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 المقدمة 

شاعت في اآلونة األخيرة دراسات النقدية لما ينجز في الجامعات من رسائل 
واطاريح، اصبحْت بما يشبو الرقيب عمى الباحثين، وكيفية تناوليم من حيث المصادر 

دراسة من أْن ُتسمط األنظار لما دِرس في جامعة وغير وتقوًما لعممو، لذا ارتأت ىذه ال
البصرة، وتناولْت األغراض الشعرية انموذًجا، لتوجيو الدارسين إلى اتباع منيج البحث 

 العممي السميم .

 زل في الدراسات األكاديميةـغرض الغأوًًَّل : 

شعر الغزل من الموضوعات التي استولت عمى اىتمام الباحثين في دراساتيم 
األكاديمية؛ وذلك لقربة من الطبيعة اإلنسانية وصمتو العميقة بيا، وىذا ما جعمنا نجد 

في ىذا الصدد في مدة الدراسة، فضًًل عن عدم وجود  تْ بَ تِ العديد من الدراسات التي كُ 
صعوبات في دراستو لوضوح معانيو سواء المتصمة بالمعنوي منو أو المادي، ومن ثمَّ 

عذبة ، وبمغة مختارة سمسة نةدة ليذه المعاني، حيث المعاني بي  انكشاف الصورة المجس
من  تؤثر في المرسل إليو، والتصال الغزل بالرابطة األزلية بين الرجل والمرأة، إذْ 

 . (ٔ)الطبيعي أْن يتأثر بالعوامل المختمفة سواء أكانت السياسية واالجتماعية والثقافية

وىذا ما يفسر وجود ىذا الكم من الرسائل واألطاريح التي ُخصصْت لدراسة شعر 
 الغزل في حدود المدة الزمنية لعنوان بحثنا، ونوردىا كما جاءت في ترتيبيا الزمني :

 جيد ،سعد إبراىيم عبد المجاىمي دراسة فنية، غزل الفرسان في الشعر ال .ٔ
 . ٜٜ٘ٔرسالة ماجستير، 

 عمر بن أبى ربيعة، نجًلء جاسم محمد الرديني،رموز الغزل في شعر  .ٕ
 . ٕٗٓٓرسالة ماجستير، 
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الغزل الحضري في العصر األموي عند الدارسين المحدثين دراسة نقدية،  .ٖ
 . ٜٕٓٓحد، أطروحة دكتوراه، مد عبد الواحميسون م

غزل الفرسان جيد التي حممْت عنوان )ونبدأ برسالة الباحث سعد إبراىيم عبد الم
 .جاىمي دراسة فنية(ال في الشعر

شغل التمييد فييا أربع وعشرين صفحة تحدَّث فيو عن مفيوم الفروسية في 
المعاجم المغوية واالصطًلح، ليخرج بنتيجة مفادىا أنَّ المفظة تدل عمى معنيين 
أحدىما مادي وىو المعرفة بأمور الخيل وحسن ركوبيا والقدرة عمى قيادتيا إلى 

بمعرفة أحواليا ونسب أصالتيا، واآلخر معنوي أو كما يسميو المعارك والصيد والحذق 
)ُخُمقي( والذي يشتمل عمى القيم الرفيعة وىي الصفات التي يعتز بيا العربي من 
قراء الضيف وغير من المثل العميا، التي  مروءة ونجدة وكرم وشجاعة وحماية المرأة وا 

 . (ٕ)يحب كل فرد أن تكون فيو
 عنوان الفروسية بين الغزل والمرأة، ومن العنوان وجاء الفصل األول حامًًل 

نشعر أنَّ الباحث سيبتعد عن موضوع درسو، وىذا الشعور يتحقق حين نجده ــ أي 
الباحث ــ بعد حديثو عن التفريق بين الغزل واأللفاظ القريبة منو ـــ يأتي باألدلة عمى 

ىا يتخذ من المرأة موضوًعا وىو ما نتفق معو في كًلمو، وبعد (ٖ)أنَّيا غير مترادفة
جانبًيا فيأخذ دورىا اإليجابي في قيادة الجيوش ثمَّ يأتي باألدلة عمى ذلك ومنيا قول 
الحوفي بأنَّيا كان حريصة عمى أْن )) ُتشارك الرجل في الذود عن الحمى وفي كسب 

ل ليا النصر، ولو إنَّيا لم تكن جديرًة بالمشاركة في ىذا العمل الخطير ما سمح الرجا
ومن ثمَّ ُيبي ن دور النساء في حرب البسوس بين تغمب وبكر ومقولة الحارث  (ٗ)فيو((

بن عبَّاد المشيورة : قاتموا القوم بالنساء، فضًُل عن الرجال، وال نعمم ما العًلقة بين 
دور المرأة ومشاركتيا في الحرب مع موضوع الدرس غزل الفرسان، فمو أنَّو ــ أي 

ىذه المشاركة كان ليا أثٌر في إلياب حماس الشعراء الفرسان ودفعيم  الباحث ذكر أنَّ 
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لمتغني بشجاعة المرأة؛ لكان ىناك رابًطا بين الموضوع وعنوان درسو األكاديمي، فيو 
 لم يذكر أبياًتا في ىذا الصدد ال لمشعراء وال لمنساء .

التوثيب ويستمر الباحث باالبتعاد عن موضوعو األساس حين يتناول موضوع )
صوره وأساليبو ( ويقول )) وتأخذ ىذه المشاركة شكًًل أخًرا يتمثل في توثيب المحاربين 

ومن األمثمة التي جاء بيا حادثة ضرب لبيد  (٘)وحثيم عمى االستبسال حتَّى الموت ((
 زوجو الزىراء أخت كميب بن ربيعة وعمى أثرىا انشدْت أبياتيا:

 أنَّ َعـــــــــبيد الحي من َقْحَطـــــــانِ        َجــــمَّةٌ َما ُكْنُت أْحَسُب والحوادث 
 فَعـَشْت ليا ِمْن َوْقِعَيا الَعْيَنــــانِ         حتَّى َأَتْتِني من لبــــــــــيٍد َلْطَمــــــــةٌ 

فمما سمع كميب قوليا، ورأى ما بيا من أثر المطمة، ثأرْت بو حميتو، فيجم 
 : (ٙ)، فقالعمى لبيد وعًله بالسيف

 ِإن َيُكن َقتَــــــمنا الُممـــــــوَك َخطاًء             َأو َصــــــــــــــوابًا َفَقد َقَتمنا َلبـــيدا
 َوَجَعمنا َمَع الُمــــــــــــــــــموِك ُمموكًا              ِبِجــــــــــــــياٍد ُجرٍد ُتِقلُّ الَحــــديدا

 أمرين :وما نسجمو عمى الباحث 

إنَّ كميب عمى الرغم مكانتو التي عبرْت اآلفاق، إالَّ أنَّو لم يكن شاعًرا، لذا ال  .ٔ
 يمكن عدَّه من الشعراء الفرسان عمى أية حال .

إنَّ األبيات تخمو خمًوا تاًما من ألفاظ الغزل، فما يكتبو الباحث في واٍد وعنوان  .ٕ
 البحث في واٍد آخر .

المرأة بالبخل، وموفق حاتم الطائي من العاذلة واألمر سيان مع موضوع وصف 
التي تمومو عمى اسراف المال، والتي استشيد بيا الباحث ىي أيًضا تخمو من الغرض 

 . (ٚ)الرئيس لمرسالة وىو الغزل
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أمَّا ثالثًا والتي سمَّاىا بـ ) الغزل والفروسية ( خمْت أبياتيا من الغزل، إذ راح الباحث 
فرسان وغير فرسان من دون أْن نجد لمغزل مكاًنا في شعرىم ، ومن يذكر أبياًتا لشعراء 
 : (ٛ)ذلك قول زيد الخيل

 ِعـنـَد الِطـعـاِن ِإذا ما ِاحَمرَّت الَحَدقُ       َىـال َسـأَلِت َبـنـي َنـبـيـاَن مـا َحـســـبي

 َيـسـَفـُح َعـن َلّبـاِتيـا الَعـــَمقُ ِبـالمـاِء       َوجــاَءت الَخــيــُل َمــحـمـرًا َبـواِدُرىــــــــــــا

 وبعد يذكر أبياتو في نصرة الجار وعدم خذالنو فيقول :

 ن نـاب َدىـٌر َلَعـظـِم الجـاِر ُمـعـتَـِرقُ أِ        َوالجــاُر َيــعــَمــــُم َأّنــي َلســُت خــاِذَلوُ 

غزل والحب في قولو وما يثير االستغراب اعتراف الباحث بأنَّ األبيات خالية من ال
)) فمو كان زيد الخيل شاعًرا غير فارس لحدَّثيا عن جماليا وشرفيا وعراقة نسبيا، لكنَّو 
خرج بالحوار من دائرة الحب التي ىو بصددىا إلى ساحة الحرب التي يرى فييا ذاتو، 

 . (ٜ)وُيعوَّل عمييا فيما يدور في خمده ((

أخييا وعفتو لينتيي معيا الفصل األوَّل وبعدىا يستشيد بأبيات لمخنساء في مدح 
 وىو بعيد عن الموضوع الرئيس لمدرس األكاديمي .

ويبدو لي أن من أمَّا الفصل الثاني الذي عنونو بـ ) المرأة في غزل الفرسان (  
محاسن القول في دراسة ىذا الفصل، ىو إن الحس النقدي التحميمي ظير عند الباحث، 

ى اختًلف ما وقفنا عميو عند حديثو عن الفصل، فالعنوانات وظيرت رؤيتو النقدية، عم
واألمثمة التي جاء بيا معظميا في صمب موضوعو ومثال ذلك ما تمثَّل بو من شعر 
بشر بن أبي خازم الذي حاول االعتذار فمم يجد طريًقا يدخل بوساطتو أفضل من الغزل 

 : (ٓٔ)فراح يقول
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 َوَليَس ِلُحــــــــــــــــــــبِّيا ِإذ طاَل شافي       كـــــافيكفى ِبالَنأِي ِمن َأســـــــــماَء 

 (11)َكَأنَّ اأَلتَحـــــــــــــــــــــــــــِميََّة قاَم فييا        ِلُحســـــــــــــــــــــــــِن َدًلِليا َرَشٌأ ُموافي

ن الحارثة، من إْذ جنَح إلى الغزل ليكوَن مدخًًل يمج بوساطتو لًلعتذار من أوس ب
دون أْن يقف ذليًًل مستجدًيا أمام ممدوحو، إْذ )) منح الشاعر من خًللو فرصة لمتأمل، 
واالستشراف من إحدى نوافذ الحياة عمى صورة الحبيبة الجميمة، التي ما فتئ يبحث 

 (ٕٔ)عنيا، حتَّى في صور ممدوحيو من الرجال((

اعر الفارس مع المرأة من ضمن وما اربك عممو ىو أنَّو عدَّ كل حديث بين الش 
الغزل، وىذا ما ابعده في أحيان كثيرة عن جادة الصواب وال سيما في الفصل، لذا تكرر 
الخطأ عنده في بعض المواضع من الفصل الثاني، عمى نحو ما نجد في حديث عمرو 
بن معد يكرب مع العاذلة الذي راح ُيبين ليا سبب فراره من الحرب، فيو ليس فرار 

 (ٖٔ)بل ىو إلعادة الكرَّة مرًة أخرى جبن

 ي عــــــــــــبسِ َأَجاِعَمٌة ُأمُّ الثُــــــــــــــــــــَويِر َخــــــــزَاَيـــــــــــًة    َعــــــــــــــــــَميَّ فراري إذ َلِقيُت بن

 ومالكًا      وقيسًا َفجاَشــــــــــــــــــــــت من لقاِئِيُم نفسي َلِقيُت َأبا َشـــــأٍس وشأســـــــــــاً 

والقصيدة كما ذكرنا تخمو من الغزل، إنَّما الشاعر يبرر موقف انسحابو من الحرب، 
ويمكن أْن تكون ىذه العاذلة غير حقيقية، والشاعر اتخذ منيا قناًعا حتَّى ُيبرر موقفو 

سواء والبيت األخير ُيوضَّح كل ما سعى الشاعر  أمام األعداء واألصحاب عمى حدٍ 
 لقولو .
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وما ُنًلحظو ابتعاد الدراسة عن عنوانيا، لذا يمكن أْن نقترح عميو بعض العنوانات 
تكون أقرب لمَّا في الدراسة نحو شعر الشعراء الفرسان في العصر الجاىمي دراسة 

 موضوعية فنية 

نجًلء جاسم محمد الرديني الباحثة أمَّا الدرس األكاديمي اآلخر وىو دراسة 
المعنونة بـ )رموز الغزل في شعر عمر بن أبى ربيعة( سنتناوليا في الفصل الثاني 

 المبحث الثاني ضمن المًلمح الرمزية .
الغزل الحضري في العصر األموي عند أمَّا الدرس الثالث فكان بعنوان بـ)

محمد عبد الواحد، والذي سمطْت الدارسين المحدثين دراسة نقدية ( لمباحثة ميسون 
، وقسَّمْت التمييد إلى مدخل )*(الضوء عمى دراسات المحدثين لشعر الغزل الحضري

نظري إلى مصطمح الغزل الحضري وتذكر أنواع من الغزل، وىي الغزل التقميدي، 
والغزل العذري، إْذ ال دخل لألوَّل والثاني في ىذه الدراسة؛ ألنَّ الذي ُيقصد بالغزل 

الجسد وال يرقى إلى السمو  لحضري )) بأنَّو غزل مكشوف مادي ال يحيا إالَّ فيا
 . (ٗٔ)((الفني

في حين حاولْت الباحثة دفع ىذه التيمة عن ىؤالء الشعراء بأْن جاءْت بأمثمة 
لشعراء الغزل العذري فييا من التيتك واإلباحية، وذكر مفاتن المرأة، وفي الوقت عينو 

لشعراء الغزل الحضري فييا من الحياء والصبابة، وذكر جفاء الحبيبة جاءْت بأمثمة 
وصد ىا عن الشاعر، وىي معاني شاعْت عند شعراء بني عذرة، وتطرقْت كذلك إلى 
تسمية الغزل العفيف بالعذري؛ ألنَّو ــ أي الشعر ـــ أكثر ما اشتير عندي ىذه 

 .(٘ٔ)القبيمة
ل تناقض ما ق التو في التمييد؛ حين حاولْت الرد عمى ونجدىا في الفصل األوَّ

رأي المستشرق رينولد الذي يرى أنَّ ابن عباس ) رضي اهلل عنو( كان يحفظ أبيات 
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شعر البن أبي ربيعة وينشدىا عمى الرغم من إباحيتيا وال إشكال في ذلك، لترد عميو 
عنيا، أو أنَّ ابن عباس ) رضي اهلل عنو ( كان يحفظيا لُيحرَض الناس عن االبتعاد 

 . (ٙٔ)استخراج أحكاًما شرعية من ىذا الشعر، خًلف لرأي المستشرق
واستمرْت الباحثة في عرض آراء الدارسين عمى كثرتيم أكثر ما قالوه متشابو، 
لذا يشعر القارئ ليذا الفصل بالرتابة، والمعرفة المسبقة لنياية حديثيا، كان من 

ا؛ ألن َّ كثير من الباحثين يتبنون ما قالو االجدر لمباحثة دمج اآلراء المتماثمة تمامً 
 الذين سبقوىم .

 ثانًيا : غرض النقائض 

ُيعـــُد ىـــذا الغـــرض مـــن نتاجـــات العقـــل العربـــي، الـــذي ُعـــِرَف بقدرتـــو عمـــى المقابمـــة 
، فيو )) من الفنون الشعرية التي استأثرت باىتمام المدونة (ٚٔ)والجدل والحوار والمناظرة

, وحـــديثًا , وذلـــك ألســـباب عـــّدٍة فرضـــتيا طبيعـــة الفـــن , فبعضـــيا  النقديـــة العربيـــة قـــديماً 
اتصل بماىّية الفن نفسو , والبعض اآلخر , فرضتو الظروف الخارجية المحيطـة بنشـأتو 
, وىـي ظــروف سياســية , واجتماعيـة , وفكريــة , ممــا تركتــو الحيـاة العربيــة بكــل  تجمياتيــا 

 . (ٛٔ)آنذاك((

يل لدراســة ىــذا الغــرض فــي الــدروس األكاديميــة وكــان لجامعــة البصــرة نصــيب ضــئ
فـــي ُمـــدَّة الدراســـة، إْذ عمـــى زمـــن الدراســـة الممتـــد لثًلثـــين ســـنة، لـــم نجـــد ســـوى دراســـتين 

 فحسب، درسْت فن النقائض، وىما كاآلتي :

نقــــائض جريــــر وعمــــر بــــن لجــــأ التيمــــي دراســــة فنيــــة، خميــــل عبــــد الســــادة إبــــراىيم،  .ٔ
 م.ٜٜٔٔ

 .مٕٙٔٓيث، كامل عبد المحسن جاسم، لعربي الحدالنقائض في الدرس النقدي ا .ٕ
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نجــد الفصــل األوَّل عبــارة عــن امتــداد لمتمييــد، ذكــر الباحــث الشــاعرين مــن حيــث 
اســــميما ووالدتيمــــا، وأخًلقيمــــا، وقبيمتيمــــا، ووفاتيمــــا،  إْذ مالــــْت الدراســــة إلــــى الدراســــة 
التاريخية، وأشار في فقرة من ىذا الفصل إلى بداية نشوء النقائض بينيما، إْذ كان ىناك 

وَّل موقــــف جمــــع بــــين الشــــاعرين، ونشــــبْت بســــببو ىــــذه اخــــتًلف فــــي نقــــل المصــــادر أل
النقائض بين الشاعرين، ويرى أنَّو بسبب اخـتًلف مـا وصـل إلينـا مـن آراء مختمفـة جعـل 
الشك يدخل لمسألة معرفة بداية نشوء التناقض بين الشـاعرين، فالشخصـيات التـي نقمـْت 

قد جرير مختمف، وىـو األحداث مختمفة والنصوص الشعرية مختمفة، ورد ابن لجأ عمى ن
 . (ٜٔ)ما يجعل أمر االعتماد عمييا في تحديد زمن المياجاة بين الشاعرين محل شك

ويعمــل ســبب ُكثــرة المرويــات التــي ذكــرْت ىــذه الحادثــة بـــ )) رغبــة الــبعض فــي أْن 
يجعمــوا مــن أنفســـيم مــدار حـــديث اآلخــرين، وىـــذه الرغبــة نممســـيا فــي قـــول األشــيب بـــن 

 . (ٕٓ)و أوَّل من ألقى اليجاء بين الشاعرين ((جميل الذي ادعى أنَّ 

وكان لمفرزدق موقفان من ىذه الخصومة، األوَّل موقفو مع جرير، فيو لم يجد في 
ابن لجأ الند الذي يقف في وجو جرير، وسرعان ما يفحمو  كما أفحم غيره، ومـن جانـب 

ألنظار طوال آخر خشي الفرزدق عمى المكانة التي صنعيا مناصفًة مع جرير وسرقْت ا
ســـنوات عديـــدة، حـــين يقاســـمو ابـــن لجـــأ الخصـــوم مـــع جريـــر، وثالثًـــا طمـــب جريـــر منـــو 

 :(ٕٕ)وذكر ذلك في شعره (ٕٔ)المساعدة

 َلِعـــــــــــــبَن ِبَنجٍد َوالَمال ُكلَّ َممَعــــــبِ           َدعاني َجريُر بــُن الُمراَغِة َبعــــَدما

ــــــــَك َقد َجـــــــــرَّبُت ما َلم ُتَجرِّبِ َفُقمُت َلُو َدعـــــــــــني وَ   تَــــيمًا َفِإنَّني          َوُأمِّ
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والموقف اآلخر كان لجانب ابن لجأ حين جاءه معتذًرا خوًفا عمى حالو وعرضو، 
 :(ٖٕ)وكسًبا لو فقال

نَّي عــمى أحـَساِب َقوِمي أَىــــاُبَيا   فيل تُنجيني عنَد َتْيٍم َبرَاَءِتي         َوا 

ويختم فصمو باستباق لنتيجة ما سيدرسو في فصمو الثاني، من تداخل األغراض 
الشعرية، فاختمط الفخر بالوصف وكذلك باليجاء وغيرىا من أغراض الشعر العربي، 

العربي أنَّ كل غرض يكون مستقًًل بذاتو، لكن مع ألنَّ ما تعارف عميو الشعر 
النقائض األمر مغاير، إْذ تدخل أبيات الفخر مع أبيات اليجاء، وأحياًنا صدر البيت 

.  (ٕٗ)فخًرا والعجز ىجاًء، أو العكس، عمى نحو ليس لو نظير في غير النقائض
الفصل حتَّى فالباحث لم يتحدَّث عن األغراض الشعرية أو السمات الفنية في ىذا 

يخرج بيذه النتيجة، فكان األولى بو تأجيميا لتكون نتيجة لفصمو الثاني الذي درس 
 األغراض الشعرية في فن النقائض بين الشاعرين .

وجاء الفصل الثاني ليدرس األغراض الشعرية في النقائض وأوَّل غرض وقف 
و يقتصد في األلفاظ، عند الباحث ىو الغزل، والذي ميَّز فيو جريًرا عن صاحبو، بأنَّ 

 : (ٕ٘)والتراكيب في التعبير عن الموقف واستدلَّ بذلك عمى قولو

 أتَــــــْنَسى َيْوَم َحْوَمــــــِل والدُُّخوِل           وُموِقُفنا عـــــمى الطَّــــَمٍل الَمحــــِيلِ 

في حين ابن لجأ كان عمى العكس، فيو ُيطنب في وقوفو عمى الطمل، حتَّى 
اركتو في رسم معالم المكان الذي فو وصًفا دقيًقا، من دون أْن يترك لممتمقي مشيص

 : (ٕٚ)وتمثَّل بقول ابن لجأ (ٕٙ)يتحدَّث عنو
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 ِبــغـــــــربـيِّ اأَلبـاِرِق ِمـن َحـــــــــقـيـلِ         أََلم تُـمِمـم َعـــــمى الَطَمِل الُمحــــــيلِ 

 َومـا َطــــــَرُب الَحميِم ِإلى الُطــــــمولِ         َطـَربـًا ِإَليياَصـَرفـــــُت ِبـصـاِحـبـي 

وىو ما أوقع ابن لجأ في تكرار ىذه المعاني التي وقف عندىا الشاعر، لذا شكك 
، (ٕٛ)الباحث في أصالة التجربة الشعرية لديو في التعبير عن ىذا الجانب من المقدمات

التكرار آلية من آليات اإلثبات لمشيء ال العكس،  وال نرى ما استند إليو مقنًعا؛ إذْ 
والتمعن في تفاصيل الطمل، تعطي الشاعر االشادة بذكر أدق التفاصيل، عكس الذي 

 يمر عمييا مروًرا سريًعا .

ولم يمتفْت الباحث إلى أنَّ الطمل أصبح صورًة فن ية في العصر األموي، الذي 
ذ الشعراء األمويون صورة الطمل تقميًدا اتسم باالستقرار وعدم الترحال، لذا اتخ

ا)متبع  ، قد يكون الشاعران لم يمرا بيذه التجربة .(ًًٜٕ

وقد جعل الباحث القرآن الكريم سبًبا في طبعو السمح، ونفسو الرقيقة المطمئنة )) 
حسن إسًلمو، وتأثره بالقرآن الكريم، وأساليبو، سبًبا في رقة غزلو، وعذوبة ألفاظو التي 

بحرارة المشاعر، وعمق اإلحساس بحيث تطغى ىذه الرقة عمى ما سواىا، لذا اقترنْت 
، لو صحَّ (ٖٓ)نجد جريًرا عندما يتغزل يرق، فًل نجد فيو لفًظا نافًرا، وال معنى جافًيا((

ىذا الكًلم لكان انعكاس اإلسًلم عمى كل شعره، وال يقف عند غرض دون آخر، فما 
 : (ٖٔ)يو، ومن ذلك قولوافحش فيو جريٌر أكثر ممَّا عفَّ ف

 ُقْبـــــــــــــــــــــــحًا ِلَذِلَك َشاِربًا َمْخـــــــُمورَا      لقى األخيــــــــطُل أمُو مخــــــــــــمورة ً 
ـــــــــــــــَواِك َولْم َتَمـّس َطُيورَا       لم َيْجِر ُمْذ ُخِمَقــــــــْت عمى أْنياِبيا  َماُء السِّ

 ِخنــــــــــــــــــِْزيَرةٌ  َفتَـــــــــــــــــَواَلَدا ِخْنِزيرَا       شيَب بالكناسةَ  داجــــــنٍ لقحْت أل
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وغيرىا من ألفاظ الفاحشة التي اتخذىا جريٌر سًلًحا ضدَّ خصومة، وقال عنو ابن 
د، وترك الفحش أصوب إالَّ رشيق )) وجميع الشعراء يرون قصر اليجاء أجو 

ىذا من جانب، ومن جانٍب آخر، إنَّ شعَر الغزل يتطمب ىذه الرقة؛ ألنَّ  (ٕٖ)((جريًرا
المخاطب ىي المرأة وتحتاج ىذا المون من المحادثة، وليس كما ذىب إليو الباحث بأنَّ 
اإلسًلم سبٌب في عذوبة ألفاظ جرير، ويمكن أْن نحتجَّ عميو بسؤاٍل آخر، ما قول 

راء ما قبل اإلسًلم؟ ، ونجده يناقض ما ذكره الباحث في رقة ألفاظ الغزل عند شع
فجرير عنده ليس بشاعٍر عذري وال شاعر مجون، بل توسط بين الحالتين، إْذ جعل 
العفة في كفة وجعل الحسية في كفٍة أخرى، في صورة انفرد بيا عن شعراء عصره، 

يو ناقض ، ف(ٖٖ)فيو يشبو جميل وُكثير تارًة، وعمر بن ابي ربيعة واألحوص تارًة أخرى
نفسو من ناحية عفة جرير، واألمر اآلخر جل الشعراء الذي كتبوا الغزل في العصر 
األموي تناولوه بشقيو العذري والماجن، فجرير لم ينفرد بيذه الصفة، بل كانْت صفة 

 سائدة لدى معظم الشعراء .

 أمَّا في اليجاء وىو األىم في النقائض فدرس ىجاء كل  شاعٍر عمى حدة، واظير
المعاني التي جاء بيا الشاعران، وكانْت متشابية ومنيا التذكير باأليام التي ُىِزَمْت بيا 
قبيمتا الشاعرين، والطعن بالدين، والتعيير البخل والفقر، وضعة الحسب والنسب، ومنيا 
قصيدة ابن لجأ التي يتيم فييا جريًرا، بأنَّ أباه ال ييتم لصوت األذان، في حين ييرول 

 : (ٖٗ)يستجيب لصوت األتانمسرًعا 

 َفــــــــــــِإنَّ َنيـيـَق الِحـماُر َلُو ِاسِتـجابا      َيــِفــرُّ ِمــَن اأَلذاِن َأبــو َجــريـــــــــــــــــرٍ 

 ـــــُو ِىـــبــابــاُييـــيـــُج َوداقُــــــــُيـــنَّ َلـــــ      ُيـــطـــاِرُد ُأتـــــــــَنُو ِبـــَذواِت ِغـــــــــــســلٍ 
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وىذا أمٌر طبيعي أْن تتشابو المعاني؛ ألنَّو لوال ىذا التشابو لما سمي ىذا الشعر 
بالنقائض، ألنَّ من شروط النقيضة التشابو في الوزن والقافية والبحر الشعري الذي 
كتبْت عميو القصيدة األولى، لذا أمر بدييي أن نجد التشابو، وكان جديًرا بالباحث، 

 لتفتيش عن القضايا الفنية في ىذه النقائض، ال أن ُيعددىا فحسب .ا

والفخر في النقائض لم يختمْف عن اليجاء، إْذ ىو عبارٌة عن سرٍد ألشعار 
 الشاعرين، حتَّى أنَّنا لم نجد مصادر يعتمد عمييا الباحث سوى ديواني الشاعرين .

كامل عبد المحسن ومن الرسائل التي وقفْت عند فن النقائض دراسة الباحث 
وجاء درسو األكاديمي عمى بابين جاسم، النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث، 

مفيوم المنيج وأسسو الفكرية والفمسفية, وكذلك دراسة موجزة سبقيما تمييٌد تناول فيو ))
الحديث, ثم بيان مفيوم فن النقائض لغًة واصطًلحًا, لممناىج النقدية في نقدنا العربي 

وكذلك إيجاز ميز بين فن النقائض, وفنون شعرية أخرى بدْت مشابيًة لو في ىذا 
، وفي حديثو (ٖ٘)المجال, مع إيجاز أيضًا لمصادر ىذا الفن في تراثنا العربي القديم ((

حوية والصرفية والبًلغية كتب المغة والمعجمات والكتب النلعن المصادر ال نجد أمثمة 
واكتفى بقولو ))وىي كثيرًا ما تعتمد عمى أخبار شعراء النقـائض كأمثمة وشواىد لغوية 

تمك القصص بغيـة استحضار  ونحوية وصرفية وبًلغيـة مع سرد, أحيانًا لبعض
 .      (ٖٙ)((الشاىد

نقائض في القضايا والظواىر الموضوعية لفن الوكان الباب األوَّل معنوًنا بـ )
(، ففي الفصل األوَّل تحدَّث عن سبب نشوء ىذا الفن  الخطاب النقدي العربي الحديث

ورأى أنَّ ىناك عاممين اجتمعا لُينجباه وىما العامل التاريخي والعامل النفسي، أمَّا 
وجد أّن ثّمة عوامل الذي ) ىيبوليت تين ( العامل التاريخي فتحدَّث فيو عن ثًلثية 

، فيذه العوامل استمدىا في إنتاج األدب وىي ) الجنس / البيئة / العصر (ثًلثة تؤثر 
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النقاد والُكتاب العرب أمثال طو حسين وأحمد الشايب من النقد الغربي، وجعموا ليا 
اسقاطات عمى األدب العربي بصوره عامة والنقائض بصورة خاصة، فالشايب في كتابو 

ل ـــ تأريخ النقائض في الشعر العربي ( ) كتاب نقدي تناول  الذي عدَّه الباحث )) أوَّ
 . (ٖٚ)الفن تناواًل منيجيًا شامًًل مبنيًا عمى أسس عممية وأكاديمية((

فالشايب جعل من األدب اشبو بالمادة التي توضع في قوالب جاىزة، إْذ جعل من 
( ت تينليذا الفـن نظرًة عمميًة بحسب األسس التي حددىا )ىيبوليثًلثية تين القالب، )) 

ْن لم يركز كثيرًا عمى الجانب  في ثًلثيتـو المعروفـة ) الجنس / البيئة / العصر ( وا 
األول منيا لمحدودية تأثيره في األدب عامة , لكّنو ومن خًلل معاينتو لمحركة التاريخية 
ليذا الفن في ظروف نشأتو في بيئتو األولى وىي شبو الجزيرة العربية يؤشر جممة أمور 

أّن ىذا الفن الذي اشتير في العصر األموي, ال يمكن أن يظير بقوٍة في ىذا  , منيا
العصر, من دون أن يكون لو امتداد تأريخي متصل بطبيعة العرب من حيث تكوينيم 
النفسي ومن خًلل بيئتيـم التي يعيشـون فييا, فقد كان فن النقائض متصًًل بطبيعتو 

، إْذ (ٖٛ)ى استقر واستقام فنًا ُعرف بالنقائض ((ببيئـة العرب في الصحاري والقفـار حتَّ 
يؤك د عمى أنَّ النقائض ليا جذور في عصري الجاىمية واإلسًلم، لكنَّو في عصر بني 

 أمية أخذ منحًى فن ًيا.

وجعل السياسة ىي السبب الرئيس في نشوء ىذه النقائض، في حين نجد بواسطة 
أما السبب المباشر في التحام لمَّا ذكر ))كًلمو أنَّ العصبية القبمية ىي السبب، 

الشاعرين ) جرير والفرزدق ( فيرجح الى أّن شاعرًا من عشيرة ُسميط )اليربوعية ( 
يسمى ) غسان ( قد ىجا جريرًا , فسقط عميو بيجاٍء مريٍر , فاستغاث الشاعر بشاعر 

 : ي جرير وعشيرتو( قوم الفرزدق فأغاثو بمثل قولو فخر وىو ) الَبِعيث ( من ) ُمجاشعآ
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 (1)بخيٍر وقد َأْعَيا ُكميبًا َقِديُميا أترجو ُكميٌب أْن يجيء َحِديُثيا
وىنا انصب ) َجرير ( عمى ) ُمجاشع ( شواظًا من ناٍر تعرض فييا إلى نسائيم,     

 . (ٜٖ)مما جعمو يستغيث بـ ) الفرزدق ( , وقيَل إن نساء ُمجاشع قد استغثن بو((

النفسي فمم يجد لو صدًى في النقد العربي، بل وجد اشارات ليذا أمَّا المنيج 
المنيج لباحثين منتشرة ىنا وىناك، ولم تكْن ليم دراسٌة متخصصة )) إّن المنيج 
النفسي, بشكل عام, كان حضوره قميًًل جدًا في نقدنا العربي الحديث , وان حضر فإن 

ب ذلك والقول لمدكتور )مرشد ىذا الحضور يكون, في أغمب األحيان, غير فاعل وسب
الزبيدي ( يعود إلى الصياغات اإلنشائية الجاىزة عند المشتغمين في ىذا الحقل أواًل, 
ومن ثم افتقار الناقد العربي إلى ثقافة خاصة قواميا التخصص في ىذا المضمار ثانًيا، 

فن النقائض وىذا ما الحظناه فعًًل عمى صعيد الجانب اإلجرائي في المعالجات النقدية ل
شاراٍت نفسية مبثوثة ىنا أو ىنـاك, أو  في مجال البحث النفسي , فمم ُنطالع إاّل آراًء وا 
دراسـات تخصصية محـدودة العناويـن, منيا دراسة ظـاىرة )السخرية ( لمباحثـة ) انتصار 
ة حسن عويـد ( أو دراسـة ظـاىرة ) االغتراب ( لمباحثـة ) نـوال نعمـان كريم ( أو دراس

 .  (ٓٗ)نفسية جرير , لمباحث ) جميـل رشيد فالح ( ((

وىذا ما يناقض قول الباحث في عد  العامل النفسي من أىم العوامل التي نشأ 
 بسببيا فن النقائض، فمو صح ما قالو لوجدناه لو صدًى عند نقادنا قديًما وحديثًا .

اب التي أدْت لنشوء وىذا ما اكدنا عميو حين عدَّ السبب السياسي ىو أوَّل األسب
ىذا الفن، واعترضنا عميو، فالعصبية القبيمة كان ليا الدور األوضح في ىذا النشوء، 
ويمكن القول إنَّ النقاد قد وضعوا السبب السياسي في المرتبة األولى لسبب غير 
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مباشر، وىو أنَّ السياسة األموية ىي السبب الرئيس في عودة العصبية القبمية، لذا 
 سبب السياسي في المرتبة األولى، واتبعيم الباحث في رأييم . جعموا ال

والفصل الثالث من الباب األوَّل وقف عند دراسة الظواىر الموضوعية وىي عمى 
 النحو اآلتي :

 السخرية والتيكم أو اًلقذاع المفظي –أوًًل 

 اًلغتراب  –ثانيًا 

 المكان ) الطمل ( –ثالثًا 

 اًلستقصاء (تكرار المعاني )  –رابعًا 

 التوظيف الثقافي    –خامسًا 

فالظاىرة األولى تبنَّى فييا رأي الدكتور أحمد الشايب ـــ وكثيًرا ما تبنى رأيو في 
ىذا الدرس األكاديمي ــ الذي يرى سبب اإلتيان بيذه األلفاظ التي تخدش المشاعر، 

ابن أبي ربيعة في وتيتك الستر، وىو ما اسماه بالفحش العراقي، حتَّى تجاوز أشعار 
غزل الفاضح، فغزلو )) يوقظ المرأة, ويثير شيواتيا, ويغري الرجال بالميو والعبث, وكان 
خطر الفحش اليجائي ناشئًا من تصوير العورات, واختًلق الشائعات واإللحاح في 

، فالغزل لديو يحبب النساء  (ٔٗ)وصفيا, وسرد تفاصيميا, بمغٍة مكشوفٍة, وأسموب واقعي (
لمرجال بذكر تمك التفاصيل الجسدية لين، في حين االفحاش في النقائض يكون عمى 

 : (ٕٗ)العكس تماًما، ومن ذلك, قـول الفرزدق فـي أم  جرير
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 إًّل الّمئيـَم مَن الُفُحـولة ُتفــــــــــــــَحلُ  أْزَرى بْجِرِيَك أنَّ ُأّمـــــك لم تُكــــــــْن 
 ِمْنَيا َخَرَجَت وُكَنَت فييا ُتحَمـــــــلُ  َقَبَح اإلَلُو َمَقــــــــّرًة في َبطـــــــــــــِنَيـا

كما ىو  وىناك من فسَّر وجود ىذه األلفاظ في شعر ىؤالء الفحول تفسيًرا نفسًيا،  
و )نعمان محمد أمين طو ( الذي رأى اتكاء جرير عمى الفحش؛ ألنَّ الحال مع الدكتور 

, (ٖٗ)(شًة ميممًة أقرب إلى حياة الزروبكان ) وضيع األصل, أبوه بخيل فقير يعيش عي
ولعل ما زاد في اضطرابو النفسي, وقوفو أمام رجل ذي مجٍد وىو )الفرزدق (, فحاول 
أن يطاولو, فإذا بو يعمو عميو, ويصفق لو الناس تصفيقًا, بحيث ُيسحره ىذا الُيتاف, 

يشعر بو في قرارة نفسو من ِضعة يواجو بيا الفرزدق, بإضحاك  فيحاول أْن ُيخفي ما
 (ٗٗ)الناس منو ومن آبائو وأجداده وقومو, في بيئة حاول جرير أْن ينساىا

المكان في نقائض (، الذي تناولو الباحث بوساطة دراسة ) الطمل) نيةوالظاىرة الثا
( لمباحثة رافعة الس راج، وىي دراسة تُناقض ما ذىب  الطمل أنموذجاً  –جرير والفرزدق 

إليو الباحث في الظاىرة الثانية )االغتراب(، فالطمل ما ىو إالَّ إثارة الذكريات والعواطف 
، وما التي ينشدىا الشاعر، واالتحاد الروحي مع المكان واألفراد الذين كانوا يحيون فيو

كان ارتباط شعراء النقائض اء الباحثة ))يؤكد قولنا ىو ما ذكره الباحث من استقر 
بأرضيم ارتباطًا مصيريًا, وقد استدلت عمى ذلك في تغني ىؤالء الشعراء بذكرياتيم في 
أطًلل تمك األرض وجباليا, ووديانيا, وُمدنيا, إذ كانت دالالت المكان مستنبطًة من 

 . (٘ٗ)(( كل ىذه الُمسميات

من أىم مميزات فن النقائض, فيرى أنَّيا )) )*((تكرار المعانية )ثالثأمَّا الظاىرة ال
ظاىرة التكرار التي ابتغى من ورائيا الشاعر جممة أمور, إذ إّن ىذا الفن, كما ىو 
معموم, يقوم عمى أساس القول ورّده, وىذه الخاصية التي ربما لم تكن متوفرة في فنون 

كًلمية بغية اسكات الخصم أو افحامو أو احراجو,  أخرى, تجعل الشاعر في محاججةٍ 
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، وىذا ما أخذناه عمى رسالة )نقائض جرير وعمر بن (ٙٗ)مما يتطمب تكرارًا لممعاني((
 لجأ (، الذي اشكل عمى تكرار المعاني .

وذكر آراء الباحثين ومنيم ) أحمد الشايب ومحمد محمد حسين ( في التكرار، 
 .(ٚٗ)يعية لطول مدة التياجي التي تجاوزت األربعين عاًماورأوا أنَّ التكرار نتيجة طب

حشد مجموعة من  والتي قصد منيا )) التوظيف الثقافي (والظاىرة األخيرة )
المعمومات المختمفة, التي أغمبيا معمومات تاريخية في األحساب واألنساب وتأريخ قبائل 

الخصم من خًلل إيرادىـا في العرب من أصمييا العدناني والقحطاني, ُبغية التفـوق عمى 
المناقضة, حيث إّن مقدار التطور الذي حدث في ىذا الفن, جعمو ُيبنى عمى معمومات 

 . (ٛٗ)((مختمفة

لم تختمف عن سابقاتيا، فيي مجرد جمع آلراء النقاد الذي ذكروا ىذه الظاىرة في 
 شعر النقائض، إْذ لم نجد التحميل أو النقد ِلما يذكره ىؤالء النقاد .

ومما ُسِجل عمى درس الباحث كامل اعتماده عمى آراء الدكتور أحمد الشايب في 
أغمب مفاصل البحث، وأنَّو ُيعد د ما قالو الباحثون من دون أْن نجد لو رأي، حتَّى يمكننا 
القول إنَّ شخصية كانْت مستترة غالًبا، واألمر اآلخر لم تكن الدراسة األولى ضمن 

 عينات الدراسة لديو .

 ثالثًا : غرض الوصف
نجد دراسة واحدة اعتنْت بيذا الغرض في جامعة البصرة، في مدة الدراسة، وىي 

 دراسة الباحث بيجت ميجر حبش )وصف المعارك والقتال في شعر الفرزدق(

وقف التمييد عمى دراسة )وصف المعارك والقتال والتوجو االعًلمي عند 
تناول المحور االوَّل، دراسة اعًلم الشاعر الفرزدق(، وتشعب الحديث فيو إلى محورين 
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لممعارك القبمية، في حين تناول اآلخر اعًلم الشاعر الموجو لخدمة الدولة االموية من 
 . (ٜٗ)خًلل وصفو لمعارك رجال الدولة االموية

ووقف الباحث عند الفصل األوَّل متحدثًا عن ) وصف المعارك والقتال في ديوان 
تناولت وصف  دراسات السابقة التي ذكرْت وصف الحرب))الفرزدق( وذكر أنَّ ال

المعارك والقتال عند فحول الشعر العربي في العصر األموي، إال أن ىذا الوصف لم 
يكن وصفًا حقيقيًا لمشاىد تمك المعارك ومواقف القتال فييا، وأكدت عمى أن ىؤالء 

نما تناولوا ىذا الشعراء لم يقفوا طويًًل عند وصف المعركة، ولم يفصموا أحدا ثيا، وا 
. (ٓ٘)(( الوصف تناواًل سريعًا، ثم يمضون عمى غايتيم التي يقصدونيا في قصيدتيم

 ولم يذكر الباحث أسماء تمك الدراسات التي أشار إلييا .

قبيمة بني وُيعمق الباحث في دراستو لوصف الفرزدق ألبناء عمومتو في قتاليم مع 
 : (ٔ٘)نجران الحارث بن كعب ، والتي  كانت تسكن

 وتجيز اسدام المــــــــــــــياه قوابمو  تظل بو اًلرض الفضاء معــــــضالً 

 بشبع من السخل العتاق منازلو  ترى عافيات الطير قد وثقت ليا

فيقول أنَّ )) الفرزدق في ىذه االبيات يصف الجيش وصفًا جديدًا لم نعيده من 
اجتمعت فيو عناصر الصوت والمون قبل عند غيره من الشعراء السابقين، وصف 

والحركة، لتعطي لمسامع صورة حية تمثل امام عينو ضخامة ذلك الجيش 
 .(ٕ٘)وكثافتو((

وىذا الكًلم يفتقر لمدقة كون وصف الجيش الجرار الذي ُتحم ق فوقو الطيور، 
، من متأممًة وواثقة من أنَّيا ستنال مرادىا من األشًلء التي سيخمفيا من أجساد األعداء
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الصور المتعارف عمييا عند شعراء الجاىمية، وكان متعارًفا عندىم، وليس صورة 
 :  (ٖ٘)ابتكرىا الفرزدق، ومثال عمى ذلك قول النابغة الذبياني

 َبَشــــــــــبٍع من الّسخِل الِعـــــتاِق األكائلِ          ترى عافياِت الطيِر قد وثقـــْت ليا

ر من ألفاظ البيت سوى كممة و ومعناه، ولم يغي  فالفرزدق قد أخذ الوصف بمفظ
أمَّا المؤثرات االدبية في وصف المعارك والقتال القبمي، اتخذ من رأي ابن رشيق  .واحدة

القيرواني سبيًًل لزيادة ثقافة الشاعر، إْذ يقول : ))ال يصير الشاعر في قريض الشعر 
ف المعاني، وتدور في مسامعو فحًًل حتَّى يروي أشعار العرب، ويسمع األخبار، ويعر 

 .(ٗ٘)االلفاظ((
ويـــرى الباحـــث فـــي الفصـــل الثـــاني المعنـــون بــــ ) وصـــف الجيـــوش المقاتمـــة وعـــدتيا 
الحربيــة( أنَّ وصــف الجيــوش وذكــر ِعــدَّتيا أحــدى المكمــًلت األساســية لصــورة الممــدوح 
ـــَز عمـــى ىـــذه صـــفة فـــي مدحـــو لألمـــويين وقـــادة  فـــي وصـــف الشـــاعر، لـــذا فـــالفرزدق تعكَّ
جيشـــيم ومـــن ىـــذا قولـــو فـــي مـــدح مســـممة ابـــن عبـــدالممك بـــن مـــروان، وواصـــفًا ضـــخامة 

 (٘٘) الجيش الذي يقوده
 ثمانين الفًا خيميا قد اظمت    اتاك ابن مروان يقود جنوده

 من البيض من اغمادىا حين سمتِ   فمم يغِن ما خندقت حولك نفرةً 

وتجنيد أكبر عدد ممكن من فكان ىم القبائل ىو إعداد جيٍش قوي وبأعداد كبيرة، 
المقاتمين، لتضمن أحد أىم عوامل حسم المعارك، وىو التفوق العددي عمى الخصوم، 
وما دامت تمك المعارك ىي معارك لمدفاع عن شرف القبيمة وكرامتيا من وجية نظر 

 .(ٙ٘)أبنائيا، لذا كان التوجو لًلنضمام لمجيوش القبمية توجيا طوعًيا
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األدوات الحربية التي كانْت تستخدم في القتال من سيف ورمح ومن ثمَّ ذكر أنواع 
 والدروع وغيرىا، حتَّى أنَّو ذكر الخيول التي كانْت الصديق لمفارس في المعركة.

والفصل الثالث حمل عنوان )وصف أحداث المعارك وأحوال القتال ( وىو الفصل 
اشتباك المقاتمين في  الذي تناول وصف أحداث المعركة، ومجرياتيا التي تحدث أثناء

سوح الوغى، إْذ )) كثيرًا ما خص الفرزدق ساحة المعركة التي دار فييا النزال بوصفو، 
مؤكدًا عمى وصف صعوبة اقتحام ميدان المعركة، معطيًا شجاعة ابطالو بعدًا جديدًا، 
من خًلل تصويره إلصرارىم عمى اقتحاميا رغم معرفتيم بالمصاعب والمخاطر التي 

 . (ٚ٘)م((تنتظرى

ونجده يناقض ما قالو في الفصل األول عن عدم حقيقة الوصف أثناء المعركة، 
وأنَّ الشاعر سرعان ما ينتقل إلى وصف ممدوحو تارًكا، ما يجري عمى أرضية 

، حين تحدَّث عن ) حركة القتال ( في قولو ))والقتال ىو (ٛ٘)المعركة من أحداث ميمة
السريعة والمستمرة، فتوقف أي مقاتل عن الحركة عممية قائمة عمى الحركة  -بًل شك–

ولو لمحظات تعني نيايتو، وانو صار نيبًا ألسمحة االعداء، ولكي يطابق وصف 
المعارك والقتال حقيقة القتال، احتاج االمر من الشاعر رصد كل حركة من حركات 

اني القتال القتال، وميما كانت تمك الحركة بسيطة فإنَّيا بالتأكيد ستحمل معنى من مع
، ونحن نذىب مع الرأي الثاني، مستندين عمى ما وجدناه من (ٜ٘)التي أراد تسجيميا((

 :  (ٓٙ)وصف الشاعر الدقيق ألحداث المعارك التي خاضيا ممدوحوه ومن ذلك قولو

 عمى حيــــث تستسقيو ام الجماجمِ   ونحن ضربنا من شتير بـــــن خالد
 الى الموت اعجاز الرماح الغواشمِ   ويوم بن ذي ســــيدان اذ فوزت بو
 يزيد عمى ام الفراخ الجــــــــــواثمِ   ونحن ضربــــــــنا ىامة ابن خويمد
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وفــي ختــام الحــديث عــن غــرض الوصــف فــي رســالة الباحــث ميجــر يمكــن أنَّ نــذكر 
أنَّيــا مــن أكثــر الرســائل التــي توافــق مضــمونيا مــع عنوانيــا، فالباحــث قــد احــاط بكــل مــا 

عمـــى وصـــف المعـــارك والقتـــال، فـــي الوقـــت نفســـو نســـجل عميـــو عـــدم تمييـــزه بـــين يشـــتمل 
ىمزتي الوصل والقطـع، وىـذا الخطـأ سـار مـع كـل فصـول الدراسـة، ومـن جانـب آخـر لـم 
ل الـذي يـأتي بـو نعمـم بمـا سـينتيي بـو  ُيقس م فصولو إلى مباحث، فجعمنـا مـن الشـاىد األوَّ

التـي يتناوليـا، وتبقـى مجـرد ذكـر ألبيـات فصمو، من دون إحداث تغييرات عمى الظواىر 
 الظاىرة . 

 الخاتمة

عالج البحث بعض الظواىر التي غفل عنيا طمبة العمم وال يسمى في مجال 
الدراسات األكاديمية، دراسة تقويمية نقدية وفق منيج البحث المتبع، إْذ اتخذنا من 

ومن النتائج التي األغراض الشعرية التي درسْت في جامعة البصرة عينة لمدراسة 
 توصمنا إلييا :

  شاع غرض الغزل في دراسات الباحثين ) الماجستير والدكتوراه ( أكثر من غيره؛
لقربو من المشاعر اإلنسانية، ولمحاكاتو األخر / االنثى، فتكون ألفاظو رقيقة 
ولغتو سمسة، وعمى الرغم من ذلك وجدنا الباحثين يغيرون عمى نتاجات غيرىم 

 ألنفسيم .وينسبونيا 
  كثرة شعراء النقائض في عصر بني أمية ولم يقف عند حدود الفحول الثًلثة

)جرير واألخطل والفرزدق( وىذا ما وجدناه في نقائض جرير وابن لجأ، إْذ األخير 
 لم يكن بالصيد اليين واحرج جرير في مواقف عديدة.
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  األغراض غرض النقائض لم يكن غرض ىجاء كما ىو شائع، بل أنَّو يشمل كل
 الشعرية المعروف، من مديح وىجاء ورثاء وفخر وغيرىا .

  ،اجاد الفرزدق في توصيف الحروب التي رافق بيا الوالة والخمفاء، فكان توصيفو
 اشبو بالكاميرا في الوقت الحاضر .

 التيميش

                                                           

، نقد الشعر األموي في الرسائل واألطاريح الجامعيةسرى أحمد صالح ، ( ُينظر : ٔ)
 . مٕٕٓٓدار غيداء، 

جاىمي دراسة فنية، غزل الفرسان في الشعر الجيد، سعد إبراىيم عبد الم( ُينظر : ٕ)
ــ ٔم :  ٜٜ٘ٔ البصرة،بإشراف الدكتور حسن جبار محمد، رسالة ماجستير، جامعة 

ٕٔ 

 . ٕٖــ  ٖٓ( ُينظر المصدر نفسو :  ٖ)
، القاىرة، ٕالمرأة في الشعر الجاىمي، نيضة مصر، طأحمد محمد الحوفي، ( ٗ)

 .  ٖ٘ٗم : ٜٜٗٔ
 . ٕٗجاىمي دراسة فنية : غزل الفرسان في الشعر ال(  ٘)
العالمية، )د. ط، ت( : ( ديوان ميميل بن ربيعة : شرح وتقديم طًلل حرب، الدار ٙ)

ٜٚ . 
 . ٗ٘جاىمي دراسة فنية : غزل الفرسان في الشعر ال( ُينظر :  ٚ)
، ٔ( ديوان زيد الخيل الطائي: تحقيق نوري حمودة القيسي، مطبعة النعمان، طٛ)

 . ٚٚــٙٚم : ٜٛٙٔالنجف، 
 . ٓٙجاىمي دراسة فنية :غزل الفرسان في الشعر ال(  ٜ)
، ٔازم األسدي، تحقيق مجيد طراد، دار الكتاب العربي، ط( ديوان بشر بن أبي خٓٔ)

 . ٕٗٔم : ٜٜٗٔبيروت، 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحقمجلة الدراسات    

 

 
  867 

                                                                                                                                                      

 ( االتحمية : ثياب من ثياب اليمن  ٔٔ)
 . ٓٓٔجاىمي دراسة فنية :غزل الفرسان في الشعر ال(  ٕٔ)
 . ُٓٔٔينظر : المصدر نفسو : (  ٖٔ)

وسبب اختيار ىذه التسمية ىو )) ألنَّو غزل نشأ في الحاضرة، ولم يكن مادًيا بحتًا  )*(
أو حسًيا يفصل الجسد ويمغي الروح والقيم، ولم نشاىد في اشعار اولئك الغزليين 

الغزل الحضري الحضريين ما كان ُينسب إلييم من مجون وانحراف إالَّ القميل منو (( 
 . ٙٔين المحدثين دراسة نقدية : في العصر األموي عند الدارس

 ٙٔالغزل الحضري في العصر األموي عند الدارسين المحدثين دراسة نقدية : (  ٗٔ)
الغزل الحضري في العصر األموي عند الدارسين المحدثين دراسة نقدية ( ُينظر :  ٘ٔ) .
 . ٕٔــ ٜ: 
 . ٕٚــ  ٕٙالمصدر نفسو : (  ُينظر :  ٙٔ)
 . ٜٗٔألموي في الرسائل واألطاريح الجامعية : (  ُينظر : نقد الشعر اٚٔ)
النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : بإشراف عبد المحسن جاسم، كامل (ٛٔ)

 أ م : ٕٙٔٓأحمد حياوي السعد، ) أطروحة دكتوراه(، جامعة البصرة، الدكتور 
 . ٜٗنقائض جرير وعمر بن لجأ التيمي دراسة فنية : (  ٜٔ)
 .  ٓ٘( المصدر نفسو : ٕٓ)
 .  ٚ٘ــ  ٙ٘( ُينظر : المصدر نفسو : ٕٔ)
( ديوان الفرزدق: عني بجمعو وطبعو والتعميق عميو عبد اهلل إسماعيل الصاوي، ٕٕ)

 .  ٓٗ/ ٔم : ٕٜٙٔ، القاىرة، ٔمطبعة القاىرة، ط
 .  ٓٙ/ ٔ( ديوان الفرزدق : ٖٕ)
 . ٙٙفنية :  نقائض جرير وعمر بن لجأ التيمي دراسة( ُينظر :  ٕٗ)
، القاىرة، ٔ( ديوان جرير، تحقيق : الدكتور نعمان محمد أمين، دار المعارف، طٕ٘)

 .  ٖٔٙ/ ٕم : ٜٜٙٔ
 . ٜٙنقائض جرير وعمر بن لجأ التيمي دراسة فنية : (  ُينظر :  ٕٙ)
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شعر عمر بن لجأ التيمي : جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري، دار الحرية، (  ٕٚ)
 . ٕٓٔم : ٜٙٚٔ، بغداد، ٔط
 . ٓٚنقائض جرير وعمر بن لجأ التيمي دراسة فنية : (  ُينظر : ٕٛ)
التطور والتجديد في الموحة الطممية حتى نياية كاظم حمد محراث، ( ُينظر : ٜٕ)

 . ٔ٘ٔم : ٜٜ٘ٔالعصر األموي : بإشراف ، ) رسالة ماجستير(، جامعة بغداد، 
 . ٚٚفنية :  نقائض جرير وعمر بن لجأ التيمي دراسة(  ٖٓ)
 .  ٓ٘ٗ( شرح ديوان جرير : ٖٔ)
 .  ٗٙٔ/ ٕ( العمدة : ٕٖ)
 . ٜٚنقائض جرير وعمر بن لجأ التيمي دراسة فنية : ( ُينظر :  ٖٖ)
 .  ٛ٘ــ  ٚ٘( شعر عمر بن لجأ التيمي: ٖٗ)
 (  النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : ج .ٖ٘)
 .  ٗٔ( المصدر نفسو : ٖٙ)
 . ٕٔ (  المصدر نفسو :ٖٚ)
 . ٖٕ(  النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : ٖٛ)
وينظر كذلك تاريخ األدب العربي ) العصر  ٖٛ – ٖٚ( نقائض جرير والفرزدق : ٔ)

  ٖٕٗاإلسًلمي ( : 
 . ٕٚ(  النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : ٜٖ)
 . ٙ٘(  النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : ٓٗ)
 . ٕٔٗالنقائض في الشعر العربي :  تاريخ(  ٔٗ)
. تُفحل : يختار ليا زوج أي زوٍج , مقّرة في بطنيا : أراد  ٖٚٗديوان الفرزدق : (ٕٗ)

  رحميا .
 . ٖٚٔجرير حياتو وشعره : ( ٖٗ)
 . ٜٗ( ُينظر :  النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : ٗٗ)
 . ٕٔٔ(  النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : ٘ٗ)
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 تسمية لمدكتور أحمد الشايب  )*(
 . ٗٔٔ(  النقائض في الدرس النقدي العربي الحديث : ٙٗ)
 .  ٘ٔٔ( ُينظر : المصدر نفسو : ٚٗ)
 . ٛٔٔ(  ُينظر : المصدر نفسو : ٛٗ)
وصف المعارك والقتال في شعر الفرزدق : بيجت ميجر حبش، ( ُينظر :  ٜٗ)

رسالة ماجستير(، جامعة البصرة،  بإشراف الدكتور مصطفى عبدالمطيف جياووك، )
 . ٛــ  ٗم : ٕ٘ٓٓ

 .  ٘ٔ( المصدر نفسو : ٓ٘)
 ٖ٘ٚ/ٕ(  ديوان الفرزدق: ٔ٘)
 . ٛٔ(  وصف المعارك والقتال في شعر الفرزدق : ٕ٘)
، ٕتحقيق : محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف، ط( ديوان النابغة الذبياني:  ٖ٘)

 .ٙٗٔالقاىرة، ) د. ت( : 
 .ٖٔٔ/ٔالعمدة : ( ٗ٘)
 . ٖٖٔ/ ٔ( ديوان الفرزدق :  ٘٘)
 . ٖٗ(  وصف المعارك والقتال في شعر الفرزدق : ٙ٘)
 . ٛٙ(  وصف المعارك والقتال في شعر الفرزدق : ٚ٘)
 . ٘ٔ( المصدر نفسو :  ٛ٘)
 . ٕٚالمصدر نفسو : (  ٜ٘)
 .  ٛ٘ٛ/  ٕ( ديوان الفرزدق : ٓٙ)
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 المصادر والمراجع
ىـ (، الصناعتين : تحقيق: عمي البجاوي، ومحمد أبو ٜٖ٘) أبو اليًلل العسكري  .ٔ

 . مٕٜ٘ٔ، بيروت، ٔالفضل أبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
، القاىرة، ٕالمرأة في الشعر الجاىمي، نيضة مصر، طأحمد محمد الحوفي،  .ٕ

 . مٜٜٗٔ
بيجت ميجر حبش، وصف المعارك والقتال في شعر الفرزدق : بإشراف الدكتور  .ٖ

 . مٕ٘ٓٓمصطفى عبدالمطيف جياووك، ) رسالة ماجستير(، جامعة البصرة، 
خميل عبد السادة إبراىيم، نقائض جرير وعمر بن لجأ التيمي دراسة فنية، بإشراف  .ٗ

جامعة البصرة،  الدكتور مصطفى عبد المطيف جياووك، ) رسالة ماجستير (،
 . مٜٜٔٔ

ديوان  جميل بثينة : تقديم وشرح وتعميق الدكتور محمد حمود، دار الفكر المبناني،  .٘
 .م  ٜٜٛٔ، بيروت، ٔط

ديوان الفرزدق: عني بجمعو وطبعو والتعميق عميو عبد اهلل إسماعيل الصاوي،  .ٙ
 . مٕٜٙٔ، القاىرة، ٔمطبعة القاىرة، ط

، ٕ: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف، ط تحقيقديوان النابغة الذبياني:   .ٚ
 . القاىرة، ) د. ت(

، ٔديوان بشر بن أبي خازم األسدي، تحقيق مجيد طراد، دار الكتاب العربي، ط .ٛ
 . مٜٜٗٔبيروت، 

، ٔديوان زيد الخيل الطائي: تحقيق نوري حمودة القيسي، مطبعة النعمان، ط .ٜ
 . مٜٛٙٔالنجف، 

 . شرح وتقديم طًلل حرب، الدار العالمية، )د. ط، ت(ديوان ميميل بن ربيعة :  .ٓٔ
شاكر ىادي التميمي، الُبنى الثابتة والمتغيرة لشعر الغزل في صدر اإلسًلم والعصر  .ٔٔ

 . مٕٔٔٓ، عمان، ٔاألموي: دار الرضوان لمنشر والتوزيع، ط
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، ٔشعر عمر بن لجأ التيمي : جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري، دار الحرية، ط .ٕٔ
 . مٜٙٚٔاد، بغد

كاظم حمد محراث، التطور والتجديد في الموحة الطممية حتى نياية العصر األموي :  .ٖٔ
 . مٜٜ٘ٔبإشراف ، ) رسالة ماجستير(، جامعة بغداد، 
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