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الصورة الشعریة ونماذجھا بین جریر والفرزدق

صالح محمد حسند. 
جامعة الموصل-األساسیة كلیة التربیة 

٢٧/٥/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٤/٤/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یعـــد األداء بالصــــورة مـــن األســــالیب المهمـــة فــــي الشـــعر العربــــي، فهـــي واحــــدة مـــن أبــــرز 

تنطوي علیه من تحلیل في المعنى وتعلیله، ولما تمثلـه مـن جمالیـة فـي التعبیـر، ولمـا عناصره لما 

تحققه مـن غایة في البیان وقدرة في التأثیر بالمتلقي.

ومفهومنـا للصــورة الیقــف بهــا عنــد حــدودها البالغیــة المتمثلــة بالتشــبیه واالســتعارة والكنایــة 

تــي تخلــو مــن المجــاز فتكــون عبــارات حقیقیــة والمجــاز وحســب، وٕانمــا یتجــاوز ذلــك إلــى الصــور ال

االستعمال ولكنها دالة على خیال خصب،وسنحاول فـي هـذا البحـث رصـد نمـاذج الصـور وتقابلهـا 

عنــــد الشــــاعرین األمــــویین جریــــر والفــــرزدق لــــیس بوصــــفهما شــــاعرین متناِقَضــــین وحســــب؛ وٕانمــــا 

لـــة واحـــدة، وقـــد اقتـــرن ذكـــر بوصـــفهما شـــاعرین متالزمـــین یعیشـــان فـــي بیئـــة واحـــدة، وینتمیـــان لقبی

أحـــدهما بــــاآلخر، وغایـــة البحــــث التعــــرف علـــى شــــاعریتهما ومالحظــــة مـــدى تقــــارب صــــورهما أو 

تباعدها في میدان تناقضهما وخارجه، ومن أجل ذلك قسمنا البحث على محورین:

األول: الصورة البیانیة وتشتمل على التشبیه واالستعارة والكنایة.

نیة وتشتمل على الصورة الحرة والصورة االستطرادیة واللغة الثاني:الصورة غیر البیا

الشعریة. وقد اعتمدنا على مصادر ومراجع متنوعة منها القدیم والحدیث للوصول إلى نتائج 

واضحة،غیر مدخرین جهدا في كل مایمت إلى الموضوع بصلة.

The poetic Image and its Modeis of Gareer and
Farazdaq

Dr. Salih Mohammad Hassan
College of Basic Education - University of Mosul

Abstract:
The use of image is one of the most important styles in Arabic

poetry. It is one of its most prominent elements needed for its content of

meaning and analysis and representation of beauty of expression. It is
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also important for purposeful rhetoric and its ability to influence the

listener.

Our present research is not confined to the image and its rhetorical

limitations are not only represented by simile, metaphor and metonymy

but it exceeds that to the images that are free of metaphor and form a real

use of expressions and imply a rich imagination.

We shall try in this work to study and contrast models of images of

the two Umayyad poets,Gareer and AL-Farazdaq not only as different

poets but also as two poets living in the same environment and belong to

the same tribe. The mention of each poet is confined to the other. Our

purpose is to investigate and find the similarities and differences in their

poetry. The research is divided into two sections:

1-The rhetorical image which includes simile, metaphor and metonymy

2-Non-metaphorical image which includes the free image and the poetic

language depending on various references some of them are new,

others are old. We exerted all efforts to deal with all aspects of the

subject in order to obtain clear results.

المحور األول:الصورة البیانیة
اختلــف تعریـــف الصـــورة البیانیـــة عنـــد المحـــدثین عنــه لـــدى القـــدماء، فالجـــاحظ یؤكـــد علـــى 

أهمیــة الصــورة وموضــعها مــن الشــعر بقولــه"إنما الشــعر صــناعة، وضــرب مــن النســج، وجــنس مـــن 

ممثلـة فـي إحـدى . وأمـا عبـد القـاهر الجرجـاني فقـد أطلقهـا علـى التقـدیم الحسـي للفكـرة )١(التصویر"

. وكما اختلف النقاد القدامى في نظرتهم وتعریفـاتهم للصـورة البیانیـة فقـد اختلـف )٢(الوسائل البیانیة

النقاد المحدثون فـي تعریفهـا ونظـرتهم إلیهـا؛ فالصـورة عنـد بعضهم"تسـتعمل للداللــة علـى كـل مالـه 

. وهـي عنـد آخر"تلـك )٣(لكلمـاتصلة بالتعبیر الحسي ویطلق أحیانا مرادفة لالستعمال االستعاري ل

التــي تتقــرر هیئاتهــا لــدى المتلقــي  بوســاطة مــدلول كلمــات التعــابیر التــي نهضــت برســمها أســالیب 

  ٣/١٣٢الحیوان،  )١(

  ٢٩٦ینظر الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب:د.جابر عصفور: )٢(

  ٣صف:،د.مصطفى ناةالصورة األدبی )٣(
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البیان التي تقربها إلى اآلخرین وتجریها فـي أذهـانهم مثیـرة مااسـتقر فـي هـذه األذهـان مـن ذكریـات 

تفــرض بهــا علینــا نوعــا مــن .وتكمــن أهمیــة الصــورة فــي الطریقــة "التــي)١(خاصــة وتجــارب شخصــیة

. وال )٢("بـهاالنتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي الطریقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنـى ونتـأثر

فالشـــاعر یحـــول المعـــادالت الفكریـــة إلـــى ،ةللفكـــر  يـهـــي المعـــادل الفنـــغـــرو فـــي ذلـــك ألن الصـــورة

السـامع  أذنوضوعات فیـه فـي رح الموضوعات الذهنیة بشكل ال تسقط هذه المـیطجارب شعریة،ت

. وٕاذا كنــــا لــــن نــــتمكن مــــن اإلحاطــــة بــــأنواع الصــــورة عنــــد القــــدماء )٣(وٕایقــــاع وٕایحــــاء ةدون صــــور 

والمحدثین فال أقل من اإللمام بالعناصـر األساسـیة للصـورة كالتشـبیه واالسـتعارة والكنایـة فـي شـعر 

ن تمثلهــا تصــورات وانطباعــات جریــر والفــرزدق التــي التمثــل غایــة فــي ذاتهــا وٕانمــا هــي غایــة لمعــا

وخیاالت ینقل بها الشاعر فكرته وعاطفته معا إلى قرائه وسامعیه.

الصورة التشبیھیة.-١
یعـد التشــبیه مــن أبــرز عناصـر الصــورة، وأكثــر أســالیب البیـان شــیوعا فــي الشــعر العربــي، 

وعنـد )٥(لغـة التمثیـل، والمـراد بالتشـبیه)٤(فبه یزداد المعنى وضوحا وتأكیدا على حد قول العسـكري

أهل البیان: هو صفة لشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثیرة المـن جمیـع جهاتـه 

.)٦(ألنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه

والتشبیهات على ضروب مختلفة فمنها:تشبیه الشيء بالشيء صـورة وهیئـة، ومنهـا تشـبیه 

.أمـا )٧(سرعة، ومنهـا تشـبیه بـه لونـا ومنهـا تشـبیه بـه صـوتابه معنى، ومنها تشبیه به حركة بطئا و 

وظیفة التشـبیه فهـي "التصـویر والتوضـیح باالنتقـال مـن شـيء إلـى شـيء یشـبهه ویشـاكله ُیعبـر بـه 

، وأمـا المعیـار األسـاس الـذي نتبعـه فـي دراسـة التشـبیهات المختلفـة )٨(الشاعر عن معنى فـي نفسـه

بیه جــزًء مــن التعبیــر الشــعري الــذي تتنازعــه عوامــل عــدة فــي النقــائض فــاألمر مــرتبط بكــون التشــ

كالحالـة الشــعوریة للشـاعر وأســلوبه الخـاص بــالتعبیر الـذي یتــأثر بتكوینـه الثقــافي والـدیني وموهبتــه 

الشــعریة والموضــوع الــذي یخدمــه التشــبیه والقــدرة علــى تســخیر بنائــه الشــعري فــي النقیضــة لخدمــة 

٢٦٩- ٢٦٨ینظر بناء الصورة الفنیة في البیان العربي،د.كامل حسن البصیر:)(١

٣٢٨- ٣٢٧) الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب:٢(

١٢الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس، د. ساسین عساف: )٣(

٢٤٣لفضل إبراهیمكتاب الصناعتین:تحقیق علي محمد البجاوي،ومحمد أبو ا)(٤

لسان العرب،مادة شبه  )٥(

  .١/٤٦٨العمدة في صناعة الشعر ونقده، ألبي علي الحسن بن رشیق القیرواني:  )٦(

٥٦العلوي: ا)عیار الشعر، محمد بن طبا طب ٧(

 ١٧١في النقد األدبي:د. شوقي ضیف: )٨(
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المهمـــة التـــي اســـتخدمها جریـــر والفـــرزدق فـــي رســـم صـــورهما مشـــاعره. ویعـــد التشـــبیه مـــن األدوات 

والتعبیر عن أفكارهما في میادین الفخر والهجاء والمدح والرثاء والغزل.

التشبیهات في الفخر:-آ

إن للتشبیهات في الفخر حضورًا بارزًا في شعر جریر والفـرزدق، فبهـا عبَّـرا عـن شـعورهما 

ـــالزهو واإلعجـــاب بنفســـیهما وشـــاعریتهما وبیتیهمـــا وبهـــا تنافســـا أیضـــا،فأخذا مـــن األســـود صـــورًا ب

للشــجاعة والبطولــة ومــن الجبــال صــورًا للشــموخ والعظمــة، ومــن شخصــیة القــیم األخالقیــة العربیــة 

هـ) یفتخر بكرم أبیه وبطوالت قومـه حتـى غـال ١١٠صورًا للكرم والمكانة السامیة، فهذا الفرزدق(ت

قومه سادة الناس یأمرونهم فیأتمرون وینهونهم فینتهـون،  وأن تفي ذلك حین زعم أن بیته أرفع بی

)١(یقول:

إنَّ الذي َسَمَك السَّماَء بنى لنا          بیتًا َدعاِئُمُه أعــزُّ وَأْطــَولُ 

بیتا زرارُة ُمْحَتٍب بفنائِــِه          ومجاشٌع وأبـو الفوارِس نهشـلُ 

بـرزوا كأنَّهُـُم الجباُل الُمـثَّلُ َ◌یِلُجوَن َبْیَت مجاشٍع وٕاذا احتبوا       

الصورة الكلیة هي صـورة بیـت مجاشـع الـذي ینتمـي إلیـه الشـاعر والـذي جعلـه یبلــغ عنـان 

السماء،والصورة الجزئیة هي صورة تشبیهیة لرجال عظماء یملـؤون فنـاء البیـت یـدخلون ویخرجـون 

ماشــاء مــن صــفات تلیــق برجــال كــأنهم الجبــال، وقــد تــرك الشــاعُر الصــورَة مفتوحــة لیضــع المتلقــي

ینتمــون إلــى هــذا البیــت ثــم ألــح علــى إبــراز الصــورة بتكــرار مفردة(بیــت) ثــالث مــرات علــى التــوالي 

وارتباط هذا البیت بمجاشع جدهم الذي یبدو إنه یمثل رمـزا لكـل شخصـیة مـن قـوم الشـاعر. ولكـنَّ 

ـــرا ـــة معتمـــ١١١(ت جری ـــابال لصـــورة الفـــرزدق الفخری دا التشـــبیه أیضـــا فبیـــت هــــ) یضـــع نموذجـــا مق

مجاشع الذي رفعه الفرزدق أعلى علیین(بیتا دعائمه أعز وأطول) أوضعه جریر حتى أنزلـه أسـفل 

ســافلین(بنى بنــاءك فــي الحضــیض األســفل) والفنــاء الــذي یفــاخر بــه الفــرزدق ألنــه مســتودع الكــرم 

نَّســه وخبَّثــه جــد ومقــر الســادة (زرارة وأبــو الفــوارس ونهشــل) لــم یكــن فــي نظــر جریــر ســوى مكــان د

الفرزدق الذي كان یعمل قینا/حدادا وأما الرجال الذین شبههم الفرزدق بالجبال الُمثَِّل وهـم فـي فنـاء 

.)٢(بیت مجاشع فقد جعلهم جریر تحت األقدام وشبههم بالفقع الذي یرمز إلى الذل والمهانة

ي الحضیِض األسَفلِ أخزى الذي َسَمَك السَّماَء ُمجاِشًعا         وَبَنى ِبناَءك ف

ـــُم َقْیُنُكـْم ِبَفنائِــِه         َدِنًسا َمقاِعـــُدُه َخبیُث اَلمْدَخلِ  بیًتا ُیَحمِّ

  ٢/٢٠٩دیوان الفرزدق،تقدیم وشرح مجید طراد: )١(

ر، تألیف محمد إسماعیل عبداهللا الصاوي، بتفسیرات العالم اللغوي أبي جعفر محمد بن دیوان جری) شرح(٢

 ٤٤٤حبیب:
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َوَلقَـْد َتَرْكُت ُمجاِشًعا َوكأنَّهُــْم         َفْقـٌع ِبَمْدَرجة الخمیِس الَجْحفَـلِ 

تهم األم/تمـیم وكأنـه الیـرى ویتجاوز الفرزدق حدود مجاشع بیتهم الصغیر إلى الفخـر بقبیلـ

جریــرا جــدیرا باالنتســاب إلیهــا،فهو وحــده األحــق بشــرف االنتســاب إلــى هــذه القبیلــة الماجــدة بحمایــة 

)١(حماها،وشجاعة أبنائها،ورعایتهم لحق الجار، یقول: 

القوَم أكرُم ِمْن َتمیٍم إْذ َغَدْت          ُعوُذ الّنساء ُیَسْقَن كاآلجالِ 

الكتیبُة أْحجَمْت          والنازُلوَن غداَة كلَّ ِنزالِ الّضاربوَن إذا

والّضاِمُنوَن على المنیَّة جاَرُهْم         والُمْطِعُموَن َغداَة كل َشمالِ 

یفخــــر الفــــرزدق بشخصـــــیة القــــیم األخالقیـــــة العربیــــة المتمثلــــة بـــــالكرم والشــــجاعة وٕاغاثـــــة 

تمــیم) وذلــك باســتخدام حــرف النفــي للجــنس(ال الملهــوف وحمایــة الجــار وینســبها كلهــا إلــى قبیلتــه (

قوم) وأداة الشرط (إذ)، ثم یبني ذلك الفخر على صورة تشبیهیة لنسوة یسقن كاألنعـام وقـت السـبي 

في الحرب،(عوذ النساء یسقن كاآلجال)، ویقـیم بإزائهـا صـورة مثالیـة ألفـراد قبیلتـه فـیجعلهم الحمـاة 

رهن، فیعمــد إلــى صــیغة جمــع المــذكر الســالم (الضــاربون، والمــدافعین والمغیثــین لهــؤالء النســوة وغیــ

النازلون، الضامنون، المطعمون) مع تكرار لعبارة(غداة كل نزال/شمال) الدالة على هذه الصفات. 

)٢(وٕاذا انتقلنا إلى جریر نجده یفخر بقومه بإزاء قوم الفرزدق قائال:

ُخُشٍب ركابيتباَعَد مْن مزاري أهُل نجٍد          إذا مرَّْت بـذي 

غریًبا َعْن دیاِر َبني َتمیٍم            َوَما ُیخزي عشیَرتي اْغترابي

َلَقْد َعِلَم الفرزدُق أنَّ قومي           ُیِعّدوَن المكـــاِرَم للّسباب

َیُحّشوَن الحروب ِبُمْقَرَباٍت            وداؤودیَّــٍة كَأضا الَحَباب

عـه عنهـا مهمـا ابتعـد عنهـا مكانیـا وینطلـق فـي فخـره بقومـه یؤكد جریـر انتسـابه لتمـیم ودفا

من حقیقة تبدو من المسلمات ألنَّ ُمناِقَضُه قد أقر بها (لقد علم الفرزدق)، وأكد هذه الحقیقـة بـأداة 

) حـــین نســـب إلـــى قومـــه صـــفات حمیـــدة جـــاءت بصـــیغة الجمـــع للداللـــة علـــى التكثیـــر  التوكیـــد(أنَّ

ــــ(أضا (المكـــارم، الحـــروب)، ثـــم وســـع دائـــ ـــدروع ب رة فخـــره بشـــجاعة قومـــه حـــین شـــبه المقربـــات وال

الحباب) في دقة صناعتها وصفاءها فجمع في هذه الصورة الفخریة بین مرجعیتین األولـى: تراثیـة 

تتمثل بالصفات األخالقیة من كرم وشجاعة، والثانیة: دینیة تتمثل باظفاء مسحة دینیة بنسبة هذه 

لسالم.الدروع إلى النبي داوود علیه ا

التشبیهات في الهجاء: -ب

  ٣/٢١٦الدیوان :)١(

  ٢٧) شرح الدیوان :١(



صالح محمد حسن

٢٣٨

وٕاذا انتقلنــا إلــى التشــبیهات الهجائیــة وجــدنا أن كــال الشــاعرین یحــاوالن رســم نمــوذج معــین 

لشخصیة خصمه واالنتقاص منها وهدم مجدها وٕالصاق كل مایشین بهـا وكـل ذلـك یـتم مـن خـالل 

التشـفي واالنتقـام "فالصـور الصور التشبیهیة ذات الفاعلیة في إبراز مشاعر الحقد والكراهیـة وحـب 

التي تقوم على التشبیه قد تخالف في الغالب طبیعة التجربة الشعوریة ألن الواقع على وجـه الشـبه 

بــین أمــرین معینــین لــیس مــن وظیفــة التجربــة بــل مــن عمــل العقــل الــذي ینفــذ مــن المقــدمات إلــى 

قــول جریــر مصــورا الفــرزدق .ومــن التشــبیهات الهجائیــة )١(النتــائج بعیــدا عــن أي شــعور أو معانــاة"

.)٢(صورة كاریكاتوریة تجمع بین العیوب الَخلقیة والُخلقیة

هو الَقْیُن وابُن القیِن القیَن ِمْثُلُهُ◌        ِلَفْطـِح المساحي أو ِلَجْدِل اَألداهِم◌ِ 

مِ لقـَْد َوَلَدْت أمُّ الَفَرْزَدِق فاِجًرا         َوجاَءْت ِبَوْزواٍزٍ◌ َقصیــِر الَقوائِ 

یعتمــد جریــر فــي هــذه الصــورة الهجائیــة للفــرزدق علــى التشــبیه البلیــغ المحــذوف،ویجعلها 

صورة ذات وجهین؛األول: معنوي/ دیني إذ ألصق به صفة الفجور التي تعد صفة ذمیمة بوصفها 

تضم مجموعـة مـن المخالفـات الشـرعیة،والثاني مـادي/َخْلقي إذ جعلـه قـردا قصـیر القـوائم وقـد عمـد 

یار مفردة (وزواز) التي شكلت صورة سمعیة تشمئز منها األسماع والنفوس.إلى اخت

)٣(ویقول في موضع آخر:

ناء القرودا أمسى الفرزدُق یانوَّاُر كأنَُّه          ِقْرٌد َیُحثُّ على الزِّ

یالحـــظ فـــي صـــور جریـــر الهجائیـــة اعتمـــاده علـــى اســـم العلـــم وتوظیفـــه فـــي إبـــراز الصـــور 

فتأ یذكر الفرزدق باسمه الصریح ویقرن إلیه أحیانا أسماء أخرى تؤكد وتقوي هذه التشبیهیة فهو الی

الصورة فقد ذكر في البیـت السـابق النـوار زوج الفـرزدق لیثیـر حفیظتهـا ألن الزنـا یعـد خیانـة للمـرأة 

فضال عن كونه مخالفة دینیة بوصفه كبیـرة مـن الكبـائر ، ثـم یمـنح الصـورة قـوة تعبیریـة مـؤثرة بمـا 

من هیئة بشعة للفرزدق.رسم

ویالحظ أن الشاعَرین المتقابلین قد اعتمدا على توظیف صـور الحیوانـات فـي تشـبیهاتهما 

الهجائیة وبما یتناسب والصفة التي یراد إلصاقها باآلخر،فإذا كان جریر قد وصف الفرزدق بـالقرد 

ر وبـذلك یجمـع الفــرزدق الزاني،فـإن الفـرزدق یصـف جریـرا بالكلـب الجبـان الــذي ینـبح مـن وراء الـدا

)٤(في صورة تشبیهیة واحدة صفات مادیة ومعنویة عدیدة لجریر:

ُیهدي الوعیَد وال َیحوُط َحریَمُه           كالكلِب َیْنَبُح ِمْن وراء الدَّارِ 

٣٩الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس:)(١

  ٥٥٨شرح الدیوان: )٢(

١٧٢) شرح الدیوان:(٣

١/٣٥٠الدیوان : )٤(



بین جریر والفرزدقالصورة الشعریة ونماذجها 

٢٣٩

ویلح الفـرزدق علـى ذم جریـر ووالـده ویكثـر مـن تقـدیمهما فـي صـورة سـاخرة تثیـر الضـحك 

)١(الذي یجري من الوعاء، ویقارن والده بالحمار، یقول:فیشبه لعاب جریر باللبن 

َفَقْلُت َلُه: ُردَّ الحماَر فإنِّـــــُه          أبوك لئیٌم رأُسُه َوَجحاِفلُــــهْ 

یسیُل علـــى ِشْدَقْي جریٍر ُلعاُبُه          كشلشاِل وطٍب ما تجف َشالِشُلْه 

التشبیهات في المدح:-ج

التشـــبیهات الفخریـــة والهجائیـــة تعتمـــد علـــى التنـــاقض بـــین الشـــاعرین بمعنـــى أن إذا كانـــت

أحدهما ینقض ماجاء به األول من معان وصور فـإن التشـبیهات المدحیـة تعتمـد علـى التوافـق فـي 

هـــ) فیشــبهه ٩٩-٩٦هــذه المعــاني والصــور، فهــذا الفــرزدق یمــدح الخلیفــة ســلیمان بــن عبــد الملــك(

)٢(وسلم) الذي أحدث تغییًرا هائال في المجتمع، فیقول:(صلى اهللا علیهبالرسول

ُجِعْلَت ألهل األرض أمنًا ورحمًة        وُبْرءًا آلثار الُقروح الكوالـِم◌ِ 

كمـا بعث اللَّـُه النبيَّ محمـدًا         على فترٍة والناُس مثُل البهائمِ 

التغییـر الشــمولي الــذي تشـیر إلــى-صـلى اهللا علیــه وســلم-إن صـورة التشــبیه بـالنبي محمــد

تركــه الخلیفــة فــي المجتمــع وتحویلــه مــن حالــة إلــى حالــة فضــال عمــا حققــه فــي هــذا المجتمــع علــى 

المســــتویین النفســــي فــــي تحقیــــق األمــــان (أمنــــا ورحمــــة)،والمادي فــــي تحقــــق األمــــن ( بــــرءا آلثــــار 

د عمـــر بـــن ) بالخلیفـــة الراشـــ١٠١-٩٩القروح).وهـــذا جریـــر یشـــبه الخلیفـــة عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز(

)٣(:الخطاب(رضي اهللا عنه) فیقول

أحَیا ِبَك اُهللا أقواًما َفُكْنَت َلهُـْم       ُنوَر الِبالِد الَّذي ُتجلى به الظَُّلمُ 

أشَبْهَت من ُعَمَر الفاروِق سیرته    سنَّ الفرائَض واْئتمَّْت به اُألَمـمُ 

إذ یعــادل الخلیفــة بــالنور الــذي النــور) -یعتمــد الشــاعر جدلیــة الطبیعــة فــي تقابلیة(الظلمــة

یتكشف أمامه الظالم،وركز على هذه الصورة التـي یعـیش اإلنسـان جـدلیتها المسـتمرة لیقـدم تصـورا 

كــامال عــن دور الخلیفــة فــي التحــول الــذي حصــل للمجتمــع بالموازنــة مــع الماضــي،أي قبــل مجــيء 

فعل(أحیا) الذي یحمل داللة الخلیفة،وبین الحاضر بعد مجيء الخلیفة من خالل تصدر البیتین بال

مجازیة یمكن تأویلها بالخالص من الظلم ونشر العدل،إذ أن اإلسالم یعادل الظلـم بـالظالم والنـور 

باإلسالم.ویأتي البیت الثاني لتأكید هذا التصور من خـالل تشـبیهه بالخلیفـة الراشـد(عمر الفـاروق) 

ورة العدل.رضي اهللا عنه إذ أن ذكر الفاروق یستدعي إلى األذهان ص

  ٢/٢٢٨الدیوان : )١(

  ٢/٣٧٩الدیوان :)٢(

  ٥٢٠) شرح الدیوان :(٣



صالح محمد حسن

٢٤٠

التشبیهات في الرثاء:-د

فـي شــعر الشـاعرین،لقلة قصـائد الرثــاء ضـئیالفقـد احتلـت نصــیبائیــةلرثاوأمـا التشـبیهات ا

، وقــد أخــذ رثاءهمــا النقــائضفــن و  ـيسیاســشــعر البالهمــانهماكلــدیهما ولعــل ســبب ذلــك یرجــع إلــى ا

تمثلــت عــن عواطــف شخصــیةوعبــر -تقریبــا–اتجــاهین اثنــین؛ أحــدهما أخــذ شــكل قصــائد مســتقلة 

المتوفى ألنه من خاصته؛ وأما اآلخر فقـد ورد فـي أثنـاء قصـائد فراق الكبیر لالحزن الشدید واأللم ب

مختلفة وهو عبارة عن تمجید صفات المرثي وتبیان أثر فقده على عموم الناس،ولیس على الراثي 

)١(رثاء زوجه أم حزرة:ل جریر فيو قشخصه.  فمن النوع األول 

ّلْهِت قلبـي إْذ علتنـي َكبـَْرة         وذُوو الَتمائِم ِمْن بنیك صغارُ وَ 

أرعى النجوَم وقد مضْت غوریًة         ُعَصُب النجـوِم كأنهنَّ ِصواُر      

/المتكلم مــــن خــــالل مخاطبتــــه الَمْرثیة(زوجــــه) وكأنهــــا حیــــة، یتجســــد مــــدى حــــزن الشــــاعر

ر إلــى أثــر فقــدها علــى أوالدهــا (ذوو التمــائم) الــذین ویتعمــق هــذا الحــزن ویتبــین عظمــه حــین یشــی

مازالوا بأمس الحاجة إلیها وٕالى حنانها ورعایتها، وال شك أن هذه الصورة تستثیر الشـفقة فـي نفـس 

الســامع،أما المــتكلم فحالــه لــیس بأفضــل مــن حــال أوالده، فهــو لــم یعــد یعــرف النــوم والراحــة بســب 

رة التشبیهیة للنجوم التي ظل یرقبها وهي تأخذ نحو الغور حزنه علیها، یتبین ذلك من خالل الصو 

)٢(منها أیضا قول الفرزدق في رثاء وَلَدْیِه:و للغروب والسقوط وكأنها قطیع من بقر الوحش. 

ولو كان البكاُء َیُردُّ شیئا      على الباكي َبَكْیُت على صقوري

َتَهِب السَّعیرِ إذا حنَّت نوار َتهیُج ِمنِّي     حرارَة مثــــِل ُملْ 

فــالفرزدق یشــرك زوجــه النــوار أیضــا فــي حزنــه علــى ولدیــه ألنهــا تمثــل حــافزا إضــافیا فــي 

استثارة حزنه ولیبین عظم المصیبة التـي حلـت بهمـا،فهو یحـزن مـن خاللهـا كمـا حـزن جریـر علـى 

زوجه من خالل صغاره،ویتضح مدى حزنه من خالل الصورة التشبیهیة(مثل ملتهب السعیر).

مــا النــوع الثــاني فــال نجــد فیــه تلــك اللوعــة وال ذاك الوجــع واأللــم، بــدلیل أن الخطــاب فــي أو 

معظمــه یــتم بضــمیر الغائــب أو المخاطــب وبصــیغة الجمــع ولــیس بضــمیر المــتكلم بصــیغة المفــرد 

-٨٦(بـــن عبـــد الملـــكالخلیفـــة الولیـــد قـــول جریـــر فـــي رثـــاء كمـــا هـــو فـــي النـــوع األول. ومـــن ذلـــك 

)٣(هـ):٩٦

رُ خَ دَّ الیوم مُ دَ ــبعكِ عِ مْ دَ فما لِ رُ كْ الذِّ هُ هاجَ جودي بدمعٍ یا عینُ 

  ٢٠٠- ١٩٩شرح الدیوان: )١(

    ١/٢٤٥:)الدیوان١(

  ٢٩٧- ٢٩٦) شرح الدیوان ٢(



بین جریر والفرزدقالصورة الشعریة ونماذجها 

٢٤١

إنَّ الخلیَفَة َقْد وارى َشماِئلَــُه       َغْبراُء ملحودٌة فـي ُجوِلها َزَورُ 

رُ مَ بینها القَ من هوى  ومِ جُ النُّ لَ ثْ مِ مْ هُ تُ صیبَ مُ تْ لَّ جَ دْ ـوقَ نوهُ أمسى بَ 

الشاعر لم یعبر عن أثر هذا الفقد في نفسه كما حصل في رثائه المتمعن في النص

لزوجته،إنما یستثیر كوامن الحزن في نفسه على الخلیفة الذي ُغیبت شمائله وخصاله الحمیدة، ثم 

یبین عظم المصیبة التي حلت على بنیه وذویه بالصورة التشبیهیة حین شبه الفقید بالقمر وشبه 

ویر القبر الذي یضم رفاة المرثي .بنیه بالنجوم، فضال عن تص

وهكذا الحال مع الفرزدق في رثائه عبد العزیز بن مروان مصورا مراسم الدفن، وأثر ذلك 

:)١(على عامة الناس فیقول

قالوا دفنَّا ابَن لیلى فاستهلَّ َلُهْم           مـن الدُّموع على أّیامـها ِدَررُ 

وال طعـاَم إذا ماهبَِّت الِقـَررُ من أعُیٍن علمْت أْن الحجاَز لهم     

ُیقبِّلوَن ُتراًبا فــوق أعُظمـِه           كما ُیَقبَُّل في الَمحجوِجة الَحَجرُ 

ِهللا أرٌض َأَجنَّتْــُه ضریحُتهـا          وكیَف ُیدفُن في الملحودِة القمرُ 

مثل بفقد هذه یعتمد الفرزدق على الحوار بصیغة الجمع في نقل الحدث الجلل المت

الشخصیة (قالوا)،ثم یبین مدى الحزن علیه بتصویر الباكین علیه بدموع غزار،فهو حصنهم 

الحصین إذا مامسهم سغب أو خوف، ویعمق هذه الصورة الحزینة ویظفي علیه قدسیة حین یشبه 

ه الصورة الناس وهم ُیَقبِّلوَن تربته كما یقبل الحجاج الحجر األسود.والیخفى مدى  الشبه بین هذ

وبین صورة جریر فضال عن معجم الرثاء المتشابه بینهما.

  ١/٢٠٦الدیوان:)(١



صالح محمد حسن

٢٤٢

التشبیهات في الغزل: - هـ

أنهما مختصان  -للوهلة األولى –الذي یسمع بالشاعرین الكبیرین جریر والفرزدق یظن 

بشعر الفخر والهجاء اللذین شكال دعامتي النقائض التي دوت شهرتها في اآلفاق فضال عن 

لدى كثیر من شعراء العربیة وهو غرض المدیح؛ وال یتصور أن شاعرین مثل الغرض السائد 

جریر والفرزدق یعرفان الرقة ویمیالن إلى الشعور العاطفي؛ إال أن الذي یقرأ أشعارهما یجد األمر 

غیر ذلك، فقد طرق كل منهما باب الغزل سواء أكان في مقدمات عدد من قصائدهما جریا على 

ي قصائد مستقلة.سنة الجاهلیین أم ف

ویبدو أنَّ جریرا تأثر في كثیر من صوره بالغزل في الشعر الجاهلي إذ یجمع في أربعة 

:)١(أبیات أكثر من صورة تشبیهیه تضم عددا من العناصر التقلیدیة فیقول

َ◌لِ  مَن البیِض لْم َتظعْن بعیدا وَلْم َتَطْأ         على األْرِض إّال ِنِ◌یَر ِمْرٍطٍ◌ٍ◌ٍ◌ ُمَرحَّ

إذا ما مشْت لـم تنتهـْز وتأَوَدْت         كما أنآد من َخیٍل َوٍج غیُر ُمنعـلِ 

كما مال َفْضُل الُجّل عْن َمتِن عاِئٍذ        أطاَفْت بُمْهٍر فـي رباٍط ُمَطـوَّلِ 

لها مثُل َلْوِن الَبْدِر في لیلـة الدُّجى          وریـُح الُخزامي في ِدَماٍثٍ◌ ُمَسهَّلِ 

ة األولى صورة هیئة لسیدة مترفة، فهي (من البیض،وتجـر ثیابهـا ورائهـا)، وصـورة فالصور 

هـذه الهیئـة تشـبیهیة /حركیـة تتمثـل بمشـیة الفــرس التـي أصـابها الحفـاء؛ ومشـیة هـذه الفـرس لیســت 

اعتیادیة إنما هي فرس أم تحاول االقتراب من ولیدها الـذي یبعـده الحبـل عنهـا وهـذه صـورة تـذكرنا 

شــى للمــرأة التــي (تمشــي الهوینــا كمــا یمشــي الــوجي الوحل)،ولعــل تكــرار حــرف التــاء بصــورة األع

المهمــوس فــي البیــت الثــاني خمــس مــرات فضــال عــن مفــردة (أنــآد) التــي تشــتمل علــى حــرف المــد 

یعطینــا الحــق فــي هــذا التصــور عــن مشــیة تمثــل صــورة نادرة.والصــورة الثانیــة صــورة لونیــة للوجــه 

والـذي یشـبهه بالبـدر المضـيء -و مألوف في الشعر العربي الجاهليكما ه-الذي تغیب مالمحه 

الـــذي یشـــع وســـط الظـــالم الـــدامس.أما الصـــورة الثالثـــة فهـــي صـــورة شـــمیة تبـــدو متممـــة للصـــورتین 

األولى والثانیة.

وٕاذا كــان جریــر قــد ركــز علــى صــورة هیئــة حبیبتــه مــن حیــث مشــیتها ولونهــا وعطرها،فــإن 

)٢(سها فالصورة لدیه تضم عددا من العناصر التقلیدیة أیضا فیقول:الفرزدق یدور في الدائرة نف

إذا انتبهْت حدراُء ِمْن َنوَمة الضُّحى         َدَعْت وعلیها ِدرُع َخزٍّ َوِمْطَرفِ 

بأخَضَر ِمْن َنْعَماَن ثــّم َجَلْت بـه         ِعَذاَب الثّنایا َطّیبًا حیـن ُیرَشفُ 

َث كأنَّــُه        جنى النحل أو أبكاُر َكْرٍم ُیَقطَّفُ إذا هـنَّ ساقْطـَن الحدی

  ٩٤٥شرح الدیوان: )(١

٧٣، ٢/٧٢الدیوان:)(٢



بین جریر والفرزدقالصورة الشعریة ونماذجها 

٢٤٣

َمـَواِنُع لألْسـَرار إّال ألهِلهـــا          وُیْخِلْفَن ماظنَّ الغیوُر الُمَشْفِشفُ 

ُیحدِّْثَن بعد الیأس مـن غیـر ریبٍة          أحادیث تشفي الُمْدِنفیَن وَتْشَغفُ 

ر: بصــریة ولمســیة وذوقیــة وســمعیة ففــي البیــت یجمــع الشــاعر فــي األبیــات مجموعــة صــو 

ـــوم وقـــد لبســـت ثیابهـــا الفـــاخرة  األول یصـــور الفتـــاه/ حـــدراء تصـــویرا بصـــریا وهـــي تســـتیقظ مـــن الن

ـــین الصـــورتین اللمســـیة  ـــاني یجمـــع ب ـــر الممـــزوج بالصـــوف؛ وفـــي البیـــت الث المصـــنوعة مـــن الحری

لى ثنایاها فیسـیل مـاء أسـنانها والذوقیة في مشهد تظهر فیه حدراء وهي تجري السواك األخضر ع

فــي غایــة العذوبــة والطیبــة، ویالحــظ أن الشــاعر لجــأ إلــى (التضــمین) فــي البیتــین الســابقین إلتمــام 

المشهد على الرغم من أن التضمین یعد عیبا من عیوب الشعر،فقد استهجنه نقاد مـنهم قدامـة بـن 

، وأطلـق علـى هـذا النـوع مـن هـ) الذي عـده مـن عیـوب ائـتالف المعنـى والـوزن معـا٣٢٦جعفر (ت

األبیات (المبتور) وحدده بأن یطول المعنى على أن یجعل العروض تمامه في بیت واحد فیقطعـه 

هــــ) الـــذي رأى فـــي التضـــمین  ٣٩٥، وأبـــو هـــالل العســـكري(ت)١(بالقافیـــة ویتمـــه فـــي البیـــت الثـــاني

، )٢(یـــت الواحـــدعالمـــة علـــى تقصـــیر الشـــاعر ألنـــه الیـــنجح فـــي التعبیـــر عـــن معنـــى فـــي حـــدود الب

واستثنى ابن رشیق مواطن محددة یستساغ بهـا التضـمین فقـال:" ومـن النـاس مـن یستحسـن الشـعر 

مبنیا بعضه على بعض وأنا استحسن أن یكون كل بیت قائمـا بنفسـه الیحتـاج إلـى ماقبلـه وال إلـى 

ا فـإن مابعده وما سوى ذلك فهو عندي تقصیر إال فـي مواضـع معروفـة مثـل الحكایـات ومـا شـاكله

.وواضــح أن الشــاعر فــي البیتــین الســابقین )٣(بنــاء اللفــظ علــى اللفــظ أجــود هنالــك مــن جهــة الســرد

ینحــى منحــى ســردیا وهــو یحكــي عــن حــدراء واســتیقاظها وســواكها ومــاء أســنانها.وینتقل فــي البیــت 

الثالث إلى الصورة السمعیة،إذ یشـبه تسـاقط أحادیـث النسـوة بجنـي النحـل أو قطـف العنـب، ومعهـا

یتحول بالحدیث من المفـرد (حـدراء) الـذي عبـر عنـه بتـاء التأنیـث (انتبهـت، دعـت، جلـت ،علیهـا) 

، سـاقطّن، یخلفـن،َ یحـدثن)،ویلح علـى إبـراز الصـورة  إلى الجمع الـذي عبـر عنـه بنـون النسـوة (هـنَّ

السـمعیة مـن خـالل تكــرار مفـردة حـدیث ثـالث مــرات وبصـیغ مختلفة(الحدیث،یحـدثن،أحادیث) مــع 

سحر خاص لهذه الصورة بان جعل سماعها یشفي المرضى ویشغف القلوب.منح 

ویمكننا القول بأن تشبیهات جریر والفرزدق في موضـوعتي الفخـر والهجـاء هـي تشـبیهات 

ذات طــــابع حربــــي ألن دالالتهــــا تشــــتمل علــــى الغلبــــة والتهدیــــد والتخویــــف فــــي أغلبها،وأمــــا فــــي 

طــابع تراثــي تعتمــد علــى شخصــیة القــیم األخالقیــة موضــوعتي المــدیح والرثــاء فهــي تشــبیهات ذات 

ـــاء والمـــؤمنین،في حـــین  ـــى القـــرآن الكـــریم وصـــفات األنبی العربیـــة، وذات طـــابع إســـالمي تعتمـــد عل

٢٥٣- ٢٥٢ینظر: نقد الشعر،تحقیق كمال مصطفى:)(١

٣٦كتاب الصناعتین::)(٢

٢٦٢-١/٢٦١العمدة:)(٣



صالح محمد حسن

٢٤٤

استندت تشبیهات موضوعة الغزل على الواقع الفعلي المتمثل بالطبیعة بشقیها الصامت والمتحرك 

فضال عن التجارب الیومیة.

  ة:الصورة االستعاری-٢
یجمع النقاد القدامى والمحدثون على أن االستعارة تعـد أداة مـن أدوات تشـكیل الصـورة إال 

أنهــم اختلفــوا فــي نظــرتهم إلیهــا،فمنهم مــن رأى أنهــا عنصــر جــوهري فــي الصــورة فقــال "ولــیس فــي 

. ومـنهم )١(حلى الشعراء أعجب منها،وهي مـن محاسـن الكـالم إذا وقعـت موقعهـا،ونزل موضـوعها"

أنها تشـبیه متطـور ویـراد منهـا "ادعـاء معنـى الحقیقـة فـي الشـيء للمبالغـة فـي التشـبیه مـع من رأى 

،ومــنهم مــن رأى أنهــا الطــرف المقابــل للحقیقــة فقال:"نقــل العبــارة عــن موضــع )٢(طــرح ذكــر المشــبه"

وٕان االسـتعارة تجسـد األشـیاء المحسوسـة فـي أشـیاء )٣(استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض"

لینفـــذ المعنـــى فـــي ذهـــن المتلقـــي ویرســـخه فـــي مخیلتـــه.أما النقـــاد المحـــدثون فقـــد نظـــروا )٤(ةمعقولـــ

لالستعارة نظرة جدیدة وناقشوا آراء النقاد القدامى مناقشة تخلص إلـى إبـراز فهـم مختلـف لالسـتعارة 

ومــن هــؤالء جــابر عصــفور الــذي نــاقش رأي عبــد القــاهر الجرجــاني فــي االســتعارة فقــال"وال یجــول 

طر عبد القاهر أن المعنى الذي نحصله من االستعارة لیس هو المعنى األصلي المزعوم وٕانما بخا

.)٥(هو معنى جدید نبع من تفاعل كال الطرفین اللذین یكونان االستعارة"

إن كـل طـرف مــن طرفـي االســتعارة یفقـد شــیئا مـن معنــاه األصـلي، ویكتســب معنـى جدیــدا 

ســیاق االســتعارة،الذي یتفاعــل بــدوره مــع الســیاق الكامــل نتیجــة لتفاعلــه مــع الطــرف اآلخــر داخــل

للعمــل الشــعري أو األدبــي، وعلــى هــذا األســاس فــنحن لســنا إزاء معنــى حقیقــي ومعنــى مجــازي هــو 

ترجمــة لــألول بــل نحــن إزاء معنــى جدیــد نــابع مــن تفاعــل الســیاقات القدیمــة لكــل طــرف مــن طرفــي 

ومـــن خـــالل قراءتنـــا لشـــعر جریـــر والفـــرزدق االســـتعارة داخـــل الســـیاق الجدیـــد الـــذي وضـــعت فیـــه،

رصــدنا عــددا مــن االســتعارات فــي موضــوعات وأغــراض شــعریة متنوعــة؛ فخریــة وهجائیــة ومدحیــة 

وغزلیة.

:)٦(ومن أمثلة ذلك قول جریراالستعارات في الفخر:-آ

أنا البازي الُمّدلُّ على ُنَمْیٍر         ُأِتحُت من السماء لها انصبابا

١/٤٥٣العمدة::)(١

٢٤التعریفات:الجرجاني:)(٢

٢٦٨كتاب الصناعتین:)(٣

٢٣٨الوساطة بین المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزیز الجرجاني:)(٤

٢٢٦الصورة الفنیة في التراث النقدي،د.جابر عصفور:)(٥

٧٢الدیوان:شرح)(٦



بین جریر والفرزدقالصورة الشعریة ونماذجها 

٢٤٥

َمخاِلُبُه ِبِقـْرٍن            َأصاَب القلَب أو َهَتَك الِحَجاباإذا َعَلَقتْ 

لقد صور الشاعر نفسه بالبازي بجامع اغتیـال النـاس بـالقوة والغلبـة،فأثبت لنفسـه األظفـار 

تخویــف -بــال شــك-التــي الیكمــل ذلــك فــي البــازي بــدونها،والغرض مــن هــذه االســتعارة التصــریحیة

بهـــا. وبـــإزاء ذلـــك یفخـــر الفـــرزدق بنفســـه وبقومـــه بصـــورة اســـتعاریة الخصـــم،واظهار القـــوة والفخـــر

)١(فیقول:

أنا ابُن الِجباِل الشمُّ في َعَدِد الحصى        وِعْرُق الثَّرى ِعرقي َفَمْن ذا ُیحاِسُبهْ 

وَبْیتي إلـــى جنٍب رحیٍب ِفناؤُه         َوِمْن دوِنِه البْدُر الُمضيُء كواكُبـهْ 

سـتعاریة فـي أن الشـاعر الینسـب نفسـه إلـى أصـل محـدد أو قبیلـة بعینهـا تكمن الصـورة اال

كما ینبغي أن یكون على وجه الحقیقة؛إنما نسب نفسه إلـى الجبـال الشـم فـي اإلبـاء والشـموخ وٕالـى 

أصــل األرض/الثــرى فــي طیــب العــرق ونقــاءه والجــامع فــي ذلــك الشــجاعة والعــزة والكثــرة فــي العــدد 

وتمیزه فال یمكن أن یجد من بحاسبه في ذلك.ویخلص من ذلك إلى تفوقه 

وٕاذا كـــان الفــــرزدق قــــد فخـــر فــــي البیتــــین الســــابقین بنفســـه باســــتخدام ضــــمیر المتكلم(أنــــا) 

وبوساطة االستعارة التصریحیة(الجبال الشـم) فإنـه یفخـر فـي البیـت اآلتـي بقومـه باسـتخدام ضـمیر 

)٢(الجمع(نا) وبوساطة االستعارة التصریحیة أیضا فیقول:

�Ê¿ÉƎÍŠÉƊŕƈ�§°¥�Æ§ÆǘĎÁ
ËŠ�ŕÉƊÊƅŕÉŦÉśÃ��������ÆřÉƊ§É² É±�É¿ŕŗŠƅ§�ÊÁË²Éś�ŕƊÊƈƜ ÍţÉ£

)٣(فیرد جریر علیه مستخدما الصورة نفسها فیقول:

أحالُمنا َتِزُن الِجباَل رزانًة        وَیفوُق جاِهُلنا ِفعاَل الُجهَّلِ 

االستعارات في الهجاء:-ب

ـــا؛ تمثـــل بالتهدیـــد لقـــد أخـــذت االســـتعارة الهجائیـــة فـــي ـــا حربًی شـــعر جریـــر والفـــرزدق طابًع

والوعید   والتهكم واالستخفاف والسخریة بالخصوم،فضال عن صور الحرب النفسـیة،إذ أن غـرض 

)٤(االستعارة في ظاهره السخریة وفي باطنه تخویف الخصوم وتثبیط هممهم فمن ذلك قول جریر:

)٤(جریر:

   ١/٦٦الدیوان)(١

  ٢/٢١١الدیوان)(٢

٤٤٦شرح الدیوان :)(٣

  ٧٤رح الدیوان:) ش(٤



صالح محمد حسن

٢٤٦

ِتْبراَك خبَّثت التراباإذا حلَّْت نساُء بني نمیـٍر           علـى

َوَلو ُوِزَنْت ُحلوُم َبني ُنَمْیٍر          علـى المیزاِن ماَوَزَنْت ُذبابا

فصبًرا یاتُیوس بني نمیـر          فإن الحـرب موقـدة شهابا       

ـــــه  ـــــى ذكـــــر المهجـــــو باســـــمه الصـــــریح أو ذكـــــر اســـــم قبیلت ـــــه عل ـــــي هجائ ـــــر ف یعتمـــــد جری

،تیوس بني نمیر) ،ویلجأ إلـى الصـور االسـتعاریة فـي سـخریته واسـتهزائه وتكرارهما(حلوم بني نمیر

واســتخفافه وســیلة مــؤثرة فــي هــذا الهجــاء ویجمــع فــي الوقــت نفســه بــین نــوعین مــن االســتعارة وهمــا 

المكنیــة المتمثلــة بـــ(حلوم بنــي نمیــر) التــي جعلهــا تــوزن فــي المیــزان مــع أنهــا شــيء معنــوي الیمكــن 

والمتمثلــة بـــ(الحرب موقــدة شــهابا) مــع أن اإلنســان هــو الــذي یوقــد ولــیس وزنــه علــى وجــه الحقیقة،

الحرب، والتصریحیة المتمثلة بـ(تیوس بني نمیـر) إذ یصـور رجـال بنـي نمیـر بجمـوع التیـوس التـي 

التســتطیع أن تحمــي نفســها والتغــار علــى نســائها والجــامع بــین طرفــي االســتعارة التصــریحیة هــو 

الضعف والجبن.

الفرزدق استعان بالتكرار أیضا دامغا قبیلة جریر(كلیب) ،ومحاوال التقلیل مـن وحین أجابه 

)١(شأنها مستخدما صورة ساخرة:

كلیٌب ِدْمَنـــٌة َخُبَثْت وَقلَّْت              أبـى اآلبي بهـا إال ِسبابا

  اَوَتْحِسُب ِمـْـن مالِئِمها ُكلیٌب              علیهـا الّناَس ُكلَُّهُم ِغَضاب

فأْغلَـَق ِمـْن وراِء بني كلیٍب              عطّیُة ِمْن مخازي الّلؤِم بابا

إذ جعــل الشــاعر مــن المالئــم وهــو أمــر معنــوي فــي صــورة شــيء معقــول ونســب فعلــه إلــى 

لؤمهم -ثانیة-أفراد قبیلة كلیب، فمن شدة لؤمهم یحسبون أن كل الناس غاضبون علیهم، ثم جعل

، حین صوره تصویرا مادیا على هیئة باب مغلق ونسب فعـل غلقـه إلـى وخزیهم یبلغ حده األقصى

عطیة والد جریر، فلم ُیْبِق ألحد خزي بعده.

 ١١٩- ١/١١٨الدیوان:)(١



بین جریر والفرزدقالصورة الشعریة ونماذجها 

٢٤٧

االستعارات في المدح:-ج

أما االستعارات المدحیة فقد أخذت طریقها في الصور الشعریة، من مثل قول الفرزدق 

:)١(في عبد العزیز بن مروان

تضمَّنُه      َسْیُل الُفراِت ألمسى وهو ُمْحتََقرُ ونائٌل البِن لْیلى لَـــوْ 

وكاَن آُل أبي العاصي إذا َغِضُبوا     الَیْنُقُضوَن إذا مااسُتْحِصَد الِمَررُ 

تمتد الصورة المدحیة من الفرد(ابن لیلى) إلى الجماعة(آل أبي العاصـي)،وجمع فیهـا بـین 

ان الــذي یحــس ویشــعر،وجعل النائــل/الكرم الكــرم والشــجاعة، فقــد صــور نهــر الفــرات بصــورة اإلنســ

وهو أمر معنوي في صورة شـيء معقـول یطغـى علـى سـیل الفـرات،ثم صـور آل أبـي العاصـي فـي 

غضبهم/ شجاعتهم  بصورة الحبل الذي التنتقض عراه لقوته وصالبته.

)٢(هـ): ٦٤-٦٠وقول جریر في الخلیفة یزید بن معاویة(

ـــَُه      َغْمُر الُبُحوِر إلى الُعَلى َسّوارُ ویزیُد َقْد َعِلَمْت قَرْیٌش َأنّ 

وعروُق َنْبَعِتُكْم لها طیُب الّثرى      والفْرُع الَجْعــٌد وال خـوَّارُ 

یبدأ جریر بالفرد(یزیـد) وینتهـي بالجماعـة فـي صـورة اسـتعاریة جمعـت فـي طیاتهـا صـفات 

نه وفیضــانه فــي صــورة الكــرم معنویــة تتمثــل بــالكرم والشــجاعة والنســب فاســتعار مــن البحــر جیشــا

واستعار من النبات عروقه الطیبة وفروعه القویة والمستقیمة في صورة النسب .

االستعارات الغزلیة:-د

لــم یكتــِف جریــر والفــرزدق بتوظیــف االســتعارة فــي الفخــر والهجــاء بــل تعــدیاه إلــى الغــزل 

لجمـال ،ویحـاوالن محـو صـورتهما الرقیق وكأنهما یبرهنـان علـى مقـدرتهما الرفیعـة فـي عـالم الفـن وا

)٣(الموحشة في الهجاء الفاحش ومن ذلك قول جریر:

إنَّ الُعیوَن الَّتي في َطْرِفها َحـَوٌر        َقَتْلَنَنا ثُــمَّ َلْم ُیْحییَن قتالنا

َیْصَرْعَن ذا اللبِّ حتَّى الَحراَك به       َوُهنَّ أْضَعف َخْلق اهللا أركانا

فــي ســیاق الصــورة الجمالیــة علــى الــرغم مــن مشــهد القتــل،إذ اســتعار مــن جــاءت االســتعارة 

الناس صفة القتـل وأظفاهـا علـى العیـون فـي سـعتها وشـدة سـوادها ،ثـم طـور هـذه الصـورة فاسـتعار 

ثانیة من اإلنسـان قوتـه الخارقـة ومنحهـا للعیـون التـي جعلهـا تصـرع العقـالء والحكمـاء، وقـد غلبـت 

  ١/٢٠٥الدیوان:)(١

٢١٨شرح الدیوان:)(٢

٥٩٥شرح دیوان جریر:)(٣



صالح محمد حسن

٢٤٨

وقول الحراك به)-یصرعن)و(لم یحیین قتالنا-ة والمتمثلة في(قتلنناصفة التقابل على هذه الصور 

)١(الفرزدق:

َدا تزودَّ منها نظرًة َلْم تَدْع َلُه       فؤادًا وَلْم َتْشُعْر بما قد تزوَّ

فلم أَر مقتوًال ولم أَر قاتًال        بغیر سالٍح ِمْثَلها حیَن أْقَصدا

لها طالبًا إالَّ الُحساَم الُمهّندافإال تُفادي أو تدیِهِ◌ فال أرى   

یقتــل ویصــرع؛ فــإن الفــرزدق لــم یــذكر إذا كــان جریــر قــد جعــل مــن العیــون الحــور إنســانا

العیون صراحة وٕانما أشار إلیها ضمنا وجعلها مسكوتا عنه ضمن قوله(فلم أر مقتوال ولم أر قـاتال 

ـــد الفـــرزدق مـــن ذاتـــه  بغیـــر ســـالح) وال شـــك أن الســـالح هنـــا ســـهم العیـــون الـــذي قصـــده؛ وقـــد جسَّ

(لم) أربـــع مـــرات فـــي البیتـــین األول المتخیَّلـــة ذاتـــا أخـــرى فخاطبهـــا، ولجـــأ إلـــى تكـــرار حـــرف الجـــزم

والثـــاني لیعمـــق أبعـــاد الصـــورة ویمنحهـــا صـــفة االســـتمرار مـــن الحاضـــر إلـــى الماضـــي،وتكرار أداة 

االستثناء(إال) مرتین في البیت الثالث لیجعل من قضیة القتل مسألة مسلم بها.

مــا وهكــذا یمكــن القــول إن الصــور االســتعاریة فــي شــعر جریــر والفــرزدق جســدت عواطفه

ومشاعرهما تجاه نفسـیهما بـالفخر واإلعجـاب، وتجـاه بعضـهما الـبعض بالسـخریة واالزدراء، فضـال 

عــن اســتناد صــورهما إلــى مرجعیــات متعــددة منهــا مــاهو تراثــي ومنهــا مــاهو إســالمي ومنهــا مــاهو 

معتمد على التجارب الشخصیة والطبیعة المعاشة.

الصورة الكنائیة:-٣
الصـورة،والمراد بالكنایـة لغـة:أن تـتكلم بشـيء وتریـد غیره،یقـال وهي أداة من أدوات تشكیل 

والكنایــة فــي اصــطالح البالغیــین )٢(كنــى عــن األمــر بغیــره؛ یعنــي إذا تكلــم بغیــره ممــا یســتدل علیــه

ـــدال علـــى ذلـــك  والنقـــاد هـــو"أن یریـــد الشـــاعر داللـــة علـــى معنـــى مـــن المعـــاني فـــال یـــأتي بـــاللفظ ال

.)٣(ردفه وتابع له فإذا دل على التابع أبان عن المتبوعالمعنى،بل بلفظ یدل على معنى هو

وللكنایة مزایا عدیدة تكون بها أبلغ من التصریح فمنها الزیادة في ذات المعنى،بـل الزیـادة 

،وذلك ألن الكنایة"تحول المعنى إلـى عـالم الصـور )٤(أیضا في إثباته فصارت بذلك أبلغ وآكد وأشد

.وقــد احتــوى شــعر )٥(دیــدة یلعــب الخیــال دورا بعیــدا فــي نظمهــاالمجســمة المحسوســة،إلى عالقــات ج

جریر والفرزدق على وظائف كنائیة متعددة منها:

  ١/١٦٠الدیوان:)(١

ینظر:لسان العرب،مادة كنى)(٢

١٥٦-١٥٥نقد الشعر:قدامة بن جعفر،)(٣

  ٧١ینظر دالئل اإلعجاز:)(٤

  ٥:١٥٨:يینظر هامش اإلیضاح،للخطیب القز وین)(٥
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٢٤٩

الكنایات في الفخر:-آ

ـــك قـــول  ـــة بغـــرض إظهـــار المفـــاخر وٕاخافـــة األعـــداء فمـــن ذل ـــات الفخری لقـــد وظفـــت الكنای

)١(الفرزدق:

ـٌم ظالمین وأســرفُ وباِهللا لوال أْن تقولوا تكاَثَرْت          علینا تمیـ

لما ُتِرَكْت كٌف ُتشیُر بُأْصُبٍع          وال ُتِرَكْت عینٌ على األرِض َتْطِرفُ 

قولــه(كف تشــیر بإصــبع،عین علــى األرض تطــرف) جــاء فــي مقــام التهدیــد والوعیــد كنایــة 

ویقـدم عن شجاعتهم التي تصل إلى حد إبادة العدو،وقد وظف هذه الكنایة لیبرز قـوة قبیلتـه تمـیم.

جریــر نموذجــا مقــابال لفخــر الفــرزدق وكأنهمــا یتنافســان فــي انتمائهمــا للقبیلــة الكبیــرة تمــیم فیصــور 

.)٢(بالكنایة كرمها وتفوقها على تغلب وغیرها فیقول:

قومي تمیٌم، ُهُم القوُم الذیَن ُهُم       َیْنُفوَن َتغلَب َعْن َبْحُبوَحِة الدَّارِ 

اِن َمْكُرَمٍة       إال اصطلینا وكنَّا ُموقدي النَّارِ ماأوَقَد النَّاُس ِمْن نیر 

قیام تمیم بنفي تغلب عن بحبوحـة الـدار كنایـة عـن صـدارتهم للنـاس، ثـم الزم معنـى إیقـاد 

النار لیهتدي إلیها المسافر والمحتاج وبالتـالي اسـتقدام الضـیوف،ویحتمل أن یكـون إیقـاد النـار هنـا 

ایة هو الكرم.داللة على كثرة الطبخ وغرض الكن

وینتقل الفرزدق فـي فخـره بوسـاطة الكنایـة مـن تمـیم بجمیـع رجالهـا إلـى بیتـه ُممـثًَّال برجـال 

:)٣(لمعینین فیقو 

یَح ماازور جاِنُبهْ  َوَكْم ِمْن َأٍب لي یاُمعاوَي َلْم َیَزْل           أغرَّ ُیباري الرِّ

ُقَصٌي وعبُد الشمس ِمَمْن ُیخاِطُبهْ طویُل ِنجاِد السَّیِف ُمْذ كاَن َلْم َیُكْن        

الخطاب موجه هنا إلى الخلیفة معاویة بن أبي سفیان، فال بد أن یكـون مقـام الفخـر كبیـرا 

وعالیا،ولـــذلك اعتمـــد علـــى الكنایـــة المعبـــرة عـــن صـــفات عالیـــة وسامیة،فــــ(أغر)كنایة عـــن البیـــاض  

عــــن ســــرعتهم فــــي تلبیــــة حاجــــات الــــذي یحمــــل فــــي طیاتــــه دالالت كثیرة؛و(یبــــاري الــــریح) كنایــــة

الناس،و(طویل نجاد السیف) كنایة عن طول القامة الذي یوحي بالمكانة العالیة والقوة والشجاعة

.)٤(ومن أمثلتها قول جریر في هجاء الراعي النمیري:الكنایات في الهجاء:-ب

اباإذا حلَّْت ِنساُء َبني ُنَمْیــٍر        َعَلى ِتبراَك َخبََّثِت التُّر 

َفُغضَّ الطَّْرَف ِإنََّك ِمْن ُنَمْیٍر        َفال َكْعًبا َبَلْغَت وال ِكالبا            

٨٢/ ٢الدیوان:)(١

٣١٢الدیوان:) شرح٢(

 ١/٦٦الدیوان:)(٣

  ٧٤شرح الدیوان: )٤(
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اختص البیت األول بالكنایة عن عموم نساء بني نمیر إذ الزم معنى قوله (خبثت الترابا) 

ق العــار تعییــرهم بشــدة دنــس نســاءهم؛ وال شــك أن المــرأة مــن أكثــر المــداخل وأهمهــا تــأثیرا فــي إلحــا

بالقبیلة، واختص البیت الثاني بالكنایة عن الشخص المهجو والنفاذ مـن خاللـه إلـى القبیلـة عمومـا 

وهذه وسیلة مؤثرة أیضا في إلحاق العار والخزي بالمهجو،فكنى عن مهانة بني نمیـر وذلهـم وعـدم 

:)١(استطاعتهم رفع رؤوسهم بقوله(فغض الطرف). ومن ذلك قول الفرزدق في هجاء جریر

غـرَّ ُكلیبًا إْذ اصفرَّْت معاِلُقها        بَضْیَغِميٍّ كریِه الوجِه واألَثرِ 

ثیئِة حتَّى باَت ُمْنكرًسا        َعَلى عطیَة بین الشاِء والَحَجرِ  ُشرُب الرَّ

في البیتـین كنایتان:األولى،(اصـفرت معالقهـا) والمعـالق أقـداح اللـبن واصـفرارها كنایـة عـن 

زم معنــــى قوله(اصــــفرت معالقهــــا)،معنى البطــــر الــــذي أصــــاب بنــــي كلیب؛والثانیــــة، امتالئهــــا إذ ال

(شـرب الرثیئة،منكرســا)كنایة عـن وضــاعة عطیـة والــد جریــر وهـو یشــرب اللـبن الحــامض المخلــوط 

بالحلیب قرب الشاة التي یرعاها.

الكنایات في المدح: -ج

فـة أم غیـر خلیفـة، والغایـة وظف الشاعران الكنایة في رسم صورة الممدوح،سـواء أكـان خلی

)٢(من ذلك استخدامها وسیلة مؤثرة في المتلقي،كقول جریر في مدح المهاجر بن عبداهللا:

إنَّ المهاِجَر حیَن َیْبُسُط َكفَّـُه          َسْبُط الَبناِن طویُل عْظِم السَّاعدِ 

صاِعدِ قرٌم أغُر إذا الُجُدوُد تواضعْت          سامي مـن الَبَزَرى ِبَجدٍّ 

لم ُتظهْر الصورُة الكنائیُة من هیئة الممدوح سوى كفه المبسوطة ذات البنان اللین، وعظـم 

وقــول الســاعد الطویــل، ألن غرضــها تقــدیم الممــدوح فــي أبهــى صــورة مــن صــور الكــرم وأحالهــا.

)٣(هـ):١٢٥-١٠٥الفرزدق یمدح هشام بن عبد الملك(

ه كان یهدي للهدى كلَّ ُمهتدِ خلیفةُ أهل األرِض أصبح ضوءُه       بــ

فإنَّ أمیــر المؤمنیَن محیطـٌة        یداُه بأهل األرِض من كلِّ مرصدِ 

الكنایـــة فـــي قوله(أصـــبح ضـــوءه یهـــدي) والِزُم معناهـــا هـــي إنـــارة الطریـــق للمهتـــدین، وفـــي 

مقـام المـدح قوله(محیطة یداه) والِزُم معناهـا القـوة والشـجاعة وبسـط النفـوذ، ولمـا كانـت الكنایـة فـي

فقد أفادت تقدیم صورة مثالیة تستحق أن ُتطاع وُیحتذى بها 

  ١/٣٣٠الدیوان:)(١

١٢٥شرح الدیوان:)(٢

  ١/١٥٧الدیوان:)(٣
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الكنایات في الغزل:-د

لعبـــت الكنایـــات فـــي غـــزل جریـــر والفـــرزدق دورا مهمـــا فـــي جـــذب انتبـــاه المتلقـــي، وجعلـــه 

یتعاطف مع الشاعر، السیما ماورد منـه فـي مقـدمات قصـائدهما، وقـد وردت هـذه الكنایـات بمعـان 

)١(أمثلة ذلك قول الفرزدقعدة، ومن 

وذكََّرِنیَها أْن َسِمْعُت حمامــًة         َبَكْت فبكى فوَق الُغُصوِن َحماُمها

نؤوٌم عن الفحشاء التنِطُق الَخنا         قلیـٌل سوى تخبیِلها القوَم ذاُمهـا

ذلك  النوم عن الفحشاء كنایة على أن المحبوبة من الالتي ُعرْفَن بالعفة والشرف،یعزز

بكنایة أخرى وذلك في قوله(التنطق الخنا) ألن الخنا یفعل والینطق، إنما أراد بعدها الكلي عن 

)٢(وقول جریر:كل مایمس شرفها أو عفتها.

أناٌة ال النَُّمـوُم لهـــا َخدیٌن        وال ُتهدي لجارتها السَّبابا

باباَتطیُب األرُض إْن َنَزَلْت بأرٍض       وُتْسَقى حین تن زِلها الرَّ

فــــي البیتــــین كنایــــات عــــدة لهــــذه المرأة،وتحتمــــل أن تكــــون مادیــــة ومعنویــــة فــــي آن معــــا، 

فهي(أناة) في إشارة إلى الرزانة والحلم،أو الفتور في قیامها،و(تطیب األرض وتسقى)في إشارة إلى 

ا ألحـد بسـوء أو ُخُلقها الطیب، أو رائحتها الطیبة،و(ال النموم لها خدین) في إشـارة إلـى عـدم ذكرهـ

نمیمة.

ــــا القــــول إن الكنایــــات الفخریــــة فــــي شــــعر الشــــاعرین هــــي صــــور جســــدت  وٕاجمــــاال یمكنن

عواطفهما ومشاعرهما تجاه نفسیهما وعشیرتیهما بالفخر واإلعجاب،فأخذت بذلك طابعا حربیا،ألن 

نهـــا دالالتهـــا اشـــتملت علـــى التخویـــف والتهدیـــد؛ ووظفـــت الكنایـــات الهجائیـــة فـــي معـــاٍن متعـــددة م

التعییر بـالهزائم والمثالـب فضـال عـن الجـبن والغـدر،وبخل المهجو،ولعـل هـذه الكنایـات عبـرت عـن 

مشــــاعر الغضــــب والكراهیــــة،  وعبــــرت الكنایــــات المدحیــــة عــــن مشــــاعر الزهــــو واإلعجــــاب تجــــاه 

الممــدوحین بمــا تحمــل هــذه الكنایــات مــن صــور مفعمــة بالبطولــة والشــجاعة والكرم،وأمــا الكنایــات 

فقد أظهرت مدى الحب الذي یكنه الشاعران للمرأة النموذج في حسن خلقها وحسـن لباسـها الغزلیة

وجمال هیئتها. 

  ٢/٢٩٥الدیوان:)(١

  ١٦) شرح الدیوان:(٢
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المحور الثاني:الصورة غیر البیانیة(التقریریة):
عــرَّف بعــض النقــاد الصـــورة غیــر البیانیــة بقــولهم:"هي الصـــورة التــي تتقــرر هیئاتهــا لـــدى 

لتـي نهضـت برسـمها مـن غیـر اللجـوء إلـى أسـالیب البیـان المتلقي بوساطة مدلول كلمات التعابیر ا

التي تقربها إلى اآلخرین وتجریها في أذهانهم مثیرة مااستقر في هذه األذهـان مـن ذكریـات خاصـة 

.أي أن الصورة إذا كانت تقوم أساسا على العبارات المجازیة فهذا الیعنـي أن )١(وتجارب شخصیة"

علــىیعتمــدبالحقیقــةالتصــویرأنإلــىذلــكویرجــعلتصــویر،العبــارات حقیقیــة االســتعمال التصــلح ل

نحــووتتقــدمخطوطــهوتســیرأحداثــهتتجــهدرامــيحــوارأوقصصــي،شــكلفــيمتحــركمشــهدرســم

. وقـد فاضـل ناقـد بـین الصـورة البیانیـة )٢(الشـاعرإحساساتتجسیدعلىالقادرالشریطرسماكتمال

ن هذین النوعین من التصویر یرجح كفة التصویر بالحقیقة وغیر البیانیة قائال:" ولعل ثمة فارقا بی

هو أن التصویر المجازي استعارة أو تشبیه أو كنایة ذو صفة جزئیة،الیمتد لیشمل القصیدة كلها، 

كما إن الصورة الحقیقیة یغلـب علیهـا االمتـداد الطـولي فتكـون فـي معظـم أحوالهـا علـى هیئـة قصـة 

.)٣(ة؛أما التصــویر المجــازي فهــو لفظــة ثابتــة زمانــا ومكانــا"تحتــوي علــى عــدد مــن الصــور المتتابعــ

ویـــرى الباحـــث أنـــه المجـــال للمفاضـــلة بـــین الصـــورة البیانیـــة وغیـــر البیانیـــة؛ألن لكـــل منهـــا مجالهـــا 

واختصاصها في التعبیر،فقد یوفق شاعر ما فـي استحضـار الواقـع ووضـعه داخـل أطـر حیـة آسـرة

اعر باسـتخدام التشـبیهات واالسـتعارات والكنایـات حتـى من غیر اللجوء إلـى المجاز،وقـد یسـرف شـ

یبدو شعره متكلفا مصنوعا.

ومــن هــذا المنطلــق یمكننــا أن نقســم الصــورة غیــر البیانیــة إلــى ثالثــة أقســام:وهي الصــورة 

الحرة، والصورة االستطرادیة، واللغة الشعریة.

الصورة الحرة:
النقـاد المحـدثین إال أن اإلشـارة إلیـه على الرغم من أن مصطلح الصورة الحرة من اجتراح 

وردت لدى النقاد والبالغیین القـدامى،ولعل ابـن رشـیق أول مـن أشـار إلیـه فـي معـرض حدیثـه عـن 

الوصــف فقــال:"والفرق بــین الوصــف والتشــبیه أن هــذا إخبــار عــن حقیقــة الشــيء، وأن ذلــك مجــاز 

مثلـه عیانــا للســامع فینقلــب .وأضــاف إن "أحســن الوصـف مانعــت بــه الشـيء حتــى تكــاد ت)٤(وتمثیـل"

.وهــذا یعنــي أن الصــورة الحــرة تتســع اتســاعا یشــتمل علــى التصــویر بــاللون، )٥(بــذلك الســمع بصــرا"

٢٦٩- ٢٦٨بناء الصورة الفنیة:)(١

٢٤٧اسم:التصویر الشعري رؤیة نقدیة لبالغتنا العربیة،د.عدنان حسین ق)(٢

٢٤٩المصدر السابق:)(٣

٢/١٠٩٦العمدة:)(٤

٢/١٠٩٦العمدة:)(٥



بین جریر والفرزدقالصورة الشعریة ونماذجها 

٢٥٣

وبالحركـة، وباإلیقـاع، وكثیـرا مایشـترك الوصـف والحـوار وجـرس الكلمـات ونغـم العبارات،وموســیقى 

.ممـا )١(ال والفكـر والوجـدانالسیاق في إبراز صورة من الصور تتمالها العین واألذن والحـس والخیـ

سبق نسـتنتج أن الصـورة الحـرة أسـلوب لغـوي غیـر مجـازي یعبـر عـن حقیقـة األشـیاء بحیـث تنقلـب 

الكلمات المسموعة المعبر بها عن األشیاء إلـى صـور ذهنیـة متتابعـة متنوعـة لهـا دالالتهـا المـؤثرة 

الصورة الحرة وهي:في وجدان المتلقي. وهناك ثالثة مظاهر یمكن أن تتشكل بها معالم 

اللوحـة: -١

ویقصد بها"ذلك التشكیل المرئي المفتقر إلى الحركة والصوت؛أي مجرد تشـكیل مفـرغ مـن 

.وتعد اللوحـة متمثلـة بالكلمـات التـي تحمـل وظیفـة داللیـة وذلـك عـن طریـق )٢(الزمن ذي وظیفة ما"

ي شــعر جریــر والفــرزدق ومــن .وهــي كثیــرة فــ)٣(إثــارة الصــور المادیــة والذهنیــة فــي التصــور والــذاكرة

)٤(أمثلتها قول الفرزدق:

فأضحْت داُرها منها قفاًرا         ُقطوُع الودِّ الُترشي لُمرشي

وغیَّـر آي ِدْمَنِتها غیوٌث          َیُعجُّ التلَع ِمـْن َوْبل بَحْفش

سقى ماء الندى منها ریاًضا        وسارحًة مـع الیوم الُمرش

الحزینــة بعــدین:األول مــادي؛ ویتمثــل بالــدیار المقفــرة التــي خلــت منهــا تعكــس هــذه اللوحــة 

الحبیبــة وأهلهــا (فأضــحت قفارا)،والثــاني؛ نفســي ویتمثــل بانتهــاء عهــد المحبــة(قطوع الــود الترشــي 

لمرشي)، ویأخذ البعد المادي شكل صـور جزئیـة لهـذه الـدار فـدمنتها قـد تغیـرت بفعـل الغیـث الـذي 

:)٥(ها روضة معشبة ترتع فیها الحیوانات ومن ذلك قول جریر أیضاسقط علیها وسقاها فأحال

وٕاذا وَقْفَت على الَمناِزَل باللِّوى      هاَجْت علْیَك ُرُسوَمها اْسِتعبارا

حيِّ المنازَل والمنازُل أصبَحْت     َبْعَد اَألنیس مـَن األنیِس ِقفارا

َقْلُبَك ِعْنَدُهــنَّ ُمعاراوالغانیاُت َرَجْعَن ُكلَّ َمــَودَّة     إذا كانَ 

إن لوحة جریر التختلف كثیرا عن لوحة الفرزدق من حیث اإلطـار العـام سـوى أنهـا لوحـة 

توســع مــن رقعــة المكــان فهــي لیســت لمنــزل واحــد یتعلــق بالحبیبة(فأضــحت دارهــا) وٕانمــا لمجموعــة 

ـــازل)، كانـــت تســـكنها مجموعـــة مـــن النســـاء(والغانی ـــى المن ـــازل(إذا وقفـــت عل ات)،أما مـــن حیـــث من

٣٧التصویر الفني في القران،سید قطب:)(١

 ١٩٩٩فبرایر،١اللقطة والمقولة المضمونیة،مهند محمد الشعبي،مجلة جذور،جدة،النادي األدبي،العدد)(٢

٢٦٠ص

  ٥٣جمالیات األسلوب،د.فایز الدایة:)(٣

  ٢/٩الدیوان:)(٤

  ٢٢٧شرح الدیوان:)(٥



صالح محمد حسن

٢٥٤

اإلطار الخاص فلوحة الفرزدق تركز على المكان المادي فـي تحوالتـه مـن امـتالء إلـى خـالء ومـن 

دار مأهولة إلى روضة معشبة بفعل الغیوث؛ في حین ینصب تركیز جریر علـى أثـر هـذا المكـان 

ن قــد فــي نفســه(هاجت علیــك رســومها،حي المنازل،قلبــك عنــدهن معــارا)، ویالحــظ أن كــال الشــاعری

اعتمدا على التكرار في رسم جزئیات اللوحة. 

  اللقطـــة: - ٢

ذلــك التشــكیل المرئــي، ولعــل الحركــة هــي التــي تمیــز اللقطــة مــن اللوحــة فاللوحــة تشــكیل 

.إال أنـه الیرقـى إلـى مسـتوى )١(ثابت في حین أن اللقطة تشكیل متحرك یتسع أحیانـا لیصـبح ناطقـا

وٕان كـان ناطقـا فهـو خطــاب یسـیر فـي اتجـاه واحــد دون رد. الحـوار المتبـادل بـین أكثـر مــن طـرف 

وتعـد اللقطــة أكثـر عناصــر الصــورة الحـرة حضــورا وفاعلیــة فـي شــعر جریــر والفـرزدق، وقــد اعتمــدا 

علـى الحركـة المرتبطـة بـالحیوان، هـذه الحركـة ترسـم  -فـي الغالـب-في بنـاء هـذا النـوع مـن الصـور

نفسه ذات أبعاد ودالالت نفسیة، وتعد الناقة من أبرز المظهر الخارجي للحیوان ولكنها في الوقت 

)٢(الحیوانات التي استمد جریر منها لقطاته المعبرة عن حالته النفسیة، یقول:

وَلَقْد َذَكْرُتِك والَمِطيُّ خواضٌع      َوَكَأنَّهُــــنَّ قطا َفالٍة َمْجَهِل◌ِ 

ا حواِجُبُهنَّ ُحْمَر الَحْوَصلِ َیْسِقیَن باُألَدَمى ِفراَخ تَُنوفَـٍة       ُزْغبً 

الكالم هنـا موجـه إلـى مخاطبـة مؤنثـة بداللـة الضـمیر الكـاف ولكنـه یسـیر فـي اتجـاه واحـد 

وال ینتظر ردا من أحـد ألنـه كـامن فـي نفـس المتكلم(ولقـد ذكرتـك)، وتنبنـي علیـه لقطـة مرئیـة تتسـم 

هیة للمطایا تظهـر وكأنهـا قطـا بحركة محدودة موازیة لتلك الذكرى/الكامنة تجسدت في صورة تشبی

مطأطئة رؤوسها، وهي تنكب على فراخها الصغار تسقیها وتطعمها وترعاها.

وأما الفرزدق فقد اعتمد علیهـا لتحقیـق غایاتـه والوصـول إلـى ممدوحـه الـذي غـدا فـي مقـام 

)٣(الُیوصل إلیه إال باالعتماد على الناقة السریعة(ضمر األحقاب) یقول:

هللا  حمَّلُت حاَجَتي       على ُضمَّر االحقاب خوِص المداِمعِ إلیَك ابَن عبدا

نواعَج ُكلِّْفَن الّذمیَل فلــْم َتَزْل        ُمَقلََّصـًة أنضاؤها كالّشراجـــع

ترى الحادَي العجالَن ُیْرِقُص َخْلفها     َوُهــنَّ كحفَّان النَّعام الخواضـع

ة الضـمیر الكـاف ویسـیر فـي اتجـاه واحـد أیضـا الكالم هنا موجه إلى مخاطب مذكر بدالل

ولكنــه غیــر كــامن إنــه معلــن ومــدوي ویریــد أن ُیســمعه بأقصــى ســرعة ولــذلك تأخــذ الحركــة أبعــادا 

٢٦١-٢٦٠ینظر اللقطة والمقولة المضمونیة:)(١

  ٤٤٣شرح الدیوان:)(٢

  ٢/١٤الدیوان:)(٣



بین جریر والفرزدقالصورة الشعریة ونماذجها 

٢٥٥

بصــریة وذهنیــة؛ األبعــاد البصــریة تتجلــى فــي األفعال(حمَّلــت، تزل،تــرى یرقص)،أمــا الحركــة ذات 

ى التكثیر(حمَّلــت) إذ یشــیر إلـى حاجــة ملحــة األبعـاد الذهنیــة فتتمثـل فیمــا یــنم عنـه الفعــل الــدال علـ

یــدركها عقــل الممــدوح الســیما أنهــا اقترنــت بالبنیــة التشبیهیة(انضــاؤها كالشــراجع، كحفــان النــواعم 

الخواضع).

المشهــد:- ٣

ونعني به "ذلك التشكیل المرئي النـاطق الـذي یقـوم أساسـا علـى الحـوار المعبـر عنـه لغویـا 

.ویعـد المشـهد مـن أكثـر أنـواع )١(كما هو مألوف في النصوص الدرامیـة"الموزع إلى ردود متناوبة، 

الصـــورة الحـــرة حضـــورا فـــي شـــعر جریـــر والفرزدق،وذلـــك العتمـــاده علـــى التخاطـــب والتالســـن بـــین 

الشاعرین، فضال عن شیوع ظواهر أخرى في شـعرهم تعتمـد المشـاهد التـي تقـوم علـى األخـذ والـرد 

ظلـم العمـال والسـعاة والتـي شـاعت فـي العصـر األمـوي،ومن مثل ظاهرة الشكوى من الفقـر أو مـن 

)٢(ذلك قول جریر وهو یصف حاجته على لسان زوجه أم حزرة:

َتَعزَّْت ُأمُّ َحْزَرَة ُثمَّ قالْت          َرأْیُت الموِرِدیَن َذِوي ِلقـاحِ 

راحِ ُتَعلُِّل َوِهَي ساِغَبٌة َبنیها            بَأْنفاٍس ِمـَن الشَّبم القَـ

سَأْمتاُح الُبُحوَر َفَجنِّبیني            أذاَة الَّلْوِم واْنَتِظري اْمِتیاحي

ِثِقي باهللا َلْیَس لُه شریٌك             َوِمْن ِعنِد الَخلیفِة بالنَّجـاح

أِغْثني یاَفداَك َأبي وُأمي           ِبسْیٍب ِمْنَك إنََّك ُذو ارتیـاحِ 

رك أحداثــه مــن خــالل الحــوار المتبــادل بــین زوج الشــاعر/أم فــي األبیــات مشــهد فنــي تتحــ

حزرة، والذي یظهر صوتها جلیا(تعزَّت، قالت)، وبین الشاعر/المتكلم الذي الیظهر صوته مباشـرا 

وٕانما یظهر مـن خـالل الـرد علـى الحـوار والمتمثـل بقوله(سـأمتاح،فجنبیني)، ثـم تطـور هـذا المشـهد 

لیفة) والتي تنطوي على حوار مضمر یتمثل بقبول إغاثـة بدخول شخصیة ثالثة وهي شخصیة(الخ

الشاعر وزوجه. ویعبر الفرزدق عن ظاهرة الشكوى مـن الفقـر بمشـهد لطیـف یـدور فیـه حـوار بینـه 

:)٣(وبین زوجه فیقول

ُتسائلني ماباُل جنبـَِك جافیًا        أهٌم جفا أم جفُن عیِنَك أرمـــدُ 

لها ال بل عیاٌل أراهُم        وما لَهُم ما فیه للغیِث مقعــــدُ فقلُت 

فقالْت ألیَس ابُن الولیِد الذي له      یمیٌن بها اإلمحاُل والفقُر ُیْطــَردُ 

 ١٦٦بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي:)(١

  ٩٨- ٩٧شرح الدیوان:)(٢

  ١/١٦٦الدیوان:)(٣



صالح محمد حسن

٢٥٦

یجودُ وٕاْن لم ترتحْل یاْبنَ غالٍب    إلیِه وٕاْن القیَتُه فهـــَو أجــودُ 

شـكیل مرئـي نــاطق مبنـي علـى الحــوار المـوزع بـن شخصــیتین؛األولى األبیـات عبـارة عــن ت

شخصیة الشاعر/المتكلم،بداللة الضمیر الیاء في(تسائلني)،والثانیة شخصیة زوجه بداللة الضمیر 

فقلت)،إذ نسمع صوتیهما وهمـا یتحـاوران ویبحثـان فـي هـم -الهاء في (لها) وصیغة الحوار (قالت

نقاذهمــا ممــا هــم فیــه مــن عــوز وحاجة،ولــذلك طغــى علــى المشــهد عیالهمــا وكیفیــة إیجــاد مخــرج إل

أســـلوب االســـتفهام(مابال،أهم،أم،ألیس) ممـــا أدخلـــه فـــي حالـــة عـــدم الفاعلیـــة الشـــعریة،ألن الشـــاعر 

ُشِغَل هنا بعـرض مشـهد حیـاتي یعبـر عـن مضـمون اجتمـاعي یشـیر إلـى قیمـة أخالقیـة تمثلـت فـي 

كرم الخلیفة الممدوح.  

تطرادیــة:الصورة االس -٢

لقــد ســبق وان أشــار نقادنــا القــدامى إلــى مضــمون الصــورة االســتطرادیة ومــن أبــرزهم ابــن 

طباطبــا فــي كتابــه عیــار الشــعر فقــال بأن"الشــاعر إذا اضــطر إلــى اقتصــاص خبــر فــي شــعر دبــره 

تدبیرا یسلس له معه القول،ویّطرد فیـه المعنى،فبنـى شـعره علـى وزن یحتمـل أن ُیحشـى بمـا یحتـاج 

اقتصاصه، بزیادة من الكالم یخلط به،أو نقص یحذف منه، وتكون الزیادة والنقصـان یسـیرین إلى 

غیر مخدَّجین لما یستعان فیه بهما،وتكون األلفاظ المزیـدة غیـر خارجـة مـن جـنس مـا یقتضـیه بـل 

.)١(تكــون غیــر مؤیــدة لــه وزائــدة فــي رونقــه وحســنه كقــول األعشــى فیمــا اقتصــه مــن خبــر الســموأل

لحاتمي قائال" أجمع علماء الشعر وأرباب الكـالم أن أوجـز شـعر اقتصـت فیـه قصـة، فـورد وتابعه ا

منساق القصة، سـهل الكـالم، منسـوق المعـاني، واقعـٌة كـلُّ كلمـة منهـا موقعهـا الـذي ُأریـدت بـه مـن 

غیـــر حشـــو مختلـــف وال خلـــل شـــائن قـــول األعشـــى فیمـــا اقتصـــه مـــن خبـــر الســـموأل واألدراع التـــي 

رؤ القیس عندما قصد قیصر ووفاء السموأل بها حتى یسلمها بعد وفاته أهله وبـذل أودعه إیاها ام

.)٢(دونها نفس ولده حتى قتل صبرا بحضرته

یتبین مما سبق أن المراد بالصـورة االسـتطرادیة:ذلك النـوع مـن الصـور الـذي ینطـوي علـى 

لیدا فنیـا درج علیـه نزعة قصصیة قصیرة، وهو كثیر في الشعر العربي،حتى غدا ظاهرة شائعة وتق

)٣(الشعراء ومن األمثلة على ذلك قول الفرزدق یستطرد في وصف صحبته مع الذئب:

وأطلَس عسَّاٍل وما كاَن صاحبًا       َدَعْوُت بناري َمْوِهنًا فأتانـي

فلما دنا قلُت:اْدُن دوَنك إّننـي        وٕاّیاَك فـي زادي لُمْشَتركانِ 

٨٤عیار الشعر:)(١

٣٦٦ألبي علي الحاتمي،تحقیق د.جعفر الكناني:٦حلیة المحاضرة،)(٢

٢/٤٠٠الدیوان:)(٣
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بینـه        علـى ضوء ناٍر مرًة ودخانِ فبتُّ َأسوي الزاد بیني و 

فقلت له لما تكشَّر ضاِحكــًا         وقائُم سیفي من َیدي بمكانِ 

تعشَّ فإن واثْقتَني التُخوُننـي        َنُكْن مثَل َمْن یاذئُب یصطحبانِ 

یســرد الفــرزدق فــي هــذه األبیــات قصــته مــع الــذئب، وتتجســد الصــورة االســتطرادیة بعــرض 

ترتیبــه ترتیبــا منطقیــا (دعــوت، فأتاني،دنا،أســوي الــزاد بینــي وبینــه،تعش،فإن وافقتنــي،نكن الحــدث و 

مثل من یصطحبان)،والمثیر في هذه القصة أن الشخصیتین تتمظهران بطریقتین مختلفتین؛األولى 

مباشرة وهـي شخصـیة المتكلم/الشـاعر وتظهـر مـن خـالل الحوار(دعوت،قلت،فقلـت،تعش) والثانیـة 

وهي شخصیة الذئب في هیئة إنسان وتظهر من خالل مجموعـة أفعـال وحركـات مـن غیر مباشرة

مثل(فلمــا دنا،لمــا تكشــر ضــاحكا)،والمالحظ فـــي هــذه القصــة وقــوع كـــل كلمــة منهــا موقعهــا الـــذي 

)١(ُأریدت له، من غیر حشو أو خلل. ومن ذلك قول جریر في هجاء الفرزدق:

ُل َمْرَبًعا      أبشـْر بطول سالمٍة یاَمرَبــعُ َزَعَم الفرزدُق أْن سیْقتُ 

ُكـــْم والَقْوَبعُ  َوَزَعَمْت ُأمَُّكُم حصاًنا حــرًَّة       َكِذًبا ُقَفْیَرُة  ُأمُّ

وبنو ُقفیرَة قــد أجابوا نهشال      ِبْاسِم الُعُبودة َقْبَل أن َیَتَصْعَصُعوا

طق مبني على المناقضة بین جریـر والفرزدق،فـي مشـهد تكـاد في األبیات تشكیل مرئي نا

فعالیاته تتجسد أمامنا، فقد استخدم الشاعر الفعل(زعم) وكرره ثانیة لیـدل علـى كـذب وزیـف ماقالـه 

الفــرزدق، ثــم اتســاع هــذا المشـــهد لیشــمل  شخصــیات أخــرى أدخلهـــا جریــر ضــمن دائــرة التنـــاقض 

التي زعمت أیضا في إشارة إلـى كـذبها وزیفهـا ،(وبنـو واسمعنا صوتها مثل شخصیة (أم الفرزدق) 

قفیرة) الذین أجابوا (نهشال).

اللغة الشعریــة:
هــي نتـــاج تـــالزم حاصـــل بــین اللغـــة والشـــعر؛ وتقـــوم علــى التصـــویر بالكلمـــة ســـواء كانـــت 

الصــورة بصــریة أو ســمعیة أو ذوقیــة أو لمســیة أو شــمیة، وقــد عرفهــا الــبعض بأنهــا" طاقــة ســحریة 

، وال تكـون )٢(عن مفردات اللغة التي ترد حشوا لتسعف المعنى فارغة من كل طاقة شـعوریة"تنفرد

هـــــذه الكلمـــــات إال بعـــــد أن" تكـــــون الكلمـــــة شـــــافیة كافیـــــة ومجزئـــــة مغنیـــــة ومعناهـــــا فـــــي ظـــــاهر 

)٣(لفظها،والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فـي القلـب،وٕاذا خرجـت مـن اللسـان لـم تجـاوز اآلذان"

ة الشــعریة"عن النزعــة التقریریــة المســطحة التــي مــن خصائصــها نقــل الفكــرة نقــال نثریــا وتبتعــد اللغــ

  ٣٤٨شرح الدیوان:)(١

١٥الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس:)(٢

٨٤-١/٨٣البیان والتبیین:)(٣
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.)١(مباشرا ینتفي معـه فـي األدب جـوهر الفنیـة فـي الشـعر الـذي هـو جـوهر رؤیـوي قبـل كـل شـيء"

)٢(ومن أمثلة اللغة الشعریة قول جریر:

ماوٕانِّي لقواٌل لكل غریبــٍة        وروٍد إذا الساري بلیٍل ترنَّ 

واِة كأنَّهـا       قرى ُهْنُدواني إذا هزَّ صمََّما َخُروٍج بَأْفواه الرُّ

تتجســد اللغــة الشــعریة فــي صــورتین األولــى ســمعیة تحــدث فیهــا جریــر عــن شــاعریته الفــذة 

التــي تنــتج قصــائد تــدوي فــي اآلفــاق فیتناقلهــا الرواة،ویتــرنم بهــا الســائرون، والثانیــة بصــریة تمثلــت 

ومــن األمثلــة هــو ینطلــق مــن أفــواه الــرواة بالســیف الهنــدواني حــین یســتل مــن غمــدهبتشــبیه شــعره و 

)٣(أیضا قول جریر:

�Ë¿ÉÃƗ§�
Ë³ ÍōÉƄŗ�ÍÀ»»ÊƍÉ±Ŧ¢�Êª Í»ƔÉƂÉŬÉž��������ŕ»ÆŸ

ËƁŕƊ�ŕ»»ĎƈÊŬ�
Ë¡§±ŸčŮƆƅ�Êª Í̄É̄ÍŷÉ£

َطلِ لمَّا َوَضْعُت على الَفَرْزَدُق ِمْیَسمي     وضغا الَبعْیُث َجَدْعُت َأْنَف اَألخْ 

ینطوي البیت األول على صورة ذوقیة تمثلت بقوله(ُسمَّا ناِقًعـا)، إذ تراسـل الشـاعر بحاسـة 

التــذوق بطعــم المــرارة والمــوت لیشــعرنا بمــدى األلــم الــذي یتلقــاه الشــعراء علــى یدیــه أثنــاء مناقضــته 

دق، البعیث، إیاهم، وینطوي البیت الثاني على صورة بصریة تمثلت بهیئات الشعراء الثالثة (الفرز 

األخطل) وذلك في صورة شاملة تضمهم جمیعا.

ممــا ســبق نالحــظ أن الصــورة غیــر البیانیــة بعناصــرها الثالثــة الصــورة الحــرة واالســتطرادیة 

واللغة الشعریة قد عالجت تفصیالت كثیرة وصورتها أدق تصویر،ألن الصورة غیر البیانیـة لیسـت 

وجوها العام مع كثرتها، وهي لیست مجرد تقلید فني ذات طبیعة تزیینیة خارجة عن روح القصیدة 

سعى إلیه الشاعران إلظهار براعتهمـا بـل كانـت جـزًء أساسـیا مـن آلیـات القصـیدة الجمالیـة وٕاحـدى 

وسائلها الفنیة للتعبیر عن أحاسیسهم ومشاعرهم وما یلوح في مخیالتهم،قـد تضـمنت أبعـادا داللیـة 

رامزة في أغراض شتى

٥٩دراسات منهجیة في النقد:میشال عاصي:)(١

  ٥٤٤شرح الدیوان:)(٢

  ٤٤٣شرح الدیوان:)(٣
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البحثالخاتمة ونتائج
َتقاُرُب نماذج الصور عند الشاعرین إلى حد كبیر،لیس في غرضي الفخر والهجاء اللذین -١

شكال دعامة النقائض التي عرف بها الشاعران وحسب،وٕانما امتد إلى أغراض شعریة أخرى، 

مثل المدح والرثاء والغزل.مما یشیر إلى أن الصورة لدیهما تأثرت بالنقائض كثیرا، فبدیا 

في حالة تناقض وتنافس مستمرین، السیما أنهما كانا یخضعان ألحكام الشعراء وكأنهما 

اآلخرین الذین طالما تدخلوا بینهما

كان للصورة التشبیهیة واالستعاریة والكنائیة حضور بارز في غرضي الفخر والهجاء على -٢

یم، لكنهما و الرغم من ضیق دائرة الفخر والهجاء لدیهما كونهما ینتمیان لقبیلة واحدة هي تم

بشاعریتهما الفذة تجنبا التعرض للقبیلة األم تمیم واستعاضا عنها بعشیرتیهما فقد كان جریر 

من عشیرة كلب الیربوعیة، وكان الفرزدق من عشیرة مجاشع الدارمیة،فضال عن لجوئهما إلى 

الفخر أو الهجاء باآلباء واألمهات،أو تصویر كل منهما اآلخر بصور كاریكاتوریة.

قعت الصورة لدى الشاعرین بین مرجعیتین اثنتین؛األولى: تراثیة تعود إلى شعر عصر و -٣

ماقبل اإلسالم السیما في شعر الغزل وفي الوقفات الطللیة في مقدمات قصائدهما وخاصة 

في الصور غیر البیانیة المتمثلة في اللوحة والمشهد واللقطة،فضال عن صور القیم األخالقیة 

ت في الصور البیانیة،وغیر البیانیة. والثانیة: إسالمیة متأثرة بالقرآن العربیة التي برز 

الكریم،وبدائرة الفهم اإلسالمیة، وخاصة في شعر المدیح والرثاء والهجاء .
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المصادر والمراجع
بنـــــاء الصـــــورة الفنیـــــة فـــــي البیـــــان العربي،د.كامـــــل حســـــن البصـــــیر، العـــــراق، المجمـــــع العلمـــــي -١

  ١٩٨٧العراقي،د.ط،

١،١٩٩٠نیة الشكل الروائي،حسن بحراوي،بیروت،المركز الثقافي العربي،طب-٢

هـــــــ)،تحقیق:عبد الســــــالم ٢٥٥البیــــــان والتبیین:ألبــــــي عثمــــــان عمــــــرو بــــــن بحــــــر الجــــــاحظ(ت:-٣

  ١٩٤٨، ٢هارون،بیروت،دار الجیل،ط

التصویر الشعري رؤیة نقدیة لبالغتنا العربیة:د.عدنان حسین قاسم،مصر،الدار العربیـة للنشـر-٤

  ٢٠٠٠والتوزیع،د.ط، 

  ٢٠٠١، ١٥التصویر الفني في القرآن:سید قطب،مصر،دار الشروق،ط-٥

) ٨١٦التعریفــات:لعلي بــن محمــد بــن علــي بــن علــي الســیِّد الــزَّین أبــي الحســن الجرجــاني (ت:-٦

  ٢٠٠٢تحقیق إبراهیم األبیاري،بیروت،دار الكتاب العربي،د.ط، 

، ٢دب العربي:د.فــــایز الدایة،دمشــــق،دار الفكــــر،طالصــــورة الفنیــــة فــــي األ-جمالیــــات األســــلوب-٧

١٩٩٠  

ــــي محمــــد بــــن الحســــن بــــن المظفــــر الحــــاتمي -٨ حلیــــة المحاضــــرة فــــي صــــناعة الشــــعر:ألبي عل

  ١٩٧٩هـ)،تحقیق د.جعفر الكناني،العراق،دار الرشید،د.ط، ٣٨٨(ت:

هــــــ)،تحقیق عبـــــد الســـــالم هـــــارون ٢٥٥الحیـــــوان:ألبي عثمـــــان عمـــــرو بـــــن بحـــــر الجـــــاحظ(ت:-٩

  ١٩٦٦،دار الجیل،د.ط، بیروت

دراسات منهجیة في النقد،میشـال عاصي،بیروت،منشـورات المكتـب التجـاري للطباعـة والنشـر -١٠

  ١٩٧٠والتوزیع،الطبعة الثانیة سنة 

) ، ٤٧١دالئـــل اإلعجـــاز:ألبي بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الجرجـــاني(ت:-١١

  ١٩٩٢، ٣تحقیق محمود محمد شاكر،مصر،مط المدني،ط

  ١٩٩٩-١٤١٩، ٣دیوان الفرزدق:قدم له وشرحه مجید طراد،دار الكتاب العربي،بیروت،ط-١٢

شرح دیوان جریر:تألیف محمد إسماعیل عبـداهللا الصاوي،مضـافا إلیـه تفسـیرات العـالم اللغـوي -١٣

لبنان،د.ت-أبي جعفر محمد بن حبیب،الشركة اللبنانیة للكتاب،بیروت

،بیروت،دار األندلس،د.ط،د.تالصورة األدبیة:د.مصطفى ناصف-١٤

الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس،د. ساسین عساف،بیروت،المؤسسـة الجامعیـة -١٥

  ١٩٨٢، ١للدراسات والنشر،ط

ـــد العرب،د.جـــابر عصـــفور،الدار البیضـــاء، -١٦ ـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبالغـــي عن الصـــورة الفنی

  ١٩٩٢، ٣المركز الثقافي العربي،ط
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هــ)، تحقیــق ٤٦٣فـي صــناعة الشـعر ونقــده:ألبي علـي الحسـن بــن رشـیق القیروانــي(تالعمـدة -١٧

  ٢٠٠٠، ١د.النبوي عبد الواحد شعالن،مصر مكتبة الخانجي،ط

هـــــــ)،تحقیق محمــــــد زغلــــــول ٣٢٢عیـــــار الشــــــعر:لمحمد بــــــن أحمــــــد بــــــن طباطبــــــا العلــــــوي(ت:-١٨

،د.ت٣سالم،مصر،منشأة المعارف،ط

  ١٩٦٢، ٢ر،دار المعارف،طفي النقد األدبي:د.شوقي ضیف، مص-١٩

كتاب الصناعتین الكتابة والشعر:ألبي هالل العسكري الحسن بن عبداهللا  بن سهل بن سعید -٢٠

هــــ)،تحقیق علـــي محمـــد البجـــاوي ومحمـــد أبـــو الفضـــل ٣٩٥بـــن یحیـــى بـــن أحمـــد البغـــدادي(ت

  ١٩٨٦إبراهیم،بیروت،المكتبة العصریة،د.ط، 

هـــ)،بیروت، دار ٧١١حمــد بــن مكــرم بــن منظــور(تلســان العرب:لجمــال الــدین أبــو الفضــل م-٢١

  ١٩٩٧، ١صادر،ط

هـــــ)،تحقیق كمــــال مصطفى،مصـــــر،مكتبة ٣٧٧نقــــد  الشــــعر:ألبي الفــــرج قدامــــة بــــن جعفــــر(-٢٢

  ١٩٧٨، ٣الخانجي،ط

هـ)،تحقیق محمد أبو ٣٩٢الوساطة بین المتنبي وخصومه:لعلي بن عبد العزیز الجرجاني(ت -٢٣

   ١٩٦٦ي،بیروت،دار القلم،د.ط،الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاو 

المجالت:
 ١ العـــدد اللقطـــة والمقولـــة المضـــمونیة،مهند محمـــد الشـــعبي،مجلة جذور،جـــدة،النادي األدبـــي،-

  ١٩٩٩ ،فبرایر


