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  الشعرية الدوامغ

 والعدنانية القحطانية بني

 )∗*(األمحدي عامر ّالتام مقبل. د

ًرضبــا البحــث يتنــاول ْ ِّســميت ِّالــشعر ُُرضوب مــن َ  ,)١(ّبالــدوامغ قــصائده ُ
ُدوافعه كانت ًعصبية ُ ّالقحطانيـة بـني ًحمـضة ّ ّوالعدنانيـة, َ ِإلرث اسـتيعاب وفيـه َ ْ ِ 
ِاملعـيش عـرصنا ىّحت ّاجلاهلية من شعرائهم من ٍطائفة  ّاجلاهليـة تلـك ويف هـذا, َ
ُاألفوه كان ْ ّاألودي َ ْ ْوالفند ) ق ٥٠ نحو( َ ّالزماين ِ  هلام وكانت ,) ق ٧٠ نحو( ِّ

ًقدحا َّصتاُوغ ًومحاسة, ًفخرا ُملئتا ّرائيتان قصيدتان  ّثمـة كـان عرصنا ويف َوذما, َْ
 أمحـد :مهـا −ُالبحـث وغنياملـدم بـشافية املتبـوعتني َبـدامغتيهام ينتهي− شاعران
َنسأ ّاإلرياين, ّعيل َّومطهر ,)١٤٢٦( ّالشامي ّحممد َ  .عمره يف اهللا َ

ِذيــن وبــني ُكثــر شــعراء ّثمــة كــان ِواملعــيش, ّاجلــاهيل العــرصين َ  أشــهرهم ُ
ْودعبل )١٢٦( ّاألسدي زيد بن الكميت ّاخلزاعـي ّعيل بن ِ  واحلـسن )٢٤٨( ُ

ّاهلمداين أمحد بنا ْ ّالكالعـي احلـسن بن ّمدوحم ,)٣٣٤(َ  كانـت وقـد ,)٤٠٤( َ
                                                 

 . جامعة صنعاء−أستاذ األدب القديم والعروض والقوايف   )∗(
َدمغـه :قـوهلم مـن ّالدامغة, واحدهتا :ّالدوامغ  )١( ُيدمغـه َ ُ ًدمغـا َ ْ ُالـشجة ِبلغـت ّحتـى َّشـجه إذا :َ ّ َّ 

ْالقهر :ّوالدمغ ّالدماغ, َوالغلبة َ  b} :تعـاىل قـال الباطـل, ُّاحلـق يدمغ كام فوق من واألخذ َ
c d  e f  gz ]ِوسميت ].١٨ :األنبياء  حيـرش قائلهـا ّألن ًدامغة القصيدة ّ
 .فيفحمه خصمه يدمغ أن به حياول ما القول أفانني من فيها
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ْوالقـدح ألقـوامهم, واحلامسـة الفخـر عـىل َّالـدور َكثرية ُأشعارهم ْوالغمـز َ  مـن َ

 ْيـنقض ّالـشعراء أخـذ وخـصومات ٍثـارات من بينهم كان ما قدر وعىل غريهم,
َقريض ُبعضهم ْ ٍبعض, َ َفخـر مـا ْمنهم ِّاملتأخر ْويدفع ْ ْوهيـدم ِّاملتقـدم بـه َ ُبنـاه, مـا َ ََ 
 .ّمجة مآثر لقومه ويشيد

ِوجعل  بينهـا َّالتفريـق ألجل ّبالدوامغ ّاملعني ْالبحث هذا يف ْاالختيار َمدار ُ
ُالقـصيدة تكـون ْأن :ّبالنقائض ُيعرف ما وبني َاملنتخبـة ْ َ َ ْ ْسـميت ْقـد ُ ِّ  ِأو ّبالدامغـة ُ

ِاملفحمة ْ ِذيـن حتت يندرج ما أو ُ َّاملـسم َ َ ًبـدءا تكـون وأ حـوهلام, أو ْنيَيُ  ٌجـواب لـه ْ
ِمفحم, ٌدامغ ْ ٌبدء له كان ًجوابا أو ُ ِمفحم, ٌدامغ ْ ْ ُالتفاخر يكون أن عىل ُ  ًحارضة −  ّ
ْيفــيض ْنيَلــقبي بــني − غائبــة أو ّالتــسمية ِكانــت ْاألبــوين بــني ْالفخــر إىل ُ َ  ْعــدنان َ

ْوقحطــان  ّالنقــائض ْتــسقط ّالــضابط وهبــذا منــه, ّحتــدر ومــن أحــدمها هجــاء أو َ
ِبني وما شهورةامل َبناءها ُ ٌجريـر شـعرائها ْأشهر إذ ْاالختيار; َمن ِ  كـان والفـرزدق ْ

ْمتيم من كالمها ِ َ.  
ٌمتسعة البحث ّومادة ًاتساعا ّ ُيوعب ّ ٍجملدات يف َُ ْحـرش ُأريـد إذا كبـرية ّ  ّمـادة َ

 .ّمطـوالت يف أكثرها ّألن ّحقها; توفيها ًدراسة دراستها أو ًكاملة, ّالدوامغ تلك
ّاهلمداين ُيدةفقص ْ  ُوقفـت البحـث صـناعة أثنـاء ويف وبيتـان, ٍبيـت ّستمئة َوحده َ
َمتعـاور هـو فـيام ليست أبيات عىل  أبيـات مـع ورد مـا األبيـات تلـك مـن منهـا, ُ

 )الوافر َمن(  :)٢(كقوله معروفة,
ــو ــتول ْقام ــىلَ ــومع ــومٍق ٍبل َ ْجــوارحهم  ِ ُ ُ ــامَِ َمق ــشاهديناَ َال ِ ِ ّ 
ْإذن َ ْقامــت ِ ٍســدَأعــىلَ ّوحتــىَ ُثيـــــاهبم  َ ُ ُ َيلبـــــسوناّاللـــــوايتِ َْ 

َفدونكها, َ ُ َكميتَ ْ َ ِّالذل,ُ ْوانظرُّ ُ َعواقــب  ْ ِ َأثــرتمــاَ ْ َ ــاَ ــاِبن  ِوفين
                                                 

 .٦٨٦−٢/٦٨٥ :الفاخر العقد  )٢(



<{<íéÞ^Þ‚ÃÖ]æ<íéÞ^ŞvÏÖ]<°e<íè†ÃÖ]<ÈÚ]æ‚Ö]<JÚë‚·ù]<ØfÏ ١٠٢٣
ِأثـر ما ضمن ليس ّالثالث فالبيت ّاهلمـداين, دامغـة مـن ُ ْ َأخـر ٌأبيـات ّوثمـة َ ُ 

ًمستقلة جاءت ٌمبنية ّلكنها ّ ِوروي ًبحرا ّالدامغة بناء ّ ُاكتفي ولذا ًوحركة; اَ  هذا يف ْ
ْبـذكر البحث ُوقـصيدته ّالـشاعر ِ ًوفقـا ِ ْ ْوذكـر ّالـسابق, ّللـضابط َ  القـصيدة رأس ِ

ْذكر مع وآخرها,  كانـت كوهنـا عـىل ّبالتنبيـه ًمشفوعا ذلك, أمكن ما أبياهتا ةَّدِع ِ
  .صاحبها ومكانة مكانتها وعىل ًجوابا, أو ًبدءا

َيعـن مل البحث ّأن عىل ْ ّالفنيـة اخلـصائص بيـانِبت ُ  ِإذ رشحهـا; عـىل يقـف أو ّ
َاملبتغى ْ ًوفقا − ُ ْ ْجرم لصغر َ ّالتتبـع كـان − البحث ِ َ ّالتـارخيي َّ  َمـن ّالـرضب لـذلك ّ
ّالفني, ّالسجال ّالـشعري ّاللـون ذلـك وتعريف ّ  عـىل ّوالتنبيـه ّالعـريب, تراثنـا يف ِّ
َأتى َمن ّثمة ّأن العلم مع ِوغناه; وجودته وجوده ًعرضا ِذكره عىل َ َ  َتـضاعيف يف َ
ْكفعل ّالدوامغ تلك بعض عن احلديث  ّتكلم إذ ,)١٤٢١( اجلارس ََمحد ّالشيخ ِ

ٍوجــازة يف ّالــدوامغ عــىل  لتحقيــق − ّالــصدور أربــاب مــن وهــو − ّتــصدر حــني َ
َمذهبة ْ ْوكفعل ,)٣(رياش أيب برشح الكميت ُ  )١٤١٩( األكـوع ّحممـد القـايض ِ

ْاهلمــ قــصيدة َّمقدمــة يف ّاحلبــيش اهللا عبــد واألســتاذ ,)٤(ّالدامغــة ّداينَ ْ  ذكــر ّالــذي ِ
 املجــاميع َمــن طائفــة وجــود عــىل ًفــضال .)٥(ّاليمنــي ّالــرتاث يف ّالــدوامغ بعــض
 تلـك مـن ّعـدة, دوامغ عىل اشتملت العامرة بصنعاء املخطوطات بدار اهلاجعة
 يف نقـصان أو ادةبزيـ خيتلـف ما ومنها وأبياهتا, دوامغه عدد يف ّيتفق ما املجاميع

 .)٦(األبيات وعدد ّالدوامغ عدد
                                                 

 .٢٤٣ :الكميت ّهاشميات  )٣(
 .٥١ :ّالدامغة قصيدة  )٤(
 .١١٣ :اليمني ّالرتاث يف تدراسا  )٥(
 ,٣١٢٠ :هـي ّعـدة, ٍأرقام حتت أدرجت ّوإنام بذاته ٍقائم ٍبعنوان املجاميع تلك ُأحد ُيعنون مل  )٦(

٣٣٨٤ ,٣٢١٧ ,٣٢٠٤ ,٣١٦٧ ,٣١٢١. 
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ْأدركـت ّالتـي القـصائد ومن  ٌقـصيدة املخطوطـات بـدار املجـاميع أحـد يف ُ
ّلــزت ّرييْمــِاحل ّالــرائش للحــارث ٌمنــسوبة  مــع − إليــه ُنــسبت َمــن قــدم عــىل − ُ
 مطلعهـا ًبيتـا, عـرش ومخـسة ٌمئة أبياهتا ّوعدة ّالدوامغ, بدامغة ّوسميت ّالدوامغ

ُقوله   )ّالطويل َمن( :)٧(ُ
ُحويت ْ َ َلك َ َامللكَ ْ ُحـازهَكـانّالذيُ ِألوالده َ ِ ْ ِســــالف يفَ ِالــــدهرِ ْ ُمحــــري َّ َ ْ ِ 

َاألمد حتديد يف ُالعرس خيفى وليس  ّالقحطانيـة إىل ّالنزعـة فيه ظهرت ّالذي َ
ّوالعدنانية,  مـن ًكثـريا ّووثـق )م١٩٨٧( ّعيل جواد ّالعالمة فيه خاض ٌأمر وهذا َ

 ملبـدأ ٍتأصـيل عـىل وأتى كتابه, يف أكثرها وحرش وتلفيقاهتم, املسترشقني قاالت
ْذكر  الكتـب يف يـرد الـذي وقحطـان« :فقـال َعلمني; بوصفهام وعدنان قحطان ِ

 من ًطائفة وساق ,)٨(»... ّالتكوين سفر يف اسمه يرد الذي )يقطان( هو ّالعربية,
 يف ًهـوى إىل اختالفهـا وعـزا ّحته,صـ عـىل أكثرها ّومرض العرب ّالنسابة أقول

ْبغية ّالنفوس ّالتكسب ُ ِوتطالب ّالسلطان ِوخدمة ّ ْ  .عرصه اختالف عىل رضاه َ
َفرص ّفقلل عدنان ّوأما َ  ورود عـدم – ّعـيل جـواد قـول بحسب − وجوده ُ

ْذكر  العـسري مـن ّفـإن ,)عـدنان( إىل ّبالنـسبة ّأمـا«:يقول ذلك ويف ّالتوراة; يف له ِ
ّأمد ّالذي املنبع عن ّحدثنت أن علينا َ  اسم ّالتوراة يف فليس باسمه, األخبار أهل َ
 ملـك اسـم فيهـا ولـيس إسـامعيل, أبناء غري أو إسامعيل, أبناء أسامء بني ُيشاهبه

                                                 
 فيـه انظـر ًبيتـا, عـرش أربعة يف فيه وردت إذ ;)محري شعراء( جمموع عىل ُيستدرك ّمما القصيدة  )٧(

 املخطوطـات بـدار عليهـا املوقـوف املخطوطـات يف وأبياهتـا ,٤٢−٣/٤١ :ّالـديوان ملحق
 عـن املطلـع ُّأثبـت وقـد ًبيتـا, ١١٥ وأكثرهـا ًبيتـا, ٧٢ ًعـددا ّأقلهـا – ثـالث وهي − بصنعاء
 وعـدد ,٣١٦٧ :ورقمهـا )ّالدوامغ دامغة(بـ واملوسومة ًعددا, األخريات تكثر ّالتي ّالنسخة
 .٦٨−٦٦ :عليها اشتمل الذي وعاملجم يف صفحاهتا ورقم ,٣ :أوراقها

 .١/٣٥٤ :العرب تاريخ يف ّاملفصل  )٨(
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  .)٩(»)عدنان( اسم يشابه اسمه ّعربية قبيلة أو ّسيد أو ّعريب

ّوأوليـتهام وعـدنان قحطان َاسمي تأصيل عىل الكالم يف الولوج ّأن ّواحلق ّ 
ْذكر عدم ّأن ّاملؤكد من ولكن كبرية, ّمغبته  ّالنقوش أو التوراة يف غريه أو عدنان ِ
 أو ّالنقـوش َمـن اليـوم نعرفـه مـا معظـم إذ وجـوده; عـدم عـىل قاطعة ٍبآية ليس
 ًحمجوبـا, كـان − غزير ُّدِج وهو− ُدْعَب من احلجارة ِصفاح عىل ُأصيب مما غريها
ْيلغ مل ذلك ومع ُودهوج ُ   .ِهاحتجاب ّشدة َ

ــا ويف ــاريوناأل ذكــره مــا عــىل ّكلــه ّالتعويــل ّســنعول هــذا بحثن  وأربــاب ّخب
ِحتـدر من األنساب ُّ َ ْأبـوين, ْمـن العـرب َ َ ْعـدنان :مهـا َ ْوقحطـان, َ  كـان ّأوهلـام ْومـن َ
ْاجلذمان َمرض :ِ ْاجلذمان كان ْثانيهام ْومن ْوربيعة, ُ ُمحري :َاآلخران ِ ْ ْوكهـالن ِ  ّثـم ;)١٠(َ
َانترش ًشعوبا وصاروا العرب ْ ُ ْممضاهم يف ْوافرتشوا َوقبائل, ُ  ّالعربيـة, اجلزيـرة ْشـبه َ

ًأفخاذا ْبينهم ْفيام وتنازعوا ٌأيـام ْبيـنهم ْوصـارت واملاء, َالكأل عىل َوفصائل ًوبطونا ْ ّ 
َغلب َ ُبعضهم ْفيها َ ًبعضا, ْ ْفأورثتهم ْ َ َ ْ َسـخائم ّاأليـام ْتلك َ ًوإحنـا, َ ٍوتـرات َ  ًال;ْحـَوذ ِ

َفتفاخروا َبالغلبة َ َ ْوامللك َ ْواملنعة, َّوالرشف ُ ْيفخر كان ما عىل َوتدافعوا َ َقـرى ْمـن به ُ ِ 
ْالضيف ْونرصة ْامللهوف وإغاثة َّ ْوطيب ْاملظلوم ُ ِاملحتد ِ ُاألرومة; َونقاء ْ  ْقـديم ْفمـن َ

ِأثر ما ْينسب ما ّاجلاهلية يف ُ  )ّالطويل َمن(  :)١١(الكامل ْأسعد إىل ُ
َختربي ِيلَس ْ ْعنُ ِّكلَ ِحمـضُ ْ ِالـشامئلَ ِ ــن  َّ ْوع ــلَ ِّك ــاضُ ِفي ّ ــدينَ ِالي ْ ِمقاتــل َِ ِ ُ 

                                                 
 .١/٣٨٠ :العرب تاريخ يف ّاملفصل  )٩(
 :وقحطـان عـدنان ونـسب ,٣٦٤ :َّواملحرب ,٣٣٩ :ّوالنسب ,٢/٢٦٧ ,/١ :الكبري ّالنسب  )١٠(

ــرة ,٢٣ ,١٨ ــساب ومجه ــرب أن ــات ,٤٣٢ :الع ــم وطبق ــوك ,١١٨ :األم  ,١٢ :محــري ومل
 .١/٩٧ :ّالطرب ونشوة ,٣٦٦ :واملقتضب

ري شـعراء( انظـر ًبيتـا; عرش ثالثة تبلغ كلمة من ألبياتا  )١١( ْـمح  وخترجيهـا ,١٦٥− ٣/١٦٤ ):ِ
 .٣/٣٠٠ :فيه



í×¥<ÄÛ¥<íÇ×Ö]<íée†ÃÖ]<ÐÚ‚e<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٢٦
ْوســريي ــك ِ ِأري ْ ِ ــكُ َاملل ْ ــهأوُ ُتنظرين َْ ِْ ُ ـــك  َ ِبعيني ْ ْ ََ ـــاِ ًإرث ْ ِصـــميميفِ ْ ـــاول َِ ِاملق ِ َ 
ِأريك ْ ِ َذرى ُ َقحطان(ُ ْ ُحيث)َ ْ َابتنىَ َ ُأبوها  هلاْ ًقصوراَ ْحكمتُُ َ ِّ ِجلنـادلباُ ِ َ)١٢( 

ْمـن ْأقـدم ْومن َوقـف َ ِ ْشـعر, عـىل لـه ُ ِينفـث ِ ًعـصبية ْ َويرشـح ّ  مـن َكراهيـة, ْ
ــة شــعراء ُاألفــوه :ّاجلاهلي ْ ّاألودي َ ْ َصــالءة َ ْعمــرو بــن َ ْوالفنــد ) ق ٥٠ نحــو( َ ِ 
ّالزماين ّ ْشهل ِّ ْشيبان بن َ ِفلألفوه ;) ق ٧٠ نحو( َ َ ْ ٌرائية َ ْأدركت ّ ٍثامنية يف ُ  ْوأربعني َ

َالرمل َمن(  :)١٣(ْمطلعها ًبيتا, َّ( 
ْإن ــــــــري ِ ْت َ َرأيسَ ِ ــــــــهَ ِفي ٌقــــــــزعِْ َ ًخلـــــة َوشـــــوايت  َ َّ ْفيهـــــاَ ُدوار ِ ُ)١٤( 

ْأصــبحت َ َ ْ ْمــنَ ِبعـــدِ ْ ٍلــونَ ْ ٍواحـــد,َ َوهـــــي  ِ ْ ِلونـــــان,َ ْ ُاعتبـــــار َذاكويفَ ِ ْ 
ــــــرصوف ُف ُ ُ ــــــدهرَ ِال ْ ــــــهيفَّ ِأطباق ِ ْ ٌخلفـــة  َ َ ْ ْفيهـــاِ ٌانقـــالعِ ِ ُوانحـــدارْ ِ ْ)١٥( 

َبيــــــنام ْ ُاملــــــرء َ ْ ِعليائهــــــاعــــــىلَ ْ ْإذ  َ َهــــوواِ ٍهــــوةيفَ َّ ْفيهــــاُ ُفغــــاروا ِ َ 
َّإنــــــــام ُنعمــــــــة ِ َ ْ ٍقــــــــومِ ْ ٌمتعــــــــةَ َ ْ ُوحيــــــاة  ُ ِاملــــــرءَ ْ ٌيشءَ ْ ُمــــــستعارَ ْ َُ 

                                                 
 .يشء ّكل من ّالشديد :اجليم ّبضم ,ُواجلنادل احلجارة; :َاجلنادل  )١٢(
 بعـونوأر ّسـتة فيـه والقـصيدة ,٦٠−٥٨ :األوراق ):مـشهورة قـصائد عرش رشح( خمطوط  )١٣(

 يف وعنـه ,١٥٣−١٥١ :األوراق ):والباطـل ّاحلـق بـني الفاصـل( خمطـوط عن ّوتتمتها ًبيتا,
ْجفــن مــن ّاملــستلة ّاألودي األفــوه ّرائيــة( بعنــوان اإلكليــل بمجلــة ٍمنــشور ٍبحــث  خمطوطــة َ
 ;١١ ):منـشورة ّحمكمـة أبحـاث( يف وعنـه ,١٧٥−١٦٤ :الـصفحات ,٢٨ :العدد )هاجعة
ّالرائية وانظر ِمذحج شعراء( يف جيهاوختر ّ ْ  إنـام« :مـشهورة قـصائد عرش ويف .٣٨١−٣٧٥ ):َ
  .»متعة قوم متعة

َالقزع  )١٤( ِاملنتتف, ّالشعر بقايا :َ ِ َ ْ َقزعة, الواحدة ُ ًقطعا يكون يشء كل وكذلك َ َ ٌقزع; فهو ّمتفرقة, ِ َ َ 
َلقطع قيل ومنه ٌقزع ّالسامء يف َّالسحاب ِ َ ٌمقزع ورجل .َ َّ َ ٌومتقزع ُ ِّ َ َ ِالرأس ِشعر قيقر :ُ ُمتفرقه ْ  ال ِّ
َيرى ُتطـاير ّمتفرقة ٌشعرات ِإال ْرأسه عىل ُ َ َوالقزعـة .الـريح مـع َ ِّاملتقـزع ّالـشعر موضـع :َ  مـن َ

ْجلدة :َّوالشواة ).ع ز ق( :ّاللسان ّالرأس; َّواخللة .ّالرأس ِ  :ّوالـدوار .ٌمهزولـة ّاللحم قليلة :َ
ْهرش َالكرب ّشدة من ّالرأس َ ِ. 

 .ّوالنهار ّالليل اختالف أي :وخلفة .حاالته :هأطباق  )١٥(
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ّالعبايس ّوعلق ِسوقه بعد القصيدة عىل معاهده يف ّ ِ ْ  وهذه« :بقوله منها ًأبياتا َ
ّالنبي هنى التي وهي ,العرب شعر ّجيد من ُالقصيدة  فيهـا ملـا إنـشادها; عن ^ ّ

ْذكر من  :فيها بقوله عنى ّوإياه ّالسالم, عليه إسامعيل ِ
ــــشت ْري َ َّ ُجــــرهم( َ ُْ ــــبال)ُ ًن ْ ًجرمهــا( فرمــــىَ ُ ْ َّمــنهن)ُ ُ ْ ــوقِ ٌف ُوغــرارُ ِ«)١٦( 
َأنــشد إذا كــان اهللا رســول ّأن ُوروي«:ّاحلــيل البقــاء أبــو وقــال ِْ ْاألفــوه ُقــول ُ َ 

ّوديَاأل ْ: 
ــا − ــي ي ِبن ــاجر(َ َه ــاءت)َ ْس ــةَ ٌخط َّ ْأن ُ ُترومواَ ُ َالنصفَ ْ ّمنـاَّ ُوحمـارِ َ)١٧(− 

َلعن َ ُالبيت وهذا َاألفوه; َ ِقصيدة ْمن ْ ِاألفوه ْ َ ْ ُيفتخـر ّالتـي ْاملشهورة َ  عـىل هبـا ْ
ــزار, ْأجيــب ْوقــد ِن ِ ًوحــديثا; ًقــديام ْعنهــا ُ ْفممــن ْ ــه ّ ُأجاب ِعــرصه يف ْعنهــا َ ِ ُالفنــد ْ ْ ِ 

ّاليشكري َُ ُواسمه − ْ ٌشهل ُ ْ ٍبقصيدة − َ ُيفتخر ْ ُقولـه ّويـرد ْعليـه, هبـا ْ  ْذكـر يف ْمنهـا َ
 :ْعنها اهللا ريض َهاجر

ُنحــــن ْ ــــاء َ ُأبن ْ ــــد(َ ٍّمع َ ــــىلذي)َ َالع ــا ُ ــنَولن ْم ــاجر(ِ ٍه ٌفخــر)َ ْ ــار َ ُكب ُ)١٨( 
ْولـــــدت َ َ َأكـــــرم َ َ ْ ْمـــــنَ َّشـــــدَ ُلـــــهُ ــــد َ ُعق َ ــــمُ ِاحلل ْ َّشــــدإذاِ  )١٩(ُرِاإلزا ُ

َّإن َإســــــامعيل( ِ ْ ِْ ٌفخــــــر)ِ ْ ًســــــناوَ ــــل َ َّح ــــاٍداريفَ ــــلِهب َّح ــــار َ ُالفخ َ 
َعطـــــف َ ُالنـــــاس َ َعـــــىلّ ِأعقابنـــــاَ ْ َمثل َ ْ ْحنـتما ِ َّ َعـىلَ ِّالبـوَ ُالظـؤارَ ُّ)٢٠( 

                                                 
َالوتر موضع :ُوالفوق .٤/١٠٦ :ّالتنصيص معاهد )١٦( ْالسهم َمن َ  تطبـع ّالذي ِاملثال :ِوالغرار .َّ

 .ِّالسهام ِنصال عليه
 :ِمـذحج شـعراء يف ّأثبتـه قـد وكنـت بـاملخطوط, رشح كـذا ّمنـا; ٌمرجع أي ِاملرجع; :َاملحار )١٧(

 وتبعتـه ًتصحيفا »وحمار« :قوله خال إذ اهللا, رمحه امليمني, ّالشيخ تصويب عن ًنقال »ونجار«
 .بصوابه املخطوط نطق ّحتى إليه ذهب فيام حينها

 .املعنى قليل الوزن, ّخمتل »... من ّاوكن« :املناقب يف )١٨(
 .الوزن ّخمتل » ... شد إذ ... « :املناقب )١٩(
ّالبو )٢٠(  .ُاملرضع ّالناقة :ُّلظؤاروا .ّالناقة ولد :ُكاحلوار َ
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ُفـــــارفعوا َ ًبيتـــــاَْ ْ ِيـــــساويَ َبيتنـــــا,ُ ْ ْهل َ ْلكمَ ُ ُمثـلَ ْ ِحجـارِ ِالبيـتِ ْ  ُجـار? َ

َلـــيس ْ ْبيـــ َ ُيرغـــبٌت,َ ََ ًمعـــاّالنـــاسْ ْأن َ ـــزوروه,َ ُي َُ ـــتُ ٍكبي ْ َ ـــزارالَ ُي ُ«)٢١( 
 بحـر عـىل ًبيتـا وسـبعني ًثامنيـة بلغـت ٍطويلـة لـه ٍقصيدة من األبيات وهذه

ْاألفوه قصيدة  :)٢٢(قوله مطلعها املبارك; ابن بإيرادها ّتفرد ِّوروهيا, َ
َأشـــجاك َ ـــع َ ُالرب ْ ـــوىَّ َأق ْ ـــديار?َ ُوال ـــــاء ِّ ُوبك ـــــرءُ ِامل ْ ـــــعَ ِللرب ْ َّ ـــــسار ِ ُخ َ 

ُقوله وآخرها ُ: 
ـــــا َّإنن ـــــوم ِ ٌق ـــــرىَ َت ـــــنَ ُّاجل ـــــاِ ًســـــورة َلن َ ْمنهـــــاَْ ًمجيعـــــاِ ِ ـــــستطار َ ُت َْ ُ 
َّأيــــــــام ٍقــــــــوم َ ْحللنــــــــاَ َ ُهبــــــــمَ ِ ـــــردى ِ َلل ـــــيهمَّ ْف ِ ْ ٌرواحِ ـــــارَ ُوابتك ِ ْ 
 يزيـد غـريهم هبـا ُويفاخرون ليامنيتهم ّيتعصبون كانوا ّالذين ّالشعراء ومن

ْنجران, سادات من ّسيد وهو ,)١٠ بعد( ّاحلارثي َاملدان عبد بن  مـع لـه وكان َ
ٌمنــافرات, )١١( ّالعــامري ُّالطفيــل بــن عــامر ْالنثــر مــن فيهــا ِقيــل ُ ْاملــستظرف َّ َ ْ ُ 

ْاملستطرف ِّوالشعر َ ْ  أبيـات, عرشة يف إلينا انتهت ٌقصيدة ِّالشعر فمن ;)٢٣(ِقيل ما ُ
ُقوله مطلعها  )لكاملا َمن(  :)٢٤(ُ
ــــا ِللرجــــال ي ِّ ِلطــــارقَ ِ ِاألحــــزانِ ِلعــــامر(و  ْ ِ ِبــــنِ ٍطفيــــلْ ْ َ ِالوســــنان )ُ ْ َ 

 :آخرها يف وقال
ْفاســأل َ ِعــن ْ ِالرجــلَ ُ ــوهَّ ِاملن َّ َ ِباســمهُ ِ ِوالـــدافع  ْ ِ َاألعـــداءّ ْ ْعـــنَ ِنجـــران( َ ْ َ( 
َيعطـــى ْ ـــادة ُ َاملق َ ـــوارسيفَ ِف ـــهِ ِقوم ِ ْ ــا,  َ ًكرم َ ــرك,َ َلعم ُ ْ َ ــريمَ ُوالك ْ ِ ــامين( َ  )َي

                                                 
 .١٤٢−١٤١ :املزيدية املناقب )٢١(
ــه ,٣٣−٩/٢٤ :ّالطلــب منتهــى )٢٢( ــون شــعراء عــرشة( يف وعن ــد ,١٧−١٤ ):ّمقل ــت وق  ِأثبت

 .األخري عن األبيات
 .١١/١٢ :األغاين )٢٣(
ِمذحج شعراء )٢٤( ْ َ: ٤٢٢. 



<{<íéÞ^Þ‚ÃÖ]æ<íéÞ^ŞvÏÖ]<°e<íè†ÃÖ]<ÈÚ]æ‚Ö]<JÚë‚·ù]<ØfÏ ١٠٢٩
َالطفيل بن عامر عليه ّورد  قصيدة بناء بناها ٍأبيات تسعة يف له ٍبكلمة ّالعامري ُّ
َودفع يزيد, صاحبه ْفخر فيها ََ    :)٢٥(فقال َهوازن, من بقومه فيها وافتخر يزيد َ
ًعجبـــا َ ِلواصـــف َ ِطـــارقِِ ِاألحـــزانِ ُجيــــيءِولـــــام  ْ ْ ِ ِبــــهَ ُبنــــو(ِ ِالــــديان َ ّ َّ( 
ُفخـــروا َ َّعـــيل َ َ ـــوةَ ٍبحب َ ْ َ ــــم(ِ ٍحرقُل ِّ ـــــاوة  )َ ٍوإت َ ـــــيقتِ ْس َ ْ ـــــنعامن(إىلِ ِال ْ ُّ( 
  :آخرها يف وقال

ِتعاظمـــت وإذا َ َ َاألمـــورَ ُ ٌهـــوازن(ُ ِ ُكنـــــت  )َ ْ َاملنـــــوهُ َّ َ ِباســـــمهُ ِ  والبـــــاين ْ
 ٌّكـل ونـال شـديدة, ًمالحـاة َتالحيـا خمرضمان ِشاعران ّثمة كان اإلسالم ويف

ْوسعه, صاحبه من منهام ْمرداس بن ّالعباس ّالشاعران ومها ُ ّالسلمي ِ  ) ١٨ نحو( َُّ
ْوعمرو ّالزبيدي كرب معدي بن َ َ  وبـني بينه ٍبطن من َّيتحدر كالمها وكان ,)٢١( ُّ
َسليم بني من ّفاألول مشهودة, ّوأيام ٌعداوات اآلخر البطن  ُزبيد, بني من واآلخر ُ
ِمذحج بني كانت ّأيام ّوثمة ْ ْذين نيب ما بسبب وربيعة َ ْالبطنني َ  فمـن َحـزازات; من َ
ِأثرت له قصيدة ّالعباس شعر   )ّالطويل َمن(  :)٢٦(مطلعها ًبيتا, وعرشين ٍثامنية يف ُ

َألسامء( ْ ٌرسم )َ ْ َأصبحَ َ ْ َاليـومَ َدارسـاَ َوأقفر  ِ َ ْ ْمنهاَ َرحرحان(ِ َفراكـسا()َْ ِ َ()٢٧((*) 
  :فيها قوله إىل
ْفـــدعها ْولكـــن َ ْقـــدِ ُمقادَأتاهـــاَ ـــاَ ِألعدائنا  ن ْ ْنزجيَ َالثقالُ ِالكوادسـاِّ َ)٢٨( 
ٍبجمع ْ َ ُيريـد ِ ْ َابنـي(ُِ ٍصـحارْ ِكلـيهام)ُ ْ َ ـــــدَآل(و  ِ ٍزبي ْ َ ـــــا)ُ ًخمطئ ِْ ـــــساُ ِومالم ُ 

                                                 
 .١٢ −١١/١١ :األغاين )٢٥(
 .٩٥ − ٩١ :ديوانه )٢٦(
 .موضعان :وراكس ورحرحان .خال :وأقفر .يفالعا :ّالدارس )٢٧(

َتومهـت منـه رحرحـان فراكـسا(): ١٤/٢٩٣(عجز هذا البيت يف األغاين   (*) ْ ََ ْ َّ وروايـة لـسان ). َ
ْوأقفر إال رحرحان فراكسا: (العرب  .املجلة = )َ

ْنزجي )٢٨(  .مثقل ّكأنه مشى إذا الفرس, كدس :قوهلم من :والكوادس .نسوق :ُ
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 :آخرها يف وقال
ْفأبنــــا ُ َوأبقــــى َ ْ ُطعننــــاَ ْ ِرماحنــــايفَ ــارد  ِ َمط ِ ــيَ ٍّخط ِّ ًومحــراَ ْ ــساُ ِمداع َ)٢٩( 
ــردا ًوج ْ ــأن ُ َّك َ ــدَ َاألس ْ ــوقُ َف ــاَ ِمتوهن ُ َمــن  ُ ــوم ِ ِالق ُمرؤوســاَ ْ َوآخــرَ ــسا َ  ِرائ
ُعمرو ّللعباس هنض وقد ْ ْمعدي ُبن َ ِكـرب َ ّالزبيـدي, َ َ  ّففنـد هـو, َمـن وهـو ُّ

ُفخره ُخريه, ّوقلل َ ُقومه, وانتقص َ َزبيد دون ورآهم َ ًأيامـا وذكـر َبمفـاوز, ِقومه ُ ّ 
ُقوله مطلعها ًبيتا, عرش ربعةأ يف إلينا انتهت له ٍقصيدة من فقال هلم; كانت ُ )٣٠(: 
ٌطلــل َمنـِلــ َ ِبــالعمقَ ْ َأصــبحَ َ ْ َدارســاَ َتبــــدل  ِ َّ ًوعينــــاًآرامــــاََ ْ َكوانــــساِ ِ َ)٣١( 

 :قوله ّثم
ُعبــاس(َأ ّ ْكانــتلــو )َ ًشــياراَ ُجيادنــاِ َبتثليث  ِ ْْ ِ َ َناصيتماِ ْ ْبعديَ  )٣٢(َاألحامساَ

ُلدســناكم ُْ ُ ِباخليــل َ ْ َ ْمــنِ ِّكــلِ ــُ ُطبــاخَداسَكــام  ٍبِجان ّ ِالقــدورَ ُ ِالكرادســاُ َ)٣٣( 
 :آخرها يف وقال
َّهبــــن ِ ْقتلنــــا ِ َ ْمــــنَ ٍنــــزار(ِ َمحاهتــــا)ِ ْإن َفــــام ُ َتــــرىِ ّإالَ ًذلــــيالِ ْ ِ  ِوتاعــــسا َ

ُعباس(َأ ّ ْإن) َ ْتطمعِ َ ْ َّثـمَفـامَ ٌمطمـع,َ َ ْفــــرح َْ ُ ًقانعــــاَ ّممــــاِ َطلبــــتِ ْ َ  ِوآيــــسا َ
                                                 

َاملطــرد هاواحــد :َاملطــارد )٢٩( ْ ــرمح وهــو :ِ ْيطــرد القــصري, ّال ــه ُ ّواخلطــي  .ب ِّ ــسبة :َ  موضــع إىل ًن
ّالـصم :َواملـداعس ًمحـرا; ًورماحـا :يريد :»مداعسا ًومحرا« :وقوله  .بالبحرين  ِّالرمـاح, مـن ُّ
َاملدعس واحدها ْ ِ.  

 .١٢٧ −١٢٥ :ديوانه )٣٠(
ْبيض ِظباء :واآلرام .العايف :ّالدارس )٣١(  الـوحش, بقر :ِوالعني .وريمة ريم واحدها خوالص, ِ

ْأعـني واحدها ْوعينـاء, َ ّسـميت ّوإنـام َ ْعينهـا َلـسعة عينـاء ُ ِأكنـستها; يف املقيمـة :َوالكـوانس .َ ْ َ 
 .بيتهام :والبقرة ّالظبي ِوكناس

ِســمن :الفــرس وشــار املنظــر, احلــسنة ِّالــسامن :ِّالــشيار اجليــاد )٣٢( ُوحــسن َ  َباريــت :َوناصــيت .َ
ْأمحس واحدها ّاألشداء, :امسواألح .ونازعت َ. 

 .كردوس واحدها العظام, رؤوس وقيل ّالتامة, مةخّالض العظام :والكراديس ,الكرادس )٣٣(



<{<íéÞ^Þ‚ÃÖ]æ<íéÞ^ŞvÏÖ]<°e<íè†ÃÖ]<ÈÚ]æ‚Ö]<JÚë‚·ù]<ØfÏ ١٠٣١
 ّوالقحطانيـة, ّالعدنانيـة بـني هنضت التي املالحاة يف خاضوا ّالذين ّالشعراء ومن
 )٥٧١( عــساكر ابــن ذكــره الكلبــي, بــاألعور املعــروف ّالكلبــي, ّعيــاش بــن حكــيم
ّعياش بن َحكيم كان «:فقال وترمجه ّأميـة, بنـي إىلً منقطعـا ّالكلبـي َ َّاملـزة, وسـكن ُ  ثـم ِ
 وافتخـر زيـد بـن الكميـت عليـه ضهنقـ بـاليمن, فيه يفتخر ٌشعر وله الكوفة, إىل انتقل
َبمرض  )الوافر َمن(  :)٣٥(قوله الكميت نقضها التي هّنونيت من بقي ّومما ;)٣٤(»ُ
ْأمل َ ُيـــــك َ ُملـــــك َ ْ ِأرضُ ْ ٍألربعــــــــــة ُطـــــرااهللاَِ َ َ ْ ــــــــــهَ ُل ــــــــــاَ ْمتميزين ِِّ َ َُ 
َحلمري( َ ْ ْالنجايش(و )ِِ ِابن(و)ِّ َكرسىْ ْ َقيــرص(و )ِ َ ْ َغــري )َ ْ ِقــولَ ْ ْاملمَ ْرتينــاُ ِ َ)٣٦( 

ْســــــقيناهم َُ ْ ــــــاءهمَ ْدم َُ ــــــسالتِ ْف ـــــــا َ ْفأبررن َ ْ َ ـــــــة َ َألي َّ ِ ْمقـــــــسميناَ ِ ِ ْ ُ)٣٧( 
ــــسا ــــنعامن( َك ُال ْ ــــه)ُّ ُهامت َ ًجــــرازاَ ـــق ُ َرقي ْ ِ ـــدَ ِّاحل ـــصقوالَ ًم ُ ْ ـــنينا َ ْس ِ َ)٣٨( 
ًولعــا ٌحكــيم كــان وقــد ِ  زيــد بــن الكميــت ََمحــل ّالــذي وهــو مــرض, هبجــاء َ
ّاألسدي َ ٍهتيب بعد قصيدته نقض عىل )١٢٦( َ  عبد بن خالد عطايا انقطاع من ّ

ّالقرسي اهللا ْ  حكـيم كـان«:)٢٠٦ نحو( ّالكلبي ابن يقول ذلك ويف ;)١٢٦( َ
ًولعـا ّالكلبـي ّعياش بنا ِ  ُوجييـبهم, هتجـوه مـرض شـعراء فكانـت مـرض, هبجـاء َ

َالرجـل; ِفأجـب :قـالوا مـنكم; أشـعر واهللا هـو :يقـول الكميت وكان  إن :قـال ّ
ِبأذنـك فاسمع :قالوا عليه; ّأرد ّأن أقدر فال ّإيل ٌحمسن ّالقرسي اهللا عبد بن دخال ْ ُ 

                                                 
 بنــي شــعراء ديــوان يف دمــشق تــاريخ وعــن ,٧/٢٤٠ :وخمتــرصه ,٥/٢٦٨ :دمــشق تــاريخ  )٣٤(

 .١/٤٨٢ :كلب
 ّنونيتـه, ضـمن يـتللكم ّلكنـه فيـه, خـامس ولألبيـات ;١/٤٩٥ :كلـب بنـي شعراء ديوان  )٣٥(

 صـانع ّأن عـىل ;٨١ :البيـت ,٢٦٤ :الكميـت ّهاشميات رشح انظر مكني; ّجد فيها ومكانه
 .ذلك عىل ّنبه قد كلب بني شعراء ديوان

َوتفتح الياء, وختفيف ّالنون بكرس :ِّالنجايش  )٣٦( ُنونه ُْ ُ ّوتشدد ُ ُياؤه, َُ َواملمـرتون .أفـصح ّواألول ُ ْ ُ: 
ْاملمرتي مجع  .ّاليشء يف ّاكّالش وهو :ُ

ّاأللية  )٣٧(  .اليمني :ِ
ِوالسنني .القاطع ّالسيف :ُاجلراز  )٣٨( ْاملسنون :َّ َ. 
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َفحمــي ذلـك, وأنــشدوه اهلجـاء, مـن خالــك وبنـات ّعمـك بنــات يف يقـول مـا ِ َ 

َذهُامل فقال لعشريته ُالكميت ِّحييت أال( :بةْ  .)٣٩(»فيها فأحسن )َمدينا يا ّعنا ُ
ــا فــتح مــن ّأول بــذلك الكميــت وكــان ّللــرش واســعة ًأبواب  ّالعدنانيــة بــني ّ

 بنـرش البـاب هـذا فـتح َمـن ّأول وكـان«:ّاخلزرجي يقول ذلك ويف ّوالقحطانية;
ّالذم صحائف  أسـد بنـي مـن قومـه وكان ّاألسدي, زيد ابن الكميت ّوالسباب ّ

َأدد بن ّوطيئ خزيمة بنا  يف املـشاحنة َمـن حـصل مـا بينهام فحصل متجاورين, ُ
 .)٤٠(» ًأشعارا ً ذلك يف وتقاولوا والفعل, بالقول ٍبعض من ُبعضهم ونال ّالدار,

ّوتعد  ويف ّبحـق, ّالعـصبية نار أذكت ّالتي ّالدوامغ إحدى الكميت قصيدة ُ
ُشــغبته مــا عــىل ّيــتكلم وهــو ,)١٤٢١( اجلــارس محــد ّالــشيخ يقــول ذلــك َْ َ  عــىل َ

ــة ــة ّالعدناني ــون عــن ّالنظــر بــرصف« :ّوالقحطاني ــت ك ــشعره ّأجــج الكمي − ب
 ّولكنـه ّوالقحطانيـة, ّالعدنانيـة بني العصبية نار ّأجج –هذه وقصيدته ّشمياتهها

ْالــبغض كــوامن مــن العظيمــني َّالــشعبني شــعراء نفــوس يف أثــار القــصيدة هبــذه ُ 
ُأواره َّظل ما واحلقد ُ ِسـوء عىل وهو احلارض, عرصنا إىل يشتعل ُ ِبواعثـه ُ ِ ِ ِوخبـث َ ْ ُ 
ِمغبته ِ َّ َ ٍبرافد األدب ّأمد َ  .)٤١(»اجلريان ّمرمست ِ

َّاملتكلم ّالدامغة وتلك َ َاملذهبـة وتـدعى الكميـت, ّنونيـة هي عليها ُ ْ  ّوعـدهتا ُ
ِوقف ما بحسب  ّتامـة ُغـري طوهلـا عىل وهي ٍبيت, َومئتا وثامنون اثنان منها عليه ُ

ُورصوفــه, ّالــدهر عــوادي ّأوهلــا عــىل أتــت ٌمنقوصــة, بــل  مطلعهــا ِفقــداهنا بآيــة ُ
َاملتعاور َ  )الوافر َمن(  :)٤٢(قوله وهو ّلناس,ا بني ُ

                                                 
 .١/٤٨٣ :كلب بني شعراء ديوان  )٣٩(
 .٤/١٨٥٨ :الفاخر العقد  )٤٠(
 .٢٤٣ :الكميت ّهاشميات رشح  )٤١(
 .٢٤٠ :ّالسابق املصدر  )٤٢(
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ـــــت أال ِحيي ْ ِّ ـــــاُ ّعن ـــــاَ ـــــدينا(ي ْم ْوهـــــل  )َِ ٌبـــــأسَ ِبقـــــولَْ َ ْمـــــسلمينا ِ ِ ِّ َ ُ 

ُبدؤها ّأما ْ ٍرياش أليب عليه املوقوف ّالرشح يف ِ  فهـو )٣٣٩ نحـو( ّالقيـيس ِ
  :)٤٣(قوله
ِتتعجبـــــي أمل َّ َ َ ْمـــــنَ ـــــبِ ِري ْ ٍدهـــــرَ ْ ِرأيــــت  َ ْ َ ُظهــــورهَ َُ ْقلبــــتُ َ ِ  ُطونــــاُب ُ

ُقوله وآخرها ُ)٤٤(: 
ِعــــن ــــي َ ــــةَّالرام َالكنان َ َ ــــاملِ ْيرده ْولكــــن  ُِ َغــــريَكــــادِ ْ ْمكايــــديناَ َِ ُ)٤٥( 

َرمـــــــى َّرب َ ِالكنانـــــــةَ ِككلـــــب  يبتغيهـــــــاَِ ْ َ ِوءَّالـــــسَ َّهـــــرْ ْملولغينـــــا َ ِ ِ ُ 
ـــت ِكبي ْ َ ـــوت َ ِالعنكب ُ ََ ُوجـــدتْ ْ َ ـــاَ ًبيت ْ ُّيمـــــد  َ َ َعـــــىلُ َقـــــضاعةَ ْأمجعينـــــا َُ ِ َ ْ َ 
 مل ٍبقـصيدة )٢٤٦( ّاخلزاعـي ّعـيل بـن ٌدعبـل الكميـت َقصيدة نقض وقد

ُديوانـه ّضـمها ًبيتـا, وعرشين ثامنية سوى منها إلينا ِينته ْصـنعة ُ  األشـرت ّالعالمـة َ
ُقوله ومطلعها ;)م٢٠١١( ُ)٤٦(:  

ْأفيقــــي ِ ْمــــن َ ِمالمــــكِ ِ ْظعينــــايــــاَ ِ ـــــاك  َ ِكف ـــــومَ َالل ـــــرَّ ُّم ـــــاَ ْاألربعين َِ ْ َ 
ُوقوله  : الكميت قصيدة مطلع ينقض فيها ُ
ـــي ِّأحي َ َّالغـــر ُ ْمـــنُ ِرسواتِ ـــوميَ ـــــت وال  ق ِحيي ْ ِّ ـــــاُ ّعن ـــــاَ ْمـــــدينا( ي َِ( 

 : به اكرتاثه ّوقلة عليه, هوانه ًذاكرا الكميت, ًمنتقصا فيها وقوله
                                                 

 .٢٥٤ :الكميت ّهاشميات رشح )٤٣(
 .٣١٠−٣٠٩ :ّالسابق املصدر )٤٤(
ْسوقه بعد األبيات عىل اهللا, رمحه ّالبغدادي, ّعلق )٤٥(  ّأتظـن :يقـول و«:بقوله قبله, وآخر البيت َ

َمـرض هجـوا إن ّألهنـم ِنـزار, شـعراء هجـاء عن تغفل ًقريشا ّأن  هـؤالء منهـا ّالتـي والقبائـل ُ
ُرميته? مل :فقيل ًرجال, رمى َمن بمنزلة فهم قريش, ّلسب ّتعرضوا فقد ّالشعراء,  ّإنـام :فقـال َ
ِأرمه, ومل كنانته, ُرميت ِ ْ ُغرضه وكان َ  .١٨٦−٩/١٨٥ :اخلزانة »ّالرجل يصيب أن ُ

 .٢٥٩−٢٥٣ :ّاخلزاعي عيل بن دعبل شعر )٤٦(
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ُطلـب وما َ ِالكميـت(َ ْ َ ُطـالب)ُ ٍوتـرِ ْ ِلنــــــــرصتنا ّولكنــــــــا  ِ َِ ْ ْهجينــــــــاُ ِ ُ 

ْعلمــــت لقــــد َ ِ ّأن)ٌزارِنــــ(َ ــــــــرصإىل  قــــوميَ ِن ْ ــــــــوةَ ِالنب َّ ُ ْســــــــابقيناُّ ِ ِ 
ًوفقا آخرها يف وقوله ْ  :ّالدهر عوادي من وسلم منها, إلينا انتهى ملا َ
ْفمــــن َ ُيــــك َ ُقتلــــهَ ُ ْ ًســــوقاَ َ ّفإنــــاُ ـــــا  ِ ْجعلن َ ـــــلَ َمقت َ ْ ـــــاءَ ِاخللف َ ـــــا ُ ْدين ِ 

 مـاءه ّوقلل شعره رونق أذهب ّأنه ّإال ّالشعر يف عالية طبقة من دعبل وكان
ْالقدح; يف ُاإلفراط  ٌشاعر«:ًدعبال ًمرتمجا ّاألصبهاين قال ّرشه, من ٌأحد ُينج مل إذ َ
ٌمتقدم ٌهجاء ٌمطبوع ِّ ِلسانه من يسلم مل ِّاللسان, ُخبيث ّ  ِمـن وال اخللفـاء َمن ٌأحد ِ

ٍنباهة, ذو وال أوالدهم وال وزرائهم  ُكبري منه َأفلت وال حيسن, مل أو إليه َأحسن َ
ّالتعصب شديد وكان .أحد ّالنزارية عىل ّ   .)٤٧(»ّللقحطانية ِّ

 الكميـت عـىل ّرد ّحتـى القـدر َجليل ّالناس عند دعبل يزل مل« :ًأيضا وقال
ّحييت أال( :زيد بنا ُوضعه ّمما ذلك فكان ,..) ّعنا ُ َ ََ«)٤٨(. 

 من كان من ذلك يف يستوي وه,َوهاج ّالشعراء من ٌطائفة ًدعبال الحى وقد
ًوطبعا ًشعرا هطبقت ًوفحشا; ًإسفافا أو َْ  :)٤٩(قوله يف ّاملخزومي سعد أبو ذلك من ُْ

ُوأعجــــب َ ْ ــــاَ ْســــمعنام ِ ــــاأوَ ْرأين َ ُقالـــــــهٌهجـــــــاء  َ ٌّحـــــــيَ ِمليـــــــت َ ِْ َ 
ٌدعبــــل( وهــــذا ِ ْ ٌكلــــف)ِ ِ َمعنــــىَ ِبتـــسطري  ُ ْ ِْ َ ِالكميـــت(يفَاألهـــاجيِ ْ َ ُ( 

ُهيجو وما ْ َالكميت( َ ْ َ ُطواهوقد)ُ َردى  ْالـرَ ّإالَ ُابـــــــنِ ٍزانيـــــــةْ ِبزيـــــــت َِ ْ َ ِ 
 صـاحبهم ُالحـاه ّأن بعـد ٍدعبل َلسان خافت هم, َمن وهم ٍخمزوم, بني ّأن عىل

 .)٥٠(أنفسهم عىل بذلك وأشهدوا نسبهم, عن سعد أبا فنفوا رشا; وطاوله ٍسعد أبو
                                                 

 .٢٠/١٢٠ :األغاين )٤٧(
 .٢٠/١٢٣ :األغاين )٤٨(
 .٢٠/١٢٣ :األغاين )٤٩(
 .٢٠/١٢٠ :األغاين )٥٠(
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ٍبمطولـة قـصيدته ونقض للكميت هنض ّالذي ّأما  ّالدامغـة, ّسـامها ّسـيارة َّ

 كانـت كوهنـا عـىل مطلعهـا سـوى منهـا إلينا ِينته مل ّالذلفاء, أبو زيد ُابن ُحلسنفا
َوأمـر«:يقول ذلك ويف ّاألصبهاين, وقت موجودة َ  ًشـاعرا ّالعبـاس بـن إسـحاق َ

َويكنـى زيد, بن احلسن :له يقال ْ َفـنقض ّالـذلفاء, أبـا ُ َ  أيب ِوابـن ٍدعبـل َقـصيديت َ
ْعيينة َ   :ّأوهلا ٍبقصيدة ُ

َأمــــــا ُّنفــــــكَت َ َ ــــــوالْ ًمتب ُ ْ ــــــاَ ْحزين ُّحتــــب  َِ ِ َالبــــيضُ ْ ْتعــــيصِ ْالعاذلينــــا َ ِ ِ 
َمثالبهم, ويذكر اليمن قبائل هبا هيجو ِ ُوأمره َ َ َ ُنظمه, ما بتفسري َ َ َ ْوذكـر َ  ّاأليـام ِ

  .)٥١(»ٌموجودة اليوم إىل وهي ّالدامغة, ّوسامها ذلك ففعل واألحوال,
 ّللعدنانيــة ّاملتعــصبني ءّالــشعرا مــن َحــذوه حــذا ومــن للكميــت هنــض ثــم
ّاهلمــداين أمحــد بــن ُاحلــسن  مــن أعلــم«:− عنــه قيــل كــام − وكــان ,)٥٢()٣٣٤( ْ

                                                 
 .السقيم :واملتبول  .٢٠/١٨٦ :األغاين )٥١(
ِاختلف )٥٢( ّاهلمداين وفاة يف ًكثريا ُ ْ  فقال وفاته; سنة عىل ّنص قد )هـ٤٦٢( ّاألندليس ًصاعدا ّأن عىل َ

َاحلكـم األنـدلس أمـري ّبخـط وجدت«):١٤٩ :وامللوك ُاألمم طبقات(  بـنا بـاهللا املستنـرص بـن َ
ّاألمـوي ّالرمحن عبد ّالنارص ّاهلمـداين ّحممـد أبـا ّأن ُ ْ  وثالثـني أربـع سـنة يف صـنعاء بـسجن ّتـويف َ
ُوجذره االختالف زاد وقد .»مئة وثالث ََ ُوعمقـه َّ َوقوفـه األكـوع ُإعـالن ّ  بكـون يقطـع مـا عـىل َ
ّاهلمداين والدة ْ ّاهلمـداين ذكـره ّممـا األكـوع اسـتنتاج بحـسب للهجـرة ٢٨٠ سنة كانت َ ْ ُنفـسه َ  يف ُ

ًمشريا فيها قال إذ ;)٩٦ :العارشة املقالة(  ١٩ يـوم األربعـاء يـوم كذلـ وكان«:أحدهم مولد إىل ُ
 يرى الباحثني وأكثر األوان ومن ذلك .»ّالنهار َمن ٍمستوية ٍساعات لعرش ,٢٨٠ سنة صفر, من
ّاهلمداين عمر ّأن  َبغزارة إليه ذهبوا ما عىل مستشهدين عاشه الذي العمر من َأكرب يكون أن ينبغي َ

ّاهلمداين تصانيف  احلسن بن ّحممد عن نقل )هـ٨١٢( ّاخلزرجي احلسن بن ّعيل ولكن .ّوتنوعها َ
ْسني بعدد يقطع ما )هـ٤٠٤ نحو( َالكالعي ّاهلمداين, عمر ِ ْ  :الفـاخر العقـد( يرتمجـه وهـو فقال َ

ُكله عمره وكان عمره, آخره يف استوطنها وكان َْمهدان, أرض من َبريدة ّوتويف«):٢/٦٨٧  ستا ُّ
ّالكالعي, قاله هكذا ;ًسنة ومخسني  املرء حيمل القول وهذا »ّالرتمجة هذه معظم نقلت كتابه ومن َ

 −  ولـد ّأنـه ُعلـم إذا ّوالسـيام َالكالعـي, عـن ُنقل ما ملقاربته ّاألندليس صاعد ذكره ما َقبول عىل
َأول −  األكوع استنتاج بحسب  .للهجرة وثامنني مئتني سنة ّ
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 .)٥٣(»وأشعر اجلميع

 وبيتـان, ٍبيـت ّسـتمئة − منهـا إلينـا انتهـى ما بحسب − دامغته أبيات ّوعدة
 :)٥٤(مطلعها
ِتنطقينـــــــالـــــــوالُداريـــــــا َأال ِ ْ ــــــا  َ ّفإن ــــــائلونِ َس ُ ــــــاِ ِفمخربون ْ ُ َ 

ُقوله هاوآخر ُ : 
ْفكــــم َ ٍحلــــم َ ْ َأفــــادِ َاملــــرءَ ْ ْومــــن  ِعــــزاَ ٍجهــــلِ ْ َأفــــادَ َاملــــرءَ ْ ــــا َ  ُهون

َوحــسبك ُ ّأن َْ ــلَ َجه ْ ــرءَ ِامل ْ ــضحيَ ْي ـــــــه  ُ ِعلي ْ َ ِللعـــــــداةَ ُ ـــــــهْ ُل ـــــــا َ ْمعين ِ ُ 
َّورد ّاهلمــداين عــىل َ ْ ّالعــدوي ّحممــد بــن زيــد َ ّالعدويــة, ّســامها ٍبقــصيدة ََ ََ 
 )فرالوا َمن( :)٥٥(مطلعها
ُطربــت ْ ِ ــد َ ْوق ُهجــرتَ ْ َ ــوَ َالله ْ ــاَّ ْحين َاهلـــــــوىَيلَوهـــــــاج  ِ ْدفينـــــــا ًداءَ َِ 
ِّالعدوي عىل ّرد وقد ُحممد ََ ّالكالعي احلسن بن ّ ّاحلمريي َ ْ  ٍبقصيدة )٤٠٤( ِ
ّوالروي البحر عىل ٍطويلة ّاخلزرجي ذكرها أنفسهام; ّ ْ  وأجـاب«:فقال ,)٨١٢( َ

ّالعدوي ُحممد ًأيضا املذكور َ ّالكالعي احلسن بن ّ ّالكالعية, بقصيدته َ  التـي وهي َ
 واملثالب, املناقب من ًعددا قصيدته يف وذكر ّاألولني, وأجاب القاصمة, ّتسمى
 :ّأوهلا ٍبيت, ألف من أكثر وهي

ـــــت ْأب َ ـــــن َ ُدم َ ـــــازلِ ِاملن ِ ْأنَ ـــــاَ ْتبين ِ َإجابــــــــة  ُ َ َســــــــائلنيِ ْ ِ ْمعرجينــــــــاِ َِ ِّ ُ 
ّوالـروي الـوزن اهـذ يف ِقيلت ٍقصيدة آخر وهي  أعلـم; واهللا علمـت, فـيام ّ

                                                 
 .٤/١٨٥٨ :الفاخر العقد )٥٣(
ّاهلمداين أمحد بن احلسن قصيدة ّالدامغة, )٥٤(  ّالكتـاب ّاحتـاد عـن ّالـصادرة العـريب ّالرتاث ّجملة :َ

 .٢٣٥ :ًبيتا آخرها فيه وانظر ,٢٠٠ :الصفحة ,٩٥ :العدد بدمشق, العرب
 .٢/٦٨٦ :الفاخر العقد )٥٥(
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 قـصيدته ورشح ًونثـرا ًنظـام ذلـك يف القول وبسط ّتقدم ما مجيع عن أجاب ّفإنه

 .)٥٦(»املعرتضني واعرتاض القائلني أقوال ّمادة فيها حسم ًمبسوطا ًرشحا
ّالكالعي كان وقد ْفهم يف ًعالية طبقة من َ  قـال كـام وكـان وغريهـا, ّالعربية َ

ْاخلز ــا ًفقيهــا عــرصه, فــضالء َأوحــد«:ّرجــيَ ــا ًنبيه ــا, نحوي ــا ُلغوي َللــسري ًعارف ِّ 
 ّاجلاهليــة وحــروب واملثالــب, واملناقــب العــرب ّوأيــام واألنــساب ّوالتــواريخ
ًمرتسال, ًفصيحا ًشاعرا وكان ووقائعها, ّالكالعية القصيدة صاحب وهو ّ  ًنـسبة َ

ّالعدويـة القـصيدة عـىل هبـا أجاب القاصمة, ّوسامها إليه  صـاحبها ّسـامها ّالتـي َ
ُفأجابــه قحطــان, ومثالــب عــدنان مفــاخر مــن ًكثــريا ًشــيئا فيهــا ذكــر ّبالدامغــة, َ 
ّالكالعــي ــصيدا َ ــصيدته, وزن يف ًق ــر ق ــا وذك  واملثالــب املناقــب مــن ًعــددا فيه
ــر والفخــر, ــا وذك ــريا ًعــددا فيه ــوكهم وكــربائهم قحطــان أرشاف مــن ًكب  ومل
 .)٥٧(»عدنان مثالب من ًوعددا ئهم,وشعرا وسالطينهم ورؤسائهم

ّوللكالعي ِاملفحمـة َّتـسمى َّمطولة ٌقصيدة َ ْ  ثالثمئـة عـىل تزيـد أبياهتـا ّعـدة ُ
 )ّالطويل َمن(  :)٥٨(قوله مطلعها ٍبيت,

ــييل َّخل َ ْ ِ ْهــل َ ــعَ ٌرب ْ ــاث(َ َبحف ّ ُ ــر)ِ ُمقف ُِ ُّيــرق  ْ ِ َلــشكوىَ ْ َ َاجلــوىذيِ ُخيــرب أو َ ِّ َ ُ 
ُقوله وآخرها ُ: 
َوعنــــدي ِ ٌأمثــــال ِْ ْ ُّتعــــزينالهلــــاَ ِ َوغـــريي  َ ْ َيعمـــىَ ْ ُوحيـــرص َذاكَدونَ َ ْ َ 
 ِاملحتــد الخــتالف ّوالقحطانيــة ّالعدنانيــة بــني القــائم ّالــرصاع ّخــضم ويف
ّالـوداعي, ّاحلجاج بن ُاجلعيد قال األبوين, بطون بعض بني واملذهب  ابنـة ُزوج َ

                                                 
 .١٨٦٠−٤/١٨٥٩ :الفاخر العقد )٥٦(
 .٤/١٨٥٧ :الفاخر العقد )٥٧(
 .٣٠٣−٢٧٨ :لعربا بمجلة اجلارس, محد ّللشيخ منشور ٌبحث املفحمة, القصيدة )٥٨(
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ًمتهكام ّاحلمريي, نشوان   )الكامل َمن( :)٥٩(ّ
ــ ّأم ُاحلــسني( اَ ــد)ُ ْفق َ ــواهَ ُح ــدَ ُامللح َ ْ ُواغتالـــه  َ َ ـــزمنْ ُال َ ُاخلـــؤونَّ ُ ُاألنكـــد َ َْ َ 

َّفتبـــــرصوا, َ ـــــاَ َغـــــافلني,ي ِ ـــــهِ ُفإن َّ ٍعرارذي(يف  ِ ْوحيكم−)َ ُ َ ْ ُمستشهد − َ ََ ْ ْ ُ 
 بــن اهللا ُعبــد فقــال َنــشوان; صــاحبها وخــالوا لــذلك, ّالقاســميون فغــضب

َيدر مل ًقصيدة ّالعياين القاسم ُفقوله املطلع ّأما آخر, ٌوبيت مطلعها ّإال منها كُ ُ)٦٠(: 
ّأمـــا ُاحلـــسني( َ ُفبـــدر)ُ ْ َ ٍّتـــمَ ـــد  ُيـــصعدِ ـــنَآن ق ْم ـــرصِ ٍن ْ ـــهَ ُل ـــاَ ـــد م ُيوع َ ُ 

 إىل أصــله ونــسبة بــه, ّوالتعــريض نــشوان هجــاء ففــي اآلخــر البيــت ّوأمــا
ُكونـه عنـدهم لـه يـشفع ومل الفساد,  ّالـرشيف يامنسـل بـن أمحـد اإلمـام َأخ كـان ُ
ِألمه احلسني ِّ ُ)٦١(: 
ــا ّأم ــصحيح َ ُال ــإنَِّ َّف َأصــلكِ َ ْ ٌفاســدَ َوجـــــزاك  ِ ّمنـــــا َ ٌذابـــــلِ ُومهنـــــد ِ َّ َ ُ 

ْنشوان فأجاب ّاحلمريي سعيد بن َ ْ ّوالروي البحر عىل ٍبقصيدة )٦٢(ِ ِ  أنفـسهام ّ
ْأدرك   :قوله مطلعها ًبيتا, َعرش َتسعة منها ُ
ْمــن ــن ِ َأي ْ ــأتيني َ ْي َِ ــسادْ ُالف ــيسَ َول ْ ٌنسب  يلَ َ ٌخبيثَ ِ ِاألعـاجميفَ ِ ُيوجـد? َ َ ْ ُ! 

ُقوله وآخرها  :)٦٣(القاسم بن اهللا عبد خياطب ُ
ْاسكت ُ ُاحللـمفلـوال ْ ْ َجـاءكِ ٌمنطـقَ ِ ْ َمــنيال  َ ْ ِفيــه,َ ُيــذوبِْ ُمنــهَُ ْ ُاجللمــد ِ َ َْ 
ِينبــــي ْ ٍبـــــأرسار ُ ْ َ َلــــديكِ ْ َ ٍعجيبـــــةَ َ ْ ِ ُمجيـــلْلكـــن  َ ْ ِ ِالـــصفحَ ْ ِّمنـــَّ ُأعـــود يِ َ ْ َ 

                                                 
 .٢٤ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٥٩(
 .٢٥ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٦٠(
 .٤/٢٢٠٥ :احلسن الفاخر العقد يف القرابة خرب وانظر ,٢٥ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٦١(
ِومعارصيه ّالرجل عن ٌوافية ترمجة وفيه ,٩ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٦٢( ِِ. 
 .٢٧ :ّياحلمري سعيد بن نشوان )٦٣(
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 )البسيط َمن(  :)٦٤(سليامن بن أمحد ّألمه أخيه هجاء يف نشوان قاله ّومما
ُعجائــب ِ ِالــدهر َ ْ ٌأشــتاتَّ ْ ُوأعجبهــاَ َ ْ ٌإمامـــة  َ َ ْنـــشأتِ َ َ ِابـــنيفَ َاخلـــذيْ  ِفِريُ

ُأمحـــد( مـــا َ ْ ـــنَ ُب َســـليامنْ ْ ٍبمـــؤمتن)َُ َ َُ ْ ِالربيــةعــىل  ِ َّ ِ ٍيشءيفَ ْ َمــنَ ِالــصوف ِ ُّ 
ّالشعري ِّالسجال ّاستمر وقد  ويف ًزمنـا; العيـاين القاسم وأوالد نشوان بني ِّ

 عـنهم بلغنـي حـرضموت بالد من تريم من رجوعي يف كان ولقد« :يقول ذلك
 اإلمـام أوالد وكـان :قـال ّثـم رائقـة, ٌفائقـة ّكلهـا واحـد, يوم يف قصيدة ثالثمئة
 .)٦٥(»َوصباحة ٍفصاحة أهل ّالزمن ذلك يف القاسم

 ومـآثرهم, ِْمحـري ملـوك فيها ذكر ّالتي املشهورة ّاحلائية اهللا, رمحه وان,ولنش
 :)٦٦(قوله مطلعها ٍبيت, ومئة وثالثون ٌثامنية منها إلينا انتهى ما بحسب ّوعدهتا

 )الكامل َمن(
ــــر ُاألم ْ ٌّجــــد َ َوهــــوِ ُغــــريَْ ــــزاحَ ِم ْفاعمــل  ُ َ ــسكْ َلنف ِ ِْ ًصــاحلاَ ــا ِ  ِصــاح ي

ُقوله وآخرها ُ : 
ــــد ُهرَّوال ُيمــــزج ْ َُ ُبؤســــهْ َُ ــــهْ ِبنعيم ِ ِْ َ ــــري  ِ ِوي ــــهُ ِبني ِْ ــــمَ َّالغ ــــراح يفَ ِاألف ْ َ 
ْأدركت ٌقصيدة ًأيضا وله ٍستة يف ُ  :)٦٧(مطلعها ّالدامغة, ّتسمى ًبيتا وسبعني ّ

 )الكامل َمن(
َلــيس ْ ُّاملحــب َ ِ ِعــنُ ِاحلبيــبَ ِ ِبمقــرصَ ِِ ْ َهـــووالّكـــال,  ُ َاهلـــوىيفُ ِبمقـــرص َ ِِّ َُ 

ُقوله وآخرها ُ : 
ْفافخر َ ٍبقحطان( ْ ْ َ ِّكـلعـىل)ِ َالـورىُ ُفالناس  َ ْمنّ ٍصدفِ َ ْوهمَ ْمن ُ ِجوهر ِ َ ْ َ 

                                                 
 .٣٢ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٦٤(
 .٢٧ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٦٥(
 .١٨٧ صفحة :آخرها فيه وانظر ;١ :اليمن وأقيال محري ملوك )٦٦(
 .٢٧ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٦٧(
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ّوالــروي البحــر عــىل نــشوان, عــىل ّرد وقــد  إدريــس, بــن ُاحلــسن أنفــسهام, ّ
 :)٦٨(قوله مطلعها ًبيتا, َعرش َتسعة يف إلينا انتهت ٍبقصيدة باألنف, املعروف

ــشوان( ُن ْ ٌمفتخــر )َ ُِ َ ٍقحطــانِب(ْ ْ َعـــدنان(  عــىل)َ ْ ًجهـــال)َ ْ َبـــالعىلَ ُ ِواملفخـــر ِ َ ْ َ 
ُقوله وآخرها ُ: 

ــى َوكف ــدنان( َ ٍلع ْ َ َبأمحــد()ِ َ ْ َ ًمفخــرا)ِ َْ ــــه  َ ِوبأهل ِ ْ َ ِأهــــلِ ْ ــــىَ َالتق ِوالكــــوثر ُّ َ ْ َ 
َّمـسلم وجاء َ َالعليـف بـن ُ ّاهلمـداين ِْمحـري بـن ّملحمـد ًمعـارصا وكـان )٧ق( ُ ْ َ 

ّاخلزرجي رذك فيام وكان ,)٦٥١( ْ  أحد وكان ًمشهورا, ًلبيبا ًأديبا ًفصيحا ًشاعرا« :َ
ّبالعليفية املعروفة القصيدة وله عرصه, يف ّالشعراء فحول ْ  .)٦٩( »عدنان مفاخر يف َُ

ّاخلزرجي قْوَس من ّوبالرغم ْ َالعليف البن ًشعرا َ  ِيـأت مل ّفإنـه يرتمجه, وهو ُ
ّالعليفية, من ٍبيشء ْ  ّسـامها ًبيتـا, وعرشين واثنني ٍمئة يف ليناإ انتهت ٌقصيدة وهي َُ

ُقوله َاملتعاور ومطلعها ّالدامغة, صاحبها  )البسيط(  :)٧٠(ُ
ُابتعت ما ْ ْمذ َْ ُكنتُ ْ ِلألحبابُ ْ ُمظنونـاَ ْ ُبثثــــت وال  َ ْ َ َمــــنَ ِاألرسارِ ْ ــــا َ ُمكنون ْ َ 

 :قوله وآخرها
ــا ُالطــول َلنــا وم ْفــيامَّ ُعــنكمِ ُ ْ ُعلـــيكم  َولنــاَ ُ ْ َ ُالفـــضلَ ْ ًتنـــزيالَ ْ ِ ْ ُومـــسنونا َ ْ َ 

ْصـحبة مـن بيـنهام مـا عـىل ٍهتـاج ِْمحـري بن ّحممد وبني بينه كان وقد  وعظـيم ُ
                                                 

 .٦١ صفحة :آخرها فيه وانظر ;٦٠ :ّاحلمريي سعيد بن نشوان )٦٨(
 .٤/٢١١١ :الفاخر العقد )٦٩(
 ًعـددا ّأقلها – مخس وهي − بصنعاء املخطوطات بدار عليها املوقوف املخطوطات يف اأبياهت )٧٠(

 ًعددا, األخريات تكثر ّالتي ّالنسخة عن واخلامتة املطلع ُّأثبت وقد ًبيتا, ١٢٢ وأكثرها ًبيتا, ٦٢
َالعليف ابن دامغة(بـ واملوسومة  يف صـفحاهتا ورقـم ,٣ :أوراقهـا وعـدد ,٣١٢٠ :ورقمها )ُ

 ّالنـسخ بعـض ّأن وهـو عليـه ّالتنبيـه جيب ٌأمر ّوثمة .٢٤−٢٢ :عليها اشتمل الذي عاملجمو
ّالعليفية عىل اشتملت ّالتي ّوالقـريش ًتـارة ِّالنـزاري »ُعليـف بن حييى« صاحبها ّسمت َُ  تـارة ُ

َّمسلم هو املعروف املشهور ّوإنام أخرى;   .محري بن ّملحمد املعارص ُ
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َالعليف بابن ِْمحري ابن ّعرض وقد معرفة; ُقوله مطلعها ٍطويلة, ٍبقصيدة ُ ُ)٧١(: 

 )الكامل َمن(
ْغــــريي ُتغــــريه َ ُ ِّ َ ُالفتــــاةُ ُالعيطــــلَ َ ْ ُويـــشوقه  َ َُ ُحيـــثَالغـــادونُ ْ ُحتملـــوا َ َّ َ َ 
َوســـواي ِيـــشجيه ِ ْ ُِ ُاحلـــاممْ ـــيج  َشـــداإذاَ ُوهت ْ ِ ـــهَ ُلوعت َْ َ ـــصباَ َال ـــشمأل َّ ُوال َ ْ َّ 
ُفأجابه َالعليف ُابن َ ُقوله مطلعها ًأيضا, ٍطويلة ٍبقصيدة ُ  )ّالطويل َمن(  :)٧٢(ُ
ِبأيـــــــة َّ َ ٍيشء ِ ْ ْبعـــــــدكمَ ُ َ ْ ُأتعلـــــــلَ َّ َ َ ْومــــن  َ ِّأيِ ٍوجــــهَ ْ ْبعــــدكمَ ُ َ ْ ُأحتمــــل َ َّ َ َ َ 

ُالعـذر وما ْ َّحتـىُ َأالمالَ ْعلــــيكم  ُالبكـاعـىلُ ُ ْ َ ْفــــياموالَ ُّأجــــدِ ِ ْوأهــــ َ ُزلَ ِ 
َالعليـف ابن قصيدة وناقض ّاألسـلمي سـليامن بـن ُّعـيل ُ ْ  بقـصيدة ,)٧ق( َ

ُقوله مطلعها ّالدامغة, دامغة ّسامها ًبيتا, وثالثون ٌوواحد ٌمئة أبياهتا ّعدة ُ)٧٣(: 
 )البسيط َمن(

ـــا ُفخارن ـــسيوف َ ِب ُ ُ ـــد(ِ ِاهلن ـــا)ْ ْيكفين َِ ْعــن  ْ ْفخــركمَ ُ ِ ْ ٍعــدنانَآل(َ ْ ــا )َ ْويغنين ُِ ْ 
ُقوله خرهاوآ ُ: 

ُأســتغفر ِْ ْ َ ْمــناهللاَ َ ِّكــلِ ِالــذنوبُ ُ ًمعــاُّ ــــــسأل  َ ُون َ ْ ــــــقاهللاَ َ ِللتوفي ْ ِ ــــــدينا َّ ْهي ِ ْ َ 
ّلألســلمي هنــض وقــد ْ َفــنقض )٨٢٢( الــوزير إبــراهيم بــن اهلــادي َ َ ُقــصيدته َ َ 
  :)٧٤(مطلعها ,)ّالدامغة دامغة( دامغة ّسامها بيت, ومئة ّوستني ًسبعة بلغت ّبمطولة

                                                 
 »وأهـزل أجـد قـد ...    البكـاء عـىل ...« :ّالثاين البيت ورد يهوف ,٤/٢١١٣ :الفاخر العقد )٧١(

 .الوزن ّخمتل
 .٤/٢١١١ :الفاخر العقد )٧٢(
 ًعـددا ّأقلها – مخس وهي − بصنعاء املخطوطات بدار عليها املوقوف املخطوطات يف أبياهتا )٧٣(

 األخريـات تكثـر ّالتـي ّالنـسخة عن واخلامتة املطلع ّأثبت وقد ًبيتا, ١٣١ وأكثرها ًبيتا, ١١٩
 يف صفحاهتا ورقم ,٥ :أوراقها وعدد ,٢٥٤١ :ورقمها )ّالدامغة دامغة(بـ واملوسومة ًعددا,

 .٧٥−٧١ :عليها اشتمل الذي املجموع
 = املخطوطات بدار عليها املوقوف املخطوطات يف أبياهتا ّوعدة ّالدامغة, مطبوع عىل أقف مل )٧٤(
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ُفخار ِرســــول(ِبـــــ نــــاَ ُ ْيكفينــــا)اهللاَِ َِ ْعـــن  ْ ِّكـــلَ ٍيشءُ ْ َّوأنَ ِاألنبيـــا(َ ْ ْفينـــا )َ ِ 

ُقوله وآخرها ُ: 
ـــرت َواآلن ْق َّ ـــديناَ ْبأي ِْ َ ـــلِ ْفه َ ـــدَ ٌأح َ ُينـــازع  َ َاليـــومُِ ْفـــيامَ َحتـــتِ ْ ْأيـــدينا َ ِْ َ 

 احلــسن بــن ّعــيل ّالعالمــة ًوشــعرا, ًنثــرا ّالقحطانيــة ِعــن ّذبــوا الــذين ومــن
ٍرصاح ّتعــصب عــىل اشــتمل ّالــذي نثــره فمــن ,)٨١٢( ّزرجــياخل  ّلقحطانيتــه ُ

ْوصقعه  شعره ومن ّالزمن; أعالم وطراز ّاللؤلؤية, والعقود املسبوك, العسجد :ُ
 ٍيشء عـىل نقـف مل ,)ّاخلزرجية ّوالنفحة ّاليعربية ّالدوحة(بـ ُتعرف دامغة ٌقصيدة
 .)٧٥(خربها عىل وقوفنا مع ,منها

 بنارهـا, واسـتعروا ّالعـصبية, لظـى خاضـوا الـذين ِّاملتـأخرين ّالشعراء ومن
ــشاعر ــؤرخ ّال ــد أمحــد ّامل ــشامي ّحمم ّال ــد ;)١٤٢٦( ّ ــصيدته ّســمى وق ــة ق  دامغ

ّاهلمــداين أمحــد بــن احلــسن قــصيدة فيهــا نقــض ّالــدوامغ, ْ  شــعراء مــن ِوســابقيه َ
 :)٧٦(قوله ومطلعها بفخرهم; وآمن حذوهم حذا ومن قومهم وهجا ّالقحطانية,
ْأنمـــــــيض َ ِســـــــبيليف َ ِ ْاألولينـــــــاَ َّ َفنمــــــدح  َ َ ْ َ ــــــارة َ ًت ــــــذمَ َّون ُ ــــــا َ ْحين ِ 
ُقوله وآخرها ُ: 

ِفاكفنـــــــا ِإهلـــــــي َّرشْ ـــــــدهم  َاألعـــــــاديَ ُوكي ُ َ ْ ـــــــرَ َومك ـــــــاَْ ْاملاكرين ِ ِ 
                                                 

 عـن واخلامتـة املطلـع ّأثبـت وقـد ًبيتـا, ١٦٧ وأكثرهـا ,ًبيتـا ٤٦ ّأقلها −أربع وهي – بصنعاء  =
 وعـدد ,٣٣٨٤ :ورقمهـا )ّالدوامغ دامغة(بـ واملوسومة ًعددا, األخريات تكثر ّالتي ّالنسخة
 .١٨٥−١٨٢ :عليها اشتمل الذي املجموع يف ورقمها ,٤ :أوراقها

 العقـد( الـيمن أعـالم طـراز كتابـه حتقيـق ّمقدمـة يف وشـعره كتبـه عـىل والكالم ترمجته انظر )٧٥(
ّالظن ّالتحقيق ذلك أوهام ومن .٨٧ ,٨١ ,١/٢٥):احلسن الفاخر  التـي اخلزرجيـة متن ّأن ّ
 هـي وإنام العسجد, صاحب للخزرجي هي م,١٩٠٢ سنة باجلزائر Basset Rene نرشها

 .آخر ّخزرجي وصاحبها العروض يف
ّالشامي ديوان وانظر ;٦٩ :صفحة :آخرها فيه وانظر ,٥٥ :ّالدوامغ دامغة )٧٦(  .١٧٥ رقم/٢ :ّ
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ّوأســـكنا ِ ْ َرضـــاك َ ًنـــدىِ ًوفـــضالَ ْ َفإنــــك  َ َّ ْإنِ َرضــــيتِ ْ ِ ْفقــــدَ َ ْرضــــينا َ ِ َ 
ّللشامي هنض وقد ُالشاعر ّ  بقصيدة قصيدته فنقض ّاإلرياين عيل مطهر ّاملؤرخ ّ

َاحلمينـي, ّالشعر سادات من ّسيد ّواإلرياين ;)واألمل املجد( ّسامها عالية  ٌشـعر ولـه ُ
ًمفرقا ُنرش منه ُنرش وما أكثره, ُينرش مل ٍعال ٌفصيح َّ  قصيدته ذلك من اآلماد, متباعد ُ
 َنفـس َيعمـر يـزال مـا إذ ّوالقحطانية; ّنيةالعدنا بني ّالشعرية ّالدوامغ آخر ّتعد ّالتي

ُالنفس ذلك صاحبها ُنفثه ّالذي َّ َ َ  :)٧٧( قوله ومطلعها قرن; نصف نحو قبل فيها َ
ـــا َأي ـــي َ ِوطن ـــتَ ُجعل ْ َ ـــواكَ َه ـــاَ َدين ْ ُوعـــــشت  ِ ْ ِشـــــعائرهعـــــىلِ ِِ ْأمينـــــا َ ِ َ 

 :يقول وفيها
ـــن ْوم ْيفخـــر َ َ ْ ـــكَ ِبمثل ِِ ْ ـــاِ ـــالديي ــــــام  ِب ــــــهَف ِيعني ِْ ْ ــــــَ ُومَل ــــــاْ ِالالئمين ِ ّ 

ٍثالثمئـة بلغـت ٌطويلـة ٌقصيدة وهي  عـىل اشـتملت ًبيتـا, وعـرشين واثنـني َ
 اإلسـالم يف أيـادهيم ذكـر ّوتـضمنت ّاجلاهليـة, يف ومـآثرهم الـيمن أهل مفاخر

ّللنبــي ونــرصهتم ْفــتحهم ّثــم غزواتــه, يف ^ ّإيــاه ومــشاركتهم ّ  ًرشقــا البلــدان َ
 وإيـذاءهم ّإياها وحماربتهم ّالدعوة, َلقبول يشقر مكابرة فيها ذكر وكذا ًوغربا;
 .ُاملتعاورة ّالتاريخ كتب يف ّسيار هو ّمما ّكله ذلك ّواستل األذى, ّأشد صاحبها
ِعلم شعراء ّوثمة  ّممـا يشء عـىل الوقوف عدم مع ّالدوامغ معرتك خوضهم ُ

ِوقف وآخرون قالوه,  ّأهنـم عىل ّتدل إلينا انتهت ّالتي أشعارهم يف ٍإشارات عىل ُ
ّالــرش ُســعاة مــن كــانوا  ََمحــد ّالــشيخ خــربهم ّقــص كــام جميبــني أو كــانوا بــادئني ّ

َعيينــة أيب ُابــن ّالــشعراء هــؤالء ومــن ;)٧٨(اجلــارس  وقبلــه ,)٢٣٠−٢٢٠ بــني( ُ
 ّالـذي وهـو العـراق أهـل ُظرفاء أحد رساقة وكان ,)٧٩ نحو( ّالبارقي ُرساقة

                                                 
 .٣٠ :واألمل املجد )٧٧(
 .١٧/١ :األغاين وانظر ;٢٤٣ :الكميت ّهاشميات )٧٨(
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َقبضة يف ًأسريا وقع يوم زعم, ْ ّالثقفي, راملختا َ َ  بـذلك ليحتـال املالئكة هْتََرسَأ ّأنه َّ
ْفأطلق املختار, عىل ُرساحه ُ ُ ْاألرس هذا ُخرب يفشو ّحتى َ ْفيفتن املزعوم َ  احلمقى به ُ
َربق من رساقة نجا ّوملا املختار; أصحاب من ِأرسه َ ِ ْ  )الوافر َمن(  :)٧٩( قال ذاك َ

ــــغ َأال ْأبل ِ ْ ــــاَ َإســــحاقأب ْ ـــــيِ ِّأن ُرأيـــت  َ ْ َ َالبلـــقَ ْ ًدمهـــاُ ْ ِمـــصمتاتُ َ ُْ 
ِأري َّعينـــــــي ُ َ ْ ُترأيـــــــاهملمـــــــاَ َ ْ ــــــا  َ ـــــــمِكالن ٌعال ــــــاتِ ِبالرته َّ ُّ 
ْيـختم ما وخري  أربـاب مـن ٌشـاعر فيـه ُيـنج مل ّالذي هذا, ّالدوامغ بحث به ُ
ّالتعصب َمن ّالدوامغ  ٌقـصيدة − ٌممجوج ّتعصب وهو – ّالعدنانية أو ّللقحطانية ّ
ّالشهاري, ّحممد بن ّعيل ّللشاعر ملدموغنيا بشافية ّسميت  القـصيدة هـذا ومتتـاز ّ

ّبالتعصب غريها من ْوتبيان ّللحق ّ ْونرش ًمعا وحمامدمها وعدنان قحطان مناقب ِ َ 
ْيقــدحان ومــا مثــالبهام ِأدركــت قــصيدة وهــي ًأيــضا; ًمعــا بــه ُ ْ  ٍوتــسعة مئتــني يف ُ
 )البسيط من(  :)٨٠(قوله مطلعها ًبيتا, وعرشين
ـــــ ْاحلم ـــــرامذيهللاِ ُدُ ِاإلك ْ ـــــاِ ْبارين ـــون  ِ ِمك ِّ َ ـــقُ ِاخلل ْ ـــانَ ِباإلتق ْ ـــا ِ ْتكوين ِ ْ َ 

ُقوله وخامتتها ُ: 
ِعليه ْ َ ْمـع َ ِآلـه َ ِوالـصحبِ ْ ْعـنَّ ٍكمـلَ َ َّصلـى  َ َوسلمَ ِاإلكـرامذوََّ ْ ْبارينـا ِ ِ)٨١( 

א
ِلوحظ ِمادة القصائد عىل ُ ْحـملت ّأهنا البحث ّ َ َ ًنفـسا ةّاجلاهلي منذ َ َ ًمتـصال َ  مل ّ

                                                 
 .٧٨ :ديوانه )٧٩(
 املجمـوع يف صـفحاهتا ورقـم ,٥ :أوراقهـا وعدد ,٣١٢١ املخطوطة رقم :املدموغني شافية )٨٠(

ْتنرش مل القصيدة وهذه .١١٣−١٠٩ :عليها اشتمل ّالذي  مـا ّأول تكـون فوسـو قبـل, مـن ُ
 .اهللا شاء إن ّالدوامغ, جمموع من سأنرشه

 .ّالدعاء عىل حينئذ وتقرأ ».. اإلكرام ذا ...« :األصل يف )٨١(
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ُيـرصفه ومل عـرص, إىل ٍعرص من العرب ُانتقال ّيغريه ْوجهتـه عـن ْ ِشـحنت ّالتـي ِ ُ 
ًعصبية ًجاهلية ّ ٌدين ُمشاشها ّحتى ّ َغلوائها من َّدَح كان وإن – ِ  أرباهبـا من ّوقلل ُ

ِبعشريته يفخر ّالشاعر ّظل إذ − ِوقبيلته ِ ًمعددا َ  هلـارجا ًذاكرا َومفاخرها, مآثرها ِّ
ْمن وينتقص وأبطاهلا, َيفخر َ ْ  كانت ّالتي ّواأليام مثالبهم ِّويعدد ّويذمهم, عليهم َ

ْمشهورهيم قناة ًغامزا عليهم, ِ.  
 ّالتـسمية غري − ّوالدوامغ ّالنقائض بني الفرق يف عليه ّالتنبيه جيدر ما ّولعل

 يف ّسـيام وال ياِشـعر فنا صارت ّالنقائض ّأن – ّوالعدنانية ّالقحطانية بني وكوهنا
ّاألموي, العرص َ  .وأتباع ٌأرباب ّالفن هلذا وصار ُ
 عـىل ّويقدمونـه يعينونـه ٌأنصار ّالنقائض يف خاض ّممن ٍشاعر ّلكل صار ّثم
ًفنيــة ُّالنــرصة ِصــارت ّحتــى غــريه, ِرحــم نِومــ ّعــصبية, كوهنــا مــن أكثــر ّ ِ  هــذا َ

ِوجد االلتفاف  ّالعـصبية, صـوت َتَفـَخ أن بعـد ّحتـى بذاتـه ًقـائام ّالنقائض ّفن ُ
ّالشعرية املساجالت ِتََرتَوف ّ. 

َأول بوصـفها الكميت وقصيدة ّللـرش ًبابـا فتحـت قـصيدة ّ  ّالقحطانيـة بـني ّ
 ّجـد كانـت عواقبهـا ّلكـن ّالنقـائض منـشأ عـن ًبعيدا منشؤها يكن مل ّوالعدنانية

ّبالتهكم ًبةقاط ّالقحطانية ِوطالت ًحمضا, قبيليا ًبناء ُبنيت ّألهنا كبرية,  واالزدراء ّ
ْينكـر, ال ًممـىض مـن هلـم كـان ومـا ّباجلاهليـة مفـاخرهم مـن ّواحلط  ٍغلبـة ومـن ُ
ْوالسبق ّوالشجاعة بالكرم  .وامللك احلكم يف َّ
 عـىل ُيالحـظ ّوممـا .البحـث يف ِسـيق ّالـذي ّالنحـو عـىل ّالـدوامغ ِتتالت ّثم
ُتتـشابه كانـت منها, ّاملطوالت ّوالسيام ّأهنا, ّالفني ُالبناء ُحيث من ّالدوامغ  ًلغـة َ
ًوأسلوبا, ًوصورا َمكنـة بقـدر ّإال أخـرى مـن ٌقصيدة متتاز وال ُ ْ  وكـان صـاحبها, ُ
ّاهلمداين; ُدامغة الباب هذا يف ِقيل ما أعىل ْ ُسهَفـَن ّيتقطع مل إذ َ  دامغتـه, طـولعـىل  ُ
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ٍسبك, َودةَج ّكأوهلا آخرها وكان ْ َبعيـدها ويـأيت ًمعنـى; َوفخامـة ٍلفـظ, َوجزالة َ ُ 
 .الكميت قصيدة

ّالرد قصائد عىل ويالحظ َتبنى كانت أهنا الغالب يف ّ ْالبدء بناء ُ ًبحرا َ ْ ِورويـا َ َ 
 الـوافر, كـان ّالدوامغ تلك عليه ُبنيت ٍبحر وأشهر منها, َالقليل عدا ما ًوحركة,
ِنظم ٍّروي وأشهر ُالنون, عليه ُ   .ّخاصة املفتوحة ّوالنون ّ

ٍشـجون ذا ًأمـرا شعرائها عىل والكالم ّالدوامغ ِعن احلديث ويبقى  ٍكثـرية, ُ
ِسلم ما − له ُواملتعاطي ّالتعصب من َ  بنتـائج خيـرج أن ْبوسـعه − الفريقني ألحد ّ

ِّقدر إذا ّسيام وال ُالبحث, هذا يستوعبها ال ّمجة ُمتوهنـا, جيمـع أن له ُ  ّحيققهـا وأن ُ
ًلبيقـا ًحتقيقا ّكلها ِ َّدفتـي بـني ًتمعـةجم حيـرشها وأن هبـا, َ  أن عـىل أسـفار, أو ٍسـفر َ
ٍفنيـة ٍبدراسـة ًمـشفوعا املجموع ذلك يكون ّ َويستحـسن وافيـة, ّ ْ  هلـذا يـنهض أن ُ
ِالـنشء َمـن ٌباحـث اجلسيم األمر ْ  ونقـاء ِّالـذهن, بـصفاء ّيتمتـع يـزال مـا ّالـذي َّ

َكدر من ًبعيدا ويكون ّالنفس, ّالتعصب َ َوغلواء ّ ْاألهواء ُ َ. 
@ @

Š†b—¾a@Éua‹¾aë@ @

@ @
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َالعليف ابن دامغة −  حتـت بـصنعاء, املخطوطـات دار ,)٧ق( ُالعليف البن :ُ
 .٣١٢٠ :رقم

 املخطوطــات دار ,)٧ق( ّاألســلمي ســليامن بــن ّلعــيل :ّالدامغــة دامغــة −
 .٣١٢٠ :رقم حتت بصنعاء,
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ــراهيم بــن للهــادي :ّالدامغــة دامغــة − ــوزير إب  املخطوطــات دار ,)٨٢٢( ال

 .٣٣٨٤ :رقم تحت بصنعاء,
 حتت بصنعاء, املخطوطات دار ّاحلمريي, ّالرائش للحارث :ّالداومغ دامغة −

 .٣١٦٧ :رقم
ّالشهاري, ّحممد بن ّلعيل :املدموغني شافية −  حتـت بـصنعاء, املخطوطات دار ّ

 .٣١٢١ :رقم
 األسـد, مكتبـة مـسافر, بـن احلـسن بـن لعمـر :مـشهورة قصائد عرش رشح −

 .٦٧٧٣ :الفيلمي املصور رقم دمشق,
 بـريوت, ّاألمريكيـة, اجلامعـة مكتبـة ملجهـول, :والباطـل ّاحلق بني الفاصل −

 .٧٦٤ :ّالتصنيف رقم لبنان,
gjÓÖ]V< <

ّالتام مقبل للدكتور :منشورة ّحمكمة ٌأبحاث −  ّالعربيـة جممـع ّاألمحـدي, عامر ّ
 .م٢٠١٢ ,١ط اليمن, صنعاء, ّالسعيدة,

 الكتــب, دار طبعــة عــن ّمــصورة ,٣٥٦ األصــبهاين الفــرج أليب :األغــاين −
 ّوالرتمجـة ّللتـأليف ّالعامة ّاملرصية ّاملؤسسة ّالقومي, واإلرشاد ّالثقافة وزارة

 .القاهرة مرص, ّوالنرش, ّوالطباعة
ّالزبيـدي مرتـىض ّملحمـد :العروس تاج −  ِّاملحققـني, َمـن ٍلفريـق ,)١٢٠٥( َّ

ًنجاممـ صـدر الكويـت, دولة واآلداب, والفنون ّللثقافة الوطني املجلس  يف َّ
  .ًعاما أربعني نحو

 ,)٥٧١( عـساكر بـابن املعـروف اهللا هبة بن احلسن بن ّلعيل :دمشق تاريخ −
 .تاريخ دون البشري, دار
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 حتقيـق ,)٤٥٦( أمحـد بن عيل ّاألندليس, حزم البن :العرب أنساب مجهرة −

 .م١٩٩٩ القاهرة, ,املعارف دار هارون, ّالسالم عبد
 ّالبغـدادي عمـر بـن القـادر لعبـد :العـرب انلـس لبـاب ّولـب األدب خزانة −

 ّالرفــاعي, ودار اخلــانجي مكتبــة هــارون, ّالــسالم عبــد حتقيــق ,)١٠٩٣(
ّوالرياض, القاهرة   .م١٩٧٧ ,٢ط ّ

ّالشامي, ّحممد ألمحد :ّالدوامغ دامغة −  ّللتأليف اهلادي اإلمام بمعهد ّمصورة ّ
 .١٩٦٦ والنرش,

 لبنـان, بـريوت, العـودة, دار ّبـيش,احل اهللا لعبد :ّاليمني ّالرتاث يف دراسات −
 .م١٩٧٧ ,١ط

 ّوالرتمجـة ّالتـأليف جلنـة مطبعـة , ّنـصار حسني حتقيق :البارقي رساقة ديوان −
 .م١٩٤٧ ,١ط القاهرة, ّوالنرش,

 ,٢ط ّجـدة, خوجه, املقصود عبد النارش ):الكاملة األعامل( ّالشامي ديوان −
 .م١٩٩٢− ١٤١٣

 دار البيطــار, شــفيق ّحممــد الــدكتور ْنعةَصــ :وبــرة بــن كلــب شــعراء ديــوان −
 .م٢٠٠٢ ,١ط لبنان, بريوت, صادر,

ّالسلمي مرداس بن ّالعباس ديوان −  ّاجلبـوري, حييـى الـدكتور ّوحققـه مجعه :ُّ
 .م١,١٩٩١ط لبنان, بريوت, ّالرسالة, ّمؤسسة

ّالـسقا مـصطفى :حتقيـق ,)٢١٨( هشام البن :ّالنبوية ّالسرية −  دار ورفيقـه, ّ
 .ّألدبيةا الكنوز

 بــن أمحــد ريــاش أيب بتفــسري ,ّاألســدي زيــد بــن الكميــت ّهاشــميات رشح −
 ّالقيـيس, َّمحود ُنوري والدكتور ّسلوم, داود الدكتور حتقيق :ّالقييس إبراهيم
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 .م١٩٨٤− ١٤٠٤ ,١ط ّالعربية, ّالنهضة ومكتبة الكتب عامل

 مالكـري عبـد الـدكتور صنعة :)٢٤٦−١٤٧( ّاخلزاعي عيل بن دعبل شعر −
−١٤٠٣ ,٢ط سـورية, بدمـشق, ّالعربيـة ُّاللغـة جممـع مطبوعات األشرت,
 .م١٩٨٣

ّالزبيــدي كــرب معــدي بــن عمــرو شــعر − َ ّالطرابيــيش, مطــاع ّونــسقه مجعــه :ُّ ّ 
 .م١٩٨٥− ١٤٠٥ ,٢ط َسورية, بدمشق, ّالعربية ُّاللغة جممع مطبوعات

ْصـن ,واإلسـالم ّاجلاهليـة يف وأشـعارهم أخبارهم ِْمحري, شعراء −  ّالـدكتور عةَ
ّالتام مقبل  َسـورية, بدمـشق, ّالعربية ُّاللغة جممع مطبوعات ّاألمحدي, عامر ّ
 .م٢٠١٠ ,١ط

ِمذحج, شعراء − ْ ْصنعة ,ّاجلاهلية يف وأشعارهم أخبارهم َ ّالتام مقبل الدكتور َ ّ 
 ,٢ط الـيمن, صـنعاء, ّالـسعيدة, ّالعربيـة جممـع مطبوعـات ّاألمحدي, عامر

 .م٢٠١٤
َاألمم طبقات −  ,)٤٦٢( ّاألندلـيس أمحـد بـن صـاعد القاسـم أليب :وامللوك ُ

 .م١٩٨٥ ,١ط بريوت, ّالطليعة, دار علوان, حياة حتقيق
ْصنعة ,ّمقلون شعراء عرشة −  العـايل, ّالتعلـيم وزارة ّالضامن, حاتم الدكتور َ

 .م١٩٩٠ ,١ط العراق, بغداد, جامعة
 طبقـات يف ّالـزمن أعـالم طـراز( الـيمن أكـابر طبقات يف احلسن الفاخر العقد −

 جمموعة حتقيق ,)٨١٢( ّاخلزرجي احلسن بن عيل احلسن أليب :)اليمن أعيان
 .م٢٠٠٩ ,١ط اليمن, صنعاء, نارشون, اجلديد اجليل الباحثني, من

ّاهلمـداين, أمحد بن احلسن ّحممد أليب :ّالدامغة قصيدة − ْ  ّحممـد ّالقـايض حتقيـق َ
 .م١٩٧٧ األكوع, ّعيل بنا



í×¥<ÄÛ¥<íÇ×Ö]<íée†ÃÖ]<ÐÚ‚e<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٥٠
 بـريوت, صـادر, دار ,)٧١١( منظـور بـن مكـرم بن ّحمدمل :العرب لسان −

 .تاريخ دون
ّاليحـصبي اإلريـاين عـيل َّملطهـر :واألمل املجد − ُ ْ  مـرص, املـدين, مطـابع الـيامين, َ

 .م١٩٦٧ ,١ط
 مـن عـدد حتقيق ,)٧١١( منظور بن مكرم بن ّملحمد :دمشق تاريخ خمترص −

 .دمشق الفكر, دار ّاملحققني,
 ّمـصورة, طبعـة ّعيل, جواد للدكتور :اإلسالم قبل بالعر تاريخ يف ّاملفصل −

 .م١٩٩٣
ّاهلمداين أمحد بن للحسن :احلكمة رسائر من العارشة املقالة − ْ  ,)٣٣٤ نحو( َ

 .األكوع حممد القايض نرش
ّاحلمـوي ليـاقوت :ّالنـسب مجهـرة كتـاب من املقتضب − َ  .د حتقيـق ,)٦٢٦( َ

  .م١٩٨٧ ,١ط بريوت, للموسوعات, ّالعربية ّالدار حسن, ناجي
 سـعيد بـن لنـشوان ):اجلامعـة ّالـسرية خالصـة( الـيمن وأقيـال محـري ملوك −

 ودار الكلمـة دار ّاملؤيـد, وعـيل اجلـرايف إسامعيل حتقيق ,)٥٧٣( ّاحلمريي
 .م١٩٧٨ ,٢ط وبريوت, صنعاء العودة,

ّاحلـيل اهللا هبـة البقـاء أليب :ّاألســدية األخبـار يف ّاملزيديـة املناقـب −  يف عــاش( ِّ
 ّالـسادس القرن من ّاألول ّوالنصف ّاهلجري اخلامس القرن من ّالثاين ّلربعا

 خريسات, القادر عبد ّحممد .ود درادكة, موسى صالح .د حتقيق ,)ّاهلجري
 .ت.د ,١ط ّاألردن, ّعامن, ّالرسالة, مكتبة

 القرن رجال من( ميمون بن املبارك بن ّملحمد :العرب أشعار من ّالطلب منتهى −
ّالطريفي, نبيل .د :حتقيق ,)ّالسادس   .م١٩٩٩ ,١ط بريوت, صادر, دار ّ
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 دار ِّالـدرع, مـريم :حتقيـق ,)٢٢٤( سـالم بـن القاسـم ُعبيـد أليب :ّالنسب −

 .م١٩٨٩ ,١ط دمشق, الفكر,
 .واليمن ّمعد نسب = الكبري ّالنسب −
 مقبـل ّالـدكتور حتقيـق ,)٢٨٥( ِّاملربد يزيد بن ّملحمد :وقحطان عدنان نسب −

 .م٢٠١٠ صنعاء, ّاليمنية, ّاجلمهورية ّالثقافة, وزارة ,٢ط ّاألمحدي, عامر مّالتا
ّالكلبـي ّالـسائب بـن ّحممـد بـن هلشام :واليمن ّمعد نسب − ْ  حتقيـق ,)٢٠٤( َ

 .م١٩٨٨ دمشق, اليقظة, دار العظم, فردوس حممود
ّوالسيايس ّالفكري ّوالرصاع ّاحلمريي سعيد بن نشوان −  :عرصه يف واملذهبي ّ

 الفكـر ودار سـورية, دمـشق, الفكر, دار األكوع, عيل بن إسامعيل يضللقا
 .م١٩٩٧ − ١٤١٨ ,١ط لبنان, بريوت, املعارص,

 بـن امللـك عبـد بـن موسـى بن ّلعيل :العرب ّجاهلية تاريخ يف ّالطرب نشوة −
 األقـىص, مكتبـة ّالرمحن, عبد نرصت .د :حتقيق ,)٦٨٥( ّاألندليس سعيد
 .م١٩٨٢ ّاألردن, ّعامن,

lø]V< <

ْاألفــوه − ّاألودي, َ ْ َاملفــرتى َ ْ ٌنقديــة ٌقــراءة شــعره, عــىل ُ ْاملنــسول ديوانــه يف ّ  عــن َ
 ّالــرتاث ّجملــة ّاألمحــدي, مقبــل للــدكتور ٌمنــشور ٌبحــث :ّاألدبيــة ّالطرائــف

 سنة , ٢٢٤−٢٠٩ :الصفحات ,١٠٠−٩٩ :املزدوج العدد دمشق, ّالعريب,
 .م٢٠٠٥

ــة, − ــصيدة ّالدامغ ــن احلــسن ق ّهلمــداينا أمحــد ب ْ ــا املجــاب )٣٣٤ نحــو( َ  هب
 ّاألمحدي, مقبل للدكتور ٌمنشور ٌبحث :)١٢٦( ّاألسدي زيد بن الكميت

 سـنة , ٢٣٥−٢٠٠ :الـصفحات ,٩٥ :العـدد دمـشق, ّالعـريب, ّالرتاث ّجملة
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 .م٢٠٠٣

ْجفــن مــن ّاملــستلة ّاألودي األفــوه ّرائيــة −  ٌمنــشور ٌبحــث :هاجعــة خمطوطــة َ
 الثقافــة وزارة عــن الــصادرة اإلكليــل بمجلــة ّاألمحــدي مقبــل ّللــدكتور
 سـنة ,١٧٥−١٦٤ :الـصفحات ,٢٨ :العـدد الـيمن, صـنعاء, – ّوالسياحة
 .م٢٠٠٤

 ّجملـة( العـرب بمجلـة اجلـارس, محد ّللشيخ ٌمنشور ٌبحث ,املفحمة القصيدة −
 ّوشـوال رمـضان ,١٤س ,٤و٣ج ):ّالفكـري العـرب بـرتاث ُتعنـى ّشهرية
 ّبالرياض, الياممة دار م,١٩٧٩ )سبتمرب −أغسطس( وأيلول آب ,١٣٩٩

 .ّالسعودية

*   *   * 




