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أما العامة فهً الرعاٌة الرسمٌة :   تفرد هجاء جرٌر عن ؼٌره بمٌزتٌن عامة وخاصة الملخص

من قبل الخلفاء واألمراء لفن الهجاء المعروؾ بفن النقابض عموماً، وأما الخاصة فإن 

جرٌرا كان ٌقؾ لوحده أمام جٌش كبٌر من الشعراء الخصوم المهاجمٌن وهو فً 

 .موقؾ الدفاع والرد

 ولقد حار النقاد فً الحكم على شعر جرٌر وتفضٌله، فبعضهم ٌرى أن شعر جرٌر 

هو ذلك الشعر السهل فً ألفاظه المٌسور فً معانٌه ودالالته وهو ما جعله سابراً 

متمكناً فً وجدان العامة، لكن هذا الرأي إذا سلمنا بصوابه ال ٌمنع اهتمام الخاصة به 

 .ومتابعتهم له تماما كما هو حظ ؼٌره من الشعراء األقران

 والقارئ لشعر جرٌر والذي ؼلب علٌه موضوع الهجاء والمهاجاة ٌجده ذا لؽة متٌنة 

وقوٌة بعٌدة عن اإلؼراب إلى حد كبٌر، وتمٌز أسلوب جرٌر بتوجٌهالخطاب مباشرة 

نحو المخاطب المهجو وحفل شعره بصور بالؼٌة قابمة على التشبٌهات واالستعارات 

اعتمد على مصطلحات ومسمٌات مكروهة وظفها فً هجابه تجاه وبعض الكناٌات، كم

  . واإلٌالمنه وصل فً بعض األحٌان إلى حالة الفحش واإلقذاعإالخصوم، حتى 

 ورؼم ذلك ٌبقى الهجاء فً تلك الفترة ومنه هجاء جرٌر نوعاً من العمل الفنً 

 .المحترؾ ال ٌثٌر الخصومات كتلك التً كان ٌثٌرها الهجاء فً العصر الجاهلً
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 مقدمة
بالنسبة لمن عاشوا فً أزمان األدب العربً القدٌم، أما نحن -  كان -     الهجاء مصطلح مخٌؾ 

ؼرض من أؼراض الشعر التقلٌدٌة، ندرسه ضمن فنٌات وأطر بحثٌة نقدٌة وتؤرٌخٌة - لدٌنا - الٌوم فهو 
 .وؼٌرها

واحداً من أدوات الصراع الفتاكة فً المجتمعات العربٌة - فً وعً من أنتجه وتلقاه -   فقد كان الهجاء 
وخاصة فً العصر الجاهلً، وامتد إلى العصر اإلسالمً واُستخدم فً المواجهات الدابرة بٌن المسلمٌن 

 والمشركٌن إبان إنطالق الدعوة اإلسالمٌة من قبل الطرفٌن، وقد ورد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قوله 

ك علٌهم أشد من وقع السهام، فً ؼلس الظالم، أهجهم إأهجهم فوهللا لهجا": لحسان بن ثابت فً ؼزوة أحد
ات ات هً العٌوب والمثالب التً كان . (1)"ومعك جبرٌل روح القدس، والَؾ أبا بكر ٌعلمك تلك الهنَّ والهنَّ

  .ٌعرفها أبو بكر فً أنساب قرٌش وأخبارهم

ولعل شعر الهجاء أقدر من ؼٌره من موضوعات وأؼراض الشعر األخرى فً امتالكه مقومات حفظه 
ورواٌته ومن ثم تدوٌنه، إذ ٌمتلك عنصر السخرٌة والتندر فٌجعل المتلقً مشدوداً ومنجذباً لمتابعة ما ٌحوٌه 

 . من النقد الفردي أو االجتماعً الالذع

 على جزبٌة ربما ؼابت عن الكثٌر وهً البعد البالؼً فً مهاجاة –بصورة معمقة -  وهذه الدراسة تقؾ 
جرٌر، وبٌان األثر الذي جعل جرٌر ٌتفوق على أقرانه فً فن الهجاء، وما أحدثه من دوي وفاعلٌه فً 

 .التؤثٌر النفسً واالجتماعً فاق كل تصور

   فٌذكر النقاد القدماء أن شعر جرٌر كان ذا سٌرورة وانتشار بٌن العامة أكثر منه بٌن الخاصة، وهو ما 
جعلهم ٌفضلون الفرزدق لسٌرورة شعره بٌن الخاصة، إال أن هذا الحكم ؼٌر دقٌق، فالواقع ٌإكد أن أشعار 

ٌَة - وخاصة فً تلك النقابض التً دارت رحاها بٌنهم - جرٌر والفرزدق ومعهما األخطل  كان الخلفاء وعْل

القوم وخاصتهم ٌتلقونها لحظة بلحظة، ولم ٌؽب عنهم منها شًء، وما ٌفتؤون ٌسؤلون عن كل بٌت قاله كل 
  :قول جرٌربن مروان لما بلػ عبد الملك "من هإالء الشعراء الثالثة، وٌبدون علٌه مالحظاتهم، حتى إنه

  ها ابب  عِّمً فً ِدَعْش   خٌيةًة 
 

ًّ َقطٌنا   لو شئُت ساقُكم إل
 

  :قال ما زاد ابن المراؼة على أن جعلنً شرطٌا أما إنه لو قال
ًّ قطٌنا)  .وأخبار كثٌرة مماثلة فً هذا الصدد .(2)" لسقتهم إلٌه كما قال   (لو شاء ساقكم إل
 

 كان أكثر حظوة من صاحبٌه فً اهتمام العامة بشعره وتناقله وحفظه أكثر –فً تقدٌري - بٌد أن جرٌراً 
 بؤن أهجى بٌت قالته العرب فً اإلسالم من ؼٌر فحش (3)من اهتمامهم بشعر صاحبٌه، وٌتضح بذلك قولهم

: هو قول جرٌر

َك ِعب ُنَعٌٍر   َفُغضَّ الَطرَف إِنَّ
 

 َفال َكعباًة َبخَغَت َوال ِكالبا 
 

ثم إن سٌرورة شعر جرٌر بٌن العامة تؤكٌد على قوته الهجابٌة، فتراهم ٌحفظونه وٌتشافهون به تندراً 
 .بالمهجو، وإعجابا بما فٌه من تشنٌع ومعاٌب

وعلى أٌة حال سٌناقش هذا البحث فً البداٌة على جرٌر وحٌاته الشعرٌة والظروؾ التً دفعت به إلى 
زمن أفناه فً الصراع والمهاجاة، ثم ٌمر الحدٌث على المفهوم األدبً للهجاء بصورة عجلى، لٌتوقؾ 

                                                           
 رقم داود، أبً وسنن. 63ص ،8ج،بٌروت– دار إحٌاء التراث العربً ، أحمد محمد شاكر وآخرون:  تحقٌقالترمذي، سنن( 1)

 (.5015)الحدٌث

 .65، 64، ص8سمٌر جابر، الطبعة الثانٌة، دار الفكر، بٌروت،ج: األؼانً، ألبً فرج األصفهانً، تحقٌق( 2)

 -  لبنان،  دار الكتاب العربً، عمر عبد السالم تدمري. د:  تحقٌق،لذهبً ل.تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم: ٌنظر( 3)
 .41، ص7 ج.م1987- هـ 1407الطبعة األولى ،بٌروت
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

النقاش بشًء من التؤمل فً لؽة الهجاء لدى جرٌر وأسلوبه البالؼً، وأثر الهجاء وفاعلٌته، والتوقؾ مع 

 .نصٌن طوٌلٌن من نقابض الهجاء بالتحلٌل السرٌع
وقد اعتمدت فً إٌراد معظم النصوص واالستشهادات الشعرٌة وضبطها على دٌوان جرٌر الصادر عن 

 .دار صادر دون اإلشارة إلٌها فً الهامش نظراً لوفرتها وما عدا ذلك تمت اإلشارة إلٌه فً موضعه

 المفهوم األدبً للهجاء
ْهُجوه َهْجواً وِهجاء " :  ٌنصرؾ الهجاء فً مبناه اللفظً إلى السب والشتم والذم، وقد جاء فً اللسان ٌَ َهجاه 

عر، وهو خالؾ الَمْدح: وَتْهجاء، مدود  .(4)"هو الَوقٌِعُة فً األَْشعار: اللٌث قال. شتمه بالشِّ

والهجاء واحد من األؼراض والموضوعات الشعرٌة األكثر جذباً للمتلقً بالمقارنة مع األؼراض األخرى، 
فصل "والهجاء هو . ٌؤتً الهجاء مصاحباً للفخر، وقد ٌؤتً مستقالً عنه فً القصابد والمقطوعات القصٌرةو

فهو . (5)"المرء عن مجموع الخلق الحً الذي ٌإلؾ قومٌة الجماعة، وتركه عضواً مٌتاً ٌتواصفون ازدراءه

على ذكر المعاٌب والقبابح لؤلفراد أو القبٌلة، بالطعن فً األنساب وإلصاق تهمة الجبن - أي الهجاء- ٌُبنى 
 . وقد ٌكون ذلك اختالقاً وأكاذٌب. والبخل والتشنٌع بالمهجو

أنت ال تحسن : وقد قٌل لشاعر"وتولٌد معانً الهجاء واختٌار مفرداته قد ال تكون مستعصٌة على الشعراء 

 .(6)" بلى وهللا أترانً ال أحسن أن أجعل مكان عافاك هللا أخزاك هللا: فقال،الهجاء
فالعصر الجاهلً هو الفترة الذهبٌة .  وفً كل العصور األدبٌة وإلى الٌوم مارس الشعراء فن الهجاء

بالهجاء "للهجاء، حٌث فاعلٌته النافذة وأثره االجتماعً والنفسً، وٌمكن أن نطلق علٌه فً تلك الفترة 

فؤعراؾ المجتمع الجاهلً القابمة على الصرامة فً العادات والصفات اللصٌقة بالشخصٌة، ال  ".المبكً
تقبل الجرح أو التعرض والمس خاصة فً جانب العرض والنسب والشجاعة والكرم، ولذلك كان للهجاء 

وألمر ما بكت العرب بالدموع الؽزار من وقع الهجاء، وهذا من أول كرمها، كما بكى "المإلم   أثره البالػ

. (7 )"مخارق بن شهاب، وكما بكى علقمة بن عالثة، وكما بكى عبد هللا بن جدعان
: ونرى قٌس بن الحدادٌة ٌقول واصفاً اندفاع القوم فً الحرب خوؾ مسبة الهجاء

خَّبوَب فً الَحرِب َ وَف الِهجاِء  ٌُ 
 

بروَب أَ داَءُ م بِالَحَرب  ٌَ َو
(8) .

 

الشاعر كان إذا أراد الهجاء لبس حلة خاصة، ولعلها كحلل ؾ"وللهجاء طقوس خاصة، فً النظم واألداء 

 ونحن نعرؾ أن حلق ، وانتعل نعاًل واحدة،الكهان، وحلق رأسه وترك له ذإابتٌن ودهن أحد شقً رأسه
الرأس كان من سننهم فً الحج، وكؤن شاعر الهجاء كان ٌتخذ نفس الشعابر التً ٌصنعها فً حجه وأثناء 

دعابه لربه أو ألربابه، حتى تصٌب لعناُت هجابه خصومه بكل ما ٌمكن من ألوان األذى وضروب النحس 

 .(9)"المستمر
وقصابد الهجاء تمتاز عن ؼٌرها بسرعة الذٌوع والسٌرورة،  ٌلقٌها الشاعر شفاهٌة فٌتلقفها الرواة ومنهم 

ٌُحال بٌنها وبٌن االنتشـار، حٌث ٌتحول المتلقً إلى ملٍق من جدٌد، وقــد روي أن : إلى الناس، وال ٌمكن أن 

عمٌر بن جعبل حٌن هجا قومه ندم علـى هجابه لهم ولكن بعد فـوات األوان، فقد انتشرت القصٌدة فً 
: (10)اآلفاق وسمع بها القاصً والدانً، ٌقول

                                                           
 .(هجا)مادة . الطبعة األولى، بٌروت، دار صادر ،البن منظور، لسان العرب (4)

 .81ص ،3 ج .م2000 دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان، الطبعة األولى للرافعً، العرب، آداب تارٌخ( 5)
 .330، ص1األؼانً، ج( 6)

 . 200ص ،1ج .م1996- هـ بٌروت لبنان،- 1416 دار الجٌل،  عبد السالم محمد هارون:تحقٌق، الجاحظ، الحٌوان (7)

 .148، ص14األؼانً، ج( 8)

 .197العصر الجاهلً، شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ، الطبعة الثامنة ص ( 9)
  .438م ص1984/ هـ1404 الشعر والشعراء، البن قتٌبة، دار إحٌاء العلوم بٌروت، الطبعة األولى (10)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

ندعت  خـى شتم العشٌرة بعدعــا 

فأصبحت ال أستطع دفعاًة لعا عضى 
 

عضت واستتبت لخـرواة  عها به  

كعا ال ٌرد الدّر فً الضرع حالبه 
 

 ُمَمازحة الشاعر، خوؾ لفظة ُتْسمع منه مزحاً فتعود ؾتجنَّب األشرا" ونتٌجة لسرعة انتشار الهجاء 
 .(11)"جداً 

ْقَرن بما كانت تقرن به لعناتهم الدٌنٌة األولى من : "ٌقول شوقً ضٌؾ ٌُ فالهجاء فً الجاهلٌة كان ال ٌزال 

شعابر، ولعلهم من أجل ذلك كانوا ٌتطٌرون منه وٌتشاءمون وٌحاولون التخلص من أذاه ما استطاعوا إلى 
ونحن نعرؾ أن الؽزو والنهب كان دابًرا بٌنهم؛ ؼٌر أن المؽٌرٌن إن أؼاروا ونهبوا إباًل بٌنها . ذلك سبٌاًل 

إبل لشاعر، وتعرض لهم ٌتوعدهم بالهجاء اضطروا اضطراًرا إلى ردها أو على األقل ٌردون ماله هو 

ٌروي الرواة أن الحارث بن ورقاء األسدي أؼار على عشٌرة زهٌر، واستاق فٌما استاق إباًل له . وإبله
 :وؼالًما، فنظم زهٌر أبٌاًتا ٌتوعده بالهجاء المقذع، ٌقول فٌها

لٌأتٌنك عنً عنط  قهع  
 

 با  كعا دنن القبطٌة الودك فَ  
 

 .(12)"ففزع الحارث ورد علٌه ما سلبه منه
وفً العصر األسالمً تواصل الهجاء وإن كان بقدر أقل مما كان علٌه فً الجاهلٌة، وقد ورد على لسان 

: حسان بن ثابت شاعر النبً صلى هللا علٌه وسلم فً معرض حدٌثه عن دفاعه عن الدعوة اإلسالمٌة
  دٍّد ــب َععــلنا فً ُكل ٌوم م

 لسانً صارٌم ال  ٌَب فٌه
 

 ِسباب أو قِتال أو ِ َجاء  
الء ره الدِّم وَبْحري ال ُتكدِّم

(13) 
 

أما الهجاء بمفهومه العام السابق فقد َخَفَت صوته فً صدر اإلسالم، وخفَّت لهجته لنهً اإلسالم عن 
إن ":  قولههللا صلى هللا علٌه و سلمالتعرض لؤلعراض والقدح واإلفتراء بؽٌر الحق، فقد نقل عن الرسول 

 .(14)"أعظم الناس جرما إنسان شاعر ٌهجو القبٌلة من أسرها ورجل تنفى من أبٌه
ولهذا رأٌنا عمر بن الخطاب ٌلزم الشعراء بعدم التعرض للمسلمٌن بالهجاء والتشبٌب، وقد سجن الحطٌبة 

رابد الهجاء أنذاك، واشترى منه أعراض المسلمٌن، وفً ذلك ٌقول الحطٌبة ٌشكو عدم فاعلٌة هجابه للقٌود 

: (15)المفروضه علٌه
 م َتَدعــَوأََ هَت أَطراَر الَكالِم َفلَ 

ٌََ ف  َوَعَنعَتنً َشتَم الَب ٌِل َفخَم 
 

نَيعُ   ٌَ ٌَُضرُّر َوال َعدٌحاًة   َشتعاًة 
يَفعُ  ٌَ  َشتعً َفأَصَبَ   ِعناًة ال 

 

وفً العصر األموي عادت العصبٌات السٌاسٌة والقبلٌة كما كانت فً العصر الجاهلً أو أشد، ونما مع هذه 
 .العصبٌات الهجاء الشعري

 

 وتطور إلى مفاخرات منظمة كانت تجري بٌن الشعراء الثالثة جرٌر والفرزدق واألخطل فً المربد حتى 

 .اصطلح على تلك المفاخرات بفن النقابض فٌما بعد
فالنقابض هً تحول الهجاء من ؼاٌته الجادة إلى ؼاٌة المتعة، وسد حاجات الجماعة، وإضفاء المرح على 

مجالس األمراء  وما إلى ذلك، حٌث ٌقوم شاعر قبٌلة بنظم قصٌدة ٌفخر فٌها بؤمجاد قومه، وٌتعرض 

                                                           
 .174، ص1م ج1988/هـ1408محمد قرقزان، دار المعرفة بٌروت لبنان، الطبعة األولى . د: العمدة البن رشٌق، تحقٌق( 11)

 197ص. العصر الجاهلً، شوقً ضٌؾ( 12)
 .13ص. بٌروت لبنان. عمر فاروق الطباع، دار القلم.دٌوان حسان بن ثابت، شرح وضبط د( 13)

بٌروت - دار البشابر اإلسالمٌة  ،  محمد فإاد عبدالباقً:، للبخاري، تحقٌقاألدب المفرد (14)
 .302ص. م1989 – 1409الطبعة الثالثة ، 

،  بٌروت، دار الكتب العلمٌة، مٌل بدٌع الٌعقوب، وإ محمد نبٌل طرٌفً:تحقٌق، لبؽدادي لخزانة األدب ولب لباب لسان العرب: ٌنظر( 15)
 .278، ص3ج. م1998
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

لخصومها من القبابل األخرى بالهجاء، فٌنبري له شاعر من شعراء تلك القبابل ٌرد علٌه بقصٌدة مماثلة فً 

 .(16)الوزن والقافٌة
وكان لهذه النقابض عوامل تعٌن على نموها وانتشارها، منها عوامل اجتماعٌة، تتمثل فً إشؽال فراغ 

 .الناس بضرب من المالهً إلى جانب الدرس العلمً الجاد فً البصرة وؼٌرها من المدن

   فإذا صاغ الفرزدق قصٌدة ٌفخر فٌها بؤمجاد قومه ومآثرهم، رد علٌه جرٌر ٌنفً علٌه ادعاءه بقصٌدة 
على وزن وروي القصٌدة األولى، وهكذا ٌفعل جرٌر مع األخطل وؼٌره من الشعراء الذٌن ٌتعرضون له، 

 . فٌنبري لهم جرٌر مظهراً البراعة األدبٌة والتفوق علٌهم

ومما زاد من قوة شعر النقابض أن شعراءها لم ٌسعوا إلٌها  بدافع نٌل العطاء من قبل المهجو أو من له 
مصلحة فً تلك المهاجاة، كما هو الؽالب على كثٌر من شعراء الهجاء مثل الحطٌبة وؼٌره، فؤدى إلى 

 .استقالل قصٌدة الهجاء عن التصنع وجعل الدافع العاطفً منها قوٌاً 

ع على نمو هذا النوع الشعري تفتح العقل العربً على علوم أخرى تسربت من ؼٌر العرب     ومما شجَّ
 .وقادت إلى معترك من الجدل والمناظرة، فانعكست على شعر النقابض

 فً تؤجٌج نار العداوة بٌن الشعراء بتشجٌعهم وتفضٌل شاعر على آخر، الخلفاءوٌؤتً عامل آخر وهو دور 

 كما كان . أحٌاناً بؤنفسهموإشؽالهم   عن السلطةالشعراء والقبابلولصرؾ  بؽرض الترفٌه والتسلٌة أحٌاناً،
الناس ٌشجعون هذه المفاخرات الشعرٌة، وٌجتمعون وٌهتفون وٌصفقون تعصباً لهذا أو لذاك، واستمرت 

، تؽذٌها تلك العوامل، حتى أصبحت (17)هذه النقابض دابرة بٌن هوالء الشعراء قرابة نصؾ قرن من الزمن

 .النقابض ضرباً من اللهو ألنها ال تجرُّ إلى الحروب والمنازعات كما كانت فً الزمن الجاهلً
 وال بد من اإلشارة إلى أن تلك النقابض لم تكن مقصورة على قصابد طوال، فهً تدور أحٌاناً على 

أن جرٌرا والفرزدق اجتمعا عند بشر بن "مساجالت شعرٌة ببٌت أو بٌتٌن، ومن ذلك ما رواه األصفهانً 

 إنكما قد تقارضتما األشعار وتطالبتما اآلثار وتقاولتما الفخر وتهاجٌتما فؤما الهجاء :مروان فقال لهما بشر
 فلٌست بً إلٌه حاجة فجددا بٌن ٌدي فخرا ودعانً مما مضى فقال الفرزدق 

َناُم والَعَنانِ  ُم غٌُرنا  ــــنحب السَّ
 

َناِم العناسَعا   ٌُساِوي بالسَّ  فَعْب ها 
 

 فقال جرٌر 

 خى عوضع األَْستاِه أنتم ف عُتُم  
 

 اٍم تابٌع لخَغالَِصِم ـــــــلُّر َسبَ ـــــوك 
 

 فقال الفرزدق 
م ف عُتُم  ـ خى َعْحَرٍث لخَيْرث أنت

 

 أالَ إبَّ فو  الَغْخَصعات الَجَعاِجَعا  
 

 فقال جرٌر 
كم   ـــــــوأنبأُتعونا أنكم  اُم قومِ 

 

 ٌع لخَ َراطم ــــــاَم إال تابـــــــوال ه 
 

 فقال الفرزدق 
عاُم القائُد العقتَدى به   فنحب الفِّم

 

 عب النان عا ِفلنا ولسنا لََهاِفَعا  
 

 فقال جرٌر 
 ا  ـــفنحب َبنًِ فٌد قطعنا ِفعامِ 

 

 فتا ت كساٍر طائِش الرأِن  اِرِم  
 

                                                           
 .242، 241العصر اإلسالمً شوقً ضٌؾ، ص: ٌنظر( 16)
 . 389، ص 2جدة، ج، دار المدنً ، محمود محّمد شاكر : البن سآلم  الجمحً، تحقٌق، طبقات فحول الشعراء :  ٌنظر(17)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

. (18)"فقال بشر ؼلبته ٌا جرٌر بقطعك الزمام وذهابك بالناقة وأحسن الجابزة لهما وفضل جرٌرا
 

 جرٌر حٌاته وثقافته الهجابٌة
، ولد العصر األموي شعراء ولقبه أبو حرزة من كبار جرٌر بن عطٌة بن الَخَطفً الٌربوعً التمٌمً،    

 .، وأحد رواد شعر النقابض الذي شؽل الناس قدٌما وحدٌثاً  هجاءاً ومات بالٌمامة، وكان شاعر

 نشؤ جرٌر فقٌراً ٌرعى إبل قومه، وبدأ نظم الشعر فً مطلع حٌاته رجزاً منذ المهاجاة بٌن ؼّسان السلٌطً 
وبٌن الخطفً جده فً أٌام معاوٌة، ثم إن جرٌراً مدح ٌزٌد بن معاوٌة وأخذ منه جابزة هً أول جابزة من 

 .(19)خلٌفة

  ولما أشتد النزاع بٌن بنً أمٌة وبٌن عبد هللا بن الزبٌر وقؾ جرٌر فً صفوؾ القٌسٌٌن من أنصار ابن 
ٌُهاجً القحطانٌة أنصار بٌن أمٌة  .الزبٌر 

  انحدر جرٌر من الٌمامة إلى البصرة مركز الحركة السٌاسٌة، ومٌدان شعراء المناقضات، واتصل بالحكم 

هـ، فوجهه الحكم إلى الحجاج فمدحه ونال 75بن أٌوب ابن عم الحجاج وعامله على البصرة حوالً سنة 
جوابزه، ولكن الحجاج أراد أن ٌحبو الخلٌفة عبد الملك بهذا الشاعر الموهوب، فوجهه إلٌه، ومع أن عبد 

الملك ال ٌحب االستماع إلى شعراء القٌسٌة لكن توصٌة الحجاج بجرٌر أقنعت الخلٌفة باالستماع إلٌه، 

: فمدحه بالقصٌدة المشهورة ومطلعها
 صاِح    فُ اُدَك َغٌرُ أْم أََتصحو 

 

َة َ مَّ َص   ٌَّ  َرواِح ـ بِال ُبكَ ـَ ِش
 

وال ٌكاد التارٌخ ٌذكر جرٌر إال وٌقترن معه الفرزدق وهما شاعران كبٌران ٌلتقٌان فً قبٌلة تمٌم، األول 
 .من عشٌرة كلٌب الٌربوعٌة، والثانً من عشٌرة مجاشع الدارمٌة

أشعر  جرٌر: "ٌكاد االجماع بٌن النقاد قدٌما ٌتم على أن جرٌر فً مقدمة الشعراء العرب، بل قال بعضهم
 . (20)"العرب كلها

بل وصل األعجاب بجرٌر وشاعرٌته لدى بعضهم إلى التنبإ بقٌادة جرٌر لموكب الشعراء والفصل بٌنهم 

 .(21)"ال ٌزال الشعراء موقوفٌن ٌوم القٌامة حتى ٌجًء جرٌر فٌحكم بٌنهم: "ٌوم القٌامة حٌث قال
  ثم إن الرواة ٌنظرون إلى شعر جرٌر بعٌن أوثق من شعر الفرزدق فً حقٌقة نسبته، وبعده عن السرقات 

وأّما جرٌر فما .  تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة، وكان ٌكابر: "الشعرٌة، وقد روي أن األصمعً قال

هجاء، ولم : وما هو؟ فقال: قلت. وال أدري؛ ولّعله وافق شًء شٌباً : علمته سرق إال نصؾ بٌت؛ قال
.  (22)"ٌخبرنا به

لم ٌكن هجاء جرٌر بالقدر الٌسٌر بالنسبة إلى جملة شعره بل ٌجد القارئ لدٌوانه الشعري أن الهجاء قد امتد 

 .على مساحة واسعة وخاصة فً قصابده الطوال
أعراؾ وأنساب القبابل وما فٌها من   وٌرد العلماء السر فً تفوق جرٌر ونبوؼه فً فن الهجاء إلى معرفته

 .(23)مثالب، حٌث ورث ذلك عن جده الخطفً

: ونستطٌع أن نتبٌن قدرة جرٌر الهجابٌة حٌث تمكن من هجاء ثالثة شعراء فً بٌت شعري واحد، فقال
ا َوَضْعُت َ خَى اْلَيَرْفَدِ  ِعٌَسِعً    َوَ خَى اْلَبِعٌِث َجَدْ ُت أَْنَف األَْ َطِل  لَعَّ

                                                           
 .40، ص8األؼانً، ج( 18)

 .96والشعر والشعراء، ص.  5، ص8األؼانً،ج: ٌنظر فً ترجمته( 19)
 .78، ص8األؼانً، ج( 20)

 .78، ص8نفسه، ج( 21)

 .34الموشح للمرزبانً، ص( 22)

الطبعة األولى  بٌروت–  دار صعب ،المحامً فوزي عطوي: تحقٌق  الجاحظ، بً عثمان عمرو بن بحرأل: البٌان والتبٌٌن: ٌنظر( 23)
 .192، ص.م1968
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

  

 قال بٌتا هجا فٌه أربعة  أن جرٌراً (24)وذكروا

ه   إب اليرفد  والَبعٌث وأعَّ
 

 وأبا الَبعٌث لَشرُّر عا إْستاِر   
 

  لقد هجوت التٌم فً ثالث كلمات ما هجا فٌهن شاعر شاعرا قبلً قلت :وقال جرٌر

ٍم   ٌْ ْنِفل ل ُم َت ٌَ عب األصالب 
 

ٌُ خ  والَعشٌِم    وفً األرحام 
 

والمتتبع لدٌوان جرٌر الشعري وحٌاته ٌجد أن الهجاء قد امتزج بفكره وثقافته، وال تكاد تجد موقفاً شعرٌاً 
صدٌقا وندٌما للفرزدق فبلػ الفرزدق أن رجال كان عطٌة بن جعال الؽدانً : "ٌخلو من الهجاء، فٌروى أن

من بنً ؼدانة هجاه وعاون جرٌرا علٌه وأنه أراد أن ٌهجو بنً ؼدانة فؤتاه عطٌة بن جعال فسؤله أن 

  :ٌصفح له عن قومه وٌهب له أعراضهم ففعل ثم قال
ّررتكم   ــــأبنً ُغدانة إننً حَ 

 لوال  طٌُة الجَتدْ ُت أنوفكم
 

 و بتكم لعطٌَة بِب ُجعال ـف 
 عب بٌب أألم أ ٌب وسبال

 

 .(25)"فبلػ ذلك عطٌة فقال ما أسرع ما ارتجع أخً هبته قبحها هللا من هبة ممنونة مرتجعة
وال بد من اإلشارة إلى أن جرٌر أظهر مقدرة شعرٌة فً األؼراض الشعرٌة األخرى ؼٌر الهجاء، وقد 

 لوال ما شؽلنً من هذه الكالب لشببت : "تحدث هو نفسه عن إنشؽاله بمهاجاة أقرانه عن النسٌب فقال

 . (26)"تشبٌبا تحن منه العجوز إلى شبابها حنٌن الناقة إلى سقبها
ولعلنا ننقل المالحظة النقدٌة التً شاعت بٌن العامة خاصة والتً تعزز من حٌازة جرٌر للتفوق فً 

دخل على عبد الملك بن مروان ٌمتدحه بقصٌدة أن أعرابٌاً من بنً عذرة :أؼراض الشعر الربٌسة، فٌروى 

هل : وعنده الشعراء الثالثة، جرٌر والفرزدق واالخطل، فلم ٌعرفهم االعرابً، فقال عبد الملك لالعرابً
 :قول جرٌر! نعم : تعرؾ اهجى بٌت قالته العرب فً االسالم ؟ قال

َك ِعب ُنَعٌٍر   َفُغضَّ الَطرَف إِنَّ
 

 البا ـــال َكعباًة َبخَغَت َوال كِ ــــفَ  
 

 :قول جرٌر! أحسنت، فهل تعرؾ أمدح بٌت قٌل فً االسالم ؟ قال نعم : فقال
أَلَسُتم َ ٌَر َعب َرِكَب الَعطاٌا  

 

 َوأَندى العالَعٌَب ُبطوَب راِح  
 

 : قول جرٌر! نعم : أصبت واحسنت، فهل تعرؾ أرق بٌت قٌل فً االسالم ؟ قال: فقال

َوٌر  ــإِبَّ الُعٌوَب الَّتً فً َطرفِها حَ 
 ٌَصَر َب ها الخُبَّ َحّتى ال ِحراَك بِهِ 

 

ٌُحًــَقَتخَننا ُ مَّ لَ    النا ــــٌَب َقتــِ م 
 َوُ بَّ أَضَعُف َ خِ  َللَاِ أَركانا

 

فهذا جرٌر وهذا الفرزدق : ال وهللا، وإنً إلى رإٌته لمشتاق، قال: أحسنت، فهل تعرؾ جرٌرا ؟ قال: فقال

 .(27)"وهذا االخطل
: ونرى الفرزدق نفسه ٌرى فً شعر جرٌر الرقة وٌشهد له بذلك، فعندما سمع قول جرٌر

ًِّم الدٌار بَسعْ   َد إّنً ــأالَ ح

أراَد الظا نوب لٌحفُنونً 
 

 اطعَة الدٌارا ــــبِّم فــأِحبُّر ل  

ًَ فاستطارا  فهاُجوا َصْدَع قخب
 

،  فقال ال وهللا؟ أو ما تدري لمن هذا الشعر: قال،فقال الفرزدق ما أرق أشعاركم ٌا أهل الحجاز وأملحها"
 وٌل ابن المراؼة ما كان أحوجه مع عفافه إلى صالبة شعري وأحوجنً :فقال، قال هو لجرٌر ٌهجوك به

                                                           
 .8، ص8األؼانً ج( 24)

 .403، ص21نفسه، ج( 25)

 .92، ص1ج. خزانة األدب (26)
 .288، ص9البداٌة والنهاٌة، البن كثٌر، ج( 27)
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 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

، وٌعجب المرء حٌن ٌسمع بؤن النوار زوجة الفرزدق عندما ماتت قاموا (28)"مع شهواتً إلى رقة شعره

:  وٌقصدون قصٌدته التً ٌقول فً مطلعها(29)ٌنوحون علٌها بشعر جرٌر
لَوال الَحٌاُء لَعاَدنً اِستِعباُر  

 

ٌُفاُر    َولَُفرُت َقبَرِك َوالَحبٌُب 
 

وٌتواتر الرأي النقدي لدى القدماء على تقدم جرٌر  وتفضٌله على أقرانه حتى فً جملة شعره، ٌقول بن 

لقد تؤملت كتاب النقابض فوجدت جرٌرا رب تؽزل ومدٌح وهجاء وافتخار وقد كسا كل معنى من و: "األثٌر
 هذه المعانً ألفاظا البقة به وٌكفٌه من ذلك قوله 

ُتُه  ٌْ ٍء َرَع ًْ ِر َش ٌْ  َوَ اٍو َ َوى ِعْب َغ

الُ لِكُ ـي لَ َ ــوإِبِّم  ٍة ـــَ ِرٌبــلِّم  َ ــــــــوَّ
َواِة كَ ــــــَ ُروٌج بِأْفَواِه ال ها ــــرُّر   أنَّ

 اَب ِوْرُدَ اـــــَرائُِب  الَُف إَها حَ ـــ َ 
 

َعا ــــــبِقافِ   ٍة أَْنَياُهَ ا َتْقُطُر الدَّ ٌَ 

َعا ٍل َتَرنَّ ٌْ اِري بِخَ  َوُروٍد إِها السَّ
ًٍّد إَها ُ فَّ َصمّ   َعاـــَ َشَبا ُ ْنُدوان
 َعاـــأَ ْهَب َطِرٌقاًة لِْخَقصائِِد ُعْعلَ 

 

 .(30)"ولو لم ٌكن لجرٌر سوى هذه األبٌات لتقدم بها الشعراء
وجملة ما قٌل فً شاعرٌة جرٌر وشعره عموماً بؤنه شاعر وجدانً مطبوع، ٌجمع فً شعره وضوح 
المعانً مع سهولة األلفاظ، ومتانة التركٌب، وعذوبة السبك، وشعره كثٌر التداول على األلسن، شدٌد 

 .(31)"جرٌر ٌؽرؾ من بحر والفرزدق ٌنحت من صخر: "العلوق بالذاكرة، وهو ما دعى النقاد إلى القول
ٌفّضل الفرزدق كان المبرد "ومن النقاد من ٌرى أن شعر جرٌر دون شعر الفرزدق، فً نواح، فقد نقل أن 

 وهذه الرإٌة النقدٌة .(32)"الفرزدق ٌجًء بالبٌت واخٌه وجرٌر ٌؤتً بالبٌت وابن عمه: على جرٌر وٌقول

تشٌر إلى الترابط الداللً وقوة العالقة المعنوٌة فً صٌاؼة الشعر عند الفرزدق، وضعؾ فً العالقة 
 .ؼٌر أن هذه الرإٌة ال تنطبق على جملة شعر الشاعرٌن. المعنوٌة والترابط فً أبٌات القصٌدة لدى جرٌر

 وأبسبل "ورإٌة نقدٌة أخرى للقدماء ترى سعة داللٌة وتنوعاً فً هجاء الفرزق أكثر من هجاء جرٌر، فقد 

ٌّهما أشعر؟ فقال وٌحك هل قال جرٌر للفرزدق إال فً ثالثة أنواع: عبٌدة عن جرٌر والفرزدق الزّبٌر، : أ
.  وٌعنً ذلك التكرار فً هجاء جرٌر حول القضاٌا تلك نفسها.(33)"وجعثن والقٌن؛ وللفرزدق فٌه مابة نوع

وهذا صحٌح، ؼٌر أن جرٌر أستطاع أن ٌشؽل الدنٌا بتلك القضاٌا فً قصابده، واستخدمها جرٌر من خالل 

 .سٌاقات مختلفة، وكانت مإلمة فً وقعها على الفرزق رؼم تكرارها
لقد اعتد جرٌر بشعره وفخر بقصابده التً قالها باألخص فً الهجاء، وذكر فاعلٌتها ومسٌرها فً األفاق، 

: كما فً قوله

 إِبَّ الَقصائَِد َقد جاَفت َغرائُِبها
 

 عا َبٌَب ِعصَر إِلى األَجفاِع ِعب َ َدِب  

: وٌقول مصوراً لقصابده بالرحال ٌجهزها فتنطلق فً اآلفاق

ت ِكالُبهُم   َولَّعا َرأٌَُت الناَن َ رَّ
َوَجهَّفُت فً اآلفاِ  ُكلَّ َقصٌَدٍة 
ُجفَب إِلى َنجراَب َعب كاَب دوَنهُ  ٌَ 

  ٌَ عُت إِه لَم  ٌَّ  اٌُِع ـِم إاِّل الُعشــَتَش
 ٍب ُتناِفعُ ــــَشروٍد َوروٍد ُكلَّ َرك

ٌَظَهرَب فً َنجٍد َوُ بَّ   َصواِدعُ  َو

                                                           
 .132، ص15األؼانً، ج( 28)

 .12، ص8األؼانً، ج: ٌنظر( 29)
- محمد محًٌ الدٌن عبدالحمٌد المكتبة العصرٌة :  تحقٌقابن األثٌر،بً الفتح ضٌاء الدٌن ، ألالمثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر (30)

 .379، ص2ج. م1995بٌروت ، 

 .86، ص8األؼانً، ج( 31)

 .40الموشح للمرزبانً، ص( 32)
 .40الموشح للمرزبانً، ص( 33)
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

َض أَع الُ ال َ  هاــوافً كَ ـَتَعرَّ  أَنَّ
 

 عُ ــِ الـــَفُتط رَبداًة ــو مِ ـَنجائُِب َتعل
 

: وٌبالػ فً إعجابه بقصابده حتى أنه ٌفاخر الشعراء األقدمٌن ومن جاء بعده بشعره، فٌقول
 َوأَدَركُت َعب َقد كاَب َقبخً َولَم أََدع 

َرهُ اللَ ـَع بِسطـــَتَي َّ  دى ــاٌم َوَ بَّ
 

 لَِعب كاَب َبعدي فً الَقصائِِد َعصَنعا  
عَنُع األَلــَوم ٌَ  اــعــداَء أاَّل َتَي َّ ـــا 

 

: وٌبالػ فً تصوٌر قوة قوافٌه حتى جعلها مثل لهٌب النار
سَتْطخُُع عب ُهَرا ُشَعَبً قواٍف  

 

  خى الِكْنديِّم تختهُب التهابا  
 

وقبل أن نختم الحدٌث عن هذا الشاعر نقول بؤن جرٌراً امتلك إلى جانب الموهبة الشعرٌة الفطنة والذكاء 

 :حدث أبو عبٌدة قال"وسرعة البدٌهة، كما عرؾ بالعفة والتقوى التً تفّوق بها عن صاحبه الفرزدق، فقد 
  :منى وهما حاجان فقال الفرزدق لجرٌر التقى جرٌر والفرزدق 

فإنك ال  بالعنافل عب عنى  
 

 ف ارا ف برنً بعب أنت فا ر  
 

 .(34)" فكان أصحابنا ٌستحسنون هذا الجواب من جرٌر وٌتعجبون منه: قال. لبٌك اللهم لبٌك:قال له جرٌر
، (35)وتشٌر الرواٌات أن الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز لما ولً الخالفة وفد إلٌه الشعراء فردهم عدا جرٌر

 .وهذ ٌإكد ما ذكر من تقوى جرٌر والتزامه وعفته
 

 لؽة الهجاء فً شعر جرٌر 
  استخدم جرٌر فً الهجاء لؽة فً ؼاٌة القوة والمتانة والجزالة، إذ اختار ألفاظاً ذات بنٌة صارمة فً 

أصواتها وصفاتها ومخارجها، واعتمد على المسمٌات الحٌوانٌة والدواب والمهن المنبوذة ومسمٌات القبح 

: والرذٌلة وحشد مفردات المكروهات فً الدٌن وعرؾ المجتمع والقبٌلة والنسب وما شاكلها، ومن ذلك
 :وصفه للفرزدق  بؤنه قٌٌن أي حداد، والصناعة كانت من مثالب القوم، فٌقول

َب ِعْ خُُه   ٌْ ُب واْبُب الَقٌِب ال َق ٌْ ُ َو الَق
 

 لَيْطِ  الَعَساِحى أَو لَجْدِل األََدا م  
 

 :وٌصفه بالقرد فً قصابد كثٌرة، مثل قوله
َوَ ل كاَب الَيَرفَدُ  َغٌَر قِرٍد  

 

 أَصاَبتُه الَصواِ ُ  َفاِسَتدارا  
 

 :وقال
ُه   أَعسى الَيَرفَدُ  ٌا َنواُر َكأَنَّ

 

ُحثُّر َ خى الِفناِء قُرودا   ٌَ  قِرٌد 
 

 :  وٌقول فً نقٌضة أخرى
َك لَو ُتعطً الَيَرفَدَ  ِدرَ عاًة   َفإِنَّ

 

را   ٍة لََتَنصَّ ٌَّ  َ خى دٌِب َنصرانِ
 

 :وقوله ٌلمزه فً دٌنه وعالقته بالٌهود
وَم  ٌِدِ ُم الَنصارى   ٌَ َك  ُتِحبُّر

 

هوُد   ٌَ وَم الَسبِت شٌَعُتَك ال ٌَ  َو
 

 :وٌعرض بؤبً الفرزدق ولهوه عن المكارم واشتؽاله بسفاسؾ األمور
أْلَهى أَباَك  ب الَعَكاِرِم والُعال  

 

ًُّر الكتائِِف واْرتَِياُع الِعْرَجِل    لَ
 

                                                           
 محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد :تحقٌقص، للعباسً، معاهد التنصٌص على شواهد التلخً (34)

 .266، ص2ج.م1947هـ 1367، بٌروت،  عالم الكتب
 .51، ص8األؼانً، ج: ٌنظر( 35)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 :على الفرزدق وقد ذكر فحشاً متهكما وساخرا وٌرد جرٌر 
تدلٌت تفنً عب  عانٌب قاعة  

 

 وقصرت  ب باع العال والعكارم   
 

ولقد كثرت المفردات فً هجاء جرٌر حول موضوع األعراض، كوصؾ النساء بالفاحشة والخبث وتكلم 
 :فتراه ٌقول. عن أعضاء المرأة والرجل وذكر أفعال الفاحشة والزنا وما ٌتعلق بذلك من ممارسات

 أَبخِغ َبنً َوقباَب أَبَّ نِساُ ُ م 
إِبَّ الخِئاَم َبنً الخِئاِم ُعجاِشٌع 

 

 َ ّواِر  ُعَوقٍَّع   وٌر َبناُت  
 َواألَ َب وَب َعَحلَّ ُكلِّم إِفارِ 

 

 :ونراه ٌصؾ نساء بنً عقال  بالخبث وٌشبههن بالحمٌر
 اٍل ـــَوَجدنا نِسَوةًة لَِبنً ِ  

َغواٍب ُ بَّ أَ َبُث ِعب َحعٌٍر 
 

 بِداِر الُهلِّم أَغراَض الُرعاِة  
 َوأَعَجُب ِعب نِساٍء ُعشِركاتِ 

 

 :وٌقول
ًُّر إِها َتَنحَنَ  لِخقِرى   َوالَتغخِبِ

 

لَ األَع اال   َحكَّ اِسَتُه َوَتَع َّ
 

 :وٌقول
أَِ اّلَء الَيَرفَدِ  َفاِنُصروهُ  

 

 أَِ اّلَء الَيواِسِ  َوالَفوانً  
 

ونرى فً لؽة هجاء جرٌر استخداماً للمفردات الفاضحة المكشوفة، وكان بإمكان جرٌر أن ٌتخذ من الكناٌة 

اللفظٌة بدٌالً لتلك المفردات، لكن لعل الؽرض منها اإلضحاك والسخرٌة، وهذا ما نراه فً قوله للفرزدق 
 :(36)ٌعٌر مقاتل بن طلبة وقد زوج ابنته خولة لشاعر وضٌع

 حخّى  رأٌت عقاتل الطخبات 

ٍد ــــبـ لع داًة ــلقد أنكحتم  ب
 ر بقٌٍن إّب قٌساًة ـــفال تيخ

 

 والً ــعر المـــفروج بناته ك 

 عب الّصهب العشّو ة السبال
  رئتم فو  أ ظعٌه البوالً

 

وٌبدو أن مفردات الفحش كانت فاعلة أكثر من ؼٌرها، وهذا ما دفع جرٌر إلى توظٌفها فً هجابه، وقد 

: فً قصٌدة الراعً هجوت بنً طهٌة أنواع الهجاء فلم ٌحفلوا بقولً حتى قلت" :قال
َة ر َط َسْخَعى   ٌَّ كأّب بنً ُطَه

 

ٌَرِعً كالَبا    حجارةُ  ارىٍء 
 

 .(37)"فجزعوا حٌنبذ والذوا بً
وٌمكن القول إن لؽة الهجاء لدى جرٌر لم تكن كلها بتلك القوة فقد داخلها الضعؾ فً بعض مهاجاته، 

وشابتها ركاكة لٌست بخافٌة على المنطق الشعري،  وال ترقى إلى اللؽة الشعرٌة التً رأٌنها فً األمثلة 
: ومن ذلك قوله. السابقة

  راًة ــِ فاج الَيَرْفَد ِ  أُمُّر  َدتْ ـولَ  لََقدْ 

 ُعْسخمٌ  لخَيَرْفِد َ  ارٌ ـج ابـك وعا
تَ  ٌْ ُ ُحد أََت  عٌ ـٌاف  أنتَ  ُعهْ  َللا ودَ ـ

 اًةـ عـلقْد كنَت فٌها ٌا فرفدُ  تاب

 عجاشعٍ  سٌفِ  رغوابَ  أبً بسٌفِ 
 تْ ـفأر شَ   ِ  اإلعام  ندَ  به ضربتَ 

 مـالَقَوااِ  َقصٌرِ  بوْفَوافٍ  اَءتــف  

أَْعبَ  ٌَ ل ْرداًة ــ ِ  ل ٌْ ُ لَ ًْ  هُ ـ  مِ ـناا رُ ــــــَغ
ْنهاكَ  فعا وشْبتَ  بُ  ٌَ ٌْ   اِفمـاللَّ  َش

ناب  واِدمـٌع لخ ـــي تابـّ ورٌُش الهُّر

 ظالمِ  ابب بسٌفِ  تضربْ  ولم ضربتَ 
 صارمِ   غٌرُ  عحَدثٌ  وقالوا ٌداكَ 

                                                           
-  هـ 1417الطبعة الثالثة ، القاهرة–  دار الفكر العربً ،محمد أبو الفضل إبراهٌم:  تحقٌقلمبرد،، لالكامل فً اللؽة واألدب: ٌنظر( 36)

 .57، ص2ج.  م1997
 .79، 78، ص8األؼانً، ج( 37)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 
 

: وكما فً قوله  ٌعٌر الفرزدق بحرفته التً ورثها عن جده
َك ـَفَر ِّم   اَرهُ ـــــــأَكً ع لَِجدِّم

َوأَدِب الَعالَة َوأَدِب الَقدوَم 
 

 ح َعتاَ َك ال ُتيِسد ــَوأَصلِ  
ع لِكٌِرَك فً الَعقَعدِ   َوَوسِّم

 

 

 األسلوب البالؼً لدى جرٌر
سار جرٌر فً هجابه على أسالٌب متنوعة، منها أسلوب الوصؾ السردي وتعداد صفات المهجو، وٌتناول 

 .أعمق الخفاٌا

وٌستخدم أحٌانا كثٌرة أسلوب الحوار والمساءلة للمهجو، فتراه ٌسوق الحوادث بطرٌق اإلستفهام المتوالً 
بؽرض التعجب أحٌاناً من المهجو، وبؽرض االستنكار والتوبٌخ للمهجو الذي ال ٌستطٌع الرد أو النفً لما 

: جاء فً صٌؽة السإال كما فً قوله

 ي ُنَعٌٍر ـــــأَلَم ُنعتِ  نِساَء َبب
ى ُ َبٌٍد ـأَلَم َتَرنً ُصبِبُت َ ل
 اٍت  ــــــــأُِ دَّ لَُه َعواِسَم حاِعً

َك ِعب ُنَعٌرٍ   َفُغضَّ الَطرَف إِنَّ

 تـــَ لّ ـــأََتعِدلُ ِدعَنةًة َ ُبَ ت َو َ 
 

 ا ــــَفٌَب َوال َ وابــــَفال ُشكراًة جَ  
 اباـــــــــــَوَقد فاَرت أَباِجخُُه َوش
ٌَشيً َحرُّر ُشعخَتِها ال ِ   راباــــــَف

 الباــــــَت َوال كِ ـــ ـــَفال َكعباًة َبلَ 

 اباـــــــإِلى َفرَ ٌِب َقد َكُ را َوط

 
 

وٌكاد شعره ٌتوزع بٌن األسلوب الخبري واإلنشابً ولربما نجد مٌالً فً القصابد الطوال إلى األسلوب 
الخبري فقد كان جرٌر ٌعدد صات المهجو وقبابحه، كما كان جرٌر ٌوجه الخطاب مباشرة إلى المخاطب 

 .وٌسمً اأشخاص والقبابل دون حرج

 :(38) لبنً حنٌفة، وكان مٌلهم مع الفرزدق علٌهوقد ٌبدأ جرٌر أحٌانا بالتحذٌر للمهجو، كما فً تحذٌره
 أبنً حنٌية أحكعوا سيهاءكم 

  كم ـفة إننً إب أ  ـأبنً حنً
 

 إنً أ اف  خٌكم أب أغضبا  
 أدع الٌعاعة ال تواري أرنبا

 

وقد وصل الهجاء لدى جرٌر إلى درجة الفحش وهتك األعراض حٌث ٌصؾ جعثن اخت الفرزدق 
: بؤوصاؾ مقذعة، فٌقول

بات اليرفدُ  ٌستجٌر لنيسه  

 أسخعَت جع َب إه ٌجّر برجخها
 

 وِ جاُب جع َب كالطرٌ  العععِل  

 شلـبالعب  ا ـــوالعنقريُّر ٌدون
    

وخاصٌة أخرى تمٌز بها أسلوب جرٌر فً هجابه ومناقضاته، وهً أنه كان ٌبنً شعره على ماجاء فً 

هجوم الشعراء الذٌن تعرضوا له، وٌقؾ  موقؾ الدفاع المفند لما جاء فً شعر الخصم، وهذا ما ذكره 
 إٌه ٌا عدو هللا عالم تشتم الناس وتظلمهم فقلت جعلنً هللا فداء :فقال له"جرٌر عندما دخل على الحجاج، 

 .(39)"األمٌر وهللا إنً ما أظلمهم ولكنهم ٌظلموننً فؤنتصر

ؼسان بن ذهٌل فإنه أما : ، فً حوار جرٌر مع الحجاج بقوله(40)ومن األمثلة على ذلك ما ذكره األصفهانً
  :بقولهرجل من قومً هجانً وهجا عشٌرتً 

  ا ــلُة فابَ ـلَعْعِري لئب كانت َبِجً

رتْ   رعٌَت نَِضاالًة  ب ُكخٌٍَب فَقصَّ

باًة جَ   ٌْ  ِرٌُر ا  ـَجرٌٌر لقد أَْ َفى ُكخَ

 َعَراِعٌَك حتى  اد ِصْيراًة َجيٌُِر ا  

                                                           
 .168،ص1العمدة فً محاسن الشعر، البن رشٌق، ج( 38)

 .19، ص8األؼانً، ج( 39)
 .20، 19، ص8نفسه، ج( 40)



 

47 
 

 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

ْهَب  ٌَ نــوب الشــوال  ٌْ  رٍ ــِ اَة إال بَع
 

 ُدوُر ا  ـاٌر  ُ ــوٌلٌ َتَناِجٌها ِصغـط
 

  : قال قلتُ ؟ فما قلَت له: الحجاج لجرٌرقال
 ْد ــــأالَ لٌت ِشْعري  ب سخٌٍط ألم َت ِ 

نوا األحساَب صاحَب َسْوءة  فقد ضعَّ
 واَِشنِها الُ َصىــي حَ ــكأبَّ َسخٌِطاًة ف

ُ أَِض ّ  ا بالمَ ـــ ٌَ َوا كــــوا الرَّ  مـــَفاِد فإنَّ

اِت َعْجبَ ــــك ٌَّ خٌِط  أَةٍ ـــمْ ــــاةُ كَ ــأب السَّ

َحى ْشُووب الَيَراِسَب بالضُّر ٌَ  َغَضاِرٌُط 

 ةٍ ـــٍط فارٌن هو َحيٌظـــفعا فً َسخًِ

اِ ً ُجَحٌشاًة وصائداًة    ِجبُت عب الدَّ

 

اَب ج  ٌُِجٌُر ا ـَسخٌٌِط ِسَوى َغسَّ  اراًة 

 ٌُر اـي بها نيساًة  بٌ اًة ضمــٌُناجِ 
ب َوقًِــلّ بٌب ْاألَْعخَ َ ــإها حَ   ُر اـــٌْ

 سُتْكَيْوَب َرْكَض ال ٌِل َتْدَعى نحوُر ا

ِل ج ْستـــألَوَّ ٌَ  اـــ ٌرهــاٍب بالَعصا 
َراٌا َحثَّ َرْكضاًة ُعِغٌر ا  إها عا السَّ

 ا  ــورهــــوَعْعقِخُها ٌوَم الِهٌاِج ُجعُ 

ساُء ٌسَعى بالعِ  ٌْ  الَب َنيٌُِر اـــوَ 
 

ؼٌر أن موقؾ جرٌر فً الدفاع والرد ال ٌبدو أنه متكا على شعر المهاجم، أو أنه ٌتنصص على نص 

الخصم، فتراه ٌترك الخصم جانباً، وٌخترع شعره جدٌداً تبرز فٌه قدرته التً تظهره متفوقاً فً معانٌه 
 .وصوغ أفكاره، متضمناً الرد والتفنٌد لما ٌحتاجه متجاهالً ما قاله الخصم

وٌسعى جرٌر إلى توظٌؾ الفخر فً قصابده لدعم الهجاء وقهر خصمه فً إطار المقارنة بٌن مكارم 

: ومورث أبابه وانحطاط المهجو وقبح ماضٌه وأمجاده، فٌقول ٌفخر بقومه على الفرزدق
لََقد َ خَِم الَيَرفَدُ  أَبَّ َقوعً  

 ّدواــــعُ  إِها أَبا نا َوأَبوَك 

 الَة َوأَوَر وناـــَفأَوَرَ َك العَ 

 

ِعّدوَب الَعك   اِرَم لِخِسباِب ـــٌُ
 أَباَب الُعقِرفاُت ِعَب الِعرابِ 

َة ال ِ  ٌَ  بابِ ــِرباَط الَ ٌِل أَفنِ

 

: (41)وٌستند جرٌر فً فخره على تقصً أٌام كانت لقٌس ووقابع أخزي فٌها الفرزق ورهطه، فٌقول

ٌَجَعخوا  ُض ٌا اِبَب الَقٌِب َقٌساًة لِ  ُتَحضِّم
َك لَم َتشَهد لَقً  باًة ـــــــــطاًة َوحاجِ ــَكأَنَّ

َولَم َتشَهِد الَجوَنٌِب َوالِشعَب ها 

 الَصيا
وَم اللَ  ٌَ  رٍ ـــامِ ـٌداًة لِعـــفا ُكنُتم َ بــَو

اُم أَخــإِها عُ  ٌّ ِت األَ  اًة ــــَفٌَت داِرمــــدَّ
 

ومـــلَِقومِ   ٌَ وِم األَراقِِم ـــــــَك  ٌَ  اًة ِع لَ 
 َوَ عرَو بَب َ عرٍو إِه َد وا ٌا لَداِرمِ 

وَم َدٌِر الَجمــَوَشّداِت َقً ٌَ  اِجمِ ــــٍن 

 َد الخَهاِفمِ ـــيـُتم َ بــَوبِالَحفِب أَصَب 

اُم داِرمِ ـــفٌَك ٌا اِبَب ال َ ـــَوُتخ ٌّ  ٌِب أَ

 

وٌعتد جرٌر بذاته وٌصل إلى أعلى درجات المبالؽة، فً فخره على خصمه، فٌشبه نفسه بالدهر الذي ال 
: ٌطاوله شًء لٌلؽً خصمه وال ٌبقً له ما ٌفخر به، فٌقول فً عنفوان وؼضب

ٌُينً الَعوَت َوالَد ُر  الٌِد  ٌُطاِولُه   أَنا الَد ُر   َفِجئنً بِِع ِل الَد ِر َشٌئاًة 
 

  أما الصور الشعرٌة فقد ابتكر جرٌر صوراً شعرٌة موحٌة فً مهاجاته، وهذا الصور تجعل خٌال القارئ 

اإلضحاك : واسعاً ٌجول فً أعماق النص ٌتؤمل لوقت ؼٌر قصٌر، وتسعى تلك الصور لتحقق ؼاٌتٌن هما
والسخرٌة، كما أن معظم الصور الشعرٌة فً مهاجاة جرٌر تؤتً مستندة على الوصؾ والتعداد للسوءات، 

ومستندة كذلك على حشد من التشبٌهات بالحٌوانات كالقرود والخنازٌر والحمٌر وؼٌرها، ومن تلك 

: بؤقبح الصفات، فٌقول" جعثن"األوصاؾ قول جرٌر فً قصٌدة ٌصؾ فٌها أخت الفرزدق 

                                                           
 .60، ص2الكامل فً اللؽة واألدب، للمبرد، ج( 41)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

َنسٌُتم ُ قَر ِجع َِب َواِحَتَبٌُتم  

ٌَت َعوا ِ   ٌهاـُع ُركَبتَ ـَوَقد َدِع

 تا اــتبٌُت الخٌلَ تسخُ  إسك

تْ ـوح  ّط العنقريَّ بها ف رَّ

 الٍ ـــي   ـِ تنادي غالباًة وبب

 

 اِت ــِرَك بِالُحبـــــخــأاَل َتّباًة لِفَ  

 ِعَب التِبراِك لٌََن ِعَب الَصالةِ 
 راتِ ـــُب باكـكدأِب الترِك تخع

 اتِ ـــى أمِّم القيا والخٌّلُ عــــ ل

داتِ   لقْد أ فٌَت قوعَك فً النَّ

 

وقد تضمن النص أٌضاً كناٌات واستعارات وتشبٌهات قوٌة تصور هذه الفتاة ؼارقة فً الفاحشة، وتبٌت 

 .اللٌل تمارس المجون فً هٌبة قبٌحة
وفً هذه األوصاؾ مبالؽات تصل إلى حد القذؾ واإلسفاؾ، وخروج بالهجاء إلى الفحش الذي كان علٌه 

 .فً الشعر الجاهلً

وأما التشبٌهات فتؤتً فً صور ساخرة مضحكة وهو ٌصور من ٌهجوهم مرة بالحشرات وأخرى بالقرود، 
: وثالثة بالخنازٌر، ٌقول فً بنً وقبان
أَفرى بِِحخِعُكُم اليٌِاُش َفأَنُتُم  

 

 ِع لُ الَيراِش َغشٌَب ناَر الُعصَطخً  
 

: وٌقول فً آخرٌن مشبها الرجال بالجعالن والنساء بالقنافذ
أَّعا الِرجالُ َفِجعالٌب َونِسَوُتهُم  

 

 ِع لُ الَقنافِِه ال ُحسٌب َوال طٌُب  
 

: وشبه الشعراء الذٌن تعرضوا له بالثعالب العاوٌة التً أصابها فزع وقد كر علٌها أسد هصور
 َ وى الُشَعراُء َبعُضهُُم لَِبعٍض 

هُُم الَ عالُِب حً ى ــ ـــَب َتلــ َكأَنُّر
 

اُم  ــاَبهُُم اِنتِ ــيَّ َفَقد أَلـــــَ لَ  

 فً الَعرٌِب لَُه اِنتِحامُ  ِ َفبراًة 
 

والتشبٌهات فً هجاء جرٌر لم تكن جامدة بل تراها تجسد هٌبة مزرٌة نتٌجة حسن الصٌاؼة التً تدار فٌها 

المفردات، فلم ٌقتصر جرٌر بتشبٌه الفزدق بالقرد الذي ٌمارس الفاحشة بل تراه ٌبذل أقصى جهد فً حث 
: ؼٌره من القرود لفعل الزناء

ُه   أَعسى الَيَرفَدُ  ٌا َنواُر َكأَنَّ
 

ُحثُّر َ خى الِفناِء قُرودا   ٌَ  قِرٌد 
 

: وتراه ٌتخذ من الخنزٌر رمزاً لنصرانٌة األخطل التؽلبً إذ ٌحلو للفزدق أن ٌجعل الخنزٌر له مثالً 
إِبَّ األَُ ٌِطلَ ِ نفٌٌر أَطاَف بِِه  

 

 إِحدى الَدوا ً الَّتً ُت شى َوُتنَتَظُر  
 

ونرى لجرٌر ابتكارات تصوٌرٌة فً هجابه ٌتسع فٌها الخٌال إلى ماضً بعٌد وهو ٌتحدث عن لإم بنً 
: تٌم، فٌقول

ٍم   ٌْ ْنِفل ل ُم َت ٌَ عب األصالب 
 

ٌُ خ  والَعشٌِم    وفً األرحام 
 

وهذه صورة عجٌبة فعالً لها تؤثٌر مإلم فً نفس المهجو، وهو ٌصور رسوخ اللإم فً األصل اإلنسانً 

 .لهإالء جمٌعا واستقراره فً اإلرحام
وفً صورة أخرى للإم بنً نمٌر ٌصور جرٌر هذا اللإم اللصٌق بكبار القوم وفقهابهم لكنهم ٌحاولون 

تؽطٌته بمظهرهم الزابؾ، فهم ٌلبسون العمابم لٌظهروا بمظهر الوقار والرفعة بٌنما هم ٌخفون اللإم تحتها، 

: فٌقول على طرٌقة االستعارة المكنٌة
ُتَغّطً ُنَعٌٌر بِالَععائِِم لُ َعها  

 

ًُّر الَععائِِم   ٌَُغّطً الخُ َم َط  َوَكٌَف 
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 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

إن هذه األلفاظ التً ترسم تلك الصور جعلت لشعر جرٌر أثراً بالؽاً وهذا ما أدركه جرٌر لٌإكد أن شعره 

: كؤس مرة ٌسٌقها الشعراء، وٌذٌقهم مرارتها على طرٌق االستعارة التصرٌحٌة فٌقول
ةًة   أَ َددُت لِخُشَعراِء َكأساًة ُعرَّ

 

  ِ ندي ُع الُِطها الِسعاُم الُعنَقعُ  
 

: ومن الصور البدٌعة واالبتكارات المعنوٌة التً ٌخص فٌها الخٌال قول جرٌر فً بنً نمٌر
فخو وضعت فَِقاُح بنً ُنعٌر  

 

 ى َ َبِث الحدٌد إهاًة لََهاَبا ــــــلـع 
 

والحدٌد ال ٌذوب إال بنار مستعرة، فهذه صورة قبٌحة وكؤن فقاحهم أكٌار تنفخ ناراً تذٌب خبث الحدٌد، 
 .والتركٌب ٌحمل كناٌة تعرٌض تشٌر إلى امتالء بطونهم بالهواء، ومن ثم إخراج الروابح النتنة

 

 فاعلٌة هجاء جرٌر
  ٌرى بعض النقاد أن الهجاء الذي عرؾ به جرٌر فً شعره لم ٌكن ذلك الهجاء الفاحش وٌجعلونه هجاء 

وهذه الرإٌة قد تكون صاببة من حٌث نتابج الهجاء االجتماعٌة فهو ال . مشوباً بالعفة وأقرب إلى الهزل
ٌإدي إلى حروب ومنازعات وصراعات، لكن من حٌث اآلثار النفسٌة ٌعتبر هجاًء فاحشاً وفٌه تهكم 

 .وسخرٌة بالمهجو

ورؼم أن هناك بعض األخبار تنقل أن قبابل تركت مرابضها نتٌجة لهجاء جرٌر إال أن مثل هذه الرواٌات 
 .لربما خالطها شًء من المبالؽة وتبقى فً دابرة الممكن وال تقلل من شؤن هجاء جرٌر

 :لما هجا جرٌر بنً نمٌر بقوله: "ومن تلك الرواٌات أنه

ْرَف إنك عب نعٌر   فغضَّ الطَّ
 

ا بخغَت وال ِكالبا    فال كعبًة
 

أخذ بنو نمٌر ٌنتسبون إلى عامر بن َصْعَصَعة، وٌتجاوزون أباهم نمًٌرا إلى أبٌه، هرًبا من ذكر نمٌر 
مع أنهم كانوا قبل ذلك إذا سبل أحدهم ممن الرجل فخم لفظه . وفراًرا مما وسم به من الفضٌحة والوصمة

ومد صوته  
ا وأراد نبزه واإلساءة . من بنً نمٌر، وكانوا جمرة من جمرات العرب: وقال ًٌّ وكان أحدهم إذا رأى نمٌر

ممن :  وصار الرجل من بنً نمٌر إذا قٌل له،ؼمِّض وإال جاءك ما تكره، وهو إنشاد هذا البٌت: إلٌه قال له

 .(42)"من بنً عامر: الرجل؟ قال
ا، إال . وفً نمٌر شرؾ كثٌر: "قال الجاحظ ًٌ وهل أهلك عْنَزة، وجرًما، وُعكال، وسلوَل، وباهلة وؼن

وهل فضح . وهذه قبابل فٌها فضل كثٌر وبعض النقص، فمحق ذلك الفضل كله هجاء الشعراء !الهجاء؟

اد بن الحصٌن وولده، إال قول الشاعر  :الحبطات، مع شرؾ حسكة بن عتاب، وعبَّ
رأٌت الحعر عب شر العطاٌا  

 

  (43)"كعا الحبطات شر بنً تعٌم 
 

وقؾ الفرزدق على : "هجاء جرٌر فً ما أورده األصفهانً بقولهوٌبدو لنا ذلك األثر النفسً الذي أحدثه 

 أبً بمربد البصرة وهو ٌنشد قصٌدته التً هجا بها الراعً فلما بلػ إلى قوله 
ْرف إنك عب ُنَعٌر   فُغضَّ الطَّ

 

 باًة بخغت وال ِكالبا ـــــال َكعْ ــف 
 

 أقبل الفرزدق على رواٌته فقال ؼضه وهللا فال ٌجٌبه أبدا وال ٌفلح بعدها فلما بلػ إلى قوله  

ها                   ٌْ ...    بها َبَرٌل بجانِب إْسَكَت
  : وضع الفرزدق ٌده على فٌه وؼطى عنفقته فقال أبً

                                                           
 .68، ص17ج. م2001/ هـ1422 الطبعة الرابعة ، دار الساقً، جواد علً. ، دالمفصل فى تارٌخ العرب قبل اإلسالم (42)
 .576ص. البٌان والتبٌٌن (43)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

َكَعْنَيَقِة اليرفدِ  حٌب شاَبا                             

 اللهم أخزه وهللا لقد علمت حٌن بدأ بالبٌت أنه ال ٌقول ؼٌر هذا ولكن طمعت :فانصرؾ الفرزدق وهو ٌقول
 .(44)أال ٌؤبه فؽطٌت وجهً فما أؼنانً ذلك شٌبا

 وإذا كان الهجاء فً تلك الفترة األموٌة لم ٌعد بتلك الجدٌة التً كان علٌها فً العصر الجاهلً وتحوله إلى 

نوع من المرح والتسلٌة بٌن الخاصة والعامة، وباألخص فن النقابض، إال أن الهجاء مهما ٌكن فٌه مرارة 
ٌا بنً أمٌة، أحسابكم أنسابكم ال تعّرضوها :  بن مروانقال عبد الملك"وفٌه إذالل وانتقاص وإهانة حتى 

للهجاء، وإٌاكم وما سار به الشعر، فإّنه باٍق ما بقً الدهر؛ وهللّا ما ٌسّرنً أنً ُهجٌت بهذا البٌت وأن لً ما 

 :طلعت علٌه الشمس
ٌبٌتوب فً العشتى عالءًة بطونهم  

 

  (45)وجاراتهم غر ى ٌبتب  عائصا 
 

وكذلك كان هجاء جرٌر مإلماً وموجعاً وبقٌت آثاره فاعلة فً المهجو، فجرٌر كان ٌتوخى نزع الفضابل 

وأجود ما فً الهجاء أن ٌسلب اإلنسان الفضابل النفسٌة وما تركب من بعضها مع "والقٌم عن المهجوٌن 
الشٌطان الذي ٌلقً الشعر إلى جرٌر أطلقوا على - وفق المعتقد األسطوري-  حتى إن الرواة (46)"بعض

، وهذه التسمٌة تؤخذ بعداً نقدٌاً وتوحً بتفوق شعر جرٌر ووضعه فً قمة الشعر (47)"إبلٌس األبالٌس"

 .المإثر
، فً مقدمتهم الفرزدق واألخطل والراعً النمٌري والبعٌث بن (48)وقالوا بؤن جرٌر أسقط ثمانٌن شاعراً 

بشٌر والبلتع وسراقة البارقً والقرٌد، وقد أشار جرٌر إلى معاركه تلك فً شعره وتحدث عن ؼلبته لهم، 

: كمثل قوله
ةًة ــــاًة مُ ـــــراِء َكأنــأَ َددُت لِخُشعَ   رَّ

لُتهُم ـــتَّ ـ َ  ةٌ ــــاُ م تِسعَ ــــــَ اّل َنه

عواــانوا َكُعشَتِركٌَب لَمّ ــــــك ٌَ  ا با
نَتهوَب َو َ  ٌَ  ُ مءد َقَضٌُت َقضاـــأََف

 رَّ اــهاَ  الَيَرفَدُ  َواألَُ ٌِطلُ حَ 

 ةًة  ــاِع َ ِديَّ ــَولََقد َقَسعُت لِهي الِر 
ةًة   َولََقد َصَككُت َبنً الَيَدوَكِن َصكَّ

 

ا الِسعاُم الُعنَقُع  ـــهــِ ندي ُع الِطُ  
  َفاِسَتجَععوا أَو أَرَبعوَب َحَدوُتهُم

 َ ِسروا َوُشفَّ َ خٌَِهُم َفاِستوِضعوا

ٌَصطَ   عُ ـرٌَ  ناٍر َتسفَ ـــلوَب حَ ــأَم 
  ا الَبخَتعُ ــــــيُّر َوهاَ  ِعبــَوالباِر ِ 

 ًَّ  عُ ــــــــةًة ال ُتر َ ـــَوَتَركُت فٌِه َوِ 
ًَ ال ُ   عُ ـلَ ـَرٌُد األَلـــَفخَقوا َكعا لَقِ

 

: وفً الراعً النمٌري واسمه عبٌد بن حصٌن، ٌقول جرٌر
َقَرنُت الَعبَد َ بَد َبنً ُنَعٌٍر   

 

 َعَع الَقٌَنٌِب إِه ُغخِبا َو ابا  
 

:  والبعٌث وقد قال فٌه
َولََقد َوَسعُتَك ٌا َبعٌُث بَِعٌَسعً  

 

 َوَضغا الَيَرفَدُ  َتحَت َحدِّم الَكخَكِل  
 

: وعرادة وفٌه ٌقول
أَتانً َ ب َ راَدَة َقولُ سوٍء  

 

 َفال َوأَبً َ راَدَة عا أَصابا  
 

                                                           
 .37،38، ص8األؼانً، ج( 44)

 .والبٌت لؤلعشى. 160، ص2ج.م1978هـ 1398 بٌروت –  علً  القالً  دار الكتب العلمٌة، ألبًاألمالً فً لؽة العرب (45)

 .170العمدة فً محاسن الشعر البن رشٌق، ص( 46)

 .120، ص17المفصل فً تارٌخ العرب، جواد علً، ج: ٌنظر( 47)
 .91، ص1خزانة األدب للبؽدادي، ج: ٌنظر( 48)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

: وابن هندابة وفٌه ٌقول جرٌر

َظلَّ اِبُب ِ نداَبَة الَ ّراَء ُعبَتِركاًة  
 

ٌُنَدب إِلِسعاِد    ٌَروي لَِقٌٍب َولَم 
 

ؼٌر أنا ال نستطٌع حصرهم كلهم، وهل كان إسقاطهم بالتؽلب علٌهم أو كفهم عن قول الشعر أو عدم 

 التعرض لجرٌر بالهجاء؟
وٌتحدث جرٌر عن فاعلٌة قصابده فً القوم وتؤثٌرها الموجع، مشبهاً لها بالسٌوؾ تارة تجدع األنوؾ، 

: وتطؤ بؤقدامها الهامات، وتارة أخرى بؤنها عذاب سقط على القوم، كما فً قوله

 اِشعاًة ـَب ُع ــإِبَّ الَقصائَِد َقد َجَدع
ًَ َقد َ ٌٌَِت بَِنقِضها  َولَقوا َ واِص

 

ٌُخ َ   ٌُناُر ـُم َنس ُ ــبِالُسمِّم    ا َو
 َولََقد ُنقِضَت َفعا بَِك اِستِعرارُ 

 

 :وٌقول
 إِبَّ الَقصائَِد َقد َوِطئَب ُعجاِشعاًة 

 

 َوَوِطئَب َتغخَِب عا لَها ِعب فاِجرِ  
 

 :وٌقول
ًَ َقد أُِعرَّ َعرٌُر ا   إِبَّ الَقوافِ

 

 لَِبنً َفَدوَكَن إِه َجَد َب ِ قاال  
 

وٌمكن أن نضٌؾ عامالً آخر ساعد فً فاعلٌة الهجاء وأثره النفسً، تمثل فً فنٌة األداء الشعري الذي كان 
ال ٌزال فً العصر األموي امتداداً للعصر ىالجاهلً، حٌث ٌلقى فٌه الشعر مشافهة، وتعمل فٌه مدرسة 

 .الرواٌة الشفهٌة، وٌتناقله الناس سماعاً 

فجرٌر مثل ؼٌره من شعراء عصره كان ٌنشد الشعر فً سوق المربد، حٌث المنتدى الرسمً لتلك 
المهاجاة، فٌحرص علٌة القوم وعامتهم على سماع كل جدٌد من أشعار الشعراء الثالثة وؼٌرهم، فجرٌر 

 :ٌتحدث عن ذلك وٌقول
 ساَر الَقصائُِد َواِسَتَبحَب ُعجاِشعاًة 

َفلـإِبَّ الَقل ٌَ  اًة ــَب َسوائِ ــائَِد لَب 
 

 عا َبٌَب ِعصَر إِلى َجنوِب َوباِر  
َم ن  اريـبَِحدٌِث ِجع َِب عا َتَرنَّ

 

 

وتجد من لم ٌتاح له الحضور وسماع الشعر مباشرة فً تلك الجلسات، ٌسال من حضر، وبالذات عن ما 

وردت الٌوم المربد قصٌدة لجرٌر، : أن رجالً دخل مجلساً وفٌه الفرزدق، فقال: (49)فقٌل. حملته من هجاء

فً ابن لجؤ : ففٌمن؟ قال: لٌست فٌك ٌا أبا فراس قال:  الرجلتناشدها الناس، فامتقع لون الفرزدق، فقال له

 :ما هما؟ فؤنشده: نعم، علقت منها ببٌتٌن، قال: أحفظت منها شٌباً؟ قال: التٌمً، قال

ٌم فعاناًة بِعِ  ٌْ َرْت َت ٍة ـــلئِْب ُ عِّم  فَّ
ةٍ  ْضَغَعبَّ الخٌُث ُ ْكالًة بِِعرَّ ٌَ  فال 

 

ْت تٌٌم ُحَداءًة َ َصْبَصبا   ٌَ  لَقد ُحِد
َبا ٌَّ وَب الَيِرٌَن الُعَن َشعُّر ٌَ  وُ ْكلٌ 

 

. هذه العوامل جعلت من هجاء جرٌر بالػ التؤثٌر حتى فً أولبك الذٌن ٌمتلكون ناصٌة الشعر من أقرانه
بعض رواة قٌس وعلمابهم كان الراعً فحل مضر حتى ضؽمه اللٌث ٌعنً جرٌرا  قال "

 قال أبو البٌداء مر راكب ٌتؽنى و  
 و او  وى عب غٌر شىء رعٌته 

  اــــواه الرواة كأبــــروج بأفـخ
 

 طر الدعا  ــٌة أسبابها ت ـــبقا  
 دوانى إها  ف صععا  ـــقرا  ب

 

                                                           
 .376، ص2ج. طبقات فحول الشعراء (49)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 وهللا لو اجتمعت الجن واإلنس على : قال، جرٌر: قال؟ لمن البٌتان:فسمعه الراعً فؤتبعه رسوال فقال

 وإنما ٌعنً . وٌحكم أالُم على أن ٌؽلبنً مثل هذا: ثم قال لمن حضر،صاحب هذٌن البٌتٌن ما أؼنوا فٌه شٌبا
 .(50)"جرٌر

ونجد عدداً من أبٌات الشعر لدى جرٌر تسٌر مسار المثل والحكمة، ٌحكٌها الناس وتشٌع فً مناسبات 

مشابهة، كما فً البٌت الشعري الذي قاله جرٌر رداً على الفرزدق الذي توعد مربعاً بالقتل عندما وجده 
 :ٌحفظ شعر جرٌر، فقال جرٌر متهكماً 

قُتلُ َعرَبعاًة  ٌَ  َفَ َم الَيَرفَدُ  أَب َس
 

 (51)أَبِشر بِطوِل َسالَعٍة ٌا َعرَبعُ  
 

وقد تضمن البٌت تهكماً شدٌداً وتمثل به كثٌر من الخلفاء واألمراء لما ٌحمله من ظرافة وسخرٌة 
 .بالمخاطب

قالت بنو وقد تحدثت كتب األدب أن هجاء جرٌر أثر على األفراد وعلى القبابل بمجموع أفرادها، حتى 
 : ما هجٌنا بشعر أشد علٌنا من قول جرٌر(52)مشاجع

 وبرحرحاَب غداَة كّبلَ ععبد 
 

 نكحْت نسا  ُم بغٌِر عهوِر  
 

وهكذا أعلن جرٌر حربه وشن هجومه على كل من وقؾ مع الفرزدق أو ساند خصومه من الشعراء، سواء 

 أن ٌنشدهم شعراً فً مسجدهم،لفرزدق  قبٌلة بنو الهجٌم لما سمحوا ل(53)أكانوا أفراداً أم قبابل، فٌروى أن

 ٌا هذا اتق هللا فإن هذا :وبلػ ذلك جرٌرا فؤتاهم من الؽد لٌنشدهم كما أنشدهم الفرزدق فقال له شٌخ منهم

  : أقررتم للفرزدق ومنعتمونً وخرج مؽضبا وهو ٌقول: فقال جرٌر،المسجد إنما بنً لذكر هللا والصالة

 َم قبٌخٌة عخعونٌة ــيْ ــإّب الهُ َ 
ٌَسَععوب بأكخٍة أو َشْربةٍ   لو 

 مْ ــُم وبناتِهـٌب بنٌهــأبِّمطـعت
 

  ُحلُّر الخِّمَحى عتشابهو األلوابِ  
  جْعُعهم بُععابِ  بُعَعاَب أضحى

 ُصعَر ال دوِد لرٌِ  كلِّم ُد ابِ 
 

ونتٌجة لهذا الهجاء الذي ضرب به جرٌر كل حدب وصوب لقً العدٌد من التهدٌدات وربما المحاوالت 
 :لقتله، ومن ذلك قوله لعطٌة الحنٌفً

 إب الٌعاعة أضحت ال أنٌن بها 
 

 إال حنٌية تيسو فً عناحٌها  
 

ٌا جرٌر إنك قد عرفت نصرة الفخم وإن لً سٌفاً ٌختصم الجزور فوهللا : لقٌه عطٌة بن دعبل الحنفً فقالؾ
 .(54)"ال أنطق بعد هذا، فؤعؾ هذه المرة: فقال. لبن عدت لهجاء قومً ألسٌلنه منك بشرطٌن

وقد عمل جرٌر على استؽالل عدد من الحوادث والقضاٌا تجاه خصومه فً الهجاء، وأخذت حٌزاً واسعاً 
 :فً شعره، وهً

 .حادثة ؼدر قبٌلة مجاشع بالزبٌر بن العوام -

 .حادثة نبو سٌؾ الفرزدق عند ضرب أسٌر رومً -
 .مجون الفرزدق وفسقه -
 .حادثة جعثن أخت الفرزدق مع ابن مرة -

                                                           
 .437، ص2نفسه، ج( 50)

 .105ص. بٌروت– دار مكتبة الحٌاة ، حسن األمٌن: تحقٌق ، ألبً منصور الثعالبً، خاص الخاص (51)

 .72دٌوان المعانً، ألبً هالل العسكري، ص( 52)

 .57، ص8األؼانً، ج: ٌنظر( 53)
 .177 محاضرات األدباء، الراؼب األصفهانً، ص(54)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 .مهنة الفرزدق وأبٌه -
 .نصرانٌة األخطل وأكله لحم الخنزٌر وشربه الخمر -
 .انتصار قٌس على تؽلب -

 .إذ تكررت هذه القضاٌا فً قصابد جرٌر، ولم ٌترك مناسبة إال وذكرها تصرٌحا أو وتلمٌحاً 
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 

 تحلٌل نصٌن هجابٌٌن لجرٌر
بعد اإلستعراض والنقاش لقضٌا عدٌدة فً هجاء جرٌر ٌجدر أن نقؾ على نصٌن مطولٌن من نقابض 

جرٌر بالتحلٌل العام لنرى كٌؾ أدار جرٌر مهاجاته الصاخبة، ونتعرؾ على أسلوبه الفنً، والبناء العام 
 .لقصابد المناقضات، وموقع الهجاء فٌها

 

 (55)النص األول
 اللَِك الَعَطُر ــــــقُل لِخِدٌاِر َسقى أَط

ٌَسَتبُّر وابِخُهُ ــــــــأُسقٌِت ُعحَتفِ   الًة 

ٌُقاِرُبهُ ـــــــــإِِه الَفعاُب َفم  اٌب ال 
 إِبَّ اليُ اَد َعَع الُظعِب الَّتً َبَكَرت

 لُت لَهُمــــقالوا لََعخََّك َعحفوٌب َف ُ 

وَم َغَدوا ٌَ  إِبَّ الَ خٌَط أََجدَّ الََبٌَب 
 لَّعا َتَرفََّع ِعب َ ٌِ  الَجنوِب لَهُم

 ِعب ُكلِّم أَصَهَب أَسرى فً َ قٌَقتِهِ 

َجها  ُبفلٌ َكأَبَّ الُكَحٌلَ الِصرَف َضرَّ
 أَبَصرَب أَبَّ ُظهوَر األَرِض  ائَِجةٌ 
ًِّم إِه ُرفَِعت  َ ل ُتبِصراِب ُحعولَ الَح

ٌَف ى الَدوَم أَو ُظُعناًة   قالوا َنرى اآللَ 
هٌ ُ  ٌَ  ِفلَةٍ ــب داٍر َوَعبـــَك مِ ـــعاها 

ًِّم َفاِبَتَكروا  نادى الُعنادي بَِبٌِب الَح

 رواـــحاَهرُت َبٌَنهُُم بِاألَعِن إِه َبكَ 
 َقةٍ ـــَكم دوَنهُم ِعب ُهرى تٌٍه ُعَ فِّم 

اِم هي َن َ ــفَ ــخــإِّنا بِطِ  ٌّ  بٍ ــَة أَو أَ

ٌُخ ٌَربوٍع َفواِرُسهُمــــلَم  لَ   ِف أَوَّ
 سائِل َتعٌعاًة َوَبكراًة َ ب َفواِرِسنا

 

 َقد ِ جِت َشوقاًة َوعاها َتنَيُع الِهَكُر  
 وُبُه ِدَررُ ــــالًة ُعرَ ِعناًة لَ ــأَو  اطِ 

 َ ها الَفعاُب َوإِه فً َوحِشِه ِغَررُ 

 ِعب هي ُطخوٍح َوحالَت دوَنها الُبَصرُ 

 َ خّوا الَعالَعَة ال َشكوى َوال ِ َهرُ 

 ِعب داَرِة الَجأِب إِه أَحداُجهُم ُفَعرُ 

 َرّدوا الِجعالَ إِلِصعاٍد َوعا اِنَحَدروا

َر الَوَبرُ  ٌِّم  َنسٌ  ِعَب الَروِض َحّتى ُط

خقى َرجَعها الَقَصرُ  ٌَ  َحٌُث الَعناِكُب 

ٌُرى ِسَررُ   َوَقخََّل الَرطُب إاِّل أَب 

ًٌّ بَِغٌِر َ باِء الَعوِصِل اِ َتَدروا  َح

 ٌا ُبعَد َعنَظِرِ م هاَك الَّهي َنَظروا

 أَم عا ُبكاُ َك إِه جٌراُنَك اِبَتَكروا
 ِعّنا ُبكوراًة َفعا اِرتابوا َوعا اِنَتَظروا

نَيُع اإلِشياُ  َوال َ  ٌَ  َهرُ ـــِعّنا َوعا 
نَش ُّر َ ب َعجهولِها الَبَصرُ  ٌَ كاُد  ٌَ 

 ا اِلَتيَِّت الُعَهرُ ــــنِعَم الَيواِرُن لَمّ 

ٌُقالُ لَهُ   اّل إِها اِفَتَ رواــــم كَ ـــَوال 
 ِة الَكَدرُ ــــلَّ ــحٌَب اِلَتقى بِإٌِاِد ال ُ 

 

 

ٌَربوٍع بِهي َنجٍب   لَوال َفواِرُن 
ٌُشُووا َفواِرَسها  إِب طاَردوا الَ ٌلَ لَم 

 َنحُب اِجَتَبٌنا ِحٌاَض الَعجِد ُعتَرَ ةًة  
َك عا ُترج  ى ُظالَعُتناــــــإِّنا َوأُعُّر

 َتخقى َتعٌعاًة إِها  اَضت قُروُعهُمُ 

 َ ل َتعِرفوَب بِهي َبهدى َفواِرَسنا
َجها  الضاِربٌَب إِها عا الَ ٌلُ َضرَّ
 هُ ـــإِبَّ الهَُهٌلَ بِهي َبهدى َتداَركَ 

 ُم  ـــــأَرجو لَِتغخَِب إِه َغبَّت أُعوُرهُ 

ًَّ الِورُد َوالَصَدُر    ضاَ  الَطرٌُ  َوَ 
 أَو واَقيوا  اَنقوا األَبطالَ َفاِ ُتِصروا

ٌُ الِط َصيَو ا َكَدرُ   ِعب َحوَعٍة لَم 
 ِ نَد الِحياِظ َوعا فً َ ظِعنا َ َورُ 

 َحوَم الُبحوِر َوكاَنت َغعَرةًة ُجسروا

وَم الهَُهٌِل بِأٌَدي الَقوِم ُعقتَ   َسرُ ـــٌَ

 َبرُ ــَوقُع الَقنا َواِلَتقى ِعب َفوقِها الغَ 

 ب َنجداتِِه الَظَيرُ ــــــــدَّ مِ ـلٌٌَث إِها شَ 

ٌُباِرَك فً األَعِر الَّ   هي اِئَتَعرواـــأاَّل 

                                                           
 .196ص. دٌوان جرٌر( 55)
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 ُ مـ اَبت َبنو َتغخٍِب إِه َضلَّ فاِرطُ 

 الظاِ نوَب َ خى الَععٌاِء إِب َظَعنوا
 ُ مـــرِّم ُ ــــَوعا َرضٌُتم أِلَجساٍد ُت َ 
 َدُ مُ ـــــــاآلِكخوَب َ بٌَث الفاِد َوح

 ٌَحعً الَّهٌَب بَِبطحاَوي ِعنىًة َحَسبً
 أَ طوا ُ َفٌَعَة َواألَنصاَر ُحكَعهُُم  

 ةٌ ــــــبَ ــ ُّر َعغضَ ـــإِّنً َرئٌُتُكُم َوال َ 

ٌَُرّدوَب َسرَح ال َ  ةًة ــــَقوعاًة  ٌَ  وِم  اِد
 اَف بِهِ ـــــــإِبَّ األَُ ٌِطلَ ِ نفٌٌر أَط

 قادوا إِلٌَُكم ُصدوَر الَ ٌِل ُععخَِعةًة 

 ب ُترى أََبداًة ـــــكاَنت َوقائُِع قُخنا لَ 
 َحّتى َسِععُت بِِ نفٌٍر َضغا َجَف اًة 

 

 َد ُعبَتَدرُ ـــَحوَض الَعكاِرِم إِبَّ الَع 

 ا الَ َبرُ ــَوالسائِخوَب بَِظهِر الَغٌِب م

َقت أَرواَحهُم َسَقرُ   فً الناِر إِه َحرَّ

 رُ ـــــُم الَ مَ ـــَوالناِفلوَب إِها واراهُ 

ٌُسقى بِها الَعَطرُ   تِخَك الُوجوهُ الَّتً 
َف بِاألَنصاِر مَ   ب َنَصرواــَوَللَاُ َ فَّ

ٌُهَكَر الَجّحاُف أَو ُفَفرُ   َت َفوَب أَب 

ٌُطَرُد الَعَكرُ   ُشعَث الَنواصً إِها عا 
 إِحدى الَدوا ً الَّتً ُت شى َوُتنَتَظرُ 

  ا َفَورُ ـــَتغشى الِطعاَب َوفً أَ طافِ 

 ا َ ٌٌب َوال أََ رُ ــــب َتغخٍِب َبعَدهــــــمِ 
 ِعنهُم َفقُخُت أَرى األَعواَت َقد ُنِشروا

 

 

 هُ ــــاٍء َوأأَلَمُ ـــــُ م َشرُّر أَحً أَحٌا
كوُب إِها َصلّ  ٌَ  وا أَهاُنهُُم  ـــِرجٌن 

 َفعا َعَنعُتم َغداَة البِشِر نِسَوَتُكم
 

 اَءَتهُ ـــــــاٍب َ بــأَسخَعُتُم ُكلَّ ُعجت

ٌُ يً َبعَض َسوأَتُِكم  َ اّل َسَكنُتم َف
 ٌا اِبَب الَ بٌَ ِة رٌحاًة َعب َ َدلَت بِنا

 ُكمُ ــَقٌٌن َوِ نِدُف أَ لُ الَعجِد َقبلَ 

 عوتوا ِعَب الَغٌِظ َغّعاًة فً َجفٌَرتُِكم
 عا ُ دَّ َقوٌم َوإِب َ ّفوا َوإِب َكَرعوا
 َنرضى َ ِب َللَاِ أَبَّ الناَن َقد َ خِعوا

 ا ٌهاـــــت َعنــَّ َوعا لَِتغخَِب إِب َ د
ٌَعـِ و َتغلـاَنت َببــك ُ ُم  ـــٍب ال   لُ َجدُّر

 ُرُ مــــُصبَّت َ خٌَِهم َ قٌٌم عا ُتناظِ 

 َتهجوَب َقٌساًة َوَقد َجّهوا َدوابَِرُكم
 مُ ــكُ ـــــا لَ ـــإِّنً َنَيٌُتَك َ ب َنجٍد َفم

 َتخقى األَُ ٌِطلَ فً َركٍب َعطاِرفُهُم

 َوَتهُ ــالضاِحكٌَب إِلى الِ نفٌِر َشه
 َوالُعقِر ٌَب َ خى الِ نفٌِر َعٌِسَرُ م

 َب َتجَهُرهُ ــٌم حًــــيُّر لَئًــبِ ــَوالَتغلِ 

 روأَُتهُ ــــيُّر إِها َتعَّت مُ ـــبِ ـــَوالَتغلَ 
 بٌ ــــنِسواُب َتغخَِب ال ِحخٌم َوال َحنَ 

ٌَرضى َرسولُ َللَاِ دٌَنهُُم    عا كاَب 

 جاَء الَرسولُ بِدٌِب الَح ِّم َفاِنَتَك وا

 وتاُ م إِها قُبِروا ــُظ مَ ـــَواألَرُض َتخفُ  
ٌَدروَب عا الُسَورُ   َقرُع الَنواقٌِن ال 

 لَ عا َصَبرواــَوال َصَبرُتم لَِقٌٍن ِعث

 
 رَبٌِب ُتبَتَقرُ ـــَرِة ال ُ ــضَ ــلَّ ُعخــــَوكُ 

ٌُغَ  رُ ـــُم  ِ ـــــالكُ ــتــُر فً  َ ــــــَّ إِه ال  ٌَ 

 رواـأَم َعب َجَعخَت إِلى َقٌٍن إِها َهخَ 

 م َ َطرُ ـم َوال أَنُتم لَهُ ـِ م إِلٌَهــــــلَستُ 

قَطعوا َبطَب واٍد دوبَ ـلَ  ٌَ  رُ ـهُ ُعضَ ـم 
 ا اِفَتَ رواـإاِّل اِفَتَ رنا بَِح ٍّد َفوَ  م

ٌُياخِ ــأَب لَ   ِه َبَشرُ ـَرنا ِعب َ خ ِ ـــب 

ٌُضًُء َوال َشعٌن َوال  َ   رُ ـــمَ ـَنجٌم 
 َكالُعهخَكٌَب بِهي األَحقاِف إِه َدَعروا

 ُم بِالحاِصِب الَقَدرُ ـــــى أَصاَبهُ ــَحتّ 

 اَك األَوُن َوالَنِعرُ ـــَحّتى أََ فَّ َحل

ِه َحَجرُ ــــــــٌد َومــَن  ٌِّم  الََك ِعب غوِر

 َبرُ  الَعباِء َوعا َحّجوا َوعا اِ َتَعروا

 ت تِخَك أَفوا اًة إِها اِكَتَشرواـــٌا قُبِّم َ 

َسروا ٌَ  بِئَن الَجفوُر َوبِئَن الَقوُم إِه 

ٌُ تَ ـــٌم حًـــــيُّر لَئًــلِبِ ــَوالَتغ  َبرُ ـــَب 

ٌَسوُ  ِركاَب الَقوِم ُع َتَجرُ ــــــَ ب  ٌد 
 رُ ـــــَ فـالٌ َوال دٌٌب َوال خَ ــمــــَوال جَ 
ًِّم   رُ ـــــمَ ـٍر َوال عُ ـــباِب أَبو َبكــــَوالَط

ٌَضٌُر َرن  رواـــولَ َللَاِ أَب َكفَ ـَوَ ل 
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ُ َب إِبَّ اللــٌا ُ فَر َتغلِ    َم حالََيُكمــ

 َتَسرَبخوا الخُ َم َ خقاًة ِعب ُجخوِدِ ُم  
 ٍر إِها َبِطنواـــٌَب َبنً َبكــــالشاتِم

 

عتَ ــعا داَم فً م ٌَ  َصرُ ـاِردٌَب الَفٌُت 

َفرواـــــــُ مَّ اِرَتدوا بِ ٌِاِب اللُ    ِم َواِتَّ
 ٌَب إِلى َبكٍر إِها اِفَتَقرواـــَوالجانِ 

 

هذه القصٌدة فً األساس هً إحدى نقابض جرٌر جاءت رداً على نقٌضة األخطل الرابٌة التً هجاء فٌها   
: جرٌر بشدة ومطلعها

 َ فَّ الَقطٌُب َفراحوا ِعنَك أَو َبَكروا
 

ُر   ٌَ  َوأَفَ َجتهُم َنوىًة فً َصرفِها ِغ
 

 
ٌصفهم باألؼنام وٌصؾ الرجال بالفاحشة ؼدانة بن ٌربوع، إخوة كلٌب،ومما ذكره األخطل فً هجابه لقبٌلة 

: ، وٌلصق  بنسابهم الرذابل والفحش، فٌقول، والخبث والجشع والبخل
ٌَربوٍع َفخًَ  م ــَن لَهُ ـــأَّعا ُكخٌَُب بُب 

ٌَقض  َرُ مُ ــي الناُن أَمــُعَ خَّيوَب َو

عوَب بِأَ قاِر الِحً  اـاِض َفمـــــُعخَطَّ
 بِئَن الُصحاةُ َوبِئَن الَشرُب ُشرُبهُمُ 

 ةٍ ـــاِحشَ ــــلُّر فـــَقوٌم َتناَ ت إِلٌَِهم كُ 

 مُ ـَدهُ ـــــوَب َ بٌَث الفاِد َوحـــاآلِكل
مَ ـــر  ُ ــــَواِهكُ   ةًة ــــداَنَة ِ ّداناًة ُعَفنَّ

 َتعهي إِها َسُ َنت فً قُبِل أَدُرِ ها

 يٍء َعكاَنهُمُ ـــي شَ ـــــَوعا ُغداَنُة ف
 ُصيُر الخِحى ِعب َوقوِد األَدِ ناِت إِها

َسةٍ ـــــوٍد مُ ـــى نــــُ مَّ اإلٌِاُب إِل  َدنَّ

ٌُحالِ   فُهُمــــَقد أَقَسَم الَعجُد َحّقاًة ال 
 

 َدُر ــــــِ نَد الَعكاِرِم ال ِورٌد َوال لَ  
 َوُ م بَِغٌٍب َوفً َ عٌاَء عا َشَعروا

نفَ  ًٍّد فٌِهِم أََ رُ ــــــــكُّر مِ ــــٌَ  ب داِرِع

 رى فٌِهِم الُعّفاُء َوالَسَكرُ ــــإِها جَ 

ٍة ُسبَّت بِها ــــلُّر ُعخــــَوكُ  ٌَ  ُعَضرُ  ِف

 َوالسائِخوَب بَِظهِر الَغٌِب عا الَ َبرُ 

رُ ـــَ ِعَب الَحب ٌَ  لَِّ  ُتبنى َحولَها الِص

 َطرُ ـــ ا المَ ــــــــا َبلَّ ـــَوَتفَرئِمُّر إِها م

 أَلحابِسو الشاِء َحّتى َتيُضلَ الُسَ رُ 

 ِررُ ـِرفاَد َوَكفَّ الحالِِب ال َ ــــَردَّ ال

ِت البُ ــــم  َقرُ ــا َتسَتِحمُّر إِها عا اِحَتكَّ

ٌُحالَِف َبطَب الراحَ   ِة الَشَعرُ ـــَحّتى 

 
 

وقصٌدة جرٌر سارت فً أسلوبها الفنً وبنٌتها العامة وفق تقلٌد القصٌدة الجاهلٌة، فً وقوفها على الدٌار 

ؼٌر أن جرٌر ٌبدو فً هذه المقدمة . والطلل، ووصؾ الرحلة وؼٌر ذلك من عناصر المقدمة المعروفة
رقٌق اللفظ، ذا عاطفة حزٌنة تجهش بذكرٌات الزمان، مع خطوات الظعن وتماٌل الركب السابر ببطء، 

وكل ما حوله ٌهٌج األشجان، وهو ٌرى البعد الزمانً والبعد المكانً المجهول الذي ٌؽٌب الحبٌب أو 

 .المفقود
وٌستمر بهذا الوصؾ العاطفً الجٌاش مصحوباً بالؽزل الطروب، وكؤن هذه المقدمة أؼنٌة لحنها ٌجري 

 .دون مؽٍن ٌؽنٌها لعذوبة ألفاظها

   ثم نراه ٌنتقل انتقاالً هادباً بكل إنسٌاب إلى االفتخار بٌربوع، وٌتحدث عن البطوالت والفوارس والمآثر 
: ومن هنا ٌبدأ الهجاء بنفً أمجاد اآلخر فً سٌاق الفخر وما أثبته لذاته. واألمجاد التً ال ٌرى لها مثٌالً 

َك عا ُترج  نا ـى ُظالَعتُ ــــــإِّنا َوأُعُّر

 َتخقى َتعٌعاًة إِها  اَضت قُروُعهُمُ 
 

 ي َ ظِعنا َ َوُر ــِ نَد الِحياِظ َوعا ف 

 َحوَم الُبحوِر َوكاَنت َغعَرةًة ُجسروا
 

وٌستمر فً هجومه الالذع على قبٌلة تؽلب وٌسوق حشدا من المعاٌب والصفات القبٌحة ٌصم القبٌلة بها 

كما .وٌذكر شاعرها األخطل وٌصفه بالخنزٌر فً إشارة إلى عقٌدته النصرانٌة التً ال تحرم هذا الحٌوان
تعرض لعقٌدته الفاسدة وضرب النواقٌس وعدم احترام هذه القبٌلة وشاعرها للقٌم والمثل الفاضلة وخاصة 
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 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

التً جاء بها اإلسالم، وٌتواصل بهذا األسلوب الهجابً القوي إلى آخر القصٌدة موجها حدٌثه عن قبٌلة 

تؽلب واألخطل دون أن ٌشٌر إلى آخرٌن ٌقصدهم بالهجاء كالفرزدق مثالً، فالقصٌدة أعدت فً األساس رداً 
 .على األخطل وقصٌدته

لقد اختار جرٌر لقصٌدته لؽة رصٌنة ومتٌنة ذات أبعاد داللٌة جدٌة، مستخدماً أسلوب الوصؾ والمقارنة 

أحٌاناً، واعتمد  فً معظمها على الجملة الخبرٌة بقصد إعطاء المخاطب قدراً كبٌراً من أخبار قبٌلة تؽلب 
 .وشاعرها األخطل وما تنطوي علٌه حالتها من سوء، ولم تؤت األسالٌب اإلنشابٌة إال لماما

وهو ٌمثل الوقع الصارم وقد " مستفعلن فعلن"  إٌقاع القصٌدة قام على بحر البسٌط ذي التفعٌلة المزدوجة 

تناسب تماما مع موضوع القصٌدة ومع دالالتها القوٌة، فالبسٌط من األوزان العروضٌة التً تالبم 
موضوعات الفخر والهجاء وكذا المدٌح، وهً معانً فخمة ٌإطرها هذا الوزن وٌستوعبها فتجري فٌه بكل 

وتؤتً القافٌة بروي الراء المرفوعة المطلقة، لتشكل ثنابٌاً إٌقاعٌا رابعا مع وزن البسٌط، .سهولة وٌسر

وحرؾ الراء كثر استخدامه روٌاً فً الشعر القدٌم والحدٌث لما ٌحدثه من رنة ساحرة تستعذبها األذن، 
وتهتز لوقعها المشاعر، وهً بوقعها القوي تحدث تنبٌها داللٌاً، لٌستوعب الذهن المعنى بكل وضوح كما 

 فً أبٌات هذه 

الذكر البصر، بشر، القمر، انحدروا، : القصٌدة، فنرى فً القافٌة مفردات متنوعة ما بٌن أسم وفعل مثل
 ...كفروا 

 .فكان بذلك إٌقاع القصٌدة إٌقاعاً متالحماً مع لؽة القصٌدة وداللتها

 (56)النل ال انً
 ابا ـــاِهلَ َوالِعتـــأَقِخًّ الخَوَم ع

ُر أَه َك عا َتَهكَّ  دٍ ــــلَ َن ـــــأََجدِّم

 َبخى َفاِرَفضَّ َدعُعَك َغٌَر َنفرٍ 
 َة أَهِر اتٍ ــــَو اَج الَبرُ  لٌَلَ 

 َفقُخُت بِحاَجٍة َوَطَوٌُت أُ رى

ك ٌَ  اُد ِعنهُ ــــَوَوجٍد َقد َطَوٌُت 
 عا َشَيتناـــــَسأَلنا ا الِشياَء فَ 

 اِوُر َدٌَر أَروىــــلََشّتاَب الُع 

  اـــأَسٌخَُة َععقِِد الِسعَطٌِب ِعب
  ا بِِسرٍّد ـــــَوال َتعشً الخِئاُم لَ 
 ب فُ اديــأَباَحت أُمُّر َحفَرَة مِ 

 الٍ ـــَعتى أُهَكر بِ وِر َبنً ِ  
 اًة ـــــــإِها القى َبنو َوقباَب َغمّ 

 أَبى لً عا َعضى لً فً َتعٌمٍ 

ٌَصٌُر أَبوهُ َقً  ناًة ـــَسَتعخَُم َعب 
 اًة ـــــأََ عخََبَة الَيواِرِن أَو ِرٌاح
َة َر َط َسل ٌَّ  عىــَكأَبَّ َبنً ُطَه

اًة ــــــــَفال َوأَبٌَك عا الَقٌُت حَ  ٌّ 
 فَّ ِعّناـــــَوعا َوَجَد الُعخوُك أَعَ 

 َوقولً إِب أََصبُت لََقد أَصابا  
اًة طالَ عا اِنَتَظروا اإلٌِابا ٌّ  َوَح

نَت بِالنَ  ٌَّ  َرِب الِطباباـــَكعا َ 

 ا َتسَتطٌُع لَُه ِطالبَ ــوىًة مــهَ 

 ُ عا اِكتِئاباــيَّ َبٌبَ ــاَج َ لَ ــَفه

خَتهِ  ٌَ  ُب اِلتِهاباــَضعٌُر الَقخِب 

تنا الَعواِ َد َوالخِ   الباـــــَوَعنَّ

 ناباـَوَعب َسَكَب الَسخٌخََة َوال ِ 

ا َحٌُث َتعَتقُِد ال ِ  ٌّ  اباــــ ــَوَر
 اباـــَوال ُتهدي لِجاَرتِها الِسب
 اباــــِشعاَب الُحبِّم إِبَّ لَُه ِشع

َب فً ُوجوِ ِهِم اِكتِ  ٌَّ  ئاباــــَتَب
 َشَددُت َ خى أُنوفِِهِم الِعصابا
 َوفً َفرَ ً ُ َفٌَعَة أَب أُ ابا

 َوَعب ُ ِرَفت َقصائُِدهُ اِجتِالبا
َة َوالِ ش ٌَّ  اباـــَ َدلَت بِِهم ُطَه
ٌَرعً كِ   الباـــِحجاَرةُ  اِرٍا 

ٌَربوٍع إِها َرَفعوا الُع   اباــــَك
 َوأَسَرَع ِعب َفواِرِسنا اِستِالبا

                                                           
 .58نفسه ص( 56)
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 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 الخٍ ـَوَنحُب الحاِكعوَب َ خى  ُ 

وَم هي َنَجٍب ِحم ٌَ  اناـــَحَعٌنا 
 اتٌ ـــــلَنا َتحَت الَعحاِعِل سابِغ
 لكٍ ـــــَوهي تاٍج لَُه َ َرفاُت مُ 

 الٍ ـــــ ــــأاَل َقَبَ  اإلِلَُه َبنً عِ 
 ٌِر َبِرئُت ِعنُكمــــأَجٌراَب الُفبَ 

 اًة َكرٌعاًة ـــــلََقد َغرَّ القٌُوُب َدم

 ٌلٍ ـــَوَقد َقِعَست ُظهوُرُ ُم بِخَ 
 مــَ الَم َتقاَ سوَب َوَقد َد اكُ 
 واـــَتَعّشوا ِعب َ فٌِرِ ُم َفنام

 أََتنَسوَب الُفَبٌَر َوَر َط َ وفٍ 
 ٌطاًة ــَو وُر ُعجاِشٍع َتَركوا لَ 

 َوأَضُبُع هي َععاِرَك َقد َ خِعُتم

 ولٌ  ــــم ُ  ـــَوال َوأَبٌَك عا لَهُ 
 باًة ــَولٌَخََة َرحَرحاِب َتَركَت شً
 مــَرِضعُتم ُ مَّ سالَ َ خى لِحاكُ 

 اتٍ ـــَتَركُتم بِالَوقٌِط ُ ضاِرط
 َ دٍّد ـلََقد َ ِفَي الَيَرفَدُ  فً مَ 
 اًة ــَوالقى الَقٌُب َوالَنَ باُت َغمّ 

 َفعا ِ بُت الَيَرفَدَ  َقد َ خِعُتم
 

 اباــَكَيٌنا ها الَجرٌَرِة َوالُعل

  اباـــَوأَحَرفنا الَصنائَِع َوالبِ 
 اباـــَكَنسِ  الرٌِ  َتطِرُد الَحب
 ابَ ــَسخَبناهُ الُسراِدَ  َوالِح 

 اباــــــــَوفاَدُ ُم بَِغدِرِ ِم اِرتًِ
ِ هوا الِعٌابا  َفأَلقوا الَسٌَف َواِتَّ
 َوَرحالًة ضاَع َفاِنُتِهَب اِنتِهابا

 هاباــــــ ا جِ ـــُتجاِهُبهُم أَِ نَّتَ 
 اباـــــأَ اَنُكُم الَّهي َوَضَع الِكت
 اباـــــَولَم َتهَجع َقرائُِبُه اِنتِ 

َب َوال ٌَ  َرباباــَوِجع َِب َبعَد أَ 
 رابَ ـَوقالوا ِحنَو َ ٌنَِك َوالغُ 
 اباــلَقٌَب بَِجنبِِه الَعَجَب الُع 

 َوال ُوِجَدت َعكاِسُرُ م ِصالبا
 اباــــــَوُشع اًة فً ُبٌوتُِكُم ِسغ

 راباـُ عالََة َحٌُث لَم َتِجدوا شَ 

ُف ِ نَد ِرحخَتِها الِرك  اباــُتَردِّم
 َفأَعسى َجهُد ُنصَرتِِه اِغتٌِابا
 َترى لوكوِف َ بَرتِِه اِنِصبابا

ٌُهابا  َوعا َح ُّر اِبِب َبرَوَع أَب 
 

  

 ي  ـــــــــــأََ دَّ َللَاُ لِخُشَعراِء ِعبّ 
 ٌٍر  ــَقَرنُت الَعبَد َ بَد َبنً ُنمَ 

 وءٍ ــأَتانً َ ب َ راَدَة َقولُ ن

 ٌرٌ ـــلَبِئَن الَكسُب َتكِسُبُه ُنمَ 
 ٌرٍ ــــأََتخَتِعُن الِسباَب َبنو ُنمَ 

 أَنا البافي الُعِدلُّر َ خى ُنَعٌرٍ 

 ربٍ ـــــــإِها َ خَِقت َع الُِبُه بِ َ 
 َترى الَطٌَر الِعتاَ  َتَظلُّر ِعنهُ 

 ى ُنَعٌرٍ ـــــَفال َصخّى اإلِلَُه َ ل

 َوَ ضراِء الَعغابِِب ِعب ُنَعٌرٍ 
 الِة ِوترٍ ــــإِها قاَعت لَِغٌِر لَ 
 ي ُنَعٌرٍ ــــَوَقد َجخَّت نِساُء َبب

 ي ُنَعٌرٍ ــــــإِها َحخَّت نِساُء َبب
 ي ُنَعٌرٍ ـَولَو ُوِفَنت ُحخوُم َبب
 ي ُنَعٌرٍ ــَفَصبراًة ٌا ُتٌوَن َبب

 ي ُنَعٌرٍ ـلََععرُو أَبً نِساِء َبب

ٌَ َضعوَب لَها الِرقابا    َصواِ َ  
 َع الَقٌَنٌِب إِه ُغخِبا َو اباـــــــمَ 
 ال َوأَبً َ راَدَة عا أَصاباـــــــفَ 

 َظروا اإلٌِاباــإِها اِسَتأنوَك َواِنتَ 

 وا ِسباباـــــــــــَفَقد َوأَبٌِهُم ال 

 ا اِنِصباباــأُتِحُت ِعَب الَسعاِء لَه

 اباــأَصاَب الَقخَب أَو َ َتَك الِح 

 اباـــِل أَب ُتلــــــَجوانَِ  لِخَكالكِ 

ٌَت قُبوُرهُ   ُم الَسحاباـــــَوال ُسقِ

 ا النِقاباــــٌَشٌُب َسواُد َعحِجِره

 الباــــــــــُبَعٌَد الَنوِم أَنَبَحِت الكِ 
 ابَ ــــَوعا َ َرَفت أَناِعخُها الِ ض

 ُتراباــــِت الــثَ ـــَ خى تِبراَك َ بَّ 
 اباــــَ خى العٌفاِب عا َوَفَنت ُهب

 اباــــــــَفإِبَّ الَحرَب عوقَِدةٌ ِشه

 اباــ ا بَِعقَصَبتً ِسبــــــلَساَء لَ 
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 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 اَء ِعّنًـَسَتهِدُم حائَِطً َقرم

ٌَ ِرَب ُععخِعاتٍ   َدَ خَب قُصوَر 
 ي َتعٌمٍ ـــــــَتطولُُكُم ِحبالُ َبب
 ي ُنَعٌرٍ ـــــأَلَم ُنعتِ  نِساَء َبب

 

 اباـــــــ ا ِ تـــواٍف ال أُرٌُد بِ ــ َ 

تُركَب ِعب َصب ٌَ  اَء باباــــعـــَولَم 
ٌَحعً َفأُر ا أََجعاًة َو   اباــــــَو

 اــــَفٌَب َوال َ وابــــَفال ُشكراًة جَ 
 

 ى ُ َبٌٍد ـ أَلَم َتَرنً ُصبِبُت َ ل
 اتٍ ــــــــأُِ دَّ لَُه َعواِسَم حاِعً

َك ِعب ُنَعٌرٍ   َفُغضَّ الَطرَف إِنَّ
 تـــَ لّ ـــأََتعِدلُ ِدعَنةًة َ ُبَ ت َو َ 

 ٌرٌ ــــهُ ُنمَ ـــفَ ــَوُح َّ لَِعب َتَكبَّ 

 البٍ ــَفخَوال الُغرُّر ِعب َسخَيً كِ 
ُكُم َقطٌُب َبب  ٍم  ــــــي ُسخًَــــَفإِنَّ
 َد َبنً ُنَعٌرٍ ــــــإِهاًة لََنَيٌُت َ ب

 ُدنً ُنَعٌرٌ ــــَفٌا َ َجبً أَتوعِ 
 لََعخََّك ٌا ُ َبٌُد َحِسبَت َحربً
 إِها َنَهَض الِكراُم إِلى الَععالً

ِحبُّر لَُه الِعياُن إِها أَف  اَقتـــٌَ
 ٌرٍ ـــــَفأَولِع بِالِعياِن بنً ُنمَ 

 َوبِئَن الَقرُض َقرُضَك ِ نَد َقٌنٍ 

َك أَب َترانا  َوَتد و َ عَش أُعِّم
 َفخَب َتسطٌَع َحنَظخَتى َوُسعدى

 ُكمـــقُروٌم َتحِعلُ األَ باَء َ ب

 ُ ُم َعخَكوا الُعخوَك بِهاِت َكهفٍ 
ًَّ دونً ٌِّمدوَب َ خَ  ٌَرى الُعَتَع
 ٌمٍ ــإِها َغِضَبت َ خٌََك َبنو َتم

 الًة ــــــأَلَسنا أَكَ َر الَ َقخٌَِب َرج
 مَّ نادىــَوأَجَدَر إِب َتجاَسَر ثُ 

 لَنا الَبطحاُء ُتيِعُعها الَسواقً

 عا أَنُتم إِها َ َدلَت قُروعً  ـــفَ 
ًٌّ ــــــإِبَّ َب ـــَتَن َّ فَ   ري ِ نِدفِ

 

 هُ ـــــبَِعوٍج َكالِجباِل َفإِب َتُرم
ًَ فً َتم  ٍم  ــــيــَفعا َتخقى َعَحخِّم
ًٍّد ـــَ خَوُت َ خٌََك ِهرَوَة ِ ب  ِدفِ

ًِّم َون  ٌاهُ ــــا ِ ـلَُه َحوُض الَنبِ
ٌُجٌُف َحجٌَ  جَ   ععٍ ـَوِعّنا َعب 
 دٍ ـجـَسَتعخَُم َعب أُِ فُّر ِحعىًة بِبَ 

َك بِالِحجاِف َوإِب َتَسهَّ   ل  ــأُُ فُّر

 ابا ـــــــــــَوَقد فاَرت أَباِجخُُه َوش 
ٌَشيً َحرُّر ُشعخَتِها ال ِ   راباــــــَف

 الباــــــَت َوال كِ ـــ ـــَفال َكعباًة َبلَ 

 اباـــــــإِلى َفرَ ٌِب َقد َكُ را َوط

ٌُعــــَوَضبَّ   اباــــــةُ ال أَبالََك أَب 

 اباــلـــَوَكعٍب اَلِغَتَصبُتُكُم اِغتِ 

 اباــــم  ًِـــُترى ُبرُ  الَعباِء لَكُ 

 ُم اِرتٌِاباــــــيَّ أَب أَفٌَدهُ ـــَوَ لَ 

ٌَحتَ   ِرُش الِضباباـبِرا ً اإلِبِل 

َة َوالعِ ــــَتَقخُّرَدَك األَِل   الباــــــــرَّ

 ٍة َوأََ رَت ناباـــبَ ـلـَت بِعُ ـــضـَنهَ 

 الُ إِها أَ اباـــــــــَوَتعِرفُُه اليِل

 راباـــَدَبِر الغُ ـــــَكعا أولَعَت بِال

ُجهُم َوَتعَتِدُح ال ٌِّم  ِوطاباــــــُتَه

 الباـــــــــُنجوعاًة ال َتروُم لَها طِ 
 ِرباباـــَوال َ عرى َبخَغَت َوال ال

 َد اِب ناباـــإِها عا األَعُر فً ال َ 

مَ  ٌَ  ِب الُكالباـــَوُ م َعَنعوا ِعَب ال
ِة الُغخِب ال ٌَّ  اباـــــِر ـــأُسوَد َ يِ
 ُ ُم ِغضاباـــــَحِسبَت الناَن ُكلُّر 

 اباــــــُعُه قِبــبَِبطِب ِعنىًة َوأَ ظَ 
ٌُجاباـــبَِد وى ٌالَ ِ ب  ِدَف أَب 

ٌَت ُك َسٌلُ أَوِد ٌَ  ي ِشعاباــــَولَم 

 اباـــــــعــَشقاِشَقها َو اَفَتِت اللُ 
تِِه عُ  ٌَ  اباـــبـَترى فً َعوِج ِجر

 

رِم بَِك ال َ  ٌَ  اباــــــــبــُتَغرَّ  ُ مَّ 
 اباــــشـبِهي َفلٍَل َوال َنَسبً اِئتِ 
 اباـــعــَترى ِعب دونِها ُرَتباًة ِل 

َة َوالِكتاباــــب َوِرَث البُ ـــَومَ   ُبوَّ
كُ   اباــــُم ِ طــــَوإِب  اَطبَت َ فَّ

 اباـــضــائَِرٍة هِ ـــــــَوأَ َظُعنا بِغ

 اباـــُب اِنتِهـَ بَِغوِر األَرِض ُتنَته
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 أََتٌَعُر ٌا اِبَب َبرَوَع ِعب َبعٌدٍ 

 ي ُنَعٌرٍ ـــإِبَّ َببـــَفال َتجَفع فَ 
َ يَب َفأري ٌَ  َشٌاطٌُب البِالِد 

 ي ُنَعٌرٍ ــَتَركُت ُعجاِشعاًة َوَبب

 ي ُنَعٌرٍ ـأَلَم َتَرنً َوَسعُت َبب
 ٌرٍ ـــــإِلٌََك إِلٌََك َ بَد َبنً ُنمَ 

 

 واباــــَفَقد أَسَععَت َفاِسَتِعِع ال َ 

 م ِهناباــــــــــهُ ــَكأَقواٍم َنَيحَت لَ 
ٌَحاَء لً اِسَت  ُة أَر ٌَّ  اباــــــــَوَح
 راباــَكداِر السوِء أَسَرَ ِت الخَ 

 الباـــى أُنوفِِهُم العِ ـــَوِفدُت َ ل
 اباــي ِشهـــِدح ِعبّ ــــــَولَّعا َتقتَ 

 

  ذاع صٌت هذه القصٌدة وحظٌت بشهرة واسعة، ولعلها أشهر قصابد جرٌر سٌرورة وتمثالً وذلك لما 
صاحبها من حدث ومروٌات، فقد ارتبطت بمالبسات تارٌخٌة تتعلق بالصراع بٌن جرٌر والشعراء الذٌن 

 .وقفوا له فً إطار المهاجاة الطوٌلة

وقد انهالت على هذه القصٌدة المقوالت النقدٌة والتسمٌات من قبل القدما، فسموها بالفاضحة، والدامؽة 
 .وؼٌرها

وقبل أن ٌنظم جرٌر هذه القصٌدة أصابته حالة من الؽضب والتوتر النفسً لما لحقه من خصومه، فعاش 

  فجعل: "لٌلة كاملة من االنفعال ولم ٌطعم جفنه النوم حتى أتى على آخر بٌت فً القصٌدة تقول الرواٌة
 ٌهمهم فسمعت صوته عجوز فً الدار فاطلعت فً الدرجة حتى نظرت إلٌه -وهو ٌنظم القصٌدة - جرٌر 

 فقالوا ، ضٌفكم مجنون رأٌت منه كذا وكذا: فانحدرت فقالت،فإذا هو ٌحبو على الفراش عرٌانا لما هو فٌه

 فما زال كذلك حتى كان السحر ثم إذا هو ٌكبر قد قالها ثمانٌن ، اذهبً لطٌتك نحن أعلم به وبما ٌمارس:لها
  : فلما ختمها بقوله،بٌتاً فً بنً نمٌر

َك عب ُنَعٌٍر  ْرَف إنَّ  فُغضَّ الطَّ
 

 ال َكْعباًة بخغَت َوال ِكالََبا ـــف 
 

 .(57)" أخزٌُته ورب الكعبة: ثم قال،كبر
 :وقد جاء فً سبب نظم القصٌدة خبراً مطوالً فً كتب األدب ٌقول

 فلما ،أن عرادة النمٌري كان ندٌما للفرزدق فقدم الراعً البصرة فقدم عرادة طعاما وشرابا فدعا الراعً"
 ٌا أبا جندل قل شعرا تفضل الفرزدق على جرٌر  فلم ٌزل ٌزٌن له :أخذت الكاس منهما قال عراده للراعً

: ذلك حتى قال

 ٌا صاحبً دنا األصٌل فسٌرا 
 

 غخب اليرفد  فً الهجاء جرٌرا  
 

 فحسب جرٌر أنه ، وكان عبٌد الراعً شاعر مضر وذا سنها،  فؽدا به عرادة على الفرزدق فؤنشده إٌاه

ٌعنً -  ٌا أبا جندل إنً أتٌتك بخبر أتانً إنً وابن عمً هذا : فقال، فلقٌه ٌوم الجمعة،مؽلب الفرزدق علٌه
 فإما أن تدعنً وصاحبً ، نستب صباحا ومساء وما علٌك ؼلبة المؽلوب وال علٌك ؼلبة الؽالب- الفرزدق

 صدقت ال أبعدك من خٌر : فقال له الراعً،وإما أن تؽلبنً علٌه النقطاعً إلى قٌس وحطً فً حبلهم

  فبٌنما هما ٌستخرج كل منهما مقالة صاحبه رآهما جندل بن عبٌد فؤقبل ،مٌعادك المربد فصحبه جرٌر
 ؟ مالك ٌراك الناس واقفا على كلب بنً كلٌب: وقال،ٌركض على فرس له فضرب بؽلة أبٌه الراعً

 زد فً دهن : ثم أقبل إلى منزلة فقال للحسٌن رواٌته، أما وهللا ألثقلن رواحلك:  فقال جرٌر،فصرفه عنه

: حتى ورد علٌه قوله  فلم ٌزل ٌملً، ثم أقبل على هجاء بنً نمٌر،سراجك اللٌلة وأعدد لوحا ودواة
 فغض الطرف إنك عب نعٌر 

 

 ال كعبا بخغت وال كالبا ـــف 
 

                                                           
 .34، ص8األؼانً، ج( 57)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 ،  ثم إن جرٌرا أتم هذه بعد وكان ٌسمٌها الدامؽة أو الدماؼة، حسبك أطفا سراجك ونم فرؼت منه:فقال

  وبعد أن أتمها أدخل طرؾ ثوبه ، ألنه قال قصابد فٌها كلهن أجاد فٌها،وكان ٌسمى هذه القافٌة المنصورة
 

 
 

 فؤتاه ، حتى إذا أصبح ؼدا ورأى الراعً فً سوق اإلبل، أخزٌت ابن ٌربوع: ثم هدر فقال،بٌن رجلٌه

: وأنشده إٌاها حتى وصل إلى قوله
 أجندل عا تقول بنو نعٌر 

 

 ست أبٌك غابا  اإها عا األٌر فً  
 

:  شرا وهللا تقول:فقال الراعً
 دفً ـ خوت  خٌك هروة  ب
  ٌاه ــلنا حوض النبً وسا 

 إها غضبت  خٌك بنو تعٌم
 فغض الطرف إنك عب نعٌر

 

 ترى عب دونها رتبا صعابا  
 ب ورث النبوة والكتاباــوم

  حسبت النان كخهم غضابا 
 فال كـعــباًة بخغت وال كـــالبا

 

: فقال الراعً وهو ٌرٌد نقضها
 أتانً أب جحش بنً كخٌب 
 فأولى أب ٌظل البحر ٌطيو

  أتاك البحر ٌضرب جانبٌه 
 

 تعرض حول دجخة  م  ابا  
 بحٌث ٌنافع العاء السحابا

 اباــــه حبـر ترى لجرٌتـــأ 

 

:   فؤجاب عنه الفرزدق على روي قوله، أن ال ٌجٌبهىثم كّؾ ورأ

 أنا ابب العاصعٌب بنً تعٌم 
 

 ا أ ظم الحد اب نابا ــإها م 
 

 ركابكم فلٌس لكم ها : ثم قام من ساعته وقال ألصحابه، ٌا ؼالم ببسما كسبنا قومنا:ثم إن الراعً قال البنه

 وسار إلى أهله فلما وصل إلٌهم . ذلك بشإمك وشإم ابنك: فقال له بعض القوم،هنا مقام فضحكم جرٌر
  ،وأقسم باهلل ما بلؽها إنسً وإن لجرٌر ألشٌاعا من الجن .." فؽض الطرؾ إنك من نمٌر"سمع عند القدوم 

 .(58)فتشاءمت به بنو نمٌر وسبوه وسبوه ابنه وهم ٌتشاءمون به إلى اآلن

 وقد نسجت رواٌات عدٌدة حول أثر هذه القصٌدة، ومسٌرها مثالً بٌن الناس، وٌسلط الضوء بالذات على 
ان امرأة مرت بمجلس من مجالس بنً نمٌر : "(59)بٌت واحد فً القصٌدة حول بنً نمٌر، فقد روى الجاحظ

 قل " : قال هللا تعالى؛ وال قول الشاعر أطعتم، ٌا بنً نمٌر ال قول هللا سمعتم:فتؤملها ناس منهم فقالت

  : وقال الشاعر،"للمإمنٌن ٌؽضوا من أبصارهم
 فغض الطرف انك عب نعٌر 

 

  ال كعبا بخغت وال كالبا ـــف 
 

وإذا كان بٌت واحد : "إلى فعل هذه القصٌدة فً بنً نمٌر-  فً موضع آخر -  مشٌرا (60)وٌروي الجاحظ
ٌربطه الشاعر فً قوم لهم النباهة والَعدد والَفعال مثل ُنمٌر ٌصٌر أهلُه إلى ما صارت إلٌه ُنمٌر وؼٌر نمٌر 

ةُ جرٌر علٌهم حٌُث قال لٌَم وبمناؾ وبالَحبِطات وقد بلػ مضرَّ َك بالظُّ  :فما ظنُّ

َك ِعب ُنعٌر  ْرَف إنَّ  َفُغضَّ الطَّ
 

 فال كعباًة بخغَت وال كالبا  
 

 : إلى أن قال شاعر آخر وهو ٌهجو َقْوماً آَخرٌن

                                                           
 .90 -87، ص1خزانة األدب، للبؽدادي، ج( 58)

 .576البٌان والتبٌٌن، للجاحظ، ص( 59)
 .364، ص1،جلجاحظ، لالحٌوان (60)
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 (دراسة بالؼٌة نقدٌة  ) الهجابً جرٌر شعر فً البالؼً البعد
 

 رعدان حسٌن عبدالكرٌم/ د

 وَسوَف ٌفٌُدكم َضعةًة ِ َجائًِ 
 

ِر    ٌْ  كعا وضَع الِهجاُء َبنًِ ُنع
 

 ًّ ن ٌْ َد   : وحّتى قال أبو الرُّ
ٌر  ٌْ  أَُتوِ ُدنًِ لَِتْقُتخَنًِ ُنع

 

ر َعْب َ َجاَ ا    ٌْ  َعتى َقَتخَْت ُنع
 

وقد ابتنت القصٌدة على ؼٌر مبنى القصابد األخرى فً مقدمتها، فلم تلتزم بالطلل والدٌار، بل بدأت بالؽزل 
 . الرقٌق، ثم األفتخار وبعد ذلك ٌؤتً الهجاء الذي صال وجال فٌه جرٌر، حتى رّوع الخصوم وأفزعهم

والقارئ للقصٌدة ٌجد فٌها عنفوناً ولؽة ؼاضبة وأسلوباً ساخراً ٌظهر الشاعر فً هٌاج وانتقام، حتى فً 
بداٌة القصٌدة الؽزلٌة ٌظهر انفعال الشاعر وسخطه فً إقالل اللوم، وهٌاج البرق والتهاب القلب لهابا، 

 .وسوء العالقة مع المحبوب

  أما الهجاء فشؽل معظم القصٌدة، وتناول الشاعر عدداً من الشخصٌات وقبابلهم، وصب علٌهم وابالً من 
 .العٌوب وألصق بهم المخازي، ومن تلك الشخصٌات الفرزدق والراعً النمٌري وؼٌرهم

  ومما زاد فً قوة القصٌدة إٌقاعها الراقص الذي وفق الشاعر وأجاد فً اختٌاره وزناً وقافٌة بتمازج 

 .وانسجام زاد فً حسن المبنى، وعمق المعنى
 فوزن الوافر من األوزان السرٌعة  التً ال ٌتلكؤ فٌها المعنى ، وال تتؤرجح فٌها المفردات، وإنما تنساب 

. وتتوالى تؤخذ برقاب بعضها وهذا ما فعله الشاعر بصٌاؼته واختٌاره لمفرداته ٌساعده هذا الوزن اإلٌقاعً

فالوافر بحر عروضً ٌنتمً إلى المجموعة األولى التً تتكرر فً شطرٌها تفعلٌة واحدة ، وتفعلٌة الوافر 
وهً تفعلٌة ٌتسم إٌقاعها بالتموج الحركً والتفخٌم، فٌحدث جلجلة " تتكرر ست مرات" مفاعلتن"هً 

 .تتناسب مع القضاٌا الجدٌة

وتؤتً القافٌة بحرؾ الروي الباء المطلقة بحرؾ الخروج األلؾ لتعطً البٌت الشعري انطالقاً ؼٌر محدود 
فالباء من . فً نهاٌته، فٌما اإلٌقاع مع ألؾ اإلطالق بعد أن ٌحدث روي الباء الصامت وقفة تهز المشاعر

حروؾ الذالقة التً تتصؾ بالطالقة والوضوح، ومن ثم تحدث إٌقاعاً فخماً قوٌاً فً قوافً الشعر سواء 

. جاءت مطلقة أو مقٌدة
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 :خالصة البحث
أما العامة فهً الرعاٌة الرسمٌة من قبل الخلفاء :   تفرد هجاء جرٌر عن ؼٌره بمٌزتٌن عامة وخاصة

واألمراء لفن الهجاء المعروؾ بفن النقابض عموماً، وأما الخاصة فإن جرٌرا كان ٌقؾ لوحده أمام جٌش 

 .كبٌر من الشعراء الخصوم المهاجمٌن وهو فً موقؾ الدفاع والرد
 ولقد حار النقاد فً الحكم على شعر جرٌر وتفضٌله، فبعضهم ٌرى أن شعر جرٌر هو ذلك الشعر السهل 
فً ألفاظه المٌسور فً معانٌه ودالالته وهو ما جعله سابراً متمكناً فً وجدان العامة، لكن هذا الرأي إذا 

 .سلمنا بصوابه ال ٌمنع اهتمام الخاصة به ومتابعتهم له تماما كما هو حظ ؼٌره من الشعراء األقران
 والقارئ لشعر جرٌر والذي ؼلب علٌه موضوع الهجاء والمهاجاة ٌجده ذا لؽة متٌنة وقوٌة بعٌدة عن 

اإلؼراب إلى حد كبٌر، وتمٌز أسلوب جرٌر بتوجٌهالخطاب مباشرة نحو المخاطب المهجو وحفل شعره 

اعتمد على مصطلحات ومسمٌات بصور بالؼٌة قابمة على التشبٌهات واالستعارات وبعض الكناٌات، كم
 نه وصل فً بعض األحٌان إلى حالة الفحش واإلقذاعإمكروهة وظفها فً هجابه تجاه الخصوم، حتى 

  .واإلٌالم

 ورؼم ذلك ٌبقى الهجاء فً تلك الفترة ومنه هجاء جرٌر نوعاً من العمل الفنً المحترؾ ال ٌثٌر 
 .الخصومات كتلك التً كان ٌثٌرها الهجاء فً العصر الجاهلً
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