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 المخلص .
 

لما للقرآن من األثر البارز ؛  هدفت الدراسة إلى الوقوف على أثر القرآن الكريم في شعر الفرزدق 
إذ إن الوقوف على التراث العربي مثل في أدوات الشعر، ونلحظ ذلك في األدب اإلسالمي واضحًا، 

 هذه الوقفات يجدد الفهم لدراسة األدب اإلسالمي خاصة ، واألدب العربي عامة . 

طبيعة البحث تقتضى استخدام المنهج التأريخي لتحديد مالمح الشخصية أما منهجية البحث : ف 
صد المادة العلمية وبعض أشعاره  وتتبع حياته وتوثيق آثاره العلمية، ثم المنهج الوصفي التحليلي، لر 

 .  واستنباط ما فيها من معاني جزلة وتحليلها ومن ثم استنباط النتائج منها

فمن الطبيعي أن يتأثر الفرزدق بما يدور حوله من جدل ومناقشات ؛ مما أتاح له  :أما أهم النتائج  
حيث ، لجدل وطرق القياس فرصة حضور حلقات العلماء ، واإلفادة منها ، واالطالع على ألوان ا

 . تميز شعره بمجموعة من السمات
التي يمكن أن نخلص إليها  من هذا  البحث : يجب إعادة دراسة األدب العربي  تأما أهم التوصيا

وتطور العصر ، والتأصيل لألدب اإلسالمي  بما يحقق ريادة القرآن بصورة تتماشى مع الحداثة 
 . القدامى والمحدثين .والشعراء.الكريم وتأثيره على الشعر 

تتلخص الكلمات المفتاحية للدراسة في : الفرزدق ، البيئة االجتماعية ، أثر القرآن الكريم ،      
 الشعر اإلسالمي ، النقائض. 
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Abstract,               
Research   Goals : 
The  study aims  to   focus   on  the impact of the  Holy  Qur’an  on  Al-
Farazdaq’s  poetry; That is    due    to     Qur’an   prominent    influence  
on  the tools o  f poetry, and  we  notice   this clearly in Islamic  literature, 
by concentrating    on   the   Arab heritage,   such  studies   renew  the 
understanding  of  the   of  Islamic literature in particular,   and      Arabic  
 literature   in    general.                                                                 

                                          Research   Methodology:                      
  The   nature of the research requires the use of the historical method to 
determine the features of the personality , trace his life    and document his 
scientific influences , then the descriptive and analytical method , to monitor 
the scientific     material     and        of      his   poems   and elicit his  
deep meanings  and analyzing  , and  then educe   the results from   
them. 
Research    Results:                                                                     

It is natural  for Al- Farazdaq   had   been affected by  the  controversy  
and   discussions   that have been emerged   around  him, which  offered  
him the opportunity to attend the seminars of scholars, had  benefited   
from  them , and  then   about   the  forms      of    debates     and      
method     of   measurements     as        his      poetry     had   been   
distinguished    by    a set  of    features.                                           
     Research     Recommendations: 
      Based on  this research  we should  recommend    that    Arabic  
literature study   should  be  reviewed    , in order to adapt   with current 
requirements of  modernity  and  evolution,    and  enhances  the    
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indigenization of   Islamic literature , which  achieves  the leadership   of    
  Holy   Quran    and  its impact  on  the   poetry and  poets … ancients 
and   modern    poets.                                                                   
                                    
    The    keywords     of   the     study    are  : AL- Farazdaq,   social 
      environment    , impact    of     Islamic   poetry, Holy Quran ,  
contradictions.                                                                            
                                                                                                 
                    

 : المقدمة

 

 هللا عبد بن محمد وموالنا سيدنا ، الخير الناس معلم على والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد 
 . وبعد أثره واقتفى نهجه، ونهج دربه على سار ومن وصحبه، آله وعلى عليه هللا صلى

 ، تترى  العناية هذه زالت وما -العصورمختلف  خالل - األمة علماء بعناية الكريم القرآن حظي لقد 
 المؤلفات تلك العناية هذه مظاهر أبرز ومن..  عليها ومن األرض هللا يرث حتى - هللا بإذن وستبقى
 عظمتها، ومحور األمة، هذه كتاب فالقرآن ذلك، في عجب وال وتفسيره، وعلومه القرآن حول العظيمة

 الدنيا في النجاح لها يحقق ما واألحكام التوجيهات من وأودعه لها، هداية هللا جعله فقد خلودها، وسر  
 . اآلخرة في والفوز

كان للقرآن الكريم  ـــ بغير شك ــ أثر كبير على شـعراء هـذا العصـر ، والعصـر اإلسـالمي ، كمـا كـان  
اإلسـالم البالييـة  واألدبيـة.  سـواء له األثر البارز على الشعراء المخضرمين من قبـل .. وهـو معجـزة 

كـان هــذا التـأثير فــي المعـاني الروحيــة والخلقيـة الجديــدة التـي رفــدوها مـن الــدين الجديـد ، أم امتــد إلــى 
فتأثر الفرزدق بهذه الروعة األسلوبية وتلك العذوبة الصوتية والسياقية  -أسلوبهم اللغوي بطبيعة الحال

قيمًا جديدة نهل منها األدباء والشعراء وتأثروا بها في كل ما يصـدر  ؛ إذ كان ثورة فنية وأدبية ، أحلت
عنهم .. والفرزدق أحد الشعراء الذين تـأثروا بهـذه المعـاني فبثهـا فـي شـعره ، وهـى معـاني سـامية ينبغـي 

 لكل مسلم أن يتمثلها في حياته.
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بدالهادي بيئة الفرزدق بقوله: " ال شكَّ أنَّ للبيئة أثرًا بارزًا في حياة الشعراء؛ وقد وصف الدكتور ع 
عاش الفرزدق في البصرة ، وتأثر باألجواء التي سيطرت عليها ، منها تلك الحركة الدينية التي 
اتسمت بالحيوية والنشاط ، وجاء تأثره شأن غيره من العرب ، الذين مكنتهم تلك الثقافة من التصدي 

ي التي أثرت فى العرب ، فقد شهد العراق ثقافات للمشاكل التي واجهتهم ؛ لم تكن الثقافة الدينية ه
متعددة قبل اإلسالم : هندية وفارسية ويونانية، ترك تالقيها خالفات حول القضايا المصيرية كالخالفة 
والعقيدة والفقه والتشريع  وغدت البصرة بسبب ذلك مسرحًا لالحتجاج ، ومنطلقًا للطرائف فى السلوك 

والزهاد من كتاب هللا وسنة رسوله صلَّ هللا عليه وسلم، متأثرين بالقرءآن  وآداب الدين،فانطلق النساك
الذي حدد أبعاد العقيدة، ثم جاءت السنة، وفصلت كثيرًا من أموره ، وكانت اآليات القرآنية بحاجة 
إلى تفسير مراميها ومقاصدها، فنشأ علم التفسير مع علم القراءات، وظهر المحدثون الذين نهضوا 

لزائف من األحاديث التي تنسب إلى الرسول صلَّى هللا عليه وسلم ، فعرفت البصرة فقهاء بكشف ا
 1"وقضاة فوضعوا بذلك أساس االجتهاد

 اسمه ونسبه :
. لقب .2بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم هم ام بن غالب 

ه صعصعة بن ناجية عظيم القدر فراس ،بالفرزدق لغالظة وجهه وجهومته ، وكنيته : أبو   وكان جد 
بن ا، منهن  بنت لقيس  إلى أن جاء هللا عز  وجل  باإلسالم موءودةاشترى ثالثين  .. الجاهلية في

.  وأسلم. صل  هللا عليه وسلم ثم أتى النبى   .عاصم المنقرى 
، فرهنها  وهبها كسرى لزرارة، وكانت أم ها أمة  ، من عبد هللا بن دارم وأم  صعصعة قفيرة بنت سكين

واسمه سكين بن حارثة بن زيد بن عبد هللا بن  ، فوثب أخو زوجها ، زرارة لهند بنت يثربى  ابن عدس
وكان  .فكان جرير يعيب الفرزدق بها.  ، فولدت )له( قفيرة أم  صعصعة ، على األمة فأحبلها دارم

 .3قيوناً  ك جعل جرير مجاشعاً فلذل ؛ وديسم، ووقبان ، جبير : ، منهم  لصعصعة قيون 

                                                   
 . 2ص  –عمان  - 1ط –تأليف د/ حلمي محمد عبد الهادي  –اللغة في شعر الفرزدق  -1
الغرب الناشر: دار ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي احملقق: إحسان عباس، إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،معجم األدابء  - 2

دار احلديث، ، أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، الشعر والشعراء،1834،ص4،جم 1993 -هـ  1414الطبعة: األوىل، ، اإلسالمي، بريوت
مكتبة القدسي، دار  ،ف . كرنكوبتصحيح وتعليق : األستاذ الدكتور ، لإلمام أيب عبيد هللا حممد بن عمران املرزابين ،معجم الشعراء ،462، ص هـ 1423، القاهرة

  486،صم 1982 -هـ  1402الطبعة : الثانية، ،لبنان –الكتب العلمية، بريوت 

 .462ص 1، مرجع سابق ،ج الشعر والشعراء - 3
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وهم أسياد مسودون في قومهم ، وكان والده غالب ممن يتبارون في الكرم ويهب بال حساب ، وكان  
ممن يوقد في وجدان الفرزدق شعلة الحماس والتفوق، يكاد الشاعر ال يفخر حتى يحضر عليه غالب 

 وجده صعصعة وأمجاد بني دارم ومن إليهم .
 قال الفرزدق في كرم والده ، واإلبل التي عقرها أبوه في الكوفة ، وكرم قومه :    

 أنا ابُن تميم لعاداتهــا ** قرومًا  َنمْت وُليوثًا بحــوراً                
 1ترى الُجْزَر َحْوَل بيوتاتهْم **عقيرًا  تكوُس وأخرى بقيراَ                

يقول الفرزدق : إن والده إذا فعل المكرمـات وعـاد أصـحابها ، فإنـه يبـادر إلـى فعـل غيرهـا غيـر        
 خائف من ورود المنتجعين عليه :

 2وكان إذا ما أْصَدَرْتُه المكارُم ** وساوَر أخرى غير مجتنح الـــورد            
مـة كريمـًا متالفـًا وسـيدًا شـجاعًا ، كان غالب بن صعصـعة مـن باديـة البصـرة ، بـالقرب مـن كاظ      

ــَر حتــى مــات فــي إمــارة زيــاد وخالفــة معاويــة ، ودفــن بكاظمــة  وفــد النبــي صــلَّى هللا عليــه وســلم ، وَعمَّ
 وقال الفرزدق يرثى أباه :

َن الَبرد   **ن عَم َأبو اأَلضياف  في الَمحل  غال ٌب فَ   إ ذا َلب َس الغادي َيَديه  م 
مًا َوما كاَن              3إ ذا جاَءُه َيومًا َوال كاب َي الَزند  ** َوق افًا َعلى الَضيف  ُمحج 

الفرزدق شاعر تميمي ، ونسبته إلى قبيلته ال ترد فى سياقها استكماال للنسب ، وإنما هو أمر متأصل 
فى أعماق شعره وجذوره ، وربما شعره يدر له من معانيها ومن والده وجده صعصعة ، وقبيلته تميم ، 

 وفى بني مجاشع دارم ــ الذي يقول فيهم  فخرًا :
ثَلُه  ُهَو الَشيُخ َوا بنُ   4تي َرفيع  الَدعائ م ذي َبيْ  َأبو ُكل    **الَشيخ  ال َشيَخ م 

 وكذلك قوله :
م                         ذا ما أَعَظُم الَحَدثان  ناباإ **يَن َبني َتميمي َأنا ا بُن العاص 

ــَنما في ُكل   َأص                      ـــ جابا **َيَد دار م ي ي ـــــــــ  أََغرَّ َترى ل ُقبَّت ه  ح 
ــــُمل                      ــــ ـــــ ُل َوالق بابا **وٌك َيبَتنوَن َتواَرثوها ــــــ َقها الُمقاو   ُسراد 

                                                   
. * القروم : الفحول هنا األبطال واألسياد ،الجذور : الناقة المنحورة ، العقير : مقطوعة القوادم  ..  503ص  – 1ج –ديوان الفرزدق  - 1

 تكوس : تمشي على ثالثة أقدام .

 155المرجع السابق ص-2
 . 155ص  –المرجع السابقـ1

 كأبي الزند : الذي ال تخبو ناره . –* المحجم : المرتد 
 .  144ص  – 2ج –ديوان الفرزدق  - 4
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َن الُمسَتأَذني     ــــم  ـــــ ًا ــــ عيَن َلُه الر قابا **  َن َترى َمَعد   ُخشوعًا خاض 
نُهُم ُعُدُس بُن َزيدي ـــشُ                        َوُسفياُن الَّذي َوَرَد الُكالبا ** يوٌخ م 

ـــام كثيـــرة مـــع القبائـــل اليمنيـــة         ـــة ولهـــا أي ـــرة العربيـــة أيـــام الجاهلي كانـــت تمـــيم تنـــزل شـــرق الجزي
الحيـرة لبنـى تغلـب ، وأهـم القبائـل التميميـة دارم ويربـوع ، ولها شـجارات مـع ملـوك  ةوالمضرية والربيعي

 ومازن ومنقر وبنو الهجيم دخلت اإلسالم وارتدت عليه ، ولكن خالد بن الوليد أخضعها .
والفــرزدق ينتمــي مــن بــين هــذه القبائــل إلــى دارم ، ومــنهم بنــو مجاشــع ، وهــم األهــل الــذين ولــد        

 فيهم الفرزدق .. وفيهم يقول :
ٌع  َأال عري ما َأراَدت ُمجاش   إ لى الَغيط  َأم ماذا َيقوُل َأميُرها **َليَت ش 

يار ها                  1َوَأكَثَرها إ ن ُعدَّ َيومًا َنفيُرها **َأَلم َنُك أَعلى دار مي في د 
 :ويقول فى نسبه الذي يعود إلى بني ضبة ، الذين أخضعوا األسياد وهم بذلك أشهر الناس نسبًا     

 َخيُر الُقروم  َفَهذا َخيُر ُمنَتَسب   ** َأنا ا بُن َضبََّة ل لَقوم  الَّذي َخَضَعْت 
 ويقول فى نسبه أنه شريف النسب من جهة األم واألب :

 2أُعابا ى دار ٌم لي َأنْ َوتَأبَ  **بي َتَفرََّع في ُذرى َعوف  بن  َكعْ                 
 

 لقبه وُكنيته:
الفرزدق لقب غلب عليه ، وتفسيره الرييـف الضـخم الـذي تجففـه النسـاء للفتـوت ، وقيـل القطعـة مـن   

العجين التي تبسط فيخبز منها الرييف ، وشبه بذلك لتجهم وجهه .. حيث كـان غليظـًا مكفهـرًا وُكن  ـَي 
عـين ، والكـل يشـهد أبو فراس ، ويقول عن نفسه : إن هللَا عز  وَجـلَّ جعـل مجـده رفيعـًا بـين العـرب أجم

 :3بذلك
ٌة في َمَعد ي َغيُر ذي ر َيب   **َللَاُ َيرَفُعني َوالَمجُد َقد َعل موا                 دَّ   َوع 

الفرزدق ، وكنيته أبو فراس وهى كنية األسد ، أما الفرزدق فلقب غلب عليـه وأطـال الـرواة فـى سـبب   
بهه بالفرزدقـة، وهـى الجرافـة التـي تـدق وتشـير بهــا تلقيبـه .. قـال بعضـهم : أنـه كـان قصـيرًا غليظـًا فشـ

 النساء .

                                                   
األصيد : الذذي يرفذع رأسذ   –نابا : ألّم وأعترى  –الحدثان : الخطوب  –. * العاصمين : المانعين  144ص  – 2ج –ديوان الفرزدق  - 1

 معد : الحرب عامة . –عدس : عدس بن زيد جد الفرزدق  -زهواً وكبرياء    األعز : السيد الشريف  
 ذرى عوف أن أم  كانت ابنة عوف بن كعب . –تفرع : أي جده أبو سفيان  . * 116ص  – 1ج –ديوان الفرزدق  - 2
 .177ص  –بيروت  –دار الكتاب اللبناني  –تاريخ األدب العربي ، محمد عبد المنعم خفاجي  - 3
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وقال آخرون شبه ذلك لجهومة وجهه ، وزعم زاعمـون أنـه لقـب الفـرزدق تشـبهًا لـه بـدهقان الحيـرة مـن  
تيهــه وأبهتــه ، واختلــف فــى أصــل الكلمــة ، جعلهــا بعضــهم عربيــة منحوتــة مــن فــرز ودقــة ، وجعلهــا 

فشــب خــالص البــداوة، جــاف الطبــاع ، قــوي  الشــكيمة ال تلــين قناتــه،  " 1بعضــهم فارســية مضــرية ..
وكان له فى مناقب قومه ومآثرهم ما أفعم نفسه زهوًا وكبرياء ، وأفسح له فى مجـال الفخـر علـى أقرانـه  
فبــاهى النــاس  بآبائــه وجــدوده ، وكــان أبــوه غالــب مــن أجــواد العــرب المشــهورين ، إذا نحــر ال يجاريــه 

أعطــى ال يســأل عفاتــه مــن هــم ، وجــده صعصــعة هــو الــذي أحيــا الوئيــدة ، وبــه افتخــر منــافس ، وإذا 
 الفرزدق فى قوله : 

ن ا الَّذي َمَنَع الوائ دا  ت  َوَأحيا الَوئيَد َفَلم يوَأد                     َوم 
 2 "قيل إنه اشترى ثالثمائة وستين موءودة ، كل واحدة فيهن بناقتين وجمل . 

 مولده ونشأته:
ولد الفرزدق فى اليمامـة ونشـأ فـى البصـرة بـين أدبـاء العـرب وفصـحائهم ، وكـان بيـت أسـرته مؤلـف  " 

من األشراف ومنتداهم ، فأول ما أنس به من حديث ، هو تلك المنتديات التي تدور حول حياة العرب 
وذكائـه وأيامهم ، وقصص السلف من فرسانهم وملوكهم ، فنهل مـن الفصـاحة مـا أهلـه لحسـه المرهـف 

 .3" الوقاد 
كـان مولـده فـى بيئـة تعتبـر مــن أفصـح بيئـات العـرب ، مـن قبيلـة تمــيم التـي يقـول فيهـا أبـوعمرو بــن   

شـعر الجاهليـة  ".. ويـذكر ابـن سـالم فـى طبقاتـه أن 4العالء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تمـيم 
.. وأن أفصـح القبائـل الـذين هـم 5" كان في ربيعـة ، ثـم تحـول إلـى قـيس ، ثـم إلـى تمـيم فلـم يـزل فـيهم 

 مادة اللغة ، قيس وتميم وأسد والعجز في هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن . 
هــ( ، فـى خالفـة عمـر رضــي هللا عنـه ، وعشـيرته مـن بنــي 110-38وقيـل : ولـد فـى البصـرة ســنة ) 

ومهـا حاضـرة مـن مجاشع من دارم وهم بطون تميم ، نشأ وعاش حياة سكر ولهو وخالعة ، والبصرة ي
الحواضر الشهيرة ونقطة التماس بين البـداوة والحضـر وفيهـا اللغـة والشـعر واألدب .. قصـدها الشـعراء 
متبارين متبارزين، فتـأثر الفـرزدق بجوهـا ومـال إلـى الفخـر والهجـاء .. وقيـل : إنـه نظـم الشـعر صـغيرًا 

هـذا مـن شـعراء مضـر، فاسـمع منـه ،  فجاء به أبوه إلى اإلمام على بن أبى طالب وقال لـه : إنَّ ابنـى
                                                   

 . 226ص  – 6ج –الحيوان   - 1
 .337لبنان ، بدون تاريخ ، صأدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم ، بطرس البستاني، دار الجيل بيروت   - 2
 . 321ص  - 1ج -ديوان الفرزدق ، مرجع سابق   - 3
 . 1974 -بيروت ، دار الكتاب العربي  -تاريخ آداب العرب ، جورجي زيدان  - 4
 .36اللجنة الجامعية للنشر دار النهضة العربية ص  -بيروت  -محمد بن سالم الجمحى  -طبقات فحول الشعراء  - 5
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فأجابه اإلمام : علمه القرآن .. فما زالت هذه الكلمة تعمل فى نفـس الشـاعر ، حتـى عمـل بهـا بعـد أن 
 جاوز الثالثين .

ـًا بـدقائق الل   غـة عالمـًا بأخبـار العـرب وأيامهـا نشأ الفرزدق ما بين السيدان والبصرة فصيح اللهجة، ملم 
جاهلية واإلسالم ــ يقيم مع أبيه وأهل بيته بالبصرة وباديتها بسـيدان وكاظمـة ؛ وخاصة بني دارم فى ال

فجاءت أخالقه خليطًا من أهـل الباديـة والحضـر ، ولكـن انطباعـه فـى الشـعر ـــ منـذ طفولتـه ـــ َولَّـَد فيـه 
س والنفـي االنتصار والمباهاة ؛ فخرج شريرًا سليط اللسان ، وكان ذلك سـببًا فـى تأديـب الـوالة لـه بـالحب

 والتشريد .. كان الفرزدق فخورًا بنفسه وآبائه ، كثير التحدث عنهم فى شعره .
نشــأ الفــرزدق فــى أســرة توارثــت المجــد ، وُعــر َف رجالهــا بالحنكــة وإصــابة الــرأي وجــودة الحكــم وســعة  

ن .. وكــان لهــذه النشـأة أثرهــا فــى نفــس الفـرزدق ، حيــث أتاحــت لــه أن يـروى الشــعر فيكثــر مــ1المعرفـة
روايته ، وساعده فى ذلك التنقل فـى األمصـار العربيـة ـــ كالكوفـة والمدينـة ومكـة وأجنـاد الشـام ، كانـت 
هــذه األمصــار فــى القــرن األول مراكــز لتلقــيح العقــل العربــي، الــذي حــاول أن يســتوعب كــل معرفــة ، 

لشــاعر حديــد فكانــت حلــق العلــم ، ومجــالس الجــدل ، والمنــاظرة ، فــى كــل جــامع ونــاد ي ؛ لــذلك نشــأ ا
اللسان محب ًا للخصومات يهجو حوله مـن قومـه وغيـر قومـه ، وممـن هجـاهم وأسـرف فـى هجـائهم قـوم 

 فقيم وبني يربوع وقوم جرير .
وقــد تركــت هــذه النشــأة البدويــة آثارهــا فــى الشــاعر ؛ فظــل طــوال حياتــه وفي ــًا لهــا ، وأعجــب مــن أن  

 تسمعه يقول وقد جاوز الستين من عمره :
َيةي َوَلسناَوإ ن ا    2ب َأهل  َدراه مي َحَضروا الَقرارا **أَهُل باد 

ومأله الحنين وهو في المدينة التي كانت يؤثرها ، ويفضلها وكان أقرب إلى الثمانين فقـال يـود لـو أنـه 
 كان في تلك األمكنة التي ذكرها :

م  ب َأحفار  َفلجي َأو ب َسيف   **َويا َليَت َزوراَء الَمديَنة  َأصَبَحت   3الَكواظ 
 ولما بلغ التسعين عاد يتغنى :

ما رُت فيه   4َأَحبُّ إ َلينا م ن ُدَجيلي َوَأفَضلُ  ** َلَفلٌج َوَصحراواُه َلو س 
  

                                                   
 . 856ص  –والشعراء ، البن قتيبة عبد هللا بن مسلم  الشعر - 1
 .  * حضروا القرارا : استقروا في المدن . 184 – 177ص  –ديوان الفرزدق    - 2
 . 432 – 431ص  –م 1977دمشق  –دار الفكر  –شاكر الفحام  –الفرزدق   - 3
 9،ص 1ج-المرجع السابق- 4
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 البيئة االجتماعية :
كــان مــن الطبيعــي أن يتــأثر الفــرزدق بمــا يــدور حولــه مــن جــدل ومناقشــات ، وقــد بلــغ ذلــك أنــه كــان  

يحــافظ علــى مالزمــة الحســن البصــري ، ممــا أتــاح لــه فرصــة حضــور حلقــات العلمــاء ، واإلفــادة منهــا 
فيطلـع علـى مدرســة األكفيـاء ، ويتعـرف علــى ألـوان الجـدل وطــرق القيـاس ، وقـد منحتــه هـذه القضــايا 

ونــة ممتــازة ، وقــدرة علــى الجــدل . ظهــر هــذا فــى لغتــه ، حيــث جــاءت قويــة وفصــيحة ، تــدل علــى مؤ 
 1امتالك صاحبها لناصية البيان ، بدافع من شعور العظمة . 

كانت لبيئة الشعر الذي شب  عليها الشاعر ، طابع فى نفسه ، حيث نمت فيه شعورًا بأنه وارث لواء  
زًا علـى أقرانـه مـن الشـعراء ، وهـذا مـا جعلـه يـزعم تفوقـه علـى مـن الشعر ، وأن من حقـه أن يكـون مميـ

 سبقه فنجده يقول :
ـــال  سأجزيَك َمعُروَف الذي نلتني به   **  بكفْيَك فاسمْع شعر َمن قد تنح 

ُلوُه المُخبــَــّال َ                ْر ُزهيُر واََل اْبَنُه ** َعَلْيَهــا واَل َمْن َحوَّ  قصائَد لم يقد 
 2ولْم يستطْع نسج امرئ   القيس  مثلهـا ** وأعيْت مراقيها لبيَد وَجْرَوال              

 3وَناب َغَتْى قيس   ْبن  َعـْياَلَن والذي ** أراُه المنايا َبْعُض ما كاَن َقوالََّ               

ذلك شـعر امـرئ يقول الفرزدق : إن شعره يفـوق زهيـر وابنـه ، وشـعر المخبـل السـعدى والحطيئـة ، وكـ 
 القيس ، ولبيد بن ربيعة ، والنابغة الزبيانى والجعدى ، وطرفة بن العبد الذي قتله شعره .

عاش الفرزدق فـى بيئـة شـاعرية ، ُعـرف رجالهـا بسـعة المعرفـة بأيـام العـرب ومـأثرهم ، روى الشـعر  " 
منــذ الصــغر ، فكــان يســمع إلــى جــده صعصــعة ، وعمــه همــام بــن صعصــعة ، وابــن عمــه أهــاب ابــن 

، واألمر الذي سـاعده علـى ذلـك حافظتـه الذهنيـة ،  4"همام ، وخاله العالء بن قرظة، وأخيه األخطل 
كــا ه ، وســرعة بديهتــه ، فقــد كــان ســريع االلتقــاط إذ يقــول عــن نفســه : ) لقــد أتــى علــى  زمــان لـــو وذ

 سمعت بيت شعر وأنا أهوى على بئر ما ذهب عني ( .
وكانت للمعارك التي دارت بينه وبين خصومه من الشعراء ــ على رأسهم جرير بن عطيـة ، سـبب فـى 

لمخالفتـه القيـاس أحيانـًا .. ويعـود الفـرزدق ويعـدد  ن للغويـو توشيح أشعاره بـاللفظ الغريـب ، الـذي حـار ا
 فحول الشعراء الذين استوحى منهم شعره :

                                                   
 . 328ص  – 1ج –األغاني _ أبو الفرج األصفهاني  - 1
 جرول : الحطيئة .-  2
 .195ص  -2ج -م 1983 –م 1995الشركة العالمية للكتاب  –تأليف إيليا الحاوي  –ديوان الفرزدق  - 3
 . 30ص  – 2ج –األصفهاني  –األغاني  - 4
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 1وهَب القصائدَ  لي النوابغُ إذ َمَضوا ** وأبو يزيَد وذو الُقروح وَجرولُ 
 والفحلُ  علقمة الذي كانـــْت لـُه **  ُحلُل الملوك كالمـُه ال َينحـلُ                

لُ                 ــن  قتلَنُه ** ومهلهـُل الشعـراء  ذاَك األوَّ  وأخـــو بني َقْيسي وُهـ
 *واألعْشيان   ك الُهمـا وُمرقـ  ٌش **  وأْخو قضاعَة  قوُلُه ُيَتَمث ـُل                
ـــلُ                 قوُلــُه ُيتََنحَّ عبيُد إذ َمضـَى **  وَأُبو د اد ي  وأُخو بني أسد ي
ْقَول ُ                  َواْبَنا أبى ُسْلَمى ُزَهْيري وابنــُه ** وابُن الُفريعة   حيَن َجدَّ الم 
ْن قصائده   الكتاُب الُمْجَمـلُ                  والجعفريُّ وكان ب ْشٌر قبلــُه **  لي م 
م  َخاَلَط                 قـًا **  كالسُّ  جانبيه   الحنظـــل ُ لقْد ورثُت آلل   َأْوس   َمْنط 

ْعـَول ُ   والحارثىُّ أُخو الحماس   ورثُتُه ** َصدعًا كما صدَع الَصفاَة الم 
الشعراء الذين استوحى شعره منهم ، فعلقمة الفحل قامت بينه وبين امرئ القيس منـافرة  قيذكر الفرزد 

لــوك وكــان كالمــه وشـهدت زوجــة امــرئ القـيس لــه علــى زوجهــا ؛ فطلقهـا امــر  القــيس .. وهــو مـن الم
غيـر منحــول ــــ ويــذكر طرفـة بــن العبــد ، والمهلهـل، واألعشــى والمـرقش األكبــر ، وزهيـر وابنــه كعــب ، 
وحسان بن ثابت وبشر بن حازم ، ويقول : إنه ورث منطق مدرسة أوس بن حجر التي خرجـت كبـار 

ي الــذي يحطــم أعــداءه الشـعراء ، الــذين يقتلــون بهجــائهم كالســم الممــزوج بالحنظـل ، وأنــه ورث النجاشــ
 كما يحطم المعول الصخرة .

 
 : 2قنقائض جرير والفرزد

لنقائض هي قصائد تجمع .. االنقيض في اللغة المخالف المناقض ويقال هذا نقيض هذا إذا خالفه  

كان كل من جرير والفرزدق يقوم ، و 3الهجاء والفخر في الوقت ذاته، وتنظم على نسق القصيدة البادئة

                                                   
 –ذو القروح  : امرئ القيس  –أبو يزيد : المخبل السعدي  –.    * النوابغ : الزبيانى والجعدي  213ص  – 2ج –ديوان الفرزدق   - 1

المرقش : المرقش األكبر قد  –أخو بني قيس : طرفة بن العبد وقد قتل  عمرو بن هند بشعٍر قال  في  . األعشيان : أعشى قيس وباهلة 

 –شاعر الرسول أبنا أبى سلمى : زهير وابن  كعب  –أبو داؤد : هو جارية بن عمران  –أخو بني أسد : هو عبيد بن األبرص  –مات عشقاً 

 الصفا : الصخرة –بشر : بشر بن حازم  الحارثى : أراد ب  النجاشي  –الجعفري : لبيد بن ربيعة  –ابن الفريعة : حسان بن ثابت 
ابذن  –أبنا أبذى سذلمى : زهيذر وابنذ  كعذب شذاعر الرسذول  –أبو داؤد : هو جارية بن عمران  –أخو بني أسد : هو عبيد بن األبرص    *

 الصفا : الصخرة . –بشر : بشر بن حازم  الحارثى : أراد ب  النجاشي  –الجعفري : لبيد بن ربيعة  –: حسان بن ثابت  الفريعة
مؤسسة دار الشعب  :طبعة دكتور إبراهيم أنيس مراجعة: دكتور أمحد خمتار عمر :حتقيقأبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب،  ،معجم ديوان األدب - 2

 .126،ص ،  1ج م 2003، للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة
 4ص1بن المثنى التيمي البصري، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ج ركتاب النقائض ، نقائض جرير والفرزدق ،أبو عبيدة معم - 3
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بمدح نفسه مفاخرًا بالشعر، ويعمد في الوقت ذاته إلى ذم اآلخر، والعجب أن كال الشاعرين من قبيلة 
ى إلى نشوء عداوة بينه؛ متميم، ولكنهما من فخذين مختلفين   . امما أد 

بالفعل يقال إنه  .. ، باستخدام هذا األسلوب لقد كان جرير يحب سحق وإخراس الشعراء في عصره
استطاع القضاء على ثمانية شعراء محترمين، ولم يستطع الصمود والنجاة من ذمه المقذع سوى 

 :ونذكر من نقائض الشاعرين قول جريرـــ  واألخطل، هذين الشاعرين الكبيرين: الفرزدق 
 عُ بَ رْ سالمةي يا م   ول  طُ ب   رْ ش  ابْ فَ **  عاً بَ رْ م   سيقتلُ  أنْ  الفرزدقُ  زعمَ                
 عُ دُ حشا ُه واألخْ أحيُث التقْت **    هُ َن لؤمُ إنَّ الفرزدَق قْد تبيَّ                

 :  ومما قال الفرزدق مناقضًا جريرًا ومفاخراً 
ـمـاَء َبـنـى َلـنَـا                 ـــزُّ وَ **    إن  الــذي َسـَمـَك الس  ـــَولُ بَـْيـتــًا، َدَعـائ ـُمــُه أَعـ  أْطــ
ــلُ **  َبْيـتـًا بَـَنـاُه َلـَنـا الَمل ـيـُك، وَمــا َبـنـى                 ــُه ال ُيـْنـَق ، فــإن  ـَمــاء   َحــَكــُم الـس 

، الفرزدق:  أن الناس أجمعوا على أن أشعر أهل اإلسالم "ومما يؤثر عن أصحاب النقائض : 
ًا في الشعر لم يعطه أحٌد في اإلسالم، مدحوا قومًا وذلك ألنهم أعطوا حظ   ؛ وجرير، واألخطل

وا قومًا فوضعوهم، وهجاهم قوٌم فردوا عليهم فأفحموهم، وهجاهم آخرون، فرغبوا ، وذمُّ  فرفعوهم
، وهم أشعر الناس بعد  ، وهؤالء شعراء أهل اإلسالم بأنفسهم عن جوابهم وعن الرد عليهم فأسقطوهم

 .1"أحدصلَّى هللا عليه وسلم ألنه ال يشاكل شاعر رسول هللا ؛ ثابت حسان بن 
 أثر القرآن الكريم في شعره:

كان عرب الجاهلية في أكثر أنحاء الجزيرة العربية وثنيين ماديين ، ال يهمهم من  "قال الجاحظ :   
الحياة سوى المتع الحسية ؛ فلما جاء اإلسالم أضاء قلوبهم بمثالية روحية جديدة ، تقوم علي نبذ 

 2"نفس.الحياة الدنسة القديمة إلي حياة طاهرة ، كلها عبادة وتبتل إلي هللا ، وتوسل إليه ، ومجاهدة ال
هـذا كلــه صـرف كثيــرًا مـن المســلمين األولـين إلــى الزهــد فـي حطــام الـدنيا ، فانــدفع الصـحابة فــي حيــاة 
ناسكة ، كلها تقوى وعبادة ، وابتهال إلى هللا ، وتوكل عليـه .. ومـن هـؤالء الصـحابة معـاذ بـن جبـل ، 

وكــان ابنــه عبــد هللا مــن ،  "اســتغزروا الــدموع بالتــذكير "وأبــو بكــر ، وعلــي ، وعمــر الــذي كــان يقــول :
 3كبار الُزه اد ، فكان يقضي الليل مصلي ًا والنهار صائمًا .

                                                   
علي محمد البجادي، نهضة مصر  :وضبطه وزاد في شرحهحققه جمهرة أشعار العرب، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، - 1

 .99صللطباعة والنشر والتوزيع، 
  166ص - 3ج -م 1960 -أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السالم هارون ، القاهرة  ، ط  -البيان والتبيين  - 2
 . 60-59شوقي ضيف دار المعارف مصر . ص  –التطور والتجديد في الشعر األموي  - 3
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بالعبـادة والزهـد حذيفـة بـن اليمـان، وأبوالـدرداء ، وأبـوذر الغفـاري  اومن الصحابة األولين الـذين اشـتهرو 
بــدها .. علــى هــذا انتشــرت موجــة النســك فــي صــدور كثيــر مــن الصــحابة الــذين رافقــوا زاهــد األمــة وعا

، فـي الصـوم  تاألول : رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم ، وانتشر معها كثيرًا من المجاهدات والرياضـا
 والصالة والحج . 

في عصر بني أمية انتشرت هذه الموجة في إقليم العراق ، وقد تأثر فيها بعناصـر أجنبيـة ، إذ نـري   
الشـعبي أحـد ُعب ـاده ينقـل عـن عيسـى بـن مـريم عليـه  ، كما نرى 1قتادة وهو أحد الُزه اْد ينقل عن التوراة 

 السالم ؛ وذلك التصال العراق بالرهبنة المسيحية . 
ويطيل في تعـدادهم والنقـل عـنهم  ومن يقرأ للجاحظ في بيانه ، نجده يعدد أسماء ُزهاد الكوفة والبصرة 

 حتى يخيل إليه أن زهاد العصر األموي منبثين في إقليم العراق .   
تقــف هــذه الموجــة عنــد الرجــال بــل تعــدتهم إلــى النســاء ، فقــد عــد مــنهم الجــاحظ رابعــة العدويــة ، لــم  

 ومعاذة القيسية زوجة صلة ، ومن نساء الخوارج : البلجاء وغزالة وكحيلة .
من هذا االستطراد ، نستدل بوضوح على أنَّ شعراء العصر األموي نبتوا فى جو  فيـه روحيـة وإيمـان ـــ 

 عورهم ــ لم يكن مألوفًا فى العصر الجاهلي ، عصر الوثنية . فوق حسهم وش
وقد ظهر هذا التطور فى صور مختلفة .. نكتفي أن نتصفح ديوان شاعر كالفرزدق قد تأثر باإلسـالم 
ــ فقد ُرو َي أنه حضر ذات يوم هو والحسن البصـري جنـازة النـوار زوجـة الفـرزدق ، فقـال الفـرزدق : يـا 

ه الجنازة خير الناس وشـرهم ، وأنـت خيـرهم، قـال : فمـا أعـددت لهـذا اليـوم يـا أبـا أبا سعيد ، حضر هذ
 :2فراس ؟ قال : شهادة أْن ال إله إال هللا ، منذ ثمانون سنة ، وأنشأ الفرزدق يقول 

ناَقة  َأزَرقا  **َلَقد خاَب م ن َأوالد  دار َم َمن َمشى    3إ لى النار  َمشدوَد الخ 
 َعنيٌف َوَسو اٌق َيسوُق الَفَرزَدقا **ا جاَءني َيوَم الق ياَمة  قائ ٌد إ ذ               
َن الَقبر  ا لت هابًا َوَأضَيقا **َأخاُف َوراَء الَقبر  إ ن َلم ُيعاف ني                 َأَشدَّ م 

 معنـى ذلـك أن الحيـاة الدينيـة طـورت الشـعر األمــوي ، واسـتجاب لمـا شـاع مـن وعـظ ، وأقـوال ُنســاك ،
فكانـت الحيــاة الدينيــة مسـتقر نفــوس الشــعراء وأوعيــة أحالمهـم.. فــالفرزدق تــأثر بمـا يجــري فــى حلقــات 

 الفقهاء، فقد جاءت أحكامه منبثة فى أشعاره ، كالذي ذكره عن عقوبة الحنث باليمين ، حيث قال :
ْنَها              ـــا َحَلْفُت وَمْن يأَثْم فإن  يمينــَُه**إذا أث َمْت القيه  م   1َعذاُبَه

                                                   
 . 104ص  – 1ج –البيان والتبيين  - 1
  363ص  – 1بدون تاريخ ،ج –لبنان  –بيروت  –الناشر دار الكتاب العربي  –مجيد طراد –ديوان الفرزدق   - 2
  . 90ص  –المرجع السابق   - 3
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َوَلَمـن  انَتَصـَر " بعد ذلـك يـذكر حـق المظلـوم فـى دفـع الظلـم ، مقتبسـًا مـن اآليـة الكريمـة قولـه تعـالى : 
م م  ن َسب يلي  ه  َفُأْوَلئ َك َما َعَلْيه   .. فقـــال :2" َبْعَد ُظْلم 

ُر َقد َرَضخُت َلهُ  **َوَلك ن ي َهَجوُت َوَقد َهَجتني               جاالَمعاش   م س 
جاُء َأَحلَّ َقتلي              ر ه م َوقاال **َفإ ن َيُكن  اله   3َفَقد ُقلنا ل شاع 
جاء  ُتريُد َقتلي              ري َمقاال **َوإ ن َتُك في اله   َفَلم ُتدر ك ل ُمنَتص 

الربـا ، وجهـنم،  واستخدم الفرزدق فى أشعاره ألفاظًا إسالمية ، فى ظل الفكر اإلسـالمي السـائد، مثـل : 
 : 4ويوم القيامة ، ويوم البعث .. قال فى الر ب ا

ياَط َلنا َنهارًا                َأَخذنا ب الر با َسَرَق الَحرير   **إ ذا َوَضَع الس 
رباء  م ن دون  الُظهور   **َفَأدَخَلنا َجَهنََّم ما َأَخذنا               َن اإل   م 

 ويذكر يوم القيامة حيث قال :
 َعنيٌف َوَسو اٌق َيسوُق الَفَرزَدقا **إ ذا جاَءني َيوَم الق ياَمة  قائ ٌد              

وقـــد ضـــمت أشـــعاره الكثيــــر مـــن المعـــاني اإلســـالمية ، والقصــــص ، مـــن منطلـــق أن الشـــعر تعبيــــر  
وتصــوير لواقــع مضــى ، أو كــائن ، ودعــوة وتمنيــات لمســتقبل قــادم ، وأداة نســيجية للَّفــظ المعبــر عــن 

 لمعنى المقصود ، فنجده إشارة إلى قصة داود ، وسليمان، الواردة فى سورة األنبياء ، يقول :ا
يُّ إ ذ َحَكما               َأوالَدها َوا جت زاَز الصوف  ب الَجَلم  ** داُوُد َوالَمل ُك الَمهد 
م               دي فيه  ُيتلى َطي  ُب الَكل م  **َفَهمََّك َللَاُ َتحوياًل ل َبيَعت ه   5َعن َمسج 

إن  تحويل الكنيسة إلى مسجد نزل عليه ، كأنه بالوحي الذي نزل على داود ، وابنه سـليمان، وإن هللا  
أشار إلى تحويل تلك البيعة إلى مسجد تتلى فيه اآليات الكريمة .. ثم يصـور يـوم الحشـر ، ومـا يلقـاه 

 الظالمون :
 َيذوبوَن م ن َحر   الَصديد  َتَمزُّقا ** ذا َشر بوا فيها الَصديَد َرَأيَتُهمإ                  

 عن حشر المجرمين ، فى جهنم ، مضمنًا لقوله تعالى : "طه  "قد أخذ المعنى الوارد فى سورة 

                                                                                                                                                       
 . 62ص   -المرجع السابق    - 1
 . 41اآلية  –سورة الشورى  - 2
  122ص  – 1بدون تاريخ ،  ج –لبنان  –بيروت  –الناشر دار الكتاب العربي  –مجيد طراد –ديوان الفرزدق   - 3
 .  316ديوان الفرزدق   ص  - 4

 األرباء : الربا . -السرق : الشقة من الحرير  -* الربا : الفائدة أو ما يأخذه المرابي من المدين 
 .  276ص  – 2ج –ديوان الفرزدق  - 5

 الجلم : مقص الصوف . –لتي تستنبت بالحراثة * الحرث : األرض ا 
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يَن َيْوَمئ ـذي ُزْرًقـا " ـور  َوَنْحُشـُر اْلُمْجـر م  ره اآليـة الكريمـة فـى قولـه .. وقـد ضـمن أشـعا1 " َيْوَم ُينَفُخ ف ـي الصُّ
ْكَركَ  "تعالى :   .. بقوله :2 " َوَرَفْعَنا َلَك ذ 

 3َلَرَميُت فاق َرًة َأبا َسي ار   **َلوال ل ساني َحيُث ُكنُت َرَفعُتُه                     
 وقال :

ُ َأدنى م ن َوري **َت الَّذي َسو ى الَسَموات  َأيُدُه َدَعوْ                  دي َوَألَطُف َوّلَلَّ
ْن َحْبل  اْلَور يد   " وهو يتضمن قوله تعالى : .. ومن المعاني التـي ضـمنها أشـعاره 4"  َوَنْحُن َأْقَرُب إ َلْيه  م 

 حديثه عن البعث والحساب ، في قوله :
َلةي َلها          د َفما َنفٌس ب عام   5إ ذا ما َأتاها ب الَمنايا َحديُدها **َتَزوَّ

َك َنفٌس َأن َتكوَن َحياُتها                ها َموٌت َطوياًل ُخلوُدها ** َفيوش   َوإ ن َمسَّ
ق َوماَت َوريُدها ** َوَسوَف َترى الَنفَس الَّتي ا كَتَدَحت َلها      إ ذا الَنفُس َلم َتنط 

الصــالحة  يقــول أعمــل آلخرتــك مــن قبــل أن يأتيــك المــوت ، حيــث ال تســتطيع العمــل ، وأن األعمــال 
تخلد اإلنسان فى الناس ، وإن كان قد مات ، ويوم تموت الـنفس ، تـرى آثـار عملهـا الـذي جمعتـه فـى 

 الدنيا . 
وكـذلك نجـده يشــير إلـى المعــاني اإلسـالمية ، التــي تؤكـد علــى أن النصـر مــن عنـد هللا ، وأن هللا هــو  

 الداعي إذا دعاه، حيث قال :الذي رفع السماء بغير عمد، وهو الواحد األحد، الذي يجيب دعوة 
نَد خال ق ها َثوابا **َتهوُن َعَليَك َنفُسَك َوهَو َأدنى                َك ع   ل َنفس 
ْب  َفَمن َيمُننْ                 وى َللَا  الَّذي َرَفَع الَسحابا ** َعَليَك الَنصَر َيكذ   س 
ٌع َأجاباإ ذا ناداُه ُمخْ ** َك َربٌّ ب الَبالء  َعَليْ  َتَفرَّدَ                  6َتش 

 وتتراءى المعاني اإلسالمية بشكل أوضح ، حين يشير على الصلوات الخمس بقوله :     
  7  يُرهاب ه  ال ُأض   َعاَزْت َفال َوالَّذي  **ب غال بي  َعاَزْت َعجوٌز ُتَصل ي الَخمَس        

 هللا عليه وسلم ، حيث قال :ونجده يشير إلى مسجد الكعبة ، ومسجد الرسول هللا صلَّى 
                                                   

 .  102اآلية  –سورة ط   - 1
 . 4اآلية  -سورة الشرح  - 2
 .  582ص  - 1ج -ديوان الفرزدق   - 3

 * الفاقرة : الضربة التي تحطم فقار الظهر . 
 . 16اآلية  -سورة ق  - 4
 . 177ص  – 1ج –شرح ديوان الفرزدق  - 5
 . 91ص  - 1ج -ديوان الفرزدق  - 6
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دا َللَا  الَحرامان  َوالُهدى َلنا َمسْ          ن ا َكبيُرها **ج   1َوَأصَبَحت  اأَلسماُء م 
ثَلُه          وى َللَا  إ نَّ َللَاَ ال َشيَء م   َلُه األَُمُم األولى َيقوُم ُنشوُرها **س 

 وعذابه ، بسبب عصيانهم ، يقول : ويذكر قوم عاد ، ولوط ، وما حل  بهم من غضب هللا ، 
ستانا **ال باَرَك َللَاُ في َقومي وال َشر بوا                  ج   إ ال  ُأجاجًا َأَتونا م ن س 
َشةي                   كانوا َعلى َغير  َتقوى َللَا  أَعوانا **ُمناف قيَن اسَتَحل وا ُكلَّ فاح 
نٌ  َأَلم َيُكنْ                  َرُهم  ُمؤم  م َفُينذ   َعذاَب َقومي َأَتوا ّلَل َّ  ع صيانا **فيه 
نْ                   2اناوفَ َغَرقًا ب الماء  طُ  ب الريح  َأوْ  **َقومي َفَأهَلَكُهم  َوَكم َعصا َللَاَ م 

ويتحدث عن قصة سيدنا يوسف ، وإخوته ، كما وردت فى القرآن ، كيف تمكن يوسف من استالل 
 عليه ، بإحسانه إليهم ، ونجده يقول :حقد إخوانه 

ثَل يوُسَف َلم ا كاَد إ خَوُتُه                  َقدُ  **ُكن م   3َسلَّ الَضغائ َن َحت ى ماَتت  الح 
كذلك تحدث عن قدرة هللا الشاملة وعن عجز اإلنسـان حيالهـا ، وعـن حيرتـه أمـام الغيـب وعمـا ينتظـره 

 يوم البعث والحساب .
ه  ال ُيَحوَّلُ  **َأال ُكلُّ َشيءي في َيد  َللَا  بال ٌغ                  َلُه َأَجٌل َعن َيوم 

 4َوَلك ن َسُينجي َللَاُ َمن َيَتَوكَّلُ  **َوإ نَّ الَّذي َيغَترَّ ب اّلََل  ضائ ٌع                
افرين وينجــــى إنَّ األقــــدار بيــــد هللا ، وال يســــتطيع المــــرء أن ينجــــو مــــن مصــــيره ، وأنَّ هللا يضــــل الكــــ

 المتوكلين .
تلــك كانــت وقفــات مــع أثــر القــرآن الكــريم فــي شــعر الفــرزدق لعلهــا تكــون قــد أوفــت الفــرزدق حقــه تجــاه 

 اإلسالم .
 
 
 
 
 

                                                   
 . 403ص  - 1ج -المرجع السابق   - 1
 . 398ص  - 1ج-المرجع السابق  - 2
 . 156ص  - 1ج -المرجع السابق   - 3
 . 13ص  - 1ج -المرجع السابق   - 4
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 الخالصة
 

ركة الدينية التي في تلك البيئة عاش الفرزدق متأثرًا باألجواء التي سيطرت عليها ، منها تلك الح  
إلسالم ،كالثقافة اتسمت بالحيوية والنشاط وأثر ذلك على غير العرب، وأنَّ هناك ثقافات متعددة قبل ا

فة ، والعقيدة والفقه كالخال الهندية والفارسية واليونانية ، ترك تالقيها خالفات حول القضايا المصيرية
 والتشريع، وغدت البصرة بسبب ذلك مسرحًا لالحتجاج  .

ة حضور ومن الطبيعي أن يتأثر الفرزدق بما يدور حوله من جدل ومناقشات ، مما أتاح له فرص 
ر وهذا ما جعله حلقات العلماء، كما أنَّ نفس الفرزدق الكبيرة  نمت فيه شعورًا بأنه وارث لواء الشع

الفتها للقياس أحيانا يزعم تفوقه على من سبقه، ونرى فى شعره ألفاظًا غريبة حار اللغويون فيها؛ لمخ
تجاب .. إذ إنَّ الحياة الدينية طورت الشعر األموي، وقد اسة،وأنَّ هناك تطورًا في صور مختلف

ل الفكر ية فى ظالشعراء لما شاع من وعظ وأقوال نساك .. ونجد استخدام الفرزدق لأللفاظ اإلسالم
التي تؤكد  السائد مثل : الربا ، وجهنم ، ويوم القيامة ، ويوم البعث.. أشار إلى المعاني اإلسالمية ،

، الذي  على أن النصر من عند هللا ، وأن هللا هو الذي رفع السماء بغير عمد ، وهو الواحد األحد
 يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.

وتطور العصر، : فيجب إعادة دراسة األدب العربي بصورة تتماشى مع الحداثة  تأما أهم التوصيا
 والتأصيل لألدب اإلسالمي  ؛ بما يحقق ريادة القرآن الكريم وتأثيره على الشعر والشعراء.
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