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 : الممخص

كترعرع في كنؼ أيسرة ما جعمنا نفتخر بما  ا نمانٌ فرد مً ف كؿ مف حتميات االمكر أ 
جعؿ مف أسرتو  أكصاؼ كخصاؿ حميدة, فالعربي بو مف كصؼتييقاؿ عنيا, أك بما 

 عف انيا السكر ال م العباد, فضلن تمسؾ بيا سراطان مستقيما يدخمو جنة الحياة التي طالما 
  انيـ , إىـبأيسر  ا نجد الشعراء كثيرا ما تغنكا مفتخريف يىا مف المخاطر, كليحمي أبناء

  الفخر لمتفاخر بيا.  شغمكا مساحات كاسعة مف خلؿ شعر

اىي ال م يصدر مف الرجؿ إ  نكع مف التب بانو األيسرم كقد جاءت تعريفات لمفخر 
كاالنساب فضلن عف  باألحساببنفسو اك أيسرتو ككثير ما كجد الفخر عند الشعراء  يتباىى

 .ُفخرىـ ببطكالت فرسانيـ في الحركب كانتصاراتيـ بيا

 الفخر, األسرة, المكازنة, االنساب, البيئة. الكممات المفتاحية:

Summary :                                                                          

      One of the inevitable things is that each of us grew up and 
grew up in a family that made us proud of what is said about it, or 
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what it is described as good qualities and qualities. From dangers, 
and that is why we find poets often sing proud of their families, as 
they occupied large areas through the poetry of pride to be proud 
of.                                                                                    

Definitions of family pride have come as a kind of pride that comes 
from a man when he brags about himself or his family. The poets 
often found pride in arithmetic and genealogy, as well as their pride 
in the heroism of their knights in wars and their victories in them      

Keywords : pride, family, balance, genealogy, environment. 

 الفخر بالوالد عند الفرزدق

كثيرة ىي األبيات الشعرية التي تغنى بيا الفرزدؽ بكالده كما كانت لو مف مآثر  
 اع صيتيا بيف القبائؿ في أغمب ارجاء المعمكرة ضمف المحيط العربي, فكاف ل كر كالده 

في قصائده, فقد يككف ى ا ال كر منكطا بما يحاكؿ اف يحصؿ عميو الشاعر  نصيبا كبيرا
نفسو مف ىيبة كفخر كعمٌك, أك اف يككف إعلما صريحا بما يتمتع بو الشاعر مف ترابط 
أسرم اعتاد عميو افاضؿ العرب, كا ا ما تطرقنا لبعض تمؾ االبيات التي كجدت في ديكاف 

 قكؿ:الفرزدؽ نتممس ى ا الفخر, فأنو ي

 إني ابفي حماًؿ المئيفى غىالًب            قىطعتي عىرض الدكِّ غىير راكبً 

 ِالرفدى بكؼِّ الجالًب  كغمرة الدىنا بغير صاحًب,            كالميغرز

ككما اعتاد المتمقي مف الشاعر اف يستعرض ما لو مف قكة تارة في النسب كأخرل  
خطاه في عممية فخره مف خلؿ  كره لكالده ال م  كفي العمؿ, نجده في ى ه االبيات يخط

التي عيرؼ بيا, كا ا ما كقفنا قميل عند ى ا الفخر نجد اف  نبيمةال بأعمالوطالما تغنى 
الشاعر يتعضد بكالده ليككف لو كسيمة ناجعة ًلبٌث ما فيو مف مشاعر ىياجة لمبكح بما في 

التي قاـ  لألعماؿه الشاعر مف تتابع داخمو مف رغبة في حب الظيكر كالتميز, كاف ما  كر 
 بيا ابكه كما ردفو مف اعماؿ مشابو قاـ بيا ما ىي اال تنفيس عٌما تضيؽ بو نفسيتو مف
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, فكاف ل كر احد افراد االسرة أثر كبير لمكصكؿ االرتقاء الى مراتب عميا في المجتمع حب
نقطة ارتكاز العائمة كالمرآة الى الفخر الحقيقي ال م أراده الشاعر ف كر الكالد ال م ييعٌد 

 الحقيقية ليا كالكاجية الكاقية لمدفاع عنيا حقؽ نجاحا في تحقيؽ عامؿ الفخر لدل الشاعر
 .مف كؿ المناحي

كيكثؼ الشاعر في رٌص مناقب كالده بفخر كبير عمى المأل حتى كصفو بصاحب  
ي ابياتو الشعرية التي نار الضيافة المميز ال م يميؼ الجائعيف كالخائفيف, كى ا ما كجد ف

 قاؿ في بعضيا:

 إ ا ما رأكا ناران يىقيكلكفى : ليتيىا          كقد خصرٍت أيدييـي , ناري غالبً 

 ّالى نىاًر ضرَّاًب العراقيًب لـ يىزٍؿ        لو مف  يبابي سيفًو خيري حالًب 

الجميع كىنا يقـك الشاعر بمعادلة نار الضيافة باسـ كالده, ليككف محٌط انظار  
علميـ بمكانتو كمف ثـ مكانة الشاعر نفسو, كى ا ىك ما يؤكؿ اليو  كر الكالد مرات  كا 

ال لما إسمو؛ كما دليؿ  لؾ اكا  ا ما تتبعنا فخر الفرزدؽ بأبيو نجده قد صرح كثيران بعدة, 
إ   فضلن عف حفر ى ا االسـ في صفحات التاريخ, يحممو ى ا الفخر مف حقيقة ال تينكر,

ميزىا ال يف يسيركف ليلن في يفخر في البيت االكؿ بنار ضيافة ابيو التي كاف يي نجده 
ىي  فيتمنكف اف تككف ى ه النار ل ليـ ناره اءكقد أخ  البرد منيـ مأخ ان فتتر  ,الشتاء البارد

, كيتفاخر ايضان عممال لما يإنار غالب كما كاف تمنييـ ى ا   بأفكنو مف حسف ضيافة ككـر
طرؼ سيفو ليطعف بو النكؽ التي تيعد لمضيؼ فيك يجني مف  لؾ السيؼ كالده يستخدـ 

 حسف الكـر  كالضيافة. ال كىكأمجدان كبيران 

كقد نجد الشاعر يخرج عف أطر المفاخرة بالشخكص الى المفاخرة بالقبائؿ  
 كالعشائر, لتككف ساحة الفخر اكسع كأشمؿ, كى ا ما دؿَّ عميو قكلو في البيتيف التالييف:

 مريؾ ما لمفاخريفى عىشيرةه         تيفاخريني , كال لييـ مثؿي غالبً لع

حتى استقؿ مىكانوي          فسامىى بو الجكزاءى بيف الكىكاكًب   ْبىنى بيتو ي

فبعد اف يصرح باالسـ الصريح لكالده اماـ الجميع إ  كاف خير مثاؿ لجده في  
, ففاخر بو العشائر العربية بما أبداه مف كـر كشجاعة جعمت مف الفرزدؽ يدؽ ٓالكـر
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ناقكس الفخر بتمؾ القيـ األصيمة, يحاكؿ الشاعر اف يثبت لكالده االماكف المخصصة 
لعالي الشأف كالمكانة ل ا اختار االرض بيتا لو يتمتع باالستقللية التامة التي تكازم مكانة 

  كبي ا يككف قد حقؽ ما يريد.  النجـك في كبد السماء,

كلعؿ ما دفعو لمتفاخر بكالده قد يككف اظيار لكضاعة كالد خصمو فنجده يركز 
عمى ى ه الناحية مف الفخر, إ  إنو في مأمف مف صدؽ كـر كالده غالب ل ا نجده يفخر 

سرم , كىنا يبرز التمييز األال يجرأ أحد عمى مفاخرتو بكلده غالب لعدـ كجكد مثيؿ لو بأف
 بيف الشعراء.

كيبقى الفرزدؽ متخ ا اسـ كالده نبراسا لو في شؽ طريؽ الفخر عمى االخريف حتى 
 بعد اف كافتو المنية, فممكرماء تاريخ ال تمحكه السنكف, فيك القائؿ:

يفان كلـ يتكمـً      أال ىؿ عممتـي  ميِّتان قبؿ غالبو               قرل مئةه ضى

 يعي  بو       يجيرهي مف الغيرـً  ال م جرَّ كالدَّـً  أبي صاحبي القبًر ال م مف

          , ـى الساعي الى قبًر غالبو  ٔمف السيًؼ يسعى, أنوي غيري ميسمٌـً     كقد عم

نما   لقد افتخر الشاعر كثيران بابيو كلعؿ مكضع الفخر ال يرتبط بشخصو فقط , كا 
الكريـ كا  اعتيا بيف الناس عف ى ا ال م اعتادت عميو القبائؿ قديما مف  كر محاسف 

بيو كلكف بصكرة أعلمية قكية آن اؾ, فنجد الشاعر يفخر بإكاف كسيمة  ألنو؛ رطريؽ الشع
مختمفة فينا فخره بغالبو كىك ميت في قبره فقد استعمؿ الفرزدؽ عادة جاىمية اتجاه قبر 

كؿ عمى يت األكالده غالب كىي اف يجير مف طمب االجارة بقبر غالب, فقد افتخر في الب
خريف باف كالده يدفع الديات عف الناس الضعفاء في محياه كفي مماتو, فيا ىك يدفع األ
ئة مف االبؿ ابؿ كدية كىك في عالـ آخر, فنجد ما فعمو الفرزدؽ مف دفع ممف األ ائةم

لشخص ضعيؼ الحاؿ كدية عف ابنو ما ىك اال ليبقى اسـ كالده في سجؿ الكراـ كمف 
 ككاف فخره بقبر ابيو فضلن عف دفع الديات مل ان لمخائفيف.  لشاعر,خللو يعتمي ا

 الفخر بالوالد عند جرير

كبما اف الكالد يعد عند العرب رأس اليـر في األسرة فانو قد أخ  الصدارة في االستعانة     
بو اثناء الخكض في مسيرة الفخر لدل الشعراء كى ا ما جرل مع الشاعر جرير حينما كاف 
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كىي ٕجو خصكمو في التفاخر بأسرتو, عمى الرغـ مما عيرؼ عف كالده مف ضعة يكا
سمات قد تككف مستنفرة عند العرب, إال اف الشاعر في بعض األحياف يحاكؿ اف يجٌمؿ 

 صكرة شخص ما في سبيؿ البث مف خللو ما يريد االعلف عنو.

الؾ ابياتا حاكؿ الشاعر اف كا  ا ما قمبنا االبيات الشعرية في ديكاف جرير نجد اف ىن    
 يظير فييا صكرة جميمة لكالده كمنيا قكلو:

 ألبي الفيضيكؿي عمى أبيؾى كلـ تىجٍد           عمان بىمغتى ًبسىعيًو أٍعمىامي

 ٖزحامي بجيدريؾ فأنا ابف زيد مناة بيف فركعو               لف تستطيع     

لو مف الشأف ما كاف ألقرانو, إ  الشؾ اف الشاعر عاش حياتو متمنينان اف يككف  
انو قضى صباه في كنؼ أيسرة ال تمتمؾ مناقب يرتقي بيا منزلة الفخر, فضلن عف انو مف 
قبيمة كميب التي ىي االخرل لـ تيعًطًو ما تمنى فنجده  يمجأ متكسلن بأعلـ غير اسـ 

كد الفتقار ابيو كالده)عطية( ككأنو استعمؿ التكرية لغرض الفخر؛ كلعؿ السبب في  لؾ يع
لمقكمات الفخر مثؿ الكـر كالشجاعة كغيرىا, مما دعاه لمجكء الى طريؽ آخر يعكض فيو 

( دكف اف ألبي الفيضيكؿي عمى أبيؾى عف اسـ كالده الصريح, إ  نجده بفخر في البيت االكؿ)
 ي كر اسـ كالده فيفخر اف كالده يعمك عمى مرتبة كالد خصمو لما يممكو مف فضؿ.

يعكد في البيت الثاني ليفخر كيقكؿ)فأنا ابف زيد مناة( إ  إنو تجاكز في كنراه  
سمسمة نسبو ابيو حتى كصؿ الى زيد بف مناة ليضعو بديلن عف كالده ال م افتقر الى  ما 
أكجده عند زيد بف مناة فأخ  يفاخر بيـ مف يخاصمو, كى ا يدؿ عمى اف الشاعر كاف 

اخر بو ل ا حاكؿ اخفاء االسماء الصريحة أك يعيش في كنؼ اسرة لـ تحمؿ مما يتف
استبداليا أك الرككف الى اسماء ىي ابعد في النسب اليو مف كالده لتككف خير كسيمة 

 لمتفاخر.

كنجد الشاعر ى ه المرة يتكسؿ ايضا بمف ىك ابعد مف درجة األب ليجعمو في ى ه  
 الشعراء البارزيف فيقكؿ:الدرجة ليتمكف مف الكقكؼ في ميداف التفاخر اماـ اقرانو مف 

 مضره أبي كأبك الميميكًؾ, فيؿ لكـ ,          يا خزر تىغيًمبى , مف أبو كأبينا  

ـي إلٌي قطينا   ٗى ا ابفي عٌمي في ًدمشؽى خميفةن              لك شئتي ساقكي
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فعمى الرغـ مف اف العرب اعتادت عمى الفخر بمحامد آبائيـ كالتغني بما سجمكه 
إال إننا نلحظ إف الشاعر قد كرر تكسمو بأسماء لغير اسـ كالده في ا دليؿ عمى مف أمجاد 

عدـ امتلؾ ى ه الشخصية لمقكمات الفخر ال م يجعميا مف سادات القـك ال يف يتغنى 
( فإنو يعكد ليتخطى كالده مضره أبي كأبك الميميكؾً بكرميـ القـك كيفخركف بيـ, فنراه يقكؿ)

الى مضر ال م ىك مف االعلـ التي ال تحتاج الى تعريؼ مف حيث النسب حتى يصؿ 
لتككف لو حجة دامغة لمف يتفاخر عميو, فقد اعتاد الشاعر عمى ى ا االسمكب كىك اليركب 
مف  كر اسـ كالده لمعرفة الناس بو, فضل عف انو حاكؿ اف يرتقي بشخصو الى مرتبة 

التي كازف فييا بينو كبيف الممكؾ الممكؾ مف خلؿ قكلو)كأبك الممكؾ( لعؿ ى ه المنزلة 
 تساعده في المركر اماـ خصمو في معركة التفاخر التي طالما كاف يخكضيا جرير.

كفي بعض االحياف يمجأ الشاعر لعمؿ مكازنة يحاكؿ فييا الحط مف االخر مقابؿ 
 ما ي كره مف عمك شأف أسرتو كى ا ما قاـ بو الشاعر حينما قاؿ:

, كأبكؾى   تيـه ,                   فقد عيرؼى األغرُّ مف البىييـً أبيكنا مالؾ ه

ك عمنٌّا كأنا ابف زيدو ,                 فأكـر   باألنبيكة  كالعيميكـً     فعمره

بابرةى  الًعضامىا مىنعىنا بالرماًح بىياض نىجدو ,                كقىتمنىا الجى
َُ   

االكؿ تحدد مدل رغبة الشاعر في  في ه المكازنة التي جسدىا الشاعر في البيت 
االنتقاص مف االخر, إ  اف شعكر جرير بالفراغ الداخمي كالحرماف ال م عاشو من  طفكلتو 
كلَّد في داخمو حٌب الكصكؿ الى درجات العيل فنراه يتفاخر عمى االخريف كلكف بطريقة 

ه فنراه يضع أثناء فخره مختمفة فشرع لنفسو اف يككف أسياد القـك لعشيرتو االـ)تميـ( ىـ آباؤ 
( أبيكنا مالؾاسـ سيد مف سادات القـك عكضان عف كالده حتى ال ييرد عميو فخره, فيقكؿ)

( فاختار مالؾ كزيد كانزليـ منزلة كالده مما جعمو يفخر بيـ ليجارم مف اراد كأنا ابف زيدو ك)
 اف يفاخره فكجب عميو اف يستبدؿ ابيو بيـ لما صنعكه مف مجدو قديـ.

 ا ما تتبعنا اغمب ابيات جرير في الفخر بالكالد لـ نقع عمى اسـ كالده كا   
الصريح)عطية( ل ا استمر في  كر اسماء تعكيضية تعزز مكانتو في المجتمع كى ا ما 

 كجد في اغمب ابياتو الشعرية كمنيا:
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 كىابفي كاًحدً ابفي أبي سىعدو كعىمرو كمىاًلؾو ,             كىضٌبةي عٍبده كاًحده  أٌنا       

يًد مف خالٌي صخرو كخالدً   مكديىا             الى الصَّ  ُُأًجئتى تىسكؽي خيضران جي

فخمؼ ى ه االسماء التي يسطرىا الشاعر ىنالؾ سر قد أثقؿ مف كاىؿ الشاعر  
كجعمو يتمعثـ مف  كر اسـ كالده الصريح, فقد اعتاد اف يخفي حقيقة كالده كراء سادات 

مساحة كاسعة لمتفاخر مع االخريف, إ  اف  كره السـ كالده ييمٌكفي  قكمو حتى يجعؿ لو
االخر مف اظيار ما يخفيو الشاعر مف بخؿ كالده, فنراه يرمي الكرة لمتفاخر بكالده في 
ساحة القرـك مف القـك فيك يتحكؿ مف فحؿو الى آخر, كى ا ما كجدناه في البيت االكؿ, 

بو؛ كلعؿ ال م قاـ بو الشاعر مف تفاخره بي ه  فالشاعر قٌرب البعيد في نسبو ليعتمي
الطريقة كاف لو مف االضطرار ما يكفي, ألنو عاش في زمف استيقظت بو العصبية القبمية 

  فنشط ما كاف فييا مف فخر باألحساب كاالنساب, فل بدَّ اف يجارم أقرانو مف الشعراء.

 عند الفرزدق باألخوالالفخر 

ؿ مف تربطو علقة دـ اك صمة رحـ باألفراد داخؿ عندما نقكؿ االسرة يعني ك 
منظكمة ى ه االسرة, فقد يككف ىنالؾ أثران طيبان لمرجاؿ مف جية األـ ك كر طيب يستأنس 
بو القريب لتككف مدعاة فخر لو, فبعدما قمب الشاعر في تاريخ آبائو كاجداده مف جية 

اف كالدتو كانكا جديريف باف يتمقفيـ كالده نراه يمد نسيج األسرة حتى بمغ األخكاؿ منيـ فإخك 
الفرزدؽ مادحا كمفاخرا كك لؾ ليكسع ميداف ى ه االسرة العريقة كمحاكلة تأصيميا مف جية 

 األـ فضلن عف األب, ل لؾ نجده يقكؿ في بعض ابياتو:

يباًء محتفران ليابا  كخالي بالقَّنا ترؾى ابفى ليمى             أبا الصَّ

 ُِبني تميـو                كأجزره الثعالب كال ئابا  كفاهي التَّبؿ تىبؿى 

فال كر الصريح لخالو في بداية البيت الشعرم ىك يعد تقديما لي ه الشخصية مف  
علما حقيقيا لما يريد اف يبمغو بحؽ ى ه الشخصية)خالو( ال م أكد انتسابو  باقي أسرتو, كا 

فخره باألشخاص ال يف ليـ مناقب  لو بالضمير)ياء المتكمـ(, كبي ا انطمؽ الشاعر في
حقيقية كمنيـ اخكالو ليخرج عمى غيره كبيده المة حربو متكاممة ال يقكل اآلخر عمى 
الطعف بيا, فنجد الشاعر في البيت األكؿ يفخر باف خالو كاف مف الفرساف الشجعاف ال يف 
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بي ليـ صكالت في الدفاع عف القبيمة فنراه يرسـ بأشعاره انتصار خالو عمى أ
الصيباء)بسطاـ بف قيس بف مسعكد( ككيؼ تغٌمب عميو كاستطاع اف يقدمو كيديو لمضباع 
كالسباع, فكاف لمكقع الخاؿ مف األسرة ال يختمؼ كثيرا عف مكقع األب عند الفرزدؽ, فقد 
كظؼ كؿ ما يمكف تكظيفو ليعكد لو بالفائدة في افراز ما يختزنو مف حب التفاخر عمى 

 يبتغيو. اآلخر كأجده حقؽ ما

كلـ يقؼ حب الشاعر كرغبتو في التفاخر عمى  كر المناقب فقط كانما بات ي كر  
لفظة التفاخر في شعره لتككف كعنكانا لما يريد كرسالة تصؿ الى مريدم التفاخر معو, كانو 

 قد بٌرز مف أسرتو أخكالو ليككنكا الكسيمة الحقة لما يريد, فيقكؿ:

ٌني لفاخره   عمى طيئ باألقرعيًف كغالبً            إنِّي ألستحيي , كا 

 ُّإ ا رفع الطائيُّ عينو رفعة          رأني عمى الجكزاء فكؽ الككاكبً 

مف أسرة كاحدة تربطيـ ركابط دـ  -ال شؾ-فباقتراف الشاعر نفسو بأخكالو كىـ   
كرحـ انما يريد مف كراء  لؾ الرفعة كالزىك, فاف الفخر عند العرب ال يقؼ عند حٌد معييف 
نما نراه يتشعب ليشمؿ كؿ شيء تستيكيو األنفس, فنرل الشاعر بعد ما انتيى مف فخره  كا 

بو الى اخكالو في ا يعني اف الشاعر قد تكسـ بالفخر مف االتجاىيف بأبيو أمتد بفخره ليصؿ 
خيرا, أٌم مف قبؿ األب كاألـ, فيك كاف يتمتع بحسبو كيفتخر مف انتسابو لغالب فضلن عف 
اصؿ كالدتو العريؽ, فنجده مف خلؿ البيت االكؿ ال م صرح بو الشاعر انو يفتخر عمى 

خكه فراس( لما ليـ مف شأف كمكانة مرمكقة انمازكا قبيمة طي بأخكالو)االقرع بف حابس كأ
 بيا, فمي ا جاء الشاعر ب كرىـ ليككنكا خير عكف لو في مفاخرتو.

كما زاؿ الشاعر يردد لفظة)خالي( في ابياتو الشعرية التي يفاخر بيا الناس كالقبائؿ  
 االخرل, كيسطر ما ليـ مف مناقب ت كر, فنجده يقكؿ:

النَّقا شرقاي عمى بسطاـً خاًلي ال م ترؾى النجي برمحًو           يـك ى  ع ى

 ُْكالخيؿ تنحطي بالكماة ترل ليا            رىجان بكؿَّ مجربو مقداـً 

فمف عادات العرب كتقاليدىا انيا تفتخر بالفرساف الشجعاف كتحكي ما يقكمكف بو  
ة البيية مف بسالة كشجاعة في سكح الكغى, كىنا اغتنـ الشاعر الفرصة لرسـ الصكر 
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ألخكالو ال يف كاف ليـ االثر البالغ في ى ه الساحات التي تعد محط انظار المجتمع العربي 
, كقد يككف ليا االكلكية  بأكممو, فالشجاعة كالبسالة كانت اجدر بالتفاخر فضل عف الكـر
لما إنماز بو العرب مف حبيـ كشغفيـ بالحركب كسير الفرساف, فقد عٌبر الشاعر مفتخران 

خالو ال م اردل بسطاـ صريعان في البيداء, عمى الرغـ مف إف الحرب كانت مشتعمة فمـ ب
يبالي مف قتؿ الفرساف, فينا أراد الشاعر اف يبيف إنو ينتمي لي ه األسرة التي مف قكادىا 

 ى ا البطؿ, فبضمير المتكمـ  ال م جاء بو ينسب ما لخالو مف شجاعة لنفسو.

اف يريد اف يكازف في حبو كتفاخره بافراد ى ه األسرة كنجد الشاعر في بعض االحي 
 التي حممت بيف طياتيا االبطاؿ كاالشاكس كالكرماء فنجده يقكؿ: 

 ليس أبه كحنظمة بف رعدو              كال  خاؿه  كضٌبة لمفخارً  

بلًف جاريىيما منيعه              إ ا ما أعطيا عقدى الجٌكارً   ىما جى

ـى الجحاًجحة الكبىاًر  تبنَّى فييما شرؼي   راطي المعالي            خى
ُٓ 

كىنا بدا كاضحا مكقؼ الفرزدؽ مف افراد أسرتو في التقديـ كالتأخير, فبحنكة شاعر  
حكيـ استطاع اف يكازف بدقة بيف كالده كخالو, ليككف لكؿ منيما مكانتو العريقة في نفس 

كجمعيما بمكانة كاحدة يزيد مف قكة  الشاعر اكال كفي شعره ثانيا, فكصفو ليما بالجبلف
الشاعر كرصانتو اماـ االخريف فنجده يركز في فخره عمى القمـ العالية مف االشياء لتككف 
رأسا لميـر كيككف ىك المرآة العاكسة ل لؾ اليـر مف خلؿ االشارة الى إنتمائو الييـ 

مبة عمى مف يريد, فنجده كاظيار مناقبيـ كبث ما يريد اف يبثو لممتمقي كىك بي ا يحقؽ الغ
يفخر بخالو ال م يراه أىؿ لمفخر مف خلؿ كرمو كشجاعتو كاسند فخره ب كر حنظمة ليدعـ 
ما جاء بو مف فخر إ  شبييـ بالجباؿ التي تنق  االنساف عند اعتلئيا مف مخاطر 

 الفيضاف فيـ خير أيناس لمفخر كخير ما يقدمكه اثناء ال كر.

خالو مف خلؿ ما عرؼ مف مناقب بيف العرب, كانما كلـ يقؼ الشاعر في  كر  
راح يطالب بمثميـ لدل االخر بقصد تعريتو, كى ا ما تيممس مف خلؿ بعض ابياتو التي 

 يقكؿ فييا:

بيشه  ك الفعاؿو األفضؿي     إنني  يا ابف المراغة ايف خاليؾ   خالي حي
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الي ال م غىضبى الميمكؾ نيفكسىييـ        كاليو كاف حبا فنىو يينقؿي خى  ُٔءي جى

فينا بدت الميجة العنيفة لدل الشاعر كىك يصارع خصمو بما يحممو مف سلح  
يعده ناجعان في نزالو كىك الخاؿ ال م ال يباريو في المقابؿ خاؿ لخصمو, ل ا نجده في 
مكقع القكة مف خلؿ احد افراد أسرتو التي طالما تغنى بأفعاليا كامجادىا, فالحجج التي 

لشاعر تحمؿ في مكنكنيا كثير مف الدالئؿ كمنيا ابراز شخصية مف أسرتو يشار ليا بينيا ا
بالبناف, كمنيا أعلء لشخصو)الفرزدؽ( مف خلؿ انتمائو لي ه الشخصية, كمنيا تقميؿ 
شأف المقابؿ ال م قد ال يمتمؾ ما يمتمكو الفرزدؽ مف افراد أسرة مميزة بحسب ما يره 

 الفرزدؽ.

اعر)الفرزدؽ( ما يبتغيو مف عمك ألحد افراد اسرتو كىك)الخاؿ( كىنا قد حقؽ الش 
ال م كاف لو الفضؿ في تفاخر الشاعر ككقكفو اماـ خصكمو مف الشعراء في ميداف 
التفاخر, كك لؾ تبياف مدل علقة الشاعر بي ه األسرة التي ناؿ شرفية الرابطة معيـ مف 

 يما.جية األـ كاألب, فكانا الجناحيف الم يًف يطير ب

 عند جرير باألخوالالفخر 

البد لمشاعر في ميداف الشعر اف يستعمؿ كؿ ما يعينو عمى غمبة االخر, فا ا كاف  
جرير غير مكفؽ في جعؿ اسـ كالده أداة لمتفاخر ينتقؿ الى فرد آخر مف أسرتو لعمو يككف 

)أخكاؿ( في  عنصران فعاالن في مبارزة المتفاخريف مف اقرانو, ل ا نجده فعل قد  كر لفظة
 بعض ابياتو الشعرية كمنيا:

ـي بنيك قيسو بأخكالي ًمٍف عمًرك بًف حنظمةو           كما المئا  أخكاىلي الُّشـ ُّ

 ُٕقكمي ال يف إ ا عيٌدٍت مكارميـ             فديت أياميـ بالعـ كالخاًؿ 

 فالتمييز كالحد الفاصؿ ال م كضعو الشاعر جرير في البيت االكؿ دليل عمى 
محاكلة تثبيت الحقائؽ التي قد يكسب مف خلليا بعض االنتصار في ابراز افراد اسرتو 

 بالشكؿ اللئؽ اماـ خصكمو. 

فعمى الرغـ مف اف العصر االمكم قد ايقظ الصراعات القبمية كمنيا التفاخر ال م  
كاالجداد  نيى عنو االسلـ, كرجكع القـك الى اياـ الجاىمية ليتفاخركا فيما بينيـ باآلباء
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, إال  كاالخكاؿ كاالعماـ, نجد الشاعر كغيره يحاكؿ اف يجد لنفسو مكانا لممفاضمة بيف القـك
اف الشاعر كاف خالي اليديف مف فخر االخكاؿ؛ الف خالو قد عيرؼ عنو بأنو أبمو كقد عيير 

لرغـ بو جرير كثيران فم كاء الشاعر كقدرتو الشعرية التي مكنتو مف فخره بأبيو عطية عمى ا
مف انو قفر المآثر تمكنو أيضان باف يفخر بأخكالو بالصكرة نفسيا, كنرل الشاعر يبتعد كؿ 

ًمٍف البعد عف  كر االسماء الصريحة لخالو ال م يفسد عميو فخره فنجده يقكؿ) أخكاىلي الُّشـ ُّ
 ( فقد اعتاد الشاعر عمى االلتماس باألسماء المشيكرة في قبيمتو التيعمًرك بًف حنظمةو 

يرجع نسبو الييـ فيأتي بيـ ليجارم فخر اقرانو, فيك يفخر بكرميـ كشجاعتيـ كيقارف بينيـ 
 كبيف بني قيس كيفضميـ عمييـ.

كعمى الرغـ مف عمـ جرير بما يحممو اخكالو مف سمعة في المجتمع إال انو يصر  
 بالمفاخرة بيـ اماـ خصكمو مف الشعراء, كى ا ما فعمو حينما قاؿ:

الؾى منييـي              كىبني األشىٌد , كال بني النٌزاؿً ما السِّيدي   حيف ندبتى خى

يميوي          في ضيًؽ ميعترؾو ليا , كمىجاؿً   خالي ال م اعتىسر اليي يؿى , كخى

 ُٖخاليؾى باًلغان أٍخكالي   ؽي كاعيممف :            أٍف ليسى رزدى ني بخالؾى يا فى ًجئٍ 

اف قانكف فف النقائض ال م كاف جرير كالفرزدؽ مف مؤسسيو  ال يخفى عمى أحدو  
اعتمد عمى نقض ما تفاخر بو االكؿ كقمب ما تفاخر بو لمطرؼ الثاني, فنجد الشاعر 
يتكجب عميو اف يفخر بما فخر بو صاحبو, فل بد لجرير اف يأتي بالفخر بأخكالو فتسمؽ 

ظيار االسـ الصريح لخالو ليكىـ المتمقي كعادتو الفحكؿ مف القـك معتمدان عمى التكرية في ا
بمف يفخر, فنراه يفخر بخالو ال م لـ يفصح بأسمو كبقكتو التي جابو بيا الي لييف, كيفاخر 
الفرزدؽ بعدـ استطاعتو في اف يأتي بأخكاؿ مثؿ اخكاؿ جرير, كىنا نستطيع اف نقكؿ اف 

الحقائؽ التي يدكنيا الناس, االعلـ ال م يككف الشاعر ىك القائد فيو خير سلح لتغيير 
فمحاكلة خمط االكراؽ مف قبؿ جرير كتجميؿ الصكر ىي براعة عيرؼ بيا الفحكؿ مف 

 الشعراء.

كيستمر الشاعر جرير في جعؿ احد افراد اسرتو)خالو( في محؿ الشريؼ الشجاع  
ت ال م يستحؽ المنزلة المرمكقة في المجتمع, كى ا ما تبٌيف مف خلؿ ما قالو مف ابيا

 شعرية ن كر بعضيا التي يقكؿ فييا:
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اٌلي ابف األشٌد سىمىا بسعدو   فىجاكىز يىكـى ثىيتؿى , كىك سىامي      ,كخى

فأكرىدىيـ ميسمَّحتي تياسو ,          حظيظه   بالٌرياسًة كالًغناـً 
ُٗ 

فمما الشؾ فيو اف الشاعر يفخر بأخكالو ليبرز في  لؾ ما أليمو مف أصؿ في  
جرير اكرد فخره ى ا ليرد عمى الفرزدؽ, ال م طالما انتقص مف قدر نسب امو نسبيا كلعؿ 

كأخكالو, أال اف جرير اعتاد عمى االختباء كراء الفحكؿ مف القـك ال يف بنكا ليـ مجدان 
اٌلي ابف األشٌد سىمىا بسعدو كالجباؿ الشامخة, فنراه يقكؿ) ( إ  جعؿ ابف االشد)سناف بف كخى

ليفاخر بو الفرزدؽ كغيره مف الشعراء كى ا ديدف الشاعر جرير في سمي المنقرم( خاؿ لو 
 الفخر االسرم إ  انو ال يصرح بأسماء عائمتو كي ال يتعرض لو خصمو بما يعيبيـ.

 عند الفرزدق باألجدادالفخر 

الشؾ اف األسرة نسيج مترابط يقكل بما يحممو أفرادىا مف حب كألفة, كىي ال  
نما تمتد بالشخكص بحسب قكة الشخص كعطائو كما تركو تنتيي عند شخص بحد  اتو ا

مف أثر في نفكس االخريف, أك ما صنعو مف أعماؿ تجعؿ منو مميزا بيف أفراد تمؾ 
ال تنتيي عند الكالد ا ا ما كجد ىنالؾ امتدادا ل لؾ الكالد يكازيو في  -الشؾ–األسرة, فيي 

بيو ما يجعمو يتغنى فخرا ب كره االثر اك ربما يفكقو, فالشاعر الفرزدؽ كجد في جده ال
  ك كراه, كمف بيف االبيات التي تفاخر بيا  اكرا االجداد قكلو: 

 ديًعمف بحاجبو كابني عقاؿو                   كبالقعقاع تيار الفيراتً 

 كىصىعصعةى الميجيًر عمى المنايا                بدمَّتو كفٌكاًؾ العيناةً        

 َِي شريحو                  كسممى مف دعائـ ثابتاتً كصاحب صكارو كأب   

مما الشؾ فيو اف االفتخار صفة قد انماز بيا العربي من  العصر الجاىمي, فنجده  
يفخر بكثرة الماؿ كالكلد فضلن عف الكـر كحفظ الجار كحمايتو فقد اعتمد الشاعر ى ا 
الجانب ال م إنماز بو جده صعصعة ليبٌيف انو مف امتداد طيب مما يساعده عمى تحسيف 

, كما اسيابو ب كر تمؾ االسماء اال لتككف لو خير حجة كدليؿ  صكرتو بيف خصـك
لمفاخرتو بأسرتو التي حممت تمؾ الرمكز كاالعلـ, إ  انو يفخر بأف جده ىك مف يجير 
اللجئ اليو فيحكؿ بينو كبيف ما يحيط بو مف مخاطر, فضلن عف إنو يفؾ القيكد عف 
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جعميا الشاعر أداة األسارل كيكىبيـ حريتيـ, فبي ا تتنكع صكر الكـر عف صعصعة لي
 لمفخر األسرم تارة, كجمبابا يرتديو ليحميو مف سياـ اعدائو تارة أخرل.

كلطالما كرر الشاعر الت كير بمفاخر اجداده كما قامكا بو مف أعماؿ جعمت منيـ  
محط احتراـ كتقدير, كما ى ا التكرار إال دليل عمى ما يختزنو الشاعر مف حب الظيكر 

 عادات فطـ عمييا العرب قديما, فنجده يقكؿ:بكساطتيـ كك لؾ ىي 

 ك القبًر منييما         كشيخه أجارى النَّاسى مف كيؿِّ مقبرً ككافى لٌنا شيخاًف  ي 

ـي     عيكيكؼه عمى األٍنصاًب حكؿى المدكَّرً   عمى حيفى ال تيحيا البىناتي , كا   ىي

مًؼ ال     عةي ال م       متى تخي كزاءي كالنَّجـي ييمطرً أىبي أحدي الغكثيًف صىعصى  جى

ـٍ أنو غيير ميخفرً   أجارى بناًت الكائديفى كمف ييجر         عمى الفًقر  يعىم

أجارى بناًت الكائديفى كمف يجر          عمى الفقًر يعمـ أنوي غيري ميخفرً 
ُِ 

فما استعماؿ فعؿ الماضي)كاف( في بداية البيت الشعرم اال علمة بارزة لقصدية  
تقميب تاريخ أسرتو العريؽ بمفاخر آبائو كأجداده, فكثيران ما نتممس في شعر الشاعر في 

الفرزدؽ مزجا لمفخر بيف كالده كجده كى ا ما ييدٌعـ مف حجتو كزيد مف قكتيا اتجاه خصمو, 
إ  يأتي فاخرا بالصفات التي تحمى بيا جده صعصعة إال كىي انقا  المكءكدات, أ  

( فمف الملحظ أف الشاعر يأتي بفخر ال غبار عميو كيؿِّ مقبرً  كشيخه أجارى النَّاسى مفيقكؿ)
مف ناحية جده, كبعد تدعيـ تمؾ الحجة كاثباتيا نجد ينقؿ ى ا العمؿ الى ساحتو لككنو 
االمتداد الحقيقي لجده صعصعة فنجده يفخر في معظـ االبيات الم ككرة بأف جده حاؿ 

عةي  )دكف مكت البنات في الجاىمية, إ  ينتقؿ فيقكؿ ( فينا يتبيف لنا أىبي أحدي الغكثيًف صىعصى
اف الشاعر قد كظؼ كؿ ى ا الفخر لينيؿ منو لنفسو كيبيف ما ألسرتو مف تاريخ يستحؽ 

 ال كر كالتفاخر بو .

االجداد  -كأخص بال كر -كلـ يفتر الشاعر مف  كر االسماء البارزة في أسرتو 
 منيـ, فنجده يقكؿ:

 يمى            كصىعصعةى ال م غىمرى البحاراكابف ل باألقارعأتيجك    
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 كناجية ال م كانت تميـه                تعيشي بحزمًو أنَّى أشارا

بو ركز الِّرمىاح بنك تميـو            عشيَّةى حمًَّت الظُّعيفي النسارا
ِِ 

إف اسـ صعصعة عندما يي كر تجده محفكفان بالمناقب فيستغرب الشاعر بأف جريرا  
جده ال م طالما تغنى بكرمو كحممو كىك مف األعلـ التي ال تحتاج الى تعريؼ, ييجك 

فمعؿ السبب ىك ما كاف يدكر بيف الشعراء مف نقائض فمعمو قد رد جرير عمى الفرزدؽ 
كفند ما جاء بو مف فخر, إ  اف فف النقائض يتطمب  لؾ, إ  افتخر الفرزدؽ بأجداده ال يف 

ع جرير االتياف بمثؿ ى ا النسب فأخ  يعدد ما لو مف اجداد ليـ شأف كبير ال م ال يستطي
كما انمازكا بو مف مناقب, كعمى الرغـ مف أف الشاعر يحب اف يفخر بأسرتو إال اف 
الحقائؽ في بعض االحياف تقؼ حائل دكف  لؾ, ربما بسبب ما تركو االباء كاالجداد مف 

بتمؾ االثار سكاء أكانت مندكحة أـ  كر في الكسط المجتمعي لبيئة الشاعر فيككف مقيدا 
 م مكمة.

 كقد ترد لفظة الجد في سياؽ الكلـ لتككف مرادفة السـ جد الشاعر كما  كر قائل:  

عةي الخيًر ال م  عاترى ييشرؼي حىكضان في حيا المجد مي         قبموي  كافى  كصىعصى

 ِّعا رفى مف شاء مى  رفع فكؽى يي  اسً عمى النَّ     بو     ف فاخران كي مف يى  م عقاؿه كجدِّ 

عةي الخيرً فينا يؤكد الشاعر اف)        بو     ف فاخران كي مف يى  عقاؿه ( ىك جده كىك)صىعصى
( ب كر مفردة جده التي تثبت تسمسمو في الرتب األسرم لدل الشاعر, فمي ا قمنا اسً عمى النَّ 

نما امتدت لتشمؿ األجداد  أف منابع الفخر تعددت عند الشاعر كلـ تقتصر عمى كالده كا 
كمنيـ جده صعصعة ال م شغؿ مكانة متميزة في العصر الجاىمي إ  أخ  عمى عاتقو 

َوَمْن َأْحَياَها إحياء النفس التي حـر اهلل قتميا ككأنو عمؿ بما جاء بو القرآف في قكلو تعالى)
ال م بكأه مكانة بيف فأخ  الشاعر ينيؿ مف االباء كاالجداد فخره  24(َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

الناس, فنجده ىنا يفخر بجده صعصعة إ  يقكؿ بأنو قد صنع لنفسو مجدان يرتقي بو الى 
العل مما جعؿ الشاعر يفاخر بو خصكمو كيمتد فخر الشاعر الى االجداد مف القبيمة 

 لي كر ما اختصكا بو مف مكانة أسرية في المجتمع.
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ال م  يكر مف تفاخره بأسرتو عف طريؽ كلـ يقتصر ديكاف الفرزدؽ عمى القميؿ  
االجداد أنما ىنالؾ كثير مف االبيات التي كردت تجسد  لؾ الفخر ال م انماز بالترابط 
االسرم عند الشاعر في بيئة اعتادت عمى  كر مناقب اجدادىـ ألبييـ لتككف علمة دالة 

 ليـ بيف االسر العربية أك ربما في العشيرة نفسيا.

ا اف نجعؿ مكازنة بيف الشاعريف في المحاكر التي ثيبتت في ى ا كا  ا ما حاكلن 
المبحث)الفخر االسرم( نلحظ اف كل الشاعريف خاضا غمار الفخر األيسرم مف خلؿ ما 
كجد ليما مف ابيات شعرية, فل بد أف نقؼ عمى ما تمخضت بو ى ه الدراسة مف خلؿ 

 يف.االبيات الشعرية التي افتخر بيا كٌؿ مف الشاعر 

فمقد استطاع الفرزدؽ اف يرسـ لنا لكحة متكاممة لتككف عنكانا لمفخر األيسرم, شكل   
كمضمكنا, ما يدؿ عمى انو كاف يعيش في كنؼ اسرة ليا مف المجد ما يجعمو يفخر باسـ 
كؿ فرد منيـ دكف تخٌكؼ, فضل عف اف الحقبة التي عاشيا الشاعراف كانت تتطمب اف 

كى ا ما لـ نتممسو عند الشاعر جرير لككنو ابتعد كؿ البعد عف يفخر الشاعر بأسرتو, 
اظيار صكرة ألسرتو في شعره كما فعؿ الفرزدؽ, كاكتفى باإليماء ليـ  كالتخفي مف كراء 

 حجاب مستعمل التكرية في فخره. 

فا ا ما اخ نا فخر الفرزدؽ بكالده نجده يأتي بمفردة )النار( مع اسـ غالب ككانو 
بيا فخر جرير بكالده, كفعل لـ يستطع جرير اف ي كر اسـ )عطية( مطمقا  كضعيا ليحرؽ

في فخره اماـ الفرزدؽ, فقد جٌسد الفرزدؽ لكالده غالب كؿ مآثره التي  يكرت مف خلؿ 
فخره بكالده مما عزز عنده قكة االعتزاز بالنفس, كأما صاحبو جرير فمـ يجد ألبيو ما 

ـ غير اسـ )عطية( ليككف لو أب باالنتساب فيفخر بو يستحؽ الفخر مما دعاه لمتكسؿ باس
 اماـ صاحبو.

كا  ا ما اتجينا الى فخر الفرزدؽ بأخكالو فنجدىـ كما اسمفنا خير رجاؿ يعتضد بيـ 
االنساف, فقد فخر بيـ الفرزدؽ ألمريف: االكؿ لتعزيز كتجميؿ صكرة كالدتو مف خلؿ  كر 

ف خلؿ اسرة كالدتو كما ليا مف مكانة بيف اصالة عائمتيا, فكاف يريد اف يميز نفسو م
الناس كاالمر الثاني: اف يبيف شجاعة ككـر اخكالو ليقكؿ انو ينيؿ كؿ الصفات المحمكدة 
مف اسرة كالدتو كاسرة كالده فيككف بي ا جاكر الككاكب بمنزلتو, كاما ما كجدناه عند جرير 
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عادتو يتكسؿ بأسماء بعيدة عف أمو ال يختمؼ عٌما سبؽ, فانو لـ يفصح باسـ لخالو, كانما ك
فيأتي بيا مفتخرا كمف الملحظ اف الشاعر جرير لـ يكف مف المفاخريف في بداياتو لعممو 
انو يفتقر لكؿ كسائؿ الفخر فممحاجة الشعرية كمجارية خصكمو تكجو الى غرض الفخر 

 فاخ  يستعير كؿ مف لو مفاخر مف قكمو فيأتي بو ليفاخر االخريف.

الفرزدؽ بجده صعصعة فقد شغؿ الشاعر مساحة كاسعة مف الفخر إ  انو  اما فخر 
شمؿ العصر الجاىمي كاحياءه لممكؤدات, كالعصر االسلمي ككيؼ اسمـ, فضل عف 
خصاؿ الكـر عنده, مما جعمو الشاعر كسيمة لمفخر في مسيرتو الشعرية, كعمى العكس مف 

بحسب  -جد في ديكاف الشاعرى ا تماما ما حصؿ مع الشاعر جرير إ  اننا لـ ن
عمى ام بيت شعرم ت كر مفاخرة الشاعر جرير بجده باالسـ الصريح ل ا افتقر  -اطلعي

ى ا المحكر في البحث مف  كر تفاخر جرير بجده, كى ا ما  يدلؿ عمى الفراغ السيرم 
لجده في تاريخ العرب, فضل عف الفراغ العاطفي في نفس الشاعر لما تكلد في نفسو مف 
بخؿ جده كعدـ مساعدتو لو في معترؾ الحياة الصعبة فقد تخمت قريحة جرير الشعرية عف 

 جده كما تخمى عنو جده سابقان.

كنخمص الى إف جريرا كاف غير مكفؽ في فخره بأسرتو بالمستكل ال م يحميو مف  
 سياـ الفخر التي انيالت عميو مف خصكمو, فإنو لـ يستطع اف يقيـ لنفسو فخران بأسرتو
كبآبائو يكازم فخر الفرزدؽ, لما عيرؼ عف كالده عطية كبخمو كقصتو المشيكرة في شرب 
الحميب مف الشاة, كعف كـر كالد الفرزدؽ ال م عيرؼ بالكـر كالسيادة, كعف انفاؽ جد 
الفرزدؽ صعصعة االمكاؿ الكثيرة الفتداء المكءكدات كما جاء بو مف بخؿ جده ال م اكرثو 

لفرزدؽ كشجاعتيـ كما كجده جرير عند خالو ال م عيير بو لبلىتو, ألبيو, كعف اخكاؿ ا
  .ِٓفكؿ ى ه الفكارؽ كانت حائل بيف تفكؽ فخر جرير عمى الفرزدؽ

                                                           
 .ـُِٗٗ, بيركت, ُار الجيؿ, ط, محمد عبد المنعـ خفاجي, داالدبية في العصر الجاىميالحياة ينظر:  - ُ
 .ِٖديكاف الفرزدؽ:  - ِ
 .َّ: )ـ . ف ( - ّ
 .ّٔ: ) ـ . ف( - ْ
 ُّْاالمكم, شكقي ضيؼ :  ينظر: التطكر كالتجديد في الشعر - ٓ
  .ِٗٓ:ديكاف الفرزدؽ -ٔ
 ق.ُّّٓ, ,مصرُالٌصاكم, مطبعة الصاكم, طينظر: شرح ديكاف جرير, محمد اسماعيؿ عبد اهلل  - ٕ
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 .ِْٖديكاف جرير: - ٖ
 .ْٕٕ: ) ـ . ف(- ٗ

 .ّّْ-ِّْ: ف( ـ. )-َُ
 ُُٗ: ) ـ . ف(- ُُ
 .ٕٗديكاف الفرزدؽ: - ُِ
 .َْ: ) ـ . ف (- ُّ
 .َُٔ(: ) ـ . ف - ُْ
 .ِْٖديكاف الفرزدؽ: - ُٓ
 .ِْٗ: ) ـ . ف( - ُٔ
 .َّْديكاف جرير : - ُٕ
 .ّٖٕ: ) ـ . ف (- ُٖ
 .َْٔ:  ) ـ . ف(- ُٗ
 .َُُديكاف الفرزدؽ: - َِ
 .ِّٗ: ) ـ . ف(- ُِ
 .َّٖ) ـ . ف (: - ِِ
 .ّْٗ: ) ـ . ف(- ِّ
 .ِّسكرة / المائدة:  - ِْ
-ُْٗـ: ََُِينظر: جرير قصتو حياتو كدراسة اشعاره, جميؿ سيمطاف, المكتبة الياشمية , دمشؽ, - ِٓ

ُُٓ. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.-
 .  ـُٗٓٗ,  القاىرة, ٖط, المعارؼ دار, االمكم, شكقي ضيؼ التطكر كالتجديد في الشعر -
, ُدبية في العصر الجاىمي , محمد عبد المنعـ خفاجي, دار الجيؿ, طالحياة األ -

 .ـُِٗٗبيركت, 
 .ـََُِجرير قصتو حياتو كدراسة اشعاره, جميؿ سيمطاف, المكتبة الياشمية , دمشؽ,  -
 -, بيركتُ, شرحو كضبطو االستا  عمي فاعكر, دار الكتب العممية, طديكاف الفرزدؽ -

  ـ. ُٕٖٗلبناف, 
  ـ.ََِٗ, القاىرة, ّتح: دكتكر نعماف محمد أميف طو, دار المعارؼ, ط ,ديكاف جرير -
, ,مصرُشرح ديكاف جرير, محمد اسماعيؿ عبد اهلل الٌصاكم, مطبعة الصاكم, ط -

 ق.ُّّٓ


