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نتقص ى ي هذا املقال طبيعة الحمولة املص لححية الي اتتوها ا اتاا الرور ل لححص ري القانوا

بوص

املدونة

مل آثار الرقد العرب املغرب القديم تمازت بامتزاج البالغة بالرقد وفق مقتض يات البومة الاقافية ومرجعيا ا ال

ياقي ة

آنذاك .إذ غالبا ما تتحدد هالقة البومة باملصلحح الرقدي مل خالل طبيعة الجو العلم والاقاي مل جهة وال ِّ مة الحضار ة
وطبيعة الراقد وتكو ره العلم والاقاي مل جهة أخرى.
الكلمات ال مفتاحية :املصلحح الرور ل الحصري القانوا

الرقد القديم البالغة املغرا إلاتالم .

This article deals with the nature of the termsfound in the book of the Norin of the al housri
al Kairouani, And tried to stand on the phenomenon of mixingrhetoric and criticism,Because the
criticalter misdefined by the cultural environment on the one hand and by the scientific composition
of the critics on the other.
Keywords: Term, Naurine, alhousri alkairaoini ,old Critique, Rhetoric, Islamic Maghreb

تقديم:
يحتل شعر الحماتة مكانة هامة ي مدونة الشعر العرب القديم لكل الاختالف يكمل ي تحديد الفائدة
أو املز ة لهذا الروع وإلى ما تعود إذ رأى بعض الباحاان أن هذا الشعر ي تمد قيمته مما يتوخاه الشعراء
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مل فرون القول و التعبان إيقاها وصورة و نفوا بذلك كل ماله صلة بما تعبن هره الحماتة ي معا وقيم
غان أن الحماتة قديمة قدم الشعر العرب إن لم تكل غرضا شعر ا قائما بذاته اقتننت بكل ألاغراض
املتروهة واملعروفة مل :مدح رثاء فخر وهجاء  ...أيل هرفت أوج ااتمالها ونضجها الفن ي القرنان
الاالث و الرابع للهجرة مع ألبي تمام و املتنبي ،ابن هانئ ألاندلس ي....وهذا هائد إلى ما تبلور ي قصائدهم
مل نزهة حماتية.
 -1مفهوم الحماسة املشرقية:
قبل الخوض ي تعر

الحماتة لغة أو اصلالحا يجب إلاشارة إلى أن انتقاء مختارات الشعر العرب و

جمعها ي اتاا واحد ُيعد ظاهرة أدبية قديمة و كانت أبرز هذه املحاوالت ألاولى ي ألامر :املعلقات

املفضليات و ألاصمعيات غان أن ا كانت -الاختيارات -قلعا مختللة مل أجود القصائد و أروهها ال تقوم
هلى تبو ب مقصود و ال تن

يق مرظم()1

إلى أن جاء أبو تمام الشاهرالعرب الكبان و وضع ديوان الحماتة

بذلك أصبح أول اختيار قائم هلى مرهج واضح ي التق يم و التبو ب و الاختيار.
إذا بحارا ي مفهوم الحماتة ي املعاجم اللغو ة العربية نجد أن أاثن معا الفعل"حمس" تدور حول
الجوهريَُ ":
الحمس :الشديد الصلب ي الديل و القتال ...وإنما
ُ
الصالبة القوة و الشدة أتى ي صحاح
ٌ
الشر اشتد و
ُتميت قريش و ارانة حم ا لشد م ي دين م"( . )2ي لسان العرب البن منظورُ":حمس
التحمس التشدد ...و ال رة الحم اء الشديدة و نجد حم اء:شديدة ير د ب ا الشجاهة"( .)3اما أن الشدة
اتتأثرت الحظ ألاوفر ي املدلول اللغوي للفعل حمس فإن الشجاهة تالزمها و ال تفتنق هن ا جاء ي
اتاا نظام الغريب":أن الشجاهة و الحماتة و الب الة بمعن واحد"(.)4و ي تاج العروس ":الحماتة ه
الشجاهة و املرع و املحاربة"( .)5مل خالل التعر فات الواردة ي أغلب املعاجم اللغوي نجد أن مفهوم
الحماتة ي اللغة يرتكز هلى معا الشدة و الصالبة تواء ي الجانب الدين و اللقوس أو ي القتال و
املعارك الحربية و غانها مل أمور الحياة و شؤون ا ي العصر القديم .أي يتمحور املفهوم حول الشجاهة
و املحاربة و الانفعال و الغضب خاصة الحمية الجاهلية و الدفاع هل العرض و ألارض.
ُ
أما الحماتة ي الاصطالح ألادبي فه  :فل شعري يقوم هلى اتتحضار املال العليا البلولية و
تمجيدها .مرتبط خاصة بأجواء املعارك و الحروا فه  ":مل أبواا الشعر العرب و موضوهاته و في ا
ُ
إلاشادة باألمجاد و الانتصارات ي الحروا ...و التغن باملال الرفيعة مل ارم و وفاء و غان ذلك"(.)6أي أن
ُ
الحماتة :شعر حرا تمجد البلوالت و ألابلال و توهد العدو و تاان فيه الخوف بشجاهة املواجهة و ثقة
بالرفس ي تصدي الخلوا و مواجهة املرايا و دوام الاتتعداد للمعراة وحب الحرا و معرفة التخليط
لها يقول أحمد مللوا ي اتابه :معجم مصلححات الرقد العرب القديم ":تالزم ااانا مل املواق كالحرا
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أو التحر ض أو الدهوة إلى القتال و في ا يتراول الشعر الفخر و الاهتداد بالرفس أو القبيلة أو ي تاان الهمم
و ُيحم ها لححرا"()7
 -2الحماسة في العصر الجاهلي و دواعيها:
شكلت الحماتة مجاال واتعا مل مجاالت الشعر هرد العرا قديما فه سجلهم الذي ُيخلد مآثرهم و
بلوال م و يبيح هل تمجيدهم للقيم الرفيعة الي اهترقوها و دافعوا هن ا و اذا ميلهم إلى العزة و
الشجاهة و الفروتية اما ُيعل شأن املضح برف ه و ماله ي تبيل الذود هل الشرف و الحفاظ هلى
املجد و ح ل ال انة بان القبائل .حيث ارتبط شعر الحماتة هرد العرا ي العصر الجاهل بالحروا و
الروائب الي كانت مل أهم العوامل املحرضة هلى نظم هذا الشعر الحماسى و إلاااار مره ":و إنما كان
يكثن الشعر بالحروا الي تكون بان ألاحياء نحو حرا ألاوس و الخزرج أو قوم ُيغانون و ُغار هلي م و الذي
قلل شعر قريش أنه لم يكل بين م ثائرة و لم يحاربوا"(.)8أي أن العوامل الي أتهمت ي انتشار شعر
الحماتة ي العصر الجاهل ه اثنة الحروا و الصراهات بان القبائل.
هاش العرا ي هصر ما قبل إلاتالم حروبا دائمة دامية و صراهات متواصلة إما قاتلون أو
مقتولون ال يفزهون مل دم إال إلى دم كان بذلك القانون ال ائد بين م و املتعارف هليه هم :قانون ألاخذ
و أن الترازل هل أخذ الاأر للقتيل يحط مل شأن القبيلة اما أن قبول الدية هار يححق بأهل

بالاأر()9

املقتول و يوتمهم بوصمة الجبن و العار .لعل أح ل ما قيل ي التحر ض هلى القتال و تحموس القبيل
له ما أبدهه املهلهل بن ربيعة الزير سالم هردما حرض قبيلته تغلب هلى البكريين الذيل قتلوا أخاه كليبا
أ شد قائال(:)10
اي صبني و قد قتلتم كليبا*** و شاوتم بقتله ي الخوال
و لعمري لقد وطمت بن بكر*** بما تخبوه وطء الرعال
قربا مربط املشهر من *** الهتراق الكماة و ألابلال .
كانت الحروا الدائرة بان القبائل مصدرا مهما ي العصر الجاهل لقصائد حماتية مالت املادة امللهبة
ملشاهر املحاربان و دفعهم إلى التضحية و البذل حيث كان مل الفرتان شعراء ُمجيدون قادوا الجيوش
و حققوا انتصارات هظام ذاع صيت م بان القبائل ملا أثبتوا مل مهارة الكر و الفر و بلوالت الب الة و
الشجاهة من م الشاهر الفارس عنترة بن شداد ،املهلهل بن ربيعة،و دريد بن الصمة  )11(...و ااان مل
املحاربان الشجعان الشعراء الذيل تفرروا ي تصو ر املعارك الحربية اللاحرة و البلوالت الكبانة ي
قصائدهم كان شعرهم و تيفهم معا ي املعراة ال تقل أهمية الاا هل ألاول .هذا مل جهة.
و مل جهة أخرى :أتهمت طبيعة البومة البدو ة القاتية املحيلة باإل ان العرب ي هذا العصر هلى
ازدهار الشعر الحماسى و زرهت ي نف ه مجموع القيم و املبادئ الداهية للشجاهة الفروتية الجود و
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الحرا الحر ة و الكرامة لذا ً
حق للشاهر التغن ببلوالته و انتصاراته ي مياديل الحروا و تمجيد
َ
ُ
شجاهة قومه و َجلدهم ي مواجهة الروائب و الخصوم و نصرة امل تغيث ب م و هدم خوف املوت ي
تاحات

القتال()12

كل هذه العوامل و غانها كانت مل دواع إ شاء و نظم شعر الحماتة للتعبان هل

الخصال الحميدة الي رسخت ي نفس و فكر الشاهر العرب الفارس الشجاع اما أنه لم يتوان لححظة ي
تلبيق هذه الخصال و الوفاء لها.
ال بأس بذار مااال هل شعر الحماتة الذي قيل ي الدهوة إلى ألاخذ بالاأر و هدم الت اون و الخذول فيه
نذار ما قالته كبشة أخت عمرو بن معد يكرب*:
أرتل هبد هللا إذ حان يوهم*** إلى قوم ال تعقلوا لهم دم
و ال تأخذوا من م إفاال و أبكرا*** و أترك ي بوت بصعدة ُمظلم
نأخذ أيضا قول السموأل بن عاديا** ي إلاشادة بمكارم ألاخالق و الشجاهة و الصالبة هلى ألاهداء
مل خالل التغن بقبيلته و نف ه:
و إنا لقوم ما نرى القتل ُتبة*** إذا ما رأته هامر و تلول
يقرا حب املوت آجالرا لرا*** و تكرهه آجالهم

فتلول()13

 -3الحماسة في عصر إلاسالم و دواعيها:
ماز هصر ما قبل إلاتالم الحروا و الغزوات الي غلبت هلى حياة القبائل ارتيجة حتمية للعصبية
ُ
القبلية املتلرفة وفلرهذا العرب ي بيئته البدو ة القاتية هلى الشجاهة حب القتال التعلق بالحر ة
ً
و إلاح اس العميق بالكرامة خلفت هذه املزايا إ انا ملت با بعاطفته متعلقا بقيمه إلا انية رسخت ا
ي نف ه طبيعة أرضه وظروف مجتمعه كان يفتخر بكرمه وشديد الحرص هلى شرفه وهرضه وحماية
جاره كان ينزل مياديل القتال و البلولة و تغن بكل هذه املحامد

و الخصال الربيلة مل فروتية

ومروءة ي شعره و حمس نف ه وقبيلته هلى الفوز و الضفور بالرصر ي املعارك أيل يفتخر ببلوالته
وبلوالت قبيلته لوشيع ذاره مقتننا ب ا ي أوتاط معشر القبائل.
كان مل اللبيع أن يظل هذا الغرض ي هصر إلاتالم أيل فاضت قرائح شعراء الرسولُ صلى هللا
هليه وتلم بحماتيات تصور الغزوات اللاحرة الي يخوضها امل لم لفتح ألاراضى الغارقة ي جهلها
واذا تصو ر القوة والشجاهة ي أرض املعارك .لم يقتنن شعر الحماتة بالتغن بالقبيلة و الارتباط ب ا و
التعصب لها بالحق أو الباطل بل أصبح ي تمد مادته مل مبادئ إلاتالم و مفاهيمه الي تدهو إلى مكارم
ألاخالق مل فضيلة و نبذ العادات ال ومة املحرمة من ا و املكروهة اشرا الخمر ال رقة الزنا الخيانة
الغدر و أخذ الاأر و غانها مل الخصال و املمارتات املكروهة ي الديل إلاتالم

()14

يقول البعيث بن ُ
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حريث :
و إن م اني ي البالد و منزل *** لباملنزل ألاقصى إذا لم أقرا
و ل ت و إن قربت يوما ببائع*** خالق وال قوم ابتغاء

التحبب()15

اما أن شعر الحماتة لم يق هرد الدهوة إلى الفضائل و التم ك ب ا بل كان ُيرظم ي وص الغزوات
و الانتصارات الي يقوم ب ا امل لمون مل فتوحات إتالمية و حروا ضد الكفار لتحموس جيوشهم و
إن اض هممهم ي القتال بب الة و قوة ":بانتشار الديل الجديد ي لهجة حافلة بعزة الرصر ز الرفوس و
القلوا هزا ي شعر إتالم ينبع مل العقيدة الصافية الي جاء ب ا إلاتالم" )16(.اما أن اللم ة الدينية
واضحة ي هذا الشعر الحماسى اشعر الفتوح و الغزوات إلاتالمية.
-4الحماسة في العصر ألاموي و العباس يُ :
تفاهلت القصيدة العربية مع التلورات الي شهدها العصر ل ألاموي و العباسى مل انفتاح هلى الحضارات
املجاورة اليونانية من ا و الهردية و الفارتية اما اتتمرت الغزوات و الفتوحات إلاتالمية لنشر الدهوة
املحمدية و تعاليم الديل إلاتالم فا عكس هذا التلور ي القصيدة العربية آن ذاك( )17و هرفت ألوانا مل
التجديد هلى أيدي ابار شعراء العصر كاملتنبي ،أبو تمام و املعري و غانهم نذار مل ذلك قصيدة فتح عمورية
ألبي تمام الي تعبن بأفضل شكل هل الشعر الحماسى ي هذا العصر يقول ي مللعها:
ال ي أصدق أنباء مل الكتب*** ي حده الحد بان الجد و اللعب
ي *** متون ل جالء الشك و الر ب()18
بيض الصفائح التود الصحائ
غان أن هراك مل الشعراء الذيل لم يكتفوا برظم الشعر الحماسى بل قاموا بجمع أروع القصائد و املقاطع
الشعر ة الحماتية اململوءة بالقيم إلا انية الجميلة مل املوروث الشعري و صرفها ي اتاا معرون باتم
الحماتة هلى نحو م افعل أبو تمام ي ديوانه الحماسة الذي هو مجال الدراتة ي هذا البحث.
 -5خصائص الحماسة املشرقية و أعالمها:
-1-1-5الفخر الحماس ي في العصر الجاهلي:
كان للشعر الحماسى ي العصر الجاهل دواع ااانة-اما رأيرا -و أن إلا ان البدوي حين ا كان شديد
الحفاظ هلى الشرف و الجار فقبل أن يتعرض جاره للضرر يوقد نار الحرا و القتال .فأذكى القرائح و فاض
الشعر مدرارا لذا كل ما كان داهيا إلى الحرا كان بدوره داهيا لقول الشعر الحماسى اما أن أيام العرا
املعروفة مل أهم أتباا انتشاره( )19نجد ألاخالق و العادات الي فخر ب ا العرب كانت ثمرة و نتاجا للبومة الي
هاش في ا فخروا بالشجاهة ألن م ي ق وة الحياة و شد ا هلي م ال تقي م من ا غان ال واهد القو ة و القلب
الصلب فخروا بالبذل و العلاء ألن حيا م معرضة لق وة ألارض و ال ماء فكان لحجود و الكرم أثرهما
الشديد بين م .و امتازوا بالحلم و الشرف و إلاباء فتغروا بإبائ م و ترفعهم هل الدنيا ألن حياة البادية صافية
و نقية بلبيعت ا العذراء.
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تم كوا بوهودهم و كلمة الشرف هردهم قانون يضبلهم اما أشادوا بالترقل و التنحال و بالفروتية
و الفتوة ملا في ا مل شجاهة و ب الة ي حماية املظلومان و نجدة امل تضعفان .حيث كان سوق عكاظ محجأ و
ميدان مراف ة و مبارزة باملفاخرة و القول( )20و أن الفخر مل أول الفرون ألادبية تأثانا هلى فلرة إلا ان
يكون بذار و هد الصفات الكر مة ملل يفتخرون به ارتبط بالشجاهة الكرم الوفاء و الحلم ...نتيجة العاطفة
الجياشة و إلانفعال القوي يعد إلى املبالغة و الت و ل.
لذا انق م الفخر إلى ق مان مهمان :فخر ذاتي و آخر يجمع القبيلة بافتخار الشاعر ببطوالته و قبيلته و لعل
أبرز أهالم الفخر الذات ي هذا العصر نجد الشاهر الفارس عنترة بن شداد العبس ي مفتخرا بذاته و شجاهته
الكبانة ي ميدان املعراة يقول ي قصيدته:
و لقد ذارت و الرماح نواهل*** من و بيض الهرد تقلر مل دم
فوددت تقبيل ال يوف ألن ا*** ملعت ابارق ثغرك املتب م()21
يفتخر بذاته أمام محبوبته عبلة ابرة همه فامتاز شعره بدقة التصو ر و العاطفة الصادقة اما افتخر
بفروتوته و هدم مهابة املوت و الروائب فخرا مره و تحمو ا لذاته حي ال تت اون ي القتال.
و ي الفخر بالقبيلة و بجيوشها و حركت م و ب الت م ي املعارك يقول الفند الزماني***
فلما صرح الشر*** فأمسى و هو هر ان
مشورا مشية الليث غدا*** و الليث غضبان
يضرا فيه نوهان*** و تخضيع و اقران(.)22
كان الفند الزماني ابان العمر ي شعره حكمة الشيوخ و ي تيفه صرامة ألابلال ملب دهوة الحرا دون
خذالن.
أيضا نجد املرقش ألاكبر يفخر بقوهم فهم جميعا أبلال ارام ذو مروءة و شجاهة يقول:
ً
إنا لننخص يوم الورع أنف را*** و لو ام ب ا ي ألامل أغليرا
ُ
شعث مفارقرا تغل مراجلرا*** نأتوا بأموالرا أيديرا()23
ال يلتفت املرقش هرا لرف ه بل يتغن بأمجاد قبيلته و َيعد مفاخرها ليحمس نف ه و قبيلته.
 -2-1-5الفخر الحماس ي في العصر إلاسالمي و ألامويُ :
أن الفخر الحماسى ي العصر إلاتالم و ألاموي قد اتتمر مل العصر املاضى  -الجاهل  -و لكل امتزج ي هذه
الحقبة بفكرة الفتوحات إلاتالمية و الحماتة الحر ة الدينية و حقيقة الدهوة املحمدية و بما يؤديه ألابلال
ُ
ي تبيل نصرة الديل الحري و الاتتشهاد ألجل إهالء كلمة الحق .مل الفخر الحماسى الذي قيل ي مال هذه
املواق ي العصر إلاتالم نجد قول النابغة الجعدي :
ً
بلغرا ال ماء بجدنا و جدودنا*** و إنا لننجوا فوق ذلك مظهرا
و ال خان ي حلم إذا لم تكل له*** بوادر تحم صفوه أن يكدرا(.)24
ال يختل الفخر هرا هل الفخر الحماسى الجاهل غان أن املسحة الدينية إلاتالمية طغت هليه و صبغت هذا
الشعر بلون جديد بالخروج هل الحدود الفردية و القبلية الضيقة املتعصبة إلى ش اهة ألافق إلاتالم املتماز
بال ماحة و الحب و الخان)25(.
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 -3-1-5الفخر الحماس ي في العصر العباس يُ :
انت ال الاقافة
امتاز العصر العباسى بامتزاج الحضارات و التالقح الاقاي الواتع بان العرا و ألاهاجم
العربية مل شي الحضارات املجاورة كاليونانية( الفل فة و املرلق) الهردية(الحكمة و التصوف)
الفارتية(الرحو و الصرف و العمران) كان الجو ال ائد وقت ا جوا هلميا ثقافيا تجديديا تاد الصراع بان
القديم مل ألادا و الجديد فاتجه الفخر إلى وجهة جديدة أصبح يصب ي محور العقل و الحكمة مل أشهر
أهالمه :أبو تمام،البحتري،ابن الرومي ،و املتنبي كل و وجهته ي فخره .يقول املتنبي مفتخرا:
ما بقوم شرفت بل شرفوا ب *** و برفسى ارتفعت ال بجدودي(.)26
فاملتنبي افتخر برف ه و أن القبيلة قد زادت مكانة ي وتط القبائل لوجوده معا و هذا شرف لها و لوس له.
 -1-2-5املدح الحماس ي في العصر الجاهلي و أعالمه:
نظرا للبومة الي كان يعوش في ا العرب قديما الي امتازت بالحروا و اثنة الغزوات و القتال كان البد مل
وجدود ما يحفز الهمم و ين ضها ي الحروا و غرض املدح انتشر ي الجاهلية هرد العرا لهذه ألاتباا و
غانها :كان ملدح ملك أو نبيل أو تيد.يمدحون بلوال م و ارمهم هلى الشعب .جاء ي لسان العرب البن
منظور ":أن املدح هكس الهجاء و هو ح ل الاراء"( )27أي وص الشاهر لغانه وصفا جميال و وص فضائله
اما أن هراك نوهان مل املدح :مدحا تكسبيا ي دف الشاهر مل خالله إلى الحصول هلى املال أو رضا املمدوح
يمتاز هذا الروع بفقر العاطفة الصادقة .مدحا صادقا :الذي ُيظهر إثارة هاطفة املادح و مدى تأثره بأخالق
ممدوحه و شرها بان الراس( )28تبلغ أهميته ي الحفاظ هلى املرظومة ألاخالقية العربية الرموذج ألاخالق و
رتم الصورة الي يرغب الشاهر رؤ ت ا ي املمدوح.
كان هم الشاهر ي العصر الجاهل أن يرفع مل شأن قبيلته و أحالفها و التغن بالكرم و ُح ل الضيافة
البلولة و ا لشرف و أصالة الن ب لذا نظم الشعراء ي املدح قصائد ااانة جعلت للشاهر مكانة ابانة هرد
امللوك و ألاتياد و تفتخر القبيلة بوالدة شاهر في ا يرفع مل شأن ا و ُي اجم أهداءها أبرز ماال هلى ذلك ما
قاله زهير بن أبى سلمى مادحا هرم بن سنان يقول:
بل أذارن خان قوس كلها ح با*** و خانها نائال و خانها خلقا
مل يلق يوما هلى هالته هرما*** يلق ال ماحة مره و الردى خلقا()29
نجد أيضا مدح الحطيئة آلل شماس ي قصيدته الدالية املعبنة هل خان ما قاله الجاهليون ي املدح:
أال طرقترا بعد ما هجروا هرد*** و قد ي رن غورا و اتتبان لرا نجد
أولمك قوم إن بروا أح روا البن *** و إن هاهدوا أوفوا و إن هقدوا شدوا()30
هذه ألاشعار املدحية تز د مل همم املمدوحان و قبائلهم و تحمو هم إلى البذل و الكرم و هدم الت اون أمام
الخلوا فامتزج املدح و الحماتة إلهالء مكانة املمدوح و الشاهر ة تحموس القبيلة و أبلالها لخوذ املعارك و
الحروا و تحقيق ما قيل في م مل مدح و إعجاا.
 -2-2-5املدح الحماس ي في عصر إلاسالم و إعالمهُ :
لم يختل املدح ي العصر إلاتالم هره ي العصر الجاهل فقد كان لتمجيد ألاخالق العليا و املال القومية
الي تراشدها القبيلة و تدهو إلي ا غان أنه – املدح -خرج هرا هل نلاق املدح الشخصى أو ألتك ب إلى ما يجعل
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مل املمدوح إطارا لقضية هامة و صفاته ألاخالقية يدهو الشاهر إلي ا و يثبت ا( .)31أبلغ ماال هلى ذلك ما قيل ي
مدح الرتول صلى هللا هليه و تلم مديح لشخصه الكر م بقدر ما هو مديح ملكانته و توايدا لرتالته اما جاء
ي قول حسان بن ثابت شاهر الرسول الكريم و مادحه:
نب أتانا بعد يأس و فتنة*** مل الرتل و ألاوثان ي ألارض تعبد
فأمسى تراجا م ترانا و هاديا*** يلوح اما الح الصقيل املهرد()32
كان شعره مل أبلغ و أقوى التعابان و املعا القتباته معظم املعا و ألالفاظ مل القرآن الكر م و ألاحاديث
الربو ة الشر فة إلثارة حماس امل لمان و التأايد و التابيت للدهوة املحمدية.
اما مدح كعب بن زهير املهاجر ل ي تبيل هللا و حم هم بأبياته املليمة بالتشجيع و الدفع إلى إلهالء صوت
الحق و أن هذه الدهوة ال ر ب في ا و الشك يقول:
يمشون مشى الجمال الزهو*** يعصمهم ضرا إذا هود ال ود الترايل()33
-3-2-5املدح الحماس ي في العصر العباس يُ :
اقتنن شعر املديح باملوق ال ياسى ي العصر ألاموي حيث كان لحخليفة شعراءه يمدحونه و يرالون
هلاياه اتتمر الحال هلى هذا املروال إلى العصر العباسى أيل أوجد الخلفاء شعراء لزموهم و خصوهم باملدح
و ذادوا هل حقهم ي حكم امل لمان( )34أشهر شعراء العصر :بشار بن برد ،أبو العتاهية،السيد الحميري ،
الفضل الرقاش ي ،أبو نواس  ...و كان أاثن الخلفاء اهتماما بالشعر هارون الرشد الذي قال فيه أبو نواس
مادحاُ :
و أخفت أهل الشرك حي أنه*** لتخافك الرل الذي تخلق()35
نجد أيضا ما قاله املتنبي ي مدح سيف الدولة بمدح حماسى جمع بان الحماتة و املدح مشيدا بانتصاراته و
معاراه املظفرة ي قتال دولة الروم ،و ما هرفه املدح ي هذا العصر مل مبالغة و و ل هكس تابقه الذي
امتاز بمدح املرء بما فيه و أترف الشعراء هلى أنف هم ي ذلك و ذهبوا أحيانا إلى إتباغ الصفات الخارقة
هلى ممدوحهم .مل أبرز قصائد املتنبي ي مدح سيف الدولة قصيدة:
هلى قدر أهل العزم تأت العزائم*** و تأت هلى قدر الكرام املكارم
الدولة الجوش همه*** و قد عجزت هره الجيوش الخضارم()36
يكل تي
 -1-3-5الرثاء الحماس ي في العصر الجاهليُ :
الرثاء هو التعبان هل حزن الشاهر و فجعه بموت شخص هز ز هليه يبكيه ي شعره ذاارا صفاته الربيلة و
ً
خصاله الح رة مع تصو ر حزنه و أمله هليه و ما أصبح مل حالة تومة ال تعرف إال الحزن و البكاء فإن
صورة الرثاء ي العصر الجاهل تكاد تكون واضحة ي الشكل و الصورة ألن الشعراء العرا ين لون مل نبع
واحد مل حيث املبدأ أن املوت أمر محتوم ال يرجو مره أحد( )37كان الشعراء يرثون أبلالهم ب دف إثارة قبائلهم
لتأخذ ثأرهم و ُيمجدون فقيد القبيلة حي يتم الاأر له قد يكون املرث قر ب الراث أو صديقه .لذا تغلب
هواط الحزن و املبالغة لت و ل شأن امليت و لعل أبرز الشعراء املعروفان برثائ م ي هذا العصر نجد الخنساء
الي كانت تخرج إلى توق عكاظ فتردا أخوي ا صخرا و معاوية ،تقولُ :
فالعان تبك هلى صخر و حق لها*** و دونه مل جديد ألارض أتتار
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مقتار()38

تبك خا س ما ترفك ما همرت*** لها هليه رنان و ه
ُ
اما كان المرئُ القيس نصوب مل الرثاء ألبيه و هو ي عى ألخذ الاأر ثم قتل أهمامه و قبلهم جده الحارث،
يقول هرا:
و أراب ي اللهام املجر حي *** أنال ما كل القحم الرغاا
ُ
أبعد الحارث امللك بل همرو*** و بعد الخان حجر ذي القباا()39
-2-3-5الرثاء في العصر إلاسالميُ :
تقبل امل لمون نوائا م بصدور رحبة و إيمان ابان بالقضاء و القدر و أن هللا يعل و يأخذ هكس العصر
الجاهل الذي كان الشاهر ف يه يرع فقيده بعد فراق الحياة فكان الرثاء ي العصر إلاتالم صادقا و لم
يخرج الرشد و العقالنية ي نظر م للموت و الحياة و فقدان ألاحبة(.)40
أشهر مرثية ي هذا العصر و أصدقها و أاثنها تصو را :مرثية حسان بن ثابت هردما نقل مشاهر امل لمان ي
وفاة الرسول صلى هللا عليه و سلم يقول:
و هل هدلت يوما رز ة هالك*** رز ة يوم مات فيه محمد
تقلع فيه منزل الوح هن م*** و قد كان ذا نور يغور و يرحد()41
صور نف ية امل لمان ببناهة و دقة و اي أن لوفاة الرسول الكريم وقعا هلى مشاهرهم و حزنا هظيما
تاد ا -املشاهر -مفاهيم القيم إلاتالمية فامل لمون جميعا تمروا مالقاة الرسول الحبيب ي جرة الخلد و
رثاءهم يحث هلى مواصلة شر الدهوة املحمدية و شر تعاليم الديل إلاتالم بحماتة و روح مشبعة بالقيم
الدينية هكس رثاء الجاهلية ً
هد حياة الدنيا ه املكان الوحيد للعوش و باملوت تنته الحياة و ال تعود.
أيضا ما قالته ال يدة فاطمة الزهراء(رضى هللا هن ا) بنت محمد صلى هللا هليه و تلم ي رثاء والدها :
أهد آفاق ال ماء و ادرت*** شمس الن ار و أظلم العصران
و ألارض مل بعد الرب اموبة*** أتفا هليه ااانة الرجفان()42
 -3-3-5الرثاء في العصر العباس ي
كان مل اللبيع أن تظل لغرض الرثاء منزلته الهامة ي الرفوس النبااقه مل هاطفة الحزن املوجود
ً
ي كل زمان ومكان .غان أنه ارتقى ي هذا العصر واات ب غن وهمقا بفضل شعراء ابار أبدهوا فيه وي
تائر أغراض الشعر( )43وي طليعة شعراء الرثاء أبو تمام الذي قيل هره« :مداحة نواحة» و بعده ابن
الرومي الذي هرف برثاء أوالده
ً
اذلك تفنن الشعراء ي هذا الغرض تبعا لتشابك العالقات الاجتماهية ي ذلك العصر وتوطد صال م
ً ً
مع أول ألامر .إذ لم يمت خليفة وال وز ر وال قائد وال هظيم إال رثوه رثاء حا ًرا َّ
وأبروه تأبورا رائعا مبنز ل
ي قصائدهم كل ما كان يتحلى به الفقيد ي حياته مل مراقب وما كان له مل فضل
ً
وام أملت ب ذا العصر العديد مل ألاحداث الجائحة وفتن طاغية وجدت لها ي الرفوس صدى أليما وتجلت
هلى أل رة الشعراء مراث دامعة .و حدث أن اجتاح الزنج البصرة ي فترة هوجاء حان زحفوا إلي ا مل
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ظاهر املديرة فاتتباحوها وأهملوا في ا يد التخر ب والتركيل .و وصل هذا الربأ الفاجع
فقال ي رثاء املديرة املركوبة قصيدة تعد مل أروع الشعر مللعها:
ذاد هل مقلي لذيذ املرام*** شغلها هره بالدموع

ابن الرومي

السجام()44

ً
ولم يكل هذا الرمط مل رثاء املدن معهودا ي الشعر العرب ولكل أحوال ذلك العصر املتفجر اقتضت
مواابة الشعر لها .ولعل هذه القصيدة باكورة رثاء املمالك الذي أخذ ي الظهور فيما بعد إثر تقوط
الدو الت إلاتالمية.
مل الرثاء نجد ما قاله أبو تمام ي رثاء حماسى للقائد العباس ي محمد بن حميد الطوس ي:
اذا فليجل الخلب و ليفدح ألامر*** فلوس لعان لم يفض ماؤها هذر
توفيت آلامال بعد محمد*** و أصبح ي شغل هل ال فر ال فر
أال ي تبيل هللا مل هللت له*** فجاج تبيل هللا و اناغر الاغر
في مات بان الضرا و اللعل ميتة*** تقوم مقام الرصر إذ فاته

الرصر()45

كان أبو تمام مل أابن الشعراء العباتيان الذيل قالوا شعرا و جمعوا أفضل ألاشعار العربية ي ديوانه
الحماتة.
 -6ديوان الحماس ألبي تمام :ديوان الحماسة :أدى التغيان والتجديد الحاصل ي العصر العباسى هلى
امل تو ات كافة إلى تلور ألاذواق أيل اتجه الراس ين لون مل معليات الحضارة الجديدة و تفاهلون معها
فتعب القارئ العرب ي امللوالت الشعر ة واتجه إلى املقلوهات القصانة مما دفع باألدباء إلى جمع
هذه املقلوهات وترتيا ا ح ب املعا الشعر ة تلبية لرغبة القارئ لتشمل ألاغراض املختلفة وأشهر
ما هرفراه مل هذه الاختيارات ما جمعه "أبو تمام" و هرف هرد املتأخر ل "بالحماسة" بة إلى اتم بابه
ألاول وتليه أبواا أخرى  :املراث ألادا الن وب الهجاء ألاضياف املديح الصفات املحح و مذمة
الن اء وكان الباا ألاول أغزرها و أهمها(.)46فقد اقتصراختياره هلى شعراء ما قبل إلاتالم و صدر إلاتالم
و العصر ألاموي وبعض املقلوهات لشعراء هباتيان  :بشار بن برد  ،دعبل الخزاعي  ،حماد عجروُ
وملا كان لهذا العمل تأثان هلى نفوس ألادباء  .وأبدو إعجاب م بفكرة أبي تمام قام بعضهم بأهمال مشاب ة
و مراف ة :أيل جمع "البحتريُ(ت 284ه) مختارات شعر ة تميت الحماسة تلت ا أهمال أخرى ألدباء
متأخر ل من ا - :حماتة الخالديل لألخو ل :أب هامان تعيد(ت350ه) وأب بكر محمد(ت380ه) -
حماتة ابل الشجري (أبو ال عادات هبة هللا بل هل (ت542ه)  -الحماتة املغربية ليوت محمد
البياسى (ت تو س646ه) -الحماتة البصر ة لصدر الديل هل بل الفوج البصري(ت659ه) وغانها.
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-1-6منهج أبو تمام في ديوانه:
لم يرصد "أبو تمام" ي ديوانه أهالم و مشاهان الشعراء اما فعل أغلب معاصر ه بل تراول كل مل
اتب ي موضوهه  :و هو الحماتة اما أنه لم يفصل بان هصور الشعراء معتمدا ي ذلك البحث هل
املعا ال هل العصر اما يالحظ أن هددا ابانا مل شعراء الحماتة يرت بون لقبيلة"طيء" الي ينتم
إلي ا الشاهر بالوالء( .)47اما يتضح مل خالل الديوان أن اختيارات"أبي تمام" فيه تعبن الذوق الرفيع الغن
إذ يقتل مقاطع مل القصائد الي تجمع إلى ح ل املعن جزالة اللفظ وجمال التشبيه بورما تماز ما
كان يكتبه مل شعر بعمق الفكرة وقوة اللغة وهو ما ً
حان الباحث الرقدي ي املقارنة بان اختياراته
وأشعاره قيل هره" :أبو تمام ي حماتته أشعر مره ي شعره" مل أشعاره املختارة:
ً
وإنا لتصبح أتيافر ا ** مرا يرهل بلون ألاا
ُ
إذا ما اصلحبن بيوم تفوك *** وأغمادهل رؤوس امللوك(.)48
يتضح مل خالل البوتان قصة معراة واأن الشاهر ير د القول:هانحل ب يوف هلشى تر د شرا الدماء
بدل الخمرة تر د تأديب القوم والوقوف هلى مربن هو بلل ألاا ولل تعود غمدها بل رؤوس امللوك ه
أغمادها.
مل نماذج حماتياته  :قال أبو الغول الطهويُ :
فدت نفسى وما ملكت يمين
ٌ
ف وارس ال يملون املرايا

ُ
فوارس صدقت في م ظرو
إذا دارت رحى الحرا

الزبون()49

 قال جعفر بن علية ألحارثي:ألهفى ُبق ًرى سحبل حان أحبلت
فقالوا لرا اثنتان البد من م ا

هليرا الواليا والعدو املباتل
ُ
صدور رماح أشرهت أو تالتل(.)50

وألامالة ااانة جدا.
ً
اللبعية أاثن فيه التح ان و اللباق
شغل إذا أبو تمام الراس بتصنيع الشعر والابتعاد هل
ً
والاتتعارات وتشابك الصور اما أنه انقاد لألدلة العقلية متأثرا بفل فة اليونان تماز شعره باإلب ام و
التعقيد وهك ت الحكمة اليونانية مالمحها ي أمااله مما جعل أبا العالء يقول ":أبو تمام و املترب
حكيمان" .وجمع املختارات مل أشعار القدماء شغفا مره بغر ب ألالفاظ أصبح املعن هرده رهبن التكل
و التصرع فلما كان يقال له  ":ملا تقول ما ال نفهم ؟ " كان يقول ":ملاال تفهمون ما يقال"( )51مما جعله
ب ذا ي قط ي جراء تعمد التجروس اللباق إلارصاد وإلافراط ي اتتعمال الاتتعارات و إلاتراف ي
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ي الصرعة لكل لم يمرعه مل أن يكون مل ابار الشعراء .و مكل القول أنه صاحب
البديع والتع
الصرعة أو اللعبة الصرعانيه امل تعصية ي تار خ ألادا العرب .
-7الحماسة املغربيةُ :
انتقلت حماتة "أبو تمام" إلى املغرا العرب بما ي العصر "العباس ي" مل احتكاك بالاقافات
ألاخرى و أحدثت ي نفوس ألادباء املغاربة نوها مل إلاعجاا و الترافس وحب التألي هلى مروالها .أيل
أتهم ألاندل يون ي تصني اتب الاختيارات الشعر ة مل أشعار ألاندلس خاصة وغان أشعارهم هامة
ٌ
اما أتهموا ي شرح حماتة أب تمام ي حملة متواصلة ألهداف هلمية و تعلمية معا .حيث ظهرت أتماء
ً
ي ابن السيد البطليوس ي وابن سعيد وغانهم" ( )52ذارت اتب
أدباء و اشت رت مال" :ألاعلم الشنتمر ُ
التناجم حماتة :ألبي عامر محمد بن يحيا بن خليفة بن ينق الشاطبي ألاندلس ي ( ت )547وه مفقودة
وحماتة أبي الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم ألانصاري البياس ي ألاندلس ي (ت )652هرفت أيضا
بالحماسة املغربية أو الحماسة البياسية.
 -1-7حماسة الجراوي :أشهر اتاا مغرب ي الحماتيات كان للجراويُ" أبو العباس الجراويُ" أو أبو
العباس أحمد بن عبد السالم الجراويُ بة إلى جراوة إحدى قبائل "زناتة" و َجروة بفتح الجيم هلى
ألااثن وأصله مل "تادال" إحدى مدن املغرا ألاقصى بان" مراكش" و" فاس" تكل "مراكش" وتلقى
هلومه ي " تادال و مركشا و فاس"وكان شعر املدح أاثن ألاشعار بروزا ي مؤلفاته( )53اما أن له قصيدة
اتتعار في ا نف ا بدو ا أهرابيا فيه الحمية و الحماتة .مشوبا بجزالة و متانة ألالفاظ و املعن  .ه
قصيدة خاطب ب ا "بني رباح" ي تميلهم إلى خدمة الخليفة أملوحدي :قال في ا:
أحاطت بغابات العال و املفاخر
وزانوا ال ماء املجد هودا وبدأه

هلى قدم الدنيا هالل بن هامر
تمر القرا و املرهقات

()54
البواتر .

ي" الاهتمام بالتناث العرب مل تانة نبو ة شعر قد يم و التار خ إلاتالم الرحو
ظهر ي هصر "الجراو ُ
قواهده و أصوله ....إلى غان ذلك فأتيح له أن يللع هلى جوانب واتعة مل مكتبة الشعر العرب مرذ هصر
ً
ما قبل إلاتالم إلى زمانه كان اطالهه واتعا تراول الشعر ي ألاقلار العربية إلاتالمية أل اتابه
ً
"صفوة ألادب ونخبة ديوان العرب" هراك مل يرجح ًأن إتم املؤل ي اتب التناجم :صفوة ألادب كالم
العرب" أل هذا الكتاا ليقدمه لحخليفة أملوحدي" أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن"
أعجب به وأمر باختصاره للوله(.)55
ي هلى الباا ألاول :املديح خاصا به مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصبح العروان:
أبقى الجراو ُ
"صفوة ألادا ونخبة ديوان العرا" واختصر بعدها إلى :حماسة الجراويُ أو الحماسة املغربية وفيه
جرى املؤل ما جرى به "أبو تمام" أو قر با مره ورتب مواد اتابه هلى موضوهات أيل رتب أشعاره داخل
هذه املوضوهات.
2020
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 -2-7أبواب ديوان الجراوي ومنهجه -:املديح :ق م ًأول مدح فيه النبي صلى هللا عليه وسلم و الاا
تائر املدائح – الفخر –املراث – الن وب -ألاوصاف – ألاماال و الحكم – املحح -ذم الرقائص -الزهد و
املواهظ -بدأ ي كل باا بشعراء املشرق ثم املغرا و ألاندلس متوخيا التنتوب الزمن غالبا ولم يقحم
لرف ه شعرا إال ما ورد من ا ي املقدمة( )56أيل قارا الراقدون الذيل هرضوا هذه الحماتة بين ا وبان
حماتة ":أبي تمام"وأقرنوها ب ا  :قالوا " :إنه وضع حماتته هلى وضع حماتة أب تمام أو ي معراها" .
ي" جعل هدد أبواا الكتاا ت عة ولم يتقيد بحماتة "أب تمام" الي ب ا هشرة أبواا
غان أن " الجراو ُ
اما أنه اختار مل القدماء و املحدثان شعراءهم هلى غرار أبو تمام الذي اختار ( العصر ل الجاهل و
إلاتالم )  .لكل املالحظ أن ألاتلوا العام لححماتة املغربية يقتنا مل طبيعة الحماتة املشرقية أاثن
مل الحماتات ألاخرى بعدها أشت ر الكتاا ي املغرا و ألاندلس اما هرفه املشارقة ووصل إلي م.
ي
نذار أيضا مل أشهر اتاا الحماتة املغربية :أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم ألانصار ُ
ُ
ُ
البياس ي أحد فضالء ألاندلس وحفاظها املتقران كان أديبا بارها مللعا هلى أق ام الكالم العرب مل
الرظم و الرثن وراو ا لوقائعها و حروب ا  (.و 573:ت653ه) حفظ اتاا "الحماسة ألبي تمام" ديوان
املتنبي  :وسقط الزند" ديوان أبي العالء املعريُ" وغانها مل أشعار ما قبل إلاتالم وي إلاتالم له اتاا
الحماسة ي مجلديل اتبه ي أواخر شهر ربيع آلاخر ترة )57(650
 -3-7حماسة  :ابن هانئ ألاندلس ي ( :و320 :هـ أوُ .)326
ً
نجد مل أهم شعراء املغرا الذيل ألفوا ي الحماتة متأثر ل بديوان الشعر الحماسى املشرق :
الشاهر ابن هانئ األندلس ي :هو بن هانئ محمد بن سعدون ألازدي ألاندلس ي أبو القاسم :يتصل به
بامللهب بن أبي صفرة أشعر املغاربة وهو هردهم كاملترب هرد أهل املشرق حيث كانا متعاصر ل .ولد
باشبيلية وأ مه أهلها بمذهب الفالتفة ي شعره نزهة إتماهيلية بارزة أتاؤوا القول ي ملكهم ب ببه
أشار هليه بالغيبة فرحل إلى إفر قيا بالضبط إلى تونس و الجزائر ( )58ثم اتصل باملعز العبيدي ابل
إتماهيل أقام هرده ي املرصور ة قرا القانوان وملا رحل " املعز" إلى "مصر" هاد "ابل ها ئ" إلى إشبيلية
ُ
وقتل ملا وصل إلى "برقة" .
يعد ديوان الحماتة البن هانئ ألاندلس ي مل أهم الدواو ل ي اللغة العربية :1:ألنه ديوان أفضل
شعراء املغرا  -2أنه اشتمل هلى ااان مل أمور الفاطميان ي املغرا ومصر و الشام .اأنه سجل تار خهم
و مآتي م وهادا م  :3أنه يبان أصول اهتقادات الشيعة وال تيما إلاتماهيلية من م.
كان "ابن هانئ " مل فحول الشعراء وأماال الرظم وبرهان البالغة ومل خصائص شعره ي ديوان
الحماتة  : 1قوته البيانية و التعبانية الي خدم بشعره في ا الخلفاء الفاطميان بنشر فتوحا م وإشاهة
محامدهم خدمة ابانة  2.معا شعره تهلة خالصة مل التعقيد غان غامضة حيث يفهمها املتلق
ب رهة أما التعقيد الذي صبغ شعره فإنما ناجم هل إاااره مل الغر ب ي ألالفاظ الحواشى من ا :3
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جزالة شعره وقوة أتره وحس تكبه  :4البعد هل التكل و الاتتعارات و التشبي ات غان املأنوتة شأن
شعراء الجاهلية  :5نجد الكاان مل الاقتباس مل آلايات القرآنية الكر مة(.)59
كان ديوان" ابن هانئ" محط أنظار الدارتان و الشعراء و ألادباء مل شرح و دراتة وتحقيق حاول
الشارح فيه بيان املعا الغامضة و إيضاح ما ُ
اتتا م مل مفردات و تعابان إلى جانب أنه وجد أن هراك
حاجة ماتة إلى الحديث فضال هل ترجمة الشاهر ومحله مل الدولة الفاطمية هل رأي و نقدهم شعره
أن ُيقابل بوره وبان " املتنبي" الذي قرنوه به .
أيل تم تق يم قصائد الشاهر املشروحة ي الديوان ح ب أغراضها ُ .وزهت :ي الحماتة املدح الرثاء
ُ
الغزل الهجاء( )60باإلضافة إلى أغراض مختلفة جاءت ي ُمححق بما تراثر ي الكتب مل قصائد لم توجد
ي معظم املخلوطات.
خاتمةُ :
ُيعتبن شعر الحماتة اغانه مل ألاشعار ألادبية لوس مجرد صرعة فرية بل إن املقومات الجمالية
ُ
و الفرية ي حد ذا ا ال قيمة لها إن كانت خالية مل املعا و الدالالت الي تبنز فيما هبن هره شاهر
الحماتة مل قيم جليلة ومعا نبيلة .يمكل القول أن شاهر الحماتة لم يتخلص كليا مل امللالع اللللية
وأنه حافظ ي بعض ألاحيان ي القصائد هلى البنية القديمة الرموذجية ألن ا كانت مدحية ي ألاصل و
الحماتة كانت مجرد تضخيم للقيم الحربية ي املمدوح وهرد اهتماده هلى اللغة البدو ة الوحشية نجدها
متماهية مع لغة الشعر الجاهل اذلك حافظ هلى إلايقاع التقليدي أيل اهتمد البحور التصريع و
الروي .اما أن بعض ألابيات اشتملت إيقاها ونحوا و الصورة الب يلة املحااية للواقع مع بقاء الحماتة
مرتبلة باملدح و الفخر الرثاء الهجاء .مل حيث ألاتاليب و الصور و املعا هرا يمكل القول أن الحماتة
مرتبلة بغانها مل أغراض الشعر ألاخرى اأن ا عجزت هل خلق القيم واملعا الخاصة ب ا.
لكل تملك الحماتة قيمة جمالية ال تبيل إلنكارها وال يمكل إلاغفال ً
هما لهذا الشعر مل أهمية إما هلى
م توى ما ُهبن هره مل معان جليلة وإما هلى م توى الوقائع الي أهادها إلى ال احة الشعر ة بعد
يان ا .ب ذه ألابعاد املختلفة وغانها تتفاهل لتمد هذا الغرض تلك املكانة املمازة ي الشعر العرب  .و
يحقق املعادلة بان الفل و الداللة الشكل و املضمون .و ما سجلته الحماتة مل بلوالت ووقائع تار خية
ما تزال بفضلها حية ي الذاارة الجماهية للعرا و امل لمان.
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(:)1يرظر :حرا الفاخوري الجامع ي تار خ ألادا العرب دار الجيل بانوت لبران د ط د ت ص 25
(:)2إتماهيل بل حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية تحقيق أحمد هبد الغفور هلار دار العلم
للماليان بانوت ط 1990 4مادة(حمس).
(:)3ابل مرظور ل ان العرا دار إحياء التناث إلاتالم مؤت ة التار خ العرب بانوت ط 3 1990مادة حمس.
(:)4هوسى بل إبراهيم الربيع الحماني نظام الغر ب ي اللغة تحقيق محمد بل هل ألاكوع دار املأمون بانوت د ط
ص .122
1980
(:)5محمد مرتضى الح ين الزبيدي تاج العروس مل جواهر القاموس تحقيق هبد الكر م العزباوي مراجعة أحمد مختار
همرو هبد الللي الخليب املجلس الوطن للاقافة و الفرون و آلاداا الكو ت  2000مادة حمس.
(:) 6مجدي وهبة و كامل املهردس معجم املصلححات العربية ي اللغة و ألادا مكتبة لبران  1984ص .153
( :)7أحمد مللوا معجم مصلححات الرقد العرب القديم مكتبة لبران ناشرون بانوت  2001ص .215
( :) 8محمد ابل تالم الجمح طبقات الشعراء دار الكتب العلمية مجلد  1دط بانوت  1422ه 2001-ص131
(:)9يرظر :شوق ضي ألادا العرب ي العصر الجاهل دار املعارف ط  10دت مصر ص .62
(:)10املهلهل بل ربيعة ديوان املهلهل شر طالل حرا دار صادر بانوت ط 1دت ص  8ص.31
( :)11يرظر :همر فاروق اللباع فرون الشعر العرب ي ر اض الشعر دار العلم بانوت ط  1412 1ه 1992-ص .46
(:)12نف ه ص.48
(*):ابشة أخت همرو بل معد يكرا الزبيدية قالت هذه ألابيات ملا تمعت أن بن مازن قتل أخي ا هبد هللا جاءوا لقتل
همرو و هرضوا هلي ا دية مقابل دم أخي ا و كاد همروا أن يأخذها قالت هذه ألابيات تحرضه هلى الاأر و إلاهراض هل
الدية فهاجم أخوها بن مازن.يرظر:ألاغا ألب فرج ألاصفها ص .154
(**):ال موأل بل هر ض بل هاديا شاهر جاهل اشت ر بوفائه حي ضرا به املال ألنه أتلم ابره حي قتل و لم يخل
أمانته ي أدرع أودهها يرظر:معجم شعر الحماتة ص.54
(:) 13ال موأل بل هر ض ديوان ال موأل قصيدة إذا املرء لم يد س مل اللؤم هرضه تحقيق واضح الصمد دار
ط  2دت.
الجيل بانوت
( :)14يرظر أحمد أحمد بدوي أتس الرقد ألادب هرد العرا ن ضة مصر لللباهة ط  6مايو  2004ص 125
( :)15هو البعيث الحرف بل حر ث بل جابر بل تري بل تلمة بل هبيد بل الدئل بل حريفة ترجم له آلامدي املؤتل
و املختل  :انه شاهر مح ل يرظر:أبو القاتم الح ل بل بشان آلامدي املؤتل و املختل تحقيق هبد ال تار أحمد
فراج ملبعة هوسى الباب الحلب القاهرة دط 1961م ص.62
(:)16يرظر :هبد الللي مليع هبد القادر لغة الحرا ي شعر الحماتة دراتة داللية دار جر ر للنشر و التوزيع
ص .27
همان 2007
(:)17يرظر :شوق ضي التلور و التجديد ي الشعر ألاموي دار املعارف ط  6دت القاهرة ص .20
(:)18أبو تمام اللائ ديوان أبو تمام شرح الخليب التبنيزي تحقيق محمد هبده هزام دار املعارف القاهرة ط5
دت ص .40
(:)19يرظر :هبد الللي مليع لغة الحرا ي شعر الحماتة ص .30
( :)20املرجع نف ه ص.34
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(:)21هرتنة بل شداد ديوان هرتنة بل شداد تحقيق خليل الخوري ملبعة دار آلاداا بانوت دط 1893م ص42
(:)22حاتم صالح الضامل شعر الفرد مجلة املجمع العلم العراق ج  4مجلد  37ربيع ألاول 1407ه 1984م.
(:)23املرقش ألاابن ديوان املرقش ألاابن تحقيق كار ل صادر اللبعة ألاولى 1998م دار صادر بانوت ص .58
(:) 24الرابغة الجعدي ديوان الرابغة الجعدي جمعه و حققه و شرحه واضح الصمد ط 1998 1م مجلد  240دار
صادر بانوت ص .132
(:)25يرظر :شوق ضي التلور و التجديد ي الشعر ألاموي ص .135
(:) 26أحمد بل الح ل الجعف املترب أبو الليب ديوان املترب دار بانوت لللباهة و النشر دط املجلد 1403 1ه
1983م ص .65
( :)27ابل مرظور ل ان العرا مادة مدح.
( :)28يرظر :همر فاروق اللباع فرون الشعر العرب ي ر اض الشعر ص .125
( :)29زهان بل أب تلم ديوان زهان بل أب تلم تحقيق هل ح ل فاهور ط  1مجلد 1408 1ه1988-م دار
الكتب العلمية بانوت لبران ص .65
(:)30جرول الحليمة العبسى أبو مليكة بل ال كيت ديوان الحليمة رواية و شرح ابل ال كيت حققه مفيد محمد
قميحة ط 1مجلد1413 1ه1993 -م دار الكتب العلمية بانوت لبران ص .23
( :) 31يرظر :محمد غريم هالل الرقد ألادب الحديث ن ضة مصر أاتوبر 1997م ص .65
( :)32ح ان بل ثابت ديوان ح ان بل ثابت تحقيق هبد أمهرا ط  2مجلد1414 1ه1994 -م دار الكتب العلمية
بانوت لبران ص .43
(:)33اعب بل زهان ديوان اعب بل مالك تحقيق و شرح هل فاهور منشورات محمد هل بيضون ط1 1417ه-
1998م دار الكتب العلمية بانوت لبران ص .23
(:)34يرظر :أحمد بدوي أتس الرقد ألادب هرد العرا ص .55
( :)35أبو نواس ديوان أبو نواس برواية الصول ت بهجت هبد الغفور الحديث هيمة أبو ضب للاقافة و التناث ط1
دار الكتب الوطرية أبو ظب  2010ص . 4
(:)36أحمد بل ح ان الجعف املترب أبو الليب ديوان املترب 1430ه1983 -م دط دار بانوت لللباهة و النشر
لبران ص.30
(:)37يرظر :مصلفى صادق الرافع تار خ آداا العرا دار الكتب العلمية ط  1ج  2بانوت لبران ص .152
(:)38الخن اء ديوان الخن اء ثعلب أبو العباس تحقيق أنور أبو تو لم دار التناث بانوت دط 1968م ص .80
(:)39امرؤ القوس ديوان امرؤ القوس ضبط و تصحيح مصلفى هبد الشاي تحقيق ح ل ال ردوب دار الكتب
العلمية د ط دت بانوت لبران ص .60
( :)40يرظر :شوق ضي فرون ألادا العرب الفل الغرائ الرثاء ط 2دت دار املعارف مصر ص .220
( :) 41ح ان بل ثابت ديوان ح ان بل ثابت ص .65
( :) 42يرظر :أحمد محمد الحو الحياة العربية ي الشعر الجاهل دار القلم دط 1962م بانوت لبران ص .364
( :)43يرظر:حرا الفاخوري الجامع ي تار خ ألادا العرب ص .236
( :)44هل بل العباس بل جر ح ابل الروم ديوان ابل الروم تحقيق أحمد ح ل تبيح دار الكتب العلمية ط3
1432ه2002 -م مجلد 3بانوت لبران ص .36
) :(45أبو تمام حبوب بل اوس اللائ ديوان الحماتة شرحه و هلق هليه :أحمد ح ل شيخ منشورات محمد هل
بيضون دار الكتب العلمية بانوت لبران ص  52ص .54
( :)46يرظر :حرا الفاخوري الجامع ي تار خ ألادا العرب ص .256
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( :) 47يرظر :نجيب محمد الا يي أبو تمام اللائ حياته و حياة شعره ص .52
( :)48أبو تمام ديوان الحماتة ص ..63
( :)49املصدر نف ه ص .65
( :)50نف ه ص .66
( :)51يرظر :أبو هل أحمد بل الح ل املرزوق شرح ديوان الحماتة دار الكتب للماليان ج  1بانوت لبران ص
.102
( :) 52يرظر :أحمد بل ألامان الشرقيل الوتيط ي تراجم أدباء شرقيط مكتبة الخانج ط1380 2ه1961 -م
مصر ص .301
( :)53آنخل جوناالث بالرواا تار خ الفكر ألاندلسى ترجمة ح ان مؤ س مكتبة الن ضة دط 1955م القاهرة ص
.96
( :)54أبو العباس أحمد هبد ال الم الجراوي التادل الحماتة املغربية دار الفكر املعاصر ط  1بانوت لبران ص
.20
( :)55يرظر :املرجع ال ابق ص .101
( :)56يرظر :أحمد بل محمد املقري نفح الليب مل غصل ألاندلس الرطيب و ذار وز رها ل ان الديل الخليب ملبعة
محمد مح الديل هبد الحميد القاهرة دط 1949م شر دار الكتاا العرب بانوت ص .206
( :)57يرظر :املرجع نف ه ص .209
( :)58يرظر :ابل هذاري املرااشى البيان املغرا ي أخبار ملوك ألاندلس و املغرا تحقيق و مراجعة ج س كوالن و إليف
بروف ال دار الاقافة دط 1983م بانوت ص .185
( :)59آنجل جوناالث بالرواا تار خ الفكر ألاندلسى ص .130
( :)60ابل ها ئ ألاندلسى ديوان الحماتة دار الفكر دط د ت دمشق تور ة ص .14-8

و املختل

 أبو القاتم الح ل بل بشان آلامدي املؤتلالقاهرة دط 1961م.
 -2أبو العباس أحمد هبد ال الم الجراوي التادل الحماتة املغربية دار الفكر املعاصر ط  1بانوت لبران.
-3أبو تمام اللائ ديوان أبو تمام شرح الخليب التبنيزي تحقيق محمد هبده هزام دار املعارف القاهرة ط 5دت.
 -4أبو تمام حبوب بل اوس اللائ ديوان الحماتة شرحه و هلق هليه :أحمد ح ل شيخ منشورات محمد
هل بيضون دار الكتب العلمية د ط د ت بانوت لبران.
 -5أبو هل أحمد بل الح ل املرزوق شرح ديوان الحماتة دار الكتب للماليان د ط د ت ج  1بانوت لبران.
 -6أبو نواس ديوان أبو نواس برواية الصول ت بهجت هبد الغفور الحديث هيمة أبو ضب للاقافة و التناث ط 1دار
الكتب الوطرية أبو ظب 2010
-7ابل هذاري املرااشى البيان املغرا ي أخبار ملوك ألاندلس و املغرا تحقيق و مراجعة ج س كوالن و إليف بروف ال
دار الاقافة دط 1983م بانوت.
-8ابل مرظور ل ان العرا دار إحياء التناث إلاتالم مؤت ة التار خ العرب بانوت ط 3 1990مادة حمس.
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 -9ابل ها ئ ألاندلسى ديوان الحماتة دار الفكر دط د ت دمشق تور ة.
-10إتماهيل بل حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية تحقيق أحمد هبد الغفور هلار دار العلم
للماليان بانوت ط 1990 4مادة(حمس).
 -11أحمد أحمد بدوي أتس الرقد ألادب هرد العرا ن ضة مصر لللباهة ط  6مايو .2004
 أحمد بل ألامان الشرقيل الوتيط ي تراجم أدباء شرقيط مكتبة الخانج ط1380 2ه1961 -م مصر.-12أحمد بل ح ان الجعف املترب أبو الليب ديوان املترب 1430ه1983 -م د ط دار بانوت لللباهة و النشر
لبران.
 -13أحمد بل محمد املقري نفح الليب مل غصل ألاندلس الرطيب و ذار وز رها ل ان الديل الخليب ملبعة محمد
مح الديل هبد الحميد القاهرة دط 1949م شر دار الكتاا العرب بانوت.
 -14أحمد محمد الحو الحياة العربية ي الشعر الجاهل دار القلم د ط 1962م بانوت لبران.
 -15أحمد مللوا معجم مصلححات الرقد العرب القديم مكتبة لبران ناشرون بانوت .2001
-16الخن اء ديوان الخن اء ثعلب أبو العباس تحقيق أنور أبو تو لم دار التناث بانوت دط 1968م.
 -17ال موأل بل هر ض ديوان ال موأل قصيدة إذا املرء لم يد س مل اللؤم هرضه تحقيق واضح الصمد دار الجيل
د ت ط 2بانوت.
-18املرقش ألاابن ديوان املرقش ألاابن تحقيق كار ل صادر اللبعة ألاولى 1998م دار صادر بانوت.
-19املهلهل بل ربيعة ديوان املهلهل شر طالل حرا دار صادر بانوت ط 1دت.
-20الرابغة الجعدي ديوان الرابغة الجعدي جمعه و حققه و شرحه واضح الصمد ط 1998 1م مجلد  240دار صادر
بانوت.
-21امرؤ القوس ديوان امرؤ القوس ضبط و تصحيح مصلفى هبد الشاي تحقيق ح ل ال ردوب دار الكتب
العلمية د ط دت بانوت لبران.
 -22آنخل جوناالث بالرواا تار خ الفكر ألاندلسى ترجمة ح ان مؤ س مكتبة الن ضة دط 1955م القاهرة.
 -23حاتم صالح الضامل شعر الفرد مجلة املجمع العلم العراق ج  4مجلد  37ربيع ألاول 1407ه 1984م.
 -24ح ان بل ثابت ديوان ح ان بل ثابت تحقيق هبد أمهرا ط  2مجلد1414 1ه1994 -م دار الكتب العلمية
بانوت لبران.
 -25حرا الفاخوري الجامع ي تار خ ألادا العرب دار الجيل بانوت لبران د ط د ت.
-26جرول الحليمة العبسى أبو مليكة بل ال كيت ديوان الحليمة رواية و شرح ابل ال كيت حققه مفيد محمد
قميحة ط 1مجلد1413 1ه1993 -م دار الكتب العلمية بانوت لبران.
-27هوسى بل إبراهيم الربيع الحماني نظام الغر ب ي اللغة تحقيق محمد بل هل ألاكوع دار املأمون
بانوت .دط 1980
-28اعب بل زهان ديوان اعب بل مالك تحقيق و شرح هل فاهور منشورات محمد هل بيضون ط  1417 1ه -
1998م دار الكتب العلمية بانوت لبران.
-29محمد مرتضى الح ين الزبيدي تاج العروس مل جواهر القاموس تحقيق هبد الكر م العزباوي مراجعة أحمد مختار
همرو هبد الللي الخليب املجلس الوطن للاقافة و الفرون و آلاداا الكو ت  2000مادة حمس.
 -30محمد ابل تالم الجمح طبقات الشعراء دار الكتب العلمية مجلد  1دط بانوت  1422ه.2001-
 -31محمد غريم هالل الرقد ألادب الحديث ن ضة مصر أاتوبر 1997م د ط مصر .
-32مجدي وهبة و كامل املهردس معجم املصلححات العربية ي اللغة و ألادا مكتبة لبران .1984
 -33مصلفى صادق الرافع تار خ آداا العرا دار الكتب العلمية ط  1ج  2بانوت لبران.
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-34شوق ضي ألادا العرب ي العصر الجاهل دار املعارف ط  10دت مصر.
-35شوق ضي التلور و التجديد ي الشعر ألاموي دار املعارف ط  6دت القاهرة.
 -36شوق ضي فرون ألادا العرب الفل الغرائ الرثاء ط 2دت دار املعارف مصر.
-37هبد الللي مليع هبد القادر لغة الحرا ي شعر الحماتة دراتة داللية دار جر ر للنشر و التوزيع همان .2007
-38هل بل العباس بل جر ح ابل الروم ديوان ابل الروم تحقيق أحمد ح ل تبيح دار الكتب العلمية ط3
1432ه2002 -م مجلد 3بانوت لبران .
 -39همر فاروق اللباع فرون الشعر العرب ي ر اض الشعر دار العلم بانوت ط  1412 1ه .1992-
- 40هرتنة بل شداد ديوان هرتنة بل شداد تحقيق خليل الخوري ملبعة دار آلاداا بانوت دط 1893م.
 -41زهان بل أب تلم ديوان زهان بل أب تلم تحقيق هل ح ل فاهور ط  1مجلد 1408 1ه1988-م دار الكتب
العلمية بانوت لبران.
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