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 ال قػد ػػة

(1) 

أثنػاء عممي عمى بعض مؤلفاتي ، بدأت تيػػمفتي انػتػبػاىي ظاىػرةه أثارٍت 
ـن  دىشتي كااػتترابي  ٌكًؿ كىػمػـ ، كوػٌركتٍ  ـو ، طمبٍت بدكرىا أجكب ـى أائم مم لدمَّ جي

ىػػػذه الظاىػػرة ىي كىثرةي المىناػييف بيف الشعراء العراقييف ، الذيف ضاع . شافيـ 
ػًمػع إٌبػاف وياة صاوبو ، أـ مف  شعرىيػػـ مجمكعان في ديكاف ، اػكاءه ما كاف منو قػد جي

عمى الرُّغػـ مف أٌف بعضى ىػؤالء مف ذكم ا اماء . بعػػده ، أـ لـ ييجمىع إطالقان 
المعركفـ ، بؿ كأويانان الالمعـ ،  في أكااط المثقػفيف العراقييف عمى مختمؼ 

كعمى الرُّغػػـ أكثر مف أٌف بتػػػداد قد وظيٍت أثناء القرف الميالدم . ماتكياتيـ 
ويػاءن عمى  ٍـّ مف أفاضؿ الباوػثػيػف ، الذيف تكالكا العمؿى توقيقان كا  ػػػػ الماضي بعػػػددو جى

التراث التنٌي كالجميؿ لبمدىػػػػـ ، كأنتجكا مف بدائع ا عماؿ ما ال يزاؿ ، كايبقى إف 
كمع . شاء اهلل ، مكضعى التقػدير كالعنايـ كاالاتفادة مف مختمؼ القيػػػٌراء كالباوثيف 

ذلؾ فإٌننػا لـ نػرى أٌنيـ قػػد أكلكا شعػراءىىـ الذيف جارى عمييـ الزمافي كتصاريفيو ما بعثر 
شػعرىىػػـ ، كأضاع دكاكيفى بعًضيـ ، كلـ ييبًؽ منو في أواف ا وكاؿ إال عمى ما 

تضٌمنتو المصادري مف كيتيب الايرة كالتراجـ كالطبقات كغيرىا ، ػػػػػػػػ ما ياتوٌقكنو مف 
 . مع أٌف أكلئؾ ا فاضؿ كانكا ا قػدرى كا جػدرى بيػذا العمؿ الجميؿ . اىتماـ 

مف الميتكٌقع كالمفيكـ إجماالن ، أف يضيعى بعضي تراث ىػذا ا دب أك ذاؾ مف 
ىػػذه ظاىػرةه معركفـ ، ليا أاػػبابييا ، مٌما يتصؿي . صنكؼ اآلداب العالمٌيـ 

بتصاريؼ وياة ىػػػػذا الشاعػػر أك ذاؾ ، أك بالظركؼ التاريخٌيـ التي اضطرب فييا 
كمع ذلؾ فإنيا تبقى عمى كؿ . إٌبػاف وياتو ، أك با يخػرل التي جػػٌدٍت مف بعػػػده 

ـو ناػػبٌيان . واؿ ظاىػرةن شػاٌذة  . كككٌؿ ظاىػػرةو مف نكًعيػا تبقى موصكرةن في أعػدادو قميم
 كلكٌنيا في الظاىػػرة العػػراقٌيـ خصكصان بارزةه جػػػٌدان ، كذلؾ بالنظر لمعديد الكبير لذلؾ
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عمى الرغػػـ مف أٌنػو ، أم ذلؾ العػػػديػػد ، لػػػػػػػـ .  القبيؿ مف الشػعػراء المىناػػييف 
ـو مقصػكدةو ، تػػػػرمي إلى االاػػػػتػػػقػػراء  ـو منيجيػٌػ ـو إوصائٌيػػ ـى عػممٌيػ نوصؿ عػميو نتيج

ـٌ  ـى مع ااػتمرار . بػػػؿ أتػػػػى عػفػكان في اػياؽ االىتماـ بػأعماؿو أيخػػرل . التٌػػػػا ثػػـ تراكػػ
ـو . العمؿ فييا  مٌمػا يترؾي االوتماؿى قػػػكٌيػان بأٌف ىناؾ المزيػػػد كالمزيػػػد مف أعػػػدادو إضافٌي

ـن . منيػـ ، لـ ييصادٍؼ أٌنيػا كقعت لدينػا  قػػػػٌدمػػ كىػػي بالتالي تنتظري مىف يكشيػػفيا ، مي
 . لالىتماـ المينااػب بيا 

عمى  أٌنػو يجبي المياػارعـ إلى القكؿ ، تجٌنبػان لاػكًء فىيػـ متػػزل الميالوظـ 
ف تكف قػػػد أنتجت بعض ما ىك اػػػػٌيءه مٌمػا ألمونا إليو ،  كداللًتيػا ، أٌف الظاىػػػرةى كا 

ـو أيضػان  مف ويث أٌنيا تيشيري ضمنان إلى غنى العػراؽ . كلكٌنيا بذاتيا تومؿي دليؿى عافي
كما كػثػرةي أكلئؾ . الميدىػػػش بالشػعػراء ، بالقياس إلى غيره مف ا قطار العػربٌيـ 

ـن لنابـ . الشعػراء المناييف ، إال لكثرة الشػعػراء فيو إجماالن  كلعٌمنا لك أجرينا دراا
ىػؤالء إلى شػعرائو إجماالن ، بالقياس إلى غيره مف ا قطار ، لربمػا كجػدنا أٌنيا تقعي 

 . ضمف الٌنًػاىػب العػادٌيـ 

ميمػا يكيػف ، فإٌنني ما أف نضجٍت لػدٌم تمؾ المالوظـ ، وتى طػفػقػتي أياػٌجؿ 
ـى كٌؿ شاعػرو شػاعػرو مف ىؤالء مػٌمػف يػًعػػفُّ لػي أك أقعي عميو ، فيما يصمحي أف  ااػػ

ثػـ مضيتي أضُـّ إلى كٌؿ ممؼو منيا ما قػػد أقعي عميو مف شػعػر . يككفى مقػػٌدمػـ ممٌؼ 
كمع الكقت تعػٌددت الممفٌػات وتى قاربت المائـ ، كؿُّ ممؼٍّ منيا ميختصّّ . صاوبو 
يا بما أيضيؼ إليو مف مادةو تتعٌمؽ بايرة صاوبو أك بشػئ . بشػاعػػر  ػػػػػًمفى بعضي كاى

ػٌنػيػان النفػسى بأف أفػػػريغى . مف شػػعػره  ـو خاصـو بمكتبتي ، ميػمى أكدعػػتييا جميعيا في خزان
 .ليا في يكـو مف ا ياـ 

إذف ، فما القصدي مػف عممنػػا ىػػػذا إيفػػػاءي ىػػػؤالء الشػػعػراء وػٌقيػػـ كامالن مف 
نمػػا توريؾي االىػتماـ بقضٌيتيـ كقضٌيـ أمثاليـ مف الشػعراء . التجػديػػد كاإلويػػاء  كا 

 . المىناػػييف 
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(2) 

ـى ىػذا الكتاب منػذ أف بػػدأ فكػػرةن ، اػػاقىت إلييا الػميالوظـ  تمؾ كانت قٌصػ
ـو مٌمػػا ييعانيػو أىػػػؿي البوػػػث  مػكؿ  زمػػ ػػؿي في كيجػػكه الوي ـٌ التػأمُّ ركيناىا عمػػػػػػى . كمػف ثىػػػػػ

ابيؿ تاػكيغ االىتماـ بالمكضكع ، كبيانان لبيتػيػتنا منو كمف ميعالجـ مكضكعو عمى 
نػا عمى ىػؤالء الاتـ . ىػػػذا النوػػك دكف غػيره  يبقى أف نقػػكؿى لمػػاذا كقع اختيػاري
 .الشػػعراء دكف اػػكاىـ 

ػػٌر ، الخاضع العتباراتو  ـي أٌف ا مػػرى لػـ يكيػػٍف عمى نوػك االختيػػار الوي كالوقػيػقػ
ـو تتعمٌػؽي بمكضكعػػػو كػػؿُّ ما في ا مػػر، أٌنػػو صادؼى أٌف ممفٌػاًت ىػػؤالء الاتـ ، . نػقػػدٌيػػ

مف بيف جميع الممٌفاًت التي قمنا قبؿ قميؿ أٌنيػا اجتمعت لدينا لتيرىـ مف الشػػعراء 
ناػػػييف ، كانت أغنى مف اػػكاىا ، بويث يمكفي أف نبػػدأ معيا فػػكران ، كذلؾ  المى

كبمػػا أف غػرضنا في النيايـ ىػػك .  بااػػتػخداـ مادتًػيػا في تصنيؼ ىػػذا الكتاب 
توػريؾي االىتماـ بإوياء كتجػديد ذكػر كٌؿ الشػػعراء العػراقػيػيػف المىناػػييف ويث ييمكفي 
مكضكعٌيػان ،  فقػد اتجينػػا إلى أف ال نترؾى المياػكر مف ماٌدة ىػػذا الكتاب بالمعاػكر 

 . مٌما ليس توت اليػد ، خصكصان كأٌنػػو ما مف اػػببو أيضػان الختيار مىػف اػػكاىـ 

(3 ) 

مف الضركرم في ختاـ ىػذه المقدمـ أف أينػٌبػوى عػمى أمريىػف يتصالف كالىما 
بالعنكاف الذم كضعتيوي لمكتاب ، يرمياف إلى بياف المقصكد مف كمماًتو ، دفػعػان 

ـً التزاـو لمكاتب تجػاهى . اللتباسو قػد يياػئي إلى فكػرة الكتاب  فعنكاف الكتاب ىػك بمثاب
 .القارئ ، كعميو فينبتي أف يككفى خاليان مف أٌم التباس 

ػدكًده " العػراؽ " إٌنػنػي أيريػد بػ : ػػػػػػػػػػ ا مػر ا ٌكؿ  ، ىػذا العراؽ الاػيااػي بوي
ػدكد البيمدانٌيـ القديمـ يعرفكف أٌف ىناؾ . الاػيااٌيـ الوالٌيـ  ذلؾ أٌف العارفيف بالوي

ػر البيمداني  ىك الػذم عػاش " الػعػراقي " كعػميو فػإٌف . بعض الفػػرؽ بينو كبيف اآلخى
ػٌدةن ييػعػتىػػدُّ بيػا كنظػـ شػعرىه أك قاػمان مػنػو فػي ىػذا   " . الػعػراؽ " مي
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كقػد ألموتي إليو إلماوان قبؿ قميؿ ، كلكٌنني اآلف أيريػدي : ػػػػػػػ ا مػر الثاني 
ـن ، أعػنػي صفػـ  ٍناػي" التنصيصى عػميو صراوػ ذلػػػؾ أٌف ىػػػػػػذه الصفـ ال تعػنػػػػػي " . مى

بالضركرة المىكصكؼى بكؿّْ معنىن ،  ٌنػنػا نًجػػدي بينيـ مىػف ىػك مػف المىعارؼ ، كمثاليوي 
الناشئ ا كبػر عبػد اهلل بف مومد ا نبارم كعػمي بف عياى ا ربًػمي ، المذيف يرجعي 

بؿ المقصكد ىنػا أٌنػو مىنايّّ . الفضؿ بشييػػرًتيما إلى أابابو أيخػرل غير شعرىما 
ٌمػا بأٌف شػعرىه مجمكعه  بكصفو شاعػػران ، إٌمػا بضياع شػعًرًه في ميختمىؼ المصادر، كا 
ٌمػا بأٌنػو مجمكعه كمنشكر ، كلكٌف نشرتىػػػػو موػػػػػدكدة االنتشار نشػػػػػكر ، كا   . كلكٌنػو غير مى

خطتنا فػيمػا اػػيأتي مف ىػذا الكتاب أف نخيصَّ كػؿَّ شػاعػرو مف ىػػػؤالء الاتـ 
ـو ميختصرةو لو ، تػفي بما في مصادر عصػره كاػػيرتو كمذىػبو في الشػعػر كما  مػػ بترجي

بىـ مف شػػعػره  . إلى ذلػػؾ  ننتخبييا مٌمػا يكػكف قػػػد . ثـ نيػعػقٌػػػػػػبي بػإيػػراد نمػاذجى مينتىخى
ـن عف شػػعره . اجتمػػػػػع لدينا مف مصادره  بويث تيعطي القارئى الوصيؼى فكػػػػػػرةن كافي

 . كمكانتو الشػعرٌيـ كأغػػراًضػو في الشػعػر

كنقكؿي أخيران إٌف لػنػا كطيػد ا مػؿ ، بػأف نػرل في يكـو مف ا ياـ أف عممػنػا 
ػػرى أكػبػػر بكػثػيػر ، ييجػٌددي ذكػػرى عػػددو كبيػر  ـن كباعػثػان كوافػػزان لعمؿو آخى ىػذا كاف ميقػدم

 . مف شػػعراء العػراؽ المىناػػييف كييويػى شػػعػرىىػػـ 

                                         كالومػػد هلل رٌب العالميػػف 

                                              جعفر المياجػر
 13/3/2014بعمبؾ في 
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 عـلي بن محمد الِحّماني الكوفي

 ( م 873/هـ 260: ت  )
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 الشػػاعػر

شػكالّياته1  ـُ وا    ػػػػػ االسػ

ليػقّْػب . (1)عمي بف مومد بف جعفػر بف مومد بف زيػػد الشييد العمكم الًوٌمػاني
 . بػ الجػٌمػاؿ ، كعيػرؼ بػ ا فػكه 

 . (عميو الاػالـ  )فػيػي إلػى ػجػػٌده ا عػمى اإلماـ عػمػي" الػعػموي " أٌمػا ناػػػبتو بػ 
ـو مف موػاؿّْ  " الِحػّ ػا ـ"  كأٌمػػػا  كاف ياػكنػيػا بطفه " الككفػـ " فػيػي إلػى مومٌػ

كالطريؼي أٌف مىف يقرأي ما  .  (2) "  زلػهػا هو فُ سػب إليهـ" مف تميـ ييعػرىؼي بػبػنػي ًوػٌمػاف 
لماُّمعاني ، لتركعيوي كثرةي مف يوممكف  (ا نااب)في كتاب " ًوٌماني"توت عػنكاف 

كاتو ، بويث غطٌػٍت ثالث صفواتو  مػـ الوديث كري مى ىذه النابـ ،  خصكصان بيف وى
ككأٌف في ىػذا . نزؿ بينيـ فأيلوؽ بيـ : ككٌميـ واليييـ واؿي صاوبنا . مف الكتاب 

ػب إليو ،  ػٍذبو كقػٌكةي ًصػبػتىػـ ، بويث يجػذبي ىػذه النُّػخى الوي مف أوياء الككفـ قػٌكةي جى
ـى ليصبتيـ بصبتتو كلييوٌمميـ ااػمىو  إٌف في ا مػر . ثـ يػنػتزعي منيـ أناابىيـ ا صمٌي

ـً دٍمػجو ، ال  لاػٌران ، كلعٌمو كامفه في قػٌكة المدينـ كاػطكًتيا ، بما تنطكم عميو مف طاق
 . يػتمػٌتعي بمثًميا ميجتمعي البداكة ، المٌياؿي إلى نىػٍبػًذ كؿّْ مىف ىك اليومؿي رابطتىو النابٌيـ 

ـو مف الًمػيػف ذات  " الجػّ ػاؿ" كأٌمػا  ـى إلى غػيػر ميػنػ فػيػك ال يوتمػؿي الناػب
مىؿ كالًجمػاؿ ، مثؿ االتجػار بيػا أك كرائػيػا كما إلى ذلؾ  كلكػف ما مف . العالقـ بالجى

. أوػػدو مف الكثيريف الػذيف ترجمػكا لػمًوٌمػاني قػاؿ ما يياػاعػػدي عمى قبكؿ ىػذا التفاػير
بؿ إٌف كػؿَّ ما قػيػؿ عميو كعمػى اػيرتو في مختمؼ المصادر، مٌمػا اػنقؼي عميو إف 

ـي . شػػاء اهلل ، ال يينااػبي أف يمتيػفى الرجؿي ما ييصٌوػحي ناػبتو تمؾ  إال أف تكػكفى الناػب
ـن إلػيػو مف أبيػو مثالن   . اػاري

ـن عمػى  " األفػوه" كأٌمػػا لػقػبو  ػؼي بػو مىػف منويػـ بارئييػـ ايمط فيػك كصػؼه يكصى
ـى ىك مخرجي الكالـ ، كما تقكؿي في صفـ جميؿ العينيف  الكػالـ ، باعتبػار أٌف الفػ

طػبػاء بػنػي ىاشػـ كشيػعرائيػـ كمػا اػػػػػنعػرؼي أيضػان . ا عػيىػف   . كلػقػد كػاف الرجػؿي مف خي
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ـه أيخػرل ، نظػفُّ أٌنػيػا مكػتكمػـ وتى اآلف  انػفػػردى . إاٌل أٌف ىػاىػػنا ناػػب
: ت  )بػإضافػتيػا إلى ااػـ الًوٌماني ابفي شػيراشػػكب المازندرانػي ، مومػػد بػف عػمي 

ػػػػس  ( ـ 1192/ىػ 588 ـي العيػػممػاء ) في كتابو المؤاّْ ، وػػيػث كصػفػػو بػأٌنػػػػو ( معالػػػ
ػػػبى الثابت " زيػػػدي"  ـي مف كالمػػو أٌنو يقصػدي بذلؾ المذىػػبى كليس الٌناى ، بػنػوػكو ييػفػيىػػ
...... : " ، يعني مف الشيعراء " فـ الُ ػقػتػصػديػف: فصٌؿ : " قاؿ ، توت عػنكاف . لػو 

ـّ بف  ح ػػػد : كلك اٌنػو قػػػػاؿ . (3)" الِحّ ا ـ ال عػػػػروؼ باألفػػػوه ، زيػػػػػدي  وأبو الحسػػػف عػػم
ـن لػ  (الزيػدم  ) ـي تتٌمػ ، ك مكفى أف نفيـى منيا " ا فكه"ك " الًوٌماني" ،  تػٍت الكمم

. باعػتبار الٌاػياؽ ما ييناىػبي إليو مف مختمىؼ النّْػاىػب، كمف ذلؾ النابـ إلى جػٌده زيػد 
ـى باتجاه  ـى فقطع الاياؽ ، لوااب اػياؽو جديػدو ، فصرؼى الكمم كلكٌنػو نٌكػر الكمم

ـو ليا . معنى المذىب  كمف المعمكـ لمقارئ العارؼ أٌف ابفى شػيػرآشػػكب ابفي منطقػ
ػػديػػده مع الٌزيػدٌيػػـ كالٌزيػديػيػف  ـٌ بيػذا . تاريخه مى كلذلؾ ، رٌبمػا ، كاف الكويػدى الػػذم اىت
 . الجانب مف ىيكٌيػـ الًوٌمػاني كاػيرتًػو 

عمى أٌف ىا ىػنا إشكاؿه ، أراهي اػييثير شيػككؾى قارئو وصيؼو عمى فيمنا ليػذا 
كذلؾ ويث اػيعرؼي فيما اػيأتي . الجػزء مف نٌص ابف شػيرآشكب بالنوك الذم قيمناه 

ـى زماف الًوٌماني إليو ، أعػني عاشػرى ا ئمـ اإلماـ عمي  العركةى الكثيقـ التي شػٌدٍت إما
فمف المعمكـ أف الٌزيدٌيػـ انفصمكا عف التشٌيع اإلمامي منػذ اإلماـ .  (عميو الاالـ)اليادم 
 ، أم أٌف اليادم لـ يكيػف عػنػده إمامان لك اٌنػو كاف وقٌػان زيدٌيان ، مٌما قػد (عميو الاالـ)الباقر

يػػػػػػػػػرل فػيو بعػضي القيػػػػػٌراء ما يتنافي مع اوتفاء اإلماـ بػػػػػو كما ذىػبػنا إليو مف معػنى 
ـى أف ال تنافي عػمػى اإلطالؽ .  في نص ابف شػيرآشكب "زيػدي "   ٌف  . كلكٌف الوقيق

الفاصؿ بيف اإلمامٌيػـ كالٌزيػدٌيػـ وػتى زماف الًوٌماني كاف فاصالن إجػرائػيػٌػان ، أم أٌنػو 
ػراميو  كلـ تكيٍف الٌػزيدٌيـ قػد ااػػتعارت مف . فػػي أياػػمكب العمؿ كليس في مقاصػده كمى

الميعتزلـ خطَّيػػا الكالمي ، كمػػػػف الشافعٌيـ فػقيىيػا ، ثـ طبخٍت الجميعى في قػدرو كاوػدو 
 .توت ااػـ المذىب الزيدم ، كما ىك اليـك 
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 ػػػػػػػ عػصػػره 2
 
(1) 

ـى عيػمػره ، بمقػدار ما نعػرؼ ، في الككفػـ  ككانت . عاش الًوٌمػانيُّ عاٌمػ
ـى عػٌزىػا الٌاػابقـ القصيرة ، كانوػدر أمػريىا كىانػت أٌم  ـي في أكانػو قػد غػادرٍت أيػا المدين

ـي لبتػداد ، عاصمـ الدكلـ ، كموػٌؿ إدارتيا ، . ىكاف  كصػار الوضكري كا ثػري كالمكانػ
كمكطف الوياة العقمٌيـ التي كانت آنذاؾ في عػٌز ويكٌيًتيا ، كميمتقى التٌيارات الفكرٌيـ 

 . الميتنٌكعـ 
كمف اإلماراًت الكاشفـ عػمى ما انتيى إليو أمػري الككفـ في زماف الًوٌماني ، 

التااع لمميالد عمى عاًلػـو ذم شػأف ، / أٌنؾ ال تقػع فييا أثناء القرف الثالث لميجرة 
ـو ذات أثػر  ـو عممٌي ٍمق كىي التي كانت في القرف الاابؽ تعٌج . أك عمى ذكػًر وى

/  ىػ 148 ػػػػػ 114 ) (عميو الاالـ)بالمئات الكثيرة مف تالميذ كأصوػاب اإلماـ الصادؽ
ـى عػمػؿو دائبو ، أنتجػت  . (ـ  / 765 ػػػػ 732 ككاف ماػجديىا الجامع إذ ذاؾ خمٌيػ

المئات الكثيرة مف أىؿ العمـ في ميختمؼ فركعو ، مٌمف يتنافػسي المؤلفكف في 
 . إوصاء أاػمائيـ كأعماليـ في مؤلفاتو خاصػـ كغير خاصػـ 

(2) 
ػنػبػًت الًوٌماني أثػرىه  ما مف ريبو في أٌنػو كاف ليػذا الفىػقػر المعنكٌم في بػيػئػـ مى

ـً كفػقًييا كبالنوًك . الٌدائـ عميو رافػقػو طكاؿ وياتػو  كلطالما اشػتكى ضعفىو بالمت
بويث أٌنػو كاف ربمػا انصرؼى عػف . كقكاًعػده ، كىك الشاعري الفوؿي الميفًمػؽي لممعاني 

قكًع في الٌموف  ـى الكي ـً ليتػتو ، أك مىخافػ ـى اػيػػكء إقام المعنى المميح ، خشػي
كما كاف . ( 4)

ػتىػر . اػٌيءى الخٌط جػٌدان  ـي منو أٌنػو لـ يتمؽَّ تعميمان جٌيػدان في الصّْ مٌمػا يدعػك إلى أف ييفيىػ
، ويثي يككفي الخطُّ مف أٌكًؿ ما يتعٌمميوي الناشػئكف ، كبويث أٌنػو اشػتكى مف ايػكء 

 :خٌطو في بيتيف 
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ػػػرٌجػػػيػػػػػػػػػنػا  أشػكك إلػى اهلل خػطٌػػان ال ييبٌمتػنػي خػػطَّ البمػيػغ كال خػػطَّ المي
 (5)إذا ىػمػمػػتي بػأمػرو لػي أيزخػػػرفيػػػػػو  اػػٌدٍت اػػماجػتيػػو عػٌنػي التوااػػينػا

فيػذا مىعمىـه مف معالـ عصر الشاعػر ، اتصؿى بػو اتصاالن كثيقان ، كترؾ فيو 
 . أثػران قكٌيػان ميالًزمػان 

(3) 
ػري بارزه مف معالـ عصر الًوٌمػاني البيػٌد مف  ثـ أٌف ىػاىػنػا أيضان مىعمىـه آخى

ف لػػـ يكف بقػكة كااػتمراًر  الػكقػكؼ عميو ، ًلػما لػو مػف أثٌػر في تصاريؼ وياتو ، كا 
ـي . ذاؾ فػيمػا يبػدك لنػا الػزيدٌيـ الكثيرةي ، التي كانت / ذلؾ المىعمىـ ىػػك الثكراتي العمكٌي

ـي  تػنػفػجػري بالتكالي في ىذه الناويـ أك تمؾ مف نكاوي إيراف ، خصكصان فػي المنطق
يا ا قػٌؿ في العػػراؽ  ـي منيا ، لالاػتفادًة مف وصانًتيا الطبيعٌيـ ، كبعضي . الجبمٌي

 ـ ببالد طبراتاف 864/ ىػ 250نذكيػري منيا ثػػكرةى الواػػف بػف زيػػػػد الواػػني انـ 
الجبمٌيـ ، كالواف بف عمي الواني، المعركؼ با طركش ككلىػػديه ، ثـ الٌداعي 

الواف بف قااـ الواني ، كمومد بف جعفر الواني ، ككٌميا في منطقـ طبراتاف 
أيضان ، كالواف بف إاماعػيؿ الواني ، المعركؼ بالكركي ، في قزكيف ، كأومد 

بف عػياى الوايني في الرٌم ، كيويى بف عيمر الزيدم ، كالوايف بف مومد 
ػديػدة . (6)الوايني في الككفـ  . ككمُّيا في انكاتو ميتقاربـ ، كأثناء وياة الًوٌماني الػمى

 .كاػنرل أٌنيا كانت اػببى ميعاناتو في خكاتيـ وياتو 
 كلقػد اكتكل الشػاعػري بناًر تمؾ الثكرات ، مٌما اػنًقػؼي عميو في القاـ 
كؿُّ ما . الميخٌصص لاػيرتو ، مع أٌنػو لػـ يضرب فييا باػيػـو ، كلـ يىًاػػٍر فػييا بقىػػدىـ 

تذكػرهي لػو المصادر في ىػذا الشأف ، أك عمى ىامًشػو ، مكقؼه قكمّّ بكجو الايمطـ 
اػػػنقؼي عػميو كعمى . عمى أثر شيادة أوػػػد أبطاؿ تمؾ الثكرات مف ذكم قيػػرباه 

كلكٌف الػذم يبػدك، أٌنػو كاف يكفي أف . تداعػياتو عػمى ايرتو فيما ايأتي إف شاء اهلل 
 يكػػػػػكف المػػرءي في ذلػػؾ ا كاف عػػػمكمَّ الٌناىػب ، مػع شػػئو مػػف قػػػػػػٌكة الٌنػٍفػػػس كالٌشجاعػػػـ 
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ـً إلى المكقع االجتماعي ، لكي ييصبحى مكضعى ميالوقـ الايػمطـ ،  ا دبػٌيػـ ، باإلضاف
نػػػزاؿ العقػكبـ االوتػرازٌيػػػـ المياػػػػبىقىـ ، كمػػػػػا ـن قػػػػػػد تًصػؿي إلى وػػػػػػٌد االضطياد كا   ميالوق

 . وصؿ لشاعػرنا بالفعؿ 
(4) 

فيػذاف عػنصراف يبدكاف لنا أاااٌييف مف عػناصر العصر الذم اضطربى فيو 
خصصناىما . صاوبينا ، بما فػيو ما تيٌاػر لنا قراءىتيوي مف ميكاصفاًت المكاف كالزماف 

ـى اػيرة الناس مف قػٍبػًؿ  ـي معال ـ ، مٌما يراػ بالذكػر دكف غػيرىما مف عناصر ميفترضى
ثـ  ٌنيمػا تركػا أثػرىىمػا بػٌيػنان . الًوٌمانٌي كمف بعػده ،  ٌنيما ما تيٌاػر لنػا كما قيػمنػا 

فكاف مف الطبيعٌي أف نقؼى عمييما في اػيرتو المكتكبىػـ ، . عمى ما نعرفيػو مف اػيرتو
ـى أك المىوكٌيـ  ٌم شخصو ما ىي إال صكرةه عف الكاقعٌيـ   ف الاػيرةى المكتكب

الوقيقػٌيـ ، اتككفي أقػػػربى إلى الكفاء كمما كانت عمارتييا أكثػرى بػىٍاطان ، ككٌمما كانت 
ـن لكٌؿ عناصر ا صػؿ   .مادتييا ميمثٌػًم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػػػ سػيرتُػه3
 
(1) 

. ما مف ذكػرو عمى اإلطالؽ لمكلػػػػد الًوٌماني ، ال في الػػزماف كال في المكاف 
ـه عاليـ ـي أٌف كالػػػػدىه قػد عاش في الككفـ ، كأٌنػو كانت لو فييا مكان كلكٌننا نعم

( 7) . 
لػػػػػػد فييا   . مٌمػا ييرٌجحي أٌف ابنىػو عمي قػد كي

ٍف عمى ابيؿ الترجيح القػكٌم   . فيػذا يوؿُّ ميشكمـ مكاف المكلد والِّ ما ، كا 
ـً لزمانو  كلذلؾ فػقػد . فػمػقػد عرفنا أٌنػو ما مف نصٍّ مباشػرو عميو . أٌمػا بالناب

ٍف تقػريبيٍّ لػمػكًلػده عف طريؽ إجراًء ميقارنات بيف  واكلنا الوصكؿى عمى تػاريخو كا 
تعٌممنا مف تجاربنا . المعمكمات المياكرة ذات االتصاؿ بدرجـو ما بايرة الرجؿ 

الاابقـ أٌنيا قػػػػد تًصػؿي أويانان إلى نتائجى ميدىشـ ، ويث معمكمتيىف منيا قػػػػػد تكشفاف 
فكاف أقصى ما كقعنا . المجيكؿى الذم نيعالجي أمرىه ، كما في الػميعادالت الرياضٌيـ 

ـن  عميو كالمان لمناصر ا طركش الواني ذكر فيو الًوٌماني كأشاد بشعره إشادةن عالي
ككذلؾ . كليس ييٌمنا اآلف ما قالو ، كانقتباو عند مكضع الواجـ بعػد قميؿ . (8)

كالـه لإلماـ عػمٌي اليادم 
بالمؤٌدل نفاو إف لـ يكيٍف أعمى ، قالو جكابان  (عميو الاالـ)
مىف أشعري العػػػػرب : عمى اؤاؿ الميتكٌكؿ العٌبااي 

  ؟ (9)
(2) 

ـي الثالث عشر عػنػد  كالناصر ا طركش ىك الواف بف عمي الواني ، اإلما
المييُـّ بالنابـ لنا اآلف أٌف إشادتو بشعر الًوٌماني  . (ـ 916/ىػ 304:ت )الٌزيدٌيـ 

 ىػ عمى ا قػٌؿ ، أم انـ 304تدؿُّ ضمنان عمى أٌنػو ، أم الًوٌماني، كاف قبؿ الانـ 
كلكٌف الميشكمـ . كىػذا ييقٌربنا مف المقصكد خطكةن . كفاة ا طركش ، شػػػاعػران معػػركفان 

  أك 304أٌنػو يقػػػكؿ لنا ضمنان تأريخػان مكقػػػكفػان عػنػػػد تاريػػخ كفػػػػاة ا طركش في الاػنـ 
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 . قبميا ، دكف أف يقػكؿى قػبؿ بكـ مف الزماف 
ـي اليادم تمتػدي إمامتيو عمى أربعـ أك خماـو كثالثيف انـ  ىػ 254ػػػػػ220)اإلما

ـن  . ( ـ 868 ػػػػػػػ835/  إذف فيي ترفعي تاريخى شييرة الوٌماني شاعػران خمايف انـ دفع
كـ المتككؿ . كاودة  ،  ٌف الاؤاؿى  (ىػ 247 ػػػػػػ 232 )كلكٌننا عند ميقارنتيا بفترة وي

ـي اإلماـ مع خالفـ الخميفـ  لإلماـ كاف منو ، نيوٌددي الفترةى التي تقاطعٍت فييا إمام
كاف الًوٌماني أثناءىىا قػد غػدا . 247ك232بخماـ عشر انـ تقع بيف الانتيف 

كعميو فييمكننا باالاتناد إلى ىػذه الميقارنـ التخميفي أف تاريخ كالدة . شػػاعػران مشػػيكران 
كايككف ليػذه . الًوٌماني ىك في ودكد العقػد ا خير مف القرف الثالث لميجرة 

 . الميقارنـ فائدةه أيخرل أكثؽي قػػػػريبان 
(3) 

كأٌنػو  مػرو ما لـ . ميما يكيف ، فيبػدك أٌف الشاعػرى قػد نشػأ كشػٌب في الككفـ 
يتمٌؽ مف التعميـ ما نتكٌقعي أف يورصى أكلياءي البنيف الياشمييف خصكصان عمى تمقينو 

كلذلؾ فقػد ظٌؿ طكؿ عيمػره ييعاني مف ضعؼ المتـ تركيبان كضٍبطان .  بنائيـ 
تىػر كمع ذلؾ . باإلضافـ إلى ايػػكء الخط ، كىما مف أعراض ايػكء اإلعػداد في الصّْ

فقػد تتٌمبٍت مكىبتيوي الشعرٌيـ عمى تمؾ الميعٌكقات ، ربما  ف الشعر كاف فيو وتى 
ػٍمػعػٌيػـ الٌاػاريـ بطاقًتيا الٌذاتٌيـ ، مثمما كاف منػذ  ـه مف صفـ الثقافـ الجى ذلؾ ا كاف بقٌي

 . نشػأتو ا يكلى 
لكٌف ما ييثير لػدل الميتأٌمؿ أقصى العجب ىك كصفيو فػيما كيصؼ بو ، في 

الطالبييف ، باإلضافـ إلى أٌنػػػو  " ُ دّرس" أقرب المصادر إلى عصره كأكثػًقيا ، بأٌنو 
فإذا نوف تقٌبمنا بشئ مف المىضىض أف ىػذه  . (10) "  قيُبهـ وشاعػُرهـ ولساُ هـ" 

ـن  الصفات الثالث ليات مٌما يقتضي بالضركرة أف يككف صاوبييا قػد تمٌقى ثقاف
ـن ، فإٌننا النتقٌبؿي بالاػػيكلـ نفاػيا أٌف ىػػػػػذا الذم عػرفػنػػػػػا فىػٍقػػرىه بالعمـ قػػػػد  ـن مػتػيػنػ  منيجٌي
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ثـ ماذا كاف ييدٌرايـ ، . جماعـو ميتمٌيزة كالطالبييف " ُ دّرس " غػدا ، فيما ييقاؿي ، 
نقكؿي ىػػػػذا عمى الرغـ مف كصفو في !  كىك الذم لـ ييعرٍؼ أبػدان بتير الشعػػر؟

كنوف ال . ( 11)بعض  المصٌنفات الوديثـ با كصاؼ العػريضـ في ىػػػػذا الباب 
ـن زائدةن في غير موٌميا   . نػرل في ذلؾ كٌمو إال وماا

(4) 
عمى أٌف ىػذه النتيجـ المؤافـ بالنابـ لمرجؿ ال تارم عمى ما كاف لو مف 

فمقػد كاف شاعػران ميبًدعان دكف ريػب ، في عالىـو كاف الشعري فيو . مكقعو ميتقٌدـو في بمده 
. مف أىـ كأجػدل أدكات الخطاب العاـ في كافـ الشؤكف ، خصكصان الشأف الايااي

ككاف قاـه ال يياتيافي بو مف شعره كظيفػٌيان ، غالبان لترضو ايااٌي ، عٌبر فػيو 
كمف المفيكـ أٌف ذلؾ منووي . الطالبييف / بكضكح عف تعاطفو مع الثائريف العمكييف 

ا مري الذم عٌبر عػنو . مكقعان ميتمٌيزان في الككفـ ، المدينـ الميعرقـ في التشٌيع 
شرط أف ال  . "ولسا هـ  وشاعػػرُهػػػػػػـ[الطالبييف] قيبهـ " المؤٌرخي الماعكدم بكصفو بػ 

ػٌد "  قيبهـ"نفيـ مف كممـ  أٌنو كاف يشتؿي منصبى النقابـ رامٌيان، عمى النوك الذم جى
فيما بعػد ، بويث كاف لمطالبييف نقيبه مركزٌم في بتداد ، كأويانان نقيبه موٌمٌي في 

ـه منيـ  ـه كااع الذم لـ " شاعػرهـ ولسا هـ"كلكٌنو كاف وقان . الككفـ ، ويث تقطفي جالي
ـن لمتعبير عٌما تكٌنوي نفكاييـ  نا ما كصػؿ إلينا مف شعره صكرةن . ييفٌكت فرص مٌما يمنوي

 . عمى وػٌد الكفاء بػو 
(5) 

ىكػذا يمكفي أف نتصٌكرى الكضعى البالغ الدّْقٌػـ الذم كاف الًوٌماني يتوٌرؾي ضمف 
دكده  ٍف يكيػٍف . وي قصيران  (أم المااف)ىك طالبي كشاعر الطالبييف كلاانيـ ، كا 

كؿي فيو  ـً المكقع الذم يصي في الكقت الذم كانت فيو ثكراتيـ تتكالى في . بابب ًدقٌػ
كـو مومٌيـ مياػػتقٌمـ ، تعيػػػشي زمنان ما   أنواء إيراف كالعراؽ ، كتنجحي في إنشاء أنظمـ وي
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ثـ تنياري لاببو أك لتيره ، لكف لتنيضى رصيفتييا في مكاف آخر ، كمنو الككفـ ، 
ـى إناافو كالًوٌماني عمى شئو مف . كىكػذا دكاليؾ  كمف التني عف البياف أف ميوافظ

 التكازف ضمف ىػػػذا الكضع البالغ التعقيد، بويثي يناػجـي مع مكقػًًعػو داخؿ المجمكعـ
 الطالبٌيـ الموٌمٌيـ بكصفو شاعريىـ كلاانييـ، كفي نفس الكقت ال ياتفزُّ الايمطـ بما 

دكد االاتوالـ  كايبقى مرىكنان بوصكؿ لوظـو . لف تاكتى عميو ، ػػػػ كػػػػػػاف عمى وي
ـو ليػذا التكازف الٌامبي   . تنكار فييا كؿُّ إمكانٌي

ذلؾ . كلقػد أتػٍت ىػذه الموظـ عمى أثر قىػتٍػؿ أوػد الثائريف الطالبييف بالككفـ 
كىك ابفي عٍـّ بعيدو لمشاعػر ، . ىك يويى بف عيمر بف يويى بف الوايف بف زيد 

 . وايف جد يويى ، كمومد جػدُّ عمي : يمتقياف في ابني الشييد زيد 
ـو نالتو مف المتكٌكؿ 862/ىػ248ظير يويى في الككفـ انـ   ـ لمون

 ، فمقيوي الوايف بفي إاماعػيؿ ، قائػدي الشُّػرطـ ، بجيشو (12 )العبااي كبعض رجالو
كرثاه الًوٌماني ببضع قصائد مف عيػيكف .  ـ 864/  ىػ 250فقاتمو كقتمو اػنـ 

كلك اٌف ا يمكر بقيٍت عػنػد ىذا الوػٌد ، . الشعر انكرديىا فيما انأتي عميو مف شعره 
ًرج الذم كصفناه أعاله  لكف . لكاف مف الميمكف أف تبقى ضمفى ذلؾ التكازف الوى

ـو ال تخمك مف الفظاظػـ المعيكدة  ـى قائد الجيش بااتعراض نصره بطريق  يبػدك أٌف رغػب
 في أمثالو ، قػػػد تػفػاعػؿى بويث أنتجى كضعػان يصعيػػبي اإلغضاءي عػميػو ، مٌمػف ييػفػػتػىرىضي 

ذلػػػػػػػؾ أٌف ابػفى إاػػػماعػيؿ لٌمػػػا دخؿ الككفـ جمػػػس . أٌنػو ييمػثٌػػػؿي الطالػبػيػيػف في الككفػـ 
ولـ يتخّمْؼ عػف سال ه أحػٌد  ف آؿ عػمـ بف أبـ . " لمناس جمكاػان عاٌمان ، لتمقي التياني 

. فبعث إليو الوايف بمف ااتوضره مخفكران كعاتبو عمى تخمُّفو. إال صاوبنا " طالب 
قاؿ  " . جواُب ُ ستقتٍؿ آيٍس  ف الحياة "فأجابو بجكاب ييكصؼي في غػير مصدرو بأٌنو 

 : كأنشػد !" أردَت أف آتيَؾ ُ هّ ئًا بالفتح وداعػيًا بالظفر؟: "مياتنكران 
 قػتػمػَت أعػػزَّ َ ػػػف ركب ال طػايا  وجػئػتُػَؾ أسػتميػُ ؾ فػـ الكالـ 
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َـّ أف ألػقػػػػػػػػػاؾ إال وفػي ا بػيػ ػ ػا حػػػػػػػػػدُّ الُحسػاـ   وعػػػػػػزَّ عػػػمػػ
 (13)ولكػّف الج ػاَح إذا اسػُتهػيػػَضْت قػػوادُ ػُه َيػػػػػػػػػرؼُّ عمى اإلكاـ

كالذم ياتظيريهي الميتأٌمؿ مف ميجمؿ مكقؼ الًوٌماني ، كخصكصان ا بيات التي 
 كاجو بيا ىذا المىتركر، أٌنو كاف يتكٌقعي ما ايكاجيو بو ، كأٌنو ىػٌيأ في ذىػنو الجػػػػػػػػػكابى 
فىػييػـ   الواـز ، كمف ذلؾ كٍضعي الطالبييف عمكمان في دكلـ بني العباس ، ويث كصى

يرؼَّ عمى "في البيت ا خير بأٌنيـ كالجناح الجريح ، الذم ال مطمعى لو بأكثر مف أف 
كالظاىري أيضان أٌف الوايف لـ يكيف  . فيي مارحه لتيرىـ أٌمػا العكالي . الٌدانيـ" اإلكاـ

. يتكٌقعي أف يامعى مف ميخاطبو كالمان عمى ىػذا المياتكل مف الوزـً كطىٍرًح الوػذر
كىػذا كالـه . (" 14)أ ت  وتور ، فمسُت أُ كُر  ا كاف   ؾ:" فأنيى الجماـ بأف خاطبو قائالن 

 . يدؿُّ عمى مٍكػرو كدىػاء 
(6) 

 ىػذا بأفٌ  ، لمدكلـ الٌصريحً  الٌنذيرً  بمثابـ فييا جرل كما الجماـ تمؾ كانت

ػر، مينتىظىػرو  ثائرو  مشركعي  ىك البارزى  الطالبيَّ   مف الميتكاليف الثائريف امامـ في آخى

 ، إذف ، عجب فال . ثائر بعػدً  مػف ثائران  رأاىيا كفػيصدع انفككا ما الذيف ، بيتو أىؿً 
ٌنما ، جناه لذنبو  ال .الاجف في الًوٌمانيَّ ب زٌجػت كقػد قميؿ بعد نراىا أف في  أل رٍ  " كا 

 القائمـ الاُّػمطـ عمى الخيركج ييريػد أٌنػو يعني ("15) "الظهور ُيريدُ  أّ ه ليهػع به ُشّ ع

 أتى التشنيعب أعاله الميقتىبىػسي  النصُّ  اػٌماه الذم ىػذا أفٌ  عمى يدؿُّ  شئ ككؿُّ  .بالفعؿ

ـى   الكبير الكالـ عمى ييتضً  لـ يؿػإاماع بف الوايف كأفٌ  . الوافمـ الجماـ تمؾ نتيج

 تراه فيما بتػػػداد في ا يمكر أكليػاءى  اػػػػػػتأمرى لي إال ، أثناءىىا الًوٌماني مف امعو الذم

 بوباو باهلل الميكٌفؽ أمػرى  بالنػتػيجـ . خطػػر مف الطالبي ىػذا ييمثٌػمو ما شػأف في

 . قميالن  ذلؾ عف تًقػؿُّ  أك عشره  لعٌميا ، اػنيف الوبس رىيف الًوٌماني كبقي . فويبس
  إليو بيمػػػػػا كتب الشعػر، مف ببيتيف المكٌفؽى  ااتعطؼى  أف بعػد إال ييطمىؽٍ  لـ أٌنو كقػيؿ
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 : بقكًلو فييما خاطبىو ، الوبس مف
 قػد كاف جدُّؾ عبدي اهلل خيػرى أبو  البنػىي عػميٍّ واػيف الخيػر كالواػػػػػػػػػػف 
ـو مػا كاف في أيخػًتيػا ا يخرم مف الكىػف  فالكػؼُّ يػكىػفي منيػػػػػا كػػؿَّ أنػمػمػػػػ

ٍبرى ا يٌمػػـ " عػبػد اهلل " كالمقصكد بػ   .في البيت ا ٌكؿ ابف عػٌباس وى
  ُكػِفػػػػؿَ (أم إلى الميكفٌػؽ  ) لّ ا وصَؿ هذا الشعر إليه "كالذم في عاٌمػـ المصادر أٌنو 

ـَ إلى الكوفة[يعني الًوٌماني  ]    وُخػم
كالذم يقكدي إليو التأمُّؿي في البيتيىف . (15 " )

ـو ياييػؿي تفايريىا ، أٌنو ما مف اػببو يدعك إلى  كمالباًتيما ، عمى مافييما مف ركاك
َـّ  الشؾّْ في صٌوـ  الخبر،  بيػدى أٌننػا لاػنا نرل أٌف ىػػذا االاتعطاؼ كاف الٌاػببى التا
إلطالؽ الرجؿ مػػػف الاجف ، بؿ نظفُّ أٌنو إٌنمػا كاف اببان إلعادة النظر بكضعو ، 

 ، كبذلؾ لـ يعيػٍد ىناؾ مف اببو ًجػٌدٌم (16)كىك الذم كاف قد بمغ الابعيف أك تجاكزىا
بؿ كربما كاف مريضان ميدنىفػان ، بدليؿ أٌف وياتو لـ تطيٍؿ بعػػػد . لوباو االوترازم 

ػٌدةو قصيرةو   . الاجف ، كتكفي بعػد أف أيخمي بمي
زئٌياًتيا لايرتو ،  ـو في جي ـو دقيق بالنابـ لتاريخ كفاتو ، فإٌف ما أكردناه مف قٌص
ـه تركيبان ميتكاًمالن ، يواـي النزاعى في ا مر بيف ثالًث ركاياتو ،  فضالن عف أٌنيا ميرٌكبىػ

كمف  . 310 أك270 أك260تقكؿي بميجمًميا أٌنيا وصمٍت ، أم الكفاة ، في الانـ 
الكاضح لمقارئ الوصيؼ أٌف التاريخى الكويدى الذم ييناابي القٌصـ ، منذ ثكرة يويى بف 

كالتدقيؽي في .  وتى كفاة الًوٌماني ، ىك التاريخي ا ٌكؿ وٍصران 250عيمر كمقتمو انـ 
خصكصان كأٌف ىػذا التاريخ ىك ما ذىػب . ىذا ميمكف جػٌدان ، كلكٌننا نراه دكف طائؿ 
  .(17)الماعكدم كالطبرم : إليو المؤرخاف الكبيراف الميعاصراف لو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ػػػػػػػػ شػعػػره 4
ييعتبىري الًوٌماني أوػدي أكبر شاعػريىف مف آؿ أبي طالب ، ثانييما مومد بف 

كلكٌنو أيضان مف بيتو ميعًرؽو  . (ـ 933/ ىػ 322: ت  )أومد بف طباطبا الواني 
أ ػا شػاعػٌر ، وأبػـ شاعػر ، وَجػّدي شاعػر ، وأبو َجػّدي :" ككاف مف قكلو . في الشّْػعر 

   . (18)" شاعػر إلى أبـ طالب 
ـن العقيدةي  ما كصؿى إلينا مف شعره ىك مف أغػراضو عػديدةو ، أكثريىا أىمٌي

كمف ىػذه الٌرثاء ، كىك وٍصران في الشيداء مف آؿ بيتو ، فيككفي بيػذا . كالايااـ 
االعتبار جزءن كميعٌبران عف مكقفو الايااي ، كمػرآةن لعصره كما اضطرب فيو الناسي ، 

كلقد أشىػٍرنا فيما فات قبؿ قميؿ إلى اعػتزاز العمكييف .  كىك منيـ ، في ذلؾ ا كاف 
ـي اليادم  بشعره فيما قالو اإلما

َ ػْف أشػعػُر : " جكابان لاؤاؿ الميتكٌكؿ إياه  (عميو الاالـ)
لو : " كفيمػا أثًػرى عػف الواف ا طركش أٌنو قاؿ ، " الِحّ ػا ـ " : فػأجػاب  " العػرب ؟

ـً نػظػرو . (19) "جاَز قراءُة الشِّػعػر فـ الصالة َلكاف ِشػعر الِحّ ا ـ  ـى ، مف كيجي لكٌف الوقيق
ـو ، أٌف إبػداعى الًوٌماني ىك ، فيما أرل ، في غزلٌياتو كتشبيياتو  ـو ًصػٍرفىػ أظفُّ أف . نقػدٌي

نا لذٌكاقـ الشعر كلمنُّقاد ىي في ىػذا الباب   . المفاجأة التي ييخٌبئيا شاعػري
كلقد كاف شعره مجمكعان في ديكاف ، ظٌؿ معركفان ميتدىاكىالن وتى القرف التااع 

/  ىػ 828: ت  )الخامس عشر لمميالد، بشيادة قكؿ النٌاابـ ابف عػنبـ / لميجرة 
، كلكٌنو ، عمى شييرتو إلى ما " (20)ديواٌف  شهور [أم لمًوٌماني  ]له  : " ( ـ 1424

كما أٌف الماػعكدم اعػتنى . قػبؿ خماـ قركف عمى ا قٌؿ ، مفقكده اليكـ مف أاػؼ 
، عند ذكر أخبار الطالبييف ، كأيضان  (أخبار الزماف  )بذكر كػثػيػرو منو في كتابػػو 

، ( 21) (صمكات اهلل عميو كآلو )في أخبار آؿ النبي (مىزاىر ا خبار كطرائؼ اآلثار )في كتابو
بمجمكعـو  (مركج الذىب  )كما أٌنػوي ااتشيد في كتابو ا شػير. كىما أيضان مفقكداف 

ُـّ أف ما بقػػػي . جٌيػدةو مف شعػره ، بويث أصبح الكتابي أكثػؽى كأوػػػكل مصدرو لػو   المييػػػ
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 .مف شعره مكٌزعه اليكـى في كيتيب التاريخ كا دب كالايرة 
ميراعػيف في . انيخٌصصي الفصؿ التالي لمينتخباتو مٌما كصمنا مف شعره 

االنتخاب أكؿي أف يككف مٌما صٌوت نابتيوي إليو ، ثـ أف يككفى بميجمىمو ميعٌبران عف 
 .  أغػراضو في الشّْعر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 هػوا ػش الفػصػؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عمـ بف  ح د : "200/ 1961النجؼ . ػػػػػػ في عيػمدة الطالب في أنااب آؿ أبي طالب البف عػنبـ ، ط1
 " .بف جعفر بف  ح د بف  ح د بف زيد

طيراف . التدير في الايٌنـ كالتاريخ كا دب ، ط:  كقد أخػذ الشيخي ا ميني بيػذه الامامـ في كتابو 
كىك خطأه فيما نيرٌجح ،  ننػا لـ نًجػد في كيػتيػب ا نااب أٌف لمومد بف زيػد كلػدان ااػمو . 57 / 3: ىػ 1372

 .أيضػان مومػد 
 / 2: بيركت الت. ا ناػاب، نشرة مومد عكامي، ط:  ػػػػػػ الاُّػمعاني، عبد الكريـ بف مومد التميمي2

258.  
 .150/ بيركت، دار ا ضكاء الت. معالـ العيمماء ، ط:  ػػػػػػػػ ابف شػيرآشكب المازندراني، مومد بف عمي3
القاىرة . الميكٌشح في مآخػذ العمماء عمى الشيػعراء ، ط : ( ـ 994/ ىػ384: ت) ػػػػػػػػ مومد بف عمراف 4

  .346/ ىػ 1343
 .  ػػػػػػػ انظػر تخريج البيتيف أدنػى 5
مركج الذىب ، نشرة شارؿ بٌمال ، منشكرات : الماعكدم :  ػػػػػػػػػ فيما يرجع ليذه الثكرات الميتالوقـ انظر 6

  . 3041 ػػػػػػ 3031الًفػقىػر / ـ 1974الجامعـ المبنانٌيـ ، بيركت 
القاىرة . أخبار القيضاة ، ط: ( ـ918/ ق306: ت) ػػػػػػ مومد بف خمؼ ، ا شير بالقاضي ككيع 7

1950 /191 .  
  . 150/  ػػػػػػ معالـ العمماء 8
 .58 / 3: التدير:  ػػػػػػػ ا ميني، عػبد الوايف 9

 .3029الفقرة /  ػػػػػػ مركج الذىب 10
كتيرجـ لو " . في الرعػيؿ ا كؿ مف فقياء العترة كميدٌراييـ"  بأنو 59 / 3: ػػػػػػػ كصفو ا ميني في التدير11
ميفتييـ "  بما يعػني أٌنو فقيو ، ككيصؼ ىناؾ بػ 403 ػػػػػػ401 / 3 : (مكاكعـ طبقات الفقياء  )في 

أتى مف " ميفتييـ " كالظاىر أٌف كصفو بػ . كما مف دليؿو عمى شئ مف ذلؾ . يعػني الطالبييف " بالككفـ 
 . في بعض المصادر " نقيبيـ " تصويؼ كممـ 

  .266 / 9:مصر ، دار المعارؼ الت . تاريخ ، ط: الطبرم : ػػػػػػػػ انظر تفصيؿى ذلؾ في 12
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  .  2030 ك 3029الفقرتاف / ػػػػػػػػ مركج الذىب 13
 .3030/  ػػػػػ نفاو الفقرة 14
  . 3031/  ػػػػػ أيضان الفقرة 15
  :(مينتخبات مف شعره  ) ػػػػػػػ قاؿ مف بيتيف انأتي عمى ذكرىما في 16

ٌممت    نعماؤىا عادت إلى عاـً                        أعيدُّ ابعيف كلك جي
 : كقاؿ يشكك الًكبىر 

 .               أيجالس معشران الشكؿى فييـ      كأشكالي قػػد اعتنقكا الموكدا 
 .267 / 9: كالطبرم  ، 3035 ػػػػػػ ايضان الفقرة 17
  .379 / 1:  ػػػػػػ أعياف الشيعـ 18
  .150/  ػػػػػػػػ معالـ العمماء 19
  . 301/  ػػػػػػ عيمػدة الطالب 20
  . 3032الفقرة /  ػػػػػػػ مركج الذىب 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ُ  َتخبػاٌت  ف شػعػره

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـٌ بف  ح د بف جعفر العموي ،  [ يعنى يويى بف عيمر العمكم] وكاف  ّ ف رثاه "  عػم
 : فقاؿ 

 يػا بقػايػا الٌاػمؼ الٌصػػػػػػػػا لػػًح كالػتٌػٍجػػػػػًر الػٌربػيػح 
 نوػف لػػأليػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػف بػيػػػػػػػػػف قػتػيػػػػػػػػػػػػػؿو كجػػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػح
 خػػابى كجػػػػػػػوي ا رض كػػـ غػٌيػػػػبى مف كجػػػوو صبيػح
 آه مػػػػػػف يػػكًمػػػػؾ مػػػػا أنػػػػػكػػػػػػػػػػاهي لػمػقػػمػػػػػػػػًب القػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػح

                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 " : وفػيػه يقػػوؿ " 

 تضػػٌكعى ماػػكان جػانػبي القبػر إذ ثكل  كما كػاف لػكال ًشػػػػػػػػٍمكهي يػتػضػػػػػػػػػػػػػػٌكعي 
 مصػػػػػارعي فػتػيػػػػافو كػػػػػػػػػػػػػػػراـو أعػػػػػػػػػػػػػػػػٌزةو  أيتػيحى ليويى الخير فييٌف مضجعي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 " : وقػولُػػػه " 

ـي كماجًد الخيػؼ مف بوبكوـ الخيؼً   إٌنػػػي كقػكمػي مف أواػػاب قكمكػػػػػػػػػ
 ما عػمٌػػؽى الاػػػػػػػػػػػيؼي مػٌنػا بػابػًف عاشػػػرةو 

 (1)كىػٌمػتو أمضػى مف الاػػيػػؼً /                                 إال كايػٌنتيػو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  " : فـ الحياة وهو شعرًا ال يقوـُ عػمى  ثمِه َ ف يرربُ  [الًوٌماني  ]أ شَد " 
 قػتػمػتى أعػػػػػػػػػػزَّ مىػف ركػػب المطػايػػػػػػػػػػػػػػػػا كجػئػتيػؾى أاػػػتمينيػؾى فػي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً 
اػػاـً   كعػػػػػػػػػػػٌز عػػػػمػػػػػػػػػيَّ أف ألػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ إال  كفػيػػمػػػػػػػػػا بػيػنػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ الوي
ػػػوي يػػػرؼُّ عػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلكػػاـً   (2)كلػػكػػػػٌف الػجػػػػػػػنػػػػػػػػاحى إذا أياتييػػػيػػػضػػػػػت قػػكادمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  " :   ف الحْبس [أم إلى الميكٌفؽ  ]إليه  [الًوٌماني  ]فكتَب ...... " 

 قػػد كػػاف جػػدُّؾى عػػبػػدي اهلل خيػػػػػػػػػػػرى أبو البػنػىػي عػميٍّ واػػػػيف الخيػر كالواػػػػفً 
ـو   فالكػػؼُّ يكىػػػفي منيػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػؿَّ أنممػػػػػػػػػػػػػػػ

 (3)                              ما كاف فػػي أيختيػا ا يخرل مف الكىفً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ُـّ بف  ح د أيضًا يحيى بف ع ر قوله "   " : و ّ ا رثى به عم

 لعمػرم لئػٍف ايػٌرٍت قريػشه بيٍمػػكػػًو  لىػػػمػػا كاف كقٌػػػػػافػان غػداةى التٌػػػػػػػػػكقُّػػػػػػًؼ 
ٍشػىعرو يشػػػنكف مكتى التنزُّؼً   فػػإف مػات تمػػػقػػاءى الرمػاح فػإٌنػػػػػػػػػػػػوي  لػمػف مى
ـى الػميخمٌػػػػػػػػػػؼً  ـي عػمى اػىػنفو منيػػـ مقػػا  فػال تشتمكا فالقػكـي مىف يبػػؽى منيػ
 ليػػـ معكػػػػػـ إٌمػػا جدعتػػـ أينكفىكػػػػػػػػـ مقػاماتي مػػابيػػفى الٌصػفػػا كالػميعػػٌرؼً 
 (4)تػػػػػػػػػػػػػراثه ليػػػػػـ مػػػػف آدـو كمومػػػػػػػػػدو  إلى الثقميىًف مػػف كصايا كمصوؼً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 " :وفيه يقوُؿ أيضًا " 

 قػػد كػاف ويػف بػػػدا الشػػػبابي بػو  يػىقىػؽى الٌاػػػكالًؼ وػالػؾى الشػػعىػػًر 
 ككػػػػػػػػأٌنػػػػػػو قػػمػػره تػػػمػنػػطػػػػػػػؽ فػػػػي   أيفيػػػػػػػػػػؽ الاػػػماء بػػػػػػدارة البػػدىرً 
ػػػػػػػػػكىرً  ػًعػمىٍت فػضػائػػموي فىػمىػػؾى العيػػمػػػى كقػػالئػػدى الاّْ  يػػاابػػػفى الػػػذم جي

ػًعػمىػػٍت مػخػػايػميػػػػػػػػوي لمعػػالىػػمػيػف مخايػػؿى المػطػػػػػػػػػػػػػػػػػًر   مػػف أياػػػػػػػػرةو جي
ـي  فكػػأٌنػيػػـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػدىره عمى قػػػػػػػػػػىػدرً   تػػتيػٌيػػػبي ا قػػػػػػػػداري قػػػٍدرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (5)فالػمػػػػكتي ال تاػػػػػػػػكل رمػػٌيػػتيػػػػػوي فىمىؾى العيمى كمػكاضعى التررً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :قوُله [إاماعيؿ العمكم ، كىك أخكه  يٌمو ]و ف  راثيه الُ ستحَسَ ة فـ أخيه " 

 ىػذا ابفي أيٌمػي عػديػؿي الػركًح مف جاػدم شػػٌؽ الزمػػافي بػو قمػػػػبػي إلػى كػبػدم
ػػػػػػػدً  ػػػمى  فػاليػػػػػػػػكـ لػػـ يػبػػػػػػػػػػػؽى شػػػئه أاػػػػػػػػػتريػػحي بػػػًو  إاٌل تػفيػتُّػػتي أعػضػػائػي مػػػف الكى
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ـو تػبػقػػى عمػى ا بدً  ػػرثػػػػٌيػػػػ ـه  أك بػػيتي مى ـه بػخػػػفػػػٌي الػػٌدمػػػػػػػػػع بػػاكػػيػػػػػػػػػػ ػػػقػػػػمىػػػػػػػػػػػػ  أك مي
ػػػػػػدً  ػػمػػيُّ كلػػـ أىػجػػػع كلػػـ أكى  تيػػػػػػرل أينػاجػيػػػػػػػػؾى فػػػػػػػييػػػػػا بالػدمػػكع كقػػػػػػػػػد  نػػػػػاـ الػخى
ػػػػػػػػٍف لػػي بػمػثػمػػػػػػػػؾى يػػانػػكر الوػيػػػػاة كيػػػػػا ييػمػنى يػدمَّ الػتي شيػٌمٍت مف العضدً   مى
 قػػػػػد ذيقػػػػتي أنػػكاعى ثيػػكػػؿو كيػػنػػتى ابػمػػتىػيػػػػػػػػػػا  عمى القمػػكب كأوشػاىػػا عمى كبدم

ػػػػػػػف أوػبػبػػػػًت فػػاعػتػمػػدم: قيػػػػػػػػػؿ لمػٌردل  ـً مى  ال تيػتػػػػادٍر بعػػػدىهي أوػػػػػػػػػػػدان  كلػمػمػنػٌيػػ
ػػًد   (6)إٌف الػػٌزمػػػػػػػػػػػاف تػقػٌضػػػى بػعػػػػػػػػػػػد فيػػػرقػتػػػػػػػػػػػًو  كالعػيػػشي آذفى بػػػالتفريػػػًؽ كالػٌنػكى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 " : قاؿ ُيخاطُب صديقًا له ُرزؽ ب تًا فسخطها" 

زقػػػػتػػػػػػػا؟ فػػأصػػاخ ثػػـ أجػػاب   بػنػتػػػػػػػا : قػالػػػػكا لػػػػو مػػػػاذا ري
ـٍ جػػزعػػتػػػػػػػػػػػػػػػػا  كأجػػػػػؿُّ مىف كلىػػػػػػػػدى الناػػػػاءي أبػك البػنػات فػًمػػ
 إٌف الػػػػػػػذيػػػػػػػػف تػػػػػػػكدُّ مػػػػػػػػػف  بػيػػف الػخػالئػػؽ مػا ااػػتطعػتا

 (7)نػالػػكا بػفػضػؿ الػبػنػػػت مػػػػا كػبػتػكا بػػو ا عػػداءى كػٍبػتػا 

                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 " : قاؿ يطعُف فـ  سب الشاعػر عػمـ بف الجهـ ُ خاطبًا إياه" 

ػعىػػػٌدا أك اتخػػذتى البيتى كيفػػان ميػػػدا  لػػك اتخػػذتى الٌنٍضػػرى أك مى
ػػران كمبػػػػػػػػدا ـن كًكردا كاالخشػػػػبػيىػػف موضى  كزمػػػػزمػػػػػػػػػػػػػػان شػػػػػػػػػػػػريػػػػعػػ
 (8)ماازددتى إال عػف قريشو بيعدا أك كيػنػتى إال مصقمٌيػان كغػػدا

                          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وقاؿ يطعُف فـ  سب عمـ بف الجهـ ، ُ عّرضًا باضطراب ال اس فـ عِقِب سا ة بف " 

 " : لؤّي ، الذي يزعـُ ابُف الجهـ أّ ه   ه
ـي  ـي عنػػدنػػا ميظًمػػػػػػػػ ـي مػٌنػػػػػا فػػأٌمػػا بػنػػػػػػػػكه   فػػأمرىػػ  كاػام
ـي  ـي ميضطجػػعو يوم  أينػػاسه أتػػكنػا بػػأناػػػػابيػػػػػػػػػػػػػـ   خػرافػػػػػػ
ـي  ػػػػػ ػػوػػػكى  كقيػػمتي ليػػـ مػثػؿى قكؿ النبي   ككػػػؿُّ أقاكيمػػػػػػػػػػًو مي
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ـي : إذا مػػا ايػػػػػئمتى كلػػـ تىػٍدًر ما    تقػػكؿي فػقػيؿٍ  رٌبنا أعػػمػػ
(9) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                             
 " : قاؿ ُيخاطُب صاحَب الّز ج ، وقػد اّدعى أّ ػػه عمػوي" 

 يقػكؿي لػػؾ ابػػػػفي عػٌمػػؾ مػػف بػعػيػػػػػػػًد    لىػتىػٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أك لػػػػػنػػكحو أك لػػػييػػػػػػػػػكًد 
 لػًيػٍجػػػػػػػػتى بػػنػػػػػػػػا بػػػػػال ناػػبو إلػيػنػػػػػػػا    كلػك نيػًاػػػبى الػػييػػػػػػكدي إلى القػيركدً 
ػػؿو كػػأٌنػػػػػػػػػػػػا    عػمػػى كطػػفو كأنػػتى عػمى بػريػػػػػػػػدً   لػًوػقػػتى بػػنػػػا عػمػػػى عػجى
ػػف يرضػػػى بػافػعػاؿ الييػػػكدً  فػيػٍبػنػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػد رضيػنػاؾ ابػفى عػػػػػػػـو    فػمى

(10) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػطُّ الٌروػػػػػػاؿي  ػػػػػػػػػػػػػػالذم  اػػػػػػادةه عنػػدىػػػػـ تيوى ػٌدتي عمػػػادم مى  اػػادتي عي
 اػػػػادتي اػػػػادةه بيػػػـ ينػػػػزؿي التػيػػػػػػػػػػػ  ثي عمينػػا كتيػقػبىػػػػػؿي ا عػػمػػػػػػػػػػػػػػػاؿي 
ػػػػػػٌدؽي اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي   اػػػػػػػادةه وػػبُّػػييػػـ يػًوػػػػػػػػطُّ الػػخػػطػػايػػػػػػا  كلػػدييػػػػػػػػػػػػـ تيػػصى
 اػػػػػػػػادةه قػػػػػػػػػػادةه إلػيػػيػػػػػػػػػػػػػـ إذا مػػػػػػػػػػػػا  ذيًكػرى الفضػؿي تيضرىبي ا مثػػػػػػػػاؿي 
ػػػػػػػؼي ا ىػػػػػػػػػػػػػػػكاؿي  ـي عػٌنػػا كتيػػكػشى  كبيػػـ تيػػدفىػػعي المكػػػػػػػػػارهي كالخػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   فىػ
 كبيػػـ طابػػػػػػٍت المػػكالػػػيػػػػػػػػػػػدي كامتػػػػػا   زى لػنا الوػػؽُّ كالػييػػػدل كالضالؿي 

ػػػػػٌؿ الوػػػػػػػػالؿي  ـي كزاؿ الٌشػػػػػػػؾُّ           فػػي ديػنػنػػػػػا كوى ػػػٌرـى الوػػػرا كبيػػػػـ وي
(11) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
نػػػػػٌزالن تنزيػػػػػػػػػال  ـى الػكػتػػػابي مي ػػػػػٌبػػػػػػػيػػػػػـ وػكػػػػ  يػػػػػػاآؿى وػػػػػػػػـ الػػػػػذيػػػػػػػػػػػػػػف بػوي
جػػػػػػػػػػػػكال ـي ًوػػمىػػؿى المػػدائػػح غػػػرةن كوي ػػديػػحي وػًػمػى الػمػمكًؾ ككنت  كػػاف الػمى
 بػػيػػػػػػػته إذا عػػػػػػٌد المػػػآثػػػػػػػرى اىػػػميػػػػػػػػػػػػػوي عػػػػػػػٌدكا النػػبػػيَّ كثػػانػيػػػػان جػػبػػػريػػػال
ـن كراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال ػتىػقػٌاػػميػفى خػمػيػفىػػػػػػػ  قػكـه إذا اعػتدلػكا الومػائػؿى أصبوكا مي
ـن ككييػكال  نشػػأكا بػػآيػػاًت الػكػتػاب فما انػثػنػػػػػػػكا وػػتػػى صػػدرفى كيػيػػػػػػػػكلػػػ

 ثػقىػػػػػػالف لػػػػػػػف يػتػفػػٌرقػػػا أك ييػػطػػػًفػػػػػئػػػػػػػػػػػػا 
ػػػدكر غػميػػػػػػػػال                                بالوػػػػكًض مػػػػػف ظػػػمػػػػػأ الصُّ
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ـى قػيػػػػػػال ػف تػكػمٌػػ  كخػمػيػفػتػػػػػػاف عػمػػى ا نػػػاـ بػقػػكلػػػػػػػػػًو  الوػؽُّ أصػػدؽي مى
 (12)فػػأتػكا أكيػػؼَّ اآليػاػػػيف فػػأصػبػوػػػػػػػكا  مايعػدلكف اػكل الكتاب عديال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فقػػمتي ليػػػػا . عػيػيتى مف الشكػػكل : قػالػت 

ػػًمػػػػػػػػـً  ـً أف أعػػيػػػا مػػف الػكى ػيػػػػػػدي الٌشػػكايػػ                                 جي
 أشػػكك إلػػػػػى اهلل قػمػبػػان لػك كػوػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػو

ػمػػرةو بػػػػػػػػػػػدـً                                  عػيػنػػػػػػػيًؾ الختضػبىػٍت مػػف وي
 ال تيػبػػرمػػي فػاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الدنػػػػيػػػػػػػا كبػيػجػتىػيػػػػػػػػػػػا

 (13)                               كمػػا ييػاػػػػػػػػرُّ بػػػػػػػػػو منيػػػا ، بػػال كلػػػـً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػدكديًؾ عػٌنػػػي  كتػنػػائػػيػػًؾ كامتػنػػاعػػػػػػًؾ عػػٌنػي   ربمػػػػػااػػػٌرنػػي صي
ذا مػػا خػمكًت كػنػتي التمٌني  (14)ذاؾ أاٌل أكػػكفى مفتػػاحى غػيػػرم كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىػكاًؾ ىػػك الػدنيا ، كنيميًؾ ميمكييػػػا كىٍجػػػػػػػريًؾ مقػػػػػػػػػركفه بكػػؿّْ ىػػػػػػػػػكافً 
 (15)كػذبتيًؾ، ما قيػمتي الذم أنًت أىموي بمى، لـ يًجػٍد ما فكؽى ذاؾ لااني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػذاؽ بػػأٌنػػوي عػػػػػػذبي  ـه شػػًيػػدى الضميػػري لػػوي قػػبػػؿى المى  بػػأبػػي فػػ
ـن قػػبػػؿى الػعػيػاف بػأٌنػػػػػػػػوي الػػػػٌربُّ   كشػػػػيػػػػػػػػادتػػػػػػػي هلل خػػػػػػالصػػػػػػػ
 (16)كالػعػيػػفي ال تػتػػنػػى بػنػػظػػرًتيػػػػػا وػتػػى يػكػػػكفى دلػيػػمييػػػػاالقمػب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كجػػوه ىػػك البػػدري إال أٌف بينيمػػػػا فضػػالن تػأل ي عػف وافاتو النكري 
في كجػػو ذاؾ أخاطيطه مياػٌكدةه كفي مضاوًؾ ىػذا الدر منثكري 

(17) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تػػرل ضػٌبيػا ميطػًمػعػان رأاػىػػػػػػػوي  كمػػػػا مػػٌد اػػػػػػػػػاعػدىه ا قطػػعي 
 لػو ظاىػػػره مػثػػؿى بيٍرًد الكشػػى كبطػفه كػمػػا واػرى ا صمػعي 
ف ضػػٌمػػو فيػػك الضػفػػػػدع  (18)ىػك الػٌضػػبُّ مػا مػػٌد اػػػػٌكانىػػػوي كا 

                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إٌنػي اػػػػػألتيػػًؾ بػاخػػػػػتػػػػال  س الٌموػػًظ مػف توػت الاػػيكؼ
ػتيػػػػكؼ  كبػمػػا جػنىػػٍت تمػؾ العيك  في عمى الػقػمػػكب مػف الوي
 كباػػػطػػكة المػػكلػػػػػػى إذا  أزرل عػػمػػى الػعبػػػػًد الػضػعػيػػػػػؼ
فَّ البخيػ  ؿ كاػػطكةى المػػكلػػػػى العىػاػػػػػػػػكؼ  (19)ال تجمعػي ضى

                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي عػف زىىػػػر ا يقػوػػػكاف   كىػػيػفػاءي تػمػػػػػوػػػظي عػػػػػػف شػػػػػػػػػادفو  كتػبػايػػػ
راف ػػب الػخيػػػػػػػزي  ككػالػتيصػػف باف كجػٍدؿ العنػػػػاف كمٌيػػػػػػػػادة الػقيضي
 تػرل الشػمػػسى كالبػػدر، معناىيما بيػػػػا كاوػػدان ، كىمػػػػا معػنػيػػػػػاف

إذا أطػمػعػىػػػػػٍت كجيػيػػػػػػا أشػػػػػػػػػرقػػا بػطػمػعػتًػيػا كىػمػػػػػػػا آفػػػػػالف
(20) 

                                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 " : قاؿ ُيجيُب الوّضػاح الكػوفػـ وقػد اعػتػذر إليػه " 

ػػػػػػـو مػػػػػف ا نػػػػػػكارً  ػػكدي الػربػيػع راشػػؼ كجػػػو ا  رًض عػػػف مىباى  ليػػس جي
 ال كال العاشػػػقػػاف ضػػٌمػػييػمػػػػػػػػا الٌشػػػػػك ؽي عػمى غػايػػـ الٌضػنى فػػػػػي إزارً 
   فػيػػمػػػا ميػمصػقػػػاف كػػالٌاػػاعػػػػػػًد الػبػيػػػػػػػ  ضاء عػٌضػضػتىػيا بضيؽ الٌاػكارً 
 كػػأًخ عػيػػػديهي كعػيػػػػػػػػدم فػػػي الػػػػػػػػػػػػػكدّْ كػعػيػػػػػػػػػػًد ا نػػػػػكاًء كا مػػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
ػػػػػػػػػػزارً  ـى إال عػػمػػى اقػػتػػراب الػمى  رٌؽ مػعػنػػػػػػػاىيػػمػػا ، فػػمػػـ يػمػبػاػػػػػػػػػػػا ا  ٌيػػػػػػػػا

 (21)لػػػػٌج فػػي االعػتػذار مػػػف شػػفػػًؽ الكجػ ػػًد ، كأجػػمػػمػػتيػوي عػف االعػػتػذارً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عصػيػتي اليػػػكل كىػجػػػرتي الناػػاءا  ككيػػػنػػػػػػتي دكاءن فػػػأصػبػوػػػػػػػػػػتي داءا
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 كمػػا أنػسى ال أنػػسى وػػتػػػى الػمػػمػات  نىػػزيػػبى الػظبػػاء تيػجػيػبي الػظػبػػػػػػػػاءا
 دعػيػنػي كصػػبػػرم عػمػػػػػػى الػٌنػػائػبات  فػبػالػٌصػبػػر نًػػػػٍمػػػػػػػتي الثّْػػرا كالثػػػػػػكاءا
ػػػػػػػػػػػػػوي  فػػقػػػػػػد لػػقػػػػػي الػدىػػػػػػري مػٌنػي التكاءا ف يػػػػػػػػؾي دىػػػػػػػػػرم لػػػػػػػػػػػكل رأاى  كا 
ػػػػدكر الػػػظٌػػماءا ػػػػػػػػػػػػػػػػدكرى الػػقىػػػػػػػػنػػػػػػػػا  كأركم بػػيػػٌف الػػصي  لػػػيػػالػػػػػي أركل صي
ػػػػػػػػػػػػداـ شػػػػػػػربػػنػا عػمى الصافػناًت الدماءا  كنػػوػػػف إذا كػػػػػػػػػػاف شػػػربي الػمي
ػػػػزنػػػا الاػػػػػماءا  بػػمػػتػػػػنػػا الاػػػػػػػمػاءى بػػػػػػػػػػػػػػأناػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػػنػػػػػػا  كلػػػػػكال الاػػػػػماءى لػػجي
اػػػػف الػػػػػػػػبػػػػػػػالًء كشػػفنا الػبالءا  فواػػبيػؾى مػػػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤددو أنػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػا بػػوي
 يػػطػػػيػػبي الػػػثػػنػػػػػػػػػػػػػاءي آلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػا كذكػػػػػػػػػػػػري عػػمػػيٍّ يػػػػػزيػػػػػػػػػػػفي الػػػثػػػنػاءا
 إذا ذيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػاسي كيػػػػػػٌنػػػا ممككػػان ككػػػػػػػانػػكا عػبػيػػدان ككػػػانػػػكا إمػػػػػػػػػػػػػػاءا

ػػػييػػػػػػػػػػػـ أبى اهلل لي أف أقػكؿى اليجػاءا ىػػجػػػانػػي قػػػػػػػػػػكـه كلػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أىػػػجي
(22) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػًف الػمينػعصػػػًر المػػػػػػػػػػاءً   اػػػػػػػػػػػػػػػػاعو بػػكػػأسو بػػيػػػػػػف نيػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػائي  كالػػتيػػصي
 كػػأٌنػمػػػػا ياػػػػػػػػعػى لػػػػػػػػػػػػػكجػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػػًو  مػػػػػػا بػيػػنػيػػػػـ فػػي ثىػػػػػٍنػػػي أوشػائي

 مكالئي : أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري مػػػػػػػػف كقػػػفػػػػػػتػػػػػػػػًو كػٌممػػػػػػػػػػػػا  قػػػػػاؿ لوػااػػػػػػي الكػػأس 
 (23)وػتى لقػد صاركاػػػػػػ كىػـ إخكتي ػػػػػػ  مػػف ًشػػػػػػػٌدة الػتىػيػػػػػرة أعػػػػػػػػدائي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىػػػػبػػػنػػػي وػػنىػػػٍنػػػػتي إلػػػػػػػى الشػػػػباًب فػطػمػاػػػػػتي شػػيػبػي بػاخػتضػػابً 
 كنػػفػػقػػتي عػػنػػػػػد الػػتػانػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًت بػػويػػػػػػمػػتي كجػػيػػاز مػػػػا بػػػي
ػشػػػػػػػػػػيػ  بي عػمػػيػػو مػػػػػػف ذيؿّْ الػػخػػضػػابً  ػػػف لػػػػي بػػػمػػػػػػػا كقػػػؼى الػػمى  مى
 كلػقػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػأٌمػمػػػػػتي الػػػوػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةى بيػػعػػػيػػػػػػػدى فػػقػػػػػػػػداف الػتػصػػػػػػػػػػابي
ـي  بالٌشػبابً  ـي بالػويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًة ىي الػميػصػيػػب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا الػميػصػيػػبػػ

(24) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لػػعػػػٍمػػػرؾى مػػا المشيػػبي عػمػٌي مٌمػا فػقػدتي مػػف الشػػباب أشػػػػػػػٌد فكتا
 (25)تػمػمٌػيػػتي الشػػػػػػبابى فصػػار شػػػػػػػػيبان كأبػػمػػيتي الػمىشػيبى فكاف مػكتا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىػٍبنػي بػقػيػػتي عػمػى ا ٌيػػػاـً كا بًد  كنًػٍمتي ما شػػئػتي مػف ماؿو كمف كلػدً 
ػٍف لي بػرؤيػـ مىف قػد كينتي آلفيوي  كبالشػػػباب الػػػذم كلٌػػى كلػػػـ يعيػػػػػػػػػػػػػدً   مى

ػزفي قمبي بعػد فرقتيـ  وتى ييفٌرؽ بيف الركح كالجاًد   (26)ال فارؽى الوي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فمٌمػػػػػػػػػػػػػػػا كردى الٌشػػػػػػيػػػػػػػػػػبي  بنكعػػيػػػػػػػف مف الػػػكردً 
 تصٌديػػػػػػػػػػػػػتي فصٌدت خمػ كةه مػػػػف ألػػػػػػػـ الٌصػػػػػدٌ 
مػػػػػػػػدً  ٌدٍت عف الشمس اراعان أعيف الرُّ  (27)كما صي

                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـً ذم رعػيػػفً  ػ  كيػكـو قػػد ظػممػتي قػريػرى عػيػفو بػػًو في مػثػًؿ نعمى
ـي اليػػػػػػػػػػػػػػػديػفً  ػثىػقٌػفىػػػػ  تيػفػىكّْػييػنػي أواديػػثي الٌنػػدامػػػػػػى كتيطػربيػنػػػػي مي
 (28)فػمكال خػكؼي ما تجني الميالي قبضػػتي عػمػى الفيتٌكًة باليػػػػػػػديفً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػذاىػػبو كخػفػػٌي بػػػػػػػػػػػػػػػػابً  ـً الػتيػػػػػراًب    عػيًػػٌي مى  كلػيػػػػػػػؿو مػثػؿ خافػيىػ
 دلػٍفػػتي لػػػوي بػأاػػكدى مياػػػػػػػػػتىػًمػرو    كػما نػظىػري الػًتػضاب إلى الًتضابً 
ـو كوػريػػػػػؽى غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  ػػشُّ كػأٌنمػػػػػػا قابمػػػػتى مػػنػػػػوي    تىػبىػعُّػػػػػػػػػؽى ليػٌجػػػ  أجى
 تػػػػػراهي كػػأٌف عػيػنىػؾى ال تػػػػػػػػػػػراهي    إذا كصػؿى الكثػػاب إلػػػػى الكثػػػػػػػػػػػػػابً 
ػتػػػابًػنًػػًو التماعان    تػيػػػػػػػػػارشي عػنػػػػػػدىهي بػقػػػػػػعي الكػػػػػػػػػػػػػالبً   كػػأٌف لػػػػدل مى
ٍفػعػان ككضعان    كػمػػا خػفػقىػٍت بػنػانيػػػػػػػػػؾى بالػواػػػاب   (29)ييخاًلػسي بػيػنيا رى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ـو كًطػػيػػػػػػػػػػًب بػيػػػػف الخػػكرنػػػػػػؽ كالػكػثػيػػػػػػػػػػػػبً  ػنػػػزلػػػػػػ  اػػػقػػيػان لمى
 بػػمػػػػػػػػدافػػػػػػػػع الجػػػرعات مف أكػناًؼ قصػًر أبػي الخصيبً 
 داره تخػػػػػػػٌيػػػػػرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الممك ؾي فػيتٌػػػػػكػػػػػػٍت رأمى المبػيػػػػػػػػػػػػبً 
 كاىػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ٌيػػػػػػػػػػػػػػاـً الشػػػػػػػػبا  ًب بػىػعيػػػٍدفى مػػف عيػػدو قػريػػػػػبً 
ـى غػصػػػػفي شػػػػػػػػػػبػيػبػتػي  رٌيػػػػػػاف ميػعتػىػػػدؿى الػػقػػضػػيػػػػػػػػػػػػػبً   أٌيػػػا
ـى كيػنتي مػػػف الطركبػى  ػػـ لمٌصػػػبػػا كمػف الطٌػػػػػػػػػػػػػػركبً   أٌيػػػػػػػػػػا
ـى كيػػنػتي مػػػف الػتػػػػكاني  كالٌاػػػػػػػػػػػػكاًد مػػػػػػػف الػقيػمػػػػػػػػػػػػػػػكبً   أٌيػػػا
ػيػػػػػػػػػكبً   لػػػك ياػػػػػػػػػتطعػػفى خػػبػػأنػنػي  بػيػػف المػخػػػػػػػػانػػػًؽ كالجي
ػػػػػػٌرجػػيػفى مػػػػػػػػػف الػػػٌذنيػػػػػػكبً  ػتىػػوى ـى كيػػنػػػػػػػػتي ككيػػػػػػػٌف ال  مي  أٌيػػػػػػػػػػػػا
ٍيػػػػًف يشػػػػػػػػػػػػػػػػتكياف ما يػًجػػػػػػػػػػداف بالػػػٌدمػػػع الٌاػػػػػػػػككبً   ًغػػػػػػػػػػرَّ
ػػػػػػػػػدان اكل صػػػػػػػػػػػٌد الػوبػيػػػب عػف الوبيبً   (30)لػػػػػػػػػـ يػػعرفػػػػػػا نػكى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػررتي بًػػػػػػػػػديكًر بنػػػػػػي مصعبو بػديكًر الٌاػػػرػكًر كديكًر الػػػػػفػػػػػػرىح  مى
ـى اٌيػػػػػػػػػػاًميػـ بايػػػػػػػػػػػػػػػرعـ قكسو يياىػٌمى قيزىح  فشػػػػػػٌبيػتي ايػػػػػػػػػػػػػػػػػرعػػػ
فى ميعتػػػػػػػػػرضان فػػػػي الٌاػػػػػػػػػػما ًء فمٌما تػمػػٌكػػفى منيا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػزح تػمػػكى

(31) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػنىػػػػػػػػػػٌكرًة ا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  ـو مي  فيا أاػفي عػػمػى الػٌنجػػػػًؼ الميعٌرل كأكديػػػػػػػػػػ
ـو ًفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً   كمػػػػػػػػا باػػػػطى الخكرنؽي مف رياضو ميفىٌجػػػػػػػػػػػػرةو بػأفػنػيىػػػػػػ
 (32)ككأاػػػػػػػػػػفػان عػمى القػٌنػػػػػػػػػػػػػػاًص تتػدك خرائطييػػا عػمى مىجػػرل الًكشاحً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وٍاػػػػػبي العكاذؿ أٌف الكىجػدى أكوشىػػوي 

 
مف نكمػػًو فكػػأٌف النكـى تاييدي  

 
 

أبقى اليػػكل منػػوي جاػمان كاليكاًء ضػنىن 
 

ـي الريحي فيو كىك مىقصكدي   تنٌا
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كأٌف مىدمعىػػوي تجػػرم أكائميػو  
 

كمػػػػػػػػػػػا يفيضي عػمى أيخراهي مردكدي  
أناتي بالذكػػًر منيا كالاُّػياًد لػػػػػوي  

 
 أعًجػػٍب بػًو مف مياػئو كىك مكركدي  

 
 

أتبعتييػػػػػا نفىػاػػػػػػػػان تػػػػػػدمػػػى ماػػػػػػػاًلػكيػػػوي 
 

 كػػأنػوي مف ومػى ا وشاًء مقدكدي  
ما ًزٍلػػػػػتي أعػػرؼي أٌيػػامي كأينكػريىا  

 
 وتى انبػرٍت كىي ال بيضه كال ايكدي  

خاضػػػٍت بػػػيى الٌشػػؾَّ وتى قػػػػػاؿ قائمييا  
 

 (33)ال القيربي قيربه كال التبعيدي تبعيدي  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
بيف الكصػٌي كبيف المصطفى ناػػبه 

 
تختاؿي فيو المعالي كالمواميدي  

كانا كشمًس نيارو في البيركج كما  
 

ـٌ إوكاـه كتجكيػدي   أدارىىا ثىػػ
ػمىػػـو   كاىػيًرىا انتقال مف طاىرو عى

 
إلى ميطيٌػػرةو أبػػػػػػاؤىػػا ًصػػػػػػيػػػػػػدي  

تػفٌرقا عند عبد اهلل كاقترنا  
 

بعد النبٌكة ، تكفيؽه كتاػػديػػػػدي  
كٌذٌر ذك العرش ذىٌران طاب بينيمػػػػا  

 
 فانػبثَّ نػػكره لػػػػػػػػػػػػو فػي ا رض تخميدي  

نكره تفٌرعى عنػد البعث كانشعبت 
 

منو شيعكبه ليا في الديف تمييػػدي  
ـه كايكؼ الينػػد طػػػػػػػػػػػاؿ بيػػـ   ىـ فتي

 
عػمى المىطػػػػػػاًكًؿ آبػػػػػاءه مناجيػػدي  

قػكـه لمػػػػػػػاء المعالي في كجكىيـي  
 

ػػػػػػػرُّـ تصكيبه كتصعيػػدي   عند التٌػكى
ػػػٌد الفخػػػػػػػار أبػػػػػػػان   يػدعكف أومػػػػػدى إٍف عي

 
كالعيػػكدي ينبػػتي في أفنانػػػػػػًو العيػػػػػػػكدي  

ـه   المنعمػػكف إذا ما لػػـ تكيػػٍف ليػػػػػػـ نًػعىػػػػػػ
 

كالٌذائػػدكف إذا قػػػٌؿ الػمػػػػػذاكيػػػػػػػدي  
أكفػػػػػػكا مػػف المجػػػًد كالعميػػػػػػاء في قيػػػمىػػػػػؿو  

 
ػػػػػػكد   ٍـّ قكاعػػػػػػدىػٌف البأسي كالجي شيػػػػػػػ

ػػف تمٌكػػفى مػػػػف   ما اػػٌكدى الناسى إال مى
 

ـي كدّّ كتاػػػػػػػكيػػدي   أوشػػػػػػائًػًو ليػػ
ايػػػٍبطي ا كيػػػػػؼّْ إذا شػػػيمىت مخايميػيػػػػػػػػـ  

 
أيٍاػػػػػػػدي الٌمقػػػػػاًء إذا صػػٌد الصناديػػػػػدي  

يزىػػى الػمىطػػػػاؼي إذا طػافػػكا بػكػعػبىػتػػًو  
 

كتشػػػرئػػبُّ ليػػـ منيػػػػػا القكاعػػيػػػػدي  
في كػػؿٍّ يػػػػػػػكـو ليػػـ بػػػػأسه ييعاشي بػػػػػػًو  

 
كلممكارـً مف أفعاليػػػػػػػػػػـ عػػيػػػػػد  

ـي   ٌبيػػػػػػػ ػػف يعقيػػػػػػػد بوي ٌاػػػػدكف كمى ميوى
 

 وػبػػػػػؿى الػمػكٌدًة يضوػػػى كىك مواكدي  
ـي  ٌبيػػػػػػػ ال ينكػػر الدىػػػر أف ألػػػكل بوي

 
فالدىػري ميػذ كاف مىذمكـه كمومػكدي  

(34) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أنػػتيػػمػػػػا اػػٌيػػدا شػػباًب جنػػػػػػػػاف الػػػػػػػ
 ػ

ػمػػػػػػًد يكـ الفكزيىف كالٌركعتيىًف   ػػػػػخي
ػمػػػ   يػػاعػػديػػؿى القػػرآف مف بيػػف ذم الخى

 
ػػػػػًؽ ، كيا كاًوػػػدان مف الثٌقميػػػػػًف  

ػػذ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أنتمػػػػػا كالقيػػراف مي
 

ػػًزؿى مثػػػؿى الٌاػػػػػػماء كالفرقػػػػػػديػػػػػػػًف  
قيػٍمػتيمػػػػػػا مف خػالفػػـ اهلل فػػػػػػػػػػػػػػي ا ر  

 
ـى مياػػػػػتىخمىفىيف   ًض بوػػؽٍّ مقػػا

قػػالػػوي الصادؽي الوػػػػػػػديػػث ، كلػػف يفػػػ  
 

( 35)ػػػػػترقػػا دكف وكًضػػػًو كارديػػػػف  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
يػػا آؿى أومػػدى أنتػػػػػػـ خيػػري ميشػػػػػػتىمؿو 

 
مػػػػػاًت كأنتػػـ خيػػري ميعتػػػػػرًؼ   بالمكري

ـو   ـي اهلل فيػػػػػكػػـ غػيػػري خافيػػػػػ خػالفػػػ
 

 ييفػضي بيػػا اػػػمىؼه مػنػكـ إلى خمؼ 
طػبػتيػػـ فػطػابػػٍت مكاليكيػػػػـ لطيػبػتػكيػػػػػػـ 

 
بػػًث في النيطؼً    كبػاءى أعػػداؤكػـ بالخي

ػػٌرم عنػػدكيػـ فػػػػػػػػإذا  رأيػػػتي نػفػعػػػي كضى
 

رىفي  مػاكاف ذاؾ فعنكـ أيف مينصى
(36) 

   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
متى أرتجي يكمان شػػفاءن مػف الٌضػنػػػا 

 
إذا كػاف جانيًو عمٌي طبيبي  

كلي عائداته ًضفتيييٌف فجئف في  
 

لباس اػكادو في الظالـ قشػيًب  
يػا   نيجكـه أيراعي طكؿى ليمي بيركجى

 
كىيػػٌف لبيعػد الٌاػػيًر ذات ليتػػكًب  

خكافؽي في جنح الظالـ كأٌنيػػػا  
 

قيمكبه ميعىٌنػػػاةه بطكًؿ كجيًب  
كتىيا في الشرؽ ذات اباوـو   ترل وي

 
كعقربىيػػػػػا في الترب ذات دبيًب  

إذا ما ىكل اإلكميؿي منو وابتىوي  
 

تيػػٌدؿي غصفو في الرياض رطيًب  
كأٌف التي وكؿ المجػٌرًة أكردٍت  

 
لتكرعى في ماءو ىناؾ صبيًب  

بح يخمطي في الديجػى   كأٌف راكؿى الصي
 

بػًف ىيػػػكًب   ـى مقػػػػػػداـو بجي شػػػػجاع
ػٌرده   كأٌف اخضرارى البوػػر صػػرحه ميػمى

 
كفيو آلؿو لػػـ تيػػػشى بثقكًب  

بوػًو   كػػػأٌف اػكادى الميؿ في ضػػكء صي
 

اػػكادي شػػبابو في بياض مىشػػيًب  
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كأٌف نذيػػرى الشمس يوكي ببشػػره  
 

 عػمٌي بف داكدو أخػػػي كناػػيبي  
كلكال اتٌقائي عػتبىػو قمتي اٌيدم  

 
كلكف يراىا مف أجػػٌؿ ذينكبػػي  

جكاده بمػػا توػػكم يػػداهي مييػػػٌذبه  
 

أديبه غػػػدا ًخػػالِّ لكؿ أديػػًب  
نايبي إخػػػاءو كىك غير ميناًاػػػبو  

 
 قريب صفاءو كىك غير قريبً  

ـه   ـي ما بيف ا قارب كوش كناب
 

( 37)إذا لـ يؤٌلفيا انتاابي قمكًب  

                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

  
ٍكػػػػػػػػػػػػػػبه ييػمػٌبػػكف بػػإوػػػػػػػػػراـً   ال كالػذم عػػػػػػاذى بػػإورامػػػػًو     رى
ٌممػػػٍت    نػعػمػاؤىػػا عػادٍت إلى عاـً  ػػػدُّ اػػبعيف كلػك جي  (38)أعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كلػقػػػد نػظػػرتي إلػػػى الًفػػػػػراًؽ فمػـ أًجػػٍد   لممػػكًت لػك فيػًقػػػػػػػدى الػًفػراؽي اػػػػػبيال

ػدٍت   مياػػػػػترًوػػػػػػػالن بالػبػيػػػًف أك مىروػػػػػكال   إٌف الػمىصػػائًػبى لػك تيصػػٌكري ما عى
ـى الػبػيػػًف انػبػػرم فػكػػػػػػػػأٌنػػػػػمػػػػػػػػا    كاصػٍمػًت ااعػػاًت القيامـ طيػػػكال  (39)يػااػػػاعػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 هػوا ػػش الفصؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
  . 3028الفقرة /  ػػػػػػػ مركج الذىػب 1
 .3030الفقرة /  ػػػػػػػ نفاػو 2
  .3031الفقرة /  ػػػػػػػ أيضان 3
  . 3032الفقرة /  ػػػػػػ أيضان 4
  . 3034الفقرة /  ػػػػػػ أيضان 5
  . 3035الفقرة /  ػػػػػػػ أيضان 6
ىػ 1286إيراف عمى الوجر . الظرائؼ كالمطائؼ ، ط:  ػػػػػػ أومد بف عبد الرزاؽ المقداي 7

  .(االـ اهلل عمييا)كمف الكاضح أٌف المىعنٌي في البيت ا خير ىك الاٌيدة الزىراء  . 93/ 

 .  ىا 2934الفقرة /  ػػػػػػػػ مركج الذىب 8
 . 1725الفقرة /  ػػػػػػػ نفاػػو 9

  .1948/202القاىرة .الوػكري العيف ، ط:  ػػػػػػػ نشكاف الوميرم 10
 / 3: ىػ 1412بيركت . مناقب آؿ أبي طالب ، ط: ػػػػػػػ ابف شيراشكب المازندراني 11

439. 
  . 339 / 3:  ػػػػػػػػ نفاػػو 12
  . 38 / 1932بيركت . الػزىػرة ، ط:  ػػػػػػػ مومد بف داكد اإلصفياني 13
  . 74/  ػػػػػػػ نفاو 14
 .142/  ػػػػػػػ أيضان 15
 .4/92: 1968النجؼ . أنكار الربيع في أنكاع البديع ، ط:  ػػػػػػ ابف معصـك المدني 16
ػآخذ العيمماء عػمى الشيعراء 17   .56/  ػػػػػػػػ الميكٌشػػح في مى
 .147 / 2:  ىػ 1352القاىرة . ديكاف المعاني ، ط:  ػػػػػػ أبك ىالؿ العاكرم 18
  . 221 / 3:  ػػػػػػػ أنكار الربيع 19
. مصر، دار المعارؼ الت. نيايـ ا رب ، ط:  كالنكيرم 80/  ػػػػػػػ زىرة اآلداب 20

:2/33. 
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  . 131/  ػػػػػػػ ػزىػػرة اآلداب 21
مقٌدمـ الكتاب لميوٌققو  / 1961القاىرة . الموااف كالمااكئ ، ط:  ػػػػػػػ إبراىيـ البييقي 22

 .مومد أبك الفضؿ إبراىيـ 
  .400 / 1950كمبردج . التشبييات ، ط:  ػػػػػػػػ إبراىيـ بف أبي عكف 23
  . 64 / 3:  ػػػػػػػػ التػػديػػر 24
  . 158 / 2:  ػػػػػػػ ديكاف المعاني 25
  . 147 / 4:  ػػػػػػػ أنكار الربيع 26
  .262/ ػػػػػػػػ التشبييات 27
  . 280 / 1965القاىرة . ثماري القمكب ، ط:  ػػػػػػ الثعالبي 28
  . 114 / 2:  ػػػػػػػ ديكاف المعاني 29
 :  ػػػػػػ أعياف الشيعـ 30
  .384 / 4:  ػػػػػػػ مواضرات ا يدباء 31
  . (النجؼ  )مادة /  ػػػػػػ معجـ البمداف 32
  . 205( / 1974) ػػػػػػػ المكرد ، المجمد الثالث العدد الثاني 33
 . 468/إيراف عمى الوجر ، الت . مجالس المؤمنيف ، ط:  ػػػػػػ نكر اهلل التاترم 34
  . 164 / 3: ػػػػػ مناقب آؿ أبي طالب 35
  .439 / 3:  ػػػػػػػ نفاػػو 36
  .753 / 2: ػػػػػػػ  زىرة اآلداب 37
  .101/  ػػػػػػػ خاصُّ الخاص 38
/ ميصٌكرة با يفات عف مجيكلـ ا صؿ . التشبييات ، ط:  ػػػػػػػ إبراىيـ بف أبي عػكف 39

302. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  



40 
 

  



41 
 

 

 

الـّناشـــئ األكـبــر
*

 

 عـبـُد هللا بـن محمـد األنـبــاري 

  ( م 1002/  هـ 293: ت  )

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تاذ ػػػراقي المروكـ  ا سػػة العػػككر الذم بذلو البٌواثػد المشػتراؼ بالفضؿ  ىمو أف نينٌكهى بالجوػمف االع*

ٍمع ش (  ـ2011/  ق 1432: ت  )الشّْقاقي ىالؿ ناجي  ره في ػ، كنىٍش الكثيرة ئ مف مصادره ػػػعػر الناشػػفي جى

لممجٌمـ  عشرة واديـالانـ اؿالعدد ا ٌكؿ مف ابتداءن مف ، في خماـ أقااـ بالتكالي الشييرة العراقيـ  (المكرد)فصمٌيـ 

 . كقد ااتفدنا كثيران مف عػممو الدقػيؽ في ىػذه الدرااػـ . ـ 1982  اػنـ/
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الّشػػػػػػاعػر ػػػػ 

شػكالّياُته  ػػػػ 1    االسػػػػػػـ وا 

البف  (الفيرات)كػذا في . اهلل بف مومد بف عػبػد اهلل بف مالؾ بد ػع
ـي المصادر التي . ( 2)البف وجر العاقالني (لااف الميزاف) ك(1)النديـ أٌمػا بقٌي

ـى في ذلؾ  . ذكرتو أك ترجمىٍت لػو فقد اقتصرٍت عمى اامو كااـ أبيو ، كال ميشاٌو
ـن الّ اشئكليقٌػب بػ . ( 3)أبـ العػّباسكيٌني بػ  ـى اليمزة أك بتاييميا ، ميضاف  ، ميوقٌػقىػػ
 . ِشػػْرِشػير ابػفكعيػرؼ بػ . أويانان  " األ باري" إلى 

ـه غالبان لمف ااميـ عػبد اهلل " أبو العّباس" أٌما كينيتو  ـه دارجػ  . فيي كيني
ـن خالصتييا أنو ، كىك الذم " ال اشئ"كييكردي غػيري مصدرو عمى لقبو  قص

ػدىؿ ، كقد  ٍمعه مف أىؿي الجى ٍمبان ، دخؿ مجماان فيو جى نشأ كعاش كماتى ميعتزلٌيان صى
ـى  ـى فتٌكتو كوداثـ اػٌنو ، فتكٌم ـن في بتػداد أيا كانت ىاتيؾ المجالس ما تزاؿي وٌي

فقاـ شيخه مف بيف الواضريف فػقػٌبػؿى رأاىػو . عمى مذىب الميعتزلـ فأجادى الكالـ
 أف يككفى فينا ، كينشك في كٌؿ كقتو ال اشئال أعػدمنا اهلل مثػػؿى ىػذا :" كقاؿ 
كمثؿي ىػذه الفذلكـ ، . لقبان لو " الناشي"أك " الناشئ"كميػذ ذاؾ صار  . (4)" مثميو

التي نراىا ميصطىنىعـ ، شائعه في تفاير ألقاب المشاىير، خصكصان الٌتمجيدٌيـ 
كعمى كٌؿ وػاؿ فإٌف مف الكاضح . كما أٌف أثرى الٌصنعـ فييا غير خفٌي . منيا 

أٌف ىػذا النقد مكٌجوه إلى التعميؿ كليس إلى أصؿ تمبُّس الشاعػر بيذا المقب ، فيك 
كقػد أيضيؼى إلى لقب الشاعر فيما . لقبيوي الذم ييعرىؼ بو أكثر مٌما ييعرىؼ باامو 

رى متأٌخرو عػنو ، ومؿ المقبى نفاىو مع "ا كبر"بعػد لقبي  ، تمييزان لو عف شاعر آخى
ىك الشاعري كالكالمٌي البتدادم الذم عاش . إلى ااػًمو " ا صتر"إضافـ لقب 

 . ( ـ 976/ ىػ 366: ت  )في مصر زمنان أيضان، عمي بف عبد اهلل بف كصيؼ
ٍف . كربمػػػػػػػػا لذلػػػػؾ ميًنحى لقبىػػػػو . إذف فيك ييشػػػػػاًرؾي ا كبرى في أربعو مػػػػػف صفاًتو   كا 

  



44 
 

 .  خالفىوي في مذىًبو 
ـن إلى " األ باري"ك ـه ، كانت عمى نيػر " . ا نبار"ناػب كىي بمػدةه قػديم

بينيا كبيف بتداد عشػرة فرااػخ ، .  يفصؿي بينيما دجمـ. الفيػرات فػػػػػي  جيـ بتػداد
قػيػؿ أٌنيا إٌنما ايػٌميت بذلؾ ،  ٌف ا كااػرة كانكا . أم اػػتكف كيمك متػػػران  تػقػريبان 

ـي . يخػزنػكف فػييا الطعاـ  بالمعنى  نفاػو ، أم البناءي المخٌصص  (أنبار  )كالكمم
إذف فال . لمتخزيف مف طعاـو أك غػيره ، ما تزاؿي في المتـ الفاراٌيـ الٌدائرة اليكـ 

ـي الٌرمادم ،  عالقـ ليا بميوافظـ ا نبار غرب العراؽ ، التي مركزيىا اليكـ مدين
ف يكيف اامييا مياتفادان فيما يبػدك مف  فيػذه الميوافظـ كما ايٌميت بو وادثـ ، كا 

 .ااػـ تمؾ البمدة 
، فمف الكاضح أٌنو في ا صًؿ "ابف ِشػْرِشير: "كأٌما ما ذيكػر مف كنيتو 

لدانيـ  كقػيؿ أٌف . لقبه لكالده ثـ اػػرل إليو ، مثمما قػد تارم ألقابي اآلباء إلى كي
فتنزؿي في . ( 5)ىك في ا صؿ ااـه لطائرو مف الطيكر الميياجرة " ًشٍرًشير"الػ 

فصؿ الشتاء المكاطفى الدافئـ ، كمنيا شكاطئ غرب كجنكب البور المتكٌاط 
. كلكٌننا نيالوظي أف ال كيجكدى اليكـ لطائرو بيػذا االاـ أك بما ييشبيو . كالعراؽ 

ـه ال تتتٌير عادةن  كما أٌننا ال نًجػدي لػو ذكران ويث ييتكٌقعي . كمثؿ ىػذه االاماء ثابت
ـو كغيرىا  ممًتيا المعاجـي الكثيرة مف ميختٌص ا مري الذم ييمقي . أف ييذكىػر ، كمف جي

ظالن قكٌيػان مف الشػٌؾ عمى ما أتانا بو ابفي خٌمكاف عمى اػبيؿ شػرح الكممـ كبياف 
كعمى كػػػػٌؿ وػػػػػػاؿ ايضان ، فما مف ذكػػػػػرو لمينااػػػبـ تمقيػػػب الكالػػػػػػػػد بػالػػػ . معناىػػػػػػػػا 

كلعمٌػو ، إف صٌح أٌف الكممـ في . ، لكي يمبسى االبف فيما بعػد  (ًشػرشير )
ـو مف الميناابات ذات الٌصمـ بكلع أك اىتماـ ا ب  ، لمينااب ا صؿ ااـه لطيرو

بالٌصيػد ، كمنو ػػػػػ مثالن ػػػػػ صيػدي ىػذا الطائر الميفػتىػرىض ، مثمما انعرؼي عػف أبناء 
 . بمده ا نبار ، كمنيـ ابنو الشاعػر 
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ريف نادريىف ىما  الذم نقرأه لدل ابف " الَجَدلـ"كأخيران نذكري لو لقبيىف آخى
لدل ابف مينقذ الكناني" الَكِم ـ" ، ك (6)معصكـ المىدىني

كمف الكاضح أٌنيما . ( 7)
دىًلػو   .لقباف ارتجالٌياف ، انتيزعا انتزاعان مف اىتماـ الشاعػر بعمـ الكالـ كبجى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ىكامػشي الفصؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  . 92 / 3 : 1972بيركت . كفيات ا عياف ، ط:  ػػػػػ ابف خٌمكاف 3

 .  كغيرىما 334 / 3:  كلااف الميزاف 217/  ػػػػػػػ الفيرات 4

  . 92 / 3:  ػػػػػػػ كفيات ا عياف 5

  .18 / 4: ػػػػػػػ أنكار الربيع 6

 .136/ ـ 1960/ ىػ 1380القاىرة . البديع في نقد الشعر ، ط:  ػػػػػػػػ أياامـ بف مينقذ 7
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  ػػػػ عػصػػػػػػػػُره 2                                   

(                                          1) 

ـى عيػميػره ، فػإٌف  بالنظػر إلى ا ماكف التي اضطرب فييا الناشػئ أٌيا
ـي أطكار ايرتو إلى ثالثـ   : مف  الميمكف ، بؿ مف الضركرم ، قاػم

كانقؼي عمى القميؿ الذم نعرفو . طكري المنًبًت كالنشأة : ػػػػػػػػ ا ٌكؿ 
 .عػنو في ىػذا الٌطكر في القاـ التالي مف البوث 

كىػػػك . طكري بتػداد التي عاش فييا بعػد أف بايفى بمدىه : ػػػػػػػػ الثاني
ػٌدةن ، كأوفمييا بالعمؿ كالنشاط كاالنتاج  كلذلؾ فإٌنوي أوراىا مٌنػا . أطكلييا مي

ري لمتفاعيؿ مع " عصره " باالعػتناء كالٌذكر توت عنكاف  ،  ٌنيا الٌطرىؼي اآلخى
مثمما يتفاعؿي أمُّ امرئو ىافى أـ بافى مع ميكاصفاًت . االنااف الذم كانو 

 . عصره 

طكري مصر التي انعرؼي أٌنو ، بعد أف ىجر بتػداد ، : ػػػػػػػػ الثالث 
ىػػػػػذا الطكري نراهي قىٍطعان واٌدان في . قضى فييا أيامىو ا خيرة كفييا مات 

كىك ككؿّْ قٍطعو في وياة جماعـو أك شخصو ، يقصـي اياؽى كمىاىػارى . وياتو 
 . الٌاػيرة، بويث تاتدعي مف بعػده ًعمارةن جديدةن، ينػديري أف تتكفٌػرى ميعطياتييا 

(2) 

كمف المعمكـ أٌف بتػدادى التي دخميا الناشئ ميوتقبان شاعػرٌيػتىػوي ، كانت 
ـي العباايُّ العاشري  قػػد تعٌرضٍت لقمعو فكرمٍّ ػػػػػػ اياايٍّ فظٍّ ، كًلػيىػوي الخميف

/  ىػ 247 ػػػػػػ 232 )جعفري بف الميعتصـ الشييري بمقبو الميتكٌكؿ عمى اهلل 
ٌف لمميعتزلـ ، فعػػزؿى رجالىيا عٌما  ( ـ 861 ػػػػػػػ 846 ، الذم قمبى ظيرى الًمجى

كاف ليـ مف مناصبى في أجيزة الدكلـ ، كمنيا ػػػػػػػ طبعان ػػػػػػ القضاء ، 
ػمػػػػدةى إدارًتيػػػػػػػػػػػػػػػا ، . كصادر أمكالىيـ ، كغػٌيبيـ في الاُّػػػجكف   بعػػػػد أف كانكا عي
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ككانت أفكاريىيـ المذىبى الٌراميَّ ليا ، في عيػكد أاالفو المأمكف كالميعتصـ 
  . ( ـ 846 ػػػػػػ 813/  ىػ 232 ػػػػػ 198 )كالكاثؽ 

بصيتـ الماضي ، مع ." الخ . . . . كانت قػد تعٌرضت : " نقكؿ 
اٌنػنػا ال نعرؼي تاريخى دخكلو بتػداد ،  ٌف الناشئ عاش بعػد وممـ الميتكٌكؿ 

ػٌدان، كما انعرؼ ـن عى فالقكؿي أٌنو شيدى الكاقعـ يقتضي أف . اػتٌان كخماػيف ان
ثـ أٌننا ال نقعي عمى . يككف قد عاش عمران طكيالن ، كذلؾ ما لـ ييذكىٍر لو 

ذكرو أك إشارةو ليا في شعره ، مٌما يشيدي ضمنان أٌنيا كانت قػد غػدٍت خارجى 
 . الٌذاكرة الوٌيـ 

ـً  ـً الفكرٌي عمى أٌنو ينبتي أف ال نيبالغى في تأثير ذلؾ القٍمًع عمى الوال
فالميتكٌكؿي إٌنما رمى مف كراًء عممًو إلى . إجماالن كمظاىًرىا في بتػداد 

ـن لمميااءىلـ  الخالص مف نيجيـ الايااي الذم ييقػٌيػدي الواكـى كيجعمو عيرض
رى عمى العقكؿ ، كأف ييخرسى ا لانـ عمى . كأكثر  كليس في كياعو أف يوجي

ٍف يكيٍف مدعكمان بالٌاطكة كالترىػيب كالقمع  . الفكر بقرارو اياايٍّ ، وتى كا 
 ـ ، 851/  ىػ 237كمف المعمكـ أٌنو بػدأ وممتىو عمى الميعتزلـ في الانـ 

كمف . كمع ذلؾ فإٌنيـ ظٌمكا بعػد ذلؾ واضريف في الااوـ الفكرٌيـ ببتػداد
ىنا فإٌننا نرل شعرى الناشئ وافالن بضيركًب الفخًر باالعػتزاًؿ كاإلشادًة برجاًلو 

كما أٌنو صٌنؼى في تكجيو مذىػبو . ، كال يترٌددي في الٌنيؿ مف خصكمىو 
ـن في عمـ الكالـ ، ذكر فييا أىؿى الًممىؿ . كتيزيؿ غيره  كنظـى قصيدةن ميطٌكل

ـو كاودة ، لـ تًصمىنا مف  ؿ ، في أربعـ آالؼ بيت عمى ركمٍّ كاودو كقافي كالنّْوى
كلكٌننا ما نشؾُّ في أٌنيا ال تختمؼي عٌما نًجػديهي في شعره . أاؼو لنبني عمييا 

فضالن عف أٌف ميجٌردى التصنيؼ في ىػذا . كتصانيفو مف ىػذا الباب 
 ككؿُّ . المكضكع ييخالؼي المذىبى الذم اٌكقىو المتكٌكؿ كفريقو مف أىؿ الٌنقػؿ 
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 . ذلؾ اػنًقؼي عميو في مطاكم شػعره كفيما انذكره مف تصانيفو 

(3) 

عمى أٌف الكالـى يختمؼي اختالفان بٌيػنػان ويف يًصػؿي إلى ما البيػٌد أف 
ـى الرجؿ بميويطو اإلنااني  كنخصُّ عالقىػتو . يًصؿى إليو ، أعني عالق

فمف المعمـك أف . بكصفو شاعػران بالنُّخبـ التنٌيـ كالميتقٌدمـ ايااٌيان في بتػداد 
ـو بيػػػذا  ـو مف العالقاتو الطػيػٌب أمثالىو مف الشعراء يبنكف معاشىػيـ عمى شبك

القبيؿ مف الناس ، ابتتػػػػػػػاءى الوصكًؿ عمى نكاليـ ، في ميقابؿ ما ينظمكنو 
بيػدى أٌنػنػا ال نًجػدي فيما كصؿ إلينا مف شعر الشاعػر . فييـ مف مدائح 

ـو ٌمػا لػو بكاوػدو مف ىؤالء  مٌمػا ييجيػزي لنػا . كأخباره ما يذكػري أك ييشيري إلى ًصمػ
ـو بػأمٍّ مف رجاؿ تمؾ  القكؿى بما يكفي مف الثٌػقػـ أٌنػو لـ يكيػٍف يكمػان عمى ًصمػ

كػـ  كالظاىػري أٌف ميجاىرتىو باالعػتزاؿ التي لـ . النُّخبػـ كخصكصان رجاؿ الوي
ينفؾٌٍ عػنيا يكمان ، في الويف الذم كانت ىػذه الفئـ متضكبان عمييا مف 

ـً الكارميف   . الدكلـ ، ىك ما واؿى بينو كبيف نعيـ كرى

فيػذا مكقؼه مف الشاعػر، فيو شئه مف التصريح الضمنٌي أك المكتكـ 
كـ كبيئتيـ ، بويثي ياػتكبري عف  بنقص المصداقٌيـ لديو عػنػد رجاؿ الوي

كمف الكاضًح ًجػٌدان أٌف ىػذه . مدويـ  ، كفيو اعتزازه كااتمااؾه ميطمىؽه بعقيدتو 
ـه بامتياز بوٌؽ الشاعػر الميمتـز ، الذم أخمص لعقيدتو امَّ  ـه إيجابٌي نقط

كلـ يبًذٍؿ . كلـ ييباًؿ أبدان بالخاارة التي تنزؿي بو في ىػذا الابيؿ . إخالص 
و كمف شعًره ، في ابيؿ الوصكؿ عمى عػكائده ، كيفما كاف  مف ذات نفاو

كمف الميفيد في ابيؿ تعزيز ىػذه الصكرة ، أف ييقارفى . كمف أينما تػأتٌػى لو 
ابف : القارئي الوصيؼي بيف ىذا كبيف ايرة الشاعػريىف الكبيريىف الميعاصريىف لو 

 إذ ذاؾ ايبدك الناشئ بًوميتو الكاممـ ، شاعران كػػػػػػػػٌرـ نفاىو . الركمي كالبوترم 
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كشعرىه فمـ يبذليما لمىػف ياتوؽي كلمىف ال ياتوٌؽ مف ذكم الشػا، كالثركة عمى 
ػدٍّ اػكاء   . وى

عمى أٌف ا مرى لـ يكيٍف كٌمو خاارةن في رصيد الشاعػر ، كلـ يكيف 
فالظاىػػػري أٌف ىػذا . كًورمانان مف التمٌتع بعكائد ما منوو خالقيو مف مكاىػب 

االلتزاـ الدقيؽ منو ، بجانبيىو اإليجابٌي كالامبٌي ، اإليجابيُّ في وٌؽ عػقػيػدتو ، 
ـن كغػيػر واكمػـ ، قػد جعؿ منو بطالن كمثاالن لدل  ػ كالٌامبيُّ تجاه النُّخػبػـ واكمى
مذىػبػيػيو عمى ا قػٌؿ في بتػداد ، بويث أٌنيـ كانكا يتمقٌػفػكف شعره كيتداراكنو 

كنوف طبعان لػـ كلف نًجػدى . مثمما يتدارسي المؤمفي ما يعتقػدي أٌنو نػصّّ ميقػٌدس 
ٌنما ااتفدناه مف قصيدةو ىجا فييا ابفي  نصان صريوان ميباًشػران عمى ذلؾ ، كا 

كلكٌف الطريؼى أٌنػو في . الركمٌي الناشئى  ف ىػذا كصفو بوٌؽ بأٌنو ميكاكس 
ىجائو كشؼ عٌما كاف ماتكران خبيئان في ذات نفاػو تجاه ضوػٌيتو ، مف 

ـو عػند الناس  ـو عالي الواػد الػػػػػػػػذم  كاف ياكنيو مكتكمان ، مٌما لمناشئ مف مكان
أك فريؽو منيـ ، بويث أٌنيـ كانكا يتداراكف شعرىه  ، فصػٌرحى بػو ويث قاؿ مف 

 : قصيػدة 
 كػػيػػػػػؼ ال يشػػتػدُّ كاػػػػػػػػػػػػػػػػ       ػػكااػػػػػػي كأشػػػػػعاريؾ تيػدرىس

 : بعػػػػد قكلػػو 
 تًػػٍو عمى الدىػػػر كقيػػؿ مػا شػػئتى كاظًمػػػػػـ كتتطػػػرس   

قػػػػػٌدس   (1)لػػـ ييػقػػػػػػػػػػٌدس مػػنػػػػؾ شػػػػػئي كلػػؾ الًجػػػػدُّ المي

ـو  ـو عالي فتأٌمػؿ في معاني ىػػػػػذه ا بيات ، كفيما تػدؿُّ عميو مف مكان
ػٌك  كاعجٍب معي ًلما فييا مف مديحو ضمنيٍّ ، ال أظفُّ أٌف . كانت لمميجي

ف أتى توت عػنكاف ىجاء. الناشئ كاف يطمعي بمثمو مف قائًميا   . كا 

 فيػػػػذه نيػبػػػػذةه عػمى العصر الػػػذم عػاش فيو الشػػػاعػػػر، تكفػػػػي ليتصٌكرى 
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 القارئي تصكُّرا ما ، مااضطربى فيو مف مكاصفات عصره كزمانو أثناءى إقامتو 
 .الطكيمـ في بتػداد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 1197 / 3: وايف نٌصار . ديكاف ابف الركمي نشرة د  (1)
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  ػػػػػػ سػػػػػيرتػػػػػػػه 3
(1) 

ًلػدى كنشػأى  مف الثابت بإجماع المصادر التي عػنيٍت با مر أٌف الناشئى كي
كلكٌننا ال نًجػدي أدنى .  ، البمدة التي اػبؽ كقػيػمػنػا ما عػنػدنا عمييا (1)في ا نبار

ُـّ بتاجيؿ . ذكػرو لتاريخ مكلػًده فييا  عمى أٌف ذلؾ الييفاجػئيػنا ، فمىف ذا الذم ييت
تاريخ كالدة طفػؿو ، في أيارةو ال شأفى ليا ، تعيشي في بيميدةو وقيرة تاػتػقػرُّ عمى 

. بؿ نقكؿي ربما لـ يكيف الناشئ نفاو يعرؼي تاريخى مكلػًده . وافٌػـ الصوراء 
كبؿ أٌننا ال نًجػدي فػيما كصمنا مف شػعره أدنى ذكرو لكطنو ا ٌكؿ ، شأف كثيرو 

ـن في الونيف إلى مآرًب الفتٌكة  مف الشعراء ، بؿ شأف طبيعـ البشر عاٌم
كذلؾ ما يمكفي أف نفيـ منو أٌف عالقػتىػو با نبار ، كبكٌؿ . كالشباًب كمكاطًنيما 

ـن  ـن كاىي ـن ضعيف ٌنني إخاؿي أٌف . ما يتصؿي بيا مف شؤكنو ، كانت عالق كا 
يعني  )اإلمارةى الكويدة عمى ذاكرة أٌياـ الفتٌكة لديو ، تتمثٌػؿ في طردٌياتو 

التي أبدع فييا في كصؼ الصيػد  (ا شعارى التي يًصؼي فييا الصيػدى كالطرائػد 
ـي التي شيػير بيا أىػؿي بمده ، الذيف تيويطي ببمدتيـ . كطػرائده  كىي اليكاي

كاػنًقؼي عمى ىػذا الجانب . الصوراءي ، بما فػييا مف أنكاع الطيكر كالٌضكارم 
 . مف أدبو في القاـ التالي 

(2) 
ميما يكيف فإٌف الناشئ خرجى مف بمده غػيرى آًاػؼو فيما يبػدك ، كاتخػذى 

و منيا كاف بنٌيـ اليجرة الٌدائمـ . طريقىػو إلى بتػداد  . كالظاىري أٌف خيركجى
و الجادم كاف خيركجان بالٌذاكرة  كالشاىدي عمى ذلؾ ما قيمناه قبؿ قميؿ أٌف خيركجى

و مف بتػداد في شعره ذٍكػرى مف فارؽى فييا . أيضان  في ويف أٌنو اػيذكري خيركجى
 .جػزءن مف نفاػو 
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لكػٌف المصادرى التي اىػتٌمٍت بذكر توٌكلو إلى العاصمـ لـ تػقيػؿ لنا 
ـن لالقتراب مف . ( 2)متى بالتوديد كاف ذلؾ  ـى كايم عمى أٌف الباوثى لف ييعػدى

ـو بايرة  وػؿٍّ ليػذه الميشكمـ فػيما بيف أيدينا مف معمكمات كنصكص ذات عالق
 .الشاعػر

فمف ذلؾ الركايـ التي كقػفػنػا عػنػدىا فيما فات ، كتيفٌاػػػري إطالؽى لػقػػبى 
ـو ميبٌكػرةو جػدان . الناشػػػػػئ  عميو  كىي تدؿُّ ضمنان عمى أٌنو دخؿ بتػداد في مرومػ

ـي الناشػئ عميو ، يجبي أف يككفى ما بيف العاشػرة . مف العيميػر  فمكٌي تصحَّ صف
 كالخاماـ عشػػرة تقريػبػػػػػان مػف

ـي .  العيمير كلكف لكي يككف عمى اٌطالعو عمى اآلراء الكالمٌيـ ، بوػيث يتكٌم
عػمى مذىب الميعتزلـ فييجػػيػػدي الكالـ ، كمػػػػػػػػػا قالت الٌركايـ ، يجػب أف يكػكفى قػػد 

كالن إلى عػمػـ الكالـ كشيػجكنو  . اجػتاز كافػـ المراوػؿ الػٌدرااػٌيـ المييػيّْػئـ ، كيصي
َـّ لمىػف ال يزاؿي يصحُّ أف ييمٌقبى بػ  لذلؾ  . (الناشئ)كذلؾ أمػره يبعيػدي جػٌدان أف يتػ

كىا نوف . ارتبنا فيما فات بصٌوـ ىػذه الركايـ ، كذىػبنا إلى أٌنػيا مصنكعـ 
 . بيػذه الميراجعـ النقدٌيـ ليا نيؤٌكػدي ذلؾ 

إذف فيػذه الركايـ لياػت ذات فائدة لنػا فيما نيعالجو بيػذه المرومـ مف 
 . البوث 

. ثـ أٌف فيما كصمنا مف شعر الشاعػر ما يزيػدي ما ذىػبنا إليو ىػنػا قيػٌكةن 
ـو ، كبما انطكٍت  ـو جميم ػكىرو وػٌيػ نػراهي كامنان في طردٌياتو ، بما اوتكتو مف صي

ـو عف الطرائد بمختمؼ أنكاًعيا كأصناًفيا  كبذلؾ تػدؿُّ . عميو مف معمكماتو جٌمػ
ـو عاليػـ  كتترؼي مف . ، بما ال يقػبؿي الٌريبى ، عمى أٌنيا صػدرٍت عف ًخبرةو عممٌي

ػكىر  ـو بالمعمكمات كالمشػاىػد كالصُّ ـو وافم ـو خصب إذف فيي تدؿُّ . ذاكرةو شخصٌي
ًلػػػػػػدى   بالٌتضمُّف عمى أٌنو قضى زمػػػػفى الفيتػػػػػػػػػػٌكة كأكائؿى الشػػباب عمى ا قػػػٌؿ ويث كي
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ذف فيػي تػديؿُّ باإللػتػزاـ عمى أٌنػو دخؿ بتػداد . كنشػأ كدرج ، أم في ا نبار  كا 
ـى أمػرى انتمائو . كقػد اكتمؿى لو الشػبابي أك قاربى االكتماؿ  كفييا وٌصؿى كواىػ

 .الفكرم إلى مذىػب االعػتزاؿ 
(3) 

ميمػا يػكيػٍف فػقػد دخػؿى ابػفي الػبػمػدة الصوراكٌيػـ بتػداد ، كليػس في 
ػعػبػتػو غػيػر مكىػبػتػو الشػعرٌيـ الفٌجػـ  كلػعػمٌػو لكالىػا لىػمػا خطػرٍت لػو فكػرةي . جي

االناػالخ عػف عالىػمػو البايط ، كالٌدخػكًؿ في ميعتىػرىؾ المدينػـ الكيبػرل 
كلػيػس ىػك أٌكؿي شػاعػرو وممىػوي شػًػعػريهي إلػى عالىػـو جػديػد ويثي يًجػدي . الميضطػـر 

 . مىف ينفيػؽي عػميو 
بالنظػر إلػى ما انعرفػوي مف معارًؼ الناشػئ الميتنٌكعػـ ، بيف كالـو 

، فػيػك ال بيػٌد أٌنػو  (ككمُّيا مٌمػا ضرب فيو بايـ  )كنوػكو كعىركضو كمنطػؽ 
ػٌدةو إلػى التوصيؿ كالٌدرااىػـ  بيػدى أٌنػنػا ال نًجػدي . انصرؼى في كطػنػو  الجػديػد لػمي

في كؿّْ ما قيػؿى عمػى الرجػًؿ مػف ذكػرو  ٌنػو قػد تتمػمػذى عمى أوػدو ، أك لمىػف درسى 
. إال أف نقػكؿى أٌنػو وٌصؿى عػمى نفاػو كباػعػيو . عميو مف أااتذةو ميفترىضيف 

كليػس ىػػػػػذا با مػر البًػػٍدع بالناػبـ لشػخصو مػف مثمػو في عػبقرٌيػتػو كميمػو إلى 
 . االاػتقالؿ كاالجتياد بالرأم كما انعػرؼ بعػد قميؿ 

ـى ا يكلػى التي شػتمىٍت بػالىػوي كأشػتمتػوي منػذ  مف الميؤٌكػد أٌف الماألـ المعرفٌي
اآلف إلػى كٌؿ ما بقي مف عيػمػره ىي الفكػري االعتػزالي ، دٍعػمػان لػو ، كدفػاعػان 

ـو كظاىػرٌيػـ  ـو كميشػٌبي كقػد . عػف آرائػو ، كىجػكمػان عػمػى خصكمػو مف ميرًجػئػ
ُـّ في فصؿ . اػٌخػر قاػمان كبيران مف ًشػعره كنثره لػيػذه ا غراض  كاػنيت

بىات مف ًشػعره" كما أٌنػنػا اػنذكري ما صػٌنفػو . بػإيراد نماذجى مف كػٌؿ ذلػؾ "  مينتخى
 . عمى ذلؾ أك بعًضػو مف نثػر فيما انأتي عمى ذكػره قريبان مف ميصٌنفاًتو 
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(4) 
ـً التي لػديػو  ـى . كلكػف انشتالىو بكٌؿ ذلؾ لـ يمتػٌص كػؿَّ الٌطاقػ فػيك أوكػ

ـى النوػك كنظػرى فيػو ، كلكف ليس عمى النيج الذم ينظػري فيو أىػؿي  أيضػان عػم
ٌجػـ نوػكمٌ :" ىػذا العمـ ، بويثي قيؿ  ـي " أكىى مف وي ، بؿ نػظػرى كالمٌي ييوٌك
كما . ( 3)" نٍقض أيصكًلو"كمف ىػذا الطريؽ انتيى إلى . عقمىوي كمنطقىوي الخاٌص 

صٌنؼ في نٍقض كتاب أراػطك في عمـ المنطؽ ، بما أعجزى الميتعٌصبيف لػو 
عف أف يرٌدكا عميو بالمياتكل الالئؽ نفًاػو
ـى العىركض كما كضع . ( 4) كراجعى عم

ـو غير ما ما  قكاعػدىه مؤٌاػاوي الخميؿ بف أومػد ، فأكرد عميو ، كمثٌػؿى لو بأمثم
كما صٌنؼ ميصٌنفاتو كثيرة ، ضاعى أكثريىا مف أاؼ ، . ( 5)مٌثمو الخميؿ 
 : كصمنا منيا 

كىك الفصؿي ا ٌكؿي مف كتابو لو في عمـ الكالـ ، .  سائُؿ اإل اَ ة ػػػػػ 1
نشره المياتعربي ا لماني فاف . عػني فػيو ببياف ما اختمؼى فيو أىؿي الصالة 

ـو لو 1971إس فيما نشره معيد الدرااات الشرقٌيـ في بيركت انـ   ، مع ترجم
 . إلى ا لمانٌيـ 

كصمنا منو ما  . في عمـ الكالـ أيضان .  ػػػػػ الكتاب األوسط فـ ال قاالت 2
منو ابفي العٌااؿ النصراني  نشره المياتعربي نفاو فيما نشره المعيد . اقػتػطػفػػػو ي

 . نفاو 
ـه خٌطٌيـ . ػػػػػ تفضيُؿ السُّوداف عمى البيضاف 3  . ( 6) كصمتنا منو ناخ
ـه خٌطٌيـ أيضان . ػػػػ ُ فاَخرٌة بيف الذهب والزُّجاج 4  .( 6) كصمتنا منو ناخ

 :أٌمػا ما ذيكر لو كلكٌنو مفقكده وتى اآلف فيك 
، كأٌنو في  (الفيرات)ذكره ابفي النديـ في كتابو .  ػػػػػ ديواُف شػعره 1

 كالذم يتمبي عمى الظػٌف أٌف ما فيو جػػػزءه مػف شػػػػػػػعػره كلػػػػيس  . (7 )خمايف كرقـ
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 . ًلما تقكليوي المصادري مف كثرة أشعاره. كٌمو 
ـُ ال ذهب الّظاهري 2 ـّ إ ا  لـ ييذكىر ذكران مياتقالن ، . ػػػػ ردٌّ عمى داود بف عم

ٌنما كرد ذكػػػػػػػػػره ضمنان فػػػػػػػي ااػػػػػػػـ كتابو لمومد بف داكد اإلصفياني ااػػػػػػمو  كا 
 كعياى بف وعبد اهلل بف شرشير [الطبرم  ]االنتصار عمى مومد بف جرير )

 . ( 7) (إبراىيـ الٌضرير
 كىك كتابه في النقد ا دبي ، بؿ ىك أٌكؿي . قػُد الّشػعر /  ػػػػػ تفضيُؿ 3

كقػد أكرد الباوثي . كتابو في ىػذا الباب ، إذف فيك مف أعماؿ الناشئ الٌريادٌيـ 
 . ( 8)ناجي في مقالتو ماعثر عميو في المصادر مف نيصكصو ميقتىبىاـو 

ـً إلى ما أشرنا إليو أعاله مف نٍقًضًو عمى أىؿ المنطؽ  ىػذا ، باإلضاف
ـي منو أٌنيا مكضكعاته لكيتيػب  يبػدك أٌنيا ىي التي . كالنوك كالعركض ، ما ييفيى

 . ( 9)" وله ُ صّ فاٌت واسعٌة فـ أ واٍع  ف الُعمـو: "أشار إلييا الماعكدم في قكلو 
ىكػذا كاف الناشئي ليس شاعران كبيران فقط ، بؿ ، باإلضافـ إلى ذلؾ ، 

ـن  ـن أصيم ـن ميتنٌكع عممٍت عمى شػؽّْ طريًقيا الخاص في الميعتىرىؾ الفكرم . عػبقرٌي
 . الوافػؿ لبتػداد في ذلؾ ا كاف 

(5) 
قكؼ  ػري مف بػاب اػيرة الناشػئ في بتػداد ، ال غنى لنػا مف الكي ػحه آخى ػممى مى

ٍف يكيػف ييػبػعػدينا عػٌمػا خيضنػا فيو وتى اآلف   . عميو ، كا 
فبتػداد لػـ تكيػف ًصػٍرؼى ميضطٌػرىبو فكػرٌم ػػػػػػػػ أدبٌي ، يخكضي أىميػوي غيمػارىه 

ػب عػٌبػر عػنو الشاعػري . كيضطربكف فيو اضطرابان ال يخمك مف إرىاؽو كنىصى
ر " تعبيػران ظريفان  ويث اػٌماه  ـى . ( 10)" عمـ الٌتشػاجي بؿ كانت إلى ذلؾ عالىػ

انتمػسى فييا . لػٌذات ، فيو ناػاءه ، كفيو خمره ، كفيو مجالسي أينػسو كليكو كقياف
 . كاػٌجمو في ًشػعره . الشاعري ككرعى منيا وتى الثُّمالىـ 
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ـن  إٌف فائدةى ىػذا الباب مف ًشػعره في ًعمارة اػيرة صاوبو ًعمارةن شامم
ـن ، أٌنو أشػبوي بالٌايرة الػٌذاتػٌيػـ التي يصكغييا صاوبييا لنفاػو  فتككفي بذلػؾ . دقيق

كنوف . أقربى إلى الٌصػػدؽ ،  مالـ تاقط في تمميًع صكرًة صاوًبيا كتزكيًقيا 
نراه في ىػذا يكشؼي لنػا كـ كاف عاكفان عمى مجالس الميك كالٌشػراب كالتناء ، 

ػًزالن شىػتكفان بالجماؿ ، ميوبَّبان إلى الناػاء ، ككـ كانت لػػو مف  ككـ كاف غى
ػتػنػٌزىػاتي  بتػداد كديكري . صكالتو كجكالتو في ىػػذا الميػػداف  كلكـ شػيدٍت مي

بعض معارؼ أىًميا مف جمااتو لػو مع أصوابو ، نيؿى فييا مف المٌذات ما 
ـى ظٌمو كانت جكازى . اػٌجمو في بعض شػعره  كما مف ريبو في أٌف شاعػرٌيتىو كخٌف

 . ميركره إلى ىػذا العالىػـ البييج 
ـي الناشػي ككأٌنيا ذاتي كجييف  فبينا ىك رجؿ . ىكػذا تبػدك لنػا شػخصٌي

ـً ما ليا ، إذا بو طالبى لػٌذةو مف أينما  ـً الدينٌي عػقػيػدةو عػنيد ، ليا مف الٌصف
فتمؾ ىي واؿي ! ال تعجٍب : كنقكؿي لمىف يرل في ىػذا عجبػا . ككيفما تأٌتٍت لو 

كرًتيا ، فيما يخصُّ صاوبنا ، . بتػداد كأىًميا في ذلؾ ا كاف  ال ينقصي مف صي
نىـ   . إال أٌننا لاػنا نًجػدي في شػعره أدنى إشارةو إلى التمماف كالتممى

(6) 
ـي ، بما فييا مف  عمميٍّ ، ، كبما فييا مف " ًشػجارو "تمؾ الوياةي العريض

تصنيفاتو ميبتكىػرىةو ، كبما فييا مف صنكؼ الميػكو كالميػذاذات ، انقطعٍت فجأةن 
 . بيجػرة الشاعػر إلى مصر ، ىجػرةن تبٌيف أٌنيا نيائٌيـ ال عكدةى منيػا 

ـي أٌف ىػذه البادرة منو ىي المتػزي المياتعصي عمى التفاير في  كالوقيق
ـو في ميجتمع بتػداد . اػيرتو  فمماذا ييديري رجؿه لو مثؿ ماكاف لمناشئ مف مكان

ـو ، كفي مثؿ وياتو البييجـ ، كجيىوي كييكٌلى دكف أف  العممي ػػػػ ا دبي مف مكان
 يمتفتى إلى الكراء ؟
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يا كاػببييا ، في المصادر التي بيف أيدينا ، إٌمػا  ىػذه البادرة ، تاريخي
ٌمػا تقكؿي ما التطمئفُّ إليو النفػس كال يثبتي لمنقػد   . ماككته عنيا ، كا 

تاريخي ىجرتو في الماككت عػنو ، مع اٌف الرجؿى كاف مؿءى ا عػيف في 
كلكٌف جامعى شػػعره ، الباوػثي العراقي ىػالؿ ناجػي رومو اهلل ، ينقػؿي . بتػداد 

/  ىػ 280عػف اميماف بف أومد اٌلطبىػػػراني ما ييفيـي منو أٌنو كاف بمصر اػنـ 
كلكٌف ناجي اػيى عف ذكػر مصدره . ويث أنشػده شيئان مف ًشػعره ( 11) ـ 893

ٍبطو . إلى ىػػػذه المعمكمـ  ـن ًمػٌنػا بضى كمع ذلػػؾ فإٌننا نأخػػذي بمػػػػػػا ركاه ، ثًػقػ
ػٌدةو غػير . كػنػقػٍمػو  كبناءن عمى ذلؾ نقكؿي أٌف ىجرتىو كانت قبؿ ىػذه الاػنـ بمي

معمكمـ ، كأٌنػو أمضى بمصر ثالث أك أربع عشرة انـ عمى ا قٌؿ ، أم إلى 
 . ـ 1002/ ىػ 293ويف كفاتو فييا انـ 

/  ىػ 386: ت  )أٌمػا اػببي ىجرتػو فقػد قيؿ ، نقالن عف المرزباني 
سػقَط "، أٌنػو إنما ىاجػر  ٌنو ( ميعجـ الشيعراء ) فيما اػقط مف كتابو  ( ـ 996
، باػبب خالفو عمى أىؿ المنطؽ كالشيػعراء كالعىركضييف، فمجػأ إلى " ببغػداد
ىػذا كالـه تفٌردى بو قائميو ، فضالن عػف أٌنػو ال ييقنعي عارفان كال يثبتي . ( 12)مصر 
ذلؾ  ٌف بتداد كانت آنذاؾ ميدانان طبيعٌيان لآلراء الميتعايشىػـ ، الميختمفـ . لمنقػد 

ـن بكثير مف ىاتيؾ المكضكعات  كأٌف الناشئ كانت لو . فيما ىك أكثري أىمٌي
ـن مف الوىصانىـ  كخالفيػو . فييا مكانـ عاليـ في عالىميا الميتنٌكع مٌما يمنووي درج

 ىػؿ المنطؽ كالعىركض ليس بذلؾ ا مػر ذم الباؿ ،  ٌف ىذيف المكضكعػيىف 
لياا مٌما يتصؿي بضمير الناس كما يعتقدكنو كال بأغػراًض أىػًؿ الايمطـ ، لكي 

ثـ أٌف أصوابى ذينؾ . يككف خالفو فيو اببان لتضبيـ كضيقيـ بمىف ييخالفيـ 
الًعٍمميىف لـ يكيف ليـ مف قيٌكة التأثير المعنكم ما ييؤٌىميـ  ف يجعمكا مف بتداد 

 . مكانان يضيؽي بمىف ييخالفيـ بويث ال يًجػدي بيػٌدان مف اليجرة 
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كالذم نػراهي ، نظران ًلمػا لدينا مف ًخبرةو بيػذا الٌنمط مف المصادر ، أٌف 
ـي أمرو كبير ااتنكفٍت . ايككتى المصادر الميعاصرة لػو ىينػا ييشػتىُـّ منو رائو

بكافٌػًتيا عف قكلو لاببو ما ال نعرفو ، ربما كاف يتصؿي بتمذىػبو االعتزالي ، 
بان دكف ىكادةو مف أىؿ الوديث كالٌنقػؿ ذكم  في كقتو كاف فيو االعػتػػزاؿي  ميوارى

كىـ الذيف لـ يناكا ما نزؿى بيـ مف قبؿ بابب خالفيـ مع الميعتزلـ . الٌاطكة 
، بالعكدة إلى كيجيـ نظر المرزٌباني في . في ماألـ خٍمؽ القرآف  كعميو نقكؿي
ربمػا كاف ىناؾ بالفعؿ اػببه فكرمّّ كراء ىجػرة الشػاعػر، ! ابب ىجرتو ، نعـ 

 كلكف لػيس خالفىو مع أىؿ المنطؽ كالشعراء، بؿ مع أىؿ الوديث
نا مف كؿ ما أخذناه عمى كيجيـ نظر المرزباني ، .  كالٌنقػؿ  ىذا التكليؼ ييخرجي

. كىك مىطمىػبه صويحه في منطػػػؽ البوػػث . مع الميوافظىـ عمى ركًويػػا 
كالمرزباني الشػػيعي  لـ يكف مياالن إلى أىؿ الوديث ، كلكٌنو أيضان لـ يكيف 

ـى تواميؿ في العبارة التي ذكر فييا اببى ىجرًة . ميعتزلٌيان  ُـّ نكي كنوف نشيػ
وشعره كثير ، وهو "فقػد رأيناهي يقكؿي بوٌقو " . سقط ببغػداد"الشاعػر عػندىه ،  بأنو 

بػػؿ كمػتى كاف  . "الفائػدة"كما نػدرم مػاذا قصػدى بػ . ( 13)"  ع كػثػرتػه قميُؿ الفائدة
كعمى كؿ واؿ ، فإٌنػو ييخاًلػؼي كؿَّ ما . الشػعري ييطمىػػػبي أك  ييػكزىفي بمعيار فائدتو 

 . ( 14)قالػو النيقٌػادي العارفكف عػمى شػعًره 
عمى كٌؿ واؿ ، فػإٌف مف شػبو الميؤٌكػد أٌف ىجػرة الناشػئ لـ تكيٍف عف 

حيف سػاَر  ف العراؽ إلى " تدؿُّ عمى ذلؾ أبياته قاليا . والـ غبطـو كرضى 
 : مطمعييا  "  صر

ػزارً      يا ديػػارى ا وبػاب ىػؿ مف ميجيػبو  عػنػػًؾ يشػػفي غمػيؿى نػائػػي الػمى
 : ختميا بقكلو 

ـو كاغػػػتػػرارً  ـي اواػػفى مػػػػا كيػػٌنػػػ      ػػػػػػػػػػاعػمػػػػػى وػػيػػف غػػفػػمػػػػػػ      ورمتنػػػا ا ٌيػا
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 ( 15)   فػػافػػترقػػنػا مػػف بعػػد طيكًؿ اجػتػمػػاعو كنػػأيػنػػػا بعػػد اقػػػتػػػراب الػػديػػػارً 

(7) 
. لاػنا نعرؼي ما ييذكىػري عف وياتو أثناءى المػٌدة التي أمضاىا في مصر
كلكف كؿُّ شئو يدؿُّ عمى أٌنيا كانت وياةن خامدةن ال ركحى فييا ، بالقياس إلى 

. الوياة العريضـ الميتنٌكعـ ، الوافمـ بكٌؿ ما يتمٌناهي الميتمٌني في بتػداد 
خيصكصان كأٌف مف الميؤٌكد أٌنو في مصر كاف قد غادرى كراءىهي الشبابى كأٌيامىو 

ف . بانيف طكيمـ  وتى أٌننػا ال نًجػػػػػدي أمَّ ذكػػػرو لشػعره في كطػنػو الجديد كا 
ػدىديىػا  الٌميـٌ إال ًذكػرى . ًضمنان ،  فكأٌف قريوػتىػو الفٌياضـ قػػػػد جػفػٌػٍت كانػقػطػػػعى  مى

 306: ت  )قصيدةو ىجا فييا الفقيوى الشاعػرى منصكر بف إاماعيؿ التميمي 
ىػي مٌمػا ضػاعى مػف شػعره فيمػا يبػدك ، رٌد عمييا ىػذا رٌدان ىادئان  ( ـ 918/ ىػ 

 : نبيالن قاؿ فيو  
ػبػيت في الٌمود كودم   إٌف ذٍكػػرى الٌاػياؽ أصػموػؾ المػٌػػػػ   ػػػو كذٍكرى الػمى
ػيػػاني عػػػف الػوػديث بػمػا لك   ذاعى لػـ تشػػتًتػؿ بػمىػدوي كذٌمػػػػػػػػػػػػػػػي ػمى   وى

  فػاىًجػنػي باطالن فما لػػؾى عػنػػػػػػػػػدم أبػػدان غػيػرى ما لتػػػيػرؾى عػنػدم
( 16) 

ف كيػٌنػا ال نعرؼي ما كاف الٌاػببي كراءى زجّْ الناشي نفاىو في ىجػك  ٌننا كا  كا 
الرجؿ ، كمع ذلؾ فإٌننا نرل في اإلقداـ عمى  ىجػك مثػؿ ىػذا الفقيو ، الذم 

يدؿي ردُّهي النبيؿ عمى كرعػو كتقكاه ، دليالن عمى أٌف الناشئ في مصر ىك غػير 
شتٌاف ما بيف شعره البتدادم الذم ييصٌكري لقارئو . ماكاف عميو في بتػداد 

صكرةى رجؿو يتوٌمى بالنُّبؿ ، يكرهي الٌتصنُّع ، مؤثران لمصدؽ ، شػديدى االعتزاز 
لكأٌنػو قد غػدا . بالعقؿ ، كبيف ما ييكويو ىجكيه بالباطؿ لمثػؿ ىػذا الفقيو النبيؿ 

ػًرجان  كىػذا ييصٌكري لػنػا، بمقدار ما تكوي لنا . في مصر ميتكٌوػدان ضٌيؽى الٌصػدر وى
 . بو ىذه الكاقعـ ، وياتىػو في الانكات ا خيرة في مصر ، إلى أف تكفي فييا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 هوا ػػُش الفصػؿ 
 2/198:ـ 1966بيركت . البدايـ كالنيايـ، ط: ػػػػػػػ أبك الفػدا إاماعيؿ بف عمر القيرشي ا 

  . 92 / 1972االاكندرٌيـ . ك ًفرؽ كطبقات الميعتزلـ ، ط
إنباه الٌركاة عمى أنباه النيواة ، :  ك القفطي 91 / 3: ػػػػ انظر ، مثالن ، كفٌيات ا عياف 2
شذرات :  كابف العماد الونبمي2/128:ـ 1972 ػػػػػػػ 1950/ىػ1392 ػػػػػػػ 1369القاىرة . ط

  . 214 / 2: بيركت المكتب التجارم الت . الذىب في أخبار مىف ذىب ، ط
كاة 3   . 128 / 2:  ػػػػػػ إنباه الرُّ
  . 119 / 3 : 1923مصر . إرشاد ا ريب إلى معرفـ ا ديب ، ط:  ػػػػػػ ياقكت الومكم 4
كاة 5   . 128 / 2:  ػػػػػػ إنبػاه الرُّ
  . 128 / 1:  ػػػػػ برككمماف ، الطبعـ الثانيـ مف الترجمـ إلى العربٌيـ 6
  .3404 ػػػػػ مركج الذىب ، الفقرة 7
  .80 ػػػػػػ 97 / 1982 ػػػػػػ المكرد العدد ا ٌكؿ مف انتيا الواديـ عشرة 8
  . 2773 ػػػػػػػ مركج الذىب ، الفقرة 9

 :  ػػػػػ يقكؿي مف قصيدةو لو ميفتىخران بقكمو الميعتزلـ 10
 ِعػمػـِ الّتشػػاُجػرِ              كأكتادي أىػؿ اهلل في كػؿّْ بمقىػعو  كمػكضع فيػتػيػاىػا ك

 " . مينتخباته مف شػعره "كانيكردي القصيدةى في 
  . 94/  ػػػػػػ المكرد العدد ا ٌكؿ مف الانـ الواديـ عشرة 11
: بيركت ، دار الكتاب العربي الت . ػػػػػػ الركايـ في تاريخ بتػداد لمخطيب البتدادم ، ط12
 كالكافي بالكفيات 214 / 2:  ك شذرات الذىب 91 / 2:  ككفيات ا عياف 93 / 10

كاة 129 / 15: لمصفدم  نباه الرُّ  . كٌميـ عف المرزباني  . 128 / 2:  كا 
  .92 / 10:  ػػػػػػػ تاريخ بتداد 13
 2: كالبصائر كالذخائر لمتكويدم 101 /11:البدايـ كالنيايـ البف كثير:  ػػػػػػػ انظر، مثالن 14
 /117.  

  .2774 ػػػػػػ مركج الذىب ، الفقرة 15
  . 280 / 1960مصر . ميعجـ الشيعراء ، ط:  ػػػػػػ المرزباني 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ػػػػ شػػعػره4
تانىػـ ، إلى غػنىن بالمعاني  جمع الناشػئي في شػعره بيف الجماؿ كالمى

بػتىػكىػرة  شػعره ميتعػٌدد ا غراض ، صػٌكرى فيو وياتو كعالىمو الفكػرٌم . كالتقنٌيات المي
كليػكىه كلذاذاتو ، كعصرىه كما فيو مف ميضٌطرىبو فكرٌم كغيرى فكرٌم ، تصكيران 

 . أمينان صادقان 
كفيػو أشػاد بمذىبييو الميعتزلـ ، كباػطى . فمنػو أكالن شػعره العقيػدٌم 

أفكارىىـ ، كنافحى عػنيـ ، كافتخر باالنتماًء إلييـ ، كبٌيػف ايػمٌكىـ العقمي 
كاعتزازىـ بالعقؿ كاطكتو كنىػٍبػذىىيػػػـ ضركب الخرافات ، كجيادىىـ في ا مػر 

كىػك في ىػذا الباب مف شػعره كثيران ما . بالمعركؼ كالنيي عف المينكىػر 
ٌجػـ كالبرىاف . ياػتخدـ المنيج الجدلي الكالمي  كتػدكري فيػو . داعمػان أقكالىػو بالوي

 .كىػك أقؿُّ ما كصمنا مف شعره . المعاني الكالمٌيـ 
ظي أٌنػو . كىي أغمبي ما كصمنا مف شعره . كمنو ثانيان طردٌياتيػو  كالميالوى

يا تقريبان لكصؼ الويكاف الٌصائًػد  فيي ، إذف ، أقربي إلى أف تككفى . موضى
ـن ، مكضكعييػا الجكارحي كالٌضكارم  كبذلػؾ يككفي قػد زادى في مكضكعاًت . كصفٌي

ىػذا الٌنمػط مف الشػعر كجػٌددى فيػو ، بالقياس إلى طردٌيات امرئ القيس كأبي 
فجاءت . فكصؼى الجكارحى كالٌضكارم ، كالصيػدى كأااليبىو . نيؤاس كالميعتىٌز 

ػكىر  ـن غػنىن ميدًىشػان بالصُّ ـن لممكصكؼ ، غػنٌيػ كقػد ااػتعافى في . طردٌياتيوي مياػتكفي
ًرًه بالتشػبيو كاالاػتعارة ، فػأبػدع فييا  ػكى كما وشػدى فييا الكثيرى مف ا لفاظ . صي

مع التزاـو بالبيعػًد عف الكممات . كمنيا ما ىك فاراػيّّ ميعػٌربه . الًوضارٌيـ 
 .الكوشٌيـ التريبـ إلى ما ىك مأنكس 
كصؼى فييا جماؿى المرأة ، كمجالػسى . كمنو ثالثان غزلٌياتيو كخمرٌياتيو 

 . الٌميػك كالٌشػراب 
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كؿ ىػذا مع تجنُّبو لميجاء ، بويث أٌنو لـ يًصٍؿ إلينا منو إال قصائدي 
كقد أشرنا . ثالث في ىجاء ابف الركمي كالبوتيرم كداكد بف عمي اإلصفياني 

 .فيما فات إلى قصيدتو في ىجاء الفقيو التميمي بمصر 
 . كاػنيكردي في الفصؿ التالي نماذجى مف كؿٍّ مف تمؾ ا نماط الثالثـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػ ُ  ػَتَخػبػَاٌت  ػف ِشػػعػرِه 
 

ـو   األتي المنجـى عف روم
 

أيؤٌمؿي بران عمييا كبورا  
ـي لػػػي ال تىًاػػػٍر   نٌجػػ  !فقػاؿ المي

 
فإٌنػػػؾ إف ًاػػػرتى ال قيتى شػػٌرا  

ـي أٌنػػػػي أاػػػػػػير   فػػػػػػإف كػػػاف يعمػػػػػ
  ي 

فقػػد جػػػػػػػاء بالنيػػػػػي لىػٍتػػػػػػػكان كىىػٍجػػػػػػػػػػػػرا  
ػػػػيرم فػكػػػػيػػؼى   ف كػػاف يجيػػػػػػػؿي اى  كا 

 
تػػيػػراني إذا ًاػػرتي القػيػتي ضػٌرا 

(1) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كنوػفي أيناسه يعرؼ الناسي  فضمىنا 
 

دكري الموافًؿ   بألايػننا ًزينت صي
تينيري كيجكه الوؽ عنػد جكاًبنػا  

 
إذا أظممت يكمان كيجكهي الماائًؿ  

صمتنػا فمـ نىتٍػريؾ مقاالن لصامتو  
 

كقيمنا فمـ نٍتريؾ مقاالن لقائؿً  
(2) 

 
 
 

 لـ تيٍبػفى في الدنيػا اماءي مكارـو 
  

 إال كنوف بدكريىا كنيجكمييا 
ذا اىػمىػت يكمان لممًس أديًميا    كا 

 
 يكمان أبالايػيا فنوفي رجكمييػا 

ـو    ـو موركم ذا امعتى بنعم كا 
 

ـو فنوف وريمييا   مف كؿّْ وادث
ذا أيليوٍت لألناـ بكراؽه    كا 

 
بنػػػدلن فمٌنػا تياتيؿُّ غيكمييا 

(3) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

لك كاف هلل شػػبوه مف خميقتًػًو 
 

مقو فيًو    كانت دالئميو مف خى
 قػػد كاف ميقتضيان مف نىشك صانعو  

 
ما يقتضي الٌنشكي مف آثار ناشيًو   

ػٌؿ عف أكىاـ كاصًفًو    لكٌنو جي
 

ػػوي كالعقؿي ييبديػوً     (4)فالًوػػسُّ ييعػدمي
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                              
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   . فـ وْصؼ ُعّ اؽ األرض الّذكر 

ػوي  مىف كاف بالٌصيًد كٌاابان فقاًنصي
 

ذك ًمػٌرةو في اباًع البيػًد مىعدكدي  
 لكٌنو كفتاًة الويّْ بارزةن  

 
 مف ًخدًرىا مالئه لمعيف مىكديكدي  

 وٍمكي الٌشمائؿ في أجفانو كطىؼه  
 

 صافي ا ديـ ىضيـ الكىٍشًح مىٍماكدي  
ـه    فيو مف البدر أشباهه ميكاًفقى

 
 منيا لو ايفىعه في كجيو ايػػكدي  

 ككجًو ذا كجوي ىػذا في تدكًُّره 
  

 كأٌنو منو في ا شكاؿ مىقدكدي  
 لو مف الميًث ناباه كًمخمبيوي  

  
 كمف غريًر الظباًء الٌنوري كالجيدي  

 فكصفوي ببديًع الوٍاًف ميشتيره  
 

 كنعتوي بشديًد البأس مكجكدي  
ٍشؾي امعيما   ييصتي بأيذنيف ييبدم كى

 
 لو الذم غٌيبٍت في غكًليا البيدي  

 كآاتيىف عمى غيصفو تعٌطفتا 
 

 مف جانبيو كفي الرأايف توديدي  
ػػجو   ػػرُّ ييصبيؾى أك ييمييؾى مف دىعى  أغى

 
 في ميقمتيو عمى الخٌديف تخػديػدي  

تٍػوي في اكالًفيا   كعنبرو عٌكجى
 

كدي    مف بعػًدما قٌكمتوي التادةي الرُّ
 كأٌنوي البًػسه في جمػًدًه فىػنىػكان  

 
 في لينًو ًلػبىػنػاًف الكػػؼّْ تمييػػدي  

 ميمىٌمػعه أخصىؼي العينيىف مينتػًدبه   
  

 كأٌنو ببديع الشكؿ مىقصكدي  
ٍمػري التىطاًط كفي   يوكيو في أربو زى

  
 ليطًؼ المكائًد منو الٌابعي كالٌايدي  

بػان   وي أرى إذا رأل الٌصيػدى أخفى شخصى
 

كقمبيػو باقتناًص الٌصيًد معمػكدي  
يكادي مف اىػدكًو با رًض يخريقييػا  

 
كأٌنو بوثيًث الذُّعػػًر مىػزدكدي  

يناابي كا يـ ىٌباالن لبيتيتو  
 

 وتى إذا أمكنتػوي كىك مىكػػدكدي  
اػطىػٍت عميو بيا كػػؼُّ المنكًف فمػػا  

 
 (5)تبتي نجاءن كًكردي الًويف مكركدي  
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ػَرد وصْيػده     فـ وْصِؼ طائِر الصُّ
ػرىدو   الشػيء أواػفي ياقٌناص مف صي

 
ًد    تيمييؾى في طىػرىدو منيا عف الطَّػرى

مثؿ الاُّػػماني إذا ما طىػػٌؿ صائًػديىػا   
 

ػػًد   ػمى لقتمو طاكيان منو عمى ضى
ذم ًمناىػرو كنكاة القىاػػًب مينعكجو  

 
ـٌ المعػا لمطيعػـ ميزدىًرًد   عف مثًؿ ايػػ

ـو   ػػ ػػٌكا ميدىٌبجى ـو اى ـو فخم كىام
 

ـو أكفىػت عمى جػػػػػدًد   تبػػدك كطخيان
ـو   كأظفيػػرو كايػػالةو ميعٌطفىػػ

 
ػػٌر النار في الجاػػػًد   أشػػدُّ مف لػذع وى

شػػيه لػو كىفىؼه   عميو مف بيرًدًه كى
 

ًد ( 6) [ ..... ]مثؿ   رى التي شيػػٌدٍت مف الزَّ
مف ترجيع كاًشػػمًو ( 6) [ ...... ]مثؿ  

 
فف ذم ايًد   أك كالاُّػػياًد ثكل في جى

أك كالكتاًب الذم أنضاه كاتبيوي  
 

كناطى منعرجان منو بميطٌػػرًد  
إذا تقٌنصى عصفكران فػأكردهي  

 
مىػًد   ـً عف أٍيػػدو كعف جى وكضى المنٌي

رايتى ًمثميف ذا بالقير يتمبي ذا   
 

كـى الميث في الٌنقىػدً   ٌكمان فيح وي  ميوى
فياػػتدؿي بما أبػداه مف عىجىبو   

 
نع الكاوػًد ا وػًد   (  7)عمى مقادير صي

    
   : وقاؿ يِصُؼ بازيًا 

تجٌمى بػبػازمٍّ عيكفي ذكم النُّيػى  
 

ػكري   إليو  بصػار الموااػًف صه
ـه   مكافى اػكاًد العيًف منو عقيق

 
ػػطّْ الٌاػػكاًد يدكري    كتًػٍبػػري عمى خى

تىػميػكري إذا ما رٌنقىػٍت في مآًقيػػا   
 

ـً نيػػكري   كمػا مػػارى مػف مػػاًء الػزُّجاجػػ
ػداًرًه   فػإٍف جوظػٍت عػنػوي ااػتكل فػي مى

 
ٌف مػاؿى عػف لىٍوػػظو فػػفػػيػػو شيطكري   كا 

ػػرو   لػػو قػرطىػؽه ضػافػي البنائًؽ أنػمى
 

ػفىػٌكؼي ضاوػي الٌشػػقتيىف طريػري   مي
ػػوي   كمف توتػو ًدٍرعه كػػأٌف ريقيكمى

 
ييػٌف وريػػري   تعاريجي كشػيو أرضي

 كأٌف اندماجى الٌريػػش منو وبائؾه  
 بعقب اواباتو لييػػٌف نيشػكري  

  



67 
 

ـي مماػاءي ، أٌمػػا قػذالييػا   ػػ  لػػو ىامى
 فميػػكؼو ، كأٌمػا جيديىا فقصيػػري  

ـه فرعػػاءي لػكال شػكيرىا   ػ  ميمىٍممىمى
ػٌمنىػتػو صخكري   ػداؾو ضي  لػقيمػتى مى

ـه بالًقػػدّْ ذات نكاًشػػرو    ميعىٌصبىػ
ليػا مف خطاطيؼ الوديػد ظيفػكري  

 
ٍكقىػػوي   لػو ًمناىػػره يوكي مف الظبي رى

ـٌ لمتجبيػر منو ايػػطكري    إذا تػػ
 لػو فيػرىؽه فكؽى القىػذىاؿ كأٌنػيػا 

 كلـ يٍعػريهي كىٍخػطي القىتير قىتيػػري  
ـو   تخٌيػرهي القٌناص مف بيف عيصب

 ليػـ عػنػدى فخػػر القانصيف فخػػكري  
 كىػٌذبىوي وتى كأٌف ضميرىه 

 لو دكفى ما تيكل النفكسي ضميري  
ـو  ػػٍزنػ ػمػقػاءى وى أتانا بو مف رأًس خى

 
ليا فكؽ أرآد الًشػعاًؼ ذيركري  

 
ٍمسو إذا الٌطٍرؼي راميا  ـو جى  مؤلٌػمىػ

 أعادٍت إليو الجففى كىك وايري  
 كآدو تواماىا ا نكؽ فما ليا 

كػكري     بأوضاًنيا دكف الرؤكس كي
 اػػباهي صتيران فااتمٌر بوٍزمػػوو  

 كرٌد إليو العزـى كىك كبيري  
 ييقٌطع أاوارى البيتاًث كأٌنمػػا 

  لو في نيوكًر البائاات ثيػؤكري  

ييبػٌكأي أيػدم مالكيو كػػأٌنػوي  
 

عمى آمريو في الجالؿ أميري  
(8  )

 
   :وقاؿ فـ ُزّرؽ وهو ضْرٌب  ف البازي

ياقانصي اغػػدي عػمػينػػػػػػا 
 

ٌرؽو مخبكرً    بًػزي
 
 

ميناًىػضي لمبكازم 
 

ميتاًلػبو لمصقكر  
لو جناحه كثيره  

 
ميضاعىؼي التٌنمير  

 

ميظاىىػره بػبيػركدو  
 

ميبٌطفه بوريًر  
ككػػؼُّ اىػػبعو ىىصػكرو  

 
ٌجف ا ظفكًر   ميوى

تقكؿي فيو الخطػا  
 

قكًر   طيؼي لززتى مف صي
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كًمناىػرو ذك انعطاؼو 
 

كقٍرًف ظبيو غريًر  
ـو كىنىفىتػوي   في ىام

 
كالجنػدًؿ المياتديًر  

 كصػدًر بازو طريرو  
 

ميفٌكًؼ الٌتوبيًر  
كأٌنوي ثكبي كشيو  

 
ميعٌرًج الٌتاييًر  

لو ظنابيبي ًىٍقؿو  
 

كعيفي صقرو ذىعكًر  
تخالييا ويف يعتا  

 
ؿي جذكةن مف اعيًر  

ـي صكتو   لو بديي
 

كنيبذةو مف زىميًر  
إذا ااتمٌرت لاىمع الػػػػػ  

 
مكر   ػػتادم لشيرًب الخي

 أليتوي عف كؿّْ نامو  
 

( 9)يوكي لبىـو كزيرً  

   وقاؿ فـ وصؼ الفخّ  
ريٌب عارم الٌظير مينعًفرو 

 
ػًره   مى الًوًؽ الجنبيىف مف ضي

كاف في ا صالًب مينونيان  
 

ػػدّْ الدىػػر مف عيميػره   قبؿى مى
ػنيػٌك لػوي   ـٌ قػد زادى الوي ثيػػ

 
قكيو إلى قيػتيػػًره   شػػدَّ وي

أيوكمٍت منو مىرائًػريهي  
 

ػػدىًره   ويف كػػٌؼ الٌربطي مف مى
كامفو في التُّػػرًب ميندىًففو  

 
كضئيؿ الجاـً ميوتىقىػػًره  

ـه   كأكيػػؼُّ الويف ميشػػرىعى
 

لميالقيًو فميختبًػػًره  
ـه   فيو أقكاته ميطمّْعى

 
نفسى رائيو كميعتبًػًره  

ليا   فػػإذا المىتركري واكى
 لىيػا

ػٍيػًف في ذكػػػًره   نىبىػٌذٍت لموى
كيؼ تينجيًو مىعاًصميوي  

 
( 10)كيػدي ا قػػداًر في أثػره  
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   : وقاؿ يِصُؼ صيَد ابِف عرس لمثعمب 
لك اٌف وٌيان كاًثقان مف لعيمػرًه 

 
نيوي مف غدرًه   ؿو يوصي بًمقصى

أك عاًئذان مف نكباًت دىرًه  
 

ٍترًه   ٍتًؿ الٌردل كخى أفمتى مف خى
أبك الويصيف كاًمنان في جيورًه  

 
مان في ًككره   ػقػتىوى أعجب بػًو مي

ميقٌدران في ظٌنًو كفكًرًه  
 

كخيطيوي ميعٌمؽه في نورًه  
 أٌف الًكجارى ضامفه لنىصرهً  

 
ٌرًه   وتى إذا أمرتييـ بجى

كوٍفظًو مف قانصو كاىػٍترًه  
 

جػٌركه فااتخرجو مف قعرًه  
ـو ييعممييا بفكرًه   عف ويم

 
هلل ما أعظمىو بيىٍصػرًه  

إذا غػدا بكمبًو كصقًرًه  
 

كقىػػدًّْه أك قطّْػًو مف خصرًه  
كليس يجػرم في بناًت صدًرًه  

 
كذٍبوًو بناًبًو كظفًرًه  

أٌف ابف عرسو قاًصـه لظيًرًه  
 

لكٌنوي بعىٍصػرًه كقىٍاػرًه  
قىٌرًه   كىاًجـه عميو في مى

 
 (11)أوافى في ااتويائًو كأاًرًه  

 

 

 

 

 

   : وقاؿ يِصُؼ سػُبعًا 
آثاري تومي الًبقاع كزأريهي 

 
قبؿ المقاء ييقٌطعي ا نفااا  

ييكمي إلى البطًؿ الكنميّْ بموظو  
 

فيوكؿي خاطري فكره كاكااا  
ترتاعي أبصاري الكرل مف خكفًو  

 
فترل نكاظرىىا الضيوى أغالاا  

تيخشى بكادري بأًاػو وتى ييرل  
 

 (12)بالخكًؼ منو كؿَّ شئو بااا  

   :  ف قصيدٍة له يِصُؼ فهدًة  
ـو تختاؿي في وركاًتيا  كضئيم

 
عػنػدى الطٌػراًد كتنطكم كالميختفي  
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ػػسُّ بالٌرفػًؽ التيرابى إذا مشىػػٍت  كتجي
 

ػػسَّ الطبيًب يػدى العميًؿ الميدنىًؼ    (13)جى

 
   : وقاؿ فـ وصؼ الخيؿ 

ـو  أوكل عميو مىاائحه مف ًليطى
 

شيػٍيبو تايؿي عمى نكاًشػًر ااًقػًو  
ـن   فكأٌنػو ميتمٌفعه قيبطٌي

 
أثناؤىا مىشػػدكدةه بنطاقًو  

فاػػكاديهي كالميًؿ في إظالًمػًو  
 

بًح في إشراًقًو   ػوي كالصي كبياضي
ـه أواابيوي   صافي ا ديـ كريم

 
ٍيفه عػمى أعراًقػًو   ( 14)أخالقيػوي عى

 
اجت ع عػ دي أح ُد بف أبـ طاهر : عف  ح د بف خمؼ بف ال رزباف ، قاؿ 

فدعوُت لهـ ُ غّ يًة فجاءت و عها رقيبٌة لـ يَر ال اُس . وال اشئ و ح د بف عروس 
 : فمّ ا شػربوا أخػذ ال اشـ ُرقعًة فكتب فيها . أحسَف   ها قطُّ 

فديتيًؾ لك أٌنيـ أنصفكا 
 

يًؾ   لػرٌدكا الٌنكاًظػرى عف ناظرى
تريٌديفى أعييننا عف اكاًؾ  

 
كىؿ نظىػري العيًف إال إليًؾ  

ـٍ يقرأكا ، كيوييـ ، ما يػرك   ألىػػ
 

اػًنًؾ في كجنتيًؾ   فى مف كوي وي
كقػد جعمكًؾ رقيبان عمينا  

 
فمىػف ذا يككفي رقيبان عميًؾ  

(15  )

 
 : وقاؿ ال اشئ الُ تكّمـ 

ميتعاشقاف ميكاتماف ىكاىمػا 
 

قػد ناـ بينيما الًعتابي فطابا  
يتناقالف الٌموظى مف جفنييما  

 
فكاٌنما يتدارااف كتابا  

ذا ىىػدىٍت عيفي الٌرقيًب تخالاتٍ    كا 
 

مىسى الٌاالـً ًاػالبا   كٌفاىيما خي
بأنامؿو منو يمكحي مػداديىا  

 
كأنامؿو منيا كياػيفى ًخضابا  

فكأنىما يجني ليا مف كٌفًو  
 

( 16)عنبان كتجنيًو لو ًعٌنابا  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ليا ًجيػدي ظبيو كاىتػزازي يراعـ 
 

 كعينا مىيػاةو كاعتػداؿي قضيبً  
ـي باذؿو   ـي مٌناعو كلوظ كلفظ

 
كعىٍتبي برمءو كاغتيابي ميريًب  

عراضي ىازؿو   يماضي ذم ًجػػدٍّ كا  كا 
 

( 17)كاىػكرةي ذم طيشو كعطؼي لبيًب  

       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٌمػٍت ًركابيػوي  كلٌمػا رأيفى البيفى زي
 

كأيقفَّ مٌنػا بانقطاًع المطالًب  
ـن   طمبفى عػمى الٌرٍكػًب الميجٌديفى ًعػمٌػػ

 
دكًر الٌركائًب   فعيجفى عمينا مف صي

فمٌمػا تالقينػا كتبفى بأعييفو  
 

لنػا كيػتيػبػان أعجمنيا بالوكاجًب  
فمما قرأناىيػٌف ًاػػػٌران طكينيا  

 
ًوػػذارى ا عادم بازكراًر المناكب  

(18 )

 
 : وقاؿ ال اشػئ 

عينػاًؾ شػاىدتاف أٌنػػًؾ مػػف 
 

ػػرّْ اليػكل تًجػديفى ما أًجػػػػػػدي   وى
بػًؾ ما بًػػنػػػػا لكٍف عػمى مىضضو  

 
ػمىػػدي    (19)تتجمٌػػديف كما بًػػنػػا جى

 

 

 

 

 

 : وقاؿ ال اشػئ األكبر 
 

  
بكت لمفراًؽ كقػػد راعني 

 
 بكاءي الوبيًب لبيعػػًد الديار 

كػػأٌف الدمكع عػمى خػػدّْىػا  
 

ػمٌػنار  ـي طىػػؿّْ عػمى جي ( 20)بقٌيػ

 
 : وقاؿ أبو العباس عبد اهلل بف  ح د ال اشئ 

ػػداةى كداًعػنػا  كلٌمػا تكافقنػػا غى
 

 أشػػرٍف إلينا بالعيكًف الفكاترً  
كال شػػئى أقكل شاىدان عنػد ذم ىػكلن  

 
مف الٌمٍوػًظ يأتيو بما في الضمائًر  

كػأٌف دمكعان قٌصػرىٍت عػف مايًميا  
 

وػػذارى ا عادم مف عيكف الجآذًر  
بقايا رىشػػاشو فكؽ ركضو مينٌكرو  

 
 توٌممو عف صائباًت البكاكرً  

إذا غيػفمكا رقرقنيا في جفكًنيا  
 

ف ريقبكا غٌيضنيا في المواجًر   كا 
(21) 

 

 

 

 

  :[و ائتيف]أ شد ـ ال اشئ ل فسه فـ  صر س ة ث ا يف : قاؿ ُسمي اف بف أح د الّطبرا ـ 
ـً العا  ػػرُّ في مييجػ ليػس شػئه أوى

 
شػػًؽ مف ىػػذه العيكف الًمراًض  
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ػػدكدي الميضٌرجاتي المٌػػكاتي  كالخي
 

اًف البياًض   ًشػػيبى جريالييا بوي
نيػػٌك الجفكف كالتمز بالوػػػػا   كري

 
ػػدكًد كاإلعراًض   جػػًب عنػد الصُّ

كطيركؽي الوبيب كالميؿي داجو  
 

ـٌ الاُّػٌماري باإلغماًض   ويف ىػ
(22 )

 
 : وقاؿ ال اشُئ األكبر 

 ىػكامى كعقمي فيؾ ضػػٌداف لػػـ يىػػزىؿٍ 
 

ٍمؼي   عػميؾ طكاؿى الدىػػًر بينيما خي
إذا ما نياني العقؿي فيؾ أعادني  

 
إليؾ ىػػكلن تتفك العيكفي كال يتفك  

كأٌنػؾى مٌنػي قكسي راـو ميصٌمـو  
 

 (23)تيػقػٌربيػوي كػػػؼّّ كتيبػًعػػديهي كػػؼُّ  

 

 
                              ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػريني الصديؽي تجنُّػبػان  إٌنػي لييجي
 

فػأيريػًو أٌف ليجػره أابابا  
كأخاؼي إف عاتبتيوي أغريتيوي  

 
فػأرل لػو ترؾى العتاب جكابا  

ذا ديىيتي بجاىؿو ميتجاًىػؿو   كا 
 

يػدىعي ا يمػكرى مف المواًؿ صكابا  
أكليتيوي مٌني الاككتى كرٌبما  

 
 (24)كاف الاككتي عمى الجكاًب جكابا  

 
 : فأخذه أبو العباس عبد اهلل بف  ح د ال اشئ فقاؿ " . حفُظ الّسػرِّ ت اسيه: "قاؿ الحكيـ 

ٌنػي  ناػى الاّْػرَّ كػي ال ايذيعوي  كا 
 

فيامىف رأل شيئان ييصافي بأٍف ييناى  
ـى أف يجػرم بباليى ذٍكػػريهي   مخافػ

 
فينػبػػذيهي قمبي إلى ًمقكلي خماػػا  

ػٍف لػـ ينسى اػػٌران كجاؿ فػي   فيكشىػػؾي مى
 

( 25)خكطره أٍف ال ييطيؽى لو وٍباػا  

                           : وقػاؿ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  

كلاػػػتي ميعاتًػبػان ًخػػػالِّ  ٌنػػي 
 

رأيػػتي العىػتٍػبى ييتػػرم بالعيقكًؽ  
كلػػك أٌنػػي أيكقّْػػؼي لػي صديقان   

 
 (26)عػمػى ذنػػبو بقيتي بًػػال صديًؽ  

 : وقاؿ  
 إذ

  
إذا المػػرءي أومػى نفاىػػوي كػؿَّ شػػيكةو 

 
ـً أٌيػػاـو تبيػدي كتنفيػػدي   ًلػًصػٌوػ

فمػا باليػػوي ال يوتمػػي عػف وراًميػا  
 

ـً ما يبقى لو كييخمٌػػدي   (  27)لًصٌوػ
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 :وقػاؿ 
ػػًؿ ظييػػكًر ا قكاًؿ في ا ذكاًر   إٌنػػمػػػا الشػعري ما توٌصػؿى مػف قػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فػػأتػى لفظيػوي ييقابًػؿي معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ٍاػًف اإليراد كاإلصػػداًر   ػػنػػػاهي بوي
كبطبعو مؤٌيػػسو قريبو إلى الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
   (28)ػػـً بعيًد ا غكار ضاوي القىػرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وقال أبو العباس الناشئ يِصُف شعره 

 يتوٌيػري الشعراءي إف امعكا بػوً 
 

ٍاف صنعتو كفي تأليفًو   في وي
فكأٌنوي في قيرًبًو مف فيميـ  

 
 كنيككًليـ في العىجًز عف ترصيفوً  

ٍافي نباًتًو   شجره بػػدا لمعيف وي
 

كنأل عف ا يدم جنى مقطكًفػًو  
فػإذا قرنتى ابػيَّػػوي بميطيًعًو  

 
كقرنتو بتريبو كطريفًو  

ألفيتى معناهي ييطابؽي لفظىوي  
 

كالٌنظـي منوي جميُّوي بمطيفو  
ٌتًاػقان عمى إوااًنًو   فأتاه مي

 
قػػد نيطى منو رزينيوي بخفيفًو  

ىٌذبتيوي فجعمتيوي لؾ باقيان  
 

( 29)كمنعتي صرؼى الدىر عف تصريًفًو  

 
  

ـَ قػوـٌ فـ الّشعػر عػ د أبـ الّصقر إسػػ اعػيؿ بف ُبػمُبػؿ   ػف  [وزيُر ال عػت د العباسػـ  ]تكّم
 :فكتَب إليه أبو العباس ال اشػئ . حػيػُث ال يعم وف 

ـى الشّْػعر ماذا  لعػف اهلل صنع
 

يٌػاؿ فييا لقينػػا   مػف صنكؼ الجي
ييؤثركف التريبى منو عمى مػػا  

 
كاف اػٍيالن لماامعيف ميبينػا  

كيىػركفى المواؿى شيئان صويوان  
 

كخايسى المقاؿ شيئان ثمينػا  
يجيمكف الصكابى منو كال يػػػػد  

 
ركف لمجيؿ أٌنيػـ يجيمكنا  

ـي عػنػدى مىف اػػػكانا ييػػالمػػك   فيػ
 

فى ، كفي الوؽّْ عنػدنا ييعػػذىركنا  
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إٌنمػػػػا الشّْػعر ما تناابى في الٌنظػػػػ 
 

ف كاف في الصفات فنكنا   ػػـً ، كا 
وي ييشاكؿي بعضان   فأتى بعضي

 
ػػدكري الميتكنػػا   ػػٍت لػػػوي الصي قػػػد أقامى

كؿُّ معنىن أتاؾى منوي عمى مػػا  
 

تتمٌنى لك لـ يكيػٍف أٍف يككنا  
فتناىى عف البياف إلى أف  

 
اػػنان يىبيػفي لمناظرينػا   كاد وي

كهه   فكأٌف ا لفاظى فيو كيجي
 

ٌكػبػفى فيو عيكنا   كالمعاني ري
ٍاػػبى ا ماني   فائتان في المراـ وى

 
اػنو المينشدينا   فييجمٌػي بوي

ػػػٌران   فػإذا ما مدوتى بالشّْػػعًر وي
 

ريمػػػػتى فيو مذاىػبى الميايبينا  
فجعمتى النايبى ايالن قريبان  

 
كجعمتى المديحى ًصدقان ميبينا  

كتنٌكبتى ما تيٌجػفى في الاػػػػػػػػػ  
 

ف كاف لفظو مكزكنا   ػػػمًع ، كا 
ذا ما قرضتىوي بيجػػاءو   كا 

 
 ًعػٍفػػتى فيو مذاىبى الميرفثينا 

فجعمتى التصريحى منو دكاءن  
 

كجعمتى التعريض داءن دفينا  
ذا ما بكيتى فيو عمى التا   كا 

 
ديػػػفى يكمان لمبيًف كالظاعنينا  

ٍمتى دكف ا اػػػى كذلٌػمػتى ما كا   وي
 

فى مف الدمع في العيكف مىصكنا  
ثـ إف كينػػػػتى عاًتبان شيػػبتى في الكعػػػػػػػػػػػػػػ  

 
ـً ًلػػيػػنػػػا   ػػػػًد كعيػػدان كبالصعكب

فتركتى الذم عػتػبػتى عػميػػًو  
 

وػًذران آًمنػػػػان عػػزيػػزان مىيينػػػػػا  
كأصحُّ القريض ما فات في النػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
ف كاف كاضوان مياتبينا   ػػػػػػظـً ، كا 

ذا قيؿ أطمعى الناسى طيٌران    كا 
 

ـى أعجزى الميعجزينا   ذا ريػ كا 
(30  )

  

 : وقاؿ فـ الشِّػػعر 

ػدكرًه  ٍيػػغى صي الشّْػػعري ما قٌكمتى زى
 

كشػػددتى بالتيذيب أٍاػػرى ميتكنػػًو  
دكعو   كرأبتى باإلطناًب شىػٍعػبى صي

 
ػػكرى عيكنًو   كفتوتى باإليجاًز غي

كجمعتى بيف قريبو كبعيده  
 

ككصمتى بيف مىجٌمػًو كمىعينًو  
كعقدتى منو لكٌؿ أمػػرو يقتضي  

 
شبيان بو فقرنتىوي بقريًنًو  
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فػإذا بكيتى بػػو الديارى كأىمىيػػا 
 

أجريتى لمموزكف ماءى شيؤكنًو  
كككمتىو بييمكًمػًو كغيميكًمػًو  

 
دىران فمـ يٍاػػًر الكػػرل بجفكًنًو  

ذا مدوتى بًو جكادان ماًجػػدان   كا 
 

كقضيتىو بالشػكر وػػؽَّ ديكنػػًو  
أصفيتىو بنفياو كرصينو  

 
 كمنوتىػو بخطيره كثمينػوً  

ػٍزالن في اتفاًؽ صنكفػًو   فيككفي جى
 

كيككف اػػيالن في اتااؽ فنكنػػًو  
ـو   ـن عػف ريب فػػإذا أردتى كناي

 
باينػػتى بيػف ظييكره كبطكنًو  

فجعمتى اامعىوي يشػػػكبي شكككىوي  
 

ببيانػػًو كظينكنػػو بيقينػػًو  
ـو   ذا عتبتى عمى أخو في زلٌػػػػ كا 

 
أدمجتى ًشػػٌدتىوي لو في لينػػًو  

ـو    فتركتىػػوي ماػػتأناػػػان لدماثىػػ
 

مياتيئاػػػان لكعكثػػًو كوػزكنًػػًو  
ٌمقتىيػػا   ذا نبػػذتى إلػػى التػػي عي كا 

 
إف صارمتؾى بفاتنات شيػؤكنًو  

ـو   ـو كرقيقػػ تٌيمتىيػػػػػا بمطيفػػ
 

كشػػتفتىيػا بخفٌيػػًو ككمينػػػػًو  
ـو   ذا اعتػػػذرتى إلى أخو مػف زلٌػػػػػػ كا 

 
كاشكتى بيف ميويًمػًو كميبينًػًو  

ػػػف يعتػػػدُّهي   فيوكري ذنبيؾ عنػػد مى
 

عتبػػػػػان عميؾى ميطالبان بيمينًػًو  
كالقكؿي يوافي منو في منثكًرًه  

 
( 31)ما ليس يوايفي منو في مكزكًنًو  

 " فيه قوله حيف سار  ف العراؽ إلى  صر [ال اشئ  ]ف ّ ا جّود " . . . .  

يػاديػػارى ا وبػاب ىػؿ مػف ميجيػبو 
 

ػزاًر   عػنػًؾ يشػػفي غميؿى نائي المى
ما أجابىػٍت كلكف الٌصمتى منيا  

 
فيػو لمٌاػػائميف طكؿي اعتبػػػػػػػاًر  

إٍف تػكيػػٍف أكوشىػػٍت فبعػػدى أنيػػػسو  
 

ـي فبعػػد قػػػراًر   ػمىٍت منيػػ أك خى
قػػػػػد ليػػػكنػػا بيػا زمانان كوينػان  

 
ككصمنا ا اػػػمارى با اػػماًر  

ػبػػكحو كليػػػكو   كاغتبقنا عػمػػى صى
 

كونيف النايات كا كتػػاًر  
ػػزامػػػى   ػػػسو كخي بيف كردو كنرجي

 
كبىنىٍفػػػػػػػػسو كاػػكاػفو كبيػػػاًر  

كأقػػاحو ككؿ صنؼو مف النَّػٍك  
 

ٌمنػػاًر   ًر الشػيٌي الجنٌي كالجي
ػٌنػػػػ   ـي اواػػػفى مػػا كن فرمتنػػػػا ا يا

 
ـو كاغتػػراًر   ػػػػػػػػا عػمى وػيًف غفم

فافترقنػػػػػا مف بعػػًد طيػػكًؿ اجتمػػػػػػػاعو  
 

ػػزارً   كنػػػأيػنػػػا بعػد اقتراًب الػمى
(32 )

                                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 



76 
 

 ػ

 هوا ػػُش الفصػػؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

مصر ، الدار المصريـ لمتأليؼ . بيجـ المجالس ، ط:  ػػػػػػػػ يكاؼ بف عبد اهلل القرطبي 1
  . 116 / 2. : كالترجمـ ، الت

  . 853:ـ 1952/ىػ1372القاىرة . زىر اآلداب كثمري ا لباب ، ط:  ػػػػػػ إبراىيـ القيركاني 2
  . 671 / 2:  ػػػػػػ البصائر كالٌذخائر 3
: 1899البىػٍدء كالتاريخ ، ميصٌكرة عف نشرة كميماف ىكار باريس :  ػػػػػ ابف طاىر المقداي 4
1/94. 
  . 26 ػػػػػ 1954/225بتداد . المصايد كالمطارد، ط : (كشاجـ) ػػػػػ مومكد بف الواف 5
 .  ػػػػػػ الكممـ غير مقرؤة في المصدر التالي 6
  . 57 / 11 ػػػػػػ المكرد ، العددالثالث مف المجمد7
  . 69 ػػػػػ 68/  ػػػػػ المصايد كالمطارد 8
  .75 ػػػػ 74/  ػػػػػػ نفاػػو 9

  . 65 / 11 ػػػػػػ المكرد العدد الثالث مف المجمد 10
بيركت . ًشعري الٌطرد وتى نيايـ القرف الثالث اليجرم ، ط: عبد الروماف رأفت .  ػػػػػػػ د11

  . 98 ػػػػػ 297/ ـ 1974/ىػ1394
القاىرة ، مطبعـ لجنـ . كىك اختياري الشاعريىف الخالدٌييىف ، ط.  ػػػػػ الميختار مف شعر بٌشار12

  . 10. / التأليؼ كالترجمـ كالنشر، الت
  . 125 / 1970مصر . اإلبانـ عف ارقات الميتنٌبي ، ط:  ػػػػػػػػ مومد بف أومد العميدم 13
  . 312 / 1:  ػػػػػػ زىر اآلداب 14
  . 29 ػػػػػػ 228 / 2:  ػػػػػػ ديكاف المعاني 15
 .55ػػػػػ 254 / 1:  ػػػػػػ نفاػػو 16
  .118 / 2:  ػػػػػػ البصائر كالذخائر 17

  



77 
 

  . 595 / 1:  ػػػػػػػ زىر اآلداب 18
  . 243/  ػػػػػػ المختار مف شعر بشار 19
  .530 / 1:  ػػػػػػػ زىر اآلداب 20
  . 245/  ػػػػػػػ المختار مف شػعر بشار 21
  . 93 / 10:  ػػػػػػ تاريخ بتػداد 22
ـه با يكفات :  ػػػػػػ عيبيد اهلل بف الكافي العيبيدم 23 شرحي المضنكف بو عمى غير أىمو ، طبع

  . 457/ مجيكلـ ا صؿ 
  . 43 / 1:  ػػػػػػ زىر اآلداب 24
  . 155/  ػػػػػػ المختار مف شعر بشار 25
ـي المجالس 26   . 729 / 1:  ػػػػػػػ بيج
  .144 / 1: ػػػػػػػ بيجـ المجالس 27
  . 83 / 1:  ػػػػػػػ مواضرات ا يدباء 28
  . 31 ػػػ630/  ػػػػػػػػ زىر اآلداب 29
القاىػػرة . العيػٍمػػػدة في موااف الشعر كآدابو كنقده ، ط:  ػػػػػػػػ الواف بف رشيؽ القيركاني 30

  .14 ػػػػػػ 2/112 : 1318
  . 33 ػػػػػ 632/  ػػػػػػ زىر اآلداب 31
  . 2774 ػػػػػػػ مركج الذىب ، الفقرة 32

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  



78 
 

 

 

  



79 
 

 

 

 

 عػا ػر بػف واثػَمػة الػِكػ ػا ػـ
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 الّشػػاعػر
شػكالػّيػاتُػه1 ـُ وا    ػػػػػ االسػػ

ـه ناػتنًطقييا عػٌمػا قػد ييضيءي بعضى  ليػس في ااػـ الشاعػر ما لػو خيصكصٌي
كناػػبتو . جكانب اػػػػػيرًتو ، مثمما كجػدنػػػػػػا في أاػػػػماء غػيػػػػػره مٌمػف ترجمنا ليػػػـ فيما فػػػػات 

ـن إلى " الًكػناني "  القبيمـ ، كىك ااـه لتير قبيمـ ، قػد ييضاؼي  (ًكنانـ  )في العنكاف ناب
ـن ميكضوـ ىي 1إلييا في بعض المصادر ًكنانـ بف  )إذف فيك مف " . القىػرىشي" إضاف

ـن  ، 2" الميثي : " كما قػد ييػقاؿ أك ييضاؼي ( . قيريػش) التي مف بيطكف  (خزيمـ  كىك ناب
ػنػاة بف ًكنانػػػػػـ بػف خزيمـ " إلػى  " ، ك " الػٌنجػػػػػػدم " كأيضان " . ليػػػث بف بكػػػػػر بف عػػػػبػد مى

ًلػدى في نىجػد " الػمٌكػي  ـه مٌمػا " الػمكي " أٌمػا . ، كقػػد ييفيـي مف النابـ ا يكلى أٌنػو كي فيي ناشػئ
 . نعرفيػو أٌنػو عاش انكات عيػمػره ا خيرة كمات في مٌكػـ 

ـى  ػ ىكػذا نككفي قػد خرجنا مف ىػذا الميرٌكػب الميعػقٌػد مف النّْاىػب ، الذم كاف ًاػػػػمى
ًلػد ، كربمػا عاش بضع  نا قػػػد كي القرنيىػف اإلاالمييىػف ا ٌكليىػف ، بفائػدةو كاوػدةو ىي أٌف شػػػاعػػػرى

قػبػؿ أف يتوٌكؿى ، أك با وػرل تتوٌكؿ بػو أياػرتيوي إلى . انكاتو مف أكائػًؿ عيػميػره ، في نجػد 
ـى ، ويث قضى اػنكات الفيػتػٌكة كالشػباب كما اػنعػرؼ   . مك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ػػػػػػ عػصػُره2

عاش أبك الطُّػفػيػؿ في الػفػتػرة االنقالبػٌيػـ التي شػيدت ظيػيػكرى اإلاػالـ ، كلكنػو 
كىػك أيػضػان لػماػػبػب نفًاػػػػو لػـ يػرًك عػف . باػبب ًصػتىػًر اػًػػٌنػو لػـ يضػرب فػيػو باػػػيػـ 

ػٍض فػيما خاض فػيػو الٌصػوابـ  . النػبػي إال القميؿ  كمػا أٌنػو ، كلماػػبػب نفًاػو أيضان ، لػـ يػخي
 . بػعػػػدىه مػف نًػزاعو مػوػمػكـو عػمػى الاُّػػمػطػـ 

ـى أبي الػطُّػفػيػؿ فاراػػان كشػاعػػران ، كمػا نػقػرايىػػا في ميختمػؼ  ـي أٌف شػخػصػٌيػ كالوقيق
ذلػؾ االتصػاؿ الػذم وػصػؿ في  . (ع   )المصادر ، ىػي ثػمػػػػرةي اتصػاًلػًو باإلمػاـ عػمػي 

ػف تػوػٌكؿى مف أىػػؿ الوجػاز كغػيره مف الٌصػوػابـ  الككفػـ ، بعػػد أف توػٌكؿ إلييا فػيػمى
إذف ، فيػك في ىػذا مػثػؿ الكػثػيػريػف مف أصػوػاب اإلمػاـ ، الػذيػػػف . كالتابعيف كمىػف اػكاىػـ 

ػو معيػـ ، في كجػو كػؿّْ الذيف عػمػمكا  زكا بػكػفػاءاتًػيػـ في الميػعػتىػرؾ الٌصػعػب الػذم خاضى بػىػػػػري
عػمى إعػادة ا يمػكر إلى الػكراء ، كالتنازيؿ عػف المكاًاػب كالخطكات الػتٌػقػدُّمٌيػـ التي وػقٌػقػيػا 

ـن كشػاعػريىػا ، بعػد أف لػـ يكيػف مػف قػبػؿي . اإلاػالـ  كفي ىػػذا اكتاػب صفتىو اػٌيدي ًكػنػانػ
نػا برفيؽ دربًػػو مالؾ ا شػػػتػر رضكاف اهلل عميو. شػيػئػان مذككرا  كليػس مثؿ ىػذا . مػٌمػا ييػذٌكػري

الظٌػرؼ النضالٌي االنقالبٌي موٌكػان لمعادف الرجاؿ ، ياػقطي فيو مىػف ياػقط ، كيعمك شػأفي 
ـن لتتيير أقػدار الرجاؿ كمقاديرىـ . مىػف يعمك   . كدائمان كانت الفتراتي االنقالبٌيـ منااػب

بات التي  تتصؿي تفصيالتي اػيرة أبي الطيفيؿ كشػعره اتصاالن مػػػا بالميضطَّرى
يكـ كربال ، ثكرة التٌكابيف ، وركـ الميختار، أعماؿ : خاضيا المجتمع اإلاالمٌي مف بعػػد 

ككاف . مومد بف الونفٌيـ الميضطربـ اػمككان كفكران ، الثكرة العراقٌيػـ الشاممـ عػمى الوٌجػاج 
لػو مف كٌؿ ذلؾ مكقؼ عكاو في شػعره أك في غياب شػعره ، مٌمػا اػنقؼي عميو في الفقػرة 

 . الميخٌصصـ لما اػننتخبو مػنػو 
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  ػػػػػ سػيرتُػه3

(1) 

ػد ، أم في الاػنـ الثانيـ لميجرة  ـى أيوي ًلػػد أبػك الطيفيؿ عا كعػمى ذلؾ إجماعي . كي
كما مف ذكػرو لمكاف مكلػده ، كلكننا رٌجونػا .  3، ااػتنادان إلى قػكلػو ىك المصادر كافٌػـ 

ًلػد في نجػد ، كذلؾ بالنظػر إلى ناػبتو  ،  نػنػا النًجػدي ليػا " الٌنجػدم " فيما فات أٌنػو كي
كييفيـي مػف ذلؾ .  4 " رأيُت رسػوَؿ اهلل يػوـَ فتح  ّكػة: " ككاف مف قكلػو . تفاػيران إال في ذلؾ 

أٌف أياػرتو كانت في مٌكػـ قبؿ الفتح كديخكؿ الناس في ديف اهلل أفكاجا ، كقبؿ ما ترتٌػب 
ـى كالمدينػـ  ـو عارمـ اتجيت صكبى واضرتىػي الوجاز مكػ ـو ايػػٌكانٌي . عمى ذلؾ مف وركػ

كعػنػو أيضان أٌنػو رأل النبيَّ صمكات اهلل عػمػيػو كآلو في ًوػٌجػػـ الكداع يطػكؼي بالبػيػت الوراـ 
ػنىػتًػو  ـي الػرُّكػفى بػًمػوػجى عػمػػػػػػى ناقػتػو كيػاػػػػػتػم

ػػػػػػػف يصفكنىػػػػػوي بػ  .  5 كعػمى ىػػػػػػػػػذا كذاؾ بػنػػػػػػػى مى
  .(الٌصػوػابػي  )

مف ىػنػا ، أعػنػي مػف ًصػتىػر اػٌنو ، فػإٌنػنػا ال نشػيػدي  بي الطيػفػيػؿ أٌم وضكرو ، 
ال ميوػٌدثػان عف راػكؿ اهلل صمكات اهلل عميو كآلػو ، كال خائضػان فيما خاض فيو الناسي مػف 

ػدىث . صراعو عػنػيػؼو عمى الايػمطـ بعػد كفاة نبٌييـ  بؿ إٌنػنػا ال نًجػدي لو ذكػران في ذلؾ الػوى
مع أٌنػو كاف . الباىػر الذم فػرزى الناس فػرزان يكاد يككف عاٌمػان ، أعػنػي الثكرةى عػمػى عثماف 

ػػػػػػػػٍرخ الشباب ، كفي الوجاز كمع أٌف رأيىػو في عثماف لـ يكيػف ميختمفان عف . آنذاؾ في شى
 .  6رأم الثائريف عػميػو 

(2) 

كالظاىري أف ابػػػا الطيفػيؿ كاف مف القٌمـ الوجازيـ القميمـ التي خرجت مع اإلماـ 
ـى كالزبير، كقاتؿى معػو يػكـى 656/  لميجرة 36عمي عميو الاالـ عػاـ   لمميالد في أثػر طمو

 . الجمػؿ ، ثػـ يكـى صفيف ، كبعػده يكـ النيػركاف 
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زى أبك الطيفيؿ بكصفو  فكاف أثػنػاءى  " . سػّيَد ك ا ة وشػػاعػػَرها" في يػكـ صفٌيف بػري
المعارؾ قائػػػػػػػدى قكمػػػو كالميخاطػبى لإلماـ بماػػػػػػاًنًيػـ

ـى أٌكؿى ما . 7 كفػيػو كفي أوػداًثو نظػ
 . 8كصػمػنػا مػف شػػػعػره 

(3) 

فػال نًجػػدي لػو ذكػػران بيف المئات . لكػٌنػنػا رأينػاه يتيػبي باػيفو كبشػػعػره يكـ كػربػػال 
الذيف كاتبكا الواػيف عميو الاػالـ ياػػػتدعػكنىػو لمقيػػدكـ إلى الككفػـ ، مع أٌنػػػو كػػاف آنػػػػػذاؾ  

ثـ ال نًجػدي لو ذكػران في أوػداث يكـ كػػػػػػػػػػػػػربػال . مػف رؤااء الككفـ كمٌمػف يياػٌمػكف أشػرافيػا 
ػدىثى . كما يتصػؿي بيػا ، بػؿ إٌنػو لػـ يػأًت عػمى ذكػر شػػيءو مػف ذلػؾ في شػعػره  مػع أٌف الوى

فكأٌنػو لػـ . الرىيب ىػػٌز المشػػاعػػرى كوٌرؾ قرائح الشػعػػراء بمئات القصائد كما لـ يياػبىؽ 
 . يكيػف ىناؾ 

ثػـ أٌنػنػا لػـ ناػمع لػو ًوػٌاػان أثػنػاءى الاػنكات ا ربػع أك الخمػس التي كانػت فييػا 
ـي تتوػٌرؾ توػت كطػأة الػٌنػدـ عػمى ما فػػٌرطػت في وػػؽ اػٌيد الشػيداء عميو الاالـ ،  الككفػ

كاف العمؿي أثناءى تمؾ الاػنكات يجػرم . ويػث دعػتػوي ليقػكدى ًوػراكىيػا الاػيااػي ثػـ خػذلػتػوي 
عػمى قػدـو كاػاؽ ، في اتجػاه االنتقاـ مػف قاتػمػيػو ، ككاف قادتييا كماٌدتييا مىػف ييعػرفكف بااػـ 

ـو اػمفان مع الجيش . التٌكابيف   ـو مواػكم كلكٌنيػا انػتػيػت فػي باديػـ الشػاـ ، في معرك
ا يمكم القادـ مف دمشؽ ، فييا مف الفركاػٌيـ كاالاػتماتـ أكثر مٌمػا فييا مف التخطيط 

 . القتالي الٌرامي إلى الٌنصػر عػمى العػدك

(4) 

ـي ا يكلػى ، أعني غيابىػو باػيفو كشػعػره يػكـ كربػال كما يتصؿي بػو ، ىػي  اإلشػكالٌي
ـى كبػار أصواب عػمػي عميو . أكبػري بكثير مف اػيرة أبي الطيفيؿ  ذلػؾ أٌنػنػا رأينػا عاٌمػ

ـى بف عػقػيؿ إلى الككفػـ ، كفييـ  الاػالـ يختفكف منػذ كيصكؿ مبعػكث اإلماـ الوايف مياػم
ـي ييصٌبػػػػػػرىـ بانتظػػػػػػػػػػار الكقػػت  مىف كاف مػف قػبػؿي ييمػػحُّ عػمى اإلماـ بالخػػػػػػركج ، ككاف اإلمػػػػػا
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أيكلئؾ ىػـ مادةي وركـ التٌكابيف ، ثـ كاف . كلػـ يبػدأكا بالظيكر إال بعػػد كػربػال .  المينااػب 
كلذلؾ، أم  نيا أكبػػري مػٌما نيعالجو اآلف ، . بعضيـ مػف بعػػدي مادة وركـ المختار الثػقػفػػي
كلكف فمنالوظ أف أبا الطيفػيؿ ىك الكويػد مف . فإٌنػنػا لػف نخكضى اآلف في ىػذه اإلشػكالٌيـ 

كبار أصواب أمير المؤمنيف كمػف رؤاػاء الككفـ الذم غاب عف يكـ كربال كعػف وركػـ 
كربمػا كاف في الفقػرة التاليـ ما قػد ييمقػي بعض الضػكء عػمى عػمٌػـ ىػذا . التٌكابيف كالىمػػا 
 .التياب الميزدكج 

في : مػٌمػا ال ريػب فيػو أٌف أبػا الطيفيػؿ اػار مػع وػركػـ الميختار في كجيييا 
، كمع برنامجو  9 " َ هػدّيػاً " مرجعٌيًتيا الاػيااػٌيـ بشػخص مومد بف الونفٌيـ ، بكصفو 

كمػع .  10الاػيااػي المتمٌخػص بالثػأر مف قاتمي اإلماـ الوايف عميو الاػػػالـ كأىػؿ بيتو 
ذلػؾ فإٌنػنػػػػا ال نًجػدي لػو كبيرى ذكػرو في ا وػداث ذات الخطػر التي ضػٌج بيػا العراؽ في 

كلكػف شػعره صريحه بمػا ال لىػبػسى ، صريحه بأٌنػو كاف مع الميختار وتى . تمؾ الاػنكات 
ـن .  11الموظات ا خيرة في قصػر اإلمارة بالككفـ قبؿ مقتمو  كصريحه بػأٌنػو تقٌبػؿى ميػدكٌيػ

ػـ   : كمػف ىػذا ا خير قكلػو . ابػفى الونفٌيـ المىػزعػكمى

ـي أف تػرشػػػػػػػػػػػػػػدكا  ـه لػكػ  إخػكانىػػنػػػا شػيػعػتىػنا ال تػعػتػػػػػػػػػػػػػػػػدكا   إٌنػي زعػيػػػ
ػيػػدمَّ كػيػمػا تيتػدكا  كأف تنػػالػػػػػكا شػػػرفػػان كتاػػػػػػػػػعػػػػػدكا   ككازركا المى
ـي الاٌيػػػػػدي الػميػاػػػٌكدي  مومػػػػػػدى الخيػػػػػػػػرات يامومػػػػػػػػػػػػػػػدي   أنػػت اإلمػا

12  

قٌصػـ خركج جيش مف الككفـ عمييـ أبك " مينتخبات مف شػعره " كاػيأتي في فصؿ 
الطيفيؿ وتى أتى اػجف عاـر في الوجاز ، ويث وبػس ابفي الزيبير ابفى الونفٌيـ ، فكاركا 

 .الاػجفى كأخرجكه 
(5) 

بعػد ذلؾ تتيبي أخباري أبي الطيفيؿ طكاؿى ما بقي مػف الفترة الزيبيرٌيـ ، مٌمػا يػديؿُّ 
ػـ ، ليظيػرى كمعو ابنو طيفيؿ ضمػف الوممـ التي أعػٌدىػا الوٌجػػػػػػػاج   عػمى أٌنػو ااػتكاف لمػٌدعى
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ويث اػاىـ في إطالؽ الٌشػرارة ا كلى لثكرة  . (في أفتاناتاف اليـك  )لتػزك اػجاػتاف 
، فجعػمت مف عاػكػر التػػزك عاػكػػرى ثكرةو عػنػيػدةو ، 13العراؽ الكبرل عػمى الوٌجػػاج 

كقػد اٌجؿ . كفييا فقػد أبك الطفيؿ ابنىػو طيفيؿ . أشػعمت العراؽ كٌمو مػدة ثالث اػنكات 
ـو رائعـ ، يًجػديىا القارئي في ما انتخبناه مػف شػعره  وػزنىػو الميقيـ عميو في قصيدةو بيكائٌي

ـى . أدناه  ـن مػف المعارؾ ، كاف آخػريىػا معركػ أثناء تمؾ الانكات خاض الثائركف امام
ـن نيائٌيػـ 707/  ىػ 83ديػر الجماجـ اػنـ  بػدأ بعدىا . ـ ويثي ىيػزمىػت الثكرة ىزيم

كاف مف . الوٌجاجي أعمالو االنتقامٌيـ التي نالت كؿَّ مىػف كاف لػو اػيـه في الثكرة المؤكدة 
ـى الػذم أغػػػػػػػرؽ  العػراؽ بالدماء  . أثرىا أف أدخمت الوٌجاج في التاريخ بكصفو الطاغي

كلكػف كاف مػف أثػًرىػا اإلجتماعي اإليجابي ، غػير المقصكد طبعان ، أف نشػرت أشػعريي 
غػػربػان باتجػاه الشػاـ ، ويث نػزلكا مدينـ طبرٌيـ في كادم ا يردٌف ، : الككفـ في اتجاىيف 

كشػػػػػػػرقان باتجاه  . 13كبذلؾ تأٌاػػػس عامؿه ايػٌكاني اػػػػنراه بعػد قػػركف في جبؿ عامؿ 
ـو لكخامتيا فمٌصركىا ، لتيصبح غيػر  غػرب كاػط إيراف ، ويث نزلكا أرضػان غير ماككن

ـٌ مدينػـ العمـ ، مٌمػا ال تزاؿ بركتيػو كخيػره وتى اليكـ   . بعيػد قيػػػػػػ
(6) 

كـ ا يمكم بضع  كمػع ذلؾ ، مع دكره المفصمٌي في إطالؽ الثكرة التي شػتمت الوي
كما ذاؾ إال بفضؿ ما كاف لػو . اػنيف ، فػإٌنػو نجػا مف العقكبـ التي نزلػت بمىػف اػكاه 

دَّة مع عبد الممؾ بف مركاف  ػكى ـو كمى مٌمػا يػدؿُّ عػمى أٌنػو لػـ يكػف ييػدر كقتىػوي في . مف صم
ػٌدة التي خفيىػت عػمينا فييا أخباريه منػذ مقتؿ صاوبو المختار  غير النافع طكاؿ تمؾ المي

 . بػؿ إٌنػو كاف يبني لنفاػو شبكـ عالقات جديػدة مع اػٌيد الفترة . ـ 687/  ىػ 67انـ 
ـو أٌنػو كاف ذا  ـي التي يكتشػفييا القارئي في اػيرة أبي الطيفيؿ دكف صعكب كالوقيق

ـو انباػاطٌيـ قكٌيػـ  لػو رأيػو فيما يختمؼ فيو الناس ، كييدافػع عنو بشػجاعـ كدكف . شػخصٌي
 ميكاربىػـ ، نعػـ ، كلكٌنػو لػـ يكيػف ياػػػمحي لػرأيػػػػو بأف يكػػػكف واجػػػػػػزان بينو كبيف مىػف يختمػػػػػػػػػػػػؼ 
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فقػد كاف دائمان مف أصواب كأنصار اإلماـ أمير المؤمنيف عميو الاػالـ ، كلكف . معيـ 
ػؿ عػنػو أٌنػو نػػاؿى مف أوػدو مف ميخالفيو مػف الصوابـ  لػـ يياىػجَّ

ـو  . 14 كمػا كاف عػمى عالق
ـو بالجميع  فكد عميو ، . طٌيب كمف ذلؾ أٌنػو لٌبى دعػكةى معاكيـ بعػد أف ااػتػتػٌب لػو ا مػري لمكي

كرٌد رٌدان عاقالن كقكٌيػان عػمى الكالـ . ويث صارووي بػأٌنػو ميقيـه عػمى وٌبػو كتقديمو إلمػاًمػو 
كما أٌنػو أجاب عػمى لػكـ معاكيـ إياه بعػدـ .  15الفاوػش الذم نالوي بو بعضي جماػائًػو 

ـي بعػدىهي إال الاػككت  كقػد .  16نصره لعثماف يكـى الػدار بجكابو قكٌم ، لػـ يممؾ معاكي
كمع أٌف ابف قيػتػيػبػـ يػنػبيػػػػػزيه . أشػػػػػػرنا قػبػؿ قميؿ إلى عالقًتو الٌطٌيػبػـ بعبػد الممؾ بف مػػػػػػركاف 

ػػػػدًُّده ، دافع عػنػو بػأٌنػو  17بػأٌنػو مف الػتيػػػػػػػالة  ، فػإٌف ابػف العمػػػاد الونبمي ، المعركؼ بتشى
 .  18كاف ييػفػٌضػؿ عميان دكف أف ييػكػفّْػػػرى غيرىه مف الخمفاء

ـو غريبػـ ينفردي بركايتيا ، بواب ما رأينا ،   كنختـ ىػػػذه الفقػػػػرة بإيػػػػراد ركايػ
ػرى بف الخطٌػاب  ، فقاؿ لػو  يا أمير : " اليعػقكبي المؤرخ ، تقكؿ أٌف أبػا الطيفيؿ أتػى عيػمى

ـى منعتػني عطائػػػػي  بمتني أنػؾ صقػمتى اػيفؾ ، : " فقػػػػاؿ لػو ! . ؟" المؤمنيف ، لػًػػػػػػ
ـى القائـ وتى يخرج  . كشػوذتى اػنانؾ ، كنٌصمتى اػيامؾ ، كغٌمفتى قكاػؾ تنتظري اإلما

فااػتويا " . إٌف اهلل اائميؾ عػف ىػػذا : " فقاؿ لو أبك الطيفيؿ " . فػإذا خػرج كفاؾ وقٌػؾ 
عيػمىػر كأعطاه 

ـه بالمتازم لمىف يبوثي عف التيارات الخفٌيـ التي كانت .  20 ـه غنٌي كىي ركاي
 . تعمؿي توت  الاطح في المجتمع اإلاالمي في ذلؾ ا كاف 

(7) 

في نيايـ الػمىػطاؼ ، كبعػػد تمؾ الوياة الوافمـ ، آبى أبك الطيػفػيؿ إلى كطػنًػو 
إلى أف تكفي  . 19ويث ااػتػقػٌر بػو الػٌنػكل في ًمػمػؾو لػو في شػعب ابف عامػر. ا ٌكؿ 

 ـ ، 728 أك 725 أك 718/  ىػ 110 أك 107 ، أك 100عػف اػفٍّ عاليـ انـ 
كلكػٌف المصادر تيجمعي عػمى أٌنػو . عػمى اختالؼ الركايات ، التي النًجػدي ميرٌجػوػان بينيا 

 . كاف آخػرى مىػف رأل النبيَّ صمكات اهلل عميو كآلػو مكتػان 
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ىكػػذا نخميصي مػف ىػػذا الٌاػرد عػمى اػيرة الشػاعػر إلى أٌنػو وجازٌم المكلػد ، 
ػدفىػف، كلكػف اػيرتىػو الوافمـ كمَّيػا، أك عػمى ا قػٌؿ ما ذكػره الػٌذاكركف منيا،  وجازٌم الػمى

 .كاػنػرل بعػد قميؿ أٌف شػعره كذلؾ . عػراقٌيػـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ػػػػػ شػػعػُره 4

رأينا فيما فات أٌف أٌكؿى ما كصمنا مف شػعر أبي الطيفػيؿ ىك ذلؾ الذم قالو 
 . في ميعتىػرىؾ صفيف 

 فيػؿ كاف ذلؾ الشػعر أٌكؿى شػعره ؟ 
ككؿُّ ما كصمنا منو . يعايػري الجكاب  ٌنػنػا ال نمميػؾي تاػجيالن كافيان بكػؿّْ مانظػـ 

ٌنػمػا بكصفو خبران مف ا خبار ،  ػؿ ليػس بكصفو شػعران كفي اػبيؿ الشػعر ، كا  إٌنػمػا ايػجّْ
كذكػري ما ذيًكػرى مف شػعره إنػمػا أتى جػزءان . يتصؿي باػيرة أبي الطيفيؿ باػػببو أك بتيػًره 

عػمى أٌف مف العاػير عػمينا أيضان أف نتصٌكرى أٌنػو ، كىك . مف الخبر كفي اػياًقػو 
الذم كاف يكـى صفيف في الخاماػـ كالثالثيف مف العيميػر ، قػد تفٌجػرت شػاعػرٌيػتىػو فجأةن 

كعػمى أٌنػنػا يػنػبػتػي لنػا أف نيالوظى أيضان ، . في ا جكاء الميضطرمـ لممعركـ الٌداميـ 
ٌنػمػا  ٌف التعبيرى الذم  أٌنػو في كؿّْ ما كصمنا مف شػعًره لـ نػرىهي ينظـي الشػعرى لمشػعر، كا 

ليس ىػذا فقط ، بؿ إٌنػنػا نيالوظي . اقتضتو المينااػػػبىـ مكضكعى القصيدة قػػػد دعػػػتوي لذلؾ 
فكأٌنػو كاف . أٌنػو ما أف ترؾ العراؽ إلى كطنو ا ٌكؿ وتى جػٌؼ عنػده مىعيفي الشػعر 

 . مىرىكنػان ال فكاؾ لػو عػٌما اضطرب فيو ىناؾ 
ـو كبيرةو في عممنا الٌنقػدم عػمى شػعػًر الشاعػػر ، ىي  ىكػذا نًصػؿي إلى وقيق

فػمٌما اكنٍت بالناػبـ إليو ، بخركًجػو النفاػي ، ربما لعمٌػـ . أٌنػو كاف شػػاعػرى قضٌيـ 
 . الًكػبىػر ، كالمكاني ، بابب خركجو مف الككفـ ، اػكت عػف قػكؿ الشػعػر

ـً نظػره فيما اضطرب فيو مػف  كىكػذا ، كبما أٌف شػعرى أبي الطيفيؿ خادـه لكجيػ
لاػافه عمميػوي . مكقؼو كعمػؿ ، إذف فيك شػعره كظيفي ، أك فمنقيػؿ شػعره لػو كظيفـ 

كمف المعمكـ أٌف ىػذا النمط . ككظيفتيػوي موصكراف فػي التعبير عٌمػا في الًجػنػاف 
أصػدؽي بما ال ييقاس مف الشػعر االوترافي ، عػمى الريغػـ مٌمػا طٍكع يػًد ىػذا مف تػراثو 
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كثػركةو مف المعاني التي عمػؿ عمييا كبار الشػعراء مف قبؿ لػػػو أف يختػار منيا ما 
 .يشػاء 

لػذلؾ فػإٌنػنػا في الفصؿ التالي ، ويث اػنكردي مينتخباتو مػف شػعره ، اػنشػفػعي 
كػؿَّ مقطكعـو أك قصيػدةو بمػا ييبٌيػفي مينااػبىػتىػيا ، نقتباػو غالبػان مٌمػا قالتو المصادري عػمى 

ـي . مٌمػا يػدؿُّ عػمى أٌنػنػا لاػنا أٌكؿى مىػف اكتشػؼ ضركرةى ذلػؾ . الػمكضكع نفاػو  كالوقيق
ـى مقاصػده الشػعرٌيػـ دكف ىػذا الػبػيػاف   . أٌنػو ليػس مػف الٌاػيؿ فيػ

ـٌ بشػعر أبي الطيػفػيػؿ ، بػؿ اػبقنا إليو  ػف اىػتػ نػقػكؿي أخيػران أٌنػنػا ليػس أكؿ مى
التكناػي الطىػٌيػب العشػاش ، الػذم جمع ما كصمت يػداه إليو مف شػعره ، كنشػػػره في  

ااػتدرؾ عػميػو العراقي .  ـ 1973العػدد العاشػر اػنـ  (وكلٌيات الجامعـ التكناػٌيـ  )
البتػدادٌيـ العػدد الاػابع مف الاػنـ  (البالغ  )ضياء الديف الويػدرم في مجمٌػـ 

ككمتاىما موػدكدة االنتشػار موصػكرةه في .  ـ 1975/  ىػ 1395الخاماػـ اػنـ 
ا مػر الػذم اػٌكغ لػنػا ضٌمػو إلى عممنا ىػذا ، ًكفػؽى المنيج الػذم بػٌيػٌنػاه في . مكطنيا 
ػقػدمػـ   . المي
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 ُ  تخبػاٌت  ػف شػعػره 

فخرج . لٌمػا رجػع مومد بف الونفٌيـ مف الشػاـ وباػو ابفي الزيبير في اجف عاـر 
إليو جيػشه مف الككفـ عمييـ أبك الطفيؿ عامر بف كائمـ وتى أتكا اجف عاـر فكاركه 

فكتب ابفي الزيبير إلى أخيو مصعب أف ييايّْػر ناػاءى كؿ مىػف خػرج لذلؾ ، . كأخرجكه 
فأخرج مصعب نااءىىـ ، كأخرج فييٌف أيُـّ الطيفيؿ امرأةي أبي الطيفيؿ ، كابنان لو صتيران ييقاؿي 

 : فقاؿ أبك الطيفيؿ في ذلؾ . لو يويى 
ػذنػػػػػػػػبي   إف يػػؾي اػػػٌيػرىػػا مػصػعػػبه  فػإٌنػي إلػػػى مػصػعػػػػػبو مي
ػػػػػػٌرةو أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي  ـى مياتمئمان  كػاٌنػػػي أخػػػػػػك عي  أقػػػػػػػػػػػكدي الػكػتػيػبػػػػػ
ػبي   عػػمػػػيَّ دالصه تػخػٌيػػػػػػػػػرتيػيػا  كفي الػكؼّْ ذك ركنػؽو ًمػٍقضى

 فػػمػػػػػػػك أٌف يويػى بػػػػػػو قػػػػٌكةه  فػتػزك مػع الػقػكـ أك يركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 
 كلػكػػٌف يويػى كػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ الػعيػقػػػا  

                            ًب فػي الػككػػػػر مياتضعىؼه أزغػػػػبي 
1 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أصبوتى كما قاؿ : " دخػؿ ابفي صفكاف عمى عبد اهلل ابف الزيبير كىك يكمئذو بمكـ ، فقاؿ 

 : الشاعػػر
ـه ال أبػػًؾ مػنػؾ عػػمػػػػى دنػيػا كال ديػف   "   فػػػػػػػػػػػإٍف تيػصػبػؾى مػػػػػػف ا ٌيػػػػػػػاـ جػائػوػػػ

ىػػذا عبػد اهلل ابػف عٌباس يػفػقٌػوي الناس ، كعيبيػدي اهلل أخكه : " كما ذاؾ يػاأعػرج ؟ قاؿ :" قاؿ 
فأراػؿ صاوبى شيػرطتو عبد اهلل بف ميطيع فقاؿ لػو . ييطعـي الناس ، فمػا بىػػقٌػيػا لؾ ؟ فأوفظوي ذلؾ 

ـو  :"  ـو ترابٌي ـن إلى كنيـ اإلماـ أمير  ]انطمؽ إلى ابنىي عباس فػقيػؿ ليما ، أعمدتيما إلى راي ناب
بػػٌددا عػٌنػى جمعكيػمػا كمىػف ضكل إليكما مف ! قػد كضعيا اهلل فنصبتيماىا ؟ [أبك تيػراب : المؤمنيف 

ال فعمتي كفعمت  اٌلؿ أىؿ العراؽ كا  قيػػؿ البف الزبير ، يقكؿي لؾ ابفي عباس :" فقاؿ ابفي عباس . ضي
ػػؾ ، كاهلل ما يػأتينػا مف الناس غير رجميف ، طالبه فػقػوو أك طػالػبي فضػؿ ، فػامَّ ىػذيف  ، ثػكػمتؾى أيمُّ

 : فأنشػػأ أبك الطفيؿ عامػر بف كائمػـ يقكؿ ! نمنع ؟
 ال دٌر درُّ الميػالي كػيػؼ تيضوكنػػػػػػػا  منيػػػػػا خػطػكبه أعاجػيػبه كتيبكينػػػػػػػػػػػا
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بيػر عػف الدنيػا تاػػػػػػمٌػيػنػػا ـي مػػف ًغػيىػػػػػرو  يػا ابػفى الػزي  كمػثػؿ ما تيوػػًدثي ا يػا
 كػٌنػػػػا نجػئي ابػػػػفى عػبػاسو فػيقػبػاػػػػػػػػػػنا  عػمػمػػان كييكاػػػػػػػبػنػػا أجػران كيػيػػػػػػػػػػػػديػنػػػػا
ـن  أجػٍفػػػػانيػػػػوي ميطعمػػػػػان ضػيػفػان كماػػكػيػنا ػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعػػ ػبػيػػػػػدي اهلل مي  كال يػػػػػػزاؿي عي
 فػالبًػػػػػػػػػػػػري كالػػػػديػفي كالػػدينػيػػػػػػا بػدارىمػػػػا نػنػػاؿي مػنػػػػػػو الػػذم نػبػتػػػي إذا شػػػػينا 
 إٌف الػنػبػيَّ ىػػك الػنيػػكري الػذم كيًشػػفت  بػػػو ًعػمايػػػػاتي بػاقػيػنػػػا كمػػاضػيػنػػػػػػػػػػػػا
ـه فػي ديػنػنػػػػا كليػػػـ  فػضػؿه عػمػيػنػػػػػػػػا كوػػػؽّّ كاجػػبه فينػػػا  كرىػطيػػوي عػصػػمػػػ
بػيػػر كال أكلػى بو ديػنػػػػػػػا ـي رومان  يػا ابػػػفى الزي  كلاػػػػػػتى فػاعػممػػػوي أكلى منيػ
ـي فػينػا كتيػؤذيػنػػػػػػػػػػػػػػا  ـي مػٌنػا كتػمػنػعيػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مػنػيػػػـ كتيػؤذييػػػػػػػػػػ ـى تػمػنػعػػػييػػػػػػ  فػفػيػػػ

ـي    لػف ييػػػػػػػػػؤتيى اهللي مىػف أجػػػػػػػػػرل ببيتضيػػػػ
 2                               في الػػػػديػف ًعػػػػػػػٌزان كال فػػػػػػي ا رض تمكيػنػػػػػػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ! " : أًجػػػػػػػػٍز :" قاؿ لػػػػػو ميػعػاكيـ 

 إلػى رجػب الاػبػعػيػف ييعرؼي مكقفػػػػي  مػع الاػػيػؼ فػي خػيػؿو اييومى عديديىػا
 : فػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

ـو إذا ااػتػمػكػنػت فييػػػػػػا يػًقػػػػػػػػػؿُّ شػػػػػػػػػػػػػديػديىػا  زىوػػػػػكؼه كػػػػػريكػػػػف الطٌػػػػػػػػكد كػؿ كػتػبػ
ػمػػػػػػػػػػػري الػٌنػعاـ كايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكديىػػػػػا  كػأٌف شيػػػػػػعػاعى الشػػمػػػػػس تػوػت لكاًئيا مػقػارمييػا وي
ـه بيػػػػػػػا يػنػصػػػػػري الػروػمػػػػفي مػٌمػف يػكػيػػػػػػػػديىػا ـي اػػػػػيمػا النػبػي كرايػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػعارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لػيػػػػػا اػػػػػرىعػافه مػػػػف رجػػػػػػاؿو كػأٌنيػػػػػػػـ دكاىػػػػػػػػػػي الٌاػػػباع نيػمػػػػػريىػا كأياػػػػػػػػػػػػػػػكديىػػػػػا
ـٌ ادعاؤىـ إلػػػػػػى ذات أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادو كػثػػيػػرو عػديديىػػػػػػػػػػػا ػػكرى المػػكج ثػػػػػػػػ ػػكركف مى  يػمي
ـي عػمى الخيػؿ فػراػػػػػػػافه قػمػيػؿه صػيػػػػػػػدكديىػا  إذا نػيػضػػت مػٌدت جناويف منػيػػػػػػػػ
 كيكؿه كشيػػػٌبافه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف دمػػػػػاءىكػػػـ طىػيػػػكران كثػػػػػاراتو ليػػػػػػا تاػػػػتقػيػػػػػػػديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كػػػػأٌنػػػػػػي أراكػػػـ وػيػػػػف تػخػتػمػؼي الػقػنػػػػا كزالػػػػػػػػػػػػػت بػاكػفػاؿ الػرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ليػبيػػػػػكديىػػػا
ـي كػخػٍطػًؼ ًعػتػػاؽ الػطػيػػػػر طيػران تصيػديىا ػػٌران عػمػيػكػ  كنػػػػػػوػػػػػفي نػكػػػػػػػرّّ الػخػػيػػػؿ كى
 إذا نيػعػيػػت مػكتػى عػمػيػكػـ كػثػيػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه كعػٌيػػػت أيمػػػػػػػػػكره غػػػػػػػػػػػػػػاب عػنكـ رشيديىا
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 ىػنػالؾ إٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النفس تابعـ الييػػػدل كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره إذا كلٌػػػػػػٍت كأٌز شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديػػػػػديىػا
ـن كأصبػػح مػٌنػاكيػػػػػػػػػـ قػريػبػػػػػػػػػػػػػػان بػعػيػػػػػػػػػػػػػػػػديىػػػا  فػال تجػػػزعػكا إف أعػقػبى الػدىػري دكل
 3فػػػػػإٌف  ىػػػػػػؿ الوػػػػػؽ ال بيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد دكلـ عػمى الػنػاس ييػػػػػػػرجػػى كعػديىػا ككعػيػديىػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : ديعػي أبك الطفيؿ إلى مأدبـ فتٌنػٍت قينـ عنػدىـ قكلىو يرثي ابنىػو 

ـٌ كانشػعبا كىػػػػػػٌد ذلؾ ريكنػػػػػػػػػػػػي ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدةن عػجػبػػػػػػػػػا  خػمٌػى طيػفػيػؿه عػمٌي الػيػػػػػػػػػػػػػ
 كابػنػىي ايػمٌيـ ال أناػػػػػػػػػػػػاىمػػا أبػػػػػػػػػػدان  فػيػمىػف ناػػيػتي ككيػؿّّ كػػػاف لػي كصػبػػػػػػػػػػػا

 . فبكى وتى كاد يمكت 
 :وٌدثنا وٌماد بخبر أبي الطفيؿ ىػػذا فذكر مثؿى ما مضى كزاد في ا بيات 
ػػػبا  كأخطأتني الػمنػػػايػػػا ال تيػطػالػعيػنػػػػػػػػػػػي  وػتػػى كػبيػػػػػػرتي كلػـ يتػػػػػػػػػػركػػف لي نشى
 ككنتي بػعػػد طيػفػيػؿو كػالػذم نػضػبت  عػنػػػػػو الػمػيػػػػػػاه كفػاض الػمػاءي فػانقبضػا
ف اػعػى إثػرى مىف قػد فاتػػػػػػػػػػو لػتػبػػػػػػػػػػػػا  فػال بػعيػػػره لػو فػي ا رض يركبػػػػػػػػػوي  كا 

 كاػػػػػػػار مػف أرض خاقافى الػذم غػمبػػػػػػػت
   أبػػػػػنػػػػػػػػاءى فػػػػارسى فػػػػػػػػػػػػػػػػي أرجػػائًػيػػػػػػػػػػػا غػػمػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـى أف يػاتػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػذم كيػتػبػػػػػػػػػػػا  فػإذ اػػمكػتى اػػبيالن كػنػتى االكيػػػػػػػػا  كال ميوالػػػػ
 فػمػػا لفظتيػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ًرمٍّ كال ًشػػػػبىعو  كال ظممتي بمػػػػػػػػػػػػػػػا فػي العيػػػػػػػش ميرتًتبا

 وػتى كردتى وػياضى الػمػكت فانكشفػػػػػػػت
  عػنػػػػػػؾ الػكػتػػػػػػػػػائػبي ال تيػخػفػػي لػيػػػا عػًقػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػٍيػػػػنػػػان كػاف ميػجػتىػنىػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـي وى  كمف اػجاتاف أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػابه تيػزٌيػنييػػػػػا لػؾ الػمػنػٌيػ
ـو تػرل الػنػاػكرى عػمى الػقػتػمى بو عيصبا  كغػادركؾ صػريػعػػػان رىىػػػػػفى مػعػركػػػػػػػػ
 تعاىػدكا ثػـ لػـ يكفػػػػكا بػمػا عًيػػػػػػػػػػدكا  كأاػػػػػػػػػػػػػػػػممػكا لمعػدكّْ الٌاػػبيى كالٌاػػػمىػػبػػػػػػػػػا
بػػػػػػػػػػا ػرى ػػػػػػزم كالوى  يااػػػكأةى الػقػكـ أف تياػػػبى ناػػػػػػػػػػػاؤىـي  كىػػـ كػثػيره يػػركف الجى
زءه أيصػبػتى بو  فمػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػريدَّ بكػاءي المػػػػػػرًء مػػا ذىػبػػػػػا  فػامػًمؾ عػػزاءؾن إف ري
 4كلػيػػػس يشػػػػفي وػزيػنػػػان مػػػػػػػف تذىكُّػره  إال البكػػػػػػػػػػػػػػػػػاء إذا ما نػاح كانتوػبػػػػػػػػػػػػػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أف ييخٌصصى لػو كلقكمو في أياـ صفيف يكمان  (ع)طمب أبك الطيفيؿ مف عمي 
ـه . ييقاتمكف فيو فخٌصيـ بيكـ ا ربعاء  فتقػٌدـ أبك الطيفيؿ في قكمو مف كنانـ ، كىـ جماع

 : عظيمـ ، كومؿ ميرتجػزان 
 قػد صابػػػرٍت في ورًبيػا كػػػنػػػانػػػػػػػػػػػػػػـ  كاهللي يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػزييػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ًجػنػػانىػػػػػػػػو
ػبػػػػػفي عػمييػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػانىػػػػػػػػػو ػػػػػف أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغى الػٌصػبػػرى عمييا زانىػو  أك غمػب الػجي  مى

ػػػػف عػصػػػػػى بػنػانىػػػػػػػػػػػػو أك كػفػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهللى فػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػد أىػانىػػػػػػػو          غػػػػػػػػدان يعػضُّ مى
5 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـن كىيػػػػػٌف عػػػػف ا زكاج نػػػػػوػػػػكم نىػػػػػػػػػػكاًزعي   أيػدعيػكنػنػي شػيػخػان كقػػد عشػتي وػقػب
كمػػا شػػاب رأاي مف اػنيفو تتابعت عػػػمػػػٌي كلػكػػػػػػٍف شػػػػػػٌيبػتػنػي الػكقػػػػػػػػػػػػػػائًػػػػػػػػعي 

6 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػذى  [الثقفي  ]كاف أبك الطفيؿ مع الميختار  في القصر ، فػػػرمى بنفاو قػبؿ أف ييؤخى

 :كقاؿ 
 7كلػٌمػا رأيػػػػػػػػتي الػبػابى قػػػػػػد ًوػيػؿ دكنىوي تكٌاػػػػػػػػرتي بااػػػػػـ اهلل فيمػػػػف تػكػٌاػػػػػرا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
بما كاف منيـ عػمى الػٌربىػعػٌيػـ ، كقاؿ  [في صفيف  ]كفخػرىت الميضرٌيـ . . . . 
 : عامػر بف كاثمـ 

ـه كوػامػػت أاػػػػػػػػػد ـي فػي وػربًػيػػػا  كوػػامػػت تػمػيػ  وػامػػت ًكػنػانىػ
ـى مػٌنػػػػػػػػػا كمػنػيػػـ أوػػػػػػػػػػد  كوػامػػت ىػكازف يػكـى المّْػقػػػػا  فػمػػػا وػا
ػنىػد  لػقػيػنػػػا قػبػائػػػػػػػػػػػػؿى أناػػػػػػابييػػػـ  إلػػػػى وػضػرمػػػكت كأىػؿ الجى

 لػقػيػنػػػا الػفػكارسى يػػػػػكـ الخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كالػعػيػػػػػػػد كالاػبػت ثػػـ ا وػػػػد
 كأمػػػػػػػدادىػـ خػمػؼى آذانًػػيػػػػػػػػـ كليػس لػنػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف اػػكانػػػا مػدىد
ػعىػػػػػػػدٌ  ـى مى ػعىػػٌدان كنػعػػػػػػػػػػػػ  فػمػٌمػا تػنػػػػػػػػػػػػػادكا بػآبائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ دعػػػػػػكنػػػػػا مى
 فػظػمػػػػنػػػا نيػفػمٌػؽي ىػػامػػػػػػاتًػػًيػػػػػػػػػـ كلػػػػػػـ نػػػػػػػػػؾي فػيػيػػػا بػبىػيػض البمػد
 كنػعػػػػػػـ الػفػكارس يػكـ المقػاء فػقيػػٍؿ فػي عػػػديػػدو كقيػػػٍؿ في عدد
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 كقػيػػػػػػٍؿ فػػي ًطػعػػػػػػػػافو كػفيػػػػػػػػػرغ الٌدالء
قىػػػػػػػػػػػػػػػػد   كضػػػػػػػػػػػػػػربو عػػػػػػظػيػػػػػػػػػـو كػنػػػػػػاًر الػكى

ـن   كلػكػف عػصػفػنػا بػيػـ عصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػوػػػرب ييػمػػػفه كفػيػيػا نػكػػػػػػػػػػػػػد

 طػوػٌنػا الػفػكارسى كاػط العجاج  كايػػػقػنػػا الػزعػػانػؼ اػػكؽى الػٌنػقىػػد
ـن كالػكلػػػػػػػػػػد كقيػمػػنػػػػا عػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه لػنػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  كنػوػػف لػػو طػػاعػػػػػػػػ

8 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كبمغ أبا الطيفيؿ أٌف مركاف كعمرك بف العاص يشتمكف أبا الطيفيؿ ، 

 : فقاؿ أبك الطيفيؿ الًكناني 
ػكػـ ابػفى ىػنػػػػدو كالشػقػي اػػػػعػيػدي  ـن   بػوي ػمىػ  أيشػػػػػتػمػنػي عػمػركه كمػػػػركاف ضى
 كوػػكؿ ابػػػػفى ىػنػػػػدو شػائعػكف كػأٌنيـ   إذاماااػػػتػقػامكا في الوديث قيركدي 
ػػػػػػػػبُّ شػػػػػديػػػػػػػػػػدي  ّـّ ال أجى  يػعػٌضػكف مػف غػيػػظو عػمػٌي أكفَّيػػػـ   كذلػؾ غػػػػػػػػػػػ
نني لػتػمػؾ الػتػي يشػػػػػجى بيػػا لػرىصكدي   كما اػػػٌبػنػي إال ابػػػػػػػػػفي ىػنػدو كا 
ػػػػوي تػراقػيىػػػػػػوي كالٌشػػػػػػػػػامػتػػكف شيػػػػػػػػػػػػػػػيكدي  ـى صػفػيػػػػف نػفػاى كما بػمػتػػػػٍت أٌيػػا

  

ػنكدي  ػٍوػػػبي الذراع عى  فػمػػـ يػمػنػعػكهي كالػػرمػػػػػػػػػحي تىػػػنيػػػػػكشيػػػػػػػػوي يػػًخػػبُّ بيػػػا رى
ـه   كطػارت لػعػمػػػركو فػي الًفجاج شػػػػػػػػػػػػػػظٌي

ٍقػػػع الػرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح يػوػيػدي   كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاف مػف كى
 

ـه غػيػػر نػفػًاػػػػػػػػػًو لػعػٌؿ التي يخشػػػكنػيػػػػػػا اػػػػػتعػػكدي   9كمػػػػػا لاػعػيػػػػدو ىػٌمػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػتٍػبىػػػـ يػقكؿي أبػك الطيػفػيػؿ عػامػػر بػف كاثػمػـ   : كفي قػتٍػؿ ىػاشػػػػػػـ بػف عي
ػزيتى الػجػٌنػـ قػاتػمػتى في اهلل عػػػػػػدكَّ الاُّػػػػػػٌنػـ ـى الػخػيػر جي  يػا ىػاشػػ
 كالػتٌػاركػي الػوػؽَّ كأىػؿى الػظػٌنػػػػػػـ أعػػًظػـ بػمػػا فيػػػزتى بو مف ًمػٌنـ
ٌنػػـ ػػػٌنػػػػـ يػالػيػتى أىػمػي قػػد عػمػكني رى  صػٌيػػرني الػدىػػػػري كػػػػأٌنػي شى

ـو كًكػٌنػػػػػػػػـ ـو كعػىػٌمػ ػكبىػػػ مػف وى
 10 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  



98 
 

ػػػػػػػػػر  أشػػػػػػػػيػػػػػػػدي باهلل كآالئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كآًؿ يػػػػػػػػااػػػػػػػػػػيػف كآًؿ الػػػزُّمى
 أٌف عػػمػػػػػػػػيَّ بػف أبػػي طػالػػػػػػػػػػػػػبو بػعػػػػػػػػد راػػكؿ اهلل خيػر البشػر
لػك ياػػػػػػمػعػكا قػكؿى نبٌي الييػدل مىػف وادى عػف وب عميّْ كفػػر

11 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لٌمػا خػرج مومػد بف الونفٌيـ في كجػو ابف  [أبا الطيفيػؿ  ]قيؿ أٌف الشاعػر 

بيػر خػرج معػو كأنشػد ىػذه ا بيات   : الزي
ـي أف تػرشػػػػػػػػػػػػػػدكا  ـه لػكػ  إخػكانىػػنػػػا شػيػعػتىػنا ال تػعػتػػػػػػػػػػػػػػػػدكا إٌنػي زعػيػػػ
ػيػػدمَّ كػيػمػا تيتػدكا  كأف تنػػالػػػػػكا شػػػرفػػان كتاػػػػػػػػػعػػػػػدكا ككازركا المى
ـي الاٌيػػػػػدي الػميػاػػػٌكدي   مومػػػػػػدى الخيػػػػػػػػرات يامومػػػػػػػػػػػػػػػدي أنػػػػت اإلمػػػػػا

بػيػػػر الٌاػػػػػػػػػػامرٌم الميموػػػػػػػػػػدي   ال ابفى الػزي
ػػػػػػػػػػػػػػدي      ال كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم نوػػػػف إليػػو نػعػػػمى

12 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الشػاعػر

شػكالّياتُػه  ػػػػػػػ1    ـُ وا    اإلسػػ

ري ػكلكٌنو يشتو. ىػذا ىك الميجمىعي عميو مف ااػًمو . ىك عمٌي بف مومد 
 ٌنػو ىػك " .  صاحب الزُّ ج : "أكثر بػالٌمقب الذم نًجػديهي لو في كيتيب التاريخ كالٌاػيىػر

ػادى ثكرةى ا رقٌػاء الاُّػػكد العامميف في اإلقطاعات الٌزراعػٌيـ في ػػالذم افتتحى كؽ
كعػمينا أف نيالوظى . العراؽ ، ضػٌد ميالؾ اإلقطاعات ، في القػرف الثالث لميجرة 

وبـ ، بما تعنيو  منػذ اآلف أٌف كٍضعى عالقػتو بأيكلئؾ المااكيف توت عػنكاف الصُّ
ـو طٌيػبـ ، الختياره بديعه  مػ ـو كميالزى بميناابـ أٌف ثكرتىيـ العاصفـ انطمقػٍت . مف ًرفػقػ

 ٌف أمثالىيـ مف . ك ، كما كاف ليا أف توصؿ بدكًنيا أك بمثػًميا ػبميبادرًتو ق
فكيؼ بقػرارو . الناس يفقػدكف لطيػكًؿ اليىكاف القيػدرةى عػمى أف يككنكا أصوابى قػرار

ـو جٌبارةو كالدكلـ العٌبااػٌيـ  ثـ أٌف ثكرتيـ عاشػت بقيادتًػو . بوجػـ ثكرةو عػمى دكل
عيػمران طكيالن بالقياس إلى أعػمار مثػيًميا مف الثكرات ، زيىػاءى أربع عشػرة اػنـ 

فكاف مف أدنى . ، كلػـ تميػٍت إال بمكًتو  ( ـ 883 ػػػػ 869/  ىػ 270 ػػػػػ 255)
.  ػػػػػػيـ  "  صاحبػ"وقػكقو عػمى أيكلئؾ الزنج أف ييكصىؼى بػأٌنػو 

نيني: "ثـ أٌنػو نياػب في بعض المصادر ىكػذا  ـن إلى " .  الكىٍرزى كىي ناب
ـو مف قيرل إيراف اامييا  ًلػد كنشػأ فييا" كرزنيف"قريػ ، قػيؿ ى أٌنو كي

كىػػذه كانت  . 1
ـه مف ضكاوي " الػٌرمٌ "بجكار  أم  )كصفيا " . طيراف"، التي ىي اليكـى ضاوي
لكٌف الذم يبعثي عػمى .  2 "  ف أعياف قُػرى الػّرّي كال دي ة" ياقكتي بػأنيا  (كرزنيف 

 (ا ناػاب  )الػٌريب ، أك ياػتدعي التفايرى عػمى ا قػٌؿ ، أٌنػنػا ال نًجػػػدي في كتاب 
رةن ػػمع أٌنيا كانت كبي. ريـ كبالتالي  وػدو مف المناكبيف إلييا ػلماُّػمعاني ذكران لمؽ

رًة مدينـ ػػػػػػػػػػكت ليا ، فضالن عف أٌنيا تقعي في دائػػعػمى وػدّْ كصؼ ياؽ " كال دي ة" 
ػان ًجػٌدان ،  العريقـ " ٌرمٌ ػػػػػػػاؿ" فكاف مف  . التي كانت في ذلؾ ا كاف مركزان عمميٍّان ىامٍّ
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كعمى كؿّْ وػػاؿ ، . وقّْيا بواػب طبيعـ ا يمػكر أف يخرجى منيا مىػف يومؿي ااػمىيا
ػػػٌرم لػـ نًجػٍد اليػكـى بمػدان بيػػػذا االاػػػـ فػي المنطقػـ  إال أف تكػكفى . فػإٌنػنػا بعػد الٌتوى

.  تيا في تكاُّػعيا العيمرانٌي اليائًػؿ ػقػد ابتمع" طيراف " مدينـ 
" كرزنيف " ابيؿ جٍعػًؿ فكػرًة كالدتو في لاانو عػمى كالذم ييقاؿ عػمى 

ـن لماامع ، أٌنػو كاف يقكؿ  :  اائت
 [كىك جػٌدهي  يٌمػو واػب اياؽ النٌص  ] َجػػّدي  ح د بف حكيـ" 

أحػُد الخارجيف عػمػى هشػػاـ بف عػػبػد ال مؾ  ع زيػػػد  ،  ف أهػؿ الكوفػة
ـّ بف الحسػػيف  فػمّ ػا قُػتػؿ زيػػد هػػػرب فمحػػَؽ  بالػّرّي ، فمجػأ . بف عػم
وأّف أبػا أبيػه عػبػد الّرحيـ ، رجػٌؿ  ف عػبػد . إلػى ورز يف فأقػاـ بهػا 

ـَ العراؽ فػأقاـ بها ، واشترى . القيػس ، كاف  ولػُدُه بالّطالقاف  وأّ ػه قػِد
.   3" جاريًة ِسػ دّية ، فػأولػدها  ح دًا أبػاه 

كنوف نيثبتي ىػذا النٌص اآلف عػمى ًعاٌلتو ، عػمى أف نعكدى إليو في 
.  مكضعو الميناًاػب مف البوث 

كلـ نًجػٍد .  4" الُبرُقعـ " ثـ أٌنػو ييناىػبي في بعض المصادر إلى البيرقيع 
. فيما بيف يدينا مف مصادر كثيرة مىف اعػتنى ببياف ابب كمنشػأ ىػذه النابـ 
ممػـ كاػائؿ كأدكات التشػنيع كالٌتيكيف التي لجػأٍت إلييا  كالظاىػر أٌنيا مف جي

ـي في ورًبيا المعنكٌيػـ التي شػٌنتيا عػميو . الايػمط
، مٌمػا ياتدعي  (عميو الاالـ)ىػذا كقػد ارتفع ىك بنابو إلى اإلماـ عػمٌي 

كلكٌننا طبعان لف نًجػدى . وتمان أف يككف قد تاٌمى بالعمكٌم أك بالياشمي ، مثالن 
ىذه النابـ لدل مىف ذكره أك عالجى أخباره مف أىؿ التاريخ كالٌايىر  ابابو غير 

شكالّياُته" لذلؾ فإٌنػنا لف نػقًػؼى ىػذه اإلشكالٌيـ توت عنكاف . خفٌيـ  ،  " االسـ وا 
 " العػمويّ " كنوف قػد أضفنا مف عػنػدنا لػقػبى . كانتركيا لمكضًعيا مف ايرًتو 

إلى ما ىك ثابته مف ااػًمو ، القتناًعػنا بصٌوـ ناػبو إلى اإلماـ ، ك ٌنػنا رأينا في 
. ىػذه اإلضافـ إنصافان لشخصو ظممو التاريخ 
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 ػػػػػػ عػػصػُره 2

، ويث عاش صاوبي الٌزنج منػذ الفػيػتػٌكة عػمى ا رجح " العراؽي " كاف 
ـو ميتراميـ ا طراؼ ، إليو تػيجبى خيراتييا توت ميختمؼ  إلى أف قيػتًػؿ ، مركزان لدكل

ـو كغػنائـ ح ػراجو كًجػٍزيػ ككاف البشري المياترقَّػٍكف مف . رب كابي ػالعناكيف ، مف خى
ٌمػا بالٌشػراء ، بؿ كوتى  ٌما كضرائب عػينٌيـ كا  مداخيًميا الرئياـ ، إٌما كابايا كا 

بويث ييمكفي القكؿي أف البشػػرى ذيكػكران . باصطيادىـ عػنكةن أويانان مف مكاطنيـ 
ـو  ناثػػان كانكا مػػاٌدةى تجػػارةو عالمٌيػػ ـن لموصكؿ عمى  (الٌنخااىػـ): كا  ، لـ تكفٌػر كايم

ككاف القاـ ا كبر مف ىؤالء ينصػبُّ عػمى العراؽ ، . أكبر عػددو ممكفو منيـ 
أك بيٌف ويثي ييصرؼي الذُّككر إلى العمؿ أك العاكر ، كاإلناثي إلى االاتمتاع 

.  الخدمـ في المنازؿ 

تػدفّْػؽ نشػأ في ىػذا القطر مجتمعه  كمع تراكيػـ ىذا العامؿ الايػٌكاني المي
ػد ػػأٌمػا مىف دخمكه بكصفيـ أرٌقاء ، فؽ. مىشطكره عػمكدٌيػان ، ًعػماديهي ا وراري مبدئٌيػان 

تان كبيران  العاػكػري المممكؾي أاػااػان ااتكلى عػممٌيان عػمى . كاف كضعيييـ ميتفاكتان تفاكي
ػـ كالٌرفاه ، كنبػذكا كؿَّ ما ييعكُّػر  الايػمطـ ، بعػػد أف ااػتكاف الناسي إلى الٌدعى

فأككمكا شػؤكف الدفاع إلى عاكػرو ميوترؼو اشتيرم كديٌرب ًخٌصيصػان . صٍفكىىمػا 
ايرعاف ماااتتٌؿ أيمراؤهي فائضى القٌكًة التي توت أيدييـ في القبض . ليػذا الترض 

أٌمػا غيرىـ مف صنكؼ ا رٌقاء ، فقػد كاف قاـه منيـ في . عمى مفاًصؿ الايمطـ 
ىؤالء كانكا  . (الخصياف كالجكارم  )بيكت ا يارات المياكرة كالميتكٌاطـ الواؿ 

لكف كاف إلى جانب . إجماالن ييشارككف أايادىىـ نمطى عػيشيـ واػب مياػتكاه 
ىؤالء الموظكظيف نابٌيان أعػداده كبيرةه جػٌدان عانت وػياةن في التايـ مف الٌشػظؼ 

" العراؽ"أكلئؾ ىـ الذم يعممكف في اإلقطاعات الٌزراعػٌيـ في . كالٌشػقاء كالٌتعااىػـ 
.  ا دنى التي كانت توت أيدم ا ثرياء كالنافػذيف 

  



106 
 

ا دنى يعرؼي أٌف قامان " راؽػالع"كمىف يعرؼي التاريخى الجيكلكجيَّ  رض 
كبيران مف اطويا كما ىك اليكـ ، خصكصان مف الكاط باتجاه الجنكب ، قػد 

تػدفٌػقىـ  تكٌكف أثناءى العيصكر الميتطاكلـ بتراكيـ الطمي الذم تومموي مياهي الٌرافػدىيف المي
و الخيصكبىـ . في مكاـ الفػيضاف  كلكٌف ىػذا الطمي ومؿ . ىكذا ما منحى أرضى

ـو  ـن جدان مف الميميكوـ ، بويثي جعمٍت ا رضيف غػير قابم ـن عالي معو أيضان ناب
ـو مف . لمزراعـ  فكاف الميزارعػكف ، كما يزالكف ، يمجأكف إلى إغػراؽ ا رض بطبق

. الماء إلذابـ ما فييا مف ممح  ، ثـ يكاوكفى الممحى عػف الٌاطح بعػد جفاًفو 
ـه ينبتي أف تتكػٌررى اػنكٌيػان  ـه شاٌق كانت تيككىػؿي إلى جيشو ىائؿو مف . كىػذه عممٌي

العبيد الزنكج ، الذيف يعممكف في أاػكأ الظركؼ ، توت الٌرقابـ الٌصارمـ لكيكالء 
ال بيكتى ليـ ، كال وياةى أياػرٌيػـ ، : المالكيف القياػاة ، موركميف مف كؿ الوقكؽ 

اٌمػا . كبصفتيـ عػبيدان مممككيف لمالًؾ ا رًض فقػد كانكا ال يتقاضكف أٌم أيجػر
غػذاؤىـ فقػد كاف يقتصري عمى القميؿ الذم ييكٌزعي عمييـ مف الٌدقػيػؽو كالتمػرو 

 . كالٌاػكيؽ 

ـن لالنفجار  ـن قابم ـن اجتماعػٌي فكانت أيكلى ثكرات . ىػذا الكضعي وػمؿى وال
ـي مف  . 5الزينج في أٌياـ مصعػب بف الزيبير ، ثـ في أٌياـ الوٌجاج  ككانت الدكل

جانًبيا تينٌظـ المذابح المىيكلـ لمقضاء عػمى عػديدىـ بيف الفينـ كا يخػرل
6  ،

كمع ذلؾ فػإٌف أعػدادىـ ظٌمت . ااػتباقان لما قػد ينشػأي مف تكاثرىـ مف مشاكؿ 
ككانػػت أعػنػؼي . تتزايػد ، لتمبيـ واجـ أصوػػاب اإلقطاعات الٌزراعػٌيـ إلى عػمًميـ 

 .  (صاوبي الٌزنج  )ثكراتيـ ىػػػذه الػتي قػػػػادىا عمي بف مومد مىف عيػرؼ بػ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  ػػػػ ِسػػػػػيرِتػػػه 3

(1 )

لػد كنشػأ  كقفنا فيما فات عػمى الٌركايـ التي تتكػٌرري في المصادر، أٌنػو كي
.  كىػذا ىػك . ، ويثي كعػدنا بالعىػكًد إلييا في المكاف المينااب " كرزنيف"في 

يا ىػناؾ ، اػيكتشؼي  كالميتمعّْػفي في عناصر الٌركايـ ، كقػد اقػتػبانا نصَّ
ـه إف لـ نػقيػؿ أٌنيا ميتيافػتـ ، بالناػبـ لمىف رمػى منيا إلى  ـو أٌنيا ميضطرب باػيكل

ػدَّهي  يٌمػو ،  . 7 " كاف ورز ي ّيػاً  "اإليوػاء بأٌنػو  فيي تقػكؿ عمى لاػانو أٌف جى
كؿى ،  عػمى ػثـ تيتابع الؽ" . كرزنيف"المياىػٌمى مومد بف وكيـ ، ىك الذم اكف 

ػدَّهي  بػيػو ، المياىػٌمى عػبد الرويـ ، كاف مف أىػؿ  لااف ميخبرو ىػذه المرة ، أٌف جى
ـن ًاػندٌيـ فأكلػدىا مومدان " العراؽ"، كأٌنػو قىػًدـ " الٌطالقاف" فأقاـ بيا ، كاشترل جاري

ا مر الجامعي في الٌركايـ ، الػذم يبػدك أٌنػوي  . (صاوبي الٌزنج  )كالد عػمٌي 
ػٌديف  ػدُّه  يٌمػو : غػرضي كاًضًعيا كميمٌفًقيا في الٌنيايـ ، ىػك أٌف الرجػؿى فاراٌي الجى جى

ػدُّه  بيو فاراٌي المكلد  ىػذا المىقصػدي نًجػديهي بنوػكو أكثػرى . فاراٌي الماػكف ، كجى
ـن في القػكؿ أٌنػو ىك نفايػو فارايّّ ، كأٌف ااػمىو الوقيقي ىػك أم . 8 (بيبكذ)صراوػ

. أٌنػو ليػس فػقػط لـ يكيػٍف عػمكمَّ الٌناىػب كما اٌدعى ، بػؿ لػـ يكيػف عػربٌيػان مف رأس 
ٌنما مف ضمف الورب المعنكٌيػـ  مف الميؤكَّػد أٌف ىػذا الميرٌكػب لـ يأًت عػفػكان ، كا 
ـي كألاػنتييا عميو ، بميكازاة الوػرب الماٌدٌيػـ التي شػٌنتيا عػميو  . التي نٌظمتيا الايػمط

ػدخػمينػا لقػكؿ ما أٌدل إليو البويثي عػمى ناػًبو  . كليكيػٍف ىػذا مى
(2 )

كلقػد أشػرنا في ختاـ القاـ ا ٌكؿ مف ىػذا الفصؿ إلى أٌنػو ارتفع بنابو 
كنيفٌصؿي ما أجممناه ىناؾ باالقتباس عػف الطبرم أٌنػو .  (عميو الاالـ)إلى اإلماـ عػمٌي 

ـَ أّ ػه عػمـ بف" ـّ بف الحسػيف بف   ح د بف أح ػد بف عػمـ بػف عػػيسػى زعػػ بف زيػد بف عػم
.  9"عػمـ بف أبـ طالب
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. كلقػد ذىب الميؤٌرخكف كالٌنػٌاابـ كؿَّ مذىػبو في التعميؽ عػمى الٌدعػػػكل 
كما مف كبيًر فائػػػػدةو في تىػرديػػػػػػًد أقكاًليـ بأكثػػػػًر مػػػػف القػكؿ ، أٌف ىػذا الٌضجيج 

ػػػػدلن ًلمػا ذلؾ أٌنػو مف . كصفناهي قػبؿ قميؿ بالورب المعنكٌيػـ عػميو  ليس إال صى
ـي ناػبو ، أٌيػان كاف ،  الميؤٌكػد أٌنػو لكال دكرىه في قػيادة ثكرًة الزنج ، لىمػا لػًقػيىػٍت قضٌي
ـٌ الوقيقـ  ػ ػزيػد مف اإلرباؾ كغى .  ىػذه الٌدرجػـ مف العنايـ،التي تنػؤٌدم غالبان إلى الػمى

مف الكاضح أٌف قىػٍصػدىهي ىػك مف إشػيار ناػبو العمكٌم ، اػكاءه كاف صادقػان 
ـً عػػنػد الناس لثػكرةو كلقيادًتيا  ميما يكيٍف . فيػو أـ كاذبان ، ىػػك اكتاابي ا ىػمٌي

ميوػرّْكيػيا كقضٌيتييػا ميًوقٌػيىػف ، فيي في النيايـ ثػكرةه في كجػو الخالفـ الياشمٌيـ ، 
كمف المعمكـ أٌف الثكراًت العمكٌيـ . فينبتي أف تككفى أيطػركوتييا مف الثٌػقػؿ نفاػو 

. فػمػتىػكيػٍف ىػذه كاوػدةن منيا . الميتكاليـ كانت في ذلؾ ا كاف شيػتؿى الدكلـ الٌشاًغػؿ 
كبػدكف ذلؾ فػإٌف الناسى لػف ينظركا إلييا إال بكصفيا عصيانان لعبيػدو أرقٌػاء ليس 

 . ليـ كال عػمييـ إاٌل االمتثاؿ  مر اػادتيـ 

ـه جػٌدان ، لـ  ـه ىاٌمػ في غيػمػار ذلؾ الذم اػٌميناه ضجيجان ، تػبػرزي ميالوظ
تيػٍعػطى وقَّيا مف العػنايـ مٌمف أدلىػكا بػدلكىـ في ىػذا الٌنطاؽ ، كما أكثريىيـ ، ىي 

مع أٌنيـ . أٌننا لـ ناػمع ااػتنكاران ًجػٌدٌيػان مف العمكييف الٌدعػاء الرجػؿ بػأٌنػو منيـ 
ـى االنتشػار ـن كبيرةن نشيطـ كااع كمػا كانت تيراًقػبي تركيبتىيا . كانكا في زمانو جماع

الٌناىػبٌيـ بكامؿ اليقظـ ، كمف مكقع الٌتمكُّف مف اكتشاًؼ أمّْ دخيؿ بكااػطـ 
فكاف ينبتي أف ال تاكيػتى . الكثيريف منيا مف الميختٌصيف با ناػاب كضٍبًطيا  

عػمى ىػذا الذم زٌج ااػمىيا في ثكرةو طالٍت أربعى عشرة انـ ، كارتيًكػب فييا ما 
بؿ إٌف النٌاابـ ابف . ارتيًكػبى مف صنكؼ الفظائع ، لك اٌنػو كاف عنػدىا دىعػٌيػان 

ػاب الٌطالبييف ، ينقػػؿي عػف أومػد بف ماػككيو ػػػًعػنىػبىـ ، كىػػك العارؼي الخبيري بأنس
ػـ ) في كتابو  (ـ 1030 ػػػػػػ 932/  ىػ 421 ػػػػػػ 320)  : ، قػكلىػو ( تجارب ا يمى
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عػمويٌّ صحيُح  [ يعني صاوبى الٌزنج ] سػ عُت ج اعػًة  ف آؿ أبػـ طالػب يذكروف أّ ػه  "
إف متػزل ىػذا النٌص ليس في منطكًقًو فقط ، كلكف .  " الّ ػَسب فـ آؿ أبـ طالب 

أيضان في أٌف ابف ماككيو المؤٌرخ الميعاصر ، كابف ًعػنػبـ النٌاابـ الخبير في 
أنااب الطالبييف ، كالىما أثبتو إثباتى مىػف اليعترضي عمى مضمكًنو عػمى ا قػٌؿ 

كلعٌؿ ابف عػنػبػـ أراد مف كراء إيػػػػػػػػػػػراًدًه بتمؾ الٌصيتـ دكف غػيرىا ، مع أٌنػو . 
ػػػذي عػنػو فيمػػػػػػػػا يتعٌمؽ  بأناػاب الطالبييف ، أف يقكؿى رأيىػوي  ىػػػػك الخبيػػػػر الػػػػػذم ييػػؤخى

ـن ميباشػرةن  عػٌما يقكليػو  وزعـ قوـٌ " كما أٌنػو يقكؿ . ىػك ، دكف أف يتوٌمػؿى ماػؤكلٌي
آَخػروف   هـ إبراهيـ بف  ح د بف إس اعػيؿ بف جعفر بف ُسمي اف الهاش ـ ال ّسػاَبػة وأبو 
الحسف زيػد بف كتيمة الحسي ـ ال ّسػاَبة أّف عػمـ بف  ح د صاحب الّز ج صحيح ال سػب 

مف ايػككت العمكييف ، كمف شياداًت : فمف ىػذا كٌمو .  10" فـ آؿ أبـ طالب 
جماعـو مف النٌاابـ ، اكتفى ابف ًعػنىػبىو بذكر ااػمىي اثنيف منيػـ ، فضالن عػف 
ـى العػدد ، أشػارى إلييا ابفي ماككيو  تمؾ الػجماعػـ التي يػبػدك أٌنيا لـ تكيػف قػميم

الًخػالؼ عػمى أٌف  كؿُّ ذلؾ يػدؿُّ بما ال يقػبؿي ، ػػػػػػػ " ج اعة  ف آؿ أبـ طالب " بقكلو 
ـٌ بصٌوػـ ناب  كاف فاشػيان في أكاػاط الطالبييف  (صاوب الزنج  )االعػتراؼ العا

.  كىػـ أوػؽُّ الناس كأقػدريىـ عػمى نفػيػو عػنيػـ لػك اٌنػو كاف دًعػٌيػػان كاذبػػػػػػا . 

كىي أعػمى درجات . كػؿُّ ذلؾ ، فضالن عػف شػيادتىػو لنفًاػًو في ًشػعًره 
ـه  )الٌشػيادة ويف يتكفٌػري ليا عػنصري الٌصػدؽ  كىػذا في الشػعػر خصكصان ماأل

 .  (نقػدٌيػـ 

ـن لًشػعره تكشػؼي عػف ميوٌركاتو كوػكافػزه لمثكرة ،  ػتػأٌنيػ ـن مي إٌف قػراءىةن نػقػديػ
كلكٌننا لػف نػمػًػجى إليو اآلف مف ىػذا الباب ، . كمنيا ما ييمميًو عػميو ناػبيو النبيؿ 

كمع ذلؾ فػإٌننػا اػنياارعي " . ًشػعريه "  ٌنػنػا نػراهي ألػيػؽى بالقاػـ التالي ، توت عنكاف 
ت ػػػػػػػإلى القكؿ ، أٌف ىاىنا مف ا دلٌػـ ما يكفي عػمى أٌف دعكاه الناػبى العمكم كاف
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كي ال نقطعي بأٌنيا ثابتـ ،  ٌف ذلؾ يقػتضي .  ًجػٌدٌيـ ، كلـ تكيف ميجػٌرد دعاكة 
. أدكاًت بوثو مختمفـ 

(3 )

ـى المكشكؼى مف اػيرتو يبػدأي في  ، التي " اػامٌرا " ميمػا يكيػٍف فػإٌف القاػ
ـن لمدكلـ  كيبػدك أٌنػو قطنيا زمنػان ، يعػمؿي أك ييػديػري كيػتٌػابػان . كانت في زمانو عاصم

لتعميـ الصبياف ، ويث كاف ييمقٌػنػيػـ التالكةى كالخطَّ كالواابى كما إلى ذلؾ مف 
كذلؾ . 11بػؿ قيؿ أٌنػو كاف ييعٌمميـ أيضان النجكـى كالٌاػور كاالاػطرالب . المبادم 

ـي بػو العػتباراتو غػير خػفػٌيػـ  مىف ذا الذم ييكدعي )أمػره ليس مف الٌاػيؿ الٌتاػمي
ـى عػمػػػػى ثػـ أبناءىه كيػتٌػابان ييعٌمميـ الٌاػػػػور كالنجكـ ،  متى كاف لمصتاًر القابمٌي

 الميبٌكػرة يػديؿُّ عػمى  كمع ذػػػػمؾ فػإٌف زىجَّ ىػػػػػػذا العنصر فػػػػي اػػػػػػػػػػػػيرًتو . (! تعمُّميا 
كرتو لدل  أٌف كٌؿ ما يتعٌمؽي بػو كاف مكضعى عػمػؿو ترذيميٍّ يرمي إلى تشكيًو صي

ـى الكويػدة التي ييمكػفي أف تككفى كراءى ىػذه . الناس  كمف التنٌي عػف البياف أٌف الجي
.  الًخطٌػـ ىي الايػمطـ ، بما توت يػًدىا كطىػكعى أمػرىا مػف ميختمىػؼ ا لًاػنىـ 

أيضان قػيػؿ أٌنػو اتصؿى ببعػض مىػف وػكؿ الخميفػـ المينتًصػر " اػػامػٌرا "في 
  هـ را ـ الشطر جـ ، وسػعيد  "( ـ 62 ػػػػػػػ 861/  ىػ 48 ػػػػػػ 247 )باهلل     

وكاف   هـ َ عاُشػه ، و ػف قػػػوـٍ  ف أصحاب الُسػػمطاف وُكػتّػاِبػه .  الصغير، وُيْسػر الخادـ
كلكٌننا ال نًجػدي في كؿّْ ما كصمنا مف ًشػعره بيتان  .  12" ي دُحُهػـ ويسػت يُحُهـ بِشػعرِه 

ـى ا كفػرى مف . كاوػدان في مديح ىؤالء كأمثاًلًيـ  نعـ ، نوف نعػرؼي جػٌيػدان أٌف القاػ
كمع ذلؾ فػإٌننا ناػػتبًعػدي جػٌدان أف يككف كؿُّ شػػػػعػره المىزعػػكـ مف . ًشػعره قػد ضاع 

ػػػف تػتػٌبػعػوي عاًمػدان  ىػػػذا القػبػيؿ كوػدىه في القاػػػـ الٌضائع ، ككػػأٌنمػػػػػػػا ىػناؾ مى
ـن لعقمٌيـ الايػمطـ  كاػنعػرؼي مف القاػـ التالي أٌف . تضييعان ، مع أٌنػو ا كثر مينااىػب

ػدٍّ جٌيػدو ػػػػػػػػػػػًشػعرىه الباقي ميتنٌكع المقاًصػد ، بويثي ييمكفي أف نبني منو صكرةن عػمى حى 
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ـً صاوًبو كمقاصػده كما اػنرل  فمماذا ، لماذا ال .  مف الكفاًء كالٌصػدًؽ لشػخصٌي
لذلؾ نيرٌجحي بقػٌكة أٌف  . (أم المديح  )! نفػتًقػدي فػي كٌؿ ًشػعره إال ىػذا الٌنمىػط ؟ 

ىػذا المىممىحى مف صكرًتًو في المصادر ، بمػا فيػو اإلشارة إلى ًشػعره المزعػكـ في 
مديح بعض أتباعً  رجاؿ الايػمطـ ، ىػك أيضان مٌمػػا زيجَّ في اػيرتو زىٌجػػػان ، ابتتػاءى 
ػػبان بكػػٌؿ ما ممكػٍت يػداه ، مٌمػا اػينعًكػسي بدكف أدنى صعكبـ عػمى  إظياًرًه ميتكىاّْ

كمف الميفيػد ىػنػا أف يجمعى القارئي في ذىنػو العناصرى التي تذكريىا . صكرتًػًو ثائًػران 
ـى العمؿ الٌترذيمي  التيكينٌي الذم / المصادري مف اػيرًتو ، لكي يتصٌكرى وجػ

فيك ميعٌممان ييمقّْػفي الصتارى صنكؼى الويؿ الٌاػورٌيـ ، كييكدعي في . أيخضعٍت لو 
رافات كا باطيؿ  كىك شاعػران ال يربػأي عف أف يياػٌخػرى ًشػعرىه . أذىانيـ الٌطرٌيـ الخي

فممػاذا يككف ثائػران أفضؿ ، بعػد أف . لمديح رجاؿو مف الٌدرجـ الثانيـ أك الثالثـ 
!  أعػيػتػوي الاُّػبيػؿ في كػؿّْ ما اػمؾ 

(4 )

 ـ ، واػػبى الطبرم ، 960/  ىػ 249ميمػا يكيػف ، فػإٌنػوي في الاػػنـ 
، التي يبػدك أٌنػو لـ يػرىىػا بعػد ذلؾ أبػدا ، كاٌتجوى إلى شػرؽ " اػامػٌرا  " خػػػػرج مػػػػػػػػف

ػر" شبو الجزيػرة ، كبالتوػديد إلى  ىػذه " . البوريف " ، التي يياػٌمييا الطبرم " ىىػجى
ىاىك قػد توٌكؿى إلى رجؿ ثكرةو ، . الوركـ ىي المينعطىػؼي الفاصؿي في وياتو 

ـو بعػيػدةو عػف يػًد الايػمطـ الثقػيمـ ، عػمى أف تككفى  يبوثي عػف فيرصتو في منطق
. مىطمػبػٌيػان لمٌاػػير معو في ىػذا االتجاه الموفكؼ بالمىخاطر / مييٌيأةن اجتماعػٌيان 

كفييا اٌدعى ، أيضان واػب الطبرم ، أٌنػو عػمي بف مومد بف الفضؿ بف واف 
ػبيػد اهلل بف العباس بف عػمي بف أبي طالب  كأثناء الاػنكات .  (عميو الاالـ)بف عي

ـو مف المناطػػؽ  الٌاػػٌت أك الٌاػبع التاليػـ  ااػػػػتقػٌر بػو المقػػاـ في غيػر منطق
ػػػر" فػػػي : الميجاكرة  ككاف ويثما " . البصرة " ثػػـ البػاديػػػـ ثػـ " ا وػاػاء"ثػـ " ىىػجى
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ـن يقػتػتػؿي فييا الناس ، دكف أف يياػٌجؿى ىػك نجاوان   وػٌؿ ييثيػري مف وكًلػو عاصف
كلكػٌف التريػبى أٌنػنا ، في كٌؿ تمؾ الانكات كما جرل فييا مف أوػداثو . ييػذكىػر 

ـً كعاػكًرىا كعػمًمػو ، فكػأٌف ا مػرى ال يعنييا مػف  خطيرةو ، ال نًجػدي أدنى ذكػرو لمدكل
عػمى الرُّغػـ مف أٌنػو ، دائمان واػب الطبرم ، نجح في .  قريبو كال بعػيػد 

ـو " ا وااء"   ،13" حتػى ُجبـ لػه الخراج وَ ػَفػػَذ حكُ ػُه بي هػـ " في إنشػاًء ايػمطـو موٌمٌيػػ
ـن لايػمطـ الدكلـ  أم ـن ميكازي .  الخركًج عمييا   كىػذا في معنى، أٌنػو أنشػأ ايػمط

" بعػد أف فشػمٍت كؿُّ مااعػيو في مختمؼ المياديف رأيناه ياػتقػرُّ في 
ـو كاممـ ، كاف أثناءىىا يعمؿي جاًىػدان لخيطكتو التاليـ " بتػداد  كنوف نفيـي . مػٌدةى اػن

كلعٌمو . مف ذلؾ أٌنػو كاف ما يزاؿي ميصٌممػان عػمى ميتابعـ خٌطتو كمقصػًده 
ااػتكعػبى أخطاءىه في الانكات الماضيـ ، كربما اكتشؼ قاعػدةن مف قكاعػًد 

ماعي المينظٌػـ ، ىي أٌنػو بواجـو إلى ميعاكنيف ميخمصيف أوافى  الٌتوريًض الجى
عػدادىىـ  ـو ال . تدريبىيـ كا  ـن أٌنػو مف العبًث العمؿي عػمى قاعػدةو بشػرٌي كا كثر أىمٌي

ـن ليا ، تككفي بمثابـ الميوػٌرؾ الكامف ، الذم يوتاجي إعماليوي إلى  ـى اجتماعػٌي قضٌي
ا مػري الذم كاف مفقكدان في ميتامراًتو . بادئو ييوػٌكؿي ما ىػك بالػقػٌكة إلى ما بالفعؿ 

ـى لـ . الٌاػابقـ كأٌدل بالضركة إلى فشػًميا  بيػدى أٌنػنا نيالوظي ىػنػا أيضػان أٌف الاُّػػػمط
تيوٌرؾ اػاكنان في كجيػو ، مع أٌنػو يعمؿي اآلف في أوضاًنيا ، كأف ال بيػٌد أٌف 

" فضالن عػف أٌف نشاطىو في . أخبارى أعػمالىػو الاابقـ قػد كصمت إلى ماامًعيا 
ال كيؼ اػٌجموي الميؤٌرخكف" بتػداد  ىػنا ، باإلضافـ إلى . كاف شػبو عػمنٌي ، كا 

ـً  ايػككتيا عػنو اابقان ، ال نًجػدي تفايران لبالدة وػٌس الايػمطـ إال إجماالن في الوال
ـي في ذلؾ ا كاف مف ترىُّػؿو ، بابب الوالـ الفصامٌيـ بيف  التي كانت عػمييا الدكل

ـو  ـى الفعمٌيـ كلكٌنوي يفتقػري إلى المصداقػٌيـ ، كوال عاكرو غػريبو يوتكري الايمط
. ايااٌيـ ييفتىرىضي أٌنيا تممؾي المصداقػٌيـ كلكٌنيا تفتقػري إلى القٌكة 
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تذكرىـ بعضي المصادر ، لذلؾ رأيناه ياتميؿي عػددان مف الرجاؿ 
ثـ كمفى وتى وانت لو . منيـ مىف رافقوي كغػدا مف قادًة أصواًبو . بأامائيـ 

بيف فئتيف كبيرتيف مف التيرؾ ، أٌدت إلى " البصرة"الفرصـ باختالؿ ا مف في 
طػٍرًد الكالي كفتًح الاػجكًف كنٍيػًب بػيػًت الماؿ كديكًر ا غػنياء ، بويث غػػدت 

ـي في واؿو مف الفكضى  بمػىف معػو في شػيػر رمضاف " بتػػداد"فخػػػػرج مػف . المدين
كىناؾ شػرعى .  ـ  ميتجيان إلى المدينـ الميضطربـ 868 أيمكؿ15/  ىػ 255اػػنـ 

يأخػذي كػؿَّ مىػف طالتو يػػػديهي مف العبيػد العامميف في كٍاػح الٌاػباخ أك بيًعيا، وتى 
ـه كبيرةه تيعػدُّ بعشرات ا يلكؼ  كقؼ فييـ خطيبان فبٌيف . اجتمعػت لديو منيـ جماع

ظالمتيـ ككعدىـ بأف يقكدىىـ ، كييوٌررىىـ مف الكضع الميزرم الذيف ىـ فيو ، 
.  كعاىدىـ عػمى أف اليخكفى قضٌيتيـ 

(5 )
ىكػذا افتتح عميُّ بف مومد ثكرتىو الكبرل ، التي طالت مف بعػد مػدة 

يكدان جٌبارة لمقضاء عمييا  ككاف . أربع عشػرة انـ أك تػزيػدي قميالن ، كاقػتضٍت جي
ا دنى ، فضالن عف اقكط " العراؽ"مف آثارىا أف ديٌمػرت مناطؽي كااعـ مف 

.  أعػدادو ىائمـ مف الضوايا مف غػير الميقاتميف 

ـي المصادر تيمثٌػؿي عػمٌياِّ شخصان انتيازٌيان ميوتاالن ميتقػٌمبان بٌطاشان ، ال  عاٌم
كذلؾ أمػره ميتكٌقعه . ارتكاب أعػنؼ ألكاف القاكة في ابيؿ أطماعو  يتكٌرعي عػػػػػػف

ػػػػػٍرـ  ـً . منيا نوك رجؿو اخترؽ أكثرى مف وي ـً الميمتوق ػػػػٍرـ الايػػػػػػػػػمطـً كالطبق اخترؽى وي
ـً بيا  ػػػػػٍرـ المجتمع ، الذم ينظر إلى العبد المممكؾ بكصفًو . كالمينتفع كاختػػػػرؽ وي

مخمكقان ناقصى اإلناانٌيـ ، موركمان مف كافـ الوقكؽ ، ييصٌرفٌػوي مالكيػوي كيؼ يشػاء 
كمف المعمكـ أٌف . ، دكف أف يككفى لو أدنى وٌؽ في االعتراض أك الشككل 

ـ إجماالن ميمتوقكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأربابى تمؾ المصادر ، خصكصان الميؤرخكف الٌرامٌيكف ، ق
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ميمتوقكف بالايمطـ بؿ لاػانييا الٌناطؽ الذم ييبٌرري ليا كيمٌمعي صكرتىيا .  باإلثنيف  
كميمتوقكف بالميجتمع كمنظكمتو الفكرٌيـ كا خالقٌيـ ، بؿ ىـ . كييرٌذؿي خصكمىيا 
.  منو في الصميـ 

(6 )

في ميقابؿ ىػذه الصكرة التي تقكلييا المصادري ، فإٌف ااتنطاؽى ايرًتو ، 
ـن لػو  فيػك عػمكمُّ . كما نقرأيىا في أعماًلػو كًشػعًره ، ييكديعي في أذىاًننػا صكرةن مختمف

كما أٌنو كاف يتوٌمى . الٌناىػب وٌقان كما رٌجونا قػبؿ قػميؿ، كلـ يكيػف دعػٌيان كما قػيؿ 
ـو ممتازة كتمكُّػفو مف المتـ ، بواب ما كصمنا مف ًشػعًره  ـً إلى أٌنو . بثقاف باإلضاف

كلطالما كاف لمقدرًتًو الخطابٌيـ أثػرىا في ضٍبًط كتكجيو . كاف خطيبان ميؤثٌػران 
. ايػػػمكؾ أكلئؾ العبيد المااكيف الذيف ومؿى عػمى كاىػمػو ًعػبءى قضيتيـ العادلـ 
ـى الظمـ البالغ الٌشػناعـ الذم خضعكا لو  كىػػػػػـ الميعٌبأكف بتضبو ميزمف نتيج

طكيال ، مٌمػا يجعؿي ضبطىيـ كتكجييىيـ أمػران في غايـ الصعكبـ ، يقتضي مقػدرةن 
ـن كبيعػدى نظر  ـن كوكم كما أٌنو كاف ييفٌكر بيػدكءو كركٌيـ في الميمٌمات ، . قيادٌي

كلكال ذلؾ لىما . كييوًاػفي واػابى كتكقيتى وركاًتو ، كيضعي ا يمكرى في مكاًضًعيا 
ػٌدة الطكيمـ  كاػكاءه نظرنا إليو باعػتباره ثائران . نجح في ميقاكمـ قيػٌكة الدكلـ تمؾ الػمي

ـن وظيت بثائػرو يتكٌلى ًقيادىىػا ، فإٌف الثابت مكضكعػٌيان أٌنػو  كجػدى قضٌيػـ ، أـ قضٌيػ
ـو عادلـ ، أك ػػػػػ عػمى ا قػٌؿ ػػػػػػ أدرؾ  تعاطؼ مع ما ييمثٌػمو ايكلئؾ ا قناف مف قضٌي

ـى في قضٌيتيـ فومميا كاػػػػػػػػار بيا وتى النيايـ  كعػمى كؿ واؿ فإٌنػو . القٌكةى الكامن
ـن ، بؿ أعػنؼ الثكرات التي  ـى اوتجاجو عػنيف نجح في أف يجعػػػؿ منيا وركػػػػػػػػػػػ

ـى العٌبااٌيـ  .  ناصبت الدكل

ـى التي أثاره ـي المىاككتي عػنيا لػدل أشباه الميؤرخيف ، أٌف الورك ا ػػػػػكالوقيق
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 عػمي بف مومد كانت أكؿى ثػػػكرةو قامػػػػت عػمى قاعػدة الكضع الاػيااي 
ـى العٌبااٌيـ في زمانًػو  وقان أٌنيا . االجتماعي المعاشي البائػػػػػس الذم كاـ الخالف

ـو مف  ىيزمت في النيايـ كقيػتػؿ بطمييا ، كلكٌنيا كانت بمثابـ البادئ كالفاتوـ لامام
الثكرات الميشابيـ التي نيضت في القرنيف الثالث كالرابع ، مثؿ وركـ القرامطـ 

ـى الفالويف البؤااء ، الذيف كانكا " العراؽ"في جنكب  ، التي وممت قضٌي
ـً الزُّنج  كثكرة . خاضعيف لظمـو اجتماعيٍّ قاسو اليقػؿُّ اػػػكءن  بكثير عػف قضٌي

، التي   ( ـ 879/  ىػ 265: ت  )الٌصػفٌػاريف ، أتباع يعقػكب بف ليث الٌصػفٌػار
، إلى أف " طبراتاف"، "  ىػراة"ك " اجاتاف"ك " نياابكر: "بدأت في بالد فارس 

موان في . 14" ُجػدراف بغػداد"بمتػت  ـي مف " العراؽ"كلكٌنيا انتيٍت صي ، لتتفػٌرغى الدكل
. بعػدي لورب ثكرة الزنج 

(7 )
ـً كثكرًة عػمٌي بالؽ ـي ىػذا التقييـ لشخصٌي كؿ أٌنػو كاف إلى جانب كؿّْ ػػنخت

ـو مف طرازو رفيع  ـً . ماقيػمناه رجؿى دكل فيك عمى الريغـ مف أٌنو عمؿى كاطى وال
ـو "الميختارة"وربو شبًو دائمـ ، فإٌنو بنى مدينتيف ىما  ، التي جعميا بمثابـ عاصم

ازدىػرتا بفضؿ المزارع الكااعـ التي كانت تيويطي بيما " . الميكفقػٌيـ"لػو ، ك
كبأيػدم الايكاف مف الزنج ، كبالمبادالت التجارٌيـ بالبضائع كالمؤف التي توممييا 

:  ثالثػػـ أاػػكاؽو كيبػػرل  "الميختارة"ككاف في . قكافؿي البػدك كالتٌجار بالاُّػفيػف 
كفي اػػبيؿ تنظيػػػػػـ ىػػػذه الوركـ " . ايػػػكؽ التػنـ"ك " الميمكنـ"ك " الميباركىػـ"

الايااٌيـ كاإلنتاجٌيـ دٌكفى الدكاكيف ، كفرضى الضرائب ، كأنشػأ بيتان لممػاؿ ، 
كمامف شػػػػؾٍّ في أٌف الزنػجى قػد خػبػركا في ىػاتيػف . كضػربى نقػػدىهي الخاص 

ـن كثيران عػف  المدينتيىػف  ٌكؿ مػٌرةو وياةن ميما تكيف قصيرة ، كلكٌنيا كانت ميختمف
 . الكضع الٌزرٌم الذم كانكا فػيو 
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إلى النيايـ التي اليائمـ في نيايـ المطػاؼ كصؿ عمٌي بف مومد كثكرتيػوي 
 3بتاريخ " الميختارة"فػقيػتًػؿ كىك ييدافعي عػف عاصمتو . كاف ال بيػٌد أف يًصػال إلييا 

 ، بعػد أف صمػدٍت كصمػدى ىػك فييا 883 آب ، أيغاطس 11/  ىػ 270صفر 
.  ثالث انكات 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  ػػػػػػ ِشػعػُره4
عػمى أٌف ًشػعرىهي  (صاوب الٌزنج)لاػنا نقعي في كػؿّْ ما كصمنا مف أخبار

معى في ديكاف ، شػأفى غيًرًه مف الشُّػعراء الميجيػديف  مع أٌف القيركاني يقكؿ . قػد جي
، مٌما يػدؿُّ عمى أٌف ًشػعرىه 15أٌف لعمٌي بف مومد ًشػعران كثيران ناقضو البتدادٌيكف 

.  كاف مينتشػران ذائعان بينيـ 
عماًؿ نظػرو مٌمف قرأ  كالاىػببي في ذلؾ في غػير واجـو إلى كبير تأمُّػؿو كا 

فصاوبيوي عػنػد الدكلـ كرجاًليا كالمينتفعيف بنعمًتيا ىك الذم أفقػدىا . اػيرة وياًتو 
ـو راضيـ  ػوي مف ًعػيشىػ كـ المياػتىتػٌب كما يمنوي فكاف منيا أف واربتوي . ىػنػاءىةى الوي

ثـ كاف مف الطبيعٌي أف تيكمؿى وربىيا عػميو بأف تيعٌفي عػمى . وربان الىػكادةى فييا
. أثػره كتقتمىوي معنكٌيان ، بعػدى أف قتمتوي عػممٌيان ، ليككف في الوالتيىف عبرةن لمىػف بعتبر

كمف ذلؾ أف تعمؿى بأيػدم أعػكاًنيا كألاػنًتيا كؿَّ ما بكاػًعيا لييناى ًشػعريهي ، الذم 
ـي الناس فما منيـ إال خاًاػره بالثكرًة . أكدعػوي فكرىهي كوكافػزىهي كمقاصدىه  كأٌمػا عاٌمػ

مالككا ا راضي ،  بما عمييا مف عػبيػد ، خاػركا مصػدرى ربويـ : التي قادىا 
الكفير الذم كاف مبنٌيان عػمى تاخير أعػدادو تفػكؽي الوٍصػر مف العبيػد في 

إاتصالح ا رضيف كزراعػًتيا ، في ميقابؿ التػذاء التٌافو الذم كانكا ييعطكنىػيـ 
كااكنكا الميػديف كالقيػرل التي اصطمػٍت بنار الورب اػقطٍت منيـ أعػداده ال . إٌيػاه 

كوتى التي نجػٍت مف كيالت الورًب الميباًشػرًة . تيوصى بيف قتيؿو كجريحو كأاير 
ٌمػؿى . عانٍت مف نقص ا قكات كالٌاػمع باػبب شػػػمؿ الزراعـ كالتجارة  ككؿُّ ذلؾ وي

ًكزرىه الثائػركف قػػادةن كزينجػػان ، كاٌجمو الشيػعراءي فيما نظمكه مف قصائدى في ىجاًء 
كما  . 16قائد الثكرة ، ككٍصػًؼ ما أنزلو بيـ ، كفروًيـ بمقتًمو إلى ما ىنالؾ 

ـً االجتماعػٌيـ كما كاف أكلئؾ العبيد  رأيتي أوػدان منيـ أتى عػمى ذكػػًر ايػػكءى الوال
. ييقااكنو ، مٌما كاف اػببى ثكرتيـ 
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ال ناتثني مف ىػذا التجاىيػؿ لايرة الرجؿ كلشػعره إال ، فيما يخصُّ 
/  ىػ 350: ت  )ايرتو ، ما ييذكىػري في الترجمـ  ومد بف إبراىيـ العٌمي 

كفيما . 17( أخبار صاوب الزنج بالبصرة ) أٌنو صٌنؼ كتابان اٌماه  (ـ 961
ذيؿي )عماد الديف إاماعػيؿ في كتاًبًو  يخصُّ شػػػػػعره ما ييكردهي منو ابف كثيػػػػػػػر

نا ا ٌكؿي  ،18 (زيٍىػر اآلداب أك جٍمع الجكاىر في الًممىًح كالنكادر كىػك مصدري
كابفى أبي الوديد الميعتزلي في شروو عمى نيج البالغـ ، الذم أشارى . لشػعره

كاف حسػَف الِشػعػر ،  طبوعًا عػميه ، " إشارةن اريعـ إلى ًشػعره ، كصفو فيو بأٌنػو 
 كالصفػدم الذم أكرد لػو بضع  .19ثـ أكردى لو بضعى أبيات " . فصيح المهجة

الكافي  )مقطكعػات في الترجػمػـ التػػػػػػػػػػػي عػٌمقيا لو في الجزء العشػريف مػف كتابًػو 
باإلضافـ إلى البيت كالبيتيىػف المػذيف قػػػد يػعػثػري عػمييما الباوث ىنا  . (بالكفيات 
.  مٌما ال ييتٌػكىػؿي عػميو . كىناؾ 

ـً إلى ما نتصٌكريهي  ف يكيػف قػػميالن بالناب بيػػػػدى أٌف ما كصمنا مف شػػػعره ، كا 
مػػو ، ااتنادان إلى نٌص القيركاني الذم اقتباناه قبؿ قميؿ ،  لشيادةه ال  مػف ميجمى

ييوًاػفي التعبيػرى عػف دخيمـ نفًاػو . تيػردُّ كال تيدوىضي عػمى أٌنػو كاف شاعػران فوالن 
ٍف يػكيػٍف يبػدك قصيرى البػاع في الكصػؼ  كمف ىنػا فإٌننػا نػرل . بصػدؽو كقيػػٌكة ، كا 

ـن ، كنٌطمعي عمى  في ًشػعره مرآةن لنفًاػو ، بويث أٌننػا نقرأيهي ىػك مف ًخاللو قراءةن كافػي
كىػذا . ىكاجًاػو كميوٌركاتًػًو كتطمُّعاتًػو كمراميًو ااتنادان إلى ما نعرفيػوي مف شػعًره 

ـو إلى  أمػره جٌيػده جػٌدان إلناػافو كانت اػيرتيوي مكضعى عػمؿو وثيثو ، اػعى بكٌؿ كايم
كرًتًو  ـى لنا صكرةن أقرب إلى الوقيقـ . تشػكيو صي .  فيأتي شػعريهي لييقػٌد

ـً  ذلؾ . كالوديثي عف شاعػرٌيتًو يطرحي اػػؤاالن عػمى مصادر ثقافتًو الشعرٌي
أٌنػنا في زمانو ، نككفي قػد خٌمفنا كراءنا الكقػتى الذم كاف فيو الشاعػري ياتقي 

يػدو مف الميويط  ـي الشعػر كاوػدةن  . ثقافتىو الشعرٌيـ دكف جي ـي الناس كليت يكـى كانت لت
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ـي براءتىيا كنقاءىىا باالختالط با عاجـ  ري ػبويثي أصبح الشع. قبؿ أف تفقػػدى المت
ـن تيكتاىػبي اكتاابان بالتعمُّـ  ـن فكقٌي نقػكؿي ىػذا عػمى ابيًؿ تاكيًغ الاػؤاؿ .  كلتتيوي بينيػ

. عػف مصػدًر أك مصادر ثقافتو 
ـي أٌنػنا ال نًجػػدي في كؿّْ ما بيػًدنا مف مصادر أدنى ذكػرو  ٌنو قػد  كالوقيق

تمٌقى تعميمان مينٌظمان أك شػبو مينٌظـ ، أك أٌنو أخػذ عف أوػدو مف أىؿ ا دب كالركايـ 
ػف إلييـ  ـن . كمى ـى مين كلكٌننا عػرفػنا فيما عػٌمقػناه عػمى اػيرًتو ، أٌنػو قػد تعاطى التعمي

مٌما يامحي لنا ، أك با ورل ييمزمنا، باالفتراض أٌنو قػد تمٌقى . في ميقتبىؿ وػياتًػػػػػػػو 
كما أٌننا عػرفنا ىناؾ أٌنػو كاف خطيبان ميؤثٌػران ، . تعميمان أك تعمُّمان ما مف قػبؿ 

ـو جٌيػدةو  ـً إلى أٌنػنا نًجػدي في شػعره ما يدؿُّ عػمى أٌنػوي كاف عػمى معرف باإلضاف
ـً كأقكاًليا  ًؽ الدينٌي فيػذا كمُّػوي يػدؿُّ عمى أٌنػوي كاف ذا مياػتكلن ثقافيٍّ . بالمذاىًب كالًفػرى

 عمى أااتذةو  دكف أف يعني ذلؾ بالضركرة أٌنػو قػد تمٌقى تعميمان مينٌظمان . جػٌيػدو 
بؿ إٌنػوي يترؾي البابى مفتكوان الوتماؿ أف يككف الرجؿي عػصامٌيان ، . كميعٌمميف 

ٌف رجالن مف معػًدنًػػًو ، تصميمػػًان كقػػػٌكةى نفػػػًس . بمعنى أٌنػو بنى نفاىػو بنفًاػو  كا 
.   معالي ا يمػكر ، ال يياػتبعىػدي عػميو ذلػؾ  كتطمُّعػػػػػان إلػػى

عػٌبرى فيو عػف : ميمػا يكيػٍف فػإٌف عػمٌيػان طٌكعى ًشػعرىهي لذاتًػو كأفكاره كمشركعو 
اعتزازه بنفًاو كناػًبو شػخصان ، كعػف عقيدًتًو الدينٌيـ ، كعػف اتجاًىػو الايااي 

مف صنكؼ الفاػؽ كالفجكر، " بتػداد"غضبان ًلما يجػرم في قصكر ا كابر في 
ًر الدكلـ كعجًزىا كبالدًتيا أزاء تاػػمُّط العاػكرييف التُّرؾ عػمى  فضالن عػف ًخػكى

ف اتخػذ ليا عػنكانان الظمـ . ميقػٌدرات الايػمطـ ، كبالتالي عػف ثكرتو  التي كا 
ـن  االجتماعي الٌشػنيع كالميزمػف الالوؽ بالزنج ، فإٌنما  ٌنػو ا ينمكذجي ا كثر كوشٌي

ال فإٌنيا  . رنا إليو ػػترمي إلى ماىك أبعػدي مف ذلؾ بكثير مٌمػا أش (أم ثكرتيػوي  )، كا 
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ـي المكضكعات التي  ااتنادان إلى ما بيف أيدينا مف ًشػعره ، فإٌف مف الميمكف قاػم
:  نظـ فييا توػت  أربعـ عػناكيف رئياػـ 

ما صػٌكرى فيو رؤيتىػو لنفًاػو ، ككأٌنػو ييجيبي عػمى تااؤؿو : ػػػػػػػػ ا ٌكؿ 
ػف أنا ، كمىػف أككف ؟  : يطرووي ىك  مى

:  فمناػمعوي يينشػد 
مػػػػػػػػػ ػػرمُّ   ينثنػي الٌصػارـي المييٌنػدي كالػػػػػرُّ  ػحي الػػػػػػػػػرُّديػػػػػنيُّ كالشُّػػػػجاعي الػجى

بيػػػػػػػػػػػػدم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـه كال اػػػػػػػػػػمٍػيىػػػػػػػرمُّ  ػثي ال أنػػػثىػػػنػػػػػػػػػػػػػػي كال يػتىػثىػػػٌنػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػوػيػػػػ
ٍشػػػػػػػػػرًفػػػػػػػػيُّ ػػػػػػػػػػػػػػػـى  ػػف رآنػػػي فػقػػػػػد رأل مىشػػػػٍػػػػػػػػػػرفػٌيػػػػػػػػان  مػػاضػيػػػػػػػػػػػػػػػػان فػػػي يػمػيػػنًػػػػػػػًو مى

ػػدٌجػػجى في الٌنقػ ػػمػػػػػػػػػػيُّ ػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػأنيى الػفػػارسى الػمي  20  ػػػًع إذا نػػػػػازؿى الػكىػمػػػػػػػػػػيَّ الػكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
بػًح عػٌنػػػػػػػػػػي  ػمٌػػػػي مضاًوػؾي الصُّ ما تيػتػطٌػػي عاػػػػػػاكػػػري الميًؿ مػٌنػي  ما تيػجى

جاػػـ اػػػيؼو فػػػي جػػكًؼ غػمػػػد ثػيابو 
صػػػػػدري إنػػػػػػػػػػػسو مػػػػػػػف توػػػػػتًػػػػػًو قػػػػمػػػػػػبي ًجػػػػػٌنػػػػػػػػػػي             

مػٌيػػػتي ًوػػػػػسٍّ كوػػػػػػيُّ نفػػػسو كمػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػس ييػػرل مٍشػػػيييػا بعػػػيػػػػػػف الػتٌػظىػٌنػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كػيػؼ ال تػػزىػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي الػٌنػفػػكسي لشخػصػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػٌدم عػمػػيُّ                                     وػػػيػػػػػفى أغشػػػػػػى الػػكغػػػػػى كجى
ـو كالػػػػػػػػػكصػػػػػػيُّ  ذك الػتُّػقػػػػػػػى كالٌنػبػيػػؿي كذك الػعػػػمـ كالومػػػػػػػػػػػػػػػػػـً كمػػػػف خػػػيػػػػػػػػػػػر طػيػنػػ

كالػػػذم قػػاؿى إٌنػػػوي الػيػػػػػػػكـى مػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مػثػػؿ ىػػاركف مػػػػػف أخػيػػػػػًو الػػٌنػبػػػػػػػيُّ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 : (كىك ىنا ييخاطبي العٌبااييف  )وكافػزيه لمثكرة : ػػػػػػػ الثاني 
ػميػكديىا  ػػػػػػرّْ الػزمػػاًف خي ـو  بػطػػػئه عػمػػػػى مى بني عػٌمػنػػػػا ال تيػكًقػػػػػػدكا نػػػػػارى ًفػتػنػػػ
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ػػقيػػػػػػػػكديىػػػا  بنػي عػٌمػػنػػػػػػا إٌنػػػػػا كأنػػػػػػػػتػـ أنػػػػػػاًمػػػػػػػؿه  تضٌمنىيػػػػػا مػػػف راوتييػػػػػػا عي
نػا  كنػػػػوػػػػفي قػديمػػػػػان أصػميػيػػػػػػا كعمكديىػػػا  ـي الػتُّػػػػػرؾى أمػػػػػرى لٌػيػػػتيػػػ بنػي عػٌمػنػػػا كى

ـي فػيػئػنػػػػػػػػػػػػػػا  ػٍجػػػػػـ الػتُّػػػػػػػػٍرًؾ تقػاػػػػػػ فػمػػػػػػا باؿي عي
كنػوػػػػفي لػػػػديػيػػػا فػػػي البػالد شيػػػػػػيػكديىػػا          

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػٍجػبًػر  مػتػػػػػى أرل الػػػػػدنػيػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػال مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرمٍّ كال نػػػػػػػػػػػػػػاًصػػػػػػػػػػػػًب    كال وى
ػػػػػبّْ عػػػمػي بػػػػػف أبػػػي طالػػػػػػػػػػػػػػػػػًب  مػػػػػتػػػػى أرل الٌاػػػيؼى دليػػػػالن عػمػػػػػػى   وي

                               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ليػػػػؼى نفاػػي عػمػى قصػػػكرو ببتػػػػػدا دى    كمػػػػػا قػػػػػد وػكتٍػػوي مػف كػٌؿ عاصي 

ػػػػػكرو ىػنػػػػػػػاؾ تيشػػػػػػػربي جػٍيػػػػػػػػران كرجػػػػػػػػػػػاؿو عػمػػػى المعاصي ًوػ ػمي راًص ػػػػػػػػػػػػػكخي
ػؿى عػنػػػػػدى تمؾ العػػػػػػػػػػػًػراًص ػػػػػػػػػػػػػػػػ أيًجػػٍؿ الخي       لاػػػػتي بػػابف الفكاًطػػػػػـً الػتيػر إف لـ

ػراميو : ػػػػػػػػػػ الثالػث  :  مقاًصػديهي كمى
ٍطمىػًب الرزؽ قاطعيو  اػأبتي العيمػى بالػبًػيػًض كالاُّػٍمًر جاًىدان فعىٍجػػزي الفػتػى عػف مى
ػوي فػال الاػػػػػػػػػيؼي ميتنيػػػًو كال الرُّمحي نػػػػافػعيػػػػػػو  ػػرءي لػـ يػوػفىػظ مػف الػذُّؿّْ ًعػػٍرضى إذا الػمى
ػػكًع الميعىػفىػػػػػر جػانػبيػػػو  كىػػؿ يػتٌػػقي المٌػيػػثي اليىصػكري إذا كنػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػف الٌصػٍيػػًد كالػجي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـن لمػًعػػبػػػػػػػػػػاد  ـى عػمػػػػػػػػػػػػػػػى اإلقتصػػػػػاد قينكعػان بػػًو ًذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قا رأيػتي المى
ػنػػػى كبيػمػػػػػكغى الميراد  نػػػػػػػاؿى الػمي كفػي اإلضطراًب كفػي االغتراب مى
إذا الػٌنػػػػػػػػاري ضػػاؽى بيػػػػػػػػا ًزنػػػػػػػػػػديىا ففاػػػػػػوػتيػيػػػػػا في ًفػػػػػػراؽ الٌزناد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
:  العيػنػؼي الٌثكرم : ػػػػػػػػػ الرابع 

دبػػػػػػػػػػػػػػػػا         أما كالػػػػػػػػػػػذم أاػػػػػرل إلى ريكف بيتو  وراجػػػػػيػجى بالػػرُّكبػػاًف مقػػػػكرةن وي
  



122 
 

ـى الوػرًب فاىتجر ػػٌف الوػػربى وػتػى ييػقػػػاؿى لػػػػػػػػػي  قضيػتى ذما الوربػػػػػػا   ٌدًرعى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

قمبػػي نظيػري الػجػبػًؿ الٌصػعػًب كىػٌمػتػي أكػػبػػري مػػػػػف قػمػبػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػٍذ ميرىىفػػػان كافػتًػػٍؾ بػػأىػًؿ الٌشرًؽ كالتػرًب  فااػػػػػػػتًخػًر اهللى كخي
ـه وتى تيػمػيتى الايؼى بالٌضٍرب  ػػٍت إٍف وػضػىػرىٍت ميتى كال تىػمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ميجػػػػػػػػػانًػػبػػان لمعػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك كالػٌصػػفػػػػػػػػًح  أوػًمػؼي بالػقىػتػًؿ كبالػػػػػػػػػٌذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًح 
ػكيـ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػًح  العػػػػػػايػػنىػٍت عػيػنػيى أوػػػػالمى إاٌل أمػػيػػػػػػػػػػػػػػػران أك عػمػػػػػػػى ري

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ُ  تخبػاٌت  ػف شػعػرِه 

ػػاف جاًلػبػػػػػػا ػػػػاػأغًاػؿي عٌني العػارى بالاػيؼ جالبػان  عػمػٌي قضػػػػػاءى اهلل ما ؾ
ػذىٌلـ والبػػػػا  كأذىىػػؿي عػػف دارم كأجعػؿي نػيػبىيػػػػػػػػػػػػػػا لًعػرضػيى مػف باقػػػي الػمى
فػإٍف تيػػًدمػػكا بالتػػػػػػػػػػدًر دارم فإٌنيػػػػػػا تػػػػػراثه كػريػػـه ال ييػػػػػبػػالي العػػكاًقػػػػبػػػػػا 

ػػػػػػػػػػوي       كنػٌكػبى عػف ًذؾ ـى ألػقػػػى بػيػف عػيػنػيػو عػٍزمى ًر العػػػػكاقػػب جاًنبػػػػا ػػإذا ىىػػػ
ـى الايًؼ صاوبا كلػـ ياػتػًشػػػػٍر في رأيػػًو غػػػػيػػرى نفًاػػػًو كلـ يرضى إال قائًػ

(1 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـً العيطمػػػػػكًس  أاػػػًمعاني الٌصيػػػػػػاحى باإلمميػػػػػػػػػػػػًس  كصيػػاحى العيػػػرانػػػػػ
ػٍزىىػػػًر رٌيػػػػػػػػػا  كاخػتالًؼ الكيػؤكس بالخنػػدريػػػًس  كاتػريكػاني مػف قىػػػػػػٍرًع مى
ليػس تيػبػنػى العيػػػػػػػػمى بػذاؾ كىػػػػػػػػذا  لكًف الٌضرب عػندى أزـً الضُّركًس 
ديكاي  ػٍت نوػكى غػيػًر ذاؾ وي ـي المُّبػاناًت نفاػػػػػػػي   كاىػمى عػػٌيػفػػػػػػٍت تػمػكػػػػػػ
ميػػٌك الطُّمػػػػكًؿ بعػػػػػػدى ا نػػػيػػػػػػػػػػػػًس  كخػال مػف ىكاًجػًس الٌنػػام قػمػبػػػػػي  كػخي

كااػػبطػػػػٌرٍت وماًلػؽي القػػكـً لممػػػػػػػػػػك  ًت كصػارت نفكاييـ في الرؤكس  
ريٌب ًاػيدو يومي الخميسى بعٍضبو  كييجػػمٌػػػػػي الظػػػػػػػالـى ليػػػػؿى الخميػػػػًس 
ػٍنػػًب العػركًس  عػٌممػىتٍػػوي يػػيمػػػػنػػى يػػػػػػػػػػػػػدمَّ بعٍضػػبو   تػػػػػػركىػٍت جػٍنػبىػػػػػػوي كػجى
ػػػػػػػػػػػداًة الكغػى أبا قابػػػػػػػػػػكًس  نؾى الػكيػمػػػػػاةي عػػػف غػػػػػػػدىكاتػػػي  فػي غى تيخبػػػرى
فاػػػمكا عػػػاًمػػػران كعػػػػػػػػػػارضى لػٌمػػػػػػػػػػػػا  أٍف لقػػػػػػػكا بالػفيػػجػػػػػػػػػكًر كالػتٌػدليػػػػػػػػًس 
ػٍمػػضػان  ياعػػبػيػػػػػػػدى الٌصمػيػػػػًب كالٌنػاقػػػكسً  ( 2)أتػػػػػػرػكنػػي أًقػػػػػػػػػػػرُّ بالػٌنػػػكـً غى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ًر  كعػزيػمػتػي مثػؿي الواػػػػػػػاـً كىػٌمػتػي  نفاػػػػي أصػػكؿي بيا كنفػػًس الًقٍاكى
عػكدي الًمنبىًر  ػًؾ أك صي ػػػػػػػنػػي أقكؿي ليػػا ًقػػػػػػػػػرم  مػػػػػػكته ييػػريػوي ذا تيػنػػازعي كا 
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مػا قػد قيضػػػػي اػػػػػػػػػيككفي فاصطبػػػرم لوي 
( 3)                                كلػػػػًؾ ا مػػػػػػػػػػػػافي مػػػػػػف الػػػػػػذم لػػػػػػػـ ييػػقػػدىرً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ٍطمىػًب الرزؽ قاطعيو  اػأبتي العيمػى بالػبًػيػًض كالاُّػٍمًر جاًىدان فعىٍجػػزي الفػتػى عػف مى
ػوي فػال الاػػػػػػػػػيؼي ميتنيػػػًو كال الرُّمحي نػػػػافػعيػػػػػػو  ػػرءي لػـ يػوػفىػظ مػف الػذُّؿّْ ًعػػٍرضى إذا الػمى

ػػكًع الميعىػفىػػر جػانػبيػو كىػػؿ يػتٌػػقي المٌػيػػثي اليىصػكري إذا كنػػػػػػػػى عػػػػف الٌصػٍيػػًد كالػجي
(4 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػرمُّ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػحي الػػػػػػرُّديػػػػػنيُّ كالشُّػػػػجاعي الػجى ينثنػي الٌصػارـي المييٌنػدي كالػػػػػػػػػػػػرُّ
وػيػػػػػثي ال أنػػػثىػػػنػػػػػػػػػػػػػػي كال يػتىػثىػػػٌنػػػػػػػػػى  بيػػػػػػػػػػػػدم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـه كال اػػػػػػػػػػمٍػيىػػػرمُّ 
ٍشػػػػػػػػػرًفػػػػػػػػيُّ  ػػف رآنػػػي فػقػػػػػد رأل مىشػػػػٍػػػػػػػػػػرفػٌيػػػػػػػػان  مػػاضػيػػػػػػػػػػػػػػػػػان فػػػي يػمػيػػنًػػًو مى مى
ػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ  ػػدٌجػػجى في الٌنقػ  ػػػًع إذا نػػػػػازؿى الػكىػمػػػػػػيَّ الػكى شػػػػأنيى الػفػػارسى الػمي
ػػٍطػػػػػػػػػػػػػػكمُّ  كرأيػػػػػػػتي الػقػضػاءى أضػيػػػػػػؽى ما يياػ  ػعى بػػػػو وػػػػتػػػى كػػػػػػػأٌنػػػػػػػػػػػػوي مى

ْـّ أكقػدم النارى في الٌميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ فػإٌنػػػػػػػػػػػػػػػي ؿ ـى الػعىػػػػ ػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ آتو أتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ ػػػػػػيػػػاابػنى
أكػػػػػػرمػػي الػضػيػؼى ماااػػػػػػػػتطعػػػًت  ٌنػػػػػػػػػػي 

ػٍطػعىػػػمػػػػػػػػػػػػػػي وػاًضػ ًكمُّ ػػػػػػػػ                                   مى ػػػػره ككػػػػػػػػػػػػػػأاػػػػػػي رى
كػيػؼ ال تػػزىػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي الػٌنػفػػكسي لشخػصػػػػػػي 

ػػػػػػػػػػٌدم عػمػػ مُّ ػػػػػػػ                                   وػػػيػػػػػفى أغشػػػػػػى الػػكغػػػػػى كجى
ـو كالػػػػػػػػػكصػػػػػػيُّ  ذك الػتُّػقػػػػػػػى كالٌنػبػيػػؿي كذك الػعػػػمـ كالومػػػػػػػػػػػػػػػػػـً كمػػػػف خػػػيػػػػػػػػػػػر طػيػنػػ

كالػػػذم قػػاؿى إٌنػػػوي الػيػػػػػػػكـى مػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مػثػػؿ ىػػاركف مػػػػػف أخػيػػػػػًو الػػٌنػبيُّ 
(5 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

قمبػػي نظيػري الػجػبػًؿ الٌصػعػًب كىػٌمػتػي أكػػبػػري مػػػػػف قػمػبػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػٍذ ميرىىفػػػان كافػتًػػٍؾ بػػأىػًؿ الٌشرًؽ كالتػرًب  فااػػػػػػػتًخػًر اهللى كخي
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ـه وتى تيػمػيتى الايؼى بالٌضٍربً  ػػٍت إٍف وػضػىػرىٍت ميتى كال تىػمي
(6 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

دبػػػػػػػػػػػػػػػػا         أما كالػػػػػػػػػػػذم أاػػػػػرل إلى ريكف بيتو  وراجػػػػػيػجى بالػػرُّكبػػاًف مقػػػػكرةن وي
ـى الوػرًب فاىتجرالوربا ػػٌف الوػػربى وػتػى ييػقػػػاؿى لػػػػػػػػػي  قضيػتى ذما ( 7) ٌدًرعى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػفػاًح كايػػػػػػػػػػمػًر الٌرمػاح  طػمػبػتي الػعيػمػى كعػمػػػكتي اؿ تىػػػػػػػػػػػػبٍ ػػػبػبًػيػًض الصّْ  ػرُّ
ٌنػػيى كالٌشػػػػمػػػػس بػػػػػػػػي ييػػيػتىػػػػػػػػػػػػػدل  إذا غػػطٌػٍت الشمػػسى ايكدي الاُّويبٍ  كا 

(8 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـن  وتػػػػػػػػػػػػػػػػى تيػجػػػػػػاكزى مػككػػبى الػجػػػػػػكزاًء  ال تػضػعيػفىػػٌف إذا طمبػػػػػػػػتى جػػاللىػػػػػػػ
ػيػيػتى غػػدكتى فػػي الشُّجعاءً  فػمػئػٍف ىػمػكػتى ديعػيتى غػيػرى ميقٌصػرو  كلػئػٍف وي

(9 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

أوػًمػؼي بالػقىػتػًؿ كبالػػػػػػػػػٌذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًح  ميجػػػػػػػػػانًػػبػػان لمعػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك كالػٌصػػفػػػػػػػػًح 
مػػػػػػػػػػػحً  ػكيـ  إاٌل أمػػيػػػػػػػػػػػػػػػران أك عػمى ري ال عػػػػػػايػػنىػٍت عػيػنػيى أوػػػػالمى

(10 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـه لمػًعػػبػػػػػػػػػػاد  ـى عػمػػػػػػػػػػػػػػػى اإلقتصػػػػػاد قينكعػان بػػًو ًذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قا رأيػتي المى
ػنػػػى كبيػمػػػػػكغى الميراد  نػػػػػػػاؿى الػمي كفػي اإلضطراًب كفػي االغتراب مى
إذا الػٌنػػػػػػػػاري ضػػاؽى بيػػػػػػػػا ًزنػػػػػػػػػػديىا ففاػػػػػػوػتيػيػػػػػا في ًفػػػػػػراؽ الٌزناد 

إذا صػػػػػػارـه قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر فػػػػػػػػػػػي ًغػػػػػػػػػػٍمػػػدًه  
                              وكل غػيريهي الاَّػػػٍبػؽى يػػكـى الًجالد
(11 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  كتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىٍت فػي ككػػرىا ا طياري     أكرقػػػػػػٍت فػي أكانًػيػػػػػػػػا ا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاري 
ـي الػفػػتػػػػػػػػػى عػمى الػٌنػقػًص ليؤـه  كأخػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٌُّؿ ميعًجػػؿه ًماػػػػػػػياري        كمػقػػػػا
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ـه كصػػتػػػػػػػػػػػػػػاري        جػػػػػػػػػػػػػػٌرٍد الػمىشػػػرفيَّ كاروػؿ كػريمػػػػػػان  ػػػذىلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فالتٌػػػػكانػػػي مى
ػنٍػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ال يػنػػػػاؿي الٌضػعػػػػػػيػؼي بالٌضعػًؼ غي

 ػػػٌيػاري ػػػػػـي الفتػػػػى  الٌس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػتػنػػػػػػػػػػإٌنػػػػػـ                                    
أك بميمػؾو كليػس في الييمؾ عػاري      ػػٍمػػػػػػؾو ػػػػػػىػي نفػػػػػػسه إمػػػػػٌػػػػػػػػػػػػػػا تػأكبي بوي 

(12 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كػػػػػػـ قػػػػػد نػماني مػػف رئيػػسو قٍاكرو  دامػػي ا نامػػًؿ مػف خميسو ميمًطػًر 
ـو كذركًة منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  ػػػرىىػػػػػػػػػػػػػؼو  كلػػػػػػدٍفػًع ميعًضمىػػ مقػت أنامميػػػػػػػوي لػقػػػػػػػػائػػـً مي خي
رً   ما أف ييػػػػريػدي إذا الػػٌرمػػػاح شػػػػػػجٍرنىوي  درعػاناػػكل اػرباًؿ ًطػيػػًب العنصي
ـى الػمػتػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  ػػتىػػػػػػوي مقػػػػػػػػػا ـي ىامى يػمػقػى الٌاػػيكؼى بنٍوػػره كبكجيػػػػػػػػػػػػػػًو  كييقيػػ

كيػقػػػػػػكؿي لمػطٌػػػٍرًؼ اصػطػبًػػػػٍر لشػػػػػػػػبا اػمقػػهنػػػػا 
 فػعػقػرتي طػػرؼى المجػػػػػػػػػًد إٍف لـ تػعػقػػػػػػػػػػػػًر                                   

ذا تػػػأٌمػػؿى شػخصى ضػيػػػؼو ميقػًبؿو  ميتاػػربًػؿو ًاػػػػػػػػػػػػػػرباؿى ليػػػػػػػػؿو أغػػبػػػػػػػػػػػػًر  كا 
أكمػى إلػػػى الكػػكمػػػػػاء ىػػػذا طارؽه  نورٍتنًػػيى ا عػداءي إف لـ تنوػرم

(13 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  مقيػػػػػػػػػوي ما ًىػػٍبػػػػػػتي خى ـي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  لػػػي خى الػػػػػػػػػمكتي يعػمػػ
ٍكع وػػػػػػػقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ـي أٌنػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أيعػطػيػػػػػًو يػػػػػػػػػػػػػػػػكـى الػرَّ كالاػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼي يعمػػػػػػػ

ػيػػػػػػًد رزقىػػػو  ـى الصّْ ذا اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكى اػػػػػػػػػػػػػػػػػتػبػان إلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى جػعػػمػػػػػػػػػػتي ىػػػػا كا 
ػػػػنػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٌجػػػػػػػػػػجو ىػػػػػػابى الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالىػػػػػػػػػػػػػػػػػو فضػػػربػػػػػػػػػػتي عي كمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدم أبػػػػػػػػي كامكػػتي طيٍرقػىػػػػػو  كقػًبٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ما أكصػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   جى
( 14)ػـػػػػػػػػػػٌ كعػممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أٌف الػمػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس يينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي إال بالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دان  تأٌايتى بػي أـ عػاؽى إلفىؾى عائػػػؽي   أيػػػػػػا طائػػرى الاُّػػػػػػٌمػاًف ما لؾى ميفػرى
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ٍر بيػػػػػػػػا  ػػػػػػدٍمػػػػػتي ًعػػػػتػػػػاؽى الخيًؿ إٍف لـ أزي عي
                                 عػمييػػػػػػا الػكيػمػػػػػاةي الػٌدارعػػػػكفى البطػػػػػػػػػػػػػػػارؽي 
ـي المىصادؽي  عػػػػمييػػػػػا رجاؿه مػػػػف تميـو كقصرىا       كيميبي بػػػػػف ييربػػػكعو الكرا
ػػػػػػػػعػده كفػػػػػػػػػي جػنػبػػاًتيا      نميػػره كبيػػػػػضه مف كالبو عػػػػػػكاتًػػػؽي  كجثكتييػػػػا اى
ٍاػػػػػػػؼو أك تعيقني العكائؽي  ـً خى ٍف لػػػػػػـ أيصػٌبػػػػػح عامػػػػران كميواًربان      بًخطٌػػػػػ كا 

( 15)أيواػبيني العيربػافي أناػػى فكاراي      غػػداةى نػػزاؿ الػٌدكـ كالمكتي عاًلؽي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـى فػمػػػا أوػػػػسُّ مناما  ػػنػػا ىػػػاجى الػتٌػذكُّػػػػري لمفػػؤاد ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقامػا         كنػفػى الػمى
نػعىػػػػرىج الوجػكف كراما ـه  قيػػتػػػػمػكا بػمي مػنػػعى الػرُّقاد جفػكف عيني عصب

(16 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

بػًح عػٌنػػػػػػػػػػي  ػمٌػػػػي مضاًوػؾي الصُّ ما تيػتػطٌػػي عاػػػػػػاكػػػري الميًؿ مػٌنػي  ما تيػجى
جاػػـ اػػػيؼو فػػػي جػػكًؼ غػمػػػد ثيابو 

صػػػػػدري إنػػػػػػػػػػػسو مػػػػػػػف توػتًػػػػػًو قػػػػمػػػػػػبي ًجػػػػػٌنػػػػػػػػػػي              
مػٌيػػػتي ًوػػػػػسٍّ كوػػػػػػيُّ نفػػػسو كمػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػس ييػػرل مٍشػػػيييػا بعيػػػػػػف الػتٌػظىػٌنػػػػػػي 

ػػػػًرمّّ إذا ااػػػػػػتػقػػػػٌؿ بػعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـو  لػػػػػـ ييػعىػػػػػػػرّْج بميػتػنػػػػػػػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػك اٌنػػػػػػػػػػػػػي  شيػػػػػمَّ
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىةى الػطػائػػًر الػذم ال ييػثىػٌنػػػػػػي  مػػػػا يػػنػػػػػػػاؿي الػكػػػػػػػرل ايػػػػػػػػػػػكيػداهي إال  وى

إٍف رمػػػػػػػػػػػػػاهي خػطػػػػبه قػػىرل الخطػبى رأمه 
ـي الػتٌػػأٌني              ػػكػػػػػػػػػػػػ ٍكعي الػػٌنػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كوي فػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رى

ػػػػٌنػػػػػي  كػػػػػػػػػػػػػػػـ ظػالـه جعمتيػػػوي طيماػػػػػػػػػػػػػػػاني          صػػاوػبػػي ىٌمػػػتػي كقػمػػػبػػػي ًمػػػػجى
ٍصًؿ أخػػػػػػػػرل   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ًوػبػػاؿه قطعػػػػتي في كى

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًركػػػػان مػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػاؼي مػػػػػػػػػػػػػف ايػػكًء ظػٌنػػػػي             
مياػػػػػػػػتىػًخػػػػؼّّ بًػػػػػػػذا كذاؾ كىػػػػػػػػػػػػػػػذا  لػػػػـ أياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمػػٍع ندامتػػػػػػػػػػػػػػػػي قرعى ًاػٌني 
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( 17)أنػػػػػػػػػػػا ركضي الٌربيػػع في كؿّْ زىرو  فيماػػػػكؼي الزمػػػاف في كػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػفّْ 

                           ***** 
       لػـ ييػػػػٍيػػػػػػػػدى خػمػؽه إلػى فىػػرًض كال اينىًف  أىػػػػػػؿي الػٌنػػبػيّْ الػػػػػذم لػكال ىػػػدايػػتيػػوي 

ميشػتٌتيف ويػػػػػارل النصػيػػرى لػيػػػػػػػػػػـ        ميشػػػػػٌرديف عػػػػػػػػػف ا ىميػػػػف كالػػػػػكطػػػػػػًف 
ـي  فػي كػٌؿ يػػػكـو أرل فػػػػػي كٍاػػػػػط دارىػػػػػػػػػ
 

ـً المٌػػػػًدًف  ـً البًػيػًض كالػيػػػنػػػػػدٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػمٌػ     بالاّْ
ـي       ـي فػي الٌاػػػػػػػػػػٌر كالعمػػػػػًف ػػػػػػأكصػػػػػى بوفًظوً       ىػػذا بػػػػػأٌف راػػػػػػػػػػػػػػػكؿى اهلل جػػػػٌدىػػػػػػػ ػػ
ْـّ ابنًػػًو الواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف ػػػػػػػػػػػظيممػػػػػػان كثػٌنػػػػػػكا بايػػػػ      جاؤا بقػتػػػػػػػػػػػػػػؿى عػمػػػػػػػػػػػػػيٍّ كاطى ًقبمتًو       ػ
كأشػػيػركا ػػػػػػ كيميـ ػػػػػػ رأس الوايف عمى 

ػػػػػػػػػػػػػػديفً                                    مػػػػػحو ييطػػػػػػاؼي بػػػو فػػػػػػػي اػػػػػائًػػًر الػمي ري
(18 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػٍجػبًػر مػتػػػػػى أرل الػػػػػدنػيػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػال مي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرمٍّ كال نػػػػػػػػػػػػػػاًصػػػػػػػػػػػػًب             كال وى

ػػػػػبّْ عػػػمػي بػػػػػف أبػػػي طالػػػبً  ( 19)مػػػػػتػػػػى أرل الٌاػػػيؼى دليػػػػالن عػمػػػػػػى   وي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـو مٌنػا ييكابًػػػػػػػػػػػدي مطمىعا  ػػربىػػػػ ـو أخػػػػػػك غي كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػؿّْ أرضو أك بكػػػػػػػػؿّْ موٌم
مقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمٌنػػػػػػػػػػػكل ككػػػػػػأٌنمػػػػػػػا وػراـه عػمػػػػػػى ا ٌيػػاـً أف نتجٌمعا كػػػػػػػأٌنػػػػػػػػػا خي

(20 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـه أٌنػػػنػػػػػػػػػػا  ًصػػبػػػػػاحي الػكيجػػػكًه غػػػػػػػػػداةى الػٌصػيػػػػػػاح   ػػػػػػػػػػػػٍت ىاشػػػػػػػػػ لػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػًمػمى
كأٌنػػػػا إذا زعػػػػػػزعػتػنػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػكغػػػػػػػػػػػػى  ذيػػػػػػػػػػكؿي الػػرياح ذيبػػػػػػػػػػػػػػكؿي الػػػػٌرمػػػػػػػػػاح 
ػتكؼ  كنيػنػكػػػي الػًجػػػػػػػػػراحى بػػػػػكػػػػػػػؼّْ الػًجػػػػػراح  ٍفػػػػػًع الػوي ناػػػػػػػكؽي الٌاػػػيكؼى بػػدى
ػػػػػػػماوػػان أكيػػػػػػٌؼ الٌاماح  بقٍاػػػػػػػػػـً رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحو كبًػيػػػػضو ًصػفػػػػػاح  كناػػػػػػػػمك اى
كقىػػػػػػػػػػػٍرـو صػبػوػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي فػػػػػػػػػػػػي داًرًه  بػكيػػػػػػػػػػؿّْ أقىػػػػػػػػػػػػػػػػبٍّ كنيػػػػػػػػػػػػدو ًكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  
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الػٌنػجيػػًع مػػػػػػراح الػجػػػػػػػػػػػػػراح  فػػتيػػػػػػػكًدرى بػعػػػػػػػػدى ًعػػػػػػنػػػػاؽ الػًمػػػػػػػػػالح  ضػجػيػػعى 
ػيػيػػػضى الػجػنػػػػاح  ػيػيػػػػػػف الٌاػػالًح مى ػػػػػػػػػػػػذاؿ الػجػبػيػػػػػػػػػػػف  مى كػمػيػؿ ا نػػيػػػف مي
صػمػػػػػى نػيػكرى عػيػنػي بػنىػػػػكر ا قػاح  كراح ا كيػػػػػػػػػػٌؼ بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو كراح  

فػػمػػػػػػػا طيػػػػػكؿي عشػػػقي ًمزاحى الًمالح  بػميشػػػػتىػتػؿو عػػف صػيػاًح الػٌصباح
(21 )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػميػكديىا  ػػػػػػرّْ الػزمػػاًف خي ـو  بػطػػػئه عػمػػػػى مى بني عػٌمػنػػػػا ال تيػكًقػػػػػػدكا نػػػػػارى ًفػتػنػػػ
ػػقيػػػػػػػػكديىػػػا  بنػي عػٌمػػنػػػػػػا إٌنػػػػػا كأنػػػػػػػػتػـ أنػػػػػػاًمػػػػػػػؿه  تضٌمنىيػػػػػا مػػػف راوتييػػػػػػا عي
نػا  كنػػػػوػػػػفي قػديمػػػػػان أصػميػيػػػػػػا كعمكديىػػػا  ـي الػتُّػػػػػرؾى أمػػػػػرى لٌػيػػػتيػػػ بنػي عػٌمػنػػػا كى

ـي فػيػئػنػػػػػػػػػػػػػػا  ػٍجػػػػػـ الػتُّػػػػػػػػٍرًؾ تقػاػػػػػػ فػمػػػػػػا باؿي عي
كنػػػػػوػػػػػػفي لػػػػديػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػي البػػػػػالد شيػػػػػػيػكديىػػا             

ٍف أذي ؽ  ـي ال ذيقػػػػػػػػػتي القيػػػػػػػػراحى كا  فػأيقًاػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي عػػيػػػػػػشو أك ييػػػػػبىػػػػػػػػػػادي عػػػػػميػػػػديىػػػػػػػا             ( 22)فػبيمػتىػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ليػػػػؼى نفاػػي عػمػى قصػػػكرو ببتػػػػػدا دى     كمػػػػػا قػػػػػد وػكتٍػػوي مػف كػٌؿ عاصي 
ػػػػػكرو ىػنػػػػػػػاؾ تيشػػػػػػػربي جػٍيػػػػػػػػران  ػمي كرجػػػػػاؿو عػمػػػى المعاصي ًوػراًص       كخي
( 23)أيًجػػٍؿ الخيػؿى عػنػد تمؾ الًعراصً       لاػػػػتي بػػابف الفكاًطػػػػػـً الػتيػر إف لـ 

 ******
تػػػػزٌكًد  ـى المي ػ كلػٌمػػػػػػا تػبػٌيػنػتي المنػػػػػػازؿى بالومػػػػػػػػػى  كلػػػـ أقػػًض منيػػػػػا واجى
زفػػػػػرتي إلييػػػػػػػا زفػػػرةن لػػك وشػكتيػػػػػػيا  اػػػػػػرابيػؿى أبػػػػػػػػداًف الوػػديػًد المياػػػػٌرًد 

( 24)لػػػػػذابػػػٍت وػكاشػػييا كظػمٌػػٍت بوػرّْىػػػا  تميػػػػػفي كػمػا النٍت لػداككدى باليػدً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كنظػػػػػػرًة عػيػػػػػػػػػػػػػػػفو تػعػمٌػمػتييػػػػػػػػػػػػػػػا     ًخػػالاػػان كػمػػػػػػا نػظػػػرى ا وػػكؿي 
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( 25)تقٌاػػػػػػػػمتييػػػػا بيػف كجػػو الوبيب    ككجًو الػٌرقػيػب مػتػػى يػتػفػػػؿي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـى فػػػي اإلمػاـً الظاىػًر  إٌف الػػػذم جػعػػؿى النجػػػكـى زكاىػػػػػػػػػػران  جػعػؿ الخالف
ْـّ إقػػػبػػػػػػاؿو كأيمػػػػػػػًف طػػػػػػائًػػػػػػػػػػًر  قػػػػػادى العاػػػػػاكػرى مػػػف بمنجرى ميٍاًوران  بػػػػػأتىػػػػػػػػػػػػ

ـً بعػػػػػػدما  وػتػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػػاخى عػمػػػػػػػػػػػػػػػى ا يبيػػمٌػػػػ
( 26)تػػػػػػػػرؾ الػبيػصػػيػػرةى كاليشػػػػػػػػػيـً الػػػػػػػػػػػػػػػػٌداثػػػرً                            

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـن     خماػػيف عػػامػػان تػبػتػتػػػػػػي أربػػػػابىيػػػػػػػػا  ـى لػػػػػػـ تػػػػػػػػزىٍؿ موجكبػػ إٌف الػخػػػػػػالفػػػػ
 (27)تػػػػػػػػػػػػدعػػػػػػػػػػػػػػػػك إلػيػػنػػا كػػؿَّ عػػاـو مػػػػػػػػػرةن     وتى إذا بمػغ الكػػػتػػابي أجابىيػا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الشػػػػػػاعػػر

شػكالّياته 1  ػػػػػػ االسػـ وا 

عػمي بف عياى ا ربًػمي اليىٌكػارم الشيباني الكاتب ، لقبو بياء الديف ، 
كتىػػكىػٌني مىػف اامو عػمي بػ أبي الواػف بيف الشيعـ مف  . 1ككينيتوي أبك الواف
.  ًاػماتيـ الميمٌيزة 

ـن إلى "  األربمـ" " العػراؽ "، مدينـ عػريقـ في أقصى شػػػػماؿ " أربًػؿ " ناػب
ف توٌكؿ ااػػػمييا اليكـى قميالن فتػػػدا  ىك اامييا " أربًػؿ"ك " . إربيؿ " ما تػػػػػػزاؿ ، كا 

ـي آليـ " = أربا نيمك" أصمو با شػػػػػكرٌيػـ . الكردم  كىي اآلف مركػػزي . أربعػ
 كمػػـ 260شماالن " بتػػػداد " تبعػػػػػدي عػػف العاصمػػـ . الميوافظـ المعركفـ بااػػػميا 

في مختمؼ المصادر إلى ااـ " ا رًبمي" إذف فصاوبيػنػػا مناػػكبه بػػػ . تقػريبان 
.  المدينـ الكردم 

ـن إلى "  الهّكػاري" ـه كقيػرل بجكار مدينـ " . اليىٌكارٌيـ "ناب كىػذه ناوي
كىك " . جػػزيرة ابف عيمىر"، فيما كاف ييعرؼي بػ الجزيرة الفيراتٌيـ أك  " المكصؿ"

اامييا الذم ضاع في غيمار التٌتريؾ ، بعػد أف  غػدا أكثريىا اليكـ مف الجميكرٌيـ 
فمف ىنا نيخٌمفي  . 2" اليىٌكارٌيػـ"كاف ايػٌكانييا أكرادان ييعرفػكف ىـ أيضان بػ . التركٌيـ 

ٍف نوف لـ نًجػٍد نٌصػان صريوان / أٌف الرجؿ كردٌم  ىٌكػارٌم النشػأة في ا صؿ ، كا 
نما  ف ليػذه النابـ داللتييا ، التي ال بػٌد مف أخذىا في االعػتبػار . عمى ذلؾ  كا 

. كنوف نبوث اإلشكالٌيات الكامنـ في ااػمو 

. القبيمـ " شػيباف"ىػذه النابـ ال يمكفي أف تككف إال إلى "  الشػيبا ـ"
. كأيضان النرل في النابـ إلييا إال أف تككفى عػمى نوك النَّاىػب، ميما يكيٍف بعيػدان 
ػٌكرة ، أم عمى نوك الكالء ، مياػتبعىػدىةه جػٌدان في تمؾ  ـى ا يخػرل الميتىػصى  ٌف الناب

الط  ػػػػػػػػػث أٌدل االختػوي. ػأ فييا ػػػػرؼي أٌف صاوبنا قػد نشػػػا ماكف القصٌيػـ التي نع
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إلى أف ال يككف فييا " الجزيرة"الاُّػكاني الميتدفٌػؽ مف ميختمؼ النكاوي إلى أنواء 
ـه غالبـ مثمما كانت قبؿ اإلاػالـ ، يًصؿي ضعاؼي الناسي أنفاىػيـ  بعػد اإلاالـ قبيم

كعمى كؿ واؿ فإف قػبيمـ بني شيباف لـ . بيا بالكالء طمبان لالوتماء باطكتيا 
عىػفىػـ الناس  إذف . يكيف ليا مف الكيجكد القكٌم ىناؾ ما يجعؿي منيا مياتعاذان لضى

.  فا رجح أف الرجؿ شيباني صميبـ 

، ميتنافيتاف ال (شيباني  )ك (ىٌكػارم  )، بيف كال يػظػٌنػٌف قػارئه أف النابتيف
ذلؾ أٌف . في شخصو كاود ، بؿ ىما ميؤتمفتاف الختالؼ المكرد  تجتمعاف

. لبيئـ أك مكاف النشػػػػأة " اليىٌكػارم " ىي لألصؿ كالنّْجار ، بينمػا " الشػيباني"
بؿ إٌف لمثؿ ىػذا التكالي عنػد كيػتٌػاب . كىػذا كمثميػوي غير نادرو في أناػػاب الناس 

الايرة ترتيبه مقصكد ، بويث ناتفيدي منو نوف الباوثيف ما يتصؿي بتاريخ 
ـ ليـ كعمى كؿّْ واؿ فإف مف ا كػػراد ، أك فمنقيػؿ مف مىف ييوابي منيـ ، . الميترجى

/ مٌما يدؿُّ عمى أٌف جػزءن مف التككيف ىناؾ ثقافٌي . مىف ىك ىاشمٌي الناب 
 . إثػنػٌيػان / ظرفٌي ، كليس كمَّػو أقكامٌيػان 

ـه تيشػيري إلى عممو كاتبان مينشئان في الديكاف الخاص ببتػداد " الكاتب"  صف
كانعكد إف شاء . ، ككاف مف الكظائؼ المرمكقـ في اإلدارة المتكلٌيـ في العراؽ 

.  اهلل إلى الكالـ عمى ىذا الشأف في موٌمو مف ايرتو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ػػػػػػ عػصػػره  2
كـ  عاش ابفي عياػى في العراؽ في الكقت الذم كاف فيو البمدي توت الوي

 .  ( ـ 1335 ػػػػػػ 1258/  ىػ 736 ػػػػػػ 656 )المتكلي اإليمخاني 
نا في أكاخر اػنٌي 1258/  ىػ 656ففي الانـ   ـ ، أم يكـ كاف شاعػػري

الشبيبـ كما اكؼ نعرؼي مف ايرتو ، اقطت بتػدادي بيػد العاكر المتػكلي بقيادة 
كتتابع اقكطي ميػدينػو كبمدانو كاوػدةن تمك ا يخػرل ، بعػد بضع مواكالتو . ىكالكك 

.  يائاـو لممقاكمـ 
ػدىث المىيكؿ ىك أٌف العراؽ كبتػداد بع د ػإف المتزل التاريخي في ىػذا الوى

أف كاف ككانت رمزى الكوػدة اإلاالمٌيـ ، كمركػزى الاُّػمطـ التي ليس فكقيا ايػمطـ ، 
ـو صتيرةو ضئيمـ المااوـ نابٌيان في  ـو لكالي ف نظرٌيػان ، قد غػدا ميجػٌردى عاصم كا 

تيجبى عكائديىا المالٌيـ إلى تبريز ويث اتخػذ . الدكلـ اإليمخانٌيـ الميتراميـ ا طراؼ 
ىكالكك عاصمتو اإلقميمٌيـ ، بعػد أف كانت ا مكاؿي تيجبى إليو مف أربع أقطار 

.  الدنيا 
ما أف ااتتٌبػت ا يمكر ليكالكك وتى أكلى اىتمامو  يايػس إدارة ا مالؾ 

فعٌيف عمى رأس الايػمطـ ا منٌيـ قائدان متكلٌيان بمنصب الشُّػونـ ، . الجديدة لدكلتو 
ـٌ ، توت إمرتو قٌكاته متكلٌيـ عمى ااػػػػتعدادو  كىك بمثابـ الواكـ العاػػكرم العا

كما أنشأ ديكانان اػٌماه ديكاف العػراؽ ، عمى رأاػو .  3دائػػـو لمتدخيؿ عػند االقتضاء
مىف يومؿي لقب صاوب الديكاف ، كىك بمثابـ الواكـ المدنٌي ا عػمى أك رئيس 

ليه يرجُع أ ػُر كؿُّ ذي قمـٍ " الكزراء ، لػو  أ ػُر ُ تحّصػالت البالد ، ودْخُمها وَخػْرُجها ، وا 
ـّ  ال ُيشػاوُر . ولػه التصرُُّؼ الُ طَمُؽ فـ الوالية والعزِؿ والعطاء وال  ع . و  صٍب شػرع

 توت إمرتو عػدده مف كبار المكظفيف ، مثؿ صدر .4" السمطاف إال فـ َجػؿِّ اأُل ػور 
.  اة ػب الباب ، كقاضي القيضػػػػػرقٌيـ ، كواجػػػػػػا عماؿ الٌش 
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ككاف ىؤالء جميعان مف أىؿ العراؽ كالعامميف في إدارتو الاابقـ ، 
فعٌينكا . أيككؿ إلييـ أمرى تنظيـ اإلدارة الجديدة . لالاتفادة مف خبرتيـ اإلدارٌيـ 

كما قاػمكا البالد إلى خمس مناطؽ . مف المكظفيف مىف يعمؿي توت إمرتيـ 
ككاف صاوب ديكاف بتػداد . إدارٌيـ ، عػمى رأس كؿٍّ منيا مىف يومؿي لقب صػدر

كيني  بعػػػػػػد الاػػػػنـ : ت  )الصاوب ا عظـ عالء الديف عطا ممؾ الخراااني الجي
كيني  ، ييعاكنػػػػػو ( ـ 1284/  ىػ 683 ككالىما كاف .  أخكه شمس الديف الجي

يا فيما  ـو كطيدةو بالشاعػر ، كلو فييما مدائحي كثيرة ، انقرأيىا أك بعضى عمى عالق
كفي ا ثػنػاء عػػػػرؼ فخػػرى الدكلـ منكجيػػػر بف أبي الكـر ، . اننتخبو مف شػػػػعره 

منصب نائب صاوب الديكاف  التذكرة  )كلو صٌنؼ كتابو . الػػػػذم كػػػػاف يشتؿ ي
صدران عمى أربؿ كنكاوييا / كما كاف أبكه فخػػػػر الديف عياى واكمان . 5 (الفخػرٌيـ 

 . ، التي كانت مف النكاوي اإلدارٌيـ الخمس التي ذكرناىا قبؿ قميؿ 
ف عاش في بمػدو مأزكـو باوتالؿ و  مف كؿّْ ىػذا نعػرؼي أٌف صاوبىنػا كا 

اػف الوٌظ ، الميتىمثٌػػؿ في أٌف كالػدىه كاف  أجنبيٍّ قاسو ال يروـ ، كلكٌنو بشػئو مف وي
مف كبار رجاؿ اإلدارة الجديدة في بمػده أربػؿ ، ا مػري الذم ييمكفي اعتبىػارىه تمييػدان 
لطريقو نوك المناصب التي شػتميا في أربؿ ثـ في بتػداد ، باإلضافـ إلى مكاىبو 

ـى اػيرتىو الوافمـ في اإلدارة كفي التصنيؼ كفي  ا دبٌيـ العاليـ ، ىك ما راػ
.   الشّْػعػر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  ػػػػػػ سػػيرتُػػه3
بيػدى أف ذلؾ . لاػنا نعرؼ مكلػدى ابف عياػى ال في المكاف كال في الزماف 

ال ييفاجئينػا ، ذلؾ  ٌنػو كأمثالىػو مف الرجاؿ ال ييمفتكف إلييـ ا نظار ، كيتػدكف 
موؿَّ اىتماـ كيػتٌػاب ًاػيىػر الرجاؿ ، إال بعػد إال بعػد أف ييصبوكا شػيئان مذككرا 

ـي مف اػيرتيـ ا يكلى قػد . بمعنىن أك بتيره في مجتمعيـ  إذ ذاؾ تككف معال
كلكػف بما أٌنػو كأبكه مف قبمو لـ ييناػبا إلى غير . ضاعػت كصارت ًناػيان مىناػٌيا 

لػد كنشػأ فييا  .  أربؿ ، فػإٌف لػنػا أف نقكؿ أٌف اإلبف عمى ا قػؿ قػد كي
    فيػذا ما نيخٌمنػوي تخمينان عمى مكاف مكلده ، ااتنادان إلى بعض 

.  ميالباات ايرتو 
أٌمػا زمانيػوي فنوف نعرؼي أٌنػو كلي منصبى رئااػـ الكيػتٌػاب في ديكاف ميتكٌلي 
أربًػؿ تاج الديف أبػي المعالي مومػػػد بف الٌصػاليا العمكم الواػػػػػيني ، الذم كاف 

.  ـ بميػدةو غير قصيرة 1261/  ىػ 660نائبى الخميفـ فييا مف قبؿي ، قػبؿى الاػنـ 
كىي الانـ التي توٌكؿ فييا إلى بتػداد لينتظـى فييا في إدارة الصاوب عطا ممؾ 

كيني كأخيو  ٌف امرئن ييختاري لشىػٍتًؿ مثؿ ىػػػػذا المنصب الكبير ال بػيػػػػػٌد أف .  6الجي كا 
ـن  فمف ىنػا نيخٌمفي تخمينان أيضان أٌنػو يكـ . يككفى قػد تمٌرسى بالعمؿ اإلدارٌم ميػدةن كافي

توٌكؿ إلى بتػداد كاف في وكالى ا ربعيف مف العمر ، كبالتالي أٌف مكلػدىه كاف في 
.   ـ أك بيعيدىىػا بقميؿ 1223/  ىػ 620الانـ 

عػدادىه ًلػمػا آؿ إليو أمػريه ، فنوفي قػد عرفنا أٌنػو  كأٌمػا فيمػا يخصُّ تنشػئتىػو كا 
لػد كنشػأ في بيت عمـو كريااػـ  كاف أبكه واكمان بػأربًػؿ ، كما كاف مف أعياف . قػد كي

ـن ، تكفي اػنـ  أم أٌف اإلبف . ـ 1265/  ىػ 664عصره منصبان كعممان كوكم
ػٌدة الطكيمـ مف . كاف في وكالى ا ربعيف يـك كفاة كالده  فال بيػٌد أٌنػو أثناء تمؾ المي

فػقػـ قػد وظي برعايتو ويث يوتاجي إلى الرعايـ ، كأٌنػو قػد كفٌػر لو مف أس باب  ػػػػػػػػػػالرّْ
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. التربيـ كاإلعػداد لمماتقبؿ في كؿّْ اػفو بما يينااػبو 
ـن ، ياػعى إلى المعارؼ  كلنيضػؼ إلى ذلؾ أٌنػو كاف ىك بنفاػو طيمع

ـن مف كتاب  (المُّمػع  )كمف ذلؾ أٌنػو قػػػػػرأ كتاب . بأاباًبيا  ،  (اإليضاح  )كقطع
العربٌيـ ، عمى عمي بف الواف بف منصكر ا ربمي  ككالىما مف كيػتيػػػػػػػػػػػب

/  ىػ 649كىػذا تكفي اػنـ  . 7كأجازه بالركايـ عػنػو كعف شػيكخو . ا نصارم 
فمف ىنػا . أم يكـ كاف التمميذي في أكاخػر الًعػقػد الثالث مف العيػميػر .  ـ 1250

خصكصان إٍف نوف أخػذنا في االعػتبار . نيرٌجػحي أف ا نصارم مف أكائؿ أاػاتذتو 
لعممنا بػأٌف ىػذا النمط مف المكضكعات يككف مف أكائؿ . أيضان مكضكعى الٌدرااػـ 

كفايـ الطالب في مناقب عمي بف أبي  )كمػا أٌنػو قػرأ كتابي . ما يتمقٌػاه الطالب 
عمى ميصٌنفيما الوافظ أبي عبػد ( البياف في أخبار صاوب الزماف ) ك  (طالب 

/  ىػ 648كذلؾ بأربًػؿ انـ  ( ـ 1256/  ىػ 657: ت  )اهلل الكنجي الشافعي 
فيػػػػػػذا أيضان ، ااػػػػػػػػتنادان إلى تاريخ كفاة ا ياػػػػػػػتاذ ، مف أكائؿ .  8 ـ 1249
عمى  (المياتتيثيف باهلل عنػد المييٌمػات كالواجات  )كأيضان قػػػػػػرأ كتاب . أاػاتذتو 

قراءتـ عػميه  وكا ت: " قاؿ . الشيخ رشيد الديف أبي عبد اهلل مومد بف أبي القااػـ 
 .  9 "  بػداري الُ طّمة عػمى دجمة ببغػداد686فـ شعباف س ة 

مٌمػا يدعػك إلى الظػٌف . فيؤالء الثالثـ ىـ مىػف كقعنػا عمييما مف أاػاتذتو 
ـى غيرىـ  ىػذا ، كما . أٌنػو لـ يقػرأ عػمى غيرىـ ، لتكفٌػر دكاعي الٌذكػر لك كاف ثمػ

. أٌف قراءىتو عمى ا خير تػدؿُّ عمى أٌنػو لـ يتكقٌػؼ عف الٌطمب في اػٌنو العاليـ 
بيػدى أٌنػنا نًجػدي في تاريخو عػددان مف المعارؼ أجازكه بالركايـ ، كىػذا نكعه 

كلكنو يػدؿُّ عػمى شػبكـ العالقات الفكػرٌيػـ التي . مف المشيخـ أقػؿُّ مف الٌاػماع 
: ىؤالء ىػػـ . بناىا الميجػازي أثناء اػعيو 

:  ؽ  ) ػػػػػػػػ مويي الديف يكاػؼ بف يكاػؼ الكاتب الياشػمي المكصمي 1
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، مٌمػا يػدؿُّ عمى أٌف كاتبىيا كاف 10أجازه إجازةن عػريضـ  . ( ـ 1261/  ىػ 660
ٌمػا مف أصواب الشػأف  ما ييػريبينػا ىنا أٌف صاوبىنا لـ ياػعى . إٌمػا ميٌدعػيػان كبيران كا 

نمػا تبٌرع بيا كاتبييا تبرُّعػان فيما يبػدك ، عمى الرغـ  إلى الوصكؿ عمى إجازتو ، كا 
مف أنو كاف مف أىػؿ المكصؿ غير البعيػدة عف أربًػؿ ، كأٌنػو كمػا يظير مف لقبو 

.  كاف مف زيمالء الميجاز " الكاتب " 
 1263/  ىػ 664: ت  ) ػػػػػػ رضٌي الديف عمي بف مكاػى بف طاكس 2

ركم عنو كثيران في كتابو ػػػػػم. ، كىك مف معارؼ فػػقياء الومٌػـ في زمانو  (ـ 
 . (كشػؼ التيػٌمػـ  )الشيير

 1275/  ىػ 674: ت  ) ػػػػػػ عػمي بف أنجػب الٌشػيرباني ابف الٌاػػػػاعي 3
رىا غير مػٌرة في ػػازةن ذؾػػػػػيركم عنو إج. الميؤٌرخ كخازف دار الكيػتيػب ببتػداد  . (ـ 
لموافظ عبػد العػزيػز  (معالـ العتػرة النبكٌيػـ العمٌيـ )كأيضان كتاب   (كشػؼ التيػٌمػـ  )

 . ( ـ 1209/  ىػ 611  :ت  ) 11بف ا خضػر الجنابػذم
ػعىػٌد المكاكم 4  1283/  ىػ 682: ح  ) ػػػػػ عبػد الوميػد بف فخػار بف مى

ـه ًوػمٌػيّّ أيضػان  (ـ  .  12 ـ 1275/  ىػ 676أجػاز لو اػنـ . ، كىك فقيوه كنٌاػابى
/  ىػ 672: ت  ) ػػػػػػػ عػمي بف مومد بف مومد بف كٌضػاح الونبمي5

لمومد بف أومػد ا نصارم ( الذُّرٌيػـ الطاىرة ) يركم عػنػو كتاب . ( ـ 1273
.  13الديكالبي 

.   14 ػػػػػػ أومػد بف عػمي التػزنكم 6
فيػؤالء ًعػٌدةي مىػف كقعنػا عػمى أامائيـ ، مٌمػف قػرأ عمييـ أك ركل عنيـ ، 

ـو بالٌدالالت  ـو غنٌي منيا ما أشػرنا إليو في مىطاكم الكالـ ، . في ميالباػاتو ميختمف
كمف ىػذا أٌف ركايتىو عف فقيييف ًومييىف تػدؿُّ عمى . كمنيا ما لـ نًقػٍؼ عمى داللتو 

ت يكمذاؾ في أكج وضكًرىا ، ػػػػػػػػػػػػػػصمتو الكثيقـ بيػذه الواضرة العممٌيـ ، التي كاف
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ػٍت بنفًاػيا مف العاصفـ المتكلٌيـ الكااػوـ  كمنو أٌنػو كاف يطمبي .  بعػد أف نجى
ـى المقبكلـ عنػده مف أينما تػأتٌػت لػو ، أعني دكف أف توكؿى بينو كبينيا  المعرف

فقػد رأينػا أٌنػو في الكقت الذم كثٌػؽ ًصالتػو مع فػقػيييىف ًومٌييىف . الوكاجزي المذىبٌيـ 
. كمع غيرىما مف فقياء الشيعـ ، فإٌنػو  قرأ أك ركل عف فقياء مف غير الشيعـ 
عػمى الرُّغـ مف الجػٌك المذىبٌي الميكػفيػٌر الذم نشػأ عمى قاعػدة االتياـ الباطؿ 

لبعض رجاالت الشيعـ بااػتدعاء المتكؿ لتػزك العراؽ ، مٌمػا ال يزاؿ صػداه يترٌددي 
. وتى اليـك 

تمؾ ىي مصادري ثقافـ ابف عياػى التي ييمكف لمباوًث رٍصػديىا توت 
كلكٌف ىػذا الٌرصػد ال ييمكف أف يككفى كافيان . القراءة كالركايـ : العنكانيىػف التقميدييىػف 

ػوي الفكػرم  فيناؾ أيضان اػػػػػعييػو الٌشػػػخصي الذم . بكؿ المصادر التي كٌكنت عالمى
ىنا نيالًوػظي أٌنػو ينقؿي فييا كثيران عف عمماءو . نرصػدي آثارىه فيما ألٌػؼى كصٌنػؼ 

ا مػري الذم يػدؿُّ عمى أٌنػو كاف ال يًمػؿُّ مػف االعػتناء . كأيدباءو كشػعراءو كثيريف 
 قبؿ قميؿ الياتنكؼي عػف  كىك الذم رأيناه. بإغػناًء ميصٌنفاتو بإغناء معارفو 

 . الجمكس مجمػسى تمميذ في داره ببتػداد ، عمى الرُّغػـ مػف اػٌنو كمكانًتو العالييىػف 
ـو ، كما كىبػو  ـو عالي نا مف ثقاف مٌمػا ال ريب فيو أٌف ما توٌمى بو شػاعػػري

ـو شػعران كنثران  ـو أدبٌيػ ، كانا اػبيمىػوي إلى العمؿ مينشػئان في مؤٌاػاات  15باريو مف مكىب
ـو . الدكلـ  ًلمػا يقتضيو ىػذا العمؿ مف تمكُّػفو مف المتـ كآداًبيا ، إلى جانب معرف

ـو بميختمؼ العمكـ اإلاالمٌيـ ، باإلضافـ إلى اإلواطـ براكـ الدكلـ  كااػع
كقػد كضع القمقشػندم كتابىػو الضخـ . كمرااًميا كبمداًنيا كايػٌكاًنيا ، إلى غير ذلؾ 

بح ا عشػى في صناعـ اإلنشا  ) لترضو كاوػدو ، ىك تزكيػد الكاتب المينشئ  (صي
. بأاااٌيات المعارؼ التي ينبتي لو أف يتكفٌػرى عمييا كيما يتأىػٌػؿى إلى ىػذا الاّْػمؾ 

نقكؿي ىػذا ، كنوف في ابيؿ الوديث عٌمػا ميٌػد لػو إلى عممو ، دكف أف نناى أك  
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ـى كالًده في العمؿ لمدكلـ في أربًػؿ  فا رجحي لدينػا أف ذلؾ قػػد اػاىـ . نتجاىؿ اابق
بدرجـو ما في كصكًلو إلى ماشػتمو مف مناصب ، ًلمػا نعرفو مف تقاليد العمؿ في 

بويث . تمؾ المرافؽ ، ويث كانت تكجػد بيئاته أياػرٌيـ  تينتج كبار مكظفي الدكلـ 
.  أٌف المتكؿى لـ ياتتنكا عف خدماًتيا كخبراًت أبنائيا بعػد أف ااػتكلكا عػمى العراؽ 
ميما يكيػف فػإٌف ابفى عياى انتظـ في امؾ ميعاكني ميتكلٌػي أربًػؿ تاج 

كربما وػٌؿ مكاف كالده بعػد أف . الديف مومد بف نصر بف الٌصاليا الوايني 
كلكٌنو . تقاعػد ، بابب الاّْػٌف : انقطع ىػذا عػف العمؿ ، أك كما نقكؿي اليكـ 

 ف . بالتأكيػد لـ يبمغ في منصبو الجديد مثؿى ماكاف لكالػده مف المكانـ كالمكقع 
 ، كبصٍرًؼ الٌنظر عف منصبًػو ، ما منح 16ا بى كاف لػو مف الكجاىـ بنفاػو

ـن  المنصبى ، ذا الصفـ اإلجرائٌيـ البوتـ في ا ااس ، يكـى كاف يشػتمو أىمٌي
ـن  ػؼ ا بي بػ . خاٌصػ عػمى أربًػؿ كنكاوييا ، مع أٌنػو  (واكـ  )كربما لذلؾ ييكصى

كعػمى كؿّْ واؿ ، فإٌننػا ال نعرؼي منصبان بيػذا . كاف يعمؿي بإمػرة ابف الٌصاليا 
.  العنكاف في اإلدارة المتكلٌيـ في العراؽ 

كلكٌننا رأيناه ييتادر ماػقط رأاػو . لاػنا نعرؼي كػـ مكػثى في عممو ىػذا 
 ـ ، 1261/  ىػ 660أربًػؿ ، كيتوٌكؿ إلى ايػكنى بتػداد ، في شير رجػب انـ 

أم يكـ كاف كالدىه ما يزاؿ عػمى قػيػػد الوياة ، ويػػػػث انتظػـ في إدارة الصاوػب 
يني كأخػيػػو  ػكى عػطػا ممػػؾ الجي

كلقػد ألمونا قبؿ قميؿ  . (كاتب مينشئ  )بصفـ  6
يككؿي . كنيضيؼي اآلف أٌنػو بمثابـ رئيسو لمكيػتٌػاب . إلماوان إلى أىمٌيـ ىػذا العمؿ 

كاتخػذ لو داران . إليو أمػري تورير الراائؿ كالمراايـ كالتكقيعات كا كامر كما إلييا 
عمى شاطئ دجمـ ، ىي التي ذكرىا فيمػا اقتباناه قبؿ قميؿ ، ويث كقفنا عمى 

.  6 " بػداري الُ طّمة عػمى دجمة ببغػداد " قراءتو عمى شيخو مومد بف أبي القااـ
 ـ أك  1292/  ىػ 692كفييا أمضى ما بقي لو مف العيميػر وتى كفاتو في الانـ 
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كظٌؿ قبريهي . ، كديفػف في إوػدل غػيػرفاتيا 17 ىػ عمى اختالؼ الركايات 693
ـي غػػػدت إلى ما قبؿ . معركفان مىػزكران مف عارفي فضمو إلى كقػتو قػريب  كالبقع

لطالما نزلنا فػيػو عنػدما كٌنػا نزكر  . (فنػدؽ الكويػد  )بضع عيػقكد فنػػػدقان اػػٌمكه 
ويث كانت ا ًاػٌرةي تييٌيػأي . بتػداد صيفان إباف اػنٌي الطمب في النجؼ ا شػرؼ 
كأتذٌكػر أٌنػني كنتي أرل في . لرقاد زبائف الفنػدؽ في الااوـ الكااعـ المكشكفـ 

ـي المرؽ ـن صتيرةن تدؿُّ الكتاب كمـ عمى أاكفـ الباب ػزاكيـ البناء مف جيـ النير غرف
كلكٌف شيخنا آغا . أنيا ضريح ، بيػدى أٌننػي لـ أكًؿ ا مػرى االىتماـ الذم ياتوٌقو 

ـن عػف تاريخو  رؾ الطيراني زار الضريحى زيارةى عارؼ ككصفو كذكر لمو ،  18بيػزي
 . ااتفدنا منيا في بعض ما قمناه عمى الدار كالضريح أعاله 

كخالفػان ًلمػا انتيينا إليو في خاتمـ كالمنا عمى فترة أربًػؿ مف اػيرتو 
العمالنٌيـ ، ويث قمنا أٌنػنػا ال نعرؼي كـ مكث في خػدمػـ ميتكٌلييا ابف الٌصػاليا ، 

ػكينٌييىػف بػبتػداد نعػرؼ كـ مكث بالضبط  فػإٌنػنػا فيما يخصُّ فترة خػدمػـ ا خكيف الجي
 ـ ، كما قمنا 1261/  ىػ 660ذلؾ أٌنػنػا نعرؼي أٌنػو دخميا في شػير رجػب اػنـ . 

كالظاىػػر أٌنػو تاػػػٌمـ عممىػو الجديد فييا فكران ، بػؿ إٌنػو لـ يتوٌكؿ إلى . قبؿ قػميؿ 
الوكادث  )كتاب ثـ أٌنػو ، ااػػػػػتنادان إلى ميصٌنؼ . ايػػػػػكناىا إال لػدكاعي العمؿ 

أم أٌنػو مكث  . 19 ـ1286/  ىػ 687، اعتزؿ عممىو فييا في الاػنـ  (الجامعـ 
ـن عػػٌدان  ـه بالقياس إلى ما نعرفو مف مآؿ . فيو اػتٌان كعشريف اػن ػٌدةه طكيم كىػػذه مي

ـو وثيثـ ، كييصادىركف  ىػذا النمط مف كبار المكظفيف ، الذيف يككنكف مكضعى ميراقب
بؿ إٌف المصػدرى نفاىػو ينصُّ عمى . بقاػكةو ميتناىيـ ويف تبػدك عمييـ آثاري الثركة 

أٌنػو لـ ييعػزىؿ ، بؿ إٌنػو ىك الػذم بادر فعػزؿى نفاػو ، ااػتنكافان عػف العمؿ توت 
إمػرًة الكزير الييكدم الجديد اػػػػعػد الديف بف الٌصفػي ، بعػػد أف جاء بجماعـو مف 

.  19تفميػس في أرمينيـ ، كرتٌبيػـ كيالةن عػمى تركات الماػمميف الييكد مف أىػػؿ مدينـ
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ـٌ ذلؾ بعمـو كرضىن ، بؿ ربما بأمػرو مف ايػمطـ االوتالؿ كطبعان  ـى . تػ فترؾ كتاب
. اإلنشػاء ، كانزكل في داره مينصرفان إلى التصنيؼ كنظـ الشػعر إلى أف تكفٌػي 

 " ُي َكػْب إلى أف  ات ولػػـ: " كالجديػر بالذكػر ىنػا أٌف الكتبي قاؿ في الٌاػياؽ نفًاػو 
ػٌدة خدمتو كما .  20 ـى ميالوظتنا نوف أعاله عػمى طكؿ مي ـه تيؤٌيػدي أىمٌي كىػذه ميالوظ

 . تومميػوي مف متػزل 
ـى إطالقان ًلمػا  كنقكؿي في ختاـ ىػذا الباب مف اػيرة الرجؿ ، أٌنػو ال صٌوػ

مف ىؤالء ػػػػػػ مثالن ػػػػػػ . كصفو بو بعضي مىػف خاض في اػيرتو بػ الكزير 
ىػذا إشػتباهه .  21 (التديػر  )كا ميني في  (ركضات الجٌنات  )الخكاناػارم في 

منشػؤه نقصي التدقيؽ في النصكص كربما ، باإلضافـ إلى ذلؾ ، الميؿي إلى 
كلكٌننا نػرل . كما مف ريبو في أٌنػو  ياتوؽُّ كؿَّ تكريـو . تعظيـ الرجؿ كتفخيمػو 

في صفاتو الوقيقٌيـ الثابتـ ، كمف ذلؾ طبعان تصانيفيوي كشػعريه كأدبيػػػػو كبراعػتيو 
الصاحب بهاء " نعػـ ، نعتىو الكتبي بػ . كااػػتقامتيو ، ما ىػػػك أوػػػرل كأجػدل بالتنكيو 

كلكٌف ىػذيف الٌنعػتػيػىف ال .  23"  الصػدر الكبير" كابفي العماد الونبمي بػ  22"  الديف
يعنياف بالضركرة أٌنػو كاف كزيران ، بؿ إٌنػنػا نراىما ييصٌكباف إلى ما كاف لو مف 
ـو عنػد كبار رجاؿ الدكلـ كعنػد الناس ، ًكػفػاء مؤٌىالتو  ـو اامي مقاـو عاؿو كمكان

ػمػيػػقػٌيػـ  .  ا دبٌيػـ كالعممٌيـ كالخي
ـه منيا أدبٌيػـ ، كالرابع في الٌاػيرة ،  ترؾ ا ربميُّ أربعػـ ميصٌنفات ، ثالثػ

وي . كاػنيعٌرؼي تػٌكان بمصٌنفاتو ا ربعـ . باإلضافـ إلى شػعره  أٌمػا شػعره فاػنخصُّ
.  بالعنكاف التالي ، ثـ اػنقتبسي مينتخباتو منو بعػدي 

 : ُ ػصػّ ػفاتُػػػػػػه 
ـ . التػذِكػرة الفخػرّيػة  ػػػػػػ 1 ػػػرى خػدـ بو فخػػػػرى الدكلـ منكجيػػػػر بف أبي الكى
 ػػػػػػػػكمف ىنػا نعػرؼي أٌنػو صٌنفػوي بػ.  ـ 1272/  ىػ 671صٌنفػو اػنـ .   اليمػػػػػذاني 
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.  كالظاىػري أٌنػو أٌكؿي ميصٌنفاتػو .  بتػداد 
ـن مف الٌطرائؼ كا شػعار، مع . الكتابي متكٌاػطي الوجـ  جمع فيو جمم

. نكرم القياي كد. ـ باعتناء د1984/ ىػ1404طيبع في بتػداد انـ . نقػًدىا أدبٌيػان 
.  واتـ الضامف 

 . 714 / 1: ذكػره برككمماف . جموُة الُعّشػاؽ وخمػوُة الُ شػتاؽ  ػػػػػػػػ 2
كالكتاب ما يزاؿ مخطكطان ، ناختو الكويػدة فيما يبػدك في المكتبـ الكطنٌيػـ 

Librairie National  ذكرىا أيضان  . ( 3551 )في باريس برقـDe Slane  
 :في 

Catalogue Des Manuescripts Arabes        
كالذم . كلـ ييتىػٍح لنػا االطالع عمييا .  كرقـ 122 ، كأٌنيا في 614/ الصفوـ 

.  يبػدك مف ااػـ الكتاب أٌنػو مجمكعه أدبيّّ أيضان 
كالظاىر أٌف كممـ .  (رسالة الّطيػؼ  )  كقػد يياػٌمى.طيُؼ اال شػاء  ػػػػػػ 3

ـه مف وجـ الكتاب ، كما ىك الشػأف كثيران في أمثاًليا " راالـ "  ـه ناشػئ ـه ميضافىػ صف
.  ، كليس مف ااـ الكتاب ا صمٌي 

كتابه كبير في ًاػيرة  . عػف  عرفة األئ ة/ كْشُؼ الُغّ ػة فـ  ػػػػػػػ 4
طيبع غػيػر مػػػػػػٌرة ، آخػريىػا في ثالثػػػػـ . المعصكميف ا ربعـ عشػر عمييـ الاػالـ 

فرغ . مجمٌػػػدات ، كلكٌف الػكػتػاب بواػػػب القاػمـ ا صمٌيـ لميصٌنفػو في جػػػػػزأيىػػػف 
ـ ، كمف الثاني اػنـ 1277/  ىػ 678مف الجػزء ا كؿ في داره ببتػداد انـ 

فػإذا نوػف .  ، أم بفاصؿ أربع انكات بيف الجزئيف 24 ـ 1281/  ىػ 682
فرضنا أٌف ا ربمي كاف مشػػػتكالن بعممو عمى ىػذا الجػزء مػف كتاًبو طكاؿ تمؾ 

الاػػػػنكات ا ربع ، كىك فىػػٍرضه كجيػوه ًجػػػػػٌدان بالٌنظػر ًلػما يمميايػػػػػو القارئي في ماٌدة 
ـو ،  لىػ ـو كدقٌػػػػ ٍيػػػػػد الكبير الػذم بػذلػػػػػػػػػػػػالكتاب مػف إواطىػ ق ميصٌنفيػو ػػػػػدٌؿ ذلؾ عػمى الجي
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. بؿ إليو يعػكد الفضؿ في شيػػيػرتو . كىك أشير كيػتيػب ميصٌنفو .  في تصنيًفػو 
عػرفػنػا ذلؾ مف أٌنػو كاف . كالظاىػري أٌف شيػيرةى الكتاب بػدأت في ويػاة ميصٌنًفػو 

ـو عػقػػػػػدىىا . يعقيػػدي الومقاًت الوافمػـ لقػراءىة الكتاب عػمػيػو  كقػد كصمنا منيا ذكػري ومق
/  ىػ 691 رمضاف 24في داره ببتػػػػداد ، انتيٍت باإلجازة لمىػف وضرىا بتاريخ 

كنػصُّ اإلجػازة عػمى ناػخـو مف الكتاب بخطّْ أوػد الميجازيف ، كانت .  ـ 1290
.  25في المكتبـ التػركٌيـ في النجػؼ ا شػرؼ 

ذكرىا .  ػػػػػػػ المقامات ا ربع ، البتدادٌيـ كالدمشقٌيـ كالومبٌيـ كالمصرٌيـ 5
شػذرات ) كابف الًعماد الونبمي في  ( 57 / 3: فكات الكفيات  )الكتبي في 

 / 1: ىدٌيـ العارفيف ) ، كتابعيما إاماعيؿ باشا في  ( 383 : 5: الذىب 
كلـ يأًت ىػك عمى ذكرىا فػيما كصمنا مف كيػتيػبًػو . كال تيعرىؼ ليا ناخـ  . ( 714

ػٌر العاممي في  رؾ في  (أمػؿ اآلمػؿ  )، كال الوي   .(الػذريعػـ  )كال آغػا بيػزي
 كتابان 163 / 7: كٌوالـ في معجـ المؤلفيف عمر ىػذا كقػد ناػبى إليو 

كعباس العىػػٌزاكم  (نزىػـ ا خيار في ابتػداء الدنيا كقػػػػػدر القكٌم الجٌبار  )بااػػػـ 
ػػػرى بااػػػػـ  كيقػػكؿ .  26 (ودائؽ البياف في شػػػرح التبياف في المعاني كالبياف  )آخى

ػرُّ العاممي أٌف لػػػػو   . 27 " ِعػػّدة رسػائؿ "الوي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  ػػػػػ شػػػعػُره 4
يبػدك أٌف ا ربًػمٌي كىًمػؼى ميبٌكػران بالشػعػر ، فكأٌنػو بالنابـ إليو فعػؿى غػػراـو مف 

التذكػرة  )فيػك في مقػدمـ كتابو . اعو كجػدكل مف أيخػرل ػػفػتػجيػـ ، كفعػؿى اؽ
ـً الشػعر ، كأٌنػو أعظـي آداب  (الفخػرٌيػـ  ـي الدليؿ تمكى الدليؿ عمى أىمٌي نػراه ييقػٌد
ـن ييبٌيفي فييا أثػرى الشػعر القكٌم عمى عػقكؿ الناس . العػرب  كيكردي أقاصيصى طريف

فكـ مف بيتو أك بضع أبيات في مديح بعضيـ كانت الٌاػببى . كأعماليـ كمييكليـ 
ػر . في رفعـ مكانتو كانتشاػر صيتو  ككـ مف بيتو أك أبيات في ذـٌ بعضيـ اآلخى

فكأٌنو في ىػذا يريػدي أف يقكؿى أٌف الشػعػرى ليس . كانت الٌاػببى في ترذيمو كايػقكطو 
ٌنمػا ىك أيضػان أداةه ، مىف ممؾ ًقيادىىا امتمؾ القيػدرةن عػمى  فٌنػان جميالن واػبي ، كا 

اباف ػو كأخػذىه في الوي  في شبكـ عالقات التأثير في مىف وكلىػو ، كتفػرضي اوترامى
ككأٌنػو بذلؾ يبتتي دفعى القارئ إلى .  ، تمامان كالجاه كالثركة كالايػمطـ الناس

. االىتماـ بالشعػر كبالٌشاعػرٌيـ لمىف لديو المكىبـ كاالاتعداد الفطرم 
ـو ثقافتىو الٌشػعرٌيـ الكااػعـ  فيك ال . ثـ أٌف مىػف يقرأي كيػتيػبىػو ليالوظ بايكل

ـن لالاػتشػياد بو مف مخزكنو لديو  ككثيران ما يًقػؼي عػمى ما يكرديه . يكفٌػػر فرص
ـى ا ديب الناقػد ، فييبٌيػفي مكاطفى اإلجادة أك عكاىيا ، كالمآخػذى التي اػبؽ لتيره  كقفػ

كىػذا يدؿُّ عػمى أٌنػو زاكؿ شػعر الشيػعراء في الجاىمٌيـ . مف الميتقٌدميف أف تناكليا 
كاإلاػالـ ، كاػبرى دكاكينىيـ ، كعػرؼى أقػدارىىـ ، كعػمى خبرتًػو التاٌمػـ بصنعـ 

نع الشػاعػر كما . الٌشػعر كمف التنٌي عػف البياف أٌف ذلؾ كٌمو قػد اػاىـ في صي
.  نعرفيػو 

ثـ أٌف مف المؤٌكػد أنو تعاطى الٌنظـى منػذ الٌصبػا ، فقػد رأينػاه ييصٌرح بذلؾ 
، بأف يقكؿ  (التذكرة الفخرٌيـ  )مػراران في غير مكضعو مف كيػتيػبو ، كخصكصان في 

ػباػػػوهـ  ف شػع: " في عنكاف القصيدة  عره ػػػػػف شػػػػكما أٌف ما كصمنا ـ. 28 " ر الصِّ
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 يشػيدي بأٌنػو نظـى في ميختمؼ ا غراض الٌشػعرٌيـ ، مع اىتماـ خاصو بالتزؿ 
ف كيػٌنػا ال نممؾي ديكانان . كبمديح كرثاء ا ئمـ مف أىػؿ البيت عمييـ الاػالـ  ٌنػا كا  كا 

بينما . شامالن لشػعره ، كمع ذلؾ فإٌنػنػا نيرٌجػحي أٌف عاٌمػـ غزلٌيػاتو مف شػعر الشباب 
كليػس ىػذا با مػر . ما ىك في أىػؿ البيت ىك مف شػعر الكيكلـ كما بعػدىا 

فالشػػباب ىك عمري العكاطؼ المشػبكبـ ، . البًػدع ، بؿ ىك مف طبيعـ البشػر 
. بينما في الكيكلـ يبػػػػػػدأي اإلناػػػاف في التفكير بأمػر الوياة الباقيـ في اآلخػػػرة 

كشػؼ  )كمػٌمػا ال يخمك مف مؤٌشػػػػرو إلى ذلؾ ، أٌنػنػا رأيناهي ويث ينقؿي في كتابو 
ـن غزلٌيـ يعتػذر عنيا  (التيػٌمػـ  ، كقػد قمنا فيما فات أٌنػو آخػر ما صٌنػؼ ، مقطكع
 (التذكػرة الفخػرٌيػـ  )كلكنػو وشػا أٌكؿى كيػتيػبػو  . 29" مػٌمػا اقتضاه الواؿ " بأٌنيا 

ىكػذا ، فػإف مصػدرنا ا ٌكؿ لشػعر أياـ الشػباب ىك ىػذا الكتاب . بصنكؼ التػزؿ 
ػر  بينما قصائده الميطٌكلػـ في أىؿ  . (راالـ الطيؼ  )، باإلضافـ إلى كتابػو اآلخى
 .  (كشػؼ التيٌمػـ  )البيت عمييـ الاػالـ ىي في 

مع إٌبػاف وياتو أك بعػدىا في  نقكؿي أخيران أٌف مف المؤٌكػد أٌف شػعره قػد جي
رؾ  ، 30، كقبمو الكتبي كابف العماد الونبمي كالوػر العاممي 30ديكاف ، ذكره آغػا بيػزي

رؾ يقكؿ أنػو ػػػػػػػ أم ا ربًػمي ػػػػػػ  ،  " 687فػرغ   ه فـ سػ ة " بػؿ إٌف آغػػػػػػػا بيػزي
كعمى كؿ واؿ فالػذم يبػػػػدك . كلكٌنو عػمى غػير ما عٌكدنا لػـ يياػًند ىػذه المعمكمـ  

ـي العراقي مومػد طاىر الٌاػماكم ما في . أٌنػو ضاع نيائٌيػان  كشػؼ  )كجػٌرد البواث
، ناختو ا صمٌيـ ( ديكاف ا ربمي ) مف شػعره في أىػؿ البيت ما اػٌماه  (التيٌمػـ 
 . ( ـ 612 )بالنجؼ ا شرؼ ، برقـ  (مكتبـ آيـ اهلل الوكيـ  )في 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ُ ػ ػتَػَخػػَبػاٌت  ػف شػػعػره
ـو لػػػمػقػػػػػػػػاًء  ػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء       كعػػػػدٍت بػػػػػااػػػػػػتراقىػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍكرىةو فػػي خى كبػػػإىػػػػػػػداء زى
ةن مف ا عػػػداء ػػػػػػػػدٍت ًخػمسػػػػػػػػكج  كأطػػػػػالىػػٍت مػٍطػػؿى الميوبّْ إلى أف 

ـو ظممػػػػػػػاًء ػػػػػػػػػثػـ غػارت مػف أف ييماشػيىيػػػا الٌظ ػػػػػػػؿُّ فػػػ زرات فػػي لػيػػمػػ
ـى الػميػ ػػػػػػػًؿ شػػبيو ػػػ قػبػػػػػػػػػػػاًء ػػػػػػػثػػـ خػافػػػٍت لػٌمػػػػػا رأت أنجي ات أعػييػػػًف الػرُّ

ػػػػػف  ُـّ كمى ُـّ بػػاإلغػػػػفػػػػاًء  فػػااػػػػػتػنػابىػػت طػيػػػػفػػان ييػػًمػػػػػ يػمػميػػؾي عػيػنػػان تػًيػػػػػػػػػ
ػػػػمُّحي الػػبػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًء  ىػكػػػػػػػػذا لػيػمييػػػػا إذا نػػػػػػػٌكلػتػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كعػػنػػػػػاءه تىػاى
ـي االنػػتػيػػػاءي بػالػػيػأس مػنػيػػػػا  مػػػػػا بػنػػػػػاهي الػػٌرجػػػػػػػػػػاءي بػػػػػػاالبػتػػداًء      ييػػػدي

لاػػػتي أناػػػػػى يػػػػػكـ الٌرويؿ كقػد غػػٌردى وػػػػادم الػػٌركاب با نضاًء 
كايػػػػمػيػمػى مػٌنػػػٍت بػػػردّْ اػالمػػػػػي وػيػػػػف جػػػػػػػػٌد الػػػػػػػكداعي باإليمػػػػػػػػاًء 
اػػػفىػػرىٍت كي تيػزٌكدى الصػبَّ منيا نظػػػرةن وػيػف آذنىػػػػػػػٍت بػػػػػػالػتػنػػػػػائي 
كأرىٍت أٌنػيػا مػػف الػكجػػػػػػػػًد مػثػمػػي كلػيػػػػػػا لػمػفػػػػػػػػراؽ مػػػػثػػػػػػؿى بيػكػائػي

1 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًء   ػػػػزنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كمي
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكداء تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتػػػػي بالػيػػػػػػػػػػػًد الػبػيػضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء 
تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػري مػػػثػػػؿى اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػًر ذم الػبػطػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء 
تيجػرم بػػنػػػػػػار الػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًؽ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء 
تيػثػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا رضي عػػمػػػػػػػػػػى الٌاػػػماًء 
بػػألػايػػػػػػػًف الػٌصػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء كالػوػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًء 
ـو خػضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًء  فػػػػػا رضي فػػػػػػػي ايػػػػػػػػػػػػنػداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػمػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرمّْ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركاًء 
أيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم إلػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػا الػػػكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي مف صنعاءً 

2 

                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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جػاد الٌاػوػابي عػمػػى الػثٌػػرل بعػػكارؼو أىػػدٍت إلػيػػػو الػكشػيى مػػف صػنعػائػًو 
قػػػد وػاكػػػو صػػػػكبي الػتمػػاـ بػمائًػػػػػػًو         ككاػػػػا الػربػيػعي ثػػػرل الباػيطـ ممباػان 
ػػػػػػػوي كامائًػًو   ػوً ػػفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؤه لمػٌنػػػػاظػريػػف كػػػػػػػػػػػػػػػأرضً   تيػبػػػػػدم الػٌنػجػػػػػػكـى كأرضي

ـي باػػػػػػػٌره إذ أصبػح الػػػػػػػػؽ ـٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػاح الػٌنػاػػػي ـي مػػػػػػػػػػػػف ايمػػػػػنػػػػػػػائًػػػػػًو ػػػػػػػػػػػػػػٌداح كالػٌنػ ػػػا
زيىػػػػػرى الػنُّجػػػػػكـً تػػمػكحي فػػػػػي أرجػائًػًو  ػػؿي لػيػػػؿه كػمُّػػػػوي أكى مػا تػػػػػػػػػػػػػػرل ػػػػػكالػفػص

كالػػٌزىػػػري يضوػؾي فػي خػػالؿ بكائًو          قي ػػػػكالػطٌػؿُّ يػنػثيػػري فػػػي الػٌريػاض دمكعى 
ـن ػػػػػػػكتخػػػػػاؿي أنفػػػػػاسى الػٌنػاػػػػػػػػػيـً عػمػيػمػ عجبػان كتػنػفػػػػي الػٌصػػٌب مػف بيرىواًئًو          ػػػػ

ػطػباًئًو       ػػػػا ا غػصػػػػػافي فػيػػػو مػنػابػػػػػػػػػره    ػػػػػػػػككػػأٌنـ ـي مػػف خي كالٌنػػاطػقات الػعيجػػ
ـن  فاشػػػػػػػػػػػػرب عػمػى زىىػػػػػػر الرياض ميدامػػػػػػػػ

ـى أ                     ػػا الًوػجا عػف رائًػًو ختىػثػػػني الػوػمػيػػ
اػػػنو كًغػنائػػػػػػػوً  ؽو ػػػػػػػػػػػػػػمػػف كؼّْ ممشكؽ الػقػكاـ ميقرطى   3ييصػبػي القمػػكبى بوي

                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كوػٌيػػػػػا ًطػيػػػػػػػػػػػػػبى أٌيػػػػػػػػػػػػاـ الٌشػػػػػػػػػػػػباًب  اػػػػػقى عيػػػػػدي الػوػيػػػػا عيػػػدى الٌتصابي
ػػػػػػٍزًع أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل  بػػػػػرغػػمػػػػػػيى مػػػػػف ايػػػػػػػػػػػميمى كالٌرباًب  كرٌكضى مػػنػػًزالن بالػػػػػجى
ػػػػػػػٌممػػػػان يوػػػػػػػػػػػػدكهي رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػٌر مياى عػمػػػػى تػمػػػػؾ الػمػالعػػػػػػػػػًب كالػقيػبػػػػػاًب         كمى
ػػػػػػػػكًد الػًكػعػػػػػػػاًب          ديػػػػػػػػػػػػاره مػا أجػٍمػػػػػتي ًقػػػػػػػػػػػػػػداحن ليكم  بيػا إال مػػػػػػػػػػػػػػػػع الػخي
كقػػػػػػػػد شػػػيػػػػػٌجػػػٍت بمعاكؿ الػٌرضاًب          كال عػاقػػػػػػػػرتي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػٌراحى إال 

ـي ا لػوػػػػػػػػاظ تػبػػػػػػػػػػػػػػػدك ػػػػػػػػػػكبػػػ ػمىػًؿ الٌاواب  م فػتٌػػانىػػػػػػػػ بيػػػػدكَّ الشػمػػػػس مػػػػف خى
ىػػػػػػػػػػػالؿى ا يفػػػػػػػًؽ مف توػػت النقاًب  م ػػػػػػػػػػػتيػوػػاكػػي البػػػػػػػػػػػػدرى مياػػػػفرةن كتوؾ

ـي عػػػف ثػنػػػػػايػا خػمػػػػتي فييػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػكتبايػػ ػػبػػػػػػػػػابً   ػ ػػػػػػػػدامػػان كىػػػي فػيػػػػػػػػػػو كالوي مي
4 

                         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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أعػػػػاد لباسى الٌتصػػابػػػػػػػػػػػػػػي قشػػػيبا يعػػػيري التػراـ كييصػبػػػي الػقػمػكبػػػػػػػػػػػػػػػػا 
نيػػػػػران كغػصػػنػػػػان رطػيػبػا  كالح كمػػػػػػػػػػاس دالالن فػًخػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػتي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػالالن مي
ػبُّػػػػػػػػػػؾ يػاقػػػاتػػمي فكػػػػاف لػػػػػػو إذ دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ميجػيػبػػػػػػا  دعػػػػػػا الػقػمػػػػػػػػبى وي
ػًوػٌبػػػان كيىػضػوػػػػػػػى كػئػيػبػػػا ـو يػبػيػػػػػتي مي أمػػػػػػكالم ًرفػػقػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم لػكعػػػػػػػ

5 

                            ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػالصػػػي مػف ىػػػكل شػػادفو  ٍاػػػفي عػمػػػػػػى ميػيػجػػػػتػػػػػػي    كػيػؼ خى ٌكػمػػػػػوي الوي وى
كقيػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لػػػػػػػػػػػػك زارنػػػي جػٌنػػتػػػػػػػػػي    بيػعػػػػػػادهي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم الػتػػػػػي تيػػتٌػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
ػي ػػػإال كضػػػاقػػػػػت فػػي اليػػػػكل وػيػمػت  مػػا اتٌػاػػػػعىػػت طيػػػرؽي اليػػػكل فيو لي 
 6ياواػػػػػػػػػرتػػا أيػػػف الميالي التػػػػػػػػػػػػػػي    لػػيػػت لػيػالػػػػػػػي كصػًمػػػػػًو عيػدف لػػػػػػػػػػػػػػي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػٍرًؼ ىنػدو ييوػٌدثي كىاركتي عػف أجفػانيػا اؿ ػبػػا عػػػف عى ور يػنػفيثي سناػػيـ الصَّ

ف ماس ػػػٍت دالالن ييػػػؤٌنػػػػػػػػثي ػػػػػييػػذٌكػػري إف ىػػػٌزٍت مػػف الػقػػػػػػػػػػػػدّْ عػػػػػامػػالن رطػيػبػػػان كا 
ـً تػبػع ػػباػػ ػٌبػي فػقػابػمػت عػمػيػػػػًو فػأضػوػٍت لػمػصَّ ػػثي ػػػػػػػبػعػثػػػػػػتي إلػيػيػػػػا مػوػػػضى وي
ـي ييػنػؾى  ػثي ػػػػػوػفػظػتي لػيػا عػيػدان فػأضػوػػػى ميضٌيعان كال عػجبه عػيػػدي الػمػمػيػوػػػػػػػ

ـي  ـى تػػػػػٌمػػػػػػًو كاػاقػي الػٌنػػػػػػػدامػػػػػى لم تي ػػػػػػػػػداـ ييوػثػػػػتػجػػػمٌػػٍت لػنػػػػػا كػالبػػػػػػػػػػػػػػػػػدر لػيػمػػػػ
ػثػمٌػثي ػػػػفػػػػالح لػػػػػعػيػنػي الشػػمػػػسي كالبػػدري قػارنا ىالالن فقمتي الٌاػ عدي شػكػؿه مي

7 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػري مػػػػػػػف كجػػػنػػػػػتػػػػػػػػػػًو  بػػػات يػجػمػػػػػػك لػػػػػيى مػػف ريػقػػػتػػػو قيػػػػػػكةن تيػعػصى
قػمػًتًو  رشػػػػأه بػػػابػػؿي تػػػػػػركم اػورىىػػػػػػػػػػػػا عػػػػف وػػػديػث الٌاػػػػػور مف مي
ػػػػػٌرتًػػػػػػػػػًو  ػبػح مػػف غي ظػػٌؿ قػمػبي فػي ديػػػاجػػي شػعره كاىػتػػػػػػدل بػالصُّ
تًػػػػػػػػػًو  ػػٍت طػػٍرفػػيى فػػػػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػدى ػمى ـه مػػػػػػف طػػػػػٍرًفػػػػًو كوى أاػػيرتػنػي ًاػنػ
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ػفػنًػػػػػػػػػًو أعػػػػػػػػػػػػرفيػػػػوي تيػجػتىػنػػػػػى ا اػػػػػػػقػاـ مػػػػػف ًصػٌوػتًػػػًو  ـه فػػػػي جى اػػػقػ
ـه فػػػػػي خػػػػػػػػػػدّْىػا يينػكػريىا قػمػبيػػػػػيا المياػػػػػػػػػػػػػػػرؼي فػػػػي قاػػػكتًػػػػػًو  ًرقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػذ تمػػػػػػادل فػػػػي ٌمػػػػػػػػػدل جػفػػكًتًو  لـ أكىٍد أعػرؼي ما طعـي الكرل مي
ػػػػػػػرًاػػػػؿه كجػػػػػػػػدمى مػػػػػػػػف آيػػتػػػػػػػػػػػػػػػًو  ٍاػػػػفو ميػراىػؿو مػف شىعره مي رٌب وي
ـي الصاوػػػػػػبي فػػي دكلػتػػػػػًو  ٍاػف كما يوػكػػػػػػ ـه فػػي دكلـ الوي وػاكػػػػػػ

8 
                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـن     ػٍكبي اػوابو غػادر ا رضى ليٌج ة ميمٌججا الفػأضػوػى بػيػا ضػبُّ الؼ     كصى
ـى نػػػػػػػػػػػػػػػارًه  ا ػػػػعػمى فػوػمػػػػـ الػمػيػؿ البييـ فأٌجج كأضػػػػػػػـر فػيػو الػبػرؽي شيػػػػػػػعػمػ
ػٌفالن  ا ػػػػػ وادم الرُّعػكد فػػأزعػجىاكوػػٌرؾ  كاػػػػػػيػقىػػٍت بػػػػػو كيػػػػػػكـي الٌاوػائػب وي
 لجدُّ ػؿف اـػتعاري سدادو تي ػػػػابي حً مثػ  كعػػػػػػػػاد بػػو ضػػػػػػػكءي الػنػيػػػػػػػػػػػػػػار كليػباػوي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ الػٌنػاػػػيـ فػػػأنػػػػػػػػزلػػػػػٍت    منيجارض بالػنػكر ان غػدا ؿباوػا  كألػقػوػػػيا مى
ػا جػػ الػٌشقػيػؽ ميضػرٌ دُّ كالح بيا خػ   فػػػػأودؽ فػييػا الػنػرجسي التػضُّ طىػٍرفىوي 

احو نػػػػػػػاضػػرو كبنفاجا ػكأبػػػػػػػػػػدٍت لػنػػػػا كردان جػنػٌيػػػان نػبػػػػػػاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  كثػتػػػرى أؽ
ـي فػيػػٌزجػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػصػػػكصػفٌػقػػت ا نػيػػػػػػاري فػيػيػػػػػا كمػالػػت الػ ػكفي كغػٌنػػاىػا الػوػمػا

8 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػاتي راح سبىػػػػػػػػػػٍرده بػثػتػػػػػػػػػػػػرؾى أـ اقػػػػػػػػػػػػػػػػػاح   كالػػػػػػػػػريػػػػؽي أـ كػػػػا

كالٌشػػػػػػػعػري أـ لػيػػػػػػػػػػػػػػػؿه دجػػػػػػػػػػػػػا  كالػػػػكجػػػػػوي أـ نيػػكري الػصػبػاح 
ػيػفىػػػػػ ػػؼو قػػػػػػًمػػػػػػػػػػػًؽ الػػػكشاح ػكػمىػػػػػػػفػي بػفػتٌػػػػػػػػػاف الػمّْػوػػػػػػػػػػػػػػاظ  مي

الح سشػػػػػػػاكي الٌاػػػػػػالح بػمييػجػتي  أفػػديػًو مػػػف شػاكػي اؿ
ػػؿي اشػػػػػػتياقػػػي مػػػػف سي  ػمى فػكًنو ا ـً ػػػػػػػػػػػػػػؽػػػجي اح ٌصوػػػالػمىرضػى اؿ جي

ػػػػػػػػػػف يػػػػفػػػػػػػػػػػكؽي بػػقىػػػػػػػػػػػػػٌدًه  أٌنى انػثػف   الرماحٍمػرى ػػػػػػػ ايػليػػػامى
ػػػػػػػػػػػػػػوً ػػػػػػدةي ديػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىػػػػؼو عػقػيػػػػػػػػػًرفػػػقػػػػػػػػان بػػػػػػػػذم ؾ ـً ػػػػػػ وي الح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ الػ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػبّّ أطػػػػػػػػػػػػػاعى غػراموي  ؼ ػٌبو كعػصػى الػمٌػكاويمصى  9 وي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػؼُّ الػجػناح بػػػػػػػػػدري الػػػػػػدُّجػػػى يوػمػؿي شمسى الصبػاح  طػػػاؼى بػيػػػػا الػمػيػػؿي كوى
ٌشػػػػاقيػوي لػٌمػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػدا فػػي راًوػػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػػػػػػػػاسي راح  ـً عي كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز بالػػػػػػػػػػػػٌراوػػػػػػػػػػػ
ـه ييػػػػػػػػػػػزرم تىػثىػٌنػيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بايػػػػػٍمػػػًر الػٌرمػػػػػػػػاح  ظػبػػػػػيه مػػػػػػف الػتيػػػػػػػػػػرؾ لػػػػػػػػو قػامػػػػ
ػػػػػػوي آسه كفػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػٌدًه كرده نػضػيػػػػػػػره كالػثٌػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  عػػػػارضي
ػبػػػػػكتػي كالػيػكل طػػػػػػكعػان كعػاصػيػػػتي النُّيػػى كاٌلمػػػػػػػػػػػػػػػػكاح  أطػعػتي فػيػػػػػػػًو صى
بحي الح  ػبػًح إذا الصُّ ـن تػوػكػي اػػػػػػنػا الػصُّ عػػػػػػاطػيػػػتيػػػػػوي صػيػػػػبػاءى مىشػػميػكلىػػػ

ػػػػػكرتىػػػػػوي كانػثػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كظػػػػػػػػػٌؿ طىػػػػػكعػػػي بعػػػػد طيػػػػكًؿ الًجمػاح  ػػػػػٌكػنىػٍت اى فاى
فػبًػػػػػػتُّ ال أعػػػػػػرؼي ًطػػػيػػػػبى الكػػػػرل كبػػػػػػات ال ييػنػػػػػًكػػػػػػػػري ًطػيػبى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاح 
ػنػػػػػػػػػاح  ف نضػػػػػػا ثػػػػػكبى كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو جي ػٌبػان بو كا  ػػػػػػف بػػػػػػاتى صى فيػػػػػػػؿ عػمػػى مى

10 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػتأٌكد إٌنػػػػػػػػػي خػفػيػػػػتي مػػػػف الٌضػنػى عػف عيٌكدم  قاػػػػػػػػػمان بػمػيػػػػػػػػًف قػػػػػػػػػػكاًمػػػػؾى الػمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد  بػػػػػرل كقمبو مػف صػػػػدكدؾ ميػكػمى ـو عى قمػػػػػػ فػػاروػـ أخػػػػػػا كىػمىػػؼو يػبػيػػػتي بمي

ػػػػػػػف ظػػٌؿ فيؾ زمانو  كاعػًطػػػػػػٍؼ عػػػمػػػى مى
ركبو كطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼو مياػػػػػيىػػػػػػًد ػػػ     بػػػػانػػػػػيػًف مػ

فػعػػػػػػػػالـى يػتػعػػػػبي عػاذلي كقضػى اليكل 
ػػػػػػفػػػػػػػٌنػػػػػػػػػػػػدم       أٌنػػػػػػي أيخػػػػػاًلػػػػػػػؼي عػػػػػػػػػاذلػي كمي

ػػدم  ـي مػقػصى اػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذم لػجمػاًلًو كٌجػيػػتي كجػيػػػي فيػػػػػػػػػك غػػايػػػػ ـى الوي ياكعبػػػػػػ
 بػؾ أىػتػدم ايػػػبيػؿى التػراـ كوؽّْ مىف اماػػيتى أنػػػػػػػػت دلػيمٌػػػػػػوي أف يػيػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

ػػػػػػػػمػعػػػي بالكصػػاؿ ؼ  يػا ميخػبػػرم عػف طػيػًب كقػًت كصالو رٌدًد ػػػػػػاطػربػػػتى اى
بػػى العقيؽ كثيمػػػػػػدً ػػػػػػػػػو   إيػػػػػػوو بوػقٌػػػػػػػؾى ىػاًت عػػػػف كمفي ب كاتػريؾ وػديػػػثى ري
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أفػػػػدم وػبػيػبػػػػػان مػثػػػؿ بػػػػػػدر الػدُّجى مػػف فػػػكؽ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًف العػقػػػػػػػػػػػد مػٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد 
ـى الػٌصػػػػػػػػػػػػادم  ػػمٌػػػػػػػػػ ػػػكل كالػكصػػػؿي يػػػػػػػػػػػػػػػػػركم غي ػػػػػػػػػػػػػػػػدكديهي ييذكػػػػػي غػمػيػؿى الجى صي

 12رأل جػنػػػػػػػػػػػكنػػػػػي كغػػػػػػػػػرامػػػػي بػػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارنػػػي مػػػػػػف غػػػػيػػػػػػػر مػيػعػػػػػػػػػػػػػػاًد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
لػػػػػػـ يػكيػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػكردي غػػػػػػػػدا قاًعدان كاعػتقػػػػػػػػػدكا فػػػي جػيػمًيػػػػـ قػػػػػػػاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر مػف ىػيػبػتًػػػػػػًو اػػػػػػاجػػػػػػػػػدا  ػػػػػسى لػٌمػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػدا فػخى  13لػكػػػػػف رأل النػرجي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ف قصيرٍت بيا ا عماري  ـي كا  ـه ال اػادسه  ليػ ماالعيشي إال خماػ
با   كالكاسي كالمىعشكؽي كالديناري   14زمػفي الػربػيع كشىػٍرخي أياـ الصّْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـً وػػػػػاؿو كالػػػػػػكفػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػاريهي بػػدا لػػػػػػػػػػيى مػنػػػوي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّهي كازكراريه   شً  ٌيػػػػػػػػ

ككػيؼ ااػتوالىػت الااتوالت عيكديهي كأكوشػػػػػنػي مػػػػػف بػعػػػػػػًد أينػسو ًنفػػػاريهي 
 مّْ وػػػػػػػػػػػػػػػاؿو كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاريهي 
أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرضػنػػػػػػػػػػػي ىجػػػػػرانيػوي كشػػػػػػػفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػي ازكراريهي 
ككػيػػػػؼ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى عػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي كدراػػػػػػٍت آثػػػاريهي 
 كأكوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى الٌصػػبَّ الػذم آياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نًػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريهي 

كما زلػػػػػػػػػتي أرعػػػػػػى عػيػػػػػػػػػػػػػػػدىهي ككداده  كتيطػربيػنػػي في القيرب كالبيعػد داريهي 
ػٍت نػػاره كشػػػػػػػٌب ًضػرامييا  لعينٌي إال قيػمػػػػتي ىػاتػيػؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريهي  كما أيضػرمى

رعػيػػػػتي عيػػػػػدىهي فػػػػػػمػػػػػػػا كفػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػػػػػٌداريهي  
ػمػعىػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كداريه  كًىػػػػػػػػػػػػٍمػػػػػػػػػػػػػػتي إذ أطػربػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػي مى
ػػػػػػػػػػػبى عػاليػػػػػػػػػػػػان أيكاريهي  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لىػٍمػػػػػعه فشى
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إال كقيػػمػػػػػتي مػػػػػػف ىػػػػػػػػػػكلن ىػػػػػا قػػػػد تػبىػػػػػػػػػٌدٍت نػػػاريهي 

ػػػػػػػػػػػػػػزاريهي   ػنػػػػػػام أف يػػزكرى خػيػػػاليػػػػػػػػػػوي كيػقػػػػػػػػػػريبي نػػػاديػػػػػو كيػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مى وػيػػثي مي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كاصػطػبػػػػػػػػاريهي  كأقػصػى ا مػاني أف يىػًرٌؽ لعاشؽو جػفػػا إذ جػفػػػػػػاهي نػكمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاريهي   شػػػػػػػػػفػػاءي قػمػبػػػػػػػػػي أف يػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ دانػػػيػػػػػػػػػػان مى
عاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي يػػػػػػػػػػرثػػػػػػػػػػػػي لػفػتىن قػػد خانػػػػػػوي اصػطػباريهي 
ـه أذابىػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػي بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكػػػػػػاريهي   ػتػٌيػػػػػػ مي
ػعيػػػػػػػػػػػوي إذ كيػتػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراريهي   كأظػػيػػػػػػػرتي أدمي
ذ أ ػػا جػاريهي فاػػػقػى اهللي أيػامػػان تػقىػٌضػػػػػت بػقيربػو إذ الشػمؿي مجمػػكعه كا 

قػاران كمىػف ييػػكل يػًضػػػػػػؿُّ كقاريهي   لػيالي أضػمػمػتي الييػمكـى كلـ أدىع كى
اػػػقػػى زمػػػػػػافى عيػػػػػػػػػػده مػػػف الػويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػدراريهي  
كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌػـ اهللي عػمى العػيػػػػػػػػػػػػػش كأنػػػػػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريهي 
ـى ىػٌمػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازحه عػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى كاٌدكػػػػػػػػػػػاريهي   أٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

قارىه  كال كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره ، كالػػػػػػػػذم ييػػػػػػػػػػػػكل فػػػػمػػػػػػػػػػػػا كى
15 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
اػًنيا  أخطػأتي بػػػػػػؿ أبيػى مػف البػدًر  ىػػػػػػػػكيػتيػيػػػػا كالبػػػػػدًر فػي وي
كأٌنيػػػػا الشػػػػػػػمػػػػػػػػػػسي كلػكػٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػبػػػػػدك عػمى غيػصػف نقان خيضر 

عرم ػػػػػػفػػػي أكصاًفيػا شً  فػاقػػٍت عػػمى كػػؿ ًمػالًح الكرل كفػػػػػػػػاؽى 
في ثتػػػػػػًرىػػا ديرّّ كفػػػي لفًظيػػػػػػػا  ديرّّ كفػػػػػػػػػػػػػي نظمػػػي كفػي نثرم 

 ماشئتى مػف اورً  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي معانييػػػػا كمػا قيػمػتيػػػػوي في كصًفيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  



162 
 

:  في رثاء الخكاجو نصير الديف الطكاي كالممؾ عػٌز الديف عبد العزيز
ٍزءي النصيػػػػػػػػػر موػػمػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػرو     كأردفػػػػػػػكلػٌمػػا قػضػى عبػد العزيز بف جعؼ ػوي ري

بىػػػػػػػػٌدد  ماف المي ػػرفػػٌض الجي جػًزعػػػػػتي لػفػقػداف ا خػػػػػػػػػػػػػػػػاٌلء كانبرت     شيػػػكؤني كمي
ـن     فقمتي تعػػزَّم كاصبػػػرم فكأف قػػػػػػػػػدً  ػػػػػػػٍت إلػػيَّ النػفػػسي وػػػزنػػػػان كلكع  17كجاشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
يعػ ـ  ]صاحب الديواف  [الُجوي ـ  ]أبياٍت فـ ال خدـو الصاحب ش س الديف  وُقمُت  ػف" 

:  " أعػّز اهلل  صػَره  [ديواف العراؽ 
وبػي نشػاكل مػف نيعػاسو كمػف لىٍتػًب   ػػػػػػػػدافػػػٌي اإلىػػػػػػػػػػاب ارتػديػتيػػػوي   كصى كلػيػؿو غي
ػميػوي فػيػو دنػػػػػػػػػػػػػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػف ذىػػػػب  كردٌم مػطػػػػػػػػػػرؼه   كأنػجي كػأٌف الاػٌػػماء الالزي
ػنىػب  ػػػػٌرةي جػدكالن  فػػػػػػػػػػػالحى عػمييػا مػػػف مػػػف كػكاًكػبًػيا جى ػجى قػػػػػػػػػػػد اطَّػػػردٍت فػيػػػو الػمى
ػبػح تيػػػػرؾه فػااػتكانكا إلى اليرب  نػػػػػجه بػػػػدا ليـ  مػف الصي كػػػأٌف اػػػػػػػكادى الػمػيػػػػػػؿ زي
 18كػػػأٌف ضػياءى الشػمػػػس كجػػػػوي مومػػػػدو  إذا أٌمػػػػو الػٌراجػػػػػػػػػػػػي فأعطاهي ما طػمػب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 " : وُقمػُت  ػف ُأخػػػرى فػـ  ػدحػِتػه عػّز  صػره " 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كجػنػتًػػػػػػػػػوً    بػػػػػػػاتى يػجػمػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى مػػػػػػػػػػػػف ريػقػتًػػػػػػػػػػػػػًو قػيػػػػػػػكةن تيػعػصى
ػقػمػتًػػًو  ػػػػػػػػور مػػػػػػػػف مي رشػػػػػػػأه بػػػػػػػابػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػركم اػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػرىػػػػػػا عػػػػػػػػػػف وػػديػػػػث الاّْ
ػػػػػػػٌرتًػػػػػػػػػًو  ػبػػػػػػػًح مػػػػػػػػف غي ظػػػػػػٌؿ قػمػبػػػػػػي فػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجػػػي شػعره كاىػػػػتػػػػػػػدل بالػصُّ
ػػػٍت طػػػػػػػرفػيى فػػػي رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتًػػػػػػػػػًو  ػػمى ـه مػػػػػػػف طػػػػػػرًفػػػػػػػػػًو كوى أاػػػػػػػػػػػػػػػػيػرتػػنػػػػي ًاػػػػػػػنىػػػ
ـي مػػف صٌوػًتًو  ـه فػػػػػػػػػػػػػػػػي جػفػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو أعػػػػػػرفيػػػػػػػػػػػػػػػػوي تيػجػتىػنػػػػػػػػػػػػى ا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػا اػػػػقػػ
ـه فػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْىػػػػا ييػنػكػريىػػػػػػػا  قػمػبيػػػػػػػوي المياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي فػػػػػػي قاػكتًػػػػػػًو   ًرقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ تػمػػادل فػي مػػػػػػدل جػفػػػكتًػػػػػػػػػًو  ـي الكرل  مي ػػػػػػػػد أعػػػػػػػرؼي مػا طػعػػػػػ لػػػػػػػػـ أكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو مػف شعػػػػره   ػػػراى ٍاػػػػػػػػػػػفو مي ػػرًاػػػػػػػػؿي كجػػػػػػ ريبَّ وي  قً ػدمى مػػػػػػػف آيػػتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي
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ٍاػػػػػف كما   ـه فػػػػػػػػػػػػػػػػي دكلػػػػػـ الوي ـي الصػػػػاوػػػػػػػبي فػػػي دكلػتػػػػػًو  وػاًكػػػػػػػػػػػػػ يوكيػػػػػػػ
19 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  [عػطا  مؾ الجوي ـ  ]و ػف َرَزٍؿ ُاخػػػػػػرى فـ ال خدـو الصاحب عالء الديف " 

" :  أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّز اهلل أ صػاَره 
ٍاػفي تىػثىػػػػػػػفٍّ فػػػػي قػػكاًمػػػؾى أـ ايػػػػػٍكػري  ميوٌيػاؾى أـ بػػػدري ، ريضػابيػػػػػػػػؾى أـ خػمػػري  كوي
ػػػػػػػػػػدُّ صػػػػػارـو  كىػػػػػػػػػذا فيػتيػػػكره فػي ًلػوػاًظؾى أـ اػػػوري  كنػػػػػاًظػػريؾى الػتيػػػػػركػػػي أـ وى
كىػػػػػؿ بىػػػرىده فػػػي ًفػيػػػػؾى أـ ًاػٍمطي لػػػؤلػػػؤو  كىػػػػػػػػؿ عػػػػػػف ثػنػػػػػػايػػػػػا أـ أقػاويى تػفػتىػرُّ 
كشػػػػعػريؾى أـ لػيػػػػػؿه تػًضػػػػػؿُّ بػػػػػػو الػكرل  ككجييػػػؾ أـ صػٍبػػحه بػو ييتػدم الاُّػٍفػري 
ػنًػٍوػػػتى بػيػػػا يػعػيػػا بػأكصاًفيػػػا الفكػري  يػمػيػنػان لػقػد وػٌيػرتػنػػػػػي فػػػػػػػي مػوػػػاًاػػػػػػػفو  مي
 20فػخػػػػػػدُّاؾ كرده كالػمػػػػػػػػكاوػػػػػػظي نػػػػػرًجػػػػػػػػػػػسه  كصػدغػػػػاؾ ريوػػافه كريقتيؾ الخمػري 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
" :  و ػف ِشػػعػري " 

زِء  ػمػيػػػػػػػػًد إّف فػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػرُّ بالواػػػيف الٌشػػػػػػػػػػػيػيػًد  لػعىػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه يػكدم بػصػبػػػػػر الػجى
أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر نػػػػػػػػػػػػػاران  ال تىػنػػػػػػػػػػػػػػي فػػي الػقػػػػػمػػػػكب ذات كقكًد   الواػػػػػػػػػػػػيفإف ُرزءَ 

يػػػػدكًد  زءى الواػػػػػػػػػػػػيف نػجػػػػػػػػؿى عػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد ريكػنػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػاكػاف بالمى إٌف ري
اػػػػػكًد  ػطػػػػػػػػػبه أقىػػػػػػػرى عػيػػػػػػفى الوى وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادثه اوػػػػػػػػػػػػػزفى الػػػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػػػيى كأضػنػػػا قي كخى
ػػػػدكًد  ػػػػػػػػػػداًمػعػػػػػان فػػػي خي ػػػػػػػػت ًوػمػػػػػى الٌصػ ػػبػًر كأجػػػرٍت مى ـه أبػاوى يػػاليػػػػػػػػػا نىػكػبػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػز ًف كأغػػػػػػػػػػػرل الػعيػيػػػػػػػػػكفى بػػػػػػالػتٌػاػػػػػػػػييػًد  ـى بالػػػوي ـٌ الػبػػػػػػػػرٌيػػػػػػػػ كميػصػػػػػػػػػابػػان عػػػػػػػػػػػػ

ػقػتىػػػػػػػػػػػمػو الػٌديػ ػػػػػفي كأـ ل اإلاالـي كاىػػػػػػػي العػمػػػكًد سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقػتػيػػػػػػالن ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل بػمى
ػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػدكو لػيػػػػؼى نػفػاػػػػػػػي عػمػى الػفػريػًد الكويػػًد  ػعػشى ككوػيػػػػػػػدان فػػػػي مى

ـى ًصػػػػػػػرفػػػػػػػػػػان  ظػامػيػػان يػػػػػػرتػ ػنػٌيػػػػػػػػػػ ػًد ػػػػػػػػػػػػكم بػمػػػػػػػاًء الػكريػػػػػػػػػػكنػػػػػزيػفػػػػػػػان يياػػػػػقػى الػمى
كصػػػػػػريػعػػػػػػػان تػبػكػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌاػػػػػػماءي عػمػيػًو  فػتيػػػػػػرٌكم بالػدمػػػػع ظػػػػػػػػػػامػػػي الػٌصعػيػًد 
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ـي مػػػا ييشػػػػػػػػػيػػبي رأسى الػػػػػػػكلػيػػػػػػًد  كغػػػػػػػػػػريػبػػػػػان بػيػػػػػف ا عػػػػػػػػػػادم يػعػػػػػانػػػػػػي  مػنػيػػػػػ
ػػكًد ػػػػٌيػدو كمىاػػػػػػػػػػػقػتػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي مػػػػػػػٍع عػمػمػيػػػػػـ أٌنػوي خػيػػػػػػػػػػ  ػػػري الػبػػرايػػػػػا مػػػػػف اػػػػػػػ
ـى الػوػقػػػػػػػكًد ػػػػػػػػػػػكااػتػبػػاوػػػػكا دـى الػنػبػػػػٌي راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  اهلل إذ أظػيػػػركا قػػديػػػػ ػػػػػ

ـن فػػػػػػػي طىػػػػػػػػػريػػػػػػًد  كأضػػػػػػػػػػاعػػكا وػػػػػػػػػؽَّ الػػػػػراػػػػكًؿ التزامػػػان   بػطػمػيػػػػػػؽو كرغػبىػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػنعاءى شػػػػػػػػػكىا  ءى أكػػػانػػػػٍت قػػػػمػكبيػيػػػػـ مػػػػف وػػػػػػػديػػًد؟  ػٌمػػػاءى شى كأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىػػػػػػا صى
ٍكا فػي العىػمػاًء إلى التايـ القيصػػػػ  ػػػػػػكل أمػػػػا كاف فػيػيـي مػػػػػػف رشػػػػػػيػػػًد؟  كجػػرى

ػػػػػكهي قػضػػػػػاءى وػػػػػػؽّْ يػػػػػػػػػػ ػػػزيػًد ػػػػػػػػػأاػػػػػخػطػػكا اهللى فػػػػػػػػي رضػى ابفى زيػػػػادو  كعىػصى
ػػػ ػػػػػٌران كلػكػٌف  ابػفى اى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وي  21 الػخػزم كػابػًف اػعيدً مػػدو ؼعٍ كأرل الػوي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
" :   قُػمػػػػػػتُ  "

ـه  اػػػػػػيف فػريضػ ػػديػػػحي عػػػمػػػٌي بػػػػػػف الػوي ػمىػػػػػػيَّ  ٌنػػػػػػػػػي مػػػػف أقػػػػػػػػػػػػػػؿّْ عػػػبػيػػػػػػػًدًه    مى عى
ـى كيػٌميػا  ـي ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلن فػػػػػػػػػػػػػػاؽى الػبىػػػرٌيػػ ػػػػػدكدً ػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػأبػنائػػًو خػيػػػػرى الػػػ   إمػػػػػػػا  قً كرل كجي

ػػػػػف مػجػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه كػتػميػػػػػػػػًدًه ػػػػػفػطػػػػػػاًرفيػػوي فػػي فػضػمػػًو كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالئًػػػػػػػػػػػػػػػػًو كايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤديًدًه ـ
اقػػػػػػػػػػػػػػٌر بػػػػػػػػػػػػػػو وػػػتػػػػػى لاػافي واػكًدًه    ػػػػرؼه فػػػػػػػكؽى النػجػػػػػكـ مػوػمُّػػػػػوي ػػػػػػػػلػػػػػػػو شػ
يا ػػػػػػكنيػعػى يػ كًدًه    ػدو لػػك قػيػػػسى بالتيث بعضي تػبػٌيػنػتى نىػجػالن فػػػػػػػػي الٌاػواب كجي

ـه طػػػػاب فػرعػػان فػأصػبػوػت  ػػكًدًه     كأصؿه كػريػػػػػػ توػاري الػعيػػػػقػػػكؿي مػػف نػضػػارةو عي
فػػػأدركػت المػكػنػكف قػبػػؿ كيجػػػػػػػػػػػػػػػكًدًه     كنػفػػسه بػػػػػػػػػػػراىػػػػػػػػػػػػػػا اهللي مػف نيػػكًر قيػدًاًو 
ػػريًو كػػؿُّ اػػػػابؽو  كقػٌصػػػرى عػػف ىػادم الػًفػعػاؿ رشيًدًه    جػػػػرل فػػكنى عػػػػػف جى
بػػػدا مجػػػػديىػػا فػػي كعػػػػػدًه ككعػيػػػػػػػػًدًه    كأوػػػػػػػػػػرز أشػػػػػػػػتاتى الػعيػػمػػػػػى بمػآثػػػػػػػػػػػػرو 
ـي الػتػيثي النػثػنى  ػػػػػػكًدًه     مػف الػقػػكـ لػػك جاراىيػػ واػػػيران فػمػػـ تاػػمع زئيػػػػػرى ريعي
ـي الػذم بيػـ  ـي الػٌنػفػػري الػتيػػػرُّ الًكػػػػػػػػػرا مكًدًه     ىػػػػ كرل زنػػػدي ديػػػػػػػػًف  اهلل بعػد صي

ـي عػمػػػػػػػػػكًدًه     حن الػييدل ضأقػػامػكا عػمػػكدى الػػػٌديػػػف فػػػػاتٌػ ـي أعػشػػػػػى قػيػػػػػػػػػا كلػكالىيػ
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ػحـبػو ـي ػػػػػػػػػػػتًجػػٍد كػػػؿَّ ب    الػمعػالػي فاىػؿ بيـ ؿ ايػبتٍ  كضي ػػيًدًه شػػػػػػػػػػػػافو لمػعػالء 
مىن  كًدًه  ػػػػػصعؿبي العيػمى ػػػػػتػقػاصػرٍت الشُّو  اػػػمػىػٍت بػيػػػػـ وػػػاؿه إلػػػػى مػػػرتىػػقػى عي
ػمػػػكًلػيػػػػػػػػػػا  مػػكًدًه   بيػػػـ تيػػدفىػػػعي الػألكاءي عػنػػػػػػػػػػد وي ػكبي الػتػيػػًث بعػػدى جي كيػنػيػػؿُّ صى
ـه  ػػػػػػػػػ إلػػػػػػى ذم كالءو أنػت بػيػتي قػصػيػػػػػًدًه    أمػػكالمى زيػػػػفى العابػػػػػػػػػػػػديػػػػػػػف إصاخى
ـه عػمػػػى ديػػػػػػػًف الػػكالء ميػوػػػػػػػػػػػػافظه  ػقػيػػػػػػ ييػػنػػػػػاديػػؾى مػػػػػػف نػػػػػػػػأمو الموٌؿ بعيدًه    مي
ػٌبػػػػػػػػػػػػػػػان صػادقػػان فيػػػك ال يػنػي  إليػؾ مػػػػػػػػػػػػع ا ٌيػػػػاـ الفػػػػػػػػػػػػتى جػيػػدًه    ييػوػػبُّػػػػػػؾ وي
كًدًه    يػػػػػػػكدُّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يػاػػػعى إلػيػؾ مػبػػػػػػػػػػػػادران  ػػػػػػػػكًب أغػػػػػػكاًر الفال كنيجي إلػػى جى
 22كيػكػوػػؿي عػيػنػػػو بػتيػػرب صػعيػػػػػػػػده   ييػقػٌبػػػػػؿي إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػالالن مكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان وػمػمتىػػػػػػػػػوي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
" :  قُػمػُت فـ  ػدح اإل اـ الحسػف بػف عػمػـ عػمػيػه السالـ ُ ػعػتػذرًا  ػف التقصير " 

فػتػقػصػيػػػػػرم عػمػػػػػػػى الػوػالىػيػػػػػػػػػػػف بػػػػػػاًد    أيػػا ابػػػػػػػفى ا كػرمػيػف أًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ًعػثػػػػػػػارم 
تى بػيػػػػػػػػػٌف مػػػف بػيػػػًف الػعػبػػػػػاًد صخيصػ   ككػيػػػػػػؼ أيطػيػػػؽي أف أيوػصػػػي مػػػػػػػػػػػػػػزايػػػػػػػا 
ػمػىن عػمػػػػػػػػى الاػػبػع الش    لػػػػػػػػػػػػػػػؾ الٌشػػػػػػػػرؼي الػػػػػػػػذم فػػػػػػاؽى الػبػرايػػػػػػػػا داًد ػػػػػػػػٌ كجػػٌؿ عي

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍبػؽى الػجػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًد ػػػػػػاػػػبػقػػػػتى إلػػػػػػػى الػمػفػاخػػػػػر كالٌاػػػػػجايا الػػػػ ػػػػػػػكػريػمػػـ كالػٌنػػ ػػدل اى
ػػػري عػػػػػػػػػف مػػػػػػداه  ػػػػػػػػػكدي يػػػػػػديػػػػػػؾى يػقػصي ػػٍكبى الػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم    كجي ػػػػػػدَّ الػٌنػدل صى إذا عي
ػػػػػػػػػػػػػػػرتػفػػػعي الػًعػمػػػػػػػػاًد    كبػيػتيػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػي الػعيػمػػػػػػػػػى اػػػػػػػاـو روػيػػبه  بػعػيػػػػػدي الػػػٌذكػػػػػػػػًر مي
فػػأماػػػػػى فػػػي الػعيػمػػػػى كارم الػػػػػػػٌزنػػػػػاًد    أبػػػػػػكؾى شػػػػػػػػػػػػػػػأل الػػػػػػكرل شػػػػرفػػان كمػجػدان 
أقػػػػػػػٌر بػفػضػمػػػػػػػًو وػتػػػػػػػػػى ا عػػػػػػػػػػػػػادم    كجػػػػػػػػػػػػػػدُّؾى اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي الػػثٌػػقػمػيىػػف طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػران 
ـو أيثػيػػػػػرىت  ػػادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح الػًجػيػـً بػوػػػػػػؽو ايػػػػنيػػػؽي اؿ   إلػػى الػوػاػػػػػػًف ابػػػػػػػف فػػػػػػاطػمػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌجػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػاًد لػ   تيػػػػػؤُـّ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػوػمػػػػػػدو الػمي ػمى ػمىػقوى ػػٍف أٌمػػػػٍت وى ػاًد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمى
ػػػدي فػػػي الػيػػػػكادم ػػػػػػػػػػػػعػػػػػػكارفيػػػػػػوي قػػػػالئػ   اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر الػوػػػااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػفػضؿو 
ـى ذك ضػػػػػػػػالؿو  كأنػػتػػػػػػػـ نػػاىػػجػػػػػػكا ايػػػػػػػػػػػػػػػٍبػػؿى الػٌرشػػػػػاد    بػكػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى الػيػػػػػػػدايػػػػػ
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ػػػػػػكثه  ـي الػػٌراجػػػػػي كغى ػػػػػػػػػػػػػ يػفػػػػػكؽي الػتػيػػػػػػػػػػثى فػػػػي الاػنـ الػجماًد    كأنػػػػػػتػػػػػػـ ًعػصػػػمى
ـي الػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌدةى غػيػػػػػػػػػرى كافو  كأرجػػػػػػػك ا جػػػػػػرى فػػي ًصػػػػدؽ الًكداًد     مػوػضػتيػكػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كفػيػكػػػػـ ال أخػػػػػػػػػػػػػػػػاؼي مػػػػػػػف الًعنػػػػػػاًد      ككػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػانػػػػدتي فػيػكيػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػدكو 
ػػػػػػػكرو  ػػػػػػػػػػػرادو فػػػػي أمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يػػػػػػػػػػػؾي ذا مي ػػػػػػػػرادم       كمى فػػػػػػإٌف كالءىكػػػػػػػػػػػػػػػػـ أقػصى مي
ػعادم       أيرٌجػيػكػػػػػػػػػػػـ الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتػي كأبػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بػكيػػػـ نىػٍيػػػػؿى المػطالػػب فػػػػي مى
ـى الػػٌزاًد يػكـى البعػث زادم        كمػػػػػػػػػػا قػػػػػٌدمػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػف زادو اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكـ  كنًػعػػػ

23 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 :  " فـ  ػديػح اإل ػػػػػػػػػػػػػػاـ الػجواد عميه السالـ "

ػػػػػػػػػػػاًد  ػمى ػثػػنػػػػػػػػػػػػي وى ػػػػػػػػػػػاًد لػمػمي ػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد وى ػػكاًد  ػػػػػػعػػػمػى آالء مػػػكالنػػػػػػػػػػػػػػػػا الػجػػ       وػمى
ـي ىيػػػػػػػػػػػػػػػػدلن لػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػرؼه كمجػػػػػػػده  داًد  ػػػػػػػً ل الاػبػع الٌش ؿػا عػـعال بػيػ       إمػػػػػػػػػػا
ـي ىػػػػػػػػػػػػدلن لػػػػػػػو شػػػػػػرؼ كمجػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػ       إمػػػػػػػػػػػػػػػا ادم ػػػػػػػػػػػػكالػي كالميػعػاقػػػٌر بػػػػًو الػمي
ـى فعػف ا        تىػصػػػػػػػػػػػكبي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػداهي بالػجػػػػدكل فػتيػتػنػػػػػي  ػ اًد ػػػػػػػػػػكاًء فػي الانـ الػجى
ػػػػػػػػػػػػكدي كػفػٌػيػػػػػػًو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػكًد ميػفؼجػرل         ييػبػٌخػػػػػػػػػػػػػػػػؿي جي ػػؿُّ التػكادم قى م الػجي
ػػاًد مػػػػػبػعػيػد الػٌصػيػػت ميػرتػفػع الػًعػػ        بػنػػػػػػػػػػػػػػى مػػف صػػاًلػػػػػػػػػحو ا عػمػاؿ بػيػتػػػػػػػان 
ػػػاًد ػبػػنػػػػاءن لػػـ ييًشػػػٍدهي قػػػػكـي عػػػػػػػػػػػػػػػ         كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػف الػمػفػػػػػاخػػػػػر كالػمػعػػػالػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاره  ػػػػػاًد ػػ الًعػوحّْ ػػدفى أبىػػػرَّ مػف سى ػعػػييػً         فػػػػػػػػػػػػػكاضػػػػػػميػػػوي كأنػعيػػػػػػػمي
ـى لػػيػػػػػثو  ـي فػػػػػي الػػكغػػػػػػػػػػػػػى إقػػػػػدا كيػجػرم فػي الػٌندل جىرم الجكاًد        كييػقػػػػػػػػػػػػػػػًد
ػػػػػػػػػػػػػف يػرجػػػػػػػػػػػػػػك الػمّْػواؽ بػػػػػػػػػػػػو إذا مػا  أتػى بػطػػػريػػًؼ فخػػػرو أك تػػػػػػالًد          فػمى
ـي ا         مػػػػػػػػػػػف الػقػػػػػػػػػػػكـ الػػذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أقػػػػػػٌر طػكعػان  ػػادؽي كا عادم صبػفػضػًمػيػ

ػ ـي جػمػيػعػػػػػػػػػػػان  قالئػدي ميػوػكى ػاتو فػي الػيػكادم ـأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديػيػػـ كفػضػميػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـى عػمى الٌرشػػػاًد  بػيػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػرؼ الػػػػكرل ايػٍبػؿى المعالي  كىػػـ دٌلكا ا نػػػا
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كىػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أىػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الػمػعػػػػػػػػػالي كالمعانػػػي  كىػػػػػػـ أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الػعػطػػػػايػػػا كا يػػػػػػػػػػػػػادم 
ف قػػالػػكا فػمػػػػا ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػسُّ اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم  اػػػػػمػكا فػػػػي الػًوػمػػػػػػـً قػيػاا كابػفى قيػػػػػػػػسو  كا 
ٍفضي الكىاد  بػػػػى خي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مػذىػػػػػبي الشُّػػػػػػػػػعػػراًء جػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو  كأيػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػف الػػري
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًد  ػبػمػػػػػػػػػػػػػفى عػمػػػػػػػػػػػػػى اػػماحو  كأفػعػػػاؿو طيػبػػعػػف عػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اى لػيػػـ أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو جي
ػمػؼو  إذا أنػصػفػػػػػػػػػػػػػػػتى اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتي الػعػبػػػػػػػػػػػػاًد  كىػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف غػيػػر مػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػؾو كخي
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالم دعػػػػػػػػػػػػػػػكةى ذم كالءو  إلػيػكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػنػتػمػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبػػكػػػػـ ييػنػػػػػػػػػػػػػادم 
ـي وػبػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ذيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران ككػنػزان  يػعػػػػػػػػػػػػػػػكدي إلػيػػػػػػو فػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الػتػنػػػػػػػػادم  ييػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد
ـي لاػػػػػػاني  فػاصػبػػػػػح ديػػػػػػدنػػػػػػػػي فػيػكػػـ كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم  جػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بػمػػػديػػػح مجػػػػػػػػػػػػػػػػدكػػ
ـي اعػتػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم  فػفػػيػػػكػػػػػـ رغػبػتػػػػػػػػػػػػػػي كعػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػكاكـ  ميػوػافػظػتػػػي كوػبػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ف اػًخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كدادم  ـي كا  إذا مػوػػػضى الػكدادى الػنػاسي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػػان  مػوػضػتػكػػػػػػػػػػػ
ككػيػػؼ يػجػػػػػػػػػػػكري عػػػػػػػػػػػػػػػػف قػصػػػػدو لااني  كقػمػبػي رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾ غػػػػػػػػادم 
ػػػػػدـً الفؤاد  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي قػالػػػػت لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًء مػػػػف خى كمػٌمػػػػػػػػػػػػػػا  كػانػػػػت الوي
َـّ الػػػػػػػػػٌزادي زادم  ػػػ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمػتيػكيػػػػػػػـ زادان لاػػػػػػػػػػػػػػيػػػػرم إلػػػػػػػػػػػػػى ا يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كعى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدتػػػي إف نػػػػػػػػػػػػػاب دىػرم  24ػادمتػػػػػػػػػػػػػػػرل خػطبه ًعػػػػػػػػ كأنػػتـ إف عى  فػانػتػػػػػػػػػػػػػػـ عي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
عميه السالـ ب ا أرجو ثواَبػه فـ العاجؿ  [الهادي  ]وقػد  ػدحػُت  وال ا أبا الحسف " 

" :  وهػػػػػػو . واآلِجػؿ 
ػػػػػػػػٌرج عػمػػػػػػػػػػػػػػى اػٌيًدنػػػا اليػادم  يػاأيُّيػػػػػػػذا الػٌرائػػػػػػػػح الػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم عى

كاخػمػػع إذا شػػػػػػػارفػػتى ذاؾ الثػرل  ًفػٍعػػػػػػػؿى كػميػػػػػػػـ اهلل فػػػػػػػػػي الػػػػػكادم 
ـن فييػػػػػػػػػػػا الػعيػمػػػػػى كالٌشػػرؼ البادم  كقػٌبػػػػػؿ اآلرضى كًاػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ تيػربػ
كقيػػػٍؿ اػػالـي اهلًل كٍقػػػػػػػػػػػػػػػػؼه عػمػػػػى مياػػػػػػػػػػػتىػخػرىجو مػػف قػمػب أجػػػػػػػػػػػػػكاًد 
مٌػـ الٌصادم  ػٍوًؿ يركم غي مػػؤٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ا فػعػػػػػاؿ ذك نػائًػػػػػػػػػؿو فػي المى
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يػا  يػفػكؽي فػي المعػػػركؼ صػػػػػػػػػػكبى الوى
رعػػػػػػػػػػػػادً    الٌاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػإبػػػػػػػػػػػػػػػػراؽو كا 

ـو بػنػفػس مػػػػكلػػى الػعيػرؼ ميعتػػػػػاًد  كفػػػي الػنػػػػػػػػدل يجػػػػرم إلػػػى غايػػػػػ
يعػػػػػاًد  يعػفػك عػف الػجػػاني كييعػطي المينى فػػػػػػػػػػػي والتىػػػػي كعػػػػػػػػػػػػػػًد كا 

ـه فػػ م كػػػػػػػػػػػػؼّْ نىػقٌػػػػػػػػػػػػػاًد ػػػػكػػػػػػاٌف مػا يوػػػػػػػػػػػػػػػػكيػػػػػػو مػػػػػػػػػف مػاًلًو دراىػػػػػػػػػػػػػػ
ـو  ـى الميعتدم بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلىػػ كػػػػػػػػػػػػػا اد العادم  فػي البػػػأس ييرػدم شػػػػػأف

ـً مػيػمػػػػػػػػػػػػكنييػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجػػػده مػػػػػف نٍاػػػًؿ أمجاًد  ػػبػػػػػػارىؾي الػطٌػمعػػػػػػػػػػػ مي
مػػف مػعػشىػػرو شػػػػػػادكا بػنػاءى العيػػػػمى كػبػيػػػػػػػرىيػػـ كالػٌنػاشػػػػػػػػئي الٌشػػػػادم 
ػػػػػػػػػكًد بػمػػػػػػرصػػػػاًد  ػبػتىػتػػػػي الجي ـي كاًقػػػػػػػػػػػػػػؼه لػمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكديىيػػػػػػػػ كػػػأٌنػمػػػػػػػػػػا جي
واػػػػانيػييػػػـ ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى أغػػػػػػػػػػػػػػػػكارو كأنػجػػػاًد  ػطػػايػػاىيػػػـ كا  عػػٌمػػػػػػػػٍت عى
ف واربػػكا كػػػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػت لػيػػػػػػـ نػجػدة آاػػػػػاًد  ػػػػػػػمـً أقػمػػػػػاره كا  فػػي الاّْ
كالؤىيػػػػػػػـ مػػػػػف خػيػػػػًر ما نًػمتيػػػػػػػػػػػػػػوي كخػيػػػػػػػػًر مػػا قػػػػػػػػػػػػػػػٌدمػػتي مف زاًد 
اػػػنادم  ـي اػػػػػعيػي كفػػػػػػػػػي وػٌبػًيػػػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػػػػػدًوػًيػػػـ نػٌصػػػػي كا  إلػيػيػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدتػػػػػػػي ككصػفيػكيػػػػػػـ بػيػػػف الػكرل عػػادم  ـي عي يػػا آؿى طػػػػػػػػػػػػػػو أنػػتػػػ
ـه فػي اليكادم  كشيػػػػػػػػكركيػػػػػػػـ دأبػػػي كذكػػػػرم لػكـ قػػالئػػػده ميػوػكىػمػػػػػػػػػػػػ
ـى مػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػمػتيػػػػػػوي فػػيػكيػػػػػػػػـ كياػػػػػػتػوػمكف إيػػػػػػػػػػػػرادم  كييػعػًجػػبي الٌشػػػػيػعػ
ـي إلػػػػػػى الػعيػمػػػػػػػى كالػفػضػػؿي لمبادم  ـي بػالػفػضػػػًؿ كارتػوػتيػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػدأتيػػػ
اػػػعػػػػادم  ـه تػقػضػػػػػػػػػػػي بػإقػبػالػػػي كا  ػٌمػػػػػػػػػ ـي جى كلػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػافو فػيػكػػػ
مػػػػػػػػػػدادم  ػػػػرًع إواػػػػػانًػكيػػػػـ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػالنػػػي الػخػػػيػػػرى كا  ككاجػػػبه فػػػي شى

ـي ماػػػكف ان  ػػػػػػػػػػػػػػػػال زاؿ قػمػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػكيػػػػػػػ
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ                                25ػادم ػػػػػػي والتىػي قيػػػػربػي كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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كقػػػػػد نظمتي شعران في مػدح اإلماـ العاكرم عميو الاالـ " 
" :  كىك

ػٍمػػػػػػًر  ػػػػو الػضُّ ٍاػػػػػػرةو قػػػػػػػػػػػػد غػٌبػػػػػػرىٍت فػػي أكجي يػػػػػػػػػػػػػػػاراكػبػػػػان يػمػشػػػي عػمػػػػػػػػى جى
عػػػػػػػػػػػػػػٌرج باػػػػػػػػػػػػػػػػػامػٌراءى كالػثيػػـ ثػػػػػػػػػػػرل أرًض اإلمػػػػػػػػػػػػػػاـ الواػف الػعاػػػكػػرم 
ػػػػػػدُّهي صاعده كمػجػػػػػػػػػػػػػػديهي عػػػػػػػػاؿو عػمػػػػػى الػميػشػػػػترم  ػػػػػػػػف جى عػػػػػػػػػػػػٌرج عػمػػػػػى مى
ػػػػػػػػًر  عػمػػػػػػػػى اإلمػػػاـً الػطػػػػاىػػػػًر الميجتبى عػمػػػػى الػكػريػػػػػػـ الػطٌػٌيػػػًب الػعينػصي
ػػػػػػػػػػػًر  عػمػػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػٌي اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػصػػره كابػػػػػًف ًخػيػػاًر اهلل فػػػػػػػػػػػي ا عػصي
ػػػػكًب الويػا الميمطػػًر  ػػػػػكبي معركًفًو ييػػربػي عػمػػػى صى عػػمػػػػػى كػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو صى
ػػػػػػػػػػًر  ػنػكى ػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿي أوكاًمًو يياػػػػػػػػػػٌمطي الػعيػػرؼى عػػمػػػػػػػػػػػػى الػمي عػمػػػػػػػػػػػػػى إمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو عى
ـن أزكػػػػػػى مػػػػػػػػف الػعػنػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  كبػمٌػتىػػػػػػػػػػػػػػٍف عػػػػػػػػػػػػػػف عػبػػػػػػػػػػػًد آالئًػػػػػػػػػػػػػػًو تػوػٌيػػػػػػػػػػػػػػػ
ػمػػػػػػرًع ا خضػػػػػػػػًر  قػػػػػػػػػػػػؼه عػمى ذاؾ الػجػنػػػاب الػمي كقيػػػػػػػػػػٍؿ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي اهلل كى
ػػػػػػت عػمػػػى الػتػقػػػػػػػػى كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػرًؼ ا ظيىػًر  ػػػػػػػػاى داره بػومػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل قػػػػػػػػػد أياى
ػمػػػػػد ثػػػػػرل أرًضيا كمػػػػػػػػػػػػػاؤىػا مػف نىػيىػػػػػػػػػػػػػػًر الػكػػػػػػػػػػػػػػكثػػػػػًر  ـً الػخي مػػػػػػػػػػػف جػٌنػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػًر  ـي الػمىكػاى وػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ بػيػػػػػا شػخػصػػاف مف دكوـو أغػصػػػػػػػػانيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػٌيػبىػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  الػعػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػرٌيػػػػاف ىيػمػػػػػػػػػػػا مػػػػا ىيمػػػػػػػا فػطػػػػػػػػػػػٌكؿ الػتٌػقػػريػػػػظى أك فػاقػصي
ـو شػػماػػػػػا نػيػػػػػػػػػػػػػػػػػارو فػاراػػا ًمػنػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  ػػػػػػػػػػالءو قػمػػػػػػػػػػػػرا ايػدفى غػصػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى
ػػػػػػػػػػًر  ػعػشى ـى نػػػػاىػيػػؾى مػػػف مى ػػػاللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػرو فػاقػػػػػػػكا جػمػيػعى الكرل جى مػػػػػػف مػعػشى
ـي ا يلػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػادكا بًػنػػاءى العيمى بػا بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػًض الػبػاتًػػػػػػػًر كا اػػػػػػػػػػػمػػًر  ىػػػػػ
ػنػكىػًر  ـي فػػػي الػػػكرل لػػػػػػـ ييعػػػػػػػػػػػػػػرىؼ الػوػػػػػػػؽُّ مػف الػمي ـي ا يلػػػى لػػكالىػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي في الكرل لػػػػػػػـ يػؤمػػػػػف الػعػبػػػػػػػدي كلػػػػػػػػػػػـ يػكػفيػػػػػػػػػػػػًر  ـي ا يلػػػػى لػكالىػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي ا يلػػػػػػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػػػٌنػكا لػنػا منيجان بػكاضػػػػػػػػػػػػػػػػػحو مػػػػػف اػػػػػػػػعػًيًيػـ نىػػيّْػػػػػػػػػػػػػػػًر  ىػػػػػػػػػ
ػػػذىػػبو مػثػػػػػػػؿ الٌصػػبػػػاح الػكاضػًح الماػًفػػػػػػػػًر  ـي ا يلػػػػػى دلٌػػػكا عػمػػػػػػػى مى ىػػػػػػػػػػػػ
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ٌراًدًه كالحى قػصػػػػػػػػػػػػدي الػطػالػػػػػب المبصػػػػػػػػػػػًر  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٌػضػػػػحى الػوػػػػػػػػػػػػػؽُّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
ػػػػػػػزىػػػػًر  أخػػػػػػػػػػػػػػػالقيػييػػـ أٌنػػػػى أتػػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػائًػػػػػػؿه مػثػػػؿي الػػػربػيػػػػػع الػيػػػػػػانًػػػًع   الػمي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػااػػػػػػػػػػػػػػػػػادتػي إٌف كالئػػػػػػػي لػكػػػػػػػـ مػػف خػيػػػػػػػػػػػػػًر مػػػػا قػػػػػػػػٌدمػػتي لػمػمىػوشىر 
قبىػػػػػػػػرم  ػبػعىػثػػػي كا مػػػفى فػي مى أرجػػػػػػػك بػكػػػػػـ نػٍيػػػػػػػػػؿ ا مػػػػانػي غػػدان فػػػػػػي مى
ػتػجػػػػػػػػػرم  ـي قػصػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كوػػٌبػػػػػػػػي لػكػـ تجػػػػػػارتػي كالػربػػػػػػػحي فػػػػػػػػي مى فػػػػػػػػػػأنػتػػػػ

كالوػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػدي هلل عػمػػػػػػػػػػػػػى أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كفٌػػقػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػي لػمػتػػػػػػػػػػػرىًض ا كػبػػػػػػػػرً 
26 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
" :  و ػػػػف شػػػػػػعػٍر قُػمتُػػػُه فػػػـ أّيػػػاـ الػَحػػػػػػداثَػػػػػػة لػػػػػػػـ أذكػػػػػػر َرػػػػَزَلػهػػػػػػػا " 

ذا مػا الشػػػػػػػػػػبػػػابي كلٌػػػػػػػػػػػػى فػمػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػت عػمػػػػػى ًفػٍعػػػػػػػػػػًؿ أىػًمػػػػو مىعػذيكري  كا 
ػػػػػػػػركري  فػػػػػػاتّْػبػاعي اليػػكل كقػد كخػطى الشيبي  كأكدل غيػصػػػػػػفي الػتٌػصابي غي
فػػػػاٍلػػػػػػػوي عػػػػػػػػف وػػػػاًجػػرو كاىػٍمعو كدع  كصػػػؿى الػتػػػػكانػػػي فػكصػميػييػٌف قصيري 
ػػػػػػػػػريػػػػػػػػػري  كتػعػػػػػػػػٌرض إلػػػػػػػػػػػػػػػػى كىالًء أينػػػػػػػػػػػػػاسو  وػبػػػػػػػؿي مػعػػػػركًفػًيػػػػػـ قػػػػكمّّ مى
ػنػيػػػػػػػػػػػػػػري  ـي بػيػػػػػػػػيّّ مي ًخػيػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي اهلل فػػػػػػػػػػػػػػي ا نػػػػػػاـً كمىػف  كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مػػكالىيػػػػ
ػػنػػػػػػػػػػػػاءي اهلل الػًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ كأربػػػػػػابي  الػمػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي كفػضػميػييػػـ مىشػػػػػػػػػيػػػكري  أيمى
ػػػػػػٌز الػميًجػيػري  ػًجػيػػػػػػركف وػيػػػػػػف عى ػػػػػػعيه  كالػمي ػفػػيػػػػػػػدكف وػيػػػػف ييػخػًفػػؽي اى الػمي
ـه كظيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري  ػػػػػػػكًلػػػػػػدان كطػػابػكا أيصكالن  فػبيػػػػػػػطػػػػػػػػػػكفه زكػٌيػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػريمػػػػكا مى كى
ٍاػبيؾ فػخػران  أيُّػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌاائًػؿي البشيري الػٌنػذيػػػػػػػػػػػػػري  ًعػتٍػػػػرىةي الػميػصػطػػفى كوى

ػػػػػػػػػػػػػػكري  ـي ديػف الػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كا رضي با ًعػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد تىػمي بػعػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ شػػػػػػػػيػػدىٍت مػعػاًلػػ
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو أٌيػػػػػػػػػػػػػػػػدى اإللػػػػػػػػػػػػوي راػػػػػػكؿى الػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذ لػيػػػػػػػػػػس لإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نىػصػيػػػػػػػػري  اهلل إذ لػيػػػػػػػػس فػي ا نػػػػػػػػػػػاـً نصػيػري 

ػٌرت نيػوػػػػػػػػػػػػػػكري  ـن كخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكده  صػعػػػػػػػػرت بيػرىػػػ كبػػػػػأاػػػػػيػاًفػػًو أيقػػػػػيػمػػػػػػٍت وي
ـي الػٌديجػػػػػػػػػػكري  كبػػػػػػػػػػػػػػػػأكالًدًه الػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػداة إلػػػػػػػػػػى الػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽّْ أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى الػميػاػتىبػًيػ

نىػيػنػػػان عػنػػػػػػو كبػدران فػمػا  ييػخػبًػػػري عػٌمػا اػ ػألػتى إال الػخػبػيػػري ػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ وي
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ػطػكًب كلموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًب ًزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده يًشػػػػػبُّ منيا اػػػعػيػػػػػػػػػػػري  إذ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ىىػٍبػػػػػػكةى الػخي
ـً الٌاػػالح زئيػػػػػػػػػري  ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده مػػػػالػػوي إذا ااػتػفوػؿى الػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي اػػػػػكل رى
ػٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كال يػعػتػػػريػػػػػػػًو فػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فيػػػػتيػػػػػػػػػػػػػػػػكري  ثػابًػػػػػػػتي الجػػػػػأش ال ييػػػػػػػػػرٌكعػػػػػو الخى
أعػػػػػػربى الاػػػػيؼي مػنػػػػػػػػػػػػػػػػػوي إذ أعجـى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمػػػػػػػحي  ٌف الًعػػػػػػدل لدييـ ايػػػػػػػػػػطكري 
قػػػػدكري  كًمػػػػيػػػا المى ػوػتػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ يجػػػػػػػػرم بوي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته أمػضػػػػػػػػػػػػى مػف القىدىر المى ػػػػػػػزى عى
ػبػيػػػػػػػػػػػري  فػاخػػػػػػػػػػػرو عػطٌػػػػػػرى ا يفػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى شػػػػػػػذاىا ييخػػػػػػػاؿي فػيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى كمػػػػػػػػػػػػػػػػزايػػػػػػػا مى
كأوػػػػػػػػػػػػػػادػثي ايػػػػػػػػػػػػػؤدىدو ىػي فػي الػدينػيػػػػػػا عػمػػػػػػػػػػى ريغػػػػػػػػػػػػػػػػػـ وااػػػػػػػػػديػػػػػػػػػًو تاػػػػػػػػػػػيػري 
ػػػػػػػكتيػػػػػػػػػػػكري  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الػميػشػػػػركيػف يبتػػػػػػػػػػػػػكف رضػػػػػػػػػػػػػى اهلل تػعػػػػػػالػػػػػػػػى كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مى

ـٍ ًوػقػػػػػػػػػػدان عػمػيًو التديػػػػػػػػػػػػػػػري  ػػآثًػػػرى شػػػػػػػػٌتى  ككػفػػػػاىيػػ واػػػػػػػػػدكهي عػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى
ػػػػػٍرؼي الميالػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكري  كػتػمػػػػػػػػػػػػكا أدكاءى دىٍخػًمػًيػػػػػػػـ كطػػػػػػػػػػػػػػػككا كىشػػػػػػػػػػػػوان كقالكا صى

كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا نىػٍجػمػوي الواػػػػػيف بػػػػػاوػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو تػبػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي الٌنػيػػػراف كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تػفػػػػػػػكري   ي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػزفي عػنػػػػػػػػػػػػػػدم إذا أتػػػػػػػػػػػػى عاشيػكري  لػٍيػػػػؼى نػفػاػي طيػػكؿى الػػػػػزمػػاف كينػمك الوي

ػكري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردل عػميو يجػػػػػػػػػػػػػػٌؿ صػرؼي اؿ    ظلػػػٍيػػػؼى نػفػاي عػمػيػًو لىػٍيػػؼى وػزيػفو 
ػدكري  زنػان تضيؽي عػنوي الصُّ أاػػػػػػػػػػػػػفػان غػػيػػػػػػػػػػػػر بػاًلػػػػػػػػػػػًغ كيػٍنػػػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيخػفػػػػي كوي

ٍقػعػىػػػػػػـ لػقػػػػػػد شػػػمػػؿى اإل زءه جػػػمػػػػيػػػػػػؿه خػطػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري اػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػا كى الـى منيا ري
ـه  اػػػػػػػػػػػػػػػػطا عػمػيػػػػػ    لػػيػػػثي غػػػػػػابو تػعػيػثي فػيػػػػػػػو كػالبه  ػو وػقػيػػػػػػػػػػري ػػػػكعػظػيػػػػػػ
ػيػػػػػػػػػػػػريهي لػكػػـ كالضمي     يػػػػػػػػػػابىػنػػػػي أوػمػػػػػدو نػػػػػػػػػػػػػداءي كلػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ  ػري ػػػميػخػًمػػػػػػػػػػػػػػصو جى

ـي ًصػػػػػػػػػػػػػػدؽي كٌدًه كعػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًئكػـ اػػػػػػػػػػيؼي نيػطػقػػػػػًو مشػػػػػػو كري ػػػلػكػػػػػػػػػػػػػػ
ػخػػػػاكؼ ايػػػػػ     كىػػػػػػػػػػػػػػػػكاكػػػـ طػػػػػػػػػػػػػػػػكؽه لػػػػػػػػػػػو كًاػكاره   ػكري ػػكعػمػيػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػف الػمى

ـي غػػػػػكثيػػػػػػػػػػػػوي إذا أخػفػػػػػؽى الٌاػػػعيي  كأضػوػػػػػػػى فػػػػػي فػعػًمػػػػػػًو تػقػصػيػري  أنػػػتػػػػػ
ػػػػػكنيػػػػػػػػػػػػػػػػوي إذا دىػػمػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  وػػػػػػػػػػػػادثػػاته كفػػػػػػػػػػػػػػاجأتػػػػوي أيمػػػػػػػكري    ـي عى أنػتػػػػػػػػػػػػ

ـي غػػػػػػػػػػػكثيػػػػػػػػوي كعػػػػػػركتيػوي الكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػى إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا تػضػٌمػنػػػتػػوي الػقيػبػػػػػػػكري    أنػػػػتػػػػػػػػػػ
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ػعػػػػػ لػيػكػػػػػػػػػـ يييدم الػمػػػػػػػػػػػػػديػحى اعتقػػػػادان  كبػكػػػػـ فػػػػي مى ػػػاًدًه ياػتجيػػػػػػػػري ػػػػػػػػكا 
ػػػػيٍّ يػػػػػػرجػػػػػػك عػمػػػيّّ أمػػػػػػػػػانػػػػػان  مػف اػػعػيػرو شػػػراريىػػا مياػتطػيػري ػػػبػعػمػػػػػػػػػػػػػػ

27 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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هػوا ػػػػػػػػُش الػفػصػػػػؿ  

 . 61 ػػػػػ 260/  ػػػػػػػػػ التذكػرة الفخرٌيػـ 1
 .  432/  ػػػػػ نفاػػػو 2
 .  22 ػػػػػػػ 421/  ػػػػػػػ أيضػان 3
 .  63 ػػػػػػ 262/  ػػػػػػػ أيضػان 4
 .  71 ػػػػػػ 270/  ػػػػػػػ أيضػػػان 5
 .  72 ػػػػػػػ 271/  ػػػػػػػػ أيضػان 6
 .  132/  ػػػػػػػ أيضػػان 7
 . 32 ػػػػػ 431/  ػػػػػ أيضػان 8
 .  74 ػػػػػػ 273/  ػػػػػػ أيضػػػان 9

 .  56 ػػػػػ 255/  ػػػػػػ أيضػػػػان 10
 .  250/  ػػػػػػ ايضػان 11
ـي الطيؼ 12  .  101/  ػػػػػػػ راػال
عكسى في ىػذيف البيتيف معنىن  ود الشعراء في  . 88 ػػػػػػ 387/  ػػػػػػ التذكرة الفخرٌيـ 13

.  تفضيؿ الكرد عػمى النرجػس 
 .  383 / 5:  ػػػػػػػ شػذرات الذىب 14
 .  76 ػػػ 275/  ػػػػػػػ التذكرة الفخريـ 15
ـي الطيؼ 16  .  78/  ػػػػػػػ راال
 . 416/  ػػػػػػػػ الوكادث الجامعـ 17
 .  135/  ك راالـ الطيؼ 50 ػػػػػػ 449/  ػػػػػػػ التذكرة الفخرٌيـ 18
 .  62 ػػػػػػ 261/  ػػػػػػ التذكرة الفخرٌيػـ 19
 .  256/  ػػػػػػػ نفاػػػػو 20
 .  610 ػػػػػ 609 / 1:  ػػػػػػػػ كشػػؼي التيٌمػػـ 21
 . 57 ػػػػػػ 656 / 2:  ػػػػػػػ نفاػو 22
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 . 549 / 1:  ػػػػػ أيضػان 23
 .  83 ػػػػ 882 / 2:  ػػػػػػ أيػضػػػان 24
 .  908 / 2:  ػػػػػػ أيضػػان 25
 .  10 ػػػػػ 609 / 1:  ػػػػػػ أيضػػػػػػػػان 26
 .  89 ػػػػػػ 688 / 5:  ػػػػػػ التػديػػػػػػػر 27

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عػّبػاس بػف  ح ػد االػَقػَرشػػػـ 

 (ُ ػػدثػػػػػػػػر )

  ( ـ 1881ػػػػػ1828/  هػ 1299ػػػػ 1244) 
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الشػاعػر 
شػكالػّيػاتُػػػه  1 ـُ وا   ػػػػػ االسػػ

ـي ػػػػػػم ، ىػكذا االسػػػػػعباس بف مومػد القىػرىش ػـ الػذم تذكػرهي لػو كافػ
يا إلى االاػػـ ذلػؾ المقػب التػريب ، الذم ييمكف قراءتيو . المصادر  كييضيؼ بعضي

ػدثٌػػىػػػر : " عػمى نوك ااػػػػػـ المفعػػكؿ أك ااػػػػـ الفاعػػػػؿ  ػدَّثّْػػػػػر" أك " الػمي كلػػػػػػػػػػػػػػػـ ". الػمي
بٌينان بػأٌم نوػك في أم مصػدر مف المصادر لنقطعى في  نػقىػٍع عػميو مشػػػككالن أك مي

ف كٌنا نرجحي الثاني  ٌنو مف لتـ القرآف كمٌما خكطب بو النبي .ا مػػػػر   كا 
 . مٌما يمنووي اببان مقبكالن الختياره لقبان لو . صمكات اهلل عميو كآلو 

رب عمكمان لقبان كيػذا أمػره غير ػكعمى كؿ واؿ فإف اتخاذ الشعراء الع
كلعٌؿ الشاعػر قػد اقتباػو مف الشػعراء اإليرانييف ، الذيف درجكا عمى . مألكؼ 

اتخاذ ااػـو فٌنيٍّ خاصٍّ بكؿٍّ منيـ ، كثيران ما ييذٌيمكف بو قصائدىىـ ، كمف ىنا 
كنوف نعػرؼي . ، ليككف بمثابـ تكقيعو لمفٌناف عػمى عمًمو  (ااػـ التخمُّص  )ايػٌمي 

ػػػػػػػددان ميتفاكتـ  ف يكيػف لػـ نػرىهي قػد ذٌيػؿ بو أمَّ قصيدةو . أٌنػو عاش في ذلؾ البمد مي كا 
.  مف قصائًده بمقبو لكي نعتبره ااـى تخمُّص 

ـن إلى عشػيرةو مف عشػائر جنكب العراؽ تػرجػعي بنابيا " القىػرىشػي " ك  ناػب
الجيـ اليمانٌيـ ما ييشبو يمفظكنيا ىناؾ ب (القريشات  )إلى ربيعـ ، تيعػرىؼ موٌمٌيان بػ 

كأياػرة الشاعػر مػف ا اػرات النجفٌيـ . ، التي تيػكػتىػبي بالكاؼ مع خطٍّ مائؿو فكقيا 
المعركفـ ، أنتجت العػديد مف ا دباء كالفقياء كما تزاؿ ، مٌمػف يجػدي القارئي 

لمدكتكر ىادم  (معجـ رجاؿ الفكر كا دب في ألؼ عاـ  )الٌراغػبي ذكرىىـ في 
كغنيّّ عػف البياف بعػد ما قيػمناه أعاله أٌف أصؿى ا ياػرة  يرجعي إلى .  1ا ميني

كدائمان كاف الجنكب خػٌزاف . جنكب العراؽ ، مثؿ كثيرو مف ا ياػػرات النجػفػٌيـ 
.  ض الفنكف ػػػػعػر كبعػػػػٌزاف العراؽ كمّْو في الشػػػػالنجؼ في مثؿ ىػذا كغيًره ، بؿ خ
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، مػع عممنا بػأٌف الشاعػر قػد زعػـ في " القرشي " نقكؿ كػؿَّ ىػذا عػمى 
بعض شػعره ، الذم قالو في إوػدل أافاًره ، أٌنػو ينتاب إلى قيػػػػريػش القبيمـ 

:  الوجازٌيـ ، قػػاؿ 
 2   أنػا الػػفػػتى مػػػػف قيريػػشو طاب موتػديهي في ذركة المجػػػػد بيف العـٌ كالخاؿً 

 : كمػا ألمحى إلى شػيءو مف ذلؾ إلماوان وػيػث قػػاؿ 
أتيػنػًكػػػػػػػػػري فػخػػػػػػػػػػرى قػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػش الػبًػطػػػػػػاح   جػيػػػػػػػػػػػػػػالن إذا فػخػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت فػخػػػػػػػػرىىػػا 
 3إذا شػػػػػػػػئػػػتى فػاطمػػػػػػػػػػػٍس نيػجػػػػػكـى الٌاػػما    بػكػفٌػػػػػػؾى كااػػػػػػػتيػػػٍر بيػػػػػػػا بػػػػػػدرىىػػػػػا

كما مف ريبو عػنػػػدنا في أٌف الشاعػرى قػد اندفع إلى ىػذا الٌزعػـ الباطػؿ 
ـى مىػف عػرفيـ كعػرفػكهي في أاػفػاًره ربمػا  ـن منػو في توايف صكرتًػًو أمػػػا  خٌمػٌنػا.رغب
ـى إلى ؽ ذلؾ  .  ريش لػـ تكيػف مٌمػا ىػك مكضع فخػر في كطنو ػػٌف الناب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ػػػػػ عصػُره  2

 عاش القرشػي في الفترة التي كاف فييا كؿُّ المشرؽ العربي توت الوكـ 
ـن . العثماني  كالذم لديو أدنى معرفـ بتاريخ تمؾ الفترة يعرؼي كػـ كانػت قااي

. ما مػٌر يكـه عػمى العرب توت الوكـ العثماني ليس فيو ويؼ . عػمى الناس 
ػٌراءى الٌاػماتكذلؾ بابب   الثقافٌيـ الفظيعـ التي صػبػتػٍت العقؿ العثماني ، جى

ـن في ايكب . ضعؼ خبرتيـ التاريخٌيـ بفٌف الوكـ  كانكا شعكبان تعيش وياةن رعػكٌيػ
ػدكد الدكلـ  آاػيـ الكاطى الشااعـ الميكوشـ ، كاكتابكا كضع إمارة عػمى وي

ـو مف غيرىـ في البيزنطٌيـ الركمٌيـ  توت شعار الجياد ، كلٌمػا نجوكا بمعكن
كلكنيـ ظٌمكا في . إاقاًطيا كاوتالؿ عاصمًتيا القاطنطينٌيـ صاركا أباطرة 

ثـ ال تككف نيايتييا ، أعماًقيـ ريعاة ييرٌبكف الًخراؼ لالاتفادة مف ألباًنيا كأصكاًفيا 
.  إال الٌذبح عمى أيدييـ 

 مف أعجب ما ابػتيػمي بػػو الموككمكف لمدكلـ العثمانٌيـ أٌنيا جعمتيـ مف 
أىؿي مٌمـ ىـ أتباع المذاىب ا ربعـ مف المامميف وصران ، : ثالثـ أصناؼ 

كأركاـ ىـ كؿ المايوييف بصرؼ .  ىؤالء فقط يتمٌتعكف نظرٌيػان برعايـ الدكلـ 
 ، ىؤالء ييديركف  الذم ياكنكنوالنظر عف الكنياـ التي يتبعكنيا أك المكطف

كقاـه ثالث ىـ . رجاؿ كنائايـ كبإشراؼ كينتيـ كتوت رعايـ الخاصـ ؤكنىيـ ػش
 ىؤالء مامكبك .المعترىؼ بيا ا ربعـ كؿ المامميف مف غير أبناء المذاىب 

الوقكؽ ، ال تعتبر الدكلـ أٌنيا ماؤكلـ عنيـ بأم نوكو ، بؿ كثيران ما أعػمنت 
كأف ليس واب مفيكميا كتعػريفيا ، ،  عػمى رؤكس ا شياد أٌف ىػؤالء الممٌػـ ليـ

.  إال تطيير ا رض منيـ بالتالي ليـ عنػدىا 

ال . ىػذه الايااـ الخرقاء أٌدت إلى كضعو ميػؤذو جػدان لمواكـ كالموككميف 
ؾػػـ ارتاح كاسػػالواؾ ف ػػكما ـ. كا با مف كا ماف ػا تمتعػػػػػػـ ، كال الرعامػػػتتػٌب لو الوي
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.   ريبو في أٌنيا كانت كراءى االنتفاضات الميتكاليـ التي عٌجمت بانييار الدكلـ 

. ٌر عػاش القرشي وياتىػو العجيبـ ذات الكجييف ػػػػػػػػػفي ىػذا العالىػـ الميكفيػ
ػذرٌيـ فػػػػػػػػي  ـو نجح في التكيُّؼ تكيُّفان ميذىالن مع الميتتٌيرات الجى فيك مف جي

باتو ا ربعـ يراف كااػػػػتامبكؿ كومب ، كما مف ريبو في :  ميضطرى جبؿ عامؿ كا 
ػو ىػذا كاف . أٌف الفضؿى في ذلؾ يرجعي إلى مكاىبو الميتعػٌددة كلباقتو  كلكٌف نجاوى

فكانػت . عػمى واػػػاب الوياة اليانئـ المياتقٌرة التي يعمؿي في اػػػػبيًميا كؿُّ إناػاف 
كنخاؿي أٌنػو أثػنػاٌءىػا لـ يكيػف لػو طكاؿ عيمػره . وياتيوي اضطرابان ميؤلمان بيف ا قطار 

ـه بيته  كلعٌموي لـ يكيػف . يرجعي إليو في نيايـ الاعي في مناًكػًبيػا شػأفى بني آدـ دائًػ
إذف فما مف عجبو في أٌنػنا . لو مف امكةو في ىػذا القمؽ الدائـ إال الشعػػر 

 :امعناه يقكؿ 

ػػػػػػػٌر القصائػد كالشػعػًر   فػيػاليػتى كيػتػبى النػاس كانت جميعييػػػػػػا  دكاكيػفى مػف غي
ككانػػػػػت جميعػػان لػػػي ككيػنػتي ميػكفٌػػػػػػػػػػران بكثػػػػػػػػرًة مالػػػػػػػػي كالػزيػػػادة في عيمػرم 
فػأقػضػي بيػا يػكمػػػػػي إلػػى الميؿ كمٌػًو كأقضي بيػػػا ليمػي إلى مىطمىع الفجػًر 
 كلاػػػػػػتي أيبػالػػػي بعػػػػػد معػػرفػػتػػػػي بيػػػا إذا وػاف يػػػكمي أف ايكٌاػػػدى في قبرم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  ػػػػػػ سػػيرتُػػه3
(1 )

لػد  عػمى الرغـ مف نيػدرًة المعمكمات عف القػرشي في النجؼ ويث كي
كنشػأ، ثـ وياتًػػو البالتـ القمؽ منػذ أف خرج مف بمػده لييطٌكؼى في البمداف كا قطار 
نا أف  وتى كفاتو ، ػػػػػػػػػ عػمى الرغـ مف كٌؿ ذلؾ ، فإٌف لػديػنػا مف الماٌدة ما يمنوي

ـن بما يكفي  :  كالفضؿي في ذلػؾ يرجعي إلػى . نبني لو اػيرةن كاضو
كىك الكويد مف  . (معارؼي الرجاؿ  )ػػػػػػػػ مومد ًوػٍرز الديف في كتابو 

ـن ميباشرة ، كاٌجؿ لو ايرةن ميختصرة ،  أرباب المصادر الذم عػػرؼ القرشيَّ معرف
ـه بالمعمكمات  .  كلكنيا وافم

رؾ الطيراني في كتابيو  طبقات أعالـ  )ػػػػػػػػ الباوثي القدير آغا بيػزي
رىة / الشيعـ  ـى تنقيبو في الكيتيب (الذريعـ ) ك (الكراـ البىػرى ، كفييما أكدع خالص

. كالمكتبات بما يخصُّ ايرة الرجؿ كأعماًلػو في الشعر كغيره 
ػػػػػػػػػ القرشي نفاو الذم ضػٌمػف ديكانو ما ييمكػف أف ناتنبطى منػو أدٌؽ 

. ، شػيكاتو كمباذلػوروالتو ، عالقاتو ، ىكاجاو كأفكاره : التفاصيؿ عف نفاو 
ـي . فجاء شعريهي اجالِّ كافيان بما يىخفى عادةن مف ًاػػػيىػر الرجاؿ  كقػد كصمتنا ناخ

ـه لػو  .  ا صؿ مف ديكانو ىػذا ، كلدينا صكرة ضكئي
ػػػػػػػػػ معمكماته اٌجميا الكيتيبي أومد كىبي الومبي الذم عػرفو أثناء إقامتو 

 ـ ، ثـ أثناء مرًضػًو ككفاتًػًو فييا انـ 1870/  ىػ 1287القصيرة في ومب انـ 
. ـ ، كاٌجؿ ما عػػرفو عػنو كما امعو منو 1881/  ىػ 1299

(2 )
ًلػد كنشػأ في  كالػذم ييػؤخػذي مف ميجمؿ ىاتيؾ المصادر كغيرىا ، أٌنػو كي

ػػػػػػكالظاه. ػرةو ترجع بأيصكًليا إلى جنكب العراؽ ػػػػالنجؼ ، في أيس ف  ػػػػػػػػػري أٌف أٌكؿى مى
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زى مف ا ياػرة في بيئـ النجؼ العممٌيـ ىك الشيخ نكح بف قااـ القرشي   1213)بري
كىك فقيوه جميؿ كميدٌرسه بارع ، تخػػػػػػػٌرج عػميو  . (ـ 1882ػػػػػػػػػ1798/ ق 1300ػػػػػػػػ

ٍمعه مف الجيؿ التالي لمفقيو البارز الشيخ مومد واف النجفي صاوب كتاب   جى
كلكف ييفيـي مف االنطباعات التي اٌجميا عف الشاعػػػر  . (جكاىر الكالـ)

أٌنػو لـ  (معارؼ الرجاؿ)كصاوبي  (الوصكف المنيعـ)ميعاصراهي صاوبي كتػػػػاب 
قيٌيـ شأفى كؿّْ مىف نعرفيـ مف أبناء بيتو ػينصرؼ إلى الٌدرااـ الؼ

، بؿ إنيما  5
ككؿُّ مىػف أخػذ عنيما ، كما أكثرىـ ، يصفكنو با ديب الشاعػر المتكم

 كما إلى 6
كىػػػػػذه كمُّيا معارؼي ييمكػفي أف تياػتفاد مف درااـ الميقػٌدمات ا دبٌيـ مف . ذلؾ 

ػرؼ كبالغـ في برنامج الدرااـ التقميدم المعمكؿ بو في النجؼ ،  نوكو كصى
باإلضافـ إلى بيئـ النجؼ الخصبـ ، بما فييا مف نكادم أدبٌيـ كمينااػػػػباتو 

في كٌؿ المصادر " الشػيخ " إذف فنعتيوي بػ . اجتماعٌيـ ييويييا الشػعراء كا يدباء 
 . ىػك مف قبيؿ التااىيػػؿ ، كنظػران لكاػطًو ا ياىػرم 

ـى في أف يفشػؿى القرشػيُّ في االندماج في البيئـ النجفٌيـ ،  ػرابػ ذف فػال غى كا 
نعـ كلألدب كا يدباء أيضان ، كلكف . ويث ال موٌؿ لمبركز فييا لتير الفقياء 

ذف فال غػركى أيضان في أف ييجػرى كطنىو غيػرى . عمى ىامش الفقو كالفقياء  كا 
ـن فييا مف التكمُّػؼ ما فييا  ما مف . آًاػؼ ، بؿ كأف ييفماػؼى كلعىػوي با اػفار فماف

ـي النجؼ ما يرجك  فػمنامعوي يقكؿ . ريبو في أٌنػوي لػـ يكيػٍف لىػيػركػبىيا لك أنالتوي بيئ
:  ميخاطبان زكجتىػو فيما يبػدك 

تمكمني كبػالئػي أٌنػيػا جػيػمػػػػػت مػف التجػارًب ما أيكتػيػتي فػي افرم 
ـى الػدىػرى ميرتػًفػقان كاػػمػكى بػيػتػي بػػال اىػػمػعو كال بػصػػػػػػػًر  يياػػرُّىػا أف ايقػيػ

كالػمػػػػػػػػػرءي مػا لػػـ يػػػػػػػػرى الػدنػيػا كااكػنىيا 
ػعػػػػدكده مػف الػبػقػرً                                 كمػػػػا بػيػػػػػػػػػػػػا فػيػػػػك مى

7 
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(3 )
ػػػٌدةو غػير قصيرة 1287ميما يكيػف ، فػإٌنػو في تاريخو ما قػبؿ الانـ   ىػ بمي

ػبػاع مياػتػأناػان ببيئًتيا بمػدة فنزؿ . خرج مػف النجؼ مييٌمػمػان شػطرى جبؿ عامػؿ  جي
العممٌيـ الٌشػبييـ بالنجػؼ ، بما كاف فييا مف بقايػػػا نيضـ جبؿ عامؿ التابػرة ، 
ػػػػٌر العريقـ ، التي كانت قػػػػػػػد فقػدٍت مكانتىيا العممٌيـ  الميتمثٌػمػػػػػػػـ بأياػػػػػرة آؿ الوي
ـى  ياػرةو جػديػدةو ىي آؿ نعمـ كميػؤٌاػًس مجػًدىػا الطريؼ  ـن الااو آنذاؾ ، ميخمي

 .  ( ـ 1885/  ىػ 1303: ت  )الشيخ عبد اهلل بف عمي المعركؼ بالكبير 
باع نظـ أكثرى ش كىك ، أعني . ػعػػػره كما كصمنا في ديكانًػو ػػفي جي

باع ، كبتػزلٌياتو الماجنـ بتمماًنيا كغمماف غيرىا مف  الديكاف ، وافػؿه بذكر جي
البمداف الميجاكرة 

، بيجاء آؿ نعمـ ىجاءن فاوشػان أيضػان ػٌر ، كػ، كبمىدائح آؿ الحي 8
، كبمديح كبير زيعماء جبؿ 9آؿ المشطكب لقبيـ ا صمػٌي مع تمقيبيـ غالبان ب

الذم ،  (ـ1865/  ىػ 1282: ت )عامؿ آنذاؾ ا مير عمي بيؾ ا اػعػد 
ػكؽي ػػػعيػرؼ بػرغبتو بالعمـ كا دب كبرعايًتًو  ىميما ، بويثي راجٍت في أياًمػًو سي 

ـي في قاعػػػدة أاالفو قمعـ تبنيف الميجاكرة ، التي  .  كا دبالشّْػعػر ككاف ييقي
في مػراران كقػد أتى الشػاعػري عػمى ذكًرىػػا . كٌاػعيا كبنى فييا الاَّرايات كالػدُّكر

باع كما ذكر مف بمداف جبؿ عامؿ بمػدة القاقعٌيـ . ديكانو  ، غير البعيػدة عف جي
ـن 10كذكػػػػر عػٌكػػػػا كبػيػػػركت  ـه  بما ييفيـي منوي أٌنو طرقيما ، كمعشػػػكقػػ لػػػو في ماػيوٌي

ػٌدةن  (أيـٌ أنطػكف  )ىػػػػذه كينيتييا  شػٌبب بيا ببيتيف ، نفيـ منيما أٌنػو قطف بيركت مي
بابب آاػفان ببيتو بجكار بيتيا ، كأٌنػو اضطر إلى االبتعاد عنيا كتػٍرؾ جكارىا 

ـي أٌف فترة لبناف مف اػيرة . 11اػفًرًه إلى إيراف لكفاة أخيو مكاى فييا كالوقيق
ـه بأيمػكرو كأيمػكر  كال نػرل مف ضركرةو في ىػذه العيجالىػـ لمتكص . صاوبنا وافم
.  فييا بأكثًر مٌمػا قيػمناه عػمييا 
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(4 )
لكٌف ا مػرى الجامػعى بيف عناصر ايرتو في فترة لبناف ، أٌنػو كاف توت 

ـي أيضان أٌف كالِّ مف ا مير كالشاع. الرعايـ التاٌمػـ لألمير ابف ا اػعػد  ػر ػكالوقيق
ػػػػر  ـ با دب كبمدائح الشعراء لو ، قػد . قػد كجػد بيتيتىػوي في اآلخى ا مير الميتػػرى

كجػد بيتػيتىو في ىػذا الشاعػػر القػػادـ مف النجؼ ، بما ليا عػنػػػد قكًمػًو كافٌػـ 
ريب الٌدار ، ػكالشاعػػر الغ. ك ىًميا مف صيتو عػػريض يًصػؿي إلى وػػدّْ التقديػس 

الذم كاف الٌاػعيي  في ابيؿ الرزؽ مف ا اباب ا اااٌيـ عمى ا قػػٌؿ لضٍربػًو 
.  في البمداف ، كجػد في نفائًح ا مير ما يرجكه كزيادة 

مػٌمػا الريػب فيو أٌف كفػػػػػػاةى ا مير الميفاجئـ بداء الككليرا في دمشػؽ 
ـى الفترة اليانػئػـ لمؽ ػبػاع ػػػرشػػػكانػػػػػػت نياي التي اػيظؿُّ يًوػفُّ إلييا في ، م في جي

ػػػػػٌدة ليقطيػف بيركت بجكار أيـٌ أنطكف ، ثـ لييتادرى . شػعًره  كيػبػدك أٌنػو غادرىا بعػد مي
وػيػثي اػيبػػدأ . ىػذه أيضػان ميػكػرىىػان أًاػفان ليتجوى إلى إيراف كما قيػمػنػا قبؿ قميؿ 

ـن جػديػدةن في وياتًػو   .مرومػ
، واػبى " َ ػػػػػػػػرّ "  ـ 1870آب /  ىػ 1287في شػير ربيعو الثاني انـ 

راجعًا " أومػد كىبي الومبي الكيتيبي كاتًب ايرًتًو كنااًخ ديكاًنو ، بومب  صديقو 
كبعػد أف أقاـ .  12 "  ف سياحته فـ البالد الحجازّية وال صرّية والشا ّية وجبؿ لب اف

. في ومب مػدة ثالثيف يكمان خرج منيا قاصػدان كطنىػو ، كمنو اتجػو إلى إيراف 
ـو ، اعػنػي الكزيرى العثماني  كفي ىػػػػذه التقى مىف اػيككفي راعػيًو عػٌدةى اػنكاتو قادمػ

ػنػيػؼ باشػا ، الػذم كاف إذ ذاؾ اػفيران لمدكلـ العثمانٌيـ في إيراف  .  مي
ػػػػددان ميتفاكتـ في تؿػػػػػ إذف فدخكليػون ومبان وصؿ بع ؾ ػػػػػػد أف قضى مي

البالد الشا ّية " مائيا ، فػذكػر ػػػار ، التي ارتبؾ صاوػبيػوي الومبي في أسػػػػا قط
ػثػٌنػيػان بػػ . امٌيـ ػػػػػػ، ككأٌف ىػػػػػذا ا خير ليػس مف البالد الشػػ " لب اف وجبؿ  ؿ ػػػػػػػػػػػبػج" مي
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، كالعطؼي يقتضي الميتايػرة ، دكف أف  "البالد الشػا ّية" معطكفان عػمى  "  لب اف
يذكرى جبؿ عامؿ ، مػٌمػا يػدؿُّ عػمى جيمًو بجترافٌيـ المنطقـ ، أك عػمى أٌف 

القرشػػػيَّ قػػػػد اجتنب ذكػػػػػرىهي إمعانػػان منػوي في إخفػػػػاًء مذىػًبو ،  ٌف جػبػؿ عامػػػػؿ 
مػٌمػا نفيـي منو أٌنػو كاف . معركؼه عنػد القاصي كالػٌداني بأٌنػو مكطفي الشيعـ 

كذلؾ أمػره مفيكـه جػٌدان ، . ييخفي مذىبىو ويث يككفي في أنواء الدكلـ العثمانٌيـ 
كقػد الوػظى . بالنظر إلى ما نعرفيػوي جٌيػدان مف نظرة العثمانييف إلى التشيُّع كأىًمو 

مومد وػرز الديف في الترجمـ التي عٌمقيا لو ، أٌنػو عنػدما رآه في النجؼ قادمان 
 ، مٌمػا يػدؿُّ عػمى أٌنػو كاف 13مف ااتامبكؿ كاف يتػزٌيػػا بزٌم الفقياء العثمانييف

كما أٌنػو ، أم الومبي ، يذكػري أٌنػوي عػٌرج . يفعؿي كؿَّ ما بكاعو إلخفاء مذىبو 
عػمى مصر ، كما رأينػا الشاعػرى قػػػػػد أشػار إلى ذلػػػؾ في شػػعػًره كما عػػٌكدنػا فيما 

.  كفييا كٌؿ ما ييتػرم شاعػران مثمو  يخيصُّ ما طػرقػو مف بػمػداف فكيؼى بمصر ،
ـو البمداف  ىػنػا أيضان يىػًردي في الذىػف اوتماؿي أف يككفى قػد أضافىػو ىػك إلى قائم
.  التي زارىا لمابب نفًاػو الذم جعمو ييخفي جبؿ عامؿ ، لكف لعكػس المقصكد 

(5 )
في طيػػراف ، التي عػرفنا أٌنػو قد اتجوى إلييا بعػد أف عػٌرج تعريجان عػمى 

بويث غػدا أشػػػػػػػبوى . العراؽ إثػرى خركًجػًو مف ومب ، تكثٌػقػٍت عالقتو بمينيؼ باشػا 
مع أٌنػو مف غير المعركؼ كالمألكؼ أف ييويطى الرجاالتي .  ما يككف بشاعػػًره 

. العثمانٌيكف أنفاىػيـ بالشعراء المىٌداويف شػأفى بعض رجاالت العػرب كالفيػرس 
كعػمى كؿّْ واؿ ، فػإٌف مف الثابت الػميؤٌكػد أف القرشػي قػد أقاـ بضع اػنيف في 

مٌمػا . كما أٌنػو مأل ديكانىػو بمدائًوػو . إيراف توت الرعايـ التٌػامـ لمينيؼ باشػا 
يػا فيما انتخبنػاهي مف ًشػعره أدناه  .  يًجػػدي القارئي بعضى

كاف مف عيمؽ العالقـ بيف القرشي كمينيؼ باشا ، أف ىػذا عنػدما انتيت  
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خػػدمتيوي اػػفيران لبمػػػػده في إيػػراف ، كرجع إلى ااتامبػػكؿ ليككفى كزيػػران لممعارؼ 
ثـ أٌنػو .  14 " ب  زِلػِه ُ ػّدًة طويمػة" بػؿ كأنػزلػوي معػوي . العمكمٌيـ ، اصطوبوي إلييا 

ػح في الجريػدة العثمانٌيـ  تدٌبػر لػو أمػرى الوصكؿ عػمى كظيفـ ميوػٌرر أك ميصوّْ
التي أنشأىا في اآلاتانـ أومد فارس الشدياؽ  (الجكائػب  )الٌراػمٌيـ بالعػربٌيػـ 

 ، 15ككاف صاوبيػو الومبي يتاٌقطي أخبارىه مػف عمى صفواًتيا.  ـ 1860انـ 
ـي منو أنػو ااػتمٌر بعممًو ىػذا مػٌدةن غير قصيرة  .  مٌمػا ييفيػ

لاػنا نػدرم كػيؼ كلماذا انتيت عالقػػتيػوي بػراعػيًو العثماني ، بويثي رأيناه 
تيػرل ىػؿ تكفي الكزيػر ، أـ تبػٌدلت بػػو . ييتادري ااتامبكؿ ميتجيان إلى ومب 

ا وكاؿ ، أـ وصؿ ما فػٌرؽ بينيما ؟ الثابت الكويػد ىنػا أٌف الشاعػر الذم وشػا 
كلػك اٌف . ديكانىػو بصنكًؼ المدائح فيو اكت فجأةن فمـ يعيػٍد يذكػرهي ال بخيرو كال بشػرٌ 

ثـ . الابب كاف كفاة الكزير لكاف مف المهتكقٌػع أف يرثيػو بمقػدار خاػارتًػو بكفاتًػو 
لك كاف الاببي ازكرارىه عػنػو ليجاه ، كما نعرؼي مف مػزاج صاوًبنا ، الػذم يمػدحي 

ػٍنػع فػػقػػط  ػٍنػًح كالػمى لذلؾ فػإٌنػنػا نيػرٌجػحي أٌف الاػػػببى ىك تبػػػػػػػػدُّؿ  . أك ييجػك بميػػػػػزاف المى
ػنػااػب لرعايـ الشػاعػػر  كمف .  ا وكاؿ بالكزير بويثي لػـ يعيػٍد في المكقع الػمي
، منياىػذه كالمعمكـ لمعارؼ بواؿ الدكلـ العثمانٌيـ في فترة انيياًرىا البطئ الثابت 

ـن لمصعكد ثػـ لميبكط ىيبكطان قااػػػيان ،  ػ كـ فػييا كانػػت عيػرضى أٌف أوكاؿى رجػػػػػػػاؿ الوي
فكأٌف الكزير . مف ضمف مياماؿ الصراعات الداخمٌيـ في البالط كعمى ىامًشػو 

ـى إوػدل ىاتيؾ الٌنكازؿ  ككأٌف صاوبىنا لػـ يعيػػد لػو بعػػدي إال أف ييػقػمعى . كاف ضوٌي
. كي الييصيبو ما أصاب راعيو ناجيان بنفًاػو 

 ـ 1881تمكز /   ىػ 1299ميما يكيػف فػإٌنو في أٌكؿ شػير رمضاف 
كفي اػػػػػػفره الطكيؿ مريضان دليؿه إضافيّّ . عػاد القرشػي فجأةن إلى ومب مريضان 

ػركًجػًو مف ااتامبكؿ أشػبوى بالػميػكػرىه  فػمبث فييا أربعـ أشػيػرو  . عػمى أٌنػو كاف في خي
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ػر  ػػػػػػػػػػػلى تورمػيبػدك أٌنػو أثناءىىا ، أك أثناءى بعًضيا عػمى ا قػٌؿ ، عمؿ ع. إال أيامان 
شػعره في ديكاف ، كعػمى تنقيح بعًضػو بالضػرب عمى بعض ما فيو مػف كممات 

كعػمى كٌؿ واؿ فػإٌنػو . كااتبداًليا بتيًرىا مٌما وفؿ بو ديكانو نابيـ غير الئقـ 
أثناءىىا كاف توت العػنايػـ التاٌمػـ لصػديقو الكيػتيػبػي أومػد كىبي الومبي ، الذم 

  ذم 22ليتكفى بتاريخ . نديفي لػوي بيػذه المعمكمات عػف ا ياـ ا خيرة لمشاعػر
فشػّيع ا ج اَزتَػػه ب زيد األسػؼ . "  ـ 1881 تشريف الثاني 1/ ق 1299الوٌجـ 
كعػمى أثػر كفاتو كضعٍت .  16 " وُدفػػف ب قبرة العبادة خارج باب الفرج بحمب. عميه 

يداع ثمًنيا صندكؽن الدكلـ شػأفى  ـي يػدىىا عمى مترككاًتو لبيًعيا كا  ـي المومٌي الايػمط
.  مىػف ال كارثى لػػػػػو في البمػد 

في غيػربتػًو ككىوػدتًػًو كمػرًضػو ،   في بعض شػعره الشاعػػرى نوف قػػػػػػد نػرلك
ػو ، ػػٌرط في أمػر نفسً ػػػػػؼ عػمى ما فػػػػتفاؽ مف غػفػػمًتو ، كأسً ػػػػػد اسػػػػػؽ، كىػذه 

ـى ا هربما بعػد فػكات ا كاف ، كقػػػػٌدر  ىػذيف إذ ذاؾ ػف ، فنفػثى ػػػػؿ كالكطػػقيم
:  البيتيػف 

ـن  كأرانػػػػػػػػػػػي ىػاًلػكػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػف أاػػػفػي  أاػػػػػفي فػارقػػػػػػػػتي أىػمػػػػي ًضػػمٌػػػػػػ
 17أرنػػػػػػي يػػػػاربُّ أىػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػاًلمان كأًمػتٍػنػػػػػػػػي بينيػػػػػـ فػػػي الػنػجػػػػػػػػػػًؼ 

كرًة لمشاعػػر فػي ىػذه الٌاػيرة ، أف نقػكؿى أٌنػو  عػمى أٌف مف ااتكماؿ الصي
ـ ، كىك يضربي في اآلفػاؽ ، مف لوظاتو ااػتيقظى فييا واُّػو اإلناانٌي  لػـ ييوػرى

الطبيعٌي ، فتتمٌػب عػمى نمًط الوياة اٌلالىيـ ا ثير لديو ، كاػٌجػؿ ذلؾ في بعض 
:  شػعػره 

نػزوػنػا عف ا كطػػاف وػتػى كػأٌنػنػا  كجػدنا بػكىٍخػد الًعيػس عػػنيا لػيػا قيربػػػػا 
وبا  18كػأٍف لػـ تكيػف تػمػؾ البػالد بػالدينػػػػا  كأصوابنا فييػا كػأف لػـ تكيػف صى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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إٍف قػػػػػػػػػػػػػػػٌدرى اهللي الػريجػػػػػػػكعى إلػػػػػػػػػػى  بػمػػػدم كاػػػػػػاقػتػنػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الػييػاػػػػػػػػػػػًر 
 فػػألعػقػمػػٌف ىنػػػػػػػػػاؾ راوػمػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ك لػبػثىػػػػػػٍف فػيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػى الػوشػػػػرً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
قػد طػػػاؿى شػػػكقػػي إلى أىمي كأكطاني   نفاػػػػػػػي فػداؤؾى جػيٌػػػػػػػػػزنػي إلى كطػنػي 
ـن   فالػخػيػػػري بالػخػيػػًر عػنػػػػد اهلل ًمػثػػػالف  فإٍف أنػػػػػػػا لػػػػػػػـ أشػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى عػػارفػػػػػػػػػػ

19 

كلعٌؿ ىػذيف البيتيف مٌمػا خاطب بيما الشاعػري صاوبىو الومبي إباف 
 . مرضو ا خير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػ ِشػػعػػػُره  4
(1 )

 
مٌمػا الريػب فيًو عنػدم أٌف القرشي كاف ييمكػف أف يككفى شاعػػران  شػييران ، 

ـي النجؼ  ػمىػػػػػػػؾى ثركةن . كتيًرًه مف الشػعراء الكثيريف الذيف أنػبتػتيػػـ بيئ فيػك قػػد مى
ـن ميمتػازةن ، إلى مقػدرةو جٌيػدة عػمى تفميؽ المعاني كتركيًبيا  كؿُّ ذلؾ طبعان . ليتػكٌيػ

ـً إلى المكىػبػـ ك إلى الثقافـ الشّْػعػرٌيـ ، التي برعػت البيئـ النجفٌيـ أيضان باإلضافػ
. في شػوًذىػا كتخصيًبيا ، كأواػفى ىػك اإلفػادةى منيا 

لكٌف يبػدك لي أٌف نمػطى الوياة الػنُّػؤااػٌي الػذم اختارىه لنفًاػو كقضى 
ـً إلى  الشػطرى ا كبػرى مف عيػميػره يركيػضي كراءىه في ا قطار شرقان كغػربػان ، باإلضاف

ٍنًح  يا عػمى قاعػدًة المى ػتػأٌجػجػـ مػديػوػان كىجػاءن ، التي ناجى شبكـ العالقات الػمي
باًلػتػان في الواليىػف ، دكف أدنى اعتبارو  ٍنع ، بمقتضاىا يمػدحي أك ييجػك مي كالمى
ـو ، فضالن عػف تصريًوػًو   قػدار الرجاؿ الذيف ناليـ بيجائًػو  ابابو تافي

نكار الخمؽ كالخالؽ كاليكـ اآلخػر ـى جػداران . الميتىػكىػٌرر بدىػرٌيػتًػو كا  كؿُّ ذلؾ أقا
ـٌ الػذم ييػتػكقٌػعي أف يككفى  عػالػيػان واؿى بيف شػعػًر الشاعػر كبػيػف الًمػزاًج الػعػا

.  الواضنـ كالػًمػرقػاة الطبيعٌيـ لشػعًره 
فػمػػقػد مػألى ديػكانىػوي بالتممانٌيات كالخمرٌيات ، ليػس عػمى النوك الذم قػد 

ػرمػكزان بػًو أك إليػو  كلكٌنو عنػده وافػؿه با كصاؼ . نًجػديهي عنػد غيًره مف الشػعراء مى
ـن دكفى أف يفيـى أٌنػوي عػف  الوٌيـ كبا اػماء الصريوـ ، مٌمػا ال يترؾي لقارئػًو منػدكو

كاف لو ويثما وػؿَّ غػالـه يتعٌشػقيػوي . مف غػكايػـ الشػعراء فقط ٌم ، كليػس ػػػكاقعو ح
كأخػكهي بيتػر ا رمنٌياف  (يياٌميو طيماس  )كٌناس في العراؽ ، كطيمااب : عػمػنػان 

باع ، كنيػكر في زغػريف  ىػذا إلى غػزًلػًو الماجػف بتمماف  . في إيراف ، كجػكاد في جي
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.  بيركت كطيراف إجماالن 
باع ، بمىػف فييـ " الفيرس " ىجػا  ىجاءن قبيوان ظالمان ، كآؿى نعمـ في جي

يـ الجميؿ الشيخ عبد اهلل الكبير أبرز عمماء جبؿ عامؿ في زمانًػو ، كما  شيخى
كال شػؾ أف . ىجا آؿ موفكظ في اليرمؿ شماؿ لبناف ، كآؿ عيايراف في صيػدا 

 كأٌمػا ىجاؤه آلؿ نعمـ . ىجػػػاء ىػػػؤالء كاف  ٌنيـ لـ يمنوكه نػكالىيـ أك لػػـ ييضٌيفػكه 
 فيمػا يبػدك لػـ يرضى  ىذاشػيخػًيػـ فػألفٌ ىجاء كأك كما يياٌمييـ آؿ المشطكب ، 

.  عػف اػيرتًػو 
ىػذا كما أٌنػو صػٌرح بدىػػػرٌيػتًػو كأٌنػو يػرل أف ال خمؽى كال خالؽ كال بعثى 

:  قاؿ . كال نشػكر 
ال يػزاؿي الػدىػػػػػري كالػػػػػػػػػػػػػػدينػ ػػػيػػػػػػػا كىػػػذا الػمػمػكػكت 

كجػمػيػعي الػخػمػؽ يويى البػػػػػػػػػػػػػػػػعػضي فػيػػػًو كيػمػػػػػػػػػػػػكت 
ػرٍت عنو النيعكت  نػعػتػكا شػػػػػػػػػػػػيػئػػػان فػمػٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػصي

 20 الايػككتإالليػػػػػا ما وػٌدثػػػػكنػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػأوػػػػػػػاديثى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
عػجػبػػػػان  قػػكاؿو تيػػػزخػػرىؼي لمكرل أبػػػػػػػداي تيػمىػفٌػػػػػػػػػؽي تػػػػػػػػػػػارةن كتيػػػػػػػػرقٌػػػػػػػػػػػػػػعي 
ال تػنػقػضػػػػػػػي دنػيػاؾ ىػذم إنما شمسه تػتػػيػبي بيػػا كشمسه تطمعي 

ػتػفٌػػؿ ما مضػػػػػػػى   إف كػػػػاف يػرجعي يػا مي
 21    مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أمًاػػػػؾى الػمػػػػػػػػػػاضػي فػػإٌنػا نرًجػعي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
عػمػى أٌف مف اإلنصاؼ لمرجؿ ، غػفػػر اهللي لػو ، أف نقكؿى أٌنػو لػـ يػكيػف 

يخمػك مف لػوػظػاتو ييوػٌدث نفاو فييا بػأف يػرعػكم عػف كٌؿ ذلؾ ، عػف الٌدىػرٌيـ 
:  كعػف المعاصي 
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ػػػػػػػالًص  ـى مػف خى ػػػػػػبىػػػػػػػف أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا  ًجػئػػػػػػتي الػقػيػامػػػ التػوػاى
 22ثػػػػقػػػتػػػػػي بػعػفػػػػػك المػو تبعثينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػمػػػػػػى فػعػػػؿ الػمػعػاصػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
تػًوػػػػفُّ إلػػػى الػبًػيػًض الًوااف كقػد تػرل ميػركرى الميالي شػػػػػػػػػػػاب منوي قذالكػػػػػػػػػػػا 
 23فمػا أنػتى بعػد الشيًب كيوػػػػػؾى كاليػػػػكل متػى تػرعػػػػكم عباس طاؿ ضالليكا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـي ما ييشجػػػػي  نػدمتي عػمى فػعػؿ الػمعػاصي كغادرت ليػا بػيػف جػنػبػيَّ الػٌنػدام
 24فػػػإٍف كيػنتى ال تينجي مػف النار عاصيان عمى أٌنو ااتعفاؾ ياربُّ مىف يينجي
كما أٌنػو ربمػػػػا نػػػدـ عمى تاػػٌرعو في ىجػػػػاء مىف ىجػػػػػػاه ، مٌما كػاف 

ػداء الكثيريف مػٌمػف أقػاـ بيف ظيرانٌيًيػـ ،  كاػاىمت عػمى ا قػٌؿ  الاػػػػػببى  في عى
:  في إقالؽ وياتو 

خػكاًف  ػبػٌتػضػي عنػدى أوػبػابو كا  ٍؿ أبػدان مي عػدمػتيػوي مػف لاػػافو لػـ يػزى
ما ااػػػتكدعى المىرءي اػػػػػػٌران منو في ايذيني 

 25         إال كأفشػػػػاهي لمػقػػاصػػػػػي كلمػػٌدانػػػػي

(2 )
نكػكدان ، . ىكذا ما يرجعي إلى وػٌظ الشػاعػًر مف شػعًره  كقػد رأينػا كػـ كاف مى

ػري ناؿ . لػـ يػجػًف منػو صاوبيػوي غيػرى قػٍبػًض الػٌريػح  بااتثناء فتراتو تطكؿي أك تقصي
ػتىػًع الوياة ما أباوػوي لنفًاػو ، أك وظي فييا برعايـ كومايـ ىػذا أك ذاؾ  فييا مف مي

ـو معيـ  ـو طٌييػ كلكػف ىاتيؾ الفترات كانت  . مف الػًقػمٌػـ الذيف نجح في بناء عالقػ
ـن ، تنتيػي بػو شػريػدان أك مىػف ىػك بالٌشػريًد أشػبو  إلى أف يوظى . دائمان ميػؤقٌػتػ

.  بالػػٌراعي التالي 
ػد كاف مف وقٌػًو أف يضيع ،  ػػػػكلؽ. عرىه كاف أوظػى مف صاًوػبًػو ػػػػػػػػػػلكػٌف شػ
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ػنػكؼ  ًكػفػاء وػيػاة الشاعػر التي لػـ تعػرؼ االاػتقػرار، كًكػفػاءى ما مأله بػو مػف صي
. المجػكف كاليجاًء الشػنيع كا فكار غيػر المقبكلـ بويث صػدؼى الناسي عنػو 

.  مٌمػا باػطنا الكالـى عميو قبؿ قميؿ 
كمػع ذلؾ فػإٌف شػعػرىهي كصػؿى إلينا كامػالن كمف أكثػًؽ طػريػؽ ، كذلؾ بنياػخـ 

الموفكظـ في مكتبـ ا اػد بػدمشػؽ  بػرقػػػـ عػاـ بخطٌػو ، ا صػؿ مػف ديكانو 
كذلؾ بفضؿ . كىػػذا امػتػيػازه نادره جػٌدان ، لاػتي أتػذٌكػري اآلف لػو ثانػيػان . 8818

ـو مػف الػميػصادفات ، التي لػكالىا لىػمػا كصػؿ إلينا  فكأٌف وظكظى الشاعػر . اػماػم
.  كانت مىذخكرةن لديكانًػو دكنىػو 

 ،  الومبيأٌكؿي ىاتيؾ الميصادفات كفاتيػوي بومب ويث صػديقو أومػد كىبي
كلػك اٌنػػػو تكفي في غيًرىا ، . الػذم عػػرفػنػا أٌنػػػػو اعتنى بػو في أياًمػػػػو ا خيػػرة 

.  ، لكاف مف الميرٌجح أف يضيعى شعره إلى ا بػد ويػػػػث ال صػديؽى لػو كفػٌيػان كػأومػد
ـي يػدىىا عػمى تركتو ، ثػـ عػرضٍت لمبيع  ـي الموٌمٌي ثانييا أٍف كضعٍت الايػمط

ـو  ىػنػا طمبى أوػدي أصدقاء أومػد منو أف يشػػترم . ما فييا مف مترككاتو عػينٌي
كىكػذا " 26 ػعار التـ  ظ ها الشيُخ بحياِتػهػػػ ف  تروكات الشيخ  ج وعَة األش" لػػػػػػػػو 
كما نػدرم مىػف كاف ىػذا الذم يعػكدي إليو الفضؿ في ااتنقاذ الناػخـ . كاف 

كوفًظيػا ، ككػـ بقيٍت عنػده ، ككػـ اجتازٍت مف الميصادفات كىػي تجتػازي طريقىيػا 
الطكيؿ إلينا ، بويثي ااػتفدنا منيا ااػتفادةن ال غػنػى عػنػيػا في كٍضػًع ىػذه 

.  الدرااػـ عػمى الشػاعػػػر
كلقػد كاف مػف ًوػٍرص ذلؾ الصديؽ الميخمص عمى إرًث صاوبًػو ، أٌنػوي 

ـو عػف نياخـ ا صػؿ التي توت يػػًده مػؤقٌػتػان   ، يبػدك 27عمػد إلى ااتنااخ ثاني
ض ػػف بعػػـ" الشيخ عباس بف خميؿ النيٌبػمػي فيما بعػدي أٌنػيا ىي التي اشتراىا 

ا إلى  ػػػػػػػػػػ، كومميا إلى النجؼ ، ويث دفعو" 28ورّيٍة ػػػػػيراٍت سػب ببضع ؿػػػات حؿػػػػ كتب
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كمػا يبػدك أٌنيا ىػي الناخـ .  ـ 1946/  ىػ 1366وػد أفػراد أياػرة الشاعػر انـ أ
رؾ الطيراني لػدل الشيخ واػف بف مومد عمي القرشي  . 29التي رآىػا آغػا بيػزي

كما واؿ دكف نشػًرىا ، فيمػا نيخٌمػف ، إال مافييا مف نفىػسو نؤااػي ، ال يينااػػب 
 .مالألياػرة مف مكانـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 هػػػػػػوا ػػػش الػفػصػػػػػػػؿ 
 .  78 ػػػػػ ػ975 / 3: ػػػػػػ الطبعـ الثانيـ 1
 .  459 / 4:  ىػ 1408قـ . شعراء الترم ، ط:  ػػػػػػػػػػ الخاقاني 2
 .  456 / 4:  ػػػػػػػػ نفاػػػو 3
 .  779 / 2:  ـ 2010/  ىػ 1431بيركت . أعالـ الشيعـ ، ط:  ػػػػػػ كتابنا 4
 . 78 ػػػػ 975/ معجـ رجاؿ الفكر كا دب في النجؼ :  ػػػػػ انظر ثبتان كافيان بيـ في 5
 1:  ك معارؼ الرجاؿ 390/  ك الكراـ البررة 447 / 4: شعراء الترم :  ػػػػػ مثالن 6

  .422 / 7:  ك أعػياف الشيعـ 390/ 
.  ب  / 20كرقـ  / 8818 ػػػػػػػ ديكانو المخطكط ، مكتبـ ا اد بدمشؽ رقـ عاـ 7
. آ  / 31ديكانو :  ػػػػػػ مثالن 8
.   آ 60 آ ك 57 آ ك 56 آ ػػػػػػ 52 ػػػػػػ ديكانو الكرقـ 9

. ب  / 21 ػػػػػػػػ ديكانو 10
:   ػػػػػػػ قػػاؿ 11

ػمػا  يػا أيَـّ أنػطػػػػػػػػػػكف لكال ما أصبتي بػػػػو  مف فنػٍقػػػػػػػػػػًد مكاى لكيٌنػا ًجيرةن أمى
لػكػف أصػابى اكادى العيػف فقدي أخي مكاػػػػػى فشػتٌػتى شمالن كاف ميمتًئما 

  (ب  / 27ديكانػػػػو  )      
كقد اشتبو ا مري ىػػنا عػمى شيخنا الطيراني  . 448 / 4:  ػػػػػػػ شػعراء الترم 12
ـى رومًتو في ا قطار 1287فجعؿ انـ   .  680 / 9: الذريعـ .  ىػ بداي

 1: ـ 1964/  ىػ 1383النجؼ . معارؼ الرجاؿ ، ط:  ػػػػػػػ مومد وػرز الديف 13
 /391 . 

 .  449 / 4:  ػػػػػػ شػعراء التػرم 14
.   ػػػػػػ نفاػػػو 15
 .  450 / 4:  ػػػػػػ أيضان 16
.  آ 17/ ب 16/  ػػػػػػػ ديكانيػػػػػو 17
.  ب  / 28/  ػػػػػػ نفاػػو 18
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.  آ  / 29/  ػػػػػػ أيضػػػػػػػان 19
 .ب  / 18آ ػػػػػ  / 17/  ػػػػػػ أيضػان 20
. 21/  ػػػػػػ أيضان 21
.  ب  / 17/  ػػػػػ أيضػػػػػػان 22
. ب  / 16/  ػػػػػ أيضان 23
.  ب  / 22/  ػػػػػػ ايضان 24
.  ب  / 26/  ػػػػػ أيضػػػان 25
 .  450 / 4:  ػػػػػ شػعراء الترم 26
.  ػػػػػػ نفاػػو 27
 . 691/ الكراـ البررة /  ػػػػػ طبقات أعالـ الشيعـ 28
.  680 / 9:  ػػػػػ الذريعـ 29

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ػػػػػ ُ ػ ػتَػَخػَبػاٌت  ػف شػػعػره 
َ ػثػ ػوّيػات 

ػػػػػػران عػمػػػػػػػػى ا رض بػػػػػػال ظيػمػـً  أيؼٍّ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػدىػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػـ يػتػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػرؾ وي
ْـّ  ػػػػػػػػػًر مػػػػف ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ياػػػػػػقػي خػبػيػػػثى ا صػػػػًؿ مػف شػيًدًه كطػػػػػٌيػػػػػػػػبى الػعيػنػصي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ٍف أبػػػػػػػػػػػػػدان بػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلػٍؾ  دٍع ذكػػػػػػػػػػرى شػػػػػػػػػػػػػػػػيءو قػػػػػػػػػػػػد مػضػػػػػػى ال يػخػطيػػػػػػػػػرى
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييػٍتػػػػػػػػػػػػػػًف عػنػػػػػػؾ تػػػذكُّػػػػػػػري الػػػػػػ ػػػػػمػػػػػاضػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ييػػزرم بػوػػػػاًلػػػػػػػػٍؾ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػًؿ مػاًلػػػػػػػػؾى أك بػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػاًىػػػػػٍؾ ػأاػػػػػػػػًعػػػػػٍؼ أخػػػػػػػػػػػػػػػاؾى مػػػػػػػػػا ااػػػػػتطعتى بػفػضػػػػػػػػػػػػػػ

إٍف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ال يىػػجػػػػػػػػزيػػػػػػػؾى عػػػػنػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػػال يػضػػيػػػػػػػػػػػػػػػػعي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل إلػًيػػػػػػػٍؾ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ال تػركػبىػػػػٌف مػف ا عػمػػػػػػػػػػػاًؿ اػػػػػٌيػئىيػػػػا فػمػيػػػػػػػػػػػػػػػػس لػمػمػػػػػػػػػػػرًء إال صالػح العمػًؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف كػثػيػػػػػػرى الػيػػػػٍزًؿ كالػجػدىًؿ  كااميػٍؾ اػبػيؿى ذكم الػتٌػقػكل تػفكزي كال تيػجػاًلػاى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػاعػتًػًيا  ػػػػػػػػػػػػػػجى بػاغػيػيػػػػا بسػػػػػيػقػضي الػوػػكائً 

اتي ػػػػػػػػػػػػػػػكيًؼ واجػػػػػػػل مع الػتٌػسػػػػػػػػس تيػقػضػػػػكلػي                                 
ـو فػاجػيىػػػػػػػٍد فػإٌف وػيػػػػاةى الػمػػػػػػػػرًء اػاعػاتي  ـن في غػيػًر كاجػبػػػػػ فػال تيػًضػػػٍع اػاعػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػف كٌد لػػك أٌنػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػف قػػبػػػػػػػًؿ ذا كيػنػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػػو كاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  يػتػتػػػػػابيػنػػػػي مى
ػػػػػػػػػف ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػرل يػػػػػػػكمػػػػان لػو واًاػػػػدا  ػػػػػػػػػدو ذا كال خػػػػػػػػيػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػي مى عػػػػػف وػاى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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أقػػػػػػػػػػػػػػػكؿي شػػعػران ال أيبػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػًو كػػػػػػػػػاٌنػػمػػػػػا أغػػػػػػػػػػػػػػػريؼي مػػػػػػػػػف بػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر 
ػيػػػػػػػػػػٌذبػػػػػػػان مػػػػػػػػف جػٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الشػػػػػػػػػػػػػػػػعػػًر  ػوي مي اػػػػػػيػػػػػؿى الػقػػػػػػػػػكافػػػػػي ميػوػكػمػان ناٍػجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ْـّ كالػخػاًؿ  أنػا الػفػتػى مف قيػريشو طاب مىوػتىػديهي  فػي ذركًة المجػػػػػًد بػيػف الػعػػػػػػػػ
ـى الػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ  ما فػػػػيَّ عػيػػػبه إذا أنػصػفػتػنػي كرمان  إال إذا كػػػػاف عػيػبػػػػػػػػػان ًقػمٌػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػرٍت فػخػػػػػػػػرىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أتيػنػًكػػػػػػػػػري فػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػش الػبًػطػػػاح جػيػػػػػػػػػػػػػػالن إذا فػػػخى
ػػػػػٍس نيػجػكـى الٌاػما بػكػفّْػػػػػػػػػػؾى كااػػػػػػتيػػػٍر بػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػدرىىػػػػا  إذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئػػػػتى فػػاطػمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
نفاػػػػػػػي فػداؤؾى جػيٌػػػػػػػػػزنػي إلى كطػنػي قػد طػػػاؿى شػػػكقػػي إلى أىمي كأكطاني 
ـن  فالػخػيػػػري بالػخػيػػػػًر عػنػػػػد اهلل ًمػثػػػػػػػػػػػالف  فإٍف أنػػػػػػػا لػػػػػػػـ أشػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى عػػارفػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػتػنػٌعػمػػػػػػػػػػػػػان فػػي عيًشػػػػػػػػػػػػػؾى ا ىػنػػػػػػػػػػػػى  ال فيػػػٌض فيػػػػػػػؾى كال تػػػػػػػػػػػػػػػزٍؿ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان مي
أفػيػمػتىػنػػػػػػي مػعػنػػػػػػػى الكػػػػػػػػػالـ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػػو فػي مػػػامضػى معنػى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػركرى الميالػي شػػػػػابى مػنػػػػػػػوي قػذاًلكػػػػػػػػػػػا  تىػًوػػفُّ إلػػػى البًػيػًض الًواػاف كقد ترل مي
فمػا أنػت بعػػػػػد الشػػيب كيوؾى كاليكل مػػتػػى تػرعػكم عباس طػػػاؿ ضػالليكػػػػػا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػالًص  ـى مػف خى ال تواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػٍف مػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا  جػػػػػػػػػػػػئػػػػػػػػػػػػػػػػتي الػقػيػػػػػامػػػػػػػػػػ

ػعػػػػػػاصػػػػػػػػػػػػػػي  ثػقػتػػػػػي بػعػفػػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػي عػمػػػػػػػى فػعػػػؿ الػمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػػػػػػٌرا  ػٌرا فػتػىن أبػػػػػػػػػػػػػػػيَّ الػنػفػػػس شػيمػػػػػػػػان وي لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػرنػي ا زمػػػػػػػػػػػػػػافي فيما مى
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ـي اػػػػػػػػػػػػػػػػػٌران كأيىػػػػػػػػافي جػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  صػبػػػػػران عػمػػػػػػى فػعػػػػػػػػػػؿ الزمػػػاًف صػبػرا أيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

أف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػنػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًس لشػػػػػػػػػػيػئػػػان طػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػتػمػتػوي 
تػػػػػػػػػػػػػػػػتٌػػػػػػقػػػي الػنػاسى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو لػيػتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أظػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتوي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي إلػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  اػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػكدي الػػػػػػػػػػػػػػػػػركحي ًمػػػػػػٌمػػػػػػػػػػػػػػا  قػػػػػًدمى
ـي راػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػان  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريجي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌريػػػػػػػحي عػمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كيػصػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػجػاػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـي أىػمػػػػػػػػػػػػػػػي  كػػػػػػـ دارم كأىمكػػ كمٌمػػػا يػزيػػػػػػدي الشػػػػػػكؽى كالكجػػػػػػد أٌنػنػػي أرل دارى
ػػػػػالقاة كالكصػػػًؿ  فمػا أقػربى الػػػػػػػػػػػػػػدارى التػي أنتػػػـ بيػػػػػػػا  كأبػعػػػػػدى مػا بػيػػػػػف الػمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ال تاػػمػػنػػي عػٌمػػف يػقػػػػػكؿى بيػػذا الػعػصػ ػػػػػػػػػػػر شػعػػػران مػػػػػػػػػػػػػػف نػاًعػػؿو أك وػػػػػافي 
واػبيػػؾي الػيػكـى بي مف الناس في الشػ ػػعػػػػػػػػًر إذا مػا عػػػػػكيػػػتي إثٍػػػػػرى القكافػػػػػػػي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـو  كاغػفػر ذنػػكبان أتػٍت مػف ااكني ومػًب  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربُّ ًزٍد ومبػػان مػف كػػؿّْ عارفػػػػػػ
ـو  ييتػػػػػػػػػػػػػػزُّ مثؿى اىتػػػػزاًز الايؼ لألدب  ـي مػف أخػي عمـو كمعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كػـ فييػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
لاػػػػػػػتي مػف أمػػػػػرم بػػػػػريػػػػػػػػػػبو إٌنمػػػػػػػػػػػػػا  تيظػيػػػري ا لاػػػػػفي مػا تيػخػفػػػػي القمػػػػػػكب 
ال أرل لمػػػػػػػػػػػػدىػػرو عػنػػدم آًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  ىػكػػػػػػػػػػػػػذا الػدىػػػػػػػػري شيػػػػػػػػػػػػػػػركؽه كغيركب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـي  لئف كاف إدراؾي التّْػػػػػػرات مػف الًعػدل عػمى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًء ليػؤمػػػػػان إٌنػنػي لػمػئػيػػػػػػػػ
ـي  كما ًخػمػتي إال اكؼ تيػدرؾي ثػػػػػػػػارىىػػا  عظامػي إذا ما ًمػػػػػػتُّ كىػػػػػػػػي رمػيػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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أخػػػػػػًمػػػػٍؽ بػػدارو أاػػػػػاءى النازلكف بيػػػػػػا  إلػيَّ أف تتمظٌػػػػػى كاػػطىيػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري 
ػعػػػػػػتػػديان أف اليضيعى عػمػػػػػػػػػػػػػػػى ا يػػػػػاـ لي ثاري  مػاذا عػمٌي إذا لػػػـ أيلػػػػػػػػػػػػػػؼي مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
خػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًف  ػبٌتػضػػي عنػػػػػػػػػد أوبابو كا  ٍؿ أبػػػػػػػػػػػدان  مي عػدمػتيػػوي مػف لاػػػػػافو لػـ يىػزى

ػػرءي اػػػػػػران منػو في أيذينػػػػػػػػػػػي  ماااػػػػػػػػػػتػكدعى الػمى
                                   إال كأفشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي لػمػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصػي كلػمػػػػػػػػػػػػػٌدانػي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 إٍف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرى اهللي الػٌرجػػػػػكعى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػمػػػػػػػػػػػػػػػدم كاػاقػتػنػي يػدي الييٍاػػػػػػػػػػػػػػرً 
فػػػػػػألعػًقػمىػػػػػػٌف ىػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ راوػمػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك لػبػثػػػػػػػػػػػػػػػٌف بػػػػػػو إلػػػػػػػػػى الػوشػػػػػػػػػػػًر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـن كأرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػالػكػػػػػػػػػػػػػان مػف أاػػػػػػػفػي  أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػي فػػػارقػػػػتي أىػمػػػػػػػػػػػػي ًضػمٌػػػػ
أرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػاربُّ أىػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػالمػػػػان كأمػتػنػػػػػػػػػػػػػػػي بػيػنػيػػػػػـ فػػػػػػي النجػػػػًؼ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـى الشػػػػػػػتاءي عػميػػػؾ فػالػبػػػػػػس ثيابان لػكنيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػكفي الدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف  إذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد
ػػػػػػػػػػػػػٍزؿي الاػػػػػػنديػػػػاًف  أك ااػػتػقػػػػػػػػػػػػراؾ ضػيػؼي الثمج فاجعػػؿ ًقػػراهي مػنػػػػػػػػػػػػػػػؾ جى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػف شػػعػره فـ وعػمى الفترة المب اية  ػف سػياحتػه  

: يمػدحي الزعيـ العاممي عػمي بؾ ا اعد 
أبا الاُّػعػكد إف يػًفػػػػػٍض مػاءي الػٌنػػػػػدل فػإٌنػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف كػفٌػػػػػػؾى الػييػمػنػى نىػبىػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ػطيػكًب ثاقبه فػإٌنػػوي مػف رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الػكارم اػػػػػػػػػػػػػػطع  أك ييػػكًر فػي داجي الػخي
لػػك يػقػتػػػػدم في ظػنّْػػؾى الجاىػػؿي فػي  مػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرى اهللي عػمى الػتػيػًب اطٌػػػمىػع 
ػػػػػكلىػػػػػػػػعه أمَّ كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   إٌف الػذم بػارؾ فػػػي شػػػػػػػػػػػػأًك الػعيػمػى  بػػػػػػػػػو الػعػثػػػػػػاري مي
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كػأٌنػمػػػػػػػػػا اػػػػػػعػيػػػػػػدي بػابػػػػػػًف أاػػػػػػػػػػعػػػػػػػدو  ًعػثػػػػػػاريهي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يػقػػػػػػػػػػػػػكـي كيػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ػعو  كػػػػػأٌنو مػنػػػػػػػؾى عػمػى الػجػمػػًر اضطجع  ال ياػػػػػػػػػػػػػتػقػرُّ جػنػبيػػػػػػػػػػػػػػػػوي بػمىػضػػػػجى
ـى اهللي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  بػقػػػػانػػػػعو لػك كػػػػػػػػػػاف ذا وػػػػػػػػػػظو قػػػػنًػػػػػػػػػػػػػػع  لػـ يػػػػػػػػؾي فػيػمػػػػػا قاػػػػػػػػ
ػبػًمػغه عػبػدى الػعػػزيػػػػػػػػًز أٌف مػػػػػف  اػػػػػػػػػػطكتًػػؾى الٌضػػػػػػػػػافي مػػػع الذئًب رتع  مىف مي
موػػكتى بالعػػػػدًؿ الػذم ًاػػػػرتى بػػػػػًو  ما نػقػػػشى الػجػػػػػػػػػػػػػػػػػكري كخػطٌػػػػػػػت البًػدىع 
يػػػػػػا ثبيػػػػػػػري ال نصػػػدع  وممتى أعػبػػػػػػاءن مػف الاُّػػػػػؤدىًد لػػػػػػػػػػك  يػوػػػمػػػػػػػػػؿ بعضى
ػػػػػػٍؿ عػف الػتػػػػكادم مػاوػػػػػؿه   أنػػػػػػػػػت لػػػو الػتػيػثي إذا التيثي انػقػػطػػػع  فػال ياى
ـه طػمػػػػع ػػػػٍر  ما أشػػػػػػػػػرقػػت شػمػسه كما نجػػػػ ـٍ كايػػػػػػٍد كنىػػػػػػٍؿ كطيػػٍؿ كمي فػااػػػػػػمػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
:  ييخاطب عػمي ا اعد نفاػو 

ـً إف جػػػػػػػػرل  ـٍ يػاعػمػيُّ فػػػػػػكؽى صػيػػػػػػػػكًة أشػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػرو نىػٍيػػػػػػػًد الػمػػػراًكػًؿ كالاُّػػػػػػػػػػػػعالىػ نػػػػػػ
ـو لػك صػػادفػػػػػػػػت رىضػػػػػكل لدكدؾ كانبػػػػرل  كااػػػػػػتػنػتػج الػمػجػػػػػػدى ا ثػػػػػػيػػػػؿى بػصػػػػػػػكلىػػػػػػػػػػػػ
ـً وػػػػػػػػػػػػػػػػػازـو أنت الػذم رٌصػعػػػػػػتى تػيػجػافى الٌريػػػػػػػػػػػػػػػػااػـ جػػكىػػػػػػػػرا  كانيػػػػػػػػػػػػػػػػض بيٌمػػػػػػػػ
كاجػعػؿ واػػػػػػػػػػػػػامػػػػؾى جػاًدعػػػان عرنيفى مىف فػػػػي عػامػػػػؿو قػػػػػػػػػػػػد مػػػػٌد طىػٍرفػان أخػػػػػػػػػػػػػػزرا 
ػػٍؿ بالعناجيج الٌشػػػػػػػػػػػػػػػكازًب جػاًعػػػػػػػػػػالن اػػػػػػػػػػػػكؽى الػكػكاكػػػػػػػػًب كالمجػػػػػػػٌرة مػنػبػػػػػػػػػػػػرا  صي
ـٌ الرعػػػػػاف تػفػطٌػػػػػػػػػػػػرا  فػمػػػػػػػػػػػػديؾ عػٍضػػػبه لػػػػػػػػػػك ضػربػػػتى بوػػٌدًه طػػػػػػػػػػػػكدان مػػف الشُّػػػػػػػػ
ال تػوػاػػػػبػٌف بػعػامػػػؿو أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان فػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كاهلل لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػؾي غيركـ أياػػػػػدي الٌشػػػػػػػرل 
ـي زاغػبػٌيػػػػػػان أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػرا  ٌنما تػًمػػػػػػػدي الػكشػػػػػػػػػػػػػيجػ تػًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الػظُّػبػػػػػػػػا مػاضػػػي التػرار كا 
ػٍمػكػػػػػػػػػػػػػان يػاعػمػيُّ  ميػظػفٌػػػػػػػػػػػػػػػػرا  أمػمػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف اهللى اػػكؼ ييػػػػػػػػػػػزيػمييػػػػػػػػػػػا كتػعػػػػػػػػػػػػكد مى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
:  يذكػر اجفى ا اعد في بيركت 

تػػػػػػػػػػػػػػاهلًل مػااػػجػفى الٌاػػجاف مػػػف رجػػػؿو طػٍمػػػؽ الػيػػػػػػػػػػػػػػػػديػػف كماػجكفو بػبػيػركتا 
  



202 
 

ـو فػاصػبػوػٍت لػػـ تًجػػػػػػػػػػػػٍد مف بعًدًه قيكتا  كػػػػػػػػػاف ا رامػػػػػػػػػػػؿي كا يتاـ في اػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 : يػمػدحي مومد بؾ المنكػرم مف زعماء جبؿ عامؿ 

ػػػػػػرنػػا الػعػػػػػػػػيػػاد عػمػػػػػػى الػعػيػػاًد  كريػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو عػاصػػػػػؼو تيػػػػػػزجػػي اػوػابػػػػػان تيػػػػػػػػػػػػػػػػذكّْ
 فػمػػػػػػا زالػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تاػػػػػػػػحُّ الاُّػوػبي وتى ظػنػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػكاؿى أبػػػي الجػػػػػػػػكاًد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
بًع  ػبىػػػػػػػػػعو تػيػػػػػػذم كاػػاًكػًنيػا ىييػات مػنػؾ ا يلػى أضػوػكا عػمى جي ما ًزلػػػػػػػػػتى فػػي جي
ػػػػػػػٍت بالػكجػػػػػػػػًد كالػجػػػػػػػػػػػػػػزًع  ـي كال بػقػيػػػػػػتى فػمي فػارقػتىػييػػػـ ال ىىػنػػػػػػػاؾ العػيػػػش بػعػػػػدىػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػكًد مػثػػػؿى الػكابػػػػػػػًؿ  ٍرتي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى أاػػػػػػػػػػػعػػػػدى فػانػيػمٌػٍت أنامميػوي عػميَّ بالجي زي

الػتىػػػػػػًدًؽ 
ثػػػػػػػػـ انػيػػػػػزمػػػػػػػػػػػػػتي بػػػال إذفو كال عػجػػػػػػػبه  إٌنػػػػػي خشػػػػيػتي عػمى نفاػػػػي مػف الػتػرًؽ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
:  في رثػاء عػمي ا اػعػد 

ػعػتػديػان عػمػػػػػى عػمػػػيٍّ  دركػنػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  لػػػػػػػػػػػك كػػػػػػاف غػيػػػػػػػػػػػػػر الػًوػمػػػػػاـ مي
لػكػٌنػمػا الػمػػكت مىضػػػػػػػركبه اػػػػػػػػػػػػػرادقػوي عػمى النفػكس لػػػػػػػػػػػػػو مػا شػػػػػػػػػػػػاءى كاخػتػارا 

بػع مػف إيراف  :  ميراًاػالن الشيخ واػف يويى في جي
ػرامي  ػنػػػػػػػػػػػػػاؿي أقػصػػػػى الػٌنػجػػػػػػػـً دكف مى ػػبىػػػػػػػعو أركـي لػقػاءىكػػػػػػػػػػػػػػػػـ  كمى يػااػػػػػػػػػػػػػػػػاكػنػي جي
ػف بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌم مػٌمػػػػػػػػػػػػف داريهي بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  كػيػػؼ المػقػػػػػػػػػػػػػػاءي ككػيػؼ تدنػك داري مى
إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػدمػػػػػػتي عػمػػػػػػى الفراؽ فميتني عيػكجػمػػػتي قػبػؿى فػراقكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػًوػمػػػػػػػػػامػػػػػػي 
ياليػػػػػؼى نػفػػػػاػي لػك عػممػػػتي لكػػاف في جػيػبػػػػػػػػعو إلػػػى وػيػػػػًف الػمػمػػػػػػػػػات مػقػػػػػػامػػي 
ػيػيػػػت فإٍف أميػٍت تٍشػتىػػػٍؽ إلػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ الػتػػػراب عظػػػػػػػػػػامػػي  شػػػكقػػػػػػػػي إليكػػػػػـ ما وي
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ػنػػػػػػػػػػػػػا الالتػػػػػػػػػػي مػضػت فػي قػػػػػػربػكػػػػػػـ كػانػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػف ا وػػػػػػػػػػػالـً  فكػػػػأٌنػمػػػػا أيػػػػػػػامي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػبػػاًع  ػؾى عػػػػػػػػػف جي مػػػػػػػتى الػجػنػػػػػػػػػػػػػػػػافى كأنػػػػػػػػػػػت وػػػػػيّّ فػػػػػػػػػال تػعػػػػػػػػػػػػػػدؿ قػمػػػػػكصى إذا ري
ػاػاعػػي  فػقػػػػػد أعػطػػػػػت لاػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكػنػيػػا أمػانػػػػػػػػػػػػػان كطػػابػػػػت فػػػي مشػػػػػػػاًرًعػػػيػػػػػػػػػا الػمى
ـً الػمػػػػأكل مػزايػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػركؽي كال تيػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػارضي بالػػػػػػٌدفػػػػػػػػػػػػػاًع  لػيػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػف جػٌنػػػػػػػ
فػفػػػػػػػػػػػػػػػػي الػفػػردكس عػيػنػػػػػػػػػػػػػػافه كفييػا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثي ًمػئػػيػػػف تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم باطٌػػالًع 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػبىػػػػػػػع  ما أنػػػػػػػػػػػػػسى أك أناػػػػػى ليػػػػػالػٌي التػػػي كانػػػػػت بكػػػػػػـ تػجػمػعيػنػػػػػػػػي فييػػػػػػػػػػا جي
ػػػػػػػػػػػركى أٌف الػدىػػػػػػػػػرى مػػػػف عاداًتًو أكوػػى مػػػػف الػظُّػرًؼ إذا أعطى رجػػػػػػػػػػػع  ال غى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػبىػػػػػػػػػػػػػػػو ككجػػػػػدم  ػػػػػػف وػػػػػػػػٌؿ فػي جي تػصػٌبػػػػػػػػػػػػر ال تػقيػػػػػػٍؿ طػػػػاؿى اشػػػتياقي  إلػػػػى مى
لػعػػػػػػػػػػػػػػٌؿ أبػػػػػا جػػػالًؿ الديػػػػػػف يػقػضي لنػػػػػػػػػػػػػا بالػقيػػػػػػػػرب منيػػػػػػػػػػػػػـ بػعػػػػػػػػػدى بيعػػػػػدم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػمػػػػػػػػػػػػػا  ٌنػػػػػػػػا ًجػيػػػػػػرةن أمى يػػػا أيَـّ أنطػكف لكال ما أيصػبػتي بػػػػػػػػػػػػًو مػف فػٍقػًد مكاػػػى لكي
ػمػتػئػمػػػػػػػا  لػكػػف أصػػاب اػػػكادى العيف فقدي أخي مكاػػػػػػػػػى فشػػػػتٌػتى شػٍمػالن كػاف مي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـً أدركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنػػػي  مػػػػف ا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؽ ًصػٍرتي عػمى شفػيػًر  كؿى القاقعٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػ نيػػػػػزي
ػػػػػػػػػػػػػػبٍّ  غػػػػػػػػػػػػػػػدا مػنػكػػػػػػـ عػمػػػػػى لػيػػػًب الٌاػعيػػػػػػػػًر  ػػػػػػػػٍف لػصى ـً مى نيػػػػػػػػػزكؿى القاقعٌيػػت
ـي بػقػمػبػػػػػػػػػػػػي  مػػػف ا شػػػػػػػػػػػػػػكاؽ زاد عػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ثىػبػيػػػػػػػػًر  فػمػك تػػػػػًزنػػكفى مػػػا لػكػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ  أعػػػػػزُّ أىػػػػػًؿ ا رًض فػػػػػػػػػي مىشرؽو  كمتػػربو جػػػػػػػػػػػاران بػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الوي
يًوػػػػؿُّ إف وػػػػػػػػػػػػػػػؿى بيػـ جػاريىيػػػػػػػػػػػػػػػـ  بػنىػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةو مػػػػػػػػػػػػػػػػػف وػػػػػػػػػػػػادًث الػٌدىػػػػػػػػػػػًر 
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ـى الػٌنػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  طػػػػػػػػػػػػابػكا كمػا طػػػػػػػػػػػابت ذيرل دكوـو  مػػػالػػػػػػػػػـ تكيػػػػػػػػػػػػػػٍف طٌيبػػ
ـى الػٌنػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  بػنػػػػػػػػػػػػػك فػتػػػػػػىن قػػد شػكػػػػػر اهلل بالمػػػػػػػػ  ػػػػػػطػػًؼ لػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارفىػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػنػكىػًر  أشػػػػػػػػػيػػدي باهلًل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف الػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كالبػػػػأس فػي أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم بػنػػػػػػػػي مي
ـي القػػػػكـي الػػػػػػػػذيػف امػتػطػػػػػػػكا اػػػػػػػػػػػػػػػػنػااػػػػػفى الػعػػػػػػػػػػػػػػػػٌزًة كالمفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  قػػكـه ىػػػػػػػػػػػػػ
ال فكيػػػػٍف وػػربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ليػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػًرٍد كال تصػديًر  اػػػػػػػػػػػػػػالٍمييـي تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػـ كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػف شعره فـ الفترة اإليرا ّية  ػف سػياحته 
نػٌددان بتاجرو جشع اوتكر ا قكات  :  ميخاطبان ناصر الديف شاه مي

ػبػًمػغي الػػػػػػػػػ ػػػػشػػػػػكػكل مػٌنػػػػػػي عػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌشػػػػػػػٍوػػػػًط  ػػػػػػػػػػػػػف مي يا ناصػػػػػرى الديػػػف كمى
ٌصػػػػػٍت بػرىٍغػػػػػػػػػًد التعػيػػػػػػػًش كالباػػػػػػػػػػػػػػػًط  ـو خي ػاػػػػػػػككنىػ طػيػػػػػػػػػػػػػػػراف كانػػػػػػػػت خػيػػػرى مى
فػػػػػػػػػػػػػػػػاوػػػػتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػكػنػػػػػػػػػػػػػػػػػدمُّ أقكاتىيا فػاوػتػػػػرقػػػػػػٍت بالػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر كالػقػٍوػػػػػػػػػػػػػػػػػػًط 
ػػمىػػفٌػػػػػعػػػػػػان بالػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر كالػٌنػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًط  أوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل بػنػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانًػػػػػػػػػػػػػًو مي
 قػػػػػػػػػػػػػػػد أىػمػػػػػؾى الػنػاسى أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آف أف تيػيػًمػكيػػػػػػػػػػػػوي مػنػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الٌاػػػػػػٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػطً 

كاهلًل مػػػػػػػػػػػػػػػا الػكػػنػػػػػػػػػػػػدمُّ إال فػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػؾي فػيػنػػػا غػيػر ميشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطّْ 
مػػا ذاؾ فػػػػػػػػػي الػعػمػػـً اػػػػػػػػػػكل لفظـو  مػػػػػػػػػػػف غػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إعػػػػػػػػرابو كال نػقػػػػػػػػػػػػػًط 
ػٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػًط  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أوػبػػػػػط الرومػػػػافي أعمالىو  كالػعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الػفػػػػػػااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي لمػوى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـه  إٍف قػيػػػػؿى وػػػػػػػػػػػٌؿ الػٌردل يكمػػػػػػان بػعػبػػػػاس  يػػػػا أيَـّ كمثػػػػػػػػػػػػػكـ ما ذا أنًت صانعػ
ػبّْ كٌنػػػػػػػػاًس  ـه يكمػػػػػان لػميتتىػربو  نػػػػػػػػػػػػػػػػاءو قضػى نوبىوي فػػػي وي ىػػػػػؿ أنػػػػػػػػًت باكيػػػػػ
مػالي إذا ًمػتُّ في طيراف مف أوػدو  يبكػػػػػػػػػػػػػي عػمػٌي بيػػػػػػػػا مػف اائًر النػػػػاًس 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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:  في اػعيد خاف كزير خارجٌيـ إيراف 
قيػػػػػػػػػؿ لمػكزيػػػػر الػذم نػػػػػػػػػػػراهي نوػػػسه عػمى الػميعتىفي كشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ 
مىف اليػػػػػرل لمٌنػدل موػػػػػػػالن كال ييصػمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كال يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ  كيفعػؿي فػعػػؿى امػرئو جاىػػؿو  كال ييػػػػػػػػػبػػػػالػػػػي بمى
فػذاؾ الػػػذمُّ الػذم قد نفػكه  عػػػػػػػػػػػػػػػػف داًره الخائػػػػػػػػػػػػػػًف الظىمػػػػػػػػكـ 
ػػػػػػػػػده كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي  ػػػػػػػٍدجى ػػالءن  ايػػػػػػػػػػػػٌكانييػػػػػػػػػا جى فػػػأصػبػوػػػػت بعػػػػػػػدىه خى
أنػت أيمػرؤه لاػتى لمػمعالي  كأيػػػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػف كػفٌػػػػػػؾ النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي 
اػػعيػػدي الزلتى في اغترابو  مػا ديمػػػػػتى وػيػػػػػػان لػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـي 
أىػؿى خرااػػػػػػػػػػػػػػػاف أخػرجكهي  مػػػف بينًكػػػػػػـ إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي 
أك فػانيضػػكا فاقتمكهي جيران  إلػػى متػػى تصبػػػػػػػػػػػػػػركف قػػكمػػػػػػػػػػكا 
يػمػػػػكحي في كجيػػػػػػػػػػًو إذا مػا  أبصػػػػػػػػػػره الميبصػػػػػػػػػػػػػػركف لػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي 
ػػػػػػف  ليػػػػػػػػػػػػػػػػس تػػػػزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أركـي  ككػيػؼ تػػزكػػك فػػػػركعي مى
أمُّ عػػػػػػػػػػػػػػػػػدكو لػػػػنػػػا ييعػػػادم  لػػػػػػػػػػػػػـ تبػػػػػػدي في ًعػرضػػػػو كيػمػػػػػػػػػػػػػكـي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكـي  ـو دمعييػػػػػػػػػػػػػػػا اى قػػمػػػػػػػػػػػ فارقػػػػتى طيػػػػػػػػراف باكتئػابو  كمي

كددتى يػكـى الخركًج ريػػػػػػح الػػػػػػػػػػجػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب لػػك أٌنػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايػػػػػػػػػمكـي 
ـو وػػكلىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػوػػػػػػػػػػػػػػػػكـي  كـ لػػػؾ مػػػػف واػػرةو عمييا  كمييجػػػػػػػػػػ
ـى ا ثػػػػػػػػػػكـي  ىييػػػػػػػػػػػػػػػػات كاهلًل لػف تػراىػا  كػيػؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الجٌنػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 : في ىجػاء كزير خارجٌيـ إيراف اػعيد خاف ميخاطبان ناصر الديف شػاه 

 إذا شػػػػػػػئػتى أف تييمػػػػػػػػػؾ الميفاػػػػػػػديػف  بطيػػػراف ياناصػر الديف فاقتؿ اعيدا
ػػوي  فجػػػػػػػػػػػػػاء اػػػػػػػػػػعػيػػػػػدي فػعػػػػػػػػػػػػػػادى جػػػػػػػػديػػػػدا  فػإٌف الفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى عػفػػػػػػػػػى راػػػػػػػػػػػمي
ػػػػػػػػػػػٍذ مػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مػا مػمػكػتو اليميف  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼى أمػػػػػػػػكاًلػػػػػػػػػػػػًو كالػتٌػميػػػػػػػػػػػػػػػػدا  كخي
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كخػمٌػػػػػدهي فػػػػػي الٌاجػف وػتى يمكت  كأكًقػػػػػػػػػره ما داـ وػٌيػػػػػػػػػػان وػػػػػػػػػػديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
كعػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبػػػػػوي وػتػػػى يػمػػػػػػػػؿَّ الويػػػاة  فػي كػػػػػػػػػػػػػػؿّْ يػػػػػػػػػػػػػػػػكـو عػذابػان شػػػػػػػػػػػػػػديدا 
لػقػػػػػػد بػػػػػادى ليػػػؤـي جػمػيػػًع ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  كليػػؤـي اػػػػػػػػػػػعػيػػػدو أبػػػػػى أف يػبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
أال لػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهللي ذاؾ الػمػئػػػػػػيػػػػػػػػػػـ  كآبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ذاؾ الػمػئػػػيػػػػػػػػػػـ الػعػبػيػػػػػػدا 
ػػػػػػػػػؾى شػػػػػػػعػػران مػجػيػػػػػػػػػػدا  ـن  فػدٌنػػػػػػػػسى ليػػػػػؤمي ػ مػنػوػتيػػػػػؾى يػػػػا ابػػػػػف ااػًتيا ًمػدوى
ػقػػػػػػكدو فػريػػػػػػدا  أرل الػكػمػػػػػػبى كػمػبػػان كلػػػك عػمٌػقػػػػػكا  عػمػػػػػػػػػػػػػػى ًجػيػػػػػًدًه مػػف عي
كلك كينتى مػف بعًض أىؿ التيقى  بػطػيػػػراف لػـ تيػٍمػػػػػًس مػنػيػػػػا طػريػػػػػػػػدا 
ػػػػػػؾ يػػػاأ ـى الػنػػػػاًس عػػػػػيػػػػػػػػػػػػػدا  ػػركجي خػػػػػػػػػػػػرجػػػػػػػػػتى فػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لايػٌكاًنيا  خي
ػؾ مػنػيػا العيكف  فػاذىػػػػػب إلػى الػٌنػػػػػػػاًر عػٌنػػا بػعػيػػػػػػػػػػػدا  ػػػػػركجي أقػػػػػػػػػػػػػػػٌر خي
ـو جػػػػٌرعػت  اػػػػػػعيػػدان كلػـ ييػػػػػك شيػػربػػػػان صػديػػػػػػػدا  فػيػالػػػؾ ى مػػػف غػٌصػػػػػػػ
عػمػػػيَّ ىػجػػػػاؤؾ وػتػى تتػػػػػػػػػػػػكب  عػمػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػرو أف تػريٌد القصيػػدا 
ػزيػػػػػػػػػػػدا  ػػػػػزيػػػػػده عػمػػػػى مػا ترل  مػػف الػيػجػػػػػًك إٌمػػا طمبتى الػمى كعػنػػدم مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػعػتػبًػػػػػػػػػػػػػػػػرو عػاقػػػػػػػؿو مػػػػػػف ًعػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  عػًجػبػػػػػتي لػػطػيػػػػػػػػػػػػػػراف مػاذا بػيػػػػػػػػػا  لػمي

إذا ًجػئػتىػيػػػػػػا فػاصػطػبًػػػػػػر لػػػػألذل         كىػيػيػػػػػػات مػػػا لىػػػػػػؾى مػػػػػػػف ميػصػطىػبىػػػػٍر 
لػقػػػػػد تػركػتػيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيالةي ا يمػػػػػػػػػػػػػػكر  ايػػػػػػػػػدلن كىػػػػػاذاؾ أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الػخػبػػػػٍر 
ـي صػيػػػديىيػػـ فػي الػجبػاؿ  فػال يػعػمػمػػػػػػكف بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػا الػخػبػٍر  فػػألػيػػػاىىػػ
ٍر  أيصػيػبػػػػػٍت بػصػائػػػػػريىيػػػػػػـ بػالػعػمػػى  فػضػمٌػػػػػػكا كأبػصػػػػػػػػػػػػاريىيػػػـ بػػػػػػػػػالػعىػػػػػػػػػػػػػكى
ػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر  ػفىػػػػػػػػػػػػػرُّ أال يػعػمػمػػػػػػػػػكف  بػيػػػػكـو ييػػقػػػػػػػػػاؿي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ال مى فػػػػػػأيػػػػفى الػمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػٍمػؾ واػيػف  ػرااػػػػػػاف شػيػابى الػمي :   يػمػػػػػػػػدحي كالػػػػي خي

ػػػػػػػػػػػػػكًد أف أقػػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  ػػٍمػػػػػػػًؾ إذ ًجػئػتيػػػوي عػػاجػمػػػػػػػػػػنػػػػػػي بػالػجي مػػػػػػػػػػػػػػٍف كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػياب الػمي
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ػمػئػػػػػػػػػػٍت عاػػػػػجػدا  ـن كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قػعػػػػػػػدنػػػػػػػػػػػػػػػا مي قػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػألى الػكػػػػػػػػػػػػػػػػػؼَّ لػنػػػػػػػػػػػا فػٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
: يمػدح مينيؼ باشا افير الدكلـ العثمانٌيـ في إيراف 

عػمػيؾ طيػػػػػػػػػػػػػػػراف ال تاػػػػػتػبػدلػٌف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػنىػػػػػػػػٍؿ بػطػيػػػػػػػػػػػػػػػراف أكطػػػػػػػػػػػػػاران كأعػمػػػاال 
ػنػيؼه بيػػػػػػػػػػػػا لمنازويف عف الػ أكطػػػػػػػػػاًف مػػػأكلن كلمعافيػػػػػػػػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػػػػكاال  أضػوػػى مي
ـي عػٌمػػػػػػػان كال خػػػاال  وػتػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف لػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػا بينيـ رًوػمػػػػػػػان كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكيػػػػف ليػػػػػػػػػػػػػػػػ
لػكػٌنػػػػػػػػو فػػػي الٌنػػػػػػػدل يجػػػػػػػػػػػػػػرم لػعػػػػػػػػادًتًو كال يوػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػاغػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي وػاال 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
يػمػدحي الشيخ مومد واػف اآلشػتياني ، ككاف مػف عمماء إيراف البارزيف كاػاىـ 

:  في الثكرة عمى ناصر الديف شاه المعركفـ بثكرة التنباؾ 
ػػتػػٌيػػػػػػػػػػػػػـ   ػبّْ ا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيانػػػػػػػػيّْ مي أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أصبوت بػوي
ػػػػػػٍؼ رٌبػػػػػػػػػػؾى ال تػفػعػػػؿ ميوٌرـ   قػػػػػػػػػػػػاؿ لػػي الػجػاىػػػؿي خى
قػمػػػػػتي ىػػػػػػػٍب لػي أاػػػػػػػدى اهلل كدعػػػػػػنػػػػي فػػػي جػيػٌنػػػػػػػػػػـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػف شػػعػره فـ الػفػتػػرة الػتػركّيػة  ف سػػياحػتػه 
يػمػدحي مينيؼ باشػا عػنػدما كاف ناظػرى المعارؼ العمكمٌيـ في ااتامبكؿ عاـ 

:   ـ 1878/  ىػ 1296
ػػػػػػػػفي  بػافى اصػطػبػاريؾى لػٌمػا بػانػػػػػػػػػػٍت الػظٌػعىػػػػػػفي كاقػفػرٍت مػػػػػف ىػػػكاؾى الػمياػعػًؼ الػٌدمى
كالػنػفػسي إف فػقػدٍت عػيػػػػػػػدى الاركر كلـ تػركيػٍف إلػػى صػبػػًرىػػػػػػا أكدل بيػػػا الوػزىفي 
ـو بالػركـ ليػػس لػو إلػػػؼه بػػػػػػػػػػػدارو ثػػػػػػػػػػػكل فػيػيػا كال اػػػػػػػػػػػػكىػػفي  ػػربىػػػػػ ما صػبػػري ذم غي
ػػػػػػػوي كتوػػػػػػػػػػػػػػامػػػى جػفػنىػػوي الػكاػػػػػػػػػػػػػفي  يقضي النيارى فإٍف جٌف الدُّجى طػرقٍت ىمكمي
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ػػرتىػيىػػػػػػفي  ػنػيػتي بػػػػػػػػػػػػًو إٌنػي بػمػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػٌدرى الػرومػػػػػػػاف مي ال تػعػذلػػػكنػي عػمى مػاقػػػد مي
ػكػتىػًمػػػػػػػػػػػفي  ػفػػػػػػاءى بػػػػػػػػػػػػًو بػادو كآخػػػػػػػػػػػػػػري مػثػػػؿ الػنػػػػػػػػػػػػػػار مي كبػػي مػػف الػبػيػف كىٍجػػػده ال خى
قػػد كػػاف شىػػرخي شػػبابػػػػي فػػػي غىػضػػارتًػًو تيػظػمُّػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالػيػػػػػكل أفػنػانيػػػػػػػػػػػػػوي المُّػػػػػػػػديفي 
فػاخػمػقػػٍت ًجػػػػػػػػػػٌدةي ا ٌيػػػػػػػػػاـ كانػصػػػػرمػػت تػمػؾ الجبػػاؿ ككلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػٌدرفي 
كاصػبػح الٌشػػػيػبي فػػي رأاػػػي يػمػػػكحي بػًو لمػنػفػػًس مػٌنػػػي إلى ًكٍرًد الٌردل ايػػػػػػػػػػػػػػػػػنػفي 
ػنػيػؼو ما ييكافئوي عػػف بًػػػٌرًه فػمػقػػػػػػػػػػػػػػػػػد زادٍت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الػًمػنىػػفي  دع ذا كقيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ فػػي مي
ـو مػا كعػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أمػثػالىػيػػػػػػػػا ايذيفي  ـو كوػكػمػػػػػ كػػـ قػػػػػد أفػػػػػػػػػػادؾى مػف مػػػػػػػاؿو كمػعػػػرف
ػقػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفي  ػػنػػفػػػػػػػرده منيػػػػػػػا كمي فػتػػػػىن جػمػيػعي اجايا الػخػيػر قػد كميمػٍت فػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػمي
ـو مػػػأكلن لػكػػػػػػٌؿ غػػريػػػبو مػػػا لػػػػػػػػػو كطػػػػػػػػػػػػفي  ٍؿ داريهي فػي كػػػػػػػؿّْ آكنػػػػػػػػػػ ػف لػػػػػػػػـ تىػػػػػػزى مى
ـو كبػائػػػػػػػػػػػػػػػسو كيػتػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو خػانىػػػػػػػػوي الػػزمػػػػػػػػػػػفي  ككػػؿُّ عػػػػػػػاؼو كذم قيػػربػػػػػػػػػػى كأرمػمػػػػػػػػػػ
ػمػًوػػػػػػػؿو بالكابؿ المػػػػػػيزفي  جػادٍت عػمػيػيػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػداهي بالٌنكاؿ كمػػػػػا جػػػادٍت عػمػػػػػى مي
ػمػتىػيىػػػػػػػػػػفي  كال يصػػكفي نػفػيػػػس الػمجػػػػًد مػف أوػػػػدو إال امػػػػػػػػرؤه لػنػفػيػػػػػس الػمػػػػػػػػػاًؿ مي
ػػف يياػػػاكيًو إذا كيزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  قػد صٌتػػر الػنػاسى فػي عػيػنٌي مخبػػػػػريهي فػمػػا بػيػػػػػػػػػػػػػػػـ مى
كأٌنمػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػك ركحه الييػوػػػػػػػيػػػػػػػطي بػػػػػػػػػػػػو  كصؼه كىيػـ إف تػناىى كصفيـ بػػػػػػػػػػدفي 
ـو قػػػػػػكؿه ميصػيػبه كفػعػػػػػػػػػػػػؿه كػمُّػػػوي واػػػػػػػػػػػػػػػفي  لػقػػػػػػػػػػػد تػعػادؿى فػيػػػػػػػػػًو ًخػصػمػتػػػػػػػػػػا كػػػػػػرى
ـى فػيػػػػػػػك الميصػًقػػػعي الٌمًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  يػزيػنيوي الػصػمػػػػػػػػتي عٌمػا ال انتفاعى بػػػػػػػًو فػإف تػكػمٌػػػػػػػػ
ػػفي  لـ يػاتػًمػف أوػدان فػػػي الٌاػًر كىػك عػمى  ما ااػػػػػػػػػػتكدعػكهي مػػػف ا اػػػػػػػراًر ميػؤتمى
ػػػفي  ػبُّ كاإلوى وتى لقػد كػػػػاف ييػخػفػػي اػػػػرَّ صاوبًػػًو  عػف مػكضػػػػعو وػػٌؿ فيػو الػوي
ميػؤٌيػػدي الػعػػػػػػػػـز ال يشػػػػػػكػك إلػػػػػػى أوػػػػػػدو صػػػػرؼى الػزمػػػػػاف إذا وػمٌػٍت بػػػػػػػو الًموفي 
ػػػػػػػػرّّ عػمػػػػى أعػػػػػػػػدائًػػػػػػػػو خشػػػػػػػػػػػػػػػفي  وػمػػػكه إلخػػػػػػػكانًػػًو النػػػػػػٍت خػالئػقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  لػيػـ كمي
ػطػػػػػػكب كال فػي رأيػػػػػػػػو أفىػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  ـً مػا في طبعو ًخػػػػػكىره  عػنػد الػخي ػ مػاضي العػػػزيمى
ـو  لػـ ييػٍتػػػػًف فػػي دفػًعػيػػػػػا اإلخػكافي كالخبػػػػفي  ػنػيػؼه عػنػػػػػػػػػػػػػد نػائػبػػػػػػػ ػػػالذ مي نػعػػػػػػػػـ الػمى
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ىػك ا ديػػػػػػبي الػػػذم تػجػمػػػػػػػك بػػديػيػتيػػػػػػوي  كيػنوى ا يمػػػػػػكر التي يعيى بيػػػػػػػػػػا الػفىػًطػػفي 
ـو  كال تػعػمػٌػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػراًضػػػػػػًو درفي  ػػػػػػػ مػا ضػاؽ يػكمػػػان لػو بػػػاعه بػمػكػػػػػػريمى
كمػا لػػػوي غػيػػرى أف يػاػػػػعػػػى بميمتًػػػػػػػػػًو  لػعػػػػػػػػػػػػػػػزّْ دكلػتػػػػػػػػػًو أك ديػػػنػػػػػػػػػػًو شػػػػػػػػػػػجػػػػػػػفي 
ـو ىػػػػػػػػػػك مػػػػػػف أركاًنيػػػػػػػػػػػػػػا رًكػػػػػػػػػػػفي  ـى بػنػصػػػػرو كاعػتػػػػالًء يػػػػػػػػػػػػػػػدو  لػدكلػػػػػػػػػ إٌف الػػزعػػػػيػػػ
ػعػػػػػالػيى فػػانػقػػػػػػػادٍت بػاجمًعيا لػػوي فػاضػوػػػى لػػػػػػػػػػوي فػػػي كػفّْػيػػػػػػػا راػػػػػػػػفي  قػػػػػػػػػػػػػػادى الػمى
التػعػجػبػػكا مػنوي أف ناؿى العيمى كمضى  ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمػان فػمػثٌػؿى ضػيػفػػػػان بالعيمى قىػًمػػػػػػػػػفي 
ػبىػػػػػػػػػػػفي  ـو بػخػػػػػؿه كال جى ػػػػػػػػػػ ػمى ػمػوى ـو أك يػػػػػػػػػػػػكـى مى ػػػػرو ما اعػتػػراىػػـ يكـى مىاػتىػبى مػف مػعػشى
ػٍرًفػيا فػنػػػػػػػػػػػفي  ػتييػػػػػػػػػػػػػا  إال كطػػػػػػػػػػػػػػػػػاب لػيػػػػػا فػي عى ـن طػػػػػػابػػٍت أركمى ػػ كال تػػػػػػػػرل دكوى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػنػيؼ باشػػػػػا نفاػو  : ميػرااػالن مي

ػػػػف بالشػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أضوػٍت دياريىػا  لىػعىػٍمػػػرم لػقػػػػد أجػػػػرل دمكعػي كشػٌفني  تػذكُّػػػػػػري مى
ػػػػػف قػد شػػػػػٌط عٌني مىزاريىا  ػنػيػػػػػػؼه بعػػػػػػػػػد رٌبػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادره  عػمى قيػػػػػرًب مى ألػيػس مي
ػنػى الػنػفػػس فػيػمػػػػا شاءىهي كقػػػػػػػػػػػرارىىػػػػػػػػػػػػػػا  بػمػػػػى كجػالًؿ اهلل لػػػػػػػػك شػػػاء كاف لػػي  مي
ـى كٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ال يػبػػػػػػػػػػػػػكح أيكاريىػػػػػػػػػػػػػػا  كل  كلػكعػػػػػػػػػ إلػى اهلل أشػكك ما بػنػفػاي مف الجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػنػيػؼه ال ييػبػػػػػػػػالػػػػػػػػي كػأٌنػمػػػػا   نػػػػػػكل أك وػصػػػػى فػي راوػتػيػو الدراىـي  ػػػػػػػػػػػػػػكدو مي بػجي
ـي  ػػػػػػػػػكدان كػمٌػمػػػػػػػػػػػػػا الـى الئػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػكًد إٌنػػػػػػػوي  لػيػػػػػػػػػػػػػزدادي جي اال التػمػػػكمػػػػػكهي عػمػػػػػػػى الػجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػف رػزلػّيػاتػػػػػػػػػه 
أًلػطىػيػػػػػػػػػؼو طػػػػػػػارؽو زا رؾى مػػف نػوػػػػػك الػوػبػيػب 
مػكًىػػنػػػػػػػػان بًػػػػػػػػػػػػػتَّ عػمػيػ ػػػػػًو فػي بػكػػػػػػػػػػػػػػاءو كنويب 
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ػشػيػػػػب  أكى لـ تىنيىػػؾى عف جيػ ػػػػػًمػػػػػػػؾى لػكماتي الػمى
عاذلي دعني فما رأ ييؾ عنػػػػػػدم بػميػصػيػػػػػػػػػػب 

خٌمني أبكي بػعػيف الك الػػػػػػػًو الٌصػػػػػػػػػػػػػػػبّْ الكئيػب 
فمعػػػػػٌؿ الدمػع ييطفػػػػػػي ما بقمبػػػػػي مػػػػف لػيػيػػػػػػػػػب 
قد اباني كصؼي مىف أىكل بميػػػػػػػػػػػداف النىايب 

ب ػينتمي طيماسي بالقػػػػ ػػػػدّْإلى التيصػف الٌرطي
اػًف الًجػيػًد كالعيػًف إلػػػػػػػى الظبػػػػػي الٌربػػػػيػػػػػػػب  كبوي
أمُّ بدرو فكؽ أمّْ البػػا ًف فػي أمّْ كػثػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
إٍف أميػٍت كجدان فمػػػػػػػػػا كاهلًل مكتػػي بعجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
اػػػفو كطػيػػػػػب  بتالـو صاغوي الرومػػػ ػػػػػػفي مػف وي
ليتني مف قبؿ مكتػػي فيػػػػػػػػػزتي منػػػػػو بنصيػػػػػػػػػػب 
ياقريبى الٌدار لكػػػػػػػػػػػػػف لاػػػػػػػتى مٌنػػػػػػػي بقريػػػػػػػػػػػػػب 
كوبيبى النفػس أفديػػًو بنفاػػػػػػي مػػػػػػػف وبيػػػػػػػػػػػػػب 
فتمٌنعتي فظػػػػػػٌؿ الػػػػػػػػػػ  ػػػػقمبي مٌنػي في كجيػػػػػػػػب 
اػػػػػػػػًف التريػػػػػػػػب  أنا بالكىجػًد كأنت اليػ  ػػكـى بالوي
ػريػػػػب  ما لنػػػػا كاهلل فػي النػػا ًس جميعان مف ضى
كظيبػا لوظيؾى لػػػػػػػػكال  خػػػػػػػػػكؼ كاشو كرقػيػػػػػػػػػػب  
بي لػػػػػػػػػػػؾ  فػي ديػػػًف الصميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  لتدٌينتي لوي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ًد  ـو لػػػػػػػػػػػػـ تػبػػػػػػػػػػػػري ـً مػعػبىػػػػػػػػػػػدو  مػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػكعػػػ كػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػف ابػنػػػػػ

ػػػػػػػػػكـى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌط اصػطػبػػػػػػػػػػػػػػارم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دم ػػػػػػػػػػػػػػزاريىػػػا كتجؿٌ ػػػػػػػػػػػػػػٌط مى
فكػػػػػػػػػػػأٌنػمػػػػػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػػػػػػػري التىضػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػكلػػـ مرقػػػػػػػدم 
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مػػػػػابػػػػػػاؿي طػيػًفػػػػػػػػػؾى ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكري  كال يػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػالػمػػػػػػػػكعػػػػػػػػػػػًد 
ىػيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كػيػػػػػػؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزك  ري مػنػػػػػؾ الطػيػؼي مىف لـ يرقيػػػػػػًد 
ـً أنػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   اػػػػػػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػػػسه بػكػفّْػػؾ ًمػػقػػػػػػػػػػػػػػكدم  كمػػػػػػػػػػف الػبىػػػمػػػػٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كأنػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا ااػػػػػػػػػػتنجػدتي صػبرم  لػػـ يػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ميػنجػػػػػػػػػػػًد 
يػػػػا وػػػٌبػػػػػػػذا اػػػػػػقػػػػػمي لػك اٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ   كيػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػتى بعػػػػضى العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكًد 
ػػػػػػػػػػػػػػػفَّ  قػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أف ال تػػػػػبػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قػػيػػػؿ لػػػػػػػي يكمػػػػػػػان تىػمى
ػػػػػػػػػػٌرًد  ػمى كػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػريػػػػػػؽو بػػينػنػػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تػعػمػمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عى
كجػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكءو ميشػػػػػػػمخػػػػػر  اتو ًصػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب المىصػعىػػػػػػػػػػػػػػػػًد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػزار ًقػفػػػػػػػػا نػبػػًؾ كىػنػػػػػػان رياػػػػػػػػػػػػػكـى الػػػديػػػػػػػػػػػػػار  خػمػيػػػػػطه تػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءل كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌط الػمى
ػمٌػنػػػػػػػػار  ـً ماػػػػػػػػػػػػػؾو عػمػػػػػػػػػى جي كهلل خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه عػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدًه كػنيػقػطػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػى رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى اليمانػػػػػػػػػػػيَّ عىػضػػػػػبى التػػػػرار  كاػػػػػػػػػػػػػػػػػيػؼو بجفنيػػػػػػػػػػػػًو لػػػػػػػك ييػنػتىػضى
أداكم اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيػاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػتىػػػػػػػذكػػػػػػاًرًه كىػػػػػػػػػػػػػػؿ تنطفي النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري يكمػػػػػػان بنػار 
أيكفكػػػػػػؼي دمعػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػي الكاشوػيػػػػػػػػػػػف كيػػدعػػػػػػػػػػػػػػػػكهي شػػػػػػكقػػي البًػػػػػػػػػػدارى البًػػػػػػػدار 
رآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػتػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران فمػػػػػػػػػػػػـ يػعػتىػبر مػقػػػامػػػػػػػي كأعػمػػػػػػػػػػػػػػػػػى النجكـ الٌصتػػػػار 
ػػػػػػػػػػػػػػٌر الدىػػكر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌف خػػػػػػػػػػػػالئقيػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نضػػػار  يػركقػػػػػكف طبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بمى
اػػػػػػػػػػػػػػكدو يػػػػػكدُّ المواؽى  فييػػػػـ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يعتًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بالتيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  ككػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػف وى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػف لقمبو بػػػػػػػػراهي الػكىجػػدي فانصدعا كىػائػػـو فػػي غػيابات اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كقػػعػػػػػػا  يػػػػػػامى
فميػػذىػػػػب الٌشػػػكؽي بػػػػي ما كنتي أكلىو مػػػف طاكلػػتػػػػػػوي يػػػػػػدي ا شكاؽ فػػػػاتٌػػػػػبػػػػػعػػػػا 
َـّ كالػػػجػػػػزعػػا  أبػقػػػػػت بنظرًتيػػػػػا عػيػنػي عػمى كبػدم لشػػػػػػػػػػػػػػػػقػكتي كبالئي اليػػػػػػػػػػػػ
ـٌ كاجتمعػػػػػػػػػػػػػػػا  تفػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؽ الوافي ما بيػف الًمػالح كال أراه إال بػقػيػػػػػػػسو ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كرتىػػػػػػػػوي لميػمػػػػػػتى مىف لػػـ يىػميػٍت فػػػي وٌبػػو كلعػػػػػػػا  يا الئمي أنت لك شاىدتى صي
ػنػح الديجػػػػػى طمعػا  إذا بػػػػػػػػػػدا فػي الثياب الاُّػػػػػػػػػكد ميرتديان تخاليػػوي البػػػػدري فػي جي
اػػػػف في أعطافػو برعػا  تاهلل ما مػػػػػٌر إال كاجتمػػػػػػػػػػػػػػػى نظػػػػػػػػػرم  مػف رايػػػػػػػًؽ الوي
أوػمػػػى كأعػػػػػػػػػػػػػػػػذب مػػػػف تقبيؿ كجنتًو إذا أردتى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التقبيػػػػػػػػػػػػؿ فامػتػػنػػػػعػػػػػا 
يػاعيػػػف أعػثػػرتي قمبػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي موبتو لػك كاف في غيػر قيػػػس قمتي كيؾ لعا 

يكمػػػػػػػػػػػان بػأواػػػف منػػو يػػػػػػػػػػػػكـ تنظػػػػػػػػره ي عػنػػػػد التفاتػػتػػػػػػػػو ًجيػػػػػػػػػػػدان كال تػمػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
ـه راعيػػػػػػػػػػا القٌنػػاصي فػالتفتػػػػػػت مذعػػػػػػػػػػػػػػػػػكرةن أشػعرت أوشػػػػػػػػػػاءىا فزعا  ما ظبيػػػ
اػػعى إليػػػو بػػػػػػػػػػػػػيى الكاشػػػي فػتػٌيػػػػػػػػػػػػػرىهي فػػػػػػػػػػػػػػازكٌر عػٌنػػػي لػػػكاشو بالفراؽ اػعػػػػى 

ـن صػنػعػػػػػػػػػا  لػػػـ ييػبػًؽ لي ىجػػػري قيسو غػيػرى ماجاػدو باؿو كليس يػدرم قيػػػػػسه أٌيػػػػػ
مالن  ـى مػف نٍاػػًج الضنا وي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ألبػػػس الجاػػػ

ػػػػػػػػػػرعػػػػػػػػػا      كجػػػػػػػػػػػػػػٌرع النفػػػػػػػسى مف كاس الػػػػػػػػػػٌردل جي
ػنػػي أك أف نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى وتػػػػى في الخياؿ معػا  رضيػػػػتي بالكٍصػػًؿ منػػػو اف ييكٌممى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

فـ الرثػػػػػػػػػػػػػػػػػاء وال وت  

ػتػكفٌػى في إيراف ، بػعػد أف نػقػؿ الشاعػير ريفاتو إلى النجؼ . يػرثػي أخػاه مكاػى المي
ػبّْ لػػو  :  ككاف شػديدى الوي

ًف  ػف يػفػقػد أخػان كػأخػي مكاػػى شػقيقي يػميػٍت مػف شػػٌدة الػوػػزى فقػػػػػدتي مكاػى كمى
ػػػػػػػػػػًف  ػمٌػى تيػفػػػػػػػػػػػػٌرؽ بػيػػػف الػعػيػػػًف كالػكاى ـو جي نػعػـ الػفػتػى كػاف مكاػػػػى عػنػػدى طػارقػ
ػػػػػركاه مػف أيذيًف  ػػػػػػػػػػػػف ييشػػػػػػػػػػػابػييػوي مػجػػػػػػػػػػػػػػػػدان كال اػػمعػٍت شى فػمػا رأت عػيػػفي راءو مى
يػاليػؼى نػفػاػي عػمى مىف لػيػس يخمفيوي فػتػػػػػػىن مػػف الػنػاس فػػػي اػػػػػػػػػػػرٍّ كال عػمىػًف 
ػمىدو إال رزٌيػػػػػػػػػـ مػكاػػػػػػػػػػػػى الػخػيػر لػـ تىػييػػػػػػػػًف  تيػػػػػػػػػػػكفي كػػػػػػػػؿُّ الػرزايػػػػا عػنػدى ذم جى
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ػفػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتيػػػػػػػػػوي كأمَّ لػيػػػػػػػػػػػػًث عػػريػػػػػفو ليػػػػػػٌؼ فػػػػػػػػػػػي كػفػػػًف  هلل أمَّ فػتػػػػػػػػػػػػػىن كارت وى
ػػف بػػػػًو كيػنػتي أاػػػتػعػػدم عػمػػى الػزمػف  ـو كمى ػػػػف كيػنػػػتي أرجػػػػػكهي لػنػائب قػػػد مػػػػػػػات مى
ػػػػػػػدًر الػٌذابػػًؿ المٌػػػػدًف  ػفػنػػػًو أك كػصى اػػػػػػػػػػاـً الػعىػٍضػًب مينصمتان عػػف جى ـه كػالوي رزٌيػػػػػػ
ػميػػػػػػكـي ىىػفىػػػٍت بالػػػػػػػراًجػػػًح الػػػػػػػػػػػٌرًزًف  ػبكتىػوي إذا الػوي ػيػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبه ال يىػًوػػػػػؿُّ الػجػيػػػؿي وى مي
ػػػػًف  ػػػػكٌدًة كالػقيػػػػػػربػى عػمػػػػػػػػى أوى بػػػػػػػػػػػػػػػػأٌنػػوي مػا انػوػنىػػٍت يػكمػػان أضػػالػعيػػػوي لػػػػػػػػػػدل الػمى
ـه لمػمػنػػػػايػػػا بػعػػػػػػػػػػػدما نطقٍت فػاخػراػػػػػػت مػثػؿى ىػػػػػػذا الػميػصػقػع الٌمًاػًف  ػفػعػػػػػ مػىف مي
ػػػًف  ػػػػػػكى بػكركتى مػػف اػاكػػفو كادم الاالـ كيا كادم الاػػػالـ لػقػػػد بيػكركػتى مػػف اى
جاػكرتى خػيػػػػرى الػػػكرل بػعػػػد الػنػبػي فيا طيػػكبػػى لػمىف بػػات جػػػاران مػف أبي واًف 
كبى الكابؿ الػيىػتًػًف  ـن كاػػػقى ثػػػػػػػػػػرل ضػريػًوػػػؾى صى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾى اهللي مػنػػػػػػػػػػػػػػػػوي روػمػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
: يػذكػػػػػري أخػاه مكاى بعػد كفاتو 

تػعػاؿ انظيػػٍر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػمػراف مػػػػػػػػػػػػاذا صػنػع الػدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
تػرل بعػػػػػػػػػػػػػػدؾى شػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػرأ سي مٌنػػػػػي كانػوػنػػػػػػػػػػػػػػى الظيػري 
ػٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ـي اهلل فىػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم لػػػػػػػؾ كىاػ ػػػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جى كأيػ
فػػال طػػيػػبى لػعػيػشػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضػٌمػػػػػؾى القبػػػػػػري 
ػٍبػػػػػري  كمػػػا أواػػػػػػػػػػػػػػػػفى مػػا قػػػا لػػػػػػػػػػػػػػكه لػػػػػػػػػػػك يصػػػػػػػػػػػػػػػدقػنػػػػػػػػػػػػػػػا الػخي
بػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌنػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػذا المكت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يػجػمػعيػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الوشػػػري 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
:  فػػػػػػػػػػي رثػػػػػػػػػػػػػػػػاء وػفػيػػػػدو لػػػػػو 

كٌاػػػػػػػػػػػػػػػػػدتيػػػػػػػػػػػػػػوي لػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىه بػػػيػػػػػػػػػػػػػدم  ػع  ػأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػيػػػػػػػػػػػػػػػػػفي بٌكػي لفىػٍقػػػػػًد الػرضي
كمػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػجػػػػػػػػػػػػًب الػدىػػػػػػػػػػػػػر أٌف امرءان يمػػػػػػػػػػكتي لػػوي ابػػػػػػػفي ابػػنػػػػػػًو كىػػػػػػػك وػػٌي 
أظػػػػػػػػػػػػػػػفُّ الػػػػػػػػػػػػٌردل عػمػيػػػػػػػػػػػت عػيػنيػػػػػػػػػػػػػػوي فػػمػػػػػـ يػػػرى إناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيػػػػا كػؿَّ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي 
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فػيػخػتػطػػػػػػػػػػػؼي الػطػػػػفػػػػػؿى قػبػػػػػػػػؿى الػًفػطػػػػػػػػاـ كيػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾي شػػػػػػػػػػػػيػخػػػػػػػػػػػان كػبػيػػػراى لػػػػػػػػدٌم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

لػيػػػػػػػػػؼى نػفػاػػػػػػػػػػػي أٌم طػفػػػػػؿو وػػمػػػػمػػػػػػكهي نػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى لػوػػػػػػػػػػػػػػػػًده 
أقػػػػػفػػػػرٍت مػػػنػػػػػػػػوي ايػػػػػػركجي الػػػػػ ػػػػػػػخػػػػػيػػػػػػػًؿ ال أعػػػػػػػػػػػػػػػػػكادي ميػػػػػًده 
قػػػػػػػػػػػػػػػػد رمػػػاهي الػدىػػػري عف قك ًس امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئو فىردو بوقػػػػػػػػػػػػػػػًده 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده  ـن مػا أخطػػػػػأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ليػػػتىػػػػػػػػػػيا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػػػت بجى رمػيػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػعًده  طػمػاػػػػٍت مػػػػف ذاؾ نجػػػػػػػػػمػػان طػػالػعػػػػػػػػػػػػػان فػػػي بيػػػرج اى
ػمػػػػػػػػػػػػػػًده  ـى خي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ربُّ الػعػػػػػػػػػػرش أف يياػػػػػكنو جػػػػػػػػػػػػػػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قضػػػػػػاءي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ال ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيعي رٌده  كا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

في رثػاء الشيخ وايف زغيب الذم تكفي في قريـ يكنيف قيػرب بعمبؾ انـ 
.  ـ 1877/  ىػ 1294

ػػػػػػف اػػػػػارت بو الًظعىػفي كأشػرقتني بدمعػي بعػػػػػػػػػػػػدىهي الٌدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي   في ذٌمػػـ اهلل مى
ػػٍت كػمػػػػػػدان إثػرى ا يلى ظعنكا  مػا أنصؼى المٌػكـي لػك أٌف الػمىػالـى عػمػػى أف لػػـ أمي
ليػؼه عػمػى ابػػًف زيغػيػػبو وػيػف فػارقػنػػػا كصػار أكلى بػػػػػًو مػف داًرًه الػجػنػػػػػػػػػػػػػفي 
ـي ال ما وٌدثػػػػػػػػػػػكؾ بػػػػػػًو مػف الػٌرزايػػػػػػػػػػػػا التي قػػد اػػاقيا الػزمفي  تػمػػؾ الػٌرزٌيػػػػػػػػػػػػػػ
ػتػفػػػػػػػػػػػػػرةن كنااػػػػيا مػف أعػػػػػالػػػي يػذبيػؿي الػفىػٌنػػػػػػػػػفي  كالػٌدىػػػػػػػػػري ليػس بػنػاجو مػنػػػو مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ال يػػػػػػػػػػزاؿي الػػػػػػػػػٌدىػػػر كالدنيػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػمػمػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت  
كجػميػػػػػعي الػخػمػًؽ يويػى البعػ ػػػػػػػػػػػػضي مػنػػيػػػػػػػػػـ كيػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت 
ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت عػنػػػوي الػػٌنػػعػػػػػػػػػػػكت  نػعػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا شػػػػػػػػػػػػػػيػئػػػػػان فػمػٌمػػػػػػػػػػا قػصي

 الايػػػػػػػػػػػػكػكتػٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػا ـػػػػػػػػػػليػػػ ثى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدثػػػػػػكنػػػػػػػػػػػػا بػاواديػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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عػجػبػػػػػان  قػػػػكاؿو تيػزىخػرىؼي لمػػػػػكرل أبػػػػػػػػػػػػػدان تيػمػفٌػػػؽي تػػػػػػػػػػػارةن كتيػػػػػرقٌػػػػػػػػػػػػػعي 
ال تنقضي دينياؾ ىػذم إٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػا شمسه تتيبي بيا كشمسه تطمػعي 
إف كاف يرجع ياميتٌفؿي مامضى مف أمًاػؾ الماضي فإٌنا نرجػعي 
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