
  ضالنقائ فن خصائص                       
 

جریر و الفرزدق واألخطل  لفن النقائض وخصوصاً ما جرى بین
 :منھا خصائص عدیدة

 

  :طول النقیضة -١

 بالسیاسة ، فكانت النقیضة الختالط العصبیة القبلیة
 فأصبحت تخوض في مدیح الخلفاء والوالة

 
مدیح وسیاسة ، تحتوي على فخر وھجاء فحسب بل تحتوي على  ال

األطالل ووصف الرحلة والنسیب ، فاتسمت  ویقدم الشاعر لكل ذلك ببكاء
  بیتاً  بالطول ، فلجریر قصیدة رائیة أكثر من خمسین

 
 بدأھا برثاء زوجتھ ووصف المطر ومدیح أم حرزة ویبدأ البیت الرابع

 :والعشرین فیھا بھجاء الفرزدق فیقول
 

 یزار ولزرت قبرك والحبیب * * * الحیاء لعادني استعبار لوال

ّن المحفار في اللحد حیث * * * تمتع نظرة ولقد نظرت وما   تمك
 

 : ثم یھجو الفرزدق فیقول

  علیكم القھار غضب الملیك * * * فرزدق عتیم حرزة یا أفأمّ 
 

الثاني والعشرین یبدأ  فیرد علیھ الفرزدق بقصیدة طویلة وفي البیت
 : جریر فیقول بھجاء

 

 رائـم عجول یبتغـي البـو * * * حنین ناقتي بزوراء المدینةتحن  

 الكواظم فلح أو بسیف بأحفار * * * ویا لیت زوراء المدینة أصبحت

ً فیقول  : ثم یھجو جریرا

ك قیس في رؤوس لئیمة ّ  المصالم وآذاناً لئام أنوفاً  * * * تحر
 

 قیس فجریر من قبیلة
 
 



 : التأثر باإلسالم -٢

 بیئة إسالمیة ، فدخلت المعاني اإلسالمیة في فيشعراء النقائض  عاش
 . وھجاء صلب النقائض فخراً 

 
 

ً ویفتخر بقومھ وھذا ما یبدو في نقیضة الفرزدق التي یھجو بھا  جریرا
   : فیقول
 

 وأطول بیتاً دعائمـھ أعز * * * سمك السماء بنى لنا إن الذي

  ال ینقل فإنھحكم السماء     * * *     ابناه الملیك ومـا بن بیتاً 
 

بناھا رفع  السماء أأنتم أشد خلقاً أم :( وھذا مأخوذ من قولھ تعالى
 )سمكھا فسواھا

      :وقولھ أیضاً 
  الكتاب المنزل وقضى علیك بھ * * * بنسجھا ضربت علیك العنكبوت

 
أولیاء  هللا مثل الذین اتخذوا من دون ( تعالى وھذا مأخوذ من قولھ
 بیتاً وإن أوھن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا كمثل العنكبوت اتخذت

   )یعلمون
  

ً باإلسالم یقول      : ومن قول جریر الذي كان أشد تأثرا

 األحبار ال یقرآن بسورة * * * البعیث وعبد آل مقاعس إنّ 

 )... بالعقود أیھا الذین آمنوا أوفوا یا ( : وھذا مأخوذ من قولھ تعالى
 شعراء النقائض باإلسالم تأثر تبینوغیر ذلك من األشعار التي 

 
 

 :اإلفحاش في الھجاء-٣
 

تؤثر  األعراض وأباحوا الحرمات بعبارات لقد ھتك شعراء النقائض
الھجاء وصل إلى درجة تشمئز منھ النفوس  وھذا التصریح ال التلمیح ،

ً سلك شعراء النقائض ھذا الطریق  ، وتنكرھا األخالق والتعالیم الدینیة إذا
 ٠حجتھ من أجل الرد على الخصم وتقویة الھجاء وھو



 
 

 :اعتماد السخریة -٤

إلى ھذا األسلوب ففیھ إسفاف وتشنیع الخصم وفي  شعراء النقائض عمد
فقد سخر جریر من  . أمثلة كثیرة على ذلك نقائض جریر والفرزدق

 : الفرزدق قائالً 
 

را على دین * * * تعطي الفرزدق درھماً  وإنك لو   نصرانیة لتنصّ
 

     : ومن ذلك أیضاً قولھ

ً ومجمرة   بالرجال فلستم یا فرزدق * * * وعطراً  خذوا كحال
 

    :  ومن ذلك قول الفرزدق في والد جریر
ّ قبیلةٍ  ا لنضرب رأس كل ّ ل وأبوك خلف * * * إن   أتانھ یتقمّ

 
  : وقولھ أیضاً 

ً وھو في السوق  یبادلھ حابس عطیة ھل یلقى بھ من * * * تركنا جریرا

 رأسـھ وجحـافلھ أبوك لئیـم * * * الحمار فإنھ فقالوا لھ ردّ 
 
 

 :والصور تولید المعاني -٥

 لشعراء النقائض خیال خصب یبتكرون الصور ویبالغون في المعاني كان
 الوقائع ویخترعون

 . والحوادث غیر آبھین بما یرتكب في سبیل ذلك من الكذب والبھتان

ّد منھا المعاني ، فشغل جریر بفكرة القین والحدادة عند  الفرزدق فول
  فحینما یصفھ بأنھ قین

منھا معاني متعددة  و ابن قین كان یتعمق في ھذه الفكرة ، ویستخرج
   : فیقول 

 المرجل لي الكتائـف وارتفاع * * * أباك عن كل المكارم والعال ألھى

قل یا ابن القیون و ذاك فعل * * بما تصف السیوف وغیركم یعصي   الصّ
  



 

             : حوادث وأیام فیقول ونالحظ الفرزدق یسرد في میمیتھ 
ّ الفـراخ یزید على * * * ونحن ضربنا ھامة ابن خویلد  الجواثم أم

م وأدركت ّ  الصالدم بحیرا بنا ركض الذكور * * * ونحن قتلنا ابني ھی
 
 

 :والموازنة استخدام أسلوب المقارنة -٦

النقائض عند األمویین  سماتالموازنة والمقارنة من أھم  وأسلوب
واألخطل لجأ إلیھ الشعراء لالحتجاج  وجریر وخصوصاً عند الفرزدق

 . وإظھارھا والدقة في التحدي ولتوضیح الفكرة
 
 

    : یقول الفرزدق

  راجع بأحسابكم إني إلى هللا * * * أحساباً لئام أدقةٍ  أتعدل
 

   : لجریر  واضعاً قول األخطل
  راجع هللا بأحسابكم إني إلى * * * حماتھا أتعدل أحساباً كراماً 

 
  : ومنھا قول األخطل لجریر 

 صدر التفارط إیراد و ال عنـد * * * أما كلیب بن یربوع فلیس لھم

 شعروا وفي عمیاء ما وھم بغیب ٍ * * * مخافون ویقضي الناس أمرھم

ّ فیھـم أثر * * * ملطمون بأعقار الحیاض فما  ینفكّ فـي دارمي

ّ مخزیة إلیھم أنابتقوم  ّ فاحشةٍ سبّت بھـا * * * كل   مضر وكل
 

 ً    : فینقض علیھ جریر قائال
 كدر من حومة لم یخالط صفوھا * *  مترعة نحن اجتبینا حیاض المجد

ّ المجد مبتدر * * * فارطھم خابت بنو تغلب إذ دخل  حوض المكارم إن

 الخیر الغیب مابظھر  والسائلون * * الظاعنون على العمیاء إن ظعنوا
 
 

 :رصد سقطات الخصم -٧



وغفالت الخصم لكي ینھلون علیھ  شعراء النقائض رصد أخطاء حاول
 المقذع بالھجاء والشعر

 السیف في ید الفرزدق عندما أمره الخلیفة وینظر ھنا إلى حادثة نبؤ
  سلیمان بن عبد الملك بضرب

الحادثة  ذهعنق أحد األسرى ، وكان قد دس لھ سیف ال یقطع ، فاستغل ھ
     :فیقول جریر ، وراح یسخر من الفرزدق

 المواسم أحدوثـة فـي وشاعت لھ * * * أكلفت قیساً أن نبا سیف غالب

 ظالم ضربت ولم تضرب بسیف ابن * *بسیف أبي رغوان سیف مجاشع

 وقالـوا محـدث غیر صـارم * * * اإلمام فأرعشت یداك ضربت عند
 

 :من فن النقائض ما یلي تبین لنا
 

وترعرع حتى وصل  أن فن النقائض فن قدیم وجد منذ العصر الجاھلي
األسباب السیاسیة  ، وقد توافرت في ھذا العھد إلى عھد بني أمیة

 . وجذبت إلیھ الشعراء االجتماعیة والعقلیة لرعایة ھذا الفن ،
  

 حیث ونالحظ أن ھذا النوع من فنون الشعر یحتاج إلى شرائط من     
أقطاب ھذا الفن في ھذا العھد  وعرفنا.والروي والمعنىاتحاد البحر 
 . غایتھم إلى استطاعوا تكریس شعرھم في سیبل الوصول وكیف

 األدبیة الجدیدة ، وأنھ أفاد العلماء في وفن النقائض ھو أحد الفنون
 .معرفة األنساب والمفاخر عند العرب

 

 


