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  ) البحث ملخص( 

  "تداولية دراسة" التيمي جلأ بن عمر نقائض يف احلجاج آليات

  أحـمد رمضـان رضـا/ الدكتورة إعداد

 البحث مشكلة :- 
 تداولی�ة ب�أدوات حجاجی�ة آلی�ات ع�رض عل�ى تقوم نقدیة أدبیة دراسة إقامة

 والوق�وف ، ریھكمعاص� الش�ھرة م�ن حظ�ھ ین�ل ل�م أموي شاعر نقائض في

 وأدح��ض ، مزاعم��ھ وفن��د خص��مھ بھ��ا أفح��م الت��ي الحجاجی��ة أدوات��ھ عل��ى

  . أخرى تارة والخیال والصورة ، تارة واألفكار باألسلوب حجتھ

 البحث أھمیة :- 
 الوثیق�ة العالق�ة توض�ح تطبیقی�ة نقدی�ة دراسة كونھ في البحث أھمیة تتمثل

 ابن نقائض واتخاذ عقلیةال بصورتھ والحجاج التخیلیة بصورتھ الشعر بین

 العرب�ي الش�عر م�ن العربی�ة القریحة أنتجتھ ما أروع تمثل خصبة مادة لجأ

 أھمی�ة م�ن النق�ائض ش�عر یحتل�ھ م�ا خ�الل م�ن معارض�ھ أزھ�ى ف�ي القدیم

 ب��ین تت��أرجح قص��ائد فھ��ى ، النقدی��ة و األدبی��ة الدراس��ات حق��ل ف��ي كبی��رة

 الغای�ة بلوغ على ھاأصحاب وحرص ، التاریخي والتصدیق الشعري التخیل

 إثب�ات و الجھ�د ب�ذل إل�ى ت�دفع الت�ي المنافس�ة حی�ث ، واإلتقان الجودة في

 نق�دي بمض�مون ق�دیم ش�عر ف�ي نقدی�ة دراس�ة البح�ث یع�د ث�م ،وم�ن الذات

  . التداولیة والدراسة الحجاج آلیات بعض عرض على یقوم حدیث

 البحث أھداف :- 
 النق��ائض تحك��م الت��ي ولی��ةالتدا الق��وانین عل��ى الوق��وف إل��ى البح��ث یھ��دف

 ، تقریری�ة ولیس�ت تلمیحی�ة إیحائیة لغة على تقوم فنیة نصوصا باعتبارھا

 الت�داولي البح�ث إلیھ�ا توص�ل التي القوانین مع تختلف أو تتفق قد ثم ومن

 ، الش��اعرین ب�ین الحواری��ة العالق�ة نوعی��ة ع�ن الكش��ف خ�الل م��ن الح�دیث

 نفس�ھ ع�ن الدفاع في الشاعر ااعتمدھ التي الحجاجیة اآللیات عن والكشف

 أو البن�اء إس�تراتجیة خالل من واالعتراض االدعاء أدوات وبیان ، وقبیلتھ

  . والمخاطب المتكلم شخصیة عن تكشف التي الھدم
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 البحث منھجیة :-  
 لج��أ ب��ن عم��ر نق��ائض ف��ي  الحج��اجي الت��داولي الم��نھج عل��ى الباحث��ة تعتم��د

 والت�ي الش�اعر اس�تخدمھا الت�ي الحج�اج آلیات لدراسة غنیة مادة واتخاذھا

 نموذج��ا النقیض��ة باعتب��ار والحج��اج الش��عر ب��ین العالق��ة خاللھ��ا م��ن یثب��ت

 والدراسات القدیم العربي الشعر بین الربط فیحدث ، بامتیاز حجاجیا شعریا

  .حدیث تداولي بمنظور القدیم الشعر دراسة آخر بمعنى أو الحدیثة النقدیة

 البحث أدبیات : 

 التیم��ي لج��أ ب��ن عم��ر نق��ائض بدراس��ة تق��وم مماثل��ة دراس��ة أج��د ل��م

 مخطوطة في شعره وتدوین جمع تم وإن ، حجاجیة تداولیة دراسة

 ش�عره وت�دوین وتحقی�ق جمع ثم ، المبارك بن لمحمد الطلب منتھى

 وأیض�ا ، الكوی�ت القل�م دار طبع�ة الجب�وري یحی�ى: الدكتور ید على

 دار طبعة عّساف بیلن:  للدكتور وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان

  .  بیروت – صادر

  .تداولية – نقائضال - احلجاج - لياتاآلالكلمات املفتاحية : 
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 Research Problem: 
The establishment of a literary literary criticism based on the 

presentation of the mechanisms of the pilgrims with the tools of circulation 

in the contradictions of an illiterate poet did not enjoy the fame of his 

contemporaries, and stand on the tools of pilgrims, which angered his 

opponents and refuted their claims, and refute their argument in style and 

ideas sometimes, and image and imagination at other tims. 

 Research Significance: 
The importance of the research is that it is an empirical study that 

demonstrates the close relationship between the poetry in its imaginative 

form and the pilgrims in its mental form, and the adoption of the son's 

surrogates, which is the most wonderful thing produced by the Arabic 

poetry of the ancient Arabic poetry in its most eloquent opposition. And 

cash, they are poems oscillating between poetic imagination and historical 

conviction, and the keenness of their owners to achieve the goal in quality 

and mastery, where the competition to pay for the effort and self-proof, 

and then the study is critical study in ancient poetry with a modern 

monetary content based on the mechanisms of pilgrims and study For 

tradin. 

 Research Objectives: 
The aim of this research is to find out about the deliberative laws that 

govern derivatives as technical texts that are based on a suggestive and 

non-declarative language, and may therefore be in accordance with the 

laws reached by modern deliberative research by revealing the quality of 

the dialogue between the poets, The poet in defending himself and his 

tribe, and the statement of the tools of prosecution and objection through 

the strategy of construction or demolition, which reveal the personality of 

the speaker and the communicator. 

 Research Methodology: 
The researcher relies on the analytical inductive method in the arguments of 

Omar Ibn Ghala and taking a rich material to study the mechanisms of 
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pilgrims used by the poet, which proves the relationship between poetry and 

pilgrims, With a modern trading perspective. 

 Research literature :  
I did not find a similar study to study the contradictions of Omar bin 

Laja   al- taimi  study of the circulation of pilgrims although the 

collection and codiflcation of poetry in the manuscribt of the 

ultimate request to Mohamed bin Mubarak and then the collection 

and  investigation and codiflcation of his poetry by Dr-yahya al 

jubouri  edition of the Dar of  Qalam Kuwait  Dr- Nabel Assaf  edition 

of Dar Sader Beirut 

Key words: Mechanisms - pilgrims - 
antagonisms - deliberative. 
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 ا ا ا  

  ) املقدمة( 

 هللا ص�لى – محم�د نبین�ا عل�ى والس�الم والص�الة.....مبارك�اً  طیباً  حمداً  � الحمد

  : بعد أما...  وسلم علیھ

 الت�راث یقدم�ھ بم�ا ُن�دھش نھ�ار ك�ل ض�وء وم�ع ، ی�وم ك�ل فجر بزوغ فمع      

 م�ن فنعج�ب ، ص�فحاتھ نبی نقلب ، تنفد ال التي ، الوفیرة بعطایاه األدبي العربي

 ، والنقدی��ة ، والنثری��ة ، الش��عریة الثم��ار تل��ك أی��دیھم عل��ى أینع��ت ال��ذین ھ��ؤالء

 وتتح�دث ، مج�دھم تحك�ي ، األدب�ي الت�اریخ ص�فحات في واضحة بصمة فتركوا

  . سحرھم وعبق ، شعورھم عبیر وتنقل ، فكرھم عن

 ، األم�وي العص�ر ظ�الل ف�ي عبیرھ�ا فاح التي تلك ، الیانعة الثمار بین ومن    

 ق�دموه م�ا عل�ى وأثن�ى ، ص�نیعھم األدب�ي الت�اریخ لھم خلّد كبار شعراء ید وعلى

 وترع�رع ، نم�ا ال�ذي" النق�ائض" شعر علیھ أُطلق ، واضحة سمات لھ شعر من

  . واألخطل ، والفرزدق ، جریر:  من كل بسقیا

 الشعري فنال ھذا تطور في مساھمون ، فاعلون شعراء ھناك كان أنھ والحقُ     

 ف�ي معھ�م مش�اركین ب�ل ، الثالثة لھؤالء معاصرین كانوا ، مسبوق غیر وبشكل

 ھ��ذا ، لج��أ ب��ن وعم��ر ، والبعی��ث ، النمی��ري الراع��ي أمث��ال:  البنی��ان ھ��ذا رف��ع

 ح�رب بینھم�ا اش�تعلت فق�د جری�ر، عن بالحدیث عنھ الحدیث ارتبط الذي األخیر

 م�ا تحك�ى ، األدب�ي التاریخ ادرمص في تدوینھا ثم ، روایتھا تم ضروس ھجائیة

 على بظاللھا تلقي وأسالیب ، وأفكار ، معان على تحتوي نقائض من بینھما دار

  . األدبیة التاریخیة الفترة تلك

 ، النق�ائض ع�ن الح�دیث مشھد واألخطل ، والفرزدق ، جریر یتصدر ودائما    

 وأس�لوباً  ، فن�اً  تق�ل ال نقائض�ھم كان�ت وإن ، االھتم�ام نف�س ین�ل ل�م غی�رھم بینما

 ش�عر م�ع وتف�اعلوا ، ش�اركوا ال�ذین ھ�ؤالء ش�عر لدراس�ة دافع�اً  كان مما ، عنھم

  .  وغیرھم النقاد من نفسھ االھتمام شعرھم ینل ولم النقائض
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 منتھ��ى"  مخطوط��ة ف��ي ش��عره دّون ال��ذي ، التیم��ي لج��أ ب��ن عم��ر ھ��ؤالء م��ن   

 عدد وبلغ ، میمون بن كالمبار بن محمد جمعھا التي"  العرب أشعار في الطلب

 لجری�ر، ھج�اء أو جریر لھجاء نقض بین ما بیتا وعشرین واثنین سبعمائة أبیاتھ

 عل�ى ورداً   نقض�اً  قص�ائد س�ت منھ�ا ، موثق�ة ط�وال قص�ائد عش�ر عل�ى موزعة

  . بیتاً  وخمسون وستة ثلثمائة أبیاتھا عدد لجأ بن عمر ھجائھ في لجریر قصائد

 ب�ن عم�ر ش�عر"  بعنوان كتاباً  الجبوري یحیى الدكتور أصدر م١٩٧٦ عام وفي

 منتھ�ى مخطوط�ة ف�ي عم�ر ش�عر من ماورد تحقیق على فیھ اعتمد"  التیمي لجأ

 م��ن وغی��ره لعم�ر ُینس��ب مم�ا غیرھ��ا ف�ي ش��عر م�ن ورد م��ا ب�ھ وأُلح��ق ، الطل�ب

 لجأ ابن لشعر جامع أول فكان ، بالكویت القلم دار طباعتھ على أشرفت الشعراء

 س��یئ ب�ھ الم�دون والخ�ط ، ردیئ�ة طبعت��ھ أن إال ، الش�اعر اس�م یحم�ل دی�وان ف�ي

 نس�ب عل�ى التنبی�ھ باس�تثناء المف�ردات مع�اني م�ن لكثی�ر بی�ان فیھ ولیس ، للغایة

  . القصائد في ذكرھا ورد التي واألیام ، واألشخاص ، القبائل بعض

 دی�وان"  م�ن األول�ى الطبع�ة بإصدار عّساف نبیل دكتور قام م٢٠١٥ سنة وفي 

 فی��ھ ح��اول ص��ادر، دار طباعت��ھ عل��ى أش��رفت" وجری��ر لج��أ ب��ن عم��ر نق��ائض

 ش�عر م�ن الجب�وري ال�دكتور جمع�ھ فیما الواردة اللغویة األخطاء بعض تصحیح

 ف�ي الواردة المفردات معاني بعض عن للكشف ھامش إضافة مع ، لجأ بن عمر

 أن ذل�ك ؛ لالخل بعض فیھ العنوان بھذا الكتاب عنونة إن الحقیقة وفي ، القصائد

 األم�ر لك�ن ، وجری�ر عم�ر ش�عر عل�ى یحت�وي الكتاب أن یظن العنوان یقرأ من

 قال�ھ م�ا آخ�ر بمعن�ى أو فق�ط عم�ر ش�عر على عّساف د فیھ اقتصر فقد ، مختلف

 أن البد ولكن عمر، في جریر قالھ لما نقضاً  أو ، ھجاءً  جریر في شعر من عمر

 ، اللغوی��ة األخط��اء بتص��وی ف��ي خاص��ة ، مب��ذول جھ��د م��ن فی��ھ بم��ا نعت��رف

  . الھامش في المفردات معاني من لكثیر وتوضیح

 یحم�د بمجھ�ود عّس�اف/ ود ،  الجب�وري/ د ق�ام فق�د ألھلھ الفضل نسبة من والبد

 ، والدارس�ین ، الب�احثین أی�دي إل�ى الض�خم األدب�ي النت�اج ھذا وصول في ، لھما

 ، الجھ�د ب�ذل س�تحقت الت�ي القص�ائد وتل�ك ، الش�عر ھ�ذا دراس�ة من یتمكنوا حتى

  . وبالغیة ، وأدبیة ، لغویة أسرار من بھا ما لكشف والطاقة
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 عل�ى رده ف�ي عم�ر نق�ائض دراس�ة عل�ى فعكفت ، البدء نقطة كانت ھنا من     

 ف��ي جری��ر قص��ائد عل��ى الوق��وف الدراس��ة تل��ك ألزمتن��ي وب��الطبع جری��ر، ھج��اء

 تل�ك ف�ي البح�ث دون ، القصائد لتلك ونقضھ عمر لرد سببا كان فیما عمر ھجاء

 أعثر لم أني بالذكر وجدیر عمر، ینقضھا ولم عمرَ  جریر فیھا ھجا التي القصائد

 ش�عر م�ن جب�وري/ د جمع�ھ فیم�ا س�واء جری�ر ش�عر غیر في لعمر نقائض على

 قی�ل م�ا عل�ى مقصورة عمر فنقائض ، نقائضھ في عّساف/ د جمعھ ما أو عمر،

  . وحسب جریر ھجاء على الرد في

 أن ل�و وحبذا ، الدراسة خطاه على تسیر الذي المنھج اختیار من البد وأصبح   

 ف�ي أسس�ھا تطبی�ق خ�الل م�ن تساعد التي الحدیثة النقدیة المناھج من المنھج ھذا

 بإض�افاتھا الحدیث�ة والدراس�ات ، الزاھی�ة ص�ورتھ ف�ي األدب�ي التراث بین الربط

 الحج���اجي ش���كلھا ف���ي التداولی���ة المقارب���ة لدراس���ة االختی���ار فك���ان ، المتج���ددة

 بدراس��ة ف��إذا ، الحج��اجي الت��داولي الم��نھج عل��ى النق��ائض تحلی��ل ف��ي فاعتم��دت

 ف�ي جدی�دة طریق�ة ع�ن تكش�ف ، جدی�داً  خلقاً  تستحیل جریر لقصائد عمر نقائض

  . الشعري للتراث حدیث وبعث ، التناول

 ، جھ��داً  تحت��اج ، ش��اقة ج��د الدراس��ة كان��ت فق��د ، الق��ارئ عل��ى أخف��ي وال      

 ، زمنھ��ا ف�ي العربی��ة القریح�ة أنتجت�ھ م��ا أفض�ل یمث�ل النق��ائض فش�عر ، وص�براً 

 ، البادی�ة ألف�اظ م�ن كثی�ر فی�ھ ج�زل ش�عر لج�أ بن عمر شعر أن ذلك إلى یضاف

 الت���داولیون یس���تخدمھ م���ا أیض���ا ذل���ك إل���ى یض���اف ، المألوف���ة غی���ر وص���ورھا

 من ثیرك في كاشفة غیر مترجمة مصطلحات من الحجاجیة الدراسات وأصحاب

  . والنقدي واألدبي اللغوي مقصودھا عن األحیان

 نقیض��ة األول المبح��ث ف��ي درس��ت فق��د النق��ائض دراس��ة ف��ي للتك��رار وتجنب��اً     

 الحجاجی���ة األس���الیب مبین���ة مفص���لة دراس���ة لجری���ر قص���یدة عل���ى ردا لعم���ر

 ی��ديّ  ب��ین ألض��ع جری��ر؛ اس��تخدمھا الت��ي األس��الیب عل��ى رداً  ، فیھ��ا المس��تخدمة

 قم�ت ث�م ، عم�ر جان�ب م�ن علیھ�ا وال�رد ، جری�ر لقص�یدة كامل�ة ص�ورة القارئ

 الحجاجیة واألسالیب ، الھجائیة المعاني أھم على مقتصرة النقائض باقي بدراسة

 المع�اني ذات تناولت التي النقائض من غیرھا إلى اإلحالة مع ،  فیھا المستخدمة

  . منھ فائدة رالالتكرا من دربا الدراسة تكون ال حتى ، فیھا المتناولة
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 الش��اعرین ل��دى الحجاجی��ة األس��الیب بع��ض تن��اولي أن فی��ھ الش��ك ومم��ا       

 أو فالتش��بیھ ، الحج��اجي للمنظ��ور األس��الیب ھ��ذه إخض��اع خالل��ھ م��ن قص��دت

 وإنم�ا ، ل�ذاتھا مقص�ودة لیس�ت البیانیة الصور من وغیرھا ، أوالكنایة االستعارة

 ت��داولي دور م��ن ب��ھ تق��وم م��ا خ��الل نم�� البح��ث ف��ي دراس��تھا وی��تم،  إلیھ��ا ُینظ��ر

 الش�اعر كاس�تخدام اللغوی�ة األس�الیب بع�ض دراس�ة ف�ي الح�ال وك�ذلك ، حجاجي

 البح�ث ف�ي إلیھ�ا ُینظر ، للمجھول البناء صیغة أو ، الماضي أو المضارع للفعل

 الم��تكلم م��ن وال��دلیل ، الحج��ة إقام��ة ف��ي ودورھ��ا ، الحج��اجي ُبع��دھا خ��الل م��ن

  . للمخاطب

 وف��ي البح��ث ھ��ذا إنج��از ف��ي ع��ون خی��ر كان��ت الس��ابقة الدراس��ات أن والش��ك

  :مقدمتھا

  الجبوري یحیى/ د – التیمي لجأ بن عمر شعر -

  عّساف نبیل/ د – وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان -

 الباحث��ة فی��ھ اقتص��رت – تداولی��ة دراس��ة – النق��ائض ش��عر ف��ي الحج��اج -

  – أنموذج��ا – للف��رزدق واألخ��رى لجری��ر األول��ى فق��ط نقیض��تین عل��ى

  شامة مكلي:  إعداد

  موفق لؤي -النقائض شعر في المھجو صورة -

  محمد راضي محمد – التداولیة ووظائفھا الكالمیة األفعال -

  ختام جواد – واتجاھاتھا أصولھا التداولیة -

  الرحمن عبد طھ/ د – الكالم علم وتجدید الحوار أصول في -

 -تداولی�ة دراس�ة زدقوالف�ر جری�ر نقائض – النقائض شعر في الخطاب -

 . مصطفاوي جباریة

  

 الحجاجیة اآللیات على والوقوف ، لجأ بن عمر نقائض تحلیل خالل من

 أص��بح الس��ابقة بالدراس��ات االستض��اءة طری��ق وع��ن ، فیھ��ا المس��تخدمة



       
  
 

 ٩٦٩

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 لش�عر لج�أ ب�ن عم�ر نق�ائض دراسة خالل من قائمة مشكلة یعالج البحث

 البح�ث خط�ة وض�ع ت�م ھوعلی� ، حجاجی�ة تداولی�ة نظر وجھة من جریر

  :  كاآلتي

 الدراس�ات وبع�ض ، البح�ث یعالجھ�ا الت�ي المش�كلة فیھ�ا تناولت:  مقدمة -

 ، فی��ھ المتب��ع والم��نھج ، البح��ث ثنای��ا ف��ي بھ��ا االس��تعانة ت��م الت��ي الس�ابقة

  .   العلمیة مادتھ عرض وخطة

 شعر عالقة عن إضاءة وكذا وعصره الشاعر حیاة فیھ تناولت:  تصدیر -

 . الحجاجي التداولي بالدرس النقائض

 لق�د"  قص�یدة ف�ي المتناول�ة للمع�اني مفص�لة دراس�ة فیھ:  األول المبحث -

 ، لج�أ ب�ن لعم�ر" بالمستراح منزل لمن"  ونقیضة لجریر،" الحمام ھتف

 تل�ك توضیح تم خاللھا من التي التداولیة والمقاربة الحجاجیة واألسالیب

 .  المعاني

 ، لجری�ر"  أذرع�ات لیل�ة الب�رق أھاج"  دةلقصی دراسة:  الثاني المبحث -

 ال�واردة المع�اني أھ�م وإب�راز لج�أ ب�ن لعمر" ھجراً  القلب أجد"  ونقیضة

 الت��ي الحجاجی��ة األس��الیب عل��ى والوق��وف ،" العبودی��ة: "  وھ��ي فیھم��ا

 .  المعنى ھذا إلیضاح الشاعران علیھا اعتمد

 ، لجری�ر" ودھج� منى وأھل زارت أال" لقصیدة دراسة:  الثالث المبحث -

 المع�اني ألظھ�ر وبی�ان ، لج�أ الب�ن"  الرق�ود ن�ام إذ الھ�م أآب"  ونقیضة

 .  عنھ كشفت التي التداولیة الحجاجیة واألسالیب ،"اللؤم: "وھو فیھما

"  وال�ّدخول حوم�ل ی�وم أتنس�ى"  لقص�یدة دراس�ة وفی�ھ:  الراب�ع المبحث -

 خالل ومن ، لجأ البن"  الُمحیل الطلل على ُتلمم ألم"  ونقیضة ، لجریر

 ف�ي لجأ ابن من اھتماما فیھما المعاني أكثر على الوقوف تبین دراستھما

 ◌ّ  وس��ب ، األع��راض ع��ن ال��دفاع ع��دم: " جریروھ��و ھج��اء عل��ى ال��رد

 . فیھما المستخدمة والتداولیة الحجاجیة واألسالیب ،"  النساء

 الھ��وى ھ��اج"  قص��یدة ب��ھ تمی��زت م��ا ع��رض ت��م:  الخ��امس المبح��ث -

 قد كلیب كلب نبئت"  نقیضة مقابل في ، لجریر"  الذكر لحاجةا وضمیر



       
  
 

 ٩٧٠

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ح��دث بم��ا التخوی��ف" لمعن��ى  وعرض��ھما ، لج��أ الب��ن"  جزع��اً  ع��وى

 . عنھ كشفت التي الحجاجیة واألسالیب"   لآلخرین

 عل���ى الوق���وف فی���ھ دراس���تي خ���الل م���ن عرض���ت:  الس���ادس المبح���ث -

" ومال�ك لعم�رو ت�یم إنما أال"  قصیدة في المستخدمة الحجاجیة األسالیب

 بتحدی��د لج��أ لعم��ربن"  عرفتھ��ا بالم��اتحيّ  دمن��ةٍ  أم��ن"  ونقیض��ة لجری��ر،

 نف���ي:  وھ���ى أال الش���اعرین م���ن واھتمام���ا ، وض���وحا معانیھم���ا أكث���ر

 .  الكرامة وعدم ، العربیة والشھامة ، المروءة

 بفھرس��ت أتبعتھ��ا ، وتوص��یاتھ ، البح��ث نت��ائج فیھ��ا أوج��زت خاتم��ة ث��مّ 

  . البحث في بھا االستعانة تم التي اجعوالمر للمصادر

 ویك�ون ، غی�ري ب�ھ ینف�ع وأن ، كتب�ت بما ینفعني أن أسأل وهللا         

 ت��دعم الحق��ة بدراس�ات ، المس��یرة اس��تكمال یری�دون ال��ذین لھ��ؤالء عون�ا

  . یانعة أدبیة ثمرة تحصد ، ثابتة بخطى الطریق نفس

 البح�ث عم�ادة ف�ي ممثل�ة  القص�یم جامعة إلى الشكر بجزیل أتقدم كما   

 التي المستدامة الصغیرة المنح ضمن البحث ھذا مشروع لدعم ؛ العلمي

 ، التط�ور نح�و ودفعھ�ا ، العلمي البحث حركة لتشجیع ؛ للباحثین تقدمھا

  . البحثي بالمسار والنھوض

 Also extend my sincere thanks to the university of 

qaseem represented in the dean of scientiflc  research 

support the project this search within grants small 

sustainable provided by researchers to encourage the 

movement of scientiflc research paid to the 

development and advancement approach research    

                                    



       
  
 

 ٩٧١

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  ) تصدير( 

  :  الحجاجي التداولي بالدرس النقائض شعر وعالقة ، وعصره الشاعر*  

  :الشاعر: أوالً 

 الضوء ُیلقي ما على نقف لم األدبي التاریخ ومصادر التراجم كتب إلى بالرجوع

:  فھ�و والمراج�ع المص�ادر بع�ض تناقلتھ�ا سطور سوى الشاعر حیاة سیرة على

 قبیل�ة والت�یم ، التیم�ي ربیع�ة ب�ن مص�اد نب� حذیف�ة ب�ن لج�أ ب�ن األشعث بن عمر

  ١. الّرباب من عمر

 الح�دیث ف�ي خ�الف على ومضات غیر ، التیم عن معلومات المصادر تقدم وال 

 شاء أھل كثرتھم على كانوا فقد شأن بذات لیست قبیلة إنھا:  قال من فمنھم عنھم

 م�ا إل�ى دینمس�تن الجاھلیة في رؤساء كانوا أنھم إلى بعضھم ذھب بینما٢ وحمیر

  : جریر مخاطبا عمر قالھ

   ٣تقتل لم ما الرؤساء من قتلوا          فإنھم جریرُ  یا ضّبة تھجُ  ال        

 ف�ي" الّرب�اب" أن األدب�ي الت�اریخ كت�ب بع�ض لن�ا فت�ذكر ذل�ك غی�ر الش�ائع ولكن

 ب�الوالء لھ�م ودان�وا ، عن�دھم ونزلوا ، فحالفوھم الیمن أھل إلى انطلقوا جاھلیتھم

                                                           

  :  بالشاعر التعریف في راجع - ١
 ط – طریف�ي نبی�ل محم�د تحقی�ق – مب�ارك ب�ن محمد – العرب أشعار من الطلب منتھى -

  ٢٤٣/ ٧ – لبنان – بیروت – صادر دار
 مطبع��ة -ط – ش�اكر محم��ود/ د تحقی�ق – الجمح�ي س��الم اب�ن – الش��عراء فح�ول طبق�ات -

  ٢/٥٨٣ القاھرة – المدني
 الكت��ب دار -  ط – قمیح��ة مفی��د/ د تحقی��ق – ال��دینوري قتیب��ة اب��ن – والش��عراء الش��عر -

  ٥٧٠/ ٢  بیروت – العلمیة
  ٥٩/ه  لبنان – بیروت – للمالیین العلم دار ط – الزركلي – األعالم -
 – الثالث�ة ط – الكوی�ت – القل�م دار ط – الجب�وري یحیى/ د – التیمي لجأ بن عمر شعر -

   بعدھا وما ٧ ص١٩٨٣-١٤٠٣
 – ص��ادر دار – ط – عس��اف نبی��ل د تحقی��ق – وجری��ر لج��أ ب��ن عم��ر نق��ائض دی��وان -

  بعدھا وما ٥ ص٢٠١٥ األولى ط – بیروت

 ٧ ص جبوري یحیى د – التیمي لجأ بن عمر شعر - ٢

  العنكبوتیة الشبكة موقع – لجأ بن عمر شعر – حجیة لفالح مقالة - ٣



       
  
 

 ٩٧٢

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ، وف�ادتھم وأس�اءوا ، ض�یافتھم یحس�نوا فل�م الیمن أھل بعض عندھم نزل أن ىإل

 خمس��ة م��نھم ج��دع م��ن الت��یم إل��ى وبع��ث فغض��ب ، لملكھ��م بھ��م فُع��ل م��ا ف��ذكروا

 فل�م وحمی�ر ش�اء أص�حاب وك�انوا ، وأھانھم ، بھم ونّكل ، سراتھم من وعشرین

 فاس�تنفروا لھ�م ح�دث بم�ا تمیم وعلمت ، بالذل وأقروا فأقاموا ، براحا یستطیعوا

 ونصروا الیمن ُسراة من فانتقموا سعد وبني ، حنظلة بني إلیھم وندبوا ، لنجدتھم

 ع�مّ  والت�یم"  عّس�اف د قال كما بینھم تجمع لقرابة إال منھم ذلك كان وما ،١ التیم

  ٢" تمیم

 م�ن جمع�ھ ت�م وم�ا ، ب�ذكره ذك�ره ف�ارتبط جریر بذكر إال لجأ بن عمر ُیذكر وال

 ، جری�ر ھج�اء ف�ي قال�ھ م�ا أو جری�ر، عل�ى الرد في قالھ ما على وفموق شعره

 م��ن ض��اع فیم��ا ض��اعت لكنھ��ا أخ��رى موض��وعات ف��ي قص��ائد ل��ھ كان��ت وربم��ا

 بعینھ��ا ٣النق��ائض إل��ى موّجھ��اً  األش��عار ج��امعي اھتم��ام وك��ان ، العرب��ي الش��عر

  .  العرب حیاة في والتاریخیة ، األدبیة لمكانتھا

 ذل�ك األش�ھر، وھ�ي األول�ى:  روایت�ان ففی�ھ بینھم�ا جيالتھ�ا بدای�ة س�بب عن أما

 انتھ�ى أن وبعد ، أبیاتاً  لجأ بن عمر فأنشده التیم إلى الصدقات جامع ذھب عندما

 ل�ھ حاج�ة ال وأن�ھ ، بشدة عمر فأنكر ، لجریر إنھا:  الصدقات جامع لھ قال منھا

 س��رقةب واتھم��ھ لجری��ر، الخب��ر الص��دقات ج��امع فنق��ل ، جری��ر ش��عر ی��ّدعي ألن

 وأنش�د عمر، شعر لسرقة یحتاج ال أنھ وبّین ، جریر فغضب ، عمر من األبیات

 الھج�اء فنش�ب وقوم�ھ جری�ر وھج�ا ، عم�ر فأجابھ ، وقومھ عمر ھجاء في أبیاتا

 الرج��وع ع��دم عل��ى وتعاھ��دوا ، بینھم��ا للص��لح القبیلت��ان توس��طت أن إل��ى بینھم��ا

                                                           

 ٩ ص – وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ١

 ، أد بن ُمر:  طابخة بن ألد كان فقد ، تمیم عم والتیم:  قال حیث ٨ ص  السابق المصدر - ٢
 ومن�ھ أد، بن وعمرو ، العقب وفیھم ، ضبة بن سعد بنو ومنھ ، أد بن وضبة ، یمتم ومنھ

 . إلیھا ولدھا فنسب ، وبرة بن كلب بنت مزینة وأمھما ، وأوس عثمان

 بھ�ا یھج�و بقص�یدة الشاعر یتوجھ أن وھي ، ھدمھ البناء نقض من الھدم النقض: النقیضة - ٣
 ومكانة أمجاد من لھم وبما ، وقومھ بنفسھ رویفخ ، قبیلتھ ومن منھ ویسخر ، آخر شاعرا

 القص��یدة وزن عل��ى الثانی��ة القص��یدة تك��ون م��ا وغالب��ا بقص��یدة اآلخ��ر الش��اعر فیجیب��ھ ،
 وص�ور مع�ان م�ن األول الش�اعر ب�ھ ج�اء مم�ا كثی�را ناقض�ا نفسھا القافیة وعلى ، األولى
 ط الش��ایب م��دأح/ د – العرب��ي الش��عر ف��ي النق��ائض ت��اریخ – وھج��اء فخ��را إلیھ��ا مض��یفا
 النق�ائض شعر في المھجو صورة وأیضا -٢ص١٩٥٤ الثانیة ط المصریة النھضة مكتبة

 ١٦٠ ص٢٠١٥ اآلداب كلیة – جرش جامعة – ماجستیر رسالة – موفق لؤي –



       
  
 

 ٩٧٣

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 م�ا وهللا:  التیم�ي فیق�ول اح�دةالو یُس�ل الی�زال جریر وكان التیمي فكف ، للھجاء

 األخرى والروایة١. الصلح قبل كانت ھذه:  جریر فیقول سمعتھا وال ھذه نقضت

 إل�ى فتحاكم�ا لجری�ر، ش�عرا ینق�د بعم�ر ف�إذا ، لعم�ر ش�عرا نقد جریراً  أن مفادھا

 فنش�ب عبی�د ع�ن عم�ر ف�دافع ، عبی�دا جری�ر فھج�ا لعم�ر، فحك�م ، العنبري عبید

  ٢. بینھما الھجاء

:  ق�ائال ابن�ھ س�ألھ عن�دما وذل�ك ، اجتماعی�ا وقوم�ھ عمر قیمة من جریر حط قدو

 ل�م إن�ي:  فق�ال ، الت�یم س�وى أفس�دتھم إال ق�ط قوم�ا ھجوتَ  ما أبتِ  یا:  ألبي قلت

 ُیروى كما ،٣ لئام شعراء إنھم:  عنھم یقول أو ، أھدمھ بناء وال أضعھ حسبا أجد

 قبل�ي ش�اعراً  شاعر فیھن ھجا ما ماتكل ثالث في التیم ھجوت لقد:  قولھ لجریر

  : قلت

  ٤والمشیمِ  ُیخلقُ  األرحام وفي           تیمٍ  لؤم ینزل األصالب من

  

 الف�رزدق أن واعل�م: "  قولھ في سالم ابن فُیجملھا بالفرزدق عمر عالقة عن أما

 التیم�ي ب�ھ یتعل�ق أن أنف�ھ وحم�ى لجری�ر غضب لجأ وابن جریر تھاجي أول في

 كان وكذلك علیھ ال لھ یكون حتى بالفرزدق یرفق أن لجأ ابن رادأ ذلك أجل فمن

  ٥"بعد

 لجری�ر أن�ف ق�د الف�رزدق وك�ان: " ...  ق�ال عندما اإلصبھاني علیھ أكد ما وھذا

 كان��ت لعم��ر الف��رزدق مناص��رة أن ش��ك وال ٦" التیم��ي ب��ھ یتعل��ق أن م��ن وحم��ى

 ش�عراً  عمر دهأنش بعدما – قولھ لجریر اإلصبھاني فیروي جریر حلق في ُغصة

                                                           

 – التیم�ي لج�أ ب�ن عم�ر وش�عر ٤٣٤/  ١ – الجمح�ي س�الم اب�ن – الشعراء فحول طبقات -١
  بعدھا وما ٨ ص

  ص/٨ مص��ر – الكت��ب دار -ط – اإلبی��اري إب��راھیم تحقی��ق – بھانياإلص�� – األغ��اني  - ٢
 ٦ ص – وجریر لجأ بن عمر نقائض ودیوان ٢٨١٦

 ٨/٢٨٢٤ األغاني و ١/٤٣٥ – الجمحي سالم ابن – الشعراء فحول طبقات - ٣

 ٦٣٣ ص  -جریر دیوان وشرح -٢٧٥١/  ٨ – األغاني - ٤

 ٢/٥٨٩ – الشعراء فحول طبقات - ٥

 ٢٨٢٣/ ٨ – األغاني - ٦



       
  
 

 ٩٧٤

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ُمْجل��بٌ  ولكن��ك خ��رزة بْك��ري م��ن إل��يّ  أح��بّ  البی��ت لھ��ذا وهللا"  جری��ر ق��ال ل��ھ

  . لھ معینا:  أي ١" للفرزدق

 ب�ن نھش�ل:  وھ�م اإلس�الم ش�عراء م�ن الرابع�ة الطبق�ة ف�ي عم�رَ  سّالم ابن وضع

  ٥لجأ بن ،وعمر ٤رمیلة بن واألشھب ،٣ ثور بن ،وحمید٢ حري

:  فق�ال ذل�ك؟ وب�مَ : ق�ال ، من�ك أش�عر أن�ا:  لشعراءا ألحد قولھ عمر عن واشتھر

 شعره أن"  یعني وھذا٦. عمھ وابن ، البیت تقول وأنت ، وأخاه البیت أقول ألني

 م�ن وھ�ذا ، واح�دا نس�یجا یش�كل ش�عره أن:  أي والتماسك االنسجام على یتوافر

 ذینال� القالئ�ل الش�عراء م�ن إن�ھ:  الج�احظ عنھ وقال ،٧" الجید الشعر سمات أھم

 الن��اس وأنع��ت: " األص��معي عن��ھ ق��ال بینم��ا٨. والقص��ید الرج��ز ب��ین یجمع��ون

  ٩" لجأ بن عمر الرجز في وأنعتھم الراعي القصید في لمجلوب

 فیرفدونھ الشعر قول في عمر یساعدون كانوا التیم أفراد بأن سالم ابن ویضیف  

 فیغ�دون ،غ�نم رعاءَ  تیم وكانت"  قال حیث جریر ھجاء على بھا یستعین بأبیات

                                                           

 ٢٨١٦/ ٨ السابق المصدر - ١

 ش�اعرا أب�وه ك�ان ، تمیم من دارم إلى نسبھ یرتفع ضمرة بن ضمرة بن:  حري بن نھشل - ٢
 ٢/٥٨٣ الشعراء فحول طبقات -مذكورا

 ف�ي حیات�ھ م�ن األكب�ر الش�طر قض�ى مخض�رم شاعر من العامري الھاللي: ثور بن حمید - ٣
 ١/٤٣٥ الجمحي سالم بنا – الشعراء  فحول طبقات – اإلسالم

 أم�والھم كث�رت ق�وم م�ن وأس�لم اإلس�الم أدرك حارث�ة أبي بن ثور ابن: رمیلة بن األشھب - ٤
 دار -ط– ال��رحمن عب��د عفی��ف/ د – والمخض��رمین الج��اھلیین الش��عراء معج��م – وع��زوا
 ١٩٨٣ العلوم

 ٤٣٥/ ١ – الشعراء  فحول طبقات - ٥

 ١/٩٠ – والشعراء الشعر - ٦

/ د– معجمی�ة دراس�ة – التیمي لجأ بن عمر شعر في السماویة الطبیعة على الدالة األلفاظ - ٧
 الع�دد – بابل جامعة – واإلنسانیة التربویة للعلوم األساسیة التربیة مجلة – حسین محسن

٢٠١٥ -٢٢ 

 ١/٢٠٩ مصر – الخانجي مكتبة -ط ھارون السالم عبد/ د – تحقیق – والتبیین البیان - ٨

 ص   الجدی�د الكت�اب دار -ط المنج�د ال�دین ص�الح – ت�وري – تحقی�ق – راءالشع فحولة - ٩
٣٦ 



       
  
 

 ٩٧٥

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 وك�ان لج�أ ب�ن عمر بھا فیرفدون ، بأبیاتٍ  منھم رجل كل جاء وقد ، یروحون ثم

  ١" أشعرھم

 الش��واھد ف�ي بش�عره فاس��تدلوا ، كبی�رة مكان�ة اللغ��ة أھ�ل عن�د عم��ر ش�عر ویحت�ل

  ٣ األنصاري زید أبو وكذا ،٢ الخلیل بشعره احتج فقد اللغویة

 أكث�ر بش�عره االھتم�ام ك�ان ق�دف ، الغم�وض م�ن كثیر یكتنفھا عمر حیاة ومازلت

 ف�ي ی�دخل لكون�ھ ؛ كبیرة أھمیة ذو وشعره"  حیاتھ وسیرة بشخصھ االھتمام من

  ٤" الخاصة وأكثر العامة لدى العنایة من حقھ ینل ولم ، االحتجاج عصر

 ، ھجری�ة ١٠٥ س�نة ب�األھواز كان�ت وفات�ھ أن الزركل�ي ذك�ر فق�د وفات�ھ عن أما

 لن�ا وتحك�ي ، ھجری�ة ١١٤ س�نة ت�وفي جریراً  أن ذلك ، دقیق غیر التاریخ وھذا

 المدین��ة دخ��ل ھجری��ة) ٩٦ -٨٦( المل��ك عب��د ب��ن الولی��د أن األدب��ي الت��اریخ كت��ب

 ، وجری�ر عم�ر، م�ن ك�ل بضرب وأمر ، ھجریة٩٣ سنة في ذلك وكان المنورة

 وف�ي ،٥. شابا عمر كان بینما شیخا حینئذ جریر وكان ، الھجاء عن یرجعا حتى

 ش��عریة معرك��ة س��ّجلت ، ذك�ره الش��اعر بھ��ا خلّ��د وقص�ائد ، نق��ائض نج��د النھای�ة

  .٦جریر وبین ، بینھ رحاھا دارت طاحنة

  : الشاعر عصر:  ثانیا

 ، ھجری��ة) ١٣٢  -٤١( األم��وي العص��ر بدای��ة م��ع الع��راق منطق��ة تع��رف ل��م   

 ھاقیام قبل من وربما ، األمویة الدولة لقیام األول الیوم منذ استقراًرا أو ، ھدوءاً 

 انق�ض إال أص�واتھم عل�ت إن م�ا ال�ذین ورجال�ھ للتشّیع مستَقرا كانت فقد ؛ بقلیل
                                                           

 ٤٣٥/ ١ – الشعراء فحول طبقات - ١

 - الھ��الل ومكتب��ة دار -ط – الس��امرائي إب��راھیم – المخزوم��ي مھ��دي/ د  تحقی��ق -الع��ین - ٢
٤/١٢٥ 

    األول�ى -ط– الش�روق دار -ط– أحم�د الق�ادر عب�د محم�د/ د – تحقیق – اللغة في النوادر - ٣
 ٥١٣ -ط

  حسین محسن/ د – لجأ بن عمر شعر في السماویة الطبیعة على الدالة األلفاظ - ٤

 -٢٨٢٨ ص/ ٨ األغ���اني و -٤٣٤/ ١ الجمح���ي س���الم اب���ن – الش���عراء فح���ول طبق���ات - ٥
 – المع��ارف دار ط – ض��یف ش��وقي/  د – اإلس��المي العص��ر – العرب��ي األدب وت��اریخ

 ٢٧٩ ص مصر

 جری�ر عن رائعا  نفسیا تحلیال وفیھ ، بعدھا وما ٦ص الحاوي إیلیا – جریر ندیوا شرح - ٦
 .  شعره في وطوابعھا الخاصة ومؤثراتھ



       
  
 

 ٩٧٦

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 حی�اة إل�ى بعض�ھم دف�ع بم�ا أص�واتھم لیس�كتوا ؛ جمعھ�م مفرقین األمویون علیھم

 اللھ��و حی�اة ف��ي االنغم�اس أو ، اآلخ�رة ف��ي هللا إل�ى برمت�ھ األم��ر وت�رك ، الزھ�د

 أطی�اف بع�ض عاش�ھا الت�ي الف�راغ ةحی�ا یمأل آخر مالذ عن البحث أو ، والمتعة

 ماض�یھم في یبحثون أفرادھا بدأ العراقة ذات القبائل وجود مع و ، آنذاك العرب

 ، المف����اخرات تحول����ت م����ا فس����رعان ، غی����رھم عل����ى بأمج����ادھم ویتب����اھون ،

" علیھ أُطلق ممیزا أدبیا شكال وأخذت ، تطورت حامیة ھجائیة حرباً  والمنافرات

  ". النقائض شعر

 وللش��اعر ، الج��اھلي العص��ر من��ذ العرب��ي الش��عر ف��ي كبی��رة مكان��ة للھج��اء     

 یتمس�ك مجتم�ع ف�ي لس�انھ شر واتقاء ، ھجائھ من خشیة أقرانھ بین قیمتھ الھّجاء

 بمثاب��ة ألنھ��ا ؛ المجتم��ع ف��ي أث��ر م��ن للقص��ائد م��ا ویع��رف ، وأعراق��ھ ، بأص��ولھ

 ید على الھجاء تحول الماإلس جاء إن وما ، حیاتھم في المھمة اإلعالمیة األبواق

 قص�ائدھم فكان�ت ، ب�الكفر والرم�ي ، المعتقد ھجاء إلى اإلسالمیة الدعوة شعراء

 م��ن الكف��ر ش��عراء عل��ى ردھ��م ف��ي وذل��ك ، معق��د غی��ر بش��كل بالنق��ائض أش��بھ

  . المشركین

 الیرب�وعي جری�ر(  الكب�ار الش�عراء من ثالثة ید وعلى ، األموي العصر جاء ثم

 قص��یدة تط�ورت)  التغلب��ي واألخط�ل – التمیم�ي ال��دارمي والف�رزدق – التمیم�ي

 ، م��وتھم بع��د – ك��ادت أو – ومات��ت ، حی��اتھم ف��ي عاش��ت نق��ائض إل��ى الھج��اء

 ل�ذلك: " ...فیھ�ا ق�ال س�طور ف�ي النق�ائض قص�یدة حی�اة الكب�ار النقاد أحد وُیْجملُ 

 هق��دما تس�تقیم ث�م ، یحب�و طف�ال الج�اھلي الش�عر حظی�رة ف�ي ینش�أ الف�ن ھ�ذا رأین�ا

 فلم�ا ، األی�ام وبین السیوف، ظالل في والسیما قویا شابا نراه حتى سریعا فینمو

 دولتھ سبیل في فاستغلھ ، األبواب كثیر ، األكناف موّطأ فنا بھ ظفر اإلسالم جاء

 جاھلی��ة رجع��ة نزعتھ��ا ف��ي كان��ت موق��دة ن��ارا أش��علوا األموی��ون ج��اء إذا حت��ى ،

  ١" اإلسالمیة الدولة ظل في عاصفة

 م��ن جعل��ت األم��وي العص��ر ف��ي واجتماعی��ة ، سیاس��یة عوام��ل ھن��اك أن عل��ى

 الش�عر وب�دأ"  منھ�ا ال�رئیس الدافع والتسلیة ، اللھو فبات ، ممیزا طابعا النقائض

 مس�رحیات وإنش�اء ، العص�بیة لحرك�ة فك�اھي بتص�ویر ظھ�ر ، آخر منحى بأخذ

                                                           

 ٢ ص – العربي الشعر في النقائض تاریخ - ١



       
  
 

 ٩٧٧

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 لس�اخرا بوجھ�ھ للھج�اء ص�ورة النق�ائض فأصبحت١" الشعب بھا یتلھى ومواقف

 وس�د ، المتعة غایة إلى الجادة غایتھ من الھجاء تحول ھي فالنقائض"  المضحك

 ومم�ا٢" ذل�ك إل�ى وم�ا األم�راء مج�الس عل�ى الم�رح وإض�فاء ، الجماعة حاجات

 م�ن الف�ن ھ�ذا لرق�ي رئیس�ا س�ببا ك�ان الش�عراء ب�ین المنافسة جانب أن فیھ الشك

 الجمھ�ور ِح�ْرص وك�ذا ، والتحبی�ر التجوی�د في شعراؤه فاجتھد ؛ األدبیة الناحیة

 المرب�د س�وق وك�ان اآلخ�ر عل�ى الغلب�ة ل�ھ تك�ون ف�یمن والنظ�ر ، الحضور على

 العصر في الشعر فنون أرقى من"  النقائض فتعد الشعریة المبارزة لھذه مسرحا

 الص��راع أل��وان م��ن لون��ا مّثل��تْ  حی��ث ممی��زة أدبی��ة ظ��اھرة كان��ت فق��د ، األم��وي

 ولكن�ھ ، صعب أدب"  فالنقائض  الصراع ھذا أجل ومن ٣" الشعراء بین األدبي

 األدب ت�اریخ ع�ن الكشف في فائدة ذو الفنیة متعتھ إلى فھو ، النفوس إلى محبب

 البص�رة وف�ي ، العراق في النقائض بیئة في وبخاصة ، األمویة الحیاة وتاریخ ،

  ٤" الكبیر الشعر سوق المربد حیث التحدید وجھ على

  : والتداولي الحجاجي بالدرس ائضالنق عالقة: ثالثا

 وج��وده ویستش�عر ، المھج�و عین�ھ نص�ب یض�ع الھج�اء قص�یدة ف�ي الش�اعر     

 تج�ده ول�ذا ؛ علیھ�ا لل�رد إی�اه محف�زا أجل�ھ م�ن إال القص�یدة تل�ك ص�نع فما ؛ معھ

 ب��المھجو ف�إذا ، إلی�ھ ذھ�ب م��ا ص�حة تثب�ت الت�ي والب��راھین ، باألدل�ة قول�ھ ی�دعم

 عل��ى وقلبھ��ا ، ھ��دمھا آخ��ر بمعن��ى أو ، تفنی��دھا ویح��اول ، األدل��ة تل��ك ی��درس

 قص�یدة بدراسة الشاعر یقوم حیث٥كامال حجاجیا خطابا النقیضة فتعد ، صاحبھا

 اجتماعی�ا إس�قاطھ یحقق خاللھا ومن ، بھا یواجھھ التي األدلة ودراسة ، خصمھ

 عل���ى النق���ائض تق���وم وب���ذلك ، یھدم���ھ بم���ا دلی���ل ك���ل عل���ى ب���الرد یق���وم ث���م ،

 واألخ���رى ، البن���اء إس���تراتیجیة األول���ى:  الحج���اج ف���ي مھمت���ین راتیجیتینإس���ت

                                                           

 ٢٩،٢٨ ص -النقائض شعر في المھجو صورة - ١

 حس��ین ریمالك� عب��د/ د– نقدی�ة بالغی��ة دراس�ة – الھج�ائي جری��ر ش�عر ف��ي البالغ�ي البع�د - ٢
 ٣٩ص٢٠١٣ ینایر األول العدد حضرموت جامعة مجلة بحث

 اآلداب كلی��ة – ماجس��تیر – ش��امة مكل��ي –  تداولی��ة دراس��ة -النق��ائض ش��عر ف��ي الحج��اج - ٣
 ٥ص٢٠٠٩ الجزائر اإلنسانیة والعلوم

 ٣ ص الجبوري یحیى – التیمي لجأ بن عمر شعر - ٤

 بم��ا التس��لیم إل��ى باألذھ��ان ت��ؤدي أن اش��أنھ م��ن الت��ي الخط��اب تقنی��ات درس – الحج��اج - ٥
 الحج��اج نظری��ة ف��ي – التس��لیم ذل��ك درج��ة تزی��د وأن ، أطروح��ات م��ن علیھ��ا یع��رض
 ١٣ص التونسیة الشركة -ط صولة هللا عبد/ د – وتطبیقات دراسات



       
  
 

 ٩٧٨

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ف�ي ویھ�دم ، مج�دا ولقوم�ھ لنفس�ھ یبن�ي النقیض�ة في فالشاعر ، الھدم إستراتیجیة

 ُتبن�ى آخ�ر بمعن�ى أو ، وش�رفا فخ�را الث�اني الش�اعر فی�ھ یعتق�د م�ا اآلخر الجانب

 اإلس����تراتیجیة:  األول����ى:  خط����ابیتین إس����تراتیجیتین توظی����ف عل����ى النق����ائض

 ، بنفس���ھ فخ���ره ض���منا الفخ��ر ف���ي وی���دخل بقوم��ھ یفخ���ر فالش���اعر ، التض��امنیة

 ف��ي الش��اعر م�ن األكی��دة الرغب�ة تل��ك وھ��ي ، التوجیھی�ة اإلس��تراتیجیة واألخ�رى

  ١. علیھ والتفوق ، خصمھ على االستعالء

 تج�اه المھج�و فع�ل ردة تص�ور قص�یدتھ نظم عندما األول الشاعر أن یالحظ كما

 ، الح�واري التفاع�ل ف�ي عالی�ة مرتب�ة وتلك ، خطابھ ذلك إثر على فصاغ مھكال

  . التأثیري بالفعل التداولیین لدى یسمى ما وھو

 م�ن ص�نف النق�ائض وأن ،٢ بالمناظرة عالقة للنقائض أن الباحثین بعض ویرى

 المناظرة أصول تطبیق حاولنا إذا ، لكن ٣. لھ منھجا المناظرة من یتخذ الخطاب

 النق�ائض ف�ي إنجازه تم وما ینطبق ال منھا كثیرا نجد ، وأخالقیاتھا ، رطھاوش ،

  :٤ المناظرة أخالقیات فمن ،

 اس��تعظام ی��ؤدي ال حت��ى ، ومكان��ة معرف��ة متق��اربین المتن��اظران یك��ون أن  -  أ

 تبن�ى الت�ي النق�ائض ف�ي تمام�ا مفق�ود وھذا(  لھ استحقاره أو اآلخر أحدھما

  . واالستعالء المفاخرة على

 عن إضعافھ بغیة بالفعل أو ، بالقول خصمھ إلى اإلساءة المناظر یتجنب أن  -  ب

 علی�ھ والتط�اول ، عیوب�ھ بفض�ح وتخجیل�ھ ، من�ھ والس�خریة ، بحجتھ القیام

 ) عمدا النقائض في الشاعر إلیھ یعمد ما وھذا(  والشتم بالتنقیص

                                                           

 . یسیر بتصرف ٤٦ ص – شامة مكلي – النقائض شعر في الحجاج - ١

 ف�ي – فیھ�ا الص�واب إظھ�ار قص�د المس�ائل م�ن لةمس�أ ف�ي ج�انبین م�ن النظر:  المناظرة - ٢
 ٤٦ ص الكالم علم وتجدید الحوار أصول

 ٦٩ ص السابق المرجع - ٣

  شدید بتصرف بعدھا وما٧٤ ص السابق المرجع - ٤



       
  
 

 ٩٧٩

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ق��ومت الت��ي ال��دعائم أھ�م تفتق��د وھ��ي ؟ من��اظرة النق�ائض ع��د یمك��ن وج��ھ أي فم�ن

  . ١التداولي الحجاجي للدرس یكون ما أقرب فھي ، المناظرة علیھا

 مق�امي الفك�ري طابعھ ألن تداولي فھو ، جدلیة تداولیة فعالیة أنھ الحجاج وحدّ " 

 ، مش��تركة مع��ارف م��ن الح��ال مقتض��یات االعتب��ار بع��ین یأخ��ذ إذ ، واجتم��اعي

 إقن�اعي ھدف�ھ نأل ج�دلي أیض�ا وھ�و ،.... ظرفی�ة وتوجھات ، إخباریة ومطالب

 البرھانی��ة البنی��ات م��ن وأغن��ى ، أوس��ع اس��تداللیة ص��ور الت��زام عل��ى بلوغ��ھ ق��ائم

  ٢" الضیقة

 م�ن مجموع�ة لدی�ة ف�المتكلم ، وس�یاق ، ولغ�ة ، وم�تكلم ، مخاط�ب النق�ائض ففي

 م�ا وجم�ع ، الخص�م إس�قاط وھ�و ، ھدف�ھ لتحقی�ق اس�تغاللھا یحسن التي األدوات

 أن�واع بع�ض إض�افة م�ع بھا وقبیلتھ ورمیھ تھزاءواالس الحقارة صور من یمكن

 ت�م مخاط�ب المقاب�ل وف�ي ، المحارم وفضح ، األعراض وھتك ، والشتم السباب

 وھدم ، تزید أو ، الحدة بنفس المتكلم على للرد دفعھ بما وغضبھ ، حفیظتھ إثارة

 الم��تكلم(  وكالھم��ا ، قوم��ھ ومعای��ب ، بمثال��ب وت��ذكیره ، بھ��ا تغن��ى مكُرم��ة ك��ل

 وس��یلة وأخیلتھ��ا وص��ورھا ، وأس��الیبھا ، اللغ��ة ألف��اظ م��ن یس��تخدم)  المخاط��بو

 بم�ا إقناع�ھ ومحاول�ة ، قارئ�ا أم كان سامعا المتلقي تأیید لكسب ، التفوق إلظھار

 الت��داولي ال�درس ف�ي المس��مى وھ�و ، المس�تطاع ق�در الك��ذب ع�ن مبتع�دا ، یق�ول

 بمب�دأ المسمى وھو ، مبھم یرغ واضحا الكالم یكون أن البد وكذا ، الكیف بمبدأ

                                                           

 تثب��ت الت��ي النوعی��ة اإلش��ارات ودراس��ة ، الخط��اب ف��ي اللغ��ة اس��تعمال دراس��ة:  التداولی��ة - ١
 یك�ون كی�ف دراسة آخر بمعنى أو – المتكلم مقاصد سةدرا – اللغة في الخاطبیة وظیفتھا

 ط�ھ/ د وض�ع ،وق�د البراجماتی�ة تعن�ي والتداولی�ة ، الخطابیة المقامات في معان للمقوالت
 مس��توى التداولی��ة أن وذل��ك ، للبراجماتی��ة مق��ابال عربی��ا مص��طلحا التداولی��ة ال��رحمن عب�د

 ، التخاط��ب لعملی��ة مرجع��يال بالس��یاق عالقتھ��ا ف��ي اللغ��ة بدراس��ة ُیعن��ى خ��اص لس��اني
  : راجع التداولي المنھج وفي ، التواصلیة العملیة تلك بینھم تجري الذین وباألفراد

 عم�ان -٢٠١٦ األول�ى ط– المعرف�ة كن�وز -ط – ختام جواد – واتجاھاتھا أصولھا التداولیة -
   بعدھا وما١٧ص األردن

 دار -ط بی��رم هللا عب��د/ د باس��يالع العص��ر ف��ي الم��دیح ش��عر ف��ي ق��راءة – والش��عر التداولی��ة -
   بعدھا وما ٢٥ ص٢٠١٤ األولى ط األردن عمان – مجدالوي

  بعدھا وما ٢ ص الجزائر – بجایة بجامعة بحث – السعید عموري أ – التداولیة محاضرة -

 ٦٥ ص – الكالم علم وتجدید الحوار أصول في - ٢



       
  
 

 ٩٨٠

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 وھ�و ، نقص�ان أو زی�ادة دون المعن�ى ق�در عل�ى المف�ردات تكون وأن ، المناسبة

  ١. الكم بمبدأ المسمى

 ، العرب�ي النق�دي الت�اریخ ف�ي بج�ذورھا تض�رب التداولی�ة أن بالذكر وجدیر     

 ثی�راك تقت�رب أنھ�ا إال ، الحدیث�ة التداولی�ة المقارب�ات مصطلحات تستخدم لم وإن

 الك��الم ومطابق��ة ، اإلیج��از الع��رب علم��اء عن��د فالبالغ��ة والتطبی��ق، المفھ��وم م��ن

 مق�ام لك�لّ " و"  ودلّ  ق�لّ  م�ا الك�الم خی�ر"  بینھم فیما ویتناقلون ، الحال لمقتضى

 تقوم التي األسس من بعض إال كلھ ذاك وما ،"  مقامك مقالك لیناسب" و"  مقال

  . التداولیة الدراسات علیھا

            

                                                           

 ٤ص السعید عموري – التداولیة محاضرة:  راجع -١



       
  
 

 ٩٨١

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  : األول المبحث

  : لجأ بن عمر ھجاء في جریر قال

  وَشّیبا الغانیاتِ  ِطالبُ  وعّنى               لُیطربا الحمامُ  الیومَ  ھتفَ  لقد   

  *رْبَربا* بفیحانَ  الّرامي َذَعرَ  كما             ِریَبةٍ  غیر من الّنفرَ  منكَ  وأجَمعنَ  

  أْعجَبا كان عاقلٍ  بأعلى ویوماً             َمنِعجٍ  یومَ  الھوى َیفري لما َعجْبتُ 

  زینبا حبِ  من ُسلماَنینَ  وأحببتُ           فناً  ذي ُحبِ  من الَغورِ  أھلَ  وأحببتُ 

  وُتحَجبا ُتحّیا أن أھلٌ  بنفسيَ                 دونھا والِحجابانِ  ، ھنداً  ُیحّیونَ 

١*لُّغبا* حراجیجَ * ماةٍ بَمو خیالٌ              واعترى َتِھیُجكَ  والذكرى تذّكرتَ 

    

  

 ، الغانیات حب مشقة من العاشق یعانیھ عما بالحدیث قصیدتھ جریر بدأ     

 من الوحشي البقر تنفر كما ، منھ ینفرن وھن ، بالشیب موصول وصلھن وأن

 خلف تتوارى التي وصاحبتھ ، ساكنیھا أجل من بالدیار معلق قلبھ بینما ، الصائد

 مكامن أثارت الذكرى ألن إال كلھ ذاك وما ، ذلك لھا وحقیقٌ ، وحیاءً  أدبا الُحجبِ 

  . الضامرة الطویلة الناقة بتلك الصحراء یجوب وھو ، نفسھ

  : بقولھ نقیضتھ عمر بدأ بینما

  *ُمذَھبا والحولِ  الحولِ  بعد* َتَجلّل                 كأّنما* بالُمسَتراح منزلٌ  لِمن

  *تسّربا قد عّینٍ * ِطَبابيْ  وكیف                    عَرفَتھُ  لّما عیناكَ  َذَرفتْ  بھِ 

  *أْكھبا كالحمامة رمادٍ  وغیرَ *                َمواِثلٍ * غیَرُسْفعٍ  منھا أرَ  فلم

                                                           

 موم�اة*  مكان اسم:  فیحان*  الحشي البقر قطیع:  الربرب*  ٢٧ ص جریر دیوان شرح - ١
 منظ�ور اب�ن – العرب لسان – ضامرة:  لغبا*  طویلة ناقة:  حراجیج*  قاحلة صحراء: 

  بیروت صادر دار -ط – المصري



       
  
 

 ٩٨٢

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  *المھّذبا الّترابِ * َجوالنَ  ویھدینَ              تھادیا الّریاح* ُھوجُ  بھِ * تھادى

  *َنْیسبا الریحُ  بھِ  كانت* رقٍ ُمنخَ         جانبٍ  كلّ  من األرِض  ترابَ * َنَسفن

  *َتَحلّبا حتى* الّدْجن في* الّصبا* َمَرْتھُ    *         رباُبھُ  یُجولُ * سماكيّ  وكلِّ 

  فتَحّدبا* ُمّخٍض * َمتالٍ * توالٍ               بھِ * أْرَزَمتْ * ُغْوِرّیھُ  عال ما إذا

رى* أَغرّ    تَصّببا قد* ُعْثُنونھِ  من ءالما ترى*          وابلٌ * الِغفاَرة َجْوزُ * الذُّ

  أعجبا كان قبلھُ * بحْزوى وعیشٌ        صالحٌ * الّرْمثِ  بذي عیشٌ  فانقضى مضى

  *الُمصلّبا* الحْضَرميّ  تُْكسى* البیِض  إلى                فأُجیبھُ * الّصبا یْدُعوني لیالي

  * لّباوتخ دنا إذ قُلوبا لھنّ              َسبى وما* الَغويّ  یسبینَ * نواعمَ 

  *ترّببا بالنعیمِ  عیشا والْقینَ                  صورةٍ  أحسنَ  هللاُ  وصّورھنّ 

  *أْھدبا الظلِ  من ُغرّ  في* الّرْملِ  مھا            كأّنھا الثنایا *ُّغر* القطا ِعراضَ 

  *لُّغبا ُیحسبنَ  بالّرملِ * الَقطا دبیبَ          مشتْ  إذا الُھوینا تمشي الُخطى َقصارَ 

  مْلَعبا والحيّ  الحيّ  بین تواَعْدن                 رائعٌ  والبینُ  البینَ  خشین ما إذا

  ربربا* بفیحانَ  القى ربٍربٍ  مھا                اْلَتقى كما والتقین ِعشاءً  خرجنَ 

  ومرحبا أھال قال لكلٍ  وكلُ *                     ُمَقّبراً  بینھن حدیثا َقَصْرنَ 

  الُمكّذبا الحدیثِ  زْورَ  تابعٍ  وال               ِریبةٍ  یرغ في* الخزّ  كمسِ  رقیقٌ 

  ١*ٌمَطّنبا كلْیبٍ  من بیتا ترَ  ولم         ِعْیِشةٍ  بؤسَ  ما تدرِ  لمْ * الّشَوى* ِخَذالَ 

                                                           

:  تجل�ل*  مك�ان اسم:  المستراح*   بعدھا وما ٥٢ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان -١
:  طب��ابي*  بع��ض إث��ر ف��ي بعض��ھا فی��رى خط��وط فیھ��ا تجع��ل جل��ود:  الم��ذاھب*  غط��ىت

:  المواث�ل*  الق�در علیھ یوضع الذي الحجر األثفیة:  سفع غیر*  سال:  تسرب*  عالجي
*  ت�دافعت:  تھ�ادى*  الحم�رة ف�ي بخ�الص لیس لون:  الكھبة:  األكھب*  المنتصب القائم

 س�لبتھ:  نس�فن*  المنق�ى: المھ�ذب*  والحصى التراب:  الجوالن*  الشدیدة الریح:  الھوج
= *  والحی���ة النم���ل كطری���ق المس���دق الطری���ق:  النیس���ب*  ال���ریح مھ���ب:  المنخ���رق* 



       
  
 

 ٩٨٣

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ، التغی��ر م��ن أص��ابھا بم��ا مت��أثرا األط��الل ع��ن بالح��دیث نقیض��تھ عم��ر ب��دأ    

 ، الری�اح غی�رت فق�د أص�ابھا ما على وكمدا ، حزنا غزیر بدمع فبكاھا والتحول

 ، ویس�ارا ، یمین�ا الرم�ال فیھ�ا تتح�رك ، موحشة قفر وباتت ، معالمھا واألمطار

 م��ن م��دعو فھ��و الی��وم أم��ا ، العذب��ة ال��ذكریات معھ��ا ومض��ت ، مض��ت أی��ام إنھ��ا

 ، والغوای�ة اللھ�و حی�ث القلوب ویأسرن ، بالعقول یأخذن اللواتي الحسان البیض

 روع��ة ف��ي المھ��ا أع��ین تش��بھ عی��ونھن ، ص��ورة س��نأح ف��ي هللا ص��ورھن وق��د

  . عیشھن نعومة یعكس الذي لباسھن أجمل وما ، اللفتة وجمال النظرة،

  

  :  اآلتي یتضح سبق ما خالل ومن 

 وص����ل ف���ي العاش���ق معان����اة مص���ورا ، العش���ق بح����دیث جری���ر ب���دأ  -  أ

 ، والری�اح ، ال�دوارس الطل�ول عن بالحدیث عمر بدأ بینما‘  الحسناوات

 . عین بعد أثراً  فأصبحت ، معالمھا غیرت ،التي ارواألمط

 اللھ�و عم�ر جع�ل بینم�ا ، من�ھ ینف�رن الالت�ي النس�وة تل�ك جریر یصف   -  ب

 . الغوایة إلى یدعوانھ والصبا

 بینما ، حیاء الحجب خلف تتوارى بأنھا محبوبتھ بوصف جریر یكتفي -ج

 . ورغده ، العیش بنعومة صویحباتھ وصف عمر

                                                                                                                                           

 مرت�ھ*  بعض�ا بعض�ھ رك�ب ال�ذي الس�حاب:  الرب�اب*  القمر منازل من نجم: السماكي=
:  تحلبا*  الكثیر رالمط:  الدجن*  الباردة الشمال ریح الصبا*  المطر منھ أنزلت:  الصبا
 وص��وتت حن��ت:  أزرم��ت*  الم��نخفض:  الغ��ور*  الس��حاب أي:  غوری��ھ ع��ال*  س��ال

 ال�ذرى*  األب�یض:  األغ�ر*  والدتھا دنا التي:  المخض*  أوالدھا یتلوھا التي:  المتالي*
 الش�دید المط�ر:  الواب�ل*  الس�حابة ف�وق الس�حابة:  الغفارة جوز*  أعاله شیئ كل ذروة: 

:  ح��زوى*  أس��د لبن��ي واد اس��م:  الرم��ث ذو*  ھی��دبھا م��ن ت��دلى م��ا:  عث��انین*  الض��خم
 حضرموت إلى المنسوبة الثیاب:  الحضرمي*  الكریمات النساء:  البیض*  بنجد موضع

 بعقل�ھ وی�ذھبن یأسرنھ:  الغوي یسبین*  الصلبان أمثال نقش فیھ الذي:  المصلب الثوب* 
*  الوحش��یة البق��رة:  المھ��ا*  العج��ز: القط��ا*  النع��یم ف��ي ترب��ى:  ترب��ب*  خ��دع: تخل��ب* 

*  التعب�ة:  اللغ�ب*  الطی�ر م�ن ض�رب:  القطا*  كثیر یغطي الذي الطویل: األھدب الظل
 الخ�ذال*  الناعم�ة الثی�اب من ضرب:  الخز*  مخفیا:  مقبرا*  سعد لبني موضع:  فیحان

  الحبال:  المطنب*  األطراف:  الشوى*  الممتلئة العظیمة: 



       
  
 

 ٩٨٤

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 مك�امن بھدیلھ یحرك الذي الحمام وحدیث ، جریر لھاتناو التي المعاني  -  د

 ُخط��ى فیھ��ا یترس��م ، مك��ررة مع��ان...  والناق��ة والص��حراء ، ال��ذكرى

 . السابقین

 وكأنھ��ا ب��دت لھ��ا تناول��ھ طریق��ة أن إال ، مألوف��ة ب��دت وإن ، عم��ر مع��اني -ه

 م�ن معظمھ�ا اس�توحى  -مك�رراً  ال�دارس الطلل حدیث كان وإن -جدید شيء

 وصعوبة ، خشونة األلفاظ على الصور تلك فألقت الوعرة حراویةالص البیئة

 نف�س عن تكشف لینة ھینة سھلة ألفاظھ جریر بینما ، الغزل وطبیعة تتفق ال

 . تشبھھا

 ؛ العاطفة درجة خاللھا من اتضح التي١ التعبیریة األفعال جریر استخدم

 أھ�ل نفس�يب"  بنفس�ھ یفدیھا وأن ، جناحیھ بین حبیبتھ یضم أن یرید فھو

 إنس�انا نفس�ھ م�ن فج�رد" تھیج�ك والذكرى تذكرتَ " و"  وتحجبا تحیا أن

 اس��تخدم كم��ا ، الوق��ت ذات ف��ي ومخاط��ب ، م��تكلم ب��ھ ف��إذا إلی��ھ یتح��دث

 ال�ذي"  عاقل وادي یوم"و"  منعج"  یوم ذكر عندما الزمانیة اإلشاریات

 ةتعبیری�� أفع��اال عم��ر اس��تخدم وبالمث��ل ،٢ مكانی��ة إش��اریات أیض��ا یحم��ل

 ذرف��ت ب��ھ"  للطل��ل ح��دث م��ا عل��ى وحزنھ��ا ، نفس��ھ مكن��ون ع��ن تفص��ح

 فانقض��ى مض��ى" و" "  الری��اح ھ��وج ب��ھ تھ��ادى" و" عرفت��ھ لم��ا عین��اك

"  الغانی�ات لق�اء عند السعادة حیث مغایر بإحساس یشعرك بینما"  عیش

 هللا ص��ورھن" و"  الغ��وي یس��بین ن��واعم" و"  فأجیب��ھ الص��با ی��دعوني

 م��دى تعك��س الت��ي المكانی��ة اإلش��اریات خدماس��ت كم��ا"  ص��ورة أحس��ن

  "فیحان" "  رمث ذي"  "  المستراح"  بالمكان ارتباطھ

 وتل�ك والھ�وى، العش�ق ع�ن بالحدیث معانیھ عرض في جریر اكتفى -و

 الح�دیث ف�ي عم�ر أفاض بینما ، أبیات ستة في منھ ینفرن الالتي النسوة

  .بیتا عشر تسعة حتى
                                                           

 – مش��اعره ع��ن الم��تكلم بھ��ا یعب��ر الت��ي والعب��ارات ، األس��الیب ك��ل:  التعبیری��ة األفع��ال - ١
 – ماجس�تیر – تداولی�ة دراس�ة – والف�رزدق جری�ر نقائض – النقائض شعر في الخطاب

 ص٢٠١٦ –  الجزائ�ر-خیض�ر محمد جامعة اآلداب كلیة – مصطفاوي جباریة – إعداد
١٧ 

 ص الس�ابق المرج�ع – المخاط�ب وك�ذا بھ�ا عل�م عل�ى ذكرھای أماكن: المكانیة اإلشاریات - ٢
١٣ 



       
  
 

 ٩٨٥

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  

  : بقولھ لعمر ھجاءه جریر بدأ

  ١*َعَصْبصبا ُحداءً  تیمٌ * ُحَدیت لقد            بعزةٍ  زمانا تیمٌ  سكنت لئن   

  : بقولھ جریر ھجاء نقض عمر بدأ حین في

  ٢فجّربا * ِالّرباب ◌َ  أیام ◌َ  ذاق وقد        سفاھةً  ◌ِ  بالّرباب جریرٌ  تغّنى    

  

 ح��ظویال ، ال��ذل وح��ال ، الع��زة ح��ال ، ح��الین ب��ین مقابل��ة جری��ر اس��تخدم       

 ماض�یھا ف�ي ِع�زة" ت�یم" وصادفت حدث إن:  والمعنى"  إن"  المؤكد استخدامھ

 وأنھ��م ، الفع��ل ح��دوث لیؤك��د" ق��د" التحقی��ق ح��رف واس��تخدم ،......ُح��دیت فق��د

 ُیفھ�م"  بع�زة زمان�ا ت�یم س�كنت ل�ئن"  األول ف�المعنى ، بالعصا یساقون كالبھائم

 ف�ي أن إال الم�دح یحتم�ل هفظاھر ، ِعزة على زمانھم بعض في حازوا أنھم منھ

 الحقیق�ة س�بیل عل�ى ال والتق�دیر ، الف�رض س�بیل على ألنھ ؛ وقدحاً  ، ذماً  باطنھ

 ؛"  ُح�دیت – س�كنت" الماض�ي الفع�ل واس�تخدم"  إن"  استخدامھ بدلیل المؤكدة

 ش��یئا بقص��ده ٣الح��واري االس��تلزام ب��ذلك فواف��ق ، وت��اریخھم ، ماض��یھم لیھ��دم

  . آخر بشيء وتعبیره

  

                                                           

  الشدید: عصبصبا*  بالعصى تساق:  حدیت*٢٨ ص – جریر دیوان شرح - ١

 وعدي التیم ، وھي ، الرباب قبائل:  الّرباب* ٥٤ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ٢
 عمھ�م بني على ةضب عمھم بني مع تحالفوا ألنھم بالرباب وسموا ، وأشیب وثور وعوف

 وبق��ى بع��ددھا واكتف��ت ، ض��بة ع��نھم خرج��ت ث��م ال��رب ف��ي أی��دیھم فغمس��وا ُم��ر ب��م تم��یم
  سائرھم

 الكلم�ات تعنی�ھ م�ا ھ�و یق�ال فم�ا ، یقص�د وم�ا یقال ما بین االختالف:  الحواري االستلزام - ٣
 غی�ر ح�ون على السامع یبلغھ أن المتكلم یرید ما ھو یقصد وما ، اللفظیة بقیمھا والعبارات

 م��ن ل��ھ یت��اح بم��ا الم��تكلم م��راد إل��ى یص��ل أن عل��ى ق��ادر الس��امع أن عل��ى اعتم��ادا مباش��ر
 جری��ر نق��ائض – النق��ائض ش��عر ف��ي الخط��اب – االس��تدالل ووس��ائل االس��تعمال أع��راف

 ١٦ ص مصطفاوي جباریة – تداولیة دراسة – والفرزدق



       
  
 

 ٩٨٦

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 القبائل أو ، األشخاص أسماء تكرار وفي ،"  تیم"  ِذكر تكرار ُیالحظ كما     

 ، وحاضرھم ماضیھم في بالتیم والعار الخزي إلحاق على تأكیدا حجاجي ُبعد

 دون بالخطاب الَمْعنيّ  فھو عمر إلى جریر من ١التوجیھیة اإلستراتیجیة بتطبیق

  . غیره

 سكنت"  جریر استخدام مقابل"  ذاق " و"  تغّنى"  الماضین الفعلین عمر جعل

 جری�ر ذك�رھم إنم�ا أي"  س�فاھة"  وھ�و التغني من الدافع محددا"  ُحدیت"  و" 

 بطبیع�ة م�ردود فھو ، سفاھة دافعھ كان وما ، وسفھا منھ جھال حقھم في وعاب

 القبائ�ل ع�داوات لیجم�ع ؛ الت�یم دون الّرب�اب وخص ، بھ مكترث وغیر ، الحال

 ش�ك ال ص�ادق وكالمھ"  قد"  التحقیق حرف مستخدما ، یظتھمحف ویثیر ، كلھا

 إحالة الشاعر إلیھا یستند إخباریة أفعال فھي ، فیھا الشك أیام عن یتحدث فھو ،

  . أحد ینكره ال الذي التاریخ إلى

  :  قال حیث أجداده من أیاد علیھ لھم بمن الفخر، إلى جریر انتقل ثم

  وأطیبا تیمٍ  عند مما بأكثر         الثرى من٢ وزیدٌ  عمروٌ  مدني لقد

  

 وھن�ا ، التحقی�ق بح�رف وزی�د ، عم�رو من والفخر ، الفضل على حصولھ فأكد

 أفع��ل اس��تخدم أن��ھ ذل��ك ؛ ض��مناً  فم��دحھم الت��یم ھج��اء جری��ر أراد حی��ث لمح��ة

 وجری�ر ، والطی�ب ، الكثی�ر لھ�م تیم�اً  أن ف�المعنى" أطی�ب" و" أكث�ر"  التفضیل

 نب�ھ م�ا وھ�ذا ؟ للم�دح تكفی�ان ال والطی�ب ، الكث�رة نإ ق�ال فم�ن ، وأطی�ب أكث�ر

 الش�عر إلی�ھ ینقس�م بم�ا العل�م ط�رق"  ب�اب في قال عندما القرطاجّني حازم علیھ

 وس�ماه ٣الح�ال لمقتض�ى الك�الم مراع�اة بع�دم"  التخاطب أنحاء اختالف بحسب

  .الحواري االستلزام التداولیون

                                                           

 – علی��ھ والتف��وق خص��مھ ىعل�� االس��تعالء ف��ي الش��اعر رغب��ة:  التوجیھی��ة اإلس��تراتیجیة - ١
 ٤٦ ص شامة مكلي – تداولیة دراسة – النقائض شعر في الحجاج

 . األكبر جده التیمي ُمرة بن مناة زید:  بزید یقصد - ٢

 – اإلس�المي الغ�رب دار -ط– الخواج�ة محم�د – تحقی�ق – األدب�اء وسراج البلغاء منھاج - ٣
 ٣٤٤ ص بیروت



       
  
 

 ٩٨٧

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ، للق��دح س��بیال الع��رب اتع��اد م��ن مع��روف ھ��و م��ا إل��ى جری��ر ویعم��د       

 ذل��ك ؛ ك��درا یش��ربونھ ب�ل ص��فوا الم��اء ی��ردون ال ب�أنھم الت��یم فیص��ف والتحقی�ر،

 التقدم ُعرفھم في یعني الشراب في والتقدم ، منزلتھم لتأخر الشراب في لتأخرھم

  :  وتباھیا ، فخرا وعّده ، كلثوم بن عمرو بھ تغنى ما وھو والمنزلة المكانة في

  ١ وطینا كدرا غیرنا ویشرب         صفوا الماء وردنا إن ونشرب

 أص�حابھا لعج�ز للش�راب تتق�دم ال التیم إبل مصورا مغایر موقف في جریر فقال

  : شراب دون إبلھم فتظل ، دلوھم بھ یشدون حبل توفیر عن

  ٢ُمْكَربا بدلوكَ  حبال وال* ِعَناجاً       تجدْ  لم تیمُ  یا األورادُ  اعتَرك إذا

 تج�د ال ذات�ھ الوق�ت في.  منزلتھم لتأخر ؛ تتأخر فإبلھم ، وعارا الً ذ بالتیم فألحق

 حب�ل امتالك من ُیمكنھم ال مدقعاً  فقرا یعانون أصحابھا ألن ؛ السقیا لھا ُیقدمُ  من

 ، الش�رط أس�لوب الص�ورة تل�ك تفعی�ل ف�ي مس�تخدما ، الم�اء ب�ھ یرفع�ون دلو في

 اإلش���اریات عل���ى ومعتم���دا ، علیھ���ا المترتب���ة النتیج���ة المقدم���ة فأش���بھت وأدات���ھ

 ، غی�رھم دون بالح�دیث للت�یم تخصیص�ا"  ی�ا"  النداء أداة باستخدامھ ٣الشخصیة

   سواھم دون لھم للخطاب وتوجیھا

  

  : قال حیث علیھ وزاد المعنى ھذا عمر نقض

  ٤َمْشربا* بالَمصیَقةِ  إال لجحِشكَ        تجدْ  فلم المیاهَ  منكَ  منعوا ُھمُ 

 وص�فھم ف�ي مبالغ�ة وجح�اش حمیر أصحاب جعلھم بأن جریر، معنى على فزاد

 م�اء" المص�یقة" أن یب�دو وفیما ، أصال الماء ورود من ومنعھم ، والحقارة بالذل

                                                           

 ٧٠ ص  بیروت – صادر دار -ط  - كلثوم بن عمرو دیوان - ١

 أعالھ�ا م�ن طرف�اه ویتص�ل ، ال�دلو تح�ت یش�د حب�ل ،وأیضا البعیر زمام العناج: عناجا*  - ٢
  العرب لسان – آذانھا بھ یتصل بما

 نح�ن – أن�ا"  مث�ل غی�ره دون وحده المتكلم على الدالة اإلشاریات:  الشخصیة اإلشاریات - ٣
 –... "  ی�ا – ھ�م – الك�اف"  غی�ره دون المخاط�ب عل�ى الدال�ة وكذا" – الجماعة واو –

 ١٢ ص النقائض شعر في الخطاب

   ماء اسم:  المصیقة* ٥٧ ص -وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ٤



       
  
 

 ٩٨٨

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 لھ�م یجع�ل أن یش�أ ول�م ، مش�ربھم وذل�ك ، آس�ن عف�ن م�اء أو ، الش�رفاء یرده ال

  . والمھانة التحقیر في مبالغة جحشاً  لھم جعل بل حمارا

  :  فقال وشأن نباھة كل التیم عن ینفي أن جریر أراد

  كوكبا الكواكب منیرات من وال        لغیركمْ  إال الشمس تعرفون وما     

 لغی��رھم والش��أن فالنباھ��ة ، واالس��تثناء النف��ي طریق��ھ وجع��ل ، الكنای��ة فاس��تخدم

 ف�ي یكون ال والتكرار ، شمولیة أكثر بشكل الثاني الشطر في المعنى ذات مؤكدا

 ك��ل ع��نھم فنف��ى ، حج��اجي ُبع��د وللتك��رار أیض��ا المعن��ى ف��ي إنم��او ، فق��ط اللف��ظ

 المعن�ى جری�ر فعرض ، ١لھم لیست فھي نباھة َعرفوا وإن ، ونھارا لیال مكرمة

  : طریق من بأكثر

 . واالستثناء النفي  -  أ

 . المعنوي التكرار  -  ب

 عل��ى العقل��ي ال��دلیل بمثاب��ة یع��د ال��ذي المقص��ود المعن��ى والزم الكنای��ة  -  ت

 . إلیھ ذھب ما صحة

  : قال حیث علیھ وزاد ، صاحبھ على وقلبھ ، المعنى ھذا عمر تناول

   مْرَقبا ذلك فوق بالقٍ  فلستُ                علیكمُ  السماءِ  عند* مرقبٌ  لنا    

  كوكبا منُھن تستطیعَ  فلن َعلونَ          وُنُجوُمھا الُعلى السماواتِ  وبدرُ     

  *ُمَتّربا* بالبالط* فقعا وأصبحتَ          علیكمُ  علونا یربوعٍ  ابن ھناك    

                                                           

 الش�عر ف�ي الحج�اج: راج�ع الحج�اجي ودورھم�ا ، والمعن�وي ، الفظ�ي التكرار أھمیة عن - ١
 ص – األردن – الحدیث��ة الكت��ب ع��الم -ط– الدری��دي س��امیة/ د– وأس��الیبھ بنیت��ھ العرب��ي

   بعدھا وما ١٦٨
 



       
  
 

 ٩٨٩

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

    ١*أْعزبا المجد عن یربوعٍ  ابنُ  ما إذا      بیوتِنا وْسطَ  المجدِ * تالدَ * ُتریحُ    

  : ھي جریر معنى لنقض الحجاجیة األسالیب من مجموعة عمر استخدم

 ، للتخص��یص ، التق�دیم طریق��ھ قص�ر أس��لوب"  مرق�ب لن��ا"  قول�ھ ف�ي  -  أ

 ل���دى یس���مى م���ا وھ���و ، الش���أن ورفع���ة ، ان���ةالمك عل���و عل���ى والتأكی���د

 وھو الشاعر إن"  المعنى لخدمة المقننة أي٢"  التقنیة األدلة"  التداولیین

 ، النح��و یقررھ��ا كم��ا والوج��وب الج��واز، بح��االت یھ��تم ال وی��ؤخر یق��دم

 ال الحصر أو الشرط أو االستثناء تركیب على االعتماد یتخیر حین وھو

 المح�دد التركی�ب إل�ى یعم�د ب�ل اتفاق�ا حذف�ھ یھیأت وال ، مكرھا ذلك یفعل

 والفع�ل المتلقي استمالة على قدرة فیھ یلتمس ألنھ ؛ التراكیب سائر دون

 ٣." فیھ

 الص�ورة عم�ر اس�تخدم..... ونجومھ�ا العل�ى الس�ماوات بدر:  قولھ في  -  ب

 الجامع�ة الص�فة فكانت ، وشأنا رفعة السماء بنجوم قومھ فشبھ التشبیھیة

 ، حجاجی��ا دل��یال فأض��حت ، للمعن��ى الُمؤّك��د ال��دلیل مثاب��ةب الط��رفین ب��ین

:"  أح�دھم ق�ال عن�دما الق�دامى النقاد إلیھ أشار ما وھذا ، لإلقناع ووسیلة

 ك��ان وإن......، ق��دره ش��رف عل��ى العق��الء اتف��ق مم��ا التش��بیھ أن اعل��م

 ٤" أبھر وبیانھ ، أقھر وسلطانھ ، أنور برھانھ كان حجاجا

 اإلش��ارة اس��م اس��تخدم.... عل��یكم علون��ا رب��وعٍ ی اب��ن ھن��اك:  قول��ھ ف��ي  -  ت

 م��ن اإلش��ارة اس��م یفی��ده م��ا عل��ى معتم��دا الش��أن رفع��ة لیؤك��د ؛ للبعی��د

 .  والمخاطب ، المتكلم یعرفھا التي المكانیة اإلشاریات

                                                           

*  العالی�ة المنزل�ة ویقص�د المراقب�ة مكان:  المرقب*  - وجریر لجأ عمربن نقائض دیوان - ١
 ف��ي المط��روح:  المت��رب*  المس��تویة األرض ال��بالط*  الكم��أة أردأ م��ن ض��رب:  الفق��ع

  البعید:  العازب*  القدیم المجد:  تالد*  تستریح:  تریح*  التراب

 ١٠١ ص – تداولیة دراسة – النقائض شعر في الحجاج - ٢

 ١٠٩ ص – وأسالیبھ بنیتھ العربي الشعر في الحجاج - ٣

 ال���رحمن عب��د – األدی���ب ش��رحھ – الق��ذویني الخطی���ب – البالغ��ة عل���وم ف��ي التلخ��یص - ٤
 ٢٣٨ ص        بیروت – العربي الكتاب دار -ط – البرقوقي



       
  
 

 ٩٩٠

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 دون وقوم�ھ ، لجری�ر الخط�اب لتوجی�ھ قص�دا.....  یرب�وع ابن:  قولھ  -  ث

 ك��اف"  باس��تخدامھ االتج��اه نف��س ویؤك��د ، لتحقی��رھم تخصیص��ا غی��رھم

 " – علیكم – الخطاب

 ج�رى فق�د ، متربا بالبالط فقعا وأصبحت:  قولھ في الساخرة الصورة  -  ج

 ب�ذلك عمر یكتف ولم ، الذلیل الرجل بھ یشّبھ الفقع أن العرب ُعرف في

 ، المعنى تأكید من واضحا الشاعر غضب فبدا ، متربا بالبالط جعلھ بل

 جری�ر أم�ا ، الص�ورة ف�ي أث�ره ظھرو ، شعوره فزاد ، علیھ واإلصرار

 .  الھجاء في الرغبة ھو،  أقل الشعوري دافعھ فكان

 الص���ورة اس���تخدم..... بیوتن���ا وس���ط المج���د ت���الد ت���ریح:  قول���ھ ف���ي  -  ح

 ، بالمك�ان والراح�ة الن�زول من�ھ یتأتي إنساناً  المجد فصور ، االستعاریة

 عل�م م�ن واح�دا أص�ال أتقن من"  أن ذلك.  معناه صدق على الدلیل فقدم

 كیفی��ة عل��ى ووق��ف ، واالس��تعارة ، والكنای��ة ، التش��بیھ كأص��ل ، البی��ان

 ١" ال��دلیل نظ��م كیفی��ة عل��ى ذل��ك أطلع��ھ ، ب��ھ المطل��وب لتحص��یل مس��اقھ

 ھائل�ة ق�درة ولھ�ا المتلق�ي نف�س ف�ي ت�أثیرا الوس�ائل أكث�ر م�ن فاالستعارة

 يف�� الفعال��ة الحجاجی��ة التقنی��ات م��ن ُع��دت ل��ذلك"  ال��نفس اس��تمالة عل��ى

  ٢" ببراعة الدور ھذا للعبھا ، الخطاب

 ، ذھنی�ا المتلق�ي فتثی�ر بھ تصرح وال تشبیھا جعبتھا في تخبئ االستعارة

 أنھا ذلك ؛ المقصود یحقق الذي ، المراد بالمعنى تقنعھ ثمّ  ومن ، ونفسیا

 والمس�تعار ، من�ھ المس�تعار م�ن یجعل االدعاء ھذا ، االدعاء على قائمة

 ، الخیال طریق عن ممكنا المستحیل فیصیر ، الخیال لبفع ثالثا جنسا لھ

 رفع�ة إثب�ات النتیج�ة فتك�ون ، التوھم طریق عن بینھما المسافة فتتالشى

 المعن�ى توض�یح ف�ي معتم�دا جریر، حق في والعكس ، ولقومھ لھ الشأن

 م���ن والمخاط���ب ، الم���تكلم یعرف���ھ بم���ا ، االجتماعی���ة اإلش���اریات عل���ى

 لن�ا ت�روي كم�ا – الش�اعرین ك�ال أن والحقیقة ، لھما االجتماعي الوضع

 ف�ي وخاص�ة ، مزری�ا االجتم�اعي وض�عھما كان – األدبي التاریخ كتب

                                                           

 ١٨٢ ص   بیروت – العلمیة الكتب دار -ط – السكاكي – العلوم مفتاح - ١

 أنموذج�ا ُس�لمى أب�ي بن ،وزھیر كلثوم بن عمرو معلقتا – المعلقات في الحجاجیة اآللیات - ٢
 ٥٢ ص الجزائر اآلداب كلیة – لبیھي ھناء – ماجستیر رسالة –



       
  
 

 ٩٩١

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 من المصادر بعض تناقلتھ ما لھ فیشفع عمر أما ، واحد قوال جریر شأن

 . ١ الجاھلیة في ضاریة حربیة قوة كانوا أنھم

 

 :  فقال ، ٢دٍ أیا من علیھم سعد لبني بما وذّكره عمر على جریر فخر  -  خ

 

  ٣ الُمھّذبا* والصریحَ  زیدٍ * وَقْمَقامَ        علیكمُ  وسعداً  عمراً  لنا فإن     

  

  : فقال صاحبھ على وقلبھ ، السابق جریر قول عمر فنقض

  *تأّشبا من دونھ من ُیغنھم ولم             لغیره والسعودُ  بسعدٍ  تخّطى    

  وَتْغلِبا بكرا وَیْعَتّدون تمیمٌ                   َیُعّده    أبوكمْ * أبواعٍ  ثالثةَ      

  وَثّوبا بسعدِ * الّداعي ھتفَ  إذا        نْصرھا* المراغةِ  بغیِرابنِ  وسعدٌ     

  ِمْغلَبا الّناس على أْمستْ  لنا وسعدٌ        خاِذلٍ  غیر ِمْغلَبٌ  لسعدٍ  ونحن     

  ٤أْغلَبا الِعزّ  من* قُراسيّ  في نمت      تستِطیُعھا ما* َغْلَباءُ * ھامةٌ  لھم     

  َمْطلبا لك تجدْ  لم َطلَبوكم وإن       َیْطلبوا منك ُیدركوا مھما القومُ  ھمُ     

  

                                                           

   ٧ ص البحث راجع - ١

 عل�ى ذل م�ن بھم لحق ما من متخلیصھ في سببا كانوا فقد ؛ علھم أیاد سعد لبني كانت فقد - ٢
 . بعدھا وما ٩ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان راجع – الیمنیین ید

:  الص�ریح*  للخی�ر الواس�ع للس�یادة الج�امع الس�ید:  القمقام*  ٢٨ ص جریر دیوان شرح - ٣
  العرب لسان – النسب الخالص

:  األبواع*  واجتمعوا ااختلطو:  القوم تأشب* ٥٦ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ٤
 أم األخط�ل لق�ب وب�ذلك ، الفح�ول من تمتنع ال التي األتان:  المراغة*  المكارم في السعة
*  عزی�زة:  غلب�اء*  بدعوت�ھ ثّن�ى:  ال�داعي ث�وب*  ُحُم�ر أصحاب كلیبا ألن ،وقیل جریر

 . العظیم الضخم:  القراسي



       
  
 

 ٩٩٢

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  :ھي الحجاج أسالیب من مجموعة على المعنى نقض في عمر فاعتمد

 بالنباھ�ة المعروف�ة والقبائ�ل ، األش�خاص أس�ماء م�ن مجموعة ذكر -١

 ، ق��درھم یع��رف والجمی��ع ، والك��رم ، الش��جاعة ف��یھم فم��دح والش��أن

 ) إخباریة إشاریات(  ینكره وال

 والع�ار ، الخ�زي معن�ى من تحمل ما بكل أمھ بكنیة جریر مخاطبة -٢

 ) شخصیة إشاریات(

  الموّجھ الخطاب على تساعد التي الضمائر من مجموعة استخدم -٣

 تتج���ھ تركیزی���ة ص���یغة تعط���ي والض���مائر)  شخص���یة إش���اریات(

 . غیره دون مباشرة للمقصود

 وتنبی��ھ ، ال��ذھن وش��حذ ، النظ��ر للف��ت ؛ االلتف��ات أس��لوب اس��تخدم -٤

...  یطلبوا منك یدركوا مھما القوم ھم:  فقال إلیھ ُیلقى لما المخاطب

 . یدركوا منك یطلبوا مھما القوم ھم:  یقول أن واألصل ،

 تس�تطیعھا م�ا"  قولھ في العجز إلظھار ؛ االعتراض جملة استخدم -٥

 . جزالع إلظھار تأكیدا" 

 على وقلبھ ، التعبیر نفس أخذ حیث ١" الحجاجي التناص"  استخدم -٦

 ".  المھّذبا الصریح"  صاحبھ

 : قال حیث مقصده غیر في المعروف بمعناه الثناء جریر استخدم  -  د

  أْركبا بنعمانَ  وافوا أرُكبٌ  إذا          الیُسّرھا بما تیمٍ  على سأثني    

  

                                                           

 من كثیر في معھ وتتفق تشابھھ ىأخر بنصوص الحالي النص عالقة:  الحجاجي التناص - ١
 لتولی��د س��ابقة أخ��رى نص��وص م��ن األدب��ي ال��نص إنت��اج ھ��و ذل��ك م��ن والھ��دف ، األحی��ان
 ما األخر من یأخذ ھنا فالشاعر ، األخرى النصوص مع والتشابك بالتفاعل جدیدة دالالت
 ص – النق�ائض ش�عر ف�ي الحج�اج – خص�مھ على بھا یستعین وحجة ، كدلیل منھ یستفید

٩٥ 



       
  
 

 ٩٩٣

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 فبش��رھم"  تع��الى بقول��ھ أش��بھ فھ��ي الش��اعر م��ن مقص��ودة الص��یغة ھ��ذه 

  واس��تخدم ، یس��وء وال یُس��ر بم��ا تك��ون البش��ارة حی��ث ١"  أل��یم بع��ذاب

 علیھ ُیطلق ما أو ، الھجاء مكان جریر وحدد ، یسرّ  ال بما الثناء الشاعر

 حی�ث أیض�ا مقص�ود وھ�و)  مكانی�ة إش�اریات" (  نعم�ان بوادي"  الثناء

 ھ��ذا ، والع��ار ، ب��الخزي مالت��ی فیص��اب ، الھج��اء ویش��تھر الن��اس یجتم��ع

 اس�تخدم كما"  الحواري االستلزام"  باب من جریر سلكھ الذي األسلوب

 ذل�ك ؛"  یس�رھا ال بم�ا: "  قول�ھ ف�ي الحجاجي ببعده االعتراض أسلوب

 ب�ین الحجاجیة الفاعلیة على ودلیل ، االدعاء لوازم من"  االعتراض أن

  ٢" الطرفین

 : قائال والسخریة التھكم غةبصی محتفظا المعنى نفس عمر تناول  -  ذ

    فجّربا الّربابِ  أیامَ  ذاقَ  وقد        سفاھةً  بالّربابِ  جریر تغّنى     

"  س��فاھة"  بقول��ھ الھج��اء م��ن قص��ده مؤك��دا غن��اء الھج��اء عل��ى ف��أطلق

 أی�ام ذاق وق�د:  بقول�ھ الماض�ي ف�ي وقبیلتھ ، بجریر صنع ما إلى مشیرا

  . سابقة أحداث إلى لةباإلحا)  إخباریة إشاریات.......( 

  

 ال�دفاع یس�تطیعون ال الذین أولئك یربوع رجال في الطعن عمر تناول  -  ر

  :  فقال نسائھم عن

  

  أْصَھبا ابن وقومَ  َشْھمٍ  أبي ورھطَ            ُبزاَخةٍ  یومَ  التیمَ  لَقیتَ  ولّما     

  * الُمَؤّربا قالَ العِ  القومُ  ُیْلصقِ  ولمْ          حْبلُھا ُشدّ  بعدما علیھا* َنَزْوتَ     

  *الُمذّربا* الّزاعبيّ  وِخْفتَ  ھَرْبتَ           ُبزاَخةٍ  فوقَ * باألْجزعِ  رأیُتك   

   مْھربا المذلّةِ  دار عن لك أبٌ             یجد ولم ھربتَ  إذ منھا تنجُ  فلم   

                                                           

 ٢١ رقم آیة جزء عمران أل  سورة - ١

 ١١٣ ص – شامة مكلي – النقائض شعر في الحجاج - ٢٢



       
  
 

 ٩٩٤

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  *َعصبصبا* َشال یربوعَ  بني نساءُ       رجالُھا وُیْسبى* ُتحدى التي فإن   

   أنَجبا أبوُھنَ  یربوعٌ  یكُ  ولم              بھا َیْلَحقوا فلم یربوعٍ  یالَ  دعتْ    

  ُمغضبا السیفَ * ُتْنھلِ  لم إذا لؤمتَ *   ُمغَضبا بسیفكَ  تضرب ولم جُبنتَ    

  ١ ویثربا* الغمیمَ  الشیخُ  جاوز وقد         عشّیةً * الُمرَدفاتِ  طالبُ  وكیف   

  

 وُیلح�ق ، حدیث�ھ بھ�ا لی�دعم جاجی�ةالح األس�الیب م�ن مجموعة عمر فقدم

  : وقومھ ، بجریر والعار الخزي

َقني غیر الحجاج استخدم -١  ذك�رھم ارت�بط وأشخاص�ا ، أیام�اً  بذكره التَّ

  بذكرھا

 ، الثاني البیت في عنھ اإلجابة جاءت ، استفھاما األول البیت ضّمن -٢

 ،٢" المس��بق ب�االفتراض" المخاط�ب ذھ�ن ش�حذ ف�ي س�ببا ذل�ك فك�ان

 تحوی���ل ف���ي یس���اھم ألن���ھ ؛ مس���بقا افتراض���ا االس���تفھام انك��� وإنم���ا

 ، حقوق���ا ویض���ع ، واجب���ات یف���رض ، المتخ���اطبین ب���ین العالق���ات

 . المشاركین بین األدوار ویوزع

 عل�ى دالل�ة تعط�ي الت�ي ، األفع�ال من مجموعة عمر استخدم -٣

 – ُتْح��َدى – ِخف��ت – ھرب��ت – ن��زوت: "  واالس��تھزاء ، التحقی��ر

 وعارا ، سبة ُتعد وھیئة ، حالة عن بھا یخبر خباریةإ أفعاال"  َجُبنت

 جری�را عم�ر یص�ف أن اقتض�ى الحج�اجي فالُس�لم ، الرجال حق في
                                                           

 للش��اء إال یق��ال وال وثب��ت:  ن��زوت*  ٥٦،٥٥ ص وجری��ر لج��أ ب��ن عم��ر نق��ائض دی��وان - ١
 ال�رمح نص�ل:  الزاعبي*  النواحي:  األجزع*  بشدة المعقود:  المؤربا العقال*  والدواب
   الحاد:  المذرب* الرماح صناعة یجید الخزرج من رجل وھو زاعب إلى المنسوب

 الش�رب أول:  النھ�ل*  شدید:  عصبصب*  الطرد:  الشل*  الدواب تساق كما تساق:  تحدى*
  والمدینة مكة بین موضع:  الغمیم*  سباھا من خلفھ أردفھا السبیئة:  المردفات* 

 التي النجاح بشروط ترتبط والتي المالك یحتویھا التي المعلومات تلك:  المسبق االفتراض - ٢
 الناحی��ة م��ن یفض��ي ألن ق��ابال تحقیق��ھ المزم��ع الكالم��ي الفع��ل یك��ون لك��ي تت��وفر أن الب��د

 دراس�ة – والف�رزدق جری�ر نقائض – النقائض شعر في الخطاب – آخر بمعنى التأثیریة
 ١٥ ص مصطفاوي جباریة – تداولیة



       
  
 

 ٩٩٥

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 أن ذل�ك م�ن فیلزم ، وجبنا خوفا القتال ساحة من یھرب ، جبان بأنھ

 ، الخ��وف مس��مى تح��ت وین��درج ، الص��فات ھ��ذه م��ن أق��ل ھ��و م��ا

 ، الج�بن م�ن أعل�ى ھ�و وم�ا ، للمھجو القطعیة بالداللة ثابت والجبن

  الج��بن نق��یض ھ��و وم��ا ، والحج��ة ال��دلیل ف��ي أق��وى الثب��ات وع��دم

 حدیث�ھ ب�ات ث�مّ  وم�ن ، تباع�ا عنھ منفي الحرب ساحة من والھروب

"  عق�ال فی�ھ شك ال بما ومثبتاً  ، خوفھ وإثبات ، المھجو لجبن مؤكدا

 غی�ر قلیلھ كان ما العكس وعلى ، مقدور فقلیلھ مقدور كثیره كان ما

 ١" مقدور غیر كثیره كان مقدور

 بھ�ا َیلحق�وا فل�م:  قول�ھ ف�ي"  الف�اء"  العط�ف حرف الشاعر استخدم -٤

 الترتی��ب یفی��د – مع��روف ھ��و كم��ا – الف��اء العط��ف وح��رف......

 ن�داء یرب�وع رج�ال یلب�ي أن الموق�ف ھ�ذا ف�ي والطبیعي ، والتعقیب

 إل�ى فأس�رعوا ، العك�س ح�دث ولك�ن ، لنج�دتھن ویسرعوا ، نسائھم

 ، طباعھم للؤم ، المتبعة والسنة ، العرف بذلك فخالفوا ، النجدة عدم

 ٢"  أنجبا أبوھن یربوع یك ولم"  بینھم نجیب وجود وعدم

 المقص�ود لتوضیح إلیھا یستند حجاجیة أداة االستفھام الشاعر وّظف -٥

 : فقال

  ویثربا الغمیم الشیخ جاوز وقد.... عشیة المردفات ِطالبُ  وكیف      

  

" ھ�و، مج�ازي آخ�ر معن�ى إل�ى الحقیق�ي معناه من باالستفھام فخرج

 لھ�ن وكی�ف ، النس�اء نجدة عدم وھو ، حالھم علیھم فأنكر"  اإلنكار

   ؟ ویثرب الغمیم مشارف إلى بھن وصلوا وقد النجدة

 ، نقاشا یثیر الذي االستفھام طریق عن المسبق االفتراض فاستخدم 

 علیھ�ا تق�وم الت�ي الض�منیة االفتراض�ات"  أن ذل�ك حجاجا ثمة ومن

 ألن ؛ حجاجًی�ا أس�لوًبا االس�تفھام م�ن تجع�ل الت�ي ھ�ي األسئلة بعض

                                                           

 ١٠٧ ص – الكالم علم وتجدید الحوار أصول - ١

 ◌ٍ  العرب لسان – الكریم الفاضل النبیل:  النجیب - ٢



       
  
 

 ٩٩٦

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 قد ویكون االفتراضات بتلك تسلم أن البد نوعھا كان مھما إجابة كل

 االفتراض�ات تلك وفق اإلجابة على ذاتھا اللحظة في المسؤول أجبر

"١  

  :الق لغیرھم عبرة التیم من یجعل أن جریر أراد وعندما

  وتولبا زھیًرا ناهٍ  أو كَنانةَ     زاجرُ  -لك الأبا – تیمٍ ٢ َجْدعُ  فھل

  

  : ھي حجاجیة أدوات خمس على حدیثھ في فاعتمد

 مج�ازي معن�ى إل�ى الحقیق�ي معن�اه م�ن خ�رج ال�ذي االستفھام -١

 "  التقریر" وھو

" ل�ك أب�ا ال: "  قول�ھ ف�ي ال�دعائي اإلنش�ائي األس�لوب اس�تخدم -٢

 تل�ك ، المتكلم نفس في انفعالیة شحنة تحمل اإلنشائیة واألسالیب

 تعض���د م���ا وكثی���را"  لھ���ا طریق���ا ال���دعاء م���ن اتخ���ذت الش���حنة

 وما ، إثارة من توفره بما الذات قائمة حججا اإلنشائیة األسالیب

 اإلنش�ائیة األسالیب أن ذلك ؛ وأحاسیس ، عواطف من تستدعیھ

 تبع��ا م��لتحت ف��ال ح��دثا تحك��ي وال واقع��ا تنق��ل ال للخبری��ة خالف��ا

 ثم��ة م��ن وتش��حن ، المش��اعر تثی��ر وإنم��ا ، ك��ذًبا أو ص��دًقا ل��ذلك

 انفع��ال م��دى ع��ن یفص��ح ال��دعاء ھ��ذا ٣" ھام��ة حجاجی��ة بطاق��ة

 لھ�م كرھ�ھ على ودلیال حجة فصار ، التیم من بالغضب الشاعر

. 

 األنف فجدع ؛ المقصود المعنى لخدمة الكنایة صورة توظیف -٣

 س�وق م�ن الكنای�ة ف�ي م�ا مومعل�و ، والحق�ارة ، ال�ذل ع�ن كنایة

 فیلزم ، المعنى الزم عن البحث خالل من ، الدلیل ومعھ المعنى

 .  لھم والھوان الذل حصول أنوفھم جدع من
                                                           

 ١٣٤ ص– الدریدي سامیة – وأسالیبھ بنیتھ العربي الشعر في الحجاج - ١

  العرب لسان – والحقارة واإلھانة الذل دلیل وھو قطعھ:  األنف جدع - ٢

 ١٣٩ ص وأسالیبھ بنیتھ العربي الشعر في الحجاج - ٣



       
  
 

 ٩٩٧

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ف�ي ورد م�ا إل�ى الت�یم أن�ف ج�دع ع�ن حدیث�ھ خ�الل من یشیر -٤

 بع�ض أن�وف ج�دعوا الیمنی�ین أن من التاریخیة المصادر بعض

 أفع��اال یتض��من بم��ا لت��اریخا ح��وادث إل��ى واإلحال��ة ، الت��یم أف��راد

 مج��ال ال حی��ث ؛ حج��ة وأكثرھ��ا ، األدل��ة أق��وى م��ن إخباری��ة

 ١. فیھا الشك أو للطعن

 إلى فأضاف والذل ، والمھانة ، للحقارة ومثال ، أصال جعلھم -٥

 . بذكرھم تذكر اجتماعیة إشاریات ، الشخصیة اإلشاریات

  :  قائال مبدعھ على وقلبھ ، إلیھ وأضاف ، المعنى ذات عمر تناول حین في

  ُمْعِتبا لیس لمن ُعْتبى وال أقرّ        وأنفھُ  جریرٍ  أُذنيْ  جدعوا وإن      

  

 إلی�ھ أض�اف بل ، والذل ، الحقارة على دلیال األنف بجدع یكتفِ  فلم

 ب�دال  الش�رط أس�لوب على ومعتمدا ، الوصف في إیغاال األذن جدع

 ف��ي أبل��غ رجری�� بی��ت وأرى جری��ر، عن��د التقری��ري االس��تفھام م��ن

 وص��فھم ب��ین جم��ع ألن��ھ ؛ التیمی��ین ف��ي لحص��ولھا وتأكی��دا الص��فة

  . معروفة تاریخیة حادثة وبین والذل بالحقارة

 من یفخر الحجاجیة األدوات من أمكنھ ما وجمع ، طاقتھ عمر سّخر

  : قائال منھم ویسخر ، بھم ویستھزئ ، وقومھ جریر على خاللھا

  أْشھبا* القُرّ  من* عْرنینا ُیمارسُ *    طارقاً  جاء إنْ  الضیفَ * الِسنامَ  ونقري      

   ٢المَؤّدبا الحمارِ  أْیرَ  ناقةٍ  على*           آَبھُ  الضیفُ  إذا یربوعٍ  ابن ویقري    

 أن كم��ا ، الطع�ام م�ن عن�دھم م�ا أفض��ل للض�یف یق�دمون وأنھ�م ، بك�رمھم ففخ�ر

 ، لنجدت��ھ ع��ىأد وھ��ذا ، الق��ارس الش��تاء وق��ت ف��ي ، ل��یال الب��اب یط��رق ض��یفھم

                                                           

 ٨ ص البحث راجع - ١

:  الط�ارق*  البعی�ر ظھ�ر أعل�ى:  الس�نام*  ٥٧ ص وجری�ر لج�أ ب�ن عمر نقائض وانی د - ٢
 لكث�رة األب�یض:  األش�ھب*  الب�رد:  والق�ر أول�ھ:  الق�ر ع�رنین*  ل�یال الب�اب یط�رق الذي
 *  رجع:  آب*  الثلج



       
  
 

 ٩٩٨

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 م�ا الص�ورة بتل�ك ق�رن ح�ین في ، والدفء ، الطعام من حاجتھ وتلبیة ، وإغاثتھ

 وفی�ھ ، الشدید لبخلھم ؛ الضیف معاملة یسیئون فھم ، وقومھ جریر عند یناقضھا

 الش�اة ض�رع م�ن الحلی�ب یش�رب كان أنھ من جریر والد بھ اشُتھر ما إلى إشارة

  . حلیباً  منھ فُیطلب الحلب صوت ُیسمع ال حتى

 بانتص�اراتھم والتغن�ي ، أی�امھم وذك�ر ، قوم�ھ بش�جاعة یفخ�ر أن عمر ینس ولم 

 ال الت�ي الع�رب أی�ام أح�داث م�ن الت�اریخ ف�ي اش�تھر م�ا إل�ى إحال�ة أع�دائھم على

  :  فقال الشھود بشھادة مؤكدة فھي أحد ینكرھا

  ُنكّذبا أن بھ نْخشى ال الكلبِ  بني         علیكمُ  الكالبِ  أیامِ  مجدُ  لنا       

  :  فقال ذلك في وبالغ باللؤم وھجاھم

   أبا وال الكرامِ  في تْدعو أمّ  فال          لئیمةً  وأُماً  عبداً  أباً  دعوتَ        

  ١َقْعَنبا ُدعاؤكَ  أغَنى فما ُكلیبٌ    قّصرتْ  حینَ  َقعَنبا تدعو كنتَ  كما      

 لینف�ي ؛ وفرع�اً  ، أصالً  اللؤم بصفة التصافھم تأكیداً  وألقابھم ، بأسمائھم فذكرھم

 أص�ل م�ن لئیم�ة ُنَطفھ�م جع�ل ب�أن وب�الغ ، بھ�م تلح�ق أن یمكن مكرمة كل عنھم

  :  قال حیث نشأتھا

  فتشّعبا َخْلقُھُ  تناھى أن إلى            ُمضَغةً  ثمّ  نطفةً  لئیماً  وكان       

 ، ش��جاعة بقومھم��ا ُیف��اخران تجعلھم��ا الش��اعرین ل��دى ٢ األفقی��ة العالق��ة فمح��ور

 تاریخی�ة إخباری�ة بإش�اریات ویدعم�ھ ، المعن�ى یس�اند بم�ا ذل�ك مؤكدین ، وكرما

  . أخرى تارة زمانیة و ، تارة ومكانیة ، تارة

 التنفی�ر إل�ى تدعو بصفات ووصفھن ، إفحاش أیما یربوع بنساء عمر أفحش كما

  :  فقال ، حقھن في حقیقیا وصفا ذلك واعتبر ، منھن

   الُمطّیبا*  الَمالب خّدھا وَخّبثَ             ثیابھا ریحُ  البیتِ * حجالَ  َیشینُ       

                                                           

  یربوع بن عمرو بن الحارث بن عتاب بن قعنب ھو:  قعنب*  ٥٨ ص السابق المصدر - ١

 ،  وأج�داده وآبائ�ھ بقوم�ھ وعم�ر ، جری�ر م�ن ك�ل عالق�ة ف�ي تتمث�ل األفقیة عالقةال محور - ٢
 . وقبیلتھ



       
  
 

 ٩٩٩

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  َتَثّوبا أو فیھما* َظِرباناً  رأى               ثیابھا من* الُمْجَتلى رآھا ما إذا      

  *َتَنّقبا أنْ  سوأةً * وتواري بھا*      سوأةً  الناس على أبدت* أسفرت وإن      

    ١ تَثّوبا أو فیھما َظِربانُ  َفسا                 كأّنما* ینِ المْشَفر ریحِ  خبیثةُ        

 ع�دم إل�ى باإلش�ارة اكتف�ى ب�ل ، التناول نفس التیم نساء جریر یتناول لم حین في

 جری��ر ت��ذكیر اس��تلزم النس��اء ع��ن والح��دیث ، ع��نھن ال��دفاع عل��ى رج��الھم ق��درة

 وع��ارا ، س�بة عنھ�ا الح��دیث عم�ر واعتب�ر ، ف�یھم ظھ��رت الت�ي المتنبئ�ة بس�جاح

  :  فقال وقومھ ، بجریر یلحق

      ٢ یتصّوبا أنْ * واألحمالُ * وسجحةُ         عّزه* ُغداَنةُ  كانت امرئٍ  بحقّ       

 یش�رب ك�ان جری�ر أب�ا أن م�ن تاریخی�ا مشھور ھو بما حقارتھم على استدل كما

  :  فقال منھ فُیطلب ، الحلب صوت ُیسمع ال حتى ، الشاة ضرع من الحلیب

    ٣*ُمَغلّبا لئیماً  إال والداً  لكم          تجد ولم* الِمنيّ  َشّرابِ  ابنَ  ُغلِبتَ        

 أجلھ�ا من التي البناء:  األولى:  واحد ◌ٍ  آن في إستراتیجیتین یتبنى ھنا فالشاعر

 ع�ن جری�ر ب�ھ فخ�ر م�ا فھ�دم ، الھ�دم:  واألخ�رى ، بأی�امھم وتغنى ، بقومھ فخر

  . والمقصود المراد لھ تحقق بعینھا تاریخیة حوادث إلى االستناد طریق

 ذلك فیتضمن ، عنھم ویدافع بقومھ یفخر ألنھ ؛ التضامنیة اإلستراتیجیة تبنى كما

 ، التوجیھی��ة اإلس��تراتیجیة الس��تخدام دفع��ھ بم��ا ، عنھ��ا ودفاع��ھ ، بنفس��ھ فخ��ره

  . وألقابھم ، أسمائھم بذكر لھم صریحا الخطاب بتوجیھ

                                                           

*  للع�روس یتخ�ذ كالقب�ة موض�ع:  الحج�ال* ٦١ ص وجری�ر لج�أ ب�ن عمر نقائض دیوان - ١
 الفس�و كثی�ر الكل�ب ش�بھ دویب�ة:  الظرب�ان*  إلیھا الناظر:  المجتلى*  الزعفران:  المالب

:  تنقب�ا*  تخف�ي:  تواري*  العورة:  السوأة*  وجھھا عن كشفت:  سفرت*  الرائحة منتن
 *  لإلنسان كالشفة للبعیر:  المشفر*  النقاب وجھھا على تضع

 المتنبئ�ة س�جاح:  س�جحة*  جری�ر عش�یرة كلی�ب أخ�و:  غدانة*  ٦٠ ص السابق المصدر - ٢
  لبةوثع وصبیر عمرو و سلیط:  یربوع بني من األحمال*  یربوع بن أوس بنت

 م�ن الحلی�ب یش�رب وك�ان ، عطی�ة ب�ن جریر والد المني شراب*٦٠ ص السابق المصدر - ٣
 . مرارا المغلوب:  والمغلب*  بخلھ شدة من الناقة أو الماعز ضرع



       
  
 

 ١٠٠٠

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  : التالیة النتائج إلى نخلص أن السابق رضالع خالل من ونستطیع

 تتناس�ب عذب�ة لینة ھینة سھلة الغزل في وأسالیبھ جریر ألفاظ -١

 صعبة وأسالیبھ فألفاظھ عمر أما ، بحر من یغرف فھو ، الغزل وطبیعة

 ف�ي ینح�ت ال�ذي الفرزدق بشعر شعره أشبھ فما الصخر قوة قویة وعرة

 . ١صخر

 م�ن علی�ھ وزاد من�ھ عم�ر وأخ�ذھا ، جری�ر ب�دأھا معان ھناك -٢

 ال جعلھ��م وذال حق��ارة وقوم��ھ بعم��ر ُیلح��ق أن جری��ر أراد عن��دما ذل��ك

 ل�دلوھم حب�ل ت�وفیر ع�ن ع�اجزون ألنھ�م ؛ الش�راب إل�ى ب�إبلھم یتقدمون

 یجع�ل فلم علیھ وزاد المعنى ھذا عمر فأخذ ، البئر من الماء بھ یرفعون

 . والحقارة الذل في إمعانا ، وجحاش حمیر أھل جعلھم بل ، إبالً  لھم

 عن�ھ الش�أن ورفع�ة ، النباھ�ة نف�ي ف�ي جریر على عمر تفوق -٣

 عم�ر أن إال  الحجاجیة األسالیب ببعض جریر استعانة مع ، قومھ وعن

 والص�ورة ، التقنی�ة األدل�ة باس�تخدام علیھ زاد المعنى قلب إلى باإلضافة

 ، ھب تغنى فخرا وقومھ نفسھ إلى أضاف ذلك وغیر ، الساخرة التشبیھیة

 . لسان كل على وجعلھ

 غی��ر ف��ي والم��دح ، الثن��اء اس��تخدم)  وعم��ر جری��ر(  كالھم��ا -٤

 بینم��ا"  ثن�اء"  الھج�اء عل��ى جری�ر ف�أطلق ، وتھكم��ا اس�تھزاء، موض�عھ

 . للمتقدم والفضل ، لجریر فالسبق"  غناء"  علیھ عمر أطلق

 طری��ق ع��ن الت��یم نس��اء ف��ي للطع��ن إیالم��ا أكث��ر جری��ر ك��ان -٥

 والسباب الفحش على فاعتمد عمر أما ، عنھن یدافعون ال الذین رجالھن

 المعرك��ة ألن ؛ جری�ر فتف�وق ، القبیح�ة الص��فات م�ن بس�یل ووص�فھن ،

 بم�ا فغمزھم ، نسائھم وبین بینھ ولیست ، التیم رجال وبین بینھ الحقیقیة

 . ،ونخوتھم رجولتھم في ویطعن ، قدرھم من یحط

                                                           

:  ألبی�ھ فق�ال الع�راق م�ن رج�ع عن�دما والف�رزدق جری�ر لش�عر األخط�ل ابن وصف وھذا - ١
:  األخط�ل فق�ال"  ص�خر م�ن ح�تین الف�رزدق ووج�دت ، بح�ر م�ن یغ�رف جری�ر وجدت

 ، جری�ر ع�ن الف�رزدق إل�ى م�ال ذلك بعد األخطل ولكن ، أشعرھما بحر من یغرف الذي
 ٧ ص جریر دیوان شرح انظر – بینھما الھجاء ونشب



       
  
 

 ١٠٠١

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ، وأذنھ�م ، فھ�مأن ج�دع عن�دما جریر على لعمر ُتحسب زیادة -٦

  . فقط األنف بجدع جریر اكتفى بینما الوصف في إیغاال

  

  : لجأ بن عمر ھجاء في جریر قال:  الثاني المبحث**

  ١ ِطالَبا لھ تستطیعُ  ما ھوى       َ◌أذرعاتٍ  لیلة البرقَ  أھاج        

  :  السابق قولھ ینقض لجأ بن عمر وقال

  ٢ِخالبا ُیواِصلُنا أَْمسى لمن         واجتنابا ھْجراً  القلبُ  أجدّ       

 عم�ر مق�دمتھم وف�ي ، الت�یم بوص�ف خاص�ة عنای�ة القص�یدة ھذه جریر یولي    

 مس��تخدما ، معن��ى م��ن ب��أكثر الص��فة بھ��ذه اتص��افھم عل��ى وی��دلل ،"  بالعبودی��ة"

  :  فیقول بھا اتصافھم تؤكد التي الحجاجیة األدوات من مجموعة

  اللّبابا وغیَرُھمُ  ُنخالَتُھم         تیما وجدتَ  الكرامُ  ُعدّ  إذا        

 الت�یم أم�ا ، ثمین�ا لباب�ا فجعلھ�م غیرھم وأكرم ، غیرھم وبین ، بینھم موازنة فعقد

 ، ش��أنھم وتحقی��ر ، غی��رھم ش��أن رفع��ة النتیج��ة فكان��ت ، لھ��م ش��أن ال ُنخال��ة فھ��م

 ، ت�یمال غی�ر ب�ھ یتص�ف الشأن رفعة على یعلو ما فكل ، الحجاجي للُسلم وتطبیقا

 ب�ھ موص�وف والشرف ، الرفعة یناقض ما وكل ، التیم حق في صحیح والعكس

 ب�ین یجم�ع الذي الطباق"  بصورة المعنى مدعما ، فیھم صحیح والعكس غیرھم

 فعن��دما"  المعن�ى خدم��ة ف�ي موظف�ة حجاجی��ة أداة ب�ذلك فص��ار ونقیض�ھ  المعن�ى

 ك�ي ؛ ض�ده ل�بمثا ع�ن س�تتحدث فإن�ك ، م�ا أم�ر بمحاسن ما شخص إقناع ترید

 قل�ب ف�ي ق�دره ویرف�ع ، مكانت�ھ فتسمو ، شأنھ إعالء المراد الشيء محاسن تبرز

 بصورة لكن ، جریر قصده ما بالفعل ،وھذا  ٣" نظیره طریق عن السامع وعقل

 بالص��ورة األس��لوب ل��ّون كم��ا ، غی��رھم ح��ق ف��ي إیجابی��ة ، الت��یم ح��ق ف��ي س��لبیة

                                                           

 ٤٠ ص جریر دیوان شرح - ١

:  الِخ�الب*  علی�ھ وع�زم أحكمھ:  أمره أجد* ٦٣ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ٢
  یرید ما المرء ینال تىح المخادعة

 ٦٠ ص لبیھي ھناء – المعلقات في الحجاجیة البالغیة اآللیات - ٣



       
  
 

 ١٠٠٢

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ، الط�رفین ب�ین الجامع�ة الص�فة طری�ق ع�ن یق�ول ما صحة على دلیال التشبیھیة

 ، باللّب��اب غی��رھم ش��بھ ح��ین ف��ي ، الش��أن ع��دم یجمعھم��ا ، بالنخال��ة الت��یم فش��بھ

  . الشأن ِعَظم یجمعھما

 الُع��رف ف�ي ش�ائع ھ�و م�ا عل�ى معتم�داً  ، جل�دھم بس�واد عب�ودیتھم عل�ى دل�ل كم�ا

  :  فقال والعبودیة الجلد سواد بین الحاصل بالربط والعادة

   أَرابا لْوِنُكمُ  سوادُ  أرابَ         بِخْنِدفيّ  لیس التیمُ  أبوكَ         

 العبید وسم وذاك ، دائرة علیھا بأن العلیا شفاھھم وصف اللون سواد إلى مضیفا

  : فقال

   كتابا أعینھمْ  سواد وبین         تیمٍ * ِسَبالِ  بین للّؤم ترى        

 علیھ�ا تع�ارف ، مراء وال  افیھ جدال ال ُمسلّمات عن یتحدث بذلك الشاعر فبات

 ك�انوا أنھ�م م�ن تاریخی�ا ع�نھم اش�تھر م�ا ذل�ك إل�ى مض�یفاً  ، العادة وأكدتھا القوم

  :  فقال رایتھم تحت دخولھم مقابل صنعاء في للیمنیین صاغرین الخراج یدفعون

  * الِعیابا َخْرزُھمُ  صنعاء وفي            لتیمٍ  سبأ من العار عرفنا      

 ف�ي ع�راقتھم عل�ى لیؤك�د"  ن�ا"  الض�میر إلی�ھ مضیف"  الماضي لالفع فاستخدم

 علی��ھ اتف��ق حت��ى بی��نھم ومش��ھور ، ف��یھم مع��روف ذل��ك وأن ، والعبودی��ة ، ال��ذل

  . الجمیع

  :  فیقول الحصیف الشاعر بذكاء المخاطب صورة ویستحضر

  لَِھابا عال الذین الحيّ  وفي          ُمْستذلٌ  یُجوَدةَ  على فأنتَ       

 الخط�اب في فاعال حاضراً  المتلقي فجعل ؛"  أنت"  التوجیھي الخطاب تخدمفاس

 تم��یم م��ن س��عدٍ  ببن��ي الت��یم اس��تجار عن��دما ، الت��اریخ أح��داث إل��ى یس��تند كم��ا ،

  :قائال لھم الیمنیین ُظلم من فأجاروھم

  * الّسحابا* بقودھمُ  َترعى ومن        تیمٍ  ابن یا ُیجیركَ  من أتكفرُ      



       
  
 

 ١٠٠٣

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 بالمج�از األس�لوب ومجم�ال ، الن�داء إلی�ھ مض�یفا ، اإلنك�اري س�تفھاماال إلى فعمد

  :  فقال ، واالستثناء النفي طریقھ القصر أسلوب ذلك كل فوق ومضیفا ، المرسل

  الّربابا* ترّببت تیمٌ  وما            نزارٍ  َسلفيْ  إلى تیمٌ  وما       

  *الِجنابا وأّتبع* القودَ  أطاعَ          عبدٍ  غیرُ  لضبةَ  تیمٌ  وما       

  : المعنى ھذا مصورا فقال والصر ، الحلب سوى یحسنون ال أذالء أنھم كما

  ١الِعالبا* أطِرھمُ  غیرَ * وَجْلَھمُ          المعالي ما* ُحویَزةُ  تدري وما   

  عمر نقض كان فكیف ، بالعبودیة ووصفھم ، وقومھ لعمر جریر ھجاء ھذا كان

  ؟ المعنى لھذا

  

 وح�اول ، ب�ھ رماه ما بسبب الغضب ودافعھ جریر ھجاء على دللر عمر تصدى

 عل�ى دل�یال قوم�ھ وس�واد ، س�واده من بھ وصفھ ما علیھ فرد ، علیھ المعنى قلب

  :  ٢قائال العبودیة

  ُذبابا َضَرمي من قیتَ  ال فقد*         ُتَضّورْ  ال سواَدكَ  لي فأْثبت      

  :  فقال یتعداه فال قدره یعرف أن إیاه مطالبا

  اْشِتعابا وال ِطماحَ  ال لئیماً         وابتغیھ ِقْدحكَ  وْسمَ  وأْبصرْ         

  :  قائال وقومھ ، بنفسھ فخره علیھ وأنكر

   اقتضابا اقتضبَ  الّرْمكیةِ  من        عبدٌ  وأنت جریرُ  یا أتفخرُ         

                                                           

*  الخراج:  العیاب*  العلیا الشفة وسط في الدائرة:  السبال*  ٤٢ ص جریر دیوان شرح - ١
*  رب��ھ أن��ھ ادع��ى:  تربب��ھ*  المط��ر ع��ن المس��بب العش��ب أراد:  الس��حاب*  الخی��ل: الق��ود

 یحلب�ون عبید أنھم أي:  العالبا أطرھم*  التیم بني من:  وجلھم حویزة*  یاداالنق:  الجناب
 . الخشب أو الجلد عالب في اإلبل لبن

  : مطلعھا التي قصیدتھ في بالعبودیة وقومھ جریر عمر وصف كما - ٢٢
  مذھبا والحول الحول بعد تجلل       كأنما بالمستراح منزل لمن       

 ٥٢ ص وجریر جأل بن عمر نقائض دیوان -



       
  
 

 ١٠٠٤

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  ١ اقترابا لھ وجدتَ  إن وقاربْ          كلیبٍ  من فإنك تفخر فال         

  األم�ر ص�یغتا فكان�ت المعن�ى قل�ب عل�ى یس�اعده ما الحجاج أسالیب من فاستخدم

 الخط�اب ف�ي الش�اعر قی�ام مج�رد"  الناجع�ة الحج�اج أس�الیب من وھما ، والنھي

 ب�وظیفتي االض�طالع ح�ق نفس�ھ أعط�ى فم�ن بّینة حجاجیة قیمة لھ وناھیا ، آمراً 

 ص�روف خب�ر ال�ذي ، اص�حالن الحكیم ُحلة شعره في لبس قد ، والردع ، الحض

 یعی��ھ أم��ر وھ��و ، بالطاع��ة ج��دیراً  ال��دور بھ��ذا حقیق��اً  فك��ان ناس��ھ وابتل��ى ، ال��دھر

 النص�ائح إمالء قبل بھ التصریح على لذلك نتیجة ویحرص ، الوعي كل الشاعر

 ، األدن�ى إل�ى األعل�ى من إال یصدر ال فاألمر ٢" والنواھي ، األوامر وإصدار ،

 وإال وقوم�ھ ، جری�ر موض�ع من أعلى موضعاً  وقومھ ، نفسھ الشاعر وضع فقد

  . المسبق باالفتراض التداولیین ُعرف في المعروف وھو ، آمراً  إلیھ توجھ ما

 باالتص��اف غی��ره دون لیخص��ھ التوجی��ھ ص��یغة عل��ى الخط��اب ف��ي اعتم��د كم��ا

 غی�ر أص�لھ جع�ل أن وزاد ،......... عب�د وأن�ت جریر یا أتفخر:  فقال بالعبودیة

 ، وقبیلت�ھ ، أص�لھ مع�روف جری�ر ألن مردود أنھ والحق ، أمھ ناحیة من عربي

 تحقی�ر ف�ي یفل�ح عل�ھ أم�ھ ناحی�ة م�ن أص�لھ عل�ى الش�ك دائرة یضع أن أراد لكنھ

  . بنائھ وھدم نسبھ

"  وأنھ�ا ألق�اب م�ن عنھ�ا اش�تھر بم�ا عمر یغمزه عنھا والحدیث  األم ذكر وعلى

  . واستھزاء تحقیرا"  أتان

 ،....   عب�دٌ  وأن�ت األت�ان اب�ن زعم�ت"  قول�ھ ف�ي الحذف لوبأس على عّول كما

 الكالم من وبالغة ، قوة أكثر الموجز فالكالم" "  وشرفاً  فخراً  زعمت" والتقدیر

 وق�دیما٣"  ال�ذھن عل�ى ت�أثیًرا وأش�د ، ال�نفس في وقوعاً  أسرع وبالتالي ، العادي

                                                           

 الضرم*  الوجع من وصاح تلوى:  تضور*  ٦٦ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ١
 االش�تعاب*  والفخر الكبر:  الطماح*  الكي أثر:  الوسم*  شّرھا:  ذباب*  النار اشتعال: 
*  والبغ�ال الخی�ل م�ن عرب�ي غیر كان ما ،وھو البرازین من األنثى:  الرمكیة*  التفرق: 

 . اقتصد:  قارب

 ١٥٠ ص – وأسالیبھ بنیتھ العربي الشعر في الحجاج - ٢

 ٤٢ ص لبیھي ھناء – المعلقات في الحجاجیة البالغیة اآللیات - ٣



       
  
 

 ١٠٠٥

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ش��بیھ ، ألم��را عجی��ب المأخ��ذ لطی��ف المس��لك دقی��ق ب��اب"  الجرج��اني عن��ھ ق��ال

  ١"  بالسحر

 ، المتلق�ي النتب�اه ش�د وفیھم�ا ، واالختصار ، اإلیجاز إلى تمیل بطبیعتھا والنفس

  .  إلیھ ویسعى ، الشاعر یقصده ما وھذا ، ذھنھ على واستحواذ

 وقوم��ھ جری��ر ح��ق ف��ي والس��یادة الش��رف عم��ر جع��ل ، عب��ودیتھم عل��ى وتأكی��دا

  :  فقال وادعاءً  قةسر نفسھ إلى ونسبتھ الشيء انتحال بمثابة

   الشبابا تنتحلُ  الشیبِ  كذات       لِھابا وانتحالُكمُ  فإنك        

 ، ب�الجمع الخط�اب ص�یغة إل�ى للمف�رد الخط�اب ص�یغة من االلتفات ھنا ویالحظ

 حت�ى الش�اعر م�ن مقص�ود االلتف�ات وھ�ذا"  وانتحال�ك وإنك"  یقول أن واألصل

  . وقومھ  جریراً  الصفة في یشمل

 ذات عم�ر تن�اول"  اللّب�اب"  وغی�رھم"  نخال�ة"  وقومھ عمَر، جریر لجع وكما

  :  فقال صاحبھ على وقلبھ"  حجاجیاً  تناصاً "  واللفظ  المعنى

   اللبابا وال الصریحَ  كانوا فما          كلیبٍ  ببني تفتخرْ  وإال      

  :  فقال وفروعھم أصولھم المعنى یشمل أن وأراد

   ِرَطابا فُُروُعُھمُ  وال وجدتَ         أرومٌ  لھُ  الكلیبِ  أصلُ  وال       

 ، التاریخیة األحداث على المعنى سلب في االعتماد من جریر اتجھ حیثما ویتجھ

  : یقول بھ فإذا فیھا شك ال التي

  ِغضابا لكمْ  والحرامَ  ُغدانةَ          وتلقى لي تغَضبُ  السعدین بنو      

 فق�ال لھا وإتباعھم ، فیھم بظھورھا وعّیره ، المتنبئة سجاح أمر في نبذه ولطالما

 :  

   الحسابا لقيَ  قد المْیت نكاح      أحلتْ  لكم جریرُ  یا أسجحةُ         

                                                           

 بیروت – العربي الكتاب دار -ط– الُتْنجي محمد/ د علیھ وعلّق شرحھ – اإلعجاز دالئل - ١
 ١٢١ ص لبنان –



       
  
 

 ١٠٠٦

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 االعت�راف إل�ى دفعاً  بالمخاطب یدفع الذي التقریري االستفھام مستخدما -١

 ، ومقص��ده مبتغ��اه للش��اعر یتحق��ق وب��ذلك ، الم��تكلم یری��ده بم��ا واإلق��رار

 وجع�ل ، للیمنی�ین الجزیة یدفعون جاھلیتھم في كانوا بأن المخاطب فیقر

 بسواد فرماھم قولھ عمر علیھ رد بینما ، الرأي في لھ مشاركا المخاطب

 . بذلك مكتفیا جلدھم

 ، عربیة غیر فأمھ ، لذلك أھال لیس ألنھ ؛ فخره جریر على عمر أنكر -٢

 . تاریخي سند لھ فلیس ، جریر عن قرأت فیما أقرأه لم مما وھذا

 فوصف ، ولفظھ جریر معنى مستخدما الحجاجي التناص عمر استخدم -٣

 بس��جاح جری��ر وغم��ز ، نخال��ة یكون��وا أن ع��نھم ونف��ى ، باللب��اب قوم��ھ

  .  لھا أكثرھم واتباع ، فیھم لظھورھا وسبة ،إذالالً 



       
  
 

 ١٠٠٧

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  : لجأ بن عمر ھجاء في جریر قال:  الثالث المبحث

  ١یُعودُ  بمًنى خیالَھا ولیتَ         ھُجودُ  مًنى وأھلُ  زارتْ  أال       

  :  القصیدة ھذه نقض في لجأ بن عمر قال

  ٢الُھُجودُ  واْمَتنعَ  اللیلُ  وطال            الُرقُودُ  نامَ  إذ الھمّ  آبَ  أ     

 كالھم��ا ،"  الل��ؤم"  ص��فة حظی��ت كم��ا الش��اعرین باھتم��ام تح��ظ ل��م ص��فة لع��ل

 فھ�ذا ، خاللھ�ا م�ن فاعی�ةالد قوت�ھ إظھ�ار مح�اوال ، ص�احبھ ھج�اء في استخدمھا

 حیث وحقارتھم شأنھم من للتقلیل ذریعة ویتخذھا ، بھا وقومھ عمر یرمي جریر

  : قال

  َمُسودُ  ، زعموا وإن ، وسیُدُھمْ         تیمٍ  كرامُ  العالمین لئام        

 جع��ل أن النتیج��ة فكان��ت"  الل��ؤم"  ص��فة ف��ي غی��رھم وب��ین بی��نھم موازن��ة فعق��د

 إذا أن�ھ إل�ى ف�نخلص ، الناس عند عبیداً  سادتھم وجعل ، الناس عند لئاماً  ِكرامھم

   ؟ دونھم بمن فكیف وسادتھم ، ِكرامھم حال ھذا كان

 ، الوص�ف ب�ذلك فأك�د ، الصورة وتلوین ، المقصود توضیح في مطیتھ والطباق

 س�وى عن�دما الح�ال تل�ك لبی�ان توض�یحاً  التالي البیت كان وربما ، التعبیر وأجاد

  : قائال عبیدھم ینوب ، بینھم

  العبیدُ  أّیھمُ  قلتَ  ، وتیماً            تیمٍ  عبیدَ  لقیتَ  لو وإنك           

 فأش��رك ، عبی��دھم وب��ین  بی��نھم یف��رق أن یس��تطیع ال إل��یھم ینظ��ر م��ن أن فح��الھم

 النتیجة إلى الوصول في أیضا یشركھ بھ وإذا ، التیم حالة عن البحث في المتلقي

 ، ال�ذھن وإعم�ال ، العق�ل المتلق�ي ف�ي یخاط�ب إذ ، قن�اعاإل في عال نمط وھذا ،

 فیھ�ا للش�ك مجال وال ، نفسھ في تستقر عندھا ، النتیجة إلى بنفسھ یصل ویجعلھ

                                                           

 ١٨٩ ص جریر دیوان شرح - ١١

  النوم:  الھجود*  رجع:  آب* ٧٦ ص وجریر لجأ بن عمر ائضنق دیوان - ٢



       
  
 

 ١٠٠٨

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 المس��مى وھ��و ، وج��دان وإث��ارة ، فك��ر إعم��ال بع��د نفس��ھ ذات م��ن نابع��ة ألنھ��ا ؛

  .١اإلقناعي بالحجاج تداولیا

 نھ�ار لی�ل والبق�اء ، االس�تمراریة لھ�ا یض�من ف�یھم الص�فة تأكی�د اتج�اه نفس وفي

  : قال حیث

  جدیدُ  اختلفا ما التیمِ  ولُؤمُ           نھارٌ  یخالفُھُ  لیال أرى            

 ، ف�یھم الل�ؤم واس�تمرار ، والنھ�ار ، اللیل تعاقب وھى ، كونیة ظاھرة بین فربط

 ال ت�یم ل�ؤم ماً ف�دو ،  الس�اعة قیام حتى نھار یعقبھ لیل ثمة طالما:  النتیجة فكانت

 اإلیم��ان یلزم��ھ ، والنھ��ار اللی��ل بتعاق��ب فاإلذع��ان ، الزم��ان آخ��ر حت��ى یف��ارقھم

  .٢ اإلقتناعي الحجاج تداولیا المسمي وھو ، عندھم اللؤم باستمرار

 ك��ل م��ن مح��اوال ، والمع��اني األفك��ار ب��ین وُیقلّ��ب ، طاقت��ھ ك��ل جری��ر ویس��تفرغ

 الجزء إدراج باب من خاصة عمر وفي ، عامة التیم في اللؤم صفة تأكید طریق

 ، المقدم�ة عل�ى النتیج�ة فیھ�ا تترت�ب الت�ي المنطقی�ة القاع�دة مس�تخدما ، الك�ل في

  : قال حیث

  الحصیدُ  وال النباتُ  طاب فما        تیمٍ  َحرثُ  یْنبتُ  الَبْذرِ  بُخْبثِ        

  الكوني للنظام تطبیقا ، ریب أو شك بال ، خبیث فالحصاد خبیثة البذرة أن فطالما

  ٣"َنِكدا إال یخرج ال َخُبثَ  والذي ربھ بإذن نباُتھ یخرجُ  الطّیبُ  والبلدُ "  تعالى قال

 تأكی��د عل��ى بھ��ا اس��تعان الت��ي الص��ور ب��بعض المعن��ى یل��ون أن جری��ر ی��نس ول��م

  :  قال حیث ، المعنى

  سودُ * بنائقُُھن ، سرابیالً          تیمٍ  أبیكَ  لؤمُ  اللؤمُ  كساكَ             

  ٤الُجلودُ  بقيَ  ما َیْبلین فما        منھم وُخلقن علیھمُ  قُدرنَ              

                                                           

 دراس��ات الحج��اج نظری��ة ف��ي – الخ��اص الجمھ��ور إقن��اع إل��ى یرم��ي:  اإلقن��اعي الحج��اج - ١
 ١٣ص – صولة هللا عبد – وتطبیقات

 – الس�ابق المرج�ع – ع�ام فھ�و عق�ل ذي ك�ل ب�ھ یس�لم أن إل�ى یرم�ي:  اإلقتناعي الحجاج - ٢
  الصفحة نفس

 ٥٨ رقم آیة  جزء األعراف  سورة - ٣

  القمیص رقبة:  البنیقة* ١٩٦ ص جریر دیوان شرح - ٤



       
  
 

 ١٠٠٩

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

" المض�ارع الفع�ل"  وك�ذا"  الماض�ي الفع�ل"  عل�ى الص�ورة توضیح في ویعتمد

 ، الوص�ف ف�ي فائق�ة براع�ة وتل�ك ، ومستقبلھم بحاضرھم ماضیھم بذلك فوصل

  . فیھم اللؤم صفة تأكید وإحكام

 وتفنی�دھا ، المع�اني ھ�ذه نق�ض ف�ي الق�درة نف�س لعم�ر كان فھل ، جریر عن ھذا

  ؟ لمزاعمھ وإفحاماً  ، الخصم على رداً 

  : السابقة جریر معاني ینقض لجأ بن عمر قال

  ١تستجیدُ  الخالئقُ  أُكُتسبَ  إذا*            حریٍص  بنو اللئامُ  تكن ولم       

  ٢:قائال كجلودھم لھم مالزماً  اللؤم فیجعل علیھ جریر معنى ویقلب

  ُجلُودُ  بقیتْ  ما األجسادِ  على          ویبقى یربوعٍ  لؤمُ  َتبّین              

 باقی�ة الل�ؤم فص�فة ، ال�دوام معن�ى م�ن تحمل�ھ بما ، المضارعة صیغة على متكئاً 

  : قائال جلودھم بقیت ما ، فیھم

  جدیدُ  فوقُھمُ  اللؤم فإن         ویبقى لیربوعٍ  تْخلق فإن        

 بالش�ھود االس�تعانة إلیھ�ا مض�یفاً  ، یری�د م�ا عل�ى تعین�ھ الت�ي المؤكدات مستخدماً 

  : فقال الخصم على الحجة إلقامة

  الشھودُ  بلومھمُ  قامت فقد           بمجدٍ  لیربوعٍ  یشھد فمن     

 م�ن"  اس�تخدامھ ب�دلیل – ذل�ك یح�دث وقلم�ا - بالمج�د أح�د لھ�م وش�ھد ح�دث فإن

 الش��طر ف��ي"  م��ن"  فجع��ل ، ب��اللؤم فی��ھ ملھ�� المش��ھود ماض��یھم ی��رده الش��رطیة"

 وجعل ، للؤم مصاحبة الثاني الشطر في" قد"  مقابل في ، للمجد مصاحبة األول

 َی�ُرد الذي المؤسف ماضیھم مقابل في ، األول الشطر في مجداً  شھد وإن واقعھم

                                                           

  جریر قوم:  حریص بنو* ٨٢ ص – وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ١

  : مطلعھا التي قصیدتھ في باللؤم وصفھم كما - ٢
  مذھبا والحول الحول بعد تجلل       كأنما بالمستراح منزل لمن            

 ٥٢ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان -



       
  
 

 ١٠١٠

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 دون فخّص��ھم ، الت��وجیھي الخط��اب اس��تخدم كم��ا"  قام��ت – یش��ھد"  المج��د ھ��ذا

  :  فقال یثبالحد غیرھم

  تریدُ  ما خالفَ  الحقُ  كذاك         لئامٌ  مُ ـــــــوھ لئیمھمْ  وأنت

 خبی�ث أصلھا البذرة ألن ؛ خبیثاً  نتاجھم وجعل والنھار، اللیل تعاقب ما -١

 ؟ األصل طیب یأتیھم أین فمن ومثلھا ، منھا فنتاجھا

 ؛ وأبل�غ ، أق�وى جری�ر ومعن�ى ، كجلودھم لھم مالزما اللؤم عمر جعل -٢

 ب�ھ لعم�ر یك�ن فل�م ، نزاع بال لجریر ظاھر فالتفوق ، األبدیة أكسبھ ھألن

  . فیھ باإلضافة وینفرد ، یسلكھ طریقا لھ جریر یدع فلم ، یدفعھ  حول

****  

  :الرابع المبحث

  : لجأ بن عمر ھجاء في جریر قال

   ١الُمِحیلِ  الطللِ  على َمْوِقَفنا      والدخولِ  حوملَ  یومَ  أتنسى        

  : قائال السابق جریر قول عمر نقض

    ٢*َِحِقیل ِمنْ * األبارقِ  بَغربي*             الُمِحیل الّطللِ  على ُتْلممْ  ألمْ       

 ، الع�رب عن�د فخر یساویھ ال النساء وحمایة ، األعراض عن بالدفاع الفخر     

 بم�ا ص�احبھ ورم�ى ، الَمكُرم�ة ھ�ذه فاستغال ، تماما ذلك وعمر جریر أدرك وقد

 إلظھ�ار علی�ھ یتكئ�ان باب�اً  الع�رض عن الدفاع بعدم المعایرة فصارت ، یناقضھا

 یتن�افى بما ووصفھن ، بالنساء والفحش والعار، ، بالخزي اآلخر ووسم ، العجز

 عل�ى ق�ادرون وقوم�ھ بأنھ عمر على یفخر جریر فھذا ، الطاھرة العفیفة والمرأة

  :  فقال لكذ عن فعاجزون وقومھ عمر أما ، أعراضھم حمایة

  *میلِ  غیرُ  فوارسُ  لیربوعٍ         تیمٍ  بنات* الُمردفاتِ  فردّ         

                                                           

 ٥٢٩ ص – جریر دیوان شرح - ١

 األب�ارق*  ح�ول علیھ أتى الذي:  المحیل* ٤٢ ص – وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان - ٢
 .الحلة جبال بین عكل بني دیار في واد:  حقیل*  مكان اسم: 



       
  
 

 ١٠١١

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  حقیلِ  على بھن َمّرا وقد          َشْمخٍ  وابنَ  ُعیینةَ  تداركنا        

  ١*رعولِ * عالھبةٍ  عن تكّشفُ    تیمٍ  بناتِ  الظھورِ  قُْعسَ  رأوا       

 یرب�وع لنس�اء ھنیئ�اً : نتیجتھ�ا كان�ت ، الت�یم ونس�اء یربوع نساء بین موازنة فعقد

  نس�اء م�ع والعك�س ، ع�نھن ال�دفاع أج�ل م�ن ب�أرواحھم یض�حون الذین برجالھن

 ذات ف�ي یناقض�ھ وما ، المعنى عرض خالل من حجتھ فوضحت ، التیم ورجال

 اجتمع ذاتھ الوقت وفي ، الُحسن صفات كل یربوع ورجال لنساء فاجتمع السیاق

 م�ا ك�ل الحج�اجي الُس�لم ووفق والعار، ، والخزي ، لقُبحا كل التیم ونساء لرجال

  . التیم حق في دونھا ما وكل ، یربوع حق في الصفات من عالھا

 ، األنث�ى ف�ي القبیح�ة الص�فات م�ن ُینّف�ر بم�ا الت�یم نس�اء وص�ف ذل�ك إلى أضاف

 وخبیث��ة ، المنظ��ر وس��یئة ، والكریھ��ة ، الحقی��رة الص��حراء ب��دواب وتش��بیھھن

  :  فقال الرائحة

  *الملیلِ  كعصا ، تیمیة إلى*                 كالقرنيّ  َیْزحفُ  التیميّ  ترى      

  جمیلِ  وال َكَشْرتِ  َحَسنٍ  بال              َبلَوى: یقولُ  إلیھ* َكَشرتْ  إذا        

  *الّزحولِ * الُجعلِ  ِمشیةَ  وتمشي           تیمٍ  عروسَ  الزعفرانً  تشینُ         

  فیلِ  ورأسُ * الُحبینِ  أمّ  شَوى               تیمٍ  عروسُ  مجتلونال یقول        

  الَغسولِ  من اكتفیتُ  ما:  لقالت             َجْیلٍ  دُ  بساِقَیتيْ  ولوُغِسلتْ         

   ٢*ُمْسَتبیلِ * َعِنّیةِ  في* بِقْحفٍ             إلیھ َكحلتْ * استْبَعرتْ  ما إذا          

                                                           

*  الغ��ازي وراء ردفنی� الل��واتي المس�بّیات:  المردف��ات* ٥٣٠ ص – جری�ر دی��وان ش�رح - ١
 الحمق:  الرعالة من الرعول*  القرنین الطویل التیس:  العالھبة*  المخذولون:  المیل

 كعص�ا*  الخنفس�اء تش�بة ال�رجلین طویلة دویبة:  القرني*٥٣١ ص – جریر دیوان شرح - ٢
*  الخن��افس م��ن ض��رب:  الجع��ل*  ك��الكالب أنیابھ��ا أظھ��رت:  كش��رت*  ھزیل��ة:  الملی��ل

 ب�ریص أب�و تش�بھ دویبة:  حبین أم*  رأسھا قبل عجزھا جحرھا في تدخل دابة:  الزحول
 قط�ران:  العنی�ة*  الدماغ فوق الذي العظم:  القحف*  الرجیع ألقت ، بعرت:  اسبعرت* 
 . البول الطالب:  المستبیل* 



       
  
 

 ١٠١٢

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 بھا فألحق والرائحة المنظر بخبث المعروفة صحراءال دواب من ببعض فاستعان

 ، الدواب وتلك  التیم نساء بین الجامعة الصفة على حجاجیا واعتمد ، التیم نساء

  . والبرھان الدلیل یصحبھا الصفة بمثابة فكان

 الھیأة وقذارة ، الرائحة ُخبثِ  على شاھد خیر التیم لعروس بالمجتلین استعان كما

 إل�ى لیضیف التداولي الحوار أسلوب مستخدما ، الیقین درجات أعلى والشھادة ،

  . والرد واألخذ ، الحدیث في المرونة طابع األسلوب

  ١: قائال نقضھا فحاول المعاني لتلك عمر ترّصد وبالطبع

  *بالّصؤولِ  المراَغةِ  ابنِ  نساءُ          ُتْسبى یومَ  المراغةِ  ابنُ  ولیس        

  ٢*ُحولُ  وھنّ  أخذنَ  ما وعندك                ِسواُكم وامٌ أق* وألَحقُھنّ         

 ، ونكای�ة تأكی�دا وك�رره وأعاده"  المراغة ابن"  المشھور أمھ بلقب جریر فغمز

 ع�دم  یرب�وع رج�ال طبیع�ة م�ن وجع�ل ، بھا والعار ، الخزي إلحاق في وإمعانا

  . نصرتھن

 والسباب ، المخزیة الصور من یربوع نساء حق في عمر قالھ ما یكفي ، وحقیقة

   في والشتم ، والسباب ، واألدب الحیاء عن الخارجة والصور ، والفحش ،

  : التالیة النتائج إلى نخلص أن نستطیع سبق ما خالل من

 طری�ق ع�ن أعراض�ھم حمایة على قادرون بأنھم عمر على جریر فخر -١

 بوعیر نساء فیھا ھنأ. یربوع نساء وحال ، التیم نساء حال بین الموازنة

 ، یس��وؤھن بم��ا الت��یم نس��اء ووص��ف ، ع��نھن ی��دافعون ال��ذین برج��الھن

 م�ن وجع�ل ، م�نھن تنفی�راً  الحقیرة وحشراتھا الصحراء بدواب وشبھھن

 . بذلك لھن یشھد من بینھن

                                                           

  : مطلعھا التي قصیدتھ في األعراض عن دفاعھم عدم عمر تناول - ١
  الھجود وامتنع اللیل وطال        الرقود منا إذ الھم آب أ     

 ٧٦ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان -

 یض��رب ال��ذي:  الرج��ال م�ن الص��ؤول* ٤٩ ص – وجری��ر لج��أ ب�ن عم��ر نق��ائض دی�وان - ٢
 ذلھ��م وأراد أت��بعھن:  ألحقھ��ن*  عرض��ھ ع��ن ی��دافع ال��ذي أراد عل��یھم ویتط��اول ، الن��اس

 . تحبل ال يالت وھي:  حائل جمع:  وحول*  وضعفھم



       
  
 

 ١٠١٣

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 م�ا وجم�ع"  المراغ�ة"  عنھا المشھور أمھ بلقب جریر غمز عمر بینما -٢

 فاألفض��لیة ، یرب��وع بنس��اء والفح��ش والق��ذف الس��باب م��ن جمع��ھ یمك��ن

 بالس�ب عم�ر اكتفى فقد المعنى ھذا عرض في عمر على لجریر ظاھرة

  . الھجاء في متدني أسلوب وھو ، القذف و

*****  



       
  
 

 ١٠١٤

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  

  : الخامس المبحث

  

  : لجأ بن عمر ھجاء في جریر قال

  ١الخبرُ  َسلّومةَ  من الیومَ  واستعجمَ            الّذَكرُ  الحاجةِ  وضمیرَ  الھوى ھاجَ    

  :  السابق قولھ یھدم جأل بن عمر قال

  ٢والحجرُ  الّتربُ  بفیھِ  عاوٍ  وكلُ          جزعا عوى قد كلیبٍ  كلبَ  نبئت     

 ، المخاط��ب قل��ب ف��ي الرع��ب وإلق��اء ، للتخوی��ف ؛ ب��اآلخرین المث��ل ض��رب     

 واألخط�ل ، ب�الفرزدق التنكیل من فجعل ؛ لجأ ابن ھجاء في جریر سلكھا وسیلة

 ، بھ�م لح�ق بم�ا یتعظ�وا حت�ى ، وقوم�ھ لج�أ اب�ن أعین أمام معرضاً  ، والبعیث ،

 ھ��ذا أم��ام لج��أ ب��ن عم��ر یق��ف ل��م وب��الطبع ، وقوم��ھ جری��ر ھج��اء ع��ن ویرجع��وا

 قل�ب ف�ي الرع�ب إلقاء جریر حاول فعندما ، الذھن حاسر األیدي مكتوف التھدید

  :  قال لھ تعرضوا ممن كغیرھم مصیرھم یكون بأن وتحذیرھم ، وقومھ عمر

  َعثروا إذ األقیان عثرة واستعقبوا         قبلھمُ  كان من ذاق كما ذاقوا    

 جزاء ؛ وھواناً  ذال ، الفرزدق قوم من"   ذاق – ذاقوا"  الماضي الفعل فاستخدم

 بھ�م وألح�ق ، فأس�قطھم إل�یھم ھجائ�ھ سھام فصّوب ، وقومھ ھجائھ على تجرئھم

 ال�روابط ل�بعض خدامھاس�ت المعن�ى ھ�ذا إلى الوصول على وأعانھ ، وعاراً  خزیاً 

 ،"  الق�ین اب�ن"  بلقب�ھ الف�رزدق نب�ذ ع�ن فض�ال" إذ -ق�د – م�ن – كم�ا"  المؤثرة

  . لغیره وعبرة  عظة وجعلھ

 ، وقوم�ھ لعم�ر وعب�رة ، عظ�ة ی�ده عل�ى لألخط�ل ح�دث م�ا جریر جعل وبالمثل

  :  فقال ھجائھ على اإلقدام على تجرأ من ولكل
                                                           

 .صاحبتھ اسم:  سلومة*  ٣٤٦ ص – جریر دیوان شرح - ١

 علی��ھ دع��اء:  والحج��ر الت��رب بفی��ھ*  ٢٣ ص – وجری��ر لج��أ ب��ن عم��ر نق��ائض دی��وان - ٢
 .  والذلة بالخسارة



       
  
 

 ١٠١٥

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  ١عبرُ  مالكِ  وقیني الصلیبِ  ذي في         بغیرھمُ  تیمٌ  وِعظتْ  لو كان قد     

"  واالھتمام ، العنایة وعدم ، والتحقیر التنكیل في زیادة للمجھول البناء فاستخدم

 ، لرأی�ھ مشابھة آراء عن التعبیر باب من للمجھول المبني یستخدم قد الشاعر إن

 نالمس���اندی مق���ام ف���ي للمجھ���ول البن���اء فیك���ون ؛ موقف���ھ ل���نفس مماثل���ة ومواق���ف

   ٢" وسلوك ، مواقف من إلیھ یدعو وما ، أفكار من المتكلم یقدمھ لما المؤكدین

  : آمرا إلیھ توجھ ثم

  ٣القدرُ  اضطرك حیث ببرزة وابرز          بھ المنار یبني لمن الطریقَ  خلّ     

 للمخاط�ب والموج�ة ، للم�تكلم التع�الي صیغة األمر أسلوب استخدام من وواضح

 تب�دو ثم�ة وم�ن ، ال�دعوة معنى تحمالن" والنھي األمر غتيصی أن ذلك ؛ تحدیداً 

 تحدده معین سلوك إلى المتلقي توصیة إلى یھدفان ألنھما وثیقة بالحجاج صلتھما

  ٤" ومبادئھ ، الشاعر أطروحات

 ، فدحض�ھم ُكث�ر أق�وام عل�ى قب�ل م�ن س�لطھ ال�ذي لس�انھ سلطان من عمر وحّذر

  :محذراً  فقال وھزمھم

  الِعذرُ  بیننا وقلّتْ  النِضالُ  جدّ        لھم فقلت أقوامٌ  قبلك حان قد      

 ل�ذا ؛ بھ�م فنك�ل ، لجری�ر تعرض�وا الذین ألولئك الكثرة دلیل"  أقوام"  قولھ وفي

 جرس�اً  ُیحدث الذي الجناس واستخدم ،"  النضال جد"  مناضال یكون أن استحق

"  قلّ�تْ  – فقل�تُ "  ُیق�ال بم�ا وإقناع�ھ ، الس�تمالتھ المتلقي نفس في مؤثُّرأً  موسیقیاً 

  : بقولھ الواثق حدیث ویتحدث

  الوترُ  النبعة ِجَذابَ  اْسَتَحنّ  حینَ          ُتغالبني أن بتیمٍ  تستطیع لن      

  

                                                           

:  مالك قینا*  األخطل:  الصلیب ذو*  بھم لحق:  استعقبوا* ٣٤٧ ص جریر دیوان شرح - ١
 . والبعیث الفرزدق

  ١٦٠ ص الدریدي سامیة/ د – وأسالیبھ بنیتھ العربي الشعر في حجاجال - ٢

 لجأ بن عمر أم: برزة* ٣٤٧ ص جریر دیوان شرح - ٣

 ١٤٩ ص – وأسالیبھ بنیتھ - العربي الشعر في الحجاج - ٤



       
  
 

 ١٠١٦

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  :  ألنھم إال ذاك وما

  نمرُ  َمّرة علیھمْ  من كان قد            لھ َجَناح ال ذبابٌ  إال التیمُ  ما     

 عندما ، وعجزا حقارة زادھم بل ، فقط بالذباب ھمیشبھ أن التحقیر في یكتف فلم

  . لھ جناح ال بأنھ الذباب وصف

 الحج�ة إلقام�ة األدوات م�ن ی�ده ف�ي م�ا ك�ل یس�تخدم ، الحص�یف الش�اعر وبذكاء

 إل�ى الفع�ل یسند عندما وذلك ، حقارتھم تصور التي المعاني وحشد ، عدوه على

  :  فقال – وجل عز – هللا قوة إنھا ، وقومھ ، عمر ومن ، منھ أعظم قوة

   اعتذروا إذا تیمٍ  من هللاُ  یقبل ال            غدروا؟ بعدما ُعذراً  التیمُ  أتبغي

 ق�وة إل�ى واالس�تناد ، إنكاری�اً  اس�تفھاماً :  م�ؤثرة إقناعی�ة قوة واحد بیت في فحشد

  . الجمیع على إرادتھا تعلو

 ، وش�تماً  ، س�باً  إی�اه ھاجیاً  فصاح كثیراً  أغضبھ لعمر جریر ھجاء أن یبدو وفیما

 التي ، األخرى نقائضھ في المتبع للنظام خالفاً  ، األول البیت من ھجائھ في بادئاً 

 ف�ي ف�تحمس..... والعش�ق ، الھ�وى وذك�رى ، وال�دیار ، األط�الل بحدیث یبدؤھا

  : قال حیث بالحجة الحجة ورد ، الخصومة ودفع ، السابق جریر قول على الرد

  والحجرُ  الّتْربُ  بفیھ عاوٍ  وكلّ             َجَزعاً  عوى قد كلیبٍ  كلبَ  ُنبئتُ         

  

 عل�ى ش�دیداً  ك�ان وقع�ھ أن عل�ى ی�دل ، ل�ھ جریر ھجاء عن تعبیراً  النبأ مستخدماً 

 الھائ�ل بالفع�ل أت�ى ق�د جری�راً  وك�أن ، بھ نبأ كان بل بالھجاء خبراً  یكن فلم نفسھ

 و ، تحقی��راً  ، ل��ھ والش��تم ، الس��ب وتوجی��ھ ، علی��ھ عم��ر رد بس��ببھ اس��تحق ال��ذي

 ھذا أن لي ویبدو ، عواء ھجاءه فجعل ، یعوي أن كلباً  كونھ من واستلزم ، إھانة

 وط�ارت ، الش�اعر البعی�ث ب�ھ ھج�ا المش�ھورالذي جری�ر بی�ت م�ن مأخوذ البیت

 ق�ال حی�ث ومعن�اه ، لفظ�ھ ف�ي یضرب مثال صار حتى الھجاء أبیات بین شھرتھ

  :١ غریب بكل یأتي بأن جدیر ألنھ لھ معنىال ھذا بأن متباھیاً  جریر

                                                           

  :  جریر ھجاء في الراعي بقول شبیھ أنھ كما - ١



       
  
 

 ١٠١٧

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  الّدما   تْقُطرُ  أْنفاُذَھا بقارعةٍ         رَمْیتھُ  شيءٍ  غیرِ  من عوى وعاوٍ 

  ١ ترّنما بلیلٍ  الساري إذا ، َوُرودٍ            غریبةٍ    لُكل   لقّوالٌ    وإني

 خ��تم ث��م ، وقوم��ھ ، عم��ر م��ن الج��زع:  ھجائ��ھ إل��ى جری��ر داف��ع عم��ر واعتب��ر 

  .  والذلة ، بالخسارة علیھ الدعاءب

  الضجرُ  السوأة عنھ ُیَغّیر ولن        ضجرا بھ یھجوني فعّقب أعیا        

 ك�ان وم�ا ، عم�ر ش�أن م�ن وتض�جره ، حیرت�ھ  وقوم�ھ عمر لھجاء جریر فدافع

 دأب س�نة إال الحق�ارة ھ�ذه وم�ا ، لقوم�ھ وتحقی�ره علی�ھ س�خطھ ف�ي س�ببا إال ذلك

  : فیھا جدید فال ، وقومھ جریر علیھا

   َظَفرُ  لھ ُیكتب لم الكلیبي إن         سبقت سنة في ظالماً  َیلُوُمني      

 فكی�ف ، متبع�ة س�نة وص�ار ، الن�اس علی�ھ تع�ارف م�ا على لھ ھجائھ في فاعتمد

 ؟ كل��ھ المجتم��ع م��ن قوتھ��ا تس��تمد وھ��ي ، علیھ��ا وال��رد ، الحج��ة ھ��ذه دف��ع یمك��ن

  النصر؟ عدم لھ هللا روقدّ  ، عمر على النصر یحقق وكیف

 م�ن جعلت التي القوة تلك – وجل عز – الخالق هللا إلى المسندة الحجة قوة نفس

  نفسھ؟ عن ذلك دفع یستطیع فكیف ، لھ أصل ال عبدا جریر

  ویأتمرُ  یقضي الذي َخلیقُ  ھو بل       لھ نصابَ  ال عبدا خلقُتك وما     

 عم�ر انقل�ب"  والبعی�ث ، ط�لواألخ ، الف�رزدق"  لعمر عبرة جریر جعلھم ومن

 ال��ذي الف��رزدق وخاص��ة ، جری��ر عل��ى الش��عري التف��وق لھ��م ویثب��ت ، یم��دحھم

 ، عم�ر ھج�اء إلى بجریر دفعت التي ھي الھزیمة تلك ، وھزمھ ، جریراً  دحض

  :  بھا ألحقھ التي الفضیحة أثر ویمحو ، المھدرة كرامتھ بذلك یسترد حتى

                                                                                                                                           

   ھابا ثمّ  دجلة حیاض أراد         كلیب بني كلب أن تر ألم     
 نف�س عل�ى التعلی�ق في سابقاً  قلتھ ما ذلك إلى یضاف -٤٣٦/ ١ الشعراء فحول طبقات -

 طلب�وا عن�دما جری�ر ھجاء في ربیعة بن منازل قالھما ببیتین أیضا أشبھ أنھ من عمر بیت
 ، اآلخ�ر عل�ى ب�التفوق ألح�دھما والحك�م الش�عر قول في والفرزدق جریر بین الفصل منھ
  ٤٣ ص البحث راجع – أبیات من ذكره سبق بما یھجوھما بھ فإذا

  ٦٤٩ ص جریر دیوان شرح - ١



       
  
 

 ١٠١٨

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  الّسَفرُ  مضى ما یمضي الفرزدق من          ابھ َخَدْعتَ  أمثالٌ  تجّرد وإن     

  الخیرُ   السابقِ   قصباتُ   كّفھ في             غایتھ عند لیلى ابن رأیتَ  لما     

  َتَذرُ   الذي  والموتُ  یعمدُ  للموتِ            جزعاً  فاستعفیتني الفرزدقَ  ھبتَ     

  الّدَبرُ   عّضك لّما  زدقِ الفر رْحلُ              بنا یحلّ  أن ترجو لعلك فاخسأ    

  ُمْختصرُ   قال مما وأنفُكَ   رعباً                لھ انھزمتَ  لما لجأ بني تھجو    

 ، الفرزدق على تفوقھ من جریر بناه ما ھدم وحاول ، صاحبھا على الحجة فقلب

 والع�ار ، الخ�زي إلح�اق عل�ى وقدرت�ھ ، جری�ر عل�ى الف�رزدق تف�وق إلى وذھب

 فانقلب ، وھواناً  ، وذلة ، موتاً  یواجھ بھ فإذا ، عمر ھجاء إلى دفعھ مما ، بقومھ

  . الساحر على السحر

 خاللھ�ا م�ن لیؤك�د ؛ الحجاجیة األسالیب من مجموعة ذلك إثبات سبیل في واتخذ

 ف�ي جری�ر أص�الة عكس�ت الت�ي بداللت�ھ الماض�ي الفع�ل فاس�تخدم ، إلی�ھ ذھ�ب ما

 األمر فعل استخدم كما ، سلفاً  علیھ الفرزدق وتفوق ، الفرزدق ھجاء من الخوف

 األمر یستمد إذ ، یعتقد قد ما عكس على وذلك ، إقناعیة قوة الصیغة لھذه لیس" 

 األمر یتحول ولھذا ؛ الصیغة ذات من ولیس ، اآلمر شخص من اإلقناعیة طاقتھ

 كم�ا  ١" األوام�ر لتوجی�ھ ش�رعیاً  م�ؤھال اآلم�ر یك�ون ال ح�ین الترجي معنى إلى

 لما الفرزدق رْحل:  والسخریة ، الھزء إلى تدعو التي الساخرة لصورةا استخدم

  ......الّدبرُ  عّضك

  :  التالیة النتائج إلى نخلص أن نستطیع إذاً 

 ، لغی�ره ح�دث بم�ا المث�ل ض�رب طری�ق عن عمر تخویف جریر أراد -١

 بال���ذباب أش���بھ وجعلھ���م ، كمص��یرھم مص���یره یك���ون أن م���ن وتح��ذیره

 ، أمام��ھ مھزوم��ون ش��ك ب��ال فھ��م ، ب��ھ لھ��م  ةق��در ال وأنھ��م لحق��ارتھم

 ، لس�انھ ش�ر م�ن ی�رحمھم حت�ى ل�ھ معت�ذرون ، غیرھم أمام مفضوحون

 .  عذرھم یقبل ولن

                                                           

 ٣٨ ص صولة هللا عبد – وتطبیقات دراسات الحجاج نظریة في ١



       
  
 

 ١٠١٩

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ، قبل��ھ م�ن لجری�ر كان��ت بص�ورةٍ  مس�تعیناً  قول��ھ جری�ر عل�ى عم�ر رد -٢

 ، وقوم��ھ عم�ر م��ن الج�زع ھ��و للھج�اء دافع��ھ أن واعتب�ر ، من��ھ فس�رقھا

 َم�نْ  مادح�اً  وأض�اف   - وتع�الى س�بحانھ - هللا من لھم مؤكد النصر وأن

 عم�ر عن�د اإلقناعیة فالقوة ، علیھ تفوقھم وأثبت ، لھ عبرة جریر جعلھم

  . علیھ تفوقھم في حجتھ وأبطل سنده فھدم ، جریر قدرة تفوق

  



       
  
 

 ١٠٢٠

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  :          السادس المبحث

  : لجأ بن عمر ھجاء في جریر قال

  ١ قطیُنھا ِعتقا َیرجُ  لم العصا عبید        ومالكٍ  لعمرو تیمٌ  إنما أال        

  : السابق جریر قول نقض في لجأ بن عمر قال

  ٢*ُسُكوُنھا الماتحيّ  بجنبِ  طویالً          َعَرْفَتھا* بالماِتحيّ * ِدمنةٍ  أمن      

 قص�ائده مقدم�ة افتت�اح م�ن علی�ھ دأب لم�ا خالفا التیم بھجاء جریرقصیدتھ بدأ    

 مفص�ال ، الطللی�ة بالمقدم�ة یتمس�ك أن عم�ر آث�ر بینما ، الطلل وصف أو بالغزل

 ال�دھر وتقلب�ات ، الزمن عوادي من أصابھا وما ، الدوارس الطلول عن الحدیث

.  

 والنخ�وة ، والش�ھامة ، الكرام�ة بنف�ي القص�یدة ھذه في خاص اھتمام لجریر كان

 المع�اني م�ن مجموع�ة ع�رض المعن�ى ھ�ذا أجل ومن ، وقومھ عمر عن العربیة

  :  التالي النحو على وذلك ، عنھ وتفصح ، وتأكیده تقویتھ على تقوم التي لفرعیةا

 بالعص�ا یس�اقون أذالء عبی�د األص�ل ف�ي بأنھم وقومھ جریرعمر وصف -١

 أس��لوب باس��تخدام المعن��ى ھ��ذا توض��یح عل��ى اس��تعان وق��د ، وذال حق��ارة

 وتلك ، حالھم فھكذا"  العصا عبید"  االسمیة والجملة"  إنما"  ب التأكید

 . صفتھم

 : قال حیث والفروع ، األصول في بھم تلحق أن یمكن نباھة كل نفي -٢

  غُصوُنھا وریقا َتْنُبت ولم عروقٌ         الثرى طّیب في للتیم َضربتْ  فما

 ، لھ�م الش�كر تق�دیم ع�ن ویمتنع�ون ، ق�درھم ح�ق الن�اس یقدرون ال أنھم -٣

 : فقال لحقوقھم یغضبون وال ، لكرامتھم یثورون ال أنھم كما

                                                           

 ٦٩٢ ص جریر دیوان شرح - ١

 اس��م:  الم��اتحي*  الن��اس آث��ار:  الدمن��ة*  ١٠١ ص وجری��ر لج��أ ب��ن عم��ر نق��ائض دی��وان - ٢
   ھھنا وجودھا بمعنى:  سكونھا*  یارتھاز من أكثر:  طویال عرفتھا*  موضع



       
  
 

 ١٠٢١

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

   ُیھیُنھا من على تیمٌ  غِضبتْ  وما         كرامةً  لقومٍ  تیمٌ  شكرت وما   

 بالفع��ل والتعبی��ر ، النف��ي بأس��لوب المعن��ى ھ��ذا توض��یح عل��ى مس��تعینا

" غض���بت – ش���كرت"  ف���یھم الص���فة تل���ك أص���الة عل���ى لی���دل الماض��ي

 ، غیرھ��ا دون الت��یم ب��ھ خ��ص ال��ذي الت��وجیھي الخط��اب إل��ى باإلض��افة

  . تأكیدا وتكراره

 : فقال شك وبال یقینا والعار ، بالخزي موطنھم في مشھورون أنھم -٤

  یقیُنھا بنجدٍ  ُیخزیكمْ  أحادیثَ         تحّدثوا عنُكمْ  تیمُ  یا تسألُوا وإن

 وتحقی�ًرا ، لھ�م تخصیص�ا"  تیم یا"  بالنداء التوجیھي الخطاب مستخدما

  . شأنھم من

 لھ�م یص�بح أن ، وقوم�ھ ھس�ب خ�الل م�ن یبتغ�ون إنما بأنھم جریر صّرح -٥

 : فقال معیب سیئ ذْكر أنھ إال یریدون ما لھم تحقق فقد ، ذْكر

  یشیُنھا بِذكرٍ  تیمٌ  ُذكرتْ  فقد       بشتمنا ِذْكراً  تیمُ  یا تبتغوا وإن   

  . العقلیة بالحجة اإلقناع طریق فسلك ، نتیجة أتبعتھا بمقدمة لحدیثھ فقدم

 لیس�وا أنھ�م كم�ا ، إب�راھیم دع�وة ھمتشمل لم لخستھم بأنھم جریر وصفھم -٦

 :  فقال الشریفة طینتھ من ُیخلقوا ولم ، آدم بني جنس من

  طیُنھا آدمَ  طین من وال لتیمٍ        دعا إذ البیت في إبراھیمُ  َیْدعُ  ولم      

 والبش�ر ، وقوم�ھ عم�ر م�ن أق�وى ھ�و م�ا عل�ى المعن�ى تأكی�د في مستندا

  . ودینیاً  ، ریخیاً تا سنداً  لكالمھ افترض إذ ، جمیعا

 والعارحی�ث الخ�زي بھم ُیلحق بما نسائھم وفضح ، جریرفضحھم حاول -٧

 : قال

  دیُنھا الَغز ابنِ  دینِ  على ولكنْ        مسلمٍ  دینَ  تْیمّیةٌ  رِضیتْ  وما  



       
  
 

 ١٠٢٢

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 عل�ي ب�ن الفض�ل ب�ن عمران بني من العمرانیین إلى" الغز بابن" مشیرا

 أنك�ح ف�الن"  المث�ل ف�ي ق�الفی ب�القوة معروف�ا كان صنعاء سالطین  أحد

  .  نسائھم أعراض في الطعن بالطبع الشاعر ومقصود ١"  الغز ابن من

 لف�ك وتھ�ب ، لثأرھ�ا تن�تقم الت�ي العربی�ة الس�جیة یخ�الفون ب�أنھم وصفھم -٨

 : فقال أسیرھا

  رھیُنھا برھنٍ  ُیوفي وال دماء       عنُھمُ  ُتوفِ  لم التیمِ  دماء وإن

 دمائھم في تفریطھم أكثر فما ، للتكثیر"  ماءد"  التنكیر صیغة مستخدما

  . بثأرھم باألخذ یفتخرون ممن كغیرھم لدیھم كرامة فال ،

 " یمینھم ُشلت"  بقولھ علیھم فدعا ، خیر منھم ُینتظر ال وقومھ عمر -٩

  

   یمیُنھا وُشلّتْ  خْبلٌ  بھا شمالٌ      خیَرھا ترجُ  فال تیمٌ  إنما أال   

 وال ، ب��ذلك یھتم��ون وال ، الع��رب ف��ي ق��دیم مع��روف مش��ھور خ��زیھم -١٠

 : فقال فیھم وطبیعة جبلة فصار ، لھ ینتفضون

   عیوُنھا ُتفّقأ لم تیمٍ  وآُنفُ       مھیبةٍ  غیر التیمِ  خزيُ  ◌َ  طال لقد  

"  الماض�ي والفع�ل"  ق�د"  التحقی�ق ح�رف المعنى ھذا لتوضیح فاستخدم

 ف�ي زی�ادة ن�ىالمب في والزیادة"  مھیبة غیر"  االعتراض وجملة"  طال

  .  بھم والعار الخزي إلحاق تؤكد كلھا"  تفّقأ: " قولھ في المعنى

 ھ��ذا ع��ن ُع��رف بم��ا الخنزی��ر یش��بھون ك��رامتھم وع��دم لحق��ارتھم إنھ��م -١١

 :  فقال وقذارتھ ، لنجاستھ إضافة أنثاه على نخوتھ محو من الحیوان

  *َھاُعُطونُ  السوادِ * بجیئات طویلٌ      قریةٍ  خنازیرُ  تیمٌ  إنما أال

 أم�ھ ع�ن یدافع مخلوق فكل الخالئق في المتبعة السنة یخالفون أنھم كما -١٢

 یض�حون للمھال�ك یتعرضون فعندما مختلف فحالھم ھؤالء أما ، بفطرتھ

                                                           

 ز. ز. غ مادة العرب لسان - ١



       
  
 

 ١٠٢٣

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 فق�ال الخالئ�ق علی�ھ فُط�رت لم�ا وفق�اً  لھ�ن الف�داء تق�دیم من بدال بأمھاتھم

 : موضحاً 

 ١ُصحوُنَھا ُغبراً  الَموَماةَ  أبصرَ  إذا*     أّمھُ  الْفَتظَ  التیميّ  َظِمئ ولو

 جری�ر عل�ى ی�رد أن جاھ�داً  لج�أ ب�ن عم�ر ح�اول أخ�رى ناحی�ة من      

 ح�دیث في أطال أن بعد ذلك موضحاً  فقال علیھ المعاني ویقلب ، ھجاءه

 من لالنتقال"  أال"  االستفتاح أداة یستخدم بھ فإذا أصابھا وما ، األطالل

 س��نة فتل��ك ، مبت��دع ال متب��ع ب��ذلك وھ��و ، الھج��اء لح��دیث الطل��ل ح��دیث

 بدای�ة ف�ي جریر طریقة بذلك تبع أنھ كما ، الشعراء من كثیر لدى متبعة

  :  فقال األبیات بھذه ینقضھا التي القصیدة

    ٢*ھجیُنھا أعیا حین*  وِثْیلٍ  ابن على      كھولُھا تُنوحُ  یربوعٌ  تلك أال    

 أنھ�م م�ن جری�ر ھب� رم�اه ما وقومھ نفسھ عن یدفع أن عمر أراد وعندما

 على الرد في اعتمد ٣ العربیة والنخوة الشھامة ویفتقدون ، لھم كرامة ال

 ص�حة تثب�ت الت�ي الحجاجی�ة األسالیب بعض مستخدما ، معان بعدة ذلك

  :  وقومھ جریراً  أن فأوضح یقول ما

 ب��ذلك وھ��م ، أعراض��ھم یحفظ��ون وال ، مح��ارمھم ع��ن ی��دافعون ال -١

 ، ُسبة بعدھا ما ُسبة وتلك ، األبیة ربیةالع للشخصیة مقوم أھم فقدوا

 :  فقال ، وعار خزي بعده ما وخزي

  ُتِھیُنھا الحفاظِ  یومَ  وأحساُبھا        وقوَمھُ  األتانِ  ابن جریرَ  أھنتُ   

"  جری�ر"  ص�راحة المھج�و اس�م ب�ذكر الت�وجیھي الخطاب فاستخدم

 معن�ى م�ن یحمل ما بكل"  األتان ابن"  لقب من بھ اشتھر ما وبذكر

                                                           

 البعی��ر عط��ن م��ن:  العط��ون*  الم��اء مس��تنقع:  الجیئ��ات* ٦٩٣ ص جری��ر دی��وان ش��رح - ١
 . كرشھا ماء وشرب شقھا:  أمھ افتظ* برك ثم روى

 ك�انو ، الش�اعر الری�احي وثی�ل ب�ن س�حیم أراد:  وثی�ل ابن* ١٠٢ص جریر دیوان شرح - ٢
 العرب�ي:  الھج�ین*  غال�ب فقم�ره بصوأر الفرزدق أبا صعصعة بن غالب عاقر قد سحیم

 .  أمھ من خیر أبوه الذي:  الھجین وقیل ، األمة بن

  :  مطلعھا  قصیدة في المعنى ھذا عمر تناول - ٣
   حقیل من األبارق بغربي       المحیل الطلل على ُتْلمم ألم            

  ٤٢ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان -
    



       
  
 

 ١٠٢٤

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 اخت�ارزمن عن�دما فیھم الصفات تلك أصالة مؤكداً  والعار، ، الخزي

  :  أیضا وقال" أھنتُ "  الماضي بالفعل عنھا التعبیر

  ١یمیُنھا إْثِرالُھَذیلِ  وفي بِخْلفٍ        وِشمالُھا تدعوُكمُ  ُمرّدَفةٌ     

 األس��ر وی��الت ی��ذقن وھ��ن ، الس��بایا نس��ائھم بح��ال ناطق��ة فالص��ورة

 االعتم��اد خ��الل م��ن ذل��ك یؤك��د ، مجی��ب وال النج��دة بنیطل�� والس��بي

 بع��ض للمھج��و ذك��ر عن��دما والمكانی��ة ، الزمانی��ة اإلش��اریات عل��ى

 وم��ا الحرائ��ر بی��وم ف��ذّكره ، أح��د ینكرھ��ا ال الت��ي التاریخی��ة أی��امھم

  :  بقولھ فیھ حدث

   ٢ھاوُعْونُ  النساءِ  أبكارُ  القوم مع       َتُرحْ  لمْ  الحرائرِ  یومَ  ِغْرُتمُ  فلو

  :  المعنى نفس في وقال

 م�ا ُس�دى یرب�وعٍ  وأحس�ابُ         حیاؤھ�ا ت�یمٍ  أحس�ابِ  حم�ى تُصونُ 

  تُصوُنھا

"  فجع��ل ل��ھ وتوض��یحاً  ، للمعن��ى إظھ��اراً  المقابل��ة أس��لوب فاعتم��د

"  مقابل��ة ف��ي"  ت��یم أحس��اب" و"  تص��ون م��ا"  مقاب��ل ف��ي"  تص��ون

 نف�س  وف�ي ، والح�الین الص�ورتین م�ابین ش�تان و"  یربوع أحساب

  :  یقول المعنى

   ُعُیوُنھا تجفُ  ما ُمْرَدفاتٍ  بنو       وأنتمُ  الُكالبِ  فُرسانِ  وأبناءُ     

 الالتي لنسائھن رجالھم من النصرة وعدم ، الخذالن صورة فتأكدت

  .والعار ، الخزي من بھن لحق لما ؛ البكاء عن عیونھن تجف ال

 وال ، إب��راھیم ةدع��و تش��ملھم ل��م مم��ن وقوم��ھ لج��أ جری��رابن جع��ل -٢

 أن مح��اوال ، قول�ھ علی�ھ ی�رد بعم�ر ف��إذا ، اإلس�الم مل�ة ف�ي ی�دخلون

 :  فقال وزیادة ، صاحبھ على المعنى یقلب

                                                           

 بن:  الھذیل*  خلفھ الفارس أردفھا ، السبیة المرأة:  المردفة*  ١٠٤ ص السابق المصدر - ١
 التغلبي ھبیرة

 تلق�اء موض�ع اس�م والحرائ�ر ، أی�امھم م�ن: الحرائ�ر ی�وم*  الصفحة نفس السابق المصدر - ٢
 . الثیب المرأة:  العون*  فزارة لبني بلد وصبح ، صبح



       
  
 

 ١٠٢٥

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 البری��ةِ  أدی��انِ  أيِ  عل��ى      العم��ى م��ن ُكلْی��بٌ  ت��ْدري م��ا لعْم��ركَ     

   دیُنھا

 دی��ن م��ن وأخ��رجھم ، حدیث��ھ لص��دق وإثبات��اً  ، للمعن��ى تأكی��داً  فأقس��م

 جری�ر، معن�ى م�ن وأش�مل أع�م معن�اه فكان ، اإلسالم وغیر اإلسالم

  .  الرشاد طریق یھدیھم ال الذي البصیرة عمى على ذلك في معتمداً 

 ، المعن�ي ذات عم�ر أخ�ذ ، آدم بن�ي ذری�ة من جریر أخرجھم عندما -٣

 :  فقال آدم بني طینة أخبث من وقومھ جریراً  جعل بأن علیھ وزاد

 الط�ینِ  أخبثِ  من ویرُبوُعُكم     طیُنھُ  مَ آد طینَ  من امرئٍ  وكلُ       

  طیُنھا

 وص���یغة" یرب���وعكم"  وتحقی���راً  تھكم���اً  الخط���اب توجی���ھ مس���تخدما

  . بھم واستھزاء ، نكایة"  أخبث"  التفضیل

 :  فقال لھم كرامة ال أصلھم وخسة ، للؤمھم أنھم عمر وأضاف -٤

  دفیُنھا رابِ الت تحتَ  َمن وأخبثُ         حّیُھا البریةِ  أحیاء فأألمُ    

 إل��ى بھ��ا والوص��ول ، الص��فة ف��ي تفض��یل"  أخب��ث" و"  أألم" فھ��م

 عكس�اً  ك�ان وم�ا ، الص�فات في منھا أقل ھو ما فیھا فیدخل ، غایتھا

  . الحجاجي الُسلم لقانون وفقا ، عنھم منفیا لھا

 ، یرب�وع بنس�اء ش�دیداً  وفحش�اً  س�باً  جری�ر قالھ ما على عمر أضاف -٥

 النساء بحق الیلیق بما ، واألدب لحیاءا عن تنأى بصفات ووصفھن

   ١. وحرائر إماء

 والش��ھامة ، الكرام��ة لنف��ي حش��دھا الت��ي جری��ر مع��اني وأرى      

 وأس��لس ، تفص��یال وأكث��ر ، وأش��مل ، وأعم��ق ، أدق كان��ت ، ع��نھم

 ح��اول وإن ، واھی�ة ومعانی�ھ ، باھ�ت جواب�ھ فك�ان عم�ر أم�ا ، لفظ�اً 

 ال یرب�وع بنس�اء للفح�ش وحش�ده ، اإلثباتھ والقسم ، المؤكد استخدام

 م��ن تظھ��ر ال والش��تم ، الس��ب م��ن مجموع��ة فھ��و فنی��ة قیم��ة یش��كل

                                                           

 ١٠٥ ،١٠٤ ص وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان:  راجع - ١



       
  
 

 ١٠٢٦

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ذلك مثل عن بنفسھ جریر ١نأى حین في ، مؤثرة فنیة براعة خاللھا

 ف�ي یعتم�د لم ألنھ ؛  غیره على األخطل شعر تفضیل تم أنھ ،وأذكر

 أح�داً  ھج�وتُ  م�ا:  قول�ھ ف�ي ذل�ك وظھ�ر بالنساء الفحش على ھجائھ

  . أباھا تنشد أن العذراء تستحي بما قط

 م�ن الخ�ذالن مع�اني ك�ل فیھ�ا جّس�د الت�ي الص�ورة تل�ك لعمر ویحمد

 أثن�اء والنج�دة الغ�وث یطل�بن ك�ن عن�دما نس�ائھم تج�اه یرب�وع رجال

 یس�تجیبون وال ، یخذلونھن یربوع برجال فإذا ، األسر في وقوعھن

                                                                                                                             .                           الستغاثتھن

                                                           

   ٣٠٠/ ٨ األغاني - ١



       
  
 

 ١٠٢٧

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  ) اخلامتة(  

 أن یؤك��د الحدیث�ة النقدی��ة والدراس�ات العرب��ي الش�عري الت��راث ب�ین الم�زج إن   

 م��ن یجع��ل الم��زج ھ��ذا أن كم��ا ، قائم��ة ل��تمازا والحاض��ر الماض��ي ب��ین الص��لة

 أن وبق�وة یثب�ت األدب�ي ب�التراث فإذا متجدداً، وبعثاً  ، جدیداً  خْلقا األدبیة األعمال

 ، الجھ�د ب�ذل تستحق التي الكنوز من الكثیر جعبتھ في زال وما ، ینفد ال عطاءه

  . آللئھا واستخراج ، عنھا للتنقیب والوقت

 ال�ذي الش�عري الل�ون ھ�ذا ، الش�عریة النق�ائض ف�ي البح�ث رحل�ة خ�الل ومن    

 واألج�واء ، وأخیلت�ھ وص�وره ، وأسالیبھ ، ألفاظھ من والدھشة العجب إلى یدعو

 حمل�وا ش�عراء ی�د عل�ى الش�عري الوس�ط ف�ي زخم من أحدثھ وما ، لھ المصاحبة

  . إلیھم وُینسب ، بذكرھم ُیذكر فأصبح ، النھایة وحتى البدایة من رایتھ

 ، بظاللھ�ا ُتلق�ي الت�ي الحدیث�ة النقدی�ة الدراس�ات تل�ك ف�ي النظ�ر خالل من ثم    

 األفك�ار م�ن المزی�د ی�وم ك�ل وتق�دم ، العلم�ي البح�ث س�احة عل�ى نفسھا وتفرض

 الش��رق نق�اد ب��ین ق�وي بنس��یج ی�ربط مس��تنیر جدی�د فك��ر  تعب�رعن الت��ي وال�رؤى

 إل��ى األدب��ي ق��دالن بحرك��ة ی��دفع بم��ا اآلراء وتتفاع��ل ، األفك��ار فتلتق��ي ، والغ��رب

 الشك وإضافات ، جدیدة بروافد األدبي النقد تمد حدیثة دراسات ظل في ، األمام

  .  مثمرة

 ، الحدیث��ة النقدی��ة الدراس��ات م��ن االس��تفادة بض��رورة اإلیم��ان خ��الل وم��ن     

 إل��ى فی��ھ خلص��تُ  ال��ذي البح��ث ھ��ذا ثم��رة كان��ت الق��دیم األدب��ي ب��التراث وربطھ��ا

  :  التالیة النتائج

 ع��ن تح��دثت الت��ي والمراج��ع ، المص��ادر ف��ي البح��ث خ��الل م��ن تتأك��د  -  أ

 ورد وم�ا ، الغم�وض م�ن كثی�ر یكتنفھ�ا حیاتھ أن:  لجأ بن عمر الشاعر

 عن��ھ الح��دیث وأن ، األدب��ي الت��اریخ كت��ب تناقلتھ��ا س��طور س��وى عن��ھ

 قال�ھ م�ا عل�ى موق�وف ش�عره أن كم�ا ، جریر عن بالحدیث دائما مرتبط

 س�وى یع�د ال ع�داه وم�ا ، لجری�ر ص�یدةق نق�ض ف�ي أو جری�ر ھجاء في

 البح�ث تس�تحق ش�عریة قیم�ة ع�ن تكش�ف ال ش�تى لمعان متفرقات أبیات

 .  والدراسة



       
  
 

 ١٠٢٨

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ف�ي ی�دخل لكون�ھ ؛ كبی�رة أھمیة یمثل لجأ بن عمر شعر من جمعھ تم ما  -  ب

 م�ن كغی�ره وال�ذیوع الش�ھرة م�ن حظ�ھ ینل لم أنھ إال ، االحتجاج عصر

 .  المشھورین النقائض شعراء

 بدراس�ة عم�ر یقوم حیث كامال حجاجیاً  خطاباً  لجأ بن عمر نقائض دتع   -  ت

 خاللھ��ا م��ن والت��ي ، بھ��ا یواجھ��ھ الت��ي األدل��ة ودراس��ة ، جری��ر قص��یدة

 . اجتماعیاً  إسقاطھ یحقق

:  األول�ى:  الحج�اج ف�ي مھمتین إستراتیجیتین على لجأ ابن نقائض تقوم  -  ث

 آخ���ر بمعن���ى أو ، الھ���دم إس���تراتیجیة واألخ���رى ، البن���اء إس���تراتیجیة

 . التوجیھیة اإلستراتیجیة واألخرى ، التضامنیة اإلستراتیجیة

 ل�دى یس�مى م�ا وھ�و ، الح�واري التفاعل على تقوم لجأ بن عمر نقائض  -  ج

 تص�ور قص�یدتھ نظم عندما جریراً  ألن ذلك ؛ التأثیري بالفعل التداولیین

 .  خطابھ ذلك إثر على فصاغ كالمھ تجاه عمر فعل ردة

 ، الحاضر الغائب ھو"  المجتمع – جریر"  النقائض شعر في المخاطب  -  ح

 النق��اد بع��ض وج��دنا ل��ذا ؛ ، لھ��ا یكت��ب وال ذات��ھ یعب��رعن منش��ئ فك��ل

 عمر یوجھھ ما واعتبروا ، الثاني المبدع"  المخاطب"  المتلقي یعتبرون

 للجمھ���ور عم���ر یوجھ���ھ م���ا بینم���ا ، اإلقن���اعي الحج���اج بمثاب���ة لجری���ر

 . تناعیاً اق حجاجاً  یعد والمجتمع

 والص��ور ، واألس��الیب األلف��اظ م��ن یس��تخدمان وعم��ر جری��ر م��ن ك��ل  -  خ

 ومحاول�ة ، المتلق�ي تأیی�د لكس�ب التف�وق إلظھ�ار وس�یلة یعد ما واألخیلة

 . الكیف بمبدأ التداولي الدرس في المسمى وھو ، إقناعھ

 ل�م وإن ، العرب�ي النقدي التاریخ في بجذورھا تضرب التداولیة المقاربة  -  د

 .  علیھ وأكد ، البحث أثبھ ما وھذا ، الحدیثة مصطلحاتھا نفسب تستخدم

 األط�الل عن بالحدیث الھجاء في قصائدھما استھالل وعمر جریر التزم  -  ذ

 قص�یدة إال ذل�ك م�ن ُیس�تثنَ  ول�م ، والھ�وى والعش�ق ، الخ�والي واألیام ،

 مباش�رة بالھجاء فیھما البدایة كانت لعمر واحدة ونقیضة ، لجریر واحدة

. 



       
  
 

 ١٠٢٩

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 جری�ر مع�اني أن أثبت�ت الش�اعرین ل�دى والطللی�ة الغزلی�ة المقدمات تلك  -  ر

 مع��اني بینم�ا لین�ة ھین��ة فیھم�ا المس�تخدمة واأللف��اظ ، والطل�ل الغ�زل ف�ي

 ال بم�ا الص�حراویة البدوی�ة البیئ�ة م�ن ومس�توحاة ، خش�نة وألفاظھ عمر

 .  الشعري الغرض طبیعة ُیالئم

 وزاد ، عم�ر من�ھ وأخ�ذھا - للمتق�دم والفض�ل - جری�ر بدأھا معان ھناك  -  ز

 .  والذل بالحقارة وصفھم في إمعاناً  علیھ

 ، قوم�ھ وع�ن عن�ھ الش�أن ورفع�ة النباھة نفي في جریر على عمر تفوق  -  س

 والص�ور ، التقنی�ة األدلة باستخدام علیھ وزاد صاحبھ على المعنى فقلب

 . الساخرة

 ذینال رجالھن خالل من التیم نساء في الطعن في عمر على جریر تفوق  -  ش

 والص�فات ، والس�باب الفح�ش عل�ى فاعتمد عمر أما ، عنھن یدافعون ال

 لیست الحقیقیة المعركة أن أدرك ألنھ یرجع إنما جریر وتفوق ، القبیحة

 یح�ط بم�ا فغم�زھم ، رجالھ�ا وبین بینھ ھي ما بقدر التیم نساء وبین بینھ

 . ونخوتھم رجولتھم في ویطعن ، أقدارھم من

 ، اللغوی���ة الحج���اج أس���الیب م���ن وس���عھما م���ا وعم���ر ، جری���ر حش���د  -  ص

 واالس�تلزام ، التوجیھی�ة واإلس�تراتیجیة ، المقنن�ة واألدل�ة ، والتصویریة

 والمكانی����ة الزمانی����ة واإلش����اریات ، الحج����اجي والتن����اص ، الح����واري

 . منھ والنیل الخصم إلسقاط والتاریخیة

 بی�نھم ف�وازن ، بالعبودی�ة وقوم�ھ وص�فھ عن�دما عم�ر عل�ى جری�ر تفوق  -  ض

 م���ن وع���ادة ، اش���ُتھرُعرفاً  بم���ا عب���ودیتھم عل���ى مس���تدالً  غی���رھم وب���ین

 م�ع أم�رھم م�ن كان ما وذاكراً  ، بالعبید -غالبا – الجلد سواد اختصاص

 ف�ي ومعتمدا ، وانكساراً  ذالً  والطاعة بالوالء لھم دانوا الذین الیمن ُسراة

 اوأك��دھ ، الحج��ة عل��یھم فأق��ام ، الحج��اجي الُس��لّم عل��ى أوص��افھم بی��ان

 .  القاطع العقلي والدلیل بالبرھان

 لعم�ر ی�دع فل�م ب�اللؤم وقوم�ھ عم�ر وص�ف ف�ي طاقت�ھ ك�ل جری�ر استنفد  -  ط

 األفك��ار حی��ث م��ن س��واء ، محال��ة ال ل��ھ ظ��اھر ف��التفوق ، یس��لكھ طریق��اً 



       
  
 

 ١٠٣٠

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 المعن�ى لخدم�ة الموظف�ة الحجاجی�ة األس�الیب خ�الل م�ن أو ، المطروحة

 .  المقصود

 ، والبعی�ث ، واألخط�ل ، الفرزدق من كل ھجاء على ھائلة قدرة لجریر  -  ظ

 وغیرعم�ر عمر أمام وعبرة مثالً  جعلھم بأن واحدة قصیدة في لجأ وابن

 . ھجائھ على تجرؤوا ممن

 شعره ویضمنھا ، جریر وخاصة ، اآلخرین معاني على یتكئ عمر كان  -  ع

 بع�ض ك�ان كم�ا ، الحج�اجي التن�اص ب�اب م�ن وتعبیرات�ھ ألفاظھ وكذا ،

 م�ا ص�حة یؤك�د مما جریر، ھجاء على تساعده أبیاتب یسعفونھ الشعراء

 لج�أ اب�ن عم�ر یرف�دون ك�انوا الت�یم أن م�ن الجمح�ي س�الم ابن إلیھ ذھب

 .  جریر ھجاء على تعینھ الشعر من بأبیات

 تل�ك منھ�ا ، تفوق�ھ فیھ�ا وُیظھ�ر ل�ھ ُتحس�ب وصور ، معان لجأ بن لعمر  -  غ

 رجالھن من ةوالنجد ، الغوث یطلبن وھن یربوع نساء فیھا وصف التي

 بك��ل ناطق��اً  والمش��ھد ، معب��رة الص��ورة فكان��ت األس��ر، ف��ي وقع��ن بع��دما

 .  والخذالن والقھر ، الذل معني

 فك�ان كبی�ر، بش�كل المبالغ�ة ص�یغة عل�ى لجری�ر ھجائ�ھ ف�ي عمر اعتمد  -  ف

 إثب�ات ب�ذلك مح�اوال فی�ھ ویب�الغ ، علی�ھ ویقلب�ھ ، جریر من المعنى یأخذ

 . علیھ وانتصاره ، تفوقھ

 والنث��ري الش��عري األدب��ي الت��راث ل��دى أن یق��ین عل��ى فمازل��تُ .... وبع��د

 النقدی�ة الدراس�ات وب�ین بین�ھ ال�ربط طری�ق ع�ن خاص�ة والكثی�ر، الكثیر

 م��ن مزی��داً  الب��احثین م��ن نحت��اج فق��ط ، جدی��داً  خلق��اً   ُتحیل��ھ الت��ي الحدیث��ة

 حق�ل ف�ي واجتھ�اد بج�د والعم�ل ، الجھ�د مواص�لة عل�ى والعزم ، الصبر

  : باآلتي أوصیھم كما ، والنقدیة األدبیة الدراسات

: مث�ل ودراستھا عندھا الوقوف تستحق جوانب لجأ بن شعرعمر في  -  أ

 ش�عراء ش�عر وخاص�ة غی�ره ش�عر م�ن عم�ر س�رقات عل�ى الوقوف

 الموض��وع ھ��ذا رب��ط ویمك��ن ، جری��ر ش��عر وب��األخص ، النق��ائض



       
  
 

 ١٠٣١

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 ش�عر ف�ي التن�اص بدراس�ة الباحث فیھتم الحدیثة الدراسة من بجانب

 .   لجأ مربنع

 عن��ده الوق��وف یحت��اج واألس��لوبي ، اللغ��وي الش��اعر معج��م أن كم��ا  -  ب

 واألس�لوب ، اللغ�ة خص�ائص خالل�ھ م�ن الباح�ث یبین مستقل ببحث

 .  التیمي لجأ ابن عمر شعر في

 مس��تقالً  بحث��اً   تحت��اج عم��ر قص��ائد ف��ي الش��عریة الموس��یقى وك��ذلك  -  ت

 المتناول عنىالم لخدمة موسیقاه عمر وّظف كیف الباحث فیھ یدرس

 أداة والداخلی�ة الخارجی�ة الموس�یقى م�ن جع�ل وكی�ف ؟ القص�یدة في

 عم�ر تف�وق ذلك إلى مضیفاً  ؟ یریده وما ، یقصده ما لتوضیح طّیعة

 البی�ان ف�ي ب�ذلك الج�احظ ل�ھ ش�ھد فق�د القص�ید في كتفوقھ الرجز في

 . والتبیین

 حقھ شعرھم یأخذ لم ولكن ، النقائض شعر في باع لھم شعراء ھناك  -  ث

 ج�دیر فش�عره ، الب�ارقي ُس�راقة أمثال ، والنقدیة األدبیة الدراسة في

 .  الكثیر ینقصھ مازال شعره دراسة في تم وما ، والدرس بالبحث

   وَیرَضى ُیحب لَما الجمیع ُیوفّق أن أسأل وهللا            



       
  
 

 ١٠٣٢

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  ) واملراجع املصادر فهرس( 

   لبنان – بیروت – للمالیین العلم دار -ط – الزركلي – األعالم

   مصر – الكتب دار -ط– اإلبیاري إبراھیم – تحقیق – اإلصبھاني – األغاني

/ د التلق�ي نظری�ة ض�وء ف�ي نص�یة دراسة – التداولیة ووظائفھا الكالمیة األفعال
   المنظومة دار -ط – راضي محمد

 الخ�انجي مكتب�ة -ط– ھ�ارون الس�الم عبد/ د تحقیق – الجاحظ – والتبیین البیان
   مصر –

 دار -ط – ض����یف ش����وقي -د – اإلس����المي العص����ر – العرب����ي األدب ت����اریخ
   مصر – المعارف

 النھض���ة مكتب��ة -ط – الش��ایب أحم��د/ د– العرب���ي الش��عر ف��ي النق��ائض ت��اریخ
  ١٩٥٤ الثانیة -ط– المصریة

 األول��ى -ط – المعرف��ة كن��وز -ط– خت��ام ج��واد – واتجاھاتھ��ا أص��ولھا التداولی��ة
   األردن عمان-٢٠١٦

 هللا عب��د/ د – العباس��ي العص��ر ف��ي الم��دیح ش��عر ف��ي ق��راءة – والش��عر التداولی��ة
   األردن عمان – مجدالوي دار -ط – بیرم

 ال�رحمن عب�د األدی�ب ش�رحھ – الق�ذویني الخطیب – البالغة علوم في التلخیص
   بیروت – العربي الكتاب دار -ط – البرقوقي

 ع��الم -ط – الدری��دي س��امیة/ د – وأس��الیبھ بنیت��ھ – الغرب��ي الش��عر ف��ي الحج��اج
   األردن – الحدیثة الكتب

 التنج�ي محم�د/ د علی�ھ وعل�ق ش�رحھ – الجرجاني القاھر عبد – اإلعجاز دالئل
   بیروت – العربي الكتاب دار -ط –

   بیروت – صادر دار -ط – كلثوم بن عمرو دیوان

 ص�ادر دار -ط– عّساف نبیل/ د – تحقیق – وجریر لجأ بن عمر نقائض دیوان
  ٢٠١٥ األولى ط – لبنان – بیروت –



       
  
 

 ١٠٣٣

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

 -ط – الح��اوي إیلی��ا – وأكملھ��ا وش��رحھ معانی��ھ ض��بط – جری��ر دی��وان ش��رح
   الثانیة -ط– لبنان – بیروت – للكتاب العالمیة الشركة

 – القل��م دار -ط– الجب��وري یحی��ى/ د – تحقی��ق – التیم��ي لج��أ ب��ن عم��ر ش��عر
   الثالثة -ط– الكویت

 دار -ط - قمیح��ة مفی��د/ د – تحقی��ق – ال��دینوري قتیب��ة اب��ن – والش��عراء الش��عر
   بیروت – العلمیة الكتب

 -ط – ش�اكر محمود/ د – تحقیق – الجمحي سالم ابن – الشعراء فحول طبقات
   القاھرة – المدني

 ومكتب��ة دار -ط – الس��امرائي إب��راھیم – المخزوم��ي مھ��دي/ د تحقی��ق – الع��ین
   الھالل

 -ط – المنج�د ال�دین ص�الح – ت�وري – تحقی�ق – األص�معي – الش�عراء فحولة
   الجدید الكتاب دار

 المرك��ز -ط – ال��رحمن عب��د ط��ھ د – الك��الم عل��م وتجدی��د الح��وار أص��ول ف��ي
   البیضاء الدار ١٩٨٦ األولى -ط– العربي الثقافي

 الش���ركة ط – ص���ولة هللا عب���د/ د – وتطبیق���ات دراس���ات الحج���اج نظری���ة ف���ي
   التونسیة

   بیروت – صادر دار -ط – المصري منظور ابن – العرب لسان

 دار -ط – ال��رحمن عب��د عفی��ف/ د – والمخض��رمین الج��اھلیین الش��عراء معج��م
  ١٩٨٣ – العلوم

   بیروت – العلمیة الكتب دار -ط – السكاكي – العلوم مفتاح

 نبی��ل محم��د - تحقی��ق – مب��ارك ب��ن محم��د – الع��رب أش��عار م��ن الطل��ب منتھ��ى
   روتبی – صادر دار -ط – طریفي

 – الخواج�ة محمد – تحقیق – القرطاجني حازم – األدباء وسراج البلغاء منھاج
   بیروت – اإلسالمي الغرب دار -ط

 -ط -أحم�د الق�ادر عب�د محمد – تحقیق – األنصاري زید أبو – اللغة في النوادر
   األولى -ط الشروق دار



       
  
 

 ١٠٣٤

 بية للبنات باإلسكندريةا�لد الثاين من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر   
 آليات احلجاج يف نقائض عمر بن جلأ التيمي دراسة تداولية 

  ) الجامعیة الرسائل( 

 س�لمى أب�ي ب�ن وزھی�ر كلثوم بن عمرو امعلقت – المعلقات في الحجاجیة اآللیات
   الجزائر اآلداب كلیة – لبیھي ھناء -ماجستیر – أنموذجا

 لجری�ر ونقیض�ة للف�رزدق نقیضة – تداولیة دراسة – النقائض شعر في الحجاج
 – اإلنس���انیة والعل���وم اآلداب كلی���ة – ماجس���تیر – ش���امة مكل���ي – نموذًج���ا
  ٢٠٠٩ الجزائر

 – تداولی���ة دراس���ة والف���رزدق جری���ر ق���ائضن – النق���ائض ش���عر ف���ي الخط���اب
 خیض�ر محمد جامعة اآلداب كلیة – مصطفاوي جباریة – إعداد – ماجستیر

  ٢٠١٦ الجزائر –

 – ج�رش جامع�ة – ماجستیر – موفق لؤي – النقائض شعر في المھجو صورة
  ٢٠١٥ – اآلداب كلیة

 – بجای��ة جامع��ة – بحث��ي مش��روع – الس��عید عم��وري أ – التداولی��ة محاض��رة
   الجزائر

  ) والدوریات المجالت( 

 دراس��ة – التیم��ي لج��أ ب��ن عم��ر ش��عر ف��ي الس��ماویة الطبیع��ة عل��ى الدال��ة األلف��اظ
 التربوی���ة للعل���وم األساس���یة التربی���ة مجل���ة – حس���ین محس���ن/ د – معجمی���ة

  ٢٠١٥ -٢٢ العدد بابل جامعة – واإلنسانیة

 الك�ریم عبد/ د – یةونقد بالغیة دراسة – الھجائي جریر شعر في البالغي البعد
  ٢٠١٣ ینایر األول العدد حضرموت مجلة – حسین

  ) العنكبوتیة الشبكة موقع على مقاالت(                  

   الشاملة الموسوعة – العرب أنساب

   حاجیة فالح – لجأ بن عمر شعر

  


