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﴿ لَ وىأ نزَلْلَاْووذ اْ وَُْ ُلََ ولأى ْ بْلَووَ ََْْ وَه لَلْنَعأاَ و ْذ و ذ
ماَصْدِّبذ منأ ْشأيْة ُللَّ ﴾
صدق الله العلي العظيم
سورة الحشر :آية ٕٔ

C

الشكر والعرفان
الحمددهلل ت الددولل ا دن ا الليددوت فيقددإل لا قذددإل رامددور ج د م الأنددول أا ق د ميددإل
ج ا ال ههلل القنقأ الما اضع خهللم ليليدر الملأ د

قا

قاد

خول دو ج ل هدإل

نبحويإل.
ال د و الن د ر فيددل الحبقددم ادمددق محمددهلل فيددل لددإل ال ددوجأق ادبددأاأ
بلهلل:
ذهلل أ ى الشقخ ال هلل ق(ت183جـ) :ف ارمور الأضو يإل قون((:مد لدر قشداأ
ن)).3

الميلر م المخي قق لر قشاأ هللا فز

لد ا ق قددم لددّ قشد ادأ يّ يددو قدهللار جد ا ال هددهلل الما اضددع ددّ البحد
د ن لددل ندداو ل الفوضددن المشددأ

بايمد افاددزاز

ا ددإل

ادندداو الددهللاا أ (حددوار حبقددم

الاأق ددّ) الد ل ميحيددّ أفوقاددإل ميحيددّ مد خبأاددإل م ح واددإل الذق امد الالقددأ ذددهلل
فيّ مي
ضن
ا
اف ا
قذ ا مإل او

ف ويّ اأو ج ا البح
هللا يلدر ادم الحيد

ق زقإل فيّ ف اللير الملأ

اوبلدإل خ د و ايد خدأى قمد اهللم قأ دهللم

ادنداو المأشدهلل

ان ا الخقأ

يو مهللقي لإل مو حققت.

اذهللار دناو ل اد ن المامأس ّ ومل الا
فيّ ال غقأ ه م
الأنول

ّ

هيّ دناو ل المشدأ

أاهو الاّ من

ند ن البدوأل دن فدز

د

ادناو الهللاا أ محمهلل حندق
نديه جد ا الديهخ لاخدأ جد م

ايون الأضو الذب ن.

قدهللار خددولر شدداأل لدل ندداو اّ الددهللاا أو أقددقس قنددر اليغد اللأبقد فهد هلل
حنق

بأ الاّ اويت قيبو ج ف

و ج ل يبد الهللأاندوت الليقدو

الخقأ

ال قف ايّ

حأ و ج

خر بول اأ الدهللاا أو اد لأ جدوا

ّ ي وز البح

ذهدو هللا الدولل لمدو قدإل

شاأ نوا اّ مقلدو دّ قندر اليغد اللأبقد
ض جف
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ادن مد فيميدّ

ادأقر الادّ فدويايّ بم ح واهدو الندهللقهللو

يهو مهللايّ بلهللهلل م الم وهللأ.

D

شداأ فمدوهللو ايقد الاأبقد ليبيددوت الادّ لهدو الفضددن اد ن بولأفوقد

االجامددور

ق دهللار الشدداأ الددهللفوت بددولا قق لمااب د قنددر اليغ د اللأبق د

اللددوميق

ق قددم لددّ
قهو

الل ماابد الأ ضد الحقهللأقد

والمكتبة األدبية

مااب الحاقر.

ادن اللدوميق

قهدو

ماابد ارمدور الحند ( )

ذهر هللا مقلو ج لخهللم اللير الليموت ّ اهققداهر

ليم وهللأ المأا ع اللوم .
قددهللر الليددوت ال مقددن لددل ادخد و زمد ت أ ذددوت الددهللأم ددّ الهللأاند ال د ق لددر
ددّ بلددد يهر مندددويهللاهر لدددّ دددّ ماوبلددد البحددد
قضدددي ا فيد ا
الابوح

باز قدددهللل بولم دددوهللأ

ّ بلض اد اوأ اآلأات المفقهللو.
خقأاج شاأل ال ا أ لز ّ الشقخ فبدهلل هللا الخ قدم لمندوفهللاإل مندويهللاإل لدّ

ّ البح
ّ فمأم

لاحميإل بلض فبوقإل

شداأل الالقدأ دندأاّ الحبقبد

الدهللل

دون هللا

ولمو مهلليّ بهللفوقإل المبدوأه ال قدم دخد اّ خد ااّ لادن ال دهللقذوت

لمد حميدداهر فيددوت نددي ات الهللأان د
زاجر هللا فيّ خقأ زات المحنيق .

البحد

الاأ اقددم رامومددإل فيددل حن د

ددإل
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الباحثة

I

بسم هللا الرحمن الرحيم
املقديــح
الحمػػد ر را العػػالميف الػػذا حعػػؿ الحمػػد مف،احػػا لػػذير ف وهػػووا لمزيػػد ف ػ فودلػػيبل

ع ى آالئػ وعظم،ػ ف وال صػبل والهػبلـ ع ػى فشػرؼ ال ػؽ المصػطفى هػيد الػور ف محمػد
صػ ى ار ع يػ وع ػػى آلػ الطيوػػيف الطػػا ريف مػف األولػػيف وا
فوفعبلـ ال د

ػريف فولػي الف ػػؿ والن ػػى

ف مف ،مهؾ و ـ نحاف ومف  ،ؼ عن ـ اا و و .

ووعد:
وع َـ مف فعبلـ العصر األمواف وؿ مف
الحقيقة انّي  ،يوت الي،اوة في مو وع ي،ع ؽ َ
فحوؿ شعرائ ف و شيت ما ال يحمد عقوػا لقصػورا وف مػي الم،وا ػففييؼ ال وفنػا ف ػؼ
فماـ فحؿ يؿ في (:لوال شعر لذ ا ث ث ال غة العروية)ف فمف فيوف عهاا أل،صد لشعر

مػػف عػػرؼ عن ػ ذلػػؾف ع ػػى الػػرقـ مػػف فنػػي هػػوقت ود ارهػػات ع ميػػة مرمو ػػة فػػي فيثػػر مػػف
ناحيػػة مػػف نػواحي ال شػػاعر اإلوداعيػػةف في مػػا ،قػػدمت طػػو فحههػػت فف نػػاؾ ففا ػػا ،،فػػ،

عمػ ا يميػػف فف ف دم ػ مػػف حديػػد لشػػاعر يش ػ د ل ػ والف ػػؿ
فمػػامي  .فػػوعود ألهػػوؿ نفهػػي ّ
والرفعة.
فف الذا حرفني ع ى دراهة ذا المو وع حنية فه،اذا ومقدر ،الع ميػة فػي ػذا
ويد ّ
الم مارف وصور وهعي الحاد ل ،رج ذ ا لدراهة مش،م ة ع ى مقومات الوحث الع ميف
فيانػػت ،وحي ا ،ػ القيمػػة ل ػػا األثػػر اليويػػر فػػي ال ػػوض و ػػذا الوحػػث إل ػػا

وعػػض مػػف

عطايػػا شػػاعر دانػػت لػ العرويػػة والف ػػؿ وال يػػر .مػػف  ،ػػؾ الد ارهػػات ال،ػػي هػػوق،ني وففػػدت
من ػػا (فثػػر الق ػراف الي ػريـ فػػي االدا العروي)ل ػػدي،ور او،هػػاـ مر ػػوف الصػػفار فػػي حامعػػة

وغداد هػنة ٗ. ٜٔٚيػذلؾ ففػدت مػف ي،ػاا(فثر القػراف اليػريـ فػي الشػعر الحػديث) ل ػدي،ور
ش ،اغ عوود شراد هنة  . ٜٔٛٚيما افدت مف الرهػائؿ ال،ػي هػوق،ني من ػا (لغػة الشػعرعند
الفرزدؽ) ل دي،ور رحمف قرياف عوادا هػنة ٘ ٜٜٔف ورهػالة(فثر القػراف اليػريـ فػي شػعر

حرير) ل واحثة نواؿ دوعوف هنة  ٕٜٓٓفيما ففدت مف مطالع،ي لي،ػاا (اإلشػعاع القرآنػي
في الشعر العروي) ل دي،ور محمد عواس الدراحي هنة .ٜٔٛٚ

فمػػا عػػف فيػػر المو ػػوع فطالمػػا ينػػت فرقػػا فػػي د ارهػػة ،عطّر ػػا نفحػػات آيػػات الػػذير

الحيػيـف فورشػدني فهػػ،اذا اليويػر الػػدي،ور محمػد حهػػيف الصػغير ألهػػ،اذا الػدي،ور حػػايـ

J

اليريطي ف،واريػت الح ػود وفيػر فهػ،اذا المشػرؼ الفا ػؿ وػوف ييػوف عنػواف الوحػث(:فثر

الق ػرآف الي ػريـ فػػي شػػعر الفػػرزدؽ)ف فو ػػدمت ع ػػى ذلػػؾ فػػوؽ مػػا ل شػػعر الفػػرزدؽ مػػف ح يػػؿ

القػػدر ل غ،نػػا العرويػػةف ومػػا في ػ مػػف الصػػعووات ال،ػػي حػػاوؿ فهػػ،اذا الي ػريـ حا ػػدا ،ػػذلي ا
ف رج الوحث ع ى ما و ع ي ا ف.

وممػػا الشػػؾ في ػ ف ليػػؿ واحػػث صػػعووات يواح ػػا ف فقصػػيد الشػػاعر الميميػػة ال،ػػي

ال ا وحؽ اإلماـ الهحاد (ع) ف فقد ينػت فعحػا ووويا ،ػا ال،ػي ،غنػت و ػا الشػفا و،ػذو ت

معاني ػػا ف ف ػػا مػػف الحػػود واألثػػر الفاعػػؿ فػػي ال،حػػاوا النفهػػي واالنفعػػاؿ الحػػاد ل شػػاعر
والم ،قي الر،حال ا في المو ؼ المعروؼ الذا ه،و،ي اإلشار لي الحقا.
ّف ال،صػػدا لشػػاعر انطػػوت صػػحيف ،ف و،قػػويـ ن،اح ػ األدوػػي ال ي ػػو مػػف الصػػعووةف
فيػػؿ شػػاعر لػ مالػ وع ي ػ مػػا ع يػ ف و ػػمف منظومػػة يػػود الظ ػػـ الهياهػػي واالح،مػػاعي

الذا عاش في الشاعر وال،ي ،ريت فثر ا في شعر ف ألن مثّؿ عصر ،مثيبل وارعا وعيػدا
عف ال،ي ؼ وال،يها لص ة الشاعر القوية والشعر القديـ.

وني الو حث ع ى فروعة فصوؿ وفقرات م،عدد و،م يد ؛ فما ال،م يد فياف ع ى هميفف

االوؿ :وعنػ ػواف فث ػػر القػ ػراف اليػ ػريـ ف ػػي لغ ػػة الع ػػرا ف والقه ػػـ الث ػػاني  :لمح ػػات م ػػف حي ػػا

الفرزدؽ .وعد ال،م يد يانت الفصوؿ ف الفصؿ األوؿ :ر،و ،وحها ال،ر،يا االلفوائي عدا
المصػط حات العواديػة القرآنيػة فقػد ر،وػت وحهػػا ف ميػة عناصػر ا و ػي :الصػبل والصػػوـ

فف الفصؿ األ وؿ حا فيور الفصوؿ مما يدلؿ ع ى عناية
وقير ذلؾ .ومف الحدير والذير ّ
الشاعر اليوير واأللفاظ القرآنية فيثر مف قير ا.
فمػػا الفصػػؿ الثػػاني :ف،حػػدثت في ػ عػػف األهػػاليا الويانيػػة ال،ػػي عيهػػت ،ػػوثر الشػػاعر

وػػالقرآف الي ػريـف وال،ػػي ظ ػػرت ح يػػا فػػي :ال،شػػوي واالهػػ،عار والينايػػة .ويػػاف في ػػا الحػػظ

األوفر ل ،شوي .

فما الفصؿ الثالث :ف،حدثت في عػف فثػر القصػص القرآنػي فػي شػعر الشػاعرف ور،وػت
في ا ذير صص فنويا ار (ع) ف ال،ي وردت في شعر الفرزدؽ وحها ،ه ه ـ الزمني.
فما الفصؿ الراوف :ف،ناولت في المعاني القرآنيػة ال،ػي  ،ػمن ا شػعر الشػاعر و هػم ،ا

يذلؾ ع ى عناصر وفقرات.

و ،مػت الوحػػث و ا،مػػة فعقو ،ػا وثوػػت المصػػادر والم ارحػػف ال،ػي اع،مػػد ،ا فػػي الوحػػث.

K

وما لي ال فف ف دـ حزيؿ ا لشيرف وفائؽ االم،ناف والقدر أله،اذا المشرؼ الػدي،ور حػايـ
حويػػا اليريطػػي ع ػػى مػػا فوػػدا مػػف رعايػػة ع ميػػة الصػػة وآ ار هػػديد ذل ػػت اليثيػػر مػػف
الصػػعووات فطالمػػا يػػاف لػػي فهػػ،اذا وفوػػا يرفػػدني وع م ػ ونصػػح ي مػػا ارنػػي وحاحػػة لي مػػا

وطالما ينت يذلؾ .
وف،قدـ والشير الوافر لؤلها،ذ ف ع ػا لحنػة المنا شػة ل،حشػم ـ عنػا القػ ار

والهػفرف

وف ي ار ف ذا و ح دا ف ف فصوت في ف و قاية ما هعيت لي ف واف لـ اصػا فحهػوي

فني حاولت حا د ف وليف اليماؿ قاية ال ،درؾ ف وما ،وفيقي ال وار ع ي ،وي ت وا لي
فنيا ف والحمد ر را العالميف .

L

انتًهيد
3ـ أثر ان قرآٌ انكريى يف نغح انعرب:
ياف ل قرآف اليريـ -وما ي ازؿ وهيظؿ وإذف ار ،عالى لػى يػاـ الهػاعة ػ األثػر األ ػو

واألوؿ في آداا العراف في ،قوية رواوط اإليماف وار عز وحؿف و،رهيخ عقيػد ال،وحيػدف

ػؽ فا ػؿ ويريـف والن ػي عػف رذائػؿ األ ػبلؽ و مهػاوئ ا .ف ػو ػد و ػر

والدعو لى يؿ

العرا ووبلق ،وويان ف ح،ى مؤلت نفوه ـ آداو وفحيام ف فالقرآف اليػريـ الػذا فنػزؿ ع ػى
النوي األمي محمد(ص)ياف معحز العرا في لغ ،ـف ذ لـ ي ،ألمة مف األمـ ي،اا مث

ال ديني وال دنيوا مف حيث الوبلقة وال،وثير في النفوس والق وا هػوا حػيف ي،حػدث عػف

عواد ار الواحػد األحػد وعظم،ػ وحبللػ ف فـ عػف

قػ ل هػماوات واألرضففـ عػف المػوت

يشرع ل ناس حيا ،ـ ويقيم ا ع ى ن ج هديد يحقػؽ ل ػـ الهػعاد
والوعث والنشورف فـ حيف ّ
في الداريف األولى وا ر .

فف الق ػرآف ونزول ػ حػ ّػوؿ ال غػػة العرويػػة لػػى لغػػة ديػػف هػػماوا وػػا رف
وممػػا ال شػػؾ في ػ ّ
فوص ؿ في ا معاني لـ ،عرؼ مف وؿ نحو(:الفر افف واليفرف واإليمافف واإلشراؾ واإلهبلـف
ّ
والنفاؽف )...لى قير ذلؾ .و د ورد عدد من ا في شػعر الصػحاوةف مػف ذلػؾ مػا حػا فػي
شػػعر عوػػد ار وػػف رواحػػة الػػذا يػػاف دائػػـ االهػػ،مداد مػػف القػرآف اليػريـ .ومػػف فشػػعار ال،ػػي

نظم ا وعد هبلم

ول :

ػػػػػػػػيدت بػػػػػػػػػ ّف وعػػػػػػػػػد ا
شػ
ُ

ػػػػػػػػؽ
حػ ّ

أف النػػػػػػػػػػػار مثػػػػػػػػػػػو الكافرينػػػػػػػػػػػا
وّ

(ٔ )

ووػػذلؾ ي،ح ّ ػى ،ػػوثير الق ػرآف الي ػريـ فػػي فشػػعار العصػػر اإلهػػبلميف ذ ،ػػوثر يثيػػر مػػف

الشع ار وولفاظ وعوارا ،ومعاني ف ومف ذلؾ وؿ يعا وف ز ير:
ميػػبل ىػػداؾ الػػذي أعطػػاؾ نافمػػة الػػػ
و ػػد اح،ػػذ

قػػػػػػرآف فييػػػػػػا مػػػػػػواعيظ وتفصػػػػػػيؿ

الشػػع ار معػػاني القػرآف وففيػػار ف مػػف ذلػػؾ ،وييػػد ـ معنػػى ال،وحيػػد وفير،ػ ف

يقوؿ يعا وف ز ير في ا:

(ٔ)
(ٕ)

ديواف عبد ا

(ٕ )

بف رواحو ،دراسة وتحقيؽ في سيرتو وشعرهٜٕ:

شرح ديواف كعب بف زىيرٜٔ:

M

فقمػػػػػػت خمػػػػػػوا سػػػػػػبيمي ال أبػػػػػػا لكػػػػػػـ

فكػػػػػػػػػػ ّؿ مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدر ا

مفعػػػػػػػػػػوؿ

()1

ِ
كاف مفعوالًً .)ٕ(
ذ نظر في ذ الفير لى ول تعالى:
ليقض ا ُ أمراً َ
فما صور القرآف اليريـ فقد فثرت يثي ار في الشعر العرويف ذ اع،مد الشع ار ،شػوي ا،

واه،مدوا مف صور الحمي ة ما اه،طاعوا فف يوظفو فػي فشػعار ـف ومػف ذلػؾ ػوؿ حهػاف
وف ثاوت مصو ار وحد المه ميف:
مستعصػػػػػميف بحبػػػػػؿ يػػػػػر منجػػػػػذـ

مسػػػػتحكـ مػػػػف حبػػػػاؿ ا

ممػػػػدود

(ٖ )

ِ ِ
ذ وردت ذ الصور في ول تعالى:و ْ ِ
يع ا َوالَ تَفَ َّرقُوا.)ٗ(
اع تَص ُموا ِب َح ْب ِؿ المَّو َج م ً
َ
وف ذ الفير ي،طور ح،ى ذا وص نا لى عصر ال بلفة الراشد فمثبل نر اإلماـ ع ػي

ي وض في مهائؿ ال،وحيد و ؽ اليوف واإلنهافف و و فوؿ مف اض في مهولة الق ا

والقدر(٘) .وال ق راوة في ذلؾ فقد عرؼ عن عمؽ الوحث ود ة النظر.

ولػػـ يق،صػػر ،ػػوثير الفيػػر ع ػػى مو ػػوعات العقيػػد فحهػػاف وانمػػا فثػػر فػػي م ػػاميف الشػػعرف
فو ػػذت مصػػط حات اإليمػػاف واليفػػرف والثػواا والعقػػااف والحنػػة والنػػارف والػػوحي والمبلئيػػةف والحػػؽ
والواطؿ ،،هرا لي  .ومف ذلؾ وؿ يعا وف مالؾ في وعض فويا: ،
فممػػػػػػػػػ ا لقينػػػػػػػػػاىـ وكػػػػػػػػػ ّؿ مجاىػػػػػػػػػػد
ّ

شػػػػػػػػػػيدنا بػػػػػػػػػػ ّف ا َ ال َّ
ػػػػػػػػػرهُ
رب يػ ُ

ألصػػػػحابو مستبسػػػػؿ الػػػػنعش صػػػػابر
أف رسػػػػػػػػو ّؿ ا
وّ

ػػػػػػالحؽ ظػػػػػػػاىر
بػ
ّ

() ٙ

و يػػذا ف ػػذ الشػػاعر ي،ح ػ نحػػو الحقػػائؽ المعرفيػػة الوا عيػػة مػػف ح ػػةف وع ػػى المشػػاعر

والعواطؼ و،صوير ا مف ح ة ف ر .

،عد ثمر مف ثمرات الر ي العق يف ففاد من ا الشاعر العروي
وال ش ّ
فف ذ الفير ّ
ؾ في ّ
فوصػػو صػػاحا نظريػػة يقػػدم ا ع ػػى ػػدر مػػا يهػػ،طيفف مػػف حهػػف الوهػػطف ويػػدعو النػػاس
لي ػػا ومنظػػور هػػبلمي يمثػػؿ الفيػػر الحديػػدف الػػذا فثّػر فػػي م  ،ػػؼ حوانػػا الحيػػا الدينيػػة

(ٔ)

شرح ديواف كعب بف زىيرٕٓ:

(ٕ)

األنفاؿٗٗ:

(ٗ)

آؿ عمرافٖٔٓ:

()ٙ

ديواف كعب بف مالؾ األنصاريٕٓٓ:

(ٖ)

ديواف حساف بف ثابت األنصاري ،شرح األستاذ عبد اليمنا٘٘:

(٘)

ينظر نيج الببل ة ،صبحي الصالحٗ٘-ٖٜ:

N

والهياهية واالح،ماعية(ٔ).
وا ذ ا انشغؿ فير الشاعر المه ـ في ع د ال بلفة الراشد ومصط حات ال،وحيد والفيرف

ػإف الشػػاعر فػػي العصػػر األمػػواف انشػػغؿ وفيػػر ال بلفػػةف و ػػي فيػػر دينيػػة هياهػػية ثػػار
فػ ّ
حول ا بلؼ الرفا واالح ،اد(ٕ).
فالش ػػعر ف ػػي العص ػػر األم ػػوا ي ػػاف قار ػػا ف ػػي ال،ح ػ ّػزاف وي ػػاف ذل ػػؾ العص ػػر عص ػػر

الص ػراعات ال قو ي ػػة والفيريػػةف فق ػػد ظ ػػرت فيػ ػ حريػػات ع ػػد ،ميػػؿ ل،حي ػػيـ العقػػؿ و،ق ػػيس
ومنطؽ األدلة والور افف و،حيـ الفير في مشيبلت الديف وا لدنياف وفف الشعر في األعـ د

صور ذ المشيبلت و ّرو ا لى ذ ف الم ،قي .وهنشير لى وعػض ذلػؾ مػف ػبلؿ شػعر
ّ
الفرزدؽ.
 2ـ حملاخ يٍ حياج انفرزدق:
أ ػ اسمو ونسبو:
و ماـ وف قالا وف صعصعة وف ناحية وف عقاؿ وف دارـ وف مالؾ وف حنظ ة ا وف

زيػػد منػػا ال،ميمػػيف المشػ ور الشػػاعر المعػػروؼ وػػالفرزدؽ(ٖ) .و يينػػى فوػػا فراسفوفوػػا مييػػةف

ويينى فوا األ طؿ في ا(ٗ).

و د ا  ،فت المصادر في هوا  ،قيو وػالفرزدؽ ح،ػى صػار يعػرؼ وػ فقيػؿ :لح ومػة
وح ػ ف وألن ػ فصػػيا والحػ درا ف،ػػرؾ فث ػ ار فػػي وح ػ ف ورومػػا يػػاف وح ػ في ػ ق ظػػة ف قػػا
وذلؾ؛ ألف الفرزدؽ مف معاني ال وز الغ يظ فو طف العحيف(٘).
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ينظر:الفكر والشعرٕٖ:
ينظر :أدب السياسة في العصر ،ٕ٘:المناظرات المغوية األدبيةٕٙ- ٕٗ:

ترجمتػػو فػػي جميػػرة أشػػعار العػػرب،ٖٔٙ:طبقػػات فحػػوؿ الشػػعراس البػػف سػػبلـ،ٚ٘:الحيػواف :ج ،ٕٕٙ ،ٙالبيػػاف

والتبيػػػػيف تحقيػػػػؽ ىػػػػاروف (ينظػػػػر فيرستو)،الشػػػػعر والشػػػػعراس ،ٖٛٔ:األ ػػػػاني ،ٖ٘ٙ :الموشػػػػح ،ٜٜ:وفيػػػػات
األعيػػػػاف:ج ،ٔٓٓ-ٛٙ ،ٙمعجػػػػـ الشػػػػعراس :ج ،ٕٜٚ ،ٜٔأمػػػػالي المرتجػػػػى :جٔ،ٜٗ-ٖٗ ،معجػػػػـ األدبػػػػاس:

ج ،ٜٔ،ٕٜٚمرآة الجناف :جٖٕٗ ،ٔ،شرح شواىد المغني ،ٗ:معاىد التنصيص :ج٘ٗ ،ٔ،شذرات الذىب :جٔ،

ٔٗٔ،خزانػػػػػػة البغػػػػػػدادي :جٔ ،ٔٓٛ -ٔٓ٘ ،أنػػػػػػوار الربيػػػػػػع :جٕ ،ٖ٘٘ ،روجػػػػػػات الجنػػػػػػات ،ٜٗٚ:الكنػػػػػػى
واأللقاب:جٖ ،ٔٛ ،أعياف الشيعة:جٔ٘ ٖٙ ،األعبلـ:ج.ٜٖ ،ٛ

(ٕ)
(٘)

ينظر :الوافي بالوفيات:ج.ٕٕٗ ،ٕٚ

ينظر:األ اني:ج ،ٕ، ٜٔالوافي بالوفيات:ج ،ٕٕٗ ،ٕٚخزانة األدب :جٔ.ٕٜٔ ،

O

ب ػ أسرتو وشيرتيا:
ي ػػاف لنش ػػو الف ػػرزدؽ ف ػػي وي ػػت م ػػف فش ػػرؼ وي ػػوت الع ػػراف وفعظم ػػا مح ػػدا فث ػػر ف ػػي

ش صػػي ،ف ذ وح  ،ػ

ػػذ النشػػو لػػى ال،ع ػػؽ وحوػػاؿ الشػػرؼ الم،ينػػةف واالع،صػػاـ ونهػػا

عريؽ ي،حاذو مف ي ّؿ ميافف فعاش هيدا مف هادات ،ميـ(ٔ).

وحؽ ل ذلؾف ويانت فشعار األولى مفا ر وم احا ف ذ لـ ييف ناؾ
لذا نحد يف ر
ّ
مف الدواعي النفهية م ا يحع يطرؽ وػاا المػدي يثيػ ار ف فالهياهػة االمويػة يانػت ،شػحف

ال م احا ألثار النعرات الطائفية وذلؾ الهواا هياهية ف يما اف الشاعر فػي قنػى مػادا
ومعنوا عف ال،يها والشعر .وياف ل شواافوال،رؼف وفصؿ ال منوت فثر وا

مما يحع ينهى فو ي،ناهى مف حول ح،ى ولو يانوا

في حيا،

فا فو وال ف و د ،مالي ،العظمة

وعد فارس ح و ،ف ويميننا القوؿ ّف الفرزدؽ فاؽ شع ار عصر فػي
اذ ق ا ع ي الف ر ّ
ػذا المحػاؿ(ٕ) ؛ ألنػ ينط ػؽ مػف وا ػف حقيقػػي يع ػد فػي ذلػؾ نهػا رفيػف ونفػس م،وا يػػة
م،عالية يقوؿ الشاعر مف ،را:
(اليامؿ)
ػػػػػرت يػػػػػػر مكػػػػػػذ ِ
ّب
وا ذا فخػػػػػػرت فخػ ُ
َ

ولػػػػػػي العمػػػػػػى وكريميػػػػػػا المػػػػػػ ثور

(ٖ )

فوي ،مف ويػوت محاشػف وػف دارـ و ػد ح ّػوا مػف ،مػيـ ذ او ،ػا وا ،عػدوا هػناـ محػد ا(ٗ).

وحد صعصعة وف ناحية وف عقاؿ عرؼ ورحاحة عق فو د فنير وفد الونات في الحا ية

فاف،دا ف ومال فوياف مف يار العرا في الحا ية واإلهبلـ(٘).

ويقاؿ ّف ل فرزدؽ فوالدا مف النّوار ـ :لوطة وهوطة وحطوة وري ة وزمعةفوليس ل
مف ولد عقافومات ل اوف فدفن فولما فرغ ال،فت لى الناس و اؿ(:الطويؿ)
وماااااااا أحااااااا ود كاااااااان المناٌاااااااا وراء

(ٔ)

ولووووووووو عوووووووواا م اهووووووووا وووووووووا ،

ينظر:النقائضٔٓ٘ٔ:

(ٕ)

ينظر :العمدة :جٔ ،ٜٙ،تاريخ األدب العربي(عمر فروخ):جٔٙ٘ٔ ،

(ٗ)

ينظر :الفرزدؽ،شاكر الفحاـٜٔٓ:

()ٙ

الديوافٕٔ٘:

(ٖ)

الديوافٖٕٖ:

(٘)

ينظر:األ اني:جٖٓٓ ،ٕٓ،شرح نيج الببل ة:جٖٕٗٙ ،

ووووووووالن

() ٙ

P

وياف الفرزدؽ يثير ال،عظيـ لقور فوي فما حا

ع ى و وغ قر

فحد واه،حار و ال اـ مع وهاعد

ف وياف و معظما لقراو ،مف الرهوؿ (ٔ).

فيػػاف الفػػرزدؽ والمحػػد صػػنواف ي،ػػوؽ لػػى و ػػوغ المعػػالي فػػي وم ػ ف و ػػد ػػاد طموح ػ
رد مي ػ ػراث
ويوريػ ػػا لػ ػػى مفػ ػػا ر الم ػ ػػوؾ ففػ ػػا ر معاويػ ػػة وػ ػػف فوػ ػػي هػ ػػفياف وط ػ ػػا من ػ ػ ّ
الح،ات(ٕ)ف ائبل(:الطويؿ)
أبػػػػػوؾ وعمػػػػػي يػػػػػا معػػػػػاوي أورثػػػػػا

تراثػػػػػػػػػػػػا فيجتػػػػػػػػػاز التػػػػػػػػػراث أقػػػػػػػػػػػاربو

وكػػػػـ مػػػػف أب يػػػػا معػػػػاوي لػػػػـ يكػػػػف

( ٖ)

أبػػوؾ الػػذي مػػف عبػػد شػػمس يقاربػػو

و ػػد فثػػارت ػػذ القصػػيد وقير ػػا زيػػاد اوػػف فوي ػ ؛ والػػي الع ػراؽ آنػػذاؾ فحػػد فػػي ط ػػا الفػػرزدؽ

ل،وديو ويد فف الشاعر لـ يم ّيف مف نفه ف ذ ودف حيا ال،نقؿ وال را هنة (ٓ٘) حرية.

لػػـ ييػػف ال شػػاعر يميػػؿ لونػػي فميػػة ف ف ػػو قيػػر مح،ػػاج لعطػػائ ـف وميان ،ػ فػػي نظػػر

 ،ا ي ـ ع وا ورفعة ف و هيد حواد وحي عند الناسف و و

الف في وا مف وني اشـ

يما يقػوؿ األصػف اني فػي ي،اوػ ف ع ػى الػرقـ مػف فنػي لػـ فحػد فصػائدا ل شػاعر وحػؽ ونػي
اشػػـ هػػو

صػػيد الشػػاعر الميميػػة ولعػػؿ ػػذا ممػػا فقف ػ الػػروا ف وينمػػا يػػاف ي حػػو ونػػي

فمي ػػة وفمػ ػ ار ـف وم ػػن ـ :معاوي ػػة و ػػف فو ػػي ه ػػفياف و ش ػػاـ و ػػف عو ػػد الم ػػؾ وزي ػػاد و ػػف فويػ ػ

والححاج وف يوهؼف واوف وير و الد القهرا وقير ـ(ٗ).

ومف نا فقد م ؾ الف ر ع ى الفرزدؽ نفه وظ ر فيػ األوؿ الػذا وػز فيػ ف ارنػ (٘)؛
ألن ينط ؽ مف وا ف عظيـ يع د ما ل شاعر و وم مف فمحادف فقد انط ؽ في ف ر مف
عاطفة صاد ة و ياؿ م،وثاف فإف اف ،ر و،ميـ ف ي مف فعظـ القوائؿ شػونا فػي الحا يػة

واإلهبلـف وا ف اف ،ر وم ر ي ا فمن ا الرهوؿ وال فا .وا ف صػر ف ػر ع ػى نفهػ ف ػو
حم اؿ الديات وحد محيي الم ودات.
اوف ّ

و ػػد ،ح ّ ػت عظمػػة الفػػرزدؽ وظ ػػرت ش صػػي ،القويػػة فػػي فثنػػا مدائح ػ لعوػػد الم ػػؾ
(ٔ)

ينظر :روجات الجنات،جٔٙ ،

(ٕ)

كاف قد وفد عمى معاوية وفد مف تميـ فييـ الحتات بف يزيد المجاشعي الذي مات في وفادتو،وكاف معاويػة قػد

(ٖ)

الديوافٗٗ:

(٘)

ينظر :األ اني :جٕٖٕٔٚ ،

أمر لو بماؿ فحبسو بعد موتو مما دعا الفرزدؽ إلى مفاخرة معاوية وطمب رد الميراث.

(ٗ))ينظر:معجـ الشعراس  .ٗٛٚ،الفرزدؽ(ممدوح حقي)ٖٖ:

Q

واوني ؛ الوليػد وهػ يماف .ولػـ يػ ،ص الفػرزدؽ مػف عقػد الهياهػة فانهػاؽ و ار ،يار ػا ولػـ

يػر،ـ فػػي فح ػػاف األمػوييف فػػي وػػاد

األمػػرف وا نمػا يػػاف

ػػالعا فػػي ػوا مػػف ونػػي اشػػـف

ولين عاد وعػد فف اهػ،،ا األمػر لونػي فميػة يػزحي ـ مديحػ ويشػيد و ػـ ف ػو يوػدو م،ػورح
الموا ؼ فبل مديح يدؿ ع ى حو الدائـ وال حا يدؿ ع ى وغ

الدائـف فقد حا شاـ

وف عود الم ؾ ومدحػ ف و حػا الححػاج معر ػا وػ عنػد هػ يماف وعػد مو،ػ ويػاف ػد مدحػ

في حيا ،ف ومدح اوف وير مر و حا ف ر (ٔ).
ج ػ عقيدتو:

لـ يشػغؿ النػاس فػي الحا يػة وال فػي اإلهػبلـ يمػا يػاف شػغ ـ وحريػر والفػرزدؽ فػي العصػر

األمػوا(ٕ) .فيػػاف الفػػرزدؽ مػػف فحػوؿ الشػػع ار فػػي اإلهػػبلـف وذلػؾ لنشػػو ،و،روي،ػ فثـ حفظػ ل قػرآف
اليريـف الذا حع  ،فارها يامؿ العد لي رج لػى ميػداف الشػعرف ذلػؾ الميػداف الرحيػا ف ػو يم ،ػؾ

الفصاحة الو يغة والذيا الممػزوج مػف الوػداو والح ػرفوما فثػر فيػ مػف لقائػ اإلمػاـ ع ػي(ع) ف ذ
فف فوػا قالوػا حػا
،مثؿ ذ الحادثة األثر اليوير في ،شييؿ ش صية الفرزدؽ الدينيػةف فقػد روا ّ
وػ لػػى اميػػر المػ منيف اإلمػػاـ ع ػػي (ع) ففقػػاؿ ف اونػػي ػػذا مػػف شػػع ار م ػػرف فاهػػمف منػ ففقاؿ

ع مػ القػرآف .فيػػاف ذلػػؾ فػػي نفػػس الفػػرزدؽف فقيػد نفهػ و ،ػػا وعػػد ذلػػؾ وآلػػى ع ي ػػا فال يحػ ّؿ نفهػ

ح،ػػى يحفػػظ القػرآف(ٖ).ووعػػد ذلػػؾ نحػػد الفػػرزدؽ يقػػوؿ معوػ ار عػػف مػػد ،ػػوثر العميػػؽ ووصػػية اإلمػػاـ
ع ي وذلؾ ونص اوف فوي الحديػدف ذ يقوؿ(:فيػاف الفػرزدؽ وعػد يػروا ػذا الحػديث ويقوؿ :مازلػت

ي م ،في نفهي .)ٗ()...

ػج ل ػػى الف ػػرزدؽ ح ػػيف ح ػػا حري ػػر
فف الوعي ػػث ػ ّ
وف ػػي و ػػر آ ػػر ي ي ػػد م ػػا ،ق ػػدـف ّ
ؾ يػد ح،ػى يقػ فر
يه،نصر ع ى وؿ الشػعر فوحػد الفػرزدؽ مقيػدا نفهػ ؛ ألنػ آلػى فال يفػ ّ

( ٘)
فف الهياهة األموية ادت لى ،وحيج العصوية القو ية مر ف ر
القرآف ي وي،ع م  .ال ّ
ف ر فوحد الفرزدؽ نفه في مواح ة شع ار آ ريف ف و ف لػـ ي ح ػـ فػإن ـ حػو وفعػؿ

عوامؿ يثير .

(ٔ)

األ اني :جٕٖٖٔٔ ،

(ٖ)

ينظر، :البياف والتبييف:جٔ ،ٖٕٔ ،شرح نيج الببل ة :ج ٕٜٓٙ ،

(٘)

طبقات فحوؿ الشعراسٖٕٚ:

(ٕ)

ينظر :أدباس العربٖٗٛ:

(ٗ)

شرح نيج الببل ة :جٕٜٓٙ ،

R

وفحهف وصؼ لش صي ،فن ( :ياف شيعيا مائبل لى وني اشـف ونزع في آ ر عمػر

عمػ ا يػػاف ع ي ػ مػػف القػػذؼ والفهػػوؽفوراحف طريقػػة الػػديفف ع ػػى فن ػ لػػـ ييػػف ػػبلؿ فهػػق
ّ
( ٔ)
منه ا مف الديف حم ةف وال م مبل ألمر فصبل) .

وفيد الفرزدؽ اه،قام ،ع ى الطريقةف وعدول عف ال حا في فويات مش ور يقوؿ في ا

و د ،ع ؽ ووه،ار اليعوة معا دا ار ،عالى ع ى ،رؾ ال حا
ترنػػػػػي عاىػػػػػدت ربّْػػػػػ ي وانّػػػػػي
ألػػػػػـ َ
عمػػػى حمفػػػة ال اشػػػتـ الػػػدىر مسػػػمما

يقوؿ(:الطويؿ)

ػػػػػػػػػػػيف رتػػػػػػػػػػػػاج قػػػػػػػػػػػػائـ ومقػػػػػػػػػػػػاـ
لبػ
َ

ػػػػػي زور كػػػػػػبلـ
وال خارجػػػػػػا مػػػػػػف فػ َّ

(ٕ )

ول فػػرزدؽ شػػحاعة وح ػ فر لنصػػر الحػػؽف وممػػا يػػد ّؿ ع ػػى ذلػػؾ صػػيد ،الم يميػػة ال،ػػي
طػػارت ش ػ ر ،ا فػػي ا فػػاؽ لروع ،ػػاف وصػػدؽ العاطفػػة في ػػا ع ػػى الػػرقـ مػػف فن ػ ار،ح ػػا

ار،حاال.

و ػػد رو األصػػف اني فػػي فقانيػ هػػوا نشػػاد ػػذ القص ػيد وروايػػة ،ػػد ّؿ ع ػػى ح فر ،ػ ف
عرض نفه ل حوس وعد فراق مف نشػاد ا والروايػة وإيحاز:لمػا
وحوّ ؿ الويت ف ذ ان ّ
حج شاـ وف عود الم ؾ في فياـ بلفة فوي ف فطاؼ وح د فف يه ،ـ الححر لشد الزحاـف

،نح ى ل النػا س واهػ ،م  .ػذا
ولم ا ان ،ى لى الححر ّ
فو وؿ اإلماـ زيف العاوديف ف فطاؼ ّ
( ٖ)
مػػا فثػػار رحػػؿ مػػف ف ػػؿ الشػػاـ فهػػوؿ مػػف ػػذاس فػػونير شػػاـف ثػػـ هػػوؿ الفػػرزدؽ فار،حػػؿ
ائبل(:الوهيط)

ىػػػذا الػػػذي تعػػػرؼ البطحػػػاس وط تػػػو
ىػػػػػذا ابػػػػػف خيػػػػػر عبػػػػػاد ا

كميػػػػػـ

ىػػػػذا ابػػػػف فاطمػػػػة إف كنػػػػت جاىمػػػػو

ػػػػػػػرـ
والبيػػػػػػػػت يعرفػػػػػػػػو والحػػػػػػػػ ّؿ والحػ ُ
ػػػػـ
ىػػػػػذا التقػػػػػي النقػػػػػي الطػػػػػاىر العمػ ُ
بجػػػػػػػده أنبيػػػػػػػػاس ا

قػػػػػػػد ختمػػػػػػػػوا

(ٗ )

لى فف يقوؿ:
مػػػػف معشػػػػر حػػػػبّيـ ديػػػػف وبغجػػػػيـ
(ٔ)
(ٕ)

أمالي المرتجى:جٔٗ٘ ،

الديوافٕٔٙ:

(ٖ)ينظر األ اني :جٕٖٜٔٚ-ٖٚٛ ،
(ٗ)الديوافٕٖٓ:
(٘)

الديوافٕٓ٘:

ػػػػػـ
كفػػػػػػر وقػػػػػػربيـ منجػػػػػػى ومعتصػ ُ

٘)

S

و ذ القص يد وعاطف ،ا الصاد ة ومو ف ا الحماهي الذا ي ت في ف لـ ،ي ؼ الشاعر

،يه ا و ا(ٔ).
الصنعة ف و لـ يرد ال ّ

ؿ الويػػت ف فنػ لقػػي الحهػػيف وػػف ع ػػي وػػف فوػػي

ومػػف موا ف ػ الدالػػة في ػػا ع ػػى حوّ ػ
طالا م،وح ا لى اليوفةف فقاؿ ل الحهيف ما و ار ؾس فقاؿ :يا وف رهوؿ ار فنفس الناس

معؾف وفيدي ـ ع يؾففقاؿ :ويحؾ معي و ر مف ي،و ـ يدعونني ويناشػدوني ارف ف مػا ،ػؿ
الحهيف اؿ الفرزدؽ منشدا:

إذ أنػػػػػتـ لػػػػػـ تثػػػػػ روا البػػػػػف خيػػػػػركـ

فػػػالقوا السػػػػبلح وا زلػػػوا بالمغػػػػازؿ

(ٕ )

ػويعة وػف عقػاؿ وػف محمػد وػف

فعمػ فعػيف وػف
وال يه،وعد رثا الفرزدؽ ل حهػيف(ع) ّ
هفياف وف محاشف ال،ميميف الذا عقر الحمؿ الذا يانت ع ي فـ الم منيف عائشةف وياف
ػػد وعث ػ اإلمػػاـ ع ػػي(ع) لػػى الوصػػر وعػػد و عػػة الحمػػؿ فق  ،ػػو ف و ػػو اوػػف عػػـ األ ػػرع وػػف

حاوس واوف عـ صعصعة وف ناحية و و في عداد الصحاوة يما ورد(ٖ).
د ػ مصادر ثقافتو:

انو ر ال غويوف والنحا ف وفصحاا المعاني وع ما الوبلقة وطريقػة الفػرزدؽ فػي نظػـ

الشعر و،وليف ف وحظي شعر والعناية وال،محيصف وفصو مف المولوؼ فف ي رج لنا النحا

وفصحاا ال غة فويا،ا في ا ،عقيد وقموض وم الفة ل قياس النحوا(ٗ).

ولع ّؿ حهاس الشاعر ف ن وريث الحا ية في ف ائ ا و ق ا العروي األصيؿ وويان ا
حع يونؼ فف يعود لما يقوؿ في ذو وينقح .
فما عف ثقاف ،اإلهبلميةف ف،،

مف ػبلؿ فلفاظػ ومعانيػ وصػور ف فػإف ػو فوػد

وحد في حفظ ل قرآف اليريـ يما مر
،وثر والقرآف ف ذا ال يه،غرا ع ي ف و د يّد نفه
ّ
آنفا .وا ف ياف ػد حفظػ يػامبل فـ ال ف ػو ع ػى األ ػؿ ػد ثقػؼ نفهػ ثقافػة رآنيػة م،مهػيا

وذلؾ ووصية اإلماـ ع ي ف وياف يح س في ح قة الحهف الوصرا يه،مف لي وي،ػوثر ومػا

(ٔ)

ينظر:أدباس العربٖٖٛ:

(ٖ)

ينظر :الوافي بالوفيات :جٕٔٚ ،ٜ

(ٕ)األ اني:جٕٖٔٛٗ ،
(ٗ)

ينظر :الموشحٔٛٙ-ٔ٘ٙ:

T

يقوؿ(ٔ).
ٖ ػ مكانة الفرزدؽ الشعرية:
الفرزدؽ شاعر فحؿ لوال شعر ل اع ث ث ال غة(ٕ) ،وحها ما يقوؿ يونس وف حويػاف

وييفي ػ

ػػوؿ الحػػاحظ(:وا ف فحووػػت فف ،ػػروا مػػف صػػار القصػػائد شػػع ار لػػـ يهػػمف ومث ػ

،ر شاع ار ط يحمف ال،حويد في القصار
فال،مس ذلؾ في صار صائد الفرزدؽف فانؾ لـ َ
والطواؿ قير )(ٖ).
و اؿ صم حرير الشاعر(:نوعة الشعر الفرزدؽ)(ٗ) .وف

ع ى نفه واأل طؿ.

فف الحطيئػة الشػػاعر ف ّ ػ ؿ الفػػرزدؽ ع ػػى نفهػ وقيػػر مػػف الشػػع ار
ورو اوػػف هػػبلـ ّ
عندما همع ينشد مدح  ،في هعيد وف العاصف فقاؿ الحطيئ ة (:ذا وار و الشعر ال ما

،ع ؿ و منذ اليوـ في ا األمير)(٘).
في

و يػؿ ل مف ػؿ ال ػوي(:الفرزدؽ اشػعر فـ حريػرسف ػاؿ :الفػرزدؽ ألنػ
وي ،يف ومدح وي ،يف وفحهف في ذلؾ)(.)ٙو و ول :

عجبػػػػت لعجػػػػؿ إذ تيػػػػاجي عبيػػػػدىا

ػاؿ وي،ػا حػػا

كمػػػػػػػػػا آؿ يربػػػػػػػػػوع ىجػػػػػػػػػوا آؿ دارـ

وف ػ ه ػ يماف وػػف عوػػد الم ػػؾ ع ػػى حريػػرف وعػػدا وػػف الر ػػا ع العػػام ي ووويا ،ػ ال،ػػي
يف ،ر و ا ومن ا ول (:الوافر)
ولػػػػػػو رفػػػػػػع السػػػػػػحاب إليػػػػػػو قومػػػػػػا

عمونػػػا فػػػي السػػػماس إلػػػى السػػػحاب

() ٚ

فقاؿ ه يماف (:ال ،نطقوا فوار ما ،رؾ ليـ مقاال)(.)ٛ

(ٔ)

ينظر:العقد الفريد:جٜٔٚ ،ٙ

(ٖ)

الحيواف :جٖ ٜٛ،

(ٕ)

ينظر ، :البياف والتبييف:جٔ ٖٕٔ ،و األ اني:ج ٕٖٜٔ٘ ،

(ٗ)

طبقػػات فحػػوؿ الشػػعراس :جٔ ،ٕٜٜ-ٙ٘ ،النبعػػة جمعيػػا النبع:شػػجر ينبػػت فػػي قمػػة الجبػػؿ تتخػػذ منػػو أعػواده

القسي ،أراد جرير أف فجؿ شعر الفرزدؽ عمى الشعر كقوس النبع في فجميا عمى سائر القسي.

(٘)

طبقات فحوؿ الشعراس :جٔ ،ٖٕٕ-ٖٕٔ ،األ اني :جٕٖٕٖٔ-ٖٕٕ ،

()ٚ

الديوافٕٔٗ:

()ٙ

األ اني:جٕٕٔٛٗ ،

()ٛ

األ اني :ج ٕٖٕٔٚ ،

U

ويػػاف الموػػرد (ت٘ ٕٛػػ) يف ػ ع ػػى حريػػرف ويقػػوؿ(:الفرزدؽ يػػو،ي والويػػت وف ي ػ

وحرير يو،ي وال ويت واوف عم )(ٔ).

و اؿ فوو الفرج ):والفرزدؽ مقدـ ع ى الشع ار اإلهبلمييف ػو وحريػر واأل طػؿ ومح ػ
في الشعر ايوػر مػف فف ينوػ ع يػ وقػوؿ فو يػدؿ ع ػى ميانػ ووصػؼفالف ال ػاص والعػاـ
يعرفانػ ػ ػ وااله ػ ػػـفويعرفاف ،قدمػ ػ ػ و ػ ػػال ور الش ػ ػػائف ع م ػ ػػا يه ػ ػػ،غني وػ ػ ػ ع ػ ػػف اإلطال ػ ػػة ف ػ ػػي

الوصؼ)(ٕ).و اؿ ا حمد وف عويد ار وف عمار(:ياف الفػرزدؽ و ػو فحػؿ شػع ار اإلهػبلـ
يو،ي واإلحالة وينظـ في شعر ف حف يبلـ)(ٖ)ف

وياف فوو عمرو وف العبل يشوّ الفرزدؽ مف شع ار الحا ية وز ير(ٗ).

(ٔ)

أف شعره متساوي القيمة والصيا ة الفنية.
الموشح،ٜٕٔ:يقصد ّ
األ اني :جٕٖٜٔٗ-ٖٜٖ ،

(ٗ)

ينظر الشعر والشعراس:جٔٗٚٙ ،

(ٕ)
(ٖ)

الموشحٔٙ٘ -ٔٙٗ:

V

انفظم األول
األنفاظ انقرآَيح يف شعر انفرزدق

3ـ الم

يحوت الذأ يق اللبوهللق .

7ـ ادلفو الذأ يق ّ شلأ الفأزهللق.

W

يدخم:
،عػ ّػد المفػػرد ال غويػػة فهػػاس ن،ػػاج يػ ّؿ عمػػؿ فدوػػيف ف ػػي مػػاد األ دا ال،ػػي ي،ػػولؼ من ػػا
والعمؿ األدوي ي،يوف مف وحدات ونا ي األلفاظ ،ن،ظـ في صياقات  ،و ا معاني ا(ٔ).
ّف لد ارهػػة ،ػػوثير الق ػرآف الي ػريـ فػػي شػػعر شػػاعر مػػا ،،ط ػػا د ارهػػة فلفاظ ػ فػػي شػػعر
دراهة لغوية ف فالقصيد ي عمؿ فني ،،ولؼ مف محموعة مف فلفاظ ال غة؛ ال،ي ،عد ماد

الشاعر األهاهية في عم ية الونػا الفنػي اإلوػداعي الػذا ي،مثػؿ فػي شػعر الشػاعرف وال،ػي

،مثؿ عصػار مينونػات الشػاعر الثقافيػة وهػعي الحػاد الهػ،غبلؿ طا ػات المفػرد اإليحائيػة
وما ،حوي مف معاف ودالالت معحميةف ف بل عف ال،عمػؽ فػي دالالت المفػرد المحازيػةف

وما ،ف ي لي مف دالل شعرية(ٕ).

فال فظة فػي الشػعر ،وػث شػعاعات انفعاليػة شػعورية وطا ػة ،عويريػة فصػول ا معحميػةف

والشاعر ليي ييوف موػدعا ع يػ فف ي حهػف و ػف ال فظػة فػي ميان ػا المناهػا فػي ،عويػر

الش ػػعراف وع ػػد فف ي ػػمن ا دالالت حدي ػػد ح ،ػػى ،ص ػػو ش ػػعريةف وع ػػد فف ،عط ػػي معني ػػيف

معحم ييف؛ ذا،يف ومحازا يريد ا لشاعر وي،ط و الهػياؽ العػاـ ل ،ػؾ القصػيد ح،ػى يصػؿ
لى ا

ريفف ف ،دا المفرد  ،ؾ الوظيفة الشعرية ال،ي و عت ل ا.

ألف الداللة في الشعر
ّف طا ة المفرد دا ؿ النص الشعرا فيور مف فا نص آ ر؛ ّ
فو المعن ػ ػػى ال ػ ػػذ ني ل ػ ػػيس وال ػ ػػرور نف ػ ػػس دالل ػ ػػة الي م ػ ػػة ع ػ ػػى وف ػ ػػؽ النظ ػ ػػاـ النح ػ ػػوا

والمعحمي(ٖ).

فاأللفاظ ي الرييز األهاهية واألولػىف ف ػبل عػف يون ػا وهػي ة النقػؿ وال،وصػيؿ فػي

ال غػػة و،،ط ػػا م ػػف الش ػػاعر لمام ػػا وال غػػة و واع ػػد ا و ػ ػواص اه ػػ،عمال ا و،ع ػػدد طرائق ػػا

وفهػػاليو ا ح،ػػى ،وػػدو فػػي در ،ػ ع ػػى  ،يّ ػ ر األلفػػاظ وان،قائ ػػا و،رييو ػػا لينقػػؿ ،حرو ،ػ فػػي
فحهف صور (ٗ).
وو ذا اال ،يار ي،و ؼ الحز األيور مف فوداع الشاعر وموا و و،فو ف الف الي مات
(ٔ)

ينظر :لغة الشعر العربي الحديثٙٗ:

(ٖ)

ينظر :مقالة في المغة الشعريةٕٗ:

(ٕ)

ينظر :لغة الشعر عند الفرزدؽٖٕٔ:

(ٗ)

ينظر :عجوية الموسيقى في النص الشعرئٕ٘:

X

ي طريؽ الداللة األوؿ في الشعر(ٔ) ّ .ف النص األدوي ٌّ
(يؿ م،يامؿ مف فحػ از ال يميػف
فص ا ال وما يم،از و يؿ حز في ذا ،مف قير بلؿ والقواعد العامػة فو ػروج ع ػى

األصوؿ)(ٕ).

ول ػ ذلؾ فولػػى النقػػاد والوبلقيػػوف األلفػػاظ عنايػػة اصػػة و وصػػف ا ف ػػـ عناصػػر ال،عويػػر
ألف المع ػػاني موح ػػود ف ػػي
الش ػػعرا .و ػػد فول ػػى الح ػػاحظ األلف ػػاظ و ػػدم ا ع ػػى المع ػػاني؛ ّ
صدور الناسف و ي فية مينونة وا نما يحيي  ،ؾ المعاني ذير ـ ل ا وف وار ـ عن ا(ٖ).
فالحاحظ ينظر لى األلفاظ و ي ف ي الق وا ووصف ا ويون ا زينة المعاني ومعار ػ ا

ال،ي و ا ،زداف(ٗ).

ّف المعنى الواحد د ي،اح أليثر مف شاعر واحدف وليػف المزيػة لمػف يحهػف الصػياقة
وا ،يار ال فظ لي،فرد وذلؾ مف ا ريفف فالمعاني روما ،يوف مش،رية ويف الشع ار والدليؿ
ع ػػى ذل ػػؾ فن ػػـ و ػػعوا لؤللف ػػاظ ص ػػفات عدي ػػد وا ،ص ػػروا ف ػػي المع ػػاني ع ػػى فص ػػول ا

ف صو ا (وحود ال فظ وصفائ ف وحهػن ونقائػ ف ويثػر طبلو،ػ ومائػ ف مػف صػحة الهػوؾ
وال،رييا وال و مف النظـ وال،وليؼ وليس يط ا مف المعنى ال فف ييوف صواوا)(٘).

وا ّف األويػػات الشػػعرية ال ،صػػنف واألفيػػارف وػػؿ نصػػنع ا والي مػػاتف لػػذا ،يػػوف األلفػػاظ
مػدار اليػبلـ .و،ع،مػد األلفػػاظ فػي صػح ،ا ال غويػة مػػف صػحة اهػ،عمال ا فػي األدا القػػديـ
عنػػد فريػػؽ مػػف الوبلقي ػػيف ف لػػذا ،هػػ،مد ال فظ ػػة فصػػاح ،ا مػػف طريق ػػة اهػػ،عمال ا فػػي ػػذا

( )ٙ
فف العمػؿ ال يػن ض ال و مػا معػاف
األدا .وال يعني ذا اليبلـ فف ن مؿ المعنى؛ ذلػؾ ّ
والمعنى والمون ى فو الداؿ والمدلوؿ يما اؿ هوهير(.)ٚ

فع ػى الشػاعر ػ وعػد وصػؼ األلفػاظ ومػا ،قػدـ ػ فف يرعػي اهػ،عمال ا فػبل يهػ،عم ا فػي

األقراض ي ا ع ى الهوا ف وؿ يحػا فف ينظػر فػي مبل م ،ػا لؤلقػراض والمعػاني .يقػوؿ
(ٔ)

التطور الداللى بيف لغة الشعر ولغة القرآفٜٙ:

(ٖ)

البياف والتبييف:جٔٚ٘ ،

(٘)

كتاب الصناعتيفٙٗ:

()ٚ

ينظر :ـ.فٗٔ:

(ٕ)

ينظر :النثر األندلسي في عصر الطوائؼ والمرابطيفٕ٘ٛ:

(ٗ)

ينظر :جرس األلفاظ ودالالتيا في البحث العممي عند العرب٘ٙ:

()ٙ

ينظر :بنية المغة الشعريةٗٔ:

Y

القا ػ ػػي الحرح ػ ػػاني(:فبل يي ػ ػػوف قزل ػ ػػؾ ياف ،ػ ػػارؾف وال م ػ ػػديحؾ يوعي ػ ػػدؾف وال ح ػ ػػا ؾ

ياهػ،وطائؾف وال زلػؾ ومنزلػة حػدؾف وال ،عري ػؾ مثػؿ ،صػريحؾف وػؿ ،ر،ػا يػبل ومر،و،ػ

و،وفي حق ف ف ،طؼ ذا ،غزلتف و،ف ـ ذا اف ،رتف و،صرؼ ل مدي ،صرؼ موا ع )(ٔ).
ّف ال،طػػور الػػذا يصػػيا المح،مػػف يػػنعيس ع ػػى وا ػػف الحيػػا وووعاد ػػا ي ػػا .و ػػد يػػاف
ظ ور اإلهبلـ ونزوؿ القرآف في عصر و غت فيػ ال غػة العرويػة ذرو ،ػا  -مػف االزد ػار
وال،طورف وع ى الرقـ مف ذلؾ فإ ّف نزوؿ الق رآف ياف معحػز فذ ػت العػرا حميعػا؛ ألن ػـ
وحدوا في (ويانا رائعا وفصاحة و يغةف ومف نا فالقرآف اليريـ فعظـ ي،اا فدوي ػ ذا حاز

ال،عوير ػ عرف ،العروية في حميف حوانو ا مف عصرنا القديـ ح،ى و ،نػا الحا ػر)(ٕ) .لقػد
،ػػوثر العػػرا عامػػة والع مػػا

ومواد

اصػػة وػػالقرآف الي ػريـ وفهػػاليو الوبلقيػػة؛ ألن ػ حػػا ووفيػػار

يثير مف فنماط حيا ،ـ ومع،قدا ،ـ ال،ي ال ،،ناها مع (ٖ).
ا
حديد قيّرت

فنػػزوؿ القػرآف ذف يػػاف ثػػور قيّػ رت حوانػػا يثيػػر مػػف حيػػا العػػراف ومػػف ذلػػؾ لغػػ ،ـف
فف الق ػرآف الي ػريـ يشػػ،مؿ ع ػػى مفػػردات ذات دالالت
و ػػد الحػػظ ع مػػا ال غػػة والمفهػػروف ّ
حديػػد  ، ،ػػؼ عػػف  ،ػػؾ ال،ػػي عرفػػت و ػػا وػػؿ اإلهػػبلـف ف ،مييػػز وػػيف الػػدالل،يفف ػػاؿ اوػػف
فارس(:فالوح في ذا ذا هئؿ اإلنهاف عن فف يقوؿ :في الصبل اهماف لغوا وشرعيف

ويذير ما يان ت العرا ،عرف ثـ حا اإلهبلـ و )(ٗ).

ذف نػػاؾ فلفػػاظ موحػػود وػػؿ اإلهػػبلـ وػػدالالت ومعػػاف معين ػ ف ووعػػد ظ ػػور اإلهػػبلـ

،غيّػرت دالال ،ػػاف م،حولػة عػػف المعنػػى القػػديـ الػػذا اشػػ ،رت وػ وشػػيؿ يبلئػػـ روح العصػػر
الحديد مف  ،ؾ األلفاظ مثبل (:الصبل ف الصوـف الوحيف وفهما ار الحهنى وقير ا(٘).
و ناؾ فلفاظ حا و ا القرآف اليػريـ ولػـ ،يػف معروفػة مػف وػؿ مثؿ(االهػبلـف االيمػافف

النفاؽف الغيوةف وقير ا) وزاد ع ى وعض األلفاظ المولوفة شروطاف و د يّد فلفاظا ف ر .

والفػػرزدؽ مػػف شػػع ار العرويػػة اليوػػارف ومػػف ال ػ ذيف يمنحػػوف فلفػػاظ ـ المعػػاني القريوػػة
(ٔ)

الوساطة بيف المتنبي وخصومو :جٔ ٕٗٓ،

(ٕ)

أثر القرآف في األدب العربيٖ:

(ٗ)

الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف العرب في كبلمياٛٔ:

(ٖ)ينظر :التطور والتجديد في الشعر األمويٗٔ:
(٘)

ينظر :الزينة في الكممات العربية :جٔ ٔٗٙ،

Z

لئلف ػػاـف ف ػػو يحػػرص ع ػػى اال  ،ػراا مػػف الو ػػوحف و ػػد ي،حػػاوز حػػد اإلف ػػاـ ليثوػػت ذا ،ػ

ال اصة ف،ميؿ فلفاظ لى ال،عقيد والغراوة .و ذ األلفاظ يثير في الػديوافف و،و ػ وحهػا
وؿ عمر فروخ نحو فروعيف فلفا(ٔ) ؛ لذلؾ يؿ (:لوال شعر الفرزدؽ ل اع ث ث ال غة)(ٕ).
و د وردت في ديواف الفرزدؽ فلفاظ ومعاف وصػور

هيو،ي ،ويان ا في ذا الفصؿ و ي:

(ٔ)
(ٕ)

بنظر :تاريخ األدب العربي:جٔ ٙ٘ٔ،
األ اني ، ٕٕٗ:األعبلـٜٙ-ٜٔ:

ػعت في ػا ل،ػوثير القػرآف اليػريـ

AA

3ـ املظطهااخ انقرآَيح انعثاديح:
العواد في ال غة الطاعة مف ال

وعف ومن طريؽ معود ذا ياف مػذلبل ويثػر الػوط ف

وفبلف عاود و ال ا ف لرو المه،ه ـ المنقاد ألمر ار ،عالى(ٔ)ف ومن

ول تعالى:إياؾ

تعالى:إياؾ نعبد.)ٕ(
ّف المف وـ اإلهبلمي ل عواد واهف حدا ويشمؿ ي ّؿ عمػؿ يقػوـ وػ اإلنهػافف ذا ا ،ػرف
ونيّ ػة القروػػى ر ،عػػالىف و،وقػػى األولويػػة ل ،ػػؾ الفػػروض ال،ػػي مػػا ػػاـ اإلهػػبلـ ال و ػػاف فقػػد
وردت ف ػػي ي ،ػػاا ار ،ع ػػالى مص ػػط حات عوادي ػػة من ػػا :الص ػػبل والص ػػوـ والح ػػج والزي ػػا

وقير ػػا مػػف المصػػط حاتف و ػػد ،،وػػف الفػػرزدؽ  ،ػػؾ األلفػػاظ فو المصػػط حات وفورد ػػا فػػي
ديوان وزيف و ا شعر ف لغايات فنية في فق ا األحياف ،،صؿ ورقوة الشاعر وإهواغ يوػة

األلفاظ القرآنية ع ى شعر ليزداد و ا ار وهموا.

وه ػػييوف ،ر،ي ػػا المص ػػط حات ف ػػي ػػذ الفق ػػر ع ػػى وف ػػؽ ف مي ػػة يػ ػ ّؿ من ػػا وفولوي،ػ ػ
يا ،ي:
أ – الصبلة :
فص ػ ا فػػي ال غػػة الػػدعا واالهػػ،غفارف والصػػبل مػػف ار ،عػػالى الرحمػػةف و يػػؿ فص ػ ا

ال،عظػ ػ ػػيـ ف لمػ ػ ػػا في ػ ػ ػػا مػ ػ ػػف ،عظػ ػ ػػيـ الػ ػ ػػرا ،عػ ػ ػػالىف والصػ ػ ػػبل المفرو ػ ػ ػػة ػ ػ ػػي العوػ ػ ػػاد

الم صوصة(ٖ).

والص ػػبل م ػػف الفػ ػرائض العوادي ػػة ال ،ػػي وردت ف ػػي الشػ ػرائف اله ػػما وية األ ػػر ف ولين ػػا

ا  ،فػػت فػػي الصػػور مػػف ش ػريعة لػػى ف ػػر (ٗ)ف و ػػد ا  ،ف ػت عمػػا حػػا و ػػا الق ػرآف الي ػريـ

و االعداد والموا يت(٘)ف ونظ ار أل مي ،ا ورد عف الرهوؿ(ص) ول في الصبل (:فإف و ت

(ٔ)

ينظر :لساف العرب :مادة(عبد)

(ٖ)

ينظر:لساف العرب :مادة(صبل)

(٘)

ينظر :الصاحبي في فقو وسنف العرب في كبلميا .ٗٙ-ٗ٘:

(ٕ)

الفاتحة.ٗ:

(ٗ)

ينظر:مفردات ألفاظ القرآف في ريب الحديثٕٛٚ:

BB

و ت وؿ ما هوا اف واف ردت رد ما هوا ا)(ٔ).

وي،حػػدث الفػػرزدؽ عػػف الصػػبل ومعنا ػػا القرآنػػي فػػي صػػيد مػػدح في ػػا الوليػػد وػػف عوػػد

الم ؾ ثـ اؿ(:الوافر)

فممػػػػػػػػ ا لمصػػػػػػػػػبلة دعػػػػػػػػا المنػػػػػػػػػػادي
ّ

نيجػػػػػت وكنػػػػػت منيػػػػػا فػػػػػي ػػػػػرور

الى أف يقوؿ:

رأونػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػوقيـ ،ولنػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػييـ

صػػػػػػػػبلة الػػػػػػػػرافعيف مػػػػػػػػع المغيػػػػػػػػر

بيتػػػػػػػػػػا

(ٕ )

ورثنػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف خميػػػػػػػػػػؿ ا

يُطيّػػػػػػػػػػػ ب لمصػػػػػػػػػػػبلة ولمطيػػػػػػػػػػػور

ورد الويػػت األوؿ وعػػد فويػػات ،حػػدث في ػػا الفػػرزدؽ عػػف طيػػؼ ام ػ فر ازر ،ػ وفػػي  ،ػػؾ

ال حظات يحيف و ت الصبل فيودا ال،زام وموا يت الصبل ف و ال يوػالي و ،ػؾ المػ فر وػؿ
الص بلَةَ َك ا َن ْت عمَى ا ْل م ْؤ ِم ِن َ ِ
اب ا َم ْوقُوتًا.)ٖ(
ألف َّ :
ويونؼ من ا؛ ّ
يف ك تَ ً
َ
ُ
ف نػػا رمػػز فو ينا يػػة وعػػدـ موػػاال الشػػاعر والمغريػػا ت و ػػد حػػاف و ػػت الصػػبل وار،فػػاع

صػػوت األذافف ويػػوف الشػػاعر يريػػد فف يوعػػد نفهػ – وػػيف يػػدا ال يفػػة – ع ّمػ ا فشػػيف عػػف
مغامرا ،العاطفية(ٗ).
فما األويات األ ر فالفرزدؽ يعاد ،يشير لى موا ؼ ال،عاظـ ح،ى ع ى

فػا ونػي

يقد ـ مدح ل ـ ع ػى ف ػر وقوي ،ػ ف مشػفوع ا وػذلؾ وعػز وي ،ػ و ػذا
فميةف وؿ و يونؼ فف ّ
الحانا يغ ّذ ا في نفه حوّ لنهو فف و نا يشير لػى موػدف الو ارثػةف والو ارثػة نػا معنويػة
و ػػي دم ػػة وي ػػت ار الحػ ػراـ و،طييوػ ػ ف وو ػػذلؾ يط ػػر اإلنه ػػاف نفهػ ػ م ػػف دن ػػس ال ػػذنوا

والمعاصػػي .فػػالفرزدؽ نػػا يف ػػر وون ػ ف ػػذ ػػذا ال شػػرؼ مػػف

يػػؿ ار النوػػي و ػ ار يـ (ع)

يهوغ اش،راي مف ال يفة و دمة ويػت ار الحػراـ .ػاؿ
فو و نا يومئ لى (م ر) ح،ى ّ

(ٔ)

الكافي :جٖ  ، ٕٙٛ ،وسائؿ الشيعة :جٗٔٛٓ ،

(ٕ)

الديوافٖٙٗ-ٖٖٙ:

(ٗ)

ينظر :ترجمة كتاب األ اني لمفرزدؽ.

(ٖ)

النساسٖٔٓ:

CC

يف والْ قَ ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
الس ُجوِد .)ٔ(
الرَّك ِع ُّ
يف َو ُّ
ائ ِم َ
،عالى في طاوة إلو ار يـَ :وطَ ّْي ْر َب ْي ت ي ل مط ائ ف َ َ
ويورد الشاعر لفظة (الصبل ) في ول في مدح يزيد وف عود الم ؾ)الطويؿ)
فكػػػػـ مػػػػف مصػػػػؿ قػػػػد رددت صػػػػبلتو
يديػػػػو بمصػػػػػموب عمػػػػى ساعديػػػػػيما

صػػػ را
لػػػو بعػػػدما قػػػد كػػػاف فػػػي الػػػروـ نُ ّ

ف صػػػػبح قػػػػد صػػػػػمّى حنيفػػػػا وكبػػػػػّرا

(ٕ )

لػػـ ي مػػؿ الشػػع ار اإلشػػاد وح ػػود الهػ طاف و،عظيم ػػا و،ف يم ػػا ف وػػؿ نػػر ذلػػؾ حػػز ا

مػػف فح ػ از القصػػيد ال مدحيػػةف يمػػا فعػػؿ الفػػرزدؽ فػػي الوي،ػػيف الم،قػػدميف ف ػػو ي،حػػدث عػػف

ؾ فهر مف فر ت ع ي النصرانية و و في األهر.
ان،صار ال يفة ع ى الروـ وف ّ

فػػي الويػػت الثػػاني يشػػير لػػى األهػػر الػػذيف يػػانوا يصػ وف وصػػبل النصػػار في ػػعوف

،مثاؿ الهيد المهي ع ى هواعد ـ .

ويهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ الصػػبل و معنا ػػا ال غػػواف و ػػي الرحمػػة مػػف ار ،عػػالىف فيقػػوؿ فػػي

مدح مرواف واون عود الم ؾ والد الوليد(:الطويؿ)
وكانػػػػػا إذا مػػػػػا كػػػػػاف يػػػػػوـ عظيمػػػػػة

حموليف لؤلثقػاؿ فػي األمػر ذي البػزؿ

فصػػػػػمى عمػػػػػى قبرييمػػػػػا ا  ،إنمػػػػػا

(ٖ )

فالصبل مف ار ،عالى ع ى عويد

خبلئقػػػو منيػػػا عمػػػى سػػػنة الرسػػػؿ

ي الرحمة و ـ وال،عطؼ ع ػي ـف و ػذ الرحمػة ال

فا يافف وؿ ع ى مف يانت هير ،هير رهػؿ ار و بلئقػ مهػ،مد مػن ـ ع ػى
،نزؿ ع ى ّ
حد زعـ الفرزدؽ وا ال هير وني فمية معروفة لد الم ،قي.
وفورد الفرزدؽ فلفاظا ف ر ،د ّؿ ع ى معنى الصبل ف فقػد ورد لفػظ الهػحود فػي ديوانػ
ف ولين حيف اه،عمؿ في القرآف اليريـ ورد شار ل صبل فو داللػة ع ي ػا ف ووػذلؾ اي،هػا

سػػػ بّْ ْح وُ َوأ َْد َبػػػ َار
داللػ ػ رآني ػػة حدي ػػد ل ػػـ ،ع ػػد م ػػف و ػػؿف ػػاؿ ار تعاااالىَ :و ِمػػػ ْف المَّ ْيػػػ ِؿ فَ َ
الس ُجوِد.)ٗ(
ُّ
يقوؿ الفرزدؽ في ويت و في معرض حا األزدييف( :الوافر)
(ٔ)

الحجٕٙ:

(ٖ)

ـ.فٖٖٔ:

(ٕ)

الديوافٕٕٙ:

(ٗ)

سورة ؽٗٓ:

DD

ومػػػػػػػػػػػػا

تسػػػػػػػػػػػػجد ازد بصػػػػػػػػػػػػر

ولكػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػجدوف بكػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػار

(ٔ )

فف الهػػحود ال ييػػوف ال ر ولمػػا فمػػر ارف فػػي ػػذا الويػػت ينيػػر الفػػرزدؽ ع ػػى
ذلػػؾ ّ
ِ
سػ ُج ُد َمػا ِفػ ي
الهػػاحديف لغيػػر ار يعوػػد النػػارف فالهػػحود ال ييػػوف ال لػ هػػوحان َ :ولِمَّػو َي ْ
الس م او ِ
ات َو َما ِف ي األ َْر ِ
ض . )ٕ ( 
َّ َ َ
فالشػػا عر يو ػ ذرو حائػ فػػي ػػذا الويػػت ذ ي ػػرج األزد مػػف اإلهػػبلـ معانػػا منػ فػػي

زياد ،وشيف الصور ال،ي رهم ا ل ـ في القصيد ال،ي ورد في ا ذا الويت .

فما الدعا ف و حز مف الصبل وال شوع في يه،وحا نزوؿ الرحمة من هوحان :
(الوافر)
رب
تفػػػػػػػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػػػػػػالببلس عميػػػػػػػػػػػػػػػؾ ّ

إذ ا نػػػػػػػػػػػػػاداه مختشػػػػػػػػػػػػػع أجابػػػػػػػػػػػػػا

(ٖ )

فحيمة الوارا ،ق ي وإنزاؿ الوبل واالم،حاف ع ى عويد ف وحيم ،في ا ،ق ي حاوة

الدعو لو صدرت مف ا ه يـ اشف.

ومن أجزاء الصالة األخرى التشهد  ،وههو وهو ( شأشهد أن ل اله )ل هللاذ وههمة المهح التوحيه الته
( ٗ)
ش ِد َ ه
تنزة الخالق سبحان عن ا ّ شريك .وا الوللَ :
ّ
هللاُ أَ هنه ُ لَ )ِلَه َ )ِله ه َُهو . ووه ور لظها التشهد

ف وو الظرز ق وهو يم ح اإلمام السجا ((الوهيط)
(٘ )

ػػػػػػعـ
تشػػػػي ده
مػػػػا قػػػػاؿ :ال قػػػػطّ ،إال فػػػػي
ّ
لػػػػػػوال التشػػػػػػيد كانػػػػػػت السه نػ ُ
و ػػذ الػ ػ (ال) ال،ػػي يقصػػد ا الفػػرزدؽ يشػػير و ػػا لػػى يػػرـ اإلمػػاـ وه ػ ائ وفنّ ػ ال يػػرد

هائبل ط.

المسجد:
فما المياف الذا ،قاـ في الصبل فوط ؽ ع ي المهحدف ويق،رف ذير المهػحد والصػبل

(ٔ)

الديوافٖٙٔ:

(ٖ)

الديوافٖٗ:

(٘)

الديواف :جٕٕٓٗ،

(ٕ)

النحؿٜٗ:

(ٗ)

آؿ عمرافٔٛ:

EE
( ٔ)
ح و َ ي ْـ ع ن َػد
َم َر َروِّػي و الْ ق ْهػ ط َوفَ يمػ وْا و ػ
فاي،ها وذلؾ دالل ،القرآنية  .اؿ ،عالىْ :ؿ ف َ
يف لَ ِّ
وف .)ٕ(
ي ِّؿ َم ْهح د َو ْ
يف َي َم ا َو َد فَي ْـ َ،ع ود َ
الد َ
اد ع و م ْ ص َ

ّف عمػػار مهػػاحد ار ،عػػالى ػػي مػػف ،قػػو الق ػػوا ومن ػػا ر ػػا ار هػػوحان و،عػػالىف
و ذا المعنى فهوغ الفرزدؽ ع ى مرواف ليد ّؿ ع ى يثر ،عوّ د وطاع ،فيقوؿ(:الطويؿ)
عمػػػػػػ ر ا
بػػػػػػو ّ

المسػػػػػػػاجد وانتيػػػػػػى

عف النػاس شػيطاف النفػاؽ ف قصػرا

(ٖ )

وفورد الفرزدؽ ن قيض المعنى الم،قدـ و و ػدـ مهػاحد ار وػدؿ ،عمير ػاف مهػ،فيدا مػف

قرض ال حا ف فوهو صفات ،نافي مواد

أبمػػػػػػػػل أميػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤمنيف رسػػػػػػػػالة

القرآف اليريـ فقاؿ و و هحيف(:اليامؿ)

فعجػػػػػػػ ؿ ىػػػػػػػداؾ ا  ،نزعػػػػػػػؾ خالػػػػػػػدا
ّ
(ٗ )

وىػد َـ مػف بغػض الصػبلة المسػاجدا
ألمػػػػػ ة
ّ
بنػػػػػى بيعػػػػػة فييػػػػػا الصػػػػػميب ّ
فد ؿ الفرزدؽ م حو ويعة النصار ،وشيعا لصػور ،وونػ يػوغض الصػبل ال،ػي ،ق ّػرا
،نص ر
العود لروّ فق اـ و دـ المياف الذا ،قاـ في فري ة المه ميف حقدا من ف ووذلؾ ي يد ّ
والشاعر صد والويعة نا مياف اص ل نصار .
ب – الصوـ:
و و مف العوادات ال،ي شرع ا القػرآف اليػريـ ،زييػة ل ػنفسف وفمػر و ػا وفيػد اف و ػو ال

يق ّؿ ف مية عف الصبل  .والصػياـ  :فصػ اإلمهػاؾ واليػؼ عػف الفعػؿ .و ػد يػو،ي الصػياـ
ومعنى القياـف فصاـ الن ار ذا اع،دؿ(٘).
فما الصوـ في االصطبلح الشرعي ف و مهاؾ المي ّؼ والنيّ ة مف ال يط األويض لى
ال ػػيط األه ػػود ع ػػف ،ن ػػاوؿ الطع ػػاـ والشػ ػراا وقير ػػا م ػػف المفطػ ػرات( .)ٙفالص ػػياـ ومعن ػػا

الشرعي لـ ييف معروفا في العصر الحا يف وحددت ذ العوػاد وشػ ر واحػد مػف الهػنة

(ٔ)

ينظر :أثر القرآف في األدب العربيٗٔ:

(ٕ)

االعراؼ ٕٜ:

(ٗ)

الديوافٔ٘ٙ:

()ٙ

ينظر:المفردات في ريب القرآفٕٜٖ:

(ٖ)

الديوافٕٖٔ:

(٘)

ينظر:لساف العرب :مادة(صوـ)

FF
( ٔ)
ِ
ِ
ب َعمَى
ب َعمَ ْي ُك ْـ ّْ
ُّيا الَّ ِذ َ
اـ َك َم ا ُك ت َ
آم نُوا ُك ت َ
و ش ر رم اف  .اؿ تعالىَ :ياأَي َ
يف َ
الص َي ُ
وف.)ٕ(
يف ِم ْف قَ ْبمِ ُك ْـ لَ َعمَّ ُك ْـ تَتَّقُ َ
َع مَى الَّ ِذ َ

وفورد الفرزدؽ مصط

الصياـ مق،رنا وعواد ف ر في ول ( :الطويؿ)

وكػػـ نػػذرت مػػػف صػػوـ شػػير وحجػػػة

نسػػػػػػاس تمػػػػػػيـ ا ف أتاىػػػػػػا يزيػػػػػػدىا

(ٖ )

ف ػ ػػي الوي ػ ػػت الم،قػ ػ ػػدـ ورد لف ػ ػػظ الن ػ ػػذر الػ ػ ػػذا ح ػ ػػا ذي ػ ػػر فػ ػ ػػي القػ ػ ػرآف اليػ ػ ػريـ لقول ػ ػ ػ
( ٗ)
وف ِبالنَّػذ ِ
صػ ْو ًم ا)٘(ف والصػوـ نػػا
ت لِ َّ
ْر ف و ولػ تعاالى:إِنّْػي نَػ َذ ْر ُ
تعاالى:يُوفُػ َ
مػر ْح َم ِف َ
واحا؛ ألن صوـ نذر ف اه،وفى شروط  .و ذا داللة ع ى ،ميػف الشػاعر مػف اال ،وػاس
مف ي،اا ار ،عالى و ،مين شعر  .فالشػاعر ف ػذ ػذا ا لمعنػى القرآنػي لي يػد ل فػة نهػا

،ميـ لى يزيدف ومف نا نذرت صػوـ شػ ر وححػةف وحهػا مػا حػا فػي القػرآف اليػريـ مػف

نذر الصوـف ف و م ر ّق ا في مف ار ،عالى ع ى وفؽ النص القرآني المذيور آنفا.
وفورد الفرزدؽ لفظ الصياـ مق،رنا وعوادات ف ر ف في ول (:الطويؿ)
وا ذ أنػػػػتـ مػػػػف لػػػػـ يقػػػػؿ ،أنػػػػا كػػػػافر

تػػػػػػػػرد  ،نيػػػػػػػػارا ،عثػػػػػػػػرة ال يقاليػػػػػػػػا

وفػػػػػػارؽ أـ الػػػػػػرأس منػػػػػػو بجػػػػػػربة

سػػػػػػػػريع لبػػػػػػػػيف المنكبػػػػػػػػيف زياليػػػػػػػػا

وا ف كػػػػاف قػػػػد صػػػػمّى ثمػػػػانيف حجػػػػة

() ٙ

وصػػاـ وأىػػد

البػػدف بيجػػا خبلليػػا

ذيػر الفػػرزدؽ نػا الصػػبل والصػياـ والحػػج وال ػػداف و ػي فلفػػاظ رآنيػ فورد ػػا وحهػػا

ف مي ،ػػا فػػي وي ،ػ الم،قػػدـف فمػػا الو ػدف فقػػد ورد ذير ػػا فػػي ي،ػػاا ار عػػز وحػػؿ فػػي ول ػ
شع ِ
ِ
ائ ِر هللا.)ٚ(
تعالىَ :والْ بُ ْد َف َج َعمْ نَ َ
اىا لَ ُك ْـ م ْف َ َ
ج  -الزكاة والجزية:
(ٔ)

ينظر :التطور الداللي بيف لغة الشعر ولغة القرآفٕٕ:

(ٖ)

الديواف ،ٔٙٗ:ىو يزيد بف عمرو االسيدي الذي واله الحجاج والية ميساف فشكاه أىميا ف مر الحجاج بحبسو

(ٕ)

البقرةٖٔٛ:

بحبسو ثـ أخرجو بعد ذلؾ.

(ٗ)

اإلنسافٚ:

()ٙ

الديواف:جٕ ٖٔٓ ،

(٘)

مريـٕٙ:

()ٚ

الحج(ٖٙ:البدف ىو اليدي في الحج)

GG

الزيا مف الفعؿ(:زيىف يزييف ،زيية)ف ذا فد زيا،ة ماؿ قير ف والزيا  :زيػا المػاؿ
الم عروفةف و ي ما ف رح،ػ مػف مػاؿ ل،ط ػر وػ (ٔ) .ػاؿ تعاالى :خُػ ْذ مِػ ْف أَمْػ َوالِ ِي ْـ صَػ َد قَ ًة
( ٕ) .
تُطَ ّْي ُر ُى ْـ َوتَُزّْك ي ِي ْـ ِب َيا
فالقرآف اليريـ فرض ع ى الماؿ زيػا ف وذلػؾ وػإ راج اإلنهػاف مػف حػؽ ار ،عػالى لػى
( ٖ) ف
الر ِ
ِ
الص بلَةَ َوآتُوا َّ
يف.)ٗ(
الفق ار
يموا َّ
الزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم عَ َّ
اك ِع َ
اؿ تعالىَ :وأَق ُ
أما الجزية :فحمع ا حز وحزا .وحزية الذمي من ف و ي ما ي ذ مف ف ؿ الذمة(٘).

الذمة(٘)  .و ي ريوة ،حز عف حماية المه ميف ل ـ فالحزية وذلؾ مصط رآني حديد
حديد نا،ج عف ظروؼ الدعو اإلهبلميةف اؿ ،عالىَ :ح تَّػى يُ ْعطُػوا ا ْل ِج ْزيَػ َة عَػ ْف يَػ ٍد َوىُػ ْـ
وف.)ٙ(
صا ِ ُر َ
َ
و د اه،عمؿ الفرزدؽ مصط حي(:الزيا والحزية ) في حائ الطرماح ائبل(:الطويؿ)
يػػػػػؤد ي زكاتػػػػػػو
يبػػػػػؽ إال مػػػػػف
فمػػػػػـ
ّ
َ

إلينػػػػػا ومعػػػػػػط جزيػػػػػة حػػػػػيف حمػػػػػت

() ٚ

اه،ثمر الشاعر ػذيف المصػط حيف فػي معػرض حائػ لقوي ػة الطرمػاح (طيػئ)  .ذ

حعؿ ذ القوي ة  ،دا الزيا لقوم ف وؿ وفنيى مف ذلؾ فن ـ يدفعوف الحزيةف ويػون ـ مػف
ف ؿ الذمة وليهوا ومه ميف .و ذا وا

في ول ا ،ي:

يومػػػػػػػػا وصػػػػػػػػمّت

ولػػػػػػػػػوال حػػػػػػػػػذار أف تقتػػػػػػػػػؿ طيػػػػػػػػػ

لمػػػػػػػػا سػػػػػػػػجدت

نصػػػػػػػار وأنبػػػػػػػاط يػػػػػػػؤدوف جزيػػػػػػػة

سػػػػراعا بيػػػػا جمػػػػزا إذا ىػػػػي أىمػػػػت

() ٛ

أرا د الفػػػرزدؽ استصػػػغار شػػػ ف قبيمػػػة الطرمػػػاح فجعميػػػـ مػػػف أىػػػؿ الذمػػػة بػػػدفعيـ
الجزية،ر ـ اف الزكاة والجزية في اإلسبلـ ليست إشعارا باإلذالؿ لآلخريف وا نمػا إلسػياـ
(ٔ)

ينظر :لساف العرب :مادة(زكى)

(ٖ)

ينظر :المفردات في ريب القرآفٕٕٔ :

(ٕ)

التوبةٖٔٓ:

(ٗ)

البقرةٖٗ:

()ٙ

التوبةٕٜ:

()ٛ

الديوافٖٔٔ :

(٘)

ينظر :لساف العرب :مادة(جز )

()ٚ

الديوافٖٕٔ :

HH

أبناس المجتمع جميعا.

د – الجياد :
الح د والح د :يعني الطا ة والمشقة و يؿ الغايةف وحا د العدو محا د وح ادا :ا،
َ
وحا ػد فػػي هػويؿ ارف والح ػػاد :ػو الموالغػػة واهػػ،فراغ الوهػف فػػي الحػرا فو ال هػػاف ومػػا

فطاؽ مف شي (ٔ).

ّف الح ػػاد ػػو عقػػد ل ػػي وػػيف العوػػد ورو ػ يػػر ص في ػ المه ػ ـ نفه ػ ومال ػ ويػػؿ مػػا
يه،طاع الح اد و في هويؿ الحؽف وح از ذلؾ األحر العظيـف و الفوز ور ا ار ،عالى
والفوز والحنةف ػاؿ تعالى :إ ِنَّ ّ
ّللا ا ْش ت ر ى مِن ْالم ُْؤ ِم نٌِن أ نفُس هُ ْم و أ ْم و الهُم بِأ نَّ ل هُ مُ الج َّن ة
ٌل ّ
آن
ج ِ
ٌُق اتِل ُون فًِ س بِ ِ
ّللاِ ف ٌ ْق ُت ل ُاون و ٌُ ْق ت ل ُاون و عْا داً ع ل ٌْا ِه ح قّاا ً فِاً التَّا ْو ر ا ِة و اإلِن ِ
ٌال و ْال قُارْ ِ
وم نْ أ ْوف ى بِع ْه ِد ِ مِن ّ
ّللاِ ف اسْ ت ْبشِ ُر و ْا بِب ٌْ ِع ُك ُم الَّذِي ب اٌ عْ ُت م بِ ِه و ذ لِك هُو ْال ف ْو ُز ْال ع ظِ ٌ ُم .)ٕ(
. )ٕ ( 
فالح ػاد ينوػػف مػف ػػو العقيػػد واإليمػاف ال ارهػػخ والموػاد

الحقػػة ال،ػػي حػا و ػػا الرهػػوؿ

محمػػد (ص) ف فػػالم مف يهػػ،ميت فػػي الق،ػػاؿ ط وػػا لر ػػا ار ع ػز وحػػؿ وفػػو از وحن ،ػ ف و ػػو
يه ،يف وحيا ،ما داـ ي،ع ؽ وومؿ فق ى مف الدنيا وما في ا مف حناف ونعيـ الد.

و،ح ّت صور الح اد في الشعر العروي و،غ غ ت في فذ اف الشع ار ف ومن ـ الفرزدؽف

فنحد ي ّم ف فويا ،الشعرية مف وـ الح ادف فيقوؿ مادحا عود الم ؾ وف مرواف(:الوهيط)
مجاىػػػػػػػػػد لعػػػػػػػػػداة ا

 ،محتسػػػػػػػػػب

يريد الشاعر فف يهو ع ػى ال يفػة

جيػػػػػادىـ بجػػػػػراب ،يػػػػػر تػػػػػذبيب

(ٖ )

ػروا مػف ال،مهػؾ والػديف وال،قػو وا عػبل ي مػة

ار ،عالى ونشر الديف اإلهبلميف فحعؿ الح اد وهي  ،لػى ذلػؾف وليػف ينوغػي المبلحظػة
وال،و ّي د ممف يحا د ـ عود الم ؾ في ال قصيد ف فقد ييونوف مف الثػائريف ع ػى الظ ػـ الػذا
(ٔ)

ينظر :لساف العرب:مادة(جيد)

(ٖ)

الديوافٔٔٚ :

(ٕ)

التوبةٔٔٔ:

II

ػؽ مػػف ال يفػػة فػػي األح ػواؿ
لحق ػػـ ف ف ػػـ ع ػػى حػػؽ فػػي ثػػور ،ـ .ليػػف الفػػرزدؽ حعػػؿ الحػ ّ
ي اف وروما يانت قاية الشاعر الزلفى عند ال يفة فمنا مف شر لما عرؼ مف وطش .
ويقوؿ في معرض مدح الححاج(:الطويؿ)
ػػػرد ليػػػػـ سػػػػيؼ الجيػػػػاد ،ف نّمػػػػا
فجػ ْ

نصػػرت بتفػػويض إلػػى ذي الفواجػػؿ

(ٔ )

(ٔ )
اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
وممفس .فننا
في الويت الهاوؽ دعو الح اد واه،ن اضالفالومـف وليف الدعو د مف

نع ـ فف هياهة الححاج معروف والوطش وااله،وداد واله طة ح،ػى فف الفػرزدؽ فػي فويػات
ف ر مف الديواف حا ووصؼ ظ مػ ل نػاسف وليننػا ن مػ فثػ ار ح مػيبل لقػوؿ الفػرزدؽ فػي
الشػػطر الثػػاني مػػف الويػػت ( نصػػرت و،فػ ويض لػػى ذا الفوا ػػؿ ) فمػػف فويػػؿ فمػػر لػػى ار
ص ْرُك ْـ المَّوُ فَبلَ َ الِب لَ ُك ْـ.)ٕ(
يفا ار فمر ف و ذا يذيرنا وا ية ،عالى:إِ ْف َي ْن ُ
ىػ – الحج :
و القصدف وحح يحح ححا  :صد ف وحج لينا فبلف فا دـ(ٖ).
والحج مف العوادات فو مع،قدات العرا ال،ي ،رحف فصول ا لى النوي وػ ار يـ  .ليػف
حرفو ا وف ػافوا لي ػا يثيػراف و ػد شػ ّذ و ا اإلهػبلـ مػف اإل ػافات الحا يػة
العرا الوثنييف ّ
وحع ا ،وحيدية(ٗ).
وفصػػوحت داللػػة الحػػج وعػػد اإلهػػبلـ ػػي صػػد ال،وح ػ لػػى ويػػت ار الح ػراـ فػػي ميػػة

الميرمػػة فػػي فيػػاـ محػػدد ف والحػػج فري ػػة ع ػػى المه ػ ـ المهػػ،طيف ماديػػا ووػػدنيا مػػر فػػي
العم ػػرف ول ػػذا ا  ،ف ػػت دالل ػػة مص ػػط

الح ػػج ف ػػي اإله ػػبلـ عنػ ػ ف ػػي العص ػػر الح ػػا ي

( ٘)

ال ػػ،بلؼ الغايػػات والمقاصػػد  .ونحػػد فػػي ي،ػػاا ار ،عػػالى هػػور يام ػػة واهػػـ الحػػج يقػػوؿ
جػ ِ
تعااالىَ :وأ َّْذ ْف ِف ػ ي النَّ ػ ِ
يف ِم ػ ْف ُك ػ ّْؿ فَ ػج
اس ِب ػ الْ َح ّْج َي ػ ْتُ َ
ام ٍر َي ػ ِْت َ
وؾ ِر َجػ االً َو َعمَ ػى ُك ػ ّْؿ َ
َع ِم ي ٍ
ؽ . )ٙ ( 
(ٔ)

ـ.فٖٔٛ :

(ٕ)

آؿ عمرافٔٙٓ:

(ٗ)

ينظر :رسالة التوحيد في الشعر العربئٕٔ:

()ٙ

الحج.ٕٚ:

(ٖ)

ينظر:لساف العرب :مادة (حج).

(٘)

ينظر:التطور الداللي بيف لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآف الكريـٕٖٔ – ٕٖٓ:

JJ

وف ورد الفرزدؽ لفظة الحج في ديوان قير مر في مثؿ ول (:الطويؿ)
ػػػػائي لمػػػػػف حػػػػػج حمّػػػػػت
سػػػ لت حجػػػيج المسػػػمميف فمػػػـ أجػػػد
ذبيحػػػػػة طػ ّ
ف ػػاؼ الشػػاعر لفػػظ الححػػيج لػػى المه ػ مي ف لػػيمعف فػػي حػػا صػػوم ف ذ ف مػػف
()1

يهوؿ عف ال دا ـ الححيجف و ال فدر والذوائ ال،ي  ،يؿف ليف الػفرزدؽ ف رح ـ مف

يوه ف دائر ا ،ام لطي و ،ؾ الش اد .
ديف اإلهبلـ وش اد الححيج الذيف هول ـف ف و ّ

لقد ذير العواس وف مرداس لفظ الححيج م اطوا يس وف شيوة الهػ ميف وعػد هػماع

ير،حز عند عقد ح ؼ الف وؿ ف يقوؿ الشاعر:
سػػػػاقي الحجػػػػيج وىػػػػذا ياسػػػػر فمػػػػج

2ـ األنفاظ انقرآَيح يف شعر انفرزدق:
(ٔ)
(ٕ)

الديوافٖٕٔ :
ديواف العباس بف مرداس السمميٚٙ – ٚ٘:

والمجػػػػد يػػػػورث أخماسػػػػا وأسداسػػػػا

(ٕ )

KK

أ ػ ألفاظ التيذيب النفسي:
ػ الجاىمية :ػي لفظػة مػو وذ مػف الفعػؿ ح ػؿف والح ػؿ معنػا نقػيض الع ػـ(ٔ) .يقػوؿ
ال ارقػػا  :الح ػػؿ ع ػػى ثبلثػػة ف ػػراف األوؿ :

ػػو الػػنفس مػػف الع ػػـ ف الثػػاني :اع،ق ػػاد

الشي و بلؼ ما و ع ي ف الثالث :فعؿ الشي و بلؼ ما حق فف يفعؿ
فمػػا فػػي االصػػطبلح فقػػد اصػػط

( ٕ) .

الم ر ػػوف ع ػػى فف لفػػظ الحا يػػة ػػد ييػػوف اهػػما

ل حػاؿف ومعنا ػػا الصػػفات المرذولػػة ال،ػي يا نػػت ع ي ػػا األمػػة وػؿ اإلهػػبلـ مػػف الح ػػؿ وػػار
اى مِيَّػ ِ
وره ػ ػ وش ػ ػرائف الػ ػػديف والمفػ ػػا ر واألنهػ ػػاا واليوػ ػػر .ػ ػػاؿ تعاااااالى :أَفَح ْكػػػػػ ـ الْج ِ
ػػػػة
ُ َ َ
وف .)ٖ(
َي ْب ُغ َ
ونحد الفرزدؽ ين ؿ مف مفردات القرآف اليريـ ف فقد فورد ذ ال فظة في حائ حري ارف

يقوؿ(:اليامؿ)

فػػػػي حومػػػػة مػػػػرت أبػػػػاؾ بحورىػػػػا

فػػػػػػػي الجاىميػػػػػػػة كػػػػػػػاف واإلسػػػػػػػبلـ

(ٗ )

فإشار الشاعر نا شار زمنية ووصؼ الحا ية زمنػا هػوؽ محػي اإلهػبلـف وفراد فف

وـ حرير هوا حال ـ في الحا ية ووعد اإلهبلـ ثـ يذير ومف ا ر وم وق و ،ـ ع ى وـ

حرير.

ػ الغيبة:
مف االق،ياا واق،اا الرحؿ صاحو اق،ياواف ذا و ف في و ػو فف يػ،ي ـ

ػؼ نهػاف

مه،ور وهو ف فو وما يغم لو همع وا ف ياف في ف فإ ف ياف صد ا ف و قيوة(٘).

ويذير الفرزدؽ لفظ الغيوة احيا عمػرو وػف عفػ ار ال ػوي الػذا حػا وػيف يػدا عوػد

(ٔ)

ينظر:لساف العرب:مادة(جيؿ)

(ٖ)

المائدة٘ٓ:

(ٕ)

المفرداتٔٓٓ:

(ٗ)

الديواف :جٕ ٕٜٖ ،

(٘)

ينظر:لساف العرب :مادة يب

LL

ار وف مه ـ الوا ي

( ٔ)

،

ائبل(:الطويؿ)

فػػػػػ ّف امػػػػػرأً يغتػػػػػابني لػػػػػـ أطػػػػػ لػػػػػو

حريمػػػػػا ،وال تنيػػػػػاه عنػػػػػي أقاربػػػػػو

(ٕ )

ورقػػـ اهػػ،عماؿ الفػػرزدؽ الفعػػؿ يغ،ػػاا الػػذا ورد فػػي القػرآف اليػريـ ف لمػػف ييػػف العػػدا

والوغض ل شاعرف لين لـ يدفف وال،ي ي فحهفف وؿ ،وعد ووف ال ،ن ا ف ارو عن ح از
ج ا . )ٖ ( 
ج ُك ْـ َب ْع ً
لفع ف و د ورد الفعؿ يغ،اا في ول تعالىَ :والَ َي ْغ تَ ْب َب ْع ُ
ػ الفسوؽ:
و العصػياف وال،ػرؾ ألمػر ار عػز وحػؿ والميػؿ عػف الحػاد يمػا فعػؿ و ػيس ذ فهػؽ

عف فمر رو ف والفهوؽ و ال روج عف الديف و د ييوف ومعنى فحر(ٗ).

والفهؽ لفظة هبلمية ورد ذير ا في القرآف يقوؿ الػرازا (تٕٕٖ ػػ)(:و ذ الي مػة لػـ

يهػػمع ا فػػي شػػي مػػف فشػػعار الحا يػػة وال فحػػاديث ـف نمػػا ،ي مػػت و ػ العػػرا وعػػد نػػزوؿ

القرآف)(٘).

فالفاهؽ و مػف ف هػ ـ فوال ثػـ ػرج وعػد ذلػؾ عػف اإلهػبلـ وفحيامػ ف و ػو قيػر اليػافر
الذا لـ يه ـ فوػداف والفاهػؽ فيثػر شػو ا والمنػافؽف وػدليؿ ولػ تعاالى :إِ َّف ا ْل م نَػ ِ
يف ىُػ ْـ
اف ِق َ
ُ
ا ْل فَ ِ
وف.)ٙ(
اس قُ َ
ا ،وس الفرزدؽ ذ ال فظة مف القرآف اليريـ و ّم ن ا شعر يقوؿ فػي حائػ نعػيـ وػف
صفواف(:الطويؿ)
مػػػػف يبمػػػػل الخنزيػػػػر عنػػػػي رسالػػػػػػة
(ٔ)

أتى الفرزدؽ عبد ا

نعػػػيـ بػػػف صػػػفواف ،خميػػػع بنػػػي سػػػعد

بف مسمـ الباىمي وعنده عمرو بف عفراس – راوية الفرزدؽ وقد كػاف ىجػاه جريػر لروايتػو

لروايتو لمفرزدؽ – فمدحو ف مر لو بثبلث مائة درىـ وكاف عمرو بف عفراس الجبي صديقا لعمرو بػف مسػمـ فبلمػو
وقاؿ :أتعطي الفرزدؽ ثبلثمائة درىـ وانما كاف يكفيو أف تعطيػو عشػريف درىمػا فبمػل ذلػؾ الفػرزدؽ فقػاؿ قصػيدتو،

خزانة األدب :ج٘  ،ص ٖٕ٘.

(ٕ)

الديوافٗ٘ :

(ٖ)

الحجراتٕٔ:

(٘)

الزينةٜٔٛ:

(ٗ)

()ٙ

ينظر:لساف العرب:مادة(فسؽ)

التوبةٙٚ:

MM
(ٔ )

وال أنػػت إذ لػػـ تقػ َػر بالفاسػػؽ الجمػػد
فمػػػػػا أنػػػػػت بالقػػػػػاري فترجػػػػػى قراتػػػػػو
يشػػير الشػػاعر نػػا لػػى ،ميػػف ص ػ ة اليػػرـ مػػف نفه ػ ف وفو ػ ذلػػؾ فف مػػف ال ييػػرـ

ػػيف ييػػوف فاهػػقاف فا يون ػ ػػرج مػػف الػػديف ولػػـ ي،وػػف ،عاليم ػ وا رشػػادا ،القرآنيػػة؛ أل ّف
اإل هبلـ ييور ص ة اليرـ ويحث ع ي ا.
ووردت ذ ال فظة في ا وصيغة الحمف وومعنا ا القرآني يقوؿ الشاعر(:الطويؿ)
سػػػػػ اؽ حػػػػػيف لقيػػػػػتيـ
لقػػػػػد عمػػػػػـ الف ّ

يزيػػػػػػد و حػػػػػػواؾ البػػػػػػرود اليمانيػػػػػػا

(ٕ )

ػ اللغو:

ال غػػو وال غػػا :ػػو الهػػقط وممػػا ال يع،ػػد و ػ مػػف اليػػبلـ وقيػػر مػػا ال يحصػػؿ من ػ ع ػػى

فائد وال نففف وال غو وال غا وال غوا ما ياف مف اليبلـ قير مقصود ع ي (ٖ).

و ػػاؿ الطورهػػي فػػي ،فهير (:وفصػػؿ ال غػػو ػػو الفعػػؿ الػػذا ال فائػػد في ػ ف ول ػػذا يقػػاؿ

ل ي مة ال،ي ال ،فيد لغو)

( ٗ) .

ذف يه،عمؿ ال غو فيما ال يع،د و مف اليبلـ ف ومن ال غو في األ يمافف فا ما ال عقػد

ع ي ف وذلؾ ما يحرا وصبل ل يبلـ و را مف العاد .

و ػ ػػد ا ،ػ ػػوس الفػ ػػرزدؽ ػ ػػذا ال فػ ػػظ مػ ػػف ي،ػ ػػاا ار الي ػ ػريـف فيقػ ػػوؿ فػ ػػي ،ػ ػػؿ ،يوػ ػػة وػ ػػف

مه ـ(:الطويؿ)

ولسػػػػػػػػت بم خػػػػػػػػػوذ بمغػػػػػػػػػو تقولػػػػػػػػو

تعمػػػػػػ د عاقػػػػػػدات العػػػػػػزائـ
إذا لػػػػػػـ ّ

(٘ )

اخػ ُذ ُك ـ المَّ ػوُ ِب ػ المَّ ْغ ِو ِف ػ ي أ َْي م ِ
ػػذا الويػػت يحػػايي ،مامػػا ول ػ تعااالى :الَ ي َؤ ِ
ان ُك ْـ َولَ ِك ػ ْف
ُ
ْ
َػ
ي َؤ ِ
اف.)ٙ(
اخ ُذ ُك ْـ ِب َما َع قَّ ْد تُ ْـ األ َْي َم َ
ُ
(ٔ)

الديوافٖٔٛ :

(ٕ)

ـ.فٖٕٓ:

(ٗ)

مجمع البياف:جٖٔ ،ٙ

()ٙ

المائدةٜٛ:

(ٖ)

(٘)

ينظر:لساف العرب:مادة(لغا)

الديوافٕٖ٘:

NN

ب – ألفاظ عقائد اإلسبلـ:
فنزؿ ار ،عالى شريع ،الهمحة ع ى النوي محمد) ص) فيانت منا ار ،ه،دؿ وفيئ ا يؿ
الشرائف الهماوية؛ ألن ػا ميم ػة وم،ممػ ل شػرائف األ ػر ف و ػي ليػؿ العػالميف مػف األولػيف
يف.)ٔ(
س مْ نَ َ
اؾ إِالَّ َر ْح َم ًة لِمْ َع الَ ِم َ
وا ريفف اؿ تعالىَ :و َم ا أ َْر َ
ف ذ الشريعة و،عاليم ا الرحيمة ،ه،قطا الحميف ف،ػرفع ـ لػدرحات ال،يامػؿ وػبل يػ ار ف
ػػاؿ تعاااالى :الَ إِ ْكػػػ َراهَ ِفػػػ ي الػػػد ِ
ّْيف . )ٕ(ذف فالعقي ػػد ف ػػي اإله ػػبلـ يقص ػػد و ػػا الص ػػفات
واألعمػػاؿ ال ،ػػي ،ع ػ ّػد دلي ػػؿ اإليمػػاف الوثي ػػؽ ووح ػػود ارف ووم ػػا فنػػزؿ ع ػػى رهػ ػ م ػػف ي ،ػػا
هماوية ،حمؿ ،عاليـ ال ديف الحنيؼف فالعقيد و ذا المف وـ اصػطبلح دينػي حديػد؛ ألنػ لػـ
يه،عمؿ في الحا ية و ذا المعنى(ٖ).

وع ى ذا ييوف اإليماف و ،عالى مػف لػوازـ العقيػد اإلهػبلميةف وافػراد والعووديػة مػف

لوازـ اإليماف الصحي  .والفرزدؽ رويا ذ الشريعة ومػف الم،ػوثريف ووفيػار القػرآف اليػريـ
وموادئ القيمة وفلفاظ العقيد شغ ت حي از مف ديوان ف ومف  ،ؾ األلفاظ ي-:
ػ اإلسبلـ:
ّف معنى اإلهبلـ و االنقياد ف و يؿ اإليماف والق ا واإلهبلـ وال هاف(ٗ) .فاإلهبلـ و
ش ر و النوي محمد (ص) .وهمي اإلهػبلـ؛ أل ّف المهػ ـ يهػ ـ فمػر وينقػاد
و الديف الذا و ّ

لى رو ف ويه،ه ـ لحيم ،عالىف وؿ ّف اإلهبلـ و اهـ لحميف الشرائف ال،ي فنزلت ع ػى
( ٘)
ّْيف ِع نْػ َد المَّػ ِو ِ
اإل سْػ بلَ ُـ
رهؿ ار وؿ ا،ـ الرهؿ ويظ ر ذلػؾ فػي ولػ ،عػالى:إِ َّف الػد َ
ِ
َّ ِ
ِ
اس ُى ْـ الْ ِع مْ ُـ َب ْغ ًيا َب ْي نَ ُي ْـ.)ٙ(
َو َما ْ
اخ تَمَ َ
ؼ الَّ ِذ َ
يف أُوتُوا الْ ك تَ َ
اب إِال م ْف َب ْع د َم ا َج َ
ومف نا يقوؿ الفرزدؽ في مدح عود الم ؾ وف مرواف(:الوا ر)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

األنبياسٔٚٓ :
البقرةٕ٘ٙ:

ينظر :التطور الداللي.ٛٛ:

ينظر:لساف العرب :مادة(سمـ)

ينظر:المصطمحات اإلسبلميةٔ٘ٛ:
آؿ عمراف.ٜٔ:

OO

اسػػػػػػػػػػػػػػيافا جػػػػػػػػػػػػػػابا

إذا القػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرواف سػػػػػػػػػمّوا

لػػػػػػػػػػػػػػديف ا

ارـ تمنػػػػػػػػعُ اإلسػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػنيـ
صػػػػػػػػو َ
بيف لػقوا بػمكػة ممحػديػيػا

ػػػػػػػػػػف بمػػػػػػػػػػػف أرابػػػػػػػػػػػا
يو ّكػػػػػػػػػػػ ؿ وقعيػ ّ

ومسكػ ف يحسنوف بيا الجرابػػا

فمػـ يتركػف مػف احػد يصػمي

وراس مػكػػذب اال أنػػابػػػا

إلػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػبلـ أو القػػػػػػػػى ذميمػػػػػػػػا

بػػػػػػػػو ركػػػػػػػػف المنيػػػػػػػػة والحسػػػػػػػػابا

(ٔ )

يقػػوؿ الفػػرزدؽ ّف هػػيوؼ ونػػي مػػرواف هػ ّ رت ل دمػػة ديػػف اإلهػػبلـ الػػذا ػػو ديػػف ار
،عالىف و د اه،عار الفرزدؽ الغ ا ل هيوؼف هيوؼ وني مرواف ل ذود عف اإلهبلـ و ذ
الهيوؼ اطعة ويون ا مه ر وؿ موي ة لي ّؿ الذيف يثيػروف القبل ػؿ ف،حمػي وػذلؾ اإلهػبلـ
مػػف شػػر ـ و ػػذا ع ػػى حػػد زعػػـ الشػػاعر  .فمػػا الويػػت األ يػػر ف ػػي دعػػو مػػف الشػػاعر لػػى
اإلهػػبلـ وعػػد فف شػػذو ،ـ  ،ػػؾ الهػػيوؼ وفالّ هػػييوف حهػػاو ـ وعػػد مػػو ،ـ عهػػي ار ال يطػػاؽ؛

ألن ـ لـ ي،مهيوا وعرو اإلهبلـف ال مف ،اا ورحف لى يمة اإلهبلـ.
وفي ويت آ ر يقوؿ الشاعر م منا المعنى نفه ( :الطويؿ)
ىمّػػػػـ إلػػػػى اإلسػػػػبلـ والعػػػػدؿ عنػػػػدنا

فقد مػات عػف أرض العػراؽ خباليػا

(ٕ )

فالشػػاعر يػػدعو النػػاس لػػى اإلهػػبلـ وعػػد مػػوت الححػػاجف ويػػوف حيػػا الححػػاج (ٕفو)عػػدت
خباليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
الناس عف اإل هبلـف ذ ال عدؿ في ػا؛ فالعػدؿ واإلهػبلـ عػادا مػف حديػد وعػد مو،ػ ومحػي
ال يفة ه يماف وف عود الم ؾ.ثـ اه،عمؿ الشاعر لفظة اإلهػبلـ فػي مػدح آؿ المع ػى مػف

حدود المنذر وف الحارود(ٖ)ف اؿ(:الطويؿ)

آلؿ المعمّػػػػػػػػػػػػى قبّػػػػػػػػػػػػ ة يبتنونيػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػم نت
إذا سػػػػػػػػمكوىا بػػػػػػػػالمعمّى تجػ ّ
سػػػػبقتـ إلػػػػى اإلسػػػػبلـ حػػػػيف ىػػػػداكـ

ب يػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػراـ رفّعوىػػػػػػػػػػػا بعرعػ ِ
ػػػػػػػػػػر
ربيعػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػرا خػػػػػػػػػائفيف ومعتػػػػػػػػػري
بػػػػو ا

إذ ييػػػػدي لػػػػو كػػػػ ّؿ ُم بصػػػػر

(ٗ )

ّف ف ي ة الهوؽ لى اإلهبلـ مػف المعػاني الهػامية ال،ػي طالمػا اف ،ػر و ػا المهػ موف
(ٔ)

الديواف. ٖٔ :

(ٖ)

المنذر بف الجارود العبدي مف بني عبد القيس :احد الشجعاف االشراؼ خرج مع ابػف االشػعث عمػى الحجػاج

(ٗ)

الديواف ، ٖٖٙ :المعتري :القوي الشديد

(ٕ)

الديواف  :جٕ ،ٔٓٗ ،الخباؿ:الفساد ،لساف العرب مادة (خبؿ)

الحجاج وعبد الممؾ بف مرواف في العراؽ،وحجر وقائعو ،وشيد وقعة دير الحجاج .ينظر :األعبلـ ،جٕ ٘٘،

PP

وع ػ ـ ع ػػى وعػػضف والشػػاعر نػػا يهػػو

ػػذ الف ػػي ة ع ػػى حػػدود المنػػذر لمػػا ل ػػـ مػػف

فواف الفرزدؽ ذلؾ في فويا. ،
الميانة الرفيعة وع و المقاـ يما َ

والهػ ػ ػػوؽ لػ ػ ػػى اإلهػ ػ ػػبلـ مػ ػ ػػف المعػ ػ ػػاني القرآنيػ ػ ػػة ال،ػ ػ ػػي ا ،وه ػ ػ ػ ا الفػ ػ ػػرزدؽ مػ ػ ػػف ول ػ ػ ػ
اف ر ِػ
يف اتَّ َب عُػ ُ ِ
يف َواألَنصَػ ِ
ج َي
تعالىَّ ََ :
ار َوالَّػ ِذ َ
وف ِم ْف ا ْل ُميَػ ا ِج ِر َ
وف األ ََّولُ َ
السا ِب قُ َ
وى ْـ ِب ْح سَػ ٍ َ
َّ ٍ
يف ِف ييَػ ا أَبَػ ًد ا َذ لِػ َؾ
ار َخ الِػ ِد َ
المَّوُ َع ْن ُي ْـ َْ َو َر ُ
جوا َع ْن وُ َوأ َ
َع َّد لَ ُي ْـ َج ن ات تَ ْج ِري تَ ْح تَ َيا األَ ْن َي ُ
ِ
يـ.)ٔ(
الْ فَ ْو ُز الْ َعظ ُ
ّف اإلهػػبلـ يهػػو ع ػػى الفػػرد صػػفة ،ميّ ػز م ػ ف قيػػر مػػف النػػاس فدم ػ ح ػراـ ويرام ،ػ
محفوظة وهمي المه ـ؛ ألن فه ـ فمر رف فياف ل ما ياف .و د وردت لفظػة المهػ ـ فػي

ديواف الشاعر قير مر  .مف ذلؾ ول في صيد

حا و ا و يس يقوؿ( :الطويؿ)

عمػػػى قسػػػـ ال أ شػػػتـ الػػػدىر مسػػػمما

ػػػػػي سػػػػػػوس كػػػػػػبلـ
وال خارجػػػػػػا مػػػػػػف فػ َّ

ترنػػػػػي والشػػػػػعر أصػػػػػبح بينػػػػػػػنا
الػػػػػـ ّ

دروس مػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػبلـ ذات حػػػػػػػػواـ

(ٕ )

ألف اإلهػػبلـ مػػن الحصػػانة ليػػؿ
ينػ ّػز الفػػرزدؽ لهػػان عػػف شػػ،ـ المهػ ميف وفع ار ػ ـ؛ ّ
مه ـ ،ححو عف القوؿ الوذا والواطؿ ليهمو وذلؾ عف يؿ اعوحاج وميؿ.
ػ اإللحاد:
و ػػي م ػػف األلف ػػاظ ال ،ػػي ا  ،ف ػػت دالل ،ػػا ف ػػي العص ػػر اإله ػػبلمي عنػ ػ ف ػػي العص ػػر

الحا يف فقد ياف معنا ا الميؿ مط قا والم ،حد الم حو؛ ألف البلحئ يميؿ لي .
مها د لة اإللحاد في اإلسالم فتعٌي الويل وا ًحورا

عوي ر ول ال واإل واإل وواى(ٖ)،

ُون فِي آيَاتِنَا الَ يَ ْخ فَ ْو َن َعلَيْ نَا.)ٗ(
يه يُلْ ِح ذ َ
اؿ ،عالى:إ ِنَّ ال َّ ِذ َ
و ػػد اهػػ،عمؿ الشػػاعر لفظػػة اإللحػػاد ومػػدلول ا القرآنيف ػػاؿ فػػي صػػيد مػػدح و ػػا عوػػد

الم ؾ وف مرواف(:الوافر)

إذا القػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرواف سػػػػػػػػػمّوا
(ٔ)

التوبةٔٓٓ:

(ٖ)

ينظر :الصحاح :مادة (لحد)

(ٕ)

الديواف:جٕ ، ٕٔٙ ،الحواـ :ىو الميؿ واالعوجاج

(ٗ)

فصمت.ٗٓ :

لػػػػػػػػػػػػػػديف ا

أسػػػػػػػػػػػػػػيافا جػػػػػػػػػػػػػػابا

QQ

صػػػػػػػػوارـ تمنػػػػػػػػع اإلسػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػنيـ
ػػػػػػػػػف لقػػػػػػػػػػوا بمكػػػػػػػػػػة ممحػػػػػػػػػػدييا
بيػ ّ

وقعيػػػػػػػػػػػف بمػػػػػػػػػػػف أرابػػػػػػػػػػػا
يو ّكػػػػػػػػػػػ ؿ
ّ
ومسػػػػػكف يحسػػػػػنوف بيػػػػػا الجػػػػػرابا

(ٔ )

يقوؿ الفرزدؽ ّف هيوؼ وني مرواف – هيوؼ الديف ػ ح ت عػف ميػة الم حػديفف وفػي
ذا شار لى ،اؿ عود ار وف الزوير في مية ويدمغ واإللحاد؛ ألن ا،ؿ وني مرواف.
ػ اإليماف:
و ػػي مػػف األلفػػاظ ال،ػػي  ،ػػص العقيػػد اإلهػػبلمية

واإليماف

د اليفرف وومعنى ال،صديؽ واإلذعافف

( ٕ)

و ػػد وردت فػػي ي،ػػاا ار ،عػػالىف

د ال،يذيا .يقوؿ األصف اني :فصػؿ

اإليمػػاف مػػف األمػػف و ػػو طمونينػػة الػػنفس وزواؿ ال ػػوؼ(ٖ)  .ويقػػوؿ المػ مف لمػػف آمػػف وػػار

ورهول منذ آدـ ح،ى الرهوؿ ال ا،ـ(ص) ف وصدؽ لما فوحى ار لي ـف وال ييوف الم مف

م منا ذا آمف ووعض ما فوحى ار ويفر ووعضف يما يقوؿ ،عالى فػي هػور الوقػر :آمَػ َف
سو ُؿ ِب َما أ ِ
وف كُػ ّّؿ آمَػ َف ِب المَّػ ِو َو َم بلَ ِئ َك تِػ ِو َو ُك تُبِػ ِو َو ُرسُػ مِ ِو الَ
َّ
ُنز َؿ إِلَ ْي ِو ِم ْف َربّْػ ِو َوالْ ُم ْؤ ِم نُػ َ
الر ُ
ِػ
ؽ ب ْي َف أَح ٍد ِم ْف رسمِ ِو وقَالُوا ِ
ير)ٗ(ف وي،ػوج
َ
نُفَ ّْر ُ َ
َ
ُ ُ َ
س م ْع َنا َوأَطَ ْع َنا ُ فْ َرا َن َؾ َربَّنَػا َواِلَيْػ َؾ الْ َمص ُ
الفرزدؽ ذلؾ في شعر راثيا(:الطويؿ)
وكػػػائف أصػػػابت مؤمنػػػا مػػػف مصػػػيبة

عمػػػػى ا

عقباىػػػػا ،ومنػػػػو ثوابيػػػػا

(٘ )

ي،ح ّ ى يماف الشاعر في ،ه يـ فمر ر ،عالى وعد وفػا ولديػ ف ويرحػو مػف ذلػؾ حهػف
ِػ
يب ٌة
العا وة والثواا .و د اه،وحى ذ الفير مف ا ية اليريمة :الَّػ ِذ َ
اب تْ ُي ْـ ُمص َ
يف إِ َذ ا أَصَػ َ
( )ٙ
وف . 
قَالُوا إِنَّا لِمَّ ِو َواِنَّا إِلَ ْي ِو َرا ِج ُع َ
وفػػي مػػورد آ ػػر يقػػوؿ الفػػرزدؽ احيػػا عوػػد ال ػ رحمف وػػف األشػػعث وعػػد فف

ال يفة وعام ع ى العراؽ الححاج وف يوهؼ الثقفي(:الوهيط)

(ٔ)

الديواف ،ٖٔ :في البيت إشارة إلى إرساؿ عبد الممؾ الحجاج إلى مكة لمحاربػة عبػد ا

(ٕ)

ينظر :لساف العرب :مادة (أمف).

(ٗ)

البقرة ،ٕٛ٘ :ينظر قولو مف سورة النساس اآليات.)ٔٗٔ-ٖٔٙ (:

()ٙ

البقرةٔ٘ٙ:

بػف الزبيػر ثػـ اإلشػارة

اإلشارة إلى المعركة التي كانت في مسكف عمى نير الدجيؿ بيف عبد الممؾ ومصعب بف الزبير.

(ٖ)

ينظر:المفردات في ريب القرآفٕ٘ ،ٕٗ :

(٘)

الديواف.ٛٔ:

ػػف ويعػػة

RR

منػػػػػػػافقيف اسػػػػػػػتحمّوا كػػػػػػػ ّؿ فاحشػػػػػػػة
ألػػػػػـ ي ُكػػػػػ ف مػػػػػؤمف فػػػػػييـ فينػػػػػذرىـ

كػػػػانوا عمػػػػى يػػػػر تقػػػػو ا
عػػػػػػػذاب قػػػػػػػوـ أتػػػػػػػوا

أعوانػػػػا

عصػػػػػػػيانا

(ٔ )

فػػي األويػػات الم،قدمػػة ينيػػر الفػػرزدؽ صػػفة اإليمػػاف عػػف ػ ال ويوػػدل ـ وصػػفة النفػػاؽف

وا ّف ػ ال يهػػ،حقوف العػػذاا و ػروح ـ ع ػػى هػ طاف الدولػػة األمويػةف ولػػـ يي،ػػؼ ووصػػف ـ
والنفػاؽف واهػ،حبلل ـ يػ ّؿ فاحشػةف وا نمػا فوعػد ـ عػف اإلهػبلـ ذ لػـ ييػف فػي ـ مػ مف واحػد
ينصح ـ.

ويقوؿ الشاعر في مدح ه يماف وف عود الم ؾ(:الطويؿ)
إلػػػػػى المػػػػػؤمف الفكػػػػػاؾ كػػػػػ ّؿ مقيّػػػػػدٍ

يػػداه وممقػػي الثقػػؿ عػػف كػػ ّؿ ػػارـ

(ٕ )

ّف يماف ال يفة ػ وزعـ الفرزدؽ ػ يظ ر في ان،صار ع ى صوم وؿ وفهر ـف وذلؾ
اإليماف يدفف ه يماف وف عود الم ؾ لى الصف عف فه ار ّ .ف صف ة الصف مف الصفات

ال،ي ي،ح ّى و ا العروي في الحا يةف و د روط الفػرزدؽ ػذ الصػفة وروػاط اإليمػافف و ػي
مف الصفات ال،ي ف ر ا القرآف اليريـ.

وفي ويت آ ر وردت ذ ال فظة وصػيغة الحمػف عنػد الفػرزدؽ فػي صػيد ي حػو في ػا

عود الرحمف اليندا ائبل(:الطويؿ)

يبػػػػػادرؾ الخيػػػػػؿ التػػػػػي مػػػػػف أمامػػػػػو

ليشػػػػػػفي منػػػػػػؾ المػػػػػػؤمنيف ويثػػػػػػ را

(ٖ )

ف ػػي الوي ػػت الم،ق ػػدـ اثو ػػت الف ػػرزدؽ ص ػػفة اإليم ػػاف ل ح ػػيش ال ػػذا ح ػػز لنص ػػر ال ػػديف
اإلهبلميف ويون اه،ح ر ول تعالى :وي ْ ِ
يف.)ٗ(
ور قَ ْوٍـ ُم ْؤ ِم ِن َ
ََ
شؼ ُ
ص ُد َ

ػ الشرؾ:
الشػػرية والشػػرية ومعنػػى م الطػػة الش ػريييف واشػػ،راؾ ا لػػرح يف ومعنػػى ،شػػاريا وشػػارؾ

احد ما ا

رف والحمف شراؾ وشريا ف وفشرؾ وار حعػؿ لػ شػرييا فػي م يػ ف ،عػالى ار

(ٔ)

الديواف:جٕ . ٕٜ٘ ،

(ٖ)

الديوافٕٔ٘:

(ٕ)

الديواف :جٕ ٕٖٙ ،

(ٗ)

التوبةٔٙ:

SS

عف ذلؾ(ٔ).
ِ
ش ِػػر ْؾ ِبالمَّ ِ
ػػو إِ َّف ّْ
ػػيـ
ػػاب َن َّي الَ تُ ْ
و ػػد ورد لفػػظ الشػػرؾ فػػي ول ػ تعااالىَ :ي ُ
ػػـ َعظ ٌ
الش ْػػر َؾ لَظُْم ٌ

(ٕ)

.

ويفهػػر صػػاحا الميػزاف معنػػى ػػذ ال فظػة وقولػ ّ (::ف اإلشػراؾف ػػو فف ي ،ػػذ قيػػر ار شػرييا ر
هوحان في لو ي ،ال فف ي ،ذ قير ار ل ا و،فنى لو ية ار هوحان )(ٖ).
 و ػػد اهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ ػػذ ال فظػػة فػػي وعػػض فويا ،ػ

فيقػػوؿ مادحػػا الحنيػػد وػػف

عو ػػد ال ػػرحمف الم ػػرا(ٗ)  .و ػػد فه ػػو ع يػ ػ م ػػف ص ػػفات المػ ػ منيف و ػػي ص ػػفة

الغ ا ر وليس ل،عصا ما فو قير يقوؿ الشاعر(:الطويؿ)
ومػػػػػػػػا جػػػػػػػػبت

أيػػػػػػػػدي قبيمػػػػػػػػة

عمػػػى مشػػػػرؾ إال الجنيػػػد حسػػػػاميا

(٘ )

ػؽ فػي الػدفاع عػف الحػؽ ونصػر
شوّ الشاعر ممدوح والحهاـ الذا يػذود وػ عػف الح ّ
ار ،عالى في دين ف واف صفة الغ ا مذمومة ال ذا يانت ر فمرقوا في ا.
ويورد الفػرزدؽ ػذ ال فظػة وصػيغة الحمػف ل،ػد ّؿ ع ػى المػواال لغيػر ارف ػاؿ فػي ،ػؿ
،يوة وف مه ـ الوا يف ومادحا في القصيد نفه ا ه يماف وف عود الم ؾ(:الطويؿ)
ػػػػػرؾ قػػػػػػيس فػػػػػػي رؤوس لئيمػػػػػػة
تحػ ّ

ولمػػػػػػػا رأينػػػػػػػا المشػػػػػػػركيف يقػػػػػػػودىـ

أنوفا،وآذانػػػػػػػػػػػػػا لئػػػػػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػػػػػالـ
قتي بػػػػة زحفػػػػا فػػػػي جمػػػػوع الزمػػػػازـ

() ٙ

حعؿ الشاعر ،يوة ومف مع مف الحماعػات مػف المشػرييفف وفػي ػوؿ الشػاعر(زحفا)

شار ل عدد الذا ف

ـ ،يوة فحع ـ مشرييف مث .

ػ القَ َد ر:
القَ ػ َد ر يالقػػدرفوحمع ما حميعػػا ف ػػدارف و يػػؿ :القػ َػد ر االهػػـف والقػػدر المصػػدرف والقػػدر
(ٔ)

ينظر:لساف العرب مادة (شرؾ).

(ٖ)

الميزاف :جٕٗٔ ،ٙ

(ٕ)

لقمافٖٔ :

(ٗ)

الجنيػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػرو بػػػف الحػػػارث المػػػري الدمشػػػقي،امير خراسػػػاف ،واحػػػد الشػػػجعاف االجػػػواد

الممػػػدوحيف ،واله ىشػػػاـ بػػػف عبػػػد الممػػػؾ (سػػػنةٔٔٔ) ،فثبػػػت فػػػي الواليػػػة إلػػػى أف مػػػات فػػػي خراسػػػاف ،وفيػػػات

األعياف:ج ٔ،ٔٔٚينظر :األعبلـ،جٕ ٔٗٓ ،

(٘)
()ٙ

الديواف:جٕ ٕٕٓ ،
الديواف:جٕ ٕٗٓ ،

TT

ػدر .

الق ا الموفؽف يقػاؿ  :ػدر اإللػ يػذا ،قػديراف وا ذا وافػؽ الشػي الشػي َ ػت :حػا
والقدر والقدر و الحيـ والق ا ف و و ما يقدر ار عز وحؿ مف الق ا ويحيـ وػ مػف

األمور(ٔ).

( ٕ)
اف أَمْػ ُر المَّػ ِو قَػ َد ًرا
يقولػ تعالى :إِنَّا أ َ
َنزْل َن اهُ فِػ ي لَ ْيمَػ ِة ا ْل قَػ ْد ِر ففو ولػ تعاالىَ :وكَػ َ
ورا.)ٖ(
َم قْ ُد ً

ول فرزدؽ فويات يذير في ا لفظة القدر من ا(:الطويؿ)
وكنػػت ابػػػف أحػػػذار ولػػو كنػػػت خائفػػػا

لكنػػت مػػف العصػػماس فػػي الطػػود أحػػذرا

ولكػػػػػػػػف أتػػػػػػػػوني أمنػػػػػػػػا ال أخػػػػػػػػافيـ

(ٗ )

نيػػػػارا ،وكػػػػاف ا

ػػػد را
مػػػػا شػػػػاس قػ ّ

فف صفة الحذر ي قير صفة الحػوفف فالحوػاف ال يػومف ع ػى حالػ ولػو
فراد الفرزدؽ ّ
ياف في طود مشيد ف فما اإلنهاف الحذر ف و ع ى الػرقـ مػف حػذر راض وحيػـ ار و ػدر
فبل يورح ميان

اروا .وفي الويت شار لى اإلذعاف وال،ه يـ ألمر ار ،عالى.

ويق ػ ػػوؿ ف ػ ػػي ص ػ ػػيد ح ػ ػػيف و غػ ػ ػ م ػ ػػوت عو ػ ػػد العزي ػ ػػز و ػ ػػف م ػ ػػرواف و ػ ػػف الحي ػ ػػـ وال ػ ػػي

مصر(:الوهيط)

إف ا أل رامػػػػػػػؿ واأليتػػػػػػػاـ قػػػػػػػد يئسػػػػػػػوا
ّ
إف ابػػػف ليمػػػى بػػػ رض النيػػػؿ أدركػػػو
ّ

الخبػػػػػر
وطػػػػػالبي العػػػػػرؼ إذ القػػػػػاىـ
ُ
وىػػػػـ سػػػػراع إلػػػػى معروفػػػػو القػػػػدر

(٘ )

يبشع الشاعر نػا صػور القػدر مػف طػرؼ فػيف ذ فشػار لػى يػ وس األ ارمػؿ واألي،ػاـ

مف نيؿ ف ؿ المرثيف وعد فف فدري القدر ويانوا هراعا لى معروف .
ػ القيامة:

ونعني والقيامة :ما ييوف مف اإلنهاف مف القياـ دفعة واحػد ف فد ػؿ في ػا ال ػا ،نوي ػا

(ٔ)

ينظر:لساف العرب مادة (قدر)

(ٖ)

األحزابٖٛ:

(٘)

ـ.فٖٖٔ:

(ٕ)

القدرٔ :

(ٗ)

الديوافٕٕٔ:

UU

ع ػػى و وع ػػا دفعػػة واحػػد (ٔ) .و ػػد اي،هػػوت ػػذ ال فظػػة مػػدلوال اصػػا فػػي الق ػرآف الي ػريـ؛

ألن ػػا فط ق ػػت ع ػػى الي ػػوـ ال ػػذا يق ػػؼ فيػ ػ ػ ػ ؽ ار و ػػيف يديػ ػ ل حػ ػ از والحه ػػاا(ٕ)ف ػػاؿ
َّ
ِ
ِ
،عالىُ :ك ُّؿ َن فْ ٍ ِ
ام ِة.)ٖ(
س َذ ائ قَ ُة ا ْل َم ْوت َواِنَّ َم ا تُ َوف ْو َف أ ُ
ُج َ
ورُك ْـ َي ْو َـ ا ْل ق َي َ
فالقيامة يوـ يفا األحور ع ى األعماؿف و و يوـ الح از ل وشر ع ى ما دمت فيدي ـ

في الحيا الدنياف و د فنزؿ ار ،عالى هور واهػـ القيامػة وصػفت مػا هيحصػؿ ذلػؾ اليػوـف

و د ذير ار هوحان مصط

القيامة في القرآف اليريـ وووهما م  ،فة مف ذلؾ(:الحا ةف

الصا ةفالقارعةف يوـ الديفف يوـ الحهااف المعاد)(ٗ).
و د اه،عمؿ الفػرزدؽ مصػط

وف وير الفزازا(٘);(اليامؿ)

القيامػة ومعنػا القرآنػي فػي شػعر فقػاؿ حػيف ولػي عمػر

إف القيامػػػػػػػة قػػػػػػػد دنػػػػػػػت أشػػػػػػػراطيا
ّ

حتػػػػػػى أميّػػػػػػ ة عػػػػػػف فػػػػػػزازة تنػػػػػػزع

() ٙ

فف والية عمر وف ويػر ع ػى العػراؽ مػف ف شػراط الهػاعة وال  ،فػي نغمػة
ير الشاعر ّ
االه ،فاؼ والواليف فحا الفرزدؽ و فظ رآ ني و (القيامة) لغاية ،،صؿ و حا الوالي.
ويقػػوؿ راثيػػا محمػػد وػػف يوهػػؼ ومحمػػد وػػف الححػػاج وػػف يوهػػؼف و ػػد ما،ػػا فػػي حمع ػة

واحد ( :الطويؿ)

وقائمػػػػػػػػة ليػػػػػػػػت القيامػػػػػػػػة أرسػػػػػػػػمت

ِ
يجػػػػروا البريػػػػد المقزعػػػػا
عمينػػػػا ولػػػػـ

ػػػػػػػؤج بل
إلينػػػػػػػػا بمختػػػػػػػػوـ عمييػػػػػػػػا مػ ّ

() ٚ

ليبمغناىا ،عػػاش فػػي النػػاس اجػػدعا

ػػد ي،منّ ػى اإلنهػػاف ح ػػوؿ القيامػػة وػػدؿ فف يح ػ ّؿ ع ي ػ فػػي الػػدنيا ح يػػؿ ال طػػا؛ أل ّف
النفس ال ،ح،مؿ فراؽ فحو ،اف ف،ف ؿ الموت ع ى الفراؽ .وليف ف في الموت ذا قاية مػا
(ٔ)

ينظر :المفردات في ريب القرآفٜٙٔ:

(ٕ)

ينظر :أثر القرآف في األدب العربيٖٚ :

(ٗ)

ينظر :التطور الداللي بيف لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآف الكريـٖٖٙ- ٖٕٙ :

(ٖ)

آؿ عمرافٔٛ٘:

(٘)

عمر بف ىبيرة الفزازي أمير مف الدىاة الشجعاف تولى عػدة إمػارات فػي عيػد عمػر بػف عبػد العزيػز ويزيػد بػف

عبد الممؾ مدحو الفرزدؽ وىو في السجف ف ثنى عميو،وسار إلى الشػاـ وطمػب األمػاف مػف ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ

ف منو مسممة ورجى ىشاـ توفي سنة ٓٔٔىػ .ينظر :األعبلـ:ج٘ ٜٙ-ٙٛ،

()ٙ
()ٚ

الديوافٖٗٓ:

ـ.فٖٗٔ :

VV

،ط و النفسس ف ا،مة األمر ،،ع ؽ ومقدم ،ا فييؼ ما يانت ،يوف.
و د فورد الفرزدؽ اهما آ ر ليوـ القيامة و( يوـ الحهاا) و و ممػا ذيػر فػي القػرآف
يف
الي ػريـف فالنػػاس يحاهػػووف فيثػػاووف فو يعػػا ووف ي ػ ّؿ حهػػا عم ػ ف ػػاؿ تعااالى :إِ َّف الَّػػ ِذ َ
ِ
وف ع ْف س ِب ِ ِ
ِ
س ِ
اب .)ٔ(فيقوؿ الشاعر في مدح
اب َ
ش ِد ٌ
يؿ المَّو لَ ُي ْـ َع َذ ٌ
سوا َي ْوَـ ا ْلح َ
يد ِب َما َن ُ
َيجمُّ َ َ َ
مدح مرواف(:الوافر)
فمػػػػػػػـ يتػػػػػػػركف مػػػػػػػف أحػػػػػػػد يصػػػػػػػمّي

وراس مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّذ ب إال أنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

إلػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػبلـ أو القػػػػػػػػى ذميمػػػػػػػػا

بيػػػػػػػػا ركػػػػػػػػف المنيػػػػػػػػة والحسػػػػػػػػابا

()7

ػؽف ف ػي لػـ ،،ػرؾ اليػػذاويف
يصػؼ الشػاعر فهػياؼ ونػي مػرواف وون ػا ق ػاا فػي ط ػا الح ّ
ومف ف ـ ال فرحع ،ـ لحاد الصوااف واال ياف يوـ مني ،وحهاو مذموما.
ػ النفاؽ:
و الد وؿ في اإلهبلـ مف وح وال روج مف وح آ رف ويػذير صػاحا ال هػاف نمػا

همي المن افؽ منافقا؛ ألن نافؽ ياليرووع و و د ول في النافقا ف فيقاؿ د نفؽ و ونافؽف

ول ػ ححػػر آ ػػر اهػػم القاصػػعا ف فػػإذا ط ػػا صػػف ف ػػرج مػػف القصػػعا ف ف ػػو يػػد ؿ فػػي

النافقػا ف فو العيػػس .و يػذا يفعػػؿ المنػػافؽ فػي اإلهػػبلـ يػػد ؿ فيػ ثػػـ ي ػػرج منػ مػػف قيػػر

الوح الذا د ؿ في (ٖ).

والنفاؽ مرح ة ويف اإليماف واليفرف والمنافؽ اهـ حػا وػ اإلهػبلـ لقػوـ فوطنػوا ػبلؼ
ما فظ رو ف واألصؿ فيػ يمػا ،قػدـ مػف نافقػا اليروػوعف فا فن ػـ يظ ػروف اإلهػبلـ وليػن ـ

ي ،نه ػػوف ل يف ػػارف لع ػػدـ ثق ػػ ،ـ و ػػار(ٗ) .ومص ػػط

النف ػػاؽ ورد ف ػػي ديػ ػواف الف ػػرزدؽ ومعن ػػا

القرآني في ول ي حو عود الرحمف وف معدا يرا اليندا(:الطويؿ)
فممػػػػػػا رأ

(ٔ)

أىػػػػػػؿ النفػػػػػػاؽ سػػػػػػبلحيـ

سورة صٕٙ:

(ٕ)

الديوافٖٔ :

(ٗ)

ينظر :الصاحبيٗ٘:

(ٖ)

ينظر:لساف العرب :مادة(نفؽ)

وسػػػػػػػػػيماىـ كػػػػػػػػػانوا نعامػػػػػػػػػا منفػػػػػػػػػرا

WW

كػػػ ّف صػػػفيح الينػػػد فػػػوؽ رؤوسػػػيـ

مصػػػػػػابيح ليػػػػػػؿ ال يبػػػػػػاليف مغفػػػػػػرا

(ٔ )

في الوي،يف صور،اف ،شوي ي،افف فالشاعر شوّ حاؿ المنافقيف الذيف لػـ يهػ،قر اإليمػاف
في ػوو ـ ف ػـ يثو،ػوا فػي الحػرا والنعػاـ المنفػر لحوػن ـ و ،ػاذل ـف و ػذا د فو ػـ حػيف يشػ،د
وطيس الحرا و،،ؤلأل فو ـ الهيوؼ ي،زلزلوف فمػا ييػوف فمػام ـ ال الفػرارف و،حػد ـ وػؿ
ذلؾ فصحاا ي مة و ار ة ويعطوف دروها في الحرا ال مثيؿ ل ا ف ف ال يالحيوانات ال،ي

ال ،حد ما ،دافف و عف نفه ا هو ال را مف العدو.
ويقوؿ الفرزدؽ في حا عود ار وف عمير(:الطويؿ)
تمنيػػػػػت عبػػػػػد ا  ،أصػػػػػحاب نجػػػػػدة
ػػػر مػػػػف جػػػػيش أميػػػػر عممتػػػػو
ومػػػػا فػ ّ

فممػػػػػػ ا لقيػػػػػػت القػػػػػػوـ وليػػػػػػت سػػػػػػابقا
ّ
فيػػػػػدعى طػػػػػواؿ الػػػػػدىر إال منافقػػػػػا

(ٕ )

ّف مر الحػيش ،هػ،دعي الحنيػة والثوػات مػف القائػد ليػزرع فػي ػوا الحنػد الطمونينػة
وف النصػر ح ػيف ـ ويػوف معػري ،ـ معريػة حػؽ لػى قيػر ذلػؾ.
مف بلؿ ف وال وففعال و ّ
ليف الفرزدؽ فػي وي،ػ

ػذا ينعػت م حػو (فميػر الحيش)والنفػاؽ؛ ألنػ ان ػزـ و،ػرؾ حيشػ ف

وو ذا الفت ف وال ففعال ف فما و ال منافؽف وهي حق الذؿ والعار ما وقي الد ر.
ويقوؿ الفرزدؽ مادحا الححاج في فويات ل (:الطويؿ)
إذا حػػػػػػػػارب الحجػػػػػػػػاج أي منػػػػػػػػافؽ

عػػػػػبله بسػػػػػيؼ كمّمػػػػػا ىػػػػػز يقطػػػػػعُ

(ٖ )

حعػػؿ الشػػاعر الححػػاج نػػا محاروػػا ل منػػافقيف وهػػيؼ ػػاطفف وداللػػة ال ،،ناهػػا مػػف

ألف الش ػػاعر حعػػؿ الححػػاج مي ازن ػػا لمعرفػػة المنػػافقيف فم ػػف حارو ػ ي ػػاف
معنا ػػا الحقيقػػي؛ ّ
منافقاف و ذا فمر قير مولوؼ في هير الححاج.
ج  -مف ألفاظ أصوؿ الديف:
 اإلمامة واإلماـ:(ٔ)
(ٕ)

الديوافٕٔ٘:
كاف عبد ا

بف الزبير قد كتب إلى ابنو حمػزة ،وىػو بالبصػرة يػ مره أف يوجػو عبػد ا

بػف عميػر الميثػي لقتػاؿ

النجدية بالبحريف ،فوجيو فانيزـ ،وكاف ابف عمير رأس المحتسبة في الفتنػة ،فمػـ يػزؿ قاعػدا فػي منزلػو ال يركػب

استحياس مف ىزيمتو ،ينظر:ىامش الديواف:جٕ.ٖٔ ،
ً
(ٖ) الديوافٕٜٗ:

XX

وـ يانوا ع ى الصراط المه،قيـ فـ يانوا

اليفف وفـ القوـ

،ـ و
اإلماـ و يؿ مف ف ئ ّ
،قدم ـ .و يؿ معنا ا نوي ـ وشرع ـف والرهوؿ محمد (ص) و ماـ فم ،ف وع ي ـ االئ،مػاـ
وهن ،ال،ي م ى ع ي ا ومف وعد الرهوؿ محمد(ص) ف ف ؿ وي( ،ع)(ٔ).

ِ ِ
يـ َربُّوُ
ورد لفظ اإلماـ في ي،اا ار عد مراتف مف ذلؾ ول ،عالىَ :واِ ْذ ْاب تَمَى إ ْب َراى َ
ات فَػ َتَ َّمي َّف قَػا َؿ إِنّْػ ي ج ِ
ِب َكمِم ٍ
اعمُػ َؾ لِمنَّػ ِ ِ
امػا قَػا َؿ َو ِمػ ْف ُذ ّْري َِّتػ ي قَػا َؿ الَ َي نَػا ُؿ َع ْيػ ِد ي
َ
ُ
اس إ َم ً
َػ
( ٕ)
يف. 
الظَّالِ ِم َ
اهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ لفظػػة اإلمامػػة فػػي شػػعر مػػف ذلػػؾ ول ػ فػػي مػػدح ه ػ يماف وػػف عوػػد

الم ؾ(:الوافر)

ألسػػػػػت ابػػػػػف األئمػػػػػة مػػػػػف قػػػػػريش

وحسػػػػػػػػبؾ فػػػػػػػػارس الغبػػػػػػػػراس خػػػػػػػػاال

إمػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػنيـ لمنػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػييـ

(ٖ )

أقمػػػػػت الميػػػػػؿ ،فاعتػػػػػدؿ اعتػػػػػداال

يشػػير الشػػاعر ن ػػا لػػى بلف ػػة ه ػ يماف و ػػف عوػػد الم ػػؾف و ػػد وظّػ ػؼ معنػػى الح ػػديث

الشريؼ (األئمة مف ريش)(ٗ)ف فحعؿ اإلمامة في وني فمية موالغة من والمدح.
وفي ويت آ ر ورد لفظ (اإلمامة) في مدح ه يماف في ا(:الطويؿ)
وبالمسجداالقصى اإلماـ الػذي اىتػد

بػػػو مػػػف قمػػػوب الممتػػػريف جػػػبلليا

(٘ )

يمدح الشاعر ه يماف وف عود الم ؾ ويصف واإلماـ الػذا وػ ا ،ػدت ػوا الشػا ّي يف
اىتػػػػػػػػػػػػػػػػد اىتػػػػػػػػػػػػػػػػد اىتػػػػػػػػػػػػػػػػد
ألف اإلمامػ ػػة ،عنػ ػػي فف ي،ػ ػػاوف الم ػ ػ ،ـ مام ػ ػ ويطوّ ػ ػؽ
والمر،ػ ػػاويفف و ػ ػػذا المعنػ ػػى رآنػ ػػي؛ ّ
،عاليم  .و د حا الويت ومعنى ف و ذ يانت ال،وعية ل ق وا وؿ األحهاد طواعية.
 الخبلفة والخميفة:ال يفػة مػػف ي ػؼ قيػػر ف ويقػوـ مقامػ ف ويهػد مهػػد ف والحمػف بلئػػؼ ع ػى األصػػؿف

(ٔ)

ينظر :لساف العرب مادة (أمـ)

(ٕ)

البقرةٕٔٗ :

(ٗ)

الكميني:جٖٗٗ-ٖٖٗ ،ٛ

(ٖ)

الديواف:جٕٙٙ ،

(٘)

الديواف:جٕٔٓٔ ،

YY

و فا حمف

يؼف وال بلفة ي اإلمار ف ويقاؿ األئمة

فا ار في فر

( ٔ) .

فو يمػ ػ ػػا يقػ ػ ػػوؿ الراقا(:ال بلفػ ػ ػػة فػ ػ ػػي لغػ ػ ػػة العػ ػ ػػراف النياوػ ػ ػػة عػ ػ ػػف الغيػ ػ ػػر)(ٕ) .ػ ػ ػػاؿ
اؾ َخمِيفَ ًة ِف ي األ َْر ِ
ض . )ٖ ( 
ود إِنَّا َج َع ْم َن َ
او ُ
،عالىَ :ي َ
اد ُ
ّف ذ ال فظة مف األلفاظ الحديد ال،ي ظ رت وعد محي اإلهبلـ وال،ي ل ا فثر فػي
،نظػػيـ الحيػػا الهياهػػية واالح،ماعيػػة والدينيػػةف و ػػد وردت ػػذ ال فظػػة فػػي دي ػواف الفػػرزدؽ

يثي ارف مف ذلؾ ول في مدح الوليد وف يزيد وف عود الم ؾ(:الطويؿ)
ىو المصطفى بعد الصفييف لميد

وفي العػيص مػف أىػؿ الخبلفػة والقػرب

(ٗ )

يوػػال الفػػرزدؽ وم ػدح الوليػػد وونّ ػ ا ،يػػر ل بلفػػةف فاصػػطفا ال يفػػة نػػا ييػػاد ( يٗ)يػػوف
والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
ل يا؛ ألن مصطفى وعد ف وي ل د ف و ذا ال ييوف ال مف ار ،عالى.
ويقوؿ في مدح عود الم ؾ وف مرواف(:الوهيط)
فػػػػػػػػػػػػاألرض

والّىػػػػػػػػػػػػا خميفتػػػػػػػػػػػػو

وصػػػػاحب ا

فييػػػػا يػػػػر مغمػػػػوب

(٘ )

فشار الفرزدؽ في الويت الم،قدـ لى مودف االه ،بلؼف و نا ،يوف بلفة ال يفة ،ولية
،فوي ػػا مػػف ار ،عػػالىف و ػػذا الثنػػا مػػا يرقػػا في ػ ال يفػػة األمػػوا وي،ط ػػف لي ػ ر ػػا

لذا. ،

ويقوؿ مادحا الوليد وف عود الم ؾ ف ي دم ويعة دمشؽ و،حوي ا مهحدا(:الوهيط)
أورثػػػػػػػػػػػػو

بع ممػػػػػو فيػػػػػو ممكػػػػػا ثابػػػػػت الػػػػػدعـِ

أمػػػػػػػػػػػػا الوليػػػػػػػػػػػػد،ف ّف ا

خبلفػػػػة لػػػػـ تكػػػػف صػػػػبا مشػػػػورتيا

أرسػػى قواعػػدىا الػػرحمف ،ذو الػػنعـِ

كانػػػػت لعثمػػػػاف لػػػػـ يظمػػػػـ خبلفتيػػػػا

() ٙ

فانتيػػؾ النػػاس منػػو أعظػػـ الحػػرـِ

() ٙ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ
بلفِػة الوليػد
الحػمف يةف ف ػو يػدعي فف
فشار الفرزدؽ في األويات الم ،قدمة لى فيثر

(ٔ)

ينظر :لساف العرب مادة خمؼ،ونياية المغة البف االثير

(ٕ)

المفردات في ريب القرآف :مادة (خمؼ)

(ٗ)

الديوافٔٔٓ:

()ٙ

ـ.ف :جٕٕٙٛ ،

(ٖ)

سورة صٕٙ:

(٘)

الديوافٔٔٚ:

ZZ

ػي ام،ػػداد ل بلفػة عثمػػاف ال،ػي حع ػػا الشػاعر شػػرعيةف وع ػى الػػرقـ مػف ذلػػؾ فقػد ان ،ػػؾ

الناس حرم ،وق ،ف ويون يريد فف يطمئف ال يفة ووحقي ،في ال بلفة يما يانت لعثمافف

فيبل ما ف ،،ما ال بلفة وبل قصاف و ي مف نعـ ار ع ي ماف و د فثو ،ػا في مػا يمػا يػزعـ

الفرزدؽ.

_ الرسالة والرسؿ:
وع

الرهؿ و القطيػف مػف يػؿ شػي ف والحمػف رهػاؿف و ،ارهػؿ القػوـ :فرهػؿ

ّف مصط
ـ لى وعض(ٔ) ( .والرهالة ي الهفار ال اصة ال،ي ،ه،،وف الحيػـ والق ػا وػالحؽ

وػػالحؽ وػػيف النػػاس ّمػ ا والوقػػا والنعمػػة فو وػػال بلؾ)(ٕ) .و ػػد وردت ػػذ ال فظػػة فػػي القػرآف
ُم ٍة رسو ٌؿ فَِ َذ ا ج اس رسولُي ـ قُ ِ
ج َي َب يْػ نَ ُي ْـ ِبالْ ِق سْػ ِط
اليريـ يثي ار من ا ول تعالىَ :ولِ ُك ّْؿ أ َّ َ ُ
َ َ َ ُ ُْ
وف.)ٖ(
َو ُى ْـ الَ يُ ْ
ظمَ ُم َ
والرهػػوؿ ػػو (الموعػػوث ألدا ويػػاف ػػاص يهػػ،،وف رد ال ػػبلؾ و وولػ الوقػػا والهػػعاد

يمػا ي يػػد ف وػؿ يػػدؿ ع يػ مػػا حيػا ار هػػوحان مػف م اطوػػات الرهػؿ ألمم ػػـ ينػوح و ػػود
وصال وشعيا وقير ـ ع ي ـ الهبلـ)(ٗ).

ل ذا لػـ ييػف معنػى لفػظ الرهػوؿ – ويػذا النوػي – فػي الشػعر الحػا ي يمػا فػي القػرآف

الي ػريـ مػػف ان ػ الش ػ ص الػػذا ي ،ػػار ار ،عػػالى مػػف وم ػ ف لينشػػر رهػػال ،فػػي النػػاس(٘).

ويورد الفرزدؽ لفظ الرهوؿ اصدا و النوي محمد (ص)فيقوؿ(:اليامؿ)
منػػػػػػا الرسػػػػػػوؿ وكػػػػػػؿ أزىػػػػػػر بعػػػػػػده

كالبػػػدر وىػػػو خميفػػػة فػػػي الموكػػػب

() ٙ

يف ػػر الش ػػاعر ف ػػي الوي ػػت يعاد،ػ ػ ونه ػػو ؛ أل ّف وي ،ػ ػ ،م ػػيـ ،نح ػػدر م ػػف م ػػر وي ػػة
الرهوؿ محمد(ص) ف وفي الويت شار لى م مة الرهؿ ومف ي ف ـف ف ػـ يػالنحوـ ال،ػي
(ٔ)

ينظر:لساف العرب :مادة (رسؿ)

(ٕ)

الميزاف:جٖٜٔٛ ،

(ٗ)

الميزاف :جٖ ٜٔٛ،

()ٙ

الديوافٕٔ٘ :

(ٖ)

يونسٗٚ:

(٘)

ينظر :المفردات في ريب القرآف٘ٓ:

AAA

ي ،د و ا مف ف اع طريق ف وفي الشطر الثاني مف الويت يشير الشاعر لى ام،داد  ،ؾ

اليويوة المز ر مف نه ـ ل ،ي درا الهالييف.
ويقوؿ في مدح اإلماـ الهحاد(ع)( :الوهيط)
مشػػػػػػػتقة مػػػػػػػف رسػػػػػػػوؿ ا

نبعتػػػػػػػو

طابػػػػػت مغارسػػػػػو والخػػػػػيـ والشػػػػػيـ

(ٔ )

ّف الرهػػوؿ وآ ل ػ الطيوػػيف نػػور واحػػدف ومػػف شػػحر واحػػد طيوػػة فص ػ ا رهػػوؿ ار
(ص) وفقصان ا الذرية الطيوة مف ولد  .وو ذا فراد الشاعر فف اإلماـ ع ي وف الحهيف وف
ع ي و فرع مف  ،ؾ الشحر الموارية الطيوة المغرس.
– النبوة:
النوػػي ػػو مػػف ينوػػو عػػف ارف و ػػذا ال فػػظ ا ػػذ مػػف النوػػو والنوػػاو و ػػي االر،فػػاع عػػف

األرضف فالنوي يشرؼ ع ى هائر ال ؽ(ٕ).

في م ػػة نو ػػي م ػػف النو ػػو  :فا الرفع ػػةف وه ػػمي النو ػػي نوي ػػاف لرفع ػػة مح ػ ػ ع ػػف ه ػػائر

الناس(ٖ) ف يقوؿ الطواطوائي(:النوو منصا الوعث وال،و ي )(ٗ) .وا ّف حقيقة دعو النوو  :ي
ي صبلح الحيا اإلنهانية األر ية(٘).
ػػاؿ ،عػػالى حيايػػة عػػف النوػػي شػػعيا(ع):إِ ْف أ ُِريػ ُػد إِالَّ ِ
ت َو َم ػ ا
اس ػ تَطَ ْع ُ
صػ بلَ َح َم ػ ا ْ
اإل ْ
ِ ِ
تَو ِف ِ
يب .)ٙ(
يق ي إِالَّ ِبالمَّ ِو َع مَ ْي ِو تَ َو َّك ْم ُ
ت َواِلَ ْي و أُن ُ
ْ
،وج الفرزدؽ شعر و فظ النوو ف فيقوؿ في ريش و،ف ي ا(:الوهيط)
ود ّ

(ٔ)
(ٕ)

مػػػػا حممػػػػت ناقػػػػة مػػػػف سػػػػوقة رجػػػػبل

مثمػػػي،إذا الػػػريح لفتنػػػي عمػػػى الكػػػور

أكػػػػػرـ قومػػػػػا وأوفػػػػػى عنػػػػػد مجػػػػػمعة

لمثقػػػػػؿ مػػػػػ ف دمػػػػػاس القػػػػػوـ مبيػػػػػور

ـ.ف:جٕٕٓٗ ،
ينظر:لساف العرب :مادة (نب )

(ٖ)

ينظر:مفردات ريب القرآف٘:

(٘)

ينظر:ـ،ف:جٖ٘ٔٓٚ ،

(ٗ)

()ٙ

الميزاف :جٖٜٔٛ ،
ىودٛٛ:

BBB

إال قريشػػػػػػػػػػا ،فػػػػػػػػػػ ّف ا
مشوور

فجػػػػػػػػػػميا

مػػػػػػػع النبػػػػػػػوة باإلسػػػػػػػبلـ والخيػػػػػػػر

(ٔ )

الشػػاعر نػػا ونػػي فميػػة فػػي النوػػو ؛ ألن ػػـ مػػف ػريشف ليحهػػد ف ػػر ونفه ػ مػػف

بلؿ األويات الم،قدمة؛ ألن و وم يرما

ذا وحدوا م وفا فقاثو ف مػف الوا ػ فف نوػر

الف ر عند الفرزدؽ و غت فشد ا في ذ األويات فقد رف الف ر ونفه ف ي معرض مدح
وني فمية ومف فن ـ مف ريش.

النوػػو لػػى لفظػة األنويػػا ال،ػػي فورد ػػا الفػػرزدؽ فػػي ديوانػ فػػي معػػرض

ومػػف مصػػط

مدح اإلماـ ع ي وف الحهيف زيف العاوديف (ع)يقوؿ( :الوهيط)
ىػػػذا الػػػذي تعػػػرؼ البطحػػػاس وط تػػػو

والبيػػػػػػػػت يعرفػػػػػػػػو والحػػػػػػػػؿ والحػػػػػػػػرـ

كميػػػػػـ

ىػػػػػذا التقػػػػػي النقػػػػػي الطػػػػػاىر العمػػػػػـ

ىػػػػذا ابػػػػف فاطمػػػػة أف كنػػػػت جاىمػػػػو

(ٕ )

ىػػػػػذا ابػػػػػف خيػػػػػر عبػػػػػاد ا

بجػػػػػػػده أنبيػػػػػػػػاس ا

قػػػػػػػد ختمػػػػػػػػوا

فػػي األويػػات الم،قدمػػة يعػ ّػرؼ الشػػاعر وممدوح ػ اإلمػػاـ الهػػحاد(ص)ف لػػى فف يصػػؿ
لى الويت األ ير الذا في يشير لى ،اـ الره االت الهماوية ورهالة النوي محمد(ص)ف

و ػػو فػػي معػػرض رد ع ػػى ،حا ػػؿ شػػاـ وػػف عوػػد الم ػػؾ لئلمػػاـ زيػػف العاوػػديفف فالشػػاعر
فو

في فويا ،اه،حالة فف ال يعػرؼ ف حػد اوػف حفيػد النوػي ال ػا،ـ(ص) ف ػا،ـ فنويػا ار

وره وؿ وفف

ـ.

وفي ويت آ ر يقوؿ مف ،را( :اليامؿ)
منػػػػػػػػا الخبلئػػػػػػػػؼ والنبػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد

والػػػػػػػػييـ ممػػػػػػػػؾ العبػػػػػػػػاد يصػػػػػػػػير

(ٖ )

وهػ ف مػف دائػر ف ػر
يصرح الشاعر في الويػت الم،قػدـ واهػـ النوػي محمػد (ص)ف و ػد ّ
وقوم فينهو ـ لى النوي محمد (ص) ف والى ال بلئؼ مف وعػد ف مشػي ار وػذلؾ لػى هػياد،

و وم ع ػى هػائر النػاس ح،ػى فف م ي ػـ يػ وؿ لػ ولقومػ ؛ ألن ػـ مػف فشػراؼ العػرا وعػد

محمد(ص).

(ٔ)

الديوافٖ٘ٔ:

(ٖ)

ـ.فٖٕٖ:

(ٕ)

الديواف:جٕٕٖٓ ،

CCC

د  -ألفاظ اإللوىية والربوبية:
ّف ار ،عالى حعؿ لنفه فهما ذات اصة و هوحان ف ول صفات ذير ا في ي،او
عواْ َفمَوُ األَسْػ َم اس ا ْل ُح سْػ َن ى.)ٔ(
عواْ َّ
عواْ المّ َو أو ْ
اليريـ وقول :قُ ِؿ ْ
الر ْح َم َ
ػف أَيّاً َّم ا تَ ْد ُ
اد ُ
اد ُ

س نَ ى .)ٔ(و د وردت فلفاظ اإللو ية والروووية في شعر الفرزدؽ يما يو،ي:
الْ ُح ْ
 -ذو العرش:

العرش :و الويتف وحمع عروشف وعرش الويت هقف  .فالعرا ،عرؼ ما ية العرش

وون ّي ؿ ما و هقؼف وياف يينى عف العزف واله طافف والمم ية(ٕ).

وعػ ػ ػػرش ار معنػ ػ ػػوا ال يع م ػ ػ ػ ف حػ ػ ػػد ع ػ ػ ػػى الحقيقػ ػ ػػةف وػ ػ ػػؿ ػ ػ ػػو شػ ػ ػػار لػ ػ ػػى مم ي ،ػ ػ ػ

ه وحان فوه طان ف وليس لى ،حديد مقر ل ،عالى ار عف ذلؾ ع وا يوي ار(ٖ).

وحػػا ت لفظػػة العػػرش فػػي العصػػر الحػػا ي وػػدالالت معروفػػةف يالم ػػؾ والقػػو والونػػا ف

وهػ ػ ػ ػرير الم ػ ػ ػػؾف وفص ػ ػ ػػوحت ال فظ ػ ػ ػػة رآني ػ ػ ػػة عن ػ ػ ػػدما نه ػ ػ ػػوت ل ػ ػ ػػى ار ،ع ػ ػ ػػالى(ٗ)ف ػ ػ ػػاؿ

الر ْح َم ُف َعمَى الْ َع ْر ِ
اس تَ َو .)٘(
هوحان َّ :
ش ْ

و اؿ الطواطوائي في ،فهير ُ ..(:ذو الْ عَػ ْر ِ
يػد)ٙ(؛ العػرش الم ػؾف وذو العػرش
ش الْ َم ِج ُ
ينايػػة عػػف الم ػػؾ؛ فا ػػو م ػػؾ ل ػ فف ي،صػػرؼ فػػي مم ي ،ػ ييفمػػا ،صػػرؼ ويحيػػـ ومػػا

يشا )(.)ٚ

واه،عمؿ الفرزدؽ مصط

ذا العرش في شعر اصدا و ا الداللة القرآنية و و يمدح

(ٔ)

اإلسراسٔٔٓ:

(ٖ)

ينظر:المفردات في ريب القرآفٖٖٖ- ٖٖٕ:

(٘)

طو٘:

()ٚ

الميزاف:جٖ٘٘ٗ ،

(ٕ)

ينظر:لساف العرب :مادة (عرش)

(ٗ)

ينظر:التطور الدالليٗ٘ٗ -ٖٗ٘:

()ٙ

البروجٔ٘:

DDD

ه يماف وف عود الم ؾ(:الطويؿ)
تخيّػػػػ ر خيػػػػر النػػػػاس لمنػػػػاس رحمػػػػة

سػػػػػم اه باسػػػػػـ نبيّػػػػػػو
وكػػػػػاف الػػػػػذي
ّ
فراد الفػػرزدؽ ووويا ،ػ

وبيتػػػػػػا ،إذا العػػػػػػادي عػػػػػػدت أوائمػػػػػػو
سػػػميماف إ ّف ا

ذا العػػػرش جاعمُػػػو

(ٔ )

ػػذ فف ار صػػاحا الم ػػؾ العظػػيـ والقػػو ف ثوػػت دعػػائـ ال بلفػػة

وحع ػا م يػا لهػ يمافف و ػد فراد مػف ػبلؿ ذلػؾ فف يهػو الشػرعية ع ػى حيمػ مػف ػػبلؿ

اه،ثمار ذ الداللة( :ذو العػرش)ف ال،ػي ،ػدؿ ع ػى الم ػؾ والهػ طافف مشػو ا م ػؾ هػ يماف
ذا وم ؾ النوي ه يماف(ص).

ووردت ػذ ال فظػة والداللػة نفهػ ا عنػػد الشػاعر فػي صػيد يمػػدح و ػا الوليػد وػف عوػػد

الم ؾ ائبل(:الطويؿ)

وكنت المصػفّى مػف قػريش ولػـ يكػف

لوطئػػػػػػؾ فػػػػػػييـ زيػػػػػػل كعػػػػػػب وال نعػػػػػػؿ

أشػػاروا بيػػا فػػي األمػػر يػػرؾ مػػنيـ

(ٕ )

ووالكيػػا ذو العػػرش نحػػبل مػػف النحػػؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ(لٕ)وليػػدف
النحػػوحان و،عػػالى حعػػؿ ال بلفػػة وم ي ػػا
يقػػوؿ الفػػرزدؽ ّف ار ذا فراد شػػيئا يػػافف وان ػ هػ
ع ػػى ال ػرقـ مػػف فف وع ػ ـ فشػػار والم ػػؾ لغيػػرف ليػػف ار المالػػؾ المق،ػػدر فثو ،ػػا حيػػث شػػا ف و ػػد
اهػ ػ ػػ،ثمر الشػ ػ ػػاعر ػ ػ ػػذ ال فظػ ػ ػػة ي مػ ػ ػػا فراد فف يثوػ ػ ػػت فحقيػ ػ ػػة ال بلفػ ػ ػػة والم ػ ػ ػػؾ ألحػ ػ ػػد ال فػ ػ ػػا

األموييف.

 الغفار:الغفػػار مػػف الغفػػرف و ػػو الهػػ،ر وال،غطيػػةفو ي مػػف صػػفات الوػػارا عػػز وحؿففو ػػذ

ال فظة(الغفار) مف صي الموالغةف فا ان يثير الغفرف ف و الغفور الرحيـ والم،حاوز عػف
( ٖ)
اس تَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْـ
ذنوا عواد والها،ر ل ا  .و د وردت ذ ال فظة في ول تعالى:فَقُ ْم ُ
ت ْ
اف َ فَّاراً.)ٗ(
َربَّ ُك ْـ إِنَّوُ َك َ
و ػ ػػد اه ػ ػػ،عمؿ الف ػ ػػرزدؽ لفظ ػ ػػة قف ػ ػػار ف ػ ػػي ص ػ ػػيد يم ػ ػػدح و ػ ػػا ال ػ ػػد و ػ ػػف عو ػ ػػد ار
(ٔ)

الديواف:جٕٛٗ ،

(ٖ)

ينظر :لساف العرب :مادة ( فر)

(ٕ)

الديواف :جٕٖٖٔ،

(ٗ)

نوحٔٓ:

EEE

القهرا(ٔ)(:اليامؿ)
ألقػػػػػػى إلػػػػػػي عمػػػػػػى شػػػػػػقائؽ ىػػػػػػوة

حػػػػػػػػػػػػػببل شػػػػػػػػػػػػػػديدا ،ارة االمػػػػػػػػػػػػػػرار

حػػػػػػببل أخػػػػػػذت بػػػػػػو ،فنجػػػػػػاني بػػػػػػو

(ٕ )

ربػػػػػػػػػي بنعمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدرؾ فػػػػػػػػػار

يشير الفرزدؽ لى حقيقة لطف هػوحان و،عػالى و ػي فف يػدرؾ عوػد وينحيػ و ػو فػي

فح ؾ ظروف ف فيه،درؾ وذلؾ العود ذنو فيه،غفر ف ليحد ار قفا ار رحيما.
ىػ  -ألفاظ أسماس القرآف الكريـ:

القرآف اليريـ و الي،اا المقدس الذا فنزل ار ،عالى ع ى نوي اليريـ محمد(ص)في
لي ة ي فف ؿ ليالي الهنةف وفي ش ر ػو يػر فشػ ر ار ،عػالىف ول قػرآف اليػريـ فهػما

ف ػػر اي،هػػوت مػػدلوالت حديػػد فػػي اإلهػػبلـف و ػػد صػػاغ الشػػع ار وعػػض صػػائد ـ وػػذير

فهما ار لي،او العزيز من ا ما يو،ي:
ػ الفرقاف:

الفر اف ي ّؿ مػا فػرؽ وػيف الحػؽ والواطػؿ ف ػو فر ػاف(ٖ) .و ػد وردت فػي القػرآف اليػريـ
وف
اف َع مَ ػى َع ْب ػ ِد ِه لِ َي ُك ػ َ
هػػور يام ػػة واهػػـ الفر ػػافف ػػاؿ ،عػػالى:تَ َب ػ َار َؾ الَّ ػ ِذ ي نَ ػ َّز َؿ الْ فُ ْرقَ ػ َ
يف نَ ِذ يراً.)ٗ(
لِمْ َع الَ ِم َ
و د ورد في اليافي عمف هوؿ اإلماـ الصادؽ(ع)  :عف القرآف والفر اف ف ما شيئاف فـ

شي واحدس فقال(ع) (:القرآف حم ة الي،ااف والفر اف المحيـ الواحا العمؿ و )(٘).

و ػ ػػد ذي ػ ػػر الف ػ ػػرزدؽ ػ ػػذا ال ف ػ ػػظ ف ػ ػػي ش ػ ػػعر و ػ ػػو يم ػ ػػدح الولي ػ ػػد و ػ ػػف يزي ػ ػػد و ػ ػػف عو ػ ػػد

الم ؾ(:الطويؿ)
(ٔ)

خالد بف عبد ا

القسري:مف بجيمػة أميػر العػراقييف واحػد خطبػاس العػرب واجػوادىـ،ولي مكػة سػنة( )ٜٛلموليػد

بف عبد الممؾ ثـ عزلو سميماف بف عبػد الممػؾ ( )ٜٚثػـ واله ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ البصػرة والكوفػة سػنة (٘ٓٔ)

وتػػػػـ عزلػػػػو سػػػػنة (ٕٓٔ) وتػػػػوفي سػػػػنة ()ٕٔٙمقتػػػػوال .ينظػػػػر :تػػػػاريخ الطبػػػػري ج،ٗٗٓ،ٗٙٗ ،ٕٕٗ، ٙج،ٚ
ٕٕٗ٘ٙ،

(ٕ)

الديوافٖٛٙ:

(ٗ)

الفرقافٔ:

(ٖ)

ينظر :لساف العرب :مادة(فرؽ)

(٘)

الكافي :جٕٖٙٓ ،

FFF

شػػفيت مػػف الػػداس الع ػراؽ كمػػا شػػفت

يػػد ا

بالفرقػػاف مػػف مػػرض القمػػب

(ٔ )

يصػ ػ ػ ػػدف الق ػ ػ ػ ػػا فيمػ ػ ػ ػػرض و ،ػ ػ ػ ػػيف مفا،ح ػ ػ ػ ػ وػ ػ ػ ػػومراض يالحقػ ػ ػ ػػد وال،يوػ ػ ػ ػػر واألنانيػ ػ ػ ػػة

لي ػ ػ ػػف مف ػ ػ ػػا،ي  ،ػ ػ ػػؾ األمػ ػ ػ ػراض وعبلح ػ ػ ػػا آي ػ ػ ػػات مواري ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػرآف اليػ ػ ػ ػريـف و ػ ػ ػػد
ين ػ ػ ػػى الف ػ ػ ػػرزدؽ ع ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػرآف والفر ػ ػ ػػاف؛ ألنػ ػ ػ ػ الفاص ػ ػ ػػؿ و ػ ػ ػػيف الح ػ ػ ػػؽ والواط ػ ػ ػػؿف وف ػ ػ ػػي

الويػػت صػػور ،شػػوي ية ل فػػرزدؽف  ،ػروط عبل ػػة بلفػػة الوليػػد ال،ػػي شػػفت الع ػراؽ مػػف دائ ػ ف

وشػ ػػفا ار ،عػ ػػالى وفر ان ػ ػ مػ ػػرض الق ػ ػػوا .و ػ ػػد ف ػ ػػذ الشػ ػػاعر معنػ ػػى الويػ ػػت مػ ػػف ول ػ ػ
يف إال
يف َوالَ َي ِزيػ ُ
ػػد الظَّػػػالِ ِم َ
،عػػالىَ :ونُ َنػػػ ّْز ُؿ ِمػػػ َف القػػػرآف َمػػػ ا ُىػػػ َو ِشػػػ فَاس َو َر ْح َمػػػ ٌة لّْ ْم ُمػػػ ْؤ ِم ِن َ
( ٕ)
س اراً
َخ َ
ويقوؿ الشاعر في ا(:الوهيط)
يشػػػػػفي ب رماحػػػػػو مػػػػػف كػػػػػ ّؿ مبتػػػػػدع

دينػػػا يحيػػػد عػػػف الفرقػػػاف والسػػػنف

(ٖ )

اهػػ،عمؿ الشػػاعر لفػػظ الق ػرآف نػػا وداللػػة ميز ،ػ مػػف الويػػت الهػػاوؽف فالشػػافي نػػا ػػي

الرماح ال،ي عالحت فولئؾ الذيف يحيدوف عف ديف اإلهبلـ و،عاليم الهمحةف فالدوا

نػا

(مادا) ي الرماح ف وروما يانت ،عني الق،ؿ الذا يشفي صدور المهػ ميفف والمػرض ػو

ال روج عف الفر اف والهنف.
ػ الكتاب:

الي،اا مط ؽف والي،اا يؿ ما ف ثوت ع ى وني آدـ مف فعمػال ـف والي،ػاا لفػظ يط ػؽ

ع ى ال،و ار واإلنحيؿ والزوورف وفي ا ع ى القػرآف اليػريـ المنػزؿ ع ػى النوػي محمػد(ص)ف

وهػػمي الق ػرآف ي،اوػػا؛ ألن ػ فصػػو َع َمػػا معروفػػا لػػد
األ ر ف ويؿ الي،ا وشرت و وومف ينزؿ ع ي (ٗ).

المه ػ ميف وألن ػ ناهػػخ ليػػؿ األديػػاف

و ػػد اهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ ػػذا ال فػػظ فػػي شػػعر وحػػا وػ معرفػػا وػػاأللؼ والػػبلـ و ػػو يمػػدح
(ٔ)

الديوافٔٔٓ:

(ٖ)

الديواف:جٕٖٜٓ ،

(ٕ)

اإلسراسٕٛ:

(ٗ)

ينظر :لساف العرب :مادة (كتب)

GGG

ه يماف وف عود الم ؾ( :اليامؿ)
أنػػػػػػػت الػػػػػػػذي نعػػػػػػػت الكتػػػػػػػاب لنػػػػػػػا

فػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػاطؽ التػػػػػػػػػوراة والزبػػػػػػػػػر

(ٔ )

في الويت الم،قدـ ن حظ اه،ثمار الشاعر وما ال يحؽ ل فف يه،ثمر ففقد قالى الشاعر

وإفراط في اه،عماؿ ي مػة ي،ػاا ل داللػة ع ػى شػ ص ال يفػة هػ يماف وػؿ وي يػد ذلػؾ مػف
بلؿ ال مير الم،قدـ (فنت).

ووظّؼ الفرزدؽ وي،ػ فػي مػدح ال يفػة وػو ف حع ػ مػذيو ار فػي الي،ػا األولػى وووصػاف

نفه ػ اف و ػػد ػ ّػرا و ػػذا ممدوح ػ مػػف مر،وػػة النوػػو ؛ أل ّف ار ،عػػالى ػػد ذيػػر النوػػي محمػػد
(ص) في ي،و المنزلة ع ى األنويا الهػاوقيف اه،وشػا ار وػ ف وقولػ تعاالىَ :واِ ْذ قَػا َؿ ِع يسَػ ى
ي ِم َف التَّور ِ
ِ
ْاب ُف م ري ـ ياب ِن ي إِ ِ
اة َو ُم َب ّْ
ش ًرا
ص ّْد قًا لِ َما َب ْي َف َي َد َّ
َْ ََ َ َ
ْ
سو ُؿ المَّو إِلَ ْي ُك ْـ ُم َ
س َرائ ي َؿ إِنّْ ي َر ُ
َْ
(ٕ )
ِ
ِب رس ٍ ِ ِ
َح َم ُد . 
اس ُم وُ أ ْ
وؿ َي ْت ي م ْف َب ْع د ي ْ
َ ُ
ويقوؿ الشاعر ذاي ار لفظ الي،اا وداللة ف ر وذلؾ في مدح الححاج(:الطويؿ)
جنػػػػودا دعػػػػا الحجػػػػاج حػػػػيف أعانػػػػو
شػػػػيباس لػػػػـ تشػػػػػرب نفاقػػػػا قمػػػػػوبيـ

رب العبػػػػػػػاد لينصػػػػػػػرا
بيػػػػػػػـ إذ دعػػػػػػػا ّ
شػػػػػػامية تتمػػػػػػو الكتػػػػػػاب المنشػػػػػػرا

(ٖ )

ّف الي،اا في الويت الم،قدـ و القرآف اليريـف في،يوة الش وا  ،،و القػرآف اليػريـ وعػد
فف ه مت وو ـ مف شرا النفاؽف والشرا ومعنى اإليغاؿ في الشي ف ليف الفرزدؽ نفى

عن ـ ذلؾ.

(ٔ)

الديوافٖٛٓ:

(ٖ)

الديواف ،ٕٔٙ:وورد لفظ الكتاب في ص ٔٔٛ ،ٚٙ

(ٕ)

الصؼٙ:

HHH

انفظم انثاَي
أثر انظىرج انقرآَيح يف شعر انفرزدق
3ـ الاشبقإل.
7ـ الاملقن.
1ـ االنالوأو.

III

3ـ الايوق .

JJJ

يدخم:
الصور في فوهط ،عريؼ ل ا :في ة يو ،ثير ا الي مات الشعرية فػي الػذ ف ع ػى شػرط

فف ،يوف ذ ال يو معور ف وموحية في و ت واحد(ٔ).

لػػـ ي عثػػر دارس األدا العروػػي القػػديـ ع ػػى ،عويػػر الصػػور فػػي ال،ػراث األدوػػي وػػالمف وـ

ألف ال ػػدرس النق ػػدا
الم ،ػػداوؿ الي ػػوـف وا ف ي ػػاف الش ػػعر الق ػػديـ يز ػػر و ػػروا ال،ص ػػوير؛ ّ
العروي ياف يحصر ال،صوير في محاالت الوبلقة الم  ،فة يالمحاز وال،شوي وااله،عار .
ذف الصور مصط

حديثف م  ،ؼ عف مف وـ ال ياؿ فػي النقػد العروػي القػديـ(ٕ)ف ع ػى

الػػرقـ مػػف وحود ػػا فػػي ذا ،ػػا فػػي الشػػعر منػػذ فف وحػ َد ف و ػػي مػػف فهاهػػيات الشػػعرف ومػػف
يعد الشعر شع ار.
دون ا ال ّ
يذا يانت الصور وما زالت مو وعا م صوصا والمدح والثنا ف ول ا ميان ،اف و ذا

ما فحمف ع ي النقّاد في العصور الم  ،فةف او،دا مف فرهطو الػذا فعطػى ل صػور مزيػة
ع ػػى هػػائر هػػمات الشػػعرف يقػػوؿ( :وليػػف فعظػػـ األهػػاليا حقػػا ػػو فهػ وا االهػػ،عار ...
و و آية المو وة)(ٖ).

ف ػ ػػو ي ػ ػروط الصػ ػػور وإحػ ػػد

الرهػ ػ اـ
طػ ػػرؽ المحايػ ػػا ف ويعمػ ػػؽ الص ػ ػ ة وػ ػػيف الشػ ػػاعر و ّ

فالره اـ فدوا ،مادية ي (الريشة واأللواف وال ط )ف فما الشاعر فودوا،
وا ،بلؼ فدوا ،ماف
ّ
األلفاظ والمفرد ات ال،ي صيغت في الا فني م ثر.

وليف ل صور في النص األدوي حيا و،وثير ما لـ ييف ل ا ياؿ ينط ؽ و ا نحو ففػؽ

ير (هقراط) نوعا مف الحنػوف الع ػواف واألمػر نفهػ عنػد (ففبلطػوف)
فوهفف فال ياؿ يما ا

(فف الشع ار مهيونوف واألرواحف و ذ األرواح مف المميف فف ،يوف َ يّر يما
الذا يع،قد ّ
يميف فف ،يوف فرواحا شرير )(ٗ).
وال،صػػوير فػػي الق ػرآف الي ػريـف لػػيس ،صػػوي ار شػػي يا وػػؿ ػػو ،صػػوير وػػال وفف و،صػػوير
والحرية و،صوير وال ،يػؿف وفنّػ ،صػوير والنغمػة ،قػوـ مقػاـ ال ػوف فػي ال،مثيػؿف ويثيػ ار مػا
(ٔ)

ينظر:الصورة الفنية في النقد الشعري،عبد القادر الرباعئٛ٘:

(ٖ)

فف الشعر ،أرسطؤٕٛ:

(ٕ)

ينظر :النقد األدبي الحديثٗٔٔ – ٕٔٙ:

(ٗ)

ـ.فٔٗٔ:

KKK

يشػػ،رؾ الوصػػؼ والح ػوارف وحػػرس الي مػػات ونغػػـ العوػػارات ف وموهػػيقى الهػػياؽ فػػي و ػراز

صور مف الصور(ٔ).

ولما نػزؿ القػرآف اليػريـ يػاف يػر معػيف ل شػع ار فػي رهػـ صػور ـف وا،هػاع م ي ػ ،ـف

فقد فثر م ي  ،ـ والمفردات القرآنيةف و ـ والصور القرآنية فيثر ،وث ار؛ ألف الصور فلصؽ
واألذ ػػاف وفيثػػر ػػدر ع ػػى الويػػافف فاهػػ،طاع الشػػع ار مػػف ػػبلؿ الصػػور ،ػػدويف ففيػػار ـف
وآ ار ػػـ ال ،ػػي ي من ػػوف و ػػا مه ػػ،فيديف و ػػذلؾ م ػػف آي ػػات القػ ػرآف اليػ ػريـ وح ػػاولوا  ،ػػمين ا

فشعار ـ .والفرزدؽ في مقدمة

ال الشع ار .

ّف ال،عامؿ مف صور القرآف اليريـ ،،وايف طر مف شاعر لى آ ر ع ى وفؽ مو وة
ذلؾ الشاعر وفصال ،فمػف المػولوؼ فف  ، ،ػؼ االهػ،حاوة ل ػذ الصػورف فالشػعر صػناعة

يما يقوؿ الحاحظ

( ٕ)

ولي ّؿ صنا عة فدوات لو فحهف اه ،دام ا.

وهنحاوؿ فيما يو،ي ،،وف فاد الفرزدؽ مف صور القرآف اليريـ في ديوان وعد اإلشار

لى ف ـ ا لفنوف الويانية ال،ي  ،من ا شعر و ي:
3ـ انتشثيه:

و و مف الفنوف األصي ة عند العرا وؿ نزوؿ القرآف اليػريـف يػاف يحػرا فػي يبلم ػـ

وفشعار ـف وياف يعوّػر عػف الويئػة الصػحراوية ويػؿ مشػا د اف ثػـ نػزؿ القػرآف اليػريـ ويػاف
فدؽ ،صوير و ،ثر في النفوس فشد
حافبل وونواع ال،شوي ات ال،ي حا ت ل،صوير المعاني ّ
،وثير فدارت في صائد ـف ل،قريا المعاني لى فذ اف الم اطويف.

وال،ش ػػوي يع ػ َػد م ػػف فيث ػػر الفن ػػوف الوياني ػػة اه ػػ،عماال وفيثر ػػا فص ػػالة ودالل ػػة ع ػػى ػػدر
األديا و،مين مف فَف القَوؿف وأل مي ،وفصال ،في ال،عوير الوياني (فقد ع ني فهبلفنا مف

النقاد ودراه ،والوحث عف الصبلت الني ،روط وغير مف صور الويافف محاوليف اليشؼ

عف الع ؿ الحمالية و ار

ذ الصور الويانية)(ٖ).

(ٔ)

ينظر:نظرية التصوير الفني عند سيد قطبٕٖ:

(ٖ)

مف قجايا الشعر والنثرٕٔٛ:

(ٕ)

ينظر :البياف والتبييف :ج ٔ ٖٛ – ٖ٘،

LLL

وال،شػػوي فػػي حقيق ،ػ ال،وثيريػػة مػػا ػػو ال لمػ لص ػ ة

النفهيف وو يو

( ٔ)

وػػيف فم ػريف مػػف حيػػث و ع مػػا

الفناف شعور نحو شي ما ،و يحا وحدانيا ف ح،ى يحػس الهػامف مػا

عرف ا لوبلقيوف ،عريفات يثير مشاو ة
فحس و الم،ي ّـف لدالل ،الفنيةف و د ّ
ول حرحاني ،عريؼ ،،

( ٕ)

.

في القيمة الفنية ل ح د اإلوداعي وما ينطوا ع ي مف ػدر

ع ػػى ال ػػؽ وال،ص ػػويرف وذل ػػؾ عنػػدما يي ػػوف اله ػػويؿ فيػ ػ (هػػويؿ الش ػػيئيف يم ػػزج فح ػػد ما

وػػا

ر ح،ػػى ،حػػدث صػػور قيػػر مػػا يػػاف ل مػػا فػػي حػػاؿ األفػرادف ال هػػويؿ الشػػيئيف يحمػػف

وين ما و،حفظ صور ،ما)(ٖ).

و د يقوـ ال،شوي ع ى ( يقاع االئ،بلؼ ويف األشيا الم  ،فة ليف ذلؾ ال يػو،ي وػ ال

الحاذؽ وصنعة الشعرف الذا ل مف الم ار في الصنعة ما يحع يفطف لى فوح ال،شاو

ويف ما و م  ،ؼ وم،وايف)(ٗ).

و ػػد فدرؾ منػػذ القػػديـ ف ميػػة ال،شػػوي ف ومنزل،ػ فػػي ال،صػػوير الويػػانيف ف ػػو عنػػد ـ مػػف

الصور ال،ي ،راود ال ياؿ وو ،حهف الصور المراد ال،عوير عن اف وليػف ،شػوي ا ،ـ يانػت
قالوا ،شوي ات حهيّةف ذ يانوا يػروف فػي اشػ،راؾ الشػيئيف فػي فمػر مػا مه ّػوقا يافيػا لعقػد
مشاو ة وين ما(٘).
لػػـ ،قػػؼ ال،شػػوي ات فػػي الق ػرآف اليػػريـ عنػػد محػػرد ،هػػحيؿ وحػػود الشػػو المػػادا وػػيف

األشػػيا ف وػػؿ ،حاوز ،ػػا لػػى المماث ػػة النفهػػيةف و،عمقّ ػػا ح،ػػى ف ػػيفت لي ػػا حيػػا شا صػػة
م،حد د ف فانق ا المعنى الذ ني لػى يػو فو حريػةف و،حهػمت الحالػة النفهػية فػي
وحرية
ّ
لوحة فو مش دف وليس ذا فحها وؿ يورز محػاؿ ال،شػوي القرآنػي و مػا فيػ مػف وػداع فػي

العرضف وحمػاؿ فػي ال،نهػيؽف وروعػة فػي الػنظـ وال،ػوليؼف وحػرس فػي األلفػاظ يػدؿ ع ػى
صور معاني ا

( )ٙ

 .لقد وردت في ديواف الفرزدؽ وعض الصور ال،شوي ية من ا مايو،ي:

ّف هػػمة الحػػظ ػػي ،ػػدوير ل ػػي فهػػوحان ي ف ػػؿ ع ػػى شػ ص دوف آ ػػرف فقػػد صػ ّػور
(ٔ)

ينظر:مف ببل ة القرآفٜٔٓ:

(ٕ)

ينظر :نقد الشعر ،ٕٕٔ:كتاب الصناعييف ،ٕٗ٘:العمدة:جٕٔٛٙ ،

(ٗ)

نظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميفٕٔٗ:

()ٙ

ينظر:الصورة األدبية في القرآف الكريـ ،صبلح الديف عبد التوابٗ٘:

(ٖ)

أسرار الببل ةٜٓ:

(٘)

ينظر :أسس النقد األدبي عند العربٕٜ٘:

MMM

الفرزدؽ ذلؾ في ول و و يمدح الوليد وف عود الم ؾ( :الطويؿ)
ػػػػػد بالوليػػػػػػد إلػػػػػػى التػػػػػػي
ػػػػػع د جػ ٌ
تصػ ّ

أر كػ َّ
ب
ػػػػػػػػو ُ
ػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػد دونيػػػػػػػػػا َي تَصػ ّ

رجػػػػػػػػ ي كرامػػػػػػػػ ًة
ومػػػػػػػػا منيمػػػػػػػػا إال يُ ّ

(ٔ )

ػػف واألنػػػس أصػػػبحا
أر الثقمػػػيف الجػ ُّ

ب
يمػػػػػػػػػػداف أعناقػػػػػػػػػػاً إليػػػػػػػػػػؾ تقػ َّ
ػػػػػػػػػر ُ
ػػرب
بكفيػػػ َؾ أو يخشػػػى العقػػػاب فييػ ُ

صور الفرزدؽ في األويات الم،قدمة الحػظ مػف حهػنات ال يفػة مػف ػبلؿ ول ،(:ص ّػع د

صوا)ف فيؿ حظ دوف حظ ال يفة و فدنى وف ؿف فالشاعر
َح د والوليد) و(فر يؿ َح ٍّد َي ّ َ،
صػ ّػور ممدوح ػ وون ػ يم ،ػػؾ فنفػػس شػػي ع ػػى الثق ػػيف و ػػي فعنػػا ـ مػػف وػػاا الذلػػة ل ػػـف
والعظمة واليوريا ل يفةف و،ويّف األويات في ا هطو ،ع ى الثق يف ف ـ ّم ا يرحوف يرامة
من فو ي شوف عقاو في وذوف والفرار.
اهػػ،ثمر الشػػاعر ي ػ ّؿ ػػذ الصػػور مػػف فحػػؿ ،قويػػة المع نػػى الػػذا يػػدور فػػي فيػػر ف و ػػد

اهػ ػػ،عار ألويا ،ػ ػ الم،قدمػ ػػة لفظػ ػػا رآنيػ ػػا ل،ثويػ ػػت صػ ػػور ،فػ ػػي م ي ػ ػػة الم ،قػ ػػيف مػ ػػف ول ػ ػ
( ٕ)
ُّي ا الثَّقَ َبل ِف . 
س نَ فْ ُرغُ لَ ُك ْـ أَي َ
،عالىَ :

و د وال الشاعر في األويات الم،قدمة في ،صوير يوة ممدوح وعظم ،ف ال،ي ،ذيرنا
وعمرو وف ي ثوـ ال،غ وي الذا حعؿ الحواور  ،ػر لعظمػة ومػ ف ثػـ فف الر يػة ال،ػي ي ار ػا

الفػرزدؽ مػػف  ،ي ػ فػػبل يميػػف ر يػػة األنػػس والحػػف معػػا ؛ ألف نظػػر الحػػف ممػػا ال يحػػيط وػ

نظر اإلنهافف وليف موالغة الشاعر في المدي ا  ،ت ذا الهياؽف فالحف ال يريدوف مف

الوليد يرامة وال ي افوف من عقاوا فحا و ذا المعنى مف بلؿ المقاو ة ويف شطرا الويت

ا:

ومػػػػػػػػػػا منيػػػػػػػػػػا إال يُرجػػػػػػػػػػي كرامػػػػػػػػػػ ًة
ومف

ػػػرب
بكفيػػػػ َؾ أو يخشػػػػى العقػػػػاب فييػ ُ

فا الدولة األموية ه يم اف وف عود الم ؾ الذا لـ ،دـ بلف،ػ فيثػر مػف فروعػة

فعواـف و د ف،صؿ وػ الفػرزدؽ ومدحػ وػور ى صػائد وزاد مػف فػرط حوػ لػ فف وفػد ع يػ
وفنشد شعر ولـ ييف وفد ع ى
ود و
(ٔ)
(ٕ)

يفة مف وؿ.

مف وراعة الفرزدؽ فف معاني يانت محمولة في صور وا عيػة حػدثت والفعػؿف

الديوافٜٙ :
الرحمفٖٔ :

NNN

و د ،يوف يناي ة ،حمؿ مف المعاني الشي اليثيرف نحو ول ( :اليامؿ)
نسػػػػػػػػػػػػػ لو

فػػػػػي الصػػػػػبح واألسػػػػػحار والعصػػػػػر

كنّػػػػػػػػػػػػػ ا ننػػػػػػػػػػػػػػادي ا

ميتػػػػػػػػػؾ أو تكػػػػػػػػػوف لنػػػػػػػػػا
َ
أف ال يُ

ػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػر
أنػ َ
ػػػػػػػػت اإلمػ َ
ػػػػػػػػاـ ووالػ َ
جػػػػػػػػػ َّر
بخبلفػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػف ُ

ف جػػػػػػػػػػػػاب دعوتنػػػػػػػػػػػػا ،وأنقػػػػػػػػػػػػذنا

يػػػػا بػػػػف الخبلئػػػػؼ لػػػػـ نجػػػػد أحػػػػداً
إال الرواسػػػػػػػػػػي ،وىػػػػػػػػػػي كائنػػػػػػػػػػة

لحػػػػػػػػػػ ّز نوائػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػدىر
يبقػػػػػػػػػػى َ
(ٔ)
المػػػػػ ِر
كػػػػػالعيف ،وىػػػػػي سػػػػػريع ُة ّ

نحد يثي ار مف المعاني الحقيقية والمحازية ع ى الهوا فار فنقذ ـ و بلفة ه يماف مف
فػ الححػاج ووال،ػ ع ػى العػراؽ مػف الظ ػـ واالهػ،عوادف ف ػذ المعػاني

عم ا
ال ّر النا،ج ّ
الحقيقيةف وفما المحازية فقد ،زامنت وحا ت معا في ذ األويات مما زاد في عمؽ المعنى
و،ميف الشاعر مف اه،يفا قر

ومثؿ ذ الصور.

وفػػي فويػػات ف ػػر صػػور الفػػرزدؽ في ػػا الفرحػػة و،ػػولّي هػ يماف وػػف عوػػد الم ػػؾ ال بلفػػة

وال بلص مف الحايـ الحائر وعد فف فحر مقارنة ويف ما يانوا في وما صاروا لي يقوؿ:

(اليامؿ)

إف نحػػػػػػف لػػػػػػـ نمنػػػػػػع بطاعاتنػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػب لمميػػػػػػػػػػػػػػدي والشػػػػػػػػػػػػػػكر
والحػ
ُّ

فغػػػػػػػػدت عمينػػػػػػػػا فػػػػػػػػي منازلنػػػػػػػػا

ِ
ػػػػػػػػذاب بر ػػػػػػػػػوِة البكػػػػػػػػػر
سػػػػػػػػػ ُؿ العػ
ُر ُ
(ٕ)
ِ
ػػػػػػالعقر
أمػػػػػػػ و المشػػػػػػػؤوـ بػ
عػػػػػػػف ّ

أشػػػػػػػػػقى ثمػػػػػػػػػود حػػػػػػػػػيف وليػػػػػػػػػو

يقوؿ الفرزدؽّ :ف ار د َم ف ع ييـ وال يفة ه يماف وعد ما ياف م ف حػاليـ فػإنيـ ف
لػػـ ،طيعػػو هػػيحؿ ويػػـ الػػذا َحػ ؿ وقػػوـ ثمػػود حػػيف طغػوا ويفػػروا والنعمػػة ال،ػػي فرهػ ا ل ػػـ

وارئ ـ و الق ـف فالشاعر يمدح ال يفة ويحذر مف مغوّة عصياف فوامر ؛ ألن مف نعـ ار
ع ي ـ يما يانت النا ة وفصي ا مف نعـ ار ع ى وـ ثمود لين ـ ححدوا و ا فوصاو ـ ما

ت ثَمػ ود
فصاو ـ مف ق ػو ،عػالى و ػذا مػا ورد فػي ولػ ،عػالى مػف هػور الشػمسَ {:يػ ذ َو ْ
ث فَ ْش قَا َ ا فَقَا َؿ لَ ْـ َره وؿ ال َن ا َةَ ال َوه ْق َي ا َ ا فَ َيػ ذ و و فَ َع قَرو َػ ا فَ َد ْػم َد َـ
انو َع َ
و طَ ْغ َوا َ ا ذ َ
ه وا ا}.
َع َ ْي ْـ َرو ـ و َذ نو ْـ فَ َ
(ٔ) الديوافٖٜٚ:
(ٕ)

ـ.فٖٛٓ:

OOO

مص و ار ومشوّ ا حاؿ الناس وعد بلفة ه يماف والزرع الػذا عػادت لػ الحيػا
ثـ يقوؿ ّ
فيقوؿ( :اليامؿ)
كنّػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػزرع مػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػو

دب مػػػػػػف النيػ ِ
ػػػػػػر
سػػػػػػاؽ ،لػػػػػػو َحػػػػػػػ ٌ
لممػ ِ
ػػػػػػػاس  ،بعػػػػػػػػد جنانػػػػػػػػو الخجػػػػػػػػ ِر

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػباب ُم نػػػػػػػػػػػػػػػػػثمـ
أحييتػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُ

ػػػػػػػد َِ ِ
بر
وعػػػػػػػػبلهُ منػػػػػػػػؾ ُم غػ ّْ
ػػػػػػػر ؽ الػ َ

مغولػ ٍ
ػػػػػػػػػػػة
َعػػػػػػػػػػػػ َدلوه عنػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي ّْ

أحييػػػػػػػػػت أنفسػػػػػػػػػنا ،وقػػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػت

منّػػػػػا الفنػػػػػاس ،ونحػػػػػف فػػػػػي ُد بػػػػػر

(ٔ )

ف و يشو حػال ـ وػؿ محػي هػ يماف وػالزرع الميػت الػذا يػاف يهػقى مػف الن ػر ح،ػى
ػر

َي رَ،ػ ػواف لين ػ م نػػف عن ػ المػػا فمػػات و ػػؾف ثػػـ حػػا ه ػ يماف وفعػػاد لي ػ فنمػػا وف
وعػػادت لػ الن ػار والحمػػاؿ .وال،عويػر (عػػدلو عنػ فػػي مغولػػة) فا فػػي فرض وعيػػد عنػ

ح،ػػى مػػات .فمػػا ال،عويػػر وإحيػػا الػػنفس فيػػد ّؿ ع ػػى ػػوؿ مػػا ح ػ ّؿ و ػػـ فػػي الع ػػد الما ػػي
وعظـ ما ّدم ه يماف ل ـ وعد فف آلَت لي ال بلفة فيون فعاد ل ـ األمؿ في الحيا وعد

فف ط ػ ػ ّػوح و ػ ػػـ الظ ػ ػػـ  .فال يف ػ ػػة يالم ػ ػػا ل ػ ػػذلؾ ال ػ ػػزرع ال ػ ػػذاوؿ وف ػ ػػي ػ ػػذا ش ػ ػػار لقولػ ػ ػ
،عالى:وج ع ْم نَا ِم َف الْ م ِ
ش ْي ٍس َح ي.)ٕ(
اس ُك َّؿ َ
َ ََ
َ

فحال ـ يانت لى ال بلؾ لوال ال يفة ه يماف الذا فحيا فنفه ـ ال،ي يادت فف ،فنػىف

و ػػو ي مػ يػػة مػػف ي،ػػاا ار عػ ّػز وحػػؿ ففاد،ػ فػػي ،مػػاـ معنػػى فويا،ػ وفػػي الو ػػت نفهػ
َج ِؿ َذ لِ َؾ َك تَ ْب َن ا َعمَػى َب نِػ ي إِسْػ َر ِائ ي َؿ أَنَّػوُ
يانت مدحا ل يفة .وا ية ي ول ،عالىِ :م ْف أ ْ
س أو فَس ٍ
اد فِػ ي ْاأل َْر ِ
سا ِب َغ ْي ِر نَ فْ ٍ
َح َي اىَػ ا
اس َج ِم يعًػ ا َومَػ ْف أ ْ
ض فَ َك َنَّمَػ ا قَتَػ َؿ النَّػ َ
َ
َم ْف قَتَ َؿ نَ فْ ً
ِ
يعا .)ٖ(....
فَ َك َنَّ َم ا أ ْ
اس َج م ً
َح َيا النَّ َ
فا طيوي الذير م،وعي هنة

وعم ف هوق مف
وييمؿ الفرزدؽ مدح ل يفة ه يماف ّ
الرهوؿ األيرـ(ص)ف ومف الوعد المر،حػى فػي الع ػد الػذا هػييوف ام،ػدادا ل

الشاعر( :اليامؿ)

خمفػػػػػػػػػػاس قػػػػػػػػػػد تركػػػػػػػػػػوا فرائجػػػػػػػػػػيـ

(ٔ)

الديوافٖٛٔ – ٖٛٓ:

(ٖ)

المائدةٖٕ:

(ٕ)

األنبياسٖٓ:

فػا ف يقػوؿ

وس نػػػػػػػػػػػػػػة طيبػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػذكر
فينػػػػػػػػػػا ُ

PPP

تبعػػػػػػػػػػػػػػػػوا رسػػػػػػػػػػػػػػػػوليـ بسػػػػػػػػػػػػػػػػنتو
ٍ
ػػػػػػػػػرؼ
رفقػػػػػػػػػػاس متكئػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي ػ

حتػػػػػػػى لقػػػػػػػوه ،وىػػػػػػػـ عمػػػػػػػى قَػػػػػػػدر
فػػػػػػػػرحيف فػػػػػػػػوؽ أسػػػػػػػػرٍة خجػ ِ
ػػػػػػػر

(ٔ )

ي،قرا العود لى روّ وإ امة الفرائض وعمؿ المه،حوات من اف فما ال يفة ه يماف ومف
ي،قروػوف ر وق ػا حػوائج رعايػا ـف ف ػ ال ح،مػا هػينالوف
و
ممػ ف طاوػت هػرير ،ـ ف ػـ ّ
ّ

المنزلة الرفيعة في حناف ال د مف الرهوؿ المصطفى وهي قون و و راض عن ـ.

فػي ػػذ األويػات ن حػػظ موالغػة الفػػرزدؽ ومػدح ال فػػا الػذيف نػػالوا شػرؼ لقػػا الرهػػوؿ

(ص) و ـ في فع ى الدرحات .وذلؾ في ول (:في قرؼ) .والغرفة ي المنزلػة فو الدرحػة
( ٕ)
يف
الرفيعة ال،ي يمنح ا ار لعوػاد الم صػيف  .يقػوؿ ،عػالى فػي ي،اوػ اليػريـ:لَكِػ ِف الَّػ ِذ َ
ِ
ِػ
ؼ مِػ ْف فَو ِقي ا ُػ ر ٌ ِ
ار َوعْػ َد المَّػ ِو َال
َّي ْـ لَيُػ ْـ ُػ َر ٌ
اتَّقَ ْوا َرب ُ
ؼ َم ْب ن يَّػ ٌة تَجْػ ِري م ْف تَ ْح تيَػ ا ْاألَ ْنيَػ ُ
ْ َػ َ
( ٖ)
ِ
يف عمَى رفْر ٍ
ِِ
ِ
ساف.)ٗ(
يُ ْخمِ ُ
ؼ ُخ ْ
يع َ
ج ٍر َو َع ْب قَ ِري ح َ
ؼ المَّوُ ا ْل م َ
اد ف و ول ،عالىُ :م تَّك ئ َ َ َ َ

ِ
س اف.)ٗ(
ح َ

وفي فويات يمدح في ا الفرزدؽ يزيد وف عوػد الم ػؾ وفي ػا يص ّػور ييفيػة وعػث األمػوات
مف حديد فيقوؿ( :الوهيط)
ت
جػػػ ِم َن َ
بالباعػػػث الػػػوارث األمػػػوات قػػػد َ
إذ يثػػػػػػػػػػػػػػوروف أفواجػػػػػػػػػػػػػػاً كػػػػػػػػػػػػػػػ ِنيـ
وب يّنػػػػػة
لػػػػػو لػػػػػـ َي ب ّ
شػػػػػ ر بػػػػػو عيسػػػػػى َ
ف نػػػػػػت ،إذ لػػػػػػـ تكػػػػػػف إيػػػػػػاهُ صػػػػػػاحبو

ػػػػػػػد ىر الػػػػػػػػدىارير
إيّػػػػػػػػاىـ
األرض بالػ ّ
َ
اد ريػػػػػح مػػػػػف األجػ ِ
ػػػػداث منشػ ِ
ػػػػور
َجػػػػػ ر ُ

كنػػػت النبػػػي الػػػذي َيػػػ دعو إلػػػى النػػػور
مع الشييديف والصديؽ فػي السػور

(٘ )

(٘ )
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري ػو ،ـ
ي قهػػـ الفػػرزدؽ والػػذا ينشػػر العوػػاد وعػػد مػػو ،ـ وا ف طػػاؿ الػػد ر و ػػـ ويصػ ّػور
وحػال ـ ويشػو ا وػالحراد فػي هػرعة حري،ػ وان،شػار ويثػر عػدد  .و ػد اهػ،مد ػذ الصػػور

مف القرآف اليريـ فنيا ف واه،مد ا مف ويئ،ػ وا عيػاَ؛ ؛ ألنػ شػا د فهػراا الحػراد دائمػا ع ػى
نحػو مػػا ػػو مػولوؼ فػػي حزيػػر العػراف فمػػا الويػػت الثالػث وال اروػػف ف ػػو مػدح ل

(ٔ)

الديوافٖٕٛ:

(ٕ)

التطور الداللي بيف لغة الشعر ولغة القرآف الكريـٗٔ٘ :
ينظر:
ّ
الزمرٕٓ :

(٘)

الديوافٖ٘ٔ :

(ٖ)
(ٗ)

الرحمفٚٙ :

يفػػة موػػال

QQQ

في ػ ػ ف ف ػ ػػو يوصػ ػػؿ ممدوح ػ ػ لمر،وػ ػػة األنويػ ػػا ف ػ ػوال فف عيهػ ػػى (ع) َو َش ػ ػ ر وػ ػػالنوي محمػ ػػد
(ص)لياف و ا لنوي في داي ،ل صراط القويـف ثـ نحد الفرزدؽ يودؿ ممدوح وما لـ ين

مػػف شػػرؼ النوػ ّػو وال الصػػحوة وون ػ هػػييوف مػػف الش ػ يديف (عثمػػاف وعمػػر) والصػػديؽ فوػػي
ويػػر .فػػالفرزدؽ فنصػػؼ فػػي ػػذا ذ فلحقػ مػػف مػػف يػػاف م ث ػ فػػي هػػير ،فاألويػػات ،ح،مػػؿ

معنػػى وعيػػدا فلم ػ لي ػ  .فمػػا فػػي ،شػػوي وع ػ ث األم ػ ػوات والحػ ػراد المن،شػػر ف يحػػايي ول ػ
َج َد ِ
،عالىُ :خ َّ
اد ُم ْن تَ ِش ٌر.)ٔ(
اث َك َنَّ ُي ْـ َج َر ٌ
ار ُى ْـ َي ْخ ُر ُج َ
وف ِم َف ْاأل ْ
ش ًع ا أ َْب َ
صُ
ن حظ فثر آا القرآف اليريـ في شعر الشاعر وا رار وح،مية الوعث والنشور.
الم،قدـ نفه فيقوؿ( :اليامؿ)
ول فرزدؽ فويات  ،منت المعنى
ّ
ػػػػػوت بنػػػػػػي فقسػػػػػػـ جػػػػػػاسني
وا ذا دعػ ُ
ّاعيػػػػػػػػػػا
وا ذا الربػػػػػػػػػػائع جػػػػػػػػػػاسني دف ُ
يشير الفرزدؽ لى ميان ،وهط

محػػػػػػر  ،لػػػػػػو العػػػػػػدد الػػػػػػذي ال ي عػ ِ
ػػػػػد ُؿ
ُ
َ ٌ
(ٕ )
اد المرسػػػػػػؿ
َموجػػػػػػاً ،كػػػػػػ نّيـ الجػػػػػػر ُ

ال مف ،ار وذلؾ؛ ألن ذا دعا ـ اه،حاووا لدعو ،ف

فحا وا يون ـ الحراد في يثر عدد ـ وهرع ،ـ إلحاوة دعو. ،

ومف الصور الفنية األ ر ال،ي اه،مد ا الشاعر مف ي،اا ار ول ( :الطويؿ)
وجػػػػػدنا بنػػػػػي مػػػػػػرواف أوتػػػػػاد ديننػػػػػا
وأنػػػػػتـ ليػػػػػذا الػػػػػديف كالقبمػػػػػة التػػػػػي

ػػػػػاد عمييػػػػػػا جباليػػػػػػا
كمػػػػػػا األرض أوتػ ٌ
َّ
يجؿ النػاس ييػدي جػبلليا
بيا أف

(ٖ )

( ٗ ) (ٖ )
جػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلليالثوا ،اف
اد ا
شا ار ،عالى فف يحعؿ الحواؿ فو،ادا
لؤلرض في ولةَ :وا ْل ِج َب ا َؿ أ َْوتَ ً
لثوا ،ػػاف ف،ثوػػت األرض وػػذلؾ .و ػػد الػػ،قط الفػػرزدؽ ػػذ الصػػور ووازف وػػيف الحوػػاؿ وونػػي

مروافف الذيف يانوا – ع ى وفؽ ما ير – فو،ادا ل ديفف ليوازف مف يهمف ويف الصػور،يف

ف،،وػػيّف لػ ػ ّػو ونػػي مػػرواف وثوػػا ،ـ .ف مػػا فػػي الويػػت الثػػاني فقػػد شػػو ـ والقو ػػة ال،ػػي يح،مػػف
المه موف ع ى اه،قوال اف و د وفؽ الشاعر لى ذا ال،شوي الذا فهو ع ى المعنى يوة
وحبلال ؛ ألن ريػز ع ػى
(ٔ)

القمرٚ :

(ٕ)

الديوافٜٔٔ :

(ٗ)

النب ٚ :

(ٖ)الديواف:جٕٔٓٗ ،

ػية القو ػة الروحيػة عنػد المهػ ميف واليعوػة رمػز ال،حػا ـ لػى
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ار ،عػالى و،وحيػػد ـ حميعػػا ع ػػى م ػػة واحػػد ف فػوراد فف يو ػػذ مػػف ػػذا المعنػػى فيػػر ،وحيػػد
يف آَم نُػوا أ ِ
َّػ ِ
َط يعُػوا المَّػ َو
األمة ووحػوا ،وػاع اإلمػاـف انطبل ػا مػف ولػ ،عػالى:يَػ ا أَيُّيَػ ا ال ذ َ َ
ِ
َم ػ ِر ِم ػ ْن ُك ْـ  )ٔ(....ف فطاعػػة ال يفػػة مػػف طاعػػة ار هػػوحان
يع ػوا َّ
الر ُ
َوأَط ُ
س ػ و َؿ َوأُولِػػي ْاأل ْ
و،عالى.

ح ذفت منػ فدا،ػ لوهػط صػور ف ػر ليزيػد وػف
وففاد الشاعر مف ال،شوي الم يد الذا ػ
عود الم ؾ ذ يقوؿ( :الطويؿ)
إليػػػػؾ ِ
ػػػػػر فَوقَنػػػػػا،
وط ئنػػػػػػا
َ
َ
الػػػػثمج َي نثػ ُ
وشػػػػػػػ مالِيا،
ػػػػػػيف َّ
الصػػػػػػػ با َ
َ
مشػػػػػػػ َّم رةً بػ َ
لى فف يقوؿ:

ود َّ
الشػػػػػػػػ بائـ
وَن كبُػػػػػػػػاس تمقانػػػػػػػػا َبػػػػػػػػ ُر َ
رؤوس الم َخػػػػػػػػ ارـ
تجػػػػػػػػ ُّر َنواحييػػػػػػػػا
ُ
َ

إذا ناَلػػػػػػوُ ي ُخػػػػػ ذ بػ ِ
ػػػػو َح بػػػػػ َؿ سػػػػػاَلِـ
ػػػػؾ َح بػػػػػ ُؿ ا ِ مػػػػػف َي عتَصػػػػػـ بػػػػػو
وحبمػ َ
(ٕ )
ِ
ػطفيف األكػ ِ
ػارـ
رب كبلىمػػػػا
أبػ َ
المصػ َ
وحػػػػ ٌ
ػػػوؾ أبػػػػو العاصػػػػي َ
أبػػو الخمفػػاس َ
ػ
األمػةف
ففػي األويػات المدحيػة الم،قدمػػة نحػد صػور المػػبلذ الػذا ف ف ق َد لػػـ يهػ،قـ فمػر ّ

فػػار ػػد فحمػػف فمػػر األمػػة ع ػػى يػ َػد ا ممػػدوح الفػػرزدؽف وا ف حيػ َػـ ونػػي فميػػة ػػو حوػػؿ ار
الم،ػػيفف ذلػػؾ الحوػػؿ الػػذا ال ينصػػدع وال يػػث ـف و ػػد ا هػػ،مد الفػػرزدؽ ػػذا المعنػػى مػػف ولػ
ِ ِ
،عالى:و ْ ِ
يعا َوَال تَفَ َّرقُوا.)ٖ(
اع تَص ُموا ِب َح ْب ِؿ المَّو َج م ً
َ
و د ورد في ،فهير الطواطوائي (فف حوؿ ار و الي،اا المنزؿ مف عند ار و و الذا

يصؿ ما ويف العود والرا ويػروط الهػما وػاألرض وا ف شػئت ػت ّف حوػؿ ار ػو القػرآف
والنوي ص ى ار ع ي وآل وه ـ)(ٗ).
وفي مقطوعة شعرية يصور في ا الفرزدؽ نفه و و ي َه اؽ لى النار والحهػااف و ػذ
األويات اه،ح ر ا عند حناز زوح (النوار) حينما هول الحهف الوصرا ما فعددت ل ذا

(ٔ)

النساسٜ٘ :

(ٖ)

آؿ عمرافٖٔٓ :

(ٕ)

الديواف:جٕٕ٘ٗ ،

(ٗ)

الميزاف :جٖ ٖٜٙ ،

SSS

اليوـس فقاؿ :ش اد فف ال ال ار منذ ثمانيف هنة (ٔ)ف ثـ فنشد ائبل ( :الطويؿ)
ِ
دارـ مػػف َم شػػى
لقػػد خػػاب مػػف أوالد َ
إذا جػػػػػػاسني يػػػػػػػوـ القيام ِة ِ
قائػػػػػػ ٌد
َ ػػػػػػ

أخػػػػاؼ وراس القبػػػػر إف لػػػػـ يُعػػػػافني

إذا شػػػػػػربوا فييػػػػػػا الصػػػػػػديد رأيػػػػػػتيـ

ود ِ
الخ ناقَػػػ ِة أزرقَػػػا
ػػد َ
إلػػػى النػػػار مشػ ُ
ػػػوؽ الفرزدقػػػػا
ػػػواؽ َي سػ ُ
عنيػػػػؼ وسػ ّ
ػػػد ِمػػػػ َف القبػ ِ
أشػ َّ
ػػػر إلتيابػػػػاً وأجػػػػيقا
يػػذوبوف مػػف ح َّر الصػ ِ
تمزقػػا
ػديد ّ
َػ

(ٕ )

ّف لي ّؿ نهاف َم َيا يحصي ع ي فعمال وفنفاه وحريا ،وهػيان ،فػي الحيػا الػدنياف
يف * ِك رام ا كَػ ِ
ِِ
الد ِ
وف مَػ ا
وف ِب ّْ
يف * َي ْعمَمُػ َ
ات ِب َ
اؿ ،عالىَ :ك َّبل َب ْؿ تُ َك ّْذ بُ َ
يف * َواِ َّف َعمَػ ْي ُك ْـ لَحَػ افظ َ َ ًػ
وف .)ٖ(
تَفْ َع مُ َ
ية القور و

ية الوعثف وؿ و يع ـ فف اإلنهاف ذا

ي،فير في
وو ذا وقي الفرزدؽ
ّ
ياف وعيدا عف ار فهين،قؿ مف الدنيا لػى هػحف مظ ػـ فػإذا – ا ن،قػؿ و ػو عػاص فهػييوف
في ور مظ ـ ع ى وفؽ وؿ الرهوؿ(ص)( ( :القور رو ة مف رياض الحنة فو حفر مػف
حفػر النيػراف) واأل وػػار فػػي ثػواا القوػػر وعذاوػ يػػالم،وا،ر ف ويػػاف يقػػوؿ فػػي آ ػػر صػػبل: ،

(فعوذ وؾ مف عذاا القور)) (ٗ).

فالعصا في يؿ منزؿ يحدون فوحش وف يؽ مف هاوق ف فما ذا يانوا مف ف ؿ الحنةف
اف َو َج نَّػ ُة
فػػإف ا ألمػػر قيػػر ذلػػؾف يقػػوؿ ،عػػالى:فَ َّ
ح َو َر ْي َحػ ٌ
اف ِمػ َف ا ْل ُم قَػ َّرِب َ
َمػا أف َكػ َ
يف *فَػ َر ْو ٌ
نَ ِعػ ٍ
يـ )٘(ف ف ػػـ يػػروف القوػػر فوهػػف مػػف الحنػػة ومػػا في ػػا ووعػػد القوػػر ين،ق ػػوف لػػى مػػا ال ػ
ِ
ِ
ار .)ٙ(...
،عالىَ :ج نَّ ُ
ات َع ْد ٍف َي ْد ُخمُونَ َيا تَ ْج ِري م ْف تَ ْح ت َيا ْاألَ ْن َي ُ
فالفرزدؽ د فظ ر وف مف عػذاا القوػر واألشػد مػف ذلػؾ وفػ مػف نػار ح ػنـف و ػد

صور حال و و يهاؽ لي ا .والويت الثػاني يصػور ييػؼ يهػاؽس مهػ ،ما ذلػؾ مػف ولػ
ّ

(ٔ)

ينظر :األ اني:ج ٕٔ ٗٔ٘،

(ٕ)

الديواف:جٕٖٔ ،

(ٗ)

بحار األنوار :جٕ٘ ،ٙ

()ٙ

النحؿٖٔ :

(ٖ)

االنفطارٕٔ – ٜ:

(٘)

الواقعةٜٛ – ٛٛ :

TTT

اس ْت ُك ُّؿ
،عػالىَ :و َج َ
الماشية ع ى الهير

َن ْف ٍ
س  ؛ فا حػػا ت

س معيا س ِ
يد .)ٔ(يقػوؿ صػاحا الميزاف(:الهػيا ة حػث
ؽ َوشَػ ِي ٌ
ائ ٌ
نَ فْ ٍ َ َ َ َػ
اس ْت كُػ ُّؿ
مف ف ا وعيس القياد ف ي ح و ػا مػف فمام ػاف فقولػ َ :وجَػ َ
لى ار وح رت عنػد لفصؿ الق ا )(ٕ).

وفػ ػػي آيػ ػػة ف ػ ػػر ورد ػ ػػذا ال،عويػ ػػر (المهػ ػػاؽ) فػ ػػي ول ػ ػ تعااااالى:إِلَػػػػى رّْبػػػػ َؾ يوم ِئػ ٍ
ػػػذ
َ
َْ َ
فصور حػاؿ
اؽ .)ٖ(والفرزدؽ في فويا ،الم،قدمة د اه،ح ر ي ّؿ ما ،قدـ في ذ ن
س ُ
ا ْل َم َ
ّ

ح ػػاؿ اإلنه ػػاف وع ػػد الم ػػوت ونعيمػ ػ وعذاوػ ػ ف و ػػي ص ػػور مريو ػػة وال،فا ،ػػة ذيي ػػة منػ ػ ف ػػي

الم،قد ـ.
ال،صوير
ّ

وي،ي ّـ الفرزدؽ عف

ية الوعث والنشورف وذلؾ في ن اية صيد مدح في ػا يزيػد وػف

عود الم ؾ وفم عا،ية يقوؿ(:الطويؿ)
بقوتػ ِ
ػػػػػػػو ا
ّ

ػػػػػػػث
الػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػو باعػ ٌ

عصػػائب كانػػت فػػي القبػػور ،فبعثػػرت

عبػػػاداً لػػػو مػػػف َخ ِ
شػػػ را
ػػيف ن ّ
مقػػػ و حػ َ

ػػػيف قَػػػػ َّد را
وعػػػاد ترابػػػػاً َخ مقُػػػػو ،حػ َ

(ٗ )

يشػػير الفػػرزدؽ لػػى صػػور و ي ػو ػػروج ػ ال ف ف ػػو ع ػػى يقػػيف وق ػػية الوعػػث ال،ػػي
ور بُ ْع ِث َر ْت.)٘(
ّ
،حد ث عن ا القرآف اليريـ لقول تعالى:وا ذا الْ قُبُ ُ
و ذا الفعؿ ال يقوـ و ال مف و ّوا عزيزف اؿ تعالىَ :ونُفِػ َخ فِػ ي الصُّػ ِ
ؽ
ور فَصَػ ِع َ
ِ
ِػ ِ ِ
الس ماو ِ
ِ
ش َ َّػ
ِ
ات َو َم ْف ِف ي ْاأل َْر ِ
اـ
ض إال َم ْف َ
َم ْف ف ي َّ َ َ
اس الم وُ ثُػ َّـ نُف َخ ف يػو أخػر فَػ َذ ا ىُػ ْـ ق يَػ ٌ

وف .)ٙ(فما وؿ الفرزدؽ( :عصائا) يانػت فػي القوػور فوعثػرتف نحػد الشػاعر يشػير
َي ْنظُ ُر َ

لػػى حقيقػػة فف النػػاس يحشػػروف مػػف مػػف يػػانوا مع ػػـ فػػي الػػدنيا ومػػف مػػف ،شػػاي ت فنفهػ ـ.
و ػػذا ال ف ػػظ نح ػػد ف ػػي ولػ ػ تعاااالى :قَػػػالُوا لَػػػ ِئ ْف أَ َك مَػػػوُ الػ ّْ
صػػػ َب ٌة إِنَّػػػا إذا
ب َو َن ْحػػػ ُف ُ
ػػذ ْئ ُ
ع ْ
لَ َخ ِ
وف )ٚ(ف وفػػي ذلػػؾ ػػوؿ الرهػػوؿ(ص)(:مػػف فحػػا حح ػ ار حشػػر ار مع ػ )( .)ٛومػػف
اسػ ُر َ
(ٔ)

سورة ؽٕٔ:

(ٖ)

القيامةٖٓ:

(ٕ)

الميزاف :جٖٜٗ ،ٔٛ

(ٗ)

الديوافٕٕٚ :

()ٙ

الزمرٙٛ :

()ٛ

األثنا عشرية،الحر العاممئ٘ٗ :

(٘)

االنفطارٗ :

()ٚ

يوسؼٔٗ :

UUU

فف حشػر النػاس ييػوف ع ػى شػيؿ حماعػات وزمػرف
ا يات األ ر ال،ػي وردت فػي ،ويػاف ّ
َّي ْـ إلى الْ َج نَّ ِة ُز َم ًرا.)ٔ(
ول تعالىَ :و ِس َ
يؽ الَّ ِذ َ
يف اتَّقَ ْوا َرب ُ
و ذ الصور في قاية الحود الفنيةف ذ ويّف في ا الشاعر فصؿ اإلنهاف وييؼ ي حشر
مف ذلؾ ّو ،وثر وآا القرآف اليريـ المذيور آنفا.
يوـ القيامة وع ى فا يو  .وي،
ومف الصػور األ ػر مػا يػرد فػي ػوؿ الفػرزدؽ مادحػا هػ يماف وػف عوػد الم ػؾ وعػد فف

شيا لي األحواؿ وؿ ،ولي ال بلفة( :اليامؿ)
حتػػػػػػػػػػى بطنػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػ ّؿ محتمػػػػػػػػػػؿ
وتمنّػػػػػػػػػػػػػػػػت األحيػػػػػػػػػػػػػػػػاس أنّيػػػػػػػػػػػػػػػػـ

يُمشػػػػػػػػػى ب عظمػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػى القبػػػػػػػػػر
تحػػػػػػت التػػػػػػراب وجػػػػػػيس بالحشػػػػػػر

(ٕ )

رهـ الشػاعر صػور ػ ال ومػا وصػ وا ليػ مػف اليػوسف و ػد ص ّػور ا وفلمػ مػف ػبلؿ
و،حم ؿ ياـ الحشر ع ى ما ـ
ول (:فعظم ) يناية عف الحوع الذا لحق ـ فف وا القور
ّ

ع يػ مػػف هػػو الحػاؿ فصػػاروا ي،منػػوف المػػوت وودوا لػو ذ وػوا ليػ  .و ػذا يػػذيرنا وآيػػة مػػف
وف النَّ ِ
اس لِمَّ ِو ِم ْف ُد ِ
اس
يف َى ُ
ُّيا الَّ ِذ َ
ي،اا ار تعالى قوله:قُ ْؿ َيا أَي َ
ادوا أف َز َع ْم تُ ْـ أَنَّ ُك ْـ أ َْولِ َي ُ
ت أف ُك ْن تُـ ص ِ
يف . )ٖ(
فَتَ َم نَّ ُوا ا ْل َم ْو َ
اد ِق َ
ْ َ
و د فظ ر الشاعر الشما ،والححاج وعد موت ا ون وف ي وذم ـ في ول (:اليامؿ)
ِػػػػػػػ
فر
دخمػػػػػػػوا قبػػػػػػػورىـ إذا اجػػػػػػػطجعوا
فييػػػػػػػا ،ب وعيػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػـ ص ُ
الم،قدـ ي يد الفرزدؽ د وؿ ال لى ور ـ مع ّذويف ألن ـ حم وا فوزار
في الويت
ّ

(ٗ)

ها  ،ـ لغير ـف فووعي ،ـ فارقة مف فعماؿ يرحى من ا ال بلص مف ذلؾ العذاا فَوئس

الورد

المورود.

3ـ انتًثيم:
ال،مثيؿ لغة مف (المثؿ) ول معاف م،قاروة وم  ،فةف ف م ا(٘) :الشو ف المثؿ واليهػر
(ٔ)

الزمرٖٚ:

(ٖ)

الجمعةٙ :

(٘)

ينظر:مجمع األمثاؿ :جٔ ٘،

(ٕ)

الديوافٖٛٓ :

(ٗ)

الديوافٖٛٗ :

VVV

واليهر النظيرف الصفةف العور والححة وا ية والحديثف المثؿ والحذو والشا ص.
رؼ المثؿ وون (:حم ة مف القوؿ مق ،ػية مػف فصػ ا فو م رهػ ة لػذا
فما اصطبلحا  :فع َ
ن ا ،،هـ والقووؿ و،ش ،ر وال،داوؿ)(ٔ).
فمػػا فػػي األدا( :ف ػػو القػػوؿ الهػػائر الممثػػؿ وم ػرو ف فا المشػػو حػػاؿ م ػرو ف فا
الحالة ال،ي ياف د ورد في ا القوؿف ف ػو اهػ،عار ،مثي يػة مونيػة ع ػى ال،شػوي المريػا فا

،شػػوي الصػػور المن،زعػػة مػػف حػػاؿ المشػػو والصػػور المن،زعػػة مػػف الحالػػة ال،ػػي يػػاف ع ي ػػا

المشو و )(ٕ).

فما المثػؿ فػي القػرآف اليػريـ :ف ػو (يػبلـ ي قصػد وػ ،صػوير حالػة فو وا عػة فو شػ ص

صور ا ل ػـ فو إليناهػ ـ و ػا هػوا فطػاؿ اليػبلـ
ال،عاظ القارئيف والهامعيف والصور ال،ي ّ
فـ َص ر فـ وقي في لوح ،البلمعة مي،ووا محفوظا )(ٖ) .
فما عف ف مية األمثاؿ القرآنية فإن ا ػد( :فوػرزت المعقػوؿ فػي صػور محهػمة وفوػرزت

المعنػػوا فػػي ثػػوا المحهػػوس وفصػ ت المحمػػؿ وفو ػػحت المػػو ـ ل ،ػ ّذ ا وػػذلؾ الطوػػائف

و،ع ّ ػـ الغ ارئػػز الش ػرير )(ٗ) .فالمثػػؿ (ي ػػدؼ لػػى الغػػوص فػػي فعمػػاؽ الػػنفس والػػد وؿ فػػي

ش غاؼ الق ا ليحقؽ قاي ،في ال داية والصبلح)

( ٘)

.

وي حو الشاعر لى المثؿ ذا م ا و عت ل حادثةف ،طاوؽ في ،فصيبل ،ا ال،ي يؿ ع ى

فثر ا المثؿف ف بل عف ذلؾ فإف المثؿ يحمؿ في طيّا ،حانوا ،ع يميا واه ،بلص العورف
و و ما يقصد الشاعر في وعض األحياف()ٙف مه،ندا في ذلؾ لى ال حمة القصير الدالةف

ص َد الشاعر(.)ٚ
الدالةف ،اريا لذ ف الهامف روط المثؿ والقصةف ليف ـ المعنى الذا َ

وو ػ
صػ فَت األمثػػاؿ وون ػػا ن ايػػة الوبلقػػةف لمػػا اح،مػػف في ػػا مف ( يحػػاز ال فػػظ و صػػاوة

(ٔ)

المزىر :جٔٗٛٔ ،

(ٖ)

ـ فٙ:

(٘)

الصورة الفنية في المثؿ القرآني،محمد حسيف الصغيرٜٔٗ:

()ٚ

أبو تماـ ثقافتو مف خبلؿ شعرهٖٚ – ٖٙ :

(ٕ)

المثؿ في القرآف الكريـٙ – ٘:

(ٗ)

األمثاؿ في القرآف الكريـ ،ابف قيـ الجوزيةٛ :

()ٙ

ينظر :الصورة الفنية في المثؿ القرآنيٕٙ :

WWW

المعنىف وحهف ال،شوي ف وحود اليناية)(ٔ)  .ووذلؾ ه ؿ حفظ ا و،داول اف و د شاعت فػي
في ،شوي ات الفرزدؽ ظا ر ال،شوي ال،مثي ي وصي معينةف و د ا ،ذت شيبل (مث يمثؿ

)....ف يماهيو،ي:

في القرآف اليريـ يثيػر مػف ا يػات ال،ػي ،ػدعونا فف ن ،ػذ مػف ف وػار الما ػيف دروهػا
يصور لنا ال،حػارا وعوا ػا الما ػييف وإهػ،اذ
وعورف و د  ،وّس ذا المعنى الفرزدؽ ف و
ّ
حاذؽ ال يحوز م الف ،فيقوؿ( :الوهيط)
مػػػػا تنػػػػو عنػػػػو فػػػػ ني لسػػػػت قاربػػػػوُ

ومػػػػا نيػػػػى مػػػػف حمػػػػيـ مثػػػػؿ تجريػػػػب

ػػيس ِ يػػػر مقػ ِ
ػػروب
ومػػػػػا يفوتػػػػػؾ شػػػػػيس أنػػػػػت طالبػػػػػو
ومػػػف َم َن عػػػت فشػ ٌ
ُ
ف،حارا الما يف وهنن ـ ي مواعظ وعور لبلحقيفف وحها وؿ الفرزدؽ فػي فويا،ػ

الم،قدمة .ومف فمثال األ ر فقد
ّ
وف عود الم ؾ ائبل(:الوهيط)

(ٕ )

را مثبل ويوهػؼ وييػد ف و،ػ ف و ػو ي اطػا يزيػد

يوسػػػ َ
ػػاد إخوتُػػػوُ
لمػػػ ا كػ َ
ُكػػػ ف مثػػػؿ ُ
ؼ ّ
وكيػػػػػؼ ترمػػػػػي بقَػػػػػ ٍ
وس ال توتّرىػػػػػا

سػػػ َّؿ الجػػػغائف حتػػػى ماتػػػت الحقَػػػػ ُد
َ

ػػد
ػػتيد َ
ؼ النجػ ُ
إذا الممػػػوؾ َر َمػػػ وا واسػ َ
(ٖ)
وال تػػػػػػػر عمَمػػػػػػػاً إال لػػػػػػػو سػػػػػػػ َن ُد

أال تػػػػر ليػػػػـ فػػػػػي ُممكيػػػػـ عممػػػػػاً
ف ػذ الشػاعر مػف صػػة يوهػؼ ع) عفػو وصػفح عػػف ف و،ػ وعػد فف م ّي نػ ار ،عػػالى
ػػب َعمَػػػ ْي ُك ُـ ا ْل َيػػػ ْو َـ َي ْغ ِفػػػ ُر المَّػػػوُ لَ ُكػػػ ْـ َو ُىػػػ َو أ َْر َحػػػ ُـ
وحع ػ م ي ػػا ف ػػاؿ تعاااالى :قَػػػا َؿ َال تَثْ ِريػ َ
الر ِ
يف .)ٗ(
َّ
اح ِم َ
فف الشاعر اه،ثمر ذ الصور ليحعؿ الممدوح يالنوي يوهؼ ليس في العفو
ونع،قد ّ
فقط – يما ظ ر – وؿ في القو واله طاف والم ؾ؛ ألف يوهؼ ع) عفا عف و ،وعد فف
صار عزي از لمصر.

وفي صور ،مث ي ،ظ ػر هػرعة ودي يػة الشػاعر وذلػؾ لش ّػد ،ع قػ وػآا القػرآف اليػريـف
ف بل عف ،م ّي ن مف معاني ف فقد اه،طاع فف يق،وس مف القرآف اليريـ ما ففاد في را
(ٔ)

مجمع األمثاؿ:جٔٙ ،

(ٖ)

الديوافٔٙٚ:

(ٕ)

الديوافٜٔٔ:

(ٗ)

يوسؼٜٕ:

XXX

فمث ة ،شوي ية ياف ل ا األثر الوا

في الهامفف ائبل في مديح ه يماف وف عود الم ؾ:

(الطويؿ)
ِ
ورحمػ ًة
ُج ِع مػػت ألىػ ِػؿ
األرض َعػ دالً َ
ػػػػػث ا
كمػػػػػػا بعػ َ

ػػػػػي محمػػػػػػداً
النبػ َّ

وبُػػػػػػػرساً آلثػػػػػػػار الجػػػػػػػروح الكػػػػػػػو ِ
الـ

ِ (ٔ)

ػاس مثػ َؿ البيػػائـ
عمػػى فتػػرٍة  ،والنػ ُ

في ذ األويات يشوّ الشاعر محي ه يماف وف عود الم ؾ لى الحيـ يموعث النوػي
وعػػد ف،ػػر مػػف الرهػػؿف ف ػػو فا هػ يماف يمثػػؿ العػػدؿ والرحمػػة ووػػر الحػػروح أل ػػؿ األرضف

فالشاعر وإشار مف وعيد يق ؿ مف شوف ال فا الذا هوقوا ه يماف وا ن ـ ليهوا مث ف و ذا
ما صد الشاعر روما و فظة(:الف،ر ) فا ن لـ يهوؽ ال يفة ه يماف فحد مث في عدل

ورحم ،ػ ف ال ل ػػو األرض مػػف ال يفػػة الحػػايـف وػػؿ ل و ػػا مػػف ال يفػػة العػػادؿ يه ػ يماف
والنوي سليواى(ع) في عدل ورحم ،وحها زعـ الفرزدؽ.

الذا شو

و د ا ،وس الشاعر معنى فويا،ػ مػف ولػ تعاالى:يَػ ا أىػؿ الْ ِك تَػ ِ
اس ُك ْـ َرسُػ ولُنَا
اب قَػ ْد جَػ َ
ِ
ير َوَال نَ ِذ ٍ
اس نَا ِم ْف َب ِش ٍ
ير
يُ َب يّْ ُف لَ ُك ْـ َعمَى فَتْ َرٍة ِم َف ُّ
ير فَقَ ْد َج َ
س ِؿ أف تَقُولُوا َما َج َ
الر ُ
اس ُك ْـ َب ش ٌ
( ٕ)
(ٖ )
ش ٍ ِ
ِ
َّ
ّْ
يف . 
س ْم َن ا َؾ إال َر ْح َم ًة لِ ْم َع الَ ِم َ
ي س قَد ير ف و ول تعالىَ و َم ا أ َْر َ
َو َن ذ ٌ
ير َوالم وُ َع مَى ُكؿ َ ْ

يف . 
لِمْ َع الَ ِم َ
(ٖ )

شو الشاعر فػي عحػز الويػت الثػاني مػف او،عػث لػي ـ هػ يماف (والو ػائـ )ال،ػي ال
ود ّ
ب
سُ
مه يّر وغير راد ف و ذا في ا فثر َو يّف لقول تعالى :أـ تَ ْح َ
،فق يثي ار مما ،عمؿ ف ي َ
يبل . )ٗ(
س ِب ً
وف أو َي ْع ِقمُ َ
س َم ُع َ
وف أف ُى ْـ إال َك ْاألَ ْن َع ِاـ َب ْؿ ُى ْـ أ َ
أف أَ ْك ثََر ُى ْـ َي ْ
َج ُّؿ َ
ويهػ،مر الفػرزدؽ فػي رح ػة ال،ػوثر و ،ػػميف فويا،ػ الصػور ال،مثي يػة القرآنيػةف فقػد ف ػػذ
ِ
ِ
اى ْـ
مف ول تعالىُ :كمَّ َما َد َخ مَ ْت أ َّ
يعا قَالَ ْت أ ْ
ُم ٌة لَ َع َن ْت أ ْ
ُخ َر ُ
َّارُكوا ف َ
يي ا َج م ً
ُخ تَ َيا َح تَّى إذا اد َ
ار قَ ػا َؿ لِ ُكػ ؿ ِ ػ
َت ِي ـ ع َذ اب ا ِ ػ
ِ
جػ ْع فًا ِمػ َف النَّ ػ ِ
ؼ َولَ ِكػ ْف َال
جػ ْع ٌ
ِألُوَال ُى ػ ْـ َربَّنَ ػا َى ػ ُؤَال ِس أ َ
َجػ مُّونَ ا فَ ػَ ْ َ ػ ً

تَ ْع مَ ُموف)٘(ف معنى فويا ،ال،ي ال ا في حا هعد(:الطويؿ)
(ٔ)

الديواف:جٕٕٖٚ ،

(ٖ)

األنبياسٔٓٚ :

(٘)

األعراؼٖٛ :

(ٕ)

(ٗ)

المائدةٜٔ :

الفرقافٗٗ :

YYY

ٍ
صػبحت
ُج ِع ُ
مت عمى سَػ عد عَػ ذاباً ف َ
تبلعػػػػ َف أىػػػػؿ النػ ِ
ػػػار  ،إذ يركبونيػػػػا
ُ

في ذ األويات حعؿ الفرزدؽ

ويػن ـ؛ ألف الفػرزدؽ حػا ـف وا ّف
اؾ
و ػػذا فثػػر لقول ػ تعااالىَ :ى ػ ْؿ أَتَػػ َ
والغاشيةف ويذلؾ فعؿ الفرزدؽ.

سػػػػػ ٌ
َ
قمػػػػػ عُ
تبلعػػػػػ ف َ
عد فػػػػػي عػػػػػذابي وتُ َ

وا ذ ىػػػي تغشػػػى المجػ َ
ػػرميف وتسػػػفعُ

(ٔ)

حا َ لهػعد عػذاوا نػازال و ػـ فوصػوحوا ي،بلعنػوف فيمػا
ػذا العػذاا النػػازؿ يغشػا ـ يمػا ،غشػى النػار اليػػافريف.
يث ا ْل َغ ِ
اشػ َي ِة )ٕ(ف فػػالقرآف الي ػريـ ػػد وصػػؼ النػػار
َحػ ِد ُ

فما ول في حا حرير لوني نمير(:الوافر)
ف نّػػػػػػؾ مػػػػػػف ىجػػػػػػاس بنػػػػػػي نُميػػػػػػر

ك ىػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػار إذ وجػػػػػػػػدوا العػػػػػػػػذابا

حرىػػػػػػا أف يسػػػػػػتريحوا
رجػػػػػػوا مػػػػػػف ّ

(ٖ )

الصػػػػػ ديد ليػػػػػـ شػػػػػراباً
وقػػػػػد كػػػػػاف ّ

اب ُكػ ُّؿ
اسػ تَ ْف تَ ُحوا َو َخػ َ
فإنػ فػػي دفاع ػ عػػف ونػػي نميػػر اهػػ،ثمر معنػػى ا يػػة اليريمػػةَ :و ْ
اس ص ِد ٍ
َّػار ع ِن يػ ٍػد * ِمػ ْف ور ِائػ ِو جي نَّـ وي س قَى ِمػ ْف م ٍ
يد  )ٗ(ف فػالفرزدؽ يريػػد فف يقػػوؿ ّف
َج ب ٍ َ
َ َ ػ ُ َ ُ ْػ
َػ
ََ
َػ
حريػ ار يو ػػؿ النػػار يػػاف يرحو ػػا بلصػػا مػػف حػػا ال ارعػػي النميػػرا فوقاثػ الفػػرزدؽ ومػػا

صديد مف ال حا ف فياف ذلؾ حػ از فػزاد حزنػ وفلمػ  .و ػذا ال،قاوػؿ الػداللي وػيف مػا يريػد
الشاعر والنص القرآني ييشؼ عف در ،في اه،حبل النصوص القرآنية.
 1ـ االستعارج :
،،ميّز االه،عار واأله وا الوارع والهيما في الوياف القرآنيف و ي  ،ؾ ال،ي ،عوّر عػف
الغرض في ،صوير رائف و فظ يؿف ل فثر في نفس الهامف مف قير طالة وال طناا.

واالهػ،عار ،حمػؿ الػذ ف ع ػى  ،ييػؿ صػور حديػد ف لػذا ،ع ّػد مػف فوػرز ط ارئػؽ ال،عويػػر
القائمػ ػػة ع ػ ػػى ال ،ييػ ػػؿف و ػ ػػد و عػ ػػت فػ ػػي يػ ػػبلـ العػ ػػرا ػ ػػديما ( وػ ػػؿ فف ي،حػ ػ ّػد د مف وم ػ ػػا

دوف حول ا شي ما)
االصطبلحيف فو ي ّ

( ٘)

(ٔ)

الديوافٕٗٗ :

(ٖ)

الديوافٖٛ :

(٘)

األسس النفسية ألساليب الببل ة العربيةٕٜٔ :

(ٕ)

الغاشيةٔ :

(ٗ)

إبراىيـٔٙ – ٔ٘ :

.

ZZZ

وأل مي ،ػػا فػػي الوبلقػػة واألداف حظيػػت و،عريفػػات يثيػػر (ٔ) ف ألننػػا نحػػد في ػا قنػػى فػػي

ال،صوير والحريةف وفي ا ان،قاؿ وػالنص مػف الحمػود ال فظػي لػى المرونػة فػي االهػ،عماؿ؛

ول ا فثر وارز فػ ي ال،صػوير الشػعرا .يقػوؿ الشػيخ عوػد القػا ر الحرحػاني فػي يبلمػ عػف
ف ػػؿ االهػػ،عار ف وفثر ػػا ووصػػف ا وهػػي ة مػػف وهػػائؿ ال،صػػوير الوياني (:نّ ػػا فمػ ّػر ميػػدانا ف
فشد فف،نانا ف وفيثر حريانا وفعحا حهنا وا حهانا ف وفوهف هعةف وفوعد قو ارف وفذ ا نحدا
و ّ
في الصناعة مف فف ،حمف شعو ا وشعوو اف و،حصر فنون ا و روو ا)(ٕ).

ومف صائص االه،عار ف ن ا ،قوـ ع ى االن،قاؿ الداللي ويف األلفػاظ فو ،حػاوز ال غػة

الداللية لى ال غة اإليحائية(ٖ) .و ي ، ،صر المهافات فيما ويف المعانيف و،حمف ما ليس
ليس وين راوطة مف وؿ

( ٗ)

.

و ػػد فشػػار عوػػد القػػادر الحرحػػاني لػػى ذلػػؾف وقولػ (:ومف الف ػػي ة الحامعػػة في ػػا ن ػػا

،ورز ػذا الويػاف فوػدا فػي صػور مهػ،حد  ...وا نػؾ ل،حػد ال فظػة الواحػد ػد اي،هػوت في ػا
فوائد ح،ى  ،ار ا ميرر في موا ف ول ا في ي ّؿ واحد مف  ،ؾ الموا ف شاف مفرد وشرؼ

منفرد)(٘).

حد ا القيػاس االهػ،عارا عبل ػة ام،ػزاج وا،حػادف وو ػوغ المعنػى ال يػ،ـ ال
فالعبل ة ويف ّ
عػػف طريػػؽ ه ه ػ ة يامنػػة مػػف الوهػػائط ال،ػػي ،صػػؿ وػػيف الػػداؿ والمػػدلوؿف و،ظ ػػر و ارعػػة

الشاعر في در ،ع ى

ؽ ال،بل ـ وػيف عناصػر الصػ ور االهػ،عارية مػف ح ػةف وال،حروػة

الشعورية فو الحو النفهي العاـ ل قصيد مف ح ة ف ر (.)ٙ

وففػ ػػاد الشػ ػػاعر مػ ػػف االهػ ػػ،عار ال،ص ػ ػريحية لوهػ ػػط صػ ػػور حػ ػػا نػ ػػا ض في ػ ػػا حري ػ ػ ار

وقول (:اليامؿ)

جػػربت عميػػػؾ العنكبػػػوت بنسػػػجيا

الم نػػزؿ
وقجػػى:عميؾ بػػو الكتػػاب ُ
الم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ
ُ

(ٔ)

ينظر :نقد الشعر ،٘٘ :الوساطة بيف المتنبي وخصومو ،ٗٔ – ٗٓ:كتاب الصناعييفٕٚٗ :

(ٖ)

ينظر :النظرية البنائية في النقد األدبيٖٜ٘ :

(٘)

أسرار الببل ةٗٔ :

()ٚ

الديواف:جٕٔٔٛ ،

(ٕ)

أسرار الببل ةٔٓٗ :

(ٗ)

ينظر :الصورة الشعريةٗٗ :

()ٙ

ينظر :األسس النفسية ألساليب الببل ة العربيةٕٖٗ :

َِ ()ٚ
َِ ()ٚ

AAAA

الم،قد ـ را الفرزدؽ صور اهػ،مد ا مػف وا ػف الحيػا ليق ّػرا و ػا األذ ػاف
في الويت
ّ
ػػعيؼ يمػػا وصػف الوػػارا عػ ّػز وحػػؿ فػػي ي،اوػ اليػريـ
لػى مػػا يريػػدف فويػػت العنيوػػوت وا
وف المَّ ِو أَولِي اس َك م ثَػ ِؿ ا ْل ع ْن َك ب ِ
يف اتَّ َخ ُذوا ِم ْف ُد ِ
وت اتَّخَػ َذ ْت َب ْي تًػا َواِ َّف
وقول ،عالىَ :م ثَ ُؿ الَّ ِذ َ
َ ُػ
ْ َػ َ َ
ت ا ْل ع ْن َك ب ِ
ِ
وت .)ٔ(
أ َْو َى َف ا ْل بُيُوت لَ َب ْي ُ َ ُ
فالفرزدؽ في وي ،حعؿ ال حا نازال مف الهما ع ػى م حػو وقول (:و

ػى ع يػؾ وػ

الي،اا المنزؿ)ف ف يس ثمة ويت فو ف مف ويػت حريػر يمػا يريػد الشػاعرف ومػف ثػـ نبلحػظ

حا فيا ،شير لي ا ية ال،ي ففاد من ا الفرزدؽف و و ،قريا الم حو مف اليفّارف يقوؿ
الطورهي(:شوّ حاؿ اليفّار الذيف ا ،ذوا مف دون آل ة وحػاؿ العنيوػوت  ...فا شػوّ مػف
ا ،ػػذ األصػػناـ آل ػػة يريػػدوف نصػػر ا ونفع ػػا و ػ ّػر اف والرحػػوع لي ػػا عنػػد الحاحػػة يمثػػؿ
العنيوػػوت ا ،ػػذت وي،ػػا لنفه ػ ا ،ػػووا لي ػ ف فيمػػا فف ويػػت العنيوػػوت ال يغنػػي عن ػػا شػػيئا ف
ليون في قاية الو ف وال عؼف وال يحدا نفعا ف يذلؾ األصناـ ال ،م ػؾ ل ػـ يػ ار وشػ ارف

ونفعا و ار)(ٕ) .وفي صور ف ر ل شاعر يقوؿ(:الطويؿ)

رت ِ
ٍ
آخػػػػػ َر لَيمَػػػػػ ٍة
ػػػػاو ُ
ومشػػػػػمولة سػ َ
في الويت الم،ق ّػدـ وع ػى الػرقـ مػف حمػاؿ ال صػياقةف فػإف الفػرزدؽ اهػ،عم ا فػي قيػر
بح لػػػػـ يتػػػػنفّ ِ
س
الصػػػػ ُ
َ
زجاج تيػػػػا ،و ّ

(ٖ )

مح ػػا؛ ألن ػ ي،حػ ّػد ث عػػف ػػية ف ػػر و ػػي شػػرا ال مػػرف و ػػي قيػػر مػػا ،حػػدث عن ػػا
َّ
س )ٗ(ف ال ف ن اه،ح ػر ػذ الصػور القرآنيػة
القرآف اليريـف اؿ تعالىَ :و ُّ
الص ْب ِح إذا تَنَ ف َ
القرآنيػػة فالصػػو يون ػ يػػائف حػػي ي،حػػاوا مػػف الم ػ ثرات ال ارحيػػة ال،ػػي ،حيط ػ ف و،نفه ػ
ػث الحيػػا مػػف حديػػد وعػػد فف يػػاف ال يػػؿ حاثمػػا ع ػػى صػػدر ال فف صػػو
يعنػػي الحريػػة ووػ ّ
الفرزدؽ لـ ينو ج وعد.

وئ ع ى األفؽ

وعد الصو م،نفها وهوا انوهاط
يقوؿ صاحا الميزاف في ،فهير ّ (:
ودفع الظ مة ال،ي قشي ،نوع مف االه،عار و،شوي الصو و د ط ػف وعػد قشػياف الظػبلـ

لآلفاؽ مف فحاطت و م،اعا فعماؿ شا ة ثـ وحد بل مف الزمػاف فاهػ،راح فيػ و،ػنفس

(ٔ)

العنكبوتٗٔ :

(ٖ)

الديوافٖٗٓ :

(ٕ)

مجمع البياف :جٕٚ ،ٛ

(ٗ)

التكويرٔٛ :

BBBB

فعد
ّ

ا  ،لؤلفؽ ،نفها من يذا يه،فاد مف وع

ـ)(ٔ).

 3ـ انكُايح :
حظيت اليناية وعناية ع ما األدا والوبلقةف فبل يياد ي و فثر مف آثار ـ مف اليبلـ

ع ي ػػا وهػػور فصػػاح ،ا(ٕ)؛ ألن ػ ا مػػف صػػي الويػػاف ال،ػػي ي ػ د

و ػػا المعنػػى وصػػور قيػػر

مواشػػر ف و ػػي عنػػد العػػرا فو ػ مػػف ال،صػري ف و ػػد عرف ػػا ف ػػؿ الويػػاف وػػوف (يريػػد المػػ،ي ـ
ثوات معنى مف المعانيف فبل يذير وال فظ المو وع ل في ال غةف وليي يحي
و ،الي وردف ف فيوحي لي ويحع دليبل ع ي )(ٖ).

لى معنى

والمف ػػوـ الع ػػاـ ل ينايػػة ينط ػػؽ مػػف المعنػػى ال غػوا ل ػػاف و ػػو فف ،ػػ،ي ـ والشػػي و،ريػػد

قيػػر (ٗ)  .ويػ دا ال،عويػػر الينػػائي فثػ ار م مػػا فػػي رهػػـ الصػػور األدويػػةف ن،يحػػة االن،قػػاؿ مػػف
الداللػػة األوليػػة ل مفػػردات لػػى دالالت ف ػػر ،ه،شػػؼ من ػػاف ف،وػػدو المعػػاني فعمػػؽ وف ػػدر

ع ى اإلثار واإلم،ػاعف قيػر فف ػذا مر ػوف وقػدر األديػا ع ػى لمػ الصػبلت ال فيػة وػيف
األشػػيا ف ودمػػج فح ازئ ػػا و،يثيف ػػا وهػػيا ات ،عويريػػة ،حػػيط المعػػاني وهػػ،ار شػػفاؼ يهػػم
والوصوؿ لى المعنى المينى عن (٘).

و،قوـ اليناية ونصيو ا يامبل فػي فدا المعػاني و،صػوير اف يػر فدا ووػودؽ ،صػويرف

مصور موحيةف وحينا م دوة م ذوةف ،،حنّا ما  ،نفر األذف مػف هػماع ف
و ي حينا راهمة
ّ
وحينا مػوحز ،نقػؿ المعنػى وافيػا فػي لفػظ يػؿف و ػي فػي يػؿ ذلػؾ ال  ،ػو مػف اإليحػا

فد ،ػ الينايػػة مش ّػع ا موحيػػا ف ومصػ ّػو ار
وال،صػويرف وال ،هػػ،طيف حينئػذ فف ،ػ دا المعنػػى يمػا ّ
معوّ ار(.)ٙ
ويوػػال الفػػرزدؽ واهػػ،عماؿ ػػذ ال،قنيػػة فػػي مديح ػ زاعمػػا فف ار فصػػطفى ونػػي فميػػة

ل حيـ فا ،ػار يزيػد وػف عوػد الم ػؾ وينّػا ودعػا (و يػؿ ار)ف لقػد ،ػوثر الفػرزدؽ و ػذا مػف
ِ َّػ ِ ِ
ِػ
ِ َّػ ِ
ِ
ِ
يـ
ول تعاالىَ :ومَػ ْف أ ْ
َح سَػ ُف د ينًػ ا م مَّػ ْف أَسْػ مَ َـ َو ْجيَػ وُ لم و َوىُػ َو ُم ْح س ٌف َواتَّبَػ عَ مم َة إ بْػ َراى َ
(ٔ)

الميزاف :جٕٕٓٔٙ ،

(ٕ)

ينظر :نقد الشعر ،ٜٛ – ٛٛ :كتاب الصناعييف ،ٖٛٙ :البديع في نقد الشعرٔٔ٘ :

(ٗ)

ينظر:لساف العرب :مادة (كنو)

()ٙ

ينظر:الصورة األدبيةٚٓ :

(ٖ)

دالئؿ اإلعجازٗٗ:

(٘)

ينظر:الصورة األدبيةٜٙ :

CCCC

َح ِن يفًا َواتَّ َخ َذ المَّوُ
و ػػد ا ػػ،ص

ِ ِ
يبل .)ٔ(
يـ َخ مِ ً
إ ْب َراى َ
ػػذا الوصػػؼ ونوػػي ار و ػ ار يـ (ع) ،عظيمػػا واحػػبلال ل ػ ف وليػػف الشػػاعر

يوال في ول (:الطويؿ)

ولو كاف بعد المصطفى مف عباده

ػػػػػي ليػػػػػػـ مػػػػػػني ـ ،ألمػػػػػػر العػػػػػػز ِ
ائـ
نبػ ّّ
ُ
ِ
العظػػػػػػائـ
لح مػػػػػػؿ األمانػػػػػػات الثقػػػػػػاؿ
َ

لكنػػػػػت الػػػػػػذي يختػػػػػػاره ا َب عػ َ
َ
ػػػػػد هُ
ػػػػػػؿ ِخ زانػ ٍ
ورثػػػػػػػتـ خميػػػػػػػؿ ا كػ َّ
ػػػػػػة

ػػػػػػػػػؿ كتػ ٍ
وكػ َّ
ػػػػػػػػػالنبوة قػػػػػػػػػػائـ
ػػػػػػػػػاب بػ
ّ

َب يتػػػػػػػػاً

لمصػػػػػػػػػػ ِ
بلة ولمطيػػػػػػػػػػور
يُطيَّػػػػػػػػػػب ِّ

ِ (ٕ )

و،رد ذ اليناية عند الفرزدؽ في ا في ويت آ ر فيقوؿ(:الوافر)
ورثنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف خميػػػػػػػػؿ ا

(ٖ)

فصفة (ال يؿ) ا ،صت وػالنوي وػ ار يـ ع)ف يمػا ينّػى الفػرزدؽ عػف داهػة ويػت ار
الحػراـ وط ار،ػ ف ح،ػػى فف الصػػبل فيػ ،طيػػا وعوػػؽ ػػذا الميػػافف وييمػػؿ الفػػرزدؽ مهػػير

الف ر مه،عينا وفف اليناية ائبل(:اليامؿ)

(ٗ)

ػػػربناه حتػػػػى تسػػػػتقيـ األخػػػػادع
ػػػػػد ه
صػػػػػػ عَّ ر خػ ّ
وكنّػػػػػػا إذا الجبػػػػػػار َ
جػ َ
فالصعر ل د و يناية عف ال،يور و،عظيـ الشوف وإمال ،ف وياف الفرزدؽ و وي ،ػ ل ػـ

يقوموا ذلؾ الميؿ؛ ألن ـ فهياد العراف و و ما يشير لي شار وا حةف م،وث ار
الحؽ ووف ّ
َّؾ لِمنَّ ِ
اس .)٘(
ص ّْع ْر َخ د َ
وقول تعالىَ :وَال تُ َ
يصور وطش األموييفف وفي ا يمدح ه يماف وف ع ود الم ؾ وي حو الححاج
وفي فويات
ّ
ائبل(:الطويؿ)
ػػػافر
وا ذ أنػػػػتـ مػػػػف لػػػػـ َي قُػػػػؿ أنػػػػا كػ ٌ
ٍ
بجػػػػػربة
وفػػػػػارؽ أـ الػػػػػرأس منػػػػػو
َ

(ٔ)

النساسٕٔ٘ :

(ٖ)

الديوافٖٙٗ :

(٘)

لقمافٔٛ :

(ٕ)

الديواف :جٕٕ٘ٗ- ٕٖ٘ ،

(ٗ)

الديوافٖٗٗ :

تػػػػػػػػرد
ّ

نَيػػػػػػػػاراً َع ِثػػػػػػػػ رةً ال يُقاليػػػػػػػػا

ِ
لبػػػػػػػيف المنكبػػػػػػػيف زَي اليػػػػػػػا
سػػػػػػػري ٍع

DDDD

وا ْف كػػػاف قػػػد ص مَّى ثمػػػانيف حجػ ٍ
وصاـ وأىد
ػػة
َ ػػػ
َ
الم،قدمة ال نحد انفعاال عميقا ف وا نما ن حػظ ففيػا ار في ػا روح ال طاوػة
في ذ األويات
ّ
دف بيجػاً خبلليػا
البُػ َ

(ٔ )

والنثرية؛ ألن ا اع،مدت فدلة اإل ناع وال يعني ذلؾ ف ن ا  ،و مف وهائؿ الصور ف يالي،اوة
(وا ذ  ....فن،ـ  ....فنا يافر) داللة ع ػى روحػ ع ػى الهػ طةف وفػي األويػات نحػد محػا از
عثػػر ال يقال ػػا) داللػػة ع ػػى  ،ػ ف فمػػا الينايػػة ف نحػػد ا فػػي ولػ ( :وفػػارؽ فـ الػرفس)

ػرد
( ،ػ ّ
داللة ع ى طف رفه ف فولوس المعنى وذلؾ ثووا حديدا .

ونحػػد الشػػاعر ال يهػػوؽ معاني ػ هػػوؽ الحهػػف والمشػػا د فقػػط وػػؿ ي،يػػو ع ػػى الصػػور
الذ نية في يصاؿ الفير لى الم ،قػي؛ ألف وظيفػة الصػور ال ،نحصػر وػال،زييف وال،زويػؽ

وال،ح ية فقطف وا نما ،و ي المعنى وا رار الفير وال،فصيؿ وال،وييد(ٕ).

،قدـ وعض مف النماذج مف المحهنات الوبلقية (القرآنية)ال،ي وردت في ديػواف
ّف ما ّ
الصػ ػ نعة ح ،ػػى ح ػػا ت ص ػػور معو ػػر
الف ػػرزدؽفون حظ الش ػػاعر في ػػا وعي ػػدا ع ػػف ال،ي ػػؼ و ّ
ال،ص نف.
وم ثر فن،يحة لطويعة نفه فح ،ى قدت صور الذات وا حة وه هة وعيد عف
ّ

(ٔ)
(ٕ)

الديواف:جٕٖٔٓ ،
ينظر :الصورة في الشعر العربي الحديثٔٙ :

EEEE

انفظم انثانث
أثر انقظض انقرآَيح يف شعر انفرزدق
3ـ ق
7ـ ق
1ـ ق
3ـ ق
4ـ ق
5ـ ق
2ـ ق
8ـ ق
2ـ ق

هللر ح ات.
ي ح.
لم هلل(ق ر ولح).
ق ر فوهلل.
بأاجقر.
ق يس.
م نل وفرعون.
هللا هلل نيقمو .
حوم الفقن.

FFFF

يدخم:
القرآف اليريـ و المعيف الصافي الذا مػا َح ف ػت روافػد ف ومحػاؿ فف ييػوف ذلػؾ؛ ألنػ
المعحز ال الد مػا وقػي الػد رف و ػو المػاد ال صػوة ال،ػي ين ػؿ من ػا يثيػر مػف الشػع ار ف

العػرا فػي فنػوف القػوؿ

وي ما ف ذ من ازداد عطا ووريقا ون ػار ف والقػرآف اليػريـ ،ح ّػد
رواد شػػعر وف ػػؿ فصػػاحة ووبلقػػة و،حػ ّػد ا ـ فػػي الفػػف القصصػػيف ف ،ػراث ـ وػػؿ
و ػػت يػػانوا ّ
اإلهبلـ ياف حافبل والقصص والحيايات واأل وارف ويانت قاي ،ـ من ا العظة والعور .

الصػور القصصػػيّة الصػاد ة والم،نوعػػة ال،ػػي
ّف آيػػات القػرآف اليػريـ ػ ّػم ت يثيػ ار مػػف ّ
حهػػدت وا ػػف الحي ػػا ف ل ػػذا وح ػػد يثي ػػر م ػػف ش ػػع ار الع ػػرا ػػال ،ـ ف ػػي القص ػػص القرآن ػػي
ال ػػادؼف فن ػوا مػػف فلفاظ ػ و صص ػ ف ليقػ ّػدموا ل نػػاس األنمػػوذج األع ػػى واألف ػػؿ الػػذا
يحا فف يق،في فثر المودع.

ّف القصػػة القرآنيػػة ووهػ وو اف ذات مػػن ج ،روػػوا هػ س م،يامػػؿ وم،ناهػػؽ ي،فػػؽ ومػػن ج
القػ ػرآف اليػ ػريـ وقاي،ػ ػ ف و ػػي ،روي ػػة ل ػػروح والعق ػػؿ و ػػؿ الحه ػػدف فالقص ػػص القرآن ػػي يروّػ ػي
اإلنهاف ،روية

قية واح،ماعية لير،فف و لى مقاـ فهمى وفط رف والقصة القرآنيػة وهػي ة

م مػػة ل ،ع ػػيـ واإلرشػػاد وال،شػريفف ول ػػا فثػػر فاعػػؿ فػػي ونػػا الفػػرد والمح،مػػفف ول ػػا فثػػر فػػي
،قػػديـ ف بل ػ وقػػرس القػػيـ الهػػاميةف و ،،ػ ف ميػػة الصػػور القرآنيػػة مػػف ي ػػاح المػػو ـ

و،حه ػػيـ المعق ػػوؿ المح ػ ّػرد ف ػػي ص ػػور المحه ػػوس المش ػػا دف ف ػ ػي فو ػ ػ فثػ ػ ار وفش ػػد ناع ػػا
ح د األديّػاف فػي فهاهػ اف وا ثوػات حقيقػة
و،و ّػ
ل هامفف ف بل عف ثوات وحدانية ار ،عػالىف َ

الػ ػػوحي والرهػ ػػؿف ف ػ ػػبل عػ ػػف العظػ ػػة والعوػ ػػر وال دايػ ػػة واإلرشػ ػػاد وشػ ػػرح موػ ػػاد

الػ ػػدعو

اإلهػػبلميةف والػػرد ع ػػى المعار ػػيف و،ثويػػت ػػا النوػػي محمػػد )ص) وقير ػػا مػػف األ ػػداؼ
األ ر الهامية(ٔ).

و،وثر الشع ار وصور القرآف اليريـ ومفردا ،مف ا يات الشريفة وصاقوا ع ػى منوالػ

الهرمدا صائد ـ و وافي ـ الم،دفقة وال ير وال داية واإليمافف و،وثروا وقصص المصحؼ
الشػريؼ فغرفػوا مػػف وحر ػػا ونوع ػا الصػػافي ليوػػدعوا صصػػا شػػعرية ،ظػػؿ  ،،ػػى ع ػػى ثغػػر
الزماف و حن ا الحميؿ.

(ٔ)

ينظر :الفف القصصي في القرآف ، ٕ٘ٛ :التصوير الفني في القرآفٔٔٛ – ٔٔٚ :

GGGG

فالقصػػة القرآنيػػة ظ ػػت ومػػا  ،ػزاؿ ،غ ػ ّذ ا يػػاؿ األدوػػا والهػػيما الشػػع ار مػػن ـ وصػػور

ودروس هامية وف داؼ ومثؿ ع يا يه ،فاد من ا ع ػى ّمػ ر األحيػاؿف و ػد َػ م ن ا يثيػر مػف
الشع ار صائد ـ وف فادوا من ا في هرد صص ع ى طراز ا.
و،ع ػػد القص ػػة القرآني ػػة الم ػػـ األوؿ ل،ص ػػوير فروع القص ػػص االح،ماعي ػػة ف ػػي الص ػػور
واإليمػػاف والن ػػاؿ مػػف فحػػؿ الػػديف والعقيػػد وفيمػػا ي ػو ،ي هػػن،،وف ورود القصػػص القرآنيػػة

وحها ،ه ه ا الزمني في ديواف الفرزدؽ:
ّ
 -3قظح آدو وحى اء(ع):

ا ،صرت صة الوشرية اليوػر فػي وحود ػا ومصػير ا وعبل  ،ػا وال ػالؽف ومػا حول ػا

مػػف ،حػ ّػد ياتف لػػ،بلمس طويعػػة األثػػر ال،ػػاري ي الػػذا ماره ػ اإلنهػػاف فػػي األرضف ػػبلؿ
حرية الصراع األزلي ويف ال ير والشر وف طاو ما(ٔ).
عػػرض الق ػرآف الي ػريـ مش ػ ا د مػػف

ػػؽ آدـ واألمػػر اإلل ػػي فػػي هػػحود المبلئيػػة ل ػ ف

وام،ناع و يس (لعن ار) عف ذلؾ وما فعقو مف صػراع وػيف و ػيس وآدـ ع) فهػفر عػف
ووط الحميف لى األرض ل،يوف مه،ق ار لى حيف .و د اه،عاف الشاعر و ذ القصة لي يد

ن

اصـ و يس وعد فف فطاع هوعيف ححةف ويون يريد فف يحد عذ ار لغواي،ػ ف وا ذ فورد

ػ ػػذ القصػ ػػة ال،ػ ػػي ،ظ ػ ػػر ػ ػػدر و ػ ػػيس وػ ػػإقوا آدـ وحػ ػ ّػوا (ع) وا راح م ػ ػا مػ ػػف الحنّ ػ ػة
يقوؿ(:الطويؿ)
ػػػػػػاكف
وآدـ قػػػػػػػد أخرجتػػػػػػػو وىػػػػػػػو سػ ٌ
ػػػػح
وأقسػػػػمت يػػػػػا إبمػػػػيس إنػػػػػؾ ناصػ ٌ

ػػػػػبل يخيطػػػػػػاف الػػػػػػوراؽ عمييمػػػػػػا
فجػ ّ

وزوجتػػػػػػو مػػػػػػف خيػػػػػػر دار مقػػػػػػػاـ
لػػػػػػو وليػػػػػػا ،إقسػػػػػػاـ يػػػػػػر إثػػػػػػاـ
شػػػ ر طعػػػاـ
ب يػػػدييما مػػػف أكػػػؿ ّ

(ٕ)

اه،ثمر الشاعر صة آدـ ع) وييؼ ف رح و يس وحقد وحهد مف الحنػةف وعػد فف

ار،ػػد ردا الناصػ ل مػػا فو رح مػػا مػػف الحنّػةف و ػػذا المعنػػى اهػػ ،م الشػػاعر مػػف ولػ
س ‘إليػػو َّ
ش ػ َج َرِة ا ْل ُخ ْم ػ ِد َو ُم ْم ػ ٍؾ َال
َد لُّ ػ َؾ َعمَ ػى َ
َد ُـ َى ػ ْؿ أ ُ
اف قَ ػا َؿ َي ػ ا آ َ
الش ػ ْيطَ ُ
تعااالى:فَ َو ْ
س ػ َو َ

(ٔ)
(ٕ)

ينظر :قصص األنبياس ٜ:وما بعدىا
الديواف:جٕٕٔٛ ،

HHHH

الم،قدمػػة مػػا حػػا فػػي ا يػػة القرآنيػػة محايػػا ،امػػة
َي ْبمَػى .)ٔ(وحػػايى الفػػرزدؽ فػػي األويػػات
ّ
ونظم ا شع ار.
ويقػػوؿ الشػػاعر عػػف الحنّػة ال،ػػي ػػرج من ػػا آدـ وزوح،ػ  ( :يػػر دار مقػػاـ) .ول مفهػريف
آ ار ف ر د ال ،وافؽ ما حا و ف فقد ورد في الوحار( :ف  ،ؼ في حنّػة آدـ (ع) فيانػت

في األرض فـ في الهما س وع ى الثاني ف ي الحنّة ال،ي ي دار الثواا فـ قير اف فذ ا
فيثر المفهريف وفيثر المع،زلة لى فن ا حنّػة ال ػدف و ػاؿ فوػو اشػـ :ػي حنّػة مػف حنػاف
الهػػما قيػػر حنػػة ال ػػدف و ػػاؿ فوػػو مه ػ ـ األصػػف اني وفوػػو ا لقاهػػـ الو ػػي وطائفػػة :ػػي

وه،اف مف وها،يف الدنيا في األرض)(ٕ).

(ح نّػة مػف حنػاف الػدنيا ،ط ػف في ػا
و د ه ئؿ فوػو عوػد ار (ع)عػف حنّػة آدـ (ع) فقػاؿَ :
الشمس والقمر ولو يانت مف حناف ا ر ما رج من ا فودا )(ٖ) .
 -2قظح َىح(ع):
ومػػف القصػػص األ ػػر ال،ػػي يػػاف في ػػا مػػف العو ػ ر مػػا في ػػا وعظػػة ل م،قػػيف ػػي صػػة
صاحا الهفينة النوي نوح  ع)  ،ؾ الهفينة ال،ي مػف ريو ػا نحػا ومػف  ،ػؼ عن ػا

ػؾ

و ػػو لحح ػػود وع ػػدـ طاع،ػ ػ وال فم ػػر  .و ػػد فف ػػاد الف ػػرزدؽ م ػػف ػػذ القص ػػة ف ػػي حائػ ػ

الححاج يقوؿ(:الطويؿ)

الجحػػػاد حػػػيف طغػػػى بػػػػو
فممػػػا َع تػػػا ّ
فكػػػاف كمػػػا قػػػاؿ ابػػػف نػػػوح سػػػ رتقي
رمػػى ا

فػػي جثمانػػو مثػػؿ مػػا رمػػى

نػػى قػػاؿ :إنّ ػي مرتَ ػ ٍ
ؽ فػػي السػػبللـ
ً
إلػػى جبػ ٍػؿ مػػف خشػػية المػػاس عاصػػـ
عف القبمة البيجػاس ِ
ذات المحػارـ

(ٗ )

(ٗ )
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـ
ف حاحة الشاعر لى صة نوح (ع) ال،ي المح
وح َ؛ اونػ
وردتػ في ول تعالىَ :وَن َ
اد نػ
ّ
يف {ٕٗ} َ ػا َؿ َه ػ آوا لَ ػى َح َو ػ ؿ
ويػػاف فػػي م ْع ػ زؿ َي ػ ا و َن ػ ي ْارَي ػ ا م َع َن ػ ا َوالَ َ،ي ػ ف م ػ فَ الْ َي ػ اف ر َ
ػ
ػ
ػ
ح ا َؿ َو ْي َن َمػ ا ا ْل َمػ ْوج
َم ر ال ّػ ال َمػ ف رح َـ َو َػ
َي ْع صم ن ي م َف ا ْل َمػ ا َػا َؿ الَ َع اص َـ ا ْل َيػ ْو َـ م ْف ف ْػ

(ٔ)

طؤٕٓ :

(ٕ)

بحار األنوار :ج ٔٔ ٖٔٗ،

(ٗ)

الديواف:جٕٕٖٚ ،

(ٖ)

الكافي :ج ٖٕٗٚ ،

IIII

ػ
يف 
اف م َف الْم ْغػ َر َ
فَ َيػ َ
يقوؿ ا ّف اوف نوح طغػىف وّ َ ،يػ ؿ فف ومقػدور النحػا مػف الطوفػا ف واالع،صػاـ والحوػؿف ولػـ
ييػف ذلػػؾ .والححػػاج مػف طغيانػ هػػوؼ ال ينحػػو في ػا ف وػػؿ هيصػػيو مػا فصػػاا اوػػف نػػوح
( ٔ)

ف حع  ،ػ يعقػػد موازن ػ ة وػػيف ححػػود اوػػف نػػوح والححػػاجف فالشػػاعر

حيف قرؽ وف ذ الموجف فهي ؾ الححاج يذلؾ.

ويشير الشاعر في الويت األ ير لى فف ار ،عػالى رمػى حثمػاف الححػاج وححػار مػف

هػحيؿف يمػا رمػى فصػػحاا فور ػة .و ػذا يعنػػي ف نػ اه،ح ػر صػة ف ػػر فػي ػذا الػػنص
وحمف وين ما ليييؿ ل ححاج ذا الحشد مف العقووات ال،ي فنزل ا ار ،عالى و .
 -1قظح مثىد (قىو طاحل(ع):
،يررت صة ثمود في القرآف اليريـ في فيثر مف موطف(ٕ) ف ألقراض م  ،فة(ٖ)ف و وـ

و وـ ثمود يانوا ع روا وؿ النوي هماعيؿ ع) ف ويانوا يهينوف الححر الذا وػيف الححػاز
و،وػػوؾف و ػػـ وعػػد ػػوـ عػػادف يػػانوا يعوػػدوف األصػػناـ مػػث ـف ويانػػت حيػػا ،ـ م،رفػػة مرف ػػةف

فعمػروا األرض ال،ػي يهػػيون اف ونح،ػوا الحوػػاؿ ويو،ػا ف ووهػػف ار ع ػي ـ فػػي الػرزؽف فطغػوا
ووغ ػواف فوعػػث ار فػػي ـ رحػػبل مػػن ـ ػػو النوػػي صػػال (ع) يػػدعو ـ لػػى عوػػاد ار وحػػد ف
فآمنػػت طائفػػةف ويفػػر حم ػػور ـف و م ػوا وق ،ػ و ،ػػؿ النا ػػة ال،ػػي حع ػػا ار ححػػة ع ػػي ـف

فو ي ـ ار لححود ـ ويفر ـ(ٗ).

القص ةف واه،ثمر ا في شػعر ع ػى وفػؽ دالل ،ػا وحع ػا وهػي ة لػردع
ف ذ الفرزدؽ ذ
ّ
الم،يوريف والحواور والطغا مػف ذوا الهػ طاف وا ال هػييوف مصػير ـ مصػير فحمػر ثمػودف

فقاؿ احيا ( :الم،قارا)

ػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػى قومػػػػػػػػػػػو
وكػػػػػػػػػػػاف جريػ ٌ

َك ِب كػػػػػػػػػػػر ثَمػػػػػػػػػػػود لَيػػػػػػػػػػػا األن َكػػػػػػػػػػػ ِد

(ٔ)العنكبوتٔ٘ – ٔٗ:
(ٕ)

وردت ىذه القصة في سور :األعراؼ ،والتوبة ،وىود ،وابراىيـ ،واإلسراس ،والحج ،والفرقاف ،والشعراس ،والنمػؿ،

والنمػػؿ ،والعنكبػػوت ،وسػػورة ص ،و ػػافر ،وفصػػمت ،وسػػورة ؽ ،والػػذاريات ،والػػنجـ ،والقمػػر ،والحاقػػة ،والبػػروج،
والفجر ،والشمس.

(ٖ)
(ٗ)

ينظر :الفف القصصي في القرآف الكريـٕٙٔ :

ينظر :قصص األنبياسٜٗ :ػػ٘،ٜو ٕٔٔ ،قصػص القػرآف مػف آدـ  إلػى أصػحاب الفيػؿ ،ٕ٘ :دراسػات فنيػة

في قصص القرآف،ٖٗ٘ :قصص القرآف٘ٚ :

JJJJ
ِ (ٔ )

فصػػػػػػػاروا رمػػػػػػػاداً مػػػػػػػع الرمػػػػػػػدد

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوةً بمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ

يح ّذ ر ا لشاعر وـ حرير وون هيح ا الشػر ع ػي ـ يعػا ر نا ػة صػال (ع) فوفػي ػذا

ألف الف ػػرزدؽ ي ػػومئ م ػػف ط ػػرؼ ف ػػي ل ػػى الع ػػذاا ال ػػذا
،ث ػػوير ل قوي ػػة ع ػػى ش ػػاعر ا؛ ّ
هيصػيو ـف و ػذا العػذاا ييػوف وفعػؿ شػعر الػػذا هػي حو ـ وػ ف وفػي فويػات ف ػر نػػا ض

في ا الفرزدؽ حري ار ذاي ار صور القصة لعا ر النا ة ذا ،ا .يقوؿ(:الوافر)

ػػػػػػػر ثػػػػػػػـ مػػػػػػػا منػػػػػػػع الػػػػػػػذّمارا
جريػ ٌ

ػػػػػػػػر المخزيػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػى كميػػػػػػػػػب
جػ َّ

ػػػػػػد َّم رىـ ّد مػػػػػػػارا
ر ػػػػػػػا ظيػػػػػػػراً  ،فػ َ

وكػػػػػػػاف ليػػػػػػػػـ كبكػػػػػػػػر ثمػػػػػػػػود لّمػػػػػػػػا

(ٕ )

الػػذا يفع ػ

ّف روػػط الفػػرزدؽ وػػيف حائ ػ لقػػوـ حريػػر ودمػػار ثمػػودف يظ ػػر لنػػا المػػد
الش ػػعر ف ػػي ال ص ػػوـ .ون ح ػػظ اإل يح ػػاز ف ػػي يػ ػراد الش ػػاعر ل قص ػػةف اع،م ػػادا ع ػػى معرف ػػة

الم ،قي و،فاصي ا مف القرآف اليريـ في ولػ
ت ِم َف
ص الِ ُح ْائ ِت نَا ِب َما تَ ِع ُد نَا أف ُك ْن َ
َوقَالُوا َي ا َ
ارِى ـ ج ِ
يف. )ٖ(
اث ِم َ
َد ِ ْ َ

َم ِر َرّْبيِػ ْـ
تعالى:فَ َع قَ ُروا النَّاقَ َة َو َع تَ ْوا َع ْف أ ْ
الر ْج فَػ ُة فَ َصْػ َب ُحوا فِػ ي
يف *فَ َخَػ َذ تْ ُي ُـ َّ
الْ ُم ْرسَػ مِ َ

لي ػ ّػف الش ػػاعر ي ػػاف د يق ػػا ف ػػي ،ص ػػوير القص ػػةف فمح ػػرد ذي ػػر فا ح ػػز من ػػاف  ،،ػػداعى
األح ػ از األ ػػر لػػى ذ ػػف الم ،قػػي  ،قائيػػا ف ون حػػظ في ػػا ،رييػػز ع ػػى مػػا هػػيحؿ وقوي ػػة
الشاعر الم حو فيثر مف ،رييز ع ى الم حو(حرير) نفه ؛ ألن يريد فف يثير ه ط ونػي

يروػػوع ع ػػى حريػػرف و ػػـ ر طػ مػػف ػػبلؿ ،وشػػيف صػػور مػػا يحػػؿ و ػػـ مػػف حائػ ف ذ ػػرف
ذلؾ وصور عا ر النا ة.

ويه،مر الفرزدؽ مف فاد ،مف صة ثمود وفي حائ حري ار(:الطويؿ)
لم ػ ا عػػو الكمػػب دونيػػـ
وكػػاف ليػػـ ّ

السػ ِ
قب
جريػ ٌػر عمػػييـ مثػػؿ را يػ ِػة ُّ

(ٗ )

فػػي ػػذا الويػػت حعػػؿ الفػػرزدؽ حري ػ ار ي وػػا ف ويػػاف صػػوت عوائ ػ يػػذانا وشػػر مهػػ،طير

هيحؿ وقوم ف مث ما ياف صوت الهقا (الفصػيؿ) يػذانا و ػبلؾ ثمػود .و ػد يػرر الفػرزدؽ
ذا المعنى في حا الطرماح ائبل(:الطويؿ)

(ٔ)

الديوافٕٓٔ :

(ٖ)

األعراؼٚٛ – ٚٚ :

(ٕ)

الديوافٕٗٙ :

(ٗ)

الديواف ،ٔٔٔ :السقب :ىو فصيؿ الناقة،لساف العرب مادة(سقب)

KKKK

وكػػػػاف الطرمػػػػاح األحيمػػػػؽ إذ عػػػػو

كبكػػػر ثمػػػوٍد حػػػيف َحػػػ َّف فصػػػيميا

(ٔ )

حر ،عر
يقد ر ما هيحؿ و و وم ّا
حعؿ الفرزدؽ الطرماح نا فحمؽ؛ ألن لـ ّ
وفي صيد ف ر ام،زج في ا المدي مف الشيو ل

ل .

يفةف يقوؿ الفرزدؽ(:اليامؿ)

غػػػػػػػػػػد ت عمينػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي منازلنػػػػػػػػػػػا
فَ
َ

ُرسػػػػػػػػػ ُؿ العػػػػػػػػػذاب بر ػػػػػػػػػوة البكػ ِ
ػػػػػػػػر

لمػػػػػػػػػػػػا َر ػػػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػػػدوا كػػػػػػػػػػػػ نّيـ

(ٕ )

أشػػػػػػػػػػػقى ثمػػػػػػػػػػػود حيػػػػػػػػػػػػف َولَيػػػػػػػػػػػو

أمػػػػػػ و المشػػػػػػؤوـ باَلعقػػػػػ ِ
ػػػػػػػر
عمػػػػػػى ّ
موثػػػػػػػػؼ القػػػػػػػػدر
ىػػػػػػػػابي رمػػػػػػػػاد ُ

فػػي ػػذ األويػػات يعقػػد الفػػرزدؽ موازنػػة طريفػػة وػػيف ع ّمػ اؿ ال ػراج ورقػػا فصػػيؿ نا ػػة
صال ف فيما ياف رقا يذانا و بلؾ ثمودف صار محػي ػ ال العمػاؿ يػذانا و ػبلؾ ػوـ
الفرزدؽ .ولنا فف ن ،يؿ مقدار ما ي،ري

ال مف

ف و وؼ في نفوس الناس.

وف ػػي فوي ػػات ف ػػر ي اط ػػا في ػػا و ػػيس ويو ػػيف ذالنػ ػ لم ػػف وه ػػوس ل ػػـ فيّػ ػا يان ػػت
مرا،و ـ(:الطويؿ)
ألػػـ ت ػ ِت أىػػؿ الحجػػر والحجػػر أىمُػػو

بػػػػػػ نعـ عػػػػػػيش فػػػػػػي بيػػػػػػوت رخػػػػػػاـ

ػػػت أعقػػػػروا ْىػػػػ ذّي المقػػػػوح ف نيػػػػا
فقمػ َ

لكػػػػػػػػـ أو تنيخوىػػػػػػػػا لقػػػػػػػػوح ػػػػػػػػراـ

أت مػػػػػػػػػنيـ
ػػػػػػػػر َ
فممػػػػػػػػػ ا أناخوىػػػػػػػػػا تبػ ّ
ّ

وكنػػػػت نكوصػػػػاَ عنػػػػد كػ ّْ
ػػػؿ ِذ مػػػػاـ

(ٖ )

صور الشاعر في ذ األويات ف ؿ الححر و ـ يعيشوف في ويوت مف ر اـف والقصة
ّ
،صرح و ذاف وليف الشاعر ّ َ ،يؿ نعيـ ثمػود يػذاف رومػا ع ػى وفػؽ مشػا د ،ل حصػوف
ال
ّ
والقصور ال،ي ذ ا ف
وفي صيد

اف فمنح،

ذ المشا د الصور .

حا الفرزدؽ في ا وني حعفر وف يبلا وف رويعة وف صعصعة(:الطويؿ)

ػػػاج شػػػػقوةً
ونبئػػػػت أشػػػػقى جعفػػػػر ىػ َ
يصػػيحوف يستسػػقونو حػػيف أنجػػجت

(ٔ)

الديواف:جٕٔٔٗ ،

(ٖ)

ـ ف:جٕ ٕٔٛ – ٕٔٚ ،

(ٕ)

الديوافٖٛٓ :

(ٗ)

الديوافٖٓٛ :

ػػػػػود مبيرىػػػػػػا
عمييػػػػػػا كمػػػػػػا أشػػػػػػقى ثمػ َ
عمػػييـ مػػف الشػػعر الت ػراب حرورىػػا

(ٗ )

LLLL

والشقي ف و د نع ،وما نع،ػ وػ القػرآف اليػريـ فػي
نعت الفرزدؽ عا ر نا ة صال (ع)
ّ
اى ا. )ٔ(
اىا*إذ ا ْن َب َع َ
ث أَ ْ
ش قَ َ
ود ِبطَ ْغ َو َ
ول تعالىَ :ك َّذ َب ْت ثَ ُم ُ
ػود موير ػػا)ف فعػػا ر النا ػػة يػػاف
و ،،ػ حذا ػػة الشػػاعر فػػي ولػ (:ع ي ػػا يمػػا فشػػقى ثمػ َ
الهوا في بلؾ ثمودف و د اه،عمؿ الشاعر لفظة( :موير ا) فا م ي ا.
و اؿ لمه مة وف عود الم ؾ وف مرواف حيف هار لى آؿ الم ّا في حيش مفيػدا مػف

يراد صة ثمود(:الطويؿ)

أبػػػػػار بكػػػػػـ عػػػػػف دينػػػػػو كػػػػػ ّؿ ناكػ ٍ
ػػػػث

كمػػػػا األمػػػػـ األولػػػػى أب ِيػػػػ َرت ثمودىػػػػا

(ٕ )

يعقد الشاعر موازنة ويف طغياف آؿ الم ا و وـ ثمودف وآؿ الم ا وف فوي صفر ـ

( فهر مف األزد اليمانية يانت في الدولة األمويةف يالورامية في دولة وني العواسف ظفرت
وميانة اح،ماعية مم،از ليرم ا وشحاع ،ا)(ٖ).

و ذ األهر ووونائ ػا الثمانيػة ثػارت ع ػى حيػـ يزيػد وػف عوػد الم ػؾ الػذا يػاف يشػن ـ
وؿ بلف ،ف ف ما فف ت لي ال بلفةف
ف ظفر و

ع يزيد وف ا لم اف ونزع يد مف طاع ،ف وع ـ

 ،ونال مف ال واف ما الق،ؿ دونػ ف فػد ؿ الوصػر وم ي ػا عنػو ف وحػوس

فنّ
عدا وف ارط ا عامؿ يزيد وف عود الم ؾ ع ي ا.

والشاعر في ذ األويات يذم ـ وي حو ـ وال روج ع ى حيـ ال يفةف فقد فشو وا ػوـ
ل ػـ حػيش ال يفػة وػإمر ف يػ

ثمود وطغيان ـ وهو مو ف ـف ف ػـ ييػف و ّػد مػف فف ي،ص ّػد
مه مة .فما حيش اوف الم ػاف فقػد انحػازت ليػ األزد وفحبلف ػاف وال،قػى الحيشػافف وولػى
فصحاا يزيد عن ف فق،ؿ في المعريةف وصور ف و ،ف فق ،وا حميعا وعد فهر ـ(ٗ).

والفػػرؽ نػػا وا ػ فػػي اهػػ،عماؿ الفػػرزدؽ ل ػػذ القصػػة ل حػػا آؿ الم ػػا مػػف ح ػػةف
واه،عمال ا في حائ لحرير الذا ياف شعر وواال ع ي وع ى وم مف ح ة ف ر ف يما

يانت نا ة صال وفصي ا وواال ع ى وـ ثمود .
(ٔ)

الشمسٕٔ – ٔٔ:

(ٖ)

تاريخ الشعر السياسيٖٗٚ :

(ٕ)

الديوافٔٙ٘:

(ٗ)

ينظر :ـ فٖٗٛ:

MMMM

وفي مقطوعة ف ر حا في ا الفرزدؽ يزيد وف الم اف وفي ػا يه ّػوغ لمهػ مة وػف عوػد
الم ؾ وف مرواف فع وآؿ الم ا فيقوؿ(:الوهيط)
كيػػػػؼ تػػػػر بطشػػػػة ا

بطشػػػػ ت
التػػػػي
َ

بػػػػػػػػػػابف الميمّػػػػػػػػػػب ،إف ا

ُذو نقػ ِ
ػػػػػػػػػـ

قػػػػػاد الجيػػػػػاد مػػػػػف البمقػػػػػاس ُم نقَبجػػػػػاً

شػػػػػيراً ،تقمقػػػػػؿ فػػػػػي األرسػػػػػاف والمجػ ِ
ػػػػـ

حػػػػػػػاؽ بيػػػػػػػـ

وأنّيػػػػػػػػـ مثػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػبلّ ؿ مػػػػػػػػف الػ ِ
ػػػػػػػن َع ِـ

ٍ
ػػػػػاروت لعاشػػػػػػرٍة
أرض ىػ
حتػػػػػػى أتَػػػػػػت َ

ػػػػػػر ا
ل ّمػػػػػػػ ا رأوا أف أمػ َ
ف صػػػػػػػػػػبحوا ال تػػػػػػػػػػر إال مسػػػػػػػػػػاكنيـ

ػاألج ِـ َِ
فييػػا ابػػف َدحم ػ َة فػػي الحم ػراس كػ َ
يـ مػػػػػػف ثمػػػػػػود الحجػػػػػػر أو ارـ
كػػػػػػ نّ ُ

(ٔ )

فػػي ػػذ المقطوعػػة يصػ ّػور الشػػاعر المعريػػة ال،ػػي حػػدثت فػػي فرض (العقػػر)ف وقيػػاد
مهػ مة ل حػػيش ووطش ػ وػػآؿ الم ّ ػاف و ػػد نهػػا  ،ػػؾ الوطشػػة لػػى ار ،عػػالى ال مػػف ح ػػة
الق ػػا الػػذا نػػزؿف وا نمػػا مػػف ح ػػة ،هػػويغ فعػػؿ مهػ مة و ػ ال الػػذيف رحػوا عػػف طاعػػة
ال يفةف ويوف ار ،عالى فعؿ و ـ ذلؾ ل ذا الهوا.

فحهػ وا و فروا فف فمػػر ار وا ػف و ػـ وقول  (:ػ بلّؿ مػف الػن َع ـ )ف ثػػـ
ثػـ يمثػؿ حػال ـ حػيف ّ
فشػػار الشػػاعر لػػى مهػػايف ػ ال ال،ػػي د ّمػ َرت ومحيػػت وقولػ ( :مهػػايف) ينايػػة عػػف الػػدمار

الذا لحؽ و ـف ويون ـ وـ ثمود فو َرـ ف وال وحود لمهػايف فصػبل وعػد ذلػؾ الػدمار.وويت
الف ػػرزدؽ األ ي ػػر يح ػػايي ولػ ػ ،ع ػػالى ف ػػي ه ػػور االحق ػػاؼَ ( :ف َم ػ ا َفر َْو َع ار ػػا م ْه ػ ْ َ،ق و َؿ
اه ْ َ،ع َح ْ  ،ـ و ري ف ي َا َع َذ اا فَل يـ {َ ،د ِّم ر يؿ
ف َْود َيْ ،ـ َال وا َ َذ ا َع ارض م ْم ط رَنا َو ْؿ َو َم ا ْ

َص َوح وا َال ي َر
َم ر َروِّ َا فَو ْ
َش ْي و و ْ

يف )ٕ.
ال َم َه اي ن ْـ َي َذ ل َ
ؾ َن ْح زا الْ قَ ْو َـ الْم ْح رم َ

 -3قظح قىو عاد :
ي،زامف ذير صة وـ عاد مف ثمود في القرآف اليػريـ فػي وعػض الموا ػفف ومػف ذلػؾ
اد ِب الْ قَ ِ
ار َعػ ِة .)ٖ(و ػػوـ عػػاد يػػانوا ع روػػا يهػػينوف األحقػػاؼف
ود َو َعػ ٌ
ولػ تعااالىَ :كػ َّذ َب ْت ثَ ُمػ ُ

(ٔ)

الديواف:جٕ ، ٕٚٓ ،أجـ :موجع بالشاـ

) 3ا حقا
(ٖ)

32 ،32:

الحاقةٗ :

NNNN

و ي حواؿ الرمؿ وػيف عمػاف وح ػر مػوت فػي الػيمف(ٔ) .ويػاف زعػيم ـ يػدعى عػادا و ػو
ذلؾ في ول

فوؿ م ؾ في األرضف وعد بلؾ ار عز وحؿ ل يفار مف وـ نوح .وي،
اد ُك ْـ ِف ي ا ْل َخ ْم ِ
سطَ ًة .)ٕ(و ـ فوؿ
اس ِم ْف َب ْع ِد قَ ْوِـ نُو ٍح َو َز َ
ؽ َب ْ
تعالى:ا ْذ ُك ُروا إذ َج َع مَ ُك ْـ ُخ مَفَ َ
فوؿ مػػف عوػػد األصػػناـ وعػػد الطوفػػافف ويػػانوا و يػػو الن ػػؿ ط ػوال ف و ػػـ ذوو نفػػوس ويػػةف

،قدـ مدنيف ذ فف مدن ـ عامر و صور ـ
عم ا يانوا ي،م،عوف و مف ّ
وفيواد ق يظةف ف بل ّ
يعم ا ال ارف ف،مردوا ع ػى ػالق ـ وعوػاد ،ـ األصػناـف و ػد فرهػؿ ار
عاليةف وف ار ي ـ ّ
،عالى لي ـ نويّا من ـ يدعو ـ لى ،وحيد والعواد ف فما ياف من ـ ال ،يذيو ؛ فو ي ـ ار
نح ى ار ،عالى نويّ ومف آمف مع مف
ويفر ـ ووف فرهؿ ع ي ـ ريحا شديد ف ي ،ـف و د ّ
الم منيف(ٖ).

فاه ،ـ الفرزدؽ ذ القصة واه،ثمر ا في شعر يقوؿ(:الطويؿ)
فصػػاروا كمػػف قػػػد كػػاف خػػالؼ قػػػبميـ

صػػػ ت وثمودىػػػا
ومػػػف قػػػبميـ عػ ٌ
ػػاد َع َ

(ٗ )

يه ،ص الفرزدؽ مف ص،ي عاد وثمود العور ل غيرف و د رن ا في وي ،الشعرا يما

ورد في ي،اا ار عز وحؿف داعيػا لػى عػدـ الّ ،ػؽ و ق ػـ فػي العصػياف ح،ػى ال ييػوف
ل ـ المصير نفه .

ويصؼ الفرزدؽ وم ،ميما وون ـ

عديدا من ـ يقوؿ(:الطويؿ)

وأجسػػػػـ مػػػػف عػ ٍ
ػػػاد جسػػػػوـ رجػػػػاليـ

اـ الونية يقوـ عادف وؿ وف ػ ـ حهػوما وفيثػر
عػػػ ّدوا عديػػػداً مػػػف التػػػرب
وأكثػػػر أف ُ

(٘ )

في ذا الويت نحد الفرزدؽ يه،ثمر آية يريمة مف ي،اا ار وصػفت ػوـ عػاد وييفيػة
ِ ٍ
اد فَ ْ ِ
س َّخ ر َىا َع مَػ ْي ِي ـ سَػ ْب عَ لَيَػ ٍ
اؿ
بلي ـف ػاؿ تعالىَ :وأ َّ
َما َع ٌ
ص ْر َ
ُىم ُكوا ِب ِري ٍح َ
ْ
ص ٍر َع ات َي ة * َ َ
(ٔ)

ينظػػر :قصػػص األنبيػػاس ،٘ٓ :مػػروج الػػذىب ومعػػادف الجػػوىر:ج ٕ ،ٕٗ ،وقصػػص الق ػرآف مػػف آدـ  إلػػى

(ٕ)

األعراؼٜٙ :

أصحاب الفيؿٜٗ:

(ٖ)

ينظر :مروج الذىب:جٕ ،ٕٗ ،أحسف القصص ،ٖٛ :قصػص القػرآف ،٘ٓ :قصػص األنبيػاس ،ابػف كثيػر،ٜ٘:

(ٗ)

الديوافٕٔٙ :

كثير ،ٜ٘:وما بعدىا

(٘)

ـ فٜٓ :

OOOO

ِ
ِ
ٍ
از نَ ْخ ٍؿ َخ ِ
او َي ٍة.)ٔ(
َع َج ُ
ص ْر َع ى َك َنَّ ُي ْـ أ ْ
وم ا فَتَ َر الْ قَ ْو َـ ف َ
ييا َ
َوثَ َمان َي َة أَيَّاـ ُح ُ
س ً
ّف شد الري طّ َع ت فيػدي ـ ور وهػ ـف ودفع ،ػا وا،حا ػاف ووقيػت فحهػام ـ المقطعػة
الػػر وس واألط ػراؼ يالن يػػؿ المقطعػػة الػػر وسف ثػػـ عػػت فحهػػاد ـ مػػف األرضف ويانػػت

الري العا،ية ،،قاذف ا مف يؿ حانا(ٕ).

فف ومػ يالن يػؿ
فما الفرزدؽ فو ذ ما يفيد مف ا ية
ّ
الم،قدمة في وصف لقومػ ف ال ّ
فػػي شػػمو ا ال،ػػي ال  ،ػ ثر في ػػا الريػػاح العا،يػػة م مػػا ع،ػػت و،ػػذمرت و ػػي اهػػ،عار رآنيػػة

حمي ةف والفرزدؽ نا ي صؼ صم و صـ وي  ،و ،ؾ الري العا،ية ال،ي ال  ،ثر ون يؿ

صد وذلؾ وم ،ميـ.
شامخ م،راص
َ
ويقوؿ الفرزدؽ في حا

يس(:الطويؿ)

وكػػػػػػاف ليػػػػػػـ يومػػػػػػاف كانػػػػػػا عمػػػػػػييـ

ِ ِ (ٖ )

ك يّػػػػػػػاـ عػ ٍ
ػػػػػػاد بػػػػػػػالنحوس األشػػػػػػػائ ـ

ح ؿ وقَػيس مػف ف ػواؿ وشػػدائد
رّيػ ز الشػاعر فػي ػذا الويػػت ع ػى ذيػر األيػاـ لويػاف مػػا َػ
الم،قدم ػػة ومش ػػي ار ل ػػى األي ػػاـ ال نح ػػوس ال ،ػػي فص ػػاو ،ـ يوي ػػاـ ع ػػادف ػػاؿ
مفي ػػدا م ػػف ا ي ػػة
ّ
ِ
ٍ
س ْب عَ لَ َي ٍ
وم ا.
اؿ َوثَ َم ان َي َة أَيَّاـ ُح ُ
س َّخ َر َىا َعمَ ْي ِي ْـ َ
تعالىَ :
س ً
فحػػا وصػػؼ الويػػت موافقػػا لآليػػة القرآنيػػة (يويّ ػاـ عػػاد وػػالنحوس األشػػائـ )ف وا نمػػا ػػاؿ
فف
فإف ار ،عالى يذير ّ
(األشائـ) لمقاو ة الش ـ ل ،فا ؿ وااله،وشارف و و فثر رآني يذلؾ ّ
وـ عاد اه،وشروا ومػا فروا مػف الغمػاـف ػاؿ تعاالى:فَ مَمَّػ ا َرأ َْوهُ َع ِ
ارجًػ ا ُم سْػ تَقْ ِب َؿ أ َْوِد يَػ ِت ِي ْـ
ِ
ض م م ِط رَن ا ب ْؿ ُىو ما اس تَعج ْم تُـ ِب ِو ِر ِ
قَالُوا َى َذ ا َع ِ
يـ)ٗ(ف ف،فا ؿ وـ
يي ا َع َذ ٌ
ٌ
يح ف َ
ار ٌ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ
اب أَل ٌ
وـ عاد واه،وشار ـ و ،ؾ الغمائـ لـ ينفع ـف وؿ يػاف فيػ شػ م ـف ومػف نػا وػيّف الشػاعر
حؿ
ش ـ يوـ يس يش ـ فياـ عادف فقوي ػة ػيس لػـ ،ع،وػر ومػا حػر لقػوـ عػادف فا فف مػا َػ

وقيس و عذاا مف ار ،عالى ع ي ـف يما حر لعاد مف وؿ وهوا طغيان ا.

وفػػي صػػيد َػ َرف في ػػا الفػػرزدؽ ػػوـ عػػاد مػف ػػوـ  ،وػفف و ػػو يرثػػي محمػػد وػػف يوهػػؼف
(ٔ)

الحاقةٚ – ٙ:

(ٖ)

مرت عمى قبيمة قيس.
الديواف:جٕ ،ٕٗٓ ،واليوماف ىنا (يوـ ذو نجب ،والوتداف) التي ّ
األحقاؼٕٗ :

(ٕ)

(ٗ)

ينظر :قصص القرآف٘٘ :

PPPP

ومحمد وف الححاجف ال ػذيف ما،ػا فػي حمعػة واحػد ف ويصػؼ في ػا صػور الححػاج وي اطوػ
ائبل (:الطويؿ)

ت عمػػػى يػػػوـ مػػػف البػػػ س أشػػػنعا
ُر ِزئػػػ َ

صػ ِ
بر عمػػى الػػذي
بر إال َ
دوف َ
فػػبل َ
صػ َ
األـ إذ أدركتيمػػػػا
عمػػػػى ابنػػػػؾ وابػػػػف ّ

ػػػػيف عػػػػػاداً وتبعػػػػػا
المنايػػػػا وقػػػػػد أفنػ َ

(ٔ )

ففنػ ت عػادا و،وعػا
الشاعر في الويت الم،ق ّػدـ يريػد فف ي َهػ ّي
ّػ
فف المنايػا َ
الحح اج فيػذير ّ
وؿ فف ،فني ف ا وفون ف فبل فائد ،رحى مف الحزعف ن حظ ،وظيؼ الفرزدؽ معنى األويات

فف الموت حؽ ع ى حميف ون ي آدـ فإف ػوـ ،وػف مػف
،وظيفا رآنيا ف فالقرآف اليريـ د َو يّف ّ
وف *إ ّف ىِػ َي
طوؿ فعمار ـ ال وا الموت فبل يومف فحػد منػ  .ػاؿ تعاالى:إ ّف ىَػ ُؤَال ِس لَ َي قُولُػ َ
ائ َنا أف ُك ْن تُـ ص ِ
يف *فَ ْتُوا ِبََب ِ
يف *أَىُػ ْـ َخ يْػ ٌر أـ قَػ ْو ُـ
إال َم ْوتَتُ َنا األولى َو َما َن ْح ُف ِب ُم ْن َ
اد ِق َ
ش ِر َ
َ
ْ َ
يف )ٕ(ف فقػػد حػػا ت فويػػات الفػػرزدؽ
يف ِمػ ْف قَ ػ ْب مِ ِي ْـ أ ْ
َى مَ ْك َن ػ ُ
اى ْـ إِنَّ ُيػ ْـ َكػ انُوا ُم ْجػ ِر ِم َ
تُبَّ ػ ٍع َوالَّ ػ ِذ َ
م،ناقمة مف ا يات القرآنية معنى وم مونا .

فقد ذيرت ا ية ريشا و ـ يػافروفف وذيػرت ،وّعػا و ػـ م منػوف ف ويػذلؾ فعػؿ الفػرزدؽ
فقد ذير عادا الذيف يذووا الرهؿ و ـ يافروف وذير ،وّعا و ـ م منوف.
الم،قدمة معنى وعيػدا موحيػا و الشػما،ة والححػاجف فحػا
وروما فراد الفرزدؽ مف األويات
ّ
وذير عادف وعاد ففنا ـ ار ،عالى لهو عم ـف ف ؿ ففنى ر ط الححاج هو عم ـس.
 -5قظح إتراهيى(ع):
حػػا القػرآف اليػريـ وهػػور يام ػػة واهػػـ النوػػي وػ ار يـ (ع) ،وهػػميت و ػػذ ا االهػػـ لميانػػة

ميرمػػا  .ووردت صػػة النوػػي
النوػػي العظيمػػةف ذ ا ،ػػار ار ،عػػالى واصػػطفا ػػيبل ونويػػا ّ
عد ه ور مف القرآف اليريـ(ٖ) .و د اه،ثمر الفرزدؽ ذ ال قصة في ديوان
و ار يـ(ع) في ّ
ديوان ويرر ا هي ار ع ى ن ح في األ ذ مف القرآف اليريـ ف اؿ مف ،ار(:الوافر)
ورثنػػػػػػػػا عػػػػػػػف خميػػػػػػػؿ ا

َب يتػػػػػػػاً

لمصػػػػػػػػػػػػػػػ بلة ولمطّيػػػػػػػػػػػػػػػور
يُطيّػػػػػػػػػػػػػػػب ّ

(ٔ)

الديوافٕٗٔ :

(ٖ)

وردت في سورة:البقرة ،وآؿ عمراف ،والنساس ،واألنعاـ ،والتوبة ،وىود ،ويوسؼ ،والحجر ،و يرىا.

(ٕ)

الدخافٖٚ – ٖٗ :

QQQQ

ىػػػو البيػػػت الػػػذي مػػػف كػػػ ّؿ وجػ ٍ
ػػو

إليػػػػػػػػو وجػػػػػػػػوهُ أصػػػػػػػػحاب القبػػػػػػػػور

(ٔ )

ينّى الفرزدؽ في فويا ،ذ عف النوي و ار يـ (ع) وقول  ( :يؿ ار) يما حا ذلؾ في
َّ ِ ِ
يبل.)ٕ(
يـ َخ مِ ً
ي،اا ار اليريـ يقوؿ تعالىَ :واتَّ َخ َذ الم وُ إ ْب َراى َ
ػوف ،ميم ػا وحػػد ا ورثػػت ػػذا
وف ّيػ د الفػػرزدؽ وراث ،ػ و وم ػ الويػػت عػػف و ػ ار يـ (ع)ف ويػ ّ
المحػدف ف ال و ػػو دمػة ويػػت ارف فػي حػػيف فف شػو ن ا فػػي ػذا شػوف وقيّػة العػػرا  .ثػـ فشػػار
فف الميّت ذا دف َف ييوف وح
لى ّ

ل قو ةف ويون ا م،ح

لقوي ة الشاعر في الو ت نفه .

ي،قرا و لى ار ،عالى مف بلؿ رحائ الصادؽ .والفرزدؽ
ّف الدعا هبلح الم مف ّ
ال،قرا لى ار ،عالى مػف ػبلؿ رحائػ النوػي وػ ار يـ (ع) فف يػدعو لػ ف وذلػؾ
ياف يرحو ّ
في صيد مدح في ا معاوية وف شاـف يقوؿ في ا(:اليامؿ)
أرجػػػو الػػػدعاس مػػػف الػػػذي َّ
تػػػؿ ابنَػػػ وُ
إسػػػػػحاؽ حيػ ُ
ىابػػػػػ وُ
لمػػػػػ ا َ
ػػػػث يقػػػػػو ُؿ ّ

فو ،ػػى ار نويّػ
صاد ة وحا ،نفيذ
ِ ِ
ْت
ص َّد ق َ
يـ *قَ ْد َ
إ ْب َراى ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػاـ
لجبينػػػػػػػػػػػػػو ،ففػػػػػػػػػػػػػداه ذو األنعػ
ِ
يػػػػػػػث رأ
ألبيػػػػػػو َح ُ

ِ (ٖ )

مػػػػػػف األحػػػػػػػبلـ

فف ر يػػا األنويػػا
و ػ ار يـ (ع) ور يػػا ال،ػػي في ػػا يػػذو ولػػد ف ومػػف حيػػث ّ
اف وحينما ه ّـ الوالد والولد فمر ما ر ،عالى نودا و ار يـ(ع):أف يَػا
الر ْؤ َيا )ٗ(لى ول تعالى:وفَ َد ْي َن اهُ ِب ِذ ْب ٍح َع ِظ ٍ
يـ.)٘(
ُّ
َ

ا  ،ؼ المفهروف و،همية الذوي ف و هماعيؿ (ع) فـ هحاؽ (ع)سف فما القرآف ويما
يودو فآيا ،صريحة في يوف الذوي و هماعيؿ(ع)ف اؿ ،عػ الى وعػدما ذيػر صػة يهػر
ِػ
ب إلػػى َربّْ ػ ي
األصػػناـ وا لقائ ػ فػػي النػػار وحع ػػا ار ع ي ػ وػػردا وهػػبلما َ :وقَ ػا َؿ إِنّْ ػ ي َذ اى ٌ
ش رَن اهُ ِب ُغ َبل ٍـ َح مِ ٍ
س َي ْي ِد ِ
الس ْع َي قَا َؿ َيا
يف * َر ّْ
يـ *فَ مَ َّم ا َبمَلَ َم َع وُ َّ
ب َى ْب لِي ِم َف َّ
الصالِ ِح َ
َ
يف *فَ َب َّ ْ
)
ٙ
(
ِ
اؽ َن ِب يِّػا مِػ َف
بُ َن َّ
ْب ُح ؾ ف لػى ولػ تعاالىَ :و َب شَّػ ْرَناهُ ِب ِ سْػ َح َ
ي إِنّْ ي أ ََر ف ي ا ْل َم َن ِاـ أَنّْ ي أَذ َ

(ٔ)

الديوافٖٙٗ :

(ٕ)

النساسٕٔ٘ :

(ٗ)

الصافاتٔٓ٘ – ٔٓٗ :

()ٙ

الصافاتٕٔٓ – ٜٜ :

(ٖ)

الديواف:جٕٕٜٔ ،

(٘)

الصافاتٔٓٚ :

RRRR

يف.)ٔ(
َّ
الص الِ ِح َ
ػو الػذا ذيػر

فف الػذوي
يقوؿ صاحا الميزاف ّف الم،دور لآليات اليريمػة ي ،ػ لػ ّ
شػ رَناهُ ِب ُغ ػ َبل ٍـ َح مِ ػ ٍ
يـف وا ف الوشػػار الثانيػػة لقول ػ ،عػػالى:
ار هػػوحان الوشػػار فػػي ول ػ :فَ َب َّ ْ
َ و َب َّ
يف ػػي قيػػر الوشػػار األولػىف والػػذا وشػػر وػ فػػي
اؽ َن ِب يِّػػا ِمػ َف َّ
سػ َح َ
الصػالِ ِح َ
شػ ْرَن اهُ ِب ِ ْ
الثانية و هحاؽ (ع) قير الذا وشر و في األولى وفردف ا وقصة ال ،حية و (ٕ).

الم،قدمػػة فف الػػذوي
وزعػػـ الفػػرزدؽ فػػي فويا ،ػ
ّ
ذ ا لي فريؽ مف المفهريف.

ػػو هػػحاؽ (ع)ف وذلػػؾ ع ػػى وفػػؽ مػػا

 -6قظح يىَس(ع):
او،عث ار نوي يونس (ع) لى ف ؿ نينو (الموصؿ) في العػراؽ ل ػداي ،ـف فيفػروا وػ
و،مردوا ع ي ف ف،ػري ـ َق ػ وا ف وريػا ال هػفينة فا ػطروتف فػا،فقوا فف يق،رعػوا لي ففػوا مػف
ّ
حمول ،اف فو عت القرعة ع ي ف فولقو في الوحرف ح،ى آؿ و الحاؿ لى وطف الحوت ال،ي
فمر ا ار فف ، ،قم مف دوف فف  ،ذي ف فياف يثير ال،هوي ر ،عالى والهحود لػ ف فونحػا

ار هػػوحان مػػف ػػذا ال طػػا(ٖ) ف وعػػد فف ي ػػاف فػػي ظ مػػات حالي ػػة ثػػبلث يقػػوؿ ص ػػاحا

فف المراد والظ مات ظ مة الوحر وظ مة وطف الحوت وظ مة ال يؿ)(ٗ).
الميزاف(:والظا ر ّ
ال يؿ)(ٗ).

وف إذ َذ َى ب م َغ ِ
و ذا ما فشارت لي ا ية اليريمة وقول ،عالىَ  :و َذ ا النُّ ِ
اج ًبا فَظَ َّف أف
َ ُ
اد ِف ي الظُّمُم ِ
ات .)٘( ....
لَ ْف نَ قْ ِد َر َعمَ ْي ِو فَنَ َ
َ
فما الفرزدؽ فقد فشػار لػى  ،ػؾ الظ مػات ػائبل لعمػرو وػف ويػر ف ويػاف الػد وػف عوػد

ار القهرا د حوه (:الطويؿ)

سػػػ َّد ظيرىػػػا
ػػت
َ
لمػػػ ا رأيػ َ
األرض ََ قػػػد ُ
ّ
(ٔ)

الصافاتٕٔٔ :

(ٖ)

ينظر :قصص األنبياس ،ابف كثيرٕٛٛ – ٕٛٙ:

(٘)

األنبياسٛٚ :

(ٕ)

ينظر :الميزاف :ج ٕٖٕ – ٕٖٔ ،ٚ

(ٗ)

الميزاف :ج ٖٗٔٔٗ ،

ػػػػر إال بطنيػػػػػا لػػػػػؾ مخرجػػػػػا
ولػػػػػـ تػ َ

SSSS

ػػػوت الػػػػذي نػػػػاداه يػػػػونس بعػػػػدما
دعػ ُ

ػػبلث مظممػ ٍ
ثػػػو فػػػي ثػ ٍ
ػػات ففرجػػػا

(ٔ )

ف و يشير فػي ػذ األويػات لػى ػرا اوػف ويػر مػف الهػحف فػي معالحػة فنيػة طريفػة

ص ة يػونس (ع) ففحينمػػا فر فف ظ ػر األرض هػ د فػي وح ػ فيػر فػػي
وفّر ،ػا لػ فحػوا
ّػ
نح ػ ى ي ػػونس (ع) م ػػف الظ م ػػات في ػػاف لػ ػ م ػػا فراد.وفوي ػػات
وطن ػػا داعي ػػا ار ،ع ػػالى ال ػػذا ّ
الشاعر ،،

في ا مقدر الشاعر ع ى ف ـ ال،اريخ و صص األنويا .

الم،قدمػػة موازنػػة وػػيف ظ مػػات وطػػف الحػػوت وظ مػػات
و ػػد عقػػد الفػػرزدؽ فػػي األويػػات
ّ
الهػػحف ال،ػػي يػػاف في ػػا عمػػر وػػف ويػػر ف وال ػراوط وين مػػا ػػو ال ػػبلص مػػف  ،ػػؾ الظ مػػات

و وص الدعا .

وفػػي فويػػات ف ػػر يعقػػد موازنػػة وين ػ ووػػيف النوػػي يػػونس(ع) مشػػي ار لػػى ال ػػيؽ الػػذا

فصاو

شية مف الححاجف وشوّ حال

ذا و يؽ يونس (ع) ائبل(:الطويؿ)

وقائ مػ ٍ
ِ
ػػػػػت إذا إلتقَػػػػػػت
ػػػػػة لي:مػػػػػػا فَ َع مػ َ
ػػػػت ليػػػػػا  :مػػػػػا باحتيػػػػػاؿ وال يّػػػػػ ٍد
فقمػ ُ

اب المنايػػػػػػػػػػػػػػا القو ِاتػػػػػػػػػػ ِؿ
ور َ
اسؾ أبػػػػػػػػػػو ُ
ػػػػػػت مػػػػػػػف الغُ م ى وال بالجعائػ ِ
ػػػػػػؿ
َخ َرجػ ُ
ّ ػػػػػػػ
ِ
سػائؿ
مف الحػوت فػي مػوج مػف البحػر

ػػػػـ مػػػػػف دعػػػػػا
دعػػػػػا ربَّػػػػػو ،وا أرحػ ُ
ومػػػػػػا بػػػػػػيّ َف األيػػػػػػاـ إال ابػػػػػػف ليمػ ٍ
ػػػػػة

وأدنػػػػػػػػػاه ِمػػػػػػػػػ ف دا ٍع َد عػػػػػػػػػا متجػ ِ
ػػػػػػػػائؿ

رب يػػػػػػػونس إذ دعػػػػػػػا
ػػػػػػف ربّػػػػػػػي ُّ
ولكػ ّ

ػػػػػـ التبلتػػػػػػؿ
ػػػػػدىر جػ ُّ
ُركوبػػػػػػاً بيػػػػػػا ،والػ ُ
(ٕ )
لػػػػو ليمػػػػ ُة البيجػ ِ
لػػػػػػذنبي ،وا ذ قمبػػػػػػي كثيػػػػػػر الببلبػ ِ
ػػػػػؿ
ػػػائؼ
ػػػاس  ،إذ أنػػػػا خػ ٌ
ٌ
يه،عيف الشاعر وقائ (:و ي فمرآ حرد ا مف ذا) ،ف ليوهط ويف يدي ا وف مف وطش

ػوف الشػػاعر نػػا
الححػػاجف الػػذا يشػػو ػػوؼ يػػونس (ع)ف وليػػف ار ،عػػالى فػػرج عن ػ ف ويػ ّ
يهػػ،عطؼ الححػػاج و ػػذ الطريقػػة ويهػػ،حث فف يعفػػو عن ػ ف فػػار ،عػػالى وعظم ،ػ عفػػا عػػف

ػرف ف يشػو الفػرزدؽ في مػا حالػ وحػاؿ نوػي
وفرج عف ػيق  .فمػا الوي،ػاف األ ي ا
يونس (ع) ّ
َّػ
ِ
ِ
ب
آ ر و و النوي موهى (ع) ف ذ رج ائفا ي،رّاف اؿ تعالى:فَ َخ َر َج م ْن َي ا َخائ فًا َي تَ َرق ُ
يف .)ٖ(
قَا َؿ َر ّْ
ب َن ّْج ِن ي ِم َف ا ْل قَ ْوِـ الظَّالِ ِم َ
(ٔ)

الديوافٖٔٛ :

(ٖ)

القصصٕٔ :

(ٕ)

الديواف:جٕٖٜٔ ،

TTTT

 -7قظح يىسً (ع) وفرعىٌ:
وردت صة موهى (ع) في القرآف اليريـ في هور ع ّد (ٔ)ف و د  ،م نت صة موهى
موهى صصا ف ر م،دا ة مػف صػ( ،ع) ف والفػرزدؽ و،ػوثر وػالقرآف اليػريـ وآيا،ػ حػذا

حذو ف فذير صة فرعوف مف موهى (ع) عند م احا ،و يس ائبل( :الطويؿ)
أخرجػػػػػػ ت
ػػػػػت لػػػػػػو َىػػػػػػ بلّ أُ َخ يَّػػػػػػؾ
فقمػ ُ
َ

لمػػػػػ ا رأيتػػػػػو
َر َم يػ َ
ػػػػػـ ّ
ػػػػت بػػػػػو فػػػػػي اليػ ّ
ػػػػوج طاميػػػػػا
فممػػػػػ ا تبلقػػػػػى فوقَػػػػػو المػ ُ
ّ

يمينػػػػػػؾ ِمػػػػػػ ف خجػػػػػػر البحػػػػػػور طػػػػػػواـ
كفرقػ ِ
ٍ
ػػػػػػػػػماـ
ػػػػػػػػػة طػ
َ
ػػػػػػػػػود ي يػػػػػػػػػػذبؿ وشػ َ
بمػػػػػػ راـ
نكصػػػػػػت ،ولػػػػػػـ تحتَػػػػػػؿ لػػػػػػو َ

(ٕ )

ّف ور الشاعر وو وق الهوعيف مف عمر و،ذير هراف ع ػى نفهػ ف حع ػ يقػيـ ػذا
الحوار وين وويف و يس (نفه ال،ي ،نازع )ف فيه،ح ر ما فع و يس وو ي فرعوفف ذ

،ري يغرؽ ولـ ينقذ ؛ ألن ال يم ؾ در ع ى ذلؾف في ّؿ م و ات ار ،عػالى م مػا طغػت
ػػي عػػاحز وػػيف يػػدا ػػدر الق ػػا ووارئ ػػا .و ػػد فشػػار لػػى ذلػػؾ الشػػاعر عنػػدما آ ػػى وػػيف
و يس وفرعوف وف شري ما في الغواية و،

يؿ العواد ثـ ال،ورئة من ـ ومف ففعال ـ.

وس ى إذ أ َْرسَػ ْم َن اهُ إلػى ِف ْرعَػ ْو َف
و ذ القصة اه ،م ا الفرزدؽ مف ول ،عالىَ :و ِف ي ُم َ
يف *فَتَولَّى ِب ر ْك ِن ِو وقَا َؿ س ِ
سمْطَ ٍ
اى ْـ ِف ي الْ َي ّْـ
ود هُ فَنَ َب ْذ نَ ُ
وف *فَ َ َخ ْذنَاهُ َو ُج نُ َ
اح ٌر أو َم ْج نُ ٌ
َ
َ
اف ُم ِب ٍ َ
ِب ُ
ُ
ِ
يـ .)ٖ(
َو ُى َو ُمم ٌ
وي ،ح ػػدث الف ػػرزدؽ ع ػػف اله ػػامرا ف ػػي ش ػػعر  .واله ػػامرا ػػو رح ػػؿ م ػػف ػػوـ موه ػػى

فف
(ع)صػنف لقػوـ موهػػى عحػبل مػػف الح ػي عنػػدما ذ ػا النوػػي لػى ميقػػات روّػ ف و ّ
فد عػػى ّ
ػػذا العحػػؿ ػػو ل ػ موهػػى لين ػ نهػػيف ويػػاف العحػػؿ ي ػػور يالعحػػؿ الحقيقػػيف فػ َػزيّف ل ػـ
عواد العحؿ وف

ـ ( ٗ) .

فالهػػامرا وصػػناع ،العحػػؿف وا قوائ ػ

ػػوـ موهػػى(ع)ف فصػػو مػػثبل يه،ش ػ د و ػ فػػي

ال بلؿ وال،ي وال بلؾف يقوؿ الفرزدؽ في حا

صم ( :اليامؿ)

(ٔ)

منيا:سورة البقرة ،وآؿ عمراف ،والمائدة ،واألنعاـ ،واألعراؼ ،ويونس ،وىػود ،وابراىيـ،واإلسػراس ،ومػريـ ،وطػو،

(ٕ)

الديواف :ج ٕٕٔٚ ،

وطو ،واألنبياس ،والحج ،والمؤمنوف ،و يرىا

(ٖ)
(ٗ)

الذارياتٗٓ – ٖٛ :

قصص األنبياس ،ابف كثيرٖٛٓ:

UUUU

قػػالوا عميػػؾ الشػػػمس فاقصػػد نحوىػػػا

السػػػػػػػػػ فّار
والشمػػػػػػػػػػس نائيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف ُّ

لمػػػ ا ت ّك سػػػع فػػػػػػي الرمػػػاؿ َىػػػ َد ت لػػػو
ّ

وجػػػػػػػػػػػػ ار
َع رفػ
ػػػػػػػػػػػاس ىاديػػػػػػػػػػػػ ٌة بكػػػػػػػػػػػػ ّؿ َ
َ
(ٔ )

ػػػػػر إزاري
كالسػػػػػػػػػامري يقػػػػػػػػػوؿ إ ْف َح ّركتَػػػػػػػػػػػػػو
َد عنػػػػػػي ،فمػػػػػػيس عمػ َّ
ػػػػػي يػ ُ
اؿ وم ّؿ لقوي  ،ف فييػوف حالػ حػاؿ الهػامراف
يصور الفرزدؽ صم حرير وون
ّ

وفػػي ػػذا ،حػريض مػػف الشػػاع ر الفػػرزدؽ لقوي ػػة حريػػرف ف ػػو يػػر فنّػ ي ػ ّ ـ و ػػـ يعنونػ
في ا ف ـ مف وني ،ميـ في اف و صة الهامرا ذ فورد ا ار ،عالى في ي،او اليريـ في
الس ِ
ي . )ٕ ( 
ام ِر ُّ
َج مَّ ُي ُـ َّ
ول ،عالى:قَا َؿ فَِ نَّا قَ ْد فَتَنَّا قَ ْو َم َؾ ِم ْف َب ْع ِد َؾ َوأ َ
 -8قظح داود وسهيًاٌ (ع)
ذي رت صة النوي داود (ع) محم ة ومفص ة في موا ػف مػف ي،ػاا ار ،عػالىف وذلػؾ
ف ػػي ه ػػور الوق ػػر

الهور

( ٖ)

ػػمف ص ػػة ط ػػال وتف وف ػػي ه ػػور ه ػػووف و صف واألنوي ػػا ف وقير ػػا م ػػف

.

فهػػور هػػوو او،ػػدفت وو صوصػػة النوػػي داود ع) و ػػي ال ،،حػػاوز ا ي،ػػيف فقػػطف و،،هػػـ

وقصػػر ا و،،هػػاوؽ ومصػػط

الحيايػػة(ٗ) ف لقػػد فوحػػى ار لػػى داود(ع) :نعػػـ العوػػد فنػػت ال

فنؾ ،ويؿ مف ويت الماؿف فويى داود فروعيف صواحا ف فوالف ار ،عػالى لػ الحديػدف وفعانػ

ليحص ػ ف المقػ ػ ا ،يف م ػػف األع ػػدا ف وفرش ػػد ل ػػى ص ػػنع ،ا
ع ػػى عم ػػؿ ال ػػدروع م ػػف الحدي ػػدف
ّ
ود ِم نَّا فَجْػ ًبل يَػا ِج بَػ ا ُؿ أ َّْوبِػ ي َم عَػ وُ َوالطَّيْػ َر َوأَلَنَّػا لَػوُ
او َ
وييفي ،اف اؿ تعالىَ :ولَقَ ْد آَتَ ْي َن ا َد ُ
( ٘)
اع م مُوا ص الِحا إِنّْ ي ِب ما تَع ممُ َ ِ
اع م ْؿ سا ِب َغ ٍ
ات َوقَد ّْْر ِف ي َّ ِ
ير . 
ا ْل َح ِد َ
َ ً
يد *أف ْ َ َ
وف َبص ٌ
َ َْ
الس ْرد َو ْ َ

ِ
ير . 
َبص ٌ
( ٘)

و( در في الهرد)؛ فا ال ،دؽ المهمار فيغ ؽ وال ،ق ص فيفصـف فياف يعمؿ يؿ يوـ

درعػػا ف فيويع ػػا وػػولؼ در ػػـف فعمػػؿ ثبلثمائػػة وهػػ،يف درعػػا ف وواع ػػا وثبلثمائػػة وهػػ،يف فلفػػا

(ٔ)

الديواف، ٖٜٚ :التكسع :الجرب عمى الدبر  ،لساف العرب مادة(كسع)

(ٖ)

ينظر :قصص القرآف الكريـ دالليا وجماليا ،ٜٖٔ :قصص القرآف مف آدـ إلى أصحاب الفيؿٕ٘ٚ :

(٘)

سورة سب ٔٔ – ٔٓ :

(ٕ)

(ٗ)

طوٛ٘ :

ينظر :قصص القرآف الكريـ دالليا وجماليأٜٗ – ٜٖٔ :

VVVV

فاه،غنى عف ويت المػاؿ(ٔ)ف .ف ػذ القصػة  ،فػت األنظػار لػى ف ميػة العمػؿ وػؿ نػ فف ػؿ

مػػف العوػػاد فحيانػػا ْف لػػـ ييػػف مػػف
( ٕ)
وف . 
سولُوُ َوا ْل ُم ْؤ ِم نُ َ
َع َممَ ُك ْـ َو َر ُ

سػ َي َر المَّ ػوُ
ػػمن ا فقػػطف ػػاؿ تعااالىَ :وقُ ػ ِؿ ْ
اع َم مُ ػوا فَ َ

ول فرزدؽ فويات يشوّ في ا فيّوا وف ه يماف وف عوػد الم ػؾف وػالنوي هػ يماف(ع) وفويػ
النوي داود (ع) في الحيـ ويف الناس ع ى شريعة ار فيقوؿ(:الطويؿ)
ػػػػػػػداود وابنػػػػػػػو
ف صػػػػػػػبحتما فينػػػػػػػا كػػػػ ُ

سػػػ نّة يُيػػػد
عمػػػى ُ

بيػػػا مػػػف يسػػػيرىا

(ٖ )

فػػي ػػذ األويػػات شػػوّ الشػػاعر فيػػوا وفوػػا وػػالنوي داود وا ون ػ ه ػ يماف ع)مػػف حيػػث
هبلمة مف يهير في طريق ماف ألن ما َه نّا ل ناس هنّة ي ،دا مف يهير ع ى وفق اف وحعؿ

الشاعر الويت ،اما ل قصيد .

ويه ػػ،مر الف ػػرزدؽ ي ػػذير نو ػػي ار داود واونػ ػ النو ػػي هػ ػ يماف (ع) وي ػ ّػم ف ص ػػ،ي ما
المر والوليد وف عود الم ؾ وفويػ فيقػوؿ:
وهم ،ما في الحيـ في شعر ف مشوّ ا يا ما ذ
ّ
(الطويؿ)
ػػػاؾ الممػػػػؾ تجػػػػري بسػػػػمتو
ػػػت أبػ َ
ورثػ َ
كػػػػػػػػداود إذ ولّػػػػػػػػى سػػػػػػػػميماف بعػػػػػػػػده

كػػذلؾ خػػوط النبػػع ينبػػت فػػي األصػ ِػؿ
خبلفتػػو نحػػبل مػػف ا

ِ
الفجػػؿ
ذي

(ٗ )

ود )٘(ف ولفػظ
فشار الفرزدؽ في فويا،ػ
الم،قدمػ ة لػى ولػ تعاالىَ :و َو ِر َ
او َ
ث سُػ مَ ْي َم ُ
اف َد ُ
ّ
الو ارثػػة نػػا ي ،ػ ّػم ف الحانػػا المعنػػوا والمػػاداف فقػػد ورث هػ يماف الم ػػؾ والنوػ ّػو وػػومر ار
،ع ػػالىف وفراد الش ػػاعر فف يه ػػو ػػذا المعن ػػى ع ػػى ممدوحػ ػ الولي ػػد و ػػف عو ػػد الم ػػؾف وف ّف
ال بلفػػة حا  ،ػ يمػػا ح ػػا له ػ يماف الم ػػؾف يون ػػا وػػة مػػف ار ،ع ػػالىف يمػػا و ػػا النو ػ ّػو

له يماف وعد فوي  .وال  ،فى نا موالغة الشاعر واهػ،ثمار الػنص القرآنػي ل،حقيػؽ مػا يريػد

وعيدا عف الوا ف.
(ٔ)

ينظر :قصص األنبياس ،ٖ٘ٔ :قصص القرآف ،ٖٓٛ :قصص القرآف الكريـ دالليا وجماليأٜٜ – ٜٔٛ/ٕ :

ٜٜٔ

(ٕ)

التوبةٔٓ٘ :

(ٗ)

الديواف:جٕٖٕٔ ،

(ٖ)

الديوافٕٙٚ:

(٘)

النمؿٔٙ :

WWWW

ويقوؿ في مدح في ا( :الوافر)
َّ
داود الشػػػػػػػػػػػػماال
وسػػػػػػػػػػػخ ر البػػػػػػػػػػػف ُ

(ٔ )

سػػػػػ َم َؾ السػػػػػماس لػػػػػو فقامػػػػػت
ومػػػػػف َ
ف هـ الشاعر و روا مف القهـ شديد ويثير ف ف و يقهـ والذا همؾ الهما ثـ وار

الػػذا ه ػ ر ال ػري له ػ يماف (ع)ف م ،ػػذا فعظػػـ آيػػات ار ،عػػالى ليقهػػـ و ػػا ح،ػػى يهػػ،در
عطؼ ال يفة؛ ألن ياف ي شػى فف يق ،ػ زيػاد وػف فويػ  .و ػذا االشػ،داد فػي اليمػيف يوعػث
االطمئناف في نفس الهامفف ويعيس ما يع،مؿ في نفس الشاعر مف مشاعر ال وؼ.

ويفرد الفرزدؽ فويا،ا يذير في ا النوي ه يماف (ع) الذا د حوا ار ،عالى وػنعـ يثيػر
من ا المادية ي،ه ير الموحودات ال يّر ل ف و،ه ير الرياح ،حرا وومر وقير ا مف النعـ
ام نُ ْف
اليثير ف فما النعـ المعنوية فإن مف
المقرويفف وفي ذلؾ يقوؿ تعالى:ىَػ َذ ا َعطَ ُ
ّ
اؤنَػ ا فَػ ْ
ِ
س َف م َ ٍ
َم ِس ْؾ ِب َغ ْي ِر ِح َ ٍ
َب .)ٕ(
أو أ ْ
س اب * َواِ َّف لَوُ ع ْن َد نَ ا لَ ُزلْ فَى َو ُح ْ َ
يقػػوؿ الفػػرزدؽ ذايػ ار نعػػـ ار ،عػػالى ع ػػى نويػ الماديػػة والمعنويػػة ويهػػ،ثمر ا فػػي مػػدح

ه يماف وف عود الم ؾ( :الطويؿ)

سػػػػػػ ّم اه باسػػػػػػـ نبيّػػػػػػو
وكػػػػػػاف الػػػػػػذي َ
عمػػى النػػاس أمن ػاً ،واجتمػػاع جماعػػة

سػػػػػػػميماف إ ّف ا

ذا العػػػػػػػرش جاعمػ ِ
ػػػػػػو

و َ يػػػػث َح يػػػػاً لمنػ ِ
ػػػػت وابمػػػػػوُ
ػػػاس يُنبػػ ُ

(ٖ )

وازف الشاعر ويف ال يفة ه يماف والنوي ه يماف (ع) ف ذ حعؿ ال يفة يشو النوي في
فف هػػنوا ،هػػ ،يوف هػػنوات فمػػف واح،مػػاع ع ػػى بلف ،ػ مػػف دوف فر ػػةف ف ػػي قيػػث ووريػػة

فف ي ّؿ ما ي،منا الناس هي،حقؽ ل ـ ع ى يد ه يماف وف عوػد الم ػؾ
ورحمة ل ناس ومعنى ّ
شوي النوي ه يماف (ع) فيما فشار لي الفرزدؽ حها زعم .
ويذير الفرزدؽ دروع ه يماف (ع) ال،ي فرشد ار ،عالى لصناع ،ا وذلػؿ لػ حديػد اف

وألوي مف وؿ ل،حصيف المقا ،يف مف األعدا (ٗ) ف فيقوؿ في نصر وف هيار(٘)(:الطويؿ)

(ٔ)

الديواف:جٕٙٛ ،

(ٖ)

الديواف:جٕٛٗ ،

(ٕ)

سورة صٗٓ – ٖٜ :

(ٗ)

ينظر :قصص األنبياسٗٛ٘ – ٗٛٗ :

XXXX

هيار(ٔ)(:الطويؿ)
ػدؼ التػػي
س ػ يَّار َد عػػا خنػ َ
إذا مػػا ابػػف َ

الجػػػػ رد اليػػػػذاليؿ فوقيػػػػا
أتتػػػػو عمػػػػى ُ

ػػػػز المشػػػػػرقيف قسػػػػػاوره
ليػػػػػا مػػػػػف أعػ ّ
دروع سػػػػػػػػػميماف ليػػػػػػػػػا ومغػ ِ
ػػػػػػػػػاف ره

(ٕ )

يه،ح ػػر الشػػاعر وح ػػا مػػف وحػػو صػػة هػ يماف ع) و ػػي صػػناعة الػػدروعف ويحع ػػا

مقياهػػا لقػػدر وي ػػة نػػدؼ ع ػػى قاثػػة نصػػر وػػف هػػيار ال يثػػيف و ػػو والػػى األمػػوييف ع ػػى
ارهػػاف فػػي فوا ػػر فيػػام ـ .و ػػد ذيػػر ار هػػوحان عان ،ػ لنوي ػ (ع) فػػي ،ه ػ ير الحديػػد
( ٖ)
يد . 
و ،يين ف وقول تعالىَ :وأَلَنَّا لَوُ الْ َح ِد َ
ويهػػ،مر الف ػػرزدؽ فػػي مدحػ ػ ل فػػا ون ػػي فميّ ػة مه ػػ،ثم ار صػػ،ي هػ ػ يماف وداود (ع)ف
فيقوؿ في مدح ليزيد وف عود الم ؾ(:الطويؿ)
ػػػػػػػات أور َ ِ
نبػػػػػػػػ را
ػػث لػػػـ َيػػػ َزؿ
َربيػػػب ُم مػػػوؾ فػػػي مواريػ َ
بيػػػػػػػػا َم مػ ٌ
ثمَ
ػػػػػػػؾ إف مػ َ َ
(ٗ )
ػػػػػاف سػػػػػػ ّخ را
سػػػػ ميماف وابنػػػػوُ
وداو َد وال ِجػػػػػػ َّف الػػػػػػذي كػ َ
ُ
بنيػػػػت الػػػػذي أحيػػػػا ُ

الم،قدمة لى وح ثالث مف صة النوي ه يماف (ع)ف و و
ت الشاعر في األويات
ّ
ال،فَ َ
،هػ ير الحػػف لػ ف فيحعػػؿ ػدر ممدوحػ فػػي دار بلف،ػ يقػدر هػ يماف (ع) في ػػا وعػػد فف
ه ر ار ،عالى ل الحف.
 -9قظح أطااب انفيم:
يهػػرد لنػػا الق ػرآف الي ػريـ صػػة فئػػة ػػالة اهػػ،عانت وقػ ّػو حيوانيػػة عظيمػػة الحثػػةف و ػػي
الفي ةف ل،عيث فػي األرض فهػادا ف قاي ،ػا محػو ويػت ار الحػراـ عّ ،ػوا وطغيانػا ف و ػـ حػيش

ؼ فَ َع َؿ َربُّ َؾ
فور ةف فقاو ـ ار مف صنؼ ما اه،عانوا و ف و ذا في ول تعالى:أَلَ ْـ تَ َر َك ْي َ
ج مِ ٍ
اب الْ ِف ِ
َص َح ِ
س َؿ َع مَ ْي ِي ْـ طَ ْي ًرا أ ََبا ِب ي َؿ *تَ ْر ِمي ِي ْـ ِب ِح َج َارٍة
يؿ *أَلَ ْـ َي ْج َع ْؿ َك ْي َد ُى ْـ ِف ي تَ ْ
ِب ْ
يؿ * َوأ َْر َ

(ٔ)

ىو نصر بف سيار بف رافع مف بني جندع بف ليث مف كنانة وىو رىط عبيد بف عمير بف قتػادة الميثػي ،وكػاف

وكاف نصر يكنى أبا الميث واله ىشاـ بف عبد الممؾ خراساف فمـ يزاؿ واليػاً عمييػا عشػر سػنيف حتػى وقعػت الفتنػة
فخرج يريد العراؽ فمات في الطريؽ بناحية ساوه ولو عقب ذو عدد ؛ ينظر :المعارؼ،ابف قتيبةٜٗٓ:

(ٕ)

الديوافٕٖٛ – ٕٕٛ:

(ٗ)

الديوافٕٕٚ :

(ٖ)

سب ٔٓ:

YYYY
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َ َ ُْ َ ْ
ص َ
يقوؿ الفرزدؽ في مق،ؿ ،يوة وف مه ـ الوا ي وفي مدح ه يماف وػف عوػد الم ػؾ فػي

األويات نفه ا( :الطويؿ)
رمػػى ا

فػػي جثمانػػو مثػػؿ مػػا رمػػى

ػػوؽ الفيػػػ َؿ حتػػػى أعادىػػػا
جنػػػودا تسػ ُ

ثـ يمدح ه يماف ائبل:

نصػػرت كنصػػر البيػػت إذ سػػاؽ فيمػػو

عػػػػف القبّػػػػة البيجػػػػاس ذات المحػ ِ
ػػػارـ
ىبػػػػػاس وكػػػػػانوا م ِ
طرخ مػػػػػي الطػػػػػراخـ
ً
ُ
إليػػػػو عظػػػػ يـ المشػػػػركيف األعػػػػاجـ

(ٕ )

الم،قدمة موت ،يوػة وػف مهػ ـ الوػا ي ورميػة
يصور الشاعر في ذ األويات الثبلثة
ّ
ّ
مػػف ار ،عػػالىف يمػػا رمػػى فصػػحاا الفيػػؿ وححػػر مػػف هػػحيؿ.وفي الو ػػت الػػذا يػػدعو وػػوف
يرمى حهـ ،يوة وححار مف هحيؿف يدعو ل

المشرفة.
فور ة وهبلمة اليعوة
ّ

(ٔ)
(ٕ)

الفيؿ٘ –ٔ:
الديواف:جٕٕٖٚ ،

يفة والنصػر يمػا نصػر وي،ػ وػان زاـ حػيش

ZZZZ

انفظم انراتع
أثر املعاَي انقرآَيح يف شعر انفرزدق
3ـ ملويّ ارلر بولقمق الاو ب .
7ـ ملويّ اد ن.
1ـ ملويّ ال زات بول ي اليوأ.
3ـ ملويّ الفاي .

AAAAA

4ـ ملويّ الذ ور.
5ـ ملويّ الذقوم اليش أ.
2ـ ملويّ الي أ االيا وأ بولم قا .
8ـ ملو ج قأ يق خأى.
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يدخم:
الي مة فدا الفيػر وهػويؿ ،طػور هػوا فيانػت مفػرد فـ م،هػقة مػف ف وا ،ػا فػي هػياؽف

و د ،قدـ الحديث في الفصؿ األوؿ عف عناية العرا وال فظ  ،ؾ العناية اليوير .

ول عروية فصالة وعمؽ داللة ليس في لغة قير ػاف وال فد ّؿ ع ػى ػذا فف حع ػا الوػارا

لغة لي،او اليريـف فازدادت شرفا ورفعة.

و،طورت داللػة يثيػر مػف المعػاني واألفيػار ال،ػي يانػت ،حم ػا فػي العصػر الحػا يف

فقد ف يفت لي ا صوغة اإلهبلـف فالمعنى الحيد يح،اج لى لفظ حيد ومناها يػي ي حقػؽ
ال،يامؿ الم ط وا وال،وثير الوا

لد

الم ،قي (ٔ) .

ّف ال،غييػػر العظػػيـ الػػذا فصػػاا العػػرا فػػي العصػػر اإلهػػبلمي ،ػػرؾ فثػػر فػػي ففيػػار
الشع ار ومعاني ـ .و د هنحت الفرصة ل ػـ ليػي يقفػوا ع ػى المعرفػة الدينيػة المهػ،مد مػف

الق ػرآف الي ػريـ منػػذ فوؿ نزول ػ  .وف،ػػي ل ػػـ في ػػا االطػػبلع ع ػػى ف وػػار العػػرا الما ػػيف
وفيػػام ـ وفنهػػاو ـف وف وػػار األمػػـ المحػػاور ل ػػـ ويػػذلؾ اال،صػػاؿ وهػػياف الػػوبلد المف،وحػػةف
الػػذا انػػدرحت ،حػػت اريػػة الدولػػة اإلهػػبلمية .وحميػػف ػػذ الع ػوالـ مػػدت شػػعر ـ وروافػػد ثػػر
صوةف و،ح ّى ذلؾ وقصائد ـ الحزلة المشحونة والمعاني واألفيار(ٕ).

ومػػف نػػا نحػػد فثػػر الق ػرآف الي ػريـ وا ػػحا فػػي شػػعر الفػػرزدؽف فقػػد ام،زحػػت المعػػاني

الدينيػة والعناصػر الهياهػية ،ػار والهػيما فػي المنا

ػاتف و،ػار ف ػر ظ ػرت فػي (مػدي

ال فػػا والهاهػػةف و،صػػوير عظمػػة م ي ػػـ و ػػو هػ طان ـ ويثػػر فنصػػار ـ وا،هػػاع دولػػ ،ـ.

وعندما ي،صد

فيثير ما يػذير الصػفات ال دينيػة المحرمػة فمثػاؿ اليفػرف
ا
الفرزدؽ ل صوـ

وال بلؿ واالنقياد ل شيطاف وا ،واع ال و )(ٖ).
وي ػػاف فهػ ػ وا الف ػػرزدؽ ف ػػي ش ػػعر ي

طرئػ ػؽ ع م ػػا
ػػف ألهػ ػ وا ش ػػع ار عص ػػر ف ول ا

العرويػػة فػػي منػػاظرا ،ـ ومنا ش ػا  ،ـ ومحػػاورا ،ـ الدينيػػة والعق يػػة والفق يػػةف ال،ػػي مهػػت يػػؿ

شي في الحيا  .فقد ياف الشاعر يبلزـ ح قات الحهف الوصرا ودروه (ٗ).
(ٔ)

ينظر:اتجاىات الشعر في العصر األموي.ٖٔٙ :

(ٖ)

اتجاىات الشعر في العصر األموي.ٖٔٙ :

(ٕ)

ينظر:العصبية القبمية.ٕ٘ٛ :

(ٗ)

ينظر :الطبقات الكبر .ٔٗٓ :
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يثير مف المعاني لػى شػعر ونحػد فػي ذلػؾ م،مينػا
ا
فالفرزدؽ ي د ؿ مف القرآف اليريـ

مػػف  ،ػػمين ا فػػي فويا ،ػ الشػػعرية .وفيمػػا يػػو،ي هنوهػػط القػػوؿ فػػي المعػػاني القرآنيػػة ال،ػػي
اه،مد ا الفرزدؽ مف القرآف اليريـ وف م ا:
 3ـ يعاَي اإلثى تانيًني انكاذتح:
يشير الفرزدؽ لى اليميف والعقاا الذا ين،ظر مف يح ؼ ياذوا فيقوؿ(:اليامؿ)
ػػػػػػت ومػػػػػػػف يػػػػػػػ ثـ فػػػػػػػ ّف يمينػػػػػػػو
َح مَفػ ُ

إذا أثمػػػػػػػػت القيػػػػػػػػو منيػػػػػػػػا عػػػػػػػػذابيا

(ٔ )

الح ؼ واليميف مف المعاني ال،ي عرف ا العرا في الحا يةف فمػا الداللػة ال،ػي فهػوغ ا

فف يػػوثـ مػػف ييػػذا ويمين ػ قيػػر الصػػاد ة ف ووػػذلؾ ي،حقػػؽ
اإلهػػبلـ ع ػػى ػػذ ال فظػػة ف ػػي ّ
فف اليػاذا فػي
العذاا مف ار ،عالى .و د فراد الشاعر فف ي يد صدؽ يمين ف فوشار لى ّ
يمين ي قى عذاوا مف ار ،عالىف و د اه،عاف وا يػة القرآنيػة مػف ولػ ،عػالى (الَّ يُ َؤاخِػ ُذ ُك ُـ
ان ُك ـ ولَ ِك ف ي َؤ ِ
ِ
ِ
اخ ُذ ُك ـ ِب َما عقدتـ األيماف) (ٕ).
ُ
المّوُ ِبالمَّ ْغ ِو ف َي أ َْي َم ْ َ
فالشاعر في ذا الويت ي م لآلية الم،قدمة مف وعيػد .مه،ح ػ ار المعنػى الػذا  ،ديػ

في ،وياف ذلؾ.
 2ـ يعاَي األجم:
يو ذ الفػرزدؽ مػف القػرآف اليػريـ معنػى األحػؿف و ػو ن ايػة يػؿ نهػاف وػالموتف فيقػوؿ

راثيا ولدي ( :الطويؿ)

ػػػػػـ ليػػػػػػا
إذا ذكػػػػػرت عينػػػػػػي الػػػػػػذيف ىػ ُ
فعزنػػػػي
ػػػي ّ
بنػػػػي األرض قػػػػد كػػػػانوا بنػ ّ

قػػػػػذ

ػػػػي َج منيػػػػػا لمبكػػػػػاس انسػػػػػكابيا
ىػ ْ

عمػػػػػػػييـ ،آلجػػػػػػػاؿ المنايػػػػػػػا كتابيػػػػػػػا

(ٖ )

ّف لي ّؿ نهاف فح الذا ال ي،عدا وال يه،قدم ف وا ّف فعماؿ العواد ،حها و،هحؿ في
لوح محفوظ مينوف لدي ،عالىف وهيعطى لئلنهاف ليق فر فير في ي ّؿ ما عم في حيا،
ِ
ِ
اب .)ٗ(
َج ٍؿ ك تَ ٌ
الدنياف و ذا المعنى مه،وحى مف ول ،عالى:ل ُك ّْؿ أ َ
(ٔ)

الديواف.ٛٙ :

(ٖ)

الديواف.ٛٔ:

(ٕ)

المائدة.ٜٛ :

(ٗ)

الرعد.ٖٛ:

DDDDD

 1ـ يعاَي اجلساء تاجلُح وانُار:
وعد ار ،عػالى الحنػة ل مػ منيف ول يػافريف النػارف ومػف يث ػر يػر ع ػى ش ِّػر فد ػ ار
ير فد َؿ النار.
،عالى الحنةف ومف ق ا شر َ
فعد ا ار ،عالى ل م منيف الم،قيفف مف المعاني الشعرية ال،ي ،ػرددت فػي
والدار ال،ي ّ
شػػعر الفػػرزدؽ فػػي فق ػراض م  ،فػػةف فمػػف ال قصػػائد ال،ػػي فظ ػػرت ػػدر وارعػػة ع ػػى مػػد

اه ،ام مف المعاني القرآنية ول (:الطويؿ)
جػ ُػػزوا بالسػػػريرات التػػػي فػػػي قمػػػوبيـ
ػػػػؽ محمػ ٍ
ػػػػد
إلػػػػػى الغرفػػػػػة العميػػػػػا رفيػ ُ

ػػالـ
َجػػػ زاىـ بيػػػا ُم حصػػػي السػػػرائر عػ ُ
(ٔ )
مقيم ػاً ،وال منيػػا ىػػو الػػدىر رائػػـ

يه ػػو الف ػػرزدؽ ع ػػى مرثيػ ػ الحػ ػراح و ػػف عو ػػد ار الحيم ػػي ال ػػذا اه،شػ ػ د ووذرويح ػػاف

درحات رفيعة مػف الحنػافف و ،ػؾ الػدرحات ال ييػوف في ػا ال فنويػا ار ،عػالى ف ػو مع ػـف

ورفيػػؽ النوػػي محمػػد(ص)ف وال غرفػػة ي(:حػ از ار وثواوػ ف و يػػؿ ػػي قػػرؼ الزورحػػد والػػدر

والي ػ ػػا وتف والغرف ػ ػػة ف ػ ػػي األص ػ ػػؿ :ون ػ ػػا ف ػ ػػوؽ ون ػ ػػا ف و ػ ػػي اه ػ ػػـ ألع ػ ػػى من ػ ػػازؿ الحن ػ ػػة
( ٕ)
ِػػػ
صػػػ َب ُروا
وفف ػ ا . )...و ػػذا مػػا نحػػد فػػي ول ػ ،عػػالى :أ ُْولَئ َؾ يُ ْجػػػ َز ْو َف الْ ُغ ْرفَػػػ َة ِب َمػػػ ا َ
َوُيمَقَّ ْو َف ِف ييَػ ا تَ ِح يَّػ ًة َوسَػ َبل ماً .)ٖ(فػوراد الفػرزدؽ و ػذا فف يوػيّ ف منزلػة الشػ دا الػذا مػن ـ
مرثي .

ويه،ح ر الفرزدؽ وعض صور الحنةف و و يه،مد ا مف القرآف اليريـف ػائبل مادحػا

ه يماف وف عود الم ؾ( :اليامؿ)

خمفػػػػػػػػػاس قػػػػػػػػػد تركػػػػػػػػػوا فرائجػػػػػػػػػيـ

فينػػػػػػػػػػػا ،وسػػػػػػػػػػػنّة طيبػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػذكر

تبعػػػػػػػػػػػػػػػوا رسػػػػػػػػػػػػػػػوليـ بسػػػػػػػػػػػػػػػنتو

حتػػػػػػػػى لقػػػػػػػػوهُ ،وىػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى قػػػػػػػػدر

ٍ
ػػػػػػػػػرؼ
رفقػػػػػػػػػاس متكئػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي
فػػػػي ظػػػػ ّؿ مػػػػف َع نػػػػت الوجػػػػوه لػػػػو

يصػػؼ الفػػرزدؽ
(ٔ)

الديواف.ٜٔٚ :

(ٖ)

الفرقافٚ٘ :

(ٕ) البحار :جٜٕ ،ٛ
(ٗ)

الديوافٖٕٛ :

جػػػػػػػػػػػ ر
ػػػػػػػػػػرة ُخ ْ
فػػػػػػػػػػرحيف فػػػػػػػػػػػوؽ أسػ ّ
(ٗ )
الح ُكػػػػػػػػ وـ ومالػػػػػػػػؾ القَ ْيػػػػػػػػ ِر
حكػػػػػػػػـ ُ

فػػا ونػػي فميػػة و ػػد د ػوا الحنػػة ونػػالوا من ػػا فع ػػى الػػدرحات و ػػي

EEEEE

ْ ػ ر يمػػا ورد ػػذا فػػي ي،ػػاا ار الي ػريـف ذ وصػػؼ هػػوحان
(الغػ رؼ)ف و ػػـ ع ػػى فهػ ّػر
ِ
يف عمَػى رفْػر ٍ
ِ ِػ
سػ ٍ
اف  )ٔ(ويػؿ ذلػػؾ:
ف ػؿ الحنػة و ػػـ :
ؼ ُخ ْ
جػػ ٍر َو َع ْب قَػ ِري ح َ
ُ م تَّك ئ َ َ َ َ
(في ظؿ مف عنت الوحو ل )ف يما يقوؿ الفرزدؽف وفػي ػذا الشػطر مػف الويػت فثػر آ ػر
ََ َ  :ع َنػ ِت ا ْل ُو ُجػوهُ لِ ْم َحػ ّْي ا ْل قَيُّػ ِ
اب َمػ ْف َح َمػ َؿ
يػػة يريمػػة مػػف ولػ هػػوحان
ػوـ َوقَػ ْد َخػ َ
ظُمْ ماً.)ٕ(
وين،قػػؿ الشػػاعر مػػف ،صػػوير الػػدرحات الرفيعػػة فػػي الحنػػاف حيػػث األنويػػا والصػػالحيفف

لى ،صوير ال واف وال ّذ لة في النارف ذ  ،ثّر آية يريمة ف ر في ففيار فين،زع م مون ا

فو معنا ا ليهوغ ع ى ف حد فويا ،في صيد ي حو و ا الححاج(:الطويؿ)
لػػػػػػػئف نفػػػػػػػر الحجػػػػػػػاج آؿ ُم عتّػػػػػػػب
لقػػػػػد أصػػػػػبح األحيػػػػػاس مػػػػػنيـ أذلػػػػػة

لقػػػػػػوا َد ْولَػػػػػػ ًة كػػػػػػاف العػػػػػػدو يُػػػػػػداليا

وفػػي النػػار مث ػواىـ كموح ػاً سػػباليا

(ٖ )

ي،حػػدث الػػنص عػػف آؿ مع،ػػا الػػذيف صػػاروا فذلّ ػة وعػػد الححػػاج وػػف يوهػػؼف ػػذا فػػي

الحيا فما وعد الممات فه،يوف النار مثو ل ػـف و،يػوف وحػو ـ يا لحػة

ذلؾ اليوـ و وان فو و ما يظ ر ول ،عالى:

شاس المّوُ أف رب َ ِ
ميـ .)ٗ(
َما َ
َ
يـ َع ٌ
َّؾ َح ك ٌ

َّ
ار َم ثْػ َوا ُك ْـ
 ََ قَا َؿ الن ُ

،ظ ػر ع ي ػا ذلػة
يف ِف ييَػ ا إال
َخ الِػ ِد َ

،وظيؼ معاني القرآف عند الفرزدؽ ما ال مف فويات عند موت

ولع ّؿ ا را ما يو
زوح النوارف ذ روا ف ّف الحهف الوصرا د ح ر حناز النػوار فهػوؿ الشػاعر عمػا فع ّػد
لمثؿ ذا اليوـ فوحاو  :ش اد ( فف ال ل ال ار) منذ ثمانيف هنة(٘)ف اؿ(:الطويؿ)
لقد خاب مػف أوالد دارـ مػف مشػى

إلػػػػى النػػػػار مشػػػػدود الخناقػػػػة ازرقػػػػا

إذا جػػػػػاسني يػػػػػػوـ القيامػػػػػػة قائػػػػػػد

ػػػػػوؽ الفرزدقػػػػػػا
عنيػ ٌ
ػػػػػؼ وسػػػػػػواؽ يسػ ُ

أخػػاؼ وراس القبػػر ،أف لػػـ يعػػافني

(ٔ)

الرحمفٚٙ :

(ٖ)

الديواف:جٕٖٔٓ ،

(٘)

ينظر :األ اني:جٕٔٗٔ٘ ،

(ٕ)

طؤٔٔ :

(ٗ)

األنعاـٕٔٛ :

اشػ ُّ
ػػػػد مػػػػػف القبػػػػػر التيابػػػػػاً وأجػػػػػيقا

FFFFF

إذا شػػػػربوا فييػػػػا الصػػػػديد رأيػػػػتيـ

تمزقػػػا
يػػػذوبوف مػػػف حػػػر الصػػػديد ّ

(ٔ)

ي ظ ر الفرزدؽ في ذ األويات وف مف عذاا القورف وؿ واألشد مف ذلؾ نار ح نـف

وصور حال و ػو ي عػاني فلػـ ال نػؽ وشػد ،ح،ػى ازرؽ لونػ ف
و و ي شى فف يهاؽ لي اف
ّ
ثـ يصؼ عنؼ مف يهو .
س َّم عي ا س ِ
ؽ
لقػػد اهػػ ،ـ الفػػرزدؽ ػػذا المعنػػى مػػف ول ػ ،عػػالىَ  :و َجػ ْ
ائ ٌ
است ُكػ ُّؿ َن فْ ػ ٍ َ َ ػ َ ػ
يد .)ٕ(
َو َ
ش ِي ٌ
 3ـ يعاَي انفتُح:
الف،نة :ي االو،بل ف واالم،حاف واال ،وارف وف ص ا مو وذ مف ف،نة الف ة والذ ا ذا

فذيوػا فػي النػػار ل،مييػز الػػردا من مػا مػف الحيػػد .والف،نػة المػػاؿف والف،نػة األوالدف وا ػػ،بلؼ
النػػاس وػػا ار ف و يػػؿ الف،نػػة ف ػي ال،وويػػؿف الظ ػػـف وفػػبلف مف،ػػوف و ط ػػا الػػدنيا ذا قػػبل فػػي

ط و ا ( ٖ) .

وو ػذا ييمػػؿ الفػػرزدؽ مهػير ،ػػوثر وي،ػػاا ار عػز وحػػؿ فيقػػوؿ احيػا عوػػد الػػرحمف وػػف
محم د وف معدا يرا اليندا(:الطويؿ)
يبػػػػػادرؾ الخيػػػػػؿ التػػػػػي مػػػػػف أمامػػػػػو

ليشػػػػػػػفي منػػػػػػػؾ المػػػػػػػؤمنيف ويثػػػػػػػارا

محػػػػػػارـ لئلسػػػػػػبلـ كنػػػػػػت انتيكتيػػػػػػػا

(ٗ )

ومعصػػػية كانػػػػت مػػػف القتػػػػؿ اكبػػػػرا

اهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ فػػي الويػػت األوؿ (ال يػػؿ) وػػدالل ،ا الحقيقيػػة والرمزيػػة؛ ألن ػػا وهػػي ة
رئيهػػة مػػف وهػػائؿ الحػػرا .فمػػا ال شػػا د فػػي ػػوؿ الفػػرزدؽ ف ػػو ولػ ( :ومعصػػية يانػػت مػػف
َش ُّد ِم َف الْ قَ ْت ِؿ ٌَ  . )٘(فالفرزدؽ ي اطا
الق،ؿ ايورا)ف ف ذا يحي نا لى ول ،عالىَ :وا ْل ِفتْ َن ُة أ َ
ي اطا عود الرحمف مف ف ن ان ،ؾ محارـ اإلهبلـ مف بلؿ ف،ن ،ال،ػي شػ،ّ،ت المهػ ميف

ا وػ فف ييػوف مقػداما ال م ،ػاذال فػي فشػد المػواطف
و ّد ت ونيان ـ المرصوصف وياف حػر ّ
حهاهية وثقبل .
(ٔ)

الديوافٖٔ:

(ٖ)

ينظر:لساف العرب :مادة (فتف).

(ٕ)

ؽٕٔ :

(ٗ) الديواف.ٕٔ٘ :
(٘) البقرةٜٔٔ:

GGGGG

ثـ يورد الفرزدؽ ذ ال فظة ومعنى رآني اه،ثمر في صيد مدح و ا وشر وف مرواف

وف عود الم ؾ( :الوهيط)
خميفػػػػػػػ ُة ا

مػػػػػػػنيـ فػػػػػػػي رعيتػػػػػػػػو

بػػػ و جػػػبل الفتنػػػة العميػػػاس فانكشػػػفت

ييػػػػػػدي بػػػػػػو ا

بعػػػػػػد الفتنػػػػػػة البشػػػػػػرا

كمػػا جػػبل الصػػبح عنػػوُ الميػػؿ فانسػػفرا

(ٔ )

،حر مف او،بل ات وا ،وارات ع ى المح،مف ال،ي ،حؿ و ف
يقوؿ الفرزدؽ ّف الف،نة وما ّ
،حد ناؾ يفة ار – ع ى ح ّػد زعػـ الفػرزدؽ -ينقػذ ذلػؾ المح،مػف وي ديػ وي ػع ع ػى

حاد األماف .و ذ وظيفة فنويا ار ،عالى ومػف وعػد ـ

فػا  .وفػي الو يػت ،صػوير وػديف

صور الف،نة وظ مة ال يؿ ال،ي فهفرت عف صو يم
ذ ّ

ال ير والعدؿ واإلنصاؼ.

و ػػد فحػػاد الفػػرزدؽ و ػػذا الوصػػؼ الػػذا في ػ شػػار لػػى ول ػ ،عػػالىَ :والمَّ ْي ػ ِؿ إذ أ َْد َب ػ َر
َسػػػ فَ َر  .)ٕ(و ػػد يػ ّػرر ػػذا المعنػػى فػػي صػػيد ف ػػر مػػدح في ػػا الححػػاج
ََو ُّ
الصػػػ ْب ِح إذا أ ْ
يقوؿ(:الوهيط)
أحيػػػػا العػػػػراؽ وقػػػػد ثمّػػػػت دعائمػػػػو

ػػػػػػم اس التبقػػػػػػػي وال تػػػػػػػذر
عميػػػػػػػاس صػ ّ

( ٖ)

يا ل ا مف ف،نة يصػف ا الفػرزدؽ ف ػي ال ،ػر مػا فمام ػا وال ،هػمف مػف يهػ،غيث ا  ،ػؾ

المقرويفف نعـ فالف،نة  ،دد فرياف الدولة و ،دد اه،قرار اف فما عم ا فييوف
يؿ شي ح،ى
ّ
في فا ولين ا هريعة األثر.
والف،نة ال ينورا ل ا ال مف و ف شد من ا و  .و د صد الشػاعر وػذلؾ الححػاج .و ػذا
اؾ َما سَػ قَ ُر َال تُ ْب قِػ ي َوَال تَػ َذ ُر)ٗ(ف ذ شػوّ الشػاعر الف،نػة وهػقر
فثر لقول ،عالىَ :و َما أ َْد َر َ
مف فن ا ال ،وقي وال ،ذر.
 5ـ يعاَي انقظاص:
القص اص لمػف يحػدث
ص اص مصدرف اص يقاصف ومف ص فثر ذا ،وع ومنػ
ّػ
الق َ
وا ثػػار والحيايػػات يون ػ ي،وػػف آثػػار الما ػػيف ف،هػػمية القصػػاص والقصػػاص مػػف م،اوعػػة

(ٔ)

الديواف.ٕٖٕ :

(ٖ)

الديواف.ٖٜٔ :

(ٕ)

المدثرٖٗ-ٖٖ:

(ٗ)

المدثر.ٕٛ-ٕٚ :

HHHHH

الحػػاني فػػي حناي،ػ ػ فيو ػػف ع يػ ػ مثػػؿ م ػػا فو ع ػ ع ػػى قيػػر (ٔ) .يق ػػوؿ ،عػػالىَ :ولَ ُكػػػ ْـ ِفػػػ ي
ِ
صاص َح َي اةٌ َياْ أُولِي األَ لْ َب ِ
وف .)ٕ(
اب لَ َعمَّ ُك ْـ تَتَّقُ َ
الْ ق َ
ْ
و د فورد الفرزدؽ لفظ (القصاص) في شعر ائبل(:الطويؿ)

لػػو كنػػت فػػي الث ػ ر الػػذي كنػػت طالب ػاً

كفتيػػػػػػػػاف عػػػػػػػػبس أو شػػػػػػػػباب صػػػػػػػػباح

ألذىبػػت عنػػؾ الخػػزي فػػي كػػؿ مشػػيد

وأصػػػػػػػػػػػػبحت ال يمحػػػػػػػػػػػػى فعالػػػػػػػػػػػػؾ الح

وآخػػػػػػػػر مػػػػػػػػا ألقػػػػػػػػت يػػػػػػػػداؾ بيػػػػػػػػذه

ونحػػػػػػػػػػاؾ إذ حاولػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػرؾ نػػػػػػػػػػاح
َ

ػػؽ مػػػنيـ
ومػػػا كػػػاف إف لػػػـ ي خػ ِػػذ الحػ ّ

جػػػػػػػػراح عمػػػػػػػػى مقصوصػ ٍ
ػػػػػػػة بجػػػػػػػػراح
ٌ

(ٖ)

الشا د في الويت األ يرف الذا في ينفي الفرزدؽ وحود م حػو ْف لػـ يو ػذ حقػ ويقػ،ص
مف قارمي ف ف و في الويت ال يه،ثنى ح،ى الحراح .و و لـ ي ّم وذير العفػو والديػة وػؿ يػاف

فف فػي ذلػؾ حيا،ػ و ػذا مػا فشػارت
في الويت صرار ع ى اال ،صاص مػف الغػريـف ف ػو يػر ّ
ِ
ِ
صػػاص ِفػػي ا ْلقَ ْتمَػػى ا ْل ُحػ ُّػر ِبػػا ْل ُحّْر َوا ْل َع ْبػ ُػد ِبا ْل َع ْبػ ِػد َواألُنثَػػى
لي ػ ا يػػة اليريمػػةُ :كتػ َ
ػب َعمَػ ْػي ُك ُـ ا ْلق َ
ِباألُنثَى.)ٗ(
ويقوؿ الشاعر م اطوا وني ،ميـ ذاي ار المعنى الم،قدـ نفه واإلشار لي (:الوهيط)
ػػػػػػػػػػػػػػـ
أمكػ
يػػػػػػػػػػػػػػػا آؿ تمػػػػػػػػػػػػػػػيـ أال
ُّ
ُ
فاستشػػػػػعروا بثيػػػػػاب المػػػػػؤـ واعترفػػػػػوا

لقػػػػػػػد ُرميػػػػػػػتـ ب حػػػػػػػد المصػػػػػػػمئبلت

ػػػػػػػػو
وتقتمػػػػػػػػػوا بفتػػػػػػػػػى الفتيػػػػػػػػػاف قاتمػ ُ

(٘)

إف لػػػػـ تروعػػػػوا بنػػػػي أفصػػػػى بغػػػػارات
أو تُقتمػػػػػػوف جميعػػػػػػاً يػػػػػػر أشػػػػػػتات

فنحػػد الشػػا د فػػي الويػػت األ يػػرف فقػػد اهػػ،ثمر الشػػاعر المعنػػى القرآنػػي فػػي الشػػطر األوؿ

ليف ودعو حا ية يوين ا الشطر الثػاني ف ف ػو يقػوؿ ْف لػـ يق،ػؿ القا،ػؿف يق،ػؿ وق ،ػ الحميػف.
و ذ روح حا ية صرفةف ،،حيـ و ا العصوية القو ية ال،ي ،ط ّؿ وعنق ا في ذا الويت.
 6ـ يعاَي انقيايح وانُشىر:

(ٔ)

ينظر:الميزاف ،جٔ ٖٕٗ،

(ٖ)

الديواف ،ٔٗ٘ :شباب صباح مف بني جبة

(٘)

الديوافٖٔٗ:

(ٕ)

البقرةٜٔٚ :

(ٗ)

البقرةٔٚٛ:

IIIII

ػػاؿ وعػػض المفه ػريفّ ( :ف يػػوـ القيامػػة ػػو يػػوـ اهػػ،بلـ الن،ػػائج وم،اوعػػة ح ػ از األعمػػاؿف
حد نػاؾ فف ينحػو مػف العقػاا وفديػةف ح،ػى لػو اف،ػرض فنػ ينفػؽ
وو ذا ال،ر،ياف ال يه،طيف ف ّ

حميػػف مػػا فػػي األرضف فإّنػ ال يميػػف فف يمحػػو ذر مػػف حػ از فعمالػ ؛ أل ّف صػػحيف ،فػػي دار
العمػػؿ ؛ فا الػػدنيا م يئػػة واأل طػػا والػػذنوا و نػػاؾ دار الحهػػاا) (ٔ) .ػػاؿ ،عػػالىُ :كػ ُّػؿ َن ْفػ ٍ
ػس
َّ
ِ
ِ
ِ
ام ِة.)ٕ(
َذآئقَ ُة ا ْل َم ْوت َوِا َّن َما تَُوف ْو َف أ ُ
ُج َ
ورُك ْـ َي ْوَـ ا ْلق َي َ
و د اه ،ـ الشاعر معنى ذ ا ية اليريمة في ول (:الطويؿ)
إذا جشػػػ ت نفسػػػي أقػػػوؿ ليػػػا ارجعػػػي

وراسؾ واسػػػػػػػػتحيي بيػػػػػػػػاض الميػػػػػػػػازـ

ػػػرتؾ لػػػػو ذقػػػػت طعميػػػػا
فػػػػ ّف التػػػػي جػ ّ

(ٖ)

عميػػػؾ مػػػف األعبػػػاس يػػػوـ التخاصػػػـ

(رد يؿ واحد مػف
فيوـ القيامة ، ،صـ في العوادف وحا في المحمف عف معنى اال ،صاـ ّ
االثنيف ما ف،ى و ا ػر ع ػى وحػ اإلنيػار ع يػ ف و ػد ييػوف فحػد ما محقػاف وا ػر مػوطبلف

(ٗ)
فف
و ػػد ييون ػػاف حميع ػػا موط ػػيف ي ػػالي ودا والنصػ ػرانيف و ػػد ييون ػػاف حميع ػػا محق ػػيف)  .ال ّ
الفرزدؽ في الويت الم،قدـ ي اطػا نفهػ وي اصػم ا ،ػذيي ار ممػا هػ،يوف ع يػ يػوـ اال ،صػاـ
ِ
ِ َّ
امػ ِػة
ومػا فيػ مػػف عنػا و،عػػاف و ػػذا المعنػػى ف ػذ الشػػاعر مػػف ولػ ،عػػالى:ثُػ َّػـ إن ُكػ ْػـ َيػ ْػوَـ ا ْلق َي َ
ند رّْب ُكـ تَ ْختَ ِ
ِ
وف.)٘(
ص ُم َ
عَ َ ْ

فمػػا عػػف النشػػور فقػػد ورد فػػي المي ػزاف(:ويرحػػف لي ػ نشػػر األم ػوات وػػإ راح ـ مػػف األرض

واحيائ ـ ل حهاا والح از ف وا ،صاص رحوع النشر وػ ينايػة عػف ا ،صػاص الحيػـ والنشػور
()ٙ
ش ػوا ِفػػي
ام ُ
و ػ واإلحيػػا يػػوـ القيامػػة . )..ػػاؿ ،عػػالىُ :ىػ َػو الَّػ ِػذي َج َع ػ َؿ لَ ُكػ ُػـ ْاأل َْر َ
ض َذلُ ػوالً فَ ْ
م َن ِ
اك ِب َيا َو ُكمُوا ِمف ّْرْزِق ِو َوِالَ ْي ِو ُّ
ور.)ٚ(
الن ُ
ش ُ
َ
يشير الفرزدؽ لى يوـ النشور في صيد يمدح و ا يزيد وف عود الم ؾ ائبل(:الوهيط)
بالباعػػث الػػوارث األمػػوات قػػد جػػمنت
(ٔ)

األمثؿ في تفسير ا

(ٖ)

الديواف:جٕٕٖ٘ ،

(٘)

الزمر.ٖٔ :

()ٚ

الممؾٔ٘ :

(ٕ)

آؿ عمرافٔٛ٘ :

المنزؿ :جٜ٘ٔ ،ٚ

(ٗ)

مجمع البياف ،الطبرسيٖٜٚ :

()ٙ

الميزاف ،جٖ٘ٚ :ٜٔ

إ ّيػػػػػػػػػاىـ األرض بالػػػػػػػػػدىر الػػػػػػػػػدىارير

JJJJJ

إذا يثػػػػػػػػػػػػػوروف أفواجػػػػػػػػػػػػػاً كػػػػػػػػػػػػػ ّنيـ

(ٔ)

اد ريػػػػح مػػػػف األجػػػػداث منشػػػػور
جػػػػر ُ

فف الويػػت الثػػاني ل شػػاعر ػػد ،ػػوثر ،ػػوثي ار وا ػػحا وا يػػة اليريمػػة مػػف ي،ػػاا ار
ن حػػظ ّ
َج َد ِ
اليريـف وقول ُ :خ َّ
اد ُّمنتَ ِشٌر.)ٕ(
اث َك ََّن ُي ْـ َج َر ٌ
ص ُارُى ْـ َي ْخ ُر ُج َ
وف ِم َف ْاأل ْ
شعاً أ َْب َ
فػػالحراد فػػي ان،شػػار ي،ػػدا ؿ وع ػ فػػي وعػػض وصػػور ه ػريعة ح،ػػى ي ػػ ،ط فػػي ح ػػات
م  ،فةف فيذلؾ ػروج ػ ال مػف وػور ـ ي،ػدا وف وي  ،طػوف مػف ػوؿ المطّػف .و ػذ صػور

رآنيػػة و يغػػة ،مث ػػا الفػػرزدؽ فػػي شػػعر  .فمػػا ػػوؿ الشػػاعر(:يثػػوروف) فيػػدؿ ع ػػى فمػػر عظػػيـ

صادر مف ح ة ع يا ح،ى ياف ذلؾ اإلهراع في ال ،وية.
 7ـ يعاَي انُظر واالَتظار تاملالئكح:

ذيػػر ار ،عػػالى فػػي ي،او ػ العزيػػز ،وييػػد ل م ػ منيف ونصػػر ـ ع ػػى فعػػدائ ـ فػػي معػػاري ـ

(ٖ)
ويويف في هػور ف ػر فّنػ
فيقوؿ هوحان و ،عالى:ويومئذ يفرح المؤمنيف بنصر ا ّ . ...
صػ ِػرِه َمػػف
فّن ػ ينػػزؿ حنػػودا مػػف المبلئيػػة ،وييػػدا لحػػيش الم ػ منيفف وقول ػ ،عػػالىَ :والمّػ ُ
ػو ُي َؤّْيػ ُػد ِب َن ْ
ِ ِ ِ
صِ
ار.)ٗ(
َي َ
اس أف في َذل َؾ لَع ْب َرةً َّأل ُْولِي األ َْب َ
ش ُ

فف النص ػػر ع ػػى األع ػػدا م ػػف المع ػػاني الحا ي ػػةف ال فنػ ػ يي ػػوف معن ػػى
ع ػػى ال ػػرقـ مػ ػف ّ
هػبلميا ذا ار،ػوط ومشػيئة ار ،عػالىف ذ ي يػد وػ مػػف يشػا ف يمػا ّفيػد الححػاج يقػوؿ الفػػرزدؽ:

(الوافر)

فمػػػػػػف يمػػػػػػنف عميػػػػػػؾ النصػػػػػػر يكػػػػػػذب

سػػػػػػو ا

(٘)

الػػػػػػذي رفػػػػػػع السػػػػػػحابا

النصػر إال ِم ْػف ِع ِ
اه،شعر الفرزدؽ معنى ا ية اليريمة مػف هػور األنفػاؿَ :ومػا َّ
نػد المّ ِػو
ُْ
َ
()ٙ
ِ
ا ْل َع ِز ِ
يمنف فحد و ف فار ،عالى ينزؿ ،وييد لعواد ومػف ينصػر ار ال قالػا
يز ا ْل َحك ِيـ . فبل ّ
قالػػا لػ ف ف ػػو هػػوحان وحػػد القػػادر وقيػػر القاصػػرف و ػػذا مػػا فيػػد الفػػرزدؽ وقولػ (:هػػو ار
الذا)...الويت.

(ٔ)

الديوافٖ٘ٔ :

(ٕ)

القمرٚ :

(ٗ)

اؿ عمراف ٖٔ

()ٙ

آؿ عمرافٕٔٙ :

(ٖ)

الروـ٘ -ٗ :

(٘)

الديوافٖٗ:

KKKKK

ويقوؿ الشاعر في مدح الححاج في ا(:الطويؿ)
إلػػػػػى باعػػػػػث المػػػػػوتى لينػػػػػزؿ نصػػػػػره

فػػػػػػػػػ نزؿ لمحجػػػػػػػػػاج نصػػػػػػػػػ ارً مػػػػػػػػػؤز ار

نصػػػػػػػرىـ

ػػػػؾ أعمػػػػػى فػػػػػي القتػػػػػاؿ وأصػػػػػب ار
لػػػػػو يػ ُ

أروا جبرئيػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػييـ إذ لقػػػػػػػػػػػػوىـ

(ٔ)

مبلئكػػػػػػػة مػػػػػػػف يجعػػػػػػػؿ ا

وأمثالػػػػػو مػػػػػف ذي جنػػػػػاحيف اظيػػػػػ ار

ففاد الفرزدؽ في األويات الم،قدمة مف معنى نزاؿ المبلئية ل ق،اؿ مػف المػ منيفف و،ثويػ ،ـ

ل،حقيؽ النصر المظفر ع ى العدوف ومف ير ،وييػد ار ييػف فصػور وفثوػت حوشػا فػي هػاحات

الػػوقىف وال ييػػوف ذلػػؾ دائمػػا فػػار ،عػػالى ي يػػد ونصػػر مػػف يشػػا لحيمػػة نح ػػا وال يع م ػػا ال
فف ار ،عػػالى فنػػزؿ فػػي و عػػة وػػدر مبلئيػػةف ل،يثيػػر
ػػو هػػوحان و،عػػالى .و ػػد ذيػػر المفهػػروف ّ
(ٕ).
عدد المه ميفف و،ثوي ،ـ في الق،اؿ
لقػػد فورد الفػػرزدؽ فػػي الشػػطر األ يػػر مػػف الويػػت الثالػػث ول ػ (وفمثال ػ مػػف ذا حنػػاحيف

اظ ػرا) صػػد المبلئيػػة الػػذيف فن ػزل ـ ار ،عػػالى ل ق،ػػاؿ مػػف فمثػػاؿ حوري ػؿ)ع)ففالمبلئيػػة ،مثػػؿ

حانا ال ير في نظر الم منيف وفويؿ ار لي ـ فعماال يقوموف و ا(ٖ)( :الطويؿ)
ػػػػػزةً
لقيػػػػػػتـ مػػػػػػع الحجػػػػػػاج قومػػػػػػاً أعػ ّ

بلظػاً عمػػى مػػف كػاف فػػي الػػديف أجػػو ار

نصػػػػػػػره

ػػػػو ار
وسػػػػػو مػػػػػف القتمػػػػػى الركػػػػػي المعػ ّ

بيػػػػػػػـ يػػػػػػػوـ بػػػػػػػدر ّأيػػػػػػػد ا

جنػػػػوداً دعػػػػا الحجػػػػاج حيػػػػث أعانػػػػو

(ٗ)

بيػػػػػػـ إذ دعػػػػػػا رب العبػػػػػػاد لينصػػػػػػ ار

فػػي األويػػات يشػػير الفػػرزدؽ لػػى نػػزوؿ المبلئيػػة وػػومر مػػف ار عػ ّػز وحػػؿ يػػوـ وػػدرف وو ػػـ
،حقؽ النصر ل م منيفف و د انزؿ ار هوحان في ا ال الحنود الذيف د فعانوا الححاج في

ح اد

د صوم فالفرزدؽ يهو شرعية ع ى ح اد الححاج.

ّف اه،ثمار الشاعر ل معنى القرآني و ذ الد ة الفنية ينوي عف شاعرية فػ ّذ  .ع ػى الػرقـ
مف فف ما حا ال ي،طاوؽ مف ما عرؼ عف هير الححاج.
واه،عمؿ الفرزدؽ المعنى ذا نفه في مدح هفياف وف عمرو العقي ي فيقوؿ(:الوافر)

(ٔ) الديوافٕٔ٘:
(ٕ)

ينظر :صفوة التفاسير:جٔ ٜٗٙ،

(ٗ)

الديوافٕٔٙ:

(ٖ)

ينظر :التطور الداللي بيف لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآف الكريـٗٛٔ:

LLLLL

ولػػػػػػػػػو ب بػػػػػػػػػاض إذ القػػػػػػػػػوا جػػػػػػػػػبلدا

ب يػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػثميـ وسػػػػػػػػػػيوؼ كفػػػػػػػػػػر

لػػػػػػػػػذادوا عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػريميـ بجػ ٍ
ػػػػػػػػرب

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فواه االوارؾ ،أي ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

ولكػػػػػػػػػػػف جالػػػػػػػػػػػدوا ممكػػػػػػػػػػػا كرامػػػػػػػػػػػاً

(ٔ)

جػػػػػػػوا القبائػػػػػػػؿ يػػػػػػػوـ بػػػػػػػدر
ىػػػػػػػـ ف ّ

ف حػػظ ،ػػوثر الفػػرزدؽ فػػي فويا ،ػ وػػالقرآف الي ػريـف ف ػػو يػػر فف المبلئيػػة يانػػت ،قا،ػػؿ مػػف

ممدوح و ـ؛ فا المبلئية الذيف نصروا الم منيف يوـ ودر.

فراد الشػػاعر فف يقػػوؿ ّف وػػد ار فعيػػدت ثانيػػةف ليػػف فػػي العصػػر األمػػواف وحػػيش المهػ ميف
ي،ولى فمر الححاجف فػدعا فف يم ّػد ار ،عػالى وي يػد ونصػر وػإنزاؿ المبلئيػةف لي،حقػؽ النصػر
(ٕ).
وف
ص َرُك ُـ المّ ُو ِب َب ْد ٍر َوأَنتُ ْـ أ َِذلَّ ٌة فَاتَّقُواْ المّ َو لَ َعمَّ ُك ْـ تَ ْ
ش ُكُر َ
المويفف اؿ ،عالىَ :ولَقَ ْد َن َ
8ـ يعاٌٍ قرآَيح أخري:

ومف الم عاني القرآنية األ ر ال،ي ،وج و ا الفرزدؽ ديوان م،وث ار وػآا القػرآف اليػريـف ولػ
مف ،را( :اليامؿ)
إف الػػػػذي سػػػػمؾ السػػػػماس بنػػػػى لنػػػػا
ّ

بيتػػػػػػػػػػػاً دعائمػػػػػػػػػػػو أعػ ُّ
ػػػػػػػػػػز وأطػػػػػػػػػػػو ُؿ

ػػػػؾ ،ومػػػػػا بنػػػػػى
بيتػػػػاً بنػػػػػاه لنػػػػػا المميػ ُ

(ٖ)

ػػػػػػػـ السػػػػػػػػماس ،فا ّنػػػػػػػػو ال ُينقػػػػػػػػ ُؿ
حكػ ُ

ػع
َش ُّد َخ ْمقاً أـ َّ
فالشطر األوؿ مف ذا الويت و فثر لقول ،عالى:أَأَنتُ ْـ أ َ
الس َماس َب َن َ
اىاَ ،رفَ َ
اىا.)ٗ(
س َّو َ
س ْم َك َيا فَ َ
َ
اىا( :فا رفػف هػقف ا ومػا ار،فػف من ػػاف
س َّػو َ
وورد فػي ،فهػير الميػزاف ولػ َ (:رفَ َ
سػ ْػم َك َيا فَ َ
ػع َ
و،هػػوي ،ا ،ر،يػػا فحزائ ػػا و،رييو ػػا وو ػػف يػػؿ حػػز فػػي مو ػػع الػػذا ،ق ،ػػي الحيمػػة) (٘).
ػت ِفيػ ِػو ِمػػف ُّر ِ
وحػػي  .)ٙ(...ومػػف نػػا يقػػوؿ الفػػرزدؽ
سػ َّػوْيتُ ُو َوَنفَ ْخػ ُ
وحهػػا ول ػ ،عػػالى:فَ ػِ َذا َ
ػائـ
مف ،ار ع ى حرير ّ
ووف ار وػاني الهػموات ورافع ػا و ػو الػذا ونػى لنػا وي،ػا ف ػو وفثوػت دع َ
مف وي،ؾ يا حرير .و نا يرفف الفرزدؽ محد وآوائ لى فعناف الهما ليحط مف فمحاد م حو

(ٔ) الديوافٖٖٚ:
(ٕ)

آؿ عمرافٕٔ٘ -ٕٖٔ :

(ٗ)

النازعاتٕٛ-ٕٚ:

()ٙ

الحجرٕٜ:

(ٖ)

الديواف:جٕٔٔٛ ،

(٘)

الميزاف :جٕٜٔٓ ،

MMMMM

وف ر ع ي وع ى وم .
ومف المعاني األ ر ال،ي اه،مد ا الفرزدؽ مف القرآف اليريـ ول ( :الطويؿ)
ػػػده
ػػػو السػػػػماوات أيػ ُ
ػػػوت الػػػػذي سػ ّ
دعػ ّ

وا

(ٔ)

أدنػػػػى مػػػػف وريػػػػدي والطػػػػؼ

في ذا الويت معنى رآني يػريـف يدريػ الفػرزدؽ ويه،شػعر مػف ػرا الوػارا هػوحان مػف

عواد والهيما من ف وفن هوحان وصير ووفعاؿ العوػاد .والويػت يحيػؿ الم ،قػي لػى معنػى ا يػة
الشريفة ال،ي ،قوؿ:وَن ْح ُف أَقْرب ‘إليو ِم ْف ح ْب ِؿ ا ْلو ِر ِ
يد.)ٕ(
َ
َُ
َ
َ
ويقوؿ الطواطوائي في ذا الشوف(:الوريد عرؽ م،ف ّػرؽ فػي الوػدف فيػ محػارا الػدـف و يػؿ:
و العرؽ الذا في الح ؽ.)ٖ( )...
فار هوحان ف را لينا مف حوػؿ الوريػد الػذا ي ػالط فع ػائناف و ػذ الرحمػة اإلل يػة يمػا
،شعرنا واألمؿ ،شعرنا وال وؼ والحذر مف فنّنا فينما ذ ونا نه،شعر رو فييؼ هييوف ه وؾ
مػػف ار حا ػػر س فػػن حظ وػػذلؾ اهػػ،ثمار الفػػرزدؽ ل معػػاني الد يقػػة ال طيفػػة ال،ػػي ،قػػرا ل نفػػوس

والهيما ما ورد في فويات  ،منت بلل ا قرض النهيا.

فف نػػاؾ فث ػ ار رآنيػػا آ ػػر فػػي الشػػطر األوؿ مػػف الويػػت الم،قػ ّػدـ يظ ػػر فػػي ػػوؿ
وػػؿ نحػػد ّ
اىػا
الشاعر(:دعوت الذا هو الهماوات فيد )ف و و فثر لقول هوحان و،عػالىَ :و َّ
الس َماس َب َن ْي َن َ
(ٗ)
ِب َْي ٍد وِا َّنا لَم ِ
وس ُعوف. 
َ ُ
ويه،مر الفرزدؽ وا ،واس المعاني القرآنية الد يقة وي من ا شعر ف فيقوؿ في مدح يزيد وف

عود الم ؾ وفم ( :الطويؿ)

تريػػػػػػػػػد أميػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػؤمنيف وليتيػػػػػػػػػا

ػػػػػػػؾ بػػػػػػػػ ىمي ،إذ تنػػػػػػػػادي وماليػػػػػػػػا
أتَتْػ َ

ػػػػػػػدرعيف الميػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػا وراسىػػػػػػػػا،
بمػ ّ
ُ

بػػػػػػ نفس قػػػػػػوـ قػػػػػػد بمغػػػػػػف التراقيػػػػػػا

(٘)

ػت التََّر ِاقػي َوِقيػ َؿ َم ْػف َار ٍ
ؽ.)ٙ(
يو ذ الويت الثاني ووذ اننا لى وؿ ار ،عالىَ :ك َّػبل إذا َبمَ َغ ْ
َ
(ٔ)

الديواف:جٕ٘ ،

(ٕ)

ؽٔٙ:

(ٗ)

الذارياتٗٚ:

(ٖ)

الميزاف:جٖٗٛ ،ٔٛ

(٘)

الديواف:جٕٖٜٔ ،

( )ٙالقيامة ) ٕٚ ،ٕٙ( :

NNNNN

يقوؿ صاحا الميزاف(:وال،قدير ذا و غت النفس ال ،ار ػيف وال ،ار ػي العظػاـ المي،نفػة النحػر عػف

يميف وشماؿف حمف ،ر و ) (ٔ).

ػر:
و،ع و نغمة الفرزدؽ في الف ر الم ،مف لمعاف مف القرآف اليػريـف فيقػوؿ م اطوػا حري ا
(اليامؿ)
أ تعػػػػػػػػػػدؿ أحسػػػػػػػػػػاباً لئامػػػػػػػػػػاً ِأدقّػػػػػػػػػػ ًة

ب حسػػػػػػػػػابنا إ ّنػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى ا

ػػػػػػػػده
ػػػػػػػػعر خػ ّ
وك ّنػػػػػػػػػا إذا الجبػػػػػػػػػار صػ ّ

جػػػػػػربناه حتػػػػػػى تسػػػػػػتقيـ االخػػػػػػادع

راجػػػػػػػػػع
(ٕ)

ّف وي ة الشاعر ومفا ر ا في الحا ية واإلهبلـ حع ،ػ يه،صػغر م حػو لدرحػة فنػ ػاؿ
فف حه ػػا حري ػػر د ي ػػؽ و ػػش يوي ػػت العنيو ػػوتف والح ػػاؿ ػػذ
في (:فحه ػػاوا لئام ػػا فد ػػة)؛ فا ّ
ي،صور ا.
يصف ا الفرزدؽ و و يه،رحفف داللة ع ى حدوث مصيوة ما يدعو ار فف
ّ

َّؾ لِ َّمنػ ِ
ػاس .)ٖ(..فالشػػاعر
صػ ّْػع ْر َخػػد َ
فمػػا الويػػت الثػػاني ف ػػو فثػػر وا ػ لقولػ ،عػػالىَ :وَال تُ َ
ال،يوػر وال،عػاليف وفػي الو ػت نفهػ حعػؿ لػ
حعؿ مف نفه حييما ي قماف لين ػى م حػو عػف ّ
األحقية في فف يقيـ ذلؾ الميؿ في وح م حو وقول  (:رونا ).

و(الصػػعر) :ميػػؿ فػػي الوحػ ف و يػػؿّ :ف الصػػعر ميػػؿ فػػي ال ػػد اصػػةف ورومػػا ييػػوف ذلػػؾ
صعر ّد وصاعر  :فمال مف اليور (ٗ).
قة في اإلنهافف و د ّ
فما الشيخ الطوهي فيقوؿ في محمع  ( :و فف ييوف وينؾ ووػيف نهػاف شػي ف ذا ال،قي،ػ

فعر ت عن ) (٘).

فما وؿ الفرزدؽ( :الطويؿ)
لنػػػػا مسػػػػجداً ا
سػػػػػػػو ا

إف ا

(ٔ)

الميزاف :جٕٖٔٔ ،

(ٖ)

لقمافٔٛ :

(٘)

مجمع البياف :جٛٚ ،ٛ

الحرمػػػػاف واليػػػػد
ا
ال شػػػػػػػيس مثمػػػػػػػو

(ٕ) الديوافٖٗٗ ،ٖٖٗ :
(ٗ)

ينظر :لساف العرب :مادة (ميؿ)

()ٙ

الديوافٖٓٛ-ٖٓٚ :

وأصػػػػػػػػبحت األسػػػػػػػػماس منػػػػػػػػا كبيرىػػػػػػػػا
()ٙ

لػػػػػو األمػػػػػـ األولػػػػػى يقػػػػػوـ نشػػػػػورىا

OOOOO

في ذيف الوي،يف يف ،ػر الفػرزدؽ ويغػالي ومحػد وي ،ػ ال،ػي ،،فػرد و دمػة ويػت ار ،عػالىف

فيػػون ـ وحػػد ـ يهػػ،حقوف ػػذ الي ارمػػةف فقػػد وػػرزت مػػن ـ يوػػار األهػػما والش صػػياتف ولين ػ

ليقر وعدـ مث ية ارف وفنػ وحػد هػوحان الم،فّػرد والعظمػةف لقػد اهػ،ثمر
يرحف في الويت الثاني ّ
شػػيس و ُىػػو َّ ِ
ِِِ
السػػميعُ
س َكم ْثمػػو َ ْ ٌ َ َ
الفػػرزدؽ معنػػى الشػػطر األوؿ مػػف الوي ػت مػػف ول ػ ،عػػالى:ل ػ ْي َ
ِ
ير.)ٔ(
َ
البص ُ
ويه،عير الفرزدؽ مف وما مف ي،اا ار فيقوؿ( :الطويؿ)
فمػػػػػا النػػػػػاس إال فػػػػػي سػػػػػبيميف منيمػػػػػا

(ٕ)

سػػػػػػبيؿ لحػػػػػػؽ أو سػػػػػػبيؿ لباطػػػػػػؿ

ذا الويت يحيػؿ األذ ػاف لػى ولػ ،عػالىَ :و َى َػد ْي َناهُ َّ
الن ْج َػد ْي ِف .)ٖ(والنحػد والهػويؿ ومعنػى

الطري ػػؽف يق ػػوؿ ص ػػاحا الميػ ػزاف( :النح ػػد الطري ػػؽ المر،ف ػػفف والمػ ػراد والنح ػػديف طري ػػؽ ال ي ػػر

وطريؽ الشر وهميا النحديف يما في ه وؾ يؿ من ما مف الح د واليدح.)ٗ( )...

فػػن حظ ال،ػراوط المف ػػومي وػػيف ا يػػة والويػػت ع ػػى الػرقـ مػػف اال ػػ،بلؼ فػػي ان،قػػا األلفػػاظ

عوػػر عػػف لفظ،ػػي ال يػػر والشػػر و فظ،ػػي الحػػؽ والواطػػؿف وعػػف لفظػػة
لويػػاف المعنػػىف فػػالفرزدؽ ّ
فف الداللػة واحػد وػيف ا يػة والويػتف و ػذا ي يػد
(النحديف) و فظة (الهوي يف)ف ومف نا ي،
ّ
،وثر الفرزدؽ وا يات الموارية المذيور آنفا.
فما وؿ الفرزدؽ( :الوافر)
صػػػػػػػػفى
ولػػػػػػػػو اسػػػػػػػػقيتيـ عسػػػػػػػػبلً ُم ّ
ػػػػػػػػػػػػاج
ػػػػػػػػػػػػح أجػ
لقػػػػػػػػػػػػػالوا انػػػػػػػػػػػػػو ممػ
ٌ
ٌ

بمػػػػػػػػػػاس النيػػػػػػػػػػؿ أو مػػػػػػػػػػاس الفػػػػػػػػػػرات
أراد بػػػػػػػػػو لنػػػػػػػػػا إحػػػػػػػػػد الي َنػ ِ
ػػػػػػػػات
َ

(٘)

يقػػوؿ الفػػرزدؽ فػػي فويا ،ػ الم،قدمػػة فنػػؾ – فا المعنػػي وػػالقوؿ – لػػو فهػػقيت ػ ال

عهػػبل لوصػػفو وػػالم

الػػذا ي ػػذع ال هػػافف فا فنػػؾ لػػف ،هػػ،طيف ر ػػا ـ م مػػا حاولػػت؛

فف
ألن ـ هي ،مونؾ وونؾ فردت الذلّة وال واف ل ـف فمثؿ ال ،ري ـ فولى .ومف الوا
ّ
الويت الثػاني والهػيما فػي عوػار ( :م ػ فحػاج) فإن ػا مػو وذ مػف ولػ ،عػالىَ :وىُػ َو الَّػ ِذ ي
(ٔ)

الشور ٔٔ :

(ٖ)

البمدٔٓ :

(٘)

الديوافٖٔٚ :

(ٕ)

الديواف:جٕٖٔٛ ،

(ٗ) الميزاف ،جٕ ٕٜٕ،

PPPPP

ِ
اج َو َج َع َؿ َب ْي نَ ُي َم ا َب ْر َزخاً َو ِح ْج راً َّم ْح ُجوراً.)ٔ(
ْب فُ َر ٌ
ُج ٌ
ات َو َى َذ ا ممْ ٌح أ َ
َم َر َج الْ َب ْح َر ْي ِف َى َذ ا َع ذ ٌ
َّم ْح ُجػػػػػػ وراً( .)ٔ(والع ػ ػػذا م ػ ػػف الم ػ ػػا طيّوػ ػ ػ ف والفػ ػ ػرات الم ػ ػػا ال ػ ػػذا ييه ػ ػػر العط ػ ػػش فو
الوارد) (ٕ).

ويقوؿ الشاعر في ا( :الطويؿ)
ػػػػو
وقػػػػارعتـ فػػػػي الحػػػػؽ مػػػػف كػػػػاف أىمُ ُ

(ٖ)

بباطػػػػػػؿ سػػػػػػيبخت الجػػػػػػبلؿ وذكػػػػػػ ار

وظّػػؼ الفػػرزدؽ فػػي الويػػت الم،قػػدـ لفظػػة ال ػبلؿ ال،ػػي ػػي

ػػد ال دايػػةف و ػػو ين،قػػد عوػػد

الػػرحمف وػػف محمػػد الينػػدا لمحارو،ػ فصػػحاا الحػػؽ ولهػ و ـ حقػػو ـف و ػػذ المعػػاني فظ ػػرت

الم حو وونػ واطػؿ لعدوانػ ع ػى حقػوؽ النػاسف ومعنػى ال ػبلؿ عيػس الرشػاد وال دايػةف و ػو
مػػف المعػػاني ال،ػػي اي،هػػوت داللػػة حديػػد فػػي العصػػر اإلهػػبلمي فقػػد اهػػ،عمؿ (ال ػػبلؿ فػػي

العصر الحا ي ومعنا المادا و و الح ؿ ومعالـ الطريؽ ثـ اه،عمؿ ال بلؿ ومعنى ال بلؾ

مط ق ػػاف وم ػػف ػػذا المعن ػػى ،ط ػ ّػور االه ػػ،عماؿ القرآن ػػي و ػػو ط ػػبلؽ ال ػػبلؿ عي ػػس الرش ػػاد
(ٗ)
ُّوف ا ْل َح َيػاةَ ُّ
الػد ْن َيا
سػتَ ِحب َ
واإليماف وا ،راف ال بلؿ و فػظ اليفػر والشػرؾ) ف ػاؿ ،عػالى:الَّ ِػذ َ
يف َي ْ
جبلَ ٍؿ ب ِع ٍ
ِ
س ِب ِ
يد.)٘(
صد َ
يؿ المّ ِو َوَي ْب ُغوَن َيا ِع َوجاً أ ُْولَ ِػئ َؾ ِفي َ
َ
ُّوف َعف َ
َعمَى اآلخ َرِة َوَي ُ
ومف فويات الفرزدؽ في مدح وبلؿ وف فوي ورد ول ( :الطويؿ)
فمػػػػػا ييتػػػػػدي بػػػػػالعيف مػػػػػف نػػػػػاظر بيػػػػػا

()ٙ

ولكنمػػػػػػا تيػػػػػػػدي العيػػػػػػػوف قموبيػػػػػػػا

ِ
يروا ِفػي ْاأل َْر ِ
ػوف
ػوب َي ْع ِقمُ َ
ض فَتَ ُك َ
ػوف لَ ُي ْػـ ُقمُ ٌ
و ذا فثر و،صوير وارع لقول ،عػالى:أَ َفمَ ْـ َيس ُ
ِ
ػػػوب الَّ ِتػػػػي ِفػػػػي
ػػػم ُع َ
ِب َيػػػػا أو آ َذ ٌ
ػػػار َولَكػػػػف تَ ْع َمػػػػى ا ْل ُقمُػ ُ
اف َي ْ
وف ِب َيػػػػا فَِ َّن َيػػػػا َال تَ ْع َمػػػػى ْاأل َْب َ
صػ ُ
سػ َ
()ٚ
الص ُد ِ
ألف الق ػوا
ُّ
فف النػاظر وػالعيف ال ي ،ػدا و ػا؛ ّ
ور . ويريػد الفػرزدؽ فػي معنػى الويػتف ّ
ي ال،ي  ،دا العيوفف فما فيثر الذيف يوصروف ولين ـ يعموف عف الحقائؽ.

ومػػف فويػػات الفػػرزدؽ ال،ػػي ،وػ ّػيف ف هػػفة اهػػ،حاوة الػػدعا فػػي فحيػػاف وعػػدـ االهػػ،حاوة فػػي
(ٔ)

الفرقافٖ٘ :

(ٖ)

الديوافٕٕٔ :

(٘)

إبراىيـٖ :

()ٚ

الحج ،ٗٙ :وىناؾ آية تقرب مف ىذا المعنى ،األعراؼٜٔٚ :

(ٕ)

الميزاف ،جٕٛ ،ٔٚ

(ٗ)

أثر القرآف في األدب العربيٖٖ :

()ٙ

الديوافٙٔ :

QQQQQ

ف ر

ول في معرض صيد مدح و ا عود الم ؾ وف مرواف(:الوهيط)
والنػػاس فػػي فتنػػة عميػػاس قػػد تركػػت

أشػػػػػػػرافيـ بػػػػػػػيف مقتػػػػػػػوؿ ومحػػػػػػػروب

دعػػػػوا ليسػػػػتخمؼ الػػػػرحمف خيػػػػرىـ،

(ٔ)

وا

يسػػػػػمع دعػػػػػو كػػػػػؿ مكػػػػػروب

ػ ػ ال الن ػػاس م ػػف فح ػػؿ فف يه ػػ ،ؼ ار ،ع ػػالى ي ػػر ـف وي ػػزـ

يو ػ ّػيف الف ػػرزدؽ فف دع ػػا
ػؽ .وي ػو ّف الق ػرآف
ػوف ار يهػػ،حيا لػػدعوا ـ؛ ألن ػػـ ف ػػؿ الحػ ّ
فعػػدائ ـ و،ظػػؿ ال بلفػػة فػػي ـف فيػ ّ
ػوس َوَي ْج َعمُ ُك ْػـ
ػؼ ُّ
مرشدا لمف عرؼ ذاف يقوؿ ،عالى:أ َّ
جطََّر إذا َد َعػاهُ َوَي ْك ِش ُ
يب ا ْل ُم ْ
َمف ُي ِج ُ
الس َ
ُخمَفَاس ْاأل َْر ِ
وف.)ٕ(
ض أَإِلَ ٌو َّم َع المَّ ِو َق ِميبلً َّما تَ َذ َّكُر َ
وفػي الويػػت ال،فا،ػػة لطيفػػةف لػػو ،وم نػػا في ػػا ل،ص ّػورنا الشػػاعر ينظػػر لػػى ي مػػات ا يػػة حيػػدا
فف ار ،عػػالى يقػػوؿَ :وَي ْج َعمُ ُك ْػػـ ُخمَفَػػاس ْاأل َْر ِ
ض ف
وي،ومػػؿ في ػػا ثػػـ ينطػػؽ وي مػػات وي ،ػ  .و ػػي ّ

والفرزدؽ يقوؿ( :دعوا ليه ،ؼ الرحمف يػر ـ)ف فمػا عحػز الويػت فػالفرزدؽ يقػوؿ فيػ ( :وار

ػب ا ْل ُم ْ
ج ػطََّر إذا َد َعػػاهُ
يهػػمف دعػػو يػػؿ ميػػروا)ف و ػػذا فثػػر وا ػ لقول ػ ،عػػالىَّ ََ :مػػف ُي ِجيػ ُ
طررنا لى ار ،عالى واليوس مما في يد قير مف فعظـ فهواا ف ،فوػواا الهػما
ا
...ف فا
لبله،حاوة.

(ٔ)
(ٕ)

الديواف.ٔٔٚ :
النمؿ.ٕٙ :
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اخلــامتح
ا،

مف بلؿ الوحث

عؼ رفا مف ادعى

و الشعر األموا عامػة وشػعر الفػرزدؽ

اصة مف األثر القرآني وق وة الحا ية ع ي ف ذا ال يع،مد ع ى الحقيقة والد ة والف ـ اله يـ

لمقومات الشعر العروي في العصر األموا.

فقػػد ف ػػذ الفػػرزدؽ حظػػا وافػ ار مػػف ال،ػػوثر وػػالقرآف اليػريـ مػػف ناحيػػة فق ػػا األلفػػاظ واألفيػػار

والمعانيف ووحظ وافر يذلؾ مف الصياقة ال،ق يدية ال،ي هرت في ا نفحػة عطػر مػف األهػ وا
القرآني في اق ا فشعار ن،يحة لثقاف،ػ القرآنيػة منػذ الصػغر؛ لػذا يػاف األثػر القرآنػي فػي شػعر

وا حا ّويناف ذ ال ،ه،وعد معرف ،العميقة والقرآف اليريـف لمعرف ،فحيام ف و،دور ا.
ّف  ،ميف القرآف اليريـ في شعر الفرزدؽ مف الشروط الواحػا ،وافر ػا فػي ،وييػد نحاحػ
و،مين آنذاؾ .ف بل عف اطبلع ع ػى الشػع ار اإلهػبلمييف الػذيف مػف و ػ لع ػد ريػا .فػبل

،هرا ففيار القرآف اليريـ لى شعر .
يه،وعد فف ييوف ل ذا االطبلع األثر في ّ

ّف ،،وػػف ال،طػػور الػػداللي لػػوعض األلفػػاظف ومػػا فحدث ػ الق ػرآف الي ػريـ في ػػا مػػف ،غييػػر ثػػـ
ػوف  ،ػػوثر ػػذا الش ػػاعر
ع ػػرض ذل ػػؾ ف ػػي ش ػػعر الف ػػرزدؽف ي ػػاف الغ ػػرض منػ ػ ن ػػاع الم ،ق ػػيف و ػ ّ
والنصػػوص القرآنيػػة دليػػؿ يمػػاف و ػػدر فػػي ال،وظيػػؼ الفنػػيف فقػػد هػػر
الشعر الم  ،فةف ليوا ي وذلؾ صم ويحقؽ ال،فوؽ ع ي .

ػػذا األثػػر فػػي فقػراض

ووظؼ الشاعر القصة القرآنيػة فػي شػعر ف ذ يانػت ،ػو،ي فػي فقػراض م  ،فػة و ػد ،ق،صػر
ع ى قرض محددف وفي ي ّؿ قرض نحد حز ا مف القصة ي  ،ؼ عف حزئ ا

ر.

ومػػدح الشػػاعر ال فػػا والحيػػاـ والمعػػاني الدينيػػةف لييهػػو ـ ال وػػاس المقػػدس فػػي ال بلفػػة

والحيػػـف واثوػػات فحقيػػ ،ـ و ػػاف ليرفػػف مػػف شػػون ـ .فالممػػدوح عنػػد الشػػاعر م ،ػػزـ ومػػا ورد فػػي

القرآف اليريـف و و مطوؽ لهنة رهوؿ ار (ص)فون ػج الصػحاوة مػف وعػد  .ف ػو ينشػر العػدؿ

والمهػػاوا ف و ػػو م ػ ف اهػػ ،ف ار ،عػػالى فػػي فر ػ وفمين ػ ف والحػػافظ لدين ػ ومثو ،ػ فػػي ػػوا
رعي . ،ح،ى فصو عدو ال يفة يون عدو الشاعرفو د نها ال فا لى األنويا ف ووػون ـ ػد
ورثػوا ال بلفػػة عن ـ.فاألنويػػا ػػد ارهػوا دعػػائـ ال بلفػػةفوونو فميػػة ييم ػػوف مػػا وػػدف وػ األنويػػا .

ول ػ ػػـ يق،ص ػ ػػر الش ػ ػػاعر ع ػ ػػى ذل ػ ػػؾ و ػ ػػؿ ع ػ ػػد نفهػ ػ ػ م ػ ػػف ورث ػ ػػة ي ،ػ ػػاا ارف والنو ػ ػػو واليعو ػ ػػة

المشرفةفواف ،ر وذلؾ.

وففػػاد الفػػرزدؽ مػػف الصػػور واألفيػػار ال،ػػي عر ػ ا القػرآف اليػريـ فػػي ذيػػر الحنػػةف والنػػارف
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و ص ػػور الحن ػػة وم ػػا في ػػاف ذ وظف ػػا ف ػػي الم ػػدي والرث ػػا ف ووظ ػػؼ ذي ػػر الن ػػار ف ػػي ال ح ػػا ف

ووالمدي يبل ياها وال حا ف مه،ندا لى ال،شوي في صػياقة المعنػى الػذا ي،ح ّػدث عنػ ولػـ
ي ض الشاعر و،فاصيؿ عرض القرآف اليريـ لصور الحنة.

و ػػد ذي ػػر الش ػػاعر ص ػػور الحش ػػرف والنش ػػورف والق ػػا والق ػػدرف ووظف ػػا ف ػػي األقػ ػراض

الم  ،فة .وففاد مف ذير القرآف اليريـف فف ار ،عالى د

قر

ؽ هوف هماواتفوهوف فر ػيف فػي

المحوا وعد الف رف و و المدي ف ووظؼ ذير الموت الذا ال م را من في قر ي

الرثا والمدي .

وففاد الشاعر مف معػاني الي مػات القرآنيػة الحديػد ففرمى صػـ ممدوحػ والنفػاؽف ومػرض
الق ػػاف وال ػػبللة وعػػدـ ال دايػػة ل طريػػؽ المهػػ،قيـف ومػػدح وال،مهػػؾ وحوػػؿ ار الم،ػػيف وعرو ،ػ

الوثقى.

فمػػا عوػػارات الفػػرزدؽ فقػػد يانػػت حزلػػة وو ػػا عػػبل ف ػػر واعحاو ػ ونفه ػ ووقوي  ،ػ ف وو ػػذ

الحزالة فاؽ صاحو ؛ ألنػ ،ي ػـ و هػاف المح،مػفف فرفػف صػيحة الشػيو لػى ال فػا واألمػ ار ف
مما رفف مف يمة الفرزدؽ وشعر االح،ماعي .ول ذا ّـ شعر فوائػد ،اري يػة؛ ألنػ فد ّؿ ع ػى
حيػػا القػػرف األوؿ ل حػػر ؛ وألنػ لػػـ يق،صػػر ع ػػى الحػوادث ال،اري يػػة االيحاويػػة لػػذلؾ العصػػرف
ولـ ييف ّم األوؿ واأل ير و ،وييػد هياهػة األمػوييفف وػؿ يػاف ي،ط ػف فػي الحػوادث ويعقػا
فف ال فائػد لػ مط قػا فػي ال،عقيػا
ع ي ا في قير ما طمف وفائػد مػف فا نػوعف فمػف الوا ػ ّ

ع ى فرار آؿ الم ا مف هحف الححاجف ووويثر مػف صػيد واحػد يػاف ي ػالؼ و ػا الححػاج

م الفة ،امةف ع ى الرقـ مف فن ي

ف له طاف الححاج ووإمياف ذا فف يعا و م،ى فراد.

فف انش ػػغاؿ الش ػػاعر وال ،ػػاحي م ػػف ص ػػم ح ػػاؿ دوف اإلش ػػاد
ومم ػػا ،ح ػػدر اإلش ػػار ليػ ػ ّ
،م ت ع ى فيػدا فػا ونػي فميػةف ف ػـ يم،ػدح الوليػد مػثبل وفػ،
والف،وحات اإلهبلمية ال،ي ّ
األنػػدلس ع ػػى الػػرقـ مػػف عظػػـ ػػذا الحػػدث فػػي ،ػػاريخ الدولػػة اإلهػػبلميةف يمػػا فعػػؿ شػػع ار

العصر العواهي فيما وعدف ويما فعؿ الم،نوي مف ،عظيم حروا هيؼ الدولةف وفوػو ،مػاـ
الذا فشاد وف ،عمورية .و ذ األحداث ال ،ر ى في طر ا لى ف ،األندلس.
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املظادر واملراجع
 القرآف اليريـ.
ٔ .فوػػو ،مػػاـ ثقاف ،ػ مػػف ػػبلؿ شػػعر ف (او،هػػاـ مر ػػوف الصػػفار)ف وزار األعػػبلـف وغػػدادف
ٕٜٔٚـ.

ٕ .ا،حا ػػات الش ػػعر ف ػػي العص ػػر األم ػػواف( ص ػػبلح ال ػػديف ال ػػادا)ف مطوع ػػة الم ػػدنيف
مصرف طٔف  ٔٗٓٚػٜٔٛٙ/ـ.

ٖ .فثر القرآف في األدا العروي في القرف األوؿ ال حراف (او،هاـ مر وف الصفار)ف دار
الرهالةف وغدادف ٜٗٔٚـ.
ٗ .االثنا عشرية ف محمد وف الحهف الحر العام ي (تٕٓٔٔ ػ)ف ،ع يؽ واشراؼ :الهػيد
م ػ ػ ػػدا الػ ػ ػػبلزوردا الحهػ ػ ػػيني والشػ ػ ػػيخ محمػ ػ ػػد دروداف دار الي،ػ ػ ػػا الع ميػ ػ ػػةف ػ ػ ػػـف
يراففا.ت.

٘ .فحهػ ػػف القصػ ػػصف( فوػ ػػو  ،ػ ػراا ا م ػ ػػي)ف دار ال ػ ػػاداف ويػ ػػروت
ٖٔٗٔ ػٜٜٕٔ/ـ.

ػ لونػ ػػافف طٔف

 .ٙفدا الهياهة في العصػر األمػواف( فحمػد محمػد الحػوفي)ف دار الق ػـف ويػروتف لونػاف
(د.ت).

 .ٚفدوػػا العػػرا فػػي الحا يػػة وصػػدر اإلهػػبلـف( وطػػرس الوهػػ،اني)ف دارف نظيػػر عوػػودف
ويروتف طوعةف ٜٜٔٚـ.

 .ٛفهرار الوبلقة :عود القا ر الحرحانيف ( ػ.ري،ر)ف اه،ناووؿف ٜٗ٘ٔـ.
 .ٜاأله ػػس النفه ػػية أله ػػاليا الوبلق ػػة العروي ػػةف( محي ػػد عو ػػد الحمي ػػد ن ػػاحي)ف الم هه ػػة
الحامعة ل دراهات والنشر وال،وزيفف ويروت ػ لونافف طٔف ٜٗٔٛـ.

ٓٔ .فهػػس النقػػد األدوػػي عنػػد العػػراف (احمػػد وػػدوا)ف مي،وػػة الن
طٖف ٜٗٔٙـ.

ػػةف مصػػرف الفحالػػةف

ٔٔ .األعػ ػ ػػبلـف ػ ػ ػػاموس  ،ػ ػ ػراحـ ألش ػ ػ ػ ر الرحػ ػ ػػاؿ والنهػ ػ ػػا مػ ػ ػػف العػ ػ ػػرا والمهػ ػ ػػ،عرويف
دارلػع ـ ل مبلييفف.ٜٜٔٚ
والمه،شر يف ل ير الديف الزري ي(تٜٔٚٙـ)فطٗف ا
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ٕٔ .فعيػاف الشػػيعة :ل هػيد محهػػف األمػػيف العػام ي(تٔ ٖٔٚػػ)ف طوعػة دمشػػؽ وويػػروت
او،دا مف (ٖٖ٘ٔ ػٜٖٔ٘/ـ).

ٖٔ .األقاني :ألوي الفرجف ع ي وف الحهيف وػف محمػد األمػوا األصػف اني(ت ٖ٘ٙػػ)ف
طوعة الهياهييف ومصر ٖٕٖٔ ػف ثـ طوع دار الثقافةف ثـ طوع دار الفيػر ويػروت

 ٔٗٓٚػٜٔٛٙ/ـف محققة مف وؿ عدد مف المحققيف.

ٗٔ .فمػ ػػالي المر ،ػ ػػىف (قػ ػػرر الفوائػ ػػد ودرر القبلئػ ػػد) :ل ش ػ ػريؼ المر ،ػ ػػىف ع ػ ػػي وػ ػػف
الحه ػػيف الموه ػػوا الع ػػوا(ت ٖٗٙػ ػػ)ف ،حقي ػػؽ :محم ػػد فو ػػو الف ػػؿ وػ ػ ار يـف طوع ػػة
القا ر ف ٗ٘.ٜٔ
٘ٔ .األمثاؿ فػي القػرآفف اوػف ػيـ الحوزيػة(تٔ ٚ٘ٔ -ٜٙػػ)ف ،حقيػؽ هػعيد محمػد نمػر
ال طياف دار المعرفة ل طواعة والنشرف ويروتف لونافف ٜٔٔٛـ.

 .ٔٙاألمثؿ في ،فهير ي،اا ار المنزؿف الشيخ ناصر ميارـ الشيرازاف(د.ت).
 .ٔٚفن ػ ػوار الرويػ ػػف فػ ػػي فن ػ ػواع الوػ ػػديف :لصػ ػػدر الػ ػػديفف اوػ ػػف معصػ ػػوـف ع ػ ػػي الحهػ ػػيني
المدني(تٕٓٔٔ ػ)ف ،حقيؽ :شاير ادا شايرف طوعة النحػؼف  ٖٜٔٛػػ-ٜٔٙٛ/

ٜٜٔٙـ.

 .ٔٛوحػػار األن ػوار فالعبلمػػة محمػػد وػػا ر المح هػػي(تٔٔٔٔ ػػ)ف ،حقيػػؽ الهػػيد و ػ ار يـ
اليػػاقيف محمػػد وػػا ر الو وػػوداف طٖف دار حيػػا ال ،ػراث العروػػيف ويػػروت ػ لونػػافف

ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ.

 .ٜٔونية ال غة الشعريةف حاف يو يفف ،رحمة محمد الوليف ومحمػد العمػراف دار ،ووقػاؿ
ل نشرف الدار الوي ا ف المغرافطٕف ٜٔٛٙـ.

ٕٓ .الويػػاف وال،ويػػيفف فوػػو عثمػػاف عمػػرو وػػف وحػػر الحػػاحظ (تٕ٘٘ ػػ)فطوعة مصػػرف
 ٖٜٔٙ-ٖٔٙٚػ.

ٕٔ، .اريخ األدا العرويف (عمر فروح)ف دار الع ـ ل مبلييفف طٕف ويروتف ٜٜٔٙـ.
ٕٕ، .اريخ الشعر الهياهي لى من،صؼ القرف الثانيف( احمػد الشػايا)ف مي،وػة الن
المصرية ػ مطوعة الهعاد ف ط٘ف  ٖٜٔٙػٜٔٚٙ/ـ.

ػة

ٖٕ، .ػػاريخ الطوػػراف الطوػػراف ،حقيػػؽ :مراحعػػة و،صػػحي و ػػوطف ن وػػة مػػف الع مػػا
األحػػبل ف م ههػػة األع مػػي ل مطووعػػاتف ويػػروت

ػ لونػػافف وو ػػت ػػذ النه ػ ة

المطووعة ومطوعة( وريؿ) ومدينة لندفف هنة ٜٔٛٚـ.
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هيد طا)ف المعارؼف ومصرف طٖ(د.ت).
ٕٗ .ال،صوير الفني في القرآفف ( ّ
ٕ٘ .ال،طور الداللي ويف لغة الشعر الحػا ي ولغػة القػرآف اليػريـف د ارهػة دالليػة مقارنػةف
(عود

يؿ فوو عود )ف مي،وة المنارف األردفف طٔف ٜ٘ٔٛـ.

 .ٕٙال،طوير وال،حديد في الشعر األمواف( شو ي
.ٜٜٔ٘

يؼ)ف دار المعارؼف مصػرف طٕف

 .ٕٚحػػرس األلفػػاظ ودالل ،ػػا فػػي الوحػػث الوبلقػػي والنقػػدا عنػػد العػػراف (مػػا ر م ػػدا
بلؿ)ف دار الحرية ل طواعةف وغدادفٜٓٔٛـ.

 .ٕٛحم ػػر ش ػػعار الع ػػرا :او ػػف فو ػػي ال ط ػػاا القريش ػػي(تٓ ٔٚػ ػػ)ف طوع ػػة مص ػػرف
 ٖٔٓٛػ.

 .ٕٜالحيوافففو ػػو عثم ػػافف عم ػػرو و ػػف وح ػػر الح ػػاحظ(تٕ٘٘ ػ ػػ)ف ،حقي ػػؽ :عو ػػد اله ػػبلـ
محمد اروف :طوعة مصرف ٜٖٔٛـ.

ٖٓ .زانة األدا ولا لواا لهػاف العرافعوػد القػادر وػف عمػر الوغػدادا(تٖ ٜٔٓػػ)ف
طوعة مصرف  ٕٜٜٔػ.
ٖٔ .د ارهػػات فنيػػة فػػي صػػص القػرآفف (محمػػود الوهػػ،اني)ف محمػػف الوحػػوث اإلهػػبلميةف
يراف ػ مش د ػ م ههة طوف ونشر في األه،انة الر ويةف طٔف  ٔٗٓٛػ.

ٕٖ .دالئػؿ األعحػػازف عوػد القػػادر عوػػد الػرحمف الحرحػػاني(تٔ ٗٚػػ)ف ػ فر وطوػػؽ ع يػ
محمود محمد شايرف مي،وة ال انحيف القا ر ف ٗ.ٜٔٛ

ٖٖ .دي ػواف العوػػاس وػػف مػػرداس اله ػ ميف حمػػف و،حقيػػؽف (يحيػػى الحوػػورا)ف وغػػدادف دار
الحم وريةف ٜٔٙٛـ.

ٖٗ .ديػواف الفػػرزدؽ ف ػدـ لػ وطوعػ وشػػرح وو ػػف ف ارهػ ( صػػبلح الػػديف ال ػوارا)ف
دار ومي،وة ال بلؿ ل طواعة والنشرف ويروتف طٔف ٕٓٓٚـ.

ٖ٘ .ديواف حهاف وف ثاوػت األنصػاراف (شػرح األهػ،اذ عوػد الم نػا)فدار الي،ػا الع ميػةف
ويروتفلونافف طٕف(ٗٔٗٔ ػٜٜٔٗ/ـ).

درهػة و،حقيػؽ فػي هػير ،وشػعر ف ( وليػد صػاا)ف دار
 .ٖٙديواف عود ار وػف رواحػةف ا
الع وـ ل طواعة والنشرف طٔف(ٕٓٗٔ ػٜٕٔٛ/ـ).

 .ٖٚديواف يعا وػف مالػؾ األنصػاراف د ارهػة و،حقيػؽ( هػامي ميػي العػاني)ف منشػورات
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مي،وة الن

ةفمطوعة المعارؼف وغدادفٜٜٔٙـ.

 .ٖٛرو ػػات الحنػػات فػػي فح ػواؿ الع مػػا والهػػاداتف محمػػد وػػا ر الموهػػوا ال وانهػػارا
األصو انيف  ٖٔٓٚػف ثـ طوعة ححرية  ٖٔٙٚػ.

 .ٖٜالزينػػة فػػي الي مػػات اإلهػػبلمية العرويػػةف الشػػيخ فوػػو حػػا،ـ احمػػد وػػف حمػػداف ال ػرازا
(تٕٕٖ ػ)ف القا ر ف ٜٔ٘ٙـ.

ٓٗ .ش ػػذرات ال ػػذ ا ف ػػي ف و ػػار م ػػف ذ ػػاف ألو ػػف العم ػػاد الحنو ػػيف فو ػػو الف ػػبلح عو ػػد
الحي(ت ٜٔٓٛػ)ف القا ر ف ٖٓ٘ٔػٖٔ٘ٔ ػ.

ٔٗ .شرح ديواف الفرزدؽف
ويروتف ٖٜٔٛـ.

وط معاني وشروح ف( ي يا الحاوا)ف دار الي،ػاا ال ونػانيف

ٕٗ .شػ ػػرح دي ػ ػواف يعػ ػػا وػ ػػف ز يػ ػػرف صػ ػػنعة الم لػ ػػؼ اإلمػ ػػاـ فوػ ػػي هػ ػػعيد وػ ػػف الحهػ ػػف
الهيرافمطوعة دار الي،ا والوثائؽ القوميةف القا ر \فطٖف (ٖٕٗٔ ػٕٕٓٓ/ـ).

ٖٗ .شرح شوا د المغني ف اإلماـ حبلؿ الديف عود الرحمف الهيوطي (تٔٔ ٜػ)ف طٔف
مصرف ٕٕٖٔ ػ.

ٗٗ .شػػرح ن ػػج الوبلقػػةف اوػػف فوػػي الحديػػدف عػػز الػػديف فوػػو حامػػد المػػدائني(ت ٙ٘ٙػػ)ف

طوع ػػة مص ػػرف ٖٖٓٔ ػ ػػف ث ػػـ ف وي ػػروت ٗ ٖٔٚػ ػػف ث ػػـ و،حقي ػػؽ :محم ػػد فو ػػو الف ػػؿ
و ار يـف ط مصر  ٖٜٔٚػٜٔ٘ٛ/ـ.

٘ٗ .الشػػعر والشػػع ار الوػػف ،يوػػةف فوػػو محمػػد عوػػد ار وػػف مه ػ ـ الػػدينورا(ت ٕٚٙػػ)ف
مصرف ٖٓ٘ٔ ػٜٖٔٗ/ـف ثـ طوعة مصرف ٗ ٖٔٙػ.

 .ٗٙالشعر والفير عند العرا مف فواهط القرف الثاني ح،ى فوائؿ القرف الهادسف هػعيد
عدنافف وغدادف مطوعة الطيؼف ٕٔٓٓ.

 .ٗٚالصػػاحوي فػػي فق ػ ال غػػة العرويػػة ومهػػائ ا وهػػنف العػػرا فػػي يبلم ػػاف فوػػو الحهػػف
فحمد وف فارس وف زيريا(ت٘ ٖٜػ)ف ،حقيؽ الهػيد فحمػد صػقرف طوػف عيهػى الوػاوي
الح ويف القا ر فٜٔٚٚـ.

 .ٗٛصػػفو ال،فاهػػيرف (محمػػد ع ػػي الصػػاووني)ف دار الفيػػر ل طواعػػة والنشػػرف ويػػروت ػ
لونافف نه ة منقحةف ٕٔٗٔ ػٕٓٓٔ/ـ.

 .ٜٗالصػ ػور األدوي ػػة ف ػػي القػ ػرآف اليػ ػريـف( ص ػػبلح ال ػػديف عو ػػد ال،ػ ػواا)ف طٔف الش ػػرية
المصرية الع مية ل نشرف لونحمافف ٘.ٜٜٔ
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ٓ٘ .الصػػور الشػػعريةف (هػػي .دا لػػويس)ف ،رحمػػة :احمػػد نصػ ّػيؼ الحنػػاوي وحماع ،ػ ف
وزار الثقافة واألعبلـف دار الرشيد ل نشرف وغدادف ٕٜٔٛـ.

ٔ٘ .الص ػػور الفني ػػة ف ػػي المث ػػؿ القرآن ػػيف ( محم ػػد حه ػػيف ع ػػي الص ػػغر)ف دار ال ػػاداف
ويروتف لونافف ٕٔٗٔ ػٜٜٕٔ/ـ.
ٕ٘ .الصػػور الفنيػػة فػػي النقػػد الشػػعراف (عوػػد القػػادر الروػػاعي)ف دار الع ػػوـف الريػػاضف
ٜٗٔٛـ.

ٖ٘ .الصػػور الفنيػػة معيػػا ار نقػػدياف (عوػػد اإلل ػ الصػػائ )ف دار الش ػ وف العامػػة ػ وغػػدادف
ٜٔٛٚـ.
ٗ٘ .طوقػ ػ ػػات الشػ ػ ػػع ار (طوقػ ػ ػػات فحػ ػ ػػوؿ الشػ ػ ػػع ار )ف فوػ ػ ػػو عوػ ػ ػػد ارف محمػ ػ ػػد وػ ػ ػػف هػ ػ ػػبلـ
الحمحي(تٖٕٔ ػ)ف،حقيؽ اوو ف ر محمػود وػف محمػد شػايرف طٔف ليػدفف ٖٜٔٔـف
ثـ طوعة دار الي،ا ػ ويروت ٓٓٗٔ ػٜٔٛٓ/ـ.

٘٘ .الطوقػ ػػات اليور ففوػ ػػو عوػ ػػد ار محمػ ػػد وػ ػػف هػ ػػعدف طوعػ ػػة ويػ ػػروتف وطوعػ ػػة ليػ ػػدفف
ٜٔ٘ٚـ.
 .٘ٙالعصوية القو ية وفثر ا في الشعر األمواف ( حهاف النص) طوعة ليدفف ٜٔ٘ٚـ.
 .٘ٚع ػػوية الموهػػيقى فػػي الػػنص الشػػعراف (عوػػد الف،ػػاح صػػال نػػافف)ف مي،وػػة المنػػارف
األردفف طٔف ٘.ٜٔٛ

 .٘ٛالعقػػد الفريػػدف اوػػف عوػػد رو ػ ف احمػػد وػػف محمػػد األندلهػػي(ت ٖٕٛػػ)ف،حقيؽ :فحمػػد
فم ػ ػػيفف احم ػ ػػد الػ ػ ػزيفف وػ ػ ػ ار يـ األوي ػ ػػاراف طوع ػ ػػة لحن ػ ػػة ال ،ػ ػػوليؼ والنش ػ ػػر وال،رحم ػ ػػة

ومص ػ ػػرٜٔٗٛـف ث ػ ػػـ و،حقي ػ ػػؽ محم ػ ػػد ه ػ ػػعيد العري ػ ػػافف مطوع ػ ػػة االه ػ ػػ،قامة ومص ػ ػػرف

ٕ ٖٔٚػٜٖٔ٘/ـ.

 .ٜ٘العمػد فػي محاهػف الشػعر وآداوػ ونقػد ف اوػو الحهػف وػف رشػيؽ القيروانػي()ٗ٘ٙف
،حقيؽ :محمد محيي الديف عود الحميدف دار الحيؿف ويروتف ط٘ف ٔٓٗٔ ػ.
ٓ .ٙعيػوف ف وػػار الر ػػاف الشػػيخ الصػػدوؽ فوػػو حعفػػرف محمػػد وػػف ع ػػي وػػف الحهػػيف وػػف
واووية القمي(تٔ ٖٛػ)ف ،حقيؽ و،ع يؽ و،قديـ الشيخ حهيف األع ميف الحز األوؿف
مطوعة م ههة األع ميف ويروتف لونافف ٗٓٗٔ ػٜٔٛٗ/ـ.
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ٔ .ٙالفرزدؽ( :ممدوح حقي)ف دار المعارؼف ط ٘ف(د.ت).
ٕ .ٙالفرزدؽ( :شاير الفحاـ)ف دار الفيرف ويروتف طٔف  ٖٜٔٚػ.
ٖ .ٙف ػػف الش ػػعر (فره ػػطو) ،رحم ػػة محم ػػد ش ػػيرا عي ػػادف دار الي ،ػػاا العرو ػػيف الق ػػا ر ف
ٜٔٙٚـ.
ٗ .ٙالفف القصصي في القرآف اليػريـف( محمػد احمػد

عود اليريـف م ههة االن،شار العرويفطٗف ٜٜٜٔـ.

ػؼ ار)ف عػرض و،ح يػؿ:

يػؿ

٘ .ٙفوات الوفياتف محمد وف شاير الي،وي(تٗ ٚٙػ)ف ،حقيؽ :محمد محي الديف عوػد
الحميدف مطوعة الهعاد ومصرف ٜٔ٘ٔـ.
 .ٙٙفػػي األدا والنقػػد األدوػػيف( الهػػعيد الػػور ي)ف دار المعرفػػةف الحامعيػػة اإلهػػيندريةف
ٜٜٔٛـ.

 .ٙٚصص األنويا ف فوو الفدا هماعيؿ وف يثيرف ،حقيؽ فيرـ الهيد حوريؿ عادؿ فوو
المعاطيف دار ح ار ػ القا ر (د.ت).

 .ٙٛصػ ػػص الق ػ ػرآف الي ػ ػريـ دالليػ ػػا وحماليػ ػػاف (محمػ ػػود الوهػ ػػ،اني)ف م ههػ ػػة الهػ ػػوطيف
العالمية ػ مطوعة ور افف طٕف  ٕٔٗٛػ.

 .ٜٙصص القرآف مف آدـ ع لى فصحاا الفيؿ( :محمد وير هماعيؿ)ف دار المنار
ل طوف والنشرف طٕف  ٔٗٔٛػٜٜٔٚ/ـ.

ٓ .ٚصػػص القػ ػرآفف (ناص ػػر مي ػػارـ الش ػػيرازا)ف م هه ػػة انص ػػارياف ل طواع ػػة والنش ػػرف
طٗف ٖ ٖٔٛػ.

ٔ .ٚاليػافيف اوػػو حعفػػر محمػػد وػػف يعقػوا الم قػػا والشػػيخ الي ينػػي()ٖٕٜف ،حقيػػؽ ع ػػي
فيور الغفاراف طٖف مطوعة حيدراف دار الي،ا اإلهبلميةف ط رافف  ٖٜٔٚػ.

ٕ .ٚي،ػ ػػاا الصػ ػػناع،يفف اوػ ػػو الحهػ ػػف وػ ػػف عوػ ػػد ار وػ ػػف ه ػ ػ ؿ المعػ ػػروؼ وػ ػػووي ػ ػػبلؿ
العه ػ ػػيرا(٘)ٖٜف ،حقي ػ ػػؽ :د.مفي ػ ػػد ميح ػ ػػة ف دار الي ،ػ ػػا الع مي ػ ػػةف وي ػ ػػروتف طٕف
ٜٜٔٛـ.

ٖ .ٚالينػػى واأللقاافالشػػيخ عوػػاس وػػف محمػػد ر ػػا القمػػي(ت ٖٜٔ٘ػػ)ف طٔ النحػػؼف
ٜٔ٘ٙـ.

ٗ .ٚلهاف العراف فوو الف ؿ حماؿ الديف محمد وف ميػرـ وػف منظػور(تٔٔ ٚػػ)ف دار
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صادرف ويروتف ٜ٘٘ٔـ.

٘ .ٚلغة الشعر العروي الحديث فمقوما ،الفنية وطا ا ،اإلوداعيةف الهػعيد الػور يف دار
الن

ة العرويةف ل طواعة والنشرف ويروتف طٖف ٜٗٔٛـ.

 .ٚٙمحم ػف األمثػػاؿف الميػػداني (ت ٘ٔٛػػ)ف ،حقيػػؽ :محمػػد محيػػي الػػديف عوػػد الحميػػدف
مطوعة الهعاد ف مصرف طٕف ٜٜٔ٘ـ.

 .ٚٚمحم ػػف الوي ػػاف :الش ػػيخ الطوره ػػي(ت ٘ٗٛػ ػػ)ف ،حقي ػػؽ و،ع ي ػػؽف لحن ػػة م ػػف الع م ػػا

والمحققػيف األعبلميػػيفف ،قػػديـ الهػػيد محهػػف األمػػيف العػػام يف طٔف م ههػػة األع مػػي

ل مطووعاتف ويروت ػ لونافف ٘ٔٗٔ ػٜٜٔ٘/ـ.
 .ٚٛم ،ار الصحاحف فوو وير وف عود القادر الرازاف دار الي،اا العرويف (د.ت).
 .ٜٚمػ آر الحنػػاف وعوػػر اليقظػػافف اليػػافعيف فوػػو محمػػدف عوػػد ار وػػف اهػػعد وػػف ع ػػي وػػف
ه يماف اليافعي اليمني الميي (ت ٚٙٛػ) فطوعة حيدر آواد ٖٖٔٚػ ٖٖٔٚػ.

ٓ .ٛمػ ػ ػػروج الػ ػ ػػذ ا ومعػ ػ ػػادف الحػ ػ ػػو رف فوػ ػ ػػو الحهػ ػ ػػف ع ػ ػ ػػي وػ ػ ػػف الحهػ ػ ػػيف وػ ػ ػػف ع ػ ػ ػػي
المهػ ػ ػػعودا( ٖٗٙػ ػ ػػٜٔ٘ٚ/ـ)ف ،حقيػ ػ ػػؽ :فميػ ػ ػػر م ػ ػ ػػاف منشػ ػ ػػورات م ههػ ػ ػػة النػ ػ ػػور
ل مطووعاتف ويروت ػ لونافف طٔف ٕٔٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ.

ٔ .ٛالمز ػػر فػػي ع ػوـ ال غػػة وانواع ػػاف عوػػد الػػرحمف حػػبلؿ الػػديف الهػػيوطي(تٔٔ ٜػػ)ف

،حقيؽ محمد احمد صوار المولى ومحمػد فوػو الف ػؿ وػ ار يـ وع ػي محمػد الوحػاواف

دار حيا الي،ا الع ميةف طٗف ٜٔ٘ٛـ.

ٕ .ٛالمصػػط حات اإلهػػبلميةف العبلمػػة الهػػيد مر ،ػػى العهػػيراف حمػػف و،نظػػيـ :ه ػ يـ
الحهنيف طٔف الناشر ي ية فصوؿ الديفف  ٔٗٔٛػٜٜٔٛ/ـ.

ٖ .ٛالمع ػػارؼ :او ػػف ،يو ػػة (ت ٕٚٙػ ػػ)ف ،حقي ػػؽ :دي ،ػػور ث ػػروت عياش ػػةف الق ػػا ر ف دار
المعارؼ(د.ت).

ٗ .ٛمعا ػ ػ ػػد ال،نص ػ ػ ػػيص ف ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػرح شػ ػ ػ ػوا د ال ،ػ ػ ػػيصف عو ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرحيـ و ػ ػ ػػف احم ػ ػ ػػد
العواهي(تٖ ٜٙػ)ف مطوعة الو ية المصريةف ٖٗٓٔ ػف ثـ مصر  ٖٔٙٚػ.

٘ .ٛمعحػػـ األدوػػا (فرشػػاد األريػػا لػػى معرفػػة األديػػا)ف يػػا وت الحمػػوا (ت ٕٙٙػػ)ف
مطوعة مرح يوثف القا ر ف  ٜٖٔٙػ ٜٖٔٛ/ـ.
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 .ٛٙمعحـ الشع ار ف فوػو عوػد ارف محمػد وػف عمػراف وػف موهػى المرزوػاني (ت ٖٛٙػػ)ف
طوعة و،حقيؽ :عود اله،ار فحمد فراجف مصرف  ٖٜٔٚػ.

 .ٛٚالمف ػػردات ف ػػي قري ػػا القػ ػرآفف او ػػو القاه ػػـ الحه ػػيف و ػػف محم ػػد المع ػػروؼ وال ارق ػػا
األصػ ػػف اني (ٕٓ٘)ف ،حقيػ ػػؽ محمػ ػػد هػ ػػيد ييبلنػ ػػيف مي،وػ ػػة ومطوعػ ػػة الوػ ػػاوي الح ػ ػػي

وفوالد فالطوعة األ ير فٔ.ٜٔٙٔ-ٖٔٛ

 .ٛٛمقال ػػة ف ػػي ال غ ػػة الش ػػعريةف( محم ػػد األه ػػعد)ف الم هه ػػة العروي ػػة ل د اره ػػات والنث ػػرف
ويروتف ٜٓٔٛـ.

 .ٜٛمػ ػ ػ ف وبلق ػ ػػة القػ ػ ػرآفف (فحم ػ ػػد احم ػ ػػد و ػ ػػدوا)ف القا ر فمي،و ػ ػػة ن
فطٖف(د.ت).

ٓ .ٜمػػف

ػ ػػة مصػ ػ ػرالفحالة

ػػايا الشػػعر والنثػػر فػػي النقػػد العروػػي القػػديـف(عثماف مػوافي)ف م ههػػة الثقافػػة

الحامعيةف اإلهيندريةف ٜ٘ٔٚـ.

ٔ .ٜالموشػ فػػي مآ ػػذ الع مػػا ع ػػى الشػػع ار فاوو عوػػد ار محمػػد وػػف عمػراف وػػف موهػػى
المرزوػػاني(ت ٗ ٖٛػ ػ) ،حقيػػؽ محمػػد الوحػػاوا ٜ٘ٔٙـفدار ن
لحنة الوياف العرويف(د.ت).

ػػة مصػػرف مطوعػػة

ٕ .ٜالميػ ػزاف فػ ػػي ،فهػ ػػير الق ػ ػرآفف اله ػػيد الطواطوػ ػػائي(تٕٔٗٔ ػ ػػ)ف منشػ ػػورات حماعػ ػػة
المقدهة(د.ت).
الدارهيف في الحوز الع ميةف ـ ّ

ٖ .ٜالنظريػػة الونائيػػة فػػي النقػػد األدوػػيف( صػػبلح ف ػػؿ)ف دار الش ػ وف الثقافيػػة العامػػةف
وغدادف طٖف ٜٔٛٚـ.
ٗ .ٜنظريػػة ال،صػػوير الفنػػي عنػػد هػ ّػيد طػػا (صػػبلح عوػػد الف،ػػاح ال الػػدا)ف الم ههػػة
الوطنية ل فنوف المطوعيةف الحزائرف ٜٔٛٛـ.
٘ .ٜنظرية الشعر عند الفبلهفة المه ميف مف اليندا ح،ى رشػدف الفػت يمػاؿ الرووػيف
دار ال،نوير ل طواعة والنشرفطٔف ٖٜٔٛـ.
 .ٜٙنقػػائض حريػػر والفػػرزدؽف اوػػو عويػػد معمػػر وػػف المثنػػى فشػػرح وع ػػؽ ع ي ػ محمػػد
ال،ونحي ف دار الحيؿ فويروت فٕٕٗٔ.ٕٕٓٓ-

 .ٜٚالنقػػد األدوػػي الحػػديثف (محمػػد قنيمػػي ػػبلؿ)ف مي،وػػة األنح ػػو المص ػريةف القػػا ر ف
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ط٘ف ٜٔٔٚـ.
 .ٜٛنقد الشعرف فوو الفرج دامػة وػف حعفػر(ت )ٖٖٚف ،حقيػؽ يمػاؿ مصػطفىف مي،وػة
ال انحيف القا ر ف طٕف ٖٜٔٙـ.

 .ٜٜن ػػج الوبلق ػػة:

ػ ػوط نصػ ػ واو،ي ػػر ف ارهػ ػ الع مي ػػةف (ص ػػوحي الص ػػال )ف مري ػػز

الوحوث اإلهبلميةف يراف .ـ(د.ت).

ٓٓٔ .وهػػائؿ الشػػيعة اإلهػػبلميةف محمػػد وػػف الحهػػف الحػػر العػػام ي(تٗٓٔٔ ػػ)ف ،حقيػػؽ
و،صحي و،ذييؿ الشيخ عود الرحيـ الرواني الشيرازافطٙف دار حيا ال،راث العرويف
ويروت ػ لونافف ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ.

ٔٓٔ .الوه ػ ػ ػ ػػاطة و ػ ػ ػ ػػيف الم،نو ػ ػ ػ ػػي و ص ػ ػ ػ ػػوم ف القا ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػػي و ػ ػ ػ ػػف عو ػ ػ ػ ػػد العزي ػ ػ ػ ػػز
الحرحاني(ت)ٖٙٙف ،حقيؽ وشرح :محمد فوو الف ػؿ وػ ار يـ وع ػي محمػد الوحػاواف

دار احيا الي،ا العرويةف طٖ فٜٔ٘ٔـ

ٕٓٔ .وفيات األعياف وفنوا فونا الزمافف شمس الديفف فوو العواس احمػد وػف محمػد وػف
ياف(تٔ ٖٛػ)ف ،حقيؽ :د .حهاف عواسف طوعة دار صادرف ويروت (د.ت).

اجملالخ:
العر ػػيف مح ػػد()ٚف
المث ػػؿ ف ػػي القػ ػرآف اليريـفمني ػػر القا ػػيف مح ػػة المحم ػػف الع م ػػي ا

ٜٓٔٙـ.

انرسائم اجلايعيح:
ٔ .فثػػر القػرآف اليػريـ فػػي النثػػر األندلهػػي مػػف ن ايػػة عصػػر الطوائػػؼ والمػراوطيف ح،ػػى
هػػقوط قرناطػػةف( انا يػػد عوػػد األميػػر عوػػاس الريػػاوي)ف رهػػالة دي،ػػو ار مقدمػػة لي ي ػة
ال،رويةػ اوف رشد حامعة وغدادف  ٕٔٗٙػٕٓٓ٘/ـ.

ٕ .رهػ ػػالة ال،وحيػ ػػد فػ ػػي الشػ ػػعر العروػ ػػي وػ ػػؿ اإلهػ ػػبلـف (عػ ػػبل حاهػ ػػـ حػ ػػاور)ف رهػ ػػالة
ماحه،ير مقدمة الى ي ية ا دااف في حامعة وغدادف ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ.

ٖ .لغة الشعر عند الفرزدؽ (رحمف قريػاف عوػادا)ف رهػالة ماحهػ،ير مقدمػة لػى ي يػة
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ال،روية ل ونات في حامعة اليوفةفٜٜ٘ٔـ.
ٗ .المناظر ال غويػة واألدويػة فػي الح ػار العرويػة مػف القػرف األوؿ لػى القػرف ال ػامس
ل حر ف (رحػيـ حوػر احمػد الحهػناوا)ف رهػالة دي،ػو ار ف ي يػة ال،رويػة ل ونػاتف حامعػة

اليوفةف ٘ٔٗٔ ػٜٜ٘ٔـ.
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Abstract
Al- Farazdaqh Hammam bin Ghalib bin Sa`sa`ah Al-Temimy is one
of the famous Arab Poets in the Omayyad era, his father was honored in
his folks, and he had a distinguished status among the poets, due to his
well- made poetry he was put at the same status of Zuhair bin abi Salma
who lived in the pre-Islamic era, with his poetry, he had done much to
the Arabic language that it was said ( without the poetry of

Al-

Farazdaqh one third of the Arabic language would gone ), and AlJahidh had said ( if you like to hear unique short poems read that of AlFarazdaqh), hence the researcher decided to study Al- Farazdaqh poetry
to find out the effect of the greatest Heavenly Book Al-Qur`an on it. The
research consisted of four chapters with sub- topics.
The first chapter studies the effect of the Qura`nic worship, doctrinal
and moral terms on Al- Farazdaqh poetry such as ( Sawm= Fasting,
Salah= Prayer, …..) and so on.
The rhetoric Qur`anic styles; simile, metaphor and pun, and their
effect on the poetry of Al- Farazdaqh had been studied in the second
chapter.
" The effect of the Qur`anic narrations on the poetry of Al- Farazdaqh
" is the title of the third chapter which followed the stories of the
prophets whom the poet had mentioned in his poetry since Adam
( p.u.h ) till the story of the elephant folk chronically.
The fourth chapter deals with the Qur`anic significance which had
been included in the poetry of Al- Farazdaqh, it had been divided into
articles and elements starting with heaven ,fire , the Divine support and
so on.
The most distinguished result of this study could be summarized as :-
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Al- Farazdaqh terms and clauses are solid with which he praised himself
and his tribe, yet he was not far from his society and folks where he
communicates their claims to the caliphates and princes and that added
move value to his poetry, moreover his poetry carries many of his period
history to be an indication of the life of the first century of Hegira.
He had praised the caliphates and princes with the religious term to
put them in a holy status and to prove their right to rule, so the enemy of
them became the poet `s enemy as a way of protection.

