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 و 850هـ /234ت  ديك اجله احلمصي يف شعر انثابث واملتحول
 . هاشم جعفر قاسمأ.م. د                            

 السقجمة
كان عمى صعيج الذعخاء او  ، في جسيع مجاالتو واغخاضو سػاءحفل تاريخ االدب العخبي 

دونػا  إذ. ياا فيشػ في تدجيل الحكبة التي عاالصػيل  عكان ليع األثخ والباالكتاب، بأعالم 
الحؼ اعتسجه السؤرخػن الدياسية واالجتساعية واالقترادية. فكانت اشعارىع تسثل العساد االحجاث 

فكانت أشعارىع بسشدلة  .ىاالحقب باختالف عرػر حتى يشقمػا لشا ما دارت مغ احجاث في تمظ 
صػرة العرخ بكل ابعادىا ومخامييا، وبخز مشيع الكثيخ بثػابتيع الستمقي و مخآة تعكذ لمقارغ 

 إذ، ةاألىع واالشػل في حكع الجولة اإلسالمي في العرخ العباسي والحؼ يعج   وصجق مػاقفيع
ضيخ فيو فحػل الذعخاء ذوؼ  .س واألتخاك وبعس القػميات األخخػ شارك فيو العخب والفخ 

ىـ( 187وأبػ نػاس )ت، ىـ(167، بذار بغ بخد )تأمثالونطسو القامات العالية في قػل الذعخ 
سغ بقيت ىـ( وغيخىع م208ىـ( ومدمع بغ الػليج )ت230تسام )ت ىـ( وابػ211وأبػ العتالية )ت

 عبخ ، سجمػاىحا يشذج بيا ويدتذيج بأبياتيا. فكانػا مرجرا ميسا لمتاريخ اشعارىع إلى يػمشا
م في قريجتو السذيػرة في فتح عسػريا تسا ، ومغ ذلظ ما قالو ابػقرائجىع حػادث تاريخية ميسة

 :1والتي يقػل فييا 
 1في حجه الحج بيغ الجج والمعب الديف اصجق انباء مغ الكتب 
بيا  اشتيخالتي   استػقفشي فيو كشيتو الحؼاعخ ديظ الجغ .م الذومغ بيغ ىؤالء االعال 

عمى عقيجتو التي امغ بيا في حبو ثباتو جية أخخػ  ومغاسسو الحكيقي ،  فػق  اصيتي وعال
الحيف مغ قبل السؤرخيغ لسػاقفو عسا وقع عميو مغ ، ناليظ ألىل البيت ) عمييع الدالم (

ائج التي رجعل مغ القالحؼ . (عمييع الدالمحبو ألىل البيت ) . إضافة إلى   الدياسة وتحدبو
ىػ سا يعتقج أو يشتسي ، وما قال في غيخه مغ األغخاض الذعخية بتًا فيو ثاقاليا بسجحيع أساسا 

                                                           
1
الفخري فً 447م ص 4002هـ / 5243ـ حققه حسن االمٌن ـ دار الهادي  ـ دٌوان أبو تمام  حٌاته وشعره ـ السٌد محسن االمٌن 

 410ص5751اآلداب السلطانٌة ـ ابن الطقطقا  ـ دار الصادر ـ بٌروت 
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و لبات أ ذلظال يخجػ في سا يقال مغ شعخ في عرخه ،ل ما ىي اال محاكاتِ بسثابة التحػل ، 
 بػن ػائد كسا يفعل الذعخاء الستكدج

، و متيدخا بل كان في غاية الرعػبةألع ديظ الجغ لع يكغ سيال ن الجخػل إلى عػاإ
قميمة ونادرة برػرة تزسشت حيث  في بعس الكتب  إالالشادرة ، تزسغ اخباره  ديػانو  فالسرادر

. وحاولػا جسع ما تيدخ مسا قالوو الحيغ تأخخوا عشو خاصة عشج السؤرخيغ الحيغ عاصخوه أو ججا 
 شبع مغ شعخه شيء قميل ندبة لسا قالو مغ قرائج . ان ما

، الرادر عغ دار الكتب حيشيا اعتسجنا عمى ديػانو الحؼ جسعو وحققو الجكتػر كاريت صادر 
األول واالساسي الحؼ . كسا ال يفػتشا ان نحكخ السرجر  م  2013ىـ ـ 1434ببيخوت سشة 

أال وىػ كتاب األغاني ألبي فخج و اشعاره في تػثيق اخبار ىحا الذاعخ كثخ السؤرخيغ اعتسجه أ
 ، فقج اعتسج عميو  ابغ خمكان في تخجستو لمذاعخ ، حتى انو نقل الشرػص  االصفياني 

و إلى حج الشقل الحخفي في بعس اجدائاعتسادا كبيخا  عمى كتاب األغاني ، ج كبيخإلى ح اً دااعتس
لعرخ العباسي األول العخبي ا مغ الستأخخيغ كتاب االدب. وتاريخ دمذق ألبغ عداكخ . و 

اه بجلػه ليخسع صػرة عغ الذاعخ ديظ الجغ حدب ما يخ  ، الحؼ أدلىلمجكتػر شػقي ضيف  
 مشاسبا ووفق اتجاىاتو وميػلو .

ُنبحة حياة  ، تشاول ، األول مشيا مبحثيغ اقتزت الجراسة أن ُيقدع البحث عمى لقجو 
األسباب التي الثاني شسل الحجيث عغ زوجتو ورد   ولكبو . والقدع اسسو وندبو ونذأتو و الذاعخ 

نقاط التذابو واالختالف التي يسكغ ان نػججىا بيشو  ، يتشاول الثانيوالسبحث دعتو إلى قتميا . 
اىل الدياسية التي جعمتو بجانب  سػاقفوتسثل ب جسػعاتو الذعخية التي تؤكج الثابت ، ووبيغ م
 . ( . مادحا ليع ، وراثيا لذيجائيع ، ومبيشا مطمػميتيعوسمعلخسػل ) صمى هللا عميو والو بيت ا

 و السخاجع سرادر ال وقائسةشتائج البحث ف
 .نخبػ اليو مغ اجل خجمة الحكيقة والعمع ما نخجػ مغ هللا ان يػفقشا في الػصل إلى 

 



 

 

 

 

 

347 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتووي"   

 ( االول)اجملهد   2020كاوون االول  16-17

 

 األولالسبحث 
 

   :اسسو ولكبو وكشيتو 
الدالم بغ رغبان بغ عبج الدالم بغ حبيب بغ عبج هللا بغ رغبان بغ زيج بغ تسيع  عبج ىػ

مجيشة   في الذاعخ ولج .3قج اسمع ججه تسيع عمى يج حبيب بغ مدمسة الفيخؼ ويكشى بابي دمحم .2
  عمى اسسولكبو قج غمب و  .5م 778ىـ / 161سشة  حسز

إلى السشصق والػاقع ، وىي يحه التدسية ، لكغ األقخب مشيا سبب تدسيتو ب اختمف السؤرخػن في 
 . 4كألػان رير الجيظ  ، فتذبو بالجيظ  ، أو  خزخاويغكانت غ الذاعخ ان عيشي

الجيظ وما مغ الذعخ احتػت في مزسػنيا اسع ورأؼ أخخ قال بأن سبب التدسية جاء ألنذاده 
وكان ، حيغ دعي إلى وليسة ،  امقخونا بي، وعمى اثخ ذلظ انتذخ اسسو احتػتو مغ فكاىة ونجرة 

  : 5قال ف،  ح والدخخيةلسداا  لغخض  االبياتتمظ اليجف مغ قػلو 
  جِ ػعِ مَ   عجَ بَ َدعَػًة   ديظٍ   حعِ لَ   عمى  خٍ عفَ جَ  بغُ  عسيخُ  سخوٍ بػ عَ دعانا أَ  
 دججِ ن مَ ؤذ  ــــــــــم اثيابٍ  بخنَذ مُ  اً حـج  مَ مُ     ميا مُ ًً   ج  عُ   ديكاً   مَ ج  قَ فَ  

ىػ انو كان يقمج صػت ، وقج انفخد بو  أؼلكششا نجج الجكتػر احسج بغ دمحم الذخواني يخخج بخ 
يحادثو ويدألو يحاوره و  وىػ الخميفة ىارون الخشيج قرتو مع ذكخ.  6في مشاسبات عجة الجيظ

ان الح  ، فبعجعغ اإلجابة يستشع  دالم عبج الصغيخ الدغ يمعب مع الربيان ، و  عغ اسسو وىػ
اخح ثياب الربيان عمى رأسو وصاح قاق ، ولكي يشقح نفدو مغ ىحا السػقف   الخميفة ، عميو

 .7قاق، قاق 

                                                           
2
 .. 524ص 54ـ األغانً ـ أبو الفرج األصفهانً . ج 
3
ـ حبٌب بن مسلمة الفهري وٌكنى  بأبً عبد الحمى . صحابً وقائد فً الجٌش اإلسالمً وشارك فً معظم الفتوحات اإلسالمٌة  فً  

 أٌام الخلٌفة األول والثانً 
4
 537/  50ـ ج 5775ـ تارٌخ دمشق البن عساكر . مخطوط مكتبة الظاهرٌة  ، دمشق  
5
وهذا البٌت كناٌة عن 555م ص 4051هـ / 5212سنة  5دار الصادر ـ بٌروت طدٌوان دٌك الجن الحمصً  ـ كارٌن صادر ـ  

 صٌاحه فً الفجر
6
 12، 11هـ ص5142ـ نفحة الٌمن ـ احمد بن دمحم الشروانً ـ المطبعة الشرقٌة  
7
 المصدر نفسه اعاله - 
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، حيث يكيع انيا وقعت في عاصسة الخشيج بغجاد. ، ةكثيخ ىحه الخواية تحيط بيا الذكػك ال إن  
ر بغجاد تؤكج لشا ان ديظ الجغ لع يد  جسيعاً   وو مخاجعاالدب العخبي  مرادر ان و .الخميفة فييا 

ولػ صجقشا بيحه ثع عاد ، معجودة يام وألغادرىا  . 8، او حتى يغادر مجيشتو حسز اال ما نجر
فبالتأكيج يستمكو الخػف واليمع . 9صغيخ الدغ وعجم بمػغو سغ الخشج الخواية فخضًا ، حيشيا كان 

، السجججيغ بالدالح ناليظ عغ ىػل الخيػل التي  ةيفتحيط بالخمالتي السشطخ والحاشية  مغ
 في دائخة الذظ تجعل ىحه الخواية 10والشقمية مغ ىحه األدلة العقمية  ،تحيط بو 

اخخ وىػ قخيب إلى العقل والسشصق ، وىػ إدمانو في الخخوج إلى الغابات  لكششا نجج تعميالً 
مسا اثخ في لػن عيشيو وخاصة عشجما  11والبداتيغ التي تحيط مجيشة حسز ، ليال كان ام نيارا

 يذخق ضػء القسخ ، ويطيخ انعكاسو في عيشيو مسا يغيخ لػنيسا 
 :العلمية نشأتهوالدته 

ىـ( وعاصخ الخشيج واألميغ 169ولج الذاعخ ديظ الجغ في عيج اليادؼ الحؼ تػفى سشة ) 
والسأمػن والسعترع ، وتػفى في زمغ حكع الػاثق  ، الحيغ عخفػا بعجائيع آلل البيت ) عمييع 
الدالم( وخاصة في عرخ الستػكل الحؼ قخب االتخاك كي يقزي عمى نفػذ الفخس الحيغ يكشػن 

ام لحدب األمام عمي )عميو الدالم( . وكان الدبب الخئيدي ان يبتعج عغ الخمفاء الحب واالحتخ 
 . 12والسػاليغ ليع حتى اتيع بالذعػبية 

الذاعخ ديظ الجغ في مخاحمو األولى ، مغ غخابة تسيده عغ اقخانو ، أو  يسيد نذأة الع نمحع شيئ
أحيائيا القجيسة يدسى في وقتشا في واحج مغ ونذأ  13في مجيشة حسز . فقج ولجتمفت الشطخ اليو 

 .درىا اال ما نجر ولع يغا 14الحاضخ ) باب الجريب (
                                                           

8
 54ص5ط– 4000لبنان -دار امواج   –سلٌم مجاعص  –تهافت الرواة وشفافٌة النص –دٌك الجن الحمصً  - 
9
–تحقٌق دمحم ابو الفضل ابراهٌم  –راجع تارٌخ األمم والملوك للطبري  –الهجري  571ولغاٌة  550حكم هارون الرشٌد من سنة  - 

 الهجري  550احداث سنة  1ط 5745دار المعارف بٌروت 
10
دار الثقافة  –تحقٌق احسان عباس  –لكان و كتاب وفٌات االعٌان ألبن خ 54قد اعتمدنا فً ادلتنا النقلٌة على كتاب االغانً ج - 

   453ص 5755بٌروت 
11
 40ـ دٌك الجن الحمصً ـ مظهر الحجً ص 
12
 523ص  5763و عبد هللا سلوم السامرائً ـالشعوبٌة حركة مضادة لإلسالم واالمة العربٌة بغداد  17ـ دٌوان بشار ص 
13
 521/ ص 54ـ كتاب االغانً ـ ابو الفرج االصفهانً ـ ج  
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وكتب االدب والتخاث شيئا عغ شفػلتو ، مسا أصابيا الشديان  اما شفػلتو فمع تحكخ السرادر
بخوز ال يمتفت الييع احج إال بعج  مغ السبجعيغ الحيغ كثيخاوالتجاىل ، وىحا ليذ بغخيب ، فأن 

ال يتخمميا أؼ تسييد شا انيا كانت شفػلة عادية ، ل مسا يػحي مػاىبيع . نبػغيع وشيػع ضيػر و
  عغ اقخانو .

السداجج واالختالط  إلى الحىاب إلى و ذويو مغ قبل اىمو  ألدم واجبخو قج ن  ندتصيع أن ندتشتج أ 
، والذيػخ والػعاظ العمساء والسعمسيغ   صاحب و قجانو  مع واالدب والسعخفة ،في حمقات الع

مغ المغة  وزودتو بخصيج ادبي وافخ مكشتو التي تجسع بيغ عمػم الجنيا والجيغ ،  يعبحمقات وانخخاط
 . 15شعخاء عرخه  في صجارة  شاعخا مخمػقا يأخح مكانتومغ خاللو ان يبمػره ليربح  استصاع 

عغ أىسية ل ليحرل عمى مكانة ال تق ،مدتغال نبػغو استصاع ان يػضف امكانياتو األدبية حيغ 
الحكسة  معطع األغخاض الذعخية وعمى رأسيا وتجدج ذلظ في قػلو  . فحػل الذعخاء العباسييغ

16: 
 ِم وال تدتكيغ لخقة حالِ   ال تِقف لمد ماِن في مشدِل الزي 
 ُم َفُعح بالُسثق فاِت الَعػالي   وإذا ِخف َت أن ُيخاِىَقَظ الُعـــــج 
 

ه يجج ذعخهل مسذ القارغ يت حيغ .مغ مختمف عمػم عرخه اً وافي اً كس كدبقج مخاىقتو  فتخةوفي 
، حتى اشمق والمغة  االدب  تاريخإضافة الى ،  االسالمي الجيغ بأصػلسعخفة الو  الثقافةب اً مفعس

عمػم المغة جعمت لو قابمية في الترخف مغ  تسكشو ل وذلظ 17تباعو محىب ابي تسامابعميو الشقاد 
سميسة ، برػرة  ا  ، بعيجا عغ المحغ في استعساليا، وإبخاز دالالتيبيا ، وتدخيخ مفخداتيا 

فمع يغادرىا  ،في مجيشة حسز  جل حياتوقزى  .شعخاء الجاىمية  يحاكي بيا ما كان يدتعسمو

                                                                                                                                                                      
14
 تقصى عنه الباحث ، عند سؤاله عنه من صاحب مكتبه دمشق ، فً مدٌنة دمشق قرب محطة الحجازـ  
15
 521/ص 54ـ كتاب االغانً ـ ج 
16
 الضٌم : الظلم ، ٌراهقك : ٌقاربك ، المثقفات : الرماح – 560دوان دٌك الجن ص - 
17
 524ص54األغانً ج - 
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ىسا  .18جعفخ بشي عمي الياشسي أحسج و قاصجا صجيكيو إلى دمذق متػجيا اال أليام معجودة 
 .الداللة الياشسية العمػية مغ 

العقل  ليفدج ىػائيا وتخبتيا  بدبب سػء ، لمتشده في بداتيشيا يعخخوجاىل حسز خف عغ عُ 
يا التي تقع في بداتيشا نجج الكثيخ مغ سكانيا يقرجون وليح 19حتى يزخب بحساقتيع السثل

لميػ يختبئػن بيغ اشجارىا بدبب انتقاد لصالب الستعة واأ ممج فكانت. وشساليا  غخب السجيشة
 20: قػلالسجتسع ليع فاختاروا التدتخ واالبتعاد عغ العيػن 

 ال انت بل عيغ كل رقيب    عيغ الخقيب غخقت في بحخ العسى  
 زواجه :

صافا كبيخا حيغ وقع برخه العامل السباشخ الحؼ جعل مدار حياة الذاعخ ديظ الجغ تأخح انع ن  إ
 22اصبح اسيخ حبيا ، يؤرقو جساليا حيث يقػل ف 21الجيانة عمى فتاة مديحية 

 عغ َمزَجعي عشج السشام    قػلي  لصيفِظ  يشثشي  
تفق معيا عمى الدواج ، ولكي تثبت لو حبيا واخالصيا أوبادلتو ىي األخخػ السذاعخ نفديا ف

تجم حياتو الدوجية الدعيجة مجة شػيمة ، . لع 23واعتشاقيا االسالماستجابت إلى شمبو بتغييخ ديشيا 
اال انو ، 24 في قتل زوجتو وحبيبتو اسببكانت وزرع الذظ في صجره مسا الػشاية  وذلظ بدبب

قمبو  فيوجعمت  وصجمة عشيفة ىدت كيانلو  فكانت،  بخاءة زوجتو في وقت متأخخ  اكتذف
 ورد)أصبح قتمو لحبيبتو  مغ جخم لع يدامح نفدو شػال عسخه . مخارة وحدخة عمى ما اقتخفت يجاه 

 25.يخثييا لعل في رثاءىا يقمل مغ نجمو ولػعتوفخاح الػتخ الحديغ يالزمو بكية حياتو ، ( 

                                                           
18
 521، 524ص54االغانً ج 
19
 102ص4الحموي حرف *الحاء والمٌم *جمعجم البلدان ـ ٌاقوت  
20
 60ـ دٌوان دٌك الجن ص 
21
 521ص54االغانً ج - 
22
 ضجع : وضع جنبه على الفراش  –ٌنثنً : ٌرتد  -576دٌوان دٌك الجن ص- 
23

 . 521ص54ـ االغانً ج 
24
 522ص54األغانً ج - 
25
 باخ : انطفأ –وَغاض بحٌر وباَخ نَجُم غاض: جّف   ماَت َحبٌٌب فماَت لٌَثٌ  – 575ـ دٌوان دٌك الجن ص 
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وعشجما اكتذف مغ حاك ىحه القرة التي أودت ، 26وقال أيزا متخجسًا نجمو عمى قتل حبيبتو ورد
 ًِ  27:فيجاه قائال و أبي شالب ابغ عسبحياة زوجتو وىػ 

 سخوِحِو في البقائِخ الّجِثخه يا عجبًا مغ أبي الخبيِث ومغ  
  صفِحِتو والجالِمُج الػِعخه يحِسُل رأسًا تشبػ السعاِوُل عغ  

 في حياته دورها
مغ السجػن إلى االستقامة  وفأنتقل سمػك في حياتو  د انعصاف كبيخحبيبتو وزوجتو ور  ان ضيػر 

في حياتو وسيختو عمى الرعيج العقائجؼ فخاح يفرح عغ ًا تأثيخ  واكثخ كان انعصافا قػياً غيابيا ، و 
تحػلت حياتو رأسًا عمى عقب مغ عغ الشتائج التي تتختب عمى  التي يؤمغ بيا غيخ مبالثػابتو 

ع ( مشبي الكخيع )صمى هللا عميو والو وسمبحبو ل ت تسثم الميػ والسجػن إلى حيات التجيغ  حيث
  28)عمييع الدالم ( بيتو  آل

 نفدي وأمي وأسختي وأبي   نفدي فجاٌء لكع ومغ لُكع  
 ودوحة السكخماِت والحدب  أنتع بجور اليجػ وأنجسوُ  

 الثاني السبحث
 الثهابت في شعر ديك الجن :

، لكل شاعخ لو خط سياسي او اجتساعي يشتيجو ويعخف مغ خالل ما يشتجو مغ نذاشات أدبية  
او  اً فكخي اً الشتاجات تشبع مغ قخائح الذعخاء ، تبيغ ميػليع وعقائجىع ، وتؤسذ ليع مشيجوتمظ 
تطيخ الثػابت نتيجة  وربسايكػن بسثابة الثابت واالساس الحؼ يعبخ مغ خاللو الذاعخ .  اَ سياسي

 الحؼ يدتخ تمظ الثػابت ، وربسا تأتي متأخخة ، في صجمة او ردة فعل تديل مغ خالليا الغصاء

                                                           
26
ًَّ كرامـــةٌ  – 515دٌوان دٌك الجن ص -   ِملَء الحشاَ ولهُ الفؤاُد بأسِره  فقتَلتُهُ  ولــه  علــ

أشفق : خاف وحذر . ابتاله : اختبره  .الدجى :الغٌم المطبق . جال :كشف وأظهر . الخدر : كل ما واراك من بٌت وغٌره . الحشا:   
 كل ما حواة البطن

27
البقائر : جمع بقٌرة وهو برد  –سروجه : شروده  –ابً الخبٌث : كنٌة كنى بها ابن عمه أبو طالب – 556دٌوان دٌك الجن ص - 

 الثرة: الوسخة –تلقٌه المرأة فً عنقها من غٌر كّمٌن وال جٌب  ٌشق ثم
28
 27المصدر نفسه ص - 
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العقػد األخيخة مغ عسخ الذاعخ. وىحا ما تبيغ مغ تتبع حياة الذاعخ ديظ الجغ الحسري . حيغ 
  29الست بو مريبة قتمو لدوجتو 

عغ الثػابت التي كان قج اعتسجىا قبل الجشػح إلى التحػل في سمػكو  يكذف وبرػرة جميةراح 
الخجػع إلى الجيغ  سػػ برػرة عامة وقػلو الذعخ برػرة ادق ، فسا كان مغ ىحه الثػابت 

فػججىا في ، كميا الكيع االندانية والفقيية  لخحى الحؼ تجور عميو وتتسثل بو قصب االحشيف والى 
 وىػ الثابت وغيخ ذلظ وااللتدام بشيج ال بيتو الكخام  الخسػل الكخيع ) صمى هللا عميو والو وسمع (

الجواء الػحيج في إنقاذه مسا ىػ فيو مغ الع وحدخة ، متخحا  فػجج التجمج بالربخ ىػ . تحػالً  يعج
يقػُل هللاُ عد  وجل  َمغ َأذىَبُت َحِبيَبَتِو ، و مغ قػل رسػل هللا ) صمى هللا عميو والو وسمع )) 

  30َدَب لع أرَض لوُ ثػاباً إال  الجش َة ((احت و َصبَخَ 
 ُعسٍخ إلى هللِا راِغب  وال أنا في  فساَت وال صبخؼ عمى األجِخ واِقفٌ  

لكغ ديظ الجغ لع يجيخ بتػجياتو الدياسية ، فمع نعثخ في ديػانو عمى قريجة ييجػ بيا بشي 
العباس ، او احج خمفائيع كسا لع نجج أيزا بيتا واحجا يسجحيع ، مخالفا خط  شعخاء الذيعة 

  31وعمى رأسيع دعبل بغ عمي الخداعي الحؼ عخف بيجاء الخمفاء 
ولكي يشاور في مػقفو الدياسي ، ويدقط الحجة عمى مغ يتخبرػن بو ، راح يكتب  قرائج  

كثيخة وشػيمة بسجح آل بيت رسػل هللا ) صمى هللا عميو والو وسمع ( ايسانا بسكانتيع ومطمػميتيع 
ال السكان الحؼ أوصى الشبي دمحم ) صمى هللا عميو والو وسمع ( ججىع ، وذلظ  تبػأواحقيتيع بأن ت

كسال الخسالة التي جاء بيا . فمع يكغ افزل مشيع أحجا ان يقػم بالجور الحؼ اوججه هللا ليع ، 
   سػاء كانػا مغ البيت الدفياني او البيت العباسي  .

                                                           
29
 المتمثلة بقتل زوجته وكتشاف براءتها  - 
30
. دٌوان  577حدٌث رقم  402ص5م ط4002هـ/5242دمشق –دار الفٌحاء  –دمحم اسامة طباع  –راجعه  –األحادٌث القدسٌة  - 

 46دٌك الجن ص
31
الذي ٌهجو الخلٌفة  5754ـ راجع دٌوان دعبل بن علً الخزاعً ـ تحقٌق وجمع عبد الصاحب الدجٌلً ـ دار الكتاب بٌروت  

 او ما رأى باألمس رأس دمحم  اٌسومنً المأمون خٌطة جاهل  المأمون بقوله : 
 قتلت اخاك وشرفتك بمقعـــــــد  انً من القوم الذٌن سٌوفهـــــم  
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ججيج يختمف عغ الذعخاء  ومدتكبالً  اً تو الذخرية لشفدو حاضخ مغ خالل تجخبو الذاعخ  يزع
الحيغ سبقػه وعاصخوه ، وجعل لو برسة تسيده عغ الذعخاء الحيغ تخمفػا عشو ، حيغ حمت 
العالقة بيغ الثابت والستحػل في شعخه ، فكان بخوز الثابت في قرائجه وتغمبيا عمى كل ما 

 سبقيا مغ القرائج والتي كانت تػصف بالتحػل ، 
 السقجسة كقػلو   القخآنية عمى الشرػص اعتساده مغ ابخز الثػابت في شعخه ىي 

  32َشخُفػا ِبدػرِة ) ىل اتى(   َشخفي محب ُة َمعَذخٍ  
 لحؼ الّزاللِة أخَبتـــــــــا   َوِوالَؼ فيسغ َفتُكـوُ  
 حج  الَغـــػؼ  واسكتـــــــا   وإذا تكمَع في الُيجػ 

 حيث وضف سػرة االندان قػلو الذعخؼ .
 33:عميو وذريتووما اندل 

 وأكخم األعجِسيَغ  والعخبِ   يا َصفػَة هللِا في خالئقوِ  
 ودوحُة السكُخماِت والَحَدبِ   أنتع ُبجور الُيجػ وأنجُسوُ  

 ياثقػ الجقة واالعتساد عمى ما نز بو الحجيث الذخيف الستػاتخ والرحيح ، كي ي ن يمتدمَ أثخ أ
ي ِبسَشِدَلةِ انت ) عميو والو وسمع ( قػل الخسػل ) صمى هللاك بقرائج ويرػغيا ادبيا  غ مِ  ىارونَ  ِمّشِ

 :35قالف 34( ؼجنَِبي  بعال إلّ أنّو إ ػسىمُ 
 اَل بو الخ سػلُ ــــــوالخيُخ ما ق  إن  الخ سػل لع يدل يقػلُ  
 بحيُث ِمغ مػساُه ىاروُن الش بيّ   يــإنَظ مّشي يا عمي   األب 
  فـــأنت خيُخ العالســيَغ ِعشـــجؼ  لكش ُو لـــيَذ نبيٌّ َبعــــجؼ  

                                                           
32

))َهل أتى  َعَلى اإلنسن ِحٌنَّ 5أٌة رقم  356( ص54هل أتى : سورة االنسان ترتٌبها فً القرآن الكرٌم)– 70جن صدٌوان دٌك ال-

 ِمَن الدَّهِر لَم ٌَُكن َشٌئَا َمذُكوراً( .. والي : والئً .. أخبت : أخشع وأذلّ 
33
ٌا صفوة الصفوة من كل شئ : خٌاره  -ته  ) ٌا صفوة هللا فً خالئقه( ٌقصد بهم الرسول وال بٌ – 61ٌوان دٌك الجن صد - 

 5765بٌروت -مؤسسة االعلمً –تاج الدٌن دمحم بن دمحم الشعٌري  –وخاصته . الدوحة : الشجرة العظٌمة . راجع جامع االخبار 

 50ص
34
 47ص5201طهران  –ابً الحسن علً بن دمحم بن دمحم الواسطً  –مناقب علً بن ابً طالب  - 
35

ابو جعفر دمحم بن  –تارٌخ االمم والملوك  –موسى : من أنبٌاء بنً اسرائٌل . هارون : اخو موسى  – 554دٌوان دٌك الجن ص -

 413ص4ج 5776مؤسسة االعلمً للطباعة بٌروت  –جرٌر الطبري  تحقٌق نبدأ علً مهنا 
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يَشِصُق َعِغ  َومَا] ثػابت الجيغ كػن الشبي الخسػل ) ص( وىي مغ  قاعجة التي اكجىاال ن  ىشا نجج أ

بالعػدة  حيث تسثمتمداره في قػل الذعخ  حجد ومغ خالليا 36[الَيػَػ * إن ىَُػ إال َوحيٌ يُػَحى
والدىج في الحياة وغيخ ذلظ يعج تحػال إلى التقػػ والديخ عمى خصى الشبي )ص( وال بيتو )ع( 

 37قال في شعخه حيغ
 وقبٍخ حذُػه بمٌج رحيُب    عِجبُت لُحفخٍة ُحذيت بصػدٍ  

بالتأكج ان شعخ ديظ الجغ بحاتو ال يفدخ تأصل  .  قادنيما ندسيو بالثابت والستحػل مبجأفأن 
حياتو الخاصة والعػدة إلى فصختو التي تشع إلى التقخب إلى هللا عغ شخيق آل بيت الخسػل في 

ل جه نطخية يعسل عمى تصبيقيا الفي ض)عميو وعمييع الدالم(. فيػ يحسل في شيات قرائ
 عاشيا بعج قتمو لحبيبتو . التي الطخوف القاسية 

في  معطسو لرالح  ترب  قج  يًا خ كًا قػيًا وفالعرخ الحؼ عاصخه الذاعخ قج شيج صخاع ن  إ
بسحاربة كل مغ يسجح خرػميع و تذجيع مغ يتساىا ، و اتدع 38خمفاء الجولة العباسية األقػياء

و قػلك الستسثمة بأحكية البيت العمػؼ بالخالفة ،  ممتدما بالثػابتديظ الجغ بقي معيع مغ الذعخاء 
39 : 
 بو الخ سػلُ  والخيُخ ما قالَ   إن  الخ سػل لع يدل يقػلُ  
 

ثػابت التي المغ  ويػضح ما يكسغ في نفد اً االلي اً يقتزي ىحا الشػع مغ الذعخ ان يكػن اليام
مبيت عمي بغ ابي الحؼ تعدزه و تأكجه الحػادث التاريخية ، ومغ ابخزىا ىي ىي مرجر ايسانو 

                                                           
36
 2و1اٌة رقم  –سورة النجم  –القرآن الكرٌم  - 
37
 الطود : الجبل – 55_ دٌوان دٌك الجن ص 
38
) المنصور والمهدي والهادي والرشٌد  6ج 5744دار المعرف / مصر  –أبو جعفر دمحم بن جرٌر الطبري  –تارٌخ الطبري  - 

 واألمٌن والمأمون والمعتصم والواثق (
39
 554دٌوان دٌك الج ص - 
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 السجيشة واتذاحوشالب في فخاش الشبي ) صمى هللا عميو والو وسمع ( ليمة ىجختو مغ مكة إلى 
 : 41حيغ يقػل  40بخداء الشبي

 حِفـــــلُ ا يَ ـــــاَم فســـِبَشفٍذ ون  عمي  ّفَجػ السرصفى ـــَومغ كَ  
 وقج ىاجَخ السرصفى الُسخَسلُ   َعِذّيَة جـــــــــاءت ُقخيٌر لو  
ُم إذ ُيقتَـــــــــــــلُ   وشافػا عمى ُفخِشِو يشتطخون     َمغ يــــــتقج 
بُح قــاَم الَػصي      فــاقــبـَل كــــل  لــــو َيــعــُحلُ  فمسا بجا الـر 

مػقفا تاريخيا  ) صمى هللا عميو والو وسمع ( لع يشَذ ووصيو خسػل هللا الومغ خالل مجحو لريخ 
الستسثمة بالسعخك اال وأشار اليو معتسجا عمى الحػادث التاريخية التي سجمت في صجر اإلسالم 

 وغيخىا .42سعخكة بجر كاضيا السدمسػن مغ التي خ
 : ةقفه السياسيامه 

والتي ، تعمق بسدقط رأسو  ديظ الجغ بجانب حياتو الدياسة . نػد ان نشػه بأن اما ما يتعمق 
مخاكد السعارضة الدياسية لمجولة العباسية ، فقج أصابيا اإلىسال والزخر ا مغ ميس اخكد م تكان

الحدب العمػؼ ويتبعػن آل  ا كانػا مغ بغجاد . كسا وان سكاني عشج انتقال عاصسة الخالفة إلى
 لألمام اكخىا وحقجاشج الشاس  كانػا بعجماأو يسيمػن اليو عاشفيا ، البيت ) عمييع الدالم ( ، 

 ، بجانب جير في حخبو في صفيغ قفيع امػ ، فكانت عمي بغ أبي شالب ) عميو الدالم ( 
 . ثع  43كانػا اكثخ تحخيزا و تذجيعا عمى حخبو  يع انيعفقج عخف عشمعاوية بغ ابي سفيان ، 

 :45 لحا قال فييع الذاعخ. 44بعج الحخب ليربحػا مغ غالة الذيعة  بعج ذلظ انقمبػا 
 دم أشل لشرخة هللا إثخ دم  ويػم صفيغ مغ بعج الخخيبة كع  

                                                           
40
اتشح ببردي الحضرمً األخضر ، فنم ال ) قال النبً )) ملسو هيلع هللا ىلص لعلً نم على فراشً و 454،  450ص، 4راجع تارٌخ اطبري  ج - 

 ٌخلص الٌك شٌئ تكرهه منهم 
41
 552دوان دٌك الجن ص - 
42
وفً أُحٍد لم ٌزل ٌحِمل( معركة بدر اول صدام بٌن المشركٌن والمسلمٌن .  دٌوان دٌك الجن ) َسطا ٌوَم بدٍر بِقرضابَهَ  - 

 به المعركة الثانٌة بٌن المشركٌن واحالفهم القرضاب : السٌف القاطع الحاد .أحد : جبل بالمدٌنة دارت قر
43
 102ص4ـ معجم البلدان ٌاقوت الحموي *حرفً الحاء والمٌم * ج 
44
 ـ المصدر نفسه اعاله . 
45
 572ـ دٌوان دٌك الجن ص 
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وخجاعو . وتأكيجا عمى مػاقفيع في ة ، واكتذفػا زيف ادعاء معاوية قبعج ان اتزحت ليع الحكي 
 يتبخكػا حتى وصل بيع االمخ ، ان  ( ضج اىل البيت )عمييع الدالم مػاقفيع تكفيخا عغو تذيعيع 

) عميو االمام عمي مغ مقامعسػد فيو مػضع اصبع االمام عمي )عميو الدالم( ، ويجعمػا ب
 .46وقبػر أوالد جعفخ الصيار  ليع مداراً  الدالم(

حيشيا . لسا يشتيجو خمفاء الجولة العباسية اً انيع اختاروا خصا سياسيا مخالفلشا يتزح ومغ ىشا  
 بعجخاصة . يشطخون الييع بعيغ الحيصة والححر فأخحوا، اعتبخوا خرػما لمدمصات الحاكسة 

 قائجىا ثػرة الحديغ ) عميو الدالم ( نيجا في الػقػف بػجو الطمع واالستبجاد ، ومغ ذىع ااتخ
 :47حيغ يخثو قائالفي التزحية والفجاء  رمداً 

 َفَشديُت مشيا الّخوَح والت يػيسا  َمخ ت ِبقمبي ِذكخياُت بشي الُيجػ 
  االَسكطػم ُحدَنو  َفخدًا ُيعاني   َوَنطخُت ِسبَط محّسج في كخبال 
 ن ىحه الطخوف الدالفة الحكخ التي فخضت عميو والتي لع يكغ لو دور في تػاججىا ولع يدتصعإ

يتسخد عمييا ، مقاومتيا ، فخاح  لقػة واإلرادة ، فقج اقخ بعجده عمىان يقاوميا ميسا بمغت بو ا
كػنو مغ السعارضيغ لمحكع العباسي ، وما ابتعاده عغ  هاالنتبابصخيقتو الخاصة حتى ال يجمب 

بيحا  ديػانو مغ أؼ قريجة قرػر الخميفة ، وعجم مجحو اال ىػ دليل عمى ما نحكخه . حيث خال
وبالشداء وتأثيخىسا عمى سمػكو وافكاره ولكي يبعج عشو عيغ الخقيب راح يتغدل بالخسخة  .الغخض

  :48 حيغ يقػل
 ئقِ اوشق  أتت بيغَ  ثػَبي َنخِجٍذ   بعجهُ   صفخاَء  قبَل السدِج  وحسخاَء  
  ِمداجًا عمييا فاكَتَدت لػَنَ  عاشقِ   ِصخفًا َفدم صػا َحَكت وجشَة الَسعذػقِ  
 

 فيقػل:49ومغ قرائجه التي يتغدل بالشداء
                                                           

46
 101،  104ـ دٌوان دٌك الجن  ص 
47
 : هّز الرأس من النعاس.  التهوٌم –.. بنو الهدى : ابناء االمام علً بن ابً طالب  566ـ دٌوان دٌك الجن ص 
48
 574و410و414وهناك نماذج كثٌرة ٌتضمنها دٌوانه راجع صفحة  424راجع دٌوان دٌك االجن  ص - 
49
 575و571وهناك قصائد كثٌرة منها ال على سبٌل الحصر فً صفحة 576المصدر نفسه اعاله ص - 
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مًا إبيامي  وحياِة ضبٍي لع أُصع عغ ذكخهِ    إال  عَززَت َتَشج 
  َيشتَقج   عشيا ِجمُج ُكلِّ ِصيامِ    أُلشافيغ  ِمغ الحنػِب  َعطائسا 
مثمو مثل الرعاليظ الحيغ  حسز كسا اسمفشا . بداتيغػئو إلى غابات جإضافيا إلى اعتدالو  ول 

سبقػه في عرخه . حيغ وججوا ان السجتسع الحؼ يتػاججون فيو ال يتفق معيع مغ حيث العجالة 
ػ وتػجياتيع وتصمعاتيع نح تبعتيا مغ تػجيات سياسية مع آرائيع االجتساعية والشطع القبمية وما

 . العجل واالنراف وحقػق االندان 
الحؼ قال بحقيا ) فاشسة بزعة مشي  صمى هللا عميو والو وسمع (ويشتقل إلى بزعة رسػل هللا ) 

 51مشذجا :50فسغ اغزبيا اغزبشي ( 
 52شاب فيو مبيتا  بصيبة قبخ   مثمو   ما  الحؼ   فاشسة  يا قبخ 
 تجمى محاسغ وجييا حميتا  إذ فيظ حمت بزعة اليادؼ التي 

بيغ يجيو في االمام الحديغ بغ عمي بغ ابي شالب ) عمييسا الدالم ( ومغ استذيج  لع يشَذ 
التي ، والصخيقة  مطمػميتويخة ، مبيشا مغ ذكخ ، حيث رثاه في قرائج كثمعخكة الصف السذيػرة  

 53حيغ يخثيو بمػعة و بحخقة فيقػل:قتل بيا 
 غسخ   وجعفخ وعقيل غاليع أيغ الحديغ وقتمى مغ بشي حدغ  
 شػقا وتبكييع اآليات والدػر والحجخ    قتمى يحغ إلييا البيت  
 عميو وفي إشفاقيا قرخشػل  مغائطيا     مات الحديغ بأيج في 

بحق اىل البيت عمييع  هنكتفي بيحا القجر مغ االبيات الذعخية السقتصفة والسختارة مغ قرائج
( . مغ اصل 174ئة واربع وسبعػن بيتا )اي احريشاىا في ديػنو موقج بمغت االبيات التالدالم 

يا بفعل ، لكشنفدو مئة وثسانػن قريجة . وبجون شظ ان ىشاك قرائج أخخػ تشحػ إلى الغخض 

                                                           
50
 4227مسلم ـ اخرجه   230،  227ص1545ـ راجع كتاب مختار الصحاح ـ حدٌث رقم  
51
 ـ غالهم :اختالهم  ، الغمر : الجهل مصحوب بالحقد ، مغائظها : من غٌظها وهو غضبها الشدٌد 67ـ دٌوان دٌك الجن ص 
52
 ـ طٌبة : اسم من اسماء المدٌنة المنورة 
53
 541ـ دٌوان دٌك الجن ص 
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مغ قبل الدمصة وازالميا ، حيث يجيشػن بسا دان بو  ضيعت أو ضاعت  الخواة وازالم الدمصة
 أؼ " الشاس عمى ديغ ممػكيع ".  .ممػكيع 

الجاىمية  عرخمغ أكثخىا حيػية السعارف الثقافات و ب ىػ الغشيو ب العخبي لقج حفل تاريخ االد
بسا يترل بالذعخ الحؼ يعتبخ ىػ العسػد الفقخؼ في نذأتيا ، فكانت ىحه  ،حتى ضيػر اإلسالم 

الحؼ كثخ بو  التشطيخ ج ضيػر اإلسالم العخبي ، وخاصة بعالثقافة محاكات لصبيعة االندان 
وندتصيع ان نقػل مغ أقػاىا سشجا وواقعية ، لكشو مميئا   شخرية الذاعخ ربح جدءا مغ لي

و تيارات متزادة دائسا ، تتخمماالحاسيذ والكيع اإلندانية .  فبالسزادات والرخاعات والحػادث و 
مسا تعكذ تػجيات األحداب الحاكسة ، وميػل السشتدبيغ الييا أو السؤيجيغ لتػجياتيا . الحيغ 

 متشيع، التي تعكذ ميػليع الدياسي . ومغ ىشا تتجمى اراءىع ، ا في نقل االخبار لعبػا دورا ميس
الػقت  . وفي ؟يبالغػن بالذعخاء الحيغ يسجحػن احدابيع ، بغس الشطخ عغ التأخخ التاريخي 

يبخدػن الذعخاء الحيغ ال يشتسػن مغ حيث االيسان أو االىػاء الييع . فالتيع عشجىع جاىدة نفدو 
عشجىع معجة . مغ ىشا يجب أن نتسحز األمػر كثيخا ، ونقمب  التجخيح والقجح ، ومفخدات

، كي  لحكسيعغيخ مشحاز العقل السحايج و . ونجعل مغ االخبار التي تشقل عشيع إيجابية ام سمبية 
 نسيد بيغ الحكية والباشل .

جيظ الجغ ، رسع لو خصا اختاره بشفدو بكل حخية . ب عخ عبج الدالم بغ رغبان السذيػرن الذاإ
شخيق الحق رغع األشػاك ختار أ. ف حيغ وصمت بو الثقافة اإلسالمية السجعػمة بالػاقع 

. لقج ولبو هللا ممكة الذعخ ،  والسراعب والتزحيات ، عمى شخيق الباشل الحؼ تديشو السغخيات
جج فيو كل الخرال التي يحكخىا ، دون فعخف كيف يػضف ىحه السػلبة ، حيغ راح يسجح مغ ي

اىال ليدػا  وججىع حيغ .  كحب او مبالغة ، وصام عغ مغ يستمكػن السال والدمصة في مجحيع 
والثشاء . بدبب واحج وىػ انيع لع يسمكػا أؼ كخامة او صفة حسيجة كي يحكخىا . وبالتالي لمسجح 

 لػ مجحيع ما ليذ فييع فقج كحب ..
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إن ما يحدب لجيظ الجغ في سيختو الحاتية والتاريخية إنسا ىػ دوره في الحياة. فجوره ىػ الحؼ 
وعخفو لمتاريخ وخاصة لتاريخ االدب . أما االسع فميذ أكثخ مغ لفع يصمق عكذ قيسة وجػده 

معائمة والتقميج . ولػ أن قرة حياتو وما تسخزت مغ مفارقات ، فسغ الصبيعي أن رغبة ل عميو
ن مػضع اعجاب وتقجيخ . لكغ خرػمو المحيغ عاصخوه والحيغ تخمفػا عشو ولػ بعج قخون ، تكػ 

كان مشيع اال ان اشاعػا كل ما يديء  حسمػا لو البغزاء ، ألنيع يسيمػن إلى الصخف االخخ فسا
  وندبػىا اليو .  لو

ديظ الجغ (  شقل ما حجث لعبج الدالم بغ غيالن )فلقج اسيب صاحب كتاب األغاني وبالتفريل 
. ليذتخىا بكية السؤرخيغ او ليتخحوا مغ اشعاره مشاسبة لتصخق إلى مأساتو . بل اخح البعس 54

في تغيخ تفاصيل الحادثة امال مشو في زيادة في التيػيل كي يخخج الحجث بسأساوية تؤثخ في 
, وكتاب وفيات االعيان 55تاريخ دمذق صاحب  ا ذكخهم الشفػس وعمى سبيل السثال ال الحرخ

 .وغيخىا مغ الكتب 57ألبغ خمكان والكذكػل لبياء الجيغ العاممي56
 سشحاز تدتػقفو بعس األسئمة التي مغ خالل األجػبة يدتصيع انالغيخ الباحث السشرف  ن  إ

ن لكتب االدب . ومشيا ، لساذا لع تقع تحت أيجييع  قريجة يؤكج او يشفي ما كتب عشو السؤرخػ 
وىػ الحؼ بخع في جسيع األغخاض الذعخية  ؟ جح بيا الخمفاء العباسييغ المحيغ عاصخىعواحجة يس
ومشيا السجح . اما الدؤال الثاني ، لساذا لع يغادر مجيشتو حسز اال في حالة كان جسيعيا 

حالة عدخ مادية بو مزصخا )سبق ان ذكخناىا ( األولى ذىابو إلى دمذق بعجة زواجو ، اذ حمت 
جعفخ الياشسي واخيو احسج الياشسي وىسا يشتدبان إلى اىل البيت  . والثاني بدبب ، فحىب إلى 

 ىخبو مغ والي حسز الحؼ شمبو لقتمو زوجتو ورد .

                                                           
54
 527إلى  525من ص 54راجع االغانً ج 
55
 540ص 50مكتبة الظاهرٌة بدمشق جتارٌخ دمشق ـ ألبن عساكر ـ مخطوطة ال 
56
 565، 564ص1ج5755ـ وفٌات االعٌان ـ ألبن خلكان ـ تحقٌق الدكتور إحسان عباس ـ طبع دار الثقافة / بٌروت  
57
 ـ الكشكول ـ بهاء الدٌن العاملً 
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تجعمشا ان نذظ ما ورد في كتاب األغاني عغ سيخة حياتو . لكغ مع األسف  كميا  ىحه األسباب
السدتقبل لعل يقع تحت ايجىع ما يحػل لع نستمظ الجليل لتفشيجىا . وسشتخك االمخ لمباحثيغ في 

 شكػكشا إلى حكيقة  .
ربشا وال تحسل عميشا إصخا كسا  ربشا ال تؤاخحنا ان نديشا او اخصأنا بدع هللا الخحسغ الخحيع ....) 

حسمتو عمى الحيغ مغ قبمشا ربشا وال تحسمشا ما ال شاقة لشا بو واعف عشا واغفخ لشا ورحسشا أنت 
 ) صجق هللا العمي العطيع(58القػم الكافخيغ( مػالنا فانرخنا عمى

 الخاتسة
شعخاء العرخ الجغ ، ميدة انفخد بيا عغ جسيع ن لمذاعخ عبج الدالم غيالن السمقب بجيظ إ

العباسي الحيغ عاصخوه برػرة عامة ، وشعخاء السشتدبيغ لمحدب العمػؼ والسؤيجيغ لو . مثل 
. حيث لع يعثخ عمى ما 61، مشرػر الشسيخؼ 60، ودعبل بغ عمي الخداعي 59الديج الحسيخؼ 

يؤكج انو مجح غيخ اىل البيت الستسثميغ بفاشسة وابييا وبعميا وبيشييا ) عمييع الدالم جسيعا ( ولع 
يتصخق او يتحجث ببشت شفو ، في السجح لغيخىع . واذا كان البج فقج مجح مغ كان في مػضع 

 والو وسمع ( .  احتخام وتقيج ومغ ساللة الشبي ) صمى هللا عميو
عثخ عمى قريجة قج ىجا بيا الخمفاء ، او خاصة في التعامل الدياسي ، فمع ن كانت لو نطخة

الػزراء ، أو الػالة .  كسا فعل بعس شعخاء الذيعة ، وبرػرة خاصة الذعخاء الحيغ سبق ان 
ث غسد ، حي62ذكخناىع . وفي مقجمتيع الذاعخ دعبل بغ عمي الخداعي حتى لقب بيجاء السمػك 

 البعس بانو يسيل إلى جانب التكية في االمخ .

                                                           
58
 464ـ القرآن الكرٌم . سورة البقرة ـ اٌة رقم  
59
مفرغ الحمٌري ـ راجع تارٌخ االدب العربً / العصر العباسً األول ـ شوقً ضٌف ـ هو إسماعٌل بن دمحم حفٌد ٌزٌد بن ربٌعة بن  

 107ص 5744ـ سنة  7ـ دار العارف ـ ط
60
 154ـ هو دعبل بن علً بن رزٌن الخزاعً ـ المصدر نفسه أعاله ص  
61
 152ـ هو منصور بن الزبرقان بن سلمة من قبٌلة النمر بن قاسط ـ المصدر نفسه أعاله ص 
62
دمشق  1دعبل بن علً الخزاعً ـ شاعر آل البٌت / دراسة تحلٌلٌة لحٌاته الشعرٌة ـ د عبد الكرٌم االشتر  ـ دار الفكر / ط  ـ راجع 

 72ص 5762ـ 5202
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كان الثابت مغ شعخه متأصال في ما كان يقػل وقج ولكغ ىشاك بعس الطخوف التي تجعمو 
يتحػل عغ ثػابتو ، حالو كبكية الذعخاء الحيغ عاصخوه لكشو تسيد عشيع انو لع يدتخجم  مػىبتو 

 .حيغ التدم بالرجق والػفاء والتزحية لغخض التكدب والتدلف بسجح مغ ال يدتحق السجح 
 اليػامر

 القخآن الكخيع ـ  .1
 م2004ىـ /1424دار الفيحاء / دمذق  –دمحم أسامة شباع  –األحاديث القجسية  .2
 ىـ1285كصبعة بػالق / القاىخة  –أبػ الفخج االصبياني  –األغاني  .3
/بيخوت دار السعخف –شػقي ضيف  –تاريخ االدب العخبي / العرخ العباسي األول  .4

1966 
دمذق  –مخصػشات مكتبة الطاىخية  –عبج هللا بغ عبج هللا الذافعي  –تاريخ دمذق  .5

1991  
دار الفكخ  –عبج الكخيع االشتخ  –دعبل بغ عمي الخداعي / دراسة تحميمية لحياتو وشعخه  .6

 1984ىـ /1404/دمذق 
دار أمػاج /  –سميع مجاعز  –ديظ الجغ الحسري / تيافت الخواية وشفافية الشز  .7

  2000لبشان 
دار  –حققو حدغ األميغ  –الديج محدغ األميغ  –ديػان أبػ تسام ، حياتو وشعخه  .8

  2004/ 1425اليادؼ بيخوت 
دار الرادر بيخوت  -جسعو وحققو كاريغ صادر –ديػان ديظ الجغ الحسري  .9

 2013ىـ/1424
دار  –جسع وتحقيق عبج الراحب الججيمي  –ديػان دعبل بغ عمي الخداعي  .10

 1972الكتاب / بيخوت 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتووي"   

 ( االول)اجملهد   2020كاوون االول  16-17

 

 –دمحم بغ دمحم بغ عمي بغ شباشبا بغ شقصقا  –الفخخؼ في اآلداب الدمصانية  .11
 1973-دار الرادر بيخوت 

مشذػرات مؤسدة  –بياء الجيغ دمحم بغ الحديغ الحارثي العاممي  –الكذكػل  .12
  1983األعمسي لمصباعة 

 –مكتبة االمام مدمع  –دمحم بغ إسساعيل البخارؼ  –مختار الرحاح االحاديث  .13
 م2015ىـ/1436مرخ/ القاىخة  

 1992بيخوت  –شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت الحسػؼ  –معجع البمجان  .14
شيخان  –أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الػاسصي  –مشاقب عمي بغ ابي شالب  .15

 ىـ1403
 ىـ 1324مرخ / السصبعة الذخقية  –احسج بغ دمحم الذخواني  –نفحة اليسغ  .16
 –تحقيق احدان عباس  –احسج بغ ابخليسي  بغ الخمكان  –وفيات االعيان  .17

 1077دار الثقافة بيخوت 
 


