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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
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ار ليندا باكوز أ
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 الوعي بتاريخ العجم القديم يف الشعر اجلاهلّي

 -امنوذًجكاسرة ُأاأَل -

 باسم إدريس قاسم و  ِإسالم صديق حامد 

30/1/2021 تأريخ القبول:       2/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لي يتناول هذا البحث دراسة موضوع )الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاه        
شارات التي أشار إليها شعراء الجاهلية إلى إذ يتم استخراج الإ  ؛(-نموذجا  األكاسرة أ   –

ملوك الفرس بمختلف تسمياتهم في أشعارهم وذلك عن طريق استقراء أغلب دواوين الشعر 
ظهار كيف تمكن الشعراء الجاهليون بعبقريتهم الفنية من توظيف ما عرفوه  الجاهلي، وا 

ت تلك المعرفة دينية أم تاريخية، فضال  عما يتداخل فيها من قصص وورثوه سواء أكان
 وأساطير تدخل في عالم الخيال.

نسان الجاهلي ه يكشف عن جوانب من فكر الإ ن  ة هذا البحث في أ  وتكمن أهمي         
مم القديمة، وبيان مدى وعي الشعراء الجاهليين ومعرفتهم بتاريخ من جاورهم من أوائل األ  

ات والموروثات التي أفادوا منها في التعبير عن أفكارهم وأغراضهم الشعرية وتقصي مرجعي
 .بتضمينها تلك المرجعيات والموروثات بصيغ فنية وجمالية

 .الجاهلية ،شعارهمأ   ،توظيفالكلمات المفتاحية:     
 المقدمة

 الحمددد ا الددذج أعجددب بكتابدده أربدداب البيددان، وجعددل مددن أفئدددتهم أوعيددة لنددور القددر ن،
والصدددالة والسددددالم علددددى خدددداتم األنبيدددداء والمرسددددلين، المبعددددوث رحمددددة للعددددالمين، وعلددددى  لدددده 

 وأصحابه أجمعين، إلى يوم الدين، أما بعد...

                                                 

 /قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل .طالب ماجستير 
 /قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل . ُأستاذ 



                                                                                                          و باسم إدريس قاسمِإسالم صديق حامد                       -اأَلكاسرة ُأمنوذًجا - القديم يف الشعر اجلاهلّيلوعي بتاريخ العجم ا

 28 

فقدددد كدددان الشدددعر الجددداهلي وه يدددبال محدددط اهتمدددام النقددداد والبددداحثين، لمدددا احتدددواه مدددن 
الفندون عندد  خصائص ومميبات مهدت ليكون ركيبة األدب العربي عامدة، فكدان مدن أشدرف

العددرب، فهددو ديددوان علددومهم وسددجل أخبددارهم ومددوثرهم، وشدداهد صددوابهم وخطددئهم، يرجعددون 
إليه فدي بيدان مدا أشدكل علديهم، فقدد حدوى عداداتهم وتقاليددهم اهجتماعيدة وأبدان عدن ثقدافتهم 
وعقائددددهم وهدددويتهم التاريخيدددة والحضدددارية، ومدددا توارثدددوه وعرفدددوه مدددن تددداريخ األمدددم واألقدددوام 

، فكانت أبياته تستحضر إرثا  انسانيا  عظيما  موغال  في القددم، وعلدى الدرغم مدن ذلدك السابقة
كله فلم ينصفه قسم مدن المدخرخين والكتداب المستشدرقين والعدرب، متناسدين متجداهلين قيمتده 
الفنية والتاريخية، فوصفوه بشعر صادر عن رعداة جفداة سدذج ه يفقهدون مدن تدراث أسدالفهم 

وليدد الموقدف الدذج يعبدر عدن نظدرتهم السدطحية لقضدايا الحيداة، فضدال   شيئا ، وعددوا شدعرهم
عن وصفهم بالمجتمع المغلق المنعبل عما حوله من األمم واألقدوام المختلفدة، مشدككين فدي 
قيمدددة ومصدددداقية هدددذا الشدددعر مدددن أمدددة بلغدددت أعلدددى درجدددات الفصددداحة والبيدددان، فمدددن هدددذا 

األكاسددرة  –م القددديم فددي الشددعر الجدداهلي المنطلددق قامددت فكددرة البحددث )الددوعي بتدداريخ العجدد
يخ أمدتهم ( في محاولة للتعرف على مدى وعي الشعراء الجاهليين ومعدرفتهم بتدار  -أنموذجا  

مم القديمة، وتقصي المرجعيات والموروثدات التدي أفدادوا منهدا فدي ومن جاورهم من أوائل األ  
ات والموروثدات بصديغ فنيدة التعبير عن أفكارهم وأغراضهم الشعرية بتضدمينها تلدك المرجعيد

 جمالية.
وقد جاء ترتيب البحث على النحو التالي: إذ ذكرت  نبذة مختصرة عن اتصال 
عرب الجاهلية بمن جاورهم من أوائل األمم واألقوام المختلفة كالفرس والرومان واليونان، 

م في ثم تعرضت إلى األشعار الجاهلية التي ورد فيها ذكر ملوك الفرس بمختلف تسمياته
الشعر الجاهلي وتحليلها مستعينا  بالمنهج التحليلي الذج يعتمد  ليات البالغة والنحو إلى 

ي والنفسي لبيان مقدرة ها المنهج التاريخبرب ناهج المساعدة األخرى وكان من أ  جانب الم
بداعية في التعبير عما يعتريه والدوافع الكامنة لهذا البداع، وانتهى البحث الشاعر الإ 

 النتائج التي توصل البحث عبر الدراسة. بربمة عرضت فيها أل  بخات
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 اتصال العرب بأوائل األمم القديمة:-1
تميددبت الحيدداة فددي الجبيددرة العربيددة بطبيعتهددا القاسددية وغلبددة الطددابع الصددحراوج فيهددا، 
متمثال  بقلةإ األمطار وانتشار القفار، مما شغل أهلها في البحث المستمر عن مدواطن المداء 

الكددددف، وفددددرط علدددديهم طددددابع البددددداوة والترحددددال، وعلددددى الددددرغم مددددن ذلددددك إه  أن  المجتمددددع و 
 الجاهلي لم يكن في عبلٍة تامة عن األمم المجاورة له.

فلديس صدحيحا  مدا عشداع بدين النداس أن العدرب فدي جاهليتهدا كاندت أمدة منعبلدة عددن 
وأن العددرب كددانوا علددى ج اتصددال... والحددق أن هددذه فكددرة خاطئددة، العددالم ه تتصددل بغيرهددا أ  

 .(1)اتصال بمن حولهم ماديا  وأدبيا ع
وقد عرف الجاهليون قديما  التجارة مع شعوب مختلفة، كالفرس والروم واليونان 

ه ضرب عليهم سور ن  ، ليخمنوا أقواتهم ومستلبمات عيشهم، إذ علم يخثر تاريخيا  أ  (2)وغيرهم
. وخير دليل على ما (3)خروج منهاعيعوق من حركات الدخول في الجبيرة العربية او ال

ما نجده في رحالت القريشيين  اآلخرينلتجارة من حسن تنظيم وتواصل مع بلغته تلك ا
صيفا  وشتاء، مما يعد عدليال ناصحا  على مدى ما بلغه العرب من التواصل الحضارج مع 

الى ذلك . وقد أشار القر ن الكريم (4)شعوب األرط القديمة من روم وفرس وهند وأحباشع
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژفي قوله تعالى: 

. وقد كان لمكة وأسواقها دور (5)ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
بارب في اتصال العرب بالثقافات األخرى، فقد كانت مركبا  دينيا  وتجاريا  وثقافيا  في الوقت 

                                                 

: م2012( فجر السالم، أحمد أمين، مخسسة هنداوج للتعليم والثقافة، جمهورية مصر العربية، القاهرة، 1)
21. 

، 2( ينظدددر: الحيددداة العربيدددة مدددن الشدددعر الجددداهلي، د. أحمدددد محمدددد الحدددوفي، مطبعدددة نهضدددة مصدددر، ط2)
1952 :51. 

م: 1994، 4( تدداريخ الفكددر الددديني الجدداهلي، د. محمددد ابددراهيم الفيددومي، دار الفكددر العربددي، القدداهرة، ط3)
133. 

عدادل جاسدم البيدداتي، بحدث منشدور فددي ( صدالت العدرب الحضدارية وأثرهددا فدي الشدعر قبددل السدالم، د. 4)
 .352م: 1979، 24كلية اآلداب، جامعة بغداد، ع 

 .4-1( سورة قريش: اآليات 5)
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ج أن نفسه تستقطب إليها الحجاج والتجار من مختلف أرجاء المعمورة. وروى المسعود
أسالف الفرس كانت عتقصد البيت الحرام، وتطوف بهإ، تعظيما  له، ولجدها إبراهيم )عليه 
السالم( وتمسكا  بهديه، وحفظا  ألنسابها... وكانت الفرس تهدج الى الكعبة أمواه  في 

مم عن طريق التجارة ، ولم يقتصر اتصال العرب بغيرهم من األ  (1)صدر البمان، وجواهرع
انت هناك عوامل أخرى منها اهتصال الحربي والسياسي بالفرس والروم، وحدها، بل ك

وبناء المدن العربية المجاورة للفرس والروم، فضال  عن البعثات التبشيرية من اليهود 
، (2)والنصارى التي كانت تدخل الى بالد العرب  نذاك، سعيا  لنشر مبادئها وتعاليم دينها

ليون بغيرهم من األعاجم تلبية لمقتضيات الحاجة فكان من البديهي أن يتصل الجاه
الحياتية، وهذا اهتصال كان له أثر بارب في التأثر والتأثير بين العرب والشعوب 

 المختلفة، واهطالع على العادات والتقاليد والثقافات والتاريخ لكال الفريقين.
هليون التعبيدر عدن وفيما يتعلق بالفرس وملوكهم األكاسرة، فقد استطاع الشدعراء الجدا

ثقددافتهم ووعدديهم بتدداريخ تلددك الطبقددة، مددوظفين أسددماء ملددوك الفددرس بتسددمياتهم المختلفددة فددي 
أبرب القضايا واألحدداث التدي شدغلت تفكيدر الشداعر الجداهلي  ندذاك، فجدرى توظيدف ذكدرهم 
فددي التعبيددر عددن حتميددة المددوت والتأسددي بددالملوك والعظمدداء تددارة، وفددي الحددروب التددي دارت 

العددرب والفددرس قددديما  تددارة أخددرى، فضددال  عددن تشددبيه مددا بقددي مددن  ثددار ديددار المحبوبددة بددين 
بصحائف من عهد كسرى تعبيرا  عما خفدي مدن معالمهدا، وقددم عهددها، وهدذا مدا نجدده عندد 

 (3)الشاعر عنترة العبسي في قوله:
ِلاااااااااااااااااِة باااااااااااااااااالط و    أال ياااااااااااااااااا داِر ِ ب 

 
ااااااام  ِااااااا  ُرُسااااااا  الِ اااااااد      اااااااش  الِو    ِكِرج 

 
اااااار ِكااااا اااااد  ك س   ِوح   ِصاااااحائ ع مااااااْ    
 

مااااااااااااااااا     ط  م  اااااااااااااااااداها أِل ِجاااااااااااااااااِم ط   ِأه 
 

 
                                                 

هد(، اعتنى به وراجعده: كمدال حسدن مرعدي، المكتبدة 346( مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودج، )1)
 .185-1/184م: 2005، 2العصرية، صيدا، بيروت، ط

 .37-21، فجر اهسالم: 108-51ربية من الشعر الجاهلي: ( ينظر: الحياة الع2)
 .268( ديوان عنترة، تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوج، المكتب اهسالمي: 3)
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والشاعر عول على التشدبيه فدي وصدف مدا تبقدى مدن أطدالل الدديار فشدبه فدي البيدت 
األول تلك اآلثار بالوشم الذج يكون في رسغ اليد. وفدي البيدت الثداني تظهدر بالغدة التشدبيه 

لتدي انددثرت وخفيدت معالمهدا كصدحائف ه يسدتبين وبراعة الشاعر في تشبيههإ  ثدار الدديار ا
ما فيها، إذا ما نطق بهدا الطمطمدي الدذج ه يفصدع، وعلدى الدرغم مدن أن الشداعر لدم يحددد 
فددي قولدده )مددن عهددد كسددرى( أج مددن األكاسددرة هددو المقصددود، إه اندده يحمددل إشددارة واضددحة 

لم تلددك الددديار، للبعددد البمنددي لمددن كددان يقصددده مددن األكاسددرة الددذج اندددثرت مددن عهددده معددا
 وكأنها صحائف من عهده.

وفي التعبيدر عدن حتميدة المدوت واسدتحالة الخلدودإ نجدد األعشدى يدذكر مدن بداد وهلدك 
 (1)من ملوك الفرس القدماء في قصيدة قال فيها:

 أر قاااااااُت ِوماااااااا هاااااااذا السااااااا اُد الماااااااُ ر ُ 
 

ْ  ُسااااق م  ومااااا ب ااااِ  ِمع ِ اااا ُ   اااا  ومااااا ب ااااِ  م 
 

 ولك اااااااااااااااْ أرا ااااااااااااااا  ال أ ال بحااااااااااااااااد ع 
 

 ُأغاااااد  بمااااا لاااام ُيماااا     ااااد  وُأطااااِر ُ  
 

اا     ااد  ال اايُب وال اام  والِعِ اا   ِاا ْ ُيم 
 

ْ  م ااااااااا  والس ااااااااا ُم ُتِفل ااااااااا ُ    ِِِقاااااااااد  ب ااااااااا
 

اااااااذع  لاااااا  الاااااادهر ُحكماااااا ُ   بأ ااااااجِش ِأخل
 

ِ ااااااِر ُ   ااااااْ أ  مااااااا تج اااااا  الحااااااوادُ  أ  ِم 
 

 ِماااااااا أ ااااااات بْ دامااااااات  لياااااااِ  ب خالااااااادع 
 

 كماااااا لااااام ُيِخل ااااااد  قباااااُل ساساااااا ِوُمااااااوِر ُ  
 

 وكسااااار  ِ     ِ ااااااُر الاااااذ  ساااااار ُمل ُكااااا 
 

 لاااااا  مااااااا ا اااااات   را   ِ تياااااا   ِوِ   باااااا ُ  
 

ه قد تجاوب المقدمة الطللية التي كانت عادة  ما ن  ل ما نلحظ في قول األعشى أ  و  فأ
يبتدئ بها الشعراء الجاهليون في الوقوف على  ثار الديار، مستذكرين مرابع الصبا 

الشعرج بالغرط األبرب الذج يعصف بنفسه، معبرا  عما وأطياف الحبيبة، ليستهل نصه 

                                                 

( ديوان اهعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعليدق: د. محمدد محمدد حسدن، مكتبدة اآلداب، المطبعدة 1)
 .217النموذجية: 



                                                                                                          و باسم إدريس قاسمِإسالم صديق حامد                       -اأَلكاسرة ُأمنوذًجا - القديم يف الشعر اجلاهلّيلوعي بتاريخ العجم ا

 32 

يعتريه من قلق وتوتر في مواجهة فكرة الموت، وقد بانت عليه أعباء الحياة، وأعراط 
الشيخوخة المتمثلةإ بالشيب وضعف البصر. وقد اعتمد الشاعر في البيت الخامس من 

في قوله: )فما أنت( فكأن  القصيدة على أسلوب التجريد الذج يعد من أحد أشكال اهلتفات
نما كان المراد هو الشاعر نفسه ، بعد (1)الشاعر أطلق الكالم ليخاطب شخصا  يحاوره، وا 

أن كان أسلوب الشاعر في األبيات األربعة األولى يطغى عليه ضمير المتكلم، فضال  عن 
ق ذج أراد من خالله تحقيال  عتراط في قوله: )إن دامت عليك( استخدامه أسلوب اه

إلى جانب التأكيد على  ،(2)إيحاءات متنوعة، فيلفت انتباه المتلقي ويجعله أكثر استثارة
حتمية موته واستحالة خلوده، وكيف ه يموت وهو النسان البسيط الذج يطوف البالد 

، مقارنة مع الملوك والعظماء الذين (3)قاصدا  األشراف والملوك يمدحهم لينال عطاءهم
وملذاتها، إه  ان  الموت  أفناهم، والشاعر من خالل إحاطته بأخبار  حابوا نعيم الدنيا

الملوك الماضين وبوالهم، يتأسى بهم في محنة الفناء، فيذكر منهم )ساسا( أج عساسان 
. وقد ذكر (4)بن بهمن... وهو أبو ملوك الفرس من األكاسرة، ولذلك يقال لهم الساسانيةع

كان عشجاعا  شديد البطش، وأنه بلغ من شجاعته  هن  وأ  ،الطبرج نبذة عن حياة ساسان
وشدة بطشه أنه حارب وحده ثمانين رجال  من أهل اصطخر ذوج بأس ونجدة، فهبمهم 
وكانت امرأته من نسل قوم من الملوك كانوا بفارس يعرفون بالبابرنجين، يقال لها: 

ل لها بيت رامبهشت، ذات جمال وكمال، وكان ساسان قيما  على بيت نار اصطخر، يقا
نار أناهيذ، وكان مغرما  بالصيد والفروسية، فولدت رامبهشت لساسان بابك، وطول شعره 

                                                 

الكاتددب والشدداعر، ابددن اهثيددر، تحقيددق: محمددد محيددي الدددين عبدالحميددد،  ( ينظددر: المثددل السددائر فددي أدب1)
 .2/133هد: 1420المكتبة العصرية، بيروت، 

( ينظر: أسلوب اهلتفات ودهلته فدي الشدعر العربدي قبدل السدالم، د.عبدداا خضدر حمدد، مقدال منشدور 2)
 https://www.alukah.netعلى الشبكة الدولية، 

 ان اهعشى: ر( ينظر: مقدمة ديو 3)
( اهخبار الطوال، احمد بن داود الدينورج، تحقيق: عبدالمنعم عامر، دار احياء التراث العربي، القاهرة، 4)

 .27م: 1960، 1ط
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وحين ولدته أطول من شبر، فلما احتنك قام بأمر الناس بعد أبيه، ثم ولد له ابنه 
 .(1)أردشيرع

وي عد أردشير بن بابك بن ساسان المخسس الحقيقي لالمبراطورية الساسانية، إذ 
عسكرية استطاع من خاللها القضاء على ملوك البارثيين، فقتل عأرطبان وسار أسس قوة 

م( وأعلى نفسه وريثا  224نيسان )أبريل( سنة ) 28إلى عاصمته المدائن التي دخلها في 
وذلك يعني أن  ،(2)للملوك البارثيين ومخسسا  لساللة حاكمة جديدة، هي اهسرة الساسانيةع

 ولى للميالد.ساسان حكم حوالي القرون األ
ه من ملوك ن  عشى عن ذكر ملوك الروم، فذكر )مورق( الذج قيل إإ هذا ولم يغفل األ  

الروم، ولم أجد له ذكرا  في كتب التاريخ واهخبار إه  عند اليعقوبي والمسعودج، فذكر 
اليعقوبي أن الروم وثبت عبمورق ملكها، فقتلوه ومل كوا غيره، وصار إليه ابن مورق، فوجه 

. أما (3ع)جيشا ، ثم قتل ابن مورق، وملك هرقل، فغبا أصحاب كسرى، فقتلهم وشردهممعه 
في نص المسعودج، فقد جاء فيه أن  ملك الروم كان عمورق بن هرقل في خالفة عثمان 
بن عفان )رضي اا عنه( ثم ملك )مورق( بن مورق في خالفة علي بن أبي طالب 

، ومما ه شك فيه أن  )مورق( المذكور (4ع)سفيان )رضي اا عنه(، وأيام معاوية بن أبي
في قصيدة األعشى ليس الذج ذكره المسعودج ألن وفاة األعشى كانت في عهد الرسول 
)صلى اا عليه وسلم( إذ أن األعشى قد عأدرك السالم في  خر عمره، ورحل الى النبي 

نا، فقال أتمتع منهما سنة ثم )صلى اا عليه وسلم( ليسلم، فقيل له: إنه يحرم الخمر والب 

                                                 

هدد: 1387، 2( تاريخ الطبرج، تاريخ المرسل والملوك، محمد بدن جريدر الطبدرج، دار التدراث العربدي، ط1)
2/37-38. 

م(، د.مفيد رائف محمود العابد، دار الفكر، 651-226سانية )عصر األكاسرة ( معالم تاريخ الدولة السا2)
 .39م: 1999، 1دمشق، ط

( تداريخ اليعقددوبي، أحمددد بددن أبددي يعقددوب بددن جعفدر بددن وهددب المعددروف بدداليعقوبي، تحقيددق: عبددد األميددر 3)
 .1/215م: 2010، 1مهنا، شركة األعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط

هد(، اعتنى به وراجعده: كمدال حسدن مرعدي، المكتبدة 346ومعادن الجوهر، المسعودج، )( مروج الذهب 4)
 .248-1/247م: 2005، 2العصرية، صيدا، بيروت، ط



                                                                                                          و باسم إدريس قاسمِإسالم صديق حامد                       -اأَلكاسرة ُأمنوذًجا - القديم يف الشعر اجلاهلّيلوعي بتاريخ العجم ا

 34 

. وهذا يعني أن األعشى كانت وفاته قبل مورق (1)أ سلم! فمات قبل ذلك بقرية اليمامةع
المذكور عند المسعودج، فكيف يتأسى الشاعر ويعتبر بهالك شخص لم تدركه  المنية  

 بعد؟
وهسيما ثم يعود األعشى الى ذكر ملوك الفرس ثانية ، ولكن بما عرفوا به من ألقاب 

في فترة الحكم الساساني، فقد كان يطلق ععلى كل ملك للفرس كسرى، وكانوا إن سم وه 
. وكان أول من تسم ى من اهكاسرة (2)وذكروه قالوا: كسرى شاهنشاه، ومعناه ملك الملوكع

بلقب شاهنشاه هو أردشير بن بابك بن ساسان، وأطلق هذا اللقب أيضا  على بعط 
 .(3)ا الحكم بعدهاألكاسرة الذين تولو 

ومن خالل ما تقدم، يتضع لنا مدى وعي الشاعر بتاريخ ملوك الفرس من 
األكاسرة، فذكر بعضهم بأسمائهم الصريحة، مثل )ساسان( كما ذكر بعضهم بما ع رفوا به 
من ألقاب مثل )كسرى شاهنشاه( موظفا  تلك الشخصيات في التعبير عن قصديته التي 

 على حتمية الموت واستحالة الخلود.أراد من خاللها التأكيد 
لى ذلك أيضا  ذهب الشاعر عدج بن بيد العبادج في قصيدة قالها في سجنه  وا 

 (4)مذكرا  الملك النعمان بن المنذر بأنه سجين، ومحذرا  إياه من صولة الدهر:
ِلة  ِ حاااااااااااااااِذِر   ا ْ  ل لااااااااااااااادهر ِصاااااااااااااااو   ب

 
ْ  قااااااااااااد أم   ااااااااااااِت الااااااااااااد ُهورا   ال ِتب يااااااااااااِت

 
 الفتااااااا  صاااااااحيحا  ِياااااااود  قاااااااد ِي اااااااامُ 

 
 ولقااااااااااااااد بااااااااااااااات  م ااااااااااااااا  ِمساااااااااااااارورا 

 
ْ  و طاااااااااااااو     ب ماااااااااااااا الاااااااااااااد هُر ِلاااااااااااااي 

 
 يتاااااااااااار  العكاااااااااااام واهيااااااااااااا  ِمك سااااااااااااورا 

 
                                                 

 .257هد: 1423( الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، 1)
وهددب المعددروف بدداليعقوبي، تحقيددق: عبددداهمير ( تدداريخ اليعقددوبي، احمددد بددن ابددي يعقددوب بددن جعفددر بددن 2)

 .1/222م: 2010، 1مهنا، شركة اهعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط
هدد(، تحقيدق: 630، الكامل فدي التداريخ، ابدن اهثيدر )2/217،  2/54،  2/40( ينظر: تاريخ الطبرج: 3)

 .1/446، 1/351: م1997، 1عمر عبدالسالم تدمرج، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
م: 1965( ديددوان عدددج بددن بيددد العبددادج، حققدده وجمعدده: محمددد جددابر المعيبددد، دار الجمهوريددة، بغددداد، 4)

 ، تردى: مات، طحطع: اهلك، سابور: اسم لعدة ملوك من الفرس.64
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ِْ  ُل ُقِبااااااااااي ع   ِاسااااااااااِأل ال  ااااااااااا  أي اااااااااا
 

ِلُ م سااااااااااابورا  ُِ الااااااااااد ه ُر ِقااااااااااب   طحطاااااااااا
 

ِِتِااااااااااااااااااااااِرد   ِفت اااااااااااااااااااااُ  م   اااااااااااااااااااااة    ِخط 
 

اااااااااااِو ِااااااااااا  ذا  يأماااااااااااُل الت عميااااااااااارا   ِوه 
 

تظهر نظرته السلبية للدهر الذج ه يخمن جانبه، فقد ينام الفتى فأبيات الشاعر 
سليم البدن فيدركه الموت على حين غفلة وهو الذج قد )بات  منا  مسرورا( والشاعر في 
قوله:) قد ينام الفتى صحيحا ...( قد أطلق حكما  في حتمية الموت الذج قد يأتي على 

صود في ذلك على وجه الخصوص هو الملك حين غفلة، إه  أنه  يمكن القول إن المق
النعمان بن المنذر، فهو الفتى الصحيع الذج ينام  منا  مسرورا ، وقد اجتمعت له س بل 
السعادة والراحة لإي ذكره بأن النسان مهما بلغ من قوة وعظمة فهو ليس بمأمن من تقلبات 

كن النهاية الحتمية هي الدهر وصروفه التي تكون بين الرخاء والشدة )ل يٌِّن ونطوح( ل
الموت. فالشاعر قد عبر عن نظرته للحياة والموت والوعي بتلك الحقيقة، فأخذ يحذر 
الملك النعمان بن المنذر من عبطش البمانع بطريقة وعظ واعية لذلك الخطر وأن ه يسلك 

المطلقة . وليجعل النعمان ي قإر  بتلك السطوة (1)اهنسان طريق الغفلة وتجاهل سطوة البمانع
 –للدهر يلتمس منه بأن يسأل الناس عن مصير  ل قبيس من المناذرة الذين )طحطع 

، الدهر قبلهم من ملوك الفرس سابورا. وتجدر الشارة الى أن اسم سابور كان قد (2)أهلك(
تسمى به أكثر من ملك من ملوك الفرس وكان أشهرهم سابور بن أردشير بن بابك بن 

أن مدة م لكه كانت عثالثا  وثالثين سنة، وكانت له حروب مع ساسان وذكر المسعودج 
ر مدنا  نسبت إليه، كما نسب من الكور والمدن  كثير من ملوك العالم، وبنى ك ورا ، وم ص 

                                                 

( فلسددفة الحيدداة والمددوت عنددد عدددج بددن بيددد العبددادج، د.راجحددة عبددد السددادة سددلمان، مجلددة كليددة التربيددة 1)
 .7: 78، ع19اهساسية، الجامعة المستنصرية، مج

 .14/316هد: 1414، 3( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط2)
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. وقد تولى بمام الحكم بعد أبيه أردشير في عام (1)إلى  بائه، والعرب تلقبه سابور الجندع
 .(2)م(241)

)شاه بور أو شابور( ويعني بالعربية عابن الملك، وهو  هويرد اسم سابور على أن  
أول من سمي هذا اهسم، وهو سابور بالجنود بالعربية بن اردشير. وقال بعضهم: بل 

. وهو الذج (3)سماه اشه بور، ترجمتها بالعربية عولد أشك، الذج كانت أم الغالم من نسلهع
ن خرق أسوار الحصن حاصر حصن الحضر، وقتل صاحبه الضيبن بعد أن تمكن م

 بمساعدة ابنة الضيبن له، وسنتطرق الى ذلك هحقا .
ا سابور الثاني، فهو عسابور ذو األكتاف بن هرمب بن نرسي بن برهام بن بهرام م  وأ  

، وقد عرف بهذه التسمية لخلعه عأكتاف العرب، فسمي (4)بن هرمب بن سابور بن أردشيرع
جنوده كانوا يثقبون أكتاف اهسرى بأمره ، أو ألن (5)بعد ذلك سابور ذا األكتافع

 .(6)ويجمعونهم بحبل من خالل هذا الثقب، ولذلك أطلقت عليه تلك التسمية
للميالد، وقد ع رف هذا  379حتى  309ة حكمه سبعين عاما ، عمن سنة م د  وكانت 

الملك بغبوه للعرب، وهو صاحب األنبار وخندق سابور الذج حفره لحماية األرط 
. والشاعر في هذه القصيدة لم يحدد أيا  من (7)مأهولة من جماعات اهعرابعالخصبة ال

                                                 

 .1/190( مروج الذهب: 1)
، 2( ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل السالم، د. جواد علي، ساعدت جامعة بغدداد علدى نشدره، ط2)

م(، د. مفيدددد رائدددف 651-226ولدددة الساسدددانية )عصدددر اهكاسدددرة ، معدددالم تددداريخ الد2/634م: 1993
، تدداريخ ايددران القددديم مددن البدايددة حتددى نهايددة 41م: 1999، 1محمددود العابددد، دار الفكددر، دمشددق، ط

العهد الساساني، حسن بيرنا، ترجمة: محمد نور الددين عبددالمنعم، السدباعي محمدد السدباعي، المركدب 
 .333م: 2013، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط

، المفصددل فددي تدداريخ العددرب قبددل 1/353، وينظددر: الكامددل فددي التدداريخ: 46-2/45( تدداريخ الطبددرج: 3)
 .333، تاريخ ايران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني: 2/644السالم: 

 .2/55( تاريخ الطبرج: 4)
 .195( مروج الذهب: 5)
، تدداريخ ايددران القددديم مددن البدايددة حتددى نهايددة 2/644السددالم: ( ينظددر: المفصددل فددي تدداريخ العددرب قبددل 6)

 .341العهد الساساني: 
 .2/618( المفصل في تاريخ العرب قبل السالم: 7)
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السابورين هو المقصود على خالف ما ذكره في قصيدة ثانية موجهة أيضا  للملك النعمان 
  (1)بن المنذر، يذكره باستحالة الخلود، معتبرا  بمن باد من الملوك الماضين قال فيها:

ِْ ِخل اااااا ْ  ِرأيااااااِت المُ ااااااو ْ  ِماااااا ِْ أم ِماااااا  د 
 

ْ  ُي اااااااااااِم ِخفياااااااااارُ   ْ  أ اااااااااا  ذا  لياااااااااا   م 
 

اااااار  الملااااااو  أ ااااااو اااااار ل ك س   أيااااااْ ك س 
 

ِْ قبِلاااااااااا   سااااااااااابورُ  .... واْل أم أياااااااااا  ُ اااااااااار 
 

 وب ااااااو األصاااااافر الُملااااااو ل ُملااااااوُ  الااااااا
 

ااااااااا  ُ ُم ِماااااااااذ كورُ  ....  ااااااااااروم  ِلااااااااام  ِيب اااااااااِ  م 
 

ابور الثاني فإشارة الشاعر واضحة الى أن  سابور المقصود في هذه األبيات هو س
م(، وهذا 579-531م( وهو الذج كان قبل كسرى أنو شروان )370-309ذو األكتاف )

يدل على المعرفة الدقيقة للشاعر بتاريخ أولئك الملوك. وذكر المسعودج أن معنى )أنو 
، وذكر خبرا  مطوه  عن أعمال كسرى أنو شروان، وبنائه (2)شروان( هو عجديد الملوكع

قبال للقالع والحصون،  كما أنه بنى سورا  في البحر لصد هجمات مراكب األعداء، وا 
الملوك عليه م هادنين له خوفا  من سطوته وكثرة جنوده، وقد حمل إليه كتاب كليلة ودمنة 
من الهند، فضال  عن الخضاب األسود، كما ذكر ما عرف به أنو شروان من عدٍل 

فرس وعدم غفلته عن ذكر الروم . فالشاعر في ذكره ألشهر وأقوى ملوك ال(3)وحكمة
وملوكم عبنو األصفر بن النفر بن العيص بن اسحاق... وهذه األنساب كلها تتعلق بما في 

، إن ما أراد من ذلك تذكير الملك النعمان بن المنذر (4)التوراة وغيرها من كتب العبرانيينع
استفهام ه يراد من خالل تكراره ألسلوب اهستفهام عن مصائر الملوك الماضين، وهو 

، لحتمية (5)منه عجوابا  بل ليقرر حقيقة مفروغا  منها سلفا ، تخسس الرضوخ واهستسالمع
                                                 

، المنون: المنيدة أو الددهر، خفيدر: م جيدر، أنوشدروان: هدو كسدرى األول أنوشدروان بدن قبداذ 87( ديوانه: 1)
 ك الروم.م(، بنو األصفر: الروم وقيل ملو 531-579)

 .1/201( مروج الذهب: 2)
 205-1/201( ينظر: م. ن: 3)
 .1/232( مروج الذهب: 4)
( التوظيددف الفنددي للمرجعيددات فددي الشددعر العربددي قبددل السددالم، سددامي جاسددم محمددد، اطروحددة دكتددوراه، 5)

 .108م: 2008كلية اآلداب، جامعة الموصل، بإشراف: د. مخيد محمد صالع اليوببكي، 
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الموت عسى أن يكون ذلك محركا  لعواطف النعمان ومشاعره، فيخرجه من السجن. 
والشاعر قد أسس أبياته على الواقعية وصدق العاطفة، واهبتعاد عن الخيال والتشبيه 

يحاءات األلفاظ وعفوية التعبير، كفلت لهذا الشعر عفصدق العا طفة ودقة الوصف وا 
ه ه غرابة من معرفة الشاعر بأسماء ن  ويمكن القول إإ  ،(1)أسباب جماله وجودته وخلودهع

من ذكر وما تحمله إشاراته من إيحاءات بتاريخهم وأعمالهم، ه سيما أنه كان من عائلٍة 
فضال  عن كونه سفير كسرى الى قيصر، وهو من ذات اتصال وثيق بالبالط الفارسي، 

. فمن خالل ذلك كله استطاع الشاعر أن ي لم  بأخبار (2)عتراجمة أبرويب كسرى بن هرمبع
ملوك الفرس والروم، وأن يكون على قدر كبير من الوعي بأخبار من باد منهم وهلك، 

لملك النعمان بن فيوظف ذلك الوعي في قصيدته عن حتمية الموت واعظا  ومستعطفا  ل
 المنذر.

وفيما يخص وعي الشاعر الجاهلي ومعرفته بتاريخ الوقائع الحربية والقدرات 
العسكرية للفرس، ففي ذلك لنا عودة ثانية الى شعر األعشى وهو يقص هبنته حصار 

سابور( لحصن الحضر، وتهديم جدرانه بالفخوس، من قصيدة طويلة بلغ عدد  –)شاهبور 
 (3)يتا ، متضمنة الوعي بحتمية الموت قالها في مدح قيس بن معد يكرب:( ب72أبياتها )

ااااااااااااِر بذ  ِأه لُاااااااااااا ُ   ألاااااااااااام تِااااااااااااِر   الِح  
 

اااااااااام    ْ  ِ ع   ب ُ عمااااااااا  وهاااااااااال خالااااااااااد  ِماااااااااا
 

ُ اااااااااااااو  ِأِقااااااااااااااِم بااااااااااااا   ِ ااااااااااااااِهُبوُر الج 
 

ْ  ُت اااااااااااِرُب ِيااااااااااا   القُاااااااااااُدم   ... ِلي  د ِحاااااااااااو 
 

 ِماااااااااااااااااااااااا ِ اِدُر ِرب اااااااااااااااااااااااُ  قُاااااااااااااااااااااااو   
 

ر ر  لااااااااااااااام ُيق ااااااااااااااا   م  ومثااااااااااااااال ُمِجااااااااااااااااو 
 

                                                 

ي الشعر الجاهلي، د. حسن احمد عبدالحميد عبدالسالم، مطبعة الحسين اهسدالمية، القداهرة، ( الموت ف1)
 .  163م: 1991، 1ط

 .11-10. وينظر: ديوان عدج بن بيد العبادج: 2/193( تاريخ الطبرج: 2)
. الحضدددر: قصدددر كدددان بجبدددال تكدددرت بدددين دجلدددة والفدددرات، بنددداه الضددديبن، وهدددو رجدددل مدددن 43( ديوانددده: 3)

لك على الجبيرة وامتد ملكه للشام، فاغار على بالد فدارس فغدباه سدابور، القددم: جميدع قددوم قضاعة م  
 وهو الفأس، أتاه طروقا : أج ليال ، رب ه : صاحبه، صرم: انقطع وانقضى، يجشمه: يتكلفه.
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ااااااااااااااِو    ِْ ِدِ ااااااااااااااا ِره ِطااااااااااااااُ  ِد    ِوِكااااااااااااااا
 

 ِهلُااااااااااام  بلااااااااااا  أمااااااااااار ُكم  قاااااااااااد ُصااااااااااار م   
 

ِ ُكم ااااااااااااااااااِيا  ِموتااااااااااااااااااوا ك رامااااااااااااااااااا  بأس 
 

ااااااااااام    ْ  ِج   ِ ااااااااااامُ  ِمااااااااااا  وِلل ِماااااااااااوُت ُيج 
 

 وِلل ماااااااااااااوُت خيااااااااااااار  لماااااااااااااْ ِ اِلااااااااااااا ُ 
 

تاااااااااااااا  لاااااااااااااام تِااااااااااااااُدم     بذا الماااااااااااااارَُ ُأمل
 

ن تعتبر فاألعشى يدعو ابنته التي تخشى عليه الموت من مخاطر األسفار، بأ
بأهل الحضر الذين كانوا في طمأنينٍة من العيش ناعمين حتى هاجمهم سابور فأبدلهم من 
األمن رعبا  وموتا ، فاهستفهام األول الذج طرحه الشاعر على ابنته )ألم ترج( حمل معنى 
التقرير بحتميةإ الموت على كل األحوال، وأن العيش بنعيم ه يعني الخلود وهذا ما تحقق 

ْم( الذج خرج معناه إلى النفي الضمني للخلود، في ا هستفهام الثاني )وهل خالٌد من ن عإ
ليروج لها بعد ذلك بأسلوب قصصي ما حل بالحصن وأهله، ومحاولة صاحبه الضيبن 
في استثاره همم قومهإ بالدفاع عن الحصن طالبا  منهم أن يموتوا كإراما  بأسيافهم ألن 

بإل  عليه العربي  ،نحياة الذل والهوا الموت خير للمرء من أن يحيا وهو بذلك ي عبر ع م ا ج 
من حبهإ للحرية وعدم الرضوخ ألسباب الذل والهوان، وهذا ما عرف عن العرب عموما ، 
ويشهد لهم بذلك من ليس منهم، فقد عأ عجب هيرودوتس وغيره من كتبةإ اليونان والرومان 

فذكروا أنهم كانوا الشعب الوحيد من بين  بحب العرب للحرية ولمقاومتهم لالسترقاق،
الشعوب اآلسيوية الذج لم يخضع لحكم الفرس، فلم يتمكن ملوك الفرس من استعبادهم، 

نما اضطروا الى معاملتهم معاملة أصدقاء حلفاءع  .(1)وا 
والمتتبع لقصة حصار سابور للحضر في كتب التاريخ واألدب والسيرة يجد فيها 

اء أصحابها مع ما جاء في نص الشاعر، فاألعشى قد ذكر أن  تباينا  واضحا  في  ر 
معلوم أن  سابور الجنود هو سابور )سابور الجنود( هو من حاصر الحضر، وكما هو 

األول بن أردشير بن بابك، وأن  مدة حصارهإ للحضر كانت سنتين في حين نجد أن ابن 
هد( يذكر أن سابور ذا اهكتاف هو من حاصر الحضر وكانت مدة 213هشام )ت

                                                 

، . وينظر: تاريخ هيدرودوت، ترجمدة: عبداللده المدالح4/408( المفصل في تاريخ العرب قبل السالم: 1)
 .9م: 2001المجمع الثقافي، أبو ظبي، اهمارات العربية المتحدة: 
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. وهو بذلك يتفق مع نص الشاعر في مدة الحصار ويختلف في تسمية (1)الحصار سنتين
هد( فيذكر عن 310ذ إن سابور ذا اهكتاف هو سابور بن هرمب. أما الطبرج )سابور إ

هشام بن الكلبي أن سابور بن أردشير هو من حاصر الحضر، وصاحبه الضيبن عفبعم 
ابن الكلبي أنه أقام سابور على حصنه أربع سنين، ه يقدر على هدمه وه على الوصول 

. (2)إنه ذكر في شعره أنه أقام عليه حولينعالى الضيبن، وأما اهعشى ميمون بن قيس ف
ويبدو من سياق الكالم أن الطبرج في شٍك من رواية ابن الكلبي. وقد ذكر المسعودج 

هد( أن حصار سابور للحصن دام عشهرا  ه يجد سبيال  الى فتحه، وه يتأتى له حيلة 346)
ابور ذا اهكتاف جمع لهم هد( الى عأن  س356. وذهب أبو الفرج اهصبهاني )(3)في دخولهع

. وهذا يختلف مع  (4)وسار إليهم، فأقام على الحضر أربع سنين ه يستغل منهم شيئا ع
هد( فتتفق مع 733نص األعشى في تسمية سابور ومدة الحصار، أما رواية النويرج )

نص األعشى في التسمية، وتختلف في مدة الحصار، فقد ذكر: عأن سابور الجنود 
هد( على رواية الطبرج عن هشام بن 808. وقد اعتمد ابن خلدون )(5)سنينعحاصره أربع 

 .(6)الكلبي، فعنده سابور بن أردشير هو من حاصر الحصن لكن المدة كانت أربع سنين
، واهستاذ حسن (8)، والدكتور مفيد رائف(7)وهذا ما ذهب إليه الدكتور جواد علي

المتتبع ألسماء وتواريخ ملوك الفرس، يستبعد . و (9)بيرنيا ولكن دون أن يذكر مدة الحصار
عأن تكون هذه القصة لسابور ذج األكتاف، وهو سابور بن هرمب وهو ذو اهكتاف، ألنه 

                                                 

بددراهيم اهيبددارج وعبدددالحفيظ الشددلبي، مطبعددة مصددطفى البددابي الحلبددي، 1) ( السدديرة النبويددة، تحقيددق: مصددطفى السددقا وا 
 .1/71م: 1995، 2مصر، ط

 .48-2/47( تاريخ الطبرج: 2)
 .2/199( مروج الذهب: 3)
 .2/141رج اهصبهاني، مخسسة جمال، بيروت، لبنان: ( اهغاني، ابو ف4)
 .1/381هد: 1423، 1هد(، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط733( نهاية اهرب في فنون اهدب، النويرج )5)
، 2هددد(، تحقيددق: خليددل شددحاذة، دار الفكددر، بيددروت، ط808( ينظددر: تدداريخ ابددن خلدددون، عبدددالرحمن بددن خلدددون )6)

 .2/202م: 1988
 .2/615( ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل اهسالم: 7)
 .41م(: 251-226( ينظر: معالم تاريخ الدولة الساسانية )عصر اهكاسرة 8)
 .331( ينظر: تاريخ ايران القديم: 9)



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                                      (       90العدد )                          

 41 

كان بعد سابور اهكبر بدهٍر طويٍل، وبينهم ملوك م س م ون في كتب التاريخ، وهم هرمب بن 
ونرسي بن بهرام وبعده كان ابنه سابور، وبهرام بن هرمب، وبهرام بن بهرام، وبهرام الثالث 

سابور ذو اهكتاف واا أعلم. وقول األعشى: شاهبور  الجنودإ بخفطإ الدالإ يدل على أنه 
وفي ذلك دهلة واضحة على أن الشعر الجاهلي أصدق  (1)ليس بشاهبور ذج اهكتافع

هم، فهو وثيقة تاريخية من المخرخين أنفسهم الذين يرجعون اليه في بيان ما أشكل علي
شاهد صوابهم وخطئهم. فضال  عن أن هذه الموثوقية التاريخية تخكد أن هذا الشعر 
صحيع وموثوق، وتدحط أنه منحول ألنه يصحع مرويات تاريخية مختلفة . كما يوجد 

دج بن الدلهاث الق ضاعي يتفق ويخيد نص اهعشى وفيه دهلة واضحة  (2)نص شعرج لج 
 (3)هو من هدم الحصن وقتل صاحبه الضيبن قال فيه: على أن سابور الجنود )األول(

ُ   ااااااااااااِ  واأل بااااااااااااا اااااااااااا ألاااااااااااام  ِيح   َُ ِت  م 
 

 ب ِماااااااااا اِلِقااااااااات  ِساااااااااارا  ب ااااااااا  الِعب ي ااااااااااد   
 

ل وب ااااااااااا  أب ي ااااااااااا    ْع  وِمق ِتاااااااااااُل ِ اااااااااااي ِ 
 

ي اااااااااااااد    ْ  ِت   ااااااااااااا َُ القبائ ااااااااااااال  م  اااااااااااااِ  خ   وا 
 

 ِأتاااااااااااااااااااُهم  بااااااااااااااااااالُفي ول  ُمِجل اااااااااااااااااا تع 
  

ُر الج اااااااااااااااااود     وباألبطاااااااااااااااااال  سااااااااااااااااااُبو 
 

ااااااار  ِصاااااااخرا   ْ  بااااااارو  الِح   ااااااا  ِِِ اااااااد ِم م 
 

ْ  ثِِقالاااااااااااااااُ  ُ ُباااااااااااااااُر الِحدياااااااااااااااد     كاااااااااااااااأ
 

فتخصيص الشاعر لشخصية )سابور الجنود( في البيت الثالث وقبله )مقتل 
ضيبن( في البيت الثاني دهلة واضحة على أن )سابور الجنود( بن أردشير بن بابك هو 

                                                 

( الدددروط اهنددددف فدددي شددددرح السددديرة النبويددددة هبدددن هشددددام، عبددددالرحمن بددددن عبدددداا بددددن احمدددد السددددهيلي 1)
م: 2000، 1حقيدددق: عمدددر عبدالسدددالم السدددالمي، دار احيددداء التدددراث العربدددي، بيدددروت، طهدددد(، ت581)
1/195. 

، وفي مروج الذهب منسوب الدى حدرج بدن 2/49( في تاريخ الطبرج الشعر منسوب الى عمرو بن إلة: 2)
 .2/199الدهماء العبسي: 

. تنمددي: 136م: 2008، 2ط ( الشدعراء الجدداهليون األوائددل، د. عددادل الفريجدات، دار المشددرق، بيددروت،3)
تشيع، سراة العبيد: اكابرهم، بنو العبيد: قوم الضيبن بدن معاويدة بدن عبيدد القضداعي، تبيدد: قبيلدة مدن 

 قضاعة.
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أنه على الرغم من التباين الواضع  من حاصر الحضر وقتل الضيبن. ومن الالفت للنظر
في تحديد أج من السابورين حاصر الحضر ومدة الحصار، إه أننا نجد اتفاقا  في األقوال 
على أن سابور لم يكن ليتمكن من دخول الحصن وتجاوب تحصيناته لوه خيانة النضيرة 

اختالف في ابنة الضيبن ألبيها بعد أن وقعت في غرام سابور، وأعدمت بعد ذلك . مع 
هد( ذكر أن ابنة الضيبن سلمت سابور 213كيفية دخول سابور الى الحضر، فابن هشام )

. وذهب الطبرج (1)مفاتيع الحضر، بعد أن س كإر والدها فأخذت المفاتيع من تحت رأسه
هد( الى أنها دل ت سابور على ما يمكنه من هدم السور عوكان ذلك طلسم المدينة ه 310)

ذا، ففعل وتأهب لهم، وقالت أنا أسقي الحرس الخمر، فإذا صرعوا فاقتلهم، يهدمها إه  ه
. وأما (2)وادخل المدينة ففعل وتداعت المدينة، ففتحها عنوة، وقتل الضيبن يخمئذع

وهو نهر في –هد( فقد ذكر أنها أرسلت الى سابور أن عائت الثرثار 346المسعودج )
أين يدخل فأدخل الرجال منه، فإن ذلك المكان فانثر فيه تبنا  ثم اتبعه فانظر  -أعاله

ي فضي الى الحصن، ففعل ذلك سابور، فلم يشعر أهل الحصن إه وأصحاب سابور معهم 
في الحصن، وقد عمدت النضيرة ف سق ْت أباها الخمر حتى أسكرته طمعا  في تبويج سابور 

قد ذكر الشاعر ، و (3)إياها، وأمر سابور بهدم الحصن بعد أن قتل الضيبن ومن معهع
عدج بن بيد العبادج تلك الحادثة بأسلوب قصصي فني من قصيدة كتبها الى الملك 
النعمان بن المنذر تعرط فيها لقصة خراب الحضر، وغدر ابنة الضيبن ألبيها ألجل من 

 (4)تعشق، وكيف كان موتها على يديه فقال:
ااااااااااُر صااااااااااابت   لياااااااااا    سااااااااااية    والح  

 
اااااااااااااااِر ع ِأي ااااااااااااااادع م اكب    ااااااااااااااااماااااااااااااااْ ثُغ 

 
 ل ُحب  اااااااااااااااااااا بذ ُيصااااااااااااااااااااُ  راقُب اااااااااااااااااااا  ِربي ِباااااااااااااااة  لااااااااااااااام تُاااااااااااااااِو   والاااااااااااااااِدها

                                                 

 .1/72( ينظر: السيرة النبوية: 1)
 .2/49( تاريخ الطبرج: 2)
 .2/199( مروج الذهب: 3)
فهددا، غبقتدده: سددقته الخمددر، السددبائب: جمددع . صددابت: نبلددت، أيِّددد شددديدة، أجشددمها: كل48-47( ديواندده: 4)

سددبيبة وهددي الخصددلة مددن الشددعر، المددراوح: مددا يتددروح بدده، طايددات: جمددع طايددة وهددي السددطع، البددور 
 الفاسد الهالك، يضفو: يصبع.
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ِِِعِلاااااااااااات   ِ ااااااااااااِم ا ُحب ااااااااااااا ل مااااااااااااا   أج 

 
ُب ااااااااااااا   بذ  ااااااااااااام    ااااااااااااا ل لِغاااااااااااا   حاج 

 
َِ صااااااااااااااااِِية   ااااااااااااااارا  بذ ِغب ااااااااااااااااِقت ُ   ِحم 

 
اااااااااااال  ي اااااااااااايُم  ااااااااااااار ُب ا  ااااااااااااِر ِوه   والِخم 

 
اااااااااااااااااااِلِمت  ِرب  اااااااااااااااااااا ب ِليِلت اااااااااااااااااااا  وأس 

 
ْ  الاااااااااااااااار ئي  خا  ْ  أ ُب اااااااااااااااااِتُكاااااااااااااااا  ط 

 
ِْ حاااااااك  العااااااارو   بذ ِبااااااارِ  الاااااااا  ِكاااااااا

 
َ  تجااااااااااار  ِسااااااااااابائُب ا ... ماااااااااااا ُُ د  ب   ااااااااااااص 

 
ِر الِح ااااااااااُر واسااااااااااتُبيُ وقااااااااااد    وُحااااااااااو 

 
ِ  ِااااااااااا  خااااااااااادرها ِم ااااااااااااُجب ا ...  ُأحااااااااااار 

 
 لااااااااام يبااااااااا  ِيااااااااا   بال  ماااااااااراو ُ  طااااااااااا

 
ااااااااااااغو ثعال ُب ااااااااااااا   ياااااااااااااتع ِوُبااااااااااااور  ِت  

 
عل خيانة البنت ألبيها فالشاعر يصور ما حل بالحضر وأهله من دمار وخراب، بف

من أجل غرائبها الشخصية، لكنها سرعان ما تلقت جباء فعلتها الشنيعة، فبعد أن قتل 
سابور أباها واستباح الحصن وأهله، أخذها عفأعرس بها بعين التمر، ثم تذكر خيانتها 

 (1)فامر رجال  فركب فرسا  جموحا ، ثم عصب غدائرها بذنبه، ثم استركضها فقطعها قطعا ع
. وه يخفى على المتلقي ما تضمنته أبيات الشاعر من جٍو يسوده الحبن بما يشبه الرثاء 
على المدينة وأهلها، فبعد أن كانوا في رغد من العيش  منين حتى استبيحت مدينتهم 
لوإ  وخ ربت، فلم يبق  من  ثار تلك العمارة اه الخراب الذج تصيع فيه الثعالب، كناية عن خ 

 ته، مما جعل الثعالب تطمئن لذلك المكان فتلهو فيه.المكان ووحش
اء ما وعاه من والشاعر في هذه األبيات استطاع أن يظهر براعته في استدع

يفها بأسلوب قصصي فني، وقد مبج بين العبرة والحكمة، ففي سياق ظحوادث التاريخ وتو 
ه أن  ه أمان حديثه عن خراب الحضر وما حل بأهله بسبب الخيانة، يخلص الى ما مفاد

                                                 

. وللمبيدد مدن المعلومدات ينظدر: السديرة النبويدة هبدن 2/615( المفصدل فدي تداريخ العدرب قبدل السدالم: 1)
 .2/143، اهغاني: 2/199، مروج الذهب: 2/50الطبرج:  ، تاريخ1/72هشام: 



                                                                                                          و باسم إدريس قاسمِإسالم صديق حامد                       -اأَلكاسرة ُأمنوذًجا - القديم يف الشعر اجلاهلّيلوعي بتاريخ العجم ا

 44 

لمن خان . ونستطيع القول إن  الشاعر أراد من ذلك أن يواسي نفسه أوه  مما جرى له من 
الخيانة التي تمثلت بوشاية المغرضين له، وسعيهم عند الملك النعمان لسجنه، فكيف ه 
يخون الغريب إذا كانت البنت قد خانت أباها! فضال  عن تحذير الملك النعمان من بطانةإ 

 السوء التي تحيط به، وما لإذلك من عواقب وتأثير.
ْندب من ذكريات الماضي  ه ْين ة  بن ج  وفي الفخر الجماعي يستحضر الشاعر ج 
مقاومة العرب ضد حمالت الفرس عليهم، واسترجاع تلك الذكريات في إطار الحديث عن 

 (1)شجاعة القوم وبأسهم فقال:
ِ اااااااااااااا جماااااااااااااِش ساااااااااااااابورع وأ اااااااااااااتم  ِرِدد 

 
 متألُف ااااااااااااااااااااا كثياااااااااااااااااااارُ  بم ااااااااااااااااااااوا ع  

 
 تكااااااااااااااااااال  جياُد اااااااااااااااااااا ُمِتِمط اااااااااااااااااااراتع 

 
ُُ أو ُتغيااااااااااااااااااارُ    برا يقاااااااااااااااااااا  تصااااااااااااااااااابل

 
والشاعر هنا يصور شجاعة قومه وبأسهم في صد هجمات المعتدج، وذات 

الى ضمير الجمع )نا(  -أج نفسه–الشاعر قد انصهرت في مجموع القبيلة بإضافتها 
داء وقوتهم وتحديد هويتهم بذكر وكأن ه حاضر معهم . وقد اختبل الشاعر جموع األع

ملكهم سابور وهو يعي ما تحمله تلك التسمية من دههت القوة والبطش، مفتخرا  بممدوحيه 
في مواجهة أحد أقوى أقطاب القوة  نذاك، والشاعر في قولهإ )تظل جيادنا متمطرات...( 

ظل( جسدت كناية عن شجاعة الفرسان وكثرتهم في إدامة بخم هذه المعركة، فلفظة )ت
 استمرارية إقبال جموع الفرسان المشاركين في الغارة.

إن مظاهر وعي الشعراء الجاهليين بتاريخ العجم التي تعرضنا لدراستها في هذا 
البحث تخكد انفتاح تجربتهم الشعرية ومدى وعيهم بتاريخ األمم واألقوام األخرى، لكن ليس 

 بنفس مستوى وعيهم ومعرفتهم بتاريخ أمتهم.
ع هذا ه يمكن أن نجبم أن حدود معرفة الشعراء الجاهليين ووعيهم في جميدع مدا وم

تقدم تنتهي بهذا الحد، ه سيما أن الكثيدر مدن الشدعر الجداهلي ف قدد  وضداع، ولدم يصدلنا منده 
دا  إه  القليل، وفي ذلك عقال يونس بن حبيب: قال أبو عمرو بدن العدالء: مدا انتهدى إلديكم مم 

                                                 

( شعر بني تميم في العصدر الجداهلي، تحقيدق: د. عبدالحميدد محمدود المعيندي، منشدورات ندادج القصديم 1)
 . مهواة: مكان سحيق، البرابيق: الفرسان.471م: 1982اهدبي، بريدة، اهصدار السابع، 
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. ولعدل ممدا ضداع مدن (1)أقل ده، ولدو جداءكم وافدرا  لجداءكم علدٌم وشدعر كثيدرع قالتإ العدرب  إه  
الشعر وف قد فيه من الدههت والشارات التي كان من شأنها أن ت طلعنا علدى وعدي الشدعراء 

 الجاهليين ومعرفتهم بالتاريخ القديم، واا أعلم.
 الخاتمة

لي بغيددة استقصدداء مدددى وعددي بعددد الرحلددة الطويلددة الشدداقة فددي دواويددن الشددعر الجدداه           
 الشعراء الجاهليين بالتاريخ القديم، نقف عند أهم ما توصلنا إليه من نتائج وهي:

   بعددد استقصدداء الشددارات التاريخيددة فددي دواويددن الشددعر الجدداهلي بمددا يبيددد عددن تسددعين ديوانددا
لدى وجدت أن ما ورد من إشارات تخص وعي الشاعر الجاهلي بتاريخ الفرس القديم اقتصدر ع

خمسددة شددعراء هددم عنتددرة بددن شددداد العبسددي ، واهعشددى ، وعدددج بددن بيددد العبددادج، وجدددج بددن 
 مددن جدداورهم مددن بتداريخ طالعهددماعلددى قلدة معددرفتهم و  يدددل الددلهاث ، وجهينددة بددن جنددب وهددذا

 القديمة . األمم أوائل
  ،لمدددامهم بمحطدددات المدددادة التاريخيدددة أظهدددر البحدددث مددددى عمدددق وعدددي الشدددعراء الجددداهليين وا 
عبدددرين عدددن ثقدددافتهم الذاتيدددة المسدددتمدة مدددن المحددديط الدددديني واألحدددداث التاريخيدددة والمعتقددددات م

والقصددص القديمددة، وأثددر الروايددة الخباريددة فددي إيصددال هددذا المددوروث والفددادة مندده بمددا يالئددم 
 قصدية الشعراء.

 ثنائيددة شددغلت ثنائيددة الحيدداة والمددوت حيددبا  كبيددرا  فددي تفكيددر النسددان الجدداهلي، فكانددت تلددك ال
المحدددرك األسددداس لثدددارة قلدددق الشددداعر الجددداهلي مدددن هددداجس المدددوت، مددددركا  أن المدددوت هدددو 
الحتميدة التدي سديخول اليهددا الجميدع، والنتيجدة تعنددي اسدتحالة الخلدود فعمدددوا الدى استحضدار مددا 
ترسب في وعيهم من الشخصيات التاريخية، وه سيما األنبياء والملوك واألشداء الذين يتعبون 

 ن بهم تخفيفا  لمواجهة محنة الفناء.ويتأسو 

   لددم يكونددوا علددى درايددة  يددرد هددذا البحددث علددى مددن ادعددى جهددل المجتمددع الجدداهلي وان شددعراءه
مدددم البائددددة كعددداد وثمدددود والعمددداليق... فضدددال  عدددن معدددرفتهم بتددداريخ األمدددم المجددداورة بتددداريخ األ  

اهليدددة بتددداريخ امدددتهم كاليوندددان والفدددرس والدددروم، اذ كشدددف البحدددث عدددن مددددى معرفدددة شدددعراء الج
 وتاريخ من جاورهم من أوائل اهمم القديمة واهحداث التي جرت في عصرهم.

                                                 

هددد(، قددرأه وشددرحه: محمددد محمددود شدداكر، دار 231الجمحدي ) ( طبقدات فحددول الشددعراء، محمددد بددن سددالم1)
 . 1/25المدني، جدة: 
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  رصددد البحددث فددي أشددعارهم كثددرة اسددتعمالهم ألسددلوب اهسددتفهام المجددابج الددذج أفدداد التقريددر
والنكدار تدارة أخددرى، كمدا لجددأ عددد مددن الشدعراء الدى بعددط أسداليب التوكيددد كالتوكيدد بالقصددر 

ثددددارة انتبدددداه  والتوكيددددد بالتقددددديم والتددددأخير فددددي جددددواب القسددددم وجددددواب الشددددرط لتأكيددددد قصددددديتهم وا 
 المتلقي.

Awareness of the History of the Ancient Persians in Pre-Islamic 

Poetry: Khosraus  as a Model – 

Islam sidiyq hamid

 

 Basim Idris Qassem
 

  
Abstract 

        This research deals with the study of the subject of (awareness 

of the history of the ancient Persians in pre-Islamic poetry - the 

Khosraus model -) so that the references that the pre-Islamic poets 

referred to the kings of the Persians with their various names in their 

poetry are extracted by extrapolating most of the collections of pre-

Islamic poetry, and showing how the pre-Islamic poets were 

empowered with their artistic genius From employing what they 

know and inherited, whether that knowledge is religious or 

historical, as well as the stories and myths that intertwine in it that 

enter the world of fiction. 

       The importance of this research lies in that it reveals aspects of 

pre-Islamic human thought and shows the extent of the pre-Islamic 

poets' awareness and knowledge of the history of those around them 

from the first ancient nations, and explores the references and 

legacies that they used to express their ideas and poetic purposes by 

including those references and legacies in artistic and aesthetic 

formulas. 
     Key words: empowered , inherited , stories. 
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