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 الممخص:

إف الدراسات القديمة منيا كالحديثة اشارت بشكؿ مكثؼ الى أىمية الحالة النفسية 
قناة الحب أك خالفو, لمشاعر كمدل تأثيرىا عمى مخرجات ذلؾ الشاعر سكاء أكاف عبر 

لما يحممو ذلؾ العصر مف  ؛تمؾ الدراسات مكم نصيبا كبيرا مفكقد كاف لمعصر األ
استجابة الشعراء لتمؾ االرىاصات, كمدل  ,سالميطت بالمجتمع األمكم األأرىاصات احا

كممف لمع اسمو في ىذا المجاؿ الرحب مف الدراسة ىما: الشاعراف جرير كالفرزدؽ المذاف 
في داخميما مف مشاعر استطاعا أف ينصاعا الى مشاعرىما ليككف باعثا حقيقيا لما يختمج 

الحت في سماء ديكاف العرب, ككانت جديرة بالدراسة  تحمؿ صبغة الفخر اثمرت قصائدا
في كؿ حيف كالكقكؼ عمى مكازنة عممية دقيقة لتمؾ األبيات الشعرية التي حممت تمؾ 

 البكاعث النفسية لكال الشاعريف.

 الحب, الفخر.  : البكاعث, المكازنة, الحالة النفسية,الكممات المفتاحية

Summary: 

     The ancient and modern studies referred extensively to the 
importance of the poet’s psychological state and the extent of its 
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impact on the outcomes of that poet, whether through the love 
channel or otherwise. The Umayyad era had a large share of those 
studies; Because of the ominous signs that surrounded the 
Umayyad Islamic society, and the extent to which the poets 
responded to those signs, and those who made his name shine in 
this vast field of study are: the poets Jarir and Al-Farazdaq, who 
were able to submit to their feelings to be a real motivator of the 
feelings within them that yielded poems bearing a tint Pride 
appeared in the sky of the Arab Diwan, and it was worthy of 
studying at all times and standing on an accurate scientific balance 
for those poetic verses that carried those psychological motives for 

both poets. 

Keywords: Motives, balancing, psychological state, love, pride. 

   رؤية نقدية.الباعث النفسي من 

منقطع النظير في  ان كاىتمام ان كبير  ان باع كالنقاد ف لعمماء النفسمما الشؾ فيو أ
ة قد لتجعؿ منو إنسانا آخرا ينماز بقك ثر فيو ؤ نساف المبدع اك تاإل االمكر التي تؤثر عمى

 المؤاتية .تككف خافية لآلخر تظير حينما تجد ليا الفرصة 

خذ بما ابدكه في مكضكع لؤل ان سديد ان لنقاد العرب القدامى رأيكقد يككف المركر با
كمدل تأثيره ليككف انسانا مبدعا, فقد يككف ابف سالـ الباعث النفسي لدل الشاعر 

ق( أكؿ مف اشار الى ىذه القضية إذ قاؿ) كبالطائؼ شعراء ليسكا بالكثير ُِّالجمحي)ت
كانما كاف يكثر الشعر بالحركب التي تككف بيف االحياء نحك حرب االكس كالخزرج اك قـك 

بينيـ نائرة كلـ يحاربكا كذلؾ الذم  يغيركف كيغار عاييـ كالذم قمؿ شعر قريش انو لـ يكف
, كىذا يؤكد ارتباط االبداع الشعرم باالنفعاالت الخارجية ُقمؿ شعر عيماف كأىؿ الطائؼ(

 التي تثير االنساف كالتي تدعى البكاعث الخارجية.

ق( الذم اشار الى ِٓٓكىناؾ مف شاطر ابف سالـ في ذلؾ مف امثاؿ الجاحظ)ت
عالقتيا باالبداع الشعرم لدل الشعراء عبر ما نقؿ عنو انو) قيؿ تمؾ االنفعاالت كحقيقتيا ك 
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, كىذا دليؿ آخر ِالعرابي: ما باؿ المراثي اجكد اشعاركـ؟ قاؿ النا نقكؿ كاكبادنا تحترؽ(
 كاضح باف الباعث قكة خارجية تحرؾ قكة داخمية لتنتج ابداعا شعريا كبيرا.

ق( المتأثر قميال بمف ِٕٔيبة)تكاذا ما تقدمنا قميال في الزمف نجد اف ابف قت
تحدثكا عف الغريزة كعالقتيا بالبكاعث فيقكؿ: )كلمشعر دكاع تحث البطئ كتبعث المتكمؼ 

, فنجد في ذلؾ اف ّمنيا الطمع كمنيا الشكؽ كمنيا الشراب كمنيا الطرب كمنيا الغضب(
 االنساف كتمة مف القنكات التي يستمد منيا القكة ليككف مختمفا.

ق( يحدد االمكر نفسيا التي قاؿ بيا مف سبقو ْٔٓابف رشيؽ القيركاني)تكقد نجد 
: الرغبة كالرىبة كالطرب كالغضب فمع الرغبة  مف النقاد, إذ جعؿ )قكاعد الشعر اربعة ىفَّ
يككف المدح كالشكر كمع الرىبة يككف االعتذار كاالستعطاؼ كمع الطرب يككف الشكؽ 

 .ْكالكعد كالعتاب المكجع( كرقة النسيـ كمع الغضب يككف اليجاء

كنختـ آراء القدامى بمكضكع البكاعث برأم قد يككف االشمؿ في ما ذكرناه مف آراء 
ق( إذ يقكؿ انيا) أمكر تحدث عنيا تأثرات كانفعاالت ْٖٔكىك لحاـز القرطاجني)ت

لمنفكس لككف تمؾ االمكر مما يناسبيا اك ينافرىا كيقبضيا أك الجتماع البسط كالقبض 
ناسبة كالمنافرة في االمر مف كجييف: فاالمر قد يبسط النفس كيؤنسيا بالمسرة كالرجاء كالم

كيقبضيا بالكأبة كالخكؼ كقد يبسطيا ايضا باالستغراب لما يقع فيو مف اتفاؽ بديع, كقد 
 .ٓيقبضيا كيكحشيا بصيركرة االمر مف مبدأ سار الى مآؿ غير سار(

طاجني مف التخيؿ كالمحاكاة التي قد كال نستطيع اف نغفؿ عما جاء بو القر  
يشكالف محركان رئيسان لالبداع كالتي يككف فييا العامؿ الخارجي اكثر تأثيرا منو في العامؿ 

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

ما انعمنا النظر في تمؾ النصكص النقدية القديمة نجدىا قد أسست لقكانيف كاذا 
فيـ العممية االبداعية لمشاعر اك االنساف بشكؿ عاـ, فنجد اف الحافز الداخمي قد تأثر 

 ببكاعث خارجية أثرت عمى االنساف لتجعؿ منو انسانا مبدعا.       

( مف كجية lncentiueلباعث)كاذا ما حاكلنا المركر سريعا عمى تحديد مصطمح ا
نظر غربية ليتسنى لنا الخكض في البحث كتممس االبداع كاسبابو لدل الشعراء فأننا نجده 
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عند بعض النقاد عمى انو )مكقؼ خارجي, مادم أك اجتماعي, يستجيب لو الدافع, 
فالطعاـ باعث يستجيب لو دافع الجكع, ككجكد شخص آخر أك صرختو باعث اجتماعي 

و الدافع االجتماعي أك عاطفة الشفقة, كذلؾ كجكد جائزة أك مكافأة مف البكاعث يستجيب ل
التي يستجيب ليا في مختمؼ الناس دكافع مختمفة ... كالبكاعث ايجابية أك سمبية. 
فااليجابية ما تجذب الفرد الييا كأنكاع الثكاب المختمفة, كالسمبية ماتحمؿ الفرد عمى عمى 

ضركب االستيجاف أك العقاب التي تمثميا القكانيف الرادعة كالزكاجر تجنبيا كاالبتعاد عنيا ك
 كبيذا يككف الباعث قكة خارجية تحرؾ ما في الداخؿ مف ساكف. ٕاالجتماعية(

ذا ما اردنا اف نترجـ تمؾ البكاعث عمى نفسية الشاعريف الفرزدؽ كجرير نجدىما  كا 
مف نقص كشعكر بالدكنية الى قكة مف  قد تأثرا بكثير مف تمؾ البكاعث التي حٌكلت ما فييما
 .ٖقكل الدافع نحك األبداع الذم استطاع النقاد تمييزه 

إذ إف ىناؾ بكاعث نفسية اثرت في نفسية الشاعريف فجعمت قريحتيـ تفيض 
بغرض الفخر, كمف خالؿ الدراسات يتبيف إف ىناؾ إنفعاالت داخمية تحركيا مؤثرات 

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

ييعٌد الفرزدؽ مف ابرز الشعراء في العصر االمكم كاف ما ميزه في ذلؾ ىك تألقو 
, فقد اجتمعت بكاعث عدة جعمت منو يكثر مف ىذا الغرض كمف تمؾ ٗفي غرض الفخر

, مما جعمو يعتد َُالتي تحتؿ مكانة مرمكقة بيف القبائؿ البكاعث ىك انتسابو لقبيمة تميـ
 بنفسو فاخرا بيا مف خالؿ انتسابو الييا, إذ قاؿ:

دي النِّساء* ييسقفى كاآلجاؿً  اكرـي مف تميـو إذ غدٍت             عكي  ال قـك ى

اربكف إذا الكتيبة احجمٍت             كالنازليكف غداةى كيؿِّ نزاؿً      ُُالضَّ

اء بو الفرزدؽ مف شاىد في ىذيف البيتيف ترجـ انتسابو الى قبيمة عريقة, اف ما ج
كابناء كراـ, إذ ابتدأ الشاعر الكالـ بػ)ال( النافية التي تعبر عٌما في داخمو مف كبت 
, لذا  اجتماعي كثقافة جمعية تسير الكعي الجمعي الى اف الكـر ىك االساس في رًفعة القـك

القكاـ االخرل مف كـر يضاىي كـر عشيرتو, كىذا يعد نكع مف حاكؿ الشاعر اف ينفي ما ل
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انكاع التحرر النفسي لمكصكؿ الى ما يريده مف تميز ضد اآلخر, إذ تميزت ىذه القبيمة 
 بكـر منقطع النظير.

كىناؾ باعث آخر زاده اعتدادا كفخرا بنفسو أال كىك انتسابو الى أسرة عريقة 
, ُِإذ ليس بينو كبيف معد بف عدناف جد مجيكؿمعركفة مف اشرؼ بيكتات بني تميـ, 

الذم كاف يفتدم  ُّفاخذ يفخر بمآثر صعصعة جده الذم عيرؼ ب)محيي المكؤدات(
 , إذ قاؿ فيو:  ُْالبنات كؿ كاحده بناقتيف كجمؿ إذ تجاكز افتدائو اكثر مف اربعمائة بنت

 مطرً أبي أحد الغكثيف صعصعة الذم      متى تخمؼ الجكزاء كالنجـ ي      

 ُٓأجار بنات الكائديف كمف يجر        عمى الفقر أنو غير مخفر.   

كمف خالؿ ىذه الكممات استطاع الشاعر اف يتنقؿ باستعاراتو الجميمة كالمدركسة  
التي شبو بيا صعصعة جده فقد استعار مف الغيث عممو كسمكه في الحياة, أإذ انو ال 

ثر عمى االرض, إذ اننا نعمـ اف الغيث ىك يخفى الى كؿ ذم لٌب ما لمغيث مف فائدة كأ
أحد اسماء المطر التي تغني االرض بالخيرات, فصار ىناؾ غيث في السماء كغيث آخر 
في االرض فغيث السماء يأتي رحمة لمناس عبر نمك الزرع الستمرار حياة الخمؽ, ككذلؾ 

 جده صعصعة الذم اغاث بناتان كيثران ًكٍدفى أف يكئدف عمى يًد ذكييف.

فيك بذلؾ قد ساعد في الحفاظ عمى ديمكمة االنسانية كالخمؽ مف خالؿ دفعو  
االمكاؿ لذكييف مف أجؿ عدـ كئدىف متخذيف مف فقرىـ كخشية االمالؽ سببا في ذلؾ, 
فيذا العمؿ قد افتخر بو الفرزدؽ كحاكؿ اف يتسمؽ بو الى العال, كىك بيذا يعكس ما في 

الرئيس كىك كـر جده كالذم حاكؿ ترجمتو الى الفخر  داخمو مف شعكر نفسي تسببو الباعث
 اماـ اآلخر .  

كمف البكاعث االخرل فخره بكـر كالده غالب بف صعصعة الذم كاف جكادان كريمان, 
 , الذم طالما افتخر بو الشاعر, إذا يقكؿ فيو:ُٔإذ عيرؼ بصاحب االبؿ الكثيرة

 إذا ما رأكا ناران يقكلكف: ليتيا             كقد خصرت أيدييـ, نار غالبً  

 ُٕالى نار ضرَّاب العراقيًب لـ يىزٍؿ         لو مف ذيبابي سيفًو خيري حالبً .
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اختار الشاعر في ىذيف البيتيف شكاىد اتكأ عمييا لتككف شاىدا عمى ما تحممو 
اآلخر كىذا ىك ديدف مف يحممكف نفسا متعالية نفسو مف فخر كاعتزاز يظف بو تمييزا عف 

يحاكؿ تكظيؼ كؿ ما يستطيع تكظيفو ليككف متكئا لو في التكاصؿ مع اآلخر كيجعؿ نفسو 
 في المقدمة.

فقد افاض الفرزدؽ بصكرة شعرية جميمة خص بيا كالده غالب بف صعصعة   
شتاء القارص كانكا الذم عيرؼ بكرمو, إذ يقكؿ اف المسافريف في الصحراء في ليالي ال

عندما يركا ناران كقد تجمدت اطرافيـ مف شدة البرد يقكلكف ليتيا تككف نار غالب التي 
طالما كانت تضيئ ليالن لكي ييتدم الضيكؼ الييا, كاشتعاؿ النار كاف دليالن عمى الكـر 

 , فقد كاف كالده مضرب لممثؿ في الكـر كالشجاعة.ُٖكاماف لمتائييف في الصحراء

نجده يفاخر خصمو جرير بصيغة ىجكمية تعتمييا حاالت نفسية تشده الى  ككذلؾ
الشتيمة)يا ابف المراغة( تارة كالتفضيؿ تارة اخرل, إذ يقكؿ اف لٌي القدرة اف افٌضميـ عمى 
, اما انت ياجرير فال تستطيع ذلؾ؛ النو ال يكجد مف اخكالؾ  قبيمة طيئ التي عيرفت بالكـر

ر بو, كلعمـ الفزردؽ مف اف خاؿ جرير كاف يتسـ بالحمؽ إذ مف يمتمؾ الكـر حتى تفاخ
طالما عيير بو جرير, لذا اتخذىا ذريعة كحجة كسالحا يياجـ بو خصمو كىي نزعة 

 عدكانية تكلد مع االنساف كتسيطر عميو.

كىذه مف البكاعث التي اثارت الفرزدؽ كجعمت منو عاكسا لٌما في داخمو مف  
رير مستغال ما ألخكالو مف سمة يستحسنيا العرب, كقد نجح مشاعر حقد اتجاه الشاعر ج

في ذلؾ؛ لككنو اختار صمة القرابة عالية القدر التي لـ يمتمكيا الشاعر جرير لتككف شاىدا 
 اماـ الجميع, كبذلؾ تيدأ مشاعره مف خالؿ تكظيفو عنصر الفخر.

متكامؿ كىناؾ مف البكاعث التي اثرت في نفسية الفرزدؽ ما جعمتو يرل انو 
الشخصية ال يرل في نفسو اٌم منقصة, عمى الرغـ مف انو سيمي بالفرزدؽ لجيامة كجيو 

 , كىذا مما ال يخفى عمى الجميع مع ىذا نجده يفخر بنفسو كيقكؿ:ُٗكقصر قامتو

 انا ابف ضبة فرعه غير مؤتشب         يعمك شيابي لدل مستخمد الميبً 

 َِتعمك الركابي في عزو كفي حسًب   سعد بف ضبة تنميني* لرابيةو           
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لقد حاكؿ الفرزدؽ تكرار انتسابو الى قبيمة تميـ لشعكره بفراغ نفسي حاكؿ اف يمؤله 
ليسد ذلؾ النقص الذم يحس بو, فقد اشار في ىذه االبيات انو منحدر مف نسب ال تشكبو 

ال يكازيو عٌز  شائبة, كانو ينتمي الى ضبة الجد الذم عيرؼ باالصؿ الرفيع كالشريؼ الذم
 كحسب .

فقد كاف الفرزدؽ يتسمؽ المجد بأجنحة  ُِكبحسب نظرية ادلر) عقدة النقص( 
قبيمتو كاسرتو, كيسد النقص الداخمي بمتكامؿ خارجي أال كىك الحسب كالنسب الذم ينظـ 

 تحت لكائو, فيك في ذلؾ يقكؿ: 

 ميدسري  أنا ابف تميـ, كالذم لي عزُّىا     عمى الناس بذاخه مف العزِّ 

 كمف يمقنا مف شانيء يمقو لنا     عمى الناًس معركؼ كثيره كمنكري 

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

 كيقكؿ ايضا :

 ِّأنا السابؽ المعركؼ يكمان إذا انجمت       عجاجة ريعاف الجياد األكائؿ           

ي اغمب ابيات الفرزدؽ خير دليؿ عمى انو كاف ييعاني كلعؿ )األنا( التي كثيرت ف 
مف ضغط نفسي يحيمو الستعماؿ ىذه المفردة التي طالما استعممت لالستعالء كالفكقية, 
كقد ادخرىا الشاعر ىنا لتككف لو كسيمة مف خالؿ الفخر الذم يتبارل فيو ضد االخريف, 

جعؿ ىذا التعظيـ يككف باعثا  كقد يككف السبب في ذلؾ؛ ىك تعظيـ القبيمة لمشاعر مما
 قكيا لو في امتالكو الرفعة عمى االخر كالتفاخر عميو.

فقد حاكؿ الفرزدؽ مف خالؿ تعظيمو لنفسو اف يدمج ىذا االمر بالباعث االخر   
كىك القبيمة حيث اكد كثيرا عمى ربط أنكيتو باالنا العميا كالتي تمثميا القبيمة, إذ نراه يقكؿ: 

الذم لي عزىا كما قالو في شكاىد عدة كثيرة, فقد استطاع اف يبني مجده انا ابف تميـ ك 
بمزج االنا المتمركزه في نفسو كاالنا العميا التي انبرت مف حبو الكبير لقبيمتو التي ما انفؾ 
يدافع عنيا كيفاخر بيا, كىك بيذا يككف مدافعا عف نفسو كمفاخرا بيا) كىذا المكف مف 

ماعة امتزاجان تامان, كتتضخـ الذات, لكنياعمى تضخميا تذكب في الشعر يمتزج الفرد بالج
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الكياف العاـ لمقبيمة, كما تندفع ألسنة الميب مف قمـ البراكيف متعالية أكؿ األمر, ثـ تنساح 
 .ِْعمى السفكح لتصؿ حميميا الى ما يحيط بيا بعد ذلؾ, فتميبو(

ربط االنا باالنا العميا كىنا يككف قد حقؽ الفرزدؽ مف الفخر ديمكمتو مف خالؿ  
 رغبةن منو لتحسيف صكرتو متناسيا ما فييا مف نقص خارجي.   

كبعد ىذا المركر السريع عمى بعض البكاعث النفسية لدل الفرزدؽ كالتي تيرجمت 
بشكؿ ابيات شعرية حممت ما حممت مف الضغكطات النفيسة المؤثرة سكؼ نعرج عمى 

ر لنرل تأثير تمؾ البكاعث عميو ككذلؾ محاكلة بعض مف ابيات الشاعر االخر كىك جري
 معرفة ماكراء تمؾ االبيات الشعرية التي فخر بيا, كاالسباب التي جعمتو يترنـ بيا.

فمربما تختمؼ تمؾ البكاعث قميال عٌما كجدناه عند الفرزدؽ فقد يبدك االختالؼ 
ؿ القبيمة كاالسرة بعكس كاضحان في مجاؿ الفخر الذم تناكلو الفرزدؽ, إذ كاف حقيقيان مف قب

جرير فقد كاف فخره غير حقيقي, فقد كاف نابعا مف الحرماف كالشعكر بالنقص فيك نشأ في 
, فبيذا يككف ال يممؾ عشيرة كال اسرة عريقة يعتد بيا ِٓبيئة فقيرة ترعى االغناـ

, فمف خالؿ ىذه البكاعث التي تيشعر جرير بالنقص تؤثر في تحريؾ الدافع ِٔكصاحبو
اشار إليو عمماء النفس بانو) حالو داخمية, جسمية اك نفسية تثير السمكؾ في ظركؼ  الذم

, مما حرؾ الدكافع الكامنة في داخمو ِٕمعينة, كتكصمو حتى ينتيي الى غاية معينة (
لمكصكؿ الى مرحمة الكماؿ فاخذ يصنع لو مجدا يكاكب بو معاصريو, كبحسب ما قالو ) 

نمك كتطكر الرغبة في اف يعترؼ الجميع بكجكدنا يسيير أدلر ( أف اكؿ المؤشرات عمى 
جنباي الى جنب مع الشعكر بالدكنية, الذم مف  خاللو يبدل الفرد بالتفكؽ عمى البيئة 

, كلذلؾ نجد الشاعر جرير لجأ الى قبيمتو االـ )تميـ( لعدـ كجكد مناقب ِٖالمحيطة لو
 لكيميب, إذ يقكؿ:

 إذا غضبت عميؾ بنك تميـو              حسبت الناس كميـ غضابا  

ألٍسنىا اكثىر الثقمىيًف رىٍجالن ,                ببىٍطًف ًمنِّى , كأعظمىوي ًقبىاب
ِٗ  

لقد عيدَّ ىذاف البيتاف مف قصيدة جرير مف أفضؿ ابيات الفخر لديو,  إذ فاخر بيما 
خصمو كالتي خرجت مفرداتو مف تصارع الحقيقة كالكىـ عنده ما جعمو يترجـ تمؾ 
االرىاصات الى كممات فخر مرتبطة في غريزة حٌب البقاء, كقد يككف ىذا االحساس كىذا 
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حاكؿ الشاعر اف يمزج الذات المتعاليو لديو مع ما  , إذَّاالجراء نابع مف حبو لنفسو
لقبيمتو مف سمعة كرفعة, فضال عٌما تحممو ثقافة القـك مف منزلة لمشاعر, كمف خالؿ ما 
تحممو قبيمة تميـ مف عمك فقد حاكؿ الشاعر الحصكؿ عمى مخرجات فخره مف قريحة 

ؿ الشاعر في ىذا البيت انو شعرية ممتزجة بالحسب الرفيع كالنسب العريؽ, إذ اراد اف يقك 
ينتمي الى قبيمة تميـ التى اعطاىا شرعية السيادة عمى كؿ الناس, كسمطة االمر كالنيي,  
إذ يقكؿ: إذا غضبت عميؾ قبيمة تميـ فعمى كؿ الناس أف تعمف الغضب عميؾ؛ لككنيـ 

قد اختار ينطككف تحت لكاء ىذه القبيمة فيتكجب عمى الناس اف يككنكا طائعيف الكامرىا, ف
جرير المفاخرة في قبيمة تميـ لكثرة امجادىا كحركبيا التي تجردت منيا كميب, فأخذ يفاخر 
بقبيمتو االـ, كما نجده ىنا في الحقيقة ما ىك إال محاكلة لالرتقاء بنفسو اماـ االخر 
مستعينا بما تحممو تميـ مف سمعة كمنزلة, كىنا نستطيع تممس تأثير الباعث الخارجي 

شاعر كىي شيرة كقكتيا كرغبة الدافع الداخمي باالنتماء الييا مما جعؿ جرير يفاخر عمى ال
 بيا خصكمو. 

كمرة أخرل نجد الشاعر متأثرا بالبكاعث الخارجية التي دفعتو اف يفخر برجاالت قكمو دكف 
 ذكر اسمائيـ ليكىـ السامع بمىف يفخر, إذ يقكؿ :

 مى كأسرل كأسالبه كأسالبي منا فكارس يـك الصمد كاف ليا          قت

 ُّفسأؿ تميمان مف الحامكف ثغرىـ         كالكالجكف إذا ما قعقع الباب

فقد أتكأ الشاعر في ىذه االبيات عمى المجيكؿ الذم يترجـ ما في النفس مف 
غياىب مف الصعب الكصكؿ الييا, كمف خالؿ ىذا التيو الذم جاء بو الشاعر حقؽ لو 

ارس ىك منتمي اليو كلعشيرتو, لذلؾ يطمؽ الشاعر السؤاؿ مكسبا في اف يككف كؿ ف
االنكارم)فسأؿ تميمان مف الحامكف ثغرىـ( الذم حتما ىك عارؼ بجكابو ليككف حجة عمى 
اآلخر المتبارم في الفخر ضده, كىذا مدعاة الى اف نقؼ عند ما لمباعث الخارجي مف 

 تغيو بكؿ السبؿ.تأثير عمى نفسية الشاعر التي تحاكؿ الكصكؿ الى ما تب

كمف خالؿ تتبع ديكاف الشاعر جرير تبيف اف عقدة النقص التي كاف يعيشيا 
الشاعر جرير قد اثرت فيو مف خالؿ شعكره بالتفكؽ, كىذا ما اشار اليو بعض 
الفالسفة)انو يكجد خمؼ جميع انماط السمكؾ التي تحاكؿ اف تيظير شعكرا بالتفكؽ عقدة 

, فكؿ ِّخاصة الخفاء مشاعر النقص التي يعاني منيا( نقص تدعكه الى بذؿ مجيكدات
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البكاعث الخارجية التي كانت في بيئتو مف نقص في حسبو كنسبو قد حرؾ فيو الدكافع 
الكامنة كبركز عنصر الرغبة في الكصكؿ الى المجد مف خالؿ تغير الحقائؽ, كقد 

فكؽ عمييـ ببعض , كأف يتّّاستطاع اف ييفاخر خصكمو بأبيو الذم طالما عيرؼ بالبخؿ
 االبيات الشعرية, إذ يقكؿ : 

 ّْألبي الفضكؿ عمى ابيؾ كلـ تجد           عما بمغت بسعيو أعمامي

فمقد ذيكر كالد جرير في كثير مف المصادر كما جناه جرير مف بخؿ كالده إال 
سخرية خصكمو لو, إال إنو حاكؿ اف يحٌكؿ ىذا االستيزاء الى قكة استطاع مف خالليا اف 

تفكؽ عمييـ بيا, إذ اف الشاعر في ىذا البيت استعمؿ كممة )ابي( كلـ يذكر اسـ كالده ي
الصريح )عطية( مما ييكىـ السامع بمف يفاخر؟ كأٌم اعماـ؟ فمـ يأتي بأسـ صريح, كلعميا 
تككف حالة مف تعمد غياب الشخصية الكاقعية كاظيار شخصية قد رسميا الشاعر في 

لما تصبك اليو نفسيتو, كقد يككف ىذا ىك النيج الذم سار عميو  ذىنو كزينيا لتككف مالئمة
في مفاخرتو لخصكمو؛ ليخرج مف دائرة الكضاعة التي يرسميا خصكمو لو بمعرفتيـ ماىية 

 كحقيقة عطية كالده.

كنجده مرة أخرل يمجأ الى تزييف الصكرة الحقيقية لتككف متكافقة مع رغباتو   
ائؿ مف سمات ييعرؼ بيا الرجاؿ, فقد فاخر ىذه المرة بأحد كمتماشية مع ما تداكؿ في القب

اخكالو)ميعرض( الذم عيرؼ بالحمؽ حتى عيٌير بو كدارت عمى األلسف طرائؼ حماقاتو
ّٓ ,

 إذ يقكؿ :

 خالي الذم اعتسر اليذيؿ, كخيمو         في ضيؽ معترؾ ليا كمجاؿً 

 ّٔلغا أخكاليجئني بخالؾ يا فرزدؽ كاعممف            أف ليس با      

فمما ال شؾ فيو اف جرير مف الشعراء المشيكريف في العصر االمكم الذم انماز 
شعرىـ بالبساطة كالعفة, الى اف قيؿ اف جرير اشعر عامة, كقيؿ اف بيكت الشعر اربعة: 

, كقد برع في االغراض ّٕفخر, كمدح, كىجاء, كنسيب كفي االربعة فاؽ جربر غيره
, إذ نجده في ىذا الشاىد الشعرم يفاخر صاحبو بأخكالو كىنا الشعرية كمف بينيا الفخر

يظير العامؿ النفسي الذم يضفي عمى شخصية جرير بانو يفتقر ليكالء االخكاؿ الذيف 
 يحممكف سمات الشرؼ كالسمك بيف الناس. 



 

 
11 

إال إف احساسو النفسي ييممي عميو بأف يختار بدائؿ أك يغير الحقائؽ حتى يرسـ لو 
ة يستطيع مف خالليا اف يكاكب خصكمو, كفعالن استطاع اف يتفكؽ عمى صكرة متكامم

اكثر مف ثالثة كاربعكف شاعران فيبذىـ كراء ظيره مف جراء تزيؼ الصكر لعائمتو مع عمميـ 
, كاف دؿَّ عمى شيىء انما يدؿُّ عمى قدرة الشاعر العالية في تحكيؿ السمبيات التي ّٖبيا

الطامعة بالفخر الى ايجابيات عمى الرغـ مف انيا غير طالما طاردت نفسو كقيدت مشاعره 
 حقيقية, فقد استطاع  الثبات اماـ الخصـك بقكة شعره كجزالتو .

ذا ما حاكلنا التعمؽ في نشأة الشاعر)جرير( نجده قد عاش حياة بائسة, مما تكلد  كا 
كرجاؿ في نفسيتو رغبة في الحصكؿ عمى ما افتقر اليو كفقده في صباه مف أسرة كريمة 

اشتيركا بالشجاعة كشرؼ الحسب كالنسب, فكانت ىذه بكاعثان نفسية انعكست بصكره 
 كاضحة في شعره, إذ نجده يقكؿ في احد قصائده:

ًقبابييا  ـٍ يىزٍؿ             لنىا بىٍطفي بىٍطحاكٍم ًمٌنى كى كًمنىا رسيكؿي اهلل حقان كل
ّٗ 

يـ الى نسؿ رسكؿ اهلل   ) كىنا الشاعر قد استعاف بباعث جديد كىك انتساب تم
ص( فنجده قد تسمؽ ىذا النسب بدافع رغبتو النفسية, كحٌبو لمعايشة االخريف بذات 
متكاممة, فيك بيذا حاكؿ اف يسد نقص النسب الشريؼ الذم طالما عانى منو في صغره 
لذا استعاف بنسب الرسكؿ االعظـ)ص( فكاف لو ارتكاز قكم اعتمده الشاعر في حبو 

 البقاء. لديمكمة 

 كيقكؿ ايضا:

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

فمقد اشار الشاعر في ىذا البيت الشعر الى تنبيو الدافع النفسي الى الباعث 
, فمطالما أفتقر الشاعر ُْالخارجي كما مثمكه عمماء النفس بأف الطعاـ باعث كالجكع دافع

و لمخمفاء, فيك تمنى اف يككف لو ارتباط حقيقي بالخميفة كىذا ما جعمو يشعر الى انتمائ
بالنقص, فأخذ يفتخر بخميفة دمشؽ الذم ال تربطو بو قرابة أسرية, كلعمو حاكؿ استثمار 
ىذا الباعث السمطكم ليمبي لو رغباتو الكامنة في داخمو كالتي تحاكؿ البركز بأجمؿ مظير 

كافع  لديو في الرغبة لمتعالي عمى االخر رغبة في سد النقص اماـ االخر لذا حاكت الد
 الحاصؿ.
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ذا تتبعنا قصائد جرير نجده قد رسـ ليا صكرة مكممة بالعظمة كحٌب الذات كالرفعة  كا 
عمى القـك لبمكغ منزلة التفكؽ التى اكد عمييا بعض فالسفة الغرب النفسييف حيث اف مف 

فمف ىذا  ِْ)أنا أريد ىذا .. كلف أقبؿ بديالن عنو(تعمكه ىذه الٌسمة تنطبؽ عميو مقكلة 
 المنطمؽ أراد جرير اف يبمغ ىذه المرحمو بأم كسيمة كانت, إذ نجده يقكؿ: 

ـٍ ,             فميىسى لياًربو مٌني نىجاءي     أنىا المٍكتي الذم آتى عميكي
ّْ 

 كيقكؿ ايضا :

 ْْأنىا البازم اليًمدؿُّ عمى نيميور                أيًتٍحتي ًمفى السماء ليا انًصبىابىا 

 كيقكؿ :

أنا الدىري ييفي المىكتى كالدىري خاًلده      فًجئني بمثؿً الدىًر شيئان ييطاًكليو 
ْٓ 

 كيقكؿ :  

الٍت  قيركمييا أنا الٌذاًئدي الحامي إذا ما تىخمطٍت          عرىانيفي يربيكعو كصى
ْٔ 

قد يستدؿ القارئ ليذه االبيات عمى سيطرة االنا لدل الشاعر في تكلييا مكانة 
السيادة عمى مفاصؿ الحياة بكؿ جكانبيا كارتباطيا بالرغبة المتمثمة بالنفس التي عبر عنيا 
عمماء النفس بػ)اليك( كمثمكا االنا كفارس يمتطي جكاده محاكال اف يتغمب عمى قكة ذلؾ 

, لعؿ ما جاء بو) فركيد ( ينطبؽ عمى ْٕلعظيمة, كلكف بقكة يستمدىا مف الخارجالجكاد ا
الشاعر جرير, إذ انو حاكؿ اف يتغمب عمى قكة خصمة المتمثمة بعراقة االسرة كاالجداد مف 
خالؿ استجالبو لقكة خارجيو تتكافأ مع االخر, كىي اعتداده بنفسو كابراز مزايا مستعارة 

سمط كاالستحكاذ, كاف ما تكرر مف ضمير )انا( النابع مف قمؽ تجعؿ منو في مكانو الت
كتذبذب نفسي في شخصية المتكمـ, إذ انو أراد اف يحٌكؿ النقص المسيطر عميو الى شمكخ 
كتعالي فدفع بتكرار)انا( التي تيترجـ حٌب الظيكر فضال عف محاكلة التأثير في 

ع نفسو في الصداره, كلربما تككف المقابؿ)المتمقي( كاحداث صدمة يقؼ عندىا طكيال ليض
 لفظة)انا( المتكررة كثيران في ابياتو الشعرية تيعٌد تعكيضان عف اسـ محذكؼ غير ذم شأف. 

كىناؾ مف تحدث عف سمة التعكيض التي يمتجأ الييا االنساف بسبب اصابتو 
مف بالدكنية ليبرز ابداعو عبر عالقتو باالخريف, كاف كانت تميؿ الى جانب العدائية 
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المجتمع, كقد ينماز مف تغمب عميو ىذه السمة بصفات منيا الغركر كالفخر كالرغبة في 
, كىذا ما كجد عف الشاعر جرير مف سمات تعكيضية لما فيو ْٖالنيؿ مف االخر بام ثمف

 مف دكنية. 

كبما اف دراستنا قائمة عمى المكازنة كجب في نياية الحديث عٌما يتعمؽ بالبكاعث  
الفخر لدل الشاعريف الفرزدؽ كجرير أف نكازف بينيما مف خالؿ ما كاجينا  النفيسة لشعر

 مف أرىاصات كانفعاالت نفسية ترجمتيا اشعارىـ .

كنخمص مما تقدـ مف اشعار تخص البكاعث النفسية في شعر الفخر لمشاعريف 
بو  جرير كالفرزدؽ اف ىنالؾ شعر لمفخر الحقيقي الذم كاف ينماز بو الفرزدؽ كما امتؤلت

المصادر مف أخبار عف حياة الفرزدؽ كنشأتو في أسرة كانت مف اشراؼ العرب كامتزجت 
باالجداد كاالخكاؿ فأخذ ينيؿ مف كؿ جانب منيا, فضال عف ترعرعو في جكو مممكء 

 بالسيادة لذا أخذت تنمك عنده ركح االعتزاز بالنفس.

ارية, كىذا قد يككف كلعمو ايصيب بداء العظمة الذم بدل كاضحا في أبياتو الشع 
مف البكاعث القكية التي جعمت منو مفاخران االخريف, إذ أخذ يفاخر الخمفاء بجده كابيو, 
حيث اكقعو ىذا االمر في مشاكؿ كاد اف يخسر بيا حياتو, ىذا اف دؿَّ عمى شيئ فيدؿ 
عمى كجكد فراغ داخمي لدل الشاعر يريد اف ييسيطر عميو مف خالؿ ىذه االمكر, كقد 

,  ْٗف ىذا احساس بالنقص ناتج مف مظيره الخارجي مف قصر القامة كجيامة الكجويكك 
مما أثار ىذا السبب انفعاالت نفسية َٓفضال عف انو غير محبكب مف قبؿ النساء

كانبعاثات عدكانية اتجاه االخر, كربما خمؼ ىذا عنده عقدة النقص التي اشار الييا اغمب 
 .  ُٓعمماء النفس

ث النفسية في شعر الفخر لدل الشاعر جرير, فقد تككف أما ما يخص البكاع
سارت في منحى يختمؼ عٌما سار عميو الفرزدؽ مف ككنو كاف يفخر بأمكر غير حقيقية 
كغير مكجكدة عمى ارض الكاقع, فمف خالؿ ما كجد في اغمب المصادر التي اشارت الى 

عائمة فقيرة ترعى  حياة الشاعر جرير اتفقت عمى انو نشأ في بيئة صحراكية في كنؼ
 , فضال عٌما كاف لسمعة أبيو كأخكالو.ِٓاالغناـ

فكؿ ىذه البكاعث النفسية جعمت منو إنسانان يعاني مف مجابية اآلخر, إذ جعمتو  
يعاني مف الكبت الداخمي؛ أثر االنفعاالت الناتجة مف الشعكر بالنقص في داخمو فاجتمعت 
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الكماؿ الذم عٌبر عنيا ألفريد ادلر) بالتعكيض  لديو الرغبة كالدافع في الكصكؿ الى مرحمة
, ما جعمو يخمؽ نفسية جديدة بعيدا عٌما كاف يعانيو مف سمعة دكنية في عشيرتو ّٓالزائد(

 كاسرتو.

كىنا نجد فخره مغاير لمحقيقة التي عاشيا عمى العكس مف صاحبو الفرزدؽ الذم  
جد الشاعر جرير يفاخر بأب كاف يتمتع بكؿ ما افتقر اليو جرير مف حسب كنسب, إذ ن

اليذكر اسمو فعمى الرغـ مف اف مفاخريو يعممكف مف يككف ابيو اال انو قد تفكؽ عمى اكثر 
  منيـ. ْٓمف اربعيف كنيؼ

الشاعر في ابراز شعر الفخر تختمؼ كأخيرا يرل الباحث اف البكاعث النفسية لدل 
بالنقص اك الفقر اك التيميش باختالؼ الحالة النفسية لدل الشاعر كقد ال يككف الشعكر 

مؾ اغمب سببان اساسيان في انعاش تمؾ البكاعث كما كجد عند جرير لككف الفرزدؽ كاف يمت
ككانت بذلؾ ندكحة في اليجـك عؿ خصمو مظؼ تمؾ السمات الما افتقده خصمو إال انو ك 

 .مازاؿ لميـك في طكر البحث كالدراسة خير باعث لتكليد نتاج كابداع

 اليكامش:
                                                           

–طبقات فحكؿ الشعراء, لمحمد ابف سالـ الجمحي, شرح :  محمكدمحمد شاكر, دار المدني , القاىرة  - ُ
 .ِٗٓ/ ُ :ـَُٖٗمصر,

عة المدني, القاىرة, البياف كالتبيف, أبي عثماف عمركبف بحر الجاحظ, تح: عبد السالـ محمد ىاركف, مطب - ِ
 .َِّ/ِ :ـ ُٖٗٗ,  ٕط
 .ٖٕ/ُالشعر كالشعراء, ابف قتيبة: , تح: احمد  محمد شاكر,  دار المعارؼ , القاىرة,   - ّ
حسف بف رشيؽ القيركاني, تح: محمد محي الديف عبد العمدة  في محاسف  الشعر كآدابو كنقده , ابك عمي ال - ْ

 .َُِ/ُـ : ُُٖٗلبناف ,–,  بيركت  ُالحميد, دار الجيؿ لمنشر كالتكزيع, ط
 منياج البمغاء كسراج االدباء,  ابك الحسف حاـز القرطاجني تح:  محمد الحبيب ابف الخكجة , دار الغرب - ٓ

 .ُُ :ـُٖٔٗاالسالمي , بيركت, لبناف, 
 .َْياج البمغاء كسراج االدباء: من - ٔ
 . ُٖـ : ُٗٗٗ, القاىرة  ,ُُ, طدكتكر احمد عزت راجي, دار المعارؼ ,اصكؿ عمـ النفس - ٕ
, ُمجمس االعمى لمثقافة,القاىرة, طال ادلر, تر:عادؿ نجيب بشرل, ينظر: الطبيعة البشرية, ألفريد - ٖ

 .ٕٗـ:ََِٓ
 . ُٓٔ/ُ : ـُُٖٗ,  ْمـ لممالييف, بيركت , ط,  دار العتاريخ االدب العربي , عمر فركخ ينظر: - ٗ

 .ُُـ : ُِٖٗينظر: شعر بني تميـ في العصر الجاىمي , د عبد الحميد محمكد ,  - َُ
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عكذ النساء ىي االبؿ كأكالدىا كاآلجاؿ ىي الًفرىؽي مف البقر كالظِّباًء, ينظر: شرح نقائض  جرير كالفرزدؽ,  -*
   ُج /: ِدم كاخركف ,  تح : د. محمد ابرىيـ حكر كالدكتكر كليد محمكدخالص  طبركاية ابي عبد اهلل اليز 

 ـُٕٖٗلبناف,  -, بيركتُ, شرحو كضبطو االستاذ عمي فاعكر, دار الكتب العممية, طالفرزدؽ ديكاف - ُُ
:ْٗٓ. 

 .ْٖٔالمؤتمؼ كالمختمؼ :  :ينظر - ُِ
دار  ,شاميدكتكر يحيى ال ,كينظر: اركع ماقيؿ في الفخر. ْٗٔ/ ُ :تاريخ  االدب  العربي , عمر فركخ  - ُّ

 .ُُٔ :الفكر العربي , بيركت 
المقاربة بيف الشعر االمكم كالعباسي في العصر االكؿ , الدكتكر عزيز فيمي, تح: محمد قنديؿ البقمى,  - ُْ

 .ِٔـ: ُٕٗٗدار المعارؼ , القاىرة ,
 سس.ِّٗديكاف الفرزدؽ : - ُٓ
 .ْٖٔكالمختمؼ :المؤتمؼ  - ُٔ
 .َّديكاف الفرزدؽ :  - ُٕ
,  ُينظر: السرد القصصي  في الشعر الجاىمي , دكتكر حاكـ حبيب الكريطي , دار تمكز لمطباعة , ط ُٖ

 . َُٗـ :َُُِدمشؽ , 
ينظر: الشعر كالشعراء أك طبقات الشعراء, البف قتيبة الدينكرم, تح: دكتكر مفيد قميحو, دار الكتب  - ُٗ

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

تنميني/ بمعنى أنتمي أم أنتسب, كالرابية/ ىنا كناية عف شرؼ االصؿ ككـر المحتد, ينظر: ديكاف الفرزدؽ  -*
ّٖ . 
 .ّٖديكاف الفرزدؽ :  - َِ
 .َُٓ-ُْٗ: مـ النفس ,دكتكر احمد عزت راجياصكؿ عينظر: - ُِ
 .ِْٔديكاف الفرزدؽ :- ِِ
 .ْٕٕ: )ـ . ف( - ِّ
االدب الجاىمي , قضاياه, أغراضو , أعالمو , فنكنو, دكتكر غازم طميمات  كاالستاذ عرفاف االشقر, دار  - ِْ

 .ُّٕـ: ُِٗٗ, حمص ,  ُاالرشاد , ط
,  ِأكؿ الشعر عيصارة الشعر الجاىمي كاالسالمي كاالمكم, عارؼ حجاكم , دار المشرؽ, ط ينظر: -ِٓ

كينظر: االدب العربي كتاريخو في عصرم صدر االسالـ كالدكلة االمكية, محمكد مصطفى,  .ِِٗـ: َُِٖ
  .َّٗـ: ُّٕٗ, مصر, ِمطبعة مصطفى الحمبي كاكالده, ط

 . ُُٓ-ُْٗره : ينظر : جرير قصة حياتو كدراسة شع - ِٔ
 .ٖٕ :, احمد عزت راجحسنفاصكؿ عمـ ال - ِٕ
 .ِٖادلر:  ينظر: الطبيعة البشرية, ألفريد - ِٖ
 . ْٔديكاف جرير : - ِٗ
 . ُّٔاالدب الجاىمي , قضاياه اغراضو , اعالمو  , فنكنو , غازم طميمات  كعرفاف االشقر : : ينظر - َّ
 . ْْديكاف جرير :  - ُّ
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 .ٖٕألفريد أدلر: الحياة,ينظر: معنى  - ِّ
ينظر: التطكر كالتجديد, ك  .ْٔ: اربة بيف الشعر االمكم كالعباسي. كينظر : المقِّّ/ُ:كفيات االعياف - ّّ

 .ْٗ/ٖ. كينظر االغاني : ُِٓ :شكقي ضيؼ
 .ِْٖ: جرير ديكاف- ّْ
 .ُُ/ُـ, ََِٗ, , القاىرة ّديكاف جرير, تح: دكتكر نعماف محمد أميف طو, دار المعارؼ , طينظر:  - ّٓ
 ّٖٕديكاف جرير:  - ّٔ
 . ُِّ: كفيات االعياف : ينظر- ّٕ
38
 310 محمود مصطفى:االدب العربً وتارٌخه فً عصري صدر االسالم والدولة االموٌة, ٌنظر: - 
 
 . َٓديكاف جرير :- ّٗ
 ْٕٕديكاف جرير :- َْ
 . ُٖ: دكتكر احمد عزت راجي  ,اصكؿ عمـ النفس - ُْ
 .ُٗ: الفريد أدلرمعنى الحياة,  - ِْ
 . ُْديكاف جرير  : - ّْ
 . ُٔ:ديكاف جرير - ْْ
 . ّٖ: ) ـ . ف ( - ْٓ
 ْْٗ:  )ـ . ف(- ْٔ
 .ّْـ: ُْٓٗ, القاىرة , ْينظر: االنا كاليك , سيغمكند فركيد, تر: محمد عثماف نجاتي, دار الشركؼ, ط- ْٕ
 . ٖٔ: ينظر: الطبيعة البشرية, ألفريد  ادلر - ْٖ
 .ْٗٔ. كينظر: تاريخ االدب العربي , عمر فركخ: ُّٔكالشعراء, ابف قتيبة: ينظر: الشعر  - ْٗ
حمد عبد , البي العباس اكينظر: شرح مقامات الحريرم. ّّْ/ِ :ر: طبقات فحكؿ الشعراء, ابف سالـينظ - َٓ

 . ّٖٔ/ ُ :المؤمف  القيسي الشريشي
 . َُٓ-ُْٗاصكؿ عمـ النفس ,دكتكر احمد عزت راجي: ينظر: - ُٓ
الشعر الجاىمي كاالسالمي  ة.كينظر: اكؿ الشعر عصار  ْٔٔكخ : ينظر: تاريخ االدب العربي , عمر فر  - ِٓ

 .ِِٗـ:َُِٖ, القاىرة ,ِكاالمكم, عارؼ حجاكم, دار المشرؽ ,ط 
 .ّٔمعنى الحياة, ألفريد أدلر,:  - ّٓ
كينظر: رحمة الشعر مف االمكية الى  .ِٔٗالشعر الجاىمي كاالسالمي كاالمكم:  ةينظر: اكؿ الشعر عصار - ْٓ

 . ّٔـ:ُٕٗٗ, القاىرة ,  ُط ,الشكعة, الدار المصرية المبنانيةالعباسية , دكتكر مصطفى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مصادر كالمراجع:ال
االدب الجاىمي , قضاياه, أغراضو , أعالمو , فنكنو, دكتكر غازم طميمات  كاالستاذ  -

 .ـُِٗٗ, حمص ,  ُعرفاف االشقر, دار االرشاد , ط
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 ,االدب العربي كتاريخو في عصرم صدر االسالـ كالدكلة االمكية, محمكد مصطفى -
 ـ.ُّٕٗ,, مصرِمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده, ط

 .ـُِٗٗ, بيركت, ُط, العربي الفكر دار, الشامي يحيى, الفخر في قيؿ ما أركع -
 ـ.ُٗٗٗ, ُُ, دار المعارؼ, القاىرة, طدكتكر احمد عزت راجي اصكؿ عمـ النفس, -
 أحمد  الشيخ االستاذ:  تصحيح, ـ(ٕٔٗاألصبياني)ت الفرج أبي لالماـ, األغاني -

 .  مصر, التقدـ مطبعة, الشنيطي
الشعر الجاىمي كاالسالمي كاالمكم, عارؼ حجاكم, دار المشرؽ  ةاكؿ الشعر عصار  -

 .ـَُِٖ, القاىرة ,ِ,ط 
, القاىرة  ْنا كاليك , سيغمكند فركيد, تر: محمد عثماف نجاتي, دار الشركؼ, طاأل -
 .ـُْٓٗ,
ىاركف, البياف كالتبيف, أبي عثماف عمركبف بحر الجاحظ, تح: عبد السالـ محمد  -

 .ـُٖٗٗ,  ٕمطبعة المدني, القاىرة, ط
 ـ.ُُٖٗ, ْط, بيركت, لممالييف العمـ دار, تاريخ االدب العربي , عمر فركخ -
,  القاىرة, ٖط, المعارؼ دار, ضيؼ شكقي, االمكم العصر في كالتجديد التطكر -

 .  ـُٗٓٗ
 -, بيركتُية, طالفرزدؽ, شرحو كضبطو االستاذ عمي فاعكر, دار الكتب العمم ديكاف -

 ـ.ُٕٖٗلبناف, 
 ـ.ََِٗ, القاىرة, ّ, تح: دكتكر نعماف محمد أميف طو, دار المعارؼ, طديكاف جرير -
رحمة الشعر مف االمكية الى العباسية , دكتكر مصطفى الشكعة, الدار المصرية  -

 .ـُٕٗٗ, القاىرة ,  ُط المبنانية,
حاكـ حبيب الكريطي , دار تمكز السرد القصصي  في الشعر الجاىمي , دكتكر  -

 .ـَُُِ, دمشؽ ,  ُلمطباعة , ط
 .شرح مقامات الحريرم, البي العباس احمد عبد المؤمف  القيسي الشريشي -
 نادم منشكرات مف, محمكد الحميد عبد الدكتكر: تح, الجاىمي العصر في تميـ شعر -

 .ـُِٖٗ,االدبي القصيـ
 .  ـُٕٖٗ, ّط, لبناف– بيركت, لمعمـك االحياء دار, , الشعر كالشعراء, ابف قتيبة -
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الشعر كالشعراء أك طبقات الشعراء, البف قتيبة الدينكرم, تح: دكتكر مفيد قميحو, دار  -
 .ـَََِلبناف, -, بيركت ُالكتب العممية,ط

 محمد محمكد:   شرح, ق(ُِّالجمحي)ت سالـ ابف لمحمدطبقات فحكؿ الشعراء,  -
 .ـَُٖٗ,مصر– قاىرةال,  المدني دار, شاكر

, القاىرة, لمثقافة االعمى المجمس, بشرل نجيب عادؿ: تر ,الطبيعة البشرية, ألفريد  ادلر -
 .ـََِٓ, ُط
العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده , ابك عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني, تح:  -

 .ـُُٖٗلبناف ,–, بيركت  ُمحمد محي الديف عبد الحميد, دار الجيؿ لمنشر كالتكزيع, ط
المؤتمؼ كالمختمؼ في أسماء الشعراء ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ كبعض شعرىـ, لالماـ  -

ىػ(,تصحيح كتعميؽ الدكتكر ؼ.كنرك, دار  ّٕأبي القاسـ الحسف بف بشر اآلمدم) ت
 ـ. ُِٖٗلبناف, –, بيركت ِالكتب العالمية ,ط

االكؿ , الدكتكر عزيز فيمي, تح: المقاربة بيف الشعر االمكم كالعباسي في العصر  -
 .ـُٕٗٗمحمد قنديؿ البقمى, دار المعارؼ , القاىرة ,

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

, ُ, تر: عادؿ نجيب بشرل, دار المجمس االعمى لمثقافة, طمعنى الحياة, الفريد أدلر -
 ـ. ََِٓالقاىرة: 

منياج البمغاء كسراج االدباء,  ابك الحسف حاـز القرطاجني تح:  محمد الحبيب ابف  -
 ـُٖٔٗالخكجة , دار الغرب االسالمي , بيركت, لبناف, 

ف أحمد بف محمد بف ابي كفيات االعياف كانباء أبناء الزماف , ألبي العباس شمس الدي -
 ـ . ُٕٕٗ, تح: إحساف عباس, دار صادر, بيركت, ق( ُٖٔ)تبكر بف خمكاف

 
 
 
 
 


