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 الشكر والعرفان

الحمددهلل ت الددولل  اددنا الليددوت فيقددإل لا  قذددإل رامددور جدد م الأنددول  أا قدد  ميددإل    

قا   ج ا ال ههلل القنقأ  الما اضع خهللم  ليليدر  الملأ د      قاد   خول دوج ل  هدإل 

 نبحويإل.

ق  ادبددأاأ    ال دد و  الندد ر فيددل الحبقددم ادمددق  محمددهلل  فيددل  لددإل ال ددوجأ

  بلهلل:

مد  لدر قشداأ )): ف  ارمور الأضو  يإل قون:(جـ183ت) ذهلل أ ى الشقخ ال هلل ق

((الميلر م  المخي قق  لر قشاأ هللا فز   ن
3
. 

ر جدد ا ال هددهلل الما اضددع  ددّ البحدد      ا  ددإل  لدد ا ق قددم لددّ  قشددأا يّ   يددو  قددهللا

حددوار حبقددم )ا أ بايمدد  افاددزاز    دد ن  لددل  ندداو ل الفوضددن المشددأ  ادندداو  الددهللا

دد  الالقددأ   ذددهلل  (الاأق ددّ الدد ل ميحيددّ أفوقاددإل  ميحيددّ مدد  خبأاددإل  م ح واددإل الذقما

م  قأ دهللم  ّا مي      ف ويّ  اأو ج ا البح   اوبلدإل خ د و ايد   خدأى  قمدهللا ن في افضا

مإل   او   هللا يلدر ادم الحيد    ادنداو  المأشدهلل    ند ن البدوأل  دن  فدز      قذ ا

 ير  الملأ   انا الخقأ    يو مهللقي  لإل مو حققت.ق زقإل فيّ  ف  الل

ر دناو ل اد ن المامأس  ّ  ومل  الا    ادناو  الهللاا أ محمهلل حندق     اذهللا

فيّ ال غقأ  ه  م    هيّ دناو ل المشدأ   د   نديه جد ا الديهخ لاخدأ  جد م 

 الأنول   ّ   أاهو الاّ  من    ايون الأضو  الذب ن.

ر خددولر شدداأل  لدد ل  ندداو اّ الددهللاا أو أقددقس قنددر اليغدد  اللأبقدد  فهدد هلل   قددهللا

حنق   بأ  الاّ اويت قيبوج ف   وج ل يبد  الهللأاندوت الليقدو    ذهدو هللا الدولل لمدو  قدإل 

الخقأ   ال قف ايّ     شاأ  نوا اّ  مقلدو  دّ قندر اليغد  اللأبقد   ادن مد  فيميدّ 

ّ بم ح واهدو الندهللقهللو حأ وج    خر بول اأ الدهللاا أو اد لأ جدوا  ادأقر الادّ  فدوياي

  ّ  ي وز البح    ض ج ف   يهو  مهللايّ بلهللهلل م  الم وهللأ.
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  شداأ فمدوهللو ايقدد  الاأبقد  ليبيددوت الادّ لهدو الفضددن اد ن بولأفوقد   االجامددور  

ر الشدداأ  الددهللفوت بددولا  قق لماابدد  قنددر اليغدد  اللأبقدد   اللددوميق    ق قددم لددّ     قددهللا

 ادن اللدوميق   قهدو   ماابد  ارمدور الحند ) (   قهو   الل ماابد  الأ ضد  الحقهللأقد 

   مااب  الحاقر.   ذهر هللا  مقلوج لخهللم  اللير  الليموت  ّ اهققداهر  والمكتبة األدبية

 ليم وهللأ  المأا ع اللوم .

  قددهللر الليددوت ال مقددن  لددل ادخدد و زمدد ت  أ ذددوت الددهللأم  ددّ الهللأاندد  الدد ق  لددر 

ّا بلددد يهر  مندددويهللاهر لدددّ  دددّ  ماوبلددد  البحددد      باز قدددهللل بولم دددوهللأ قضدددي ا فيددد

  الابوح   ّ بلض اد اوأ  اآلأات المفقهللو.

  خقأاج شاأل ال ا أ لز  ّ الشقخ فبدهلل هللا الخ قدم لمندوفهللاإل  مندويهللاإل لدّ 

 ّ البح   لاحميإل بلض  فبوقإل   شداأل الالقدأ دندأاّ الحبقبد    الدهللل   دون هللا 

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

 لمدد  حميدداهر فيددوت نددي ات الهللأاندد   البحدد   الاأقاددم رامومددإل فيددل  حندد    ددإل  

  زاجر هللا فيّ خقأ  زات المحنيق .
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 ىو ابف عقيٍؿ مف حسيٍف عزمو 

 وشريكػو فػػي محنة ومصػػابِ 
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 وبقربيػػػـ نعػػػـ اإليػػػاب إيابي                             
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقديــح
الحمػػد ر را العػػالميف الػػذا حعػػؿ الحمػػد مف،احػػا لػػذير ف وهػػووا لمزيػػد ف ػػ   فودلػػيبل 

محمػد المصػطفى هػيد الػور ف صػبل  والهػبلـ ع ػى فشػرؼ ال  ػؽ والع ى آالئػ  وعظم،ػ ف 
 فولػي الف ػػؿ والن ػػى الطيوػػيف الطػػا ريف مػف األولػػيف وا  ػػريف صػ ى ار ع يػػ  وع ػػى آلػ 

 فوفعبلـ ال د  ف مف ،مهؾ و ـ نحاف ومف ،  ؼ عن ـ  اا و و .
 ووعد:

األمواف وؿ مف  عصرالحقيقة اّني ، يوت الي،اوة في مو وع ي،ع ؽ وَعَ ـ مف فعبلـ ال
ف و شيت ما ال يحمد عقوػا  لقصػورا وف مػي الم،وا ػففييؼ ال وفنػا ف ػؼ فحوؿ شعرائ  

فماـ فحؿ  يؿ في :)لوال شعر  لذ ا ث ث ال غة العروية(ف فمف فيوف عهاا أل،صد  لشعر 
مػػف عػػرؼ عنػػ  ذلػػؾف ع ػػى الػػرقـ مػػف فنػػي هػػوقت ودراهػػات ع ميػػة مرمو ػػة فػػي فيثػػر مػػف 

طػػو  فحههػػت فف  نػػاؾ ففا ػػا ،،فػػ،  شػػاعر اإلوداعيػػةف في مػػا ،قػػدمت  ناحيػػة مػػف نػػواحي ال
ا يميػػف فف ف دمػػ  مػػف حديػػد لشػػاعر ي شػػ د لػػ  فػػوعود  .فمػػامي  والف ػػؿ ألهػػوؿ نفهػػي عّمػػ
 .والرفعة

حرفني ع ى دراهة  ذا المو وع حنية فه،اذا ومقدر،  الع ميػة فػي  ػذا  ويد فّف الذا
لدراهة مش،م ة ع ى مقومات الوحث الع ميف الم مارف وصور  وهعي  الحاد ل، رج  ذ  ا

وعػػض مػػف إل ػػا     ػػذا الوحػػثفيانػػت ،وحي ا،ػػ  القيمػػة ل ػػا األثػػر اليويػػر فػػي ال ػػوض و
مػػف ، ػػؾ الدراهػػات ال،ػػي هػػوق،ني وففػػدت  شػػاعر دانػػت لػػ  العرويػػة والف ػػؿ وال يػػر. عطايػػا

فػػػي حامعػػػة  من ػػا )فثػػػر القػػػراف اليػػػريـ فػػػي االدا العروي(ل ػػػدي،ور  او،هػػػاـ مر ػػػوف الصػػػفار
.يػذلؾ ففػدت مػف ي،ػاا)فثر القػراف اليػريـ فػي الشػعر الحػديث( ل ػدي،ور ٜٗٚٔوغداد هػنة 

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

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

فمػػا عػػف فيػػر  المو ػػوع فطالمػػا ينػػت فرقػػا فػػي دراهػػة ،عّطر ػػا نفحػػات آيػػات الػػذير 
يـ الحيػيـف فورشػدني فهػػ،اذا اليويػر الػػدي،ور محمػد حهػػيف الصػغير ألهػػ،اذا الػدي،ور حػػا
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اليريطي ف،واريػت الح ػود وفيػر  فهػ،اذا المشػرؼ الفا ػؿ وػوف ييػوف عنػواف الوحػث:)فثر 
شػػعر الفػػرزدؽ مػػف ح يػػؿ مػػا لفػػوؽ ذلػػؾ فو ػػدمت ع ػػى القػػرآف اليػػريـ فػػي شػػعر الفػػرزدؽ(ف 

 ؿ فهػػ،اذا اليػػريـ حا ػػدا ،ػػذلي  امػػا فيػػ  مػػف الصػػعووات ال،ػػي حػػاو و  غ،نػػا العرويػػةف ل القػػدر
 ي  ا ف.ف رج الوحث ع ى ما  و ع 

الميميػػة ال،ػػي  وممػػا الشػػؾ فيػػ   ف ليػػؿ واحػػث صػػعووات يواح  ػػا ف فقصػػيد  الشػػاعر
و،ػذو ت  ،غنػت و ػا الشػفا   ػا ال،ػيفقد ينػت فعحػا ووويا، ف)ع( وحؽ اإلماـ الهحاد   ال ا

األثػػر الفاعػػؿ فػػي ال،حػػاوا النفهػػي واالنفعػػاؿ الحػػاد ل شػػاعر و   ػػا مػػف الحػػود  معاني ػػا ف ف
 في المو ؼ المعروؼ الذا ه،و،ي اإلشار   لي  الحقا. االر،حال  والم، قي

 ،قػػويـ ن،احػػ  األدوػػي ال ي  ػػو مػػف الصػػعووةفّف ال،صػػدا لشػػاعر انطػػوت صػػحيف، ف و  
 يػػود الظ ػػـ الهياهػػي واالح،مػػاعي و ػػمف منظومػػة فيػػؿ شػػاعر لػػ  مالػػ  وع يػػ  مػػا ع يػػ ف 

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

حث ع ى فروعة فصوؿ وفقرات م،عدد  و،م يد ؛ فما ال،م يد فياف ع ى  هميفف وني الو
االوؿ: وعنػػػواف فثػػػر القػػػراف اليػػػريـ فػػػي لغػػػة العػػػرا ف والقهػػػـ الثػػػاني : لمحػػػات مػػػف حيػػػا  

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

مما يدلؿ ع ى عناية  وؿ حا  فيور الفصوؿوالذير فّف الفصؿ األ وقير ذلؾ. ومف الحدير
 الشاعر اليوير  واأللفاظ القرآنية فيثر مف قير ا.

عيهػػت ،ػػوثر الشػػاعر ف،حػػدثت فيػػ  عػػف األهػػاليا الويانيػػة ال،ػػي  :الفصػػؿ الثػػاني فمػػا
فػػػي: ال،شػػػوي  واالهػػػ،عار  والينايػػػة. ويػػػاف في ػػػا الحػػػظ  ال،ػػػي ظ ػػػرت ح يػػػاوػػػالقرآف اليػػػريـف و 
 األوفر ل ،شوي .

ف،حدثت في  عػف فثػر القصػص القرآنػي فػي شػعر الشػاعرف ور،وػت  :فما الفصؿ الثالث
 ف ال،ي وردت في شعر  الفرزدؽ وحها ،ه ه  ـ الزمني.)ع(ار في ا ذير  صص فنويا  

 ػمن ا شػعر الشػاعر و هػم، ا ف،ناولت في  المعاني القرآنيػة ال،ػي ، :فما الفصؿ الراوف
 عناصر وفقرات. يذلؾ ع ى

فعقو، ػا وثوػػت المصػػادر والمراحػػف ال،ػي اع،مػػد، ا فػػي الوحػػث. و ،مػت الوحػػث و ا،مػػة 
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لشيرف وفائؽ االم،ناف والقدر أله،اذا المشرؼ الػدي،ور حػايـ ما لي  ال فف ف دـ حزيؿ او 
حويػػا اليريطػػي ع ػػى مػػا فوػػدا  مػػف رعايػػة ع ميػػة  الصػػة وآرا  هػػديد  ذل ػػت اليثيػػر مػػف 
الصػػعووات فطالمػػا يػػاف لػػي فهػػ،اذا وفوػػا يرفػػدني وع مػػ  ونصػػح  ي مػػا رانػػي وحاحػػة  لي مػػا 

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

وف يرا ف ذا  و ح دا ف  ف فصوت في  ف و قاية ما هعيت  لي  ف واف لـ اصػا فحهػوي 
لي   فني حاولت حا د  ف وليف اليماؿ قاية ال ،درؾ ف وما ،وفيقي  ال وار ع ي  ،وي ت وا 

 فنيا ف والحمد ر را العالميف .
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 انتًهيد
 قرآٌ انكريى يف نغح انعرب:ان أثرـ 3

ػ األثػر األ ػو  وإذف ار ،عالى  لػى  يػاـ الهػاعة وهيظؿ  ؿيزا وما -ياف ل قرآف اليريـ
 واألوؿ في آداا العراف في ،قوية رواوط اإليماف وار عز وحؿف و،رهيخ عقيػد  ال،وحيػدف

 ػد و ػر   ػو ا. فمهػاوئ والن ػي عػف رذائػؿ األ ػبلؽ ووالدعو   لى يؿ   ػؽ فا ػؿ ويريـف
الػذا فنػزؿ ع ػى ح،ى مؤلت نفوه ـ آداو  وفحيام ف فالقرآف اليػريـ العرا ووبلق،  وويان ف

 ذ لـ ي،  ألمة مف األمـ ي،اا مث   ف معحز  العرا في لغ، ـالنوي األمي محمد)ص(ياف 
ال ديني وال دنيوا مف حيث الوبلقة وال،وثير في النفوس والق وا هػوا  حػيف ي،حػدث عػف 

الواحػد األحػد وعظم،ػ  وحبللػ ف فـ عػف   قػ  ل هػماوات واألرضففـ عػف المػوت  عواد  ار
والوعث والنشورف فـ حيف يشّرع ل ناس حيا، ـ ويقيم ا ع ى ن ج هديد يحقػؽ ل ػـ الهػعاد  

 في الداريف األولى وا  ر .
وممػػا ال شػػؾ فيػػ  فّف القػػرآف ونزولػػ  حػػّوؿ ال غػػة العرويػػة  لػػى لغػػة ديػػف هػػماوا وػػا رف 

في ا معاني لـ ، عرؼ مف  وؿ نحو:)الفر افف واليفرف واإليمافف واإلشراؾ واإلهبلـف  فوّصؿ
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 القػػرآف اليػػريـ. ومػػف فشػػعار  ال،ػػي 

 :نظم ا وعد  هبلم   ول 
 شػػػػػػػػػيدُت بػػػػػػػػػ ّف وعػػػػػػػػػد ا  حػػػػػػػػػّؽ        

 

 (ٔ)وأّف النػػػػػػػػػػػار مثػػػػػػػػػػػو  الكافرينػػػػػػػػػػػا 
 
 

 

ووػػذلؾ ي،ح ّػػى ،ػػوثير القػػرآف اليػػريـ فػػي فشػػعار العصػػر اإلهػػبلميف  ذ ،ػػوثر يثيػػر مػػف 
 الشعرا  وولفاظ  وعوارا،  ومعاني ف ومف ذلؾ  وؿ يعا وف ز ير:

 ميػػبل ىػػداؾ الػػذي أعطػػاؾ نافمػػة الػػػ   

 

 (ٕ)تفصػػػػػػيؿقػػػػػػرآف فييػػػػػػا مػػػػػػواعيظ و  
 
 

 

و ػػد اح،ػػذ  الشػػعرا  معػػاني القػػرآف وففيػػار ف مػػف ذلػػؾ ،وييػػد ـ معنػػى ال،وحيػػد وفير،ػػ ف 
 يقوؿ يعا وف ز ير في ا:

                                                 
 ٕٜ:في سيرتو وشعره ؽديواف عبد ا  بف رواحو، دراسة وتحقي (ٔ)
 ٜٔشرح ديواف كعب بف زىير: (ٕ)
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 وا سػػػػػػبيمي ال أبػػػػػػا لكػػػػػػـ         فقمػػػػػػت خمػػػػػػ

 

 (1)فكػػػػػػػػػػّؿ مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدر ا  مفعػػػػػػػػػػوؿ 

 
 

ًً ليقِض اُ  أمرًا كاَف مفعوالتعالى: ذ نظر في  ذ  الفير   لى  ول  
(ٕ). 

صور القرآف اليريـ فقد فثرت يثيرا في الشعر العرويف  ذ اع،مد الشعرا  ،شػوي ا،  فما 
واه،مدوا مف صور  الحمي ة ما اه،طاعوا فف يوظفو  فػي فشػعار ـف ومػف ذلػؾ  ػوؿ حهػاف 

 وف ثاوت مصورا وحد  المه ميف:
 مستعصػػػػػميف بحبػػػػػؿ  يػػػػػر منجػػػػػذـ      

 

 (ٖ)مسػػػػتحكـ مػػػػف حبػػػػاؿ ا  ممػػػػدود 
 
 

ُقواتعالى:الصور  في  ول    ذ وردت  ذ  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
(ٗ)   . 

نر  اإلماـ ع ػي   فمثبل وف ذ الفير ي،طور ح،ى  ذا وص نا  لى عصر ال بلفة الراشد 
ي وض في مهائؿ ال،وحيد و  ؽ اليوف واإلنهافف و و فوؿ مف  اض في مهولة الق ا  

 راوة في ذلؾ فقد عرؼ عن  عمؽ الوحث ود ة النظر.. وال ق(٘)والقدر
نمػػا فثػػر فػػي م ػػاميف  الشػػعرف  ولػـػ يق،صػػر ،ػػوثير الفيػػر ع ػػى مو ػػوعات العقيػػد  فحهػػاف وا 

والػػوحي والمبلئيػػةف والحػػؽ  فو ػػذت مصػػط حات اإليمػػاف واليفػػرف والثػػواا والعقػػااف والحنػػة والنػػارف
 عض فويا، :والواطؿ ،،هرا  لي . ومف ذلؾ  وؿ يعا وف مالؾ في و

ا  لقينػػػػػػػػػاىـ وكػػػػػػػػػّؿ مجاىػػػػػػػػػػد        فمّمػػػػػػػػػ

 

 ألصػػػػحابو مستبسػػػػؿ الػػػػنعش صػػػػابر 

 شػػػػػػػػػػيدنا بػػػػػػػػػػ ّف اَ  ال ربَّ  يػػػػػػػػػػُرُه      

 

(ٙ)وأّف رسػػػػػػػػوّؿ ا  بػػػػػػػالحّؽ ظػػػػػػػاىر 
 

 
 

و يػػذا ف ػػذ الشػػاعر ي،حػػ  نحػػو الحقػػائؽ المعرفيػػة الوا عيػػة مػػف ح ػػةف وع ػػى المشػػاعر 
 والعواطؼ و،صوير ا مف ح ة ف ر .

شّؾ في فّف  ذ  الفير  ،عّد ثمر  مف ثمرات الر ي العق يف ففاد من ا الشاعر العروي وال 
النػػاس  ويػػدعوفوصػػو  صػػاحا نظريػػة يقػػدم ا ع ػػى  ػػدر مػػا يهػػ،طيفف مػػف حهػػف الوهػػطف 

 لي ػػا ومنظػػور  هػػبلمي يمثػػؿ الفيػػر الحديػػدف الػػذا فثّػػر فػػي م ، ػػؼ حوانػػا الحيػػا  الدينيػػة 

                                                 
 ٕٓبف زىير: شرح ديواف كعب (ٔ)
 ٗٗاألنفاؿ: (ٕ)
 ٘٘ديواف حساف بف ثابت األنصاري، شرح األستاذ عبد اليمنا: (ٖ)

 ٖٓٔآؿ عمراف: (ٗ)

 ٘ٗ-ٜٖينظر نيج الببل ة، صبحي الصالح: (٘)

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

فػػإّف الشػػاعر فػػي العصػػر األمػػواف انشػػغؿ وفيػػر  ال بلفػػةف و ػػي فيػػر  دينيػػة هياهػػية ثػػار 
 .(ٕ)حول ا  بلؼ الرفا واالح، اد

فالشػػػعر فػػػي العصػػػر األمػػػوا يػػػاف قار ػػػا فػػػي ال،حػػػّزاف ويػػػاف ذلػػػؾ العصػػػر عصػػػػر 
قو يػػػة والفيريػػػةف فقػػػد ظ ػػػرت فيػػػ  حريػػػات عػػػد  ،ميػػػؿ ل،حيػػػيـ العقػػػؿ و،قػػػيس الصػػػراعات ال

 د  لدنياف وفف الشعر في األعـومنطؽ األدلة والور افف و،حيـ الفير في مشيبلت الديف وا
صّور  ذ  المشيبلت و ّرو ا  لى ذ ف الم، قي. وهنشير  لى وعػض ذلػؾ مػف  ػبلؿ شػعر 

 الفرزدؽ.

 ـ حملاخ يٍ حياج انفرزدق:2
 ػ اسمو ونسبو:أ 

وف ا و  ماـ وف قالا وف صعصعة وف ناحية وف عقاؿ وف داـر وف مالؾ وف حنظ ة 
(ٖ)زيػػد منػػا  ال،ميمػػيف المشػػ ور الشػػاعر المعػػروؼ وػػالفرزدؽ

يينػػى فوػػا فراسفوفوػػا مييػػةف . و
(ٗ)ويينى فوا األ طؿ في ا

. 

ح ومػة المصادر في هوا ، قيو  وػالفرزدؽ ح،ػى صػار يعػرؼ وػ  فقيػؿ: ل تو د ا ، ف
درا ف،ػػرؾ فثػػرا فػػي وح ػػ ف ورومػػا يػػاف وح ػػ  فيػػ  ق ظػػة ف قػػا  ػػ وح ػػ ف وألنػػ  فصػػيا والح 

 .(٘)وذلؾ؛ ألف الفرزدؽ مف معاني ال وز الغ يظ فو  طف العحيف

                                                 
 ٖٕينظر:الفكر والشعر: (ٔ)

 ٕٙ- ٕٗاألدبية:، المناظرات المغوية ٕ٘ينظر: أدب السياسة في العصر: (ٕ)

، البيػػاف ٕٕٙ، ٙ،الحيػػواف: ج٘ٚ،طبقػػات فحػػوؿ الشػػعراس البػػف سػػبلـ:ٖٙٔترجمتػػو فػػي جميػػرة أشػػعار العػػرب: (ٖ)
، وفيػػػػات ٜٜ، الموشػػػػح:ٖٙ٘، األ ػػػػاني: ٖٔٛوالتبيػػػػيف تحقيػػػػؽ ىػػػػاروف )ينظػػػػر فيرستو(،الشػػػػعر والشػػػػعراس:

،معجػػػػـ األدبػػػػاس:  ٜٗ-ٖٗ ،ٔ، أمػػػػالي المرتجػػػػى: جٜٕٚ، ٜٔ، معجػػػػـ الشػػػػعراس: جٓٓٔ-ٙٛ، ٙاألعيػػػػاف:ج
، ٔشذرات الذىب: ج ،٘ٗ،ٔ، معاىد التنصيص: جٗ، شرح شواىد المغني:ٖٕٗ،ٔ، مرآة الجناف: جٜٕٚ،ٜٔج

، الكنػػػػػػى ٜٚٗ، روجػػػػػػات الجنػػػػػػات:ٖ٘٘، ٕ، أنػػػػػػوار الربيػػػػػػع: جٛٓٔ -٘ٓٔ، ٔ،خزانػػػػػػة البغػػػػػػدادي: جٔٗٔ
 .ٖٜ، ٛاألعبلـ:ج ٖٙ، ٔ٘، أعياف الشيعة:جٛٔ، ٖواأللقاب:ج

 .ٕٕٗ، ٕٚالوافي بالوفيات:جينظر:  (ٕ)

 .ٜٕٔ، ٔ، خزانة األدب: جٕٕٗ، ٕٚ، الوافي بالوفيات:جٕ، ٜٔينظر:األ اني:ج (٘)
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 ب ػ أسرتو وشيرتيا:
يػػػاف لنشػػػو  الفػػػرزدؽ فػػػي ويػػػت مػػػف فشػػػرؼ ويػػػوت العػػػراف وفعظم ػػػا محػػػدا فثػػػر  فػػػي  

ال،ع ػػؽ وحوػػاؿ الشػػرؼ الم،ينػػةف واالع،صػػاـ ونهػػا ش صػػي، ف  ذ وح ،ػػ   ػػذ  النشػػو   لػػى 
 .(ٔ)عريؽ ي،حاذو  مف يّؿ ميافف فعاش هيدا مف هادات ،ميـ

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

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

وال  ف و د ،مالي،  العظمة يحع   ينهى فو ي،ناهى مف حول  ح،ى ولو يانوا   فا  فو  مما
فارس ح و، ف ويميننا القوؿ  ّف الفرزدؽ فاؽ شعرا  عصر   فػي  ق ا ع ي  الف ر وعدّ  اذ

؛ ألنػ  ينط ػؽ مػف وا ػف حقيقػػي يع ػد  فػي ذلػؾ نهػا رفيػف ونفػس م،وا يػػة (ٕ) ػذا المحػاؿ
 م،عالية يقوؿ الشاعر مف، را:

 )اليامؿ(
ذا فخػػػػػػرت فخػػػػػػرُت  يػػػػػػَر مكػػػػػػّذِب          وا 

 

 (ٖ)ولػػػػػػي العمػػػػػػى وكريميػػػػػػا المػػػػػػ ثور 
 
 

. (ٗ)حػد امحاشػف وػف داـر و ػد حّ ػوا مػف ،مػيـ ذ او، ػا وا ،عػدوا هػناـ فوي،  مف ويػوت م
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
وري ة وزمعةفوليس ل   ويقاؿ  ّف ل فرزدؽ فوالدا مف الّنوار  ـ: لوطة وهوطة وحطوة

  فولما فرغ ال،فت  لى الناس و اؿ:)الطويؿ(مف ولد  عقافومات ل  اوف فدفن
  وماااااااا أحااااااادو كاااااااان المناٌاااااااا وراء  

 

ولووووووووو عوووووووواا م اهووووووووا  وووووووووا ،   ووووووووالن 
 (ٙ) 

 
 

                                                 
 ٔ٘ٓٔينظر:النقائض: (ٔ)
 ٔ٘ٙ، ٔ:ج)عمر فروخ(، تاريخ األدب العربيٜٙ،ٔينظر: العمدة: ج (ٕ)

 ٖٕٖالديواف: (ٖ)

 ٜٓٔالفرزدؽ،شاكر الفحاـ: ينظر: (ٗ)

 ٕٙٗ، ٖ، شرح نيج الببل ة:جٖٓٓ،ٕٓينظر:األ اني:ج (٘)

 ٕ٘ٔالديواف: (ٙ)



P 

 

وياف الفرزدؽ يثير ال،عظيـ لقور فوي  فما حا   فحد واه،حار و   ال  اـ مع  وهاعد  
 .(ٔ)و معظما لقراو،  مف الرهوؿ ع ى و وغ  قر  ف وياف  

فيػػاف الفػػرزدؽ والمحػػد صػػنواف ي،ػػوؽ  لػػى و ػػوغ المعػػالي فػػي  ومػػ ف و ػػد  ػػاد  طموحػػ  
ويوريػػػػا    لػػػػى مفػػػػا ر  الم ػػػػوؾ ففػػػػا ر معاويػػػػة وػػػػف فوػػػػي هػػػػفياف وط ػػػػا منػػػػ  رّد ميػػػػراث 

 )الطويؿ(ف  ائبل:(ٕ)الح،ات
 أبػػػػػوؾ وعمػػػػػي  يػػػػػا معػػػػػاوي أورثػػػػػا        

 

 تػػػػػػػػػراث أقػػػػػػػػػػػاربوتراثػػػػػػػػػػػػا فيجتػػػػػػػػػاز  ال 

 وكػػػػـ مػػػػف أب يػػػػا معػػػػاوي لػػػػـ يكػػػػف        

 

 (ٖ)أبػػوؾ الػػذي مػػف عبػػد شػػمس  يقاربػػو 

و ػػد فثػػارت  ػػذ  القصػػيد  وقير ػػا زيػػاد اوػػف فويػػ ؛ والػػي العػػراؽ آنػػذاؾ فحػػد فػػي ط ػػا الفػػرزدؽ  
 (  حرية.ٓ٘ل،وديو  ويد فف الشاعر لـ يمّيف مف نفه ف  ذ ودف حيا  ال،نقؿ وال را هنة )

ف ف ػػػو قيػػػر مح،ػػػاج لعطػػػائ ـف وميان،ػػػ  فػػػي نظػػػر  شػػػاعر يميػػػؿ لونػػػي فميػػػة ال لػػػـ ييػػػف
 اشـ ، ا ي ـ ع وا ورفعة ف و هيد حواد وحي  عند الناسف و و  الف في  وا  مف وني 

ع ػى الػرقـ مػف فنػي لػـ فحػد فصػائدا ل شػاعر وحػؽ ونػي  فيما يقػوؿ األصػف اني فػي ي،اوػ 
ي حػػو ونػػي فقف ػػ  الػػروا  ف وينمػػا يػػاف  اشػػـ هػػو   صػػيد  الشػػاعر الميميػػة ولعػػؿ  ػػذا ممػػا 

فميػػػة وفمػػػرا  ـف ومػػػن ـ: معاويػػػة وػػػف فوػػػي هػػػفياف و شػػػاـ وػػػف عوػػػد الم ػػػؾ وزيػػػاد وػػػف فويػػػ  
 .(ٗ)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 رانػ 
عظيـ يع د  ما ل شاعر و وم  مف فمحادف فقد انط ؽ في ف ر  مف  ألن  ينط ؽ مف وا ف

عاطفة صاد ة و ياؿ م،وثاف فإف اف، ر و،ميـ ف ي مف فعظـ القوائؿ شػونا فػي الحا  يػة 
ف اف، ر وم ر ي  ا فمن ا الرهوؿ ف  صػر ف ػر  ع ػى نفهػ  ف ػو  واإلهبلـف وا  وال  فا .وا 

 اوف حّماؿ الديات وحد  محيي الم ودات.
،ح ّػػت عظمػػة الفػػرزدؽ وظ ػػرت ش صػػي،  القويػػة فػػي فثنػػا  مدائحػػ  لعوػػد الم ػػؾ و ػػد 

                                                 
 ٙ، ٔينظر: روجات الجنات،ج (ٔ)
كاف قد وفد عمى معاوية وفد مف تميـ فييـ الحتات بف يزيد المجاشعي الذي مات في وفادتو،وكاف معاويػة قػد  (ٕ)

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

 ٗٗالديواف: (ٖ)

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

 ٕٖٚ، ٕٔ: جينظر: األ اني (٘)



Q 

 

واوني ؛ الوليػد وهػ يماف. ولػـ يػ،  ص الفػرزدؽ مػف عقػد  الهياهػة فانهػاؽ ورا  ،يار ػا ولػـ 
نمػا يػػاف  ػػالعا فػػي  ػوا  مػػف ونػػي  اشػػـف  يػر،ـ  فػػي فح ػػاف األمػوييف فػػي وػػاد  األمػػرف وا 

فميػة يػزحي ـ مديحػ  ويشػيد و ػـ ف ػو يوػدو م،ػورح   ولين  عاد وعػد فف اهػ،،ا األمػر لونػي
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:

فػي العصػر  حريػر والفػرزدؽو لحا  يػة وال فػي اإلهػبلـ يمػا يػاف شػغ  ـلـ يشػغؿ النػاس فػي ا 
. فيػػاف الفػػرزدؽ مػػف فحػوؿ الشػػعرا  فػػي اإلهػػبلـف وذلػؾ لنشػػو،  و،روي،ػػ فثـ حفظػػ  ل قػػرآف (ٕ)األمػوا

اليريـف الذا حع ،  فارها يامؿ العد  لي رج  لػى ميػداف الشػعرف ذلػؾ الميػداف الرحيػا ف ػو يم، ػؾ 
ف ذ  )ع(لفصاحة الو يغة والذيا  الممػزوج مػف الوػداو  والح ػرفوما فثػر فيػ  مػف لقائػ  اإلمػاـ ع ػيا

،مثؿ  ذ  الحادثة األثر اليوير  في ،شييؿ ش صية الفرزدؽ الدينيػةف فقػد روا فّف فوػا  قالوػا حػا  
فقاؿ ففقػػاؿ  ف اونػػي  ػػذا مػػف شػػعرا  م ػػرف فاهػػمف منػػ ف ع ػػي )ع( اإلمػػاـاميػػر المػػ منيف وػػ   لػػى 

ال يحػػّؿ نفهػػ  د نفهػػ  و ،ػػا وعػػد ذلػػؾ وآلػػى ع ي ػػا فع مػػ  القػػرآف. فيػػاف ذلػػؾ فػػي نفػػس الفػػرزدؽف فقيػػ
.ووعػػد ذلػػؾ نحػػد الفػػرزدؽ يقػػوؿ معوػػرا عػػف مػػد  ،ػػوثر  العميػػؽ ووصػػية اإلمػػاـ (ٖ)ح،ػػى يحفػػظ القػػرآف

زلػت ع ي وذلؾ ونص اوف فوي الحديػدف  ذ يقوؿ:)فيػاف الفػرزدؽ وعػد  يػروا  ػذا الحػديث ويقوؿ: ما
(ي م،  في نفهي ...

(ٗ). 
وفػػػي  وػػػر آ ػػػر ي يػػػد مػػػا ،قػػػدـف فّف الوعيػػػث  ػػػّج  لػػػى الفػػػرزدؽ حػػػيف  حػػػا  حريػػػر 
يه،نصر  ع ى  وؿ الشػعر فوحػد الفػرزدؽ مقيػدا نفهػ ؛ ألنػ  آلػى فال يفػّؾ   يػد  ح،ػى يقػرف 

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

 عوامؿ يثير .

                                                 
 ٖٖٔ، ٕٔج :األ اني (ٔ)

 ٖٛٗينظر: أدباس العرب: (ٕ)

  ٜٙ، ٕٓج  شرح نيج الببل ة: ،ٕٖٔ، ٔ،البياف والتبييف:ج ينظر: (ٖ)

 ٜٙ، ٕٓشرح نيج الببل ة: ج (ٗ)

 ٕٖٚطبقات فحوؿ الشعراس: (٘)



R 

 

)ياف شيعيا مائبل  لى وني  اشـف ونزع في آ ر عمػر   :وفحهف وصؼ لش صي،  فن 
ا يػػاف ع يػػ  مػػف القػػذؼ والفهػػوؽفوراحف طريقػػة الػػديفف ع ػػى فنػػ  لػػـ ييػػف  ػػبلؿ فهػػق   عّمػػ

(ةف وال م مبل ألمر  فصبلمنه  ا مف الديف حم 
(ٔ). 

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   يقوؿ:)الطويؿ(

 ألػػػػػـ تَرنػػػػػي عاىػػػػػدت ربّْػػػػػي واّنػػػػػي  

          

 لبػػػػػػػػػػػػيَف رتػػػػػػػػػػػػاج قػػػػػػػػػػػػائـ ومقػػػػػػػػػػػػاـ 
 
 

 اشػػػتـ الػػػدىر مسػػػمما  عمػػػى حمفػػػة ال 

    

 (ٕ)وال خارجػػػػػػا مػػػػػػف فػػػػػػيَّ زور كػػػػػػبلـ 

يميػػة ال،ػػي د،  المول فػػرزدؽ شػػحاعة وحػػرف  لنصػػر  الحػػؽف وممػػا يػػدّؿ ع ػػى ذلػػؾ  صػػي 
طػػارت شػػ ر، ا فػػي ا فػػاؽ لروع، ػػاف وصػػدؽ العاطفػػة في ػػا ع ػػى الػػرقـ مػػف فنػػ  ار،ح  ػػا 

 ار،حاال.
يد  وروايػػة ،ػػدّؿ ع ػػى حرف،ػػ ف و ػػد رو  األصػػف اني فػػي فقانيػػ  هػػوا  نشػػاد  ػػذ  القصػػ

وحّو   ؿ الويت ف  ذ ان  عّرض نفه  ل حوس وعد فراق  مف  نشػاد ا والروايػة وإيحاز:لمػا 
حج  شاـ وف عود الم ؾ في فياـ  بلفة فوي ف فطاؼ وح د فف يه، ـ الححر لشد  الزحاـف 

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

 )الوهيط( ائبل:
 ىػػػذا الػػػذي تعػػػرؼ البطحػػػاس وط تػػػو    

 

 والبيػػػػػػػػت يعرفػػػػػػػػو والحػػػػػػػػّؿ والحػػػػػػػػرـُ  
 
 

 

 ىػػػػػذا ابػػػػػف خيػػػػػر عبػػػػػاد ا  كميػػػػػـ   

 

ـُ    ىػػػػػذا التقػػػػػي النقػػػػػي الطػػػػػاىر العمػػػػػ

 ت جاىمػػػػو     ىػػػػذا ابػػػػف فاطمػػػػة إف كنػػػػ 

 

 (ٗ)بجػػػػػػػده أنبيػػػػػػػػاس ا  قػػػػػػػد ختمػػػػػػػػوا 
 
 

  لى فف يقوؿ:
 مػػػػف معشػػػػر حػػػػّبيـ ديػػػػف وبغجػػػػيـ     

 

ـُ   (٘كفػػػػػػر وقػػػػػػربيـ منجػػػػػػى ومعتصػػػػػػ
 

 
 

                                                 
 ٘ٗ، ٔأمالي المرتجى:ج (ٔ)

 ٕٙٔالديواف: (ٕ)

 ٜٖٚ-ٖٛٚ، ٕٔينظر األ اني: ج(ٖ)

 ٖٕٓالديواف:(ٗ)
 ٕ٘ٓ:الديواف (٘)
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 ،ي ؼ الشاعريد  وعاطف، ا الصاد ة ومو ف ا الحماهي الذا  ي ت في  ف لـ و ذ  القص
 .(ٔ)،يّها و االصنعة ف و لـ يرد ال

  لقػػي الحهػػيف وػػف ع ػػي وػػف فوػػي  ػػى حّوػػ   ؿ الويػػت ف فنػػومػػف موا فػػ  الدالػػة في ػػا ع
م،وح ا  لى اليوفةف فقاؿ ل  الحهيف ما ورا ؾس فقاؿ: يا وف رهوؿ ار فنفس الناس  طالا

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

 البػػػػػف خيػػػػػركـ    أنػػػػػتـ لػػػػػـ تثػػػػػ روا  إذ

 

(ٕ)فػػػالقوا السػػػػبلح وا زلػػػوا بالمغػػػػازؿ 
 

 
 

د وػف فعّمػ  فعػيف وػف  ػويعة وػف عقػاؿ وػف محمػ ل حهػيف)ع( الفرزدؽوال يه،وعد رثا  
الذا عقر الحمؿ الذا يانت ع ي  فـ الم منيف عائشةف وياف  هفياف وف محاشف ال،ميميف

، ػػو ف و ػػو اوػػف عػػـ األ ػػرع وػػف  لػػى الوصػػر   وعػػد و عػػة الحمػػؿ فق )ع( ػػد وعثػػ  اإلمػػاـ ع ػػي
 .     (ٖ)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  

لنا النحا  الشعر و،وليف ف وحظي شعر  والعناية وال،محيصف وفصو  مف المولوؼ فف ي رج 
 .(ٗ)وفصحاا ال غة فويا،ا في ا ،عقيد وقموض وم الفة ل قياس النحوا

 ا العروي األصيؿ وويان ا ن  وريث الحا  ية في ف ائ  ا و  قولعّؿ  حهاس الشاعر ف
 حع   يونؼ فف يعود لما يقوؿ في ذو  وينقح .

ف  ػو  فوػد  فما عف ثقاف،  اإلهبلميةف ف،،   مف  ػبلؿ فلفاظػ  ومعانيػ  وصػور ف فػإ
،وثر  والقرآف ف ذا ال يه،غرا ع ي  ف و  د  ّيد نفه  وحّد في حفظ  ل قرآف اليريـ يما مر 
ف ياف  ػد حفظػ  يػامبل فـ ال ف ػو ع ػى األ ػؿ  ػد ثقػؼ نفهػ  ثقافػة  رآنيػة م،مهػيا  آنفا. وا 
وذلؾ ووصية اإلماـ ع ي ف وياف يح س في ح قة الحهف الوصرا يه،مف  لي  وي،ػوثر ومػا 

                                                 
 ٖٖٛينظر:أدباس العرب: (ٔ)

 ٖٗٛ، ٕٔاأل اني:ج(ٕ)
 ٕٚٔ، ٜينظر: الوافي بالوفيات: ج (ٖ)

 ٙٛٔ-ٙ٘ٔينظر: الموشح: (ٗ)
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 .(ٔ)ؿيقو 
 ػ مكانة الفرزدؽ الشعرية:ٖ

(ٕ)الفرزدؽ شاعر فحؿ لوال شعر  ل اع ث ث ال غة
وحها ما يقوؿ يونس وف حويػاف ، 

ف فحووػػت فف ،ػػروا مػػف  صػػار القصػػائد شػػعرا لػػـ يهػػمف  ومث ػػ   وييفيػػ   ػػوؿ الحػػاحظ:)وا 
فال،مس ذلؾ في  صار  صائد الفرزدؽف فانؾ لـ ،َر شاعرا  ط يحمف ال،حويد في القصار 

 .(ٖ)والطواؿ قير (
 .وف    ع ى نفه  واأل طؿ.(ٗ)و اؿ  صم  حرير الشاعر:)نوعة الشعر الفرزدؽ(

ؿ الفػػرزدؽ ع ػػى نفهػػ  وقيػػر   مػػف الشػػعرا  ورو  اوػػف هػػبلـ فّف الحطيئػػ ة الشػػاعر فّ ػػ
ة:) ذا وار  و الشعر ال ما ،  في هعيد وف العاصف فقاؿ الحطيئعندما همع  ينشد  مدح

 .(٘)وـ في ا األمير(،ع ؿ و  منذ الي
و يػؿ ل مف ػؿ ال ػوي:)الفرزدؽ اشػعر فـ  حريػرسف  ػاؿ :الفػرزدؽ ألنػ   ػاؿ وي،ػا  حػػا 

 .و و  ول :(ٙ)في   وي ،يف ومدح  وي ،يف وفحهف في ذلؾ(
 عجبػػػػت لعجػػػػؿ إذ تيػػػػاجي عبيػػػػدىا   

 

 كمػػػػػػػػػا آؿ يربػػػػػػػػػوع ىجػػػػػػػػػوا آؿ  داـر 
 
 

ع العػػام ي ووويا،ػػ  ال،ػػي وػػف عوػػد الم ػػؾ ع ػػى حريػػرف وعػػدا وػػف الر ػػا وف ػػ   هػػ يماف
 )الوافر(من ا  ول :ا و يف، ر و 

 ولػػػػػػو رفػػػػػػع السػػػػػػحاب إليػػػػػػو قومػػػػػػا   

  

   (ٚ)عمونػػػا فػػػي السػػػماس إلػػػى السػػػحاب 
 
 

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

                                                 
 ٜٚٔ، ٙالعقد الفريد:جينظر: (ٔ)

  ٜٖ٘، ٕٔو األ اني:ج   ٕٖٔ، ٔوالتبييف:جالبياف  ، ينظر: (ٕ)

 ٜٛ، ٖالحيواف: ج (ٖ)

، النبعػػة جمعيػػا النبع:شػػجر ينبػػت فػػي قمػػة الجبػػؿ تتخػػذ منػػو أعػػواده ٜٜٕ-٘ٙ، ٔطبقػػات فحػػوؿ الشػػعراس: ج (ٗ)
 القسي، أراد جرير أف فجؿ شعر الفرزدؽ عمى الشعر كقوس النبع في فجميا عمى سائر القسي.

 ٖٕٖ-ٕٕٖ، ٕٔ، األ اني: جٕٕٖ-ٕٖٔ، ٔ: جطبقات فحوؿ الشعراس (٘)

 ٕٗٛ، ٕٔاأل اني:ج (ٙ)

 ٕٗٔالديواف: (ٚ)

 ٕٖٚ، ٕٔاأل اني: ج  (ٛ)



U 

 

 ػػػػ( يف ػػػ   ع ػػػى حريػػػرف ويقػػػوؿ:)الفرزدؽ يػػػو،ي والويػػػت وف يػػػ  ٕ٘ٛويػػػاف الموػػػرد )ت
 .(ٔ)ويت واوف عم (وحرير يو،ي وال

اإلهبلمييف  ػو وحريػر واأل طػؿ ومح ػ   والفرزدؽ مقدـ ع ى الشعرا :(و اؿ فوو الفرج
في الشعر ايوػر مػف فف ينوػ  ع يػ  وقػوؿ فو يػدؿ ع ػى ميانػ  ووصػؼفالف ال ػاص والعػاـ 
يعرفانػػػػػ  واالهػػػػػـفويعرفاف ،قدمػػػػػ  وػػػػػال ور الشػػػػػائف ع مػػػػػا يهػػػػػ،غني وػػػػػ  عػػػػػف اإلطالػػػػػة فػػػػػي 

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

 .(ٗ)وياف فوو عمرو وف العبل  يشّو  الفرزدؽ مف شعرا  الحا  ية وز ير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ،يقصد أّف شعره متساوي القيمة والصيا ة الفنية.ٕٜٔالموشح: (ٔ)
 ٜٖٗ-ٖٜٖ، ٕٔاأل اني: ج (ٕ)

 ٘ٙٔ -ٗٙٔالموشح: (ٖ)

 ٙٚٗ، ٔينظر الشعر والشعراس:ج (ٗ)
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 انفظم األول
 األنفاظ انقرآَيح يف شعر انفرزدق

 

 

 

 

 ـ الم  يحوت الذأ يق  اللبوهللق  .3

 

 ـ ادلفو  الذأ يق   ّ شلأ الفأزهللق.7
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 يدخم: 
دا ال،ػػي ي،ػػولؼ من ػػا ،عػػّد المفػػرد  ال غويػػة فهػػاس ن،ػػاج يػػّؿ عمػػؿ فدوػػيف ف ػػي مػػاد  األ

 .(ٔ)والعمؿ األدوي ي،يوف مف وحدات ونا   ي األلفاظ ،ن،ظـ في صياقات ، و ا معاني ا

دراهػػة فلفاظػػ  فػػي شػػعر  ،ط ػػا ، ّف لدراهػػة ،ػػوثير القػػرآف اليػػريـ فػػي شػػعر شػػاعر مػػا 
ف فالقصيد   ي عمؿ فني ،،ولؼ مف محموعة مف فلفاظ ال غة؛ ال،ي ،عد ماد  دراهة لغوية

ال،ػي و ف األهاهية في عم ية الونػا  الفنػي اإلوػداعي الػذا ي،مثػؿ فػي شػعر الشػاعر الشاعر
عصػار  مينونػات الشػاعر الثقافيػة وهػعي  الحػاد الهػ،غبلؿ طا ػات المفػرد  اإليحائيػة  ،مثؿ

وما ،حوي  مف معاف ودالالت معحميةف ف بل عف ال،عمػؽ فػي دالالت المفػرد  المحازيػةف 
 .(ٕ)يةوما ،ف ي  لي  مف دالل  شعر 

فال فظة فػي الشػعر ،وػث  شػعاعات انفعاليػة شػعورية وطا ػة ،عويريػة فصػول ا معحميػةف 
حهػف و ػف ال فظػة فػي ميان ػا المناهػا فػي ،عويػر  والشاعر ليي ييوف موػدعا ع يػ  فف ي  

الشػػػعراف وعػػػد فف ي ػػػمن ا دالالت حديػػػد  ح،ػػػى ،صػػػو  شػػػعريةف وعػػػد فف ،عطػػػي معنيػػػيف 
العػاـ ل، ػؾ القصػيد  ح،ػى يصػؿ  ؽلشاعر وي،ط و  الهػيايريد  ا ييف؛ ذا،يف ومحازامعحم

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

الداللة في الشعر الشعرا فيور مف فا نص آ ر؛ ألّف  ّف طا ة المفرد  دا ؿ النص 
وفػػػػػؽ النظػػػػػاـ النحػػػػػوا ع ػػػػػى فو المعنػػػػػى الػػػػػذ ني لػػػػػيس وال ػػػػػرور  نفػػػػػس داللػػػػػة الي مػػػػػة 

 . (ٖ)لمعحميوا

فاأللفاظ  ي الرييز  األهاهية واألولػىف ف ػبل عػف يون ػا وهػي ة النقػؿ وال،وصػيؿ فػي 
و،عػػػدد طرائق ػػػا  اهػػػ،عمال اال غػػػة و،،ط ػػػا مػػػف الشػػػاعر  لمامػػػا وال غػػػة و واعػػػد ا و ػػػواص 

ر األلفػػاظ وان،قائ ػػا و،رييو ػػا لينقػػؿ ،حرو،ػػ  فػػي وفهػػاليو ا ح،ػػى ،وػػدو فػػي  در،ػػ  ع ػػى ، ّيػػ 
 .(ٗ)فحهف صور 

وو ذا اال ،يار ي،و ؼ الحز  األيور مف فوداع الشاعر وموا و  و،فو   ف الف الي مات 
                                                 

 ٗٙلعربي الحديث:لغة الشعر اينظر:  (ٔ)
 ٕٖٔالفرزدؽ:عند شعر الينظر: لغة  (ٕ)
 ٕٗمقالة في المغة الشعرية:ينظر:  (ٖ)
 ٕ٘ٔينظر: عجوية الموسيقى في النص الشعري: (ٗ)
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. ّف النص األدوي )يؿٌّ م،يامؿ مف فحػزا  ال يميػف  (ٔ) ي طريؽ الداللة األوؿ في الشعر
 بلؿ والقواعد العامػة فو  ػروج ع ػى يم،از و  يؿ حز  في ذا،  مف قير  فص  ا  ال وما 

 .(ٕ)األصوؿ(

وصػػف ا ف ػػـ عناصػػر ال،عويػػر  ذلؾ فولػػى النقػػاد والوبلقيػػوف األلفػػاظ عنايػػة  اصػػة وولػػ
و ػػػد فولػػػى الحػػػاحظ األلفػػػاظ و ػػػدم ا ع ػػػى المعػػػاني؛ ألّف المعػػػاني موحػػػود  فػػػي  .الشػػػعرا

نما يحيي ، ؾ المعاني ذير ـ ل ا وف وار ـ عن ا  .(ٖ)صدور الناسف و ي  فية مينونة وا 

ي الق وا ووصف ا ويون ا زينة المعاني ومعار ػ ا فالحاحظ ينظر  لى األلفاظ و ي ف
 .(ٗ)ال،ي و ا ،زداف

وليػف المزيػة لمػف يحهػف الصػياقة  ف ّف المعنى الواحد  د ي،اح أليثر مف شاعر واحد
فالمعاني روما ،يوف مش،رية ويف الشعرا  والدليؿ  فوا ،يار ال فظ لي،فرد وذلؾ مف ا  ريف

ا فػػػي المعػػػاني ع ػػػى فصػػػػول ا ديػػػد  وا ،صػػػرو ع ػػػى ذلػػػؾ فن ػػػـ و ػػػعوا لؤللفػػػاظ صػػػػفات ع
ف وحهػن  ونقائػ ف ويثػر  طبلو،ػ  ومائػ ف مػف صػحة الهػوؾ  وصفائ)وحود  ال فظ ف صو ا 

 .(٘)وال،رييا وال  و مف النظـ وال،وليؼ وليس يط ا مف المعنى  ال فف ييوف صواوا(

ّف األويػػات الشػػعرية ال ،صػػنف واألفيػػار األلفػػػاظ وػػػؿ نصػػنع ا والي مػػاتف لػػذا ،يػػوف  فوا 
 مػدار اليػبلـ. و،ع،مػد األلفػػاظ فػي صػح، ا ال غويػة مػػف صػحة اهػ،عمال ا فػي األدا القػػديـ

ف لػػػذا ،هػػػ،مد ال فظػػػة فصػػػاح، ا مػػػف طريقػػػة اهػػػ،عمال ا فػػػي  ػػػذا عنػػػد فريػػػؽ مػػػف الوبلقيػػػيف
.وال يعني  ذا اليبلـ فف ن مؿ المعنى؛ ذلػؾ فّف العمػؿ ال يػن ض  ال و مػا معػاف  (ٙ)األدا

 .(ٚ)ى فو الداؿ والمدلوؿ يما  اؿ هوهيروالمعنى والمون

فف يرعػي اهػ،عمال ا فػبل يهػ،عم  ا فػي ػ وعػد وصػؼ األلفػاظ ومػا ،قػدـ ػ فع ػى الشػاعر 
يقػوؿ  .وؿ يحػا فف ينظػر فػي مبل م، ػا لؤلقػراض والمعػاني فاألقراض ي  ا ع ى الهوا 

                                                 
 ٜٙالتطور الداللى بيف لغة الشعر ولغة القرآف: (ٔ)

 ٕٛ٘ؼ والمرابطيف:ئالنثر األندلسي في عصر الطوا ينظر: (ٕ)

 ٘ٚ، ٔالبياف والتبييف:ج (ٖ)
 ٙ٘ينظر: جرس األلفاظ ودالالتيا في البحث العممي عند العرب: (ٗ)
 ٗٙكتاب الصناعتيف: (٘)
 ٔٗالشعرية: المغة ينظر: بنية (ٙ)
 ٔٗ:ـ.ف ينظر: (ٚ)
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 القا ػػػػػي الحرحػػػػػاني:)فبل ييػػػػػػوف قزلػػػػػؾ ياف، ػػػػػارؾف وال مػػػػػػديحؾ يوعيػػػػػدؾف وال  حػػػػػػا ؾ
ياهػ،وطائؾف وال  زلػؾ ومنزلػة حػدؾف وال ،عري ػؾ مثػؿ ،صػريحؾف وػؿ ،ر،ػا يػبل ومر،و،ػػ  

 . (ٔ)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 
مػف االزد ػار  -عصر و غت فيػ  ال غػة العرويػة ذرو، ػا   ظ ور اإلهبلـ ونزوؿ القرآف في
؛ ألن ػـ رآف ياف معحػز  فذ  ػت العػرا حميعػانزوؿ الق فّ إوال،طورف وع ى الرقـ مف ذلؾ ف

 ذا حاز ػ ومف  نا فالقرآف اليريـ فعظـ ي،اا فدوي  فوحدوا في )ويانا رائعا وفصاحة و يغة
لقػد  .(ٕ)(عصرنا القديـ ح،ى و ،نػا الحا ػرعرف،  العروية في حميف حوانو ا مف ػ ال،عوير 

،ػػوثر العػػرا عامػػة والع مػػا   اصػػة وػػالقرآف اليػػريـ وفهػػاليو  الوبلقيػػة؛ ألنػػ  حػػا  ووفيػػار 
 .(ٖ)مف فنماط حيا، ـ ومع،قدا، ـ ال،ي ال ،،ناها مع  ارت يثير ومواد  حديد  قيّ 

ذلػػؾ لغػػ، ـف  رت حوانػػا يثيػػر  مػػف حيػػا  العػػراف ومػػفيػػاف ثػػور  قّيػػ  فنػػزوؿ القػػرآف  ذف
القػػرآف اليػػريـ يشػػ،مؿ ع ػػى مفػػردات ذات دالالت  و ػػد الحػػظ ع مػػا  ال غػػة والمفهػػروف ففّ 

 ػػاؿ اوػػف  فحديػػد  ، ، ػػؼ عػػف ، ػػؾ ال،ػػي عرفػػت و ػػا  وػػؿ اإلهػػبلـف ف  ،مييػػز وػػيف الػػدالل،يف
فارس:)فالوح  في  ذا  ذا هئؿ اإلنهاف عن  فف يقوؿ: في الصبل  اهماف لغوا وشرعيف 

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

ووعػػد ظ ػػور اإلهػػبلـ  ففلفػػاظ موحػػود   وػػؿ اإلهػػبلـ وػػدالالت ومعػػاف معينػػ   ذف  نػػاؾ
وػػ  وشػػيؿ يبلئػػـ روح العصػػر  تعػػف المعنػػى القػػديـ الػػذا اشػػ، ر  ة، ػػاف م،حولػػدالال تر غّيػػ ،

 .(٘)وقير ا الحديد مف ، ؾ األلفاظ مثبل :)الصبل ف الصوـف الوحيف وفهما  ار الحهنى

مثؿ)االهػبلـف االيمػافف  و ناؾ فلفاظ حا  و ا القرآف اليػريـ ولػـ ،يػف معروفػة مػف  وػؿ
 .فلفاظا ف ر د  يّ  د وزاد ع ى وعض األلفاظ المولوفة شروطاف و  النفاؽف الغيوةف وقير ا(

المعػػػاني القريوػػػة ذيف يمنحػػػوف فلفػػػاظ ـ العرويػػػة اليوػػػارف ومػػػف الػػػ والفػػػرزدؽ مػػػف شػػػعرا 

                                                 
 ٕٓٗ، ٔالوساطة بيف المتنبي وخصومو: ج (ٔ)
 ٖأثر القرآف في األدب العربي: (ٕ)
 ٔٗتطور والتجديد في الشعر األموي:ال ينظر:(ٖ)
 ٔٛ:في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف العرب في كبلميا الصاحبي (ٗ)
  ٙٗٔ، ٔينظر: الزينة في الكممات العربية: ج  (٘)
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ف ػػو يحػػرص ع ػػى اال ،ػػراا مػػف الو ػػوحف و ػػد ي،حػػاوز حػػد اإلف ػػاـ ليثوػػت ذا،ػػ   فلئلف ػػاـ
 ف و،و ػ  وحهػاو ذ  األلفاظ يثير  في الػديواف .ال اصة ف،ميؿ فلفاظ   لى ال،عقيد والغراوة

 .(ٕ)؛ لذلؾ  يؿ :)لوال شعر الفرزدؽ ل اع ث ث ال غة((ٔ)عمر فروخ نحو فروعيف فلفا وؿ 

وصػور   ػعت في ػا ل،ػوثير القػرآف اليػريـ  ؽ فلفاظ ومعاف  و د وردت في ديواف الفرزد
 :في  ذا الفصؿ و ي،ويان ا هيو،ي 

                                                 
 ٔ٘ٙ، ٔبنظر: تاريخ األدب العربي:ج  (ٔ)

 ٜٙ-ٜٔ، األعبلـ: ٕٕٗاأل اني:  (ٕ)



AA 

 

 :عثاديحان قرآَيحانظطهااخ املـ 3
ومن  طريؽ معود  ذا ياف مػذلبل ويثػر  الػوط ف  فالطاعة مف ال  وع غةالعواد  في ال 

إياؾ تعالى:ومن   ول   ف(ٔ)وفبلف عاود  و ال ا ف لرو  المه،ه ـ المنقاد ألمر ار ،عالى
إياؾ نعبدتعالى:

(ٕ). 

عمػؿ يقػوـ وػ  اإلنهػافف  ذا ا ،ػرف   ّف المف وـ اإلهبلمي ل عواد  واهف حدا ويشمؿ يؿّ 
ونّيػػة القروػػى ر ،عػػالىف و،وقػػى األولويػػة ل، ػػؾ الفػػروض ال،ػػي مػػا  ػػاـ اإلهػػبلـ  ال و ػػاف فقػػد 

لحػػػج والزيػػػا  وردت فػػػي ي،ػػػاا ار ،عػػػالى مصػػػط حات عواديػػػة من ػػػا: الصػػػبل  والصػػػوـ وا
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 ارا وهموا

 من ػػػا وفولوي،ػػػ  ف ميػػػة يػػػؿّ  وفػػػؽع ػػػى فػػػي  ػػػذ  الفقػػػر   وهػػػييوف ،ر،يػػػا المصػػػط حات
 يا ،ي:

 الصبلة : –أ 

فصػػ  ا فػػي ال غػػة الػػدعا  واالهػػ،غفارف والصػػبل  مػػف ار ،عػػالى الرحمػػةف و يػػؿ فصػػ  ا 
 ػػػػػػي العوػػػػػػاد  ،عظػػػػػػيـ الػػػػػػرا ،عػػػػػػالىف والصػػػػػػبل  المفرو ػػػػػػة  ال،عظػػػػػػيـ ف لمػػػػػػا في ػػػػػػا مػػػػػػف

 .(ٖ)الم صوصة

وية األ ػػػر ف ولين ػػػا الشػػػرائف الهػػػما وردت فػػػيوالصػػػبل  مػػػف الفػػػرائض العواديػػػة ال،ػػػي 
 اليػػريـ عمػػا حػػا  و ػػا القػػرآف ت ، فػػا ف و ػػد(ٗ)ا ، فػػت فػػي الصػػور  مػػف شػػريعة  لػػى ف ػػر 

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

                                                 
 (عبد)لساف العرب: مادة ينظر: (ٔ)
 .ٗالفاتحة: (ٕ)

 (صبل)ينظر:لساف العرب: مادة (ٖ)

 ٕٚٛينظر:مفردات ألفاظ القرآف في  ريب الحديث: (ٗ)

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



BB 

 

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

 

الوليػػد وػػف عوػػد  فػػي  صػػيد  مػػدح في ػػا عػػف الصػػبل  ومعنا ػػا القرآنػػي ي،حػػدث الفػػرزدؽو 
  )الوافر(:ثـ  اؿ الم ؾ

 ا لمصػػػػػػػػػبلة دعػػػػػػػػا المنػػػػػػػػػػادي        فمّمػػػػػػػػ 

 

 نيجػػػػػت وكنػػػػػت منيػػػػػا فػػػػػي  ػػػػػرور 

   الى أف يقوؿ: 
 رأونػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػوقيـ، ولنػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػييـ        

 

 صػػػػػػػػبلة الػػػػػػػػرافعيف مػػػػػػػػع المغيػػػػػػػػر 
 

 

 

 ورثنػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف خميػػػػػػػػػػؿ ا  بيتػػػػػػػػػػا            

 

 (ٕ)ب لمصػػػػػػػػػػػبلة ولمطيػػػػػػػػػػػورطّيػػػػػػػػػػػ يُ  
الويػػػت األوؿ وعػػػد فويػػػات ،حػػػدث في ػػػا الفػػػرزدؽ عػػػف طيػػػؼ امػػػرف  زار،ػػػ  وفػػػي ، ػػػؾ ورد  

ال حظات يحيف و ت الصبل  فيودا ال،زام  وموا يت الصبل  ف و ال يوػالي و، ػؾ المػرف  وػؿ 
بَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكَتاًبا َمْوُقوًتا:ويونؼ من ا؛ ألفّ  الصَّ

(ٖ). 

ت و ػػد حػػاف و ػػت الصػػبل  وار،فػػاع يػػة وعػػدـ موػػاال  الشػػاعر والمغريػػاف نػػا رمػػز فو ينا
ا فشػػيف عػػف ّمػػ ع –ال  يفػػة وػػيف يػػدا  –ويػػوف الشػػاعر يريػػد فف يوعػػد نفهػػ   فاألذاف صػػوت

 .(ٗ)مغامرا،  العاطفية

موا ؼ ال،عاظـ ح،ى ع ى   فػا  ونػي  لى  فما األويات األ ر  فالفرزدؽ يعاد،  يشير
ا وػذلؾ وعػز  وي ،ػ  و ػذا ـ مدح  ل ـ ع ػى ف ػر  وقوي ،ػ ف مشػفوعوؿ  و يونؼ فف يقدّ  ففمية

  لنهو  فف و  نا يشير  لػى موػدف الوراثػةف والوراثػة  نػا معنويػة ا في نفه  حوّ الحانا يغذّ 
ووػػػذلؾ يط ػػػر اإلنهػػػاف نفهػػػ  مػػػف دنػػػس الػػػذنوا  فو ػػػي  دمػػػة ويػػػت ار الحػػػراـ و،طييوػػػ 

 )ع(شػػرؼ مػػف   يػػؿ ار النوػػي  وػػرا يـ فػػالفرزدؽ  نػػا يف ػػر وونػػ  ف ػػذ  ػػذا ال .والمعاصػػي
غ اش،راي  مف ال  يفة و دمة ويػت ار الحػراـ.  ػاؿ و و  نا يومئ  لى )م ر( ح،ى يهوّ ف

                                                 
 ٓٛٔ، ٗ، وسائؿ الشيعة: ج ٕٛٙ،  ٖالكافي: ج  (ٔ)

 ٖٗٙ-ٖٖٙالديواف: (ٕ)
 ٖٓٔالنساس: (ٖ)

 ينظر: ترجمة كتاب األ اني لمفرزدؽ. (ٗ)



CC 

 

َوَطيّْْر َبْيِتي ِلمطَّاِئِفيَف َواْلَقاِئِميَف َوالرُّكَِّع السُُّجودِ :،عالى في  طاوة إلورا يـ
(ٔ). 

 الطويؿ((مدح يزيد وف عود الم ؾ )الصبل  ( في  ول  فيلفظة ويورد الشاعر 

 قػػػػد رددت صػػػػبلتو فكػػػػـ مػػػػف مصػػػػؿ  

 

 راّصػػػ كػػػاف فػػػي الػػػروـ نُ قػػػد لػػػو بعػػػدما  

 يديػػػػو بمصػػػػػموب عمػػػػى ساعديػػػػػيما       

 

 (ٕ)راى حنيفػػػػا وكبػػػػػّ ف صػػػػبح قػػػػد صػػػػػمّ  

 الػػـ ي مػػؿ الشػػعرا  اإلشػػاد  وح ػػود الهػػ طاف و،عظيم ػػا و،ف يم ػػا ف وػػؿ نػػر  ذلػػؾ حػػز  
مدحيػػةف يمػػا فعػػؿ الفػػرزدؽ فػػي الوي،ػػيف الم،قػػدميف ف ػػو ي،حػػدث عػػف مػػف فحػػزا  القصػػيد  ال

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

فػػي الويػػت الثػػاني يشػػير  لػػى األهػػر  الػػذيف يػػانوا يصػػ وف وصػػبل  النصػػار  في ػػعوف 
 ،مثاؿ الهيد المهي  ع ى هواعد ـ .

فيقػػوؿ فػػي  فمعنا ػػا ال غػػواف و ػػي الرحمػػة مػػف ار ،عػػالىويهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ الصػػبل  و
 )الطويؿ(مدح مرواف واون  عود الم ؾ والد الوليد:

 إذا مػػػػػا كػػػػػاف يػػػػػوـ عظيمػػػػػة         اوكانػػػػػ

 

 حموليف لؤلثقػاؿ فػي األمػر ذي البػزؿ 
 فصػػػػػمى عمػػػػػى قبرييمػػػػػا ا ، إنمػػػػػا     

 

 (ٖ)خبلئقػػػو منيػػػا عمػػػى سػػػنة الرسػػػؿ 
 

 
ع ى عويد   ي الرحمة و ـ وال،عطؼ ع ػي ـف و ػذ  الرحمػة ال  فالصبل  مف ار ،عالى

ع ػى  وؿ ع ى مف يانت هير،  هير  رهػؿ ار و بلئقػ  مهػ،مد  مػن ـ فياف ،نزؿ ع ى فاّ 
ال هير  وني فمية معروفة لد  الم، قي  .حد زعـ الفرزدؽ وا 

ديوانػ  فػي الهػحود  فقػد ورد لفػظ فع ى معنى الصبل  ف ر  ،دؿّ  اوفورد الفرزدؽ فلفاظ
ف ووػذلؾ اي،هػا فو داللػة ع ي ػا  صبل اليريـ ورد  شار  له،عمؿ في القرآف ف ولين  حيف ا

بّْْحُو َوَأْدَبػػػاَر تعاااالى: ػػػاؿ ار  فداللػػػ   رآنيػػػة حديػػػد  لػػػـ ،ع ػػػد مػػػف  وػػػؿ ِؿ َفَسػػػ ْف المَّْيػػػ َوِمػػػ
السُُّجودِ 

(ٗ)  . 

 )الوافر(يقوؿ الفرزدؽ في ويت  و في معرض  حا  األزدييف: 
                                                 

 ٕٙالحج: (ٔ)
 ٕٕٙالديواف: (ٕ)
 ٖٖٔـ.ف: (ٖ)

 ٓٗؽ:سورة  (ٗ)



DD 

 

   تسػػػػػػػػػػػػجد ازد بصػػػػػػػػػػػػر  ومػػػػػػػػػػػػا

 

 (ٔ)ولكػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػجدوف بكػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػار 

الهػػػحود ال ييػػػوف  ال ر ولمػػػا فمػػػر ارف فػػػي  ػػػذا الويػػػت ينيػػػر الفػػػرزدؽ ع ػػػى  ذلػػػؾ ففّ  
ا ِفػػي :الهػػاحديف لغيػػر ار يعوػػد  النػػارف فالهػػحود ال ييػػوف  ال لػػ  هػػوحان  ُجُد َمػػ َوِلمَّػػِو َيْسػػ

السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ 
(ٕ). 

 معانػػا منػػ  فػػي  د مػػف اإلهػػبلـعر يو ػػ  ذرو   حائػػ  فػػي  ػػذا الويػػت  ذ ي ػػرج األز فالشػػا
 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 :

 ر()الواف

 تفػػػػػػػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػػػػػػالببلس عميػػػػػػػػػػػػػػػؾ رّب     

 

 (ٖ)ا نػػػػػػػػػػػػػاداه مختشػػػػػػػػػػػػػع أجابػػػػػػػػػػػػػاإذ 

 

 

وحيم،  في ا ،ق ي  حاوة  ففحيمة الوارا ،ق ي وإنزاؿ الوبل  واالم،حاف ع ى عويد 
 الدعو  لو صدرت مف   ا ه يـ  اشف.

وههو وهو ) شأشهد  أن ل اله  (ل هللاذ وههمة المهح التوحيه  الته   ،ومن أجزاء الصالة األخرى التشهد 

هُ  لَ (ِلَهَ  (ِله ُههوَ الولل:. وا  شريك ة الخالق سبحان  عن ا ّ تنزّ  ُ أَنه َشِدَ  هللاه
ووه  ور  لظها التشهد  .   (ٗ)

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

 ده        ، إال فػػػػي تشػػػػيّ قػػػػطّ  مػػػػا قػػػػاؿ :ال

 

ـُ    (٘)لػػػػػػوال التشػػػػػػيد كانػػػػػػت السه نػػػػػػػع
 
 

  ال يػػرد ّنػػ فـ اإلمػػاـ وهػػ ائ  و و ػػذ  الػػػ )ال( ال،ػػي يقصػػد ا الفػػرزدؽ يشػػير و ػػا  لػػى يػػر 
  .هائبل  ط

 :المسجد

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

                                                 
 ٖٔٙالديواف: (ٔ)
 ٜٗؿ:النح (ٕ)
 ٖٗالديواف: (ٖ)
 ٛٔآؿ عمراف: (ٗ)

         ٕٗٓ،ٕج الديواف: (٘)



EE 

 

نػَد  .  اؿ ،عالى:(ٔ)فاي،ها وذلؾ دالل،  القرآنية ـْ ع  وَ ي  وْا و ح ػ ط  َوَف  يم ػ   ْؿ َفَمَر َروِّػي و اْلق ْهػ
د  َواْدع و    ـْ َ،ع ود وَف  ي ؿِّ َمْهح  يَف َل   الدِّيَف َيَما َوَدَفي  (ٕ) م ْ   ص 

. 

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

 ر ا  المسػػػػػػػاجد وانتيػػػػػػى      بػػػػػػو عّمػػػػػػ 

 

(ٖ)النػاس شػيطاف النفػاؽ ف قصػرا عف 
 

 
 

مهػ،فيدا مػف  فقيض المعنى الم،قدـ و و  ػدـ مهػاحد ار وػدؿ ،عمير ػانورد الفرزدؽ وف
 (ليامؿفقاؿ و و هحيف:)االيريـ  ،نافي مواد  القرآف فوهو  صفات   فقرض ال حا 

 أبمػػػػػػػػل أميػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤمنيف رسػػػػػػػػالة       

 

 ؿ ىػػػػػػػداؾ ا ، نزعػػػػػػػؾ خالػػػػػػػدافعّجػػػػػػػ  

 ة        فييػػػػػا الصػػػػػميب ألّمػػػػػ بيعػػػػػة  بنػػػػػى 

 

 (ٗ)مػف بغػض الصػبلة المسػاجدا ـَ وىػدّ  

ا ونػ  يػوغض الصػبل  ال،ػي ،قػرّ وويعة النصار  ،وشيعا لصػور،    الفرزدؽ م حو  فد ؿ 
 ر ووذلؾ ي يد ،نصّ  فحقدا من المه ميف فري ة اـ و دـ المياف الذا ،قاـ في    فقالعود لروّ 

 .ل نصار والشاعر  صد والويعة  نا مياف  اص 

 الصوـ: –ب 

و ػو ال  فوفمػر و ػا وفيػد ا ف،زييػة ل ػنفس اليػريـ و و مف العوادات ال،ي شرع ا القػرآف
والصػياـ : فصػ   اإلمهػاؾ واليػؼ عػف الفعػؿ. و ػد يػو،ي الصػياـ  .ف مية عف الصبل  قؿّ ي

 .(٘)ومعنى القياـف فصاـ الن ار  ذا اع،دؿ

ة مف ال يط األويض  لى ؼ والنيّ مي ّ  و  مهاؾ الففما الصوـ في االصطبلح الشرعي 
(ٙ)ال ػػػيط األهػػػود عػػػف ،نػػػاوؿ الطعػػػاـ والشػػػراا وقير ػػػا مػػػف المفطػػػرات

فالصػػػياـ ومعنػػػا   .
وحددت  ذ  العوػاد  وشػ ر واحػد مػف الهػنة  فالشرعي لـ ييف معروفا في العصر الحا  ي

                                                 
 ٔٗينظر: أثر القرآف في األدب العربي: (ٔ)

 ٜٕاالعراؼ : (ٕ)
 ٖٕٔالديواف: (ٖ)
 ٙ٘ٔ:الديواف (ٗ)
 (صوـ)لساف العرب: مادةينظر: (٘)
 ٖٜٕالقرآف: المفردات في  ريبينظر: (ٙ)



FF 

 

ـُ َكَما ُكِتَب َعَمى َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكِتَب َعَميْ تعالى:.  اؿ  (ٔ) و ش ر رم اف َيا ـْ الصّْ ُك
ـْ َتتَُّقوفَ  ـْ َلَعمَُّك َعَمى الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك

(ٕ). 

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

 وكػػـ نػػذرت مػػػف صػػوـ شػػير وحجػػػة       

 

 (ٖ)ف أتاىػػػػػػا يزيػػػػػػدىانسػػػػػػاس تمػػػػػػيـ ا 
 
 

حػػػػػػا  ذيػػػػػػر  فػػػػػػي القػػػػػػرآف اليػػػػػػريـ لقولػػػػػػ  فػػػػػػي الويػػػػػػت الم،قػػػػػػدـ ورد لفػػػػػػظ النػػػػػػذر الػػػػػػذا 
ُيوُفػػوَف ِبالنَّػْذرِ تعاالى:

ْوًماتعاالى:ف و ولػػ  (ٗ) ِإنّْػػي َنػػَذْرُت ِلمػرَّْحَمِف َصػػ
ف والصػوـ  نػػا (٘)

و ذا داللة ع ى ،ميػف الشػاعر مػف اال ،وػاس  .ف اه،وفى شروط  واحا؛ ألن  صوـ نذر 
لمعنػى القرآنػي لي يػد ل فػة نهػا   ػذ  ػذا اففالشػاعر  .و، مين  شعر ،عالى مف ي،اا ار 
مػف  اليػريـ مػا حػا  فػي القػرآف وحهػا فةنذرت صػوـ شػ ر وححػ ومف  نا ف،ميـ  لى يزيد

 ار ،عالى ع ى وفؽ النص القرآني المذيور آنفا.ا في  مف رقّ نذر الصوـف ف و م  

 )الطويؿ(:ف في  ول  وفورد الفرزدؽ لفظ الصياـ مق،رنا وعوادات ف ر 

ذ  يقػػػػؿ، أنػػػػا كػػػػافر      نػػػػتـ مػػػػف لػػػػـأ وا 

 

 تػػػػػػػػرد ، نيػػػػػػػػارا، عثػػػػػػػػرة ال يقاليػػػػػػػػا 

 وفػػػػػػارؽ أـ الػػػػػػرأس منػػػػػػو بجػػػػػػربة           

 

 سػػػػػػػػريع لبػػػػػػػػيف المنكبػػػػػػػػيف زياليػػػػػػػػا 

ف كػػػػاف قػػػػد صػػػػمّ    ى ثمػػػػانيف حجػػػػة        وا 

 

   (ٙ)وصػػاـ وأىػػد  البػػدف بيجػػا خبلليػػا 

 ػػا وحهػػا ذيػر الفػػرزدؽ  نػا الصػػبل  والصػياـ والحػػج وال ػػداف و ػي فلفػػاظ  رآنيػ  فورد 
 فػػػي  ولػػػ  ف مي، ػػػا فػػػي وي،ػػػ  الم،قػػػدـف فمػػػا الو ػػػدف فقػػػد ورد ذير ػػػا فػػػي ي،ػػػاا ار عػػػز وحػػػؿ

ـْ ِمْف َشَعاِئرِ تعالى: هللا   َواْلُبْدَف َجَعْمَناَىا َلُك
(ٚ). 

 : الزكاة والجزية -ج  

                                                 
 ٕٕينظر: التطور الداللي بيف لغة الشعر ولغة القرآف: (ٔ)

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

 بحبسو ثـ أخرجو بعد ذلؾ.
 ٚاإلنساف: (ٗ)
 ٕٙمريـ: (٘)
 ٖٓٔ،  ٕجالديواف: (ٙ)
 )البدف ىو اليدي في الحج(ٖٙالحج: (ٚ)



GG 

 

قير ف والزيا : زيػا  المػاؿ   ذا فد  زيا،ة ماؿ فزيىف يزييف ،زيية(:)الزيا  مف الفعؿ
(ٔ)عروفةف و ي ما ف رح،ػ  مػف مػاؿ ل،ط ػر  وػ الم

َدَقًة  تعاالى: ػاؿ  . ـْ َصػ َواِلِي ْف َأْمػ ْذ ِمػ ُخػ
ـْ ِبَيا ـْ َوُتَزكّْيِي ُتَطيُّْرُى

(ٕ). 

وذلػؾ وػإ راج اإلنهػاف مػف حػؽ ار ،عػالى  لػى  ففرض ع ى الماؿ زيػا  اليريـ فالقرآف
بَلَة َوآُتواتعالى: اؿ  ف(ٖ)الفقرا  َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعيفَ  َوَأِقيُموا الصَّ الزَّ

(ٗ)  . 

. (٘)وحزية الذمي من ف و ي ما ي  ذ مف ف ؿ الذمة .وحزا فحمع ا حز    أما الجزية:
. و ي  ريوة ،حز  عف حماية المه ميف ل ـ فالحزية وذلؾ مصط    رآني حديد (٘)الذمة

ـْ َحتَّػى ُيْعُطػوا اْلجِ حديد نا،ج عف ظروؼ الدعو  اإلهبلميةف  اؿ ،عالى: ْف َيػٍد َوُىػ ْزَيػَة َعػ
َصاِ ُروفَ 

(ٙ). 

 )الطويؿ( ائبل:( في  حائ  الطرماح ا  والحزية)الزي:اه،عمؿ الفرزدؽ مصط حي و د

 ي زكاتػػػػػػو     إال مػػػػػف يػػػػػؤدّ  فمػػػػػـ يبػػػػػؽَ 

 

 (ٚ)إلينػػػػػا ومعػػػػػػط جزيػػػػػة حػػػػػيف حمػػػػػت 
 
 

فػي معػرض  حائػ  لقوي ػة الطرمػاح )طيػئ( .  ذ  اه،ثمر الشاعر  ػذيف المصػط حيف 
ذ  القوي ة ، دا الزيا  لقوم ف وؿ وفنيى مف ذلؾ فن ـ يدفعوف الحزيةف ويػون ـ مػف حعؿ  

 و ذا وا   في  ول  ا ،ي: .ف ؿ الذمة وليهوا ومه ميف

 ولػػػػػػػػػوال حػػػػػػػػػذار أف تقتػػػػػػػػػؿ طيػػػػػػػػػ       

 

 لمػػػػػػػػا سػػػػػػػػجدت   يومػػػػػػػػا وصػػػػػػػػّمت 

 نصػػػػػػػار  وأنبػػػػػػػاط يػػػػػػػؤدوف جزيػػػػػػػة           

 

 (ٛ)جمػػػػزا إذا ىػػػػي أىمػػػػتسػػػػراعا بيػػػػا  
 

 ـالذمػػػة بػػػدفعيفجعميػػػـ مػػػف أىػػػؿ  حالطرمػػػاد الفػػػرزدؽ استصػػػغار شػػػ ف قبيمػػػة أرا 
نمػا إلسػياـ  الجزية،ر ـ اف الزكاة والجزية في اإلسبلـ ليست إشعارا باإلذالؿ لآلخريف وا 

                                                 
 (زكى)ينظر: لساف العرب: مادة (ٔ)
 ٖٓٔالتوبة: (ٕ)
 ٕٕٔينظر: المفردات في  ريب القرآف:  (ٖ)
 ٖٗالبقرة: (ٗ)
 (جز )ينظر: لساف العرب: مادة (٘)

 ٜٕالتوبة: (ٙ)

 ٕٖٔ الديواف: (ٚ)
  ٖٔٔ :الديواف (ٛ)
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 أبناس المجتمع جميعا.

 

 

 الجياد :  –د 

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

 . (ٔ)فطاؽ مف شي 

ل ػػي وػػيف العوػػد وروػػ  يػػر ص فيػػ  المهػػ ـ نفهػػ  ومالػػ  ويػػؿ مػػا   ّف الح ػػاد  ػػو عقػػد 
 ،عالى و الفوز ور ا ار وحزا  ذلؾ األحر العظيـف  فيه،طاع الح اد و  في هويؿ الحؽ

ة   تعالى:ف  ػاؿ والفوز والحنة نَّ ال هُم بِأ نَّ ل هُمُ الج  أ ْمو  هُْم و  ى ِمن  اْلُمْؤِمنٌِن  أ نفُس  ر  إِنَّ ّللّا  اْشت 

اْلقُاْرآنِ  اإلِنِجٌاِل و  اِة و  قّااً فِاً التَّاْور  ِه ح  ٌْا ل  داً ع  ْعا لُاون  و  ْقت  ٌُ لُاون  و  ْقتُ  ٌ بٌِِل ّللّاِ ف  اتِلُون  فًِ س  ق  ٌُ 

ْن  م  ِظٌمُ و  ْوُز اْلع  لِك  ُهو  اْلف  ذ  ْعتُم بِِه و   ٌ ا ِعُكمُ الَِّذي ب  ٌْ ب  ْبِشُرواْ بِ اْست  ْهِدِ  ِمن  ّللّاِ ف  أ ْوف ى بِع 
(ٕ). 


(ٕ). 

فالح ػاد ينوػػف مػف  ػػو  العقيػػد  واإليمػاف الراهػػخ والموػاد  الحقػػة ال،ػػي حػا  و ػػا الرهػػوؿ 
و ػػو  فز وحػػؿ وفػػوزا وحن،ػػ ف فػػالم مف يهػػ،ميت فػػي الق،ػػاؿ ط وػػا لر ػػا ار عػػ)ص(محمػػد 

 .ا مف حناف ونعيـ  الديه، يف وحيا،  ما داـ ي،ع ؽ وومؿ فق ى مف الدنيا وما في 

 فومن ـ الفرزدؽ ف،غ غ ت في فذ اف الشعرا و ت صور الح اد في الشعر العروي ،ح ّ و 
 )الوهيط(فيقوؿ مادحا عود الم ؾ وف مرواف: فالشعرية مف وـ الح اد فويا، ف فنحد  ي مّ 

 جاىػػػػػػػػػد لعػػػػػػػػػداة ا  ، محتسػػػػػػػػػب         م

 

 (ٖ)جيػػػػػادىـ بجػػػػػراب،  يػػػػػر تػػػػػذبيب 
 
 

عػبل وال،قػو   الشاعر فف يهو  ع ػى ال  يفػة  ػروا مػف ال،مهػؾ والػديفد يير   ي مػة  وا 
فحعؿ الح اد وهي ،   لػى ذلػؾف وليػف ينوغػي المبلحظػة  ار ،عالى ونشر الديف اإلهبلميف

الػذا  الظ ػـثػائريف ع ػى المف  فقصيد ف فقد ييونو عود الم ؾ في ال  ـد ممف يحا دوال،ويّ 
                                                 

 (جيد)لساف العرب:مادة ينظر: (ٔ)
 ٔٔٔالتوبة: (ٕ)
 ٚٔٔ الديواف: (ٖ)
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مػػف ال  يفػػة فػػي األحػػواؿ  ليػػف الفػػرزدؽ حعػػؿ الحػػؽّ  .ف ف ػػـ ع ػػى حػػؽ فػػي ثػػور، ـلحق ػػـ 
 .لما عرؼ مف وطش  ي  اف وروما يانت قاية الشاعر الزلفى عند ال  يفة فمنا مف شر 

 )الطويؿ(ويقوؿ في معرض مدح  الححاج:

 مػػػػا        ليػػػػـ سػػػػيؼ الجيػػػػاد، ف نّ  فجػػػػردْ 

 

 (ٔ)نصػػرت بتفػػويض إلػػى ذي الفواجػػؿ 
 (ٔ)الفواجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 
 

فننا وليف الدعو   د مف وممفس.  ففي الويت الهاوؽ دعو  الح اد واه،ن اض ال مـ 
نع ـ فف هياهة الححاج معروف  والوطش وااله،وداد واله طة ح،ػى فف الفػرزدؽ فػي فويػات 

مػيبل لقػوؿ الفػرزدؽ فػي ف ر  مف الديواف  حا  ووصؼ ظ مػ  ل نػاسف وليننػا ن مػ  فثػرا ح
فمػػف فويػػؿ فمػػر   لػػى ار ويض  لػػى ذا الفوا ػػؿ (الشػػطر الثػػاني مػػف الويػػت ) نصػػرت و،فػػ

ـْ المَُّو َفبَل َ اِلبِإْف َينْ و ذا يذيرنا وا ية ،عالى: فيفا  ار فمر  ـْ  ُصْرُك َلُك
(ٕ). 

 الحج :  –ىػ 

 . (ٖ):  صد  ف وحج  لينا فبلف فا  دـ و القصدف وحح  يحح  ححا  

والحج مف العوادات فو مع،قدات العرا ال،ي ،رحف فصول ا  لى النوي  وػرا يـ  . ليػف 
و ا اإلهػبلـ مػف اإل ػافات الحا  يػة فو ا وف ػافوا  لي ػا يثيػراف و ػد شػذّ العرا الوثنييف حرّ 

 .(ٗ)وحع  ا ،وحيدية

 وفصػػوحت داللػػة الحػػج وعػػد اإلهػػبلـ  ػػي  صػػد ال،وحػػ   لػػى ويػػت ار الحػػراـ فػػي ميػػة
ع ػػػى المهػػػ ـ المهػػػ،طيف ماديػػػا ووػػػدنيا مػػػر  فػػػي فري ػػػة الميرمػػػة فػػػي فيػػػاـ محػػػدد ف والحػػػج 

 (٘)العمػػػرف ول ػػػذا ا ، فػػػت داللػػػة مصػػػط   الحػػػج فػػػي اإلهػػػبلـ عنػػػ  فػػػي العصػػػر الحػػػا  ي
. ونحػػد فػػي ي،ػػاا ار ،عػػالى هػػور  يام ػػة واهػػـ الحػػج يقػػوؿ  ال ػػ،بلؼ الغايػػات والمقاصػػد

ْف ُكػػؿّْ َفػػج  َوَأذّْْف ِفػػي النَّػػاِس  تعااالى: اِمٍر َيػػْ ِتيَف ِمػػ ااًل َوَعَمػػى ُكػػؿّْ َجػػ ِبػػاْلَحجّْ َيػػْ ُتوَؾ ِرَجػػ
َعِميؽٍ 

(ٙ). 
                                                 

  ٖٛٔ ـ.ف: (ٔ)
 ٓٙٔآؿ عمراف: (ٕ)
 لساف العرب: مادة )حج(.ينظر: (ٖ)
 ٕٔٔينظر: رسالة التوحيد في الشعر العربي: (ٗ)
 ٖٕٔ – ٖٕٓينظر:التطور الداللي بيف لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآف الكريـ: (٘)
 .ٕٚالحج: (ٙ)



JJ 

 

 )الطويؿ(مر  في مثؿ  ول : قيرورد الفرزدؽ لفظة الحج في ديوان  وف

 سػػػ لت حجػػػيج المسػػػمميف فمػػػـ أجػػػد       

 

  (1)تلمػػػػػف حػػػػػج حّمػػػػػ  ذبيحػػػػػة طػػػػػائيّ  

 
 

ف مػػػف  ف لػػيمعف فػػػي  حػػا   صػػوم ف  ذ ف ػػاؼ الشػػاعر لفػػظ الححػػػيج  لػػى المهػػ مي
الػفرزدؽ ف رح ـ مف ليف  و  ال  فدر  والذوائ  ال،ي ، يؿف فيهوؿ عف ال دا  ـ الححيج

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

عػد هػماع   يس وف شيوة الهػ ميف و م اطوا لفظ الححيج عواس وف مرداسلقد ذير ال
 :الشاعر يقوؿ فير،حز عند عقد ح ؼ الف وؿ 

 سػػػػاقي الحجػػػػيج وىػػػػذا ياسػػػػر فمػػػػج       

 

(ٕ)والمجػػػػد يػػػػورث أخماسػػػػا وأسداسػػػػا 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنفاظ انقرآَيح يف شعر انفرزدق: ـ2
                                                 

   ٕٖٔ الديواف: (ٔ)
 ٙٚ – ٘ٚسممي:ديواف العباس بف مرداس ال (ٕ)



KK 

 

 أ ػ ألفاظ التيذيب النفسي:

. يقػوؿ (ٔ) ػي لفظػة مػو وذ  مػف الفعػؿ ح ػؿف والح ػؿ معنػا  نقػيض الع ػـ الجاىمية: ػ
الراقػػػا : الح ػػػؿ ع ػػػى ثبلثػػػة ف ػػػراف األوؿ :   ػػػو الػػػنفس مػػػف الع ػػػـ ف الثػػػاني: اع،قػػػاد 

 .(ٕ)الشي  و بلؼ ما  و ع ي ف الثالث: فعؿ الشي  و بلؼ ما حق  فف يفعؿ

فمػػػا فػػػي االصػػػطبلح فقػػػد اصػػػط   الم ر ػػػوف ع ػػػى فف لفػػػظ الحا  يػػػة  ػػػد ييػػػوف اهػػػما 
نػػت ع ي ػػا األمػػة  وػؿ اإلهػػبلـ مػػف الح ػػؿ وػػار ل حػاؿف ومعنا ػػا الصػػفات المرذولػػة ال،ػي يا

ـَ اْلَجاِىِميَّػػػػػِة  تعاااااالى:واليوػػػػػر.  ػػػػػاؿ  اواألنهػػػػػاورهػػػػػ   وشػػػػػرائف الػػػػػديف والمفػػػػػا ر   َأَفُحْكػػػػػ
َيْبُغوفَ 

(ٖ). 

 ف  حريراف فقد فورد  ذ  ال فظة في  حائونحد الفرزدؽ ين ؿ مف مفردات القرآف اليريـ
 )اليامؿ(يقوؿ:

 رىػػػػا      فػػػػي حومػػػػة  مػػػػرت أبػػػػاؾ بحو 

 

 (ٗ)فػػػػػػػي الجاىميػػػػػػػة كػػػػػػػاف واإلسػػػػػػػبلـ 
 
 

فإشار  الشاعر  نا  شار  زمنية ووصؼ الحا  ية زمنػا هػوؽ محػي  اإلهػبلـف وفراد فف 
 وـ  ا ر  وم  وق و، ـ ع ى وـ حرير هوا  حال ـ في الحا  ية ووعد اإلهبلـ ثـ يذير  ومف

 حرير.

 الغيبة: ػ

 ذا و ف في  و ػو فف يػ،ي ـ   ػؼ  نهػاف  مف االق،ياا واق،اا الرحؿ صاحو  اق،ياواف
ف ياف في مه،ور وهو ف فو وما يغم  لو همع  و   .(٘)ف ياف صد ا ف و قيوةإف فا 

عوػد  وػيف يػداالفرزدؽ لفظ الغيوة  احيا عمػرو وػف عفػرا  ال ػوي الػذا  حػا  ويذير 

                                                 
 (جيؿ)لساف العرب:مادةينظر: (ٔ)
 ٓٓٔالمفردات: (ٕ)

 ٓ٘المائدة: (ٖ)
 ٖٜٕ،  ٕج الديواف: (ٗ)
 لساف العرب: مادة  يبينظر:  (٘)



LL 

 

(ٔ)ار وف مه ـ الوا  ي
 )الطويؿ( ائبل:، 

 امػػػػػرًأ يغتػػػػػابني لػػػػػـ أطػػػػػ  لػػػػػو        فػػػػػ فّ 

 

 (ٕ)حريمػػػػػا، وال تنيػػػػػاه عنػػػػػي أقاربػػػػػو 
 
 

العػػدا   لمػػف ييػػف  ورقػػـ اهػػ،عماؿ الفػػرزدؽ الفعػػؿ يغ،ػػاا الػػذا ورد فػػي القػػرآف اليػػريـ ف 
ف ال ،ن ا  ف ارو  عن  حزا   ووؿ ،وعد  و فلـ يدفف وال،ي  ي فحهف والوغض ل شاعرف لين 

ـْ َبْعًجاَواَل َيْغَتْب بَ  تعالى: ول   و د  ورد الفعؿ يغ،اا فيفلفع   ْعُجُك
(ٖ). 

 الفسوؽ: ػ

فهػؽ   ذ و العصػياف وال،ػرؾ ألمػر ار عػز وحػؿ والميػؿ عػف الحػاد  يمػا فعػؿ  و ػيس 
 .(ٗ)والفهوؽ  و ال روج عف الديف و د ييوف ومعنى فحر فعف فمر رو 

 ػػ(:)و ذ  الي مػة لػـ ٕٕٖوالفهؽ لفظة  هبلمية ورد ذير ا في القرآف يقوؿ الػرازا )ت
 نمػػا ،ي مػػت وػػ  العػػرا وعػػد نػػزوؿ  ف  مػػف فشػػعار الحا  يػػة وال فحػػاديث ـيهػػمع ا فػػي شػػي

 .(٘)القرآف(

هػ ـ فوال ثػـ  ػرج وعػد ذلػؾ عػف اإلهػبلـ وفحيامػ ف و ػو قيػر اليػافر ففالفاهؽ  و مػف 
ـْ  تعاالى:وػدليؿ  ولػ   الذا لـ يه ـ فوػداف والفاهػؽ فيثػر شػو ا والمنػافؽف ِإفَّ اْلُمَنػاِفِقيَف ُىػ

اْلَفاِسُقوفَ 
(ٙ). 

ن ا شعر  يقوؿ فػي  حائػ  نعػيـ وػف ا ،وس الفرزدؽ  ذ  ال فظة مف القرآف اليريـ و مّ 
 )الطويؿ(صفواف:

 مػػػػف يبمػػػػل الخنزيػػػػر عنػػػػي رسالػػػػػػة        

 

 نعػػػيـ بػػػف صػػػفواف، خميػػػع بنػػػي سػػػعد 
  
 

                                                 
راوية الفرزدؽ وقد كػاف ىجػاه جريػر لروايتػو  –أتى الفرزدؽ عبد ا  بف مسمـ الباىمي وعنده عمرو بف عفراس  (ٔ)

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

 .ٖٕ٘، ص  ٘ة األدب: جخزان
  ٘ٗ الديواف: (ٕ)
 ٕٔالحجرات: (ٖ)

 (فسؽ)لساف العرب:مادةينظر:  (ٗ)
 ٜٛٔالزينة: (٘)

 ٚٙالتوبة: (ٙ)



MM 

 

 فمػػػػػا أنػػػػػت بالقػػػػػاري فترجػػػػػى قراتػػػػػو        

 

 (ٔ)بالفاسػػؽ الجمػػد لػػـ تقػػرَ  أنػػت إذوال  

وفو ػػ  ذلػػؾ فف مػػف ال ييػػـر  فنػػا  لػػى ،ميػػف  صػػ ة اليػػـر مػػف نفهػػ يشػػير الشػػاعر   
رشػػادا،  القرآنيػػة  ػػيف   فّ أل ؛ييػػوف فاهػػقاف فا يونػػ   ػػرج مػػف الػػديف ولػػـ ي،وػػف ،عاليمػػ  وا 

 .هبلـ ييور  ص ة اليـر ويحث ع ي ااإل

  (الطويؿ):الشاعر ووردت  ذ  ال فظة في ا وصيغة الحمف وومعنا ا القرآني يقوؿ

 اؽ حػػػػػيف لقيػػػػػتيـ        ّسػػػػػ لقػػػػػد عمػػػػػـ الف

 

 (ٕ)نيػػػػػػالبػػػػػػرود اليمااحػػػػػػواؾ  يزيػػػػػػد و 
 
 

  اللغو: ػ 

ال غػػو وال غػػا:  ػػو الهػػقط وممػػا ال يع،ػػد وػػ  مػػف اليػػبلـ وقيػػر  مػػا ال يحصػػؿ منػػ  ع ػػى 
 .(ٖ)فائد  وال نففف وال غو وال غا وال غوا ما ياف مف اليبلـ قير مقصود ع ي 

الفعػػؿ الػػذا ال فائػػد  فيػػ ف ول ػػذا يقػػاؿ و ػػاؿ الطورهػػي فػػي ،فهير :)وفصػػؿ ال غػػو  ػػو 
 .(ٗ)ل ي مة ال،ي ال ،فيد لغو(

يمافف فا ما ال عقػد ف ومن  ال غو في األفيما ال يع،د و  مف اليبلـ ال غو  ذف يه،عمؿ
 وذلؾ ما يحرا وصبل ل يبلـ و را مف العاد  . فع ي 

،يوػػػػة وػػػػف   فيقػػػػوؿ فػػػػي  ،ػػػػؿ فو ػػػػد ا ،ػػػػوس الفػػػػرزدؽ  ػػػػذا ال فػػػػظ مػػػػف ي،ػػػػاا ار اليػػػػريـ
 )الطويؿ(:مه ـ

 م خػػػػػػػػػوذ بمغػػػػػػػػػو تقولػػػػػػػػو           بولسػػػػػػػػت 

 

  (٘)د عاقػػػػػػدات العػػػػػػزائـإذا لػػػػػػـ تعّمػػػػػػ  
 
 

 

ْف  تعااالى: ػػذا الويػػت يحػػايي ،مامػػا  ولػػ   ـْ َوَلِكػػ اِنُك ـْ المَّػػُو ِبػػالمَّْغِو ِفػػي َأْيَمػػ ُذُك اَل ُيَؤاِخػػ
ـْ اأَلْيَمافَ  ـْ ِبَما َعقَّْدُت ُيَؤاِخُذُك

(ٙ). 

                                                 
      ٖٛٔ الديواف: (ٔ)
 ٕٖٓـ.ف: (ٕ)
 (لغا)لساف العرب:مادةينظر:  (ٖ)
 ٖٔ، ٙمجمع البياف:ج (ٗ)
 ٖٕ٘الديواف: (٘)

 ٜٛالمائدة: (ٙ)



NN 

 

 

 :عقائد اإلسبلـألفاظ  –ب 

فيانت منارا ،ه،دؿ وفيئ ا يؿ ص( (فنزؿ ار ،عالى شريع،  الهمحة ع ى النوي محمد 
و ػي ليػؿ العػالميف مػف األولػيف  فالشرائف الهماوية؛ ألن ػا ميم ػة وم،ممػ  ل شػرائف األ ػر 

َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميفَ  تعالى: اؿ  فوا  ريف
(ٔ). 

 فيػرا ف،ػرفع ـ لػدرحات ال،يامػؿ وػبل   الحميفالشريعة و،عاليم ا الرحيمة ،ه،قطا ف ذ  
َراَه ِفػػػي الػػػدّْيفِ  تعاااالى: ػػػاؿ  اَل ِإْكػػػ

فالعقيػػػد  فػػػي اإلهػػػبلـ يقصػػػد و ػػػا الصػػػفات  ف ذ. (ٕ)
فنػػػزؿ ع ػػػى رهػػػ   مػػػف ي،ػػػا وومػػػا  فدليػػػؿ اإليمػػػاف الوثيػػػؽ ووحػػػود ار واألعمػػػاؿ ال،ػػػي ،عػػػدّ 

ديف الحنيؼف فالعقيد  و ذا المف وـ اصػطبلح دينػي حديػد؛ ألنػ  لػـ ،حمؿ ،عاليـ ال هماوية
 .(ٖ)يه،عمؿ في الحا  ية و ذا المعنى

فػراد  والعووديػة مػف  وع ى  ذا ييوف اإليماف و  ،عالى مػف لػواـز العقيػد  اإلهػبلميةف وا 
ـ والفرزدؽ رويا  ذ  الشريعة ومػف الم،ػوثريف ووفيػار القػرآف اليػري .لواـز اإليماف الصحي 

 -: ي وموادئ  القيمة وفلفاظ العقيد  شغ ت حيزا مف ديوان ف ومف ، ؾ األلفاظ

 اإلسبلـ: ػ

. فاإلهبلـ  و (ٗ)ف و يؿ اإليماف والق ا واإلهبلـ وال هاف ّف معنى اإلهبلـ  و االنقياد
المهػ ـ يهػ ـ فمػر  وينقػاد  فّ أل ؛همي اإلهػبلـو . )ص(ر و  النوي محمد  و الديف الذا وشّ 

يه،ه ـ لحيم  ،عالىف وؿ  ّف اإلهبلـ  و اهـ لحميف الشرائف ال،ي فنزلت ع ػى  لى رو ف و 
ـُ  ولػ  ،عػالى: فػيويظ ر ذلػؾ   (٘)رهؿ ار  وؿ  ا،ـ الرهؿ بَل َد المَّػِو اإِلْسػ ِإفَّ الػدّْيَف ِعْنػ

ـُ بَ  ـْ اْلِعْم ـْ َوَما اْخَتَمَؼ الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْف َبْعِد َما َجاَسُى ْغًيا َبْيَنُي
(ٙ). 

 )الوا ر(يقوؿ الفرزدؽ في مدح عود الم ؾ وف مرواف: ومف  نا
                                                 

 ٓٚٔاألنبياس:  (ٔ)
 ٕٙ٘البقرة: (ٕ)

 .ٛٛينظر: التطور الداللي: (ٖ)
 (سمـ)لساف العرب: مادةينظر:  (ٗ)

 ٛ٘ٔمحات اإلسبلمية:المصطينظر:  (٘)

 .ٜٔآؿ عمراف: (ٙ)



OO 

 

 وا        مػػػػػػػػػرواف سػػػػػػػػػمّ  إذا القػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػو

 

 لػػػػػػػػػػػػػػديف ا  اسػػػػػػػػػػػػػػيافا  جػػػػػػػػػػػػػػابا 
 
 

 اإلسػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػنيـ       تمنػػػػػػػػعُ  صػػػػػػػػوارـَ 

 

 رابػػػػػػػػػػػاأبمػػػػػػػػػػػف  ؿ وقعيػػػػػػػػػػػفّ يوّكػػػػػػػػػػػ   
 
 

 اػػف يحسنوف بيا الجرابػومسك   اػيػديػة ممحػمكػقوا بػبيف ل
 اػػػابػػذب اال أنػػكػوراس م  ميػد يصػف احػف مػـ يتركػفم

 إلػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػبلـ أو القػػػػػػػػى ذميمػػػػػػػػا       

 

 (ٔ)بػػػػػػػػو ركػػػػػػػػف المنيػػػػػػػػة والحسػػػػػػػػابا 
 
 

رت ل دمػػة ديػػف اإلهػػبلـ الػػذا  ػػو ديػػف ار هػػيوؼ ونػػي مػػرواف هػػ ّ  فّ  يقػػوؿ الفػػرزدؽ 
د عف اإلهبلـ و ذ  ،عالىف و د اه،عار الفرزدؽ الغ ا ل هيوؼف هيوؼ وني مرواف ل ذو 

الذيف يثيػروف القبل ػؿ ف،حمػي وػذلؾ اإلهػبلـ  الهيوؼ  اطعة ويون ا مه ر  وؿ موي ة ليؿّ 
. فمػػا الويػػت األ يػػر ف ػػي دعػػو  مػػف الشػػاعر  لػػى و ػػذا ع ػػى حػػد زعػػـ الشػػاعر مػػف شػػر ـ

هػػييوف حهػػاو ـ وعػػد مػػو، ـ عهػػيرا ال يطػػاؽ؛  الّ فاإلهػػبلـ وعػػد فف شػػذو، ـ ، ػػؾ الهػػيوؼ و 
 ي،مهيوا وعرو  اإلهبلـف  ال مف ،اا ورحف  لى  يمة اإلهبلـ.ألن ـ لـ 

 )الطويؿ(وفي ويت آ ر يقوؿ الشاعر م منا المعنى نفه : 

 ـ إلػػػػى اإلسػػػػبلـ والعػػػػدؿ عنػػػػدناىّمػػػػ 

 

 (ٕ)رض العػراؽ خباليػاأفقد مػات عػف  

 (ٕ)خباليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 لػػى اإلهػػبلـ وعػػد مػػوت الححػػاجف ويػػوف حيػػا  الححػػاج فوعػػدت  النػػاس فالشػػاعر يػػدعو
هبلـف  ذ ال عدؿ في ػا؛ فالعػدؿ واإلهػبلـ عػادا مػف حديػد وعػد مو،ػ  ومحػي  الناس عف اإل

ال  يفة ه يماف وف عود الم ؾ.ثـ اه،عمؿ الشاعر لفظة اإلهػبلـ فػي مػدح آؿ المع ػى مػف 
 )الطويؿ(ف اؿ:(ٖ)حدود المنذر وف الحارود

 ة يبتنونيػػػػػػػػػػػػاى قّبػػػػػػػػػػػػ آلؿ المعّمػػػػػػػػػػػػ 

 

 عوىػػػػػػػػػػػا بعرعػػػػػػػػػػػرِ ب يػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػراـ رفّ  

 نتى تجػػػػػػػػمّ إذا سػػػػػػػػمكوىا بػػػػػػػػالمعمّ  

 

 ربيعػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػرا خػػػػػػػػػائفيف ومعتػػػػػػػػػري 

 سػػػػبقتـ إلػػػػى اإلسػػػػبلـ حػػػػيف ىػػػػداكـ 

 

 (ٗ)بصػػػػرمُ  بػػػػو ا  إذ ييػػػػدي لػػػػو كػػػػؿّ  

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

 . ٖٔ الديواف: (ٔ)
 ، لساف العرب مادة )خبؿ(، الخباؿ:الفسادٗٓٔ، ٕج  :الديواف  (ٕ)
المنذر بف الجارود العبدي مف بني عبد القيس: احد  الشجعاف  االشراؼ خرج مع ابػف االشػعث عمػى الحجػاج  (ٖ)

 ٘٘، ٕاألعبلـ، ج ة دير الحجاج .ينظر:وشيد وقعالحجاج وعبد الممؾ بف مرواف في العراؽ،وحجر وقائعو، 

 ، المعتري: القوي الشديد ٖٖٙ الديواف: (ٗ)



PP 

 

 ػػذ   الف ػػي ة ع ػػى حػػدود المنػػذر لمػػا ل ػػـ مػػف  هػػو وع ػػ ـ ع ػػى وعػػضف والشػػاعر  نػػا ي
 نة الرفيعة وع و المقاـ يما فواَف الفرزدؽ ذلؾ في فويا، .الميا

الفػػػػػػرزدؽ مػػػػػػف  ولػػػػػػ    اا ،وهػػػػػػال،ػػػػػػي والهػػػػػػوؽ  لػػػػػػى اإلهػػػػػػبلـ مػػػػػػف المعػػػػػػاني القرآنيػػػػػػة 
َي تعالى: اٍف َرِجػ ـْ ِبِ ْحَسػ اِر َوالَّػِذيَف اتََّبُعػوُى نَصػ اِجِريَف َواأَل ُلوَف ِمْف اْلُمَيػ السَّاِبُقوَف اأَلوَّ ََ
َْ  المَّوُ  ـْ ا َأَبػًدا َذِلػَؾ  َعْنُي ْنَياُر َخاِلػِديَف ِفيَيػ ـْ َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَيا اأَل َوَرُجوا َعْنُو َوَأَعدَّ َلُي

ـُ  اْلَفْوُز اْلَعِظي
(ٔ). 

ف قيػػػر  مػػػف النػػػاس فدمػػػ  حػػػراـ ويرام،ػػػ  مػػػز  ع ػػػى الفػػػرد صػػػفة ،مّيػػػ  يهػػػو  ّف اإلهػػػبلـ 
ة المهػ ـ فػي و د وردت لفظػ .افمحفوظة وهمي المه ـ؛ ألن  فه ـ فمر  رف فياف ل  ما ي

 )الطويؿ(مف ذلؾ  ول  في  صيد   حا و ا  و يس يقوؿ:  ديواف الشاعر قير مر .

 شػػػتـ الػػػدىر مسػػػمماأعمػػػى قسػػػـ ال 

 

 سػػػػػػوس كػػػػػػبلـ وال خارجػػػػػػا مػػػػػػف فػػػػػػيَّ  

 نػػػػػي والشػػػػػعر أصػػػػػبح بينػػػػػػػناالػػػػػـ ترّ  

 

 (ٕ)دروس مػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػبلـ ذات حػػػػػػػػواـ 

وفعرا ػػ ـ؛ ألّف اإلهػػبلـ مػػن  الحصػػانة ليػػؿ    الفػػرزدؽ لهػػان  عػػف شػػ،ـ المهػػ ميفينػػزّ  
 مه ـ ،ححو  عف القوؿ الوذا  والواطؿ ليهمو وذلؾ عف يؿ اعوحاج وميؿ.

 اإللحاد: ػ 

و ػػػػي مػػػػف األلفػػػػاظ ال،ػػػػي ا ، فػػػػت دالل، ػػػػا فػػػػي العصػػػػر اإلهػػػػبلمي عنػػػػ  فػػػػي العصػػػػر 
 .فقد ياف معنا ا الميؿ مط قا والم ،حد الم حو؛ ألف البلحئ يميؿ  لي  فالحا  ي

مها د لة اإللحاد في اإلسالم فتعٌي الويل وا ًحورا  عوي  ر ول ال واإل واإل وواى
(ٖ)

، 

نَا اؿ ،عالى: إِنَّ الَِّذيَه يُلِْحُذوَن فِي آيَاتِنَا الَ يَْخفَْوَن َعلَيْ
(ٗ)

. 

فػػي  صػػيد  مػػدح و ػػا عوػػد ف ػػاؿ اهػػ،عمؿ الشػػاعر لفظػػة اإللحػػاد ومػػدلول ا القرآني و ػػد
 فر()الواالم ؾ وف مرواف:

 واإذا القػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرواف سػػػػػػػػػمّ 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػديف ا  أسػػػػػػػػػػػػػػيافا  جػػػػػػػػػػػػػػابا 

                                                  
 ٓٓٔالتوبة: (ٔ)
 ، الحواـ: ىو الميؿ واالعوجاج ٕٙٔ   ،ٕجالديواف: (ٕ)
 ينظر: الصحاح: مادة )لحد( (ٖ)
 .ٓٗفصمت:  (ٗ)



QQ 

 

 صػػػػػػػػواـر تمنػػػػػػػػع اإلسػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػنيـ

 

 ابػػػػػػػػػػػابمػػػػػػػػػػػف أر  ؿ وقعيػػػػػػػػػػػفّ يوّكػػػػػػػػػػػ  

 لقػػػػػػػػػػوا بمكػػػػػػػػػػة ممحػػػػػػػػػػدييا بيػػػػػػػػػػفّ  

 

 (ٔ)ومسػػػػػكف يحسػػػػػنوف بيػػػػػا الجػػػػػرابا 

ح ت عػف ميػة الم حػديفف وفػي ػ هيوؼ الديف  –يقوؿ الفرزدؽ  ّف هيوؼ وني مرواف  
 ار وف الزوير في مية ويدمغ  واإللحاد؛ ألن   ا،ؿ وني مرواف.  ذا  شار   لى  ،اؿ عود

 اإليماف:ػ 

و ػػد وردت فػػي ي،ػػاا ار ،عػػالىف  (ٕ)و ػػي مػػف األلفػػاظ ال،ػػي ، ػػص العقيػػد  اإلهػػبلمية
واإليماف  د اليفرف وومعنى ال،صديؽ واإلذعافف  د ال،يذيا. يقوؿ األصف اني: فصػؿ 

. ويقػػوؿ المػػ مف لمػػف آمػػف وػػار (ٖ)وزواؿ ال ػػوؼ اإليمػػاف مػػف األمػػف و ػػو طمونينػػة الػػنفس
ف وصدؽ لما فوحى ار  لي ـف وال ييوف الم مف  )ص(ورهول  منذ آدـ ح،ى الرهوؿ ال ا،ـ

َف :يما يقوؿ ،عالى فػي هػور  الوقػر  فم منا  ذا آمف ووعض ما فوحى ار ويفر ووعض آَمػ
ِمِو اَل الرَُّسوُؿ ِبَما ُأنِزَؿ ِإَلْيِو ِمْف َربّْػِو َوالْ  ِئَكِتػِو َوُكُتِبػِو َوُرُسػ َف ِبالمَّػِو َوَمبَل ُمْؤِمُنػوَف ُكػؿّّ آَمػ

يرُ  َؾ اْلَمِصػ َلْيػ ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْف ُرُسِمِو َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُ ْفَراَنَؾ َربََّنػا َواِ  ُنَفرّْ
 ف وي،ػوج(ٗ)

 شعر  راثيا:)الطويؿ( الفرزدؽ ذلؾ في

 مصػػػيبةمؤمنػػػا مػػػف  وكػػػائف أصػػػابت

 

 (٘)، ومنػػػػو ثوابيػػػػاعمػػػػى ا  عقباىػػػػا 

ى  يماف الشاعر في ،ه يـ فمر  ر ،عالى وعد وفػا  ولديػ ف ويرحػو مػف ذلػؾ حهػف ي،ح ّ  
يَبٌة  :و د اه،وحى  ذ  الفير  مف ا ية اليريمة .العا وة والثواا ـْ ُمِصػ اَبْتُي الَّػِذيَف ِإَذا َأَصػ

نَّا ِإَلْيوِ  َراِجُعوفَ  َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 
(ٙ)

. 

ويعػػػة  رحمف وػػػف األشػػػعث وعػػػد فف   ػػػفوفػػػي مػػػورد آ ػػػر يقػػػوؿ الفػػػرزدؽ  احيػػػا عوػػػد الػػػ
 )الوهيط(ال  يفة وعام   ع ى العراؽ الححاج وف يوهؼ الثقفي:

                                                 
مكة لمحاربػة عبػد ا  بػف الزبيػر ثػـ اإلشػارة  ، في البيت إشارة إلى إرساؿ عبد الممؾ الحجاج إلىٖٔالديواف:  (ٔ)

 اإلشارة إلى المعركة التي كانت في مسكف عمى نير الدجيؿ بيف عبد الممؾ ومصعب بف الزبير.
 .(أمف)ينظر: لساف العرب: مادة  (ٕ)
 ٕ٘، ٕٗالمفردات في  ريب القرآف: ينظر: (ٖ)

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

 .ٔٛالديواف: (٘)
 ٙ٘ٔالبقرة: (ٙ)



RR 

 

 وا كػػػػػػػّؿ فاحشػػػػػػػةمنػػػػػػػافقيف اسػػػػػػػتحمّ 

 

 كػػػػانوا عمػػػػى  يػػػػر تقػػػػو  ا  أعوانػػػػا 

 مػػػػػؤمف فػػػػػييـ فينػػػػػذرىـ فألػػػػػـ يُكػػػػػ  

 

 (ٔ)اناعػػػػػػػذاب قػػػػػػػوـ أتػػػػػػػوا   عصػػػػػػػي 

فػػي األويػػات الم،قدمػػة ينيػػر الفػػرزدؽ صػػفة اإليمػػاف عػػف  ػػ ال  ويوػػدل ـ وصػػفة النفػػاؽف  
ووصػػف ـ  و ػروح ـ ع ػػى هػػ طاف الدولػػة األمويػةف ولػػـ يي،ػػؼ    ػ ال  يهػػ،حقوف العػػذاا فّ ا  و 

نمػا فوعػد ـ عػف اإلهػبلـ  ذ لػـ ييػف فػي ـ مػ مف واحػد  والنفػاؽف واهػ،حبلل ـ يػؿّ  فاحشػةف وا 
  ينصح ـ.

 )الطويؿ(في مدح ه يماف وف عود الم ؾ: الشاعر ويقوؿ

           د ٍ مقّيػػػػػ  إلػػػػػى المػػػػػؤمف الفكػػػػػاؾ كػػػػػؿّ 

 

 (ٕ) ػػاـر يػػداه وممقػػي الثقػػؿ عػػف كػػؿّ  
 
 

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

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

وفي ويت آ ر وردت  ذ  ال فظة وصػيغة الحمػف عنػد الفػرزدؽ فػي  صػيد  ي حػو في ػا 
  (الطويؿ): ائبل عود الرحمف اليندا

 ي مػػػػػف أمامػػػػػو          يبػػػػػادرؾ الخيػػػػػؿ التػػػػػ

 

(ٖ)ليشػػػػػػفي منػػػػػػؾ المػػػػػػؤمنيف ويثػػػػػػ را 
 

فػػػي الويػػػت الم،قػػػدـ اثوػػػت الفػػػرزدؽ صػػػفة اإليمػػػاف ل حػػػيش الػػػذا ح ػػػز لنصػػػر  الػػػديف  
َوَيْشِؼ ُصُدوَر َقْوـٍ ُمْؤِمِنيفَ  تعالى:اإلهبلميف ويون  اه،ح ر  ول  

(ٗ)
. 

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

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

                                                 
 .  ٜٕ٘،  ٕجالديواف: (ٔ)
    ٖٕٙ،  ٕج: الديواف (ٕ)
 ٕ٘ٔالديواف: (ٖ)

 ٙٔالتوبة: (ٗ)
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 .(ٔ)عف ذلؾ

ـٌ َعِظػػيـٌ  تعااالى:و ػػد ورد لفػػظ الشػػرؾ فػػي  ولػػ   َيػػاُبَنيَّ اَل ُتْشػػِرْؾ ِبالمَّػػِو ِإفَّ الشّْػػْرَؾ َلُظْمػػ
(ٕ)

. 
ة وقولػػ ::) ّف اإلشػػراؾف  ػػو فف ي، ػػذ قيػػر ار شػػرييا ر ويفهػػر صػػاحا الميػػزاف معنػػى  ػػذ  ال فظػػ

(ٖ)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،ػػ   فيقػػوؿ مادحػػا الحنيػػد وػػف
. و ػػػد فهػػػو  ع يػػػ  مػػػف صػػػفات المػػػ منيف و ػػػي صػػػفة (ٗ)عوػػػد الػػػرحمف المػػػرا

 )الطويؿ(:الشاعر  ا ر وليس ل،عصا ما فو قير  يقوؿالغ

 ومػػػػػػػػا  جػػػػػػػػبت   أيػػػػػػػػدي قبيمػػػػػػػػة         

 

(٘)عمػػػى مشػػػػرؾ إال الجنيػػػد حسػػػػاميا 
 

 
 

ونصػر   فػي الػدفاع عػف الحػؽ الشاعر ممدوح  والحهاـ الذا يػذود وػ  عػف الحػؽّ شّو  
 في ا. يانت ر فمرقوا   ذافي دين ف واف صفة الغ ا مذمومة  ال ،عالى ار 

 ػاؿ فػي  ،ػؿ  ع ػى المػواال  لغيػر ارف ويورد الفػرزدؽ  ػذ  ال فظػة وصػيغة الحمػف ل،ػدؿّ 
 )الطويؿ( ،يوة وف مه ـ الوا  يف ومادحا في القصيد  نفه ا ه يماف وف عود الم ؾ:

 س لئيمػػػػػػةو ؾ قػػػػػػيس فػػػػػػي رؤ تحػػػػػػرّ 

 

 لئػػػػػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػػػػػالـ وآذانػػػػػػػػػػػػػا،أنوفا 

 ولمػػػػػػػا رأينػػػػػػػا المشػػػػػػػركيف يقػػػػػػػودىـ          

 

 (ٙ)بػػػػة زحفػػػػا فػػػػي جمػػػػوع الزمػػػػاـزقتي 

حعؿ الشاعر  ،يوة ومف مع  مف الحماعػات مػف المشػرييفف وفػي  ػوؿ الشػاعر)زحفا(  
  شار  ل عدد الذا ف   ـ  ،يوة فحع  ـ مشرييف مث  .

 ر:دَ القَ ػ 

والقػػدر  فر االهػػـف والقػػدر المصػػدرو يػػؿ :القػػدَ  الَقػػَدر يالقػػدرفوحمع ما حميعػػا ف ػػدارف
                                                 

 ينظر:لساف العرب مادة )شرؾ(. (ٔ)

 ٖٔلقماف:  (ٕ)
 ٕٔٗ، ٙالميزاف: ج (ٖ)
عاف االجػػػواد الجنيػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػرو بػػػف الحػػػارث المػػػري الدمشػػػقي،امير خراسػػػاف، واحػػػد الشػػػج (ٗ)

(، فثبػػػت فػػػي الواليػػػة إلػػػى أف مػػػات فػػػي خراسػػػاف، وفيػػػات ٔٔٔالممػػػدوحيف، واله ىشػػػاـ  بػػػف عبػػػد الممػػػؾ )سػػػنة
 ٓٗٔ ، ٕينظر: األعبلـ،ج  ٚٔٔ،ٔاألعياف:ج

  ٕٕٓ،   ٕجالديواف: (٘)
  ٕٓٗ،  ٕجالديواف: (ٙ)
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ذا وافػؽ الشػي   يقػا فالق ا  الموفؽ ت :حػا    ػدر .   ػ الشػي َ  ؿ : ػدر اإللػ  يػذا ،قػديراف وا 
و و ما يقدر  ار عز وحؿ  مف الق ا  ويحيـ وػ  مػف  فوالقدر والقدر  و الحيـ والق ا 

(ٔ)األمور
. 

ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفػي َلْيَمػِة اْلَقػْدرِ  تعالى:يقولػ   
ُر المَّػِو تعاالى:ففو  ولػ  (ٕ) اَف َأْمػ َقػَدًرا َوَكػ

َمْقُدوًرا
(ٖ) . 

 )الطويؿ(:من اول فرزدؽ فويات يذير في ا لفظة القدر 

 ولػػو كنػػػت خائفػػػاابػػػف أحػػػذار وكنػػت 

 

 حػػذراألكنػػت مػػف العصػػماس فػػي الطػػود  

 ولكػػػػػػػػف أتػػػػػػػػوني أمنػػػػػػػػا ال أخػػػػػػػػافيـ 

 

 (ٗ)رانيػػػػارا، وكػػػػاف ا  مػػػػا شػػػػاس  قػػػػدّ  

مف ع ػى حالػ  ولػو ال يػوصفة الحذر  ي قير صفة الحػوفف فالحوػاف  فراد الفرزدؽ ففّ  
ار و ػدر  وحيػـ  ف فما اإلنهاف الحذر ف و ع ى الػرقـ مػف حػذر  راض  ياف في طود مشيد 

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

ويقػػػػػوؿ فػػػػػي  صػػػػػيد  حػػػػػيف و غػػػػػ  مػػػػػوت عوػػػػػد العزيػػػػػز وػػػػػف مػػػػػرواف وػػػػػف الحيػػػػػـ والػػػػػي 
 )الوهيط(مصر:

 ألرامػػػػػػػؿ واأليتػػػػػػػاـ قػػػػػػػد يئسػػػػػػػواإّف ا

 

 وطػػػػػالبي العػػػػػرؼ إذ القػػػػػاىـ الخبػػػػػرُ  

 إّف ابػػػف ليمػػػى بػػػ رض النيػػػؿ أدركػػػو 

 

 (٘)القػػػػدر وىػػػػـ سػػػػراع إلػػػػى معروفػػػػو 

 وس األرامػؿ واألي،ػاـ فشػار  لػى يػ ذ صػور  القػدر مػف طػرؼ  فػيف  نػا الشاعر ع يبش  
 . ويانوا هراعا  لى معروف مف نيؿ ف ؿ المرثيف وعد فف فدري  القدر

 القيامة: ػ

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

                                                 
 ينظر:لساف العرب مادة )قدر( (ٔ)

 ٔ: القدر (ٕ)
 ٖٛاألحزاب: (ٖ)

 ٕٕٔالديواف: (ٗ)

 ٖٖٔ:ـ.ف (٘)



UU 

 

 ػػد اي،هػػوت  ػػذ  ال فظػػة مػػدلوال  اصػػا فػػي القػػرآف اليػػريـ؛ و  .(ٔ)ع ػػى و وع ػػا دفعػػة واحػػد 
ف  ػػػاؿ (ٕ)ألن ػػػا فط قػػػت ع ػػػى اليػػػوـ الػػػذا يقػػػؼ فيػػػ   ػػػػ ؽ ار وػػػيف يديػػػ  ل حػػػزا  والحهػػػاا

ـَ اْلِقَياَمةِ  :،عالى ـْ َيْو نََّما ُتَوفَّْوَف ُأُجوَرُك ُكؿُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 
(ٖ). 

فالقيامة يوـ  يفا  األحور ع ى األعماؿف و و يوـ الحزا  ل وشر ع ى ما  دمت فيدي ـ 
هور  واهػـ القيامػة وصػفت مػا هيحصػؿ ذلػؾ اليػوـف ،عالى نزؿ ار ف د و في الحيا  الدنياف 

وووهما  م ، فة مف ذلؾ:)الحا ةف اليريـ د ذير ار هوحان  مصط   القيامة في القرآف و 
 .(ٗ)الصا ةفالقارعةف يوـ الديفف يوـ الحهااف المعاد(

حػيف ولػي عمػر  فقػاؿو د اه،عمؿ الفػرزدؽ مصػط   القيامػة ومعنػا  القرآنػي فػي شػعر  
(٘)وف  وير  الفزازا

 (اليامؿ);

 طياشػػػػػػػرادنػػػػػػػت أ قػػػػػػػد إّف القيامػػػػػػػة

 

 (ٙ)ة عػػػػػػف فػػػػػػزازة تنػػػػػػزعحتػػػػػػى أمّيػػػػػػ  

شػراط الهػاعة وال ، فػي نغمػة فوالية عمر وف  ويػر  ع ػى العػراؽ مػف  الشاعر ففّ ير   
 ني  و )القيامة( لغاية ،،صؿ و حا  الوالي.آااله، فاؼ والواليف فحا  الفرزدؽ و فظ  ر 

ة و ػػد ما،ػػا فػػي حمعػػ فويقػػوؿ راثيػػا محمػػد وػػف يوهػػؼ ومحمػػد وػػف الححػػاج وػػف يوهػػؼ
 (الطويؿ)واحد : 

 رسػػػػػػػػمت وقائمػػػػػػػػة ليػػػػػػػػت القيامػػػػػػػػة أ

 

 البريػػػػد المقزعػػػػا واولػػػػـ يجػػػػرِ ا عمينػػػػ 

 بلبمختػػػػػػػػوـ عمييػػػػػػػػا مػػػػػػػػؤجّ  لينػػػػػػػػاإ 

 

 (ٚ)،عػػاش فػػي النػػاس اجػػدعاليبمغناىا 
 
 

 فّ ألع يػػ  فػػي الػػدنيا ح يػػؿ ال طػػا؛  ى اإلنهػػاف ح ػػوؿ القيامػػة وػػدؿ فف يحػػؿّ  ػػد ي،مّنػػ 
في الموت  ذا قاية مػا فوليف  .ت ع ى الفراؽفحو، اف ف،ف ؿ المو  النفس ال ،ح،مؿ فراؽ

                                                 
 ٜٔٙالمفردات في  ريب القرآف:ينظر:   (ٔ)
  ٖٚينظر: أثر القرآف في األدب العربي:  (ٕ)

 ٘ٛٔآؿ عمراف: (ٖ)
 ٖٖٙ- ٕٖٙينظر: التطور الداللي بيف لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآف الكريـ:  (ٗ)

ي عيػد عمػر بػف عبػد العزيػز ويزيػد بػف عمر بف ىبيرة الفزازي أمير مف الدىاة الشجعاف تولى عػدة إمػارات  فػ (٘)
عبد الممؾ مدحو الفرزدؽ وىو في السجف  ف ثنى عميو،وسار إلى الشػاـ وطمػب األمػاف مػف ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ 

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

 ٖٓٗالديواف: (ٙ)

 ٖٔٗـ.ف:  (ٚ)
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 ،ط و  النفسس ف ا،مة األمر ،،ع ؽ ومقدم، ا فييؼ ما يانت ،يوف.

و و ممػا ذيػر فػي القػرآف  و د فورد الفرزدؽ اهما آ ر ليوـ القيامة  و) يوـ الحهاا(
ِذيَف ِإفَّ الَّػػ تعااالى:حهػػا عم ػػ ف  ػػاؿ  فالنػػاس يحاهػػووف فيثػػاووف فو يعػػا ووف يػػؿّ  فاليػػريـ

ـْ َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوـَ اْلِحَسابِ  َيِجمُّوَف َعْف َسِبيِؿ المَِّو َلُي
(ٔ)

في مدح الشاعر فيقوؿ . 
 (الوافر)مدح مرواف:

 يحػػػػػػػد يصػػػػػػػمّ أفمػػػػػػػـ يتػػػػػػػركف مػػػػػػػف 

 

 نابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأب إال وراس مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذّ  

 إلػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػبلـ أو القػػػػػػػػى ذميمػػػػػػػػا 

 

 (7)بيػػػػػػػػا ركػػػػػػػػف المنيػػػػػػػػة والحسػػػػػػػػابا 

ف ػي لػـ ،،ػرؾ اليػػذاويف  في مػرواف وون ػا ق ػاا فػي ط ػا الحػؽّ الشػاعر فهػياؼ ونػيصػؼ  
ال ياف يـو مني،  وحهاو   مذموما.  ومف   ف ـ  ال فرحع، ـ لحاد  الصوااف وا 

 النفاؽ:  ػ

ويػذير صػاحا ال هػاف  نمػا  ف و الد وؿ في اإلهبلـ مف وح  وال روج مف وح  آ ر
 فيقاؿ  د نفؽ و  ونافؽف في النافقا فد ول   و وافؽ منافقا؛ ألن  نافؽ ياليرووع همي المن

ولػػ  ححػػر آ ػػر اهػػم  القاصػػعا ف فػػإذا ط ػػا  صػػف ف ػػرج مػػف القصػػعا ف ف ػػو يػػد ؿ فػػي 
و يػذا يفعػػؿ المنػػافؽ فػي اإلهػػبلـ يػػد ؿ فيػ  ثػػـ ي ػػرج منػ  مػػف قيػػر  .النافقػا ف فو العيػػس
 .(ٖ)الوح  الذا د ؿ في 

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

.ومصػػػط   النفػػػاؽ ورد فػػػي ديػػػواف الفػػػرزدؽ ومعنػػػا  (ٗ)ي، نهػػػوف ل يفػػػارف لعػػػدـ ثقػػػ، ـ وػػػار
 )الطويؿ(القرآني في  ول  ي حو عود الرحمف وف معدا يرا اليندا:

 أىػػػػػػؿ النفػػػػػػاؽ سػػػػػػبلحيـرأ  فممػػػػػػا 

 

 وسػػػػػػػػػيماىـ كػػػػػػػػػانوا نعامػػػػػػػػػا منفػػػػػػػػػرا 

 

                                                 
 ٕٙص:سورة  (ٔ)
 ٖٔالديواف:  (ٕ)
 ف العرب: مادة)نفؽ(السنظر:ي  (ٖ)
 ٘ٗينظر: الصاحبي: (ٗ)



WW 

 

 صػػػفيح الينػػػد فػػػوؽ رؤوسػػػيـ كػػػ فّ 

 

 (ٔ)مصػػػػػػابيح ليػػػػػػؿ ال يبػػػػػػاليف مغفػػػػػػرا 

ف حاؿ المنافقيف الذيف لػـ يهػ،قر اإليمػا شّو ف فالشاعر في الوي،يف صور،اف ،شوي ي،اف 
فو ػـ حػيف يشػ،د والنعػاـ المنفػر لحوػن ـ و، ػاذل ـف و ػذا د في   ػوو ـ ف ػـ يثو،ػوا فػي الحػرا

فو  ـ الهيوؼ ي،زلزلوف فمػا ييػوف فمػام ـ  ال الفػرارف و،حػد ـ  وػؿ  ،،ؤلألوطيس الحرا و 
ال،ي ف ف  ال  يالحيوانات ذلؾ فصحاا ي مة ورا ة ويعطوف دروها في الحرا ال مثيؿ ل ا

 ال ،حد ما ،دافف و  عف نفه ا هو  ال را مف العدو. 

 )الطويؿ(عمير:يقوؿ الفرزدؽ في  حا  عود ار وف و 

 تمنيػػػػػت عبػػػػػد ا ، أصػػػػػحاب نجػػػػػدة

 

 ا لقيػػػػػػت القػػػػػػوـ وليػػػػػػت سػػػػػػابقافمّمػػػػػػ  

 مػػػػف جػػػػيش أميػػػػر عممتػػػػو ومػػػػا فػػػػرّ  

 

 (ٕ)فيػػػػػدعى طػػػػػواؿ الػػػػػدىر إال منافقػػػػػا 
 
 

 ّف  مر  الحػيش ،هػ،دعي الحنيػة والثوػات مػف القائػد ليػزرع فػي   ػوا الحنػد الطمونينػة 
 .قيػر ذلػؾ لػى ف معػري، ـ معريػة حػؽ  يػو و النصػر ح ػيف ـ  وفّ ومف  بلؿ ف وال  وففعال  

 فليف الفرزدؽ فػي وي،ػ   ػذا ينعػت م حػو  )فميػر الحيش(والنفػاؽ؛ ألنػ  ان ػـز و،ػرؾ حيشػ 
 فما  و  ال منافؽف وهي حق  الذؿ والعار ما وقي الد ر. وو ذا  الفت ف وال  ففعال ف

 )الطويؿ(ويقوؿ الفرزدؽ مادحا الححاج في فويات ل :

 منػػػػػػػػافؽ أيإذا حػػػػػػػػارب الحجػػػػػػػػاج 

 

 (ٖ)مػػػػػا ىػػػػػز يقطػػػػػعُ عػػػػػبله بسػػػػػيؼ كمّ  

ال ،،ناهػػا مػػف   وداللػػةحعػػؿ الشػػاعر الححػػاج  نػػا محاروػػا ل منػػافقيف وهػػيؼ  ػػاطفف   
الشػػػاعر حعػػػؿ الححػػػاج ميزانػػػا لمعرفػػػة المنػػػافقيف فمػػػف حاروػػػ  يػػػاف  معنا ػػػا الحقيقػػػي؛ ألفّ 

 منافقاف و ذا فمر قير مولوؼ في هير  الححاج.

 : مف ألفاظ أصوؿ الديف -ج 

 اإلمامة واإلماـ:  -

                                                 
 ٕ٘ٔالديواف: (ٔ)
كاف عبد ا  بف الزبير قد كتب إلى ابنو حمػزة، وىػو بالبصػرة يػ مره أف يوجػو عبػد ا  بػف عميػر الميثػي لقتػاؿ  (ٕ)

، وكاف ابف عمير رأس المحتسبة في الفتنػة، فمػـ يػزؿ قاعػدا فػي م نزلػو ال يركػب النجدية بالبحريف، فوجيو فانيـز
 .ٖٔ، ٕاستحياًس مف ىزيمتو، ينظر:ىامش الديواف:ج

 ٜٕٗالديواف: (ٖ)
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ـّ و   وـ يانوا ئاإلماـ  و يؿ مف ف   ـ   ـ فـالصراط المه،قيع ى ، القوـ  يانوا  اليفف وف
،مػاـ  و  ماـ فم، ف وع ي ـ االئ)ص(و يؿ معنا ا نوي ـ وشرع ـف والرهوؿ محمد  .،قدم ـ

)ع(ف ف ؿ وي،   )ص(وهن،  ال،ي م ى ع ي ا ومف وعد الرهوؿ محمد
(ٔ). 

ـَ َربُُّو مف ذلؾ  ول  ،عالى: فاإلماـ في ي،اا ار عد  مراتورد لفظ  ْذ اْبَتَمى ِإْبَراِىي َواِ 
ِدي  يَِّتػػي َقػػاَؿ اَل َيَنػػاُؿ َعْيػػ ْف ُذرّْ ا َقػػاَؿ َوِمػػ اٍت َفػػَ َتمَُّيفَّ َقػػاَؿ ِإنّْػػي َجاِعُمػػَؾ ِلمنَّػػاِس ِإَماًمػػ ِبَكِمَمػػ

الظَّاِلِميفَ 
(ٕ). 

 عوػػد شػػعر  مػػف ذلػػؾ  ولػػ  فػػي مػػدح هػػ يماف وػػف اهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ لفظػػة اإلمامػػة فػػي 
 الم ؾ:)الوافر(

 ألسػػػػػت ابػػػػػف األئمػػػػػة مػػػػػف قػػػػػريش

 

 وحسػػػػػػػػبؾ فػػػػػػػػارس الغبػػػػػػػػراس خػػػػػػػػاال 

 إمػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػنيـ  لمنػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػييـ 

 

 (ٖ) أقمػػػػػت الميػػػػػؿ، فاعتػػػػػدؿ اعتػػػػػداال 

الحػػػديث  ػػػد وّظػػػؼ معنػػػى الشػػػاعر  نػػػا  لػػػى  بلفػػػة هػػػ يماف وػػػف عوػػػد الم ػػػؾف و يشػػػير  
(الشريؼ )األئمة مف  ريش

 .موالغة من  والمدح في وني فمية فحعؿ اإلمامة  ف(ٗ)

 )الطويؿ(وفي ويت آ ر ورد لفظ )اإلمامة( في مدح ه يماف في ا:

الػذي اىتػد     اإلماـاالقصى وبالمسجد

 اىتػػػػػػػػػػػػػػػػد     اىتػػػػػػػػػػػػػػػػد  اىتػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

 (٘)بػػػو مػػػف قمػػػوب الممتػػػريف جػػػبلليا 

يف   ػوا الشػايّ  يمدح الشاعر ه يماف وف عود الم ؾ  ويصف  واإلماـ الػذا وػ  ا ،ػدت 
ؽ مامػػػػ   ويطّوػػػػ  نػػػػي؛ ألّف اإلمامػػػػة ،عنػػػػي فف ي،ػػػػاوف المػػػػ ،ـ آوالمر،ػػػػاويفف و ػػػػذا المعنػػػػى  ر 

 .حهاد طواعية ذ يانت ال،وعية ل ق وا  وؿ األف و  و د حا  الويت ومعنى  ،عاليم .

 الخبلفة والخميفة: -

ألصػػؿف ال  يفػة مػػف ي  ػؼ قيػػر ف ويقػوـ مقامػػ ف ويهػد مهػػد ف والحمػف  بلئػػؼ ع ػى ا 

                                                 
 لساف العرب مادة )أمـ( :ينظر  (ٔ)
 ٕٗٔالبقرة:  (ٕ)
      ٙٙ، ٕجالديواف: (ٖ)
 ٖٗٗ-ٖٖٗ، ٛالكميني:ج (ٗ)

    ٔٓٔ،  ٕجالديواف: (٘)
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 .(ٔ)ويقاؿ األئمة   فا  ار في فر   فو  فا  حمف   يؼف وال بلفة  ي اإلمار 

.  ػػػػػػاؿ (ٕ)فو يمػػػػػػا يقػػػػػػوؿ الراقا:)ال بلفػػػػػػة فػػػػػػي لغػػػػػػة العػػػػػػراف النياوػػػػػػة عػػػػػػف الغيػػػػػػر(
َياَداُووُد ِإنَّا َجَعْمَناَؾ َخِميَفًة ِفي اأَلْرضِ ،عالى:

(ٖ). 

ت وعد محي  اإلهبلـ وال،ي ل ا فثر فػي  ّف  ذ  ال فظة مف األلفاظ الحديد  ال،ي ظ ر 
و ػػد وردت  ػػذ  ال فظػػة فػػي ديػػواف الفػػرزدؽ  ف،نظػػيـ الحيػػا  الهياهػػية واالح،ماعيػػة والدينيػػة

  (الطويؿ)مف ذلؾ  ول  في مدح الوليد وف يزيد وف عود الم ؾ: فيثيرا

 ىو المصطفى بعد الصفييف لميد    

 

 (ٗ)وفي العػيص مػف أىػؿ الخبلفػة والقػرب 

 (ٗ)والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 

 

  ا ،يػػر ل  بلفػػةف فاصػػطفا  ال  يفػػة  نػػا ييػػاد ييػػوف ّنػػ وودح الوليػػد مػػل  الفػػرزدؽ ويوػػا
 و ذا ال ييوف  ال مف ار ،عالى. فألن  مصطفى وعد ف وي   ل  د  ؛ ل يا

 )الوهيط(ويقوؿ في مدح عود الم ؾ وف مرواف:

 ىػػػػػػػػػػػػا خميفتػػػػػػػػػػػػوفػػػػػػػػػػػػاألرض   والّ 

 

 (٘)وصػػػػاحب ا  فييػػػػا  يػػػػر مغمػػػػوب 

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

 لذا، .

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

 ا  أورثػػػػػػػػػػػػو فّ  أمػػػػػػػػػػػػا الوليػػػػػػػػػػػػد،ف

 

 ِ  ممػػػػػو فيػػػػػو ممكػػػػػا ثابػػػػػت الػػػػػدعـبع 

 خبلفػػػػة لػػػػـ تكػػػػف  صػػػػبا مشػػػػورتيا     

  

 ِ  أرسػػى قواعػػدىا الػػرحمف، ذو الػػنعـ 

 كانػػػػت لعثمػػػػاف لػػػػـ يظمػػػػـ خبلفتيػػػػا       

 

ِ  فانتيػػؾ النػػاس منػػو أعظػػـ الحػػـر 
(ٙ) 

ِ  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر
(ٙ) 

 
 

فف  بلفػة الوليػد  ،قدمة  لى فيثر مف   يةف ف ػو يػدعيفشار الفرزدؽ في األويات الم

                                                 
 ادة خمؼ،ونياية المغة البف االثيرينظر: لساف العرب م (ٔ)

 مفردات في  ريب القرآف: مادة )خمؼ(لا (ٕ)

 ٕٙص:سورة  (ٖ)

 ٓٔٔالديواف: (ٗ)
 ٚٔٔ:الديواف (٘)

  ٕٛٙ ،ٕج ـ.ف: (ٙ)
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شػػرعيةف وع ػى الػػرقـ مػف ذلػػؾ فقػد ان، ػػؾ عثمػػاف ال،ػي حع  ػػا الشػاعر   ػي ام،ػػداد ل بلفػة
الناس حرم،  وق،  ف ويون  يريد فف يطمئف ال  يفة ووحقي،  في ال بلفة يما يانت لعثمافف 

زعـ يػ ا يمػاو د فثو، ػا في مػ فو ي مف نعـ ار ع ي ما ففيبل ما ف،، ما ال بلفة وبل قصا
 .الفرزدؽ

 

 _ الرسالة والرسؿ:

 و القطيػف مػف يػؿ شػي ف والحمػف  رهػاؿف و،راهػؿ القػوـ: فرهػؿ مصط   الرهؿ   فّ  
. )والرهالة  ي الهفار  ال اصة ال،ي ،ه،،وف الحيػـ والق ػا  وػالحؽ (ٔ)وع  ـ  لى وعض
(ا والوقػػا  والنعمػػة فو وػػال بلؾّمػػ  وػػالحؽ وػػيف النػػاس 

و ػػد وردت  ػػذ  ال فظػػة فػػي القػػرآف  .(ٕ)
ِط وَ  تعالى:اليريـ يثيرا من ا  ول   ـْ ِباْلِقْسػ َنُي ـْ ُقِجَي َبْيػ ٍة َرُسوٌؿ َفِ َذا َجاَس َرُسوُلُي ِلُكؿّْ ُأمَّ

ـْ اَل ُيْظَمُموفَ  َوُى
(ٖ). 

والرهػػوؿ  ػػو )الموعػػوث ألدا  ويػػاف  ػػاص يهػػ،،وف رد  ال ػػبلؾ و وولػػ  الوقػػا  والهػػعاد  
و ػػود حيػا  ار هػػوحان  مػف م اطوػػات الرهػؿ ألمم ػػـ ينػوح  وػؿ يػػدؿ ع يػ  مػػا فيمػا ي يػػد 

 .(ٗ)وصال  وشعيا وقير ـ ع ي ـ الهبلـ(

فػي الشػعر الحػا  ي يمػا فػي القػرآف  –ويػذا النوػي  –ل ذا لػـ ييػف معنػى لفػظ الرهػوؿ 
 .(٘)اليػػريـ مػػف انػػ  الشػػ ص الػػذا ي ،ػػار  ار ،عػػالى مػػف  ومػػ ف لينشػػر رهػػال،  فػػي النػػاس

 )اليامؿ(فيقوؿ:)ص(يورد الفرزدؽ لفظ الرهوؿ  اصدا و  النوي محمد و 

 منػػػػػػا الرسػػػػػػوؿ وكػػػػػػؿ أزىػػػػػػر بعػػػػػػده

      

(ٙ)كالبػػػدر وىػػػو خميفػػػة فػػػي الموكػػػب 
 

 
 

 وي ،ػػػ  ،مػػػيـ ،نحػػػدر مػػػف م ػػػر  وي ػػػة  فّ أل ؛فػػػي الويػػػت يعاد،ػػػ  ونهػػػو يف ػػػر الشػػػاعر 
ف وفي الويت  شار   لى م مة الرهؿ ومف ي  ف ـف ف ػـ يػالنحوـ ال،ػي  )ص(الرهوؿ محمد

                                                 
  (رسؿ)مادة  :ينظر:لساف العرب (ٔ)

 ٜٛٔ، ٖالميزاف:ج (ٕ)

 ٚٗيونس: (ٖ)

 ٜٛٔ، ٖالميزاف: ج (ٗ)
 ٓ٘ينظر: المفردات في  ريب القرآف: (٘)

 ٕ٘ٔالديواف:  (ٙ)
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مف الويت يشير الشاعر  لى ام،داد ، ؾ ي ،د  و ا مف ف اع طريق ف وفي الشطر الثاني 
 اليويوة المز ر  مف نه  ـ ل، ي  درا الهالييف.

  (الوهيط): )ع(ويقوؿ في مدح  اإلماـ الهحاد

 مشػػػػػػػتقة مػػػػػػػف رسػػػػػػػوؿ ا  نبعتػػػػػػػو

 

 (ٔ)طابػػػػػت مغارسػػػػػو والخػػػػػيـ والشػػػػػيـ 

لػػػ  الطيوػػػيف نػػػور واحػػػدف ومػػػف شػػػحر  واحػػػد  طيوػػػة فصػػػ  ا رهػػػوؿ ار آ ّف الرهػػػوؿ و      
فراد الشاعر فف اإلماـ ع ي وف الحهيف وف وفقصان ا الذرية الطيوة مف ولد . وو ذا ص()

 ع ي  و فرع مف ، ؾ الشحر  الموارية الطيوة المغرس.

 النبوة: –

و ػػذا ال فػػظ ا ػػذ مػػف النوػػو  والنوػػاو  و ػػي االر،فػػاع عػػف  النوػػي  ػػو مػػف ينوػػو عػػف ارف 
 .(ٕ)األرضف فالنوي يشرؼ ع ى هائر ال  ؽ

الرفعػػػػةف وهػػػػمي النوػػػػي نويػػػػاف لرفعػػػػة  مح ػػػػ  عػػػػف هػػػػائر  فامػػػػة نوػػػػي مػػػػف النوػػػػو  : في 
ّف حقيقة دعو  النوو : (ٗ)ف يقوؿ الطواطوائي:)النوو  منصا الوعث وال،و ي ((ٖ)الناس  ي . وا 

 .(٘) ي  صبلح الحيا  اإلنهانية األر ية

بَلَح َمػػ :)ع( ػػاؿ ،عػػالى حيايػػة عػػف النوػػي شػػعيا ا ِإْف ُأِريػػُد ِإالَّ اإِلْصػػ َتَطْعُت َوَمػػ ا اْسػػ
َلْيِو ُأِنيبُ  َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 

(ٙ). 

 )الوهيط(ج الفرزدؽ شعر  و فظ النوو ف فيقوؿ في  ريش و،ف ي  ا:و د ،وّ 

 مػػػػا حممػػػػت ناقػػػػة مػػػػف سػػػػوقة رجػػػػبل

 

 مثمػػػي،إذا الػػػريح لفتنػػػي عمػػػى الكػػػور 

 أكػػػػػـر قومػػػػػا وأوفػػػػػى عنػػػػػد مجػػػػػمعة 

 

 ف دمػػػػػاس القػػػػػوـ مبيػػػػػورلمثقػػػػػؿ مػػػػػ 

 

                                                 
 ٕٗٓ ،  ٕج:ـ.ف (ٔ)
 ينظر:لساف العرب: مادة )نب (  (ٕ)
 ٘ينظر:مفردات  ريب القرآف: (ٖ)

 ٜٛٔ، ٖالميزاف: ج (ٗ)

 ٖٚٓ، ٘ٔـ،ف:جينظر: (٘)

 ٛٛىود:  (ٙ)



BBB 

 

 إال قريشػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػ ّف ا  فجػػػػػػػػػػميا

 

 (ٔ)مػػػػػػػع النبػػػػػػػوة باإلسػػػػػػػبلـ والخيػػػػػػػر 

ألن ػػـ مػػف  ػػريشف ليحهػػد ف ػػر  ونفهػػ  مػػف  ؛الشػػاعر  نػػا ونػػي فميػػة فػػي النوػػو   مشوور  
ألن  و وم  يرما   ذا وحدوا م  وفا فقاثو ف مػف الوا ػ  فف نوػر   ؛ بلؿ األويات الم،قدمة
ي معرض مدح  فغت فشد ا في  ذ  األويات فقد  رف الف ر ونفه  الف ر عند الفرزدؽ و 

 وني فمية ومف فن ـ مف  ريش.  

األنويػػا  ال،ػػي فورد ػػا الفػػرزدؽ فػػي ديوانػػ  فػػي معػػرض  ةومػػف مصػػط   النوػػو   لػػى لفظػػ
 (لوهيط)ايقوؿ: )ع(مدح  اإلماـ ع ي وف الحهيف زيف العاوديف 

 ىػػػذا الػػػذي تعػػػرؼ البطحػػػاس وط تػػػو

 

 

 رفػػػػػػػػو والحػػػػػػػػؿ والحػػػػػػػػـروالبيػػػػػػػػت يع 

 ىػػػػػذا ابػػػػػف خيػػػػػر عبػػػػػاد ا  كميػػػػػـ 

 

 ىػػػػػذا التقػػػػػي النقػػػػػي الطػػػػػاىر العمػػػػػـ 

 ىػػػػذا ابػػػػف فاطمػػػػة أف كنػػػػت جاىمػػػػو 

 

 (ٕ)بجػػػػػػػده أنبيػػػػػػػػاس ا  قػػػػػػػد ختمػػػػػػػػوا 
 
 

 لػػى فف يصػػؿ  ف)ص(ؼ الشػػاعر وممدوحػػ  اإلمػػاـ الهػػحادفػػي األويػػات الم،قدمػػة يعػػرّ   
ف )ص(االت الهماوية ورهالة النوي محمد لى الويت األ ير الذا في  يشير  لى  ،اـ الره

،حا ػػؿ  شػػاـ وػػف عوػػد الم ػػؾ لئلمػػاـ زيػػف العاوػػديفف فالشػػاعر ع ػػى و ػػو فػػي معػػرض رد  
ف ػا،ـ فنويػا  ار )ص(حػد اوػف حفيػد النوػي ال ػا،ـففو   في فويا،  اه،حالة فف ال يعػرؼ 

 وره   وؿ وفف   ـ.

 (اليامؿ)وفي ويت آ ر يقوؿ مف، را: 

 نبػػػػػػػػي محمػػػػػػػػدمنػػػػػػػػا الخبلئػػػػػػػػؼ وال

 

 (ٖ)والػػػػػػػػييـ ممػػػػػػػػؾ العبػػػػػػػػاد يصػػػػػػػػير 
 
 

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

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

                                                 
 ٖٔ٘الديواف: (ٔ)

 ٖٕٓ،  ٕج:الديواف (ٕ)

 ٖٕٖ:ـ.ف (ٖ)



CCC 

 

 

 ألفاظ اإللوىية والربوبية: -د 

 ّف ار ،عالى حعؿ لنفه  فهما  ذات  اصة و  هوحان ف ول  صفات ذير ا في ي،او  
ا َأّياً  الرَّْحَمػفَ  اْدُعواْ  أو الّموَ  اْدُعواْ  ُقؿِ :اليريـ وقول  َماس َفَموُ  َتْدُعواْ  مَّ َنى اأَلْسػ اْلُحْسػ

(ٔ) .
اْلُحْسَنى

 اإللو ية والروووية في شعر الفرزدؽ يما يو،ي:. و د وردت فلفاظ (ٔ)

  

 :ذو العرش -

العرش: و الويتف وحمع  عروشف وعرش الويت هقف . فالعرا ،عرؼ ما ية العرش  
 .(ٕ)وياف يينى عف العزف واله طافف والمم ية ؿ ما  و هقؼفن  يّ وو

وػػػػػػؿ  ػػػػػػو  شػػػػػػار   لػػػػػػى مم ي،ػػػػػػ   فحػػػػػػد ع ػػػػػػى الحقيقػػػػػػةفوعػػػػػػرش ار معنػػػػػػوا ال يع مػػػػػػ  
(ٖ)ع وا يويراذلؾ وحان فوه طان ف وليس  لى ،حديد مقر ل  ،عالى ار عف ه

. 

وحػػا ت لفظػػة العػػرش فػػي العصػػر الحػػا  ي وػػدالالت معروفػػةف يالم ػػؾ والقػػو  والونػػا ف 
ف  ػػػػػػػاؿ (ٗ)وهػػػػػػػرير الم ػػػػػػػؾف وفصػػػػػػػوحت ال فظػػػػػػػة  رآنيػػػػػػػة عنػػػػػػػدما نهػػػػػػػوت  لػػػػػػػى ار ،عػػػػػػػالى

اْسَتَو  اْلَعْرشِ  َعَمى الرَّْحَمفُ :هوحان 
(٘). 

اْلَمِجيػدُ  اْلَعػْرشِ  ُذو..و اؿ الطواطوائي في ،فهير :)
(ٙ)

العػرش الم ػؾف وذو العػرش ؛ 
 ػػػو م ػػػؾ لػػػ  فف ي،صػػػرؼ فػػػي مم ي،ػػػ  ييفمػػػا ،صػػػرؼ ويحيػػػـ ومػػػا  فا ؛ينايػػػة عػػػف الم ػػػؾ

(يشا 
(ٚ). 

في شعر   اصدا و ا الداللة القرآنية و و يمدح واه،عمؿ الفرزدؽ مصط   ذا العرش 

                                                 
 ٓٔٔاإلسراس: (ٔ)

 ينظر:لساف العرب: مادة )عرش( (ٕ)

 ٖٖٖ- ٕٖٖينظر:المفردات في  ريب القرآف: (ٖ)

 ٗ٘ٗ -ٖ٘ٗينظر:التطور الداللي: (ٗ)

 ٘طو: (٘)
 ٘ٔالبروج: (ٙ)
 ٖٗ٘، ٘الميزاف:ج (ٚ)



DDD 

 

  (الطويؿ)الم ؾ:ه يماف وف عود 

 ر خيػػػػر النػػػػاس لمنػػػػاس رحمػػػػةتخّيػػػػ 

 

 وائمػػػػػػوأوبيتػػػػػػا، إذا العػػػػػػادي عػػػػػػدت  

 و       اه باسػػػػػـ نبّيػػػػػػ وكػػػػػاف الػػػػػذي سػػػػػمّ  

 

 (ٔ)والعػػػرش جاعُمػػػ  ا  ذا فّ إسػػػميماف  

ثوػػت دعػػائـ ال بلفػػة ففراد الفػػرزدؽ ووويا،ػػ   ػػذ  فف ار صػػاحا الم ػػؾ العظػػيـ والقػػو    
مػف  ػػبلؿ   مػف  ػبلؿ ذلػؾ فف يهػو  الشػرعية ع ػى حيمػ وحع  ػا م يػا لهػ يمافف و ػد فراد

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

ووردت  ػذ  ال فظػة والداللػة نفهػ ا عنػػد الشػاعر فػي  صػيد  يمػػدح و ػا الوليػد وػف عوػػد 
 )الطويؿ(: ائبل الم ؾ

 ى مػف قػريش ولػـ يكػففّ وكنت المصػ

 

 لوطئػػػػػػؾ فػػػػػػييـ زيػػػػػػل كعػػػػػػب وال نعػػػػػػؿ 

 أشػػاروا بيػػا فػػي األمػػر  يػػرؾ مػػنيـ 

 

 (ٕ)ووالكيػػا ذو العػػرش نحػػبل مػػف النحػػؿ 

 (ٕ)النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 

هػػوحان  و،عػػالى حعػػؿ ال بلفػػة وم ي ػػا ل وليػػدف انػػ  يقػػوؿ الفػػرزدؽ  ّف ار  ذا فراد شػػيئا يػػافف و 
المالػػؾ المق،ػػدر فثو، ػػا حيػػث شػػا ف و ػػد فف وع ػػ ـ فشػػار والم ػػؾ لغيػػر ف ليػػف ار مػػف رقـ ع ػػى الػػ

 فراد فف يثوػػػػػػت فحقيػػػػػػػة ال بلفػػػػػػػة والم ػػػػػػػؾ ألحػػػػػػػد ال  فػػػػػػػا   ي مػػػػػػػااهػػػػػػ،ثمر الشػػػػػػػاعر  ػػػػػػػذ  ال فظػػػػػػػة 
 األموييف.

 :الغفار -

الغفػػػار مػػػف الغفػػػرف و ػػػو الهػػػ،ر وال،غطيػػػةفو ي مػػػف صػػػفات الوػػػارا عػػػز وحؿففو ػػػذ   
الغفور الرحيـ والم،حاوز عػف  ان  يثير الغفرف ف و فاال فظة)الغفار( مف صي  الموالغةف 

ـْ  اْسَتْغِفُروا َفُقْمتُ تعالى:و د وردت  ذ  ال فظة في  ول   .(ٖ)ذنوا عواد  والها،ر ل ا  َربَُّك
ـْ  َ فَّاراً  َكافَ  ِإنَّوُ  َربَُّك

(ٗ). 

اهػػػػػػ،عمؿ الفػػػػػػرزدؽ لفظػػػػػػة قفػػػػػػار فػػػػػػي  صػػػػػػيد  يمػػػػػػدح و ػػػػػػا  الػػػػػػد وػػػػػػف عوػػػػػػد ار و ػػػػػػد 
                                                 

 ٗٛ، ٕجالديواف: (ٔ)

 ٖٖٔ،ٕج  :الديواف (ٕ)

 لساف العرب: مادة ) فر(ينظر:  (ٖ)

 ٓٔنوح: (ٗ)



EEE 

 

(ٔ)لقهراا
 (اليامؿ):

 ةألقػػػػػػى إلػػػػػػي عمػػػػػػى شػػػػػػقائؽ ىػػػػػػو 

 

 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 قفارا رحيما.

 ألفاظ أسماس القرآف الكريـ: -ىػ 

في د)ص(نوي  اليريـ محم ع ىنزل  ار ،عالى ف و الي،اا المقدس الذا اليريـ  لقرآفا
فهػما   اليػريـ فآوفي ش ر  ػو  يػر فشػ ر ار ،عػالىف ول قػر  فلي ة  ي فف ؿ ليالي الهنة

و ػػد صػػاغ الشػػعرا  وعػػض  صػػائد ـ وػػذير  فف ػػر  اي،هػػوت مػػدلوالت حديػػد  فػػي اإلهػػبلـ
  ا ما يو،ي:لي،او  العزيز من  فهما  ار

 : ػ الفرقاف

و ػد وردت فػي القػرآف اليػريـ  .(ٖ)مػا فػرؽ وػيف الحػؽ والواطػؿ ف ػو فر ػاف يؿّ الفر اف 
ؿَ  الَّػػِذي َتَبػػاَرؾَ ،عػػالى:ف  ػػاؿ هػػور  يام ػػة واهػػـ الفر ػػاف ِدهِ  َعَمػػى اْلُفْرَقػػافَ  َنػػزَّ  ِلَيُكػػوفَ  َعْبػػ

َنِذيراً  ِلْمَعاَلِميفَ 
(ٗ)

. 

: عف القرآف والفر اف ف ما شيئاف فـ )ع(إلماـ الصادؽو د ورد في اليافي عمف هوؿ ا
 .(٘):)القرآف حم ة الي،ااف والفر اف المحيـ الواحا العمؿ و (ل)ع(شي  واحدس فقا

و ػػػػػد ذيػػػػػر الفػػػػػرزدؽ  ػػػػػذا ال فػػػػػظ فػػػػػي شػػػػػعر  و ػػػػػو يمػػػػػدح الوليػػػػػد وػػػػػف يزيػػػػػد وػػػػػف عوػػػػػد 
 (الطويؿ)الم ؾ:

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

( ٘ٓٔ( ثػـ واله ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ البصػرة والكوفػة سػنة )ٜٚبف عبد الممؾ ثـ عزلو سميماف بف عبػد الممػؾ )
، ٚ،جٗٙٗ،ٓٗٗ، ٕٕٗ، ٙتػػػػاريخ الطبػػػػري ج (مقتػػػػوال. ينظػػػػر:ٕٙٔ( وتػػػػوفي سػػػػنة )ٕٓٔسػػػػنة )وتػػػػـ عزلػػػػو 
ٕٙ،ٕ٘ٗ 

 ٖٙٛالديواف: (ٕ)

 (فرؽ)لساف العرب: مادة ينظر: (ٖ)

 ٔالفرقاف: (ٗ)
 ٖٓٙ، ٕالكافي: ج (٘)



FFF 

 

 شػػفيت مػػف الػػداس العػػراؽ كمػػا شػػفت

 

 (ٔ)مػػرض القمػػب يػػد ا  بالفرقػػاف مػػف 

 يصػػػػػػػػدف الق ػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػرض و، ػػػػػػػػيف مفا،حػػػػػػػػ  وػػػػػػػػومراض يالحقػػػػػػػػد وال،يوػػػػػػػػر واألنانيػػػػػػػػة  
 ليػػػػػػػػف مفػػػػػػػػا،ي  ، ػػػػػػػػؾ األمػػػػػػػػراض وعبلح ػػػػػػػػا آيػػػػػػػػات مواريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف القػػػػػػػػرآف اليػػػػػػػػريـف و ػػػػػػػػد 

 ألنػػػػػػػ  الفاصػػػػػػػؿ وػػػػػػػيف الحػػػػػػػؽ والواطػػػػػػػؿف وفػػػػػػػي ؛ينػػػػػػػى الفػػػػػػػرزدؽ عػػػػػػػف القػػػػػػػرآف والفر ػػػػػػػاف
شػػفت العػػراؽ مػػف دائػػ ف ال،ػػي الوليػػد  بلفػػة  عبل ػػةف ،ػػروط الويػػت صػػور  ،شػػوي ية ل فػػرزدؽ

ف ػػػػذ الشػػػػػاعر معنػػػػػى الويػػػػػت مػػػػػف  ولػػػػػ  و ػػػػػد  ار ،عػػػػػالى وفر انػػػػػ  مػػػػػرض الق ػػػػػوا. وشػػػػفا 
ؿُ ،عػػػالى: فَ  َوُنَنػػػزّْ ا القػػػرآف ِمػػػ َفاس ُىػػػوَ  َمػػػ ةٌ  ِشػػػ ْؤِمِنيفَ  َوَرْحَمػػػ  إال الظَّػػػاِلِميفَ  َيِزيػػػدُ  َوالَ  لّْْمُمػػػ
َخَساراً 

(ٕ)
 

 

 )الوهيط(في ا:الشاعر ويقوؿ 

 ب رماحػػػػػو مػػػػػف كػػػػػّؿ مبتػػػػػدعيشػػػػػفي 

 

 (ٖ)دينػػػا يحيػػػد عػػػف الفرقػػػاف والسػػػنف 

اهػػ،عمؿ الشػػاعر لفػػظ القػػرآف  نػػا وداللػػة ميز،ػػ  مػػف الويػػت الهػػاوؽف فالشػػافي  نػػا  ػػي  
الرماح ال،ي عالحت فولئؾ الذيف يحيدوف عف ديف اإلهبلـ و،عاليم  الهمحةف فالدوا   نػا 

ف والمػرض  ػو يشفي صدور المهػ ميفف وروما يانت ،عني الق،ؿ الذا )مادا(  ي الرماح
 .والهنف ال روج عف الفر اف

 :ػ الكتاب

والي،ػاا لفػظ يط ػؽ  فدـ مف فعمػال ـآثوت ع ى وني فالي،اا مط ؽف والي،اا يؿ ما  
 )ص(فع ى ال،ورا  واإلنحيؿ والزوورف وفي ا ع ى القػرآف اليػريـ المنػزؿ ع ػى النوػي محمػد

معروفػػا لػػد  المهػػ ميف وألنػػ  ناهػػخ ليػػؿ األديػػاف مػػا  َ ألنػػ  فصػػو  عَ  ؛وهػػمي القػػرآف ي،اوػػا
 .(ٗ)األ ر ف ويؿ الي،ا وشرت و  وومف ينزؿ ع ي 

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

 ٓٔٔالديواف: (ٔ)

 ٕٛاإلسراس: (ٕ)
   ٜٖٓ، ٕجالديواف: (ٖ)

  (كتب)مادة  :ينظر: لساف العرب (ٗ)
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  (اليامؿ)الم ؾ: عود ه يماف وف 

 أنػػػػػػػت الػػػػػػػذي نعػػػػػػػت الكتػػػػػػػاب لنػػػػػػػا

 

 (ٔ)فػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػاطؽ التػػػػػػػػػوراة والزبػػػػػػػػػر 

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

ف حع ػ  مػذيورا فػي الي،ػا األولػى وووصػاف  ومػدح ال  يفػة وػ  فػي الفرزدؽ وي،ػوّظؼ و 
 ػػػد ذيػػػر النوػػػي محمػػػد ،عػػػالى ار  فّ أل ؛ممدوحػػػ  مػػػف مر،وػػػة النوػػػو و ػػػذا ا  ػػػرّ نفهػػػ اف و ػػػد 

ْذ َقػاَؿ ِعيَسػى تعاالى:ف وقولػ  اه،وشػارا وػ الهػاوقيف في ي،و  المنزلة ع ى األنويا  )ص( َواِ 
ًقا ِلَما َبْيَف َيَديَّ  ـْ ُمَصدّْ ـَ َياَبِني ِإْسَراِئيَؿ ِإنّْي َرُسوُؿ المَِّو ِإَلْيُك ِمَف التَّْوَراِة َوُمَبشًّْرا  اْبُف َمْرَي

ِبَرُسوٍؿ َيْ ِتي ِمْف َبْعِدي اْسُمُو َأْحَمدُ 
(ٕ). 

 (الطويؿ):وداللة ف ر  وذلؾ في مدح  الححاجذايرا لفظ الي،اا  الشاعر ويقوؿ

 جنػػػػودا دعػػػػا الحجػػػػاج حػػػػيف أعانػػػػو

 

 العبػػػػػػػاد لينصػػػػػػػرا بيػػػػػػػـ إذ دعػػػػػػػا ربّ  

 شػػػػيباس لػػػػـ تشػػػػػرب نفاقػػػػا قمػػػػػوبيـ 

 

 (ٖ)الكتػػػػػػاب المنشػػػػػػرا شػػػػػػامية تتمػػػػػػو 

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

  عن ـ ذلؾ.

 

 

 

 

 
                                                 

 ٖٓٛالديواف: (ٔ)
 ٙالصؼ: (ٕ)
 ٛٔٔ، ٙٚ،  وورد لفظ الكتاب في ص ٕٙٔالديواف: (ٖ)
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 انفظم انثاَي
 أثر انظىرج انقرآَيح يف شعر انفرزدق

 
 ـ الاشبقإل.3

 

 ـ الاملقن.7

 

 ـ االنالوأو.1
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 ـ الايوق .3
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 يدخم:
الػذ ف ع ػى شػرط فػي الصور  في فوهط ،عريؼ ل ا: في ة   يو  ،ثير ا الي مات الشعرية 

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

وػػالمف وـ عثػػر دارس األدا العروػػي القػػديـ ع ػػى ،عويػػر الصػػور  فػػي ال،ػػراث األدوػػي لػػـ ي
ف يػػػاف الشػػػعر القػػػديـ يز ػػػر و ػػػروا ال،صػػػوير؛ ألّف الػػػدرس النقػػػدا اليػػػوـ الم،ػػػداوؿ ف وا 

العروي ياف يحصر ال،صوير في محاالت الوبلقة الم ، فة يالمحاز وال،شوي  وااله،عار . 
ف ع ػى (ٕ) ذف الصور  مصط   حديثف م ، ؼ عف مف وـ ال ياؿ فػي النقػد العروػي القػديـ

دَ الػػرقـ مػػف وحود ػػا  ػػ ف و ػػي مػػف فهاهػػيات الشػػعرف ومػػف فػػي ذا، ػػا فػػي الشػػعر منػػذ فف و ح 
 الشعر شعرا .  دون ا ال يعدّ 

 يذا يانت الصور  وما زالت مو وعا  م صوصا  والمدح والثنا ف ول ا ميان، اف و ذا 
ما فحمف ع ي  النّقاد في العصور الم ، فةف او،دا   مف فرهطو الػذا فعطػى ل صػور  مزيػة 

ت الشػػعرف يقػػػوؿ: )وليػػف فعظػػـ األهػػاليا حقػػا   ػػو فهػػ وا االهػػ،عار  ... ع ػػى هػػائر هػػما
 . (ٖ)و و آية المو وة(

اـ  ف ػػػػو يػػػػروط الصػػػػور  وإحػػػػد  طػػػػرؽ المحايػػػػا ف ويعمػػػػؽ الصػػػػ ة وػػػػيف الشػػػػاعر والرّهػػػػ
(ف فما الشاعر فودوا،  وال ط اف فالرّهاـ فدوا،  مادية  ي )الريشة واأللوافموا ،بلؼ فدوا، 
 ات ال،ي صيغت في  الا فني م ثر.األلفاظ والمفرد

وليف ل صور  في النص األدوي حيا   و،وثير ما لـ ييف ل ا  ياؿ  ينط ؽ و ا نحو ففػؽ 
)هقراط( نوعا  مف الحنػوف الع ػواف واألمػر نفهػ  عنػد )ففبلطػوف(  ا ير يما فوهفف فال ياؿ 

ف ،يوف َ ّير  يما الذا يع،قد )فّف الشعرا  مهيونوف واألرواحف و ذ  األرواح مف المميف ف
 . (ٗ)يميف فف ،يوف فرواحا  شرير (

ف لػػيس ،صػػويرا  شػػي يا  وػػؿ  ػػو ،صػػوير وػػال وفف و،صػػوير  اليػػريـ وال،صػػوير فػػي القػػرآف
  ،صػوير والنغمػة ،قػوـ مقػاـ ال ػوف فػي ال،مثيػؿف ويثيػرا  مػا ّنػ وفوالحرية و،صوير  وال، يػؿف 

                                                 
  ٘ٛٔالصورة الفنية في النقد الشعري،عبد القادر الرباعي:ينظر: (ٔ)

   ٔٔٗ – ٕٙٔد األدبي الحديث:ينظر: النق (ٕ)
   ٕٛٔف الشعر، أرسطو:ف (ٖ)
   ٔٗٔـ.ف: (ٗ)
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ف وموهػػيقى الهػػياؽ فػػي  وػػػراز يشػػ،رؾ الوصػػؼ والحػػوارف وحػػرس الي مػػات ونغػػـ العوػػارات
 .  (ٔ)صور  مف الصور

القػرآف اليػريـ يػاف  يػر معػيف ل شػعرا  فػي رهػـ صػور ـف وا،هػاع م ي ػ، ـف  نػزؿلما و 
ألف الصور  فلصؽ  ؛و ـ والصور القرآنية فيثر ،وثرا   ففقد فثر  م ي ، ـ والمفردات القرآنية
 ػػبلؿ الصػػور  ،ػػدويف ففيػػار ـف  فاهػػ،طاع الشػػعرا  مػػف فواألذ ػػاف وفيثػػر  ػػدر  ع ػػى الويػػاف

وآرا  ػػػـ ال،ػػػي ي منػػػوف و ػػػا مهػػػ،فيديف وػػػذلؾ مػػػف آيػػػات القػػػرآف اليػػػريـ وحػػػاولوا ، ػػػمين ا 
 فشعار ـ. والفرزدؽ في مقدمة   ال  الشعرا . 

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

 عة فدوات لو فحهف اه، دام ا. اوليّؿ صن (ٕ)يما يقوؿ الحاحظ

في ديوان  وعد اإلشار  اليريـ وهنحاوؿ فيما يو،ي ،،وف  فاد  الفرزدؽ مف صور القرآف 
  لفنوف الويانية ال،ي ، من ا شعر  و ي: لى ف ـ ا

 ـ انتشثيه:3
 ة عند العرا  وؿ نزوؿ القرآف اليػريـف يػاف يحػرا فػي يبلم ػـ و و مف الفنوف األصي

ويػاف اليػريـ وفشعار ـف وياف يعّوػر عػف الويئػة الصػحراوية ويػؿ مشػا د اف ثػـ نػزؿ القػرآف 
حافبل  وونواع ال،شوي ات ال،ي حا ت ل،صوير المعاني فدّؽ ،صوير و، ثر في النفوس فشد 

  لى فذ اف الم اطويف. ،وثير فدارت في  صائد ـف ل،قريا المعاني  

وال،شػػػوي  ي عػػػَد مػػػف فيثػػػر الفنػػػوف الويانيػػػة اهػػػ،عماال  وفيثر ػػػا فصػػػالة وداللػػػة ع ػػػى  ػػػدر  
األديا و،مين  مف َفف الَقوؿف وأل مي،  وفصال،  في ال،عوير الوياني )فقد ع ني فهبلفنا مف 

يف اليشؼ النقاد ودراه،  والوحث عف الصبلت الني ،روط  وغير  مف صور الويافف محاول
 . (ٖ)عف الع ؿ الحمالية ورا   ذ  الصور الويانية(

                                                 
    ٖٕنظرية التصوير الفني عند سيد قطب:ينظر: (ٔ)

   ٖٛ – ٖ٘، ٔينظر: البياف والتبييف: ج  (ٕ)

    ٕٛٔمف قجايا الشعر والنثر: (ٖ)
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وػػيف فمػػريف مػػف حيػػث و ع مػػا  (ٔ)وال،شػػوي  فػػي حقيق،ػػ  ال،وثيريػػة مػػا  ػػو  ال لمػػ   لصػػ ة
النفهيف وو  يو   الفناف شعور  نحو شي  ما ،و يحا  وحدانيا ف ح،ى يحػس الهػامف مػا 

 .  (ٕ)لوبلقيوف ،عريفات يثير  مشاو ةا فحس  و  الم،يّ ـف لدالل،  الفنيةف و د عّرف 

ول حرحاني ،عريؼ ،،   في  القيمة الفنية ل ح د اإلوداعي وما ينطوا ع ي  مف  ػدر  
ع ػػػى ال  ػػػؽ وال،صػػػويرف وذلػػػؾ عنػػػدما ييػػػوف الهػػػويؿ فيػػػ  )هػػػويؿ الشػػػيئيف يمػػػزج فحػػػد ما 

حمػػف وػػا  ر ح،ػػى ،حػػدث صػػور  قيػػر مػػا يػػاف ل مػػا فػػي حػػاؿ األفػػرادف ال هػػويؿ الشػػيئيف ي
 . (ٖ)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(

ومنزل،ػػ  فػػي ال،صػػوير الويػػانيف ف ػػو عنػػد ـ مػػف ال،شػػوي ف  ف ميػػةمنػػذ القػػديـ  و ػػد فدرؾ
الصور ال،ي ،راود ال ياؿ وو  ،حهف الصور  المراد ال،عوير عن اف وليػف ،شػوي ا، ـ يانػت 

 ذ يانوا يػروف فػي اشػ،راؾ الشػيئيف فػي فمػر مػا مهػّوقا  يافيػا  لعقػد  فقالوا  ،شوي ات حهّية
 . (٘)مشاو ة وين ما

عنػػػد محػػػرد ،هػػػحيؿ وحػػػود الشػػػو  المػػػادا وػػػيف  يـاليػػػر  ال،شػػػوي ات فػػػي القػػػرآف لػػػـ ،قػػػؼ
لي ػػا حيػػا  شا صػػة  ػػة النفهػػيةف و،عمّق ػػا ح،ػػى ف ػػيفت  األشػػيا ف وػػؿ ،حاوز، ػػا  لػػى المماث

  فو حريػةف و،حهػمت الحالػة النفهػية فػي د ف فانق ا المعنى الذ ني  لػى  يػووحرية م،حدّ 
مػا فيػ  مػف  وػداع فػي لوحة فو مش دف وليس  ذا فحها وؿ يورز محػاؿ ال،شػوي  القرآنػي و

العرضف وحمػاؿ فػي ال،نهػيؽف وروعػة فػي الػنظـ وال،ػوليؼف وحػرس فػي األلفػاظ يػدؿ  ع ػى 
  لقد وردت في ديواف الفرزدؽ وعض الصور ال،شوي ية من ا مايو،ي: . (ٙ)صور  معاني ا

 ّف هػػمة الحػػظ  ػػي ،ػػدوير  ل ػػي فهػػوحان  ي ف ػػؿ ع ػػى شػػ ص دوف آ ػػرف فقػػد صػػّور 
                                                 

    ٜٓٔمف ببل ة القرآف:ينظر: (ٔ)
     ٕٙٛ، ٔ، العمدة:جٕ٘ٗيف:، كتاب الصناعئٕٕنقد الشعر: :ينظر (ٕ)

   ٜٓأسرار الببل ة: (ٖ)
   ٕٗٔنظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف: (ٗ)

   ٜٕ٘ينظر: أسس النقد األدبي عند العرب: (٘)
   ٘ٗالصورة األدبية في القرآف الكريـ، صبلح الديف عبد التواب:ينظر: (ٙ)



MMM 

 

 )الطويؿ(ول  و و يمدح الوليد وف عود الم ؾ: الفرزدؽ ذلؾ في  

 تصػػػػػػّعد جػػػػػػٌد بالوليػػػػػػد إلػػػػػػى التػػػػػػي

 

 أر  كػػػػػػػػػؿَّ جػػػػػػػػػد  دونيػػػػػػػػػا َيَتصػػػػػػػػػّوبُ  

 أر  الثقمػػػيف الجػػػفُّ واألنػػػس أصػػػبحا 

 

 يمػػػػػػػػػػداف أعناقػػػػػػػػػػًا إليػػػػػػػػػػؾ تقػػػػػػػػػػرَّبُ  

ي كرامػػػػػػػػةً مػػػػػػػػومػػػػػػػػا مني   ا إال ُيرّجػػػػػػػػ

 

 (ٔ)َؾ أو يخشػػػى العقػػػاب فييػػػربُ يػػػبكف 

م،قدمة الحػظ مػف حهػنات ال  يفػة مػف  ػبلؿ  ول :)،صػّعد الفرزدؽ في األويات الصور  
(ف فيؿ حظ دوف حظ ال  يفة  و فدنى وف ؿف فالشاعر  َحد  والوليد( و)فر  يؿ  َحدٍّ َيَ،صّوا 

ر ممدوحػػ  وونػػ  يم، ػػؾ فنفػػس شػػي  ع ػػى الثق ػػيف و ػػي فعنػػا  ـ مػػف وػػاا الذلػػة ل ػػـف صػػوّ 
ا يرحوف يرامة مّ ف ـ  الثق يف ع ى هطو،   في ااألويات  ف و،وّيفوالعظمة واليوريا  ل   يفة

 والفرار.  فمن  فو ي شوف عقاو  في وذو 

نػػى الػػذا يػػدور فػػي فيػػر ف و ػػد اهػػ،ثمر الشػػاعر يػػّؿ  ػػذ  الصػػور مػػف فحػػؿ ،قويػػة المع
مػػػػف  ولػػػػ   فألويا،ػػػػ  الم،قدمػػػػة لفظػػػػا   رآنيػػػػا  ل،ثويػػػػت صػػػػور،  فػػػػي م ي ػػػػة الم، قػػػػي اهػػػػ،عار
ـْ َأيُّيَ :،عالى ا الثََّقبَلفِ َسَنْفُرُغ َلُك

(ٕ)
. 

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

ألف نظػػر الحػػف ممػػا ال يحػػيط وػػ   ؛الفػرزدؽ مػػف ، ي ػػ  فػػبل يميػػف ر يػػة األنػػس والحػػف معػػا  
وليف موالغة الشاعر في المدي  ا ، ت  ذا الهياؽف فالحف ال يريدوف مف  فنظر اإلنهاف

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

 ومػػػػػػػػػػا منيػػػػػػػػػػا إال ُيرجػػػػػػػػػػي كرامػػػػػػػػػػًة 
 

 َؾ أو يخشػػػػى العقػػػػاب فييػػػػربُ يػػػػبكف 
اف وف عود الم ؾ الذا لـ ،دـ  بلف،ػ  فيثػر مػف فروعػة ومف   فا  الدولة األموية ه يم 

و د ف،صؿ وػ  الفػرزدؽ ومدحػ  وػور ى  صػائد  وزاد مػف فػرط حوػ  لػ  فف وفػد ع يػ   ففعواـ
 وفنشد  شعر  ولـ ييف وفد ع ى   يفة مف  وؿ. 

 فوا عيػة حػدثت والفعػؿ يانت محمولة في صورو د و   مف وراعة الفرزدؽ فف معاني  

                                                 
   ٜٙالديواف:  (ٔ)

   ٖٔالرحمف:  (ٕ)



NNN 

 

 )اليامؿ( ول :  ف نحوة ،حمؿ مف المعاني الشي  اليثيرو د ،يوف يناي

 ا ننػػػػػػػػػػػػػػادي ا  نسػػػػػػػػػػػػػ لو كّنػػػػػػػػػػػػػ 
  

 فػػػػػي الصػػػػػبح واألسػػػػػحار والعصػػػػػر 
 أف ال ُيميتػػػػػػػػػَؾ أو تكػػػػػػػػػوف لنػػػػػػػػػا  

  
ـَ    والػػػػػػػػػػَي األمػػػػػػػػػرو أنػػػػػػػػػَت اإلمػػػػػػػػػا
 ف جػػػػػػػػػػػػاب دعوتنػػػػػػػػػػػػا، وأنقػػػػػػػػػػػػذنا   

 
رَّ    بخبلفػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػف ُجػػػػػػػػػ
 لػػػػـ نجػػػػد أحػػػػدًا  يػػػػا بػػػػف الخبلئػػػػؼ 

 
ّز    نوائػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػدىر يبقػػػػػػػػػػى لَحػػػػػػػػػػ
 إال الرواسػػػػػػػػػػي، وىػػػػػػػػػػي كائنػػػػػػػػػػة 

 
رِ  كػػػػػالعيف، وىػػػػػي سػػػػػريعةُ   الّمػػػػػ

(ٔ)  
نحد يثيرا  مف المعاني الحقيقية والمحازية ع ى الهوا  فار فنقذ ـ و بلفة ه يماف مف  

النا،ج عّما   فػ  الححػاج ووال،ػ  ع ػى العػراؽ مػف الظ ػـ واالهػ،عوادف ف ػذ  المعػاني  ال رّ 
قد ،زامنت وحا ت معا  في  ذ  األويات مما زاد في عمؽ المعنى فزية المحا ف وفماالحقيقية

 و،ميف الشاعر مف اه،يفا  قر   ومثؿ  ذ  الصور. 

صػػو ر الفػػرزدؽ في ػػا الفرحػػة و،ػػوّلي هػػ يماف وػػف عوػػد الم ػػؾ ال بلفػػة ف ػػر  وفػػي فويػػات 
 لي  يقوؿ: وال بلص مف الحايـ الحائر وعد فف فحر  مقارنة ويف ما يانوا في  وما صاروا 

 )اليامؿ(             

 إف نحػػػػػػف لػػػػػػـ نمنػػػػػػع بطاعاتنػػػػػػا
  

 والحػػػػػػػػػػػػػػبُّ لمميػػػػػػػػػػػػػػدي والشػػػػػػػػػػػػػػكر 
 فغػػػػػػػػدت عمينػػػػػػػػا فػػػػػػػػي منازلنػػػػػػػػا  

 
ُؿ العػػػػػػػػػذاِب بر ػػػػػػػػػوِة البكػػػػػػػػػر   ُرُسػػػػػػػػػ
 أشػػػػػػػػػقى ثمػػػػػػػػػود حػػػػػػػػػيف وليػػػػػػػػػو 

  
و المشػػػػػػػؤوـ بػػػػػػػالعقرِ   عػػػػػػػف أّمػػػػػػػ

(ٕ)
 

ف  ف حػاليـ فػإنيـ ار  د َمف  ع ييـ وال  يفة ه يماف وعد ما ياف م فّ   :الفرزدؽيقوؿ  
ؿ  وقػػوـ ثمػػود حػػيف طغػػوا ويفػػروا والنعمػػة ال،ػػي فرهػػ  ا ل ػػـ  لػػـ ،طيعػػو  هػػيحؿ  ويػػـ الػػذا َحػػ

ألن  مف نعـ ار  ؛وارئ ـ و الق ـف فالشاعر يمدح ال  يفة ويحذر مف مغّوة عصياف فوامر 
او ـ ما فوصع ي ـ يما يانت النا ة وفصي  ا مف نعـ ار ع ى  وـ ثمود لين ـ ححدوا و ا 
ود   }فصاو ـ مف ق ػو  ،عػالى و ػذا مػا ورد فػي  ولػ  ،عػالى مػف هػور  الشػمس: ذ َوْت َثم ػ َيػ

وَ ػا فَ  ذ و و   َفَعَقر  ْقَياَ ا َفَيػ ـْ َره وؿ  ال     َناَ َة ال     َوه  ـَ و َطْغَواَ ا   ذ  انَوَعَث َفْشَقاَ ا َفَقاَؿ َل   َد َدْمػ
ـْ  ـْ َعَ ْي    .{اَفَهو ا َرو   ـ و َذنو   

                                                 
(ٔ)

   ٜٖٚالديواف: 

   ٖٓٛـ.ف: (ٕ)



OOO 

 

ثـ يقوؿ مّصورا  ومشّو ا  حاؿ الناس وعد  بلفة ه يماف والزرع الػذا عػادت لػ  الحيػا  
 )اليامؿ(فيقوؿ: 

 كّنػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػزرع مػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػو
  

دٌب مػػػػػػف النيػػػػػػػرِ    سػػػػػػاؽ، لػػػػػػو َحػػػػػػػ
لػػػػػػػػػػػػٍة   َدلوه عنػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي مغوّْ  َعػػػػػػػػػػػػ

 
 رِ لممػػػػػػػػاِس، بعػػػػػػػػد جنانػػػػػػػػو الخجػػػػػػػػ 

 أحييتػػػػػػػػػػػػػػػػػو بُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ُمنػػػػػػػػػػػػػػػػػثمـ  
 

ؽ   َِ وعػػػػػػػػبلُه منػػػػػػػػؾ ُمغػػػػػػػػرّْ  برِ الػػػػػػػػَد
 أحييػػػػػػػػػت أنفسػػػػػػػػػنا، وقػػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػت 

  
  (ٔ)مّنػػػػػا الفنػػػػػاس، ونحػػػػػف فػػػػػي ُدبػػػػػر 

ف و يشو  حػال ـ  وػؿ محػي  هػ يماف وػالزرع الميػت الػذا يػاف ي هػقى مػف الن ػر ح،ػى  
نػػػف عنػػػ  المػػػا  فمػػػات و  ػػػؾ فَير،َػػػوا ر  فلينػػػ  م  ػػػ ثػػػـ حػػػا  هػػػ يماف وفعػػػاد   ليػػػ  فنمػػػا وف   

مغولػػة( فا فػػي فرض وعيػػد  عنػػ   فػػي ر )عػػدلو  عنػػ وال،عويػػ .ار  والحمػػاؿ ػػوعػػادت لػػ  الن
يػػدّؿ ع ػػى  ػػوؿ مػػا حػػّؿ و ػػـ فػػي الع ػػد الما ػػي ففمػػا ال،عويػػر وإحيػػا  الػػنفس  .ح،ػػى مػػات

وعظـ ما  ّدم  ه يماف ل ـ وعد فف آَلت  لي  ال بلفة فيون  فعاد ل ـ األمؿ في الحيا  وعد 
وفػػػػػػي  ػػػػػػذا  شػػػػػػار  لقولػػػػػػ  . فال  يفػػػػػػة يالمػػػػػػا  لػػػػػػذلؾ الػػػػػػزرع الػػػػػػذاوؿ ح و ػػػػػػـ الظ ػػػػػػـفف طػػػػػوّ 
َوَجَعْمَنا ِمَف اْلَماِس ُكؿَّ َشْيٍس َحي  :،عالى

(ٕ) . 

 ف لى ال بلؾ لوال ال  يفة ه يماف الذا فحيا فنفه ـ ال،ي يادت فف ،فنػىيانت فحال ـ 
نفهػػ  و ػػو ي مػػ   يػػة مػػف ي،ػػاا ار عػػّز وحػػؿ ففاد،ػػ  فػػي  ،مػػاـ معنػػى فويا،ػػ  وفػػي الو ػػت 

َراِئيَؿ َأنَّػُو :ا ية  ي  ول  ،عالىو  .يانت مدحا  ل   يفة ِمْف َأْجِؿ َذِلَؾ َكَتْبَنا َعَمػى َبِنػي ِإْسػ
ْف َأْحَياَىػا  ا َقَتػَؿ النَّػاَس َجِميًعػا َوَمػ َمْف َقَتَؿ َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس أو َفَساٍد ِفػي اأْلَْرِض َفَكَ نََّمػ

.... َفَكَ نََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا
(ٖ) . 

الفرزدؽ مدح  ل   يفة ه يماف وعّمف هوق  مف   فا  طيوي الذير م،وعي هنة وييمؿ 
ف ومف الوعد المر،حػى فػي الع ػد الػذا هػييوف ام،ػدادا  ل   فػا ف يقػوؿ )ص(الرهوؿ األيـر

 )اليامؿ(الشاعر: 

 خمفػػػػػػػػػػاس قػػػػػػػػػػد تركػػػػػػػػػػوا فرائجػػػػػػػػػػيـ
  

 فينػػػػػػػػػػا وُسنػػػػػػػػػػػػػػة طيبػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػذكر 
  

                                                 
    ٖٔٛ – ٖٓٛالديواف: (ٔ)
   ٖٓاألنبياس: (ٕ)
    ٕٖالمائدة: (ٖ)



PPP 

 

 تبعػػػػػػػػػػػػػػػػوا رسػػػػػػػػػػػػػػػػوليـ بسػػػػػػػػػػػػػػػػنتو 
 

 عمػػػػػػػى َقػػػػػػػدرحتػػػػػػػى لقػػػػػػػوه، وىػػػػػػػـ  
 رفقػػػػػػػػػػاس متكئػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػرؼٍ   

 
 (ٔ)فػػػػػػػػرحيف فػػػػػػػػوؽ أسػػػػػػػػرٍة خجػػػػػػػػرِ  
ي،قرا العود  لى رّو  وإ امة الفرائض وعمؿ المه،حوات من اف فما ال  يفة ه يماف ومف  

 و   مّمػف طاوػت هػرير، ـ ف ػـ ي،قّروػوف ر وق ػا  حػوائج رعايػا ـف ف ػ ال  ح،مػا  هػينالوف 
  ـ.  و و راض  عننوهي قو  طفىالرهوؿ المصالمنزلة الرفيعة في حناف ال  د مف 

نػػالوا شػرؼ لقػػا  الرهػػوؿ الػذيف فػي  ػػذ  األويػات ن حػػظ موالغػة الفػػرزدؽ ومػدح ال  فػػا  
الغرفة  ي المنزلػة فو الدرحػة .و )في قرؼ( :وذلؾ في  ول  .و ـ في فع ى الدرحات)ص(

ِف الَّػِذيَف :اليػريـ. يقػوؿ ،عػالى فػي ي،اوػ  (ٕ)الرفيعة ال،ي يمنح ا ار لعوػاد  الم  صػيف َلِكػ
َد المَّػِو اَل  اُر َوْعػ ْف َتْحِتَيػا اأْلَْنَيػ ِري ِمػ َرٌؼ َمْبِنيَّػٌة َتْجػ ْف َفْوِقَيػا ُ ػ َرٌؼ ِمػ ـْ ُ ػ ـْ َلُيػ اتََّقْوا َربَُّي

ُيْخِمُؼ المَُّو اْلِميَعادَ 
ُمتَِّكِئيَف َعَمى َرْفَرٍؼ ُخْجٍر َوَعْبَقِري  ِحَساف:ف و ول  ،عالى(ٖ)

(ٗ). 

ِحَساف
(ٗ). 

وفي فويات يمدح في ا الفرزدؽ يزيد وف عوػد الم ػؾ وفي ػا يصػّور ييفيػة وعػث األمػوات 
 )الوهيط(مف حديد فيقوؿ: 

ِمَنتَ   بالباعػػػث الػػػوارث األمػػػوات قػػػد َجػػػ
  

 يرلػػػػػػػػدىار اىـ األرَض بالػػػػػػػػّدىر اإّيػػػػػػػػ  
 أفواجػػػػػػػػػػػػػػًا كػػػػػػػػػػػػػػػ ِنيـ يثػػػػػػػػػػػػػػوروف إذ   

 
راُد ريػػػػػح مػػػػػف األجػػػػػداِث منشػػػػػورِ    َجػػػػػ
 ّينػػػػػةلػػػػػو لػػػػػـ َيبّشػػػػػر بػػػػػو عيسػػػػػى وبَ   

  
 كنػػػت النبػػػي الػػػذي َيػػػدعو إلػػػى النػػػور 
 كػػػػػػف إيػػػػػػاُه صػػػػػػاحبو ف نػػػػػػت، إذ لػػػػػػـ ت 

 
 (٘)مع الشييديف والصديؽ فػي السػور 

 (٘)السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور
   

ف طػػاؿ الػػد ر و ػػـ ويصػػّور  يػػي قهػػـ  ، ـ والفػػرزدؽ والػػذا ينشػػر العوػػاد وعػػد مػػو، ـ وا 
لصػػور  و ػد اهػ،مد  ػذ  ا .وحػال ـ ويشػو  ا وػالحراد فػي هػرعة حري،ػ  وان،شػار  ويثػر  عػدد 

؛مف القرآف اليريـ فن ألنػ  شػا د فهػراا الحػراد دائمػا  ع ػى  يا ف واه،مد ا مف ويئ،ػ  وا عيػَا؛ 
نحػو مػػا  ػػو مػولوؼ فػػي حزيػػر  العػراف فمػػا الويػػت الثالػث والراوػػف ف ػػو مػدح ل   يفػػة موػػال  

                                                 
    ٕٖٛالديواف: (ٔ)
   ٘ٔٗينظر: التطّور الداللي بيف لغة الشعر ولغة القرآف الكريـ:  (ٕ)

   ٕٓالزمر:  (ٖ)
  ٙٚالرحمف:  (ٗ)

   ٖٔ٘الديواف:  (٘)



QQQ 

 

َوَشػػػػر وػػػػالنوي محمػػػػد  )ع(فيػػػػ ف ف ػػػػو يوصػػػػؿ ممدوحػػػػ  لمر،وػػػػة األنويػػػػا  ف ػػػػوال فف عيهػػػػى 
لنوي في  داي،  ل صراط القويـف ثـ نحد الفرزدؽ يودؿ ممدوح  وما لـ ين   لياف  و ا)ص(

مػػف شػػرؼ النوػػّو  وال الصػػحوة وونػػ  هػػييوف مػػف الشػػ يديف )عثمػػاف وعمػػر( والصػػديؽ فوػػي 
ث ػػ  فػػي هػػير،  فاألويػػات ،ح،مػػؿ فػػالفرزدؽ فنصػػؼ فػػي  ػػذا  ذ فلحقػػ  مػػف مػػف يػػاف م .ويػػر

يحػػػايي  ولػػػ  فث األمػػػػػوات والحػػػػراد المن،شػػػر ،شػػػوي   وعػػػ. فمػػػا فػػػي وعيػػػدا  فلمػػػ   ليػػػ  معنػػػى
ـْ َجَراٌد ُمْنَتِشرٌ :،عالى ـْ َيْخُرُجوَف ِمَف اأْلَْجَداِث َكَ نَُّي ُخشًَّعا َأْبَصاُرُى

(ٔ) . 

 .      عر وا  رار  وح،مية الوعث والنشورفي شعر الشااليريـ ا القرآف آن حظ فثر 

 فيقوؿ: )اليامؿ(  ول فرزدؽ فويات  ، منت المعنى الم،قّدـ نفه 

ذا دعػػػػػػوُت بنػػػػػػي فقسػػػػػػـ جػػػػػػاسني  وا 
  

 لػػػػػػو العػػػػػػدد الػػػػػػذي ال ُيعػػػػػػِدُؿ  ،َمحػػػػػػرٌ  
ذا الربػػػػػػػػػػائع جػػػػػػػػػػاسني دّفاُعيػػػػػػػػػػا   وا 

 
 (ٕ)َموجػػػػػػًا، كػػػػػػ ّنيـ الجػػػػػػراُد المرسػػػػػػؿ 
ألن   ذا دعا ـ اه،حاووا لدعو، ف  ؛الفرزدؽ  لى ميان،  وهط   ال  مف، را  وذلؾيشير   

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

 )الطويؿ(ومف الصور الفنية األ ر  ال،ي اه،مد ا الشاعر مف ي،اا ار  ول  : 

 وجػػػػػدنا بنػػػػػي مػػػػػػرواف أوتػػػػػاد ديننػػػػػا
  

 كمػػػػػػا األرض أوتػػػػػػاٌد عمييػػػػػػا جباليػػػػػػا 
 وأنػػػػػتـ ليػػػػػذا الػػػػػديف كالقبمػػػػػة التػػػػػي 

  
 (ٖ)بيا أف يجؿَّ النػاس ييػدي جػبلليا 

 (ٖ)جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلليا
 

َواْلِجَباَؿ َأْوَتاًدا :ؿ الحواؿ فو،ادا  لؤلرض في  ولةشا  ار ،عالى فف يحع
لثوا، اف  (ٗ)

و ػػد الػػ،قط الفػػرزدؽ  ػػذ  الصػػور  ووازف وػػيف الحوػػاؿ وونػػي  لثوا، ػػاف ف،ثوػػت األرض وػػذلؾ.
فو،ادا  ل ديفف ليوازف مف يهمف ويف الصػور،يف  –ع ى وفؽ ما ير   –الذيف يانوا  فمرواف
مػػا فػػي الويػػت الثػػاني فقػػد شػػو  ـ والقو ػػة ال،ػػي يح،مػػف ف .ف لػػ   ػػّو  ونػػي مػػرواف وثوػػا، ـف،،وػػيّ 

ع ى المعنى  يوة   فهو اه،قوال اف و د وفؽ الشاعر  لى  ذا ال،شوي  الذا  ع ىالمه موف 
ريػز ع ػى   ػية القو ػة الروحيػة عنػد المهػ ميف واليعوػة رمػز  ال،حػا  ـ  لػى   ألن ؛وحبلال  

                                                 
   ٚالقمر:  (ٔ)
   ٜٔٔالديواف:  (ٕ)
   ٗٓٔ ،ٕج:الديواف(ٖ)

   ٚالنب :  (ٗ)



RRR 

 

اد فف يو ػػذ مػػف  ػػذا المعنػػى فيػػر  ،وحيػػد فػور  فو،وحيػػد ـ حميعػػا  ع ػػى م ػػة واحػػد ،عػالى ار 
َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف َآَمُنػوا َأِطيُعػوا المَّػَو :انطبل ػا  مػف  ولػ  ،عػالى فاألمة ووحػوا  ،وػاع اإلمػاـ

ـْ  ْنُك ِر ِمػػ ُسػػوَؿ َوُأوِلػػي اأْلَْمػػ .... َوَأِطيُعػػوا الرَّ
ف فطاعػػة ال  يفػػة مػػف طاعػػة ار هػػوحان  (ٔ)

 و،عالى. 

فت منػ  فدا،ػ  لوهػط صػور  ف ػر  ليزيػد وػف وففاد الشاعر مف  ذ  ال،شوي  الم يد الذا ح ػ
 عود الم ؾ  ذ يقوؿ: )الطويؿ( 

 إليػػػػَؾ وِطئنػػػػػػا الػػػػثمَج َينثػػػػػػُر َفوَقنػػػػػا،
  

بائ   ـ وَنكُبػػػػػػػػاس تمقانػػػػػػػػا َبػػػػػػػػُروَد الشَّػػػػػػػػ
با وَشػػػػػػػماِليا،  ػػػػػػػ  مَشػػػػػػػمَّرًة بػػػػػػػيَف الصَّ

  
رُّ َنواحييػػػػػػػػا رؤوَس المَخػػػػػػػػ    اـر تُجػػػػػػػػ
  لى فف يقوؿ:  

 مػػػػػَؾ َحبػػػػػُؿ اِ  مػػػػػف َيعَتصػػػػػـ بػػػػػووحب
  

ذ بػػػػػِو َحبػػػػػَؿ سػػػػػَاِلـ    إذا نَالػػػػػػُو ي ُخػػػػػ
رٌب كبلىمػػػػا   أبػػػػوَؾ أبػػػػو العاصػػػػي وَحػػػػ

 
 (ٕ)أبػػو الخمفػػاِس الَمصػػطفيَف األكػػاِرـ 
ةف الم،قدمػػة نحػد صػور  المػػبلذ الػذا   ففػي األويػات المدحيػة  ف ف ق ػَد لػػـ يهػ،قـ فمػر  األّمػػ

ـَ ونػػي فميػػة  ػػو حوػػؿ ار  فػػار  ػػد فحمػػف فمػػر األمػػة ع ػػى يػػَدا ف حيػػ ممػػدوح الفػػرزدؽف وا 
هػػ،مد الفػػرزدؽ  ػػذا المعنػػى مػػف  ولػػ  االم،ػػيفف ذلػػؾ الحوػػؿ الػػذا ال ينصػػدع وال يػػث ـف و ػػد 

ُقوا:،عالى َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
(ٖ) . 

عند ار و و الذا  و د ورد في ،فهير الطواطوائي )فف حوؿ ار  و الي،اا المنزؿ مف
ف شػئت   ػت  حوػؿ ار  ػو القػرآف  فّ  يصؿ ما ويف العود والرا ويػروط الهػما  وػاألرض وا 

 .  (ٗ)والنوي ص ى ار ع ي  وآل  وه ـ(

و ػذ   فوفي مقطوعة شعرية يصور في ا الفرزدؽ نفه  و و ي َهاؽ  لى النار والحهػاا
هول  الحهف الوصرا ما فعددت ل ذا  حينما (النوار)  حناز  زوح عنداألويات اه،ح ر ا 

                                                 
   ٜ٘النساس:  (ٔ)

 ٕٗ٘ ،ٕجالديواف: (ٕ)

  ٖٓٔآؿ عمراف:  (ٖ)
   ٜٖٙ ، ٖالميزاف: ج (ٗ)
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 ف ثـ فنشد  ائبل : )الطويؿ( (ٔ) اليوـس فقاؿ: ش اد  فف ال  ال ار منذ ثمانيف هنة

 لقػػد خػػاب مػػف أوالِد دارـَ مػػف َمشػػى
  

 إلػػػى النػػػار مشػػػُدوَد الِخناَقػػػِة أزرَقػػػا 
ِة قاِئػػػػػػدٌ    إذا جػػػػػػاسني يػػػػػػػوـ القياَمػػػػػػ

  
 وسػػػػّواؽ َيسػػػػوُؽ الفرزدقػػػػا عنيػػػػؼ 
 ف لػػػػـ ُيعػػػػافنيإوراس القبػػػػر أخػػػػاؼ  

 
َف القبػػػػِر إلتيابػػػػًا وأجػػػػيقا   أشػػػػدَّ ِمػػػػ
 إذا شػػػػػػربوا فييػػػػػػا الصػػػػػػديد رأيػػػػػػتيـ  

 
رَّ الصػػديِد تمّزقػػا   (ٕ)يػػذوبوف مػػف َحػػ
 في حصي ع ي  فعمال  وفنفاه  وحريا،  وهػيان،  فػي الحيػا  الػدنيا اي َ  ّف ليّؿ  نهاف مَ   

اِفِظيفَ *يفِ َكبلَّ َبْؿ ُتَكذُّْبوَف ِبالدّْ  : اؿ ،عالى ـْ َلَحػ فَّ َعَمػْيُك اِتِبيفَ *َواِ  ا َكػ ا  *ِكَراًمػ َيْعَمُمػوَف َمػ
َتْفَعُموفَ 

(ٖ) . 

وؿ  و يع ـ فف اإلنهاف  ذا  فالفرزدؽ ي،فيّر في   ية القور و  ية الوعثوو ذا وقي 
ن،قػؿ و ػو عػاص فهػييوف ا –ياف وعيدا  عف ار فهين،قؿ مف الدنيا  لػى هػحف مظ ػـ فػإذا 

)القور رو ة مف رياض الحنة فو حفر  مػف ):  وؿ الرهوؿ)ص(وفؽ ع ى مظ ـ في  ور 
حفػر النيػػراف( واأل وػػار فػػي ثػػواا القوػػر وعذاوػػ  يػػالم،وا،ر ف ويػػاف يقػػوؿ فػػي آ ػػر صػػبل، : 

 . (ٗ) ()فعوذ وؾ مف عذاا القور(

 فيانوا مف ف ؿ الحنة  ذا  فوحش وف يؽ مف هاوق ف فما نفالعصا  في يؿ منزؿ يحدو 
ِبيفَ يقػػوؿ ،عػػالى:ألمػػر قيػػر ذلػػؾف فػػإف ا َف اْلُمَقػػرَّ اَف ِمػػ ا أف َكػػ ػػ اٌف َوَجنَّػػُة *َفَ مَّ َفػػَرْوٌح َوَرْيَحػػ
ـٍ  ي َنِعػػ

ف ف ػػـ يػػروف القوػػر فوهػػف مػػف الحنػػة ومػػا في ػػا ووعػػد القوػػر ين،ق ػػوف  لػػى مػػا  الػػ  (٘)
...َجنَّاُت َعْدٍف َيْدُخُموَنَيا َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنَيارُ :،عالى

(ٙ) . 

و ػد  ففظ ر  وف  مف عػذاا القوػر واألشػد مػف ذلػؾ  وفػ  مػف نػار ح ػنـ د فالفرزدؽ 
مهػ،  ما ذلػؾ مػف  ولػ   والويت الثػاني يصػور ييػؼ يهػاؽس  .صّور حال  و و يهاؽ  لي ا

                                                 
   ٘ٔٗ، ٕٔينظر: األ اني:ج  (ٔ)

 ٖٔ ،ٕجالديواف: (ٕ)
  ٕٔ – ٜاالنفطار: (ٖ)

  ٕ٘، ٙبحار األنوار: ج (ٗ)

   ٜٛ – ٛٛالواقعة:  (٘)

  ٖٔالنحؿ:  (ٙ)



TTT 

 

ِييدٌ :،عػالى اِئٌؽ َوَشػ َوَجاَسْت ُكؿُّ َنْفٍس َمَعَيا َسػ
يقػوؿ صػاحا الميزاف:)الهػيا ة حػث  .(ٔ)

اَسْت ُكػؿُّ :الهير مف   ف ا وعيس القياد  ف ي ح و ػا مػف فمام ػاف فقولػ  الماشية ع ى َوَجػ
 . (ٕ)؛ فا حػػا ت  لى ار وح رت عنػد  لفصؿ الق ا (َنْفسٍ 

ِإَلػػػػى َربّْػػػػَؾ َيْوَمِئػػػػٍذ تعااااالى: فػػػػي  ولػػػػ وفػػػػي آيػػػػة ف ػػػػر  ورد  ػػػػذا ال،عويػػػػر )المهػػػػاؽ( 
اْلَمَساؽُ 

(ٖ)
ما ،قدـ في ذ ن  فصّور حػاؿ  يؿّ اه،ح ر  د الفرزدؽ في فويا،  الم،قدمة و  .

و ػػػي صػػػور  مريوػػػة وال،فا،ػػػة ذييػػػة منػػػ  فػػػي  فحػػػاؿ اإلنهػػػاف وعػػػد المػػػوت ونعيمػػػ  وعذاوػػػ 
 ال،صوير الم،قّدـ. 

وذلؾ في ن اية  صيد  مدح في ػا يزيػد وػف  فوي،يّ ـ الفرزدؽ عف   ية الوعث والنشور
 عود الم ؾ وفم  عا،ية يقوؿ:)الطويؿ( 

 و باعػػػػػػػػٌث بقّوتػػػػػػػػِو ا  الػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػ
 

 عبػػػادًا لػػػو مػػػف َخمِقػػػو حػػػيَف نّشػػػرا 
 عصػػائب كانػػت فػػي القبػػور، فبعثػػرت 

  
 (ٗ)وعػػػاد ترابػػػػًا َخمُقػػػػو، حػػػػيَف َقػػػػدَّرا 
ف ػػو ع ػػى يقػػيف وق ػػية الوعػػث ال،ػػي  ف   ػػروج  ػػ ال والفػػرزدؽ  لػػى صػػور  و يػػيشػػير  

ذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرتْ تعالى:لقول  اليريـ ،حّدث عن ا القرآف  وا 
(٘) . 

ِعَؽ تعالى: اؿ  ف ّوا عزيز  و  ذا الفعؿ ال يقوـ و   ال مفو  وِر َفَصػ َوُنِفػَخ ِفػي الصُّػ
ـٌ  ـْ ِقَيػا َـّ ُنِفػَخ ِفيػِو أخػر  َفػِ َذا ُىػ ػ َمْف ِفي السََّماَواِت َوَمْف ِفي اأْلَْرِض إال َمْف َشاَس المَّػُو ُث

َيْنُظُروفَ 
يشػير  الشػاعر نحػد رتف)عصائا( يانػت فػي القوػور فوعثػ:فما  وؿ الفرزدؽ .(ٙ)

 . لػػى حقيقػػة فف النػػاس يحشػػروف مػػف مػػف يػػانوا مع ػػـ فػػي الػػدنيا ومػػف مػػف ،شػػاي ت فنفهػػ ـ
َبٌة ِإنَّػػػا إذا  تعاااالى:و ػػػذا ال فػػػظ نحػػػد  فػػػي  ولػػػ   ُف ُعْصػػػ ْئُب َوَنْحػػػ َقػػػاُلوا َلػػػِئْف َأَكَمػػػُو الػػػذّْ

ُروفَ  َلَخاِسػػ
. ومػػف (ٛ)معػػ (:)مػػف فحػػا  ححػػرا  حشػػر  ار )ص(ف وفػػي ذلػػؾ  ػػوؿ الرهػػوؿ(ٚ)

                                                 
  ٕٔؽ:سورة  (ٔ)

 ٜٖٗ، ٛٔالميزاف: ج (ٕ)

 ٖٓالقيامة: (ٖ)
  ٕٕٚالديواف:  (ٗ)

  ٗاالنفطار:  (٘)

 ٛٙالزمر:  (ٙ)

  ٗٔيوسؼ:  (ٚ)

  ٗ٘ٔاألثنا عشرية،الحر العاممي:  (ٛ)
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 فحشػر النػاس ييػوف ع ػى شػيؿ حماعػات وزمػر ويػاف ففّ ،ا يات األ ر  ال،ػي وردت فػي 
ـْ إلى اْلَجنَِّة ُزَمًراتعالى: ول   َوِسيَؽ الَِّذيَف اتََّقْوا َربَُّي

(ٔ) . 

فصؿ اإلنهاف وييؼ ي حشر  الشاعروّيف في ا  ف  ذقاية الحود  الفنيةفي و ذ  الصور  
  ّو  ،وثر  وآا القرآف اليريـ المذيور  آنفا.ي،   مف ذلؾ و  .ع ى فا  يو يوـ القيامة و 

 ػوؿ الفػرزدؽ مادحػا  هػ يماف وػف عوػد الم ػؾ وعػد فف  مػا يػرد فػي ومف الصػور األ ػر 
 )اليامؿ(:  لي  األحواؿ  وؿ ،ولي  ال بلفةشيا 

 حتػػػػػػػػػػى  بطنػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػّؿ محتمػػػػػػػػػػؿ
 

 ُيمشػػػػػػػػػى ب عظمػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػى القبػػػػػػػػػر  
  يػػػػػػػػػػػػػػػػـنّ أوتمّنػػػػػػػػػػػػػػػػت األحيػػػػػػػػػػػػػػػػاس  

 
  (ٕ)تحػػػػػػت التػػػػػػراب وجػػػػػػيس بالحشػػػػػػر 
رهـ الشػاعر صػور   ػ ال  ومػا وصػ وا  ليػ  مػف اليػوسف و ػد صػّور ا وفلمػ  مػف  ػبلؿ  

)فعظم ( يناية عف الحوع الذا لحق ـ فف  وا القور و،حّمؿ  ياـ الحشر ع ى ما  ـ : ول 
وآيػػة مػػف و ػذا يػػذيرنا  .ع يػ  مػػف هػػو  الحػاؿ فصػػاروا ي،منػػوف المػػوت وودوا لػو ذ وػػوا  ليػػ 

ـْ َأْوِلَياُس ِلمَِّو ِمْف ُدوِف النَّاِس :قوله تعالىي،اا ار  ـْ َأنَُّك ُقْؿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َىاُدوا أف َزَعْمُت
ـْ َصاِدِقيفَ  َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت أف ُكْنُت

(ٖ)  . 

  (في  ول :)اليامؿون  وف ي  وذم ـ االشما،  والححاج وعد موت الشاعر فظ ر و د 

 دخمػػػػػػػوا قبػػػػػػػورىـ إذا اجػػػػػػػطجعوا 
 

فرُ    (ٗ)فييػػػػػػػا، ب وعيػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػـ ِصػػػػػػػ

في الويت الم،قّدـ ي يد الفرزدؽ د وؿ   ال   لى  ور ـ معّذويف ألن ـ حم وا فوزار   
 ها ، ـ لغير ـف فووعي، ـ فارقة مف فعماؿ يرحى من ا ال بلص مف ذلؾ العذاا َفو ئس 

 .الو رد المورود

 ـ انتًثيم:3
الشو ف المثؿ  واليهػر  : (٘)معاف  م،قاروة وم ، فةف ف م اول  )المثؿ( مف  لغةال،مثيؿ 

                                                 
   ٖٚالزمر: (ٔ)
   ٖٓٛالديواف:  (ٕ)

  ٙالجمعة:  (ٖ)
   ٖٗٛالديواف:  (ٗ)

  ٘، ٔمجمع األمثاؿ: جينظر: (٘)
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  واليهر  النظيرف الصفةف العور  والححة وا ية والحديثف المثؿ والحذو والشا ص. 
ع رَؼ المثؿ وون :)حم ة مف القوؿ مق، ػية مػف فصػ  ا فو م رهػ ة لػذا ففما اصطبلحا : 

 . (ٔ) ن ا ،، هـ والقووؿ و،ش، ر وال،داوؿ(

 ػػو القػػوؿ الهػػائر الممثػػؿ وم ػػرو ف فا المشػػو  حػػاؿ م ػػرو ف فا  ففمػػا فػػي األدا: )
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 (

: ف ػو )يػبلـ ي قصػد وػ  ،صػوير حالػة فو وا عػة فو شػ ص اليػريـ القػرآف ا المثػؿ فػيفم
ال،عاظ القارئيف والهامعيف والصور  ال،ي صّور ا ل ػـ فو إليناهػ ـ و ػا هػوا  فطػاؿ اليػبلـ 

ر فـ وقي في لوح،  البلمعة مي،ووا  محفوظا (  .  (ٖ)فـ َ ص 

ت المعقػوؿ فػي صػور  محهػمة وفوػرزت فما عف ف مية األمثاؿ القرآنية فإن ا  ػد: )فوػرز 
ػػ ت المحمػػؿ وفو ػػحت المػػو ـ ل، ػػّذا وػػذلؾ الطوػػائف  المعنػػوا فػػي ثػػوا المحهػػوس وفص 

(ٗ)و،ع ّػػػـ الغرائػػػز الشػػػرير (
فالمثػػػؿ )ي ػػػدؼ  لػػػى الغػػػوص فػػػي فعمػػػاؽ الػػػنفس والػػػد وؿ فػػػي . 

(٘)والصبلح( غاؼ الق ا ليحقؽ قاي،  في ال دايةش
 . 

ا و عت ل  حادثةف ،طاوؽ في ،فصيبل، ا ال،ي  يؿ ع ى وي حو الشاعر  لى المثؿ  ذا م
فثر ا المثؿف ف بل  عف ذلؾ فإف المثؿ يحمؿ في طّيا،  حانوا  ،ع يميا  واه، بلص العورف 

ف مه،ندا  في ذلؾ  لى ال حمة القصير  الدالةف (ٙ)و و ما يقصد  الشاعر في وعض األحياف
 . (ٚ)المعنى الذا  َصَد   الشاعرالدالةف ،اريا  لذ ف الهامف روط المثؿ والقصةف ليف ـ 

َفت األمثػػػاؿ وون ػػػا ن ايػػػة الوبلقػػػةف لمػػػا  ػػػ ص  ) يحػػػاز ال فػػػظ و  صػػػاوة مفح،مػػػف في ػػػا اوو 

                                                 
  ٔٛٗ، ٔالمزىر: ج (ٔ)
  ٙ – ٘المثؿ في القرآف الكريـ: (ٕ)

  ٙـ ف: (ٖ)
 ٛاألمثاؿ في القرآف الكريـ، ابف قيـ الجوزية:  (ٗ)

  ٜٗٔالصورة الفنية في المثؿ القرآني،محمد حسيف الصغير: (٘)

 ٕٙينظر: الصورة الفنية في المثؿ القرآني:  (ٙ)
  ٖٚ – ٖٙأبو تماـ ثقافتو مف خبلؿ شعره:  (ٚ)



WWW 

 

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

 ،ي:  ماهيو....(ف ي

في القرآف اليريـ يثيػر مػف ا يػات ال،ػي ،ػدعونا فف ن، ػذ مػف ف وػار الما ػيف دروهػا  
 لنا ال،حػارا وعوا ػا الما ػييف وإهػ،اذوعورف و د ، ّوس  ذا المعنى الفرزدؽ ف و يصّور 

 ( ؿ: )الوهيطحاذؽ ال يحوز م الف،  فيقو 

 مػػػػا تنػػػػو عنػػػػو فػػػػ ني لسػػػػت قاربػػػػوُ 
 

 
 

 نيػػػػى مػػػػف حمػػػػيـ مثػػػػؿ تجريػػػػبومػػػػا 
 ومػػػػػا يفوتػػػػػؾ شػػػػػيس أنػػػػػت طالبػػػػػو  

  
 (ٕ)ومػػػف َمَنعػػػت فشػػػيٌس ِ يػػػُر مقػػػروبِ  
 
 

 وؿ الفرزدؽ فػي فويا،ػ   ف وحهاف،حارا الما يف وهنن ـ  ي مواعظ وعور لبلحقيف
و ػو ي اطػا يزيػد  فوييػد ف و،ػ ومف فمثال  األ ر  فقد  را مثبل  ويوهػؼ  .الم،قّدمة

 )الوهيط( : ائبل وف عود الم ؾ

ا كػػػاَد إخوتُػػػُو   ُكػػػف مثػػػؿ يوُسػػػَؼ لّمػػػ
 

ؿَّ الجػػػغائف حتػػػى ماتػػػت الحَقػػػػدُ    َسػػػ
 وكيػػػػػؼ ترمػػػػػي بَقػػػػػوٍس ال توّترىػػػػػا  

  
وا واسػػػتيَدَؼ النجػػػُد    إذا الممػػػوؾ َرَمػػػ
 أال تػػػػر  ليػػػػـ فػػػػػي ُممكيػػػػـ عممػػػػػًا  

 
  (ٖ)وال تػػػػػػػر  عَممػػػػػػػًا إال لػػػػػػػو سػػػػػػػَندُ  
و،ػ  وعػد فف مّينػ  ار ،عػػالى عفػو  وصػفح  عػػف ف ع(ف ػذ الشػاعر مػف  صػػة يوهػؼ  

ـُ  تعاااالى: ػػػاؿ  فوحع ػػػ  م يػػػا   ـْ َوُىػػػَو َأْرَحػػػ ـَ َيْغِفػػػُر المَّػػػُو َلُكػػػ ـُ اْلَيػػػْو َقػػػاَؿ اَل َتْثِريػػػَب َعَمػػػْيُك
الرَّاِحِميفَ 

(ٗ) . 

الشاعر اه،ثمر  ذ  الصور  ليحعؿ الممدوح يالنوي يوهؼ  ليس في العفو  ونع،قد ففّ 
عفا عف   و،  وعد فف ع(ألف يوهؼ  ؛  واله طاف والم ؾفي القو  وؿ –يما ظ ر  –فقط 

 صار عزيزا  لمصر. 
 فة الشػاعر وذلػؾ لشػّد  ،ع قػ  وػآا القػرآف اليػريـوفي صور  ،مث ي  ،ظ ػر هػرعة ودي يػ

ما ففاد  في  را  اليريـ ف فقد اه،طاع فف يق،وس مف القرآفن  مف معاني ف بل  عف ،ميّ 
                                                 

 ٙ ،ٔمجمع األمثاؿ:ج (ٔ)
 ٜٔٔالديواف: (ٕ)
 ٚٙٔ:الديواف (ٖ)
  ٕٜيوسؼ: (ٗ)
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في مديح  ه يماف وف عود الم ؾ:  ف  ائبلالهامف فيا   فمث ة ،شوي ية ياف ل ا األثر الو 
 )الطويؿ(

داًل وَرحمػػةً   ُجِعمػػت ألىػػِؿ األرِض َعػػ
  

ـِ    وُبػػػػػػػرسًا آلثػػػػػػػار الجػػػػػػػروح الكػػػػػػػوال
 النبػػػػػػيَّ محمػػػػػػدًا  ا  كمػػػػػػا بعػػػػػػثَ  

 
ـِ ، عمػػى فتػػرٍة      (ٔ)والنػػاُس مثػػَؿ البيػػائ
 لى الحيـ يموعث النوػي   الشاعر محي  ه يماف وف عود الم ؾ في  ذ  األويات يشوّ  

 فوعػػد ف،ػػر  مػػف الرهػػؿف ف ػػو فا هػػ يماف يمثػػؿ العػػدؿ والرحمػػة ووػػر  الحػػروح أل ػػؿ األرض
ن ـ ليهوا مث  وفالشاعر وإشار  مف وعيد يق ؿ مف ش ف و ذا ف ال  فا  الذا هوقوا ه يماف وا 

في عدل   مث   )الف،ر ( فا  ن  لـ يهوؽ ال  يفة ه يماف فحد  ما  صد  الشاعر روما و فظة:
وػػؿ ل  و ػػا مػػف ال  يفػػة العػػادؿ يهػػ يماف  فال ل  ػػو األرض مػػف ال  يفػػة الحػػايـ فورحم،ػػ 
 في عدل  ورحم،  وحها زعـ الفرزدؽ. سليواى)ع(النوي و شو  الذا 

ـْ َرُسػوُلَنا تعاالى:ا ،وس الشاعر معنى فويا،ػ  مػف  ولػ  و د  اَسُك َيػا أىػؿ اْلِكَتػاِب َقػْد َجػ
ـْ َعمَ  ـْ َبِشيٌر ُيَبيُّْف َلُك ى َفْتَرٍة ِمَف الرُُّسِؿ أف َتُقوُلوا َما َجاَسَنا ِمْف َبِشيٍر َواَل َنِذيٍر َفَقْد َجاَسُك

َوَنِذيٌر َوالمَُّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍس َقِدير
َوَما َأْرَسْمَناَؾ إال َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميفَ  تعالىف و ول  (ٕ)

(ٖ)
. 

ِلْمَعاَلِميفَ 
(ٖ)

. 

ال،ػي ال (والو ػائـ )مػف او،عػث  لػي ـ هػ يماف  الشاعر فػي عحػز الويػت الثػانيو د شّو  
أـ َتْحَسُب  تعالى:و ذا في ا فثر َوّيف لقول   ف،فق  يثيرا  مما ،عمؿ ف ي مَهّير  وغير  راد 

ـْ َأَجؿُّ َسِبيبًل  ـْ إال َكاأْلَْنَعاـِ َبْؿ ُى ـْ َيْسَمُعوَف أو َيْعِقُموَف أف ُى أف َأْكَثَرُى
(ٗ)  . 

فقػد ف ػػذ  فح ػة ال،ػوثر و، ػػميف فويا،ػ  الصػور ال،مثي يػة القرآنيػةويهػ،مر الفػرزدؽ فػي ر 
ـْ  تعالى:مف  ول   ٌة َلَعَنْت ُأْخَتَيا َحتَّى إذا ادَّاَرُكوا ِفيَيا َجِميًعا َقاَلْت ُأْخَراُى ُكمََّما َدَخَمْت ُأمَّ

َف  ْعًفا ِمػػ َذاًبا ِجػػ ـْ َعػػ ِتِي ََ مُّوَنا َفػػ ـْ َربََّنػػا َىػػُؤاَلِس َأَجػػ ْف اَل أِلُواَلُىػػ ْعٌؼ َوَلِكػػ النَّػػاِر َقػػاَؿ ِلُكػػؿ  ِجػػ
َتْعَمُموف

 فويا،  ال،ي  ال ا في  حا  هعد:)الطويؿ(  ىف معن(٘)

                                                 
    ٖٕٚ ،ٕجالديواف: (ٔ)
   ٜٔالمائدة:   (ٕ)

   ٚٓٔاألنبياس:  (ٖ)

   ٗٗالفرقاف:  (ٗ)

   ٖٛاألعراؼ:  (٘)
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ذابًا ف صػَبحت عٍد َعػ  ُجِعمُت عمى َسػ
   

ُع   عٌد فػػػػػي عػػػػػذابي وُتقَمػػػػػ ف َسػػػػػ  تبلَعػػػػػ
َف أىػػػػؿ النػػػػاِر، إذ يركبونيػػػػا   تبلُعػػػػ

  
ذ ىػػػي تغشػػػى المجػػػرميَف وتسػػػفعُ     (ٔ)وا 
ويات حعؿ الفرزدؽ  حاَ   لهػعد  عػذاوا  نػازال  و ػـ فوصػوحوا ي،بلعنػوف فيمػا في  ذ  األ 

ّف  ػذا العػذاا النػػازؿ يغشػا ـ يمػا ،غشػى النػار اليػػافر  فألف الفػرزدؽ  حػا ـ ؛ويػن ـ  .فيوا 
َيةِ تعااالى:و ػػذا فثػػر لقولػػ   ِديُث اْلَغاِشػػ َىػػْؿ َأتَػػاَؾ َحػػ

وصػػؼ النػػار اليػػريـ  ػػد ف فػػالقرآف (ٕ)
 فعؿ الفرزدؽ.  ويذلؾ  فوالغاشية

 )الوافر( :فما  ول  في  حا  حرير لوني نمير

 ف ّنػػػػػػؾ مػػػػػػف ىجػػػػػػاس بنػػػػػػي ُنميػػػػػػر
  

 ك ىػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػار إذ وجػػػػػػػػدوا العػػػػػػػػذابا  
 رجػػػػػػوا مػػػػػػف حّرىػػػػػػا أف يسػػػػػػتريحوا  

 
ديد ليػػػػػـ شػػػػػراباً     (ٖ)وقػػػػػد كػػػػػاف الّصػػػػػ
اَب ُكػػ :اليريمػػةفػػي دفاعػػ  عػػف ونػػي نميػػر اهػػ،ثمر معنػػى ا يػػة  فإنػػ   َتْفَتُحوا َوَخػػ ؿُّ َواْسػػ

ِديدٍ *َجبَّػاٍر َعِنيػػدٍ  اٍس َصػػ ْف َمػػ َقى ِمػػ ـُ َوُيْسػ نَّ ْف َوَراِئػػِو َجَيػػ ِمػػ
 فّ ف فػالفرزدؽ يريػػد فف يقػػوؿ  (ٗ)

حريػػرا  يو ػػؿ النػػار يػػاف يرحو ػػا  بلصػػا  مػػف  حػػا  الراعػػي النميػػرا فوقاثػػ  الفػػرزدؽ ومػػا  
ف مػا يريػد  ف فياف ذلؾ حػزا   فػزاد حزنػ  وفلمػ . و ػذا ال،قاوػؿ الػداللي وػيصديد مف ال حا 

 النصوص القرآنية.  اه،حبل في  ، الشاعر والنص القرآني ييشؼ عف  در 

 ـ االستعارج : 1
و ي ، ؾ ال،ي ،عّور عػف  ففي الوياف القرآني والهيما،،مّيز االه،عار  واأله وا الوارع 

 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 ،عػّد مػف فوػرز طرائػؽ ال،عويػػر 
القائمػػػػة ع ػػػػى ال، ييػػػػؿف و ػػػػد و عػػػػت فػػػػي يػػػػبلـ العػػػػرا  ػػػػديما  ) وػػػػؿ فف ي،حػػػػّدد مف وم ػػػػا 

 .  (٘)دّوف حول ا شي  ما(االصطبلحيف فو ي  

                                                 
   ٕٗٗالديواف:  (ٔ)

   ٔالغاشية:  (ٕ)

   ٖٛالديواف:  (ٖ)

   ٙٔ – ٘ٔإبراىيـ:  (ٗ)

    ٜٕٔالعربية: األسس النفسية ألساليب الببل ة  (٘)
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ا قنػػى فػػي ف ألننػػا نحػػد في ػػ(ٔ)وأل مي، ػػا فػػي الوبلقػػة واألداف حظيػػت و،عريفػػات يثيػػر 
ال،صوير والحريةف وفي ا ان،قاؿ وػالنص مػف الحمػود ال فظػي  لػى المرونػة فػي االهػ،عماؿ؛ 

عػف يبلمػ   فػير الحرحػاني ي ال،صػوير الشػعرا. يقػوؿ الشػيخ عوػد القػا ول ا فثر وارز  فػ
ف ػػؿ االهػػ،عار ف وفثر ػػا ووصػػف ا وهػػي ة مػػف وهػػائؿ ال،صػػوير الوياني:) ّن ػػا فمػػّر ميػػدانا ف 

حهانا ف وفوهف هعةف وفوعد قورا ف وفذ ا نحدا  وفشّد فف،ن انا ف وفيثر حريانا  وفعحا حهنا  وا 
 . (ٕ)في الصناعة مف فف ،حمف شعو ا وشعوو اف و،حصر فنون ا و روو ا(

ن ا ،قوـ ع ى االن،قاؿ الداللي ويف األلفػاظ فو ،حػاوز ال غػة ومف  صائص االه،عار  ف
، ،صر المهافات فيما ويف المعانيف و،حمف ما ليس  . و ي(ٖ)الداللية  لى ال غة اإليحائية
(ٗ)ليس وين  راوطة مف  وؿ

. 

:)ومف الف ػػي ة الحامعػػة في ػػا  ن ػػا وقولػػ و ػػد فشػػار عوػػد القػػادر الحرحػػاني  لػػى ذلػػؾف  
نػؾ ل،حػد ال فظػة الواحػد   ػد اي،هػوت في ػا  ،ورز  ػذا الويػاف فوػدا  فػي صػور  مهػ،حد  ... وا 

ول ا في يّؿ واحد مف ، ؾ الموا ف شاف مفرد وشرؼ  فوائد ح،ى ،را ا ميرر  في موا ف
 . (٘)منفرد(

فالعبل ة ويف حّدا القيػاس االهػ،عارا عبل ػة ام،ػزاج وا،حػادف وو ػوغ المعنػى ال يػ،ـ  ال 
عػػف طريػػؽ ه هػػ ة يامنػػػة مػػف الوهػػائط ال،ػػػي ،صػػؿ وػػيف الػػػداؿ والمػػدلوؿف و،ظ ػػر وراعػػػة 

ور  االهػ،عارية مػف ح ػةف وال،حروػة الشاعر في  در،  ع ى   ؽ ال،بل ـ وػيف عناصػر الصػ
 . (ٙ)الشعورية فو الحو النفهي العاـ ل قصيد  مف ح ة ف ر 

نػػػػا ض في ػػػػا حريػػػػرا    ففػػػػاد الشػػػػاعر مػػػػف االهػػػػ،عار  ال،صػػػػريحية لوهػػػػط صػػػػور   حػػػػاو 
 :)اليامؿ( وقول 

 جػػربت عميػػػؾ العنكبػػػوت بنسػػػجيا 
 

)وقجػػى:عميؾ بػػو الكتػػاب الُمنػػزؿ  َِٚ) 
)الُمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ َِٚ) 

  
                                                 

    ٕٗٚ، كتاب الصناعييف: ٔٗ – ٓٗ، الوساطة بيف المتنبي وخصومو:٘٘ينظر: نقد الشعر:  (ٔ)

    ٗٓٔأسرار الببل ة:  (ٕ)
   ٜٖ٘ينظر: النظرية البنائية في النقد األدبي:  (ٖ)

   ٗٗينظر: الصورة الشعرية:  (ٗ)
   ٔٗأسرار الببل ة:  (٘)
   ٖٕٗساليب الببل ة العربية: ينظر: األسس النفسية أل (ٙ)

    ٛٔٔ ،ٕجالديواف: (ٚ)
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الفرزدؽ صور  اهػ،مد ا مػف وا ػف الحيػا  ليقػّرا و ػا األذ ػاف  في الويت الم،قّدـ  را
  لػى مػػا يريػػدف فويػػت العنيوػػوت وا    ػػعيؼ يمػػا وصػف  الوػػارا عػػّز وحػػؿ فػػي ي،اوػػ  اليػػريـ

فَّ :وقول  ،عالى ػا َواِ  َذْت َبْيًت َمَثُؿ الَِّذيَف اتََّخُذوا ِمْف ُدوِف المَِّو َأْوِلَيػاَس َكَمَثػِؿ اْلَعْنَكُبػوِت اتََّخػ
َأْوَىَف اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوتِ 

(ٔ) . 

وقول :)و  ػى ع يػؾ وػ   ع ػى م حػو مف الهما   نازالفالفرزدؽ في وي،  حعؿ ال حا  
يريػد الشػاعرف ومػف ثػـ نبلحػظ فو ف مف ويػت حريػر يمػا  ثمة ويتف يس  فالي،اا المنزؿ(

يقوؿ  ف،قريا الم حو مف اليّفارو و  ف فيا  ،شير  لي  ا ية ال،ي ففاد من ا الفرزدؽ  حا   
 الطورهي:)شّو  حاؿ اليّفار الذيف ا، ذوا مف دون  آل ة وحػاؿ العنيوػوت ... فا شػّو  مػف

ونفع ػػا و ػػّر اف والرحػػوع  لي ػػا عنػػد الحاحػػة  يمثػػؿ  ا، ػػذ األصػػناـ آل ػػة يريػػدوف نصػػر ا
عن ػػا شػػيئا ف  العنيوػػوت ا، ػػذت وي،ػػا   لنفهػػ ا ،ػػووا  ليػػ ف فيمػػا فف ويػػت العنيوػػوت ال يغنػػي

ليون  في قاية الو ف وال عؼف وال يحدا نفعا ف يذلؾ األصناـ ال ،م ػؾ ل ػـ  يػرا  وشػرا ف 
 )الطويؿ(:وفي صور  ف ر  ل شاعر يقوؿ .(ٕ)ونفعا  و را (

َر َليَمػػػػػةٍ ومشػػػػػمولٍة   سػػػػػاَورُت آِخػػػػػ
 

بُح لػػػػـ يتػػػػنّفسِ   (ٖ)زجاَجتيػػػػا، والّصػػػػ
 

صػياقةف فػإف الفػرزدؽ اهػ،عم  ا فػي قيػر وع ػى الػرقـ مػف حمػاؿ الفي الويت الم،قػّدـ   
ألنػػ  ي،حػػّدث عػػف   ػػية ف ػػر  و ػػي شػػرا ال مػػرف و ػػي قيػػر مػػا ،حػػدث عن ػػا  مح  ػػا؛
ْبِح إذا َتَنفََّس تعالى: اؿ  اليريـف القرآف َوالصُّ

ن  اه،ح ػر  ػذ  الصػور  القرآنيػة فف  ال (ٗ)
،نفهػػ  و  فالقرآنيػػة فالصػػو  يونػػ  يػػائف حػػي ي،حػػاوا مػػف المػػ ثرات ال ارحيػػة ال،ػػي ،حيطػػ 

الحيػػا  مػػف حديػػد وعػػد فف يػػاف ال يػػؿ حاثمػػا  ع ػػى صػػدر   ال فف صػػو   يعنػػي الحريػػة ووػػثّ 
 الفرزدؽ لـ ينو ج وعد. 

وعّد الصو  م،نفها  وهوا انوهاط  وئ  ع ى األفؽ :) يقوؿ صاحا الميزاف في ،فهير 
ـ ودفع  الظ مة ال،ي قشي،  نوع مف االه،عار  و،شوي  الصو  و د ط ػف وعػد قشػياف الظػبل

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

                                                 
   ٔٗالعنكبوت:  (ٔ)

   ٕٚ، ٛمجمع البياف: ج (ٕ)

   ٖٓٗالديواف:  (ٖ)
   ٛٔالتكوير:  (ٗ)



BBBB 

 

 .   (ٔ)  ا ،  لؤلفؽ ،نفها  من  يذا يه،فاد مف وع  ـ( فعدّ 

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

(ٕ)ع ي ػػػا وهػػػور فصػػػاح، ا
ا مػػػف صػػػي  الويػػػاف ال،ػػػي يػػػ د  و ػػػا المعنػػػى وصػػػور  قيػػػر ألن ػػػ؛ 

ف ػػا ف ػػؿ الويػػاف وػػوف )يريػػد المػػ،ي ـ  مواشػػر ف و ػػي عنػػد العػػرا فو ػػ  مػػف ال،صػػري ف و ػػد عر 
 ثوات معنى مف المعانيف فبل يذير  وال فظ المو وع ل  في ال غةف وليي يحي   لى معنى 

 .  (ٖ) و ،الي  وردف ف فيوحي  لي  ويحع   دليبل  ع ي (

و ػػو فف ،ػػ،ي ـ والشػػي  و،ريػػد  فوالمف ػػػوـ العػػػػاـ ل ينايػػة ينط ػػؽ مػػف المعنػػى ال غػوا ل ػػا
االن،قػػاؿ مػػف  ن،يحػػةفػػي رهػػـ الصػػور  األدويػػةف  م مػػا. ويػػ دا ال،عويػػر الينػػائي فثػػرا (ٗ)قيػػر 

الداللػػة األوليػػة ل مفػػردات  لػػى دالالت ف ػػر  ،ه،شػػؼ من ػػاف ف،وػػدو المعػػاني فعمػػؽ وف ػػدر 
واإلم،ػاعف قيػر فف  ػذا مر ػوف وقػدر  األديػا ع ػى لمػ  الصػبلت ال فيػة وػيف  ع ى اإلثار 

 ػػػا و،يثيف ػػػا وهػػػيا ات ،عويريػػػة ،حػػػيط المعػػػاني وهػػػ،ار شػػػفاؼ يهػػػم  ئاألشػػيا ف ودمػػػج فحزا
 . (٘)والوصوؿ  لى المعنى المينى عن 

ودؽ ،صػويرف وػفدا  و  فػي فدا  المعػاني و،صػوير اف  يػر و،قوـ اليناية ونصيو ا يامبل  
نفر األذف مػف هػماع ف ، ي حينا  راهمة مصّور  موحيةف وحينا  م دوة م ذوةف ،،حّنا ما و 

و ػي  فػي يػؿ ذلػؾ  ال ،  ػو مػف اإليحػا   فوحينا  مػوحز  ،نقػؿ المعنػى وافيػا  فػي لفػظ   يػؿ
وال،صػويرف وال ،هػػ،طيف حينئػذ  فف ،ػػ دا المعنػػى يمػا فّد،ػػ  الينايػػة مشػّعا  موحيػػا ف ومصػػّورا  

  .(ٙ)معّورا  
زاعمػػػا  فف ار فصػػػطفى ونػػػي فميػػػة واهػػػ،عماؿ  ػػػذ  ال،قنيػػػة فػػػي مديحػػػ  يوػػػال  الفػػػرزدؽ و 

ل حيـ فا ،ػار يزيػد وػف عوػد الم ػؾ ويّنػا  ودعػا  )و  يػؿ ار(ف لقػد ،ػوثر الفػرزدؽ و ػذا مػف 
ٌف َواتََّبػَع تعاالى: ول   ُو ِلمَّػِو َوُىػَو ُمْحِسػ ـَ َوْجَيػ َم ْف َأْسػ ُف ِديًنػا ِممَّػ ْف َأْحَسػ ـَ َوَمػ َراِىي ِممَّػَة ِإْبػ

                                                 
   ٕٙٔ، ٕٓالميزاف: ج (ٔ)

    ٘ٔٔ، البديع في نقد الشعر: ٖٙٛ، كتاب الصناعييف: ٜٛ – ٛٛينظر: نقد الشعر:  (ٕ)

   ٗٗدالئؿ اإلعجاز: (ٖ)

  لساف العرب: مادة )كنو( ينظر: (ٗ)
   ٜٙينظر:الصورة األدبية:  (٘)

   ٓٚينظر:الصورة األدبية:  (ٙ)
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ـَ َخِميبًل  َحِنيًفا َواتََّخَذ المَُّو ِإْبَراِىي
(ٔ) . 

حػػبلال  لػػ  )ع(ا ػػ،ص  ػػذا الوصػػؼ ونوػػي ار  وػػرا يـ  ػػد و  ف وليػػف الشػػاعر  ،عظيمػػا  وا 
 :)الطويؿ(   وليوال  في 

 ولو كاف بعد المصطفى مف عباده
  

 نبػػػػػػيّّ ليػػػػػػـ مػػػػػػنُيـ، ألمػػػػػػر العػػػػػػزائـِ  
 اره ا  َبعػػػػػػَدهُ لكنػػػػػَت الػػػػػػذي يختػػػػػػ 

 
 لَحمػػػػػػؿ األمانػػػػػػات الثقػػػػػػاؿ العظػػػػػػائـِ  
 ورثػػػػػػػتـ خميػػػػػػػؿ ا  كػػػػػػػؿَّ ِخزانػػػػػػػةٍ  

  
ـِ   (ٕ)وكػػػػػػػػػػؿَّ كتػػػػػػػػػػاٍب بػػػػػػػػػػالنبّوة قػػػػػػػػػػائ

 

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

 ورثنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف خميػػػػػػػػؿ ا  َبيتػػػػػػػػًا 
 

بلِة ولمطيػػػػػػػػػػور  ػػػػػػػػػػ   (ٖ)ُيطيَّػػػػػػػػػػب لمصِّ
ف يمػا يّنػى الفػرزدؽ عػف  داهػة ويػت ار ع(ا ،صت وػالنوي  وػرا يـ فصفة )ال  يؿ(  

الحػػراـ وط ار،ػػ ف ح،ػػى فف الصػػبل  فيػػ  ،طيػػا وعوػػؽ  ػػذا الميػػافف وييمػػؿ الفػػرزدؽ مهػػير  
 :)اليامؿ(  ائبلالف ر مه،عينا  وفف اليناية 

عَّر خػػػػػػّدهوكّنػػػػػػ   ا إذا الجبػػػػػػار َصػػػػػػ
  

  (ٗ)جػػػػَربناه حتػػػػى تسػػػػتقيـ األخػػػػادع 
 و يناية عف ال،يور و،عظيـ الشوف وإمال، ف وياف الفرزدؽ و وي ،ػ  ل ػـ  فالصعر ل  د 

 لي   شار  وا حةف م،وثرا يشير  و و ماألن ـ فهياد العراف  ؛موا ذلؾ الميؿالحؽ ووف يقوّ 
َواَل ُتَصعّْْر َخدََّؾ ِلمنَّاسِ تعالى:قول  و

(٘) . 

 ود الم ؾ وي حو الححاجوفي ا يمدح ه يماف وف ع فوفي فويات يصّور وطش األموييف
 :)الطويؿ(  ائبل

ذ أنػػػػتـ مػػػػف لػػػػـ َيُقػػػػؿ أنػػػػا كػػػػافٌر   وا 
 

 تػػػػػػػػرّد  َنيػػػػػػػػارًا َعِثػػػػػػػػرًة ال ُيقاليػػػػػػػػا  
 وفػػػػػارَؽ أـ الػػػػػرأس منػػػػػو بجػػػػػربةٍ  

 
 َياليػػػػػػػا سػػػػػػػريٍع لبػػػػػػػيِف المنكبػػػػػػػيف ز  
 

                                                 
    ٕ٘ٔالنساس:  (ٔ)
  ٕٗ٘- ٖٕ٘،  ٕج الديواف: (ٕ)
    ٖٗٙ :الديواف (ٖ)
   ٖٗٗ: الديواف (ٗ)

   ٛٔلقماف:  (٘)



DDDD 

 

مَّى ثمػػػانيف حجػػػٍة و  ْف كػػػاف قػػػد َصػػػ  ا 
 

ـَ وأىد  الُبػدَف بيجػًا خبلليػا    (ٔ)وصا
نما ن حػظ ففيػارا  في ػا روح ال طاوػة  في  ذ  األويات  الم،قّدمة ال نحد انفعاال  عميقا ف وا 

ن ا ،  و مف وهائؿ الصور ف يالي،اوة يعني ذلؾ ف ألن ا اع،مدت فدلة اإل ناع وال ؛والنثرية
ذ .... فن،ـ .... فنا يافر( داللة ع ػى  روحػ  ع ػى الهػ طةف وفػي األويػات نحػد محػازا   )وا 

)وفػػارؽ فـ الػػرفس( :نحػػد ا فػػي  ولػػ ف فمػػا الينايػػة ف ػػا( داللػػة ع ػػى  ، ػػ )،ػػرّد  عثػػر  ال يقال
 .داللة ع ى  طف رفه ف فولوس المعنى وذلؾ ثووا  حديدا  

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

نما ،و ي  المعنى وا  رار الفير    . (ٕ)وال،وييد وال،فصيؿوال،ح ية فقطف وا 
مف المحهنات الوبلقية )القرآنية(ال،ي وردت في ديػواف  ّف ما ،قّدـ وعض مف النماذج 

نعة الفػػػرزدؽفو     معوػػػػر حػػػا ت صػػػػور ح،ػػػػى ن حظ الشػػػػاعر في ػػػا وعيػػػػدا  عػػػػف ال،ي ػػػؼ والّصػػػػ
 عف ال،ّصنف. ،ى قدت صور  الذات وا حة وه هة وعيد  وم ثر فن،يحة لطويعة نفه فح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
    ٖٓٔ ،ٕجالديواف: (ٔ)

   ٙٔحديث: ينظر: الصورة في الشعر العربي ال (ٕ)
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 انفظم انثانث
 أثر انقظض انقرآَيح يف شعر انفرزدق
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FFFF 

 

 يدخم:
ألنػ   ف ػت روافػد ف ومحػاؿ فف ييػوف ذلػؾ؛القرآف اليريـ  و المعيف الصافي الذا مػا حَ 

 فمػف الشػعرا  ال صػوة ال،ػي ين ػؿ من ػا يثيػرالمعحز  ال الد  مػا وقػي الػد رف و ػو المػاد  
ذ من  ازداد عطا   ووريقا  ون ػار  ف والقػرآف اليػو    العػرا فػي فنػوف القػوؿ ريـ ،حػدّ ي ما ف  

و ػػت يػػانوا رّواد شػػعر وف ػػؿ فصػػاحة  ووبلقػػة و،حػػّدا ـ فػػي الفػػف القصصػػيف ف،ػػراث ـ  وػػؿ 
 اإلهبلـ ياف حافبل  والقصص والحيايات واأل وارف ويانت قاي، ـ من ا العظة والعور .  

اد ة والم،ن ػػ ور القصصػػّية الص  وعػػة ال،ػػي  ّف آيػػات القػػرآف اليػػريـ  ػػّمت يثيػػرا مػػف الّصػػ
يثيػػػر مػػػف شػػػعرا  العػػػرا  ػػػال، ـ فػػػي القصػػػص القرآنػػػي  وحػػػدحه ػػػدت وا ػػػف الحيػػػا ف لػػػذا 

فن  ػػوا مػػف فلفاظػػ  و صصػػ ف ليقػػّدموا ل نػػاس األنمػػوذج األع ػػى واألف ػػؿ الػػذا  فال ػػادؼ
 . المودعيحا فف يق،في فثر  

 ج مػػنو  ي،فػػؽ ّف القصػػة القرآنيػػة ووهػػ وو اف ذات  مػػن ج ،روػػوا هػػ س م،يامػػؿ وم،ناهػػؽ 
القػػػرآف اليػػػريـ وقاي،ػػػ ف و ػػػي ،رويػػػة ل ػػػروح والعقػػػؿ  وػػػؿ الحهػػػدف فالقصػػػص القرآنػػػي يرّوػػػي 
اإلنهاف ،روية    قية واح،ماعية لير،فف و   لى مقاـ فهمى وفط رف والقصة القرآنيػة وهػي ة 

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

فو ػػػ  فثػػػرا وفشػػػد   ناعػػػا   يو،حهػػػيـ المعقػػػوؿ المحػػػّرد فػػػي صػػػور  المحهػػػوس المشػػػا دف ف ػػػ
ثوػات حقيقػة  د األدّيػاف فػي فهاهػ اف وا  ل هامفف ف بل  عف  ثوات وحدانية ار ،عػالىف و،َوّحػ

العوػػػػر  وال دايػػػػػة واإلرشػػػػػاد وشػػػػػرح موػػػػػاد  الػػػػػدعو  الػػػػوحي والرهػػػػػؿف ف ػػػػػبل  عػػػػػف العظػػػػػة و 
وقير ػػا مػػف األ ػػداؼ ص((والػػرد ع ػػى المعار ػػيف و،ثويػػت   ػػا النوػػي محمػػد  فاإلهػػبلمية

 . (ٔ)األ ر  الهامية

 منوالػ و،وثر الشعرا  وصور القرآف اليريـ ومفردا،  مف ا يات الشريفة وصاقوا ع ػى 
،وثروا وقصص المصحؼ و وال داية واإليمافف الهرمدا  صائد ـ و وافي ـ الم،دفقة وال ير 

ع ػػى ثغػػر ،، ػػى الصػػافي ليوػػدعوا  صصػػا  شػػعرية ،ظػػؿ  اونوع ػػ  ػػاالشػػريؼ فغرفػػوا مػػف وحر 
 الزماف و حن ا الحميؿ. 

                                                 
   ٛٔٔ – ٚٔٔ، التصوير الفني في القرآف:  ٕٛ٘ينظر: الفف القصصي في القرآف:  (ٔ)
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صػػػور و مػػن ـالشػػعرا  الهػػيما فالقصػػة القرآنيػػة ظ ػػت ومػػػا ،ػػزاؿ ،غػػّذا  يػػاؿ األدوػػػا  و 
ن ا ،فاد من ا ع ػى هع  يا يومثؿ  ودروس هامية وف داؼ م  يثيػر مػف ّمػر األحيػاؿف و ػد َ ػ

 .فادوا من ا في هرد  صص ع ى طراز االشعرا   صائد ـ وف

القصػػػة القرآنيػػػة الم  ػػػـ األوؿ ل،صػػػوير فروع القصػػػص االح،ماعيػػػة فػػػي الصػػػور  و،عػػػد
ي هػػػن،،وف ورود القصػػػص القرآنيػػػة و،واإليمػػػاف والن ػػػاؿ مػػػف فحػػػؿ الػػػديف والعقيػػػد  وفيمػػػا يػػػ

 ديواف الفرزدؽ:  وحها ،ه ه  ا الزمني في

اء -3
ّ
 : )ع(قظح آدو وحى

ا ،صرت  صة الوشرية اليوػر  فػي وحود ػا ومصػير ا وعبل ، ػا وال ػالؽف ومػا حول ػا 
األرضف  ػػبلؿ  فػػيال،ػػاري ي الػػذا مارهػػ  اإلنهػػاف  األثػػرمػػف ،حػػّدياتف لػػ،بلمس طويعػػة 

 . (ٔ)حرية الصراع األزلي ويف ال ير والشر وف طاو ما

ا د مػػػف   ػػػؽ آدـ واألمػػػر اإلل ػػػي فػػػي هػػػحود المبلئيػػػة لػػػ ف عػػػرض القػػػرآف اليػػػريـ مشػػػ
فهػفر عػف  ع(وام،ناع  و يس )لعن  ار( عف ذلؾ وما فعقو  مف صػراع وػيف  و ػيس وآدـ 

و ذ  القصة لي يد الشاعر اه،عاف و د  . ووط الحميف  لى األرض ل،يوف مه،قرا   لى حيف
ذ فورد  ن   اصـ  و يس وعد فف فطاع  هوعيف ححةف ويون  يري د فف يحد عذرا  لغواي،ػ ف وا 

مػػػػف الحّنػػػػػة  اوا  راح مػػػػػ )ع( ػػػػذ  القصػػػػة ال،ػػػػػي ،ظ ػػػػر  ػػػػدر   و ػػػػػيس وػػػػإقوا  آدـ وحػػػػّوا  
 يقوؿ:)الطويؿ( 

 وآدـ قػػػػػػػد أخرجتػػػػػػػو وىػػػػػػػو سػػػػػػػاكٌف 
  

 وزوجتػػػػػػو مػػػػػػف خيػػػػػػر دار مقػػػػػػػاـ  
 وأقسػػػػمت يػػػػػا إبمػػػػيس إنػػػػػؾ ناصػػػػػٌح   

  
 لػػػػػػو وليػػػػػػا، إقسػػػػػػاـ  يػػػػػػر إثػػػػػػاـ   
 عمييمػػػػػػا يخيطػػػػػػاف الػػػػػػوراؽ فجػػػػػػبّل  

   
  (ٕ)ب يػػػدييما مػػػف أكػػػؿ ّشػػػر طعػػػاـ 
وييؼ ف رح   و يس وحقد  وحهد  مف الحنػةف وعػد فف  ع(اه،ثمر الشاعر  صة آدـ  

و ػػذا المعنػػى اهػػ،  م  الشػػاعر مػػف  ولػػ   فار،ػػد  ردا  الناصػػ  ل مػػا فو رح مػػا مػػف الحّنػػة
َوَس تعااالى: ـُ َىػػْؿ َأُدلُّػػ ‘َفَوْسػػ ْيَطاُف َقػػاَؿ َيػػا َآَد َجَرِة اْلُخْمػػِد َوُمْمػػٍؾ اَل إليػػو الشَّػػ َؾ َعَمػػى َشػػ

                                                 
  وما بعدىا  ٜقصص األنبياس: ينظر: (ٔ)
   ٕٛٔ ،ٕجالديواف: (ٕ)
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َيْبَمػػى
(ٔ)

 محايػػا  ،امػػةالفػػرزدؽ فػػي األويػػات الم،قّدمػػة مػػا حػػا  فػػي ا يػػة القرآنيػػة حػػايى و  .
 نظم ا شعرا .  و

ول مفهػػريف  .) يػػر دار مقػػاـ(:الشػػاعر عػػف الحّنػػة ال،ػػي  ػػرج من ػػا آدـ وزوح،ػػ  ويقػػوؿ
يانػت ف )ع(رد في الوحار: )ف ، ؼ في حّنػة آدـ آرا  ف ر   د ال ،وافؽ ما حا  و ف فقد و 
فذ ا  ف ي الحّنة ال،ي  ي دار الثواا فـ قير اففي األرض فـ في الهما س وع ى الثاني 

ن ا حّنػة ال  ػدف و ػاؿ فوػو  اشػـ:  ػي حّنػة مػف حنػاف ففيثر المفهريف وفيثر المع،زلة  لى 
لقاهػػـ الو  ػػي وطائفػػة:  ػػي الهػػما  قيػػر حنػػة ال  ػػدف و ػػاؿ فوػػو مهػػ ـ األصػػف اني وفوػػو ا

 . (ٕ)وه،اف مف وها،يف الدنيا في األرض(

فقػاؿ: )َحّنػة مػف حنػاف الػدنيا ،ط ػف في ػا  )ع(عػف حّنػة آدـ )ع(و د ه ئؿ فوػو عوػد ار 
 .  (ٖ)الشمس والقمر ولو يانت مف حناف ا  ر  ما  رج من ا فودا (

 :)ع(قظح َىح -2
ر مػػا في ػػا وعظػػة ل م،قػػيف  ػػي  صػػة ومػػف القصػػص األ ػػر  ال،ػػي يػػاف في ػػا مػػف العوػػ

، ؾ الهفينة ال،ي مػف ريو ػا نحػا ومػف ،  ػؼ عن ػا   ػؾ ع(  صاحا الهفينة النوي نوح 
   ػػػذ  القصػػػة فػػػي  حائػػػ  ػػػد ففػػػاد الفػػػرزدؽ مػػػفو  .و ػػػو  لححػػػود  وعػػػدـ طاع،ػػػ  وال  فمػػػر 

 الححاج يقوؿ:)الطويؿ( 

 فممػػػا َعتػػػا الّجحػػػاد حػػػيف طغػػػى بػػػػو
    

 فػػي السػػبللـ  ي مرتَػػؽٍ إّنػػ  : نػػًى قػػاؿ 
 فكػػػاف كمػػػا قػػػاؿ ابػػػف نػػػوح سػػػ رتقي   

    
 إلػػى جبػػٍؿ مػػف خشػػية المػػاس عاصػػـ  
 رمػػى ا  فػػي جثمانػػو مثػػؿ مػػا رمػػى    

   
  (ٗ)عف القبمة البيجػاس ذاِت المحػاـر 

  (ٗ)المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـر
 

اونػ  ؛َ  َوَناَد  ن ػوح   تعالى:وردت في  ول  ال،ي  )ع( ّف حاحة الشاعر  لى  صة نوح 
يَف}ْعػػز ؿ  َيػػا و  ويػػاف فػػي م اف ر  َف اْلَيػػ ػػ َعَنػػا َواَل َ،ي ػػف م  آو ا   َلػػى َحَوػػؿ  َٕٗنػػي  اْرَيػػا م  { َ ػػاَؿ َهػػ

ْوج   ا اْلَمػ اَؿ َوْيَن  َمػ ـَ َوَحػ ف ر ح ػ ر  الّ ػ     ال  َمػ ْف َفْمػ َيػْوـَ م ػ ـَ اْل ا  َ ػاَؿ اَل َعاص ػ َف اْلَمػ ن ي م  م  َيْعص 

                                                 
   ٕٓٔطو:   (ٔ)
   ٖٗٔ، ٔٔبحار األنوار: ج  (ٕ)

   ٕٚٗ، ٖالكافي: ج  (ٖ)
    ٖٕٚ ،ٕجالديواف: (ٗ)
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َر  يفَ  ْغػػ َف اْلم  ػػ اَف م  فالشػػاعر  ة وػػيف ححػػود اوػػف نػػوح والححػػاجفحع ،ػػ  يعقػػد موازنػػ ف (ٔ) َفَيػػ
ف واالع،صػاـ والحوػؿف ولػـ ّف اوف نوح طغػىف و،َ ّيػؿ فف ومقػدور  النحػا  مػف الطوفػاايقوؿ 

ف وػػؿ هيصػػيو  مػا فصػػاا اوػػف نػػوح في ػا والححػػاج مػف طغيانػػ  هػػوؼ ال ينحػػو ييػف ذلػػؾ.
 حيف قرؽ وف ذ  الموجف فهي  ؾ الححاج يذلؾ. 

ير  لى فف ار ،عػالى رمػى حثمػاف الححػاج وححػار  مػف الشاعر في الويت األ ويشير 
نػ  اه،ح ػر  صػة ف ػػر  فػي  ػذا الػػنص فو ػذا يعنػػي  .هػحيؿف يمػا رمػى فصػػحاا فور ػة

 .وحمف وين ما ليييؿ ل ححاج  ذا الحشد مف العقووات ال،ي فنزل ا ار ،عالى و 

 (:)عقظح مثىد )قىو طاحل -1
ف و وـ (ٖ)ف ألقراض م ، فة(ٕ)مف موطف ،يررت  صة ثمود في القرآف اليريـ في فيثر

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

فػػي الػرزؽف فطغػػوا فعمػروا األرض ال،ػي يهػػيون اف ونح،ػوا الحوػػاؿ ويو،ػا ف ووهػػف ار ع ػي ـ 
يػػدعو ـ  لػػى عوػػاد  ار وحػػد ف  )ع(ووغػػواف فوعػػث ار فػػي ـ رحػػبل  مػػن ـ  ػػو النوػػي صػػال  

فآمنػػت طائفػػةف ويفػػر حم ػػور ـف و مػػوا وق، ػػ  و ،ػػؿ النا ػػة ال،ػػي حع  ػػا ار ححػػة ع ػػي ـف 
 . (ٗ)فو  ي ـ ار لححود ـ ويفر ـ

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

  احيا : )الم،قارا( فقاؿ 

 كػػػػػػػػػػػاف جريػػػػػػػػػػػٌر عمػػػػػػػػػػػى قومػػػػػػػػػػػو    و 
 

ِد       َكِبكػػػػػػػػػػػر َثمػػػػػػػػػػػود َليػػػػػػػػػػػا األنَكػػػػػػػػػػػ
 

                                                 
   ٘ٔ – ٗٔالعنكبوت:(ٔ)

براىيـ، و ىود، و التوبة، و األعراؼ،  :سوروردت ىذه القصة في  (ٕ) النمػؿ، و الشعراس، و الفرقاف، و الحج، و اإلسراس، و ا 
البػػروج، و الحاقػػة، و القمػػر، و الػػنجـ، و الػػذاريات، و ؽ، وسػػورة فصػػمت، و  ػػافر، و ص، وسػػورة العنكبػػوت، و النمػػؿ، و 
  الشمس. و الفجر، و 
    ٕٔٙينظر: الفف القصصي في القرآف الكريـ:  (ٖ)
، دراسػات فنيػة ٕ٘إلػى أصػحاب الفيػؿ:  ، قصػص القػرآف مػف آدـ ٕٔٔ،و ٜ٘ػػٜٗينظر: قصص األنبياس:  (ٗ)

   ٚ٘،قصص القرآف: ٖ٘ٗفي قصص القرآف: 
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 ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًة بمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ    
 

     (ٔ)فصػػػػػػػاروا رمػػػػػػػادًا مػػػػػػػع الرمػػػػػػػددِ  
وفػي  ػذا ف )ع( ػي ـ يعػا ر نا ػة صػال  علشاعر  وـ حرير وون  هيح ا الشػر ايحّذر  

؛ ألّف الفػػػػرزدؽ يػػػػومئ مػػػػف طػػػػرؼ  فػػػػي  لػػػػى العػػػػذاا الػػػػذا شػػػػاعر ا ع ػػػػى،ثػػػػوير ل قوي ػػػػة 
و ػذا العػذاا ييػوف وفعػؿ شػعر  الػػذا هػي حو ـ وػ ف وفػي فويػات ف ػر  نػػا ض  فهيصػيو ـ

 يقوؿ:)الوافر(  .نا ة ذا، افي ا الفرزدؽ حريرا  ذايرا  صور  القصة لعا ر ال

 جػػػػػػػػػرَّ المخزيػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػى كميػػػػػػػػػب    
 

 مػػػػػػػا منػػػػػػػع الػػػػػػػّذمارا     ثػػػػػػػـ  جريػػػػػػػػرٌ  
 وكػػػػػػػاف ليػػػػػػػػـ كبكػػػػػػػػر ثمػػػػػػػػود ّلمػػػػػػػػا    

  
 (ٕ)فػػػػػػػَدمَّرىـ ّدمػػػػػػػارا ، ر ػػػػػػػا ظيػػػػػػػراً  

  لقػػوـ حريػػر ودمػػار ثمػػودف يظ ػػر لنػػا المػػد  الػػذا يفع ػػ   ّف روػػط الفػػرزدؽ وػػيف  حائػػ     
ع ػػػى معرفػػػة  اف اع،مػػػادالشػػػاعر ل قصػػػةيحػػػاز فػػػي  يػػػراد الشػػػعر فػػػي ال صػػػوـ. ون حػػػظ اإل

ـْ تعالى: في  ولػ  الم، قي و،فاصي  ا مف القرآف اليريـ َفَعَقُروا النَّاَقَة َوَعَتْوا َعْف َأْمِر َربِّْيػ
ِميفَ  ـُ الرَّْجَفػُة فَ *َوَقاُلوا َيا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعُدَنا أف ُكْنَت ِمَف اْلُمْرَسػ َذْتُي َبُحوا ِفػي َفَ َخػ َ ْصػ

ـْ َجاِثِميفَ  َداِرِى
(ٖ)  . 

فمحػػػرد ذيػػػر فا حػػػز  من ػػػاف ،،ػػػداعى  فالشػػػاعر يػػػاف د يقػػػا  فػػػي ،صػػػوير  القصػػػة ليػػػفّ 
ع ػػػى مػػا هػػػيحؿ وقوي ػػػة   األحػػزا  األ ػػػر   لػػى ذ ػػػف الم، قػػي ، قائيػػػا ف ون حػػظ في ػػػا ،رييػػز 

يثير ه ط ونػي  ألن  يريد فف ( نفه ؛حرير)الشاعر الم حو فيثر مف ،رييز  ع ى الم حو
و ػػـ ر طػػ  مػػف  ػػبلؿ ،وشػػيف صػػور  مػػا يحػػؿ  و ػػـ مػػف  حائػػ ف  ذ  ػػرف  فيروػػوع ع ػػى حريػػر

 ذلؾ وصور  عا ر النا ة. 

 ويه،مر الفرزدؽ مف  فاد،  مف  صة ثمود وفي  حائ  حريرا :)الطويؿ( 

ا عػػو  الكمػػب دونيػػـ   وكػػاف ليػػـ لّمػػ
     

  (ٗ)يػػِة السُّػػقبِ جريػػٌر عمػػييـ مثػػؿ را  
ا الويػػت حعػػؿ الفػػرزدؽ حريػػرا  ي وػػا ف ويػػاف صػػوت عوائػػ    يػػذانا  وشػػر  مهػػ،طير فػػي  ػػذ 

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

                                                 
     ٕٔٓالديواف:  (ٔ)
   ٕٙٗ: الديواف (ٕ)
   ٛٚ – ٚٚاألعراؼ:  (ٖ)

   ،لساف العرب مادة)سقب(، السقب: ىو فصيؿ الناقةٔٔٔالديواف:  (ٗ)
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 وكػػػػاف الطرمػػػػاح األحيمػػػػؽ إذ عػػػػو 
       

فَّ فصػػػيميا     (ٔ)كبكػػػر ثمػػػوٍد حػػػيف َحػػػ
 ألن  لـ يقّدر ما هيحؿ و  و وم  حّرا  ،عر   ل .  ؛حعؿ الفرزدؽ  الطرماح  نا فحمؽ  

 يقوؿ الفرزدؽ:)اليامؿ(  فوفي  صيد  ف ر  ام،زج في ا المدي  مف الشيو  ل   يفة

 َفغػػػػػػػػػػَدت عمينػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي منازلنػػػػػػػػػػػا
     

 ُرسػػػػػػػػػُؿ العػػػػػػػػػذاب بر ػػػػػػػػػوة البكػػػػػػػػػِر  
 أشػػػػػػػػػػػقى ثمػػػػػػػػػػػود حيػػػػػػػػػػػػف َوَليػػػػػػػػػػػو       

 
و   المشػػػػػػؤوـ بَالعقػػػػػػػػػػػػِر  عمػػػػػػى أّمػػػػػػ

 لمػػػػػػػػػػػػا َر ػػػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػػػدوا كػػػػػػػػػػػػ ّنيـ      
   

  (ٕ)ؼ القػػػػػػػػدرىػػػػػػػػابي رمػػػػػػػػاد مُوثػػػػػػػػ 
اؿ ال ػػراج ور قػػا  فصػػيؿ نا ػػة   ّمػػ فػػي  ػػذ  األويػػات يعقػػد الفػػرزدؽ موازنػػة طريفػػة وػػيف ع 

لعمػاؿ  يػذانا  و ػبلؾ  ػوـ صال ف فيما ياف رقا    يذانا  و بلؾ ثمودف صار محػي   ػ ال  ا
 فف ن، يؿ مقدار ما ي،ري    ال  مف   ف و وؼ في نفوس الناس.ولنا  الفرزدؽ.

ي اطػػػا في ػػػا  و ػػػيس ويوػػػيف  ذالنػػػ  لمػػػف وهػػػوس ل ػػػـ فّيػػػا يانػػػت ف ػػػر  وفػػػي فويػػػات 
 مرا،و ـ:)الطويؿ(

 ألػػـ تػػ ِت أىػػؿ الحجػػر والحجػػر أىُمػػو
     

 بػػػػػػ نعـ عػػػػػػيش فػػػػػػي بيػػػػػػوت رخػػػػػػاـ   
ّذي المقػػػػوح ف نيػػػػا       فقمػػػػَت أعقػػػػروا ْىػػػػ

 
 وىػػػػػػػػا لقػػػػػػػػوح  ػػػػػػػػراـلكػػػػػػػػـ أو تنيخ 

 ا أناخوىػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػّرأَت مػػػػػػػػػنيـ   فمّمػػػػػػػػػ      
  

   (ٖ)وكنػػػػت نكوصػػػػَا عنػػػػد كػػػػؿّْ ِذمػػػػاـ 
والقصة  فيعيشوف في ويوت مف ر اـو ـ صّور الشاعر في  ذ  األويات ف ؿ الححر  

ال ،صّرح و ذاف وليف الشاعر ،َ ّيؿ نعيـ ثمػود  يػذاف رومػا ع ػى وفػؽ مشػا د،  ل حصػوف 
   اف فمنح،   ذ  المشا د  الصور . والقصور ال،ي ذ ا ف 

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

 نبئػػػػت أشػػػػقى جعفػػػػر ىػػػػاَج شػػػػقوةً و 
     

 عمييػػػػػػا كمػػػػػػا أشػػػػػػقى ثمػػػػػػوَد مبيرىػػػػػػا   
 يصػػيحوف يستسػػقونو حػػيف أنجػػجت    

    
 (ٗ)رىػػاو عمػػييـ مػػف الشػػعر  التػػراب حر  

     
                                                 

    ٗٔٔ ،ٕج:الديواف (ٔ)
   ٖٓٛ: الديواف (ٕ)
   ٕٛٔ – ٕٚٔ ، ٕـ ف:ج (ٖ)
   ٖٛٓ: الديواف (ٗ)
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فػي و د نع،  وما نع،ػ  وػ  القػرآف اليػريـ  فوالشقيّ  )ع(عا ر نا ة صال  نعت الفرزدؽ 
إذ اْنَبَعَث َأْشَقاَىا*َكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغَواَىاتعالى:  ول 

(ٔ)  . 

فعػػا ر النا ػػة يػػاف  ف)ع ي ػػا يمػػا فشػػقى ثمػػوَد موير ػػا(:و،، ػػ  حذا ػػة الشػػاعر فػػي  ولػػ 
 )موير ا( فا م  ي ا.  :ةالهوا في  بلؾ ثمودف و د اه،عمؿ الشاعر لفظ

و اؿ لمه مة وف عود الم ؾ وف مرواف حيف هار  لى آؿ الم ّ ا في حيش  مفيػدا  مػف 
  (الطويؿ) يراد  صة ثمود:

 أبػػػػػار بكػػػػػـ عػػػػػف دينػػػػػو كػػػػػّؿ ناكػػػػػٍث 
      

   (ٕ)كمػػػػا األمػػػػـ األولػػػػى أبِيػػػػَرت ثمودىػػػػا 
 ـ  فوي صفر  لم  ا وفيعقد الشاعر موازنة ويف طغياف آؿ الم  ا و وـ ثمودف وآؿ ا    

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

و ذ  األهر  ووونائ ػا الثمانيػة ثػارت ع ػى حيػـ يزيػد وػف عوػد الم ػؾ الػذا يػاف يشػن  ـ 
لم  اف ونزع يد  مف طاع، ف وع ـ بلفةف   ع  يزيد وف ا وؿ  بلف، ف ف ما فف ت  لي  ال 

ف ظفر و   ،   ونال  مف ال واف ما الق،ؿ دونػ ف فػد ؿ الوصػر  وم ي ػا عنػو ف وحػوس    نّ ف
 ا  عامؿ يزيد وف عود الم ؾ ع ي ا.عدا وف ارط

الشاعر في  ذ  األويات يذم ـ وي حو ـ وال روج ع ى حيـ ال  يفةف فقد فشو وا  ػوـ و 
 ػـ حػيش ال  يفػة وػإمر  ف يػ    لمػف فف ي،صػدّ  وطغيان ـ وهو  مو ف ـف ف ػـ ييػف وػدّ  ثمود

فما حيش اوف الم  ػاف فقػد انحػازت  ليػ  األزد وفحبلف ػاف وال،قػى الحيشػافف وولػى  مه مة.
 . (ٗ)فصحاا يزيد عن ف فق،ؿ في المعريةف وصور ف و، ف فق، وا حميعا  وعد فهر ـ

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

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

                                                 
   ٕٔ – ٔٔالشمس: (ٔ)

    ٘ٙٔالديواف: (ٕ)
   ٖٚٗتاريخ الشعر السياسي:  (ٖ)
   ٖٛٗ:ينظر: ـ ف (ٗ)
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غ لمهػ مة وػف عوػد وفي ػا يهػوّ  فوفي مقطوعة ف ر   حا في ا الفرزدؽ يزيد وف الم  ا
 فع   وآؿ الم  ا فيقوؿ:)الوهيط(  الم ؾ وف مرواف

 كيػػػػؼ تػػػػر  بطشػػػػة ا  التػػػػي بطَشػػػػت
      

ـِ    بػػػػػػػػػػابف الميّمػػػػػػػػػػب، إف ا  ُذو نقػػػػػػػػػػ
 قػػػػػاد الجيػػػػػاد مػػػػػف البمقػػػػػاس ُمنَقبجػػػػػًا           

 
 شػػػػػيرًا، تقمقػػػػػؿ فػػػػػي األرسػػػػػاف والمجػػػػػـِ     
 لعاشػػػػػػرةٍ  ىػػػػػػاروتٍ حتػػػػػػى أتَػػػػػػت أرَض  

 
  َِ  فييػػا ابػػف َدحمػػَة فػػي الحمػػراس كػػاألَجـِ
ا رأوا أف أمػػػػػػػَر ا  حػػػػػػػاؽ بيػػػػػػػـ ل    ّمػػػػػػػ

 
ـِ نّ أو    يػػػػػػػػـ مثػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػبّلؿ مػػػػػػػػف الػػػػػػػػِنَع
 ف صػػػػػػػػػػبحوا ال تػػػػػػػػػػر  إال مسػػػػػػػػػػاكنيـ  

 
ـُ مػػػػػػف ثمػػػػػػود الحجػػػػػػر أو اـر  كػػػػػػ ّني

(ٔ)  
قيػػاد  ف وفػػي  ػػذ  المقطوعػػة يصػػّور الشػػاعر المعريػػة ال،ػػي حػػدثت فػػي فرض )العقػػر( 

 ،عػػالى ال مػػف ح ػػة و ػػد نهػػا ، ػػؾ الوطشػػة  لػػى ار فمهػػ مة ل حػػيش ووطشػػ  وػػآؿ الم  ّػػا
نمػػا مػػف ح ػػة ،هػػويغ  فعػػؿ مهػػ مة و ػػ ال  الػػذيف  رحػػوا عػػف طاعػػة  الق ػػا  الػػذا نػػزؿف وا 

 . ،عالى فعؿ و ـ ذلؾ ل ذا الهواال  يفةف ويوف ار

(ف ثػػـ قول :ثػـ يمثػؿ حػال ـ حػيف فحّهػوا ورفوا فف فمػػر ار وا ػف و ػـ و بّلؿ مػف الػن َعـ  )  ػ
َرت ومحيػػت  فشػػار الشػػاعر  لػػى مهػػايف  ػػ ال  ال،ػػي )مهػػايف( ينايػػة عػػف الػػدمار :قولػػ ود ّمػػ

ف  وويت ال وحود لمهػايف فصػبل  وعػد ذلػؾ الػدمار.و الذا لحؽ و ـف ويون ـ  وـ ثمود فو  َرـ 
َ،ْقو َؿ ) الفػػػرزدؽ األ يػػػر يحػػػايي  ولػػػ  ،عػػػالى فػػػي هػػػور  االحقػػػاؼ: ْهػػػ ا َرَفْو   َعار  ػػػا  م  ػػػ َفَ م 

ـْ َ ال وا َ َذا َعار ض  م   َي،    }، َدمِّر  ي ؿ  َفْود  ـ  َنا َوْؿ   َو َما اْهَ،ْعَحْ ، ـ و    ر ي   ف يَ ا َعَذاا  َفل ي ر  ْمط 
يفَ  ـْ َيَذل َؾ َنْحز ا اْلَقْوـَ اْلم ْحر م  ن    وا اَل ي َر    ال  َمَهاي   .ٕ(َشْي   و َوْمر  َروَِّ ا َفَوْصَوح 

       

 :  قظح قىو عاد -3
مػف ذلػؾ و  فثمود في القرآف اليػريـ فػي وعػض الموا ػفي،زامف ذير  صة  وـ عاد مف 

ةِ تعااالى: ولػػ   اٌد ِباْلَقاِرَعػػ وُد َوَعػػ ذََّبْت َثُمػػ َكػػ
(ٖ)

و ػػوـ عػػاد يػػانو ا ع روػػا  يهػػينوف األحقػػاؼف  .
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يػاف زعػيم ـ يػدعى عػادا  و ػو و . (ٔ)و ي حواؿ الرمؿ وػيف عمػاف وح ػر مػوت فػي الػيمف
 ول  في ذلؾ ل يفار مف  وـ نوح. وي،   ار عز وحؿ  فوؿ م ؾ في األرضف وعد   بلؾ

ـْ ِفي اْلَخْمِؽ تعالى: ـْ ُخَمَفاَس ِمْف َبْعِد َقْوـِ ُنوٍح َوَزاَدُك َبْسَطةً اْذُكُروا إذ َجَعَمُك
(ٕ)

و ـ فوؿ . 
فوؿ مػػػف عوػػػد األصػػػناـ وعػػػد الطوفػػػافف ويػػػانوا و يػػػو  الن ػػػؿ طػػػوال ف و ػػػـ ذوو نفػػػوس  ويػػػةف 

،م،عوف و  مف ،قّدـ مدنيف  ذ فف مدن ـ عامر  و صور ـ وفيواد ق يظةف ف بل  عّما يانوا ي
عاليةف وفرا ي ـ يعّم ا ال  ارف ف،مردوا ع ػى  ػالق ـ وعوػاد، ـ األصػناـف و ػد فرهػؿ ار 
،عالى  لي ـ نوّيا من ـ يدعو ـ  لى ،وحيد  والعواد ف فما ياف من ـ  ال ،يذيو ؛ فو  ي ـ ار 

نوّي  ومف آمف مع  مف  ،عالى ار ف  ي، ـف و د نّحىويفر ـ ووف فرهؿ ع ي ـ ريحا  شديد  
 . (ٖ)الم منيف

 فاه،  ـ الفرزدؽ  ذ  القصة واه،ثمر ا في شعر  يقوؿ:)الطويؿ( 

 فصػػاروا كمػػف قػػػد كػػاف خػػالؼ قػػػبميـ
         

ت وثمودىػػػا  (ٗ)ومػػػف قػػػبميـ عػػػاٌد َعَصػػػ
 

ا في وي،  الشعرا يما يه،  ص الفرزدؽ مف  ص،ي عاد وثمود العور ل غيرف و د  رن        
ورد في ي،اا ار عز وحؿف داعيػا   لػى عػدـ ال، ّ ػؽ و  ق ػـ فػي العصػياف ح،ػى ال ييػوف 

 .نفه ل ـ المصير 

وؿ وف ػ ـ حهػوما  وفيثػر  فوون ـ   اـ الونية يقوـ عاد اويصؼ الفرزدؽ  وم  ،ميم
 عديدا  من ـ يقوؿ:)الطويؿ( 

 وأجسػػػػـ مػػػػف عػػػػاٍد جسػػػػوـ رجػػػػاليـ 
       

ّدوا عديػػػدًا مػػػف التػػػربوأكثػػػ   (٘)ر أف ُعػػػ
مف ي،اا ار وصػفت  ػوـ عػاد وييفيػة يريمة في  ذا الويت نحد الفرزدؽ يه،ثمر آية    

ْبَع َلَيػاٍؿ *َوَأمَّا َعاٌد َفُ ْىِمُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيةٍ تعالى: ػاؿ  ف  بلي ـ ـْ َسػ َرَىا َعَمػْيِي َسخَّ

                                                 
إلػػى  ، وقصػػص القػػرآف مػػف آدـ ٕٗ، ٕ، مػػروج الػػذىب ومعػػادف الجػػوىر:ج ٓ٘: قصػػص األنبيػػاس: ينظػػر (ٔ)

    ٜٗأصحاب الفيؿ:
   ٜٙعراؼ: األ (ٕ)
، ٜ٘، قصػص األنبيػاس، ابػف كثيػر:ٓ٘، قصػص القػرآف: ٖٛ، أحسف القصص: ٕٗ، ٕينظر: مروج الذىب:ج (ٖ)

  ، وما بعدىا  ٜ٘كثير:
   ٕٙٔالديواف:  (ٗ)
   ٜٓـ ف:  (٘)
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ـْ َأْعَجاُز َنْخٍؿ َخاِوَيةٍ َوَثَماِنَيَة َأيَّاـٍ ُحُسوًما فَ  ـَ ِفيَيا َصْرَعى َكَ نَُّي َتَر  اْلَقْو
(ٔ) . 

 ّف شد  الري   ّطَعت فيػدي ـ ور وهػ ـف ودفع، ػا وا،حا  ػاف ووقيػت فحهػام ـ المقطعػة 
الػػر وس واألطػػراؼ يالن يػػؿ المقطعػػة الػػر وسف ثػػـ   عػػت فحهػػاد ـ مػػف األرضف ويانػػت 

 . (ٕ)ناالري  العا،ية ،،قاذف ا مف يؿ حا

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

 صؼ  صم  و صـ  وي ،  و، ؾ الري  العا،ية ال،ي ال ، ثر ون يؿيحمي ةف والفرزدؽ  نا 
 . صَد وذلؾ  وم  ،ميـ شامخ م،راص

 ويقوؿ الفرزدؽ في  حا   يس:)الطويؿ(

 وكػػػػػػاف ليػػػػػػـ يومػػػػػػاف كانػػػػػػا عمػػػػػػييـ
         

ـِ       (ٖ)ك ّيػػػػػػػاـ عػػػػػػػاٍد بػػػػػػػالنحوس األشػػػػػػػاِئ
ؿ  وَقػيس  مػف ف ػواؿ وشػػدائد   رّيػز الشػاعر فػي  ػذا الويػػت ع ػى ذيػر األيػاـ لويػاف مػػا َحػ
 ػػػاؿ  فنحػػػوس ال،ػػػي فصػػػاو، ـ يويػػػاـ عػػػادمفيػػػدا  مػػػف ا يػػػة الم،قّدمػػػة ومشػػػيرا   لػػػى األيػػػاـ ال

ـْ َسْبَع َلَياٍؿ َوَثَماِنَيَة َأيَّاـٍ ُحُسوًماتعالى: َرَىا َعَمْيِي  . َسخَّ

نمػػا  ػػاؿ  (ف وا  فحػػا  وصػػؼ الويػػت موافقػػا  لآليػػة القرآنيػػة )يوّيػػاـ عػػاد  وػػالنحوس األشػػائ ـ 
( لمقاو ة الش ـ ل ،فا ؿ وااله،وشار  ار ،عالى يذير ففّ  ؾ فإفّ و و فثر  رآني يذل ف)األشائ ـ 

ـْ تعاالى: وـ عاد اه،وشروا ومػا رفوا مػف الغمػاـف  ػاؿ  َتْقِبَؿ َأْوِدَيػِتِي ا ُمْسػ ا َرَأْوُه َعاِرًجػ َفَممَّػ
ـٌ  ـْ ِبِو ِريٌح ِفيَيا َعَذاٌب َأِلي َقاُلوا َىَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َبْؿ ُىَو َما اْسَتْعَجْمُت

 وـ ف ف،فا ؿ (ٗ)
وؿ يػاف فيػ  شػ م ـف ومػف  نػا وػّيف الشػاعر  فـ لـ ينفع ـئو، ؾ الغما  ـعاد واه،وشار  وـ 

ؿ  لش ـ يوـ  يس يش ـ فياـ عادف فقوي ػة  ػيس لػـ ،ع،وػر ومػا حػر   قػوـ عػادف فا فف مػا َحػ
 يما حر  لعاد  مف  وؿ وهوا طغيان ا.    فع ي ـ،عالى وقيس  و عذاا  مف ار 

و ػػو يرثػػي محمػػد وػػف يوهػػؼف  فف  ػػوـ ، و ػػفوفػػي  صػػيد  َ ػػَرف في ػػا الفػػرزدؽ  ػػوـ عػػاد مػػ

                                                 
   ٚ – ٙقة:الحا (ٔ)

   ٘٘ينظر: قصص القرآف:  (ٕ)
 ، واليوماف ىنا )يـو ذو نجب، والوتداف( التي مّرت عمى قبيمة قيس.ٕٓٗ ،ٕجالديواف: (ٖ)

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

بِر عمػػى الػػذيفػػبل بَر إال دوَف َصػػ   َصػػ
       

 َت عمػػػى يػػػوـ مػػػف البػػػ س أشػػػنعا    ُرِزئػػػ 
 إذ أدركتيمػػػػا بػػػػف األـّ ابنػػػػؾ و اعمػػػػى  

  
  (ٔ)نػػػػػيَف عػػػػػادًا وتبعػػػػػاالمنايػػػػا وقػػػػػد أف 
اج فيػذير ففّ   ّ ي الحّحػ المنايػا ففَنػت عػادا  و،وعػا  الشاعر في الويت الم،قػّدـ يريػد فف ي َهػ

 وؿ فف ،فني ف ا  وفون ف فبل فائد  ،رحى مف الحزعف ن حظ ،وظيؼ الفرزدؽ معنى األويات 
ي آدـ فإف  ػوـ ،وػف مػف ،وظيفا   رآنيا ف فالقرآف اليريـ  د َوّيف فّف الموت حؽ  ع ى حميف ون

َي  فّ *إَىػُؤاَلِس َلَيُقوُلػوفَ  فّ إتعاالى:طوؿ فعمار ـ ال وا الموت فبل يومف فحػد منػ .  ػاؿ  ِىػ
ـْ َصاِدِقيفَ *إال َمْوَتُتَنا األولى َوَما َنْحُف ِبُمْنَشِريفَ  َباِئَنا أف ُكْنُت ََ ـُ *َفْ ُتوا ِب ٌر أـ َقػْو ـْ َخْيػ َأُىػ

ْف َقػػ  ِرِميفَ ُتبَّػػٍع َوالَّػػِذيَف ِمػػ اُنوا ُمْجػػ ـْ َكػػ ـْ ِإنَُّيػػ ـْ َأْىَمْكَنػػاُى ْبِمِي
الفػػرزدؽ  ف فقػػد حػػا ت فويػػات(ٕ)

 م مونا . معنى و م،ناقمة مف ا يات القرآنية 

ف ويػذلؾ فعػؿ الفػرزدؽ وفم منػ ـعػا  و ػوذيػرت ،وّ  ففقد ذيرت ا ية  ريشا  و ـ يػافروف
 . وفو ـ م من عا  فقد ذير عادا  الذيف يذووا الرهؿ و ـ يافروف وذير ،وّ 

فحػا   فالشػما،ة والححػاجو موحيػاوروما فراد الفرزدؽ مف األويات الم،قّدمة معنى وعيػدا  
 لهو  عم  ـف ف ؿ ففنى ر ط الححاج هو  عم  ـس.  ،عالى وذير عادف وعاد ففنا ـ ار
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ا االهػػـ لميانػػة وهػػميت و ػػذ ،)ع( حػػا  القػػرآف اليػػريـ وهػػور  يام ػػة واهػػـ النوػػي  وػػرا يـ
النوػػػي وردت  صػػة و  ،عػػػالى واصػػطفا    ػػيبل  ونويػػػا  ميّرمػػا .النوػػي العظيمػػةف  ذ ا ،ػػار  ار 

قصة في ديوان   ذ  الو د اه،ثمر الفرزدؽ  .(ٖ)ور مف القرآف اليريـهفي عّد   )ع( ورا يـ
ر ا هيرا  ع ى ن ح  في األ ذ مف القرآف اليريـ   مف، را :)الوافر(   ف اؿديوان  وير 

 رثنػػػػػػػػا عػػػػػػػف خميػػػػػػػؿ ا  َبيتػػػػػػػًا و 
         

بلة و ُيطّيػػػػػػػػػػػػػػػ    مّطيػػػػػػػػػػػػػػػورلب لمّصػػػػػػػػػػػػػػػ
      

                                                 
    ٕٔٗالديواف:  (ٔ)
   ٖٚ – ٖٗالدخاف:  (ٕ)
  الحجر، و يرىا. و  يوسؼ،و ىود، و التوبة، و األنعاـ، و النساس، و آؿ عمراف، و البقرة، وردت في سورة: (ٖ)
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 وجػػػوٍ  ىػػػو البيػػػت الػػػذي مػػػف كػػػؿّ 
   

 (ٔ)إليػػػػػػػػو وجػػػػػػػػوُه أصػػػػػػػػحاب القبػػػػػػػػور 
)  يؿ ار( يما حا  ذلؾ في :وقول  )ع(يّنى الفرزدؽ في فويا،   ذ  عف النوي  ورا يـ    

ـَ َخِميبًل  َواتََّخَذ المَّوُ تعالى:ي،اا ار اليريـ يقوؿ  ِإْبَراِىي
(ٕ) . 

وحػػد ا ورثػػت  ػػذا  ا،ميمػػ ف ويػػوفّ )ع(وفّيػػد الفػػرزدؽ وراث،ػػ  و ومػػ  الويػػت عػػف  وػػرا يـ 
ثػـ فشػػار  .ف وقّيػة العػػرا  ون ا فػػي  ػذا شػػوال و ػػو  دمػة ويػػت ارف فػي حػػيف فف شػف فالمحػد
 في الو ت نفه . المّيت  ذا د ف َف ييوف وح   ل قو ةف ويون ا م،ح   لقوي ة الشاعر   لى ففّ 

والفرزدؽ  .  الصادؽئمف  بلؿ رحا،عالى  ّف الدعا  هبلح الم مف ي،قّرا و   لى ار 
وذلػؾ  ففف يػدعو لػ  )ع(  النوػي  وػرا يـ ئػمػف  ػبلؿ رحا ،عالى ياف يرحو ال،قّرا  لى ار

 يقوؿ في ا:)اليامؿ(  ففي  صيد  مدح في ا معاوية وف  شاـ

 بَنػػػُو          أرجػػػو الػػػدعاس مػػػف الػػػذي تػػػؿَّ ا
 

 لجبينػػػػػػػػػػػػػو، ففػػػػػػػػػػػػػداه ذو األنعػػػػػػػػػػػػػػاـِ      
ا ىاَبػػػػػُو    إسػػػػػحاؽ حيػػػػػُث يقػػػػػوُؿ لّمػػػػػ

 
  (ٖ)ألبيػػػػػػِو َحيػػػػػػػُث رأ  مػػػػػػف األحػػػػػػػبلـِ  
ر يػػا األنويػػا   ومػػف حيػػث ففّ  فور يػػا  ال،ػػي في ػػا يػػذو  ولػػد )ع(فو، ػػى ار نوّيػػ   وػػرا يـ  

أف َيػا :)ع(نودا  ورا يـ،عالى  ـ الوالد والولد فمر ما روحينما ه ّ  فصاد ة وحا ،نفيذ ا
ـُ  ْؤَيا*ِإْبَراِىي َقْد َصدَّْقَت الرُّ

ـٍ تعالى: لى  ول   (ٗ) َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظي
(٘) . 

ويما  فما القرآف سف)ع(فـ  هحاؽ  )ع(ف و،همية الذوي  ف و  هماعيؿ و ا ، ؼ المفهر 
الى وعػدما ذيػر  صػة يهػر ف  اؿ ،عػ)ع(فآيا،  صريحة في يوف الذوي   و  هماعيؿ يودو

لقائػػ  فػػي النػػار وحع  ػػا ٌب إلػػى َربّْػػي : وػػردا  وهػػبلما   ار ع يػػ  األصػػناـ وا  َوَقػػاَؿ ِإنّْػػي َذاِىػػ
اِلِحيفَ *َسَيْيِديفِ  ا َبَمَل َمَعُو السَّْعَي َقاَؿ َيا *َفَبشَّْرَناُه ِبُغبَلـٍ َحِميـٍ *َربّْ َىْب ِلي ِمَف الصَّ َفَممَّ

ِفي اْلَمَناـِ َأنّْي َأْذَبُحؾ ُبَنيَّ ِإنّْي َأَر 
َف تعاالى:ف  لػى  ولػ  (ٙ) َحاَؽ َنِبيِّػا ِمػ ْرَناُه ِبِ ْسػ َوَبشَّػ

                                                 
   ٖٗٙالديواف:  (ٔ)
    ٕ٘ٔالنساس:  (ٕ)
    ٜٕٔ ،ٕجالديواف: (ٖ)
   ٘ٓٔ – ٗٓٔالصافات:  (ٗ)
     ٚٓٔالصافات:  (٘)
 ٕٓٔ – ٜٜالصافات:  (ٙ)
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اِلِحيفَ  الصَّ
(ٔ) . 

الػذوي   ػو الػذا ذيػر  الم،دور لآليات اليريمػة ي، ػ  لػ  ففّ  فّ  يقوؿ صاحا الميزاف 
ـٍ :ار هػػوحان  الوشػػار  فػػي  ولػػ  ْرَناُه ِبُغػػبَلـٍ َحِمػػي ف الوشػػار  الثانيػػة لقولػػ  ،عػػالى: ف و َفَبشَّػػ ا 

 َاِلِحيف ػػ َف الصَّ َحاَؽ َنِبيِّػػا ِمػػ ْرَناُه ِبِ ْسػػ  ػػي قيػػر الوشػػار  األولػىف والػػذا وشػػر وػػ  فػػي  َوَبشَّػػ
 .  (ٕ)قير الذا وشر و  في األولى وفردف ا وقصة ال، حية و  )ع(الثانية  و  هحاؽ 

وذلػػؾ ع ػػى وفػػؽ مػػا  ف)ع( الفػػرزدؽ فػػي فويا،ػػ  الم،قّدمػػة فف الػػذوي   ػػو  هػػحاؽوزعػػـ 
 المفهريف.   فريؽ مفذ ا  لي  
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فػروا وػ  في ف لى ف ؿ نينو  )الموصؿ( في العػراؽ ل ػداي، ـ )ع(او،عث ار نوي  يونس 
هػفينة فا ػطروتف فػا،فقوا فف يق،رعػوا لي ففػوا مػف الوا ف وريػا   ػ و،مّردوا ع ي ف ف،ػري ـ قَ 

فولقو  في الوحرف ح،ى آؿ و  الحاؿ  لى وطف الحوت ال،ي حمول، اف فو عت القرعة ع ي ف 
والهحود لػ ف فونحػا   ،عالى دوف فف ، ذي ف فياف يثير ال،هوي  ر مف فمر ا ار فف ، ،قم 

ف وعػػػد فف يػػػاف فػػػي ظ مػػػات حاليػػػة ثػػػبلث يقػػػوؿ صػػػاحا (ٖ)مػػػف  ػػػذا ال طػػػاار هػػػوحان  
 . (ٗ)(ظ مة وطف الحوت وظ مة ال يؿالمراد والظ مات ظ مة الوحر و  والظا ر ففّ :)الميزاف

 . (ٗ)(ال يؿ
َوَذا النُّوِف إذ َذَىَب ُمَغاِجًبا َفَظفَّ أف  ،عالى: وقول و ذا ما فشارت  لي  ا ية اليريمة 
 . (٘) .... َلْف َنْقِدَر َعَمْيِو َفَناَد  ِفي الظُُّمَماتِ 

وػف عوػد  وػف  ويػر ف ويػاف  الػد ولعمػر   ػائبلفما الفرزدؽ فقد فشػار  لػى ، ػؾ الظ مػات 
 ار القهرا  د حوه :)الطويؿ( 

 ََ ا رأيػػػَت األرَض  قػػػد ُسػػػدَّ ظيرىػػػا   لّمػػػ
          

 ولػػػػػـ تػػػػػَر إال بطنيػػػػػا لػػػػػؾ مخرجػػػػػا  
      

                                                 
 ٕٔٔالصافات:  (ٔ)
   ٕٖٕ – ٖٕٔ، ٚالميزاف: ج  ينظر: (ٕ)
   ٕٛٛ – ٕٙٛينظر: قصص األنبياس، ابف كثير: (ٖ)

   ٖٗٔ، ٗٔج الميزاف:  (ٗ)
   ٚٛاألنبياس:  (٘)
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 الػػػػذي نػػػػاداه يػػػػونس بعػػػػدما   دعػػػػوتُ 
 

  (ٔ)ففرجػػػا مظممػػػاتٍ  ثػػػو  فػػػي ثػػػبلثٍ  
ة ف و يشير فػي  ػذ  األويػات  لػى  ػرا اوػف  ويػر  مػف الهػحف فػي معالحػة فنيػة طريفػ  

ة يػونس  د  فػي وح ػ  فيػر فػػي ف )ع(وّفر، ػا لػ  فحػوا   ّصػ فحينمػػا رف  فف ظ ػر األرض ه ػ
وفويػػػات مػػػف الظ مػػػات فيػػػاف لػػػ  مػػػا فراد. )ع(ى يػػػونس وطن ػػػا داعيػػػا  ار ،عػػػالى الػػػذا نّحػػػ 

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

ازنػػة وػػيف ظ مػػات وطػػف الحػػوت وظ مػػات الفػػرزدؽ فػػي األويػػات الم،قّدمػػة مو و ػػد عقػػد 
والػػراوط وين مػػا  ػػو ال ػػبلص مػػف ، ػػؾ الظ مػػات  فالهػػحف ال،ػػي يػػاف في ػػا عمػػر وػػف  ويػػر 

 و  وص الدعا . 

مشػػيرا   لػػى ال ػػيؽ الػػذا  )ع(وفػػي فويػػات ف ػػر  يعقػػد موازنػػة وينػػ  ووػػيف النوػػي يػػونس
 يؿ(:)الطو  ائبل )ع(  حال   ذا و يؽ يونس وشوّ  ففصاو   شية مف الححاج

 وقاِئمػػػػػػٍة لي:مػػػػػػا َفَعمػػػػػػَت إذا إلتَقػػػػػػت          
 

 وراسَؾ أبػػػػػػػػػػواُب المنايػػػػػػػػػػػػػػا القواِتػػػػػػػػػػِؿ       
 فقمػػػػػُت ليػػػػػا : مػػػػػا باحتيػػػػػاؿ وال ّيػػػػػدٍ  

   
 وال بالجعائػػػػػػػِؿ   َخَرجػػػػػػػُت مػػػػػػػف الُغّمػػػػػػػى 
 ي ربُّ يػػػػػػػونس إذ دعػػػػػػػاولكػػػػػػػّف رّبػػػػػػػ  

  
 مف الحػوت فػي مػوج مػف البحػر سػائِؿ  
ـُ مػػػػػ   ف دعػػػػػادعػػػػػا ربَّػػػػػو، وا  أرحػػػػػ

  
ف داٍع َدعػػػػػػػػػا متجػػػػػػػػػائِؿ    وأدنػػػػػػػػػاه ِمػػػػػػػػػ
 َف األيػػػػػػاـ إال ابػػػػػػف ليمػػػػػػةٍ يّ ومػػػػػػا بػػػػػػ 

 
ُـّ التبلتػػػػػػؿ    ُركوبػػػػػػًا بيػػػػػػا، والػػػػػػدىُر جػػػػػػ
 لػػػػو ليمػػػػُة البيجػػػػاِس، إذ أنػػػػا خػػػػائٌؼ  

 
ذ قمبػػػػػػي كثيػػػػػػٌر الببلبػػػػػػؿِ لػػػػػػذنب     (ٕ)ي، وا 
وطش  وف  مف  ويف يدي ايه،عيف الشاعر وقائ  :)و ي فمرآ  حرد ا مف ذا، (ف ليوهط  

الشػػاعر  نػػا  فػػر ج عنػػ ف ويػػوفّ ،عػػالى ف وليػػف ار )ع(يػػونس   ػػوؼشػػو  ي الػػذاالححػػاجف 
وعظم،ػػ  عفػػا عػػف ،عػػالى يهػػ،عطؼ الححػػاج و ػػذ  الطريقػػة ويهػػ،حث  فف يعفػػو عنػػ ف فػػار 

حالػ  وحػاؿ نوػي في مػا يشػو  الفػرزدؽ فف اف األ يػر افمػا الوي،ػ .ج عف  ػيق وفرّ  )ع(يونس 
َفَخَرَج ِمْنَيا َخاِئًفا َيَتَرقَّػُب تعالى: ذ  رج  ائفا  ي،رّ اف  اؿ ف )ع(آ ر و و النوي موهى 

ِني ِمَف اْلَقْوـِ الظَّاِلِميفَ  َقاَؿ َربّْ َنجّْ
(ٖ) . 

                                                 
   ٖٛٔالديواف:  (ٔ)
    ٜٖٔ ،ٕجالديواف: (ٕ)
   ٕٔالقصص:  (ٖ)
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 وفرعىٌ: )ع(قظح يىسً  -7
ّد  )ع(وردت  صة موهى  ف و د ، م نت  صة موهى (ٔ)في القرآف اليريـ في هور  ع 

وآيا،ػ  حػذا  اليػريـ ف والفػرزدؽ و،ػوثر  وػالقرآف)ع(موهى  صصا  ف ر  م،دا  ة مػف  صػ،  
 : )الطويؿ(  ائبلعند م احا،   و يس )ع(فذير  صة فرعوف مف موهى  فحذو 

 فقمػػػػػػُت لػػػػػػو َىػػػػػػبّل ُأَخيَّػػػػػػؾ أخرَجػػػػػػت
             

ف خجػػػػػػر البحػػػػػػور طػػػػػػواـ    يمينػػػػػػؾ ِمػػػػػػ
ا رأيتػػػػػو        ـّ لّمػػػػػ  َرَميػػػػػَت بػػػػػو فػػػػػي اليػػػػػػ

    
 رقػػػػػػػػػػِة طػػػػػػػػػػوَدي يػػػػػػػػػػذبٍؿ وشػػػػػػػػػػَماـ   كف 
 ا تبلقػػػػػى فوَقػػػػػو المػػػػػوُج طاميػػػػػا فمّمػػػػػ  

 
راـ    (ٕ)نكصػػػػػػت، ولػػػػػػـ تحَتػػػػػػؿ لػػػػػػو بَمػػػػػػ

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

م مػا طغػت ،عػالى م  و ات ار  ،ري  يغرؽ ولـ ينقذ ؛ ألن  ال يم ؾ  در  ع ى ذلؾف فيؿّ 
وػػيف  عنػػدما آ ػػى الشػػاعرذلػػؾ و ػػد فشػػار  لػػى  . ػػدر   الق ػػا ووارئ ػػا وػػيف يػػدا ػػي عػػاحز  

 ففعال ـ. مف شري ما في الغواية و،  يؿ العواد ثـ ال،ورئة من ـ و  و يس وفرعوف وف

ْوَف و ذ  القصة اه،  م ا الفرزدؽ مف  ول  ،عالى: ْمَناُه إلػى ِفْرَعػ َوِفي ُموَسى إذ َأْرَسػ
ْـّ َفَ َخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذنَ *َفَتَولَّى ِبُرْكِنِو َوَقاَؿ َساِحٌر أو َمْجُنوفٌ *ِبُسْمَطاٍف ُمِبيفٍ  ـْ ِفي اْلَي اُى

ـٌ  َوُىَو ُمِمي
(ٖ)  . 

والهػػػػامرا  ػػػػو رحػػػػؿ  مػػػػف  ػػػػوـ موهػػػػى   ،حػػػدث الفػػػػرزدؽ عػػػػف الهػػػػامرا فػػػػي شػػػػعر .وي
  لػى ميقػػات رّوػ ف وفّدعػػى ففّ  النوػػيصػنف لقػوـ موهػػى  عحػبل  مػػف الح ػي عنػػدما ذ ػا )ع(

ـ  ػػذا العحػػؿ  ػػو  لػػ  موهػػى لينػػ  نهػػيف ويػػاف العحػػؿ ي ػػور يالعحػػؿ الحقيقػػيف فػػَزّيف ل ػػ
 . (ٗ) عواد  العحؿ وف   ـ

قوائػػػ   ػػػوـ ف فصػػػو  مػػػثبل  ي ه،شػػػ د وػػػ  فػػػي موهػػػى)ع( فالهػػػامرا وصػػػناع،  العحػػػؿف وا 
 ال بلؿ وال،ي  وال بلؾف يقوؿ الفرزدؽ في  حا   صم : )اليامؿ( 

                                                 
براىيـ،و ىػود، و يونس، و األعراؼ، و األنعاـ، و المائدة، و آؿ عمراف، و سورة البقرة، منيا: (ٔ) طػو، و مػريـ، و اإلسػراس، و ا 
  المؤمنوف، و يرىا  و الحج، و األنبياس، و طو، و 
   ٕٚٔ، ٕالديواف: ج  (ٕ)
   ٓٗ – ٖٛالذاريات:  (ٖ)
   ٖٓٛقصص األنبياس، ابف كثير:  (ٗ)
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 قػػالوا عميػػؾ الشػػػمس فاقصػػد نحوىػػػا
              

ّفار     والشمػػػػػػػػػػس نائيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف السُّػػػػػػػػػ
ا تّكسػػػع فػػػػػػي         الرمػػػاؿ َىػػػَدت لػػػو  لّمػػػ

    
ار     َعرفػػػػػػػػػػػػاَس ىاديػػػػػػػػػػػػٌة بكػػػػػػػػػػػػّؿ وَجػػػػػػػػػػػػ
 َحّركَتػػػػػػػػػػػػػو فْ إكالسػػػػػػػػػامري يقػػػػػػػػػوؿ    

   
  (ٔ)َدعنػػػػػػي، فمػػػػػػيس عمػػػػػػيَّ  يػػػػػػُر إزاري 

 ففييػوف حالػ  حػاؿ الهػامرا فقوي ، ل وم ؿّ الفرزدؽ  صم  حرير وون   اؿ يصّور  
 ػػّ  ـ و ػػـ يعنونػػ    يّنػػ ر الفػػرزدؽ لقوي ػػة حريػػرف ف ػػو يػػر  فوفػػي  ػػذا ،حػػريض مػػف الشػػاع
في في ي،او  اليريـ ،عالى و صة الهامرا  ذ  فورد ا ار  ففي ا ف ـ مف وني ،ميـ في ا

ـُ السَّاِمِريُّ : ول  ،عالى َقاَؿ َفِ نَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَؾ ِمْف َبْعِدَؾ َوَأَجمَُّي
(ٕ) . 

 )ع(قظح داود وسهيًاٌ  -8
 ة في موا ػف مػف ي،ػاا ار ،عػالىف وذلػؾ محم ة ومفص )ع(ذ ي رت  صة النوي داود 

وتف وفػػػي هػػػور  هػػػووف و صف واألنويػػػا ف وقير ػػػا مػػػف فػػػي هػػػور  الوقػػػر   ػػػمف  صػػػة طػػػال
(ٖ)الهور

. 

و ػػػي ال ،،حػػػاوز ا ي،ػػػيف فقػػػطف و،،هػػػـ ع(فهػػػور  هػػػوو او،ػػػدفت وو صوصػػػة النوػػػي داود 
عوػػد فنػػت  ال : نعػػـ ال)ع(ف لقػػد فوحػػى ار  لػػى داود(ٗ)وقصػػر ا و،،هػػاوؽ ومصػػط   الحيايػػة

لػ  الحديػدف وفعانػ   ،عػالى نؾ ،ويؿ مف ويت الماؿف فويى داود فروعيف صواحا ف فوالف ارف
ف المقػػػ ، ا ا، يف مػػػف األعػػػدا ف وفرشػػػد   لػػػى صػػػنعع ػػػى عمػػػؿ الػػػدروع مػػػف الحديػػػدف ليحّصػػػ

ِبػي َمَعػ تعالى:وييفي، اف  اؿ  بًل َيػا ِجَبػاُؿ َأوّْ َر َوَأَلنَّػا َلػُو َوَلَقْد َآَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا َفْجػ ُو َوالطَّْيػ
أف اْعَمْؿ َساِبَغاٍت َوَقدّْْر ِفي السَّْرِد َواْعَمُموا َصاِلًحا ِإنّْي ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيرٌ *اْلَحِديدَ 

(٘)
. 

َبِصيرٌ 
(٘)

. 
فا ال ،دؽ المهمار فيغ ؽ وال ،ق ص  فيفصـف فياف يعمؿ يؿ يوـ  ؛و) در في الهرد(

ثمائػػػة وهػػػ،يف درعػػا ف وواع ػػػا وثبلثمائػػة وهػػػ،يف فلفػػػا  درعػػا ف فيويع ػػػا وػػولؼ در ػػػـف فعمػػؿ ثبل

                                                 
 ،التكسع: الجرب عمى الدبر ، لساف العرب مادة)كسع( ٜٖٚالديواف:  (ٔ)
   ٘ٛطو:   (ٕ)
   ٕٚ٘إلى أصحاب الفيؿ: ، قصص القرآف مف آدـ ٖٜٔينظر: قصص القرآف الكريـ دالليا وجماليا:  (ٖ)
   ٜٗٔ – ٖٜٔـ دالليا وجماليا: ينظر: قصص القرآف الكري (ٗ)
   ٔٔ – ٓٔسورة سب :  (٘)
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ف ػذ  القصػة ، فػت األنظػار  لػى ف ميػة العمػؿ وػؿ  نػ  فف ػؿ ف.(ٔ)فاه،غنى عف ويت المػاؿ
َيَر  المَّػػُو تعااالى:لػػـ ييػػف مػػف  ػػمن ا فقػػطف  ػػاؿ  فْ  مػػف العوػػاد  فحيانػػا  َوُقػػِؿ اْعَمُمػػوا َفَسػػ

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوفَ  َعَمَمُك
(ٕ)

. 

وفويػ   )ع(  في ا فّيوا وف ه يماف وف عوػد الم ػؾف وػالنوي هػ يمافول فرزدؽ فويات  يشوّ 
 في الحيـ ويف الناس ع ى شريعة ار فيقوؿ:)الطويؿ( )ع(النوي داود 

 ف صػػػػػػػبحتما فينػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػداُود وابنػػػػػػػو
               

ّنة ُييػػػد  بيػػػا مػػػف يسػػػيرىا    (ٖ)عمػػػى ُسػػػ
مػػف حيػػث ع(ونػػ  هػػ يماف ا  الشػػاعر فيػػوا وفوػػا  وػػالنوي داود و فػػي  ػػذ  األويػػات شػػوّ          

ف ألن ما َهّنا ل ناس هّنة ي ،دا مف يهير ع ى وفق اف وحعؿ اهبلمة مف يهير في طريق م
 الشاعر الويت  ،اما  ل قصيد .

وي ػػػّمف  صػػػ،ي ما  )ع(يهػػػ،مر الفػػػرزدؽ يػػػذير نوػػػي ار داود  واونػػػ  النوػػػي هػػػ يماف و 
مشّو ا  يا ما  ذ  المّر  والوليد وف عود الم ؾ وفويػ  فيقػوؿ:  فشعر ي فوهم، ما في الحيـ 

 )الطويؿ( 

 ورثػػػػَت أبػػػػاَؾ الممػػػػؾ تجػػػػري بسػػػػمتو 
              

 كػػذلؾ خػػوط النبػػع ينبػػت فػػي األصػػِؿ  
 كػػػػػػػػداود إذ وّلػػػػػػػػى سػػػػػػػػميماف بعػػػػػػػػده          

     
     (ٗ)الفجػػؿِ  خبلفتػػو نحػػبل مػػف ا  ذي 
ة  لػى  ولػ  فشار الفرزدؽ في فويا،ػ  َمْيَماُف َداُوودَ تعاالى:  الم،قدّمػ َوَوِرَث ُسػ

ف ولفػظ (٘)
  ػػؾ والنوػػّو  وػػومر ارفقػػد ورث هػػ يماف الم   فالوراثػػة  نػػا ي، ػػّمف الحانػػا المعنػػوا والمػػادا

 فّ فو  فالوليػػػد وػػػف عوػػػد الم ػػػؾ  ػػػذا المعنػػػى ع ػػػى ممدوحػػػ يهػػػو  فف  الشػػػاعروفراد  ،عػػػالىف
يون ػػػا  وػػػة مػػػف ار ،عػػػالىف يمػػػا و ػػػا النوػػػّو   ف ػػػؾف الم  ال بلفػػػة حا ،ػػػ  يمػػػا حػػػا  لهػػػ يما

وال ، فى  نا موالغة الشاعر واهػ،ثمار  الػنص القرآنػي ل،حقيػؽ مػا يريػد  .له يماف وعد فوي 
 وعيدا  عف الوا ف. 

                                                 
   ٜٜٔ – ٜٛٔ/ٕ، قصص القرآف الكريـ دالليا وجماليا: ٖٛٓ، قصص القرآف: ٖٔ٘ينظر: قصص األنبياس:  (ٔ)

ٜٜٔ   
   ٘ٓٔالتوبة:  (ٕ)
    ٕٚٙالديواف: (ٖ)
    ٕٖٔ ،ٕج:الديواف (ٗ)
   ٙٔالنمؿ:  (٘)
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 ويقوؿ في مدح  في ا: )الوافر( 

َمَؾ السػػػػػماس لػػػػػو فقامػػػػػت    ومػػػػػف َسػػػػػ
              

ر البػػػػػػػػػػػف داُود الشػػػػػػػػػػػػماال             (ٔ)وسػػػػػػػػػػػخَّ
الشاعر و روا مف القهـ شديد  ويثير ف ف و يقهـ والذا همؾ الهما  ثـ وار  ف هـ 

ليقهػػـ و ػػا ح،ػػى يهػػ،در  ،عػػالى فعظػػـ آيػػات ار م، ػػذا ف)ع(الػػذا هػػ ر الػػري  لهػػ يماف 
يوعػث و ػذا االشػ،داد فػي اليمػيف  .ي شػى فف يق، ػ  زيػاد وػف فويػ  افألن  ي ؛عطؼ ال  يفة

 في نفس الشاعر مف مشاعر ال وؼ.  ؿيعيس ما يع،مفس الهامفف و االطمئناف في ن

وػنعـ يثيػر  ،عالى الذا  د حوا  ار  )ع(ويفرد الفرزدؽ فويا،ا يذير في ا النوي ه يماف 
من ا المادية ي،ه ير الموحودات ال ّير  ل ف و،ه ير الرياح ،حرا وومر  وقير ا مف النعـ 

َىػَذا َعَطاُؤَنػا َفػاْمُنْف تعالى:وفي ذلؾ يقوؿ  فمف المقّرويففما النعـ المعنوية فإن   فاليثير 
ََبٍ *أو َأْمِسْؾ ِبَغْيِر ِحَسابٍ  فَّ َلُو ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَف َم َواِ 

(ٕ). 

ع ػػى نويػػ  الماديػػة والمعنويػػة ويهػػ،ثمر ا فػػي مػػدح ،عػػالى يقػػوؿ الفػػرزدؽ ذايػػرا  نعػػـ ار 
 ه يماف وف عود الم ؾ: )الطويؿ( 

ّماه باسػػػػػػـ نبّيػػػػػػو وكػػػػػػ  اف الػػػػػػذي َسػػػػػػ
                

 ا  ذا العػػػػػػػرش جاعمػػػػػػػوِ  فّ إسػػػػػػػميماف  
 عمػػى النػػاس أمنػػًا، واجتمػػاع جماعػػة             

 
  (ٖ)وَ يػػػػث َحيػػػػًا لمنػػػػاِس ُينبػػػػػػُت وابمػػػػػوُ  
ف  ذ حعؿ ال  يفة يشو  النوي في )ع(وازف الشاعر ويف ال  يفة ه يماف والنوي ه يماف  

قيػػث ووريػػة  ف ف ػػيدوف فر ػػةمػػف يوف هػػنوات فمػػف واح،مػػاع ع ػػى  بلف،ػػ  فف هػػنوا،  هػػ،
ما ي،منا  الناس هي،حقؽ ل ـ ع ى يد ه يماف وف عوػد الم ػؾ  يؿّ   ناس ومعنى ففّ لورحمة 

 .  فيما فشار  لي  الفرزدؽ حها زعم  )ع(شوي  النوي ه يماف 

 حديػد اف ا وذلػؿ لػ لصناع، ،عالى ال،ي فرشد  ار  )ع(ويذير الفرزدؽ دروع ه يماف 
 :)الطويؿ( (٘)ف فيقوؿ في نصر وف هيار(ٗ)وألوي  مف  وؿ ل،حصيف المقا، يف مف األعدا 

                                                 
    ٛٙ ،ٕجالديواف: (ٔ)
   ٓٗ – ٜٖسورة ص:  (ٕ)
   ٗٛ ،ٕجالديواف: (ٖ)
   ٘ٛٗ – ٗٛٗينظر: قصص األنبياس:  (ٗ)



XXXX 

 

 :)الطويؿ( (ٔ)هيار

يَّار َدعػػا خنػػدؼَ   التػػي  إذا مػػا ابػػف َسػػ
                 

 المشػػػػػرقيف قسػػػػػاوره   ليػػػػػا مػػػػػف أعػػػػػزّ  
رد اليػػػػذاليؿ فوقيػػػػا             أتتػػػػو عمػػػػى الُجػػػػ

  
   (ٕ)دروع سػػػػػػػػػميماف ليػػػػػػػػػا ومغػػػػػػػػػػاِفره 
و ػػي صػػناعة الػػدروعف ويحع  ػػا ع(يه،ح ػػر الشػػاعر وح ػػا  مػػف وحػػو   صػػة هػػ يماف  

و ػػو والػػى األمػػوييف ع ػػى  فمقياهػػا  لقػػدر   وي ػػة  نػػدؼ ع ػػى  قاثػػة نصػػر وػػف هػػيار ال يثػػي
فػػي ،هػػ ير الحديػػد  )ع( ػػد ذيػػر ار هػػوحان   عان،ػػ  لنويػػ  . و  راهػػاف فػػي فوا ػػر فيػػام ـ

ا َلُو اْلَحِديدَ َوَأَلنَّ تعالى:و، يين ف وقول  
(ٖ)

. 

 ف)ع( وداود هػػػ يماف ّيػػػة مهػػػ،ثمرا   صػػػ،يويهػػػ،مر الفػػػرزدؽ فػػػي مدحػػػ  ل  فػػػا  ونػػػي فم
 فيقوؿ في مدح  ليزيد وف عود الم ؾ:)الطويؿ( 

 َربيػػػب ُممػػػوؾ فػػػي مواريػػػَث لػػػـ َيػػػَزؿ 
                  

 مػػػػػػػػاَت أوَرَث ِمنَبػػػػػػػػرا  بيػػػػػػػػا َممػػػػػػػػٌؾ إف  
 بنػػػػُو ميماف وابنيػػػػت الػػػػذي أحيػػػػا ُسػػػػ             

  
فَّ الػػػػػػ     (ٗ)ذي كػػػػػػاَف سػػػػػػّخراوداُوَد والِجػػػػػػ
و و  ف)ع(ال،َفَت الشاعر في األويات الم،قّدمة  لى وح  ثالث مف  صة النوي ه يماف   

في ػػا وعػػد فف  )ع(،هػ ير الحػػف لػػ ف فيحعػػؿ   ػدر  ممدوحػػ  فػػي  دار   بلف،ػػ  يقػدر  هػػ يماف 
 ل  الحف. ،عالى ه ر ار 

 : يمقظح أطااب انف -9
و ػػي  فيهػػرد لنػػا القػػرآف اليػػريـ  صػػة فئػػة  ػػالة اهػػ،عانت وقػػّو  حيوانيػػة عظيمػػة الحثػػة

و ػـ حػيش  فف قاي، ػا محػو ويػت ار الحػراـ ع،ػّوا وطغيانػا  فهػادا  الفي ةف ل،عيث فػي األرض 
ـْ َتَر َكْيَؼ َفَعَؿ َربُّ تعالى:و ذا في  ول   ففور ةف فقاو  ـ ار مف صنؼ ما اه،عانوا و  َؾ َأَل

ـْ ِفي َتْجِميؿٍ *ِبَ ْصَحاِب اْلِفيؿِ  ـْ َيْجَعْؿ َكْيَدُى ـْ َطْيًرا َأَباِبيؿَ *َأَل ـْ ِبِحَجاَرٍة *َوَأْرَسَؿ َعَمْيِي َتْرِميِي

                                                 
ىو نصر بف سيار بف رافع مف بني جندع بف ليث مف كنانة وىو رىط عبيد بف عمير بف قتػادة الميثػي، وكػاف  (ٔ)

نػة وكاف نصر يكنى أبا الميث واله ىشاـ بف عبد الممؾ خراساف فمـ يزاؿ واليػًا عمييػا عشػر سػنيف حتػى وقعػت الفت
  ٜٓٗفخرج يريد العراؽ فمات في الطريؽ بناحية ساوه ولو عقب ذو عدد ؛ ينظر: المعارؼ،ابف قتيبة:

   ٖٕٛ – ٕٕٛالديواف: (ٕ)
    ٓٔسب : (ٖ)
   ٕٕٚالديواف:  (ٗ)
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يؿٍ  ـْ َكَعْصٍؼ َمْ ُكوؿٍ  *ِمْف ِسجّْ َفَجَعَمُي
(ٔ) . 

ي يقوؿ الفرزدؽ في مق،ؿ  ،يوة وف مه ـ الوا  ي وفي مدح  ه يماف وػف عوػد الم ػؾ فػ
 األويات نفه ا: )الطويؿ( 

 رمػػى ا  فػػي جثمانػػو مثػػؿ مػػا رمػػى
                  

 

 ة البيجػػػػاس ذات المحػػػػاِرـعػػػػف القّبػػػػ  
 الفيػػػَؿ حتػػػى أعادىػػػا    تسػػػوؽُ  اجنػػػود 

 
 ىبػػػػػاًس وكػػػػػانوا ُمطرِخمػػػػػي الطػػػػػراخـ 
 :  ائبلثـ يمدح ه يماف  

 نصػػرت كنصػػر البيػػت إذ سػػاؽ فيمػػو
                    

           (ٕ)يـ المشػػػػركيف األعػػػػاجـإليػػػػو عظػػػػ 
في  ذ  األويات الثبلثة الم،قّدمة موت  ،يوػة وػف مهػ ـ الوػا  ي ورميػة يصّور الشاعر  

في الو ػػت الػػذا يػػدعو وػػوف .و يمػػا رمػػى فصػػحاا الفيػػؿ وححػػر مػػف هػػحيؿ فمػػف ار ،عػػالى
حػيش  يرمى حهـ  ،يوة وححار  مف هحيؿف يدعو ل   يفة والنصػر يمػا نصػر وي،ػ  وػان زاـ

 فور ة وهبلمة اليعوة المشّرفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   ٘ –ٔالفيؿ: (ٔ)

    ٖٕٚ ،ٕجالديواف: (ٕ)
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 انفظم انراتع
 أثر املعاَي انقرآَيح يف شعر انفرزدق

 

 ـ ملويّ ارلر بولقمق  الاو ب .3

 ـ ملويّ اد ن.7

 .ـ ملويّ ال زات بول ي   اليوأ1

 ـ ملويّ الفاي  .3
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 ـ ملويّ الذ ور.4

 .الذقوم   اليش أ ـ ملوي5ّ

 ـ ملويّ الي أ  االيا وأ بولم قا .2

 ـ ملو ج قأ يق   خأى.8
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 يدخم:
هػوا  فيانػت مفػرد  فـ م،هػقة مػف ف وا، ػا فػي هػياؽف   الي مة فدا  الفيػر وهػويؿ ،طػور 

 . اليوير العناية  ؾ ،العرا وال فظ  عنايةعف في الفصؿ األوؿ و د ،قدـ الحديث 
لة ليس في لغة قير ػاف وال فدّؿ ع ػى  ػذا فف حع  ػا الوػارا ول عروية فصالة وعمؽ دال

 لغة لي،او  اليريـف فازدادت شرفا  ورفعة.
فػي العصػر الحػا  يف ،حم  ػا و،طورت داللػة يثيػر مػف المعػاني واألفيػار ال،ػي يانػت 

صوغة اإلهبلـف فالمعنى الحيد يح،اج  لى لفظ حيد ومناها يػي ي حقػؽ  لي ا فقد ف يفت 
 . (ٔ) ط وا وال،وثير الوا   لد  الم، قيال،يامؿ الم

 ّف ال،غييػػر العظػػيـ الػػذا فصػػاا العػػرا فػػي العصػػر اإلهػػبلمي ،ػػرؾ فثػػر  فػػي ففيػػار 
الشعرا  ومعاني ـ. و د هنحت الفرصة ل ػـ ليػي يقفػوا ع ػى المعرفػة الدينيػة المهػ،مد  مػف 

ا الما ػػػيف القػػػرآف اليػػػريـ منػػػذ فوؿ نزولػػػ . وف،ػػػي  ل ػػػـ في ػػػا االطػػػبلع ع ػػػى ف وػػػار العػػػر 
 فوفيػػام ـ وفنهػػاو ـف وف وػػار األمػػـ المحػػاور  ل ػػـ ويػػذلؾ اال،صػػاؿ وهػػياف الػػوبلد المف،وحػػة

الػػذا انػػدرحت ،حػػت رايػػة الدولػػة اإلهػػبلمية. وحميػػف  ػػذ  العػػوالـ مػػدت شػػعر ـ وروافػػد ثػػر  
 .(ٕ)والمعاني واألفيار المشحونةى ذلؾ وقصائد ـ الحزلة  صوةف و،ح ّ 

فقػػد ام،زحػػت المعػػػاني  فوا ػػػحا  فػػي شػػعر الفػػرزدؽ اليػػريـ ومػػف  نػػا نحػػد فثػػر القػػرآف
فػي المنا  ػاتف و،ػار  ف ػر  ظ ػرت فػي )مػدي   والهػيماالدينيػة والعناصػر الهياهػية ،ػار  

ال  فػػا  والهاهػػةف و،صػػوير عظمػػة م ي ػػـ و ػػو  هػػ طان ـ ويثػػر  فنصػػار ـ وا،هػػاع دولػػ، ـ. 
دينيػة المحرمػة فمثػاؿ اليفػرف ما يػذير الصػفات ال اوعندما ي،صد  الفرزدؽ ل  صوـ فيثير 

،واع ال و (  .(ٖ)وال بلؿ واالنقياد ل شيطاف وا 
ؽ ع مػػػا  ائػػػطر ليػػػاف فهػػػ وا الفػػػرزدؽ فػػػي شػػػعر  ي  ػػػف ألهػػػ وا شػػػعرا  عصػػػر ف و و 

ال،ػػي مهػػت يػػؿ  ف، ـ ومحػػاورا، ـ الدينيػػة والعق يػػة والفق يػػةاالعرويػػة فػػي منػػاظرا، ـ ومنا شػػ
 .(ٗ)قات الحهف الوصرا ودروه يبلـز ح  الشاعرشي  في الحيا . فقد ياف 

                                                 
 .ٖٙٔاتجاىات الشعر في العصر األموي: ينظر: (ٔ)
 .ٕٛ٘ة: العصبية القبميينظر: (ٕ)
 .ٖٙٔاتجاىات الشعر في العصر األموي:  (ٖ)
 .ٓٗٔينظر: الطبقات الكبر :  (ٗ)



CCCCC 

 

مف المعاني  لػى شػعر  ونحػد  فػي ذلػؾ م،مينػا   افالفرزدؽ ي د ؿ مف القرآف اليريـ يثير 
وفيمػػا يػػو،ي هنوهػػط القػػوؿ فػػي المعػػاني القرآنيػػة ال،ػػي  .مػػف ، ػػمين ا فػػي فويا،ػػ  الشػػعرية
 وف م ا: اه،مد ا الفرزدؽ مف القرآف اليريـ

 : ـ يعاَي اإلثى تانيًني انكاذتح3
 (اليامؿ)يشير الفرزدؽ  لى اليميف والعقاا الذا ين،ظر مف يح ؼ ياذوا  فيقوؿ:

 َحَمفػػػػػػػُت ومػػػػػػػف يػػػػػػػ ثـ فػػػػػػػ ّف يمينػػػػػػػو
 

 (ٔ)إذا أثمػػػػػػػػت القيػػػػػػػػو منيػػػػػػػػا عػػػػػػػػذابيا 
 هػوغ االح ؼ واليميف مف المعاني ال،ي عرف ا العرا في الحا  يةف فمػا الداللػة ال،ػي ف 

ف ووػػذلؾ ي،حقػػؽ ةييػػذا ويمينػػ  قيػػر الصػػاد يػػوثـ مػػف   ػػي ففّ فاإلهػػبلـ ع ػػى  ػػذ  ال فظػػة 
اليػاذا فػي  العذاا مف ار ،عالى. و د فراد الشاعر فف ي يد صدؽ يمين ف فوشار  لى ففّ 

ـُ  الَّ اه،عاف وا يػة القرآنيػة مػف  ولػ  ،عػالى ) د و  فيمين  ي قى عذاوا  مف ار ،عالى ُذُك  ُيَؤاِخػ
ـْ  ِفيَ  ِبالمَّْغوِ  الّموُ   .(ٕ) (عقدتـ األيماف ِبَما ُيَؤاِخُذُكـ فَوَلكِ  َأْيَماِنُك

فالشاعر في  ذا الويت ي م  لآلية الم،قدمة مف وعيػد. مه،ح ػرا  المعنػى الػذا ، ديػ  
 وياف ذلؾ.،في 

 ـ يعاَي األجم: 2
فيقػوؿ  فو ػو ن ايػة يػؿ  نهػاف وػالموت فيو ذ الفػرزدؽ مػف القػرآف اليػريـ معنػى األحػؿ

  (الطويؿ)راثيا  ولدي : 
ـُ  إذا ذكػػػػػرت  ليػػػػػػا عينػػػػػػي الػػػػػػذيف ىػػػػػػ

 
 

 قػػػػػذ  ىػػػػػْيَج منيػػػػػا لمبكػػػػػاس انسػػػػػكابيا 
 
 

 فعّزنػػػػي بنػػػػي األرض قػػػػد كػػػػانوا بنػػػػيّ 
 

 (ٖ)المنايػػػػػػػا كتابيػػػػػػػا عمػػػػػػػييـ، آلجػػػػػػػاؿ 
فّ ل ّف   فعماؿ العواد ،حها و،هحؿ في  يّؿ  نهاف فح   الذا ال ي،عدا  وال يه،قدم ف وا 

ما عم   في حيا،     في  يؿّ لوح محفوظ مينوف لدي  ،عالىف وهيعطى لئلنهاف ليقرف  فير 
ِكَتابٌ  َأَجؿٍ  ِلُكؿّْ ،عالى: ول  مه،وحى مف و ذا المعنى  فالدنيا

(ٗ). 

                                                 
 .ٙٛالديواف:  (ٔ)
 .ٜٛالمائدة:  (ٕ)
 .ٔٛالديواف: (ٖ)
 .ٖٛالرعد: (ٗ)



DDDDD 

 

 ـ يعاَي اجلساء تاجلُح وانُار: 1
  فد  ػ  ار   ع ػى شػرِّ ر  يػر  النػارف ومػف يث ػ  يف يػافر لف و ي مػ منلوعد ار ،عػالى الحنػة 

ؿَ        يرَ ومف ق ا شر   الحنةف،عالى   ار.الن فد  
ل م منيف الم،قيفف مف المعاني الشعرية ال،ي ،ػرددت فػي ،عالى  ا ار والدار ال،ي فعدّ 

مػػد   ع ػػىقصػػائد ال،ػػي فظ ػػرت  ػػدر  وارعػػة الشػػعر الفػػرزدؽ فػػي فقػػراض م ، فػػةف فمػػف 
 (الطويؿ): ول اه،  ام  مف المعاني القرآنية 

 جػػػُزوا بالسػػػريرات التػػػي فػػػي قمػػػوبيـ
 
 

زاىـ بيػػػا مُ    ر عػػػالـُ حصػػػي السػػػرائَجػػػ
 
 

 إلػػػػػى الغرفػػػػػة العميػػػػػا رفيػػػػػُؽ محمػػػػػدٍ 
 

 (ٔ)ائػػـر  الػػدىرىػػو مقيمػػًا، وال منيػػا  
ي هػػػو  الفػػػرزدؽ ع ػػػى مرثيػػػ  الحػػػراح وػػػف عوػػػد ار الحيمػػػي الػػػذا اه،شػػػ د ووذرويحػػػاف  

ف ػو مع ػـف  ،عػالى درحات رفيعة مػف الحنػافف و، ػؾ الػدرحات ال ييػوف في ػا  ال فنويػا  ار
غرفػػة  ي:)حػػزا  ار وثواوػػ ف و يػػؿ  ػػي قػػرؼ الزورحػػد والػػدر وال ف)ص(ورفيػػؽ النوػػي محمػػد

والغرفػػػػػة فػػػػػي األصػػػػػؿ: ونػػػػػا   فػػػػػوؽ ونػػػػػا ف و ػػػػػي اهػػػػػـ ألع ػػػػػى منػػػػػازؿ الحنػػػػػة  فواليػػػػػا وت
َزْوفَ  ُأْوَلِئػػػؾَ . و ػػػذا مػػا نحػػػد  فػػػي  ولػػ  ،عػػػالى: (ٕ)وفف ػػ  ا...( ا اْلُغْرَفػػػةَ  ُيْجػػػ َبُروا ِبَمػػػ  َصػػػ

ا َوُيَمقَّْوفَ  بَلم َتِحيَّػةً  ِفيَيػ ف منزلػة الشػ دا  الػذا مػن ـ . فػوراد الفػرزدؽ و ػذا فف يوػيّ (ٖ)اً َوَسػ
  مرثي .

مادحػا    ػائبلويه،ح ر الفرزدؽ وعض صور الحنةف و و يه،مد ا مف القرآف اليريـف 
 ه يماف وف عود الم ؾ: )اليامؿ(

 خمفػػػػػػػػػاس قػػػػػػػػػد تركػػػػػػػػػوا فرائجػػػػػػػػػيـ
 
 
 

 فينػػػػػػػػػػػا، وسػػػػػػػػػػػّنة طيبػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػذكر 
 
 
 
 

 تبعػػػػػػػػػػػػػػػوا رسػػػػػػػػػػػػػػػوليـ بسػػػػػػػػػػػػػػػنتو
 

 ، وىػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى قػػػػػػػػدرحتػػػػػػػػى لقػػػػػػػػوهُ  
 رفقػػػػػػػػػاس متكئػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػرؼٍ  

 
ر   فػػػػػػػػػػرحيف فػػػػػػػػػػػوؽ أسػػػػػػػػػػػّرة ُخْجػػػػػػػػػػػ
 مػػػػف َعنػػػػت الوجػػػػوه لػػػػو فػػػػي ظػػػػؿّ  

 
رِ    (ٗ)حكػػػػػػػػـ الُحُكػػػػػػػػوـ ومالػػػػػػػػؾ الَقْيػػػػػػػػ
يصػػؼ الفػػرزدؽ   فػػا  ونػػي فميػػة و ػػد د  ػػوا الحنػػة ونػػالوا من ػػا فع ػػى الػػدرحات و ػػي  

                                                 
 .ٜٚٔالديواف:  (ٔ)
 ٕٜ، ٛالبحار: ج (ٕ)
 ٘ٚالفرقاف:  (ٖ)
 ٕٖٛالديواف:  (ٗ)



EEEEE 

 

ر يمػػا ورد  ػػذا فػػي ي،ػػاا ار اليػػريـ وصػػؼ هػػوحان   ف  ذ)الغ ػػرؼ(ف و ػػـ ع ػػى فهػػّر   ْ ػػ
رٍ  َرْفػَرؼٍ  َعَمػػى تَِّكِئػيفَ مُ ف ػؿ الحنػة و ػػـ : ِحَسػػافٍ  َوَعْبَقػِري   ُخْجػػ

ويػؿ ذلػػؾ:  (ٔ)
 ػذا الشػطر مػف الويػت فثػر آ ػر فػي و  ف)في ظؿ مف عنت الوحو  ل (ف يما يقوؿ الفرزدؽ

وهُ  َعَنػػتِ  :ََ هػػوحان يريمػػة مػػف  ولػػ   يػػة  يّْ  اْلُوُجػػ ابَ  دْ َوَقػػ  اْلَقيُّػػوـِ  ِلْمَحػػ فْ  َخػػ ؿَ  َمػػ  َحَمػػ
ُظْمماً 

(ٕ) . 
 فالػػدرحات الرفيعػػة فػػي الحنػػاف حيػػث األنويػػا  والصػػالحيفين،قػػؿ الشػػاعر مػػف ،صػػوير و 
فين،زع م مون ا   في ففيار يريمة ف ر  ر آية ، ثّ ف  ذ ال واف والّذلة في النار،صوير   لى

 (حد فويا،  في  صيد  ي حو و ا الححاج:)الطويؿليهوغ  ع ى ففو معنا ا 
ػػػػػػب  لػػػػػػػئف نفػػػػػػػر الحجػػػػػػػاج آؿ ُمعتّػ

 
 

 لقػػػػػػوا َدْوَلػػػػػػًة كػػػػػػاف العػػػػػػدو ُيػػػػػػداليا 
 لقػػػػػد أصػػػػػبح األحيػػػػػاس مػػػػػنيـ أذلػػػػػة 

 
 (ٖ)وفػػي النػػار مثػػواىـ كموحػػًا سػػباليا 
الػػنص عػػف آؿ مع،ػػا الػػذيف صػػاروا فذلّػػة وعػػد الححػػاج وػػف يوهػػؼف  ػػذا فػػي ي،حػػدث  

لحػة ،ظ ػر ع ي ػا ذلػة فه،يوف النار مثو  ل ػـف و،يػوف وحػو  ـ يا المماتالحيا  فما وعد 
َقاؿَ ،عالى: ول  و و ما يظ ر ذلؾ اليوـ و وان ف ـْ  النَّارُ  ََ  إال ِفيَيػا َخاِلػِديفَ  َمْثػَواُك

ـٌ  َربَّؾَ  أف الّموُ  َشاس َما ـٌ  َحِكي َعمي
(ٗ). 

ا را ما يو   ،وظيؼ معاني القرآف عند الفرزدؽ ما  ال  مف فويات عند موت  ولعؿّ 
عمػا فعػّد  الشػاعرالحهف الوصرا  د ح ر حناز  النػوار فهػوؿ  فّ زوح  النوارف  ذ روا ف

  )الطويؿ( اؿ: ف(٘)منذ ثمانيف هنة (فف ال  ل   ال ار)لمثؿ  ذا اليوـ فوحاو : ش اد  
 لقد خاب مػف أوالد داـر مػف مشػى

 
 
 
 

 إلػػػػى النػػػػار مشػػػػدود الخناقػػػػة ازرقػػػػا 
 
 
 
 

 إذا جػػػػػاسني يػػػػػػوـ القيامػػػػػػة قائػػػػػػد
 

 الفرزدقػػػػػػايػػػػػػٌؼ وسػػػػػػواؽ يسػػػػػػوُؽ عن 
 أخػػاؼ وراس القبػػر، أف لػػـ يعػػافني 

 
 اشػػػػػدُّ مػػػػػف القبػػػػػر التيابػػػػػًا وأجػػػػػيقا 
 

                                                 
 ٙٚالرحمف:  (ٔ)
 ٔٔٔطو:  (ٕ)
 ٖٓٔ ،ٕجالديواف: (ٖ)
 ٕٛٔاألنعاـ:  (ٗ)
 ٘ٔٗ،  ٕٔينظر: األ اني:ج (٘)



FFFFF 

 

 إذا شػػػػربوا فييػػػػا الصػػػػديد رأيػػػػتيـ
 

 (ٔ)يػػػذوبوف مػػػف حػػػر الصػػػديد تمّزقػػػا 
 فوؿ واألشد مف ذلؾ نار ح نـ في ظ ر الفرزدؽ في  ذ  األويات  وف  مف عذاا القور 

عػاني فلػـ ال نػؽ وشػد،  ح،ػى ازرؽ لونػ ف ر حال  و ػو يو و ي شى فف ي هاؽ  لي اف وصوّ 
 ثـ يصؼ عنؼ مف يهو  .

استْ  الفػػرزدؽ  ػػذا المعنػػى مػػف  ولػػ  ،عػػالى:اهػػ،  ـ لقػػد  ا َنْفػػسٍ  ُكػػؿُّ  َوَجػػ َعَيػػ اِئؽٌ  مَّ  َسػػ
َوَشِييدٌ 

(ٕ) . 

 ـ يعاَي انفتُح: 3
ص  ا مو وذ مف ف،نة الف ة والذ ا  ذا فاالو،بل ف واالم،حاف واال ،وارف و الف،نة:  ي 

والف،نػة األوالدف وا ػػ،بلؼ  فوالف،نػة المػػاؿ .الحيػػد  مػا مػففػي النػػار ل،مييػز الػػردا  من افذيوػ
ط ػػا الػػدنيا  ذا قػػبل فػػي ي ال،وويػػؿف الظ ػػـف وفػػبلف  مف،ػػوف والنػػاس وػػا را ف و يػػؿ الف،نػػة فػػ

 .(ٖ)ط و ا
وو ػذا ييمػػؿ الفػػرزدؽ مهػير  ،ػػوثر  وي،ػػاا ار عػز وحػػؿ فيقػػوؿ  احيػا  عوػػد الػػرحمف وػػف 

 د وف معدا يرا اليندا:)الطويؿ(محم
 أمامػػػػػويبػػػػػادرؾ الخيػػػػػؿ التػػػػػي مػػػػػف 

 
 

 ويثػػػػػػػاراالمػػػػػػػؤمنيف منػػػػػػػؾ  ليشػػػػػػػفي 
 
 

 محػػػػػػاـر لئلسػػػػػػبلـ كنػػػػػػت انتيكتيػػػػػػػا
 

 (ٗ)ومعصػػػية كانػػػػت مػػػف القتػػػػؿ اكبػػػػرا 
ألن ػػا وهػػي ة  ؛اهػػ،عمؿ الفػػرزدؽ فػػي الويػػت األوؿ )ال يػػؿ( وػػدالل، ا الحقيقيػػة والرمزيػػة 

)ومعصػػية يانػػت مػػف : ػػو  ولػػ فشػػا د فػػي  ػػوؿ الفػػرزدؽ رئيهػػة مػػف وهػػائؿ الحػػرا. فمػػا ال
ٌَ  ِمفَ  َأَشدُّ  َواْلِفْتَنةُ ،عالى:الق،ؿ ايورا(ف ف ذا يحي نا  لى  ول   اْلَقْتِؿ

. فالفرزدؽ ي اطا (٘)
المهػ ميف  تمف  بلؿ ف،ن،  ال،ػي شػّ،، اإلهبلـن  ان، ؾ محاـر في اطا عود الرحمف مف 

شػد المػواطف فييػوف مقػداما  ال م، ػاذال  فػي وػ  فف   ـ المرصوصف وياف حػراّ نو ّدت ونيا
 حهاهية وثقبل .

                                                 
 ٖٔالديواف: (ٔ)
 ٕٔؽ:  (ٕ)
 تف(.ينظر:لساف العرب: مادة )ف (ٖ)
 .ٕ٘ٔالديواف:  (ٗ)
 ٜٔٔالبقرة: (٘)



GGGGG 

 

 ا وشر وف مرواف وثـ يورد الفرزدؽ  ذ  ال فظة ومعنى  رآني اه،ثمر  في  صيد  مدح 
 )الوهيط( وف عود الم ؾ:

 خميفػػػػػػػُة ا  مػػػػػػػنيـ فػػػػػػػي رعيتػػػػػػػػو
 
 

 ييػػػػػػدي بػػػػػػو ا  بعػػػػػػد الفتنػػػػػػة البشػػػػػػرا 
 و جػػػبل الفتنػػػة العميػػػاس فانكشػػػفتبػػػ 

 
 (ٔ)الصػػبح عنػػُو الميػػؿ فانسػػفرا كمػػا جػػبل 
الف،نة وما ،حّر  مف او،بل ات وا ،وارات ع ى المح،مف ال،ي ،حؿ و ف  فّ  يقوؿ الفرزدؽ  

ينقػذ ذلػؾ المح،مػف وي ديػ  وي ػع  ع ػى  -ع ى حػّد زعػـ الفػرزدؽ –،حد  ناؾ   يفة ار 
يػت ،صػوير وػديف وفػي الو .ومػف وعػد ـ   فػا  ،عالى و ذ  وظيفة فنويا  ار  .حاد  األماف

 صّور الف،نة وظ مة ال يؿ ال،ي فهفرت عف صو  يم    ال ير والعدؿ واإلنصاؼ.   ذ
ؿِ ،عػػالى: ولػػ    لػػى و ػػد فحػػاد الفػػرزدؽ و ػػذا الوصػػؼ الػػذا فيػػ   شػػار   َأْدَبػػرَ  إذ َوالمَّْيػػ

ْبحِ و ََ  ػػػ َفرَ  إذا الصُّ َأْسػػػ
. و ػػػد يػػػّرر  ػػػذا المعنػػػى فػػػي  صػػػيد  ف ػػػر  مػػػدح في ػػػا الححػػػاج (ٕ)

 :)الوهيط(يقوؿ
 ّمػػػػت دعائمػػػػوالعػػػػراؽ وقػػػػد ث أحيػػػػا

 
 (ٖ)عميػػػػػػػاس صػػػػػػػّماس التبقػػػػػػػي وال تػػػػػػػذر 
يا ل ا مف ف،نة يصػف ا الفػرزدؽ ف ػي ال ،ػر  مػا فمام ػا وال ،هػمف مػف يهػ،غيث ا ،  ػؾ  

ييوف فيؿ شي  ح،ى المقّرويفف نعـ فالف،نة ، دد فرياف الدولة و، دد اه،قرار اف فما عم  ا 
 ثر.في  فا  ولين ا هريعة األ

شد من ا  و . و د  صد الشػاعر وػذلؾ الححػاج. و ػذا فوالف،نة ال ينورا ل ا  ال مف  و 
َقرُ  َما َأْدَراؾَ  َوَمافثر لقول  ،عالى: ػَذرُ  َواَل  ُتْبِقػي اَل  َسػ َت

 ذ شػّو  الشػاعر الف،نػة وهػقر  ف(ٗ)
 مف فن ا ال ،وقي وال ،ذر. 

 ـ يعاَي انقظاص:5
اص لمػف يحػدث الق َصاص مصدرف  اص يقاصف ومف   ص فثر   ذا ،وع  ومنػ  القّصػ

وا ثػػػار والحيايػػػات يونػػػ  ي،وػػػف آثػػػار الما ػػػيف ف،هػػػمية القصػػػاص والقصػػػاص مػػػف م،اوعػػػة 

                                                 
 .ٕٖٕالديواف:  (ٔ)
 ٖٗ-ٖٖالمدثر: (ٕ)
 .ٜٖٔالديواف:  (ٖ)
 .ٕٛ-ٕٚالمدثر:  (ٗ)



HHHHH 

 

ـْ ،عػػػالى:. يقػػػوؿ (ٔ)الحػػػاني فػػػي حناي،ػػػ  فيو ػػػف ع يػػػ  مثػػػؿ مػػػا فو عػػػ  ع ػػػى قيػػػر   ِفػػػي َوَلُكػػػ
ْلَبابِ  ُأوِليْ  َياْ  اْلِقَصاص َحَياةٌ  ـْ  اأَل َتتَُّقوفَ  َلَعمَُّك

(ٕ). 
  )الطويؿ(: ائبلو د فورد الفرزدؽ لفظ )القصاص( في شعر  

 كنػػت فػػي الثػػ ر الػػذي كنػػت طالبػػاً  لػػو

 

 صػػػػػػػػباح كفتيػػػػػػػػاف عػػػػػػػػبس أو شػػػػػػػػباب 

 ألذىبػػت عنػػؾ الخػػزي فػػي كػػؿ مشػػيد 

 

 وأصػػػػػػػػػػػػبحت ال يمحػػػػػػػػػػػػى فعالػػػػػػػػػػػػؾ الح 

 وآخػػػػػػػػر مػػػػػػػػا ألقػػػػػػػػت يػػػػػػػػداؾ بيػػػػػػػػذه 

 

 ؾ نػػػػػػػػػػاحأمػػػػػػػػػػر حاولػػػػػػػػػػت اؾ إذ ونَحػػػػػػػػػػ 

 نيـمػػػ الحػػػؽّ  ف لػػػـ ي خػػػذِ إومػػػا كػػػاف  

 

 (ٖ)جػػػػػػػػراٌح عمػػػػػػػػى مقصوصػػػػػػػػٍة بجػػػػػػػػراح 

 

 

 ْف لػـ يو ػذ حقػ  ويقػ،ص   رف الذا في  ينفي الفرزدؽ وحود م حػو يالشا د في الويت األ 
  وذير العفػو والديػة وػؿ يػاف لـ ي مّ  و و .مف قارمي ف ف و في الويت ال يه،ثنى ح،ى الحراح

حيا،ػ  و ػذا مػا فشػارت  فػي ذلػؾ ف ػو يػر  ففّ  ففي الويت  صرار ع ى اال ،صاص مػف الغػريـ
 َواأُلنثَػػى ِباْلَعْبػػدِ  َواْلَعْبػػدُ  ِبػػاْلُحرّْ  اْلُحػػرُّ  اْلَقْتَمػػى اْلِقَصػػاص ِفػػي َعَمػػْيُكـُ  ُكِتػػبَ اليريمػػة:  ليػػ  ا يػػة
ِباأُلنَثى

(ٗ). 
 عنى الم،قدـ نفه  واإلشار   لي :)الوهيط(ويقوؿ الشاعر م اطوا  وني ،ميـ ذايرا  الم

 كػػػػػػػػػػػػػػػـُ ال   أمُّ أيػػػػػػػػػػػػػػػا آؿ تمػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 

 لقػػػػػػػد ُرميػػػػػػػتـ ب حػػػػػػػد  المصػػػػػػػمئبلت 

 وا بثيػػػػػاب المػػػػػـؤ واعترفػػػػػوافاستشػػػػػعر  

 

 ى بغػػػػاراتف لػػػػـ تروعػػػػوا بنػػػػي أفصػػػػإ 

 وتقتمػػػػػػػػػوا بفتػػػػػػػػػى الفتيػػػػػػػػػاف قاتمػػػػػػػػػوُ  

 

 (٘)قتمػػػػػػوف جميعػػػػػػًا  يػػػػػػر أشػػػػػػتاتأو تُ  

فػػي الشػػطر األوؿ   قػػد اهػػ،ثمر الشػػاعر المعنػػى القرآنػػيفنحػػد الشػػا د فػػي الويػػت األ يػػرف ف 
 .لػـ يق،ػؿ القا،ػؿف يق،ػؿ وق، ػ  الحميػف فْ  ف ف ػو يقػوؿ ية يوين ا الشطر الثػاني ودعو  حا   ليف

 الويت. في  ذاية ال،ي ،طّؿ وعنق ا ةف ،،حيـ و ا العصوية القو و ذ  روح  حا  ية صرف

 ـ يعاَي انقيايح وانُشىر:6

                                                 
 ٕٖٗ، ٔينظر:الميزاف، ج (ٔ)
 ٜٚٔالبقرة:  (ٕ)
 ، شباب صباح مف بني جبة٘ٗٔالديواف:  (ٖ)
 ٛٚٔالبقرة: (ٗ)
 ٖٗٔالديواف: (٘)
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ف الن،ػػائج وم،اوعػػة حػػزا  األعمػػاؿ اهػػ،بلـيػػـو القيامػػة  ػػو يػػـو  فّ  )  ػػاؿ وعػػض المفهػػريف:
نػ  ينفػؽ فحّد  نػاؾ فف ينحػو مػف العقػاا وفديػةف ح،ػى لػو اف،ػرض فوو ذا ال،ر،ياف ال يه،طيف 

دار  صػػحيف،  فػػي  فّ أل ؛  ال يميػػف فف يمحػػو ذر  مػػف حػػزا  فعمالػػ ّنػػإف فحميػػف مػػا فػػي األرض
 َنْفػػسٍ  ُكػػؿُّ ،عػػالى: ػػاؿ  .(ٔ) فا الػػدنيا م يئػػة واأل طػػا  والػػذنوا و نػػاؾ دار الحهػػاا(  ؛العمػػؿ
نََّما اْلَمْوتِ  َقةُ َذآئِ  اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ُأُجوَرُكـْ  ُتَوفَّْوفَ  َواِ 

(ٕ). 
 و د اه،  ـ الشاعر معنى  ذ  ا ية اليريمة في  ول :)الطويؿ(

 إذا جشػػػ ت نفسػػػي أقػػػوؿ ليػػػا ارجعػػػي

 

 

 وراسؾ واسػػػػػػػػتحيي بيػػػػػػػػاض الميػػػػػػػػاـز 

 تؾ لػػػػو ذقػػػػت طعميػػػػاي جػػػػرّ التػػػػ فّ فػػػػ  

 

 

 (ٖ)عميػػػؾ مػػػف األعبػػػاس يػػػـو التخاصػػػـ 

 

 

فيـو القيامة ، ،صـ في  العوادف وحا  في المحمف عف معنى اال ،صاـ )رّد يؿ واحد مػف 
حػد ما محقػا ف وا  ػر مػوطبل ف فاالثنيف ما ف،ى و  ا  ػر ع ػى وحػ  اإلنيػار ع يػ ف و ػد ييػوف 

 .  ال ففّ (ٗ) و ػػػد ييونػػػاف حميعػػػا  موط ػػػيف يػػػالي ودا والنصػػػرانيف و ػػػد ييونػػػاف حميعػػػا  محقػػػيف(
دؽ في الويت الم،قدـ ي اطػا نفهػ  وي اصػم ا ،ػذييرا  ممػا هػ،يوف ع يػ  يػـو اال ،صػاـ الفرز 

َـّ ،عػػالى:و ػػذا المعنػػى ف ػذ  الشػػاعر مػػف  ولػ   فومػا فيػػ  مػػف عنػا  و،عػػا  اْلِقَياَمػػةِ  َيػػْوـَ  ِإنَُّكػػـْ  ثُػػ
َتْخَتِصُموفَ  َربُّْكـْ  ِعندَ 

(٘). 
األمػػوات وػػإ راح ـ مػػف األرض  )ويرحػػف  ليػػ  نشػػر:فمػػا عػػف النشػػور فقػػد ورد فػػي الميػػزاف

حيائ ـ ل حهاا والحزا ف وا ،صاص رحوع النشر وػ  ينايػة عػف ا ،صػاص الحيػـ والنشػور  وا 
 ِفػػي َفاْمُشػػوا َذُلػػوالً  اأْلَْرَض  َلُكػػـُ  َجَعػػؿَ  الَّػػِذي ُىػػوَ ،عػػالى:.  ػػاؿ (ٙ)وػػ  واإلحيػػا  يػػـو القيامػػة..(

ْزِقوِ  ِمف َوُكُموا َمَناِكِبَيا َلْيوِ  رّْ ُشورُ النُّ  َواِ 
(ٚ). 

 :)الوهيط( ائبليشير الفرزدؽ  لى يـو النشور في  صيد  يمدح و ا يزيد وف عود الم ؾ 
 بالباعػػث الػػوارث األمػػوات قػػد جػػمنت

 

 اىـ األرض بالػػػػػػػػػدىر الػػػػػػػػػدىاريرّيػػػػػػػػػإ 

                                                  
 ٜٔ٘، ٚاألمثؿ في تفسير ا  المنزؿ: ج (ٔ)
 ٘ٛٔآؿ عمراف:  (ٕ)
 ٖٕ٘ ،ٕجالديواف: (ٖ)
 ٜٖٚمجمع البياف، الطبرسي:  (ٗ)
 .ٖٔالزمر:  (٘)
 ٖٚ٘: ٜٔالميزاف، ج (ٙ)
 ٘ٔالممؾ:  (ٚ)
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 يـيثػػػػػػػػػػػػػوروف أفواجػػػػػػػػػػػػػًا كػػػػػػػػػػػػػ نّ  اإذ

 

 

 (ٔ)جػػػػراُد ريػػػػح مػػػػف األجػػػػداث منشػػػػور 

مػػػف ي،ػػػاا ار اليريمػػػة  يػػػة وا اوا ػػػحثيرا  ػػػد ،ػػػوثر ،ػػػولويػػػت الثػػػاني ل شػػػاعر ا ن حػػػظ ففّ  
مُّنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكَ نَُّيـْ  اأْلَْجَداثِ  ِمفَ  َيْخُرُجوفَ  َأْبَصاُرُىـْ  ُخشَّعاً :وقول اليريـف 

(ٕ). 
فػػػالحراد فػػػي ان،شػػػار  ي،ػػػدا ؿ وع ػػػ  فػػػي وعػػػض وصػػػور  هػػػريعة ح،ػػػى ي ػػػ، ط فػػػي ح ػػػات 

و ػذ  صػور   .ي ، طػوف مػف  ػوؿ المط ّػففيذلؾ  ػروج  ػ ال  مػف  وػور ـ ي،ػدا  وف و  فم ، فة
ع ػػى فمػػر عظػػيـ فيػػدؿ )يثػػوروف( : رآنيػػة و يغػػة ،مث  ػػا الفػػرزدؽ فػػي شػػعر . فمػػا  ػػوؿ الشػػاعر
 صادر مف ح ة ع يا ح،ى ياف ذلؾ اإلهراع في ال، وية.

 ـ يعاَي انُظر واالَتظار تاملالئكح:7
 ـ فػػػي معػػػاري ـ ئفعػػػدا،وييػػػد  ل مػػػ منيف ونصػػػر ـ ع ػػػى  العزيػػػزذيػػػر ار ،عػػػالى فػػػي ي،اوػػػ  

ويومئذ يفرح المؤمنيف بنصر ا ...،عالى: و فيقوؿ هوحان 
  ّنػفف في هػور ف ػر  . ويويّ (ٖ)

 َمػػف ِبَنْصػػرِهِ  ُيَؤيّْػػدُ  َوالّمػػوُ ،عػػالى: وقولػػ  ف  ينػػزؿ حنػػودا  مػػف المبلئيػػة ،وييػػدا  لحػػيش المػػ منيفّنػػف
ُْوِلي َلِعْبَرةً  َذِلؾَ  ِفي أف َيَشاسُ  اأَلْبَصارِ  ألَّ

(ٗ). 
نػػػ  ييػػػوف معنػػػى ف ال  فالنصػػػر ع ػػػى األعػػػدا  مػػػف المعػػػاني الحا  يػػػة ففّ  فع ػػػى الػػػرقـ مػػػ

 ذ ي يػد وػ  مػػف يشػا ف يمػا فّيػد الححػاج يقػوؿ الفػػرزدؽ:  فار،ػوط ومشػيئة ار ،عػالى ا هػبلميا  ذ
 )الوافر( 

 فمػػػػػػف يمػػػػػػنف عميػػػػػػؾ النصػػػػػػر يكػػػػػػذب
 

 (٘)سػػػػػػو  ا  الػػػػػػذي رفػػػػػػع السػػػػػػحابا 
 الّمػوِ  ِعنػدِ  ِمػفْ  إال النَّْصػرُ  َوَمػا:مػف هػور  األنفػاؿاليريمة ة الفرزدؽ معنى ا ياه،شعر  

اْلَحِكيـِ  اْلَعِزيزِ 
ينزؿ ،وييد  لعواد  ومػف ينصػر  ار ال قالػا ،عالى حد و ف فار . فبل يمنّف ف(ٙ)

 )هػػو  ار:و ػػذا مػػا فيػػد  الفػػرزدؽ وقولػػ  فقالػػا لػػ ف ف ػػو هػػوحان  وحػػد  القػػادر وقيػػر  القاصػػر
 .الويت(الذا...

                                                 
 ٖٔ٘الديواف:  (ٔ)
 ٚالقمر:  (ٕ)
(ٖ)  :  ٘ -ٗالرـو
 ٖٔاؿ عمراف  (ٗ)
 ٖٗالديواف: (٘)
 ٕٙٔآؿ عمراف:  (ٙ)



KKKKK 

 

 ا:)الطويؿ(ويقوؿ الشاعر في مدح  الححاج في 
 نصػػػػػرهإلػػػػػى باعػػػػػث المػػػػػوتى لينػػػػػزؿ 

 

 فػػػػػػػػػ نزؿ لمحجػػػػػػػػػاج نصػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػؤزرا 

 مبلئكػػػػػػػة مػػػػػػػف يجعػػػػػػػؿ ا  نصػػػػػػػرىـ 

 

 لػػػػػو يػػػػػُؾ أعمػػػػػى فػػػػػي القتػػػػػاؿ وأصػػػػػبرا 

 يػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػييـ إذ لقػػػػػػػػػػػػوىـئرأوا جبر  

 

 (ٔ)وأمثالػػػػػو مػػػػػف ذي جنػػػػػاحيف اظيػػػػػرا 

نى  نزاؿ المبلئية ل ق،اؿ مػف المػ منيفف و،ثويػ، ـ ففاد الفرزدؽ في األويات الم،قدمة مف مع 
ل،حقيؽ النصر المظفر ع ى العدوف ومف ير  ،وييػد ار ييػف فصػور وفثوػت حوشػا  فػي هػاحات 

ي يػػد ونصػػر  مػػف يشػػا  لحيمػػة نح   ػػا وال يع م ػػا  ال  ،عػػالى ف وال ييػػوف ذلػػؾ دائمػػا  فػػارالػػوقى
نػػزؿ فػػي و عػػة وػػدر مبلئيػػةف ل،يثيػػر ف،عػػالى  ار . و ػػد ذيػػر المفهػػروف ففّ و،عػػالى  ػػو هػػوحان 

 .(ٕ)عدد المه ميفف و،ثوي، ـ في الق،اؿ
لقػػد فورد الفػػرزدؽ فػػي الشػػطر األ يػػر مػػف الويػػت الثالػػث  ولػػ  )وفمثالػػ  مػػف ذا حنػػاحيف 

فالمبلئيػػة ،مثػػؿ ع(ف(ؿاظ ػػرا(  صػػد المبلئيػػة الػػذيف فنػػزل ـ ار ،عػػالى ل ق،ػػاؿ مػػف فمثػػاؿ حوريػػ
 : )الطويؿ((ٖ)م منيف وفويؿ ار  لي ـ فعماال يقوموف و احانا ال ير في نظر ال

 لقيػػػػػػتـ مػػػػػػع الحجػػػػػػاج قومػػػػػػًا أعػػػػػػّزةً 

 

 ًا عمػػى مػػف كػاف فػػي الػػديف أجػػورا بلظػ 

 بيػػػػػػػـ يػػػػػػػـو بػػػػػػػدر أّيػػػػػػػد ا  نصػػػػػػػره 

 

 

 وسػػػػػو  مػػػػػف القتمػػػػػى الركػػػػػي المعػػػػػّورا 

 جنػػػػودًا دعػػػػا الحجػػػػاج حيػػػػث أعانػػػػو 

 

 (ٗ)بيػػػػػػـ إذ دعػػػػػػا رب العبػػػػػػاد لينصػػػػػػرا 

يشػػير الفػػرزدؽ  لػػى نػػزوؿ المبلئيػػة وػػومر مػػف ار عػػّز وحػػؿ يػػـو وػػدرف وو ػػـ  فػػي األويػػات 
،حقؽ النصر ل م منيفف و د انزؿ ار هوحان  في ا   ال  الحنود الذيف  د فعانوا الححاج في 

 شرعية ع ى ح اد الححاج. يهو ح اد   د  صوم  فالفرزدؽ 
ي  عف شاعرية فػّذ . ع ػى الػرقـ ينو عنى القرآني و ذ  الد ة الفنية ّف اه،ثمار الشاعر ل م

 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(

                                                 
 ٕ٘ٔالديواف: (ٔ)
 ٜٙٗ، ٔينظر: صفوة التفاسير:ج (ٕ)
 ٔٛٗينظر: التطور الداللي بيف لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآف الكريـ: (ٖ)
 ٕٙٔالديواف: (ٗ)



LLLLL 

 

 ولػػػػػػػػػو ب بػػػػػػػػػاض إذ القػػػػػػػػػوا جػػػػػػػػػبلدا

 

 ب يػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػثميـ وسػػػػػػػػػػيوؼ كفػػػػػػػػػػر 

 لػػػػػػػػػذادوا عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػريميـ بجػػػػػػػػػربٍ  

 

 ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فواه االوارؾ، أي ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ولكػػػػػػػػػػػف جالػػػػػػػػػػػدوا ممكػػػػػػػػػػػا كرامػػػػػػػػػػػاً  

 

 

 (ٔ)ّجػػػػػػػوا القبائػػػػػػػؿ يػػػػػػػـو بػػػػػػػدرىػػػػػػػـ ف 

 

 

ف حػػػظ ،ػػػوثر الفػػػرزدؽ فػػػي فويا،ػػػ  وػػػالقرآف اليػػػريـف ف ػػػو يػػػر  فف المبلئيػػػة يانػػػت ،قا،ػػػؿ مػػػف 
 الذيف نصروا الم منيف يـو ودر.ممدوح  و ـ؛ فا المبلئية 
ف وحػػيش المهػػ ميف ليػػف فػػي العصػػر األمػػوا وػػدرا  فعيػػدت ثانيػػةف فّ  فراد الشػػاعر فف يقػػوؿ 

وي يػد  ونصػر  وػإنزاؿ المبلئيػةف لي،حقػؽ النصػر ،عػالى   ار ي،ولى فمر  الححاجف فػدعا فف يمػدّ 
ـْ َتْشُكُروفَ ،عالى:المويفف  اؿ  ـْ َأِذلٌَّة َفاتَُّقوْا الّمَو َلَعمَُّك ـُ الّمُو ِبَبْدٍر َوَأنُت َوَلَقْد َنَصَرُك

(ٕ). 

 ـ يعاٌٍ قرآَيح أخري: 8
عاني القرآنية األ ر  ال،ي ،وج و ا الفرزدؽ ديوان  م،وثرا وػآا القػرآف اليػريـف  ولػ  ومف الم

 )اليامؿ(مف، را: 
 إّف الػػػػذي سػػػػمؾ السػػػػماس بنػػػػى لنػػػػا

 
 

 بيتػػػػػػػػػػػًا دعائمػػػػػػػػػػػو أعػػػػػػػػػػػزُّ وأطػػػػػػػػػػػوؿُ  
 بيتػػػػًا بنػػػػػاه لنػػػػػا المميػػػػػُؾ، ومػػػػػا بنػػػػػى 

 
ـُ السػػػػػػػػماس، فاّنػػػػػػػػو ال ُينقػػػػػػػػؿُ   حكػػػػػػػػ

(ٖ) 
ـْ ،عالى:لقول   فالشطر األوؿ مف  ذا الويت  و فثر   َرَفػعَ ، َبَناَىا السََّماس أـ َخْمقاً  َأَشدُّ  أََأنُت

َفَسوَّاَىا َسْمَكَيا
(ٗ). 

: )فا رفػف هػقف ا ومػا ار،فػف من ػػاف َفَسػوَّاَىا َسػػْمَكَيا َرَفػعَ :)ورد فػي ،فهػير الميػزاف  ولػ و 
. (٘) مػػة(و،هػػوي، ا ،ر،يػػا فحزائ ػػا و،رييو ػػا وو ػػف يػػؿ حػػز  فػػي مو ػػع  الػػذا ،ق، ػػي  الحي

ْيُتوُ  َفػػِ َذا،عػػالى: ولػػ   وحهػػا وِحػػي ِمػػف ِفيػػوِ  َوَنَفْخػػتُ  َسػػوَّ ... رُّ
يقػػوؿ الفػػرزدؽ  ومػػف  نػػا. (ٙ)

ـَ  الػذامف، را  ع ى حرير ووّف ار وػاني الهػموات ورافع ػا و ػو  ف ػو  وفثوػت دعػائ ونػى لنػا وي،ػا  
    ليحط مف فمحاد م حو    لى فعناف الهمامحد  وآوائو نا يرفف الفرزدؽ  .مف وي،ؾ يا حرير

                                                 
 ٖٖٚالديواف: (ٔ)
 ٕ٘ٔ -ٖٕٔآؿ عمراف:  (ٕ)
 ٛٔٔ، ٕجالديواف: (ٖ)
 ٕٛ-ٕٚالنازعات: (ٗ)
 ٜٓٔ، ٕالميزاف: ج (٘)
 ٜٕالحجر: (ٙ)



MMMMM 

 

 وف ر  ع ي  وع ى  وم .
 : )الطويؿ( ول ومف المعاني األ ر  ال،ي اه،مد ا الفرزدؽ مف القرآف اليريـ 

 دعػػػػّوت الػػػػذي سػػػػّو  السػػػػماوات أيػػػػُده
 

 (ٔ)وا  أدنػػػػى مػػػػف وريػػػػدي والطػػػػؼ 
  ػرا الوػارا هػوحان  مػف   مػفالفػرزدؽ ويه،شػعر يدريػ  ف يػريـفي  ذا الويت معنى  رآني  

 ا يػةمعنػى   لػىن  هوحان  وصير ووفعاؿ العوػاد. والويػت يحيػؿ الم، قػي فف و والهيما من عواد  
اْلَوِريدِ  َحْبؿِ  ِمفْ  إليو‘ َأْقَربُ  َوَنْحفُ :الشريفة ال،ي ،قوؿ

(ٕ). 
:)الوريد عرؽ  م،فػّرؽ فػي الوػدف فيػ  محػارا الػدـف و يػؿ: في  ذا الشوف يقوؿ الطواطوائيو 

 .(ٖ) الح ؽ...( و العرؽ الذا في 
يمػا  اإلل يػةالرحمػة   الوريػد الػذا ي ػالط فع ػائناف و ػذ حوػؿ مف  لينا را ففار هوحان  

ذ ونا نه،شعر  رو  فييؼ هييوف ه وؾ  فينماّنا فن،شعرنا واألمؿ ،شعرنا وال وؼ والحذر مف 
ل نفػػوس   يقػػة ال طيفػػة ال،ػػي ،قػػرادمػػف ار حا ػػر س فػػن حظ وػػذلؾ اهػػ،ثمار الفػػرزدؽ ل معػػاني ال

 في فويات  ، منت  بلل ا قرض النهيا. ما ورد والهيما
فػػي  ػػوؿ  يظ ػػر مػػف الويػػت الم،قػػّدـ األوؿوػػؿ نحػػد فّف  نػػاؾ فثػػرا  رآنيػػا  آ ػػر فػػي الشػػطر 

 َبَنْيَناَىػا َوالسََّماس:و،عػالى فثر لقول  هوحان  و والشاعر:)دعوت الذا هو  الهماوات فيد (ف 
نَّا ِبَ ْيدٍ   .(ٗ)فَلُموِسُعو َواِ 

فيقوؿ في مدح يزيد وف  فالمعاني القرآنية الد يقة وي من ا شعر  وا ،واسيه،مر الفرزدؽ و 
 عود الم ؾ وفم : )الطويؿ(

 تريػػػػػػػػػد أميػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػؤمنيف وليتيػػػػػػػػػا

 

 أَتْتػػػػػػػػَؾ بػػػػػػػػ ىمي، إذ تنػػػػػػػػادي وماليػػػػػػػػا 

 بُمػػػػػػػػّدرعيف الميػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػا وراسىػػػػػػػػا، 

 

 (٘)التراقيػػػػػػا بػػػػػػ نفس قػػػػػػـو قػػػػػػد بمغػػػػػػف 

َراؽٍ  َمػفْ  َوِقيػؿَ  التََّراِقػيَ  َبَمَغػتْ  إذا َكػبلَّ ،عالى:ووذ اننا  لى  وؿ ار يو ذ الويت الثاني  
(ٙ). 

                                                 
 ٘، ٕجالديواف: (ٔ)
 ٙٔؽ: (ٕ)
 ٖٛٗ، ٛٔالميزاف:ج (ٖ)
 ٚٗالذاريات: (ٗ)
 ٜٖٔ ،ٕجالديواف: (٘)
 ( ٕٚ، ٕٙ): القيامة  (ٙ)
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يقوؿ صاحا الميزاف:)وال،قدير  ذا و غت النفس ال،را ػيف وال،را ػي العظػاـ المي،نفػة النحػر عػف 
 .(ٔ) يميف وشماؿف حمف ،ر و (

: افيقػوؿ م اطوػا  حريػر  ريـفالم، مف لمعاف  مف القرآف اليػو،ع و نغمة الفرزدؽ في الف ر 
 )اليامؿ(

 ؿ أحسػػػػػػػػػػابًا لئامػػػػػػػػػػًا أِدّقػػػػػػػػػػةً تعػػػػػػػػػػد أ

 

 ي إلػػػػػػػػػى ا  راجػػػػػػػػػعب حسػػػػػػػػػابنا إّنػػػػػػػػػ 

 هر خػػػػػػػػػدّ ا إذا الجبػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػعّ وكّنػػػػػػػػػ 

 

 (ٕ)جػػػػػػربناه حتػػػػػػى تسػػػػػػتقيـ االخػػػػػػادع 

 ػاؿ حع ،ػ  يه،صػغر م حػو  لدرحػة فنػ   واإلهبلـ ّف  وي ة الشاعر ومفا ر ا في الحا  ية  
حهػػػا حريػػػر د يػػػؽ و ػػػش يويػػػت العنيوػػػوتف والحػػػاؿ  ػػػذ   ففّ  فافد ػػػة(؛  )فحهػػػاوا  لئامػػػا  في :

 يصف ا الفرزدؽ و و يه،رحفف داللة ع ى حدوث مصيوة ما يدعو ار فف ي،صّور ا.
..ِلمنَّػػاسِ  َخػػدَّؾَ  ُتَصػػعّْرْ  َواَل ،عػػالى:  الويػػت الثػػاني ف ػػو فثػػر وا ػػ  لقولػػ فمػػا

. فالشػػاعر (ٖ)
وفػي الو ػت نفهػ  حعػؿ لػ   فر وال،عػاليعػف ال،يّوػ  م حػو حعؿ مف نفه  حييما  ي قماف لين ػى 

 ) رونا (.:األحقية في فف يقيـ ذلؾ الميؿ في وح  م حو  وقول 
الصػػعر ميػػؿ فػػي ال ػػد  اصػػةف ورومػػا ييػػوف ذلػػؾ  فّ و)الصػػعر(: ميػػؿ فػػي الوحػػ ف و يػػؿ:  

 .(ٗ) ف و د صّعر  ّد  وصاعر : فمال  مف اليوراإلنهاف  قة في 
ال،قي،ػ    ذاشػي ف   نهػاففيقوؿ في محمع : ) و فف ييوف وينؾ ووػيف فما الشيخ الطوهي 

 .(٘) عن ( فعر ت
 فما  وؿ الفرزدؽ: )الطويؿ(

 مػػػػاف واليػػػػد النػػػػا مسػػػػجدًا  ا  الحر 

 

 وأصػػػػػػػػبحت األسػػػػػػػػماس منػػػػػػػػا كبيرىػػػػػػػػا 

 ف ا  ال شػػػػػػػيس مثمػػػػػػػوسػػػػػػػو  ا  إ 

 

 (ٙ)لػػػػػو األمػػػػػـ األولػػػػػى يقػػػػػـو نشػػػػػورىا 

 
                                                 

 ٖٔٔ، ٕالميزاف: ج (ٔ)
 ٖٗٗ، ٖٖٗالديواف:  (ٕ)
 ٛٔلقماف:  (ٖ)
 لساف العرب: مادة )ميؿ(ينظر:  (ٗ)
 ٚٛ، ٛمجمع البياف: ج (٘)
 ٖٛٓ-ٖٚٓالديواف:  (ٙ)



OOOOO 

 

 ،عػالىف ،،فػرد و دمػة ويػت ارال،ػي  وي ،ػ   ومحػدزدؽ ويغػالي في  ذيف الوي،يف يف، ػر الفػر 
فيػػون ـ وحػػد ـ يهػػ،حقوف  ػػذ  اليرامػػةف فقػػد وػػرزت مػػن ـ يوػػار األهػػما  والش صػػياتف ولينػػ  

وفنػ  وحػد  هػوحان  الم،فّػرد والعظمػةف لقػد اهػ،ثمر  فوعدـ مث ية ار يرحف في الويت الثاني ليقرّ 
 السَّػػِميعُ  َوُىػػوَ  َشػػْيسٌ  َكِمْثِمػػوِ  ْيَس لػػ،عػػالى:ت مػػف  ولػػ  الفػػرزدؽ معنػػى الشػػطر األوؿ مػػف الويػػ

الَبِصيرُ 
(ٔ). 

 ويه،عير الفرزدؽ مف وما  مف ي،اا ار فيقوؿ: )الطويؿ(
 فمػػػػػا النػػػػػاس إال فػػػػػي سػػػػػبيميف منيمػػػػػا 

 
  (ٕ)و سػػػػػػبيؿ لباطػػػػػػؿأسػػػػػػبيؿ لحػػػػػػؽ  
النَّْجػَدْيفِ  َوَىػَدْيَناهُ ،عػالى: ولػ    لػى ذا الويت يحيػؿ األذ ػاف  

. والنحػد والهػويؿ ومعنػى (ٖ)
الطريػػػؽف يقػػػوؿ صػػػاحا الميػػػزاف: )النحػػػد الطريػػػؽ المر،فػػػفف والمػػػراد والنحػػػديف طريػػػؽ ال يػػػر 

 . (ٗ) وطريؽ الشر وهميا النحديف يما في ه وؾ يؿ من ما مف الح د واليدح...(
مػػف اال ػػ،بلؼ فػػي ان،قػػا  األلفػػاظ رقـ ع ػػى الػػوالويػػت  ا يػػةفػػن حظ ال،ػػراوط المف ػػومي وػػيف 

وعػػف لفظػػة  فف فػػالفرزدؽ عّوػػر عػػف لفظ،ػػي ال يػػر والشػػر و فظ،ػػي الحػػؽ والواطػػؿلويػػاف المعنػػى
والويػتف و ػذا ي يػد  ا يػةالداللػة واحػد  وػيف  )النحديف( و فظة )الهوي يف(ف ومف  نا ي،   ففّ 

 .المذيور  آنفاالموارية  وا يات،وثر الفرزدؽ 
 فما  وؿ الفرزدؽ: )الوافر(

 ّصػػػػػػػػفىولػػػػػػػػو اسػػػػػػػػقيتيـ عسػػػػػػػػبًل مُ 

 

 بمػػػػػػػػػػاس النيػػػػػػػػػػؿ أو مػػػػػػػػػػاس الفػػػػػػػػػػرات 

 لقػػػػػػػػػػػػػالوا انػػػػػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػػػػػٌح أجػػػػػػػػػػػػػاجٌ  

 

 (٘)أراد بػػػػػػػػػو لنػػػػػػػػػا إحػػػػػػػػػد  الَيَنػػػػػػػػػاتِ  

لػػو فهػػقيت  ػػ ال   –وػػالقوؿ  المعنػػي فا –يقػػوؿ الفػػرزدؽ فػػي فويا،ػػ  الم،قدمػػة فنػػؾ   
عهػػبل  لوصػػفو  وػػالم   الػػذا ي ػػذع ال هػػافف فا فنػػؾ لػػف ،هػػ،طيف  ر ػػا  ـ م مػػا حاولػػت؛ 

نؾ فردت الذّلة وال واف ل ـف فمثؿ   ال  ،ري ـ فولى. ومف الوا   فّف ألن ـ هي، مونؾ وو
 الَّػِذي َوُىػوَ ،عػالى:الويت الثػاني والهػيما فػي عوػار : )م ػ   فحػاج( فإن ػا مػو وذ  مػف  ولػ  

                                                 
 ٔٔالشور :  (ٔ)
 ٖٛٔ ،ٕجالديواف: (ٕ)
 ٓٔالبمد:  (ٖ)
 ٕٜٕ، ٕالميزاف، ج (ٗ)
 ٖٚٔالديواف:  (٘)
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مَّْحُجوراً  َوِحْجراً  َبْرَزخاً  َبْيَنُيَما َوَجَعؿَ  ُأَجاجٌ  ِمْمحٌ  َوَىَذا ُفَراتٌ  َعْذبٌ  َىَذا اْلَبْحَرْيفِ  َمَرجَ 
(ٔ) .

وراً  ْحُجػػػػػػ مَّ
 . )والعػػػػػػذا مػػػػػػف المػػػػػػا  طّيوػػػػػػ ف والفػػػػػػرات المػػػػػػا  الػػػػػػذا ييهػػػػػػر العطػػػػػػش فو(ٔ)

 .(ٕ) الوارد(
 : )الطويؿ(الشاعر في ا ويقوؿ

 وقػػػػارعتـ فػػػػي الحػػػػؽ مػػػػف كػػػػاف أىُمػػػػُو 
 

  (ٖ)بباطػػػػػػؿ سػػػػػػيبخت الجػػػػػػبلؿ وذكػػػػػػرا 
 و ػػو ين،قػػد عوػػد ف ػػد ال دايػػة ػػي بلؿ ال،ػػي  ػػالفػػرزدؽ فػػي الويػػت الم،قػػدـ لفظػػة الوّظػػؼ  

ف و ػػذ  المعػػاني فظ ػػرت الػػرحمف وػػف محمػػد الينػػدا لمحارو،ػػ  فصػػحاا الحػػؽ ولهػػ و ـ حقػػو  ـ
و ػو  فومعنػى ال ػبلؿ عيػس الرشػاد وال دايػة فنػ  واطػؿ لعدوانػ  ع ػى حقػوؽ النػاسالم حو وو

مػػف المعػػػاني ال،ػػي اي،هػػػوت داللػػة حديػػػد  فػػي العصػػػر اإلهػػبلمي فقػػػد اهػػ،عمؿ )ال ػػػبلؿ فػػػي 
ادا و و الح ؿ ومعالـ الطريؽ ثـ اه،عمؿ ال بلؿ ومعنى ال بلؾ العصر الحا  ي ومعنا  الم

ومػػػػف  ػػػػذا المعنػػػى ،طػػػػّور االهػػػػ،عماؿ القرآنػػػي و ػػػػو  طػػػػبلؽ ال ػػػبلؿ عيػػػػس الرشػػػػاد  فمط قػػػا  
 الػدُّْنَيا اْلَحَيػاةَ  َيْسػَتِحبُّوفَ  الَّػِذيفَ ف  ػاؿ ،عػالى:(ٗ)ر والشػرؾ(فػيفػظ الواإليماف وا ،راف ال بلؿ و 

َبِعيدٍ  َجبَلؿٍ  ِفي ُأْوَلػِئؾَ  ِعَوجاً  َوَيْبُغوَنَيا الّموِ  َسِبيؿِ  َعف َيُصدُّوفَ وَ  اآلِخَرةِ  َعَمى
(٘). 

 : )الطويؿ( ول  الفرزدؽ في مدح  وبلؿ وف فوي ورد فويات ومف 
 فمػػػػػا ييتػػػػػدي بػػػػػالعيف مػػػػػف نػػػػػاظر بيػػػػػا

 
  (ٙ)ولكنمػػػػػػا تيػػػػػػػدي العيػػػػػػػوف قموبيػػػػػػػا 
ـْ ،عػالى:و ذا فثر و،صوير وارع لقول    ـْ  َفَتُكػوفَ  اأْلَْرضِ  ِفػي ِسيُروايَ  َأَفَم  َيْعِقُمػوفَ  ُقُمػوبٌ  َلُيػ

 ِفػػػػي الَِّتػػػػي اْلُقُمػػػػوبُ  َتْعَمػػػػى َوَلِكػػػػف اأْلَْبَصػػػػارُ  َتْعَمػػػػى اَل  َفِ نََّيػػػػا ِبَيػػػػا َيْسػػػػَمُعوفَ  آَذافٌ  أو ِبَيػػػػا
ُدورِ  الصُّ

 النػاظر وػالعيف ال ي ،ػدا و ػا؛ ألّف الق ػوا يريػد الفػرزدؽ فػي معنػى الويػتف ففّ و . (ٚ)
  ي ال،ي ، دا العيوفف فما فيثر الذيف يوصروف ولين ـ يعموف عف الحقائؽ.

ف ف هػػفة اهػػ،حاوة الػػدعا  فػػي فحيػػاف وعػػدـ االهػػ،حاوة فػػي ومػػف فويػػات الفػػرزدؽ ال،ػػي ،وػػيّ 
                                                 

 ٖ٘: الفرقاف (ٔ)
 ٕٛ، ٚٔالميزاف، ج (ٕ)
 ٕٕٔالديواف:  (ٖ)
 ٖٖأثر القرآف في األدب العربي:  (ٗ)
 ٖإبراىيـ:  (٘)
 ٔٙالديواف:  (ٙ)
 ٜٚٔ، وىناؾ آية تقرب مف ىذا المعنى، األعراؼ: ٙٗلحج: ا (ٚ)



QQQQQ 

 

 في معرض  صيد  مدح و ا عود الم ؾ وف مرواف:)الوهيط(  ول ف ر  
 والنػػاس فػػي فتنػػة عميػػاس قػػد تركػػت

 
 محػػػػػػػروبأشػػػػػػػرافيـ بػػػػػػػيف مقتػػػػػػػوؿ و  
 دعػػػػوا ليسػػػػتخمؼ الػػػػرحمف خيػػػػرىـ، 

 
  (ٔ)وا  يسػػػػػمع دعػػػػػو  كػػػػػؿ مكػػػػػروب 
 يػػػر ـف وي ػػػـز ،عػػػالى الفػػػرزدؽ فف دعػػػا   ػػػ ال  النػػػاس مػػػف فحػػػؿ فف يهػػػ،  ؼ ار يوػػػّيف  

القػػرآف  فّ و. ويػػألن ػػـ ف ػػؿ الحػػؽّ  ؛ار يهػػ،حيا لػػدعوا ـ فعػػدائ ـ و،ظػػؿ ال بلفػػة فػػي ـف فيػػوفّ 
 َوَيْجَعُمُكػـْ  السُّػوسَ  َوَيْكِشػؼُ  َدَعػاهُ  إذا اْلُمْجَطرَّ  ُيِجيبُ  َأمَّفى:،عاليقوؿ  فمرشدا  لمف عرؼ  ذا

َتَذكَُّروفَ  مَّا َقِميبلً  المَّوِ  مَّعَ  أَِإَلوٌ  اأْلَْرضِ  ُخَمَفاس
(ٕ) . 

حيػػدا   ا يػػةي مػػات   لػػىف لػػو ،وم نػػا في ػػا ل،صػّورنا الشػػاعر ينظػػر وفػي الويػػت ال،فا،ػػة لطيفػػة
ـْ :ار ،عػػالى يقػػوؿ وي مػػات وي،ػػ . و ػػي ففّ وي،ومػػؿ في ػػا ثػػـ ينطػػؽ  ف اأْلَْرضِ  ُخَمَفػػاس َوَيْجَعُمُكػػ

: )وار فيػ  عحػز الويػت فػالفرزدؽ يقػوؿ فمػا فوالفرزدؽ يقوؿ: )دعوا ليه،  ؼ الرحمف  يػر ـ(
مَّػػف،عػػالى:قولػػ  لوا ػػ   فثػػر و ػػذا فيهػػمف دعػػو  يػػؿ ميػػروا(  َدَعػػاهُ  إذا اْلُمْجػػَطرَّ  ُيِجيػػبُ  ََ

... واليوس مما في يد قير  مف فعظـ فهواا ف،  فوػواا الهػما   ،عالى ار  لىارنا ف فا طر
 حاوة.ه،لبل

                                                 
 .ٚٔٔالديواف:  (ٔ)
 .ٕٙالنمؿ:  (ٕ)
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 امتحــاخل
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 

 قومات الشعر العروي في العصر األموا.لم
مػػف ناحيػػة فق ػػا األلفػػاظ واألفيػػار اليػػريـ  فقػػد ف ػػذ الفػػرزدؽ حظػػا وافػػرا مػػف ال،ػػوثر وػػالقرآف

ال،ي هرت في ا نفحػة عطػر  مػف األهػ وا يدية ووحظ وافر يذلؾ مف الصياقة ال،ق  فوالمعاني
  األثػر القرآنػي فػي شػعر  يػافلػذا ؛   ن،يحة لثقاف،ػ  القرآنيػة منػذ الصػغرالقرآني في اق ا فشعار 

 لمعرف،  فحيام ف و،دور ا. ف  ذ ال ،ه،وعد معرف،  العميقة والقرآف اليريـفاوا حا وّين
 ّف ، ميف القرآف اليريـ في شعر الفرزدؽ مف الشروط الواحػا ،وافر ػا فػي ،وييػد نحاحػ  

لع ػد  ريػا. فػبل  و،مين  آنذاؾ. ف بل عف اطبلع  ع ػى الشػعرا  اإلهػبلمييف الػذيف مػف  و ػ 
 يه،وعد فف ييوف ل ذا االطبلع األثر في ،هّرا ففيار القرآف اليريـ  لى شعر .

 ّف ،،وػػػف ال،طػػػور الػػػداللي لػػػوعض األلفػػػاظف ومػػػا فحدثػػػ  القػػػرآف اليػػػريـ في ػػػا مػػػف ،غييػػػر ثػػػـ 
عػػػرض ذلػػػؾ فػػػي شػػػعر الفػػػرزدؽف يػػػاف الغػػػرض منػػػ    نػػػاع الم، قػػػيف وػػػوّف ،ػػػوثر  ػػػذا الشػػػاعر 

،وظيػػؼ الفنػػيف فقػػد هػػر   ػػذا األثػػر فػػي فقػػراض اليػػة دليػػؿ  يمػػاف و ػػدر  فػػي والنصػػوص القرآن
 الشعر الم ، فةف ليوا ي وذلؾ  صم  ويحقؽ ال،فوؽ ع ي .

ووظؼ الشاعر القصة القرآنيػة فػي شػعر ف ذ يانػت ،ػو،ي فػي فقػراض م ، فػة و ػد ،ق،صػر 
 ع ى قرض محددف وفي يّؿ 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 
م ،ػػـز ومػػا ورد فػػػي عنػػد الشػػاعر والحيػػـف واثوػػات فحقيػػ، ـ و ػػاف ليرفػػف مػػف شػػػون ـ. فالممػػدوح 

فون ػج الصػحاوة مػف وعػد . ف ػو ينشػر العػدؿ )ص(القرآف اليريـف و و مطوؽ لهنة رهوؿ ار 
ف اهػػ،  ف  ار ،عػػالى فػػي فر ػػ  وفمينػػ ف والحػػافظ لدينػػ  ومثو،ػػ  فػػي   ػػوا والمهػػاوا ف و ػػو مػػ

رعي، . ح،ى فصو  عدو ال  يفة يون  عدو الشاعرفو د نها ال  فا   لى األنويا ف ووػون ـ  ػد 
وػػ  األنويػػا . ال بلفػػةفوونو فميػػة ييم ػػوف مػػا وػػدف ورثػػوا ال بلفػػة عن ـ.فاألنويػػا   ػػد ارهػػوا دعػػائـ 

ع ػػػػػى ذلػػػػػؾ وػػػػػؿ عػػػػػد نفهػػػػػ  مػػػػػف ورثػػػػػة ي،ػػػػػاا ارف والنوػػػػػو  واليعوػػػػػة ولػػػػػـ يق،صػػػػػر الشػػػػػاعر 
 وذلؾ. المشرفةفواف، ر

وففػػاد الفػػرزدؽ مػػف الصػػور واألفيػػار ال،ػػي عر ػػ ا القػػرآف اليػػريـ فػػي ذيػػر الحنػػةف والنػػارف 
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و صػػػور الحنػػػة ومػػػا في ػػػاف  ذ وظف ػػػا فػػػي المػػػدي  والرثػػػا ف ووظػػػؼ ذيػػػر النػػػار فػػػي ال حػػػا ف 
ا ف مه،ندا  لى ال،شوي  في صػياقة المعنػى الػذا ي،حػّدث عنػ  ولػـ ووالمدي    يبل  ياها وال ح

 ي ض الشاعر و،فاصيؿ عرض القرآف اليريـ لصور الحنة.
و ػػػػد ذيػػػػر الشػػػػاعر صػػػػور الحشػػػػرف والنشػػػػورف والق ػػػػا  والقػػػػدرف ووظف ػػػػا فػػػػي األقػػػػراض 

ف فػي الم ، فة. وففاد مف ذير القرآف اليريـف فف ار ،عالى  د   ؽ هوف هماواتفوهوف فر ػي
قر   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،ػػ  

 الوثقى.
عحاوػػػ  ونفهػػػ  ووقوي ،ػػػ ف وو ػػػذ   فمػػػا عوػػػارات الفػػػرزدؽ فقػػػد يانػػػت حزلػػػة وو ػػػا عػػػبل ف ػػػر  وا 
الحزالة فاؽ صاحو ؛ ألنػ  ،ي ػـ و هػاف المح،مػفف فرفػف صػيحة الشػيو   لػى ال  فػا  واألمػرا ف 
مما رفف مف  يمة الفرزدؽ وشعر  االح،ماعي. ول ذا  ـّ شعر  فوائػد ،اري يػة؛ ألنػ  فدّؿ ع ػى 

ف ث ال،اري يػػة االيحاويػػة لػػذلؾ العصػػر  القػػرف األوؿ ل  حػػر ؛ وألنػػ  لػػـ يق،صػػر ع ػػى الحػػوادحيػػا
ولـ ييف  ّم  األوؿ واأل ير  و ،وييػد هياهػة األمػوييفف وػؿ يػاف ي،ط ػف فػي الحػوادث ويعقػا 
ع ي ا في قير ما طمف وفائػد  مػف فا نػوعف فمػف الوا ػ  فّف ال فائػد  لػ  مط قػا فػي ال،عقيػا 

لؼ و ػا الححػاج الم  ا مف هحف الححاجف ووويثر مػف  صػيد  واحػد  يػاف ي ػا ع ى فرار آؿ
 ي  ف له طاف الححاج ووإمياف  ذا فف يعا و  م،ى فراد.  فن  مفم الفة ،امةف ع ى الرقـ 

وممػػػا ،حػػػدر اإلشػػػار   ليػػػ  فّف انشػػػغاؿ الشػػػاعر وال، ػػػاحي مػػػف  صػػػم  حػػػاؿ دوف اإلشػػػاد  
فيػدا   فػا  ونػي فميػةف ف ػـ يم،ػدح الوليػد مػثبل وفػ،  والف،وحات اإلهبلمية ال،ي ،ّمت ع ى 

األنػػدلس ع ػػى الػػرقـ مػػف عظػػـ  ػػذا الحػػدث فػػي ،ػػاريخ الدولػػة اإلهػػبلميةف يمػػا فعػػؿ شػػعرا  
العصر العواهي فيما وعدف ويما فعؿ الم،نوي مف ،عظيم  حروا هيؼ الدولةف وفوػو ،مػاـ 

 لى ف،  األندلس.الذا فشاد وف،  عمورية. و ذ  األحداث ال ،ر ى في  طر ا  
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 املظادر واملراجع
 .القرآف اليريـ 
ف وزار  األعػػبلـف وغػػدادف (او،هػػاـ مر ػػوف الصػػفار) فوػػو ،مػػاـ ثقاف،ػػ  مػػف  ػػبلؿ شػػعر ف .ٔ

 ـ.ٕٜٚٔ
ف مطوعػػػة المػػػدنيف (صػػػبلح الػػػديف ال ػػػادا ،حا ػػػات الشػػػعر فػػػي العصػػػر األمػػػواف)ا .ٕ

 ـ.ٜٙٛٔ ػ/ٚٓٗٔف ٔمصرف ط
ف دار (او،هاـ مر وف الصفار)ف األوؿ ال حراف فثر القرآف في األدا العروي في القر  .ٖ

 ـ.ٜٗٚٔالرهالةف وغدادف 
شراؼ: الهػيد  ػ(ٕٓٔٔ)ت الحر العام يمحمد وف الحهف  االثنا عشرية ف .ٗ ف ،ع يؽ وا 

اف دار الي،ػػػػػػا الع ميػػػػػػةف  ػػػػػػـف م ػػػػػػدا الػػػػػػبلزوردا الحهػػػػػػيني والشػػػػػػيخ محمػػػػػػد درود
  يراففا.ت.

ف ٔداف ويػػػػػروت ػ لونػػػػػافف طف دار ال ػػػػػا(فوػػػػػو ،ػػػػػراا ا م ػػػػػي )فحهػػػػػف القصػػػػػصف .٘
 ـ.ٕٜٜٔ ػ/ٖٔٗٔ

ف دار الق ػـف ويػروتف لونػاف (وفيالحػفحمػد محمػد  فدا الهياهة في العصػر األمػواف) .ٙ
 .(د.ت)

ف دارف نظيػػر عوػػودف (وطػػرس الوهػػ،اني )فدوػػا  العػػرا فػػي الحا  يػػة وصػػدر اإلهػػبلـف .ٚ
 ـ.ٜٜٚٔويروتف طوعةف 

 ـ.ٜٗ٘ٔف اه،ناووؿف ( ػ.ري،ر)فهرار الوبلقة: عود القا ر الحرحانيف  .ٛ
ف الم ههػػػة (محيػػػد عوػػػد الحميػػػد نػػػاحي )األهػػػس النفهػػػية ألهػػػاليا الوبلقػػػة العرويػػػةف .ٜ

 ـ.ٜٗٛٔف ٔالحامعة ل دراهات  والنشر وال،وزيفف ويروت ػ لونافف ط
ف مي،وػػة الن  ػػةف مصػػرف الفحالػػةف (احمػػد وػػدوافهػػس النقػػد األدوػػي عنػػد العػػراف ) .ٓٔ

 ـ.ٜٗٙٔف ٖط
شػػػػػػ ر الرحػػػػػػػاؿ والنهػػػػػػا  مػػػػػػػف العػػػػػػرا والمهػػػػػػػ،عرويف عػػػػػػبلـف  ػػػػػػاموس ،ػػػػػػػراحـ ألاأل .ٔٔ

  .ٜٜٚٔييففالػع ـ ل مبلف دار ٗفط(ـٜٙٚٔ)توالمه،شر يف ل ير الديف الزري ي
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ف طوعػة دمشػػؽ وويػػروت  ػػػ(ٖٔٚٔ)تفعيػاف الشػػيعة: ل هػيد محهػػف األمػػيف العػام ي .ٕٔ
 .(ـٖٜ٘ٔ ػ/ٖٖ٘ٔ)او،دا   مف 

ف  ػػ(ٖٙ٘)تاألصػف انياألقاني: ألوي الفرجف ع ي وف الحهيف وػف محمػد األمػوا  .ٖٔ
 ػف ثـ طوع  دار الثقافةف ثـ طوع  دار الفيػر ويػروت ٖٕٖٔطوعة الهياهييف ومصر 

 ـف محققة مف  وؿ عدد مف المحققيف.ٜٙٛٔ ػ/ٚٓٗٔ
: ل شػػػػريؼ المر، ػػػػىف ع ػػػػي وػػػػف (قػػػػرر الفوائػػػػد ودرر القبلئػػػػد)فمػػػػالي المر، ػػػػىف  .ٗٔ

 وػػػرا يـف طوعػػػة ف ،حقيػػػؽ: محمػػػد فوػػػو الف ػػػؿ  ػػػػ(ٖٙٗ)تالحهػػػيف الموهػػػوا الع ػػػوا
 .ٜٗ٘ٔالقا ر ف 

د محمػد نمػر يف ،حقيػؽ هػع ػػ(ٔ٘ٚ -ٜٔٙ)تاألمثاؿ فػي القػرآفف اوػف  ػيـ الحوزيػة .٘ٔ
 ـ.ٜٔٛٔال طياف دار المعرفة ل طواعة والنشرف ويروتف لونافف 

 .(د.ت)األمثؿ في ،فهير ي،اا ار المنزؿف الشيخ ناصر مياـر الشيرازاف .ٙٔ
ف ع ػػػػي الحهػػػػيني فنػػػػوار الرويػػػػف فػػػػي فنػػػػواع الوػػػػديف: ل .ٚٔ صػػػػدر الػػػػديفف اوػػػػف معصػػػػـو

-ٜٛٙٔ ػػ/ٜٖٛٔف ،حقيؽ: شاير  ادا شايرف طوعة النحػؼف  ػ(ٕٓٔٔ)تالمدني
 ـ.ٜٜٙٔ

ف ،حقيػػؽ الهػػيد  وػػرا يـ  ػػػ(ٔٔٔٔ)تالمح هػػيمحمػػد وػػا ر وحػػار األنػػوار فالعبلمػػة  .ٛٔ
ف دار  حيػػا  ال،ػػراث العروػػيف ويػػروت ػ لونػػافف ٖاليػػاقيف محمػػد وػػا ر الو وػػوداف ط

 ـ.ٖٜٛٔ ػ/ٖٓٗٔ
ونية ال غة الشعريةف حاف يو يفف ،رحمة محمد الوليف ومحمػد العمػراف دار ،ووقػاؿ  .ٜٔ

 ـ.ٜٙٛٔف ٕل نشرف الدار الوي ا ف المغرافط
فطوعة مصػػػرف  ػػػػ(ٕ٘٘)تالحػػػاحظ  الويػػػاف وال،ويػػػيفف فوػػػو عثمػػػاف عمػػػرو وػػػف وحػػػر .ٕٓ

  ػ.ٜٖٙٔ-ٖٚٙٔ
 ـ.ٜٜٙٔويروتف  فٕف دار الع ـ ل مبلييفف ط(عمر فروح)،اريخ األدا العرويف  .ٕٔ
ف مي،وػة الن  ػة (احمػد الشػايا )،اريخ الشعر الهياهي  لى من،صؼ القرف الثانيف .ٕٕ

 ـ.ٜٙٚٔ ػ/ٜٖٙٔف ٘المصرية ػ مطوعة الهعاد ف ط
،ػػاريخ الطوػػراف الطوػػراف ،حقيػػؽ: مراحعػػة و،صػػحي  و ػػوطف ن وػػة مػػف الع مػػا   .ٖٕ

النهػػػ ة األحػػبل ف م ههػػة األع مػػي ل مطووعػػػاتف ويػػروت ػ لونػػػافف  وو ػػت  ػػذ  
 ـ.ٜٚٛٔوريؿ( ومدينة لندفف هنة )المطووعة ومطوعة
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 .(د.ت)ٖف المعارؼف ومصرف ط(هّيد  طا)ال،صوير الفني في القرآفف  .ٕٗ
ال،طور الداللي ويف لغة الشعر الحػا  ي ولغػة القػرآف اليػريـف دراهػة دالليػة مقارنػةف  .ٕ٘

 ـ.ٜ٘ٛٔف ٔف مي،وة المنارف األردفف ط(عود    يؿ فوو عود )
ف ٕف دار المعارؼف مصػرف ط(شو ي  يؼ ر وال،حديد في الشعر األمواف)ويال،ط .ٕٙ

ٜٜٔ٘. 
مػػا ر م ػػػدا )حػػرس األلفػػاظ ودالل، ػػا فػػي الوحػػث الوبلقػػي والنقػػدا عنػػد العػػراف  .ٕٚ

 ـ.ٜٓٛٔف دار الحرية ل طواعةف وغدادف( بلؿ
ف طوعػػػػة مصػػػػرف  ػػػػػ(ٓٚٔ)تالقريشػػػػي حم ػػػػر   شػػػػعار العػػػػرا: اوػػػػف فوػػػػي ال طػػػػاا .ٕٛ

  ػ.ٖٛٓٔ
ف ،حقيػػػؽ: عوػػػد الهػػػبلـ  ػػػػ(ٕ٘٘)تفوػػػو عثمػػػافف عمػػػرو وػػػف وحػػػر الحػػػاحظالحيوافف .ٜٕ

 ـ.ٖٜٛٔمحمد  اروف: طوعة مصرف 
ف  ػػ(ٖٜٓٔ)ت زانة األدا ولا لواا لهػاف العرافعوػد القػادر وػف عمػر الوغػدادا .ٖٓ

  ػ.ٜٜٕٔطوعة مصرف 
ف محمػػف الوحػػوث اإلهػػبلميةف (محمػػود الوهػػ،اني)دراهػػات فنيػػة فػػي  صػػص القػػرآفف  .ٖٔ

  ػ.ٛٓٗٔف ٔػ م ههة طوف ونشر في األه،انة الر ويةف ط يراف ػ مش د 
ف  ػرف  وطوػػؽ ع يػػ   ػػػ(ٔٚٗ)تدالئػؿ األعحػػازف عوػد القػػادر عوػػد الػرحمف الحرحػػاني .ٕٖ

 .ٜٗٛٔمحمود محمد شايرف مي،وة ال انحيف القا ر ف 
ف وغػػدادف دار (يحيػػى الحوػػوراوػػف مػػرداس الهػػ ميف حمػػف و،حقيػػؽف ) ديػػواف العوػػاس .ٖٖ

 ـ.ٜٛٙٔالحم وريةف 
ف (صػػبلح الػػديف ال ػػوارا دـ لػػ  وطوعػػ  وشػػرح  وو ػػف ف ارهػػ  )ديػػواف الفػػرزدؽ ف ػػ .ٖٗ

 ـ.ٕٚٓٓف ٔدار ومي،وة ال بلؿ ل طواعة والنشرف ويروتف ط
فدار الي،ػا الع ميػةف (شػرح األهػ،اذ عوػد الم نػا)ديواف حهاف وف ثاوػت األنصػاراف  .ٖ٘

 .(ـٜٜٗٔ ػ/ٗٔٗٔ)فٕويروتفلونافف ط
ف دار (وليػد  صػاا اهػة و،حقيػؽ فػي هػير،  وشػعر ف )در  ديواف عود ار وػف رواحػةف .ٖٙ

 . (ـٕٜٛٔ ػ/ٕٓٗٔ)فٔالع ـو ل طواعة والنشرف ط
ف منشػورات (هػامي ميػي العػاني )ديواف يعا وػف مالػؾ األنصػاراف دراهػة و،حقيػؽ .ٖٚ
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 ـ.ٜٜٙٔمي،وة الن  ةفمطوعة المعارؼف وغدادف
ال وانهػػارا  رو ػػات الحنػػات فػػي فحػػواؿ الع مػػا  والهػػاداتف محمػػد وػػا ر الموهػػوا .ٖٛ

  ػ.ٖٚٙٔ ػف ثـ طوعة ححرية ٖٚٓٔاألصو انيف 
الزينػػة فػػي الي مػػات اإلهػػبلمية العرويػػةف الشػػيخ فوػػو حػػا،ـ احمػػد وػػف حمػػداف الػػرازا  .ٜٖ

 ـ.ٜٙ٘ٔف القا ر ف  ػ(ٕٕٖ)ت
شػػػػذرات الػػػػذ ا فػػػػي ف وػػػػار مػػػػف ذ ػػػػاف ألوػػػػف العمػػػػاد الحنو ػػػػيف فوػػػػو الفػػػػبلح عوػػػػد  .ٓٗ

  ػ.ٖٔ٘ٔػٖٓ٘ٔف القا ر ف  ػ(ٜٛٓٔ)تالحي
ف دار الي،ػاا ال ونػانيف ( ي يا الحاوا )شرح ديواف الفرزدؽف  وط معاني  وشروح ف .ٔٗ

 ـ.ٖٜٛٔويروتف 
شػػػػرح ديػػػػػواف يعػػػػػا وػػػػػف ز يػػػػػرف صػػػػػنعة الم لػػػػؼ اإلمػػػػػاـ فوػػػػػي هػػػػػعيد وػػػػػف الحهػػػػػف  .ٕٗ

 .(ـٕٕٓٓ ػ/ٖٕٗٔ)ف ٖفط\الهيرافمطوعة دار الي،ا والوثائؽ القوميةف القا ر 
ف ٔف ط ػ(ٜٔٔ)تالهيوطي يف عود الرحمف ف اإلماـ حبلؿ الد شرح شوا د المغني .ٖٗ

  ػ.ٕٕٖٔمصرف 
ف  ػػػ(ٙ٘ٙ)تشػػرح ن ػػج الوبلقػػةف اوػػف فوػػي الحديػػدف عػػز الػػديف فوػػو حامػػد المػػدائني .ٗٗ

 ػػػػف ثػػػـ و،حقيػػػؽ: محمػػػد فوػػػو الف ػػػؿ ٖٗٚٔ ػػػػف ثػػػـ ف ويػػػروت ٖٖٓٔطوعػػػة مصػػػرف 
 ـ.ٜٛ٘ٔ ػ/ٜٖٚٔ ورا يـف ط مصر 

ف  ػػػ(ٕٙٚ)توػػف مهػػ ـ الػػدينورا الشػػعر والشػػعرا  الوػػف  ،يوػػةف فوػػو محمػػد عوػػد ار .٘ٗ
  ػ.ٖٗٙٔـف ثـ طوعة مصرف ٖٜٗٔ ػ/ٖٓ٘ٔمصرف 

الشعر والفير عند العرا مف فواهط القرف الثاني ح،ى فوائؿ القرف الهادسف هػعيد  .ٙٗ
 .ٕٔٓٓعدنافف وغدادف مطوعة الطيؼف 

 فوػػو الحهػػف ففػػي فقػػ  ال غػػة العرويػػة ومهػػائ  ا وهػػنف العػػرا فػػي يبلم ػػا الصػػاحوي .ٚٗ
ف ،حقيؽ الهػيد فحمػد صػقرف طوػف عيهػى الوػاوي ( ػٜٖ٘ت)رس وف زيريافحمد وف فا

 ـ.ٜٚٚٔالح ويف القا ر ف
ف دار الفيػػر ل طواعػػة والنشػػرف ويػػروت ػ (محمػػد ع ػػي الصػػاووني)صػػفو  ال،فاهػػيرف  .ٛٗ

 ـ.ٕٔٓٓ ػ/ٕٔٗٔلونافف نه ة منقحةف 
ف الشػػػػرية ٔف ط(صػػػػبلح الػػػػديف عوػػػػد ال،ػػػػوااور  األدويػػػػة فػػػػي القػػػػرآف اليػػػػريـف) الصػػػػ .ٜٗ

 .ٜٜ٘ٔالمصرية الع مية ل نشرف لونحمافف 
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احمػػػد نصػػػّيؼ الحنػػػاوي وحماع،ػػػ ف الشػػػعريةف )هػػػي. دا لػػػويس(ف ،رحمػػػة:  الصػػػور  .ٓ٘
 ـ.ٕٜٛٔوزار  الثقافة واألعبلـف دار الرشيد ل نشرف وغدادف 

ف دار ال ػػػاداف (محمػػػد حهػػػيف ع ػػػي الصػػػغر صػػػور  الفنيػػػة فػػػي المثػػػؿ القرآنػػػيف )ال .ٔ٘
 .ـٕٜٜٔ ػ/ٕٔٗٔويروتف لونافف 

ف الريػػػاضف (عوػػػد القػػػادر الروػػػاعي)الصػػػور  الفنيػػػة فػػػي النقػػػد الشػػػعراف  .ٕ٘ ف دار الع ػػػـو
 ـ.ٜٗٛٔ

ف دار الشػػ وف العامػػة ػ وغػػدادف (عوػػد اإللػػ  الصػػائ )الصػػور  الفنيػػة معيػػارا  نقػػديا ف  .ٖ٘
 ـ.ٜٚٛٔ

ف فوػػػػػػو عوػػػػػػد ارف محمػػػػػػد وػػػػػػف هػػػػػػبلـ (طوقػػػػػػات فحػػػػػػوؿ الشػػػػػػعرا )طوقػػػػػػات الشػػػػػػعرا  .ٗ٘
ـف ٖٜٔٔف ليػدفف ٔط ف ر محمػود وػف محمػد شػايرف،حقيؽ اوو ف ػ(ٖٕٔ)تالحمحي

 ـ.ٜٓٛٔ ػ/ٓٓٗٔثـ طوعة دار الي،ا ػ ويروت 
الطوقػػػػات اليور ففوػػػػو عوػػػػد ار محمػػػػد وػػػػف هػػػػعدف طوعػػػػة ويػػػػروتف وطوعػػػػة ليػػػػدفف  .٘٘

 ـ.ٜٚ٘ٔ
 ـ.ٜٚ٘ٔطوعة ليدفف النص(   حهاف) قو ية وفثر ا في الشعر األمواف العصوية ال .ٙ٘
ف مي،وػػة المنػػارف (عوػػد الف،ػػاح صػػال  نػػافف)اف ع ػػوية الموهػػيقى فػػي الػػنص الشػػعر  .ٚ٘

 .ٜ٘ٛٔف ٔاألردفف ط
ف،حقيؽ: فحمػػد  ػػػ(ٕٖٛ)تالعقػػد الفريػػدف اوػػف عوػػد روػػ ف احمػػد وػػف محمػػد األندلهػػي .ٛ٘

فمػػػػػيفف احمػػػػػد الػػػػػزيفف  وػػػػػرا يـ األويػػػػػاراف طوعػػػػػة لحنػػػػػة ال،ػػػػػوليؼ والنشػػػػػر وال،رحمػػػػػة 
مصػػػػػرف ـف ثػػػػػـ و،حقيػػػػػؽ محمػػػػػد هػػػػػعيد العريػػػػػافف مطوعػػػػػة االهػػػػػ،قامة وٜٛٗٔومصػػػػػر
 ـ.ٖٜ٘ٔ ػ/ٕٖٚٔ

ف (ٙ٘ٗ)وػف رشػيؽ القيروانػيفػي محاهػف الشػعر وآداوػ  ونقػد  ف اوػو الحهػف  العمػد  .ٜ٘
  ػ.ٔٓٗٔف ٘،حقيؽ: محمد محيي الديف عود الحميدف دار الحيؿف ويروتف ط

عيػوف ف وػػار الر ػػاف الشػػيخ الصػػدوؽ فوػػو حعفػػرف محمػػد وػػف ع ػػي وػػف الحهػػيف وػػف  .ٓٙ
ؽ و،قديـ الشيخ حهيف األع ميف الحز  األوؿف ف ،حقيؽ و،ع ي ػ(ٖٔٛ)تواووية القمي

 ـ.ٜٗٛٔ ػ/ٗٓٗٔمطوعة م ههة األع ميف ويروتف لونافف 
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 .(د.ت)ف٘ ف دار المعارؼف ط(قيالفرزدؽ: )ممدوح ح .ٔٙ
  ػ.ٜٖٚٔف ٔف دار الفيرف ويروتف ط(شاير الفحاـ) الفرزدؽ: .ٕٙ
 ر ف ،رحمػػػة محمػػػد شػػػيرا عيػػػادف دار الي،ػػػاا العروػػػيف القػػػا (فرهػػػطو)فػػػف الشػػػعر  .ٖٙ

 ـ.ٜٚٙٔ
ف عػرض و،ح يػؿ:   يػؿ (محمػد احمػد   ػؼ ار )الفف القصصي في القرآف اليػريـف .ٗٙ

 ـ.ٜٜٜٔف ٗعود اليريـف م ههة االن،شار العرويفط
ف ،حقيؽ: محمد محي الديف عوػد  ػ(ٗٙٚ)تفوات الوفياتف محمد وف شاير الي،وي .٘ٙ

 ـ.ٜٔ٘ٔالحميدف مطوعة الهعاد  ومصرف 
ف دار المعرفػػػةف الحامعيػػػة اإلهػػػيندريةف (الهػػػعيد الػػػور ي )فػػػي األدا والنقػػػد األدوػػػيف .ٙٙ

 ـ.ٜٜٛٔ
 صص األنويا ف فوو الفدا   هماعيؿ وف يثيرف ،حقيؽ فيـر الهيد حوريؿ عادؿ فوو  .ٚٙ

 .(د.ت)المعاطيف دار حرا  ػ القا ر 
ف م ههػػػػة الهػػػػوطيف (محمػػػػود الوهػػػػ،اني)  صػػػػص القػػػػرآف اليػػػػريـ دالليػػػػا  وحماليػػػػا ف  .ٛٙ

  ػ.ٕٛٗٔف ٕر افف طالعالمية ػ مطوعة و
ف دار المنار (محمد وير  هماعيؿ) صص القرآف مف آدـ  ع   لى فصحاا الفيؿ:  .ٜٙ

 ـ.ٜٜٚٔ ػ/ٛٔٗٔف ٕل طوف والنشرف ط
ف م ههػػػة انصػػػارياف ل طواعػػػة والنشػػػرف (ناصػػػر ميػػػاـر الشػػػيرازا) صػػػص القػػػرآفف  .ٓٚ

  ػ.ٖٖٛٔف ٗط
ف ،حقيػػؽ ع ػػي (ٜٕٖ)الشػػيخ الي ينػػيو اوػػو حعفػػر محمػػد وػػف يعقػوا الم قػػا اليػافيف .ٔٚ

  ػ.ٜٖٚٔف مطوعة حيدراف دار الي،ا اإلهبلميةف ط رافف ٖفيور الغفاراف ط
 ػػػػبلؿ  اوػػػػو الحهػػػػف وػػػػف عوػػػػد ار وػػػػف هػػػػ ؿ المعػػػػروؼ وػػػػوويي،ػػػػاا الصػػػػناع،يفف  .ٕٚ

ف ٕف ،حقيػػػػػؽ: د.مفيػػػػػد  ميحػػػػػة ف دار الي،ػػػػػا الع ميػػػػػةف ويػػػػػروتف ط(ٜٖ٘)العهػػػػػيرا
 ـ.ٜٜٛٔ

النحػػػؼف  ٔف ط ػػػ(ٜٖ٘ٔ)تالقمػػػي الينػػى واأللقاافالشػػيخ عوػػػاس وػػف محمػػػد ر ػػا .ٖٚ
 ـ.ٜٙ٘ٔ

ف دار  ػػ(ٔٔٚ)تلهاف العراف فوو الف ؿ حماؿ الديف محمد وف ميػـر وػف منظػور .ٗٚ
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 ـ.ٜ٘٘ٔصادرف ويروتف 
لغة الشعر العروي الحديث فمقوما،  الفنية وطا ا،  اإلوداعيةف الهػعيد الػور يف دار  .٘ٚ

 ـ.ٜٗٛٔف ٖالن  ة العرويةف ل طواعة والنشرف ويروتف ط
ف ،حقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عوػػد الحميػػدف  ػػػ(ٛٔ٘)تف األمثػػاؿف الميػػداني محمػػ .ٙٚ

 ـ.ٜٜ٘ٔف ٕمطوعة الهعاد ف مصرف ط
ف ،حقيػػػؽ و،ع يػػػؽف لحنػػػة مػػػف الع مػػػا   ػػػػ(ٛٗ٘)تمحمػػػف الويػػػاف: الشػػػيخ الطورهػػػي .ٚٚ

ف م ههػػة األع مػػي ٔوالمحققػيف األعبلميػػيفف ،قػػديـ الهػػيد محهػػف األمػػيف العػػام يف ط
 ـ.ٜٜ٘ٔ ػ/٘ٔٗٔونافف ل مطووعاتف ويروت ػ ل

 م ،ار الصحاحف فوو وير وف عود القادر الرازاف دار الي،اا العرويف )د.ت(. .ٛٚ
مػػرآ  الحنػػاف وعوػػر  اليقظػػافف اليػػافعيف فوػػو محمػػدف عوػػد ار وػػف اهػػعد وػػف ع ػػي وػػف  .ٜٚ

  ػ.ٖٖٚٔػٖٖٚٔفطوعة حيدر آواد   ػ(ٛٙٚ)ته يماف اليافعي اليمني الميي 
ف فوػػػػػػو الحهػػػػػػف ع ػػػػػػي وػػػػػػف الحهػػػػػػيف وػػػػػػف ع ػػػػػػي مػػػػػػروج الػػػػػػذ ا ومعػػػػػػادف الحػػػػػػو ر .ٓٛ

ف ،حقيػػػػػػػؽ: فميػػػػػػػر م ػػػػػػػاف منشػػػػػػػورات م ههػػػػػػػة النػػػػػػػور (ـٜٚ٘ٔ ػػػػػػػػ/ٖٙٗ)المهػػػػػػػعودا
 ـ.ٕٓٓٓ ػ/ٕٔٗٔف ٔل مطووعاتف ويروت ػ لونافف ط

ف  ػػػ(ٜٔٔ)ت ػػاف عوػػد الػػرحمف حػػبلؿ الػػديف الهػػيوطيـو ال غػػة وانواعالمز ػػر فػػي ع ػػ .ٔٛ
 يـ وع ػي محمػد الوحػاواف ،حقيؽ محمد احمد صوار المولى ومحمػد فوػو الف ػؿ  وػرا

 ـ.ٜٛ٘ٔف ٗدار  حيا  الي،ا الع ميةف ط
المصػػط حات اإلهػػبلميةف العبلمػػة الهػػيد مر، ػػى العهػػيراف حمػػف و،نظػػيـ: هػػ يـ  .ٕٛ

 ـ.ٜٜٛٔ ػ/ٛٔٗٔف الناشر ي ية فصوؿ الديفف ٔالحهنيف ط
ف ،حقيػػػؽ: دي،ػػػور ثػػػروت عياشػػػةف القػػػا ر ف دار  ػػػػ(ٕٙٚ)تالمعػػػارؼ: اوػػػف  ،يوػػػة  .ٖٛ

 .(د.ت)المعارؼ
معا ػػػػػػػد ال،نصػػػػػػػيص فػػػػػػػي شػػػػػػػػرح شػػػػػػػوا د ال،  ػػػػػػػيصف عوػػػػػػػػد الػػػػػػػرحيـ وػػػػػػػف احمػػػػػػػػد  .ٗٛ

  ػ.ٖٚٙٔ ػف ثـ مصر ٖٗٓٔف مطوعة الو ية المصريةف  ػ(ٖٜٙ)تيالعواه
ف  ػػػػ(ٕٙٙ)تف يػػػا وت الحمػػػوا (فرشػػػاد األريػػػا  لػػػى معرفػػػة األديػػػا)معحػػػـ األدوػػػا  .٘ٛ

 ـ.ٖٜٛٔ ػ /ٖٜٙٔمطوعة مرح يوثف القا ر ف 
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 ف ػػ(ٖٙٛتالمرزوػاني ) ف محمػد وػف عمػراف وػف موهػىعوػد ار معحـ الشعرا ف فوػو .ٙٛ
  ػ.ٜٖٚٔطوعة و،حقيؽ: عود اله،ار فحمد فراجف مصرف 

الراقػػػا اوػػػو القاهػػػـ الحهػػػيف وػػػف محمػػػد المعػػػروؼ والمفػػػردات فػػػي قريػػػا القػػػرآفف  .ٚٛ
مي،وػػػػة ومطوعػػػػة الوػػػػاوي الح ػػػػي  ف،حقيػػػػؽ محمػػػػد هػػػػيد ييبلنػػػػيف (ٕٓ٘) األصػػػػف اني

 .ٜٔٙٔ-ٖٔٛٔوفوالد فالطوعة األ ير  ف
ف الم ههػػػة العرويػػػة ل دراهػػػات والنثػػػرف (محمػػػد األهػػػعد )مقالػػػة فػػػي ال غػػػة الشػػػعريةف .ٛٛ

 ـ.ٜٓٛٔويروتف 
 ف وبلقػػػػػة القػػػػػرآفف )فحمػػػػػد احمػػػػػد وػػػػػدوا(ف القا ر فمي،وػػػػػة ن  ػػػػػة مصػػػػػرالفحالةمػػػػػ .ٜٛ

 .(د.ت)فٖطف
ف م ههػػة الثقافػػة (عثماف مػػوافيالنثػػر فػػي النقػػد العروػػي القػػديـف)مػػف   ػػايا الشػػعر و  .ٜٓ

 ـ.ٜ٘ٚٔهيندريةف الحامعيةف اإل
اوو عوػػد ار محمػػد وػػف عمػػراف وػػف موهػػى  الموشػػ  فػػي مآ ػػذ الع مػػا  ع ػػى الشػػعرا ف .ٜٔ
ـفدار ن  ػػػة مصػػػرف مطوعػػػة ٜ٘ٙٔ،حقيػػػؽ محمػػػد الوحػػػاوا  ( ػػػػٖٗٛ ت)زوػػػانيلمر ا

 .لحنة الوياف العرويف)د.ت(
ف منشػػػػورات حماعػػػػة  ػػػػػ(ٕٔٗٔ)تالميػػػػزاف فػػػػي ،فهػػػػير القػػػػرآفف الهػػػػيد الطواطوػػػػائي .ٕٜ

 .(د.ت)ي الحوز  الع ميةف  ـ المقّدهةالدارهيف ف
ف دار الشػػ وف الثقافيػػة العامػػةف (صػػبلح ف ػػؿ ريػػة الونائيػػة فػػي النقػػد األدوػػيف)النظ .ٖٜ

 ـ.ٜٚٛٔف ٖوغدادف ط
ف الم ههػػة (نظريػػة ال،صػػوير الفنػػي عنػػد هػػّيد  طػػا )صػػبلح عوػػد الف،ػػاح ال الػػدا .ٜٗ

 ـ.ٜٛٛٔالوطنية ل فنوف المطوعيةف الحزائرف 
الفػت يمػاؿ الرووػيف  المه ميف  مف اليندا ح،ى رشػدف الفبلهفةنظرية الشعر عند  .ٜ٘

 ـ.ٖٜٛٔف ٔدار ال،نوير ل طواعة والنشرفط
اوػػو عويػػد  معمػػر وػػف المثنػػى فشػػرح  وع ػػؽ ع يػػ  محمػػد نقػػائض حريػػر والفػػرزدؽف  .ٜٙ

 .ٕٕٓٓ-ٕٕٗٔال،ونحي ف دار الحيؿ فويروت ف
المصػػريةف القػػا ر ف ف مي،وػػة األنح ػػو (محمػػد قنيمػػي  ػػبلؿ)النقػػد األدوػػي الحػػديثف  .ٜٚ
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 ـ.ٜٔٚٔف ٘ط
ف ،حقيػؽ يمػاؿ مصػطفىف مي،وػة (ٖٖٚ)ت  دامػة وػف حعفػرفوو الفرج  نقد الشعرف  .ٜٛ

 ـ.ٖٜٙٔف ٕال انحيف القا ر ف ط
ف مريػػػز (صػػػوحي الصػػػال وط نصػػػ  واو،يػػػر ف ارهػػػ  الع ميػػػةف )ن ػػػج الوبلقػػػة:  ػػػ .ٜٜ

 .(د.ت)الوحوث اإلهبلميةف  يراف.  ـ

 
ف ،حقيػػؽ  ػػػ(ٗٓٔٔ)تالحػػر العػػام يوػػف الحهػػف  محمػػدوهػػائؿ الشػػيعة اإلهػػبلميةف  .ٓٓٔ

ف دار  حيا  ال،راث العرويف ٙو،صحي  و،ذييؿ الشيخ عود الرحيـ الرواني الشيرازافط
 ـ.ٖٜٛٔ ػ/ٖٓٗٔويروت ػ لونافف 

عوػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز وػػػػػػػػػػف الوهػػػػػػػػػػاطة وػػػػػػػػػػيف الم،نوػػػػػػػػػػي و صػػػػػػػػػػوم ف القا ػػػػػػػػػػي ع ػػػػػػػػػػي  .ٔٓٔ
حمػد الوحػاواف ف ،حقيؽ وشرح: محمد فوو الف ػؿ  وػرا يـ وع ػي م(ٖٙٙ)تالحرحاني

 ـٜٔ٘ٔف ٖاحيا  الي،ا العرويةف طدار 
وفيات األعياف وفنوا  فونا  الزمافف شمس الديفف فوو العواس احمػد وػف محمػد وػف  .ٕٓٔ

 .(د.ت)ف ،حقيؽ: د.  حهاف عواسف طوعة دار صادرف ويروت  ػ(ٖٔٛ)ت  ياف

 اجملالخ:

ف (ٚ)ا ػػػػيف مح ػػػػدمنيػػػػر القا ػػػػيف مح ػػػػة المحمػػػػف الع مػػػػي العر المثػػػػؿ فػػػػي القػػػػرآف اليريـف
 ـ.ٜٓٙٔ

 انرسائم اجلايعيح:

فثػػر القػػرآف اليػػريـ فػػي النثػػر األندلهػػي مػػف ن ايػػة عصػػر الطوائػػؼ والمػػراوطيف ح،ػػى  .ٔ
ة لريػػاوي(ف رهػػالة دي،ػػورا  مقدمػػة لي يػػانا يػػد عوػػد األميػػر عوػػاس ا )هػػقوط قرناطػػةف

 ـ.ٕ٘ٓٓ ػ/ٕٙٗٔال،رويةػ اوف رشد حامعة وغدادف 
رهػػػػالة ف (عػػػػبل  حاهػػػػـ حػػػػاور)روػػػػي  وػػػػؿ اإلهػػػػبلـف رهػػػػالة ال،وحيػػػػد فػػػػي الشػػػػعر الع .ٕ

 ـ.ٖٜٛٔ ػ/ٖٓٗٔحامعة وغدادف ماحه،ير مقدمة الى ي ية ا دااف في 
ف رهػالة ماحهػ،ير مقدمػة  لػى ي يػة (عوػاداف رحمف قريػا)لغة الشعر عند الفرزدؽ  .ٖ
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 ـ.ٜٜ٘ٔروية ل ونات في حامعة اليوفةفال،
ة مػف القػرف األوؿ  لػى القػرف ال ػامس المناظر  ال غويػة واألدويػة فػي الح ػار  العرويػ .ٗ

ف رهػالة دي،ػورا ف ي يػة ال،رويػة ل ونػاتف حامعػة (رحػيـ حوػر احمػد الحهػناوا)ل  حر ف 
 ـ.ٜٜ٘ٔ ػ٘ٔٗٔاليوفةف 
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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 Al- 

Jahidh had said ( if you like to hear unique short poems read that of Al- 

Farazdaqh), 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. 

  

 

 

 

 


