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 ديوان الخنساء

 شرح أبي العباس ثعلبب

 ليس له
 الدكتور    

 محمد جبار المعيبد 

 كلية التربية/ جامعة البصرة   

على هذا الديوان المطبوع بعّمانن نا ث امانن اامانوتس اائاعمن ث  ةاطلعت بأََخرَ 

( للماات، ب بقيقتااد الاادنقو  أوااو  أبااو نااويلؤ ةااس انةعااث ة اااثب اةاان 8811األاا)  

يب لاذل  أعرفه عس  ي ي ةواقان ي علمتان وان الخ ئنء أوه لؤ يطبا،ب بباه هاذل الطبعاثب طبعان

فاا ن المع تااتس بأ ب اان العرباا  القااديؤ يماادان هاانلقعؤ فاا  هااذل الطبعااث القاا  اائاامت 

باانرخراا الممتااه اهاابر أ ااعن هن فهاا،ي عااس فعن نااعن العنةااث الع اارة المليقااث 

 بنلديوان.

هاا ب ةااس علماانء الل ااث 188ناا ث اأبااو العباانل اعلاادب أ مااد بااس ييتااى المقااوفى 

اال يو الكبن ب وئبت إلته  راح على  ااايس ل عراء انهلتتس اإن،ةتتس طبعاتب 

ة عؤ: األع ى الكبتر ازهتار باس أبا  نالمى ااباس الدةت اث اةاض   باس هارا  ا ا 

 الرةثب ا يوان الخ ئنء الذي بتس أيدي ن.

ل انعر   ا ةان طبا،  ياوانأبول: المع تون بأ ب ان العربا  القاديؤ يئاران نًتاراي إ

ون نقاد القارا ب بعاد أن طنلقاه ياد الضةانن اةيات طعرب  بد امعت أ عن ل ةس ب

 أارلب فكت) إ ا طب،  يوان عس ةخطوطث براايث اعلد ا ر ه؟

 بدأت أبرأ هذا الديوان أال األةر براءة ةئاقيتدب لعلا  أااد فتاه ةان أزياد علما 

ي  ةااس هااذا الااذي ب اادت.  نًتااراي  اةعرفقاا  بنلخ ئاانء ا اان ح  ااعرهنب فوااادت  اات ن

ي ا يبثب األليث ة،  اعر الخ ئانءب االريباث  انلمن از  ت أليث ة، الديوان از  ت  ّكن

 اال   ب ن ح  عرهن.

اأعدت براءة الديوان ةارة انوتاث باراءة ونبادا أ انط ويئاه بمرااعاه اة ان  ل. 

ي االريبااث يماادان لعماان فاا  ويئاا  أننناااإ ا بنل اا   ي رااارت أ  أو ن ياار  بعماان بااه ةكت اان

 أ ن ك اآلخريسب اة عؤ ةيقد الديوان الينهه.
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 نالتب أا يب أن أعًر على  نر ألب  العبنل اعلد ف  هذا الديوان فلاؤ أاادل. 

بااهب ا  نااتمن جالمماانلكجب يقكاار  اناامه ان تقااه فتعاان علااى عاان ة قااعلااد فاا  ن

 نر.األبدةتس. أةن ف  هذا الكقنب فلؤ أعًر له على أي ومر ةس أومنط الذ

يب إلااى ةعرفااث  ااتوه اعلااد اةاان وقلااه عاا عؤ فاا  هااذا  الخطااوة هااذل باان ا  ب انوتاان

الديوان ةس  راح ا ااينت. ا توه اعلدب نمن يعرف الدا نونب نًار وعارفعؤ   

ةاس نقباه فقار اإومان ةاس نقاد الل اث االمعممانت انقاد القارااؤ. اةاس ها  ء: أباو 

اأبو اليئس األارم اعمر بس  بث و ر أ مد بس  ناؤ البنهل  اأبو اليهه الرين   

 بتد. اأبرز  توخه اأبعادهؤ  الب ري اعمرا بس أب  عمرا ال تبنو  اةيمد بس

 .(8 ه 138فته: أبو عبدالله ةيمد بس زين  األعراب  المقوفى ن ث  أاراي 

ه  ء ال توه لؤ ير  لعاؤ  نار فا  هاذا الاديوانب بنناقً نء اباس األعرابا . فا ن 

بانل أباو العبانل اعلاد:  :الذي ومدل ف  نقبه انقاد ا،ةتاذل مر نرل لؤ ير  على ال 

( اباانل ابااس 06 اادا ن ابااس األعراباا ب اإوماان علااى وماار: ا اي ابااس األعراباا    

( بنل فته:  نمعت ابس األعراب  811( إ  ف  ةوه، اا د   06األعراب    

 ......(. اأبن عمرا يقو ن

األعراب ب الكس ةاس هاو  اتخه  وعؤب الم ل) يراي ه ن ةبن رة عس  تخه ابس

اآلخاارب أبااو عماارا؟. ةاان أعرفااه ايعرفااه الدا نااون أن هااذل ن تااث لعاانلمتس ل ااويتس 

ها ( اأباو عمارا ال اتبنو  864ةعرافتسب همن: أبو عمرا بس الع،ء  المقوفى نا ث 

ي الكس الراايث 160ويو    المقوف ه (. هنانن الك تقنن بد ا قبعنن على القن ئ أ تنون

قنبعث ال  و  بد اوصل ن إلى ايديد صن بعن. اأبو عمرا بس الع،ءب ب، ع عمن اة

ي ةاس علمانء العربتاث أخاذ    ب لتك هو المق و  بعذل الك تثب ألو ن   وكن  ومد عنلمن

ي  باس  يب باه   ي الن اباس العا،ء أن يكاون  اتخن عس ابس الع،ء اابس األعرابا  ةعان

. ةاس ه ان وقاول: (1 رل ع د افنة ابس الع،ءاألعراب  ألن هذا ننن ف  الرابعث ةس عم

 إن هذل الك تث ألب  عمرا ال تبنو .

ي ةاس  اتوه اعلاد؟ وقاول:  اه ن وقئنءل: اهه عدّ أ د أبن عمرا ال تبنو   اتخن

(  ت ماان ايااد  عااس  ااة 88وعااؤب بنلعاان    : ب ايقااول ةيقااد الااديوان الينهااه

ا اي ع اه األصامع  ااعلاد(.   : يوان الخ ئنءب اة عؤ أبو عمرا ال اتبنو ب بانل

ي أّ ه لو  اه بدبث ةق نهتثب بنل:   أيت المأةون لمن بادم ةاس أل اهذا   ي ن ن اعلبن
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ابنل ل : هاذا  ..... ... بنل: فيمل   أب  على يدل خرانننب ا ل  ن ث أ ب، اةن قتس

المأةونب اهذل ن ث أ ب،ب فييظت  ل  ع ه إلاى الئانعث. اننوات نا ّ  يوة اذ أ با، 

:  طلبات العربتاث االل اث فا  نا ث نات ع ارة (4 . اوقه الخطتاد الب ادا ي(3 تس(ن 

ي لاؤ يارا عاس أبا  عمارا  اةن قتس(. هذا الذي وقل انل ي ياد ةان  هب ان إلتاه ةاس أن اعلبان

 ال تبنو .

يب اإومان هاو  ي أن  ان ح الاديوان لاتك اعلبان ع د هذا اليد صن  ال   ع دي يقت ان

ي أبقتات ال ا  فا   اخلا  رخر نم، أبن عمرا ال تبنو . ال ك  أخلاد إلاى التقاتس امنةان

 ا  ت أبيث عس أ لث أخري اقّوي يقت  . فكنن ةس هذل األ لث:

ي  ااة عنصارال  -أ ي يذنر ف  نقبهب ا  ناتمن الممانلكب أعرابان أن أبن العبنل اعلبن

أا عنصااراا  ااتوخه. اةااس هاا  ء األعااراب المااذنو يس فاا  المماانلك:  أبااو 

لربعا  اأباو الخطانب البعادل  اأباو  اا  األعرابا  اأباو العمتًه اأبو ةمتد ا

نلتمنن األعراب  اأبو المراح اغترهؤ(. ه  ء األعراب   وماد اا اداي ةا عؤ 

ي رخاريس غتارهؤ اقكار   يُذنر انمه ف   رح  يوان الخ ئنءب اإومن وماد أعرابان

 غ ادة ا امنع الئالم  اعارام باس ارصابأنمنؤهؤ ف  هذا الكقانبب اةا عؤ:  زا

ب غألعاارابب بننااقً نء عااّرام بااس ارصاابةبقكاار الًعلباا  اغتاارهؤ(. اهاا  ء اا

 ةمعولون للميقد الينههب نمن ا تر هواة ه الق  اهععن للقعري) بعؤ.

انبعاات نقااد اعلااد فاا  ةاان يقعلااد ب ااعر الخ ئاانءب فواداااه يااذنرهن فاا  نقنبااه  -ب

ألال  بواعد ال عر( فقرب ا  يذنرهن ف   الممنلك( ا الي تن(.  نرهن فا  ا

 ف  ا،اث ةواه،  نراي يخنل) ةن وئد إلته ف   رح هذا الديوانب اه :

ب صااادّ هن  ااان ح 81(  4أن ب اااتدة الخ ئااانء ال،ةتاااث القااا  ايماااه الاااربؤ   -8

..(ب  الديوان بقوله:  ابنلات لمعناياث أختعانب ابقلقاه ب او ةارة علاى غادير بلعا 

ي ف  نقنبه  بواعاد ال اعر  ي ةاس أبتانت هاذل  ( يقاول ع اد  نارل88الكس اعلبن بتقان

 الق تدة:  ابنلت الخ ئنء ارا  صخراي(ب التك ةعنايث.

ي  عتراي للخ ئنء بعذل الراايث:310يذنر  ن ح الديوان   -1  ( بتقن

 اأاَ ّؤ الُع  دَاةُ ب ه   جُ أَغ ُر أْبلَ      

 وَ ن ُ  هنأوَّ هُ َعلَ ٌؤ ف   أن            

علتعاان طبعاانت الااديوان انقااد الل ااث ةااس غتاار أن يااذنر الراايااث األخااري القاا  

 ( هذل الراايثب اه :88ااأل بب بت من يذنر اعلد ف  نقنبه المذنو    
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 الُع دَاةُ ب ه    ؤّ اإن صخراي لَقَأا

 وَ ن ُ  هنأوّ هُ علَ ٌؤ ف    أن    

 . نرل ع د  ديًه عس  األبتنت ال ّر(

 ايثب اه :( بتَت الخ ئنء القنل  بعذل الرا864 نر  ن ح الديوان   -3

ُ مفنلي ُ ع   ه االم و ُ  دُ خلّق   هلّق

 اال  دُق َ وزاُ ه إن ب روُهُ هنبن

..  بنلينء المعملث(ب  (: الممد  لّقه18بت من  اال اعلد ف  بواعد ال عر  وص 

 اه   اايث  نرهن الميقد ف  هنة ه اوئبعن إلى البيقري ف   مننقه.

ي.  أبول: هذل األةاو  القا   نراعان اعلق ا  أبق ا، باأن  ان ح الاديوان لاتك اعلبان

ا نالت أن أاد ف  هذا الاديوان أ لّاث اضياه هاذل ال ابعث أا ال ابعنت اامتاه ب ئابقه 

 إلى اعلدب الو على هع)ب فلؤ أاد.

بق  أن وئأل: لمس هذا ال رح؟ ...... ن ال أ  ت باه أن أاماؤ ةان بادأت باه ةاس 

بقه إلى اعلد. صن د هذا ال رح   بد أن يكون بد عنش ف  زةاس أبكار    ف  وئ

نو  اأخاذ ع عمانب تبن عمارا ال ابان يكون بد عنصار اباس األعراباّ  اأةس اعلدب اأ

... ااانء الماواب ةاس  اأن اكون له ةعرفث بع  ء األعراب المذنو يس ف  ال ارح

عتد الهرير أ مد بس ن ن رح الديوان ويئهب بلت ل يئ : أيمكس أن يكون ال ن ح أب

  أب ( خنلد؟.

اأبو نعتد هذا ل وّي ب دا ّيب لؤ ااذنر لاه الم ان   نا ث ا  ة ا  نا ث افانة. 

ب نمان ااراؤ لاه يانبوت (6 اراؤ له األزهرّي ب يمنز ف  ةقدةث نقنباه  اعاذيد الل اث(

 (8 ث. أّةان غترهمان ةاس أصاينب القارااؤ نانلقيط ّ لااراماث ةطوّ  (0 ف  ةعمؤ األ بنء
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س باا ب فكانووا عتاان ي علتعمان. بانل األزهااري:  نانن طانهر(8 االئاتوط ّ  (1 يّ اال ايد

ي فاا  ةعاانو   ىه ةااس ب اادا ب فأباانم ب تئاانبو  اأةلااعبداللااه بااس طاانهر انااققدة بعاان نقباان

... اناانن لقاا  ابااس األعراباا  اأباان عماارا ال ااتبنو ب ا ياا  عااس  ال ااعر اال ااوا  

ي نًترةب ابدم علتاه الققتبا   ...(. ييتادون واص   = اباس بقتباث( فأخاذ ع اهاألعراب وكقن

 األزهري عس أب  نعتد الهرير ف  نووه:

  ةس ب دا (. -8

 انققدةه طنهر بس عبدالله إلى وتئنبو (ب ايبدا أن صواب ا نؤ: عبدالله باس  -1

طنهرب   اب ه: طنهر بس عبداللاه.  لا  أن الين ااث القا   ادات ألبا  امانم ةا، 

 .(86 ععد عبدالله بس طنهر أب  نعتد الهرير إومن ننوت ف 

   لق  ابس األعراب  اأبن عمرا ال تبنو (. -3

ي نًترة(. -4    ي  عس األعراب وكقن

اهاو أن أبان ناعتد لقا  اباس األعرابا  اأبان  - ااألةر الًنلث ف  وّص األزهاري

 هو أال ختر يربطه ب ن ح  يوان الخ ئنء. - عمرا ال تبنو 

ي نًتارة(ب فعاو أن عبداللاه باس طانهر اناققدم ةعاه  أةن   يظه عس األعراب وكقان

يب أفاان  ةاا عؤ فاا  ةمنلئااإلااى خراناانن بعاام العلماا اخضاوااث نقبااه. يقااول  هنء اأعراباان

:  اننن أبو نعتد الهرير يلقى األعراب الي ينء الاذيس اناقو  هؤ اباس (88 ينبوت

يب أ اد األعاراب (81 طنهر إلاى وتئانبو  فتأخاذ عا عؤ(. اناّمى ةا عؤ يانبوت : َعّراةان

  ةاا عؤ  اان ح  يااوان الخ ئاانء. أةاان األعااراب اآلخااران المااذنو ان فاا  الااذيس أفاان

ال اارحب اناانووا ةمعااولتس لميقااد الااديوان الينهااهب اهااؤ: زا اادة ا اامنع الئاالم  

اأب  ناعتد الهاريرب أي أوعاؤ  غفكنووا ةعنصريس لعَّرام بس ارصباةبقكر الًعلب ب 

 ةس أعراب ة ق ) القرن الًنلث العمري. اهذا بتنن بأةرهؤ:

زا دة البكريب اوقه ةس نقنب  ا عققنب( ألبا  ااراب  :زا دةب نّمنل األزهري -8

:  بانل أباو (83 إنينق بس اليرا ةن ي اتر إلاى ةعنصاراه زا ادة. بانل األزهاري

....(. اأباو ااراب هاذا لاه  اايقاه عاس أبا   اراب: نمعت زا ادة البكاري يقاول

ناعتد الهارير نا تس  ب  فأةن أبو اراب ف وه  انهد أبان(84 نعتد. يقول األزهري

ي َاّمث(. اعّرف القيط   باأب  ااراب فقانل:  خرنانو ّ  (86 نًترةب انم، ة ه نقبن
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بعراة ةس نقنب ا عققنب أاضاءب اؤ عن  إلى وتئنبو  اأةلاى بعان بانب   ى.. أةل

الكقنب(. ويعؤ ةمن اقدم أن زا دة األعرابا  نانن ةعنصاراي ألبا  ناعتد الهارير 

 اةس أعراب وتئنبو .

ي أبااو اااراب. باانل األزهااريأةاان  اام -1  باانل أبااو  :(80 نع الئاالم  ف قااه ع ااه ناامنعن

ي الئاالم  يقااول ...(. اهااو بعااذا يكااون ةعنصااراي لضا اادة  اااراب: ناامعت  اامنعن

 البكري.

ةبقكااار الًعلبااا ب اهاااذا األعرابااا  ةماااس  اي ع اااه أباااو ناااعتد الهااارير بااانل  -3

َهاد: الضنانةب بياقن العانءب  كان :(88 األزهري ل عاس ةبقكار  ابنل أباو ناعتد: الضَّ

 .(81 البداي(ب نمن وقه ع ه أبو اراب

أخلص ةس هذا نله إلى أن أبن نعتد الهرير أفان  ةاس األعاراب الاوابيتس ببانب 

عبداللااه بااس طاانهر. اهاا  ء األعااراب لااؤ ي قااه عاا عؤ علماانء الل ااث فاا  العااراقب 

فااوا ا ااعراا فاا  وتئاانبو  بخراناانن. ابااد  الب ااريون ةاا عؤ االكوفتااونب ااوماان ُعر 

لع  ء األعراب  عّرام ازا ادة ا امنع اةبقكار اغتارهؤ( وقاو ي ااعلتقانت  اادت

علااى نقاانب العااتس المطبااوعب اهااذل الضياان ات االقعلتقاانت  خلاات الكقاانب اصاان ت 

اضءاي ةس و هب على الرغؤ ةس أن ه  ء األعراب لاؤ يعنصاراا اللتاث أا الخلتاه. 

لخلتااه بااس أ مااد اصاان  بعاام الدا نااتس يظ ااون أن هاا  ء األعااراب ةمااس  اي ا

 ع عؤب اأوعؤ ةس أعراب القرن الًنو  العمري اهو ظس   صيث له نمن  أي ن.

اإ ا عدون إلى  رح  ياوان الخ ئانءب ف و ان وماد  ناراي ألبا  ناعتد الهارير فا  

(ب يُذنر بك تقاه القباه. ااؤ  نار بعاد  لا  68ال ييث الًنلًث ةس وص الديوان  =  

( الكس الميقد ننن ي تر إلتعن ف  هواة ه علاى ةرات نًترة بك تقه فقر  أب  نعتد

أوه األصمع ب ةا، أن األصامع  ياذنر فا  الكقانب بلقباه فقار  األصامع (ب اياذنر 

ر األصمع  ةراتس ف  صييث الهرير بك تقه: أب  نعتد. اإ  نت) يمكس ايئتر  ن

 (ب ةرة بلقبه اأخري بك تقه.830 اا دة  

ْنااُر أباا  نااعتد الهاارير ةاارات عدياادة فاا    اارح الااديوانب اوَْقلُااه عااس ابااس   

األعراب  اأب  عمرا ال اتبنو ب اةعرفقاه ألعاراب وتئانبو ب امعاه الادا ل يقا) 

... بد   يكون  رح الاديوان ألبا  ناعتدب الك ا  ةطما س إلاى أواه  ابيث اأةه اايكر

لم ل) عنش ف  ال  ) األال ةس القرن الًنلاث العماري فا  با،  فان ل أا ةماس 

 ار   علتعن.
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ئت هذل الكلمث األخترة ف  هذا الاديوان ا ان  هب فللدا ناتس االبان ًتس فا  لت

 أ ب ن العرب  نلمقعؤ ا أيعؤ ف  ةن طرحب االله ةس ا اء الق د.
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