
دعم المعصوم للكالم الملتزم المنظوم
مراجعة لرعاية اإلمام الباقر g لشاعره الكميت األسدي

The Infallible Support for the Observed and Ob-
served Speech Review of Imam al-Baqir (peace be 

upon him) for his poet Kumayt al-Asadi 

أ. د. فاطمة كريم رسن
Prof. Dr. Fatima Karim Resan   

العراق/جامعة بغداد/ كلية الرتبية - ابن رشد / قسم اللغة العربية
 Iraq/University of Baghdad / College of Education - Ibn

 Rushd / Department of Arabic Language

dr. fatima. kareem@gmail. com

خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

""يف التسليم للعرتة الطاهرةيف التسليم للعرتة الطاهرة" " 



250

دعم املعصوم للكالم امللتزم املنظوم مراجعة لرعاية اإلمام الباقرgلشاعره الكميت األسدي

ُص البْحث:  ُمَلخَّ
تتضح أهمية الخطاب الشعري الملتزم عندما يتبناه شاعر له سيرة حسنة تؤهله 
ألن يكون صاحب قضية يدافع عنها، ومبدأ يلتزم به كما هو الحال مع شاعر مثل 
الشاعر األموي الكميت بن زيد األسدي)ت 		1( الذي تبنى قضية الدفاع عن أهل 
البيت b في شعره الذي يمدحهم فيه ويبرز مظلوميتهم، وبذلك فقد حظي الشاعر 
الكميت برعاية اإلمام الباقرg حتى قالg مخاطبا له ) اللهم ارحم الكميت واغفر 
له (، وكان هذا االهتمام منبثقا من عوامل عّدة قد أهّلت الكميت لهذه الرعاية نذكر 

منها: سيرة الشاعر الممدوحة، وشعر الشاعر الملتزم، وثبات موقفه. 

رعاية  ملتزًما،  شاعًرا  الكميت  المنظوم،  الملتزم  الكالم  المفتاحية:  الكلمات 
اإلمام الباقرgللشاعر الكميت، الشعر العقائدي. 
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Abstract: 
The importance of a committed poetic discourse becomes clear 

when a poet with a good biography adopts such an issue to de١
fend and a principle to adhere to. As is the case with a poet like the 
Umayyad poet Al-Kumait bin Zaid Al-Asadi (d. 126) who took hold of 
the cause of defending the Ahalalbayt , peace be upon them, in his 
poetry. As a poet , he praises them and highlights their oppression, 
and thus received the patronage of Imam Al-Baqir , peace be upon 
him, to the extent the imam said to him: “ Oh Allah , have mercy 
on Al-Kumait and forgive him”. Such attention and carte stem from 
several factors qualifying Al-Kumait be in the orbit of care: good 
chronicle of the poet , canonical poetry and his steadfast stance. 

keywords: canonical and organized speech, Al-Kumait the ca-
nonical poet , care of Imam Al-Baqir about the poet Al-Kumait, 
doctrinal poetry. 
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املقدمة: 

قال اإلمام الباقرgخماطًبا الشاعر األموّي الكميت بن زيد األسدي ) ت 		1 
هـ( )اللهم ارحم الكميت واغفر له(1، وهو دعاء من إمام معصوم مفرتض الطاعة، 

ومن خّط النبوة الذي كان سيده s ال ينطق عن اهلوى إن هو إالّ وحي يوحى. 

لذا ليس من املنطقي أو املقبول عقاًل ورشًعا أن يقول إمام لشاعٍر تلك املقولة 
إذا مل يكن أهاًل هلا، كذلك أن املقولة صدرت من إماٍم معصوم يف حّق شاعر، ومن 
القرآيّن  املنطق  وفق  عىل  محيدة  بسرية  ليسوا  عمومهم  يف  وهم  الشعراء  أّن  املعلوم 
ُْم يِف ُكلِّ َواٍد  َتَر َأهنَّ َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن )224( َأمَلْ  إذ يقول جّل من قائل: }َوالشُّ
ُْم َيُقوُلوَن َما ال َيْفَعُلوَن )226({ الشعراء: 4		-			. إذن  هَيِيُموَن )225( َوَأهنَّ

ال بّد من سبب مرشوع وراء ذلك. 

الشعر  الوقائع واألحداث ومتون  املستنبطة من  إىل اإلجابة  أن نصل  سنحاول 
املمدوح يف أفق اإلمامgمن خالل املرور بثالث حمّطات رئيسة هي: 

- .g سرية الكميت التي أّهلته ألن يكون شاعر اإلمام الباقر

- :g نامذج من شعره والسّيام الذي ألقاه يف حمرض اإلمام الباقر

أسباب تبنّي اإلمام الباقرgللكميت وشعره: -
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املحّطة األوىل: 

سرية الكميت التي أّهلته ألن يكون شاعر اإلمام الباقر ع: 

جمموعة  تكن  مل  عرش  خصال  عىل  الكميت  حيازة  عىل  املؤرخني  أغلب  اتفق 
لسواه، مع اختالف يسري يف بعض رواياته، ومن ذلك ما نقله ابن عساكر )ت 1	5 
بني  خطيب  كان  آخر:  شاعر  يف  تكن  مل  خصال  عرش  الكميت  يف  كان  بقوله:  هـ( 
كاتبًا  كان  كام  اجلنان،  وثبت  وحافظ القرآن،  قبيلته(،  وفقيه الشيعة،  )وهي  أسد 
حسن اخلط، وكان نسابة، وكان جدالً، وكان أول من ناظر يف التشيع، وكان راميًا مل 
يكن يف أسد أرمى منه بنبل، وكان فارسًا، وكان شجاعًا، وكان سخيًا، دينًّا. 	 وبنّي 
البغدادي ) ت		10هـ( املقصود بـ )دّين( بأنه )مشهور يف التشّيع جماهر يف ذلك(	. 

من  يمتلكه  ما  الستثامر  كاٍف  بشكل  واعًيا  شاعًرا  جعلته  التي  اخلصال  هذه 
طاقات إبداعية يف املحّل الصحيح، وربام تعود هذه التنشئة الطيبة إىل اآليت: 

والدته يف عاصمة اإلمامية يف العصور اإلسالمية األوىل، أعني الكوفة، بحيث -
أضفت عىل شخصيته منذ الصغر النزعة الوالئية. 

- ،b  انتسابه إىل قبيلة بني أسد التي يغلب عليها الطابع الوالئي ألهل بيت النبوة
وهو عامل مهم من عوامل الرتبية االجتامعية والذاتية. 

معارصته للمحن التي مّرت عىل العامل اإلسالمّي، إذ ولد سنة 0	 هـ وهي السنة -
التي شهد العامل فيها ما شهده من مآيس الطف الشنيعة، ومن ثم واقعة احلّرة وحركة 
التوابني وسواها من احلركات التي عايشها منذ صباه فالحظ بشاعة اخلط احلاكم 

 .b وظالمة املوالني وأهل البيت
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ولقد كان هلذه العوامل أسباهبا الفاعلة يف تنشئته التنشئة االجتامعية الصلبة، حتى 
أّدى دوًرا مهامًّ يف زمنه بتأدية مسؤوليته جُتاه دينه وإمام زمانه اإلمام الباقر g، وقد 

خلّص املؤرخ اإلسالمي الشيخ باقر رشيف القريش مالمح ذلك الدور يف اآليت: 

1- :b  مدحه ألهل البيت

وتأيت أمهية هذا التصّدي ورضورته وجرأته يف الوقت نفسه، من أّن )احلكومة 
األموية قد منعت منًعا رسمًيا اإلشادة بـ ]أهل البيت b[، وفرضت سّبهم عىل املنابر 
واملآذن، وأوعزت إىل معاهد التعليم القيام بتغذية النشء ببغضهم، كام عهدت إىل 
العقوبات  أشد  وفرضت  شأهنم،  من  للحّط  احلديث  بافتعال  الوضاعني  جلان 
وأكثرها رصامة عىل من يذكرهم بخري، فقيام الكميت بمدحهم يعترب من أبرز ألوان 

النضال الديني ألّنه قد قاوم رغبات السلطة، وناهض سياستها(4. 

هجاء األمويني: -2

كانت  إذا  والسيام  اهلينة،  السلوكيات  من  ليس  السلطان  وجه  يف  الوقوف  إّن 
سياسة السلطان ال ترحم من يتجاوز عليها ولو بحرف، فكيف يمن يتصّدى هلم 
الطبيعي  فمن  الشعر،  أعني   – األقوى  اإلعالمية  وبالوسيلة  علنًا،  املثالب  بذكر 
ستكون اخلطوة أكرب، لذا )قام الكميت بدور خطري يف مناهضة األمويني، فقد هجا 
ملوكهم، وعّدد مثالبهم وأبرزهم يف شعره كأقذر خملوق، وقد حفظ الناس ما قاله 
فيهم، فزهدوا يف بني أمية، ونقموا عىل حكمهم وسلطاهنم، ويعترب هجاؤه هلم من 

األسباب التي أطاحت بملكهم ومن قوله فيهم: 
وإن خفت املهند والقطيعا فقل لبني أمية حيث حّلوا    
وأشبع من بجوركم ُأجيعا أجاع اهلل مــن أشبعتمــوه    
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وقد قرأ هذه األبيات عىل اإلمام أيب جعفرgفدعا له باملغفرة والرضوان(5، وإّن 
دعاء اإلمام الباقرgيعطي مؤرًشا واضًحا عىل استحسان هذا السلوك القويل بحّق 

سالطني عرصه، كذلك حيّث عىل ممارسته جُتاههم. 

إثارة العصبية بني اليمنية والنزارية: -3

إّن التكتالت القبلية كانت واحدة من أهّم الوسائل التي يستند إليها احلّكام يف 
العصور السابقة، كوهنا ذات خمازن رجالية ال تنفد، فكلام استند احلاكم إىل تكتل 
قبيل أكرب ضمن دوام سلطانه بنحو أشّد، لذا )قام الكميت بدور خطري يف حتطيم 
ومها  والنزارية،  اليامنية  بني  الفتنة  نار  وأّجج  اخلصومة  ألقى  فقد  األموية  الدولة 
من أهّم القبائل العربية عدًدا ونفوًذا، وكانتا من أعظم املؤيدين للحكم األموي. 
. . وأّثر شعره يف القلوب تأثرًيا عظياًم، حتى ثارت احلفائظ بني القبيلتني، وشاع 

البغض والعداء بينهام(	. 

وقد أدى موقفه هذا من السلطة األموية إىل الكيد له واعتقاله وسجنه، وقصة 
ذلك مفّصلة يف كتب تاريخ األدب وتاريخ العرب	. 

وقد كانت آخر الكلامت التي تلّفظ هبا حني ُطِعَن بسيوف اجلنود املوالني خلالد 
القرسي: 

) اللهم آل حمّمد. . . اللهم آل حمّمد(	

يف  لسانه  عىل  تظهر  بحيث  وجدانه،  يف  متّجذرة  اإلمامية  عقيدته  أن  يؤّكد  ممّا 
أقسى الظروف وأشّدها. 
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املحّطة الثانية: 

نامذج من شعره والسّيام الذي ألقاه يف حمض اإلمام الباقر ع: 

إّن الشاعر عادة ما يميل إىل إلقاء شعره يف املحافل، حيث مجوع الناس ومجهرهتم، 
اكتامهلا،  حال  املأل  عىل  نصوصهم  إعالن  يف  العجلة  إىل  ينزعون  ما  عادة  أهّنم  كام 
لكّن هذا امليل وذلك النزوع مل يكن من سلوكيات الشاعر امللتزم الكميت بن زيد 
الباقر  اإلمام  زمانه  إمام  مسامع  عىل  شعره  إلقاء  إىل  دوًما  يميل  كان  إذ  األسدي، 
ع، وأالّ يستعجل يف إعالن ما يكتبه حتى يمّحصه جيًدا ليكون حاماًل للحسنيني: 

اإلبداع والعقيدة، وهو ما سنقف عنده يف املحّطة الثالثة – إن شاء اهلل تعاىل -. 

]الباقر[gفكان  جعفر  أيب  باإلمام  ]اختّص[  )الكميت  أن  املؤرخون  يؤّكد  إذ 
أهل  نظمها يف حّق  التي  تال عليه بعض هاشمياته وقصائده  شاعره اخلاص، وقد 
باملغفرة والرضوان.  له  البيتgفأخذت موقعها من نفس اإلمامgفشكره ودعا 
وكان الكميت ال يرى أحًدا يف هذه الدنيا يستحّق الوالء والتقدير غري سيده اإلمام 

أيب جعفرg فقد دخل عليه وهو يقول: 
مل يبَق إالّ شامت أو حاسد ذهب الذين يعاش يف أكنافهم  

فهو املراد وأنت ذاك الواحد	 وبقى عىل ظهر البسيطة واحد  

وتذكر كتب تاريخ األدب: أّن الكميت نشأ وترعرع وسكن الكوفة، عىل حني 
يشّد  الكميت  الرغم من ذلك كان  املدينة، وعىل  الباقرgكان مستوطنًا  اإلمام  أن 
الرحال إىل رؤية إمامهgلينشد أمامه ما جتود عليه قرحيته، ومل يثنه عن ذلك العزم 
وجنود  الطرق  قّطاع  من  وخماطره  الطريق  ومتاعب  السفر،  وشّق  املسافة،  طول 
)كان  القريش  الشيخ  املعارص  املؤرخ  ينقل  ذلك  ويف  هبجائها،  جياهر  التي  السلطة 
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الكميت مقياًم يف الكوفة، فاشتّد به الوجد إىل رؤية اإلمام فسافر إىل يثرب، وملا مثل 
عند اإلمام تال عليه قصيدته التي يذكر فيها تعّطشه لرؤيته، يقول فيها: 

كم جزت فيك من أحواز وايقاع    وأوقع الشوق يب قاًعا إىل قاِع

يا خري من محلت أنثى ومن وضعت     به إليك غدا سريي وايضاعي

بنا إىل غاية يسعى هلا الساعي أمـــــا بلغتك فاآلمال بالغة  

صور إليكم بإبصار وإسامعي من معرش شيعة اهلل ثم لكم  

يوص هبا منهم واٍع إىل واِع دعاة أمر وهني عن أئمتهــم  

أن يدركوا فيلبوا دعوة الداعي ال يسأمون دعاء اخلري رهبم  

وصّورت هذه األبيات عظيم والئه لإلمام وما عاناه من جهد الطريق، وعناء 
السفر يف سبيل رؤيته واإللتقاء به(10. 

وتنّص روايات املؤرخني وال سيام مؤرخي األدب أو األعالم أّن الكميت كان 
دائب الوفود عىل اإلمام الباقر ع، كلام جادت قرحيته بشعر جديد، يضاف إليه حنينه 
يف  حتمل  رواية  الغدير11،  كتاب  موسوعة  صاحب  نقل  وقد  زمانه،  إمام  رؤية  إىل 

طياهتا مجلة أمور، منها: 

أّن مندوبات الشعر العقائدي تعلو عىل مكروهات األعامل واألقوال. -

أن صالبة عقيدة الكميت تدفعه عىل مداومة نظم الشعر يف الذود عن الدين. -

أن اإلمام الباقر g يساند الشعر املنظوم بنََفٍس عقائدي ملتزم. -

ونلحظ هذا يف متن الرواية التي جاء فيها: 
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يابن رسول اهلل قد قلت فيكم أبياًتا من الشعر: أفتأذن يل يف انشادها؟-

إهنا أيام البيض – التي يكره فيها إنشاد الشعر-. -

هي فيكم خاّصة. -

هاِت ما عندك. -

فانربى يقول: 

والدهر ذو رصف وألوان أضحكني الدهر وأبكـاين  

صاروا مجيًعا رهن أكفـاِن لتسعة بالطفِّ قد غودروا  

وتأمل اإلمام كأشّد ما يكون التأمل حينام سمع رثاء جّده اإلمام احلسني، وأغرق يف 
البكاء وبكى معه ولده اإلمام الصادقgكام بكت العلويات من وراء اخلباء، وملا 

بلغ إىل قوله: 

بنو عقيل خري فرساِن وستة ال يتجارى هبـم    

ثم عيّل اخلري موالهم      ذكرهم هّيـج أحزاين  

بكى اإلمام أبو جعفرgأمّر البكاء، وذكر له ما أعّد اهلل من الثواب اجلزيل ملن 
يذكر أهل البيت، وحيزن حلزهنم، ومّلا بلغ قوله: 

أو شامًتا يوًما من اآلِن من كان مرسوًرا بام مّسكم    

أدفع ضياًم حني يغشاين فقد ذللتـــم بعد عـــــّز فام    

أخذ اإلمام g بيد الكميت وأخذ يدعو له قائاًل: 

)اللهم اغفر للكميت ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر(
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ومّلا بلغ قوله: 

يقوم مهديكم الثاين متى يقوم احلّق فيكم متى    

التفت إليه اإلمام، وعّرفه بأن اإلمام املهدي g هو اإلمام املنتظر الذي يمأل األرض 
عداًل وقسًطا بعدما ملئت ظلاًم وجوًرا، وسأله الكميت عن زمان خروجه فقال ع: لقد 

سئل رسول اهلل s عن ذلك، فقال: إنام مثله كمثل الساعة ال تأتيكم إالّ بغتة	1. 

وينقل صاحب كتاب أعيان الشيعة رواية طريفة أخرى عن مثول الكميت يف 
حمرض اإلمام الباقر g  لينشده رائعته امليمية، إذ كشفت هذه الرواية عن ثالثة أمور 

ا:  مهّمة جدًّ

إرصار الكميت عىل التواصل مع إمام زمانه g  وإنشاده ما ينظمه لينال بذلك -
رشف الرضا من ويل أمره، واإلجازة فيام يقول. 

تأكيد اإلمامgالدعاء له ليعّمق أمهية الشعر العقائدي املجيد، والشاعر امللتزم -
املؤمن، ليمرر رسالة إىل األدباء واملتلقني أن خري الشعر ما كان يف مساندة الدين. 

فيه ما - لتعديله إن أحّس  النص  العقائدي وتقديم  g  للمنظوم  مساندة اإلمام 
حيتاج إىل ذلك، ممّا يعني اّن اإلمام عامل بفنون اإلبداع كعلمه بفنون األخرى. 

وما هيّمنا من هذه الرواية هو اآليت: 

ملا بلغ الكميت البيت الذي يقول فيه: 

ــــــرق نزًعا وال تطيش سهامي اخلص اهلل يل هواي فام أغـ  

قال له اإلمام g : قل: فقد أغرق نزًعا وال تطيش سهامي، التفت الكميت إىل 
الكميت من  املعنى، وملا فرغ  أنت أشعر من يف هذا  النكتة يف ذلك، فقال لإلمام: 
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إنشاد رائعته توّجه اإلمام نحو الكعبة، وأخذ يدعو له قائاًل: 

اللهم ارحم الكميت، واغفر له. . . وكّرر الدعاء باملغفرة ثالث مرات	1. 

ويستمر األمر نفسه مع الميته املفجعة التي يقول يف مطلعها: 

وهل مدبر بعد اإلساءة مقبل أال هل عّم يف رأيه متأمل        

التي يروى انه نعى اإلمام الباقرgفيها 14، إذ تكّرر السيناريو عينه، فمثل الكميت 
بني يدي اإلمامgحني أتّم قصيدته ليترشف بإنشادها يف حمرضه ع، وكالعادة أّكد 
ينقل  إذ  باملغفرة،  لشاعره  دعائه  بداللة  املجيد  العقائدي  للشعر  اإلمامgمساندته 
املرزباين يف كتابه أخبار الشعراء الشيعة أن اإلمامgقال حينام أتّم الكميت إنشاده 

)اللهم اغفر للكميت(15. 

العينية  قصيدته  نظم  أتّم  الباقرgحني  باإلمام  الكميت  لقاء  املرزباين  وينقل 
الباهرة التي يقول يف مطلعها: 

وهم يمرتي منها الدموعا	1 نفى عن عينك األرق اهلجوعا  

قد  )إين  قائاًل  التقاه  حني  اإلمامgبحديث  أخرب  الكميت  أّن  املرزباين  ويذكر 
قلت شعًرا إن أظهرته خفت القتل، وإن كتمته خفت اهلل تعاىل(	1. 

ا:  وتؤّكد هذه املقدمة عىل أمرين مهمني جدًّ
خطورة الوضع االجتامعي والسيايس ومصادرة احلريات. -
- .g صالبة إيامن الكميت واستحقاقه لذلك مساندة اإلمام

وينقل املرزباين أّن اإلمامgملا سمع القصيدة رفع كفيه إىل السامء وقال داعًيا: 

اللهم اكف الكميت
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وكرر اإلمام هذا الدعاء ثالًثا، ويعزى لذلك نجاة الكميت من سجن األمويني	1. 

قصيدة  نضجت  الباقرgكلاّم  اإلمام  يدي  بني  الكميت  مثول  يف  النسق  ويستمر 
عقائدية من وحي قرحيته املوالية، وينقل املؤرخون نسًقا خمتلًفا يف مثول الكميت بني 
اإلمامgالذي  دعاء  بربكة  أمية  بني  سجن  من  تعاىل  اهلل  أنجاه  اإلمامgحينام  يدي 
يمتثل  ممّن  املوالني  إشعار  منها  الغاية  كانت  حوارية  بينهام  جتري  إذ  سابًقا،  ذكرناه 
لتوجيهات اإلمام الباقرgويلتّذ بشعر شاعره الكميت، ويمكن استشفاف اآليت منها: 

إّن اضطرار الكميت إىل مدح األمويني إّنام كان من باب التقية التي هي سلوكية -
مرشوعة ال تقدح بالدين، مصادرها القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة والوقائع 

التي أقّرها املعصومون. 

بيان ديمومة مساندة اإلمامgللشاعر العقائدي لكونه مبدأ أخالقيًّا وسلوكًيا. -

إذ ينقل أبو الفرج األصفهاين )ت 	5	 هـ( يف كتابه املعروف )األغاين(: 

وجهه  يف  وتبّسم  جملسه،  وقّرب  به،  الباقرgفرّحب  اإلمام  عىل  الكميت  وفد 
وعاتبه عتاًبا رقيًقا وقال له: 

يا كميت أنت القائل: 

ــة واألمور إىل املصائر فاآلن رصت إىل أميــ    

واعتذر الكميت، وأجاب جواب العامل الفقيه، قائاًل: 

نعم قد قلت ذلك، وال واهلل ما أردت به إالّ الدنيا، لقد عرفت فضلكم. . . ومنحه 
اإلمام الباقرgالرضا والقبول، وقال له: أما إن قلت  ذلك تقيًة إن التقية لتحّل	1. 
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املحطة الثالثة: 

أسباب تبنّي اإلمام الباقرgللكميت وشعره: 

الراسخ يف العقيدة اإلمامية أّنه ) ال إشكال يف أّن قول املعصوم نبّيًا كان أو إمامًا 
قرآنه  وآيات  العزيز،  كتابه  ألفاظ  من  وتعاىل  تبارك  اهلل  مراد  كشف  مقام  يف  حّجة 
ك هبام،  املجيد، أّما النبّي فواضح، وأّما اإلمام فألّنه أحد الثقلني اللذين ُأمرنا بالتمسُّ
يف  قوله  ثبوت  فمع  الضاللة،  عن  واجتنابًا  اجلهالة،  عن  فرارًا  بحبلهام،  واالعتصام 
مقام التفسري، ووضوح صدوره عنهgال شبهة يف لزوم األخذ به. وذلك مع ثبوت 

قوله إّما بالتواتر، أو باخلرب الصحيح املعترب أو املحفوف بالقرائن القطعّية(0	. 

وعىل هذا املبنى يكون فعل املعصوم وحديثه وتقريره حّجة، ومنهًجا ُيعمل به، 
الدعاء  السابق-  باحلكم  الباقرg-املشمول  اإلمام  تأكيد  يكون  أن  يمكن  ال  لذا 
للكميت واإلرصار عىل طلب املغفرة له، إالّ إن كان للكميت ما يميزه من شعراء 

عرصه، وسنسّلط الضوء يف اآليت عىل تلك السامت، وأمّهها هي: 

أواًل: 

النفس  هتيئة  يف  املموسق  الكالم  أمهية  إىل  وحديثهم  قديمهم  العلامء  يذهب 
 	55 )ت   اجلاحظ  تعليل  حّد  عىل   – فهو  إليها،  ُيرسل  أن  يمكن  ما  الستقبال 
ُحفظ  وإذا  النفس،  أهون عىل  الشعر  األذهان؛ ألّن )حفظ  يسري سهل عىل   – هـ( 
كان أعلق وأثبت، وكان شاهًدا، وإن احتيج إىل رضب املثل كان مثاًل(1	 ؛ ويرجع 
النفسية، فاحلصول عىل املفاهيم املنظومة  املحدثون سبب هذا األمر إىل )األحوال 
املنثورة؛ فاإليقاع والقافية يف الكالم املنظوم  وتذّكرها أسهل لإلنسان من املفاهيم 
باملوسيقى مع  يأتون  اآلن  البعيد حتى  املايض  الطيبة، ومن  اإلنسان  فطرة  يعجبان 
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النظم للتأثري يف األذهان واألفكار؛ ولذلك التفات القدامى إىل أن الشعر بموسيقاه 
الذاكرة  يف  رسوًخا  وأرسع  السمع  عىل  وأخّف  النفس  يف  وأوقع  ألطف  وإيقاعه 
من النثر فاختاروه قالًبا بداًل من النثر لصيانة ثقافتهم وآداهبم، وجعلوا منه خزانة 

لعلومهم ومعارفهم(		. 

الباقرgهذه  اإلمام  ومنهم  النبوة  بيت  أهل  يستشعر  أن  ا  جدًّ الطبيعي  ومن 
األمهية للكالم املموسق املنظوم؛ ليكون وسيلة من وسائل إيصال الفكرة والتأثري يف 
املتلقني، كّل هذا يكون مهاّم إذا أضفنا إليه أمهية الشعر يف احلياة العربية، إذ )كانت 
القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعٌر أتت القبائل فهنَّأهتا، وصنعت األطعمة، واجتمع 
الرجال والولدان؛ ألنَّه  باملزاهر، كام يصنعون يف األعراس، ويتبارش  يلعْبَن  النساء 

محاية ألعراضهم، وذبٌّ عن أحساهبم، وختليد ملآثرهم، وإشادة بذكرهم(		. 

gوبناًء عىل ما مّر ذكره من ممهدات يمكن لنا أن نقول )باإلمجال فإّن اإلمام الباقر
وجد يف شعر الكميت ما يوصل الفكرة الدينية يف التوحيد والنبوة واإلمامة إىل األمة 
باأللفاظ العذبة، والكلامت اجلميلة، ولذلك دعا اهلل عّز وجّل أن يغفر له، ويرمحه، 

 .	4)b وأهل بيتهsويسّدد رميته التي أراد هبا وجه اهلل تعاىل، وشفاعة رسوله

ثانًيا: 

إّن الثقافة املوسوعية التي كان يتمتع هبا الشاعر الكميت ومكانته االجتامعية، فضاًل 
عن ميوله يف دعم الدين ومساندته شعًرا وقواًل كّل ذلك كان يشّكل مسؤولية كبرية 
تضعه أمام نفسه والتاريخ يف قلق دائم للحرص عىل تقديم أحسن ما يمتلكه إذ ) يقول 
املؤرخون: كان الكميت ال يذيع شعره بني الناس حتى يرىض به، ويطمئن إليه، فلذا 
كان لوحة فنية حتكي اإلبداع والفّن والفكر، أما هاشمياته؛ فقد كربت عن التحديد 
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والتقييم، وقد ضمنها االستدالل عىل مذهبه الذي ال يقبل اجلدل والتشكيك، وكانت 
هاشمياته إحدى الوسائل الثقافية يف تلك العصور ملا فيها من اخلصب وغزارة الفكر 

واالدب، وكانت تروى يف األندية، واملجالس وحيفظها الناس(5	. 

إذ  ذلك،  دليل عىل  الفرزدق خري  الشاعر  اهلاشميات عىل  ولعّل حادثة عرض 
مل  )اهلاشميات(  نظم  حني  الكميت  أّن  التارخيية  والروايات  السري  أصحاب  يذكر 
يذعها عىل الناس، بل كتمها، وبقي يراجعها مّدة ليست باليسرية، حتى اقتنع بأن ما 
كتبه يمثل أحسن ما لديه، أقبل عىل الشاعر الكبري يف عرصه الفرزدق ) ت 110 هـ( 

فقصده بعد أن استقر املجلس بمن فيه، فبادره الكميت قائاًل: 

زيد - بن  الكميت  أخيك  ابن  وأنا  وشاعرها،  مرض،  شيخ  إّنك  فراس،  أبا  يا 
األسدي. 

صدقت أنت ابن أخي فام حاجتك؟-

نفث عىل لساين، فقلت: شعًرا فأحببت أن أعرضه عليه، فإن كان حسنًا أمرتني -
بإذاعته، وإن كان قبيًحا أمرتني بسرته، وكنت أول من سرته عيّل. 

وعجب الفرزدق من حسن أدبه، فنطق يقول له: 

أما عقلك فحسن، وإين ألرجو أن يكون شعرك عىل قدر عقلك، فأنشدين ما 
قلت: وانربى الكميت يتلو عليه رائعته قائاًل: 

طربت وما شوًقا إىل البيض أطرب

وقطع الفرزدق عليه كالمه قائاًل: فيم تطرب يابن أخي؟، فقال: 

وال لعًبا مني وذو الشيب يلعب؟!
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وراح الفرزدق يقول: بىل يابن أخي فالعب، فإنك يف أوان اللعب، فقال: 

ومل يتطربني بنان خمضب ومل يلهني دار وال رسم منزٍل  

وأكرب الفرزدق هذا الشعر، وانطلق يقول: ما يطربك يابن أخي؟ فقال: 

أمر سليم القرن أم مر أعضب وال السانحات البارحات عشية  

فقال الفرزدق: أجل ال تتطري فقال الكميت: 

وخري بني حواء واخلري يطلب ولكن إىل أهل الفضايل والتقى  

واهتّز الفرزدق من روعة هذا األدب العايل فراح يقول: 

من هؤالء؟ وحيك؟

قال الكميت: 

إىل اهلل فيام نابني أتقرب إىل النفر البيض الذين بحبهم  

واستوىل الكميت عىل مشاعر الفرزدق وعواطفه فصاح: 

أرحني وحيك من هؤالء؟!!

قال الكميت: 

بني هاشم رهط النبي فإنني    هبم وهلم أرىض مراًرا وأغضب

إىل كنف عطفاه أهل ومرحب خفضت هلم من جناحي مودة  

وملك هذا الشعر أحاسيس الفرزدق، وانطلق يقول: 

يابن أخي، أذع، ثم أذع، فأنت واهلل أشعر من مىض، وأشعر من بقي		. 
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هذه العناية الفائقة بصياغة نّصه وشحنه بكّل ما من شأنه أن حيقق غايته اإلبداعية 
التي جعلت من شعره حمّط تقدير واعتزاز عند األقدمني  واألدبية والعقيدية، هي 
بحيث وصف أبو عكرمة الضّبّي )ت 50	 هـ( الكميَت وشعَره بقوله ) لوال شعر 

الكميت مل يكن للغة ترمجان وال للبيان لسان(		. 

وقد مّكنه هذا الرتّوي يف الصياغة، والرتيث يف إعالن ما يكتب؛ لكونه صاحب 
عقيدة قبل أن يكون صاحب إبداع، أن يكون جامًعا للفكر واإلبداع يف الوقت نفسه، 
فجمع بذلك حتقيق مطالب الشعر من فنون ومتطلبات، وحتقيق مطالب عقيدته من 
بقوله  ذلك  ضيف  شوقي  د.  وصف  وقد  اإلقناع،  ووسائل  واجلدل  الفكرة  حيث 
)وهكذا مل يعّد الشعر عند الكميت يعرّب عن الشعور فحسب، بل أصبح يعرّب أيًضا 
العريب يف هذا العرص من قدرة  العقل  إليه  الفكر، وأصبح يشفع بكل ما وصل  عن 
عىل اجلدال واالقناع(		، وهلذا كان شعره بحقٍّ )من مناجم األدب العريب، ومن أروع 
ما قاله الشعراء العرب عىل اإلطالق، فلم يكن يف شعره يميل إىل الدعابة واملجون، 
وبذلك فارق شعراء العرص األموي والعبايس الذين اجتهوا بمواهبهم الفكرية واألدبية 
إىل اللهو والعبث وفساد األخالق. أما الكميت فقد رصف فكره إىل ساداته من بني 

هاشم، فأخذ ينرش مآثرهم، ويذيع فضائلهم بأروع ما نظم يف األدب العريب(		. 

ثالًثا: 

شاع يف أدبيات تاريخ األدب العريب القديم مقولة جرت جمرى األمثال، جاء فيها 
املقولة ظاهرة اجتامعية  )إعطاء الشعراء من فروض األمراء(0	، وقد خّلصت هذه 
شاعت يف سلوكيات الشعراء واملسؤولني يف دواوين العرب وقصورهم، تلك هي 
)ظاهر التكّسب بالشعر(، إذ )ارتبط الشعر بالسلطة والسياسة منذ العرص اجلاهيل، 



267

أ.د. فاطمة كريم رسن

 

وسطوهتم،  بطشهم  من  والرهبة  الدول،  وأرباب  امللوك  بعطايا  الرغبة  فدفعت 
وقام  سياساهتم،  وترويج  مدحيهم،  إىل  الشعراء  هبم،  الشديد  والتعّلق  وحّبهم، 
فعاش  الشعراء،  من  ومادحيهم  مقربيهم  عىل  األموال  أغدقوا  إذ  بدورهم  احلّكام 
بعضهم حياة رغيدة يف أكناف امللوك واألمراء واخللفاء، ومل تنشأ هذه العالقة من 
فراغ فقد كان للشعر دوره العظيم حني قام مقام وسائل اإلعالم يف عرصنا يف إشاعة 
الشعراء  مآثرهم وسياساهتم، حتى أضحى  احلاكمة، ونرش  السلطة  أرباب  مناقب 

جزًءا ال يتجزأ من أدوات احلكم والسياسة(1	. 

مكانته  عن  فضاًل  الكميت،  شعر  هبا  امتاز  سامت  من  ذكرناه  ممّا  الرغم  وعىل 
االجتامعية، التي كان بإمكانه أن يستثمرمها يف كسب أعىل ما يمكنه من مال و ثروات 
بسبب شعره اجليد الذي نال مكانة كبرية يف أنفس املتذوقني والنقاد يف عرصه، لكنه 
غّلب نرصة الدين احلّق، والوقوف مع إمام زمانه – اإلمام الباقرg– عىل سوى ذلك، 
حتى أّن اإلمامgاعتذر له ألّنه ال يثريه باملال جّراء مدحه يف شعره، إشارة إىل ارتباط 
املديح باملال آنذاك، وقد أورد الكليني )ت هـ( رواية يف هذا الصدد جاء فيها أّن اإلمام 
الباقرgقال للكميت )واهلل يا كميت لو كان عندنا مال ألعطيناك منه، ولكن لك ما 

قال رسول اهللsحلّسان بن ثابت: لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنّا(		. 

وأن  العرب،  وجدان  يف  بالشعر  التكّسب  ظاهرة  رسوخ  تؤّكد  الرواية  فهذه 
إجالل  حمّط  كان  لذا  وأهله،  بالدين  حمبًة  الظاهرة  تلك  عن  نفسه  عفت  الكميت 

 .bوأهل البيتgواحرتام عند اإلمام

إىل اهلل  قربة  الكميت كان صادًقا يف مدحه  أّن  تدّلل عىل  وهناك روايات كثرية 
الشورى/		،  اْلُقْرَب(  يِف  َة  امْلََودَّ إاِلَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  الَّ  )ُقل  لقوله  واستجابة 
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زاهًدا بامل الدنيا الذي تكالب عليه سواه من شعراء الدنيا ال العقيدة. 

إذ ينقل املسعودي )ت 		4 هـ( يف كتابه مروج الذهب، أّن الكميت قصد عبد 
اهلل بن احلسنg، وأنشده قصيدته امليمية التي يقول يف مطلعها: 

من لقلب متّيم مستهام     غري ما صبوة وال أحالم		

فأعجب هبا أّيام إعجاب، وبادرهgبقوله )يا أبا املستهل – يعني الكميت – إّن 
يل ضيعة فيها أربعة آالف دينار، وهذا كتاهبا، وقد أشهدت بذلك شهوًدا. . . وناوله 

الكتاب، فانربى الكميت قائاًل: 

بأيب أنت وأمي إيّن كنت أقول: الشعر يف غريكم أريد به الدنيا، وال واهلل ما قلت 
فيكم إالّ هلل، وما كنت ألخذ عىل يشء جعلته هلل مااًل وال ثمنًا. . . فألّح عليه عبد 

اهلل، فأخذ الكميت الكتاب، ومىض أياًما، ثم قصد عبد اهلل فقال له: إن يل حاجة. 

ما هي؟ كّل حاجة لك مقضية. 

كانت ما كانت؟

نعم. 

هذا الكتاب تقبله، وترجع الضيعة. 

وناوله الكتاب فقبله عبد اهلل، وهنض عبد اهلل بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر 
يرفع  بني هاشم وهو  يدخل دور  أربعة من غلامنه، وجعل  إىل  فأخذ جلًدا ودفعه 

عقريته قائاًل: 

يا بني هاشم، هذا الكميت قال: فيكم الشعر حني صمت الناس عن فضلكم، 
وعرض دمه لبني أمية فأثيبوه بام قدرتم. 
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والدراهم،  الدنانري  من  عليه  يقدرون  ما  اجللد  يف  يطرحون  العلويون  وأخذ 
وعلمت السيدات من العلويات فكن يبعثن إليه ما يتمكّن عليه حتى كانت العلوية 
ختلع احليل من جسدها، وتدفعه، واجتمع عنده من املال ما قيمته ألف درهم، فجاء 

هبا إىل الكميت، وقال له: 

املال،  املقل، ونحن يف دولة عدونا، وقد مجعنا هذا  أتيناك بجهد  املستهل  أبا  يا 
وفيه حيل النساء، فاستعن به عىل دهرك. 

وأبى الكميت من قبوله قائاًل: 

بأيب أنتم وأمي قد أكثرتم، وأطيبتم، وما أردت بمدحي إياكم إالّ اهلل ورسوله، 
ومل أُك آلخذ ثمنًا من الدنيا، فاردده إىل أهله. 

وجهد عبد اهلل أن يقبل الكميت تلك األموال فأبى وامتنع4	. 

لذا كان الكميت حمّل تقدير واحرتام من اإلمام الباقرgالذي كان دائب الدعاء 
له، واملساندة الروحية، إذ ينقل عنهgأّنه حني أنشده الكميت ميميته السابقة توّجه

gإىل الكعبة، وأخذ يدعو للكميت: 

اللهم ارحم الكميت، واغفر له، وكّرر الدعاء باملغفرة له ثالث مرات، ثم قال 
له: يا كميت هذه مائة ألف قد مجعتها لك من أهل بيتي، فأبى الكميت من قبوهلا، 
واعتذر بأنه يطلب املكافأة من اهلل تعاىل، وطلب من اإلمامgأن يتكّرم عليه بقميص 

من قمصه، فأعطاه ذلك5	. 
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رابًعا: 

إّن أهل بيت النبوةbال يمتدحون إالّ من كان يستحق االمتداح عىل وفق مباين 
هذا  عليها  ينطبق  التي  املجاالت  بني  ومن  احلميدة،  األخالقية  واملنظومة  الرشيعة 
للشاعر  واملساند  الداعم  موقف  اهللsيقف  رسول  فهذا  الشعر،  ميدان  الرشط 

حّسان بن ثابت )ت 54 هـ( حتى ُوصف بأنه شاعر النبي ص. 

وقد دعا النبي األكرم حممدsيف أكثر من موقف له حينام صدح بشعر عقائدي 
مساند للرشيعة وخط اتباعها، ولعل أشهر دعاء لهsبحق حّسان قولهs)ما زلت 
بن زيد  الكميت  البيت(		، وما حدث مع  أهل  ذببت عنا  ما  القدس  بروح  مؤًيدا 
األسدي وترّشفه بدعم اإلمام الباقرgومساندته له ولشعره إّنام كان من هذا القبيل 
بدليل ما ذكرناه يف السابق من أسباب، فضاًل عن مواقفه وأشعاره التي وقفنا عندها 

يف املحطتني السابقتني من حمطات هذا البحث. 

اإلمام  حديث  نّص  يف  ورد  الذي  األمر(  )إحياء  باب  يف  االمتداح  هذا  ويدخل 
الصادقgيف خطابه لفضيل الذي جاء فيه )فعن بكر بن حممد، عن أيب عبد اهللg، أّنه 
قال لفضيل: "جتلسون وحتّدثون؟" قال: "نعم، جعلت فداك"، قال: "إّن تلك املجالس 
أحّبها، فأحيوا أمرنا، رحم اهلل من أحيا أمرنا، يا فضيل من َذَكرنا أو ُذِكرنا عنده فخرج 

من عينه مثل جناح الذباب غفر اهلل له ذنوبه، ولو كانت أكثر من زبد البحر(		. 

ودليل ذلك ما ورد من أحاديث يف كتاب ) عيون أخبار الرضا g(، ومنها: 

أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين عن عيل عن أبيه عن ابن أيب عمري عن عبد اهلل -
بن الفضل اهلاشمي قال: قال أبو عبد اهللg: من قال فينا بيت شعر بنى اهلل له بيتا 

يف اجلنة. 
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عيون أخبار الرضا g: الوراق عن األسدي عن النخعي عن النوفيل عن عيل بن -
سامل عن أبيه عن أيب عبد اهللg قال: ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس. 

بن عيل األنصاري عن - أبيه عن أمحد  القريش عن  الرضا g: متيم  أخبار  عيون 
احلسن بن اجلهم قال: سمعت الرضاg يقول: ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به 
إال بنى اهلل تعاىل له مدينة يف اجلنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كّل ملك 

مقرب وكل نبي مرسل 		. 
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اخلامتة:

بعد هذه اجلولة البحثية، يمكننا إجياز ما بلغناه من نتائج باآليت: 

إّن الدين اإلسالمّي ليس مناهًضا لإلبداع امللتزم، بل هو مناهض لألدب الذي -1
منظومة  مع  تتوافق  ال  سامت  من  حيمله  بام  احلياء  وخيدش  األدب  قواعد  خيالف 

األخالق احلميدة. 

إن اإلبداع ال يضعف إذا حافظ عىل املسافة بني األدب واآلداب، بدليل أّن التزام -	
الكميت بمنظومة األخالق احلميدة والعقيدة احلّقة مل جيعله هيبط وُيصنَّف شعره يف 

ًما بشهادة النقاد والشعراء الكبار يف زمانه.  الدرجات املتدنية، بل كان مقدَّ

إّن مساندة اإلمام املعصومgللمنظوم امللتزم مل يكن خمالفة للنسق القرآين، بل -	
كان موافًقا له. 

الواقعية، وهي حالة -4 الشاعر وسلوكياته  لذات  انعكاًسا  الكميت كان  إّن شعر 
نادرة ال تتجىّل إالّ يف الشعر العقائدي امللتزم. 
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هوامش البحث:
1( مناقب آل أيب طالب 	/			. 

الفكر،  دار  بريوت،  شريي،  عيل  حتقيق:  دمشق،  مدينة  تاريخ  احلسن،  بن  عيل  عساكر،  ابن   )	
1415 هـ،: 50/ 			. 

	( خزانة األدب: البغدادي: 1/		. 
4( حياة اإلمام الباقر ع: باقر رشيف القريش: 1 / 51	

5( معجم الشعراء: 	4	، حياة اإلمام الباقر g: باقر رشيف القريش: 51	. 
	( حياة اإلمام الباقر g: باقر رشيف القريش: 	5	-	5	. 

	( ينظر تفصيل ذلك: 
	( األغاين: األصبهاين: 0/15	1. 

	(  روضات اجلنات: اخلونساري 	/	5، حياة اإلمام الباقر g: باقر رشيف القريش: 0		. 
10( حياة اإلمام الباقر g: باقر رشيف القريش: 1		. 

11( ينظر: الغدير: األميني العاميل: 	/00	. 
	1( املصدر السابق، وينظر: حياة اإلمام الباقر g: باقر رشيف القريش: 1/ 1		-			

	1( أعيان الشيعة: 515/4/1-	51. 
أبا  رثا اإلمام  أّنه قد  فيها  بقوله: )وقد جاء  القريش عىل ذلك  الشيخ  املعارص  املؤرخ  يعّلق   )14

جعفرgحيث يقول: 
أمواًتا عىل حّق كمن مات منهم       أبو جعفر دون الذي كنت تأمل

ومن املؤكد أّنه نظم هذا البيت وما بعده بعد وفاة اإلمام أيب جعفرgواحلّق ذلك بالميته(، حياة 
اإلمام الباقر: 1/ 	4	. 

15( أخبار شعراء الشيعة: املرزباين: 		. 
	1( اهلاشميات: 1	. 

	1( أخبار شعراء الشيعة 		. 
	1( املصدر نفسه: 		. 

	1( األغاين: 15/ 		1. 
اإلسالمية  املعارف  مجعية  نرش:  اإلسالمية،  املعارف  سلسلة  التفسري،  مناهج  يف  دراسات   )	0

الثقافية، ينظر التمهيد: ص 	. 
1	( احليوان: اجلاحظ: 	/			. 
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بن سعيد  ُعامن: د. سامل  العلمية يف  العربية واحلياة  العقلية  . تطور   . العلم شعًرا.  		( وحتدث 
البوسعيدي: 104-105، اجلمعية العامنية للكتاب واالدباء،. 

		( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه"، البن رشيق القريواين )1/ 5	
4	( اإلمام الباقر حممد بن عيلgباقر العلوم: زهري طالب األعرجي: 		. 

5	( حياة اإلمام الباقر g: باقر رشيف القريش: 5/1		
		( األغاين: 4/15	1، حياة اإلمام الباقر ع: باقر رشيف القريش: 1 /			. 

		( روضات اجلنات اخلونساري: 	/	5، واألعالم: الزركيل: 5/			. 
		( التطور والتجديد: د. شوقي ضيف: 41	. 

		( حياة اإلمام الباقر ع: باقر رشيف القريش: 1/ 4		-5		. 
0	(  العمدة: ابن رشيق: 1/	4. 

1	( ظاهرة التكسب بالشعر وجتلياهتا يف النقد العريب القديم: أ. رائد عبد الرحيم: جملة جامعة 
األزهر بغّزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، ع1، مج	1، س 010	م، ص: 		4. 

		( الكايف: الكليني: 	/	10. 
		( ينظر ديوانه: 5		. 

القريش:  باقر رشيف  الباقر ع:  الذهب: املسعودي: 	/5	1، و حياة اإلمام  ينظر: مروج   )	4
 .	45-	44

5	( ينظر أعيان الشيعة: األميني: 515/4/1-	51. 
		( مروج الذهب: املسعودي: 	/5	1. 

		( قرب اإلسناد: احلمريي: 		. 
		( عيون أخبار الرضا ع: 5. 
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم. *
املرزباين. 1993م. أخبار شعراء الشيعة. د. *

ط. رشكة الكتبي للطباعة والنرش والتوزيع. 
اإلمام * 	01	م.  طالب.  زهري  األعرجي: 

ط1.  العلوم.  عيلgباقر  بن  حممد  الباقر 
كربالء: دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع. 

دار *  .15 ط  األعالم.  م.    	00	 الزركيل. 
العلم للماليني. 

العاميل، حمسن األمني. د. ت. أعيان الشيعة. *
د. ط. بريوت: دار التعارف للمطبوعات. 

األغاين: * ه.   14		 الفرج.  أبو  األصفهاين، 
إبراهيم  د.  عباس.  إحسان  د.   - املحقق 
السعافني، أ. بكر عباس. النارش. ط	. بريوت 

- دار صادر. 
هـ. *  1415 احلسن.  بن  عيل  عساكر،  ابن 

تاريخ مدينة دمشق: حتقيق: عيل شريي د. ط. 
بريوت: دار الفكر. 

دار * ضيف،  شوقي  د.  والتجديد:  التطور 
املعارف، ط8، د. ت. 

القريش، باقر رشيف. 1993م. حياة اإلمام *
الباقر ع. ط1. دار البالغة. 

احليوان: * 1965م.  هـ-   1384 اجلاحظ. 
البايب.  مصطفى  هارون.  السالم  عبد  حتقيق 

ط2. احللبي. 
خزانة * 			1م.  هـ–   141	 البغدادي. 

 .4 ط.  هارون  السالم  عبد  حتقيق  األدب: 
مكتبة اخلانجي. 

دراسات يف مناهج التفسري، سلسلة املعارف *
اإلسالمية  املعارف  مجعية  نرش:  اإلسالمية، 

الثقافية
األسدي: * زيد  بن  الكميت  ديوان  000	م. 

حتقيق د. حممد نبيل طريفي. ط1. بريوت: دار 
صادر. 

اجلنات. * روضات  0		1هـ.  اخلونساري. 
ط1. قم: دار اسامعيليان. 

رشح * 			1م.  رياش.  ابن  القييس، 
نوري  د  سلوم.  داوود  د.  حتقيق   اهلاشميات: 
النهضة  القييس ط	. دار عامل الكتب: ومكتبة 

العربية. 
ظاهرة * 010	م.  رائد.  أ.  الرحيم،  عبد 

العريب.  النقد  يف  وجتلياهتا  بالشعر  التكسب 
بغّزة،  ع1، مج	1القديم: جملة جامعة األزهر 

سلسلة العلوم اإلنسانية. 
حممد * احلميد،  عبد  القريواين،  رشيق  ابن 

الشعر  حماسن  يف  العمدة  ت.  د.  الدين.  حميي 
وآدابه". مرص: املكتبة التجارية. 

م . *  1			 ه    1			 األميني.  العاميل، 
الغدير. ط4.  لبنان:   دار الكتاب العريب  

حتقيق * اإلسناد:  قرب  ت.  د.  احلمريي. 
مؤسسة آل البيتgإلحياء الرتاث. 

تصحيح * حتقيق:  الكايف:  ت.  د.  الكليني. 
اخلامسة،  الطبعة  الغفاري  أكرب  عيل  وتعليق: 

قم. 
مروج * 			1هـ-			1م.  املسعودي. 

الذهب. بريوت: دار الفكر للنرش والتوزيع. 
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معجم * م.   1			  - هـ   140	 املرزباين. 
مكتبة  لبنان:  ط	.  كرنكو.  حتقيق  الشعراء: 

القديس، دار الكتب العلمية. 
	5	1م. *  - 			1هـ  شهراشوب.  ابن 

أساتذة  من  جلنة  حتقيق  طالب:  أيب  آل  مناقب 
النجف االرشف. 

ت. * د.  سعيد.  بن  سامل  د.  البوسعيدي، 
وحتدث العلم شعًرا. . . تطور العقلية العربية 
ُعامن:  د. ط. سلطنة  ُعامن.  العلمية يف  واحلياة 

اجلمعية العامنية للكتاب واالدباء. 


