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 امرؤ القيس بن ُحْجر:
 رحلته إلى الشرق أو إلى الغرب؟

 "القسم  الثاني"
 ليلى توفيق العمري د.

 األستاذ المساعد في قسم اللغة العربية
 الجامعة الهاشمية

 

، وعدد أبياتها (7)وأما المقطوعة األولى فهي السادسة واألربعون في الديوان
ّبي ف ، "ويغلب (2)لم يشاركه األصمعي في روايتهاثمانية، وقد تفرَّد بها المفضَّل الضَّ

، ويبدو أنه (3)على الظن أنها بقايا قصيدة، ألنها بال مقدمة طللية، وغير مصرعة"
، ألنها تعكس نفس امرىء (4)نظمها بعد القصائد الثالث السابقة، عند وفاته بأنقرة

له رّدًا،  القيس وتصّور حاله وهو يصارع الموت، فال يملك له دفعًا، وال يستطيع
فهو يتمنى أن يعلم قومه بحاله ومرضه، فقد ذوى جسده، وأنهكت روحه، وتالشت 
آماله، وذهبت أمانيه، وتلك حال البشر، فما زعم لنفسه يومًا أنه خلق من حجر أو 
حديد. هلك بأرض الروم بعيدًا عن أرضه وقومه، ولو أنه مات في أهله وعلى 

                                                 

، وهي الحادية واألربعون في مخطوطة الطوسي )فيماا قارأه الطوساي علاى 274-273ص:  (7)
اباان األعرابااي مااان روايااة المفّضاال(، والسادساااة والخمسااون فااي مخطوطاااة السااكري، والرابعاااة 
والثالثون في مخطوطة ابن النحاس، والساابعة فاي مخطوطاة أباي ساهل. وانظار شار  دياوان 

، 722-727، امار  القايس حياتاه    وشاعره: 222: 7، تاريخ اليعقاوبي 17س: امرىء القي
، شعراء 734-733، امر  القيس الملك الضليل: 223امر  القيس شاعر المرأة والطبيعة: 

 .35-34: 7النصرانية 
 رواية المفّضل من نسخة الطوسي مما لم يروه األصمعي. (2)
 .727امر  القيس حياته وشعره:  (3)
 .34: 7، شعراء النصرانية 273نظر ديوان امرىء القيس: ا (4)
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ّق ولسُت بمخّلد، ولكن أصابه هذا في بالد فراشه لتعزَّى بذلك وقال: الموت ح
الغربة، فكأنه في نفسه مات قبل ميتته. ولو جاد بنفسه بينهم للقي المنية مطمئنًا 

 م منًا بأن الموت حق. (2)أو "زرود" (7)في "ُأَسْيس"

لقد شقي بآماله الِعظام يطلب كل يوم ملكًا كملك قيصر، وَمْن كانت له مثل 
له من المرض فحريٌّ بالموت أن يتعقبه في كل خطوة هذه اآلمال، وعلى حا

يخطوها في تلك الديار، حيث ال يوجد فيها قريب يواسيه، وال َمْن يداويه، أو يعوده 
 في مرضه.

و  أال َأْبِلااااااااْ  َبنِااااااااي ُحْجااااااااِر باااااااان عماااااااار 
 باااااااااااااأنتي قَاااااااااااااْد َبِقياااااااااااااُت بقااااااااااااااَء َنْفاااااااااااااس  
 َفلَاااااااااااْو أّناااااااااااي َهَلْكاااااااااااُت باااااااااااداِر قَاااااااااااْومي

 باااااااااااااااأْرِض قَاااااااااااااااْوم  َوَلِكنتاااااااااااااااي َهَلْكاااااااااااااااُت 
َُ ُمْلاااااااااااَك َقْيَصاااااااااااَر ُكااااااااااالَّ َياااااااااااْوم    ُأَعااااااااااااِل

ومِ   ال َنَساااااااااب  قِرياااااااااب   (3)بِاااااااااَأْرِض الااااااااار 
 َولَاااااااااااااااْو َواَفْقاااااااااااااااُتهنَّ َعلَاااااااااااااااى ُأَساااااااااااااااْيس  
 َعلَاااااااااااااااى ُقلُاااااااااااااااص  َتَظااااااااااااااال  ُمَقلَّاااااااااااااااَدات  

 

 وأْبِلاااااااااااااااْ  ذلاااااااااااااااك الحااااااااااااااايَّ اْلَحِرياااااااااااااااَدا
 ولااااااااااااام ُأْخلَاااااااااااااْق ِساااااااااااااالمًا أو َحِدياااااااااااااَدا
 وَداَلُقْلااااااااااااُت المااااااااااااوُت َحااااااااااااقٌّ ال ُخلُاااااااااااا

 َبِعيااااااااااااااااااد  ِمااااااااااااااااااْن ِدَياااااااااااااااااااِركُم َبِعياااااااااااااااااادا
 وأجااااااااااااااااااااِدْر بالمنّيااااااااااااااااااااِة أن َتُعااااااااااااااااااااودا
َ  َفُيْساااااااااااااااااااِنَد أْو َيُعاااااااااااااااااااودا  َوال شاااااااااااااااااااا
 ُضاااااااااااااااااااااااااَحّيًا أو َوَرْدَن بناااااااااااااااااااااااااا َزُرودا
ااااااااااااااااُتهنَّ مااااااااااااااااا َيْعااااااااااااااااِدْفَن عااااااااااااااااودا  أِزمَّ

 

والمقطوعة الثانية بأربعة أبيات، انفرد السّكري بروايتها، وترتيبها الثمانون في 
الها الشاعر بأْنِقرة يذكر ِعّلته، وهي صريحة الداللة على موت امرىء ، ق(4)الديوان

                                                 

 .752أسيس: موضع بالشام. معجم ما استعجم:  (7)
 .696زرود: جبل رمل، وهو بين ديار بني َعْبس وديار بني َيْرُبوع. المصدر السابق:  (2)
 الشَّْأِم". في: تاريخ اليعقوبي وامر  القيس شاعر المرأة والطبيعة وشعراء النصرانية: "بأرض (3)
، 722، وهي العشرون في مخطوطة السّكري. وانظر امر  القيس حياته وشعره: 339ص:  (4)

 .52: 7شعراء النصرانية 
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القيس بالداء الذي أصابه من جهة، وتنقض جميع األقوال التي نسجت عن موته 
بالحّلة المسمومة من جهة أخرى؛ فهو يشير في بيت واحد فيها إلى الطلل ينتقل 

ت جسده، كما لو كان منه مباشرة إلى الحديث عن القرو  التي أصابته وأنهك
مصابًا في مفاصله، وتكاثرت حتى أوهنت قواه، وشّلت حركته، وأعجزته عن 
متابعة المسير عائدًا إلى دياره، فصار والحالة هذه يرى كل ثوب يلبسه، ولو كان 
جديدًا يرتديه للمرة األولى، قديمًا خلقًا قد ُلبس دهرًا، وانتشرت القرو  على جلده، 

 ام نقشت متراصة على صحيفة.ومألت جسده كأخت

ويبدو الشاعر في المقطوعة أنه وصل إلى درجة كبيرة من الوهن والعجز، 
 –لم يستطع معهما أن يصَ داءه بأكثر مما وصَ، وتظل هذه المقطوعة 

خير شاهد على اللحظات األخيرة في حياة شاعرنا، وعلى  -والقصيدة الثانية
ما هو الداء الذي أصابه، وظهرت  معاناته من المرض. ولكن يبقى الس ال:

أعراضه عليه على النحو الذي ذكره، هل هو داء جديد أصابه في تلك الديار، أو 
أنه عدوى انتقلت إليه من الطّما  األسدي، أو أن الداء القديم عاوده، أو أن السم 

 تفّشى في جسده، وتخلل مسامات جلده فأحدث تلك القرو ؟

 ِلَمااااااااااااااااااااااْن طلَاااااااااااااااااااااال  َداثِاااااااااااااااااااااار  آُيااااااااااااااااااااااهُ 
 فإّماااااااااااااااااااااا َتَرْينِاااااااااااااااااااااَي بِاااااااااااااااااااااي ُعااااااااااااااااااااارَّة  
 َوَصاااااااااااااااايََّرني اْلقُااااااااااااااااْرُ  فااااااااااااااااي ُجبَّااااااااااااااااة  
 تَاااااااااااااَرى َأثَاااااااااااااَر القُاااااااااااااْرِ  فاااااااااااااي ِجْلاااااااااااااِدهِ 

 

َِ اأَلْحااااااااااااااُرسِ   َتقَاااااااااااااااَدَم فااااااااااااااي َساااااااااااااااِل
 كاااااااااااااااَأنتي َنكياااااااااااااااب  مااااااااااااااان النتْقاااااااااااااااِرسِ 
 ُتَخاااااااااااااااااااُل َلبيسااااااااااااااااااًا َولَااااااااااااااااااْم ُتْلااااااااااااااااااَبسِ 
 َكاااااااااااَنْقِم الَخاااااااااااواِتِم فاااااااااااي الِجاااااااااااْرِجسِ 
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، (7)ات التالية، وهي الرابعة والتسعون في الديوانوانفرد السّكري برواية األبي
 قالها وهو يحتضر حين حضرته الوفاة بأنقرة.

 

 ُرْب َطْعَنة  ُمْثَعْنِجَرهْ 
 وَجْفَنة  ُمَتَحيتَرهْ 
 وَقِصيدة  ُمَحبََّرهْ 
 َتبَقى َغدًا بَأْنِقرهْ 

 

 : "هذا آخر شيء تكّلم به، ثم مات". (2)وقال ابن الكلبي

في مخطوطته البيتين التاليين، وترتيبهما السابع والتسعون في  وزاد أبو سهل
 ؛ قالهما عند موته:(3)الديوان

 َأجارَتنااااااااااااااااااااااا إنَّ الَماااااااااااااااااااااازاَر قرياااااااااااااااااااااابُ 
 َأجارَتناااااااااااااااا إنَّاااااااااااااااا َغِريبااااااااااااااااِن َهاُهناااااااااااااااا

نتاااااااااااي ُمِقااااااااااايم  ماااااااااااا َأقااااااااااااَم َعِسااااااااااايبُ   واِ 
 َوُكاااااااااااال  َغِريااااااااااااب  للَغِريااااااااااااِب َنِساااااااااااايبُ 

                                                 

نما قال األصامعي فاي نسابتها: "وفياه يقاول القائال"،  1، وانظر ص: 349ص:  (7) ليست له، وا 
معجااام البلااادان  ، 224، معجااام ماااا اساااتعجم: 722: 9، األغااااني 63، 53الشاااعر والشاااعراء: 

، امااار  القااايس 25، امااار  القااايس لساااليم الجنااادي: 579: 7، الكامااال فاااي التااااريخ 322: 7
بااختالَ فاي رواياة األلفااظ فيهاا، وفاي عادد  34: 7، شاعراء النصارانية 723حياته وشاعره: 

 األبيات.
 .53الشعر والشعراء:  (2)
، األغااني 63والشاعراء:  ، وهما الثالثون في مخطوطاة أباي ساهل. وانظار الشاعر351ص:  (3)

)البيت األول(،  15: 7، المختصر في أخبار البشر 579: 7، الكامل في التاريخ 727: 9
، اماار  القاايس الملااك الّضااّليل: 723، اماار  القاايس حياتااه وشااعره: 224: 7البدايااة والنهايااة 

 .34: 7، شعراء النصرانية 735-736
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هلكت  (7)قبرًا المرأة من بنات ملوك الروم ويذكر الرواة في مناسبتهما أنه رأى

بأنقرة، فدفنت في سفح جبل يقال له َعسيب، فسأل عنها، فخبتر بخبرها؛ فقال البيتين 
. وهو احتمال قائم إالَّ أن مضمونهما ال يدل على ذلك، "ويمكن ألي غريب (2)ثم مات

 رفي أية رحلة أن يستشعر الغربة فياجري على لسانه مثل هاذا الشع

 .(4)، وربما كانا من قصيدة وليسا بمنفردين(3)إبداعًا وتمثاًل" 

ويروي له أبو سهل عند موته أيضًا بيتين ترتيبهما الثامن والتسعون في 
، يذكر فيهما أن الداء تمّكن منه وليس يبرحه حتى دعا على نفسه (5)الديوان
 بالموت.

 َلقَااااْد َدَمَعااااْت َعْيناااااَي فااااي القَاااارت والقَااااْيظِ 
 ا رأْيااااااااااُت الشَّاااااااااارَّ لَااااااااااْيَس بباااااااااااِر   فلّماااااااااا
 

 وَهااااْل تَااااْدَمُع الَعْيناااااِن إالَّ ِمااااَن الَغااااْيِظ 
 َدَعااااااْوُت لَنْفِسااااااي ِعْنااااااَد ذلااااااك بااااااالَفْيظِ 

 
                                                 

 ، وشعراء النصرانية: "امرأة من أبناء الملوك".722:9انظر الحاشية السابقة، وفي األغاني  (7)
 انظر ما ذكرناه سابقًا في القسم األول من البحث. (2)
 
 لمَّا أدركه الموت: -أخو الخنساء –قال صخر بن عمرو بن الشريد  (3)

 َأجاَرَتَنااااااااااااااااااااااااااا إنَّ الُخطُااااااااااااااااااااااااااوَب َتُنااااااااااااااااااااااااااوبُ      
 َأجاَرَتَناااااااااااااااااااااااااااا إْن َتْساااااااااااااااااااااااااااأليِني فاااااااااااااااااااااااااااإنِني

 

 الُمْخِطئااااايَن ُمِصااااايبُ  علاااااى النااااااِس، ُكااااال      
 ُمِقااااااااااايم  َلَعْماااااااااااِري ماااااااااااا أقااااااااااااَم َعِسااااااااااايبُ 

 
،     امار  943(، معجم ما اساتعجم: 5، والحاشية رقم )364-363انظر ديوان الخنساء: 
 (.6، الحاشية رقم )736-735القيس الملك الضليل: 

الملاااك  ، امااار  القاايس723، اماار  القااايس حياتااه وشااعره: 454انظاار ديااوان امااارىء القاايس:  (4)
 .736-735الضليل: 

 ، وهما الحادي والثالثون في مخطوطة أبي سهل.351ص:  (5)
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تلاااااااك هاااااااي رحلاااااااة امااااااارىء القااااااايس التاااااااي ظفرناااااااا بهاااااااا مااااااان شاااااااعره، والتاااااااي 
صااااااااّورتها القصااااااااائد والمقطوعااااااااات السااااااااابقة تصااااااااويرًا أدّق ماااااااان تصااااااااوير الروايااااااااة 

فقااااد عرفنااااا منهااااا نفسااااية صاااااحبها المتأرجحااااة بااااين اليااااأس واألماااال، واألخبااااار لهااااا، 
والااااّديار التااااي ماااارَّ بهااااا فااااي الجزياااارة العربيااااة والشااااام، والطاااارق التااااي ساااالكها فيهمااااا، 
والمتاعاااب التااااي واجهتااااه، وحفاااااوة الملااااك الرومااااي باااه، ثاااام مرضااااه وموتااااه فااااي تلااااك 

صااااالنا الااااابالد فاااااي طرياااااق عودتاااااه إلاااااى ديااااااره، وغيااااار ذلاااااك مااااان األخباااااار التاااااي ح
يجازهاااااا مااااان ناحياااااة  عليهاااااا مااااان هاااااذا الطرياااااق، وهاااااي علاااااى وفرتهاااااا مااااان ناحياااااة، وا 
أخااااارى، أضاااااافت إلاااااى رصااااايدنا عااااان رحلاااااة هاااااذا الشااااااعر ماااااا كاااااان ينقصااااانا مااااان 
َّ بعضااااها األسااااطورة  األخبااااار التااااي زّودتنااااا بهااااا الروايااااة العربيااااة، والتااااي كااااان يلاااا

ن نقااااَ علااااى والخرافااااة. ومااااع ذلااااك فقااااد كاناااات أمنياتنااااا ماااان تحلياااال هااااذا الشااااعر أ
الطاااارق التااااي ساااالكها اماااار  القاااايس، والمواضااااع التااااي ماااارَّ بهااااا أو ناااازل فيهااااا خااااار  

 الشام حتى وصل إلى عاصمة الروم، وهذا ما لم يتحّقق لنا أبدًا.

علااااى  -وكااااذلك شااااعر عماااارو باااان قميئااااة –فااااإذا كااااان شااااعر اماااارىء القاااايس 
لاااااة، قّلتاااااه فاااااي هاااااذه الناحياااااة، قاااااد دّل فاااااي مضااااامونه علاااااى الااااادافع مااااان هاااااذه الرح

ذا  وعلاااااى تنقااااال الشااااااعر فاااااي بعاااااض األمااااااكن حتاااااى وصااااال إلاااااى باااااالد الاااااروم، وا 
كااااان المحاااااّور األول قااااد أفضاااااى إلااااى المحاااااور الثاااااني واتساااااق معااااه فاااااي الوصاااااول 
إلااااى نتيجااااة واحاااادة، وهااااي بيااااان الجهااااة التااااي اتجههااااا اماااار  القاااايس فااااي ساااافره إلااااى 
ا قيصاااااار ملااااااك الااااااروم. فااااااإذا كااااااان األماااااار كااااااذلك فااااااإن فااااااي الكتااااااب الجغرافيااااااة ماااااا

ينااااقض هااااذه النتيجاااة ويشااااّكك فيهاااا ماااان جهاااة، وفيهااااا ماااا ي ّكاااادها ويثبااات صااااّحتها 
 من جهة أخرى، وهذا ما يتضّمنه حديثنا في المحور الثالث.

 

 (3) 
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اا خار  ماع امارىء القايس إلاى باالد الاروم،  فقد مرَّ في شعر عمرو بن قميئاة أناه لمَّ
 جغرافيااااون والم ّلفااااون العااااااربورأى "ساااااِتيَدَما" حاااانَّ إلااااى بااااالده فبكااااى. وقااااد اختلااااَ ال

 ؛ فماانهم َمااْن ذهااب(7)فااي وصااَ "ساااِتيَدَما" وتعيااين طبيعتااه، كمااا اختلفااوا فااي موقعااه
 

                                                 

واختلَ كثير منهم في كتابتاه؛ فُكِتاَب: "سااِتيَدَما"، و "سااتي دماا"، و "سااتيدا" بحاذَ المايم، و "سااتي  (7)
عناااادما وصاااافوا دا"، و "ساااااِتيَد" بحااااذَ الماااايم واأللااااَ، و "ساااااتيدماء" بالمااااّد، و "ساااااآِتيَدَمى". وذلااااك 

"سااتيدما" واستشااهدوا ببياات عماارو بان قميئااة عليااه، وفّسااروه، وببيات األعشااى وأبااي نااواس       وأبااي 
الااانجم وابااان مفاااّر ، وعنااادما وصااافوا بعاااض المواضاااع واألمااااكن التاااي يتصااال وصااافها بالحاااديث عااان 

 "ساتيدما". وللجغرافيين واللغويين تعليالت في ذلك.
 ونقلاااه عناااه -(779: 3دما قااد أجااااد فياااه يااااقوت الحمااوي )معجااام البلااادان ساااِتيَدَما: والكاااالم علاااى سااااتي

فقال: "ساِتيَدما: بعد األلَ تااء مثنااة مان فاوق مكساورة، ويااء  -(429: 4البغدادي في خزانة األدب )
مثنااة ماان تحات، ودال مهملااة مفتوحااة ثام ماايم، وألاَ مقصااورة، أصااله مهمال فااي االساتعمال فااي كااالم 

مَّا أن يكون عجميًا". )وقد العرب، فإمَّا أن يك ون مرتجاًل عربيًا ألنهم قد أكثروا من ذكره في شعرهم، وا 
، 7451، ديااااوان البحتااااري:   772َوَرد "ساااااتيدما" علااااى هااااذا النحااااو فااااي: ديااااوان عماااارو باااان قميئااااة: 

،      فرحااة األديااب: 329: 2، األزمنااة واألمكنااة 367-361: 7، شاار  أبيااات ساايبويه 17الموشااح: 
، 522: 2، معجااااام البلااااادان  432، اإلنصاااااَ: 7742، 177، 72معجاااام ماااااا اساااااتعجم: ، 71، 76
-426: 4، خزاناااة األدب      677، مراصاااد االطاااالع: 475: 6، التكملاااة 792، 779: 3، 577
 ، تا  العروس )ليبيا(: دما(.477

  ه ليس من يوم (: "سّمي بذلك ألن792-779: 3ساتي دما: قال ياقوت في مادة " ساتيدما" )معجم البلدان
إال وُيسافك فياه دم، كأناه اسامان جعااال اسامًا واحادًا سااتي دماا، وساااتي وساادي بمعناى، وهاو سادَّى الثااوب، 
فكأن الدماء ُتسدَّى فيه كما يسدَّى الثوب". )انظر أيضًا: الصحا : دما، لسان العرب: دمي، خزانة األدب 

 قميئة واألعشى على النحو التالي: (. وقد استشهد الجوهري وابن منظور ببيت عمرو بن429: 4

 قال عمرو بن قميئة:
اااااااااااااا َرَأْت َساااااااااااااااِتي َدَمااااااااااااااا اْسااااااااااااااَتْعَبَرتْ   لمَّ

 وقال األعشى:
 وِهَرْقاااًل ياَْوَم ِذي سااتِاي َدمااَا    

 ِلّلاااااااااااااااااااِه َدر  الَياااااااااااااااااااْوَم َماااااااااااااااااااْن اَلَمهاااااااااااااااااااا    
 

 ِماْن َبِني ُبْرَجاَن ِذي الَباْأِس ُرُجاحْ 
 ( أهملاااه الجماعاااة"، وقاااال صااااحب القااااموس سااااتيدا: قاااال الزبيااادي" :)تاااا  العاااروس )الكويااات(: ساااتد

 المحيط: )ستد(: وهو "في قول يزيَد بن مفرت :

 َفاااااااااااااااَدْيُر ُساااااااااااااااَوى َفسااااااااااااااااِتيَدا َفُبْصاااااااااااااااَرى
 

 َفُحْلااااااااااااااااااااااواُن الَمَخافاااااااااااااااااااااااَِة فالِجبااااااااااااااااااااااالُ 
 

 على أصله". اسم جبل، أصُلُه: ساتيدما، حذَ الشاعُر ِميَمُه، فينبغي أن ُيْذَكر هنا، وينبَّه
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وقاال الزبيادي )تاا  العااروس )الكويات(: ساتد(: "قااال شايُخنا: وكالمهام صاريح فااي أناه أعجماي  اللفااظ 
فاتهم،  َُ مادَُّته وال َوْزُنه. والشاعراء يتالعباون باالكالم، علاى مقتَضاى قارائِحِهم وتصار  والمكان، فال ُتْعَر

رائر، كما ُعرِ  ََ ذلك في َمحّله، فال يكون في كالمهم شااهد  وَيحذفون بحَسب ما َيْعِرض لهم من الضَّ
 على إثبات شيء من الكلمات الَعَجمية.

وقوله: ينبغي أن ياذكر هناا إلاى آخاره، بنااًء علاى أن وزَناه فاعياَل ماا، وأن ماّدتاه: ساتد. ولايس األمار 
احتاا  إليهاا  كذلك بل هاذه الماادُة مهملاة  فاي كالمهام، وهاذه اللفظاُة عجمياة  ال أصاَل لهاا، وِذْكُرهاا إن

األمااُر، لُوقوِعهااا فااي كااالم العاارب، ينبغااي أن يكااوَن فااي الماايم، أو فااي باااب المعتااّل، ألن وزَنهااا غيااُر 
ُر المصرَّ  به في كالم ابان السارَّا  وغياِره مان أئماة االشاتقاق،  معلوم لنا، كأْصِلها، على ما هو المقرَّ

 وعلماء التصريَ".
)دما(: "قلت فهذا موضع ِذْكره كما فعله الجوهري وغياره مان  وقال في موضع آخر من التا  )ليبيا(:

الحااذَّاق، والمصاانَ أورده فااي س ت د نظاارًا إلااى ظاااهر لفظااه مسااتدركًا بااه علااى الجااوهري مااع أن 
الجوهري ذكر ساتيدما هنا فقال: وقد حذَ يزيد بن مفاّر  الحمياري مناه المايم فاي قولاه:       فادير 

 ُسًوى فساتيدا فبصرى ".
 (.472: 4، الصحا : دما، خزانة األدب 722ظر باإلضافة إلى ما سبق: شعر ابن مفر : )وان

  ساتي دا: ذكر صاحب اللسان: )دمي( بيت ابن مفّر  الحميري السابق مستشهدًا به علاى حاذَ مايم
 "ساتيدما" على هذا النحو: "ساتي دا".

 مايم وألاَ، فقاال: "وأنشاد ابان باري  ساِتيَد: وذكره ابن منظور أيضًا فاي المصادر الساابق: )ساوا( دون
 البن مفّر :   َفَدْيُر ُسًوى َفَساِتيَد َفُبْصَرى  ".

  (: "وقاااد مااادَّه البحتاااري فقاااال )دياااوان 792: 3سااااتيدماء: قاااال يااااقوت فاااي " سااااتيدما" )معجااام البلااادان
 (:7351البحتري: 

اااااااااا اْساااااااااَتَقلَّْت فاااااااااي َجلُاااااااااواَل ِدَيااااااااااُرُهمْ   ولمَّ
 

"َفاااااَل الظَّْهااااُر ِمااااْن  َُ  َساااااِتيَدَماَء وال اللتْحاااا
 

ْت.) جلاااوال، قاااال يااااقوت )معجااام البلااادان        429: 4)وانظااار خزاناااة األدب  (. ورواياااة الاااديوان: اْساااَتَقرَّ
(: َجُلوالء، بالمّد طس و  من طساسيَ الساواد فاي طرياق خراساان. واللتحاَ: ُصاقع معارَو 777: 2

ل همذان ونهاوند وتلك الناواحي وهاو دونهاا مماا يلاي من نواحي بغداد سمتي بذلك ألنه في لحَ جبا
 (.76: 5العراق(. )المصدر السابق 

(: "ورأياااُت الُبْحتُااارّي قاااد َمااادَّه، فاااال أعلااام ضااارورًة أم ُلَغاااة، 172ويقاااول البكاااري )معجااام ماااا اساااتعجم: 
 (.472: 4والبحتري  شديد التََّوقتي في شعره من اللحن والضرورة". )وانظر خزانة األدب 

 (:7451وذكره البحتري أيضًا بغير َمّد، فقال )ديوانه: 
 سااااااااااااااِتيَدَما، وُساااااااااااااُيوُفَنا فاااااااااااااي َهْضاااااااااااااِبهِ    
 ِِ 

ااااااااوَقا  َيْفااااااااِري "إياااااااااُس" بهااااااااا الط َلااااااااى والس 
 

) الط َلااى: األعناااق واحاادتها الطليااة والطااالة. والسااوق: جمااع الساااق. يفااري: يقطااع ويشااق. إياااس: هااو      
 ان طّيىء(.إياس بن قبيصة الطائي من شجع

 239آِتيَدَمى: ديوان األعشى: َسا. 
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، ومنهم من ذهب إلى أنه واد ينصّب إلى نهر (7)إلى أنه قصر  من قصور السواد 

، (5)، وفريق ثالث ذهب إلى أنه نهر(4)ثم يصّب في دجلة (3)وَميَّافاِرِقينَ  (2)بين آِمد
 .(6)وفريق رابع ذهب إلى أنه جبل

أما َمْن ذهب إلى أن "ساتيدما" قصر من قصور السواد، فقد استدّل على 
 ذلك بقول أبي النَّْجم يذكر َسْكَر خالد  الَقْسريت لدجلة:

                                                 

 .477: 4، خزانة األدب 177معجم ما استعجم:  (7)
"آِمُد: بكسر الميم، وما أظن ها إال لفظة رومية، ولها في العربية أصل حسن... وهي أعظُم ُماُدن دياار  (2)

حجاارة الّساود علاى َنشاز دجلاة بكر وأجل ها قدرًا وأشهرها ذكرًا... وهو بلاد قاديم حصاين ركاين مبناي بال
محيطة بأْكثره مستديرة به كالهالل، وفي وسطه عيون وآبار قريبة نحو الذراَعين، ُيتناول ما ها باليد، 

: أن آِمااَد 271(. وفااي تقااويم البلاادان: 16: 7وفيهااا بساااتين ونهاار يحاايط بهااا السااور" )معجاام البلاادان 
 "على غربي دجلة".

دينة بديار بكر، قالوا: سّميت بمّياِبْنات  ألنهاا أول مان بناهاا، وفاارقين هاو الخاالَ َميَّافاِرِقين: "أشهر م (3)
بالفارسية يقال له باارجين، ألنهاا كانات أحسانت خنادقها فساميت باذلك، وقيال: ماا ُبناي منهاا بالحجاارة 
 فهااو بناااء أنوشااروان باان قباااذ ومااا ُبنااي باااآلجر فهااو بناااء أبرويااز... وقااال صاااحب الاازيَ: ... والااذي
ُيعتمد عليه أنها من أبنية الروم ألنهاا فاي بالدهام، وقاد ذكار فاي ابتاداء عمارتهاا أناه كاان فاي موضاع 
بعضااها اليااوم قريااة عظيمااة وكااان بهااا بيعااة ماان عهااد المساايح وبقااي منهااا حااائط إلااى وقتنااا هااذا..." 

 (.213: 5.)معجم البلدان 
، تاااا  472: 4، خزاناااة األدب 792: 3، 522: 2، وانظااار معجااام البلااادان 677مراصاااد االطاااالع:  (4)

 العروس )الكويت(: )ستد(.
، تااا  العااروس )الكوياات(: 472: 4، خزانااة األدب 677، مراصااد االطااالع: 792: 3معجاام البلاادان  (5)

 )ستد(.
، 97:7، تحصاايل عااين الااذهب 71، الصااحا : )دمااا(، فرحااة األديااب: 367: 7شاار  أبيااات ساايبويه  (6)

، لسان العرب: )دماي(، 792، 779: 3، 577: 2جم البلدان ، مع7742، 177معجم ما استعجم: 
، تاااا  العاااروس 477-421: 4، القااااموس المحااايط: )ساااتد(، خزاناااة األدب 677مراصاااد االطاااالع: 

 )ليبيا(: )دما( وطبعة )الكويت(: )ستد(.
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 حتى َأْحَكَما( 7)َفَلْم َيِجْئها الَمد  
 

 لهاااا َأْعَظاااَم مااان َسااااِتيَدما ( 2) ِساااْكراً 
 

ي على هذا القول؛ فيقول: "وال يخفى أنه ليس في قول أبي النجم ما ويرّد البغداد
 يعيتن كونه قصرًا، وال مانع من أن يحمل على معنى الجبل".

وأما اآلراء األخرى التي قيلت في وصَ "ساتيدما" وتعيين طبيعته فإن 
: (3)حديثنا عنها سيكون حديثًا واحدًا يشملها جميعها في آن؛ فقد قال البكري فيه

 "ساِتيَدما: هو جبل مّتصل من َبْحر الروم إلى َبْحر الهند".

 : "قال الِعمراني: هو جبل بالهند ال يعدم ثلجه أبدًا، وأنشد: (4)وقال ياقوت

َِ ساِتيَدما،  وأبرُد ِمْن َثْل
 

 وأكثاااااااااااااااااُر مااااااااااااااااااًء ِماااااااااااااااااَن الِعْكاااااااااااااااااِرمِ 
 

 : سّمي بذلك ألنه ليس من يوم إالَّ وُيسفك فيه دم".(5)وقال غيره

                                                 

 في خزانة األدب: "المرُء". (7)
مجااارى النهااار لحجاااز الميااااه. لساااان  الِساااكر، بالكسااار: الَعاااِرم والُمَسااانَّاة، وهاااي الساااّد يقاااام فاااي (2)

 العرب: )سكر(، )عرم(.
 .477: 4، وانظر خزانة األدب 177معجم ما استعجم:  (3)
 .429: 4، وانظر خزانة األدب 779: 3معجم البلدان  (4)
، معجاام مااا 97: 7، وانظاار الصااحا : )دمااا(، تحصاايل عااين الااذهب 779: 3معجاام البلاادان  (5)

، تا  العروس )ليبياا(: 477، 429: 4دمي(، خزانة األدب ، لسان العرب: )177استعجم: 
 )دما(.

 .792: 3معجم البلدان  (6)
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: "ساتيدما جبل يذكر أهل العلم أنه دون الجبال من بحر (6)وقال أبو عبيدة
 الروم إلى بحر الهند".

 

 : إن "ساتيدما"، "جبل بالهند"، فقط.(7)وقيل في المراصد

: "ُسمتيت الُكوفة، ألن (2)وقال البكري عن محمد بن سهل في رسم الكوفة
 ".جبل َساِتيَدَما محيط  بها كالِكَفاَفِة عليها

: "وتهامة: ما ساير البحر، منها (3)وقال في موضع آخر عن ابن الكلبي
ْية العرب.  مكُة والِعْبُر والط وُر والجزيرة. فالِعْبُر: ما أخذ على الفرات إلى َبرت

 والط وُر: ما بين ِدْجَلَة وساِتيَدَما".

"، وذلك  (5) : "وساتيدما: جبل بين َميَّافاِرِقين وَسَعْرت(4)ويعود ياقوت فيقول
 :(6)عند استشهاده بأبيات عمرو بن قميئة السابقة، ثم يورد بيتًا لألعشى يقول فيه

                                                 

 ، وانظر تا  العروس )الكويت(: )ستد(.677مراصد االطالع:  (7)
 .7742معجم ما استعجم:  (2)
 .72المصدر السابق:  (3)
، تااا  العااروس 421: 4، خزانااة األدب 71، وانظاار فرحااة األديااب: 792: 3معجاام البلاادان  (4)

 )ليبيا(: )دما( وطبعة )الكويت(: )ستد(.
 لم أعثر على رسمها. (5)
. يمااد  إياااس باان قبيصااة الطااائي، ويااروى: "يااوم َساااآِتيَدَمى"، و " فااي 239ديااوان األعشااى:  (6)

 الَبْأس".
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 " وِهَرْقاًل َيْوَم ِذي َساِتيَدَما
 

 (7)ِماااْن َبنِاااي ُبْرجااااَن ِذي الَبااااِس َرَجاااحْ 
 

 

 :(2)وقد حذَ يزيد بن مفّر  ميمه فقال

 فديُر ُسًوى فساِتيَدا فُبْصَرى"

: "قلت: وهذا يدّل على أن هذا الجبل ليس بالهند وأن (3)رانَي؛ فيقولويخطتىُء الِعمْ 
، منه جبل (4)الِعمراني وِهَم، وقد ذكر غيره أن ساتيدما هو الجبل المحيط باألرض

باِرمَّا وهو الجبل المعرَو بجبل ُحْمرين وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة 
أعلم، وقال أبو بكر الصولي في ، وهو أقرب إلى الصحة، والله (5)وتلك النواحي

 :(6)شر  قول أبي نواس
                                                 

هرقل: آخر ملوك الروم فاي القساطنطينية قبال اإلساالم، وكانات هجارة النباي لسابع سانين مان  (7)
كه، وهو الذي أخذ المسلمون الشام مناه، وهاو يشاير إلاى اساترجاعه للشاام مان الفارس بعاد مل

-645،      644: 2، 627، 626: 7أن ملكوهاااا ثااام غااازوه لهااام. انظااار تااااريخ الطباااري 
. ساتيدما: في الصحا : )دما(، لسان العرب )دمي( ورد هكذا: "ساتي دماا".      بناو 646

القاموس المحيط: )بر (. الباس: الحرب، وقاد جااء هناا دون  ُبْرجان: جنس من الروم. انظر
: "ُرُجاااْح". وقاااال الصاااغاني )ص: 475: 6ورد فاااي الصاااحا : )دماااا(، التكملاااة  :ْ هماااز. َرَجاااح

 (: "والروايُة في الناس بالنون، ويروى "َرَجْح" بالتحريك، أي َرَجح عليهم".476
فالجباُل  ويروى الصدر فيه: "فديُر َسَوى"  ، وتمامه:   فُحلواُن المخافةِ 722شعر ابن مفر : (2)

، وتااا  العااروس 472: 4دون تنااوين، وكااذلك فااي القاااموس المحاايط: )سااتد(، وخزانااة األدب 
، 792: 3)الكويت(: )ستد(. وضبط بالتنوين )ُسًوى( في: الصحا : )دما(، ومعجام البلادان 

 ولسان العرب: )دمي(، )سوا(.
 .477-472: 4خزانة األدب  ، وانظر792: 3معجم البلدان  (3)
 ، تا  العروس )الكويت(: )ستد(.677انظر مراصد االطالع:  (4)
 .677مراصد االطالع:  (5)
 .71انظر ديوان أبي نواس:  (6)
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 وَيْوَم َساِتيَدما َضَرْبَنا َبِني اأَلْصا       اَفِر والَمْوُت في َكتَاِئِبها

وكان كسرى أبرويز وّجه إياس بن قبيصة الطائي  (7)قال: ساتيدما نهر بقرب أرَزن
حيح، وِذْكره في بالد الهند لقتال الروم بساتيدما فهزمهم فافتخر بذلك، وهذا هو الص

في خبر دجلة عن الَمْرُزباني  -فيما أوردناه –، وقد ذكر الكسروي  (2)خطأ فاحم
وهو  (5)بين آمد وميَّافارقين ثم قال: ينصّب إليه وادي ساتيدما (4)فذكر نهراً  (3)عنه

ور (6)خار  من درب الِكالب ذ اآلخ (1)بعد أن ينصّب إلى وادي ساتيدما وادي الز 
من الَكْلك، وهو موضع ابن بقراط البطريق من ظاهر إرمينية، قال: وينصّب أيضًا 
من وادي ساتيدما نهر َميَّافارقين، وهذا كّله مخرجه من بالد الروم، فأين هو 

                                                 

وم: بلادة مان باالد 677انظر مراصد االطالع:  (7) ، تاا  العاروس )الكويات(: )ساتد(. وأرَزُن الار 
 (.777: 7 إرمينية، أهلها أرمن. )معجم البلدان

 .677انظر مراصد االطالع:  (2)
(: "وأول نهار ينصااّب إلااى 522:2قاال ياااقوت عان المرزباااني فاي رساام دجلااة )معجام البلاادان  (3)

دجلااة يخاار  ماان فااوق ِشْمشاااط بااأرض الااروم يقااال لااه نهاار الِكااالب، ثاام أول واد ينصااب  إليااه 
ب، وهاو واد باين ميَّافاارقين سوى الساواقي والرواضاع واألنهاار التاي ليسات بعظيماة وادي َصالْ 

وآمااد، قياال: إنااه يخاار  ماان َهلُااوَرس، وهلااورس الموضااع الااذي استشااهد فيااه علااي  األرمنااي، ثاام 
 ينصب  إليه وادي ساِتيَدما وهو خار  من درب الِكالب..." إلى نهاية النّص.

 هو واد وليس نهرًا، انظر الحاشية السابقة. (4)
: "وقد قيل: إنه واد  -ونقله عنه الزبيدي –ال ابن عبدالحق ، وق677انظر مراصد االطالع:  (5)

 ينصب  إلى نهر بين آِمَد وَميَّافارقين، ثم َيُصب  في دجلَة"، تا  العروس )الكويت(: )ستد(.
الاادَّْرب: "مااا بااين بااالد العاارب والعجاام". وَدْرُب الِكااالب: "عنااد جباال ساااتيدما بااديار بكاار قاارب  (6)

بااذلك ألن قيصاار انهااَزَم ماان أنوشااروان بحيلااة عملهااا عليااه فأتبعااه إياااس باان َميَّافااارقين، ساامتي 
قبيصاة بان أباي ُغْفار الطاائي فاأدركهم بساااتيدما مرعاوبين مفلاولين مان غيار قتاال، فُقتلاوا قتاال 
الكااالب ونجااا قيصاار فااي خااواّص ماان أصااحابه، فسااّمي ذلااك الموضااع باادرب الكااالب لااذلك". 

 على التوالي. 577: 2البلدان ، معجم 65انظر ديوان امرىء القيس: 
وُر: "نهر يصب  في دجلة قرب َميَّافارقين". معجم البلدان  (1)  .711: 3الز 
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: لمَّا رأت ساتيدما، يدل على ذلك (7)والهند؟ يا لله للعجب  وقول عمرو بن قمئةَ 
 م حيث سار مع  امرىء القيس...".ألنه قاله في طريقه إلى ملك الرو 

 

 

لى مثل هذا ذهب ابن عبد الحق؛ فقال : "وقول األول إنه جبل بالهند (2)وا 
: "وقولهم: إنه جبل بالهند غلط". ويعّلق البغدادي (3)غلط"، وكذلك الزبيدي؛ قال
: " وممَّا يرّد به على الِعمرانّي في قوله: إنه جبل (4)على قول الِعمرانّي؛ فيقول

 .(5)لهند ال يعدم ثلجه، أن الهند بالد حاّرة ال يوجد فيها الثلَ"با

ونضيَ إلى ذلك كّله أنه ورد في شعر امرىء القيس موضعان أشار إليهما 
القدماء وهم يتحدثون عن أخباره فيهما، هما: أْنِقَرة، وَعسيب. أمَّا أنقرة فقد ذكرنا أن 

 -من عند قيصر –ى بالده امرأ القيس لمَّا صار إليها في طريق عودته إل
وأنقرة هي كما ذكر البكري في خبر  * احتضر؛ فقال:   ُرْب ُخْطبة  ُمْسَحْنِفَرة

ينسبه إلى عمر بن َشبَّة  "موضع بظهر الكوفة، أسفل من الَخَوْرَنق، كانت إياد 
غلبوا على ما بين الكوفة والبصرة، وفيه اليوَم طّيىء   (6)تنزله في الدهر األول، إذا

َسِليح، وفي بارق إلى ِهيَت وما يليها، كل ها منازل طيتىء  وَسِليح... وقال غيره: و 
 :(1)أنقرة: موضع بالحيرة، قال األسود بن َيْعُفر

                                                 

 هو: "قميئة". -بطبيعة الحال –"قمئة" هكذا ورد في معجم البلدان، والصواب  (7)
 .677مراصد االطالع:  (2)
 تا  العروس )الكويت(: )ستد(. (3)
 .477: 4خزانة األدب  (4)
 هذا من أوهام القدماء، ألن الثلَ يغطي ر وس الجبال العالية في الجبال االستوائية. (5)
 هكذا في النص، واألرجح أنها "إذ". (6)
 ، وُيْرَوى: "َنَزُلوا بأْنِقرة ".21-26ديوان األسود:  (1)
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 ماذا ُأَ متُل َبْعَد آِل ُمَحرتق  
 َأْهِل الَخَوْرَنِق والسَِّديِر وباِرق  
 َحل وا بَأْنِقَرة  َيِسيُل َعَلْيِهمُ 

 

 اِزَلُهْم وَبْعااااااااااااااااَد إَيااااااااااااااااادِ َتَرُكااااااااااااااااوا َمناااااااااااااااا
 والَقْصااااااِر ِذي الش ااااااُرفاِت ِمااااااْن ِسااااااْنَدادِ 
 ماااااااااُء الفُااااااااراِت َيِجاااااااايُء ِمااااااااْن َأْطااااااااَوادِ 

 

... وقااااال عماااار باااان شاااابَّة: قااااال هشااااام باااان الكلبااااّي: قااااال لااااي داود باااان علااااّي باااان 
عبااااد اللااااه باااان عباااااس: قااااد رأيااااُت أنقاااارة التااااي بااااالروم، وبينهااااا وبااااين الفُااااراِت َمِساااايرة 

، فكيااااااَ يساااااايل عليهااااااا ماااااااُ ه؟ وأنقاااااارُة التااااااي ذكاااااار داود موضااااااع آخاااااار عشاااااارة أيااااااام
. (7) باااابالد الااااروم، وهااااي التااااي مااااات فيهااااا اماااار  القاااايس ُمْنَصااااَرفه عاااان قيصاااار..."

: "وقاااااد ذكااااار (2)ويقاااااَ يااااااقوت عناااااد أنقااااارة التاااااي وردت فاااااي شاااااعر األساااااود؛ فيقاااااول
، بعاااااض العلمااااااء أن أنقااااارة التاااااي فاااااي شاااااعر األساااااود هاااااي أنقااااارة التاااااي بااااابالد الاااااروم

نزَلْتهاااااا إيااااااد  لماااااا َنفَااااااهم كسااااارى عااااان باااااالده، وهاااااذا حسااااان باااااال  وال أرى الصاااااواب 
إال هااااذا القااااول". وي يااااد قااااول داود باااان علااااي وكااااذلك قااااول ياااااقوت إن اماااارأ القاااايس 

، ولهاااااذا الشاااااعر (3)َعَناااااى باااااأنقرة التاااااي وردت فاااااي شاااااعره: أنقااااارة التاااااي بااااابالد الاااااروم
 .-كما أسلفنا–خبر مرتبط به 

                                                                                                                        

 
 .323: 7، وانظر معجم البلدان 224-223معجم ما استعجم:  (7)
 .323: 7( معجم البلدان 2)
، وابان قتيباة 1وممن ذكر أيضًا أن "أنقرة" ببالد الاروم: األصامعي فاي دياوان امارىء القايس:  (3)

، وابااان األثيااار فاااي الكامااال فاااي 222: 7، واليعقاااوبي فاااي تاريخاااه 63فاااي الشاااعر والشاااعراء: 
 .252: 7، وابن سعيد في نشوة الطرب 579: 7التاريخ 

 .747: 4معجم البلدان  (4)
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د ذكره في شعر آخر المرىء القيس، كان قاله لما رأى وأما عسيب الذي ور 
: (7)قبر امرأة من بنات ملوك الروم دفنت في سفح هذا الجبل؛ فيقول فيه ياقوت

 "وله ذكر في أخبار امرىء القيس حيث قال:

 أجاَرَتنا إنَّ الُخُطوَب تَُنوبُ 
 أجاَرَتنا إنَّا َغِريباِن ههنا

 

نتاااااااااااي ُمِقااااااااااايم  ماااااااااااا أقااااااااااااَم َعِسااااااااااايبُ   وا 
 وُكااااااااااااال  َغِرياااااااااااااب  للَغِرياااااااااااااِب َنِسااااااااااااايبُ 

 
وامر  القيس باإلجماع مات مسمومًا بأنقرة في طريق بلد الروم". وقال ابن قتيبة 

: "وعسيب: جبل هناك" أي في أنقرة التي في بالد (2)بعد أن استشهد بهذين البيتين
 الروم.

يب" قد فإذا كانت أقوال العلماء في تعيين موقع "ساتيدما" و "أنقرة" و "عس
 –دّلت داللة قاطعة على أن رحلة امرىء القيس كانت إلى قيصر في بالد الروم  

فإن الذين ذهبوا منهم إلى غير  -حيث اّتجه إلى الغرب وليس إلى الشرق إلى الهند
ذلك قد أخطأوا أو وِهُموا وجانبوا الصواب، ورّبما كان قول محمد بن سهل إن جبل 

ناِبَعْين  (3)ل ابن الكلبي إن "الط ور" بين دجلة وساتيدما"ساتيدما" يحيط بالكوفة، وقو 
: إن ساتيدما "واد ينصّب إلى نهر بين آِمَد وميَّافارقين، ثم (4)من قول الذين قالوا
 –ونقول: "ربما" ألنه ينقصنا الدليل المادي القاطع إلثبات ذلك  –يصب في دجلة" 

شير إليه بأنه بين آِمَد وميَّافارقين، وذلك بالنظر إلى بداية مصّب هذا النهر، الذي أ
لى نهاية مصّبه، إذ يوجد ُبْعد مكاني كبير بين بداية مصّبه في بالد الروم، وبين  وا 

                                                 

 

 
 .63اء: ( الشعر والشعر 7)
 وهذا يتعين أن يكون "ساتيدما" قريبًا من دجلة في أرض العراق. (2)
كمااا ساابق ذكااره، وانظاار المصااادر األخاارى  677ماانهم: اباان عباادالحّق فااي مراصااد االطااالع:  (3)

 في ذلك الموضع.
 .722شعر ابن مفر :  (4)
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نهاية مصّبه في دجلة، وقد ألمح البكري إلى هذا البعد المكاني في رسم أنقرة، كما 
 بّيّنا سابقًا.

د في شعر يزيد ابن وما يجري على هذين القولين من حكم يجري على ما ور 
مفر  الحميري من مواضع توزَّعت على نحو متقارب من بعضها بعضًا بين الحيرة 
والشام وبغداد، بحيث يفهم منه أن "ساتيدما" الذي ورد فيه ال يبعد أن يكون قريبًا 

 :(7)من إحدى هذه المواضع؛ يقول
 َفَدْيُر َسَوى َفساِتيَدا َفُبْصَرى

 
 (2)فالِجباااااااااااااااالُ َفُحْلاااااااااااااااواُن الَمخافَاااااااااااااااِة 

 

وكذلك ربما كان قول عمر بن شبَّة في أن "أنقرة" بظهر الكوفة، راجع إلى 
أنه قد خلط بين "أنقرة" التي في هذا الموضع، وبين "أنقرة" التي في بالد الروم 

فقد أوضحنا صواب  (3)لتشابه االسمين. وأما قول غيره من العلماء إنها "بالحيرة"
 هذا الرأي عن ياقوت.

      

                                                 

 

 
 : "َدْيُر السََّوا: بظاهر الحيرة".571: 2في معجم البلدان  (2)

رى: "بالشااام ماان أعمااال دمشااق، وهااي قصاابة كااورة َحااْوران، مشااهورة عنااد العاارب قااديمًا ُبْصاا 
 (.522: 7وحديثًا، ذكرها كثير في أشعارهم". )المصدر السابق 

 (.334: 2ُحْلوان: "في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد". )المصدر السابق 
باصااطال  العجاام بااالعراق، وهااي مااا بااين  الجبااال: "جمااع َجَباال اساام علاام للاابالد المعروفااة...

أصااابهان إلاااى زنجاااان وقااازوين وهماااذان والاااديَنوَر وقرميساااين والااارَّّي وماااا باااين ذلاااك مااان الااابالد 
 (.775: 2الجليلة والُكَور العظيمة". )المصدر السابق 

 في المصدر السابق: "موضع بنواحي الحيرة". (3)
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إن ما سبق كان وصفًا لرحلة امرىء القيس بن ُحْجر إلى قيصر ملك الروم، 
وللوجهة التي سلكها شاعرنا في سفره هذا، وهو وصَ اقتضى الحديث فيه أن 
ل القول في ثالثة محاور تفصياًل يّتسق فيها جميعها من حيث الفكرة والهدَ،  نفصت

والمحور الثاني إلى المحور وبحيث يفضي المحور األول إلى المحور الثاني، 
الثالث، ويتّم الثاني باألول ويستكمل به، ويّتضح الثالث بالثاني ويحتا  إليه. حتى 
إذا انتهينا من وصَ الرحلة على هذا النحو وجدنا أن امرأ القيس أخذ يستجير 

ى يطلب منها الَعْون والَمَدد عل -في داخل الجزيرة العربية واليمن –بالقبائل العربية 
بني أسد َقَتلة أبيه، فلمَّا خذلته ولم ُتِجْره قّرر الذهاب إلى القيصر؛ فسار إلى 
الشمال ماّرًا بالديار الشامية حتى بل  َشْيَزر، ومنها تابع سيره متنقتاًل في هذه 

ن لم تذكر الروايات  -البالد، ثم اّتجه إلى الغرب إلى أن وصل إلى القسطنطينية وا 
امرىء القيس، األماكن التي مرَّ بها هذا الشاعر بعد أن العربية، وكذلك شعر 

ومسار الرحلة من مبدئها في  -جاوز شيزر في الشام إلى أن وصل إلى بالد الروم
جزيرة العرب إلى منتهاها إلى القسطنطينية ي كده الرواة واإلخباريون العرب كما 

 سبق أن ذكرنا.

مر هذه الرحلة، وَيَرْون أن ولكن نجد بعض الم رخين المحدثين يشّكون في أ
قصة ذهاب امرىء القيس إلى عاصمة الروم هي من وضع الرواة وابتكار 

اصين؛ من ه الء جرجي زيدان يقول عن هذه القصة معربًا عن رأيه : "... (7)القصَّ
ومن الثابت أن امرأ القيس بعد أن يئس من نصر العرب اّتجه ببصره إلى 

مال حتى بل  شيزر، وال نعَر كيَ وصل إلى امبراطور الروم، وسار نحو الش
القسطنطينية، بل ال نستطيع القطع بأنه وصل إليها أصاًل. أمَّا ما ي كده الرواة في 
هذا الموضوع فمعظمه موضوع، وقد يكون األمر قد اختلط عليهم، فاسم امرىء 

كل القيس كان شائعًا بين العرب إذ ذاك، حتى إن فلهاوزن عّد خمسة عشر شاعرًا 
                                                 

 )الحاشية(. 246العرب قبل اإلسالم:  (7)
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منهم يسّمى امرأ القيس، ثم إن شيوخ القبائل العربية كانوا يترّددون على بالد 
اصين ابتكروا قصة  القسطنطينية مستنصرين بالروم، فال يبعد أن الرواة والقصَّ

 ذهاب امرىء القيس إلى عاصمة الروم".

وقد أقام جرجي زيدان رأيه هذا على األخبار التي رواها جواد علي عن 
ين البيزنطيين، فقد روى خبرًا وجده عند الم رخ البيزنطي "بروكوبيوس"؛ المستشرق

قتل  Kaisusيقول فيه: إن رجاًل من أبناء األشراَ ور ساء القبائل واسمه قيس 
ملك حمير، وفرَّ إلى البادية، فتوسط له القيصر  Esimiphaeusأحد أقارب السميفع 

 -Julianusيدعى يوليانوس بواسطة رسول أرسله إليه  –وطلب إلى السميفع 
وعلى األعراب، وقد كانت سفارة يوليانوس إلى  Maddeniتنصيبه رئيسًا على معّد 
. وذكر أنه "ليس في هذا الخبر (2)م537أي قبل سنة  (7)الحميرين قبل موت ُقَباذ

ما يفيد قيام ثورة على والده ومقتله. وفي الخبر إشارة إلى شجاعة قيس وكفاءته 
 .(3)األسباب رغب القيصر على ما يظهر في تعيينه رئيسًا على معد" وحزمه، لهذه

نقله من مقالة لألب  -Nonnosus (4)وروى أيضًا خبرًا عن الم رخ نونوسوس
أنَّ القيصر يوستينياُنس كلَ نونوسوس الذهاب في  – (5)لويس شيخو اليسوعي

ظيمتين من ورئيس قبيلتين ع Aretas (6)حفيد الحارث Kaisusسفارة إلى قيس 
 Maadynoiومعّد  Kindynoi( هما كندة Saracynoiقبائل العرب )السرسينوى 

                                                 

 باذ بن فيروز.قُ  (7)
، 393-392، وانظااار امااار  القااايس منتخباااات شاااعرية: 265: 3تااااريخ العااارب قبااال اإلساااالم  (2)

 )الحاشية(. 246العرب قبل اإلسالم: 
 .265: 3تاريخ العرب قبل اإلسالم  (3)
 في المقالة المذكورة تاليًا: ُنّنوز. (4)
 7، 27، الساانة الثامناااة، العااادد بعنااوان: "مزدكياااة اماارىء القااايس الشااااعر الجاااهلي"، المشااارق (5)

 .7226-997م، ص: 7925تشرين الثاني، 
 الحارث بن عمرو. (6)
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لمواجهته ودعوته إلى المجيء معه إلى االمبراطور إن أمكنه ذلك، فذهب 
. وذكر أنه سبق أن (7)نونوسوس إليه، ونّفذ أوامر القيصر، وعاد سالمًا إلى بلده

يذهب إلى قيس لعقد معاهدة معه، وقد  وهو إبراهيم أن -أبا نونوسوس –كّلَ أباه 
إلى بيزنطة ليكون رهينة عند يوستينيانس.  (2)تمّكن من ذلك وأخذ معه ابنه معاوية

وكّلَ إبراهيم مرَّة ثانية أن يذهب إلى قيس بمهّمة سياسية أخرى، فذهب إليه، 
 zidosJeوأقنعه بالقدوم إلى بوزنطية فقسم قيس واليته على القبائل بين أخويه يزيد 

Aumrosوعمرو 
، ونال من االمبراطور والية فلسطين، وجاء معه بعدد ال (3)

 .(4)يحصى من مر وسيه

ويروي جواد علي أخبارًا أخرى من هذا القبيل تدل في جملتها على سفارة 
رسل القياصرة إلى ر ساء القبائل العربية وزعمائها، لعقد المعاهدات معهم أو 

لسياسية، وعلى ترّدد ه الء الزعماء العرب على بالد لمفاوضتهم في بعض األمور ا
الروم، بحيث دعت هذه الروايات جميعها جرجي زيدان إلى أن يخلص في شّكه 

: "فلعلَّ ذلك كّله هو األصل الذي نشأت عنه قصة ذهاب امرىء (5)إلى القول
 القيس إلى بيزنطة ووشاية الناس به وسّمه على يد االمبراطور".

                                                 

-246، العرب قبال اإلساالم:  266: 3، وانظر تاريخ العرب قبل اإلسالم 7225المشرق:  (7)
 )الحاشية(. 241

 أي ابن قيس. (2)
أخباااره مااع اماارىء القاايس،  أماا يزيااد فهااو اباان عّمااه معاوياة باان الحااارث، وقااد ذكرنااا طرفاًا ماان (3)

 وأما عمرو فلم نسمع به.
، أميااار الشااااعر فااااي 393، 392، وانظاااار اماااار  القااايس منتخبااااات شااااعرية: 7225المشااارق:  (4)

، 35: 7، شااااعراء النصاااارانية 266: 3، تاااااريخ العاااارب قباااال اإلسااااالم 294العصاااار القااااديم: 
 .71الشوامخ امر  القيس: 

 )الحاشية(. 241العرب قبل اإلسالم:  (5)
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كره هذان المستشرقان من أخبار تتعلق برجل اسمه قيس وليس في ما ذ
في رحلة امرىء القيس إلى  -بعد كل الذي عرضنا له وتوصلنا إليه –يجعلنا نشّك 

بيزنطة ومقابلته القيصر، وأن نذهب في شّكنا إلى ما ذهب إليه بعض الم رخين 
ل يثبت أن العرب وننعتها بالوضع واالبتكار، خاصة أنه ال يوجد بين أيدينا دلي

"قيسًا" عندهما هو امر  القيس الشاعر، وأن ترّدد زعماء القبائل على بالد الروم 
يدخل في دائرة الحقيقة في حين ال ُتَعد  رحلة امرىء القيس كذلك، ونحن نجد 
أحداثها تترّدد في شعره، وترتبط بها أكثر من قصيدة ومقطوعة موثقة الرواية على 

ل إنه يصعب علينا التصديق أن تواريخ العرب والروايات ما عرضنا له قبل قليل. ب
العربية أضربت أو تجاهلت أو لم تهتّم برواية مثل هذه األخبار التي وردت في 

لشاعر معرَو ذائع الصيت وقتئذ   ولعّل في رّد جواد  -إن صّحت –تواريخ الروم 
ء القيس إلى علي على هذين المستشِرَقْين مقنعًا لكل من شك في قصة ذهاب امرى

: "وليس في الذي أورده (7)القيصر نختم به حديثنا في هذا الموضوع؛ يقول
بروكوبيوس أو نونوسوس، ما يثبت أن قيسًا هو امر  القيس. ومجرد تشابه 
االسمين ال يمكن أن يكون حجة على أنهما لمسّمى واحد. ثم إن ما ذكره 

ومعّد ال يكون دلياًل على أنه  نونوسوس من أن قيسًا كان رئيسًا على قبيلتي كندة
كان حتمًا من كندة، أو أنه كان حتمًا امرأ القيس الشاعر الذي يعرفه اإلخباريون. 
وقد رأيت أن نونوسوس أوصل صاحبنا قيسًا إلى بالط القيصر، وأعاده إلى بالده 
نه مكرَّمًا محترمًا بحاشية كثيرة العدد وافرة العّدة، وجعل له مّدة حكم طويلة، وعيَّ 

واليًا على فلسطين. أما أصحابنا اإلخباريون، فجعلوا صاحبهم امرأ القيس رجاًل 
طريدًا شريدًا، يتنّقل بين القبائل ملتجئًا إليها، طمعًا في األخذ بالثأر من قتلة أبيه 
وفي األمن والسالمة من الذين يتعقبون أثره يبغون قتله. ثم إنهم لم يكتفوا بكل 

الط قيصر الروم، وقالوا إنه استقبل هناك بما كان ينبغي من ذلك، فأوصلوه إلى ب
                                                 

 .261-266: 3تاريخ العرب قبل اإلسالم  (7)
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االحترام واإلكرام، ولكنهم عادوا فذكروا أن القيصر ندم على ما صنع، وهّم به أمرًا، 
 ثم أماتوه، وقبضوا روحه ودفنوه غريبًا بأنقرة في جانب قبر غريبة... 

ي عَر بهذا ومن يستطيع إثبات أن امرأ القيس كان هو الرجل الوحيد الذ
 االسم، حتى نقول إن قيسًا هو امر  القيس حتمًا..."؟ 
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 المصادر والمراجع

 

األزمنة واألمكنة، المرزوقي، أبو علي، أحماد بن محماد بان الحسن )ت  -
 م.795-ها = 7332ها(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 427

قيق محمد ها(، تح224األصنام، ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب )ت -
 عبد القادر أحمد وأحمد محمد عبيد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.

ها(، تحقيق علي 356األغاني، األصفهاني، أبو الفر ، علي بن الحسين )ت -
 محمد البجاوي وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 م.7936امر  القيس، سليم الجندي، مكتب النشر العربي، دمشق،  -

، القاهرة، 6يس حياته وشعره، الطاهر أحمد مكي، طامر  الق - ، دار المعاَر
 م.7993

، دار الثقافة، بيروت، 2امر  القيس شاعر المرأة والطبيعة، إيليا حاوي، ط -
 م.7977

، دار الكتب العلمية، 7امر  القيس الملك الّضّليل، محمد رضا مروَّة، ط -
 م.7992ها = 7477بيروت، 

، المطبعة الكاثوليكية، 5، ف اد أفرام البستاني، طامر  القيس منتخبات شعرية -
 م.7957بيروت، 

، دار 7امر  القيس يقَ على المسر ، محمد عبد اللطيَ أبو صوفة، ط -
 م.7974ها = 7424الحافظ للنشر والتوزيع، َعمَّان، 
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أمير الشعر في العصر القديم امر  القيس، محمد صالح سمك، دار نهضة  -
 م.7914هرة، مصر للطبع والنشر، القا

اإلنصاَ في مسائل الخالَ بين النحويين: البصريين والكوفيين، ابن  -
األنباري، كمال الدين، أبو البركات، عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعياد )ت 

 م.7967ها=7372، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 4ها(، ط511

سماعيال بان عمر )ت البداية والنهاية، ابن كثير، عماد الدين، أبو الفداء، إ -
، دار الكتب العلمية، بيروت، 5ها(، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين، ط114
 م.7979ها = 7429

بلو  األرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري اآللوسي، شر   -
، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 3وتصحيح وضبط محمد بهجة األثري، ط

 م.7923ها = 7342

القاموس، مرتضى الزبيدي، محّب الدين، أبو تا  العروس من جواهر  -
ها(، دار ليبيا للنشر والتوزيع، 7225الفيض، محمد بن محمد بن محمد )ت

 م.7966ها = 7376بنغازي، 

وطبعة أخرى بتحقيق عبدالستار أحمد فرَّا  وآخرين، وزارة اإلرشاد واألنباء، 
 م.7915 –م 7965ها = 7395 -ها 7375الكويت، 

غة العربية، جرجي زيدان، تعليق شوقي ضيَ، دار الهالل، تاريخ آداب الل -
 م.7951القاهرة، 

، دار 2تاريخ األدب العربي، ريجيس بالشير، ترجمة إبراهيم الكيالني، ط -
 م.7974ها = 7424الفكر، دمشق، 
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تاريخ األدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة عبدالحليم النّجار وآخرين،  -
 م.7993اب، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكت

تااااااريخ ابااااان خلااااادون، ابااااان خلااااادون، أباااااو زياااااد، عبااااادالرحمن بااااان محمااااااد )ت  -
 م.7956ها(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 727

ها(، تحقيق 372تاريخ الطبري، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير )ت  -
 م.7961ها = 7371، دار سويدان، بيروت، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

رب قبل اإلسالم، جواد علي، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، تاريخ الع -
 م.7953ها = 7312بغداد، 

ها(، دار 292تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر )ت  -
 م.7962ها = 7319صادر ودار بيروت، بيروت، 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب، األعلم  -
ها(، في حاشية 416ري، أبو الحجا ، يوسَ بن سليمان بن عيسى )ت الشنتم

 -ها 7376، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق، القاهرة، 7الكتاب لسيبويه، ط
 .ها7371

ها(، 132تقويم البلدان، أبو الفداء، عماد الدين، إسماعيل بن علي )ت  -
باريس، تصحيح رينود وماك كوكين ديسالن، دار الطباعة السلطانية، 

 م.7752

غاني، رضي الدين، الحسن بن محمد بن الحسن )ت  - ها(، 652التكملة، الصَّ
 م.7919-م7912تحقيق عبدالعليم الطحاوي وآخرين، دار الكتب، القاهرة، 
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ها(، تحقيق وشر  عبدالسالم 7293خزانة األدب، عبدالقادر بن عمر )ت  -
ة الخانجي، القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومكتب2-7هارون، ط 

 م.7976-م7919ودار الرفاعي، الرياض، 

دائرة المعاَر اإلسالمية، النسخة العربية إعداد وتحرير إبراهيم زكي  -
 م.7969، دار الشعب، القاهرة، 2خورشيد وآخرين، ط

 م.7962ها = 7372ديوان أبي نواس، دار صادر ودار بيروت، بيروت،  -

ري حمودي القيسي، مديرية الثقافة العامة، ديوان األسود بن يعفر، تحقيق نو  -
 م.7912ها = 7392بغداد، 

ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس، شر  وتعليق م. محمد حسين، مكتبة  -
 اآلداب بالجماميز، اإلسكندرية.

، 5ديوان امرىء القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط - ، دار المعاَر
 م.7992القاهرة، 

، القاهرة، ديوان البحتري، ت - حقيق وشر  حسن كامل الصيرفي، دار المعاَر
 م.7964 –م 7963

اااااااان، 7دياااااااوان الخنسااااااااء، تحقياااااااق أناااااااور أباااااااو ساااااااويلم، ط - اااااااار، عمَّ ، دار عمَّ
 م.7977ها = 7429

ديوان عبيد بن األبرص، تحقيق وشر  حسين نصار، شركة مكتبة ومطبعة  -
 م.7951ها = 7311، القاهرة، 7مصطفى البابي الحلبي، ط

وان عمرو بن قميئة، تحقيق حسن كامل الصيرفي، مجلة معهد المخطوطات دي -
 م.7965ها = 7375العربية، المجلد الحادي عشر، القاهرة، 
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الزينة في الشعر الجاهلي: التزّين بالحلي، يحيى الجبوري، حولية كلية  -
ها = 7427اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر، العدد الرابع، 

 م.7977

زينااااااة فااااااي الشااااااعر الجاااااااهلي: زينااااااة الطيااااااب والعطااااااور، يحيااااااى الجبااااااوري، ال -
حوليااااااااة كليااااااااة اإلنسااااااااانيات والعلااااااااوم االجتماعيااااااااة، جامعااااااااة قطاااااااار، العاااااااادد 

 م.7973ها = 7423السادس، 

شااااار  أبياااااات سااااايبويه، السااااايرافي، أباااااو محماااااد، يوساااااَ بااااان أباااااي ساااااعيد )ت  -
هاااااا(، تحقياااااق محماااااد علاااااي سااااالطاني، مجماااااع اللغاااااة العربياااااة، دمشاااااق، 375

 م.7916ها = 7396

، المكتبة التجارية الكبرى، 4شر  ديوان امرىء القيس، حسن السندوبي، ط -
 م.7959ها = 7317القاهرة، 

 م.7957شعر السموأل، تحقيق وشر  عيسى سابا، مكتبة صادر، بيروت،  -

شعر ابن مفرت  الحميري، جمع وتقديم داود سلوم، مكتبة األندلس، بغداد،  -
 م.7967

ها(، دار 216، ابن قتيبة، أبو محمد، عبد الله بن مسلم )ت الشعر والشعراء -
 م.7964الثقافة، بيروت، 

، دار المشرق، بيروت، 2شعراء النصرانية، لويس شيخو اليسوعي، ط -
 م.7961

الشوامخ: امر  القيس درس وتحليل، محمد صبري، مطبعة دار الكتب  -
 م.7944المصرية، القاهرة، 
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ها(، تحقيق 393ماعيل بن حماد )ت الصحا ، الجوهري، أبو نصر، إس -
ها = 7424، دار العلم للماليين، بيروت، 3أحمد عبدالغفور عطَّار، ط

 م.7974

طبقات فحول الشعراء، ابن ساّلم الجمحي، أبو عبد الله، محمد بن سالم  -
ها(، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 237)ت 
 م.7914

دان، مراجعة وتعليق حسين م نس، دار العرب قبل اإلسالم، جرجي زي -
 م.79-الهالل، القاهرة، 

العرب قبل اإلسالم، حسين الشيخ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -
 م.7993

 م.7776العقد الثمين، المطبعة اللبنانية، بيروت،  -

عالء الدين ومسرحيته الشعرية: امر  القيس بن ُحْجر، تحقيق وتعليق محمد  -
 م.7991ها = 7471، د.ن، عمَّان، 7أبو صوفة، ط

ها(، تحقيق 276فحولة الشعراء، األصمعي، أبو سعيد، عبدالملك بن ُقَرْيب )ت  -
 م.7917ها = 7379، دار الكتاب الجديد، بيروت، 7م. توّري، ط

ُفرحة األديب، األسود الُغْنِدجاني، أبو محمد، الحسن بن أحمد األعرابي )ت  -
سلطاني، دار قتيبة ودار النبراس، دمشق، ها(، تحقيق محمد علي 432بعد 

 م.7977ها = 7427

ِفَصل المقال في شر  كتاب األمثال، البكري، أبو عبيد، عبد الله بن  -
، 3ها(، تحقيق إحسان عباس وعبدالمجيد عابدين، ط471عبدالعزيز )ت 

 م.7973ها = 7423م سسة الرسالة، بيروت، 
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محماااااااد بااااااان يعقااااااااوب  )ت  القااااااااموس المحااااااايط، الفيروزآباااااااادي، مجدالااااااادين، -
، 2هاااااااا(، تحقياااااااق مكتاااااااب تحقياااااااق التاااااااراث فاااااااي م سساااااااة الرساااااااالة، ط771

 م.7971ها = 7421م سسة الرسالة، بيروت، 

، مكتبة لبنان، 7قراءة ثانية في شعر امرىء القيس، محمد عبدالمطلب، ط -
 م.7996لونجمان، القاهرة،  –بيروت والشركة المصرية العالمية للنشر 

يخ، ابن األثير، عّزالدين، أبو الحسن، علي بان محماد )ت الكامل في التار  -
 م.7965ها = 7375ها(، دار صادر ودار بيروت، بيروت، 632

، 7ها(، ط177لسان العارب، ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن ُمَكرَّم )ت  -
 دار صادر، بيروت.

مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي، ليلى العمري، رسالة دكتوراه،  -
 م.7995الجامعة األردنية، عمَّان، 

مجمااااع األمثااااال، الميااااداني، أبااااو الفضاااال، أحمااااد باااان محمااااد باااان أحماااااد )ت  -
، دار الكتاااااااااااب العلمياااااااااااة، 7هاااااااااااا(، تعلياااااااااااق نعااااااااااايم حساااااااااااين زرزور، ط577

 م.7977ها = 7427بيروت، 

ها(، تصحيح إيلزه ليختن 245المحّبر، ابن حبيب، محمد بن حبيب )ت  -
المعاَر العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، شتيتر، مطبعة جمعية دائرة 

 م.7942ها = 7367

المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء، عمادالدين، إسماعيال بان علي )ت  -
 ، المطبعة الحسينية، القاهرة.7ها(، ط132
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مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، ابن عبدالحق، صفي الدين،  -
ا(، تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي، ه139عبدالم من بن عبدالحق )ت

 م.7955 –م 7954، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 7ط

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، جالل الدين، عبدالرحمن بن أبي  -
ها(، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين، دار 977بكر بن محمد )ت 

 الفكر، القاهرة.

، دار 7اهلي بين الشك والتوثيق، يحيى الجبوري، طالمستشرقون والشعر الج -
 م.7991الغرب اإلسالمي، بيروت، 

المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، جارالله، أبو القاسم، محمود بن  -
، مطبعة مجلس 7ها(، تصحيح محمد عبدالرحمن خان، ط537عمر )ت 

 م.7962ها = 7377دائرة المعاَر العثمانية بحيدرآباد الدكن، الهند، 

 م.7925تشرين الثاني، بيروت، سنة  7، 27المشرق، السنة الثامنة، العدد  -

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، العباسي، عبدالرحيم بن أحماد )ت  -
ها(، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبرى، 963

 م.7947ها = 7361القاهرة، 

هاب الدين، أبو عبد الله، ياقوت بن    معجم البلدان، ياقوت الحموي، ش -
ها(، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، دار الكتب العلمية، 626عبد الله )ت 

 م.7992بيروت، 

معجم الشعراء، المرزباني، أبو عبيدالله، محمد بن عمران بان موسى )ت  -
ها(، تحقيق عبدالستار أحمد فرَّا ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 374
 م.7962ها = 7319
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ها(، 471معجم ما استعجم، البكري، أبو عبيد، عبد الله بن عبدالعزيز )ت  -
 .تحقيق مصطفى السّقا، عالم الكتب، بيروت

، 4الملك الّضّليل امر  القيس، محمد فريد أبو حديد، ط - ، دار المعاَر
 م.7966القاهرة، 

ها(، تحقيق 312الم تلَ والمختلَ، اآلمدي، أبو القاسم، الحسن بن بشر )ت  -
 م.7967ها = 7377عبدالستار أحمد فرَّا ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

الموّشاااااح، المرزبااااااني، أباااااو عبيداللاااااه، محمااااااد بااااان عماااااران بااااان موساااااى )ت  -
 ها.7375ها(، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 374

نشااااااوة الطاااااارب فااااااي تاااااااريخ جاهليااااااة العاااااارب، اباااااان سااااااعيد األندلسااااااي، أبااااااو  -
هاااااااا(، تحقياااااااق نصااااااارت 675حسااااااان، علاااااااي بااااااان موساااااااى بااااااان محماااااااد )ت ال

 م.7972، مكتبة األقصى، َعمَّان، 7عبدالرحمن، ط

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، المقَّري التلمساني، شهاب الدين، أبو  -
ها(، تحقيق إحسان عباس، دار 7247العباس، أحمد بن محمد بن أحمد )ت 

 م.7992-م7977ها = 7472 -ها 7427صادر، بيروت، 

 

 

 
 


