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 صملخ  

بددن شاشددبح وتح،ي،ددرح وت ريجددر يهدددا البحددى جلددش جمددش شددعر الشدداعر سددعد 
لش الت،ديم لر و ح هجاءمن مصادرهح وا  راجر علش شكل ديوان مرتَّب علش حروا ال ا 

تحددد ف  ددم الم،دمددة عددن البحددى مددن حيددى  كرتددر وقددد بم،دمددةح ومددد لح ودراسددة  
عن قلة العشاية بالشداعر وشدعره  دم المصدادر تحد ف وهد ر ومشهجر  و م المد ل 

الدراساف المعاصرةح اللتين لم تشيرا جلير جال بإلماعاف م تصرة العربية ال،ديمة و م 
 عف  يهددا قياسدددا  توس دد حأو بإشدداراف سددريعة  وقددد اجتهددددف  ددم صددشش ترجمددة للشددداعر

ح علدددش فون العدددرب ال،ددددماء والدارسدددون المعاصدددرونبالترجمددداف التدددم أوردهدددا المصدددش  
اقتصدداره علددش و  حعرلددش قلددة شددعر الشدداع البحددى   كمددا شبَّهددف  ددمتهددا  ددم الحددالتينقل  

موضددوا الحماسددة دون ،يددرهح أتبعددف ذلددك بدراسددة م تصددرة تضددمء بعدد  جواشددب 
   م رتبدف الشدعر علدش حدروا الهجداء هذا الشعر من الشاحيتين الموضوعية والفشية

بأسدماء المصدادر والمراجدش   م قسم  دا  مدن البحدىح أتبعدف ذلدك ال اتمدةح و  ب تدا  
   علش حروا الهجاء مرتبا  
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 :  لمقدمةا
اف مددن ال ماشيشددمطلددش شددعره جلددش بيعددود اهتمددامم بالشدداعر سددعد بددن شاشددب و 

تشبهددف لدددر ولشدددعره مددن  ددد ل دراسدددتم جحددد مسددداقاف برشدددام  ال،ددرن الماضدددمح  ،دددد 
الماجسددتير التددم درسددتها  شددذاكح ولح ددف حيشهددا أن المددادة الشددعرية واج باريددة عشددر 

 دف عددم وجدود ديدوان لدر أو مجمدوا قليلة  دم المصدادر العربيدة المطبوعدةح كمدا لح
شعري يضم أشعاره وي،د مها جلدش ال،دراء بدين د تدم مطبدوا يسدههل علديهم أمدر  الرجدوا 

مددددن حيشهددددا بهددددذا الشدددداعر المجهددددول ح  اهتممددددف عشددددد الحاجددددة جليهددددا واة ددددادة مشهددددا
ولكدن اجمدر   وبت،ص م أشعاره وأ باره  م المصادر العربية التم كاشف ت هر تباعدا  

 ددددم عمددددل  اح تمشددددّش قل ددددّة المعلومدددداف عشددددر مددددن تجسدددديدهوحسددددبمجددددرد اهتمددددام  ددددلَّ 
لددر  - علددش قل تددر -تلددك الفتددرة أن شددعر الشدداعر  أ شدداء  وقددد لح ددف لأكدداديمم مع،ددو 

الحياتيدددة  الشدداعر طبيعددة  اصددةح وشكهددة  اصددة راجعتدددان جلددش  صوصددية تجددارب
اريخ العربددددم  ددددم تلدددك الفتدددرة المبكدددرة مدددن التددد هاصدددحرا التدددم عاشدددها  دددم البصدددرة و 

لش تجاربر الشدعرية ومدا تتضدمشر مدن حداالف شفسديةح يجدب التشبدر اةس مم اح لهدح وا 
 واالهتمام بهاح عشد دراسة شعره  

 بالت،ديم لشعر الشاعر من   ل مدد ل   –جن شاء اللر  –وسأقوم  م البحى 
ر أشير  يدر جلدش قلدة عشايدة المصدشفين العدرب ال،ددماء والدارسدين المعاصدرين بالشداع

مدن من بداب اةشدارة جليهدا  التم قام بها بعضهم عر  الجهود ال،ليلةستوشعرهح وسأ
  كمدا سدأعر ا بالشداعرح مدن  د ل ترجمدة من جهدة أ در  ت،ييمهامن باب و جهةح 

متفرقدة  دم المصدادر العربيدةح وممدا  وأ بدار مدن معلومداف سدأجمعر صشعها لر مماأ
ه قدد قالهدا  دم  دروا حياتيدة است  صر من شعرهح  اصة وأن بع  أشدعار  يمكن

 دددم  مدددا سددديفيدشامشاسدددباف قبليدددة تتعلدددأل ب،ومدددر اجقدددربينح  دددم ح أو  اصدددة ش صدددية
لددش قل ددة شددعره وسددبب عاةضدداءة علددش بعدد  جواشددب حياتددر المجهولددة  كمددا سددأشبر 

كما سأقوم بجمش شعر   لش اقتصار هذا الشعر علش ،ر  الحماسة وحدهعذلكح و 
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ه لشدعر  ريجدر مدن مصدادره الم تلفدة  وسدأقدم كدذلكالشداعرح وتح،ي،درح وضدبطرح وت 
ش  يهددا أمددر التوس دد كددا  بدراسددة قصدديرة تضددمء بعدد  جواشبددر الموضددوعية والفشيددةح تار 

المصدادر والمراجدش التدم أ ددف مشهدا  دم  سأذكر أسدماء  و ذلك الح،ا   م من ير،ب ل
 اتفصديله تاركا  م حجمرح ال يتض    كم حالبحى  م هوامش صفحاتر بشكل م تصر

 أسددماء الكتددب علددش رتبتددر حسددبالددذي ح  ب ددف المصددادر والمراجددش جلددش و،را ميددببللا
 حروا الهجاء 

ح لدم يشدتهر عشدد ش،داد الشدعر  دم ب بدالتعريا جن هذا البحى معشم شداعر م،دل 
ر جلير أحدد قبدل أبدم لم يتشب  جال ببيف أو بيتين؛  - وال  م العصور ال ح،ة - عصره

ا شددم عشددر  ال،صدديدة صددل عدددد أبيددافوو ح عتينوم،طددو  ا تددار لددر قصدديدةتمددامح  ،ددد 
تددو ير أرضددية صددالحة قددد تددد ش  جلددش هددداي جن هددذا الجهددد العلمددم المتواضددش  بيتددا  
ح ربشدكل أكبد باح ين   رين جلش استكمال هذا الجهدد وتتبدش أشدعار الشداعر وأ بدارهب

ح أو مدددن  ددد ل أ دددر  قدددد يكدددون  ددداتشم أمدددر مدددن  ددد ل مصدددادر قدددد ت هدددر الح،دددا  
بشدددكل أوسدددش  دددم جطدددار ال دددروا  ههددداح مدددا قدددد يسددداعد علدددش دراسدددة شدددعر اةحاطدددة ب

ح أو مدددن  ددد ل التركيددده علدددش شدددعرهح ودراسدددتر  دددم جطاريدددر هاالتاري يدددة التدددم عاشددد
 الموضوعم والفشم اللذين عالجشا بع  جواشبهما  م هذه الدراسة 

وتأتم أهمية شعر سعد بن شاشدب جضدا ة جلدش مدا قددمشا؛ مدن كدون قا لدر أحدد 
صدددور االحتجددداو اللغدددويح  ،دددد عددداش الشددداعر  دددم البصدددرة وصدددحرا ها  دددم شددعراء ع

أيددام  الدولددة  الهجددري الشصددا ال دداشم مددن ال،ددرن اجول الهجددري ومطلددش ال،ددرن ال دداشم
 المرواشية  

 :المدخل
لددم ّيعددرا لسددعد بددن شاشددب ديددوان شددعر لددد  قدددماء رواة الشددعر العربددمح ولددم 

وعلش الر،م من  هور الشاعر  م  تشر مصادر التراى العربم جلش شمء من ذلك 
لددم يعددن بشددعره قبددل  ا تيددار أبددم تمددام  أحدددا   أنَّ  تددرة مبك ددرة مددن تدداريخ الشددعر العربددم 
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شعره   م حماسدترح  هدو أول مدن أشدار جليدر مدن ال،ددماءح حيدى     عه( ب113)ف
ممن لدي  لهدم  دم الغالدب دواويدن بالشعراء الم،ل ين والمجهولينح "أ هر عشاية  ا ،ة 

من الشعر ي،لُّ عشر بك ير ما ا تداره للشدعراء ال معدينح  وا را    ا تار لهم شصيبا      
ولعلر أدرك أن شعر البدارهين المشدهورين مدن الشدعراء مست،صدش بدين أيددي الشدا ح 
تفرضدر مكدداشتهم ومشدهلتهمح أمددا شدعر الم،لددين  هدو مغمددور مجهدول؛ علددش الدر،م ممددا 

   (3)يشطوي علير من روا ش"
( لدددم يشددر جلدددش سدددعد بدددن شاشدددبح ولدددم دهددد191)ف ب أن ابدددن جش دددمومددن الغريددد

  ه  ب  الّمدأسدماء شدعراء الحماسدة  دم كتابدر " مدن معداشم هر معشش اسمرح  يما  سدر يفسه 
دددأسدددماء   دددم تفسدددير أسدددماء  شدددعراء ديدددوان الحماسدددة"ح  ،دددد  سدددر معددداشم   كاشدددف  ن  م 

علش  يحتاو جلش تفسيرح ويبدو أشر لم ير  أنَّ اسم سعد (1)أسماؤهم تحتمل ال،ول  يها
ومددن الغريددب   الددر،م مددن احتوا ددر علددش اسددم شاشددب الددذي يمكددن تفسدديره وال،ددول  يددر

هددد( لددم يشددر جليددر وال جلددش شددعره  ددم "مشتهددش 189)ف أن ميمددون بددن المبددارك أيضددا  
ر وشدمولرح وا تيداره جك در مدن علش الر،م من سعة كتابد حالطلب من أشعار العرب"

سدددد ميينح  ألددددا قصدددديدة لشددددعراء عصددددور االحتجدددداو مددددن جدددداهليين وم ضددددرمين وا 
 م   ح ويبدو أن الماشش هو أنَّ مع م شعره كان م،طوعاف ال قصا دمك رين وم،لين

أشارف بع  المصادر العربية ال،ليلة التم جاءف بعد أبم تمدام جلدش سدعد بدن  حين
شددر اح حماسددة أبددم تمددام باعتبدداره   يددة م،تضددبةد  ،ددد ذكددرهشاشددب وشددعره جشدداراف جه 

(ح واجعلدددم دهددد119)ف (ح وأبدددم العددد ء المعدددر يدهددد113)ف مشهددداح كدددالمرهوقم جدددهءا  
( و،يدرهم مددن دهدد110)ف (ح والجدوالي،مدهد101)ف (ح والتبريددهيدهد171)ف الشدشتمري

شدددر اح الحماسدددة ا  دددرينح كمدددا ذكدددره بعددد  أصدددحاب الحماسددداف ال ح،دددةح وبعددد  
تددب اجدب والشحددوح التددم ا تددار مصددشفوها مددن أشددعارهح أو أشدداروا  يهددا جلددش بعدد  ك

 أ باره 
                                                 

  3ح معجم شعراء الحماسةح  11 ح 3عسي نح و دحماسة أبم تمامح تح،يأل (3) 
   10المبه   م تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسةح   ( (1
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وم لما كاشف عشاية الرواة والمصشفين العرب ال،دماء بسعد بدن شاشدب وبشدعره 
أو  مدن العدرب المعاصدرين قليلة؛  ،د كاشف عشاية الباح ين  م تاريخ الشعر العربدم

 ددم  - ،ددد كاشددف اهتمامدداتهم ودراسدداتهم  ر حاج ددبددر وبشددعره قليلددة هددم  المستشددرقين
مشصبة علش الشعراء الكبار ال معينح والمشهورين المك رينح وقد شجد لهدم  -أ،لبها

العذر  م هذا اةحجام عن سعد وشعرهح  ،د تكون قلدة المعلومداف عشدرح وقل دة شدعره 
للشددددعر العربددددم  المددددؤر ين المعاصددددرين المششددددور؛ همددددا السددددبب  ددددم ذلددددك  بددددل جن

 يشددر عصددر الشدداعر  ددم كتددب مسددت،لة لددم يشدديروا جليددرد  لددم ادرسددو  لدارسددين الددذينوا
جليدر وال جلدش شدعره  ح ولم يشدر(3)تاريخ اجدب العربم"جلير كارل بروكلمان  م كتابر "

الحياة اجدبية  دم البصدرة جلدش شهايدة ال،درن ال داشم هكم  م كتابر " كمال أحمدكذلك 
علدش الدر،م مدن شدمول  تدرة دراسدتر كامدل الفتدرة  الهجري" ال من قريب وال من بعيددح

 ومدددش أن الباحدددى أجددداد  دددم الحدددديى عدددن البصدددرة مكاشدددا    التدددم عددداش  يهدددا الشددداعر
 دم   يها وشعرا   ح وعلش الر،م من استعراضر اجدب ش را  وعلميا    كريا   وتكويشا   وسكاشا  

لعباسدم  اصددة شدر رك دده علدش ال،درن الهجدري ال دداشم وعلدش اجدب اأ؛ جال  تدرة دراسدتر
 ءشدعرابعد  الو  نشدا ريالتحدى عن بع    أك ر من عشايتر بال،رن الهجري اجولح

  موسعا   حدي ا   كابن الم،فش وبشار بن برد وأبم شوا  بصلةح ن جليهامت و ممن ي
لم يشدر عدون شدريا قاسدم جلدش سدعد بدن شاشدب وشدعرهح ولدم يعدن بمدا كذلك و 

؛ (1)م بددردة بددن أبددم موسددش اجشددعريقالددر الشدداعر مددن شددعر وجهددر جلددش بدد ل بددن أبدد
شعراء البصرة  م العصر اجمويد دراسة  م السياسة واالجتمداا"ح وذلك  م كتابر "

                                                 

وقد يكون عذر بروكلمان  م عدم ذكره سعد بن شاشب وشعره أشر ح 3راجشد تاريخ الشعر العربمح و ( (3
 لم يع ر علش م طوطة لديواشر أو من يشير جلش ذلك ليذكره  م كتابر أو ملح،ر 

والم العراقين لهشام بن  -رة  الد بن عبداللر ال،سري م جما حه309تول ش شرطة البصرة عام  (1)
 م جمش لر  الّد الص ة  وال،ضاء والشرطةح وبعد ذلك جعلر  حده310-ده301عبدالملك بين عامم

وعهل معر عم الرح ومشهم  حه310عام حتش عهل هشاٌم  الدا   حه309لر علش جمارتها مشذ سشة  شا با  
ح ما مشر  وكان ب ل   لوما   علش البصرة بدال   عمر ال ،فم واليا   ب ل بن أبم بردةح وعي ن يوسا  بن

ضيا   شش  م الحكمح ولم يكن م ر  مالك بن ديشار لم ا ولم ب ل بن أبم من الشا ح قال " يبالم ما ص 
ياعا   ح 118ح 113ولم أمرها ب ل!"ح تاريخ  ليفة بن  ياطح   بردةد يا لك  من أم ة  هلكف ض 

  311-311ح 311ح 11 ح 7تاريخ الطبريح و ح17-11 ح 1ح وح أ بار ال،ضاة113
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الدددذي عدددال   يدددر موضدددوعاف عديددددة ذاف صدددلةح مشهدددا ع قدددة الشدددعراء بدددالوالة  دددم 
ح وكأشددر لددم تكددن لسددعد بددن شاشددب ع قددة بددب ل! وهددو صدداحب شددرطتها  ددم (3)البصددرة

مدن توعدده وقومددر! كمدا سدشر   دم شددعره  أك دربعدد ذلدكح وهددو الدذي قاضديها وواليهدا 
  الح،ا  

التم أشارف جلش الشاعر وشعره بشكل  شعدم بع  الكتب المعاصرة ولكششا لم
م لهددا  ددم ذلددك م ددل اةشدداراف التددم وردف عشهمددا  ددم المصددادر العربيددة  -م،تضددب 
العصدور اجولدش مدن ب ،د أشارف جلير بعدّ  كتدب اجدب العربدم المعشيدة  - ال،ديمة

المؤلفددة  ددم ال،ددرن العشددرين وال،ددرن الحددالمح وذلددك مددن  دد ل  تدداريخ الشددعر العربددم
أسددرار الحماسددة" لسدديد علددم ح ومددن ذلددك كتددابد "أبددم تمددام عشددايتهم بكتدداب حماسددة

وبعددّ  كتددب تددراجم الشددعراء الم تصددرة المعشيددة بالعصددور م(ح 3911)ف المرصددفم
موسدوعة شدعراء صددر اةسد م "د دكد حعصدر اجمدوياجولش ومشهدا ال العربية الشعرية

موسددددوعة اجدب واجدبدددداء العددددرب  ددددم و" والعصددددر اجمددددوي" لعبددددد عددددون الروضددددانح
معجدم و "روا عهمد الجدهء ال الدىد العصدر اةسد مم واجمدوي" ةميدل بدديش يع،دوبح 

معجددم الشددعراء مددن العصددر مددويين" لعهيددهة  ددوَّال مريدددنح و"الشددعراء الم ضددرمين واج
 ش الشدداعركمددا أشددار جلدد  لجدداهلم حتددش شهايددة العصددر اجمددوي" لعفيددا عبدددالرحمنا

بعدد  كتددب تددراجم الشددعراء العددرب العامددةح كددد "معجددم الشددعراء مددن العصددر الجدداهلم 
كتداب ك حجبدوريح وبعدّ  كتدب التدراجم العامدةالم"ح لكامدل سدلمان 1001حتش سدشة 

ر كلم "اجع م"ح ل ير  مما لي  هشا مجال حصره  ماو،يره م(ح3971)ف الدين اله 
 ددددف ل شتبدددداه جشددددارة أوردهددددا عبدددددالمشعم أحمددددد صددددال  مح،ددددأل ديددددوان  ومدددن ال

الحماسددة بروايددة الجددوالي،م ذكددر  يهددا أن شددوري حمددودي ال،يسددم قددد جمددش شددعر سددعد 
 ح  لم يذكر العشوان المحدد لعملهذه اةشارة  م ح ولكشر لم يفص ل شي ا  (1)بن شاشبا

                                                 

  101 -371شعراء البصرة  م العصر اجموي"ح  راجش  صلد "الشعراء والوالة"ح  م كتاب " (3)
  ( 3) ح حاشية رقم11ديوان الحماسةح رواية الجوالي،مح   (1)
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وقدد بح دف عدن   ح وال المصددر الدذي أ دذ مشدر معلومتدرة ششدره يدح وال ببلو،راال،يسدم
مددددن  ح وسدددألف عدددددا   دددم ك يدددر مدددن المجددد ف والكتدددب  لدددم أجدددد شدددي ا   هدددذه اةشدددارة

د برالم تصين  أ ادوا أشهم لم يسمعوا بذلكح ولكششم وجدف ع ن الشدبكة العشكبوتيدة م 
 رة سددددشةالصدددداد يددددذكر أن العمددددل مششددددور  ددددم مجلددددة معهددددد الم طوطدددداف العربيددددةح

ح  دإذا البحددى المششددور ا(ح الجددهء اجولح  عددف جليهدد38مح المجلدد )3971ه/3191
شدددددعر الشدددددمردل اليربدددددوعمد دراسدددددة للمح،دددددأل شدددددوري حمدددددودي ال،يسدددددم هدددددود "  يهدددددا

  كما ذكر عبدالمشعم أحمد صال  ح ولي  شعر سعد بن شاشب الماهشم(3)وتح،يأل"
بمجلدة مجمدش  3990عدام  ششدرها (1)وقد وجدف م،الة لعهالدين البدوي الشجدار

 شم  يها ببع  أ بار الشاعر وشسبر وأشعارهح وحاول البفَّ اللغة العربية بدمشألح عّ 
ح وكمدا شلحد  "3 م اللغدة واجدب والعربيدة تح،ي،اف م أمر صحتهاح وسم ش م،التر "

تح،ي،دداف علددش الددشمط شفسددر  ددم سلسددلة ( ليؤسدد  ل3)  ،ددد أعطددش عشددوان م،الددر رقددم
(ح 11) ح المجلددد3993ح وبالفعددل  ،ددد تحدددى  ددم العددام التددالم(1)شددعر شددعراء   ددرين

،دددأل ديواش دددر مستشدددرقون 1) العددددد ( عدددن أبدددم شدددوا  وأشدددعارهح وهدددو الشددداعر الدددذي ح 
وعرب  م همن مبكرح وّششر  م طبعاف عديدةح وقد سار الباحى  ير علش المدشه  

شجار م،التر عن سعد بن شاشب  وقد قسم ال اجولش شفسر الذي سار علير  م م،التر
جعلددر تح،ي،دداف   ددم شددعر الشدداعر تشددمل  -عددن سددعد بددن شاشددب جلددش قسددميند اجول

وأ بدداره  شددعره صصددر لمددا اكتشددا  -ح وال دداشم(1)موضددوعاف اللغددة واجدب والعربيددة
مدن جهدد  دم  أن الباحى الشجدار علدش الدر،م ممدا قددم   ف  وال(1)وأشعاره من أوهام

                                                 

  الجددددددددهء اجولح  (ح38) مح المجلددددددددد3971ه/ 3191مجلدددددددة معهددددددددد الم طوطدددددددداف العربيددددددددةح السددددددددشة (3)
 111-110  

  110 ح 3تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية (1)

    119-118 ح 1تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية (1)
   110 ح 3تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية (1)
     171 ح السابأل شفسر ((1
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العشايددة بددذلك  ح مرج ددا  الشدداعررة تح،يددأل شددعر علددش ر ضددر  كدد م،التددر قددد  ددلَّ مصددر ا  
وأضدداا أنَّ معلومدداف م،التددر ترجددش جلددش  تددرة  ح(3)جلددش حددين  هددور م طوطددة ديواشددر

ددرهاي ددتش مبكددرة مددن حياتددر العلميددة شدددَّ عش ددم " حيددىح (1)ا علددش ربددش قددرن مددن تدداريخ ش ش 
ا أشدددياء كدددأششم كشدددف رأيتهدددا لسدددعد  يمدددا ،بدددرح  دددم أعيددداشم أن أهتددددي جلدددش مواضدددعه

أشددر لددن يصددشش  ددم شددعر سددعد وأ بدداره أك ددر ممددا صددشش ؤكددد   و ددل الشجددار ي(1)ا ن"
ربمددا تركددّف طا فددة مددن ذلددك كمددا جدداءف ل،لددة م،التددرح وعل ددل ذلددك ب،ولددرد جششددم " ددم 

سددش جقصددش مددا وسددا لم  ددم التددأدي  يهددا جلددش مددا ّأحددبح ولضدديأل الهمددان عددن أن يت  
أكددون  ددردا   ددم ذلددكح وأن يكددون  يرجددوه لبح ددر باحددى متتبددشح وعلددش أشددم أ شددش أال  

بع  ما توقفف  ير من أمر سعد دا د    دم قطعدة ضد مة مدن التدراى؛ تح،يدأل مدا 
 يهددا ممتشددش ا ن     لضددعا المددادة المتاحددةح ول،لددة ،شا هددا  ددم ت لددي  مددا يددروم 

  (1)المح،أل ت ليصدر ممدا يتعدر  لدرح راجيدا     أن يكشدا التتبدش بدأك ر ممدا  علدف"
ال دداشم مددن م،التددر عددن اجوهددام التددم تتعل ددأل بأ بددار تشسددب جلددش   ددم تحدددى  ددم ال،سددم

دداها مددا وسددعر الجهدددح و لدد  جلددش مددا يسددتطيش أن يرتدداح جليددر  سددعد بددن شاشددبح ت،ص 
 يها  ولكشر  ل ير    كرة تح،يأل شعر سعد بن شاشب  م الوقف الدراهنح حرصدا  

أن ت هددر مشددر علددش ال فددر ب،دددر أكبددر مشددر مددن  دد ل م طوطددة ديواشددر التددم يأمددل 
 ما سيرسم صورة أوض  عشر وعن شعره وهذا ح الح،ا  

در ح ولكشدر وقد كان جهد الشجار  م م،التدر جيددا   أ،درا  علدش هد در  يهدا ق ص 
يدددأل الصدددحة  يهدددا مدددن تح، وكدددان هد دددرمحدددددة مدددن حيددداة الشددداعر وأ بددداره وأشدددعارهح 

ة ح ال علددددش جهدددددوشدددددعرا   و بددددرا   وأشددددا أذكدددددر مددددن أمدددددر سددددعدد شسدددددبا  عدددددمهاح ي،دددددولد "

                                                 

  113 ح 3تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية3) )
   113 ح 3ح تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية3990ششرها سشة  (1)

 ( 3رقم ) الباحىح هامش 113 ح 3تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية ((1
  113-110 ح 3تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية ((1
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لدرح وتوط دة  االست،صاء لرح جذ كشف أرمم جلش ،ر   ،يرهح أ بتر هشا بأسرهد ت،ييددا  
؛ ويؤكدد أن مدا قدام بدر (3)لما أحاولر من تح،يدأل مدا وقدش  يدر ممدا يحتداو جلدش تح،يدأل"

ح (1)اللغددة واجدب والعربيددة""   التح،ي،دداف المتفرقددة  ددمال يتعددد  مددن عمددل  ددم م،التددر 
شددكاالف؛ جلددش تح،يددأل كامددل لمددا  هددر مددن شددعر  مددا وقددش  ددم بعضددها مددن أوهددامو  وا 

 سعد وأ باره 
؛  دم أمدر تح،يدأل شدعر سدعد بدن شاشدب الباحدى الشجدار ما لم يره ر ولكششم أ

،ددد  هددر بعددد  تددرة جمعددر مددادة م،التددر وششددرها؛ العديددّد مددن المصددادر العربيددة التددم  
ا يسداعد من أ بار سعد بن شاشب وأشدعارهح التدم تتدي  جمدش مد يتضمن بعضها قدرا  

ر قددد كددذلك أشددح وأر  وشددعريا   علددش رسددم بعدد  جواشددب مددن صددورتر الكليددة ش صدديا  
 ددم مطبددوا يوضددش بددين  –علددش قل تددر  –حددان الوقددف ة ددراو شددعر سددعد بددن شاشددب 

شدب شفسم لر  م أح وما ال يدرك ّكل ر ال ّيترك ّجل ر  وهذا ما يفيدون مشر اءأيدي ال،ر  
لجواشدددب مدددن حياتدددر وأ بددداره يضدددمء بعددد  اهدددذا البحدددىح وبدددذلك  دددإشم أقددددم مدددا قدددد 

مددش ،يددري  هددور م طددوط لددديوان الشدداعرح  ّيح،ددأل حيشهدداح وّيششددر  مشت ددرا   حوأشدعاره
ويلتحدأل الشداعر بعددها بشدعراء عصدره مدن أصدحاب الددواوين المح،،دة  حكام    شعره

وتكتمددل عشدددها صددورة سددعد بددن شاشددب الشددعريةح ويكددون جهدددي حيشهددا ح (1)المششددورة
   الجهد المشت ر م،دمة لذلك

 
                                                 

  113 ح 3تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية ((3
   110 ح السابأل شفسر( (1
 ربة بن الحميتو لسعد بن شاشب لهم دواوين أو مجاميش شعرية مششورةح كجلُّ الشعراء المعاصرين  (1)

(ح ووضاح ده90)ف (ح والراعم الشميريده90(ح واج طل )فده81)ف وليلش اج يلية (حده81)ف
 (ح وك ي ر عه ةده300)ف (ح وعبداللر بن همام السلولمده91)ف (ح وعمر بن أبم ربيعةده90)ف اليمن
 (ح وذي الرمةده330)ف ه(ح والفرهدأل330)ف (ح وجريرده330ف) (ح و ابف قطشةده301)ف
 (ح والوليد بن يهيدده311)ف (ح والطرماح بن حكيمده337)ف (ح وسكيشة بشف الحسينده337)ف
(ح ده313)ف (ح وشصر بن سي ارده310)ف (ح وابن الدميشةده311)ف (ح ويهيد بن الط ريةده311)ف

حصا ه  م و،يرهم ك ير لي  هشا مجال حصرهم وا 
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 :ترجمته
سعدح بفت  السين المهملةح وسكون العين المهملةح ابن شاشبح بكسر الشين 

ح ابن معاذ بن جعدة بن  ابف بن هرارة بن ربيعة بن يسار بن راهم بن (3)المعجمة
  وقد  لط ابن (1)من بشم ماهن بن مالك بن عمرو بن تميم ح(1)ح العشبري(1)ماهن

 م اسمرح و م وشسبر وأ بارهح وتبعر أبو عبيد  (1)الشعر والشعراء"قتيبة  م كتابر "
  م هذا ال لط من بعده  (1)البكري

ر جلش دح وكلها تشي(7)ر وشسبرح أما شعوتر وصفاتر  ك يرةدم الشاعدهذا اس
ذلك  م  د ذكر المبرد ما يشير جلش م لدح  ،(8)رح واعتداده بشفسردرح وحدتد تك

 م يمدح  ير معاصر ّه سوار بن عبداللردر جعرابدشع ش بيفدر علدمعر  تعلي،
 د(30)ح ي،ول  ير(9)(ده118)ف

 وأمضم جذا ما ش كَّ من كان ماضيا  وأوقّا عشد اجمر ما لم ي ض    لر   
                                                 

  311ح 313ح  8   هاشة اجدبح و131ح شهاية اجربح  111 ح 1الحيوانح و (3)
   131ح جمهرة أشساب العربح  700 ح 1الشعر والشعراءح و (1)
   191 ح 1الشعر والشعراءح و (1)
   131شهاية اجربح    (1)
   191 ح 1( الشعر والشعراءح و(1
   791 ح 1( سمط الآللمح و(1
لشعوف والتسمياف عر ها الشعر العربمح  وجدشا تسمياف  م لد ذؤبان العرب وشذ اذهمح م ل هذه ا (7)

السلكةح وأ،ربة الشعراءح أي سودهمح وعبيد الشعرح أي محككوهح ومعيدو الش ر  ير مرة  ابنكالسليك 
 بعد مرة 

المحسو  من أمور ح واعتدادها هذا جعلها تتسم بالشدة والغل ة  م ( كاشف تميم معتدة بشفسها ك يرا  (8
  حياتهاح وقد يكون سعد أ ذ هذه الشدة من قبيلتر التم عر ف بم ل هذه الشدةح وهذه الحد ة

( أبو عبداللر سوار بن عبداللر بن سوار بن عبداللر بن قدامة التميمم العشبري البصريح اةمام 9)
مة ال،اضمح وكان من  حول الشعراء  صيحا   كان هو وأبوه وجده من  لر شعر رقيألح حمفوها   الع  

  111-111ح  33هح سير أع م الشب ءح و111قضاة البصرةح تو م عام
   101ح  الكامل  م اللغة واجدبح و ا (30)
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 الذي د "مشه  صاحبر  م الحياةح قا     علش علش البيف معترضا   المبرد  ع، ب
ام علش الغررح وركوب اجمر علش ال طر؛ ّيحمّد جمضاّء ما تبي ن رشّدهح  أما اةقد

ح و ش ش بأبياف لسعد (3) لي  بمحمود عشد ذوي اجلباب  وقد يتحس ّن بم لر الفتاك"
بن شاشب تشبر  م معشاها معشش بيف ذلك اجعرابمح وتشير جلش اتصا ر بالفتك ا

لش ات اذه لهما مشهجا    د(1)لر  م حياترح ي،ول والحد ةح وا 
ددددددرّ جذا هددددددمَّ أل،ددددددش  بدددددد م   ين عيشيددددددر  ع ه 

 ولدددددم يستشدددددر  دددددم أمدددددره ،يدددددر شفسدددددر
 

دددر  الحدددوادى  ك   جاشبدددا  وش كَّدددب   عدددن  ذ 
 ولدددم يدددر   جال  قدددا م  السددديا  صددداحبا

ح وممددا يجدددر ذكددره أن (1)بددل جن ابددن حددهم ليصددفر بأشددر مددن  تدداك بشددم تمدديم بالبصددرة 
   (1)ح واةس م(1)التاريخ العربم قد عرا م ل هؤالء الفتاك  م الجاهلية

قبيلتدددر  ح دددم مددداهن (1)كدددان مدددن الشدددعراء الفرسدددان المعددددودين وي هدددر أن سدددعدا  
ح  ،دد م  ّدل بدين يددي بد ل بدن أبدم عامدة ال،ريبةح وهو كذلك مدن قدادة قومدر وسدراتهم

لير  دم و دد مدن قومدر جح وكان قدم والم البصرة وصاحب شرطتها المذكور  شفا  بردة 
                                                 

   الكامل  م اللغة واجدبح و ا(3)
   السابأل شفسر  (1)

   131جمهرة أشساب العربح   (1)
ح و،يرهم ح و اتك اجسديقي ح وتأبط شر ا   من  تاك الجاهليةد الحارى بن  المح وعبدالرحمن بن( (1

  119 ح 1محاضراف اجدباءح وح 131-391المحبرح  
من الفتاك  م اةس مد قران بن يسار الف،عسمح ومالك بن الريب الماهشمح وال،ت ال الك بمح وعبداللر (1) 

اد ة سعد بن شاشب   وتبدو ح111-131 اهم السلممح وعبداللر بن سبرة الحرشمح و،يرهمح المحب رح  
عبيداللرح من بشاف  فمش البصري الذي ضربر بالسيا شبيهة ب،صة ال،ت ال الك بمح  ،د أحب العالية بش

عمومتر وذكرها  م شعرهح  هوجف من أحد أشراا الحمح  تول ش ال،تال بهاح و ل يذكرها  م شعرهح 
هو عاد جلش ذلكح  لم يرتداح  بصر بر هياد ويهورها  فيةح  شهاه أ وها هياد بن عبيداللر وهدده بال،تل جن 

ح وبيشا هما  م ذلك وجد ال،تال   استل سيفر لي،تلرح  هربح وهياد يتبعرح وهو يشاشده اللر والرحمح  لم يكاَّ
عن مروان بن الحكم   الت،طر وقضش بر علش هيادح  طورد بدمرح و لَّ مت فيا   مركوها    م طري،ر رمحا  

  م طلبرح حتش وضش الجوا ه لمن يدل عليرح   فر بر وأودعر السجنح  م جشر  ر  والم المديشةح وهو يجد 
  11-38من سجشرح وعاد جلش سابأل عهده من الفتك  ديوان ال،تا ل الك بمح  

( ذكر الرا،ب اجصفهاشم أن أبا عبيدة عد د  رسان العرب المجمش علش شجاعتهمح  ذكر مشهمد دريد (1
و بن معد يكرب الهبيديح وعامر بن الطفيلح وعبا  بن مردا ح وعروة بن الصم ةح وعشترةح وعمر ا
  119 ح 1بن الورد و،يرهمح محاضراف الرا،ب اجصفهاشمح وا
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قدد أ دا هم وتوعددهمح   اطبدر سدعد شيابدة وقد جشف جماعة مشهم جشايةح وكان ب ل 
ددده  عدشهمح معترضددا   ددحا  جيداهمعلددش توع  لددر اجمددر الدذي قدددموا جليددر مددن أجلددرح  ح وموض 
؛ مدا (3)د لي  كدل مدا ي،ولدر السدلطان يفعلدر يدا سدعدبعد استيفا ر م،التر  ،ال لر ب ل

ال   كيدا لدر أن يطلدبيشدير جلدش مكاشتدر بدين قومدر وجاهدة و روسدية    ومدرق مدن ح وا 
 ! ي،ولد ؟ رساشهم المعدودينو الت،ديم والترشي  لو لم يكن من وجها هم المعتبرين 

هام   دددددددددددددّحوا بددددددددددددد  ي دددددددددددددال ر   ّم،ددددددددددددددهما   م  ر شه
 

 و اضددددددا  جليددددددرجلددددددش المددددددوف  
 الكتا بددددددا 

 
بين  ت اك ال،بيلة و رساشهاح  الفتاك أ،لبهم  ا  هشاك  رقومما ال شك  ير أنَّ 

واالقتصا ح أما الشعراء الفرسان  ليسوا م ل  أصحاب جشاياف تستوجب الم ح،ة
 محترمون هؤالء جشاة مطاردينح ال من السلطة وال من ال،بيلةح بل هم م،د رون

  (1)ح التصا هم بالفروسية والشجاعةيهمالد
ري (1)صا سعد بن شاشب بأشر من شياطين العربكما وّ  ح بل جن الّحص 

معاصره قول   ير ويذكرح و تكر د ترلشد تر وح ؛عامة (1)ليجعلر من شياطين اجش 
 د(1)ح ي،ولجلش ذلك ح مشيرا  (1)دعل  بن الحكم

                                                 

   10 ح 1( أ بار ال،ضاةح و(3
( يبدو أن حال سعد بن شاشب تشبر حال اللصو  المطاردين بعدما ضرب البصريح و رَّ ج ر ذلك 1)

كح وألح،ر الكشر لم يكن كذلكح وكما يبدو  إن  ابن حهم قد وصفر بالفت  من السلطة وع،ابهاح و   و ا  
 بالفت ك  م ضوء هذه الحاد ة 

دائرة المعارف  ح والشيطان هو ال،وي المتمردح791 ح 1سمط الآللمح وح 391المحب رح   ((1

ياطين بأشر من ش أل ه( 71)ف الجديلم )شيطان(، وقد وصف مّرة بن خليف الفهمي اإلسالمية، مادة
 .291المحبّر، ص حالعرب و رساشهمح وهو قريب تأبط شر ا  

  110-119 ح 3ههر ا دابح و (1)
الحيوان"ح لر عبدالس م هارون مح،أل كتاب " لم أجد ترجمة لدعل   م المصادر العربيةح ولم يترجم (1)

ذكره الرا،ب ح ويبدو أشر لم يجد معلوماف عشر  م المصادر العربيةح و 111 ح 1عشد ورود اسمرح و
اجصفهاشم باسم دعل  الحكمح وابن الحكمح ولكن مح،أل الكتاب ريا  عبدالحميد مراد لم يترجم لر 

  109 ح 1ح محاضراف اجدباءح وأيضا  
ح  هاشة 110ح  3ح ههر ا دابح و191 ح 1ح الشعر والشعراءح و111 ح 1الحيوانح و (1)

    311ح 313 ح 8اجدبح و
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 وكيا  يفيأّل الدهر  سدعّد بدّن شاشدب  
 

 اجهل ددددددددة  ّيصددددددددراّ  وشدددددددديطاّشّر عشددددددددد   
 

لم يعرا عن سعد بن شاشب أشر كان من اللصو  أصحاب الغارافح و 
 علش ال،بيلة أو را ضا    ارجا   الذين يغيرون علش الش ع م والغشم وال،وا لح وال صعلوكا  

ن كاشف حياتر بعدما أصاب من دم  م البصرة  تبدو كحياة  جعرا ها وعاداتها؛ وا 
من صعاليكرح ولكشر لي  كذلكح جشر رجل  ل  من لصو  عصرهح أو صعلوكا  

لل،يادةح وبصفاف الشجاعة واةباء  مؤهلةسباب الاجيتصا بالطموحح ويتمتش بكل 
مرتكب لجشاية وقش  يها بسبب شدتر وحدترح حيى  الوقف شفسروالعهمح ولكشر  م 

من  ما جعلر دا م ال واح التم تطلبر ةالسلطعن أش ار  جعلر يتوار  أصاب دما  
   ومعاقبتر جل،اء ال،ب  عليرح

لدر   كدر أي  رقدة أو ولم يبّد من شعر سعد بن شاشب  م  أ باره مدا يشدير جلدش ح 
تبدش أي حدهب سياسدم يعرا عشدر أشدر  ماشرح ولممن الفرأل الك يرة التم  هرف  م ه 

وال  وال هبيريددا   مددن تلددك اجحددهاب الك يددرة التددم ك ددرف  ددم تلددك الفتددرةح  لددم يكددن علويددا  
شما كان بدويا  أو متشيعا    ارجيا  جلش  رقةح كأن يكون  مشتميا   يتم ل أ  أل     جلخح وا 

علددش سددلطة الدولددة لطلبهددا  بشفسددرح  ارجددا   معتدددا   ال،بيلددة وعاداتهددا وأعرا هدداح حماسدديا  
ر علدش قبدول م دل ح ،يدر متوطشدة شفّسدبسبب حدتدر وشددتر عرضا   جياه بجشاية اقتر ها

دا يدألفوا  هذه السلطةح م لما هم شفو  ك ير من أبشاء ال،با ل العربية  شذاكح الذين لم 
ح (3)بأشدر مدن مدردة العدرب روصدفجداء بعد  كرة االشصياا لسلطة مركهيدةح ومدن هشدا 

ارجين من أبشاء ال،با ل العربية البدوية علش سلطة الدولةح المتمدردين عليهداح أي ال 
مددن سددطوتها وع،ابهددا  ويلحدد  بشددكل عددام أن مهمددة  الملتج ددين جلددش الصددحراء  ددرارا  

ح لجمدوح المتبددين مدن اجعدراب (1)اجمراء  م البصرة لم تكن بالسهلة  دم هدذه الفتدرة

                                                 

   39 التذكرة السعديةح  ((3
 دا رة المعارا اةس ميةح مادة )البصرة(   (1)
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 ت ط ال،با ل بعضها ببع ح وال ت ط العدرب  يهاح ولتمسكهم بعاداتهم ال،بليةح وال
باججشددا  اج ددر  ،يددر العربيددةح وال ددت ا لغدداف هددذه اججشددا  و ،ا اتهددا  ددم هددذا 

ح وقددد أوجددد هددذا بلبلددة لددم تكددن ال،با ددل (3)الهمددان المبكهددر مددن تدداريخ الدولددة اةسدد مية
المشط،ددةح علددش هددذه عملددف الدولددة علددش تشددديد سددلطتها   العربيددة تعر هددا قبددل ذلددكح

ح وتجيدديش الجيدوشح واال تيددار للمشاصددب العامددةح (1)توهيدش العطدداء وذلدك مددن  دد ل
   يهدا مدا أضدعا سدلطة ال،با دلم؛ مدن أمدور جداريدة ومدا جلدش ذلدك (1)وتعيين العر داء

الطبيعدة  لحد  مبكدرا  قدد  –رضم اللر عشر  –عمر بن ال طاب  مما يجدر ذكره أنو 
لهددا؛  أبددا موسددش اجشددعري؛ وقددد بع ددر قاضدديا  المتمددردة جهددل هددذا المصددر؛  أوصددش 

لددرد "جشددم أبع ددك جلددش أر  قددد بددا  بهددا الشدديطان  بضددرورة التشبددر جلددش ذلددكح قددا    
 يمدا بعدد    وقد تعامل اجمراء(1)و ر خح  الهم ما تعراح وال تستبدل  يستبدل اللر بك"

ش مددش كددل ذلددك بك يددر مددن سددبل الضددبطح حتددش يتمكشددوا مددن بسددط سدديطرة الدولددة علدد
 ،ددد عملددف  البصددرةح  إضددا ة جلددش اسددت دام السياسددة والمددال اللددذين أشددرشا جليهمددا  شفددا  

اعتمددددوا بعددد ح  ،ددددموا ال،با دددل اليمشيدددةح و"الدولدددة علدددش ت،دددديم بعددد  ال،با دددل علدددش 
عليهدداح وعدداد وا ال،با ددل المضددريةح وكددادوا لهدداح جال  ددم أوقدداف الشدددة والضدديألح  ددإشهم 

السداب،ة  (1)الموا يدأل لهدا بدأن ال يعدودوا جلدش سياسدتهم"كاشوا يستعيشون بهاح وي،طعون 
سدهولة ب  كما لم يكن ال لفاء يت ذون أمدراء البصدرة مدن قبا لهدا ليطديعهم الشدا   يها
شمدددا كددداشوا سدددلطة مفروضدددة علددديهم مدددن  دددارو قبدددا لهم ومشط،دددتهمح ب،صدددد ارضدددو  ح وا 

 ك يدددرا  ح ومدددن هشدددا كدددان ال دددروو علدددش هدددؤالء اجمدددراء (1)ج ضددداعهم و ضدددد شدددوكتهم
                                                 

   10-38 ح 3البيان والتبيينح و (3)

   10ح شعراء البصرةح  19 ح 1تاريخ الطبريح و (1)
   19 ح 1تاريخ الطبريح و (1)
   70 ح السابأل شفسر (1)
   71الشعراء الصعاليكح   (1)
 دا رة المعارا اةس ميةح مادة )البصرة(   ((1
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  ولمددا كددان أمددراء البصددرة مددن  ارجهددا يحدداولون السدديطرة علددش اجوضدداا  ،ددد مألو ددا  
   لجأوا جلش البطش والتهديد والوعيد والسجنح و،ير ذلك من صشوا ال،هر اج ر  

جن االضطراب ليكتشا حياة الشاعر سعد بن شاشدب مدن كدل جاشدبح  شدرطة 
در ح وتجددُّ  ددم طلبدر لل،دب  عليدر ومعاقبتددرح بد ل بدن أبدم بدردة تتهدددَّّده وتتوعدده وقوم 

والبصددرة بشددكل عددام تمددوو بأبشدداء م تلددا ال،با ددل العربيددة الم تلطددةح يسدداكشهم  يهددا 
وال،با ل الكبيرة لم تعدد بكامدل  والفر  ( 3)كالهط والسبابجة أجشا  أ ر  ،ير عربية

ح بدددل جن ا  شفوذهدددا لتدددو ر جبشا هدددا الحمايدددة واجمدددان اللدددذين كاشدددف تو رهمدددا لهدددم سددداب،
 دددم  - مددد   ح يسدددكن كدددل  (1)جلدددش أ مدددا  (1)السدددلطة المركهيدددة قدددد قسدددمف البصدددرة

ال،بيلدة  ب،صدد تفريدأل (1)بطوشهدا وة أم تلفال ليط من أبشاء ال،با ل العربية  –الغالب 
ضعاا  الواحدة وجعلف علش  ح مما يؤدي جلش جضعاا قوتها وشفوذها ترابطهاقوة وا 

ح (1)ّحدددف مسدؤولياتر اةداريدة واجمشيدة والماليدة ا  عريفد من هذه اج مدا   م  كل
ح بددل ح وبعضدها جلدش سداكشيها(1)ها جلدش مالكيهداوك درف  يهدا السدكك التدم شسدب بعّضدد

جششا لشجد بع  الم،ابر علش أسماء ال،با لح  هذه م،برة بشدم مداهنح وهدذه م،بدرة بشدم 

                                                 

 ح دا رة المعارا اةس ميةح مادة )البصرة( 111 ح 3تاريخ الطبريح و (3)
كاشف أ ما  البصرة كا تمد ّ م  تميمح وهو جشوب ،رب البصرةح و يهم بشو العشبرح و م   (1)

بكرح وي،ش شمال ،رب البصرة وشمال ،ربهاح و م  عبدال،ي ح وي،ش عشد شهر مع،ل ودار الرهأل 
العاليةح وهم أهل الحجاهح من كبار أصحاب المشاصب من قريش وقي   شرأل البصرةح و م  أهل

و،يرهماح ومشاهلهم تمتد جلش الجشوب الشرقم من البصرةح و م  اجهدح وهم جشوب ،ربم البصرةح 
الحياة اجدبية  م البصرةح وما بعدهاح  111 ح 3راجشد تاريخ الطبريح وأقرب جلش وادي الع،يألح 

   38ح شعراء البصرةح  19 
   13ح  طط البصرة ومشط،تهاح  11شعراء البصرةح   (1)

    38شعراء البصرةح   (1)
 طط البصرة ومشط،تهاح  وقد ّأشيط بالعر اء توهيش العطاءح جضا ة جلش و ا ا أ ر  مشابهةح (1)

 13  
  111 -111 ح 3معجم البلدانح و ((1
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شمدددا أمكشدددة ك يدددرة لدددم يعدددد لل،بيلدددة العربيدددة الكبيدددرة مكدددان جقامدددة واحددددح وا    و (3)حصدددن
 دم حدين تسدكن  حسدكشها بطدون بعد  ال،با دلتمتفرقةح وأصبحشا شجد مشاطأل معي شدة 

بع  بطوشها اج در   دم مشداطأل أ در  مدن المديشدةح كدل ذلدك بغدر  الت،ليدل مدن 
ح والت فيددا مددن سدديادة الددروح ال،بليددة بددين أبشا هددا  ددم هددذا المصددرح ولتسددهيل تهاسددلط

وما جلش ذلك من شؤون أ ر   وقد يكون عدم ذكر  يا  ومال وأمشيا   شأن ضبطر جداريا  
ه بددذكر بعدد  بطوشهددا ؤ واكتفددا  ددم شددعره - قبيلتددر الكبيددرة - سددعد بددن شاشددب تميمددا  

 دددم سياسدددتها الهاد دددة جلدددش اجمويدددة جلدددش شجددداح الدولدددة  ال،ريبدددة كدددرهام ومددداهن راجعدددا  
شها  وقد بلغف ع سلطة الدولة المركهية بدي     هارجضعاا سلطة ال،بيلة الكبيرةح وا  

واةداريددة أجهددهتهم اجمشيددة  قددوةقددوة اجمددراء الددذين يم لددون سددلطة الدولددة المركهيددةح و 
ش،د سياستهم التم يتبعوشهداح وال ش،دد  قدرة علشمرتبة لم يعد  يها لد  الشا  والمالية 

سياسدددة الدولدددة عامدددةح وال التعبيدددر عدددن مدددواقفهم كدددأ راد أو جماعددداف؛ جال مدددن  ددد ل 
مح وا  هدار عصددياشهم لهدمح والهددروب مدن وجددر سدلطتهمح أو مددن  دد ل ال دروو علدديه

 ددوراف جماعيددة كبيددرة علددش سياسددة الدولددة العامددة كلهدداح وقددد تبددد  ذلددك  ددم  ددوراف 
  (1)ك يرة قام بها ال وارو والهبيرية والشيعة و،يرهم

 سعد بن ناشب: قلة شعر
مدا لدم يعدرا لم ّيعرا لسعد بن شاشب ديوان شعر عشدد ال،ددماء كمدا ذكرشداح ك

 قصديدتينلر شعر ك ير علش ألسشة الرواة أو  م كتب مصادر التدراى العربدمح عددا 
م،طوعاف أ ر  مب و ة  م بع  المصادر العربيدة أولهدا حماسدة أبدم تمدام   وأربش

علش ا شين العربية لم يهد  شعر سعد بن شاشب الذي استطعف جمعر من المصادر و 
ددّرّه علددش موضددوا الحماسددة دون ح  هددل كددان سددبب ق(1)و   ددين بيتددا   ل ددة شددعره هددو ق ص 

                                                 

  111 ح 3تاريخ الطبريح و(3) 
  11شعراء البصرةح   (1)
ة هذه الشسبة من   ل  ((1 ّشسبف جلش الشاعر بع  اجبياف الشعرية ألح،تها بالبحى وبيشف عدم صح 

 المصادر 
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،يددره مددن الموضددوعاف الشددعرية اج ددر ؟ أو أن سددبب ذلددك هددو قلَّددّة شتاجددر الشددعري 
الددذي  لمشهجددر  يهددا ؛ مددا د ددش بددأبم تمددام جلددش اال تيددار لددر  ددم حماسددتر تطبي،ددا  أصدد   

 ؟ ي،وم علش اال تيار للم،لين والمغمورين
دامالمصادر التدولشا أن شسألد ما  اجشدعار التدم جمعهدا  م ا تدار مشهدا أبدو تم 

جن أبا تمدام لدم يدذكر مصدادره التدم أ دذ حماسترح ومشها أشعار سعد بن شاشب؟  م 
 هل هم كتب مدوشدة وجددها  دم مكتبدة صددي،ر أبدم الو دا بدن  مشها أشعار حماسترح

اهر من  راسانح بعد مدحر عبد اللر بن طد عا دا  وقد حصر ّه  يها  ل  همذان سلمةح 
يذكر البديعم أن  ها ن مكتبدة أبدم الو دا بدن سدلمة كاشدف ح (3)عامل المأمون عليها؟

تضدددم دواويددددن العدددرب و،يرهدددداح  تفدددرا أبددددو تمدددام لهددددا وطالعهدددا وا تددددار مشهدددا كتدددداب  
دار كتبدددرح المرصدددفمح حيدددى أشهلدددر أبدددو الو دددا " ح وم دددل هدددذا ذهدددب جليدددر(1)الحماسدددة

ح بددل جن التبريددهي (1)قدددمين والمحددد ين" ا تددار مشهددا مددا اسددتجاد مددن شددعر العددرب اج
ليجعل أبدا تمدام ي تدار مدن كتدب مكتبدة أبدم الو دا بدن سدلمة أربعدة كتدب أ در  ،يدر 

التدم ا تدار مشهدا هدذه اجشدعار جن  كدان  هذه الكتب  ولكن ما هم (1)كتاب الحماسة
 اجشعار التم است شاها من شعر سعد  إذا عر شاها عر شاقد ا تار من كتب مدوشة؟ 

بددل جششددا قددد شعددرا مشهددا أشددعاره  ددم الموضددوعاف اج ددر  جن كاشددف لددر بددن شاشددبح ا
تمددام قددد ا تددار  هددل يمكددن أن يكددون أبددو أشددعار أ ددر   ددم ،يددر موضددوا الحماسددة 

لسدددعد بدددن شاشدددب كمدددا لغيدددره مدددن الشدددعراء الدددذين ا تدددار لهدددم  دددم حماسدددتر كلهدددا مدددن 
عة حف دددة وبشصدددحر هدددل ذلدددك بمسدددتبعد وهدددو اجديدددب الدددذي اشدددتهر بسدددح (1)ذاكرتدددر؟

                                                 

    311ح هبة اجيامح  81 ح 1و ياف اجعيانح و (3)
 ح   ح 3ح أسرار الحماسةح و311هبة اجيامح   (1)
   ح  ح 3أسرار الحماسةح و 1))

  71 ح 3دب العربمح وح تاريخ اج33 ح 3( شرح التبريهيح و(1

يذكر المرهباشم أن أبا تمام كان ي تار لشعراء الحماسة من ذاكرترح ،ير أشر لم ي تر من أشعار  (1)
هؤالء جال اجقل جودةح وأشر قد استب،ش جيد شعرهم ولم ي هره ليكون ذ يرة لسرقاتر بحيى ال يكتشفها 

من  هذا الرأي الغريب تحام    ما كانوربح 183الش،اد الذين ال يعر ون مصادرها!! الموش ح  
 المرهباشم علش أبم تمام 
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ت ميدددذ ه بحفددد  الشدددعر وتم  لدددر؟ ليكدددون ذ يدددرة لهدددم تسددداعدهم علدددش جبدددداا أشدددعارهم 
  ال اصةح ولشا  م شصيحتر للبحتري  ير م ال علش ذلك 

ال شستطيش أن شجهم ب،لدة شدعر سدعد بدن شاشدبح  ،دد ي هدر مدا يشفدم هدذا  جششا
بية جديدة تضديا الم طوطح أو ب هور مصادر عر  المفتر  التوقش ب هور ديواشر

جلدددش مدددا هدددو مدددذكور مشدددر  دددم المصدددادر العربيدددة المششدددورة حتدددش ا نح  شدددعرا  جديددددا  
بحيددى يكفددم لرسددم صددورة أوضدد  لتجربتددر الشددعريةح ولكددن ال بدددَّ مددن التشب ددر جلددش أن 
ا تيدددار أبدددم تمدددام لدددر  دددم حماسدددتر قدددد ي،طدددش عليشدددا م دددل هدددذا التوقدددشح  مشهجدددر  دددم 

ح ما قد  يعشدم والمغمورين ال تيار للم،لين والمشسييني،وم علش اكما ذكرشا الحماسة 
أن شددعر سددعد بددن شاشددب قليددل بالفعددلح أو علددش اجقددل لددي  بك يددرح ومددن هشددا تددأتم 
قشدداعتم ال اصددة بضددرورة جمددش مددا  هددر مددن شددعره  ددم المصددادر العربيددة المششددورة 

اة ددادة حتدش ا نح وت،ديمددر بدين د تددم مطبددوا يمكدن لل،ددراء والبدداح ين الرجدوا جليددرح و 
علش قلترح  يبدو أن احتمال  هور م طوط لديوان سعد بن شاشب هدو احتمدال  مشر

   ضعيا
قدد أودف بدر عددوادي شددعر سدعد بدن شاشددب أن يكدون كدذلك سددتبعد ي كدن هدلول

م بد ل بدن أبدم بدردة دار ه  الهمان الك يرة التم مرف بالشاعر جبان حياتر مدن م دل ه دد 
حراقهاح أو مر ف بشدعره  ضداا  يهدا أك درهح م لمدا ضداا ،يدره بعدد مماتدرح  بالبصرة وا 
 ؟من مصادر التراى العربم عامة

 :على الحماسة سعد بن ناشب شعراقتصار   
جن ال،صيدة أو الم،طوعة الشعرية  م أي ،ر  شعري هم تجربة شعرية 

شها  م الوقف ذاتر تجربة شفسية واحدة وقف  جبداعهاح ومن المفروا مشر أ واحدةح كما
مشها  حياة الشاعر الشفسية كاملة كوشها جهءا   عبر عنهذه التجربة ال تأن م ل 

جذا والشفسية جنَّ تجارب الشاعر الشعرية لد لهاح ولكن ال بدَّ من ال،و  وليسف ك   
كاشف تسير علش وتيرة واحدةح أو تعبر عن حاالف شفسية متشابهة  إن اجمر 

 بالفعل ويجدر بشا أن شتساءلفسير  قد يدعو جلش التساؤلح وقد يحتاو جلش الت حيشها
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وحده  م تجارب  عن سبب اشحصار شعر سعد بن شاشب  م ،ر  الحماسة
ر شعره علش ،ر  شعري متشابهة ت،ريبا   وشفسية شعرية ح  هل كان الشاعر قد قص 

سر هو   اتبعر؟ أو أشر كاشف لر تجارب شعرية  م أ،را  شعرية فوا أل  م ش
ح ولم  شفا  ؟ ولكن شعره  يها ضاا كما تساءلشا أ ر  جضا ة جلش ،ر  الحماسة

ما وصلشا من باقم شعره  وأيسلم مشر جال ما ا تاره أبو تمام مشر  م حماسترح 
 بوساطة بع  مصادر أ ر  ،ير الحماسة؟ 

 صدورا  م، جن  كرة الت ص   م ،ر  شعري واحد عشدد الشدعراء ليسدف أمدرا  
دددنعلدددش سدددعد بدددن شاشدددبح  دددشحن ال شعددددم مدددن الشدددعراء  ح كرابعدددة  عدددل ذلدددك العدددرب م 

ح التم قصرف شدعرها علدش الشدعر الصدو م والعشدأل اةلهدمح (3)(ده380)ف العدوية
ح الذي لم ي،ل  م ،ير الغهل  وما من شك  إن (1)(ده391)ف والعبا  بن اجحشا

الطبا ش الشفسية لهذين الشاعرينح وال روا الحياتيدة المحيطدة بهمدا قدد أ درف  يهمدا 
ال ددروا  مددن شددعر بتأ يرهمدداح وبال،يددا   هددل مددن المحتمددل أن تكددون  ،دداال مددا قددااله

همدا مدا دعدواه جلدش  المأهومدة ترطبيعدة شفسديها الشداعرح و الحياتية المتوترة التم عاش
أمدام هدذه  عدن الدشف  ا  االقتصار  م شعره علش ،در  الحماسدة وحدده؛ وذلدك د اعد

الحدداالف الشفسددية هددذه  أمددامح و الشدداعر يعيشددهاكددان التددم  الصددعبة ال ددروا الحياتيددة
 يعاشيها بسببها؟  كان التم

   :دراسة في شعر سعد بن ناشب
  :الجانب الموضوعي -أولا 

الحماسددة بدداب مددن أبددواب الشددعر العربددمح قددال  يددر الشددعراء العددرب ال،دددماءح 
وا تار مشر أصدحاب الم تدارافح ومدا هال الشدعراء العدرب المعاصدرون ي،ولدون  يدرح 

 ددم العصددر  شددعريا   أو ،رضددا   صددل  أن يكددون موضددوعا   هددو ،ددر  شددعري عددام ي

                                                 

عن شعر رابعة العدوية راجش كتاب مد شهيدة العشأل اةلهمد رابعة العدوية  وال اشعة العابدةد رابعة   (3)
 العدوية 

  راجشد ديوان العبا  بن اجحشا (1) 
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الحديى م لما كان  م العصور الساب،ة  ومما ال شك  ير  إن للشدعر دواا دا ليدةح 
ح ومددن ذلددك بشددكل عددام ومحرهضدداف   ارجيددة ح تددد ش جلددش قولددر  ددم اجبددواب الم تلفددة
جلدددش ح والددددعوة ش الحدددروببددداب الحماسدددةح  المشدددا رافح والصدددراعافح والتحدددري  علددد

ددددل مكارههدددداح والف ددددر بال،بيلددددةح وهجدددداء أعدددددا ه واالعتددددداد بالددددذاف؛ مددددن أهددددم  احتحم 
در شدعره جلدش أدواعيها   الشداعر قدد يحم د  علدش  دو  الحدربح سدواء   أم رقبيلتدوج 

ددشفسددشداجش بددر   مارسددرمددا جن  و ددو  المصدداعب  الصددبر والتحدددي ها علددشرح يحضُّ
الشداعر ح  در ه رب علير وعلديهمهو ح ب ل بن أبم بردة علش سعد بن شاشب وقومر

،دددول شدددعري حماسدددم؛ عب دددر عشدددر ب ر جيشددداشا   دددم شفسددد أوجددددمدددا  ؛لدددر ش صددديا   تحدددديا  
ومدا عب در لتهديدد والوعيددح تعرضدف لل،بيلتدر التدم  تحدديا  لشفسر المهددةح و  يشتصر  ير

جمدان والألمدان المداديح   رار من وجدر السدلطة؛ طلبدا  و تو، ل  م الصحراء  عشر من
مدن  دروا يمكدن أن تسداعده علدش هدا ما قد يدو  ره جدو الصدحراء البعيدد عشالشفسم ب

مددا قددد يشددعره بهددا بشددكل أكبددر بعددد أن كدداد يددذهّل عشهدداح بددل قددد و التركيدده  ددم ذاتددرح 
لش و  ح واةشادة بهمتها وشجاعتهاحواالعتهاهجلش الف ر  تد عر هذه الذاف الر،بة  م ا 

 يهدا مدن الطمدوح والتأهيدلح وارتفداا  ح ل مدا يحد علش ال،بيلة بغر  قيادتها تسويدها
 ددم  قومدر وقددد أحدد    الدروح المعشويددةح حتددش أششدا لشجددد سددعد بددن شاشدب ي،ددول م اطبددا  

 اجهلية والكفاءةد  من مهيدا   شفسر
ها دددددددددددددددّحوا بدددددددددددددددم  ّم،دددددددددددددددددهما  م    ي دددددددددددددددال ر   ر شه

 

 جلش الموف   و اضا  جلير الكتا با! 

التم كاشف تتهددد  حقبيلة تيم ال فحيد المتحالفة مش كما شجده يهجو قبيلة الو  
الكبيددرةح  ،بيلددة الوحيددد تتهدددد  تمدديم ر صددراا بددين بطددون قبيلددةوكأشددقبيلتددر  يمددا يبدددو 

لدش احتياجهدا جلدش م دن ماهشا    برجال تيم ال ف ولي  برجالهاح ما يشير جلش جبشهاح وا 
 هدم ح نمن جديد"ح وهذه جشدارة أ در  جلدش صدفة الجدبيدا ش عشهاح كما أشها تتهددها "

لش يكررون التهدد دون أن يفعلوا شي ا      م لششتبر جلش أن الهجاء موجر جلش الوحيد وا 
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شما من   ل تيم تيم ال ف معا   ؛  هو يحت،ر الوحيد لجبشهاح    ي اطبهم مباشرةح وا 
 هادتللؤمها وذل أيضا   هم ال فح التم يهدريها

 لدددددددددددد ف  مددددددددددددا بدددددددددددداّل الوحيددددددددددددد  أتدددددددددددديم  ا
دددددددددددددددددددّد   وأشدددددددددددددددددددتم   ّكدددددددددددددددددددمّ شدددددددددددددددددددا  ب  ماه وتو ع 

 

  ددددددددددددم التهدددددددددددددد مددددددددددددن جديددددددددددددد ت،ع،ددددددددددددشّ  
 التليددددددددددددددددددد  محددددددددددددددددددلُّ الددددددددددددددددددذُّل  واللددددددددددددددددددؤم  

جن الف دددر بال،بيلدددة مدددن أكبدددر دواعدددم شدددعر الحماسدددة عشدددد الشدددعراءح كمدددا أن  
ح وقدددد يجمدددش الشددداعر بدددين الف دددر بال،بيلدددة هجددداء أعددددا ها مدددن دواعيدددر الكبيدددرة أيضدددا  

واحددددةح  تهيدددد الحماسدددة لديدددر ال الم،طوعدددة الشدددعرية ال،صددديدة أو وهجددداء أعددددا ها  دددم
ولد  قبيلترح  شجد سعد بدن شاشدب يفت در ب،بيلتدرح ويهجدو قبيلدة بشدم بكدر بدن وا دلح 

ر جليهدا بشدكل صدري ح ولكشدر أشدا  يهدا جشر لم يذكر اسم قبيلتر تميم أو رهام أو ماهن
م،ابددل  ش قبيلتددرحسددللشاها" الدددال  علددبوسدداطة ضددمير الجمددش الددد "شددا"  ددم "أسدديا شا"ح و"

هويتم" الددال  علدش قبيلدة بشدم بكدر بدن وا دل التدم يدذكرها الشداعر " ير الجمش  مضم
 جياهددا مددن ج،ددواء الشدديطان لهددا بددد ولها الحددرب مددش قبيلتددر باسددمها الصددري ح محددذرا  

ددرَّب  بأّسددها لددديهمح والتددم     ددار سدديوا رجالهددا  دداهرة  ددم هامدداتهم ّجددد دا    ل ددفالّمج 
 دّتغمد  يها دا  أ،ماتلك الرؤو   ح كما كاشفوطرا أل

نَّ أسدددددددددددددددددددددديا  شا بدددددددددددددددددددددديٌ  مهشدددددددددددددددددددددددٌة و   ا 
ن ددددددددددد ف   وا   هددددددددددويتم سددددددددددللشاها وقددددددددددد ّ،م 
 

ّكم   ّبت ددددددددددٌر    ارهددددددددددا  ددددددددددم   ّجددددددددددد ّد  هددددددددددام 
 لهددددددددا ّ،ّمددددددددّد بكددددددددر  مبشددددددددوهدددددددداّم  ا  يومدددددددد

 
ددا   -كمددا قددد تكددون المددرأة  مددن دواعددم  -،يرهمددا  مأم هوجددة أ سددواء أكاشددف أم 

تصددر اترح أو مددن  أو تتددذمر مددنح علددش مددشه  حياتددر شددعر الحماسددةح تلددوم الشدداعر
ددذه اجمددور كلهددا بالبددأ  والشدددةح  ددم التصددرا مشهجددر يددرد  ح أو تسددتغرب حدتددرح وأ  

يحيددد يمكشددر أن سددعد علددش لومهددا وتددذمرها واسددتغرابها بددأن ذلددك مددشه  حيدداة لديددر ال 
عشددرح  هددو م،تشددش بددرح وبشجاعتددر  ددم التعامددل مددش ا  ددرينح ممددن ال يسددتجيبون جال 

     بهذه الطري،ةد  التعامل معهمب
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 شهددددددددّدش م  يمددددددددا ت ددددددددر  مددددددددن ش راسددددددددتم تّف  
ددددددددددد   الكدددددددددددريم جذا   جنَّ   ،لدددددددددددّف لهددددددددددداد  ح 

دددددعٌا والشراسدددددّة ه ي بدددددةٌ   و دددددم الل دددددي ن  ض 
 
 

 تددددددددد ر يسددددددددعد ومددددددددا أمُّ  شفسددددددددم وشددددددددد ة    
ددددددرَّ مددددددن ل ّيل ف ددددددش    الصددددددب ر  علددددددش حددددددال  أ م 
ددن  لددم    ددر    وم  ك ددب  و ع  ددل  علددش م ر  م   ّيه ددب  ّيح 

 

 
متشوعةح تتوه ا بين قيم جاهلية  م ح  أن شعر سعد بن شاشب يحمل قيما  وال

س مية  م أقلهدا م مع مهاح  د  ال،سدوةح واج دذ بمدشه  الحيداة ال،دا م علدش ال،هدرح وا 
تشدير جلدش م دل  وحدة الطبشح واستعمال اجلفا  التم تحمل م دل هدذه المعداشم؛ كلهدا

حتش جشر عشدما يريد  حتعاملر مش ا  رين جاهليةد  هو ي،سو ويتجب ر  مال،يم هذه ال
شمددا  أن يغي ددر اجمددور جلددش مددا يددراه صددحيحا    إشددر ال يددأتم ذلددك بلطددا أو م يشددةح وا 

لّ ب،سددوة و  ا ددةح  ي ددل عددد  ي  الددرؤو  بددال،وةح بددل جشددر لي طمهددا م لمددا ت طددم رؤو   م 
 د  المذل لة الدواب

دددددغا ذي الميدددددل  حت دددددش أردَّهّ   ّأقددددديّم ص 
 

ّمدددددّر حت ددددد  ط   ش يعدددددود  جلدددددش ال، دددددد ر  وأ  
 

ويبدو أن ت،دير سعد بن شاشب لل،وة هو طبٌش جبل عليدرح جضدا ة جلدش أشدر قدد 
كددأ ر مددن  يكددون اكتسددبر مددن طبيعددة قبيلتددر المعرو ددة بشدددتها وحدددتهاح أو أش ددر حملددر
ر ال يسدددتطيش   دددار  رو دددر ال،اسدددية التدددم عاشدددها  دددم البصدددرة وصدددحرا هاح  ددداقتشش أشددد

جال اجقددو  واجشددر ح  هددم لهمددا دون ،يرهمددا  جنَّ  لصددعبةالعدديش  ددم هددذه الحيدداة ا
المشطددألح وهددو ي،دددم الشددد ة  ددم التعامددل الحددأل و ب،ددوة  الالشدداعر يددؤمن بمشطددأل ال،ددوةح 

لدم ّيه دب  يحمدل علدش مركدب أن مدن " علش لطا المعشر والتفاهم  وهدو يدؤمن أيضدا  
امل مش ا  رينح بل وعر"ح وكأشر يدعو الشا  جلش جبداء سوء الشية المسب ،ة  م التع

جشددر ليدددعو جلددش أن ي  لددم المددرّء ،يددر ه حتددش ّيهدداب جاشّبددر  دد  ّي  لددمح وهددذا أقددرب جلددش 
أنَّ  رأ  عشددماالمفهوم الجاهلم الذي أشاد بر الشاعر الجاهلم ههير بن أبم سلمش 

بةح ير  أن ال،وة هم التم تمش  اةشسان الهي ا    جن سعد(3)م"م ن ال ي   ل م الشا  ّي  ل  "
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ح وهدو بوسداطتها يصدشش عالمدر ال دا  الدذي ال وأذاهدم ا  درين عددوان تحمير من 
يجدددر    م عيبدددا   يدددراه ضددعفا  جشدددر ل يمكددن لدددر أن يعدديش  دددم ،يدددرهح  يشبددذ اللدددين مشدددرح بددل

 رتددبهمددا مددا ي -ولددي  اةقشدداا والحددوار -ال،ددوة والشدددة جشَّددر يددر  أنَّ  ا  ددرين عليددر 
ر علددش هددذه الفكددرة  يددر  بالم،ابددل أن الرجددل جن  عالمددر ال ددا   ويلدد   الشدداع بهمددا
ليددر  شددر ج حتددشح ،يددر مرهددوب الجاشددبح طابددف  بدددا للشددا  ضددعيفا  و أ  قددر  ّسددشفح  
ح وليرسددم صددورة ح قاسدديا  شرسددا   بشدداء علددش ذلددكعلددش حددال أمددرَّ مددن الصددبر"ح  لدديكن "

مهيبددة لشفسددر  ددم شفددو  ا  ددرينح تددردعهم عددن التعدددي عليددرح وتمددشعهم مددن تجدداوه 
يوس دعر  الدذيلحدود جليرح وهو بذلك ال يبتعد عن مفهوم ههير بن أبدم سدلمش شفسدر ا

جلددش عدددم التسددام  مددش  المددرء   ح  يدددعو( 3) ددم موضددش    ددر مددن شددعره بشددكل أكبددر
لددش اة  ددان  ددم،يددره جن تجدداوهوا الحدددود  ولدددم  ح واةسدددراا  ددم ع،ددابهما  ددرين ح وا 

جدداهلم لل،ددوةح  لددم يعمددل علددش يسددتطش سددعد بددن شاشددب أن يددت ل  مددن هددذا الفهددم ال
ح ولددم يسددتطش أن يرسددم لهددا صددورة جميلددة ت،ربهددا مددن بالعدددل مدد     هددا بددالحأل أو ربط

ن كاشددف  -الشفددو ح ولددم يسددتطش أن يددر   ددم اللددين ،يددر الضددعاح و ددم الشراسددة  وا 
 ،ير الهيبةد – لما  

ددددددعٌا والشراسددددددّة ه ي  بددددددةٌ و ددددددم الل ددددددي ن  ض 
 

دل  علدش م    وم ن  لم    م  در  ّيه دب  ّيح  ك دب  و ع   ر 
 التم يدؤمن بهداح والتدم يتضدمشها شدعرهحولتأكيد الشاعر هذه المعاشم المجردة  

دم أهدوال الحدروب  لدش ت ، ح  تحم دل و والتم ّتعلم مدن شدأن ال،دوةح وتددعو جلدش اةقددامح وا 
بصيغة  –  و ا لح ،ير  بر بالموفح بل جشر ح م،داما   ،د كان سعد مت،دما   ؛وي تها

                                                 

 يددر  أن   حمددش ،يددره مددرءم سددلمش الصددورة الشموذجيددة التددم يفضددلها  ددم تعامددل اليرسددم ههيددر بددن أبدد (3) 
شر المعتدي علش ا  درينح ال دالم لغيدره  اةشسان اجشموذو هو الذي يشتصر لشفسر بعشا وبسرعةح وا 

ن لم ّيبدأ ب لمد  وا 
؛ ي   ل م  يعا  دسر     جريءح متش ّي لم ّيعاق ب  ب لم ر   ال  ّيب د  بال لم   ح وا 
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شمددا يددر الكرا بددا"ح ال ي تبدد  وقوّمددجل" -المبالغددة  ر عددن المعدداركح وال يشكلددون عشهدداح وا 
ون بهدا أوارهداي وضون ،مارهاح ويت،حمون شارهداح ويصدطلون  ح وهدم كمدا ي،دولد بدارُّ

عشهدددا  رسددداشهاح وكمدددا شلحددد   ،دددد أبددددا الشددداعر  دددم تجدددا ش جذا مدددا ع، هدددا بشوهددداح أو 
مددن بعدد   اقتبسددهاجميلددة  ابددا  تجميددل صددورة الحددرب وأهوالهدداح مددن  دد ل جلباسددها أ و 

التم تدعو جلش البر بالوالدين واةحسدان جليهمداح  اسدتعار  حصور  ياف ال،ر ن الكريم
يرعوشهددا ويبروشهددا وال يجفوشهددا  كمددا  هددم صددورة بددر اجبشدداء بددأمهم وقددد بلغددف الكبددرد 

ر لل،دوة الغاشدمة التدم تجلدب يشير الشاعر  م سدياأل المعشدش شفسدر جلدش ر ضدر وقوّمد
شهددددم شددددجعان ال ي شددددون المددددوف  ددددم أ بهددددمح ومؤكدددددا   م واالهتضددددامح مفت ددددرا  الضددددي

شما يبرهون جلير مشاجهينح ،يدر شاكصدين وال  دا فينح  المعاركح وال ي تب ون عشرح وا 
هددذه الصددورة مددن صددورة البي ددة التددم يعدديش  يهددا الشدداعر وقومددرح  اجقويدداء ال  مفيدددا  

شما هم بارهونح اجعدا من ا  يسكشون المش ف   من اجر ح  و    عو أشجدد ءح وا  ط  
 د  عدو ا   اهرون ال ي شون و شاياح 

هددددددددا   إش ددددددددا جذا مددددددددا الحددددددددرّب أل ، ددددددددف  ق شاع 
ددددددددددددددي م ة   ت لهددددددددددددددي ن   دار ه ض  ددددددددددددددشا  بّمح   ول س 

 

ددددددددر ارّ   ددددددددي ن  يجفوهددددددددا  بّشو هددددددددا جب   بهددددددددا ح 
 م ا دددددددة  مدددددددوف  جن  بشدددددددا  ش ب دددددددف  الدددددددددارّ 

 -الشدد جلدش طلب الشد -أبم بردة ب ل بن جلش وشجد الشاعر يطلب  م شعره  
لدة جليدرح  د  يسدتعبد الشدا  بهداح مؤكددا   شدر وقومدر أ أن ال يتعد  حدود السلطة الم و 

ح ولددم يتجدداوهوا الحدددود المتعددارا تددرلددم ي رجددوا علددش سددلطترح ولددم يشدد،وا عصددا طاع
ال  ددإن اسددتمر  ددم التعدددي؛  إشددر وقومددر مضددطرون جلددش  عليهددا  ددم سياسددة الدولددةح وا 

مددددا ال ضددددوا أحددددد أمدددد رين محتددددوميند  إمددددا ال ددددروو علددددش سددددلطتر وال ددددورة عليددددرح وا 
 ير ضرح وال يرضاه قومرد  مر عارٌ اجلغطرسترح وهذا 

ددددددددددددددددد شَّا وال   إششدددددددددددددددددا  بددددددددددددددددد لّ يدددددددددددددددددا  ّتو ع 
 

 سدددددددددددمش  وطاعدددددددددددة  وال تحملش دددددددددددا بعدددددددددددد  
 

ن  شحددددددنّ    عصددددددا الدددددددهين  أحددددددرارّ  ششددددددّ،أل   لددددددم وا 
  

ددددددددددد،األّ   علدددددددددددش ،ايدددددددددددة    أو العدددددددددددارّ   يهدددددددددددا الشه
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تبدددو  دددم البيتددين السددداب،ين قيمدددة جسدد مية طيبدددة هدددم قيمددة السدددمش والطاعدددة و 
 جولم اجمرح وعدم ال روو عليهمح ما رعوا الحدودح واهتموا بمصال  الرعية  

وهشدداك قدديم جسدد مية أ ددر   ددم شددعر سددعد بددن شاشددبح كاةيمددان ب،ضدداء اللددر 
لح،در بفدراره مدن وجدر  الدذي - م ،ير هي دابح ليغسدل عدن شفسدر العدارد  ،  وقدرهح  هو يّ 

"  مددا كددان جالبددا  " م،ابددل ذلددك وليجلددب قضدداّء اللددر عليددر - سددلطة بدد ل بددن أبددم بددردة
شهدا أأحدرار"ح وهدذه قيمدة جسد مية جضدا ة جلدش " ويؤكد الشاعر لب ل أشر وقومر سدادة

قيمة جشساشيةح أل َّ عليها اةسد مح وطب،هدا المسدلمونح ورحدم اللدر عمدر بدن ال طداب 
قولدر لعمدرو  ؟!"ح موجها  متش استعبدتم الشا  وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا  " لدو ،يالذي 

ح الددذي جدداءه مشددتكيا   لل،بطددم بددن العددا  وابشددر وقددد اسددتدعاهما مددن مصددر لي،ددت   ا
 و،طرسة  وقد لطمر ابن عمرو  لما  

جن كل ذلك التغطر  الدذي أبدداه بد ل بدن أبدم بدردة تجداه الشداعر وقومدر قدد 
رح  ،ددد ذكددر لددبددالشف ح جعلددر يشددعر بالشدي ددة  كبيددرا   ح واعتدددادا  م،دداب    أوجددد لديددر تحددديا  

ن مشهددا  ددم مطلددش م،طددوعتين مددن يالشدداعر هددذا التوعددد أربددش مددراف  ددم شددعرهح مددرت
ش ددأل مددن ،طرسددترح و ددا ا  م،طوعاتددرح مددا يعشددم جلحدداح هددذا اجمددر عليددرح  هددو ّمح 

االقتصددا  مشددرح كددذلك مددن توعددده وم ح،تددرح ومددن احتمددال جل،دداء ال،ددب  عليددرح و 
ولكشدر مدش ذلدك يشدعر بدال،وة أمامدرح وبإمكدان تحديدر عشددما يتدرك البصدرة ويلجدأ جلددش 

م لر  كما لو كان أميرا   شرشا جليها  شفا  أالصحراء؛ ما يجعلر يح  أمامر بالشدية التم 
بيده قوة وصولجان  جشدر ب روجدر جلدش الصدحراء مدن جهدةح وب،ولدر الشدعر الحماسدم 

؛ يحداول أن يعيدد جلدش شفسدر بعد  التدواهن المف،دود أمدام بال،وة يشعر من جهة أ ر 
 تهديد السلطة لرد
دددددددددددددددددد ش م   دددددددددددددددددإششم بددددددددددددددددداجمير   وال تو ع 

شدددم علدددش اجمدددر المهيدددب جذا الفتدددش  وا 
 

دددر    ل ف دددم( 3)جذا مدددا جع ل دددّف الم ص   أميدددرّ    
ددددددددددّر  دددددددددد شددددددددددش همَّ را عم  ّسددددددددددو   يريددددددددددّد ج 
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ش ا تفددداء ش صدددية قدددد سددداعد علددد  دددم شددعره الشددداعر  رديدددةويبدددو أن  هدددور 
 وقددد  ل مددن  هددور ش صددية ال،بيلددة الصددغيرة  يددر أيضددا  قل ددكمددا ح مشددرالكبيددرة  تددرقبيل

سياسدددّة الدولدددة اجمويدددة  دددم تعاملهدددا مدددش كدددذلك ال،بيلدددة مدددن شدددعره  ا تفددداءسددداعد  دددم 
سأ،سددل عشددم العددار   وكمددا رأيشددا  ددإن قصدديدتر "مددا أشددرشا جليددر سدداب،ا  ح وهددذا ال،با ددل

باالعتدددداد بدددالشف د بالفرديدددة و ضدددحة لش صددديتر المتصدددفة بالسددديا" ترسدددم صدددورة وا
ح ويصغر  م عيشم سأ،سل عشمح وأذهل عن داريح وأجعل هدمها لعرضم حاجبا  "

ح أ ددو ،مددرافح اح ال يبددالم العواقبددتدد دي جذا اش شددف يميشددم بددإدراك الددذي كشددف طالبددا  
  ددر هددذه  كددريم ش ددا اةعسددارح مشددترك اليسددر"ح جلددش" ددإن تعددذليشم تعددذلم بددم مددره أ"ح 

االعتددددداد و الفرديددددة صددددفة الجمددددل والعبدددداراف الشددددعرية التددددم ترسددددم صددددورتر المتميددددهة ب
   بالشف  والتحديح والتم ت هره بصورة بطل  ردي يتحد  المصاعب وحيدا  

علددش شددعره  ح واقتصددارالبددادي  ددم شددعره سددعد بددن شاشددب ش صدديةجن عشفدوان 
؛ مددا كددان لددر الحماسددة دون ،يددرهح و هددور اعتددداده بشفسددر  يددر موضددوا  واضدد  جلددم 

 ا تدددار ك يدددر مدددن  حوحددددي ا   اج دددر الكبيدددر  دددم شفدددو  ك يدددر مدددن المتل،دددين لدددر قدددديما  
أصدددحاب الحماسددداف مدددن شدددعره كمدددا رأيشددداح و،شدددٌم عدددن ال،دددولد جن اال تيدددار موقدددا 
معب ددر عددن رؤيددة  اصددةح دالددة علددش موقددا م،تشددش  برؤيددة الشدداعر الددذي أبدددا هدددذا 

  عاشم التم يحملها هذا الشعر الذي ا تاروه المبالم تارح و  الشعر الحماسم

وم لمددا كددان لش صددية الشدداعر المتصددفة باجشفددة والتحددديح ولتجربتددر الشددعرية 
للشدداعر المتمي ددهة مددن أ ددر  ددم شفددو  المصددشفين ال،دددماء الددذين ا تدداروا لددر؛  ،ددد كددان 

مددن وحددم  جدداء شددعرا  همددا  ددم جبددداا  بعدد  الشددعراء العددرب المعاصددرين أ ر  وتجربتددر
ح  كددان لهددم أعمددالح تسددتلهم صددورة سدديا  دديهم رة الشدداعر وتددأ ير شددعره الحماسددمسددي

ب در  دم الشداعر شدجاعترح وتحدي در صداحب  طسعدد ،اسل العارح و  الب اجقدارح وّتك 
قصددديدة  ح وبهددددم دارهح ومدددن هدددذه اةبدددداعافبغطرسدددترالسدددلطة الدددذي اعتدددد  عليدددر 
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ح التدم اسدتلهم روحهدا (3)" للشداعر صدال   هدو اري"العها علش سيا سعد بن شاشدب
سأ،سددل عشددم العددار المتحديددةح التددم بدددف  ددم قصدديدتر " مددن روح سددعد بددن شاشددب

التددم تحمددل  (1)"جلددش  دداروأل شوشددة" رسددالة  دددو  طوقددان بالسدديا"  ومددن ذلددك أيضددا  
احددت ل الصددهايشة أر   لسددطينح  هددا ير يددلجقصدديدة سددعد بددن شاشددب شفسددهاح تشددكو 

لدش وبيدوتهم   لهدا جلدش الصدمود  دم أرضدهمح وتدعوهم مدن هلهاوهدمهم بيوف أ ح وا 
 ،طرسدددة ج هدددار روح التحددددي للمحتدددل المتغطدددر ح م لمدددا كاشدددف روح سدددعد تتحدددد 

 ب ل بن أبم بردة  

  :الجانب الفني -ثانياا 
م،طوعداف قصدديرةح وال شددري هدل قلددل  دم حماسدتر أبدم تمددام  كاشدف ا تيداراف

مددددن  هددددا؟ أو أشددددر ا تار طددددولمددددن قصددددا د أ  ا تارهدددداأبددددو تمددددام أشددددعار الم،طوعدددداف 
شعر سعد بن  م،طوعاف ح ومن ذلك ما ا تاره منأشعارهم م،طوعاف قصيرة أص   

ددر م،طوعداف شدعر جضددا ة جلدش مدشه  أبدم تمددام  – سدعد شاشدب؟ قدد يكدون سدبب ق ص 
يعيدددد  يهدددا  أن شدددر ي،ولهددا بشدددف  السددداعةح دون أن يسددتعد لهددداح ودونأ - ددم حماسدددتر 

ح ذاتيدا   وا الحماسة لدد  الشداعر يكداد يكدون موضدوعا  الش ر بعد قولها   م جن موض
وتجربدددة  اصدددة ال توجدددر جلدددش ا  دددرين  دددم الغالدددبح وكدددأن الشددداعر عشددددما ي،ولهدددا 

جلددش قومددر اجقددربين بعددد ذلددك دون أن يشددعر بحاجددة جلددش  ددم   يوجههددا جلددش شفسددر أوال  
حددداالف و تطويلهدددا أو جعدددادة الش دددر  يهددداح  هدددم شف دددة مصددددور  دددم مواقدددا صدددعبةح 

ال يمكدن الت،دديم لهدا بالطلدل أو الغدهل ومدا جلدش ذلدك  قاسيةمأهومةح وتجارب حياتية 
ممددا تحتاجددر موضددوعاف المدددح والهجدداء والر دداء و،يرهددا مددن الموضددوعاف الت،ليديددة 

                                                 

بجا هة الشعر عدة  م بلدة سمخح  اه مراف  3918 شاعر  لسطيشم ي،يم  م سورياح مولود سشة (3)
   3978ح 3917ح 3911عرب للسشواف اجولش  م الجمهورية العربية السوريةح واتحاد الكتاب ال

من شعر الم،اومةد الفدا م واجر ح  اروأل شوشةح مجلة العربمح وهارة اةع مح الكويفح السشة (1) 
 ح )أبواب  ابتةح جمال العربية(  119ح العدد 31شهر  1001
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اج ر   وقد يعود سبب ذلدك جلدش  درا الشداعر الصدعبح  هدو مطداردح مو،دل  دم 
،ول قصا د طويلةح محتاجدة ل المجالتي  لر ما ال ي وهذا ح م أحيان ك يرة الصحراء

عادة الش ر  يها جلش التأمل  قبل قولها   وا 

وال بددد مددن م ح ددة أن بعدد  م،طوعدداف شددعر سددعد بددن شاشددب تشددعرك أشهددا 
م،تطعة من سياأل شعري أطولح حيى تبدو بع  معاشيها جه ية محدددةح وال يع،دل 

أن تكددون قددد وردف أشهددا وردف مش،طعددة مفددردة وحدددهاح وبهددذا الشددكل المفدداج ح دون 
 دددم سدددياأل كلدددم أوسدددشح بعددد  جه ياتدددر تسدددب،هاح وبعضدددها اج دددر  تلح،هدددا   دددم جن 
بع  المفرداف التدم تبددأ بهدا بعد  هدذه الم،طوعداف مسدبوقة بحدروا عطداح أو 

 يت،دم عليهاح م ال ذلكد  أدواف ربط أ ر ؛ ما قد يشير جلش أن هشاك شعرا  

 وال توعدددددددددددددددددش م بدددددددددددددددداجمير  ددددددددددددددددإششم
 

 المصددددر  لفددددم أميددددرّ  جذا مددددا جعلددددف 
يبدأ بالفاء أ ر  وهشاك م ال   ر لبيف شعري يرد  م أول م،طوعة  

يؤكد  ير الشاعر شد ة بأ  قومرح ويذك ر أعداءه بههيمتهم العا دة علش ما قبلها؛ 
 ي،ل أو يك ر يسب،هاد قد يشير جلش أن هشاك شعرا   أمامهمح وهذا

  ددددددددددددددإن أسدددددددددددددديا شا بددددددددددددددي  مهش دددددددددددددددةٌ 
 

ّكم  ّجدددددددددد دّ ّبت دددددددددٌر   ارهدددددددددا     دددددددددم هدددددددددام 
 بالوحدددة الموضددوعيةح  كددلوقددد تميددهف قصدديدتا سددعد بددن شاشددب وم،طوعاتددر  

ح لدددم واحددددا   شدددعريا   م،طوعدددة شدددعرية هدددم تجربدددة شدددعرية تحمدددل موضدددوعا   قصددديدة أو
ح وهددم بددذلك ت تلددا عددن ال،صددا د التددم تبشددش مددن أجددهاء   ددرجلددش موضددوا   ددروت

هددا الوحدددة العضدددوية أو ال، ددران بدددين مت حمددة مترابطددة تبددددو  ي وهددم كدددذلكمتعددددة  
مددا يددو ر االشسدديابية  ددم ال،صدديدةح ميأ ددذ بعضددها برقدداب بعدد ؛ هددا أبيدداف الشددعر  ي

 والتماسك بين أبياتها 
وال بد مدن اةشدارة جلدش أن الشد و  الدذين  هدروا  دم شدعر سدعد بدن شاشدب 
قددد تمحددوروا حددول ش صدديترح التددم  هددرف بشددكل متضدد مح متصددفة بالفرديددةح التددم 
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 هدر ذلدك وقد بشفسرح  شديدصل جلش حد االشفرادح  ،د أك ر الشاعر من االعتداد الت
 اةك ار من من   ل استعمالر المفرداف التم تشير جلش  رديترح سواء علش مستو 

سأ،سدددلح جذا هدددمَّ لدددم تّدددردا عهيمدددة همدددرح وأذهدددلح وأجعدددلح مفدددرداف الفعدددل المفدددردح "
لددش مسددتو  مفددرداف اجسددماء المضددا ة جلددش تفشدددشمح ال توعدددش مح ال تعددذليشمح أو ع

داريح تدددراى كدددريمح أ ددم عهمدددافح عهمدددرح أمدددرهح " دالك يدددرة هددم أيضدددا مضدداا جليدددر
،ددددد  هددددرف هددددذه الش صددددية بأشددددكال متعددددددةح تحدددددى ل  شفسددددمح تصددددميم السددددريجم"

شددمح بصدديغة الضددمير المفددرد المتصددلد " ومتحددديا   الشدداعر  يهددا عددن شفسددر مفت ددرا   وا 
ششاح ال توعدش ا"حبصيغة ضمير الجمش الد "شا"ح  م " أحياشا  تعذليشم"ح و  ن شحّن لم " وا  وا 

ح  هددو عديدددهبأشددكال  ل،ددد تم لددف ش صدديتر  ددم شددعرها  ين أحددرار"ششدد،أل عصددا الددد  
الضدددمير المدددتكلم الفدددرديح الدددذي يعددددد ميدددهاف ش صددديتر وصدددفاتهاح وهدددو الضدددمير 

صفافد  هو المستترح والضمير المتصلح كما  هرف ش صيتر موصو ة بأحسن ال
اليسددرح وقددد عبددر الشدداعر عددن  ش ددا اةعسددارح المشددتركّ  المددره ّأ بمالددرح والكددريمّ  الجددوادّ 
بصورة شعرية جيدةح  هدو ي كلدر ببذلدر لآل درينح أو يشدترك مدش ،يدره  يدرح  مالر بذلر

   وهو المتعفا  م الوقف شفسر جذا ا ت،رح    يشرك  م  ،ره معر أحدا  
ف أ دددر  مهمدددة  دددم شدددعر سدددعد بدددن شاشدددبح ولكششدددا ال شعددددم  هدددور ش صددديا

بددن أبددم بددردة التددم  لددف تؤرقددر سددلطتها وتهديددداتهاح  أ هرهددا  ددم اكش صددية بدد ل 
ددددة  ويبددددو أن طبيعدددة  لدددر شدددعره بصدددورة سدددلبيةح  ،دددد أك دددر مدددن ذكرهدددا مهددددهدة   متوعه

  ش صية سعد بن شاشب المتحدية قد است ارتها ش صية ب ل المتغطرسة 
ة د بن شاشب ش صية المرأة التم تلومر علش شراسكما  هرف  م شعر سع

ن لها عل ة ا تياره هذا الشمط من شدتر  م تعاملر مش ا  رينح  بي  وعلش   ل،رح
    التعامل مش الشا ح ما أشرشا جلير ساب،ا   منالش صيةح وهذا المشه  

قليلدددة تتطلدددب  ا  وتبددددو لغدددة شدددعر سدددعد بدددن شاشدددب سدددهلة واضدددحةح جال ألفا ددد
ددجمح كدددد "االمعدد الرجددوا جلددش ر"    ددرح وش دداح والسددريجمح واةاشددمعل فح وصددغاح والم ص 
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مدددن أبيددداف شدددعره قدددد ا تيدددر  سدددهولة جال أن واحددددا  تتصدددا باللغدددة الشددداعر ومدددش أنَّ 
دد شحويددا   شدداهدا   م   اعلددش أشهدد " ددوَّا د "بدد كتا بددا"ال"ح  شصددب (3)ال اسددم الفاعددلعلددش جع 

 مفعول برح ي،ولد 

ه ام ددددددددددددددددّحوا  ي ددددددددددددددددال ر   ّم،دددددددددددددددددهما   م  بدددددددددددددددد ر شه
 

جلددددددددش المددددددددوف  و اضددددددددا  جليددددددددر 
 الكتا بددددددددا 

 
 علش جعمال اسم الفاعل أيضا   وم اال   كما رأ  الشحاة  م بيف شعري   ر لر شاهدا  

  م ال،صيدة شفسهاح ي،ول سعد بن شاشبد

 عش ددددم العدددار  بالسدددديا  جالبددددا  سأ،سدددّل 
 

 علددددددمَّ قضدددددداء  اللددددددر  مددددددا كددددددان  جالبددددددا 
 

ح  هو شاعر مت،دم  م لشحاة شواهد  شعرية من شعرها وال ،رابة  م هذا ا تيار
  .اللغوي الهمانح يعيش  م البصرة وباديتها  م ال،رن اجول من قرون االحتجاو

مدا قدد يدوحم  وهدذا حة الفعليدةالجملدك رة هو   م شعر سعد بن شاشب  ف وال
أ ر  ر ددددر الحيدددداتم ال ددددا   ددددم الجاشددددب الفشددددم  ددددم شددددعره جضددددا ة جلددددش الجاشددددب بدددد

ح  هو دا م الحركة أمام شدرطة بد ل بدن أبدم بدردة وعم الذي أشرشا جلير ساب،ا  الموض
مضددطرب وهددو ح  هم ال،ددب  عليددرمددن جل،ددا وعيوشددرح مضددطرب  ددم الصددحراء  و ددا  

دأ بجمددل  عليددة  ددم وقددد أحصدديّف اجبيدداف الشددعرية التددم تبدد  الددشف  جددراء ذلددك كلددر
ا شددين و   ددين  البالغدة أبيداف شددعرهمددن مجمددوا  بيتدا  سدتة وعشددرين شدعره  وجدددف أن 

ددرة أو مؤولددةح وهددذا مددا و  دد بيتددا   التددم ر للشددعر سددرعة اةي،ددااح تبدددأ بجمددل  عليددة مباش 
  الشددداعر المسددت ارةح وهدددو مددا يتشاسدددب مددش الهددددا الددذي يرمدددم جليدددر تعبددر عدددن شف دد

 يسددددهاحاسأموضددددوا الحماسددددةح مددددن شددددحذ للددددشف  وتحفيههدددداح أو جلددددش التعبيددددر عددددن 
 ة  شالمشحو 

                                                 

   98 ح 3اف الكتب الشحويةح وهح وشرح الشواهد الشعرية  م أم  310 ح 8 هاشة اجدبح و (3)
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ليددة متعددددة قددد وردف  والشددا ر  ددم شددعر سددعد بددن شاشددب يجددد أن أسدداليب ّجم 
لددش ع  يددال رهام رشددحوا بددم م،دددما" داال  أسددلوب الشددداء بصدديغة االسددتغا ةد " يددرح  جدداء 

مدن ترشديحهم  شداعرين مدن رهام لتح،يدأل مدا يطلبدر الشدة الر،بة  دم اسدتجابة المشداد
مدن  د ل جت باعدر  م واضدحا  ح ويبددو جلحداح الشداعر  دم هدذا الشدداء االسدتغا لر قا دا  

الشددرط  أسددلوب الموا ،ددة  كمددا  هددر أيضددا   تطل ددبرشددحوا"ح الددذي يبأسددلوب اجمددرد "
لدم  مَّحجذا ه د إشهدا تدراى كدريم"ح " ح إن تهددموا بالغددر داريبأدواف متعددة  م شعرهد "

 حأل،دش بدين عيشيدر عهمدر"ح "جذا مدا الحدرب أل،دف قشاعهدا حجذا هدمَّ تردا عهيمة هم در"ح "
أسددلوب االسددتفهام اةشكدداري  هددا حددين يجفوهددا بشوهددا جبددرار"  كمددا  هددر  يددر أيضددا  ب

 الم،ترن بأسلوب الشداءد 
ح مدددددددددددا بدددددددددددداّل الوحيددددددددددددد    أتددددددددددديم  الدددددددددددد ف 

 
 ت،ع،دددددددددّش   دددددددددم التهددددددددددد مدددددددددن جديدددددددددد؟! 

 
أن شعر سعد بن شاشدب ال ي لدو مدن الصدور الشدعرية  اةشارة جلشوال بد من 

ح كتصدددويره ةقددددام قومدددر  دددم ،ريدددر والمباشدددرةعلدددش الدددر،م مدددن قربدددر مدددن الت الجميلدددة
اجبشدددداء البددددارين بددددأمهم  ددددم كبرهددددا وشدددديبتها   المعددددارك وعدددددم شكددددولهم عشهددددا بصددددورة  

م صددغا ذي الميددل كمددا لددو كددان حدددادا   ت،ويمددره وتصددوير   ددووَّ  ي،ددو  تشددبيهر الحديددد  و  مع 
مدن ال،دول بد    ولكن بالم،ابل الرجلش  طام ت،اد ب ةحتاجالمة دابَّ بال  طمري صمر 

 سأ،سدلر مباشرح  اصدة م،طوعتدر الطويلدة "جن أك ر شعر سعد بن شاشب هو شع
علش ال طاب  ح  جاء شعر الشاعر معتمدا  " التم بدا  يها التحمي  عاليا  عشم العار

ح وقد بدف هذه الصفة  م من التأمل وال يال م،ل   ولكن المباشرح واةي،اا السريشح 
  أ،لب شعره

قصددديدتير ي،م اسدددتعمل الشددداعر    دددة أبحدددر شدددعرية  دددم و دددم الجاشدددب الموسددد
م،طوعاتددر السددفح وهددم الطويددل أربددش مددرافح والبسدديطح والددوا رح مددرة لكددل  مشهمدداح و 

مدا ؛ ( صوتا  18( و)18وهم بحور تتصا باالتساا الموسي،مح ت،ش أصواتها بين )



 111 

هح شدعر الشداعر  دم أبيداف شفد  حسر تساعد علش استيعاب الشعور المضطرم الذي 
 وعلش التعبير عن هذا الشعور بوساطتها 

 : التحقيق منهج
هشاك بع  اال ت ا بين رواياف بع  المصادر العربيدة التدم وردف  يهدا 
أشددعار سددعد بددن شاشددبح وقددد يعددود سدددبب ذلددك جلددش أن بعدد  هددذه المصددادر التدددم 
وردف  يهددا هددذه اجشددعار يش،ددل مددن مصددادر م تلفددة عددن مصددادر بعضددها ا  ددرح 

ك أن هددذه المصددادر قددد صددشهفف  ددم عصددور م تلفددة متباعدددةح تعدددد يضدداا جلددش ذلدد
المصدادر اجولدش  همدان تصدشيا ل العهدد بهدم عدن يها المصشفونح والشس داخح وتطداو  

هذه المصادرح وك رف  يها  بين رواياف  ت  افهذا الشعرح  ك رف االالتم ذكرف 
لحدذا  دم المفدرداف احتماالف ال،راءةح وتعددف  يها وجوه التصدحيا والتحريداح وا

هاح وهيددف والهيادة  يهاح بل جن ذلك قدد طدال اجبيداف الشدعرية شفسدهاح  حدذا بعّضد
أ ر ح وا تلا ترتيبها  م الم،طوعة الواحدة من مصدر جلش   ر  وتعر  بعد  

الشدعر  مصادر هذه اجشعار جلش عوادي الهمان الم تلفةح ما ذهب بدبع  مفدرداف
جعددددل بعدددد  المصددددشفين وبعدددد  الشس دددداخ  ر الددددذياجمددددأبياتهدددداح   يهدددداح بددددل بددددبع 

ح ح ووضش بدا ل لها؛  كاشوا يصيبون  م ذلدك أحياشدا  مشها يجتهدون  م توقش المف،ود
 أ ر    وي ط ون أحياشا  

ح اعتمدادا  علددش الشدعر  ددم حواشدم الصددفحاف وسدأذكر ا ددت ا الروايداف  ددم
صددددر  دددم الم بحيدددى أجعدددل الدددش    -بسدددبب ،يددداب م طدددوط ديواشدددر  -المصدددادر 

دد ا  اجسددبأل تدداريخ و دداة مصددشهفر شصدد لم،طوعددة الشددعرية التددم أح،،هدداح ا ا لل،صدديدة أوأم 
السدابأل  -و يداّف مصدشفيها  شفسدها  دم المصدادر اج در  التاليدةالشصو   ورواياف  
 و دم ت دري  البحدىح جياها  دم حواشدم صدفحاف م،ار شةح مرتبا   شصوصا   -  ال حأل

يليددر؛ جال جذا كاشددف  شفيهاح اجسددبأل  الددذيحسددب تددواريخ و يدداف مصدد اجشددعار كددذلك
ن تدأ ر  رواية المصدر ال حأل الم،ار ن أقرب  جلش ال،راءة اجوجرح عشد ذلدك أ بتهدا وا 
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مفددرداف وردف  مددنشددرح مددا قددد يحتدداو جلددش  وسأشددرحتدداريخ و دداة مصددشا مصدددرها  
الم،طوعدداف علددش ال،ددوا م حسددب حددروا و  ال،صدديدتين   وسددأرتبالشدداعر ددم شددعر 

شكل الديوان؛ ما سيسه ل الرجوا جليدر  م البحى بحيى يأ ذ شعر الشاعر ح هجاءال
 واة ادة مشر 

ة هددار شددعر سددعد بددن شاشددب علددش  بحددى،ايددة جهدددي  ددم هددذا ال ل،ددد بددذلف
مددن م،ارشددة شصددو  شددعره  ددم المصددادر الم تلفددة  ح مفيدددا  ر عليهدداأقددرب صددورة قالدد

ح ومدن تدرجي  قدراءة هاف عشر وعن شعره  يبعضها ببع ح ومن اج بار التم صح  
 علش أ ر  لوجاهتهاح ول،ربها من الذوأل السليم 
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 شعر سعد بن ناشب
 (1) 

 يهداح  فدرح  قال سعد بن شاشبح وكان قد أصاب دمدا  بالبصدرةح حيدى ضدرب رجد   
 تع،بر مسدؤول شدرطتها بد ل بدن أبدم بدردة بدن أبدم موسدش اجشدعريح  لدم يع در عليدرح 

 ح  ،ال سعد يعتذر عن  رارهح ويهدد م ن  هدم دارهد(3) هدم داره بالبصرةح وأحرقها
 الطويل[]                                                                

 جالبددددددددا  بالسدددددددديا   العددددددددار   معش دددددددد سأ،سددددددددلّ  -3
 

 جالبددددددا كددددددان   مددددددا اللددددددر   (1)علددددددمَّ قضدددددداء   
ه دددددددددّل  -1  دددددددددن   وأ ذ  دددددددددلّ  ع  ع  م ها  داري  وأ ج   هدددددددددد 

 
ددددد لعرضدددددم    دددددة   بدددددداقم ن  م   حاجبددددددا (1)المذمَّ

ددددددّغّر  ددددددم عيش دددددد -1   اش شددددددف    جذا تدددددد دي موي ص 
 

 كشدددددددّف طالبدددددددا الدددددددذي بدددددددإدراك    يميشدددددددم 
  إشَّهددددددددا   (1)داري بالغدددددددددر  ت ه دددددددددموا  (1) ددددددددإن   -1 

 
 العواق بدددددددا (7)ي دددددددااّ  الكدددددددريم    (1)تدددددددراىّ  

ددش  ّمف   مددن(31)ي هّددمُّ بددر    (33)الذي علش(30)يريدّ  ال (9)عهماف  (8)أ م -1   صدداحبا اجمددر   (31)  
د ا  دتّدددددددددددددد لددددددددددددددم   ه ددددددددددددددمَّ  جذا -1  ددددددددددددددر   عهيمددددددددددددددةّ  ر   همه

 
 ها بددددا اجمددددر مددددنيددددأتم  مددددايددددأف    ولددددم   

 
                                                 

   313 ح 8 هاشة اجدبح و(3) 
ح 11 ح 3ح شرح ديوان حماسة أبم تمام المشسوب جبم الع ءح و191 ح 1الشعر والشعراءح و(1) 

ح وهم بالشصب مفعول برح أما بالر شح  هم  اعل السم 371ح  صل الم،الح  110دال ل اةعجاهح  
   الفاعل "جالبا" 

 المذل ة" ح "117 ح 3ح ههر اجكمح و331تمامح للششتمريح   مشرح حماسة أب ((1
ن"  ح "13 ح 3كتاب الحماسةح للششتمريح و (1)   وا 
ح 10 ح 1ح أ بار ال،ضاةح و101 ح 3ح الكامل  م اللغة واجدبح و388 ح 3( عيون اج بارح و(1

يرد صدر البيف ح 97ح جمش الجواهرح  110 ح 1ههر ا دابح وح 131جمهرة أشساب العربح  
   عليكم بداري  اهدموها  إشها"ب،راءة أ ر د "الساب،ة   م المصادر

  ب د" ح "10 ح 1 بار ال،ضاةح وأ (1)
ح 3ح شددرح ديدددوان حماسددة أبددم تمدددام المشسددوب جبددم العددد ءح و11 ديددوان الحماسددة بروايدددة الجددوالي،مح (7) 

ح 8دبح وح و هاشددة اج10  ح والتددذكرة السددعديةح18 ح 3و شددرح ديددوان الحماسددةح للتبريددهيحح 11 
 ال يراعم"  " ح10 ح 1أ بار ال،ضاةح وح ح "ما يبالم"110 ح 3ح "ال يبالم"ح ههر ا دابح و313 

 ميوان حماسة أبشرح د ح11ديوان الحماسة برواية الجوالي،مح   أ ا"ح" 191 ح 1الشعر والشعراءح و(8) 
   أ و"" ح311 ح 8ح و م  هاشة اجدبح و11 ح 3تمام المشسوب جبم الع ءح و

ح شددددددددددرح ديدددددددددددوان 11ح  مديدددددددددددوان الحماسددددددددددة بروايددددددددددة الجدددددددددددوالي،ح 191 ح 1الشددددددددددعر والشددددددددددعراءح و (9)
أسدددددددددرار  ح311  ح8ح  هاشدددددددددة اجدبح و181ح ههدددددددددر ا دابح  19 ح 3و الحماسدددددددددةح التبريدددددددددهيح

 ،مراف" ح "31 ح 3ح وحماسةال
 يطيش" " 178 ح 1شرح شه  الب ،ةح وح "يهيد"ح 371 ح 1اجمالمح و( 30)

 " مالتح "191 ح 1ر والشعراءح والشع (33) 
 بها" ح "191 ح السابأل شفسر( (31

 م ، ط ش" ح "10ح التذكرة السعديةح  371 ح 1( اجمالمح و31)
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ه ام   – 7 ددددددددددددددّحوا !  ي ددددددددددددددال ر   ّم،دددددددددددددددهما   بددددددددددددددم   (3)ر شه
 

 (1)الكتا بددددا (1)جليددددر    و اضددددا   المددددوف   جلددددش 
ددددددددددددرّ   عيشيددددددددددددر   بددددددددددددين   أل،ددددددددددددشجذا هددددددددددددمَّ  -8  م   ع ه 

 
دددر   عدددن(1)وش كَّدددب    ك   (1)جاشبدددا( 1)الحدددوادى   ذ 

 جن  شدب ت دددددددددددرّ  صددددددددددداحب   مدددددددددددن بدددددددددددر    دددددددددددأكرم   -9 
 

 (7)الددددوتر  طالبددددا بددددر  مددددن طالددددب وأكددددرم   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)اصددداحب يدددر   جال  قدددا م  السددديا   ولدددم    (3)رددددددد،ير  شفس ر ه  ددددددددأم  م تشر  دديس ولم  -03   
                                                  

ح وأصل م،دما   رشحوا"ح علش ت،دير حذا موصوا رشهحوا بم رج   ( قال ابن بريد "م،دما " مشصوّب "(3
م لر وّأههلح وي،الد ّرش    ن لل   ةح أي هي   لهاح الترشي  التهي ةح ي،الد ّرش     ن لألمر أي ّربه 

 )رش (     لسان العربح مادة

 ح "جليها" 313 ح 8 هاشة اجدبح و (1)

ح 1شهدددد  الب ،ددددةح وشددددرح  حالكرا بددددا"ح "313 ح 1)كددددرب(ح  هاشددددة اجدبح و لسددددان العددددربح مددددادة (1)
  السباسبا" ح "178 

 " وأضرب  ح "131 ح 1( الع،د الفريدح و(1

ح 3ح شرح ديوان حماسة أبم تمام المشسوب جبم الع ءح و11ديوان الحماسة برواية الجوالي،مح  (1) 
ح جمش الجواهرح 11 ح 3كتاب الحماسةح للششتمريح وح 110 ح 3ههر ا دابح وح 11 
ح  هاشة 111 ح 1ح التذكرة الحمدوشيةح و10 ح 3ح وشرح ديوان الحماسةح التبريهي ح97 

  العواقب" " ح301 ح 3ح مجموعة المعاشمح و118ح ههر اجكمح  311 ح 8اجدبح و

ح وأورد 98 ح 1ح كما أورده كذلك اجشباه والش ا رح و11قواعد الشعرح  أورد  علب البيف  مد  (1)
أبو عبيد ال،اسم بن س  م هذا البيف والبيف اجول كأحسن ما قيل  م الشعر  م علو الهمةح اجم الح 

ورده ابن عربشاه  م أ  و 131ال امن والعاشر  م ،رر ال صا   الواضحةح   والبيتان  337 
جذا همَّ الفتش بين رد اليوسم البيف ب،راءة م تلفة "و أ  و 19عجا ب الم،دور  م شوا ب تيمورح  

ح والرواية ذاتها أوردها دون 118 ح 3"ح ههر اجكمح و    وشك ب  عن ذكر العواقب جاشباعيشير هم ر
   117 ح 3ج بار المغرب اجقصشح و ءلعبا  الشاصري الس وي  م االست،صاشسبة أبو ا

شما قالد "وك،ول ا  ر" وأورد ح 11قواعد الشعرح  أورد  علب البيف والذي يلير  م  (7) ولم يشسبهما وا 
وأكرم بر من صاحب"  م ،ير هذا المصدرح "البيف ال اشم ولم يرد  أكرم"ح البيتيند "جذا هم "ح و "

شفس رح وهو كذلك طالب الوتر من ب ل بن أبم بردةح والوترح ال أرح لسان بذلك  د الشاعرّ ي،ص
 )وتر(  العربح مادة
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ددددددددّدوشم -33  ملدددددددد  ددددددددإنَّ  (1)بدددددددداجمير    دددددددد   ّتو ع 
 

ش اشدددددددددددددا     راكبدددددددددددددا ا  الم ددددددددددددداو  جكشددددددددددددداا   ج 
وَّّا  الأبيَّدددددددددددددددددددا   وقلبددددددددددددددددددا   -31    جأّشدددددددددددددددددددرّ  ّيددددددددددددددددددر 

  
 الكواكبدددددددددابالشهدددددددددار   أبدددددددددد  (1)الشدددددددددر    جذا 

  
 

                                                                                                                        

ح شرح ديوان حماسة أبم تمام 131 ح 1ح الع،د الفريدح و11ديوان الحماسة برواية الجوالي،مح  (3) 
شرح ديوان الحماسةح  ح331ح شرح حماسة أبم تمام للششتمريح  11 ح 3المشسوب جبم الع ءح و

التذكرة ح 178 ح 1شرح شه  الب ،ةح و ح111 ح 1ح التذكرة الحمدوشيةح و10 ح 3ح والتبريهي
ح 3ح مجموعة المعاشمح مجلد118 ح 3ح ههر اجكمح و311 ح 8ح  هاشة اجدبح و10السعديةح  

ولم ب،راءةد " 70نح مح،أل الحماسةح   م حين يأ ذ عسي   ولم يستشر  م أمره ،ير شفسر"ح "301 
" أ ضل مشها  ولم شأ ذ ب،راءة ،ير شفسرولم يستشر  م أمره "د يستشر  م رأير أمر ،يرهح وقد تكون قراءة

الحماسةح تح،يأل عسي ن"ح لوجاهة قراءة المصادر ال ح،ة التم أ بتشاها  م الش   " المصدر اجول
وت تلط اجمور علش الع،ولح ويعل أل ابن واالستشارة هم طلب الرأي لإل ادة مشر عشدما تحار الحلومح 

عبدالبر علش موضوا االستبداد بالرأي  ي،ولد جشر مذموم عشد جماعة الحكماءح والمشورة محمودة عشد 
رضم االستبداد وحمده جال رجل واحد مفتونح م ادا لمن يطلب عشده لذتر  ،اية الحكماءح وال أعلم أحدا  

الغفلةح ويترصّد الفرصةح وك  الرجلين  اسأل ما ألح م ال أولهما   يرقب ،رترح أو رجل  اتك يحاول حين  
 قول عمر بن أبم ربيعةح ي اطب من ي دعرد 

  أشجهتشددددددددددددددا مددددددددددددددا  تعددددددددددددددد   ليددددددددددددددف هشدددددددددددددددا  
 واسددددددددددددددددددددددددددددددددتبدف مددددددددددددددددددددددددددددددددرة واحدددددددددددددددددددددددددددددددددة

 

  وشددددددددددددددددفف  أشفسددددددددددددددددشا  ممددددددددددددددددا  تجددددددددددددددددد   
 جشمددددددددددددددا  العدددددددددددددداجه مددددددددددددددن ال  يسددددددددددددددتبد  

 
 وم ال ال اشم قول سعد بن شاشبد 

 يددددددددددر عهمددددددددددر جذا هددددددددددمَّ  أل،ددددددددددش  بددددددددددين عيش
 ولددددددددم يستشددددددددر  ددددددددم رأيددددددددر ،يددددددددر شفسددددددددر

 

دددددددددددددب  عدددددددددددددن  ذكدددددددددددددر العواقدددددددددددددب جاشبدددددددددددددا   وشك 
 ولدددددددددددم يدددددددددددر   جال قدددددددددددا م  السددددددددددديا صددددددددددداحبا

 
ح كما ير  ابن عاشور أن حب االستبداد وكراهية سماا ما 119من ال،سم اجول  1بهجة المجال ح و

الطبااح ولي  من أصل  ي الا الهو  هما ما ّيل هيان الشا  عن االستشارةح وير  أن ذلك من اشحراا
   170 ح 1الفطرةح تفسير التحرير والتشويرح و

  (12)  139-138 ح 3اجبياف اجول حتش ال امن والبيف العاشر  م الحماسة المغربيةح و
( من  هذا 1) اجمير هو ب ل بن أبم بردة بن أبم موسش اجشعري المذكورة ترجمتر  م هامش الصفحة (1)

 البحى 
   معركة العشم ي (1)
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 التخريج: 
ولددددم يددددذكر ابددددن قتيبددددة مددددن الم،طوعددددة جال ح 191 ح 1والشددددعراءح والشددددعر 

دشاها الحماسددددةح عسددددي ن" التددددم اعتمددددة أبيدددداف بترتيددددب م تلددددا عددددن ترتيددددب "سددددبع
عيددددون   والحددددادي عشددددر وال دددداشم عشددددر كأصدددلح ولددددم يددددورد اجبيدددداف ال دددداشم والرابدددش

ح وقدددد أورد ابدددن قتيبدددة تسدددعة أبيددداف مدددن الم،طوعدددة 388-387 ح 3اج بدددارح و
ولكشر لم يورد البيف التاسش والحادي عشر وال اشم عشر  الكامل  دم اللغدة واجدبح 

 –ب،دراءة م تلفدة كمدا أسدلفشا –ابدش ح ولم يذكر المبرد سو  اجبياف الر 101 ح 3و
البيتين ال امن والتاسش ،ير  11وذكر  علب  م قواعد الشعرح  وال امن والعاشر  

اجصدددبهاشم محمدددد بدددن داوود ولدددم  يدددورد  ح181-181 ح 1الههدددرةح ومشسدددوبينح 
أ بدددار سدددو  اجبيددداف اجول وال ددداشم وال الدددى والرابدددش وال دددام  والسددداد  وال دددامن  

ح ولددم يددورد أبددو عبيددد ال،اسددم 337  اجم ددالح  10ح 17-11  ح1ال،ضدداةح  و
ح ولددم 371 ح 1اجمددالمح وبددن سدد  م سددو  البيتددين ال ددامن واجول علددش التددوالم  
 ولدم يدذكر اجشدباه والش دا ر  يورد أبو علم ال،الم جال اجبياف ال دام  حتدش التاسدش

-11ةح  التشبيددر علددش شددرح مشددك ف الحماسدد سددو  البيددف ال ددامن  98 ح 1و
جذا الذي لدم يدذكر مدن صددره جال   دره " -اجبياف اجول وال الى ذكر ابن جش م  11

ح ولدم 108 ح 3والسدابش وال دامن والعاشدر  المشصدا  دم ش،دد الشدعرح و -اش شف" 
-17 ح 3يددذكر التشيسددم اال البيددف ال ددامن  شددرح ديددوان الحماسددة  للمرهوقددمح و

ربدددر جال أربعددة أبيددداف هدددمد  ابدددن عبدددح ولددم يدددرو 131 ح 1الع،ددد  الفريددددح و  71
ح 303الرابددش وال ددامن والعاشددر واجول علددش التددوالم  الم تددار مددن شددعر بشددارح  

شددرح ديددوان حماسددة أبددم  جال اجبيدداف ال ددام  والسدداد  والعاشددر البرقددم ولددم يددورد 
ح وال 110 ح 3  ههددر ا دابح و11-11 ح 3تمددام المشسددوب جبددم العدد ءح و

،طوعة جال  مسدة أبيداف بترتيدب م تلدا عدن ترتيدب حماسدة يذكر الحصري من الم
علدددش  أبددم تمددامح عسدددي نح بدددأها بالبيدددف الرابددش  السددداد   العاشددر  ددداجول  ال الددى
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ش الجواهرح  التوالم م  ح ولم يرو الحصري  ير سو  اجبياف الرابش وال دامن 97  ج 
بهجدة  جول ح ولم يذكر الجرجاشم سو  البيدف ا110والعاشر  دال ل اةعجاهح  

البيتددددددين ال ددددددامن  ابددددددن عبدددددددالبر ح وقددددددد أورد119ال،سددددددم اجول   1المجددددددال ح و
ح ولدم يدذكر البكدري  يدر جال اجبيداف ال دامن واجول 371والعاشر   صل الم،الح  

  331-331 ح 3والعاشدددر علدددش التدددوالم  شدددرح حماسدددة أبدددم تمدددام للشدددشتمريح و
  791-791 ح 1لمح وسمط الآل  11-10 ح 3كتاب الحماسة للششتمريح و

اجبيدددداف اجول وال دددداشم والرابددددش وال ددددام  وال ددددامن مددددن الم،طوعددددة ولكددددن وقددددد أورد 
  ولددددم تددددذكر 10-17 ح 3بترتيددددب م تلددددا  شددددرح ديددددوان الحماسددددة للتبريددددهيح و

الحماسددة وذكددرف  جال البيتددين السدداد  والعاشددر  111 ح 1التددذكرة الحمدوشيددةح و
شدددرح شهددد   اجول حتدددش ال دددامن والعاشدددر اجبيددداف  139-138  ح 3المغربيدددةح و

ح 1الجامش جحكام ال،ر نح و .با ت ا  م ترتيب اجبياف 178  ح 1و الب ،ةح
،دددددرر ال صدددددا   الواضدددددحةح  ح وقدددددد ورد  يدددددر البيتدددددان ال دددددامن والعاشدددددر 111 
عجا ددددب   10-39التددددذكرة السددددعديةح   ح أورد البيتددددين ال ددددامن والعاشددددر 131 

وجعدل  ح311ح  313 ح 8 هاشدة اجدبحو  19ح  الم،دور  م شوا ب تيمدور
ح وقدد أ ددا   ددم التعليددأل الشحددوي علددش أبيدداف  ددم أحددد عشددر بيتددا   ال،صدديدة البغددادي

ح ولددم يدددورد اليوسدددم جال اجبيددداف اجول 118-117 ح 3ال،صدديدة  ههدددر اجكدددمح و
 وأورد المرصدفم  دم أسدرار الحماسدةحوال اشم وال الى وال امن والعاشر علش التوالم  

اجبيددددددددداف اجول حتدددددددددش ال دددددددددامن والعاشدددددددددرح وأورد  دددددددددم هدددددددددامش 31-31 ح 3و
ح 3مجموعدة المعداشمح و من كتابر البيتين الحادي عشر وال اشم عشر  31الصفحة

ح ولددددم يددددرد مددددن أبيدددداف الم،طوعددددة  ددددم هددددذا المصدددددر جال البيتددددين ال ددددامن 301 
 والعاشر  
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 (1) 
 ة بكر بن وا لدقال سعد بن شاشب الماهشم يف ر ب،بيلتر علش قبيل

 [البسيط]                                                                  
نَّ  -3  مهش ددددددددددددددددددددددد ةٌ  بدددددددددددددددددددددديٌ   أسدددددددددددددددددددددديا  شا (3)وا 
 

ّكم  ّجددددددددد دّ   ددددددددم (1)  ار هددددددددا ّبت ددددددددرٌ   هددددددددام 
(1  ) 

 
ن   -1 ي ّتم   وا  ه دددددو 

ددددددف   (1)وقدددددد   سدددددلل شاها (1)  (1)ّ،م 
 

 (8)دّ بكددددددر  لهددددددا ّ،ّمدددددد بشددددددم وهددددددامّ  (7)ا  يومدددددد 
 

 التخريج: 
ح 1  ديددددددددوان المعدددددددداشمح و310 ح 3و المواهشددددددددة  181 ح 1الههددددددددرةح و

   81  التذكرة السعديةح  13 
 

                                                 

" ح "13( ديوان المعاشمح  3)   إنَّ
ح أما ب،ية المصادر  تذكر "عتأل و  اركم"  وما أ بتشاه هو أك ر 181 ح 1هذه ال،راءة من الههرةح و (1)

 م ءمة للسياأل 
د د هو الطريأل  (1) الواض  المسفر  ّجّددح ّجد دح جمش ّجدَّةح وهم الطري،ة ي الا لوشها لون ما يليها  وج 

ل ، ةح المحتسب  م تبيين شواذ ال،راءاف واةيضاح عشهاح وجديدح جمش  ح 1  اٌر جددح أي ،يّر ّم  
 399-100    

 د310 ح 3( المواهشةح و(1
 وهام بشم بكر لها ،مد  إن هه تم سللشاها وقد ،شيف   دهرا   

  ( )هوي واله و يح الس،وط ومشها الهاويةح أي جهشمح والهويح ال طأح لسان العربح مادة
من الوقوا  م ال طأ بمحاربة قومرح أو هو يهددهم بأشهم سي،عون  والمعشيان واردانح  الشاعر يحذ ر بكرا  

  حرب قومركهاوية جهشم جن هم أقدموا علش   م هاوية  
   ما"  ح "13 ح 1عاشمح ومديوان ال(1) 
 عبرف" ح "81"،برف"ح التذكرة السعديةح   181ح  1الههرةح و (1)
  " جال  " ح13 ح 1و المعاشمحديوان  (7)
ّد" ح "81التذكرة السعديةح  ( (8  ع م 
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 (1 ) 
وقال سعد بن شاشب يهجو قبيلة الوحيد التميميةح التم تتهدد قبيلتر ماهنح ويهجو 

   معها حليفتها قبيلة تيم ال ف من بشم بكر بن وا لد
 [الوا ر]                                                                        

أتددددديم  الددددد ف   -3
  (1)بددددداّل الوحيدددددد    مدددددا (3)

  
 (1)جديددددددد؟   مددددددن التهدددددددُّد    ددددددم (1)تّ،ع،دددددشّ  

   
ددددددددددددددددّ  -1 وتو ع 

 ب ّكدددددددددددددددّم وأشدددددددددددددددتم   ماهشدددددددددددددددا   (1)
 

 التليدددددددددددددددد   واللدددددددددددددددؤم  (1)الدددددددددددددددذُّله  محدددددددددددددددلُّ  
 

 جلدددددددددددددديكم   دل فددددددددددددددف   مدددددددددددددداهنٌ  مددددددددددددددا  جذا -1
 

دددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددد   تّشه ش دددددددددددددددددددددددرّ   ال بأس   بالوعي 
 

ددددددددمعل ف   جذا ّيبي حددددددددون  السدددددددديوا   -1  (7)اش 
 

 مشايدددددددددددددا الحدددددددددددددرب  أحدددددددددددددرار  ال ددددددددددددددود   
 

 التخريج:
  311 – 313 ح 3حماسة ابن الشجريح و

 
                                                 

من بشم ال فح وتيم اللر عبداللرح والتيمح قبيلة عربية كبيرةح وتيم ال ف التيمح العبدح وتيم ال ف عبد (3)
 دقا    جرير  وقد هجاهمح 131-131جمهرة أشساب العربح   بكر بن وا لح

 ح وأجّمهم   أوالّد  ذهل  بشو السود  المداشي ّم م ن  يمشمج  والتيّم أ  

    313 ح 3و حديوان جرير 
هم بشو الوحيد بن كعب بن عامر بن ك ب بن ربيعة بن صعصعةح بطن من بطون تميمح جمهرة  ((1

  119ح 181ح 179أشساب العربح  
 ي،ع،ش  لم"  ح "313 ح 3حماسة ابن الشجريح و ((1
  قبيلة الوحيد لماهن قبيلة الشاعر ( ما يشير جلش تكرار تهدد(1
 ويوعد" ح "313 ح 3حماسة ابن الشجريح و (1)
هم دون أن يرد  أذل   –بحضور الراعم الشميري  - يشير جلش بيف شعر معاصره جرير يهجو  ير شميرا   (1)

 علير أحد مشهمح ي،ولد
 وال  ك با بلغف     كعبا         غ  الطرا جشك من شمير 

  813 ح 1وديوان جريرح 
ح المسراح يكون  م الشا  واةبلح والشمعلةح الشاقة السريعةح ومشر  ((7 لُّ اشمعلفح أسرعفح والمشمع 

ح ولسان 19اشمعل   م أمرهح أي جد  ومضش  يرح المبه   م تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسةح  
 )شمعل(  العربح مادة
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(1) 
قدال حدد شم أبدو الحسدين بدن عمدرو بدن  ح شم محمد بن اجههدر بدن عيسدشحد  

تميمح  أ ا هم بد ل بدن   لا الضرير؛ قال جشف جشاة من بشم ماهن بن عمرو بن
وا جليرح  م ل بين يدير سدعد بدن شاشدب ؤ أبم بردةح وهو علش البصرةح وتوعدهمح  جا

 د(3) ،ال
 [الطويل]   

ددددددددددددددد شَّا وال  -3  يددددددددددددددا بدددددددددددددد ّل  إشَّشددددددددددددددا ّتو ع 
 

ن   شحددددّن    لددددم  ششددددّ،أل  عصددددا الدددددهين  أحددددرارّ وا 
 

نَّ  -1 دددددددددددديشاك   وا  ش  ددددددددددددا    ه با  لشددددددددددددا جم  ددددددددددددذ   م 
 

 والددددددهّر أطدددددوارّ  (1)شددددداك  جلدددددش حيدددددّى ال ش  
 

ل شَّددددددددا -1 م   وطاعددددددددة  سددددددددمش   بعددددددددد    دددددددد  ت ح 
 

ددددددد،اأّل  (1)علدددددددش ،ايدددددددة     أو العدددددددارّ  يهدددددددا الشه
 

هددددددا أل ، ددددددف    إش ددددددا جذا مددددددا الحددددددربّ  -1  ق شاع 
 

ددددددددددددي ن    ّفو هددددددددددددا بهددددددددددددا ح  ددددددددددددر ارّ بّشو هددددددددددددا  ي ج   جب 
 

ت لهدددددددي ن -1 دددددددشا بّمح  دددددددي م ة   (1)ول س   (1)دار  ه ض 
 

 الددددددددارّ  (7)بشدددددددا ش ب دددددددف   جن   (1)مدددددددوف   م ا دددددددة   
 

   (8)قالد  ،ال لر ب لد لي  كل ما ي،ولر السلطان يفعلر يا سعد
 التخريج:

                                                 

   10 ح 1أ بار ال،ضاةح و ((3
البصرة جلش صحرا هاح وهو الطرح ا  ر الذي يهدد سعّد بن شاشب ب ل  بن أبم  ي،صد ال روو من(1) 

 بردة بر جن لم يكاَّ عن التضييأل علش قومر  
  حالة" ح "10 ح 1أ بار ال،ضاةح و ((1
  بم ليين" ح "السابأل شفسر( 1)

  )هضم(  دار هضيمةح أي دار  لم شتش، ّ   يهاح وتهضم  يها ح،وقشاح لسان العربح مادة(1) 
"  ح "113ماسة أبم تمام للششتمريح  شرح ح (1)  قوم 

  تبايشف" ح "10 ح 1أ بار ال،ضاةح و(7) 
   10 ح 1أ بار ال،ضاةح و (8)
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  ديددددددوان الحماسددددددة بروايددددددة الجددددددوالي،مح 111 ح 3الحماسددددددةح عسددددددي نح و
شرح ديوان الحماسة للمرهوقمح ال،سدم اجول   10 1أ بار ال،ضاةح و  388 
ح 3مشسدددددوب جبدددددم العددددد ءح و  شدددددرح ديدددددوان حماسدددددة أبدددددم تمدددددام ال117-119 
  كتاب الحماسدة 111-113 ح 3  شرح حماسة أبم تمام للششتمريح و110 

  113-110 ح 3  شددرح ديددوان الحماسددة للتبريددهيح و371 ح 3للشددشتمريح و
  11 ح 3  أسرار الحماسةح و311-313التذكرة السعديةح  

(1) 
لبصددرة جددل مددن أهددل اح وقددد وقددش بيشددر وبددين ر ح مهيبددا  كددان سددعد بددن شاشددب شددديدا     

 ديعتذر عن  راره (3)ح  ،الشرح  ضربر سعد بالسيا وهرب
 [الطويل]                                                              

  (1) أمر اجمير بهدم دارهح  هدمف
 التخريج: 

  791 ح 1و سمط الآللمح
(1) 

                                                 

  791 ح 1( سمط الآللمح و(3
ل اح ما ّعلهأل علش الراحلة  لا الراكب  وأ لا الرجلح أهو  بيده علش م،ب  سيفر ليسلر من (1)  ال  

لفمح أي تركتر و،ادرتر  وقد  ل ف تل   علش  ربح مادةقرابرح لسان الع ) لا(ح وجعلف المصر   
 يهاح وسواء أكان الشاعر  شجل  تتالشاعر  كرّة ال روو من المديشةح التم ير  قهر السلطة وسطوتها 

ي،صد أشر يجعل البصرة وراء  هره ويد ل الصحراء؛ أم أشر ي،صد قبضر م،ب  سيفر وتوع د أعدا ر 
 ر  م الحالتين يشعر بال،وة والشدي ة لب ل الذي يتهدده ويتوعده وقومر برح  إش

   791 ح 1سمط الآللمح و (1)

ددددددددددددددددددد ش م -3  بدددددددددددددددددداجمير   ددددددددددددددددددإشَّشم وال تو ع 
 

ل ددددددددددفّ   ددددددددددر   جذا مددددددددددا جع  ل ف ددددددددددم الم ص   أميددددددددددرّ  (1)  
 

ش دددم -1  الفتدددش علدددش اجمدددر  المهيدددب  جذا وا 
   

ددددددددددددددددددا يريددددددددددددددددددّد   ددددددددددددددددددّر عم  ّسدددددددددددددددددددو   شددددددددددددددددددش همَّ  رّ ج 
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كددان سددعد بددن شاشددب رجدد   حدداد الطبددشح قاسددم اللفدد ح  لددم تددر  بددذلك أمددر 
وقيددلد امرأتددرح والمتددر علددش شراسددة  ل،ددرح وقسدداوة كلماتددرح  ،ددال يدددا ش عددن سدديرترح 

 سردويشرح ح،ي،ة شف
 ]الطويل[                                                                     

ددددددددت مت ددددددددر    يمددددددددا (3)شهددددددددّدش متّف   -3  مددددددددن ش راس 
 

 تدددددددددددددد ر ي ومدددددددددددددا(1)سدددددددددددددعد   أمُّ  موشدددددددددددددد ة  شفسددددددددددددد 
 

دددددددد  (1)جذا   (1) ،لدددددددّف لهدددددددداد جنَّ الكدددددددريم   -1  ح 
 

دددددددددرَّ  علدددددددددش حدددددددددال   ل ّيل ف دددددددددش   (1)الصدددددددددب ر   مدددددددددن أ م 
 

دددددعاٌ   دددددم الل دددددي ن  و  -1 دددددّة ه ي بدددددةٌ  ض   (1)والشراس 
 

دددن  لدددم    دددل   ّيه دددب   (7)وم  م  ك دددب علدددش ّيح  دددر م ر   (8)و ع 
 

ددن     ا ددة   -1 ددن  الن  ل ددم م   ومددا ب ددم  علددش م 
 

دددددددددددددددددر    ددددددددددددددددد   أبدددددددددددددددددم  علدددددددددددددددددش ولكشَّش دددددددددددددددددم   ال، س 
 

ددددددددغا -1  أردَّهّ ذي الميددددددددل  حت ددددددددش  (9)ّأقدددددددديم ص 
 

ّمدددددددددددددددرّ   ط   ال، دددددددددددددددد ر   جلدددددددددددددددش يعدددددددددددددددود   حت دددددددددددددددش وأ  
 

                                                 

الهاشمم هذه  أحمد تؤشبشم"  وقد ا تارح "11ش ام الغريبح  ح 171 ح 3جمهرة اجم الح و (3)
   170-119 ح 1الم،طوعة  م باب الف ر والحماسةح جواهر اجدبح و

ح 11ح ش ام الغريبح  371 ح 3ح كتاب الحماسة للششتمريح و171 ح 3ح وجمهرة اجم ال(1) 
 أم عمرو"   "

 الحليم"  ح "11-11التذكرة السعديةح  ح 371 ح 1اجمالمح و (1)
ن"  ح "11-11  حلتذكرة السعديةاح 391 ح 3ح الحماسة البصريةح و371 ح 1اجمالمح و ((1  وا 
ب ر هو الدواء المر   (1)   ن كلمة الصبر جال للضرورة الشعريةح لسان العرب )صبر(  ح وال ّتسك  الصَّ
هيبة"ح وهم واردة  م كل المصادر ح "هيشة"ح وقد استبدلشا بدها "111 ح 3( الحماسةح عسي نح و(1

   387الحماسة برواية الجوالي،مح  د ديوان ح اش ر م    بهذه الرواية اج ر 
 ال" ح "110ماسة أبم تمام للششتمريح  ( شرح ح(7
    م هذا البيف بع  معشش بيف ههير بن أبم سلمشدح و 319 ح 1محاضراف اجدباءح و (8)

ح وم ن       حوضر  بس حر   ومن لم يذد  عن  ال ي  لم  الشا   ّي  ل م  يهد م 
   77ديوان ههير بن أبم سلمشح  

  387ديوان الحماسة برواية الجوالي،مح   (9)
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دددددددددذلم بدددددددددم    دددددددددإن   -1 دددددددددذلي ش م ت ع  هَّ  تع   (3)أ  مدددددددددر 
ددددددددددرّ  عيشيددددددددددر   بددددددددددين   أل،ددددددددددش هددددددددددمَّ  جذا -7  عهم 
 

 اليسدددددددددددر   مشدددددددددددتر ك   اةعسدددددددددددار (1)ش   دددددددددددا كدددددددددددريم   
ي جمه  تصددددددددميم وصددددددددم م   ددددددددر   (1)اة  ددددددددر   ذي (1)السُّ

 
 التخريج:

  ديددددددوان الحماسددددددة بروايددددددة الجددددددوالي،مح 111 ح 3الحماسددددددةح عسددددددي نح و
ح 1اجمددددددددددالمح و  371-371 ح 3ريح و  كتدددددددددداب الحماسددددددددددة للشددددددددددشتم387 
ح ولم يرو العسدكري  يدر جال البيتدين اجول 171 ح 3  جمهرة اجم الح و371 

  شدرح ديدوان 111-111وال اشم  شرح ديوان الحماسة للمرهوقدمح ال،سدم اجول  
  شددرح حماسددة أبددم تمددام 139 ح 3حماسددة أبددم تمددام المشسددوب جبددم العدد ءح و

ح ولدددم يدددرو 791-791 ح 1  سدددمط الآللدددمح و110-119 ح 3للشدددشتمريح و
ح ولددددم يددددرو 191 ح 3البكدددري جال البيتددددين اجول والسددددابش  محاضددددراف اجدبدددداءح و

ح 3الرا،ددددددب اجصددددددفهاشم جال البيددددددف ال الددددددى  شددددددرح ديددددددوان الحماسددددددة للتبريددددددهيح و
  التددددددددذكرة السددددددددعديةح 391-391 ح 3  الحماسددددددددة البصددددددددريةح و119-110 
  13  ح3  أسرار الحماسةح و11-11 

                                                 

 ح لسان العربح مادةيصيب الشا  من  يره ك يرا  و ح يكرم بر علش ا  رين رجل مره ٌأ بمالرح كريم(3) 
 )رهأ( 

ح والش اح الحديى وال برح ش ا 139 ح 3أبم الع ءح وجلش ( شرح ديوان حماسة أبم تمام المشسوب (1
 ش واح حد ى بال بر وأشاعرح أششد ابن بر ي لل شساءد

 يش و رجش  أ باري جاء وقد  سمعّف  لم  أبج   بر   برا   محد  ا  
  193ديوان ال شساءح  

والش ا ما أ برف بر عن الرجل من حس ن وسي  ح وت شيتر ش وان وش يانح ي،ال   ن حسن الش اح وقبي  
شر  م ال ير والشرح أما ال شا  فم ال ير أالش اح واالسم مشر الش اح والشا م المغتاب  والش ا م ل ال شاح جال 

 )ش ا(  ح لسان العربح مادة371 ح 1 اصةح اجمالمح و
مح ضرب من السيوا مشسوبة جلش قين معروا مشهور بصشاعة السيوا يدعش سري ح جوالسري( (1

  )سرو(  لسان العربح مادة

اج  ر بفت  الهمهة وسكون ال اءح  رشد السياح وهو ا تيار ابن اجشباريح أما أبو علم ال،الم  ،د  (1)
علش ج ره بكسر الهمهة وسكون ال اءح وأ ره بفت  الهمهة وال اءح واج  ر ا تار كسر الهمهةح ي،ال ج ف 

 )أ ر(    ح ولسان العربح مادة371 ح 1واة  ر واجّّ ر كد)ّ ّعل( واحد لي  بجمشح اجمالمح و
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لى غيره إلى سعد بن ناشب ما نسب  وا 
 

ههدددر اجكدددم"  دددم  هدددر  كتددداب " امح،،دددمحمدددد حجدددم ومحمدددد اج ضدددر يدددذكر 
هما الدم يشسدب مدااجع م الملحدأل بالكتداب أن البيتدين التداليين لسدعد بدن شاشدبح ولكشه

 د(3)جلير  م متن الكتاب أو حواشم صفحاتر
 وحدددددددددددددددددددددددي ها كددددددددددددددددددددددال،طر يسددددددددددددددددددددددمعر

 ا   أصدددددددددددداخ يرجددددددددددددو أن يكددددددددددددون حيدددددددددددد

 

 
 

 راعددددددددددددددم سددددددددددددددشين تتابعددددددددددددددف جدددددددددددددددبا
 وي،دددددددددددول  مدددددددددددن   دددددددددددرح هيدددددددددددا رب دددددددددددا!

 
والواضددد  أن ش ف ددد   هدددذين البيتدددين م تلدددا عدددن شف ددد  شدددعر سدددعد بدددن شاشدددب 
الحماسمح  هدو شدعر ،دهل رقيدألح لدي  لسدعد بدن شاشدب عشايدة بدرح والبيتدان للراعدم 

  (1)الشميري
 د         (1)ويشسب جلير أيضا  

 جذا ملدددددددددددددددددٌك لدددددددددددددددددم يكدددددددددددددددددن ذا هبدددددددددددددددددة  

 
 
 

ددددددددددددددددددددددددددددّر  دولتّددددددددددددددددددددددددددددّر ذاهبددددددددددددددددددددددددددددة   دع 
 

ح يبددو  يدر أسدلوبر المعتشدم بالجشدا  الدذي  هدر (1)والبيف جبم الفت  البستم
  م شعره   جلي ا  

 د(1)وّيش سب جلير كذلك

                                                 

   311 ح 1ههر اجكمح و ( 3)
  118  ح( شعر الراعم الشميري(1

  100 ح 3ههر اجكمح و (1) 
ح وقد هادف العشاية بالبديش بشكل عام  م الشعر أوا ر  118ستم حياتر وشعرهح  أبو الفت  الب (1)

  ال،رن الرابش الهجريح علش يدي الصاحب بن عباد وابن العميد 
 )برح(  تاو العرو ح مادةو د المحكم والمحيط اجع مح اش ر م     (1)
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ددددددددددددددددددددرب  الَّتددددددددددددددددددددم اي دددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددّؤ   ل لح 
 شيراشهددددددددددددددددددددددا عددددددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددددددن  ددددددددددددددددددددددر  

 ب ددددددددددددددددددددددددددد    ال     دددددددددددددددددددددددددددّا ب عدددددددددددددددددددددددددددد شا
ددددددددددددددددددددددددددرّب ال ي ب،ددددددددددددددددددددددددددش ل جددددددددددددددددددددددددددا  و الح 

 

 
 

دددددددددددددددددددط    ا سدددددددددددددددددددت راحوا دددددددددددددددددددع ف أ راه   وض 
 بددددددددددددددددددراحّ ال  ابددددددددددددددددددن قددددددددددددددددددي   أشددددددددددددددددددا

 ي شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّكر  و الل ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحّ  أ والدّ 
دددددددددددددددددددددددددراحّ  يُّدددددددددددددددددددددددددّل و الم  هدددددددددددددددددددددددددا الت    م   ح 

 
شما هم أبياف مدن قصديدة طويلدة لسدعد  هذه اجبياف ليسف لسعد بن شاشب وا 

شير  م البيف ال اشم ح وهو ي(3)بكر بن وا ل مبشمن بن مالك بن ضبيعة بن قي  ا
هلمح مدن سدراة قبيلدة بكدر بدن وا دلح ومدن أشا ابن قدي "ح وهدو شداعر جداجلش شسبرح "

 رساشها  دم حدرب البسدو ح التدم دارف  دم الجاهليدة بدين ربيعدة وحلفا هدا مدن جهدة 
 اسدددتمرفقدددد وهمدددا مدددن قبيلدددة بكدددر بدددن وا دددلح و  حوشددديبان وأح  هدددا مدددن جهدددة أ دددر 

وسدددعد بددن مالددك هددو جدددد الشدداعر الجدداهلم طر ددة بدددن   أربعددين سددشة الحددرب بيشهمددا
 العبد 

 
 
 
 

                                                 

ح شرح 391حماسةح  مشك ف الح والتشبير علش شرح 111-111 ح 3عسي نح و الحماسةح(3) 
ح و هاشة اجدبح 131 ح 1ح وششوة الطربح و110-111 ح 3الحماسةح للتبريهيح و ديوان

   111-111ح وشعراء الشصراشية قبل اةس مح  171-117 ح 3و
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 :خاتمةال

ح سدواء لدد  رأيشا أن العشاية بالشداعر سدعد بدن شاشدب وشدعره كاشدف قليلدة جددا  
المصشفين العرب ال،دماء أو لد  المدؤلفين المعاصدرينح وقدد أرجعشدا سدبب ذلدك جلدش 
قلددة المعلومدداف عشددر وعددن شددعره  ددم مصددادر التددراى العربددمح ومددن هشددا  ،ددد كاشددف 

بعدد  م الدراساف العربيدة المعاصدرةصورتر ،ير واضحة  م مصادر هذا التراىح و 
مدا وسدعشم  من   لر أن أسدَّ هدذه ال غدرة فح ولذلك جاء هذا البحى الذي حاولذلك

  وقددد أوضددحف  يددر جواشددب مددن صددورة الشدداعر الش صددية والشددعرية ب،دددر مددا الجهددد
 م المصادر والمراجش علش ذلكح وب،ددر مدا اسدتشتجتر مدن ال،ليلة  أعاشف المعلوماف

لدش ر  وقد استعرضف هذه المصادر والمراجش التم أشدارف جلشعر الشاع شدعره يدر وا 
لدش قلدة هدذا الشدعر  دم مصدادر التدراى العربدمح عبإشاراف سريعة م،تضبة  وشبهدف 

علدش الدر،م مدن طدول الت،صدم  ح( بيتدا  11 لم يتجداوه شدعره الدذي اسدتطعف جمعدر )
بدن شاشدب علدش  ذلدك  كمدا شبهدف  دم البحدى جلدش اقتصدار شدعر سدعد علشوالم ابرة 
سبب ذلك طبيعة شفسية الشاعر المست ارة والمتحدية  م  يكون الحماسةح وقد ،ر 

ال روا الحياتية الصعبة التم أحاطف بر وب،ومر  م  رسببقد يكون الوقف شفسرح و 
ح مددن تهديددد مسددؤول شددرطتها بدد ل بددن أبددم بددردة بددن  ددم تلددك الفتددرة البصددرة وباديتهددا

ومددن تشددديد سددلطة الدولددة بشددكل عددام قبضددتها علددش  أبددم موسددش اجشددعري لددر ولهددمح
  اصدددة ال،با ددددل المضدددريةح ومشهددددا تمددديم قبيلددددة الشددداعر سددددعد بدددن شاشددددبوبال،با دددلح 
علددش معدداشم    وقددد قمددف بدراسددة م تصددرة لشددعر الشدداعر  وجدتددر م،صددورا  وبطوشهددا

موضدوا الحماسدة الدذي لدم ي،دل   دم ،يدره كمدا أسدلفشا  وقدد  هدرف هدذه المعداشم مدن 
علم من شأن ال،وة وما يتعلأل بها من يّ جاهلمح ذو طابش قيم حماسيةح أ،لبها   ل 

صفاف أ ر  مشابهةح كالتحدديح وقهدر ا  درينح و لمهدمح حتدش أنَّ الشداعر ليدر  
ن كاشدددفمدددن م ددداهر ال،دددو ةح  مر،وبدددا   ال،سدددوة م هدددرا   قدددوة  المدددة ،اشدددمة ال تتغيَّدددا  وا 
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ن  الحألح  هو يمارسها ضد ا  رينح ليرسم لشفسر صورة مهيبة  م شفوسدهمح وهدو وا 
  علدش ،يدره ممارسدتهاشدر ي،بدل أكان ير ضها من مسدؤول شدرطة البصدرة وواليهدا جال 

دم اجهدوالح وتك در مدن اال ت دار  هذه المعاشم هدم جنَّ  قديم ت،دد ر صدفاف اةقددام وت،ح 
 تدمبال،بيلةح ومن هجاء أعدا ها  كما  هر  م شعره بع  ال،يم اةس مية ال،ليلة ال

اةيمان ب،ضاء اللر وقدرهح والتمسك بطاعة أولم اجمرح وعدم شأل عصا  م  تتبد  
 الطاعة عليهم ما داموا يؤدون واجباتهم المشوطة بهم تجاه رعيتهم 

كدددان شدددعر سدددعد بدددن شاشدددب م،طوعددداف شدددعرية قصددديرةح تميدددهف بالوحددددة وقدددد  
بطددة بمواقددا الموضدوعيةح والعضددويةح والشفسدديةح التددم تعبددر عدن تجددارب شددعرية مرت

ب هددور ش صديتر واضددحة  يددرح  واسدتجاباف شفسددية مشدحوشة  كمددا كدان شددعره متميدها  
متصفة باجشفة واالعتداد بالشف  والتحدي  وعلش الدر،م مدن سدعة البحدور التدم جداء 

التم كاشف قادرة علدش اسدتيعاب مشداعرهح وعلدش توصديل هدذه و  حعليها شعر الشاعر
ه هدددذا الشددددعر الحماسدددم بسددددرعة ها؛  ،دددد تمي ددددالمشددداعر جلدددش ا  ددددرين بدددالحرارة شفسدددد

اةي،دددااح بسدددبب شفددد  مششددد ر المسدددت ارةح وبسدددبب ر،بتدددر  دددم ت دددوير شفسدددياف قومدددر 
بددب ل بددن أبددم بددردة  تجليددةالسددلطة الم فوتحميسددها علددش مددن يتحددداهمح سددواء أكاشدد

مسؤول شرطة البصدرة وواليهدا أم بدبع  ال،با دل التدم كاشدف تشاصدب قبيلتدر العدداء  
ه شعر الشاعر بالمباشرةح جال بع  الصدور الشدعرية ذاف الصدلة بموضدوا كما تمي

ن الشدداعر مددن شددعراء ال،ددرن اجول الهجددري  ،ددد جعددل أهددل الشحددو االحماسددة  ولمددا كدد
 بع  أبياف شعره من الشواهد الشحوية الشعرية  
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 المصادر والمراجعَثَبُت 
[ح  م ]د  دار اجشدل حأبو الفت  البستمد حياتر وشعرهح محمد مرسم ال ولمح  -3

3980  
عالم الكتبح  ه(ح101)ف أ بار ال،ضاةح وكيشح محمد بن  لا بن حيان -1

 ف [  بيروفح ]د 
االست،صا ج بار دول المغرب اجقصشح تألم أبم العبا  شهاب الدين أحمد  -1

ه(ح اعتشش بر محمد 3131)ف بن  الد بن حماد الشاصري الدرعم الس ويا
  1007الكتب العلميةح بيروفح بن ع مانح دار 

م(ح ]مطبعة أبم 3911ه/3113)ف سيد علم المرصفم أسرار الحماسةح -1
 م 3931/ ه3110الهول[ح ]ال،اهرة[ح 

اجشباه والش ا ر من أشعار المت،دمين والجاهلية والم ضرمينح لل الدييند أبو  -1
 ه(ح ح،،ر السيد محمد193)ف ه(ح وأبو ع مان سعيد180)ف بكر محمد

  3911يوساح ال،اهرةح لجشة التأليا والترجمة والششرح 
ه(ح دار 111)ف البغدادي اجمالمح تأليا أبم علم جسماعيل بن ال،اسم ال،الم -1

 ف [  الكتاب العربمح بيروفح ]د 
 دح،،ددر وعل ددأل عليدددر وقدددم لدددر حه(118)ف اجم ددالح أبددو عبيدددد ال،اسددم بددن سددد م -7

/ ه3100لتدددددددراىح دمشددددددددألح بيددددددددروفح عبدالمجيدددددددد قطددددددددامشح دار المددددددددأمون ل
  مح )من التراى اةس ممح الكتاب السابش( 3980

بهجة الم جال  وأش  الّمجال  وشحذ الذهن والهاج ح تأليا أبم عمدر يوسدا  -8
محمد  ده(ح تح،يأل111)ف بن عبداللر بن محمد بن عبدالبر الشمري ال،رطبما

ح دار الكتدب العلميدةح اشيدةالطبعدة ال عبددال،ادر ال،دطح  دمرسم ال ولمح مراجعدة
 [ 3983بيروفح ]
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 ده(ح تح،يأل111)ف البيان والتبيينح تأليا أبم ع مان عمرو بن بحر الجاح  -9
ح مؤسسة ال اشجمح ال،اهرةح الطبعة ال امسةعبدالس م محمد هارونح  وشرح
 م  3981/ ه3101

 العددددددرو  مددددددن جددددددواهر ال،ددددددامو ح محمددددددد مرتضددددددش الحسدددددديشم الهبيدددددددي تدددددداو -30
العهبددددددداويح راجعدددددددر مصدددددددطفش حجددددددداهيح  عبددددددددالكريم ده(ح تح،يدددددددأل3101)ف

مح )سلسددددددددددددددلة التددددددددددددددراى 3990/ ه3130ح الكويددددددددددددددفح ]مطبعددددددددددددددة الكويددددددددددددددف[
 (  31 العربمح

(ح ش،لر جلش العربيدة 3911/ ه3171)ف تاريخ اجدب العربمح كارل بروكلمان -33
 [ 3977]ح  ح دار المعاراح ]ال،اهرة[بعة الرابعةطالعبدالحليم الشجارح 

 تددددداريخ  ليفددددددة بددددددن  يددددداطح أبددددددو عمددددددر  ليفددددددة بدددددن  يدددددداط اللي ددددددم العصددددددفري -31
ح دار ال،لددمح دمشددألح ومؤسسددة 1أكددرم ضددياء العمددريح ط ده(ح تح،يددأل110)ف

 م 3977ه/ 3197الرسالةح بيروفح 
 تدداريخ الطبددريد تدداريخ الملددوك والرسددلح جبددم جعفددر محمددد بددن جريددر الطبددري -31

بدددددراهيمح دار سدددددويدانح بيدددددروفح محمدددددد أبدددددم الفضدددددل ج ده(ح تح،يدددددأل133)ف
[3911 ] 

د سعد بن شاشب الماهشمح عهالدين البددوي 3تح،ي،اف  م اللغة واجدب والعربية -31
ح 1ح العددددد11ح المجلدددد 3990مجلدددة مجمدددش اللغدددة العربيدددةح دمشدددألح الشجدددارح 

 110-188  
د شدددعر أبدددم شدددوا د قطعدددة مدددن ديواشدددر 1تح،ي،ددداف  دددم اللغدددة واجدب والعربيدددة -31

مجلدة مجمدش اللغدة العربيدةح ية أبم بكر الصولمح عهالددين البددوي الشجدارح بروا
   119-118ح  1ح العدد11ح المجلد 3993 دمشألح



 111 

 التددددذكرة الحمدوشيددددةح ابددددن حمدددددونح محمددددد بددددن الحسددددن بددددن محمددددد بددددن علددددم -31
جحسدددددان عبدددددا  وبكدددددر عبدددددا ح دار صدددددادرح بيدددددروفح  ده(ح تح،يدددددأل111)ف

3991  
اجشدددددعار العربيدددددةح تدددددأليا محمدددددد بدددددن عبددددددالرحمن بدددددن التدددددذكرة السدددددعدية  دددددم  -37

عبداللدددددر الجبدددددوريح  د(ح تح،يدددددألدهددددد8)مدددددن رجدددددال ال،دددددرن  عبدالمجيدددددد العبيددددددي
/ ه3111مششددددددوراف محمددددددد علددددددم بيضددددددون ودار الكتددددددب العلميددددددةح بيددددددروفح 

 م 1003
بدددن بتفسدددير ابدددن عاشدددورح محمدددد الطددداهر  تفسدددير التحريدددر والتشدددوير المعدددروا -38

 م 1000ه/3110(ح مؤسسة التاريخح بيروفح م3971/ه3191)ف عاشور
 مأبددددو الفددددت  ع مددددان بددددن جش ددددالتشبيددددر علددددش شددددرح مشددددك ف الحماسددددةح صددددشَّفر  -39

حسن محمود هشداويح وهارة اجوقاا والشؤون اةسد ميةح  ده(ح ح،،ر191)ف
 م 1009/ ه3110الكويفح 

 ال،رطبدددمالجدددامش جحكدددام ال،دددر نح جبدددم عبداللدددر محمدددد بدددن أحمدددد اجشصددداري  -10
/ ه3187ح دار الكتدددددددب المصدددددددريةح ]ال،ددددددداهرة[ح الطبعدددددددة ال ال دددددددةه(ح 173)ف

 م  3917
محمدددد أبدددو  ده(ح ح،،دددر191)ف جمهدددرة اجم دددالح تدددأليا أبدددم هددد ل العسدددكري -13

ال،دددداهرة[ح ]الفضددددل جبددددراهيم وعبدالمجيددددد قطددددامشح المؤسسددددة العربيددددة الحدي ددددةح 
 م 3911/ ه3181

ادرح جبدددم جسدددحاأل جبدددراهيم بدددن علدددم الحصدددري جمدددش الجدددواهر  دددم الملددد  والشدددو  -11
دددل أبوابدددر ووضدددش  هارسددد1ه(ح ط111)ف ال،يرواشدددم  درح ح،،دددر وضدددبطر و ص 

 [ 3911علم البجاويح دار الجيلح بيروفح ]
 جمهرة أشساب العربح جبم محمد علم بن أحمدد بدن سدعيد بدن حدهم اجشدلسدم -11

 [ 3981] عبدالس م محمد هارونح دار المعاراح ده(ح تح،يأل111)ف
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ششددداء لغدددة العدددربح تدددأليا السددديد أحمدددد الهاشدددمم -11  جدددواهر اجدب  دددم أدبيددداف وا 
  [  ف د  م(ح مؤسسة المعاراح بيروفح ]3911)ف

ه(ح بروايددة أبددم 113)ف الحماسددةح تددأليا أبددم تمددام حبيددب بددن أو  الطددا م -11
ه(ح 110)ف مشصددددور موهددددوب بددددن أحمددددد بددددن محمددددد بددددن ال ضددددر الجددددوالي،م

 مشعم أحمدد صددال ح ]وهارة ال ،ا دة واةعد مح ودار الرشديد للششددر[حعبددال دتح،يدأل
 (  303ح [ح )سلسلة كتب التراى3980/ ه3100] ]بغداد[ح

 الحماسددةح ترتيددب اجسددتاذ أبددم الحجدداو يوسددا بددن سددليمان بددن عيسددش اجعلددم -11
مصدددطفش عليدددانح جامعدددة أم ال،دددر ح  ده(ح دراسدددة وتح،يدددأل171)الشدددشتمري ف

 ه 3111]مكة المكرمة[ح 
عبداللدددر  ده(ح تح،يدددأل113)ف الحماسدددةح جبدددم تمدددام حبيدددب بدددن أو  الطدددا م -17

عبدددالرحيم عسددي نح ]جامعددة اةمددام محمددد بددن سددعود اةسدد مية[ح ]الريددا [ح 
 .م3983/ ه3103

 الحماسة البصريةح تأليا صدر الدين علم بن أبم الفرو بدن الحسدن البصدري -18
سدددليمان جمدددالح مكتبدددة ال ددداشجمح عدددادل  ده(ح تح،يدددأل وشدددرح ودراسدددة111)ف

 م 3999/ ه3110ال،اهرةح 
ه(ح 111)ف الحماسة الشجريةح ابدن الشدجري هبدة اللدر علدم بدن حمدهة العلدوي -19

  3970عبدالمعين المل وحم وأسماء الحمصمح وهارة ال ،ا ةح دمشألح  دتح،يأل
الحماسددة المغربيددةد م تصددر كتدداب صددفوة اجدب وش بددة ديددوان العددربح جبددم  -10

محمد رضوان  ده(ح ح،،ر109)ف العبا  أحمد بن عبدالس م الجاوي التادلم
 م 1001ه/ 3111الدايةح الطبعة ال اشيةح دار الفكرح دمشألح 

الحياة اجدبية  م البصرةد جلش شهاية ال،درن ال داشم الهجدريح أحمدد كمدال هكدمح  -13
 [ 3973دار المعاراح ال،اهرةح ]
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ه(ح تح،يدددأل 111)ف عمدددرو بدددن بحدددر الجددداح الحيدددوانح تدددأليا أبدددم ع مدددان  -11
ح دار جحيدداء التددراى العربددمح بعددة ال ال ددةطالعبدالسدد م محمددد هددارونح  دوشددرح

 م 3919/ ه3188بيروفح 
ال اشددددعة العابدددددةد رابعددددة العدويددددةح جمامددددة العاشدددد،ين والمحددددهوشينح عبدددددالمشعم  -11

 م 3991/ ه3131ح دار الرشادح ال،اهرةح بعة ال ال ةطالالحفشمح 
 طدددط البصدددرة ومشط،تهددداد دراسدددة  دددم أحوالهدددا العمراشيدددة والماليدددة  دددم العهدددود  -11

 م  3981/ ده3101اةس مية اجولشح المجمش العلمم العراقمح بغدادح 
  هاشدددة اجدب ولدددب لبددداب لسدددان العدددربح تدددأليا عبددددال،ادر بدددن عمدددر البغددددادي -11

مح ال،ددداهرةح محمدددد عبدالسددد م هدددارونح مكتبدددة ال ددداشج د(ح تح،يدددألدهددد3091)ف
 م 3983/ ده3103

ددد رف باجلماشيددة واةشجليهيددة والفرشسددية وّاعتمددد  - 11 دا ددرة المعددارا اةسدد ميةح ّأص 
 م الترجمة العربية علش اجصلين اةشجليهي والفرشسمح يصدرها باللغة العربية 

براهيم هكم  ورشيد وعبدالحميد يوش شتشاوي أحمد الش ها محمد مهدي ح راجعوا 
  3911ال،اهرة[ح ار الفكرح ]ع مح د

تدددددأليا أبدددددم بكدددددر عبددددددال،اهر بدددددن عبددددددالرحمن بدددددن محمدددددد  دال دددددل اةعجددددداهح -17
 دح قددرأه وعل ددأل عليددربعددة ال ال ددةطاله(ح 171ه أو 173)ف الجرجدداشم الشحددوي

/ ه3131محمدود محمدد شدداكرح مطبعدة المددشمح ال،دداهرةح ودار المددشمح جددد ةح 
 م  3991

ءح تماضدر بشدف عمدرو بدن الحدارى بدن عمدرو "الشدريد" ديوان ال شساءح ال شسا -18
ه(ح شددددرحر  علددددب أبددددو العبددددا  أحمددددد بددددن يحيددددش بددددن سددددي ار 11)ف الّسددددلمية

ددددانح دم(ح ح،،ددددر191الشدددديباشم الشحددددوي )ف  أشددددور أبددددو سددددويلمح دار عمددددارح عم 
3988  
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/ ه3198ح دار صدددددادرح بيدددددروفح ه(391)ف ديدددددوان العبدددددا  بدددددن اجحشدددددا -19
  م 3978

جحسدان عبدا ح دار صددادرح  دم لدره(ح ح،،در وقدد  11)ف ت دال الك بدمديدوان ال، -10
 م 3980/ ه3109بيروفح 

(ح مكتبدددة ال،دسدددمح ال،ددداهرةح دهددد191)ف ديدددوان المعددداشمح جبدددم هددد ل العسدددكري -13
  ده3111

ه( بشدددرح 330)ف ديدددوان جريدددرح جريدددر بدددن عطيدددة الكلبدددم اليربدددوعم التميمدددم -11
مان محمد أمدين طدرح دار المعداراح شع د(ح تح،يألده111)ف محمد ابن حبيب

 ( 11ح )سلسلة ذ ا ر العربح 3973-3919ال،اهرةح 
م(ح 117- م110) ديددوان ههيددر بددن أبددم سددلمشح ههيددر بددن أبددم سددلمش المهشددم -11

عمدددر  ددداروأل الطبدددااح دار ال،لدددمح بيدددروفح  دشدددرحر وضدددبط تصدددويبر وقددددم لدددر
    [  ]د ف

دار  طمدداشح وحسددان الطيبددمح روا ددش الشددعر اجمددويح أشددي  بددديويح ومحمددود -11
  1001بيروف[ح  المعر ةح ]

 ههددر ا داب و مددر اجلبددابح أبددو جسددحاأل جبددراهيم بددن علددم الحصددري ال،يرواشددم -11
صددددد ح الددددددين الهدددددواريح المكتبدددددة العصدددددريةح بيدددددروفح  ده(ح تح،يدددددأل111)ف

 م 1003
سددن ههددر اجكددم  ددم اجم ددال والحكددمح الحسددن اليوسددمد أبددو علددم شددور الدددين الح -11

محمددد حجددم ومحمددد اج ضددرح  ده(ح ح،،ددر3301)ف بددن مسددعود بددن محمدددا
ششر بدعم معهدد اجبحداى والدراسداف والتعريدبح دار ال ،ا دةح ]الددار البيضداء[ح 

 م  3983/ 3103
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ه(ح صدددش فر وقددددم لدددر 197ف) الههدددرةح جبدددم بكدددر محمدددد بدددن داود اجصدددبهاشم -17
اجردنح  –مشددددددارح الهرقدددددداء ح مكتبددددددة ال1جبددددددراهيم السددددددامرا مح ط دوعل ددددددأل عليددددددر

 م 3981ه/ 3101
سددمط الآللدددم  ددم شدددرح أمددالم ال،دددالمح جبدددم عبيددد عبداللدددر بددن عبددددالعهيه بدددن  -18

عبدالعهيه الميمشدمح لجشدة التدأليا  ده(ح تح،يأل187)ف محمد البكري اجوشبم
 م 3911/ ه3111والترجمة والششرح ال،اهرةح 

 حمدد بدن أحمدد بدن ع مدان الدذهبمحسير أع م الشب ءح تصشيا شم  الدين م -19
صدددددال  السَّدددددمرح أشدددددرا علدددددش تح،يدددددأل الكتددددداب و دددددر و  ده(ح تح،يدددددأل718)ف

 م 3981/ 3101شعيب اجرشؤوطح مؤسسة الرسالةح بيروفح  دأحادي ر
اف الكتددب الشحويددة جربعددة  الا شدداهد شددعريح هددشددرح الشددواهد الشددعرية  ددم أم   -10

سددن شددر ابح مؤسسددة الرسددالةح محمددد محمددد ح د ددر و الشددواهد وصددشفها وشددرحها
 م 1007/ 3137بيروفح 

شرح ديوان الحماسةح تأليا ال طيدب التبريدهيح أبدم هكريدا يحيدش بدن علدم بدن  -13
هدد(ح كتدب حواشدير ،ريدد الشديخح 101)ف محمد بن حسن بدن بسدطام الشديباشم

وضدددددش  هارسدددددر العامدددددة أحمدددددد شدددددم  الددددددينح دار الكتدددددب العلميدددددةح بيدددددروفح 
   م     1003/ ه3113

 شدددددرح ديدددددوان الحماسدددددةح أبدددددو علدددددم أحمدددددد بدددددن محمدددددد بدددددن حسدددددن المرهوقدددددم -11
أحمدددد أمدددين وعبدالسددد م هدددارونح دار الجيدددلح بيدددروفح  ده(ح تح،يدددأل113)ف

3993  
ه(ح 119)ف شدددرح ديدددوان حماسدددة أبدددم تمدددامح المشسدددوب جبدددم العددد ء المعدددر ي -11

 بيددددددروف[حار الغددددددرب اةسدددددد ممح ]حسددددددين محمددددددد ش،شددددددةح د ددراسددددددة وتح،يددددددأل
[3993 ] 
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شرح حماسة أبدم تمدامد تجل دم ،درر المعداشم عدن م   دل صدور الغدواشم والتحلدم  -11
ن بال،  ددد مددن جددوهر الفوا ددد  ددم شددرح الحماسددةح تددأليا أبددم الحجدداو يوسددا بدد

علم  ده(ح تح،يأل وتعليأل171)ف الششتمريسليمان بن عيسش اجعلم الشحوي 
ددددودانح مركدددده جمعددددة الماجددددد لل ،ا ددددة والتدددد راىح دبددددمح ودار الفكددددر المفضددددل حم 

 م 3991/ ه3131المعاصرح بيروفح 
محمدددد أبدددو الفضدددل  ده(ح تح،يدددأل111) شدددرح شهددد  الب ،دددةح ابدددن أبدددم الحديدددد -11

 م 3987/ ه3107جبراهيمح دار الجيلح بيروفح 
شددوري حمددودي ال،يسددم وهدد ل شدداجمح  دشددعر الراعددم الشميددريح دراسددة وتح،يددأل -11

 م 3980ه/ 3100]بغداد[ح  ]مطبعة المجمش العلمم العراقم[ح
أحمدد  ده(ح تح،يدأل171)ف الشعر والشعراءح محمد عبداللر بن مسلم بن قتيبدة -17

 م[ 3918/ ه3177محمد شاكرح دار المعاراح ال،اهرةح ]
شعراء البصرة  م العصر اجمويد دراسة  م السياسة واالجتمااح تأليا عون  -18

 روفح ودار المددأمونح ال رطددومحح دار الجيددلح بيددبعددة ال اشيددةطالشددريا قاسددمح 
 م  3993/ ه3133

الشعراء الصعاليك  دم العصدر اجمدويح تدأليا حسدين عطدوانح دار المعداراح  -19
 ( 11ح )مكتبة الدراساف اجدبيةح 3970ال،اهرةح 

ح بعة الرابعةطالشهيدة العشأل اةلهمد رابعة العدويةح تأليا عبدالرحمن بدويح  -10
 ( 8دراساف جس ميةح ح )3978فح كالة المطبوعافح الكويو 

عجا ددب الم،دددور  ددم شوا ددب تيمددورح البددن عربشدداهح أبددو محمددد أحمددد بددن محمددد  -13
علددم محمددد عمددرح مكتبددة اةشجلددو  ده(ح تح،يددأل811)ف بددن عبداللددر الدمشدد،م
 م 3979ه/3199المصريةح ال،اهرةح 

(ح دار هددد118)ف الع،ددد الفريدددح تددأليا أحمددد بددن محمددد بددن عبدربددر اجشدلسددم -11
 م 3989/ هد3109جحياء التراى العربمح بيروفح 
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 عيددددون اج بددددارح تددددأليا أبددددم محمددددد عبداللددددر بددددن مسددددلم بددددن قتيبددددة الددددديشوري -11
هددد(ح المؤسسدددة المصددرية العامدددة للتدددأليا والترجمددة والطباعدددة والششدددرح 171)ف

 م 3911/ هد3181]ال،اهرة[ح 
تدددأليا أبدددم جسدددحاأل ،دددرر ال صدددا   الواضدددحة وعدددرر الش،دددا   الفاضدددحةح  -11

ه(ح 738)ف جمدددال الددددين محمدددد بدددن جبدددراهيم بدددن يحيدددش المعدددروا بدددالوطواط
جبدددراهيم شدددم  الددددينح دار  دضدددبطر وصدددححر وعلدددأل حواشدددير ووضدددش  هارسدددر

  1008الكتب العلميةح بيروفح 
هد(ح وهو 173)ف  صل الم،ال  م شرح كتاب اجم الح جبم عبيد البكري -11

 د(ح ح،،ر وقد م لرده111)ف د ال،اسم بن س مشرح كتاب اجم ال جبم عبي
جحسان عبا  وعبدالمجيد عابدينح دار اجماشةح ومؤسسة الرسالةح بيروفح 

 م 3981/ هد3101
  علبح أبو العبا  أحمد بن يحيش بن هيد بن يسار الشيباشم قواعد الشعرح -11

 ح دار المعر ةحالطبعة ال اشية التوابحرمضان عبد دهد(ح تح،يأل193)ف
  3911 ال،اهرةح

أبم الحجاو يوسا بن سليمان بن عيسش  ترتيبكتاب الحماسة للششتمريح  -17
مصطفش عليانح  ددراسة وتح،يأل ه(ح171)ف اجعلم الشحوي الششتمري

اةس ممح  مركه جحياء التراى –معهد البحوى العلمية  –جامعة أم ال،ر  
 سلسلة تح،يأل اةس مم( ح )1001مكة المكرمةح 

(ح ده193)ف الكامل  م اللغة واجدبح جبم العبا  محمد بن يهيد المبرد -18
محمد أبو الفضل جبراهيمح دار شهضة مصرح  دعارضر بأصولر وعلأل علير

 [ 3977] ،ال،اهرة
 ابن مش ورح أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرملسان العربح  -19

 [  ف هد(ح دار صادرح بيروفح ]د 733)ف



 110 

تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسةح تأليا أبم الفت  ع مان بن المبه   م  -70
 م 1000/ ده3110(ح دار ا  األ العربيةح ال،اهرةح ده191)ف جشم

عبدالسدددد م محمددددد هددددارونح دار  دمجموعددددة المعدددداشمح مؤلددددا مجهددددولح جعددددداد -73
 م 3991/ ده3131الجيلح بيروفح 

تدأليا أبدم ال،اسدم الحسدين بدن  محاضراف اجدباء ومحاوراف الشعراء والبلغداءح -71
ريدا   د(ح تح،يألده101)ف محمد بن المفضل المعروا بالرا،ب اجصفهاشم

 م 1001/ ده3111عبدالحميد مرادح دار صادرح بيروفح 
المحب رح ابن حبيبح أبو جعفدر محمدد بدن حبيدب بدن أميدة بدن عمدرو الهاشدمم  -71

اعتشددش بتصددحيحر ه(ح روايددة أبددم سددعيد الحسددين السددكريح 111)ف البغدددادي
د ف [ح )ذ دددا ر التدددراى ترح دار ا  ددداأل الجديددددةح بيدددروفح ]أيلدددهة لي تدددين شدددتي
 العربمح دون رقم( 

المحتسب  دم تبيدين شدواذ ال،دراءاف واةيضداح عشهداح تدأليا أبدم الفدت  ع مدان  -71
علدددم الشجددددي شاصدددا وعبددددالفتاح جسدددماعيل  د(ح تح،يدددألدهددد191)ف بدددن جشدددما

لجشة جحياء كتدب السدشةح ال،داهرةح  - ؤون اةس ميةشلبمح المجل  اجعلش للش
  م 1009/ ده3110

ددي دة المرسددم -71  المحكددم والمحدديط اجع ددمح أبددو الحسددن علددم  بددن جسددماعيل بددن س 
دار الكتددددددب العلميددددددةح بيددددددروفح  عبدالحميددددددد هشددددددداويح د(ح تح،يددددددألدهدددددد118)ف

  م 1000/ ه1113
ر جبدم الطداهر جسدماعيل بدن حّ ال الديين وشر   الم تار من شعر بشارد ا تيارّ  -71

(ح اعتشددش بتصددحيحر السدديد محمددد دهدد111)ف  أحمددد بددن هيددادة التجيبددم البرقددم
 م   3911/ ده3111بدر الدين العلويح دار صادرح بيروفح 

معجدم البلددانح لشددهاب الددين أبددم عبداللدر يدداقوف بدن عبداللددر الحمدوي الرومددم  -77
  م  3977/ ده3197(ح دار صادرح  بيروفح ده111)ف البغدادي
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معجدددم شدددعراء الحماسدددةح عبداللدددر عبددددالرحيم عسدددي نح دار المدددريخح الريدددا ح  -78
 م 3981/ ه3101

مددددن شددددعر الم،اومددددةد الفدددددا م واجر ح  دددداروأل شوشددددةح مجلددددة العربددددمح وهارة  -79
ح )أبددواب  ابتددةح لغتشددا 119ح العدددد 31شددهر  1001اةعدد مح الكويددفح السددشة 

 الجميلة( 
 بددين شددعر أبددم تمددام والبحتددريح جبددم ال،اسددم الحسددن بددن بشددر ا مدددي المواهشددة -80

ح دار المعددددداراح بعدددددة ال ال دددددةطالالسددددديد أحمدددددد صددددد،رح  د(ح تح،يدددددألدهددددد170)ف
 ( 11ح )سلسلة ذ ا ر العربح 3971/ ده3191ال،اهرةح 

الموش   م مآ ذ العلماء علش الشعراءح تأليا أبم عبيداللدر محمدد بدن عمدران  -83
علددددش طبعددددر واسددددت رو  هارسددددر محددددب الدددددين  ا  ق دددد(ح و  دهدددد181)ف المرهبدددداشم
 ه 3181ح ]المطبعة السلفية ومكتبتها[ح ال،اهرةح بعة ال اشيةطالال طيبح 

المشصددا  ددم ش،ددد الشددعر وبيددان سدددرقاف المتشبددم ومشددكل شددعرهح جبددم محمدددد  -81
 دم لددر وعلددأل عليددر(ح قددرأه وقددد  دهدد191)ف بددن علددم بددن وكيددش التشيسددماالحسددن 

 م 3981/ ه31001ن الدايةح دار قتيبةح دمشألح محمد رضوا
 ششددددددوة الطددددددرب مددددددن تدددددداريخ جاهليددددددة العددددددربح تددددددأليا ابددددددن سددددددعيد اجشدلسددددددم -81

  3981 شصرف عبدالرحمنح مكتبة اجقصشح عمانح د(ح تح،يألده181)ف
(ح اسدددت رجر دهددد180)ف ش دددام الغريدددبح عيسدددش بدددن جبدددراهيم بدددن محمدددد الربعدددم -81

 [    شدية[ح ]ال،اهرة[ح ]د فوصححر بول  بروشلرح ]مطبعة ه
 شهايددة اجرب  ددم معر ددة أشسدداب العددربح تددأليا أبددم العبددا  أحمددد ال،ل،شددشدي -81

جبدددددراهيم اجبيددددداريح الشدددددركة العربيدددددة للطباعدددددة والششدددددرح  د(ح تح،يدددددألدهدددد813)ف
  3919]ال،اهرة[ح 
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 د(ح تح،يدددألدهددد3091)ف هبدددة اجيدددام  يمدددا يتعلدددأل بدددأبم تمدددامح يوسدددا البدددديعم -81
/ دهددد3111ح ر شبهدددان وعبددددالكريم الحبيدددبح المجمدددش ال ،دددا مح أبدددو  بدددمعبداةلددد
 م 1001

 و ياف اجعيانح أحمد بن محمد بن جبراهيم بن أبم بكر بن  لكان -87
   [  جحسان عبا ح دار صادرح بيروفح ]د ف دهد(ح تح،يأل183)ف
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