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 األنا واآلخر في شعر الفرزدق
 د. تغريد عدنان محمود الربيعي

 ابن الهيثم –بغداد / كمية التربية جامعة 
ضمف  –شعر اي امة لو أىمية كبيرة في تاريخ الحضارات، ومسار تقدميا يسير في اتجاىيف: األوؿ يقدس القديـ 

 الذاكرة الجمعية )األنا والنحف(، واآلخر يندفع مع الحاضر )أي مع اآلخر(. 
 –ير عف وضعية اجتماعية ثقافية وسياسية دينية، فاألنا ىو تعب –اي الذات والغيرية  –ف مفيـو )األنا واآلخر( إ
 . -الغيرية  –مع الجماعة تكوف في مقابؿ اآلخر  –الذات 

وبحثنا ىذا محاولة استجالء مفيـو األنا واآلخر عند الفرزدؽ، فالمقصود باألنا عند الشاعر التعني حب النفس 
بيـ عمى األقواـ األخرى، وىو بيذا المعنى ليس لو وظيفة فردية والسيطرة عمى المجموع، انما ىو حب العشيرة والتعالي 

 في مواجية اآلخر.  –الكؿ  –في الجماعة  –الواحد  –فحسب انما وظيفة جماعية اجتماعية يعبر بيا عف انصيار الذات 
 الذات                        

 األنا                                  اآلخر     
 النحف                        

يحاوؿ الشاعر اف يعبر عف ذاتو بوصفو فردا، ومف ناحية اخرى فردا مف افراد المجتمع فكثيرا مايتخذ ضمير الجماعة 
)النحف( فيتحدث عف مفاخره ومفاخر قومو ووقائعيـ الحربية باسموب خطابي مباشر يحاوؿ قوؿ االشياء بوضوح ويعنيو اف 

اف مفيـو الػ )أنا( واآلخر ىو في حقيقة األمر عالقة تربط الذات والغير أو العالـ الداخمي والعالـ يصؿ صوتو إلى اآلخر. 
 الخارجي. 

رسمت المعايير الخمقية منذ القدـ صورة رائعة النتماء االنساف لمجتمعو، فإذا كانت الػ )األنا( عند الفرزدؽ مفيوما 
العصر والمجتمع الذي يعيش فيو الشاعر متمثال بالحضارة والثقافة  محددا بالذات والنحف، فاف اآلخر يمثؿ مستجدات

 والسياسة والعقيدة. إذف ىناؾ تحوؿ اصاب الوعي الفكري مف الوعي بالذات فردا إلى الوعي بالذات جماعة. 
نا مف ىذا يمكف تحديد معالـ الشخصية عند الفرزدؽ، يقوؿ فرويد: اف الشخصية تتألؼ مف ثالث قوى، األنا واأل

. ويمكف تحميؿ ىذه المستويات الثالثة، األنا ٔاألعمى واليي. .. وىذه القوى الثالث تعمؿ في مستويات الشعور والالشعور 
. يرى فرويد أف األنا األعمى ىو ٕالقبيمة ػػ، الذي " يمثؿ الجانب االجتماعي أو األخالقي " –الشاعرػػ ، واألنا األعمى  –

، فػػ "المشاعر االجتماعية تتولد لدى الفرد ٖب القوؿ الفصؿ في رضا المبدع عما أبدعصوت المجتمع في نفوسنا وصاح
اآلخر ػػ. أي اف الفرد " يسعى إلى  –واليي  ٗبوصفيا بنية فوقية ترتفع فوؽ حوافز التنافس الغيور حياؿ األخوة واألخوات " 

فيذه القوى الثالث موجودة في كؿ نفس بشرية يسعى  ٘" احالؿ مبدأ الواقع محؿ مبدأ المذة الذي يسود بال منازع في اليذا 
الفرد إلى تحقيقيا حيف يتعامؿ مع األشياء مف حولو تتجسد في شخصيتو وفي قومو بمثابة الواحد جزء مف الكؿ ويعكسيا 

ـ التعبير عف ىذه في اآلخريف. مع األخذ بنظر االعتبار التحاـ ىذه الػ )أنا( بػ الػ )نحف( بوصفيا جزءا مكمال لؤلنا، واليت

                                                

 ٔٛ، وينظر األسس النفسية لؤلبداع الفني في الشعر خاصة، مصطفى  سويؼ: ٙٔ، ٜفرويد:  ينظر: األنا واليذا، -ٔ
  ٕٚ، ٙٔاألنا واليذا، فرويد:  - ٕ
  ٛٔٔاألسس النفسية لالبداع الفني في الشعر خاصة، مصطفى سويؼ:  - ٖ
  ٖٛاألنا واليذا، فرويد:  - ٗ
  ٕٗالمصدر نفسو:  - ٘
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)األنا( ما لـ يندرج )النحف( في عممية التعبير ىذه سواء أكاف ممتحما مع الذات أـ انو جزء منو حيف يوجيو الشاعر ضد 
 االخر. 

مف ىنا انطمؽ الفرزدؽ يحمؽ في سماء العصر األموي وسيمتو )الكممة( وغايتو )الفخر(، لكف فخره لـ يقتصر عمى 
 انما فخر بنفسو الػ )انا( وبشعره. قومو الػ )نحف( فحسب 

 الــ )أنا( في فخر الفرزدق 
الشعر أىـ مقومات الشخصية العربية بوصفو ديواف العرب لو وظيفتاف فردية تعبر عف نفسو )األنا( وجماعية يعبر 

ميا الفرد عبارة عف بيا عف )النحف( وىذا متأٍت مف رحمتو الطويمة منذ العصر الجاىمي إلى العصر الحديث فالقيـ التي يحم
 ارث ثقافي اجتماعي صارت مع مرور الزمف ثوابت أخالقية ورموز فنية منغرزة فينا. 

فالعرب منذ القدـ احتفوا بالشعر والشاعر وعظموه وجعموه لساف القبيمة الناطؽ الذي يدوف أخبارىا ويرفع ذكرىا ولما 
 نفسو ومدحيا. كاف لو ىذه المنزلة جعمت في نفس الشاعر حب األنا فمّجد 

وتبرز الػػ )أنا( في فخر الفرزدؽ عالية النبرة أحيانا ومتوازية مع النحف أحيانا أخرى بما تتضمف مف صور وتعابير 
 تبعث في النفس األبداع واألفتخار بالذات. 

راز الػ يختار الفرزؽ صيغة لمتعامؿ مع ىذه )األنا( وىي حضور أمجاد الماضي أماـ عينو يسعى مف خالليا إلى اب
)أنا( في شعره لذا نممح صور األبطاؿ المخمصيف األوفياء لقوميـ، فقد صاغ مالمح الشخصية العربية األصيمة صياغة 

 تاريخية متمثاًل في نسب أرومتيا وتاريخيا العريؽ، يقوؿ: 
 أبى حسػَػبي إال انِتصػػػابًا َوغػّرني      اذا شػَػاَؿ أحسػػَػاَب الرجاؿِ  َبييُميػَا 

 نا ابُف تمػػػيـٍ  والُمحػػامي الذي بِو      ُتحػػػػامي اذا َغْرٌب تػَفّرى أديُميػػػػا أ
ـَ اذا التقػَػػْت      عمّي باعنػػػاؽٍ  ِطػػواؿٍ  ُقُروُميػػػػػػػا  ستػػَأبى تػميـٌ أف ُأضا

ٔ 
ات بطولية يرمي الوصوؿ لقد سكف الفخر أعماؽ نفسو فيتعزز مفيـو الػ )أنا( ويتكرر في صور متعددة تكسبو صف

 إلى صيغة تتالئـ بمقتضاىا حؽ وصؼ الذات، يقوؿ: 
ـْ أَعػػزَّ وأكثػََرا  ـْ تَر مثمػػػػػي ذائػِدًا عف َعشػػػِػػيرة     وال ناِصػػػػرًا ِمنيػػُػػ فػَمَػ

ٕ 
 اليد، عزيز النفساذ افتخر بنفسو وبنسبو ونظـ قصائد عديدة تخدـ ىذا الغرض فيو مف كراـ الناس وساداتيـ، كريـ 

 المبدع وليس ثّمة مبدع غيره، يقوؿ: ألنو 
فَّ ُمجػَاشػِػػػػعًا قػَْد َحمػػّػػػػمتػػني      ُأُمورًا لف ُأَضيػَِّعيػػَػػػا كػِػػػػَباَرا  وا 

 ٖقػَِرى األضػػػػياِؼ لػَيمةَ  كّؿ ريحٍ       َوقْدمًا كػُنػػػُت ِلؤلضػػياِؼ َجػاَرا 
جموعة مف الصفات تمثمت في صور وتعابير مو حية ، مثؿ: )أنا الزاد، أنا ابف الجباؿ، أنا وحرص الفرزدؽ عمى م

متأصمة في نفسو وشعره، لذا  ٗابف تميـ، أنا المطعـ، أنا النجـ، أنا البدر، أنا الموت، أنا الشاعر، أنا الحامي، . ......( 
 مى مر الزمف ثوابتًا فنية يقوؿ: جاءت الػ )أنا( وتكررت عنده في شكؿ رموزفنية شعرية أصبحت ع

 ياَوقَع ىمػّا سػػألتِ  القوـَ ماحػػػَػػَسبي    اذا تَػالقْت ُعرى َضػػفْػرٍ  وأحقػابِ  

                                                

  ٜٕٙ: ٕديواف الفرزدؽ:  - ٔ
 شاؿ: رفع، بييميا: مجيوليا، تفرى: تشقؽ، أديميا: جمدىا.   
  ٜٗ: ٕ، وينظر: ٖٙٗ: ٔالمصدر نفسو:  - ٕ
  ٖٙ٘: ٔالمصدر نفسو:  - ٖ
  ٖٓٙ،ٕٖٙ،ٖٖٔ،ٜٕٙ،ٜٕٔ،ٔٚٔ،ٚٔٔ، ٓ٘/ٕ، ٜٖٚ، ٖٛٓ، ٕٖٓ، ٜٕٕ، ٖ٘، ٖٓ/ٔينظر ديواف الفرزدؽ:  - ٗ
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ـْ غيَر أنػْقػَاٍء َوأصػػػالب ِ  إّني أنػػػا الّزاُد إذ ال زاَد َيحػِمػػػػػمػُُو    ِركػَاُبيػػػُػػػ
ٔ  

ي وصفيا ويرسـ صورة عف النفس االنسانية وىذا متأتٍ  مف منطؽ القوة وحب وتعمو الػ )أنا( عند الفرزدؽ ويبالغ ف
 العظمة مف ناحية، وثقة الشاعر بنفسو مف ناحية اخرى حيف يصؼ نفسو بالموت الذي ال مفر منو، يقوؿ: 

 ػْو فػَيْؿ أحػَػػٌد يا ابَف الَمَراَغػػِة َىاِرٌب    مػَِف الَمػػػػوِت إّف الموَت ال بػػّد نائمػُػػ
 ٕفإني أنا المػػػػػوُت الذي ىو ذاىػػِػػػػٌب    بنػَْفسػِػػَؾ فانظػُػْر كيَؼ أنَت ُمحاِولػُْو 

اف ىذا األسموب بما يتضمف مف صور وتعابير تبعث في النفس األبداع واألفتخار بالذات مف خالؿ اختياره صيغة 
شاعر إلى ترجمة عواطفو ومشاعره وأحاسيسو في صورة كممات لمتعامؿ مع ىذه الػ )أنا( ومحاولة تجديد القوؿ فييا دفعت بال

 موحية معبرة عف طبيعة الحياة وعف منطؽ القوة والعصبية انذاؾ. 
وتتصاعد صورة الػ )أنا( الجمعي عند الفرزدؽ حينما يشعر بمسؤولية األنتماء لمقبيمة وتضخيـ صورتيا أماـ اآلخريف، 

اعالء شأف المجموعة التي ينتمي الييا الشاعر فتتالحؽ صور الػ )أنا( في أشكاؿ  وىي في الحقيقة وسيمة غايتيا األساسية
متعددة، فيو فرع مف فروع األصالة التي ينتمي الييا فيمضي مفاخرا بنفسو وبابآئو وبأسرتو مف مجاشع وداـر وخندؼ 

 وأخوالو مف ضبة، يقوؿ: 
  ٖمو ِشيػػػابي لدى ُمستػَخمػَػػػِد الّميبِ  أنا ابُف َضػػػّبةَ  فػَرٌع غيُر مػُؤتػَػػَشِب     َيع

رث ٗفيو ابف ضبة ، وابف عقاؿ، وابف ليمى، وابف خندؼ، وابف تميـ،  . ....، ىذه الػ )أنا( تمثؿ ثقافة وحضارة وا 
 اجداده، فيو صورة مف ىذه القبيمة العظيمة العريقة بنسبيا واصالتيا. 

ات قومو وكأنما يريد أف يقوؿ: أنا مف أسرة ذي شرؼ وسيادة، طيبة يعزز الفرزدؽ الػ )أنا( حيف يمزج صفاتو بصف
 المنبت، عريقة النسب، الذائد عف محارميا، يقوؿ: 

 مػَنػَعُت تػَميمػػػًا ِمنَؾ إّني أنا ابنػُيػػػػا     َوَراجػِمػُيػا المعروُؼ عػِنَد الَمَواسػػِػػػػـ ِ 
ِ     أنا ابُف تميػػػػػـٍ  والُمحامػػػي َوَراَءىا   ـَ الجانػػػػي ِذَماَر الَمحػػػػػػػػاـر اذا أسػػَم

٘ 
بو بما آية ازدىر الشعر في العصر األموي ازدىارا ال نظير لو، وكاف احتراؼ الشعر في تمؾ الحقبة سببا رئيسا لمعن

يا والمحامي عف حاؿ لساف القبيمة المعبر عنآية أوتي مف موىبة التعبير عف تمؾ المعاني الحّية، فالشعر والشاعر عمى 
أعراضيا، وىذا حس إنساني يشؼ عف تطمع الشاعر بأرومتو فنشأ الفرزدؽ وىو يحس احساسا عميقا بمسؤولية تجاه قومو 

 وقبيمتو فيّب مدافعا عنيا بمسانو، فكمماتو نار عمى أعدائو وشعره بركانا يقذؼ حمما، يقوؿ: 
 ُيراعػػػػػي لبػَكرٍ  كػُمػُّيا كػُؿَّ َمْحػػػػػػػَرـ ِ  وقػَػد عػَمػِمػػػوا إّني أنا الشػػػػاعػُِر الذي   

ـْ شػاكػٌِر ما حالػَفْت ِريقػَتي فمػػػػي  نني     ليػػُػ ني َلمػػػْف عػػَػػػػػػػػػاَدوا عػَُدٌو وا  وا 
ٙ 

لفرزدؽ ىذا األبداع في الشعر ىو الذي ينطؽ الشاعر بأف يمتدح نفسو وأف يتحدى غيره، وقد تجمت ىذه الػ )أنا( عند ا
فنالحظ قوة االعتداد بالنفس واستعمالو لحرؼ التوكيد )اّف( أكثر مف مرة ليؤكد حقيقة )انو شاعر فحؿ( و)انو عدو لعدوىـ( 

                                                

ء زوجتو، الضفر: حزاـ الرحؿ، السنوف الواحد حقب ؛ ويريد وقع: مرخـ وقعة، اـ سودا،  ٖٓ: ٔالمصدر نفسو:  - ٔ
 تالقي الضفر  واالحقاب في الشدة، األنقاء: الواحد نقي مخ العظـ، االصالب الواحد صمب: الظير. 

  ٔٚٔ: ٕالمصدر نفسو:  - ٕ
 ينتسب الى ضبة ألف امو لينة كانت منيا، المؤتشب: المخموط ،  ٜٖ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٖ
   ٖٓٙ، ٕٖٙ، ٖٖٔ، ٜٕٙ/  ٕ، ٜٖٚ، ٖٖٚ، ٕٖٓ، ٜٜٕ، ٜٖ/  ٔينظر: ديواف الفرزدؽ:  - ٗ
  ٖٖٔ: ٕالمصدر نفسو:  - ٘
  ٜٙٔ: ٕديواف الفرزدؽ:  - ٙ
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و)انو شكور لقومو( ىذه الصفات اجتمعت عند الفرزدؽ حقيقة ال رياء، فقد ترجـ عواطفو ومشاعره واحاسيسو في صورة 
)األنا والنحف واآلخر( في ذىف انساف مبدع متمكف مف ايتاء المعنى عمى أتـ حالو،  كممات نابضة معبرة عف واقع الحياة

 يقوؿ: 
ـْ مػِْف خائِػٍؼ لي لـ أِضػػػػْرُه     وآخَر قػػػد قػَذفػْػػػُت لو ِشيػػَػػػػابا   فكػَػ

 ابا وُغّرٍ  قد نسػػَػػػقُت مػُشػَيػّػػػَراتٍ      طَواِلَع ال تػُطػػِػػيُؽ ليا جػػػَػػػػوَ 
 بػَمػَغْػَف الّشمػػَس حيث تكوف شْرقا    وَمسػَػقطػَ قػَْرنػِػػيا مف حيُث غػػَابا

 ٔبػِكػُّؿ ثػَنػِيػّػػػةٍ  وبػػِػػػكػُّؿ َثغػْػػػػػػر    غػَرائػِبػُيػػُػػػّف تػَنػْتػَِسُب انتػِسػػػػابا 
س الشاعر حب الذات فيمّجػد نفسو لما كاف لمشعر ىذه المنزلة مصحوبة بتعظيـ الناس لمشاعر جعمت في نف

ويمدحيا، فػ )األنا( أساس تكويف العمؿ الشعري عند الشاعر، فيذا الوصؼ دليؿ واضح عف األثر العميؽ الذي يتركو شعر 
الفرزدؽ في النفس، فيو يسعى لمتعبير عف ذاتو وعف مقدرتو الشعرية حينما فخر بقصائده الغراء التي عمت افاؽ السماء 

شيرتو شرقا وغربا، فقد استطاع مف خالؿ ثقافتو وفكره تطويع المغة لتأدية اغراض عديدة في معظـ قصائده حتى بمغت 
فضال عف ذلؾ اف غرائب قصائده مشيورة غير مجيولة نسبتيا إليو، وفيو مف الداللة مايكفي ألف يشعرنا بجودة شعره 

 وتفوقو عمى الشعراء. 
)أنا( وىي حضور التاريخ عند الفرزدؽ، فيو يسعى لتوكيد )اناه( حيف يضع اف ثمػّة ظاىرة تتوازى مع ظاىرة الػ 

التاريخ أماـ عينو، لذا نممح في قصائده الشعور بالتعالي والعزة والكرامة حيف يحمؽ معو في آفاؽ الفخر فحوؿ الشعراء، 
ط البدوي األصيؿ والنظـ الفصيح فضال فكانوا الدافع المباشر في تحقيؽ ىذا المجد ففتحوا الباب اليو وبعثوا في نفسو النم

عف ذلؾ اف الفخر بيـ ىو فخر بمغة البياف العربي، فجاء شعره طبيعيا في منأى عف الصناعة والزخرؼ، وذىب يعدد 
 اسماء الشعراء الذيف ورث عنيـ الشعر وىذه فضيمة تحتسب لؤلوائؿ، يقوؿ: 

 وأبػػػو يزيَد وذو القػػُػػروحِ  وجػػَْرَوُؿ   وىَب القَصائػػػػػػَد لي النػّوابُغ اذ َمَضػػػْوا   
 والفحػػػػُؿ عػَمقمػػػػػػػةُ  الذي كانػػػْت لػػو     ُحػػػػػمُؿ الُمموؾِ  كالمػُػػػُو ال ُيػنَحػػػػػؿُ 
 وأخػػػػػو بني قيػػػػػػسٍ  وىػػػُّف قػَتػَْمنػػػػُو     ومػػػَُيميػػِػػػُؿ الشػػّػػػػػَعراءِ  ذاَؾ األوُؿ 

 األعشػػػَػػػياِف كالُىمػا َوُمػرقػّػِػػػػػػػػػٌش     وأخػػػػػػو قُػضاعػػػػةَ  قػَوُلُو يػُتػَمػَثػػػػُّؿ و 
ـّ خالطَ  جاِنبػَيػػْػػػِو الحػَػنظُؿ   ولقػػػػػد وٍرثػػػػػُت آلِؿ أوسٍ  منِطقػػػػػػًا      كالسػػّػػػػػ

 ٕػػةً       فَوِرثتػُيُػػػػػػػّف كأنيػػُػػػػػػػػػػّف الَجػندُؿ َدفعػػػػػػوا إلّي ِكتابػَيػػُػػػػػػّف وصيػّػػػػ
 الــ )نحن( في شعر الفرزدق 

اولى العرب قديما اىتماما كبير باالنساب وذلؾ اف النظاـ االجتماعي والحربي وغيره مف شوؤف الحياة ارتبط باالنساب 
ر األموي ونتيجة الىتماـ األموييف بالتاريخ بدا االىتماـ العصآية فكانوا يتمايزوف فيما بينيـ بحسبيـ ونسبيـ، ومنذ بد

، فضال عف ٗ، فقد كاف العصر األموي عمى حد تعبير الجاحػظ " عربية اعرابية " ٖباالنساب واالعتداد بالعنصر العربي 
بعد حقب مف ذلؾ اف الحياة السياسية واالجتماعية في العصر األموي ساعدت بعض فنوف الشعر عمى الذيوع واالنتشار 

                                                

 ، أراد بالغر: قصائده  ٗٓٔ: ٔالمصدر نفسو:  - ٔ
، ابو يزيد: المخبؿ، ذو القروح: النوابغ: اراد النابغتيف نابغة بني ذبياف والنابغة الجعدي، ٓٙٔ–ٜ٘ٔ: ٕالمصدر نفسو:  - ٕ

 امرؤ القيس، جروؿ: الحطيئة، اخو بني قيس: طرفة بف العبد، اخو قضاعة: الطمحاف القيني، الجندؿ: الحجارة. 
  ٚٗينظر: الشعر األموي )دراسة في التقاليد والصالة األدبية(، محمد فتوح:  - ٖ
  ٖ٘ٙ: ٔالبياف والتبييف، الجاحظ:  - ٗ
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. ىذا الفخر الذي ظير إلى ساحة الشعر مف جديد وبقوة كانت تقتضيو ٔالركود والسبات السيما الفخر واليجاء والحماسة
والدفاع عف حقوقيا فأخذت كؿ قبيمة تمتؼ حوؿ آية مبررات شجعتو لمنيوض مف جديد وىو حرص القبيمة عمى حؽ الحم

لجماعات القبمية، مف ىنا نرى اف لمفخر بريقا )سياسيًا اجتماعيًا( في شعر شاعر أبنائيا وتحتوييـ فاتخذت طابع أو سمة ا
 مثؿ الفرزدؽ. 

تمثؿ الػ )نحف( عند الفرزدؽ غريزة الحب والحاجات النفسية التي تتيح لمفرد االستمرار في الحياة مف خالؿ تكرار 
قيقة فطرية وضرورة اجتماعية وظاىرة تاريخية، فقد عبارات الفخر والتركيز عمى ىوية البقاء، فاالنتماء عند الفرزدؽ ح

كؿ مف ينتمي الييا فتعصب آية اصبح كؿ فرد في القبيمة يشعر انو مسؤوؿ عف جماعتو كميا والقبيمة مسؤولة عف حم
حياة افرادىا ال تكوف لقرابة فحسب انما تكوف لمقبيمة بأسرىا، وىي أخطر أنواع الظواىر االجتماعية، اذ ليا أثرىا في ال

 ، يقوؿ: ٕاالجتماعية والسياسية
 وجدَت الثرى فينػػػا اذا يػَبػػػػِػػَس الّثرى     ومػػَف ىو يرجػػو فَػضػػمػَُو المػُتَضيػِّػؼُ 
ْف جنػػػػػى     فال ىو ممػػػػػا ُيْنطِػُؼ الجاَر ُيْنطػَػػػػُؼ   ترى جاَرنا فينػػػػا ُيجيػػػُر وا 

فْ    ٖكاف نائػػِػػػػػيا     بنػػػػػا جاَرُه مما َيخػػػػػاُؼ ويأنػػػَػػػػػُؼ  ويمنػػػػَػػُع مػػػَػػوالنا وا 
اف بوادر العصبية القبمية بدأت تنبت مف جديد بعد اف اخمدىا الديف االسالمي، اذ بمغت ذروتيا في العصر األموي 

ؿ ىذه األمور ؛ لذا غدت العصبية وكانت لمحياة السياسية يد في ذلؾ لغرض ابعاد الناس عف امور الحكـ وانشغاليـ في مث
في مجتمع  ٗفي العصر األموي ضرورة مف ضرورات الحياة، اذ ال بقاء لمقبيمة اال بعصبيتيا فيي سبب سالمتيا وبقائيا 

تسوده قيـ الصراع والبقاء والتعصب لمنسب والعشيرة، فأثيرت األحساب واألنساب القديمة لذلؾ اشتد النزاع والصراع القبمي 
لكؿ قبيمة شعراؤىا الذيف يذودوف عنيا ويردوف عمى شعراء القبيمة المناىضة ليـ ويفخروف عمييا ويرموف خصوميـ وكاف 

 ، يقوؿ: ٘بكؿ ىزيمة ونقيصة 
ـُ عػَػػػػّدوا      عػػُػػُروؽ األكرمػػػػػيَف إلى التراب ِ   وما أحػػػػػٌد اذا األقوا

ـْ في القديػػػػػـِ وال غِػضػَػػاب ِ بُمحػػتفظػِػػػػيف اْف فَػضمُتمػُػػػونا        عمييِػ
  ٙولو رفػػػَع الّسحاُب اليو قومػػػًا      َعمونا في الّسمػػػػاءِ  إلى السػّػػحاب ِ 

فخُر الفرزدؽ بقومو تميـ صادر مف قمبو مؤمف بو، فاندفاعو تجاه قومو مبني عمى وثائؽ وشيجة الصمة، معجبا بيـ 
لؾ كاف مييئا مف الوجية النفسية لمتفوؽ في الفخر، فيو مف أسرة ذي شرؼ وسيادة فكانت ال يرى قوما مثميـ، فضال عف ذ

كاف  -حيف رفع قومو إلى السحاب  -وبوساطة المبالغة  ٚلو نفسية عنيفة وما انطوى فييا مف شعور بالعزة والكرامة 
ؿ وذلؾ مايثير المتمقي ويبعث في نفسو الشاعر متمكف مف التعبير عف المعنى بطريقة تبتعد عف الواقع وتدنو مف المحا

 الدىشة والمتعة في آف واحد. 

                                                

  ٔ٘اىات الشعر في العصر األموي، صالح الديف اليادي: ينظر: اتج - ٔ
  ٚٓٔينظر: العصبية القبمية واثرىا في الشعر األموي، احساف النص:  - ٕ
 الثرى األولى: الندى، الثانية: االرض الندية، ينطؼ: ييمؾ. ، ٕٛ: ٕديواف الفرزدؽ:  - ٖ
  ٓٔٔالنص:  ينظر: العصبية القبمية وأثرىا في الشعر األموي، احساف - ٗ
  ٘ٚٔينظر: التطور والتجديد في العصر األموي، شوقي ضيؼ:  - ٘
 . محتفظوف: متغضبوف  ٜٛ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٙ
 ٘ٚٔينظر: التطور والتجديد في الشعر األموي، شوقي ضيؼ:  - ٚ



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

48 

فعممية التكيؼ األجتماعي  ٔاف النظاـ االجتماعي المتمثؿ بالقيـ ىي مف " مظاىر الصمة بيف األنا وعناصر البيئة"
خريف ومقبولة في رأي بيف االنساف والطبيعة ىي اساس مفيـو القيـ، واذا كانت ىذه المفاىيـ مشتركة بيف الشاعر واآل

العرؼ فيي تحقؽ لؤلفراد التوازف وىذا واضح في شخصية الفرزدؽ وشعره بانو " سميؿ أمجد العرب، وأفضميا، ورث أكـر 
مآثرىا وأرفع محامدىا وىذا االحساس كفيؿ أف يفسر فطرة الفرزدؽ التي عاش بيا حياتو كميا مف التعالي والزىو بمجده 

 وؿ: ، يقٕواكبار شأف اسرتو"
ـْ       اذا َجَمَعتػْػنا يا جريُر الَمجامػِػػػػػػػُع   أولئؾ آبائي فجػِئػْػػػني بػِمثِميػػِػػػػ

ـْ      ُبحوٌر وِمػّنا حامػِمػػػػػوَف ودافػػػِػػػػُع  ية نمػَػْوني فأشػػَرفُت الَعآل  فػَوقػَكُػ
ـْ أعتمي ما حّممتني ُمجاشػػِػػػٌع       وأصرُع أ  الذيف ُأصػػػاِرُع  ػػػػيقرآنبيِػ

.............................. 
ـُ      إذا ُعّظمػػػػْت عند األموِر الصنائػػُع   أال تسألوف الناَس عّنا وعنكػُػػػػػػػػ

  ٖتعالػَوا فُعػػػػّدوا يعمػَػػػـِ  الناُس أيُّنا      لصػػاِحبِو في أوؿ الدىػػػػػِر تابػػػػػػُع 
لمتوازنة اجتماعيا جعمت الفرزدؽ يتفوؽ في فف الفخر عمى سائر معاصريو، اذ كانت مكانة ىذه النفسية المتعالية ا

بعضيما مف الضعؼ ال تبمغ منزلتو، ففي مديح الشاعر لقومو مف خالؿ اعجابو ببطوالتيـ واجاللو لشخصياتيـ والمفاخرة 
قصيدة واحدة أو في اجزاء مف قصائد تكوف بيـ وبنفسو وتمجيده ليا، وغيرىا مف المظاىر التي تطرؽ الييا الشاعر في 

 عاطفتو عاطفة اعجاب واجالؿ صادقة نابعة مف احساس بتجربة عاشيا الشاعر أو شارؾ فييا أو توارثيا مف اآلباء. 
عرض الفرزدؽ في ديوانو أمثمة ساطعة مف قصائد الفخر واتساميا بسمات وثيقة الصمة بعصره وبنظرتو إلى الحياة 

ة العربية في وعي شعر التراث فيو شديد االعتزاز بالنمط البدوي في بعض التقاليد االجتماعية واألعراؼ مما يعزز اليوي
 الفنية، فقد تييأ لمفخر مف الظروؼ ما جعمتو أكثر بروزًا وانتشارًا في ديوانو، يقوؿ: 

 ػوُر واذا فخػَرُت فػَخرُت غيَر مػكذَّبٍ       ولَي الُعػمى وكريُميػػػػػػػػا المأثػػُ 
 إني اذا مضػػػػٌر عمّي تعَػّطػػػفْت      ساَميْػُت مجَرى الشمسِ  حيف تػػسيُر 

 احياؤنا خػػػػػػيُر البريِة كػُمػِّػػػػػيا      وقػُبػػػػػوُرنا ما فوقيػػُػػػػػّف قبػػُػػػػوُر 
 ٗثػػػػػػػػػيُر واهللِ  ما ُأحصػي تميمًا كػُمػَّػػػػػيا      اال العػػُػػػػمى أو أف يػُقاَؿ ك

ميزة الفرزدؽ الفخر وكاف الفخر اساسا يبني عميو شعره، ألف مواد الفخر متوافرة عنده فيو " وثيؽ االتصاؿ بنفسو 
فجاءت عباراتو في الفخر جزلة قوية عبػّرت عف عاطفة  ٘المتعالية المزىوة بالمعاني التي طرقيا مف المفاخر والمحامد " 

ألف  مألوؼتجّسػد في وحدة متكاممة لمتعبير عما يريد أف يقولو، فالمبالغة في المديح أمر صادقة حيػّة في عمؿ أدبي 
الشاعر يبغي مف وراء ذلؾ ابراز مناقب قومو ويسعى إلى التفصيؿ فييا وايضاحيا باستعماؿ ما تسعفو فيو لغتو مف فنوف 

درجة األلتحاـ بيف ، و اقبيـ وجعميا متاصمة فييـالقوؿ وانماط التعبير عمى وفؽ ما تقتضيو المعاني فبالغ في ابراز من
الشاعر وقومو تتضح مف تمازج العنصر الشخصي بالعنصر الجماعي، فعالقة الػػ)أنا( بػ الػ)نحف( عالقة توحدية، أساس 

ظ وتمؾ وسيمة بنائيا ىو الشاعر ال الشعر الذي يرى أف األنتماء إلى الواقع ىو انتماء لمقبيمة، ويبرز اىتماـ الفرزدؽ بااللفا

                                                

  ٗاألسس النفسية، مصطفى سويؼ:  - ٔ
  ٕٔ٘الفرزدؽ، شاكر الفحاـ:  - ٕ
 . العالية: العمو ٜٔٗ – ٛٔٗ: ٔديواف الفرزؽ:  - ٖ
  ٜٕٚ: ٔالمصدر نفسو:  - ٗ
  ٛٛٗالفرزدؽ، شاكر الفحاـ:  - ٘
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قصد منيا تميزه بيف قومو فضال عف انو صوتا مف أصواتيا وأحد أركانيا حيف مازج بيف ضمير المتكمـ )أنا( و)نحف( في 
، وىو بيذا يحقؽ اف المجموع عنده مساويًا  صورة شعرية رائعة عبر مف خالليا عف قيمة قريبة مف قموب العرب وىي الكـر

 لمذات الفردية، يقوؿ: 
 قتمُت الجوَع عنو بضػػربةٍ       اتػَانا طػُُروقًا بالُحسػػػػػاـِ الميػػػػػند ِ  وسػار ٍ 

 عمى ساؽٍ  مػِقحادٍ  َجعمنا عشػَػػػاءه      َشطائَب مف ُحّر السناـِ  المػُسػرىػَد ِ 
 وطارؽِ  ليؿٍ  قػػػد أتاني وساقػػػػػَُو      إلّي َسػػػػَنا ناري وَكْمبٍ  ُمػَعػػػػػػّودِ  

 مستػَنػْبػَػحٍ  أوقدُت ناري لصػػوِتِو      بال قمٍر يػسػػري وال ضػَِوء فرقػػَػد ِ و 
  ٔونارٍ  رفعناىا لمف يبتغػػػي القػِرى     عمى مػُْشػرؼٍ  فوَؽ الجراثيـِ  مػوقػَدِ  

ضيؼ، اف في حديث الشاعر عف الكـر نجد صورة السخاء تبرز مف خالؿ السياؽ وتبدو في حالة حركة لخدمة ال
ويستعمؿ الشاعر الفاظا ذا دالالت تشير إلى النجدة واغاثة المميوؼ، مثؿ: )قتمُت الجوع، أتانا طروقا، جعمنا عشاءه، 
طارؽ ليؿ( مما يجعميا غالبا وثيقة الصمة بحديث الكـر وفي تكرار ضمير المتكمـ المسند إلى األفعاؿ، مثؿ: )قتمُت، أتانا، 

إلى كرمو والى كـر قبيمتو  شارةرفعناىا( نمحظ اف ىذه األلفاظ قد اقتصر استعماليا عمى اإلجعمنا، أتاني، ناري، أوقدُت، 
إلى قومو فالشاعر  شارةإلى نفسو ىي ما يستدعي اإل شارةحيف مازج بيف الػ )أنا( والػ )نحف(. وربما يتبادر إلى الذىف اف اإل

، والى التعبير عف مطامحو وآمالو في كسب  يربط بينو وبيف قبيمتو في مواقؼ الفخر وحرصو إلى االنتماء إلى ُشعيرة الكـر
الذكر. فارتباط الشاعر بالبيئة االجتماعية ارتباطا وثيقا، وعميو يكوف " اندماج "األنا" مع "اآلخريف" في بناء اجتماعي 

 ويقوؿ الفرزدؽ: ، ٕمتكامؿ ىو "النحف""
 ػػػيرًا اذا ىػػػّب الرياُح الزعػاِزُع ومّنا الذي اختػػػػيَر الرجاَؿ سماحػػػػػةً      وخػ

 ومّنا الذي يػُعطي الِمئػِيف ويشػػتري الػػ     غػَوالي وَيعمػػػػو فَػضمػُػػُو مف ُيدافػػػُع 
 ومّنا خطػػػيٌب ال يػػُعاُب لو وحامػػِػػػٌؿ      اغرُّ اذا التقػػػػػػْت عميو الَمجامػػِػػػػػػُع 

 َد وغالػػِػػػٌب      وَعْمػٌرو ومّنا حاجػػػػػٌب واألقػػػػػػاِرعُ ومّنا الذي أحػػػيا الوئيػػػػػ
  ٖومّنا غػػػػػػداةَ الروعِ  فػػِػػػتياُف غارةٍ       إذا متػَعَػْت تحػػػت الزِّجاجِ  األشاجػػُع 

ـ، إذ اف لفظ )منػّا( الذي كرره الفرزدؽ في قصيدتو ممفت لمنظر ومقصود في شعره حيف قرَف فعاؿ قومو بصفاتي
يمارس اسموب التوكيد المرتبط والبارز في حروؼ الجر دوره في إثبات انتمائو ووالئو، فيو يشير إلى اتصافيـ بصفات 
طيبة أصيمة، مثؿ: )السماحة، والخطابة، والشجاعة، واحياء الموؤدات، ...( فالشاعر متعاطفا مع قومو معنيًا بشأنيـ ينظر 

نظرة خاصة ويولييا جانبا كبيرا مف اىتمامو، ويعرض ىنا شيئًا مف األشياء الكثيرة التي إلى العالقة التي بينو وبيف قومو 
مازاؿ يوحي بيا إلى اآلخريف وتقـو عمى جانب مف التعالي عمييـ، وتحمؿ إلى جانب ذلؾ الرغبة في أف يكوف لساف قومو 

يث يمتزج العنصر الشخصي بالعنصر والمنافح عنيـ، اذ "كانت الظروؼ السائدة ىي التي تحدد درجة األلتحاـ ح
 فالشاعر يجعؿ حب الواحد منيا ممتحمًا بحب اآلخر وىو مظير مف مظاىر انتماء الشاعر إلى قومو.  ٗالجماعي"

                                                

كمب معود: أي نباح كمب معود اف ينبح لمضيفاف ليدليـ عمى موضع الضيافة، المستنبح: الساري ، ٔٗٔ: ٔديواف الفرزدؽ:  - 1
 الموقد: المتؤللئ، المضيء وأراد ىنا الظاىر المرتفع. ليال، الفرقد: نجـ، الجراثيـ، التراب المجتمع في اصوؿ الشجر، 

  ٕٖٛاالسس النفسية، مصطفى سويؼ:  - 2
الخطيب: شبة بف عقاؿ، الحامؿ: عبد اهلل بف حكيـ حمؿ الحماالت يـو المربد، أحيا الوئيد: ، ٛٔٗ: ٔديواف الفرزدؽ:  - 3

 ، حاجب: ىو ابف زرارة، األقارع: األقرع  بف حابس. صعصعة جد الفرزدؽ، غالب: ابو الفرزدؽ، عمرو: ىو عمرو بف عدس
  ٕٛشعراء البصرة في العص األموي، عوف الشريؼ:  - ٗ
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 النحن ــ االسالمي  –الفخر الجماعي 
وجود سابقًا، غير شعر الفرزدؽ تعدى حدود الفردية )األنا( إلى الجماعات )النحف( وىذا ليس بالجديد فالفخر القبمي م

 اف مضمونو تبدؿ عّما كاف سائدًا، إذ دخمت اليو المعاني الدينية، فاتخذىا الشعراء مادة جديدة مف مواد الفخر. 
عرؼ الفرزدؽ بشدة عصبيتو وعنؼ الشعور القبمي وكاف مف دواعي فخره انو شاعر تميمي وكاف ينتيز كؿ مناسبة 

ذ الفخر صورة جديدة في االسالـ والسيما في العصر األموي، ىي تنافسو في نصرة لالشادة بمفاخر قومو ومآثرىـ، وقد اتخ
الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( فمما فاخر بو الفرزدؽ نصرة قومو لالسالـ فضال عف الرسوؿ محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( 

ويذكر النبي في كثير مف منيـ مف مضر، وىـ بذلؾ في الذروة مف الشرؼ وكأف ىذا النسب خاص بقومو ال غير " 
 ، يقوؿ: ٔالمناسبات ويعظمو ثـ يفتخر بو كأنو مف قبيمتو أو عائمتو " 

 ٕومنػّا رسػػػػوُؿ اهلِل ُأرسػَِؿ باليػػُػػػدى     وبالحػػػّؽ جاءْت باليقػػػػػػيِف َنواِدُره 
 ٖشػػرؽِ  أبي مضٌر منو الرسػػػوُؿ الذي ىدى     بو اهلُل َمْف صّمى بغربٍ  ومَ  ويقوؿ: 

الفرزدؽ بما أوتي مف موىبة ومقدرة لغوية نجد انو كمما وجد منفذًا لمفخر طمبو وال منزلة لمتفاخر والتعاظـ اال ارتقاىا، 
فالشعراء في العصر األموي كانوا " حيف يمجؤوف إلى الفخر االسالمي ال يفخروف بمضموف العقيدة. .. وانما يفخروف 

 ، يقوؿ: ٗعنو والمشاركة في الفتوح االسالمية " بنصرة الديف الجديد والذياد 
ِ  ُمْغػمَػؽِ     ٘فػَتػَحػْػػػػػنا بإذفِ  اهللِ  كؿَّ مػػػػػػدينةٍ       مف اليػندِ  أو بابٍ  مف الّرـو

 َوِرثػْنػػا كتاَب اهللِ  والكعبػػػػػػةَ  التي     بمكػػّػةَ َمْحجػوبًا عمييػػػا سػُػػػتوُرىا  ويقوؿ: 
  ّٙف أرَض المسمميَف َيحػُوطػُػػػيا     ِسوانا مف األحياِء ضاعْت ثػُغػوُرىا ولو أ

واظننا نستطيع اف نفيـ اف قصيدة الفخر في العصر األموي قد تطورت عند شعرائيا، حيف فخر الفرزدؽ بالرسوؿ 
اؿ العرب إلى أقاليـ جديدة، وأسسوا محمد )صمى اهلل عميو وسمـ(، وبالفتوح االسالمية، وذياد قومو عف ديار المسمميف، وانتق

 دولة اسالمية تعتنؽ مثالية جديدة. 
، ولنا ٛ، مّنا الخالئؼ والنبي محمدٚومف مالحظة استعماالت الشاعر لصيغة الجمع في قولو )مّنا الرسوؿ ومّنا النبي

ؿ عمى الجمع أكثر مف المفرد، ، ...(، نجد الشاعر يستعمؿ المفظ الدأٔومّنا رسوليا ٓٔ، لنا مسجدا اهللٜولنا منكُب االسالـ
إلى الشرؼ والسيادة واألعتزاز  شارةألف االسالـ سمة لمجماعة انزلو اهلل تعالى لمبشرية كافة فضال عّما تحممو األلفاظ مف اإل

                                                

  ٖٗالفرزدؽ، ممدوح حقي:  - ٔ
  ٕٕٖ: ٔديواف الفرزؽ:  - ٕ
  ٖٛ: ٕالمصدر نفسو:  - ٖ
  ٕٕ٘العصبية القبمية وأثرىا في الشعر األموي، احساف النص:  - ٗ
  ٖٛ: ٕديواف الفرزدؽ:  - ٘
  ٖٕٕ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٙ
  ٜ٘ٔ: ٔينظر: ديواف الفرزدؽ:  - ٚ
  ٜٕٚ: ٔينظر: المصد نفسو:  - ٛ
  ٖٛٗ: ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٜ

  ٖٛٙ: ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٓٔ
  ٚٔٔ: ٕينظر: المصدر نفسو:  - ٔٔ
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ر باالنتماء إلى نسب الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(، غير اف الفخر القائـ عمى المعاني االسالمية قميؿ بالقياس إلى الفخ
 القبمي في تمؾ الحقبة. 

يحرص الفرزدؽ عمى تشخيص المجد وعمى تمثمو في استعمالو لممعالي والشرؼ والعز لنسبو الشريؼ فأبوه غالب كاف 
فالفرزدؽ وجد طريقا لممجد قمما نجد شاعرًا  ٔأحد أجواد العرب وجّده صعصعة كاف أوؿ مف أحيا الموؤدات في الجاىمية

الكريـ، فأذاع صيتيـ لمكرمة كاف يقـو  قرآفمة التي يستشؼ منيا المعاني السامية التي جاء بيا الآخر يوازيو في ىذه المكر 
 ، يقوؿ: ٕبيا جده وىي افتداء البنات مف آبائيف بالماؿ حتى ال يئدوىف ولذلؾ ُلّقب بمحي الموؤدات

 ٖػػػػَد فمػػـػ ُيوأِد ومّنا الذي منػػػػػػػػػَع الوائػػػِػػػػػػػدا      تِ  وأحػػػػػػيا الَوئيػػ
 ويقوؿ: 

 أبي أحػػػػػُد الغيثػَيفِ  َصعْػَصعػَػةُ  الذي     متى تػُخمِػِؼ الجوزاُء والنجـُ يُمطػِػِر 
ـْ أنو غيُر مخفػػػػػػِر    ٗأجاَر بنػػػػاُت الوائػِديَف وَمْف ُيجػِػػػػْر     عمى الفقػػػِر َيعمَػ

 الفرزدق )األنا والنحن( مع اآلخر 
الفرزدؽ بالصمة الوثيقة بيف الشعر والحياة بجوانبيا كافة وحاوؿ الكشؼ عنيا في حديثو عف )اآلخر( فيو ينظـ  آمف

مع  –في حدود المجتمع وظروؼ العصر بوجو خاص، فالمالحظ اف الشاعر في العصر األموي يمضي نحو تكّيؼ جديد 
ضي قدمًا مع األحداث ويواكب تطورىا وىو بذلؾ يصبح اآلخر ػػ مف خالؿ مواجيتو لمواقؼ استجدت في ساحة الشعر فيم

 جزءًا مف ىذا الجديد وبعض مقوماتو. 
فالمقصود بػػ )اآلخر( ىو المجتمع نفسو ومستجدات العصر الفكرية التي أثرت وبشكؿ كبيرفي الشعراء أنفسيـ ومف ثـ 

قبمية(، )أنا ونحف( وخارجية  –مية )شخصية فكمما اقترب القارئ مف شعر الفرزدؽ وجَد نفسو أماـ عناصر داخ، في شعرىـ
)ظروؼ العصر والبيئة(، )اآلخر( وىذاف العنصراف يندرجاف في محاولة اثراء النقد االنساني والفكري، فقارئ ىذه النصوص 

مع العصر ػػ بيف الشاعر واآلخر مف جية  –مع نفسو وقومو ػػ مف جية، أو معايشة  –يستشعر انو أماـ تجربة ذاتية 
أثرت في بروز ظواىر فنية سادت ذلؾ العصر  ٘خضع الشعر في العصر األموي لمؤثرات سياسية واجتماعية ، و رىأخ

تبيف مف ورائيا االزدىار الكمي والنوعي لشعر تمؾ الحقبة، فقد وافؽ الفرزدؽ بيف رؤاه الفكرية والفنية في تكويف النص 
اعية سياسية حينًا فرضتيا ظروؼ العصر والبيئة بمعنى اف الشاعر الشعري، فشعره تجاه اآلخر كاف استجابة البعاد اجتم

فػ"وقؼ شعراء كؿ قبيمة وكؿ كتمة الموقؼ الذي تمميو عميو  ٙلـ يغب في شعره عف مشاكؿ عصره العقمية والسياسية
 ؛ لذا نجد الفرزدؽ يرفع مف قدر ممدوحو ويعمو مف شأنو، يقوؿ: ٚعصبيتيـ ومصمحة قبيمتيـ"

ّف تػَميم  ػػػًا منَؾ حيُث تػَوّجيػػَػػػػػػػػْت      عمى السػّمـِ  أو َسؿِّ السيوِؼ خِػَصاُميا وا 
ـُ األخوةُ  األدنػػَػػػْوَف والكاىػُِؿ الذي      بِو ُمضػَػػػٌر عنَد الكػِػظاِظ ازِدحاُميػػػػا ىػػ

ٛ  

                                                

  ٕٓ، والفرزدؽ، ممدوح حقي: ٙٓٔينظر: الفرزدؽ، الفحاـ:  - ٔ
  ٖٔٔالتطور والتجديد في العصر األموي، شوقي ضيؼ:  ينظر: - ٕ
  ٖٚٔ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٖ
  ٕٕٖ/  ٕ، ٔٗ/  ٔ، وينظر: ٜٖٚ: ٔالمصدر نفسو:  - ٗ
  ٕ٘ينظر: اتجاىات الشعر في العصر األموي، صالح الديف اليادي:  - ٘
  ٗٔينظر: فصوؿ في الشعر ونقده، شوقي ضيؼ:  - ٙ
  ٖ٘ٚثرىا في الشعر األموي، احساف النص: العصبية القبمية وأ - ٚ
 . الكظاظ: الشدة ٕٖٕ: ٕديواف الفرزدؽ:  - ٛ
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لشدة والرخاء، فجاءت صورة السالـ يجسد الفرزدؽ حقيقة اف قومو مع ممدوحو في السمـ أو في الحرب معواف لو في ا
وصورة الحرب في سياقات تمّجد القوة والمساندة، فيـ قرينو النصر والظفر. فالشعر يمثؿ انعكاسًا لحركة فكرية ذي والء 
سياسي مبعثيا األلتزاـ لمسمطة الحاكمة فػػ " الفكر ليس منفصال عف العالـ الذي يحيا فيو وال ىو مستقؿ عنو، بؿ عمى 

 . ٔمف ذلؾ ىو غارؽ فيو وموجود وفاعؿ وحاضر" العكس
فالشعر غدا المساف المعبر عف حاؿ العصر يحترفو عدد كبير مف الشعراء لتنفيذ السياسة العامة عمى وفؽ ماتقتضيو 
مصمحة الشاعر )األنا والنحف( مع )اآلخر(. واصطنع الخمفاء الشعراء واستعانوا بيـ عمى اختالؼ قبائميـ وكاف مدح 

 عر ليـ دلياًل عمى رضى قبيمتو عنيـ واكراـ الخميفة لشاعرىا يعد اكرامًا ليا، يقوؿ: الشا
 ألمدَحػنػّػػػػَؾ َمْدحػػػػًا ال يػُواِزنػػُػػػػػػُو     مدٌح اذا أنشػػػػَد الراوي بو َىػػػػَدَرا 
ـُ في َيَديَؾ الشمَس وا  لقمػَػػرا والقوـُ لو باَدروَؾ المجػػػػَد العتَرفوا     عمػَييػػػ

........................................ 
  ٕوليػػػَس ُمتبػػَِع معػػػػػروؼٍ  تنػوُؿ بو     يداُه َمّنػػػًا اذا أعطػػػػى وال كػَػػدَرا

يستعمؿ الفرزدؽ تعابير خاصة لممدوحو تسبغ عميو ىالة مف العظمة، والرفعة عف الناس، وعف المقارنة بيـ غايتو 
 وح بصفات الكـر والعدؿ حيف قرنيما بالشمس والقمر فكال المفظيف يحمالف صفة الحياة والعطاء بال حدود. تمجيد الممد

ىذه المدائح بحكـ الظروؼ المؤثرة فييـ كانت تتضمف مواقؼ سياسية ممالة عمييـ، مف أجؿ نشرىا عمى نطاؽ واسع 
 . ٖفي الرأي العاـ تأثيربيدؼ ال

طت بنواحي قوة روحية ذي سمات اخالقية رفيعة المستوى تعبر عف صدؽ المشاعر وأبعاد دينية حينا آخر، ارتب
وحقيقة مايحممو الممدوح مف صفات يرتفع بيا عف سائر الناس وتميزه ممف سواه فطابت سجيتو واخالقو، فشجرتو مف أصؿ 

دؽ عقال وقوال، وىو بذلؾ يعبر عف شجرة النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( فالشاعر يقوؿ حقائؽ الرياء فييا وال نفاؽ فشعره صا
 الصدؽ الفني واالخالقي في شعره، يقوؿ: 

ـُ   يػُنَمى إلى ُذْرَوةِ  الّديفِ  التي قَػُصرْت      عنيا األكػػػػؼُّ وعف إدَراِكػػػيا القػػَػَد
ـُ مف َجػػػّدُه داَف فَػْضػػػػػُؿ األنبيػػػػاءِ  لُو      َوفضػػػْػُؿ ُأمػّػػػِتِو داَنػْت ل  و األُمػَػػػػػػػ

ـُ  ـُ والشػّيػػػػػ  مػُشتقػػػةٌ  مْف رسػُػػػػوؿِ  اهلِل نػَبعتُػػػػُو      َطابْت َمغاِرسػػػػػػُُو والخي
ـُ  ـُ مػَنجًػى ومػُعتَػَصػػػػ   ٗمف َمعشػػػػٍر حػُبُّيـ ديٌف وُبغُضيػػػػػػػُـ      كػُفػػػٌر وقػُربػُي

وتقدير مبعثو األلتزاـ العقائدي والديني آلؿ بيت الرسوؿ )صمى اهلل عميو  فالشعر الذي قيؿ فييـ يصدر عف حب،
والمتصفح لشعر الفرزدؽ يدرؾ األثر الكبير الذي خّمفو العصر األموي واحداثو، اذ كاف مواكبًا لو متأثرًا بو ومؤثرًا ، وسمـ(

اء لتنفيذ السياسة العامة عمى وفؽ ما في نفوس الناس وعقوليـ. فالشعر وسيمة اعالمية لكؿ عصر يحترفو اغمب الشعر 
؛ لذا خضع لمؤثرات جديدة في طميعتيا الديف والسياسة، فامتزجت الروح القبمية ٘تقتضيو مصمحة الشاعر وقبيمتو مع اآلخر

ية. وىذا الكريـ والشريعة االسالم قرآف، فترددت في شعره األلفاظ الدينية المستمدة مف الٙالسياسية بالروح االسالمية واالفكار

                                                

  ٘ٔاأللتزاـ في الشعر العربي، :  - ٔ
 . بو ىدر: اي طرب بو لذة.  ٖٖٗ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٕ
  ٚٗينظر: الشعر األموي بيف الفف والسمطاف، عبد المجيد حسيف زراقط:  - ٖ
 عميو السالـ ػػ( –)قصيدة في مدح االماـ زيف العابديف  ٓٛٔ: ٕ ديواف الفرزدؽ: - ٗ
  ٔٗٔينظر: الشعر األموي )دراسة في التقاليد واألصالة األدبية(، فتوح احمد:  - ٘
  ٕٙٓينظر: العصبية القبمية وأثرىا في الشعر األموي، احساف النص:  - ٙ
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وىذا سبيؿ آخر في اعالء منزلة )اآلخر( وفي كسب المؤيديف والمناصريف لو، وفي تعزيز موقفو السياسي أيضا، فالشاعر 
يعبر عما يريده الممدوح، يقوؿ مايريده اف يقولو ىو، لذا نجد في شعر تمؾ الحقبة معاف مشتركة عند أغمب الشعراء سواء 

 سيمة اعالمية يعبر عف وجية نظر مف ينتمي الييـ، يقوؿ: أكاف الشاعر مؤمنا بما يقوؿ أـ انو و 
ػػور ِ  ـْ إلى نػَفخػَِة الرحمفِ  في الصُّ ـْ واهلُل أثبتػَيػػػػػػػا    فيكُػ فمػَْف تػَزاَؿ لكػػػُػػػػػػػ

ٔ  
استجد  فالشاعر كاف واعيا مع قضايا عصره فجاء حواره مباشرا وفاعال في التعبيرعف احداثو، اذ ضّمف في اشعاره ما
 في ساحة الشعر األموي مف صراعات سياسية وفكرية ظيرت نتيجة الحداث لـ يكف الشاعر بمعزؿ عنيا، يقوؿ: 

  ٕحػػَػػػػباَؾ بيا اهلُل الذي ىػػػو َساقيػَػػػػػا     إليَؾ فقػػػػد أبالَؾ أفضَؿ ما يػُبمػػػػػػي
ت التي ارتبطت بافكار العصر وسماتو العقمية، إف طبيعة المدح في تمؾ الحقبة ىي التي تقتضي مثؿ ىذه الصفا

فعمد إلى تمويف ىذه المعاني بالصبغة الدينية وبظروؼ العصر وابراز مستجدات الحياة التي انعكست بمغة مستمدة مف 
صميـ المجتمع االسالمي، وصورا تتوشح بالمبالغة في الوصؼ. فمديح الشاعر لآلخر لـ يكف بعيدا عف المبالغة في اسباغ 
معاني االطراء والثناء عميو واستعطافو وحثػػّو عمى السخاء والعطاء. وىذا اسموب واضح عند اغمب الشعراء وتبدو المبالغة 

 والمنافع في كثير مف شعره، يقوؿ: آيات عند الفرزدؽ مفتعمة يتكمفيا الشاعر وتتراءى مف ورائيا الغ
 بوِ  ِمْف بالدِ  المْحػؿِ  َيحيا تػَُراُبيػػػا بوِ  َيطَمئػِف الخائفػػوَف َوَغػيػْػثػػػػػُُو     

 أَبيْػَت عمى الّناىػػػػِيَؾ إاّل تػََدفػّقػػػػًا     كما انَيّؿ مف نػَْوءِ  الثػَّرّيا َسحابػُيػػػا 
 ا َرحػَْمُت مػَِف الّدْىَنا إليْػَؾ َوَبيػْنػَنػػػػا     فَػالةٌ  َوأنػْيػَاهٌ  تػَعػَػػػاوى ِذئػَابػُيػػػػػػ
ـُ أنػّػػػُو     َسيػَمؤلُ  كػَفػّػػػػْي َساِعَديْػِو ثػََوابػُيػػػػػا   أِللػْقػَاَؾ والالقيػػػػػػَؾ يػَعػْمَػ

ْف عاقػَبَػْت كانَػْت َشػػػديدًا عػِقابػُيػػا   َٖوأنَت امُرٌؤ تػُعطي يػَمينػَُؾ ما غال    وا 
ناصرىا في ىذه األبيات، حيف طابؽ بيف عنصر الطبيعة يرسـ الشعر صورة فنية نتممس نتوءىا بالكممات تتضافر ع

، ويحرص عمى  التي تيب الخير والممدوح، ومف ىنا يحرص الشاعر عمى توظيؼ عناصر الطبيعة في رسـ صورة الكـر
االتياف بيا في سبيؿ اعالء مكانتو فعطاؤه ال يحي النفوس، انما يحي األرض بعد جدبيا فسيوؿ كرمو تتدفؽ غزارة عمى 

محتاجيف، فيو يقرف في ىذه األبيات بيف الممدوح والغيث الذي يعني الحياة، فضال عف ذلؾ يجسد مفيـو القيـ العربية ال
 فيجعؿ لمكـر يديف، يد لمعطاء، ويد لمقوة . 

أما إذا تعارضت المصالح القبمية أو الشخصية مع اآلخر، فيقؼ الفرزدؽ موقؼ النػّد لو، بصرؼ النظر عف مكانتو 
و، وىذا منحى طبيعيا النتمائو القبمي ووالئو لقومو حيف اتخذ لنفسو ذلؾ الطريؽ فسمكو عمى أنو شاعر تميـ المنافح وسمطت

 عنيـ، وليس ىذا أدؿ اال عمى ارتفاع صوت القبيمة عمى كؿ صوت آخر، يقوؿ: 
ال فأَذنػُػػوا بػِبػِعػػػػػػ ـْ وا   ادِ  إْف تػُنِصفونا يآؿ مرواَف نقتِرْب    إليكػػػػُػ

ـْ مػََراحا ومػَْذىػَبًا    بػِعيسٍ  إلى ريحِ  الفَػالِة صػَوادي  فإفّ  لنا عنكُػ
ٗ 

 
 

                                                

  ٕٗٔ: ٔنص: العصبية القبمية وأثرىا في الشعر األموي، احساف ال - ٔ
  ٚٗٔ، ٙٚ/  ٕ، ٜ٘/ ٔ، وينظر: ٚٗٔ: ٕالمصدر نفسو:  - ٕ
 ٔ٘: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٖ
 الناىيؾ: اي المنتيي إليؾ لطمب المعروؼ. األنياه: المرتفعات والمشارؼ   
  ٚٛٔ، ٖ٘/  ٔ، وينظر: ٓٙٔ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٗ



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

54 

 واآلخر في بنية القصيدة  -الذات والنحن  –األنا 
تشكؿ األنا مممحا متميزا عند الفرزدؽ في جميع أركاف القصيدة، فيي جزء مف مقدماتو، وركنا اساسيا في أغراضو، 

 خواتيـ قصائده. وظاىرة بارزة في 
 )األنا والنحن( في المقدمات 

تتنوع المقدمات واستيالالتيا بيف الغزؿ، والعتاب، والطمؿ واآلثار الدارسة، وفي شعر الفرزدؽ نجد أف لمفخر نصيبًا 
 ، يقوؿ: ٔمف ىذه المقدمات فقد استيؿ كثيرا مف مقدماتو بالفخر بنفسو أو بقومو )في إحدى عشرة قصيدة(

 سػَػػػمَؾ السػػّػػماَء بنى لنا      بيتػػػػػًا َدعاِئمػػُػػػُو أعزُّ وأطػػػػوُؿ إّف الذي 
ـُ السػّػػػػماِء فإّنُو ال ُينقػػػَػػُؿ   بيتػػػػػػًا َبناُه الَمميػػػػػػُؾ وما َبنػػػػػى     َحكػػَػػػ

  َنيشػػػػُؿ  ِ بيتػػػػػػًا ُزرارُة ُمػػػػحتٍب ِبِفنائػػػػػػِو      وُمجاشٌع وأبو الفوارس
ذا احتبوا     َبرزوا كأّنػػيػػػػـ الجػِبػػػاُؿ الُمثػػػُّؿ     َٕيِمُجوَف بيَت ُمجاشػػػعٍ  وا 

وجاءت اغمب ىذه االستيالالت ممزوجة مع اليجاء وليس ىذا ادؿ إال عمى تمكف الفخر في نفسو والتعالي بقومو إلى 
ت لمفرزدؽ مجموعة عوامؿ شكمت استعدادا فطريا وجانبا تكوينيا السماء وىذه سمة الفرزدؽ وسموؾ شخصيتو، فقد تييأ

فضال عف ذلؾ اف ىذا التعصب كاف دافعا لاللتفاؼ حوؿ القبيمة  –شرؼ اآلباء وأرومة األجداد  –لشخصيتو، منيا 
فخر واليجاء وحمايتيا والتصدي لخصوميا واالنتقاص منيـ نتيجة لمظروؼ السائدة انذاؾ في العصر األموي فازدىار فني ال

كاف مقصودا لدوافع سياسية اجتماعية وىو انصراؼ الناس عف الصراعات الداخمية والحروب بيف األحزاب، وانشغاليـ 
العودة إلى الماضي  –أو تعصبية قبمية  –ٖعف طريؽ اليجاء والسخرية والتيكـ بو أو بآبائو  -بامور غايتيا التسمية أحيانا 

وقد استيؿ )قصيدة واحدة( ، مالمح قصيدة الفخر عنده وجعمتو ممزوجا السيما مع اليجاء ىي التي شكمت -واالفتخار بو 
 . ٘. زيادة عف ذلؾ مقدمات قصيدة الفخر نفسيا في )ست عشرة قصيدة(ٗمقدمة لغرض المديح

 الذات والنحن ـــ وموضوعات أخرى –األنا 
قافتو الواسعة ومقتضيات ظروؼ العصر، ففي شعره قّوة اتاحت مقدرة الفرزدؽ الفنية عمى مزج القديـ والجديد تسعفو ث

وصالبة وتمرد وما ىو اال انعكاس لصدى نفسيتو المتعالية، ماسؾ بزماـ االلفاظ متمكف مف االيتاء بالمعنى والوصؼ عمى 
آلخر ػػ دسَّ فخره ل –أتـ حالو، إذ اف اعتزازه باألنا )الذات والنحف( كانت تفوؽ حدود اآلخر، إذ كمما وجد مجااًل في شعره 

 . ٙبنفسو وبقومو، إذ كاف بارعا في عرض ىذه المفاخر ويفتف في عرضيا
نسبة واسعة في الديواف، إذ كانت في )ستة واربعيف( نصا توزعت بيف القصائد  -بوصفو غرضا شعريا  –شكؿ الفخر 

 ف اندماجو مع أغراض أخرى. ، فضال عٕ، والمقطعات )ثالثيف( مقطوعةٔ، والقصائد القصار* )ست(ٚالطواؿ )عشر(

                                                

   ٖٕٗ، ٕٚٔ، ٔٙٔ، ٘٘ٔ، ٓٗٔ، ٖٓٔ، ٖٙ ،ٗ٘/  ٕ، ٛٔٗ، ٜٕٕ، ٜٜ/  ٔينظر: ديواف الفرزدؽ:  - ٔ
 يمجوف: يدخموف، المثؿ: ا لمنتصبة، يشبييـ بالجباؿ الراسية  ، ٘٘ٔ: ٕديواف الفرزدؽ:  - ٕ
 ٕٖٔينظر: الشعر األموي، محمد فتوح:  - ٖ
  ٕٚٔ: ٕينظر: المصدر نفسو:  - ٗ
، ٘٘ٔ، ٓٗٔ،  ٗ٘/  ٕ، ٖٕٗ، ٛٔٗ، ٖٓٗ، ٓٓٗ، ٜٕٙ، ٕٕٕ، ٜٜ، ٜٖ، ٓٔ/ ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٘

ٔٙٔ ،ٕٜٙ ،ٕٚٗ ،ٖ٘٘  
  ٖ٘ٚ، والفرزدؽ، شاكر الفحاـ: ٕٓينظر: الفرزدؽ، ممدوح حقي:  - ٙ
       ٖ٘٘،  ٕٗٚ، ٔٙٔ، ٘٘ٔ/ ٕ، ٛٔٗ، ٖٓٗ، ٓٓٗ، ٜٕٙ، ٕٕٕ، ٜٜ/  ٔينظر: ديواف الفرزدؽ:  - ٚ

 بيتاً  ٘ٔ – ٓٔ* قصائد تتراوح مف 
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، يمييا المدح والفخر في )ثمافِ  ٖأما شعر اليجاء والفخر فقد توزع في )ثالثيف( نصا بيف المقطوعة والقصيدة
. واخيرًا ٙ، ثـ الفخر مع خطاب موّجو إلى اخر في )اربع قصائد( ٘، ثـ الرثاء والفخر في )سبعة نصوص(ٗقصائد(

 . ٚلفخر واليجاء في )ست قصائد(تمازجت أغراض الغزؿ والمدح وا
مف خالؿ ىذه االحصائية، نجد اف الفخر لـ يكف سبيال مخصوصا ومقتصرا في غرض واحد فحسب انما عمد 
الفرزدؽ اليو حيف مزجو مع اغراض أخرى فقد نسج خيوطو مف موضوعات متعددة وبثو في اثناء اغراضو، وجعمو حمية 

 ثر األغراض الممزوجة معو أيضا ىي اليجاء.زّيف بيا فنونو الشعرية. ويتضح اف أك
فيو حيف ييجو خصمو البد أف يفخر، إذ إف اليجاء يقـو عمى سمب الفضائؿ مف الميجو واسباغ كؿ نقيصة ومثمبة 
إليو، فالفخر واليجاء غرضاف متالزماف عند الفرزدؽ يبني أحدىما عمى اآلخر، بؿ إف أساس اليجاء عنده ىو الفخر بنفسو 

 إذ شّكؿ اندماج ىذيف الغرضيف نسبة كبيرة في ديوانو. وبقومو، 
فقمما نجد ىجاًء ال يتخممو فخر، وقمما نجد فخرًا ال يشوبو ىجاء. أما سببو فيو نتيجة لمعصبية التي ظيرت في 

 العصر األموي شجعتو ظروؼ سياسية ودواعي اقتصادية واجتماعية، يقوؿ: 
 ػػػػػُو       لؤـٌ تسػَػػػػػْربػَمػَُو إلى األظفػػػَػػػػار ِ ياحػػػػػػػػػؽَّ كؿُّ بني ُكػميب فوقػػَ 

ٍ  كأّف ُوجػُوَىيػػُػـػ      ُطمػِيْت حػَػػػَواجػِبػُيا عػَنيػّػػػػػةَ  قػار ِ   مػُتػَبػَْرقعػػػػي لػُـؤ
 رِ  كػػػػػػـػ مْف أبٍ  لي ياجػػريُر كأنػّػػػو      قػَمػَُر الَمجػػَػػرِة أو سػػػَِراُج نػَػػػيا

َوِرَث الػَمػػكػػػػارـَ كابػِرًا عف كابػػػػرٍ      َضخـِ الدسيعػػَػػِة يوـَ كؿّ  فػَخػػػػػارِ  
ٛ  

وىذا دليؿ عمى األثر العميؽ لمسمة المتعالية في النفس البشرية، فيو مف جية مظير مف ظاىر الخمود التاريخي يبرز 
أخرى مظير مف مظاىر اإلنتماء لقومو معتزًا بيـ حد التطرؼ  مف خاللو خصائص قبيمتو في تاريخيا المشرؽ ومف جية

 مبعثو الشعور بالمسؤولية اماـ الخصـ. 
 –تميـ  –كما اف مفاخره المبثوثة بيف طّيات شعره عموما أكدت حقيقة واضحة وىي إيغاؿ الفرزدؽ في تمجيد قبيمتو 

ي المجموع والوقوؼ عمى مآثر اآلباء واألجداد واف ىذا الفخر لـ يكف مجدا شخصيا فحسب، انما ىو تفاني الذات ف
واالنتساب إلى المكاـر واىؿ الفضائؿ، فيو حيف يمدح اآلخر يفخر بقبيمتو وبقومو، فالمدح وسيمة لتعداد فضائميـ ومزجيا 

 مع فضائؿ الممدوح فيما شريكاف في الصفة نفسيا، يقوؿ: 
ياَؾ كالدَّلػػػِو التي َوقعػػَػػػػػْت    عم   ٜى يػَدْي مائػِحٍ  بالحػَمدِ  ما َشعػَرا إّنا وا 

                                                                                                                                                   

  ٜٕٙ، ٓٗٔ، ٗ٘/  ٕ، ٖٕٗ ،ٜٖ، ٖٔ/ ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٔ
، ٕٕٛ، ٕٗٚ، ٕٕٚ، ٖٕٙ، ٕٓٓ، ٜٛ،  ٜ٘، ٜٗ، ٚ٘، ٔٗ، ٖٙ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٚ/  ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٕ

ٖٕٓ ،ٖٓٛ ،ٖٖٔ ،ٖٗٛ ،ٕ  /ٕٕ  ،ٜٗ ،٘ٓ ،ٖٔٔ ،ٕٔ٘ ،ٕٜٙ ،ٕٖٚ ،ٕٚٛ ،ٖٕٕ ،ٖٕٙ ،ٖٖٖ  
، ٜٕٕ، ٕ٘ٓ، ٜٗٔ، ٚٚٔ، ٕٚٔ، ٛ٘ٔ، ٗٔٔ، ٛٓٔ، ٜٜ، ٓٚ، ٖٙ، ٘٘، ٖٙ، ٕٖ/  ٔينظر: ديواف الفرزدؽ:  - ٖ

ٖٕٛ ،ٖ٘ٙ ،ٖٙٓ ،ٖٙٙ  ،ٖٕٚ ،ٖٗٓ ،ٕ  /٘ٗ ،ٖٙ  ،ٔٚٔ ،ٕٓٚ ،ٕٔٛ ،ٕٖٗ ،ٕٖٗ  ،ٖٓ٘ ،ٖٙٓ  
  ٔٚ، ٓٔ، ٚ/  ٕ، ٖٙٗ، ٕٕٖ، ٕٖٓ، ٖٗٔ، ٓٗٔ/ ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٗ
  ٜٖٕ، ٖٛ/  ٕ، ٕٙٔ، ٙٚٔ، ٖٛٔ، ٚٛ، ٖٛ/  ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٘
  ٕٔٗ، ٜٜٔ/  ٕ، ٖٕٖ، ٖ٘/  ٔو: ينظر: المصدر نفس - ٙ
  ٖٖٔ، ٖٚٓ،  ٓٛ،  ٔٚ، ٖٕ/  ٕ، ٖٖٚ، ٖٗٙ/  ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٚ
  ٖٓٙ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٛ
  ٖٖٗ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٜ
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 وأحيانا ينتقؿ بيف المدح والفخر، وأحيانا أخرى يقدـ الفخر عمى المديح، وىذا تعاليًا مف الشاعر عمى ممدوحو، يقوؿ: 
ٍ  عػُػداةٍ  لػِتػُنصػَرا   إلى حػػػػػيُث تمقاني تمػػػيـٌ إذا بػػَدْت      وزدُت عمى قـو

ـْ تَر   مثمي ذائػِدًا عف عَػشػيرةٍ      وال ناِصػرًا ِمنػػيػُـ أعزَّ وأكثػَػػػػػرا فمػػَػػػػ
 فأّف تمػػػػػيمًا لف تزوَؿ جػِبالػُػيػػػػػػػا     وال عػّزىا ىاِديُّو لػػف ُيػغيػَّػػػػػػػػرا

 را فإف ُمنى النفسِ  التي أقبػَمَػْت بػِػػػػػيا     َوحػِّؿ نػػُذوري إف َبمغْػُت الُموقػَّػ
 بِو خيُر أىؿِ  األرضِ  حيػًّا وَمػػػيّػت     سػػِػػػوى مف بو ِديُف البريِة أسفػػَرا 
  ٔجّزى اهلُل خيَر المسمميَف وخيرىػػػػػـ     يديػػف واغناىػُػـ لػمف كاف افػقػػػرا 

مجد غايتو اعالء شأف فخَر الفرزدؽ بنفسو وأشاَد بقومو بعد مقدمة غزلية وطػّأ بيا المديح، فيو في الذروة مف ال
 المجموعة التي ينتمي إلييا مستجيبا لدوافع شعورية نابعة مف اعماؽ نفسو. 

، وىذا سبيال آخر وجد فيو الفرزدؽ مجاال يصؿ مف خاللو إلى ٕوأخيرَا نالحظ انو مازج بيف المدح والفخر واليجاء 
، والفخر باآلباء واألجداد. فالقبيمة عنده انتماء أخرى ضمّػت مدح الممدوح، وىجاء الخصـآيات ىدؼ واحد بعد أف حقؽ غ

وطني، والتزاـ اجتماعي اخالقي، فيي مدار اىتمامو وحديثو ال يتوانى في كؿ فرصة إلى خمؽ االجواء المناسبة لتعظيـ 
ى عمى سمطتيـ وىيبتيـ أماـ الممدوح والميجو عمى حد سواء، يسعى مف وراء ذلؾ كمو إلى الفخر بقومو والتعالي بيـ حت

 الممدوح نفسو. 
 )األنا والنحن( في الخاتمة 

إف الخاتمة أحد األقساـ الميمة في القصيدة العربية، وقد نالت الخواتيـ اىتماـ النقاد، إذ ىي آخر ما تبقى في 
ّمت ؛ لذا نجد أف الفرزدؽ قد اتخذ مف ىذه الخواتيـ سبيال آخر في تمجيد قومو بتاكيد صفات عظيمة وجميمة تجٖاألسماع

فييـ بصرؼ النظر عف غرضيا الرئيس. فقد اختتـ قصائد عديدة بمقاطع يفخر بيا بقومو وبنفسو، وأحيانا تكوف الخاتمة 
جاءت خاتمتو بقومو فخرا  –سيادية  –موائمة لمضموف القصيدة ومعانييا فيو حيف مدح الممدوح بصفات دينية وسياسية 

 ؿ شأنا عف منزلة الممدوح ومكانتو، يقوؿ: بمعاف اسالمية، وبمنزلة سامية متعالية التق
ـُ أننػػػا أرباُبيُػػػػػػـػ     يوـَ التقػػى ُحّجاُجيػػػـ بالَمْشَعػػػػر ِ   والناُس يعمػػػػػػ

 وترى ليػػػـ بمنػًى ُبيػػُوَت أِعػػػػّزةٍ     رَفَعْت جَواِنبيا ُصقػُػوُب الَعْرعػػِر 
 حتى نمػػيَؿ ِبعارضٍ  ُمثػْػَعنجػػِػػرِ       َيِقفػػوف ينتِظروَف َخمػَؼ ظػُيػػػورنا

ـْ     كالمػيؿِ  إذ جاَءْت ِبعػّزٍ  قَػسػػْػَوِر   ُٗمتغَػطػْػػِرفيَف وَخنِدٌؼ مف حوليػػِػػ
ويعمد الشاعر بانفعاالتو القوية تجاه قومو فيـ أشداء في الحرب ، ذو بأس شديد، مف كراـ الناس وساداتيـ، فجاءت 

اسبة لقصيدتو، وىو إذ يفتخر بقومو افتخارا صاخبا يعظـ ويكبر بفرساف تميـ موقفيـ الشجاع وبطوالتيـ أبياتو خاتمة من
 يقوؿ:  -اليجاء  –النادرة، فيذا التيكـ جاء نتيجة لمضموف القصيدة الرئيس 

ف تسألوا ُاذَني قُػػتيبػػػةَ  َتْشيػػػػػػدا     لكـ َوابَف َعجمػػى إذ ُيسحػَُّج في البػُػ  ػػْرد ِ وا 
 أبا صالحٍ  حيػػػػُث انتقػػينا ِدماغػَػػػػو     مف الرأسِ  عف َضػػػػاحٍ  َمفاِرُقُو َجعػػدِ  

                                                

  ٖٙٗ: ٔالمصدر نفسو:  - ٔ
  ٖٖٔ، ٔٚ/  ٕينظر: المصدر نفسو:  - ٕ
  ٜٖٕ/  ٔرواني: العمدة في محاسف الشعر ونقده، ابف رشيؽ القي - ٖ
المشعر: مف مناسؾ الحج في مكة، الصقوب: الواحد صقب العمود االطوؿ في وسط ،  ٖٖٚ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٗ

 البيت، العارض:  المطر، المثعنجر: الشديد األنصباب، متغطرفيف: مختاليف في المشي تكبرا، القسور: العزيز 
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 ٔوُكػنػّا إذا القسػػػػيُّ َنػػػػػّب َعػػػػػُتوُدُه      ضػػربناُه فػػػوَؽ األُنػػػثنيفِ  عمى الَكػْرد ِ 
شعر الفرزدؽ اف الفخر يمتمئ قمبو ونظرتو إلى قومو نظرة اما أبرز ماختـ بو اغراضو فيو اليجاء، إذ يتضح لقارئ 

اجالؿ وتقديس فيذه النفس المزىوة بالكبر عمى الغير عززت العصبية في نفوس ابنائيا والتعالي عمى الخصـ وىجائو، فأراد 
 اف ينتصر لنفسو ولقومو عمى مف سواىـ. 

ـ بيا )ست عشرة قصيدة( توزعت بيف أبرز اغراضو، وعميو فإف ىذا الفخر قد أخذ مساحة واسعة مف قصائده، إذ خت
 بيف المدح واليجاء وموضوعات أخرى، فضال عف قصائد الفخر أنفسيا. 

، ثـ )ثالث قصائد( كانت موجية إلى بعض ٖفي اليجاء. يمييا المدح في )خمس قصائد( ٕفقد ختـ بيا )سبع قصائد(
 .٘الذئب، وقصيدة واحدة حيف وصؼ بيا ٗالحكاـ اختتميا بالفخر

يتضح لنا مف ىذه األحصائية ألبرز أغراض الشعر اف الختاـ بالفخر في قصائد اليجاء انما ىي سبيؿ مقصود إلى 
اعالء شأف قومو وتحقير خصومو، فضال عف ذلؾ اراد اف تتميز قصائده في ىجاء الخصـو اف يختميا بالفخر فيي اخر 

 بصورة النفس العالية المزىوة التي تتشرؼ بارومة االباء واالجداد. ما تبقى في االسماع، اي انو يريد اف يختـ صورة ً 
واما في المديح، فيذا سبب آخر لمزىو ولممجد فيو اراد اف يؤكد حقيقة اف ممدوحو ميما كاف مف المنزلة والوجاىة 

 فاف قومو ارفع وأعمى نسبا وذكرا فجاءت بعض قصائده ختاميا فخرا. 
منأى طبيعيا الف يختتميا بقومو أو بنفسو وأخيرا صورة الفرزدؽ والذئب ليست اال صورة واما قصائد الفخر فكاف ذلؾ 

 . ٙلمقوة والعظمة والسيادة عمى غيرىـ، وربما كاف مقصودا وموحيًا مف صور الصراع والبقاء لؤلقوى
 الخاتمة 

تعبر عف ىوية المواطف  خضع الشاعر لقضايا مجتمع قديـ تتجسد في التزاـ عاطفي ووالء قبمي وانتماء جماعي، -ٔ
داخؿ القبيمة )أنا بف تميـ، انا بف ضبة، . ..(، وعف تجربة شعورية حقيقة، اما قضايا المجتمع الجديد فكانت تمثؿ 
انعكاسا لحركة فكرية ذي والء سياسي مبعثيا االلتزاـ تعبر عف الصناعة التقميدية الحرفية، ومتأثرة بظواىر آنية لـ 

 يعيدىا مف قبؿ. 
جماعي( متعاؿ عمى اآلخر حينا، ومناوئا لو احيانا، ومؤيدا  –الخطاب الشعري عند الفرزدؽ يتسـ بانو )فردي  سمات -ٕ

 لو احيانا أخرى. 
اندفاعو ازاء قومو نابع مف شعوره بالمسؤولية تجاه اآلخريف، اما اندفاعو مع اآلخر فيو وسيمة لمتقرب مف السمطة،  -ٖ

 تو احيانا، وبدافع االعجاب احيانا أخرى. والحفاظ عمى حياتو وعمى مصمحة قبيم
األنا ىي النحف تقـو عمى معاني تقميدية اساسيا رابطة الدـ والعصب والقيـ األصيمة )الكـر والشجاعة والعزة واالباء  -ٗ

 الجار. ...( وىي مف متطمبات الحياة، اذ كاف لقبيمتو تميـ تاريخ يمتد جذوره إلى اعماؽ العصر الجاىمي، اماآية وحم
 المعاني الجديدة فجاءت مع اآلخر التي خضعت لمؤثرات دينية وفكرية سياسية توائـ العصر الجديد. 

                                                

 قشره، نب عتوده: تكبر، األنثياف: شحمتا األذف، الكرد: العنؽ يسحج: مف سحجو  ، ٛٚٔ: ٔديواف الفرزدؽ:  - ٔ
  ٖٔٙ، ٖٕٗ/  ٕ، ٕٓٗ، ٜ٘ٔ، ٛٚٔ، ٜ٘ٔ، ٖٖ/  ٔينظر: ديواف الفرزدؽ:  - ٕ
  ٖ٘، ٕٗ، ٖٛ/  ٕ، ٕٕٖ، ٕٖٓ، ٕٗٔ/  ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٖ
  ٕٕٗ/  ٕ، ٖٕٖ/  ٔ، ٖ٘/ ٔينظر: المصدر نفسو:  - ٗ
  ٕٖٖ: ٕينظر: المصدر نفسو:  - ٘
  ٜٕٖ: ٕينظر: ديواف الفرزدؽ:  - ٙ
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بالقوة والجزالة والرصانة وىي في الواقع تعكس طبيعة قومو وصالبتيـ  –الذات والنحف  –تتسـ لغة القصيدة مع األنا  -٘
 . وشدة بأسيـ، اما مع اآلخر فجاءت المغة تتسـ بالوضوح والسيولة

الفخر القائـ عمى المعاني االسالمية قميؿ بالقياس إلى الفخر القبمي ال يتعدى حوؿ نصرة الديف، والذياد عنو،  -ٙ
والمشاركة في الفتوح االسالمية، فضال عف مفخرة حّمؽ بيا وكررىا في اشعاره ىي احياء الموؤدات التي يستشؼ منيا 

معانيو مع اآلخر فأخذت تتمبس لباس التقوى والعدؿ والورع،  الروح االسالمية ومكرمة تفوؽ بيا عمى غيره، اما
 ويصور فيو القدوة المثمى لممسمـ. 

يدور حوؿ فكرة العصبية القبمية )الجماعة(، اما فكرتو مع اآلخر تدور حوؿ شخص معيف  –الذات والنحف  –األنا  -ٚ
 )الفردية( استأثر لنفسو القوة والسمطة والييبة. 

تزاج االنا مع الجماعة وتفوؽ )النحف( عميو، وتداخمو مع اغراض اخرى، فكمما وجد الفرزدؽ كشؼ شعر الفخر عف ام -ٛ
متسعا حشر فخره بينيا وليس ىذا اال دليال عمى تمكف األنا االعمى )قبيمتو( مف نفسو وشعره. اما االخر فاحتؿ جانبا 

 مف المدح والرثاء. 
لعصر األموي تميز شعره في التعبير عف ثقافة تاريخية عربية وبعد. .. فػػ الفرزدؽ شاعر زمانو وفحؿ مف فحوؿ ا
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