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  أدب الحلة

       

  مقدمة احملقق
  :توطئة -١

عــرف األســتاذ الــدكتور جــواد احمــد علــوش إبــن أســرة حليــة كريمــة 

قــرأت عــن أدب فكــان أبــوه بــّزازًا فــي الســوق الكبيــر يعاونــه ولــده موســى، و 

الحلة وكان الدكتور جواد علوش مـن أبـرز المهتمـين بـه فقـد درسـه وتابعـه 

كنــت التقــي بــه  ١٩٧٠وقّدمــه إلــى القــراء بــروح أكاديميــة رائعــة، وفــي عــام 

بجامعــة بغــداد حيــث كــان يلقــي فــي محاضــرته علــى طلبتهــا ويقضــي بقيــة 

ريعـان نشـاطه  األيام مساعدًا لرئيس جامعة بغداد، وغادرنا مبكـرًا وهـو فـي

وصـــار عنـــدنا مـــن كتبـــه رســـالته الجامعيـــة عـــن ! العلمـــي فتأســـفنا وتأملنـــا 

التـي أجازتـه فيهـا جامعـة القـاهرة ودراسـاته فـي ) شعر صفي الدين الحلـي(

وطبــع بعــد ) أدبــاء حليــون(مجــالت العــراق األكاديميــة وجمعهــا فــي كتــاب 

ل إليهــا وفاتــه وهــو آخــر مــن كتــب إذ لقــي مصــرعه فــي المستشــفى التــي نقــ

مــن قاعــة الــدرس ولــم يمهلــه القــدر وقفــى وبكــاه الجميــع مــن أســاتذة وطلبــة 

  .وأقيمت له أربعينية وألقيت فيها كلمات وقصائد وجهت في كتاب تذكاري

، )أدب الحلــــة(تابــــًا مخطوطــــًا بعنــــوانوكــــان يــــرد ســــمعي أنَّ لــــه ك

وســألت عنــه عائلتــه وأصــدقاءه وكــاد أن يخيــب ظنــي ولكــن مــا بــّدد ذلــك 

لي علـــى نســـخة مـــن الكتـــاب بواســـطة أحـــد األصـــدقاء، وســـمح لـــي حصـــو 

بتصويرها وبقيت أنتظر الوقت المناسب إلخراجه وتحقيـق مـا ورد فيـه مـن 

شــعر ونشــره بــين النــاس وترانــي أقدمــه إلــى الكتــاب راجيــًا أن يســتفيدوا ممــا 

  . فيه في دراساتهم وأبحاثهم
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  :المؤلف -٢

ء العراق المعاصـرين الـذين ُيعد الدكتور جواد أحمد علوش من أدبا  

كــان لهــم نشــاط واضــح فــي الوســط األدبــي، إضــافة إلــى إســهامه فــي تربيــة 

أجيال عديدة من الجـامعيين لكونـه تدريسـيًا فـي الجامعـة، لكنـه لألسـف لـم 

ينــل مــن التعريــف بــه واإلشــارة إلــى آثــاره تعريفــًا دقيقــًا وٕاشــارة شــاملة أال مــا 

صـورة كاملـة عنـه لـذلك رأيـت أن أتـابع  ورد في نتف قليلة متفرقة ال تكّون

حياتــــــه وأدرس آثــــــاره وأراقــــــب المعلومــــــات الشــــــفاهية التــــــي جمعتهــــــا مــــــن 

معاصريه من األساتذة والطلبة ومن أقربائه ألخرج بذلك إلى رسـم الصـورة 

  .الحقيقية التي يستحقها وأعّد ذلك واجبًا علي أن أقوم به

علـــى أن مكـــان  ورغـــم كونـــه مـــن المعاصـــرين وأن المراجـــع تجتمـــع  

والدتــه هــو مدينــة الحلــة فأنهــا تختلــف فــي تحديــد والدتــه فتــرد أّنــه ولــد فــي 

ولكـــن ســـجالت  )٤(١٩٣٠أو  )٣(١٩٢٩أو )٢(١٩٢٧، أو )١(١٩٢٦أعـــوام 

                                                 
زء والعشــرين، الجــعشــر  كــوركيس، معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع،عــواد  )١(

 .٢٠، ص ١٩٦٩األول، بغداد، 
المطبعـــي، حميـــد، موســـوعة أعـــالم العـــراق فـــي القـــرن العشـــرين، الجـــزء األول، بغـــداد،  )٢(

 .٥٠ -٤٩،ص٦١٩٩
 .، الغالف األخير للكتاب١٩٧٨علوش، جواد ، أدباء حليون، بيروت  )٣(
، ص ١٩٧٥الخاقــاني ، علــي ، شــعراء الحلــة، الجــزء األول، الطبعــة الثانيــة ، بيــروت،  )٤(

٢٤٧. 
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وأنـــه أتـــم دراســـته االبتدائيـــة  ١٩٢٦تؤكـــد أنـــه مـــن مواليـــد  )٥(كليـــة اآلداب

لبكلوريــا مــن والمتوســطة والثانويــة فــي مدينتــه وبعــد حصــوله علــى شــهادة ا

حيـــث التحـــق بكليـــة  -بـــدعم مـــن والـــده –القســـم األدبـــي ســـافر إلـــى مصـــر 

وبعـــد انقضـــاء  ١٩٤٦اآلداب، جامعـــة القـــاهرة منـــذ مطلـــع العـــام الدراســـي 

علــى شـــهادة الليســانس فــي آداب اللغـــة  ١٩٥٠أربــع ســنوات حصـــل عــام 

منها  العربية ثم تقدم إلى الدراسات العليا في الكلية نفسها ونال الماجستير

وحينمــــا عــــاد إلــــى العــــراق تعــــين مدرســــًا فــــي دار المعلمــــين  ١٩٥٢عــــام 

االبتدائيـــة فـــي مدينـــة بعقوبـــة ثـــم فـــي مدينـــة الحلـــة وبعـــد مـــدة مـــن تجربتـــه 

مـدرس (ثـم ) معيـد(التعليمية ُنقل إلى كلية التربية في جامعة بغداد بمرتبـة 

عـــام فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة وبقــي يشـــغل ســـكرتارية القســـم حتـــى ) مســاعد

حيــــث مــــنح إجــــازة دراســــية إلــــى المملكــــة المتحــــدة فــــالتحق بكليــــة  ١٩٦٢

حيــث حصــل  ١٩٦٧الدراســات الشــرقية فــي جامعــة درم حتــى نهايــة عــام 

ثـم ) مـدرس(على شهادة الـدكتوراه وبعـد عودتـه إلـى كليتـه ُرقّـي إلـى مرتبـة 

لكــن دنـو أجلــه حــال ) األســتاذية(وكـان ينتظــر نيلــه مرتبـة ) أسـتاذ مشــارك(

ذلـــك، وقـــد شـــغل منصـــب مســـاعد رئـــيس فـــي الجامعـــة المستنصـــرية دون 

وكليـــة أصـــول الـــدين وكليـــة الفقـــه وأنتـــدب للتـــدريس فـــي الجامعـــة األردنيـــة 

وشـــارك فـــي مـــؤتمر الجامعـــات العربيـــة فـــي القـــاهرة ممـــثًال لجامعـــة بغـــداد 

وشــارك فــي عقــد بعــض االتفاقيــات الثقافيــة بــين جامعــة بغــداد والجامعــات 

                                                 
إصــدار خــاص بأربعينيــة المرحــوم الــدكتور جــواد احمــد علــوش األســتاذ فــي قســم اللغــة  )٥(

 .١٠ -٩، ص ١٩٧٩العربية، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد العشرون، 
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يــة وســافر إلــى بــاريس مــن أجــل ذلــك، وشــارك فــي مناقشــة العربيــة واألجنب

) األدب العباسـي(رسائل الماجستير في قسـم اللغـة العربيـة فـي موضـوعي 

  ).أدب العصور المتأخرة(و

وقـــد أعجـــب علـــوش بالصـــفي الحلـــي إعجابـــًا كبيـــرًا ويـــر أن بينهمـــا   

 : "وشائج كبيرة تجعـل  منـه قريبـًا إلـى دراسـته مـن غيـره، ويقـول فـي ذلـك 

وها أنذا اليوم أقدم هذه الدراسة لشاعر الحلـة وفخرهـا العظـيم الـذي طبقـت 

شهرته اآلفاق في زمانه وذاع صيته بين الناس وصار الملوك والسالطين 

) صــفي الــدين(ولــيس هــذا فقــط مــا حــدى بــي إلــى دراســة.. يتمنــون مديحــه 

بل هناك أسباب أخرى هامة فبعض الظروف التي مر بها الصفي مررت 

أنـا وعلـى ذلـك فـأني اسـتطيع أن أتفهـم البيئـة التـي عـاش فيهـا الصـفي بها 

وأعــرف أثرهــا فــي ترجمــة حياتــه وشــعره؛ فالحلــة التــي ولــد فيهــا وقــد عــاش 

فيها الصفي عقدين من حياته وغادرهـا بعـد ذلـك طلبـًا للنجـاة وعشـت فيهـا 

وجــاء الصــفي إلــى مصــر وبقــي فيهــا مــدة . مثــل ذلــك وغادرتهــا طلبــًا للعلــم

وها أنذا فـي مصـر أتلـق الـدرس وأنهـل .. قصيرة وقد أثرت فيه كثيرًا غير 

  . )٦(.." العلم 

                                                 
 .٨، ص١٩٥٩علوش ، جواد احمد، شعر صفي الدين الحلي ، بغداد )٦(
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وقــد عرفنــا عنــه معلوماتــه األدبيــة الطيبــة وكانــت مجالســه موضــع   

اعتزاز مريديه وهو في أدبه باحث جاد وتـدلل علـى ذلـك آثـاره التـي تركهـا 

  -:)٧(وهي 

طبعــــة الحكومــــة ، م(ابــــن البطريــــق الحلــــي ،كاتــــب ديــــوان األيــــوبيين ،-١

  ). ١٥صفحة، مستل من مجلة األستاذ المجلد  ٢١، ١٩٦٧بغداد، 

  ).ص ٢٢٠، ١٩٧٨بيروت  -منشورات عويدات(أدباء حليون ، -٢

ص  ٤١، ١٩٧٥مطبعـــــة المعـــــارف ، بغـــــداد (البصـــــير والموشـــــح ،  -٣

  ). ١مستل من مجلة كلية أصول الدين ، العدد 

 ٢٨، ١٩٦٢الحكومة ، بغداد  مطبعة( راجح الحلي شاعر األيوبيين، -٤

  ).١٠ص ، مستل من مجلة األستاذ ، المجلد 

ـــــي ، شـــــاعر األشـــــجان ، -٥ ـــــدر الحل ـــــت، ( الســـــيد حي ـــــة بيرزن ـــــة كلي مجل

  ).٤/١٩٦٢العدد

مطبعـــة ( ســـيرة محمـــد الخيمـــي الحلـــي ، ســـفير الفيحـــاء إلـــى مصـــر ، -٦

ص ، مســتل مــن مجلــة األســتاذ ، المجلــد  ٢٨، ١٩٦٦الحكومــة ، بغــداد 

١٤.(  

                                                 
المطبوعــة فــي اللغــة واألدب، مجلــة جامعــة  المــرزوك ، صــباح نــوري ،مؤلفــات الحليــين )٧(

 ،؛ عواد ٣٧-٣٦، ص ١٩٩٦، كانون الثاني ١، العدد ١ دبابل ، العلوم اإلنسانية ـ المجل

 .كوركيس ، المصدر السابق
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رسالة ماجستير من كلية اآلداب ، جامعة (شعر صفي الدين الحلي ، -٧

، ص ١٩٥٩وطبعـــــــت بمطبعـــــــة المعـــــــارف ، بغـــــــداد،  ١٩٥٢القـــــــاهرة ، 

١١١.(  

، ١٩٦١مطبعة الحكومـة ، بغـداد (شميم الحلي من عقالء المجانين،  -٨

  ).، مستل من مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد ١٥ص 

ـــــدلس ،صـــــاعد البغـــــدادي ســـــفير الث -٩ ـــــة الشـــــرقية فـــــي  األن بغـــــداد ( قاف

  ).صفحة ، مستل من مجلة كلية اآلداب ، جامعة بغداد  ٤٣، ١٩٧٦

مجلــــة رســــالة (هـــــ٧٥٠-٦٧٧صــــفي الــــدين  الحلــــي شــــاعر عصــــره  -١٠

  ).صفحة  ١٦، ١٩٦٩، بغداد ٣اإلسالم، كلية أصول الدين ، السنة 

بغــداد ( علــي بــن أفلــح العبســي كاتــب بنــي مزيــد ،  مطبعــة الحكومــة -١١

  ).١٢صفحة ، مستل من مجلة األستاذ ، المجلد  ٣٠، ١٩٦٤

مطبعـة العـاني ، بغـداد ( محفوظ بن وشاح الحلـي ، أديـب الفقهـاء ، -١٢

صـــفحة ، مســـتل مـــن مجلـــة كليـــة اآلداب ، جامعـــة بغـــداد ،  ٢٠، ١٩٦٤

  ).٧المجلد 

 ٢٠، ١٩٦٣مطبعة العاني ، بغداد (محمد بن جيا شرف الكتاب ،  -١٣

  ).٧مستل من مجلة اآلداب، جامعة بغداد ، المجلد  صفحة ،

 ١٩٦٣مطبعـة الحكومة،بغـداد (محمد السنبسـي شـاعر بنـي مزيـد ،  -١٤

  ).١١صفحة ، مستل من مجلة األستاذ ، المجلد  ٢٧، 

، ١٩٥٩مطبعــــــة اتحــــــاد األدبــــــاء ، بغــــــداد ( مهرجــــــان الرصــــــافي ، -١٥

  ).رجان ، باالشتراك مع بقية المشاركين في أعمال المه١٣٢ص
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صـفحة،  ٢١، ١٩٦٠موشحات الحبوبي، مطبعة المعـارف ، بغـداد  -١٦

  ).٨مستل من مجلة األستاذ ، المجلد 

ـــم طبعهـــا : رســـالة دكتـــوراه (عمـــارة اليمنـــي شـــاعرًا ،  -١٧ جامعـــة درم، ت

، ١٩٧٢بلغتهــا األصــلية وهــي اللغــة االنكليزيــة بمطبعــة المعــارف ، بغــداد 

  ).صفحة ٢٩٣في 

ــــك م   ــــي الجرائــــد وقصــــائده المنشــــورة فــــي يضــــاف إلــــى ذل قاالتــــه ف

  .)٩(وكتب االحتفاالت )٨(المجالت

ومن النظر الـدقيق إلـى قائمـة آثـاره نـرى أن هنـاك اهتمامـًا واضـحًا   

بأدبــاء المدينــة بعــد تأسيســها وخاصــة الــذين عاشــوا فــي العصــور المتــأخرة 

وبــين منهجــه فــي ) أدبــاء حليــون(وقــد جمــع تلــك البحــوث فــي كتــاب أســماه 

هـــذه دراســـات لعشـــرة مـــن أدبـــاء الحلـــة : "المقدمـــة التـــي كتبهـــا حيـــث قـــال

المشــهورين أو المغمــورين يمثــل كــل واحــد مــنهم ناحيــة مــن نــواحي النشــاط 

األدبـــــي والفكـــــري وقـــــد عاشـــــوا فـــــي عصـــــور مختلفـــــة ووجـــــدوا فـــــي بيئـــــات 

ــد فــي الحلــة وترعــرع فــوق ربوعهــا ونــام علــى ثراهــا ... مختلفــة بعضــهم ول

ادرهـــــا بعـــــد أن أشـــــتد لينـــــه وقـــــوي ســـــاعده للـــــدرس أو والـــــبعض اآلخـــــر غ

التدريس، للتجارة أو العمل فلم يكتـب لـه أن يقضـي حياتـه كلهـا فـي وطنـه 

                                                 
 .١٥٠، ص٢١ينظر مثًال ، مجلة المعلم الجديد، المجلد  )٨(
ملحـق العـدد الثـامن ( مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد ، إصدار خاص بالفقيـد البصـير )٩(

 ).عشر 
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وكذلك ما زال حيًا تشـده الـروابط الروحيـة إلـى وطنـه شـدًا أو يظهـر حنينـه 

  .)١٠("إليها في شهر ونثره بجالء

ب تجـاه وربما يكون علـوش مـن القالئـل الـذين يشـعرون بثقـل الواجـ  

مــدنهم فيثيــر ذلــك فــي نفســه شــجى واهتمامــًا حينمــا تكــون الثقــة فــي مدينتــه 

وقـد " تحمل من السمات والمعـالم مـا لـم يجعلهـا ذات أثـر وتـأثير فـي ذلـك 

درســـت هـــؤالء األدبـــاء رغبـــة فـــي إحيـــائهم وتجديـــد ذكـــرى األئهـــم فـــي دنيـــا 

حـاء التـي األدب والعلم وما ذلك إال واجب مقدس أحـس بـه دائمـًا نحـو الفي

حملت شعل المدينـة حقبـة مـن الـزمن غيـر قصـيرة وسـطع نجمهـا فـي أفـق 

الحضـــارة وعـــال ذكـــرهن بـــين بـــالد العـــرب واإلســـالم فأنتجـــت مـــن األدبـــاء 

والعلمــاء والمفكــرين والفقهــاء ممــن يفخــر بهــم تاريخنــا الطويــل الحافــل بكــل 

عرفـة سـيرة وقد جعله هذا االهتمام المتزايد بتـاريخ الحلـة وم. )١١(..." جليل

أدبائها وعلمائها أن يحدد مـن معـالم النهضـة األدبيـة فيهـا فقـد تحـدث عـن 

وكــان فــي الحلــة نهضــة أدبيــة : " هــذه النهضــة حــين تأســيس الحلــة بقولــه

  :امتدت جذورها منذ تأسيسها على ازدهارها عوامل عديدة منها

دبـاء إن األمراء المزيـديين الـذين أسسـوها يحبـون األدب ويكرمـون األ -أوالً 

والشـــعراء ويجزلـــون لهـــم العطـــاء وقـــد شـــاركوا مشـــاركة فعليـــة فـــي النهضـــة 

  . األدبية ويستمعون إلى قصائد الشعراء وينقدون ما يستحق النقد

                                                 
 .٧أدباء حليون، ص  )١٠(
 .ن.م )١١(
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ــــاً  ــــة مــــوطن  -ثاني ــــة مــــن البادي ــــة خالصــــة ألنهــــا قريب ــــة عربي ــــة الحل إن بيئ

  .الفصحى األول وألن المزيديين عرب أقحاح فهم من بني أسد

الحلـة تمتــاز بجمـال مناظرهــا الخالبـة وســحر طبيعتهـا الغانيــة  ألن -ثالثـاً  

وهذا مما يحس به يشعر رقيق جميل وقد سلمت هذه النهضة األدبيـة مـن 

  . )١٢(" هجمات المغول من الدمار والخراب

وفي بحوثه ودراساته يثير أفكارًا يقف عليها ويناقشها وال يمر على 

لــــك عقــــد المقارنــــة بــــين بحــــث مــــن بحوثــــه مــــن غيــــر إثــــارة ومــــن نمــــاذج ذ

التــي بناهــا فــي أربــع فقــرات مــن حيــث تشــابه حــال  )١٣(السنبســي والمتنبــي

والديتهمـــا واشـــتراكهما مـــع الحمـــدانيين فـــي حـــروبهم وكثـــرة حســـادهما ودقـــة 

حيــث يؤكــد  )١٤(وفــي حديثــه عــن نشــأة محمــد ابــن جيــا. تصــوير حياتهمــا

ا بعـد تأسيسـها حيـث القريبة من الحلة وانتقاله إليهـ) مطير آباد(والدته في 

جعلهــا المزيــديون فــي مصــاف أكبــر المــدن علمــًا وأدبــًا وتطــرق فــي بحــث 

إلـــى تشـــبه األميـــر ســـيف الدولـــة صـــدقة المزيـــدي بـــاألمير ســـيف  )١٥(آخـــر

الدولــة الحمــداني مــن حيــث تجمــع الشــعراء واألدبــاء فــي بالطيهمــا وممــن 

وابــن المطـاميري وابــن أبـي الصــقر الواسـطي : كـان يحضــر بـالط المزيــدي

                                                 
 .٤١شعر صفي الدين الحلي،  )١٢(
 .٢٤ -٢٣، ص حليون أدباء )١٣(
 .٧٠، ص ن.م  )١٤(
 .٤٠، ص ن .م )١٥(
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واثــــق االنبــــاري ومحمــــد بــــن حيــــد وشــــبيب وابــــن التلميــــذ واالبيــــوردي وابــــن 

  .الهبارية

ال يستسلم للمعلومات التي يحصل عليهـا  -أيضاً  -وهو في بحوثه  

بل يناقشها ويدرسها ليصل إلى الحقيقة حتى لو اقتضى األمر أن يحاجج 

ه عـن علـي في ذلك واحدًا مـن أسـاتيذه الـذين يّكـن لهـم االحتـرام ففـي حديثـ

أما مكـان مولـده فغيـر معـروف وقـد ذهـب بعـض : " بن افلح العبسي يقول

ولد : الباحثين إلى انه ولد في الحلة ومنهم أستاذنا مصطفى جواد فقد قال

فــي الحلــة فــي الثلــث األخيــر مــن القــرن الخــامس للهجــرة وبهــا نشــأ وتــأدب 

وقـــــد اخـــــذ عنـــــه هـــــذا الـــــرأي مـــــع الـــــنص نفســـــه الشـــــيخ اليعقـــــوبي وعلـــــي 

وال يخفــى أن والدة أفلــح قبــل تــاريخ تأســيس الحلــة بكثيــر فقــد ... الخاقــاني

هـ يكـون ابـن أفلـح قـد ولـد قبـل ٤٣اعتمدنا على رواية ابن النجار أي سنة 

عامــًا والبــد أن يكــون ذلــك فــي أوائــل الثلــث األخيــر وال  ٢٢مولــد الحلــة بـــ

عنــد يمكــن أن يكــون عمــر ابــن أفلــح مــن عشــرين عامــًا حــين بــدأ الكتابــة 

  .)١٦(" األمير المزيدي

ابـــن (مـــن أن  )١٧(ويلتفـــت إلـــى تصـــحيح معلومـــة يوردهـــا الســـيوطي  

ويرى الباحث بعد التدقيق أن ) ابن الخيمي(كان واحدًا من أساتذة ) حميدة

بســنة فمــن ) ابــن الخيمــي(هـــ أي بعــد مــيالد ٥٥٠تــوفي ســنة ) ابــن حميــدة(

حـــدة علمـــًا مـــن غيـــر المعقـــول أن يتلقـــى طفـــل ال يزيـــد عمـــره عـــن ســـنة وا
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ويتأسف كثيـرًا عنـدما ال تسـعفه . العلوم أيًا كان نوعه ومهما كانت طبيعته

المعلومـات فـي إيــراد سـيرة كاملــة أو روايـة اشــعار كاملـة لواحــد ممـن تــرجم 

هـذه هـي خاتمـة "لهم ففي دراسته عن راجح الحلي يؤكد في نهاية الدراسة 

مــا كتــب عنــه بــل  القــول فــي راجــح وشــعره وعســى أن ال يكــون هــذا آخــر

وقد تحقق ذلك بعد عشـرين . )١٨("يكون فاتحة لدراسة هذا الشعر المجهول

ـــد اهللا مـــن جامعـــة الموصـــل بدراســـة  عامـــًا حيـــث قامـــت الطالبـــة أميـــرة عب

جامعيـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير حينمـــا تـــوافرت لـــديها معلومـــات وأشـــعار 

ا أراد ويبــدي أســفه الشــديد حينمــ. جديــدة كشــفها الحصــول علــى المخطــوط

لم يذكر ذلك كتاب سيرته ولـم يشـر أولئـك " تحديد وفاة محفوظ بن وشاح 

الذين ذكروا شيخهم في اجازتهم فكان هذا التاريخ سـرًا غامضـًا مـع الشـيخ 

  .)١٩(" محفوظ يوم توفي ووسد التراب

وقــد كتــب علــوش الشــعر لكنــه كــان ينحــو منحــى العلمــاء ومــن هنــا   

أكدت تمكنـه مـن الـنظم بهـذا اللـون مـن نظم األراجيز التي تنوعت وكثرت 

  :الشعر ومثال ذلك عدالة الجان التي تقع في أكثر من مائة بيت
 بســــــــــــــــــند محقــــــــــــــــــق يرويــــــــــــــــــه  حــــــــــــدثني جــــــــــــدي عــــــــــــن أبيــــــــــــه 

 عــــــــــن علــــــــــوش معتمــــــــــد الــــــــــرواة  يرفعــــــــــــه عنــــــــــــه عــــــــــــن الثقــــــــــــات 

ـــــــاف   حكايـــــــــــــــة محكمـــــــــــــــة األطـــــــــــــــراف ـــــــدليس واإلرج ـــــــن الت ـــــــو م  تخل

ـــــل مـــــن    فيهـــــــــــا دروس وعضـــــــــــات وعبـــــــــــر  فكـــــر مـــــن بـــــين البشـــــرلك
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ــــــــــــــــة   حكايــــــــــــــــــة أقــــــــــــــــــرب للخرافــــــــــــــــــة ــــــــــــــــالنفع والظراف ــــــــــــــــة ب  مليئ

 )٢٠(والهــــــــم مــــــــن عالمهــــــــا يــــــــؤوب   تهتــــــــــز مــــــــــن بهجتهــــــــــا القلــــــــــوب

وكان وفيًا ألساتيذه يذكر فضـلهم عليـه ويـذكر تـأثيرهم فيـه وقـد بـدا   

  :)٢١(ذلك واضحًا في رثائه ألستاذه مهدي البصير
ــــــه ــــــذل لحكم ــــــار ي ــــــوت جب ــــــو الم      ه

ـــــــــابر      ـــــــــواجب ـــــــــام وأرهب  ة راعـــــــــوا األن

ـــدوا ـــى شـــادوا الحصـــون وجن ـــدل االل      ي

 جنــــــودًا أخــــــافوا العــــــالمين وأرعبــــــوا    

     ويســـــــتنزل العقبـــــــان مـــــــن وكناتهـــــــا

 فـــال مفســـر يجـــدي وال صـــال مخلـــب    

وهــــي تؤكــــد أن المــــوت حتــــى وأنــــه ال يســــلم منــــه أحــــد لكــــن فقــــد   

  .المبدعين كبير وخسارتهم ال تعوض

أنه ال يخرج عن دائرة المعاني القديمة وهو يحـافظ ورأينا في شعره   

على صناعة البيـت الشـعري بـارع فـي بنائـه مقلـد فـي ذلـك األقـدمين وربمـا 

دفعـــه ذلـــك إلـــى قلـــة شـــعره ولكـــن المناســـبات والظـــروف تدفعـــه إلـــى كتابـــة 

  .الشغر تكون لذلك ضرورة أو حاجة

و وٕاذا أردنــا أن نتحــدث عــن صــفاته التــي اتصــف بهــا كإنســان فهــ  

أديــب يحمــل صــفات العلمــاء والتــي تحلــى بهــا وهيــأت لــه ظــروف دراســته 

                                                 
 .اب، ملحق العدد الثامن عشرمجلة كلية اآلد )٢٠(
 .شعر صفي الدين الحلي، اإلهداء )٢١(
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وممارســـته الكتابـــة وأول هـــذه الصـــفات هـــو الوفـــاء فمـــا أن يطبـــع رســـالته 

  :الجامعية حتى يوشح اهداءها بالعبارة اآلتية

ومن أحق باإلهداء من والدي العزيـزين أبـي الـذي كـد وتعـب مـن "   

بيلي فانا ثمرة اتعابها وهذا الكتـاب أجلي وأمي التي قاست ما قاست في س

  .)٢٢(" ثمرة جهودي فال أقدم ثمرة اتعابي إال لمن كنت ثمرة التعابها

هـو فتـى يمـنح مـن نفسـه (وقد أفاض أصـدقاؤه فـي التعبيـر عنـه إذ   

أحـــب النـــاس فـــأحبوه واحترمـــوه، (وهـــو  )٢٣()لآلخـــرين أكثـــر ممـــا يبقيـــه لهـــا

وقـال فيـه بـاقر  )٢٤()شـح واللـؤمطهر نفسه من الفعـل والحسـد ونقاهـا مـن ال

  :سماكة
     عرفتــــــــك يــــــــا ابــــــــا شــــــــمم شــــــــميماً 

ــــــــًا وامتشــــــــاقاً       كــــــــنفح المســــــــك لطف

     عرفتــــــــك مثــــــــل ذوب الغــــــــيم طهــــــــراً 

 وصــــــــــرحًا للوفــــــــــاء بنــــــــــى رواقــــــــــاً     

ــــــــا شــــــــمم جــــــــواداً  ــــــــا أب ــــــــك ي      عرفت

 كنــــــــور الصــــــــبح زهــــــــورًا وانطالقــــــــاً     

ب بعضــــهم وتلفــــت الصــــح: " ويناديــــه علــــي عبــــاس علــــوان بقولــــه  

ـــًا  ـــًا عالمـــًا أليفـــًا ودودًا طيب لـــبعض متـــذكرين أن مـــلء الســـمع والبصـــر حيي

                                                 
 .٧٠علي جواد الطاهر، ثالثون عامًا ومن قبل ومن بعد، إصدار خاص،  )٢٢(
 .٧٥عبد الباقي الشواي، لمحة من سيرة وذكريات، ص  )٢٣(
  .٧١باقر، سماكة، دمعة عليك يا أخي جواد، ص  )٢٤(
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وكـــذلك تمنحهـــا كمـــا تمـــنح  -وأنـــت تقاســـي –تضـــج بالحيـــاة وتحـــب الحيـــاة

  .)٢٥(" الدروس والواجب والطالب والناس احناءك ووجدانك وقلبك

وقــد عــرف عنــه التواضــع فهــو ســمة التــي جبــل عليهــا، يقــول ســنان   

عن قرب ويقول الـذين عرفـوه قلبـي وأكثـر منـي أنـه لـم يتغيـر  عرفته"سعيد 

عندما اقتصت مسؤولية مهمتـه اإلداريـة ان يرتقـي بـرج الجامعـة ويتخـذ لـه 

مكتبًا في أحد أعلى طوابقه، ظل على بساطته وتواضعه لفضيلة ان يظل 

  .)٢٦(" اإلنسان على سجيته في صعوده ونزوله

ًال ومربيــًا جلــيًال وباحثــًا دقيقــًا وقــد حبــاه اهللا أن يكــون أســتاذًا فاضــ  

كنت في سلوكك ومنهجك إنسـانًا رائعـًا ومثـاًال صـادقًا " مصداقًا لمن ناداه 

ــــك، فــــي ضــــميرك ووجــــدانك، فــــي قلمــــك  فــــي علمــــك، فــــي ســــرك وعالنيت

ولســانك، فــي صــبرك وجلــدك، فــي صــمتك وســيرتك، فــي بكائــك ودمعتــك، 

شــــــممك فــــــي نقــــــاء فكــــــرك ووطنيتــــــك، فــــــي تســــــامحك وتواضــــــعك، فــــــي 

  .وفي العبارة األخيرة إشارة إلى شمم ابن الباحث وآباء ابنته. )٢٧("وٕاباءك

حينمـا كـان فـي الكليـة " ويروي علـي جـواد الطـاهر حـال وفاتـه أنـه   

وبين أحبته وزمالئه شكًا ضيقًا وٕاذا به في مدينة الطب فأشاع ذلـك ضـيقًا 

يـر مشـكوك في الجو لكنـه ضـيق فقـط ألن التفـاؤل كبيـر واألمـل بالنجـاة غ

واحــــد بــــاأللف قوتــــه ونقــــاؤه ... فيــــه ولنــــا فــــي األمــــل والتفــــاؤل ألــــف شــــافع

                                                 
 .٥علي عباس علوان، ، إصدار ، ص )٢٥(
 .٤٠سنان ، سعيد، كلمة لجنة الحفل، ص )٢٦(
 .٥٦ -٥٥عناد غزوان، دمعة وفاء، ص )٢٧(
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ولكن القدر كان أكبر فقـد  )٢٨(..."ونشاطه وفي الباقي حبنا وحرصنا عليه

اختــاره اهللا إلــى جــواره وهــو لــم يــتم العقــد الخــامس مــن عمــره وهــو فــي قمــة 

نس ولــم تــ: "عطائــه فيصــف محســن غيــاض موكــب تشــيعه المهيــب قــائالً 

الحلة ألبنها الوفي بره ووفاءه لها وقابلته حبًا بحب ووفاء بوفاء وكـان يـوم 

جنازته فيها يومًا مشهودًا فقد زحفـت المدينـة كلهـا مفجوعـة مروعـة تودعـه 

في رحلته األخيرة وذلك في يوم الخامس والعشرين من شهر كـانون األول 

٢٩("١٩٧٥(.  

ميــذه فــي كليــة اآلداب وفــي أربعينيتــه اجتمــع زمــالؤه وأصــدقاؤه وتال  

فدبجوا الكلمات ونظموا القصائد وفاضت المشـاعر وتألفـت الـذكريات وبـدا 

  :األلم وظهرت الحسرة قال هادي الحمداني
ـــــــــا ـــــــــدرب ان طريقن ـــــــــق ال ـــــــــه رفي      إي

ــــــــــــــا أخطــــــــــــــار      وعــــــــــــــر وأن حياتن

     تعبـــــت لهـــــا عـــــرق الجبـــــين وغرتـــــه

ــــــي نأبهــــــا األســــــفار     ــــــت بهــــــا ف  تعب

ـــــى المحا ـــــه جـــــواد فت      فـــــل أوحشـــــتإي

ــــــــاب وجهــــــــه تلكــــــــم االســــــــحار      بغي

     وصفوفـــــه) قســــمها(أوحــــش) الــــدار(و

 )٣٠(حتـــــــى غـــــــدت وكأنهـــــــا أحجـــــــار    
                                                 

 .٦٧علي جواد الطاهر، ص )٢٨(
 .٥١هادي الحمداني، رفيق الدرب، ص  )٢٩(
 .٧٨حبيب الحسني، سقاك الغيث، ص  )٣٠(



  أدب الحلة

       

فالدار في كلية اآلداب إشارة إلـى دار المعلمـين العاليـة والقسـم هـو   

قســم اللغــة العربيــة التــي أبــى علــوش ان ينتقــل إلــى حتفــه مــن رحــاب هــذا 

  .القسم وتلك الدار

  :حبيب الحسني متألمًا ولكنها المناياويناديه   
     عزيــــــــــــــز أن تودعنــــــــــــــا حثيثــــــــــــــاً 

ـــــــا     ـــــــن الخمســـــــين قاب ـــــــغ م ـــــــم تبل  ول

     وكــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــك ان تطــــــــــــــــــأ

ــــــــا     ــــــــى الغــــــــم ركاب  )٣١(وتجعلهــــــــا عل

     ســـــــقاك الغيـــــــث ســـــــحابًا وانســـــــكابا

فلـــم أشـــعر مـــع كـــل " ويـــأتي انطبـــاع أحـــد طلبتـــه مســـجًال كمـــا يـــأتي  

اذ وقــوة الشخصــية، والشـــدة فــي الحســـاب تواضــعه الجــم بغيـــر هيبــة األســـت

  .)٣٢(" والتدقيق عند الدرس

هـــذا مـــا ســـعفنا بـــه عـــن الـــدكتور جـــواد أحمـــد علـــوش حيـــث تناولنـــا   

والدتـه وحياتـه وعالقتـه بالصــفي الحلـي وآثـاره وطريقتــه فـي البحـث العلمــي 

  .وشعره ووفاته ورثاء أصدقائه له، ونرجو أن نكون قد وفقنا في ذلك

  :أدب الحلة -٣

يضــم هــذا الكتــاب أدب الحلــة ضــمن مــنهج تــاريخي متسلســل فقــد   

  :قسم األدب الحلي ستة أدوار وهي

                                                 
  .٢١٦ادباء حليون ، ص) ١(
 .٩٢كلمة وفاء من طالب ألستاذه، ص  محمد حسن الحلي، )٣٢(
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ـــــــة تحـــــــت ظـــــــل  –دور فجـــــــر النهضـــــــة  -١ ممـــــــا يخـــــــص أدب الحل

ــــل هــــذا الــــدور الشــــاعر محمــــد السنبســــي شــــاعر  -المزيــــديين ومّث

  .المزيديين

دور التحضــــــــر واالرتحـــــــــال تضـــــــــمن أدب الحلــــــــة تحـــــــــت حكـــــــــم  -٢

جح الحلي سفير شعراء الفيحاء في الشـام العباسيين، ومّثل ذلك را

 .وحلب

دور االزدهار تضّمن أدب الحلة في ايـام المغـول والتركمـان، وقـد  -٣

 .مثل ذلك صفي الدين الحلي كبير شعراء عصره

دور الجمــود واالنحــالل تضــمن أدب الحلــة فــي لظــى النــزاع بــين  -٤

الصـــفويين والعثمـــانيين ومثـــل ذلـــك الشـــيخ أحمـــد النحـــوي الشـــاعر 

 .اطالخي

دور النهضــة الجديــدة تضــمن أدب الحلــة أيــام والة العثمــانيين وقــد  -٥

 .مثل ذلك السيد حيدر الحلي شاعر الرثاء

دور األمـــل الباســـم تضـــمن أدب الحلـــة منـــذ الثـــورة العراقيـــة حتـــى  -٦

 .اليوم ومثل ذلك رؤوف الجبوري الشاعر والصحفي المحايد

رة فقــرة ثــم أفــرد فصــًال ألســباب رقــي األدب الحلــي فــي إحــدى عشــ

تشــــــجيع األمــــــراء، مشــــــاركة األمــــــراء العقليــــــة، المجــــــالس األدبيــــــة، : هــــــي

احتفــــاالت المحــــرم، طبيعــــة الحلــــة، بيئــــة الحلــــة العربيــــة، عــــزوف العلمــــاء 

واألدبــاء ، مــن السياســة، التــرف المزيــدي، نجــاة الحلــة مــن المغــول، شــراء 
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رجيــة الكتــب مــن بغــداد ونقلهــا إلــى الحلــة فــي غــزو المغــول، المنافســة الخا

  .والداخلية

بعـــدها درس ســـمات األدب الحلـــي فـــي حقلـــي الشـــعر وأكثـــر، فقـــد 

درس الشـــــعر مـــــن حيـــــث خصائصـــــه العامـــــة، أســـــلوبه ، معانيـــــه، األدب 

الرثــاء والتعــازي، المــديح : التقليــدي، كثــرة الرثــاء، التشــيع،  وأغراضــه هــي

والتهاني، الفخر والحماسة، الغـزل والنسـيب، وصـف الطبيعـة، االخوانيـات 

  .والمراسالت، أغراض أخرى

وقيمــة الشــعر انــه يمثــل دورًا مــن أدوار األدب العراقــي وانــه حــافظ 

علــى الــروح الشــعري أمــام المغــول واإلشــارة إلــى الشــعراء الكثيــرين بتمثيلــه 

  .العقيدة اإلسالمية وتصويره الحياة العامة

أما عن النثر فقد درس مميزات النثر من حيث التزام السجع وكثرة 

: اعة والتضـــــمين والمبالغـــــة، وتعـــــرض للحـــــديث عـــــن فنـــــون الشـــــعرالصـــــن

  .الرسائل والبنود والخطابة والمكانة والمؤلفات

قــــّدم أدب  -و الواقــــع أن هــــذا الكتــــاب الــــذي نقّدمــــه للقــــارئ الكــــريم

الحلة بشمولية رائعة، ووقف خالل تاريخ الحلـة علـى أهـم محطاتهـا وابـرز 

دب الحلي في شعره ونثره دللت شعرائها في كل محطة ونظرية لسمات األ

  .على رواية شاملة تامة بمفردات األدب الحلي عبر التاريخ

وأشـــار إليــــه ) حتـــى اليـــوم(وقـــد حـــّدد نهايـــة دراســـته لـــألدب بقولـــه 

وهــي  ١٩٥٨وهــذا مــا يقابلــه بالتــاريخ المــيالدي  ١٣٧٧بالتــاريخ الهجــري 

  .نهاية حكم المملكة في العراق وبداية العصر الجمهوري
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  .ى أن هذا التاريخ هو تاريخ تأليفه للكتاب على أقل تقديروأر 

  :شكــر -

مركــز بابــل للدراســات الحضــارية / أقــدم شــكري لرئاســة جامعــة بابــل  

والتاريخيــة التــي احتضــنت هــذا الكتــاب ضــمن نشــرياتها إيمانــًا منهــا بقيمتــه 

  .واحترامًا لذكرى مؤلفه

  وما توفيقـــي إال باهللا

  

  صباح نوري المرزوك. د.أ                            

  كلية التربية األساسية/ جامعة بابل                             

  أستاذ الدراسات األدبية بقسم اللغة العربية
 

  
  
  
  
  دــــمتهي

للفيحاء تـاريخ جليـل حافـل بـأرقى العلـوم وأروع اآلداب، فلقـد غـدت   

سـماء العلـم واألدب يكشـف كوكبًا المعًا فـي  -بعد أن أسسها المزيديون –

الظلمات، وقد جعل أبناؤها شعلة الحضارة زمنًا غير يسير وجعلوهـا منـار 

بـة الدارسـين وبغيـة عالعلم ومشـعل الحضـارة ومنبـر األدب وقبلـة الثقافـة وك
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الجــذوة ال  األدبــاء والشــعراء ومربــع طــالبي المجــد والمــال، وقــد ظلــت هــذه

مـــن الكـــوارث التـــي مـــر بهـــا العـــالم أوارهـــا بـــالرغم  تنطفـــئ نارهـــا وال يخبـــو

وبهـذا قـدمت الحلـة جـل . اإلسالمي وصروف الزمن القادمة التي حلت بـه

الخــدمات للعلــم والعرفــان واألدب، والفــن، وكانــت مــن أكبــر العوامــل التــي 

، وضـمنت البقـاء للتيـارات قاألدبـي فـي العـرا ححافظت علـى اسـتقرار الـرو 

الحلــة أن األديــب العالمــة المحقــق فــي دبيــة والحركــات العلميــة فيــه ويكاأل

الدكتور مصطفى جواد عـدها أحـد العوامـل الصـحيحة التـي أسـندت حركـة 

  .)٣٣(األدب العراقي في العهد المغولي

وحديث األدب في الفيحاء يطول ويتشـعب ويمتـد إلـى آفـاق واسـعة   

ومجاالت شاسعة، ألن الفيحـاء أنجبـت أفواجـًا مـن األدبـاء والشـعراء الـذين 

الفخــار هـم، وملئـوا الــدنيا تغريـدًا وانشـادًا فكتبـوا لهــا صـفحات ملؤهـا نفخـر ب

فــي ســجل التــاريخ األدبــي حتــى أصــبح األدب طبيعيــًا فــي نفــوس أهلهــا ال 

يكتســـبون اكتســـابًا، وال يتعلمـــون بالـــدرس وٕانمـــا هـــو فـــي نفوســـهم كـــالغريزة، 

ويجــري فــي أرواحهــم مجــرى الــدم فــي العــروق، يغــذي قلــوبهم فتظــل عــامرة 

ة، يطربها القصيد ويهزها الشعر ويحرك أوتارها الفن الجميل، نجد هذا حي

عنـــد أبنـــاء الحلـــة صـــغارًا وكبـــارًا، شـــيبًا وشـــبابًا  متعلمـــين وغيـــر متعلمـــين، 

ولهــذا حفــظ أبنــاء الحلــة كثيــرًا مــن الشــعر وترنمــوا بــه فــي .. مثقفــين وأميــين

حـين ينشـد منشـد ، فتـراهم الباكية مختلف المحافل الجدية والالهية، الفرحة

يهتزون طربًا ويتمايلون إعجابًا أو ينتقدون ما فيه من نقـص، ويصـححون 

                                                 
 .٣٢٦ ،٢،ج١٣٤٠، ١٩٥٥مجلة المجمع العلمي العراقي سنة  )٣٣(
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ون هـذا البيـت أو ينسـبون هـذه القطعـة، يوازنـون بـين فـما بـه مـن عيـب، يق

هــذا المعنــى وذلــك أو يقــارنون بــين هــذه الصــورة الشــعرية وتلــك، وقلــيًال مــا 

يرغــب أن يكــون كــذلك نجــد شــابًا لــم يحــاول التعبيــر عمــا فــي نفســه شــعرًا و 

ن لــم يفعــل ذلــك، وبهــذا وجــدنا الكثيــر مــن شــعرائنا مــن الفالحــين أو ممــن إ

يعملون بالصناعات المختلفة، وهو شعراء مجيدون وأدباء مجلـون كالشـيخ 

أحمـــد النحـــوي الخيـــاط، والشـــيخ صـــالح الكـــواز والحـــاج حســـن القـــيم حائـــك 

  .األنطقة، والحاج مجيد العطار

 هيجيـب أن يكـون حليـا بنسـبأ ديـب الحلـي؟ تـرى مـن هـو األ.. لكن  

ال يتصـل بمدينـة أخـرى مـن  أي انـه وٕانتاجـهونشأته ومقومات حياته وأدبه 

 السنبسيفهناك .. قريب أو بعيد، كيف وهناك أدباء اتصلوا بالحلة وغيرها

الحلــي، وهنــاك الشــيخ أحمــد النحــوي الحلــي النجفــي وهنــاك راجــح  الهيتــي

  ..وهناك وهناك. لحمصي الحليوهناك محمد االجلي  الحلي

فهذا شـيء عسـير وتلـك شـروط كثيـرة قـد يتـوفر معظمهـا وال تتـوفر   

يكـون أهـو الـذي ولـد فـي الحلـة وارتحـل إلـى غيرهـا فيمـا  ىكلها، فمـن عسـ

عـاد إلـى وطنـه عالمـًا أديبـًا ؟ أم هـو الـذي ولـد  بعد فتلقى العلم واألدب ثـم

سواء ابقي فيها أم ارتحل إلى فيها ونشأ وتكونت شخصيته العلمية األولى 

لت صـــقفيمـــا بعـــد أم هـــو الـــذي ارتحـــل إلـــى الحلـــة وثقافتـــه ال تـــزال فجـــة ف

ه، أم هــو الــذي قــال شــعرًا  تيصــوذاع  نبــغثمــرة قريحتــه ف وأنضــجتموهبتــه 

ومعالمهــا أو مظاهرهــا الطبيعيــة أو كــل إلــى أهلهــا لــة حأو نثــرًا يتصــل بال

  .هاذلك سواء أكان بعيدا عنها أو قريبا من
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أدبـًا فـي الحلـة متـأثرًا بهـا  أنـتجالحقيقة أن األديب الحلي هـو الـذي   

متسمًا بسماتها متصـفًا بخصائصـها، سـواء أكـان يـرتبط ارتباطـًا قـديمًا منـذ 

أم  اهـيمنذ أمد يسير وسواء أقال ما قـال وهـو ف إليهاأجداده األول أم رحل 

بينه وبينهـا،  بطتر بط متينة اه ورو ينهو بعيد عنها ما دامت هناك وشائج ب

في ماردين تارة وفي الشام أخرى ن كان يقول الشعر إ حلي و فصفي الدين 

إلــى اآلفــاق  وأرســلتهوفــي مصــر ثالثــة، ألن الحلــة غذتــه وصــقلت موهبتــه 

  .األخرى شاعرًا مجيداً 

وهذا األدب الحلي قد مـر بـادوار مختلفـة متعاقبـة وارتقـى فيهـا تـارة   

دوار والبد لهذه النهضـة األدبيـة درس هذه األوانحط تارة أخرى، فالبد أن ن

من أسباب عديدة متباينـة بعضـها معـروف وبعضـها غيـر معـروف، يجـب 

  .أن نوضحها ونبينها

والموضوع األخير في هذا البحث هـو سـمات األدب الحلـي، فالبـد   

لهذا األدب من سمات خاصـة يجـب أن تبحـث ويجـب أن تبـين، والمراجـع 

أكثرهـا مخطـوط، وال يـزال األدب الحلـي خامـا لـم في هذا الموضـوع نـادرة و 

يتناولــه أحــد بالــدرس، أمــا الكتــب التــي اعتمــدنا عليهــا وأخــذنا منهــا الشــيء 

  -:الكثير فهي

  .البابليات لليعقوبي -١

  .شعراء الحلة للخاقاني  -٢

  .للدكتور البصير ةنهضة العراق األدبي -٣
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مصــطفى جــواد فــي مقالــة أدب العــراق فــي العصــر المغــولي للــدكتور  -٤

مجلة المجمع العراقي ودواوين بعض الشعراء وغيـر ذلـك مـن الكتـب التـي 

  . كتبت في الهامش

ومـــا هـــذا الموضـــوع المتواضـــع إال عجالـــة ســـريعة جـــدًا، أقـــل ممـــا   

التليـــد واألدب العتيـــد وعســـى أن نوفـــق لبحـــث المجلـــد  تســـتحق الحلـــة ذات

  .الموفقنهضتنا األدبية بصورة أوسع وأكمل، وأدق واهللا 

  أدوار األدب احللي
بهـــــا الحلـــــة سياســـــيًا واقتصـــــاديا  تلقـــــد اختلفـــــت األدوار التـــــي مـــــرّ   

الشــك فــي ذلــك،  ،واجتماعيــا وهــذا االخــتالف يتبعــه اخــتالل الحيــاة األدبيــة

الفيحاء والتطورات المختلفة  بأدولهذا يجب أن نتبع األدوار التي مر بها 

فـي سـتة  -اليـومتأسيسـها إلـى  منـذ –التي طرأت عليها ويمكن أن نجملها 

  :ادوار

  

  

  

  فجر النهضة
  ):هـ٥٤٥ -٤٩٥(احللة يف ظل املزيديني 

حــين ضــعفت الدولــة العباســية بعــد الخليفــة المتوكــل علــى اهللا ودب   

فــي جســمها الخــور، ولــم يعــد فــي مقــدورها الســيطرة علــى الرفعــة الواســعة 

النفصــال كثيــر مــن التــي امتــد إليهــا النفــوذ العربــي، أصــبح البــد النفكاكهــا 
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أجـــــزاء هـــــذه الممكلـــــة المتراميـــــة األطـــــراف، فتقطعـــــت أوصـــــالها وتمزقـــــت 

أشالؤها واستولى كثير من الوالة على تلك األمـالك، أقـاموا فيهـا حكومـات 

كثيــرة بعضــها عربــي وبعضــها غيــر عربــي، بعضــها متصــل شــبه اتصــال 

هيون فـي بالخالفة في بغداد، وبعضها منفصـل عنهـا انفصـاًال تامـًا، فـالبوي

بغــداد، واالخشــيديون فــي مصــر وســوريا، والفــاطميون فــي أفريقيــا ومصــر، 

لــب إلــى آخــر ذلــك، وقــد اشــتد حا، والحمــدانيون فــي يســبانايــون فــي و واألم

ـــاقض بـــين أمـــراء هـــذه الـــدول فـــي كـــل منـــاحي الحيـــاة ومنهـــا الدعايـــة  التن

لمـاء لدولهم، فنشطت كل دولة في اجتذاب الشعراء والكتاب والفالسفة والع

ــــيهم للت ي بأمجــــاد الدولــــة والتلــــذذ بأفضــــال أميرهــــا، غنــــوٕاغــــداق المــــوال عل

 فتعـــددت عواصـــم العلـــم واألدب، وكثـــرت شـــعاب العلمـــاء واألدبـــاء وهنـــاك

وحلـب والموصـل والقــاهرة وغزنـة بغـداد والبصـرة والكوفـة وبخـارى وجرجــان 

  ... .وقرطبة واشبيلية

ود عاصـــمة ظهـــرت للوجـــ سفـــي هـــذه الظـــروف ووســـط هـــذا التنـــاف  

 يونعاصــمة اإلمــارة المزيديــة، والمزيــد) الحلــة السـيفية(عربيـة جديــدة، هــي 

ة النيل في أواخـر القـرن أسد، هاجروا من واسط وسكنوا قري بني من عرب

الحلـــة،  ةى أميـــرهم الرابـــع ســـيف الدولـــة هدفـــه مدينـــنـــالخـــامس للهجـــرة ثـــم ب

الفتية الجديـدة مـن  هـ، فكان البد لهذه اإلمارة٤٩٥لملكه سنة  اً وجعلها مقر 

بـــين العمـــل الجـــاد المتواصـــل لتحظـــى بـــالمركز المرمـــوق والمكانـــة الالئقـــة 

اإلمــارات األخــرى، وكــان البــد لهــا مــن البــذل الكثيــر لجمــع شــمل األدبــاء 

والشـــهرة المدويـــة واالســـم العلمـــاء فيهـــا كـــي تحصـــل علـــى الصـــيت الـــذائع 
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شـاط، فقـد تهيـأت لهـا السائر في اآلفاق، كانت هذه اإلمـارة كلهـا حيويـة ون

التــرف والبيئــة المالئمــة وســط عواصــم الثقافــة الغنــى و : كــل األســباب لــذلك

العريقـــــة، واألمـــــراء العظـــــام، إذ كـــــان بنـــــو مزيـــــد مـــــن الشـــــجعان األبطـــــال 

وا لدولتهم كـل مـا تقتضـيه المنافسـة الحـرة فـي عـالم أوالكرماء األجاود، وهي

ؤها من بين الكثيـر مـن الحرب والمال، فازدهرت حاضرتهم وتألألت أضوا

ار الرقـي والتقـدم، وقـد ضـما أشواطًا بعيدة في مقبلهالحواضر التي قطعت 

ع فيهــا عشــرات الشــعراء واألدبــاء والعلمــاء ووفــدوا إليهــا مــن كــل حــدب مــجت

 أجزلوازيد، فقد مبني  أمراءوصوب من البالد العربية اإلسالمية، اجتذبهم 

أجــروا الرواتــب الضــخمة، ورعــوهم لهــم العطــاء وكثــروا الهبــات العظيمــة، و 

أعظم رعاية ورفعوهم إلى أسـمى منزلـة، وكـانوا يعيشـون معهـم وال يكـادون 

ــــــــار  ــــــــي مجــــــــالس الشــــــــرب، ويشــــــــاركو قيق ــــــــادونهم ف م حفالتهــــــــم نهونهم، ين

وحـــــروبهم وحلهـــــم وترحـــــالهم، واجتماعـــــاتهم، ويصـــــحبونهم فـــــي رحالتهـــــم 

لجيــــــــوش المعــــــــارك وا يســــــــتلهمونحونهم فــــــــي المواقــــــــع الحربيــــــــة، و ديمــــــــ

رضــــــون الجيــــــوش علــــــى القتــــــال يحواالنتصــــــارات، ويخلــــــدونها بأشــــــعارهم 

ى إلــى آخــر ذلــك مــن الواجبــات غة الــو مــو حالنــدفاع فــي لســون الجنــد مويح

القيــام بهــا اليــوم، فســطعت أضــواء الحلــة  لتوجيــهالتــي علــى هيئــة الدعايــة 

إلـــى جانـــب أضـــواء بغـــداد التـــي كـــان يوقـــدها العباســـيون، وأضـــواء القـــاهرة 

كــان يوقــدها الفــاطميون، فلــيس مــن العبــث أن يتــرك العلمــاء واألدبــاء  التــي

و لــم يتأكــدوا مــن أمــوا فــي الحلــة متلــك المراكــز العلميــة الشــهيرة العريقــة ي

  .التقدير عطاء وسموضخامة ال
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المظفـر محمـد بـن أحمـد  بيكـا(وهناك من ألـم بالحلـة المامـًا يسـيرًا   

ـــة ) االبيـــوردي ـــة  صـــدقةالـــذي وردهـــا زمـــن ســـيف الدول وقصـــة وروده الحل

العلمــاء واألدبــاء ويقــدرهم يحتــرم  صــدقةن لنــا كيــف كــان األميــر بــيّ فــة طري

ومعـه ركـب  )االبيـورديابـو المظفـر محمـد بـن احمـد ( ويشجعهم فقد جاء 

أحســــن  صــــدقة األميــــر هســــتقبلاف ،كبيــــر يتــــألف مــــن ثالثــــين مــــن عبيــــده

علــــى القيــــام  وقضــــاء حاجاتــــه والتــــوفر بإكرامــــه أصــــحابهاســــتقبال، وأمــــر 

 إليـهينـار واعتـذر دبخدمته، وقدم له ثالثة عبيـد وثالثـة حصـن وخمسـمائة 

يحضــر لــه مــا يليــق بمنزلتــه األدبيــة العاليــة، ولهــذا لــم يجــز لــه أن لــم  بأنــه

كـان االبيـوردي قـد أعـد قصـيدة و يقرأ شعرا آنذاك حتى يعد لـه مـا يليـق بـه 

  :مطلعها صدقةفي مدح سيف الدولة 
ــــه الشــــمس الم   لتفـــــت تعطفـــــتوفـــــي أي عطفيـــــك ا ــــك ب ــــدرنعلي ــــرة والب  ي

مـن العطـاء فغضـب مـن  بـاً ر اعتبر االبيوردي هـذا االعتـذار تهوقد   

ــــة ، وعبــــر  ــــألم كثيــــرًا وأمــــر أصــــحابه بــــالخروج مــــن الحل ــــة وت ســــيف الدول

  :االبيوردي الفرات وهو ينشد
ـــــــم ـــــــالخير مفع ـــــــك ب ـــــــل ال وادي  رفـــــــــد أهـــــــــلللـــــــــراج وال ناديـــــــــك با   اباب

 ي عنــــــك راحــــــلوحســــــبك عــــــارا اننــــــ   نــــي فــــالبالد فســــيحةلــــئن ضــــقت ع

ـــت بالســـحر الحـــالل مد ـــان كن ـــف  فعنــــدي مــــن الســــحر الحــــالل دالئــــل   ةام

وكــان معــه بعــض رجــال ســيف الدولــة فبــادروا يخبرونــه بمــا ســمعوا   

سـرعًا م إليـهوتألم وخـرج ) صدقة(ولم يكونوا يعرفون انه االبيوردي، فعرفه 
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دينــار ومــا يزيــد  ألــف، قــدم لــه إليــهعتــذر ومعــه بعــض جنــوده فلحــق بــه وا

  .على ذلك من اللباس ونفيس الهدايا، فمدحه االبيوردي بقصائد كثيرة

الحلــة كــأبي المعــالي محمــد بــن علــي الهيتــي  فــي أقــامومــنهم مــن   

 رأسـهمن هيـت مسـقط لها القرن السادس، فقد انتقل الذي توفي في أواخر 

  :، ومن شعرهاإليهحين امتد نفوذ األمراء المزيديين 
 وتجرمـــــــت وتقـــــــول انـــــــت المـــــــذنب   زينـــــب اليّ  ذنـــــب حبـــــصـــــرمت بـــــال

ـــا ـــن تيهه  والوصــــُل أحســــُن بالحســــان وأصــــوب   وغـــدت تضـــّن بوصـــلها م

 والبـــــيُن أعظـــــم مـــــا يكـــــون وأصـــــعب   ولحرقـــــــة البـــــــين المشـــــــتت لوعـــــــة

السنبســي الــذي انتقــل  فــةأيضــًا أبــو عبــد اهللا محمــد بــن خلي وهنــاك  

ين الرسمي، مـن يوبزغ نجمه حتى صار شاعر المزيدإلى الحلة من هيت 

علــم أن اإلمــارة المزيديــة فــي الحلــة تشــبه إلــى حــد كبيــر اإلمــارة نكــل هــذا 

  :الحمدانية في حلب في القرن الرابع وأوجه الشبه بينهما كثيرة منها

إذا كانت اإلمـارة الحمدانيـة إمـارة عربيـة خالصـة أسسـها عـرب أقحـاح  -١

لـى شـمال الجزيـرة إوائل، هاجروا من البالد العربية  يرجعون إلى تغلب بن

الفراتيــة، وهــم مســلمون متعصــبون لــدينهم، شــيعيون امــاميون فــي مــذهبهم، 

فــأن اإلمــارة المزيديــة إمــارة عربيــة صــرفة هــي األخــرى، وقــد أسســها عــرب 

خزيمة، وقد هاجروا من قلب الجزيرة العربيـة إلـى أسد بن ينتمون إلى بني 

مســــلمون يعتــــزون  مبــــين واســــط واألهــــواز والبصــــرة، وهــــ العــــراق، فســــكنوا

  .بإسالمهم شيعة امامية أيضاً 
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وخلـــع الخليفـــة  حمـــدانيينالعباســـيون قـــد بـــاركوا قيـــام دولـــة الوٕاذا كـــان  -٢

ــًا يــرد هجمــات صــالمقتــدر علــى ســيف الدولــة لقــب األميــر ليكــون ح نًا قوي

ــــ ــــروم علــــى الممتلكــــات اإلســــالمية، فــــإن البــــويهيين بــــاركوا قي ام اإلمــــارة  ال

ن كفخــر الدولــة وســلطان الدولــة، لقــب أميــر و المزيديــة أيضــًا وخلــع البويهيــ

ين، ثــم أقــرهم علــى ذلــك الســلطان طغــرل بــك الســلجوقي فيمــا يعلــى المزيــد

بعـــــد، لكســـــر شـــــوكة القبائـــــل الثـــــائرة وصـــــد غـــــاراتهم ورد هجمـــــاتهم علـــــى 

كقبيلـــة الحواضـــر العربيـــة وأعمـــال الســـلب والنهـــب والقتـــل والهـــدم أيضـــًا، 

  .عبادة وخفاجة وبني عقيل

دانيين يعـــج بالعلمـــاء واألدبـــاء والشـــعراء وهـــؤالء ـوٕاذا كـــان بـــالط الحمـــ -٣

يحضـــرون حـــروب ســـيف الدولـــة ويتغنـــون  -المتنبـــيوبخاصـــة  –الشـــعراء 

ين كـــــان خيـــــر مـــــأوى للعلمـــــاء واألدبـــــاء يالمزيـــــدقصـــــر بانتصـــــاراته، فـــــإن 

مكـان، ويتغنـون بأمجـادهم والشعراء ممن كانوا يصـاحبون األمـراء فـي كـل 

 صـدقةاألمير سيف الدولة  فيوانتصاراتهم وحروبهم، فهذا السنبسي يقول 

حينما فك أسرى بني عقيل بعد أن استولى على أمـوالهم وأسـرهم السـلطان 

  .السلجوقي
ـــــــــــوم كظآب   كمـــــا احـــــرزت شـــــكر بنـــــي عقيـــــل ـــــــــــد ي ـــــــــــم  ارذم الحـــــــــــه

 ارهــــــــــــا ازور هب فــــــــــــي حوافلشــــــــــــب   تهم االتــــــــــراك طــــــــــراً غــــــــــداة رمــــــــــ

ــــــــت المنايــــــــا ــــــــازلوا تح ــــــــين تن  وفــــــــــــــــيهن الرزيــــــــــــــــة والــــــــــــــــدمار   فح

 وفــــــــــي اثنــــــــــاء حــــــــــبلهم انتشــــــــــار   مننــــــــت علــــــــيهم وفككــــــــت عــــــــنهم

 قــــــــــه االســــــــــارلعأأســــــــــير حــــــــــين    ولــــــــوال انــــــــت لــــــــم ينفــــــــك مــــــــنهم
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المجــــالس األدبيــــة والنــــدوات الشــــعرية، الحمــــدانيون يقيمــــون  وٕاذا كــــان -٤

ة وكـــان مـــنهم أدبـــاء وشـــعراء ون فـــي الشـــعر والفـــن والعلـــم والفلســـفقشـــويتنا

ـــة  وأبـــي فـــراس، فقـــد كـــان المزيـــديون كـــذلك يعقـــدون النـــوادي كســـيف الدول

 ةقصــداألدبيــة ويتناقشــون فــي الشــعر واألدب ومــنهم شــعراء كســيف الدولــة 

ون تبــــوابنــــه دبــــيس وغيــــره مــــن األمــــراء، وكــــانوا يجزلــــون لهــــم العطــــاء وير 

  .ات الضخمة لهم تشجيعًا وتقديراً تبالمر 

كانــت دولــة الحمــدانيين فــي حالــة مــن الثــراء عظيمــة ممــا تحصــل إذا  -٥

ائم الكثيــرة فــي حروبهــا مــع الــروم، ومــا يجبــى مــن غنــعليــه جيوشــها مــن ال

لــون فــي عــيش فالضــرائب ومــا شــاكلها إلــى حــد حصــل األدبــاء والعلمــاء ير 

ين فـي حالـة يكانت دولة المزيد، من كثرة الهبات ووفرة العطاء، فقد هنيء

 ين ممـا تحصـل عليـه جيوشـهايلثراء ال تقل عمـا عنـد الحمـدانالترف وامن 

مــن الغنــائم ومــا يجبــى لهــا مــن منــاطق نفوذهــا الواســعة التــي امتــدت إلــى 

هيت وعنه غربـا، وٕالـى تكريـت شـماًال وٕالـى واسـط والبصـرة جنوبـا، ولـو لـم 

ركيــارق طلــب أبــو المحاســن وزيــر الســلطان ب تكــن فــي مثــل هــذا الثــراء لمــا

هـــذا يـــدّل  ألـــف ألـــف دينـــار لخزينـــة الدولـــة، فـــال صـــدقةة مـــن ســـيف الدولـــ

  .على ما تتمتع به الخزينة المزيدية من شراء وغنى الطلب إال

ــــة الحمــــدانيين قــــد اعت -٦ ــــى الحــــروب وأمضــــت مــــوٕاذا كانــــت دول دت عل

عمرهـــا كلـــه فـــي هــــذه الحـــرب يخـــوض غمارهـــا كــــل رجالهـــا مـــن األمــــراء 

ها فكـــان عمرهـــا قصـــيرًا، فقـــد فـــالجنود إلـــى الشـــعراء واألدبـــاء، ممـــا أضـــعف

هـا جميعـا حيـاتهم ؤ ين دولة حربية أيضًا، وقد قضى أمرايكانت دولة المزيد
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فــي الحــروب، فقــد حــاربوا بعــض الــبالد اإلســالمية للتوســع وحــاربوا بعــض 

القبائـل العربيـة للقضـاء علـى تمردهــا وهجماتهـا علـى الحواضـر اإلســالمية 

حـــاربوا جيـــوش العباســـيين عـــدة كخفاجـــة وعبـــادة، وقـــد بلـــغ بهـــم األمـــر أن 

داد، وهـذا هـو السـبب الـذي جعـل غـمرات وهاجموا جنـد الخليفـة نفسـه فـي ب

هـ في النيل وانتقلت إلـى الحلـة ٤٠٥حياتها قصيرة أيضًا، إذ تأسست سنة 

  .هـ بموت آخر أمرائها األمير علي٥٤٥هـ، وزال حكمها سنة ٤٩٥

مدينـــة  أنهـــاالرغم مـــن ارئـــة فـــي حلـــب، فبـــوٕاذا كانــت الحيـــاة األدبيـــة ط -٧

كرهـــا عنـــد اآلشـــوريين ثيـــون ومـــر ذيحقديمـــة عريقـــة الحضـــارة، إذ عرفهـــا ال

 الصـــريين القـــدماء، إال أنهـــا لـــم تتهيـــأ لهـــا الظـــروف للنهضـــة األدبيـــة إموال

حــين نزلهــا الحمــدانيون فكــان كــل علمائهــا وأدبائهــا طــارئين عليهــا، وفــدوا 

ابن جني وغيـر ذلـك، فقـد كانـت إليها من بلدان أخرى كالمتنبي والفارابي و 

فــانتقلوا  ين أسســوهايدبيــة فــي الحلــة كــذلك، إذ أن المزيــدالحيــاة العلميــة األ

إليهــــا وســــكنوها، فكــــان البــــد أن تكــــون قبلــــة الشــــعراء والخطبــــاء والعلمــــاء 

واللغويين تستقبلهم من كل حدب وصـوب فيقيمـون فيهـا كثيـرًا ويسـتوطنون 

مــــًا يســــيرًا، كــــاالبيوردي وأبــــي المعــــالي بهــــا ال يبرحــــون أو يلمــــون بهــــا إلما

  .الهيتي ومحمد السنبسي وغيرهم

ـــين    ـــاك هـــوٕالـــى جانـــب هـــذه الشـــبه ب ـــدولتين وحضـــارتهما هن اتين ال

  :بعض التباين

ــــا عــــن العر  -١ ــــروم ذب ــــفبينمــــا كــــان الحمــــدانيون يحــــاربون جيــــوش ال ة وب

لثغــــور الــــبالد اإلســــالمية ممــــا جعــــل الشــــعراء يشــــيدون  واإلســــالم وحمايــــة
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ــــة الهــــادمين لقــــوى العــــدو مبأ رائهــــا حمــــاة اإلســــالم المــــدافعين عــــن العروب

القبائـــل العربيـــة، فهـــي وٕان كانـــت ثـــائرة  الغـــادر، كـــان المزيـــديون يحـــاربون

غازية للحواضر والمدن العربية، إال أنها هي األخرى عربيـة، ف يسـتطيع 

 ين أن يظهــروا شــعوبيتهم، وال يمكــنهم أن يصــوروا شــعورهم يشــعراء المزيــد

بعــروبتهم وٕاســالمهم خــالل هــذه المعــارك، وال يقــدرون علــى بيــان شــماتتهم 

فعل شعراء الحمدانيين كـأبي الطيـب، وكانـت جيوشـهم يبأعدائهم كما كان 

أحـس الشـعراء فـي قـرارة نفوسـهم أحيانًا تصطرع مع جيـوش بغـداد، ولربمـا 

م، أن هذه الحرب ثورة هوجاء لـيس فيهـا أي نفـع للعـرب وأيـة فائـدة لإلسـال

إال أنهـــم ال يســـتطيعون أن يصـــرحوا بـــذلك خوفـــا مـــن األميـــر المزيـــدي أو 

ن وكانـت مظـاهر شـعر يخوفا على المال الذي يحصلون عليه من المزيدي

  .عند شعراء الحمدانيينعنها ين تختلف يالحماسة عند شعراء المزيد

مور ويـديرون دفـة الحكـم نـاظرين األين يعالجون يكان األمراء الحمدان -٢

ظـــار العروبـــة الخالصـــة، فكانـــت حـــروبهم الطاحنـــة تـــدور علـــى الـــروم، بمن

إال بعــــض الهــــم م ألنهــــم أعــــداء العروبــــة واإلســــالم أنفســــهم والــــروم وحــــده

 اً حفظــًا لألمــن ورد إالالمعــارك مــع ثــوار االعــراب الــذين لــم تشــتبك معهــم 

للســلب والنهــب، وكــانوا لعــروبتهم يوالــون الخالفــة العباســية  ودفعــاً للخطــر 

اندهم ويعاضـــدونها فتبـــاركهم، ولهـــذا أيضـــًا لـــم يـــذهبوا فـــي قتـــالهم مـــع فتســـ

حتـى آخـر الشـوط إذ حـاربهم سـيف الدولـة بعـد أن اسـتقر فـي  اإلخشيديين

في حمص ودمشق والرملة، لكنهم تهادنوا واستقر أمرهم و  ٣٧٣حلب سنة 

ودمشـق . ريا الشـمالية لسـيف الدولـةلى الصلح واتفقـوا علـى أن تبقـى سـو ع
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لهـــا لإلخشـــيديين، فـــال يحـــارب العربـــي أخـــاه العربـــي، ولهـــذا كـــان ومـــا حو 

شــــعراء الحمــــدانيين يتغنــــون بأمجــــاد العــــرب وأبطــــالهم وأخالقهــــم وعــــزتهم 

العرب، ونجد هذا كثيرًا عند  روشجاعتهم ويقارعون الشعوبية ويكرهون غي

  .المتنبي وغيره من الشعراء

مـــالوا إلـــى مـــا ين فـــالبرغم مـــن أنهـــم عـــرب أقحـــاح فقـــد يوأمـــا المزيـــد  

حيـان الخالفـة يطمئن رغباتهم ويضمن مصالحهم، فعادوا في كثير مـن األ

العباســية وحــاربوا جيــوش بغــداد، وســاروا فــي ركــاب البــويهيين الفــرس، ثــم 

داروا مــع عجلــة الســالجقة التــرك وكــانوا يعتمــدون علــى األكــراد الجــاوائيين 

عــرب أحيانــًا، الــذي كــانوا اشــد حماســة ونصــرة فــي حــروبهم مــن جنــودهم ال

التـــالي يصـــبغ شـــعرهم بو . تـــأثيرًا كبيـــرًا فـــي نفســـية الشـــعراءوهـــذا ممـــا يـــؤثر 

بصــــبغة تختلــــف أيمــــا اخــــتالف عـــــن شــــعر الحمــــدانيين وبخاصــــة شـــــعر 

الحماســـة، فقـــد يجـــرؤ شـــاعر مـــنهم علـــى تفضـــيل الفـــرس أو التـــرك علـــى 

يــذم  -فيمــا بعــد -ًا، ولهــذا جــاء شــاعر حلــييالعــرب فيكــون العربــي شــعوب

  :ب ويفضل الترك عليهم إذ يقول مخاطبًا الخليفة المستنصرالعر 
 لـــــيس مـــــنهم أذا عـــــدوا أبـــــو لهـــــبأ  الكفــــر فــــي التــــرك دون الكفــــر فــــي 

ــــيهم حر    فــــاغز االعاريــــب بــــاألتراك منتقصــــا ــــيمــــمــــنهم وال شــــرع ف  ة لنب

كان كل من الحمدانيين والمزيـديين شـيعة أماميـة فـان الحمـدانيين  وٕاذا -٣

ملحـــوظ، إذ أنهـــم انشـــغلوا عـــن هـــذه  هـــم فـــي هـــذه الناحيـــة نشـــاطلـــم يكـــن ل

لهـــم حـــروبهم مـــع البيـــزنطينيين النصـــارى  تبـــقالناحيـــة بـــأمور كثيـــرة ولـــم 

متســـعا للتفكيـــر فـــي األمـــور المذهبيـــة ومـــا يتبعهـــا، ولعـــل اتصـــالهم الوثيـــق 
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بالخالفــــة العباســــية الســــنية كــــان لــــه أثــــر فــــي ذلــــك فكــــانوا معتــــدلين غيــــر 

نجد عند شـعرائهم مـا يخـص التشـيع إال مـا نـدر، فـي حـين متعصبين، فلم 

نجد المزيديين يتعصبون لهذا األمر ويتظاهرون به وخير مثال علـى ذلـك 

زيـد فـي مشـكلة الشـيخ المفيـد مالحسن علي بن  أبيتدخل األمير المزيدي 

هــ، ٣٩٨ية فـي بغـداد سـنة اإلمامالشيعة  فقيهبن محمد بن النعمان محمد 

فــرأت ر الشــيعة لــذلك، أة وثــيرجــال الطائفــة الســنبعــض  فقــد اعتــدى عليــه

ر األمــور فــي مجراهــا ييخيــر حــل لتهدئــة الخــواطر وتســ حكومــة بغــداد أن

الطبيعي هو إبعاد الشيخ المفيد عـن بغـداد، فهـاج الشـيعة وغضـب األميـر 

فمــا كــان مــن الحكومــة إال إرجــاع الشــيخ  -وهــو يومئــذ بواســط –المزيــدي 

  . ز وٕاكرامإلى مكان بإعزاالمفيد 

ســنة  نواديريح الجــوحــين قــام بعــض الغوغــاء بإيقــاد النــار فــي ضــ  

 –األول المزيــدي أشــد الغضــب  هـــ غضــب األميــر نــور الدولــة دبــيس٤٤٣

ذلــك جميــع أهلــه وأصــحابه، فقطــع خطبــة  هوشــارك -وهــو يومئــذ فــي النيــل

مـــه الخليفـــة القـــائم العباســـي، ولمـــا خوطـــب فـــي هـــذا األمـــر أجـــاب بـــأن قو 

شــــق علــــيهم مثلمــــا لــــم يســــتطيع الخليفــــة عيون فــــال يمكنــــه أن يجميعــــًا شــــي

هم مـن القيـام بـذلك العمـل، ولعـل مـن أسـباب عالسيطرة على المعتـدين ومـن

إذ خلع السلطان  إمارتهمذلك اتصال المزيديين بالبويهيين عند بدء تكوين 

بـن علـي علـى أبـي الحسـن ) أميـر(هــ لقـب ٤٠٣فخر الدولة البويهي سـنة 

كانت عليـه الدولـة الفاطميـة الشـيعية فـي مصـر  ساعد ذلك مامزيد، ومما 

مـــن قـــوة وأيـــد، فقـــد اتصـــل بنـــو مزيـــد بدعـــة الفـــاطميين كالبساســـيري الـــذي 
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حرض األمير نـور الدولـة دبيسـا علـى معـاداة العباسـيين والـدعوة الفاطميـة 

ــا فيهــا للفــاطميين فســارع الســلطان ٤٥٠بغــداد معــا ســنة وهاجمــا  هـــ وخطب

هــ ٤٥١سـنة البساسـيري وقي وحاربهما بجيش جرار فقتـل طغرل بك السلج

ى عــن دبــيس، وال ريــب أن لهــذا كلــه أكبــر األثــر فــي نفــوس الشــعراء فــوع

واألدبـــــاء، فكانـــــت الـــــروح الشـــــيعية ظـــــاهرة فـــــي شـــــعرهم وكتابـــــاتهم يشـــــتى 

 خـم غـديرآل بيتـه، ونظـم القصـائد فـي بيعـة علـي و  اإلمـامالصور، كمـدح 

رثــاء الحســـين بــن علـــي،  كثــرٕالــى ذلــك كلـــه ومناجــاة المهــدي المنتظـــر، و 

وشهداء الطف وظل يتزايـد مـع الـزمن حتـى أصـبح فيمـا بعـد يعـدل الشـعر 

  .الذي قيل في جميع األغراض األخرى

وقد كان األدب في هذا الدور راقيـًا فـاألدب العربـي بلـغ الـذروة فـي   

العصــر الــذي ســبق هــذا العصــر فــي جميــع الــبالد اإلســالمية شــجع علــى 

 منــافس األمــراء والتطــور الطبيعــي، فلــم يؤســس المزيــديون حضــارتهذلــك ت

ود، وٕانمــا مــاد وجســل، وعــم األدب والعلــم كهــبعــد أن خــيم ظــالم أو ســاد ج

  .أسسوها وال تزال مشاعل األدب والعلم والمعرفة متقدة

الـــذي ة للشـــعر فهـــو دون غيـــره عمعـــوكانـــت الصـــولة فـــي هـــذه الم  

 ،ر، فهو المسـيطر علـى نفـوس القـوميرغب فيه الجميع في مثل هذه األمو 

تـي الزمـتهم، فكـان الشـاعر مقـدرًا أكثـر مـن غيـره المستحوذ علـى قلـوبهم ال

عنـــد أمـــراء المزيـــديين لمـــا ينتفعـــون منـــه فـــي شـــتى األمـــور، وألنهـــم كـــانوا 

يحبــــون الشــــعر ويتلــــذذون بســــماعه وقراءتــــه ويحفظــــون منــــه الكثيــــر، وألن 

  :، فهو الذي يقولصدقةف الدولة الكثير منهم كانوا ينظمون الشعر كسي
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 مــذ زلــت بــي القــدم -حاشــاي -ذنبــتأ   ي كمـــا زعـــم الواشـــون ال زعمـــواهبنـــ

 العفــــــو والكــــــرم أيضــــــيقجنــــــه ألــــــم    ك ضــاق عليــك الصــبر عــن جــرمبــوه

 ن عــذري بهــا صــممعــو  شٍ ي لــواغتصــ   مـــا انصـــفتني فـــي حكـــم الهـــوى اذن

ًا أديبـًا ونسـبت لـه وكان ابنه األغـر نـور الدولـة دبـيس الثـاني شـاعر   

  :هذه األبيات
ــــــــــــى هــــــــــــوى    كمليمانحـــــــــــــــب ســـــــــــــــ هاســـــــــــــــلم ــــــــــــل هر أيســــــــــــال  القت

 لمــــــــــلمــــــــــا بــــــــــدا مــــــــــا قالــــــــــت الن   قالـــــــــــت لنـــــــــــا جنـــــــــــد مالحاتـــــــــــه

ــــــــــــــــهتحطمكــــــــــــــــم    انبــــــل قومــــــوا ادخلــــــوا مســــــكنكم ق  النجــــــــــــــــل أعين

بــدران شــاعرًا،  كواســمه تــاج الملــو  صــدقةوقــد كــان االبــن الثــاني ل  

يس يقـول وهـو يومئـذ فـي الشـام ، يحـن إلـى ويروى انه أرسل إلـى أخيـه دبـ

  :الحلة وفراتها
ــــــــــدبيس    لمســـــــيب ر وقـــــــلمنصـــــــو اال قـــــــل ل ــــــــــل ل ــــــــــي وق ــــــــــبإنن  لغري

ـــم يكـــن    هنيئـــــا لكـــــم مـــــاء الفـــــرات وطيبـــــه  فـــي الفـــرات نصـــيبلـــي اذا ل

ليـــل ال قفـــي الحلـــة حديثـــة فشـــعراؤها وافـــدون إالحضـــارة  ومـــا دامـــت  

اء هذا العصـر، رف من شعر ر، وممن عمنهم عاشوا في أواخر هذا العص

ى فــي أواخــر القــرن الســادس، بــن محمــد الهيتــي المتــوف أبــو المعــالي محمــد

هـــ ٥٣٦ســنة  ىأفلــح العبســي المتــوف بــن ملــوك أبــو القاســم علــيوجمــال ال

 ىومحمد علي بن أحمد المعروف بابي عبيد اهللا بن حميدة النحوي المتـوف

  .ل هذا الدور هومثهـ وخير من ي٥٥٠في سنة 

  ـد السـنبســيحمـم
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  شـاعر املزيـديني الرمسـي
  )هـ٥٣٥ –(.. 

  :سيرته

هــو أبــو عبــد اهللا محمــد بــن خليفــة بــن الحســين السنبســي الطــائي،   

وال يعــرف تــاريخ مــيالده كمــا ال يعــرف شــيء عــن نشــأته ) هيــت(ولــد فــي 

في تلك البيئة العربيـة الخالصـة القريبـة مـن الصـحراء نشأ وتربيته، إال انه 

ول، وبـــين قـــوم يمتـــازون بطالقـــة اللغـــة العربيــة األ هـــدحة وممــوطن الفصـــا

اللغـة السـليمة، وتمكـن مـن  فـأتقنة، ان وسالمة الفطرة وحضور البديهاللس

لة، وترعرع فـي هـذه البيئـة يأصولها الصحيحة واستكثر من مفرداتها األص

الرحبـــة وخيالهـــا الواســـع وســـمائها الصـــافية  بآفاقهـــاالشـــاعرية، فالصـــحراء 

الممتـــدة امتـــداد البصـــر ووديانهـــا الزاحفـــة هنـــا وهنـــاك، وهضـــابها  ورمالهـــا

المتناثرة في مواضع شتى، كل هذا يشحذ األذهـان ويقـوي المكـان ويصـقل 

قًا فيســـيل الشـــعر رقراقـــًا المواهـــب ويجعـــل العاطفـــة فياضـــة، والشـــعور متـــدف

السنبسي باألدب فدرس أخبار العرب وأيـامهم ووقـائعهم  فتناعذبًا، جميًال 

بالشــعر فحفظـــه ورعــاه وتذوقــه ثــم نظمــه وبـــرع  أغــرمطــبهم وأشــعارهم، وخ

بــه مــن حولــه وأحــس بأنــه أصــبح شــيئًا ذا بــال، وهفــت  أعجــبفيــه، حتــى 

يبحث عن  ةيمنة ويسر مته إلى المعالي فتلفت هنفسه إلى المجد وطمحت 

بهـاء الدولـة منصـور (ميـر أمير يبلغه ما يصبو إليـه فلـم يجـد خيـرًا مـن األ

رأى فيه أمل العروبة الباسـم لمـا يتمتـع بـه مـن قـوة ومتعـة وغنـى  )المزيدي

ت الذي كان خلفاء بني العباس في بغداد يخضـعون لشـتى قوثراء، في الو 



  أدب الحلة

       

قـه ار إليـه وهـو يومئـذ فـي النيـل، ترمسـالعناصر من فـرس وتـرك وغيـرهم ف

عطـــاؤه وتقـــديره، فمدحـــه بشـــعر جميـــل هم عيـــون الشـــعراء واألدبـــاء ويجـــذب

به األمير المزيدي أي إعجاب فأغـدق لـه العطـاء، وأحسـن رصين أعجب 

زمـــــه ال يبرحـــــه وأقـــــام معـــــه ال يملـــــه وصـــــار شـــــاعر المزيـــــديين لتقـــــديره، ف

ـــــر عـــــن آرائهـــــم الصـــــاد ـــــاطق عـــــن لســـــانهم المعب ـــــنعمهم  حالرســـــمي، الن ب

  .وأفضالهم، المتغني بشرفهم وأمجادهم

ا بعـد يدته التـي أنشـدهوربما كان أول شعر قاله فـي المزيـديين قصـ  

ة العظيمــة التــي قــام بهــا األميــر المزيــدي لبنــي عقيــل فــي ديــار تلــك المــأثر 

فأســــروا  ٤٧٧ســـنة ) ارتـــق بـــن اكســـب(بكـــر حينمـــا غـــزاهم التـــرك بقيـــادة 

هم وأطفــــالهم، فســــعى ســــيف الدولــــة بوا نســــاءوا أمــــوالهم وســــمــــرجــــالهم وغن

منصــور لفــك األســرى جميعــا بعــد دفــع فــديتهم، ثــم  أبيــهمــن  بإيعــاز صــدقة

هـذا الصـنيع العظـيم  زَّ هـزهم خير جهاز وأرجعهم معززين إلى ديـارهم فجه

  :قلوب الشعراء وتغنوا به أعذب غناء، ومدحه السنبسي قائالً 
ـــــــــــوم كظ  كمــــــا أحــــــرزت شــــــكر بنــــــي عقيــــــل  ـــــــــــد ي ـــــــــــبآم  ارخـــــــــــو م اله

هـــ وتــولى اإلمــارة ابنــه ٤٧٩وقــد ظــل مــع األميــر حتــى تــوفي ســنة   

بسي وتقديره، واالعتماد عليـه كشـاعر فحذا حذو أبيه في إكرام السن صدقة

الجـو يـذكرها، ويـذيع بـين النـاس فضـلها، فلمـا انتقـل  جلإلمارة المزيدية يـؤر 

هــــ انتقـــل معـــه ٤٩٥إلـــى الحلـــة بعـــد أن عمرهـــا ســـنة  صـــدقةســـيف الدولـــة 

الجديــدة وتـــأثر الحضـــرة السنبســي، فعظــم شـــأنه وطــار صـــيته، عــاش فــي 

عظــم ه، وتعــددت نغمــات أشــعاره و ر قيثــار بطبيعتهــا الجميلــة، وتوســعت أوتــا
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ه ســيف الدولــة بــه ولــم يعــد يمكنــه االســتغناء عنــه، وأصــبح بفضــلّ  إعجــاب

ل شــعر، فحــين مــدح ســيف الدولــة كــعلــى كــل شــاعر ويعلــى شــعره علــى 

  :بقصيدته التي مطلعها صدقة
 نـــــــة المتتـــــــابعمالي ســـــــحقمحيـــــــل ك   )االجـــارع(و) النقـــا(لمـــن طلـــل بـــين 

  :جاب وبخاصة قولهاعجب بها األمير أيما إع  
ــــو اهللا مــــا أنســــى عشــــية ودعــــوا ـــــين    ف  اع وراجـــــعســـــونحـــــن عجـــــال ب

 رد اال رجعنــــــــا باألصــــــــابعمــــــــن الــــــــ   وقــد ســلمت بــالطرف منهــا فلــم يكــن

 ســـامعمولـــم يجـــر منـــا فـــي خـــروق ال   وعــــــدنا وقــــــد روى الســــــالم قلوبنــــــا

 ة فـــــي المـــــدامعبـــــر مـــــن الســـــر إال ع   ولــــم يعلــــم الواشــــون مــــا دار بيننــــا

أبـــو الجـــوائز مقـــدار بـــن المختـــار (لحاضـــرين الشـــاعر اكـــان بـــين و   

فحمـــد السنبســـي علـــى هـــذه الحظـــوة التـــي نالهـــا عنـــد األميـــر ) المطـــاميري

وقـــال أنهـــا ال تســـتحق كـــل هـــذا اإلعجـــاب، فغضـــب ســـيف الدولـــة  صـــدقة

ما تقـول؟ فأجـاب مقـدار أنـا أسـتطيع  -بالتصغير –ويلك يا مقيدير : وقال

بــرهن علــى إدعائــك وٕاال ضــربت : قــال لــه األميــرأن آتــي بأحســن منهــا، ف

  :عنقك، فارتجل مقدار هذه األبيات
ـــــــع   ولمــــــــا تنــــــــاجوا بــــــــالفراق غديــــــــة ـــــــب مطمـــــــئن برائ  رمـــــــوا كـــــــل قل

ــــــــةخمبــــــــوقفنــــــــا   االضـــــــالععـــــــوج م باألنفـــــــاس تقـــــــوّ    د انــــــــة اثــــــــر ان

ـــــرة ـــــل عشـــــواء ث ـــــدمي ك ـــــف ن  صـــدوف الكـــرى انســـانها غيـــر هـــاجع   مواق

 هم إال وشـــــــــاة المـــــــــدامعتّ فلـــــــــم نـــــــــ   يلهجـــوا بنـــا ا بهـــا الواشـــين أنمّنـــأ

مقـــــدار (فلـــــم يســـــمع األميـــــر إال استحســـــان هـــــذه األبيـــــات وأكـــــرم   

) مقـدار المطـاميري(مـن ندمائـه وقـد يكـون  هوقربه إليه، وجعل) المطاميري
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هــذا وغيــره مــن الشــعراء الحاســدين الشــائنين، لتقــدم السنبســي علــيهم عنــد 

ســــطو علــــى أشــــعار غيــــره مــــن الشــــعراء األميــــر، هــــم الــــذين أشــــاعوا أنــــه ي

ي أيضـــًا لشـــاعر عـــامي اســـمه ويـــت لـــه أبيـــات تـــرو ويـــدعيها لنفســـه، فقـــد ر 

وال شك أن أحكامهم هذه التهمة يتطلب اللجوء إلى الشعر فـي ) البريغيث(

ن أحمد ابن الخازن ذلك فـي أبيـات يقـول بر أبو الفضل محمد وّ ذلك، فص

  :فيها 
 ر في ضواحي الجلد مبثـوثيعسك   دلفــــن لــــه يــــثشــــتك مــــن براغمو 

ـــــى بالبر  قوهـــــو أحـــــ   لـــم يفتـــدوا بالبرمغيـــث مـــن عمهـــم ـــــثاوأول  غي
 البراغيـث واعف جلدك من قـرص   ن ابـن عمهـمديـواأردد على القوم 

فهــو يلــوم السنبســي علــى شــكواه مــن البراغيــث معلــًال القــرص بأخــذ   

سـيرة شـعره،  الشـاعر ألن السنبسـي ) البريغيـث(البراغيث ثائرًا ألبن عمها 

ومــا يــدرينا لعــل ابــن الخــازن مــن الــذين أطــاش مهمهــم ورفــع كفهــم شــعر 

ـــة فزفـــر هـــذه الزفـــرات، وفـــرغ السنبســـي  وحظوتـــه عنـــد األميـــر ســـيف الدول

  .بياتشعوره بهذه األ

هــــ وجلـــس علـــى ٥٠١ســـنة  صـــدقةولمـــا قتـــل األميـــر ســـيف الدولـــة   

مــــع  عرشــــه مــــن بعــــده ابنــــه دبــــيس الثــــاني، لــــم يســــلك ســــبيل أبيــــه وجــــده

السنبسي، إذ مدحه السنبسي فلم يحسن إليـه ولـم يقـدره حـق قـدره، فغضـب 

أحد األسباب الحقيقيـة التـي السنبسي وترك الحلة قاصدًا بغداد، وال يعرف 

قــد التــي تصــديق قصــته بيســا إلــى ذلــك، وقــد ذهــب بعضــهم علــى دعــت د

تكون موضوعة، وهي تشبه إلى حـد مـا قصـة غضـب النعمـان بـن المنـذر 
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أن وا عــــألنــــه تغــــزل بــــالمتجردة، فقــــد أد) النابغــــة الــــذبياني(ره علــــى شــــاع

، ورووا لــه صــدقةزوجــة األميــر ســيف الدولــة ) بالمباركــة(السنبســي تغــزل 

  :أبياتُاً◌ يقول فيها
 إن مـــــررت وراكـــــسمـــــا بـــــين رامـــــة    الـــدارس لي علـــى المحـــطعـــج بـــالم

 نــــــــسرة الظبــــــــي الغريــــــــر اآلضــــــــيا   وقـل لهـا) البريـك(واقر السالم علـى 

ــــــــــع ــــــــــرا وهــــــــــذا راب  وزعمــــــت أن لقاءنــــــا فــــــي الخــــــامس   امطلتنــــــــــي وت

ــــك ــــة مال ــــا ابن  ممـــات علـــى الضـــعيف البـــائسقبـــل ال   فتصــــدقي بالوصــــل ي

ــ ءولعــل الحســاد هــم أيضــًا ســبب هــذا الجفــا   بــين األميــر ذي كــان ال

وا صــدر األميــر غر المزيــدي وشــاعر أبيــه وجــده، ألنهــم يســتطيعون أن يــو 

طـويًال، فمـن السـهل  في ظل المزيديين زمناً  ظل يوغلالذي على الشاعر 

والقصــــص المزركشــــة مؤيــــدة المــــرة أن يصــــدق األميــــر الشــــاب الوشــــايات 

بأشعار كثيـرة أو بمطـوالت إن دعـت الحاجـة، وقـد يكـون لفـارق السـن بـين 

يــر دبـــيس أثــر فــي ذلـــك، فقــد عاصــر الشـــاعر جــد األميـــر مالسنبســي واأل

لــى كبــر ســنهما وعلــو منزلتهمــا وقــد والتقــدير ع اإلجــاللمــنهم  فلقــيوأبــاه، 

أراد أن يحظى بأعظم من ذلك عند األمير الجديد، لكن األمير الشـاب لـم 

صدمه اليأس وآلمته خيبة األمـل، أقل منه بقليل، ف ويمنحه ما كان يأمل أ

  :وغادر الحلة إلى بغداد أم الحواضر ومركز العباسيين وهو ينشد
 القعـــــــال وصـــــــلك عنهـــــــا بعـــــــد احبـــــــ   قـــــالوا هجـــــرت بـــــالد النيـــــل وانقطعـــــت

ـــــــت انـــــــي وقـــــــد اقـــــــوت منازلهـــــــ  اقبعــــــد ابــــــن مزيــــــد مــــــن وفــــــد وطــــــرّ    افقل

 علـــــــى البعـــــــاد فـــــــاني غيـــــــر مشـــــــتاق   فـــــــان يكـــــــن تـــــــائق يهـــــــوى زيارتهـــــــا

 اال رســـــــــوم عظـــــــــام تحـــــــــت اطبـــــــــاق   وكيــــف اشــــتاق ارضــــًا ال صــــديق بهــــا
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ـــدائرة علـــى دبـــيس فاضـــطر إلـــى مغـــادرة العـــراق    وكـــان إن دارت ال

إلــى مــاردين عنــد أصــهاره االرتقيــين فشــمت بــه السنبســي ، واتصــل  ملتجئــاً 

د الدولة محمد بن محمد بن جبير التغلبي وزير المستظهر العميفي بغداد 

  :حه بقصائد منها قصيدته التي مطلعهادباهللا العباسي وم
 رى مـــــن كافـــــلشـــــفـــــالربوتين إلـــــى ال   منــــــازل األحبــــــاب بــــــين منــــــازلأ 

وزير المسترشد، فأحسـن إليـه  صدقةبن  واتصل بجالل الدين علي  

وأكــرم وفادتــه، وأقــام فــي بغــداد معــززًا مكرمــًا ينشــد أشــعاره ويتلــو قصــيده، 

فـــوات (هــــ كمـــا فـــي روايـــة ابـــن شـــاكر الكتبـــي فـــي ٥١٥حتـــى تـــوفى ســـنة 

  .هـ على رواية غيره، وقد دفن في بغداد٥٣٥، وسنة )الوفيات

ر لوجـدنا بينهـا وبـين ولو القينا نظرة فاحصة على حيـاة هـذا الشـاع  

  :حياة أبي الطيب المتنبي بعض الشبه قل أو كثر منه

ولـــد المتنبـــي فـــي الكوفـــة القريبـــة مـــن الباديـــة ونشـــأ فيهـــا ثـــم انتقـــل إلـــى  -أ

بيئات أخرى حضـرية ثـم اتصـل بـاألمراء الحمـدانيين ومـدحهم وانقطـع إلـى 

ســـيف الدولـــة وأصـــبح شـــاعره الرســـمي والزمـــه مـــدة مـــن الـــزمن ثـــم غـــادر 

  .ًا إلى بلد آخرغاضببالطه م

شـبه أو يكـاد، فقـد ولـد فـي هيـت القريبـة مـن يوما مـر بـه السنبسـي   

الصـــحراء ونشـــأ فيهـــا، ثـــم انتقـــل إلـــى الحواضـــر كالنيـــل والحلـــة، واتصـــل 

بالمزيــديين وبخاصــة ســيف الدولــة، وصــار شــاعرهم الرســمي، وعــاش فــي 

مير المزيدي دبيس األ غاضباً الحلة مدة من الزمن، ثم غادرها إلى بغداد م

  .صدقةبن 
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كان المتنبي يشـترك مـع الحمـدانيين فـي حـروبهم ويصـفها فـي شـعره،  -ب

جــاءه مــن اشــتراكه فــي ) القائــد(وقــد فعــل السنبســي ذلــك أيضــًا ولعــل لقبــه 

  .قيادة بعض جند األمير سيف الدولة في غزواته العديدة

ف لقـــد كـــان المتنبـــي أكبـــر شـــعراء عصـــره وأعظمهـــم حظـــوة عنـــد ســـي -ج

ـــة الحمـــداني، فكثـــر حســـاد وتعـــدد منافســـوه، كـــأبي فـــراس الحمـــداني  هالدول

األثـــر فـــي الجفـــوة التـــي  وغيـــره، وقـــد كـــان لهـــؤالء الحســـاد والمنـــاوئين أكبـــر

وقعت بين المتنبي وسيف الدولة فأخرجته من حلب وكذلك كـان السنبسـي 

أعظم شعراء عصره وأقربهم إلى نفس سيف الدولة المزيدي، فكثر حسـاده 

منــاوئوه كمقــدار المطــاميري وغيــره، ولعــل أهــم األســباب فــي خروجــه مــن و 

  .شعره صدقةالحلة لسوء تقدير دبيس بن 

مـن ظـروف كان شعر المتنبـي سـجًال دقيقـًا لكـل مـا مـر بـه فـي حياتـه  -د

وحوادث وما شاكل ذلك من مختلف األمور، ومرآة صادقة تعكـس أخالقـه 

ى جميــع الفنــون، وهــذه الميــزات وأطباعــه ورغباتــه وآالمــه، وقــد اشــتمل علــ

عينها واضحة في شعر السنبسي، فهو يصور حياته أدق تصـوير، ويرينـا 

كال شيء فيها بوضوح وجالء ويقـف بنـا علـى أخالقـه وطبائعـه وصـفاته، 

وقد طرق بشعره كل أبواب الشعر وفنونه فلم يترك شـيء فنـاً إال قـال فيـه، 

شعر السنبسي بقدر ما توفر من ر لدينا مقدار وافر من سيوما يديرنا لو ت

بــين أيــدينا لوجــدنا الكثيــر مــن  مــاشـعر المتنبــي، ومــن أخبــار حياتــه أكثــر م

  . ضاف إلى ما ذكرنايالتشابه 

  :شعره
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كــان السنبســي شــاعرًا كبيــرًا، ذا قريحــة مواتيــة وموهبــة فطريــة، فقــد   

نشــأ فــي الصــحراء وطــن القريحــة والفطــرة ثــم انتقــل إلــى الحاضــرة فصــقلت 

ته وجعلتها المعة وضـاءة، لهـذا تقـدم علـى شـعراء عصـره ونـال أكبـر موهب

  .حظوة عند المزيديين

اب ال ســــح، أســــلوبه منو الوضــــو  ســــةيتميــــز شــــعره بالســــهولة والسال  

التــواء فيــه، واضــح ال غمــوض يشــينه، وقــد افــتن بوصــف الــديار والوقــوف 

من فكأنـــه شـــاعر جـــاهلي، ل الدارســـة، ومســـاءلة اآلثـــار والـــدعلـــى اإلطـــال

وحــق لــه ذلــك ألنــه نشــأ فــي بيئــة صــحراوية تقــرب مــن بيئــات الجــاهليين، 

يبــدأ بوصــف  إليــهفــأثرت فــي نفســه، وظهــر هــذا األثــر فــي شــعره، اســتمع 

  .قصيدة يمدح بها األمير سيف الدولة صدقةفي اإلطالل 
ـــــا واالجـــــارع ـــــين النق ـــــل ب ـــــن طل  حق اليمنـــــــة المتتـــــــابعســـــــمحيـــــــل ك   لم

ـــــــد   وعهـــــدي بـــــه والحـــــي لـــــم يتحملـــــوا ـــــــس تمي ـــــــع أوان ـــــــالنجوم الطوال  ك

كثيــرًا  أولكنــه حــين تطبــع بطبــائع الحاضــرة تــرك ذكــر اإلطــالل وبــد  

من قصائده، بذكر الخمرة ووصـف مجالسـها، يقـول فـي قصـيدة يمـدح بهـا 

  :سيف الدولة 
 رحمـــــراء تشـــــرق فـــــي ظلمـــــاء ال يجـــــو    ا علــــى صــــوت النــــواعيريهقــــم فاســــقن

ــــــدهر قبــــــل النــــــار والنــــــور فــــــي أول   كانــــــت ســــــراج انــــــاس يهتــــــدون بهــــــا  ال

ــــــــد ــــــــى ذبالتهــــــــافأصــــــــبحت بع ـــــــــرار االعاصـــــــــير   ما افن ـــــــــر الســـــــــنين وتك  م

 كأنهــــــــل قــــــــبس فــــــــي كــــــــف مقــــــــرور   رفي الكـأس ترعـد مـن ضـعف ومـن كبـ
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وقد أثرت هذه البيئة الحضـرية التـي عـاش فيهـا فـي نفسـه وبالتـالي   

بـه شـعراء في شعره فجعلته سهًال واضحًا جميًال رقيقـًا، خاليـًا ممـا يتصـف 

ـــالباديـــة مـــن جفـــوة ال دوى وغلظـــة طبعـــه، فهـــو محبـــب إلـــى نفوســـنا نقـــرأه ب

  .ل اليوميفنفهمه ونعجب به كأنه ق

وشعره سجل حافل لما مر به طوال حياته من أدوار وحوادث ولمـا   

ب، وما مـأل قلبـه مـن عواطـف فهـو يمثـل نشـأته األولـى و عرض من الخط

ه لنلك البيئة يظهر هذا في وصفه في البادية أو قريبًا منها في هيت، وحب

  .والوقوف عليها اإلطالل

لــــى الحاضــــرة فيبــــدع ذلــــك الوصــــف الجميــــل للطبيعــــة إثــــم انتقالــــه   

وطنـــه األول  ىإلـــ نلمختلـــف األوصـــاف التـــي فـــي شـــعره ولكنـــه كـــان يحـــو 

  :فينشد
ــــــــــي  ــــــــــت وأبياتهــــــــــابهفمــــــــــن ل ـــــــــــــانظر رســـــــــــــتاقها والقصـــــــــــــورا   ي  ف

ـــــــرو ومنب   فياحبـــــــــــذا تيـــــــــــك مـــــــــــن بلـــــــــــدة  رايض غضـــــــا نضـــــــتهـــــــا ال

ـــــــــــــت ذا نعمـــــــــــــة ـــــــــــــي وان كن  لنيــــــــــل بحــــــــــرًا غزيــــــــــراً بااجــــــــــاور    وان

ـــــــــــا ـــــــــــى نأيه ـــــــــــا عل ــــــــواصــــــــرف عــــــــن ذاك قل   احـــــــــــن إليه  ذكــــــــورا اً ب

ــــه بالحــــب وخضــــوعه لســــلطان العشــــق    ــــان قلب ويصــــور شــــعره خفق

وجبــروت الغــرام، وفيــه يظهــر حبــه البنــة الحــان كمــا تبــدو آراؤه فــي النــاس 

  .وتجاربه في الحياة
 م لهــــــم بــــــين احــــــالل وامــــــرارابســــــ   لنــــاس التيهــــا وال ملقــــاال تصــــحب ا

 كالنضــــج يــــدرك بــــين المــــاء والنــــار   مـــع ففـــي جمعـــك الضـــدين فائـــدةواج
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أمـــا األغـــراض التـــي طرقهـــا فكثيـــرة منهـــا المـــدح والغـــزل والوصـــف   

زيـديين وقليـل منـه الـخ، وأكثـر مديحـه فـي الم.. والخمريات والحكم والدعاء

 بغــداد مــن أمــراء ووزراء، ويبــدأ أكثــر قصــائد هم فــيفــيمن اتصــل بــه بعــد

مديحــه بــذكر اإلطــالل، أو بوصــف مجــالس الخمــرة، وشــعره فــي هــذا الفــن 

عجــاب، اســتمع إليــه يقــول فــي اإلجــزل قــوي يــؤثر فــي الــنفس ويــدعو إلــى 

  .مدح سيف الدولة
ــــــــين المجــــــــامع يونشــــــــر    دولــــــة هاشـــــــمســــــم لــــــوال ســــــيف واق ــــــــا أواله ب  لم

ـــــــــدا واتي ـــــــــي عام ـــــــــت رحل ـــــــــاتلقوي  لمــــــامي بهــــــا غيــــــر نــــــافعإوان كــــــان    ه

 عفحجابــــــــا ولــــــــم تــــــــدخل اليــــــــه بشــــــــا   ق مـــــن دون بابـــــهلـــــاذا جئتـــــه لـــــم ت

ـــــــو ســـــــهل الشـــــــرائع   كمــــــاء الفــــــرات الجــــــم اعــــــرض ورده ـــــــاس فه ـــــــل ان  لك

وشعر الخمرة رقيق عذب، فيه وصف لهـا ولمجالسـها وتأثيرهـا فـي   

  :النفوس
ــــــــق ال ــــــــل فتي ــــــــأس كمث  روراالســـــــ تميـــــــت الهمـــــــوم وتحيـــــــي  رام ضــــــــوك

ـــــــشـــــــى العفت   تشـــــــــب لشـــــــــرب علـــــــــى مرقـــــــــب  المـــــــديرا يديم وتعشـــــــن

ـــــــــــت    اذا شــــــــــــــابها شــــــــــــــارب معــــــــــــــتم ـــــــــــرايظنن ـــــــــــاه نجمـــــــــــا مني  من

ار في الليل يطرق أبـواب سوفي خمرياته قصص يروي فيها كيف   

  .اسو األديرة باحثًا عن الخمرة واللهو واألنس تمامًا كما كان يفعل أبو ن
 واقء عـــــــن االســـــــي فتيـــــــة نـــــــافـــــــ   ولــــــرب ديــــــر قــــــد قصــــــدنا نحــــــوه

ــــــــابهم فقــــــــال  ــــــــرهمكفطرقــــــــت ب  قاأهـــــــــــــــــًال بزائرنـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــالطر    بي

وٕاذا تنـــزل فشـــعره رقيـــق جميـــل محبـــب إلـــى الـــنفس، يـــنم عـــن قلـــب   

  .يقيض بالحب
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ــــــون ضــــــياء يغشــــــ ــــــاتبهجى العي  تحــــــــت الظــــــــالم ودونهــــــــا الســــــــتر   ه

ــــــــــــــــردا ــــــــــــــــرى ب ــــــــــــــــا ن  ا ترقــــــــــرق فوقــــــــــه الخمــــــــــرنبشــــــــــ   واذا تكلمن

ــــــــــــــدر ومفجب  رحو جفونهـــــــــا ســـــــــســـــــــفجـــــــــر وح   هامســــــــــــــبينهــــــــــــــا ب

ـــــــــــــ   هــــــــــــــــاســــــــــــــــبت ترائبفكأنمــــــــــــــــا ك ـــــــــــــد بين ـــــــــــــرا توق ـــــــــــــر هزه  جم

ـــــــــــــــوداع لميت   عني ومــــــــا علمــــــــتقامــــــــت تــــــــود ـــــــــــــــدران ال ـــــــــــــــي ق  ت

واحتوى وصفه معظم ما يوصف، فقـد تنقـل بـين الطبيعـة ومختلـف   

  :مظاهرها فوصف رياضها الغناء ومناظرها الخالبة فقال
 م للصـــبوح فهـــذا الصـــبح قـــد طفقـــاقـــ   دًا قـــد نفــى عـــن جفنــه االرقـــايــا راقــ

ـــــا   واشرب على روضه جازا النسيم بهـا ـــــيًال فأصـــــبح مـــــن أنفاســـــها عبق  ل

ـــــــــــاأو  الإ   مـــــــر إذا مـــــــا مـــــــر مبتكـــــــرافمـــــــا ب  رج مـــــــــــن أنفاســـــــــــه الطرق

 مــــن لؤلــــؤ الطــــل فــــي أوراقهــــا حلقــــا   كأنمـــا الســـحب تهواهـــا فقـــد نظمـــت

المالحظـــة صـــف الشـــموع والطعـــوم والفواكـــه فأبـــدع فـــي دقـــة و وقـــد   

  :وجمال الوصف، قال في السفرجل
 علـــــى الفواكـــــه بالتفضـــــيل مشـــــهورا   حــــاز الســــفرجل لــــذات الــــورى فغــــدا

ـــــدويرا   ك رائحـــةالمســـاح طعمـــا ونشـــر ر الـــ ـــــدر ت ـــــا وشـــــكل الب ـــــر لون  والتب

  دور التحفز واالرجتال
  )م٦٥٦ -هـ٥٤٥(احللة حتت حكم العباسيني 

دولــة  تهـــ فــدال٥٤٥بــيس األميــر المزيــدي الثــامن علــي بــن د فيتــو   

جزء  يأمرهم، بذلك خضعت الحلة لبغداد، وأصبحت كأ وانتهىالمزيديين 

آخر من أجزاء البالد اإلسالمية التابعة للدولة العباسية، ولـم يعـد لهـا ذلـك 

االستقالل، ولم تعد ألمرائها تلك السطوة والسلطة، والبـد أن يـؤثر هـذا فـي 
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للعلـــوم واآلداب، ويطـــرأ تبـــدل فـــي حيـــاة بـــدأ عهـــد جديـــد يالحيـــاة الثقافيـــة، ف

العلمــاء واألدبــاء، فقــد أصــيبت الحيــاة العلميــة واألدبيــة بهــزة مــن جــراء هــذا 

الحــدث، إذ كانــت الحلــة عاصــمة لدولــة فتيــة، وحاضــرة إلمــارة غنيــة، فيهــا 

أمراء يشجعون األدب والعلم ويرعون العلماء والشعراء فقدت محط رحالهم 

خــالل نصــف قــرن بهــذه النهضــة المباركــة،  عملــتحيــث ومــواطن آمــالهم 

ووضــــعت لهــــا األســــس القويــــة خــــالل ذلــــك العهــــد، وٕاذا باآلمــــال تتقــــوض 

ار، فالبد أن يصـب األدب شـيء مـن الفتـور وال جـرم أن يـدب هينناء بوبال

مه االنحالل، وال ريب أن يحـاول األدبـاء البحـث عـن مـوطن آخـر سفي ج

لمربع الخصيب واألمراء األكفـاء، غير الحلة يجدون فيه البيئة الصالحة وا

ويشــيعون فــي طمــوحهم إلــى المجــد المؤمــل ونهمهــم إلــى العطــاء الكثيــر، إ

ذ البـــد للفـــراش أن يتبـــع أســـطح األضـــواء وأكثرهـــا لمعانـــًا، فضـــرب   

كثير مـن األدبـاء والعلمـاء الحليـين فـي األرض متجهـين صـوب الحواضـر 

عون مجئـــين عنـــد مـــن يتوســـاإلســـالمية المختلفـــة والمـــدن الكبيـــرة الشـــهيرة ال

فــيهم حــب العلــم واألدب ورعايــة األدبــاء والعلمــاء مــن أمــراء ووزراء وبــذلك 

ازداد االتصـــال الثقـــافي واالرتبـــاط الفكـــري بـــين الحلـــة وغيرهـــا مـــن المـــدن، 

وأصبح على أشده في هـذه الفتـرة فقـد أصـبح فـي كثيـر مـن المـدن الشـهيرة 

نـــة إذ فيهـــا أهلهـــم وأســـاتذتهم حليـــون تـــربط بيـــنهم وبـــين الحليـــين روابـــط متي

حل بعـض هـؤالء العلمـاء واألدبـاء للـدرس وتلقـى العلـوم علـى ر وتالميذهم، 

أيدي األعالم المشـهورين، وسـافر بعضـهم للعمـل والكتابـة وذهـب بعضـهم 

  .اآلخر للتدريس في شتى المدن اإلسالمية
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 ىيـا المتـوفجشرف الكتاب محمد بـن أحمـد بـن حمـزة بـن فقد رحل   

إلـى بغـداد، فتلقـى العلـم عـن النقيـب أبـي السـادات هبـة اهللا بـن  هـ٥٧٩سنة

الشجري وغيره من األعالم، كمـا رحـل أبـو سـعيد محمـد بـن علـي بـن عبـد 

هــ، ورحـل ٥٦١بن حمدان إلى أربيل ومات فيها سـنة  ءاهللا بن أبي الهيجا

أيضًا مهذب الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن عنتر بن ثابـت الملقـب 

لي إلى بغداد فتلقى العلـم فيهـا، ثـم غادرهـا إلـى الشـام وحلـب ثـم يم الحمبش

هـ، ومنهم الشـيخ أبـو ٦٠١استقر له التجوال في الموصل ومات فيها سنة 

بــن حمــدون الحلــي، فقــد رحــل إلــى بغــداد واشــتغل الحســن  علــي بــن علــي 

بأعمال الكتابة ثم سافر إلى الشام، ولكنه عاد إلى بغـداد ومـات فيهـا سـنة 

فــي أيــام خالفــة الناصــر لــدين اهللا، وهنــاك أبــو علــي الحســن بــن  هـــ،٥٦٣

مســعود البــاقالني الــذي اســتوطن بغــداد فتلقــى العلــوم علــى أكبــر علمائهــا 

مــنهم أبــو البقــاء العكبــري إمــام اللغــة، ونصــير الــدين الطوســي إمــام الفقــه، 

ن وقد قرأ عليه القرآن والعربية الوزير عز الدين محمد بن الوزير مؤيد الدي

محمــد بــن العلقمــي، وقــد رحــل نجــم الــدين أبــو الحســن علــي بــن يحيــى بــن 

بطريــق األســدي إلــى مصــر فــي أيــام الدولــة الكامليــة فاشــتغل بالكتابــة فــي 

هــ ومثلـه مهـذب ٦٤٢الديوان هناك لكنه عاد علـى بغـداد ومـات فيهـا سـنة 

الدين محمد بن علي بن علي الخيمي، درس في بغداد على ابن االنبـاري 

ه ثـــم غادرهـــا إلـــى الشـــام ومنهـــا إلـــى مصـــر ومـــات فـــي القـــاهرة ســـنة وغيـــر 

  .هـ ودفن في سفح جبل المقطم، وكثير غيرهم٦٤٢
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الشـعراء، خيـر سـفراء للحلـة الكتاب لقد كان هؤالء العلماء واألدباء   

السفارة، وقـاموا بالواجـب الملقـى  أحسنوا في شتى الحواضر اإلسالمية وقد

للناس ما في الفيحاء من علوم راقيـة وآداب  على عواتقهم خير قيام فحكوا

سامية وحب للنفع العام فـي الثقافـة والعلـوم والفنـون ورغبـة أكيـدة فـي إفـادة 

  ،البشر بهذه العلوم

دبـاء والشـعراء وقد وفد إلى الحلة في هـذا الـدور بعـض مشـاهير األ  

ه جمــــال الــــدين أبــــو و مــــنهم الشــــاعر أبــــو الفــــوارس بــــن شــــهاب الــــدين وأخــــ

  :أحمد بن طاووس، غير أن الذي يمثل أدباء هذا الدور هو الفضائل

  راجح احللي
  )هـ٦٢٧ -٥٧٠(سفري شعراء الفيحاء يف الشام والشهباء 

  :سيرته

الحلـي  إسـماعيلهو شـرف الـدين أبـو الوفـاء راجـح بـن أبـي القاسـم   

مـــن بنـــي أســـد، ولـــد فـــي الحلـــة فـــي الخـــامس عشـــر مـــن ربيـــع اآلخـــر ســـنة 

ة، ونشأ فيها ونهل من منهل آدابها العذب، وتلقى سبعين وخمسمائة للهجر 

دب فدرســـه واغـــرم بالشـــعر فحفظـــه العلـــم مـــن علمائهـــا األعـــالم، وأحـــل األ

ورواه، ثم تفتحت قريحتـه فقـال منـه الجميـل الرقيـق فـذاع صـيته فـي الـبالد 

وطــارت شــهرته فــي اآلفــاق، ولمــا كــان ذا همــة عاليــة وطمــوح عظــيم فقــد 

لحلـــة وهـــي واليـــة تابعـــة لبغـــداد لـــيس فيهـــا غيـــر أبـــى أن يظـــل مقيمـــًا فـــي ا

العباســيين الــذين يعطــون بقــدر ويهبــون ضــمن حــدود، وهــم أن كــانوا اليــوم 

قــت نفســه إلــى الســفر واالنطــالق هم غــدًا، وتار قــفــي الحلــة فــال يــدري أيــن م
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فــي اآلفــاق الواســعة والــبالد العظيمــة، فبــدأ يتــردد علــى بغــداد مقــر الخالفــة 

ل بوالتهــــا ووزرائهـــا وعظمائهــــا فنـــال شــــهرة كبيــــرة وقبلـــة األمصــــار، واتصـــ

م أشـعاره ثـم رحـل إلـى الجزيـرة الفراتيـة وأرمينيـة فمـدح صـاحبها و وتناقل الق

ثــم ارتحــل إلــى الشــام فاتصــل ) الملــك األشــرف موســى بــن الملــك العــادل(

بأمرائها األيوبيين، الملك الظاهر أبي الفتح غياث الدين غازي بن صالح 

ـــدين يوســـف بـــن أ ـــهال ـــه(الملـــك الصـــالح صـــاحب : يـــوب، وولدي ) عـــين تاب

والملك العزيز محمد فحظي عندهم بمنزلة سامية، ونال تقديرًا عظيمًا وقـد 

بـه شـاعرًا مـن شـعراء عصـره علـى  ، ولـم يعـدلواأعجبوا بشعره أيما إعجاب

لى بالدهم من الشعراء واألدباء ويتودد إلـيهم ويتوسـل إكثرة من كان يتردد 

ا كــان يتمتــع بــه راجــح مــن الخلــق الكــريم واألدب المطبــوع بمــدحهم ذلــك لمــ

والــذكاء الفطــري والهمــة العاليــة، فــأجزلوا لــه العطــاء وأغــدقوا عليــه األمــوال 

ممــا يليــق بمنزلــة أمثالــه، ويســمو ســمو أشــعاره، فيرقــق أوتــاره وينــوع أنغــام 

ه العذبـة غامـبأن ودد خـالل فصـورهم فـي دمشـق وحلـب يشـدقيثاره فظـل يتـر 

حتـى أنهـم كـانوا إذا أعجبـوا بأبيـات لشـاعر مـا  مفيتزايـد بـه إعجـابه ذكرهمي

دوه، فقــد ردطلبــوا مــن راجــح أن يــنظم علــى وزنهــا وقافيتهــا مــا يمكــنهم أن يــ

  :قرأ أحدهم على الملك الظاهر غازي بن صالح الدين قصيدة مطلعها
ـــــــــــــــــهأ   كـــــــــــــــــــأني لســـــــــــــــــــت أعشـــــــــــــــــــقه   قطـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــين أرمق

م مثــــل هــــذه القصــــيدة، فطلــــب الملــــك الظــــاهر مــــن راجــــح أن يــــنظ  

  :فأجابه إلى ذلك في الحال بقصيدة طويلة منها
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــهم تفوق ــــــــــــــــــــى قلبــــــــــــــــــــي    لم  فيرشــــــــــــــــــــقهإل
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 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــابي يعت   ومــــــــــــا حبــــــــــــب علــــــــــــى خمــــــــــــر

 بــــــــــــــــــديع الســــــــــــــــــحر منطقــــــــــــــــــه   ومــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــذي أبــــــــــــدى

، ولـم يقتصـر فـي حلـب حتـى لقـب بـالحلبي اإلقامـةوقد كـان يطيـل   

ء والملــوك بــل تعــداه إلــى كثيــر مــن هــذا اإلعجــاب بــه وبشــعره علــى األمــرا

العلمــاء األعــالم واألدبــاء األفاضــل، فقــد كــانوا يخطبــون وده ويرغبــون فــي 

هــذا عبــد الــرحمن العســقالني يقــول ويثنــون عليــه، فصــداقته بــل يمدحونــه 

  :فيه
 ة والفضـــــلمالـــــدى راجـــــح رب الشـــــه   يقولـــون لـــي مـــا بـــال حظـــك ناقصـــا

ـــي ســـ ـــت لهـــم إن ـــن ملجـــممفقل  ســـــــم ال يقـــــــول بـــــــه حلـــــــيوذلـــــــك ا   ي اب

فهو حين لم يحظ بالحظوة التي يتوق إليها نفسه عند راجح تصورًا   

 اإلمــامل تــأن ذلــك جــاءه مــن اســمه ألنــه عبــد الــرحمن واســم ابــن ملجــم قا

إمام المسلمين وخليفة رسـول م الذي قتل علي والحليون يكرهون هذا المجر 

يـــرهم مـــن غ رب العـــالمين، وقـــد تعـــدى هـــذا اإلعجـــاب رجـــال عصـــره إلـــى

سنة  ىصري المتوفشعراء العصور المتأخرة فهذا جمال الدين بن نباتة الم

هـــ وقــد كــان معاصــرًا لصــفي الــدين الحلــي وصــديقا حميمــًا لــه بمدحــه ٧٦٨

  :مقارنًا إياه براجح قائالً 
 ا بــــــي أحكــــــميراضــــــنظــــــم القــــــريض    ة الحلــــي فــــيئلي عــــن رتبــــيــــا ســــا

 وهــــــــذا قــــــــيم ذهــــــــب الزمــــــــان بــــــــه   للشـــــــــعر حليـــــــــان ذلـــــــــك راجـــــــــح

ظل راجح يرقى مدارج الرجحان في دنيا السياسة واالجتماع وعـالم   

األدب والفــن حتــى وافتــه منيتــه فــي ليلــة الســابع والعشــرين مــن شــعبان عــام 
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بظاهرهــا إلــى فــي دمشــق ودفــن ) هـــ٦٢٧(ســبعة وعشــرين وســتمائة للهجــرة 

مصــــلى العيــــد، وقــــد بلــــغ مــــن العمــــر ســــبعة وفــــي جــــوار مســــجد التــــاريخ 

  ).٥٧(سين وخم

  :شعره

بالقريحــة الطيبــة والموهبــة الطبيعيــة، إذ نشــأ فــي بيئــة  يمتــاز راجــح  

ثقافيـــة أدبيــــة وترعــــرع فــــي طبيعـــة جميلــــة شــــاعرية، فكــــان األدب والشــــعر 

غريزيًا فطريـا فـي نفسـه، ال يتكلفـه وال يتصـنعه فيـأتي مسـخًا ممجوحـا كمـا 

وب مـــؤثرًا فـــي عنـــد غيـــره مـــن الشـــعراء ولهـــذا كـــان شـــعره محببـــًا إلـــى القلـــ

ســـموًا عظيمـــًا حتـــى اعتبـــر مـــن أعـــاظم شـــعراء بشـــعره النفـــوس، وقـــد ســـما 

عصـــره، وبـــزغ نجمـــه فـــي ســـماء الشـــعر متأللئـــًا لماعـــًا فغطـــى نـــوره علـــى 

عشرات من الشعراء الذين كانوا يعاصرونه، كان شعره جزًال رصينًا محكم 

شـعر  السبك قوي العبارة متين التركيب بالرغم مـن الضـعف الـذي دب فـي

نفوسهم وأضعف أنفاسهم، قـال فـي رثـاء ولـي معاصريه، والخور الذي هد 

احمــد الناصــر لــدين اهللا  اإلمــامعبــد الدولــة العباســية أبــي الحســن علــي بــن 

  .في حلقة العزاء التي أقامها في حلب الملك الظاهر غازي
ــــــــات شــــــــاردة الــــــــردى   كـــــذا يهـــــد الـــــدهر أطـــــواد الهـــــدىأ  ــــــــرد بالنكب  وي

ـــــــــــا للرجـــــــــــال ل ــــــ   ةة نبويـــــــــــكبـــــــــــني  دامــــــا عليهــــــا مكطــــــوت العــــــال قلب

ــــــــــت يومــــــــــا أســــــــــودا   لــــو كنــــت بالشــــهباء يــــوم تــــواترت  أنباؤهــــــــــا لرأي

ــــــى ــــــة العل ــــــت المالئك ــــــا تزاحم  )احمــــــدا) (علــــــي(فيــــــه فعــــــزت عــــــن   يوم
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خيالـــه إلـــى أســـمى اآلفـــاق، ويغـــوص إلـــى اقتنـــاص بقـــد كـــان يعلـــو   

ئعـــة بأســـلوب ســـهل عـــن معانيـــه الرا المعـــاني الجيـــدة إلـــى األعمـــاق معبـــراً 

جميـل، يمتـاز بالرقــة والليونـة ويخلـو مــن التعقيـد والعسـر يصــبه فـي قوالــب 

فـي  قمتناسقة من األلفاظ الجميلة، البديعة بعبارات موسيقية منسجمة يتـأل

ويطيــل التأمــل فــي نقــد رقتهــا وبريقهــا وجرســها، اســتمع إليــه يقــول  اختبارهــا

  :في وصف الربيع
ـــــ  دماءمـــــن النـــــ أغفـــــىمـــــن كـــــان قـــــد    ي هـــــال علـــــى الصـــــهباءه بحيـــــنّب

 ة رايــــــــــــة حمــــــــــــراءللفجــــــــــــر طــــــــــــرّ    فالشـــرق قـــد قـــبض الدجنـــة باســـطا

 الجــــــــــوزاء أنجــــــــــممــــــــــن  ةبأســــــــــنّ    والغـــــــرب منـــــــه طعينـــــــة احشـــــــاؤه

 الظلمــــــــــاء الصــــــــــباح بنفســــــــــج ورد   فانهض إلى خلس الصبوح فقـد جـال

ــــــــــى األنــــــــــوا   والثــــــوب مصــــــقول الترائــــــب نشــــــره ــــــــــأرج يثنــــــــــي عل  ءمت

ـــل خ واالرض ذات ــــــــــن الخــــــــــ   مشـــي الصـــباتمائ ــــــــــا م ــــــــــا فتتنيه  يالءفيه

 كـــــــت جفـــــــون الديمـــــــة الوطفـــــــاءبو    رقصـــت قـــدود الـــدوح نصـــب عيونهـــا

وصــف الشــعر فقــال فــي المــديح والرثــاء و  وقــد طــرق معظــم أبــواب  

ب والخمريـات وغيـر ذلـك مـن أغـراض اشـتهرت فـي يالطبيعة والغزل والنس

  .لوصفاعصره، استمر إليه يقول في 
ـــــــ ـــــــرت عق ـــــــنث  بيـــــــــــد النســـــــــــيم فللثـــــــــــرى اثـــــــــــراء   داءود ســـــــمائها االن

 يها صــــــنعاءشــــــنشــــــرت مطــــــارف و    لربيــــــــع كأنمــــــــاا وبــــــــدت تباشــــــــير

ـــد ـــي نشـــوات ســـكرته وق ـــروض ف  طافــــــــت عليــــــــه الديمــــــــة الوطفــــــــاء   وال

ــا عطــف  ــدوثنــى الحي  وتغنــــــــــــــــت الورقــــــــــــــــاء أطرافــــــــــــــــه  ير فصــفقت الغ
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  دور االزدهار
  )٩١٤ -٦٥٦(ان ــرتكماحللة يف أيام املغول وال

فانطمســـت معـــالم حضـــارتها وانطفـــأت  الكـــوو وســـقطت بغـــداد بيـــد ه  

ــــرت مــــن  ــــم واألدب فيهــــا، وأقف مصــــابيح هــــدايتها ، وتقوضــــت أركــــان العل

العلماء واألدبـاء، فمـنهم مـن قتـل ومـنهم مـن هـاجر فـارًا مـن سـيوف التتـار 

لمحقــق إلــى مصــر أو الشــام أو إلــى الحلــة، فقــد ســلمت الحلــة مــن الــدمار ا

المغــول بســوء، فظلــت ترقــى ســلم مــن الهــالك األكيــد ولــم تمســها يــد  وثبوتــه

الـــذي عـــم أرجـــاء  سالحضـــارة ويبقـــى ضـــوئها يســـطع وســـط الظـــالم الـــدام
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العــراق يــوم ذاك فشــمخت أركــان العلــم واألدب فيهــا وتعالــت، وكانــت فــي 

أهلها،  مجد يتوق إليهعهدها السابق تتحفز لنهضة علمية أدبية، وتستمد ل

فتهيأت له الظروف المالئمة ولـم يعـد فـي العـراق منـافس لهـا كبغـداد التـي 

كانــــت ركــــن الحضــــارة ومركــــز العلــــم واألدب، وكانــــت الحلــــة تابعــــة لهــــا 

ين، وأنفـــردت الحلـــة بمركـــز بغـــداد الحضـــاري عـــأصـــبحت اليـــوم أثـــرًا بعـــد 

والعلمي واألدبي ، ونال الحليون حظوة عظيمة عند المغول، وتولوا أغلـب 

الوظــائف واعتمــد علــيهم المغــول فــي  إدارة شــؤون  ربــاصــب وتقلــدوا أكنالم

ر عـز الـدين أبـو أكثر الواليـات فـي العـراق، فقـد تـولى الـوزارة للمغـول الـوزي

وهـــو حلـــي النشـــأة  -بعـــد أبيـــه مؤيـــد الـــدين –ي الفضـــل محمـــد بـــن العلقمـــ

ي والثقافة، إذ تلقى العلم علـى يـد العالمـة المحقـق الحلـي، وتقلـد السـيد علـ

بــن طــاووس الحلــي النقابــة العامــة فــي العــراق، كمــا تقلــد الســيد مجــد الــدين 

بن طاووس الحلي النقابة الفراتية إلى غيـر هـؤالء مـن كـان لهـم دور فعـال 

وصـــيت ذائـــع فـــي العـــراق ، ومكانـــة مرموقـــة ومنزلـــة رفيعـــة عنـــد ســـالطين 

المغول،والشـــــك أن هـــــذا يجعـــــل للحلـــــة أهميـــــة كبيـــــرة ويجعـــــل الســـــالطين 

مــراء يهتمــون بالحلــة ويعملــون علــى اســتمرار النهضــة فيــا ويســاعدون واأل

علـــى ارتقائهـــا، ويعنـــون بتعيـــين الـــوالة الـــذين يرضـــاهم الحليـــون ويخـــدمون 

مصــلحة المدينــة، فقــد نقــل المغــول عاصــمتهم مــن العــراق وقســموا العــراق 

إلــى واليــات وبغــداد واليــة مــن هــذه الواليــات تخضــع للعاصــمة التــي تعــين 

لــك ، وٕان كــان فــي بغــداد تفــويض دور والقضــاة والنقبــاء وغيــر ذا الصــفيهــ

فين فــي الواليــات األخــرى، فقــد زالــت المــوظ مــن حكومــة المغــول فــي تعيــين
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تلـــك الســـلطة التـــي كانـــت لبغـــداد علـــى الحلـــة وعلـــى غيرهـــا مـــن المـــدن، 

وطبيعـــي كـــان أكثـــر الـــوالة فـــي الحلـــة مـــن العـــرب وكثيـــر مـــنهم مـــن الحلـــة 

قــدم شــوطًا تيل الودفعــوا بركــب نهضــتها فــي ســب ثيــراً لــة كالح وانفســها، فأفــاد

ب تـاج الـدين علـي بـن الطقطقـي العلـوي صـدارة لد السيد النقيقبعيدًا، فقد ت

هـــ تقلــد فخــر الــدين مظفــر بــن الطــراح ٦٧٣هـــ وفــي عــام ٦٦٧الحلــة ســنة 

اســـرة صـــفي الـــدين  -صـــدارة الحلـــة والكوفـــة والمســـيب وكـــان آلل محاســـن

كثيــر مــن رجــالهم ، وتقلــد صــدارة الحلــة نفــوذ عظــيمشــهرة واســعة و  -الحلــي

ـــدين بـــن حمـــزة بـــن محاســـن خـــال صـــفي الـــدين الشـــاعر  -مـــنهم صـــفي ال

  .وجالل الدين بن حمزة

تهـا كثيـرًا ، فقـد زارهـا السـلطان غـازان فـي فعومرت الحلة بأحداث ن  

وأمــــر  أعيانهــــاهـــــ واتصــــل بأهلهــــا وقــــرب إليــــه ٦٩٦العراق ســــنة بــــتجوالــــه 

هــ، ٦٩٨جين منها، وأحب الحلة حتـى انـه عـاد إليهـا سـنة بمساعدة المحتا

فـي ) الغـازاني(وأمر بالقيام بكثير من األعمال اإلصالحية فيها كحفر نهـر

والــذي قــام بحفــره شــمس الــدين صــواب الخــادم الســاورجي،  -أعلــى الحلــة

  ).الغازية(وغرس الدولة، وهذا النهر باٍق حتى اليوم ويسمى بـ

بـــالحليين  تــأثرهـــ ٧٠٣ســنة ) مــد خدابنـــدهمح( ولمــا جــاء الســلطان  

وه يعتنـــــق المـــــذهب علـــــأن يج يـــــةاإلمامًا إذا اســـــتطاع فقهـــــاء الشـــــيعة كثيـــــر 

عشــــر، ويكتــــب علــــى  ىويضــــرب النقــــود بأســــماء األئمــــة األثنــــ ياإلمــــام

والشــك أن هــذا يعلــي مــن قيمــة الحلــة ويســاعد ) اهللا ، محمــد ، علــي (رايتــه

والنهوض باألدب والعلم، واالنتقال ها على العمل المستمر ءها وأدباءعلما
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ـــة اإلســـالمية ، وانتشـــار  ـــى شـــتى أنحـــاء الـــبالد العربي ومؤلفـــاتهم  آدابهـــمإل

وعلومهم ومصنفاتهم في األمصار وقد وصلت النهضة الحلية في اآلداب 

والعلوم في هذا العصر الذروة، وكثر فيها األدباء والعلماء، وقـد مـالوا إلـى 

ي ال اإلمــامالكثيــر مــن الكتــب والرســائل فــي الفقــه الدراســات الفقهيــة وألفــوا 

يزال الكثير منها يدرس حتى اليوم كنصرة المتعلمين للعالمة الحلي جمال 

والمختصــر ( هـــ ٧٢٦ســنة  ىف بــن المطهــر المتــوفســالــدين الحســن بــن يو 

هـــ، ٦٧٦ســنة  ىألبــي القاســم المحقــق جعفــر بــن أبــي يحيــى المتــوف) النــافع

يقـــــة وزارة األوقـــــاف المصـــــرية بتقـــــديم وزيـــــر وقـــــد قامـــــت بطبعـــــه طبعـــــة أن

فضـــــالء وعلمـــــاء أجـــــالء وفقهـــــاء فأدبـــــاء هـــــذا العصـــــر شـــــيوخ  ،األوقـــــاف

، وكــان علـى رأس األدبــاء والشـعراء صــفي الـدين الحلــي الـذي قــال عظمـاء

ين انـــه شـــاعر عنـــه أو تـــرجم لـــه مـــن القـــدماء والمحـــدثفيـــه كـــل مـــن كتـــب 

الزعامة األدبيـة فـي العـراق ن عصره على اإلطالق وال يدل هذا إال على أ

  . ذاك كانت للحلة ال ينازعها منازعيوم

ولما زالت الدولة اإليلخانية وخلفتها دولة مغوليـة أخـرى هـي الدولـة   

الجالئريـــة ازدادت أهميـــة الحلـــة، وكانـــت لهـــا صـــوالت وجـــوالت فـــي عـــالم 

السياســة والحــرب والعلــم والـــدب، فحينــا تســتقل كمــا حـــدث فــي أيــام أحمـــد 

هـن إذ استقلت على يد الشريف احمد بـن رميثـة أميـر ٧٤٠ري سنة الجالئ

مكـــة، وحينمـــا تنتقـــل إليهمـــا الحكومـــة، فقـــد أصـــبحت عاصـــمة الجالئـــريين 

هـــ، ومــرة حــين ٧٩٥عــدة مــرات مــرة حــين هجــم تيمورلنــك علــى بغــداد ســنة 

هــــ، كمـــا أصـــبحت هـــي العاصـــمة فـــي ٧٩٢انتشـــر الوبـــاء فـــي بغـــداد ســـنة 
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أليــــق المــــدن بكونهــــا  أنهـــا، وهـــذا ممــــا يــــدل علــــى أواخـــر أيــــام الجالئــــريين

عاصمة للمملكة، لما فيها من تقدم وعمران، أو نهضة أدبية علمية، وهـذا 

ركبهــا فــي التقــدم والرقــي، فيكثــر الشــعراء علــى اســتمرار  ممــا يســاعد أيضــاً 

نحوهـــا أنظـــارهم فـــي كـــل بقعـــة، ويرحلـــون إليهـــا مـــن كـــل  تجـــهوالعلمـــاء وت

 االطمئنـــانلعلــم واألدب فيهــا، ومـــنهم مــن يبغــي مكــان، مــنهم مــن يتلقـــى ا

ومـنهم مـن يريـد  المـال والجـاه، حتـى كثـر فيهـا أعـالم الثقافـة مـن . واألمن

اللغة والنحو والبالغة والفقـه واألصـول و  واألدبفي الشعر ( كل لون وفن 

، أكثــرهم ممــن يشــار إليــه بالبنــان، فــي ســمو أدبــه ) وعلــوم القــرآن والحــديث

مدرســته (عمــق فلســفته، وقــد أســس الشــيخ أحمــد بــن فهــد وغــزارة علمــه، و 

ية التي خرجـت الكثيـر مـن العلمـاء والفقهـاء الـذين اإلمامفي فقه ) الشرعية

وضــعوا أعظــم المصــنفات فــي هــذا المجــال، وانتشــرت مؤلفــاتهم فــي شــتى 

يــران والهنــد ولبنــان، إذ أن الحلــة إأنحــاء المملكــة اإلســالمية وبخاصــة فــي 

ـــــة  يي ومرجـــــع الســـــائلين فيـــــه، حقيقـــــاإلمـــــامتتبـــــع كتـــــب  الفقـــــه  أن الدول

الجالئريــة حربيــة اهتمــت بــالجيوش وأمــور الجنــد وجمــع األمــوال، ولــم يكــن 

ب، ويتـــذوقون الشـــعر، إال أن العربيـــة ظلـــت ادأمراؤهـــا يهتمـــون بـــالعلم واآل

لغــة الــدرس والتــأليف، كمــا انهــا كانــت لغــة اإلدارة، أي اللغــة الرســمية فــي 

في الحلة، وقـد ازدادت أهميـة اللغـة منـذ أسـلم سـالطين  العراق ، وبخاصة

ـــيهم أن يقـــرءوه المغـــول ، فعـــًال شـــأنها ، فهـــي لغـــة القـــرآن الـــذي ي جـــب عل

  .أمكن أن يحافظ األدب على منزلته، ويظل في مكانتهوبذلك 
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فظلــت الحلــة كمــا هــي، ) لــونآق قوي( و) قراقوينلــو(وجــاء التركمــان   

واخر أيامهم وكثـرت المنازعـات بيـنهم، ت أحوال العراق في أبولكن اضطر 

وعظــم الصــراع فأصــبح علــى أشــده، وامتــدت آثــار هــذا الصــراع إلــى كــل 

ــــدأت أنــــوار  ــــي الحلــــة وب أجــــزاء المملكــــة، ودب الضــــعف واالضــــمحالل ف

علومهـــا وآدابهـــا تتضـــاءل، وظلـــت الحيـــاة الثقافيـــة فيهـــا فـــي نـــزاع وخمـــول 

  .ويين والعثمانيينوضعف وفتور حتى خمدت في أيام الصراع بين الصف

هــــذه الحــــروب الطاحنــــة التــــين تســــيل فيهــــا  الــــدماء انهــــارا، وهــــذه   

الخالفــات والفــتن البــد أن تــؤثر فــي نفــوس األدبــاء فتطــبعهم بطــابع مــيعن، 

فقد ضجر قوم من هذه األوضـاع، سـئموا القتـال والنـزاع، فالتجـأوا إلـى اهللا 

تصــــوف والــــوعظ هــــم فيــــه مــــن بــــالء، فقــــالوا شــــعر الزهــــد وال الينقــــذهم ممــــ

صــفاته ومعجزاتــه ومــالوا إلــى مــدح النبــي وآلــه األطهــار ونظمــوا  واإلرشــاد

وكرامــات خلفائــه وأبنائــه فــي قصــائد طــوال كقصــائد صــفي الــدين الكثيــرة، 

  :ومنها قصيدته التي قالها في المدينة المنورة ومطلعها
ـــــــــذاك ن   كفـــى البـــدر حســـنا ان يقـــال نظيرهـــا ـــــــــا ب ـــــــــى ولكن  ضـــــــــيرهافيزه

  :دته التي قالها في المولد الشريفأو قصي
ــــــــــراسالن ةخمــــــــــدت لفضــــــــــل والد  ح بـــــــك االيـــــــوانر ن فـــــــعـــــــوانشـــــــق    ب

ـــــــاهمـــــــن هـــــــول رؤ    وتزلـــــــزل النـــــــادى واوجـــــــس خيفـــــــة ـــــــو شـــــــوران ي  أن

أو بديعيتــه التــي جمعــت فنــون البالغــة كلهــا وهــي علــى وزن وقافيــة بــردة 

  :طلعهاالبوصيري التي م
 السالم على عـرب بـذي سـلم آقرو    ة العلمن جئت سلعًا فسل عن جير ا
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فيحـاول  هالتيـار الشـعري الفكـري وجـد تيـار يعاكسـ لى جانـب هـذاوإ   

بعضـــهم أن يتخلصـــوا مـــن همـــوم الحيـــاة وويـــالت الحـــروب بـــاللهو والعبـــث 

فكــان شــعر المجــون والخالعــة والتحلــل والغــزل العلمــاني ووصــف مجــالس 

ي الــدين وغيــره الخمــرة ورحــالت الصــيد واألنــس والبهجــة، وفــي ديــوان صــف

ـــه  الكثيـــر مـــن هـــذه األشـــعار، وقـــد ســـمي هـــذا النـــوع باالحســـاس تشـــبيهًا ل

الطعــام المشــهي لألكــل، ألنهــم كــانوا يتفكهــون بــه فــي المجــالس  مضبحــا

غليظـــة، وقـــد نظمـــت القصـــائد الطـــوال فـــي  بمـــا فيـــه مـــن معـــانويتنـــدرون 

صـــيده والحيـــل التـــي يتبعهـــا  أحـــوال الصـــيد وأصـــوله وأنـــواع الطيـــر وطـــرق

  .ي ذلك ووصف آالت الصيد وحيواناتهون فالصياد
ــــــــالظمن   حىضـــهـــذى الكراكـــي حائمـــات فـــي ال ــــــــرات ك ــــــــة أو دائ  حــــــــىر وم

 امســــــرح ق فــــــي حــــــال الــــــورودرتفــــــ   إذا رأت فــــــي القــــــبض مــــــاء طفحــــــا

  وما درت أن المنايــا في الصدر

ــــــــــل نحتهــــــــــارمــــــــــاال غــــــــــريت   يـــــــا حســـــــنها قادمـــــــة فـــــــي وقتهـــــــا  ة بجمي

ـــــــي  ترشـــــــــــقها ببنـــــــــــدق مـــــــــــن تحتهـــــــــــا   ســـــــمتها إذا اســـــــتوت طـــــــائرة ف

  لو انه من فوقهــــا قبل مطر

وقـــد الــــف صـــفي الــــدين كتابـــًا فــــي وصـــف الصــــيد بالبنـــدق اســــمه   

  ).االسكولایر(توجد منه نسخه خطية في مكتبة ) الخدمة الجليلة(

فظيــة والبديعيــة لوقــد بلــغ االهتمــام بالصــناعة والغــرام والمحســنات ال  

العــراق وغيــره مــن الــبالد العربيــة وكانــت الحلــة  فــي هــذا العصــر أوجــه فــي

المقلد في هذا الفن، أال وهو صـفي  اإلمامالسابقة في هذا المضمار ففيها 
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ــًا بالتوريــة  الــدين الحلــي  وقــد حــذا حــذوه جميــع الشــعراء فنظمــوا شــعرًا مليئ

لكــن الصــفي لــم يقــف عنــد هــذا . والتشــبيهات قنايــات والجنــاس والطبــاوالك

نوعــًا مــن الجنــاس اســمه الجنــاس المجــنح كقولــه مخاطبــًا  الحــد بــل اختــرع

  :النبي األعظم
 صــــبة يطغــــي علــــي  فجورهــــاععلــــى    تينــي أجــر مــدحر نــي وأجر أجرنــي أج

  :وقد تعلم قصيدة مألى بهذا الجناس يقول فيها  
ـــــــا   ظمـأ صـرسل سلسل الريق لم لـم برو  ـــــــا زاده ألم ـــــــب لم ـــــــل القل ـــــــل بلب  ب

 جرمــــــا فــــــال جرمــــــا ىنــــــتأن ان ان أج   د حبيبــــي حبــــل مصــــطبريقــــ دقــــقــــد 

ـــــ ـــــي تعتب ـــــي ف ـــه ســـال دمـــامإذا كـــف كفكـــف دمعـــا    همـــــذ مـــــل طمـــــل قلب  ن

غيـــره مـــن الشـــعراء قصـــائد تقـــرأ طـــردًا عكســـًا و ونظـــم صـــفي الـــدين   

  :كقوله
ـــــــــ ـــــــــه ثان ـــــــــك ان ـــــــــاظرًا ل ـــــــــاء ن  ثنـــــــــاء ثهنـــــــــا كـــــــــل ارض ان انـــــــــ   ثن

 ف ألم الكرمــــــــــــــــاءتــــــــــــــــتــــــــــــــــنظم ح   ام كالمـــــــــــــــــا الفتـــــــــــــــــه مظنـــــــــــــــــة

  :ة كقوله مهملئد الوالقصا  
 ومــــــــــــــــا أراه ســــــــــــــــؤله والصــــــــــــــــراد   مــــــس الوســــــادلاهر حــــــرم ســــــكــــــم 

 ولــــــــو داوم طــــــــول الســــــــهاد وصــــــــالً    ه محــــــــط لــــــــهلــــــــمــــــــا ســــــــهر ألوا

  :ومحكمها القصائد المنقطة
 بجفـــــــــــــن تفـــــــــــــنن فـــــــــــــي فتنتـــــــــــــي   تـــــــــــيفتنـــــــــــت بظبـــــــــــي بنـــــــــــى خيب

 فخيبـــــــــــت ظنــــــــــــي فـــــــــــي يقظتــــــــــــي   تجنــــــــــي فيــــــــــه بجفــــــــــن يفــــــــــيض
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والتســـــميط  سكالتشـــــطير والتخمـــــي وا بـــــالفنون الصـــــناعيةوقـــــد كلفـــــ  

نوعـة كالمقامـة، إلـى عنـايتهم بـالفنون النثريـة الموالتضمين، هـذا باإلضـافة 

  ).أي حل المنظوم( أو نثر الشعر أو نظم النثر 

وقد مال الشعراء في هذا العهد إلى اللغة العامية، ولم يتحرج أكبر   

ــــألفوا الشــــعراء مــــن طــــرق أبــــواب شــــعر العامــــة علــــى اخــــتالف أنواعــــه،  ف

وهـذا . قومـا والكـان وكـانالزجـل، والمـوالى، وال: القصائد فـي الفنـون الربعـة

  :صفي الدين ينظم الكثير من القصائد في هذه الفنون كقوله في الزجل
ـــان  وقفـــــت يـــــوم لحبيبـــــي حتـــــى اعتبـــــو  ـــالغمز باالجف ـــال جـــوابي ب ـــت وق  فقل

  :أو قوله
 بـــاهللا يســـتعيد القلـــوب حســـنك بـــالطيف اللطيـــف

 جـــــل مـــــن لطفـــــك وخصـــــك بالفعـــــال الكثيـــــف

 وجمــع فيــك مــع قلــة أنصــافك كــل معنــى شــريف

  :وقوله في المواليا
ـــد غـــارت ـــل واالبطـــال ق ـــا طـــاعن الخي  قــد غــارت ءوالمخضــب األرض واألمــوا   ي

 والشهب من شـاهدت طلعتـك قـد غـارت   هواطـــل النجـــب مـــن كفيـــك قـــد غـــارت

  :من قولهف وأما القوما
ـــــد   الزال ســـعدك جديـــد دايـــم وجـــدك ســـعيد ـــــل صـــــوم وعي ـــــا بك  وال برحـــــت مهن

ــــــــــــــــــــد   فــــــــــــــي الــــــــــــــدهر انــــــــــــــت الفريــــــــــــــد ــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــفاتك وحي  وف

 وأنــــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــــت القصــــــــــــــــــــيد   فــــــــــــــــــــالخلق شــــــــــــــــــــعر مــــــــــــــــــــنقح

  -:كان وكان يقولوفي فن ال
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ــــم شــــطرنج  ــــي تحك ــــب بقلب ــــن لع  وغرنــــــــي وقلبنــــــــي بكثــــــــرة الــــــــزغالت  أي م

 علمــت بنقلــك حســبت لــك حســبات وولــ   فوز مـن الرقـع أي منذ غلبت يو قواهللا 

ن هــذا فــألف كتابــًا فــي أصــول هــذه بــل ذهــب الصــفي إلــى أكثــر مــ  

العاطـــل الحـــالي، : (مهســـربعـــة مـــن الشـــعر العـــامي وقواعـــدها الفنـــون األا

ه نسخة خطية مصـورة من،توجد ) والمرخص الغالي، في االزجال والموالي

  .أدب. ٢٢٩٦٥بجامعة القاهرة برقم 

ــــو    ــــرة ظــــاهرة مــــنهم اب ــــرون كث ــــدور كثي ــــة فــــي هــــذا ال وشــــعراء الحل

وس المتوفى سنة لدين احمد بن موسى بن جعفر بن طاو الفضائل جمال ا

) هـ، وأبو القاسم جعفر بن ابي يحيى الحسن بن نجيب الدين الهذلي٦٧٣

هـ، وعلم الدين ابو محمد إسماعيل بن ٦٧٦الملقب بالمحقق المتوفى سنة 

هــ وأبـو عبـداهللا ٦٨٠بن جعفـر بـن معيـة الحسـني المتـوفي سـنة الدين تاج 

، والشــيخ نجــم الــدين يالســيد تــاج الــدين جعفــر بــن محمــد بــن معيــة الحســن

جعفر بن نجيب بن محمد بن جعفـر بـن نمـا، وعميـد الـدين أبـو تغلـب بـن 

بـن جعفـر العلـوي عبيداهللا الحسين بن محمد السـوراوي، ومحمـد بـن محمـد 

أبـــو محمـــد محفـــوظ بـــن وشـــاح الســـدي وابـــو الفضـــل  والشــيخ شـــمس الـــدين

البــــزاز ، ومهــــذب الــــدين محمــــود بــــن يحيــــى بــــن محمــــد بــــن ســــالم عبــــاس 

الشــيباني، وعــالء الــدين أبــو الحســن علــى بــن الحســين الشــفهيني، وجمــال 

الدين احمد بن منيع الحلـي، وتقـي الـدين أبـو محمـد الحسـين بـن علـي بـن 

لســوراوي، وتــاج الــدين ابــو عبــداهللا ديد الــدين ســالم بــن محفــوظ اســداود ، و 

محمد بن جالل الدين الديباجي، والشيخ رضي الدين رجـب بـن محمـد بـن 
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الــدين بــن محمــد المهلبــي، وعــز الــدين الحســن بــن شــمس . رســي برجــب ال

يخ جمــال شــبــن داغــر، وتــاج الــدين الحســن بــن راشــد، وال مساوالشــيخ مغــ

الشيخ ابو الحسن محمـد الدين ابو الحسن علي بن عبد العزيز الخليعي، و 

وغيـر  بـن عبـد الوهـاب بـن العرنـدسالمعروف بابن حمـاد، والشـيخ صـالح 

فــي األدب شــاعر الحلــة  كثيــرون ولكــن زعــيمهم فــي الشــعر وٕامــامهم هــؤالء

  .ومفخرتها

  

  

  

  

  

  

  الدين احللي صفي
  )هـ٧٥٠ -٦٧٧( أكرب شعراء عصره 

  -:سيرتـه

يا السنبســــي راســــهــــو ابــــو الفضــــل صــــفي الــــدين عبــــد العزيــــز بــــن   

هــ للهجـرة وتربـى فـي الحلـة تربيـة ناعمـة ٦٧٧الطائي، ولد فـي الحلـة عـام 

فيها كل ما في حياة أبناء األشراف مـن عـز وغنـى، فكـان يـتعلم الفروسـية 

ويتـــدرب علـــى الرمـــي بالســـهام وصـــيد الحيوانـــات والطيـــور، وكـــان يمـــارس 

منـــذ نعومـــة  د والشـــطرنج، وقـــد بـــدا تعليمـــه وتثقيفـــهر األلعـــاب المســـلية كـــالن
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فسـير وحـديث، أظفاره، فحفظ القرآن ودرس علوم الدين من فقه وأصـول وت

وتلقى العلوم األخرى كالتاريخ وأخبار العرب وايـامهم والجغرافيـة والفلسـفة، 

افيـة ومـال إلـى قــرض قوتعلـم علـوم العربيـة مـن نحـو وصــرف وعـروض، و 

  .ولم يتعد العقد األول من عمره بعد. الشعر فنظمه وأبدع

عـــاش صـــفي الـــدين عقـــدين مـــن حياتـــه فـــي وطنـــه الحبيـــب إال أنـــه   

ي الــدين بــن محاســن والــي الحلــة أضــطر إلــى مغادرتــه بعــد قتــل خالــه صــف

ذاك، إذ قتلـه رجـل مـن آل أبـي الفضـل تلـك القبيلـة التـي كانـت تنافســه يومـ

هــو بــين يــدي اهللا يصــلي فــي علــى واليــة الحلــة ورئاســتها فاغتالتــه غــدرًا و 

ل يــدعو قومــه لألخــذ ظــ، ممــا اثــار حفيظــة صــفي الــدين فالجــامعالمســجد 

  :بثأر خله حتى وقعت معركة الزوراء التي قول فيها
ـــدينونا   يــــا يـــــوم وقعـــــة زوراء العـــــراق وقـــــد ـــانوا ي ـــا ك ـــا األعـــادي كم  دن

وعاش فـي ) ماردين(فروى ظمأه وشفي غليله، ثم غادر الحلة إلى   

ووقــف بقصــائد طــوال  كنــف الملــوك االرتقيــين مــدة غيــر قصــيرة ومــدحهم

بشــعر فيصـفها شـعره علـيهم، وكـان يحضــر معهـم مجـالس لهــوهم وشـرابهم 

يد فيبــدع فــي وصــفها بــاجزل صــرقيــق جميــل ويخــرج معهــم فــي رحــالت ال

القصيد وأحسن األراجيز، ثم اشتغل بالتجارة، وجال البالد وطاف األقطار 

ز عة افــــق، وزار الحجــــاورحــــل إلــــى كــــل مكــــان، فاكســــبه ذلــــك تجربــــة وســــ

. هــــ وغـــادر الحجـــاز إلـــى مصـــر٧٢٣ى فريضـــة الحـــج ســـنة الشـــريف وأد

وكــان لــه فــي مصــر أصــدقاء كثيــرون مــنهم ابــن نباتــة المصــري الشــاعر 

الملـك ( والقاضي عالء الدين بن األثير كاتب السر، وهو الذي قدمه إلى 
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) مـاردين(فـي ) الغـازي بـن ارشـق(فاحتفى بـه احتفـاء ) الناصر بن قالوون

منــه أن يجمــع ديــوان شــعره فجمعــه فــي بالطــه، وعــاد مــن  وأكرمــه وطلــب

وظــل يتنقــل مــن بلــد إلــى بلــد . مصــر إلــى مــاردين، ثــم رحــل إلــى العــراق 

  .هـ ودفن فيها٧٥٠حتى وافته منيته في بغداد سنة 

  -:أدبــه

النثـري، منـه لقد خلف صفي الـدين تراثـًا أدبيـًا خالـدًا منـه الشـعري و   

والمـرخص . العاطـل الحـالي(و)بالبنـدقوصف الصيد (و) اغالطي(فالنثري

وقــد جمعــه فــي ) ديوانــه(فـــ ، وأمــا الشــعري )فــي االزجــال والمــواليالغــالي 

مصــر بنفســه وقســم إلــى اثنــي عشــر بابــا، جعــل ثالثــين فصــًال، كــل فصــل 

في فن من فنون الشعر المختلفة، وقد طبع هذا الـديوان عـدة مـرات، ومنـه 

وهــــي القصــــائد ) رر النحــــورد(نســــخ خطيــــة مبعثــــرة فــــي الشــــرق والغــــرب 

االرتقيــات التــي نظمهــا فــي الملــك المنصــور غــازي بــن ارتــق فــي مــاردين 

قصــيدة ) تســعا وعشــرين(حــين قصــده فأحســن وفادتــه وأجــزل صــلته ويضــم

بيتـًا، يبتـدئ فـي )تسـعة وعشـرون(مرتبة على حروف الهجـاء، كـل قصـيدة 

الصـفي انـه وقد قـال . فيكون للقصيدة قافيتان  يو ر كل بين بنفس حرف ال

غيــر إنــي وجــدت شــاعرين ) الروضــة(مــن نظــم فــي هــذا الفــن الــذي ســمي 

العالمـة أبـو : (مـابزمن غير قصـير أوله) صفي(لهما مثل ذلك، وقد سبقا 

هـــــ ٦٣٧ســــنة  ىالمتــــوف) غــــازازي البجعشــــي األندلســــيال زيــــد عبــــد الــــرحمن

مجـــد : ( فـــي النصـــائح الدينيـــة والزهـــد، وثانيهمـــا) القصـــائد العشـــريات(ولـــه

هـــ ٦٦٢عــام  ىالمتــوف) الــدين ابــو عبــداهللا محمــد البغــدادي الشــافعي الــوتري
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ان أوفــق بــين هــذا وبــين وال اســتطيع  فــي مــدح الرســول ) الوتريــات(ولــه 

  .ادعاء صفي الدين نفسه بأنه أول من نظم بهذا الفن

ونظمهــا  وهــي القصــيدة التــي مــدح بهــا النبــي ) الكافيــة البديعيــة(  

مـــن األبيـــات ) ١٤٥(وتحتـــوي علـــى ) ة البوصـــيريبـــرد( علـــى وزن وقافيـــة

نوعـــًا مـــن أنـــواع البـــديع، والمشـــهور ان صـــفي الـــدين هـــو ) ١٥١(ضـــمنها

أولهمــا : مختــرع هــذا الفــن إال أن هنــاك شــاعرين لهمــا مثــل هــذه القصــيدة

هــ وثانيهمـا ٦٢٠المتـوفي سـنة ) الشيخ علي بـن عثمـان االربلـي الصـوفي(

  .األندلسي المعاصر لصفي الدين الشيخ أبو عبداهللا محمد بن احمد(

 ااألولـى مرحلـة الصـب: شعر صفي الدين في مراحل ثـالث رّ وقد م  

أيام كان يعيش في الحلـة شـابًا مترفـًا وكـان شـعره فـي طـور التكـوين، فهـو 

يقلـــد الشـــعراء المتقـــدمين ويحـــذر حـــذوهم، وشـــعره فـــي هـــذه الفتـــرة ســـهل ال 

والمرحلة الثانيـة أيـام  ض ،تكلف فيه وال تعقيد، يقتصر على بعض األغرا

تقيــين، وقــد ظهــر فــي ر كــان يعــيش فــي مــاردين، وكــان شــعره وقفــًا علــى اال

نات اللفظيـة، وأمـا المرحلـة الثالثـة سـشعره التعقيد والصناعة البديعيـة والمح

في العراق وماردين : فهي التي كان يقول فيها الشعر في مختلف األقطار

يرحـل للتجـارة حتـى وفاتـه، وقـد ظهـر ومصر والحجاز والشام، منذ أن بـدا 

ه الصــناعة تزايــد حبــالفتــرة بجــالء ووضــوح و هــذه  أثنــاءعره شــفــي  التعقيــد

أصـــــبح ال هـــــم لـــــه إال ترصـــــيع شـــــعره بـــــأنواع التجنـــــيس والمطابقـــــة حتـــــى 

والقصـائد التـي معجمة والمهملة بيهات، ونظم القصائد الشواالستعارات والت

وأفقيـــًا واختـــرع الجنـــاس المجـــنح، وقـــد  تقـــرأ طـــردًا وعكســـًا، أو تقـــرأ عموديـــاً 
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زادت أغــــراض شــــعره فــــي هــــذه الفتــــرة فشــــملت الزهــــد والتصــــوف والحكــــم 

واألدب والمجــون والهجــاء، وتكاملــت موضــوعاته ولــم يتــرك غرضــًا قصــده 

  .ح والرجز والزجلشإال قال فيه، كما نظم القصيد والمو 

قصــب ويمتــاز شــعر الصــفي بكثــرة الصــناعة البديعيــة فيــه إذ حــاز   

انتشــــار روح الحماســــة فــــي أكثــــر موضــــوعات شــــعره، بالســــبق فــــي ذلــــك و 

فباإلضـــافة إلـــى القصـــائد الكثيـــرة والمقطوعـــات الجمـــة الخاصـــة بالحماســـة 

وغزلـــه، ويتصـــف  هبـــالروح والحماســـية فـــي مديحـــه ورثائـــه واخوانياتـــتحـــس 

أكثر شـعره بـروح الحماسـة وحـب المغـاالة، فنجـده يزيـد فـي تهويـل الصـورة 

  .د أن يعرضها لنا، كما كان ذلك منشرًا في عصرهالتي يري

وأسلوب الصفي في جملتـه رقيـق جميـل ، متـين رصـين، فلـم يتـاثر   

ف أســــاليب عصــــره، وٕانمــــا تــــأثر بقــــوة أســــاليب أســــالفه مــــن فحــــول ضــــعب

الشـــعراء، وأمـــا ألفاظـــه فكانـــت عربيـــة فصـــيحة موســـيقية ســـهلة لـــيس فيهـــا 

  -:غريب، ولهذا قال في قصيدة مشهورة
 والطخــــــــــــا والتفــــــــــــاح والعلطبــــــــــــيس   الحيزبــــــــــون والــــــــــدرد بــــــــــيس انمــــــــــا

ـــــــراجيخ والشـــــــق ــــــــــــــــــــــــر والعنتريســــــــــــــــــــــــي   قبعطب والصـــــــحوالح  والمتقفي

 النفــــــــوس شــــــــمئزتحــــــــين تــــــــروى و    امع منهــــــــــــامســــــــــــلغــــــــــــة تنفــــــــــــر ال

ــــــــــــــاطيس   انمـــــــــــــا هـــــــــــــذه القلـــــــــــــوب حديـــــــــــــد ــــــــــــــاظ مغن ــــــــــــــذ األلف  ولذي

الجميـــل،  ىوالصـــفي يهـــتم بمعانيـــه، ويفـــتن بـــالغموض عـــن المعنـــ  

  :من ذلك قوله فوٕاطار  أليقيرسم الصورة الرائعة، ويختار لها  فكان
 محجـض البجيش يمد السـيل عـن مـرب   وكـــــم اججـــــوا نـــــار الحـــــروب واقبلـــــوا
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 جمنة الــــفعقعــــئيــــري يحــــين ز وصــــوت    ديمهنــــــــفلــــــــم يســــــــمعوا اال صــــــــليل 

 فهــم فــي وبــال مــن كالمــي ومــن كلمــي   جعلــــــــتهم نهمــــــــا فســــــــيفي ومقــــــــولي

تجسـد للقـارئ شـجاعته وٕاقدامـه فـي الحـروب، وٕاذا كـان  فبهذه صـور متتابعـة  

فقــد بــدأ حياتــه الشــعرية بتقليــد غيــره مــن الشــعراء الــذين كــان يعجــب بهــم ) راياســابــن (

 ض، وعــار شــعرهم ضــمن قصــائدهويحفــظ لهــم فتــأثر بهــم واقتــبس معــانيهم وصــورهم و 

ـــه شخصـــية فـــي الشـــعر لهـــا مكانتهـــ ا قصـــائدهم المشـــهورة، فقـــد اســـتطاع أن يكـــون ل

والموشـح  المضـمنالمرموقة فأبدع القصائد الرائعـة واختـرع الفنـون الطريفـة كالموشـح 

المجنح، حتى أصبح له منزلة عظيمة بين شعراء عصـره، ال تـدانيها منزلـة، واشـتهر 

الملــوك أن  رغــبو فــي اآلفــاق وطــار صــيته، فــي الــبالد فأحبــه النــاس وحفظــوا شــعره 

شــعراء عصــره دون منــازع، ثــم كــان لــه تالميــذ ربــوه إلــيهم فهــذا أول قيمــدحهم بشــعره و 

  .عديدون أثر فيهم فنهجوا نهجه في مختلف الشعر

  

  دور اجلمود واالحنالل
  النزاع بني الصفويني والعثمانيني لظىاحللة يف 

  هـ١٢٤٠ -هـ٩١٤
الثانيــــة عــــام أربعــــة عشــــر  ىفــــي الخــــامس والعشــــرين مــــن جمــــاد  

يل الصــــفوي بغــــداد دخــــل الســــلطان إســــماع) هـــــ٩١٤(وتســــعمائة للهجــــرة 

مــن التركمــان بعــد نــزاع ) قوينلــو قآ) (الشــياه البــيض(فقضــى علــى دولــة 

طويــل، وبهــذه ســيطر الفــرس علــى العــراق، لكــن الحالــة فــي العــراق كانــت 

 –هد، فقد كان النزاع علـى أشـده بـين عمضطربة أيما اضطراب في هذا ال

ين الــدولتين الفــرس الصــفويين والتــرك العثمــانيين، إذ أن كــل دولــة مــن هــات
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 قتـــــلتحــــاول أن تحكــــم العـــــراق، وال يــــتم لهــــا ذلـــــك إال بــــالقوة والعنــــف، وال

ل الــدين، وتعتبــر نفســها حاميــة حمــى غواإلرهــاب، فكانــت كــل منهمــا تســت

المســــلمين، وتســــعى لنشــــر مــــذهبها فــــي العــــراق، وال يــــتم ذلــــك للصــــفويين 

 الشــــيعة إال بالقضــــاء علــــى خصــــومهم الســــنة أنصــــار العثمــــانيين بقــــتلهم

ومصـــادرة أمـــوالهم وهـــدم بيـــوتهم، وال يســـتتب األمـــر للعثمـــانيين الســـنة إال 

بالتنكيــل بخصــومهم الشــيعة أصــدقاء الصــفويين بالقتــل والمصــادرة والهــدم 

أيضــًا، فســالت الــدماء وكثــرت األشــالء، وتهــدمت المــدن وأصــبحت خاليــة 

، عــم هـــذا كــل أرجـــاء العــراق، فامتــد مـــن بغــداد إلـــى الحلــة والبصـــرة اءقفــر 

والموصــــل وغيرهــــا، ولــــم يســــتقر الوضــــع نســــبيًا إال حــــين دخــــل ســــليمان 

هـــ فقــد ظــل العــراق تحــت حكــم العثمــانيين حتــى ٩١٤القــانوني بغــداد ســنة 

هـــ إذ دخــل الشــاه عبــاس الصــفوي العــراق وبســط نفــوذه عليــه ١٠٣٢ســنة 

هــ فظـل العـراق فـي ١٠٤٨ولكن السلطان مـراد أعـاد نفـوذ العثمـانيين سـنة 

هـ، إذ جاء نادر شاه واسـتولى علـى أكثـر الـبالد ١١٥٦م عاقبضتهم حتى 

بــــين الفــــرس  تــــم الصــــلح ميفــــتح بغــــداد ثــــالعراقيــــة ولكنــــه لــــم يســــتطيع أن 

النـزاع بـين والة األتـراك والعـراقيين،  أدتراك، لكـن العـراق لـم يسـتقر إذ بـواأل

ألن الوالة ال يريدون استغالل البالد أبشع استغالل، وبذلك ظلـت األحـوال 

ن بهجمــاتهم المــدمرة علــى و مــن ســيء إلــى أســوأ حتــى جــاء الوهــابي تســير

أجزاء كثيرة من العراق، ونال الحلة على أيديهم ما نالها من رعب وتدمير 

وا وتـــآزروا، فنفضـــوا عـــن نهـــب، فتحصـــن األهلـــون ووعـــوا، واتحـــدوســـلب و 

ـــ ـــار الكـــرى وحف ـــونهم غب ـــ رواجف ـــاروا علـــى  ممـــن أيـــديهم أغـــالل الســـل، ث ث
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ف، وحكمـوهم سوالي العثماني داود باشا، الذين ساموهم الخجند ال) عقيل(

بنفســــه  مروا ألن داود باشــــا حــــاربهصــــبــــالعنف، وبــــالرغم مــــن أنهــــم لــــم ينت

كثيـــر مـــن الحـــرق والســـلب والنهـــب شـــر وقضـــى علـــى ثـــورتهم فنالهـــا منـــه 

أن هــذه الحادثــة أيقظــت الحلـــيين فصــاروا فــي  الوالتــدمير إوالســجن والقتــل 

  .وتيدة حتى جاء عهد الوالةركب التقدم بخطى 

األدبيــة والعلميــة فــي الــبالد،  حهــذه الحالــة الشــك قاضــية علــى الــرو   

ومنها الحلة القريبة من مركـز النـزاع بغـداد، فصـارت سـوق األدب والعلـم، 

ل ذلــك العــدد الضــخم مــن ئواختفــت أصــوات العلمــاء والشــعراء، حتــى تضــا

همــل الســلب والنهــب منشــغًال العلمــاء الكــرام واألدبــاء األعــالم، فمــنهم مــن أ

بمشــاغل حياتــه العســيرة، مهتمــًا بتــوفير قوتــه الصــعب، ومــنهم مــن هــاجر 

إلــى مــوطن آخــر خــارج العــراق كــأبي الغنــائم محمــد الحســيني الــذي هــاجر 

إلى الهند، وجمـال الـدين محمـد بـن عـواد الهيكلـي، الـذي هـاجر إلـى الهنـد 

جر إلى إيران وكان ابنه ها يعرجي الذأيضًا، وكالسيد يحيى بن أحمد األ

 قالســـيد حســـين األعرجـــي معـــه أيضـــًا، ومـــنهم مـــن انتشـــر فـــي مـــدن العـــرا

مـــان األعرجـــي الـــذي ســـكن بغـــداد، ومثلـــه الشـــيخ عبـــد عالمختلفـــة كالســـيد ن

الرســــول الطريحــــي، وكالســــيد صــــادق الفحــــام الــــذي هــــاجر إلــــى النجــــف، 

اك مركـز كـربالء، التـي كانـت يومـذ ىوالشيخ أحمد النحوي الـذي هـاجر إلـ

العلــم واألدب، وكعبــة العلمــاء واألدبــاء، فقــد انتقلــت الحركــة العلميــة إليهــا 

بعد أن حل في الحلة مـا حـل فيهـا مـن خـراب ودمـار، وكـان بعـض هـؤالء 

المهــاجرين يرجــع إلــى الحلــة، وبعضــهم ال يرجــع فيمــوت فــي دار هجرتــه، 
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دب، م واألويدفن في غربته، استطاع كثير من هؤالء المهاجرين طلبـًا للعلـ

وتزودوا من ينابيع الثقافة الصافية، أن يضعوا األسس الصـحيحة للنهضـة 

دبية في القـرن الثالـث عشـر الهجـري، التاسـع عشـر المـيالدي، العلمية واأل

وبهـــذا حـــافظوا علـــى األدب الحلـــي مـــن مـــوت محـــتم وفنـــاء أكيـــد، إذ تلقـــى 

 نولقـــطينه فـــي كـــربالء والنجـــف، بعضـــهم العلـــم واألدب علـــى أيـــدي أســـا

يــــل النــــاهض، وحــــافظ علمــــه وأدبــــه فجعلهــــم نــــواة حيــــة للج بعضــــهم أوالده

نـه يمـن يعلمه، إذ استقر عند من يجد بيـنهم بعضهم بهجرته على أدبه وع

ويشجعه، ويرعى أدبه وعلمه ويحافظ على مؤلفاته ومصنفاته، ويقدره حق 

  .قدره في دار الهجرة

جنبيــة وتأثرهــا بهــا وتمتــاز آداب هــذا العصــر بامتزاجهــا بــاآلداب األ  

كـــاألدب الفارســـي واألدب التركـــي، فقـــد اخـــتلط العراقيـــون جميعـــًا، ومـــنهم 

وهم مـــلمـــوا الكثيـــر مـــنهم وعلعالحليـــون بـــالفرس والتـــرك فـــي هـــذا الـــدور، وت

الكثيــر أيضــًا، فكــان األدبــاء الحليــون أو بعضــهم متــأثرين بأدبــاء الفــرس، 

  .شعراً  يةوقد ترجم كثير منهم أشعارًا فارسية إلى العرب

هــو شــعر منثــور اســمه و وقــد ظهــر فــن نثــري جديــد فــي هــذا الــدور   

ومــن أبــرز الــذين ابــدعوا فيــه هــو الشــيخ محمــد بــن إســماعيل مــن ) البنــد(

الخلفـــة الحلــــي البغــــدادي، وهــــو فــــن لــــه شــــروطه وخصائصــــه ولــــه جمالــــه 

وتأثيره في النفوس، ومن أشهر هذه البنود البند الذي يمدح بـه ابـن الخلفـة 

أال يـــا أيهـــا "  :الجـــوادين موســـى الكـــاظم ومحمـــد الجـــواد إذ يقـــول اميناإلمـــ

ــال الــزج،  بب، فلــو كنــت نــرى الحاجــم فــي الحــب، دع اللــوم عــن الصــالئ
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الوشيقي  شقيقي أو الريق الوحيقي، أو القداألعين الدعج، أو الخد ال قفوي

مثــــل اعالنــــي : إلــــى أن يقــــول ...الــــذي شــــابه الغصــــن اعتــــداًال وانعطافــــاً 

ن الصــفيين، مــن اختارهمــا اهللا مــاعين الهــاعين النقيــين، العــريقيي لالبمــدح

  ...على الخلق وسنا منهج الحق ومن شأنهما الصدق بل الرفق

وميــزة أخــرى آلداب هــذا الــدور هــي أنــه ارتقــى رقيــًا فنيــًا مــن حيــث   

مصــطلحين المــدح أو فقــد كــان الشــعراء ال ينظمــون الشــعر  ذاتيــة الشــعر،

ـــ ك، وٕانمـــا كـــان أكثـــرهم يقـــول الشـــعر بنفســـه إلرضـــاء الرشـــاد، أو غيـــر ذل

وجدانه وللتعبير عن عاطفة في قلبه أو فكرة في ذهنه أو رغبة في نفسـه، 

فنـي فال يقول الشـعر إلرضـاء غيـره فـي مناسـبة معينـة، وهـذا هـو الشـعر ال

ث آراء النقد األدبي، إذ يقول الباحثون إن األثـر األدبـي ال الذي يقدره احد

إال إذا قاله األديـب فـي الوقـت الـذي ال يسـتطيع إال أن يقولـه،  ًا،قيميكون 

فإذا لم يقله أصيب بضرر أو ما يشبه الضرر، وقد كان معظم أدباء هـذا 

قــراء محتــاجين وال يتكســبون بشــعرهم وأدبهــم، فمــالوا إلــى االشــتغال فهــد عال

بالحرف والصناعات المختلفة كالحياكـة والزراعـة وغيـر ذلـك مـن األعمـال 

لمهن األخرى، لكن هذا العمل ال يلهيهم عن تلقي األدب ودراسـة العلـم، وا

ونظـــم الشـــعر وتـــأليف المصـــنفات وعقـــد االجتماعـــات األدبيـــة للتـــداول فـــي 

  .هذه األمور

وأدبـــاء هـــذه الفتـــرة يكـــادون ينعـــدمون فـــي أولهـــا فـــي القـــرن العاشـــر   

يتكـاثرون هـم فلكنهم يتكاثرون كلمـا  تقـدم الـزمن وقـرب الـدور مـن نهايتـه، 

مـن في القرن الحادي عشر والثاني عشر، فمـن هـؤالء األدبـاء زيـادة علـى 
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لــى الــبالد األخــرى، الســيد علــي بــن إمــر ذكــرهم ممــن هــاجروا مــن الحلــة 

يحيى بن حديد الحسيني، والشيخ عبد الرسول الطريحي والشيخ حسن بـن 

الشــيخ احمــد النحــوي والشــيخ حمــزة النحــوي، والســيد صــادق بــن علــي بــن 

حــام، والســيد ســليمان بــن داود بــن حيــدر بــن أحمــد، فالحســين األعرجــي ال

  :وأما نموذج هذا العصر فهو

  

  

  

  

  

  

  الشـيخ أحــمد النحـوي
  الشـاعر اخليـاط

  :سيرته

علـى أغلـب  -هو أبو الرضا أحمد بـن حسـن الحلـي ولـد فـي الحلـة  

اب، ولكن تاريخ مولده غير معروف، ونشأ فيها وتلقى العلوم واآلد -الظن

ويظهــر انــه ظــل ) الخيــاط(واشــتغل فــي الخياطــة لكســب قوتــه فلقــب بلقــب 

بمهنــة الخياطــة حتــى بعــد هجرتــه إلــى كــربالء لطلــب العلــم، فقــد قــال فيــه 

ــًا يمدحــه بهــا ويشــير إلــى  أســتاذه الســيد أبــو الفــتح نصــر اهللا الحــائري أبيات

  :يقول. هذه المهنة وأعمالها وأدوارها
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ـــــــــداه عنـــــــــد كـــــــــ   )مفصــال(حــديث المكرمــات ) قــص(و ـــــــــر للســـــــــان ن  فقي

 )قصـــــير(لســـــان يراعـــــي وهـــــو غيـــــر    عــن بيــان مديحــه) ذرعــا(وقــد ضــاق 

ة عبـولما كانت كربالء يومذاك مركـز الثقافـة العربيـة فـي العـراق وك  

دبـــاء يقصـــدونها مـــن كـــل مكـــان، دفعـــه طموحـــه وحبـــه لـــألدب العلمـــاء واأل

ى العلـم علـى يـد ام فيهـا يتلقـوالعلم إلى الرحيل إليها، فشد الرحـال إليهـا وأقـ

ن بن يونس الحائري، فـدرس عليـه مـن العلـوم العقليـة السيد نصر بن حسي

والنقليـــــة مـــــا لـــــذ وطـــــاب، فـــــتعلم علـــــوم الـــــدين كالتفســـــير والحـــــديث والفقـــــه 

واألصــول والعلــوم النحويــة كــالنحو والصــرف والبالغــة والعــروض واألدب، 

الحـائري كثيـرًا وقـدره  سـتاذهأوحفظ الشعر وقاله وأبدع فيه، وقد أعجـب بـه 

هــ لـم يطـق الشـيخ أحمـد البقـاء ١١٥٤أيما تقـدير، ولمـا قتـل الحـائري سـنة 

ي الــــدين يــــفــــي كــــربالء وهــــاجر إلــــى النجــــف وتتلمــــذ علــــى يــــد الشــــيخ مح

الطريحي، وبقي فيها لكنه عاد بعـد ذلـك إلـى الحلـة وأقـام حتـى وفاتـه سـنة 

مد التريني بقصيدة طويلة هـ ، فدفن في النجف، وقد رثاه السيد مح١١٨٣

  :مطلعها
ـــــدد أ ـــــف يب ـــــدين كي ـــــت شـــــمل ال ـــــــــــف تجـــــــــــدد   رأي  ومصـــــــــــائب اآلداب كي

  :ويؤرخ وفاته بقوله
 )الفضـــــــل بعـــــــدك احمـــــــد ال يحصـــــــد(   أظهـــــــرت أحزانـــــــي وقلـــــــت مؤرخـــــــا

  ١٨٣ومجوعها     

لغويـًا كبيـرًا، أديبـًا كريمـًا وسـيدًا نبـيًال خـدم و وقد كان عالمـًا فاضـًال   

وم بـــــين أوالده الثالثــــــة الحســـــن والرضــــــا والهـــــادي، وأحســــــن اآلداب والعلـــــ
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تعلــيمهم وتــأديبهم حتــى كــانوا مــن العلمــاء واألدبــاء المميــزين فــي عصــرهم، 

وممن وضعوا األسس األولى لنهضة الحلة األدبية في القرن الثالث عشر 

الهجـــري، وكانـــت لـــه منزلـــة عظيمـــة بـــين علمـــاء عصـــره إذ نجـــد لـــه معهـــم 

  .اجالت شعرية كثيرةمطارحات أدبية ومس

  :شعره

ل العبــارة واضــح هللنحــوي شــعر كثيــر ضــاع أكثــره، وهــو شــعر ســ  

  :التراكيب، ويخلو من التعقيد والغموض استمع إليه يقول في الغزل
ـــــــــــــت هيجـــــــــــــفقـــــــــــــد    امانــــــــــــــا يــــــــــــــا صــــــــــــــبا نجــــــــــــــد  ي وجـــــــــــــديل

ـــــــــــــا  قريــــــــــــــب العهــــــــــــــد مــــــــــــــن هنــــــــــــــد   ويـــــــــــــا برقـــــــــــــا ســـــــــــــرى وهن

ـــــــــــــد أججـــــــــــــت  ـــــــــــــي لق ــــــــــــــــــــذيب القلــــــــــــــــــــب بالوقــــــــــــــــــــد   نـــــــــــــارال  ت

ــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــاداتنا هــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــتم ذمــــــــــــــــــــــة الع   وي ــــــــــــــــــــــرعي  دب

 دصــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــالهجران وال   هجـــــــــــــرتم مغرمـــــــــــــا لـــــــــــــم يـــــــــــــد

ـــــــــــدا ـــــــــــبكم وج ـــــــــــي ح  وبــــــــــــــــــــاع الغــــــــــــــــــــي بالرشــــــــــــــــــــد   قضـــــــــــى ف

أكثـــر شـــعره فـــي الغـــزل والنســـيب ومـــدح آل البيـــت ورثـــائهم، ومـــدح   

وهـو يبـدع فـي  أستاذه نصر اهللا الحائري وأمـراء الحلـة آل عبـد الجليـل بـك

ور عواطفــه المتأججــة وشــعوره المضــطرم فــي قلبــه ويصــ إبــداعالغــزل أيمــا 

  :بشعر فياض استمع إليه
 ســـــيفلقـــــد قضـــــيت ولـــــم اجـــــد مـــــن آ   عطفـــــــــا فـــــــــديتك ياقضـــــــــيب اآلس

ــــوى و    صـــبابتي ضـــفعي وفـــرطاو مـــا تـــرى  ــــي اله ــــد ف ــــا أكاب ــــع م  اســــيأقم

ــــــذر  ــــــة ت ــــــد ومقل ــــــا يســــــقم بزي  وجـــــــوى يضـــــــاهي جـــــــذوة المقيـــــــاس   دم



  أدب الحلة

       

مـا يرضـى بالخيـال ويقتـبس بـزورة  وهو عفيف في هذا الغزل غالبـاً   

  .الطيف
ـــزورة ـــي ب ـــم تعطـــف عل ـــت ل  يســقا ايــفابعــد خيالــك فــي الكــرى    ان كن

  :أو يقول في قصيدة أخرى  
 دياألجفـــان تســـه ساألجفـــان مـــن نـــاع   مرتقيـــا طيـــف الخيـــال وفـــي تكـــم بـــ

وكثيــرًا ممــا يبــدأ قصــائده المفتوحــة بــالغزل، وكثيــر مــن هــذا الغــزل   

  . ثار الديار واقفًا عليها سائًال إياها باكيًا األحبةوصف اإلطالل وآ
ــــــــــي الصــــــــــبابة زاديأ   م لـــــوعتيكـــــتيـــــا صـــــاحبي وأنـــــا الم  تظــــــــــن زادك ف

ــى حــدا ــول مت ــي الطل  بظمـــــــائي األحبـــــــاب عنهـــــــا الحـــــــادي   قــف ناشــدا عن

ـــــــوادي(   والبكــــــاء وال تســــــل عــــــيند فــــــأوال  ـــــــدموع تســـــــيل ســـــــيل ال  )مالل

 لــــة صــــاديغو كــــان يــــروي الــــدمع لــــ   اصــــــهمر دعنــــــي لــــــروى بالــــــدموع ع

وأمــا مدحــه آلل النبــي فتظهــر فيــه روحــه الشــيعية وعاطفتــه القويــة،   

فهـــو يوضـــح عقيدتـــه بمنزلـــة آل البيـــت وســـجاياهم وفضـــلهم علـــى النـــاس 

  .ا يمدح المهدي المنتظرمنهوشفاعتهم في يوم الحساب، 
ـــــذين   يس يســـمو لـــه بـــردلـــمجـــد بـــرد مـــن ال   لهـــــم فاضـــــهـــــم آل ياســـــين ال

 هــــم رغــــدوعشــــنا بهــــم والعــــيش فــــي ظل   هـــــــــمعمـــــــــاهم وقلنـــــــــا بظلينـــــــــا بنبر 

 والمســـــــومة الجـــــــرد عـــــــراب المهـــــــاري   ةالــــــيكم بنــــــي الزهــــــراء أمــــــت مغــــــد

 قــــدعومــــن بيديــــه الحــــل فــــي الكــــون وال   يهمفيــــا ابــــن النبــــي المصــــطفى وســــ

ـــذي ـــذي كـــان وال ـــم ال ـــده عل  بــــات والمحــــو مــــن بعــــديكــــون مــــن االث   ومـــن عن
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وح عة، ألنه غلو في المـديح ورفـع للممـدقول به إال الشيوهذا ماال ي  

ب كيــف فعــل جــإلــى درجــة اآللــه وٕاذا رثــى شــهداء الطــف فأنــه يتــألم، ويع

يعجـب كيـف أولئك القوم بالحسين وأصاحبه وهو ابن بنت رسـول اهللا، بـل 

  .رضى اهللا تعالى بما وقع
ـــــــــك وهـــــــــو بالمرصـــــــــاد   عجبـــــــــا لحلـــــــــم اهللا جـــــــــل جاللـــــــــه ـــــــــوا حجاب  هتك

 كـــــــــل اليـــــــــك بروحـــــــــه لـــــــــك نـــــــــادى   لهـــــذا الخلـــــق لـــــم ال اقبلـــــوا عجبـــــا

  .وكثيرًا ما يشن حملة على بني أمية وينعتهم بأقبح النعوت  
ــــــــــا مــــــــــن ب ــــــــــة غــــــــــاةوان فريق ـــــــــــــا   أمي ـــــــــــــ ملئ ـــــــــــــد مثالب ـــــــــــــل ال تع  هوك

ـــى غـــص بالمـــاء شـــارب   وا الــــــبالد وأسســــــواســــــسواســــــية سا ـــم حت  هبهـــا الظل

الــذي ان لــه   كالحــائريوأمــا مدائحــه فلــم يمــدح بهــا ســوى أســاتذته   

اليــد الطــولى فــي تثقيفــه وتعليمــه وتأديبــه وبنــاء مجــده، فهــو يســتحق المــدح 

يوسـف بـك أو األميـر عبـد الجليـل بـك كالحاج والثناء أو مدح أمراء الحلة 

بـــن ســـلطان بـــك، وقـــد كـــان هـــؤالء األمـــراء يقدرونـــه ويعجبـــون بـــه وبعلمـــه 

عنــــد الحاجــــة، قــــال  ه المــــالصــــلونيوأدبــــه، وتربطــــه بهــــم صــــالت وثيقــــة و 

  :لألمير عبد الجليل
 وتركـــــــــــت جـــــــــــود الســـــــــــبعة االبحـــــــــــار   فقصــــــدت فــــــي حلــــــل الــــــزالل المشــــــتهى

 اريــــــــــــــولمثلهــــــــــــــا يــــــــــــــا زبــــــــــــــدة االخ   فأنـــــــــــت لمثلهـــــــــــا ولمثلهـــــــــــا حفاســـــــــــم

  :وشعر النحوي مرآة صادقة لثقافته فمن يقرأ قوله  
 يـــــــب فيــــــه مـــــــردودلع :بيــــــعمقــــــال ال   جــــوى هقــــد كــــوا اً ت فــــؤادعــــصــــل ببالو 

  :ما قولهأالشك يعرف انه درس الفقه وعرف تعابير الفقهاء، و   
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ـــــــــــــر وتصـــــــــــــعيدة   لقــــــــد تــــــــدبرت علــــــــم الكيميــــــــاء بــــــــه ـــــــــــــدامع تقطي  فللم

 بر موجــــودســــيفنــــه األكجســــقما وفــــي    بـــه والجســـم مـــن بعـــد ســـبك القلـــب انّ 

مــــن  ىعلــــم الكيميــــاء لمــــا احتــــو فــــال ريــــب فــــي انــــه يبــــين درســــه ل  

واضــح فــي شــعره باســتعماله عباراتــه  اصــطالحات هــذا العلــم وأثــر القــرآن

  .الغزلفي وتضمينه آياته حتى 
ــــــدود ــــــوق الخــــــد مم ــــــذوائب ف ـــــــر من   ظــــــل ال ـــــــع الثغ  دضـــــــو للعاشـــــــقين وطل

ـــــــــه والمـــــــــاء كوثرهـــــــــا ــــــســــــم مبمــــــن    ووجههـــــــــا جن ــــــالريق مــــــو ليت  درو ه ب

مــــن فحــــول الشــــعراء، فتــــارة يقتــــبس بمــــن ســــبقه متــــأثر كثيــــرًا  وهــــو  

ثالثة يشطر أو يخمس قصائدهم، ضـمن معانيهم وأخرى يضمن أبياتهم، و 

ألبـــي الطيـــب فـــي قصـــيدته التـــي يمـــدح بهـــا  ةأحـــد أبيـــات الحكـــم المشـــهور 

  .المهدي وأبدع في تشطيره
ــى الحــر( ــدنيا عل ــد ال ــرىأ ومــن نك ــــه لخــــوف عــــدى تيعصــــديقا    )ن ي ــــادي  دوع

 )دعـــــدوا لـــــه مـــــا مـــــن صـــــداقته بـــــ(   اقادصـــــــوانكـــــــد مـــــــن ذا ان يبيـــــــت م

بــن الحســن المتــوفي  صعطــامدة بــن إدريــس بــن وشــطر أبياتــًا لقتــا  

  .هـ٦١٧سنة 
ــــــــزة ــــــــي عزي ــــــــالدي وان جــــــــارت عل  الـــــى نحوهـــــا خــــــوف الهـــــوان رجــــــوع   ب

ـــا اكت ـــوب ســـبه ـــا عشـــت ث ـــةمهبي م  )ي اعـــــــرى بهـــــــا وأجـــــــوعولـــــــو اننـــــــ(   اب

ــــــ   )تهاولــــي كــــف ضــــرغام إذا مــــا بســــط( ــــــم منهــــــا العني ــــــع ثتعل ــــــف يرب  )كي

 )يــــــوم الــــــوغى وابيــــــع شــــــتريبهــــــا ا(   ينالهيــــــاج فــــــان قدت ســــــوســــــوان ك
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وخمس الكثير من القصـائد كميميـة الفـرزدق فـي مـدح اإلمـام علـي   

بن الحسين، ورائية أستاذه نصر اهللا الحـائري فـي مـدح اإلمـام علـي ومنهـا 

  .قوله
ـــــــم  ـــــــي ك ـــــــا جتان ــــــــــارا   اراهـــــــصـــــــول الرزاي ــــــــــي الزمــــــــــان انك  وتوســــــــــعنا ف

ـــــــدهر (   اراصــــي انتغــــفيــــا مــــن علــــى الــــدهر يب  )ايومـــــــا وجـــــــار إذا ضـــــــامك ال

  )ـع الخلق جارامنفلذ بحمى ا(

فـي ) تلخـيص المفتـاح(وقد كان النحوي مولعًا بـالرجز فـنظم كتـاب   

البالغة أرجوزة طريفة، كما نظم أرجوزة أخرى يمـدح بهـا أسـتاذه الحـائري، 

وقد جعل إعجاز كثير من أبياتها من ألفية ابن مالـك المشـهورة فـي النحـو 

  :من األبيات، يقول في مطلعها) ١٢٠(قد بلغت فجاءت متناسقة جميلة و 
ـــــــــــم ا  نحــــــــــــو فتــــــــــــاة أو فتــــــــــــى كحيــــــــــــل   حـــــــــــولينرب عـــــــــــن عـــــــــــهللا ك

ـــــــا ـــــــث زان ـــــــدغ حي ـــــــون الم ـــــــت بن ــــــــوال   هم ــــــــاف ــــــــه بان ــــــــيم من ــــــــث الم  م حي

 ا موقــــــــع مــــــــا قــــــــد ذكــــــــراقعــــــــاو وا   فــــــدى الــــــذي ســــــناه أضــــــحى قمــــــراأ

  دور النهضة اجلديدة
  ة يف عهـد والة العثمـانينيـــــاحلل

  )هـ١٣٤٠ -١٢٤١(
فعـل السـحر  -حاميـة داود باشـا –) عقيل(كان لثورة الحليين على   

فــي نفــوس الحليــين عامــة واألدبــاء والعلمــاء، قــد أيقظــت شــعورهم الــوطني 

ون بما هم فيه من أوضـاع شـاذة، بت عواطفهم، وقد كان األدباء يحسوأله

 ء داودومـــن خمـــول وركـــود فـــي جميـــع نـــواحي الـــبالد، ولهـــذا أرخـــوا اســـتيال
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بحســــاب  ١٢٤٠، وهــــو يســــاوي )حلــــة خــــراب(باشــــا علــــى الحلــــة بقــــولهم، 

مــــا فيــــه الــــبالد، عالجمــــل، وهنــــاك مــــن الشــــعراء مــــن نظــــم الشــــعر يتــــذمر 

كالشاعر محمد بن إسماعيل الذي قال شاكيًا إلى اإلمام علـي فـي قصـيدة 

  :منها
 القلــــب يحملــــهذا الجــــور  حتــــىإلــــى    بعتـــعليـــك أبـــا الســـبطين ال يمكـــن ال

ـــــا ركـــــب   والعنـــاربـــى يـــوم فـــي الهـــم  كـــل أفـــي ـــــا ركـــــب ويغـــــدو بن ـــــروح بن  ي

ــــد بهجــــة ــــن بع ــــت الفيحــــاء م  وكـــــدر مـــــن آفاقهـــــا الشـــــرق والغـــــرب   واظلم

ـــــل فيراعـــــه ـــــا ضـــــحى فـــــي عام  ية والقضــــــببضــــــعلــــــه عامــــــل ال الق   بلين

مـن القتـل لتنبيهـه أذهـان النـاس فـي هـذه  نجولكن هذا الشاعر لم يـ  

  .القصيدة وغيرها

هـــ ١٢٤٧سـنة ) علـي رضـا(قضـى عهـد داود باشـا وجــاء ومـا أن ان  

كـان العـراق ). عهد الـوالة الـوزراء(حتى دخل العراق في دور جديد يسمى 

فيه شبه مستقل، وٕاذا كانت الـبالد فيـه تسـير مـن سـيء إلـى أسـوأ فـي أول 

 أخيـراً وا سـهـؤالء الـوالة أح عـضالعهد فقد نالها فيمـا بعـد خيـر كثيـر، فـأن ب

وبخاصة فاضطروا إلى التوجه نحو العمل المثمر النافع،  بفوائد اإلصالح

منهم مدحت باشا، والحلة تخضع لمـا يجـري فـي العـراق كلـه، وتتـأثر بكـل 

ما يحـدث فيـه، فأفـادت مـن هـذا كثيـرًا، وجنـت مـن ثمـاره خيـر الجنـى، أمـا 

أكثــر الــوالة فكــانوا يشــترون العــراق، ويريــدون أن يربحــوا منــه أكبــر الــربح، 

تغلونه أبشــع اســتغالل حتــى ســاءت األحــوال المختلفــة فــي الــبالد فكــانوا يســ

يقظـة القـوم  نكلها من اقتصادية واجتماعية وغيرها، لكن هذا السوء زاد مـ
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وألهب حماسهم، ورفع بهـم إلـى العمـل لإلصـالح، وأشـعل إحساسـهم بحـب 

العلــــم واألدب، هــــذا باإلضــــافة إلــــى الــــروح العلميــــة األدبيــــة لــــم تمــــت فــــي 

بالرغم من ركودها أجل أنها لم تمت ألنها طاقـة  -خاصة الحلةالعراق، وب

ة في النفوس، والطاقة ال تفنى وال تموت بـل هـي كالنـار حـين نروحية كام

يتراكم عليها الرمـاد ال تراهـا العيـون ولكنهـا متقـدة ال تنطفـئ، فـإذا مـا وجـد 

جـة مشـتعلة، وقـد حفظـت الحلـة جـذوتها هما يزيح عنها الرمـاد ظهـرت متو 

دبيـــة والعلميـــة وحافظـــت عليهـــا مـــن الفنـــاء، فلمـــا تهيـــأت لهـــا األســـباب، األ

ووجـــدت الحـــوافز عـــادت نارهـــا تـــتألأل فتخطـــف األبصـــار، وهكـــذا نهضـــت 

غيـر  فياآلداب والعلوم في الحلة في هذا العصر من جديد، كما نهضت 

الحلــة مــن مــدن العــراق، فامتــدت إلــى بغــداد والكاظميــة وســامراء والموصــل 

  .ربالء والبصرة وغيرهاوالنجف وك

وقــــــد هيــــــأ اهللا للعــــــراق بعــــــض الــــــوالة ممــــــن يرعــــــون هــــــذه اآلداب   

فقـد كـانوا ضا باشـا، وعمـر باشـا ومـدحت باشـا، ويشجعون العلوم، كعلي ر 

العطـــاء  يشـــجعون األدبـــاء والعلمـــاء ويقـــدرونهم حـــق قـــدرهم، ويجزلـــون لهـــم

صـــــر كلمـــــا مـــــدحوهم فيحضـــــر األدبـــــاء مجالســـــهم واحتفـــــاالتهم وتقـــــوي أوا

ـــنهم ولهـــذا واكـــب الشـــعر واألدب الحركـــات اإلصـــالحية  الصـــداقة التـــي بي

بســـجله الخـــاص واألعمـــال العمرانيـــة التـــي قـــام بهـــا هـــؤالء الـــوالة، وســـجلها 

الذي ال يفنى، فهذا السيد حيدر الحلي يمدح محمد رشيد باشا بياني حـين 

  :بنى سراي الحكومة الجديدة في الحلة، ويؤرخ عام بنائه فيقول
ــــــــــم دار عــــــــــز ومجــــــــــد   محمــــــــد رشــــــــيد باشــــــــا بيـــــــــانيذا   شــــــــــاد للحك
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 مثلــــــــه قــــــــال هــــــــذه فــــــــوق جهــــــــدي   ي مقاصـــــــــر لـــــــــو لكســـــــــرىتزدهـــــــــ

 جـــــــــده جنـــــــــة خلـــــــــديمـــــــــن أتـــــــــاه    بصـــــــــــرحآتانـــــــــــا ا آصـــــــــــف مـــــــــــأن

ــــــا أرخــــــوه ــــــك مطرب ــــــد دعــــــى المل  )شـــــــاد بـــــــدر الســـــــماء داره ســـــــعدى(   ق

  )١٣٠٠(وهو يساوي 

دب ويتذوقون الشـعر، القدير للحلة أمراء يقدرون األ ليعكما هيأ ال  

ويحبون العلم، مثل آل عبد الجليل ويعرفون بالبيكات، فساعدوا علـى نمـو 

الحركــة العلميــة األدبيــة كثيــرًا واتصــل بهــم األدبــاء اتصــاًال وثيقــًا وبــادلوهم 

نهم بل كان معظم األدباء يمدحونهم ألعمالهم وأل.. خير ثناء بخير عطاء

وكـــــان هـــــؤالء األدبـــــاء .. هبـــــاتيســـــتحقون المـــــديح ال  للحصـــــول علـــــى ال

يحضــرون مجــالس األمــراء ودواويــنهم فــإذا مــا غــاب أحــدهم تفقــده األميــر 

وال شـك ان هـذا يعلـي مـن منزلـة .. وسأل عنه وزاره إن كان ألم بـه مـرض

  .األديب بأعين الناس ويرفع من شأنه

 -كمــا كــان فــي مــدن العــراق الناهضــة األخــرى -ولــم تعــدم الفيحــاء  

حـــب العلـــم واألدب، وترعـــي العلمـــاء واألدبـــاء، فكانـــت مـــن اســـر عريقـــة ت

بيـــــوتهم أشـــــبه بالجامعـــــات أو المـــــدارس يتخـــــرج فيهـــــا كثيـــــر مـــــن األدبـــــاء 

ومجالســهم أشــبه بالمحاضــرات العلميــة واألدبيــة، أو المحــاورات . والعلمــاء

تحفــز الحاضــرون وتــدفعهم إلــى التــزود ... الفلســفية أو المنــاظرات الفكريــة

ي بــالعلم واألدب، وتجــرهم إلــى التنــافس للظهــور فتــدعو مــن الثقافــة والتحلــ

إلــى اإلبــداع واالتقــان فــي كــل أدب وعلــم وفــن، وكانــت هــذه البيــوت أشــبه 

التـي تشـترى  ةبالمكتبات العامة فهي مألى بالكتب المفيدة النفيسة المتنوع
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.. ثمـانبأغلى األثمان ممـا يـدعو الناسـخين إلـى الجـودة واإلتقـان لزيـادة األ

ن األب يــدرس ابنــه والخــال يعلــم ابــن أختــه والعــم يثقــف ابــن أخيــه وقــد كــا

ومـــن هـــذه األســـر فـــي الحلـــة آل القزوينـــي، وآل الســـيد ســـليمان ... وهكـــذا

  .وغيرهم

أضــف إلــى ذلــك كلــه ان أنبــاء النهضــة المصــرية الحديثــة علــى يــد   

محمــد علــي ، ومــا وصــلت إليــه مــن التقــدم فــي العلــوم واآلداب قــد وصــلت 

وان آثـار النهضـة عنـد اللبنـانيين وتقـدمهم فـي سـائر العلـوم .. .إلـى العـراق

والفنــــون قــــد امتــــدت إلــــى هــــذه الــــبالد، ممــــا ســــاعد علــــى التحفــــز والرقــــي 

المراتب الراقيـة فـي مضـمار العلـم  مىوالتنافس والتسابق، للوصول إلى أس

واألدب، كمـــا كـــان هنـــاك تنـــافس داخلـــي، بـــين مـــدن العـــراق نفســـها الحلـــة 

وال يخفــى مــا فــي هــذا التنــافس مــن .. وهكــذا .. صــل وبغــدادوالنجــف والمو 

فيدفع بركب التقدم إلى األمـام بسـرعة ويـدعو إلـى .. كبير نفع وعميم فائدة

  .غزارة االنتاج وتنوعه، ومحاولة االبداع والرقي في كل مجال

ولكـــن الصـــحافة، وهـــي ذات شـــأن كبيـــر فـــي تقـــدم العلـــوم واآلداب   

افــة، لــم تنتشــر بــل لــم تظهــر فــي العــراق إال وذات اثــر فعــال فــي نشــر الثق

فقـــد أســـس المصـــلح  -فـــي حـــين قطعـــت فـــي مصـــر شـــوطًا كبيـــراً  -مـــؤخراً 

) الـزوراء(هــ أول جريـدة فـي العـراق هـي جريـدة ١٢٦٩الكبير مدحت باشـا 

طبعهــــا وصــــارت تــــوزع فــــي مختلــــف مــــدن لبعــــد أن أحضــــر لهــــا مطبعــــة 

ن عـدد األميـين أذلـك، فـالعراق، ولكن قراء هذه الجريـدة قليلـون الشـك فـي 

أضـــخم آنـــذاك فـــي الـــبالد، يزيـــد أضـــعافا مضـــاعفة علـــى عـــدد المتعلمـــين 
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الضــئيل فــي كــل بقعــة، فالمــدارس الحديثــة لــم تؤســس إال بعــد جهــد جهيــد، 

وبدأ مدحت باشا يجد فـي تأسـيس المـدارس لتعلـيم النشـئ الثقافـة الحديثـة، 

فتحـــت فـــي الحلـــة مدرســـة  أولوينيـــر لهـــم الســـبل بـــالعلم والعرفـــان، ولكـــن 

رؤوف باشـا سـنة (في عهـد الـوالي ) عزىمراد ال(كانت على يد المتصرف 

  ).هـ١٢٨٩

كمــا كثــروا  -وقــد كثــر األدبــاء والشــعراء فــي هــذا الــدور فــي الفيحــاء  

.. الكبـــار مـــنهم يعـــدون بالعشـــرات بحوأصـــ... كثـــرة ظـــاهرة  -فـــي العـــراق

لمتــوفي عــام فمــنهم الشــيخ محمــد بــن الحــاج بــن إدريــس بــن الحــاج مطــر ا

هـــ والســيد ســليمان بــن داود بــن الســيد ســليمان الكبيــر المتــوفي ســنة ١٢٤٧

هـ والشيخ محمد بـن إسـماعيل المعـروف بـابن الخلفـة المتـوفي سـنة ١٢٤٧

هــــ، ١٢٥٥هــــ، والشـــيخ حبيـــب بـــن الحـــاج عبـــد المطيـــري المتـــوفي ١٢٤٧

ري الكـواز، وأخـوه الشـيخ صـالح موالشيخ حمـادي بـن مهـدي بـن حمـزة الشـ

لكواز، والسيد مهدي بن السيد داود بـن سـليمان الكبيـر، والشـيخ علـي بـن ا

ظاهر المطيـري، المـال حمـزة بـن مريـزه الجنـاجي، المـال محمـد بـن يوسـف 

بــن إبـــراهيم القـــيم والســيد ميـــرزا جعفـــر بـــن الســيد مهـــدي القزوينـــي وأخوتـــه 

السيد صالح والسيد محمد والسيد حسين، والشيخ حسن بن محمـد : الثالثة

الشـيخ عبـد . والشيخ حسـون بـن عبـداهللا بـن الحـاج مهـدي. صالح الفلوجي

بن نوح الملقب  نسلما داود بنبن بن الشيخ علي العذاري والشيخ سلمان 

بخطيب الكاظمية، والمال عباس بن القاسم بن إبراهيم الزبير الصـفار وقـد 

هم نيعملـون فـي حـرفهم المتنوعـة ومهـ ظل كثير من هؤالء األدباء والعلماء
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المختلفة كالكوازين اللذين كانا يعمالن في األواني الفخاريـة، والقـيم صـانع 

عـن البحـث والـدرس ونظـم هؤالء كثيرون، ال تلهيهم حـرفهم  االنطقة وغير

الشـــر، وال يخفـــى مـــا فـــي هـــذا مـــن الرقـــي األدبـــي، فهـــم ال يقولـــون شـــعرًا 

ــــدهم مــــن أحا ــــه ألنفســــهم، وللتعبيــــر عمــــا عن ســــيس للكســــب، وٕانمــــا يقولون

وأفكار، ينشدونه في المجـالس األدبيـة ويسـمعون إطـراء الحاضـرين وبـذلك 

يشيعون رغبتهم األدبيـة ويغـذون مـوهبتهم الشـعرية ويفـرح بإحسـاس التفـوق 

والنصــر، فهــم هــواة أدب وشــعر ال محترفــون، وهــم ينتزعــون معــانيهم مــن 

شـــعرهم صـــادق  فيـــأتيوبيئـــاتهم، مـــن محـــيطهم حيـــاتهم وينتقـــون عبـــاراتهم 

لعاطفــة، أصــيل الــروح ولهــذا كــان شــعرهم مــرآة صــادقة للحيــاة العامــة فــي ا

المختلفة التي مرت  باألحداثبلدهم، وكانت دواوينهم سجًال عظيمًا حافًال 

  .بهم وببلدهم

وان كانــت العنايــة . هــذا الــدوردب فــي وكــان الشــعر أهــم ألــوان األ  

شـــعر ظـــل فـــي لكـــن ال.. ســـائل األخوانيـــةر وبخاصـــة ال.. بـــالنثر قـــد ازدادت

وبخاصة شعر الرثاء الـذي .. المقدمة من حيث الحظوة والمكانة واالهتمام

الشـــعر أصـــبح هـــذا ينشـــد فـــي مـــآتم الحســـين فـــي أيـــام عاشـــوراء، حتـــى ان 

  .يؤلف أكثر من نصف الشعر الحلي في مختلف األغراض

زمـة وقد انتشر التاريخ في الشعر على حساب الجمل حتـى غـدا ال  

وال تقـع حادثـة .. فال يحدث شيء إال ويؤرخه الشعراء. .من لوازم القصائد

إال وينبــري لهــا الشــعراء فيــدونوها فــي . ة أو معنويــةيــمحزنــة أو مفرحــة ماد

  .يتبارون في اإلجادة والجمال في هذا المجالوهم أشعارهم 



  أدب الحلة

       

ووجــد فيــه شــعراء . واتخــذ صــورًا جديــدة .. وقــد كثــر الشــعر العــامي  

شــــتى األغــــراض وبخاصــــة فــــي رثــــاء  مبــــدعون يقولــــون هــــذا الشــــعر فــــي

فهو في حقيقـة األمـر يحتـاج إلـى . ولسنا في مجال البحث فيه .. الحسين

  .إفراد بحث خاص يتناوله بالدرس والتحليل وٕاظهار ما فيه من إبداع

  

  

  

  

  

  

  

  يـــــدر احللـــحي
  اءـــــاعر الرثـــــــش

  )هـ١٣٠٤-١٢٤٦(
  :سيرته

ليمان سيد سليمان بن داود بن سين السيد حيدر بن الهو أبو الحس  

بطريــق واضــح . طالــب أبــيين بــن علــي بــن يرجــع نســبه إلــى اإلمــام الحســ

هــ سـنة ١٢٤٦هر شـعبان سـنة شـوم الخامس عشر من يولد في ال. صاف

ونشــأ فــي بيــت كلــه شــعر وأدب وعلــم ورياســة، . م فــي مدينــة الحلــة١٨٣١

شــاعرًا مــن  ولــده كــان أنفــأبوه وعمــه شــاعران عالمــان، وجــده شــاعر كمــا 
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. وتــوفي أبــوه وهــو ال يــزال صــبيًا فكفلــه عمــه الســيد مهــدي .. عــده أيضــاً ب

اه وأحسن تربيته، وعلمه وأدبـه وأتقـن تعليمـه وتأديبـه حتـى صـار عالمـًا بفرّ 

ال يفـرق . وأديبًا كبيرًا وشاعرًا فذا، وكان عمه بـرًا بـه عطوفـًا عليـه ،فاضالً 

فشــب حيــدر . بيــنهم فــي الميــراث بينــه وبــين أوالده، حتــى أنــه ســاوى بينــه و 

حيات الجســام، ضــيحفــظ لعمــه هــذا الجميــل الكبيــر ويقــدر ألســتاذه هــذه الت

  .عند موته بقصائد رائعة كلها أسى وحزن ولوعة هحتى انه رثا
ـــ ــــــــدي   الـــردى انصـــلتي وهـــاك وريـــدي اأظب ــــــــدتي وعدي ــــــــان بع ــــــــب الزم  ذه

 يفلحفـــــــظ مـــــــاذا اتقـــــــي عـــــــن جيـــــــد   نشـــــــبت ســـــــهام النائبـــــــات بعقلتـــــــي

ــــــــد؟   الــــذي يــــا دهــــر توعــــدني بــــه ذامــــا ــــــــدك موضــــــــع لمزي ــــــــد عن  أو بع

 ي وتليـــــــــديفذهبـــــــــت علـــــــــي بطـــــــــار    طرقتنــــــــــي الــــــــــدنيا بــــــــــاي ملمــــــــــة

ــــى جانــــب    ــــاة الكثيــــرة إل ــــدر منشــــغًال بمشــــاغل الحي كــــان الســــيد حي

رعــى أمالكــه ياعــتالل جســمه وضــعفه، فقــد كــان يعمــل مــن أجــل العــيش ف

لكنـه بـالرغم مـن هـذا ال ينسـى العلـم . لـةقـرب الح) بيرمانـه(ةقريـفي القليلة 

وال ينســى ناديــه األدبــي الــذي يعقــده فــي بيتــه ونــوادي آل . واألدب والشــعر

وال ينسـى ذكـرى جـده الحسـين فيقـيم المـآتم . القزويني التي يحضرها بنفسه

  .كل عام يجددها وينشد فيها أروع القصيد

ميــع مــة بــين كبــراء عصــره، يجلــه الجيوكــان للســيد حيــدر منزلــة عظ  

ويحترمـــه الكبيـــر والصـــغير، فقـــد احترمـــه الـــزعيم الـــديني والعـــالم الروحـــاني 

يس القبلي، فهو ذو نسب كريم، وخلف رفيع، وهمـة ئوالحاكم السياسي والر 

وأدب سام وعلـم وفيـر ، فكـان إذا دخـل مجلسـًا نهـض لـه كـل مـن .  عالية
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اك  يحترمونــه فيــه إجــالًال لــه وٕاعظامــًا لمنزلتــه، وكــان الــوالة واألمــراء األتــر 

ويقدرونــه فكثيــرًا مــا كــان المصــلح الكبيــر مــدحت باشــا يراســله ويســال عنــه 

  .ويستفسر عن صحته ويبعث بالتحيات الحارة إليه

م فـــي ١٨٨٦عـــام  ١٣٠٤تـــوفي فـــي التاســـع مـــن ربيـــع األول ســـنة   

الحلـــة، ودفـــن فـــي النجـــف األشـــرف، وخلـــف ثالثـــة أنجـــال كـــرام هـــم الســـيد 

ثقافيـــة  أدبيـــةانبهم ثـــروة الســـيد علـــي ، وٕالـــى جـــســـيد ســـليمان، و حســـين، وال

  -:عظيمة هي 

  .شعره الذي طبع عدة مرات ديوان -١

  .العقد المفصل وهو مطبوع أيضاً  -٢

  .دمية القصر في شعراء العصر وال يزال مخطوطاً  -٣

  .األشجان في مراثي خير إنسان وهو خطي أيضاً  -٤

  :شعره

وكــان رجـــال األدب يعتبــر الســيد حيــدر مــن أكبـــر شــعراء عصــره،   

والحبـوبي خيـر شـعراء العـراق  ر في العـراق مجتمعـين علـى أن حيـدروالفك

فـــي القـــرن التاســـع عشـــر المـــيالدي، والســـيد حيـــدر ممـــن يهـــذبون شـــعرهم 

ويعنـــون بـــه، فقصـــائده كحوليـــات زهيـــر بـــن أبـــي ســـلمى، إذ كثيـــرًا مـــا يـــديم 

يــدوم هــذا  النظــر فيهــا ويطيــل التأمــل، ويهــذبها ويعرضــها علــى النقــاد وقــد

حــوًال كــامًال، وخاصــة قصــائده التــي قالهــا فــي رثــاء جــده الحســين وشــهداء 

  .الطف
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ولعــل النــوادي األدبيــة . وشــعر الســيد حيــدر كثيــر وأكثــره فــي الرثــاء  

ـــــى اإلجـــــادة  ـــــه عل ـــــر عـــــون ل التـــــي كـــــان يعقـــــدها او يحضـــــرها كانـــــت خي

حذ لمــآتم الحســين التــي يحييهــا فــي بيتــه مــن شــ اوال يخفــى مــ... واإلبــداع

لقريحتــه وصــقل لموهبتــه، حتــى شــاع الحــزن فــي أكثــر شــعره، هــذا الحــزن 

ــدنيا، فقــد مــات أبــوه وهــو صــغير  الــذي خــيم علــى حياتــه منــذ جــاء هــذه ال

بحاجة إليه وٕالى حنانه وعطفه، وابتلى باألوجاع واألسقام، وسيطرته علـى 

كل هذا جعل الحزن ال يفارقه فيظهـر جليـًا . ة كربالء كحواسه ذكرى معر 

  -:في شعره ، فهو يقول
 على الدمع أرجو الكذب والصدق الشح   وهمـــــــت جفـــــــوني بالبكـــــــا فملكتهـــــــا

ويظهــر حزنــه وبكــاؤه فــي كــل غــرض مــن أغــراض شــعره حتــى فــي   

  -:الغزل
 ره مــــــــا يبصــــــــرهحمــــــــرًا لعمــــــــري غــــــــ   ظـــــــــن العـــــــــذول أدمعـــــــــي تنـــــــــاثرت

 قلبـــــــي ومـــــــن عينـــــــي يطيـــــــر شـــــــرره   وانمـــــــا يقـــــــدح زنـــــــد الشـــــــوق فـــــــي

فقـد ذكـر فـي شـعره . وتبدو ثقافته الدينية اللغوية واضحة فـي شـعره  

ـــــأجوج ومـــــأجوج وهـــــاروت ومـــــاروت،  ـــــرآن ، كي ـــــرًا مـــــن شخصـــــيات الق كثي

  .واألنبياء وغيره
ـــــــت ـــــــو ان يأجوجـــــــًا ومأجوجـــــــًا أت ـــــــتمس القـــــــرى ألضـــــــافها    ل ـــــــاه تل مغن

  :ويقول
ـــــــــــو يجـــــــــــارى ســـــــــــحره ـــــــــــان ل ـــــــــد   وبي ـــــــــاروت لبل ـــــــــاروت وم  ســـــــــحر ه

  :وطوفانه فيقول ويذكر نوحاً   



  أدب الحلة

       

 مـــاموالطوفـــان فـــائض دمـــع أغـــرق اال   نعشـــــك وكنـــــت نوحـــــا وكـــــان الفلـــــك

  :، فهذه قصة يوسف وقد اقتبس من القصص القرآني  
ـــــــــــوب   لــــو مــــن نشــــر يوســــف شــــمَّ يعقــــوب ـــــــــــوى يعق ـــــــــــزل ج ـــــــــــم ي  اذًا ل

      وتلك قصة يونس والحوت

 يــــــــــــونس لمــــــــــــا بــــــــــــالعراء نبــــــــــــذا   حكــــــى رجــــــال الوفــــــد لــــــوال جــــــوده

  :موسى تلقف ما يأفكون وهذه عصا
ــــــــــت معجــــــــــزًا  ــــــا زبرجــــــوا تســــــطيرا   ىفهمــــــــــهــــــــــاك القي ــــــرًا م ــــــف غم  يلق

وأســـلوب الســـيد حيـــدر بـــين واضـــح فهـــو جـــزل رصـــين قـــوي متـــين،   

ديباجتـــه مشـــرقة لماحـــة، وألفاظـــه موســـيقية الـــرنين سلســـلة منســـابة ســـهلة 

التـي  ضفي شعره فمعظم األغـرا منتقاة، وأما األغراض التي طرقها حيدر

ها شعراء العرب كالحماسة والرثاء والمديح والهجاء، والغزل والعتاب عرض

  .الخ..واالخوانيات والتقريظ

جــودة وأكثرهــا  وأعظمهــاوهــو أغزرهــا شــعرًا . والرثــاء أهــم أغراضــه  

الة، فطبعه الحزين دفعه إلى اإلجادة فيه، وحبه آلل البيت جعله يبدع صأ

ردد علـــى المنـــابر حتـــى اليـــوم فـــي رثـــائهم أيمـــا إبـــداع، وال تـــزال قصـــائده تـــ

  :يسيطر قارئها على النفوس ويفجع القلوبف
ــــي ــــف ببن ــــى البطحــــاء واهت ــــف عل  شـــــــيبة الحمـــــــد وقـــــــل قومـــــــوا عجـــــــاال   ق

*  *  *  *  *  *  *  

بطال وقعة كربالء، وهو عنده أوأكثر هذا الرثاء في رثاء الحسين و   

يصــدر عــن عاطفــة صــادقة وشــعور حقيقــي ألنــه هاشــمي وألنــه كــان يقــيم 
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مأتمـــًا فـــي عاشـــوراء ينشـــد فيـــه قصـــائده القويـــة المتدفقـــة التـــي تلتهـــب فيهـــا 

  :أجج النيران في  قلبه الواله الكئيبتأنفاسه الحرى وت
ــــا   أنـــــاعي قتلـــــى الطـــــف ال زلـــــت ناعيـــــا ــــالي المواكب ــــى طــــول اللي  تهــــيج عل

 طــــــوى جزعــــــا طــــــي الســــــجل فؤاديــــــا   أعــــــد ذكــــــرهم فــــــي كــــــربال ان ذكــــــرهم

ــــد ــــي تحصــــر بع ـــــــا   ابيضاضــــها ودع مقلت ـــــــدمع دامي ـــــــرك ال ـــــــا تت ـــــــد رزاي  بع

 عواديــــا فــــي الغــــواديمحــــاجر تبكــــي    الت حقهــــــاهوتعطــــــي الــــــدموع المســــــت

  :وبقارع آل أمية ويعنفهم أشد تعنيف ويذكر مثالبهم  
ــــــــول وانجــــــــدي ــــــــة عــــــــودي للخم  اء فــــــوزة مشــــــهديــــــفمالــــــك فــــــي العل   امي

ــــــى احســــــابكم وانخفاضــــــها ــــــــب   هبوطــــــًا ال ــــــــال نســــــــب زاك وال طي ــــــــد ف  مول

ــــي شــــر ملحــــدضــــحت   بنــــي عبــــد شــــمس ال ســــقى اهللا حفــــرة  ك والفحشــــاء ف

ه بهـم وأما مراثيه األخرى فهي جيدة أيضا، ألنه لـم يـرث مـن تربطـ  

مـــه المهــــدي وابنـــه ســــليمان، وأخيـــه وأهلــــه كعدهم فقــــروابـــط وثيقــــة يحزنـــه 

 غيـره، ألحـد، ولهذا كان رثاؤه هذا جيدًا جـودة لـم تتيسـر األدنين وأصدقائه

ا هــو يرثــي عمــه الســيد مهــدي هــف) ر الرثــاءعشــا(وعلــى هــذا يســمى بحــق

ه المحرقــة ويــود لــو ســأنفا ثفيظهــر الحــزن جليــًا ويــذرف الــدمع دمــا، وينفــ

  -:مات هو بدًال منه 
ـــــــه ـــــــن نشـــــــأت بظل ـــــــداء لم ـــــــا الف  والـــــــــدهر يرمقنـــــــــي بعـــــــــين حســـــــــود   وأن

ــــــم ادر مــــــا لفــــــح الخطــــــوب بحرهــــــا ــــــــــام ذات وقــــــــــودحــــــــــوهــــــــــو ا   ل  ر االي

ــــــــد   لــــت وهــــو علــــي احــــق مــــن أبــــيمــــا ز  ــــــــي حمــــــــاه رغي ــــــــذ عــــــــيش ف  بال

 وعججــــــــت عجــــــــة مثقــــــــل مجهــــــــود   فقدتـــــــــــه فقـــــــــــد النـــــــــــواظر ضـــــــــــؤها
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ومدائحـــه وتهانيـــه أكثرهـــا ألقربائـــه وأصـــدقائه فـــي شـــتى المناســـبات   

اســتمع إليــه . المفرحــة، ويظهــر لمــا مــا يربطــه بالنــاس مــن عالقــات قويــة 

  :من الحج يمدح السيد محمد القزويني ويهنئه بعودته
ـــــــــــــا   لــــــــــك نطقــــــــــامولــــــــــو ان الفيحــــــــــاء ت ـــــــــــــل والترحيب  لســـــــــــــمحت التأهي

 يبــــــــــــــــــــــــــاللضــــــــــــــــــــــــــيف زاده والمط   منـــك صـــبت عمـــرو لعلـــي ذلـــك المكثـــر

  :وهناك أيضًا مدح النبي وآل بيته الكرام  
ـــــــــــــت ـــــــــــــًا قواعـــــــــــــد بي ـــــــــــــــــرا   وغـــــــــــــدا رافع ـــــــــــــــــه تطهي  طهـــــــــــــــــر اهللا أهل

 تقـــــــــــــــــديراصـــــــــــــــــنعه قـــــــــــــــــدر اهللا    كلـــــخيـــــر صـــــرح علـــــى يـــــدي خيـــــر م

منـــه مقطوعـــات قصـــيرة و عنـــده غـــزل كثيـــر، منـــه قصـــائد طويلـــة، و   

صدر بهـا قصـائده الطويلـة التـي للمـديح، والرثـاء والحماسـة أو غيـر ذلـك، 

ومنــه مقطوعــات قصــيرة مســتقلة وهــو غــزل رقيــق ظريــف ،عــذري عفيــف، 

  :السامية وأخالقه العاليةتتجلى فيه روحه 
 فيخفــــــــــقليكــــــــــاد يلفظــــــــــه الزفيــــــــــر    امســـــــكت قلبـــــــي كـــــــي يقـــــــر وانـــــــه

ــــــــرق   ة وفوقهــــــاوكظمــــــت انفاســــــي الغــــــدا ــــــــادت مجــــــــامع اضــــــــلعي تتف  ك

قد أحب في شبابه، لذلك استطاع أن يبدع  مل ان حيدرواني الحت  

ه هـذا اإلبـداع وان كـان الـدكتور محمـد مهـدي البصـير يسـتبعد أن لـفي غز 

فـــأي تعـــارض بـــين ... )٣٤(-رعو تقـــي  -كمـــا يقـــول–يكـــون قـــد أحـــب ألنـــه 

  .عفيفوالحسب ال ىالتق

                                                 
 .٥١نهضة العراق األدبية في القرن التاسع عشر ص )٣٤(
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واهـتم الحسـين ) حبـر قـريش(وقديمًا بارك ابن عباس المحبين وهو   

وزوج قـيس بـن . زينـب بنـت اسـحاق إلـى بعلهـا أعـاد إذ. العشاقبن علي ب

وقــد أحــب كثيــر مــن األتقيــاء الــورعين أمثــال عبــد . ن لبنــى حبيبتــهمــذريــح 

الرحمن القـس والشـريف الرضـي السـيد التقـي، وال يمكـن أن نبـيح ألحـد ان 

ـــه جمـــادًا ال يحـــس ي ـــده فيجعل ـــة عن ـــدر الشـــاعر مـــن أســـمى عاطف جـــرد حي

بالجمال، وال يهز قلبه هذا الشعور السامي النبيل، والدكتور البصير نفسه 

: " يأبى أن يجرد الشاعر محمد سعيد الحبوبي من هـذه العاطفـة إذ يقـول 

 أننــا نظلــم الحبــوبي ظلمــًا فاحشــًا ، اذا افترضــنا ان قلبــه لــم يكــن يســتجيب

  .)٣٥(" في يوم من األيام لما في الحياة من متعة ولذة وجمال 

يها أيمـا إبـداع وبخاصـة حـين يـتحمس بدع فيوهناك الحماسة التي   

  :أو يصور معاركهم مع األمويين للهاشميين
ــــافع ــــا ي ــــــع   الفــــت قــــراع الخطــــب مــــذ ان ــــــي الروائ ــــــوم قلب ــــــردع الي ــــــف ت  فكي

ـــن حـــرة ـــالي اب ـــي اللي ـــت من ـــد عرك ـــــرك   لق ـــــى الع ـــــادع عل ـــــين االخ ـــــه ال تل  من

وأمـــــا نثـــــره فهـــــو نمـــــوذج لنثـــــر عصـــــره الـــــذي ال يمكـــــن ان يقـــــاس   

وهــــــو ملــــــيء بالســــــجع مــــــزين بالصــــــناعات المختلفــــــة يغــــــص ... بالشــــــعر

  :وهو نوعان. مين من  شعر وحكم وأمثال وآي القرآن الكريم ضبالت

  .الرسائل -١

  .المؤلفات -٢

                                                 
 .٢٣: م ن  )٣٥(



  أدب الحلة

       

ه فمنهــا للتهــاني قائفــاألول رســائله التــي أرســلها إلــى أخوانــه وأصــد  

. أيها الرائد خميلة اآلداب: " ومنها لغير ذلك . ها للعتابومنها للرثاء ومن

أمعــن ســير روافــده فكــرك فــي شــعاب . األفكــار واأللبــابتمثيلــه ألمــا حفــى 

  ... "وذق بذرتك السليمة في استعذاب هذه النحلة 

  :وأما مؤلفاته فهي   

  دمية القصر -٢  العقد المفصل -١

ع طريقــــة القــــدماء فــــي التــــأليف الشــــامل واالســــتطراد إلــــى تبــــوهــــو ي  

كر الطــــــرف والقصــــــص موضــــــوعات متنوعــــــة ، وحكايــــــات مختلفــــــة ويــــــذ

ة، شـأنه فـي ذلـك شـأن الجـاحظ فـي كتـاب البيـان والتبيـين والحوادث البديعـ

  .وغيره

  

  ل الباسمماأل
  هـ إىل اآلن١٣٤٠احللة منذ تأسيس احلكومة الوطنية سنة 

م بخمـول مسـيطر علـى ١٩١٤مية األولى سنة جاءت الحرب العال

األذهــان، وركــود  تفشــى فــي المواهــب، وهــذا شــأن الحــروب فــي كــل زمــان 

وكـــان، إذ تصـــبح الظـــروف قاســـية فـــي الـــبالد، واألحـــوال غيـــر طبيعيـــة ، 

الناس بـأمور عيشـهم وأمـنهم وسـالمتهم، ومـا كـادت الحـرب تضـع  فينشغل

تسـيطر ود، تلك الدولة التـي كانـت أوزارها وتزول الدولة العثمانية من الوج

خلص العـــراق مـــن حكـــم هـــذه تواســـعة معـــه، فـــ أمـــالك ىعلـــى العـــراق وعلـــ

الدولــة ولكنــه قضــي عليــه بــان تحــل دولــة أخــرى محــل األولــى، فقــد ابتلــى 
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راق إال أن اســـتعدوا ألخـــذ بـــاالحتالل اإلنجليـــزي ، فمـــا كـــان مـــن أهـــل العـــ

دهم فثــاروا تلــك الثــورة ألنفســهم والحصــول علــى اســتقاللهم بســواعحقــوقهم 

م وقــد كــان للعلمــاء واألدبــاء نصــيب وافــر فــي ١٩٢٠الوطنيــة العاتيــة ســنة 

هـــذه الثـــورة فقـــد اشـــتركوا بفتـــاواهم الدينيـــة، وخطـــبهم الحماســـية وقصـــائدهم 

القويــة، كمــا اشــترك فريــق كبيــر مــنهم اشــتراكا فعليــًا فــي الثــورة فــي مختلــف 

هلهــا وأدبائهــا أن يفعلــوا مــا فعلــه بلــدان العــراق، والحلــة جــزء منــه فــال بــد أل

فكـان مـا كـان ممـا هـو معـروف مـن مسـاهمة ... أخوان لهم فـي كـل مكـان

هــؤالء األدبــاء فــي إنقــاذ الــبالد والــدعوة لتخليصــها ممــا هــي فيــه فــي القــول 

الــذي صــب . والفعــل، وخيــر مثــال لهــؤالء الــدكتور محمــد مهــدي البصــير 

طنية، وتيار خطبه الحماسية ل أشعاره الو يجام غضبه وسعلى المستعمر 

عزيمته ولـم تلـن  فطورد وسجن ونفي فلم تثنِ . عداء فاثار الناس واقلق األ

  :، وظل يرسل أنشاده الحماسي نغما بعد نغمقناته
 فلتتســـــــــــع بـــــــــــي لألمـــــــــــام خطاكـــــــــــا   فضــــاكا ليــــكان ضــــاق يــــا وطنــــي ع

 راكــــــــــــــــاثويــــــــــــــــت ثفلتنبــــــــــــــــذني ان    تهــــابعثــــت تــــراك دمــــي فــــان انــــا خن

 روحـــــــي فـــــــداك متـــــــى أكـــــــون فـــــــداكا   بـالموت دونـك فـي الـوغىبك همـت او 

ـــــا   ك للمشـــــــانق ارتقـــــــيبـــــــومتـــــــى بح ـــــدي عـــــروس عالك ـــــي بع ـــــي ترتق  ك

ــــــا   هــــــب لــــــي بربــــــك موتــــــة تختارهــــــا ــــــن ابناك ــــــوطني أو لســــــت م ــــــا م  ي

 فلتقتــــــــــرن ذكــــــــــراي فــــــــــي ذكراكــــــــــا   ن ينــــــدمج جســــــدي بتربــــــك باليــــــاا

العظـيم واليقظـة فهذا الشك دور فعال في الثورة، يـدل علـى الـوعي   

الفكريــة الرائعــة التــي كــان يتمتــع بهــا العراقيــون ومــن بيــنهم الحليــون، وهــذا 
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النصيب األوفى الذي قدمه األدباء والشعراء يدل على انهـم عرفـوا واجـبهم 

وقدروا مسؤوليتهم فقاموا بما يجب عليهم ، الن مفـاهيم األدب قـد تطـورت 

لقــديم لمــديح العظمــاء ورثــاء فــي هــذا العهــد ولــم يعــد األدب كمــا كــان فــي ا

ارة يجـــب أن تســـتغل فـــي مصـــلحة بـــ، وٕانمـــا اصـــبح قـــوة ج باألدبـــاء فحســـ

والمــرآة ة وروحــًا قويــًا يــدل علــى الحيويــة التــي عنــد جميــع أفــراد األمــ.الــبالد

  .تسم أراؤهمالتي تنعكس عليها أحاسيسهم وتر 

 ١٩٢٠وتــــم تشــــكيل الحكومــــة الوطنيــــة ســــنة . ثــــم نجحــــت الثــــورة  

اقيـــون علـــى مـــا يبتغـــون، فلـــيكن األدب بنـــاء يخـــدم الـــبالد فـــي وحصـــل العر 

ظروف السلم كما خدمها في ظروف الحرب، وليقم األدبـاء بـأداء رسـالتهم 

ال بــأس بــه  دالصـحيحة علــى أكمــل وجــه، وقـد كــان فــي الحلــة يومـذاك عــد

 ١٣٤١سـنة  ىمنهم السيد هاشم كمال الدين المتوف.. من األدباء والشعراء

والســيد رضــا بــن أبــي  ١٣٤٢ســنة  ىمجيــد العطــار المتــوفوالحــاج عبــد ال

والشـيخ نـاجي حمـادي . ١٣٤٦سـنة  ىيني االسـترابادي المتـوفالقاسم الحس

 ١٣٥٠والشــيخ كــاظم العجــان المتــوفي ســنة  ١٣٤٩ســنة  ىخمــيس المتــوف

والحــــاج مهــــدي الفلــــوجي  ١٣٥٦والســــيد محســــن القزوينــــي المتــــوفى ســــنة 

ـــــوفى ســـــنة  ـــــوفى ســـــنة والســـــيد صـــــالح ا ١٣٥٧المت ـــــي المت ألعرجـــــي الحل

سـنة  ىبن السيد حسين بن السيد حيدر الحلي المتـوفوالسيد عباس ١٣٥٩

والشـــيخ  ١٣٦٣والســـيد مضـــر بـــن الســـيد مـــرزة آل ســـليمان ســـنة  ١٣٦٣

شـــهيب والشـــيخ محمـــد رضـــا  ١٣٦٥ســـنة  ىمحمـــد رضـــا الخطيـــب المتـــوف
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ة ســن ىوالشــيخ قاســم بــن الشــيخ محمــد المــال المتــوف ١٣٦٩ ةســن ىالمتــوف

  .وغيرهم كثيرون ١٣٢٤

ولهـذا فهـم  ينونستطيع ان نقول ان هؤالء الشعراء مخضرمو الـدور   

مـن لشـعرية قديمـة وأسـاليبهم كأسـاليب السـابق ، فـروحهم ابالـدور متأثرون 

ســبقهم مــن الشــعراء وأغراضــهم عــين أغــراض أســالفهم فالمــديح والتهــاني 

هم اقتصــر علــى والرثــاء والتعــازي ورثــاء الحســين كثيــر فــي شعرهم،وبعضــ

هـــذا الغـــرض كالســـيد عبـــاس بـــن الســــيد حســـين بـــن الســـيد حيـــدر الحلــــي 

مضر بن السـيد مـرزة آل كالسيد  وبعضهم جعل معظم شعره في هذا الفن

  :السيد سليمان والسيد صالح األعرجي الحلي أستمع إليه يقول
 مـن افـق ه الخسف حتى انقـضلاقد غ   ظلمــــة الغســــق تجلــــى فيــــهيــــا نيــــرًا 

 ي العـــز ال الـــورقبضـــاقت قـــقـــت ورار    لمعـــــــالي طـــــــاب مغرســـــــهابعـــــــة لون

 وجادهــــــا النبــــــل دون الوابــــــل الغــــــدق   حـــر القنـــا والضـــبا والشـــمس أظمأهـــا

  :إلى أن يقول
ـــــيض   ىمـضـا غمـرات المـوت حـين طيا خائ ـــــع  ف ـــــدفقبالنجي ـــــه من  مـــــوج من

 حطـــه مـــن شـــامخ األفـــق ضـــاكيـــف الق   هبرفعتــــــم يحــــــط فكــــــر لــــــوشــــــامخًا 

ن ينـزع بعضـهم إلــى التطـور والتجديـد فـي ركـب التقــدم أ ولكـن البـد  

معانيــه وأغراضــه، و ويســاير العصــر الــذي يعــيش فيــه ويجــدد فــي أســاليبه 

ولهــــذا وجــــدنا عنــــدهم الكثيــــر مــــن الشــــعر االجتمــــاعي والسياســــي وللحــــاج 

  :مهدي الفلوجي كثير من هذه القصائد المشهورة كقصيدته التي مطلعها
 هلمــــــــــي العــــــــــراق ونــــــــــوحي معــــــــــي   عالبــــــــــــان مــــــــــــن لعلــــــــــــ ةأهاتفــــــــــــ
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ذاك وهـــذا الســــيد وقـــد انتقـــد فيهــــا األوضـــاع السياســـية القائمــــة يومـــ  

ينظر إلى مجتمعه فيراه مليئًا باألمراض وال يجد مـن محمد رضا الخطيب 

يدفعـــه أخالصـــه وتدفعـــه وطنيتـــه إلـــى معالجـــة هـــذه األمـــراض مـــن أطبـــاء 

  :يصور أحوالهمها عن شعوره نحو األطباء و ب ربزمانه فينظم قصيدة يع
ــــــــــر   الــــــــــدكتور افكــــــــــر لنفســــــــــك أيهــــــــــ ــــــــــع قاســــــــــيًا تفكي  ان كــــــــــان ينف

ـــــالنفوس فموتهـــــا أصـــــبحت ـــــــــــداوحياتهـــــــــــا    تحكـــــم ب ـــــــــــدور أب ـــــــــــك ي  علي

 ك ضــــــــــاحك مســــــــــرورلــــــــــيًال وليلــــــــــ   يمســــــى الفقيــــــر يــــــئن مــــــن آالمــــــه

ــــــــك    يبــــــــهال انــــــــت ترحمــــــــه ولــــــــيس يج  شــــــــيرتمــــــــال ســــــــوى كــــــــف إلي

ــــ ــــد مــــن كب ــــــــر يجــــــــوريشــــــــكو إ   يســــتجير وال  يجــــار فعن ــــــــان المجي  ذا ك

ــــــــــب قصــــــــــور   ظلــــــــم دارهبكــــــــم بــــــــائس هــــــــدمت   كيمــــــــــا تشــــــــــيد للطبي

ــــــــــب ومــــــــــدير   اأفنيــــــــت صــــــــندوق الــــــــبالد رواتبــــــــ ــــــــــع امــــــــــرك كات  ويطي

ـــــــــــر   ريـــــد اجـــــر عالجـــــهتومـــــن الفقيـــــر  ـــــــــــر أجي ـــــــــــك للفقي  أنســـــــــــيت ان

هـد ع ىصـالحية فـي الـبالد علـاإلثم واكب الشـعر جميـع الحركـات   

حــادث فيــه خيــر للــبالد أو يقــام احتفــال يقــع  الحكومــة الوطنيــة ، فمــا يكــاد

فــــي مناســــبة مــــا اال ويمــــأل الشــــعراء الحليــــون الجــــو إنشــــادًا ، فكثــــر شــــعر 

المناسبات الذي ينشد في هـذه االحتفـاالت، ويحلـق فيـه الشـاعر إلـى آفـاق 

... بعيــدة فيصــور إحساســه وشــعوره، وحاجــة الــبالد الــى اإلصــالح والتقــدم 

رفت فوائـدها فكانـت تقـام لهـا االحتفـاالت التـي وبدأ إنشاء المدارس حين ع

يشــارك فيهــا األدبــاء بــأدبهم والشــعراء بشــعرهم فهــذه قصــيدة للــدكتور محمــد 

  :مهدي البصير بمناسبة افتتاح مدرسة
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ـــــرين العلـــــم واألدب ـــــع األزه ـــــا مطل  قـــــــي الشـــــــرق والعـــــــربار ردى الينـــــــا    ي

ـــــديك ســـــوى األفكـــــار و    باهســــماء اطلعــــت شـــــمــــا أنــــت اال  ـــــبوهـــــل ل  الكت

ــــــه ـــــــي   كــــــان افتتاحــــــك اقصــــــى مــــــا أؤل ـــــــد نجحـــــــت وهـــــــذا نتهـــــــى أرب  لق

ــــراء شــــائفة ــــة الغ ــــك الحفل  ممـــــــا تالبســـــــت األشـــــــعار بالخطـــــــب   جــــاءت ب

 ففـــي المكاتـــب مـــا نرجـــو وفـــي الكتـــب   ان أملـــــــــــت امـــــــــــة ادراك يفتيهـــــــــــا

ــــداركنا ــــم تصــــلح م ــــدارس ل ــــوال الم  والــــرأي لــــم يعــــل واألخــــالق لــــم تطــــب   ل

 -مـــد اهللا فـــي أعمـــارهم-أحيـــاء نألدبـــاء ال يزالـــو وفريـــق آخـــر مـــن ا  

ولهـــذا ال يمكننـــا ان تكـــون دراســـتنا ألدبهـــم كاملـــة وال احكامنـــا نهائيـــة، مـــا 

ضـب؟ نولسنا ندري مـاذا تصـيب غـدا، ومتـى ت. دامت ينابيع أدابهم جارية

األحيــــاء لــــم تتهيــــأ فيهــــا الظــــروف المالئمــــة عنــــدنا نحــــن األدبــــاء ودراســــة 

بعضــها تقربــًا وزلفــى، وقــد يكــون فيهــا تشــف وشــماتة الشــرقيين، فقــد يكــون 

ولكـن يجـب أن تشـير إل أن .. إلى غير ذلـك، فيجـب ان نـدعها إلـى حـين

بعض هـؤالء األدبـاء سـار سـير اسـالفه فـي الـروح األدبـي القـديم وبعضـهم 

ا إلـى التجديـد، كـالمرحوم األسـتاذ رؤوف الجبـوري، وان و مـال -وهم قليـل –

أو آلداب في معاهدها العالية الحديثة في أوربـا بعض شبان الحلة درسوا ا

وقـد اصـدر ... في مصر وحصلوا علـى أعلـى الـدرجات العلميـة فـي ذلـك 

ـــًا أدبيـــة ومجموعـــات قصصـــية ودواويـــن شـــعرية، فقـــد اصـــدر  بعضـــهم كتب

الحلـة مـع  أدبعديـدة منهـا مـا يتنـاول  بـاً الدكتور محمـد مهـدي البصـير كت

ألدبيــة فــي القــرن التاســع عشــر ، ومنهــا ة العــراق اضــاألدب العراقــي ، كنه

) ح في األندلس والمشرقشالمو (ما هو في األدب العربي وهي كثيرة منها 
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) األدب العباســـــيفـــــي (و) بعـــــث الشـــــعر الجـــــاهلي (و) عصـــــر القـــــرآن(و

ـــــة(وأصـــــدر الشـــــيخ يوســـــف كركـــــوش  ـــــاريخ الحل ـــــي (و) مختصـــــر ت رأي ف

) البابليــات(اســم كمــا أصــدر األســتاذ بــاقر ســماكة ديــوان شــعر ب) االعــراب

وقــد اصــدر األســتاذ شــاكر خصــباك مجمــوعتين قصصــيتين األولــى باســم 

دخلت الصـحافة الحليـة وال يخفـى مـا وأخيرًا ) عهد جديد(والثانية ) عصرا(

للصحافة من أفضال عظيمة وآثار فعالة في رفع مسـتوى المجتمعـات فـي 

  .جميع األمور وبخاصة اللغوية والذوق األدبي

  .وهي تطبع في الحلة) حمورابي(نوري ثابت جريدة  فاصدر األستاذ

وقــد صــدر منهــا عــدد ) العــدل(واصــدر األســتاذ عبــد الكــريم الماشــطة مجلــة

  .وحد حرر أكثره بنفسه

  ).الفضيلة(واصدر االستاذ عبد الرزاق الحسني

  ).الرشاد(وأصدر الشيخ نجم العبود مجلة 

صــدر منهــا  ١٩٣٦واصــدر األســتاذ رؤوف الجبــوري مجلــة الحكمــة ســنة 

ولمـا احتجبـت أيضـًا اصـدر جريـدة ) الغـد(ستة أعداد ثم احتجبت فاصـدر 

  ).الحلة(

وقــد اصــدر عــدة أعــداد كــان ) الفــرات(وأصــدر األســتاذ بــاقر ســماكة مجلــة 

  .لها تأثير عظيم في نقل موظف كبير من الحلة

  ).الكمال( وأصدر السيد نوري كمال الدين

  ).حيدالتو (وأصدر السيد هادي كمال الدين 
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طــالب فأصــدر . وقــد انتقــل هــذا النشــاط الصــحفي إلــى المــدارس   

الرابــع األدبــي فــي ثانويــة الحلــة للبنــين كتيبــًا عــن جميــل صــدقي الزهــاوي 

  .بإشراف األستاذ محمد احمد المهنا مدرس اللغة العربية

بإشــراف ) اسـتفيقي( كمـا اصـدر طالبــات ثانويـة البنــات نشـرة باســم   

جـــواد الطـــاهر ، وهـــي تـــدل علـــى النهضـــة النســـوية األســتاذ الـــدكتور علـــي 

  .واألدبية في مدارسنا

  ..باسم بابل هوأصدرت متوسطة الحلة نشر 

ضمنتها كل ما قيل في ) المعلم(كما أصدرت جمعية المعلمين نشرة باسم 

بمناســـبة الســـعيد لـــة التـــي أقيمـــت لتكـــريم األســـتاذ الشـــيخ عبـــد الـــرزاق فالح

  .يميةمرور ربع قرن على خدمته التعل

  -:لتمثيل هذا الدور فهو  اخترناهالذي  أما  

  

  رؤوف اجلبـــــوري
  الشاعر الصحفـــي احملامـــــــي

  :سيرته

جبـوري بـن مـال حمـد بـن جـار اهللا الشـوك بن هو رؤوف بن حسن   

ولــــد فــــي بغــــداد فــــي صــــباح اليــــوم الســــابع مــــن ربيــــع األول حــــوالي ســــنة 

  .هـ١٣٣٠

إلى المعالي، فدخل المدرسة لتلقي العلوم  نشأ في الحلة ذكيًا فطنًا طموحاً 

الحديثــة، ولكــن جــده أبــي عليــه ذلــك وأخرجــه منهــا ألنــه رغــب فــي تعليمــه 
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ألفيـة ابـن (العلوم الدينية، فبدأ حياته الدراسـية يتلقـى علـوم العربيـة، فـدرس 

علــــى الشــــيخ يوســــف كركــــوش ثــــم درس قســــمًا مــــن الحاشــــية فــــي ) مالــــك

ك بـل هـاجر إلـى النجـف لتلقـي شـتى العلـوم المنطق، إال أنه لـم يكتـف بـذل

وعاد بعد سنتين إلى الحلة، فكان يختلـف علـى الشـيخ عبـد الكـريم .. هناك

الحاج عبد الرضا الماشطة ليستقي منه مختلـف العلـوم وبخاصـة الفلسـفة، 

وقرأ الكثير من كتب اللغة العربية وتـأثر بفلسـفة المعـري، وتشـاءم مثلـه ثـم 

الحديثـــة، فقـــرأ الكتــب الكثيـــرة فيهـــا وقـــد أثـــرت فيـــه  مــال إلـــى دراســـة العلـــوم 

تــأثيرًا كبيــرًا فغيــرت اتجاهــه فــي الحيــاة وكانــت لــه آراء حــرة فيهــا شــيء مــن 

وزاول الكتابــة فــي بعــض الصــحف والمجــالت كجريــدة .. الغرابــة والطرافــة

: " حمــورابي التــي كانــت تصــدر فــي الحلــة فهــو محــب للصــحافة إذ يقــول

 كلفـواهـا وقـد بحب يهم هـوى الصـحافة الغـرى فهـامواونحن الذين استحوذ عل

وي فــي ســبيل تعزيزهــا ورفــع نــعمقــون نشــاطهم المــادي والفبغرامهــا وراحــوا ين

تــه العاليــة أبــت إال أن يكــون فــي المقدمــة فأصــدر مجلــة مإال أن ه" كلمتهــا

م وقد صدر منهـا سـتة أعـداد وهـي مجلـة أدبيـة ثقافيـة ١٩٣٦الحكمة سنة 

البقــاء لكانــت مــن أجــل المجــالت الفكريــة فــي الشــرق  لــو كتــب لهــاراقيــة، 

وهـي كأختهـا مـن ) الغـد(ولمـا احتجبـت هـذه المجلـة أصـدر مجلـة . العربي

ـــة(الفكـــري، ثـــم أصـــدر جريـــدة واالتجـــاه حيـــث الـــروح والنشـــاط  ســـنة ) الحل

  .م١٩٣٨

ب خــارجي ونــال وقــد تقــدم لالمتحــان العــام للدراســة اإلعداديــة كطالــ  

ــــا(شــــهادة  ــــة الود) البكلوري ــــوقخــــل كلي ــــة وتخــــرج فيهــــا فاشــــتغل  حق العراقي



  أدب الحلة

       

بالمحاماة، وكـان محاميـًا ناجحـًا للباقتـه وقـوة شخصـيته وحـدة ذكائـه وسـمة 

أصــالبه إال انــه وافتــه منيتــه وهــو فــي عنفــوان مجــده وفــي قمــة شــبابه ســنة 

  .سنة) ٣٧(فقد كان عمره يومئذ ) م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧(

  :أدبــه

ــًا نابهــًا وشــاعرًا مطب   وعــًا فقــد كــره التقليــد وأحــب أن يكــون كــان أدبي

الشعر صـادرًا عـن فطـرة سـليمة جياشـة، وشـعره صـادق، اسـتمع إليـه يبـين 

  .رأيه في هذا الصدد
 وارســــــــــلتها عفــــــــــوا بــــــــــدون تصــــــــــنع   دمعـيأر ثـن مـننظمت عقود الشـعر ف

ـــــــدع   مثلمــا) الطبيعــة(وصــورت فــي شــعري  ـــــــف رســـــــام مب ـــــــال ك  تصـــــــور طف

ــم تكــ ــــــــــع   نواحببــت مكشــوف القــريض فل ــــــــــات شــــــــــعوري قابعــــــــــات ببرق  بن

ــــــــا اال شــــــــاعر بطبيعتــــــــي ــــــــا ان ــــــــعأ   وم ــــــــس الشــــــــاعر المتطب  ســــــــير بعك

 بالتجديـــــــــد اقـــــــــوى تضـــــــــلع تضـــــــــلعت   فلــــــم اعــــــرف التقليــــــد نظمــــــا وٕانمــــــا

ختــــار األلفــــاظ، جميــــل يل األســــلوب، جميــــوشــــعره ســــهل واضــــح،   

المعـــاني، وقـــد طـــرق معظـــم أغـــراض الشـــعر مـــن رثـــاء وسياســـة واجتمـــاع 

ك ممـا شــاع فـي عصــره، وكـان يحضــر شـتى الحفــالت التـي تقــام وغيـر ذلــ

في الحلة ينشـد فيهـا إنشـادًا جمـيًال يكسـب شـعره الجيـد قـوة بإلقائـه المتسـق 

ــــــــــد أنشــــــــــد قصــــــــــيدة فــــــــــي   .المؤثر، فيتمايل المستمعون طربًا وٕاعجاباً  فق

االحتفال الذي أقامته بلدية الحلـة بمناسـبة تتـويج المغفـور لـه الملـك غـازي 

  :هـ يقول فيها١٣٥٧نة األول س
ــــــــــرات   يـــــــا مليـــــــك العـــــــراق غـــــــازي المعظـــــــم ــــــــــوم تتويجــــــــــك الف  تبســــــــــم ي
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ــــــــــرنم   راوجــــــــــرى كــــــــــاللجين يهتــــــــــف بشــــــــــ ــــــــــي موجــــــــــه يت  وابتهاجــــــــــا ف

 للتحيــــــــــات مثــــــــــل جــــــــــيش مــــــــــنظم   واســـــــــتعد النخيـــــــــل فـــــــــي شـــــــــاطئيه

 بهــــــى األعيــــــاد فيهــــــا وافخــــــمكــــــان أ   وربــــــــــوع الفيحــــــــــاء ماجــــــــــت بعيــــــــــد

لتـــأبين  نلحفلـــة التـــي أقامهـــا الحليـــو كمـــا ألقـــى قصـــيدة رنانـــة فـــي ا  

  :يقول فيها) رستم حيدر(الشهيد 
ــــي رصاصــــة مجــــرم  قضــى حيــدر غــدرا بســيف ابــن ملجــم   قضــــيت شــــهيدا ف

دها فـــي مثـــل هـــذه وكـــان أفقـــه واســـعًا فـــي هـــذه القصـــائد التـــي ينشـــ  

وال أبنائــه المختلفــة والحاجــة إلــى اإلصــالح حــلتــه وأاوح المناســبات الــوطن

ـــــدم، ويـــــدعو إلـــــى التمســـــك بـــــالعلم واألدب والتحلـــــي بـــــالخلق الكـــــريم  والتق

واإلخــالص لهــذه األمــة، وقــد ناصــر القضــايا العربيــة فــي شــعره ودعــا إلــى 

  :الوحدة
 هللوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــا قــــــــــــــــوم كونــــــــــــــــوا دعــــــــــــــــاة

ــــــــــــــــــع   هالدســـــــــــــــــــــــــــــائس األجنبيـــــــــــــــــــــــــــــ  واســــــــــــــــــعوا لســــــــــــــــــحق جمي

ودعــا إلــى إنقــاذ فلســطين وتخليصــها مــن بــراثن الصــهيونيين كقولــه   

  :هـ١٣٥٧قصيدة نشرها في جريدة الحلة سنة من 
ـــــــــــــــــــن ال   يـــــــــــــــــابن اللـــــــــــــــــواتي) ويزمـــــــــــــــــان( ـــــــــــــــــــاعبع  بـــــــــــــــــــدرهم فف

ـــــــــــــــــــــم   مــــــــــــــا أنــــــــــــــت والحكــــــــــــــم ان الـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــك تهك ـــــــــــــــــــــاريخ من  ت

 لمســــــــــــــــــــــتصــــــــــــــــــــــيرفي  يــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــاجمع نقـــــــــــــــــودك واخضـــــــــــــــــع 

 الــــــــــــــــــــى الجزيــــــــــــــــــــرة ينضــــــــــــــــــــم   واتـــــــــــــــــــرك فلســـــــــــــــــــطين جـــــــــــــــــــزءا

ــــــــــــــــــــــنعم   هيهـــــــــــــــــــات تفصـــــــــــــــــــل عنهـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــــــت فيه  وان
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ي فـاقتبس الكثيـر منهـا فـي شـعره فـال شـك ان ولقد تأثر بآراء المعر   

  .الذي يقرأ قوله
ـــــــــة ـــــــــاة ثقيل ـــــــــاتي والحي  علـــــى كـــــل مـــــن رام النعـــــيم فاخفقـــــا   ســـــــــئمت حي

ـــــبالوأ ـــــي غـــــل الشـــــقاء مك  وفـــوق صـــليب البـــؤس صـــرت معلقـــا   صـــــبحت ف

ـــــــي جنايـــــــة ـــــــاٍن قبـــــــل خلق ـــــــأني ج ـــــاة أل   ك ـــــى هـــــذي الحي ـــــت إل  شـــــنقافجئ

يمـا تـأثر، وكـان معجبـًا بالزهـاوي عـري أميعرف انه متـأثر بفلسـفة ال  

اشد اإلعجاب واقتبس الكثير من آرائـه وضـمنها شـعرًا ولمـا تـوفي الزهـاوي 

  :رثاه بقصيدة مطلعها
 ي مـــــــات جميـــــــلعـــــــيـــــــوم صـــــــاح الن   زاد فـــــــــي مـــــــــأتم القـــــــــريض العويـــــــــل

وكان يميل إلـى شـعراء المهجـر لمـا يجمـع بينـه وبيـنهم مـن نزعـات   

ية في الفكر وكـان يحـب مـنهم بصـورة تجدد به في الشعر وومضات تحرر 

  :ويضرب به المثل إذ يقول) ايليا أبو ماضي(خاصة الشاعر 
ـــــــــه الســـــــــيولو    وكــــــذا صـــــــاحب الجــــــداول يمضـــــــي ـــــــــن الشـــــــــك أغرقت  م

  ).الجداول(الطالسم في ديوانه باسم مشيرًا إلى قصيدته المعروفة 

وممـــا يبـــين نزعتـــه للتجديـــد فـــي الشـــعر كمـــا انـــه كـــان يحـــب تنويـــع   

افي فـــي القصـــيدة الواحـــدة، فقـــد نظـــم عـــدة قصـــائد لـــم يلتـــزم فيهـــا رويـــا القـــو 

  ).الرجوع إلى الطبيعة(واحدا، كقوله في قصيدة بعنوان 
ـــــــــــــا ـــــــــــــا شـــــــــــــاعر الحـــــــــــــب هي  هنعـــــــــــــــــــــش بغـــــــــــــــــــــاب بديعـــــــــــــــــــــ   ي

ـــــــــــــــــــو  هأبيـــــــــــــــــــات وحـــــــــــــــــــي الطبيعـــــــــــــــــــ   هنـــــــــــــــــــاك نشـــــــــــــــــــدو ونتل

 هســـــــــــــــــــاطبال ىيلـــــــــــــــــــحومـــــــــــــــــــا ا  هنـــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــيش بســـــــــــــــــــيط 
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ــــــــــــــــــث  ــــــــــــــــــدواحي ــــــــــــــــــة تب  هليســــــــــــــــــــت بقيــــــــــــــــــــد محاطــــــــــــــــــــ   لطبيع

********  

ــــــــــــر ــــــــــــاب ح ــــــــــــي الغ ــــــــــــرء ف ـــــــــــــــــــــف ال   والم ـــــــــــــــــــــه تح ـــــــــــــــــــــةمهب  اب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــال جواســـــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه رقاب  وال علي

********  

وقــد كــان أدبيــًا المعــًا وصــحفيًا قــديرًا لــه فــي الكتابــة بــاع طويــل إذ   

فكان أسلوبه سهًال واضحًا قويا جزال، استمع إليه يقول في ) المقالة(عالج 

  :إحدى مقاالته

ي علينـــا أن نؤلـــف قـــوة عظيمـــة مـــن نشـــاطنا قضـــإذن ي فالواجـــب"   

الفكــري والحيــوي للقضــاء علــى كــل مــا يعرقــل ســيرنا االجتمــاعي واألدبــي 

لنلحـــق بـــاألمم الراقيـــة فـــي العـــالم، ونوجـــد لنـــا كيانـــًا قـــوي الـــدعائم متـــراص 

  " .األركان مزينًا بكل مباهج المدنية الحديثة الصحيحة

ه هـــذه، ويـــدعو إلـــى اإلصـــالح وهـــو يميـــل إلـــى التجديـــد فـــي مقاالتـــ  

والتقدم ويحرض الشباب على العمل المستمر المفيـد لألمـة النـافع للـوطن، 

وينبـــذ الخمـــول والكســـل، ويحـــارب الرجعيـــة الفكريـــة، اســـتمع إليـــه يبـــين مـــا 

  .يجب أن يكون عليه األدب

هــا ثلل بحياتهــا مباشــرة فيمواألدب الصــحيح لألمــة يجــب ان يتصــ"   

بنـا تقليـد غيرنـا  سئمنا الجحود على األدب القديم واضـرَّ تمثيًال صادقًا فقد 

وأصـبحت نفوسـنا متعطشـة إلـى أدب جديـد عـذب، .. من الكتاب والشـعراء
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يصور حياتنا ويصـف عواطفنـا ويضـع لنـا المثـل العليـا واألهـداف السـامية 

  " .في الحياة

وقد كتب مقاالت عديدة في مختلف المجالت العراقية فلمـا أصـدر   

يهــا عــدة مقــاالت إضــافة إلــى كانــت خيــر منبــر لــه كتــب ف) حكمــةال(مجلــة 

ألنــــه كــــان ميــــاًال إلــــى ) فالســــفة الــــدهور(افتتاحياتــــه منهــــا سلســــة بعنــــوان 

  .الفلسفة، وتدل هذه المقاالت على عمق تفهمه لهذا العلم

وكان خطيبًا مفوها لما أوتي من ملكة عظيمة وذكاء حـاد وصـوت   

ــــهــــجهــــوري وبدي ــــى ة حاضــــرة وشخصــــية قوي ة فكــــان إذا ألقــــى ســــيطر عل

  .السامعين وملك أزمتهم واثر في نفوسهم

ذا رحــم اهللا األســتاذ رؤوف فقــد كــان ســابقًا لعصــره بجيــل كامــل، ولــ  

  .ر الزهورلقي عنتا شديدا ومات وهو في عم

  

  

  أسبــاب رقـي األدب احلــلي
لرقـــي األدب الحلـــي أســـباب عديـــدة وعوامـــل كثيـــرة بعضـــها ينطبـــق   

واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن دور،  ردوار وبعضـــــها يخـــــتص بـــــدو علـــــى جميـــــع األ

  :بعضها معروف واآلخر غير معروف وأهمها

محبـــين للعلـــم واألدب يشـــجعون  اأسســـوا الحلـــة كـــانو  نالـــذي األمـــراءان  -١

، ممــا يســاعد علــى إلــيهمالعلمــاء واألدبــاء، ويرعــون مصــالحهم ويقربــونهم 

الغرض فأصـبحت الحلـة  انتشار العلوم واآلداب، وأجروا المال الوفير لهذا
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لينهلـوا ممـا  بصـدها الكثيـر مـن الطـالقة ييـبة أدفي عهودهم جامعة علميـ

ـــم وأ ـــاء ليحظـــوا بمـــا دفيهـــا مـــن عل ـــة وفـــن، ويؤمهـــا العلمـــاء واألدب ب وثقاف

  .وٕاكراممن مال وجاه، وتقدير  إخوانهميحظى به 

األميـر دبـيس بـن (هذا الحريـري صـاحب المقامـات مـا يكـاد يـذكر ف  

 أويـــس أو حتـــى خيـــل إلـــي انـــه القرنـــي : ي إحـــدى مقاالتـــه يقـــولفـــ) مزيـــد

حتى يرسل إليه األمير دبيس من الخلع السـنية والهجمـات " األسدي دبيس

  .)٣٦(العظيمة ما يعجز عنه الوصف ويبهر جماله الطرف

وهــــذا أبــــو يعلــــى محمــــد بــــن الهباربــــة يــــنظم لســــيف الدولــــة صــــدقة   

مجموعـــة حكايـــات علـــى  تضـــم أرجـــوزةوهـــي ) اغمبـــالصـــادح وال(منظومـــة 

رســلها إليــه مــع ابنــه وي) ة ودمنــةكليلــ(ن الحيــوان والطيــر علــى طــراز لســا

جانـــــب التقـــــدير ســـــني جائزتـــــه ويمـــــأل يديـــــه ذهبـــــا إلـــــى يفيجـــــزل عطيتـــــه و 

  :بقوله األرجوزةواإلعجاب، بدأ هذه 
ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــذي حب  القلـــــــــــــــب واللســـــــــــــــان رينغباألصـــــــــــــــ   الحمـــــــــــــــد هللا ال

  :ويقول فيها  
 وفضـــــــــــــــــــله بالعقـــــــــــــــــــل والبيـــــــــــــــــــان   وٕانمــــــــــــــــا فضــــــــــــــــيلة االنســــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــل مهجتــــــــــــــــــــــي وكبــــــــــــــــــــــدي   انقذتــــــــــــــــــــــــــــــــــه وولــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  ب

 )٣٧(أهــــــــــــــــــــــــل لكــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن   وأنـــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــد ظنـــــــــــــــــــــي

                                                 
 .، ط بيروت٤١١مقامات الحريري ص  )٣٦(
 .ط بيروت ٣الصادح والباغم البن الهباربة ص  )٣٧(
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كــــل هـــــذا جعـــــل الحلـــــة تزخـــــر باألدبـــــاء والشـــــعراء، وعلمـــــاء اللغـــــة   

ن ياألمـــراء المزيـــديقصـــدوا . بعضـــهم حليـــون وبعضـــهم وافـــدون... وغيـــرهم

حلـة  تالغنـاء فزاحمـطيـب لينهالوا عليهم بلينالوا نصيبهم من وافر العطاء 

المزيـــديين بغـــداد العباســـيين وحلـــب الحمـــدانيين، وقـــاهرة الفـــاطميين، وكـــان 

ــــاء يح ــــالعلمــــاء واألدب ــــوا، وأينمــــا ف ــــاألمراء ويلتفــــون حــــولهم حيثمــــا حل ون ب

ارتحلـــــوا، حتـــــى  الحـــــروب كـــــانوا يخوضـــــونها ومعهـــــم الشـــــعراء، ليصـــــفوا 

تلين، فحـين اسـتولى المعارك، أو ينشدوا الشعر الحماسي، كي يثيـروا المقـا

ـــذين كـــانوا معـــه هـــذه  ـــه الشـــعراء ال األميـــر صـــدقة علـــى البصـــرة وصـــف ل

  :المعركة والنصر الذي تم فيها في شعر كثير منه
 ت بــــه الــــدنيا مــــع الــــديننــــفتحــــا اغ   ريم حمــىحــي مــتهــن يــا خيــر مــن يح

 غـــــــر كجـــــــيش علـــــــي بـــــــوم صـــــــفين   ركبــــــة للبصــــــرة الغــــــراء فــــــي نجــــــب

ع علــى عصــر المزيــديين بــل يكــاد يســتمر ولــم يقتصــر هــذا التشــجي  

في جميع العصور، فمن حسن حظ الحلة ان معظم الذين تولوا أمرها مـن 

والة أو قضاة أو نقباء كـانوا عـراقيين، كثيـر مـنهم حليـون، وقـد كـان مـيلهم 

إلــى األدب العربــي طبيعيــا، وتقــديرهم لــه عظيمــًا، فكــانوا يشــجعون األدب 

بـن الحـداد الحلـي وحمـزة بـن محاسـن الطـائي ويرعون األدباء، كأبي الفرج 

وألوالده من بعده، وتاج الـدين علـي بـن  -جد صفي الدين الشاعر ألمه –

مــراء مــن غيــر رمضــان الطقطقــي وغيــر هــؤالء كثيــرون، وحتــى الــوالة واأل

العرب من فـرس وأتـراك وأكـراد، تثقفـوا بالثقافـة العربيـة اإلسـالمية، وتعلمـوا 
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بالشــعر العربــي ومــدحهم الشــعراء، فقربــوهم إلــيهم  وأعجبــوااللغــة العربيــة، 

  .العطاءلهم وأجزلوا 

لقـــد كـــان الكثيـــر مـــن األمـــراء المزيـــديين يشـــاركون مشـــاركة فعليـــة فـــي  -٢

النهضـــة األدبيـــة، فكـــانوا ينظمـــون الشـــعر ويتقنـــون فنـــون األدب، وينقـــدون 

علـى شـعرهم  ليقـرؤواء ويناقشون األدباء، ويعقدون المجالس األدبية االشعر 

إلى شعر الشعراء، فيفاضلوا بين قصـيدة وأخـرى الشعراء والنقاد وليستمعوا 

بــين أديــب وأديــب، فقــد كــان مؤســس  نويقــارنوا بــين شــاعر وآخــر، ويوازنــو 

  :الحلة األمير سيف الدولة صدقة شاعرًا أديبًا له شعر جميل كقوله
ـــوابه ـــا زعـــم الواشـــون ال زعم ـــي كم ـــاذن   ن ـــدم مـــذ-حاشـــاى-تب  زلـــت بـــي الق

وكـــان ابنـــه دبـــيس شـــاعرًا أيضـــًا، فقـــد ذكـــر لـــه ابـــن المســـتوفي فـــي   

  :تاريخ اربل، والعماد في الخريدة، هذه األبيات
ـــــــــــــى هـــــــــــــوى    ســــــــــــــــلمه حــــــــــــــــب ســــــــــــــــليمانكمأ ـــــــــــــل أيســـــــــــــرهال  القت

      وله أيضاً 

ــــــى    ن نازعـــــايقـــــل لبـــــدران الـــــذي حـــــ أال  رضــــــه والحــــــر لــــــيس يخيــــــبأإل

 بيالهموم بشــــــــبــــــــ األمــــــــانيعــــــــذار    تمتــــــــــع بايــــــــــام الســــــــــرور فأنمــــــــــا

 مـــــن كـــــأس الكـــــرام نصـــــيب رضولــــأل    وهللا فــــــــي تلــــــــك الحــــــــوادث حكمــــــــة

تـــاج الملـــوك بـــدران بـــن دبـــيس  أخيـــهوهـــو يـــرد بهـــذه األبيـــات علـــى   

يحـن  أخيـه إلـىمصـر فكتـب  إلـىالشـام ثـم  إلـى أبيـهمقتـل د الذي رحل بعـ

  !والى الحلة هذه األبيات إليه
ـــــــل لم أال ـــــــل لمنصـــــــور وق ـــــــــــي   بســـــــيق ـــــــــــدبيس انن ـــــــــــل ل ـــــــــــب وق  لغري
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 يبصــــاذا لــــم يكــــن لــــي فــــي الفــــرات ن   اء الفــــــرات وطيبــــــههنيئــــــا لكــــــم مــــــ

اء الدولـة منصـور بـن دبـيس فهو شاعر أيضًا، كما كان األمير بهـ  

  .رقيقًا وله شعر كثير منهشاعرًا 
ـــافـــان  ـــم  أن ـــم احمـــل عظيمـــا ول ـــدأل  فعــــل معظــــمعلــــى صــــبر أولــــم  لهامــــاً    ق

ــــــم  ــــــع جــــــر الجــــــاني أول  يمـــــــــانـــــــــادي للفخـــــــــار وانتت ســـــــــفل   حــــــوزةوأمن

ه السـيرة مـن المشـاركة مـراء المزيـديون وحـدهم علـى هـذاأل نلم يكو   

واألمراء يشاركون في هـذه من الوالة ألدب ، وٕانما وجد الكثير الفعلية في ا

النهضة المباركة ويحذون حـذو أسـالفهم، ويفخـرون بـذلك ممـا يكـون أكبـر 

العصــور التــي مــرت بهــا مشــجع للعلمــاء واألدبــاء فــي كافــة  حــافز وأعظــم

عـريض  هالفيحاء، ويكفي أن صفي الدين الطائي نشـأ فـي أسـرة إمـارة وجـا

  .ا هو يقول لخاله الصدر جالل الدينهف
ــــد خ ــــوب ق ــــة ث ــــهصان الوالي ــــجــــاءت كفا   صــــت ب ــــم تعــــزف ــــم تفضــــل ول  ا فل

 اليـــــك والشـــــرف األعلـــــى اليـــــك عـــــزي   وافتــــك إذ رايــــة العليــــاء قــــد نســــبت

*  *  *  

فســـارعت إلـــى تلقـــين والـــوالة ســـر الكريمـــة حـــذو األمـــراء وحـــذت األ  

والغـــرام ب العلـــم وعشـــق األدب العلـــوم المختلفـــة وتـــربيتهم علـــى حـــ أبنائهـــا

ف بالخطابـــة، وقـــد غـــص تـــاريخ الحلـــة فـــي شـــتى عصـــوره، لـــبالشـــعر والك

  ... .بكثير من األسر التي جل أفرادها علماء أدباء شعراء خطباء

، وآل ســـــعيد، وآل األعرجـــــي، وآل فهنـــــاك آل نمـــــا، وآل طـــــاووس   

القزوينـــي، وآل ســـليمان الحلـــي، وآل العـــذاري، وآل القلـــوجي، وآل الكـــواز، 
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ممــن ال يتســع المجــال لــذكرهم وحصــر أدبــائهم وعلمــائهم، ذلــك إلــى آخــر 

ولهــذا كــان أكثــر العلمــاء واألدبــاء يتلقــون العلــم واألدب عــن آبــائهم، وعــن 

قربــائهم، ألنهــم يشــجعون فــي أبنــائهم وأ أخــوتهمأعمــامهم وأخــوالهم، أو عــن 

في هذه البيئات العلمية الزاهرة والريـاض  نأو هم ينشء، وألن أبناهذه الروح

ـــــوون بعـــــذب  ـــــة العـــــاطرة، فيرت يرهـــــا، ويستنشـــــقون شـــــذى عطرهـــــا نماألدبي

  .ثمارها يويستظلون بوارف ظاللها ويتغذون بشه

د فـــي قصـــور وكـــان للنـــوادي العلميـــة واألدبيـــة أو المجـــالس التـــي تعقـــ -٣

األمراء والوالة والعظماء، أو بيوت األسر الكريمة المعروفـة بـالثراء وتقـدير 

العلــم واألدب أكبــر األثــر فــي رقــي األدب فــي مختلــف العثــور، والمحافظــة 

فقــــد كــــان األدبــــاء والشــــعراء ... علــــى الــــروح األدبيــــة مــــن الخمــــود والفنــــاء

عر والنثـر ويتدارسـون يجتمعون في هذه المجالس ويتبادلون اآلراء فـي الشـ

الشــعراء القــدماء والمحــدثين، ويحللــون أو يقــرأون أعظــم القصــائد فــي شــتى 

األغــــراض ويناقشــــون اآلراء المتنوعــــة فــــي النقــــد والفــــن وغيــــره ممــــا يحفــــز 

الشعراء إلى اإلجادة واإلبداع والنزوع نزعات تجديدية والسمو بشعرهم إلـى 

د القــديم، وكثيــرًا مــا كانــت أرفــع اآلفــاق، والــتخلص مــن العيــوب أو الجمــو 

تنظم القصائد ارتجاًال في هـذه المجـالس ولصـفي الـدين  كثيـر مـن الشـعر 

  -:المرتجل في مثل هذه المجالس كقصيدته التي مطلعها
ـــــــــــه الأ ـــــــــــد اإلل ـــــــــــل لشـــــــــــر عبي  بهاوبـــــــــــــــــاغي قـــــــــــــــــريش وكـــــــــــــــــذا   ق

ــــي  ــــويين فــــي قصــــيدته الت ــــذي يهجــــو العل ــــز ال ــــن المعت ــــى اب ــــرد بهــــا عل وي

  -:مطلعها
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 تشـــــــــــكى القـــــــــــذى وبكاهـــــــــــا بهـــــــــــا   ن لعـــــــــــــــــين وتكابهـــــــــــــــــااال مـــــــــــــــــ

فقـــد ارتجـــل الصـــفي هـــذه القصـــيدة فـــي مجلـــس النقيـــب تـــاج الـــدين   

  .اآلوي حين تحدث الحاضرون حول قصيدة عبداهللا بن المعتز

ه صـديقة العالمـة ببن السيد داود المزيدي يداع نوهذا السيد سليما  

  -:طلعهاالشيخ حسن بن الشيخ عبد الهادي الكاظمي بأبيات م
ـــــا ســـــيد ـــــات مفخـــــره اً ي ـــــزل آي ـــــم ت  وأســـــــــــفار بـــــــــــأقالمتتلـــــــــــى لـــــــــــدينا    ل

  -:فيجيبه السيد سليمان مرتجالً 
ــــــه داريع   قت فـــي نـــوره دارىشـــر يـــا خيـــر مـــن  ــــــي ب ــــــو ان ــــــو ل ــــــك الحل  تاب

ــــي ــــم إن ــــان بك ــــك إذ ضــــاق الزم  كـــــــــل معضـــــــــلة امـــــــــا دهـــــــــت داريو    وحق

ــــــــيكم دار    اآلن صـــــــــرت ســـــــــليمانا بخـــــــــدمتكم ــــــــك ف ــــــــى غــــــــدوت بمن  يحت

ــــا يشــــاؤون  ــــب م ــــت خــــال فعت  ي داريلــــف -وحاشــــاني -ســــواه أكــــن  ان كن

مهدي الفلوجي يسـتقبل السـيد محمـد القزوينـي عنـد قدومـه مـن  وهذا الحاج

  -:رتجل له قصيدة منها فيالحج 
ــــا  ــــان عــــاطش ثحــــناتين  لهيــــف جــــوى فــــي جوفــــه النــــار توقــــد   الســــير اتي

ــم مــن لــؤي بــن غالــب إلــى  تســـــعد ظرو والنـــــوابــــه الخصـــــب ينمــــ   فــيض عل

ــى واحــد فــي الفضــل ــا دام واحــداً  ال  العلـــم تشـــهد لـــوبـــه العلـــم محصـــور أو    م

 )محمـــــــد(بنـــــــور  رســـــــول اهللا وهـــــــو    لقــــــد اشــــــرقت آفــــــاق فيحــــــاء بابــــــل

وقــد تقــع الخصــومات األدبيــة والمنازعــات التــي تــدعو الشــعراء إلــى   

وغالبـًا مـا نظم الكثير من القصائد كل يبـرهن علـى رأيـه أو يؤيـد صـاحبه، 

يحتاجون إلى التحكيم، فيختارون من يرضـونه حكمـًا، ويطلبـون منـه فـض 
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النــــزاع، وقــــد يكــــون هــــذا الطلــــب علــــى شــــكل قصــــيدة ينظمهــــا احــــدهم أو 

فـــي نظمهـــا جميعـــًا، وعنـــد ذلـــك يتجـــه الحكـــم إلـــى الـــرد علـــيهم  نيشـــتركو 

وٕاصدار حكمـه شـعرًا، وخيـر مثـال علـى ذلـك الحادثـة التـي تـدعى بمعركـة 

الخميس وهي معركة أدبيـة نقديـة اشـترك فيهـا كثيـر مـن أعـالم األدب يوم 

  -:والشعر في الحلة والنجف وغيرها وهم 

والشـيخ . والشيخ جعفر صاحب كاشف الغطـاء. السيد مهدي الطباطبائي 

حسين نجف والسيد صادق الفحام والسيد احمد العطـار والشـيخ علـي زيـن 

محمـــد علـــي االعســـم والحـــاج الـــدين والشـــيخ محمـــد رضـــا النحـــوي والشـــيخ 

محمــــد رضــــا االزري والســــيد إبــــراهيم العطــــار والشــــيخ محمــــد بــــن يوســــف 

الجـــامعي والســـيد احمـــد القزوينـــي والشـــيخ مســـلم الجصـــاني والســـيد محمـــد 

زيني البغدادي، فقد كان بعض هؤالء في مجلـس أدبـي ، وأنشـدت قصـيدة  

  -:السيد نصر اهللا الحائري الكافية حتى اذا تلي هذا البيت
ــدام ــاك الشــريف غــدت أق ـــــــواك   مــن زار مغن ـــــــه طـــــــاب مث ـــــــرأس من  تفـــــــاخر ال

فـــاعترض احـــد الحاضـــرين علـــى القافيـــة ورأى انهـــا ال تنســـجم مـــع البيـــت 

  :ورأى ان نستبدل بغيرها فيكون البيت 
ــاك الشــريف غــدت ــدام مــن زار مغن ــــــاك   اق ــــــه طــــــاب واف ــــــرأس من ــــــاخر ال  تف

حتـــدم النـــزاع واشـــتد النقـــاش ، فـــرأى بعضـــهم ان القافيـــة األولـــى أحســـن، وا

فأنفقوا على أن يحكموا السيد الطباطبائي فقال احمد النواب اكتبوا له بهـذا 

  -:وعندئٍذ نظم الشيخ محمد رضا النحوي قصيدة طويلة منها
ــــت   انـــا جعلنـــاك يـــا اقضـــى الـــورى حكمـــاً  ــــد حكمــــا فأن ــــدل ق  اعــــدل مــــن بالع
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ــــا ببيــــت قــــد عــــال شــــرفا ـــــا   انــــا اجتمعن ـــــد  هـــــام الثري ـــــن ق ـــــه وســـــماحبم  ل

*  *  *  

ـــــا ان أزمـــــة ازمـــــت ـــــت عـــــون لن ـــــا   فان ـــــا ان حـــــادث هجم ـــــت عـــــون لن  وان

فلمــا قــرأ الســيد الطباطبــائي القصــيدة أبــى أن يحكــم إال إذا نظمــوا لــه علــى 

روى ووزن قصيدة الحائري موضع النزاع والخالف، فأجابه الشيخ النحوي 

  -:إلى ذلك وقال
ــــا نبعــــة نبعــــت مــــن احمــــد الزاكــــ  ونفحــــــة نفحــــــت مــــــن عرفــــــه الــــــذاكي   يي

 ونجمــــــــــة روضــــــــــها غــــــــــض لهــــــــــالك   ومـــــن غـــــدت قبلـــــة للقصـــــد وجهتـــــه

ـــــــم عـــــــن   إنــــــا إليـــــــك تقاضـــــــينا فأنـــــــت فتـــــــى  ـــــــزه الحك  وب واشـــــــراكشـــــــمن

*  *  *  

د ذلـــك اصـــدر الســـيد الطباطبـــائي حكمـــه بقصـــيدة علـــى نفـــس القافيـــة نـــوع

  -:والوزن مطلعها
ـــــر مـــــالك ـــــوافي غي  حكــــــــــــــك رأى فيــــــــــــــه ســــــــــــــقاكوال م   ملكتمـــــا فـــــي الق

ــــة ــــين قافي ــــا مــــن ت ــــر لن ـــذي االزكـــى مـــن الزاكـــي   وقلتمــــا اخت ـــز ب  حتـــى نمي

  -:وعقب على ذلك الشيخ محمد علي االعسم بقصيدة مطلعها
 افــــالك قوفــــشمســــًا تجلــــت لنــــا مــــن    مـــا ذات ضـــوء جبـــين مشـــرق حـــاكي

  -:كما نظم الشيخ هادي النحوي قصيدة مطلعها
ـــرم بحـــاكم  ــــاكي أمــــانمــــن المــــروع أ   كيمنصـــف الشـــاعـــدل اك  الخــــائف الب

فمما الشك فيه ان هـذه المجـالس تخـدم األدب خدمـة جلـى، وتـدفع   

األدباء والشعراء إلى اإلجـادة واإلكثـار، وكثيـرًان مـا خرجـت هـذه المجـالس 



  أدب الحلة

       

أدبـــاء عظمـــاء ووجهـــت شـــعرًا مجيـــدين، وخيـــر مثـــال لـــذلك الشـــيخ صـــالح 

تي كان يحضـرها عنـد آل القزوينـي الكواز الذي وجهته المجالس األدبية ال

بل هناك ما هو أعجـب مـن هـذا ، فقـد أثـرت .. وآل السيد سليمان الحلي 

هذه المجالس في ابعد الناس عن األدب والشعر فجعلتهم أدباء وشـعراء ، 

وهــو يهــودي تــأثر بهــذه المجــالس وبالقصــص ) أنــور شــاؤول(فهــذا األســتاذ 

بح أديبــا يشــار لــه بالبنــان ، الــذي كــان يحكــى فــي المقــاهي الشــعبية فأصــ

ولــه ديــوان شــعر باســم ) الحصــاد األول( ألــف الكثيــر مــن القصــص منهــا

  .)٣٨()همسات الزمن(

والشك أن لالحتفاالت السنوية التي تقـام ألحيـاء ذكـرى شـهداء الطـف  -٤

أثــرًا كبيــرًا فــي شــحذ القــرائح األدبيــة وصــقل المواهــب الشــعرية، فقــد رعــي 

ت وهــي فــي بــدايتها، واهتمــوا أيمــا اهتمــام وأجزلــوا البويهيــون هــذه االحتفــاال

للشعراء الذين ينشدون الشعر في هذه المناسبات العطاء، في شـتى أنحـاء 

والحلــــة شــــيعية الهــــوى والمزيــــديون شــــيعة، فالبــــد أن تجــــد هــــذه . العــــراق 

االحتفاالت فيها بيئة صالحة وظروفًا مالئمة والبـد ان يزدهـر أدب الطـف 

عـن ديـن  هو و تي تنـوح قتلـى الغاضـرية وتمجـد الحسـين وذوتكثر القصائد ال

يربــون عــن  الــذين ال وأصــحابهجــده فــي تلــك الواقعــة وتتغنــى ببطولــة أهلــه 

وفدائــه بأنفســهم، ولهــذا نــدر مــا نجــد شــاعرًا ســبعين رجــًال بااللتفــاف حولــه 

المتتبــع لشــعر الشــعراء يجــد  أنحليــًا لــيس لــه شــعر فــي رثــاء الحســين، بــل 

ف أشعارهم فـي هـذا السـبيل منـذ أن تأسسـت الحلـة حتـى أكثر من نص أن

                                                 
 ).١١/٥/١٩٥٨جريدة الشعب (القصة في العراق لألستاذ جعفر الخليلي  )٣٨(
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سـنة  ىالعصر الحاضر، فهذا نجم الدين بـن جعفـر بـن نمـا الربعـي المتـوف

  -:هـ يقول في الحسين وأصحابه٦٨٠
 ى فـرت مـن الخـوف والـذعرر اسود الشـ   مـــــواويم ســـــمر الرمـــــاحإذا اعتقلـــــوا 

 رســــــيبــــــة فــــــي خفــــــاقرانهم يــــــوم الكر    فــأن ســطوا نكمــاة رحــى الحــرب العــوا

ـــــى الحشـــــر   الحـــرب أرجـــال مـــأزقبتـــوا فـــي ثوان ا ـــــى ملتق ـــــه إل  فوعـــــدهم من

شهداء كربالء ومـدح  ءوهناك من الشعراء من وقف شعره على رثا  

مــنهم ... آل البيــت األطهــار فاقتصــر فــي شــعره علــى فنــي المــديح والرثــاء

فـــي أوائـــل القـــرن  ىالشـــيخ رضـــى الـــدين رجـــب بـــن محمـــد البرســـي المتـــوف

  :اسع ومن شعرهالت
ــــــــــــدّ  ــــــــــــازحدّ دمــــــــــــع يب  ودم يبــــــــــــــــــدده مقــــــــــــــــــيم نــــــــــــــــــازح   ه مقــــــــــــيم ن

ــــــ والعــــــين ــــــدمع فّج ــــــــــ   رتان امســــــت ب ــــــــــاك مــــــــــوانحفّج ــــــــــابيع هن  رت ين

 وجفــــــا وحــــــان وخــــــان طــــــرف المــــــح   بأهلـــــــهالغـــــــرو ان غـــــــدر الزمـــــــان 

 وعـــــــوى علـــــــيهم منـــــــه كلـــــــب نـــــــابح   فلقــــــد غــــــوى فــــــي ظلــــــم آل محمــــــد

هـــ ٨٤٠ســنة  ىعرنــدس المتــوفالبــن وهنــاك الشــيخ صــالح بــن عبــد الوهــاب 

  :ومن قصائده تلك التي مطلعها
ــــب  ــــى الحبي ــــات العــــذول عل  فأقــــــام عـــــــذري فـــــــي الغـــــــرام ومهـــــــدا   هداســــب

  :وفيها يقول وفيه احسن االنتقال
ــــــــة بالحســــــــين محمــــــــدا   وفجعـــــــت قلبـــــــي بـــــــالتفرق مثلمـــــــا  فجعــــــــت امي

 األنـــــام مـــــن الضـــــالل وارشـــــدا أهـــــدى   ســبط النبــي المصــطفى الهــادي الــذي
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والشــك ان امــام هــذا الفــن الســيد حيــدر الحلــي الــذي تتملــذ فــي الرثــاء علــى 

همــا إجــادة، ومــن أشــهر مراثيــه التــي الشــريف الرضــي ومهيــار الــديلمي وفات

  -:يقول فيها
ــــي ــــف ببن ــــى البطحــــاء واهت  شــــــيبة الحمــــــد وقــــــل قومــــــوا عجــــــاال   قــــف عل

عبــد جــواد بــن الشــيخ  كثيــر مــن الشــعراء مــنهم الشــيخوقــد نســج نســيجهما 

  :هـ في قصيدة مطلعها١٣٣٢سنة  ىعلي الحلي المتوف
ــــم تغاضــــيك عــــ ــــاالن الجــــك  ولقـــــــــــد هـــــــــــد تغاضـــــــــــيك الجبـــــــــــاال   ور احتم

وللشــــعراء الحليــــين فــــي هــــذا الميــــدان صــــوالت وجــــوالت ال يتســــع المجــــال 

  .لبحثها هنا

فــي العقــول، فهــي  تــأثيرو ال أحــد ينكــر مــا للبيئــة مــن أثــر فــي النفــوس  -٥

هر فيها نفسية اإلنسان منذ اليوم الذي تستنشق فيه رئتاه البوتقة التي تنص

الهــواء حتــى يكبــر ويقــوى عــوده، وال يســتطيع أحــد أن ينكــر أن بيئــة الحلــة 

الطبيعية تساعد على تفتح األذهان وتعمل على شحذ القرائح، وتدعو إلـى 

صــقل المواهــب، فهــذه المنــاظر الطبيعيــة الجميلــة الخالبــة والمعاهــد الحيــة 

الرشــيقة التــي خيــل الن أســرابســاب رقراقــا بــين نة، الفــرات العــذب يالســاحر 

الصفصـاف  وأشـجارتتراقص مع النسيم العليل على نغمـات خريـر المـاء، 

دالًال فتتـــدلى غصـــونها كأنهـــا خصـــالت فـــرع غـــادة  سالباســـقة الزاهـــرة تمـــي

رة اليانعــة تختــال ضــوأشــجار الفاكهــة الن. ذات دل، وتبعــث أجمــل األنغــام

ـــًا بمـــا ، والشـــمس المشـــرقة آلكـــالالثمـــار وأطيـــب ا أشـــهىتحمـــل مـــن  عجب

الساطعة التي تبعث الدفء في النفوس، والحرارة في القلوب والحيويـة فـي 
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األجســــام، واعتــــدال المنــــاخ، وطيــــب الهــــواء الــــذي يــــنعش النــــاس ويحيــــى 

وقـــد شـــعلة ذكـــائهم ويلهـــب عـــواطفهم، كـــل هـــذا يرهـــف الشـــعور ينفوســـهم و 

لوجدان ويكثـر موهبـات الشـعر ومغريـات الغـزل ، ويلهب ااإلحساسويرفق 

فــي الحيــاة  مــن الــنفس إلــى مــا تبعــث كــواً  العــذري بالطبيعــة الفاتنــة الســاحرة

جمــال فــال يســتطيع اإلنســان إال أن يشــعر بهــا و ن ســلــذات، وحمــن متــع و 

ة ومـا أداتـه فـي هـذه الحـال إال الشـعر قـيحس به بدير عما تعببه ويعجب 

الشــعراء ويتســابقون فــي ه الطبيعــة يتكــاثر الصــادق الجميــل وفــي مثــل هــذ

رونهــا بمــا عنــدهم مــن نغــم جميــل، وشــعر غالتــردد إلــى فــاتنتهم الطبيعــة، وي

رقيــق، وقصــيد ســاحر، وهــل كــان شــعر األندلســيين علــى تلــك الرقــة وذلــك 

الجمال إال مـن تـأثير جمـال طبيعـة بالدهـم وحسـن اعتـدال منـاخهم، فكثـر 

لفيحـاء أيضـًا، فهـذا محمـد السنبسـي شعر الوصف عنـدهم وقـد كثـروا فـي ا

  :تؤثر في نفسه مناظر الحلة بعد أن تنقل إليها فيقول في وصفها
ـــــــــــــوالقطـــــــــــــر يلقـــــــــــــي لهـــــــــــــا ن   ألرض كيــــــــف تجلــــــــىاتــــــــرى  أمــــــــا  اراث

ـــــــــه ـــــــــق في ـــــــــت فصـــــــــوص العقي  فالتهبـــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــه جلنــــــــــــــــــــارا   رق

ـــــــــــــــــــــا يوذاب عق  ضــــــــــــــــــــرب دنــــــــــــــــــــانيره بهــــــــــــــــــــارا   فأضـــــــــــــــــــــحىانه

ـــــــــا الشـــــــــقيق شـــــــــهبا  زادهــــــــــــا اســــــــــــتعارا ريــــــــــــا الصــــــــــــبا   وشـــــــــب فيه

  :أال يعجبك وصف الخريف لصفي الدين.. ثم  
 وســـتر الســـحاب الطلـــق بـــالبرق تحبـــك   فيـــــا حبـــــذا فصـــــل الخريـــــف ومزنـــــه

 كـــــــــــــأن اديـــــــــــــم صـــــــــــــرح مشـــــــــــــبك   مموللطـــــل فـــــي الغـــــدران رقـــــش مـــــن

ــــــالزعفرتن م ــــــرى ب ــــــوب الث ــــــــاض م   طرســــــوث ــــــــل بالرب ــــــــاريخ ذي  ســــــــكموت
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  :وٕاليك قطعة وصف للسيد حيدر  
 مـــــــن النـــــــور والزهـــــــر بـــــــردا رقيقـــــــا   كســــــاها الربيــــــعد قــــــلـــــدى روضــــــة 

 وذرت مـــــــن الطيـــــــب مســـــــكا ســـــــحيقا   عليهـــــــــا الصـــــــــبا ســـــــــحبت ذيلهـــــــــا

ـــــــــا   ك ان مـــــــــر فيهـــــــــا النســـــــــيمئـــــــــترو   بهـــــــــا اذ يالعـــــــــب غصـــــــــنًا وريق

ــــــورق غنــــــت  علــــــــى االيــــــــك تشــــــــعر ان يســــــــتفيقا   كــــــأن الغصــــــون اذا ال

ـــــــــــــتهن ـــــــــــــا خل ـــــــــــــت طرب ــــــــــانق شــــــــــوقا شــــــــــقيقا   إذا اعتنق  شــــــــــقيقا يع

رب أقحــاح، وهــي قريبــة مــن عــبيئــة الحلــة العربيــة الخالصــة، فأهلهــا  -٦

ال بســكان الباديــة وطــن العروبــة األول، لــذلك كــان الحليــون دائمــي االتصــ

االختالط بهم، فكانوا يشعرون دائما شـعورا واحـدًا،  البوادي العربية، كثيرو

يـــر ولـــذا فـــالحليون يتعصـــبون للعربيـــة واألدب العربـــي، ويفهمـــون الشـــعر خ

وخاصة، ويرون فيه خير مـنفس عمـا يضـطرب فـي  ه عامةالفهم ويتذوقون

ار، صــدورهم مــن أحاســيس وخيــر معبــر عمــا يجــول فــي خــواطرهم مــن أفكــ

وخيــر مبــين لمــا يخــتلج فــي صــدورهم مــن عواطــف، وهــذا خيــر مــا يســاعد 

يعـيش فـي  اعلى انتشاره ويشجع على كثرته، ألن الشـاعر فيهـا يعـيش كمـ

ن ذلـــك، يـــنظم مـــا يـــنظم ذلـــك العربـــي بقريحـــة مطاوعـــة باديتـــه أو يقـــرب مـــ

ووحي متدفق معتمدًا على مشاهداته الحسـية الفطريـة ويجسـد مـن يسـاعده 

ويشــجعه ويجــد مــن يصــغي إليــه ويســتمع إلــى أشــعاره بكــل جوارحــه ويتــأثر 

بــه، فظــل التعصــب لــألدب، وبقــي التحــزب للشــعراء وظلــت أهميــة الشــعر 

كانــة الشــاعر عظيمــة مرموقــة، فالشــاعر كمــا كانــت عنــد القــدماء وبقيــت م

لسان قبيلته الذائد عن قومه المـدافع عـنهم، وهـو الـذي يحفـظ النـاس شـعره 
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الــذي يتغنــى فيــه بأمجــاد قبيلتــه لترويــه األجيــال، ولهــذا غــدت الفيحــاء قبلــة 

الشعراء يفدون إليها من كل مكان ويقصدونها فـي كـل حـين ألنهـم يجـدون 

لـــي منـــزلتهم عم، وتشـــجعهم علـــى اإلنتـــاج وتفيهـــا خيـــر بيئـــة تالئـــم طبـــاعه

التـــي مـــرت علـــى ام وقـــد ظـــل هـــذا فـــي مختلـــف األدوار وتـــرفعهم بـــين األنـــ

  .الحلة

ن السياســة عــوف كثيــر مــن العلمــاء واألدبــاء والمفكــرين عــز ل وقــد كــان -٧

بيـــة، فقـــد رأى هـــؤالء المفكـــرون أثـــر كبيـــر فـــي رقـــي الحركـــة العلميـــة األد

لــى أصــحابها مــن العنــاء والتعــب، واألخطــار مــا تجــره السياســة ع اءذكيــاأل

والــــويالت، ومــــا يتعــــرض لــــه المشــــتغلون بالسياســــة مــــن القتــــل والتعــــذيب 

ومصادرة األموال ممـا تقشـعر لـه األبـدان وتهتـز القلـوب أسـى ولوعـة، فمـا 

عرضــــوا عنهــــا وانشــــغلوا بــــالعلم واألدب، ولــــم يتنــــازلوا لقبــــول الكثيــــر مــــن 

ن بــأنهم ليســوا رجــال سياســة وحكــم المناصــب التــي عرضــت علــيهم محتجــي

ـــة العـــالم واألديـــب، وجعـــل النـــاس  ـــم وأدب، ممـــا رفـــع منزل وٕانمـــا رجـــال عل

يقدرون هذه المنزلـة ويحنـون النظـر إليهـا، وممـا دفـع الكثيـر مـن المفكـرين 

إلـــى ســـلوك هـــذا الســـبيل كلفهـــم فـــي التشـــبه بالســـلف فـــي االهتمـــام بـــالعلوم 

طًا بعيــــدًا فــــي مضــــمار الرقـــــي واآلداب ممــــا خطــــى بالحيــــاة األدبيــــة شـــــو 

والنهــوض، وقــد كــان هــذا فــي جميــع أنحــاء العــراق والــبالد العربيــة، ومنهــا 

الحلــة فــي مختلــف أدوارهــا، وهــذا أبــو الحســن علــي بــن  الحســن بــن عنتــر 

الملقــب بشــميم الــذي ولــد فــي الحلــة فــي أوائــل القــرن الســادس وتلقــى العلــم 

توطن الموصــل واســتقر فــي فيهــا فــي بغــداد ثــم رحــل إلــى الشــام ولكنــه اســ
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حجــرة مــن حجــرات مســجد الخضــر منشــغًال فــي تــدريس شــتى العلــوم غيــر 

ملتفــت إلــى الــدنيا وبهرجهــا والسياســة ومناصــبها، زاره نقيــب الموصــل فلــم 

فلما عاتبه أحد أصدقائه على ذلك أجابه وهو  -على جاللة قدره-يعبأ به 

ــدنيا (يقضــم كســرة خبــر يابســة  بهــذه الكســرة فــألي يــارقيع مــن يقنــع مــن ال

وهـذا مثـال الكثيـر ) وهم بحاجـة إليـهعنهم للناس وهو في غنى  معنى يذل

ونفـع النـاس مـن هـذا  واآلدابمن الرجال قنعوا بما هم فيه وانشـغلوا بـالعلم 

الطريــق، وخاصــة فــي عهــد المغــول الــذين كــانوا يلحــون علــى الحليــين فــي 

خضـــــع بـــــالده تـــــولي مختلـــــف المناصـــــب، فقبلهـــــا بعضـــــهم واســـــتطاع ان ي

    .م في غير هذا الطريقديفيدها منه ورفضها بعضهم اآلخر فخو 

وكان للترف المزيدي أكبر األثر فـي الرقـي العلمـي واألدبـي فـال ريـب  -٨

ـــوم  ـــى هـــدوء المـــال وتيســـير مـــا يل ـــبالد تســـاعد عل ان كثـــرة األمـــوال فـــي ال

الجــــوع الــــذي يخشــــى ان  حاإلنســــان مــــن غــــذاء وكســــاء، وتبعــــد عنــــه شــــب

فــي مســتقبل األيــام فيصــفو ذهنــه، وتهــدأ نفســه ويســتطيع ان يبــدع  يهاجمــه

فــي اآلداب مــا شــاء لــه اإلبــداع، ويبتكــر فــي العلــم مــا يســمح بــه االبتكــار، 

يــديين والخيــرات الكثيــرة التــي عمــت فــي أيــامهم ز فــاألموال الكثيــرة عنــد الم

ب األد وأتحفـواالحليين، وتلك الهبـات التـي أغـدقوها علـى الشـعراء وأدبهـم، 

بقصــائد عظيمــة يصــفون فيهــا القصــور الفخمــة والحــدائق الغنــاء والمنــاظر 

الجميلــة، ويســجلون رحــالت الصــيد التــي كــان يقــوم بهــا األمــراء واألغنيــاء 

وغيـــرهم مـــن الشـــباب المتـــرف، والحـــق ان خزينـــة بنـــي مزيـــد كانـــت مـــألى 

باألموال الكثيرة التـي يحصـلون عليهـا مـن الغنـائم فـي الحـروب والضـرائب 
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.. تي تجبى من أمالكهم الواسعة التي امتدت إلى تكريت وهيت والبصـرةال

ولـــو لـــم يكونـــوا فـــي حالـــة مـــن الثـــراء عظيمـــة لمـــا طلـــب وزيـــر الســـلطان 

بركيــاروق مــن األميــر ســيف الدولــة ألــف ألــف دينــار ممــا يجــب ان يدفعــه 

لخزينــة الدولــة، وممــا يصــور لنــا هــذا الثــراء عنــد األدبــاء بجــالء ووضــوح 

ظيم الذي بناه الكاتب األديب جمال الدولة أبو القاسـم علـى بـن القصر الع

هــ إذ كـان كاتبـا لسـيف الدولـة فلمـا ٥٣٣عـام  ىأفلح العبسي الحلي المتـوف

لـح بالخليفـة العباسـي المسترشـد بـاهللا فقتل سيف الدولة صدقة اتصل ابـن أ

ولكنــه ظــل علــى والئــه للمزيــديين وقيــل انــه كــان يتجســس علــى العباســيين 

العطــاء حتــى بنــى قصــرًا فخمــًا فــي  هالجقة لــدبيس المزيــدي فــأجزل لــوالســ

درب الشــاكرية فــي بغــداد طولــه ســتون ذراعــًا وعرضــه أربعــون، وبنــي فيــه 

صـنبور إذا أديـر نحـو اليمـين صـب مـاء حـارًا وٕاذا أديـر حمام عجيـب فيـه 

  .ا عشرين ألف دينارمنحو الشمال صب ماء باردًا وقد صرف عليه

فة وهبه ماًال كثيـرًا لبنـاء هـذه الـدار ولكـن دبيسـا قـد والشك أن الخلي  

  .اآلخر في ذلك وساهم ه

ل النــــاس وعمــــت وفـــي الوقــــت الــــذي ســـيطر الخمــــول فيــــه علـــى عقــــو  -٩

التتــار  يديــوط بغــداد علــى أالفوضــى مختلــف المجتمعــات العربيــة عنــد ســق

 ًال والنفـوس هلعـًا ورعبـا،عـهـ ، والقضاء على الخالفة العباسية ف٦٥٦سنة 

واتلفـــوا الكتـــب تمزيقـــا وتحريقـــا وأشـــبعوا النـــاس ذبحـــًا وقـــتًال، وقضـــوا علـــى 

أعـــــدموا كـــــل أثـــــر للثقافـــــة اإلســـــالمية و األعـــــالم واألدبـــــاء الكـــــرام  العلمـــــاء

ســط هــذه العواصــف العاتيــة واألعاصــير المــدمرة و ربيــة، فــي عوالحضــارة ال
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لئـــة والظـــالم الـــدامس وقفـــت الفيحـــاء عاليـــة القبـــاب مرموقـــة الجنـــاب، متأل

ب والعلـم إذ لـم تمسـها هافـت عليهـا فراشـات األدتنوارها فتاألضواء تسطع أ

ها وتفكير عظمائهـا، فلمـا سـمح ماءهوالكو بسوء، ذلك بفضل تدبير عل يد

الحليــــون بمــــا حصــــل فــــي بغــــداد والــــبالد العراقيــــة علــــى يــــد المغــــول، مــــأل 

م علمــوا نفوســهم الرعــب وقلــوبهم الهلــع، ولــم يطيقــوا البقــاء فــي الحلــة، ألنهــ

قــــدرة لهــــم علــــى طــــرد العــــدو المهــــاجم الجبــــار، وســــاروا نحــــو البطــــائح  الّ أَ 

مفكـرون واألعيـان ف مـن المتـاع، واجتمـع العلمـاء والومعهم األوالد ومـا خـ

والعلويون وجمعوا كثيرًا مـن الهـدايا النفيسـة واألمـوال الطائلـة وأرسـلوها مـع 

هم وأرســل شــحنة مــن نفطمــأالكــو وطلبــوا منــه األمــان و وفــد إلــى الســلطان ه

، )٣٩(قبله للحلة يقاتلهـا جيشـه فنجـت منـه كمـا نجـت الكوفـة والبصـرة أيضـاً 

وتســـير فـــي  وهكـــذا ظلـــت اآلداب والعلـــوم فـــي الفيحـــاء ترقـــى ســـلم النهضـــة

كب المجد في الحين الذي انحدرت فيه بغداد وغيرها من عواصم العلـم و م

ا دعــا الكثيــر واألدب والعرفــان فــي الشــرق اإلســالمي إلــى الحضــيض، ممــ

من األدباء والعلماء الذين فروا فزعًا من قتل هوالكو وهاموا علـى وجـوههم 

فرقــًا مــن ســيفه يلتجئــون إلــى الحلــة فيجــدون فيهــا المــأوى الهــادئ واألمــن 

والطمأنينـــــة والغـــــذاء والكســـــاء والتقـــــدير واالحتـــــرام فســـــاعدوا علـــــى التقـــــدم 

  .والنهوض في مختلف الفنون والعلوم

رة القتـــل قـــي بغـــداد ومـــا جاورهـــا علـــى يـــد هوالكـــو، وســـيل كـــان لكثـــ -١٠

الـدماء وتنـاثر األشـالء فـي الطرقــات وتكـاثر الجثـث دون ان يسـتطيع أحــد 

                                                 
  .هـ٦٥٦الحوادث الجامعة البن الفوطي حوادث سنة  )٣٩(
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دفنهــــا أو نقلهــــا إذ فســــد كــــل شــــيء مــــن مــــاء وغــــذاء، وســــاءت األحــــوال 

الصــحية إلــى درجــة عظيمــة وانتشـــرت األوبئــة المختلفــة، فــاغتنم الحليـــون 

ن األطعمـة إلـى بغـداد ومـا جاورهـا فيبيعونهـا و ر دصاروا يصهذه الفرصة و 

بأثمـــان باهظـــة ويشـــترون الكتـــب الكثيـــرة، أو يســـتبدلونها بالكتـــب النفيســـة 

والمؤلفـــات القيمـــة والـــدواوين النـــادرة ينقلونهـــا إلـــى الحلـــة وينشـــئون أعظـــم 

المكتبــات وبهــذا حــافظوا علــى بعــض التــراث العربــي مــن الضــياع، وعملــوا 

ت العـــامرة التـــي اســـتفادت منهـــا األجيـــال أعظـــم علـــى توســـيع هـــذه المكتبـــا

يقتنـون الكتـب ويعمـرون المكتبـات هـذا باإلضـافة إلـى الفوائد، وظل الناس 

البــذور التــي بــذرها األمــراء المزيــديون فــي هــذا الحقــل، إذ كــان لكثيــر مــنهم 

مكتبــات زاهــرة حافلــة بــأنفس الكتــب، فقــد كــان لألميــر ســيف الدولــة صــدقة 

ف المجلـــدات، وال يخفـــى مـــا عـــاد مـــن هـــذا علـــى مكتبـــة عظيمـــة تضـــم آال

  .األدب والعلم من خير عميم ونفع جسيم

كانــــت المنافســــة علــــى أشــــدها بــــين الحلــــة منــــذ تأسيســــها، وبــــين مــــا  -١١

رهـــا، فقـــد وقفـــت يجاورهـــا مـــن مراكـــز الثقافـــة كبغـــداد والنجـــف وكـــربالء وغ

ثـم بـدأت  الحلة علـى قـدم المسـاواة مـع بغـداد العظيمـة فـي أيـام العباسـيين،

تنازعها مكانتها األدبية وصيتها الثقافي الـذائع، بـل ورثتهـا مركزهـا بعـد ان 

ســقطت الدولــة العباســية علــى يــد هوالكــو إذ نجــت الحلــة مــن شــره، وكــان 

بين المزيديين وبني أعمامهم األسديين في البصرة تنازع وتنافس مما يوقـد 

واألدب، وأصـــبحت  رجـــال العلـــم  مـــسنـــار المنافســـة العلميـــة األدبيـــة، ويح

ها عـــراق فـــي القـــرن العاشـــر وســـطعت أضـــواؤ كـــربالء مركـــز الثقافـــة فـــي ال
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اللماحـــة فنافســـت الحواضـــر األخـــرى ومـــن بينهـــا الحلـــة، ثـــم هنـــاك النجـــف 

التـــي نشـــطت عنـــدما نـــزح إليهـــا العالمـــة محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي مـــن 

هــــ وتبعـــه جماعـــة مـــن تالميـــذه فلمـــا تأسســـت الحلـــة ســـنة ٤٤٨بغـــداد ســـنة 

هـ بدأت المنافسـة بينهمـا وظلـت تطغـى حينـا وتبـدأ حينـا مـن العصـر ٤٩٥

، وقـــد ســـاعدت ســـهولة االتصـــال بـــين الحلـــة والمـــدن األخـــرى )٤٠(الحاضـــر

علـــى وجـــود االرتبـــاط واالخـــتالط بـــين  الســـكان جميعـــًا والعلمـــاء واألدبـــاء 

ل ببغـداد والنجـف صـتتصل بالبصرة عن طريق الفـرات وتت خاصة، فالحلة

طريــق البــر، وقــد كــان لهــذا أكبــر األثــر فــي تنميــة المنافســة  وكــربالء عــن

وٕاضــــرام نيرانهــــا فــــأثمرت أحســــن الثمــــار، إذ كــــان األدبــــاء الحليــــون علــــى 

ألدبي ويتناقلونه في ا إنتاجهماتصال بإخوانهم في المدن األخرى، يعرفون 

والجـودة  اإلنتـاجقدونـه ويقرظونـه، فسـاعد هـذا كلـه علـى غـزارة محافلهم وين

كـل يمـا بينهـا لتنـال الزعامـة، وتفخـر ي، إذ كانت هذه المدن تتنافس فوالرق

لـــي قـــدرهم وتعتـــز بهـــم وتقـــدمهم علـــى عمدينـــة بشـــعرائها وتحفـــظ شـــعرهم وت

ـــذلك كثـــرت فـــي األســـماء النســـبة إلـــى المـــدن  غيـــرهم فـــي كـــل مناســـبة، ول

البغدادي والنجفي، وغير ذلك ألن كل بلد يريد ان يظهـر للبلـدان و كالحلي 

علـــى غيــره، أضـــف إلــى هـــذا خــر ان هــذا الشـــاعر شــاعره وبـــه يف خــرىاأل

احتكاك األذواق وتعلمهم المنازع واالتجاهات األدبية واتساع اآلفاق وسمو 

الخيال، وتقدم الروح األدبي أشواطًا بعيدة إلى األمام، فيخلق نهضة أدبيـة 

عـــد لـــه أي يرائعـــة فـــي هـــذه المـــدن جميعهـــا، ويكســـب األديـــب تشـــجيعًا ال 

                                                 
 .هـ٥٠١حوادث سنة  –الكامل البن األثير ) ٨(
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الوا نـــلي –يجتهـــدون فـــي شـــتى العصـــور  ع، وقـــد صـــار أدبـــاء الحلـــةتشـــجي

المرتبــة الســامية، ويفــوزوا بالدرجــة العاليــة بــين شــعراء المــدن األخــرى التــي 

يتنافسون مع أدبائهـا، وليفـوزوا بقصـب السـبق فـي هـذا الميـدان، وكثيـرًا مـا 

أدبـــــاء وشـــــعراء هـــــذه المـــــدن وقعـــــت المشـــــادات والمنازعـــــات األدبيـــــة بـــــين 

ــا مــا تنتهــي بســالم ووئــام، واعتــراف األدبــاء جميعــا المت نافســة ولكنهــا غالب

ين لذلك ما حدث للسيد حيـدر الحلـي حـ بفضل األديب السابق وخير مثال

كـــان يقـــرأ قصـــيدته التـــي رثـــى بهـــا العالمـــة الســـيد ميـــرزا جعفـــر القزوينـــي 

  :ومطلعها
ـــــــــــا الـــــــــــدين والـــــــــــدنيا ممـــــــــــا   قــــــــد خططنــــــــا للمعــــــــالي مضــــــــجعا  ودفن

ــــم فقــــد أع   ــــاء النجــــف ول جــــب بهــــذه القصــــيدة الحليــــون وســــكت أدب

الســتعادة أو مــا شــاكلها فغضــب الســيد حيــدر غضــبة بايظهــروا إعجــابهم 

 في الشيخ محسن الخضري فقال له انمضربة، وخص باللوم األديب النج

وتغافلـــه مـــن أداء حـــق هـــذه  هكـــان فـــي المجلـــس مـــن أعقـــب عليـــه لصـــمت

الخضــري عنــد ذلــك إى ان يتراجــع المرثيــة فهــو أنــت، فلــم يســتطيع الشــيخ 

من خطة أصحابه ويعترف بفضل السيد حيـدر وشـاعريته وتفـوق قصـيدته 

  : إذ قال شعرا
ــــــــين معاشــــــــر ــــــــب ب ــــــــي بالعت  بســــــامع يوا ومــــــا حــــــي ســــــواعســــــم   ميزتن

 وامتنـــــــي وتقـــــــول مـــــــا لـــــــك ال تعـــــــي   اخرســــتني وتقــــول مــــا لــــك صــــامت

افيـــة مـــن هـــذه صـــورة جليـــة لمـــا كـــان يـــدور بـــين هـــذه المراكـــز الثق  

منافسة واألمثلة كثيرة جدًا تشمل جميع األدوار وٕالى هذا فإن نزوح الكثيـر 
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مــــن الشــــعراء واألدبــــاء إلــــى الحلــــة فــــي شــــتى العصــــور ممــــا ســــعر لظــــى 

المنافســة الداخليــة بــين شــعرائها الحليــين وشــعرائها الوافــدين، كــل يريــد ان 

رة والصـيت ويظل في المرتبة األولـى مـن حيـث الشـهيفوز بالقدح المعلى، 

ممــا يــدفع  تقــاناإلو والتقــدير فيجــد ويجتهــد فــي اإلبــداع واالبتكــار واإلجــادة 

باألدب إلى الرقي والرفعة، والوصول إلى أسمى مراتـب النهضـة، فقـد وفـد 

اء مـن هيـت فـي زمـن ي جـعلى الحلة شعراء كثيرون كمحمد السنبسي الذ

عنـد األمـراء وان المزيديين فنافسـوه واسـتطاعوا ان يحظـى بالمرتبـة األولـى 

يكــــون شــــاعرهم الرســــمي، ممــــا أوغــــر صــــدور الشــــعراء اآلخــــرين فنافســــوه 

منافســة شــديدة كالشــاعر مقــدار المطــاميري الــذي نظــم أبياتــًا يعــارض بهــا 

أبيات السنبسي، التي أظهر األمير المزيـدي سـيف الدولـة إعجابـًا بهـا فمـا 

  :منها وقال مرتجالً  عكان منه إال ان أعلن عن نظمه أبد
 رمــــــــوا كــــــــل قلــــــــب مطمــــــــئن برائــــــــع   ولمـــــــــا تنـــــــــاجوا بـــــــــالفراق غديـــــــــة

ــــــــا مج ــــــــوقفن ــــــــي ــــــــ ةٍد ان ــــــــد ان  االضــــــــالع جتقــــــــوم باألنفــــــــاس عــــــــو    ةبع

*  *  *  

فأضــــطر األميــــر إلــــى اإلعجــــاب بهــــا وأكرمــــه وقدمــــه، ومثــــل هــــذه    

تقــدم األدب تقــدم و المنافســة وقــع فــي جميــع العصــور فــانتفع األدبــاء كثيــرًا 

  .عظيماً 

  دب احلــليمســات األ
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ـــة ســـمات خاصـــة يتميـــز بهـــا عـــن    مـــن العبـــث أن نجـــد ألدب الحل

اآلداب العربيــة األخــرى يختلــف بهــا تمــام االخــتالف وينفــرد عنهــا حيــث ال 

  ...يربطه بتلك اآلداب رابط

وٕاذا حــــاول هــــذا محــــاول فــــذلك عــــين التمحــــل والتكلــــف، فــــاآلداب   

بيـــرة يانعـــة لدوحـــة كالعربيـــة فـــي مختلـــف العصـــور وشـــتى المـــواطن فـــروع 

فـي تستقي عن الجذع األصـيل البـوح والسـمات الكبـرى وتتبـاين فيمـا بينهـا 

بعض الظـروف والسـمات الصـغرى، كمـا تختلـف أغصـان الشـجرة الواحـدة 

بأوراقهـــا وأثمارهـــا عـــددًا وشـــكًال وحجمـــا، ولمـــا كـــان األدب فـــي كـــل زمـــان 

ا ومكــــان وقــــع الوجــــود علــــى الوجــــدان، أي أن المــــرآة التــــي تــــنعكس عليهــــ

المظــاهر العامــة والخاصــة فــي البيئــة المحيطــة بــه، فهــو يصــور مشــاعر 

ورغبـاتهم وتفكيـرهم، ولمـا كـان النـاس يتبـاينون فـي هـذه  مالناس وأحاسيسـه

الرغبات ويختلفون فـي الشـعور والتفكيـر، ويفترقـون فـي الـذوق و األحاسيس 

  .والطراز

اصــة ولمــا كــان األدب الحلــي نشــأ فــي بيئــة معينــة لهــا ظروفهــا الخ  

ؤثر فــي مختلــف عــن غيرهــا مــن البيئــات، والبيئــة تــالتــي تميزهــا وميزاتهــا 

طابعهــا، فقــد وجــدنا لــألدب الحلــي بعــض ســمات بتســم الكائنــات وتطبعهــا ب

بهــا قــد تختلــف مــن ســمات اآلداب العربيــة األخــرى، إلــى جانــب الســمات 

ث العديدة التي تجمع بينه وبين اآلداب العربية، ولهذا وجب علينـا ان نبحـ

وان نبينها، ولما كانت سـمات الشـعر تختلـف مـن سـمات في هذه السمات 

النثر، ولما كان الشـعر أقـوى سـلطة وأعظـم أهميـة فـي شـتى العصـور فـي 
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األدب العربي، ولما كان النثر بدأ يضـعف ويصـاب بـالجمود منـذ العصـر 

العباســي الثــاني فقــد وجــب ان نتنــاول كــًال مــن الشــعر والنثــر منفصــًال عــن 

  .اآلخر

  الشــعــر
  :عـامةال هخصائــص

والرقـة والجمـال، هـذا والوضـوح أسـلوب الشـعر الحلـي بالسـهولة  يمتاز -١

إلــى جزالتــه فــي األغــراض التــي تتطلــب الجزالــة، ومــن يقــرأ اليــوم قصــيدة 

لشاعر حلي في أي دور من األدوار يفهمها دون عناء، ويعجب بمعانيهـا 

يــــون باألســــاليب العربيــــة القويــــة ويتــــذوق جمالهــــا، فقــــد تــــأثر الشــــعراء الحل

ها الشعر العربي في العصـور الزاهـرة، بامتاز  يالمتينة الجميلة الرقيقة الت

وظلــوا يحـــافظون علــى جمـــال األســـلوب وســهولته، أو يحـــاولون المحافظـــة 

ي ســر بعلــى ذلــك، اســتمع إلــى الشــيخ رضــي الــدين بــن رجــب بــن محمــد ال

  :يمدح النبي فيقول
ـــــــــــك االفـــــــــــق المشـــــــــــرق أنـــــــــــاءٍ   ودان لمنطقــــــــــــــــــــــــك المنطــــــــــــــــــــــــق   ب

ـــــــــــا ـــــــــــق الكائن ـــــــــــم تخل ـــــــــــوالك ل ـــــــــــان غـــــــــــرب وال مشـــــــــــرق   ول  ت وال ب

 مـــــــــن الفضـــــــــل ال يلحـــــــــق بشـــــــــأوٍ    تجليــــــــــت يــــــــــا خــــــــــاتم المرســــــــــلين

ـــــت عـــــن صـــــفة المـــــادحين وان  قـــــــــــــــــوامبــــــــــــــــوا فيــــــــــــــــك او اعناط   تعالي

ــــــــــب اســــــــــرارها تحــــــــــدق   نــــــــــــــاك حــــــــــــــول الــــــــــــــورى دارةعفم ــــــــــى غي  عل

ـــــــــوت الســـــــــما  ر مـــــــــــــا يخلـــــــــــــقتنـــــــــــــزل بـــــــــــــاألم   وروحـــــــــك مـــــــــن ملك

 قبــــــــــــــفكــــــــــــــل علــــــــــــــى قــــــــــــــدره يع  علــــــــى الكائنــــــــات  يســــــــريونشــــــــرك 
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فنجد في هذه األبيات شيئًا من اللبس والغموض، أو بعض العسر   

وااللتزام وال يقارع هذه السهولة إلـى سـهولة شـعر السـيد صـادق الفحـام فـي 

  .مدح خاتم الرسل أيضاً 
 ســـــــالمملـــــــيس لـــــــي ب اً ر اســـــــالم دهـــــــ   وقــــد جهــــزت جــــيش العــــزائم مَ علــــى 

 وصــــــرف الــــــدهر لــــــيس بنــــــائم أنــــــام   نـــــاعس همتـــــي أيقظـــــتم وقـــــد وفـــــي

*  *  *  

ــــــر ــــــائي الغ ــــــم بآب ــــــذين ســــــما به ــــرع مــــن ذوا   ال ــــى المجــــد ف ــــإل  ة هاشــــمب

ــــــــــــاتم   ماجـــــدانـــــي مـــــن سالســـــة وحســـــبي  ــــــــــــوة خ ــــــــــــار للنب ــــــــــــريم نج  ك

 بمحكــــــــــم آيــــــــــات ونــــــــــص عــــــــــزائم   اهللا أحكـــــــــام فضـــــــــله أبـــــــــاننبـــــــــي 

 ي احـــــالم نـــــائمغـــــق اليـــــبنـــــا فـــــي طر    ســرت امهــدانا طريــق الرشــد مــن بعــد

مــن الشــعر الســهل يــتالءم مــع الغــرض الــذي قيــل  وهــذا األســلوب  

أجلــه ويجــانس الموضــوع الــذي يقــال فيــه، فهــو فــي الفخــر والحماســة جــزل 

ل أنصب من عل، وهو في الغزل والنسيب رقيـق لـين يقوي شديد كأنه الس

يالئـم أنفـاس المحـزون  الرثـاء هـادئ بطـئ دافـئفـي يجري رخاء كالنسـيم و 

محمـــود بـــن يحيـــى الشـــيباني يرثـــي ) الـــدين(المتـــألم، فهـــذا الشـــيخ مهـــذب 

  :القاضي الشيخ محفوظ بن وشاح الحلي بقوله
ـــــــن بعـــــــد فرقـــــــة ســـــــيد الشـــــــعراء   العــــــــــزاء والت حــــــــــين عــــــــــزاء عــــــــــزّ   م

ــــــيض منهــــــا بحــــــر كــــــل عطــــــاء   كـــــــذا المـــــــون تهـــــــد أطـــــــواد الحجـــــــاأ  ويف

ـــــــــ   ال يـــــــــــرد جوابهـــــــــــاوى مـــــــــــا للفتـــــــــــا ـــــــــدعاوى غطا لم ـــــــــل  ت بغطـــــــــاءي
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أيـــن هـــذا األســـلوب مـــن أســـلوب ابـــن العرنـــدس فـــي الحماســـة وهـــو   

  :يصف معركة الطف
ــــــــــ ــــــــــت كتائحّم ــــــــــار عجاجــــــــــهب  فحكـــــــى الخضـــــــم المـــــــدلهم المزبـــــــدا   ه وث

 ت فصـــــــيرت الجمـــــــاجم ســـــــجداصـــــــلّ    صــــــامت صــــــوافنه وبــــــيض صــــــفاحه

ـــــــه    ج الغبـــــار علـــــى األســـــود مـــــدارعاســـــن ـــــــع وعســـــــجففي  جداســـــــدت النجي

ـــــــالعق   ة الوجـــــــــوه كأنهـــــــــاســـــــــالخيـــــــــل عابو  ـــــــرق الي ـــــــداعان تخت  جـــــــاج االب

ففــي هــذا الشــعر عنــف وقــوة تتطلبهــا الحماســة وال يحتاجهــا الغــزل   

  :كما في قول السيد عبد المطلب الحلي
ـــك الخمـــربر ول ســـوللكـــأس مـــن مع   بـــــل مـــــن عينيـــــك يســـــترق الســـــحربال  قت

ــــــل مــــــدت رواســــــ ــــــفرت وكــــــف اللي  الفجــــــر طلعتــــــك فاســــــفر مــــــن ألالء   هق

ــــالفجر هأكــــ   بــــــهم شــــــق الــــــدجى عنــــــه جيبتســــــوم ــــدجى ب  غــــرثجمــــه الان ال

ــــد   هإذا مـــــــا تغنـــــــت لـــــــي بالبـــــــل حليـــــــ ــــز هفمــــن ق ــــي غصــــن  يهت  ضــــرنل

ـــــــــ ـــــــــالبني في ـــــــــوى هيغ ـــــــــي اله  ســــلمني الصــــبرفأوقــــد خــــانني قلبــــي    فيغلبن

وقلمــا نجــد فــي ألفــاظهم الغريــب الــذي تضــطر لفهمــه إلــى اســتعمال   

شعر بعيد العهـد بنـا، فالسـهولة فـي األسـلوب تتطلـب القاموس مهما يكن ال

منهم اال يضربوا واال يستعملوا المفردات الصعبة أو التي لم تعد تستعمل، 

كيــف ال وهــذا صــفي الــدين يســتنكر اســتعمال المفــردات الغريبــة بقصــيدته 

  :المشهورة
 يـــــــــــيسطلملوالطخـــــــــــا والنقـــــــــــاح وال   يسبانمــــــــــــا الحيزبــــــــــــون والــــــــــــدرد



  أدب الحلة

       

ــــة إذ يقــــارن بــــين ا   لمفــــردات الواضــــحة المعروفــــة والمفــــردات الغريب

  :فيقول

  .وسأنوقبيح ان يذكر النافر الوحشي منها ويترك الم
ـــــــــولي هـــــــــذا ـــــــــديم(ان ق ـــــــــب ق ــــــــــد مــــــــــوس(   )كثي ــــــــــل ق ــــــــــالي عقنق  ومق

ـــــت  ـــــا ) للحـــــب((اترانـــــي قل ـــــــــــــــيس   )طـــــق(ي ـــــــــــــــز النف ـــــــــــــــه العزي  درى ان

ـــــــاف ـــــــوب الفي ـــــــرؤس   يخـــــــل لألصـــــــمعي ج ـــــــه ال ـــــــي نشـــــــاز تحـــــــف في  ف

*  *  *  

ا الكثيـر مـن الظريـف المبتكـر إذ كـانوا يحلقـون فـي فيهوأما مما فيهم ف -٢

ون أنفسـهم فـي البحـث بـأسى األجواء ويغوصون إلى أعمـق األغـوار، ويتع

عـــن المعـــاني الجميلـــة التـــي تليـــق باشـــعارهم وتناســـب منـــزلتهم، وغالبـــًا مـــا 

مجسمة بشكل صورة بديعة يحيط بها إطار جميل مـن نحس هذه المعاني 

  :اللفظ المنسجم معها كهذه الصورة التي نمقتها ريشة صفي الدين
 تـــــــــــــــــــــــرى علـــــــــــــــــــــــى أطـــــــــــــــــــــــواد   وبرزنـــــا مـــــن الكمـــــاة بـــــأطواد حلـــــوم

ــــــــــدما عــــــــــن االغمــــــــــاد   وأخـــــــــــــــذنا حقوقنـــــــــــــــا بســـــــــــــــيوف  غنمــــــــــت بال

وغالبــًا مــا نــرى الشــعراء يجنحــون بخيــالهم إلــى أبعــد اآلفــاق فيــأتون   

تمع إلـى الشـيخ حسـن حمـود ، اسـةمحطة بالمبالغات مآلى بالمغـاال بمعانٍ 

  :الحلي يقول
ـــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــامن بيمنــــــــــــــــــــى يديــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــرات ودجل  هطـــــــــــــــــــوى الف

ــــــــــــــــــك وجهــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــدحي  هاذ أنــــــــــــــــــــت للمــــــــــــــــــــدح قبلــــــــــــــــــــ   الي

ــــــــــــــــــــــــــــــــي وردا ــــــــــــــــــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــو فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم    جعلت  هليل
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أنــه تقليــدي أو كمــا يســميه الفرنجــة بالشــعر الحلــي  عــتنســتطيع أن نن -٣

 -ألولـى حتـى اليـوم، فأكثر شعرائها يحبون القديم منذ نهضتها ا)كالسيك(

فروح شعرهم قديمة، وميزاته قديمة، القصيدة الطويلة التي على بحر واحد 

ن هــذا بدلــه، فهــم ال يريــدون لســنة عــوقافيــة واحــدة وال نجــد فــيهم مــن حــاد 

أسالفهم تبديًال، وال يحبون أن يميلوا عن عمود الشعر، وحتى اليـوم حيـث 

واحــدة وتنويــع أبحــر القصــيدة، ال ت الكثيــرة للتجديــد، ونبــذ القافيــة الواالــدع

نكـــاد نجـــد بـــين الشـــعراء الحليـــين مـــن يميـــل إلـــى هـــذا لـــم يتقبلـــه ذوقـــه، أو 

يعطيـــه إذنـــًا صـــاغية بـــل مـــن يعمـــل علـــى ذلـــك أو ينتجـــه، ولعـــل الســـبب 

واضــح جلــي، فالبيئــة الحليــة العربيــة الخالصــة، وتاريخهــا الحافــل بمظــاهر 

هـذا الـذوق الـذي طبـع عليـه العروبة في شتى األدوار، أصـل فـي شـعرائها 

العربي من حب لهـذا النظـام الشـعري لمـا يجـد فيـه مـن رابطـة قوبـة تربطـه 

قريبـًا منهـا فكـان شـعره علـى نسـق أو بالبيئة الصحراوية التي يعـيش فيهـا، 

أضـــف إلـــى هـــذا أن شـــعراء الحلـــة تتلمـــذوا علـــى واحـــد فـــي وزنـــه وقافيتـــه، 

علــى شــعراء المشــارقة مــن  ناألندلســيو شــعراء العــرب القــدامى وكمــا تتلمــذ 

قبــل فحــذوا حــذوهم وقلــدوهم فــي كــل شــيء، فــالحليون صــنعوا هــذا الصــنيع 

اإلسـالميين و في صورهم أيضًا فقـد درسـوا شـعر فحـول الشـعراء الجـاهليين 

ووعــوه فــي صــدورهم وتــذوقوه وتمثلــوه فــي واألمــويين والعباســيين، وحفظــوه 

فنهجـوا نهجهـم واتبعـوا فنـونهم نفوسهم وتتلمذوا عليـه وتـأثروا بـه أيمـا تـأثير 

 وخمســــــوهاأبيــــــاتهم وشــــــطروا قصــــــائدهم  هاواقتبســــــوا ممــــــا فــــــيهم وضــــــمن

  :وعارضوها، فال شك ان الذي يقرأ قول الشيخ أحمد النحوي
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 فاجابـــــــــــه طربـــــــــــًا هنـــــــــــاك مغـــــــــــردا   ح ذبابهــــــافــــــي روضــــــة غنــــــاء صــــــا

عنتـرة للـذباب فـي معلقتـه حيـث يعلم انه قال هذا البيت وهو يتأمل وصف 

  -:ليقو 
 فعــــــل المكــــــب علــــــى الزنــــــاد االجــــــذم   غـــــــــــردا يحـــــــــــك ذراعـــــــــــه بذراعـــــــــــه

      :وهذا قول حيدر الحلي

 عظـــــــم معجـــــــزة البســـــــيطة أضـــــــيقيو    عظمهمـــــــايومـــــــالذه االفـــــــاق ضـــــــمن 

  :لم يقله إال بعد أن أفاد من قول المتنبي
ــــتعظم فــــي عــــين الصــــغير صــــغارها  ائمظــــوتصــــغر فــــي عــــين العظــــيم الع   ف

أكثــر مــن ذك فقلــدوا الفحــول فــي كــل شــيء فوقفــوا وقــد ذهــب الشــعراء إلــى 

على األطالل كما وقف القدماء وخاطبوا الدمن واآلثار وسلموا عليها فهذا 

  :محمد السنبسي يقول
 )راكــــس(ان مــــررت و) رامــــة(مــــا بــــين   بــــالمطي علــــى المحــــل الــــدارس عــــج

  .كما يقلد السنبسي وغيره في خمرياتهم ابا نواس في كل شيء

القصــص التــي يرويهــا فــي الشــعر مبينــًا مغامراتــه الليليــة  فهــا هــو يصــطنع

  :في طرق أبواب األديرة
 اال تطعــــــــــــــــم النــــــــــــــــوم إال غــــــــــــــــرار    وخمــــــــــارة مــــــــــن بنــــــــــات المجــــــــــوس

ــــــــــى عجــــــــــل والنجــــــــــوم ــــــــــت عل ـــــــــفـــــــــي الجـــــــــو معترضـــــــــات ح   طرق  ارىي

 نــــــارا ندالــــــلنــــــا فــــــي الظــــــالم مــــــن    وقـــــــــــد بـــــــــــرد الليـــــــــــل فاســـــــــــتخرجت

قدامى المشهورة كثيـرون، فصـفي والشعراء الذين عارضوا قصائد ال  

  :الدين عارض عدة قصائد منها مرثية أبي تمام التي مطلعها
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 فلـــيس لعـــين لـــم يفـــض ملؤهـــا عـــذر   دح األمـــــرنـــــكـــــذا فليجـــــل الخطـــــب ولي

  -:رثى بها السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون مطلعهابقصيدة 
ــاتني الصــبر ــدفع ان ف ــك ال ــي في ـــنظم إذ خـــ   وفــي ل ـــك ال  انني النصـــروانجـــد في

  :وهذه بائية أبي تمام المشهورة في فتح عمورية
ــــي حــــده الحــــد   الســـــيف اصـــــدق ابنـــــاء مـــــن الكتـــــب ــــ ف ــــبب  ين الجــــد واللع

  :يعارضها ابن بطريق االسدي في قصيدة مطلعها
 ألـــــيس مـــــنهم إذا عـــــدوا أبـــــو لهـــــب   الكفــر فــي التــرك دون الكفــر فــي العــرب

دوار، وزاولــــه معظــــم وانتشــــر فــــي جميــــع األ سيمــــوقــــد شــــاع التخ  

الشــعراء وعلــى رأســهم الشــيخ محمــد رضــا النحــوي فقــد خــص الكثيــر مــن 

فـال تكـاد  سيمـالقصائد المشهورة ومنها مقصورة ابن دريد، وهـو يجيـد التخ

فرقًا بين روح الشعر في القصيدة المخمسة وبين روح شعره، استمع  ستح

  :ل في الحمامةأمو سإليه في تخصيص قصيدة ال
 ال رحـــــب لديـــــه وعرضـــــهفـــــوطـــــول ال   ضـــاقت عـــن الـــرزق أرضـــهقبـــيح لمـــن 

 )اذا المرء لم يدنس من اللـؤم عرضـه(   ولــــم يبــــل ســــربال الــــدجى فيــــه ركضــــه

  )فكل رداء يرتديــه جميـــل(

ـــنفس النفيســـة ســـومهامـــغلـــي يو    ومهــالاذا المــرء لــم يحجــب عــن العــين   ن ال

ــــــه نومهــــــا ــــــأمن معالي ــــــم ت علـــــى الـــــنفس وان هـــــو لـــــم يحمـــــل (   اضــــــيع ول

  )فليس الى حسن الثنــاء سبيل(

  :وخص الشيخ محمد بن الخلفة قصائد عديدة منها ميمية الفرزدق
ـــــــه   الـــــذكر مدحتـــــه أبـــــانيـــــا منكـــــرًا مـــــن  ـــــــاق بيعت ـــــــي االعن  واوجـــــــب اهللا ف
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 )هــــذا الــــذي تعــــرف البطحــــاء وطأتــــه(   اخبـــــرك ان كنـــــت لـــــم تعـــــرف حقيقتـــــه

  )رمـوالح ه والحلـت يعرفـــــــوالبي(

ــــــأمن الجــــــاني بظلهــــــم ــــــذي ي  وقــــــاب قوســــــين مــــــن أدنــــــى محلهــــــم   هــــــذا ال

 )هــــــذا ابــــــن خيــــــر عبــــــاد اهللا كلهــــــم(   هــــذا ابــــن مــــن مهــــدوا الــــدنيا بعــــدلهم

  )هذا التقـي النقي الطـاهر العلم(

قصـائد المعاصـرين مـن أصـدقائه  ّمـسهناك من الشعراء المتأخرين مـن خ

ين مصــبح قصــيدة ســالشــيخ ح ّمــسد خأو الشــعراء الــذين يعجــب بهــم ، فقــ

  :لعبد الباقي العمري في مدح اإلمام علي 
 تجـــــــــــلبالكـــــــــــون حســـــــــــنها  فجـــــــــــال   على محــــلبــــأنشــــأت للــــورى يــــا علــــي 

ـــــــــل  )قبــــــة المرتضــــــى حــــــوت كــــــل فضــــــل(   بمثـــــــــال مـــــــــا ســـــــــيم يومـــــــــا بمث

  )واه وادي طــوى والنورــــــما ح(

 مـــــــــــــــانوبـــــــــــــــه فـــــــــــــــاز ديننـــــــــــــــا با   ال يدانيـــــــــــه فـــــــــــي عـــــــــــاله مـــــــــــدان

ــــــة مــــــن زمــــــان  )وعلـــــــــى الحادثـــــــــات فـــــــــي كـــــــــل آنِ (   كيــــــف أخشــــــى مرهوب

  )م تفورـــمنه عين النــور القدي(

ـــد ذهـــب بعضـــهم إلـــى أبعـــد مـــن هـــذا فخصـــوا قصـــائد أنفســـهم بعـــد أن  وق

  :أبياتًا له فيقول مسخبشاعت وأعجب بها الناس فهذا رجب البرسي 
ـــــــــــــــــه الفكـــــــــــــــــر  وامــــــــركم فــــــــي الــــــــورى لــــــــه خطــــــــر   ســـــــــــــــــركم ال تنال

 )ووصــــــــــــفكم ال يطيقــــــــــــه البشــــــــــــر(   مستصــــــــــعب لــــــــــك رمــــــــــزه خطــــــــــر

  )ـورسومدحكم شرفت به ال(
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 للظهــــــــــــــــــور آيتــــــــــــــــــهونــــــــــــــــــوركم    وجــــــــــــــــودكم للوجــــــــــــــــود علتــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــود قبلت ــــــــــــــــــتم للوج ــــــــــــــــهوحــــــــــــــــبّ (   وان  )كم للمحــــــــــــــــب كعبت

  )يسعى بها طائفــًا ويعتمر(

ء منــذ هــذا األدب بكثــرة الرثــاء وٕاذا كــان العــرب قــد عرفــوا الرثــا زويمتــا -٤

نـــه الحليـــون كثـــرة عظيمـــة حتـــى غـــدا يـــوازي ن قـــالوا الشـــعر فقـــد أكثـــر ما

شـــعرهم فـــي األغـــراض األخـــرى، فقـــد التـــزم معظـــم الشـــعراء رثـــاء الحســـين 

وشهداء الطف والتزموا أيضـًا رثـاء أصـدقائهم مـن الشـعراء الـذين يفقـدونهم 

أو غيــر الشــعراء، فيقيمــون لهــم االحتفــاالت ويتبــارون فــي إنشــاد القصــائد 

  .عبر عما في نفسه من حزن وأسىكل ي

  :السيد حيدر الحلي رثاه معظم شعراء عصره ومنهم يفحين توف

  :الشيخ حمادي نوح بقصيدته التي مطلعها
 فنـــــي ادمعـــــا ســـــفحاجأذلـــــت قلبـــــي ب   لـــو قربـــت فـــي دمـــوعي منـــك منتزحـــاً 

  : والشيخ حسم مصبح الحلي بقصيدته التي أولها 
 ى أضــــــــالعها علــــــــى البرحــــــــاءوطــــــــو   لعـــــــب األســـــــى بحشاشـــــــة العليـــــــاء 

  :الحلي بقصيدته التي أولها القيموالشيخ حسن 
 اودع اهللا عنـــــــــــــــــــــده أي نفـــــــــــــــــــــس   رمــــــــسثــــــــراك يــــــــا خيــــــــر  أفيــــــــدي

  :كما رثاه السيد عبد المطلب الحلي بعدة قصائد منها قصيدته الدالية
ــــــــــل الهمــــــــــود  فجنبـــــــــك االســـــــــى طعـــــــــم الهجـــــــــود   أهاجــــــــــك دارس الطل

  :والعينية التي مطلعها
ـــــــــــان تجزعـــــــــــيأهاشـــــــــــ ـــــــــــل ب  وان تقرعـــــــــــــي الســـــــــــــن باالصـــــــــــــبع   م ق
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.. وميـــزة أخـــرى يمتـــاز بهـــا أدب الفيحـــاء هـــي ظهـــور روح التشـــيع فيـــه -٥

فــالحليون الشــيعيون األمــاميون البــد ان يظهــروا مــذهبهم فــي شــعرهم ولكــن 

الشعراء في هذا نوعان ، فقليل منهم مغالون متطرفـون فـي غـيهم سـائرون 

م وال يرضـــــاها عقـــــالء الشـــــيعة، وأكثـــــرهم يـــــذهبون مـــــذاهب يأباهـــــا اإلســـــال

معتدلون متزنون وال يقولون إال مـا يرضـى اهللا والرسـول، وال يغضـب أحـدًا 

مـــــن المســـــلمين ، يتمســـــكون بحـــــب النبـــــي وأهـــــل بيتـــــه الكـــــرام وال يـــــذمون 

الصــحابة أو شــتمهم وال يكفــرون غيــرهم مــن الطــائف ، اســتمع إلــى صــفي 

  :الدين الحلي يقول
 ام تفــــــــــــــــردت مــــــــــــــــنهم بفريــــــــــــــــق   ابة طــــــراقيــــــل لــــــي تعشــــــق الصــــــح

ـــــــــــع وصـــــــــــفاً       اذا فوصـــــــــــفت الجمي

 كالــدر بـــاق يشــفي مـــن كــل داء وثيـــق   قيــــــــــل هــــــــــذي الصــــــــــفات والكــــــــــل

ــــــــــــــــــاروق   فـــــإلى مـــــن قبـــــل قلـــــت إلـــــى األربـــــع ــــــــــــــــــى الف  الســــــــــــــــــيما ال

  :وهو يقول ايضاً 
 وقلبـــــي مـــــن حــــــب الصـــــحابة مفعــــــم   والئـــي آلل المصـــطفى عقـــد مـــذهبي

ــــــــــدموا   بحــــــبهم ومــــــا أنــــــا ممــــــن يســــــتجير ــــــــــيهم تق ــــــــــوام عل  مســــــــــبة أق

والشــك أن هــذا عــين مــا يــراه علمــاء الشــيعة اإلماميــة وفقهــاؤهم بــل 

أئمـــتهم، وقـــد روى كثيـــر مـــن األحاديـــث عـــنهم فـــي مثـــل هـــذه المعنـــى فقـــد 

  :ضمن احد شعراء الشيعة ما روى عن اإلمام الصادق بهذا الصدد قوله
ـــــــــــال وال  ـــــــــــال تســـــــــــبوا عمـــــــــــرا ك ـــــــــــــــو   ف ـــــــــــــــذي ت ـــــــــــــــان وال  لى أوالعثم
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ولكــن هــؤالء الشــعراء يبيحــون ســب آل أميــة ألنهــم ســبوا عليــا علــى   

  :المنابر وألنهم انتهكوا حرمات الدين فها هو ابن العرندس يقول
ـــــــا حـــــــدا ـــــــة م ـــــــي أمي ـــــــنن بن ـــــال   فأللم ـــــب قف  الحـــــادي ومـــــا ســـــرت الركائ

 ويزيـــــــــــدها ربـــــــــــي عـــــــــــذابًا منـــــــــــزال   وأللعــــــــــــــنن زيادهــــــــــــــا ويزيــــــــــــــدها

ال يرضــــون بــــالغلو ألنــــه كفــــرًا اســــتمع إلــــى ولكــــن هــــؤالء الشــــعراء   

  :محفوظ بن وشاح الحلي يبين ذلك في قوله
ـــــواكم ـــــد أه ـــــن عـــــم محم ـــــا اب ـــــا ي ــــــــــيكم االهــــــــــواء   ان ــــــــــي ف ــــــــــب من  وتطي

 القــــــــــــالين انهــــــــــــم لــــــــــــدى ســــــــــــواء   واكفــــــــــر الغــــــــــالين فيــــــــــك والعــــــــــن

ويتجلــى تشــيع الشــعراء الحليــين فــي قصــائدهم الطــوال التــي مــدحوا   

أورثــــوهم، وبخاصــــة أصــــحاب الحســــين فــــي واقعــــة  بهــــا النبــــي وآلــــه الكــــرم

الطـــف، والمقطوعـــات القصـــيرة فـــي هـــذا الغـــرض أيضـــًا، كمـــا يظهـــر فـــي 

شعرهم الذي قيل في مختلف األغـراض، اسـتمع إلـى السـيد صـادق الفحـام 

  :يقول في اإلمام علي
ـــــــــــب   بـــــــــه خلـــــــــق اهللا الزمـــــــــان وأهلـــــــــه ـــــــــــه بالكواك ـــــــــــى أفالك  ودارت عل

ــــــــ ــــــــه اهللا العظــــــــيم جالل ــــــــاب ب  علــــــى آدم إذ جــــــاء احــــــدى الغرائــــــب   هوث

ـــــــوب الكشـــــــاف المصـــــــائب   وفيـــــه نجـــــا نـــــوح علـــــى فلكـــــه وقـــــد ـــــــيح ألي  ات

*  *  *  

  :وهذا الشيخ صالح الكواز يقول في اإلمام الحسين
 وكــــان نــــورا بســــاق العــــرش قــــد ســــطعا   بكــــــــــاك آدم حزنــــــــــا يــــــــــوم توبتــــــــــه

ــــــأن ــــــل ب ــــــه شــــــجعوا وق ــــــوح أبكيت  يبكـــــــي بـــــــدمع حكـــــــى طوفانـــــــه دفعـــــــا   ون
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*  *  *  

  :أما الشيخ صالح العرندس فيقول في آل النبي  
 وال كـــــان زيـــــد فـــــي األنـــــام وال عمـــــرو   ولــــــــــوالهم لــــــــــم يخلــــــــــق اهللا آدمــــــــــا

ـــــدر   وال ســـــــطحت أرض وال رفعـــــــت ســـــــما ـــــت شـــــمس وال أشـــــرق الب  وال طلع

ـــك لمـــا دعـــا نجـــا ـــوح بهـــم فـــي الفل  وغـــــيض بـــــه طوفانـــــه وقضـــــي األمـــــر   ون

ــــــا  ــــــار الخليــــــل لم ــــــوالهم ن ـــــك الجمـــــر  غــــــدت ول ـــــى ذل ـــــردا وانطف  ســـــالما وب

*  *  *  

ويظهــر فــي هــذا الشــعر الكثيــر مــن عقائــد الشــيعة بوصــاية النبــي   

  :لعلي فهم يدعونه بالوصي، يقول الحلج مجيد العطار
 شـــخص الوصـــي وفـــي محرابـــه صـــرعا   اليــوم فــي ســيف اشــقى العــالمين هــوى

  :ويقول السيد صادق الفحام  
ـــــب   وابــــن عمــــهوصــــى النبــــي المصــــطفى  ـــــرام األطاي ـــــر الك ـــــى الســـــادة الغ  ال

  :ويقول المال عباس الزيوري  
 فــــــــــنعم الوصــــــــــي ونعــــــــــم الســــــــــمي   علـــــــــــيوصـــــــــــي النبـــــــــــي ســـــــــــمي ال

والبيعــة التــي تمــت عنــده لإلمــام، ) غــدير خــم(وال يفتئــون ويــذكرون   

  :يقول الصفي
 نص النبـــــــــــــــــــي وأقوالـــــــــــــــــــهبـــــــــــــــــــ   امـــــــــام لـــــــــه عقـــــــــد يـــــــــوم الغـــــــــدير

  :ر القزوينيجعفميرزا ويقول السيد   
ــــــوم الغــــــدير(وهــــــم نقضــــــوا عهــــــد  ـــــــى لهـــــــا   )ي ـــــــف أوف ـــــــي المواق  لمـــــــن ف

ـــــــــــــــــد    وقــــــــــــد جعــــــــــــل اهللا فــــــــــــي حفظــــــــــــه ـــــــــــــــــاإلشـــــــــــــــــرعة احم  كماله



  أدب الحلة

       

  :ويقول الحسن البن داود الحلي  
ـــــــــــي أ ـــــــــــمالنن ـــــــــــل الشـــــــــــمس عل  نــــــص الغــــــدير واضــــــحا عــــــن لــــــبس   مث

 رفضـــــــــــــــــتموه يسكنقلنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــ   وانــــــــــــــــــــتم ايضــــــــــــــــــــا نقلتمــــــــــــــــــــوه

ي، ويـــرون أن آلـــه غصـــب حقهـــم فلـــم ويـــذكر الشـــعراء ميـــراث النبـــ  

  :يرثوه وبذا فقدوا حقا من حقوقهم، يقول السيد ميرزا جعفر القزويني 
 وقـــد نصـــبوا البغضـــاء بغيـــا وناصـــبوا   هــــــم غصــــــبوهم ارثهــــــم مــــــن أبــــــيهم

  :كما يقول الشيخ حسن حمود الحلي  
ـــــوا ـــــه وانتهب ـــــي أهلي ـــــوا وصـــــاياه ف ـــــــــوا   الف ـــــــــى حرمـــــــــانهم وئب ـــــــــه وال  ميراث

مــــا يخــــاطبون القــــائم المهــــدي المنتظــــر، ويحرضــــونه علــــى وغالبــــًا   

الظهور لنصرة الحق ودفع الظلم ومأل األرض قسطًا وعدًال بعـد ان ملئـت 

  :ظلمًا وجورا كما في قول الشيخ علي الجاسم
ـــــىإ  عليـــــه الـــــبال ينصـــــب والـــــدهر جـــــائر   مـــــام الهـــــدى ســـــمعا شـــــكاية مبتل

ــــــــك ــــــــوم  أبث ــــــــا يق ــــــــدا م ـــى بغضـــهتســـ   حملــــــــهبوج ـــى عل  اصـــرقهـــو  ير بل

ـــــــت حاضـــــــر   وب عــن أعــين الــورىجــوهــب انــك المح ـــــــذاك لســـــــر إنمـــــــا أن  ف

  ):الصغير(ويقول السيد سليمان الحلي    
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيفالق ــــــــــــــــــدي عن ــــــــــــــرج   ئم المه ــــــــــــــه يف  كــــــــــــــل ضــــــــــــــيق في

ــــــــــــــه  ــــــــــــــن ب ــــــــــــــي وم ــــــــــــــاابن النب ــــــــــــبلج  ي ــــــــــــد ت ــــــــــــة ق  صــــــــــــبح الهداي

*  *  *  

، وٕاذا مــا رثــوا الحســين فــأنهم يطلبــون مــن المهــدي أن يأخــذوا بثــأره  

  :استمع إلى السيد جعفر القزويني
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ــــــــالى    يــــا مــــدرك األوتــــار طــــال بــــك المــــدى  نبقــــــــى بانتظــــــــارك جزعــــــــاَم ف

ــــــوم نه ــــــاب الق ــــــاترك رق ــــــف ـــــــى تعـــــــود األرض مـــــــنهم بلقعـــــــا   ا للظمــــــىب  حت

  :ر الحليطومثله قول الشيخ محمد بن م  
ــــــــ   ر غــــــدا لهــــــم مــــــن فاتــــــكمفــــــال نايــــــ ــــــــارا حامي  هيصــــــــليهم بالســــــــيف ن

ــــــق ــــــد الح ــــــى يعي ــــــج واضــــــحاأ فمت  هد دولتـــــــــــه علينـــــــــــا ثانيـــــــــــدعـــــــــــتو    بل

 هلضـــــــــاللها فـــــــــي غيهـــــــــا متماديـــــــــ   ل فــــــــديتك وانــــــــتقم مــــــــن أمــــــــةعّجــــــــ

وهــــو يؤمنــــون بشــــفاعة آل النبــــي يــــوم الحســــاب فهــــذا ابــــن الخلفــــة   

  :آل الرسوليصور ذلك مخاطبًا 
ــــــــرة ــــــــاد ذخي ــــــــوم المع ــــــــه ي ــــــــانتم ل  خــرلــه ذومــا خــاب مــن أضــحى وانــتم    ف

  :ويقول عن الحسين  
ــــــــ ــــــــاعجب ــــــــة ظامي ــــــــرد المني ــــــــه ي  ولــــــه الشــــــفاعة فــــــي غــــــد والكــــــوثر   ا ل

  :ومثل هذا قول السيد جعفر القزويني  
ـــــركم  ك فــي الــورى متشــفعالــم يــفــي الحشــر    واشـــــفع لجعفـــــر فـــــي المعـــــاد فغي

ولهذا كانوا غالبًا ما ينهون قصائدهم في آل البيت بطلـب الشـفاعة   

  :حماد الحليبن ايوم القيامة، والجزاء ساعة الحساب، يقول 
ــــــــن حمــــــــاد(ومــــــــدح   البعــث مــا ســعا يبــأن يجــزى لــذ ييرجــ   آلل محمــــــــد) اب

  :كما يقول ابن الخلفة  
 هــــــــــاتمفتقــــــــــرا الــــــــــى فقرا) حســــــــــان(   نـــــــــافتقبلـــــــــوا حســـــــــناء ترفـــــــــل بالث

ـــــــنفس غـــــــب وفاتهـــــــا   ســـادتي) محمـــد(يرجـــو بهـــا الجـــاني   مـــــــنكم نجـــــــاة ال

ـــــــــــرا ـــــــــــرا واف ـــــــــــوام ب ـــــــــــدم األق ــــــــــدمت لح   ان ق  ياتهــــــــــانفســــــــــي وال كــــــــــم ق
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ية، فقــد ر ويجــب ان ال نغفــل ان هــذا الشــعر قــد شــغل كــل الفنــون الشــع -٦

للداللـــة ، وال حاجـــة راحتـــوى علـــى القصـــائد الطـــوال، والمقطوعـــات القصـــا

واألراجيــز والموشــحات،  تمطاســالمعلــى ذلــك أو التمثيــل لــه، كمــا شــغل 

ة قصائد عديدة عند كثير من الشعراء، اسـتمع إلـى هـذه ن هذه المسمطوم

  :لصفي الدين ةمطسالم
ـــد ســـاعدنا صـــرف القـــدر ـــي فق ـــم ب  وجــــــــاء طيــــــــب عيشــــــــنا علــــــــى قــــــــدر   ق

ـــــدر ـــــم عـــــال ق ـــــدر فك ـــــا ق ـــــرئ وم ــــــــق در   ام ــــــــا ان تل ــــــــادر الهن  فارضــــــــع بن

  فالشهم من حاز السرور ان قدر

 واســــــــــــــــــعد المكــــــــــــــــــان واالمكــــــــــــــــــان   وقــــــــــد صــــــــــفا الزمــــــــــان واالمــــــــــان

ــــــــــــان   وانجــــــــــــــد االخــــــــــــــوان واألعــــــــــــــوان ــــــــــــدها األزم ــــــــــــت بعب ــــــــــــد وف  وق

  اه واعتذرــــــدهر تاب من خطــوال

وهناك الرجز، وقد طرقـه كثيـر مـن الشـعراء، مـنهم الصـفي والشـيخ   

أحمــد النحــوي، والحســن بــن داود الحلــي، والشــيخ حســن العــذاري وغيــرهم، 

وطرديـات صــفي الـدين كثيــرة كلهـا فــي الرجـز، اســتمع إليـه يصــف الصــقر 

  :والصيد به
 ســــــــــرقته مختلســــــــــا مــــــــــن عمــــــــــري   يـــــا طيـــــب يـــــوم بـــــالمروج الخضـــــر

*  *  *  

ـــــــــى اذا الذت بشـــــــــاطئ النهـــــــــر ـــــــــأتى   حت ـــــــــدي ف  بصـــــــــقري دعـــــــــوت عب

 برصـــــــــد الوحشـــــــــة جـــــــــم الســـــــــتبعم   مــــــــن الغطــــــــاريف الثقــــــــال الحمــــــــر

 بـــــــــــــــــاعين مســـــــــــــــــودة كـــــــــــــــــالحبر   الظهــــــــر ضمتســــــــع العــــــــين عــــــــري
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 كــــــــــــان فــــــــــــوق صــــــــــــدره والنحــــــــــــر   وهامـــــــــــــــة عريضـــــــــــــــة كـــــــــــــــالفهر

 الجنـــــــــاح العشـــــــــرطويـــــــــل اربـــــــــاش    هامــــــة هيــــــق فــــــي حمــــــاض ســــــر

*  *  *  

األخــرى مــدح و وللشــيخ أحمــد النحــوي أرجوزتــان واحــدة فــي البالغــة   

ها الكثيـر مـن إعجـاز ألفيـة ابـن نبها أستاذه السيد نصر اهللا الحائري وضم

  :مالك

  :اإلمام علي بن داود يقول في إحدى أراجيزه فيوهذا الحسن   
ـــــو   مـــــــا ذكـــــــرمــــــا كـــــــان قـــــــد ألـــــــزمهم ب   يكـــــون الفضـــــل غيـــــر معتبـــــرفل

 الفضــــــــــل لــــــــــيس أحــــــــــد األســــــــــباب   بــــــل كــــــان يكفــــــيهم مــــــن الجــــــواب

ــــت دعــــوني مــــن صــــفات الفضــــل  فــــــــــانتم مــــــــــن كلهــــــــــا فــــــــــي حــــــــــل   قل

وقـــد يصـــف الشـــاعر ســـفرة يقـــوم بهـــا فـــي أرجـــوزة طويلـــة كـــأرجوزة   

) محاويــل اإلمــام(مــن قريــة  ةســير مالشــيخ حســن العــذاري التــي يصــف فيهــا 

  :إلى الجزيرة
ــــــــــــي ذي المــــــــــــنن   ســــــــنقــــــــال ابــــــــو محمــــــــد وهــــــــو الح  الحمــــــــــــد هللا العل

ـــــــــــــــــارم   علـــــــــى النبـــــــــي الهاشـــــــــمي اً يمصـــــــــل ـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــحبه األك  وآل

ــــــــــرة   وبعــــــــــــد هــــــــــــذي رحلــــــــــــة صــــــــــــغيرة  أنشــــــــــأتها مــــــــــذ رحــــــــــت للجزي

 مـــــــــــن المحاويـــــــــــل مـــــــــــن القـــــــــــوام   مــــــــن وضــــــــر مــــــــن قريــــــــة اإلمــــــــام

*  *  *  

وأمــا الموشــحات فقــد افــتن الشــعراء الحليــون افتنانــا عظيمــا ونظمــوا   

ا وأولهــــم صــــفي الــــدين الــــذي يحــــوي ديوانــــه عــــددًا كبيــــرًا مــــن فيهــــا فأبــــدعو 
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الموشحات، وقد أجاد فيها أيما إجادة واخترع نوعين جديدين في هذا الفـن 

  :أحدهما الموشح المجنح ويقول فيه
ـــــــــى الســـــــــفر عزمـــــــــت ـــــــــاملتغي عل ــــــــك واحــــــــذري   ي  وأطــــــــول خــــــــوفي علي

 نـــــــــــــــــــه ال رجـــــــــــــــــــوع للقمـــــــــــــــــــرأب   ك قـــــــــــولهمؤنســـــــــــني مـــــــــــن لقـــــــــــاي

  اك تحمل ذبت في هواكي جفتمهل من

 وفاتـــــــــــه فـــــــــــي الـــــــــــدالل والخفـــــــــــر   يـــــــامن حكـــــــى الظبـــــــي فـــــــي تلفتـــــــه

ـــــــــــــــديا ـــــــــــــــي بالصـــــــــــــــدود ممت ــــــــــذل عــــــــــزى وعــــــــــز مصــــــــــطبري   اتلفتن  ف

 تســـــــــــــــــهل بعـــــــــــــــــض ذا كفـــــــــــــــــاك   تــــــــــــــــــــدلل مهجتــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــداك

اس الغزليــة و ، فقــد ضــمن بائيــة أبــي نــ منضــوثانيهمــا الموشــح الم  

  :المشهورة في إحدى موشحاته
 هـــوىقـــد ولكـــن نجمـــي فـــي المحبـــة    ومـا عـن الهـوىوحق الهـوى مـا حلـت ي

ــي نــوى  واضــــــني فــــــؤادي بالقطيعــــــة والنــــــوى   ومــا كنــت أرجــو وصــل مــن قتل

 ان اصـــــــــــــــــــــــــــابني النصـــــــــــــــــــــــــــب   بلـــــــــــــيس فـــــــــــــي الهـــــــــــــوى عجـــــــــــــ

 )يســــــــــــــــــــــــــــــــتخفه الطــــــــــــــــــــــــــــــــرب   حامــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــوى تعــــــــــــــــــــب(

 غريـــــق دمـــــوع قلبـــــه يشـــــتكي الظمـــــا   ال ينفــــــك صــــــبا متيمــــــا باخــــــو الحــــــ

ــــرح الــــدمع بالــــدما   ظمــــاأغ لفــــرط البكــــا قــــد صــــار جلــــدا ــــال عجــــب ان يف  ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مالغ  تلـــــــــــــــــــــــــــــــــهقإذا صـــــــــــــــــــــــــــــــــاب م  انحل

ـــــــــــــــــــــه( ـــــــــــــــــــــى يحـــــــــــــــــــــق ل ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه لعـــــــــــــــب   ان بك  )ل
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وهــــذه الموشــــحات تقــــال فــــي مختلــــف األغــــراض ولكــــن أهــــم هــــذه   

األغراض المـديح والتهـاني، اسـتمع إلـى موشـحة الشـيخ علـي عـوض التـي 

  :يمدح بها حبيب بك آل عبد الجليل
ــــــــــه حســــــــــن الجــــــــــآذر   اذلين لــــــــــــه عــــــــــــواذرأعــــــــــــاد العــــــــــــ  غــــــــــالم دون

*  *  *  

 بقــــــــــد مشــــــــــبه هيــــــــــف الغصــــــــــون   للعيـــــــــــون ىبنفســـــــــــي مـــــــــــذ تـــــــــــراء

ـــــــــــينتمـــــــــــايس مـــــــــــن شـــــــــــمائل  رهـــــــين خفـــــــقى دعلـــــــى خصـــــــر لـــــــ   ه بل

 رظوتخطفـــــــــــــــه لوقتـــــــــــــــه النـــــــــــــــوا   رظأخــــــاف عليــــــه يقصــــــف وهــــــو نــــــا

*  *  *  

ـــــــــــرا   قــــــــد حــــــــوت مجــــــــدا خطيــــــــرا نامعــــــــ ـــــــــــدهر يتلوهـــــــــــا اخي ـــــــــــديم ال  ق

ـــــرا لشـــــخص ـــــى اضـــــحى كبي ـــــي العل  لــــــــه شــــــــرف يضــــــــئ األفــــــــق نــــــــورا   ف

ـــــــب( ـــــــ) حبي ـــــــاظرر المجـــــــد ق ـــــــل ن ـــــــــــــل واألواخـــــــــــــر   ة ك ـــــــــــــاموس األوائ  ون

ـــــد يســـــتخدم الموشـــــحات فـــــي المراســـــالت، فهـــــذا الســـــيد محمـــــد    وق

  :القزويني يراسل أخاه السيد حسين بالموشح التالي
ـــــــد تق ـــــــدهر ق ـــــــالحمىضـــــــهـــــــل ل  عــــــــــــودة تحــــــــــــي معنــــــــــــى لعلــــــــــــع   ى ب

ـــــــــــا   أنـــــــــــاوال أنســـــــــــى أنـــــــــــا ال انســـــــــــى  ـــــــــــي ســـــــــــويعات الهن ـــــــــــا خليل  ي

 اضــــــرما فــــــي مهجتــــــي مــــــا اضــــــرما   ليلـــــــــــة الجـــــــــــزع ويـــــــــــوم المنحنـــــــــــى

  من أسى أورى محانــي أضلعي
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ون موشـــحاتهم بـــالغزل ثـــم ينتقلـــون إلـــى أوقـــد رأينـــا ان الشـــعراء يبـــد  

الغـزل  األغراض األخرى غير ان هناك من الموشحات مـا اقتصـرت علـى

  :فحسب كموشحة السيد مهدي القزويني التي يقول فيها
ـــــــــى بر  ـــــــــد ضـــــــــال المنحن ـــــــــوم عن  يمعــــــشــــــي بــــــين جمــــــع النطــــــاب عي   ي

*  *  *  

 وم الحشــــــاظــــــبلــــــي اللحــــــظ مه يــــــا   ل رشــــــــايــــــــوم جمــــــــع جمــــــــع الشــــــــم

 وهـــــــــــــــو إذ ذاك يـــــــــــــــراد ضـــــــــــــــمنا   يرجــــــــه الــــــــزورا فــــــــي الكــــــــرخ نشــــــــا

  دار بالراح بكأس عين ريــم

وقـــد يعجـــب شـــاعر بموشـــحة قديمـــة فيجاريهـــا فهـــذا الشـــيخ حســـون   

  :فيقول ) ليلة ليلى بوصل عودي(يجاري  اهللالعبد
ــــــــــــدر   قــــــــد جــــــــاد بالوصــــــــل بعــــــــد الهجــــــــر ــــــــــــور الب ــــــــــــزري بن ــــــــــــد ي  اغي

*  *  *  

 فـــــــي ليلـــــــة غـــــــاب عنهـــــــا الالحـــــــي   طــــــــــاف علــــــــــى الصــــــــــب باألقــــــــــداح

 خمــــــــــري يــــــــــاومــــــــــن رضــــــــــاب الثنا   فبــــــــــــــت مــــــــــــــن خــــــــــــــده تفــــــــــــــاحي

*  *  *  

رضـــه رأســـا دون ان يبـــدأ غوهنـــاك مـــن الشـــعراء مـــن بـــدأ موشـــحته ب  

الغزل كموشحة السيد حيدر الحلي التي يهنئ بها السـيد مصـطفى الـواعظ 

  :بمنصب االفتاء التي مطلعها
 اءعســــــــــــبهمــــــــــــة فــــــــــــي العلــــــــــــى ق   حنــــــــــوت حتــــــــــى علــــــــــى الخضــــــــــراء

*  *  *  



  أدب الحلة

       

ـــــــولهم دســـــــت هـــــــام   نفـــــــــت يـــــــــا بـــــــــن االنـــــــــوف الشـــــــــمأ ـــــــنجم مـــــــن ق  ال

ــــــــــــــوزاء   فطـــــــــــرت وانحـــــــــــط خيـــــــــــر الـــــــــــوهم ــــــــــــــا عــــــــــــــن ذرى الج  محلف

*  *  *  

  أغــراضــه
  :ازي عالرثاء والت -١

يعتبـــر فـــن الرثـــاء أغـــزر أغـــراض الشـــعر الحلـــي، ولـــذا فهـــو أحـــق   

بالتقديم من أي غرض آخر، وقد اهتم به الشعراء أبلـغ اهتمـام، وقـالوا فيـه 

ر عن لوعة وأسى وحزن وألـم، الرائع الجميل من الشعر الصادق الذي يعب

وهــو نوعــان األول رثــاء آل بيــت الرســول وخاصــة شــهداء الطــف، والثــاني 

رثاء األصدقاء واألقرباء والعلماء واألدباء، وال نكاد نجد شاعرًا من شـعراء 

بعضــهم فــي شــعره علــى الفيحــاء لــيس لــه أثــر فــي هــذا الفــن، وقــد اقتصــر 

فهـم يـرون ان هـذه القصـائد  رثاء آل بيت الرسول فقـط وال عجـب فـي ذلـك

التــي يقولونهـــا فــي الحســـين وأصـــحابه ويتفجعــون بهـــا ويصــبرون عنـــا فـــي 

قلوبهم من أحـزان إنمـا اشـفع لهـم يـوم القيامـة وتـرد عـنهم العقـاب، أال يـدل 

  :على ذلك ما يقوله ابن العرندس
 مبلــــــدا) لبيــــــد(ومــــــات لهــــــا ) قســــــا(   عربــــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــاحا جـــــــــــــــــــاوزت

 الخلـــد مـــع حـــور الجنـــان تخلـــدافـــي   ) لحصــــا(يرجــــو بهــــا نجــــل العرنــــدس 

  :ن بن راشدومثله ما يقوله الحس  
ـــل عـــروض الشـــعر والرمـــل   بكـــــــرا مهذبـــــــة يزهـــــــي البســـــــيط بهـــــــا ـــى طوي  عل

 شــــــعراء الســــــبعة الطــــــول إحســــــانها    طالت وقصر عن) حسن(حسناء من 
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 عـــــاد وال يخشـــــى مـــــن الزلـــــلميـــــوم ال   طـــرق الرشـــاد بهـــا) فتـــى راشـــد(يرجـــو 

أبــدعوا فــي هــذا الفــن أيمــا إبــداع، وأنتجــوا قصــائد طويلــة ال  ولهــذا  

حتــى ظهــر فــي الحلــة فحــول فــي فــن الرثــاء لــم ينــتج مــثلهم األدب  ىتجــار 

العربــي كالســيد حيــدر الحلــي الــذي قــال عنــه األدبــاء انــه أشــعر الطــالبيين، 

وقــد أبــدعوا لنــا صــورًا جميلــة ومعــاني عظيمــة فــي هــذه المراثــي، وتصــرفوا 

ـــ ـــه، حتـــى ان فـــي فـــن الرث لســـيد حيـــدر الحلـــي كـــان يتغـــزل ااء، وجـــددوا في

بجمـــال قتلـــى الطـــف بـــدًال مـــن رثـــائهم فيصـــف جمـــالهم وبيـــاض وجـــوههم 

  :واعتدال قاماتهم استمع إليه
ــــــو الســــــجاد   راســــــــجــــــــادل للهيجــــــــاء يحملــــــــن انأ   يقودهــــــاجــــــاء غــــــداة اب

ـــــــد   عليهــــا مــــن الفتيــــان كــــان ابــــن نثــــرة ـــــــر ال ـــــــرار بعـــــــد قتي  ع وشـــــــيا محب

 رانبـــــتنشـــــق مـــــن أعطافهـــــا النقـــــع ع   إذا مــــــا افتنــــــى للحــــــرب غــــــدوةاشــــــم 

ــــة ــــالوجوه الزهــــر بيضــــا كريم  ار اكـــــــد ألتـــــــوهعليهـــــــا لئـــــــام النقـــــــع    مضــــوا ب

وقــد يتــرك لنــا الشــاعر رثــاء شــهداء الطــف إلــى الحماســة فيصـــف   

قتالهم ويصور شجاعتهم وٕاقدامهم، أو يصفهم وكأنهم أحيـاء ألنهـم شـهداء 

اع عــن الحــق والعــدل وٕاحيــاء كلمــة الــدين واهللا تعــالى مــاتوا فــي ســبيل الــدف

 َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل َأْحيَـاٌء ِعْنـَد رَبِِّهـْم يـُْرزَقُـونَ : يقول 

، وهكذا يجب ان يمدحوا وال يقال عنهم  الرثاء، استمع إلى الشـيخ الكـواز 

  :يبين ذلك
ــــم أفضــــل ا ــــه ــــى األل  مـــــدحوا بـــــوحي فـــــي الكتـــــاب مبـــــين   ىلشــــهداء والقتل

ــــــل مقر  ــــــائهم الجمي ــــــي ثن  فـــــــالقوم قـــــــد جلـــــــوا عـــــــن التـــــــائبين   اً ضــــــخــــــذ ف
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وغالبًا ما نجد قصائد الرثاء تعزية آلل الفقيد بما حل وتعبيرًا بـذكر   

من خلف الفقيد من أنجال وما ترك وراءه من جليل األعمـال، اسـتمع إلـى 

  :آل القزويني بفقد زعيمهم السيد ميرزا صالحالسيد حيدر يعزي 
ـــــب   قفـــــا عزيـــــا المهـــــدي يـــــابن هـــــو االب ـــــيم المترت ـــــدين اليت ـــــن فال ـــــذا الب  ل

  :ويقول  
ــــد ــــا صــــالح الفجعــــت مــــن بع  هــــــــــــــــــذا المصــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــؤود   عــــزاء اب

 ولكــــــــــن ســــــــــبقت لمــــــــــادي بعيــــــــــد   وجــــــاراك فــــــي الفخــــــر أهــــــل الســــــباق

  :المديح والتهاني -٢

ي فــــن المـــديح منــــذ القــــديم بشــــتى صــــوره لـــئن عــــرف الشــــعر العربــــ  

وأشــكاله، فقــد وجــد هــذا الفــن عنــد الشــعراء الحليــين وتطــور بشــكل خــاص 

جعلــه ينفــرد عــن غيــره، فقــد كــان شــعر المــديح فــي أيــام المزيــديين علــى مــا 

كـــان عليهـــا هـــذا الفـــن فـــي األدب العربـــي فـــي كـــل مكـــان، فكـــان الشـــعراء 

لهبات والمراكز والتقـدير، ولكـن يمدحون األمراء وغيرهم طمعا في المال وا

مــا ان انتهــى أمــر المزيــديين أصــبحت الحلــة تابعــة للعباســيين حتــى أحجــم 

كثير من الشعراء الحليين عن المـديح لـذا لـم يجـدوا مـن يخصـونه بشـعرهم 

ويتحفونــــه بمــــديحهم، وان كــــان بعضــــهم رحــــل إلــــى األمصــــار اإلســــالمية 

ــًا عــن ممــدوح يســتحق مديحــه وواهــب  تكفيــه هباتــه، لكــن مــا األخــرى باحث

علـــى أمالكهـــا يكـــاد المغـــول يقضـــون علـــى الخالفـــة العباســـية ويســـيطرون 

ة تحت لوائهم حتى ابتعد الشعراء الحليون عن مدح الواسعة وتنضوي الحل
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األمراء بل عزف أكثرهم عـن شـعر المـديح نفسـه، وهـذا صـفي الـدين شـيخ 

  :شعراء عصره يقـول
ــــا ــــام ترفع  محشـــري إذ كـــان مجـــدي مـــنهم ســـوى   واعرضــــت عــــن مــــدح األن

وأصــــبح شــــعراء الفيحــــاء ال يمــــدحون كمــــدح بقيــــة الشــــعراء، وٕانمــــا   

يمــدحون مــن تربطــه روابــط متينــة، وتصــله بهــم صــالت وثيقــة ال يمدحونــه 

عمــا فــي نفوســهم مــن أجــل نــوال أو عطــاء أو مــا شــابه ذلــك وٕانمــا للتعبيــر 

بشــــعر (ه فــــي مناســــبة معينــــة ولهــــذا أمكــــن الكثيــــر مــــنهم ان يســــمي شــــعر 

فهذا الشعر يصور ما في نفس الشاعر من فيض عـاطفي ولدتـه ) التهاني

مناســبة معينــة كــالزواج أو الختــان أو العــودة مــن الحــج أو ســفر بعيــد، أو 

الشفاء من المرض أو حال العيد إلى آخر ما هنالـك مـن مناسـبات عديـدة 

  .متنوعة

ه فـي بعضـويت) علي جلبـي(استمع إلى الشيخ حسن العذاري يهنئ   

  :دائرة الحقوق
ــــــا  ــــــون ذوى الهن ــــــرت عي ــــــي(ق ـــــــــــــــــــــــــــــــق ذي المجـــــــــــــــــــــــــــــــد   )بعل  األني

ــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــدت مســــــــــــــــــرورة ـــــــــــدى الصـــــــــــديق   وب ـــــــــــدو ل  رغـــــــــــم الع

 فــــــــــــــــــي مؤسســــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــوق   ا بـــــــــــاألمس عضـــــــــــواغـــــــــــدلمـــــــــــا 

*  *  *  

وهــذا المــال عبــاس الزيــوري يهنــئ الســيد محمــد بحــر العلــوم بقدومــه    

  :من الحج
ــــــــثم أصــــــــ   جـــــــاصـــــــاحبي عرّ ) الغـــــــوير(علـــــــى   حاب الفخــــــــار والحجــــــــىف
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ـــــــد عرجـــــــايخوال    مـــــــاهمحإلـــــــى  أمّ مـــــــا ضـــــــل مـــــــن  ـــــــم ق ـــــــن له ـــــــب م  ي

 الســـــــــماح والرجـــــــــا يهم حـــــــــوحـــــــــي  ربعهــــــــم ربــــــــع الصــــــــالح  والتقــــــــى 

  :ي قصيدته بتاريخ حجة فيقولهثم ين  
ـــــــــــه  ــــــه رجــــــا   رخـــــــــــت عـــــــــــام حجـــــــــــهأحبال ــــــال في ــــــت للع ــــــر بي ــــــي خي  ف

ــــــــــد ول ــــــــــاز محم ــــــــــىف  فـــــي بيتـــــه وقـــــد نجـــــا مـــــع مـــــن نجـــــا   ســــــــــاعيا بن

كــــرر ان هنــــاك بعــــض الشــــعراء ظلــــوا يتكســــبون نولكــــن يجــــب اال   

بشــعرهم، وقــد اضــطرت الكثيــر مــنهم الظــروف القاســية إلــى ذلــك، فكــانوا 

يمــدحون مـــن يعطـــف علـــيهم ويســـد حــاجتهم، وربمـــا كانـــت قصـــائدهم هـــذه 

  .أضعف شعرهم وأبعده عن الصدق الفني وأبغضه إلى نفوسهم

  :الفـخر والحمـاسة

هـذه البـذرة فـي الشـعر الحلـي فكبـرت ونمـت وصـار يذر المزيـديون   

كــــل شــــاعر يــــتحمس ويفخــــر بقومــــه وأصــــله ونفســــه، يصــــفهم بالشــــجاعة 

واإلقدام والنخوة والحمية ويصف نفسه بمثل ذلك، استمع إلى الشيخ حسن 

  :الفلوجي يقول
ــع   تيموال تتمشـــى بـــي الـــى الـــدون شـــي ــو كنــت فــي روض الخصاصــة ارت  ول

  :لوهذا السيد حيدر يقو   
ــــــــــــر لهــــــــــــا ـــــ   وانهــــــــــــا لمــــــــــــاع ال نظي  بأورثتهـــــا عـــــن اب مـــــن هاشـــــم ف

ــــرب   مــــــآزرهم ماً قــــــد وامــــــن معشــــــر عقــــــد ــــانوا انجــــب الع ــــاب وك ــــى العق  عل

وقـــد يفخـــر الشـــاعر بشـــاعريته وبيانـــه، فهـــذا الشـــيخ حســـن الحمـــود   

  :الحلي يقول
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ــــــيانــــــا ك  مـــــن طواغيهـــــا اً نـــــفجـــــرت منهـــــا عيو    يمــــــم المعــــــاني والعصــــــا قلل

ــــــت بحــــــر المفل ــــــانق ــــــاني والبي ــــــه ع ـــــــــه درا   ب ـــــــــار وجـــــــــزت ملتقطـــــــــا من  يه

ــــنظم القيهــــا  إذا جــــرت فــــوق ســــطح الطــــرس خلــــت   موســــى بكفــــي لســــحر ال

الشــعراء مــن الحماســة فــي وصــف معركــة الطــف فيصــفون  ثــرويك  

  :الواقعة وشدة القتال فمن ذلك قول الشيخ صالح الكوازهول 
ـــــار وغـــــى ـــــي الهيجـــــاء ن الشـــــهب بمـــــي فـــــي جانـــــب الطـــــف تر    وآنســـــين وف

ـــــاظ بـــــيض وهـــــا وفـــــي اإليمـــــانمفيم ــــر نصــــر اهللا مــــن أرب   ب ــــم غي ــــا له  وم

ــــهــــش الك   تهـــــــش فيهـــــــا علـــــــى آســـــــاد معركـــــــة ــــام للعشــــبل ــــى األغن  يم عل

ـــــــن عـــــــدوهم ـــــــع م  فالهـــــام ســـــاجدة منهـــــا علـــــى التـــــرب   إذا انتضـــــــوها بجم

ــــــــ ــــــــين ولحوم ــــــــينه  ة يــــوم الــــروع والرهــــبعجاضــــليــــل ال   ار المشــــــــرفية ف

 مـــن كـــل شـــلو مـــن األعـــداء مقتضـــب   همضــــباءت قواشــــي الطيــــر مــــا ورازقــــ

وٕالــى جانــب هــذه الحماســة فــي الرثــاء هنــاك قصــائد حماســية كثيــرة   

 ركثير من الشعراء، وفي ديوان صفي الـدين وحيـد دومقطوعات عديدة عن

رها من الشـعراء بغيـة مـن يبغـي التمتـع بقـراءة هـذا الفـن، فقـد خصـص يوغ

حــريض علــى ســة والتوفــي الحما(ا لهــذا الفــن أســماه الصــفي فــي ديوانــه بابــ

  :فيه قصيدته المشهورة التي يصف فيها واقعة الزوراء ومطلعها )هالرياس
ـــــا  ســـــلي الرمـــــاح العـــــوالي عـــــن معالين

ذ

  فينــا واستشــهدي البــيض هــل خــاب الرجــا  

  الغزل والنسيب

وشعر الغزل كثير عند شعراء الفيحـاء وقـد يكـون أكثـر أصـالة مـن   

مــن األغــراض عنــد معظــم الشــعراء، وقــد بــدأ بــه كثيــر مــن الشــعراء غيــره 
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فــي المــديح والتهــاني وغيــر ذلــك مــن األغــراض، وبــدأ بــه معظــم قصــائدهم 

بعضهم حتى قصـائد الرثـاء كمـا فعـل ذلـك السـيد حيـدر الحلـي كثيـرًا فقلـده 

ـــاء  أكثـــر الشـــعراء، اســـتمع إلـــى الشـــيخ علـــي الجاســـم الحلـــي يقـــول فـــي رث

  :الحسين
ــــــــــيمــــــــــنع ان جــــــــــزت ــــــــه الحــــــــي التزيــــــــل وســــــــلم حيــــــــاً    ممان االراك ف  ب

ــــــــة الســــــــحاب المــــــــرزم ءبكــــــــاب   نــــاه يضــــحك نــــورهغفــــالروض فــــي م  غادي

ــــــــاه لشــــــــائق  ــــــــم وارحمت  فاذاعــــــــــه رجــــــــــاف دمــــــــــع مســــــــــجم   الهــــــــوىك

*  *  *  

  :نتقل إلى الرثاء قائالً ي  
 اال مصـــــــــاب بنـــــــــي النبـــــــــي األكـــــــــرم   لــــــم ينســـــــه عبــــــد الـــــــديار وأهلهـــــــا

ـــــ ـــــالطف منهـــــا ك ـــــمأم ي ـــــق دم وك  محــــــــــرمبمنهــــــــــا اســــــــــتحل محــــــــــرم    ري

هذا الشـاعر حسـن االنتقـال مـن الغـزل إلـى الرثـاء، ويمهـد لـه، وقـد   

فصل فعله كثير من الشعراء وٕالى جانبهم شعراء آخرون انتقلوا من الغـزل 

  .إلى الرثاء فجأة وبدون تمهيد

هــــذا الغــــزل حــــزين عفيــــف يالئــــم الرثــــاء، ويناســــب مقــــام الحســــين   

زا جعفــــر ر يبــــدأ بــــه ســــيد ميــــ ي، أو لــــيس هكــــذا هــــذا الغــــزل الــــذوأصــــحابه

  .القزويني إحدى مراثيه
 الفــــــراق فاســــــرعا يودعــــــا بــــــه داعــــــ   بكـــــر الخلـــــيط مـــــن الـــــديار فودعـــــا

 لبكــــــــــاء ايــــــــــامي األحبــــــــــة مــــــــــدمعا   اســـتفزف وأفاســـل فـــؤادك فـــي البكـــاء 

*  *  *  
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 عنــــةاض األخــــرى فللشــــعراء ان يطلقــــوا اغــــزل المــــديح واألغــــر  مــــاا  

شاعريتهم حيث تريد كما فعل ذلك شعراء العرب منذ الجاهلية اليوم، فهذا 

الشــيخ الشــيخ حســن الحمــود يبــدأ قصــيدته التــي يهنــئ بهــا صــديقه الشــاعر 

   :جواد الشيخ عبد علي قائالً 
 الخضـر س فـي الحلـلبـان مـاعلى غصن    تحـــت دجـــى الشـــعر ت فـــأرتني البـــدربـــد

ال  أنامـــــــل يـــــــاقوت ســـــــطورا مـــــــن الشـــــــذر   مهفهفــــــة األعطــــــاف خطــــــت بصــــــدرها

*  *  *  

هذه المقـدمات الغزليـة هنـاك قصـائد طويلـة ومقطوعـات  إلى جانب  

قصــيرة خاصــة بــالغزل قــد ال يخلــو منهــا ديــوان شــاعر فــي األدوار األولــى 

حتــى اليــوم، وقــد قــال شــعر الغــزل حتــى العلمــاء والفقهــاء والقضــاة والســادة 

  :سيد سليمان بن داود الحلي يتغزلالورعون االتقياء، استمع إلى ال
ـــــــــرائس   وظبــــــــي بــــــــديع بالجمــــــــال لحاظــــــــه ـــــــــرين ف ـــــــــديهن آســـــــــاد الع  ل

ـــــد ارخـــــ ـــــا وق ـــــم ســـــجوفه ىانان  فبـــــان ابتســـــام الثغـــــر والليـــــل عـــــابس   الظل

*  *  *  

  :وللسيد مرزة صالح القزويني غزل كثير منه  
ــــــت للمجــــــد  وللوجـــــــــــد زفـــــــــــرة فـــــــــــي ضـــــــــــلوعي   ين فــــــي الســــــيرولقــــــد قل

 فـــــي مجـــــاري الـــــدموع مـــــزنب البّ صـــــ  ع قــــــــــــد اغــــــــــــارت وبعينــــــــــــي ادمــــــــــــ

ــــــــــــــــعأ   بّ صــــــــــ ةون دعــــــــــعــــــــــياحــــــــــداة الظ ــــــــــــــــه ســــــــــــــــويعة التودي  نحلت

ـــــــو إ ـــــــى الل ـــــــالمنقى ىن مـــــــررتم عل ــــــك الربــــــوع سفــــــاحبوا العــــــي   ف ــــــين تل  ب

 فـــــــــي الضـــــــــلوع ووان همـــــــــنـــــــــزول   يب حــــــي مـــــن العــــــرب ذفبـــــوادي العـــــ
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 طــــــــــائر القلــــــــــب فيــــــــــه ذو ترجيــــــــــع   انبــــــن لــــــي فــــــي خيــــــامهم غصــــــن إ

 ويرانــــــــــي عــــــــــن مشــــــــــرفي صــــــــــنيع   ريســــــــــمهتهــــــــــادى عــــــــــن ذابــــــــــل ي

لي األنـــس يـــاوفـــي هـــذا الغـــزل وصـــف لحـــوادث اللقـــاء والفـــراق، ول  

والبهجة والسهر والسـهاد، وفيـه وصـف ألحاديـث المحبـين العذبـة وجمـالهم 

الحـظ ان نالفاتن، وفيه تشبيه للوجـوه للبـدور وللقامـات باألغصـان، ولكننـا 

فيــــه روح الحماســــة وتنتشــــر ألفــــاظ الشــــعر  الكثيــــر مــــن هــــذا الغــــزل تشــــيع

  :الحماسي كقول تاج الدين الحسن بن راشد الحلي
ــــــــاح أ  ــــــــســــــــمر رم ــــــــأم قدم ــــــيض صــــــفاح أ   سؤاد م ــــــواعوب  سم لحــــــاظ ن

  :ومثله قول صفي الدين  
 ى مـــــــن بعـــــــدهلـــــــًا لمخلـــــــوق اســـــــنح   ظبـــــــي مـــــــن األتـــــــراك لـــــــيس بتـــــــارك

ـــــــــــكـــــــــــاد الحر    رفتــــــحمــــــل الســــــالح علــــــى قــــــوام م ـــــــــــؤده مـــــــــــن أ ري  دهي

ــــــده   فتـــــــرى حمائـــــــل ســـــــيفه فـــــــي نحـــــــره  ابهــــــى وأزهــــــى مــــــن جــــــواهر عق

  

  

  :وصف الطبيعة -٥

ذلـــك الجمـــال الطبيعـــي األخـــاذ البـــد ان يـــؤثر فـــي نفـــوس الشـــعراء،   

فيكثــر عنــدهم شــعر الوصــف، ومنــذ القــديم تــأثر الشــاعر محمــد السنبســي 

لتـأثر بهذه المناظر الخالبة في الحلة بعد ان انتقـل إليهـا، فعبـر عـن هـذا ا

بشعر جميل، وفي ديـوان صـفي الـدين بـاب خـاص بالوصـف، الـم يعجبـك 

  :الربيع
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ـــــــــــــوروده ـــــــــــــا ب ـــــــــــــع فمرحب  وبنــــــــــــور بهجتــــــــــــه ونــــــــــــور وروده   ورد الربي

ــــــــب نســــــــيمه  وأنيـــــــــق ملبســـــــــه ووشـــــــــي بـــــــــروده   وبحســــــــن منظــــــــره وطي

*  *  *  

ــــدين    وٕاليــــك وصــــفا لمنظــــر مــــن منــــاظر الطبيعــــة للشــــيخ جمــــال ال

  :يعالخلي
 وفيـــــــــــه الـــــــــــورق راقـــــــــــد الســـــــــــحر   يــــــــــاض والشــــــــــجرفــــــــــاح اريــــــــــج الر 

 الزهـــــــــر حـــــــــاجرفاشـــــــــعلت فـــــــــي م   واقتــــــــــدح المســــــــــبح زنــــــــــد بهجتــــــــــه

ـــــــــــواف ـــــــــــوار مبتســـــــــــمات ـــــــــــر الن  لمــــــــــــا بكتــــــــــــه مــــــــــــدامع المطــــــــــــر   ر ثغ

ـــــــــــت األرض  ـــــــــــي واختال  فعطرتنــــــــــــــــا بنشــــــــــــــــرها العطــــــــــــــــر   غالئلهـــــــــــاف

ــــــورق ــــــم قامــــــت ال  تريبــــــــق لنـــــــــا حاجـــــــــة إلـــــــــى الـــــــــو    فــــــي الغصــــــون فل

قصيدته في األغراض المختلفة بوصف الطبيعة وقد يبدأ الشاعر    

بــدًال مــن الغــزل أو وصــف الخمــرة، اســتمع إلــى المــال عبــاس الزيــوري يبــدأ 

  :إحدى قصائد التهاني بوصف الطبيعة
ــــــا م   االرض مخضـــــرة مـــــن مـــــاطر الســـــحب ــــــدت لن ــــــى تب ــــــحت  ؤة العشــــــبمل

ــــــدر أو    والبــــــــرق يلمــــــــع واألنهــــــــار جاريــــــــة ــــــاللؤلؤ الرطــــــبوالطــــــل كال  ك

 ألفـــــراح والطـــــربحســـــن الســـــرور أو    يح تعصـــف واألشـــجار تـــرقص مـــنوالـــر 

 علــى الغصــون يغنــي صــوت محتجــب   والــــورق تصــــدح والشــــحرور منعكــــف

*  *  *  
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الحلـــة إلـــى بلـــد آخـــر فـــيحن ويصـــف جمـــال عـــن وقـــد ينـــزح شـــاعر   

مناظرهــا وحســن طبيعتهــا بشــعره أيمــا إبــداع وقــد أطــال الشــعراء التأمــل فــي 

ائقهــا مــن زهــور وأطيــار وحــدائق وأنهــار، وأبــدعوا منهــا الطبيعــة فوصــفوا دق

وجميـل، انظـر إلـى هـذا المشـهد الـذي يصـوره  ارفصوًال حية وأنطقوها بحـو 

  :لنا صفي الدين
ــــــــــــر باشــــــــــــت   قــــــــــــــال الحيــــــــــــــا للنســــــــــــــيم لمــــــــــــــا ــــــــــــل بــــــــــــه الزه  الغظ

ــــــــــى ــــــــــاض حت  تعطــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــردة الشــــــــــــــــــمال   وضــــــــــاع نشــــــــــر الري

 لمنهــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــا   أمـــــا تـــــرى األرض كيـــــف تثنـــــي علـــــي

ـــــــــــي   فأعجــــــــــــــــب القرارهــــــــــــــــا بفضــــــــــــــــلي ـــــــــــي وشـــــــــــكرها ل  وســـــــــــكرها ب

  :االخوانيات والمراسالت -٦

ازدهــر هــذا الفــن عنــد أدبــاء العــرب فــي القــرن الرابــع الهجــري، وقــد   

قصـــائد رائعـــة فـــي هـــذا البـــاب،  العميـــداهـــتم الكتـــاب مـــن الشـــعراء، والبـــن 

ء إلـــى والشـــعر الحلـــي ملـــئ بهـــذه القصـــائد االخوانيـــة التـــي يرســـلها الشـــعرا

ـــنهم وشـــوقهم إلـــى  ـــدين عـــنهم فيظهـــرون لهـــم فيهـــا حـــبهم وحني أهلهـــم البعي

اللقــاء، يبعثــون بهــا إلــى أصــدقائهم فــي شــتى الــبالد يصــورون بهــا الشــوق 

يرجـون أن تعـود،  اوألم البعاد، ويصفون حالهم ويتذكرون أياما قضوها ممـ

دين يراســــل الشــــيخ مهــــذب الــــدين الحلــــي يــــوم كــــان اســــتمع إلــــى صــــفي الــــ

  :في في ماردينالص
 فـــانتم الـــى قلبـــي كســـحري مـــن نحـــري   ن طــــــال بعــــــدكمإبالفيحــــــاء  أحبــــــائي

ــــو مــــن تكــــرار ذكــــرى حــــديثكم ـــم يخـــل    وان يخل ـــا مـــن مـــديحكم شـــعرييفل  وم
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 تنــــــزل منــــــي الــــــروح مــــــن صــــــدري   الـــــذي عقـــــد حبـــــهفيـــــا أيهـــــا الشـــــيخ 

 واحــــذر مــــن كيــــد العــــدو الــــذي يــــدري   تجــــــــاذبني األشــــــــواق نحــــــــو ديــــــــاركم

ومــن مثلــه قــول الســيد حســين القزوينــي وقــد أرســله إلــى أخيــه أبــي    

  :المعز
ــــر الســــعد   قــــــدعمنــــــي قــــــد عــــــاد منــــــتظم الز أرى   وأســــفر بالتبشــــير عــــن قم

 دصـــوقـــد كنـــت أخشـــى عنـــده جفـــوة ال   ا فأحيــــــا مــــــن أماتــــــت صــــــروفهيــــــوح

*  *  *  

ــــئ الشــــعراء بعضــــهم بعضــــًا فــــي شــــتى المناســــبات بهــــذه    ــــد يهن وق

  :أحد أصحابه في العيد اً لشيخ حمادي نوح الحلي مهنئالقصائد كقول ا
ـــــــــــــ ـــــــــــــا ب ـــــــــــــا مريئ ـــــــــــــامأهنيئ  وصــــــــــوم ترحــــــــــل عنــــــــــك ارتحــــــــــاال   جر أق

ـــــــــــــــــــهفو   صـــــــــــــــاالألن لـــــــــــــــه بالســـــــــــــــعود ات   طـــــــــــــــــــر تواصـــــــــــــــــــل اقبال

ــــــــــــــه جمــــــــــــــاال   لـــــــــــهًا ديـــــــــــرأى العيـــــــــــد وجهـــــــــــك ع  وان كــــــــــــــان زاد علي

*  *  *  

لــى موضــوعات أدبيــة يتناقشــون فيهــا فيــرد بعضــهم عوربمــا تنــاولوا   

بعــض شــعرا ومثــل ذلــك تقــريظ الكتــب والقصــائد واآلثــار األدبيــة األخــرى، 

  ):نشوة السالمة(فهذا شعر أرسله الشيخ أحمد النحوي مقرظًا كتاب 
ــــا الفضــــل والمكــــارم والســــؤدد  اأخــــ ي

  

 هوالمجـــــــــــــد والعلـــــــــــــى والشـــــــــــــراف  )م(

 واألديـــــب االريـــــب والمصـــــقع المـــــدره
  

 هرب الكمـــــــــــــــــــــال رب الظرافـــــــــــــــــــــ  )م(

 عـــت فـــي صـــدف الطـــرسدأي در أو 
  

ـــــــــدر حا  )م(  دا أوصـــــــــافهســـــــــغـــــــــدا ال
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 لتنمـــــــــى مـــــــــن زهـــــــــرهن اقتطافـــــــــه   لـــــــــو رأى هـــــــــذه الريـــــــــاض زهيـــــــــر

عـــــرف (لـــــو درى عـــــرفهن صـــــاحب 
  

ـــــــــــــــد  )م( ـــــــــــــــبه ىاب ـــــــــــــــهلطي  ن اعتراف

وقــد يتنــاول موضــوعات فكاهيــة ويــداعب بعضــهم بعضــا فيــدعون   

  :مد حسين كبةج محرسل السيد حسين القزويني إلى الحاأظرف الشعر أ
 تبـــــــقغطبح منهـــــــا ومصـــــــفلـــــــذ بم   وقهـــــوة طـــــاب مـــــن أرواحهـــــا عبـــــق

 إذ الح مــن وجنــة الســاقي لهــا شــفق   اشـــــعتها ديعبـــــث بالنـــــاكالشـــــمس ت

 أو التــي مــن دجــى ظلمائهــا الغســق   هنيــــت صــــهباء قــــد شــــبهت بريقتــــه

 ق مــــــداما كأســــــها الحــــــدقومــــــا أرّ    مـــن كـــف ســـاق ولكـــن مـــن لواحظـــه

ــــــدل والصــــــبح مســــــالليــــــل منف   رهج القــــاني غــــدائأرخــــى علــــى االبلــــ  قنغل

ــرة الحــي مــن ن ــا جي ــــاي اال وشــــبّ    جــران مــا ذرفــتي  ت بالحشــــى حــــرقعين

ـــــ ـــــت لهـــــاأارك مـــــن دار دســـــقيا ل  دها االرقهـــــــوأيـــــــن منـــــــي لـــــــوال ع   رق

  :أغراض أخرى -٧

وهناك أغـراض أخـرى كثيـرة تناولهـا شـعراء الحلـة لكنهـا أقـل أهميـة   

ض، منهـــا الخمريـــات والطرديـــات والزهـــديات والنصـــائح ممـــا مـــر مـــن أغـــرا

والحكم واآلداب والهجاء واألحماض والمجون والشكوى والعتاب واالعتـذار 

  .وغير ذلك من أغراض الشعر

 وابتـدءواوالخمريات أهم هذه األغراض وقد اهتم بهـا الشـعراء كثيـرًا   

ل، يقـــول يـــرًا مـــن قصـــائدهم فـــي األغـــراض المختلفـــة بـــدًال مـــن الغـــز ثبهـــا ك

  :ي ابن ارتقز مادحًا الملك المنصور غا –صفي الدين 
ــــــــة الظلمــــــــاء باللهــــــــب   بـــدت لنـــا ألـــواح فـــي تـــاج مـــن الحبـــب ــــــــت حل  فمزق



  أدب الحلة

       

ــــــــ ــــــــاء أول ــــــــر اذا زوجــــــــت بالم  أطفـــــال در علـــــى مهـــــد مـــــن الـــــذهب   دهابك

*  *  *  

ون كمحمـــد السنبســـي وراجـــح دفـــي هـــذا الفـــن شـــعراء عديـــ وقـــد بـــرع  

فيــــه قصــــائد مطولــــة ومقطوعــــات  اهم فنظمــــو الحلــــي وصــــفي الــــدين وغيــــر 

قصــــيرة، يصــــفون ألــــوان الخمــــرة وطعمهــــا وأثرهــــا فــــي الــــنفس ومجالســــها 

  :وأقداحها وسقاتها وغير ذلك، يقول الشيخ حسين الحرباوي الحلي
 جــــــاء يبتســــــم رشــــــمس براحــــــة بــــــد   ت فتولــــــــت عنــــــــدها الظلــــــــمعشــــــــعتش

 ينكــــــتمبــــــين الســــــحائب يبــــــدو ثــــــم    أهـــــال بـــــه مقـــــبال كالبـــــدر حـــــين غـــــدا

 متســرضــيه بمــا فــي الكــأس ير ن عامــ   ســـطعم لـــم أدر ذاك شـــعاع الشـــمس أ

 مـــــمغصــــهباء ناصــــعة تجلـــــى بهــــا ال   خديــــــــه فطــــــــاف بهــــــــا ةّقــــــــر رقــــــــت ك

*  *  *  

وبــرز بهــا فــي الحلــة أمــا الطرديــات فقــد شــاعت فــي العهــد المغــولي   

شــــعراء عديــــدون وعلــــى رأســــهم الصــــفي إذ كــــان يخــــرج إلــــى الصــــيد فعــــًال 

الصـيد مـن  تا يقوم به وما يشاهده، وقـد وصـف الشـعراء حيوانـافيصف م

صــــقور وفهــــود ونمــــور وآالت الصــــيد والخــــروج فــــي البكــــور إلــــى الصــــيد 

والحيوانـــــــات التـــــــي يصـــــــطادونها ومـــــــا شـــــــاكل ذلـــــــك، وصـــــــفوه بالقصـــــــيد 

مطات واألراجيز فما أجمل هذا الرجـز الـذي يصـف بـه صـفي الـدين سوالم

  :الفهد
ــــــي منتهــــــى الســــــفحي ـــــــــــــــــين   نعارضــــــته ف ـــــــــــــــــارقط مخطـــــــــــــــــط األذن  ب

ـــــــ ـــــــاني الجب ـــــــرت الشـــــــدقينق  اغطـــس ســـبط الشـــمر صـــافي العـــين   ين اه
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ــــــــــل  ــــــــــي اللي ـــــــــين   جمــــــــــرتينبينظــــــــــر ف ـــــــــن العين  ذي كحـــــــــل ســـــــــال م

*  *  *  

وقــد قــال فيهــا معظــم الشــعراء،  ،والزهــديات قديمــة فــي أدب العــرب  

د والتصــوف اس نفســه شــاعر المجــون والتهتــك، قــال فــي الزهــو وحتــى أبــو نــ

حين تاب إلى اهللا وأراد أن يفخر له، فال مفر لشـعراء الفيحـاء وفـيهم كثيـر 

من الفقهاء والعلماء من ان يقولـوا فـي هـذا الغـرض وقـد سـلك بعضـهم فـي 

  :هذا الشعر سلك المتصوفة، استمع إلى الشيخ حمادي نوح
ـــــــــال شـــــــــّمر ا ـــــــــوهم ان ين ـــــــــاثل  الكـــــــــــــاعمخبـــــــــــــا دون شـــــــــــــارقات    ناك

ــــوهمخــــ ــــالتوى ال  قـــــــبس النـــــــور مـــــــن ســـــــناء بهاكـــــــا   صــــال رق الغيــــب ف

ـــــــــب الهمـــــــــوم انهماكـــــــــا   لمعنــــــــــىاأرســــــــــلت لــــــــــروع  علمــــــــــ  عبـــــــــرا تجل

ـــــدري ــــــــــــاء دون ســــــــــــناكا   صـــــعق الفكـــــر صـــــادرا وهـــــو ي  صــــــــــــعق األنبي

ــــــــــــــــــــا   تبـــــــك يـــــــا حيـــــــرة البصـــــــائر ضـــــــلّ  ــــــــــــــــــــت ادراك  فكــــــــــــــــــــر حاول

*  *  *  

  

  

  

  :قيمتـــه

دده هــــذا الشــــعر الــــذي ظــــل الشــــعراء ينتقدونــــه أعوامــــًا طويلــــة فتــــر   

األجيال ال يخلـو مـن قيمـة وال تنقصـه األهميـة بـين آداب األقـاليم العربيـة، 

  -:ويمكن أن نجعل أوجه قيمته فيما يأتي
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ان هــذا الشــعر يمثــل دورًا مــن أدوار األدب فــي العــراق، إال وهــو العهــد -١

المغــولي الــذي ســاد فيــه الظــالم علــى معظــم أنحــاء الــبالد اإلســالمية وخــيم 

ولكــن الفيحــاء ظلــت ترقــي ســلم  التقــدم األدبــي ... العلمــيالركــود األدبــي و 

وبقيــت مشــاعلها تنيــر الســبيل للدارســين وتمــزق ســقف الظــالم طــوال عهــد 

المغــــول والعهــــود التــــي جــــاءت بعــــده، فالــــدارس لــــألدب العراقــــي فــــي هــــذا 

فعليه أن يدرس آدابها في . العصر ال يكاد يجد شيئًا مهمًا إال في الفيحاء

هـل و .. ف شـعراءها وآدابهـا وٕاال فأنـه لـن يجـد شـيئًا يـذكر هذه العهـد ويعـر 

رددت المحافـل صـدى أشـعاره، وطبقـت اآلفـاق  هناك شاعر كصفي الـدين

وذاع فـــي الــبالد صـــيته، وانتشــر فـــي األمصــار اإلســـالمية كلهـــا . شــهرته 

  .اسمه

افظوا علــى الحليــون فــي العهــد المغــولي ان يحــ وقــد اســتطاع الشــعراء -٢

ينقــذوه مــن  نويقيمــوا عمــود الشــعر العربــي فــي العــراق، واالــروح الشــعري، 

يم بالحــديث، نــوا جمــرًا يوصــل القــدفنــاء األكيــد، وان يكو قــق والحالتــدمير الم

ويـــربط بينهمـــا، فلـــوالهم لـــذهب هوالكـــو بالشـــعر واألدب، وألنقطـــع بـــين مـــا 

ســبق عهــده ومــا جــاء بعــده، فنجــاة الحلــة مــن الــدمار وســالمة أهلهــا مــن 

فــيهم الشــعراء والعلمــاء، وتكــدس الكتــب النفيســة ممــا نقــل مــن الهــالك بمــا 

بغـــداد وغيرهـــا يومـــذاك، كـــل هـــذا جعلهـــا تحـــافظ علـــى الجـــذوة األدبيـــة مـــن 

فضــًال للفيحــاء فــي  عــالم  االخمــود والــروح الشــعري مــن الفنــاء، وكفــى بهــذ

  .الشعر واألدب والعلم
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دون أينـــــا ان الـــــذين يمثلـــــون هـــــذا الشـــــعر الحلـــــي عديـــــدون يعـــــوقـــــد ر  -٣

وقــد . بالعشــرات كثيــر مــنهم شــعراء يجيــدون وكثيــر مــنهم لهــم طــابع خــاص

وقصــائد رائعــة، فهــم يؤلفــون جانبــًا  ةأتحفــوا األدب  العربــي بطرائــف جميلــ

هامــًا مــن جوانــب شــعراء العــرب ال يمكــن االســتغناء عــن دراســته والتخلــي 

ـــــه، وٕاال فســـــيظل مجهـــــوًال في ـــــي وجـــــه الشـــــمس عـــــن معرفت كـــــون ســـــديمًا ف

  .ةالمضيئ

ويمثـــل هـــذا الشـــعر عقيـــدة إســـالمية بمـــا صـــوره الشـــعراء مـــن تعـــاليم  -٤

الشيعة ومبادئهم وآرائهم، فالشـيعة طائفـة إسـالمية لهـا عقائـدها التـي يجـب 

ان تفهم، ولها شعورها الذي يجب أن يعرف، ثم ال يحترم هذا الشـعور وال 

راء وهــم أغلبيــة الشــع -عــرف، وقــد صــور شــعراء الشــيعةييقــدر إال بعــد أن 

عقائـــدهم فـــي شـــعرهم، وبخاصـــة مـــا يتعلـــق بمحبـــة الرســـول وآل  -الحليـــين

بيتـــه الكـــرام ورثـــائهم ورثـــاء صـــرعى الطـــف األمجـــاد، وتغنـــوا بمـــآثر هـــؤالء 

وبــذلك شــرف . لمثــل للــذود عــن العقيــدةضــربهم ااألبطــال وحفظهــم للــدين و 

للمســـلمين وعظـــة وعبـــرة لهـــم يجـــب أن يعتبـــروا بهـــا فـــي حيـــاتهم، فشـــعراء 

اء يــذكرون النــاس بــذلك فــي المحــرم مــن كــل عــام بمــا ينشــدون ومــا الفيحــ

  .م جديدظيرسلون من ن

ويصـــور لنـــا هـــذا الشـــعر الحيـــاة العامـــة فـــي الـــبالد فـــي كـــل زمـــن مـــن  -٥

أزمانها منذ تأسيسها حتى اليوم، فيصـور لنـا الحيـاة االجتماعيـة ومـا عليـه 

شـــعور النـــاس مـــن مختلـــف الطبقـــات، ويصـــور لنـــا مـــا يحملـــه النـــاس مـــن 
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وأفكــار وآراء، فقــد عرفنــا كيــف عبــر الشــعراء عــن ســخطهم علــى حكومــة 

  :داود باشا فقد أنشد الشاعر محمد بن إسماعيل
 بنــــــا ركــــــب ويــــــروح بنــــــا ركــــــب ويغــــــد   نـــاعأفـــي كـــل يـــوم فـــي ربـــى الهـــم وال

ــــد بهجــــة ــــن بع ــــت الفيحــــاء م  ر مـــــن آفاقهـــــا الشـــــرق والغــــــربوكـــــدّ    وأظلم

ـــــل فيراعـــــهب ـــــا ضـــــحى فـــــي عام  ة والقضــــــــبيضــــــــبتعه عامــــــــل ال اللــــــــ   لين

ومثل هذه الشكوى كثيرة في الشعر في مختلـف األدوار فحـين قتـل   

وأصـــبحت أمالكـــه  –وقـــد كـــان محبوبـــًا مـــن النـــاس  -ســيف الدولـــة صـــدقة

نهبــًا بأيــدي األكــراد وغيــرهم، تــألم الشــعراء كثيــرًا وســاء مــا آلــت إليــه أحــوال 

رجـــان يصـــور ذلـــك فـــي الـــبالد فـــاظهروا ذلـــك فـــي شـــعرهم وهـــذا الشـــاعر م

  : )٤١(قصيدته التي منها 
ــــــت ســــــنة ــــــد مــــــن للســــــلطان ناب  فـــــال يـــــأمن الســـــلطان زيـــــد وال عمـــــر   لق

ـــــــة النظـــــــار وان ـــــــهموافق ـــه العشـــر   كشـــــــف عن ـــان ممـــن ال يصـــح ل ـــو ك  ول

ــــــه ــــــى أظن ــــــر اإلقطــــــاع حت ــــــد كث ــــــــرة أ   وق ــــــــب الجزي ــــــــرو ســــــــيقطع كل  ه

ــــــــ ــــــــون ألف  ه ذكــــرفــــدع عنــــك ممــــن ال يجــــوز لــــ   للبشــــــــيري وحــــــــده اً ثالث

ــــــا    انطمــــــت نرجســــــية اً وعشــــــرون الفــــــ ــــــف وألوانه ــــــا ال ــــــر له  ســــــعربكثي

 مــن الغــنم األعشــار والصــوف والشــعر   ولــــــوال ســــــفاه الــــــرأي كــــــان علــــــيهم

ــــذاك وال ضــــ   ســــــالم علــــــى مــــــال العــــــراق فانــــــه  رمضــــى حيــــث ال نفــــع ل

ــــراك ومــــن دونهــــا النهــــرفشــــطر أل   وشـــــطر ألكـــــراد ومـــــن شـــــأنها الغـــــدر   ت

ـــــ ـــــاب وم ـــــيهم صـــــدروشـــــطر لكت  وشــــــطر لحجــــــاب ومــــــا فــــــيهم فخــــــر   ا ف

                                                 
 .العماد األصفھاني ، خريدة القصر في ورقة )٤١(
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 ىونجد الشعراء يمدحون الخليفة العثماني المسـلم حـين انتصـر علـ

ويبتهجــون بهــذا النصــر، لكنــه حــين يقســو والتــه علــيهم يتــذمرون ) الــروم(

ويهجون الوالة ومن والهم، ويغتبطـون ويفرحـون حـين يسـعى الخليفـة نفسـه 

ري يمـدح السـلطان محمـد رشـاد بعـد إلى اإلصالح، قال الشيخ حسن العذا

  :المبعوثان ووضع الدستور ستأسيس مجل
 تغــــرب كك اســــتقم فــــي الحــــب انــــيــــو    بــــــه وحــــــب تمــــــر بــــــه حــــــب تســــــرّ 

 ســـــــــيان منفـــــــــي لـــــــــديك وموجـــــــــب   لـــــم تـــــدر مـــــا ملـــــك الجمـــــال وغيـــــره

*  *  *  

ــــا   ربآت بــــــالبيض الحســــــان لمــــــبشــــــب ــــر م ــــي األم ــــأرب وســــوى ول ــــي م  ل

ـــــــــر المـــــــــؤمنين محمـــــــــد  بــــــــدر الخالفــــــــة مشــــــــرق ال يغــــــــرب   هـــــــــذا امي

ــــى  ربو زمــــــن الرشــــــاد بــــــه الرشــــــاد مــــــ   قســــمًا بمــــن فطــــر الســــموات العل

ــــــال يعــــــاد ف   العبـــــاد بعصـــــره نبشـــــرى الـــــبالد عـــــ  شــــــغبيقطــــــع الفســــــاد ف

 وبـــــــه تمـــــــزق ليـــــــل ظلـــــــم غيهـــــــب   أو مـــــا تـــــرى الدســـــتور نفـــــذ حكمـــــه

*  *  *  

ية ، ألن وقـــد اتصـــل هـــذا الشـــعر بشـــعور الـــبالد العربيـــة واإلســـالم

االتصال كان وثيقا بين شعراء الحلة وغيرهم مـن الشـعراء فـي تلـك الـبالد، 

وقد عرفنا أن الكثيـر مـن هـؤالء الشـعراء هـاجروا إلـى األمصـار اإلسـالمية 

فــي شــتى العصــور مــنهم راجــح الحلــي، والخيمــي، وابــن بطريــق، وصــفي 

ى وفـــدوا الـــدين، وغيـــرهم كثيـــرون، كمـــا ان كثيـــرًا مـــن شـــعراء الـــبالد األخـــر 

الحلة وكانت لهم مع أهلها صالت قوية، ولهذا واكب الشعر الحلي جميع 



  أدب الحلة

       

الحركــات التــي حــدثت فــي تلــك البلــدان، اســتمع إلــى الســيد عبــد المطلــب 

  :يستنهض طرابلس الغرب على إيطاليا
ـــــــاأي ـــــــك مـــــــاذا لقين ـــــــــا   هـــــــا الغـــــــرب من ـــــــــا طحون ـــــــــر حرب ـــــــــوم تثي ـــــــــل ي  ك

 نــــــــــايء دفلوع داي الضــــــــــطــــــــــتحــــــــــت    تظهــــــــر الســــــــلم لألنــــــــام وتخفــــــــي

 وهتكــــــــــتم هنــــــــــاك عرضــــــــــا مصــــــــــونا   كـــــم دمــــــاء معصــــــومة قــــــد ســــــفكتم

ـــــــــم ال  نـــــــــــا بـــــــــــان نـــــــــــذل ويبقـــــــــــى و تأمر  ـــــــــز لك ـــــــــاع ـــــــــا تأمرون  ســـــــــاء م

ــــــــــونك ـــــــــــا   تم بيعــــــــــة الســــــــــلم غــــــــــداراث  إنمـــــــــــا النكـــــــــــث عـــــــــــادة الغادرين

*  *  *  

    :النثر

القــرن الخــامس الهجــري فانتشــر أســلوب القاضــي الفاضــل فــي جــاء   

يمتـــاز بكثـــرة الصـــناعة والزخرفـــة البديعيـــة وبخاصـــة الجنـــاس  الكتابـــة وهـــو

والتوريــة، وكثــرة المبالغــة، وعــدم االهتمــام بــالمعنى بقــدر االهتمــام بــاللفظ، 

وشـــاع هـــذا جميـــع أرجـــاء العـــالم اإلســـالمي، ممـــا جـــر النثـــر إلـــى التـــدهور 

واالنحطــاط، وضــعف شــأنه وبخاصــة فــي عهــد المغــول، فهــم ال يتكلمــون 

حتاجون إلى الكتاب العرب، فقل خطـر الكتابـة وضـعف شـأن العربية وال ي

المية كمصــر والشــام حيــث اهــتم الكتــاب، اللهــم إال فــي بعــض الــبالد اإلســ

هــــا وملوكهــــا بالكتــــاب ورعــــوا الكتــــاب ولكــــن أســــاليبهم لــــم تبلــــغ شــــأو أمراؤ 

  .طى في مبالغاتهامها تتءب في تصنعأثاألساليب القديمة ألنها سارت تت

 ختلــف الكتابــة العربيــة فــيتألدبــاء الحليــين الشــك ال والكتابــة عنــد ا  

حظـى بـه الشـعر مـن االهتمـام والتقـدير هذه العصور، فلـم يحـظ النثـر بمـا 
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من قبل األمراء واألدباء والناس أيضًا، ولهـذا كـان ميـدان الشـعر المقدمـة، 

وتخلــف النثــر بكثيــر عنــه، ولكــن النثــر الحلــي لــم يصــب بالتــأخر الشــنيع 

فـي بعـض الـبالد اإلسـالمية، فالـذي يقـرأ نمـاذج النثـر التـي  الذي ابتلـى بـه

بين أيدينا للكتّاب الحليين في أي دور مـن أدوار األدب الحلـي يجـد أيضـًا 

د منها ما وصل الـى يجفي ميزاتها، وال ةأنها متقاربة في مستواها، متشابه

الحضيض الذي وصلت إليه الكتابة العربية في بعض العصـور، بـل يجـد 

ض الكّتــاب مــا يقــرب مــن أســاليب العباســيين وكّتــاب القــرن الرابــع عنــد بعــ

ولهــذا وجــدنا الكثيــر مــن أدبــاء الحلــة يلقبــون بالكاتــب، كعلــي بــن حمــدون 

الكاتـــب، وعلـــي بـــن البطريـــق الكاتـــب، ومهـــذب الـــدين بـــن الحلـــي الكاتـــب 

وغيـــــرهم، وهنـــــاك مـــــن هـــــؤالء الحليـــــين مـــــن اشـــــتغل بالكتابـــــة فـــــي الـــــبالد 

فـي مصـر علـى عهـد الدولـة  بـن بطريـق الـذي كـان كاتبـاً اإلسالمية كعلـي 

الكاملية، ومهذب الدين محمـد بـن الحلـي الـذي اشـتغل بالكتابـة فـي مصـر 

ودفــــن فــــي ســــفح جبــــل المقطــــم، وعلــــي بــــن أفلــــح  ٦٤٢ومــــات فيهــــا ســــنة 

د العباســيين وتــوفي نــالعبســي الــذي عمــل فــي الكتابــة عنــد المزيــديين ثــم ع

مـن حصـل علـى أسـمى األلقـاب نظـرًا لمـا ، ومـن هـؤالء الكتّـاب ٥٢٣ ةسن

وصل إليه من الرقي والرفعة، كابي الفـرج محمـد بـن احمـد بـن جيـا الحلـي 

  .فقد كان يلقب بشرف الكتّاب ٥٢٩سنة  ىالمتوف

  :يزات النثــرمم

يمتاز أسـلوب النثـر بـالتزام السـجع، فـال يمكـن أن تجـد كاتبـًا يكتـب   

يمـة كانـت او حديثـة، فنجـده بدون سـجع فـي ذلـك كتـاب جميـع األدوار، قد
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أطال اهللا بقاء سـيدنا طـول اشـتياقي إليـه ، : "  افلح في قوله نعند علي ب

وأدام تمكينــــه دوام ثنــــائي عليــــه، وحــــرس نعمتــــه حراســــة ضــــميره لألســــرار 

ت بـه الـدار عـن سـالمة انتقلـت بعـده ءأعـداءه كبـت صـبري يـوم تنـا توكب

عهــدي، وأنــا أحمــد اهللا آخــر  همــن جســمي إلــى ودي، وعافيــة كــان يــوم بينــ

العلي على ما يسوء ويسر وأديم الصالة على رسوله وآلـه المحجلـين الغـر 

سـنة  ىكما نجده عند السيد باقر بـن السـيد هـادي القزوينـي المتـوف، .. " .

، أزهارهـا الـوالء أكمـاممن التسليمات رياضًا تفتقت عن  ىأهد: " هـ١٢٣٢

بمحـض الـوداد أطيارهـا، ورقـت  وتدفقت من ينابيع الوفاء أنهارها وسـجعت

رقة نسيم اإلخالص اصائلها وأسحارها، ومن التحيات قالئد نفـائس بهـرت 

د عــرائس فاقــت علـى الليــل اذا عســعس بســواد ئــالنيـر فــي أللــىء درهـا وخرا

  " .…طررها

ايــة نالنمــوذجيين مــن الصــناعة والع أســلوبيخفــى مــا يمتــاز بــه  الو   

ريـــة وطبـــاق والمحســـنات البديعيـــة تو  ككل ذلـــشـــابـــاالزدواج والجنـــاس ومـــا 

مـن بهـا، وقـد نجـد أكثـر مـن  ماألخرى التي فتن بها الكتّاب ومألوا كتابـاته

ذلك كتابات تخلو من حرف الحـروف كـاأللف وغيـره، ونجـد كتابـات تخلـو 

ـــة، فهـــذه رســـالة الســـيد احمـــد  مـــن الحـــروف المنقطعـــة أو الحـــروف المهمل

د اهللا حمــد كــل حامــد، مالــك احمــ" : خلــو مــن الحــروف المنقطــةتالقزوينــي 

على ما أوالك آالءه، وأوسعك عطـاءه وأسـاله لـك دوام . الملك اإلله الواحد

الســـالمة، ووصـــال الكرامـــة ، مـــا صـــدح حمـــام االراك ،ومـــا مســـح الـــدمع 
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إال لــك عهــدًا ولــم احــو لســواك لمــرآك ، أمــا وهــواك، وســامي عــالك لــم ارع 

  ".وداً 

يـر مـن معـاني الكتّـاب القـدامى وكان الكتّاب الحليـون يقتبسـون الكث

م وينثرونـه بأسـاليبهم، فهـذا صـفي و المنظـ جلونأو من معاني الشعراء ، في

ان و الكريم مرتجـي "  :الدين الذي يحل أبياتًا من معلقة امرئ القيس فيقول

يلتقـــي وان كـــان بأســـه يتقـــي ، والســـحب تؤمـــل  بكـــان بابـــه مرتجـــا والنـــد

يدنا أعظـــم مـــن العتـــب، بســـالف هبـــت صـــواعقها، ولحلـــم ســـر بوارقهـــا وان 

يضـفر العطيـة ويـوفر العطيـة . . ذنب، فما هي شـرف كفوفهـا أفـواه العبـاد

  " .… ل مالك رق بوالمملوك انه رب حق 

: "  الكــريم كقــول الســيد بــاقر القزوينــي نوقــد يقتبســون معــاني القــرآ  

وخرائد عرائس فاقت علـى الليـل إذا عسـعس بسـواد طررهـا، وعلـى الصـبح 

  " .… ، وعلى الشمس وضحاها وبياض محياها غررهاس ببياض إذا تنف

وميــزة أخــرى يمتــاز بهــا هــذا النثــر إال وهــي التضــمين، فقــد شــغف   

الكّتــاب بتضــمين اآليــات الكريمــة واألحاديــث الشــريفة واألمثــال المشــهورة، 

 والحكم النافعة، وأبيات الشعر التي يعجبون بها حتى مألوا كتابـاتهم بـذلك

إنتاج غيرهم، أفليس السيد ميرزا جعفـر  كتبون إلى مجموعة منوقلبوا ما ي

وقلـت . …: " القزويني يضمن مثًال مشهورًا حـين يقـول فـي إحـدى رسـائله

وال شـــــك ان الســـــيد حســـــين ) ومـــــاذا وراءك باعصـــــام(مـــــا هـــــذا االزدحـــــام 

فلــم تشــعر اال وقــد نثــر القــر : " القزوينــي يضــمن بعــض آي القــرآن بقولــه 

  ." … السماء ذات البروج ( وهتف بها هاتف … لوجعليها مطارف الث
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وامــا تضــمين الشــعر فهــو أكثــر، فتــرى الكتّــاب تــارة يضــمنون شــعر 

إحدى رسائله قول  به، فهذا السيد باقر القزويني فيالقدماء الذي يعجبون 

  :التفتازاني 
ـــــــــــون   ون وكســــــــبهافنــــــــطويــــــــت بــــــــاحراز ال ـــــــــــون فن  رداء شـــــــــــبابي والجن

ـــــــــون و  ـــــــــت الفن ـــــــــون   نلتهـــــــــاولمـــــــــا تعاطي ـــــــــون جن ـــــــــي ان الفن ـــــــــين ل  تب

  :وقول الطغرائي في المية العجم
ــــرأي صــــانتني عــــن الخطــــل أصــــالة ــــة الفضــــل    ال ــــدى الزاوحلي ــــي ل  طــــلعنتن

واألمثلة على ذلك كثيرة ال تحصى، وقد يضمن الكاتب شعر نفسـه، وهـذا 

  .الشعر قد يكون بيتًا أو مقطوعة قصيرة أو قصيدة طويلة

لمبالغة والمغاالة إلى درجة كبيرة ، اباإلغراق في  النثرهذا ويمتاز   

فكيـف وقـد طوقـت جيـد الـدهر : " استمع إلى السيد محسـن القزوينـي يقـول

مســـاك فرائـــد الجـــواهر، وقـــام اإلجمـــاع بأنـــك المنتخـــب للنـــواهي واألوامـــر، ب

لعمرك لقد أعجبتني بل سحرتني ما صاغه مـن السـحر بـدايع، فكـان ذلـك 

لعبـارات إال آيـات يقصـر عنهـا البلغـاء وعجائبهـا ببينـات ترتيًال، فمنا تلـك ا

  " .تعجز عنها الفصحاء 

  .هذا الفرقان وقد بلغت حد اإلعجاز معانيه

  :ر نثفنــون ال
  :الرسائل-١

ـــ   ـــد علـــى مـــا  نحظـــي هـــذا الف ـــة باهتمـــام عظـــيم يزي ـــاء الحل مـــن أدب

الرســـائل كثـــرة عظيمـــة وتنوعـــت ت ريـــة جميعـــًا فكثـــر ثحظيــت بـــه الفنـــون الن
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دة أنواع وقـد يكـون للعالقـات المتينـة بـين أدبـاء الحلـة وغيـرهم مـن أدبـاء ع

األمصار اإلسـالمية األخـر أثـر فـي هـذه الفكـرة، فقـد كـانوا يراسـل بعضـهم 

بعضًا مما يكسب األدب هذه الرسائل الجميلـة التـي يتبادلونهـا، والشـك أن 

ر من هـذه كثيٕاليها ينتج السفر وهجرة الكثير من هؤالء األدباء من الحلة و 

الرســائل، وقــد تناولــت هــذه الرســائل موضــوعات متعــددة مختلفــة، تناولــت 

وصف حال الكاتب، وما هو فيه من خير أو شر ومـن سـعادة أو أحـزان، 

وتناولت التشـوق الـى المرسـل إليـه وتـذكر أيـام مضـت وعهـود درسـت كانـا 

وفيهـا  .يعيشان فيهـا معـًا، وتناولـت الحنـين إلـى الـوطن واألهـل واألصـدقاء

ن حـج أو فيهـا التهنئـة بمختلـف المناسـبات مـكـذلك العتـاب أو االعتـذار، و 

عـــرس أو ختـــان أو مـــا شـــاكل ذلـــك، وفيهـــا الرثـــاء والتعـــازي، وفيهـــا طلـــب 

حاجــــة أو مــــال، وفيهــــا تقــــريظ الكتــــب أو القصــــائد، وفيهــــا حتــــى التوســــط 

لقضاء حاجة مـن الحاجـات كـل هـذا وغيـره نجـده فـي هـذه الرسـائل اسـتمع 

إحـدى رسـائله فـي ى السـيد حيـدر الحلـي يرثـي الحـاج محمـد صـالح كبـة لإ

ب مــــن الفخــــر ســــنامه، وطبــــق بــــالحزن مــــن الكــــون قــــد رحــــ : "إلــــى أهلــــه

ه الفريـــد غش صـــو قحـــل بمـــن هـــو زاد العقـــل ، ونـــامشـــارقه، ومغاربـــه، قـــد ر 

المؤمل، وتقرب جبريل إلى اهللا برفع روحه الطـاهرة حـين سـمت مـن الـدنيا 

  ."..بنعيم اآلخرة 

وكثيــر مــن هــذه الرســائل يبــدأ بقصــيدة طويلــة، أو يختمهــا الكاتــب   

  .بهذه القصيدة التي ينظمها في تلك المناسبة

  :البنود -٢
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ن كـــان البنـــد قـــد ظهـــر فـــي النثـــر العربـــي منـــذ العهـــد الصـــفوي لـــئ  

نــودًا فــي بتمــام،وبرزوا وقــدموا العثمــاني، فقــد اهــتم بــه أدبــاء الحلــة ايمــا اه

فـن، كالشـيخ نا عند الكثير من األدبـاء هـذا الة، وقد وجدية الجمال والرقغا

، والسـيد محمـد القزوينـي ، والشـيخ يحسن العذاري، والشـيخ صـالح التميمـ

فة الذي يقـال لمحمد حسين حمد الحلي، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن الخ

ًا كثيرة ولكنها فقدت ولم يصلنا منها إال بنـد واحـد، وهـو البنـد دانه انتج بنو 

 ، وهـــو يبـــدأ بـــالغزل كمـــا هـــوالجـــوادينهور الـــذي يمـــدح بـــه اإلمـــامين المشــ

 همتبع في معظم هـذه البنـود، وهـو غـزل رقيـق يمتـاز بدقـة الوصـف وجمالـ

أال أّيهــا الالئــم فــي الحــب، دع اللــوم عــن الصــب ،  : " اســتمع إليــه يقــول 

، أو يوالخـــد الشـــقيقفلـــو كنـــت تـــرى الحـــاجبي الـــزح، فوبـــق األعـــين الـــدعج 

انعطافـا و تـداًال لرحيقي، أو القد الرشـيقي، الـذي قـد شـابه الغصـن اعالريق ا

عليـــه عقـــرب الصـــدغ، وثغـــر دب أخضـــر عـــذار آس يـــورق لـــي غـــدا مـــذ 

أحمـــر جـــل عـــن  سمقـــدلثنايـــاهن فـــي ســـلك ل ئـــااشـــنب، قـــد نظمـــت فيـــه ل

  .... "الصبغ 

موســــى الكــــاظم  الجــــوادينواذا كــــان ابــــن الخلفــــة يمــــدح اإلمــــامين   

مـدح غيـره بهـذه البنـود األمـراء والـوالة الكبـراء والـوزراء، ومحمد الجـواد فقـد 

اســتمع إلــى الشــيخ حســن العــذاري يمــدح الســيد يوســف بــن آل جميــل بأحــد 

 إذ. نعم وال مثل كمـال العيـد فـي شـوال: " ... بنوده ويهنيه بمناسبة العيد 

 ، فقـد تزّيـا بالجمـالبجالبيـب الشـرف ىتـرد ىالكمـال، فتـ أبـاقد رأت عيني 
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ف فجده موافق لمجده، ومدحه مطابق لحله وعقده،تاج فخار الصيد والظر 

  ... ".والنسب  والصفات أبناء العرب ، حلو السجايا

الشـعر كمحمـد حسـين حمـد الحلـي فـي بوقد  صـدر بعضـهم بنـوده   

  :أرسله إلى بعض أخوانه إذ قال في بنده الذيبنده 
ـــــــةمإال  ـــــــي الحســـــــين تحي ـــــــغ عن  بــــردا ن قــــد كســــاها طيــــب أخالقــــهأكــــ   بل

 ويحلـــو لهـــا طعـــم كـــأن ضـــمنت شـــهدا   رهشــــــر كطيــــــب نشــــــيصــــــوغ لهــــــا ن

 الخمــــرةت ريقــــة فيــــه، لــــذة ماألغيــــد ذو طــــرف كحيــــل نــــاعم الخــــد، حكــــ" 

  ".مائس القدّ خفت ان ينقد  يهاً تماس ما إذا  ،والشهد

فعـــل الســـيد محمـــد  اكمـــ ةوقـــد يكتـــب األديـــب بنـــدا بـــدًال مـــن الرســـال  

، فهــذا بنــد وأقاربــهأصــدقائه  إلــىد أرســلها كتــب عــدة بنــو  إذالقزوينــي ذلــك 

الـــذي مـــا خـــص  مـــن العــم: " أرســله إلـــى ابـــن أخيـــه الســيد احمـــد القزوينـــي

مـا هـو ناجـاك،  إذاك، وفيه عنك ينجـاب الهـم والغـم الّ إال ضفاالباألنعام و 

يـه ، ونبهـت فتـى كفّ  اإلمسـاكحمد، لقد ناديـت مـن لـم يملـك أيا  اهللا  لعمر

صـرف عـن يكـن يهمامـا لـم  تعمأسـت عينيـه، أو لم تملك الغفلـة عمـا رمـ

  .. ".إذنيه  رمهم من مهمات الورى في الده كل
  :ـابةــالخط -٣

لــم تكــن العنايــة بهــذا الفــن كبيــرة عنــد األدبــاء الحليــين، فقــد ضــعف   

ـــبالد عنـــدما شـــأنها فـــي العصـــور اإلســـالمية المتـــأخرة ، وبخاصـــة  حكـــم ال

 -فــي الحلـــة –طغــى الشـــعر أمــراء غيـــر عــرب كـــالمغول والتركمــان، وقـــد 

لم منهـا سـوت. حم الخطابة فـي ميادينهـا وا. االت األدبية األخرىجعلى الم
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منبرهـــا فـــارتقى درجاتـــه فــــي كـــل مناســـبة، فقـــد كانــــت القصـــائد تتلـــى فــــي 

المحافل المختلفة، وتنشد في مختلف االجتماعات بدًال مـن الخطابـة، ألن  

عر هتمـام بالشـالألن او نثـر، أكثر من ال سالشعر أرق وأجمل يؤثر في النف

نشــــد فــــي األفــــراح يالشــــعراء، فكــــان الشــــعر  ريــــمــــازال يغــــري الشــــعراء وغ

واألحزان، في حفالت العرس والعـودة مـن الحـج وفـي المـآتم وذكـرى واقعـة 

الطف، مزاحمًا الخطابـة مبعـدًا إياهـا عـن مجالهـا الطبيعـي، لهـذا رأينـا مـن 

بي، ومــن هــذه الميــزات وجــود قصــائد التهنئــة والرثــاء تمتــاز بأســلوب خطــا

لـيس فـي هـذه األبيـات التـي  وأالتكرار الـذي يتميـز بـه األسـلوب الخطـابي 

  :يرثي بها السيد ميرزا صالح القزويني جده الحسين تكرار 
ـــىآبنفســـي و  ـــائي نفوســـًا قضـــت عل ــــــــداها مــــــــد مجــــــــراه أبحــــــــرظ   ب  مــــــــأ ون

 كــــــرىجفــــــون بــــــدار الــــــذل ان تقبــــــل ال   بـــــت لهـــــاأبنفســـــي وآبـــــائي نفوســـــًا 

 بمــــــا نســــــجت جســــــم اإلمامــــــة مفخــــــرا   تبنفســي جســومًا جــردت بعــدما كســ

وهذا األمـر لـم يمنـع مـن وجـود خطـب عنـد األدبـاء الحليـين، ولكـن   

األمـــور ، مــن أكثــر هــذه الخطـــب فــي النصـــائح والــدعاء ومـــا شــاكل ذلـــك 

حـب الحصـيد بحسـام  قمـمفـالق  الحمـدهللا : " ن بن علي الحلـيالحسكقول 

روح بقـــاني رشـــيق يـــانع العشـــب، نـــافخ بغ خـــد األرض الســـحب، صـــا ســـح

ـــاة فـــي صـــور تصـــاويرها بســـائح القـــراح العـــذب، يحـــي ميـــت األرض  الحي

ومن تمكنـت . اآلباد بادمن اختلف عليه . اهللاعباد ... باماتة كالح الجدب

 بــدأون مــن عنقــه انقــاد، ومــن تــزود التقــوى اســتفاد خيــر الــزاد ومــن منــيــد ال

  .باالحمادمعاد فاز للببره وعاد 



  أدب الحلة

       

  :مة المقا -٤

لـــم يهمـــل كتـــاب الحلـــة هـــذا الفـــن فقـــد وجـــد بيـــنهم مـــن كتـــب فيـــه   

مقامــات قــد  عــنمجموعــة ال بــأس بهــا كالشــيخ علــي عــوض الــذي أبــدع 

أعلـم :" استمع إليـه يقـول وبديع الزمان مقامات الحريريتصل إلى مستوى 

للـدهر شـغل ليلـة مـن الليـالي، و ريب وافهم أيها األديب، انـي أرقـت أيها األ

ـــم يـــزل يرينـــي بـــالي ، وشـــغف كامـــل ان ال يميـــز أحـــ فـــي تشـــويش والي ول

جــب، فجعلـــت نفســـي تفكـــر تـــارة فـــي ر و  ىبـــين جمـــاد كـــأنيالعجــب، حتـــى 

كـذلك متفكـرًا فـي  إنـاالسفر، وطـورا فـي اإلقامـة علـى ضـيق الخطـر، فبينـا 

هم مـن أحـد هنـاك خيـاالن نشـأ فإذا. الترجيح متحريًا فيما هنالك الصحيح 

  .علتي بهوبدأ األخر  لتيم

  :التأليف األدبي -٥

وهنـــاك المؤلفـــات األدبيـــة والمصـــنفات الكثيـــرة فـــي هـــذا الفـــن، التـــي   

ريح األدب والفنـــون اضــمت مختلـــف موضـــوعات اللغــة واألدب والســـير وتـــ

وعات عظيمـة سـكلها، ومنها مو ا شاالقوافي ومو األدبية واللغوية والعروض 

كالبيــــان والتبيــــين للجــــاحظ والكامــــل ى القــــدامتشــــبه موضــــوعات المــــؤلفين 

  .للسيد حيدر الحلي وغيرها كثير) العقد المفصل(للمبرد، ومن هذه الكتب

وميلـه إلـى البسـاطة، فيـه ويمتاز أسلوب هذه الكتب بقلـة الصـناعة   

وقربه مـن األسـلوب الحـديث الخـالي مـن السـجع، اسـتمع إلـى السـيد حيـدر 

ابــو طالــب ( مومــنه): " قــد المفصــلالع(يصــور لنــا حادثــة أدبيــة فــي كتابــه 

حين وفد على الصاحب بن عباد فأعجـب بـه وبـالغ فـي إكرامـه ) المأموني
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علــى أحســن وجــه، فحســده بعــض حاشــية الصــاحب، ودبــت عليــه عقــارب 

كيـــدهم، وطفقـــوا يركبـــون فيـــه الصـــعب والـــذلول ويرمونـــه بمـــا يعـــرف وجـــه 

  " .الصاحب عنه، وٕاسقاط منزلته عنده 

مات أقرب إلى الرسـالة وأشـبه بهـا، فهـي وٕان كانـت اولكن هذه المق  

 إلرســـالهامصـــبوغة بصـــبغة المقامـــة تتميـــز بـــأكثر ميزاتهـــا إّال أنهـــا تخمـــد 

لألصــدقاء كأيــة رســالة اخــرى، فقــد أرســل الســيد جعفــر القزوينــي إلــى خالــه 

العالمــــة الشــــيخ مهــــدي علــــى هــــذه المقامــــة التــــي يصــــف لــــه فيهــــا حالــــه 

حتى وردنا إلـى : " ويطلب منه فروة إذ يقول وترحاله، ويصور له حاله ، 

مجلس كامل األعضاء ، منتظم كانتظام كواكب الجـوزاء، فوقفنـا للـدعوى، 

بفرويتي باسـطة يـدها للشـكوى، فـتكلم عنهـا لسـان الحـال، وأعربـت فـي وٕاذ 

  ".المقال
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