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 والعرفانالشكر 

أصحاب الفضل  ب عمّي أن أذكر, لذا وجَمن لم يشكر المخموق لم يشكر الخالق
والمّنة الذين أفدت من بحر عمميم, ونيمت منو ما أمكنني من الوصول إلى ما أنا عميو 

ة القادسية المتمثمة بعميدىا االستاذ الدكتور أساتذة كمية اآلداب جامع الشكر الىكل فاآلن, 
ىذه  الذي شممني برعايتو االبوية وافادني كثيرا في بداية الشروع في ,عمي الخالدي ياسر

في اكمال  ىا الذين ليم الفضل أوال وأخيراساتيذوقسم المغة العربية برئيسيا وأ المسيرة البحثية,
لى كل من كان ,الدراسة والبحث  مو ليَ , وال أنكر ما قدّ لَي عونا في توفير كتاب أو نصح وا 

من جيد في كتابة الرسالة, فجزاىم اهلل عني خير جزاء  عمي جبار العيساويالدكتور  االخ
عمى عنوان رسالتي  المحسنين, وقد تكون كممات الشكر قميمة بحق من سّيل لي الحصول

مشرفا وراعيا  -قبل ان توافيو المنية–االستاذ الدكتور المرحوم شاكر التميمي الذي كان لي 
بما يحممو من عمم ومعرفة, فأسأل اهلل لو  -عمى الرغم مما كان عميو من ألم-ولم يبخل عمي

, وقد أتمَّ مشواري العممي في الدراسة األستاذ المساعد الدكتور صالح حسون والمغفرةالرحمة 
 جبار, الذي شرع لي إعداد خطة الدراسة ومنيجيتيا ومتابعتيا فجزاه اهلل خير الجزاء. 

ذكر اإلنسانة التي تحممت معي ىموم الدراسة والبحث وأماطت  وال عساي ان اتناسى  
عن طريقي كل المعوقات وسيرت لخدمتي كثيرا, ولطالما أشعرتني أن نجاحي ىو نجاح ليا 

 .. زوجتي .فاهلل أسأل أن يكون نتاج عممي قرة عين ليا.

 

 

 

 

 حـثالبا                                                              



 
 

     

 فِهِرس

 الصفحة الموضوع

  
  
  
 

 جرير  والفرزدق بواعث الفخر عند : األولالفصل 

جرير والفرزدق  جتاهات املوضوعية لشعر الفخر عنداإلالفصل الثاني: 

 جرير والفرزدق  الفخر عنداخلصائص الفنية لشعر الفصل الثالث: 

A-C 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

ن نكون من الباحثين, والصالة واتم التسميم مد هلل رب العالمين الذي ىدانا ألالح 
يتو الطيبين سرار المكنونة من آل ببراسا في طريق العالمين, وعمى األعمى من كان ن

 خيار المنتجبين.صحابو األالطاىرين, وأ

 أما بعد..

, وولجت ىذه المفردة في سجميم العرب منذ والدتيمفالفخر مفردة قد عرفيا  
صبح في بعض الحقب بمثابة اجاتيم بماىية ىذا العنوان الذي أدبي, فقد زخرت نتاأل

 ثبات ذات.د من الولوج الييا لتحقيق رغبات أو مكاسب أو أحاجة ممحة الب

وال يمكن تغافل ما لمفخر من تأثير في نفوس العرب واخص بالذكر الشعراء  
مى الرغم من انيم مروا بالعصر دبي عفقد سارت ىذه السمة في مسارىم األمنيم, 

ن يحجم من ىذه الرغبة الجياشة التي كانت تعتمييم, فبمجرد االسالمي الذي حاول أ
ر االسالمي قميال ودخول العصر األموي نشاىد الفخر قد الح في األُفق ابتعاد العص

 دب العريقة.األعيد أمجاده مرة ُأخرى في صفحات ليُ 

وممن جال في ىذا الميدان كثير من الشعراء قد يكون ابرزىم من وقعت عميو  
الدراسة والبحث)جرير والفرزدق( فكانا خير من مثل ىذا المسار, وقد ساعدىم في ذلك 

سموب ة كل منيما التي ساعدت في تباين أالظروف التي انتابتيم, فضال عن بيئ
 فخرييما.

ختيار ىذا العنوان)الفخر بين جرير والفرزدق دراسة افي وقد يكون السبب  
لمدراسة والبحث  -الدكتور شاكر التميميالمرحوم فكار الذي كان من بنات أ-موازنة( 

ىو ما يحممو الفخر من غريزة تجعل صاحبيا في عالم ممكوتي يجوب ما في مخيمتو 
ن الوقوف عمى عنوان الفخر ودراسة ل قد تكون من نسج الخيال, فوجدت أمن اعما

ولويات التواصل الثقافي والخروج من أ -الرغم من وجود دراسات سابقةعمى  -كنيو
  بجديد.
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قد أشارا الى عنوان  -مشكورين-ن الخبيرين العمميين والبد من االشارة الى أ 
والفرزدق  دراسة قد تناولت أشياء قريبة مما قمت بدراستو, وىو)المديح والفخر بين جرير

واالخطل( وىي رسالة مقدمة الى جامعة أم القرى كمية المغة العربية, المممكة العربية 
السعودية, وبعد االطالع عمييا وجدت انيا توسعت كثيرا في عنواناتيا, ومنطمقاتيا ولم 

بو  فيما جاء دراستي, وقد كان لمموازنة حظ قميل رتركز عمى الموازنة التي ىي محو 
 بيات الشعرية.الرؤية المختمفة في تحميل بعض األتمك الرسالة, فضال عن الباحث في 

ة الشاعرين لما يحمالنو من تراث ىمية ىذه الدراسة مرتبطة باىميوقد تكون أ 
ن تزول من ديوان فضال عن كون الفخر سمة ال يمكن أ دب العربي,أغنى سجل األ

 العرب قديما وحديثا.

و االختيار في قرب الى دراستي لذا وقع عميأ التحميميالوصفي وكان المنيج  
 ي البحث, وقد يكون لممنيج التاريخيبيات الشعرية التي وردت فالخوض بكثير من األ

مور التاريخية حاجة في الوقوف عمى بعض األموطئ قدم في ىذه الدراسة لما لو من 
 لمعرفة مدى تأثير المرجعيات التاريخية والثقافية في نفس الشاعر.

قد سبقتيا بتمييد عمى فصول ثالثة مقسمًا ن يكون حث أقد فرضت طبيعة البو  
ة دباء, والتطرق الى تعريف الفخر لغالفخر عند المغويين والنقاد واأل ضم وقوفي عمى

موية في ظيوره بشكل واسع, والتطرق الى التعريف واصطالحا, وتأثير االرىاصات األ
األدب العربي,  وازنة ومحاولة تتبع ورودىا فيبالشاعرين, فضال عن الولوج في كنو الم

البحث بمجموعة من النتائج التي تعد من مخرجات البحث والدراسة, مع  تينيومن ثم أ
ثبت بالمصادر والمراجع والرسائل والدوريات التي اعتمد عمييا البحث, فضال عن 

 ممخص بالمغة االنجميزية.

والذي  الفخر عند جرير والفرزدق(ول الذي حمل عنوان)بواعث واما الفصل األ
ل عنوان ما الثاني فحم, أول بعنوان البواعث النفسيةجعل عمى ثالثة مباحث: األ

 .لث بعنوان البواعث السياسية, وجاء المبحث الثاالبواعث االجتماعية
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جاىات الموضوعية لشعر الفخر عند جرير وقد جاء الفصل الثاني بعنوان)االت 
, وكان يالذاتاألول منيا الفخر خر عمى ثالثة مباحث: ىو اآل والفرزدق( والذي كان

 .وان الفخر القبمي, وجاء المبحث الثالث بعناأُلسري المبحث الثاني بعنوان الفخر

عاع وجذب لممتمقي فميذا لم شالممسات الفنية لدى الشاعر مصدر إوقد تكون  
نجعل الفصل الثالث يحمل ن غ تمك الممسات لذلك كان لزاما أالشاعران في بمو  يتوان  

 ة( والذي كان عمى ثالثص الفنية لشعر الفخر عند جرير والفرزدقعنوان)الخصائ
ما المبحث الثاني فقد حمل عنوان األول تناول المغة واألساليب الشعرية, أ مباحث

 . ثالث بعنوان الصورة الفنيةالموسيقى الشعرية, وقد جاء المبحث ال

 الشبكات االلكترونية لتيسير البحث في بعضلرغم من تسخير وعمى ا 
ن كل دراسة ال تخمو من صعوبات د المكتبات الغنية بالمصادر إال أالمصادر, ووجو 

السيد المشرف ن وجود تالزم مدة البحث والدراسة, إال أ وظروف قد تكون مضطربة
طيع من وقت تمك الصعوبات من خالل تسخيره لكل ما يست ساعد كثيرا في تقميل

ن تكون رسالة ىذا البحث وىذه الدراسة جديرة بأ ن يكونمعمومات يقينا منو بأو 
 ن يرفع من شأنو ويوفقو لما فيو خير وصالح.جستير, فادعو اهلل العمي القدير أما

ن اتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى السيد المشرف إال أ وال يسعني في ىذه المقام 
جبار عمى جميع ما ابداه من عون عممي  االستاذ المساعد الدكتور صالح حسون

 ومعنوي ساعد في اتمام ىذا البحث, فجزاه اهلل خير جزاء العمماء.

معرفة عمى لبقاء مسيرة العمم وال ه ما ىي إال رجاءٌ ن دراستي ىذوأخيرا أقول إ 
 إال ناأي ما اقدمت عميو من دراسة, وما كون قد وفقت فن أمسيرىا الصحيح, فارجو أ

ة, بشر من سماتي الخطأ والسيو, وبذلك ادعو من اهلل العمي القدير المغفرة والرحم
   مين محمد وآل بيتو الطيبين الطاىرين.والصالة والسالم عمى النبي األ



 
5 

 

 التمهيد
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 تجاهاتُه:, بواعثه واعند المغويين والنقاد واألدباء الفخر

,ُفقدُكافُلوُمساحةُتكادُرؼُبياُالعربُقديماُنالفخرُمفُالفنكفُالتيُعُيُعدُ يُي
ُالغنائي ُالشعر ُفنكف ُمف ُبعضيـ ُالتيُيعدىا ُفيُقصائدىـ ,الذمُ(ُ)تككفُكاسعة

ذاُأُ,ايةُالشعرُالعربيذاعُصيتوُمعُبد ردناُالكلكجُفيُىذاُالعنكافُالكبيرُفيجبُكا 
فيُكتبُاصحابُالمعاجـُليتسنىُُ(الفخر)عمىُالباحثُالكقكؼُقميالُعندُمفردةُ

ُلمقارئُمعرفةعمؽُىذهُالمفردةُ.

رُيرُي)الفخٍُ)فنجدىاُفيُمعجـُلسافُالعرب: ُكاالفتخارُيُصاؿًُبالخًُُحُيالتمدُ ُ:كالفىخى
ُُُُ.(ِ)((ُعمىُبعضُوُيـٍُبعضُيُفخرُىُالقكُـيُكتفاخرُىُفتخرُى,ككذلؾُا...ُُالقديـًُُكعدُ 

ُيقكؿككذ ُـيُرُيكالتفخُ ُ,لتعاظُـياُ:كالتفاخرُيُ)):لؾ ُكيُيكالتكبرُيُكالتعظي ُفالفُهقاؿُي, :ُ
ُعارضُىكفُىُرةُنمفاخُىُرهُيكفاخُىُمتفجسهُُرُهتفخًُمُي :ُ ُرُىخاففُبالفخرًُُوُيخاران ُمفُر(ّ)((هي دةُكذيكرٍت

فخكرُوُختاؿُومُيُكؿُ ُبُ اهللُالُيحُيُفٌُ...ُإتعالىُفُالكريـُفيُقكلوالفخرُفيُالقرآ
(ْ),ُ

فُماُنُ,(ٓ)كثيرُالفخرفالفخكرُىكُالمتكبرُأكُ ُخرلُليسُببعيدجدهُفيُالمعاجـُالُيكا 
ُفٌُخر(ُفيُمعجـُأساسُالبالغةُعمىُأ)ُفاءُبوُابفُمنظكرُفقدُكردٍتُمفردةعماُج

ُأناُكصاحبيُالىُفالفُوفخرُى)) أمُُ:عمىُفالفُوُكأفخرُفالفُهُ,خرنيُعميوفاُ:ُتفاخرتي
ُُ.(ٔ)((ُؿُىفضٌُ

ُ

                                                           
ُالُ(ُ) ُتاريخ ُالجاىميينظر: ُالعصر ُالعربي ُالدب ُدار ُد.شكقيُضيؼُ, ُط, ُ,ُُمعارؼُ, ـَُُٔٗ,القاىرة
 .ُٓلبنافُ:ُ–كالفخرُفيُالشعرُالعربيُ,ُسراجُالديفُمحمدُ,ُدارُالراتبُالجامعةُ,ُبيركتُُ,َُٗ:
 ُ.ُّّٔ/ُُ,ُالمعارؼ,ُالقاىرة,ُبابُفخرُرالكبيرُكآخركف,ُدا,ُتحُ.ُعبدُاهللُعميُلسافُالعرب,ُابفُمنظكرُ(ِ)
 .ُُّّٔ/ُُ)ُـُ.فُ(ُ:ُُ(ّ)
 .ُُِّالحديدُ/ُآُيةُُ:ُُكُ,ُّٔينظرُ:ُالنساءُ/ُآيةُ:ُُكُ,ُُٖسكرةُلقمافُ/آيةُُ:ُُ(ْ)
ُالميزافُفيُتفسيرُالقُرينظرُ(ٓ) ُالعالمةُالسيدُمحمدُحسيفُالطباطبائيُ,ُمؤسسةُاالعمميُلممطبكعاتفآ: ,ُُ,
 ّّٔ/ُْ:ُـُُُٕٗٗلبنافُ,ُ–,بيركتُُُط
ق(ُ,ُتحُ,ُعبدُالسالـُُّٖٓاحمدُالزمخشرمُ)تُُفالقاسـُجارُاهللُمحمكدُبفُعمرُبُأساسُالبالغة,ُابكُ(ٔ)

ُُُُٕ/ُٔمحمدُىاركفُ,ُدارُالفكرُلمطباعةُكالنشرُ,ُمصرُ:ُ

ًًًًًًًً
ًًًًًًًً
ًًًًًًًُ . 
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اُىيُمشاركةُبيفُ(ُنجدى)ُفخربعضُالكتبُالمعجميةُلمفردةتضحُمفُكمماُا
اياُمفُالممكفُالتفاخرُبياُثنيفُكمكاجيةُحقيقيةُالبرازُماىكُحسفُمفُصفاتُكمُزا

ُخرُ.ُضدُاآل

ذاُماُتطرقناُ )ُفخر(ُمفُدالئؿُنجدىاُالُالىُماُيحمموُمصطمحُىذهُالمفردةُكا 
مبارزةُحقيقيةُلسماتُمكجكدةُتبتعدُكثيراُعماُأرادهُالمعجميكفُمفُمعنىُيدؿُعمىُ

ُ))فابُعمىُأتٌُرُعندُبعضُالنقادُكالكُيفقدُكردُمصطمحُالفخُ,اليمكفُإنكارىاُفعالُن
فتخارُىكُالمدحُنفسوُكلكفُالشاعرُيخصُنفسوُكقكموُككؿُماُحسفُفيُالمدحُاال

ُاال ُفي ُاالفتخارُفتخارحسف ُفي ُقبح ُفيو ُقبح ُما ُ,(ُ)((ككؿ
ُييفرؽُبيفُالفُكيشاطرُابفُقتيبة ُلـ ُالرأمُكالتعريؼُلمفخرُإذ خرُكالمدحُحيثُىذا

بفُُتبتعدُكثيرانُعماُىيُعميوُعندُاكىناؾُرؤيةُأخرلُقدُالُ,(ِ)جعؿُكؿُمنياُمديحا
إفُالفخرُ:عميُبفُمحمدُالجرجانيُإذُيقكؿُ(ُُكىيُماُيراهُالعالمةقُْٔٓ)ترشيؽ
ُُ.(ّ)((لتطاكؿُعمىُالناسُبتعديدُالمناقبا))ىك

ذاُماُحاكلناُمزجُ باُالمصطمحُنجدُإفُأذاُاآلراءُالقديمةُمعُالحديثةُلبيافُىكا 
قساـُعشرةُاُغراضُالشعريةُعمىفيُكتابوُالحماسةُعندماُقٌسـُالُق(ُِّ)ُتتماـ

ب)ُالشعرُالجاىميُكىذاُيتطابؽُمعُماُكجدناهُفيُكتا,ُ(ْ)لـُيذكرُفيياُغرضُالفخر
ُكفنكنو ُخصائصو ُالجبُكالجاىمي ُيحيى ُالدكتكر ُلمناقد ُال( ُقسـ ُعندما غراضُرم

                                                           
رشيؽُالقيركانيُ,ُتحُ,ُمحمدُمحيُالديفُعبدُالحميدُ,ُدارُابفُكنقدهُ,ُالعمدةُفيُمحاسفُالشعرُكآدابوُُ(ُ)

ُبيركتُالجي ُُٓلبناف,ُط–ؿُ, ,ُُُُٖٗ ُُُّْ/ُِ:ـ ُالشاعرُكالكاتب,ُ, ُكالـ ُالطالبُفيُنقد ُكفاية كينظر:
 .ٕٔق(ُتح:ُنكرمُحمكدمُالقيسيُكآخركف:ُّٕٔضياءُالديفُبفُاالثير)تُ

ىػُ(ُ,مطبعةُدارُالكتبُالمصريةُُِٕٔ,ُابيُمحمدُعبدُُاهللُبفُمسمـُُبفُقتيبةُالدينكرمُُ)ُعيكفُاالخبارُ(ِ)
 .ُُِٕٔ-ُِٕٓ/ُُـُ:ُُُٔٗٗ,ُِبالقاىرةُ,ُط

ىػُ(ُ,ُتحُ:ُمحمدُصديؽُالمنشاكمُ,ُُُٖٔالعالمةُعميُبفُمحمدُالشريؼُالجرجانيُ)ُتُُ,معجـُالتعريفاتُ(ّ)
 .ُُُّٗقُُ:َُُُّْدارُالفضيمةُ,ُالقاىرةُ,ُ

(ْ)ُُ ُالحماسةديينظر: ُكاف ُحبيبُبف ُتماـ ُأبك ُشرحكسُالطائيأ, ُسبيحُ:, ُحسف ُالعالميةُُ,احمد ُالكتابة دار
 .ُُْـُ:ُُٖٗٗ,ُُُلبنافُ,ُط–,بيركتُ
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ُلـُيذكرُفيياُغرضُالفخرُبشكؿُبٌيفُالشعريةُعمى ُ(ُ)ستةُأقساـ ُعدٌُ, نما مفُُكهُيكا 
ُأكُمازجكاُبينيماُ.ُالحماسةُ

ُبقيناُفيُالفكرُالُ ذا ابُكالنٌقادُقدُاعطكاُرأييـُفيُفُأغمبُالكتٌُدبيُنجدُأكا 
حياةُالعصبيةُكالبعُتكامفُُيُ(ُانودبُالعرب)ُتاريخُالُكتابُفخرُفقدُجاءُحدهُفيال

اعتمدُالفخرُفيُالجاىميةُكقدُُكاٌلُكبنفسوُثانية.يفتخرُبقكموُأفُالشاعرُالقبمية.ُككا
ُكالش بالنفسُعمىُُ,ُكيزيدُالفخرجاعةُككثرةُالعددُكماُيتفرعُمنياعمىُالترؼُكالكـر

ُفُيككفُالمفتخرُبنفسوُأ؛ُكذلؾُأالفخرُبالقبيمة ُةفيُقكموُكفيُسفُباكُرصبحُسيدٌا
ُ.(ِ)خصُعمىُال

تعدادُُ)نوُ)فخرُفيُكتابُالفخرُكالحماسةُعمىُأكذيكرُأيضاُتعريؼُآخرُلمُ
دُ,ُكىكُعناُنكافُلمشعكبُآدابُبُكمياُمنذُيدالمصفاتُكتحسيفُالسيئاتُكىكُرفيؽُاآل

,ُيعبرُعفُميميـُالطبيعيُالىُااٍلنفةُكالعزةُكماُكاسعُمفُأبكابُشعرىـالعربُبابُ
اُالنباضُنطالقيأثيرُالعكامؿُالجكيةُكالطبيعيةُكارُعفُانتفاخةُأعصابيـُتحتُتييعب

غرضُمفُأغراضُالشعرُينطكمُ))كىناؾُمفُقاؿُبأفُالفخر(ّ)((كراءُاآلماؿُكالذرلُ
ذاُكافُعجابُبالذات,ُكاُ اإلكىكُكليدُالثرةُُكُ.عتزازهُبنفسوُكقكموزىكُالشاعرُكاعمىُ

اُفالشاعرُالمتميزُبرىافةُالحسُدالؿُبياُكبمآثرىنفسوُكاإلُكرانُعمىُحبٌُمفطنسافُاإل
ُأق ُكالتصكير ُالتعبير ُكجماؿ ُالمساف ُكأجدرُكفصاحة ُالتفاخر ُعمى ُسكاه ُمف در

لشاعرُعدةُساعدٍتُفيُحمايةُالقبيمةُأكُاُفخرُمعانيُىكنستطيعُالقكؿُإفُلم,ُ(ْ)(بو(
ففُمفُفنكفُالشعرُالغنائيُيتغنىُفيوُالشاعرُبنفسوُُ))نفسوُمفُالعداءُفالفخرُىك

ُبحدُكلـُيكفُُ,نسانيةُطبيعيةنطالقانُمفُحبُالذاتُكنزعةُإكموُاأكُبق الفخرُىدفان

                                                           
 .ََُّينظر:ُالشعرُالجاىميُخصائصوُكفنكنوُ,ُالدكتكرُيحيىُالجبكرمُ:ُُ(ُ)
 ُ.ّٖ/ُـُ:ُُُٖٗ,ُُلبنافُ–,ُبيركتُْلممالييفُ,ُطمـُ,ُعمرُفركخُ,ُدارُالعدبُالعربيتاريخُالينظر:ُُ(ِ)
 .ُُٓ:ُُ,ُالقاىرةُٓ,ُُدارُالمعالرؼ,ُطالفخرُكالحماسة,ُحناُالفاخكرمُ(ّ)
ُدكتكرالُ(ْ) ُفنكنو, ُأعالمو, ُأغراضو, ُقضاياه, ُالجاىمي ُكاالغاُزُدب ُطميمات ُدارُعُرُستاذم ُااٍلشقر, فات

 .ُُّٓـُ:ُُِٗٗ,ُسكريا-حمص,ُاالرشاد,ُط
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ُرددكفُطكيالُنصكرةُعفُالنفسُليخافياُالعداءُفتجعميـُيتُكسيمةُلرسـلكنوُكافُُذاتو
ُُ.خرلمفُقبؿُشعراءُالقبيمةُالُ(ُ)((قبؿُالتعرضُلمشاعرُأكُلقبيمتوًُ

ُمدلُ ُيتبيف ُلمفخر ُكمصطمحات ُكحدكد ُتعريفات ُمف ُطيرح ُما ُخالؿ كمف
ُالغرضُعندُقدماءُالنٌقادُكالمحدثيفُع ُالففُكىذا ُسكاءُكأنوُركفُأىميةُىذا مىُحدو

ُدبُالعربيُ.ُُميـُفيُال

ُأُ ُعندُُفٌُكبما ُالعربُكجبُالكقكؼُمميان ُعند ُمتأصمة ُجذكر ُذك ُالفخر فف
ُإ ُالشعرُإذبداياتو ُبكجكد ُافُغرضُالفخرُكجد ُفيُالعصرُالجاىميُذ ُ,كافُسابقان

ُفيُالقبيمةُيفتخركفُبوُ ؛ُلفُكيحتفمكفُفيماُبينيـفمفُعاداتُالعربُإذاُنبغُشاعره
ُفيُمجتمعوُالقبميُتجاهُشاعرُييعدُلسافُالقبيمةُالناطؽُباال ُكيرلُعميوُكاجبان سميا

,ُفيكُعمىُمفُيعتدمُعمييـُمفُخالؿُردهساداتُقكموُكفرسانيـُأفُيحمييـُبمسانوُ
حاميُفيكُالُ(ِ)أفرادُالقبيمةُلمذكدُعفُقبيمتيـُمفُيسجؿُبطكالتيـُكمالحميـُكيشجع

ُكالمفصحُلرغباتيـُ ُكالرٌُلعراضيـ ُكانتصاراتيـ ُلمفاخرىـ يعتدمُُعمىُمفُادكالمخمد
حيثُكانتُمفُ,(ّ)نواسحدةُللككنوُيمتمؾُسالحاُكافُلوُأثرُكبيرُآنذاؾُكىكُعمييـُ

ُأ ُالعرب ُييينئكفنٌُعادات ُال ُيُيـ ُبغالـ ُاال ُتنتج ُفرسو ُأك ُينبغ ُشاعر ُأك ُفيُكلد
ُكىيُعاداتُقديمة.(ْ)القبيمة

,ُكالشعرُكماُقيؿُإنوُديكافُالعربُكثيقانُبالشعرُكلككفُالفخرُيرتبطُارتباطاُنُ
ُكالناقؿُلمفاخرىا ُفيُالدبُقديمانُفإُ(ٓ).كالمدكفُلياميا ُكبيران فُالفخرُقدُأخذُحيزان

ذاُماُحاكلناُاإلكحديثاُن لفخرُمنذيُنشأتوُالكلىُطالعُبصكرةُسريعةُعمىُمكضكعُا,ُكا 
                                                           

 .ُٓلبنافُ:ُ–,ُبيركتُةي,ُسراجُالديفُمحمد,ُدارُالراتبُالجامعفيُالشعرُالعربيُالفخرُ(ُ)
 .ُٕلبنافُ:ُ–,ُسراجُالديفُمحمدُ,ُدارُالراتبُالجامعةُ,ُبيركتُينظر:ُالمديحُفيُالشعرُالعربيُ(ِ)
العربُفيُالعصرُالجاىميُ,ُد.ُديزيرهُُكُ,ُُّْائصوُكفنكنو,ُيحيىُالجبكرمُ:ظر:ُالشعرُالجاىميُخصينُ(ّ)

 .ُُُِّـُ:ُُٓٗٗ,ُُُلبنافُ,ُط–سقاؿُ,ُدارُالصداقةُالعربيةُ,ُبيركتُ
(ْ)ُ ُالرافعيينظر: ُمصطفىُصادؽ ُآدابُالعرب, ُشريؼُتاريخ ُابناء ُشركة ُدركيشُالجكيرمُ, .ُ ُد .ُ ُراجعو ,

الحياةُالعربيةُمفُالشعرُالجاىمي,ُُكينظر:ُ,َُِ/ُّـُ:ََُُِٕلبنافُ,ُ–بيركتُُاالنصارمُلمطباعةُكالنشرُ,
 .َُُ:ُُْٗٗ,ُالقاىرة,ُِأحمدُمحمدُالحكفي,ُمكتبةُنيضةُمصركمطبعتيا,ُط

 .ُُـ:ُْٖٗ,ُِينظر:ُشعراءُاسالميكف,ُنكرمُحمكدمُالقيسي,ُمكتبةُالنيظةُالعربيةُ,ُبيركتُ,ُطُ(ٓ)
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برزتُفيُالشعرُالجاىميُأكُالدبُالجاىميُبصكرةُعامةُكخصكصانُماُُنجدىاُقد
ُاالياـ ُشعر ُعميو ُالجاىُمفُكىكُ,ييطمؽ ُالعصر ُفي ُالشعر ُألكاف ُكالذمأكثر ُمي

نمازتُ,ُفقدُا(ُ)قبةُفيُالذكدُعفُقبائميـُكديارىـرُفيياُبطكالتُفرسافُتمؾُالحًُيصكٌُ
ىتماـُأبناءُعفُاُفضالُنُ,(ِ)لحركبنتصاراتُفيُاباالنسابُكاالُتمؾُالحقبةُبالتفاخر
ُبأدبُ كبطبيعةُالحاؿُكافُالفخرُُ))(ّ)الفركسيةُكتقديسُالمآثرُالبطكليةتمؾُالحقبة

ُالجكدةُ ُمنتيى ُفي ُيصكرىا ُعرضان ُعرضيا ُحكؿ ُيدكر ُكااٍلسمحة ُالخيؿ ُمف بكؿ
ُكترىبُأعدائيـُبحيثُتيرضيُأصحابياكالكماؿُ ُكزىكان ُعجبان ُيتييكفُبيا ُكتجعميـ ,

 .(ْ)(ُ(كتجعميـُيخشكنياُخكفانُكفزعانُ

ُتتبعنا ُما ذا ُيكادُكا  ُالذم ُاالسالمي ُالعصر ُالى ُنصؿ ُالعرب ُعند )الفخر(
ُاإلُيختمؼُعٌما ُاحتاج ُفقد ُالجاىمي ُالعصر ُفي ُعميو ُكاف ُالتفاخر ُالى عمىُسالـ

ُإ ُمبادئ ُمف ُلدييـ ُبما ُمفُُ,سالميةالكفار ُالمسممكف ُحققو ُبما ُالفخر ُعف فضالن
صطباغُالدبُبالصبغةُالدينيةُكلذلؾُعمؿُالكفارُمماُساعدُفيُاُنتصاراتُعمىا

ُالىُأجكاءُ ُكالقبمية ُالفردية أكبرُكأكسعُكأشمؿُكىيُعمىُخركجُالشعرُمفُالحدكد
مجمكعةُليستُبالقميمةُُنبرتفاُ,(ٓ)الجميعُسالميةُالتيُتضـكميةُالعربيةُاإلحدكدُالق

ُالشعراء ُمف ُكبلُ,بالقميمة ُالسالمي ُالديف ُمبادئ ُعف ُمفُمدفاع ُجاء ُبما التفاخر
حسافُكيتقدميـُالشاعرُُبفُركاحةُككعبُبفُمالؾأمثاؿُعبدُاهللُُكصاياُكتعميمات
لكافريفُككقكفوُعمىُشعرُاُ,ُبردهالحقبةنمازُبشعرُالفخرُفيُتمؾُابفُثابتُالذمُ

                                                           
دارُبراىيـُ,ُإالقرفُالرابعُاليجرمُ,ُطوُأحمدُُتاريخُالنقدُااٍلدبيُعندُالعربُمفُالعصرُالجاىميُالىُُ:ينظرُ(ُ)

ُ ُبيركتُ: ,ُ ُُكُُٗالحكمة ُتمكزُ, ُدار ُالكريطي, ُحبيب ُحاكـ ُالدكتكر ُالجاىمي, ُالشعر ُفي ُالقصصي السرد
 .ُُٔٗـ:َُُُِ,ُُُلمطباعة,ط

 .ُُْٗـُ:ُُُّٕٗلبناف,ُ–,ُبيركتُِ,ُمحمدُعبدُالمنعـُخفاجيُ,ُدارُالكتبُالمبنانيُ,ُطالشعرُالجاىميُ(ِ)
 .ُُٖـُ:ُُُْْٗ,ُُُالشعراءُالفرسافُ,ُبطرسُالبستانيُ,ُمطبعةُاالتحادُ,ُدارُالمكشكؼُ,ُطُ(ّ)
 .ُُُِٖ/ُُمصرُ:ُ–المصريةُ,ُالقاىرةُُ,ُعميُالجندمُ,ُمكتبةُاالنجمكشعرُالحربُفيُالعصرُالجاىميُ(ْ)
 .ُُْٗ,ُالقاىرةُُ:ُُٓ,ُحناُالفاخكرمُ,ُدارُالمعارؼُ,ُطالفخرُكالحماسةُ(ٓ)
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ُ)صبجانبُالنبيُمحمد ُمدافعان ُكعفُالديف( ُافُ,(ُ)لجديداُعنو تحمؿُالرسكؿُُبعد
مكاقؼُالنبيمةُاستجابةُالشاعرُكمفُالُ(ِ)فيُشخصوُكأىموُارفٌُاالذلُمفُشعراءُالك

ُ ُالزبرقاف ُعمى ُبالرد ُ ُاهلل ُرسكؿ ُلنداء ُثابت ُبف ُتميـُحساف ُكفد ُشاعر ُبدر بف
)ُبحرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالذمُحاكؿُافُيحسفُصكرةُالمشركيفُبقكلو:,(ّ)

ُالبسيط(

ُيعادلناُُُُُُُُُُ ـ ُفالُحيٌّ ُالكرا ُكفيناُتنصبُالبيًُمن اُُُنحفي ُعيُالمميكؾي

ُالعًزُيتبعيُككـُقسرناُمفُال ُْحياءُكميـُُُُُُُُُُُعندُالنيابُكفضؿي

ُ)ُبحرُالبسيط(ُُُُُاجابوُالشاعرُحسافُبفُثابتُقائالن:ُفقد

خكتيـُُُُُُُُُُقدُبينكاُسنةنُلمناسُتتبعيُ ُكا  ُإفُالذ كائبُمفُفيرو

ُاإللوُكباالمرالذمُشرعكايرضىُبياُكؿُمفُكانتُسريرتوُُُُُتقكلُ

ُالُيرفعُالناسُماُأكىتُأكفيـُُُُُُُُعندُالدفاعُكالُيكىفُماُرقعكاُ

ُ.(ٓ)إفُكافُفيُالناسُسباقكفُبعدىـُُُُُفكؿُسبؽوُلدنىُسبقيـُتبعيُ

                                                           
لعربُ,ُالتفكيرُالنقدمُعندُاُكُ,ُُْدارُالجيؿُ,ُبيركتُ:ُ:ُأركعُماُقيؿُفيُالمديحُ,ُأميؿُناصؼُ,ُظرينُ(ُ)

ُالفكر ُدار ُالعاككب, ُعيسىُعمي ُالدكتكر ُدمشؽ ُطس–, ,ُ ُُٕكريو ,ََُُُِ :ُ ُالشعرُُقارنةالمُكُ,ُُٓـ بيف
ـ:ُُٕٗٗالمكمُكالعباسيُفيُالعصرُاالكؿُ,ُدُعزيزُفيمي,ُتح:ُمحمدُقندبؿُالبقمى,دارُالمعارؼ,ُالقاىرة,ُ

ِٗ-َُّ, 
 .ِْينظر:ُالشعرُالعربيُبيفُالجمكدُكالتطكر,ُمحمدُعبدُالعزيزُالكفراكم,ُنيضةُمصرلمطباعةُكالنشر:ُُ(ِ)
ُُينظر:ُ(ّ) ُمف ُالعرب ُعند ُاالدبي ُالنقد ُابراىيـُتاريخ ُاحمد ُطو ُاليجرم, ُالرابع ُالقرف ُالى ُالجاىمي العصر
 .ّّـ:ُّٕٗ,
وعمرو بن األهتم, تح: دكتور سعود محمود عبد الجبار , مؤسسة الرسالة , بيروت, ر الزبرقان بن بدر شع (4)

 . 15م: 1984, 1ط
ُمينا,ُدارُالكتبُالعممية,ُبيركتديكافُحسافُبفُثابتُ(ٓ) -ُُٓـ:ُُْٗٗ,ُِاف,طلبن-,ُشرحو:االستاذُعبدا

ُِٓ.ُ
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تفضيموُعمىُككافُردُالشاعرُحسافُعمىُخصموُردانُمفحمانُمماُادلُالىُ
ُُإذُ,(ُ)قرعُبفُحابسخصموُمفُقبؿُاال )كاهللُلشاعرهُ)قاؿُاالقرعُفيُالنبيُ)ص(

ُ.ُ(ِ)ُ(أشعرُمفُشاعرنا,ُكلخطبوُأخطب(

ُمفُ ُالثالثة ُالشعراء ُىكالء ُالىُخركج ُأدل ُالتيُمما ُالغاكيف كصؼُُدائرة
ُبي ُقكلوُ(ّ)الشعراءُاالقرآف ُاٍلغىاكيكفُىتعالىُفي ُيىت ًبعيييـي نيكاُ ...كىالش عىرىاءي ُآمى ُال ًذيفى ًإال
ًمميكاُ اتًُكىعى اًلحى  ُُ.(ْ)ُالص 

ُأجازُ ُ)صُفقد ُاالنبيُمحمد ُاإلُلفخر( ُبقيـ ُالفخر ُمنيا ُمحددة سالـُبأمكر
فقدُقالتُالسيدةُعائشةُفيُذلؾُإفُالرسكؿُُحةُعفُذلؾُالديفُكالنبيُالكريـكالمناف

ُ؛أكُينافحُُعنوكافُيضعُلحسافُبفُثابتُمنبرانُفيُالمسجدُليفاخرُعفُرسكؿُاهللُ
ينافحُحسافُبفُثايتُبركحُالقدسُكمفُيفاخرُأكُُقاؿُافُاهللُيؤيدذُإفُرسكؿُاهللُإ

ُاهلل ُرسكؿ ُاإلعف ُدعـ ُيؤكد ُكىكذا ُالفخر, ُلفف ُ(ٓ)سالـ ُأ, ُعف ُأصحابُفضالن ف
ألُمُرالجاىميةُفيُالمسجدُكعمىُمسمعُُكُرسكؿُاهللُيتبادلكفُالشعارُكيذكركفُأخبار

ُُ.(ٔ)النبيُكىكُراضُوُمف

ختمفٍتُسياسيةُاضطراباتُمفُمزاياُكاُويحممُماُجاءُالعصرُالمكمُكماكحينُ
ُعميوعمٌُ ُكانت ُاإلُا ُبسبب ُاإلسالمي؛ ُالعصر ُضربتًُضطفي ُالتي البالدُُرابات

                                                           
 ُْٓديكافُحسافُ:ُُ(ُ)
 ّّـ:ُّٕٗتاريخُالنقدُاالدبيُعندُالعربُمفُالعصرُالجاىميُالىُالقرفُالرابعُاليجرم,ُطوُاحمدُابراىيـُ,ُ(ِ)
المقارنةُبيفُالشعرُاالمكمُكالعباسيُفيُالعصرُاالكؿُ,ُدُعزيزُفيميُ,تح:ُمحمدُقنديؿُ,ُدارُالمعارؼُ,ُُ(ّ)

َُُّـ:ُٕٗٗالقاىرة,ُ
 .ُُِِٔ-ِِْسكرةُالشعراءُ:ُُ(ْ)
تجاىاتُالشعرُفيُالعصرُاالمكمُ,ُد.ُصالُكُ,ُِٓرُالنقدمُعندُالعربُ:ينظر:ُالتفكي(ٓ) حُالديفُاليادمُ,ُا 

لبنافُ,ُ–تاريخُآدابُالعربُ,ُمصطفىُصالحُالرافعيُ,ُبيركتُُكُ,ُِٗـُ:ُٖٔٗ,ُُالقاىرة,ُطمكتبةُالخانجي,ُ
ُُّ/ُُِْ. 
 .ُُُّٗينظرُ:ُالشعرُالجاىميُخصائصوُكفنكنوُ,ُد.ُيحيىُالجبكرمُ:ُُ(ٔ)
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التيُُسالميةشُغرضُالفخرُبيفُالفرؽُاإلنتعاكالتيُانتجتُبيئةُمناسبةُإلُكالعباد
تكحاتُثرُالفيُجاءٍتُإنتصاراتُُالتفضالنُعفُالفخرُباإلُ,كلدتياُالخالفاتُالسياسية

ُُ.(ُ)السالمية

ُ ُصكتي ُأكأضـ ُيرل ُمف ُتغالى ُعمى ُساعدٍت ُعكامؿ ُىناؾ ُالشعرُف ذية
ُكازدىاره ُتمؾُالعكامؿُالمكمُكنمكه ُتخصُ:كمف ُ لؾُككذالفتكحاتُآنذاؾُُسياسية

ُا ُالذم ُالبيئاتالترؼ ُبعض ُاإلعتمى ُالى ُأشار ُما ُمفُ, ُشتى ُألكاف ُفي بداع
ينياُُمفُخالؼُسياسيُكمذىبيُكماُدارُبُككذلؾُالصراعُبيفُااٍلحزاب))(ِ)لشعرا

ُااٍلحزابُ ُاقتضتوُسياسة ُكما مفُُذلؾُكافكمفُاصطناعُالشعراءُلتركيجُدعكاىـ,
ُالعكامؿُالتيُأثرٍتُعمىُالشع ُ ُينابيعوُكحركٍتُشياطينو فأليمٍتُالشعراءُرُكفجرٍت

ُكغُز ُمكضكعاتيا ُتعددٍت ُالقكؿ ُمف ُكضركب ُمعانييبألكاف ُكتنكعٍتُرٍت ا
ُ.(ّ)(أساليبيا(

فيُالعصرُالمكمُفقدُُرُأثرُفيُازدىارُألكافُالشعرُكالُسيماكلجانبُالفخ
ُشعرُالحربُ ُالدكتكرُزكيُالمحاسنيُفيُكتابو ُتأثرُ)قاؿ ُالعربيُمفُ)كقد الشعر

عمىُىذاُالغرارُفيُعصرُبنيُُيمضيُفكجدتوُيرُالفخرُفكاتحوُالىُخكاتيموُفيُشع
ُ.(ْ)(أمية(

ُمدلُعالقُ ُنذكر ُأف ُمف ُكالبد ُبالعصرُة ُبالفخر ُااٍلمكم ُالعصر ُفي الفخر
ُالىا ُشعرائيـ ُرجكع ُخالؿ ُمف ُالفتؾُلجاىمي ُمعاني ُيحمؿ ُالذم كالتجريحُُالشعر

برازُمساكئيـُمقبالنسابُكتعييرُاآل ابؿُمناقبُأجدادُالشاعرُخرُبمثالبُالجدادُكا 

                                                           
ُ.ُُُِْالشعرُالجاىميُخصائصوُكفنكنوُ:ُنظرُ:ُيُ(ُ)
ـََُُِٓفيُشعرُصدرُاالسالـُكالعصرُاالمكمُ,ُد.ُفكزمُمحمدُأميفُ,ُدارُالمعارؼُالجامعةُ,ُُينظر:(ِ)
:ُُّّ. 
 .ُُِِٖاتجاىاتُالشعرُفيُالعصرُالمكمُ,ُصالحُالديفُاليادمُ:ُُ(ّ)
رُسيؼُالدكلةُ,ُزكيُالمحاسنيُ,ُداُشعرُالحربُفيُأدبُالعربُفيُالعصريفُاالمكمُكالعباسيُالىُعيدُ(ْ)

 .ُُّٕـُ:ُُُْٕٗعربيُ,ُالقاىرةُ,ُالفكرُال
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شعراءُىذهُالحقبةُيؤكدُرجكعُماُُ,(ِ)((يككفُافتخارانُجاىميانُقبميانُُ))كبيذاُ,(ُ)المفاخر
ُ.(ّ)ةُالعربيةُالىُالتحزبيةُالقبميةالىُماُكافُعميوُقبؿُاالسالـُكترؾُالقكمي

العصبيةُالتيُُفإُ)إذ)كىذاُقدُيككفُفيوُمنقبةُلألدبُالعربيُفيُتمؾُالحقبةُُُ
ُسياسة ُكالدُبينيتُعمييا ُعمىُالمغة ُعادٍت ُقد ُالمكية بُبأجؿُنفعُفأفُمفُالدكلة

ُأغرُـى ُاف ُىذهُرُآثارىا ُُجاؿ ُمف ُآبائيـ ُبحديث ُالدكلة ُيرفعكف ُالعرب ُذكرىـمف
ُكيعٌددكف ُأعماليـ ُُكيمجدكف ُمفاخرىـ ُكيسجمكف ُ(ْ)((أياميـ ُلمفخرُ, ُيككف كبذلؾ

كماُُ,أبرزُبركزانُالُيخفىُعمىُذمُلبُ ُنصيبُفيياُيتغذلُعميوُالشعرُالمكمُكليذا
ُشاعريفُكبيريفُفيُالفخرُىماُجريرُكالفرزدؽُ.ُُمفُتجٌميأنتجوُىذاُالنمكُ

عدتُعمىُنمكُؽُالتيُشاعٍتُفيُالعصرُالمكمُكساكالُغنىُمفُذكرُالًفرُىُ
ُالخكارج,ُالمكيكفُُ)غرضُالفخرُآنذاؾُكىـ) ُالزبيريكف, فُلكؿُككاُ,(ٓ)((الشيعة,

ُيحممويُحزبيـُمفُمبادئُكارُكفُكمتفاخمفُىذهُاًلفرؽُشعراءُمدافعُك نتصاراٍتُفُبما
ابيـُكمزاياىـُالذميمةُإفُكمحاكلةُاالطاحةُبالحزبُاآلخرُمفُخالؿُذكرُمثالبُأنس

فيُُميناُأفُنخكضُأكالُنىُففُالفخرُكجبُعذاُماُأردناُافُنتعرؼُأكثرُعمكاُ ُكجدٍت,
حياةُمفُكافُليـُالدكرُالكبيرُفيُترسيخُىذاُالففُفيُالعصرُالمكمُأالُكىـُكؿُ

كسنذكرُنبذةُعفُُبفُعطيةُ(ُجريرُ)كالشاعر)ىماـُبفُغالب(ُمفُالشاعرُالفرزدؽُ
ُبالفرزدؽُثـُجريرُبحسبُالسبؽُفيُسنةُالكفاةُ.ُحياتيماُكسيرتيماُبدءاُن

ُ

ُُ

ُ
                                                           

 .ُُٔٓ-ٓٓ,ُد.ُصالحُالديفُاليادم:ُ:ُاتجاىاتُالشعرُفيُالعصرُاالمكمرينظُ(ُ)
 .َُُْٔالشعراءُالمخضرميفُمفُالدكلتيفُالمكيةُكالعباسيةُ,ُد.ُحسيفُعطكافُ,ُدارُالجيؿُ,ُبيركتُ:ُُ(ِ)
 .َُُِالفخرُفيُالشعرُالعربيُ,ُسراجُالديفُمحمدُ:ُُ:ينظرُ(ّ)
,ُمطبعةُمصطفىُكأكالدهُربيُكتاريخوُفيُعصرُصدرُاالسالـُكالدكلةُالمكيةُ,ُمحمكدُمصطفىالدبُالعُ(ْ)

 .َُُُٖـ:ُُّٕٗ,ُ,ُمصرِ,ُط
 .ُُّّٓ/ُُُـ:ُُُُٖٗ,ُْ:ُتاريخُاالدبُالعربيُ,ُعمرُفركخُ,ُدارُالعمـُلممالييفُ,بيركتُ,ُطينظرُ(ٓ)
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 الفرزدق : -1

ُبفُغالب)تُُ ُ(ُ)قُ(َُُىكُىماـ ُبفُُبف, ُبفُعقاؿ ُناجية ُبف صعصعة
ُُبفُعكؼُبفُحنظمةُبفُمالؾُبفُزيدُُمناةُبفُمحمدُبفُسفيافُبفُمجاشعُ ُبفُداـر

دهُصعصعةُككافُجُ(ِ),وُابكُفراسُالمعركؼُبالفرزدؽكنيت,ُُكبفُمرُالتميميُ,تميـُ
ُ,ُككافبعمائةُمكؤدةُالىُافُجاءُاالسالـ,ُككافُقدُافتدلُاُرعظيـُالقدرُفيُالجاىمية

تعظيـُلقبرُكالدهُفماُجاءهُ,ُككافُالفرزدؽُكثيرُالأبكهُغالبُمفُسراةُقكموُكرئيسيـ
ُُ.(ّ)نيضُمعوُكساعدهُعمىُبمكغُغرضوُستجارُبوُاالُأحدُكا

ككذلؾُنسبُشريؼُمفُجانبُأموُباءُمفُقبؿُاآلُعريؽُهُككافُلمفرزدؽُنسبُهُ
نسبُالشريؼُمفُقبؿُآبائوُقرظوُككافُالشاعرُيتمتعُبال(ُكىيُأختُالعالءُبفُ)لينة

,ُكمفاخرُالُبائوُمآثرُالتدفعكريـُالبيت,ُلوُكآلباء,ُشريؼُاآلُنويثُإحُ,(ْ)كأخكالو
,ُككانتُأيمياُ(ُبنتُسيكيفُبفُعبدُاهللُبفُداـركأـُجدهُصعصعةُ)ُقيفيرة,ُ(ٓ)تجحد

ُمُىأُى ُكسرلُلزرارة ُكىبيا ُبنة ُليند ُزرارة تُيثربيُبفُعدسُفكثبُأخكُزكجياُفرىنيا
ُفُكيفُبفُحارثةسموُسُيكا ُعمىُالمةُفأحبميا ُأـُبفُعبدُاهللُبفُداـر كلدٍتُلوُقفيرة
ُيعيٌُص ُجرير ُفأخذ ُالفرزدؽعصعة ُبيا ُر ُلجده, ُُككاف ُقيكف بيرُصعصعة ُجي منيـ

                                                           
عالـُقامكسُتراجـُلشيرُالرجاؿُكالنساءُمفُالعربُكُالمتعربيفُكالمستشرقيفُ,ُخيرُالديفُالزركميُ,ُدارُالُ(ُ)

 .ُُُٗ/ُُِـُ:ََُِِلبنافُ,ُ–,ُبيركتُُُٓالعمـُُلممالييفُ,ُط
ُفيُاالسالـالدبُاُ(ِ) صادؽُأئينةُكندُُكُد.حسفُعباسُنصرُاهللُ,ُدارُالتعارؼُلمطباعةُُ,ُد.لسياسيُالممتـز

 .ُُُْٕكالنشرُ:ُ
,ُدارُالغربُاالسالميُديب,ُياقكتُالحمكم,ُتح,ُد.ُاحسافُعباسدباءُأرشادُالريبُالىُمعرفةُالمعجـُالُ(ّ)

لبيُالعباسُشمسُُ,ياتُاالعبافُكانباءُأبناءُالزماف:ُكف.ُكينظرُِٖٕٓ/ُٔـ:ُُُّٗٗلبنافُ,ُ-,ُبيركتُُ,ُط
 .ُُٖٗ/ُُٔـُ:ُُٕٕٗ:ُأحسافُعباسُ,ُدارُصادرُ,ُبيركتُ,ُحمدُبفُمحمدُبفُابيُبكرُبفُخمكاف,ُتحالديفُأ

ُكُ,ُْْـُ:ُٗٓٗالقاىرة,ُُ,ٖ,ُط,ُد.ُشكقيُضيؼ,ُدارُالمعارؼالتطكرُكالتجديدُفيُالشعرُالمكمُ:ينظرُ(ْ)
 .ُِِٓـ:ُِٖٗ,ُِفيُالشعرُالسياسي,ُعباسُالجرارم,ُدارُالثقافة,ُط

ق(ُتح:ُمحمدُابكُالفضؿُُّْٕرُالفكائدُكدررُالقالئد,ُعميُعبدُالحسيفُالمكسكمُ)ُتُُرأماليُالمرتضىُغُ(ٓ)
 .ُِٔ/ُـُ:َُُْٗ,ُُالفضؿُابراىيـُ,ُدارُأحياءُالكتبُالعربيةُ,ُطُ
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ُكالدهُغالبُكقيافُكديسـُك ُال,ُكأما خطؿُككافُسيدُباديةُتميـُكأموُفكافُيكنىُابا
 .(ُ)ليمىُبنتُحابسُأختُاالقرعُبفُحابس

ُتدعىُزكجتوككانتُُ ُُ(النكار) ُعنو))التي ُترضى ُزمانا ناُأحياُمكثتُعنده
ُُ.(ِ)ُ((مراةُصالحةكتخاصموُأحياناُككانتُالنكارُا

,ُفقاؿُفيُفيُتمقيبوُبوختمؼُكالـُابفُقتيبوُكقدُاُكالفرزدؽُىكُلقبُخيصُبو
ُ,لنوُجيـُالكجوُ؛بوُنماُليقبكاُ ُكاحدتياُفرزدقة,أدبُالكاتبُالفرزدؽُقطعُالعجيفُ

قبُنماُلُيفيُكتابُطبقاتُالشعراءُإُكجاءُكىذاُماُجاءُبوُصاحبُُكتابُاالغاني,
كالقكؿُاالكؿُُ,كىيُالفرزدقةالتيُتشربياُالنساءُُشبوُالفتيتةكقصرهُبالفرزدؽُلغمظوُ

عدةُككافُلوُمفُزكجتوُالنكارُُ,(ّ)صابوُالجدرمُفيُكجيوُثـُبرأُمنو؛ُلنوُأأصح
ُكليسُمفُكلدهُعقبُإالٌُأكالدُمنيـُلبطةُكسبطةُكحبطةُكركضةُككميـُمفُالنكارُ

ُالنساء ُلتسمكىناؾُسُ,(ْ)مف ُبالخبزةيببُآخر ُكجيو ُلشبو ُاالسـ؛ ُالفرزدؽُبيذا ,ُة
 .(ٓ)يُفرزدقةكى

حتىُقاربُالمائةُُقاؿُأبكُاليقظاف:ُأسٌفُالفرزدؽُفقدُماُماُيخصُكفاتو,كأُ
الىُالبصرةُكأتىُبرجؿُمتطببُمفُبنيُُو,ُفقدـُببتوُالدبيمةُكىكُفيُالباديةاـُفأصعا

مكفُليُطعاـُأىؿُالنارُفيُ:ُأتعجيككلُكيسقىُالنفطُاالبيض,ُفقاؿشارُبأفُقيسُفأ
 )ُبحرُالكافر(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ؟ُكأخذُيقكؿُ:الدنيا

                                                           
ُ,ُبيركتُُ(ُ)  .ُّٔ-ُّٓـُ:ُُٕٖٗ,ُالقاىرةُ,ُُّلبنافُ,ُط–الشعرُكالشعراءُ,ُأبفُقتيبةُ,ُدارُاالحياءُلمعمـك
 ُ.ٗ/ُٗاالغانيُ,ُُ(ِ)
ُالزمافكفُ(ّ) ُابناء ُبفُابيياتُالعيافُكأنباء ُبفُمحمد ُلبيُشمسُالديفُاحمد ُبكرُبفُخمكافُ, :ُٔ /ُٗٗ.

 .ِ:ُُٗكينظر:ُاالغاني,ُج/
 .ََُُُ/ُُُٔ:كأنباءُابناءُالزمافُكفياتُالعيافُ(ْ)
/ُِطبقاتُفحكؿُالشعراء,ُمحمدُبفُسالـُالجمحي,ُشرحوُ:محمكدُمحمدُشاكر,ُمطبعةُدارُالمدنيُبجدهُ:ُُ(ٓ)
ُِ/ُُِٖٗ. 
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 ُ(ُ)ُاب  العت عن   جل   إذا ما األمرُ        مقامي لكم   يقومُ  ن  م  أروني 

بكىُُلفرزدؽكلماُماتُاُ,دؽُفيُمرضوُذلؾُفيُسنةُعشرُكمائةكماتُالفرُزُ
ُأعميوُجريرُفقيؿُلو ُقاؿُأليكـُتبكيُعمىُ: ُأربعيفُسنو؟ ُمنذ رجؿُييجكؾُكتيجكه

ُتسابُرجالفُعني ُفكاهللُما ُإكالُتناطحُكبشافُفماتُ, ُاآلالٌُأحدىما ُخرُعفُتبعو
ُ.(ِ)قريبُفماتُبعده

ُكبعدُأُ ُالفرزدؽُنحاكؿُأفُتعرفنا ُالشاعرنتعرؼُعمىُُفعمىُنبذةُمفُحياة
ُجرير.خرُكىكُاآل

  :جرير -2

,ُكالخطفيُلقبُ(ّ)بفُعطيةُبفُالخطفيُجريرُيك,ُفالُيقؿُشأنانُعفُصاحبوُكىك
كميبُبفُيربكعُبفُحنظمةُبفُُمالؾُبفُُُبفُبدرُبفُسمموُبفُعكؼُبفُالسـُحذيفة

 .(ْ)تميـزيدُُمناةُُبفُُ

فُيربكعُبنتُمعبدُمفُبنيُكميبُبككافُعطيةُمضعيكفانُكأـُجريرُأـُقيسُُ
ُكأبُكُككاف ُأخكافُعمر, ُجريرُالكرد,لو ُأباُُككانتُكالدة ُييكنى ُككاف ُأشير, لسبعة
ُأفضميـُحرزة ُككاف ُبالؿ ُمنيـ ُذككر ُثمانية ُفييـ ُالكالد ُمف ُعشرة ُلو ُككاف ,

كأماُزكجتوُأـُبنيوُفييُخالدةُبنتُسعدُالتيُكانتُلياُمكانةُكبيرةُفيُُ.(ٓ)كأشعرىـ

                                                           
ُُٖٖديكافُالفرزدؽُ:ُُ(ُ)
 .ُُُٔقُ:ُِِّشرحُشكاىدُالمغني,ُجالؿُالديفُالسكطيُ,ُلجنةُالتراثُالعربُلمنشرُكالطبع,ُُ(ِ)
  .ُُِٕٗ/ُِفحكؿُالشعراءُ,محمدُبفُسالـُالجمحيُ,ُطبقاتُُ(ّ)
ُالشُ(ْ) ُأحمد ُالشيخُ ُاالستاذ ُتصحيحُ: ُأبيُالفرجُالصبياني, ُلالماـ ُمصر:ُُالغاني, ُالتقدـ, ُمطبعة نيطي,
كينظر:ُالؤتمؼُكالمختمؼُفيُأسماءُالشعراءُككناىـُكألقابيـُكأنسابيـُكبعضُشعرىـ,ُلالماـُأبيُالقاسـُُ,ّٓ/ٕ

ُدارُالكتبُالعالميةُ,طَُّٕالحسفُبفُبشرُاآلمدم)ُت ُبيركتُِىػ(,تصحيحُكتعميؽُالدكتكرُؼ.كنرك, ,–
 .ُُُٕـُ:ُُِٖٗلبناف,ُ

 .َُُُّٗ:ُُالشعرُكالشعراء,ُأبفُقتيبوُ(ٓ)
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عميياُحزنانُشديدانُكقدُرثاىاُبشعرهُككانتُُقمبوُكالتيُكافاىاُاالجؿُفيُحياتوُإذُحزف
ُعمىُشعره ُالفراؽُكاضحة ُإُكلدُ(ُ),ُلكعة ُأثينة ُأرضُبقرية ُمف ُالكشـ حدلُقرل

ُحكاليُسنةُ ُالممقبَُُّاليمامة ُحذيفة ُكجده ُمفُأبكيفُينتسبافُالىُكميب, لميجرة
أماُبالخطفيُكافُمفُالقدماءُالعمماءُبالنسبُكأخبارُالعرب,ُككافُيشتيرُبالبخؿ,ُ

ُشتيرتٍُقدُعيرؼُبقصرُقامتوُكضعؼُفؤادهُكاعكجاجُقدميو,ُكأـُجريرُاأبكهُعطيةُف

ُنُي ُبمقب ُبو ُكىك)بزٍت ُكأحفادىا ُأبناؤىا ُبو ُبوُكعيير ُلقبيا ُرفضُأبكىاًُُحقة( رجؿ
ُمسكغا ُمنو؛ ُسنياُتزكيجيا ُكميبُككميبُمفُُ,(ِ)ذلؾُبصغر ُالى كينسبُشاعرنا

 ُ.ُ(ّ)رُكمضرُتنتييُالىُعدنافيربكعُكيربكعُمفُبنيُتميـُكتميـُمفُمض

ذُالشعرُكأسرةُزىيرُبفُأبيُسممى,ُإُأبناؤىاُكلدُجريرُفيُبيئةُبدكيةُيتكارثُ
الشعريةُقضىُحياتوُكشبابوُيرعىُغنـُأبيوُفيُكادمُالمركت,ُكقدُظيرتُمكىبتوُ

ُبني ُىجا ُُبنيُمفُعمكمتوُعندما ُآخسميط ُشعراء ُمع ُالتحـ ُالعكرُثـ ُمنيـ ريف
حيثُقاؿُُ,(ْ)نسبُنفسوُالىُالقبيمةُالـُلعظـُُشأنياإالُأنوُكافُيالنبيانيُكغيرهُ

ُالبيافُكالتبيف) ُالجاحظُفيُكتابو ُُإفُ )عنيا ُالعكدي, ُالشرؼي ُليا ُالٍقعىسيُتميمان ُكالعز 

كجاءُفيُكتابُشعرُُ,(ٓ)((ذركةيُكالسناـل,ُكااـدُ ؿُكىيُفيُالجاىميةُالقُيضُىيٍُكالعددُاليُى
ُُ)تحتؿبنيُتميـ ُفيُالتأريخُالعربيُالقديـ ُميماي ُمركزان ُتميـ ُعقبيمة ربية,ُفييُقبيمة

                                                           
ُ.ُِجريرُقصةُحياتوُكدراسةُأشعارهُ,ُجميؿُسمطافُ,ُالمكتبةُالياشميةُ,ُدمشؽُ:ُُينظر:ُ(ُ)
 .ُُُ/ُُُ,ُالقاىرة,ُّديكافُجرير,ُتح:ُد.نعمافُمحمدُأميفُطوُ,ُدارُالمعارؼ,ُطُ(ِ)
الدبُالعربيُكتاريخوُفيُعصرمُصدرُاالسالـُكالدكلةُالمكية,ُمحمكدُمصطفى,ُمطبعةُمصطفىُالبابيُُ(ّ)

 .َُُُِٖـ:ُُّٕٗ,ُمصر,ُِالحمبيُكأكالده,ُط
 .ُُُُديكافُجرير,ُاُ/ُ(ْ)
 ُ.ُُٗ-ُُٖ/ُ,ُتح:ُعبدُالسالـُمحمدُىاركف,ُالبيافُكالتبيف,ُأبيُعثمافُعمرُبفُبحرالجاحظُُ(ٓ)
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رُالقبائؿُعدداي,ُكأكسعياُبمداي,ُكأكثرىاُعظيمايُكأمنعياُمضريةُعدنانية,ُكانتُمفُأكف
ُ.ُ(ُ)(ريماي,ُعيرفٍتُبالشعرُكالفصاحة,ُكالعزُالمنيع,ُكالنسبُالرفيعح

ُالاُك ُالعصر ُشعراء ُبيف ُمرمكقة ُمكانة ُجرير ُعمىُشاعريتحتؿ وُمكمُكأكد
االكلىُمفُطبقاتُفحكؿُبفُسالـُفيُالطبقةُعددُكبيرُمفُالنقادُُحيثُكضعوُا

ُمراُنلالشعراءُكأصبحُمفُالمثمثُا وُبتشبيالُإنوُ))حسفُإُمكم,ُكمعُأنوُكافُىجاءن
فُماُكاُكيؿُابفُالمراغةُ!!ُ:لوُخصموُالفرزدؽُبالعفةُإذُيقكؿُكقدُشيد,(ِ)(عفيفان(

ُُ,ُ(ّ)كأحكجنيُمعُشيكاتيُإلىُرقةُشعرهُُ,عفافوُالىُصالبةُشعرمأحكجوُمعُ

تفؽُالعربُعمىُإفُاُقاؿُابكُعبيدهُكابفُسالـ)ُكجاءُفيُكتابُاالغانيُايضاُن
ُ ُأىؿ ُاالصمعيأشعر ُككافقيـ ُكالفرزدؽ( ُ ُاالخطؿ ُك ُجرير ُ(ْ)االسالـ ُاشادُ. كقد

ُب ُيايضا ُجرير ُقاؿ ُعندما ُاالخطؿ ُعمىُصاحبو ُكتفضيمو ُبحرُشاعريتو غرؼُمف
ُُ.(ٓ)كالفرزدؽُينحتُمفُصخر

!ُكاهللُاؿ:ُماُأخشفُناحيتوُكأشردُقافيتوكلمفرزدؽُرألُجميؿُفيُجريرُحيثُق
كلكنيـُىركهُفكجدكهُعندُُ,كُترككهُلبكىُالعجكزُعمىُشبابيا,ُكالشابةُعمىُأحبائيال
مماُطمعتُُاؿُبيتانُلٍفُأككفُقيمتوُأحبُإليُ ,ُكقدُقيرشُنابحان,ُكعندُالجراءُقارحاُنال

ُ)ُبحرُالكافر(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُ(ٔ)عميوُالشمس

                                                           
ُُشعرُ(ُ) ُالقصيـُتميـ ُنادم ُمنشكرات ُمف ُمحمكد, ُالحميد ُعبد ُالدكتكر ُتح: ُالجاىمي, ُالعصر في

 .ُُُـ:ُُِٖٗاالدبي,
 .ُُْٔٔ/ُُُ.ُكينظر:ُالشعرُكالشعراء:ُُِّّ/ُُكفياتُاالعياف:ُُ(ِ)
 .ّٖرحمةُالشعرُمفُاالمكيةُالىُالعباسيةُ:ُُ(ّ)
 .ُُّٔ/ُٕاالغاني:ُُ(ْ)
رحمةُالشعرُمفُُكُ,ُٖشؽُ:,ُدماره,ُجميؿُسمطافُ,المكتبوُالياشميةاتوُكدراسةُأشعيجريرُقصتوُكحُ:ينظرُ(ٓ)

 ّٔـ:ُُٕٗٗ,ُُطُ,,ُدكتكرُمصطفىُالشكة,ُالدارُالمصريةُالمبنانيةمكيةُالىُالعباسيةمفُال
ُ.ّٖ-ّٕمكيةُالىُالعباسيةُ:رحمةُالشعرُمفُالُ(ٔ)
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ُ(ُ)إذاُغضبتُعميؾُبنكُتميـُُُُُُُُُُُحسبتُالناسُكميـُغضابا

أيسدؿُالستارُكقدُقُفيُاحدلُقرلُاليمامةُُُْسنةُُأماُماُيخصُكفاتوُففيُ
ُاللُعمى ُالفرزدؽُخصمو ُفمحؽ ُجرير ُالمكتُحياة ُالى ُالذمُسبقو ُذلؾد ,ُ(ِ)بعد

ُ ُمتفننان ُالشعر ُكرثاه ُالضاد, ُالعربية,ُفبكتو ُبمثمو ُتجكد ُأف ُقؿن ُفذان ُكشاعران أصيالن,
ُُُُ.(ّ)شاعرانُغزالُرقيقان,ُكىجاءُساخراُن

 الموازنة في ظل فن الفخر: -3

ُالعربيالمُعدٌُتيُُ ُلدبنا ُرفيؽ ُخير ُبدايتوُُرافقتٍُُإذُكازنة ُمنذي ُالدبي الشعر
بيفُالشعراءُمفُخالؿُماُيستمعُاليوُمفُشعرُُبيُعمىُالمكازنةإذُفطرُالعُرُ,كلىال

القيس(ُعندُأـُجيندب)ُزكجةُأمرئُُإفُصحٍتُالركايةُالشعراء,ُككانتُبدايةُالمكازنة
ُالقاضيُ ُمحؿ ُتحؿ ندب ُجي ُأـ ُأصبحٍت ُكىنا ُالفحؿ ُعمقمة ُكبيف ُبينو ُكازنٍت التي

ُ ُفيُكصؼُالخيؿُمفُأمرئلعمقمةُعفحكمٍت ُأُ,(ْ)القيسُمىُانوُأجاد ُفُقاال:ُبعد
ُي ُالخيؿُعمىُُرشعران ُفقاؿُامرؤُيصفافُفيو ُكاحدة ُكقافية ُكاحد بياتُفيُأُالقيسُكمِّ
ُ)ُبحرُالطكيؿُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:معركفة

ُمر ا ُلباناتًُُُُُُُُُُُُُُُدبًُنُىـُجُيبيُعمىُأُيُخميمي  ُ(ٓ)ًبُالمعذُ ُالفؤادًُُنيقضِّ

ُكقاؿُعمقمةُ:

ُحقانُكؿُىذاُالتجنبًُ ُذىبتُمفُاليجراًفُفيُغيرُمذىًبُُُُُُُُكلـُيؾي
                                                           

 .64ديوان جرير: - (1)

 .ِٖٗكاالمكم,ُعارؼُحجاكم:ُاكؿُالشعرُعصارةُالشعرُالجاىميُكاالسالميُ(ُِ)
 ُ.ُُِ/ُُديكافُجريرُ:ُ(ّ)
رُعميُُعبدُمكازنة,ُالدكتكرُياسانيُكمحمكدُساميُالباركدمُدراسةُينظر:ُصكرةُالذاتُبيفُأبيُفراسُالحمدُ(ْ)

أصكؿُالنقدُالدبي,ُأحمدُُكُ,ُْ-ُّـ:ََُِٖدمشؽ,ُ–ياُ,ُسكُرُ,ُدارُنينكلُلمدراساتُكالنشر,ُطعبدُسمماف
 .َُِٖـ:ُُْٗٗ,ُالقاىرة,َُالنيضةُالمصرية,طالشايب,ُمكتبةُ

ُ.ُْـ:ََِٗ,ُالقاىرة,ُُٓديكافُامرلُالقيس,ُتح:ُمحمدُابكُالفضؿُابراىيـ,ُدارُالمعارؼ,ُطُ(ٓ)
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ُؾ؟ُقالت:لنؾُقمت:قاؿ:ُككيؼُذاُفقالتُالمرلُالقيس:ُعمقمةُاشعرُمنؾ,

ُفممساؽُ ُمنعُُُُُُُُُُُُُدر ةُهكلمس كطُأيليكبه ُ(ُ)ًبُكلمزجرُمنوُكقعيُأىكجى

ُ)ُبحرُالطكيؿ(ُُُُكقاؿُعمقمة:ُفجيدتُفرسؾُبسكطؾ,ُكمريتوُبساقؾ

ُالرائًحُالمتحمبًُ ُكمرِّ ُثانياُمفُعنانوُُُُُُُُُُُُُُُيمر  ُفأدركيف 

ُمفُعناًفُفرسوُلـُيضربوُبسكطُكالُمراهُبساؽُكالُ فأدرؾُطريدتوُكىكُثافو
ُُ.(ِ)زجرهُ

ُمكازنةُاـُجندبُعفُمكازنة كانتُُالنابغةُبفُذبيافُُ))كقدُالُتختمؼُكثيرا

دخؿُعميوُحسافُفُيجتمعُاليوُفيياُالشعراءمفُأدـُفيُسكؽُعكاظُُربُلوُقبةُهضتُي
ُ:)البسيط(أنشدهُشعرهُكأنشدتوُالخنساءُقكلياكقدُُبفُثابتُكعندهُالعشى

بوُُُُُُُُُُُُُُُُُكأنوُعمـُفيُرأسوُنارُيُُُُُُُُ فُصخراُلتأتـُاليداةُي ُكا 

فُصخراُلمكالناُكسيد فُصخراُإذاُنشتكُلنحارُيكا  ُناُُُُُُُُُُُُُُُُُكا 

,ُأنًتُكاهللُأشعرُنشدنيُقبمؾُلقمت:ُإنؾُأشعرُالناسفقاؿ:ُلكالُأفُاباُبصيرُا
منؾُكمنيا,ُحيثُتقكؿُماذا؟ُحيثُُساف:ُأناُكاهللُاشعرمفُكؿُذمُمثانة,ُفقاؿُح

ُ)ُبحرُالطكيؿ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقكؿ:أ

ُيممعفُبالضحىُُُُُُُُُُكأسيافناُيقطرفُمفُنجدةوُدما ُالغر  ُلناُالجفناتي

ُبناُابنما ُبناُخاالنُكأكـر لٍدناُبنيُالعنقاءُكابنيُميحرؽوُُُُُُُُُُُُُفأكـر ُكى

                                                           
 .ُٓ:ُديكافُامرلُالقيسُُ(ُ)
الشعرُكالشعراءُأكُطبقاتُالشعراء,ُابفُقتيبة,ُتح:ُالدكتكر:ُمفيدُقميحةُكُمحمدُاميفُالضناكم,ُدارُالكتبُُ(ِ)

ُ.ُُْٓ/ُِ.ُكينظرُ:ُاالغانيُ,ُُُٕـ:َََِلبناف,ُ-,بيركتُُالعالميةُ,ط
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قمت:)ُالجفاف(ُُقممتُالعدد,ُكلكفقاؿ:ُانؾُلشاعرُلكالُانؾُقمت:ُ)الجفنات(,ُف
)ُيبرقفُبالدجى(ُلكافُابمغُفيُمت:)ُيممعفُفيُالضحىُ(ُكلكُقمت:كقُلكافُأكثر,

ُالضيؼُفيُ ُفدلمتُالميؿُاكثرُطركقا,ُكقمت:المدح,ُلٌف )ُ ُدما ُيقطرفُمفُنجدة (
عمىُقمةُالقتؿ,ُكلكُقمت:ُ)ُيجريفُ(ُلكافُأكثرُانصبابُالدـ,ُكفخرتُبمفُكلدتُ

ُتفخرُب ُكلـ ُيُيُ,(ُ)((مفُكلدؾُفقاـُحسافُمينكرا ُكقد المحكمةُطفكلةُطمؽُعمىُىذه
 النقدُكالمكازنة.

رىاُكجبُالتعريؼُبالمصطمحُمفُالمكازنةُكتطُككقبؿُالكلكجُفيُتفاصيؿُنشأةُ
ُالكاكُكالُزُ))ـ,ُفقدُكردُفيُمعجـُمقاييسُالمغة:خالؿُماُذيكرُفيُكتبُالمعاج فى اءُكزى
ُالشيءكاكالنكف:ُبناءُيدؿُعمىُتعديؿُ ُالشيءُكزفًُُدرُيقُىُنةُيكزنايُكالزٌُُستقامة:ُككزنتي

ُـىُقاؿُيكيُيُكزنوُيُكاالصؿُي ُاُالنيارًُُميزافُيُقا ُيكازمُذلؾُأمُُ,نتصؼُالنيارُيإذا ىكُكىذا
ُُ,(ِ)((محاذيو ُالعربكجاء ُلساف ُمنيا)ُبمعافُوُفي كزنانُُالدراىُـىُفالفُهُزفُىُكُ)عٌدة
بيفُالشيئيفُُككازنتُيُُرهُيذاُقدٌُإُالشيءُكزفُىُ:كيقاؿُيأيضان,ُذاُكالويُفقدُكزنويُكاُ ُبالميزافًُ

ُ,(ّ)((عادلويُكقابموُيُ:ككازنويُُالعدؿُيُكالميزافُيُ,مكازنةُككزانانُ...

ُيتبيفكبعدُاإلُ ياُالُتخرجُمفُككنياُلناُأنُطالعُعمىُمفردة)ُكزف(ُمعجميان
ُُظيارُماىكُيفكؽُاآلخر,بيفُاثنيفُكا ُتحمموُىذه المفرداتُكلمكقكؼُأكثرُعمىُما

ُ ُدالالتُكمعافو ُقالومف ُما ُعمى ُُنعرج ُكتبيـ ُمعظـ ُكالكٌتابُفي حيثُانياُالنٌقاد
ُكثيرةُكاذاُماُتتبعناُالعمؿُبالمكازنةُقديمانُنجدىاُفيُكتبُليسٍتُبالقميمةُ حممٍتُمعافو

عتمدُفيُق(ُالذمُأُِتكمنياُكتاب,ُفحكلةُالشعراءُلعبدُاهللُبفُقريبُاالصمعي)
ستطاعُفيياُييرُخاصةُمنيا,ُالزمف,ُكالكثرة,ُكالتخصص,ُكالتيُامكازنتوُعمىُمعا

                                                           
 ُ.ُّٓديكافُحسافُ:ُُك,ُّٖٔكينظر:ُديكافُالخنساءُ:ُ,ُُِٓ/ٗاالغانيُ:ُُ(ُ)
ـُمحمدُىاركف,ُدارُىػ(,ُتح:ُعبدُالسالّٓٗمعجـُمقاييسُالمغة,ُابكُُالحسفُأحمدُُبفُفارسُبفُزكريةُ)تُ(ِ)

 .ُُُٕ/ُُٔكالنشر,ُمصر,ُُالفكرُلمطباعة
ُفيُبابُكزفُ.ُُِِّ/ُِكينظر:معجـُأساسُالبالغةُ:ُُ,ُِْٖٗ/ُُ,ُأبفُمنظكر,ُمادةُكزف,ُلسافُالعربُ(ّ)
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ق(ََُّعمـُالمنٌجـ)تُيحيىُبفُككذلؾُرسالةُيكازفُبيفُشعرُمجمكعةُمفُالشعراء,افُ
ُبيفُ ُتميز ُمعايير ُليا ُجعؿ ُكالتي ُاالحنؼ ُبف ُكالعباس ُالعتابي ُبيف ُفييا ُفاضؿ التي

كمفُثـُردؼُالدبُالعربيُُ,ُكالحالكة,كالرقةالشاعريفُمنيا,ُالطبع,ُكالسيكلة,ُكالعذكبة,ُ
طبقاتُفحكؿُالشعراءُالذمُييعدُُفيُالمكازنةُكىكُاُنق(ُكتابُِّمحمدُبفُسالـُالجمحي)ت

ُفيوُُمعيار,مفُالكتبُالميمةُفيُالنقدُكالذمُا ُغراض,الكثرة,ُكالجكدة,ُكتعددُالُعتمد
ُتحفظا ُكجكد ُمف ُالرغـ ُعمى ُميرضية ُنقدية ُنيايات ُالى ُفييا ُكصؿ ُبعضُكقد ُعمى ت

ُذلؾُكُي ُكتأتيُبعد ُتبُاالمضامينو نيجُالمكازنةُبيفُمفُمظاىرُمختياراتُلتيشكؿُمظيران
ُُُعتمدُمعيارُالذكؽُفيُذلؾُ.الشعراءُكالذمُا

عدُمادةُلمحكـُعمىُالدباءُبالسرقةُكيتصدرىاُكالبدُأفُنذكرُكيتبُالسرقاتُالتيُتُيُ
ُلآلمدم ُالمكازنة ُكالكساُق(ُّٔ)تكتاب ُلمقاضي ُاُق(ِّٗ)تالجرجانيطة عتمدُكالذم

ماُكانتُعميوُالمكازنةُفيُصدرُأماُُ,(ُ)عامؿُالزمفُفيُالمفاضمةُكالمكازنةُبيفُالشاعريف
ُالعربُـُفييُمكازنةُبيفُالقرآفُالكريـسالاال كخطبائوُُ(ص)شعراءُالرسكؿكبيفُُ,ككالـ

ُكبيفُشعراُمفُناحية ُإء ُأخرل, ُمفُناحية ُكخطبائيـ ُكافُالعصرُالكفكد المكمُزاخرانُذ
ُنقديةُ ُثركة ُلنا ُكبيفُالخيطباءُكالدباءُمخمفةن ُبيفُالفحكؿُكالغزلييفُمفُالشعراء بالمكازنة

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ(ِ)رغـُالعصبياتُكالىكاءُكاالمزجة

ذاُماُاُ نتقمناُالىُالعصرُالحديثُلالطالعُعمىُآراءُالمحدثيفُفيُمسألةُالمكازنةُكا 
مفُضركبُالنقد,ُيتميزُبياُُالُضرباُنليسٍتُالمكازنةُإُ)نجدىاُعندُالدكتكرُزكيُميبارؾ)

يرُبياُكجكهُالقكةُكالضعؼُفيُأساليبُالبياف:ُفييُتتطمبُقكةُفيُمفُالجيد,ُكتظُالردئ
كىذاُماُلـُيخالؼُُبوُمفُسبقكهُمفُنقادُُ(ّ)((الدب,ُكبصرانُبمناحيُالعربُفيُالتعبير

ُُقدامىُ.ُ

                                                           
 .ُُُٔ-ُْ:ُساميُالباركدم,ُدكتكرُياسرُعميُالذاتُبيفُابيُفراسُالحمدانيُكمحمكدُةينظر:ُصكُرُ(ُ)
 .ُُُِٖ:ُأصكؿُالنقدُاالدبي,ُأحمدُالشايبُ(ِ)
 ُمصر:–المكازنةُبيفُالشعراء,ُدكتكرُزكيُمبارؾ,ُمؤسسةُىنداكمُلمتعميـُكالثقافة,ُالقاىرةُُ(ّ)
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   توطئة 

منقطع النظير في  ان كاىتمام ان كبير  ان باع كالنقاد ف لعمماء النفسمما الشؾ فيو أ
ة ينماز بقك  لتجعؿ منو إنسانا آخرثر فيو ؤ ك تنساف المبدع أاإل مكر التي تؤثر عمىاأل

 المؤاتية .قد تككف خافية لآلخر تظير حينما تجد ليا الفرصة 

خذ بما ابدكه في مكضكع لؤل ان سديد ان رأي القدماءلنقاد العرب كقد يككف المركر با
ابف سبلـ  نسانا مبدعا, فقد يككفي لدل الشاعر كمدل تأثيره ليككف إالباعث النفس
 ذه القضية إذ قاؿ) كبالطائؼ شعره ليسى شار الى ىق( أكؿ مف أُِّالجمحي)ت

س ك اآلب حياء نحك حر الشعر بالحركب التي تككف بيف األ بالكثير كانما كاف يكثر
كالذم قمؿ شعر قريش انو لـ يكف بينيـ نائرة  ,ييـعمكالخزرج أك قـك يغيركف كيغار 

بداع , كىذا يؤكد أرتباط األ(ُ)كلـ يحاربكا كذلؾ الذم قمؿ شعر عيماف كأىؿ الطائؼ(
 نساف كالتي تدعى البكاعث الخارجية.النفعاالت الخارجية التي تثير األالشعرم با

شار ق( الذم أِٓٓمف أمثاؿ الجاحظ)تكىناؾ مف شاطر ابف سبلـ في ذلؾ 
عبر ما نقؿ بداع الشعرم لدل الشعراء يا باألالى تمؾ االنفعاالت كحقيقتيا كعبلقت

شعاركـ؟ قاؿ النا نقكؿ كاكبادنا عنو انو) قيؿ إلعرابي: ما باؿ المراثي أجكد ا
ة خارجية تحرؾ قكة داخمية لتنتج , كىذا دليؿ آخر كاضح باف الباعث قك (ِ)تحترؽ(

 ابداعا شعريا كبيرا.

ق( المتأثر قميبل بمف ِٕٔكاذا ما تقدمنا قميبل في الزمف نجد اف ابف قتيبة)ت
كتبعث  )كلمشعر دكاع تحث البطيء)تحدثكا عف الغريزة كعبلقتيا بالبكاعث فيقكؿ: 

                                                           
–, القاىرة  محمد شاكر, دار المدني محمكد راء, لمحمد ابف سبلـ الجمحي, شرح:طبقات فحكؿ الشع (ُ)

 .ِٗٓ/ ُ :ـَُٖٗمصر,
عة المدني, القاىرة, البياف كالتبيف, أبي عثماف عمركبف بحر الجاحظ, تح: عبد السبلـ محمد ىاركف, مطب (ِ)
 .َِّ/ِ :ـ ُٖٗٗ,  ٕط



 الفصؿ االكؿ المبحث االكؿ............ البكاعث النفسية ..............

 
25 

, (ُ)((كمنيا الغضبالمتكمؼ منيا الطمع كمنيا الشكؽ كمنيا الشراب كمنيا الطرب 
 التي يستمد منيا القكة ليككف مختمفا. ي ذلؾ اف االنساف كتمة مف القنكاتفنجد ف

ق( يحدد االمكر نفسيا التي قاؿ بيا مف ْٔٓكقد نجد ابف رشيؽ القيركاني)ت
: الرغبة كالرىبة كالطرب كالغضب قكاعد الشعر أ))سبقو مف النقاد, إذ جعؿ  ربعة ىفَّ

لمدح كالشكر كمع الرىبة يككف االعتذار كاالستعطاؼ كمع الطرب مع الرغبة يككف اف
 .(ِ)((يككف الشكؽ كرقة النسيـ كمع الغضب يككف اليجاء كالكعد كالعتاب المكجع

شمؿ في ما ذكرناه مف بمكضكع البكاعث برأم قد يككف األ كنختـ آراء القدامى
ات أمكر تحدث عنيا تأثر  )ق( إذ يقكؿ انيا)ْٖٔآراء كىك لحاـز القرطاجني)ت

ك ينافرىا كيقبضيا أك أ كيبسطياكانفعاالت لمنفكس لككف تمؾ األمكر مما يناسبيا 
مر قد يبسط القبض كالمناسبة كالمنافرة في األمر مف كجييف: فاألالجتماع البسط ك 

قد يبسطيا ايضا بة كالخكؼ ك الرجاء كيقبضيا بالكآالنفس كيؤنسيا بالمسرة ك 
مر مف صيركرة األيقع فيو مف اتفاؽ بديع, كقد يقبضيا كيكحشيا ب باالستغراب لما

 .(ّ)((مبدأ سار الى مآؿ غير سار

كال نستطيع اف نغفؿ عما جاء بو القرطاجني مف التخيؿ كالمحاكاة التي قد  
لبلبداع كالتي يككف فييا العامؿ الخارجي اكثر تأثيرا منو في  ان رئيس ان يشكبلف محرك

ثر , كما ليا أ(ْ)العامؿ الداخمي كالتي أطمؽ عمييا بػ)المييئات كاالدكات كالبكاعث(
 . إذ جعؿ ىذه الشركط حكاجز لنظـ الشعر كبير في بناء ممكة الشعر

                                                           
 .ٖٕ/ُ ـ:ُٖٓٗمصر,– د شاكر,  دار المعارؼ , القاىرةالشعر كالشعراء, ابف قتيبة: , تح: احمد  محم (ُ)
عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني, تح: محمد محي الديف عبد في محاسف الشعر كآدابو كنقده, ابك ة العمد (ِ)

 .َُِ/ُـ : ُُٖٗلبناف ,–,  بيركت ُ, طالحميد, دار الجيؿ لمنشر كالتكزيع
 ابك الحسف حاـز القرطاجني تح:  محمد الحبيب ابف الخكجة , دار الغربمنياج البمغاء كسراج االدباء,  (ّ)

 .ُُ :ـُٖٔٗمي , بيركت, لبناف, االسبل
 .َْ: ) ـ . ف( (ْ)
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قد أسست كاذا ما انعمنا النظر في تمؾ النصكص النقدية القديمة نجدىا 
اك االنساف بشكؿ عاـ, فنجد اف الحافز يف فيـ العممية االبداعية لمشاعر لقكان

       الداخمي قد تأثر ببكاعث خارجية أثرت عمى االنساف لتجعؿ منو انسانا مبدعا. 

مف  (lncentive)سريعا عمى تحديد مصطمح الباعث كاذا ما حاكلنا المركر
ليتسنى لنا الخكض في البحث كتممس االبداع كاسبابو لدل الشعراء  كجية نظر غربية

يستجيب مكقؼ خارجي, مادم أك اجتماعي, ))ننا نجده عند بعض النقاد عمى انو اف
 جكد شخص آخر أك صرختو, كك ستجيب لو دافع الجكعلو الدافع, فالطعاـ باعث ت

 , كذلؾ كجكد جائزةالشفقةلدافع االجتماعي أك عاطفة باعث اجتماعي يستجيب لو ا
 ؼ الناس دكافع مختمفة ...ليا في مختممف البكاعث التي يستجيب  أك مكافأة

 كأنكاع الثكاب المختمفة, ما تجذب الفرد الييا كالبكاعث ايجابية أك سمبية. فااليجابية
كالسمبية ماتحمؿ الفرد عمى عمى تجنبيا كاالبتعاد عنيا كضركب االستيجاف أك 

لباعث قكة كبيذا يككف ا (ُ)((ي تمثميا القكانيف الرادعة كالزكاجر االجتماعيةالعقاب الت
 ؿ مف ساكف.جية تحرؾ ما في الداخر خا

ذا ما اردنا اف نترجـ تمؾ البكاعث عمى نفسية الشاعريف الفرزدؽ كجرير  كا 
الى  نقصشعكر باللت ما فييما مف نجدىما قد تأثرا بكثير مف تمؾ البكاعث التي حكٌ 

 .(ِ)استطاع النقاد تمييزه الذم بداع الا قكة مف قكل الدافع نحك

ثرت في نفسية الشاعريف فجعمت قريحتيـ تفيض إف ىناؾ بكاعث نفسية أإذ 
بغرض الفخر, كمف خبلؿ الدراسات يتبيف إف ىناؾ إنفعاالت داخمية تحركيا مؤثرات 

                                                           
 . ُٖـ : ُٗٗٗ, القاىرة  ,ُُ, طحمد عزت راجي, دار المعارؼأدكتكر  ,صكؿ عمـ النفسأ (ُ)
, ُمجمس االعمى لمثقافة,القاىرة, طال تر:عادؿ نجيب بشرل, ألفريد ادلر, البشرية, ينظر:الطبيعة (ِ)

 .ٕٗـ:ََِٓ
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في ىذا المجاؿ, لذا تكجب عمى الباحث الخكض  ان خارجية تجعؿ مف الشاعر ميبدع
 في مضمار ىذه البكاعث كالتعرؼ عمى ماىيتيا .

ف ما ميزه في ذلؾ ىك ييعٌد الفرزدؽ مف أبرز الشعراء في العصر األمكم كا  
, فقد اجتمعت بكاعث عدة جعمت منو يكثر مف ىذا الغرض (ُ)تألقو في غرض الفخر

, (ِ)ة تميـ التي تحتؿ مكانة مرمكقة بيف القبائؿكمف تمؾ البكاعث ىك انتسابو لقبيم
 ) بحر الكامؿ(     مما جعمو يعتد بنفسو فاخرا بيا مف خبلؿ انتسابو الييا, إذ قاؿ:

اكر  ذي  ـي مف تميـو إذ غدٍت            ال قـك ى  ييسقفى كاآلجاؿً  *النِّساء عكي

ارً      (ّ)إذا الكتيبة احجمٍت             كالنازليكف غداةى كيؿِّ نزاؿً  بكفى الضَّ

انتسابو الى قبيمة  ترجـفي ىذيف البيتيف  ف ما جاء بو الفرزدؽ مف شاىدإ
تعبر عٌما في  التي لمجنس النافية (الػ)الكبلـ ب الشاعر ابتدأ, إذ كراـ كابناء ,عريقة

الكعي الجمعي الى إف الكـر ىك فة جمعية تسير داخمو مف كبت اجتماعي كثقا
, لذا حاكؿ الشاعر أف ينفي ما لؤلقكاـ األ عةساس في رفً األ خرل مف كـر القـك

ده نكاع التحرر النفسي لمكصكؿ الى ما يريمف أ ايضاىي كـر عشيرتو, كىذا يعد نكع
 .يرمنقطع النظىذه القبيمة بكـر  انمازتإذ  ,مف تميز ضد اآلخر

سرة عريقة بنفسو أال كىك انتسابو الى أ اعتدادا كفخراكىناؾ باعث آخر زاده 
شرؼ بيكتات بني تميـ, إذ ليس بينو كبيف معد بف عدناف جد أمعركفة مف 

                                                           
 . ُٓٔ/ُ : ـُُٖٗ,  ْمـ لممبلييف, بيركت , ط,  دار العالعربي , عمر فركخدب تاريخ األ ينظر:  (ُ)
 .ُُـ : ُِٖٗينظر: شعر بني تميـ في العصر الجاىمي , د عبد الحميد محمكد ,   (ِ)
عكذ النساء ىي االبؿ كأكالدىا كاآلجاؿ ىي الًفرىؽي مف البقر كالظِّباًء, ينظر: شرح نقائض  جرير كالفرزدؽ,  -*

   ُج /: ِابي عبد اهلل اليزدم كاخركف ,  تح : د. محمد ابرىيـ حكر كالدكتكر كليد محمكدخالص  ط بركاية
 .ْٓٗ: الفرزدؽ ديكاف  (ّ)
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 (ِ)الذم عيرؼ ب)محيي المكؤدات(جده خذ يفخر بمآثر صعصعة فأ, (ُ)مجيكؿ
ائة ربعمكجمؿ إذ تجاكز افتدائو اكثر مف االذم كاف يفتدم البنات كؿ كاحده بناقتيف 

  )بحر الطكيؿ(                                                 , إذ قاؿ فيو:(ّ)بنت

 متى تخمؼ الجكزاء كالنجـ يمطرً   حد الغكثيف صعصعة الذم    أبي أ      

 (ْ)عمى الفقر أنو غير مخفر.    بنات الكائديف كمف يجر     أجار   

ف يتنقؿ باستعاراتو الجميمة خبلؿ ىذه الكممات استطاع الشاعر أكمف  
عممو كسمكه في  الغيثجده فقد استعار مف صعصعة كالمدركسة التي شبو بيا 

إذ  رض,مف فائدة كأثر عمى األمغيث كؿ ذم لٌب ما ل الحياة, إذ إنو ال يخفى عمى
فصار ىناؾ  رض بالخيرات,التي تغني األ المطر أحد اسماء ف الغيث ىكاننا نعمـ إ

يأتي رحمة لمناس عبر نمك ض فغيث السماء في االر  آخر كغيثغيث في السماء 
أف  فى دٍ ان كً كيثر  ان غاث بناتأ ستمرار حياة الخمؽ, ككذلؾ جده صعصعة الذمالزرع إل

 دف عمى يًد ذكييف.يكأ

 ودفعنسانية كالخمؽ مف خبلؿ قد ساعد في الحفاظ عمى ديمكمة اإلفيك بذلؾ  
مبلؽ سببا في إلفقرىـ كخشية ا متخذيف مفدىف مكاؿ لذكييف مف أجؿ عدـ كأاأل

كىك بيذا  ,بلف يتسمؽ بو الى العي دؽ كحاكؿ أفيذا العمؿ قد افتخر بو الفرز  ذلؾ,
 تسببو الباعث الرئيس كىك كـر جده كالذم يعكس ما في داخمو مف شعكر نفسي

   اآلخر . ـماأ الفخر حاكؿ ترجمتو الى
                                                           

 .ْٖٔالمؤتمؼ كالمختمؼ :  :ينظر  (ُ)
دار الفكر  ,دكتكر يحيى الجبكرم ,ركع ماقيؿ في الفخرأ. كينظر: ْٗٔ/ ُ :, عمر فركخدب العربيتاريخ األ (ِ)

 .ُُٔ :العربي , بيركت 
مكم كالعباسي في العصر االكؿ , الدكتكر عزيز فيمي, تح: محمد قنديؿ البقمى, دار المقاربة بيف الشعر األ (ّ)

 .ِٔـ: ُٕٗٗالمعارؼ , القاىرة ,
 .ِّٗديكاف الفرزدؽ :  (ْ)
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غالب بف صعصعة الذم كاف جكادان خرل فخره بكـر كالده كمف البكاعث األ
إذا يقكؿ  , الذم طالما افتخر بو الشاعر,(ُ)بؿ الكثيرةان, إذ عيرؼ بصاحب اإلكريم
 ) بحر الطكيؿ(                                                       :فيو

 غالبً   أيدييـ, ناري  كقد خصرتٍ   : ليتيا           كلكفى إذا ما رأكا ناران يقي 

لو مف ذيبابي سيفًو خيري حالبً .         العراقيًب لـ يىزؿٍ  ضرَّابً  الى نارً 
(ِ) 

اختار الشاعر في ىذيف البيتيف شكاىد اتكأ عمييا لتككف شاىدا عمى ما تحممو 
ف اآلخر كىذا ىك ديدف مف يحممكف نفسا و مف فخر كاعتزاز يظف بو تمييزا منفس

لو في التكاصؿ مع  كؿ ما يستطيع تكظيفو ليككف متكأ يحاكؿ تكظيؼفيك متعالية 
 كيجعؿ نفسو في المقدمة. اآلخر

قد افاض الفرزدؽ بصكرة شعرية جميمة خص بيا كالده غالب بف ف  
اء إذ يقكؿ اف المسافريف في الصحراء في ليالي الشت ,صعصعة الذم عيرؼ بكرمو

كف ف شدة البرد يقكلكف ليتيا تككقد تجمدت اطرافيـ م كانكا عندما يركا ناران  القارس
ليبلن لكي ييتدم الضيكؼ الييا, كاشتعاؿ النار  نار غالب التي طالما كانت تضيء

لممثؿ في  اده مضرب, فقد كاف كال(ّ)كاف دليبلن عمى الكـر كاماف لمتائييف في الصحراء
 .الكـر كالشجاعة

كلـ يقتصر الفرزدؽ في ترجمة مشاعره كتحكليا مف خبلؿ الفخر الى اداة  
بأبيات  وقد حفؿ ديكانناقمة عمى مدح كالده كجده انما تجاكز في ذلؾ الى أخكالو ف

العبلء بف قرظة الضبي إذ كاف كالو الذيف فاخر بيـ خصكمو كمنيـ خفخر في أ
                                                           

 .ْٖٔالمؤتمؼ كالمختمؼ : (ُ)
 .َّديكاف الفرزدؽ :  (ِ)
,  ُدكتكر حاكـ حبيب الكريطي , دار تمكز لمطباعة , طال, السرد القصصي  في الشعر الجاىمي ينظر: (ّ)

 . َُٗـ :َُُِدمشؽ , 
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إذ اضاؼ لو  ,(ُ)عر مف قبؿ خاليالفرزدؽ إذ يقكؿ اتاني الش تفاخر بو شاعران حيث
) بحر         عتزاز ما جعمو يزداد فخرا بنفسو, لذا نجده يقكؿ فييـ :ىذا مف قكة اال

 الطكيؿ(

ني الستحييك   كغالبً  باالقرعيفً  عمى طيءو  , كاني لفاخره         ا 

رفعةن         رىآني عمى الجكزاء فكؽ الككاكبً  إذا رفع الطائيُّ عينيوً   
(ِ) 

 ) بحر الكامؿ(                                                 كيقكؿ ايضان:

 (ّ)خالي حبيشه ذك الفعاًؿ االفضؿي            انني ايف خالؾى  ف المراغةً يا اب

كاألـ فكاف لو  بف الفرزدؽ شريؼ النسب مف جية األال يخفى عمى أحد أقد 
قرع بف حابس أخكالو األقرعاف كىما األ ي القبيمة ككاف مف بيفشراؼ فأخكاؿ مف األ

 فقد تككف االرىاصات النفسية التي تجكب مشاعر ,(ْ)كأخكه فراس ككبلىما كاف سيدا
فت عير  ف قبيمة طيٌ كبما إ ,مف ىك افضؿ منو منزلةن ؾ ىناف يككف ريد أت الشاعر ال
كالكـر خكالو أفاستعمؿ سيادة  ,يضاىي منزلتيـ ف يكاجييا بماأ مف بد بالكـر فبل

ذا ما نفذت بو قريحتو , كىتفاخر عمييـيك  اجـ بويالذم ينماز بو كالده غالب سبلحا لي
شعرية ىجكمية تارة كدفاعية تارة حاالت نفسية تيرجمت الى ابيات مف مشاعر كا  

إذ كظؼ الككاكب  ,ف يبقى في مرتبة عالية بيف الناسككاف يريد مف ذلؾ أ خرل,أ
يككف قد أرضى نفسو  بيذاك  عبلىا,كالمنزلة ليككف في أبيا في العمك الشمسية كترتي

المبارزة ال ييدأ ف المفاخرة عند الفرزدؽ تككف ك, إذ إالتي طالما شحذتو عمى ذلؾ
 خر.الطرؼ اآل حتى يتغمب عمى

                                                           
 .َِّالشعر كالشعراء : ينظر: (ُ)
  .ُْ-َْديكاف الفرزدؽ :  (ِ)
 . ِْٗ: ) ـ . ف ( (ّ)
 .َْ:  ) ـ . ف( (ْ)
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بصيغة ىجكمية تعتمييا حاالت نفسية تشده  جرير خصمو يفاخر نجده ككذلؾ
 القدرة اف ليٌ  , إذ يقكؿ افضيؿ تارة اخرل( تارة كالتفيا ابف المراغةالى الشتيمة)

؛ النو اما انت ياجرير فبل تستطيع ذلؾ ,رفت بالكـرة طيئ التي عي ميميـ عمى قبافضٌ 
خاؿ  تفاخر بو, كلعمـ الفزردؽ مف افلؾ مف يمتمؾ الكـر حتى مف اخكاال يكجد 

كسبلحا , لذا اتخذىا ذريعة كحجة جرير كاف يتسـ بالحمؽ إذ طالما عيير بو جرير
 .يياجـ بو خصمو كىي نزعة عدكانية تكلد مع االنساف كتسيطر عميو

ا في داخمو مف لمى  ت منو مظيراالفرزدؽ كجعم تثار ي أكاعث التالب كىذه مف 
كقد  ,خكالو مف سمة يستحسنيا العربجرير مستغبل ما ألالشاعر تجاه شاعر حقد م

 عالية القدر التي لـ يمتمكيا الشاعر جرير قرابةلككنو اختار صمة ال ؛نجح في ذلؾ
 .تكظيفو عنصر الفخر مف خبلؿ كبذلؾ تيدأ مشاعره ,لتككف شاىدا اماـ الجميع

نو متكامؿ جعمتو يرل إثرت في نفسية الفرزدؽ ما التي أ بكاعثكىناؾ مف ال
نو سيمي بالفرزدؽ لجيامة إ ة, عمى الرغـ مفنقصم ةالشخصية ال يرل في نفسو ايٌ 

نجده يفخر بنفسو  كىذا مما ال يخفى عمى الجميع مع ىذا ,(ُ)كقصر قامتو ويكج
 ) بحر البسيط(                                                      كيقكؿ:

 الميبً  ستخمدً يابي لدل مي عمك شً يى          ؤتشبً فرعه غير مي  بةى ضى  نا ابفي أ

 (ِ)لرابيةو           تعمك الركابي في عزو كفي حسًب  *تنمينيبة ى ضى  بفي  سعدي  

                                                           
الدينكرم, تح: دكتكر مفيد قميحو, دار الكتب  طبقات الشعراء, البف قتيبة ينظر:الشعر كالشعراء أك (ُ)

معجـ الشعراء, البي عبيد اهلل محمد يف عمراف بف مكسى ك  ,ُِٗـ: َََِلبناف, -, بيركت ُية,طالعمم
 .ُٖٔ: ـََِٓ, بيركت, ُالمرزباني, تح: فاركؽ اسميـ, دار صادر, ط

: ديكاف الفرزدؽ رصؿ ككـر المحتد, ينظة عف شرؼ األتنميني/ بمعنى أنتمي أم أنتسب, كالرابية/ ىنا كناي -*
ّٖ . 

 .ّٖديكاف الفرزدؽ :   (ِ)
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ف فراغ نفسي حاكؿ أب ـ لشعكرهرار انتسابو الى قبيمة تميلقد حاكؿ الفرزدؽ تك
نو منحدر مف إبيات فقد أشار في ىذه األ ,النقص الذم يحس بو ذلؾ يمؤله ليسد

الرفيع صؿ رؼ باألنو ينتمي الى ضبة الجد الذم عي كا   ,نسب ال تشكبو شائبة
 كالشريؼ الذم ال يكازيو عٌز كحسب .

يتسمؽ المجد  فقد كاف الفرزدؽ (ُ)(() عقدة النقص)كبحسب نظرية ادلر 
حسب سرتو, كيسد النقص الداخمي بمتكامؿ خارجي أال كىك البأجنحة قبيمتو كأ

 ) بحر الطكيؿ(              يقكؿ:  كالنسب الذم ينظـ تحت لكائو, فيك في ذلؾ

 عمى الناس بذاخه مف العزِّ ميدسري      تميـ, كالذم لي عزُّىاأنا ابف 

 عمى الناًس معركؼ كثيره كمنكري      كمف يمقنا مف شانيء يمقو لنا

, الذيف  (ِ)لحكَّاء, أنا مف حصى التريًب أكثري ابكىـ       كقدعمـ الناسي

 ) بحر الطكيؿ(                                              ايضا : كيقكؿ

 (ّ)عجاجة ريعاف الجياد األكائؿ   المعركؼ يكمان إذا انجمت      أنا السابؽ   

 :في ابيات اخرل يقكؿنجده ك 

 ) بحر الطكيؿ(                                                      

م       الخندفي الحنظمي الذم بو,   أنا      (ْ)منىاًزليو ركباف جمعو  عتٍ إذا جى

 ) بحر الطكيؿ(                                                  كيقكؿ :  

                                                           
 .َُٓ-ُْٗ: مـ النفس ,دكتكر احمد عزت راجياصكؿ ع ينظر: (ُ)
 .ِْٔديكاف الفرزدؽ : (ِ)
 .ْٕٕ: )ـ . ف(  (ّ)
 .ُّْ:ديكاف الفرزدؽ (ْ)
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امفي ا      نَّما       أنٌا الضَّ ساًبًيـ أنا أك ًمثمي   لرَّاعي عميًيـ , كا   (ُ) ييدافعي عف أحى

 ) بحر الطكيؿ (                                                    كيقكؿ: 

ـٌ في عدد الحصى   (ِ) كعرؽ الثرل ًعرقي ,فمف ذا يحاسيبو      أنا ابفي الجباًؿ الشُّ

نو كاف خير دليؿ عمى إ بيات الفرزدؽلعؿ )األنا( التي كثيرت في أغمب أك  
ستعبلء ردة التي طالما استعممت لئلالمفستعماؿ ىذه عاني مف ضغط نفسي يحيمو إليي 

بلؿ الفخر الذم يتبارل فيو كالفكقية, كقد ادخرىا الشاعر ىنا لتككف لو كسيمة مف خ
ا السبب في ذلؾ؛ ىك تعظيـ القبيمة لمشاعر مما جعؿ ىذ خريف, كقد يككفضد اآل

 خر كالتفاخر عميو.الرفعة عمى اآل وامتبلك التعظيـ يككف باعثا قكيا لو في

ؿ الفرزدؽ مف خبلؿ تعظيمو لنفسو أف يدمج ىذا األمر بالباعث فقد حاك   
إذ  ,القبيمة نا العميا كالتي تمثمياد كثيرا عمى ربط أنكيتو باألككىك القبيمة حيث أ خراآل

, فقد استطاع عدة كثيرةكما قالو في شكاىد  (انا ابف تميـ كالذم لي عزىا) :نراه يقكؿ
 ف حبو الكبيرنبرت مزه في نفسو كاألنا العميا التي أالمتمركنا أف يبني مجده بمزج األ

كىك بيذا يككف مدافعا عف نفسو  بيا,يفاخر ك يدافع عنيا  نفؾلقبيمتو التي ما أ
كىذا المكف مف الشعر يمتزج الفرد بالجماعة امتزاجان تامان, كتتضخـ  ))كمفاخرا بيا
الميب مف  ألسنة دفعتنيمة, كما تذكب في الكياف العاـ لمقب عمى تضخمياالذات, لكنيا

قمـ البراكيف متعالية أكؿ األمر, ثـ تنساح عمى السفكح لتصؿ حميميا الى ما يحيط 
 .(ّ)((فتميبوبيا بعد ذلؾ, 

                                                           
 . ْٖٖ:ديكاف الفرزدؽ  (ُ)
 .َٓ:  )ـ . ف(- (ِ)
قضاياه, أغراضو , أعبلمو , فنكنو, دكتكر غازم طميمات  كاالستاذ عرفاف االشقر, دار دب الجاىمي , األ (ّ)

 .ُّٕـ: ُِٗٗ, حمص ,  ُاالرشاد , ط
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نا نا باألربط األ خبلؿ ديمكمتو مفالفخر قد حقؽ الفرزدؽ مف كىنا يككف  
   ص خارجي. لتحسيف صكرتو متناسيا ما فييا مف نق العميا رغبةن منو

ث النفسية لدل الشاعر الفرزدؽ عمى بعض البكاع كبعد ىذا المركر السريع
ف الضغكطات النفيسة المؤثرة بيات شعرية حممت ما حممت متيرجمت بشكؿ أ كالتي

تأثير تمؾ البكاعث خر كىك جرير لنرل الشاعر اآل بياتأ بعض عرج عمىسكؼ ن
سباب كاأل ,بيات الشعرية التي فخر بيامعرفة ماكراء تمؾ األ محاكلةكذلؾ ك  عميو

 التي جعمتو يترنـ بيا.

ختبلؼ كجدناه عند الفرزدؽ فقد يبدك األ فمربما تختمؼ تمؾ البكاعث قميبل عٌما
 سرة بخبلؼقيان مف قبؿ األكاضحان في مجاؿ الفخر الذم تناكلو الفرزدؽ, إذ كاف حقي

ف ليـ ة كاالفرزدؽ كجده صعصككف كالد , جرير فقد كاف فخره ال يعمك فخر الفرزدؽ
, ما جعؿ الفرزدؽ يتفكؽ في ىذا المجاؿ فضبل عف إف  الحظ االكفر في ساحة الكـر

سرة عريقة يعتد بيا أ يككف ليس لديوبيذا ف, (ُ)نشأ في بيئة فقيرة ترعى االغناـجرير 
التي تطرؽ ليا النقص البكاعث التي تيشعر جرير بعقدة , فمف خبلؿ ىذه (ِ)كصاحبو

داخمية,  ) حالةشار إليو عمماء النفس بانو)ر في تحريؾ الدافع الذم أتؤثفانيا  ّأدلر
جسمية اك نفسية تثير السمكؾ في ظركؼ معينة, كتكصمو حتى ينتيي الى غاية 

ذ خلمكصكؿ الى مرحمة الكماؿ فأ مما حرؾ الدكافع الكامنة في داخمو, (ْ)((معينة 
 يصنع لو مجدا 

                                                           
,  ِ, دار المشرؽ, طمكم, عارؼ حجاكمي كاالسبلمي كاألينظر: أكؿ الشعر عيصارة الشعر الجاىم (ُ)

الدكلة االمكية, محمكد مصطفى, مطبعة , كاألدب العربي كتاريخو في عصرم صدر اإلسبلـ ك ِِٗـ: َُِٖ
  .َّٗـ: ُّٕٗ, مصر, ِمصطفى الحمبي كاكالده, ط

 . ُُٓ-ُْٗ: جرير قصة حياتو كدراسة شعره : ينظر (ِ)
 .78ٌنظر: معنى الحٌاة ,ألفرٌد أدلر, ( 3)
 .ٖٕ :, احمد عزت راجحسنفاصكؿ عمـ ال (ْ)
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شرات عمى نمك كؿ المؤ إف أ ) أدلر (ما قالو كبحسب  ,يكاكب بو معاصريو
ف يعترؼ الجميع بكجكدنا يسيير جنباي الى جنب مع الشعكر الرغبة في أكتطكر 
كلذلؾ نجد  ؛(ُ)ود بالتفكؽ عمى البيئة المحيطة بالفر  الذم مف  خبللو يبدأ, بالدكنية

) بحر  إذ يقكؿ:ميب, ـ )تميـ( لعدـ كجكد مناقب لكي لجأ الى قبيمتو األ االشاعر جرير 
 الكافر(

 إذا غضبت عميؾ بنك تميـو              حسبت الناس كميـ غضابا  

  (ِ)اٍطًف ًمنِّى , كأعظمىوي ًقبىابببى         قمىيًف رىٍجبلن ,        ألٍسنىا اكثىر الث

فاخر  إذ بيات الفخر لديو, مف أفضؿ أ جريرعيدَّ ىذاف البيتاف مف قصيدة لقد 
عنده ما جعمو يترجـ  خصمو كالتي خرجت مفرداتو مف تصارع الحقيقة كالكىـ مابي
اإلحساس ىذا , كقد يككف البقاء غريزة حبٌ ب رىاصات الى كممات فخر مرتبطةاإل تمؾ

 ليو لديواعالذات المت ف يمزجإذ حاكؿ الشاعر أ ؛(ّ)نابع مف حبو لنفسوجراء كىذا اإل
كمف  فضبل عٌما تحممو ثقافة القـك مف منزلة لمشاعر, ,سمعة كرفعةمع ما لقبيمتو مف 

 هفخر ؿ عمى مخرجات ك مف عمك فقد حاكؿ الشاعر الحص تميـ خبلؿ ما تحممو قبيمة
الشاعر اراد اف يقكؿ  إذمف قريحة شعرية ممتزجة بالحسب الرفيع كالنسب العريؽ, 

دة عمى كؿ الناس, سياانو ينتمي الى قبيمة تميـ التى اعطاىا شرعية ال في ىذا البيت
 أف كؿ الناسإذا غضبت عميؾ قبيمة تميـ فعمى إذ يقكؿ:  ,كالنيي كسمطة االمر

ينطككف تحت لكاء ىذه القبيمة فيتكجب عمى الناس اف  ؛ لككنيـتعمف الغضب عميؾ
ىا يككنكا طائعيف الكامرىا, فقد اختار جرير المفاخرة في قبيمة تميـ لكثرة امجاد

                                                           
 .ِٖادلر:  ينظر: الطبيعة البشرية, ألفريد (ُ)
 . ْٔديكاف جرير :  (ِ)
 . ُّٔ:  كنودب الجاىمي , قضاياه اغراضو , اعبلمو  , فناأل: ينظر (ّ)
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, كما نجده ىنا في الحقيقة االـ تويفاخر بقبيم , فأخذمنيا كميبكحركبيا التي تجردت 
ما ىك إال محاكلة لبلرتقاء بنفسو اماـ االخر مستعينا بما تحممو تميـ مف سمعة 

 كقكتيا عمى الشاعر كىي شيرتو الباعث الخارجيكمنزلة, كىنا نستطيع تممس تأثير 
  ر يفاخر بيا خصكمو.يا مما جعؿ جريكرغبة الدافع الداخمي باالنتماء الي

يفخر برجاالت قكمو  فا بالبكاعث الخارجية التي دفعتو أمرة أخرل نجد الشاعر متأثر ك 
 ) بحر الكامؿ(     دكف ذكر اسمائيـ ليكىـ السامع بمىف يفخر, إذ يقكؿ :

 قتمى كأسرل كأسبلبه كأسبلبي           منا فكارس يـك الصمد كاف ليـ

 (ُ)كالكالجكف إذا ما قعقع الباب   سأؿ تميمان مف الحامكف ثغرىـ      أف

بيات عمى المجيكؿ الذم يترجـ ما في النفس مف فقد أتكأ الشاعر في ىذه األ
حقؽ م جاء بو الشاعر كؿ الييا, كمف خبلؿ ىذا التيو الذغياىب مف الصعب الكص

اليو كلعشيرتو, لذلؾ يطمؽ الشاعر السؤاؿ  كسبا في اف يككف كؿ فارس ىك منتـو لو م
بجكابو ليككف حجة  ك عارؼ( الذم حتما ىفسأؿ تميمان مف الحامكف ثغرىـنكارم)اال

خر المتبارم في الفخر ضده, كىذا مدعاة الى اف نقؼ عند ما لمباعث عمى اآل
الخارجي مف تأثير عمى نفسية الشاعر التي تحاكؿ الكصكؿ الى ما تبتغيو بكؿ 

 بؿ.الس

يعيشيا ف عقدة النقص التي كاف تتبع ديكاف الشاعر جرير تبيف أؿ كمف خبل
)انو يكجد )شار اليو بعض الفبلسفة, كىذا ما أمف خبلؿ شعكره بالتفكؽ ثرت فيوأ

قص تدعكه ف تيظير شعكرا بالتفكؽ عقدة نخمؼ جميع أنماط السمكؾ التي تحاكؿ أ
فكؿ  ,(ِ)(ني منيا(االتي يعخفاء مشاعر النقص الى بذؿ مجيكدات خاصة إل

                                                           
 . ْْديكاف جرير :  (ُ)
 .ٖٕألفريد أدلر: ينظر: معنى الحياة, (ِ)
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البكاعث الخارجية التي كانت في بيئتو مف نقص في حسبو كنسبو قد حرؾ فيو 
ير يالدكافع الكامنة كبركز عنصر الرغبة في الكصكؿ الى المجد مف خبلؿ تغ

كأف  ,(ُ)فاخر خصكمو بأبيو الذم طالما عيرؼ بالبخؿف يي أالحقائؽ, كقد استطاع 
 ) بحر الكامؿ(           بيات الشعرية, إذ يقكؿ : يتفكؽ عمييـ ببعض األ

 (ِ)ألبي الفضكؿ عمى ابيؾ كلـ تجد           عما بمغت بسعيو أعمامي

ال ادر كما جناه جرير مف بخؿ كالده إمقد ذيكر كالد جرير في كثير مف المصف
مف ؿ ىذا االستيزاء الى قكة استطاع إال إنو حاكؿ اف يحكٌ سخرية خصكمو لو, 

كلـ  (ابي)كممة إذ اف الشاعر في ىذا البيت استعمؿ  خبلليا اف يتفكؽ عمييـ بيا؛
 فمـ يأتً  ؟كأٌم اعماـ ؟بمف يفاخر الصريح )عطية( مما ييكىـ السامع يذكر اسـ كالده

صريح, كلعميا تككف حالة مف تعمد غياب الشخصية الكاقعية كاظيار شخصية سـ با
تككف مبلئمة لما تصبك اليو نفسيتو, كقد يككف قد رسميا الشاعر في ذىنو كزينيا ل

ليخرج مف دائرة الكضاعة التي  ؛ىذا ىك النيج الذم سار عميو في مفاخرتو لخصكمو
 حقيقة عطية كالده.ك معرفتيـ ماىية يرسميا خصكمو لو ب

كنجده مرة أخرل يمجأ الى تزييف الصكرة الحقيقية لتككف متكافقة مع رغباتو   
ىذه المرة  تداكؿ في القبائؿ مف سمات ييعرؼ بيا الرجاؿ, فقد فاخركمتماشية مع ما 

كدارت عمى األلسف طرائؼ  عيٌير بوحتى الذم عيرؼ بالحمؽ  (ميعرض)أحد اخكالوب
 ) بحر الكامؿ(                                       , إذ يقكؿ :(ّ)حماقاتو

 في ضيؽ معترؾ ليا كمجاؿً         خالي الذم اعتسر اليذيؿ, كخيمو 

                                                           
التطكر كالتجديد, شكقي  ك, ْٔمكم كالعباسي: اربة بيف الشعر األالمق كينظر: ,ِّّ/ُ:عيافكفيات األ (ُ)

 .ْٗ/ٖاالغاني : ك  ,ُِٓ :ضيؼ
 .ِْٖ: جرير ديكاف (ِ)
 .ُُ/ُـ, ََِٗ, القاىرة,  ّديكاف جرير, تح: دكتكر نعماف محمد أميف طو, دار المعارؼ , طينظر:  (ّ)
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 (ُ)أخكالي بالغان  خاليؾ أف ليس  بخالؾ يا فرزدؽ كاعممف          جئني         

مكم الذم في العصر األ مف الشعراء المشيكريف ان يو اف جرير ؾ فمما ال شف
اف بيكت كقيؿ , شعر عامةأ اجرير ف إ ف قيؿ, الى أبالبساطة كالعفة ـعرىانماز ش

, كقد برع (ِ)ربعة فاؽ جربر غيرهكمدح, كىجاء, كنسيب كفي األ فخر,الشعر اربعة: 
إذ نجده في ىذا الشاىد الشعرم يفاخر  ,غراض الشعرية كمف بينيا الفخرفي األ

جرير بانو  صاحبو بأخكالو كىنا يظير العامؿ النفسي الذم يضفي عمى شخصية
  الناس. مات الشرؼ كالسمك بيفسخكاؿ الذيف يحممكف يفتقر ليكالء األ

حتى كلكف احساسو النفسي ييممي عميو بأف يختار بدائؿ أك يغير الحقائؽ 
كفعبلن استطاع اف  ,يرسـ لو صكرة متكاممة يستطيع مف خبلليا اف يكاكب خصكمو

ؼ الصكر يمف جراء تزيبذىـ كراء ظيره نفيشاعران  فثبلثة كاربعي يتفكؽ عمى اكثر مف
عمى قدرة الشاعر العالية  نما يدؿُّ ء فاعمى شيىذا  كاف دؿَّ  ,(ّ)عمميـ بيالعائمتو مع 

الى خر تحكيؿ السمبيات التي طالما طاردت نفسو كقيدت مشاعره الطامعة بالف في
الثبات اماـ الخصـك بقكة  ايجابيات عمى الرغـ مف انيا غير حقيقية, فقد استطاع 

 .شعره كجزالتو 

ذا ما مما ش حياة بائسة, نجده قد عا )جرير(في نشأة الشاعرحاكلنا التعمؽ  كا 
 في صباه مف أسرة كريمة كفقده رغبة في الحصكؿ عمى ما افتقر اليو تكلد في نفسيتو

انعكست نفسية  بكاعثفكانت ىذه , نسبكرجاؿ اشتيركا بالشجاعة كشرؼ الحسب كال
 الطكيؿ() بحر      :قصائده لفي احد, إذ نجده يقكؿ بصكره كاضحة في شعره

                                                           
 ّٖٕديكاف جرير:  (ُ)
 . ُِّ: كفيات االعياف : ينظر (ِ)
(3)

 310مصطفى: دب العربً وتارٌخه فً عصري صدر االسالم والدولة االموٌة, محمود األٌنظر:  
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ـٍ يىزٍؿ     كًمنىا رسيكؿي اهلل  ًقبابييا       حقان كل لنىا بىٍطفي بىٍطحاكٍم ًمٌنى كى
(ُ) 

   رسكؿ اهلل نسؿ انتساب تميـ الى جديد كىك قد استعاف بباعثكىنا الشاعر 
بذات و لمعايشة االخريف كحبٌ  مؽ ىذا النسب بدافع رغبتو النفسية,تسفنجده قد ) ص( 
بيذا حاكؿ اف يسد نقص النسب الشريؼ الذم طالما عانى منو في , فيك ةمتكامم
ده الشاعر ارتكاز قكم اعتملو  فكاف (ص)االعظـ استعاف بنسب الرسكؿ لذا صغره

 في حبو لديمكمة البقاء. 

 ) بحر الكامؿ(                                       كيقكؿ ايضا:

ـي إلٌي قطينا    ىذا ابفي عٌمي في ًدمشؽى خميفةن            (ِ) لك شئتي ساقكي

الى الباعث  الدافع النفسيم الى تنبيو اشار الشاعر في ىذا البيت الشعر  
فتقر , فمطالما أ(ّ)نفس بأف الطعاـ باعث كالجكع دافعالخارجي كما مثمكه عمماء ال
ما كىذا تمنى اف يككف لو ارتباط حقيقي بالخميفة , فيك الشاعر الى انتمائو لمخمفاء

و كلعم, ةيال تربطو بو قرابة أسر الذم دمشؽ جعمو يشعر بالنقص, فأخذ يفتخر بخميفة 
ليمبي لو رغباتو الكامنة في داخمو كالتي تحاكؿ  ىذا الباعث السمطكم حاكؿ استثمار

ديو في الرغبة لمتعالي عمى ل البركز بأجمؿ مظير اماـ االخر لذا حاكت الدكافع 
 .حاصؿرغبة في سد النقص ال االخر

ذا تتبعنا قصائد الذات  مة كحبٌ نجده قد رسـ لو صكرة مكممة بالعظ جرير كا 
التى اكد عمييا بعض فبلسفة الغرب النفسييف لبمكغ منزلة التفكؽ الرفعة عمى القـك ك 

 (ْ)(()أنا أريد ىذا .. كلف أقبؿ بديبلن عنو)حيث اف مف تعمكه ىذه الٌسمة تنطبؽ عميو مقكلة 

                                                           
 . َٓديكاف جرير :- (ُ)
 ْٕٕديكاف جرير : (ِ)
 . ُٖ: دكتكر احمد عزت راجي  ,صكؿ عمـ النفسأ (ّ)
 .ُٗ: معنى الحياة, الفريد أدلر (ْ)
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                                                 ذ نجده يقكؿ: إكسيمة كانت,  ةىذه المرحمو بأيٌ فمف ىذا المنطمؽ أراد جرير اف يبمغ 
 ) بحر الكافر(

ـٍ ,             فميىسى لياًربو مٌني نىجاءي     أنىا المٍكتي الذم آتى عميكي
(ُ) 

  ) بحر الكافر(                                   كيقكؿ ايضا :

 (ِ)أنىا البازم اليًمدؿُّ عمى نيميور                أيًتٍحتي ًمفى السماء ليا انًصبىابىا 

 ) بحر الطكيؿ(                                         كيقكؿ :

أنا الدىري ييفي المىكتى كالدىري خاًلده      فًجئني بمثؿً الدىًر شيئان ييطاًكليو 
(ّ) 

  ) بحر الطكيؿ(                                          كيقكؿ : 

الٍت قيركمييا     أنا الٌذاًئدي الحامي إذا ما تىخمطٍت       عرىانيفي يربيكعو كصى
(ْ) 

في تكلييا مكانة لدل الشاعر  االبيات عمى سيطرة االناليذه القارئ قد يستدؿ 
السيادة عمى مفاصؿ الحياة بكؿ جكانبيا كارتباطيا بالرغبة المتمثمة بالنفس التي عبر 

اف يتغمب عمى  حاكالكمثمكا االنا كفارس يمتطي جكاده م (اليكػ)عمماء النفس بيا نع
( فركيد  ؿ ما جاء بو), لع(ٓ)ارجكلكف بقكة يستمدىا مف الخ ,الجكاد العظيمة ذلؾ قكة

المتمثمة بعراقة  ذ انو حاكؿ اف يتغمب عمى قكة خصموإ ,ينطبؽ عمى الشاعر جرير
مع االخر, كىي اعتداده  كافأاالسرة كاالجداد مف خبلؿ استجبلبو لقكة خارجيو تت

, كاف ما تكرر مف منو في مكانو التسمط كاالستحكاذ كابراز مزايا مستعارة تجعؿ وبنفس
ؿ إذ انو أراد اف يحكٌ  ,قمؽ كتذبذب نفسي في شخصية المتكمـنابع مف ال (نا)اضمير 

بل ترجـ حٌب الظيكر فضبتكرار)انا( التي تي  النقص المسيطر عميو الى شمكخ كتعالي فدفع
في حداث صدمة يقؼ عندىا طكيبل ليضع نفسو )المتمقي( كأعف محاكلة التأثير في المقابؿ

                                                           
 . ُْديكاف جرير  :  (ُ)
 . ُٔ:) ـ . ف(  (ِ)
 .ّٖٖ: ) ـ . ف (  (ّ)
 ْْٗ:  )ـ . ف( (ْ)
 .ّْـ: ُْٓٗ, القاىرة , ْتر: محمد عثماف نجاتي, دار الشركؼ, طنا كاليك , سيغمكند فركيد, ينظر: األ (ٓ)
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تعكيضان عف اسـ  عدٌ نا( المتكررة كثيران في ابياتو الشعرية تي )أ, كلربما تككف لفظةالصداره
  محذكؼ غير ذم شأف.

ييا االنساف ليبرز ابداعو عبر كىناؾ مف تحدث عف سمة التعكيض التي يمتجأ ال
خريف, كاف كانت تميؿ الى جانب العدائية مف المجتمع, كقد ينماز مف تغمب عبلقتو باآل

, (ُ)خر بام ثمفالغركر كالفخر كالرغبة في النيؿ مف اآل ميو ىذه السمة بصفات منياع
 . مف سمات تعكيضية لما فيو مف شعكر بنقص النسبكىذا ما كجد عف الشاعر جرير 

البكاعث ا يتعمؽ بمٌ ائمة عمى المكازنة كجب في نياية الحديث عف دراستنا قكبما إ 
مف خبلؿ ما كاجينا  الفرزدؽ كجرير أف نكازف بينيما النفيسة لشعر الفخر لدل الشاعريف

 .انفعاالت نفسية ترجمتيا اشعارىـ رىاصات ك مف إ

النفسية في شعر الفخر لمشاعريف كنخمص مما تقدـ مف اشعار تخص البكاعث 
لمفخر الحقيقي الذم كاف ينماز بو الفرزدؽ كما امتؤلت بو  اشعر لؾ اف ىناجرير كالفرزدؽ 
حياة الفرزدؽ كنشأتو في أسرة كانت مف اشراؼ العرب كامتزجت أخبار عف  المصادر مف

مممكء  جكو  في , فضبل عف ترعرعوينيؿ مف كؿ جانب منيا جداد كاالخكاؿ فأخذباال
 بالنفس.أخذت تنمك عنده ركح االعتزاز لذا  بالسيادة

ككف مف رية, كىذا قد يشعلأبياتو ا كاضحا في كلعمو ايصيب بداء العظمة الذم بدا 
, حيث إذ أخذ يفاخر الخمفاء بجده كابيو البكاعث القكية التي جعمت منو مفاخران االخريف,

فيدؿ عمى  مى شيءع ىذا اف دؿَّ  ,بيا حياتو اكقعو ىذا االمر في مشاكؿ كاد اف يخسر
كقد يككف ىذا  ,عميو مف خبلؿ ىذه االمكريطر سكجكد فراغ داخمي لدل الشاعر يريد اف يي 

فضبل عف  ,(ِ)القامة كجيامة الكجو صرمف مظيره الخارجي مف ق ان بالنقص ناتج ان احساس
انبعاثات عدكانية ك  نفسيةمما أثار ىذا السبب انفعاالت (ّ)النساءر محبكب مف قبؿ انو غي

   .(ْ)التي اشار الييا اغمب عمماء النفس عنده عقدة النقصىذا  خمؼ, كربما اتجاه االخر

                                                           
 . ٖٔ: ينظر: الطبيعة البشرية, ألفريد  ادلر (ُ)
 .ْٗٔدب العربي , عمر فركخ: ك تاريخ األ ,ُّٔقتيبة:  ينظر: الشعر كالشعراء, ابف (ِ)
 . ّّْ/ِ :ر: طبقات فحكؿ الشعراء, ابف سبلـينظ (ّ)
 . َُٓ-ُْٗصكؿ عمـ النفس ,دكتكر احمد عزت راجي: أ ينظر: (ْ)
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 قد فقد تككف الفخر لدل الشاعر جرير,النفسية في شعر  بكاعثالأما ما يخص 
سار عميو الفرزدؽ مف ككنو كاف يفخر بأمكر غير حقيقية  اسارت في منحى يختمؼ عمٌ 

فمف خبلؿ ما كجد في اغمب المصادر التي اشارت كغير مكجكدة عمى ارض الكاقع, 
نؼ عائمة فقيرة في كالى حياة الشاعر جرير اتفقت عمى انو نشأ في بيئة صحراكية 

 بيو كأخكالو.لسمعة أ كاف, فضبل عٌما (ُ)ترعى االغناـ

خر, إذ يعاني مف مجابية اآل نسانان ؿ ىذه البكاعث النفسية جعمت منو إفك 
تجة مف الشعكر بالنقص في داخمو نفعاالت الناأثر اإل ؛و يعاني مف الكبت الداخميجعمت
ا ألفريد ر عنيالذم عبٌ  مرحمة الكماؿؿ الى جتمعت لديو الرغبة كالدافع في الكصك فا

 كاف يعانيو مفا جديدة بعيدا عمٌ نفسية يخمؽ  ما جعمو ,(ِ)(بالتعكيض الزائد( )ادلر)
 .كاسرتوفي عشيرتو  دكنية سمعة

صاحبو الفرزدؽ الذم كاف  ة التي عاشيا بخبلؼقلمحقي افخره مغاير  كىنا نجد 
بأب يفاخر  اإذ نجد الشاعر جرير , مف حسب كنسب يتمتع بكؿ ما افتقر اليو جرير

تفكؽ عمى  نو قدـ مف أف مفاخريو يعممكف مف يككف أبيو إال إاليذكر اسمو فعمى الرغ
  منيـ. (ّ)ربعيف كنيؼأكثر مف أ

براز شعر الفخر الشاعر في إكأخيرا يرل الباحث اف البكاعث النفسية لدل 
الشعكر بالنقص اك الفقر اك تختمؼ باختبلؼ الحالة النفسية لدل الشاعر كقد ال يككف 

التيميش سببان اساسيان في انعاش تمؾ البكاعث كما كجد عند جرير لككف الفرزدؽ كاف 
 ىدكحة في اليجـك عمممظؼ تمؾ السمات المؾ اغمب ما افتقده خصمو إال انو ك يمت

مازاؿ لميـك في طكر البحث  ككانت بذلؾ خير باعث لتكليد نتاج كابداعخصمو 
 .كالدراسة

                                                           
مكم, سبلمي كاألالشعر الجاىمي كاأل ةؿ الشعر عصار ك , كأ ْٔٔالعربي, عمر فركخ :  دبتاريخ األينظر:  (ُ)

 .ِِٗ:عارؼ حجاكم
 .ّٔمعنى الحياة, ألفريد أدلر,:  (ِ)
مكية الى الشعر مف األرحمة , ك  ِٔٗالجاىمي كاالسبلمي كاالمكم:  الشعر ةعصار  كؿ الشعرأينظر:  (ّ)

 . ّٔـ:ُٕٗٗ, القاىرة ,  ُط ,الشكعة, الدار المصرية المبنانيةالعباسية , دكتكر مصطفى 
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 واعث االجتماعية البالمبحث الثاني: 

سويا تارة وغير سوي تارة  نسان من بواعث تؤثر فيو فتجعل منو رجلً ال يخمو كل إ 
بداع شعراء اعتمتيم , إال إننا اليوم نقف أمام إبداع أدبي قائم إلى يومنا ىذا جاء من إخرىأ

شار موي يُ دب األاألفي  اً علمت عمى عمميم الفني ما خمقت منيم أمؤثرات خارجية سيطر 
 ليم بالبنان.

بشعر الفخر في  ن ىناك بواعث اجتماعية خارجية أحاطتومما ال شك فيو أ 
واضحًا عمى  إذ بدى ,جرير والفرزدق الشاعرين س في شعرنعكاألموي مما ا العصر
جديدة يوره بحمة ٍ ر شعر الفخر وظتطوّ في  كان ليذه البواعث أثر بارزف ,الشعرية نتاجاتيم

 لتطورا لى, وقد يرجع السبب في ذلك إا كانت عميو في العصر الجاىميتختمف عمّ قد 
؛ بسبب خرى في ذلك الوقتعمى البمدان األنفتاح واإل ,جتماعيةالحياة اإل فيالحاصل 
ىناك باعث آخر قد ل واسع, و ثر في نمو ىذا الغرض بشكاأل ان ليكا التي الفتوحات

الخمفاء آنذاك من  اليو دبي الذي دعاألتقدم بالمستوى اال وىوساعد عمى نمو شعر الفخر 
تيافت الشعراء عمى قصور  لىحركة الشعر مما دفع إ لبلط وتنشيطلى اتقريب الشعراء إ

  .(ٔ)لى مجيدييم في مدح وتفخيم لمخمفاءلما رأوا من أموال طائمة تساق إ الخمفاء

إذ  ,لمشعر حبةً العصر الجاىمي كانت مُ ن البيئة العربية منذ وال يخفى عمى أحٍد ا
وىناك  ,(ٕ)مجاد القبيمة ومآثرىاسجل فيو أالذي يُ والناطق بالحكمة أصبح ديوان العرب 

, فمعل مويعصر األا الغرض في الثر البارز في انتعاش ىذبواعث أخرى كان ليا األ
مجد وتفاخر تُ تدافع و ت كل فرقة خذإذ أ ,في تطوره امميز  أثرا آنذاك الفرق الحزبية ظيول

دوافع ىدفيا الغيرة والتفوق بينيم  موي كانفي العصر األن الشعراء أ ىسوال نن ,بحزبيا
موي المتمثل األ عمى بروز ما يسمى بالمثمثمما ساعد  ,(ٖ)مبة في الشعرالغَ  حب  و 

 ومن البواعث االجتماعية ما يمي :ل, خطبالفرزدق وجرير واأل
                                                           

موية,محمود مصطفى, مطبعة مصطفى في عصري صدر االسلم والدولة األ دب العربي وتاريخةينظر: األ (ٔ)
 .ٕٕٛم: ٖٜٚٔ, مصر,  ٕالحمبي وأوالده , ط

في و  ,ٔٔم:ٜٗٛٔ, ٕالعربية , بيروت , ط ينظر: شعراء اسلميون, نوري حمودي القيسي, مكتبة النيظة (ٕ)
 . ٛ م :ٜٗٛٔلمنشر, عمان,  براىيم السامرائي,  دار الفكرإلغة الشعر, 

, القاىرة  ٔموية الى العباسية, دكتور مصطفى الشكعة, الدار المصرية المبنانية, طينظر: رحمة جرير من األ (ٖ)
 .ٖٗم: ٜٜٚٔ,
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 . البواعث التكسبية -ٔ

فخر لدى أثرت في ازدىار شعر العدة اجتماعية ن ىناك بواعث الشك فيو أمما 
موي بصورة رتقاء ىذا الغرض في العصر األفي إما ساعد الشاعرين جرير والفرزدق 
 اخص بالذكرالشعراء و  الذي اتكأ عميو الباعث التكسبيواعث: واضحة, ولعل من ىذه الب

موال واليدايا التي حصوليم عمى األليو من يصبون إ والى ما كان؛ لموصل إشعراء البلط
شأنيم وتحسين صورتيم أمام الرعية مخمفاء وتعظيم جراء مدحيم ل ,كانت ُتخصص لمشعراء

ستفادة الرغبة في المال, والتطمع إلى اإلًا من أن ىوالء الشعراء لم تبرأ دوافعيم تمام ))إذ
لمترف, غالبية  مويين, وحبيمألمن سخاء األمويين في البذل ألنصارىم, فقد أغرى ثراء ا

ولعل  , الذي يبتغيو الجميع آنذاك.(ٔ)(قبال عمى الدنيا, والتمتع بنعيميا(شعراء دولتيم باإل
حد الشعراء ى المدح بغية الحصول عمى األموال فعندما قيل أللالشعراء كانوا يمجأون إ جل  
ن الشعراء كانوا فقد يتبين لنا أ, (ٕ)(ىرم شعرك, قال: ال واهلل ماىرم, ولكن العطاء ىرم())

, ولذلك نجد زداد العطاء ازداد المدحما امجل التكسب فكيمتدحون المموك والخمفاء أل
ن زعيمو لم يبسط ليم يد وذلك أل ؛شعراءً  حزابموي أقل األصر األالع الحزب الزبيري في

  .(ٖ)العطاء

إذ انفتحت  ,سبقو ا كان في العصر الذيموي اختمف عمّ األ في العصر ولعل الشعر
 سلموفي ظيور اإل ,حوىاتفتافي عصرىم أفق الحياة الجديدة المطمة عمى البمدان التي 

نيم ىداة العالم وقادتو, زادىم في ذلك اعتقادًا بأ, إذ (ٗ)نان القرآببي قمت لغتيم وتيذبتْ ص
از بو من تعدد انم؛ لما -واخص بالذكر شعر الفخر -فكثر الشعر في ىذا العصر

اك, فكمما انعكست عمييم من بواعث زادىم البواعث الخارجية التي أخذت تنيال عميو آنذ
, إذ رالخمفاء كانوا محبين لمشع ن جل  أ ذي لبّ  وال يخفى عمى انتعاشًا وقوًة ونموًا لشعرىم,

لمشعراء  اً نيم يطربون لو ويرفعون من قدر قائميو من الشعراء, فقد جعموا قصورىم مألفإ
                                                           

 ,ٖٖٔم: ٜٙٛٔ, مصر, ٔبة الخانجي, طاتجاىات الشعر في العصر االموي , صلح الدين اليادي, مكت (ٔ)
الدكتور سجيع الجبيمي والدكتور قصي الحسن, دار ومكتبة اليلل, موي, نظر: الفنون االدبية في العصر األوي
 .ٕٛٓلبنان:  -, بيروتٔط
 .ٖٗٔ) م , ن(:   (ٕ)
موي, خميل مردم بك, مجمة المجمع العممي العربي, دمشق, جزء االول, المجمد الشعر في العصر األ ينظر: (ٖ)

 .٘ٔ:مٜ٘٘ٔالثلثون, 
 .ٖ:. م . ن ( )ينظر:  (ٗ)
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االستمتاع و  (ٔ)لى قصورىم من باب التكسبفتون إأفئدتيم, مما جعل الشعراء يتياوميوى 
 (ٕ)قول الشعر لما يتمتع بو الخمفاء من موىبة ؛ماكنبما ُيقال من األشعار في ىذه األ

السد المنيع ليوالء  ونكونالخمفاء, مما جعل شعراء التكسب ي ره منأمثال معاوية وغي
كل شاعر آنذاك عن البلط وما يحويو, إذ انتسب الخمفاء فيم المحامون والمدافعون 

جرير في  قالوسمة التكسب في الشعر ما  مثمة عمى, ومن األ(ٖ)لخميفة يكون من المقربين
 ) بحر الوافر(                                                    : عبد الممك بن مروان

 جناحي في القوادم بت  وأث           عمي  ريشي ن رددتَ أ سأشكرُ 

 (ٗ)بطون راحِ  خير من ركب المطايا            وأندى العالمينَ  مْ ألستُ 

وىذا خير دليل عمى  ,(٘)((نا بمثل ىذا أو ليسكتحمن مدحنا فميمد )فقال عبد الممك: )
   مدحيم من ِقبل الشعراء.ن الخمفاء كانوا يشجعون عمى أ

كثار من العطايا التي ُخصصْت لمن الخميفة بيذه األبيات ألجل اإل الشاعر قد مدحف
كلم استقدام لمادح وكان عمى اتفيُض قريحتو الشعرية بمديح يطرب لو الممدوح )الخميفة( 

, الشعر موي كانوا يتذوقونفضًل عن أن الخمفاء في العصر األقيل فييم, مغاير عن الذي 
ما مكثر ص لو الخميفو أصَ إذ خَ  ,لى مبتغاه في التكسبفقد استطاع الشاعر أن يصل إ

  غمب الشعراء.فكان ىذا ديدن أ ,(ٙ)ليو من نوق وعبيد وغيرىا من العطاياكان يصبو إ

يا عمييم سنًة عابفي ذلك  وقد سن  الخمفاء))فقد تيافت الشعراء عمى البلط لمتكسب 
وىو وقف عمى المجاىدين  ىي فرض أعطية لمشعراء من بيت المال,كل ورع وتقي, وتمك 

والغريب في األمر  ,(ٚ)((الشعراءليس منيم , و يئاهلل, ومن ذكرىم اهلل في آية الففي سبيل 
                                                           

  . ٘ٔ: موي, خميل مردم بكالشعر في العصر األينظر:   (ٔ)
 . ٜٕٓ :والدكتور قصي الحسنموي, الدكتور سجيع الجبيمي دبية في العصر األالفنون األ ينظر: (ٕ)
موي, الدكتور سجيع الفنون االدبية  في العصر األو   ,٘موي, خميل مردم بك: الشعر في العصر األينظر: - (ٖ)

 .٘-ٖقصي الحسن: الجبيمي والدكتور 
  .ٚٚديوان جرير:  (ٗ)
–, بيروت ٕلبي, دار المعرفة , طصداعيات االنييار, د. عمي محمد الموية عوامل االزدىار وتالدولة األ (٘)

 .ٔٔٚ/ ٔم: ٕٛٓٓلبنان, 
 .ٔٔٚ /ٔ:ن( . )مينظر:   (ٙ)
 . ٜٕٙ, محمود مصطفى: ةاالمويالدولة دب العربي وتاريخو في عصري صدر االسلم و األ  (ٚ)
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مر؟ ولماذا اقتصر عمى الشعراء بالذات؟ فمعل السبب يكمن لماذا أقبل الخمفاء عمى ىذا األ
الذين  الذي كان وقفًا بيد الشعراء,ال وىو الشعر في ديوان العرب أ غايتيم في الخمودفي 

  علمي في ذلك الوقت.كانوا يمثمون الوجو اإل

ما ُيمدح بخصال حسنة كالكرم والحسب الرفيع والشجاعة وغيرىا عمى فالخميفة حين
وىنا ينتيز  بيذه الخصال, اً لسان الشاعر تبقى ىذه القصيدة مخمدة ويبقى اسم الخميفة مميز 

مزايا ذلك الوالي, لتخمد بخمود ما قيل ب الشاعر الفرصة الملئمة ليبث فخره بنفسو وعشيرتو
وخير  مام من يتميز في مدح الخمفاء,عمى الرغم من أن األحساب واأللوان لم تقف حائل أ

صيب فقال لو  بن جعفر عندما أعطى وكسا الشاعر نُ دليل عمى ذلك عندما الموا عبد اهلل
ان  اً سودىذه العطايا فقال واهلل لئن كان أسود يا أبا جعفر أعطيت ىذا العبد األ )قائل:)

نما ىي رواحل ق بما قال أكثر مما نال وما ذاك إن شعره لعربي ولقد استحثناءه ألبيض وأ
 ن العطايافينا يتبين أ, (ٔ)((ضي وثياب تبمى ودراىم تفنى وثناء يبقى ومدائح تروىتم

مان ال سفينة ُتبحر بيم إلى بر األلى الشعراء ما ىي إاكمة المعطاة إوالكرم من الطبقة الح
 حيث السمو والرفعة والخمود. 

االمراء قديمًا  )نو كان)فع بين المادح والممدوح فقد روي ألممنا وقد وجدت ىناك تبادال
مراء األان شعرىم عّمم بعّمم الشعراء الشعر, وكان الشعراء يجيبون ن كرميم يد عون ا

عر وبالمقابل كثرة المدح حفزت فينا يتبين ان العطاء حفز الشعراء عمى قول الش (ٕ)((الكرم
  مراء عمى الكرم.األ

 برلى الفخر عَ وااللتجاء إجرير والفرزدق  شعر لىق إن يتطرّ أمن وىنا البد لمباحث 
إذ يمدح سميمان بن عبد الممك بأبيات عدة,  , فينا نجد الفرزدقالتكسبي غرض المدح

 ) بحر الطويل(                                                          يقول: 

 غارمِ  ل  ن كُ عَ  مقي الثقلِ كل مقيٍد             يداُه ومُ  اكِ ؤمن الفك  لى المُ إ

 يوث السواجمِ بالغُ  شيءٍ  ل  ين بيضاوين في راحتييما            حيا كُ بكف  

 وم هلل صائمِ المظمُ و وجاريو,            ان بعد محمدٍ بخير يدي من ك        
                                                           

 .ٕٖٔ/ ٔغاني, ابو الفرج االصفياني, األ (ٔ)
 .ٕٔ/ ٔم:ٜٓٔٔ مطبعة المعارف, مصر,فنية عممية(,جمّيل, الزىور)مجمة ادبية انطوان ال األمراء والشعراء, (ٕ)
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 (ٔ)ر الخواتم وا           خلفة ميدي وخيِ م توارثُ بوىُ بقوٍم ابو العاصي أ

يا سميمان بن عبد الممك نجده غير مسار اتجاىو من بيات التي مدح بوبعد ىذه األ
 ) بحر الطويل(       يقول: إذ نجده ,ال وىو الفخرأذ جانب آخر حيث الغرض فأخ

 ئمآلل تميم أقعدت كل قا           أتاني ورحمي بالمدينة وقعٌة          

 كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بيا        ُمدمغة من ىازمات أمائم        

 فدى لسيوٍف من تميم وفى بيا         ردائي وجمت عن وجوه األىاتم  

 (ٕ) بيم قتمى وما في دمائيم          وفاٌء  وىن  الشافيات الحوائمأبْأنا 

وغل في مدحو لسميمان بن ما تفحصنا ىذه األبيات من قصيدة الفرزدق نجده قد أ ذاوا  
موي الذين يقصدون التكسب من خلل مدحيم مك وىذا ىو ديدن شعراء البلط األعبد الم
ن , إال ا(ٖ)عمى المغاالة في المدحبعض الخمفاء كانوا يشجعون الشاعر  , ولعللممموك

لى نعطف إاتحول و  فقد ليوو عمى نسق واحد من الغرض الموما إالفرزدق لم يتم قصيدت
لى ىابو إو غير ذلك بما اعتادت عميو قريحتو وىو ذبما يكون عن قصد أغرض آخر ر 

بقولو)أتاني ورحمي بالمدينة وقعٌة      آلل تميم رجم الشاعر ذلك الفخر بنفسو وعشيرتو وت
ن أ في التدرج بالفخر بغية تمييزه مبيات المذكورة والتي يبد( إلى نياية األأقعدت كل قائم

الظاىرة بارزة في باقي الشعراء ويأتي ذلك في خضم انشغالو بمدح المموك, فقد تكون ىذه 
ذا ما تواصمنا في النظر لألبي نو يعود مرة ثانية لممدح ات الشعرية نجد إشعر الفرزدق, وا 

 ) بحر الطويل(                        وكأنو لم يدخل في الفخر, إذ نجده يقول:  

 ولما رأينا المشركين يقودىم          قتيبة زحفا في ُجموع الزمازم

 ضربنا بسيٍف في يمينك لم ندع     بو دون باب الصين عينا لظالم

                                                           
 .ٖٔٙ -ٔٔٙديوان الفرزدق:  (ٔ)
 .ٖٔٙ: ) م . ن ( (ٕ)
الثاني اليجري, محمد مصطفى ىدارة, دار المعارف, مصر, ينظر: اتجاىات  الشعر العربي في القرن  (ٖ)

 ٖٗٚم: ٖٜٙٔ
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 (ٔ)ين تحزبوا          ببدٍر عمى أعناقيم والمعاصم بو ضرب اهلل الذ

ارتوى من فخره بنفسو وعشيرتو األقربين ليبين لمحاكم  نوىنا عاد لمدح سميمان بعد أ
ط من سخاء الحكام, لينال ما ينالو شعراء البلجمو أنو مازال في مساره الذي جاء من أ

أخرى وكأنو  نفسو مرةبلى الفخر يعود إوغل في القصيدة نجد الشاعر نا بالتاستمرر ذا ما وا  
  بر غرض المدح فنجده يقول:عَ و كأنو ُيذيب مقاصده يقتنص الفرص في ذلك أ

           ) بحر الطويل(                                                                                        

 مائم ِ بالث   في ميدهِ ة ً ح  صِ  لوُ          ابتغتْ  ةُ مّ أُ  نْ لم تكُ  تميماً  ن  فإ

 غمِ ار الض   سودِ األ بعادي   رمينَ             و ِ م  ألُ   لتِ ف القابِ اكُ  كأن  

 (ٕ) مِ لحازِ   دىاءٌ   ال  إ  مٌ َتوا لوُ           نْ ولم يكُ  بين القابلتِ  زرَ وتأَ 

 ) بحر الطويل (                                           ويقول ايضا:

 (ٖ)يا مضر دماغة لمجماجمية أخوالي ىم اليامة التي       بوضب

ال ا قد استيواه وظل يعزف عمى أوتاره أن ىناك باعثولعل المتتبع لشعر الفرزدق يرى أ
ن أو أعمى منيم منزلة؛ ألمقام الحكام ن مقامو يوازي بو الذي طالما يرى أوىو افتخاره بنس

لى الفخر الذي إ ما يكون مادحًا نراه يعرج نسبو معروف ال توجد فيو شائبة فنراه حتى عند
 .يطرب لو شوقاً 

 ) بحر الطويل(   شر بن مروان إذ يقول:خرى يمدح بِ الفرزدق في قصيدة أونجد 

 الميمبولوال يدا بشر بن مروان لم ُأبل            تكثر غيظ في فؤاد 

 (ٗ)فإن تغمق االبواب دوني وتحتجب          فما لي من أم بغاف وال أب

                                                           
 .  ٘ٔٙديوان الفرزدق :   (ٔ)
 .٘ٔٙ) م . ن (:  (ٕ)
 .ٕٔٙ) م . ن (: (ٖ)
 .ٛٔ: ) م . ن ( (ٗ)
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إن أغمب الشعراء في العصر إذ جل التكسب, فنراه ىنا قد استعمل غرض المدح أل
كسب فالفرزدق كان يمثل ال لغرض التمعترك الشعر في صف آل أمية إموي لم يدخموا األ

ا في ت في مسيرة الشاعر تعد انعكاسا عمّ وىذه االنتقاال, (ٔ)نو مدح بني أمية العمويين إال إ
  يسيطران عميو.داخمو من اضطراب وضغظ 

 إذ يقول: ,سموب الفخرإلى أ بيات التي تمييا نراه قد انتقلوبعد االطلع عمى األ

 )  بحر الطويل(                                                            

 عشيرتي           وليسوا بواٍد من عمان مصوب ولكن اىل القريتين

 (ٕ)غطاريف من قيس متى أدُع فييم      وخندف يأتون لمصريخ المثوب 

راقة والتي افاضت عميو عن سمة الفخر التي الزمت الشاعر منذ الطفولة من الواضح أ
مرًة أخرى يمدح قصائده, وىاىنا نجده لى االلتزام بتواتره في سرتو دافعا لمفخر ما دفعو إأ

  .لى غرض الفخرأحد الوالة ومن ثم يعرج بقصيدتو إ

 إذ نجدىا ,بصورة حقيقية من الشاعر غراض التي تخرجوقد يكون ىذا الغرض من األ
مان بن فينا نراىا بوضوح عند مجمس سمي ,الوالة أو خشية من ي خوفما ألزمو دونتُ 

 انشد الفرزدق إذ(ٖ)شاعر نصيب جالسا ن ينشده شعرا وكان العبد الممك عندما طمب منو أ
 ) بحر الطويل(                                                           :قائلً 

 وركٍب كأن  الريح تطمب عندىم         ليا ترًة من جذبيا بالعصائب

 أطراف العصي كأنيا        تخزم باالطراف شوك العقارب يعضون

 وىي تمفيم        عمى شعب االكوار من كل جانبسروا يخبطون الميل 

 (ٗ) إذا مارأوا نارًا يقولون: ليتيا            وقد خصرت أيدييم, ناُر غالبِ 

                                                           
 ٖٗٙ/ ٔدب العربي, عمر فروخ: تاريخ األ ينظر: (ٔ)
 .ٛٔديوان الفرزدق :  (ٕ)
 , ٕ٘ٙينظر: الشعر والشعراء :  (ٖ)
 .ٖٓديوان الفرزدق:  (ٗ)
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بيات بأنو من أصل كريم فقد ىذه األ ن يوصل رسالة عبرأأراد  ىنا الفرزدق  لعلو  
فخره ىذا وطمب ن سميمان انزعج من إال إ ,لمضيوف اً بوه غالب بن صعصعة ملذأ كان

انتيى من قصيدتو قال لو سميمان  فانشده مادحًا وعندما ن ينشده شعراأ صيبمن الشاعر نُ 
 )بحر الوافر( وىو يقول:(ٔ)رج الفرزدقالفرزدق شيئًا فخ عطاه جائزتو ولم يعطِ أحسنت وأ

 (ٕ)وشر الشعر ما قال العبيد  رجااًل      خير الشعر اكرموو 

 مزج مع غرض المدحلباعث المدح التكسبي أثرا عمى الشاعر فجعمو قد  نوىنا يتبين أ
 .غاض الوالة منووىذا ما أ ولويات شعرهمن أ اجعميو  نسابوفخره بأ

وبعد العرض البسيط لشعر التكسب لدى الفرزدق, نسمط الضوء عمى شعر جرير الذي 
ن , فيذا ناتج عالخمفاءكان تكسبيًا بحتًا منغمسًا بااللحاح الشديد في طمب العطايا من 

ليم  اأحد شعراء البلط فيو كان مداح اولى, وبما إن جرير الفقر الذي غمب عمى نشأتو األ
كالكرم  تجمميم يم التيمحاسن ظيارز عمى أحقيتيم في السمطة وا  وكان مدحو يترك

ىنا ونزواًل لرغباتيم, و  فيأتي الشاعر بمثل ىذا المدح أرضاء لغرورىم ,المروءةوالشجاعة و 
 ) بحر الكامل(                                                         يمدح عبد الممك فيقول: نجده

 قميلُ  الى الحبيبِ داع َ إن الوَ           رحيلُ  منكَ  حانَ  ُأمامةَ ع َ د  وَ   

 نيلُ يُ  النوالَ  من ممكَ  ولو كانَ        اليكمُ  النوالِ  في طمبِ  أعذرتُ 

 مكيا تحويلُ فميس لمَ  , فيكم              بالذي أبميتمُ إن الخلفة 

 جميلُ  تضيق بو الصدورُ  م       أمرٌ أضجيُ  إذا النجي   و النجي  يعمُ 

 (ٖ) جزيلُ  والعطاءُ  , أفيحُ  مكُ فالمُ       يا     أىمُ  والكرامةَ  لخلفةَ ا ى  َول   

و اعطاه صفات نّ إذ إ, جرير صورة شعرية جميمة مدح فييا عبد الممك قد استعملف
عطاء صحاب ال, وأنيم الكرام أالخلفة فييم وليس لغيرىم من شأنو وحصر متعددة ترفع

وسيمة  الّ الشاعر ما ىي إل صورة الممدوح من قبل ين تجمالجزيل, فمن ىنا يتبين لنا أ
                                                           

 .ٖٓٔ/ٔاالصفياني :  ,ينظر: االغاني  (ٔ)
 . ٕٙٙالشعر والشعراء :  (ٕ)
 .ٖٓٛ-ٖٛٚديوان جرير :  (ٖ)
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قد تأثر بباعث  ن الشاعرحظ بعد ذلك أننا نلطرقيا جرير ليذه الغاية, إال أ لمتكسب فقد
لمفخر من ميزة ميمة في  لما موظفا في ذلك المدح؛ أخذ يفخر بقومو إذ ,المدح والتكسب

 ) بحر الكامل(                                 إذ يقول: ,مويالعصر األ

 ولُ مجزُ  أجب  وغاربٌ  رفٌ نا             شَ رمَ يسامي قَ  أنْ  األخيطلُ  منعَ      

 حين يصولُ , مناة َ  زيدُ  ولُ فتصُ                ,باً صعِ مُ  ,أزىرَ  مناةَ  لزيدِ  قرماً 

 (ٔ) طويلُ  , أشم   ةٍ وبناُء مكرم     بمثميم,             لن تجيءَ  ا فوارُس منّ     

إذ افتخر كعادتو بأسموب  ,لفخرلى غرض افقد تحول جرير من غرض المدح إ
وشجعانيم من المقاتمين نو ىنا فخر بكبار قومو , إذ أيوىم السامع بمن يفخرغامض ل

 الفخر لىإ المدحجعل الشاعر يخرج عن  اً عمييم الفوارس, ولعل ىناك سبب طمقأُ  نالذي
حساسو بضعف نسبو الذي عانى منو كثيرا في صباه, ففخر بالصورة التي رسميا ربما إل

  مخيمتو من الخيال فأخذ يفخر بيا. في

 ) الوافر( قصيدة قال فييا:ىشام بن عبد الممك بقد مدح  اجرير  وكذلك نجد الشاعر

 مِ وُ ملذوي الحُ  لً ضِ اممًا فحِ دينًا                 وَ  جمعتَ  المؤمنينَ  أميرَ 

 ستقيمِ مُ  , إذا اعوج المواردُ                 ,عمى صراطٍ  المؤمنينَ  اميرَ 

 ولة والُعمومِ ؤ بالخ فأكرمْ                        وخاالً  ن اباً تخيراالمُ  لوُ         

 الجسيمِ  في الحسبِ  مع األعياصِ                     وابو ىشامٍ  خالدٌ  بكَ  نما      

 (ٕ) قيمِ وال عَ  , جارقرفة الن  بمُ        م             اباكُ  التي ولدتْ فما االم ّ        

كثر أ جاء عن رغبة الشاعر بالحصول عمى بياتمن الواضح أن المدح في ىذه األف
جل دوح طالما أرادوىا أصحاب البلط من ممدوحييم ألموصاف لممأ عطىأ إذ ,العطاء

العصور, ولو تتبعنا  عمى مر   اً ن الشعر يبقى مخمد, إذ إالخمود في الذاكرة فيذا مبتغاىم

                                                           
 . ٖٔٛديوان جرير:  (ٔ)
  .ٕٔٗ-ٔٔٗ) م . ن (:  (ٕ)
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إذ نجده  ,ىن الشاعربقية االبيات الشعرية في القصيدة  لوجدنا غرض الفخر حاضرًا في ذ
 ) بحر الوافر(                                        مفتخرا بعشيرتو قائًل: 

 من تميمِ  بأكرمَ  وما خالٌ               ,من ابيكمْ  بأنجبَ  وما قرمٌ         

 (ٔ)العظيم ِ  حسبِ الفي  الى العمياءِ                  ُمرٍ  بنتِ  برةَ  سما أوالدُ    

, إذ أن ممدوحو يرجع م وىي تميم جعمتو يفتخر بيارتو األو لعشيعامل حبّ ولعل 
موي كان ما أن العصر األوبلى العمياء, ميم, فجعل من ينتسب الييا يرتفع إلى تبالنسب إ

جل التكسب, وىنا ممدوح نجد فيو غرض المدح بارزًا ألالعطايا لذا  ُعرف بوفرة اً عصر 
 ) بحر الطويل(                    إذ يقول فيو: ,آخر لجرير وىو عبد العزيز

 حُ مادِ  غ فعالكَ وطالما              ُمِدحَت فمم يبمُ  العزيزِ  يا عبدَ  كَ مدحنا    

 (ٕ) الجحاجحُ  والكيولُ  قريشٍ  شبابُ                ,في كل موطنٍ  باءِ يك باآلُتفد  

موال واليدايا من األما يفيض عميو رغبة ببن مروان  عبد العزيزلمدح الشاعر جاء فقد 
, ليوإ تنام الفرص لمحصول عمى ما يصبوجل التقرب واغبيات ألقد خصو بعدد من األف

 ) بحر الطويل( :قولإذ ي وبعد ذلك أخذ يفخر عمى شعراء كان ليم وقع في بلط الخميفة,

 من الِعز  قارحُ  أَلم َك ِصمَدامٌ             عميكم ُ ميٌل من تميم ٍ  فمو مالَ     

 (ٖ) وليا المتطاوحُ ترديت في زوراء يرمى بمن ىوى         رؤوس الحوامي جُ 

 غرض الفخرالتكسبي فضل عن ن الشاعر من خلل عرضو لغرض المدح ولقد بيّ 
لما ليا من  أثر في  ؛لوان الشعريةيلزمو, أن العصر األموي كان حافًل بيذه األ الذي

ا أن ض من أشعارىمالحياة االجتماعية آنذاك فقد استطاع الشاعران من خلل ما ُعر 
 واالرتقاء موالثمار المدح بالخير الوافر من األ شعارىم لغرض التكسب ويحصداأ يوظفا

وكان  ولىويين كان شعر  تكسب في الدرجة األمأن شعر شعراء األ ))بغرض الفخر, إذ
حيان يدلل عمى ذلك المبالغات التي لم يدفع معظم األ عن عاطفة صحيحة في ال يعبر

                                                           
 .ٕٔٗ :ديوان جرير  (ٔ)
  .ٓٛ ) م . ن(:  (ٕ)
 .ٔٛ)م . ن(:  (ٖ)
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مويين ينالونو عمى قصائدىم من عطاء األ ن يزيد ماراء إلييا إال الطمع في أاولئك الشع
فيذا  (ٔ)((مية ح بني أمية أو في ىجاء خصوم بني أسواء أكانت تمك قصائد في مد

 نيج تكسبي.  كانوا ذويمى أن أغمب شعراء البلط خير دليل ع

    باعث الكرم . -2

الذي  الكرمومنيا باعث  رزا في المجتع العربيبا اأثر  عرافمتقاليد واألل نأ في الشك
بيذه السمة بائل تتغنى وتتفاخر إذ ذىبت الق ,مويفي العصر األ شعر الفخر فيتداخل 

صبحت سمة ة, فقد أيال يتجزء من حياتو اليوم اً ي تربى عمييا العربي فأصبحت جزءالت
 العرب قديماً و وارثقديم ت , إذ ىي أرثٌ فرادأليا الكرم تتصدر كل السمات التي يتصف با

ة وما تحممة من جدٍب وقد يكون لمبيئة الصحرواية القاسي ,في العصر الجاىمي جدادِ من األ
بيم ر في مضا وقدون ناراً ي نيمكرميم أ قد ُذكر منف ,لعربيس عمى حياة اوامحال انعك
ضيوفيم (  الغرباء) ن كلبيم ال تنبح, وكذلك ُعرف من كرم العرب أ(ٕ)الضيف الستقطاب

  .(ٖ)لكثرة مرورىم وترددىم عمى مناطقيم

نو سجل الخمود الذي يبقى أل ؛الكرم لصفة اً منذ العصر الجاىمي ُمحبفقد كان العربي 
صبح فأ ال وُذكر معوإُيذكر اسم الكرم  ر كحاتم الطائي الذي الالعصو  أثره عمى مرّ 

 .(ٗ)نسانيةلما قدمو من عطاء وسخاء ممموء بالمروءة واإل ؛مثاللأل امضرب

فيل ىذا التيويل  .وجود مبالغة في الفخر بالكرم عند الشعراء ىناك َمْن يلحظ ولعل
تائو في الصحراء؟ فنجد الجواب والعطى لمجائع في اشعارىم ناتج عن وجبة الغذاء التي تُ 

جواء في الصحراء يرى ان ىذه االشعار ليست السؤال ان َمْن عاش في تمك األذا ى عن
وانقطاع الخيرات  لما تحممو تمك المناطق من قسوة ؛ النيا فعًل تستحق التخميد؛بالمبالغة

 .(٘)في تمك المناطق

                                                           
  ٖٔٚ/ٔ, عمر فروخ , دب العربيتاريخ األ  (ٔ)
, آداب الضيافة في الشعر العربي القديم,  مرزوق بن صنيتان بن تنباك حوليات كمية اآلداب :رينظ  (ٕ)

 .ٖٓم: ٖٜٜٔشر العممي, جامعة الكويت ,نوالثمانون, مجمس ال,الحولية الثالثة عشر, الرسالة السادسة 
 .ٛٙم: ٜٓٙٔ, مصر, ٔٔشوقي ضيف, دار المعارف, ط, العصر الجاىمي , دب العربيتاريخ األ ينظر: (ٖ)
 .ٕٔم:ٕٚٛٔديوان حاتم الطائي وأخباره:طبع في لندن سنة  ينظر:(ٗ)
 .ٗ٘حوليات كمية اآلداب , مرزوق بن صنيتان بن تنباك :  ينظر:  (٘)
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 ولعل العربي قديماً  ل,يوالتفض ال إذا اعتمى وابتعد عن المن  فالكرم ال تصفى مشاربو إ 
فيكرمو  األمانةُترد إليو عندما تقوده رحمتو إلى مكان قفر فترد لو تمك  كان يعّد الكرَم أمانة

منيا ًا لمعصر الجاىمي تقاليد كثيرة ادموي الذي كان امتدفقد شيد العصر األ, (ٔ)خروناآل
ولى ترف فقد احتل الخمفاء المرتبة األصفة الكرم التي انتعشت في مجتمعيم آنذاك, لكثرة ال

لكثرة ما ينفقونو من أموال عمى الشعراء مما جعل الشعراء يتيافتون عمى  ؛في الكرم
 موكم عتون المموك بصفة الكرم وىذه غايةفي كرم الخمفاء فأخذ الشعراء ين رغبةً  ؛(ٕ)البلط
  يرضوا غرورىم. مية لكيبني أ

في نفسية الشاعرين جرير والفرزدق  ابارز  اثر اعث الكرم في الحياة االجتماعية أولعل لب
لما تفيض قريحتيم من قول الشعر وأخص بالذكر شعر الفخر الذي امتزج مع الخصال 

, وأجداده يفخر بكرم آبآئوما المحمودة في المجتمع فنجد الشعراء ومنيم الفرزدق كان دائما 
إذ فاخر بيا الخمفاء غالب التي  بنارِ  بالتفاخرِ  ن نفسو تفيُض أوالناظر لشعر الفرزدق يجد 

  .(ٖ)لييتدي الييا الغرباء توقد ليلً 

 ُعّد من أىل الكرم فقدإذ الفرزدق لمكرم لدى  اً واضح غالب بن صعصعة مثاالً فقد كان 
مي بن )عمى ع)وفد  ن غالباً فقد روي أ في ىذا المجال )عميو السلم(مام عميشيد لو اإل

ب بن صعصعة نت؟ قال: أنا غالأ ومعو ابنو الفرزدق, فقال لو: منبي طالب, أ
عتيا بل الكثيرة؟ قال: فما فعمْت إبمك؟ قال: أذىبتيا النوائب, وذعذالمجاشعي. قال: ذو األ

 , فكان جوابو بمثابة فخر صريح بما يممكو من كرم.(ٗ)(الحقوق(

ثر فأتطبع بطباعيا لذا  ,يا بالبنانة كريمة يشار لسر في كنف أترعرع الفرزدق  نوبما أ
ا أمسك بيو, فممو في عيد زياد بن أبعض إبمباع َ  ))نوفسيتو فقد روي أالكرم في ن باعث

بوه يعقرىا, فنثر يبيع إبمُو ويكنز أثمانيا, وكان أالناس أنو  بالمال في حجزه, َعي ره بعض
 ويتشبوبو وعمامتو, لينتسب في بيتو ألقى كل ما معو عمى الناس حتى ثياثمن اإلبل, و 

                                                           
 .ٛٙالشعر وايام العرب في العصر الجاىمي,  (ٔ)
 ٘ٔ: بكالشعر في العصر االموي, خميل مردم ينظر:  (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٔينظر: االغاني , ابو الفرج االصفياني,:  (ٖ)
, ٔمعجم الشعراء, البي عبيد اهلل محمد ين عمران بن موسى المرزباني, تح: فاروق اسميم, دار صادر, ط (ٗ)

 .ٖٛ٘م: ٕ٘ٓٓبيروت, 
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قتداء بآبائو في تقديم المساعدة باعث الكرم واإلالفرزدق ب دليل عمى تأثر فيذا, (ٔ)((بآبائو
 لمناس .

 تضمنةقد بدا واضحًا في نتاجاتو الشعرية التي ترجميا بأبياتو الم ذلك الباعثولعل 
 ) بحر الطويل(              إذ نجده يقول : ,الذي انصير بالفخر معنى الكرم

 صاحبًا              دعوت بناري موىنًا فأتانيوأطمس عساٍل وما كان 

ياك في زادي لمشتركان  فمما دنا قمُت: ادن دونك إنني               وا 

 اسوي الزاد بيني وبينو                 عمى ضوء ناٍر مرة  ودخان فبتُ 

 لو لما تكشر ضاحكًا                 وقائُم سيفي من يدي بمكان فقمتُ 

 (ٕ) ُأخيين  كانا ُأرضعا بمبان       وأنت امرؤ ياذئب والغدر كنتما       

نجده قد  الكرم لذا يا حب  قد تربى في أسرة قد غرست في أبنائن الفرزدق أ وبما
لى رمو الطابع اإلنساني إتجاوز كية تفاخر من خلليا, فقد ر بيات شعألى إترجم ىذا الحب 

قد غمب عميو الجوع,  فنراه يدعو من  لذئبمن كرمو خصص جزءًا إذ , لحيوانفة باالرأ
لى يده إ و يمد  و دون أن يحذر أطعاممشاركتو لى إ ُعرف بالغدر وشرب حميب الخيانة

عن كرم  قبضة سيفو, وبيذا قد بعث الفرزدق رسالة تحمل عنوان الكرم لمحيوان فضلً 
 . نساناإل

في كل  ن غرض الفخرع من التخمي يخمواومن الملحظ إن شعر الفرزدق ال
 نراه يمتدفقد , لما لو من أثر في نفسو نما تجعل منو باعثا قويا لقول الكرماألحوال وا  

إذ  الذي سيطر عميو تماما في مسيرتو االدبية, غرض الفخرلى أن يصل إ إلى القصيدة ب
 طويل() بحر ال                                                     يقول:

 كميل وبحر حين يمتقيان      تميم إذا تمت عميك رأيتيا                      

 بشعٍث عمى شعٍث وكل حصان    نحراقو         نزلنا بيا والثغر يخشى ا     

                                                           
 .٘ٗٔالتطور والتجديد في العصر االموي , شوقي ضيف :  (ٔ)
 .ٕٛٙديوان الفرزدق : (ٕ)
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 عاتٍق وعوانِ  كبيض أدراحِ      تصعدن في فرعي تميم الى العمى    

 (ٔ)عبيد إذ الجمعان يضطربان   الناس أنيم لنا                عشية ود    

طر لى غرض الفخر المسيانتقالة سريعة وممنيجة إونجد الفرزدق كعادتو ينتقل 
 ,عشوقة لوا لو كانت ميتغنى بيا كم ا نجدهذقمب الفرزدق ل مكانة في تميمل نإذ إ عميو؛

الكرماء من قومو  ؛ التى احتضنتخذ يفخر بقبيمتو تميمما تناول في قصيدتو الكرم أبعدف
جعل ليم السيادة فاخذ يفخر بيا حتى  فأجزل بوصفيا حينما قال)كميل وبحر حين يمتقيان(

 تحت لوائيا . لينضووا وعمى الناس االنصياع والعبادة

إذ  الحامل لسمة الفخر خرى لمكرموفي موقع آخر نجد الفرزدق يعطي صورة أ
 ) بحر الوافر(                                                       يقول :

ن              باراعيا كِ لن أضي   متني                  أموراً م  قد حَ  جاشعاً مُ  وا 

 (ٕ)جارا ضيافِ لأل ا كنتُ دمً ريح             وقِ  ل  ليمة كُ  افِ ضياألرى قِ 

باعث ن يبين مكانة الفخر من خلل في ىذا الموضع قد حاول أ ن الشاعريبدو أف  
 فنجد الفرزدقنمازت بحفاوتيا بمن يعتمي ىذه المنزلة, لكرم في الحياة االجتماعية التي اا

كرام الضيف وبالذات عندما تيب في إ )قوم الفرزدق(لمجاشعالمؤتمن  يضع نفسو بمنزلة
 .لى الضيافة لضيف في أمس الحاجة إالرياح في ليالي الشتاء القارص فيكون ا

منذ القدم وأكد ذلك  قد سار عميو العربفن الكرم موروث قديم من الجدير بالذكر أ
 ) بحر الكامل(                                 بياتو الشعرية اذ يقول:الفرزدق في أ

 كم من اِب لي يا جرير كانو               قمر المجرة أو سراج نيار        

 (ٖ)لدسيعة يوم كل فخارورث المكارم كابرا عن كابر                ضخم ا

                                                           
 .ٖٓٙديوان الفرزدق:  (ٔ)
 . ٖٚٓ: ) م . ن (  (ٕ)
 . ٖٔٔ) م . ن (  : (ٖ)
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ما خرجت عن اطارىا ودخمت حيز  ذاإن صفة الكرم من الصفات المحمودة إ
تدون بو لييم فيقجداد ليصل إيتوارثو اآلباء عن األ اىا الشاعر أرثاف, إذ عد  سر اإل

 .التي اعتادوا عمييا منذ والدتيم صيمةويتفاخرون بانيم كرماء ألنيا من عادات العرب األ

الناظر في ديوان الفرزدق يجده عباره عن مدح وفخر فصور الفخر كثيرة لديو ن وا  
 ) بحر الطويل(                                                     فنجد يقول:

 تابعُ  ىرِ الد   ولِ نا              لصاحبو في أَ ي  أ اُس الن   عممِ وا يَ تعالوا فعد  

 (ٔ) سائعُ يى والد  المساعي والم   وتيم           عظامُ يُ القبيمتين الذي في بُ  وَأي      

, بيات صورة جميمة تحمل معاني الكرمشاعر قد رسم في ىذه األن الفمن الواضح أ  
فيدل عمى مكانة  ىذا عمى شيء ن دل  خر بكرم قومو الذي ال يضاىيو كرم, وأيفا فيو

 الكرم في الحياة االجتماعية التي تحمى بيا العربي آنذاك ففخر بيا الشعراء.

ال ع الكرم الذي استيواه منذ الصغر ألى ينبو باإلشارة إتحول نجد الشاعر قد  فينا
 ) بحر الطويل(         إذ يقول:  روع صور الكرمجده المذان رسما أو  وىو أبوهُ 

 ومن يجر           عمى الفقر يعمم انو غير مخفر أجار بنات الوائدين

 وفارق ليٍل من نساء أتت ابي            تعالج ريحا ليميا غير مقمر

 (ٕ)فقال ليا نامي فإني بذمتي              لبنتك جاٌر من أبييا القنو ر

ف اليكون كذلك لبسيا الفرزدق ألجداده وآبائو فكيأ والشك في أن الكرم صفة قديمة
 (ٖ)يسمى بمحيي الموؤدات فغدا ,في الجاىمية من الوأد ربعمائة فتاةوىو ابن من افتدى أ

الضيف  كرمبل الكثيرة الذي كان يُ لذي ُعرف بعاقر النوق أو صاحب اإلوأبيو غالب ا
ذه الصفات الحسنة تكون , فكل ىليو الغرباءمماء حتى ييتدي إميالي الظلويوقد النار في ا

 الفرزدق في تنمية شعر الفخر .ميو ع باعثا يتكئ

                                                           
 .      ٖٔٙ ديوان الفرزدق:  (ٔ)
 . ٜٕٖن(:  . )م  (ٕ)
 . ٖٗٔالتطور والتجديد في العصر االموي ,  شوقي ضيف,  (ٖ)
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ن الشاعر خص جده صعصعة بأكثر من وعمى الرغم من تعدد أنواع المكارم إال أ 
عتق كرم ال وىو فقد أضاف ليا نوعا آخر أ و لتمك المكارم جميعياضااستعر  وبعدنوع  

 ) بحر الوافر(                                             إذ يقول : سارى,األُ 

 (ٔ)بذمتو وفكاك الُعناِة             جير عمى المنايا    عة المُ عصَ وصَ 

جده ن تعدد صور الكرم عند جده صعصعة فينا يفخر بكرم ن يبيّ فقد أراد الفرزدق أ  
, وىذا ما دفع الفرزدق أن يفخر بو, وال جارتيموأ وىو يقوم بنزع األغلل عن األسارى

قد غمَب عمى شعره الفخر؛ بسبب كثرة البواعث الخارجية التي أثرت  يخفى عمى أحد أنو
عمى نفسيتو وجعمت منو كثير الفخر بنفسو وأسرتو وعشيرتو, ولعل باعث الكرم قد ساىم 

 .في العصر األموي في ازدياد الفخر في شعر الفرزدق

دى وم وانعكاسو في الفخر الفرزدق باعث الكرم في تأثيره عمى تممسنا وبعد أن
خر ا عكسو ذلك الباعث عمى الشاعر اآلبداعو في ىذا المجال لذا سوف نخوض بما

مت منيجو بيات شعرية شكّ في سمة الكرم عبر ما جاء بو من أ جرير وانغماس الفخر
نت التراث العربي بما ىو لينا واغمى مخرجاتو االبداعية التي وصمت إالنفسي وتأثيره ع

  ن.عميو اآل

يا انعطافة نحو الفخر تخمم قومون كرمو وكرم ليبيّ اليا جرير بيات شعرية قففي أ
 ) بحر الوافر(                                       ليو كثيرا فيقول:الذي يميل إ

 (ٕ)جارا  وأعز   جانباً  وأمنعَ            قرى وأعز  نصراً في الِ  وأحمدَ                 

كثرة معاناتو معة في سماء الكرم؛ للسماء الاألأن يكون من طالما حمم فمعل جرير 
سة بصفة الكرم  وُترجمت عمى شكل من بخل والده, فقد جم ل لو صورة في مخيمتو منغم

نو ُيفصح بإنو من الذين ُيحمد في استضافتو لمغرباء واعتزازه بيم وكرمو , إذ إبيات شعريةأ
سمو في سجل اد أن يسجل افيو بيذا أر  ىمالذين جاور ذى عّمن ُيعتدي عميو من رد  األفي 

 في شعر الفخر. اً ساسيأ صبح باعث الكرم بالنسبة لو عاملً الكرماء, فمذا ا

  ) بحر المتقارب(  رتبط بالفخر ارتباطًا وثيقًا فنجد الشاعر يقول:وبما إن باعث الكرم ا
                                                           

 .ٔٓٔديوان الفرزدق : (ٔ)
 .ٕٚٔديوان جرير :  (ٕ)
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 والصارُخ المتميُف , زماَن القرى            ,ديارًا من الحّي الذين ُنحبُيم 

 (ٔ) فُ تخو  ون ما يُ والكافُ  عمى الثغرِ          الحي يربوعٌ تعادى جياُدُىم  ىمُ 

قد عاش حياًة عسيرة في صباه فمم يستشعر بمنزلة الكرم فأخذ  ان جرير أ ال شك في
وال ن قومو كرام إ , إذ يقوليتممسيا في قومو )يربوع ( الذين يكُن ليم الحّب والتقدير

نما تعداه إيقتصر كرميم عمى تقديم م أنيم يغيثون المميوف لى ا وجب تقديمو لمضيف وا 
أثر في نفسو لما كان لو من  انتقل بشعره إلى الفخر بقومو اوىنا نجد جرير  ,القادم الييم

يو آنذاك إذ نجده ظميم وذلك يمكنو من مسايرة مناقض مان تحتاتجاىيم إلحساسو باأل
 ) بحر الطويل(                                                         يقول:

 عرفتم لنا الغر  السوابق قبمكم,         وكان لقينيك الّسكيت المخمفُ 

 (ٕ)ودف َك من َنفاخِة الكيِر أجنفُ    ,     ِعض الُمُموك الدارِعين ُسُيوفنانُ 

نو جعل ونسبًا منو إال أ حسبا عزوقومو أ ن الفرزدقيعمم أ اغم من أن جرير عمى الر 
ميم عمى شجعان الفرزدق فأعطاىم إذ فضّ  ,لو ليفخر عمى الفرزدق من فرسان يربوع درعاً 
 .الذي كان يلزمولنا الغر  السوابق قبمكم( فيو بيذا يرضي غروره  السبق والغمبة إذ قال)

إذ  السمة التي تناول فييا ىذه اتو الشعريةيبلمكرم من خلل أ اوقد أعطى جرير اوصاف
 ) بحر الطويل(                                                        يقول:

 سيكفيَك واألضياف ان نزلوا بنا         إذا لم يكن رسٌل شواءٌ ممو ُح 

 وجامعٍة ال ُيجعُل الستُر ُدونيا           ألضياِفنا والفائُز الُمتمن ُح 

 (ٖ)ركوٍد تسامى بالمحاِل , كأنيا            شُموٌس تُدب القائدين وتضرُح 

أنو كان من لو حبذت الكرم جعمت من الشاعر يؤد  فمربما الحياة االجتماعية التي
ثبت من خلليا ن يد أراات الشعرية الزاخره بالكرم التي أبيفأخذ ينشد ىذه األ ,ىل الكرمأ

                                                           
 ٜٕٙ: ديوان جرير (ٔ)
  ٜٕٚ: ) م . ن (  (ٕ)
 . ٙٛ :) م . ن (  (ٖ)
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, فبين كل ما تشتييو األنفسينزلون بساحتو سوف يجدون  ضيوف الذينن الأنو كريم وأ
امتداد الصبر إذ ال  صبت الستقبال الضيوف فجعميا عمىالتي نُ كرمو بكثرة القدور 

  يحجبيا ستر.

  م ىذا الكرم بالفخر الذي يعطي أرتواء لقائميووكعادتو يرجع الشاعر ليطعّ  

 ) بحر الطويل(                                                          إذ يقول: 

 لقومي أوفى ذمًة من مجاشٍع           وخيٌر إذا َشّل الّسواَم اُلمصبحُ         

 (ٔ)ميزاني عمييم فيرجحُ  لُ مجاشٌع           ويثقُ  الخناثى تخف موازينُ        

وأرتقاء مكانتيم ورجوح كفة الغمبة لو ن مدى وفاء قومو يبيّ  ناراد الشاعر أفينا 
 الفرزدق.عمى كفة صاحبو 

 ) بحر الطويل(          ر الشاعر عن كرمو واعطاه طابع التجارة بقولو:وقد عبّ 

 الم تعممي أن الندى من خميقتي        وُكّل أريٍب تاجٍر يتربُح 

 (ٕ)ما أراح , ويسرُح   فل تصرميني ان تري رب ىجمٍة      ُيريُح بذّم,

 ,كرام الضيوف عمى ممارسة التجارةل إنو فضّ ولعل الشاعر في ىذه األبيات أراد القول أ 
عمى صاحبيا  التي تعود و استبدل تجارتو المادية بأخرى معنوية أال وىي تجارة اإلكرامفي

يتحمى بو ن الكرم ميزة   محمودة , إذ إبالربح الوفير من السيادة والرفعة والعمو في المجتمع
 بحر الوافر()                          بيات في الكرم قال فييا: ولو أ نسان,اإل

 (ٖ)وامنُع جيرانًا,  واحمُد في القرى         إذا اغبّر في المحِل النجوُم الطوالُع 

نو عمى اتم أم الضيف فضل عن الى أكر إشار الشاعر في ىذا البيت فقد أ
الكرم الذي طالما افتخروا بو  أنواع االستعداد لمدفاع عن جاره ورد الظمم عنو فيذا نوع من

                                                           
 .ٚٛ: ديوان جرير (ٔ)
 . ٘ٛ : ) م . ن ((ٕ)
 .ٖٜٕ:  ) م . ن ( (ٖ)
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الخصال المحمودة التي  بياتو الشعرية كلّ فقد أراد الشاعر جرير أن يجسد في أ العرب
  .وغيره من العربتم الطائي مثال حات لرجاالت العرب أطالما ُنسب

صبحت باعثا أثار عنده كل ىذه السمات وأل بن الشاعر تجمّ وعمى الرغم من أ 
 ) بحر الطويل(                                الفخر فنجده يقول مفتخرًا: حبّ 

 حاجبًا مجَد قومو         وما نال عمٌرو مجدنا واالقارُع  وَنحُن نفرنا             

 (ٔ)ونحن صدعنا ىامة ابن محرٍق      فما رقأت تمَك العيوُن والدوامعُ              

لى المجد ويقول بأنيم الغالبون والواصمون إيفخر بقومو مجددا  ىنا فنجد الشاعر  
 قبل غيرىم وانيم قوم أصحاب بأس في الحرب .

 باعث الشجاعة. -2

, القوم سيادمن أمن دون غيرىم جعمتيم ت بيم قك سمات ُعرف بيا العرب والتصوىنا
ميز القبائل ذات من العادات االجتماعية الميمة عندىم والتي تُ  عدّ ال وىي الشجاعة التي تُ أ

نما السطوة والقوة وال تقتصر سمة ا لى تتجاوز إلشجاعة عمى الحروب والقتال فقط وا 
د اسماء رجاالت كانوا من الذين ولعل التاريخ خم شجاعة العفو والعطاء والسماحة,

يكرب اليخشى أحدًا من  )عمر بن معد)ن ذكر أيُ إذ ر ليم بالبنان في شجاعتيم, يشا
فرسان العرب ما لم يمقو ُحّراىا وىجيناىا, والحران ىما: عتيبة بن الحارث اليربوعي 
التميمي, وعامر بن الطفيل القيسي, واليجينان ىما: عنترة العبسي والسميك 

م خمدى شجع الفرسان لذاأربعة ىم الء األىؤ ن عمى أالعرب  فقد اتفق, (ٕ)(التميمي(
  التاريخ المتلكيم سمة الشجاعة.

داد وامتالظروف الجغرافية لبيئة الصحراوية وما انمازت بو من اختلف في ولعل ا
إذ كان  ,اع عن نفسو وعشيرتودفمعمى قوتو ل مساحاتيا جعمت من العربي يتكئ

محصول تو لساعدراء لو ىو القوة الجسمانية التي الذي منحتو الصح ساسالعامل األ
قوياء ال لألن الصحراء ال مكان فييا إ؛ إذ إطول مدة ممكنةأ عمى ما يحتاجو لمبقاء

                                                           
  .ٖٜٕ:ديوان جرير(ٔ)
 ٚٔ-ٙٔم: ٕٜٛٔالجاىمي, عبد الحميد محمود المعيني: شعر بني تميم في العصر   (ٕ)
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 شجعان يحفظونن ال إذا احتوت عمى فرساإ في ىذه الصحراء ء لمقبيمةيكون بقاوال 
نيا ربما الباحث أويرى , (ٔ)المقدس عند العرب الشجاعة الشيءلذا كانت  ؛كرامتيا

يتغنى  منيم نجد الفارس كانت ىذه الميزة باعثا ميما لدى شعراء تمك الحقبة, وليذا
قدامًا السيوف فإذا اشتد النزال وعل الغبار فإننا نجده مُ  علوق بالحرب غير مبالٍ 

 .(ٕ)لوغىنقذًا لصاحبو في سوح ادافعًا مُ مُ 

سيدون من اتسم بالجبن, بل ال يُ م واذا ما بحثنا قي عادات القبائل قديما نجدى
لما كان من سمة  عمييم السن والبخيل عمى تسييد الجبانفضموا صغير  نيمإ

عداء ترىب بيم األ ابائل تتخذ ليا فرسانفقد كانت الق ,(ٖ)الشجاعة من أثر في نفوسيم
إذ  ؛(ٗ)ولىفضل شجاعتيم صاحبة الكممة األإذ تصبح ب ,وتحصد بيم الكرامة والعزة

ليذا و , (٘)فرسانيا ال تخاف في أشد المواقف وال تتخذ ناصرًا ليا غير سلحياإن 
 لوانيم فينا نجد الفارسختلف أبا اعطت القبائل منزلة كبيرة لفرسانيا الشجعان

 الكامل(( إذ يقول ما كان مدافعا عن قبيمتولالذي طاعنترة بن شداد  الشجاع

 (ٙ)فيصل فرقت جمعيم بضربةنني             والخيل تعمم والفوارس أ

 ) الطويل(ايضا:ويقول 

 (ٚ)سيذكرني قومي إذا الخيل اقبمت        وفي الميمة الظمماء يفتقد البدرُ  

 

 
                                                           

 ٚٙينظر: الشعر وأيام العرب في العصر الجاىمي : (ٔ)
 .ٕٙم: ٜٗٙٔ, بغداد ,ٔ, دار التضامن ,,طيالجاىمي, نوري حمود القيسينظر: الفروسية في الشعر   (ٕ)
 .ٕٚم . ن(:  : (ينظر (ٖ)
ينظر: شعراء العرب الفرسان في الجاىمية وصدر االسلم, محمود حسن ابو ناجي, موسسة عموم القران ,  (ٗ)
 .ٖٕم:ٜٗٛٔبيروت, -, دمشقٔط
 .ٜٕٔم: ٜٙٙٔ, مصر, ٖندي, دار الفكر العربي, طينظر: شعر الحرب  في العصر الجاىمي , عمي الج (٘)
 ٛٙ: مٖٜٛٔ, بيروت , ٗديوان عنترة بن شداد: ,مطبعة االداب  , ط  (6)
 .ٗٗ:ن( . م )  (ٚ)
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 )البسيط( وقولو ايضا:

 (ٔ)لو سابقتني المنايا وىي طالبٌة        قبض النفوس اتاني قبميا السبُق  

نو فيو يفخر بأ ,يتحمى بياكان بيات الشجاعة التي فقد ترجم عنترة بيذه األ
و لو  مكان نمعروفة لدى الخيل وفرسانيا, ويفخر بإ قد غدت ون لو طعناتوأشجاع 

الوغى  ن لو سطوة كسطوة الموت في سوحوأ ,كمكانة القمر من ناحية العمو والمنزلة
طالما  سود الذيدل الستار عمى لونو األستُ  مما جعل شجاعتورواح, التي تقبض األ

 . (ٕ)ر بوكان ُيعيّ 

ان تستيوييما الشجاعة ىي الكرم وعزة النفس المتفمن الصفات التي الزمت  
ولعل  ,(ٖ)بو دوالمميوف إذا استنج جير المستجيرنو يُ , إذ إالروح التي يمتمكيا الفارس

عمتيا مصدر مما ج (الشجاعة)سمة البروز ىذه  ولعل كثرة الحروب قد ساعدت عمى
لذلك  ؛(ٗ)موت في سوح الوغىال ونحبذن الفرسان كانوا يفضل عن أ قوة وبأس
مدحوا الموت في ظلل السيوف والبنود, وىجوا الموت عمى الفراش, ))نجدىم قد

 .(٘)( (وسموه الموت حتف االنوف

ن النساء ال تنوح عمى القتيل ليد التي كانت سائدة في القبائل أولعل من التقا
ولكون مقتمو ُيعّد مجدًا وفخرًا لمقبيمة  ,شجاعتويسقط في ساحة المعركة؛ تقديسًا ل الذي

 .(ٙ)فين قد تعودن عمى فقدان شجعانيم في سوح الوغى

                                                           
 .٘٘: ديوان عنترة بن شداد  (ٔ)
 .ٖ:) م . ن (ينظر:  (ٕ)
 .ٜٖينظر: الفروسية في الشعر الجاىمي:   (ٖ)
 .ٛٛينظر: )م . ن (:   (ٗ)
م:  ٜٜٗٔ, مصر,ٕالحياة العربية من الشعر الجاىمي, احمد محمد الحوفي, مطبعة نيضة مصر,  ط  (٘)

ٕٜ٘-ٕٙٓ . 
 .ٕٗٙ: ) م . ن ((ٙ)
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ن السبب الذي جعمنا نخوض في ىذا المضمار ىو ما خمفو في نفس وا   
بذكر لى الفخر بعد الولوج نوعا ما إ من باعث ينعطفعرين جرير والفرزدق االش

  سمة الكرم وىذا ما اعتاد عميو الشاعران من خروج عن النسق المألوف.

ذا ما فتشنا في  بياتو الشعرية قد حممت من أ ان كثير ديوان الفرزدق نجد أوا 
بيات لمولوج في غرض الفخر, ومن تمك األ ة الشجاعة التي كانت لو خير باعثسم

 ) بحر الطويل(                                 رف بيا ىي:التي انمازت عنده وعُ 

 الغواشِم  ماحِ الر   ويوم ابن ذي سيدان إذ فوزت بو          الى الموت أعجازُ 

 فراِخ الجواثمِ ويمٍد             يزيد عمى ُأم  الِ خُ  نا ىامة ابنِ بْ ضرَ ونحن َ 

 الذ كوِر الصلدمِ جيرًا بنا ركض ونحن قتمنا ابني ُىتيٍم وأدركت            بُ 

 تفاقمِ مُ وخو ِ ونحن قسمنا من قدامة رأسُو,            بصدٍع عمى يافُ 

 (ٔ)تمِ قِع قاِ من الن   في سامٍ  يلِ وعمرًا أخا عوٍف تركنا ِبُممتقى          من الخَ        

الحقيقي  الفرزدق من العاشقين لقبيمتو؛ إلحساسو باالنتماء نالواضح أمن  
جعمو يمجد تمك القبيمة التي كُثر بيا الشجعان فيو يترجم انتصاراتيا عن  ليا مما
ذه االنتصارات تبقى قبيمتو فمن خلل ذكر ى, المأل نتشارىا عمىشعاره واث أطريق ب
 خذ يرسم لوحًة محتواىالعل الشاعر اتخذ من شعره فرشاة وأمع الشجعان, و  مخمده

في  ولى شجاعة بني تميمفي األبيات األ رذكقومو من بني تميم, فقد بطاليا معركة أ
إال ضربة  ىيوما عداء فضربوا ىامة ابن خويمد إذ استقرت في الدماغ مواجية األ

ىنا ُيؤكد عمى  ن الشاعر( فنرى أيضا قال)قسمنا من قدامة رأسوُ الفارس الشجاع, وأ
سوح تركنا في ن ىناك من س لمتعبير عمى قوة القوم, وأشار إلى أعمى الراضربة أ

 حيط بيم غبار القتال.الوغى ممقين عمى األرض ي

                                                           
 .ٚٔٙديوان الفرزدق:  (ٔ)



 ...البواعث االجتماعية ...................الفصل االول.......ثاني ال المبحث

 
65 

الفخر بيم أمام  ستعراض لشجاعة قومو نراه قد عّرج عمىوبعد ىذا اال
غراضو ذلك العصر إذ ىي ممتزجة في جميع أسمة شاعت في  انيأل ؛خصمو

 الشعرية فيو يقول مفتخرًا:

 ) بحر الطويل(                                                        

 أْلسنا أحق  الن اس يوَم تقاُيسوا           إلى المجدِ , بالمستأثرات الجسائمِ 

 ُمُموٌك إذا طم ْت عميك ُبُحوُرىا          تطحطحت في آذي يا المتصادمِ 

 عميك بأطواٍد طواِل المخارِم  ترانا إذا صعدَت عينك ُمشرفًا        

 (ٔ)ولو ُسِئمْت من ُكفؤنا الش مُس َأومأْت     إلى أبني مناٍف عبد شمٍس وىاشمِ 

ثارت فيو روح في نفس الشاعر مما أ اً الشجاعة أثر  ن لسمةأ من الشك
ن ل , يم الحق في اعتلء المجد بماالحماس فأخذ يفخر بقومو ومكانتيم بين القبائل وا 

 ير.نزليم منزال ال ُيقيا في العل فقد أة الشمس الرتقائعطاىم منزلامموك و نيم وأ

                                                                        )بحر الطويل(      ىذا البيت يأخذ دور المقاتل الشجاع إذ يقول:ي ونجده ف

 (ٕ)ذاد عن حوضي أبيو الُمخب لُ أذوُد وأحمي عن ذماِر مجاشٍع ,           كما 

ل الشجاع الذي نو الرجففي ىذا البيت أراد الفرزدق أن يفخر عمى صاحبو بأ
ولعل اختيار الشاعر  ,رض والعرضحماية األ , فبإمكانوعداءيحمي عشيرتو من األ

نيا صفة الفارس الذي يذود عمن ( لما تحممو من معاني الشجاعة ألالذود)لمفردة 
 افتخر بيا. ونفسالوقت استنصره وىو بيذا استعرض لمشجاعة وفي 

 بحر الطويل( )                                وقد ذكر شجاعة قومو قائل:

ال تناىوا َتْخطِر الْخيُل بالقنا ,            وندُع تميمًا ثم ال َنط مْب ُعذرا  وا 
                                                           

 .ٛٔٙديوان الفرزدق:  (ٔ)
 . ٕٕٗ: ) م . ن ( (ٕ)
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 بني ُكل  ُحر ٍة                وفت ثم أدت ال قميُل وال وعراإليكم , وتمقونا 

نا لقتالو اُلمموِك , إذا أغتدوا            علنية الييجا , وال نحسُن العذرا  وا 

 

 (ٔ)وُنمِسي وما نخشى ولو أجمعوا أمرا   اصبح االخماُس يخشون درأنا   لقد      

نيم ينذرون األعداء مكانة قومو, إذ أوىنا أيضا ذكر الشاعر في ىذه األبيات 
ن قومو ال تفرق أتنازليم وتقتميم و ال يمتمسون ليم العذر فإن قومو  ألول وىمة وبعدىا

صبحت معتدين ومن قوة وبسالة قومو فقد أفي القتال بين المموك وغيرىم من ال
 تخشاىم تحالف القبائل آنذاك.

يرت ظ ونفسالوقت نو في ن شجاعة قومو فإالشاعر بيّ  ان وعمى الرغم من 
 . الذي غمب عمى أشعاره الفخرو  العلقة بين سمة الشجاعة

بيات التي اتخذناىا نتاج الفرزدق ووقفنا عند بعض األ ن تجولنا فيوبعد أ
ما وجد عند شاعرنا جرير من لى سوف ننتقل إشجاعة عند الفرزدق مثاال لسمة ال

بيات التي , ومن األكل االوقاتلى ىذه السمة التي تغنى بيا العرب في ميول إ
ليو الشاعر السمة مقرونة بالفخر الذي ينتقل إبرزت في شعر جرير وحممت ىذه 

 ) بحر الوافر(                                     عن قصدية تامة ىي:

 حرارا ةً يي الخيل صادىواد               إذا تلقتْ  يوفِ بالس   وأضربَ 

 (ٕ)ثارا بمأزول إذا ما النقعُ    العوالي              حين تختمفُ  وأطعنَ       

في ىذه األبيات يبدو واضحا لمبيان, إذ سمة الشجاعة ولعل تصوير الشاعر ل
عدو يلقيو في ساحة كل  يقاتلنو أ نو اقتبسيا من الفرسان لذا نجده يقول:إ

فكل ىذه البسالة تظير في  ,الطعن بالرماحو  الحرب مستعمل الضرب بالسيف

                                                           
 .ٕٕٛ : دبوان الفرزدق (ٔ)
 .ٕٚٔديوان جرير:  (ٕ)
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   بنفسو وقوموفخر ي بدأ من خللياسوح المعارك فتبرز سمة الشجاعة التي 
 ) بحر الوافر(                                                 :قائل

 اوقواد المقانب حيث سار           فوارسنا عتيبة وابن سعدٍ  

                          ) بحر الوافر(                                     ن يقول:  إلى أ

 (ٔ)ونحن الموقُدون بكل ثغٍر           يخاُف بو العدو  عميك نارا

بما يحممونو خرين الشاعر بما لو من شجاعة افاقت اآلول تغنى ففي البيت األ 
حنكة وقدرة, وبيذا من شخوص برزوا في سوح الوغى وقيادة الجيوش لما ليم من 

ا لغة المتفق عمييمن المبا و نوعأ شجاعة ربما تكون حقيقية برازيحاول الشاعر إ
لى , ونجده ينتقل في القصيدة إلى أن يصل إفي الشعر لكون أكذب الشعر أعذبو

يرتو وقد كان الباعث الرئيس لمدخول في ما اعتاد عميو من فخر بنفسو وعش
لى ما يريد تعمميا الشاعر كقناة يمر َعبرىا إالفخر ىو عنصر الشجاعة التي اس

 ويقصد.

 ) بحر الوافر(                              ونجده في موضع آخر يقول:

 كفينا ذا الجريرة والمصابا             ونحن الحاكمون عمى ُقلخٍ 

 حمينا يوم ذي  نجٍب حمانا            وأحرزنا الصنائع والنيابا        

 (ٕ)لنا تحت المحامل سابغاٌت            كنسج الريح تطرُد الحبابا

محاوال رسم سمة الشجاعة والسيادة المدوية بحر في كمماتو نشاىد الشاعر يُ ف 
لو وعشيرتو من خلل وقوفيم في المواضع الحساسة ومنع الجريمة من التمدد 
فانيم ىنا حماة الدار ومن فييا وبيذا نجد الشاعر قد مزج بين الشجاعة والفخر 
دونما انفصال وىذا ما انماز بو الشاعر من قوة في النسج والرصانة, وىنا تممسنا 

                                                           
 . ٕٛٔ – ٕٚٔ :ديوان جرير (ٔ)
 .ٜ٘:)م . ن((ٕ)
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ماعية عمى الشاعر لينتشي باصدار ثير باعث الشجاعة كسمة اجتبوضوح تأ
 بيات شعرية مطرزة بكممات تزىو بالفخر الذي ال يفتئ الشاعر من تركو. أ

لع عمى ما جاء في ديوان الشاعرين وجدنا تاثيرًا كبيراً  عمييما من بعد االطو 
ق بالعادات منيا والتي تتعمخلل البواعث االجتماعية التي تطرقنا الى بعض 

المحمودة وغير عراف والسمات المحمودة عند العرب مثل الكرم والشجاعة واأل
فسي عمى الشاعرين جعمتيما مثل التكسب والتي برزت مدى تأثيرىا كباعث ن

ات والخوض في مجال الفخر بشكل قصدي أو غير ذه السمن مسير ىينطمقان م
الذي كان يتنقل فيو كل شاعر من خلل نتاجيما الشعري ذلك, وىذا  تممسناه 

خرى إذ من غرض الى آخر وتبين إن لغرض الفخر الييمنة عمى األغراض األ
ُعد  من المخرجات التي اعتمدىا الشاعران عند البدأ بالمقدمات أمثال الشجاعة 

رث سمطة الوعي الجمعي أو تراكمات االوالكرم وغيرىا, وىذا قد يكون من جراء 
  موي.لمعصر األ نةالثقافي في بيئة معي
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 البواعث السياسية المبحث الثالث: 

الفتن ؛ لكثرة موي لم يكن مستقراً في العصر األ ان الواقع السياسيفي الشك 
عتراض بعض المسممين عمى تولي ؛ ال(ٔ)الثورات التي اندلعت عمى الحكم آنذاكو 

ن قسمين: منيم م عمى بني أمية الخالفة وعدم اعترافيم بشرعيتيا, فقد انقسم الناس
, إذ اصطفاىم اهلل وىم خمفاءطمعًا بعطاياىم فعدّ  اماو كان مؤيدًا ليم إما رغبًة بيم 

 ةخر رافض ليم, فانحدر من ىذا الرفض ثالث, والقسم اآل(ٕ)مر المسممينلوالية أ
و ريين والخوارج والشيعة أموي وىم: حزب الزبيأحزاب سياسية جابيت الحزب األ

إذ وقع عمى  ,(ٖ)آراء طائفتو حول احقيتو بالحكم ر عنن كل حزب عبّ ن, إذ االعمويو 
أن يصور الحياة السياسية  -حوال العربالذي ىو المسان المعبر عن أ-الشعر عاتق 

 ااساسي , فيكون عامالفي المعارك التي نشبت بين االحزاب زجن يُ ليذه األحزاب وأ
جية عمى جية اخرى  في نصرة اً كبير  اً فكان لمشعراء نصيب ,(ٗ)من وقع السيوف احدّ 

  السباب متعددة.

يا, انيا بحاجة الى دعاية ضخمة, تحيط بيا ُحكم )ة)مويالدولة األفرأت 
اسين, الذين كان ليم ايضًا يفي وجوه خصوميا السوتؤيد بيا سياستيا, وتشيرىا 

ماميم من وسيمة ج لنظريتيم السياسية المختمطة ولم يكن اوسائميم اإلعالمية التي تروّ 
اإلعالم االساسية عند العرب منذ العصر , الذي كان وسيمة لمدعاية مثل الشعر

, مما جعل الشعر تغاتيمالشاعر والشعر االداة الى مب , وبيذا يكون(٘)((الجاىمي

                                                           
 .ٕٓٔ- ٜٕٓ:  سجيع الجبيمي ود. قصي الحسن ينظر: الفنون االدبية في العصر االموي, د.  (ٔ)
 -البحار, بيروتموي, د.حبيب مغنية, دار وفاة الرسول الى نياية العصر األ ينظر: الشعر السياسي من  (ٕ)

 . ٛٗٔموي, د. سجيع الجبيمي ود. قصي الحسن : ر األالفنون االدبية في العصو  ,ٕٖٓلبنان: 
 . ٘ٛموي: نظر التطور والتجديد في الشعر األي  (ٖ)
 . ٚٓٔموي: وفاة الرسول الى نياية العصر األ ينظر: الشعر السياسي من  (ٗ)
 .ٕٓٔالفنون االدبية في العصر االموي, د. سجيع الجبيمي ود. قصي الحسن:   (٘)
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, وان ما يحصل في ىذه المجاذبات (ٔ)يصبح السالح النافذ في ىذا الصراع
ا إلليام الشاعر في ر لتكون مصد والمصادمات ليَو من اىم البواعث التي نبحث عنيا

 الوصول الى الفخر الذي يبغيو.

ولعل شعراء الحزب األموي كانوا يمثمون السواد األعظم بين شعراء األحزاب 
؛ إذ انيم ألبسوا (ٖ)من الشعراء بو معاوية ووالتو من تجنيد جيش لما قام ؛(ٕ)خرىاأل
ى مأمية جمباب الخالفة عمى انيم خمفاء من اهلل ورسولو, وحثوا الناس ع بني

 , وكانت من نتائج ىذا(ٗ)ن أوامرىم يعني الدخول في البغاءالن العزوف ع ؛طاعتيم
في واقعة  المام الحسين )ع(قتميم لسبط النبي المرسل ا الوالء التام والطاعة العمياء

عمى إمام خرج  الحسين ممن د  الطف لعدم نزولو لرغبة الخميفة المزعوم ومبايعتو فعُ 
سخط وكراىية ضد الحزب  مصدرصبح مقتل االمام الحسين)ع( أاال ان  ,(٘)زمانو

 .(ٙ)من الناس تناصر الحزب العموي اً مما جعل ألوف االموي

تجميل بفييم عدد اختص  كانو ال انشعراء بني أمية إ عمى الرغم من كثرةو 
مخمفاء عمى الصبغة الدينية في مدحيم ل في اشعارىم إذ انيم أضفوا ,يمصور خمفائ

 بيات شعرية تدلعمييا شعراء الشيعة والخوارج, فقد أتوا بأالتى سار  يانفسالوتيرة 

                                                           
 .ٜٓٔاالموي:  من وفاة الرسول الى نياية العصر ينظر: الشعر السياسي  (ٔ)
 .ٔ٘م : ٕ٘ٓٓموي, فوزي محمد امين, دار المعرفة الجامعية, سالم والعصر األينظر: في شعر صدر األ  (ٕ)
 . ٜٓٔ-ٛٓٔمن وفاة الرسول الى نياية العصر االموي:  ينظر: الشعر السياسي (ٖ)
م : ٜٙٛٔ, القاىرة, ٔصالح الدين اليادي,مكتبة الخانجي,ط ينظر: اتجاىات الشعر في العصر االموي, (ٗ)

 .ٜٙالتطور والتجديد في الشعر االموي:  ,  و٘ٗ-ٗٗ
 .ٜٚم . ن(: (ينظر (٘)
اتجاىات الشعر العربي المعاصر في القرن الثاني و  ,ٖٚر صدر االسالم والشعر االموي: ينظر: في شع (ٙ)

 .ٖٓم: ٖٜٙٔاليجري, محمد مصطفى ىدارة, دار المعارف, القاىرة, 
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 ما قمناه في جرير وىنا يجّسد (ٔ)رث ليم وان اهلل اختارىم لخمقو,عمى ان الخالفة أ
  ) بحر البسيط (                         :قائال أيوب بن عبد الممك  ومدح

 ُحْكمًا وما بعد حكِم اهلِل تعقيبُ      ,    من عمِموِ  بكمُ  ,اهلل أعطاُكمُ 

 (ٕ)أنت الخميفُة لمّرْحمِن َيعِرفُو           أىل الز بوِر وفي التوراِة مكتوبُ 

فال سبحانو وتعالى بمنزلتيم و الحكم لعمم الشاعر ان اهلل اعطاىم فينا يبين
, وكأنو يقول قد رفعت االقالم يجوز االعتراض عمى ما اراد اهلل سبحانو وتعالى

الزبور أشار الى ذكر الخميفة االموي في  قدنجده و , وجفت الصحف عن أمر اهلل
الشعراء  كانفيذه االبيات التي  ,إذ يقول انو معروف عند اىل الزبور والتوراة والتوراة

من قبل باقي  اً ديدّ مُ  امية وتدافع عن سمطانيم الذي كان بني تساندل تترنم بيا
 االحزاب آنذاك. 

 ) بحر البسيط(                       وقال ايضًا في يزيد بن عبد الممك:

 (ٖ)ُسْرِبمَت سْرباَل ُممٍك غير ُمغتَصٍب       قبَل الثالثيَن , إن الُممَك مؤَتشبُ 

 مكو عريق ومتوارث عمى العكس من غيره.يقول الشاعر في ىذا البيت ان مُ 

مشعراء في ذلك العصر يجد انيم قد تسابقوا في مدحيم لطوائفيم ل وان الناظر
فقد  ,في القيمة الفنية لمشعر العربي صبّ مما جعل ذلك ي بالسيف والمسان واحزابيم

مما جعمو لسانًا لالحزاب  ,ألوان جديدة من الشعر العربي وتطور ساعد ذلك في نمو
في انتاج  ثر الكبير, ولمباعث السياسي األ(ٗ)والحروب القائمة بينيملالحداث  وسجالً 

                                                           
 .ٜٛينظر: التطور والتجديد :  (ٔ)
 .ٖٗديوان جرير:   (ٕ)
 ٙٙ) م . ن(:   (ٖ)
 .ٔٔٔر االموي: ينظر: الشعر السياسي من وفاة الرسول الى نياية العص  (ٗ)
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 كل حزب من االحزاب أن   فقد كان يعتقد ,(ٔ)نتاجات الشعرية آنذاكىذه الوتطور 
وان النصرة من اهلل ليم وان مخالفييم  ,السياسية المتصارعة انيم عمى طريق الحق

 .(ٕ)ىم  في طريق الظالل

 بني أمية في محاربة خصوميم من االحزاب الباقية دور شعراء م يقتصر ول
نما ,فقط وسيمة لتنصيب  استعمموا الشعراء لسياسي انيماكان من دىاء بني أمية  وا 

مع معاوية  (ٖ)الذي ميد مخالفة كحادثة الشاعر مسكين الدارميمن أرادوا تنصيبة ل
وكان  طمب البيعة البنو يزيد بعده, وكذلك طمب عبد الممك البيعة البنو الوليدل

فقد ُعّد قوة الشعر باالضافة الى العصبيات  ,(ٗ)الوسيمة الشاعر نابغة بني شيبان
في  ن الذي اعتمده الحزب االموي في بقائيمالدرع الحصي لقبمية وبذل االموالا

 .(٘)الحكم

ناس سياستيم خيم مقام االمويين وأمرائيم واستئالشعراء في شعرىم تف قد جمعل
عمى الخصوم وتدعيم  ىمنتصار في اشادة بمواقفيم بعين الرحمة لمرعية, واإل الناظرة

, ولعل ما جاء بو الشعراء من ألوان شعرية آنذاك كانت تحمل في (ٙ)بالحكماحقيتيم 
مما جعل غدقوا العطايا عمى أثره او  نالحكام االمويو سياسيًا استساغو  طياتيا طابعاً 

و ما لمشعر من أثر في نفوس لعمم زعمائ ,في صفو الشعراء لحزب االموي يستميلا
نتممس من ىذا االصطفاف بواعث قوية تجعل من  ىخر , ومن جية أ(ٚ)الناس

                                                           
الشعر السياسي الى  تاريخو  , ٔٓٔوي : ر االمالشعر السياسي من وفاة الرسول الى نياية العص ينظر: (ٔ) 

 .ٜٚٔالثاني : منتصق القرن 
 .ٖ٘ٔم: ٜ٘ٙٔلبنان, -: أدب السياسة في العصر االموي , احمد محمد الحوفي, دار القمم , بيروتينظر  (ٕ)
 .ٕٔٔ. ؤٜٖر االموي: ينظر: الشعر السياسي من وفاة الرسول الى نياية العص  (ٖ)
 .ٔٙٔينظر: أدب السياسة في العصر االموي, احمد محمد الحوفي:    (ٗ)
 .ٜٙٔينظر: تاريخ الشعر السياسي الى منتصف القرن الثاني:  (٘)
 .ٜٕٓقصي الحسن:  ينظر: الفنون االدبية في العصر االموي, د. سجيع الجبيمي ود.  (ٙ)
 .ٔٔٔينظر: تاريخ الشعر السياسي الى منتصف القرن الثاني:   (ٚ)
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قد  التطور الحاصل في االبداع الشعري وقد نجد ,وكرىاً  الشاعر يقول الشعر حباً 
ىذا النوع ولعل لمباعث السياسي أثره البارز في تطور  توىج تحت ىذه المسببات,

 من الشعر.

ف عمى ان نق من ظروف العصر االموي وماىيتولعرضنا تبعد ان  وال بد لنا 
: االول ىو االنتماء اساسيين محورين لتجاذبات التي حاولنا تقسيميا عمىتمك ا

السياسي الذي عددناىما من البواعث التي ساقت السياسي واالخر ىو االنتساب 
 ي بامجاد انسابيم عبر غرض الفخر.الشاعرين الى التغن

, لعصرن الشاعرين جرير والفرزدق من اشير شعراء ىذا اومما الشك فيو أ
المجاذبات التي ولدتيا الظروف السياسية, وكان  بيذه لذا كان من الحتمي ان ينزلقا

ذم االخرى, إال اننا ومن خالل ور في مدح جية معينة و م ما ىو مشيمن نتاجاتي
البحث عن الباعث االساسي ليذه االبيات الشعرية التي انتجيا الشاعران نبحث عن 

لذا سوف ننظر  اسة والحقوق المسموبة؛يفي عالم الس االحاصل جراء دخوليم الفخر
 في بعض نتاجيما لنتممس ما اذا كان احد الشاعرين منتسبا لجية او منتميا ليا.

لكي نستطيع الولوج في واالنتساب ان نبين الفرق بين االنتماء من  وال بد
 سياسيا. ينتميان او ينتسبانن كان الشاعرا جية الدراسة الى ان نصل الى اي

انتماء الفرد الى الجماعة ويرغب الفرد عادة في )بذلك ) اما االنتماء فيقصد
وبيذا (ٔ)(سرة...(تقمص شخصيتيا ويوحد نفسو بيا كاألُ االنتماء الى جماعة قوية ي

)االنتماء في زمن ) يكون الفرد جزءا من الجماعة, ونجد من يقول في االنتماء ىو
مى عن كثير الفضاء ضرورة بقاء, فاالنتماء قيمة ومتى تحمل االنسان من قيمو تخ

سمسمة متى بدأت تداعت وتالحقت تأثيراتيا  نتمائوئم إنسانيتو و التحمل من امن دعا

                                                           
  ٜٖم :ٕٔٔٓمعجم مصطمحات العموم االجتماعية, أحمد زكي بدوي, مكتبة لبنان, بيروت,   (ٔ)
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االنسان صادقا مع ومتى كان (ٔ)((ومضاعفاتيا ونياياتيا ان يخسر االنسان نفسو
 ه حقيقيا.ذاتو كان انتماؤ 

االنتماء ))نجد من يؤكد ذلك بقولو ا جعمنا االنتماء حالة اجتماعية واذا م
 وقضية عممية وسياسية بل قضية اخالقية بارزة وذلك النيا ظاىرة اجتماعية ىامة

قف ومجتمعو بل أيضا تعبر عن مو وطنو  تعبر عن موقف االنسان ليس فقط من
 وبذلك يثبت(ٕ)((االنسان من البيئة المحيطة بو بعنصرييا االنساني والطبيعيىذا 

الذي دخل في سياقو كثير من العرب, لدينا ان االنتماء ىو من الموروث االجتماعي 
الوجود االنساني  تاريخ ) ظاىرة إنسانية ُقدَمى يرقى تاريخيا الى بداية)إذ إنو
 (ٖ)((نفسو

واذا ما حاولنا االنتقال الى معرفة الضد من االنتماء نجده في ماىية 
انتسابو الى االنتساب التي قد تأخذ معنى االفتعال او التحايل الذي يقوم بو الفرد في 

مجموعة معينو او شخصية بارزة السباب معينة قد تكون سياسية او اجتماعية او 
 نفعية.

, (ٗ)والصناعة النسبة, ويأتي لمتيذيب, ويكون في البالد فاالنتساب ىو مصدر
, (٘)وايضا ىو من ادعى الى غير ابيو او انتمى الى غير مواليو فقد انتسب الييم

 ات)القاعدة التي تحكم إثبات األبوة في الجماع)النسب وىياالنتساب او وكذلك 

                                                           
 ٕٚٔم :ٕٓٓٓالوطنية في عالم بال ىوية, حسين بياء الدين, دار المعارف, القاىرة,   (ٔ)
القاضي, مجمة بحوث كمية االداب,  ة أحمدماجدد. حول ماىية االنتماء ومحدداتو في المجتمع المصري,   (ٕ)

 ٛٗم: ٖٜٜٔ, جامعة المنوفية, ٖٔالعدد/ 
 .ٜم: ٜٜٛٔاالنتماء في الشعر الجاىمي, فاروق احمد اسميم, منشورات اتحاد الكتاب العرب,   (ٖ)
 .٘ٓٗٗينظر: لسان العرب , باب )نسب(:    (ٗ)
 .ٕ٘٘ٗينظر: ) م . ن (, باب) نمى(   (٘)
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إذن ىو الميول الى اتجاه معين دون االخر السباب معينة, (ٔ)(خالل صالت القرابة (
وال يشترط بذلك انتساب لممبادئ واالخالق التي ينتسب الييا, لكونيا قد تكون قيرا او 

 كرىا.

عرين في ما اذا كانا منتميين الى واذا ما حاولنا الولوج الى دراسة شعر الشا
جية معينة دون االخرى او منتسبين ليا من خالل ما نجده في اشعارىم البارزة في 

 يما., ولتكن بدايتنا من انتمائديوانييما

  نتماء السياسي:ال 

السياسية المتواجده معيم ,  مع تعدد الجياتن امن تعدد الشعراء في كل زمعمى الرغم 
فمن الطبيعي ان يكون ىناك انتماء من قبل الشاعر الى احدى الفرق التي تستيويو داخميًا 

ذا ما أردنا وخارجيًا  فإذا حصل ىذا القبول النابع من الداخل)القمب( فإنو االنتماء الحقيقي, وا 
ر يكثنجده  مويفي العصر األالتي كانت ب احز الة لالبحث عن االنتماء لدى الفرزدق بالنسب

بالرغبة القمبية واالرتياح الوجداني  هولكن ىل كان ذلك المدح صادرا عن شعور  المدح لبني امية,
 البحث.  مظان ليم؟ ىذا ما ستترجمو االبيات الشعرية التي  سنعرضيا في

 اتجاىوعمى الرغم من (ٕ)مائال الى بني ىاشم وليس من الغريب ان يكون الفرزدق شيعياً 
مام زل حبو لألفمعمو اخت, (ٖ)مويةتشيعو تخوفًا من بطش الحكومة األ بطنال انو كان يُ إ ,مويينلأل

ذىب مع ابيو لمالقاة األمام عمي)ع( فقال لو األمام: من  ))ياتو عندماحعمي )ع( في مقتبل 
, وما (ٗ)((الشعرفيو خير لو من  -قراءة القران–؟ فقال: ابني وىو شاعر, قال: عممو القراءة ىذا

                                                           
 .ٗٓٔم :ٕٔٔٓمعجم مصطمحات العموم االجتماعية, أحمد زكي بدوي, مكتبة لبنان, بيروت,    (ٔ)
وينظر: أمالي المرنضى غرر الفوائد ودرر  ,ٕٚ٘/ ٔجرجي زيدان, دار اليالل:  تاريخ آداب المغة العربية,  (ٕ)

 .ٕٙ/ٔالقالئد, لمشريف المرتضى, تح: محمد ابو الفض ابراىيم,: 
(,تح: محمد ىادي, ٖٗٛخبار شعراء الشيعة, البي عبد اهلل بن عمران المرزباني الخراساني)تأينظر:   (ٖ)

 .ٚ٘م:ٜٛٙٔ, النجف,ٔمنشورات المكتبة الحيدرية, ط
م: ٜٜٓٔلبنان ,  –, بيروت ٛىـ( مكتبة المعارف, طٗٚٚقي )تش, الحافظ  ابن كثير الدمالنيايةالبداية و   (ٗ)
   ,ٕٙ٘/ٔتاريخ آداب المغة العربية, جرجي زيدان: و   ,ٖٕ٘ – ٕٕ٘ينظر: الشعر السياسي:و  ,ٕ٘ٙ/ ٜ
 .ٙٛٗالمؤتمف والمختمف, االمدي: و 
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فقد  (ٔ)مام عمي )ع(وجداني لألال لحبو القمبي والفرزدق الى تقييد قدمية وحفظ القرآن إالدفع 
)ىاشمي الرأي في )إذ إنو كان , (ٕ)نتماء الحقيقي الى الحزب العمويلال اً موروثىذا الحب اصبح 

امثال معاوية وىشام  (ٖ)((أيام بني أمية يمدح احياءىم ويؤبن موتاىم وييجو بني امية وامراءىم
بن عبد الممك وزياد بن ابيو والحجاج وغيرىم من زعامات الحكم األموي إذ كان ضالع في ىواه 

روي ان الفرزدق كان يتشيع آلل البيت, وان لم يكن من غالة )وقد ) ٗمع الحزب العموي
ان  في الشكوالكتاب ومنيم عمر فروخ إذ قال: رف عنو عند اكثر النقاد , وىذا ما عُ (٘)((الشيعة

عن اعتقاده بأحقيتيم بالخالفة, إال انو لجأ الى الحزب  لمعمويين, فضالً  االفرزدق كان محب
عطى لمشعراء؛ مواليم التي كانت تُ جاىيم السياسي الذي بسببو فقدوا أموي بعد خسارة العمويين األ

 .(ٙ)اعتقادًا بيمجل التكسب الدنيوي ال فتقرب لألمويين أل

الفرزدق لمعمويين ومنيا الحادثة التي دارت بينو وبين  وقد وردت روايات تدلل عمى انتماء
قد سار  -ع– بن عمي ن الحسين) إ)الفرزدق قال لو: اهلل بن عمر بن العاص عندما التقىعبد 

الى العراق فقال ابن عمر بن العاص: اما انو مثل صاحب ياسين, فقال لو: فمم قاتمتماه انت 
وابوك فقال لو: ومالك لعنك اهلل وما لنا: فقال لو: بل انت لعنك اهلل واباك وتدافعا حتى حال 

ءه لمعمويين جعمو انتما إال انبينيما تيدد حياتو ي دارت المقابمة الت فمعل ىذه (ٚ)((بينيما الناس
و لمعموين وىناك ما يدلل عمى انتمائ, دون ان يبالي خطر الموت طالب بحقيم وبمظموميتيميُ 

ايضًا مادار بينو وبين الكميت عندما انشد الكميت شعرًا بحق بني ىاشم امام الفرزدق فقال 
شديد الشكيمة )عنو انو )فقد ُعرف  ,(ٛ)((واهلل لو ُجْزتيم إلى سواىم لذىب قوُلك باطالً  )الفرزدق:)

                                                           
 .ٜٗٙ/ ٔم: ٜٔٛٔ, بيروت, ٗلمماليين, ط ينظر: تاريخ االدب العربي, عمر فروخ, دار العمم  (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٜينظر: البدية والنياية :  (ٕ)
 .ٚٛٗ:  ياالمد ,المؤتمف والمختمف   (ٖ)
رسالة ماجستر ,جامعة الكوفة ,كلية التربية للبنات, للطالبة  انتصار أثر القرآن الكريم  في شعر الفرزدق ,(  4

 pم:2012عبد حسين, 
 .ٕٗٔ-ٔٗٔاتجاىات الشعر في العصر االموي :  (٘)
 .ٓ٘ٙ/ٔينظر: تاريخ االدب العربي, عمر فروخ:   (ٙ)
 ٚ٘اخبار شعراء الشيعة, البي عبد اهلل بن عمران المرزباني الخراساني :  (ٚ)
  .ٚٙ/ٔضى غرر الفوائد ودرر القالئد, لمشريف المرتضى: تأمالي المر   (ٛ)
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  (ٔ)((الشكيمة ال يدين بالطاعة لمسمطان ولعمو من اجل ذلك ظل طويال بعيدًا عن قصر بني أمية

السياسي التابع الى  يستشف من ان الفرزدق يخفي انتماءهفالناظر الى تمك الروايات 
الحاكمة آنذاك, فضال  خوفا من السمطات  ؛ل بمدحو لالمويينثالمتم ظير انتسابوالعمويين ويُ 

فنجده يبوح بما , (ٕ)يجزون الشعراء من الحزب العموي مع عمميم بتشيعيم اعن ان االمويين كانو 
ممك في ليشام بن عبد ال اً سبق عندما كان مرافقمُ  اخفاه من انتماء حقيقي بدون شعور وال تخطيط

 لكثرة الحجيج فجمس عمىع ىشام من ان يصل الى الحجر االسود الحج فعند الطواف لم يستط
)ع( يطوف بالكعبة فيتنحى الناس عنو حتى بمغ الحجر االسود دينمنبر واذا باالمام زين العاب

 (ٖ)فأغاض ىذا المنظر ىشام بن عبد الممك فأراد ان يصغر من شخص االمام فقال: من ىذا ؟ 

 سجاد ع :ل في االمام الا كشَف الفرزدق عن انتمائو الحقيقي امام المأل إذ قافين

 )بحر البسيط(                                                               

 والبيت يعرفو والحل والحرمُ            ىذا الذي تعرف البطحاء وطأتو

 ىذا التقي النقي الطير العممُ  ىذا ابن خير عباد اهلل كميُم             

 ختموا قد   انبياء اهلل بجده     ىذا ابن فاطمة, إن كنت جاىمو       

 العرب تعرف َمنْ انكرت والعجمُ   ليس قولك: من ىذا ؟ بضائره         و

 (ٗ)معتصمُ ى و كفر وقربيم منج          من معشٍر حبيم دين , وبغضيم

مناسبين وىما: قداسة  حق االمام السجاد ع في زمان ومكان لقد جاءت ىذه القصيدة في
في توعية الناس بالخالفة  الفرزدق دور اإلعالميفأخذ  ,المكان واالجواء الدينية التي كانوا فييا

من نسل  اوردو لذي ال ينكره أحد وانيم الكرماء الرسول ا فيم نسلُ  (ع )المغتصبة من آل عمي 

                                                           
 .ٕٚٙم: ٖٜٙٔ, القاىرة , ٔٔالعصر االسالمي: شوقي ضيف, دار المعارف, ط  (ٔ)
, ٕ, العددٕينظر: االثر السياسي والعقدي في شعر ثابت قطنة, مجمة جامعة الخميل لمبحوث, المجمد  (ٕ)

 .ٓٚم:ٕٙٓٓ
  .ٛ٘-ٚ٘:بن عمران المرزباني الخراساني  ينظر: اخبار شعراء الشيعة, البي عبد اهلل  (ٖ)
 .ٔٔ٘ديوان الفرزدق:  (ٗ)
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وصل رسالة الى كل , فأقيهلل وبغضيم ىو الكفر الحقيقر عمى ان حبيم ىو دين ا, وقد أطاىر
يمثمون الكفر, مما اثار غضب ىشام  ما غيرىم فيم أ  ,من شاىده بان الدين يمثمو الثمة العموية

  .(ٔ)(ان بين مكة والمدينة(وحبسو بعسف ,اءالعط وُ حرمنّ ألواهلل  )):بن عبد الممك وأمر بحبسو وقال

من انقطاع عطايا بني  يبالِ  ه العموي ولمالحظ عمى الفرزدق انو أظير انتماءفمن الم 
 ) بحر الطويل(  عبد الممك قائال:ىشام بن امية وال من حبسو في الوىمة االولى إذ بادر بيجاء 

 يانيبُ يوي مُ يَ  اسِ الن   وبُ مُ لييا قُ والتي                إ المدينةِ  بينَ  ُيرّدُدني     

 (ٕ)يا وبُ يُ عُ   حوالَء بادٍ ِلخميفٍة                ُمشو ىًة  كنْ قمُِّب عينَا لم تَ يُ 

و لالموال التي دفعيا اليو االمام ر الفرزدق باالنتماء لمعمويين رفضعمى شعو التأكيد  ومن
بن رسول اهلل واهلل ماقمت الذي قمتو ايا )): عشر الف درىم فردىا اليو وقال ناالسجاد وقيمتيا إث

ن آلل البيت نتميمفيو يعّد نفسو من ال (ٖ)((اً زأ عميو شيئولرسولو ولك وما كنت أُلر ًا هلل غضبإال 
 .(ٗ)اجب ديني ال يبغون عميو مااًل أو يطمبون منفعة دنيويةو فنصرتو ليم 

ىو نظرتيم السطحية التي ين الى الحزب االموي ل الذين عّدوا الفرزدق من المنتمولع
ة نفال يمكن ان يقاس انتماء الفرد الى جية معي مويين,والوالة االُأخذت من مدح الفرزدق لمحكام 

  تجاه تمك الجية.احاسيس بكالم يصدر منو ما لم يفصح عّما في داخمو من 

ذي كان ولعل ىناك عامل آخر يبين انتماء الفرزدق لمعمويين وىو استعمالو مبدأ التقية ال 
   (٘)مدح الحكام وأخذ العطايا منيميعذرون ليم ىذا الجنوح في  االئمة سائدًاعند العمويين الن

عر الكميت فانو شاعر عموي اال من حقيم المغصوب وىذا المبدأ نجده عند الشا اً يا جزءبوصف
عبد  يشام بنو لولذلك نرى الفرزدق بعد ىجائ من باب التقية؛ نجده مدح خمفاء بني امية اننا

   ) بحر الطويل(              إذ يقول:الممك نجده يمدحو بمدح يرفع من شأنو عاليًا 

                                                           
 .ٓٙخبار شعراء الشيعة, البي عبد اهلل بن عمران المرزباني الخراساني : أ  (ٔ)
 . ٘ٗديوان الفرزدق : (ٕ)
 . ٓٙاخبار شعراء الشيعة,:   (ٖ)
 ,  ٘ٔٔ – ٗٔٔر االموي: ينظر: الشعر السياسي من وفاة الرسول الى نياية العص  (ٗ)
 .٘ٔٔ: ينظر: ) م . ن (  (٘)
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 جزى اهلل خيرًا من خميفة ُأمٍة            إذا الريح ىبت بعد نوٍء جنوبيا     

 من الدىر محذوٍر عمينا شصيبيا      ُأمَة االمّي كل ممحِة      كفى       

 (ٔ)ٍء       لو  نعمة  خضراء ما يستشيبياىشاٍم عمى أمرىوكم أنعمت كفا      

فقد رجع الى مبدأ التقية  , و لمعموييننتمائالفرزدق من اجيار باصرح بو  وعمى الرغم مما
, إذ ان آنذاك مويينوذلك لعممو بالجور الذي يمتمكو الحكام األ خوفا عمى حياتو من اليالك؛

لما اسسو الحكام  ,(ٕ)((من ان يقال لو شيعة عمي اليو كافر أحبالرجل ليقال لو زنديق أو ))
جد يزيد  معركة بدر امثال المةاالمويون من تعصب عمى بني ىاشم جراء فقدىم لرجاالتيم في 

خصال مبالغ بيا كأنو فقد كان الشاعر يمدح ال امية بفعاد الى مدح ىشام , (ٖ)بن معاوية وغيره
يعقل فان عقل فال عقل لو, اي ان الصفات التي كان يمضي من منطمق حدث العاقل بما ال 

داخل في دائرة الكذب الفرزدق  مدح فكان  )ع(بالرسول الكريم وال بيتو  اال يعطييا ليم ال تميق
  .(ٗ)فانو لم يكن صادرا عن نفسو اسييوالنفاق الس

إذ ان  رت الشاعر بالمضي باتجاه الفخر؛ان البواعث السياسية آنذاك سيّ  في الشك 
 ليشام بن عبد الممك ووصفو  ومدحبعد الفخر اصبح مالزما لكل االغراض آنذاك, فنجد الفرزدق 

وىذا لون شعري جديد لم يكن مطروقًا سابقا لما تتمتع بو الحياة االموية من ات اسالمية سمب
النو  شعر؛أراد التفوق في ميدان ال إذ فرزدقطابع اسالمي, فضال عن مبدأ التقية الذي التمسو ال

 .االموي ضمن دائرة الثالوثكان في صراع دائم 

ظر الييا من الخارج يرى انيا داعمة لخالفة نيكاد من ي فقد جاء الشاعر بصور شعرية
ا المون الشعري الذي إذ انو انماز بيذ حسب لمشاعراالموي, وما ىي اال ابداع شعري يُ الحزب 

  .و ما يروم الوصول اليو يحصد من ورائ

 )بحر الطويل(             وبعد ىذا المدح نجد الشاعر يفخر بأبيات قائاًل:  
                                                           

 .ٜ٘ديوان الفرزدق :   (ٔ)
 الميدي المنتظر: من ىو ؟ , د . أحمد راسم النفيس, الموقع الشامل لمحوزة العممية ) انترنت(  (ٕ)
 .ٕ٘ينظر: أدب السياسة في العصر االموي , أحمد محمد الحوفي :   (ٖ)
 .ٙٗٔينظر: التطور والتجديد في الشعر االموي, شوقي ضيف:   (ٗ)
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 كما َمنعْت أروى اليضاب لُيوُبيا        , إذ فررُت إلييما    نيىما منعا

 (ٔ)فما ِرْمُت حتى ماَت من ُكنُت خائفًا     وُطوِمَن ِمْن نفِس الفروِق وجيبيا 

د بن ابيو الذي ال مفر ازياالفالت من قبضة النو استطاع ولعل الشاعر افتخر في ىذا البيت 
 د. ازيعقوبتو وتمكن من الفرار حتى مات من 

ه كان مجرد نفاق ال غير إذ يقول في زياد بن ابيو نجده في موضع آخر يبين ان طاعتو ووالءو 
 ) بحر البسيط(                                                      عندما مات:

 أبمغ زيادا إذا القيت جيفتو          أن الحمامة قد طارت من الحرم

 (ٕ)طارت فما زال ينمييا قوادميا     حتى استغاثت الى الصحراء واالجم

ذا ما تحققنا من االبيات الشعرية التي يحاول الشاعر ان يطعن زيادا من خالل النيل و  ا 
عن مكنونو الحقيقي في انتمائو لجية بيا يكشف  التي ىذه الكممات منو بصورة مقززة من خالل

ن عما يشعر بو من ينفر عنيا كل سوي, وبيذا يعمم اآلخري)العمويين( ويصف زيادا بالجيفة التي 
 .بعد عن بني اميةكره و 

 ) بحر الطويل( :في ىشام بن عبد الممك ويقول وكعادتو يظير غرض الفخر من خالل مدحو 

 التي         بو قومت حتى استقام نظاميا وأنتم والُة اهلل , والكم      

 لقد عمَم االحياُء في كلِّ موطٍن     إذا ُعد ت االحياُء انا ِكراُميا      

نا, إذا الحرُب العواُن تضر مت     نمييا إذا ما الحرُب شب ِضراُميا     (ٖ)وا 

 يرغبد الممك واعطى لو صفات طالما عمى الرغم من ان الفرزدق مدح ىشام بن عب
ممس من الشاعر بروز عامل اننا نت , االلسماعيا من ممدوحييم لتعظيم شأنيمي و الحزب االم
بالكرم النو ورث  فميس بالغريب عمى الفرزدق ان يتفاخريعادل بينو وبين ممدوحو, نو الفخر كأ

                                                           
 . ٛ٘الفرزدق: ديوان  (ٔ)
 .ٛٗ٘: ) م . ن ( (ٕ)
 .ٕٙ٘: ديوان الفرزدق(ٖ)
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التي ب وجد طالما طال ذكرىم في الكرم منذ ايام الجاىمية ويعرج عمى الشجاعة ىذا العامل من أ
 كانت لعشيرتو الحظ االوفر منيا.

  بمدح سياسي يدعم فيو ىشام وحكمو ابتغاء التكسب إذ يقول: وجاء في موضع اخر

                    )  بحر الطويل(                                                     

 بو ينجمي عن كل أرٍض ظالميا      خيار اهلل لمناِس والذي        ىشامٌ 

 سماء يرجى لممحول غماميا     وأنت ليذا الناس بعد نبييم                    

    (ٔ)اليك ولاليتام أنت طعاميا           وانت الذي تموي الجنود رؤوسيا       

فينا الشاعر يبدي انتسابو الذي يعبر عن عدم انتمائو لبني امية من خالل ما ذكره من 
كممات يمدح فييا ىشام تصل الى حد الكذب والمبالغة في المغاالة, وبعدىا نجد الشاعر ينتقل 

ويا لينتقل فييا الشاعر د باعثا قالبني امية ولّ  سو وعشيرتو وكأن عدم انتمائويفتخر بنفلكعادتو 
 ) بحر الطويل (                   , إذ نجده يقول:فخر الذي اليكاد يفارقوغرض الل

 (ٕ)عمى السمم أوسل السيوف خصاميا     وان تميما منك حيث توجيت        

فخاف من الضرر الذي سوف  ,وتوامن قسلخوفو مدح الفرزدق لمحجاج اال  فما كان
 إذ يقول: فمدح الحجاج بصفات دينية اسالمية (ٖ)البطش الذي ُعرف بو الحجاجأثر يمحق بو 

 ) بحر الطويل(                                                          

 والطالبا  يوما طريدة  تايل          كالحجاج عونا عمى التقى  ولم أرَ 

 بسيف بو تضرب من عصى             عمى قصر االعناق فوق الكواىل

 العراق فمم تدع           بو ريبة بعد اصطفاق الزالزلشفيت من الداء 

                                                           
 . ٘٘٘:  )م . ن( (ٔ)
 .٘٘٘ن(:  . م )  (ٕ)
  .  ٕٔٚالعصر االسالمي : شوقي ضيف : (ٖ)



 ...................الفصل االول سياسية..........البواعث الثالث ال المبحث
 

 
82 

 وكنا بارض يا بن يوسف لم تكن        يبالي بيا ما يرثي كل عامل

 وما تبتغى الحاجات عندك بالرشا       وال تقتضى اال بما في الرسائل

 (ٔ)سبيل لحق او سبيل لباطل وما الناس اال في سبيمين منيما        

لمحزب االموي؛ إذ انو عاود بعد  ييام باالنتماء عن االفي ىذا المدح  دق رز ر الففقد عبّ 
بدليل انو كان ييجو كل خميفة او قائد كان قد مدحو وتنحى عن  ذلك ليبرىن بعدم االنتماء ليم, 

, إذ (ٕ)لثقفي وىشام بن عبد الممك وغيرىممثل الحجاج بن يوسف ازال عنو خطره منصبو او 
 ) بحر الطويل(                           : بعد ان مدحو بابيات طويمة يقول في الحجاج

 (ٖ)سالم والعدل عندنا            فقد مات عن ارض العراق خبالياىمم الى اإل 

طوتو التي كان يخافيا, دحو لمحجاج ما كان اال خوفًا من سينا يبرىن الشاعر ان مف
يدعو الناس الى الرجوع الى الدين االسالمي لما كان من حكم  -وبعد انجالء ىذا الخوف-فنراه 

ح كل الصفات الدينية التي فقد سمب من الممدو  الحجاج من االبتعاد عن الدين والقيم االسالمية
 عن االنتماء الحقيقي لو وال لمحزب الذي ينتمي اليو اً لم يكن نابع, فقد تبين ان مدحو وصفو بيا
  .الشاعر

بصورة عمنية وتارة يستعين عدم االنتماء الذي يعمنو الفرزدق تارة  الى والبد ان نشير
    فنراه يمدح عبد الممك بن مروان قائاًل: المدح,  في وتذبذب  بالتقية, َعبر

 ) بحر البسيط(                                                        

ىا خميفتوُ    مغموب ِ  اهلل فييا غيرُ  وصاحبُ                   ,فاالرُض هلل وال 

  الى ان يقول:

 

                                                           
 ٗٚٗديوان الفرزدق:   (ٔ)
 .ٖٕٚ. و: ٕٔٚ: العصر االسالمي : شوقي ضيف: رينظ  (ٕ)
 .ٕٛٗ ديوان الفرزدق:   (ٖ)
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 (ٔ)وبِ مسمُ  ُممٍك عميم غيرَ  ربالَ سِ           ,االولياء لوُ  اكانو  ثمانَ عُ  ُتراثَ  

التي ال يخفى  ميفةوجدنا انو اعطاه صفة الخمسنا مدح الشاعر في البيت االول فتمفقد 
عطاه صفة الممك , اما في البيت الثاني فقد امكانتيا عند المسممين وحيازتيا الكبيرة عند العرب

ما  الحقيقي كان حاظر دم انتمائوالممك ولعل عبين صفة صفة الخميفة و  وىناك فرق كبير بين
  .(ٕ)ىذا الخمط سببّ 

مو االموي عن عقيدة وانما دخاسي في العصر يالفرزدق لم يدخل معترك الشعر السولعل 
فان الحزب االموي من االحزاب التي كانت تغالي في  ,(ٖ)الجل التكسب في الدرجو االولى

لك تجمع الشعراء حوليم ومنيم لسنة تدافع عنيم ولذلكونيم وجدوا فييم أ (ٗ)عطاء لمشعراءال
  الفرزدق.

اتجو اتجاىا جديدًا نحو الشعر في العصر االموي اختمف عّما كان سابقًا إذ وبما ان 
الطابع السياسي فأخذ الشعراء يدافعون ُكاًل عن انتماءه, فنجد الشاعر االموي أخذ عمى عاتقو 

نصره مناصرة بني أمية ووالتيم وانيم أمتداد لمرسول الكريم وانيم حماة الدين؛ لذلك ايدىم اهلل ب
زيف انتماء الفرزدق لمحزب , فبعد ان خضنا في معرفة (٘)عمى خصوميموجعل الغمبة ليم 
ب ابيات الشاعر االخر)جرير( لمعرفة وجيتو الحقيقية في االنتماء َعبر ترجمة االموي سوف نقمّ 

  ابياتو الشعرية التي يبث من خالليا ما يكمن من اسرار وحقائق.

الوىمة االولى,  عمى ىذا االنتماء منذ أموي وحرَص  انتماء ذا نجد الشاعر جرير كانو 
فقد الزم الحجاج في بداية مدحو لالمويين وبعدىا أنتقل ليمدح الخمفاء فقد أظير إنتماءه لمحزب 

موي من خالل مدحيم وىجاء خصوميم, فقد اختار جرير وسائل دعم فييا احقية الخالفة اال

                                                           
 .ٕٚ-ٕٙ :ديوان الفرزدق  (ٔ)
 .ٜٖٔ: اتجاىات الشعر في العصر االموي ينظر:   (ٕ)
 . ٖٗٙتاريخ االدب العربي , عمر فروخ:   (ٖ)
 .ٖٔٔر االموي: ينظر: الشعر السياسي من وفاة الرسول الى نياية العص  (ٗ)
 .ٙٗٔينظر: أدب السياسة في العصر االموي :   (٘)
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يا وىي عقيدة ب ن يؤمنونالتي كان العمويو بنفسيا بالعقيدة رّد عمى الحزب العموي , و لالمويين
 ) بحر الوافر(  , إذ نجده يقول في سميمان بن عبد الممك:(ٔ)ج(ع)الميدي المنتظر

 بيلُ السّ  قد وضحَ  م             ىو الميديّ قد عممتُ  المباركُ  ميمانُ سُ 

 وأديت الذي عيَد الرسولُ  أجرت من المظالم ُكلُّ نفٍس                    

 (ٕ) ميلُ ال يَ  أصبحَ  العدلِ  فوزنُ            عيدٍ  بثباتِ لك بيعة ٌ  فتْ صَ 

ستخدام لفظة الميدي التي كان عر يناصر االمويين ويدافع عنيم بافينا نجد الشا
بين الطرفين في دعم الحجة, إذ كان الحزب االموي  توازن يستخدميا الحزب العموي حتى يكون

من اضعف االحزاب حجة في طمب الحكم وما كانت ليم من حجة سوى طمب الثأر 
 .(ٖ)لعثمان)رض( فاخذ الشاعر يستمد حجتو من االحزاب الباقية

الشعري  ووان المتتبع لحياة الشاعر يجد انو قد انتمى لمحزب االموي في بداية طريق
من مخاطر الحياة, النو كان ضعيف الناصر وقميل  او ليم مأمنالنو وجد في انتمائ ؛اً عميانتماء ف
و نتمائوبا ,(ٗ)((وطيب الممبس والمأكل ورغد العيش, حاجة الى الغنى والسعة,في  )فيو) المال

استطاع ان يتربع في البالط االموي من خالل دفاعو من رعاياىم, وفعال ً  صبحُ ليذا الحزب يُ 
بني امية من االحزاب  فاصبح شاعرىم الذي ييجو كل من وقف ضد سياسة وعن سياستيمعنيم 

 ) بحر الوافر(                        فقد مدح الحجاج إذ يقول:آنذاك, المتواجدة 

 رأى الحجاج عافيًة ونصراً          عمى رغم المنافق والحسودِ            

 (٘)وقد ضموا ضاللة قوم ىوِد دعا أىل العراق ُدعاء ىوٍد         

ان الشاعر قد شبو الحجاج بالنبي وانو من الناصحين بالدعاء الىل العراق  في ال شك
االموي لم نراه  م استجابتيم لو قد ضموا كقوم ىود, ومن الذي يؤكد انتماءه لمحزباال انيم بعد

                                                           
 . ٖٕٙم:ٕٜٛٔ, ٕينظر: في الشعر السياسي, عباس الجرار, دار الثقافة, ط  (ٔ)
 .ٖٚٗ-ٖٙٗديوان جرير:   (ٕ)
 .ٔ٘م : ٕ٘ٓٓفي شعر صدر االسالم والعصر االموي, فوزي محمد امين, دار المعرفة الجامعية,   (ٖ)
 . ٛٔٔم:  ٕٓٔٓجرير قصة حياتو ودراسة أشعاره, جميل سمطان, المكتبة الياشمية , دمشق,  (ٗ)
 .ٜ٘ديوان جرير:   (٘)
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ينكر خالفتيم قط, وكان يدافع عنيم وىو من الشعراء الذين تداعوا في شعرىم لتنصيب ولي 
 في مساندة الحزب االموي. لخمفاء فيذه ميزة انماز بيا شعره العيد من قبل ا

, اال ن عمى عمٍم بضعف دعوى بني امية بالحكمو في ان يكون الشعراء االموي ال ريب  
ن خمفاء بني امية وىذه الحمة ىي نعت الخمفاء االمويين يان يضيفوا حمًة جديدة لتزي انيم وجدوا

, فقد عمد (ٔ)ن عن مشاىدة احواليم من المسممينيخدعوا بيا البعيديلبنعوت دينية دعاية ليم 
و ليم إذ يقول في ني عمى ممدوحيو تعبيرا عن انتمائوضع ىذا الجمباب الدي الشاعر جرير الى

 ) بحر البسيط(                                                    الممك بن مروان:مدح عبد 

 معُ وال جُ  لمناس أحكامٌ  ما قامَ            , ه ُ يقرأ  نُ والقرآ لوال الخميفةُ 

 فيما وليَت وال ىيابٌة ورعُ            فٌ االميُن أميُن اهلل ال سرِ  أنتَ               

 لم يغش غربيو تفميٌل وال طبعُ       مثل الميند لم تبير ضريبتو                     

 االىواُء والشيعُ  إذا تفرقتِ             شيعةُ  ييدي اهللُ  أنت المباركُ               

 (ٕ)عمى من دينو البدعُ  عظيماً  ياآل مروان إن اهلل فضمكم            فضالً 

ان ممدوحو يمثل ركن الدين الذي لواله  لم  عمن الشاعر جرير عنففي ىذه االبيات ي
وكل اليو ىداية ه منزلة امين اهلل عمى العباد وأوقد اعطا مام المسممين,إ تقم الصالة فيو ُيعدّ 

الخمق وان اهلل جعل لكم السبق في التفضيل عمى غيركم من اصحاب االدعاء الباطل وىم 
اراده الحزب االموي, من ان يكون الشاعر  فيذا ما و ليم؛انتمائ االخرى, ولعمو أظير االحزاب

  منتميا ليم ال منتسبا.

االحداث من انتماءات يتمخض عنيا تطور في الموروث  ان كل ىذه في الشك و   
موروث فأصبحت ىذه االنتماءات بواعث اثرت في تسارع الشعراء في ازدياد ىذا ال االدبي فقد

 ) بحر الطويل (                 قائاًل:الشاعر لينطمق لسانو في قول الشعر 

                                                           
 .ٖٙٔينظر: اتجاىات الشعر في العصر االموي:  (ٔ)
 .ٕٛٚديوان جرير:  (ٕ)
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 ائل الغمراوالنّ تمقى الحزم َ  نالكَ ىُ            مُ عميكُ  العزيزِ  عبدُ  :اوا لنّ وقالُ  

 يا قدرابدٍر كان ميقاتُ  لميمةِ        فقابمتْ  ر الوالداتِ بك خيُ  عتْ مَ سَ            

 (ٔ)راجَ الفَ  نكرُ ومن يُ  عال ٍ سب ٌ حَ  لوُ         ستضاء بوجيوِ بنوٍر يُ  فجاءتْ   

الذي ال  نتقل الى الفخرقد ا نرى الشاعر الذي قالو في عبد العزيز, عد ىذا المدحوب
بيذا الغرض الذي اصبح سالحو في  التي يمر بيا وكأنو متعمق يكاد يفارقو في كل االوقات

 )بحر الطويل(                                                                                           فيقول: ,ميادين الشعر

 عداءكم ىصراأ الوغى ييصرنَ  ليوثَ           مُ فيجتُ  م تميماً جتُ ىِ  شئتمُ  إذا          

 (ٕ)قسرا   مُ برناىُ أ  حتى   م العدائك        مى الوجى,ع قرباتِ المُ  الجيادَ  ودُ نقُ          

لبني امية من خالل ه ُ ا اعتاد عميو فبعد ان اظير انتماءوبيذا يكون الشاعر قد طبق م 
ما ذكره من ابيات شعرية يمدح فييا وينعت باجمل النعوت, نجد الشاعر قد انتقل الى غرض 

خر في نفسو لمشاعر ليقول الف و الشعر, فكان االنتماء خير باعثالفخر الذي الزمو طيمة قول
وعشيرتو, وكأنو بانتمائو لالموين يعمو شأنا ويكسب مكانة, وىذا ىو ديدن الشعراء الذين يجدون 

 .اً في انفسيم ىوان

 ) بحر الكامل(                               وقال ايضا في عبد العزيز بن عبد الممك :

  البطحاءِ  عظمَ مُ  فرعَ تَ   يٌص عِ           بوِ  َنما ىو االغرُّ  العزيزِ  بدُ عَ         

 

 (ٖ)راءِ حِ  ندَ عِ  الغربيُّ  بطحُ واألا            ميّ كُ  من المدينةِ  البالطُ  فمكَ          

                                                           
 .ٔٚٔ :ديوان جرير  (ٔ)
 .ُ ٕٚٔ:  ن( . )م (ٕ)
  .ٚٔ: ديوان جرير  (ٖ)
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البالط  ة, وان مكانو فيمعروف قول بانو الخميفة الذي جاء من اصولفانو اراد ال
القوم محتميا بيم يمدىم ليؤالء فالشاعر ىنا يبدي انتمائو  انتسابو لعثمان,باستحقاق عن طريق 

  . رقى كممات المدح والسمو, فكان ىذا الشعور باالنتماء ليم باعثا قويابأ

ومن خالل ما اطمعنا عميو من ابيات شعرية لكال الشاعرين تبين لنا ان لكل منيم انتماء  
قد سار اليو الشاعر برضى وقبول, ولكل اسبابو التي جعمتو يقترب بمسافة معينة من جية 

ين دون يلمعمو  هُ اتو الشعرية التي جسد فييا انتماءعينة, فالفرزدق كما وجدناه من خالل ترجمة ابيم
وقوفو المكاني بين االمويين متكسبا نجده كان منتميا قمبا وقالبا مع ين عمى الرغم من ياالمو 

واالنتقاص من يجوىم اللو الفرصة يقوم ب لالمويين, فنجده كمما سنحت منتيكاً  العمويين, وباغضاً 
 في القول تارة والعمل تارة اخرى. هُ دىم ونسبيم وحسبيم, فاثبت انتماءيم واوالتشخصيا

خر)جرير( نجده من خالل ما قالو من قصائد وابيات اذا انعمنا النظر الى الشاعر اآل اما 
البحث,  متناثرة ىنا وىناك يعمن وبشدة انتمائو لالموين دون العمويين والسباب ذكرناىا في مظان

يعوض ما فيو من نقص بانتمائو لالمويين لما لدييم من قوة  -كما ذكرنا–وربما كان الشاعر 
   بطش واستعالء, فضال عن سخائيم الكبير لمشعراء الذين يصدقون القول فييم. 

   :االنتساب السياسي

فإننا ن في العصر االموي من جانب ا عمى االنتماء الذي شغمو الشاعرانبعد ان اطمع 
الفرق بين االنتماء  المصادربينت وبعد ان  آنذاك من جانب اخر, انسمط الضوء عمى انتسابيم

انتساب الى ىذا الحزب الفرزدق في الصف االموي ما ىو اال  نالحظ وجودواالنتساب, فينا 
االموي في  من التخطيط و وىذا جزءبب الشعراء الى جانفي سبيل جم وسائل جّمة الذي استعمل

 في تصارع  ال يستيان بو اً سالح ؛ والسبب في ذلك ان الشعر كان(ٔ)تثبيت واسناد خالفتيم
من بيت المال لمشعراء الذين يمدحون  اً جزءعطي يُ مما جعل الحزب االموي  ,(ٕ)االحزاب إنذاك

من  من الذين ينتمون الييم, أوالشاعر ر سواء كان بغض النظ ,(ٖ)الحزب االموي ني امية اوب
                                                           

االثر السياسي والعقدي في و  ,ٜٓٔ-ٛٓٔى نياية العصر االموي: ينظر: الشعر السياسي من وفاة الرسول ال (ٔ)
 .ٛٙشعر ثابت قطنو: 

 .ٜٕٙدب العربي وتاريخو في عصري صدر االسالم واالموي, محمود مصطفى: األينظر:   (ٕ)
 . ٜٕٙ: ) م . ن( (ٖ)
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ومنتسبين ليم من خالل  كانوا متشيعين لمعمويين انتماءً  الذين ينتسبون الييم فيم عمى عمم بالذين
القصيدة ولو قصائد يمدحون بيا خمفائيم فالميم عندىم كالم الشاعر ومدحو ليم فتكون ىذه 

مدح الحزب االموي ب لخالفتيم فميس من المعقول ان ُيخدعحارس  كانت واحدة ىي بمثابة
 من الذين اخمصوا باالنتماء لمحزب العموي . وىم ليم وُكثيرلكميت ا

و ح بانتمائر  ويمدح ىشام بن عبد الممك بعد ان صَ نفسو االتجاه بفنجد الفرزدق يسير  
خذ جانب التكسب ب االموي منتسبًا الييم اي انو يألمحزب العموي, فيو بيذا يكون بمدحو لمحز 

 االموي .لذي شاع عند شعراء العصر ا

الحزب االموي شعرًا  فميس بغريب ان يكون الفرزدق شاعر البالط االموي منتسبا الى
ليزيد اي مدح في ديوانو الن الفرزدق ترجم ىذا في ديوانو إذ لم يوجد لمعاوية وال  ؛فقط ال قناعةً 

فعمى  ,(ٔ)س ىرم تمك الجيةمن برأؤ فينا تكون لنا وقفة من ان الذي ينتمي لجية عميو ان يُ 
رمة قدم لو اليجاء اثر تراجع معاوية من اعطاء عم الفرزدق الحتات المكالعكس فالفرزدق نجده 

)بحر     باسترجاعيا إذ يقول: فامر معاوية ,جل قبل عودتوالتي اجزيت لو النو وافاه األ
 الطويل(

 أبوك وعّمي يا ُمعاوي أورثا              ُتراثًا فأولى بالتراِث أقارُبو       

 جامٌد لك ذائُبوحرٍب وميراُث   فما باُل ميراث الُحتاِت أكمتُو ,                  

 فمو كان ىذا الحكُم في جاىميٍة            عرفَت من الموالي القميُل حالئبو

 ألديتُو أو غص  بالماِء شاربو    م     كُ مكُ مُ  ولو كان ىذا االمر في غير      

 (ٕ)ضٌب فيك ماٍض مضاربوم عَ مّ لصَ    سطٌة           بَ  ولو كان إذ ُكّنا ولمكفّ    

الشك ان معاوية كان زعيم الحزب االموي ولو كان الفرزدق منتميًا لالمويين لكان عمى 
وقد ذكر الدكتور جرجي زيدان ان  عمييا,الفرزدق الطاعة المطمقة الوامره وعدم االعتراض 

اال اننا نجد , (ٖ)(ع)يكن من المداحين لبني اميو؛ النو كان محبًا ومواليًا لالمام عمي  لم الفرزدق
الفرزدق يعترض عمى حكم معاوية في استرجاع االموال التي وىبيا معاوية الى الحتات, فينا 

                                                           
 .ٚٗٔينظر: التطور والتجديد في الشعر االموي, شوقي ضيف:  - (ٔ)
 . ٓ٘- ٜٗديوان الفرزدق:   (ٕ)
 .ٕٚ٘/ ٔينظر: تاريخ آداب المغة العربية, جرجي زيدان, دار اليالل:   (ٖ)
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من الخارج فقط وال يؤمن بو, إذ انو نعت معاوية الحزب يتبين من ان الفرزدق كان ينتسب ليذا 
ليس بحاجة الى تمك االموال, ويصفو بانو  ,بالسارق لما صدر منو من أخذ العطاء من الحتات

مما يدخمو الشعر بدائرة الحاكم  سترجعو لولو كان التباع معاوية الالحق ويقول الشاعر ان ىذا 
 ) الطويل( :الى الفخر بنفسو وعشيرتو فنجده يقول, وبعد ذلك يمجأ الشاعر كعادتو غير العادل

 وأمنعُيم جارًا إذا ضيم جاِنُبو  الناِس قومًا وُأسرًة          ألسُت أعز  

 كمثمي حصاٌن في الرجاِل ُيقارُبو  وما ولْت بعد الن بيِّ وأىمِو                 

 (ٔ)إلى دارٍم ينمي فمن ذا يناسبو     ابي غالُب والمرُء صعصعُة الذي                

طالما كان الفرزدق يفتخر عمى الناس بنسبو وحسبو الذي شغمو كثيرًا, وما فخره في ىذه ل
االبيات اال ان يبين لمعاوية انو ال فرق بيبني وبينك فنحن أسرة امتزج فييا انواع الخصال 

ن وبدون شعور حبو الل البيت إذ الكريمة الشجاعة والدفاع عن الجار, ومن خالل ىذا الفخر يبي
وما ولْت بعد الن بيِّ وأىمِو                )ويجعل ليا السبق عمى االخرين في قولويظير شجاعتيم القوية 

 و الوجداني من خالل اظيار شجاعتيم.( فينا عبر عن انتمائكمثمي حصاٌن في الرجاِل ُيقارُبو

 ) بحر الطويل(                                                  الى ان يقول :

 يباري الريح ما ازور جانُبو وكم من أٍب لي يا معاوي لم يزل         أغر     

 (ٕ)نمتُو فروُع الممكين, ولم يُكن             أبوك الذي من عبد شمٍس يخاُطبو    

 ل نسبو عمى نسب معاوية وانو انحدرمعاوية, إذ فضّ تمى بفخره عمى اباء وفي ىذه االبيات اع
 من اصل كان متصال بالمموك.

خالل بعض االبيات التي جاء بيا من انو كان ينتسب لمحزب  برىن الشاعر منفقد  
تساب الى الحزب فما كان باعث االن نتسابو ألجل التكسب أم لسبب آخر,االموي سواء كان ا

)فن ـب اط في ىذا الحزب ان ينشأ ما يسمىاالنخر في شعر الشاعر إذ ساعده  االموي اال حافزا
 .اً كبير  اً ادبي اً النقائض( الذي اعطى الى الشعر موروث

                                                           
 . ٓ٘ديوان الفرزدق:   (ٔ)
 .ٔ٘: قديوان الفرزد  (ٕ)
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ذا ما  الى الحزب  اً نتسبفأننا نجده م )جرير(نقف عمى انتساب الشاعر حاولنا انوا 
وان العمويين من ساللة الرسول االعظم, فال احد ينكر انتسابو  لكونو بال شك مسمم ؛العموي

 في ديوانو. اً وكان ذلك واضح لالسالم المتمثل بالرسول وآل بيتو,

ذ انعمنا النظر في القرآنية  ت شعرية نجد انو اكثر من المفرداتما جاء في ديوان جرير من ابيا وا 
بل ( ولذلك نرى ديوانو خاليًا من مدحيم, ع )فيا في مدح آل البيت اال اننا لم نجده قد وظ

 النبي تبيدليل عمى انتسابو لالسالم وآل  اقتصرىا عمى مدح وتعظيم الحزب االموي فيذا
 ) بحر الكامل(  في ىشام بن عبد الممك:  ويظير ذلك من خالل قولو ,و لمحزب االمويوانتمائ

 أبكى بنّي وأميم طول الطوى   لوال ابن عائشة المبارك سيبُو              

 جمع المكارم والعزائم والتقى     إن الرصافة منزٌل لخميفٍة              

 والسابقين بكل حمٍد يشترى      يابن الحماة فما يراُم حماىُم         

 (ٔ)ممكوا البالد فُسخرت أنيارىا              في غير مظممٍة وال تبع الريا   

انو  ان يبنعبد الممك إذ سماه بابن عائشة من خالل مدحة ليشام بن  الشاعر فمعل
 اهلل ليم, إذ ىو عطاء من ىم متصل ال ينضبكرم كثير وذو عطاء مبارك وان عطاءصاحب 
 جزل من عطاياىم.تسمميم الخالفة اصبح الناس تُ  ويبن في

  إذ يقول:و الييم بما يقول إذ نجده يفتخر بأنتمائ الشك ان الشاعر كان مؤمناً 

 ما زلُت معتصمًا بحبٍل منكُم            من حل نجوتكم بأسباٍب نجا

 

ذا نزلُت بغيشتكم كان الحيا  ذا ذكرتكم شددتم قوتي ,               وا   (ٕ)وا 

اده بان من موي واعتقباعتصامو بحبل الحزب األفقد برىن الشاعر من خالل افتخاره 
تصموا بحبل اهلل جميعاواع االية الكريمة  تناصا مع, فيذا جاء عمى اعتصم بيم فقد نجا

(ٔ) 
                                                           

 .ٔٔ-ٜديوان جرير:   (ٔ)
 .    ٔٔ ديوان جرير:  (ٕ)
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فمع عممو بمقصود االية اال انو التجأ الى  والشك ان المقصود بحبل اهلل ىم ال الرسول )ص(
نو مسمم وآل إذ ا ين ىويةً يالعموي, فيو ينتسب لمعمو و لمحزب االموي دون الحزب بانتمائ التمسك 

اطمعنا عمى بعض االبيات لمشاعرين الفرزدق وجرير وجدنا ان  فبعد ان, البيت امتداد االسالم
ب الحاصل ذتثبت انتساب الفرزدق آلل امية دون انتمائو ليم وذلك من خالل التذب اً ىنالك ابيات

ية تذم الشخص نفسو في الحب والتقرب الحقيقي ليم وايضا من خالل ما يصدره من ابيات شعر 
 بيذا يكون قد اثبت انتسابو لالمويين دون العمويين.في قصيدة سابقة, و  الذي قام بمدحو

جرير من ابيات شعرية اثبت من خالليا انو كان منتسبا  ومن خالل ما جاء في ديوان
ين من خالل انتسابو لالسالم ولكون آل البيت ىم االمتداد الحقيقي في االرض لمرسول يلمعمو 

الجغرافي والديمغرافي الذي يحكم عميو ان االعظم لذا كان من الواجب انتسابو ليم ضمن الموقع 
 .يكون مسمما

ى العكس من وبيذا نصل الى ان الفرزدق كان منتميا آلل البيت ومنتسبا آلل امية عم
ه آلل امية وانتسابو آلل البيت, وما كان لذلك من تأثير عمى الشاعرين جرير الذي اثبت انتماء

الى الفخر الذي يرافقيما في جميع االغراض, واالنتماء  انليكون ىذا باعثا ميما ليمتجئ الشاعر 
 واالنتساب كانا من البواعث في قول الفخر, وىذا ما استطعنا ان نتممسو في اشعارىما.

                                                                                                                                                                      
 .ٖٓٔآل عمران/   (ٔ)
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  توطئة

محاولة تمييز الشاعر  -كما ذكرنا في بداية البحث -رمما الشؾ فيو اف الفخ
و مف اعماؿ نسب او ما قاـ بعمو اللنفسو عبر مزاياه او ما تتصؼ بو عشيرتو مف 

 .تجعمو يزيد في عمّو شأنيا

رت وىنا نقؼ عند ذات الشاعر التي طالما كانت القوة او السمطة التي سيّ 
قوؿ الفخر, وىذا ما سوؼ نتممسو مف خبلؿ ترجمة تمؾ االرىاصات مف الشاعر الى 

  شعرية التي تخممت ديواف الشاعريف.بيات الاأل طبلع عمىاأل خبلؿ

ّف العربي بطبيعتو ُفطر عمى حبِّ التعالي والسمو أ يخفى عمى ذي لب   الو 
ؼ نفسو فقد وظّ جداد, ر التعمؽ بمف سبقو مف اآلباء واألفيو كثي والرفعة والمباىاة,

إلحياء مآثرىـ ورفع شأنيـ والتفاخر بما قدموه آنفًا, وكأنو ىو الذي قاـ بصنع ذلؾ 
خريف, إذ إنو سو التي كاف يفاضؿ بينيا وبيف اآللنف حبّ , فضبًل عف انو مُ (ٔ)المجد

ما بيا مف عيوب ومستخرجا ما  لنفسو متناسياً  باألفضميةيأخذ مكانة الحاكـ ليحكـ 
نساف مف مصداقية مع نفسو فبلبّد اف اإلعيوب, ولذلؾ فإنو ميما بمغ بخريف مف لآل
, فإف الفخر الذاتي (ٕ)عمى غيره باألفضميةسيطر عميو الغرور بالنفس ويحكـ لذاتو يُ 

نما جذوره انبتت تمقائيا في العصر الجاىمي بيف نفوس اعتمتيا  لـ يكف وليد الساعة وا 
 شعار أثريما األذاع فيية وأنديتيا التي كانتا تُ دباأل ألسواقياالعزة والمجد فقد كاف 

 .(ٖ)في النفوس الذاتيكبير في ترسيخ غرض الفخر 

التباىي بالسجايا النفسية مف خبلؿ إظيار ما  بأنووقد وصفو بعض النقاد 
خروف, كالكـر والشجاعة وغيرىا الفرد مف خصاؿ حميدة يستمطفيا اآلتمتمكو ذات 

                                                           
 . ٜ, مصر: ٘الفخر والحماسة, حنا الفاخوري, دار المعارؼ, طينظر:  (ٔ)
 . ٘لبناف :  -ينظر: الفخر في الشعر العربي, سراج الديف محمد, دار الراتب الجامعبة, بيروت  (ٕ)
 .ٔٔ: الفخر والحماسة, حنا الفاخوري ينظر:  (ٖ)
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مف  انساف, عمى الرغـ مف إف كثير يجابي لئلالتي تأتي بالمردود اإل مف الخصاؿ
ال في تباىي بالنفس وما تممكو مف صفات إالنقاد اعابوا ىذا الفخر الذي يكوف فيو ال

) ليس الحٍد مف الناس أف :)ؽ القيرواني قائبلً يح بذلؾ ابف رشصرّ  , فقد(ٔ)الشعر
يكوف شاعرًا فاف ذلؾ جائز لو في ال أف نفسو ويمدحيا في غير منافرة, إ رييط

صرت عمى الشعراء, مما جعميا صفة ولذلؾ اقت ؛(ٕ)(الشعر غير معيب عميو(
  .(ٖ)ومة تدؿ عمى سقوط اليمةمذم

يـ الشاعر لنفسو وابراز الصفات تعظ بأنوالفخر الذاتي مّيز  ونجد ىناؾ مفْ 
فأخذ يفخر  بقبيمتوف الشاعر أحس باستقبللو الذاتي ال إذ إ ؛(ٗ)في شخصو دوحةالمم

ما نواع النرجسية التي تحيط بالشاعر حين, فقد تكوف نوعا مف أ(٘)بشاعريتو ونباىتو
اتي في ظؿ مما جعؿ كؿ شاعر يفخر باستقبللو الذ ماـ مرآة الخياؿ,يشاىد نفسو ا

  . (ٙ)صبح الشاعر يفخر بنفسو ونباىتوالدولة وحمايتيا لو إذ أ

الشاعر بنفسو, وادعاؤه تفوقو عمى مْف إعجاب  ))بأنووقد وصفو بعضيـ 
د وقدرتو عمى تيديد الناس بسبلح ال يممكوف مثمو, يرفع بو ويضع, ويعِ  حولو,

  خريف. وسيمة في التفاخر عمى اآللشعرية , إذ استعمؿ الشاعر ممكتو ا(ٚ)(ويتوّعد(

                                                           
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ:ىمي خصائصو وفنونو, يحيى الجبوريينظر:الشعرالجا (ٔ)
آدابو, ونقده, ابف رشيؽ القيرواني, تح: محمد محي الديف عبد الحميد, دار و  في محاسف الشعرالعمدة  (ٕ)

 .ٕ٘/ ٔـ: ٜٔٛٔ, سوريا, ٘الجيؿ,ط
 . ٕٜ/ ٕـ: ٜٓٗٔينظر: تاريخ آداب العرب , مصطفى صادؽ الرافعي, مكتبة االيماف, مصر,   (ٖ)
 .٘الفخر, يحيى شامي, دار الفكرالعرب, بيروت: في قيؿ ينظر: أروع ما  (ٗ)
 .ٙٗٔينظر: الشعر العربي بيف الجمود والتطور: محمد عبد العزيز الكفراوي, نيضة مصر لمطباعة والنشر:  (٘)
 .ٙٗٔ ) ـ . ف ( :ينظر: (ٙ)
 .ٖٚٔ: قرغازي طميمات وعرفات االشدب الجاىمي قضاياه, أغراضو, أعبلمو, فنونو, األ (ٚ)
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ىو ما دار حوؿ الشاعر في نفسو وفي آبائو  )قائبًل) ر عنوعبّ  وىناؾ مفْ 
فخر الشاعر بنفسو وما اصطنعو , إذ بيف فيو اف الفخر الذاتي نابع مف (ٔ)(وأجداده(

  ه مف مآثر خمدىا التاريخ. آباؤ 

التي قيمت في انوية الشاعر والبواعث التي تذىب بو  اآلراءوبعد االطبلع عمى 
خبلؿ الشعر, سوؼ الما حاوؿ ابرازىا مف عمى ذاتو التي ط اً الى قوؿ الشعر متكئ

ترجـ ما قالو النقاد والكّتاب في ذلؾ, بيات الشعرية التي تُ ضمار األمنخوض في 
االنا التي وتقتضي الدراسة اف نقؼ عمى االدوات التي تؤدي الى تمؾ الذات او 

المتكمـ, )األنا, وياء )يف فتجعميما يخوضاف في الفخر ومنيا: عمى الشاعرَ تسيطر 
 . (وتاء الفاعؿ(

 ضمير الفخر الذاتي : تجّمي

  الذاتي عند الفرزدق بضمير االنا الفخر  

كوف خير وسيمة نا ليدعت الشاعر لتوظيؼ ضمير األ ؾ اسباباً البد مف اف ىنا
صوت اليمزة في أوؿ المفظة يضاىي نتوءًا في الطبيعة .. وىو يأخذ في و  )) ومنيا

ؾ بدأت لذلمكاف مرتفع, فيمفت االنتباه ... ىذا الموقع صورة البروز كمف يقؼ فوؽ 
واستعمميا المتحدث لمظيور بيذه (ٕ)(باليمزة(لممتكمـ المخاطب فصمة نالضمائر الم

 الصورة.

                                                           
 . ٜالفخر والحماسة, حنا الفاخوري:  (ٔ)
 .ٜ٘ـ: ٜٜٛٔخصائص الحروؼ العربية ومعانييا, حسف عباس, منشورات اتحاد الكتاب العرب ,  (ٕ)
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قبؿ توظيفيا في  جسد مشاعرداللية تلمضمائر ىوية  ))وىناؾ مف يرى اف
  نا.ومنيا ضمير األ(ٔ)(, كما وأف سياؽ النص يضفي عمييا فاعمية(النص

ألؼ المّد التي ينتيي بيا الضمير )انا( ))واف ما قمناه يتفؽ مع مف يقوؿ: اف
نساف ب لحس الشموخ الذي يمؤل وجداف اإليترافؽ نطقيا مع رفع الراس المصاح

نساف , مما جعؿ اإل(ٕ)(انتج المغة وتماشى مع رغبة االستعبلء( العربي االوؿ الذي
 يأتي بالضمير تعظيمًا لشأنو. 

وقد يكوف لمحالة النفسية أثر في استعماؿ ىذا الضمير في تعاليو كترجمة حقيقية 
)الضمير)أنا( المكوف )الزىو والتعالي, فيناؾ مف يرى اف لما يختمجو داخمو مف حبِّ 

نوف كبلىما يتميز بصفة الجير وىو انحباس النفس عند النطؽ, مف حرؼ اليمزة وال
فالقوة الناتجة عنيما تتناسب مع االلؼ في آخر الضمير لبلطبلؽ, فموالىا لحدث 
انفجار نتيجة ليذا االنحباس, فبدايتو بالقوة وأطبلؽ االلؼ داللة عمى وصوؿ ىذا 

الشعراء لما لو مف داللة يا , وليذا استعمم(ٖ)(الصوت الى ابعد مجاؿ ينتيي عنده(
ف  (ٗ)()االنا ترفع شعار المقاومة وتناضؿ مف أجؿ البقاء عمى قيد الحياة()بارزة, وا 

 فيي عبلمة مف عبلمات النجاح والتفوؽ. 

ممة واذا ما فتشنا في اقواؿ العرب قديما وحديثنا وجدناىـ يستعيذوف باهلل مف ك
ف غرور واستعبلء عمى اآلخريف وىذا ما يحممو ىذا الضمير مل )أنا( عند النطؽ بيا,

تكوف لمف يحمؿ صفات الكبر والييمنة,  ألنياما لـ يحبذه المعتدلوف مف الناس, 
                                                           

الضمير المتكمـ بيف إثبات ىوية الذات ومواجية االخر في ديواف محمود درويش, محمد جواد بورعابد,  (ٔ)
 ـ : المقدمة.ٕٛٔٓ, لعاـ ٕٚ, مجمة نصؼ سنوبة السنو السابعة, جامعة سمناف االيرانية, العدد وآخروف

 . ٖ٘ٔ - ٖٗٔـ:ٕٜٜٔ, دمشؽ,ٔالحرؼ العربي والشخصية العربية ,حسف عباس , دار أستانة , ط (ٕ)
جامعة السوداف لمعمـو  الضمير ودوره في إثارة انتباه السامع, عصاـ عبد اهلل محمد, مجمة العمـو االنسانية, (ٖ)

 .ٕٔٔـ: ٕٗٔٓ, لعاـ ٘ٔكمية المغات, مجمد/ -والتكنموجيا
ـ : ٕٚٔٓلبناف,  -, بيروتٔنا الواقعية والذاتية , ديفيد ر. ىاوكينز. تر:حسيف محمد, دار الخياؿ, طاأل (ٗ)

ٕٖ٘. 
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اأَلْعَمى َربُُّكـُ َفَقاَؿ َأَنا  فحينما يقوؿ اهلل تعالى
فقد استجاب السياؽ الى الداللة في (ٔ)

عمو اهلل تعالى واستكباره وىيمنتو, وىذا ما يحممو ضمير االنا مف داللة استعمميا 
   ذاتيـ واستقطاب المتمقي لما يستحمونو مف مكانة. إلرضاءالشعراء 

 غمب قصائده مف حبِّ تو باي طريقة كانت, وىي ما ميزت أذا الشاعر يبرزو   
بيات نوعا مف ا يرضي غروره, فقد نجد في ىذه األنا الى مالظيور واإلرتفاع باأل

                                              رض الواقع, فنجده يقوؿ:أرىاصات عمى األنا لترجمة ىذه اإلتوظيؼ ضمير 
 ) بحر البسيط (

 دوني حوامي مف عّريسيا االشِب    َت بأعبلىا رأيت بيا           إذا حمم

 خيُر الُقُرـو , فيذا خيُر ُمنتسِب    ة ِلمقوـِ الذي َخَضعْت       أنا ابُف ضب  

 وعدٌة في معٍد غير ذي ريبِ          عني والمجُد قد عِمموا,     اهلل يرفُ      

 (ٕ)منتجبِ  مكرمٍة في عّز أولنا                 مجٌد تميٌد إليو ُكؿُّ  وبيتُ       

بيات إف الشاعر قد تعمد اإلتياف بالضمير)انا( في بعض األ في الشؾ
الشعرية التي في قصيدتو؛ وذلؾ محاولة منو لتمييز ذاتو وعموىا عمى مف سواه مف 

 , لده حينًا ومف افقد تنوعت منابع الفخر عند الفرزدؽ فنجده ينيؿ مف طرؼ و القـو
منحدر مف بني ضّبة فيو أصؿ معروؼ ال  بأنوطرؼ والدتو حينًا آخر, فنجده يفخر 

مف انتمائو  راية العزّ  عناف السماء, وانو تسنـشوبو غبار فيو كالنجـ البلمع في ي
أنا ابُف سود حامية لو مف االخطار, فنراه يكرر انتسابو لّضبة فيقوؿ: )أ وكأنيـليـ, 

ف بيذا النسب فيـ الذي عتزازهإل( فما ىذا التكرار إال ضب ة ِلمقوـِ الذي َخَضعتْ 
خير نسب يفخر بو, ويفخر الشاعر باف ىـ بيذا ف استطاعوا مف اخضاع زعماء القـو

                                                           
 .ٕٗالنازعات / (ٔ)
 .ٜٖديواف الفرزدؽ:  (ٕ)
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 بأفمعروفو عند العرب, ويفخر الشاعر  الميزةب, وىذه اهلل قد اعطاه ميزة ىذا النس
لو مف , فيو بيذا يكوف (ٔ)كؿ ىذا المجد الذي حصؿ عميو ىو أرث قديـ توارثوه

قد حقؽ كؿ ما يبتغيو مف خبلؿ توظيؼ  ـ منو غيره, وبيذار الفخر ما قد حُ 
 انتعاش ذاتو. لموصوؿ الىضمير)انا( 

ونجده في موضع آخر يحقؽ تمؾ الغاية مف خبلؿ الضمير نفسو لموصوؿ 
  ) بحر الطويؿ(                          الى ما يحتاجو مف رضا فيقوؿ: 

ـّ في عدد الحصى     أنا ابفُ       وعرؽ الثرى ِعرقي ,فمف ذا يحاُسبو  الجباِؿ الشُّ

 (ٕ)ومف دونِو البدُر المضيُئ كواُكبو            يتي الى جنٍب رحيٍب ِفناؤُه وب    

التي  الشـّ( مباشرة الجباؿ)اختار الشاعر ىنا الضمير)انا( ممتصقا بمفظة فقد 
نظـ  قد اصاب الشاعر في ىذا التنسيؽ مفشأنا اكبرا وعموا اكثرا, ف اعطت لمضمير

, فضبل المفردات وجعميا تنساب انسيابا في مدلوليا عمى الرفعة والسمو لدى المتمقي
لفاظ التي تؤكد قوؿ الشاعر وال تجعؿ المتمقي يذىب عف ردؼ الكبلـ بآخر مف األ

 بمفظة)عرؽ الثرى( وغيرىا, كذلؾ ذكرهبعيدا عف المعنى المراد ايصالو مثؿ اتيانو 
ط بقـو كراـ واشراؼ كقـو بالبدر وكأنيا اشارة الى انو محا بيتو الكبير الذي يحيطل

, فقد اصاب الشاعر في جعؿ المتمقي يشعر بسمو مكانتو وعظيـ شأنو مف (ٖ)تميـ
 خبلؿ توظيؼ ضمير االنا في االبيات المذكورة.

لذي طالما تغنى اثبات عرؽ نسبو وحسبو اوال تنتيي محاوالت الشاعر في  
 ) بحر الوافر (              دوات تساعده عمى ذلؾ, فيقوؿ: بيما متأرجحا بأ

                                                           
 .ٓٚ-ٜٙ/ٔـ: ٖٜٛٔلبناف,  -, بيروتٔالحاوي, دار الكتاب المبناني, طينظر: شرح ديواف الفرزدؽ , ايميا  (ٔ)
 .ٓ٘ديواف الفرزدؽ:   (ٕ)
 .ٜٔينظر: شرح ديواف الفرزدؽ:   (ٖ)
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 انا ابُف الَعاصميَف بني َتميـٍ               إذا ما َأعظـُ الحدثاِف َنابا  

 (ٔ)نماني كؿُّ أصيد دارمٍي                  أغر  ترى لُقب تو حجابا 

فيفقد  ,يكوف يتيما في بعض االحياف بادر الى الذىف اف الضمير)انا(يت قد
ؿ لنفسو ما يجعمو في مكانة بعض قوتو في ابراز صاحبو, لذا نجد الشاعر قد اصّ 

اقوى مف خبلؿ ربط ذلؾ الضمير الذي يعوض عنو بمف سجؿ ليـ التاريخ امجادا 
الحكايات في ذلؾ نجد  وتحكي باألمجادُتذكر فيما مضى, ولكوف العرب تتفاخر 

اليو  اليو مف تمييز وفخر يمجأ ىذه السمة لتكوف فاعمة فيما يسمو ؼالشاعر قد وظّ 
وترعرع في قـو كراـ وقد خصيـ  , فنجده يفخر بانو نمامف المواضعكثير ي ف

ال ال يسمحوف الحد الدخوؿ إ إذ انيـ لؤلسيادعالية التي كانت بضرب القباب ال
 الى ذلؾ مف خواص انمازوا بيا لتكسبو الرونؽ الذي يبتغيو., وما (ٕ)ذافئباست

وىذا ما فعمو  عمى ليرضي بو غرورهفي المقاـ األ ونجده ايضا يختار ما ىو
 ) بحر البسيط (          حينما اراد اف يفخر بنفسو في االبيات التي قاؿ فييا:

 َجَعموا في يدّي الش مَس والقمَراأنا  ابُف  خندَؼ والَحامي َحقيَقتيا         قد      

 ولو نفرَت بقيٍس الحتقرتيـُ               الى تميـٍ تُقوُد الخيَؿ والعكرا

 (ٖ)شاء الميِؿ إذ زخرا كجُ  يـ                وحرشؼٌ وفييـ مائتا الٍؼ فوارسُ     

ا لتكوف لو معبرا وسبيبل شاعر قد اختار ألفاظا فوقية مكانا وشأنوىنا نجد ال
تيف م( الالشمس والقمروظؼ لفظتي)لموصوؿ الى ما يريد مف رفعة وسمو, فقد 

نساف منذ االزؿ انيما عاليا القدر وقد برز اسماىما في كثير مف عرفيما اإل
                                                           

 .ٜٔديواف الفرزدؽ:   (ٔ)
 .ٙٙٔينظر: شرح ديواف الفرزدؽ:  (ٕ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓديواف الفرزدؽ:  (ٖ)



 ثاني..............الفصل الالفخر الذاتي.......... ولالمبحث األ
 

 
100 

ف ودّعـ بو ما حصّ  شاعر قد التمس مف االحاديث المأثورة, كما واف الالمواضع
( متناصا مع ما َجَعموا في يدّي الش مَس والقمَراينما قاؿ)طريقو الى تحقيؽ الفخر ح

ف يفاوضوه عمى ترؾ الديف االسبلمي قريش أعظـ حينما اراد كبار ذكره الرسوؿ اال
نما اراد اف يذىب بذىف وا   ) واهلل لو جعموا الشمس في يميني والقمر في يساري(فقاؿ

, فضبل عف شأنية )ص(المتمقي لشأنية الشاعر مف خبلؿ تجسيد شأنية الرسوؿ
ولـ  حتى تتجسد الييبة والرفعة في خياؿ المتمقي, كرتْ الشمس والقمر التي ما ذُ 

يتوقؼ فخر الفرزدؽ الى ىذا الحد وانما امتد ليصؿ الى وصؼ فرساف  بني تميـ 
وما الى ذلؾ مف تزاحـ المفردات وااللفاظ (ٔ)بأنيـ ُكثر وقد فاؽ عددىـ عدد الجراد

المتمقي مدة اطوؿ في التمعف بما يريده الشاعر مف ابراز مكانتو وكذلؾ التي تبقي 
 لتمتع الشاعر اكثر في ترجمة ما يحبو عف طريؽ الفخر.

وقد نجد الشاعر في مواضع اخرى يذكر اسماًء ليا شأف في المجتمع الذي 
لتكوف قريبا منيا,  فيقوـ باطبلؽ ما لديو مف ضمائر تعوض عف شخصيتو ,يحيط بو

 ) بحرالطويؿ(         يجد في ذلؾ نوعا مف الفخر وىذا ما تممسناه مف قولو: فقد

 فدونؾ ىذي يا زياُد, فإنيا                ىي المدُح والشعُر الذي ىو أشعرُ   

 والذي لي عزُّىا             عمى الن اِس بذاٌخ مَف العزِّ ُمدسرُ  ,أنا ابُف تميـٍ 

 عمى الناس معروٌؼ كثيٌر ومنكرُ               ومف يمقنا مف شانئ يمقُو لنا 

ـَ الن   ـُ         وقد َعِم  (ٕ)لحو اَء , أنا مف َحَصى  التُرِب أكثرُ    اُس , الذيف أبوُى

ال يقتصر و يفاخر كؿ الناس و المتعالية لدى الفرزدؽ جعمت بل شؾ اف الذاتف
 كميا, فينا نجده يفتخر عمى زياد بقدرتو ب الحياةنجوا فخره في جانب واحد وانما في
                                                           

 ٖٗٛينظر: شرح ديواف الفرزدؽ:   (ٔ)
 .ٕٗٙالفرزدؽ: ديواف  (ٕ)
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نتسابو صومو ويحاوؿ اف يمزج ىذا الفخر باوقوتو الشعرية التي يتفوؽ فييا عمى خ
واف ليـ الفضؿ  يفاخر بيا االخريف,ف لتي يستميـ منيا عزه وتفوقو المذيلبني تميـ ا

و مف جعم (ٔ)بكثرة  قومو وانيـ اكثر مف عدد الحصى إحساسودوف غيرىـ, ولعؿ 
ؼ لو ر لو المسافات وكثّ اكثر الناس زىوا وتبجحا, مستنجدا بالضمير)انا( الذي قصّ 

 المعاني والدالالت في تحقيؽ ما يسمو اليو مف فخر.

فكثيرة ىي ابياتو الشعرية التي تغنى بيا بتميـ وما تربطو بيا مف عبلقة 
 ) بحر المتقارب( يحاوؿ مف خبلليا االرتفاع اكثر فاكثر عمى بني قومو, فينا يقوؿ: 

 َنمْت   ولُيوثًا   ُبُحورا ُقُرومًا           أنا   ابف   تميـٍ    ِلَعاَداتيا       

 (ٕ)وأخرى  ًبقيَرا  ـ                 عقيرًا  تُكوُس َتَرى الجزر َحوؿ ُبُيوتي

مف خبلؿ بسفينتو الطويمة  فمف خبلؿ الضمير)انا( استطاع الشاعر اف يمر   
 اقو بيذا االسـ)تميـ( يجعؿ منو ذابحر الفخر الذي يجوبو منذ نعومة اظفاره, فالتص

فيذكر  ,مف كـر بيا العربحبّ مكانة عالية, فضبل عّما يذكره الشاعر مف صفات تُ 
تمؾ القبيمة انؾ ترى بعض  كالميوث, ومف كرـِ  اشجعان تضـ رجاالً  ابف لقبيمة بأنو

تعبيرا عف كـر (ٖ)فو واخرى مقطعة االقداـ مبقورة البط ,رة حوؿ بيوتيـالنوؽ مجزّ 
الضيؼ وعطاء القبيمة, وقد حقؽ ىنا تفاخره بنفسو مف خبلؿ ضمير االنا مضاؼ لو 

ؽ مف تاريخ قبيمتو العريقة ئالتي رسميا لممتمقي ليكوف محاطا بحقاالصور الببلغية 
  النسب.

                                                           
 .ٜٗٗشرح ديواف الفرزدؽ:  ينظر:  (ٔ)
 .ٜٕٙديواف الفرزدؽ:  (ٕ)
 .ٖٓ٘ينظر: شرح ديواف الفرزدؽ:  (ٖ)
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وما زاؿ الشاعر يتبلعب بالمفردات ويستنجد باالدوات لتكوف لو خير وسيمة  
 ) بحر الطويؿ(                       ذاتو, فيقوؿ:  ما تسمو اليو لتحقيؽ

ني الذي ال يبحُث السِّر  وحدُه           إذا  كاف غيري مف يدبُّ الى الخمر وا 

ـْ أزْؿ           أحّؿ بياماِت المياميـِ مف ُمضر أنا ابف الذي احيا الوئيًد ول
(ٔ) 

سطوره  توقائعو, حتى امتؤل لـ يفارؽ الشاعر عظيـ تاريخو الذي انماز بكثرة
عظيمة وفريدة تداوليا العامة والخاصة, فقد وظفيا الشاعر لتكوف لو سبيبل  بأفعاؿ

جيدا لموصوؿ الى ذات عالية وفخر يستحؽ الوقوؼ عنده وتمييزه مف باقي 
سبت الى د البنات التي نُ يا غيره مف الشعراء, فقضية منع وأْ المفاخرات التي يأتي ب

كانت خير فرشاة يرسـ بيا الشاعر مجده التميد مستعينا بالضمير)انا( الذي  (ٕ)بائوآ
يزا وىو بذلؾ حقؽ لذاتو نسانا مميد, فكاف افتخارا موفقا جعؿ منو إر حقؽ لو ما يُ 

 ريد . تُ  العميا ما

ويبدو اف الشاعر قد اطاؿ في توظيؼ الضمير)انا( حتى امتؤلت ابياتو 
 لطويؿ(بحر ا )                       قوؿ:الشعرية منيا, فقد نجده ىنا ي

 أنا ابف عقاٍؿ وابف ليمى وغالٍب           وفك اِؾ أغبلِؿ األسيِر الُمكف رِ 

 وكاف لنا شيخاف ذو القبر منيما          وشيٌخ أجار الناس مف ُكؿِّ مقبرِ  

ذ ىـ         عكوٌؼ عمى األنصاِب حوَؿ     الُمدو رِ عمى حيف ال تحيا البنات وا 

 (ٖ)أنا ابف الذي رد  المن ية َفضمُو             َوما َحسٌب دافعُت عنُو بُمعوِر 

                                                           
 .ٕٚٛديواف الفرزدؽ:   (ٔ)
 .ٖ٘٘ينظر: شرح ديواف الفرزدؽ:  (ٕ)
 .ٜٕٖديواف الفرزدؽ:  (ٖ)
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قد يكوف لذكر اكثر مف نسب في موضع واحد لو وقع كبير في نفس السامع  
وفي نفس الشاعر مف جية أخرى, ويكوف ذلؾ تأكيدا لما يريده الشاعر مف  ,مف جية

ؼ تمؾ االسماء التي يعرفيا القاصي والداني مف توطيف لمحقائؽ مف خبلؿ توظي
كعادتو مف ألصاؽ اسمو بذكر والده او احد اجداده  لذا نجد الشاعر لـ يكتؼِ العرب, 

بت ىويتو, لتكوف انما قاـ بذكر أسماء االميات التي تعزز نسبو وتقوي مكانتو وتث
كررىا في اكثر مف رضاء ذاتو المتعالية موظفا بذلؾ)االنا( التي بداية لمتفاخر وا  

 ة إلبراز ىذا التعالي وىذا الفخر. موضع, إذ كانت خير أدا

جير وكذلؾ جده ؿ مستلك اً بوالده الذي جعؿ مف قبره مأمنقد نجده قد افتخر و  
ت, وقد افتخر عمى االخريف بأف جده الو الحياة لكثير مف البناو مأ بفضؿالذي أرجع 

 .اياـ الجاىمية االولى (ٔ)االصناـالناس تعبد  تمنذ اف كان تادلمموؤ ع الحياة أرج

د مف ابيات شعرية حممت ضمير ىذه االطبللة السريعة عمى ما وجِ وبعد  
نا( ليكوف خير وسيمة لمشاعر في ابراز انويتو وارضاء ذاتو التي تطمح دائما )األ

 خياؿ ليتحقؽ الفخر المنشود, الذي نحاوؿ اف نصؿلمعمو والسمو لتحمؽ في افؽ ال
اليو َعبر ىذا الضمير الذي تكرر كثيرا في قصائد الشاعر بقصدية تامة ولغاية 

بره ارىاصاتو الكامنة في لفت بو ذىف المتمقي وافرغ عَ  عاالً معمومة فكاف سبلحا ف
 داخمو فكانت ترجمة واضحة لما يحممو الشاعر مف مشاعر واحاسيس وانفعاالت.

 فخر الذاتي عند جرير بضمير االناال 

بعد اف اطمعنا عمى ما جاء بو الفرزدؽ مف فخر متخذا االنا وسيمة لو, و  
نحاوؿ اف نبحر بأبيات شعرية غمرت ديواف الشاعر جرير وىو يتوسؿ بضمير االنا 

في معظـ قصائده لما يحممو  بادية يمة لمفخر الذاتي, فقد نجد االنالتكوف لو وس

                                                           
 .ٓٔٙينظر : شرح ديواف الفرزدؽ:  (ٔ)
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الذات ومحاولة الوصوؿ الى ما وصؿ اليو غيره مف الشعراء  الشاعر جرير مف حبّ 
بخيالو الواسع  فضبًل عف إنو ُعرؼ والمكانة العالية,سبو الييبة تكمف وجاىة ومرتبة 

 ) بحرالوافر(  وىذا ما وجد في بعض ابياتو التي يقوؿ فييا:, (ٔ)وشاعريتو القوية

ـْ ,             فمَيَس لياِرٍب مّني َنجاُء  أَنا المْوُت الذي آتى عميُك
(ٕ) 

قد تكوف المناسبة التي قيؿ فييا ىذا البيت موجبة اف يبيف مدى قوة الشاعر  
يوازي ألؼ االنا الممتدة الى  كالرمحوتمكنو, إال انو اختار الضمير انا ليكوف لو 

عناف السماء عموا وافتخارا, وىو بيذا نجح في كسب ما وضعت لو مف جائزة مف 
في  اف ينظما شعرا قبؿ عبد الممؾ حينما طمب منو ومف الشاعريف الفرزدؽ واالخطؿ

, وقد احسف الشاعر في اختيار مفردة الموت لتكوف البديؿ عف شخصيتو (ٖ)التفاخر
تشبيو ال يعادلو آخر فالموت ىو الرعب الذي يخافو اآلخر دوف غيره, واف ىذا ال

 مضافا الى ضمير االنا اصبحت أكثر رىبا واعمى شأنا. 

وقد يكوف لممقابمة مع اآلخر أثر عمى الشاعر ليكثؼ ما فيو مف حب الذات  
 وارىاصات الفخر التي تنقؿ الشاعر الى لذة الزىو, وىذا ما تممسناه 

  )بحر الوافر(                                                         في قولو:

 تخيُّرَي المضارَب وانتخابي          فما بمغ الفرزدؽ في تميـٍ   

 وابيي الُفُروَع وفي الر نيِف وآؿ صخٍر              أحبلأنا ابُف الخاِلدَ 

 المكارـِ كّؿ باِب ويربوُع ىـ أخذوا قديمًا                   عميؾ مف 

                                                           
 .ٕٔ٘/ ٔالعربية, جرجي زيداف, دار اليبلؿ: ينظر: تاريخ آداب المغة  (ٔ)
 .ٗٔديواف جرير:  (ٕ)
 .ٚ: ديواف جريرينظر شرح  (ٖ)
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 (ٔ)نخيُب القمِب مُنخِرُؽ الحجاب      فبل تفخر وانت مجاشعيُّ              

فمـ تكف لو الرغبة في  غناـف في مقتبؿ العمر يرعى األاف الشاعر جرير كا  
موي الحياة الجديدة في كنؼ الببلط األولكف بعد انتقالو الى  الخوض بغرض الفخر,

 وسيمةإذ اتخذه  مفتخرا؛ لما كاف ليذا الغرض مف أىمية آنذاؾ, بأجدادهأخذ يتغنى 
وفعبًل استطاع التفوؽ في ىذا المجاؿ, فقد استعمؿ الضمير  ليجاري بو خصومو

المنفصؿ)انا( ليكوف عوضا عف نفسو؛ لما فيو مف قوة صوت وثبات, إذ يفخر بانو 
 سابو الييـ زيادة فيسياد إذ عّد انتاأل ابف خالد بف منقر وخالد بف غنـ وىـ مف

 .العموو  العتزازا

ويستمر الشاعر جرير في اتخاذ الضمير انا مضافا الى ما يزيده عموا  
 ) بحر الوافر(                                 وشموخا فنجده ىنا يقوؿ:  

 فقد   وأبييـُ    القوا   سبابا            أتمتمُس السباَب بنو ُنميرٍ 

 ُأِتْحُت ِمَف السماء ليا انِصَباَبا          ِمدؿُّ عمى ُنمٍيرلبازي الُ أَنا ا

 (ٕ)أصاب القمب أو ىتؾ الحجابا          ا عمقْت مخالبُو بقرٍف     إذ 

ال ف يفخر بيا إف األمور التي يريد أعمى الرغـ مف حرماف الشاعر لكثير مف 
كثر قوة في ألالضمير ا تيار ُسبؿ المفاخرة فقد عمد الى استعمؿخإنو تفوؽ في أ
خريف خصائصو الداللية التي مكنتو مف أف يرتفع بو عمى اآل عمى النطؽ)أنا( واتكأ

إذ قاؿ)أَنا البازي اُلِمدؿُّ عمى ُنمٍير( فقد وافؽ بيف داللة ألؼ المد لمضمير)أنا( والكممة 
ي النفس العمو فو في السماء وقوة المد  اعرتفالمختارة فاف مكانة طير البازي ىي اال

ف ىذا التزامف أ اسعة لبث ما فيو مف تعالي عطى لمشاعر مساحة و وتكامميا, وا 
                                                           

 .ٖٓديواف جرير:  (ٔ)
 .ٔٙ: ) ـ . ف ( (ٕ)
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بقوتو, إذ يقرنيا بقوة  بو نظره, وكاف سعيدا وىو مفتخرٌ  ماـ المتمقي ليمفتوطرحو أ
فما أختيار الشاعر  البازي الذي إذا اقبؿ عمى فريستو يوقع في قمبيا الخوؼ,

 . لما يريد ومحتوى مف باقي الضمائر شكبلً  اقرب ألنوال لمضمير)أنا( إ

فما زاؿ الشاعر يحاوؿ اف يعمو بذاتو مف خبلؿ اختيار مفردات ذات داللة  
 ) بحر الطويؿ(           عمى السمو مكانا وداللة. وىذا ما وافؽ قولو:

 وَمف يجعِؿ القرَد الُمَسرَوَؿ كالبدرِ     ,ُر ُيعشي طرَؼ عينيَؾ َضْوؤهأنا الَبد

 (ٔ)ويزخُر دوني قمقماٌف مف البحِر          ليربوٍع جباُؿ حصينٌة   متنيح

بالرفعة  اً ىنا يبدأ بالضمير الذي يوافؽ احساسو ويعطيو شعور فالشاعر  
والتبختر بيف الشعراء, وال يذىب بعيدا بالكبلـ إذ اختار مفردة البدر التي ارتكز عمييا 
الضمير ليقوى المعنى وتنضج الداللة التي أراد الشاعر البوح بيا؛ لكوف االنا ضمير 
يحمؿ مف العمو والزىو ما يجعمو متفقا مع نفسية الشاعر, والبدر بعمو مكانو ورقي 

, ونجده قد وفؽ في ذلؾ التفاخر زلتو يتبلءـ مع عمو ذات الشاعرمكانتو ومن
 والتباىي. 

 لذاتي لمفرزدق بضمير ياء المتكممالفخر ا 

الشاعر لكثير مف االدوات وااللفاظ والضمائر لتفريغ ما يحممو مف  فقد يمجأ 
الفخر وما يقابمو, والسمبية  باإليجابيةاـ سمبية واقصد  إيجابيةشحنات سواء أكانت 

اليجاء وما يقابمو, لذا نجد الشاعر في كثير مف ابياتو حاوؿ اف يستعمؿ ياء المتكمـ 
ابراز ذاتو والفخر بيا, وىذا لتكوف لو قناة سميمة لمعبور مف خبلليا الى ما يريد مف 

 ) بحر الطويؿ(               ما وجدناه في بعض ابياتو التي قاؿ فييا:

                                                           
 .ٕٗٔ:ديواف جرير (ٔ)
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 وتعميِؽ رحمي ماشيًا غير راكِب        سيفي ساَؽ ُكؿِّ سمينةٍ بَضربي بِ 

 (ٔ)ود الجنائبِ نُ ي عُ منّ  لقد أنكرتْ        ـيحبُّ أُ     الذيف   أبينوىا    ولوال

خرا ذاتيا استطاع ف امتآلا قد منجدى يف الشعرييفتواذا ما انعمنا النظر في البي
لحمؿ مشاعره  التي وظفيا لتكوف خير وسيمةلمتكمـ ياء ا مف خبلؿ الشاعر اف يبثو
شاعر في قد بيف التبياف كرمو الذي اعتاد عميو العرب آنذاؾ, ف التي حاوؿ فييا

 ,جعمو مفتخرًا بيذا الفعؿما  (ٕ)ضيفيول ةنة السميقساؽ الناالبيت االوؿ انو قاـ بقطع 
قدميو ففي ويمضي ماشيًا عمى دونيا  مف سوؼ يحمؿ رحميا ةقاوانو بعد ذبحو لمن

 االفتخار. ىذا الباب مف الفخر قد وصؿ الفرزدؽ الى مرتبو دأب عمييا العرب في
بفضؿ ياء المتكمـ  وىنا برز الفخر بصورة جديدة تنـ عف صعود االنا عند الشاعر

  .عميو مقصده , ما سيؿفي البيتيف التي ألح في استعماليا وتكرارىا

وجوده في قبيمتو واىمو وما سوؼ  بأىميةومف دواعي الفخر اف يشير الشاعر 
 ) بحر الوافر(       ُيترؾ مف فراغ اذا ما حمت بو المنية ففي ىذا يقوؿ:

 إذا ما االمُر جّؿ عف العتاِب            أروني مف َيقوـُ لُكـ مقامي    

 (ٖ)بأيديُكـ عمّي مف التُّراِب           إلى مف تفزُعوَف إذا حثوتـُ    

اماـ قـو طالما حفيـ بكرمو مف  اقفا عمى منصة خطابوكأني بالشاعر و 
ليو مصيرىـ مف وغيرىا, مذكرىـ بما مضى وما سيؤوؿ ا عنيـ في المممات ودفاع

ف لياء , فكا(ٗ)عميويـ النوائب فمـ ينجدىـ غيره بعد اىالتكـ التراب بعده حينما تحؿ ب

                                                           
 .ٜٕديواف الفرزدؽ:   (ٔ)
 .ٓ٘ينظر: شرح ديواف الفرزدؽ:   (ٕ)
 .ٛٛديواف الفرزدؽ:  (ٖ)
 :ٜ٘ٔالفرزدؽ: ينظر: شرح ديواف  (ٗ)
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س المتمقي فقد كاف الخطاب أقوى نبرة واقصر وصوال, فكاف في نف المتكمـ وقٌع كبيرٌ 
إال انو  ,الشاعر االستغناء عف ياء المتكمـ في بعض المواضع في البيتيف بإمكاف

والعبارات اقؿ لتصؿ بصورة اسرع لآلخر, وكذلؾ اراد  اً اصر اف يكوف الكبلـ مكثف
والمكانة والعزة والرفعة الشاعر اف يفرغ ما في داخمو مف كـ كبير مف الرغبة بالفخر 

 مفاخره منذ بداية حياتو الى مماتو في بيتيف.  التي تدعوه الى تكثيؼ

ولـ يقؼ االعبلف عف كـر الشاعر والفخر بما كاف لو ولقبيمتو في عرض 
 انما اراد في بعض االبيات الحديث عف الجزئيات شامؿ لعطاءاتو

 () بحر الرجز                                      فنجده يقوؿ: 

 إني ابف حماِؿ المئيَف غالِب,          قطعُت عرَض الدّو غير راكِب  

 (ٔ)ىنا بغير صاحِب             والُمغرِز الرفِد بكٌؼ الجالِب دوغمرَة ال  

مع ياء المتكمـ تعطي لمشاعر  ف التقاء إف المشبيو بالفعؿمما الشؾ فيو أف 
قوة اكبر ولممتمقي فسحة مناسبة لتقبؿ ما سوؼ يعمف عنو الشاعر, كما واف لمفخر 

كرارىا عمى كثيرة يتوسؿ بيا الشاعر لتحقيؽ رغباتو المتوخاة, فذكر التفاصيؿ وت اً طرق
احدى تمؾ الطرؽ التي انماز بيا الشاعر, فكونو  ىي جمعالناس في كؿ مناسبة و 

ية عف اصحابيا كاف ال يتوانى عف دفع الدّ  الذي ُعرؼ بالكـر والعطاء إذ غالٍب ل شببلً 
مسافة كبيرة مف  وقطعجعمو اماـ نفسو وذاتو في مقاـ مميز, فضبل عف  الضعفاء

االرض الممساء عمى قدمية حتى يثبت كرمو ليصؿ العطاء الى الفقراء مف الناس 
قؽ فخر الشاعر بفضؿ ما استعممو مف , فقد تحليكوف صورة مماثمو لوالده غالب
 .رضاء حقيقي لذاتو العطشىإأدوات وضمائر وصمت بو الى 

                                                           
 .ٕٛديواف الفرزدؽ :  (ٔ)
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مقاؿ يزىو بنفسو ويمتدحيا في كؿ  أف وليس بغريب عمى شاعر مثؿ الفرزدؽ 
 ) بحر البسيط(  البيتيف الذي يقوؿ فييما: ومقاـ, وىذا ما وجد في ترجمة

 إذا تبلقت ُعرى ضفٍر وأحقابِ    يا وقَع ىبل  سألِت القـو ما حسبي    

 (ٔ)ركاُبُيـ غَير أنقاٍء وأْصبَلبِ        , إذ ال َزاَد يحمُمُو      إنِّي أنا الزادُ 

, مف االخريف مسبقا فالشاعر ىنا يطمب عرض سؤاال انكاريا ىو اعمـ بجوابو 
ممف ىا الفخر بذاتو والزىو بأعمالو الى القـو إال انو اراد اف يوصؿ رسالة ممؤ 

بعد اف فخر بكـر قومو في السنيف المجدبة يمتفت  انو ,يسمعوف كبلمو ويروف مقامو
مطاياىـ مف ما يكفييـ مف  ؿ انو الطعاـ في الوقت الذي تخموويقو متفاخرًا لنفسو 
ي فائدة, فياء المتكمـ ت ىزيمة ال تقوى عمى العمؿ وغير ذ؛ لكونيا اصبح(ٕ)غذاء

ة كانت اوسع مسافة وامتدادا لموصوؿ برسالة صر بيا شخصيتو الكبير التي اخت
الشاعر الى ابعد نقطة ىو يتخيميا, والوعاء الذي يغرؼ منو الغرور والكبرياء الذي 

 طالما اتخذه الشاعر لتكوف لو مطية يعبر بيا الى ارىاصاتو ومشاعره.

واف الفرزدؽ والتي يبيات الشعرية التي وردت في دفبعد أف تجولنا في ثنايا األ 
ا جميع سواقع الشاعر وىويتو الشخصية وما كاف يصبو اليو مف فخر ممتم ترجمت

أىمو وقبيمتو, فنجده قد ماؿ  بأسماءفضبل عف التصاقو  ,ضمائرما يؤىمو لذلؾ مف 
طعية كبلـ الشاعر فيما التي تحيمنا الى ق الى ياء المتكمـ في كثير مف المواضع

ف حاوؿ فييا الشاعر أنبيا فخرا ذاتيا مميزا, التي وجدنا بجاو  خبار,يقولو مف أقواؿ وأ
 بيا عف اآلخريف. أختمؼ يطمؽ العناف لمسيؿ اليائؿ مف اعتزازه بذاتو وأنويتو التي

 ذاتي عند جرير بضمير ياء المتكممالفخر ال 

                                                           
 .ٖٔديواف الفرزدؽ:  (ٔ)
 .ٙ٘ينظر شرح ديواف الفرزدؽ: (ٕ)



 ثاني..............الفصل الالفخر الذاتي.......... ولالمبحث األ
 

 
110 

الييا جرير لتكوف لو  ـ حكرا عمى شاعر دوف آخر, فقد لجألـ تكف ياء المتكم 
الشعور  خير وسيمة يبث مف خبلليا ما يخالج نفسو مف فخر وشعور بالتعالي ىذا

عياء جراء ما يقابمو مف فخر لشعراء افتخروا بما لدييـ الذي ربما سبب لو بعض األ
ف يصؿ تحدث فييا القاصي والداني, إال إف الشاعر جرير يحاوؿ أ مف عناصر

ؼ المنتصر في ىذا المجاؿ الوعر, والنجاح في الوقوؼ موقبنفسو الى شاطئ الزىو 
بيات يتوسؿ بضمير ياء المتكمـ لتكوف لو مركبا مناسبا لذلؾ, مذا نجده في بعض األف

 ) بحر الكامؿ(                                        ففي بعض ابياتو يقوؿ: 

 ال طبعًا وال مبيورافإذا ىززُت قطعُت ُكؿ  ضريبٍة             ومضيُت   

 الَقيَت ُمطمَع اِلجباِؿ وُعورا   إّني إذا ُمضٌر عمّي َتحّدبْت,           

 (ٔ)بحرًا يمّد مف  البحور بحورا      مدْت بحورىـُ فمسَت بقاطٍع             

ذا انعمنا النظر في ابيات  فينا  ,الشاعر نجده قد نوع في أدوات الفخر وا 
ليؤكد بيا الفخر, فضبل عف إف الياء  في)إني( المسندة الى )إّف(المتكمـ  استعمؿ ياء

بياء المتكمـ  باإلتيافالشاعر  يا عمى الضمائر االخرى, ولـ يكتؼِ ليا ميزتيا في تقدم
نما سبقيا بتاء الفاعؿ في)ىززُت( و)قطعُت( و)مضيُت( التي زادت مف انتباه  فقط, وا 
المتمقي, فكؿ ىذه الضمائر ما ىي اال جرس انذار يدؽ بيا سمع المتمقي ليحدث 
صدمة تساعده لمبقاء طويبل اماميا مبيورا مستمتعا, فضبل عف سعادة الشاعر في 

فنجد الشاعر يفخر بتفوقو بحمؿ السيؼ والضرب بو ويفخر  ارساليا وبثيا لممتمقي,
ايضًا بانتمائو الى قبيمة مضر القبيمة التي ينتمي الييا اشراؼ العرب, إذ انو يصؼ 
انتمائو الييـ كامتداد البحر في كثرتيـ وقوتيـ, ولعؿ الشاعر قد أظير فخره بأسناده 

ر ما ىو إال بو الشاعر مف فخ ياء المتكمـ الى نوف التوكيد التي تبيف اف ما جاء

                                                           
 .ٕٕٗ-ٖٕٕديواف جرير:   (ٔ)
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ذ عّبر عف ذلؾ بأسناد تاء الفاعؿ لمفعؿ الماضي حتى يصؿ تعالؽ القوؿ لمفعؿ, إ
 الى مبتغاه.

ولـ تتوقؼ رغبة الشاعر بالمنافسة في الفخر فقد أصبحت في عصرىـ محورًا   
 ) بحر الكامؿ(                 إلثبات الوجود فنراه يكثر مف الفخر فيقوؿ:

 ي امُرٌؤ يبني لّي الَمجَد الَباْف ,         أنُدُب مجدًا غير مجِد ثُنيافإنّ 

 (ٔ)ِمّنا أبو قيٍس ومّنا الحوطاْف ,            وابف ُزىيٍر ُمعممًا والَعمَراف 

لقد تكرر فخر الشاعر باستعماؿ ياء المتكمـ؛ لما ليا اىمية في نفس الشاعر  
اره في القصيدة, فقد جعؿ ورودىا في البيت في تعويضيا عف اسمو الذي لـ يرد تكر 

يواجس الشاعر؛ ليبف وف التوكيد وىذا لربما لو عبلقة بباتصاليا بن االشعري مرتبط
لمعياف, وىذا يعطي صورة ببلغية جميمة لمقصيدة,  ااف كؿ ما يريد اف يفخر بو مؤكد

فنجده يفخر بانو مف خبلؿ مسيرتو الشعرية قد صنع لو مجدًا عريقا يضاىي اقرانو, 
سادات  والمبلحظ اف الشاعر بعد اف تعرض لفخره الذاتي ينتقؿ ليفخر باآلخر وىـ

مّنا الحوطاْف ,            النتمائو إلييـ فيقوؿ)ِمّنا أبو قيٍس و قومو, إذ انو يشعر بالفخر 
وابف ُزىيٍر ُمعممًا والَعمَراف( فيو بيذا يحقؽ فخره باالتكاء عمى ياء المتكمـ لتصبح لو 

 خير عوف في مسيرة الفخر.

ضمار الشعر فنجده يتألؽ في غرض مولـ يتوقؼ طموح جرير في التفوؽ في  
 ) بحر الطويؿ(                                           الفخر إذ يقوؿ:

ّني  إذا َغّرىـ ذو اِلمرجِؿ الُمتجخ ؼُ           لتبتزُّ الُمُموَؾ َفواِرسي, وا 

ألـ تَر تيـٌ كيؼ يرمي مجاشعًا          شديُد حباِؿ المنجنيقيف مقذؼُ 
(ٔ) 

                                                           
 .ٚٛٗديواف جرير:   (ٔ)
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ولعؿ الشاعر قد اختار اعمى اليـر في المجتمع)المموؾ( ليرضي غروره في  
انفؾ يبلصقو متكمـ ممثبل لو وما وبينيـ, إذ جعؿ ضمير ال التفاخر, ويوازف بيف ذاتو

بنوف التوكيد, فيو يحرص عمى اف يكوف في مستوى العمو والرفعة, فيفخر باف 
فرساف قبيمتو تبتز المموؾ المتكبريف, ليظير ما لفوارسو مف شجاعة التي تمكنيـ مف 

يو يذكر تيـ بأخذ مجابية المموؾ, وانو يسأؿ بني تيـ كيؼ تعرض لقـو الفرزدؽ ف
الِعضة مف بني مجاشع, ومف خبلؿ مزج ياء المتكمـ بنوف التوكيد يحقؽ الشاعر 

 فخره عمى خصومو.

لمتكمـ بشكؿ مكثؼ ونجد الشاعر في بعض ابياتو يميؿ الى استعماؿ ياء ا 
 ) بحر البسيط( خر, وىذا ما حدث في االبيات التي يقوؿ فييا:في فخره عمى اآل

 نكبًل لُمستصعِب الشيطاف عتريسِ      إني ُجعمُت فما ُترجى ُمقاسرتي       

 إني امُرٌؤ مف ِنزاٍر في أُرومتيـ          مُستحِصٌد أَجمي فيِيـ َوعّريِسي

 (ٕ)نوَر الُيدى وعريف العّز ذي الخيسِ     ال تفخرّف عمى قوـٍ عرفَت ليـ           

لى قبيمتو االـ او بقربو لسادة القبيمة لكونو ا بانتمائومطالما كاف فخر جرير ف 
الى نسب يفتخر بو, فقد جاء في ىذه االبيات بتكرار  الفتقارهفرع مف ىذه الشجرة 

ضمير المتكمـ)الياء( واف التكرار في ىذا المجاؿ ىو تأكيد عمى العمؿ وترجمة لما 
دتو الى عايحممو الشاعر مف غصة تموج في خافقو, فضبًل عف إنو اسند الضمير ك

 د افتخر الشاعر بأنو مف بني نزار,ما يقولو حقيقي, فق حرؼ التوكيد ليبيف اف كؿ
ويؤكد انو ال يزيد عميو مف يفخر النيـ كاألسود في العريف, فالشاعر مف خبلؿ 

                                                                                                                                                                      
 .ٜٕٛ: ) ـ . ف ( (ٔ)
 .ٕٔ٘:ديواف جرير (ٕ)
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الطاقات الكامنة في داخمو وترجميا  ؿِّ عف كُ استعمالو لضمير ياء المتكمـ عّبر 
 لكممات يرّد بيا عمى مف يناقضو او يياجيو.  

 الفاعل تاءلفخر عند الفرزدق بضمير ا 

وأخص بالذكر البارزيف  عروؼ عف الشعراء في العصور المنصرمةمإف ال 
دائما  يمتجؤوفمنيـ والذيف تميزوا مف خبلؿ اعماليـ الشعرية بحب الذات وسمو االنا 

ر عّما في داخميـ بّ كف اف يعمالى ما يزيد مف ارتقائيـ وتميزىـ, وكذلؾ توظيؼ ما ي
في ساحة الشعر مترجما ما يريد اف يعرفو المتمقي مف مكانة رفيعة  مف حب الظيور
 يعتمييا الشاعر.

ئر لموصوؿ الى ستعانة بالضمافمف األساليب التي يطرقيا الشاعر ىو اإل
صر لموصوؿ الى اليدؼ, ومف تمؾ قدوات األسرع والقنوات األمبتغاه؛ لكونيا األ

دوات ىي تاء الفاعؿ التي تكثؼ شخصية الشاعر في الكبلـ, إذ يقوؿ النحاة عنيا األ
ما يزيد مف  ,(ٔ)(وأدليا عمى معناه( باإلنسافألصقيا  ألنو)أنو أعرؼ المعارؼ, )

  ركوف الشاعر ليا واالستعانة بيا.

 )التاء( الداؿ عمى الفاعؿ لـ يأتِ الضمير المتصؿ فمما ال شؾ فيو أو 
نما جاء بو ليشغؿ وظيفة داللية تجسد الظاىرة  توظيفو مف قبؿ الشاعر اعتباطًا وا 
االسموبية التي أرادىا الشاعر, واف الضمير المتصؿ التاء لو وقع في تنبيو السامع, 

الصوتي, فقد شكؿ حرؼ التاء الزمة إيقاعية وشكؿ مف  لئليقاع اً إذ اف لمتاء تكثيف

                                                           
 .ٚ٘ٔـ:ٜٜٛٔمصر,  سموب بيف المعاصرة والتراث, احمد درويش, دار غريب لمطباعة والنشر,دراسة األ (ٔ)
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بضمير  لئلتيافإف  يـبعض, ويرى (ٔ)أشكاؿ النغـ المحوري الذي يخمؽ جوًا ممتعاً 
    . (ٕ)خر فتقدـ ذاتؾ لوبيا, عندما يجيمؾ أو يتجاىمؾ اآل التاء مواضع تستخدـ

ا يميزه عمف سواه مف شاعر في كؿ العصور اف يبني لو صرحاستطاع الوقد  
الشعراء, والشؾ اف لشعراء الفخر نصيب في ذلؾ, واف ما يساعدىـ في الوصوؿ الى 

واالدوات التي تساعد عمى سرعة وصوؿ الغاية مف  باأللفاظغاياتيـ ىو االنتقاؿ 
االبيات الشعرية المحممة بكـ مف الرسائؿ التي اثقمت ذات الشاعر ويريد اف يفرغيا 

تنجد بكؿ ما سخرى ويستنطؽ أخر لدى المتمقي, فنجده يوظؼ أداة ويفي الجانب اال
يمكنو مف ذلؾ, وىنا نجد اف الشاعر قد ماؿ الى الضمير الذي اخذ محتوى اسمو 

الذي اتخذىا الشاعر شراعا ليصؿ بسفينة فخره الى   في الجممة, وىو )تاء الفاعؿ(
 شاطئ المجد, فقد يجدىا اقصر طريؽ لذلؾ.

لكوف الشاعر اف يبعد الممؿ والرتابة عف السامع في ذكر اسمو او  ولربما اراد 
ونجد الشاعر في بعض نجده يبتعد عف تكرار ذكر اسمو فالمعّرؼ ال يعّرؼ 

 المواضع الشعرية يحاوؿ اف يفخر بذاتو ويميزىا مف خبلؿ التيديد او بياف ما
 ر الطويؿ() بح يستطيع فعمو باآلخر فنجده يقو                         

 وُكنُت إذا ما الُنوُؾ ساَؽ قبيمٌة           إلّي مع الحيِف الُمغيِّب لمرشدِ 

 (ٖ)ـ  ِمرداٌة قوـٍ بيا أرديمتْ      جماجميُ ط  الن ابحيف وحَ  ؤوَس شدخُت رُ 

                                                           
ينظر: ثنائية الضمير الغائب والمخاطب وأثرىا في استحضار السيرة النبوية الشريفة دراسة في البلمية  (ٔ)

ـ:  ٕ٘ٔٓ, المجمد/ أ , لعاـ ٗٗالشقراطسية, بمقاسـ رحموف, جامعة تبسة ,الجزائر, مجمة العمـو االنسانية, عدد/
ٕٜٖ-ٕٜٚ. 

 .ٛ٘ٔ: لمعاصرة والتراث, احمد درويشدراسة االسموب بيف اينظر:  (ٕ)
 .ٜ٘ٔديواف الفرزدؽ:   (ٖ)
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فالشاعر نجده في ىذيف البيتيف عصبي المزاج وقد وقؼ ميددا لمف يحاوؿ  
ال يكوف ىنالؾ مف يفعؿ ذلؾ إال اف الشاعر تعمد  اف ينتقص مف قدره او قبيمتو وقد

ليجة التيديد مستعينا بالماضي مف االفعاؿ ممصقا بو تاء الفاعؿ التي اختزلت اسمو 
فُيريو الموت مف خبلؿ ضربة  كؿ احمؽ مف القبائؿ وعنوانو كفارس غيور ال يياب

 .(ٔ)بلـ وغيرهمتفاخرًا بذلؾ ذاتيًا بتصديو الى مف يحاوؿ النيؿ منو بالك برأسو

ال ينفؾ الشاعر يردد ويكرر مفاخره تارة بذكر ما قاـ بو وتارة اخرى بذكر  
 ) بحر الكامؿ(                      الكممة عينيا في متف الكبلـ, فنجده يقوؿ:

 وافخر فإف لؾ المكاـر وااللى          رفعوا مآثر مجدىا مذكور

ذا فخرُت َفخرُت َغير ُمكذٍب          (ٕ)ولّي الُعمى وِكريُميا الماثورُ      وا 

( يبّيف مدى رغبة فخرُت َفخرتُ اليو الشاعر مف ذكر لفظة) فالتكرار الذي لجأ 
الشاعر في تبياف ما يشعر بو مف رغبة ممحة في تصديؽ ما يقولو مف افعاؿ قاـ بيا 
 مف جية, وما يعانيو مف كبت يحاوؿ الخروج منو في افراز ما في داخمو مف سيؿ
كبير مف حب الذات وبروز االنا لديو, وفي كمتا الكممتيف نجد الشاعر قد استعاف 

 كبلمو فخرج متبلئما مع الحالة النفسية التي يعيشيا.بتاء الفاعؿ التي نسج بيا 

مزاياه وصفاتو مفتخرا بيا مف غيره ومحاوال اف يمؤل ذاتو  اً ذكر الشاعر  يزاؿ وال 
 ) بحر الطويؿ(         المتعطشة وانويتو المتعالية, فيقوؿ في بعض قصائده:

 يعُض عمى الناِر الذيف يمونيا,            إذا كاف ثوب الكمب منيا جحيميا  

 (ٔ)فّر َصميُمياجعمُت لحاؼ القر لممبتغي القرى,        بضربِة  ساٍؽ  قد  أُ 

                                                           
 .ٖٓٓ -ٜٜٕينظر: شرح ديواف الفرزدؽ :  (ٔ)
 .ٕٓٙديواف الفرزدؽ:   (ٕ)
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وىنػػػػػا قػػػػػد يبػػػػػرز الفخػػػػػر الػػػػػذاتي بصػػػػػورة اكبػػػػػر مػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػتعماؿ الشػػػػػاعر  
لكممػػة)جعمُت( التػػػي تػػػدؿ عمػػػى مػػػف لػػػو القػػػدرة بالصػػػيرورة وجعػػػؿ االمػػػور فيمػػػا يريػػػد اف 
تكوف, فاختيػار الشػاعر ليػذه الكممػة تجعػؿ منػو قػادرا متمكنػا, ثػـ نجػد اف التصػاؽ تػاء 

في وصوؿ انوية الشػاعر الػى مراحػؿ عميػا  لو أثٌر بارزٌ  اعؿ مباشرة بفعؿ الصيرورةالف
أراد  حيػػواف الػػذيفػػي الػػدرجات, فػػالكـر الػػذي اكتسػػبو مػػف اجػػداده واسػػبلفو وصػػؿ الػػى ال

  لمعابريف والتائييف في الصحراء. اف يموذ بناره التي ىي ممجأ

إذ انو بعد اف  ,ما يتمتع بو مف كـري ىذيف البيتيف ولقد بيف الشاعر ف
حاؿ ليمة الشتاء الباردة التي يعض فييا الشخص اناممو مف البرد وىو يوقد يوصؼ 

النار واف الكمب يقترب مف النار حتى تميـ النار جمده, يبرز ىنا الفخر الذاتي الذي 
نو الشاعر عندما اكـر الضيؼ في تمؾ الميمة الشديدة البرودة بالطعاـ الذي اعده لو بيّ 

ىو , فيذا الكـر (ٕ)ؽ ناقتو حتى يتمكف مف ذبحيامف ضربة سيفو الذي قطع بو سا
  .ما ورثو مف والده غالب الذي ُعرؼ بكرمو

في مفاخرتو  (تاء الفاعؿ)الى  وقد يبلحظ اف ىنالؾ اسبابا في لجوء الشاعر 
مف  والتعبير عف ذاتو في االبيات المذكورة انيا)تاء الفاعؿ( تأتي مع الفعؿ الماضي

فانو يراد منو  ,في احداثو اً الماضي ثابت الفعؿ دوف غيره مف االفعاؿ, وبعيدا عف كوف
ر بيا السامع بيف الفينة واالخرى, التي يحاوؿ اف يذكّ  الماضية سردا لسيرتو الذاتية

القبائؿ, وبيذا اجده قد ناؿ والتي تحكي قصصا عف كرمو وقوتو وعطائو ومنزلتو بيف 
  وظيفو لضمير تاء الفاعؿ ووصولو الى مبتغاه. مف ذلؾ في ت مراده

 لذاتي عند جرير بضمير تاء الفاعلالفخر ا 

                                                                                                                                                                      
 .ٗٚ٘ -ٖٚ٘: ) ـ . ف (  (ٔ)
 .ٚٚٗ-ٙٚٗينظر : شرح ديواف الفرزدؽ:   (ٕ)
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وقد ال يختمؼ جرير عمف سبقو او جايمو في حبو لذاتو ومحاولة التوغؿ في 
فرض االنا لديو والعرض عّما يجوب في ذاتو مف تسمؽ لموصوؿ الى اعالي 

كثيرة مف الممكف سمكيا لموصوؿ المقامات في المجتمع, وكذلؾ فاف ىنالؾ سبؿ 
الى افراز ما يختزنو الشاعر مف حب الظيور او ما نطمؽ عميو التفاخر ومحاولة 
ابراز ما لديو مف ميزات قد ال يمتمكيا اآلخر, ومف تمؾ السبؿ ىو االستعانة بتاء 

 -وأخص بالذكر-ربو ا الشاعر مف أقصر الطرؽ لتحقيؽ مآالفاعؿ التي يعدى
 الفخر الذاتي.

واذا ما فتشنا في ديواف الشاعر جرير نجده يكاد ال يخمو مف ىذا الضمير  
الذي مؤل قصائده, فقد يجده الشاعر خير وسيمو لتكثيؼ شخصيتو مف خبلؿ 

 حرؼ واحد, وىذا ما وجدناه في اغمب ابياتو الشعرية التي يقوؿ في بعضيا:

 ) بحر الطويؿ(                                                         

 َجعمُت عمى أنفاِس َتغِمَب ُغمٌة             شديدًا عمى ِجمِد األنوِؼ اِغتَصاُبيا   

ـُ   بيف  الّظالميَف  َعذاُبيا  (ٔ)وأْوقْدُت ناري بالَحدِيد فأْصبحْت            ُيقس 

يرسـ , إذ أخذ ر عف فخره الذاتينيا تعبّ ال ات ألواف الفخر عند الشاعر, إتعدد 
ما تحممو تاء بساط )تاء الفاعؿ( مفتخرا لعممو بيظير بيا, فينا جاء عمى  لو اشكاال

سـ الشخصية مقي لما يدؿ عميو ىذا االختصار بألممت تنبيوالفاعؿ مف فاعمية وقوة 
مع االتصاؿ السريع بالفعؿ)جعؿ( الذي لو داللة كبيرة في ابراز قوة القوؿ والتمكيف, 

مكانو ميمة في  لتاء الفاعؿ اصحاب الشأف ولىفقد أ ذاوليوكذلؾ الفعؿ)أوقد( 
العربية, فنجده يفتخر عمى االخطؿ بأنو سوؼ يحبس انفاسيـ وال يمكف الحد اف 

عمييـ نار غضبو التي تحرقيـ والذيف يدافعوف عنيـ,  وانو سوؼ يصبّ  ,ينجو منو
                                                           

 .ٓ٘ديواف جرير:  (ٔ)
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يف انو عمى حركة يببالفعؿ الذي  المرتبطةفقد اجاد الشاعر في اتخاذه تاء الفاعؿ 
 .دائمة وغير ساكنة أو قاصرة

النصر لكؿ مف ُيجيد حراز ال ويبقى النزاؿ قائما مع أقراف جرير مف الشعراء 
قوى صور الفخر, وىذا ما عمؿ عميو الشاعر في ىذيف البيتيف الذي في تحقيؽ ا
 ) بحر الكامؿ(                                              يقوؿ فييما:

ـُ الُمقنعُ      أْعَددُت  لمّشعراء كأسًا  ُمرًة            عندي ,  ُمخالُطيا السِّما

 (ٔ)ىبّل َنياُىـ تسعٌة قتمُتُيـ ,              أْو أربُعوَف حدوُتيـ فاسَتجمُعوا

باعث التنافس يجعؿ مف الشاعر يييـ بالصور, ويبمغ في استعماؿ  بلشؾ افف
تي تيسر لو ذلؾ, واذا ما انعمنا النظر في تاء الفاعؿ المفردات فضبل عف االدوات ال

التي اختزلت شخصية الشاعر نجدىا عممت عمى تسريع اعداد الكأس المّر الذي 
( وىذا ما يجعمو أربُعوَف حدوُتيـاراده الشاعر, وكذلؾ في حدوه لؤلربعيف حينما قاؿ)

تبلعبو بالمفردات  ُيجيد في استعماؿ الفخر الذاتي, وما تمكنو منو إال بفضؿ
مستساغة لدى المتمقي, فضبل عف انيا قناة  ةسيملتكوف  الكبلـ ياؽوتنسيقيا في س

 ا تخالجو ذاتو مف فخر.مّ عيبوح مف خبلليا الشاعر 

وتستمر مفاخرة جرير وزىوه بنفسو عمى االخريف بما يحممو مف صفات 
المرة يتفاخر بتفوقو وميزات سواء أكانت موجودة فعبل أـ ىي مف نسج خيالو, وىذه 

 ) بحر البسيط(                                                          عمى الرماة في صيدىـ قائبل:

 قبؿ  الرماة بسيـٍ غير محروـِ      قد كنُت أصطاُد إذ ريش القداح بيا        

ـُ! قد طاؿ إنذاري عمى طرٍؽ          وعند زائدة الكمبي تقديم  ييا تي

                                                           
 .ٜٕٙديواف جرير:   (ٔ)
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: ال تدنوا فمز كـ  إذ قمُت ل        (ٔ)مف قاطٍع طبؽ االعناِؽ مسموـِ            متيـِ

تاء الفاعؿ ليحؿ  الضمير د الفخر باستعمالوف يجسّ أ الشاعر وىنا استطاع 
مف خاصية داللية, إذ اف الضمير الخاص بالمتكمـ لو فضؿ  محؿ االسـ؛ لما لو

الف  ,لنفسو الخصوصيةفو الشاعر ليأخذ ىذه  وظلتقدـ عمى الضمائر الباقية, فقد ا
فيو  المتكمـ, فقد فخر الشاعر بشجاعتو وقوتو بو لمتعبير عف ذات يأتيالضمير 

 ينذر بني تيـ وييجوىـ.

وقد تتعالى ذات الشاعر لتصؿ الى ما ال يستوعبو الواقع, فنجده ُيسيب في  
 ذىب اليو الشاعر فيذكر صنائعو السابقة وما سوؼ تكوف بالخصـ, وىذا ما 

 ) بحر الطويؿ(                            :البيتيف الذي يقوؿ فييما

 , والفرزدُؽ ُلعبٌة ,         عميو وَشاَحا ُكر ٍج  وَجبلِجُمولَبِسُت أداتي

 (ٕ)أعدوا مع الحمي المبلب , فإنما        جريٌر لكـ بعٌؿ وأنتـ حبلئمو 

العربية المرتبة االولى لضمائر المتكمـ مما اعطى اصحاب الشأف في فقد  
فيفخر  في االستعماؿ جعميا كسبلح يفخر بو الشاعر لما تحويو مف خصوصيو

وقد اخذت مكاف االسـ الصريح الذي يحاوؿ عمى خصومو  االشاعر مف خبللي
اـ يجعؿ في البيت االوؿ مقامو كمقالشاعر اف يقوؿ اف المعرؼ ال يعرؼ, ونجده 

أنو, فينا قد عطاه صوره الدمية ليصغر مف شالذي ا صدارة عمى الفرزدؽالتاء لو ال
 جاد الشاعر في استخدامو لمضمائر.ا

فبعد ىذا العرض السريع لمفخر الذاتي لكبل الشاعريف وما استعمبله مف أدوات  
فريغ شحنات الفخر بالنفس أماـ اآلخر, يستطيع ساعدتيما عمى بث روح الزىو وت

                                                           
  .ٕٜٖديواف جرير:  (ٔ)
   .ٖٛٛ:  ) ـ . ف ((ٕ)
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مف خبلؿ موازنة بسيطة لما اقدـ عميو الشاعراف مف استعماؿ لتمؾ ف يتممس الباحث أ
 االدوات ومدى النجاح الذي حصداه في سبيؿ ذلؾ.

الدوات الفخر التي تزيد مف عمو  ال شؾ فيو اف الشاعريف قد تعّرضا مماف 
دا عف وىي الضمائر التي تعوض عف االسماء, فيؤتى بيا لبلختصار وابتعا اشأنيم

الذاتي, فمف الشاعريف في الفخر  , فقد خاض كبلجاء عند اىؿ المغةكما لتكرار ا
مف خبلؿ ما  ايتبيف انيم ىمااتت بيا قريحفاض بلؿ ما قدمناه مف نماذج شعريةخ

ا االفصاح عنيا اف بو مف عواطؼ جياشة أراديشعر  ه مف فخر ما ىو اال ما كاناقّدما
يجوؿ في خاطره  عّما كاففنجد الفرزدؽ قد عبر  ,فا ما كانا يخفيافترجمت اشعارىم

النو تتوفر فيو كؿ الصفات التي يتمناىا االنساف مف  ؛شموخ واعتزاز بالنفس مف
إال انو لـ يكف معتمدا في فخره عمى لعمياء,الشريؼ الذي يسمو بصاحبو في االنسب 

صاحبو  عمى العكس مف ,فقد حاوؿ أف يجد لو بدائؿ أخرى ,ذاتو كشاعريتو مثبلً 
خصومو  كؿِّ ل توواجيم بسبب لذاتي كاف أعمى مرتبة مف الفرزدؽ؛جرير فاف فخره ا

بفخره بشاعريتو التي كانت السبلح الذي يصرع بو اآلخريف, فينا يرى الباحث تفوؽ 
الشاعر جرير في الفخر الذاتي عمى خصمو الفرزدؽ لما يحممو جرير مف قوة شعرية 
اشاد بيا خصمو وتمنى اف يمتمؾ االبيات التي جاء بيا جرير , إذ امتمؾ افضؿ بيت 

ما أفاضت بو قريحة الشاعريف مف خبلؿ ما تممسناه م, و في المدح واليجاء وغيرىا
    .جرير عمى كفة الفرزدؽالغمبة لنجد في ىذا المجاؿ وىو الفخر الذاتي رجحت كفة 
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 الفخر اأُلسريالمبحث الثاني: 

وترعرع في كنف ُأسرة ما جعمنا نفتخر  ا نمانّ فرد مِ ن كل مور أمن حتميات األ 
جعل من  أوصاف وخصال حميدة, فالعربي بو من وصفتبما ُيقال عنيا, أو بما 

 عن انيا تمسك بيا العباد, فضلً أسرتو سراطًا مستقيما يدخمو جنة الحياة التي طالما 
ذا نجد الشعراء كثيرا ما تغنوا مفتخرين يىا من المخاطر, ولالذي يحمي أبناء السور
 الفخر لمتفاخر بيا.  ذ انيم شغموا مساحات واسعة من خلل شعر, إىمبُأسر 

ما ينطبق عميو المعنى الشامل  ))ق لمفيوم الفخر فعّده كلتطرّ  وىناك من 
يتجو الى الواقع ويأخذ في لمشعر فإن خصوصيتو تأتي من عممية االستبطان الذي 

تحقيقو لنفسو إن لم  داخل ويصور ما يود المبدعتشكل البيئة االجتماعية من ال
إذ إن الشاعر يستطيع من خلل ما  (ٔ)(يستطع عمًل حاول الظيور باستطاعتو قواًل(

ظاىرة قولية  )يتغنى بو من فخر ان يقنع المتمقي بما يريد, اال ان القول بالفخر)
مة بحتمية التجاوب و ى الشعر الموروث وتفخر بصورة المروءة وىي محكتتكئ عم

وىذا ما أثبتتو الشواىد الشعرية في  ,(ٕ)(الواعي لمدلوالتيا المقدسة في اعراف العرب(
 وين.ااكثر الدو 

ن المتتبع أل  صل الفخر يجده عبارة عن تاري  ُيسجل فيو مثثر ما جمعو وا 
جماعة, وما كانت  الفضائل تعود لشخص امء أكانت ىذه خر من فضائل سوااآل

نما كانت عمييا, فإذا نابعة عن فطرة العربي التي ُفطر  ىذه الفضائل مصطنعة وا 
 . (ٖ)جاء الكريم منيم بعطاء افتخر بو شعراء القبيمة وتغنوا بكرمو

                                                           
آداب الضيافة في الشعر العربي القديم, مرزوق بن صنيتان بن تنباك, حوليات كمية اآلداب , الحولية الثالثة  (ٔ)

 .ٕٚم: ٖٜٜٔشر العممي, جامعة الكويت ,نسالة السادسة والثمانون, مجمس العشر,الر 
 .ٕٚ) م . ن ( :  (ٕ)
 .   ٕٜ/ ٕم: ٜٓٗٔتاري  آداب العرب , مصطفى صادق الرافعي, مكتبة االيمان, مصر, ينظر:  (ٖ)
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اىي الذي يصدر من نوع من التب نوبإ اأُلسري وقد جاءت تعريفات لمفخر 
 باألحساببنفسو او ُأسرتو وكثير ما وجد الفخر عند الشعراء  الرجل إذ يتباىى

 .(ٔ)واالنساب فضًل عن فخرىم ببطوالت فرسانيم في الحروب وانتصاراتيم بيا

وكان لألسرة  في المدح, ك ممن استحسنوا في الفخر كل ما ُأستحسنوىنا 
التي حصمت والفضائل  براز الخصال الحميدةتوجو بإإذ ان الشاعر  في ذلك, اً نصيب

من النقاد  اً كثير  سرتو دون غيرىا ليفتخر بيا عمى من يريد, فضًل عن انعمييا أ
مل كل جّ اعطوا الشرعية الكاممة لمشاعر بان يُ  فكأنيم ,المبالغة في الفخر اجاز

لصفات التي , ولعل ابرز ا(ٕ)ليا ومفتخرًا بيا معظماالخصال التي يراىا في أسرتو 
العرب نماز بو إطالما سرتو ىو طابع الكرم الذي التفاخر بأحممت الشاعر عمى 

من العين مما جعل أبنائيم  ور ف وىم قريو ذبائح لمضيتقديميم ال خلل قديمًا من
 .(ٖ)بيم الشعراء يفخرون

ومدى تأثر الشاعرين  سري لدىألابع الفخر والبد لنا من وقفة عمى طا
سري, وىذا ما سيتبين من باب الفخر األ نِ يطرقا اجعميممما , باألسرةن الشاعري

  خلل اعطاء نماذج من اشعارىما.

بنائيا ثر في رة تتكون من افراد مميزين ليم األسن األوال يخفى عمى ذي لبٍّ إ
واشتيارىا, لذا كان لزاما عمى الباحث التطرق لمموضوع ضمن محاور عدة 

ن خلل ىذه العناصر ( ومادوالفخر باألخوال, والفخر باألجدمنيا)الفخر بالوالد, 
 سرة يستطيع القارئ تممس الفخر عند الشاعرين من خلل شعرييما.الميمة في األ

                                                           
م: ٕٜٜٔ, بيروت, ٔدبية في العصر الجاىمي , محمد عبد المنعم خفاجي, دار الجيل, طينظر: الحياة األ (ٔ)

ٖٖٔ. 
 ,ٜٕٔم: ٜٜٙٔ حمد بدوي, نيضة مصر لمطباعة والنشر,أحمد أدبي عند العرب, أُسس النقد األ ينظر: (ٕ)
 ,ٛٙم : ٜٓٙٔ, مصر, ٕٖينظر: العصر الجاىمي , شوقي ضيف , دار المعارف, ط (ٖ)
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 الفخر بالوالد عند الفرزدق

بيات الشعرية التي تغنى بيا الفرزدق بوالده وما كانت لو من ىي األكثيرة  
العربي, فكان مثثر ذاع صيتيا بين القبائل في أغمب ارجاء المعمورة ضمن المحيط 

لذكر والده نصيبا كبيرا في قصائده, فقد يكون ىذا الذكر منوطا بما يحاول ان 
أو ان يكون إعلما صريحا بما , و الشاعر نفسو من ىيبة وفخر وعموّ يحصل عمي

ا لبعض يتمتع بو الشاعر من ترابط أسري اعتاد عميو افاضل العرب, واذا ما تطرقن
  وان الفرزدق نتممس ىذا الفخر, فأنو يقول:ديتمك االبيات التي وجدت في 

 ) بحر الرجز(                                                                        

 َقطعُت َعرض الدوِّ َغير راكِب  المئيَن َغالِب            إني ابُن حمالِ 

 (ٔ)الرفَد بكفِّ الجالِب  والُمغرز     بغير صاحِب,       وغمرة الدىنا 

وكما اعتاد المتمقي من الشاعر ان يستعرض ما لو من قوة تارة في النسب  
خطاه في عممية فخره من خلل ذكره  والعمل, نجده في ىذه االبيات يخط وأخرى في

التي ُعرف بيا, واذا ما وقفنا قميل عند ىذا  نبيمةال بأعمالولوالده الذي طالما تغنى 
ما فيو من مشاعر  بثّ الفخر نجد ان الشاعر يتعضد بوالده ليكون لو وسيمة ناجعة لِ 

ىياجة لمبوح بما في داخمو من رغبة في حب الظيور والتميز, وان ما ذكره الشاعر 
بيا ما ىي اال  ل مشابو قامالتي قام بيا ابوه وما ردفو من اعما لألعمالمن تتابع 

, فكان االرتقاء الى مراتب عميا في المجتمع حب عّما تضيق بو نفسيتو من تنفيس
لذكر احد افراد االسرة أثر كبير لموصول الى الفخر الحقيقي الذي أراده الشاعر فذكر 

                                                           
 .ٕٛديوان الفرزدق:  (ٔ)
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الوالد الذي ُيعّد نقطة ارتكاز العائمة والمرآة الحقيقية ليا والواجية الواقية لمدفاع عنيا 
 الفخر لدى الشاعر.قق نجاحا في تحقيق عامل ح

ى وصفو ويكثف الشاعر في رّص مناقب والده بفخر كبير عمى المأل حت 
وىذا ما وجد في ابياتو  بصاحب نار الضيافة المميز الذي يميف الجائعين والخائفين,

 ) بحر الطويل(                              الشعرية التي قال في بعضيا:

 وقد خصرْت أيدييُم , ناُر غالبِ     ًا َيُقولوَن : ليتَيا      رأوا نار  إذا ما

 (ٔ)الى َناِر ضرَّاِب العراقيِب لم َيزْل        لو من ُذبابي سيفِو خيُر حالِب 

ّط انظار الجميع حوىنا يقوم الشاعر بمعادلة نار الضيافة باسم والده, ليكون م 
علميم بمكانتو ومن ثم مكانة الش اعر نفسو, وىذا ىو ما يؤول اليو ذكر الوالد وا 

ذا ما تتبعنا فخر الفرزدق مرات عدة,  ؛ وما دليل سموابأبيو نجده قد صرح كثيرًا بوا 
عن حفر ىذا االسم في  فضلً  ال لما يحممو ىذا الفخر من حقيقة ال تُنكر,إذلك 

ميزىا إذ نجده يفخر في البيت االول بنار ضيافة ابيو التي كان يُ  التاري , صفحات
 ى ليم نارٌ اءوقد أخذ البرد منيم مأخذًا فتتر  ,الذين يسيرون ليًل في الشتاء البارد

ونو من عممال لما يإىي نار غالب وما كان تمنييم ىذا  فيتمنون ان تكون ىذه النار
والده يستخدم طرف سيفو ليطعن بو النوق  بأنحسن ضيافة وكرم, ويتفاخر ايضًا 

 حسن الكرم  ال وىوأمن ذلك السيف مجدًا كبيرًا  عد لمضيف فيو يجنيالتي تُ 
 والضيافة.

                                                           
 .ٖٓديوان الفرزدق:  (ٔ)
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وقد نجد الشاعر يخرج عن أطر المفاخرة بالشخوص الى المفاخرة بالقبائل  
ن والعشائر, لتكون ساحة الفخر اوسع وأشمل, وىذا ما دلَّ عميو قولو في البيتي

 ) بحر الطويل(                                               التاليين:

 تُفاخُرني , وال لُيم مثُل غالبِ      ك ما لمفاخريَن َعشيرٌة    لعمرُ 

 (ٔ)فساَمى بو الجوزاَء بين الَكواكِب         نى بيتوُ حتى استقل َمكانُو  بَ 

إذ كان خير مثال لجده في  الجميعفبعد ان يصرح باالسم الصريح لوالده امام  
فرزدق فاخر بو العشائر العربية بما أبداه من كرم وشجاعة جعمت من ال, ف(ٕ)الكرم

, يحاول الشاعر ان يثبت لوالده االماكن يدق ناقوس الفخر بتمك القيم األصيمة
 المخصصة لعالي الشأن والمكانة لذا اختار االرض بيتا لو يتمتع باالستقللية التامة

  وازي مكانة النجوم في كبد السماء, وبيذا يكون قد حقق ما يريد. التي ت

لوضاعة والد خصمو فنجده  اً ظيار إ لمتفاخر بوالده قد يكون ولعل ما دفعو
 اذليركز عمى ىذه الناحية من الفخر, إذ إنو في مأمن من صدق كرم والده غالب 

, وىنا غالب لعدم وجود مثيل لوده لايجرأ أحد عمى مفاخرتو بو ال  بأننجده يفخر 
 سري بين الشعراء.التمييز األ يبرز

ويبقى الفرزدق متخذا اسم والده نبراسا لو في شق طريق الفخر عمى االخرين حتى 
 )بحر الطويل( بعد ان وافتو المنية, فممكرماء تاري  ال تمحوه السنون, فيو القائل:

                قرى مئٌة َضيفًا ولم يتكممِ      أال ىل عممُتم  ميِّتًا قبل غالٍب             
 يُجرُه من الُغرِم  الذي جرَّ والدَّمِ      أبي صاحُب القبِر الذي من يُعذ بو    

                                                           
 .ٖٙديوان الفرزدق:  (ٔ)
 ٖٗٔاالموي, شوقي ضيف :  ينظر: التطور والتجديد في الشعر  (ٕ)
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 (ٔ)من السيِف يسعى, أنُو غيُر ُمسّمِم      عمَم الساعي الى قبِر غالٍب,   وقد     

لقد افتخر الشاعر كثيرًا بابيو ولعل موضع الفخر ال يرتبط بشخصو فقط ,  
نما ىذا الذي اعتادت عميو القبائل قديما من ذكر محاسن الكريم  ذاعتيا بين وا  وا 

قوية آنذاك, فنجد الشاعر يفخر  علميةإكان وسيمة  ألنو؛ رالناس عن طريق الشع
في قبره فقد استعمل الفرزدق  ىو ميتتمفة فينا فخره بغالٍب و بيو ولكن بصورة مخأب

غالب, فقد جارة بقبر جير من طمب اإلن يُ أاىمية اتجاه قبر والده غالب وىي عادة ج
ن والده يدفع الديات عن الناس الضعفاء في إخرين بول عمى اآلافتخر في البيت األ

ما بل كدية وىو في عالم آخر, فنجد من اإل ائةمفي مماتو, فيا ىو يدفع محياه و 
عيف الحال كدية عن ابنو ما ىو بل لشخص ضئة من اإلافعمو الفرزدق من دفع م

وكان فخره بقبر ابيو  ليبقى اسم والده في سجل الكرام ومن خللو يعتمي الشاعر, الإ
 فضًل عن دفع الديات ملذًا لمخائفين. 

 الفخر بالوالد عند جرير

سرة فانو قد أخذ الصدارة في األن الوالد يعد عند العرب رأس اليرم في وبما إ    
جرى مع الشاعر  مسيرة الفخر لدى الشعراء وىذا ما ستعانة بو اثناء الخوض فيإلا

جرير حينما كان يواجو خصومو في التفاخر بأسرتو, عمى الرغم مما ُعرف عن والده 
العرب, إال ان الشاعر في بعض  سمات قد تكون مستنفرة عندوىي (ٕ)من ضعة 

خللو ما يريد ن يجّمل صورة شخص ما في سبيل البث من حيان يحاول أاأل
 علن عنو.اإل

                                                           
 .ٜٕ٘:ديوان الفرزدق (ٔ)
 ,مصر: مٔينظر: شرح ديوان جرير, محمد اسماعيل عبد اهلل الّصاوي, مطبعة الصاوي, ط  (ٕ)
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ذا ما قمبنا األ     ك ابياتا حاول الشاعر لشعرية في ديوان جرير نجد ان ىنابيات اوا 
 ) بحر الكامل(               ن يظير فييا صورة جميمة لوالده ومنيا قولو:أ

 ألبي الُفُضوُل عمى أبيَك ولم َتجْد           عمًا َبمغَت ِبَسعيِو أْعَمامي

 (ٔ)زحامي بجيدريك لن تستطيع             نا ابن زيد مناة بين فروعوفأ     

, ألقرانون يكون لو من الشأن ما كان الشك إن الشاعر عاش حياتو متمنينًا أ 
رتقي بيا منزلة الفخر, فضًل عن مناقب ي نو قضى صباه في كنف ُأسرة ال تمتمكإذ إ
ما تمنى فنجده  يمجأ متوسًل بأعلم  وِ عطِ نو من قبيمة كميب التي ىي االخرى لم تُ إ

؛ ولعل السبب في ذلك وكأنو استعمل التورية لغرض الفخر غير اسم والده)عطية(
لمجوء الى  يعود الفتقار ابيو لمقومات الفخر مثل الكرم والشجاعة وغيرىا, مما دعاه

ألبي فخر في البيت االول)و عن اسم والده الصريح, إذ نجده يطريق آخر يعوض في
رتبة والد ن والده يعمو عمى موا   بو ن يذكر اسم والده فيفخر( دون أالُفُضوُل عمى أبيكَ 

 خصمو لما يممكو من فضل.

تجاوز في ( إذ إنو فأنا ابن زيد مناةونراه يعود في البيت الثاني ليفخر ويقول) 
  سمسمة نسبو ابيو حتى وصل الى زيد بن مناة ليضعو بديًل عن والده الذي افتقر الى

عمى ان الشاعر  ما أوجده عند زيد بن مناة فأخذ يفاخر بيم من يخاصمو, وىذا يدل
سماء خفاء األ, لذا حاول إسرة لم تحمل مما يتفاخر بوكان يعيش في كنف أ

بعد في النسب اليو من والده لتكون ىي أ ون الى اسماءالصريحة أو استبداليا أو الرك
 خير وسيمة لمتفاخر.

                                                           
 .ٕٛٗديوان جرير:  (ٔ)
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ب ليجعمو في بعد من درجة األوسل ايضا بمن ىو أيت ونجد الشاعر ىذه المرة 
 البارزين ىذه الدرجة ليتمكن من الوقوف في ميدان التفاخر امام اقرانو من الشعراء

 ) بحر الكامل(                                                   فيقول:

 مضٌر أبي وأبو الُمُموِك, فيل لكم ,          يا خزر َتُغِمَب , من أٍب كأبينا  

 (ٔ)ىذا ابُن عّمي في ِدمشَق خميفًة              لو شئُت ساقُكُم إلّي قطينا 

فعمى الرغم من ان العرب اعتادت عمى الفخر بمحامد آبائيم والتغني بما 
من أمجاد إال إننا نلحظ إن الشاعر قد كرر توسمو بأسماء لغير اسم والده سجموه 

فيذا دليل عمى عدم امتلك ىذه الشخصية لمقومات الفخر الذي يجعميا من سادات 
( مضٌر أبي وأبو الُمُموكِ القوم الذين يتغنى بكرميم القوم ويفخرون بيم, فنراه يقول)

حتى يصل الى مضر الذي ىو من  فإنو يعود ليتخطى والده من حيث النسب
االعلم التي ال تحتاج الى تعريف لتكون لو حجة دامغة لمن يتفاخر عميو, فقد اعتاد 
الشاعر عمى ىذا االسموب وىو اليروب من ذكر اسم والده لمعرفة الناس بو, فضل 
عن انو حاول ان يرتقي بشخصو الى مرتبة المموك من خلل قولو)وأبو المموك( لعل 

المنزلة التي وازن فييا بينو وبين المموك تساعده في المرور امام خصمو في  ىذه
 معركة التفاخر التي طالما كان يخوضيا جرير.

الشاعر لعمل موازنة يحاول فييا الحط من االخر  وفي بعض االحيان يمجأ
 ) بحر الوافر(مقابل ما يذكره من عمو شأن أسرتو وىذا ما قام بو الشاعر حينما قال:

 أُبونا مالكٌ , وأبوَك تيٌم ,                   فقد ُعرَف األغرُّ من الَبييِم          

 فعمٌرو عمنٌّا وأنا ابن زيٍد ,                 فأكرم   باأًلُبوة  والُعُموِم            

                                                           
 .ٚٚٗديوان جرير:  (ٔ)
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   (ٔ)ضاَماَمنَعنا بالرماِح َبياض َنجٍد ,                وَقتمَنا الَجبابرَة  العِ           

فيذه الموازنة التي جسدىا الشاعر في البيت االول تحدد مدى رغبة الشاعر  
في االنتقاص من االخر, إذ ان شعور جرير بالفراغ الداخمي والحرمان الذي عاشو 
منذ طفولتو ولَّد في داخمو حّب الوصول الى درجات الُعل فنراه يتفاخر عمى االخرين 

ه القوم لعشيرتو االم)تميم( ىم آباؤ لنفسو ان يكون أسياد ولكن بطريقة مختمفة فشرع 
فنراه يضع أثناء فخره اسم سيد من سادات القوم عوضًا عن والده حتى ال ُيرد عميو 

ختار مالك وزيد وانزليم منزلة والده مما ( فاوأنا ابن زيدٍ ( و)أُبونا مالكفخره, فيقول)
عميو ان يستبدل ابيو بيم لما  جعمو يفخر بيم ليجاري من اراد ان يفاخره فوجب

 صنعوه من مجٍد قديم.

ذا ما تتبعنا اغمب ابيات جر   سم والده ير في الفخر بالوالد لم نقع عمى اوا 
تعويضية تعزز مكانتو في المجتمع وىذا  يح)عطية( لذا استمر في ذكر اسماءالصر 

 ) بحر الطويل(                   ما وجد في اغمب ابياتو الشعرية ومنيا:

 ابُن أبي َسعٍد وَعمٍر وَماِلٍك ,             َوضّبُة عْبٌد واِحٌد َوابُن واِحدِ  أّنا    

يِد من خالّي صخٍر وخالدِ    (ٕ)أِجئَت َتسوُق ُخضرًا ُجموُدىا             الى الصَّ

اىل من كفخمف ىذه االسماء التي يسطرىا الشاعر ىنالك سر قد أثقل  
سم والده الصريح, فقد اعتاد ان يخفي حقيقة والده الشاعر وجعمو يتمعثم من ذكر ا

ن ذكره ن, إذ إخريعل لو مساحة واسعة لمتفاخر مع اآلوراء سادات قومو حتى يج
ظيار ما يخفيو الشاعر من بخل والده, فنراه يرمي الكرة اآلخر من إ السم والده ُيمّكنُ 

ة القروم من القوم فيو يتحول من فحٍل الى آخر, وىذا ما لمتفاخر بوالده في ساح
                                                           

   .ٖٗٗ-ٕٖٗديوان جرير:   (ٔ)
 ٜٔٔ: )م.ن(   (ٕ)
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وجدناه في البيت االول, فالشاعر قّرب البعيد في نسبو ليعتمي بو؛ ولعل الذي قام بو 
الشاعر من تفاخره بيذه الطريقة كان لو من االضطرار ما يكفي, ألنو عاش في زمن 

باألحساب واالنساب, فل  استيقظت بو العصبية القبمية فنشط ما كان فييا من فخر
  بدَّ ان يجاري أقرانو من الشعراء.

 عند الفرزدق باألخوالالفخر 

داخل  باألفرادسرة يعني كل من تربطو علقة دم او صمة رحم عندما نقول األ 
وذكر طيب م لمرجال من جية األ اً طيب اً ىنالك أثر  سرة, فقد يكونمنظومة ىذه األ

جداده دما قمب الشاعر في تاري  آبائو وأمدعاة فخر لو, فبعيستأنس بو القريب لتكون 
خوال منيم فإخوان والدتو كانوا جية والده نراه يمد نسيج األسرة حتى بمغ األمن 

عريقة سرة المفاخرا وكذلك ليوسع ميدان ىذه األجديرين بان يتمقفيم الفرزدق مادحا و 
 نجده يقول في بعض ابياتو:ب, لذلك عن األ م فضلً ومحاولة تأصيميا من جية األ

 ) بحر الوافر(                                                            

يباِء محتفرًا ليابا            ي بالقَّنا ترَك ابَن ليمى وخال  أبا الصَّ

 (ٔ)وأجزره الثعالب والذئابا             تَّبل َتبَل بني تميٍم    كفاُه ال

يعد تقديما ليذه الشخصية من  ح لخالو في بداية البيت الشعريفالذكر الصري 
علما حقيقيا لما يريد ان يبمغو بحق ىذه الشخصية)خالو( الذي أكد  باقي أسرتو, وا 

الذين  باألشخاصالشاعر في فخره  وبيذا انطمق ,انتسابو لو بالضمير)ياء المتكمم(
ده المة حرٍب متكاممة ال يقوى ليم مناقب حقيقية ومنيم اخوالو ليخرج عمى غيره وبي

ول يفخر بان خالو كان من عن بيا, فنجد الشاعر في البيت األخر عمى الطاآل
                                                           

 .ٜٚديوان الفرزدق:  (ٔ)
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في الدفاع عن القبيمة فنراه يرسم بأشعاره الفرسان الشجعان الذين ليم صوالت 
ب عميو كيف تغمّ و  انتصار خالو عمى أبي الصيباء)بسطام بن قيس بن مسعود(

والسباع, فكان لموقع الخال من األسرة ال يختمف يديو لمضباع واستطاع ان يقدمو ك
عند الفرزدق, فقد وظف كل ما يمكن توظيفو ليعود لو بالفائدة  كثيرا عن موقع األب

 جده حقق ما يبتغيو.ختزنو من حب التفاخر عمى اآلخر وأفي افراز ما ي

نما بات ولم يقف حب الشاعر ورغبتو في التفاخر عمى ذكر المناقب فقط وا 
نوانا لما يريد ورسالة تصل الى مريدي التفاخر عذكر لفظة التفاخر في شعره لتكون ي

 ) الطويل( معو, وانو قد بّرز من أسرتو أخوالو ليكونوا الوسيمة الحقة لما يريد, فيقول:

ّني لفاخٌر  إنِّي  عمى طيئ باألقرعيِن وغالبِ            ألستحيي , وا 

 (ٔ)رأني عمى الجوزاء فوق الكواكبِ         و رفعة  يالطائيُّ عين إذا رفع

سرة واحدة تربطيم روابط من أ -ال شك-وىم  بأخوالوالشاعر نفسو  فباقتران  
ان الفخر عند العرب ال يقف عند فدم ورحم انما يريد من وراء ذلك الرفعة والزىو, 

نما نراه يتشعب ليشمل كل  الشاعر بعد ما نفس, فنرى تستيويو األ شيءحّد مُعين وا 
خره ليصل بو الى اخوالو فيذا يعني ان الشاعر قد توسم فأمتد ب بأبيو هانتيى من فخر 

 خرفيو كان يتمتع بحسبو ويفت ,ماألو  ب, أّي من قبل األخيرا بالفخر من االتجاىين
والدتو العريق, فنجده من خلل البيت االول من انتسابو لغالب فضًل عن اصل 

قرع بن حابس وأخوه )األبأخوالو طيالذي صرح بو الشاعر انو يفتخر عمى قبيمة 
وا فراس( لما ليم من شأن ومكانة مرموقة انمازوا بيا, فميذا جاء الشاعر بذكرىم ليكون

 خير عون لو في مفاخرتو.
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الشعرية التي يفاخر بيا الناس  وما زال الشاعر يردد لفظة)خالي( في ابياتو 
 ) بحر الكامل(  والقبائل االخرى, ويسطر ما ليم من مناقب تذكر, فنجده يقول:

 خاِلي الذي ترَك النجيعَ برمحِو           يومَ النَّقا شرقُا عمى بسطامِ 

 (ٔ)والخيل تنحُط بالكماة ترى ليا            رىجًا بكلَّ مجرٍب مقداِم 

العرب وتقاليدىا انيا تفتخر بالفرسان الشجعان وتحكي ما يقومون فمن عادات  
بو من بسالة وشجاعة في سوح الوغى, وىنا اغتنم الشاعر الفرصة لرسم الصورة 
البيية ألخوالو الذين كان ليم االثر البالغ في ىذه الساحات التي تعد محط انظار 

كرم, بالتفاخر فضل عن ال المجتمع العربي بأكممو, فالشجاعة والبسالة كانت اجدر
نماز بو العرب من حبيم وشغفيم بالحروب وسير وقد يكون ليا االولوية لما إ

الذي اردى بسطام صريعًا في البيداء, عمى  ر الشاعر مفتخرًا بخالوالفرسان, فقد عبّ 
لشاعر ان من قتل الفرسان, فينا أراد ا ن إن الحرب كانت مشتعمة فمم يبالِ الرغم م
ىا ىذا البطل, فبضمير المتكمم  الذي جاء دسرة التي من قواينتمي ليذه األ يبين إنو

 بو ينسب ما لخالو من شجاعة لنفسو.

 زن في حبو وتفاخره بافراد ىذهن يوان يريد أحياونجد الشاعر في بعض األ 
 )بحر الوافر(شاوس والكرماء فنجده يقول:واأل بطالاألسرة التي حممت بين طياتيا األ

 أٌب كحنظمة بن رعٍد              وال  خاٌل  كضّبة لمفخارِ ليس  

 ىما َجبلِن جاُرُىما منيٌع              إذا ما أعطيا عقَد الجّوارِ 

 (ٕ)تبنَّى فييما شرُف المعالي            َخراطيَم الجحاِجحة الكَباِر  

                                                           
 .ٓٔٙديوان الفرزدق:   (ٔ)
 .ٕٛٗ) م . ن (:   (ٕ)
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, فبحنكة والتأخيروىنا بدا واضحا موقف الفرزدق من افراد أسرتو في التقديم  
بين والده وخالو, ليكون لكل منيما مكانتو  بدقة ن يوازنشاعر حكيم استطاع أ

ن وجمعيما بمكانة ي شعره ثانيا, فوصفو ليما بالجبميالعريقة في نفس الشاعر اوال وف
يركز في فخره عمى القمم  خرين فنجدهد من قوة الشاعر ورصانتو امام اآلواحدة يزي
لذلك اليرم من خلل ياء لتكون رأسا لميرم ويكون ىو المرآة العاكسة شاال العالية من

بث ما يريد ان يبثو لممتمقي وىو بيذا نتمائو الييم واظيار مناقبيم و االشارة الى إ
مو يحقق الغمبة عمى من يريد, فنجده يفخر بخالو الذي يراه أىل لمفخر من خلل كر 

جاء بو من فخر إذ شبييم بالجبال التي ة ليدعم ما وشجاعتو واسند فخره بذكر حنظم
ناس لمفخر وخير ما لئيا من مخاطر الفيضان فيم خير أُ تنقذ االنسان عند اعت

 اثناء الذكر. يقدموه

ولم يقف الشاعر في ذكر خالو من خلل ما عرف من مناقب بين العرب,  
ل بعض وانما راح يطالب بمثميم لدى االخر بقصد تعريتو, وىذا ما ُتممس من خل

 ) بحر الكامل(                                   ابياتو التي يقول فييا:

 خالي ُحبيٌش ذو الفعاٍل األفضلُ       إننيخاُلك  يا ابن المراغة اين

 (ٔ)َخالي الذي َغضَب الُمموك ُنفوَسُيم        واليو كان حباُء َجفَنو ُينقلُ 

وىو يصارع خصمو بما يحممو من فينا بدت الميجة العنيفة لدى الشاعر  
في نزالو وىو الخال الذي ال يباريو في المقابل خال لخصمو, لذا  سلح يعده ناجعاً 

وامجادىا,  بأفعاليانجده في موقع القوة من خلل احد افراد أسرتو التي طالما تغنى 
فالحجج التي بينيا الشاعر تحمل في مكنونيا كثير من الدالئل ومنيا ابراز شخصية 
من أسرتو يشار ليا بالبنان, ومنيا أعلء لشخصو)الفرزدق( من خلل انتمائو ليذه 
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الشخصية, ومنيا تقميل شأن المقابل الذي قد ال يمتمك ما يمتمكو الفرزدق من افراد 
 يره الفرزدق. أسرة مميزة بحسب ما

حد افراد اسرتو أليو من عمو وىنا قد حقق الشاعر)الفرزدق( ما يبتغ 
وىو)الخال( الذي كان لو الفضل في تفاخر الشاعر ووقوفو امام خصومو من 

ال سرة التي نتبيان مدى علقة الشاعر بيذه األالشعراء في ميدان التفاخر, وكذلك 
 يطير بيما. مذينِ لفكانا الجناحين ا ب,م واألشرفية الرابطة معيم من جية األ

 عند جرير باألخوالالفخر 

ن يستعمل كل ما يعينو عمى غمبة االخر, من أالبد لمشاعر في ميدان الشعر  
فاذا كان جرير غير موفق في جعل اسم والده أداة لمتفاخر ينتقل الى فرد آخر من 

في مبارزة المتفاخرين من اقرانو, لذا نجده فعل قد  فعاالً  أسرتو لعمو يكون عنصراً 
 ) بحر البسيط(          ذكر لفظة )أخوال( في بعض ابياتو الشعرية ومنيا:

ِمْن عمِرو بِن حنظمٍة           وما المئاُم بُنو قيٍس بأخوالي  أخوَالي الُّشم ُّ

 (ٔ)م والخاِل قومي الذين إذا ُعّدْت مكارميم             فديت أياميم بالع

عمى  الشاعر جرير في البيت االول دليلفالتمييز والحد الفاصل الذي وضعو  
 محاولة تثبيت الحقائق التي قد يكسب من خلليا بعض االنتصار في ابراز افراد

 اسرتو بالشكل اللئق امام خصومو. 

فعمى الرغم من ان العصر االموي قد ايقظ الصراعات القبمية ومنيا التفاخر  
الذي نيى عنو االسلم, ورجوع القوم الى ايام الجاىمية ليتفاخروا فيما بينيم باآلباء 
واالجداد واالخوال واالعمام, نجد الشاعر كغيره يحاول ان يجد لنفسو مكانا لممفاضمة 
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؛ الن خالو قد ُعرف ان خالي اليدين من فخر االخوالبين القوم, إال ان الشاعر ك
ُعير بو جرير كثيرًا فمذكاء الشاعر وقدرتو الشعرية التي مكنتو من فخره و  ٔبالحمق

بأبيو عطية عمى الرغم من انو قفر المثثر تمكنو أيضًا بان يفخر بأخوالو بالصورة 
ة لخالو الذي يفسد نفسيا, ونرى الشاعر يبتعد كل البعد عن ذكر االسماء الصريح

ِمْن عمِرو بِن حنظمةٍ عميو فخره فنجده يقول) ( فقد اعتاد الشاعر عمى أخوَالي الُّشم ُّ
االلتماس باألسماء المشيورة في قبيمتو التي يرجع نسبو الييم فيأتي بيم ليجاري فخر 

 اقرانو, فيو يفخر بكرميم وشجاعتيم ويقارن بينيم وبين بني قيس ويفضميم عمييم.

من سمعة في المجتمع إال انو  لوُ الرغم من عمم جرير بما يحممو خاوعمى  
 ) الكامل(  وىذا ما فعمو حينما قال: امام خصومو من الشعراء, خرة بويصر بالمفا

 الِ ّد , وال بني النزّ بني األشَ كَ               مُ منيُ  الكَ حين ندبَت خَ لسِّيُد اما 

 وَخيُمُو          في ضيِق ُمعترٍك ليا , وَمجالِ خالي الذي اعَتسر الُيذيَل , 

 (ٕ)خاُلَك باِلغًا أْخوالي   ُق واُعممن :            أْن ليَس رزدَ ني بخالَك يا فَ ِجئْ 

ان قانون فن النقائض الذي كان جرير والفرزدق من  ال يخفى عمى أحدٍ  
الثاني, مطرف فاخر بو االول وقمب ما تفاخر بو لمؤسسيو اعتمد عمى نقض ما ت

رير ان يأتي ن يفخر بما فخر بو صاحبو, فل بد لجفنجد الشاعر يتوجب عميو أ
الفحول من القوم معتمدًا عمى التورية في اظيار االسم ب بالفخر بأخوالو فاستعان

الصريح لخالو ليوىم المتمقي بمن يفخر, فنراه يفخر بخالو الذي لم يفصح بأسمو 
ليين, ويفاخر الفرزدق بعدم استطاعتو في ان يأتي بأخوال وبقوتو التي جابو بيا اليذ

مثل اخوال جرير, وىنا نستطيع ان نقول ان االعلم الذي يكون الشاعر ىو القائد 
                                                           

1
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فيو خير سلح لتغيير الحقائق التي يدونيا الناس, فمحاولة خمط االوراق من قبل 
 جرير وتجميل الصور ىي براعة ُعرف بيا الفحول من الشعراء.

ويستمر الشاعر جرير في جعل احد افراد اسرتو)خالو( في محل الشريف  
الشجاع الذي يستحق المنزلة المرموقة في المجتمع, وىذا ما تبّين من خلل ما قالو 

 ) بحر الطويل(     من ابيات شعرية نذكر بعضيا التي يقول فييا:

 َفجاَوز َيوَم ثَيتَل , وىو َسامي      ,ي ابن األشّد َسَما بسعدٍ وَخالّ 

 (ٔ)حظيٌظ   بالّرياسِة والِغناِم        م ُمسمَّحتي تياٍس ,   فأوَردىُ 

فمما الشك فيو ان الشاعر يفخر بأخوالو ليبرز في ذلك ما أُلمو من أصل في  
نسبيا ولعل جرير اورد فخره ىذا ليرد عمى الفرزدق, الذي طالما انتقص من قدر 

وأخوالو, أال ان جرير اعتاد عمى االختباء وراء الفحول من القوم الذين بنوا  نسب امو
( إذ جعل ابن وَخاّلي ابن األشّد َسَما بسعدٍ ليم مجدًا كالجبال الشامخة, فنراه يقول)

االشد)سنان بن سمي المنقري( خال لو ليفاخر بو الفرزدق وغيره من الشعراء وىذا 
سري إذ انو ال يصرح بأسماء عائمتو كي ال يتعرض ديدن الشاعر جرير في الفخر اال

 لو خصمو بما يعيبيم.

 عند الفرزدق باألجدادالفخر 

سرة نسيج مترابط يقوى بما يحممو أفرادىا من حب وألفة, ن األفي إ الشك 
وىي ال تنتيي عند شخص بحد ذاتو انما تمتد بالشخوص بحسب قوة الشخص 

تجعل منو وعطائو وما تركو من أثر في نفوس االخرين, أو ما صنعو من أعمال 
الك ال تنتيي عند الوالد اذا ما وجد ىن -الشك–سرة, فيي مميزا بين أفراد تمك األ
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امتدادا لذلك الوالد يوازيو في االثر او ربما يفوقو, فالشاعر الفرزدق وجد في جده 
البيو ما يجعمو يتغنى فخرا بذكره وذكراه, ومن بين االبيات التي تفاخر بيا ذاكرا 

            ) بحر الوافر(                                                                      االجداد قولو: 

 ُدِعمن بحاجٍب وابني عقاٍل                   وبالقعقاع تيار الُفراتِ 

 َوَصعصعَة الُمجيِر عمى المنايا                بدمَّتو وفّكاِك الُعناةِ        

 (ٔ)وصاحب صواٍر وأبي شريٍح                  وسممى من دعائم ثابتاِت    

قد انماز بيا العربي منذ العصر الجاىمي,  مما الشك فيو ان االفتخار صفة 
د اعتمد فنجده يفخر بكثرة المال والولد فضًل عن الكرم وحفظ الجار وحمايتو فق

نماز بو جده صعصعة ليبّين انو من امتداد طيب مما الشاعر ىذا الجانب الذي إ
يساعده عمى تحسين صورتو بين خصوم, وما اسيابو بذكر تمك االسماء اال لتكون 

التي حممت تمك الرموز واالعلم, إذ انو يفخر  بأسرتولو خير حجة ودليل لمفاخرتو 
, فضًل بأن جده ىو من يجير اللجئ اليو فيحول بينو وبين ما يحيط بو من مخاطر

سارى ويوىبيم حريتيم, فبيذا تتنوع صور الكرم عن عن إنو يفك القيود عن األ
ري تارة, وجمبابا يرتديو ليحميو من سيام صعصعة ليجعميا الشاعر أداة لمفخر األس

 اعدائو تارة أخرى.

ولطالما كرر الشاعر التذكير بمفاخر اجداده وما قاموا بو من أعمال جعمت  
عمى ما يختزنو الشاعر من حب  تقدير, وما ىذا التكرار إال دليلحط احترام و ممنيم 

 فنجده يقول:الظيور بوساطتيم وكذلك ىي عادات فطم عمييا العرب قديما, 

 ) بحر الطويل(                                                       

                                                           
 .ٔٓٔديوان الفرزدق:  (ٔ)



 ....... الفصل الثاني....اأُلسري... ....الفخر..المبحث الثاني ...

 
138 

 و القبِر منُيما         وشيٌ  أجاَر النَّاَس من ُكلِّ مقبرِ وكاَن لّنا شيخاِن ذُ 

ذ ُىُم     ُعُكوٌف عمى األْنصاِب حوَل المدوَّرِ   عمى حيَن ال ُتحيا الَبناُت , وا 

 ثيِن َصعَصعُة الذي       متى تُخمِف الَجوزاُء والنَّجُم ُيمطرِ يالغأحُد َأبي     

 أجاَر بناِت الوائديَن ومن ُيجر         عمى الفِقر  يَعمْم أنو غُير ُمخفرِ 

 (ٔ)أجاَر بناِت الوائديَن ومن يجر          عمى الفقِر يعمم أنُو غيُر ُمخفرِ 

فما استعمال فعل الماضي)كان( في بداية البيت الشعري اال علمة بارزة  
لقصدية الشاعر في تقميب تاري  أسرتو العريق بمفاخر آبائو وأجداده, فكثيرًا ما 
نتممس في شعر الفرزدق مزجا لمفخر بين والده وجده وىذا ما ُيدّعم من حجتو وزيد 

بيا جده صعصعة إال ات التي تحمى من قوتيا اتجاه خصمو, إذ يأتي فاخرا بالصف
( فمن الملحظ أن وشيٌ  أجاَر النَّاَس من ُكلِّ مقبرِ ودات, أذ يقول)وىي انقاذ الموء

الشاعر يأتي بفخر ال غبار عميو من ناحية جده, وبعد تدعيم تمك الحجة واثباتيا 
فخر نجد ينقل ىذا العمل الى ساحتو لكونو االمتداد الحقيقي لجده صعصعة فنجده ي

في معظم االبيات المذكورة بأن جده حال دون موت البنات في الجاىمية, إذ ينتقل 
( فينا يتبين لنا ان الشاعر قد وظف كل ىذا َأبي أحُد الغوثيِن َصعَصعةُ  فيقول)

 الفخر لينيل منو لنفسو ويبين ما ألسرتو من تاري  يستحق الذكر والتفاخر بو .

 -وأخص بالذكر -ء البارزة في أسرتوولم يفتر الشاعر من ذكر االسما 
 ) بحر الوافر(                              جداد منيم, فنجده يقول:األ

 وابن ليمى            وَصعصعَة الذي َغمَر البحارا باألقارعأتيجو    
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 وناجية الذي كانت تميٌم                تعيُش بحزمِو أنَّى أشارا

 (ٔ)تميٍم            عشيََّة حمَِّت الظُُّعُن النسارابو ركز الِّرَماح بنو 

بالمناقب فيستغرب الشاعر بأن  م صعصعة عندما ُيذكر تجده محفوفاً ن اسإ 
كرمو وحممو وىو من األعلم التي ال تحتاج الى ريرا ييجو جده الذي طالما تغنى بج

قد رد جرير تعريف, فمعل السبب ىو ما كان يدور بين الشعراء من نقائض فمعمو 
, إذ ان فن النقائض يتطمب ذلك, إذ افتخر مى الفرزدق وفند ما جاء بو من فخرع

تيان بمثل ىذا النسب شأن كبير الذي ال يستطيع جرير اإلالفرزدق بأجداده الذين ليم 
فأخذ يعدد ما لو من اجداد وما انمازوا بو من مناقب, وعمى الرغم من أن الشاعر 

 دون ذلك, ربما ن تقف حائلحياإال ان الحقائق في بعض األسرتو يحب ان يفخر بأ
لبيئة الشاعر فيكون جداد من ذكر في الوسط المجتمعي باء واألبسبب ما تركو األ

 مقيدا بتمك االثار سواء أكانت مندوحة أم مذمومة.

وقد ترد لفظة الجد في سياق الكلم لتكون مرادفة السم جد الشاعر كما ذكر  
 ) بحر الطويل(                                                 قائل: 

 عاترَ ُيشرُف َحوضًا في حيا المجد مُ         قبمُو  كانَ  وَصعَصعُة الخيِر الذي

 (ٕ)عا رفَ من شاء مَ  رفع فوقَ يُ  اسِ عمى النَّ     بو     ن فاخراً كُ من يَ  ي عقالٌ وجدِّ 

      بو     ن فاخراً كُ من يَ  عقالٌ جده وىو) ( ىوَصعَصعُة الخيرِ فينا يؤكد الشاعر ان) 
سري لدى الشاعر, ده التي تثبت تسمسمو في الرتب األ( بذكر مفردة جاسِ عمى النَّ 

نما امتدت  فميذا قمنا أن منابع الفخر تعددت عند الشاعر ولم تقتصر عمى والده وا 

                                                           
 .ٖٛٓديوان الفرزدق:  (ٔ)
  .ٜٖٗ ) م . ن (: - (ٕ)
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الجاىمي إذ جداد ومنيم جده صعصعة الذي شغل مكانة متميزة في العصر لتشمل األ
عندما كُثر الوأد في بني تميم؛ بسبب أخذ عمى عاتقو إحياء النفس التي حرم اهلل قتميا

بما جاء بو القرآن في قولو وكأنو عمل  (ٔ)البيئة الصحراوية وضنك العيش فييا

يًعاتعالى َا َأْحَيا النماَس َجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنم
فأخذ الشاعر ينيل من  (ٕ)

واالجداد فخره الذي بوأه مكانة بين الناس, فنجده ىنا يفخر بجده صعصعة إذ  االباء
يقول بأنو قد صنع لنفسو مجدًا يرتقي بو الى العل مما جعل الشاعر يفاخر بو 
خصومو ويمتد فخر الشاعر الى االجداد من القبيمة ليذكر ما اختصوا بو من مكانة 

 أسرية في المجتمع.

زدق عمى القميل الذي ُذكر من تفاخره بأسرتو عن ولم يقتصر ديوان الفر  
لك الفخر الذي انماز طريق االجداد أنما ىنالك كثير من االبيات التي وردت تجسد ذ

ييم سري عند الشاعر في بيئة اعتادت عمى ذكر مناقب اجدادىم ألببالترابط األ
 سر العربية أو ربما في العشيرة نفسيا.لتكون علمة دالة ليم بين األ

ذا   ذا موازنة بين الشاعرين في المحاور التي ثُبتت في ى اجرينا ماوا 
سري من مار الفخر األُ ا غن كل الشاعرين خاضإ سري( نلحظالمبحث)الفخر األُ 

 ىذه ما تمخضت بو أن نقف عمى , فل بدا من ابيات شعريةليم ما وجدخلل 
 .ن الشاعرينم البيات الشعرية التي افتخر بيا كلّ الدراسة من خلل ا

 ,سريمفخر األُ ل لتكون عنوانا رسم لنا لوحة متكاممةاستطاع الفرزدق ان يمقد ف  
 وسرة ليا من المجد ما يجعمعمى انو كان يعيش في كنف أ يدلما شكل ومضمونا, 

الشاعران  فضل عن ان الحقبة التي عاشيا ف,دون تخوّ  يفخر باسم كل فرد منيم
                                                           

(1)
,  والفنون الثقافة وزارة منشورات, المطلبي فاضل غالب, الموحدة العربية في وأثرها تميم لهجةينظر:  

 .12م: 1978, العراق
 .ٕٖسورة / المائدة:  - (ٕ)
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م نتممسو عند الشاعر جرير لكونو , وىذا ما لبأسرتون يفخر الشاعر كانت تتطمب أ
 باإليماء واكتفى ,في شعره كما فعل الفرزدق ألسرتوظيار صورة بتعد كل البعد عن إأ

  ه.ي فخر التورية ف والتخفي من وراء حجاب مستعمل ليم 

مع اسم غالب  (النار)بمفردة  يأتياخذنا فخر الفرزدق بوالده نجده ما فاذا 
ن يذكر اسم وفعل لم يستطع جرير أ ,وضعيا ليحرق بيا فخر جرير بوالدهنو وكأ
د الفرزدق لوالده غالب كل مثثره التي مطمقا في فخره امام الفرزدق, فقد جسّ  (عطية)

ما صاحبو جرير االعتزاز بالنفس, وأ ُذكرت من خلل فخره بوالده مما عزز عنده قوة
ليكون لو  (عطية)باسم غير اسم  لمتوسل الفخر مما دعاه ألبيو ما يستحقفمم يجد 

 أب باالنتساب فيفخر بو امام صاحبو.

ذ خير رجال كما اسمفنا  مفنجدى بأخوالوما اتجينا الى فخر الفرزدق  اوا 
االول لتعزيز وتجميل صورة  ألمرين:فقد فخر بيم الفرزدق  ,يعتضد بيم االنسان

يميز نفسو من خلل اسرة والدتو , فكان يريد ان والدتو من خلل ذكر اصالة عائمتيا
انو  شجاعة وكرم اخوالو ليقول وما ليا من مكانة بين الناس واالمر الثاني: ان يبين

كل الصفات المحمودة من اسرة والدتو واسرة والده فيكون بيذا جاور الكواكب ينيل 
 ,لوفانو لم يفصح باسم لخا ,ا سبقبمنزلتو, واما ما وجدناه عند جرير ال يختمف عمّ 

بيا مفتخرا ومن الملحظ ان  فيأتيبعيدة عن أمو  بأسماءوانما كعادتو يتوسل 
الفخر  داياتو لعممو انو يفتقر لكل وسائلالشاعر جرير لم يكن من المفاخرين في ب

فممحاجة الشعرية ومجارية خصومو توجو الى غرض الفخر فاخذ يستعير كل من لو 
 ن.بو ليفاخر االخري فيأتيمفاخر من قومو 

الشاعر مساحة واسعة من الفخر اما فخر الفرزدق بجده صعصعة فقد شغل  
نو شمل العصر الجاىمي واحياءه لمموؤدات, والعصر االسلمي وكيف اسمم, إذ إ
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فضل عن خصال الكرم عنده, مما جعمو الشاعر وسيمة لمفخر في مسيرتو الشعرية, 
وعمى العكس من ىذا تماما ما حصل مع الشاعر جرير إذ اننا لم نجد في ديوان 

عمى اي بيت شعري تذكر مفاخرة الشاعر جرير بجده  -بحسب اطلعي -الشاعر
كر تفاخر جرير بجده, وىذا ما  باالسم الصريح لذا افتقر ىذا المحور في البحث من ذ

العاطفي في نفس السيري لجده في تاري  العرب, فضل عن الفراغ يدلل عمى الفراغ 
الشاعر لما تولد في نفسو من بخل جده وعدم مساعدتو لو في معترك الحياة الصعبة 

 فقد تخمت قريحة جرير الشعرية عن جده كما تخمى عنو جده سابقًا.

في فخره بأسرتو بالمستوى الذي يحميو  غير موفق كان اجرير إن  ونخمص الى 
ع ان يقيم لنفسو فخرًا فإنو لم يستطمن سيام الفخر التي انيالت عميو من خصومو, 

عطية وبخمو وقصتو  والده ُعرف عن بثبائو يوازي فخر الفرزدق, لماو بأسرتو 
بالكرم  المشيورة في شرب الحميب من الشاة, وعن كرم والد الفرزدق الذي ُعرف

 دات وماصعة االموال الكثيرة الفتداء الموءو , وعن انفاق جد الفرزدق صعوالسيادة
, وعن اخوال الفرزدق وشجاعتيم وما وجده ألبيوجاء بو من بخل جده الذي اورثو 

فكل ىذه الفوارق كانت حائل بين تفوق فخر جرير عند خالو الذي ُعير بو لبلىتو, 
 . (ٔ)جرير عمى الفرزدق

                                                           
 .ٔ٘ٔ-ٜٗٔم: ٕٓٔٓ, دمشق,  ينظر: جرير قصتو حياتو ودراسة اشعاره, جميل ُسمطان, المكتبة الياشمية (ٔ)
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 الفخر القبلي المبحث الثالث:  

من إطاللة سريعة عمى ماىية القبيمة قبل البدء في موضوع الفخر البد  
 ,ستخمصة منيام نياالقبمي نسبة الى اسم القبيمة إذ إيرجع مفيوم لفظة القبمي, إذ 

ن القبيمة من الناس: بنو أب واحد ومعنى القبيمة من ولد  )مفيوم القبيمة ىي) وا 
فكل قبيمة , (ٔ)(قال لكل جماعة من أب واحد قبيمة(معنى الجماعة, يُ  اسماعيل

أصل ومكان واحد, وتنشأ بين أفرادىا أعراف  تتأسس من خالل اشتراك أفرادىا في
  .(ٕ)قبميوتقاليد يتمسكون بيا من خالل نظرة التعصب ال

 ت عمى تكوين القبيمة وجعميا وحدة اجتماعيةدمن الظروف التي ساعو  
ىو اضطراب الحياة المادية وانعدام االستقرار وعدم وجود  آنذاك مةمتكام وسياسية

ؤمن عمى حياتو يل مجأ الييا الفردفجية متنفذة تحفظ لمناس حياتيم وممتمكاتيم 
 . (ٖ)ومالو

مجموعة من الناس, تؤمن  ))بأنيا مفيوم القبيمة وقد عّبر الدكتور عفيف عن 
من وحدة الدم المتمثمة في انتمائيم ألب  :بوجود رابطة تجمعيم تقوم عمى اساسين
تعمل في اتجاه واحد ىو مصمحة القبيمة واحد, ووحدة الجماعة, وىذه المجموعة 

نيا وحدة ي العصر الجاىمي, كما اوحدة سياسية قائمة بذاتيا ف إذن المشتركة, فيي
صبحت وعمى ىذا االساس أ ,(ٗ)(ميا وأعرافيا وتقاليدىا(اجتماعية أيضًا ليا نظا

وقوانين تكاد تكون  ,دولة صغيرة يجتمع فييا االفراد وتربطيم روابط الدمالقبيمة 
 .فضاًل عن انيم تحت زعامة رئيس القبيمة أو ما يسمى شيخ القبيمة صارمة,

                                                           
 ٜٖٔ٘/  ٔلسان العرب, ابن منظور: (ٔ)
 .ٖٗم: ٜٙٛٔ, ٘ينظر: الشعر الجاىمي خصائصو وفنونو, يحيى الجبوري, مؤسسة الرسالة, ط (ٕ)
, ٔندلس لمطباعة والنشر,طينظر: الشعر وأيام العرب في العصر الجاىمي, عفيف عبد الرحمن, دار اال (ٖ)

 .ٛٔ-ٚٔم: ٜٗٛٔ
 .ٛٔ) م . ن ( :   (ٗ)
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ًا قويًا حتى أصدر الفرد العربي بانتسابو لمقبيمة في الجاىمية تمسك كوقد تمسّ 
ة الشديدة من قبل الناس لحب االنتساب بنساب لما ترجمتو الرغعن ذلك عمم اال

فيقوم بالدفاع عنيا زازه بيا ال حدَّ لو تفكان العربي شديد التعصب لقبيمتو واع لمقبيمة
, (ٕ)لقبيمة ما نراه نحن في الوطناإذ إنيم كانوا يرون في  ؛(ٔ)لتنصره ويحمييا لتحميو
إن حياة القبائل كانت قائمة عمى سمسمة من المنازعات  إذ او انيا وطن مصغر؛

اقع المياه فكانت حياتيم حرب وأىميا المراعي ومو  والخصومات السباب عديدة
 .(ٖ)الى الدخول في القبيمة وغارة؛ فمذلك نجد الفرد يعمد

بالمقابل ىناك  ألفرادىايد العون  بسط الرغم مما تقدمو القبيمة منعمى و  
أما المادي فيخوض في  ,اً معنويًا و ماديعنيا  يا وىي الدفاععاتق أبنائتقع عمى  أمور

يتجمى بشخص فوأما المعنوي , مضماره الشجعان من الفوارس في سوح الوغى
  .(ٗ)الفروسية من مظاىر عدالشعراء من القبيمة في رد االساءة عن القبيمة إذ يُ 

رد تحت لوائيا عن طريق نصرتو ف ب عمى القبيمة أن تحمي كلّ مما توجّ و  
خذ بحقو إذ قيل قديمًا في الجزيرة تشترك العشيرة, لما كان بين افرادىا من ترابط واأل

ن اساس الفخر وال يخفى عمى أحد إ ,(٘)عضبم عمييم مساندة بعضيم الحتّ قبمي يُ 
طة او رباط يتعصب بو كل راب )ىي) قائمًا عمى العصبية القبمية التيالقبمي كان 

أفراد القبيمة فتتوثق صالتيم ببعضيم البعض وينصر الفرد منيم أخاه في جميع 

                                                           
 .ٖٕٙموي: صالح الدين اليادي: اتجاىات الشعر في العصر األينظر:   (ٔ)
 .ٚ٘: ٔٔينظر: العصر الجاىمي , شوقي ضيف , دار المعارف, ط (ٕ)
 .ٚٗالشعر الجاىمي خصائصو وفنونو, يحيى الجبوري :  ينظر:  (ٖ)
 . ٕٗينظر: الشعر وأيام العرب في العصر الجاىمي, عفيف عبد الرحمن:   (ٗ)
 .ٖٖ) م. ن ( :  :ينظر  (٘)
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ومن خالل ىذا الموجز لمفيوم القبيمة نشأ لدينا ما يسمى  ,(ٔ)(الحاالت ويتعصب لو(
 البحث. ي نتيجة عوامل سنقف عمييا في مضانبالفخر القبم

التي اىتم بيا العرب الميمة الشعرية  من المواضيع القبمي ن الفخرفال شك أ
 القبمي طابع الفخر االوفر, ويكاد , حيث كان ليا الحظاىميالجالعصر  قديما منذ
 شادة بياميم واإلدائم في ذكر فضائال ىمتفاخر من خالل نماز بو العرب ىو ما ي

مجاد قوميم أفضاًل عن ذكر  ,(ٕ)الطيبة باألفعالوالتباىي بالصفات القومية والزىو 
خر ببطولتو, وبالئو, وصبره عمى تاليف)), فالشاعر(ٖ)ىمى بيا شعراؤ نالتي طالما تغ

نما يفتخر ببالء قبيمتو وشجاعتيا, وصبرىا في مواطن النزال  (ٗ)((القتال, وا 

في نشوء العصبيات  العربي عمى المجتمعأثر كبير ولمطبيعة الصحراوية 
جعل القبائل تشارك في الحروب فتنطمق ألسنة الشعراء بتسجيل مناقبيم من القبمية ما 

إذ ان  والحياة القبمية؛الفخر من التوابع العصبية لذا قيل ان  ؛(٘)خالل الفخر القبمي
, وانتماء لمقبيمة لما يحممو من حبّ  ؛(ٙ)قدم الفخر بالقبيمة عمى الفخر بنفسوالشاعر يُ 
بمرآة مقعرة  قبيمتوالشاعر فيو يرى  ,ىو نوع من التوتر العاطفيالقبمي  وان الفخر

ف ما ن يفتخر بقبيمتو فيوظمالقة فيولد في نفسو شعور في أبصورة كبيرة كصورة الع
   .(ٚ)تفيض بو قريحتو من شعر في دائرة الفخر القبمي

                                                           
 .ٖٛالشعر وأيام العرب في العصر الجاىمي :  (ٔ)
 .ٖٓٓالشعر الجاىمي خصائصو وفنونو, يحيى الجبوري:  ينظر: (ٕ)
 .٘ينظر: أروع ما قيل في الفخر, يحيى الشامي:  (ٖ)
 .ٖٕ٘موي: صالح الدين اليادي: اتجاىات الشعر في العصر األ (ٗ)
 .ٙالفخر في الشعر العربي, سراج الدين محمد:  ينظر: (٘)
 .ٖٛ/ ٔ: دب العربي, عمر فروختاريخ األينظر:  (ٙ)
, ٔفنونو, غازي طميمات و عرفات االشقر, دار االرشاد, طدب الجاىمي قضاياه, أغراضو, اعالمو, األينظر: (ٚ)
 ,ٚ٘ٔم: ٕٜٜٔ, حمص, ٔط
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وصوال  منذ العصر الجاىمي واضح امتداد رتباط الفرد بالقبيمةالولقد كان  
ق الصمة بين أفراد القبيمة ىو كان الرباط الذي يوثّ  )إذ) ,مويالى العصر األ

, بين القبائل الصراعاتضراوة  , التي انتجت(ٔ)(العصبية, وىي عصبية قبمية(
فانبرى الشعراء في ىذا التضامن الشديد بين ابنائيا  فتوجب في ىذه الصراعات

ح الحمية التي اضرمتيا نار العصبية و ر فاسيم الممتيبة بفبعثوا بأنالواجب القبمي, 
ىذا لمنصر في  اندفاعيم المين, فما كانة لمدفاع عن القبيمة مظمومين او ظالقبمي

, إذ ُيمدد الذات عند الشاعر لما كان لمفخر من أىمية ,(ٕ)لفخر القبميا الالمجال إ
فيجعميا تتعالى عمى سواىا فتستخمص القبيمة ىذه الطاقة المكنونة في نفس الشاعر 

 .(ٖ)ليا  لدرء خطر القبائل االخرى لتجعميا حصنًا منيعاً 

السيما الفخر و  ,معظم أغراض الشعر العربي الفخر فيموضوع  برزولقد 
دامت زمنًا طوياًل, فضاًل عن المنافرات القبمي لما شيدتو القبائل من معارك 

والمناظرات فيما بينيا, مما وقع عمى عاتق الشعراء التفاخر بيذه االحداث, النيم 
, إذ حاول شعراء القبيمة (ٗ)ين لمآثرىموالمبّ  والمظير لفضميم ,لسان قبيمتيم الناطق

لما حاز عميو الشعر من مكانة بارزة في  ؛ترجمة ىذه االحداث عن طريق اشعارىم
 ي يضمُ اي سجل تاريخيم العريق الذ وِسفرىم, ديوان العربمي نفوس الناس, إذ س

 ,(٘)محامدفضائل و عميو من  ما حصموا كلَّ 

 خرىألولعل الفخر القبمي كان قائمًا عمى بسط ىيمنة قبيمة عمى القبائل ا 
بالتفاخر المشحون  -الشعراء منيم والسيما-والعدد الذي يمنح افرادىا  ةبكثرة العدّ 

                                                           
 .ٚ٘العصر الجاىمي , شوقي ضيف :  (ٔ)
 .ٛٗٔ-ٚٗٔدب الجاىمي قضاياه , أغراضو, اعالمو, فنونو, غازي طميمات و عرفات االشقر: ينظر: األ (ٕ)
 .ٖ٘ٔم: ٜٜ٘ٔلبنان, –بيروت , ٔسقال, دار الصداقة العربية ,طالجاىمي, ديزيره  ينظر:العرب في العصر (ٖ)

ٖٔ٘. 
 .ٚينظر: أروع ما قيل بالفخر, يحيى الشامي :   (ٗ)
 .ٖٚ/ ٔينظر: تاريخ االدب العربي, عمر فروخ:  (٘)
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أخذ الشعراء , إذ بالقبمية مما يؤدي الى انتاج فوارق بين القبائل بالسيادة والسالح
جعميم يركزوا في الفخر  آالت الفخر القبمي كالجياد والسيوف والدروع مما يذكرون

 باءيا اآلتي أورثعر القميمة الشَ اصيمة النسب و القبمي عمى التباىي بالخيل المضمرة 
 . (ٔ)لؤلبناء

يتميز فييا حظ ان القبيمة كانت تولي شاعرىا اىتمامًا كبيرًا ومكانًة ومما يال
كميا الذي ال يعارض فأصبح لو من المكانة عند لسانيا وحُ  تعّده ألنيا عن غيره؛

الذي مما زاده ذلك من فخره القبمي , شفع ويقول فيصغى لقولوفيُ  عُ فَ سادتيم إنو َيستشْ 
 . (ٕ)الزم أغراضو الشعرية

إذ قال اهلل القبمي  بذ الطائفية والتعصبن الدين االسالمي نوعمى الرغم من أ
يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم   تعالى في محكم كتابو الحكيم

)خمقنا )أي ,(ٖ) َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ 
خر سواء ال وىو يدلي بمثل ما ُيدلى بو اآلكل واحد منكم من أب وام, فما منكم أحد إ

جداد, ... ال إن تتفاخروا باآلباء واأل بسواء, فال وجو لمتفاخر والتفاضل في النسب
اهلل سبحانو وتعالى الفرق في  فقد جعل(ٗ)((والتفاضل في االنساب وتدعوا التفاوت

فقد استيقظت العصبية في العصر التقوى وليس في شرف حسب القبيمة ومع ىذا 
 موي.األ

                                                           
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔدب الجاىمي قضاياه , أغراضو, اعالمو, فنونو, غازي طميمات و عرفات االشقر: ينظر: األ  (ٔ)
 .ٜٕٔم: ٕٜٜٔ, بيروت, ٔطىمي, محمد عبد المنعم خفاجي, دارالجيل,الحياة االدبية في العصر الجاينظر: (ٕ)
 .ٖٔسورة الحجرات / - (ٖ)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل, جار اهلل ابو القاسم محمود بن عمر  (ٗ)

, الرياض,  ٔي محمد معّوض, العبيكان لمنشر, طىـ(, تح:عادل احمد عبد الموجود وعمٖٛ٘الزمخشري)
 .٘ٛ٘/٘م :ٜٜٛٔ



 ثاني..............الفصل الالفخر القبلي.......... ثالثالمبحث ال
 

 
148 

الوقوف  وجب عمى الباحث وبعد االطالع اليسير عمى ماىية الفخر القبمي
ما ترجمتو اشعارىم في من خالل  )الفرزدق وجرير(الفخر القبمي لدى الشاعرين عمى

 ضمار.ميا في ىذا الوا بنّ حب القبيمة وابراز االبيات التي تغَ 

  دها لدى الفرزدقالفخر بمآثر القبيلة وأمجا

كان االبن البار  , إذين ُعرفوا بالتعصب القبميمن الشعراء الذ الفرزدق ُيعد
ما من قوة,  بما ُأتيَ دافع عنيا وعن ُحرماتيا الذي افنى حياتو ي ولسانيا لقبيمة تميم

اشعاره في  , وىذا ما جّسدتونيااالذى ع حمايتيا وردّ  يأخذ عمى عاتقو جعمو
 ) بحر الوافر(                      :قال , إذ(ٔ)المحظات االخيرة من حياتو

 (ٕ)اروني من يقوم لكم مقامي        إذا ما االمر جّل عن العتابِ       

و الى قبيمة الفرزدق يطمب منيم موجّ  الً تساؤ أو  اً طمبويعد بداية البيت الشعري 
وه البديل عنو في حال وفاتو, وىذا دليل اىتمامو بالقبيمة ووجوب ر الشاعر ان ي

البحث عمن يذود عنيا في غيابو, وىنا يتجسد التعصب القبمي ومن ثم يظير 
بوضوح الفخر القبمي, إذ ان الشاعر من خالل ىذه الكممات اراد ان يفخر بنفسو من 

 بكل انو كان يدافع عنيمخير دليل عمى ىذا فكان خالل حبو لمقبيمة والخوف عمييا, 
  . بيم ضد من يريد الحاق االذى صدق

لما يحممو من  ؛تغنى بمعشوقة لووكأنو ي  ,تميمبقبيمتو الشاعر  طالما تغنىلو  
 فخره ثانيًا, إذ ان العربي ُيزيد بو , وماحبيم اوالً أ نْ حب حقيقي ليا؛ كونيا تضم مَ 

 وسيادة وغيرىا وشجاعةٍ  من كرمٍ  الفخرِ  لوازمَ بيمة التي تكثر فييا بطبيعتو ميااًل الى الق

  
                                                           

 .ٜٕٓينظر: اتجاىات الشعر في العصر االموي, صالح الدين اليادي:  (ٔ)
 .ٛٛديوان الفرزدق :  (ٕ)
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 الكامل( بحر)         يقول: و  ا نجده يتغنى ويتفاخر في كل حينذل

 عُوُذ النِّساِء ُيسقَن كاآلجالِ       أكرمُ من تميٍم إذ غدْت    ال قومَ  

ا  والناَّزُلون غداَة ُكلِّ َنزالِ          ربون إذا الكتيبةُ اَحَجمْت الضَّ

 (ٔ)والمطعمون غداة ُكّل شماِل        عمى المنية جارىم,  والضامنون      

حتى خاصم في سبيميا الخمفاء ))الشاعر في حبو لقبيمة تميم  مقد اوغلف 
لفاظ الجميمة فأخذ يضفي عمييا من األ (ٕ)(كمما تعرضوا لمصالح تميم(والوالة 

ن تميم تكون خير عون لنساء القبيمة جاء في البيت األول إ, فقد والتشبييات الرائعة
ن الشاعر شجاعة تميم في يّ ي عندما تسبى النساء, وبعد ذلك يبأ ,في اوقات الشدائد

 خرون عن النصرة.بعدما يتقاعس اآل تأتيالبيت الثاني فيقول شجعانيم 

في البيت نو قد مزج بين الشجاعة والكرم ومن براعة الشاعر الشعرية إ 
نيم بأنفسيم ليضمنوا لو الحياة وا   دونوُ يدافعون عن الجار ويفتنيم الثالث فقال إ

 ر جاء بواو الجماعة في) الضاربونولعل الشاع ,لمجياع لطعاماموائد  يقدمون
وقد جاء بواو العطف أمام  المطعمون( ليعظم من شأن قبيمتو,و  والنازلون والضامنون

لكريمة لقبيمتو دونما كل من ىذه االلفاظ وكأنو أراد ان يستمر بعطف الصفات ا
فيرى الباحث ان الشاعر قد رسم لنا صورة   انقطاع, وىذا ُيعد من باب التفاخر,

فخرجت لنا بيذا جميمة لقبيمتو نابعة من صدق العاطفة التي امتمكت نفس الشاعر 
 . الشكل

في كل بيت مجسدا تمك يتجول بروائعيم  ولم ينضب فخر الشاعر بقبيمتو فنراه
 ) بحر الطويل(                                 نراه يقول: الفخر, إذ المآثر

                                                           
 .ٜ٘ٗديوان الفرزدق:  (ٔ)
 .ٕٜٕينظر: اتجاىات الشعر في العصر االموي, صالح الدين اليادي:  (ٕ)
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 ونحُن َضربنا ىامةَ ابن خويمٍد           يزيد عمى ُأمُّ الفراخ الجواثمِ 

 ونحُن قتمنا ابني ُىتيمٍ وأدركْت         بجيرًا بنا ركُض الذُّكوِر الصَّالدمِ  

 ِبصدٍع عمى يافوخِو متفاقمِ  ونحُن َقسمنا من ُقدامَة رأسُو          

 وعمرًا أخا عوٍف تركنا بُممتقى        من الخيِل في ساٍم من النقِع قاتمِ    

 (ٔ)ِم شاعِ قثمانيَن كياًل لمنُُّسور ال     ونحُن َتركنا من ىالِل بن عامٍر   

من خالل ما تممسناه من فخر الشاعر بقومو وتغنيو بأمجادىم نرى ان  
لمعارك دامية أحب الشاعر ان يذكر  الفنان في رسم لوحة مميزة الفرزدق قد شابو

, فقد اعطى الشاعر كل معالم القوة والتفوق الى ادق تفاصيميا ليثبتيا في سفر مفاخره
من خالل عممية التكرار لمضمير) نحن( فضال عن سرده  ةبير جميمابتعقومو 
خره وما يقول, ولعل من صرعوا عمى ايدييم, فينا تدعيم وتثبيت لصحة ف ألسماء

وبما اختص بو عمى  ضمير)نحن( لما لو من قدرة عمى التنبيوعر استعان بالاالش
 دة في ارتفاع الشأنية لدى الشاعر.غيره من الضمائر في التقديم وزيا

, فنجد الشاعر يفخر بضربيم ابن خويمد ضربة تصل الى أم رأسو فتصرعو 
امة فوصمت الى دماغو وأخذ يعدد, قد رأسوكذلك ضربيم وكذلك قتميم ابني ىتيم, 

ال حصون يضعيا حول قومو ليّذكر بيا من اراد ان لؤلسماء ما ىي إفكل ىذا الذكر 
  يقترب من قبيمتو.

ويتبين من خالل ما وجد من ابيات شعرية في ديوان الشاعر ان لغة الفخر  
يحسبون  ة خاصة لدى الشاعر, إذ ان الناسبالقبيمة ربما تكون سائدة وليا نشو 

فيو يشعر المقابل بما من قول الشعر  لمشاعر حسابا خاصا لما تفيض بو قريحتو

                                                           
 .ٚٔٙديوان الفرزدق:  (ٔ)
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, فضال عّما يبثو من زىو وبياء, لذا ما انفك يردد (ٔ)قوة وبأسو جرأة  يحيطو من
 ) بحر الطويل(                  مفاخر قبيمتو ىنا وىناك فنجده ىنا يقول: 

 يمّج نجيعًا من دِم الجوِف أحمرا     وَكم من رئيٍس غادرتُو رماُحنا       

 ونحن صبحنا الحيَّ يوم ُقراقٍر        خميسًا كأركاِن اليمامِة ِمدسرا

 ونحُن أجرنا يومَ حزِن ضربٍة         وَنحُن َمَنعنا يوَم عينيِن منقرا

 (ٕ)جعفرا   حدرنا عن ذرى الغورِ ونحُن حدرنا طيئًا عن جباليا         ونحُن        

فيا ن يرفعو فقد وظمن أراد أ قدر القد جعل الشاعر من شاعريتو آلة يرفع بي 
, النقاد مبالغة الشعراء التي استحسنيافي خدمة القبيمة فسجل ليم مآثرىم ممزوجة ب

وىذا عمل  مواجية قبيمة تميم من تجعل المتمقي يحذر ر عن شجاعة قومو بألفاظفعبّ 
حمى الوطيس  اذالقبيمة, فيقول في البيت االول إن قومو إي نصرة الشعراء آنذاك ف

فيم انيم تاريكييم والدماء تسيل من جو  يقتمون الرؤساء وقادة الخصم, فضال عن
وىم يغزون ويكثرون الطعن  بقبيمتوفرسان تميم, ويفخر  القوة لدىداللة عمى 

مكنيم من استغالل مكان الخصم واالستيالء عميو ما  ,ويمتمكيم الثبات في الحرب
يخوض في  الشاعر رب, فنرىوىذا بحد ذاتو انتصارا يفخر بو العفي الحرب 

المفردات مقتنيا ارفعيا عموا واكثرا وقعا فيو يغادر ويمج ويصبح ويجير ويمنع 
 ويحدر وىذا التتابع في اقتناء االلفاظ يشعر المقابل بالييمنة والتمكين.

ك قبائل تحمل من القوة والشيرة ما تجعميم في مأمن من ما تكون ىناورب 
الغزاة وىذا ىو الحد الممكن الذي تصل اليو اغمب القبائل العربية إال ان الشاعر في 

                                                           
 .٘ٔىـ : ٗٓٗٔبراىيم السامرائي, دار الفكر لمنشر, عمان , إينظر: في لغة الشعر ,  (ٔ)
 .٘ٚٔديوان الفرزدق:  (ٕ)
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ن القبائل االخرى ما لقبيمتو من مرتبة وعمو وتميز مبعض ابياتو اراد ان يصور لنا 
 يحمى الوطيس عندىم, لذلك يقول: من القبائل التي ُيستنجد بيا حينلكونيا 

 ) بحر الطويل(                                                         

 إذا الحرُب ىزَّتيا كتائُبيا الُخضرُ            رأيُت تميمًا يجيشوَن إلييمُ 

ن ىبطْت أرطى ُلياٍب ظعينٌة            تميميٌة حّمْت  إذا فزع النفرُ   وا 

 طئًا              َيديِو اصفراٌر باالسنُّة  أو أسرُ رئيٌس زَار ضبَّة مخوليس     

 (ٔ)ييُّزون أرماحًا طوااًل ُمتوُنيا                بينَّ الغنى يوَم الوقيعِة والفقُر      

يوثق ما يقولو بألفاظ ال تقبل الشك والريبة,  الشاعر لقبيمتو جعمو ن حبَّ إ 
ن يبديو من مفاخر ع الطريق عمى المشككين بما يريد أليقط رأيتيقول انا  فنجده

عندما يطمب منيا يبدأ بالفخر ليجعل مكانو تميم تعمو ف ,واعمال بطولية لقبيمتو
 حينما تمم بيم النوائب في الحرب.  االخرون االستغاثة

النساء في كل مكان, وبعد  ة قومو لحرائرىم منياعن حم الشاعر روقد عبّ  
ادة الخصم الذين يتعرضون ليم فأنيم سوف يؤسرون, وقد وصف ذلك يصور ق
التي يفتقر ليا االعداء  ون سوح الوغى برماحيم الطويمةميدخ بأنيمشجاعة قومو 

   لتكون خير وسيمة لالنتصار.

ما زال الشاعر يختار الوقائع الميمة والشخوص المعروفة من اصحاب و  
يقيس بو قوة وشجاعة وبسالة قبيمتو  اً دّ منيم نِ المكانات المرموقة في المجتمع ليجعل 

 الطويل( بحر )                          :قولالتي ال يحدىا شيء, في

                                                           
 .ٕٕ٘ديوان الفرزدق:  (ٔ)
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ال تناىوا تخطِر الَخيُل بالقنا,            وندُع تميمًا ثم ال َنطَّمْب ُعْذَرا  واِ 

 قمياًل وال وعراإليكم ؛ وتمقونا بني ُكلِّ حرٍة               وفْت ثم أدت ال 

ّنا لقتَّاُلو اُلُمموِك , إذا اغَتدوا        حسُن الُعذراعالنيَة الييجا , وال نُ         وا 

 (ٔ)وُنمِسي وما نخَشى ولو أجمعوا أمرا      أصبَح األخماُس يخشوَن درَأنا لقد       

جرت العادة عند الشجعان من العرب والذين ينمازون بسمعة جيدة في  
غاثة المظموم ان ال يقاتموا الجبناء من الناس في نزاالتيم وال  الشجاعة ورد المظالم وا 

ليم, فالموت بسيوفيم ُيعّد شرفا من ِقبل االخر, لذا نجد الشاعر يحاول  اً دّ يجعمونيم نِ 
ليم إال المموك واالحرار من  اً ان يمفت انتباىنا الى ىذه المسألة بانيم قوم ال يكون ندّ 

مم يترك الشاعر من صفات التفاخر التي اعتاد عمييا الشاعر, ف القوم, وىي لغة
عامل الشجاعة الفائقة في ن , فنجده ىنا يبيّ ال وسخره لقبيمتوشيء إالفخر القبمي 

)أنا( لمتعظيم ر من النساء, فيقول:ئالذين انجبتيم الحراقومو في ميادين القتال 
ّنا لقتَّاُلو يسترسل في الفخر في قومو فيقول)و  صفة الشجاعة  فأعطى( اُلُمموكِ وا 

ول ان يقارب بين قومو والمموك فيو بيذا حاالكاممة التي تمكنيم من صراع المموك 
 وك ندًا ليم وىذا فخر يضاف لقومو.نو يقول )إنا والمموك( اي جعل الممفكأ

وبيذا يكون الفرزدق قد حقق ما يريده من فخر لقبيمتو َعبر كثير من االبيات  
وىنالك كثير من ي اختار ليا االلفاظ البراقة ذات الدالالت غنية المعنى, الشعرية الت

االبيات التي لم يسع المقام لذكرىا وجد فييا تفاخر قبمي لمشاعر وتعد ايضا من اروع 
 ما قيل في الفخر القبمي.

 

                                                           
 .ٕٕٛديوان الفرزدق:   (ٔ)
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 رير ج دها لدىالفخر بمآثر القبيلة وأمجا

ك من إن ىنا ال شكف ,(ٔ)باسمياالشاعر ُيعد لسان القبيمة الناطق بما ان  
القبيمة, وقد يرجع السبب في ذلك التباين ب ين شاعر وآخر في مدى قوة الفخرب اتباين

ن يتماىى طيا من تاريخ أو حاضر من الممكن أالى طبيعة القبيمة نفسيا, وما يحي
 معو الشاعر ليصنع منو لوحة فنية تجّسد ِسفر تمك القبيمة, وقد يالحظ ىذا التباين
في معظم القبائل العربية من خالل فرسانيا ومآثرىا وكرميا ونسبيا وحسبيا وما الى 

 ذلك من فوارق محسوسة وممموسة.

نو  ,لعصر االمويمن الشعراء البارزين في ا ان جرير إ ثنان عمىيختمف اوال  وا 
فقد خاض كثيرا في السيما الفخر و  الشعرية غراضاألألغمب تقانو عمى الرغم من ا

 منظومةن ؛ لكو القبمي الذي كان البد منو في العصر الذي عاش فيو الشاعرالفخر 
عميو الدين االسالمي  مجيءسدل ايقظت الفخر القبمي بعد ان أ قدالحكم آنذاك 

واالنساب والتميز  باألحسابما اشعل في نفس الشاعر حب التفاخر , وىذا (ٕ)الستار
نحاول اثباتو من خالل االبيات التي قاليا الشاعر في  بين الناس, وىذا ما سوف 
  :)بحر الوافر(يمتو ويتعصب ليا, ومن تمك االبيات قولوحاكثر من مناسبة ليتفاخر بقب

 بَت الَناَس ُكمُيُم غَضاَباَحسِ         َضبْت عميَك َبُنو َتميٍم   إذا غَ 

 (ٖ)ِن ِمنِّى , وأعظَمُو ِقَباَبابَبطْ         الثقَميِن َرْجاًل ,    ر ألْسَنا اكثَ 

ربما يتساءل بعضيم من ان الموازنة التي ُأقيمت بين الفرزدق وجرير في  
ن لقبيمة واحدة!؟ نعم مجدية بسبب كونيما ينتميامجال الفخر القبمي قد تكون ليست 

                                                           
 . ٚلبنان : –ينظر : المديح في الشعر العربي , سراج الدين محمد , دار الراتب الجامعة , بيروت  (ٔ)
 .ٖٖ٘/ ٔدب العربي , عمر فروخ, تاريخ األ ينظر:  (ٕ)
 .ٗٙديوان جرير:  (ٖ)
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اثبات مدى قوة ارتباط احدىما لتمك مة واحدة, إال إننا سنحاول قد يكونان من قبي
( قد ُعد إذا َغَضبْت عميَك َبُنو َتميمٍ ال يخفى عمى احٍد ان البيت االول )القبيمة, ف

 .فضل بيت قيل في الفخرأ

داة البيت بأ النميري, إذ بدأراعي وىنا بين جرير قدرتو الشعرية التي أخرس بيا ال 
ن تميم غضبيا ُيغضب الناس يقول إا الشاعر أن اراد بي متضمنو معنى الشرط

يِن ألْسَنا اكَثر الثقمَ كميم, ثم يعاود الفخر عن طريق االستفيام االنكاري إذ يقول)
  .القبمي ( أي يستفيم عن السؤال الذي يعرف اجابتو وىنا اجادة في الفخرَرْجالً 

جل حب في العصر االموي بين الشعراء ألأىمية من  القبمي ما كان لمفخرلو 
نما تعداه إذ نجده يقول, نرى الشاعر لم يقف عند قاءالب  : ىذا القدر من الفخر وا 

 ) بحر الوافر(                                                  

رابِ أَلْسَنا بالُمجاوِر نحُن أوَفى  ,                  وأَكرَم عند ُمعترِك الضِّ

 بني الَجباِر فيَ رَىجِ الْضبابِ           َوطْئَن ُمجاشعًا وأخْذَن َغْصبًا        

 (ٔ)عميَك مَن المكاِرِم كلِّ بابِ     ُذوا َقديمًا                  وَيرُبوٌع ُىُم أخ

ن يفخر بقبيمتو حتى تكون لو خير عون عمى مواجية من أ البد لمشاعر 
, فنجد االتفاخر بي من خصومو, وبالذات إذا كانت ليا من المجد ما يمّكن الشاعر

إال ان القبيمة  الشاعر يطرق باب الفخر القبمي من خالل تحديو لصاحبو الفرزدق,
حاول  الذا نرى جرير  ؛(ٕ)االم او االسم الذي يعد رأس ىرم نسب الشاعرين ىي تميم

فنجده يبدأ فخره بسؤال انكاري فيقول)  ان يستعين بيذا االسم في بعض االحيان,

                                                           
 .ٖٓديوان جرير:  (ٔ)
 .ٕٚٛينظر: اتجاىات الشعر في العصر االموي: صالح الدين اليادي:  (ٕ)
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 ألنو ؛م الفرزدق( فمعمو كان مترددًا من ىذا الفخر أما َفىلُمجاوِر نحُن أو أَلْسَنا با
يستعين  وجعم ماذكر ليذه العشيرة مجدا يُ  جد, ولعل الشاعر لم ي(ٔ)ينتمي لكميب

فيو يفخر بحسن جوراىم وكرميم عمى غيرىم,  ,ا بفخرهميربوع وتميم ليتكئ عمييب
االسماء في احداث  ويفخر عمى الفرزدق بان قومو اسروا بني الجبار, ولعل ذكر

بني يربوع ىم  بأنعن انو يفخر  فضالً  ,عمى مصداقية المفتخر دليالالمعارك تكون 
 وىذا منذ الزمن القديم.اكرم من بني مجاشع 

بين الشعراء كان لجرير الحق ان يدلو  الما كان ميدان التفاخر القبمي مفتوحو 
كان متمكنا من لسانو وتاريخو, ال من ك الميدان العريق الذي ال يدخمو إبدلوه في ذل

فممشاعر ابيات يجسد فييا مآثر قبيمتو ورجاالتيا إذ يراىا مجاال رحبا لمتفاخر فنجده 
 ) بحر البسيط(                                                     يقول:

 شْرِك أحَزابُ فاسأْل أقْوُمَك أم قْومي ىُم ضَربوا            َىاَم الُمموِك وأىُل ال     

 الَضارِبِيَن ُزُحوفًاَ َيْوَم ذي َنَجٍب ,          فييا اّلدُروُع وفييا البيُض والغابُ    

 ِمَنا ُعتْيبُة , فانُظْر َمْن ُتِعَد لُو             والحِارثاِن وِمْنا الَرْدُف َعتابُ 

 ى وأْسالٌب وأْسالبُ ِمَنا َفَوارُس َيْوِم الَصْمد كان لُيم            َقْتمى وأْسرَ   

 (ٕ)فاسأْل تميمًا من الحاُموَن ثغَرُىُم           والوالُجوَن إذا ما ُقْعقَع اَلباُب     

يبدو ان الشاعر كان دقيقا حينما بدأ التفاخر بالسؤال الذي استعمل فيو اليمزة  
ة التي تتوازن فييا القوى, وىذا ربما ما كان يصبو اليو لالتي تحتاج الى )أم( المعاد

الشاعر من محاولة إلعالء أسم قبيمتو او عشيرتو المقربة, وكذلك ىي محاولة لوضع 

                                                           
 .ٕٚٛ:  موياتجاىات الشعر في العصر األينظر:  (ٔ)
 .ٗٗديوان جرير:  (ٕ)
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من باب  المقتدر الذي يطرح االسئمة ن يكونأراد اإلدانة, أو لعمو أفي دائرة خصمو 
ير ما يريد تمريره من فخر إذ ويريد االجابة عمييا, ثم بعد ذلك يحاول تمر  االستعالء

لجحافل الخيل المدرعة, ويمجأ في  مو من ضربوا ىام المموك والمتصدييقول ان قو 
فخره الى فرسان يربوع تاركًا فرسان كميب خمفو لما لفرسان يربوع من بطوالت في 

, ففخر بيم في سوح الوغى يخمفون القتمى ويجمبون االسارىالقتال, فضال عن انيم 
ال بغضًا , وما كان فخره ىذا إفي الدفاع عنيا عمييم تعتمد تميم وجعميم ممنالشاعر 

  قوم الفرزدق. ببني مجاشع

من االلفاظ  االشاعر يمتمك خزين ُطرح من فخر قبمي نجد انمن خالل ما و 
لم يقف عند موضع واحد من الفخر وانما  لذابالمعاني لتصبح فخرا جمياًل  محممة

 ) بحر الوافر( ل:استمر بالتفاخر القبمي ليبين لآلخر عمو شأنو وقبيمتو, وليذا قا

 فال وأبيَك ما القْيُت َحيًا                   َكيرُبوٍع إذا َرفُعوا الُعقاَبا

 (ٔ)َفوارِسَنا اْسِتالَبا َع ِمنْ وما َوجَد الُمُموُك أعْز ِمْنا ,                وأْسر     

لقد تعددت ادوات الفخر لدى الشاعر فنراه ىنا استخدم )ال( النافية في البيت  
أىال لرفع راية  يربوع متصمة بواو القسم التي تدعم كالم الشاعر في كون االول

دون منازع ويضفي عمييا روح القوة والباس في الحرب مما جعل المموك الحرب 
كفوارس تدافع عنيم فتكون لفرسان يربوع مكانة معززة لدى المموك فأخذ يختارونيم 

 يا الشاعر, وىذا ما يبرز تعصب الشاعر القبمي.يفخر ب

اكثر من طرف ليكون لو شاىدا ذكر ل ونجد الشاعر في بعض األحيان يمجأ 
 ) بحر الكامل(     عمى ما يقولو من فخر قبمي, وبيذا يقول: داعما وقويا

                                                           
 .ٜ٘ديوان جرير:   (ٔ)
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 واسأْل ُقَضاعة  ُكميا  وَنزِاراَ           ْل َذٍوي يمٍن إذا القيتُيمْ واسأ    

 وَمِن االعزُّ ,إذا أَجاَر , ِجواراَ      أثَبَت بالثُغوِر َمنازاًل ,   من كانَ      

ارُبوَن           لُحماُة َغداَة َجوِف ُطويمعٍ ْحُن ان       الَجْباّراَ  ِبطْخفةَ والضِّ

 (ٔ)األْكَواراَ      ُتزاِحمُ   وثُديُِّينّ           دَعْوَن َفَوارسي وتُكميا ليَت ِنس  

سرتو ويتجاوزه كان يمتد بفخره حدود أُ  ألنو القبمي؛ هفخر وبيذا انماز الشاعر ب
 التي اً قبيمتو االم متتجاوزا كميب اي انو اعتمد بفخره عمى امجاد ,الى مضارب القبيمة

يم انتمائسان قبيمتو الذين لم يفصح عن بفر  فأخذ يفخر لم يشيد ليا فخرا بين العرب,
فخر الشاعر انو يواري  في وىذا ما لوحظ  ؟أىم يرجعون الى كميب أم يربوع أم تميم

, فنجده في ىذه االبيات يفخر بقومو مخاطبا الفرزدق إنو أسماء الذين يفخر بيم
 ,ي الحروبالثبات فقوم جرير ليم السبق في  بأن يمتجأ بالسؤال الى قضاعة ونزار

لو استنجدت النساء بالفوارس  البأس ما جعل الشاعر يتمنى شديدو فضال عن انيم
 يقوم رف دارج عند العرب اذا ما استنجدت المرأةوىذا عُ  من قومو عند السبي,

ما ليا من حق وان حدثت حروب وسالت دماء,  الفوارس من القوم لنجدتيا وارجاع
 لمتمقيالفخر إال ليبين الشاعر صدق ما يقول فيضع  اوما كان ىذا االسموب من 

 .يقول في مساحة واسعة لمتصديق بما

وال شك ان من عادات القبائل ان تتفاخر بخصوميم اذا ما كانوا من شرفاء 
 ) الطويل(القوم وفرسانيم, وىذا ما اقدم عميو الشاعر في اثناء فخره القبمي, إذ قال:

 بورد غداة الخوفزان فبكرا  عجموا        ىم ضربوا ىاَم المموك و 

 وَصّدعّن عن َرأِس ابن كبشَة ِمغفرا   اِليرماُس وقَع ُسيوِفنا,   وَقد جّربَ      

                                                           
 .٘ٚٔ :ديوان جرير  (ٔ)
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 (ٔ)آلِل أبي قاُبوَس , َيومًا ُمذكرَا         مْت يومًا بِطخفَة خَيمُنا  وقد َجعَ   

لذا اختار الشاعر في فخره  ميا في إلقاء الحجج وتدعيم القول؛فممموازنة ثق 
القبمي اقامة موازنة بين فرسانيم وىامات المموك التي تعد رأس ىرم القوة والشجاعة, 

لما يتحموا بو من شجاعة تمكنيم  ؛اعتاد الشاعر ان يفخر بفوارس قبيمة يربوعمقد ف
من ضرب ىام المموك, فقد حاول الشاعر كعادتو من ذكر من ُغمب عمى ايدييم؛ 

من رقاب  مأخذلما يقول من فخر فأخذ يذكر مالحم قومو وكيف اخذ السيف ليؤسس 
ز االعداء, فضال عن ذكره ايام االنتصارات التي يفخرون بيا فنجد الشاعر قد برّ 

شع التي طالما افتخر بيا الفرزدق, مجا انسعمى شجاعة فر  شجاعة فرسان يربوع
 ليتسنى لو ديمومة البقاء في مواجية الفرزدق.

ى الشاعر يكرر اسموبو في طمب السؤال من الخصم عّما قاموا بيم ونر  
 )البسيط( فرسانيم من بسالة وشجاعة سجميا التاريخ في ِسفر الخالدين, ومنيا قولو:

 َقى  بإياِد   الُقّمِة  الَكدرُ َساِئْل َتميمًا وَبكرًا عن َفواِرِسنا             حيَن  التَ 

درُ  لْوال َفواِرُس َيرُبوٍع  بذي  َنجٍب              َضاَق الّطِريُق َوعيَّ الِورُد والصَّ

 ؛       أو َواقُفوا عانقوا االبطاَل فاىتُصرواوا الَخيَل لم ُيشُووا َفواِرَسياإْن طاَرد

 (ٕ)َنحُن اجتَبينا حياَض الَمجِد ُمترعًة          ِمْن َحومٍة لْم ُيخاِلْط َصفَوىا كدر

ل عن صدق ئساموضع ال المتمقي ن يضعفخره القبمي أينفك الشاعر اثناء  لم 
يا قرار الحكم عمى ما يقول ر من خالل اسماء يذكرىا الشاعر ليكون خاللالشاع

عن شجاعة ن يسأل تميم او بكر ألشاعر من مصداقية, فنجده ىنا يأمر الفرزدق با

                                                           
 . ٛٛٔديوان جرير:   (ٔ)
 .ٜٛٔ: )م.ن(  (ٕ)
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عمى  تساعدهفقد رسم ليم صورة  ,عمييم جرير في فخره فوارس يربوع  الذين اتكأ
عتماده أكد الشاعر من خالل إوبيذا فقد  ن يفاخره,الوقوف بوجو من اراد أ

عر استنجد الضمير)نحن( انيم صنعوا ليم المجد دون كدر, ومن المالحظ ان الشا
 المجد مع الفوارس من قوم يربوع.  بالضمير نحن ليشممو

في صفوفيم  واستمر الشاعر في رسم صورتو واقفا مع فرسان قبيمتو ومقاتالً  
 ) بحر الكامل(            من خالل ركونو الى الضمير نحن, فيقول:

 فمنحُن اكُرم في النّازِل منزاًِل             ِمنُكم وأطوُل في الّسماء ِجباال

 لّنا الفضُل في الدّنيا وأنُفَك راغٌم ,       ونحُن لُكم يوَم الِقيامِة أْفضلُ 

 (ٔ)أَتعِدُل َيربوعًا وأياَم َخيِميا                بأياِم َمضُفونيَن في الَحرِب ُعزِل     

ستعمل راع اُ وىذا الص ,الصراع بين جرير والفرزدق ال يخفى عمى احٍد كم استغرق
يحاول ان  ا, فنجد جرير القبمي السيما الفخرو غراض الشعرية فيو الطرفان أغمب األ

ب فأخذ يفخر ان عشيرتو ىي كمي الفرزدق فتوسل بيربوع عمماخر فخره عمى ف يعمو
ختيار لفظة )الجبال( لة عالية وىذا لعمو ما عبر عنو بامنز ليم  نعمى الفرزدق عمى إ

ى قومو, فضال حتى يضفي بيا عموالقوة لما تحممو من داللة عمى الشدة واالرتفاع 
ين يجعل الشاعر من زمنقيضين متال التكونالقيامة( )الدنيا/عن اختياره لفظتي
وبعد ذلك وازن اه قوم جرير عمى قوم الفرزدق, مفضل الذي ابدخالليما حدودا ل

عمى  الشاعر بين يربوع واياميا وما لقوم الفرزدق من ايام تذكر فيو يقدم يربوع
 مجاشع بغضا بالفرزدق, وىنا تتضح سمة الفخر باألقرب اذا ما استطاع الشاعر

 م.يفخر بالقبيمة األ ان

                                                           
 .ٖٛٙ-ٖٖٙ ديوان جرير: - (ٔ)
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ذا ما حاولنا إجراء موازنة بين شعر الشاعرين)الفرزدق وجرير( في الفخر   وا 
القبمي فإننا نجد من خالل ما تعرضنا لو من اشعار الفخر القبمي لدييما وما يحمل 
من صور فنية غنية بالبيان والبديع ما جعميا عالقة في القموب واالذىان الى يومنا 

ن أمور تستحق ان تثبت في ِسفر ل آنذاك مىذا, فقد ساعدت عمى توثيق ما حص
 دب والتاريخ.األ

ولكن ىناك  ,(ٔ)وىي) تميم( عميو ان الشاعرين من قبيمة واحدة فما ال اختالف 
وىي  ,(ٕ)فروع من داخل ىذه القبيمة ينتمي ليا جرير والفرزدق تربطيم بقبيمة تميم

 ,(ٗ)وكميب التي ينتمي الييا جرير وقومو ,(ٖ)مجاشع التي ينتمي الييا الفرزدق وقومو
نطمق لمفخر القبمي عند الشاعرين فبدأ الصراع بينيم في ذكر مناقب كال فمن ىنا ا

الفرعين, فمن المالحظ من خالل ما ترجمتو اشعار جرير والفرزدق ان ىناك فوارق 
 بين فرع الفرزدق) مجاشع( وبين فرع جرير )كميب(. 

في سوح الوغى, والكرم, ونصرة الجار,  ةمناقب كثير و  (٘)ىذات غن مجاشعفمقد كانت 
م عرية أفتخر بيا عمى غيره وكانت تضالتي جّسدىا الفرزدق عمى شكل ابيات ش

إذ انيا كانت أشرف وأنبل من فرع  رجاالت من اصحاب المآثر التي ال تُنكر,
فمن خالل ما نتممسو من الفخر القبمي عند الفرزدق نالحظ ان الشاعر قد  ,(ٙ)جرير

افتخر بفرعو)مجاشع( التي كانت تمتمك من مقومات الفخر ما تجعمو يفاخر بيا 

                                                           
 .ٖٗ:  ى العباسية, مصطفى الشكعةموية ال: رحمة الشعر من األرينظ (ٔ)
 .ٜٗٔينظر: جرير قصة حيمتو ودراسة اشعاره, جميل سمطان :  (ٕ)
وانسابيم وبعض شعرىم, لالمام ابي القاسم المؤتمف والختمف في اسماء الشعراء وكناىم والقابيم  ينظر:- (ٖ)

لشعر والشعراء , ابن وا , ٙٛٗم: ٕٜٛٔ, ٕلبنان, ط -تالحسن بن بشر اآلمدي, دار الكتب العممية, بيرو 
 .ٖ٘ٔم: ٜٚٛٔلبنمن,  -, بيروتٖقتيبة , دار احياء العموم, ط

 . ٜٖٓينظر:الشعر والشعراء , ابن قتيبة ,:   (ٗ)
 .ٖٗموية الى العباسية, مصطفى الشكعة: األ منرحمة الشعر ينظر:   (٘)
 . ٜٗٔينظر: جرير قصة حيمتو ودراسة اشعاره, جميل سمطان :  (ٙ)
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جرير ويتفوق عميو , فضاًل عن فخره بتميم, فنجد ما قدمو الفرزدق من فخر ىو نابع 
س ق يبتعد بفخره كثيرا إال عند رأزدمن فرعو الحقيقي وىو مجاشع, إذ لم نرى الفر 

 رف من الفرع واالصل عمى حدا سواء.اليرم) تميم( إذ إنو كان يغت

ذا ما انعمنا النظر مميا في فخر الشاعر جرير فقد   نجده يبتعد عن فرعو وا 
ويتخطاه الى يربوع؛ لعممو بفقر فرعو لممناقب التي تساعده في  الحقيقي)كميب(

نما اتجو ببوصمة افتخاره القبمي وىذا ما  تممسناه من اشعاره, إذ لم يفخر بكميب وا 
فخره الى يربوع متكئا عمييا لتكون لو سفينة النجاة من مواجية سيام الفرزدق, فضال 

 عن افتخاره بتميم .

ولعل الشاعر جرير أراد من خالل اعتماده عمى فرعو الثاني يربوع في الفخر القبمي 
صومو في ذلك العصر الذي احتدمت فيو حب البقاء؛ ليتسنى لو مجارية خ

الصراعات القبمية الناتجة عن ذكر االنساب وايقاظ جانب من جوانب التعصب القبمي 
الذي كان ناشطا في العصر الجاىمي وقد حاربو االسالم ُبعيد ظيوره, فالبد لمشاعر 

يفًا ان يتكئ عمى عشيرة تكون لو خير وسيمة ليعبر بيا الى بّر االمان وتكون لو س
 قاطعًا يقضي بو عمى كل من يواجيو. 

ىمو بالتفوق كان يمتمك من الفخر القبمي ما ُيؤ وفي نياية المطاف نرى ان الفرزدق 
فيم بيت عزيز مفاخره كثيرة , ولذا  )مجاشع)رثًا حقيقيا في , ألنو يمتمك إعمى جرير

ما يساعده عمى  (ٔ)((ن ثررزدق, فيو يمتاح من معيكانت مادة الفخر وفيرة لدى الف
فكان خالف   عالميا , اما جريرالتفاخر أمام الخصوم ومن يريد الحط منو إ

متالكيا مقومات لعدم إ اً فقد تجاوز كميبمي الى بيت واىي البنيان نو ينتصاحبو,  فإ
 مجأ الى يربوع ن يسجل مناقب يفخر بيا لكميب ف, فنجده كان عاجزا عن ألمفخر
  . (ٕ)ي الفخر يكون حميفًا لمفرزدقما جعل التفوق ف ىذا ولعل

                                                           
 .ٖٔٓموي, صالح الدين اليادي: اتجاىات الشعر في العصر األ (ٔ)
 .ٕٖٓ-ٖٔٓينظر: ) م . ن ( :  (ٕ)
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 توطئة

 فقد أولوىا عناية كبيرة ,في اتقانيم لمغة سمةالبد من ذكر ما لمعرب من  
 الشعراء بو فتصرفت ألسن ,مقرون بوجود الشعرالىتمام االُترجمت من خبلل 

بقصد التوضيح  صبح ديوان العرب, إذ انيم كانوا يختارون كممة دون أخرىأو 
, وىذا ما تناقمتو (ٔ)وبيدف قوة التوصيل, أو لما يرونو من عذوبة تأنس بيا النفوس

ساس في توصيل الفكرة كونيا المادة األل ؛المغةب كتب األدب من اىتمام كبير
تنقل األثر من المبدع الى المتمقي  )إذ ىي) ؛ة الجميمة المتكاممة لدى المتمقيوالصور 

يقوم عمى  : ىي كل  ظاىرة اجتماعية وكائن حي ) عن انيا), فضبل(ٕ)(نقبًل أمينًا(
وقف عمى بقية العناصر بحيث ال مترابطة العناصر, ماىية كل عنصر  ظواىر
 .(ٖ)(خرى(ا إال بعبلقتو بالعناصر األاحدى يتحدد

جتماعي )نتاج إ)نيابأ يراىاالذي  سوسير في تعريفو لمغةوىذا ما جاء بو دي  
ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تباناىا مجتمع ما ليساعد افراده  لممكة المسان

  فيما بينيم ليتمكنوا من التواصل. (ٗ)(عمى ممارسة ىذه الممكة(

ن الشاعر كان الفارس الذي يقود صيوة جواد الكممة الى ما يريد من داللة   وا 
ال ينقل الشاعر  ))لكونفيكون مبدعا في اختيارىا تبعا لمرجعياتو الثقافية وبيئتو, 

ئل نقمو بواسطة العبلمات المغوية, كالموقف الذي يتوخى مطمق القا ايصالياً  موقفاً 
ا, بل ىي غايتو التي نما ينقل لغة تخييمية محضة, فالمغة عنده ليست وسيمة لسواىوا  

  ايصال داللتيا الى المتمقي . يريد التي (٘)(الجمل والكممات(يروم نقميا في 

ني لمشاعر, تتجاوب كائن حّي في اعماق الوجود الف ))تعد عند بعضيمالمغة و 
و حين يشتاق, فتسري ق قمبُ غمي, ويخفُ , تذوب فيو حين يَ معو في كل أّنة من أّناتو

                                                           
 .٘م : ٕٕٓٓ, عمان, ٔينظر: المغة في شعر الفرزدق, حممي محمد عبد اليادي, المكتبة الوطنية, ط  (ٔ)
, ٖالعربي, ط, عز الدين اسماعيل, دار الفكر دبي عرض وتفسير ومقارنةسس الجمالية في النقد األاألُ  (ٕ)

 .ٖٓ٘م: ٜٗٚٔ
 .ٓ٘م: ٕٜٛٔ, مصر, ٖ, عبد السبلم المسدي, الدار العربية لمكتاب, طسموباألو  سموبيةاأل (ٖ)
 .ٕٚم :ٜٗٛٔعمم المغة العام, فردينان دي سوسور, تر:د. يونيل يوسف عزيز, دار افاق عربية, العراق,  (ٗ)
 . ٔٛم : ٜٜٛٔدب , لطفي عبد البديع, دار المريخ لمنشر, الرياض,التركيب المغوي لؤل (٘)
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ما جعل من مكنون الشعر رحمة في  (ٔ)((في عروقو, فيخرجيا شيدًا كما تفعل النحمةُ 
 .(ٕ)الشاعر وثروتون اىمية كونيا كنز اعماق المغة, لما لمغة م

باقين في نظم تمك الكممات لتشكل لغة جميمة, إذ ن العرب كانوا السّ وال شك أ 
اتيم مبنية عمى اساس عميق ظرون في اشعار بعضيم إذ نجد ممحوظين )كانوا)

بجبلل الكممة, وان توظيفيا يحتاج الى ميارة, كيما تؤدي دورىا في تحقيق االفصاح 
 التي تنتاب المتمقي من جية والشاعر من جية أخرى. (ٖ)(عن المشاعر والعواطف(

وبما أن الشاعر يعد لسان القبيمة الصارم فضبل عّما يحممو من مرجعيات 
القبيمة التي ينتسب الييا وسبلحيا البتار لكل من يروم  ميعد الناقل ليمو  ثقافية فانو

االبداع ما تترجم عمى شكل قصائد شعرية تحمل من  , والتي(ٗ)القذف والتشيير
 .يجعميا تعمق في االذىان والقموب

بداع صل الشاعر الى درجة االن يرئيسا في أ غة ليا أثراملن اشك في أوال  
ن ليا جانبيا التعبيري, فيي تحمل عد عن أن تكون تقريرية بحتة, إذ إأب ))لكونيا

عند مجرد معيا نبرة المتحدث بيا, أو اتجاه الكاتب الذي يكتبيا, كما أنيا ال تقف 
قناعو وتغيير  التعبير عما تحممو, بل تيدف الى التاثير عمى اتجاىات القارئ وا 

 وىذه ىي احدى اىداف المغة التي استند الييا شعراء الفخر. , (٘)(موقفو(

داة االولى لمشاعر كيما يعبر عّما يجوب في ن المغة األمن أن نذكر ا وال بد
إن  )إذ) ؛ن يدير مسار الداللة حيثما يريداتو من ارىاصات, وىو القادر عمى أخمج

بل أميز  ,ثابتة جامدة ولكنيا لغة انفعال مرنة في الشعر ليست ألفاظًا ليا داللةالمغة 
, وقد (ٙ)(بتجدد االنفعاالت( دائماً  ما فييا ىو ىذه المرونة التي تجعميا متجددة

                                                           
 .ٜٔم: ٕٙٓٓ, ٔلغة الشعر العربي, عدنان حسين قاسم, الدار العربية لمنشر , ط  (ٔ)
 . ٜٔ: ) م . ن ( ينظر:   (ٕ)
  .٘المغة في شعر الفرزدق :  (ٖ)
 .ٚينظر: أروع ما قيل بالفخر, يحيى الشامي :  (ٗ)
 .ٖ٘م: ٕٜٜٔدب, رنيو وليك وآوستن وآرن, تر: عادل سبلمة, دار المريخ, السعودية, نظرية األ (٘)
 .ٕٙٛسس الجمالية في النقد العربي, عرض وتفسير ومقارنة, عز الدين إسماعيل: ألُ ا (ٙ)
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تبعا لما يحممو  تختمف تمك القوة في التعامل مع تمك الدالالت من شاعر الى آخر
وتركيب الخمق, فإن سبلمة المفظ  ,اختبلف الطبائع )من مرجعية ثقافية وبحسب)

 , وىذا جميعو متعمق(ٔ)(ودماثة الكبلم بقدر دماثة الخمقة( ,سبلمة الطبع تتبعُ 
  بالشاعر نفسو.

فضبل عن القيم المكتسبة من بيئة كل شاعر فانيا تكون القائد المسيطر و 
ثقافة كل شاعر بحسب ما يكتسبو من ثقافة وضعية وثقافة قصرية قد عمى ادارة 

السابقة كما حصل ليم حين  تحرك بوصمة الشاعر الى الفاظ جديدة لم تكتنزىا ثقافتو
دة استطاعت ان تجد سبلم الذي اضاف ليم الفاظا جديدة تحمل دالالت متجدجاء اإل

حتى ال نكاد نجد شاعرًا  ))ينمويئيا األادب العربي عمى لسان شعر طريقيا نحو األ
إنما كان اختبلفًا في  ير, وكل ما كان بينيم من اختبلفإال ظير في شعره ىذا التاث

كما  ,يم بالحياة الدينية وتأثرىم بيات صمتاو الدرجة يرجع الى اختبلف نفسياتيم وتف
, أو ربما مدى (ٕ)(الموضوع ومدى قربو منيا أو بعده عنيا(يرجع الى اختبلف 

 ن.نتمائيم لذلك الديإ

ن مدلوالت ساعدت لفاظ وما تحممو ممويون باألولطالما اعتنى الشعراء األ 
األلفاظ ال تكتسب  ))لفاظ في طور الديمومة, وىناك من يرى انعمى بقاء تمك األ

قيمتيا من كونيا رموزًا إيحائية لمتعبير عن موقف انفعالي أو حدس داخمي في مخيمة 
ك وىنا, (ٖ)(( عينية الشاعر, بل كونيا دالالت لتشخيص مداليل ذات طبيعة واقعية

 كانت سميمةلفاظ لكونيا ال تؤدي مفعوليا إال اذا من اشار الى االىتمام األمثل باأل
 فإذا كان المعنى شريفًا والمفظُ  )):إذ يقول ه(ٕ٘٘)تالجاحظ ما عبر عنياوشريفة ك
ونًا عن ىًا عن االختبلل مصن االستكراه, منز  موكان صحيح الطبع بعيدًا بميغًا, 

                                                           
الوساطة بين المتنبي وخصومو, القاضي عبد العزيز الجرجاني, تح : محمد أبو الفضل إبراىيم وعمي محمد  (ٔ)

 .ٕ٘-ٕٗم: ٕٙٓٓ, بيروت, ٔالبجاوي, المكتبة العصرية, ط
 .ٛ٘ٙ, مصر: ٕحياة الشعر في الكوفة الى نياية القرن الثاني اليجري, يوسف خميف, دارالمكتبة العربية, ط (ٕ)
لغة الشعر الحديث في العراق ) بين مطمع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية( , عدنان حسين العوادي ,  (ٖ)

 . ٜٙٔم: ٜ٘ٛٔمنشورات وزارة الثقافة واالعبلم , العراق, 
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, وىذا ما نحاول (ٔ)(ربة الكريمة(يث في الت  الغَ  موب صنيعَ في القُ  ف, صنعَ التكم  
ذات الداللة العميقة ليا تأثيرىا في المتمقي أكثر الوصول اليو من ان المغة الرصينة 

 من غيرىا.

ن العبلقة بين المفظ والمعنى وىناك من كان لو رأي في ما قالو الجاحظ من أ 
ن يكون المفظ مساويًا لممعنى حتى ال يزيد عميو وال ينقص ) أعبلقة تكاممية أي)

أن من أولويات فضبل عن ذلك فقد أكد بعضيم عمى فصاحة المفظ و , (ٕ)(عنو(
فيو بفصاحة المفظ وقوتو, لُيتدارك بو تقصير المعنى, وتتجنب فيو  ) يعنى)الشعر أن
ول ما يمقانا في أ ))إن ولممحدثين من النقاد رأي يوازي ما ذكرناه إذ يقول ,(ٖ)(البذالة(

, يدل بيا الشعراء عمى محددة الداللةألفاظًا لفاظو, وىي ليست أ نصوص الشعر
اتو يسمممن واقعيم الخارجي, فإنيم ال يعبرون عن ىذا الواقع و  شياء حسيةأ

واقعيم النفسي وما تختمج بو نفوسيم من مشاعر , إنما يعبرون عن الحقيقية
عن المغة فيجب أن يظيرونيا من خبلل اشعارىم, وبما إن الكبلم (ٗ)((وأحاسيس

في طائفة من ألفاظ القرآن الكريم  يكون ىناك نصيٌب لمغة تميم التي كان ليا حضورٌ 
إذ أخذ عنيا اليمز واإلدغام في بعض آياتو, مما نتج عن ذلك تغمغميا في المغة 

 .(٘)؛ إذ ساعد شعرائيا عمى اإلرتقاء في لغتيم الفصحى

  اللغة -أواًل 

 .لفرزدقا اللغة عند-1

ثر بما يدور حولو من صراعات قد تأنجده  الفرزدق لغة ما تتبعنااذا 
, فضبل عن مجالستو لمحسن البصري اباىر  اعقمي اومجادالت اجتماعية ولدت لو نبوغ

في ارتياد حمقات عممية واالفادة منيا عن طريق ما ُيطرح فييا من مواضيع تنمي 
                                                           

 ,. ٖٛ ٔالبيان والتبيين , الجاحظ,   : ج/  (ٔ)
 .ٖ٘ٔلبنان: –بيروت  ,منعم خفاجي, دار الكتب العممية, قدامة بن جعفر, تح: محمد عبد الرنقد الشع (ٕ)
 .ٜ٘ٔم : ٖٜ٘ٔالمصرية, مصر, ة ضتر: عبد الرحمن بدوي, مكتبة الني, أرسطو طاليس, فن الشعر  (ٖ)
 .ٜٕٔم : ٕٜٙٔ, مصر, ٜفي النقد االدبي , شوقي ضيف, دار المعارف, ط (ٗ)
(5)

لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة, غالب فاضل المطلبي, منشورات وزارة الثقافة والفنون ,  ينظر:  
 .56م: 1771العراق, 
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اس ما ألوان الجدل وطرق االستدالل والقيمن خبلل تعرفو عمى  ,ٔالعقل وتزيده معرفة
وكل ىذا ازىر في لغتو ما جعميا  ,عمى الجدل ةافاده ذلك من مردود ايجابي وقدر 

خصيتو فقد أثر كل ىذا عمى ش البيان, ل عمى امتبلك صاحبياقوية وفصيحة, إذ تدل
قاق صيغ شرع لنفسو ما لم يحق لغيره من اشتخذ يُ إذ اصابو الشعور بالعظمة فأ

 ىذااستعمالو ألفاظا في غير ما وضعت لو, وكل  ة لم تكن مألوفة, فضبل عنجديد
عن فراغ وانما ساىمت فيو البيئة الشعرية التي عاش فييا  الثراء المغوي لم ينمُ 

 .(ٕ)وريث الشعراء وحامل لوائيمعم انو الشاعر إذ اقر بيا عندما ز 

بما يحيط بو من  اً فنجده متعالق معجم الفرزدق الشعريواما ما يظير لنا من 
لذا  ؛قرب لمعصر الجاىمياألاألموي كان العصر  ولكونثرات طبيعية وسياسية, مؤ 

ت موي والتي ظير بعض األشعار أثر النزعة الجاىمية في األدب األ نتممس في
غراض وذلك في شتى األ, ي المفردات التي استعممت في الشعربصورة واضحة ف

ن يتأثر الشاعر بيذه ء والفخر في ذلك الوقت, فبل عجب أالمدح واليجاالشعرية ك
 جاىمية بوصفياتحتوي الفاظًا  الفرزدق اشعار فقد كانت, (ٖ)وىذه االلفاظ النزعة
وردت في ابياتو الشعرية كثير من  قدف ,القديم الذي ال ينضب و الثقافيموروث

عصبية القبمية من جانب الحكام نتيجة ايقاظ ال ؛في الفخر وظفياالمفردات التي 
تكأ االلفاظ التي اة وغالب وغيرىا من ر اسم تميم وضبة وصعصعذك منياو  موييناأل

 )بحر البسيط(                     : عمييا الفرزدق في فخره إذ يقول

 َيعمو شيابي لدى ُمْستخمِد الم يِب      أنا ابُن َضّبة فرٌع غُير ُمؤتشب     

بة تنم وابي في عٍز وفي حسِب          ني ِلرابيٍة   يسعُد بُن ض   (ٗ)تُعمو الر 

من الفاظ لغة تميم التي  الشعره بعض الفرزدق قد استجمبوكذلك نجد ان 
ىا القدامى لغة خاصة بتميم ووافقيم المحدثون عمى ذلك, ومن االلفاظ التي جاء عد  

                                                           

 s: م2112,رسالة ماجستر,  انتصار عبد حسين, أثر القرآن الكريم  في شعر الفرزدق ينظر:  (1)
 .ٕٕينظر: المغة في شعر الفرزدق:  (ٕ)
 ٓٔ: )م.ن( ينظر: (ٖ)
 .ٖٛديوان الفرزدق:  (ٗ)
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لممؤنث التي ُعرفت عند العرب بيا الفرزدق من لغة تميم ىي لفظة)زوجة( 
ر بتمك االلفاظ , فنجد ديوانو يزخ(ٔ)ؤنثملفظة)زوج( إذ كانت تطمق عمى المذكر وال

 ) بحر الطويل(                                             يقول في ذلك: إذ

 رى يستبيُمياكساٍع إلى أسٍد الش         ,ُب زوجتيامرأ يسعى ُيخب   فإن  

يم ُطوليااالسوِد بسالٌة,        وصولُة أيومن دونِ أبواِل   (ٕ)ٍد يمنُع الض 

سبلمي إذ إن العصر اإل د تأثر بااللفاظ القرآنية,قلفرزدق ونجد ايضا ان ا
 جاء بمبادئ جديدة والفاظ ببلغية حيرت العقول فمن ما جاء بو الفرزدق قولو:

 ) بحر الوافر(                                             

 الحريرِ  أخذنا بالربا سرقَ        ,السِّياط لنا نياراً  ضعَ إذا و 

 (ٖ)رباِء من دون الظ يورِ ما أخذنا          من اإل ا جينمَ دخمنفأ   

الدين تعاليم جاء عن طريق  (باجينم وتحريم الر )فمن المبلحظ ان لفظة 
ببلد فارس  في تأثر الشاعر بيا كون  سبلمي, وكذلك كان لمغة الفارسية نصيباإل

 ) بحر الطويل( ,  فنجد الفرزدق يقول في ذلك:(ٗ)كبير في البصرة كان ليا حضور

 الّسوابقِ  وهِ الن واصي من ُوجُ  مكانَ          , ونحُن إذا عد ْت تميٌم قديميا

 (٘) رعي بيذٌق في البياذقِ وأنت لذ           يراَث الُمموك وتاجُيم منعتَك م

لفظة  يأتي بمفظة) بيذق( وىي خبلل تأثرة بالمغة الفارسية فنجد الشاعر من
, ومن ناحية أخرى نجده (ٙ)منيا في ابياتو الشعريةفارسية متعمقة بالشطرنج فيض

                                                           

 .ٕٙ -ٕ٘ينظر: المغة في شعر الفرزدق:  (ٔ)
 .ٚٔٗديوان الفرزدق:  (ٕ)
 .ٕٓ٘: )م.ن(  (ٖ)
 .ٔ٘ينظر: المغة في شعر الفرزدق:  (ٗ)
 .ٔٔٗديوان الفرزدق: (٘)
 .ٕ٘ينظر: المغة في شعر الفرزدق: (ٙ)
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متاثرًا بالبيئة التي حولو من أشجار فيو عندما يمدح قوم ويريد ان يمبسيم ثوب 
الطرفاء إال انو أعظم منو وأكرم يشبو  وىي شجر النجابة والسيادة يأتي بمفظة) أثمة(

)بحر  منبرا, إذ نجده يقول فيو:  (ص)الرسول محمد  وأجود عودًا, إذ اتخذ منو
 البسيط(

 صفاَة ُذبياَن ال تدُنو ليا الش جرُ         ْت        فمق ديِّ أثمةً عَ  إن  آللِ   

 (ٔ)منيا الثرى وحصى قيٍس إذا ُحسبت     والضاربون إذا ما اغرورق البصرُ 

 .عند جرير اللغة-(2)

قد شق  طريقو نحو الرقي عن طريق اعتماده عمى  انوبلريب فأما لغة جرير  
موي, وىذا جاء عن طريق الوث األقريحتو الشعرية ما جعمو يصبح أحد اعمدة الث

, فكل ىذه (ٕ)نشأتو في بيئة أغرتو بالشعر, إذ عاش والشعر محيط بو أيما إحاطة
التغمب عمى أكثر من ثبلثة  لمشاعر أمكانية في المغة إذ مكنتو من مور قد ىّيأتاأل

ن شاعرًا فأخذ يرمي بيم واحدًا بعد االخر, فكل ىذا يدلل عمى ان الشاعر قد وأربعي
 بصورة جيدة ما مكنو ان يحل في القصور االموية ويكسب ودىم من توقل لغص

 بو قريحتو الشعرية. خبلل ما تفيض

لدى جرير فاننا نجده قد تأثر كثيرا بما  المعجم الشعريواذا ما تطرقنا الى  
التأثير  احاط بو من تغييرات بيئية واجتماعية وسياسية وعقدية, ما جعل لذلك

وضوحا عمى ما استجمب من الفاظ وردت في ابياتو الشعرية كترجمة لما تبديو 
ما جعميا تظير بشكل ممي عمى الشاعر  لمجاىمية في طباع اً أثر نجد ولذا  قريحتو,

  ومنياتي كانت سائدة في الجاىمية االلفاظ ال جو الشعري, فقد استعمل بعضنتا
 ) بحر الوافر(                                                         قولو:

وابي,               وتبنى , فوقيا , عمدًا ِطواال    ويرُبوٌع َتحُل ُذرى الر 

                                                           

 .ٕٔٓديوان الفرزدق :   (ٔ)
 .ٕٚٔينظر: جرير قصة حياتو :  (ٕ)



 ثالث..............الفصل الالشعريةاللغة واالساليب .......... ولالمبحث اال
 

 
171 

 (ٔ)فأبرَح يوُمين بو , وطاال   وقد عمق األخيطُل حبل سوٍء,         

) روابي( وىي الثقافي الجاىمي جعمو يوظف مفردة فمعل تأثر الشاعر بموروثو
لكي لفظة تستعمل في الجاىمية عبارة عن المكان المرتفع فقد استعمميا في شعره؛ 

ابنية  قاعطى لقومو مكانو عالية من خبلل تربع قومو فو  في فخره, إذ تكون لو متكأً 
 تمك الروابي. تعمو

 )بحر البسيط( الشاعر إذ نجده يقول: في معجم اً صيبوكذلك نجد لمنبات ن

 فاالىواز منزلكم         ونيُر تيري فمم تعرفكم العربُ سيُروا بني العّم 

 (ٕ)ال تنبو مناجُمُكم         عن العُذوِق وال ُيعيييُم الكربُ  الّضاربو الّنخلِ 

 الطبيعة فقد أخذ ىذه المفردةوظف الشاعر لفظة) النخمة( لما ليا من مكانة في  لقد 
فوظفيا خير توظيف  ,عميو والشموخ الذي كانت تدلل التحمللما تحممو من دالالت ك

 ا بنو عمومتو الذين يتكأ عمييم الفرزدق ويعيرىم بان مناجميم تستخدم الزالةلييجو بي
 الكرب من النخيل.  ما يسمى

يوظف الفاظا جاء بيا  عمى لغة جرير ما جعمو م أثرٌ وكذلك كان لبلسبل
لفاظ بين مدى اىتمام الشعراء باألما يُ إذ انو تأثر بالقرآن الى حد بعيد,  ,القرآن

, فضبل عن الغايات التي دفعتيم (ٖ)ظيرت بظيور الدين االسبلميالجديدة التي 
من الشعراء لتكون حجة عمى الخصم و الختيار تمك االلفاظ والتاثر بيا إذ اعتمدىا 

 ) بحر البسيط(                                               :وذلك يقول

 ما الخبرُ  : الغيبِ  ظيرِ ب ونَ والس ائمُ        عمى العمياء إن ظعنوا,نوَن عاالظّ 

 (ٗ)إذ حّرقْت أرواحيم سقرُ  م        في النارِ يُ حرقُ م   ألجساٍد     تُ يتُ ضِ وما رَ 

                                                           

 .ٖٖٓديوان جرير :   (ٔ)
 .٘ٗ: ) م . ن (  (ٕ)
 .ٗٙٔقصة حياتو ودراسة شعره, جميل سمطان : رينظر: جري (ٖ)
 .ٜٜٔ-ٜٛٔديوان جرير:   (ٗ)
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وىي لفظة وردت ( البيت الثاني انو احتوى عمى لفظة)سقرفمن المبلحظ عمى 
في القرآن وىي اسم من اسماء جينم, ولتأثر جرير بالقران الكريم جعمو يوظف ىذه 

 المفردة بشعره.

ما يحيط بالشاعر نجده قد ضمن معجمو الشعري بما يراه  ومن خبلل
 )بحر الطويل(                  فيقول:الطبيعة وما تحوي ويتحسسو ومنيا 

 كوكبا الكواكبِ  وما تعرُفوَن الشمَس إال لغيِرُكم          وال من ُمنيراتِ    

 (ٔ)َح الميذبايفإن لنا عمرًا وسعدًا عميكُم,            وقمقاَم زيٍد والصر  

موظفا  اجداده ليفخر بيمفاننا نجد الشاعر يفخر بسادات تميم إذ نجده يعدد 
 .لفظة)الشمس( التي ليا مدلوالت كثيرة في السمو والعمو والشأنية

طبلع عمى المغة عند الشاعرين نجد ان الفرزدق كان يتمتع ومن خبلل األ
إذ قيل عنو انو ينحت في صخر,  ,مخموطة بالمفردات الغريبة ذات الوعورةبمغة قوية 

اشعر ب الخاصة لصعوبة مفرداتو, وىناك من وصفومو فضبل عن ان شعره كان يفي
 ومن الواضح خاصة, إما جرير فكانت لغتو سيمة ومفيومو إذ قيل عنو اشعر عامة,

فضبل عن انطباعية الحس في  ,لغة جرير كانت تعتمد االثر المادي ايضا ان
 المادي والحسي,الجانب الصور الشعرية في ديوانو تعتمد  إذ انقصائده الشعرية, 

انو اعتمد في صوره الببلغية عمى نتاج بيئتو التي نشأ فييا, ما نتج عن ذلك عدم و 
قول ان جرير يغرف من بحر ال ي يمبعضجعل و  في لغتو وجود لمتكمف والصنعة

اتسمت  فنجد جل قصائد جرير ,الفرزدق عمى العكس من صاحبو ,(ٕ)لوقرار 
اني, من خبلل تفضيل المفظ , إذ نجد شعره بّين الغرض ومشرق المعبالوضوح التام

 .(ٖ)أيسر من لغة صاحبو الفرزدق توتكون لغ االسيل عمى القوي الجزل فيو بيذ

 
                                                           

 .ٜٔ: وان جريردي (ٔ)
 .ٖٙٔقصة حياتو ودراسة شعره, جميل سمطان:  ينظر: جرية (ٕ)
 .٘ٙٔن( :  . ينظر:)م ( ٖ)
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 :ثانيا:األساليب الشعرية

 ومما الشك فيو انفي النتاج الشعري لدى العرب ف سلوباألأما ما يخص  
لما ليا من عبلقة وثيقة في الحصول عمى معان مميزة ودالالت  ؛مكمل لدراسة المغة

غنية, فيي كما ذكر بعضيم ُتعنى بالجانب العاطفي في الظاىرة المغوية, أو ىي 
كثير من تكمم حول مصطمح االسموب ولم نجد , ف(ٔ)بصمات الشحن في الخطاب

مجال, فالنتيجة ىنالك اختبلفا في نتائج الحدود التي وصل الييا النقاد في ىذا ال
ىي)معان مرتبة قبل ان يكون ألفاظا منسقة, وىو يتكون في العقل قبل ان ينطق بو 

 عرف بو.  يُ  وبيذا يكون لكل إنسان أسموبو الخاص الذي (ٕ)المسان أو يجري بو القمم(

ن آخر لنصل سموب الذي ينماز بو إنسان ماال ن نقف قميبل عند ذلكوال بد أ 
ِقوام الكشف لنمط التفكير عند صاحبو,  )السبلم المسدي من انو)الى ما يراه عبد 

وتتطابق في ىذا المنظور ماىية االسموب مع نوعية الرسالة المسانية المبمغة مادة 
 ,(ٗ)(نسان عينو()ىو اإل)يتفق المسدي مع من يقول ان االسموب, و (ٖ)(وشكبل(

حيث انو قناة العبور سموب جسر الى مقاصد صاحبو من ) االن)ويصل أخيرا الى إ
, وال اظنيا بعيدة عّما (٘)(الى مقومات شخصيتو ال الفنية فحسب بل الوجودية مطمقا(

لفاظ, ب او الشاعر الخاصة في اختيار األطريقة الكات ))خرون من انيايراه اآل
وتاليف الكبلم, أو ىو طريقة خمق الفكرة وتوليدىا وابرازىا في الصورة المفظية 

 .(ٙ)(المناسبة(

)اختيار او انتقاء يقوم بو المنشئ لسمات )سموب ىوويرى بعضيم ان األ 
لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين ويدل ىذا االختيار او االنتقاء عمى 

                                                           
 .ٔٗم: ٕٜٛٔ, مصر, ٖ,عبد السبلم المسدي, الدار العربية لمكتاب, طسموباألو  سموبيةينظر: األ  (ٔ)
 .ٓٗم:ٜٜٔٔ, مصر, ٛسموب, أحمد الشايب, مكتبة النيضة المصرية, طاأل  (ٕ)
 .ٗٙالسبلم المسدي: , عبد سموباألو  سموبيةاأل(ٖ)
جراءاتو, صبلح فضلألعمم ا (ٗ) سموبية وينظر: اال  ,ٜٙم: ٜٜٛٔ, مصر,ٔ, دار الشروق, طسموب مبادئو وا 

 .ٕٔ: مٕٜٜٔ, ٔالدار المصرية المبنانية, ط ,والبان العربي, محمد عبد المنعم خغاجي وآخرون
 .ٛٙ, عبد السبلم المسدي:سموباألو  سموبيةاال(٘)
 .ٕٗ: عبد المنعم خفاجة وآخرونسموبية والبيان العربي , محمد األ (ٙ)
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في مصمحة  تصبّ  (ٔ)(ايثار المنشئ وتفضيمو ليذه السمات عمى سمات اخرى بديمة(
الشاعر  ىي الطريقة المتبعة لدىنخمص الى ان االسموب المنشئ, وىذا ما يجعمنا 

 دبية والفنون المتبعة لدىاليب األسفي األ اً إذ إن ىنالك من يرى اختبلففي النظم, 
 .دباء تبعا لزمن كل منيمالشعراء واأل

, (ٕ)عند االكاديميين سموبفي اال نِ طرفان ميما الشكل والمضمونوقد يكون  
 افيو االبتعاد عن التنافر والغرابة والغموض وكما قالو  يجب األلفاظ الذييعني  فاالول
ال تفيد حتى تؤلف ضربًا خاصًا من التأليف ويعمد بيا الى وجو دون وجو من  ))فيو:

عذوبة االسموب الذي ينماز بقوتو الفكرة, و ب خر فيعنى, أما اآل(ٖ)(التراكيب والتأليف(
في ذىن مؤثرًا و النفوس حيث تكمن ميارة الباث ليكون اسموبو يؤثر في  إذ أخذ

حي االسموب لموقوف عمى بعض فروعو والتي سنحاول الخوض في نواالمتمقي, و 
 منيا:

  : جاجأسلوب الح  -1

)عمى )دب العربي, ويعد أسموب الحجاج من األساليب القديمة التي عرفيا األ 
الرومانية موضوعا لمبحث, إال  الحضارة اليونانيةالرغم من ان الحجاج مّثل منذ بداية 

عديدة وفترات ركون تخمميا ظيور سارات تاريخو النظري قد مّر بانكإن 
فجائي...فالنظرية في الحجاج تتطور دائما عمى خمفية فكرية معينة وفي سياق 

من  كونو مسألة لممسكوت عنو ))ومن خبلل أسموب الحجاج ,(4)(اجتماعي خاص(
ختبلف الجزئي بقصد استقصاء األثر المضمن من االاإلعتراض, أو من جية موقع 

القول؛ ذلك ان الحجاج يقوم أساسا عمى وضع حّد لسؤال ُطرح بيدف إيجاد 

                                                           
 .ٖٛم : ٕٜٜٔ, مصر, ٖسموب دراسة لغوية احصائية, سعد مصموح, دار عمم الكتب, طاأل (ٔ)
في النقد االدبي الحديث منطمقات وتطبيقات, فائق مصطفى وعبد الرضا عمي, دار الكتب لمطباعة ,  ينظر: (ٕ)
 .ٖٔم: ٜٜٛٔ, ٔط
 .ٗٔم: ٕٔٓٓ, ٔأسرار الببلغة, عبد القاىر الجرجاني, تح: عبد الحميد الينداوي, دار الكنب العممبة, ط (ٖ)
تاريخ نظريات الحجاج, فميب بروتون وجيل جوتييو, تر:محمد صالح ناجي الغامدي, مركز النشر العممي,  (ٗ)
 .ٖٔم:ٕٔٔٓ, السعودية, ٔط
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)موضوع نظري )ن الحجاج وىناك من يرى إ دعاء,ليكون حجة تدعم اإل (ٔ)((جواب
تصاغ باكثر من طريقة في بالعقبلنية, وىذه العقبلنية يحدد دائما من خبلل عبلقتو 

نظريات الحجاج المختمفة...إذ تعتبر الحجة شيئُا مختمفًا تمامًا عن االستدالل أو 
البرىان, وفي بعضيا اآلخر تمثل أستدالاًل غير صوري... ويمكن ان يكون 

 قناع. يستعمميا الطرف األول ليكون خير وسيمة لئل (ٕ)(االستدالل الصوري حجة(

فقد  ,دباء يتعرضون لواد واألمن النق ما جعل كثيراسموب الحجاج ألىمية او  
االنظمة لمدفاع عن مسألة  مبادئ عمى سمسمة من يتكئاسموب تعبيري  قيل فيو انو

 ,(ٖ)ما واثباتيا عن طريق تقديم براىين وأدلة تكون اثبات وحجة دامغة عمى الخصم
الذي شّد اليو االنظار عمى ن الحجاج يمثل مجاال من النشاط المغوي إ ))فضبل عن

بح من جديد أسموب حيث أص حتى يومنا ىذا مر االيام منذ ببلغة القدامى ...
 الذي  استساغتو االسماع. (ٗ)((العصر

وىناك من تطرق الى حد الحجاج فقال: انو يكمن في عرض فكرة ما ثم  
ذعان عمى االمى اقناع المتمقي أو حممو يحتج لتمك الفكرة ويكون احتجاجو متكئًا ع

وىذا يكون من خبلل ىجوم الباث بالحجة عمى عالم المتمقي  ,دون اقتناع حقيقي
 .(٘)ومحاولة تغير الصور في ذىن المتمقي

بيات ع عمى بعض االوبعد االطبلع الوجيز عمى ماىية الحجاج سوف نطمّ  
والفرزدق( لمطبلع عمى ما احتوت االبيات جرير الشعرية في ديواني الشاعرين)

                                                           
, ٔجديدة, أمينة الدىري, شركة النشر والتوزيع المدارس, طالحجاج وبناء الخطاب في ضوء الببلغة ال (ٔ)

 .ٛم: ٕٔٔٓ
 .ٙٔ-٘ٔتاريخ نظريات الحجاج, فميب بروتون وجيل جوتييو :   (ٕ)
مقاربة في تحوالت اليوية الثقافية, د . ىيثم سرحان ,  –ينظر: الخطاب الحجاجي في شعر بشار بن البرد  (ٖ)

 .ٓٛم: ٖٕٔٓ, ٔٔ, العدد/ مجمة ام القرى لعموم المغات وآدابيا
 .ٙم:ٜٕٓٓ, ٔسموب, باتريك شارودو, تر: أحمد الودرني, دار الجديد المتحدة, طالحجاج بين النظرية واأل (ٗ)
, االردن, ٕينظر: الحجاج  في الشعر العربي  بنيتو  وأساليبو,  سامية الّدريدي, عالم الكتب الحديث,  ط (٘)

 .ٖٔم: ٕٔٔٓ
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الشعرية عمى ىذا االسموب وما توظيفيم لو في خمق ادلة دامغة لتكون حجة ليم فيما 
 يقولون وىذا ما كان متبع في ىذا العصر خبلل مباراة الشعراء لبعضيم.

 الحجاج عند الفرزدق : -أ 

يعد الفرزدق من الشعراء الذين خاضوا كثيرا في رحاب الحجاج فجاءت ابياتو  
الفخر محاطة بالحجاج لتكون محصنة ومحممة بالرسائل الموثقة الشعرية التي تخص 

اللجام المقابل ممن يبارونو وتقوي االدلة عند المتمقي ليكون المحتوى ذات معنى 
 ) بحر الطويل( وداللة فذة, ومن االبيات التي حممت اسموب الحجاج ما قال فييا:

 لوا ىرقناهُ غارُمووقد عمم الجانون أن ابن غالٍب             لكل دٍم قا

 ولما دعا الداعون أين  أبن غالٍب          لصدِع ثأُى ُيخشى ليم ُمتفاقُمو    

 (ٔ)دعوا غمبًا عند الَحمالِة والقرى               وابَن ابُنُو الش افي تميمًا َنقايمُو       

بيات الشعرية قد قدم حجة عمى انو ينتسب الى غالب إن الشاعر في ىذه األ
ال يممك االموال وىذه حجة واقعية الذي ُعرف عنو انو يدفع الدية عن الجاني الذي 

ففي ىذا تكون خير وسيمة لفخره عمى خصومو فقد وظفيا الشاعر ل بينة لدى الجميع,
ج يستطيع ىذه الحجفمن خبلل  ,االسموب يضع الشاعر المتمقي تحت وطاة شعره

 .من فخر الشاعر ان يصل الى ما يود الوصول اليو

 تفكان ,وجده صعصعة افخره عمى اسم ابيو غالب الفرزدق فيارتكز  وغالبا ما 
بطريقة أخرى لتكون لو  فنجده يقدم حجة أخرى ,غبار حجبياجو المقدمة ال يحج

 ) بحر الطويل(                        إذ يقول فييا: مرتكزا في المواجية,

 ثيِن َصعَصعُة الذي       متى تُخمِف الَجوزاُء والن جُم ُيمطرِ يَأبي أحُد الغ

  (ٕ)أجاَر بناِت الوائديَن ومن ُيجر         عمى الفِقر  يَعمْم أنو غُير ُمخفِر       

                                                           
 .ٚ٘٘ديوان الفرزدق:   (ٔ)
 .ٜٕٖ: ) م . ن ( (ٕ)
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ليكون ىو من يمسك راية االفتخار  الشاعر انو جاء بحجج واقعيةذكاء ومن   
لمبنات  و قبل االسبلم انو كان يمنع الوْأدينتسب لصعصعة الذي ُعرف عن اً كونو ابن

, إذ يسمك الشاعر ىذا عن طريق دفع االموال الى االىل وتخميص الفتاة من القتل
ن بذلك يفوق لم تنسج من عالم الخيال فيكو شخاص الحادثة او اسماء  الطريق بذكر

   ير مسندة الى الواقع.ن ياتي بحجج ضعيفة غم

 الحجاج عند جرير : -ب

سموب جرير عن غيره من شعراء العصر األموي في تناولو إل يختمف ال  
مام الخصوم ممن يقفون التي يروم فييا الفخر والمنازلة أبياتو الشعرية الحجاج في أ

  من االبيات التي احتوتوانو بكثير امامو في ميادين االدب والشعر, فقد حفل دي
والتي  الذي كان متبعا آنذاك في العصر االموي عند شعراء الفخر, الحجاجاسموب 

 ) بحر الطويل(                                         منيا ما قال فييا:

 َوَسمًا اُلعْداء الَعِشيرِة ُممِقراَ     ي الّناُس شر ىا ,     ألْم أُك نارًا تّتق       

 (ٔ) إذا دفَع الباُب الَغِريَب المعو راَ           ألْم أُك َزاَد الُمرمميَن َوَواِلجًا ,

ي قصائده في كالنار يلقد استعمل الشاعر حجة ودليل عمى انو ذو بأس ف
اد ان يوصل تحرق كل من يقترب منيا, فمن خبلل ىذه الحجة التي قدميا الشاعر ار 

الى المتمقي بانو يقدم التحذير لو وان يتقي النار التي تفتح عميو عند المساس بو وىو 
بيذا قد استغل حجتو في توظيف أمر لم يظيره وىو ان يفتخر عمى خصمو بانو 
مقتدر شعريا وان الناس تحذر من االقتراب منو فيو بيذا قد حقق ما يروم الوصول 

ذا نظرنا في دي  وان الشاعر نجده يقدم حجج كثيرة من ىذا النوع إذ نجدهاليو, وا 

 ) بحر الكامل(                                               يقول: 

 خالي الذي اعَتسر الُيذيَل , وَخيُمُو          في ضيِق ُمعترٍك ليا , وَمجالِ 

 
                                                           

 .ٜٓٔديوان جرير:    (ٔ)
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 (ٔ)ِجئني بخالَك يا فرزدُق واُعممن :            أْن ليس خاُلَك باِلغًا أْخوالي 

عطى حجة من خبلل روايتو لممتمقي عن إن الشاعر في البيت األول قد أ
بطوالت خالو الذي اعتسر اليذيل في المعركة فيو بتقديمو ىذه الحجة وانتسابو 

لمقابل أراد اضعاف قوة ت اخوالو وبامن فخر انتصارا اً الخوالو فانو سوف يحمل جزء
و واخول فالشاعر كما اراد في شعره ان يجعل موازنو بين اخوال اخوال الفرزدق

من دليل حاول ان يقنع السامع بما يروم الوصول اليو  الفرزدق فمن خبلل ما طرحوُ 
 من فخر.

ن ل ما طرح من ابيات شعرية تضمنت إسموب الحجاج يتبين إمن خبل 
التي جاء بيا الفرزدق حجج واقعية معروفو لدى الناس وىي انو من نسل الحجج 

طيب ومن بيت كريم فكل ما ادعى بو من امر فانو لو مكان من الصحة, اما 
الحجج  بالنسبة لمشاعر جرير فبل يخفى عمى احٍد انو كان ضعيف النسب فأغمب

يل فييا إن اعذب الشعرية كانت من نسج خيالو إذ ق وُ التي قدميا عن طريق ابيات
 الشعر أكذبو. 

 سلوب الخطاب :ا -2

الخطاب من الموازم االدبية التي وظفيا كثير من الشعراء لتوصيل معمومة يعد 
ما الى المتمقي وقد وقف النقاد كثيرا عند الخطاب وما يحممو من اىمية وقد يكون 

لماىية الخطاب ل تفصيبل دقيقا التركيز عمى خطاطة ياكبسون لو اسبابو لكونو فصّ 
, والمرسل و االساسية في ذلك والتي تجمت في) المرسل, الرسالةوما تحدثو اركان

وقد يحمل الخطاب في داخمو  ,(ٕ)عميوالتي تسمح باقامة التواصل والحفاظ  ,اليو(
تمقي بامر ويكون الغاية من الخطاب اخبار الممنيا: اإلخبار واالببلغ, عدة مفاىيم 

الخطاب في العصر االموي اسموبا ميما لما ويعد   ,(ٖ)الخطابما من قبل صاحب 
                                                           

 .ٖٛٚ: ديوان جرير  (ٔ)
,المغرب, ٔينظر: قضايا الشعرية , رومان ياكبسون, تر: محمد الولي ومبارك حنون, دار توبقال لمنشر, ط  (ٕ)

 . ٕٚم:ٜٛٛٔ
 .ٙٔ:عبلمي في شعر التشيع, د. عمي جبار جموب ر: الخطاب األظين (ٖ)
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 عند اب, إذ نجد لو نصين العصور االخرىيزات انماز بيا مليذا العصر من مم
المسمك المناسب الذي يتخذه المرسل عبارة عن  )في حده انو) يقولبعض النقاد ممن 

تؤدي إلى تحقيق  متعبير عن مقاصده التيمفظ بخطابو من أجل تنفيذ إرادتو للمت
أىدافو باستعمال العبلمات المغوية وفقًا لما يقتضيو سياق التمفظ المتنوعة بعناصره 

   .(ٔ)(ويستحسنو المرسل(

في شعر الفخر  موي أثر كبيركان السموب الخطاب في العصر األوقد   
وبذلك يقصد  ,ما قد يكون خفي من معمومات لممتمقي لحاجة الشاعر اليصال

 لمفخر. عمومات لتكون لو وسيمةبراز تمك المالشاعر إ

سموب الخطاب لتكون قناة سالكة الفرزدق في أجرير و  ولج الشاعران قدف
 م زاخرة بالخطاب والرسائل الموجيةفخر فكانت قصائدىاللترويج بضاعتيم من 

  سموب عن كثب.ثنايا تمك القصائد لنتممس ىذا األ, وسوف نخوض في خرلآل

  الفرزدق:الخطاب عند -أ

سموبا خطابيا جيدا ما جعمو يجالس المموك ال عجب من أن الفرزدق يمتمك إ
سادات القوم فيو ينيل من ىذه  إذ انو تربى في كنف عائمة من ,والسادات من القوم

فضبل عن انو  ,سرة كل ما يمكنو من سقل لسانو نحو المثل العميا من الخطاباأل
كثير من حسن الخطاب فقد التي اضافت لو  متمكن من ناحية قريحتو الشعرية

استعان بيذا الخطاب في مسيرتو الشعرية ليصل الى ما يريد الوصول اليو فنجده 
 ) بحر البسيط (                               :في بعض ابياتو يقول

 خيُر الُقُروم , فيذا خيُر ُمنتسِب      ة ِلمقوِم الذي َخَضعْت    أنا ابُن ضب  

 (ٕ)  يرفعني, والمجُد, قد عمموا,            وعدٌة في معٍد غيُر ذي ريباهلل

                                                           
بن اليادي بن ظافر الشيري , دار الكتاب الجديد  الخطاب مقاربة لغوية تداولية, عبد اليادي استراتيجيات  (ٔ)

 .ٕٜم: ٖٕٓٓ, بنغازي, ٔالنتحدة, ط
 .ٜٖديوان الفرزدق:    (ٕ)
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راد ان يبعث برسالة الى اعر أن الشلوجدنا ا ولاأل البيت نظرنا الىفمو 
صل بانو ينتمي الى أانا( الضمير)وباستخدام  عن طريق مخاطبتو شعرياً  خصمو
ن فضبل عن إ ائل,قببين ال مرموقو صمو مكانةوُيشار لو بالبنان, وان أل بو ُيفتخر

اتكأ الفرزدق عمى الخطاب من قبل اهلل تعالى, ولذلك  يدؤ البيت الثاني اقر بانو م
في  يقول سموبىذا األ خر, ونجده فيلمفخر عمى اآل ليكون خير وسيمةالشعري 

  الكامل( ) بحر                                  :بعض ابياتو الشعرية

 ابغاِت الى الوغى نتسربلُ والس   ,           نا في أىمنا لباسُ  موكِ المُ  ُحملُ 

 (ٔ)جيلُ , إذا ما نَ  اً لنا جنّ خاُ وتَ                  ,أحبلُمنا تزُن الجباَل رزانًة 

والمتتبع لديوان الفرزدق يجد انو قد وظف كل المفردات في شعره ليفخر 
عمى خصمو من خبلل قولو بان  بنفسو وقومو وىا ىو يأتي بخطاب شعري يفتخر بو

سرة الفرزدق وقومو فضبل عن باسيم ىذا الخطاب يكشف عن اصالة أحمل المموك ل
امتيازىم في رجاحة العقل, فيذا بعث بو الفرزدق لخصمو عن طريق الخطاب 

بيا لمتذكير عند محمل بالرسائل التي قد تكون مخفية عند بعضيم او جاء  الشعري
 . مرمن تناسى ىذا األ

 نا وان دلالخطاب بضمير األاستعمال ونجد الشاعر يكثر في ديوانو من  
 فانو يدل عمى طابع االرتقاء بالنفس عمى االخر وىنا نجده يقول: عمى شيء

 ) بحر الطويل(                                                        

 يعاِن الجياِد األوائلِ أنا السابُق الُمعروُف يومًا إذا انجمْت      عجاجُة رَ 

 (ٕ)رفعُت ِلساني عن ُغدانة بعدما            وطئُت كميبًا وطأَة الُمتثاقلِ 

                                                           
 .ٜٔٗديوان الفرزدق:   (ٔ)
 .ٚٚٗ: )م.ن(  (ٕ)
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ن الفرزدق قضى جل حياتو يتفاخر بنفسو وقومو مستعمبًل قصائده الشعرية إ
, وىنا نجد الشاعر يفخر بنفسو عن طريق لو وسفينة تبحر بو نحو بر الفخر عر كد

 ذو منزلة تفوق منزلة المتمقي.الخطاب الذي يرسل بو نحو من يريد ليخبره بانو 

 الخطاب عند جرير:-ب

فقد انماز فيو  ,موي وما حوى من صراعات سياسية آنذاكالعصر األن إ
اسموب الخطاب الذي  استعممو بعض الشعراء ليكون ليم وسيمة ناجعة في الوصول 

سموب فقد استعمل جرير اسموب ر حظ  في ذلك اإللى مآربيم في الفخر وكان لجريا
 ) الطويل( الخطاب وكانت قصائده الشعرية ىي مطية ليذا الخطاب, إذ نجده يقول:

 وَعمٍر وَماِلٍك ,             َوضّبُة عْبٌد واِحٌد َوابُن واِحدِ أّناابُن أبي َسعٍد 

يِد من خالّي صخٍر وخالدِ أجئت تسوُق السي د ُخض      (ٔ)رًا جُموُدىا          الى الصِّ

من خبلل ىذا البيت الشعري نجد الشاعر قد استعان بيذا الخطاب ليجمل بو 
و لضبة , لما تحممو فضبل عن انتمائ مر ومالكصورة نسبو بانو ينتمي الى سعد وع

من معاناة ضعف نسبو الذي ُعير بو من قبل خصومو , فيو بيذا يرسل  برسالة 
 نيا انو من حسب شريف.و مضم

ونجده يكثر من ىذا الخطاب المرسل الى االخرين عن طريق قصائده 
 ) بحر البسيط(                                        الشعرية إذ يقول: 

 أنا ابُن َفرعي َبني َزيٍد إذا ُنسُبوا,        ىل ُينكُر الُمصطفى أو ُينكُر القمرُ  

 (ٕ) والمؤُم حالف تيمًا في ديارىُم            والمؤُم صيَر في تيٍم إذا حضروا

القبيمو حتى يكونوا لو عونًا ن يكثف التساقو بسادات نجد الشاعر يحاول أ
سبو يرفع بو من قدره فيو يتمسك باوتاد القبيمة كزيد, فضبل عن انو ربط وضوح ن

                                                           
 .ٜٔٔديوان جرير :   (ٔ)
 .ٕٕٔ:  ) م . ن ((ٕ)
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يع سموب يستطوضوء القمر فيو بيذا اإل () صل اهلل عليه واله وسلمبزيٍد بوضوح نبوة النبي محمد
يبين , ونجده في موضع آخر يستعمل ىذا الخطاب لهخبار أن يخبر اآلخر ما يروم إ

 ) بحر الطويل(         مدى قوة قومو وشجاعتيم في القتال إذ نجده يقول: 

 وَقد جّرَب الِيرماُس أّن ُسُيوفنا           عضْضَن برأِس الكبِش حتى تصّدَعا

 (ٔ)أَخيُمَك أم َخيمي ِببمقاء أْحرَزْت            َدعاِئَم َعرِش الحّي أْن َيَتضعَضَعا 

مدى  ليبعث رسالة في أظيار ىذا النوع من الخطابفينا يورد الشاعر 
شجاعة قومو التي طالما ُعير بيا فنراه يبعث بيذا الخطاب الى المتمقي ليخبره انو 

 القائد الذي يجتمع خمفو جيشو .

عمى شكل رسائل  خطابويبث ن الفرزدق كان ومن المبلحظ من خطاب الشاعرين إ
التي كان  الخطاب رسائل ن يستعملل أو فحافي نسبو اما جرير  ةواقعي امور ثباتال

 نسبو. يبثيا من خبلل شعره ليبعد عنو وضاعة

 أسلوب االقتباس القرآني : -3

ُيعد القرآن  ))ليب المعروفة بعد نزول القران إذسااس من األقتبيعد أسموب األ 
وي؛ محاولة منو متي لجأ إلييا الشاعر في العصر األالكريم من المرجعيات الميمة ال

يات المجتمع , مع ايصال الفكرة والكشف عن سمبجماالً ليكون حديثو أكثر 
يجابياتو, فضبل عما يعكسو من أحداث ألمت بو ال وليذا  )في ذلك العصر) (ٕ)((وا 

غرابة في استميام واقتباس كثير من النصوص الشعرية من القرآن الكريم عمى مستوى 
المعاني الظاىرة أو الخفية أو اإلشارات الدالة لمموضوع الذي األلفاظ والعبارات أو 

 .(ٖ)(يود الشاعر إلقاء الضوء عميو(

                                                           
 .ٕٙٙ: ديوان جرير  (ٔ)
 .ٖ٘الخطاب االعبلمي في شعر التشيع, د. عمي جبار جموب :  (ٕ)
التناص الديني في شعر محمد القيسي وخميل حاوي, تيسير محمد الزيادات, مجمة القسم العربي, جامعة  (ٖ)

 .ٕٙم : ٕٗٔٓ, ٕٔباكستان , العدد/  -بنجاب, الىور.
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يعد ن حجة بالغة, و ولعل الغاية من اقتباس الشاعر لؤللفاظ القرآنية كون القرآ 
ن الكريم لشد المتمقي شعراء باالقتباس من القرآغمب الكالشاىد في الكبلم لذلك قام أ

 .(ٔ)ل ما يريدوا ايصالو اليو عبر ىذا االقتباسالييم وتوصي

ني لدى الشاعرين وايجاد مواطن قتباس القرآاألضمار منخوض في وسوف  
قتباس لكبل الشاعرين من خبلل االطبلع في اشعارىم وابراز الغاية من األ قتباساأل

بين ما اوجدنا من  دىا نقوم بموازنةعمى ديوان الفرزدق ومن ثم ديوان جرير وبع
  بيات الشعرية لكمييما.األ اقتباسات قرآنية في

 قتباس عند الفرزدق: األ-أ

يتمتع بو  غة سحرا وجماال لماافوا لمن الفرزدق من الشعراء الذين اضك االش
فضبل عن ان الفرزدق جاء بالفاظ جميمة  ,م بيا الموروث المغويمن ثروة لغوية دع  

 (ٕ)((لوال شعر الفرزدق لضاع ثمث المغة )تقول في حقة) وقوية مما جعل النقاد
ين من ىذه المفردات وأخذ يستعمل خز  , فنجده يمتمك(ٖ)((قيل ثمثاىا))العربية و
عصره وىو اقتباس  ليكون لو خير عون في التقدم عمى شعراء قتباسأسموب األ

فمن ضمينيا في قصائده إذ ينماز عن غيره من الشعراء, ن الكريم وتمفردات من القرآ
 )  بحر الطويل(                                                                 قتباس نجده يقول: ىذا اآل

 عُ خادِ ى تستقيم األربناُه حت  ُه           ضَ ر خد  صع   ارُ ا إذا الجب  ن  وكُ 

 (ٗ)ُحكمُو       من الرمِح إذ نقع السنابِك ساطعُ ونحُن جعمنا البن طيبة   

في شعره  إذ تتجمى ن الكريم ومفرداتو بالقرآ ثرانو متأالشاعر  قول مننتممس 
 ,(٘)لقمان ن الكريم ما جاء في سورة ظ القرآفتزيده رونقا وجماال فنجده يقتبس من الفا

                                                           
 .ٖٛع, د. عمي جبار جموب: ينظر: الخطاب االعبلمي في شعر التشي (ٔ)
 .ٕٖٙديوان الفرزدق:  (ٕ)
 .ٔ٘ٙ/ٔدب العربي, عمر فروخ:تاريخ األ  (ٖ)
 .ٕٖٙديوان الفرزدق :   (ٗ)
 .ٔٗالمغة في شعر الفرزدق :  (٘)
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قرآن من أثر في فيذا يبين لنا ما لم ,(ٔ) ... َواَل ُتَصعِّْر َخد َك ِلمن اسِ  قال تعالى إذ
ونجده في موضع آخر  وما لو من تأثير في ثقافة الشعراء, ,سبلميالمجتمع األ

 ) بحر الكامل(                                                     يقول:

 المنزلُ  سجيا,         وقضى عميك بو الكتابُ نَ بوُت بِ عميك العنكُ  ربتْ ضَ 

 (ٕ)الذين بيم ُتسامى دارمًا ,             أم من الى سمفي ُطيي ة نجعلُ أين 

اهلل فييا  التي يقولن الكريم شاعر الفاظ البيت الشعري من القرآلقد اقتبس ال
  ن َأْوَىَن اْلُبُيوِت َمَثُل ال ِذيَن ات َخُذوا ِمْن ُدوِن الم ِو َأْوِلَياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت ات َخَذْت َبْيًتا َواِ 

َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
فقد أراد ية من الوىن والضعف لما تحممو ىذه اآل (ٖ)

 يةجرير فاستعان بيذه اآلن يقارب بين ضعف بيت العنكبوت وضعف بيت الشاعر أ
 .ن يمبسيا الى خصمو ويفخر عميوو أيتسنى لل (ٗ)

ظفو كيف يشاء فنجده يمازج بين بالثراء المغوي فاخذ يو لقد انماز الشاعر و  
 )بحر الوافر( النشور إذ يقول : ن الكريم إذ نجده يذكر فاظو والفاظ القرآال

 (٘) والنشورِ  وأدنى         إلى يوم القيامةِ , أجل  عمي  مرزئًة 

ت في كتاب اهلل العزيز حيث قال: التي  وجد النشورلقد ذكر الشاعر لفظة 
 َوَلْو َأن  ِلم ِذيَن َظَمُموا َما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا َوِمْثَمُو َمَعُو اَلْفَتَدْوا ِبِو ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب

َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َلُيْم ِمْن الم ِو َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبونَ 
الشعرية فيذا وضمنيا بابياتو  (ٙ)

اقتباسات , وىناك (ٚ)ئده الشعرية ويعطييا نوع من التميزقتباس يدعم قصاالمون من األ
                                                           

 .ٛٔسورة لقمان / اآلية :   (ٔ)
 .ٜٓٗديوان الفرزدق :   (ٕ)
 .ٔٗسورة العنكبوت / اآلية:   (ٖ)
 .ٕٗينظر: المغة في شعر الفرزدق:   (ٗ)
 .ٜٗٔديوان الفرزدق :   (٘)
 .ٚٗالزمر:   (ٙ)
 . ٘ٗينظر: المغة في شعر الفرزدق :   (ٚ)
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                                                              ني إذ بدت واضحة في شعرة منيا ما يقول: لمشاعر من القصص القرآ
  )بحر الطويل(

 مِ لالس بلرتٍق في ي مُ ى قال: إنّ ن  ى بو         غِ طغَ اُد حين ا عتا الجح  فمم  

 (ٔ)عاصمِ  رتقي         إلى جبٍل من خشية الماءِ نوٍح سأَ  فكان كما قال ابنُ 

ن إذ قال ذكرىا القرآ نجد الشاعر قد تطرق الى قصة ابن نوح وحادثة الغرق التي
ِر الم ِو ِإال  َقاَل َسآِوي ِإَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمْن اْلَماِء َقاَل اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأمْ اهلل تعالى 

َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْيَنُيَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمْن اْلُمْغَرِقينَ 
فاعتمدىا في شعره ما يؤكد براعة  (ٕ)

لفاظ من خبلل استعمالو ألالشاعر في الشعر وتمكنو من صياغة مفرداتو بصورة مميزه 
  القرآن.

 ني عند جرير:األقتباس القرآ-ب

ناحية المقدرة عمى ق من ىمية بالنسبة لصاحبو الفرزديقل أ ن الشاعر جرير الإ 
موي الذين ساىموا عمدة الثالوث األأسموب األقتباس القرآني من حيث إنو والفرزدق من أ
الوان الشعر العربي فمن خبلل  في ديمومة الحياة الشعرية في ذلك العصر بمختمف

ن الكريم ولعميا لمشاعر من القرآان ىناك اقتباسات طبلع عمى ديوان الشاعر وجدنا األ
بو  سموب ياتييوصل لو برسالة انو قادر عمى كل أجاءت مقصودة لمرد عمى الفرزدق ل

 ) بحرالكامل(                قتباس قولو:الفرزدق او غيره, ومن ذلك األ

 إن الفرزدق حين يدخل مسجدا         رجٌس فميس طيوره بطيورِ 

 (ٖ)محرمًا ,          ودَم اليدّي بأذُرٍع ونحورِ إن الفرزدق ال يبالي 

                                                           
 .ٖٔٙديوان الفرزدق :   (ٔ)
 .ٖٗسورة ىود/ االية   (ٕ)
 .ٜٗٔديوان جرير :   (ٖ)
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ني ليكون الشاعر يؤكد عمى الطعن بخصمو باألعتماد عمى األقتباس القرآنجد 
َياَأي َيا ال ِذيَن لفاظ من قولو تعالى و مفرداتو فقد جاء تضمينو بعض األخير دليل يسند الي

ْن ِخْفُتْم َعْيَمًة َفَسْوَف آَمُنوا ِإن َما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفبَل  َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِيْم َىَذا َواِ 
ية أيما توظيف , فقد وظف ىذه اآل(ٔ) ُيْغِنيُكْم الم ُو ِمْن َفْضِمِو ِإْن َشاَء ِإن  الم َو َعِميٌم َحِكيمٌ 

  لتكون لو سندا في انجاح فخره.

                                                  :في بعضيا نجده يقولف من القرآن في ونجد الشاعر يواصل اقتباسو
 ) بحر الكامل(

 وداسُ فيرة َ بني قُ  وهُ وجُ  شرتْ حُ             ؟يبتغون سقاطنا  فيرةَ قُ  أبنو

 (ٕ)ال يتقون , من الحرام , كؤودا      االلُو بني قفيرَة إنيم     أخزى

المفردات  نية يتبين مدى تاثره بيذه بو الشاعر من اقتباسات قرآا تقدم من خبلل م
ية آلباضو الذي يروم اليو فنجده قد تاثر يتناسب وطبيعة غر بحيث انو قد استعمميا بما 
َأَكَفْرُتْم َيْوَم َتْبَيض  ُوُجوٌه َوَتْسَود  ُوُجوٌه َفَأم ا ال ِذيَن اْسَود ْت ُوُجوُىُيْم الكريمة التي قال اهلل فييا 

 , ولم يتوقف الشاعر لنيمو من االقتباس(ٖ) َبْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 
                                                                                     أثرت ديوانو, خرىفي أبيات أ سموبوانما نجده قد تالق في ىذا األ

 ) بحر الكامل(                                                  إذ نجده يقول:

 بحرا يمد من البحور بحورا      مدت بحورىم فمست بقاطٍع        

 (ٗ)الضاربون عمى النصارى جزيًة         وُىدًى لمن تبَع الكتاب ونورا    

                                                           
 .ٕٛالتوبة: أية   (ٔ)
 .ٖٖٔديوان جرير : (ٕ)
 .ٓٙسورة الزمر: آية :   (ٖ)
 .ٕٕٗديوان جرير :   (ٗ)
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نية التي قال اهلل ا البيت الشعري نجده قد تاثر باآلية القرآالشك ان الشاعر من خبلل ىذ
َوَلْو َأن َما ِفي اأَلْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقبَلٌم َواْلَبْحُر َيُمد ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت   فييا:

َحِكيمٌ َكِمَماُت الم ِو ِإن  الم َو َعِزيٌز 
ية بعض المفردات إذ اقتيس الشاعر من ىذه اآل (ٔ)

د الشاعر , ونجوضمنيا في البيت الشعري فيذ يحسب لمشاعر ودليل عمى مقدرتو الشعرية
 )بحر الطويل(                 ني إذ يقول:قد اقتبس من القصص القرآ

 وممكًا ُمسخ راومنا ُسميمان النبّي الذي دعا,           فُأعطي بنيانًا , 

 (ٕ)فأنبت زرعًا دمُع عينِو أخضراوموسى وعيسى والذي خّر ساجدًا      

في البيت  )عميو السبلم( فمعل غاية الشاعر من تضمين لفظة النبي سميمان
الشعري ىو ما خصو بو اهلل سبحانو وتعالى من منزلة فاستعمل الشاعر ىذه المفظة وقام 

 نبياء .و ان يفخر بيم النيم من سبللة األبتوظيفيا لحساب قومو ليتسنى ل

 )الوافر(إذ يقول:  قتباس من قصة قوم ىود ونراه يتحول الى األ

 راديمن أُ صخرة َ  عتُ خيطل من صفاتي          وقد صدّ األ وما رامَ 

 (ٖ)عادِ  راثِ قبل تُ ثنا المجد َ إنا             ورِ  , , كذبتَ  ونِ لمقيُ  أتحكمُ 

ن خبلل تضمين شعره لمفظة تراث عاد أن يبين من خبلليا إلقد اراد الشاعر من 
ن القرآعاد فيو بيذا قد استطاع من توظيف مفردات من قوم مجده قديم اقدم من تراث 

 خرين.شعره ليكون اكثر مقبولية عند اآل الكريم في

عرين من حيث استعماليما أسموب األقتباس اطبلع عمى شعر الشومن خبلل األ 
ما يقول اما الشاعر جرير  عمى ودليبلً  فرزدق استعممو ليكون لو حجة واضحةن النجد ا
  طاحة بالخصم من حيث أخذ المفظة وتغير المعنى ليا.األسموب في األىذا  فَ فقد وظ

                                                           
 ٕٚسورة لقمان:   (ٔ)
 .ٚٛٔديوان جرير :   (ٕ)
 .ٗٔٔ: ) م . ن ( (ٖ)
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  الموسيقى الشعريةالمبحث الثاني: 
 كبيرٌ  كان ليا أثرٌ من عناصر البناء الفني, إذ  ميم الموسيقى الشعرية عنصر نإ

 الطرق االيحائية؛ ولعل الشعر في استعانتو بالموسيقى قد امتمك اقوىفي الشعر العربي, 
ن لمتفريق بين الشعر والنثر فقد كان ىناك عامال, رواحطريق السمو باأل إذ إن الموسيقى

  .(ٔ)يمااعتمده اىل النقد وىما الوزن والقافية إذ اصبحا الفيصل بين
تزيد من انتباىنا وتضفي عمى  )وىناك من ذكر موسيقى الشعر إذ قال فييا انيا)

الكممات حياة فوق حياتنا, وتجعمنا نحس بمعانيو كأنما تمثل أمام اعيننا تمثيال عمميًا 
... وتيب الكالم مظيرًا من مظاىر العظمة والجالل, وتجعمو مصقوال ميذبًا تصل واقعياً 

أن تالئم الحالة  )الموسيقى الشعرية البد)لذا فإن و  (ٕ)(معانيو الى القمب بمجرد سماعو(
  ., لكي يكون ليا مخرجات واضحة(ٖ)(النفسية لمقائل(

مر الموسيقى الشعرية من العرب نجد نا قميال الى القدماء ممن اىتم ألواذا ما رجع
القدماء من عمماء العربية ال يرون في الشعر أمرًا جديدًا يميزه عن النثر إال ما يشتمل ))ان

 لمشعرتميز فيو الشعر من غيره فضال عّما تضيفو  التي ,(ٗ)(عميو من االوزان والقوافي(
إنو تزدوج إال ضرب من الموسيقا: إال  )ما ىو) -كما قيل فيو-, إذ ان الشعرمن جمال

 .التي تجمل فييا النص (٘) (ة(نغماتو بالداللة المغوي
يمة نبواب التر ىنا تصبح أداة ألستقطاب المتمقي وباب من أ الشعرية قىيالموسف

 بيات الشعرية من وزن وقافية, لذا أوضح النقاد إنوالذي يقود لذلك ىو ما تحويو األ لديو
أركان القصيدة العربية, أو قاعدتان ال يمكن أن يقوم  الوزن والقافية ركنان أساسيان من) )

ساس في موسيقاىا الخارجية التي يقيسيا العروض وىما حجر األ بناؤىا إال عمييما
  والتي ليا أثر كبير في النص., (ٙ)((وحده

                                                           
 .ٖٓٛم : ٖٜٙٔ, مصر, ٕالحديث, محمد غنيمي ىالل, دار العودة, طدبي النقد األينظر:   (ٔ)
 . ٗٔ: مٕٜ٘ٔ, مصر, ٕمكتبة االنجمو المصرية, ط موسيقى الشعر, إبراىيم أنيس,  (ٕ)
 .ٖٙٔم: ٜٜٗٔ, مصر, ٕي, مكتبة نيضة مصر, طفن الشعر الجاىمي, احمد محمد الحو الحياة العربية م  (ٖ)
 .ٕٔأنيس,: موسيقى الشعر, إبراىيم  (ٗ)
 .ٕٙٗدبي الحديث, محمد غنيمي ىالل: النقد األ (٘)
ندلس لمنشر,  الحديث(, يوسف حسين بكار, دار األبناء القصيدة في النقد العربي القديم) في ضوء النقد  (ٙ)
 .ٛ٘ٔم: ٕٜٛٔلبنان,  –, بيروت ٕط
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ن القناة الرابطة بينيما ىو لشعر بالحالة النفسية لممتمقي, وأوىناك من يربط ا 
حساس المستكن قدرة عمى تجسيد األ)الموسيقى التي ينتجيا تالقي الوزن والقافية, وليا الـ)

ًا ببنائو في طبيعة العمل الشعري نفسو مع قدرة الشاعر عمى ربط بنائو الفكري ممتبس
د ترنيمة متحدة ليست نتاج النغم الموسيقي وقدرتو عمى التخدير مر الذي يولّ الموسيقي األ

انصياعو عمى ما ىية العمل الفني كمو مع الذي يجعمنا ال ننتبو إلى الفكرة,  بل البد  من 
التي يصل بيا المتمقي الى أن (ٔ)(حركة االتساق بين الموضوع الشعري ونغمة الموسيقى(
بيات الشعرية من صور ومشاعر يخمق لديو من أحساس جميل يجعمو يستشعر ما في األ

 سواء أكانت مفرحة أم حزينة.
ن لكل موسيقى   ال تنفك عن ))ن الموسيقىومعنى يختمف عن غيره, إذ ا اً حساسإ وا 

الخاص بذلك (ٕ)((, مع اتحاد الوزن وااليقاعنشاداأل وباختالف المعنى تتنوع موسيقااه,معن
سيقى القصيدة تتباين المشاعر واألحاسيس لدى و القصيدة, فبتنوع مو البيت الشعري أ
 و ىذه. القصيدة أ ك المتمقي ومشاعره ليذهندماج ذلالمتمقي بحسب أ

تنفعل لموسيقاه  اً موسيقي اً إال كالم في الحقيقة الشعرليس  ))ونخمص مما تقدم انو    
نيا ليست مجرد قاعدة شعرية وجب اتباعيا ,(ٖ)((القموب االنفوس وتتأثر بي من قبل  وا 

عل النص من تفا ح الشعر جامدا بفحواه, لكنيا جزء ميمصبالشعراء ولو كانت كذلك أل
ىتمام فيو كبير جدا من قبل  النقاد واصحاب الشأن, وكتب فيو ما والمتمقي, لذا نجد ان اال

كتب قديما وحديثا بغية اشباع ىذا الجانب الميم دراسة وبحث, ليكون قريبا لدى جميع 
الموسيقى الشعرية الى  وىناك من قسمالشعرية وتأثيرىا عمى المتمقي, الميتمين بالموسيقى 

  الداخمية.الموسيقى الخارجية والموسيقى  قسمين:
  القافية():األول : الموسيقى الخارجية ومنها

  القافية     
 ا كبيرا بيا؛ىتمامولى النقاد االعربية, وقد أ في بناء القصيدة ايساسأ اركن ُتعّد القافية 

 تتعالقإذ  ,عند ارتباطيا بالوزن والسيما الخارجية, ىمية في الموسيقى الشعريةلما ليا من أ
كان في يشتر  لكونيما ؛القافية مع الوزن شعرية في حال توفرالموسيقى ال وتنمو

                                                           
 .ٜم : ٜ٘ٚٔالشعر والنغم, رجاء عيد, منشورات دار الثقافة , القاىرة,  (ٔ)
 .ٚٙٗدبي الحديث, محمد غنيمي ىالل: النقد األ (ٕ)
 .٘ٔموسيقى الشعر, إبراىيم أنيس:   (ٖ)
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ما جعميا  (ٔ)شعرًا حتى يكون لو وزن وقافية ختصاص بالشعر, وال يطمق عمى الشعراال
تتحقق المالءمة و اه, بيا تتم وحدة القصيدة لوازم الشعر العربي وجزء من موسيق )ىم)من أ
صيدة الشعرية في البناء الق من أركان ا ميماركنوليذا ُتعد القافية  ,(ٕ)(أبياتيا(آواخر بين 

المقطع الذي تنتيي بو أبيات نيا ظاىرة شعرية تصور ا )), فضال عن(ٖ)والموسيقى
القصيدة, ويبقى وزنو مرددا آخر كل بيت ليحفظ ليا وحدتيا أو نغمتيا األخيرة, وقد غمبت 

مما أضاف ليا  (ٗ)((والتزاميا في جميع األبياتعمى الشعر العربي القديم وحدة القافية 
 جمااًل موسيقيًا.

ذا ما تتبعنا أصحاب المعاجم في تولييم األ  تمام بمفظة التقفي نجدىا تحمل ىوا 
تفاق في الييكل الذي يبين وحدة القافية, ومن خالل دراسة المغويين األتباع أو معنى األ

, (٘)المغة الى المصطمح الذي ىو عميو االن لييكل القافية جعميم ينقمون المفظ من ساحة
آخر ساكٍن في البيت الى أقرب ساكٍن يميو مع المتحرك الذي  ))وكما قيل عنيا ايضا انيا

ان في موسيقاه من وحدة مفتاح القصيدة بما يشيع ))لتشكل مع الوزن , وترتبط(ٙ)(قبمو(
عماق قمب الشاعر وتنبعث من أي تدور في وثيقا الصمة بالمعاني التكذلك ىما ذ ارتباط وا  

 .(ٚ)(تجربتو الى محض البيان(
أو ي أوآخر األشطر ف صوات تتكونعدة أ ))القافيةوبحسب ما ذكرنا نجد ان 

, فيي بمثابة ىامًا من الموسيقى الشعريةن جزءًا القصيدة, وتكرارىا ىذا يكوّ  األبيات من
وجاء سبب  ,(ٛ)((ىذا التردد الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددىا, ويستمتع بمثل

 .(ٜ)(ه(تقفو الكالم, أي تأتي في آخر  )سم؛ النيا)تسميتيا بيذا األ

                                                           
  . ٔ٘ٔ/ٔ: مدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهينظر: الع (ٔ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗم : ٜٜٗٔ, مصر, ٓٔ, أحمد الشايب, مكتبة النيضة المصرية,طدبيأصول النقد األ  (ٕ)
 .ٙٚٔالنقد العربي القديم) في ضوء النقد الحديث(, يوسف حسين بكار: بناء القصيدة في ينظر:   (ٖ)
 .ٙٙدبية , أحمد الشايب: ساليب األصول األوب دراسة بالغية تحميمة ألسماأل (ٗ)
 . ٕٚم: ٜٜٛٔالقافية دراسة صوتية جديدة, حازم عمي كمال الدين, مكتبة االداب, ينظر:   (٘)
 .ٕ٘ٔم:ٕٗٓٓ,لبنان, ٔالمرشد الوافي في العروض والقوافي,محمد بن حسن بن عثمان,دارالكتب العممية,ط  (ٙ)
 . ٖ٘ٛ/ٖم : ٜٓٚٔ, بيروت, ٔالمرشد الى فيم اشعار العرب وصناعتيا ,عبد اهلل الطيب, دار الفكر , ط (ٚ)
العربي القديم) في ضوء النقد الحديث(, بناء القصيدة في النقد ينظر: و  ,ٕٗٗموسيقى الشعر, ابراىيم انيس:( ٘)

 .ٙٚٔيوسف حسين بكار: 
 .٘٘ٔالمرشد الوافي في العروض والقوافي, محمد بن حسن بن عثمان:   (ٜ)
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وقد اىتم القدماء بالدور الذي تؤديو القافية لمساعدتيا في استكمال البناء  
ك من , وىنا(ٔ)و وروايتو منذ العصور القديمةالموسيقي لمشعر العربي واسياميا في حفظ

نياية النفس في البيت, واستراحة من البيت الى البيت, والنيا مضافة الى  )يرى ان القافية)
صبحت لمقافية قيمة موسيقية في )أ)لذلك  (ٕ)(الوزن تكسب الشعر رنينا وتزيده موسيقى(
  في البيت الشعري.(ٖ)(مقطع البيت, وتكرارىا يزيد في وحدة النغم(

وافر الشعر, أجيدوا القوافي فإنيا ح :رتباطا وثيقا فقد قيلالشعر أرتباط القوافي بوال
من و  ,(ٗ)ن صحت استقامت جزية الشعر وحسنت مواقفو ونياياتوأي بيا يبحر الشعر فإ

ن تكون متمكنة في البيت الشعري من خالل ما يتطمبو خالل ذلك يتوجب عمى  القافية أ
 .(٘)اً مستكرى وجودىاالمعنى وال يكون 

 القافية عند الفرزدق:-أ
موي عن طريق الشعراء وما ترجموه من خالل زدىر األدب في العصر األالقد  
, إذ كان لمفرزدق النصيب ث الشعري رونقا جمياللممور الشعرية التي اضافت  يمنتاجات

مامو بجانب القافية فانو كان في ما ما يخص اىتأ ,في ذلك النمو وفر بين الشعراءاأل
نو كان يمتزم ال اإ ,الذين سبقوه طىعمى خُ  بياتو الشعرية يمتزم بالقافية وسارأغمب أ

لف التي يأتي بيا الشاعر ي وخاصة حروف الردف المتمثمة باألبحروف القافية قبل الرو 
 ) بحر الوافر( مثمة عمى ذلك قولو:ومن األ ,(ٙ)حرفي الياء والواوفضال عن  قبل الروي
 نعاني إذا ناعِ  عميّ            كيف, تقوُل, وجُد بني تميمٍ    
 (ٚ)واِن معَ لِ  نيةِ أناخوا بالث          لما     ربِ الحَ  اةَ مَ ألْيُسوا ُىْم حُ    

 ) بحرالطويل( وقد اىتم الشاعر بحرف التاسيس الىتمامو في بناء فنو الشعري إذ يقول:
 الاًل وباطالً ضَ  ادتْ أْت       مَواعيُدُه عَ وما وَ , ألم تَر ُكرُسوَع الُغرابِ 
                                                           

 .  ٔم: ٜٜٛٔينظر: القافية دراسة صوتية جديدة, حازم عمي كمال الدين, مكتبة االداب,  (ٔ)
 .ٖٛٔي : فالحو الحياة العربية من الشعر الجاىمي , احمد محمد  (ٕ)
 .ٕٗٗم : ٜٜٚٔ, مصر , ٕدبي الحديث, محمد غنيمي ىالل, دار نيضة مصر, طالنقد األ (ٖ)
دباء, ابي الحسن حازم القرطاجني, تح: محمد الحبيب ابن الخوجة, الدار : منياج البمغاء وسراج األرينظ (ٗ)

 .ٕٗٗ-ٖٕٗم:ٕٛٓٓ, تونس, ٖالعربية لمكتاب, ط
  ٖٙٗينظر: أُسس النقد عند العرب, أحمد أحمد بدوي:  (٘)
 ٛٚ: شحادنموذجا, إسماعيل أحمد الا موي شعر الفرزدقر: من مظاىر القافية في الشعر األينظ (ٙ)
 .ٕٙٙديوان الفرزدق:  (ٚ)
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ّيا ألصبَح قَ ولو كان   الائِ بَ شد  الحَ  ولُو            وفيًا عمى ما كانَ ُمرِّ
 (ٔ)يُن المقاِوالبأمثاٍل تشِ  ميوِ عَ        ر  القوافي إذا غدتْ ى مَ رَ يَ  وفَ سَ وَ 

سيس في شعره لمحفاظ عمى المثال السابق قد اعتمد الف التأ نجد الشاعر فيف
تي بعد التي تأ حروفالىتم بأجده ايضا ون ,نحراف والخملمن األ البناء الفني لقصيدتو

ما الوصل فيشمل الواو والياء يمفظان وال يطمق عمييا اسم الوصل والخروج , أ والتي الروي
, ومن المالحظ في اشعار الفرزدق انو قام بتكرار القوافي لفظا (ٕ)يكتبان وألف تمفظ وتكتب

 ) بحر الطويل(                            ومعنى في القصيدة الواحدة كقولو:
 نت عم ا قد بنى اهلل عادُلوأبوك ارتقاءُه              وال أفال ىو ُمسطيٌع 

 وىل تمبس الحبمى السالح وبطنيا         إذا انتطقت ُعبٌء عمييا ُتَعادُلو
 (ٖ) ُيَعادلوأبى مالُك , ما من أٍب تعرفونو            لكم دون اغراق التراب 

 القافية عند جرير:  -ب
موي فقد انماز صر األمن الشعراء البارزين في الع ان جرير اليختمف اثنان عمى أ

الخارجية فقد خرج الشاعر عن سرب  لموسيقىما ما يخص الوان البالغة , وأشعره بجميع أ
إذ انو , القافيةشروط تخص من عمماء العروض لالشعراء الذين تقيدوا بما وضعو القدامى 

مغاير لما أقره العمماء و  نادر في شعره ال بيت واحد وىذاكرر القافية ولم يفصل بينيا إ
, وقد استعمل الشاعر (ٗ)ال يكون تكرار القافية إال بعد سبعة ابياتالمتأخرون من أن 

                                                                         قولو: ياتي بو الشاعر قبل الروي ومثال ذلك الذي  حروف القافية قبل الروي ومنيا الردف
 )بحر الوافر(

 ؟ىجاني  ىجاىا         إذا قالت لُزىرَة َمن منىرة َ أمُّ زُ  ستعممُ 
 (٘)حرٍز قصب الرىانِ بساٍم مُ         ورغمنا الفرزدق وىو كاٍب   

بيات الشعرية الروي ليكون ىناك استقامة في األ لف قبل حرفقد اىتم الشاعر باألف
لفاظا تحمل المعنى ية, ونجد الشاعر يكرر في قصائده أفضال عن جمالية موسيقى القاف

 ) بحر الكامل(                   من القصيدة الواحدة إذ نراه يقول:نفسو 
                                                           

 . ٓٗٗ) م . ن ( :  (ٔ)
 . ٔٛ: لشحادأحمد ااعيل موي شعر الفرزدق نموذجا, إسمر: من مظاىر القافية في الشعر األينظ ( ٕ)
 .ٛٓ٘- ٙٓ٘ -ٗٓ٘ديوان الفرزدق:   (ٖ)
 .ٜٙٔ-ٛٙٔجرير قصة حياتو :  (ٗ)
 .ٙٙٗديوان جرير :  (٘)
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ذا لقيتَ   األعطانِ  يثةَ بِ ود خَ رُ وا زَ عًا          تركُ وَد ُمجاشِ رُ عمى زَ  وا 
 (ٔ)تمى ُمصر عًة عمى األعطانِ قَ          يٍس منكمُ يِل قَ خَ  ناِبكُ سَ  ئتْ طِ وَ 
عمماء العروض بخصوص التكرار في  ر الشعر في ىذين البيتين بما وضعولقد سا

ات, فمن خالل النظر ة الواحدة بعد اجتياز سبعة ابيالقافية إذ انو يصح تكرارىا في القصيد
الفرزدق وجرير من استعماليم لمقافية يتبين ان كالىم قد اجاد في استعمال الى ما جاء بو 

القافية في اشعارىم إذ انيم من افضل شعراء العصر األموي السيما ان ابن سالم وضعيم 
كان أكثر وتد الخيمة الذي ُيعّد  إال ان استعمال الفرزدق لحرف التأسيس ,في طبقة واحدة

الفرزدق أكثر التزاما لمقافية عمى العكس جرير, وقد اشاد من استعمالو عند جرير وكان 
وقالوا لوال شعر الفرزدق  في الشعر الفرزدق عمى جريرمن أصحاب الشأن بتفوق  الكثير

في لضاع ثمث المغة العربية ولم يذكر ذلك القول في شعر جرير لما تممسوه من اتقان 
   القصيدة الشعرية .

 
 : ثانيًا : الموسيقى الداخمية

النفوس لما يحمل في  ن الشعر كالم موزون مقفى استيوتوُ إال يخفى عمى احٍد   
طياتو من جرس موسيقى تتناغم معو القموب قبل العقول, إذ ان الشعر في حقيقتو ليس 

, وتتمحور الموسيقى (ٕ)((كالما موسيقيًا تنفعل لمويسقاه النفوس وتتاثر بيا القموب  ))إال
 والجناس والطباق.الداخمية في التكرار 

 التكرار: -(1)
دبي ولو دالالت تفيد في تقوية الخطاب كرار وسيمة من وسائل فيم النص األعد التي

لمقاصدىم  المرسل, ولذا يعتمده كثير من الشعراء الذين يتخذون الخطاب وسيمة ميمة
خرى من خالل السياق ول دالالت أُ ن التكرار يضيف لممعنى األاخر, واالسيما التف

 رسالو.ن المتمقي لما يريد الشاعر قولو أو افضال عن كونو سمة ميمة لمفت ذى
ما ىو  ون في اقتناءن ما يميز المغة العربية وفرة مفرداتيا, ما جعل الشعراء يجدّ ا  و 

التي تخمق الدىشة وتحفز دوات اجمل, فكان من مقتنياتيم أسموب التكرار إذ ىو من األ

                                                           

 .ٓٚٗ -ٜٙٗ) م . ن (:  (ٔ)
 .٘ٔموسيقى الشعر, ابراىيم أنيس :  (ٕ)
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ان  إذ (ٔ)تكون من الركائز الميمة في البيت الشعري,الذىن من خالل تكرار لفظة قد 
 .(ٕ)((التكرار يحدث نوعا من التاثير القوي في المتمقي))

يار العناية )تقرير المكرر وتوكيده واظ)نووائد التكرار ما ذكره بعضيم من اومن ف
يتركو ثر الكبير في ما وبيذا يتبين األ (ٖ)(بين(بو ليكون في السموك أمثل ولالعتقاد أ

 التكرار في نفس المتمقي من آثار.
, ىا النقاد والبالغيون اىتماما كبيراوالالتي أسموبية التكرار من الظواىر األ نا  و 

و في سموب من خالل خوضوائل الذين تعرضوا ليذا األمن األولعل ابن قتيبة كان 
 سموبن الغرض من أوقد بين أ ,ن الكريمسور القرآ بعض التكرار في البحث عن

ا التكرار فاستحسن وقد بين المواضع التي ُيسحتسن فيي ,(ٗ)التكرار ىو التوكيد واالفيام
وصرح بان  لفاظواقل منو يقع في المعاني دون األ لفاظ دون المعانيالتكرار في األ

كتاب  ولم يخلُ   (٘)نى فانو يكون الخذالن بعينوالتكرار إذ جاء في المفظ والمع
عبارة عن االتيان بشىء مرة بعد )متكرار إذ جاء فيو انو)ل التعريفات لمجرجاني من حدٍ 

 لمغاية نفسيا التي ذكرناىا. (ٙ)(أخرى(
عبارة, بمفظيا )إعادة ذكر كممة, أو )انو عمى البالغيون حّد التكرار  بين وقد

ونجده عند  ,(ٚ)(ومعناىا, في موضع آخر أو مواضع متعددة, من نص أدبي واحد(
سموبًا جيوريًا يماشي الحياة العربية القديمة التي كان الشاعر فييا كان أ )خرين انو)آ

                                                           
 .ٛ٘ٔعالمي في شعر التشيع, د. عمي جبار جموب العيساوي:ينظر: الخطاب األ  (ٔ)
 . ٚم : ٜٜٛٔ, مصر, ٔالتكرار االيقاعي في المغة العربية, د. سيد خضر, دار اليدى لمكتاب, ط (ٕ)
, القاىرة, ٔخصائص التعبير القرآني وسماتو البالغية, عبد العظيم إبراىيم محمد المطعني, مكتبة وىبة, ط (ٖ)

 .ٕٕٖ/ٔم:ٕٜٜٔ
 .ٔٚٔ:  مٜٚٛٔ, القاىرة, سيد, دار الفكر العربيالبحث البالغي عند العرب تاصيل وتقييم, شفيع الينظر:  (ٗ)
العمدة في محاسن الشعر, وادابو, ونقده, ابن رشيق القيرواني, تح: محمد محي الدين عبد الحميد,  ينظر: (٘)

 .ٗٚ-ٖٚلبنان:  –دار الجيل , بيروت 
المنشاوي, دار الفضيمة ىـ(, تح: محمد صديق ٙٔٛمعجم التعريفات, عمي بن محمد الشريف الجرجاني) ت  (ٙ)

 ٜ٘لمنشر, مصر: 
 .ٔٚٔ: العرب تاصيل وتقييم, شفيع السيد البحث البالغي عند  (ٚ)
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دبي سواء في نصو األ (ٔ)(يعتمد عمى الحروف المكتوبة(يعتمد عمى االلقاء أكثر مما 
     أكان شعرا أم نثرا.

يسترعى اآلذان بألفاظو كما يسترعى  )في حّد التكرار إذ انو) وىناك مْن كان لو رأي
القموب والعقول بمعانيو, فيو ميارة في نظم الكممات وبراعة في ترتيبيا وتنسيقيا وميما 

رس ووقع يجمعيا جميعا أمر واحد: وىو العناية بحسن الجْ اختمفت أصنافو وتعددت طرقو 
التي تساعد عمى  (ٕ)(األلفاظ في األسماع ومجيئ ىذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه(

 نتباه المتمقي.جذب أ
ساليب الحديثة عمى الرغم من وجوده في )أسموبًا من األ) يعده وىناك بعض النقاد َمن 

ي ديوان في نتاج الشعر الحديث, فال يخمو أعد ظاىرة بارزة الشعر العربي القديم؛ النو يُ 
عمى الشاعر والمتمقي  (ٖ) (ونفسية(من ىذه الظاىرة ... وىذا كمو لما لو من دالالت فنية 

   عمى حٍد سواء.
صحاب الشأن ني بأىتمام أالذي عُ  مار التكرار المفظيقي غ وسوف يخوض الباحث

 حرف أو إذ قيل عنو انو نمط شاع ذكره قديما وحديثا ولعمو يوجد في ,القدامى والمحدثين
 . )عبارة(كممة او مقطع

  :تكرار الحرف -أ
و البيت الشعري وف وتكرارىا في القصيدة الشعرية أىمية الحر أ البد من معرفة مدى

نفسو ليتسنى لنا معرفة الدوافع الحقيقية من قصدية الشاعر في تكرار بعض الحروف من 
عن لفت انتباه المتمقي لما برز في ذلك فضال دون غيرىا, فقد يكون لمموسيقى األثر األ

ن الحرف ىو ء ما, وقد يرى القدامى إفي شين يبديو الشاعر من معمومة او تفاخر يريد أ
لفاظ إذ ىي أصوات واع ومنيا الفكرية التي تعنى باألأن ةالمغة والذي يتكون من ثالث

    (ٗ)السمع.محمولة في اليواء, والممتقطة بعضو 

                                                           
موي, د. شاكر ىادي حمود التميمي, دار سالم والعصر األوالمتغيرة لشعر الغزل في صدر األ البنى الثابتة (ٔ)

 .ٖٓ٘م: ٕٕٔٓ, عمان, ٔالرضوان لمنشر والتوزيع, ط
 .ٖٗالشعر, ابراىيم انيس,: موسيقى  (ٕ)
ساليب التكرار في ديوان سرحان يشرب القيوة في الكفتريا, لمحمود درويش مقاربة اسموبية, عبد القادر عمي أ (ٖ)

 .ٖٔم: ٕٕٔٓزروقي) رسالة ماجستير( قسم المغة العربية وآدابيا, كمية االداب والمغات, جامعة الحاج لخضر,
 .ٔٔم: ٖٜٜٔ, دمشق, ٔزرقة, دار الحصاد لمنشر والتوزيع, طينظر: أسرار الحروف, أحمد  (ٗ)



 ثالث..............الفصل الالموسيقى الشعرية.......... ثانيالمبحث ال
 

 
196 

خضع الى تقعيد موحد في ن يُ أ من الصعوبة و ما ُيطمق عميو الصوتوالحرف أ
لنقدية التي تتحكم بجودة النص األدبي وقد ال تصل الى الذائقة ادبية بسبب النصوص األ

ختالف ما تعنيو الحروف من دالالت في , فقد يكون ال(ٔ)وجاىتياو البرىنة الثبات حكم أ
 النص نفسو أثر في صعوبة الوقوف عمى ايجاد قاعدة موحدة لو.

نفس السامع إال صوات غير المحددة ليا وقع في تكرار األ ن بعضمن ا وعمى الرغم
لذا  ,الشاعر الداخمية (ٕ)وتصوراتعبر عن افكار انيا تتحدد في السياق وتكون ميمتو ان يُ 

والميموسة باختالف مناسبة النص  صوات المجيورة منيانجده يتمعن في اختيار تمك األ
من خالل  وكبر فائدة منأو الخطاب المطروح لممتمقي, والذي يطمح الشاعر في تحقيق أ

)ىي مقاطع لمصوت الخارج من الَنفس ... فحيث ما عرض )ىذه الحروف التي قيل عنيا 
صوات تالف المخارج يحدث فيو اختالف لؤلن اخوقد تبين إ, (ٖ)((حرفًا ذلك المقطع ُسمِّي 

ولصفاتيا من حيث الشدة والرخاوة والجير واليمس وغير ذلك, فقد تجمت قدرة الخالق في 
لوال وجود ىذا االختالف لكانت االختالف حتى يكون فيو لغة التفاىم بين الناس, و ىذا 
لذا , (ٗ)واحدصوات تخرج من المخارج متشابيو كأصوات البيائم التي ىي من مخرج األ

بيات الشعرية لمفرزدق لتممس تمك الخصوصية التي اقتنى بيا سوف نخوض في بعض األ
 خرى.فخره في نفسو تارة وقبيمتو تارة أُ براز يروم منيا أخرى والتي كان تكرار حروف دون أُ 

 لفرزدق:حرف عند االتكرار   -1
المفردات الفرزدق من الشعراء الذين ُعرفوا بقوة شعرىم وامكانية التالعب ب نالشك ا

صوات التي يجدىا اكثر تاثيرا في ة وكذلك اختياره لؤلوقصدية انحرافيا عن مدلوالتيا الصمب
د نمطًا إيقاعيا مباشرا, يولّ )), إذ انويف جماال لمنصلكون تكرار الحرف يضنفس السامع, 

تكرار حرف معين  –إذ ان -ينيض بكل القيم الصوتية داخل النص, والمتولدة من مفرداتو
من صوتيا عمى بنية النص, ويكون لو تأثيرًا في شد أجزاء البيت الشعري, ومنحو يييُ 

                                                           
 .ٖٙم : ٜٜٓٔ, المغرب, ٔينظر: تحميل الخطاب الشعري, محمد العمري, دار البيضاء, ط (ٔ)
 . ٘٘م :ٜٜٙٔ, ٔينظر: فمسفة الجمال والفن عند ىيجل, عبد الرحمن بدوي, دار الشروق, ط (ٕ)
 . ٖٓٔم: ٕٚٓٓ, عمان, ٕ, طدار عمار لمنشرد, غانم قدوري الحمد, الدراسات الصوتية عند عمماء التجوي (ٖ)
 . ٖٓٔينظر: ) م . ن ( :  (ٗ)
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ربو, وىذا ما وجدناه في اليو الشاعر في تحقيق مآلذي يطمح ا (ٔ)(التناسق المطموب(
 ) بحر الكامل(                                   بيات التي اخترناىا ومنيا:ض األبع

 رير , كأنو          قمُر المجر ِة ,أو سراُج نيارِ جكم من أٍب لي , يا 
 (ٕ)ضخم الدسيعة يوم ُكل فخارِ       ورث المكارم كابرًا عن كابٍر        

من  ينالبيت ينف الراء الذي كرره الشاعر في ىذن حر شار الى إأوىناك مْن  
وقد ,(ٖ)الصوت ارتفاع من حيث ن الشدة والرخاوةوالذي يتوسط مكانو بي المفخمة صواتاأل

 تكون من
 

 .(ٗ)(تكرار طرق المسان لمحنك عند النطق بيا( ))الذي ينماز بو ىو صفاة صوت الراء
التقاء طرف المسان بحافة الحنك مما يمي ))نأل صوات المكررةالراء من األُتعّد و 

 ليناً  يطرق طرف المسان حافة الحنك طرقاً  نماثناء النطق بيا, كأفي أ يتكرر الثنايا العميا
 العربية. ظير لنا صوت الراءتف ,(٘)((اً مرتين او ثالثيسيرا ً 

الضياء المرتفع لقد جاء الشاعر بتكرار حرف) الراء( في الكممات المعبرة عن 
بما يحويو من عمو بالمنزلو إذ قصد بو نسبو  , وسراج, ونيار,مجرةالمتضمن بكممة قمر, و 

واحدث تكرار صوت رتفاع في المنزلة, مصدر الضوء واأل دالالتحيث من القمر كمنزلة 
ن يمفت نظر وسمع المتمقي ألمر شاعر أراد بيا الوموسيقى داخمية أ جرس الراء في البيت

 خر وقد تمكن من ذلك.ميم القصد منو التفاخر عمى اآل
صوات مميزة وجرس جذاب من ف التي لجأ الييا الشاعر في خمق أومن الحرو 

 ) بحر الكامل(                  خالل الموسيقى الداخمية ىو حرف)التاء( إذ يقول:
 (ٙ)َفَضربُت َجروَتيا وُقمُت ليا اصبِري       وشددُت في َضيِق المقاِم إزاِري 

                                                           
شعرية توازي التكرار في نقائض جرير والفرزدق,) يحث في جماليات شعرية التوازي(, أ. د.جميل بدوي حمد  (ٔ)

 .  ٔٔٔم:ٜٕٔٓ, العدد السادس,  الزىيري و م.م. رنا ىشام منصور, مجمة كمية التربية , الجامعة المستنصرية
 .ٖٔٔديوان الفرزدق:   (ٕ)
 . ٛ٘براىيم  أنيس, مكتبة نيضة مصر ومطبعتيا , مصر: إصوات المغوية, ينظر: األ  (ٖ)
 .ٛ٘صوات المغوية , ابراىيم  أنيس:األ (ٗ)
 .ٛ٘-ٚ٘) م . ن (:   (٘)
 . ٕٕٚديوان الفرزدق :  (ٙ)
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عمييا في قوة  صوات الشديدة كي يتكئحروف ذات األن يختار اللقد اعتاد الشاعر من أ
تنبيو المتمقي والتاكيد عمى ما يقول فنجده يكرر في ىذا البيت حرف) التاء ( لما ينماز بو 

االنفجاري ي كان القدامى يطمقون عميو الحرف ىذا الحرف من صوت شديد ميموس, والذ
ينحبس النفس في مخارج عدة, كأن يمتقي طرف ))اء عندما, إذ يخرج صوت الت(ٔ)الشديد
بأصول الثنايا التقاء محكمًا فال يسمح بمرور اليواء لحظة من الزمن, بعدىا  المسان

وىو صوت  (ٕ)((ينفصل العضوان فيندفع اليواء المحبوس فجأة ويحدث صوتًا انفجارياً 
التاء الذي استنطقو الشاعر في ىذا البيت ليعبر عن فخره بشجاعتو التي اعتاد عمى 

 ابرازىا عمى خصمو.
 عند جرير:تكرار الحرف   -2

بياتو الشعرية كذلك نجد األبداع في توظيف األصوات عند جرير في كثير من أ 
خرين, فقد ذكر في ديوانو كثير من نيا الوصول الى الفخر ومباراة اآلالتي كان يروم م

( لضيق المقام, التاءوقد اقتصرت الدراسة في اختيار حرفي)الراء و  التكرار في ىذا الصدد
 حرف.من تمك األ اً كثير  عمما انو قد وظف

صوات ىو حرف)الراء( الذي بياتو الشعرية من أيو الشاعر في أومما اشتغل عم 
 ) بحر الوافر(                                        وجد فيو غايتو إذ قال:
 وال َبدرًا  َتُعد , وال ِسماَكا        دُر الُمنيُر , وكلُّ َنجمٍ ,   لنا اَلب

 (ٖ)فُأْنيبَت َيوَم ِدجمَة َعسكراَكا           مْت قيٌس بدجمَة َعسكرَييا    حَ   
صوات الساكنة في السمع, ن حرف الراء من أوضح األلمحدثون إلقد رأى عمماء المغة ا

الرخوة  إذ انيا وقعت بين الشدة والرخاوة, فال يسمع ليا انفجار في الشدة وال الحفيف في
فمن خالل , (ٗ)مميزةصوات الالمغوية واعتبروىا من األصوات وليذا اىتم بيا عمماء األ

ن ا يريد أليكون لو خير وسيمة لجذب انتباه المتمقي لم وضوح ىذا الصوت استعممو الشاعر
 يوصمو من فخر.

                                                           
 .ٖٓ-ٜٕينظر: موسيقى الشعر , ابراىيم أنيس:   (ٔ)
 .ٕٗبراىيم  أنيس : إصوات المغوية , األ (ٕ)
 .ٕٖٙديوان جرير :   (ٖ)
 .ٗ٘براىيم أنيس: إصوات المغوية , األينظر:  (ٗ)
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ولحرف التاء نغمة خاصة عند جرير, فقد وظفو ليكون القناة التي تربط بينو وبين 
 ) بحر الكامل(                                  المتمقي لتحقيق مآربو فيقول:

 (ٔ)أْعددُت لمّشعراء ُسمًا ناقعًا ,              َفسقيُت آخرُىم بَكأِس األّوِل 

عند موسة التي تحدث صوتا انفجاريا صوات الشديدة الميإن صوت التاء من األ
ن الى , فقد تطرق عمماء الصوت المحدثو (ٕ)العميا انفصال طرف المسان عن أصول الثنايا

صوات الشديدة االنفجارية إذ يحدث من خالل انحباس حرف التاء فقالوا إنو من األ
)مجرى النفس المندفع الى الرئتين لحظة من الزمن في مخرجو, وذلك بالتقاء عضوين )

جأءة محدثًا صوتًا من أعضاء آلة النطق, ثم ينفصل العضوان فيندفع اليواء المحبوس ف
فقد استعممو الشاعر ليبن لممتمقي مدى قوة الفخر الذي في داخمو أذ افتخر  (ٖ)(انفجاريًا(

الشاعر من خالل تكرار صوت التاء انو يمتمك القوة الشديدة في القضاء عمى خصومو من 
ومن  س السم ,س السم فيو يشبو قصيدتو بكأئدة التي تاخذ بارواحم كشربيم بكاصاخالل ق

خالل االطالع عمى ما جاء بو الشاعران من تكرار لمحرف يتبين لمباحث إن فخر الفرزدق 
 حرف الراءلتكرار كانت واضحة لمعيان من خالل اختياره الدقيق قد تناول أشياء واقعية 

وىو ما تناولو من تشبيو لنسبو الذي طالما  الذي أضاف رونقا وجماال لمنص الشعري,
السيما انو استعمل نفس  و وىذا ما لم يبدو واضحا في فخر جرير,افتخر بو عمى خصوم

التاء إذ لم يفصح جرير كعادتو بالذي يفخر بو إال اننا نجد تكرار حرف  رالمكر  فر الح
لدى جرير أقوى في ىذا المثال إذ نتج عن واقعة حقيقية تغمب فييا جرير عمى خصمو في 

  في األفتخار بنفسو وشاعريتو عمى خصومو.أكثر االحيان مما كان لجرير الحصة األكبر 

  )المفظ( كممةالتكرار  -ب

فضاًل عن داللتيا التي تنماز  ,بيا اً معنى خاص في المغة العربي ن لكل كممةالريب إ
)ان المفظ المكرر ينبغي أن يكون ) في التكرار: , وىناك من قالبيا داخل البيت الشعري

فإذا قام  ,(ٗ)(كان لقظة متكمفة ال سبيل الى قبوليا(ال وثيق األرتباط بالمعنى العام, وا  

                                                           
 . ٖٚ٘ديوان جرير :   (ٔ)
 .ٖ٘براىيم أنيس, إصوات المغوية , ينظر: األ  (ٕ)
 .ٕٕٔم: ٕٚٓٓ, عمان, ٕ, طي الحمد, دار عمار لمنشرالتجويد, غانم قدور الصوتية عند عمماء  الدراسات (ٖ)
 .ٖٕٔم: ٜٚٙٔ, ٖقضايا الشعر المعاصر, نازك المالئكة, منشورات مكتبة النيضة, ط (ٗ)
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عمى ما يروم والتاكيد  ,انتباه المتمقي اوالً  بتكرار تمك الكممة فانو يحاول جذب الشاعر
تكرار أصوات بعينيا, ويمكن ليذا  ))المفظي الذي ىوالتكرار بىذا  ايصالو ثانيًا, ويدعى

التكرار أن يولد إيقاعًا داخميًا في القصيدة, كما أن موقع الكممة في النص ُيسيم الى حٍد ما 
إذ ُعّد تكرار الكممة  ,(ٔ)(ييدف الى تقوية المعاني الصوتية(في درجة االيقاع وىو بذلك 

 .(ٕ)دبيةواكثرىا انتشارًا, في الساحة األ ساليب التكرارمن أبسط أ

 عند الفرزدقكممة التكرار   -ٔ

في كثير  سموب التكرار لمكممةر في ديوان الفرزدق نجده قد وظف أإذا انعمنا النظ
بيات في ذلك, واذا تتبعنا بعض ىذه األ اً ثر أ ية ما جعل لمموسيقى الداخميةبياتو الشعر من أ

 ) بحر الطويل(                              التي منيا ما قال فييا:

 ضاخمِ نميُل بأنضاِد الجباِل األ       إذا ما ُوزنا بالجبال رأيتنا     

 (ٖ)وكيف تالقي دارما حيث تمتقي      ُذراىا الى حيث النجوم التوائم 

ية لذا نجدىا قد اخذت مأخذىا في بما ان الشاعر طغت عميو سمات العمو والفوق
لفظة )الجبال( لما ليا من أثر في خمق ايقاع  قد كرر الشعرية فنجده في ىذا البيتبياتو أ

عتمدىا الشاعر؛ لما تساعد اداخل القصيدة الشعرية, ف لفاظوتناغم بين األ داخمي, موسيقي
ن من قبل الباث)الشاعر( لممتمقي, وا  سالة تأكيد ر , فضال عن انيا نتباه المتمقيأ في شد

وحى لممتمقي اعر لقومو ما أمدلوالت تدعو لمرفعة والشموخ اضافيا الش لفظة الجبال تحمل
نفعاالت خالل األحدث التكرار جرسا موسيقيا من زلة قومو تفوق منزلة الجبال فقد أن منإ

  (ٗ)الداخمية لمشاعر.

                                                           
داب والعموم االنسانية واالجتماعية, دىنون أمال, مجمة كمية األ رة,جماليات التكرار في القصيدة المعاص (ٔ)

 م.) اليوجد فييا ارقام صفحات(. ٕٛٓٓبسكرة,العددان, الثاني والثالث,  -ضيرجامعة محمد خ
 ن ( )م . :رينظ  (ٕ)
 . ٛٔٙديوان الفرزدق :   (ٖ)
حث في جماليات شعرية التوازي(, أ. د.جميل بكرار في نقائض جرير والفرزدق, ) شعرية توازي الت ينظر: (ٗ)

مجمة كمية التربية , الجامعة المستنصرية , العدد السادس, بدوي حمد الزىيري و م.م. رنا ىشام منصور, 
 .٘ٔٔم:ٜٕٔٓ
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سموب)التكرار( لما ليا من مردود ايجابي لك فقد حفل ديوان الشاعر بيذا األكذو 
  بياتو الشعرية ومنيا ما يقول فيو:فيو ال يفارق الفخر في كثير من أ لدى السامع,

                                                              لطويل(ابحر )                                                         

ن فقأت عينيك واجدًا           أبًا لك, إذ ُعدّ  ولستَ     المساعي كدارم وا 

 (ٔ)ىو الشيخ وابن الشيخ ال شيخ مثمو     أبو ُكّل ذي بيٍت رفيع الّدعائم  

ن من جماليات التكرار ىو عذوبة الموسيقى التي تظير من خالل تكرار بعض الكممات إ
في صدر البيت فأحدث ىذا  اً ثالث لبيت قد كرر لفظة )شيخ( مراتفنجد الشاعر في ىذا ا

لفاظ ما جعل المتمقي يقف طويال لمحاولة معرفة أبين اال اتناغما مموسيقي االتكرار جرس
بو اليو الشاعر من التاكيد لما يص ول, فضال عنتكرار المفظة بعينيا في الشطر األسبب 

بائل ما خمق ىذا التكرار من خر وليظير مكانة قومو في الصدارة بين القيصال فخره لآلإ
  .(ٕ)وقاتاعر في قومو حاضرا في كل األفكان فخر الش يقاع الداخمي لمنصفي اال قوة

     عند جرير:  كممةالتكرار   -2

بحر فيو غيره من الشعراء في عالم التكرار الذي ال يخمو من ال يبتعد جرير عما أ
ستميل بيا ذىن المتمقي لما يريد تشويق وتأكيد من خالل ما يحدثو من موسيقى داخمية ي

ىذا من  اً خرى, فمن يتفحص ديوانو يجد كثير بنفسو تارة وقومو تارة أُ و من فخر ن يصل اليأ
ه, وىذا ما حصمنا عميو في سموبا يكاد يكون مناسبا لمبتغاالتكرار الذي اتخذه الشاعر أ

  ) بحر الطويل(                     بيات الشعرية التي يقول فييا: بعض األ

 (ٖ)شيئًا يطاولو فجئني بمثل الدىرِ    أنا الدىر يفني الموت والدىر خالد       

ىذه المفظة من دالالت  لقد اختار الشاعر لفظة)الدىر( ليقوم بتكرارىا لما تحممو
ولم  ن تكرارىا بيذه الصورة يساعد في ابقاء ذىن السامع مشدودًا لمبيت الشعريكثيرة إذ إ

و الى التكرار يمتمسون من ذين تضيق بيم سبل التعبير فيمجأوايكن جرير من الشعراء ال
                                                           

 .ٕٔٙديوان الفرزدق :   (ٔ)
أ. د.جميل بدوي حمد الزىيري و م.م. رنا ىشام  التكرار في نقائض جرير والفرزدق,شعرية توازي  ينظر: (ٕ)

 .ٕٓٔمنصور:
 .َ ٖٛٛديوان جرير :  (ٖ)
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 ن التكرارفضاًل عن إ (ٔ)سموب التكرار وتوظيفو في فخره,الموسيقى وانما كان مقتدرا في أ
, ولم (ٕ)يقاع موسيقي جميلمسحة جمالية, ما جعل النص يزخر بإدبي لمنص األ يحقق
ن فانو أراد أ ,لما يريد ايصالو ليا من فخر ,اً الشاعر في ابقاء ذىن المتمقي مستعد يتوانَ 

حدثت لفظة مو, وقد أمالذي يفنى ماعداه فتقل قدرة خصمو أنو الدىر ايبين لخصمو إ
 في البيت الشعري . اً رائع اً موسيقي اً الدىر تناغم

ن حاول أفقد  بياتو الشعرية,في كثير من أ الشاعر عند سموب التكراروقد تعدد أ 
وما يحدثو  فخر من خالل ىذا التكرار يجعميا وسيمة ناجعة في ايصال ما يريد ايصالو من

 ) بحر الطويل(                      إذ نجده يقول:  من جرس موسيقي,

 فخرُت بأياِم الفوارِس فافخروا                 بأياِم قينيكم ُجبيٍر وداسمِ 

 (ٖ)بأياِم قوٍم ما لقومَك مثُميا                    بيا سيموا عّني خياَر الجراثم      

بيات الشعرية حسًا طار لموحة فنية ُتزيد األسموب التكرار بالنسبة لمشاعر إأ نإ
يبتغي ايصالو لممتمقي فكرر  اليصال ما ى التنبيو والتاكيد؛موسيقيا داخميًا فيي مبنية عم

ن يفخر أراد أنو سيتو وأيام عبودية اآلخر, فضال عن إو يام فر ليقارن بين أ يام () ألفظة
يام ام من مآثر لقومو بحيث كرر لفظة أيخالل تذكيرىم بما جرى بتمك األ منعمى خصمو 

خصمو, فضال عن انيا اصبحت بين لمموازنة بينو و  ىذين البيتين وجعل منيا أداةفي 
 .(ٗ)نواع التماسك الذي يخمق الدىشة لدى المتمقية تربط العجز بالصدر وىو نوع من أحمق

بين لمباحث أن كال التي تضمنت التكرار لمكممة تُ ختيار األبيات ن أأفيو مما الشك 
ما جعل دة ركان القصيفي خمق موسيقى جميمة مؤلت أ الخوضأجاد في  قد الشاعرين

مما أدى الى جعل التمايز يرسمو لو الشاعر من صور جميمة, المتمقي مشدود الذىن لما 
ىو الفخر وكيفية أختيار عميو الشاعر و  ثنين, ولكن يبقى العامل الذي يتكئبين األ قميالً 

الكممة التي يستطيع من خالليا الشاعر أن يتفوق عمى صاحبو, فنجد الفرزدق استعمل 
أرتفاع في الشأنية, لما تنماز بو ىذه المفردات من  في التكرار كممة الجبال وكممة الشيخ

                                                           
 .:  ٕٖٕينظر: قضايا الشعر المعاصر, نازك المالئكة:  (ٔ)
 .ٔٙٔعالمي في شعر التشيع, د. عمي جبار جموب العيساوي: الخطاب األ ينظر:  (ٕ)
 .ٚ٘ٗديوان جرير :  (ٖ)
 . ٔٙٔعالمي في شعر التشيع, د. عمي جبار جموب العيساوي: ينظر: الخطاب األ (ٗ)
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نفس  جرير فقد استعمل كممة الدىر وأيام ولعل ىذه المفردات تحمل معاني تتجسد في أما
تعبر عن فخره الذي يريد أن يوازي بو فخر صاحبو الشاعر إذ جاء بيا جرير لكي 

وبالتالي قد تكون مفردات الفرزدق اقوى في خمق موسيقى داخمية لما تنماز بو من عمق 
  واضح في الفخر.

  جممة التكرار  -ج

    عند الفرزدق:تكرار الجممة  -1

ىا الشاعر خير ما يركبو لتكون وجد ساليب التيسموب التكرار من األن أبما أ 
ار الصوت وتكرار المفظة نجده قد التجأ ن غاص في تكر األقرب لما يبتغيو لذا نجده بعد أ

تأكيدات التي اعتاد الشعراء عمى اغوار تكرار الجممة وىي تعد من الفي  الى الخوض
ذا ما قّمبنا في أبيات الفرزدق نجد كثير ا ف سموب وسو من ىذا األ اً رتيادىا لتحقيق مآربيم, وا 

 ) بحر الطويل (       ما يقول فييا: بيات التي منيانطمع عمى بعض تمك األ

 ونحن ضربنا من ُشتيِر بن خالٍد        عمى حيث تستسقيِو ُأمُّ الجماجمِ    

 (ٔ)ونحُن َضربنا ىامةَ ابن خويمٍد           يزيد عمى ُأمُّ الفراخ الجواثمِ 

إذ إن الشاعر  ,عالقة كبيرة بنفسية الشاعر والحياة التي يعيشيان لمتكرار ال ريب ا 
ونحن ستعمل الشاعر تكرار جممة)فقد ا, (ٕ)ن التكرار يثير الحماسة في نفس المتمقييدرك ا
ىذه الجممة يحدث جرسا  ( لما يجول في داخمو من فخر, فضال عن ان تكرارضربنا

دبي فيثير انتباه المتمقي فيبقي المتمقي يترقب اكتمال األيف جماال لمنص موسيقيا يض
الرسالة التي تصل اليو من الباث وبذلك قد حقق الشاعر مبتغاه من خالل تكرار ىذه 

    .الجممة التي احدثت تناغما موسيقيا داخل النص 

بياتو الشعرية التي يفخر بيا عمى من يباريو من من أ اً ويؤكد الشاعر بالجممة كثير  
 )بحر المتقارب( يقول:ف كثيرا في ديوان الشاعر,شعراء, فالمجد والسمو كممات وردت ال

 عطيُة كالُعجِل األسودِ               أيطمُب مجَد بني َدارٍم     

                                                           
 .ٚٔٙديوان الفرزدق:   (ٔ)
 .ٖٖٕقضايا الشعر المعاصر, نازك المالئكة: ينظر:  (ٕ)
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 (ٔ)مكان السماكين والفرقِد              ومجُد بني دارٍم فوقو           

ن الشاعر إال إ جاء في الجممة ولى بمامكان األستغناء عن الجممة األفكان باإل
فقد كرر  ىا المتمقي لمعرفة سبب ذلك التكراردحداث صدمة يقف عند التكرار إلتقص
حدث ىذا التكرار تعمقا قويا قد ألموصول الى االفتخار بذلك المجد و  )مجَد بني َدارٍم( جممة

, (ٕ)ن تنيار القصيدة فمن المستحيل أن يحذف ىذا التكرار دون أفي بناء القصيدة العام 
ما فعل الجرس ظيار موسيقى داخل النص في األلفاظ وا اً فقد اعطى ىذا التكرار تناغم

سموب ليجعل منو أداة يدة , لذا لجأ الشاعر الى ىذا األطار القصالموسيقي في داخل إ
                        ناقمة يضع عمييا كل ما يريد ايصالو لممتمقي. 

 جممة عند جرير:التكرار -2

في موسيقى النصوص الشعرية من  لتكرار الحاصل في الجممة لو أثر بالغن اإ
نقطة يسمط الضوء عمى  )نو)فضال عن إ. نفسوخالل جمال الموسيقى المتردده في النص 

ىتمام المتكمم بيا, وىو بيذا المعنى, ذو داللة نفسية حساسة في العبارة ويكشف عن ا
موب الذي يجده ساأل, وىذا ما ساعد جرير عمى المضي قدما في السير نحو ىذا (ٖ)(قّيمة(

التكرار الذي سوف ديوان الشاعر بيذا النوع من  اقصر الطرق لفخره أمام اآلخر, وحفل
 ) بحر الطويل(           م دراستنا, والتي يقول فييا:نتعرض لبعضيا لدع

 ونحُن منعنا السّبي يوَم األراقمِ          ن تداركنا بحيرًا ورىطُو,    ونح

 (ٗ)تجاىَد جرُي المقرباِت الص الدِم          ُن تداركنا المجبة, بعدماونح

 سموب التكرار عند تكرار كممة وانما تعداىا الى تكرار جممةلم يتوقف الشاعر في أ
فكان اىتمام  لنصافا انسجامًا موسيقيًا داخل مخمّ  ميلسموب من رونق جىذا األ لما يحدثو

لقاء القصيدة فيو يشد كونو يضع المتمقي رىن تصرفو عند إل كبيرا؛ سموبالشاعر بيذا األ
)ونحن تداركنا( في البيتين وقد ابتدأىا بالضمير , فنجد الشاعر قد كرر جممةمن انتباىو

                                                           
 .ٙ٘ٔديوان الفرزدق:  (ٔ)
 .ٖٕٛينظر: قضايا الشعر المعاصر, نازك المالئكة:  (ٕ)
 .ٕٕٗ قضايا الشعر المعاصر, نازك المالئكة (ٖ)
 .ٙ٘ٗديوان جرير:  (ٗ)
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انة بين الجممة وما يجول في خاطره من فخر فاذا انعمنا النظر الى مك اً نحن ليكون تناسق
الشاعر الوصول اليو وىو  رادوىذا ما أالضمير فنجده حل محل المبتدأ, أي موقع الصدارة 

 الشجعان والكرماء. و في مقدمةفسو وقومن يضع نأ

ل التي ويركز عمى الجم بياتو الشعريةر جرير في تكرار الجمل في اثناء أويستم
 تجني كثير من وقوف السامع عندىا, واذا توقفنا عند ىذين البيتين الذي

 ) بحر الطويل(                                        يقول فييما:  

 ألْم َتَر قيسًا ال ُيراُم ليا ِحمِّى ,           وَيقضي بُسمطاٍن َعميَك أِميُرَىا  

 (ٔ)ألْم ًتَر قيسًا حين خارْت ُمجاشٌع         ُتِجيُر وال َتمقى َقبياًل ُيِجيرُىا           

ساليب الميمة ألسموب من التكرار؛ لكونو من انو قد أجاد في اتخاذه ىذا األنجد أ
ط ذىن السامع بما يقولو الجانب ليكون لو خير وسيمة لرب ن يختص بيذاأ ما دعاه الى

فضال  ,ما يروم تمريره لممتمقي يسمكو لتمرير اً لدى الشاعر طريقالمتحدث فأصبح التكرار 
ا يحدثو من تماسك في النص واظيار ايقاع موسيقي يعود عمى النص بالجمال والرقة مّ ع

 سموب من التنبيو والتاكيد عمى المتمقي.اعر في فخره لما يتمتع بو ىذا األفقد استعممو الش

 الجناس -(2)

في شعرىم  يمجأ الييا الشعراءلوان البديعية التي األن الجناس من في أالشك  
 لوان موسيقية كثيرة تغنيو عنمن أفي النثر؛ لما يحويو الشعر  ال انيم اكثروا منيا, إونثرىم

مصدرا ميما من مصادر جمال االيقاع الموسيقي  (الجناس)صبح , إذ أ(ٕ)الجناس أن
ختالف ّد الجناس التشابو في المفظ واالحوالذي ُتعنى باستقطاب المتمقي, وىنا يكون معنى 

في الحقيقة تكرار  )من الظواىر التكرارية إذ ىو)وقد عّد بعضيم الجناس (ٖ)في المعنى,
لمفظ ما, تكرارًا تامًا, أو تكرار لبعض الحروف, ومع أن المعنى في ألفاظو يكون مختمفًا 
فإنو يحقق جرسًا موسيقيًا ينبو اآلذان والعقول, وينبغي أن يستعمل حسب الحاجة اليو, النو 

                                                           
 .ٕ٘ٓ :( ) م. ن (ٔ)
 .ٕٔم: ٜٜٛٔ, مصر, ٔينظر: التكرار االيقاعي في المغة العربية, د. سيد خضر, دار اليدى لمكتاب, ط  (ٕ)
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ابن االثير, قدمو وعمق عميو : احمد الحوفي وبدوي طبانو, دار   (ٖ)

 .ٕٕٙ/ ٔنيضة مصر لمطباعة والنشر, القاىرة : 
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ضال , فالنصالذي يضيفو الى  (ٔ)(إذا َكُثر في الكالم صار صنعة متكمفة ُمفسدة لجمالو(
 نِ يقاء والموسيقى المذيإذ انو ال يبتعد كثيرًا عنو في تكوين اإل ,عن الجناس مشابو لمتكرار

 .(ٕ)ن في استقطاب المتمقيعنصرين ميمييعدان 

ذا انعمنا النظر في كتاب جنان الجناس وجدناه يتطرق الى حدود الجناس عند   وا 
 لمجناس يقول فيو , إذ خرج بحدٍ الحدود المغويين القدامى وُيبين ما يصح وما ال يصح من

ما أن يكون ركناه متفقين لفظا مختمفين معنى ال تفاوت في تركيبيما ن الجناس أإعمم إ))
 (ٖ)(نواع الجناس مرتبة(ما فيذا ىو الجناس التام... وىو أعمى أوال اختالف في حركاتي

ناحية التماثل في الصورة, وناحية الجرس  )الذي يثير اعجاب المتمقي من نواٍح عدة منيا)
لتآلف والتخالف بين ركنيو لفظًا ومعنى, وناحية ما يحويو كل ركن من الموسيقي, وناحية ا

 و صاحب النص.الذي يبتغيو الشاعر أ(ٗ)(المعنى االصمي(

ستحسن إال إذا ساعد المفظ المعنى ووازى ال يُ )وىناك من يرى ان الجناس)
مراعاة النظير, وتمكن القرائن فينبغي أن ترسل المعاني عمى مصنوعو مطبوعو مع 

لفاظ ما يزينيا حتى ال يكون التكمف في الجناس مع مراعاة من األسجيتيا لتكتسي 
ن يوصمو امع واالصغاء الى ما يريد الباث أفي المفظ, فيو بيذا يكون تنبيو الس (٘)(االلتئام(

, ولذلك (ٙ)لفاظ المكررة إذا اختمفت معانييااأل حسنحيانًا تستإذ إن النفس أ ,الى المتمقي
, وعمى ىذا (ٚ)(أن يتفق المفظان في النطق ويختمفان في المعنى( )قيل في حّد الجناس ىو)

ىذا الحد من الحدود التي ُذكرت سوف يعتمد الباحث في دراسة الجناس في االبيات 
  الشعرية لدى الشاعرين.

                                                           
 . ٕٔفي المغة العربية, د. سيد خضر: التكرار االيقاعي   (ٔ)
 .ٚٙٔينظر: الخطاب االعالمي في شعر التشيع, د. عمي جبار جموب العيساوي :  (ٕ)
, ٕٓىـ, ٜٜٕٔ, , قسطنطينيةٔجنان الجناس في عمم البيان, صالح الدين الصفدي, مطبعة الجوائب, ط (ٖ)

 . ٕٙم: ٜٗ٘ٔفكر العربي لمطباعة والنشر, فن الجناس ) بالغة, أدب, نقد(, عمي الجندي, دار ال وينظر:
 .ٖٓ :جنان الجناس في عمم البيان, صالح الدين الصفدي  (ٗ)
جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع, السيد احمد الياشمي, تدقبق: يوسف الصميمي,دارالمكتبة  (٘)

  .ٕٖ٘م: ٜٜٜٔالعصرية, ييروت, 
 .ٕٖ٘ ) م . ن ( : :ينظر (ٙ)
 .ٕٖ٘: والبديع, السيد احمد الياشميجواىر البالغة في المعاني والبيان  (ٚ)
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 :الى الذي يقسمو  (ٔ)(الجناس المفظي)نواع الجناس ومن أ

ن ىو أ ))إذ يقول: السكاكي من حدوده التي ذكرىا القدامى ومنيمو  : الجناس التام -اولً 
وىو ما اتفق فيو ))وىناك من قال:(ٕ)(ال يتفاوت المتجانسان في المفظ كقولك: رحبة رحبة(

 .(ٖ)(المعنى(ربعة أشياء, نوع الحروف, عددىا, وىيئتيا, وترتيبيا مع اختالف المفظان في أ

 .(ٖ)(المعنى(
وىو ايضا من المواضيع التي شغمت اىتمام النقاد والبالغيين  :التامغير  الجناس -ثانياً 
, (ٗ)(ما اختمف فيو المفظان في عدد الحروف( )نو )األدب العربي وىناك من قال فيو إفي 

, وىذا يبين ان الجناس الذي يساعد في اضفاء عذوبة عمى النص الشعري (ٗ)(الحروف(
و مثل ) الحال/ المحال( أ من الكممة ولفي الحرف األ الذي يقع االختالفيكمن في 
وىذا االختالف  حرف الثالث مثل ) اليوى/ اليوان(و الني مثل) جّدي/جيدي( أالحرف الثا

الحداث صدمة لدى المتمقي ومن ثم يصار الى ال يكون اعتباطا انما يقصدىا الشاعر 
 جمالية النص.

 الجناس التام عند الفرزدق:-أ

بياتيم الشعرية ىو الفرزدق الذي اكثر الشعراء الذين لم يغادر البديع أروقة أ ومن
من ىذا النوع البالغي في شعره إذ كان متوسال بو ليكون سبيال جميال لما يراه مناسبا 

ولوج في ديوان خرين, واذا ما حاولنا الديو من فخر بنفسو وقبيمتو عمى اآللنشر ما ل
   تام تتؤلأل في ثناياه ومنيا قولو:ت التي حوت الجناس البياالشاعر نجد تمك األ

 )بحر الطويل(                                                                   

 بكرنا عمييا والفراريج تنعبُ         مختمٍة من عيد كسرى بن ىرمز 

 (٘)وما لمصبا بعد القيامة مطمُب       سبقُت بيا يوَم القيامة إذ دنا   

                                                           
 .ٕٖ٘:  ) م . ن (   (ٔ)
 .ٜٕٗمفتاح العموم : السكاكي:  (ٕ)
 .ٕٖٙ, السيد احمد الياشمي: جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع  (ٖ)
 .ٕٖٙ: ) م . ن(  (ٗ)
 .ٕٔديوان الفرزدق:  (٘)
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البيت األول وىنا الشاعر قد لجأ الى الجناس في قولو)القيامة( التي حممت في 
غت امكانياتو الجسدية والمادية, كل انسان ميما بم و الموت الذي يالقيومعنى الحساب أ

و المشيب )القيامة( التي حممت معنى الشيب أما ما طابقو من الجناس في البيت نفسوأ
يامو وىي عالمة كان العرب القدامى قد جعموا منيا بداية يمبس االنسان في آخر أالذي 

ك فظتيا الثانية في البيت نفسو ىناولى ولمر أو ىرمو, فما بين لفظة القيامة األلنياية الع
 دية ايرادىا في البيت لتكون محط اعجابوجود حقيقي لموسيقى داخمية قام الشاعر بقص

و اعتاد نواع الجذب الذي ارتاده أتيفت لو روحو ىاوية وىذا نوع من أذوق الشعر فلمن يت
 عميو الشعراء لتقبل اشعارىم لدى المتمقي. 

خرى التي قصد فييا الفرزدق وجود الجناس التام موظفا اياه ليكون بياتو األومن أ
 الو مفتخرا:قناة سالكة لممتمقي لفيم ما يريد الشاعر بصورة سمسة مستساغو ىو ما ق

 (بسيط) بحر ال                                                   

 نعصي إذا كسر الطعان رماحنا      في الُمعممين بكلِّ أبيض مخذمِ 

ذا الحديُد عمى الحديِد لبسنو         أخرجن نائمة الفراخ الجثم             (ٔ)وا 

الكثيرة في المفظ نفسو دون الشاعر المتمكن ىو استجالب المعاني  ومن صفات
حديد( و تصنع, وىذا ما وجد عند الفرزدق في ىذين البيتين, فقد وردت لفظة)العناء أ

قي ن تحمل معنى حقيقي وىو الدرع الحديدي الذي يمبسو المقاتل لياألولى التي أراد بيا أ
 , والتي تحمل معنى التأىب والقوة والعزيمةالمميتةو نفسو من ضربات العدو الموجعة أ
ما ما حممتو لفظة)الحديد( الثانية التي جاء بيا الشاعر والوقوف الشجاع لمجندي الباسل, أ

عمى ما -وىذا فانيا تبدو كناية عن القموب التي لم ترتجف في الحروب خوفا من المقابل, 
وال المعنى قاء المتمقي أمامو ليتفحص أجناسا جميال أراد منو الشاعر أن يطيل ب -يبدو

تيان بيذه المفظة التي كانت من الثانية واأُلخرى ىو مقصده من اال الذي تحممو المفظة
 االفتخار بقوة وعزيمة الشاعر ومن ينتسب الييم. 

 : الجناس التام عند جرير-ب

                                                           
 .ٕ٘٘ديوان الفرزدق:  (ٔ)
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طرق  ُعرف جرير بأنو من الشعراء الذين انمازوا بغناء الفاظيم وبالغتيا, فقد
من لفت انظار المقابل  جرير باب الجناس بنوعيو ليكون لو متكًأ لما يروم الحصول عميو

ن يزجو من فخر وغير ذلك, واذا ما تتبعنا ديوان الشاعر نجد فيو جناسا تاما ما لما يريد أ
ن تكون انموذجا لما جاء الشعرية قوة وجاذبية, ومن تمك األبيات التي نحاول أبيات زاد األ

 ) بحر الكامل(                         الشاعر من جناس تام ىو ما يقول فيو:بو 

 وابني شريك, شريك المؤم , إذ نزال       بالجزع أسفل من أطواء موشومِ 

 (ٔ)عمدًا رميُت ابن مكحوٍل بدامغة         حتى استدار بواىي الرأس مأموِم 

مريرىا عمى واختالف في المعنى وتإن اختيار الجناس الذي ىو تشابو في المفظ 
التي ُعرف بيا, فقد ال صورة نابعة عن قدرة الشاعر وقوتو مسامع المتمقي ما ىي إ

, فضال عن ىميةجناس التام  لما لو من أسموب الاستطاع جرير أن يخوض في مجال أ
م ( تدل عمى اسم وىو من قو ءت لفظة)ُشريكايقاعا موسيقيا داخل النص, فقد جانو يخمق إ

ي التقاسم في المؤم فقد جاء الشاعر َشريك( فجاءت تدل عمى المشاركة, أما لفظة )تميم وأ
لفاظ ويتمعن في معانييا مما دفع ذلك الى القصد منو جعل المتمقي يتأمل األ بجناس تام

, ومن خالل ىذا األسموب فان جرير استطاع أن يفخر بنفسو (ٕ)اعجاب المتمقي بالشاعر
 خر,عمى اآل

ه في موضع آخر يموذ في الجناس التام لخمق موسيقى داخمية تجذب السامع, ونجد
 ) بحر الطويل(                                            والذي قال فيو: 

 وان تمنعوا مّنا السالحَ فعندنا             سالٌح لنا ال يشترى بالدراىم  

 (ٖ)خمقت بالمواسمِ  رجالٍ س مالء األكف , كأنيا           رؤر جالميُد أ

ففي ألفاظ ليا وقع في ذاكرة السامع يأتي الشاعر بالجناس التام وىو لفظة)السالح( 
مر لتحمل داللة السالح في بادئ األ الذي كان من الموروث التاريخي لمعرب, فقد جاء بيا

تيم لمنصر والظفر, والقوة والدرع الواقي الذي يحتاج اليو كل المحاربين وىو من مستمزما
                                                           

 .ٖٜٖديوان جرير:  (ٔ)
 .ٙٚٗ-٘ٚٗم: ٜٜٙٔ, حمد بدوي, نيضة مصر لمطباعةالنقد االدبي عند العرب, أحمد أ أُسس ينظر: (ٕ)
 .ٜٕٗديوان جرير:   (ٖ)
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يضاىي الحديد الصمب وبيض  ان ُمنعوا من ىذا السالح فان لدييم سالحفيشير الشاعر إ
لشاعر بتمك األسمحة يدي الضخام التي يمثميا اد والقواطع من السالح أال وىي األالين

ن ىذه األسمحة ال تحتاج الى من يشترييا أ و يجمبيا من الخارج؛ كونيا من صنع الفتاكة وا 
طويال  اهلل فييم, فكان لمجناس التام بين ىذين المفظين وقعًا كبيرًا لدى السامع في الوقوف

المتمقي عجاب الشديد بما خمقو الشاعر من ابداع في جعل لتفسير معناىما ومن ثم األ
فضال عن انو يسترعي القموب والعقول  ,لفاظ من نغم موسيقييصبو الى ما في األ

 .(ٔ)لممعاني المطروحة

وبذلك نجد ان كال الشاعرين قد استعمال الجناس التام وقد وظفاه ليكون ليما قناة 
من خالليا الى مبتغاىما في الفخر, إال ان الفرزدق قد اوغل في استعمالو بالنسبة  نيسمكا

الى جرير ما يدل عمى تمكنو من الخوض في ىذا الفن وىذا ما اشارت اليو ابياتو الشعرية 
 في ديوانو.

 

  عند الفرزدق (صالناق) غير التام الجناس-ج

بدع الفرزدق في اضفاء الجمالية في شعره بايراد الجناس التام فقد نجده قد وكما ا 
بياتو الشعرية لحصد النجاح نفسو الذي نالو أ غمبالى ايراد الجناس غير التام في أ مال

طالع عمى األخالل  ن يرصده منس التام, وىذا ما استطاع الباحث أفي استعمالو لمجنا
بياتو الشعرية قصدية ايراد مثل ىذا النوع من البديع الذي كان فقد شيدت أ ديوان الشاعر,

 ) الطويل( الشاعر متمكنا في ايراده والتمعن في اختيار مفرداتو ومنيا ما يقول فيو:

 عمييم شكايمو تداىم بعدما        تخمط , واشتد  سرى األفرجنا عن األ

 (ٕ) مساعينا قديمًا وسعينا            كريٌم, وخيٌر السعي قدمًا أكارموفتمك    

ف ر عمال الخيرة التي قام بيا وعشيرتو؛ لتكون راية يرفاعتاد الفرزدق أن يفتخر باأل 
اختار الجناس غير مام من يحاول منازلتو شعريا في ميدان الرجال, وىنا نجده قد بيا أ

ح الذي يعد مجازا وسالحا موجعا لآلخر, فقد ذكر لفظة)قديما( نواع السالالتام كنوع من أ
                                                           

 .ٖٗينظر: موسيقى الشعر, ابراىيم انيس:  (ٔ)
 .ٖٚ٘ديوان الفرزدق :  (ٕ)
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لخير وانو ليس حديث عيدا بيذه راد بيا ما سمف من الوقت الذي اكثر فيو فعل االتي أ
بيات بقي ذىن المتمقي أسير ىذه األن يُ الرجال, وأراد أ عمال التي تميزه من غيره مناأل

انيا قد اختمفت في بعض حروفيا وقد حممت  الشعرية فقد جاء بالمفظة نفسيا)قدما( غير
ء ولى انما ىي من الضد من ذلك فقد جااختمف عما كانت تحممو المفظة األ معنى آخر

ع من الجناس يعده عمال الخيرية التي يقوم بيا, وىذا النو معناىا لممتقدم من الزمن في األ
وىو من المميزات  وربو في جذب المتمقي وحصول الفخر في الوقت نفسسبيال لتحقيق مآ

 . التي انماز بيا الشاعر

لتحقيق مقصديتو في الفخر خرى استعمل فييا الجناس غير التام ولمشاعر أبيات أُ  
 ) بحر الطويل(  ن يدوم ما دامت حياتو ومنيا ما يقول فيو:الذي أراد لو أ

 لقد كافحْت مني العراق قصيدة         رجوم مع الماضي رؤوس المخارمِ 

 عمى قرنيا نّزالة بالمواسمِ  ثقيمة           الرواة    افواه   خفيفة         

 ت غير نائمِ ولو كان ذا رىط, يب    تَك َمن تغضب عميو من أمرىٍء   يرأ        

 (ٔ)المتراكِم   المفعم   بسيل    يداه          أغرُّ إذا اغبر  المئاُم تخايمت           

ة وىذا ما جسده ما يفتخر الشعراء بشعرىم وما يحممو من عذوبة وسيول اً كثير 
نواع البديع, فقد ىذه العذوبة باستعمالو لنوع من أ بيات غير انو الحقالشاعر في ىذه األ

ن يصل اليو من شعره لتحقيق نجاح أكبر لما يريد أتعمد دخول الجناس غير التام في 
( التي حممت معنى ارسال رسائل تحمل من الفخر الكثير, وائل من األ فجاء بمفظة)أغرُّ

ذب زداد جأالمتقدمين وىي ما جعميا سمة انماز بيا من غيره في تقدمو نحو المنازلة, و 
ييرب في المنازلة ويترك  ردفيا بمفظة)أغبّر( التي حممت معنى منالمتمقي ليا حين أ

لشعرية بيات اشاعر جعل لؤلكر المقصود من لدن الثرا في جريو سريعا, وىذا الذلمغبار أ
 كثر لذىن المتمقي. , فضال عن استقطاب ألفاظقوة في المعنى ورصانة في أختيار األ

 عند جرير: غير التام الجناس-د

                                                           
 .ٕٗ٘ :ديوان الفرزدق(ٔ)
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ناول غير التام ايضا في نما نجده قد تفي الجناس التام فقط وا   متفّنناً  لم يكن جرير 
 في صدور من يحاول أن يباريو, فنجد  الشعرية التي اطمقيا وكأنيا رماحبياتو كثير من أ

مو لما يريد من نقل ىذا النوع من البالغة والبيان قد عمل عممو في شعر جرير وقد اوص
طول مدة ممكنة مع تو أراد ليا والشد الذىني الذي يؤسر المتمقي لتبقى مخيمالداللة كما أ

 ىذه المفردات وتأمميا بصورة تحقق المآرب التي جاءت من اجميا, 

 ) بحرالكامل(                                               ومنيا ما قال فيو:

 لمكير, وسط بيوتين أوارُ       سبو الحمار فسوف أىجو نسوًة   

 (ٔ)حتى يزول عن الطريق صرارُ            أن الفرزدق لن يزاول ُلؤمُو,      

من خالل لفاظ جعمو يتالعب باأللمجال الشعري ما لقد امتمك الشاعر ابداعا في ا
المحسنات البديعية التي اضافت لمنص الشعري حسا موسيقيا, وقد جاء الشاعر  استعمالو

 فقد ( التي بمعنى ينقضيبجناس غير تام تمثل بمفظة)يزاول( التي تعني يعمل وبين)يزول
 الكامل( ) , كقولو:لما يممكو من موىبة شعرية سموب؛د الشاعر في استعمال ىذا األجاأ

 ِتَجارُ   بالطعان  قومي  لكن       ,ليست لقومي بالكتيف تجارٌة           

 (ٕ)ين لخيميم         بالثغر , قد عمم العدوُّ , مغارذيحمي فوارسي ال

لقد استعمل الشاعر لفظة)تجارة( وكان يقصد بيا البيع والشراء واستعمل لفظة)ِتَجاُر( 
ويقصد بيا تحمي من يستجير بيا فقد اعطى الشاعر من خالل المفظتين اسموب الجناس 
الغير تام الذي اراد من خاللو ان يصل الى ما اراد الوصول اليو وىو ابقاء ذىن المتمقى 

 .الى ما يقولو اً مشدود

فقد يصعب عمى الباحث اقامة موازنة بين الشاعرين في مجال استعمال فن الجناس 
غير التام لما وجده من اتقان عند كالىما, فاستعمال الشاعر الفرزدق ليذا الفن وتوظيفو 
 من اجل الوصول الى فخره وافتخاره كان قريبا نوعا ما من قوة استعمال جرير لمفن نفسو.

 ) التضاد( طباق ال-(3)
                                                           

 .ٚ٘ٔجرير: ديوان  (ٔ)
 . ٜ٘ٔ:ديوان جرير (2)
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, إذ (ٔ)انات المعنوية الداخمة في البديعن عمماء البالغة عّدوا الطباق من المحسالشك إ
لفظ الطباق مشكاًل بين اثار وقد  ,(ٕ)(وضده في الكالم( ءالجمع بين الشي ))قالوا فيو ىو

المشكل باتفاق ن العرب عالجوا ىذا ال ا, إن من حيث اشتقاقو ومفيومواصحاب الشأ
احداث مساواة بين  من خالل صل معنى الطباق المناسبة والموافقةن أاغمبيم عمى ا
ن عمى الشاعر أفقد تحدث عنو ابن رشيق إذ قال: ,(ٖ)ي زيادة وال نقصانالمقدار بدون أ

وقد ياتي الطباق عمى شكل أسمين , (ٗ)لفيصنع معاني فيأتي بالموافق وضده من المخا
خمية بفعل اإليقاع الذي ويعد من الوسائل التي تحقق الموسيقى الدا ,(٘)أو فعمين او حرفين

 . ختالف والتنوعيحدثو اإل

فقسموا الطباق الى قسمين  ىذا الجانب من المحسنات البالغيةقد اىتم البالغيون في و 
ولكل منيما فائدة تعم المعنى وتثري النص بجمال  طباق االيجاب وطباق السمب ىما:

تساعد عمى جذب المتمقي والبقاء اكثر مدة ممكنة مع المفردات ومحاولة الموسيقى التي 
 رفع الشفرات عنيا وابراز دالالت جديدة.

الجمع بين لفظين  )ُيعّد) وىو عند أىل العمم والدراية من البالغيين طباق إيجاب: ل:او 
 (الحياةالموت /كما في لفظتي) -وعمى سبيل المثال ال الحصر-(ٙ)(مثبتين متضادين(

 ن.فيذان المفظان يحمالن مدلولين متضادي

, أي ان المفظ الثاني (ٚ)(الجمع بين الجمع ومنفيو( ))وىو ما قيل فيو طباق سمب: ثانيا:
المئيم يعفو عند العجز, وال  ))قولنا -وعمى سبيل المثال ال الحصر-يأتي باسموب النفي
فقد جاءت المفظة االولى مثبتة ( اي جاء الطباق في ) يعفو / ال يعفو( (يعفو عند المقدرة 

 والثانية منفية باداة النفي)ال(.

  عند الفرزدقيجاب اإلطباق  - أ
                                                           

 ٜ٘م: ٜٔٛٔسموب في الشوقيات, محمد ىادي الطرابمسي, منشورات الجامعة التونسية: ينظر: خصائص األ (ٔ)
 .ٖٖٓجواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع, السيد احمد الياشمي:  (ٕ)
 .ٜٙ-ٜ٘:  في الشوقيات, محمد ىادي الطرابمسي سموباأل: خصائص رينظ (ٖ)
 .ٔٗٔينظر: نقد الشعر, قدامة بن جعفر:  (ٗ)
 .ٖٖٓجواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع, السيد احمد الياشمي : نظر: ي (٘)
 .ٜٖٗ: جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع, السيد احمد الياشمي (ٙ)
 . ٜٖٗوالدكتور كامل حسن البصير:  البالغة والتطبيق, أحمد مطموب  (ٚ)
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ة لتحسين نصوصو الشعرية الفرزدق من الشعراء الذين خاضوا في مجاالت عدّ 
االيجاب  ومنوواخراجيا بالشكل الصحيح, وىذه المرة نجده قد خاض في رحاب الطباق 

بيات الشعرية ماء الخيال والبالغة, ومن تمك األن يكون لو مركبا ليبحر في سالذي أراد أ
 )بحر الطويل( التي كثر فييا ىذا النوع من الطباق ىو ما قال فيو:

 يو إذا ُعد الحصى يتحمفُ عم     لنا العزُة الغمباُء والعدُد الذي      

 (ٔ) ويسألنا النصف الذليل فينصف         وال عز إال عزنا قاىر لو      

اد بيا ر ة في تصوير ما ليم من عز ومنزلة أالشاعر بعيدا ىذه المر  فقد ذىب
من خالل لفظتي)العز/  خر مستعمال طباق االيجابالوصول الى قمة المفاخرة أمام اآل

مدلولين مختمفين, إذ ان ىذا االختالف المقصود من قبل الشاعر  حمالنِ ت نِ الذل( المتي
خر, فضال بيو مثيل عند اآلساعد كثيرا في تبيان ما لدى الشاعر وقومو من عز ال يجا

 يفو لمصورة الشعرية من موسيقى جميمة.عّما تض

الفاظ معنوية وانما تعداىا الى الفاظ ولم يقف طموح الشاعر في تجسيد تفاخره في  
 ) بحر الطويل(   ادية تكون اكثر تأثيرا وفعالية لدى المتمقي ومنيا ما يقول فيو:م

 (ٕ)بو اهلل من صم ى بغرٍب ومْشرِق            أِبي مضٌر منو الر سوُل الذي ىدى   

فبيذه االلفاظ التي جاء بيا الشاعر وىي)الغرب/ الشرق( وما يحمالنو من معنى 
ن يحفر تاريخ قومو بحجر من صيوان من اد الشاعر أر فقد أ كبير لدى المتمقي او السامع

ن كان ل قدم ىذه الصمة التي كانت منذ أعظم ومن خالخالل ارتباط اجداده بالرسول األ
قصى في صالتيم ومن ثم ابقاء ىذه العالقة طويال سجد األمالمسممون يتجيون صوب ال

في أن تكون  بارزٌ  لمطباق اثرٌ  ان تغيرت وجية القبمة نحو البيت الحرام في مكة, فكان
في مصمحة الفخر الكبير بعشيرتو  ن تصبّ مخرجات القصدية التي أرادىا الشاعر أ

                                                           

 .ٕٜٖديوان الفرزدق :   (ٔ)
 .ٜٖٛ:  ديوان الفرزدق(ٕ)
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تاريخو العريق والمجسد من في مكانتو ووسع  ومنزلتيا التي وازنت منزلة الرسول االعظم
 .ر في كتب التاريخخالل ما ُذك

 يجاب عند جريراإل طباق-ب

وىذا ما وجد من خالل ما تركو خاض جرير في مجال المحسنات المفظية كثيرا 
وانو الشعري من قصائد, ومن تمك المحسنات المفظية والبالغية ىي يرث كبير في دمن أ

طباق االيجاب التي جعميا وسيمة سيمة لما يحب ان يقدمو لنا من قوة شعر ورصانة شيد 
تعود عميو ىذه االلفاظ من شّد النتباه السامع ليكون  بيا النقاد ممن جاء بعده, فضال لما

امام متضادين يجب الوصول الى سبب وجودىما في مكان واحد, وىذا يعد بحد ذاتو تمكنا 
 من لدن الشاعر, ومن تمك االبيات التي وردت فييا الفاظ متضادة او طباق ايجاب ىو ما 

 ) بحر الكامل(                                              قال فيو:

 (ٔ)فأّنا النياُر عال عميَك ِبَضوئو ,         والميُل َيقبُض َبسطَة االبصارِ 

لنيار/ الميل( إذ استطاع الشاعر أن ا الشاعر باسموب الطباق في لفظة ) لقد جاء
فيو فمن  ر لكثافة الضوءراد من الفخر عمى صاحبو بانو انتحل صفة النيايحصد ما أ
ن يعرف النيار من خالل ضيائو الساطع, ومن ثم جاء بمفظة الميل لما تحمل الطبيعي أ

من داللة واضحة من بسط ىيمنتيا عمى الموجودات من خالل العتمة التي تأسر 
في لدى المتمقي وما لو االبصار, فضال عن تفضيل النيار عمى الميل في المخزون الثقا

لنفسو دون الميل الذي يحمل العتمة والخوف والرعب, فمعب طباق  ن يمبسيامن منزلة أراد أ
 االيجاب ىنا دورا كبيرا في ابراز التفاخر الذي جاء بو الشاعر.

ولم يقف تفاخر الشاعر عند الضوء وعتمة الميل في تمييز نفسو واشراقيا انما راح 
 ويل( ) بحر الط                   يخرج لالخر ما يكتنزه من خير فيقول:

 ألم أُك نارًا يصطمييا عدوكم ,         وحرزًا لما ألجأتم من ورائيا   
                                                           

 . ٕٙٗديوان جرير :  (ٔ)
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 (ٔ)وباسط خيٍر فيكم بيمينو               وقابض شٍر عنكم بشماليا           

فقد كثف الشاعر في توظيف ىذا النوع من البديع في ىذا البيت الشعري, فنجده قد 
االيجاب, فقولو)باسط( التي تخالف ما قالو في ذكر اكثر من لفظة يتحقق فييا طباق 

عجز البيت وىي)قابض( وىما لفظان تتركز فييما دالالت كثيرة تحمل تناصا قرآنيا معنويا 
تدل العطاء ونشر الخير في الخمق, وكذلك ذكره لمفظة)خير( التي تقابميا في الشطر 

لمقابل السامع وما يتركانو االخر لفظة)شر( وىذان المفظان يعدان ذات داللة واضحة لدى ا
نواع الجذب االيجابي اظ التي ذكرىا الشاعر ىي نوع من أمن اثر في نفسو, فيذه االلف

 التي يتعمد الشاعر من االتيان بيا في مظان شعره؛ تحقيقا لما يريد. 

 

 طباق السمب عند الفرزدق: -ج

السمب, وكان ممن يشار ليم ولج الفرزدق كغيره من الشعراء المتمكنين من المغة في طباق 
 بالبنان في االجادة بو, ومن ابياتو الشعرية التي وجد فييا ىذا النوع من الطباق ىو قولو:

 ولكن قيسًا , ال يذلُّ شآميا      أرى ُمضَر المصرين قد َذل  نصرىا ,          

 (ٕ)أحاديث ما يشفى ببرٍء سقاميا        دفا           نفمن مبمٌغ بالش ام قيسا وخ  

( ألقد  بدع الشاعر من خالل اتيانو السموب طباق السمب في لفظة )َذل  / ال يذلُّ
استطاع أن يجعل ىذا األسموب وسيمة فمن خالل ىذه الثنائية التي تشد من انتباه المتمقي 

تجمب في ىذا سان يصل الى ما يصبو اليو من اعتزاز بقومو فلفخره عمى اآلخر فأراد أ
 لمآربو.  خير متكأالمجال طباق السمب ليكون لو 

 )  بحر الوافر(                      خر:ويقول ايضا في موضع آ

                                                           
 .ٔٓ٘) م . ن ( :   (ٔ)
 . ٔٙ٘ديوان الفرزدق :   (ٕ)
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 , ولست من الصميمِ وجدتك, حين تنسُب في تميٍم,           شعاعياً   

 (ٔ)كريِم حسٍب   وال ينمي إلى   تردُّ إلى ُشعاعة حين ينمي,                

سموب الطباق ليفخر بقومو الذين طمب ليم كل ما يرفع نجده ىنا ايضا استعمل أف
ينمي(  / والفظين)ينميممن شأنيم من خالل فنونو الشعرية فنجد الطباق يكمن عنده في ال

 في النص من خالل ما جاء بو من طباق السمب. فقد خمق موسيقى داخمية

 طباق السمب عند جرير :-د

 طباق السمب الذي استطاع من خاللوُ  سموبالشاعر جرير من أومما وجد عند  
 ) بحر الكامل(           التعبير عما يجوب في خمجاتو من تبيان لمفخر قولو:

 حسبًا , ُيؤثُل طارفًا وتميدا      وليم مجالس ال مجالس مُثميا              

 (ٕ)القوا لنا حجرًا أصم صمودا       إنا إذا قرَع العدوُّ َصفاتَنا         

سموب طباق صاحبو فقد أجاد ايضا في أىمية عن شعر ن شعر جرير ال يقل أإ
 ,رما يريد الوصول اليو الشاعل هتفكير أسر شد انتباه السامع و متخذا منو وسيمة لالسمب 

من خالل  ف جماال ورونقاداخمية تضي موسيقىفضال عن احتواء النص عمى 
 .المفظتين)مجالس ال مجالس(

 خرى منيا ما قال فيو: ) بحر الكامل(وىناك طباق في ابيات شعرية أُ 

 (ٖ)أصبحن يزجرن االيامن أسعدا         وقد ُكّن ال يزجرن باالمس أسعدا

طباق في المفظتين )يزجرن/ ال يزجرن( التي اضافت السموب ونجد الشاعر ايضا كرر أ
 ن يضع ما نسجو خيالو في مخيمة المتمقي .موسيقيا إذ حاول الشاعر أنص جرسا لم

                                                           

 .ٙٚ٘: )م.ن(  (ٔ)
 . ٖٖٔديوان جرير :    (ٕ)
 .٘ٗٔ) م . ن (  :  ( ٖ)
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وبعد ىذا االبحار الجميل في يّم االبيات الشعرية لمشاعرين, إذ حممن كثير من  
االيجاب والسمب, ألوان الجمال والبالغة من خالل استعمال الشاعران لفن الطباق بنوعيو 

ظيار ما يحممو ذا الفن كثيرا لموصول الى إتعمل ىن الفرزدق كان يسفقد يجد الباحث أ
ن بل القاصي والداني, إال أوعشيرتو من مزايا ىي موجودة فعال ويشار ليا بالبنان من قِ 

يعموه من شعور بالنقص والحرمان الذي عاشو في  د ماقد لجأ الى ىذا الفن ليعضّ  اجرير 
يدان الشعر ليباري بما اليالة اإلعالمية التي تحيط بو وبكل شاعر يقف في مظل غياب 

ى خصمو فيكون يممك شاعرا آخرا قد يحمل من الحقيقة المؤكدة ما يجعل االمر صعبا عم
  .صيدا سيال لكل مبارٍ 
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 الصورة الفنية المبحث الثالث:

عمى  نو يتكئ, إذ إميالتخيّ  وجوىر الحياة دبف الشعر نواة األفيو إ الشؾ مما
 القوؿ إف نستطيع الخياؿ لدى الشعر العربي لذاالخياؿ ولما كانت الصورة ىي وسيمة 

ذا ما تطرقنا الى المفيـو المغوي لمفظة الصورة نجدىا  ,(ٔ)التصويرمثؿ الشعر  عند وا 
ر وفعمو صيغة تصوياسـ مصدر مف فعؿ رباعي ورد مصدره قياسيًا ب)) أىؿ المغة

  .(ٕ)(ئ يتقبؿ التأثير(والش ئيفيد التأثير في ش

عمييا التشكيؿ الشعري لذا  مف العناصر التي يعتمد ف لمصورة الشعريةأ وبما
الوسائؿ الفنية التي ىتماما كبيرا مف قبؿ النقاد والدارسيف, فضال عف انيا مف ت إيأول

الجاحظ ىذا ما اشار اليو يتكئ عمييا الشاعر لترجمة تجربتو الشعرية, و 
ويدعـ ذلؾ  ,(ٖ)(مف النسج وجنس مف التصوير(ضرب و صناعة  الشعر))بقولو:

ة, والشعر ي لمشعر بمنزلة المادة الموضوعالمعان ))صاحب كتاب نقد الشعر بقولو:
صناعة, مف أنو البد فييا مف شيء موضوع يقبؿ ؿ فييا كالصورة, كما يوجد في ك

مثؿ الخشب لمنجارة, والفضة لمصياغة, وعمى الشاعر إذا شرع  ,منيا تأثير الصور
والرفث والنزاىة, والبذخ والقناعة, والمدح, ي اي معنى كاف مف الرفعة والضعة, ف

في ذلؾ إلى  أف يتوخى البموغ مف التجويد,وغير ذلؾ مف المعاني الحميدة أو الذميمة 
 , وبيذا يؤكد عمى دور الشاعر في خمؽ الصورة الفنية. (ٗ)(الغاية المطموبة(

ال يكوف شعرا إاّل بالصورة, فالصورة ىي )مكانة الشعر انو)ب ىناؾ مف يقوؿو 
الذي يبنيو  (٘)((وجوىره الثابت وجسده البنية المركزية لمشعر, ووسيمتو, وروحو,

                                                           
ينظر: الصورة الفنية في شعر الطائييف بيف االنفعاؿ والحس, وحيد صبحي كبابو, منشورات اتحاد الكتاب  (ٔ)

 .ٚـ: ٜٜٜٔالعرب, 
الصورة الفنية في البياف العربي, موازنة وتطبيؽ, كامؿ حسف البصير, مطبعة المجمع العممي العراقي, بناء  (ٕ)

 .ٛٔـ : ٜٚٛٔبغداد, 
ىػ(, تح: عبد السالـ محمد ىاروف , مكتبة ومطبعة ٕ٘٘كتاب الحيواف , ابو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ)  (ٖ)

 .ٕٖٔ/ٖـ  : ٜ٘ٙٔ, مصر, ٕمصطفى البابي الحمبي, ط
 .ٙٙ-٘ٙلبناف:  -نقد الشعر, قدامة بف جعفر, تح: محمد عبد المنعـ خفاجى, دار الكتب العالمية, بيروت  (ٗ)
 .ٚالصورة الفنية في شعر الطائييف بيف االنفعاؿ والحس, وحيد صبحي كبابو :   - (٘)
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ىر الثابت والدائـ في ىي الجو  )ف الصورة الفنية)إ الشاعر المبدع, وىناؾ مف يرى
قد تتغير مفاىيـ الشعر ونظرياتو, فتتغير بالتالي مفاىيـ الصورة الفنية الشعر, 

 التي بنيت عمييا قواعد الشعر.(ٔ)(ونظرياتيا(

ننا نجد اؼ عند المحدثيف في آرائيـ حوؿ الصورة الفنية فو واذا ما حاولنا الوق
مف العناصر الميمة لدى الشاعر, وانيـ ال نيا اواله القدامى لكو  ماـ نفسو الذياالىت

 يبتعدوف كثيرا عّما حّده النقاد القدامى لمصورة الفنية واىميتيا, إذ نجد بعضيـ يراىا
مع )تعبيرًا عف حالة نفسية معينو يعانييا الشاعر إزاء موقؼ معيف مف مواقفو )

   ., فتكوف نافذتو التعبيرية(ٕ)((الحياة

الى الصورة في الشعر الحديث نجد فييا فمسفة جمالية مختمفة  وعند النظر
 اً إذ انيا ليست كالم ,عف طريؽ امتالكيا لمحيوية مف خالؿ تكوينيا تكوينا عضويا

يقؼ عنده القارئ في المعنى وانما يثير فيو معنى آخر يسمى معنى  اً مرصوص
عف المعنى كما كاف  الكاممة)يعبر بالصور )إذ اصبح الشاعر حديثا  ,(ٖ)المعنى

, وكما كانت المفظة أداة تعبيرية فقد أصبحت الصورة ذاتيا ىي يعبر بالمفظة
  .(ٗ)(االداة(

مرسؿ ورسالة ومرسؿ ف الشعر ىو رسالة او خطاب تتوجب فيو وجود وبما إ
فاف لممتمقي الحيز الكبير في الصورة الفنية, فقد يتوقؼ مدى تأثر  متمؽٍ اليو او 
الطريؽ الذي يسمكو  )الصورة فيو فيي)عمى مدى تأثر أو السامع لمشعر  القارئ

ديب لعرض افكاره واغراضو عرضًا أدبيًا مؤثرًا, فيو طرافة ومتعة الشاعر واأل

                                                           
, بيروت, ٖالصورة الفنية في التراث الفني والبالغي عند العرب, جابر عصفور, المركز الثقافي العربي, ط (ٔ)

 .    ٚـ: ٕٜٜٔ
ـ ٜٜٚٔ, بيروت النيضة العربية لمنشر,قضايا النقد االدبي بيف القديـ والحديث, محمد زكي العشماوي, دار  (ٕ)
:ٔٓٛ. 
 .ٕٛـ ٖٕٔٓ, القاىرة, ٜالديف اسماعبؿ, دار الفكر العربي, طدب وفنونو دراسة ونقد, عز ينظر: األ  (ٖ)
 . ٕٛ ) ـ . ف ( : (ٗ)
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ثارة( فيحقؽ في ذلؾ ما يبتغيو الشاعر مف ترجمة الحاسيسو التي اراد البوح بيا  (ٔ)(وا 
 لآلخر.

مف القصيدة الشعرية وبنائيا التي  ال يتجزأ ءكما اسمفنا اف الصورة الفنية جز و  
يحاوؿ الشاعر عبرىا رسـ صور تجسد ما يكتنزه مف مشاعر واحاسيس, لذا نجد مف 

التي تنبع مف  (ٕ)(رسـ قوامو الكممات المشحونة باإلحساس والعاطفة( ))يطمؽ عمييا 
 داخؿ الشاعر.

ميداف الفمسفة لتكوف خمت في نما دولـ تقؼ الصورة عند اأُلدباء والنقاد وا   
فربما كانت لدييـ حمقة وصؿ بيف الباث)الشاعر(  ىتماـ الكثيرمف النقادمحط إ

لفنية لمكممات التي تحمؿ والمتمقي لمشعور نفسو الذي يبديانو حيف يترجموف الصور ا
عمى  خر, فقد نجدىا عند بعضيـمشاعر وأحاسيس تختمؼ مف شخص الى آ

أو  , وتوجيو السموؾلتعرؼ األشياءوحدة بناء الذىف اإلنساني ووسيمتو الوحيدة )نيا)ا
) الشكؿ البصري المتعيف )ما جعؿ داللتيا تظير عمى انيا  (ٖ)(تحديده بالنسبة إلييا(

الذي تثيره العبارات المغوية, بحيث اصبحت الصورة بمقدار ما ىي المتخيؿ الذىني 
 .(ٗ)((ى صورة الغالؼالشعرية مثال تقؼ عمى نفس مستو 

واذا ما انعمنا النظر في القصائد الشعرية نجدىا ال تخمو مف صورة شعرية 
تجسد ما يراه الشاعر ويحاوؿ اف ينقمو الى المتمقي او القارئ, وىذا يتناسب وما يراه 

ء الثابت في الشعر كمو, وكؿ قصيدة إنما ىي يالصورة ىي الش))بعضيـ مف اف 

                                                           
المصرية العالمية  لمنشر, صالح الديف محمد رمضاف, الشركة  ف الكريـ,آأدبيات الصورة االدبية في القر  (ٔ)
 . ٓٔ – ٜـ:ٜٜ٘ٔ, مصر, ٔط
, مؤسسة الفميح لمطباعة والنشر,الكويت , سي دي لويس, تر: أحمد نصيؼ الجنابي وآخروف الصورة الشعرية (ٕ)
  . ٖٕ: ـٕٜٛٔ, 
 .ٖٗ-ٕٗـ:ٕٜٛٔفة واالرشاد القومي, دمشؽ, مقدمو لدراسة الصورة الفنية, نعيـ اليافي, منشورات وزارة الثقا (ٖ)
 .٘ـ: ٜٛٙٔىرة, قراءة الصورة وصور القراءة, صالح فضؿ, دار الشروؽ, القا  (ٗ)
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يرسميا الشاعر مف نسج خيالو عادة لتترجـ ما يشعر بو مف (ٔ)(ي ذاتيا صورة(ف
 احساس يحاوؿ نقمو لآلخر. 

تنحصر  ))افرغ جانبا لدراسة اىمية الصورة الفنية, إذ يرى انيا وىناؾ مف
ذه ا فيما تحدثو في معنى مف المعاني مف خصوصية وتأثير ولكف أيًا كانت ىتاىميي

ة لف ُتغير مف طبيعة المعنى في ذاتو, أنيا ف الصور الخصوصية, أو ذاؾ التأثير , فإ
اليمكف أف تخمؽ  -بذاتيا–ال تغير إال مف طريقة عرضو وكيفية تقديمو, ولكنيا 

ف يتأثر الييكؿ الذىني المجرد لممعنى, الذي دوف أ ف ُتحذؼمعنى, بؿ انيا يمكف أ
 .(ٕ)(تحسنو او تزينو(

ء وال تقريبا ذىنيا عمى الشيتنتيي عند تعرفيا  الصورة الشعريةغاية لـ تعد  
نما خمؽ رؤية خاصة لو( )وحسب)لو  وانيا تساعد في انماء القصيدة وتطورىا  ,(ٖ)(وا 

بحد  اف الصور)) ف ) درايدف( يقوؿ:كر صاحب كتاب الصورة الشعرية مف أكما ذ
وبما اف ىنالؾ مف يؤكد عمى تعالؽ الصورة  ,(ٗ)(القصيدة(وحياة ذاتيا ىي سمو 

ساسيات القصيدة, جبيا تكوف قصيدة ناجعة فانيا مف أالكممات التي بمو الفنية مع 
تحرر الطاقة الشعرية ليست حمى زائفة, بؿ انيا جوىر فف الشعر, فيي التي ))وانيا 

لتصؿ الى مستوى يحمـ بو المتمقي في حالة وقوفو عمى تمؾ  (٘)((العالـ الكامنة في
 الصور بشكؿ جيد.

كؿ الحدود والكممات التي قيمت بحؽ الصورة الفنية ف نجمع واذا ما حاولنا أ 
مف ( والفرزدؽ وأثرىا في الشعر العربي ونطبقو عمى ما جاء بو الشاعراف)جرير

غمب قصائدىما, ومف ظاىرة في أائد كثيرة نجد البياف والبالغة خالؿ فخرىما في قص
خالؿ جزئيات البديع والبياف سوؼ نمتقط تمؾ الصور الجميمة التي اعتنى بيا كال 

                                                           
دي  . وينظر: الصورة الشعرية, سئٕ محمد حسف عبد اهلل , دار المعارؽ, القاىرة:الصورة والبناء الشعري,  (ٔ)

 .ٕٓ:  سلوي
 . ٖٕٖ, جابر عصفور: في التراث الفني والبالغي عند العرب الصورة الفنية (ٕ)
 .ٜ٘ـ : ٜٜٛٔ, مصر, ٔنظرية البنائية في النقد االدبي, صالح فضؿ , دار الشروؽ, ط (ٖ)
 .ٕٓ:  لصورة الشعرية , سي دي لويسا  (ٗ)
 .      ٖٕٛنظيرية البنائية في النقد االدبي, صالح فضؿ:  (٘)
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الشاعريف لتصؿ الى القارئ بالمستوى المطموب مف احساس بالمشاعر ونقؿ كؿ ما 
 يحاوؿ الشاعر ترجمتو.

والكناية سوؼ نفحص االبيات التي تسنى لنا واالستعارة فمف خالؿ التشبيو  
 خراجيا مف فيض ما جاء بو الشاعراف في ديوانييما.است

 الصورة التشبيهية : -1

القائمة عمى مقارنة بيف  الشؾ في إف التشبيو مف الفنوف البالغية الميمة
حواؿ, إذ تكوف مبنية عمى في صفة مف الصفات أو حالة مف األ شتراكيماطرفيف إل

الذىني الذي يربط بيف الطرفيف مشابية حسية أو مشابية في الحكـ أو المقتضى 
دباء قديما يدركوف مدى أىمية التشبيو ومنزلتو في ما جعؿ أكثر األ (ٔ)المقارنيف

, (ٕ)التصوير البياني إذ انو صور تراود الخياؿ وبو تجمؿ الصورة المراد التعبير عنيا
 إذ اصبح )) مف أقدـ صور البياف ووسائؿ الخياؿ, وأقربيا إلى الفيـ واألذىاف,
ولذلؾ اعتبره بعضيـ مف الفنوف التي تمثؿ المراحؿ االولى مف التصوير االدبي 

  عمييا. (ٖ)والربط بيف االشياء لتقربييا أو توضيحيا أو إضفاء مسحة مف الجماؿ((

واذا ما حاولنا االطالع عمى ما جاء بو القدامى مف حدود لمتشبيو نجد عند قدامة بف 
إف مف االمور المعمومة أف الشيء ال يشبو الشيء  جعفر رأيا في التشبيو فيقوؿ:))

بنفسو وال بغيره مف كؿ الجيات إذ كاف الشيئاف إذا تشابيا مف جميع الوجوه ولـ يقع 
, أما التشبيو عند المبرد فيقوؿ فيو (ٗ)بينيما تغاير البتو اتحدا, فصار االثناف واحدا((

وٍه, وتبايف مف وجوه, فإنما ُينظر )) واعمـ َأف لمتشبيو حّدا, فاألشياء تتشابو مف وج
,وقاؿ ابو ىالؿ العسكري التشبيو ))الوصؼ بأف أحد (٘)الى التشبيو مف حيث وقَع(( 

                                                           
 .ٕٚٔالصورة الفنية في التراث الفني والبالغي عند العرب, جابر عصفور: ينظر:  (ٔ)
 .ٗٗف الكريـ, صالح الديف محمد رمضاف: آ: أدبيات الصورة االدبية في القر ينظر  (ٕ)
 .ٕٚالبديع (, احمد مطموب,:   –فنوف بالغية) البياف    (ٖ)
 .ٕٗٔنقد الشعر , قدامو بف جعفر:  (ٗ)
 . ٙٙٚ/ٕـ : ٜٖٜٔ, ابي العباس المبرد , تح:احمد محمد شاكر,  دبالكامؿ في المغة واأل  (٘)
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, وعند بعضيـ ىو)) بحُر (ٔ)أحد الموصوفيف ينوُب مناَب اآلخر باداة التشبيو((
نساف ُمقمتيا(( امر  , وىو ايضا ))الحاؽ(ٕ)البالغة وأبو ُعذرتيا, وسرُّىا وُلباُبيا, وا 

, وجاء (ٖ)بامر آخر في صفة او اكثر باداة مف أدوات التشبيو ممفوظة  او ممحوظة((
حد التشبيو في كتاب الجامع الكبير)) أف يثبت لممشبو حكـ مف أحكاـ المشبو 

, وكذلؾ قيؿ))وىو الداللة عمى اشتراؾ شيئيف في معنى مف المعاني, وأف (ٗ)بو((
, وىناؾ (٘), سواء كاف ذلؾ حقيقة أو مجاز(( أحدىما يسد مسد اآلخر وينوب منابو

 .  (ٙ)مف قاؿ اف التشبيو)) الداللُة عمى ُمشاركة أمٍر آلخر في معنى((

وبما اف التشبيو يعد وسيمة مف وسائؿ البياف لذا ُجعؿ معيارا الظيار براعة الشاعر 
))عنصرًا فنيًا وما يستطيع ابرازه مف جماؿ لدى المتمقي يجذبو اليو بكؿ قوة, لذا ُعّد 

قويًا مف عناصر الجماؿ في التعبير يعتمد عمى قوة التصوير والتمثيؿ والمحاكاة 
ويكوف ذلؾ َعبر)) عقد موازنة  (ٚ)والتشخيص والتجسيـ ويدؿ عمى اتساع الخياؿ((

بيف شيئيف أو اكثر قصد اشتراكيما في صيغة, أو اكثر بأداة لغرض يقصده 
ف)) تشبيو الشيء بغيره ييدؼ الى تقرير المشبو في وىنالؾ مف يرى ا (ٛ)المتكمـ((

النفس بصورة المشبو بو أو بمعناه , وخاصة إذا كاف التشبيو رائعًا يدرؾ بو المتفنف 
, وعمى الرغـ مف وجود تقارب بيف التشبيو (ٜ)ما بيف االشياء مف صالت ((

 تصؿ بالشاعر لتشبيو مف الوسائؿ التيمنع مف اف يكوف ايواالستعارة ولكف ىذا))ال 
                                                           

 ٜٖٕالصناعتيف , العسكري :  (ٔ)
حمزه بف عمي بف إبراىيـ العموي سرار البالغة وعمـو حقائؽ االعجاز, يحيى بف أل الطراز المتضمف (ٕ)
 .ٕٖٙ/ ٔ:  ٜٗٔٔىػ(, دار الكتب الخديوية, مطبعة المقتطؼ, مصر, ٜٗٚت)
 .ٖٚـ, مصر : ٕٜٜٔ, ٖالبالغة االصطالحية , عبده عبد العزيز قمقيمة , دار الفكر العربي, ط (ٖ)
 .ٜٓفي صناعة المنظـو مف الكالـ والمنثور , ضياء الديف بف االثير الجزري:  الجامع الكبير  (ٗ)
 .ٜٓ: ) ـ . ف (  (٘)
الديف ابو عبد اهلل محمد ابف سعد الديف ابي محمد المعاني والبياف والبديع, جالؿ اإليضاح في عمـو البالغة  (ٙ)

 .ٕٚٔعبد الرحمف القزويني: 
 . ٓٗـ : ٜٜٛٔ, , بيروتٔالعمـو العربية, طفي البالغة العربية ,عمـ البياف , محمد مصطفى ىداره, دار  (ٚ)
المجمع العممي العراقي, مطبوعات وازنة وتطبيؽ, كامؿ حسف البصير, بناء الصورة الفنية في البياف العربي م (ٛ)

 .ٕٗٚـ: ٜٚٛٔالعراقي, بغداد, 
 .ٗٗف الكريـ, صالح الديف محمد رمضاف: آأدبيات الصورة االدبية في القر  (ٜ)
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الى ما يريد خمقو مف صور جمالية مستساغة تحمؿ في اثنائيا الروعة والمبالغة 
ونستطيع اف نتممس مف الحدود التي  (ٔ)الجميمة التي تقرب المعنى لممتمقي وتؤيده((

جاء بيا النقاد اف التشبيو)) إخبار بوجود الشبو, والشبو ىو اشتراؾ الطرفيف في صفة 
 .(ٕ)ظؿ كؿ واحد ميما غير االخر((أو أكثر, بحيث ي

ويثبت ابف االثير فائدة التشبيو مف)) انؾ إذا مثمت الشيء بالشىء فإنما تقصد بو 
اثبات الخياؿ في النفس بصورة المشبو بو او بمعناه وذلؾ اوكد في طرفي الترغيب 

 , وىذا ما وجد في شعر العرب مف استعماؿ لمتشبيو, وسوؼ(ٖ)فيو او التنفير عنو((
( مف والفرزدؽ  جريرنحاوؿ ترجمة ما جاء بو النقاد مف حدود في ما قالو الشاعراف)

صور بيانية تحمؿ مف الجماؿ والروعة ما يقؼ عندىا المتمقي لنيؿ رحيؽ ذلؾ 
 البديع. 

 التشبيه عند الفرزدق:-أ

بما اف الفرزدؽ يعد مف الشعراء البارزيف في ميداف الشعر في عصره لذا يجب اف 
ؽ صورا جميمة مؤثرة ييز قد ابحر في جميع مياديف الشعر وما يمكنو اف يخميكوف 

المتمقي او يأسر انتباىو لما يقولو وينسجو مف كممات وألفاظ ربما قد  بيا خياؿ
انزاحت عّما كانت عميو مف معنى معتاد عميو لدى المتمقي, واليدؼ مف ذلؾ وصولو 

 ُذكر مقرونا باسمو وعصره. الى عنصر الفخر الذي ىو ميدانو االوؿ الذي

ومف خالؿ ما وجد مف ابيات شعرية تبيف اف الشاعر قد خاض في التشبيو كثيرا 
حرصا منو الى اف يخرج بمفاخرة تستحؽ الوقوؼ عندىا وتبياف مفرداتيا مميا, ومف 

 )بحر الكامؿ( تمؾ االبيات الشعرية التي حممت عنصر التشبيو ما قاؿ فييا:

 وُمجاشٌع وأبو الفوارِس َنيشؿُ              رُة ُمحتٍب بفنائو     تًا ُزرابي       

                                                           
, ٔعالمي في شعر التشيع, د. عمي جبار جموب العيساوي, دار الفرات لمثقافة واالعالـ, طالخطاب األ (ٔ)

 .ٜٔٔـ:ٕٕٔٓالحمة, 
 .ٖٚٔالفني والبالغي عند العرب, جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث  (ٕ)
 .ٖٕٔالمثؿ السائد في ادب الكاتب والشاعر, ابف االثير:  (ٖ)
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ذا احتبوا           برُزوا كأنُيـ الجب ,يمُجوف بيَت ُمجاشعٍ         (ٔ)ثَُّؿ ُؿ المُ اوا 

لقد اعطى الشاعر تشبييا جميال في ىذه االبيات, إذ جعؿ قومو )مجاشع( في بيت 
الرفعة في مكانتيـ عالية, وقد نتممس التشبيو في مكانو في اعناف السماء مما جعؿ 

( فقد استغنى عف قومو)مجاشع( وجاء باداة ُؿ المثَّؿُ ابرُزوا كأنُيـ الجبقولو)
التشبيو)الكاؼ( والمشبو بو)الجبؿ( وقد اضفى عمييـ صفة الجباؿ الرتفاعيا 

خرج وشموخيا فقد استطاع الشاعر اف يتالعب بالصور الشعرية والتشبييات حتى ي
برسـ صورة لطيفة تميؽ بقومو وىنا استطاع اف يحقؽ تفاخرا يرد بو عمى مف يريد 

 النيؿ بقومو.

ونجد الشاعر يفتخر بقومو مف خالؿ تشبيييـ بصفات تجعؿ منيـ سادات القـو 
 ) بحر الكامؿ(                          كالكـر والشجاعة إذ يقوؿ:

 ْت          عُوُذ النِّساِء ُيسقَف كاآلجاؿِ ال قوـَ أكـر مف تميـٍ إذ غد       

اربوف إذا الكتيبةُ اَحَجمْت          والناَّزُلوف غداَة ُكؿِّ َنزاِؿ          (ٕ)الضَّ

وىنا استطاع الشاعر اف يأتي بتشبيو جميؿ ومكثؼ اذ قاـ بحشد المفردات ذات 
ا ليقؼ عندىا طويال, المعاني المتراكمة لتكوف اكثر قوة عمى المتمقي واكثر انبيار 

فالشاعر بعد اف عرض كـر قومو وميزه مف كـر االخريف, قاـ بتشبيو سير النوؽ 
ذا استطاع اف يفاخر غيره لمنحر كما االجؿ الذي يؤتى اليو سيقا دونما رفض, وبي

سموب الجميؿ الماتع واف يحقؽ ما يريد عبر التشبيو الذي جعمو منو مطيتو بيذا األ
 و.لموصوؿ الى غايت

بيا بتفاخر  خرجُ يواذا تتبعنا ابيات الشاعر نجد كثير منيا تحمؿ اطراؼ التشبيو ل
 ) بحر الكامؿ(   في الشعر ومنيا: اً ينتفع بيا ضد مف كاف لو مباري

 إنا لننزُؿ ثغر ُكؿِّ مخوفٍة              بالمقرباِت كأنيفَّ سعالي

                                                           
 .ٜٛٗديواف الفرزدؽ:   (ٔ)
 .ٜ٘ٗ: ) ـ . ف(  (ٕ)
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 (ٔ)قودًا ضوامر في الركوِب, كأّنيا      عقباُف يـو تغيِّـٍ وطالِؿ 

ومف جميؿ ما صور الشاعر مف تشبيو اراد بو طابع الفخر إذ انو شبو )المقرباِت( 
وىي الخيؿ االصيمة التي تصد ىجـو االعداء بػ)السعالي( وىي انثى الغوؿ, إذ انيـ 

عطى ىذا التشبيو؛ لما تحممو ىذه الكممة يحمموف عمييـ بخيؿ تشبو انثى الغوؿ فينا ا
مف معنى فيو سرعة في الحمؿ عمي االعداء, فضال عف انيا تجمب الرعب في 

 النفوس حينما ُتذكر.

وىنا جمع الشاعر بيف الممسة الفنية في رسـ ىذه الصورة لما تحممو مف معنى وبيف  
ة قومو وشجاعتيـ مف الرعب الذي تحققو لالخر, إذ انو اراد اف يقرب لممتمقي منزل

ولـ ينتيي عطاء الفرزدؽ في ردؼ اجمؿ داـ لمواجية االعداء في اراضييـ,خالؿ االق
 )البسيط(يقوؿ: قيا في ديوانو فنجده في موضع آخر الصور البالغية  التي اغد

 مّنا كتائُب مثُؿ المَّيؿ نجُنبيا         بالجرِد والبارقاِت البيِض واليمب        

 (ٕ)ؿِّ فضفاضٍة كالثمِج محكمٍة,       ما ترثعف ِلَدس النَّبؿ بالقطبوك       

ما دعا كثير مف النقاد االشادة بذلؾ  دب العربيالغة الفرزدؽ أثرًا بارزًا في األاف لب
فنراه يستعمؿ الفاظا ذات معاني تزيد الكالـ رونقا وجماال, ومف ذلؾ ما جاء بو مف 

كتائُب( وىـ فرساف قومو بػ) الميؿ( لما تحويو لفظة تشبيو في البيت االوؿ إذ شبو)ال
الميؿ مف امتداد لمظالـ المرعب احيانًا, وما يحممو معنى الميؿ في ذاكرة القدامى مف 
الشعراء مف خياؿ واسع يحمؿ مجموعة مف الكوامف التي تخيؼ وُتخشى, ومف خالؿ 

كبروز الميؿ المظمـ, تشبيو قومو بالميؿ فقد اعطى صورة لممتمقي انتشار عدد قومو 
واما ما جاء في البيت الثاني فقد عبر بو عف تشبيو الدرع الواسعة مف خالؿ 
لفظة)فضفاضٍة( بالثمج , إذ اراد اف يشبو بياض الدروع ببياض الثمج, وقد اشار 
الشاعر بقصدية وجود المتضاديف السواد في الميؿ مع البياض في الثمج؛ ليحدث 

                                                           
 .ٜٜٗ: ديواف الفرزدؽ  (ٔ)
  .ٓٗ -ٜٖ: ف( . ـ ) (ٕ)
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ؼ والتأمؿ مميا اماـ الخطاب الذي يبثو الشاعر وما يحمؿ صدمة لدى السامع بالوقو 
 مف مدلوؿ.

 التشبيه عند جرير-ب

ال يختمؼ جرير عمف جايمو في اتقانو لفف التشبيو وما يحممو مف معاني منيا  
ما تكوف مضمرة ومنيا ما ظير وذلؾ لتحقيؽ ما يبتغيو مف فخر عبر ىذه الوسيمة 

لما يكتنزه العقؿ الجمعي لدى العرب في ذلؾ الوقت, التي قد تكوف مالئمة لما يريد 
ما صر التشبيو ليكوف لو اداة ناجعة إفنجده في اغمب ابياتو الشعرية قد وظؼ عن

 طموحاتو في النيؿ مف االخر تارة والتفاخر الذي دأَب عميو مف ناحية اخرى.ل

وىنا نتممس مف خالؿ بعض االبيات الشعرية تمؾ الميارة التي وجدت عند  
 ) بحر الوافر(جرير في تناولو لفف التشبيو واالفادة منو اذ نجده يقوؿ: 

 لقد عمـ الفرزدؽ أف قومي            يعدوف المكاـر لمسباِب          

 (ٔ)الحبابِ  يحشوف الحروب بمقربات            وداؤوديَّة كأضا         

في ىذه االبيات الشعرية توجد مواجية حقيقية معمنة مف قبؿ جرير والفرزدؽ لكونو 
اعمف باسمو الصريح في بداية البيت الشعري, فقد استعمؿ الشاعر لفظة)عمـ( وىي 
غالبا ما تكوف لمبياف والتثبيت بالعمـ ال الظف, ومف ثـ يبدأ بعرض توازف القوى بيف 

التشبيو في قولو)بمقربات وداؤوديَّة كأضا الحباِب( إذ شبو قدـو  الفريقيف باستعماؿ
خيؿ قومو ودروعيـ بمفظة )كأضا الحباِب( وىي وصؼ لماء الغدير المتكسر فينا 
كّوف صورة قدـو قومو عمى ىيئة تموج ماء الغدير المتصؿ ببعض ليبيف كثرة عدد 

وديَّة( المنسوبة الى داؤود قومو وىـ يمتطوف احسف الخيوؿ ويمبسوف اجمؿ الدروع)داؤ 
وىي مف احسف الدروع عند العرب, وبذلؾ وصؿ الى فخره بالتشبيو بعد تحقيؽ ركنا 

 ذلؾ التشبيو وأداتيا)الكاؼ(.

                                                           
 .ٜٕديواف جرير:   (ٔ)
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ولـ نجد جرير في استعمالو التشبيو بعيدا عف السياسة وأىميا وذلؾ مف خالؿ ما 
فياء لحكاميـ, فنجده جاء بو مف ابيات تفاخر بيا عمى خصمو الفرزدؽ مف انيـ االو 

 ) بحر الوافر(                                        يقوؿ مفاخرا: 

 فما منعوا الثغور كما منعنا       وال ذاُدوا الخميس كما نذودُ          

أجيراف الزبير غررتموُه,          كأنكـُ الدالدُؿ والقيودُ           
(ٔ) 

ذالؿ لخصمو مف خالؿ تشبييـ بػ)بالدالدؿ( إللقد جسد الشاعر صورة مف صور ا
وىي القنافذ الضخمو, وكذلؾ تشبييـ بػ)القيود( وىي الغنـ الصغيرة, وىذا ما يحاوؿ 

د رسـ الشاعر عبر بو الشاعر مف تقميؿ قيمة المقابؿ بتصغير حجمو وتحقيره, فق
 الصغيرة.قالؿ مف مكانة قـو الفرزدؽ بتشبيييـ بالقنافد والغنـ تشبييو ىذا باإل

وتبقى المرجعيات الثقافية ىي السمطة التي تسير مدلوالت الشعراء حينما يختاروف 
لمعانييـ ألفاظا تميزىـ وتكوف اكثر وقعا مف غيرىا بحسب ما يظنوف, فمف خالؿ 

 ىذيف البيتيف نجد التالعب والخروج عف المألوؼ في تشبيو الشيء واضحا

                                                                         فقولو: 

 تنَح, فاف بحري خندفيٌّ            ترى في موج جريتو ُعبابا            

 (ٕ)بموج كالجباؿ, فاف تُرموُ          تغّرؽ ثـ َيرـِ بَؾ الجنابا            

في صياغتيا  ففي ىذه الموحة الفنية كثير مف الصور المتراكمة التي تحتاج الى تمعف
فالشاعر مثؿ قومو)خندؼ( بالبحر الذي ينتمي اليو, وىنا زاوج بيف الكبيريف البحر 

ذي يكسح كؿ ما يراه, وقـو خندؼ, ويصور ايضا طريقة جريانو كالعباب اليائج ال
مواج أخذ يشبو ذلؾ الموج بػ)الجبؿ( لما األ يقومو)خندؼ( بالبحر ذ وبعد اف شبو

مو, وبذلؾ يشير الى عمو تمؾ الموجة وارتفاعيا اعالنا منو يحمؿ مف رمز العمو والس

                                                           
 .ٕٛٔديواف جرير:   (ٔ)
 .ٗٙ: )ـ.ف(  (ٕ)
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بييجاف ذلؾ البحر أي القوة التي تكمف في قومو خندؼ, وىنا حقؽ عنصر الفخر 
 الذي ابتغاه مف التشبيو الذي لجئ اليو. 

 :  ةياالستعار الصورة -2

النقاد ىتـ بيا كثير مف عنصرا اساسيا مف عناصر الشعر فقد اد االستعارة تع  
, ولقدرتيا عمى التخييؿ (ٔ)مف شأف كبير في الفنوف البالغية ف لما تحويووالبالغيي
ولكونيا)الصورة الشعرية( ذات ركيزة  مف اىـ وسائؿ الصورة الشعرية, أصبحت

واصحاب الشأف اىمية كبيرة ومنيـ أبو  ىا النقادلذا أوالاساسية في الشعر العربي 
, وقاؿ (ٕ)(أف يستعار لمشيئ اسـ غيره أو معنى سواه( ))العباس ثعمب الذي قاؿ فييا

عف موضع استعماليا في أصؿ المغة  نقؿ العبارة )ىي) ؿ العسكريأبو ىال أيضا
بانو عنو, أو ف يكوف شرح المعنى وفضؿ اإلإما أ وذلؾ الغرض ,لغرض إلى غيره
عرض الذي مالالمبالغة فيو, أو اإلشارة إليو بالقميؿ مف المفظ, أو تحسيف تأكيده و 

ذا ما تقدمنا قميال نجد أف عبد القاىر الجرجاني يقوؿ:, (ٖ)(يبرز فيو( تريد  اف ))وا 
و بو لى اسـ المشبَّ تشبيو الشيئ بالشيئ, فتدع أف تفصح بالتشبيو وتظيره, وتجيَء إ

الى  نقؿ المعنى مف لفظٍ  )), وىي عند ابف االثير(ٗ)((عميو جريوُ و وتُ المشبَّ  فتعيرهُ 
ؼ السكاكي االستعارة وقد عرّ  ,(٘)((ذكر المنقوؿ إليو لمشاركة بينيا مع طيِّ ؛ لفظٍ 

أف تذكر أحد طرفي التشبيو وتريد بو الطرؼ االخر, مدعيًا دخوؿ )) عمى انيا
 .(ٙ)(المشبو في جنس المشبو بو, دااًل عمى ذلؾ باثباتؾ لممشبو ما يخص المشبو بو(

                                                           
 .  ٕٓٓينظر: الصورة الفنية في التراث الفني والبالغي عند العرب, جابر عصفور:   (ٔ)
ىػ(, تح: رمضاف عبد التواب, مكتبة ٜٕٔقواعد الشعر, البي العباس احمد بف الحسف بف يحيى ثعمب) ت (ٕ)

 .ٖ٘ـ: ٜٜ٘ٔ,القاىرة, ٕالخانجي, ط
ىػ(, تح: عمي محمد ومحمد ابو ٜٖ٘العسكري) ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ  اعتيف, ابونكتاب الص (ٖ)

 .ٕٛٙـ : ٕٜ٘ٔ, ٔالفضؿ ابراىيـ, دار احياء الكتب العربية, ط
مصر,  الخانجي,ىػ(, تح: محمود محمد شاكر, مكتبة ٔٚٗعبد القاىر الجرجاني)ت دالئؿ االعجاز, (ٗ)

 .ٕٕٖ: في البياف العربي, موازنة وتطبيؽ: بناء الصورة الفنية وينظر ,ٚٙـ: ٜٗٛٔ
المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر, ابف االثير, تح: احمد الحوفى و بدوي طبانوُ , دار نيضة مصر  (٘)

 . ٚٙ/ ٕلمطباعة والنشر, مصر, 
, لؤل  (ٙ)  .ٜٖٙماـ ابي يعقوب يوسؼ بف ابي بكر محمد ابف عمي السكاكي : مفتاح العمـو
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االستعارة مف حيث الضبط عّده بعضيـ مف أدؽ التعريفات التي قيمت في و   
 اف االستعارةنياية االيجاز في دراية االعجاز يضا جاء في كتاب أ, و (ٔ)والتحديد

ثبات ما لغيره لو, ألجؿ المبالغة في التشبيو()) وقد  (ٕ)(ذكُر الشيء باسـ غيره, وا 
جمع بيف شيئيف بمعنى  )عمى انيا)جاء حد االستعارة في كتاب الجامع الكبير 

 ,(ٖ)((مشترؾ بينيما, يكسب بياف أحدىما باآلخر

ما كانت عالقتو تشبيو معناه بما  )وقد ذكرىا صاحب كتاب االيضاح عمى انيا) 
 .(ٗ)(وضع لو وقد تقيَّد بالتحقيقية, لتحقؽ معناىا حسًا أو عقاًل(

وىي ال تبتعد , (٘)أبداً  وتقـو عميوتعتمد عمى التشبيو االستعارة وبيذا يتبيف اف 
)لوف مف ألواف التعبير المجازي )تبتعد كثيرا عّما جاء بو النقاد مف بعدىـ مف انيا

يقـو عمى استعارة لفظة لتؤدي معنى لفظة اخرى او استعارة صفة او اكثر مف 
, وىي (ٙ)(الصفاة التي عرؼ بيا شيئ لشيئ آخر ليست ىذه الصفات مف طبيعتو(

أداة لمخمؽ وليست )ىا بعضيـ بانيا)صميـ الييكمية الشعرية إذ عدّ ايضا تعد مف 
قشرة يمكف نزعيا عف لّب موجود بدونيا وىي جزء بنائي ال يمكف فصمو عف 

... وليست االستعارة ادوات ميتة خاممة القصيدة كما ال يمكف التعبير باشياء غيرىا
تبعد القارئ عف قمب القصيدة ببيرجيا الخاص كأجزاء مف زينة غيبية ال تمفت النظر 
إال الى نفسيا بعيدة عف االضافة الى المعنى الكمي وخمقو داخؿ سياقيا 

                                                           
 .ٕٙٔـ: ٜ٘ٚٔ, كويت, ٔالبديع (, احمد مطموب دار البحوث العممية , ط –ينظر: فنوف بالغية) البياف   (ٔ)
ـ( , تح: نصر اهلل ٜٕٓنياية االيجاز في دراية االعجاز, فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازي ) ت  (ٕ)

 .ٖٖٔـ : ٕٗٓٓ, بيروت, ٔحاجي مفتي اوغمى, دار  صادر, ط
في صناعة المنظـو مف الكالـ والمنثور , ضياء الديف بف االثير الجزري, مطبوعات  المجمع  الكبيرالجامع  (ٖ)

 .ٖٛـ: ٜٙ٘ٔالعممي العراقي, تح: مصطفى جواد و جميؿ سعيد, 
اإليضاح في عمـو البالغة  المعاني والبياف والبديع, جالؿ الديف ابو عبد اهلل محمد ابف سعد الديف ابي محمد  (ٗ)

 .ٕ٘ٛ: الرحمف القزوينيمحمد عبد 
, ٔتح: محمد رشيد رضا, دار الكتب العممية, ط, عبد القاىر الجرجاني, ظر: أسرار البالغة في عمـ البيافني (٘)
 ٔٗـ: ٜٛٛٔلبناف, –, بيروت ٔط
معجـ المصطمحات االدبية, إبراىيـ فتحي, التعاضدية العمالية لمطباعة والنشر , الجميورية التونسية,  (ٙ)

 .ٕٔـ: ٜٙٛٔ
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, وبيذا يتأكد أثر االستعارات في الشعر العربي مف خالؿ ما حاز مف (ٔ)((الخاص
   ة لدى النقاد العرب.اىمي

ذا  اه عبارة عف وحى واشارات كالـ العرب وجدن ما انعمنا النظر في وا 
وال تتحقؽ واستعارات ومجازات ولذلؾ شغؿ كالميـ المرتبة االولى في الفصاحة, 

ولكوف  الفصاحة اال بوجود االستعارات في الكالـ إذ انيا ال تعتمد عمى الحقيقة كميا
, ولالستعارة (ٕ)العرب يعتمدوف الفصاحة لذا كاف االىتماـ باالستعارة مف اولوياتيـ

ميزة في كالـ العرب عامة وفي الشعر خاصة, فقد اشاد بو معظـ مف عمؿ في ىذا 
المطيفة التي ىي مف خبايا العقؿ  المعانيإف شئت أرتؾ  ))المجاؿ, حتى قاؿ احدىـ

ف شئت لط ,العيوفمت حتى رأتيا كأنيا قد ُجس فت األوصاؼ الجسمانية حتى تعود وا 
  .(ٖ)(روحانية ال تناليا إال الظنوف(

وبما اف العرب يميموف الى االختصار في المفظ لذا نجدىـ اعتنوا باالستعارة 
تمؾ التي تعبر عف الغرض في تصوير بارع بمفظ قميؿ, لو )) فيي عندىـ عناية كبيرة

وىذا ما أشار اليو السكاكي مف  (ٗ)(إطالة وال إطناب(أثره في نفس السامع مف غير 
تعميؽ العبارة عمى غير ما وضعت لو في اصؿ المغة عمى جية النقؿ ))انيا 
  .(٘)((لالنابة

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٓ:  معجـ المصطمحات االدبية, إبراىيـ فتحي  (ٔ)
 . ٗ/ ٔالفوائد ودرر القالئد(, الشريؼ المرتضى, تح: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ:  رتضى)غرر: أمالي المينظر (ٕ)
 .ٖٖأسرار البالغة في عمـ البياف , عبد القاىر الجرجاني :  (ٖ)
 .ٛ٘أدبيات الصورة االدبية في القراف الكريـ, صالح الديف محمد رمضاف:   (ٗ)
, لالماـ ابي يعقوب يوسؼ بف ابي بكر محمد ابف عمي السكاكي :  (٘)  .ٖٗٛمفتاح العمـو
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 االستعارة عند الفرزدق: -أ

يعد الفرزدؽ مف الشعراء الذيف يشار ليـ بالبناف في تمكنو مف التالعب  
المالوؼ لتكوف اكثر تأثيرا وجماال لدى المتمقي, فقد بااللفاظ وانزياحيا نحو غير 

لما يريد اف يصؿ اليو مف  اغوار االستعارة لتكوف لو متكأسبر  خاض الفرزدؽ في
فخر واعتزاز بنفسو تارة وبنسبو تارة اخرى, فمف خالؿ الولوج في ديواف الشاعر 
نحاوؿ اف نتممس بعض االبيات التي تنفع اف تكوف لمدراسة شاىدا يدعـ ما ابديناه 
مف آراء نسجيا النقاد أثر التجارب التي مر بيا الشعراء وما تركوه مف آثار ادبية 

طالع عمى تمؾ االبيات الشعرية ومنيا ما بالدراسة والنقد, وسوؼ نحاوؿ االجديرة 
 ) بحرالطويؿ(                  جاء في ديوانو وىو يفتخر بقولو:

 َكِمثمي حصاٌف في الُرجاِؿ ُيقارُبوْ              دْت بعد النبيِّ وأَىمِو  وما ولَ      

ـّ في عدد الحص أنا ابفُ       وعرؽ الثرى ِعرقي ,فمف ذا يحاُسبو     ىالجباِؿ الشُّ

 (ٔ)ومف دونِو البدُر المضيُئ كواُكبو            ي الى جنٍب رحيٍب ِفناؤُه  وبيت    

في ابياتو الشعرية  االستعارة ف يرسـ لنا صورة جميمة عبرتطاع الفرزدؽ مف ألقد اس
 استعمؿ الشاعر في, فقد لما يحممو مف خزيف لغوي شيد لو بو كثير مف النقاد 

ـّ البيت الثاني ) ؛ فقد استبدؿ او استعار (ٕ)ستعارة( نوع مف انواع االأنا ابُف الجباِؿ الشُّ
لفظة الجباؿ وما تحويو مف معنى وداللة اصطالحية في الشموخ والعمو والسمو بدؿ 
مف نسبو الذي اراد مف خالؿ ىذه االستعارة اف يحمؿ ىذا النسب بما تحممو داللة 

أخذ ( اذ وعرؽ الثرى ِعرقياذ يقوؿ) أخرى, كانت لو التفاتو جميمو, و باؿ وشموخياالج
مف اصؿ االرض نقاءىا وطيبيا ليكوف استعارة عّما اراد اف ينوه عنو مف طيب 

 أصمو وما يخرج منيا مف حالؿ طيب.

                                                           
 .ٓ٘ديواف الفرزدؽ :   (ٔ)
:  ـٕٕٓٓماف, , عٔالمكتبة الوطنية, ط ,حممي محمد عبد الياديالدكتور المغة في شعر الفرزدؽ, ينظر:  (ٕ)

ٕٓٛ- ٕٜٓ . 
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وفي ابيات اخرى نجد اف الشاعر قد استعمؿ االستعارة احسف استعماؿ حيث 
 ) البسيط( التمكف مف المغة التي كانت تنصاع لو ايما انصياع, إذ يقوؿ:عميو بدى 

 عضْت ُسيوُؼ تميـٍ حيف أغضبيا      رأس ابف عجمي فأضحى رأسُو شذبا      

 (ٔ)بعدُه ذنبا وصارتْ  دودُ يا الجُ فقد عثرت         بِ  بو رأساً  ميـٌ كانت سُ 

ػ)عضْت( التي تدؿ عمى ما تنتجو مف ألـ أثر ما يصؿ اليو فبإستعارتو لمفظة 
ني تميـ فكانت صارمة حّمؿ ىذا الوصؼ الحاد الى سيوؼ بالحيواف مف غضب فقد 

 قاتمة غاضبة ليا ردة فعؿ قاسية عمى مف يحوؿ بينيا وبيف ما تريد وتبتغي, فقد
واضح  التي تدؿ عمى قريف عض(و بو, وأبقى شيئ مف لوازمو وىو)حذؼ المشب
, وىنا استطاع الشاعر اف يتسع بفخره عمى غيره وكذلؾ يصدـ المقابؿ (ٕ)لممحذوؼ

عامال ميما في انتباه المتمقي لما يريد -الشؾ–مف خالؿ عنصر المفاجئة التي ىي 
 اف يوصمو الباث مف معمومة او خطاب.

وقد يمجأ الشاعر في بعض االحياف الى القسوة في التعبير واالستعارة ىدفا 
منو الى الوصوؿ الحقيقي لمفخر ومقدرة اسكات االخر ممف يخاصمونو, وىذا ما 

 ) بحر الوافر(                                          وجدناه في قولو:

 ابامف األثريف ث لنا بني عمرو عمييـ           لنا عددٌ  وافَّ 

 (ٖ)باباالذُّ  يمتيـُ  ؾ الميثُ ليٍث,         كذا في ليواتِ  باُب طارَ ذُ 

وبيف الذباب كانت صورة االستعارة واضحة وقوية نوعا ما,  فما بيف العناكب
فالشاعر استطاع اف يرمز لكال الفريقيف بما يجسدانو بحسب ما يراه ويشير اليو, فقد 

الفريسة التي  عمىحمؿ داللة القوة والسطوة لفظة الميث الذي يقومو استعار البطاؿ 
تحقؽ , وما تحممو الذبابة مف داللة الدناءة والوضاعة والضعؼ, وىنا تقع في شباكو

                                                           
 .ٗٛ -ٖٛديواف الفرزدؽ:  (ٔ)
 .ٕٙٔينظر: المغة في شعر الفرزدؽ, حممي محمد عبد اليادي,:  (ٕ)
 .ٕٜديواف الفرزدؽ :  (ٖ)
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الفخر مف خالؿ االستعارة التي صنعيا الشاعر والتي اراد بيا اف تصؿ الى المتمقي 
ة, فكانت حصة بكامؿ اطراؼ موازنتو المعروفة لدى العامة وما تختزنو ثقافتيـ القبمي

 فالذباب لتفاوت قوتيما وتباينيا مف خالؿاما حصة قوـ جرير  قومو استعارة العناكب
المشبو الثاني حذؼ المشبو االوؿ وىـ قـو جرير ووضع مكانيـ الذباب وحذؼ 

 .(ٔ)وىـ قـو الفرزدؽ ووضع المشبو بو العناكب

وبيذا يكوف الفرزدؽ قد اجاد باستعماؿ فف مف فنوف البياف وىو االستعارة في  
عما ىو عميو جرير, وىنالؾ ابيات  تختمؼفخره اماـ جرير الثبات انو مف اصوؿ 

 كثيرة جسدت ىذا الفخر وىذه االستعارات الجميمة التي جاء بيا الفرزدؽ في ديوانو.

 ستعارة عند جرير:اإل-ب

جرير يجده ال يقؿ اىمية عّما جاء بو الفرزدؽ مف  لديواف شعرإف المتتبع  
استعماؿ دقيؽ لالستعارة التي وجدىا خير وسيمة لموصوؿ بو الى ما يريد مف فخر 
ضد اآلخر, فقد حفؿ ديوانو بالكثير مف تمؾ االبيات التي حممت عنصر االستعارة 

قع لدى وبصور جميمة وممفتة لمنظر مف خالؿ ما تحدثو مف صدمة وكسر الفؽ التو 
   ) الوافر(المتمقي, وىذا ما كاف ييدؼ اليو الشاعر, ومف تمؾ االبيات ما قاؿ فييا: 

ـْ ,             فمَيَس لياِرٍب مّني َنجاُء  أَنا المْوُت الذي آتى عميُك
(ٕ) 

لفاظ مف معاني ات ثقافية تحيمو الى ما تعنيو األف لمشاعر مرجعيالشؾ إ
ودالالت منيا ما يكوف ذا تأثير مباشر وذا قوة ال تقاـو ومنيا استعمالو في ىذا البيت 
لمفظة)الموت( التي تحمؿ داللة الرعب والخوؼ, فحينما يأتي اسـ الموت عمى 
االنساف تراه ترتعد فرائسو خوفا وىمعا, لذا قاـ الشاعر باستعارة ىذه المفظة لتكوف 

ومحاؿ استطاعة اليروب مف فؾ ذلؾ ريح المحذوؼ في الجممة, مكاف اسمو الص
الوحش الميمؾ وىو الموت, وىنا ظير عنصر الفخر بشكؿ بيف وواضح فالقوة التي 

, فقد استطاع ايصاؿ رسالة واضحة الصقيا الشاعر لنفسو ال تجابو وال ميرب منيا
                                                           

 .ٕٚٔالمغة في شعر الفرزدؽ, حممي محمد عبد اليادي: ينظر:  (ٔ)
 .ٗٔديواف جرير :   (ٕ)
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وبذلؾ تزاحمت  ب عمييـ كتغمب الموت عمى ابف ادـ,الى خصومو انو قادر اف يتغم
فضال  ,االستعارة مع الموروث الثقافي مع قدرة الشاعر عمى نسج الجمؿ بشكؿ جيد

 عف الصورة الجميمة لتكوف خطابا قويا ييز بو عروش االخريف.

وقد نجد الشاعر ينتقؿ مف االستعارات المعنوية كما حدث في االبيات السابقة 
                       الى االستعارات المادية المجسمة كما جاء في ىذيف البيتيف الذي 

 ا:                                                    )بحر الوافر(يقوؿ فييم

 ُأِتْحُت ِمَف السماء ليا انِصَباَبا          ,    ُنمٍيرأَنا البازي اُلِمدؿُّ عمى 

 (ٔ)أو ىتَؾ الحجابا أصاب القمبَ    ,              بقرٍف  إذا عمقت مخالبوُ 

ليكوف عنصرا يستعيره لنفسو؛ لما يحممو مف مزايا  يختار الشاعر طير الباز ا
زلتو اف يوضح منة الحسية حاوؿ الشاعر فبيذه االستعار يعمميا العرب جميعيـ, 

وباقي منازؿ االخريف ولكوف الباز يكوف مكانو العاللي مف السماء فيكذا كاف يرى 
زلة اليابطة, وكذلؾ اراد الشاعر اف يبرز قوتو نالشاعر نفسو مقارنة باالخر حيث الم

مف خالؿ ما يمتمكو طير الباز مف قوة حينما ينقض عمى فريستو, فيو اما يخطؼ 
مع اعمى رؤوس الفريسة اذا ما استقرت مخالبو عمى رؤوس تمؾ تالقموب خوفا او يق

الفريسة, ومف خالؿ ما جاء بو الشاعر مف ابيات استطاع اف يبدع في الفخر مف 
لماـ بالمغة.  خالؿ تمؾ االستعارات القوية والجميمة وما تحيطيا مف تنسيؽ وا 

جعؿ مف  وبما اف الشعراء ُيعرفوف بما يتركونو مف شعر لذا نجد جرير قد
 ) بحر الوافر(                          شعره ىبة مف اهلل تعالى اذ يقوؿ: 

 (ٕ)أعدَّ اهلل لمشعراء مني          صواعؽ يخضعوف ليا الرقابا 

 خريف بقوة شاعريتو فاستعار عفيفضؿ نفسو عمى اآلف راد الشاعر أفينا أ
نساف فتخيفو وتطأطأ ليا اإلبمثابة الصاعقة التي تنزؿ عمى ذلؾ باف قصائده كانت 

                                                           
 .ٔٙديواف جرير:  (ٔ)
 .  ٔٙ) ـ . ف (:  (ٕ)
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ستعارتو لمفظة)الصاعقة( لتكوف بديال لما يقولو مف الرقاب فقد أجاد الشاعر في إ
تنزؿ عمى اآلخر فتناؿ منو كما تناؿ الصاعقة حيف نزوليا عمى قصائد شعرية 

, واراد الشاعر اف يؤكد قوتو وقوة قصائده باف اهلل تمتيـ الخصـ االخريف فأنيا حارقة
  ميزه عمى االخريف باف دعميا وجعميا مف أدواتو التي يرىب بيا االنساف.تعالى 

 ية :ئالكنا الصورة -3

فقد تعرض ليا كثير مف  ,مف عناصر التعبير البياني الكناية عنصر ميـ
ودية البالغة ومف عناصرىا , فيي واٍد مف أ(ٔ)النقاد لمكانتيا في االيضاح والتأثير

البالغية التي تساعد في إذ انيا مف الفنوف  ,التاثير واالقناعالجميمة التي تسيـ في 
وعمى الرغـ مف اف ىنالؾ مف يرى اف القدامى مف النقاد قد  ,(ٕ)التصوير والخياؿ

)دوف اف يصفوىا ويقسموىا الى اقساـ فتراىـ يصفوف فييا كتبا باكمميا )تناولوا الكناية
, إال انيـ لـ يتركوىا دوف (ٖ)(ة(دوف اف يطوؼ باذىانيـ شيء مف تقسيمات الكناي

 دراسة وتمحيص. 

ليتسنى لنا الخوض في ثناياه  ا؛مصطمحلغة و  البد اف نتعرض الى الكنايةو 
)تتكمـ بالشيء )فاقرب ما جاء بو أىؿ المغة مف تعريؼ ليا ىو انيا والوقوؼ عميو,

المستعمؿ المفظ ))اقرب حدوده ىو , أما في االصطالح فقد جاء في(ٗ)(وتريد غيره(
فيما وِضع لو في اصطالح التخاطب لمداللة بو عمى معنى آخر الـز لو أو 

, وقد (٘)(مصاحب لو أو يشار بو عادة اليو لما بينيما مف المالبسة بوجو مف الوجوه(
افصح الجرجاني في دالئؿ االعجاز عف ماىية الكناية بانيا ال تأتي لمتصريح بقدر 

                                                           
 . ٕٙٔالبديع (, احمد مطموب    :  –ينظر:  فنوف بالغية) البياف  (ٔ)
ينظر: الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريؼ دراسة تطبيقية في سنف الترمذي, رحمة اهلل الطيب رحمة  (ٕ)

 .ٕٚٔـ: ٕٛٓٓاهلل, رسالة ماجستير, مقدمة الى جامعة أـ درماف االسالمية, 
ىػ(, تح: د. عائشة حسيف فريد, دار قباء لمطباعة والنشر, ٜٕٗ, أبو منصور الثعالبي)تالكناية والتعريض (ٖ)

 .ٕٕـ:ٜٜٛٔمصر, 
 .ٕٔ) ـ . ف ( :  (ٗ)
, بيروت, ٔالبالغة العربية اسسيا , وعموميا , وفنونيا, عبد الرحمف حسف جنكة الميداني, الدار الشامية, ط (٘)

 .ٖ٘ٔ/ٕـ  : ٜٜٙٔ
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عاقؿ فيما لو رجع لنفسو يكوف عمى عمـ اف اثبات ما تكوف لشيء آخر, وأف كؿ 
الصفة باثبات دليميا, واف إيجابيا يكوف بما ىو شاىد في وجودىا آكد وأبمغ في 

  . (ٔ)الدعوى

اف تتكمـ بشىء وتريد  ))المراد بيا أنؾ البالغية ال شؾ انيا مف الفنوفو 
اىتماـ النقاد إذ وضعوا لو , مف باب اثبات الشيء وليذا كانت الكناية محط (ٕ)(غيره(

ظ فال يذكره بالمف ,المتكمـ إثبات معنى مف المعانييريد أف  ))اكثر مف حدٍّ ومنيا
فيومئ بو  ,و في الوجودلى معنى ىو تاليو وردفُ الموضوع لو في المغة, ولكنو يجئ إ

 وىذا ما كاف العرب يعمموف عميو في اكثر خطاباتيـ ,(ٖ)(ويجعمو دلياًل عميو( ,اليو
التي تكوف عبر الشعر المحمؿ بالصور المستوحاة مف نسج خياؿ الشاعر والتي ليا 

ؼ يغمت))لػ اً أسموب اصوؿ مف ارض الواقع وفي مرجعيات المتمقي, وىناؾ مف يراىا
الذىف الواعي بفضؿ التأمؿ لسر مف  يكشؼ عنوبستار شفاؼ, لالمعنى المقصود 

, وىذا لربما يعتمد (ٗ)((لكشؼ عف جمالواالسرار النفسية التي ينبغي توضيحيا عند ا
 عمى القارئ النخبوي او الذي يحمؿ مبادئ الجماؿ الشعري واالحساس بمفرداتو.

وقد لفتت الكناية انظار النقاد قديما وحديثا؛ لموقوؼ عمى ماىيتيا, أو ربما 
محاولة لوضع المتمقي في ساحة االبداع, مف خالؿ البحث عف فؾ الشفرات التي 

طر, فمما لتي تركتيا الكناية فيما بيف االسبيا الشاعر, أو ربما ممئ الفراغات اجاء 
ترؾ التصريح بذكر  )انيا)في تحديد الكناية مف  جاء بو القدامى مف النقاد والباحثيف

في موضع  وقيؿ عنيا (٘)(الشيء الى ما يمزمو, لينتقؿ مف المذكور الى المتروؾ(
                                                           

 .ٕٚينظر: دالئؿ االعجاز:  (ٔ)
وينظر: فنوف بالغية)  ,ٖ٘ٔ/ٕالرحمف حسف جنكة الميداني: , وفنونيا, عبد البالغة العربية اسسيا, وعموميا (ٕ)

 .ٗٙٔالبديع (, احمد مطموب :  –البياف 
صالح الديف  أدبيات الصورة االدبية في القراف الكريـ,وبنظر:  ,ٙٙعجاز, عبد القاىر الجرجاني : دالئؿ اال (ٖ)

 .ٛٙمحمد رمضاف: 
فف االستعارة دراسة تحميمية في البالغة والنقد مع التطبيؽ عمى االدب الجاىمي, أحمد عبد السيد الصاوي ,  (ٗ)

 .ٖٖٕـ : ٜٜٚٔالييئة المصرية العامة لمكتاب, 
, لالماـ ابي يعقوب يوسؼ بف ابي بكر محمد ابف عمي السكاكي) ت  (٘) ظبطو وعمؽ  ىػ(,ٕٙٙمفتاح العمـو

 .ٕٓٗـ: ٜٚٛٔلبناف,  –, بيروت ٕعميو: نعيـ زرزور, دار الكتب العممية , ط
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 عرؼ القزويني الكنايةوقد  (ٔ)(فظو الموضوع لو(أف تذكر الشيء بغير ل )ىي) آخر
)لفظ: ُأريد بو الزـُ معناه مع جواز إرادة معناه حيئذ, كقولؾ: فالف طويؿ النجاد )بانيا

ال يبتعد كثيرا ما كاف يعمؿ بو في بالد العرب, وىذا  , وىذا(ٕ)(أي: طويؿ القامة(
طريقة مف طرائؽ البالغة, وىي مف الصور  )الكناية) ف مف افعّما قالو المحدثو 

, وىنا (ٖ)(االدبية المطيفة, التي ال يصؿ الييا إال مف لطؼ طبعو, وصفت قريحتو(
 بالتأكيد يشير الى المتمقي العارؼ.

المفظ في الكناية  )ما جاء بو النقاد في الكناية فنرى اف) ممةواذا ما حاولنا لم
ال ىو بالخفي الذي ُأخفي عف عمد وقصد, ليس بالواضح وضوح المذكور صراحة, و 

فال تكاد تتبينو إال بتدقيؽ وامعاف نظر, فيو اشبو ما يكوف بالمكسو بثوب رقيؽ, 
, وبيذه الكممات نجد االطالع (ٗ)((يشؼ عّما تحتو, فال ىو مستور, وال ىو عارٍ 

الدقيؽ عمى ماىية الكناية التي تعد مف اعمدة البياف الميمة في خمؽ الصورة 
 .الشعرية

دؿ عنو, جيئ بيا لتدؿ, ال لتخفي وتوىـ دالة عمى ما عُ  ))إذف الكناية
, وبيذا تعطينا الكناية مدلوؿ (٘)((وتظمؿ, فيي عدوؿ مدلوؿ عميو بما عدؿ اليو

القريب الى الحقيقة وال تقصد متاىة المتمقي في شواطئ وبحور الشعر وخيالة 
)مف ألطؼ )وقد رسـ الشاعر مف الكناية صورًا شعرية رائعة تيقنًا منو أنيا  الجارؼ,

أساليب البالغة وأدقيا وىي أبمغ مف الحقيقة والتصريح الف االنتقاؿ فييا يكوف مف 
 .(ٙ)((الممزـو إلى الالـز فيو كالدَّعوى ببيِّنة 

                                                           
 .ٙ٘ٔالجامع الكبير في صناعة المنظـو مف الكالـ والمنثور , ضياء الديف بف االثير الجزري:  (ٔ)
سعد الديف ابي محمد المعاني والبياف والبديع, جالؿ الديف ابو عبد اهلل محمد ابف اإليضاح في عمـو البالغة  (ٕ)

 .ٖٖٓعبد الرحمف القزويني: 
 .ٚٙأدبيات الصورة االدبية في القراف الكريـ, صالح الديف محمد رمضاف:   (ٖ)
 .ٜـ: ٜٜٛٔ, جدة, ٔالكناية, د. محمد جابرفياض, دار المنارة لمنشر والتوزيع, ط (ٗ)
 .ٜ) ـ . ف (:   (٘)
جواىر البالغة في المعاني والبياف والبديع, أحمد الياشمي, تدقيؽ, يوسؼ الصميمي, المكتبة العصرية, (ٙ)

 .ٜٕٓ: ـٜٜٜٔبيروت, 
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ي قصائد وبعد ىذه االطاللة السريعة عمى ماىية الكناية يمكننا اف نبحر ف
وا الكناية واالبداع فيو عبر ما جاء الشاعريف الفرزدؽ وجرير لنتممس ما لدييـ مف فف

بو مف فخر يستحؽ الوقوؼ عنده ودراسة حيثياتو بشكؿ دقيؽ, ومحاولة ابراز جمالية 
البياف التي اضافوىا بقصد الى االبيات الشعرية والتي الشؾ انيا كانت موجية الى 

 .جية تعي الجانب البالغي في االدب ليتحقؽ ما يبتغونو مف فائدة 

 الكناية عند الفرزدق:-أ

الكناية كما ذكرنا مف العناصر التي يوظفيا الشاعر لمحصوؿ عمى ما يريد 
مف معاني تكوف اقرب لمسامع وفي مرمى المتمقي الذي يروـ الشاعر اف تصؿ اليو 

باساليب عدة, فالفرزدؽ مف الشعراء الذيف  مف خطابو المرسؿ المتوخاةالرسالة 
ية وما تحممو مف بالغة تصؿ بو افاضوا في ذكر االبيات الشعرية التي تذكر الكنا

 ( ) بحر الطويؿ                   لمغايات المرجوة, ومنيا ما يقوؿ فييا:

 واظالميف وأسرفُ  ولوا تكاثرت           عمينا تميـٌ وباهلل  لوال أف تقُ   

 (ٔ)ؼُ طرِ تَ  كت عيٌف عمى االرضِ وال ُترِ         بأصبٍع   كٌؼ ُتشيرُ  لما ُتِركتْ 

الشاعر البيت االوؿ بالقسـ تأكيدا لما يريد اف يدلو بو مف كالـ وىو عدـ يبدأ 
 إذ استعمؿ ) كؼ تشير باصبٍع(ظمميـ لالخر, وفي البيت الثاني نراه يقوؿ لما تركت

الذي تواجيو  بالطرؼ االخر وىو الخصـ فييا الكناية عف الشجاعة والقوة المتمثمة
االشارة حاضرة في الحديث عند العرب لتكوف فغالبا ما تكوف لغة  قوة قـو الفرزدؽ,

اكثر تأكيدا واسرع ايصاال لممعنى فيستخدـ فييا اليديف او االصابع, وىنا قاـ الشاعر 
بتكنية ىذه الصورة او الحركة بالقوة التي يمتمكيا حينما يقـو بقطع تمؾ االكؼ, 

الرحمة مف اهلل وكذلؾ يمتد في بسالتو في اف يجعؿ العيوف ناظرة الى السماء تطمب 
فكونو يقوؿ)وال ُتِركت عيٌف عمى االرِض َتطِرُؼ( أي يتغير اتجاه رؤية العيف مف 

قومو وقدرتيـ عمى كسر االرض الى السماء لشدة اليوؿ الذي تراه, وىنا يفخر ب

                                                           
 .ٕٜٖديواف الفرزدؽ:  (ٔ)
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شوكة االعداء المتمثمة بااليماء باصابع الكؼ والمعروؼ عنيا انيا تصدر مف 
 .اقبة التي تنكسر ومف ثـ ترجو اهلل في خالصيا, ونظراتيـ الثمصدر القوة

عمى  مواؿ, وىذا بادٍ راء بما يجعميـ مف أىؿ الترؼ واألغالبا ما يتفاخر الشع
 ) بحر الطويؿ(   الفرزدؽ مف خالؿ بعض ابياتو الشعرية التي يقوؿ فييا:

 (ٔ)إني مف القـو الرقاؽ نعاليـ         ولست بحمد اهلل والدي الفزرُ 

اني مف القـو  استعمؿ الكناية ىنا احسف استعماؿ مف خالؿ قولو فالشاعر
)الرقاؽ نعاليـ( وىي كناية عف الثراء وانو مف القـو المنّعميف بالخيرات واالمواؿ 
الطائمة وىو بيذا يفاخر خصومو بانيـ اقؿ منو غنى ونعمة, فكاف ليذه الكناية أثر 

 بيمغ في ما اراد اف يصؿ اليو مف مفاخرة. 

الشاعر في االكثار بما يحممو مف امواؿ ونعـ بالغ في ذكرىا شعرا  يتوافَ  ولـ
      ) بحر الطويؿ(  لتكوف لو سفينة تصؿ الى شاطئ ما يريد فقولو:

 مف دوف غالب ِ  برُ , والقوعف غالبٍ        , القرى ةِ مّ عف ج ؤاؿُ أال أييا السُّ 

 (ٕ)محض الضرايب الكفيفِ  دارـٍ      فتى فايَض  مف آؿِ  االكفافُ  لقد ضمتِ 

جاء الشاعر بكناية في البيت الثاني في قولو)فايض الكفيف( وىي كناية عف 
الكـر الذي يبذخو في العطاء وىي سمة محمودة عند العرب ويتناقميا الشعراء اينما 
ذىبوا في البالد العربية, فالكـر كانت محطة الفرزدؽ في مفاخرتو اماـ االخريف, اف 

مف كناية استطاع بيا اف يؤكد ذلؾ الفخر والعطاء معتمدا عمى ما يحممو ما جاء بو 
 االخر مف مرجعية ثقافية في تفسير الكالـ وما يحممو مف مدلوالت شتى.

 

 

                                                           
(1)

 239ديوان الفرزدق:   
 .ٖٛ:  ) ـ. ف (  (ٕ)
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 الكناية عند جرير-ب

لـ يكف جرير اقؿ ممف جاء بالكناية لتكوف لو قناة يصؿ بيا الى ما يريد مف  
ىذا الفف احسف توظيؼ مف خالؿ ما وجد مف فخر اماـ االخر, فقد نجده قد وظؼ 

ابيات شعرية حممت ىذا الموف مف البياف والبالغة التي اعتاد العرب عمى تناقميا 
, والتي ودليالً  اً واتقانيا, وىذا ما تممسناه في بعض ابياتو المختارة لتكوف لنا شاىد

 ) بحر الكامؿ(                                                    يقوؿ فييا:

 وَمحؿُّ بَيتي في الَيفاِع األطوؿِ           مي,قي الى َجبمْي تميـٍ َمعْ إنّ 

 (ٔ)أحالُمنا تزف الجباؿ رزانًة,           ويفوؽ جاىمنا فعاؿ الجيؿ 

كؿ ذي مقاـ رفيع حتى بف الشاعر عاش حياة قاسية متوسال في أال شؾ  
وىي  )وَمحؿُّ بَيتي في الَيفاِع األطوِؿ( بكنايةأ الى تميـ وجاء فينا لج ,ييوي اليو
رفيعة بيف قومو, وىذا ما حاوؿ الشاعر اف يبثو مف حالؿ والعالية المنزلتو  كناية عف

  ىذيف البيتيف مستعمال الكناية احسف استعماؿ.

وطالما تفاخر جرير بشعره وما يتركو مف أثر بالغ في نفوس الناس سواء 
اكاف مادحا او مفاخرا, ففي ىذيف البيتيف نجد الشاعر يوجو سياـ شعره باتقاف 

 ) بحر الطويؿ(                                                    فيقوؿ:

ـْ َتَر أّني ال تُبّؿ َرميتي               فمَ   ف أرـِ ال ُتخطئ َمقاِتمُو نَبميأل

 (ٕ)فباتت نوار القيف رخوًا حقاُبيا          تنازُع ساقي ساقيا حمؽ الحجؿ

تصيب  فالشاعر اراد اف يشير الى قوة شعره وما يحممو مف معاني ودالالت
)فَمف أرـِ ال ُتخطئ المعنى المراد ايصالو بدقة فراح يكني ذلؾ الشعر بالنبؿ قائال:

في ايصاؿ المعنى واف كاف في قير  الشعرية كناية عف مقدرتووىي  (َمقاِتمُو نَبمي

                                                           
 .ٖٛ٘ديواف جرير:  (ٔ)
 .ٕٖٚ) ـ . ف ( :  (ٕ)
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الخصـ كرمي النبؿ كسالح فتاؾ يصيب بو الشعرية  االخر, فعبر عف تصدية بابياتو
 الذي ال يخطئ.

ولمكانة الشعراء أثر في عمو شأنيـ فمنيـ مف يتفاخر مف قربو إلى المموؾ 
منزلتو ومكانتو وىذا ما وجدناه في ما ذكره جرير مف والسالطيف, وىو بيذا يحدد 

 كالـ يقوؿ فيو:

 (ٔ)مازاؿ عيُص بني كميٍب في حمى         أشب ألؼ منابت العصياف

ف يحدد مكانتو ويقيـ منزلتو مف خالؿ قربو مكانو مجمسا يحاوؿ الشاعر أوىنا  
زلي عند الُمُموِؾ( ىي مف المموؾ واصحاب الشأف فقولو)إّني لُيعرُؼ في السُّرادِؽ َمن

كناية عف ىذه المنزلة التي ارد الشاعر ايضاحيا وايصاليا الى االخر لتكوف لو مف 
 بنفسو وقبيمتو. السبؿ التي يجدىا مناسبة لمتفاخر والعمو

ذ ما وازنا بيف ما ذكر مف ابيات شعرية حوؿ الصورة الفنية والسيما   ف إ وا 
ف منزلتيـ كانت يشار ليا إ, وبما البارزيف موياأل الفرزدؽ وجرير مف شعراء العصر

ما , وبعد ا ضمار البياف والبديع باحسف صورةا خاضبالبناف فمف المؤكد انيم
بيات تجسد صور البياف في شعر الشاعريف لذا توجب استشيد بو الباحث مف أ

 , فقد تممسنا مماالوقوؼ عمى موازنة تبيف لمقارئ مواطف القوة والضعؼ في شعرييما
نجد االستعارة والكناية( لكال الشاعريف التشبيو و تخص فف)مف شواىد استخرجناه 
وأحسف استعمالو, إذ ال يتنازؿ عف التمسؾ  التشبيو ففأجاد في توظيؼ  الفرزدؽ قد

كؿ ُؿ االجببقبيمتو وقومو والحديث عف كرميـ فيقوؿ ال أكـر مف تميـ ويقـو بتشبييـ ب
الصور التشبيييو موروث فِطـ عميو الشاعر منذ الصغر فأخذ يرسـ ليـ صورة  ىذه

 خالبة في مختمؼ الفنوف البالغية. 

واما شاعرنا جرير فقد شارؾ الفرزدؽ بمد التراث المغوي بمعاني تستحؽ 
الوقوؼ عندىا إال إنو كعادتو ال يفصح باالسماء الصريحة في فف التشبيو فقد اعطى 

                                                           
 .ٔٚٗ:  ديواف جرير  (ٔ)
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جميمة لقومو وقد استطاع أف يشبو خصمو بالفاظ استعمميا بميارة  تشبيييو اً صور 
   ف شعره في خصمو نارا ممتيبة,عاليو إذ جعمت م

ذ ما انتقمنا الى فف االستعارة ف الفرزدؽ قد اعطى استعارات حقيقية وجدنا ا وا 
ىمو ونفسو وىذه الصورة فخره بعشيرتو وأ شياء, تصب فيقوة تصويره لؤل نابعة مف

إذ يعتمد عمى  الجباللنسبو لفظة ر فنجده يستعيعرؼ مف خالليا تغنى بيا و  الطالم
   .عائمتوو  ووىي فعال كانت استعارة حقيقية لشخص سداألمدلوالتيا ولفظة 

 فأال ؿ قوة عف استعارة صاحبو, إأما الشاعر جرير فنجد استعارتو ال تق
 ااستعاراتو إذ يقوؿ )انعقدة في داخمو بحيث ظير واضحا في خمؼ ضعؼ نسبو 

عمى الفخر  واستعارتو مبني ؿَّ أعدَّ اهلل لمشعراء مني( فنجد ج الموت وانا البازي و
  .خرذروة التحدي أماـ اآلالذي يحاوؿ مف خاللو الوصوؿ الى  الذاتي

ذ ما انتقمنا الى الكناية فنجد الفرزدؽ اعتن ى بيا ايما اعتناء كي يجعؿ منيا وا 
لبسيا لفخره بقومو ووالده قد أ فنجده يوظفو لفخره في الوقت الذي يريدهساطا سحريا ب

ايضا في ىذا الفف لما تركو  جادطارا يجمؿ فيو نسبو وقبيمتو وقد أغالب فجعؿ منيا ا
  جماال ورونقًا. دبأضاؼ لؤل رث لغويمف أ

فنراه يستعمميا كي يجمميا ل ىذا الفف الى شخصيتو ؼ جؿّ وظواما جرير فقد 
و الفرزدؽ مجالستو لممموؾ وغيرىا عمى العكس مف صاحبو ميادينو الشعرية, في 

ف لكال افمعؿ الفرؽ بينيـ انو أحس بالفقر النسبي فأراد أف يعتمد عمى شخصو, و 
 في ىذا المجاؿ. اي مف خالؿ ابداعيمفي ازدىار الشعر العرب الشاعريف فضالً 
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 النتائج التي توصمت الييا الدراسة:

 وقوفو لمفخر, فتارة يكون لبسط  لمحالة النفسية أثر كبير في الشاعر عند
النفس ومؤانستيا بالمسرة والرجاء, وتارة أخرى بما يعتمييا من كآبة وخوف 

فنجد الفرزدق كان فخره  متأثرا بالعوامل النفسية التي كانت  يقودىا لالستغراب
ميالة الى جانب ذاتو المتمثمة بنفسو وما يعترييا من عمو لما كانت عميو 

لما  أسرتو, وكذلك جرير كان لحالتو النفسية أثر واضح في نتاجو الشعري
 .يحممو من ترسبات قديمو تركيا لو والده 

  و خرى, لما تتطمبيطفو الفخر فوق األغراض األساعد البالط األموي في أن
جداد ن الشاعر مادحا باألباء واألن يكو الظروف التي احاطت بالساسة من أ
ما جعل روح التنافس تتصارع بين  والمآثر التي تسند الى ىؤالء القادة

الشعراء, السيما جرير والفرزدق إذ بدا حبَّ البروز يممع في سماء كال منيم 
طاياىم؛ لما أبدوه من عونيل  الوصول الى مجالسة الخمفاء إذ استطاعوا

 .تجميل لصورة حكميم
 و عشيرتو لتكون مور التي تقع فعال مع الشاعر أقد ال يعتمد الفخر عمى األ

 عّدىاحيان لتخيل المواقف و لمفخر فقد يمجأ الشاعر في بعض األمجال ذكر 
في ميدان النزال, فقد تغّمب فخر  انيا من الحقائق, لتكون لو مّتكأ عمى

الفرزدق عمى جرير؛ وذلك لما كان لفخر الفرزدق من مصداقية جعمت منو 
 ذو دعامة قوية تحطم ما يالقييا من فخر.

  لقد تبين لمباحث من خالل ىذه الدراسة ان لغرض الفخر عدة ابواب ومنيا
جرير خاض الفخر الذاتي الذي انماز بو الشاعر جرير عمى الفرزدق, كون 

ىذا المجال معتمدا عمى عمى شاعريتو دون غيرىا فحقق لو مكانة مرموقة 
 بين من جايمو من الشعراء.
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 مدى دقة شاعريتيم, إال انو وجد عند  بينت قد رسم الشاعران لوحات فنيةل
أن يتفوق عمى جرير  فخر الأُلسري , إذ استطاعفي باب ال الفرزدق دقة وكم

 بكثرة الصور التي رسميا في فخره السرتو التي طالما تغنى بحبيم.
 ن , إال إنو تبيموي وحكاموالى البيت األ ا بشعرييمالشاعرين توجيإن كال ا

شعاىما ان الشاعر جرير كان أكثر توجيا الى حكام البالط من خالل درسة ا
ن يروم الحصول عمى تمك كاطمبا لممكاسب بخالف صاحبو الفرزدق الذي 

انو يمتمك نزعة الفخر بنفسو واسرتو التي تجرد منيا  المكاسب, فضال عن
 جرير. 

 شاعران في ازدياد الموروث المغوي في العصر األموي من خالل لقد أجاد ال
رية ساعدت في ديمومة المغة آنذاك, ما أفاضت بو قريحتييما من أبيات شع

ق اء في بعض المصادر ان الفرزدق قد تفوّ ما ج إال انو قد تبين من طريق
 في مجال المغة عمى صاحبو جرير.

  لقد كان لمعوامل السياسية أثرا بارزًا في انتعاش غرض الفخر في العصر
االموي الذي جاَل فيو الشاعران ومن خالل ىذه الدراسة تبين لمباحث ان من 

بين الشاعرين  ة في حبِّ الظيوراسباب انتعاشو ايضا ىو المنافسة الشديد
, إذ استطاع كال يصبو اليو من منزلة اثبات االفضل ليصل الى ماو 

 الشاعرين من احراز ىذه المنزلة والتربع عمى عرش المثمث االموي بجداره.
 الفرزدق يتمتع بحياة  كان ولمحياة االجتماعية أثرًا في قول شعر الفخر, فقد

ى جرير, إذ نجد أن الفرزدق جتماعية اعمى مرتبة من الحياة االجتماعية لدا
عاش في مستوى اجتماعي يختمف عما كان عميو صاحبو, ولذلك نجد فخر 
 الفرزدق فيو قوة , إذ استطاع أن يواجو بو الخمفاء امثال معاويو وغيره آنذاك.
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 القرآن الكريم ..

 أ

 دار, هدارة مصطفى محمد, الهجري الثاني القرن في العربي الشعر تجاهاتا 
 م.ٖٜٙٔ, مصر, المعارف

 الخانجي مكتبة, الهادي الدين صالح, االموي العصر في الشعر اتجاهات ,
 .مٜٙٛٔ, مصر, ٔط
 لمبحوث الخميل جامعة مجمة, قطنة ثابت شعر في والعقدي السياسي ثراأل ,

 .مٕٙٓٓ, ٕالعدد, ٕ المجمد
 المرزباااااااااااااااني عمااااااااااااااران باااااااااااااان اهلل عبااااااااااااااد ابااااااااااااااو ,الشاااااااااااااايعة شااااااااااااااعرا  اخبااااااااااااااار 

, ٔط, الحيدرياااااة المكتباااااة منشاااااورات, هاااااادي محماااااد: تااااا (,ٖٗٛت)الخراسااااااني
 .مٜٛٙٔ,النجف

 طميماات غاازي دكتاور,  فنونا ,  أعالما ,  أغراضا ,  قضاايا  الجاهمي األدب 
 .م ٕٜٜٔ,  سوريا-حمص, ٔط, االرشاد دار,  ااْلشقر عرفات واالستاذ

 بياروت,  القمام دار, الحاوفي محماد احماد,  االموي العصر في السياسة أدب-
 .مٜ٘ٙٔ, لبنان

 عباس حسن.د و  وند أئينة صادق.  د,  االسالم في الممتزم السياسي األدب 
 .والنشر لمطباعة التعارف دار,  اهلل نصر

 محمود, األموية والدولة االسالم صدر عصري في وتاريخ  العربي األدب 
 .مٖٜٚٔ, مصر, ٕط, وأوالد  الحمبي البابي مصطفى مطبعة, مصطفى

 ٜط, العربي الفكر دار, لاسماعي الدين عز, ونقد دراسة وفنون  دباأل ,
 .مٖٕٔٓ, القاهرة
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 الشركة, رمضان محمد الدين صالح, الكريم القران في االدبية الصورة أدبيات  
 .مٜٜ٘ٔ, مصر, ٔط, لمنشر  العالمية المصرية

 بيروت, ٔط, العربي الفكر دار, الشامي يحيى, الفخر في قيل ما أروع ,
 .مٕٜٜٔ

 ت) الزمخشري احمد بت عمر بن محمود اهلل جار القاسم ابو, البالغة أساس 
 .مصر, والنشر لمطباعة الفكر دار,  هارون محمد السالم عبد, ت ( ه ٖٛ٘

 بن الهادي بن  الهادي عبد, تداولية  لغوية مقاربة الخطاب استراتيجيات 
 .مٖٕٓٓ, بنغازي, ٔط, المتحدة الجديد الكتاب دار,  الشهري ظافر

 محمد: ت , ه( ٔٚٗ)تالجرجاني القاهر عبد,  البيان عمم في البالغة أسرار 
 .مٜٛٛٔ, لبنان– بيروت, ٔط, العممية الكتب دار, رضا رشيد

 دمشق, ٔط, والتوزيع لمنشر الحصاد دار, زرقة أحمد, الحروف أسرار ,
 .مٖٜٜٔ

 الدين عز, ومقارنة وتفسير عرض االدبي النقد في الجمالية سساأل 
 .مٜٗٚٔ, ٖط, العربي الفكر دار, اسماعيل

 الشايب أحمد, دبيةاأل ساليباأل صولأل ةيتحميم بالغية دراسة سموباأل ,
 .مٜٜٔٔ, مصر, ٛط, المصرية النهضة مكتبة

 مصر, ٖط, الكتب عمم دار, مصموح سعد, احصائية لغوية دراسة سموباأل ,
 . مٕٜٜٔ

 مصر, ٖط, لمكتاب العربية الدار, المسدي السالم عبد, األسموبية واألسموب ,
 .مٕٜٛٔ

 المصرية الدار,  وآخرون خفاجة المنعم عبد محمد, العربي والبيان سموبيةاأل 
 .مٕٜٜٔ, ٔط, المبنانية

 مصر,  ومطبعتها مصر نهضة مكتبة, أنيس براهيمإ, المغوية صواتاأل. 
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 ٔٔط ,القاهرة, المعارف دار,  راجي عزت حمدأ دكتور ,النفس عمم صولأ  ,
 .  مٜٜٜٔ

 ٓٔط, المصرية النهضة مكتبة, الشايب أحمد, األدبي النقد أصول ,
 . مٜٜٗٔ,القاهرة

 والمتعربين العرب من والنسا  الرجال ألشهر تراجم قاموس عالماأل 
– بيروت, ٘ٔط, لمماليين  العمم دار, الزركمي الدين خير, والمستشرقين

 .  مٕٕٓٓ, لبنان
 الشيخ االستاذ:  تصحي , م(ٜٚٙ)تاألصبهاني الفرج أبي لالمام, األغاني  

 .  مصر, التقدم مطبعة, الشنيطي أحمد
 ت)  الموسوي الحسين عبد عمي, القالئد ودرر الفوائد غدر المرتضى أمالي 

, ٔ ط, العربية الكتب أحيا  دار, ابراهيم الفضل ابو محمد: ت ( ه ٖٚٗ
 .مٜٗٓٔ

 الخيال دار, محمد حسين:تر. هاوكينز. ر ديفيد,  والذاتية الواقعية األنا ,
 .مٕٚٔٓ, لبنان -بيروت, ٔط
 ٗط, الشروف دار, نجاتي عثمان محمد: تر, فرويد سيغموند,  والهو نااأل  ,

 .مٜٗ٘ٔ, القاهرة
  الكتاب اتحاد منشورات, اسميم احمد فاروق, الجاهمي الشعر في االنتما 

 .مٜٜٛٔ, العرب
 دار,  حجاوي عارف, مويواأل واالسالمي الجاهمي الشعر ُعصارة الشعر أول 

 . مٕٛٔٓ,  ٕط, المشرق
 اهلل عبد ابو الدين جالل, والبديع والبيان المعاني البالغة عموم في اإليضاح 

 دار, م(ٖٖٛٔ)ت القزويني الرحمن عبد محمد ابي الدين سعد ابن محمد
 .لبنان -بيروت, العممية الكتب
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 ب

  , البحث البالغي عند العرب تاصيل وتقييم, شفيع السيد, دار الفكر العربي
 .مٜٚٛٔالقاهرة, 

 ٛط, المعارف مكتبة( هاٗٚٚت) الدمسقي كثير ابن الحافظ, والنهاية البداية ,
 . مٜٜٓٔ,  لبنان – بيروت

 ٖط, العربي الفكر دار, قمقيمة العزيز عبد عبد  ,االصطالحية البالغة ,
 .مصر, مٕٜٜٔ

 الميداني جنكة حسن الرحمن عبد, وفنونها, وعمومها, سسهاأ العربية البالغة ,
 . مٜٜٙٔ, بيروت, ٔط, الشامية الدار

 د, موياأل والعصر االسالم صدر في الغزل لشعر والمتغيرة الثابتة البنى .
, عمان, ٔط, والتوزيع لمنشر الرضوان دار, التميمي حمود هادي شاكر
 .مٕٕٔٓ

  البصير حسن كامل, وتطبيق موازنة, العربي البيان في الفنية الصورة بنا ,
 . مٜٚٛٔ, بغداد, العراقي العممي المجمع مطبعة

  حسين يوسف(, الحديث النقد ضو  في) القديم العربي النقد في القصيدة بنا 
 .مٕٜٛٔ, لبنان – بيروت, ٕط,  لمنشر االندلس دار, بكار

 السالم عبد: ت , ه(ٕ٘٘) الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو, والتبين البيان 
 .مٜٜٛٔ,  ٚط, القاهرة, المدني مطبعة, هارون محمد

 ت

 الهالل دارعمق: شوقي ضيف,  ,زيدان جرجي, العربية المغة آداب تاريخ ,
 مصر.
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 مصر, االيمان مكتبة, الرافعي صادق مصطفى, العرب آداب تاريخ ,
 .مٜٓٗٔ

 القمم دار, الشايب حمدأ, الثاني القرن منتصق الى السياسي الشعر تاريخ ,
 .مٜٙٚٔ, لبنان -بيروت

 ٔٔط, المعارف دار, ضيف شوقي, الجاهمي العصر, العربي دباأل تاريخ ,
 .مٜٓٙٔ, مصر

 مٜٔٛٔ, ٗط, بيروت, لمماليين العمم دار, فروخ عمر, العربي دباأل تاريخ. 
 ناجي صال  محمد :تر, جوتيي  وجيل بروتون فميب, الحجاج نظريات تاريخ 

 .مٕٔٔٓ, السعودية, ٔط, العممي النشر مركز, الغامدي
 الهجري الرابع القرن الى الجاهمي العصر من العرب عند ااْلدبي النقد تاريخ  ,

 .  بيروت, الحكمة دار, أبراهيم أحمد ط 
 المغرب, ٔط, البيضا  دار, العمري محمد, الشعري الخطاب تحميل ,

 .مٜٜٓٔ
 لمنشر المريخ دار, البديع عبد لطفي, دبلأل المغوي التركيب ,

 .مٜٜٛٔ,الرياض
 ٛط, المعارف دار, ضيف شوقي, موياأل العصر في والتجديد التطور ,

 .  مٜٜ٘ٔ,  القاهرة
 دمشق, الفكر دار, العاكوب عمي عيسى الدكتور, العرب عند النقدي التفكير 

 . م ٕٓٔٓ, ٚط, سوري –
 ٔط, لمكتاب الهدى دار, خضر سيد. د, العربية المغة في االيقاعي التكرار ,

 .مٜٜٛٔ, مصر
 ج
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 بن الدين ضيا , والمنثور الكالم من المنظوم صناعة في الكبير الجامع 
 مصطفى: ت , العراقي العممي المجمع مطبوعات, م(ٖٖٕٔ)تالجزري ثيراأل

 .مٜٙ٘ٔ, سعيد وجميل جواد
 الهاشمية المكتبة, سمطان جميل, أشعار  ودراسة حيات  قصة جرير ,

 . مٕٓٔٓ,دمشق
 مطبعة, م(ٖٖٙٔالصفدي)ت الدين صالح, البيان عمم في الجناس جنان 

 .هأٜٜٕ, قسطنطينية, ٔط, الجوائب
 يوسف, تدقيق, الهاشمي أحمد, والبديع والبيان المعاني في البالغة جواهر 

 . مٜٜٜٔ, بيروت, العصرية المكتبة, الصميمي

 ح

 دار, الودرني أحمد: تر, شارودو باتريك, سموبواأل النظرية بين الحجاج 
 .مٜٕٓٓ, ٔط, المتحدة الجديد

 الكتب عالم ,الّدريدي سامية ,العربي بنيت  وأساليب  الشعر في الحجاج 
 .مٕٔٔٓ, األردن, ٕط, الحديث

 النشر شركة, الدهري أمينة, الجديدة البالغة ضو  في الخطاب وبنا  الحجاج 
 .مٕٔٔٓ, ٔط, المدارس والتوزيع

 ٔط, أستانة دار, عباس حسن, العربية والشخصية العربي الحرف ,
 . مٕٜٜٔ,دمشق

 الجيل دار, خفاجي المنعم عبد محمد, الجاهمي العصر في دبيةاأل الحياة, 
 .مٕٜٜٔ, بيروت, ٔط
 دار, خميف يوسف, الهجري الثاني القرن نهاية الى الكوفة في الشعر حياة 

 .مصر, ٕط, العربية المكتبة
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 نهضة مطبعة, الحوفي محمد حمدأ, الجاهمي الشعر من العربية الحياة 
 .مٜٜٗٔ,مصر, ٕط,  مصر

 خ
 الجامعة منشورات, الطرابمسي هادي محمد, الشوقيات في األسموب خصائص 

 .مٜٔٛٔ: التونسية
 محمد إبراهيم العظيم عبد, البالغية وسمات  القرآني التعبير خصائص 

 .مٕٜٜٔ, القاهرة, ٔط, وهبة مكتبة, المطعني
  الكتاب اتحاد منشورات, عباس حسن, ومعانيها العربية الحروف خصائص 

 .مٜٜٛٔ,  العرب
 دار, العيساوي جموب جبار عمي. د, التشيع شعر في عالمياال الخطاب 

 .مٕٕٔٓ, الحمة, ٔط, واالعالم لمثقافة الفرات
 د

 لمطباعة غريب دار, درويش حمدأ, والتراث المعاصرة بين سموباأل دراسة 
 .مٜٜٛٔ, مصر, والنشر

 لمنشر عمار دار, الحمد قدوري غانم, التجويد عمما  عند الصوتية الدراسات 
 .عمان, ٕط, والتوزيع

 شاكر محمد محمود: ت (, هأٚٗ ت)الجرجاني القاهر عبد, االعجاز دالئل ,
 .مصر,  الخانجي مكتبة

 البيالص محمد عمي. د, االنهيار وتداعيات االزدهار عوامل مويةاأل الدولة ,
 .مٕٛٓٓ, لبنان– بيروت, ٕط,  المعرفة دار
 ٘ط, المعارف دار, ابراهيم الفضل ابو محمد: ت , القيس امرى ديوان ,

  .مٜٕٓٓ, القاهرة
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 القاهرة,  ٖط,  المعارف دار, ط  أمين محمد نعمان دكتور: ت , جرير ديوان ,
 .مٜٕٓٓ

 مٕٚٛٔ سنة لندن في طبع :وأخبار  الطائي حاتم ديوان. 
 بيروت, العممية الكتب دار, مهنا عبدا االستاذ: شرح , ثابت بن حسان ديوان-

 .مٜٜٗٔ, ٕط,لبنان
 دار, سبي  حسن احمد: شرح,  الطائي آوس بن حبيب تمام أبو,  الحماسة ديوان 

 .   م ٜٜٛٔ,  ٔط,  لبنان– بيروت, العالمية الكتابة
 مٜٛٛٔ:  ٔط, عمار دار, سويمم أبو أنور: ت , الخنسا  ديوان. 
 ٔط, العممية الكتب دار, فاعور عمي االستاذ وضبط  شرح , الفرزدق ديوان ,

 .مٜٚٛٔ, لبنان -بيروت
 مٖٜٛٔ,  بيروت, ٗط, داباأل مطبعة, شداد بن عنترة ديوان . 

 ر

 المصرية الدار, الشكعة مصطفى دكتور, العباسية الى مويةاأل من الشعر رحمة 
 .مٜٜٚٔ, القاهرة,  ٔط, المبنانية

 س

 تموز دار,  الكريطي حبيب حاكم دكتور,  الجاهمي الشعر في  القصصي السرد 
 . مٕٔٔٓ,  دمشق,  ٔط,  لمطباعة

 ش

 ٔط,  الصاوي مطبعة, الصاوي اهلل عبد اسماعيل محمد, جرير ديوان شرح ,
 .هٖٖ٘ٔ, مصر

 مٖٜٛٔ, ٔط, المبناني الكتّاب دار منشورات, الحاوي أيميا, الفرزدق ديوان شرح . 
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 لمنشر العرب التراث لجنة,  السوطي الدين جالل, المغني شواهد شرح 
 .   هٕٕٖٔ, والطبع

 د:  ت ,  واخرون اليزدي اهلل عبد ابي برواية, والفرزدق جرير نقائض شرح .
 .مٜٜٛٔ, ٕط  خالص محمود وليد والدكتور حور ابرهيم محمد

 من, محمود الحميد عبد الدكتور: ت , الجاهمي العصر في تميم شعر 
  .مٕٜٛٔ,األدبي القصيم نادي منشورات

 سيف عهد الى والعباسي موياأل العصرين في العرب أدب في الحرب شعر 
 .م ٜٚٗٔ,  القاهرة, العربي الفكر دار, المحاسني زكي,  الدولة

 المصرية االنجمو مكتبة,  الجندي عمي, الجاهمي العصر في الحرب شعر  ,
 . مصر– القاهرة

  شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن األهتم, ت : دكتور سعود محمود عبد
 م.ٜٗٛٔ, ٔ, طالجبار , مؤسسة الرسالة , بيروت

  بيروت,  العربية ةالنهض مكتبة, القيسي حمودي نوري, اسالميون شعرا  ,
 .مٜٗٛٔ, ٕط
  ناجي ابو حسن محمود, االسالم وصدر الجاهمية في الفرسان العرب شعرا ,

 .مٜٗٛٔ, بيروت-دمشق, ٔط,  القران عموم سسةمؤ 
  ٔط,  المكشوف دار,  االتحاد مطبعة,  البستاني بطرس, الفرسان الشعرا  ,

 .   م ٜٗٗٔ
  عطوان حسين. د,  والعباسية األموية الدولتين من المخضرمين الشعرا  ,

 .  بيروت,  الجيل دار
 ٘ط, الرسالة مؤسسة, الجبوري يحيى, وفنون  خصائص  الجاهمي الشعر ,

 .م ٜٙٛٔ, بيروت
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 ٕط,  المبناني الكتب دار,  خفاجي المنعم عبد محمد,  الجاهمي الشعر ,
 .   م ٖٜٚٔ, لبنان– بيروت

 مغنية حبيب.د, االموي العصر نهاية الى الرسول وفاة من السياسي الشعر ,
 .لبنان -بيروت, البحار دار
 مصر نهضة, الكفراوي العزيز عبد محمد, والتطور الجمود بين العربي الشعر 

 .القاهرة, والنشر لمطباعة
 االندلس دار, الرحمن عبد عفيف, الجاهمي العصر في العرب وأيام الشعر 

 . مٜٗٛٔ, ٔط,والنشر لمطباعة
 القاهرة,  المعارف دار, شاكر محمد احمد: ت : , قتيبة ابن, والشعرا  الشعر. 
 ٖط, لبنان– بيروت, لمعموم االحيا  دار, قتيبة أبن, والشعرا  الشعر ,

 .  مٜٚٛٔ
 قميحة مفيد: الدكتور: ت , قتيبة ابن, الشعرا  طبقات أو والشعرا  الشعر 

 .  مٕٓٓٓ, لبنان-بيروت, ٔط, العالمية الكتب دار, الضناوي امين ومحمد
 مٜ٘ٚٔ, القاهرة,  الثقافة دار منشورات, عيد رجا , والنغم الشعر. 

 ص

 دراسة البارودي سامي ومحمود الحمداني فراس أبي بين الذات صورة  
, ٔط, والنشر لمدراسات نينوى دار, سممان عبد عمي ياسر الدكتور, موازنة
 .   مٕٛٓٓ, دمشق– سوريا

 وآخرون الجنابي نصيف أحمد: تر, لويس دي سي,  الشعرية الصورة ,
 . مٕٜٛٔ,  الكويت,والنشر لمطباعة الفمي  مؤسسة

 المركز, عصفور جابر, العرب عند والبالغي الفني التراث في الفنية الصورة 
 .مٕٜٜٔ, بيروت, ٖط, العربي الثقافي
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 كباب  صبحي وحيد, والحس االنفعال بين الطائيين شعر في الفنية الصورة ,
 .مٜٜٜٔ, العرب الكتاب اتحاد منشورات

 القاهرة, المعارف دار,  اهلل عبد حسن محمد,  الشعري والبنا  الصورة. 

 ط

 ه(ٖٕٓ)تالبصري الهاشمي عمني بن سعيد بن محمد,  الكبرى الطبقات  ,
,  ٔط,  لبنان– بيروت,  العممية الكتب دار,  عطا القادر عبد محمد:  ت 

 مٜٜٓٔ
 محمود:   شرح, ه(ٖٕٔ)تالجمحي سالم ابن لمحمد, الشعرا  فحول طبقات 

 .مٜٓٛٔ,مصر– القاهرة,  المدني دار, شاكر محمد
 االعمى المجمس, بشرى نجيب عادل: تر, ادلر ألفريد, البشرية الطبيعة 

 .مٕ٘ٓٓ, ٔط, القاهرة, لمثقافة
 بن حمز  بن يحيى, االعجاز حقائق وعموم البالغة السرار المتضمن الطراز 

, المقتطف مطبعة, الخديوية الكتب دار(, هاٜٗٚت)  العموي إبراهيم بن عمي
 . مٜٗٔٔ, مصر

 ع

 بيروت,  العربية الصداقة دار,  سقال ديزير . د, الجاهمي العصر في العرب 
 .   م ٜٜ٘ٔ, ٔٔط,  لبنان–
 مٖٜٙٔ,  القاهرة, ٔٔط, المعارف دار, ضيف شوقي: االسالمي العصر. 
 جرا ات  مبادئ  سموباأل عمم , ٔط, الشروق دار, فضل صالح, وا 

 .مٜٜٛٔ,مصر
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 افاق دار, عزيز يوسف يونيل. د :تر, سوسور دي فردينان, العام المغة عمم 
 .مٜٗٛٔ, العراق, عربية

 القيرواني رشيق بن الحسن عمي ابو,  ونقد  وآداب  الشعر محاسن في العمدة ,
 بيروت,  ٔط, والتوزيع لمنشر الجيل دار, الحميد عبد الدين محي محمد: ت 
 .مٜٔٛٔ, لبنان–
 (هإٙٚ)   الدينوري قتيبة بن  مسمم بن اهلل  عبد محمد ابي, خباراأل عيون, 

 .  م ٜٜٙٔ, ٕط,  بالقاهرة المصرية الكتب دار مطبعة

 ف

 بيروت, الجامعية الراتب دار, محمد الدين سراج, العربي الشعر في الفخر - 
 . لبنان

 مصر, ٘ط, المعارف دار, الفاخوري حنا, والحماسة الفخر . 
 بغداد, ٔط,, التضامن دار, القيس حمود نوري, الجاهمي الشعر في الفروسية 

 .مٜٗٙٔ,
 ٔفمسفة الجمال والفن عند هيجل, عبد الرحمن بدوي, دار الشروق, ط ,

  م.ٜٜٙٔ

 فن االستعارة دراسة تحميمية في البالغة والنقد مع التطبيق عمى االدب 
 م.ٜٜٚٔلمكتاب,  , الهيئة المصرية العامةالجاهمي, أحمد عبد السيد الصاوي

  فن الجناس ) بالغة, أدب, نقد(, عمي الجندي, دار الفكر العربي لمطباعة
 م.ٜٗ٘ٔوالنشر, 

  ,ة المصرية, ضتر: عبد الرحمن بدوي, مكتبة النهفن الشعر, أرسطو طاليس
 م.ٖٜ٘ٔمصر, 
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 موي, الدكتور سجيع الجبيمي والدكتور قصي دبية في العصر األالفنون األ
 لبنان . -, بيروتٔومكتبة الهالل, طالحسن, دار 

  ٔالبديع (, احمد مطموب دار البحوث العممية , ط –فنون بالغية) البيان ,
 م.ٜ٘ٚٔكويت, 

  ,في البالغة العربية ,عمم البيان , محمد مصطفى هدار , دار العموم العربية
 م.ٜٜٛٔلبنان,  -, بيروتٔط
  ,م. ٕٜٛٔ, ٕطفي الشعر السياسي, عباس الجراري, دار الثقافة 
 دبي الحديث منطمقات وتطبيقات, فائق مصطفى وعبد الرضا في النقد األ

 م.ٜٜٛٔ, ٔعمي, دار الكتب لمطباعة , ط
 م.ٕٜٙٔ, القاهرة ٜدبي, شوقي ضيف, دار المعارف, طفي النقد األ 
 موي , د. فوزي محمد أمين , دار في شعر صدر االسالم والعصر األ

 م. ٕ٘ٓٓالمعارف الجامعة , 

  ,مٜٗٛٔلمنشر, عمان,  براهيم السامرائي,  دار الفكرإفي لغة الشعر 

 ق

 مٜٜٛٔ, داباآل مكتبة, الدين كمال عمي حازم, جديدة صوتية دراسة القافية. 
  ,م.ٜٛٙٔقرا ة الصورة وصور القرا ة, صالح فضل, دار الشروق, القاهرة 
 دار, حنون ومبارك الولي محمد: تر, ياكبسون رومان,  الشعرية قضايا 

 .مٜٛٛٔ, المغرب,ٔط, لمنشر توبقال
 ٖط, النهضة مكتبة منشورات, المالئكة نازك, المعاصر الشعر قضايا ,

 .مٜٚٙٔ
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  قضايا النقد االدبي بين القديم والحديث, محمد زكي العشماوي, دار النهضة
 م.ٜٜٚٔالعربية لمنشر, بيروت, 

  ,ها(, ت : ٜٕٔالعباس احمد بن الحسن بن يحيى ثعمب) ت ابوقواعد الشعر
 م.ٜٜ٘ٔ,القاهرة, ٕرمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي, ط

 ك

  (ت : عبد السالم ٕ٘٘كتاب الحيوان, ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ,)ها
, مصر, ٕمحمد هارون, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي, ط

 م.ٜ٘ٙٔ

 الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري) ت  كتاب الصناعتين, ابو هالل
ها(, ت : عمي محمد ومحمد ابو الفضل ابراهيم, دار احيا  الكتب ٜٖ٘

 م.ٕٜ٘ٔ, ٔالعربية, ط
 ت , الحساني ه(ٕٓ٘)تالكافي في العروض والقوافي , الخطيب التبرزي ,

 م.ٜٜٗٔ, مصر, ٖحسن عبد اهلل,  مكتبة الخانجي ,ط
  احمد محمد  , ت :ه(ٕ٘ٛ)تالعباس المبردالكامل في المغة واالدب, ابي

 م.ٜٖٜٔشاكر, 
  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل في وجو  التأويل, جار

عادل احمد عبد  ها(, ت :ٖٛ٘اهلل ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري)
 م .ٜٜٛٔ, الرياض,  ٔالموجود وعمي محمد معّوض, العبيكان لمنشر, ط

 نقد كالم الشاعر والكاتب, ضيا  الدين بن االثير)ت  كفاية الطالب في
 ه( ت : نوري حمودي القيسي وآخرون.ٖٚٙ

 ها(, ت : د. عائشة حسين ٜٕٗالكناية والتعريض, أبو منصور الثعالبي)ت
 م.ٜٜٛٔقبا  لمطباعة والنشر, مصر, فريد, دار 
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 ل

 ت : عبد اهلل عمي الكبير وآخرون ,ه(ٔٔٚ)تلسان العرب, ابن منظور , 
 .دالر المعارف, القاهرة

  لغة الشعر الحديث في العراق ) بين مطمع القرن العشرين والحرب العالمية
الثانية( , عدنان حسين العوادي , منشورات وزارة الثقافة واالعالم , العراق, 

 م.ٜ٘ٛٔ
 م.ٕٙٓٓ, ٔلغة الشعر العربي, عدنان حسين قاسم, الدار العربية لمنشر , ط 
  ٔالفرزدق, حممي محمد عبد الهادي المكتبة الوطنية, طالمغة في شعر ,

 م.ٕٕٓٓعمان, 
  لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة, غالب فاضل المطمبي, منشورات وزارة

 .مٜٛٚٔالثقافة والفنون , العراق, 
 م

  المؤتمف والمختمف في أسما  الشعرا  وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض
ها(,تصحي   ٖٓٚم الحسن بن بشر اآلمدي) تالقاس شعرهم, لالمام أبي

 م. ٕٜٛٔ
 بدوي , ابن االثير, ت : احمد الحوفى و المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 طبان ُ , دار نهضة مصر لمطباعة والنشر, مصر.
  المدي  في الشعر العربي , سراج الدين محمد , دار الراتب الجامعة , بيروت

 لبنان  .–
  ٔاشعار العرب وصناعتها ,عبد اهلل الطيب, دار الفكر , طالمرشد الى فهم ,

 م.ٜٓٚٔبيروت, 
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 ,الكتب  دار محمد بن حسن بن عثمان, المرشد الوافي في العروض والقوافي
 م.ٕٗٓٓ,لبنان, ٔالعممية,ط

   ه(ٕٕٙ)ترشاد األريب الى معرفة االديب , ياقوت الحمويإمعجم االدبا ,
لبنان , -, بيروت ٔاالسالمي , طت  , د. احسان عباس , دار الغرب 

 م ٖٜٜٔ
  ها (,  ٙٔٛمعجم التعريفات ,العالمة عمي بن محمد الشريف الجرجاني ) ت

 ه  .  ٖٓٗٔت  : محمد صديق المنشاوي , دار الفضيمة , القاهرة , 
  معجم الشعرا , البي عبيد اهلل محمد ين عمران بن موسى

, بيروت, ٔدر, ط, ت : فاروق اسميم, دار صاه(ٖٗٛ)تالمرزباني
 م.ٕ٘ٓٓ

  معجم المصطمحات االدبية, إبراهيم فتحي, التعاضدية العمالية لمطباعة
 م.ٜٙٛٔوالنشر, الجمهورية التونسية, 

  ,معجم مصطمحات العموم االجتماعية, أحمد زكي بدوي, مكتبة لبنان, بيروت
 م .ٕٔٔٓ

 (, ت : هاٜٖ٘معجم مقاييس المغة, ابو الحسن أحمد  بن فارس بن زكرية )ت
 عبد السالم محمد هارون, دار الفكر لمطباعة والنشر, مصر.

  بن ابي بكر محمد ابن عمي مفتاح العموم, لالمام ابي يعقوب يوسف
عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العممية,  ه(, ت : د.ٕٙٙ)تالسكاكي
 م.ٕٓٓٓ, ٔلبنان, ط-بيروت

 الدكتور عزيز فهمي,  ,موي والعباسي في العصر االولاأل المقاربة بين الشعر
 م.ٜٜٚٔت : محمد قنديل البقمى, دار المعارف , القاهرة ,

  مقدم  لدراسة الصورة الفنية, نعيم اليافي, منشورات وزارة الثقافة واالرشاد
 م.ٕٜٛٔالقومي, دمشق, 
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 تر: عادل نجيب بشرى, دار المجمس االعمى  ,معنى الحياة, ألفريد أدلر
 م.ٕ٘ٓٓ, القاهرة: ٔلمثقافة, ط

 ت : ه(ٗٛٙ)تالحسن حازم القرطاجني ومنهاج البمغا  وسراج االدبا , اب ,
 م.ٕٛٓٓ, تونس, ٖمحمد الحبيب ابن الخوجة, الدار العربية لمكتاب, ط

  محمد الحبيب , ابو الحسن حازم القرطاجني ت : منهاج البمغا  وسراج االدبا
 م.ٜٙٛٔابن الخوجة , دار الغرب االسالمي , بيروت, لبنان, 

  ,الموازنة بين الشعرا , دكتور زكي مبارك, مؤسسة هنداوي لمتعميم والثقافة
 مصر –القاهرة 

 ,مصر, ٕمكتبة االنجمو المصرية, ط موسيقى الشعر, إبراهيم أنيس ,
 .مٕٜ٘ٔ

  الميزان في تفسير القران , العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي , مؤسسة
 م.ٜٜٚٔن , لبنا–,بيروت  ٔاالعممي لممطبوعات , ط

 ن
 دب, رني  وليك وآوستن وآرن, تر: عادل سالمة, دار المريخ, نظرية األ

 م.ٕٜٜٔالسعودية, 
 مصر, ٔ, دار الشروق, طنائية في النقد االدبي, صالح فضلنظرية الب ,

 م.ٜٜٛٔ
 دج( , تر: عبد الحكيم يكية في الشعر) سيرة أدبية لكولر النظرية الرومانتي

 م.ٜٔٚٔمصر, حسان , دار المعارف, 
 مصر, ٕدبي الحديث, محمد غنيمي هالل, دار العودة, طالنقد األ ,

 م.ٖٜٙٔ
 ت : محمد عبد المنعم خفاجى, دار ه(ٖٖٚ)تنقد الشعر, قدامة بن جعفر ,

 لبنان. –الكتب العالمية, بيروت 
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  نهاية االيجاز في دراية االعجاز, فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين
, ٔت : نصر اهلل حاجي مفتي اوغمى, دار  صادر, طم( , ٜٕٓالرازي ) ت 

 م.ٕٗٓٓبيروت, 
 و

 ه( ٕٜٖ)تالوساطة بين المتنبي وخصوم , القاضي عبد العزيز الجرجاني ,
, ٔت  : محمد أبو الفضل إبراهيم وعمي محمد البجاوي, المكتبة العصرية, ط

 م.ٕٙٓٓبيروت, 
 معارف, القاهرة, الوطنية في عالم بال هوية, حسين بها  الدين, دار ال

 م.ٕٓٓٓ
 نبا  أبنا  الزمان , ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد أعيان و وفيات األ

: إحسان عباس, دار صادر, , ت ه( ٔٛٙ)تبن ابي بكر بن خمكان
 م . ٜٚٚٔبيروت, 

 
 الرسائل 

 , كمية  جامعة الكوفة, رسالة ماجستر, أثر القرآن الكريم  في شعر الفرزدق
 .مٕٕٔٓانتصار عبد حسين,  بةلمبنات, لمطالالتربية 

 ساليب التكرار في ديوان سرحان يشرب القهوة في الكفتريا, لمحمود درويش أ
مقاربة اسموبية, عبد القادر عمي زروقي) رسالة ماجستير( قسم المغة العربية 

 م.ٕٕٔٓوآدابها, كمية االداب والمغات, جامعة الحاج لخضر,
  الحديث النبوي الشريف دراسة تطبيقية في سنن الترمذي, الصورة البيانية في

رحمة اهلل الطيب رحمة اهلل, رسالة ماجستير, مقدمة الى جامعة أم درمان 
 . مٕٛٓٓاالسالمية, 
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 الدوريات
  ,التناص الديني في شعر محمد القيسي وخميل حاوي, تيسير محمد الزيادات

 م ٕٗٔٓ, ٕٔباكستان , العدد/  -مجمة القسم العربي, جامعة بنجاب, الهور.
  ثنائية الضمير الغائب والمخاطب وأثرها في استحضار السيرة النبوية الشريفة

سة ,الجزائر, مجمة دراسة في الالمية الشقراطسية, بمقاسم رحمون, جامعة تب
 م.ٕ٘ٔٓ, المجمد/ أ , لعام ٗٗالعموم االنسانية, عدد/

  جماليات التكرار في القصيدة المعاصرة ,دهنون أمال, مجمة كمية االداب
العددان, الثاني  بسكرة, -والعموم االنسانية واالجتماعية, جامعة محمد خضير

  .مٕٛٓٓوالثالث, 
 القاضي, مجمة  ةجتمع المصري, ماجدحول ماهية االنتما  ومحددات  في الم

 م.ٖٜٜٔ, جامعة المنوفية, ٖٔبحوث كمية االداب, العدد/ 
  حوليات كمية اآلداب , آداب الضيافة في الشعر العربي القديم,  مرزوق بن

صنيتان بن تنباك ,الحولية الثالثة عشر, الرسالة السادسة والثمانون, مجمس 
 م.ٖٜٜٔشر العممي, جامعة الكويت ,نال
  مقاربة في تحوالت الهوية  –الخطاب الحجاجي في شعر بشار بن البرد

, ٔٔالثقافية, د . هيثم سرحان , مجمة ام القرى لعموم المغات وآدابها, العدد/ 
 م.ٖٕٔٓ

 المعااااااارف مطبعااااااة, عمميااااااة فنيااااااة ادبيااااااة مجمااااااة, الجمّياااااال انطااااااوان, الزهااااااور  ,
 .مٜٓٔٔ:مصر

 العربي العممي المجمع مجمة, بك مردم خميل, االموي العصر في الشعر ,
 .مٜ٘٘ٔ, الثالثون المجمد, االول جز , دمشق
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  حث في جماليات شعرية بير والفرزدق,) شعرية توازي التكرار في نقائض جر
التوازي(, أ. د.جميل بدوي حمد الزهيري و م.م. رنا هشام منصور, مجمة 

 م.ٜٕٔٓكمية التربية , الجامعة المستنصرية , العدد السادس, 
  الضمير المتكمم بين إثبات هوية الذات ومواجهة االخر في ديوان محمود

السن  السابعة,  ,ةيد بورعابد, وآخرون, مجمة نصف سنو درويش, محمد جوا
 م.ٕٛٔٓ, لعام ٕٚجامعة سمنان االيرانية, العدد 

  الضمير ودور  في إثارة انتبا  السامع, عصام عبد اهلل محمد, مجمة العموم
, لعام ٘ٔكمية المغات, مجمد/ -امعة السودان لمعموم والتكنموجيااالنسانية, ج

 م.ٕٗٔٓ
 من مظاهر القافية في الشعر االموي شعر الفرزدق نموذجا, إسماعيل أحمد 

شحادة,)بحث منشور( الجامعة االسالمية العالمية, مجمع البحوث االسالمية, 
 م.ٕٗٔٓ, لسنة ٗ, العدد/ٜٗمجمد/  ,باكستان

  الموقع الشامل لمحوزة  . أحمد راسم النفيس,المنتظر: من هو ؟ دالمهدي
 /https://alhawza-noor.com العممية, موقع انترنت.
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There is no doubt that every work has outputs and results that 

are fruits of the study. After this research process that took 

place between the two poets and their honor and standing on 

the balance between them, there must be results that will be 

followed by a conclusion, including: 

• The psychological state has a great impact on the poet in his 

standing for pride, sometimes it is to extend the soul and 

sympathize with it with joy and hope, and at other times, with 

its depression and fear that leads it to wonder. 

• It may be the first influential psychological motive in saying 

pride, we find it controls strong love at times and intense hate 

at other times, and this was translated through the loud anger 

that rose up the poetic verses of the poets. 

• The social life is the poet's outer covering, and it affects him 

and affects him positively and negatively, and that is through 

the poet's strength in the field of pride through what surrounds 

him of social life represented by family, tribe, positions and 

dominions. 

• The turbulent political conditions participated in the 

emergence of pride in the image that made it distinguished at 

that time, and the doctrinal and partisan differences played a 

major role in this. 

• The Umayyad court helped to raise pride above other 

purposes, as the circumstances surrounding politicians required 

that the poet be praising the fathers and grandfathers and the 

exploits attributed to these leaders 

• The poet's self is the hidden force that leads him to say pride 

in a way that is different from others, so we find in him the 
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strength of his ego and its reaching the limit that transcends 

others, until he reaches the boasting of his psychological 

qualities and showing his good qualities that are kind to others.

• The contrast of language and poetic styles between one poet

and another, and this is according to the surrounding climate, 

environment and social situation. 

• Music is one of the important elements in highlighting the

poem and its aesthetics. Its impact was prominent in 

formulating the poets' poetry of pride, whether it was internal 

music or external music. 

• The two poets excelled in eliciting the artistic image in their

honor, and that was through the beautiful images that their 

poetic verses carried, but studies have proven that the 

environment has a great impact in bringing the artistic image 

into the poetic verses. 

•Pride may not depend on the things that actually happen with

the poet or his clan to be an area of pride. The poet sometimes 

resorts to imagining situations and underlining them as facts, to 

have a crutch in the battlefield. 
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