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 بســــم اهلل الرمحه الــــــــــــــــــرحيم
 

 الَّـــــــــــ ِيهَ عَلَـــــــــــ  وَّمُـــــــــــهَّ أَن وَوُرِيـــــــــــ ُ}

ــ ِ ُىا ــ  اسْتُضْــــــــــــــــــــــ ــ َ ْ ِ فِــــــــــــــــــــــ   الْــــــــــــــــــــــ

ــمْ ــ ً وَوَجْ َلَهُـــ ــمُ أَئِمَّـــ ــىَا ِ ِنَ وَوَجْ َلَهُـــ  {   الْـــ
 

 ال ظيم ال ل  اهلل ص ق
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 أشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه        هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه        هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه         هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه    
 ( ي القرن التاسع الهجري دراسة في الرؤيـة والنـنــــــــــــــــشعراء الحمة فبه)
 ( إســـــــــــراء راشـــــــــــد  بيـــــــــــد راشـــــــــــد   تهههههههههههط لههههههههههه  ت        بههههههههههه  ) 
  ت تحههههههههههههههههت لشهههههههههههههههه   ط  ههههههههههههههههط ل هههههههههههههههه      هههههههههههههههه      ب هههههههههههههههه  ههههههههههههههههههههههههههههههج

 ه   ت  به ت ل هر   جه   ج   ه    ا   ه     هط جه   - ط ك     آل  ب 
        .    ج ههههههههههههههههههههههههههههههت    ههههههههههههههههههههههههههههههط     هههههههههههههههههههههههههههههه      ب هههههههههههههههههههههههههههههه      ب هههههههههههههههههههههههههههههه 

 

 
 

  -:  ال ض                                        
 ر  بيدناهضة ستــاأ.م.د. -  :ههههههههههههههه إل                                       
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــــــــن أ  مـــــــــــــــــــــة أ  ك  مـــــــــــــــــــــان الح  ق  ا ل  ن ـــــــــــــــــــــي  لقـــــــــــــــــــــد  ت  و  )  هلل  رك  ش 
ــــن  و   ــــي   م  ــــننســــ   و  ل   ر  شــــك  فإنمــــا ي   ر  ك  ش   ( ميــــد  ح   نــــي  ر فــــإن هللا    ن ــــك   ن  م 
 

 ( صدق هللا العظيم )                                                      
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ِِ   شه  لط ب حبته  ح   هلل       ِِ    ي غ  لط ب ح ته ِِ     ه     هطم  ه  ل  ته
ِِ  ح ههههه   ُِ   شهههههك      ت عههههه        ههههه        ههههه     ههههه  لب ههههه    هههههِ   ح ههههه     ههههه
ِِ     بههههههههههههههههههههههههههههههههههه      ههههههههههههههههههههههههههههههههههه      ...      ههههههههههههههههههههههههههههههههههه    هههههههههههههههههههههههههههههههههههر ب تههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  
 د ــــا بعــأم
    ههههههُب  ههههههط   ألهههههه  أضهههههها    هههههه تط  تو هههههه     هههههه   هههههه     ج هههههه       ههههههط    ت  ضهههههها       

 أ   تاهههههه   بشههههههك ي     تلهههههه لط   ا بههههههط   هههههه  كههههههر  هههههه  شهههههه  كلط  ههههههط للجهههههه    هههههه       ههههههر 
ِِ ... ك  ههههه    حههههه   أل   ههههه   ههههه  أ  ههههه لط ...    شكــــــــــــــــــــــــرا     ههههه   لط  هههههط  هههههب ر لك   ههههه

 

ُِ    ت ج  ( استاذتي المشرفة  ه)  .  ت   ل  ئ  أث ت   ب حث    بحث      ل  ت
ِِ .  ( د .  بد الكاظم جبر)  ه   ِِ        ت   ك  
 ( لف             ح    أب            .  د. مهدي حارث مالك الغانمي)  ه  
ِِ . بدالكاظم جميلد. ظافر )   ه ِِ        ت  (  ك  
 تحضــــــــــيرية أســــــــــاتذتي فــــــــــي قســــــــــم المغــــــــــة العربيــــــــــة فــــــــــي المرحمــــــــــة ال ههههههههههه)  

 (جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القادســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية –بكميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب
      هللا  لهههههههههههههط أ ضهههههههههههههر   جههههههههههههه    .  جههههههههههههه   ههههههههههههه  بههههههههههههه       لههههههههههههه   ههههههههههههه  ج ههههههههههههه   ل  ههههههههههههه  

 

     هكر    ل     ل   ب  ٍق   َ ِ  ل   ط    س ح جتل        .       
 انباحث                                                                                        

 شكــــر و ػـرفــاٌ 



 

 

 اثـاحملخىَ ثبج
 

 انصفحت رقى ادلىضىع ث
 ت-أ ت ــــذيــــــادلق  .4
 53-4 ج ـــــٍ ادلنتِ وادلُهـــــــــــــرٌ فـــاد انُظــــادلهانخًهُذ :  .2
 6-2  احلهت ادلذَُت و انخأرَخ حىت انقرٌ انخاسغ اذلجرٌ -1أوالً:  .5
 9-7   يبذأ حأسُس احلهت و حطىرها   .1
 46-9 اذلجرٌ ت دلذَُت احلهت حىت انقرٌ انخاسغ احلُاة انفكرَت و انثقافُ-2  .3
أهى اػالو يذَُت احلهت يف انقرٌ انخاسغ اذلجرٌ فًُهى ػرف -3  .6

 بانشؼر أو مجغ انؼهى و انشؼر يؼًا 
46-21 

 50-23 يف ادلُهج ثاًَُا :  .7
 53-50 يف انرؤَت و انفٍ   .8
 67-56 ت ــــت وانذَُُــــت األخالقُـــــــانفصم األول : انرؤَ  .9

 32-56 ادلبحث األول :انذٍَ واسخذػاء انشخصُاث انذَُُت   .40
 35  انرؤَت األخالقُتادلبحث انثاٍَ :   .44
 60-35 ت ـــــــانشجاػ  .42
 61-60 رو ــــــــــانك  .45
 67-61 رـــــــــانصب  .41
 96-68 ت ـــــــت ادلىضىػُـــــــــرؤَــٍ : انــم انثاَــانفص  .43
 84-70 اء ـــــث األول : انرثــــــــادلبح  .46



 

 

 89-82 ح ـــث انثاٍَ : ادلذَــــــادلبح  .47
 96-90 ادلبحث انثانث : أغراض ُأخري   .48
 91-94 ف ـــانىص  .49
 96-93 زل ـــــانغ  .20
 457-97 ت ـــــــــــص انفُُــائـصـانث : اخلـم انثـــــــانفص  .24
 401-98 ت ــــــت انشؼرَــــــث األول : انهغـــــادلبح  .22
 447-403 ادلبحث انثاٍَ : انصىرة انفُُت ) انبالغُت (   .25
 421-448  ادلىسُقً انشؼرَت :  ثانثث انــــادلبح  .21
 423 ادلبحث انرابغ : انبُاء انفٍُ   .23
 428-423 ت ــت انطههُـــادلقذي  .26
 450-428 ص ــــٍ انخخهــحس  .27
 456-454  ذة  ـت انقصُـــخامت  .28
 459-457 ) انُخائج و انخىصُاث ( تـــــــــــــــاخلامت  .29
 419-410 ادر ـــــــــــــــادلص  .50
 A ت ـــــــزَـــكهُـت اإلَــــــص بانهغــــــيهخ  .54
 



 

 

 أ

 

 بسى اهلل انرمحٍ انرحُى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 هلل    العىىىىىىالا ل الىىىىىىن  صدىىىىىىح ا   ىىىىىىال و ىىىىىىو    ي ح ىىىىىىل ج ىىىىىىو      الحاىىىىىى                   

 وعداىىىىىىىىىىىىو  الي ىىىىىىىىىىىىال   وال ىىىىىىىىىىىى   وال ىىىىىىىىىىىى   عدىىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىىىا   الصدىىىىىىىىىىىىح  آلاعىىىىىىىىىىىى ل 

 و لِو الس ي ل الساه  ل   ويع       دمحم

فىن ي ا ى  ع ى  ال  اى  اليحو ى  والا  آل ى  فىن الـى ل الاااىن     ى    ال ىع  الحدىن  د ف     

  ا ى  أل يا  ع   لع  ال  ها ا اليعى  الى   ن الحىا   فىن هىنا ال ىع  الىن   آلعى  اىل   ا ىجو 

 ا ل الـو  إل هنا ال ىع  لى   فن نلك الوق  احفوف  ياصاس    ا    و ا      وجحد د   عدا   

  حجىة ا ج ىا العـى  األو  اىل الـى ل الحىالن الىن  اقجى ل  ىا وه ىاك حي     ا    اجف قى  ه

  ح ث جوآلو سائف  ال  ه  الحد  ال ال ا   ل والعدااي إلة آلاى  الجى اث يجـ   ال لا  ال  ا ن 

اىىل صىى   الات  ىىا  الاصج ىى  يال ىى ل الحدرىىن واىىا   ىى   ع  ىىا اىىل الحدىىن وج ىى  فو و  ىى   

  ا جو وا فا   ا و    اا   ر   ا  الي ي ي اآل   و ج  وا اهاا  

 فىنالحدن ال ىع الدوىا  عىل   ىا فىن احاولى      ا  غ    ال الآل ىو  و  جن هنا اليحث ل      

   اىىىىىىىىىىىىىل الاىىىىىىىىىىىىى ل الـىىىىىىىىىىىىى ل الجا ىىىىىىىىىىىىى  ال آلىىىىىىىىىىىىى   وصا ىىىىىىىىىىىىى  ال ا   ىىىىىىىىىىىىى  الحدىىىىىىىىىىىىى

فن العدو  آلا عاً   وق  نص   يائا  العدااي فن اصجدا العدىو  والف ىول ا ىن نا  الا ا   العال   

ة  وا ا هنا ولا     الحد  ا ا   عدا   وااح  وال إن ها  الف   ف  ىا  ىال ي ىي  جا   ها وال

وفىن الـى ل عو  فىن ا ىا  ل العدى  والاع فى    العدااي واأل  ياي وال ع اي وغنا   اا ا جآلىو  وايى 

 الجا ىىىىىىىىىىى  ال آلىىىىىىىىىىى   واآل ىىىىىىىىىىى  ا   ىىىىىىىىىىى  الحدىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىى اعا  اقد ا ىىىىىىىىىىى  اجعىىىىىىىىىىى    

ال الـى ل الجا ى  ال آلى   حىىاف ً  ىياح االعى ا  وك ف ىِو الى ااي وج ىجف ا ى   ىاح   ى اس ج ىف

ي ىى اع    ولوالج او  ىى ول   ىى  ويىىاالص  اىىا ا ج يىىو الآل ئ  ىىيالالىىال  الجىىن آلديىى  الىى اا  لدا

 
ُ
 ادل
 
 ــت ــيـقــــذِ ـ



 

 

  ب

 واىىىىىل ه ىىىىىا اصجىىىىى    ىىىىىع اي الحدىىىىى  فىىىىىن الـىىىىى ل الجا ىىىىى  ال آلىىىىى   اواىىىىىوعاً ال ىىىىىدسو   

 و  جى آل  ل ى  يج آلاى  اصج ى  ل  الجن أل  ىدس الاىوي عدىة هىتالي ال ىع اي الىن ل يى نوا ف  ىا 

و ت ىىج   األص ق ىى  وال    ىى  والاواىىوع   و   ىىدس   نا ىى   يعىى    ىىعا ه  واواىىوعاج   واف ىى

هىىن الـاىى       و ىى اً  ال وجو ىىنلك عدىىة الـاىى   الجىىن  ىىـدالاىىوي عدىىة الي ىىاي الف ىىن ل ىىع ه  

   واقع  الساالح      و

 ال  فن اـا ي  ال ع  الحدن  فن الـ ل الجا   فن إسا  الآل و  العدا   الجن  يـ  هن  ال و     

وال ع ي ال  ل ال ف   ن   ا   جع    ال  الياحث ) دمحم قا   افجل ( الاو وا  ي   )   ال آل   

هىن  و  جحـ ح (  ال ال  ائ  الجن ا جـد  فىن ا ى ال ال ىع  الحدىن فىن الـى ل الجا ى  ال آلى  و

ياصج ىا  ي ى ل  ىع  ال ىف   ن   فدى  ججو ى  فىن  اى  ال  ا    ال الجحـ ح عد  ىا غاليىاً وع  ى  

 و  ت ىىج   الف  ىى    واىىل الآل ىىو    اىىاً لىى  جيحىىث فىىن ص ىىائ   ىىع ه  و ال ىىع اي فىىن الحدىى   

اليحث الن  ق اجو       )  اى  عيى الآليا   ى    ( فىن  د ى  ال  ا ىا  الـ    ى  فىن آلااعى  يايى  و 

الحدىىن ( وهىىو  اىىا  ىى   ع وا ىىو اع ىىن يىىايل   ىى   ع وا ىىو  ) قىى اي  فىىن  ىىع  ايىىل الع ىىال الىىن  

الع  ىى   ال ي ىى   ىىع اي الـىى ل الجا ىى    واىىل الآل ىىو    اىىاً جحـ ىىح الىى واو ل الصا ىى  ي ىىع اي 

الحد  فن هنا الـ ل   وفن اـ اا  الجحـ ح ح  ث      عل ص ائ  ال ع اي الاحـح  ع ه   

  لصا  ي اع  يع  و  وهو آل    فا   ا و الياحو    وإل  ال آلنئ اً يح   اواوعو ا

ا جوآلو اواوس هن          لج ات  عاا انا  ال ال ع  الحدن ا ف و احاول  ا آلاي  عل ال  ال  ار

ص ق ى  و ال    ى  عدىة الـ ل الجا   ال آلى   جى ك اوى اً وااىحاً فىن إعىا   ج ى    ال ت ى  األفن 

  ج  حفىىىل هىىىن  ياىىىاـا يجىىىو  جسدىىى  ال ىىىع    و ىىىال هىىىنا ال ىىىع  يح ىىى  ص و ىىى جو الا    ىىى  

  اىا ا ىج عة  واح ل ا ل وا الناىال و الا ىال الجىن  وى   عدىة هىن  ال  ا ى  الص و    و

اال ىىىا   الىىىة الاىىى  ج االقد اىىىن اىىىل غ ىىى  ال  آليىىى  ال  ىىىو  الا  و ىىى  ل لجىىىنا  يىىىو   ول ىىىل 

   ص و    الا ال اوح  ياا ا    االفا   ا و فن نلك 

 وى  ف ىو  فاى ً عىل اـ اى  و جا  ى  حى   ا اىل ص لىِو     اليحىث يو  عدة نلكوي اًي         

قا ىا يجف  ىك الع ىوال ووس الاف  ا  الجن  اا ا الج ال ا الوو ىح يال  ا ى  اع وال ال  ا   ياآل

 ا و ا  الع وال هن ) ال ت   و الفل (  والة ا و اجِو ال ئ     ل ع ف ا و  ح  ها ي و    ق ـ  



 

 

  ت

اي هنا الف ى  اـ ىااً ق  آلوع وال ) ال ت   ال      و األص ق   (  اا الف   األو  ف ال ي         

دة ايحو ل جاال األو  ) ال  ل و ا ج عاي ال ص  ا  ال      ( ي  اا ص   الايحىث الوىا ن ع

 ) لد ت   األص ق   (   

اياحىث ج ىاو  األو  ) ال وىاي(   ال ف ِو وى ثوع   الف   الوا ن ) ال ت   الاواوع   ( و   

   او  الو ا و الـن الايحث الوا ن ) الا  ح (  اا الوالث ج او  ) اغ ا  اص ى ( و

دىة وى ث اياحىث و قى  ا ـ ى  ع اا الف   الوالىث قى  اصىج  ي  ا ى  ) الص ىائ  الف  ى  (      

الايحث االو  ) الدـ  ال ع    (  اا الايحث الوا ن ) ال و   الف    الي غ   ( و الايحىث الوالىث 

  اىىىىى  السدد ىىىىى  (    ـىىىىىاس األولىىىىىة ) الاـ وىىىىى ثيىىىىى  ) الي ىىىىىاي الف ىىىىىن (و ق ىىىىى  الىىىىىة اصىىىىىج  

    ) الصاجا  ( الجصد  (   و الوالو و الوا    ) ح ل 

 الياحوى الجو ى ا  الجىن اقج حج ىا  و ال و  صجا  ال  ىال  يال جىائج الجىن جو ىد  ال  ىا و        

الحدن فىن ياا ىنا  ال ىع  فن اوي اواوع ا لج ول اآلا  يحث لياحو ل  ص  ل جع ة ي  ا   

   فن اوي ا اهج اصجدف  واـا يا  آل     هن  الحـي  النا    

ال ج ىىول اىىل ا يىى   الاىى   النا  ىى  و ج ىىا  قدىى  ال  ا ىىا  عدىىة ال ىىع  الحدىىن فىىن هىىن         

  ال عويا  الجن واآل   هنا اليحث 

و صجاااً اجـ   يال    و االاج ال ال جانجن الا  ف  )        اها   جا  عي   ( لاا اي جىو           

 ي ى   و ح  ى  فىن الجف  ى  ا ى وس  يىالا  ج  لن ال ا اع   عدا    ص   و لاا ا حج ن ال وـى 

 العداىىىىىىىىىىىىن ف ا ىىىىىىىىىىىى  آل و هىىىىىىىىىىىىا عو ىىىىىىىىىىىىاً لىىىىىىىىىىىىن و  افعىىىىىىىىىىىىاً و ج ىىىىىىىىىىىى  فاً ل  ىىىىىىىىىىىىالجن   
 

 ا الجوف ح اال ال ع   هللا  والحا  هلل    العالا ل وا                      

 

  الباحث   
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 خريطة الشعر الحمي دراسة تأصيميةأواًل : 
 الحمة : المدينة والتأريخ حتى القرن التاسع اليجري   -ٔ

 الحّمة : االسم والموقع والخصائص :
) القـك : الالـ ، تطمؽ في المغة عمى معافو عدة بكسر الحاء ك تشديد ؛ ة مٌ الحً          
الييئة مف الفعؿ حٌؿ فيقاؿ في ، كمصدر الييئة مف الحمكؿ : ألنيا صيغة اسـ النزكؿ 

مَّةن ، كجماعة بيكت الناس ، كالمجتمع ، كالمجمس ( كىي  الييئة حٌؿ ًحمَّةن ، في المٌرة حٌؿ حى
الحٌمة بالكسر القـك النزكؿ  اإلبؿ( ؛ جاء في تاج العركس : ) أيضان )شجرة شائكة ترعاىا

ألنيا تيحٌؿ ، كالحمة أيضان  اسـ لمجمع كأيضان ىيئة الحمكؿ ، كأيضان جماعة بيكت الناس
المجمس كأيضان المجتمع  ، كقاؿ ابف االعرابي : الحمة شجرة إذا أكمتيا اإلبؿ سيؿى خركج 
لبنيا ؛ كقاؿ أبك حنيفة : ىي شجرة شاكة أصغر مف العكسجة إاٌل أنيا أنعـ ، كال ثمر ليا ، 

 .  (ٔ)(مرعى صدؽ ، كمنابتيا غمظ األرض  كليا كرؽ صغار ، كىي
كيبدك مما سبؽ أف المعنى الذم ارتبط بالمكاضع التي سميت بيذا االسـ ، كمنيا      

مدينة الحمة ، ىك معنى اجتماع بيكت قـك معينيف ، تسمى حمتيـ عمى اسميـ ، فيقاؿ حمة 
بني فالف ، ثـ تشتير الحمة حتى تستغني عف ذكر اسـ القكـ . كما جرل عمى مدينة الحمة 

درسنا ىذا ؛ التي كاف مبدأ اسميا مرتبط ببني مزيد أك بسيؼ  المعركفة التي ىي محؿٌ 
الدكلة صدقة بف منصكر المزيدم األسدم ، فكاف يقاؿ الحمة المزيدية أك الحمة السيفية ، 
ثـ اشتيرت باسـ الحمة مف غير نسبتيا إلييما لشيرتيا كتعٌينيا مف غير التباس ؛ السيما 

                                                           

( تحقيق : عبد ٕٛتاج العروس من جواىر القاموس ، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، ) الجزء  (ٔ)
 .  ٖٕٓ/  ٕٛ؛ ) مادة حمل( :ٜٜٚٔ، ٕالفتاح الحمو ، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، ط
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المكاضع التي تشابييا في اسميا أك تبدلت اسماؤىا  في العصكر المتأخرة التي اختفت فييا
 بأسماء اخرل .

ذكرىا ياقكت في عدة مكاضع عمى ـه عمى كاسـ الحمة في جغرافيا البمداف القديمة         
الثة مكاضع بيذا االسـ ؛ فقاؿ :             معجـ البمداف ( ث كتابيف لو ؛ فعٌد في كتابو )

لعدة مكاضع ، كأشيرىا حمة بني مىٍزيىد : مدينة كبيرة بيف الككفة كبغداد ،  ـه كالحمة عمى ) 
كانت تيسمى الجامعيف ........... كالحٌمة أيضان حمة بني قيمة بشارع ميساف بيف كاسط 

. كعٌد في  (ٔ)(بيس بف عفيؼ األسدم قرب الحكيزة كالبصرة ، كالحمة أيضان حمة بني دي 
مفترؽ صقعان ( أربعة مكاضع ، منيا الثالثة نفسيا التي ذكرىا كتابو ) المشترؾ كضعان كال

) الًحمَّة أربعة مكاضع .......... ضاؼ إلييا مكضعان رابعان فقاؿ : في معجـ البمداف كأ
األكؿ حمة بني مزيد مدينة بأرض بابؿ بيف بغداد كالككفة ...... ككاف مكضعيا قبؿ ذلؾ 

ني قيمة قرب المذار مف نكاحي ميساف بيف البصرة يسمى الجامعيف ...... الثاني : حمة ب
ككاسط ، قرية رأيتييا ، الثالث : حمة بني دبيس بف عفيؼ األسدم بيميدىة قريبة مف الحكيزة 
ه بيف البصرة كاألىكاز ، الرابع : حمة بني المراؽ قرية كبيرة قرب المكصؿ لقـك مف كجك 

. كقد كرد في كتب التاريخ في أخبار صدقة بف منصكر  (ٕ)(التركماف يقاؿ ليـ بنك المراؽ
المزيدم أنو أيسر حيف ضٌؿ طريقو إلى قمعة صرخد ككاف أسره في مكاف يسمى ًحٌمة حساف 

 .(ٖ)بف مكتـك الكمبي مف أعماؿ دمشؽ كىي ًحٌمة لبني كمب 
كالحمة السيفية كقد اشتيرت الحٌمة بألقاب عدة ، منيا : الحمة المزيدية نسبة لبني مزيد ،     

لككنيا أجمة قريبة مف بابؿ  (ٗ)نسبة لسيؼ الدكلة لقب صدقة الذم مٌصرىا ، ك زكرة بابؿ

                                                           

 .ٜٕ٘-ٜٕٗ/ ٕمعجم البمدان ، ياقوت الحموي ، طبعة دار صادر ، بيروت ،  (ٔ)
 .ٖٗٔ:  ٕالمشترك وضعًا والمفترق صقعًا ، ياقوت الحموي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٚٔ: ٕٜٜٔالمنتظم  في تاريخ المموك واألمم البن الجوزي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ينظر: (ٖ)
 . ٗ٘ٗ: ٜٙ٘ٔ، ٗمجمة المشرق ، العدد ، مقالة لتامر عارف  ، الغزل في شعر مزيد الحمي(ٗ)
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األثرية القديمة ، كقد كرد اسميا بصكرة ) حمة الجامعيف ( في بحار األنكار عند حديث 
) كلنذكر ما كجدناه في مفتتح سناد كتاب سميـ بف قيس إذ قاؿ :العالمة المجمسي عف ا

كتاب سميـ بف قيس ، كىك ىذا : أخبرني الرئيس العفيؼ أبك التقي ىبة هللا بف نما بف عمي 
األكلى سنة خمس بف حمدكف رضي هللا عنو قراءةن عميو بداره بحٌمة الجامعيف في جمادل 

مف مكضع في أكثر  (ٕ)كقد كردت بال لقب تحت مسمى ) حمة (؛ (ٔ)كستيف كخمس مائة(
الذم زارىا كأخذ عف عممائيا ق( ََٔ-قَْٓ) في فيرست منتجب الديف بف بابكيو 

كلكف أشير ألقابيا كراـ بف أبي فراس كعربي بف المسافر ؛  كمحمد بف ادريس العجمي ك
كترل الدكتكرة أحالـ عبكد فاضؿ أف ىذا المقب حديث كلـ ييعرؼ في  ىك الفيحاء ؛

، كيمكف لمناظر في كتب العمماء أف يؤكد ما ذىبت إليو (ٖ)العصكر القديمة لقبان لمحمة 
شارات العمماء إنما كانت تشير إلى  الدكتكرة الفاضمة ، فأغمب اإلجازات كالمخطكطات كا 

كلكف كأحيانان بدكف لقب ، ان أقؿ بمقب الحمة المزيدية ؛ الحمة بمقب الحمة السيفية ، كأحيان
أطمؽ عمى الحمة منذ تأسيسيا الفيحاء لقب  شعر العربي القديـ يكشؼ أفالتفتيش في ال

تقريبان ، فقد سماىا شاعر األسرة المزيدية مزيد بف صفكاف بف الحسف بف منصكر بف دبيس 
 :(ٗ)ده ؛ فقاؿ ق( بيذا المقب في إحدل قصائْٖٓ-قّٖٓالمزيدم) 
 من الحّمة الفيحاء حتى تركتيا             وبغداد خمفي لم أطأىا بمنسم         

ق( في َٕٓ-ق ٕٕٔ، صفي الديف الحٌمي ) عند أشير شعراء الحمةكما كرد المقب نفسو 
 :(٘)مقطكعة تصمح أف تكشؼ سمات الحٌمة كخصائصيا إذ يقكؿ 

      
                                                           

 .ٕ٘/ٕبحار األنوار ، العالمة المجمسي ، طبعة قم : (ٔ)
 .ٜٕٔوٕٛٔؤٖٔؤٜالفيرست ، منتجب الدين بن بابويو ، تحقيق األرموي ، ايران ، د.ت. :  (ٕ)
 .ٚ:  ٕٓٔٓتاريخ مدينة الحمة حتى القرن التاسع عشر الميالدي ، د. أحالم فاضل عبود ، بابل، (ٖ)
 .ٗ٘: ٔ، طٜٜٛٔديوان مزيد الحمي األسدي ، تحقيق عارف تامر ، دار األضواء ، دمشق ،  (ٗ)
 . ٕٖٓ/ٔ:ٔ،طٕٙٔٓبغداد، -ديوان صفي الدين الحمي ، تحقيق محمد مظموم ، دار الجمل ، بيروت (٘)
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 فإّنو في انقضاء العمر مغبونُ               الفيحـــــــــــاء مقمُتوُ من لم تر الحّمة     
 ونُ ــــــكما تجّمع فييا الضّب والن              أرٌض بيا سائر األىوال قْد ُجمعتْ     
 والُوْرُق صادحٌة والطّل موضونُ               فالُغْدُر طافحٌة والريُح نافحــــــــــــــــةٌ     
   كأنيا جّنــــة فييــــــا شيــــاطيــــــــنُ               ما شانيا غير بغي الجاىمين بيا    

لقد اجتمعت في الحمة خصائص أسيمت في صياغة تاريخيا منذ نشأتيا ،       
كأبقت عمى دكرىا ، عمى تفاكت في األىمية كالتأثير ، حتى اليكـ ؛ ككانت ىذه 

مط الديني كالحضارم مكقعيا الجغرافي كتركيبتيا السكانية كالنالخصائص خميطان بيف 
. إذ يرل الدارسكف أف لمحمة سمات أسيمت في دكرىا التاريخي السيما في المتحكـ فييا

القركف الخمسة التي أعقبت تمصيرىا ؛ كيجمؿ الدارسكف ىذه السمات بالمكقع 
اؽ كعاصمة الخالفة ، الجغرافي المتحكـ بطرؽ المكاصالت بيف أمصار جنكب العر 

ككذلؾ األىمية االقتصادية لخصكبة التربة كسعتيا فضالن عف مكاردىا المائية الصالحة 
لمتجارة النيرية ، فضالن عف عمقيا الحضارم كالديني الذم يسبؽ نشكء الحمة السيفية 

مسمميف ، كلكنو يكمميا بسماتو العرقية كاإلدارية كالثقافية ، ففييا مزارات دينية لمييكد كال
ما جعميا مركزان حضاريان كثقافيان ميمان أسيـ في نيضتيا إلى جانب العكامؿ الجغرافية 

كاشؼ الغطاء طرفان مف خصائص الحمة محمد حسيف كقد بيف الشيخ  .(ُ)كاالقتصادية 
نشأت )القركف التالية ، بالقكؿ إنيا :السيفية ، التي أىمتيا لتككف منارة تاريخية في 

طابع العركبة المحضة ألف مؤسسييا مف  أك أربعة : ثالثة طكابعمطبكعة عمى 
كىـ أمراء العرب في تمؾ القركف ، بنك مزيد األسدم مصاص العرب االقحاح 

ىك الرابع ، ك طابع األدب العالي : الثالث  كيتمكه، طابع العمـ : الثاني ك  ،.........

                                                           

 .ٕ٘-ٛٔالميالدي : الخامس عشر لحمة خالل القرن التاسع اليجري/ينظر التفصيل في الحياة الفكرية في ا(ٔ)
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 . ككصفيا غيره بالقكؿ : (ٔ)(  السالـعمييـ النبكم طابع التشيع ك الكالء ألىؿ البيت 
لسحر الحالؿ كالمتعة ك الجماؿ كالعمـ كاالدب ما ادراؾ ما الحمة مدينة االحمة ك  )

ك كعبة ؿ العركبة ك كطف التشيع قعالحمة م .السخاءالذكاء كالكـر ك النبكغ ك كالكماؿ ك 
، كمف سجع  لمعيكفمتعة  بة ك طبيعة فاتنة ىيمناظر خال مفالعمـ ك عركس الفرات ف

كالقمب  لمعقؿ متعة ىي كأدب ثقافة كعمـ مفك ،  لآلذافالبالبؿ كتغريد الطيكر ىي متعة 
ف كاف ، كىذه األكصاؼ  .(ٕ)(دة الطيبة بعذكبة ىكائيا كمائيا، كقد امتازت ىذه البم كا 

ال تخالؼ الكقائع التي ميزت مدينة الحمة لشعكر كالعاطفة الجياشة ، يغمب عمييا ا
 السيما في طكر رقييا العممي كاألدبي في القرنيف السابع كالثامف اليجرييف . 

كيمكف القكؿ إف الخصائص الطبيعية كالسكانية لمحمة كتكسط مكقعيا بيف أىـ أمصار      
إقميميا ) بغداد كالككفة كالبصرة ككاسط كالمكصؿ ( جعؿ منيا مركزان حضريان عمى مٌر 
عصكرىا ، كالسيما مكقعيا عمى الفرات كسعة رقعتيا الزراعية كاالقتصادية . كمف اليسير 

عمى االخالؽ ك  ان كبير  ان لمبيئة أثر إف  )ر الحمة كخصائصيا أف يقكؿ :عمى الناظر في أم
؛ كال أريد أف أصؼ لؾ تمؾ البيئة التي مف ثمراتيا العمـك كالمعارؼ  ذىفة الحدٌ  الفطف ك

الفيحاء كالجنة الغٌناء مف دماثة التربة كاعتداؿ الجك كجماؿ المناخ كبيجة الطبيعة ؛ إذ ىي 
 . (ٖ)( كالمدنية العريقتيف الحضارة أرض بابؿ ذات 

 
  

                                                           

معارج االصول ، المحقق الحمي ، تحقيق محمد حسين الرضوي ، دار مؤسسة اإلمام عمي عميو السالم ،  (ٔ)
شعراء الحمة أو البابميات ، محمد عمي اليعقوبي، مطبعة ، و ٖٔه ) مقدمة المحقق ( : ٖٕٗٔ، ٕلندن ، ط

 . ٕ/ٔ: ، مقدمة الشيخ كاشف الغطاء  ٜٔ٘ٔالزىراء في النجف ، 
 .ٜٔ/ ٔفقياء الفيحاء :  (ٕ)
 .  ٖ/ٕتاريخ الحمة :  (ٖ)
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 مبدأ تأسيس الحمة وتطورىا :
لـ يكف المكقع الذم أقيمت عمى أرضو الحمة مجيكالن أك خاليان ، بؿ ىك مكاف معركؼ      

باسـ الجامعيف ، كتعكد أخباره عند المؤرخيف الى العصر األمكم ، كيربطو بعضيـ بمشيد 
مرٌد الشمس ، فيككف تاريخو مف أياـ خالفة أمير المؤمنيف عمي عميو السالـ . ككانت 

ل الزراعية المعركفة ؛ كقد كانت مف اقطاعات بني مزيد منذ ظيكر قكتيـ الجامعيف مف القر 
في القرف الرابع اليجرم قبؿ بناء الحمة بقرف مف الزماف ، ككاف مقر بيكتيـ في ذلؾ الحيف 

 . (ٔ)قريبة مف الحمة، التي انتقمكا إلييا مف الحكيزة ، كالنيؿ ىذه في منطقة النيؿ 
اركا إمارة مؤثرة كامتد حكميـ ليشمؿ البطائح ككاسط كحيف تعاظمت قكتيـ كص      

كالبصرة جنكبان كالمكصؿ كحديثة كتكريت غربان كشماالن ، كأصبحكا الطرؼ الثالث في مثمث 
، حينئذو فكر أمير (ٕ)الصراع عمى النفكذ كالسمطة مع السمطاف السمجكقي كالخميفة العباسي 

، أف يتخذ حٌمة  م الممٌقب بسيؼ الدكلةالعرب صدقة بف منصكر بف دبيس المزيدم األسد
. كىي مكاف فيو (ٖ)عمى الضفة اليمنى مف نير الفرات في مكضع يعرؼ بالجامعيف لو 

بحكـ فيضانو ما يبدك ضفة النير نشأت في تجاكرىا أجمة ضخمة عمى ، مشاىد دينية 
مجامعيف مالصقان لأك طرفان منيا األجمة ىذه كانت ك  ،فصارت غابة كثيفة مميئة بالسباع 

المكافؽ لسنة ق ْٓٗفابتدأ عمارتيا سنة  ىي المكاف المختار عند صدقة لبناء حٌمتو ،
لجامعيف نزؿ الييا سيؼ الدكلة ك انتقؿ الى اك  )كيصؼ ياقكت ذلؾ بالقكؿ : ـ َُُٗ

تأكم  ةىػ ككانت اجمْٓٗكذلؾ في محـر سنة عف الطالب عدمكضع في غربي الفرات ليب
تأنؽ ك  ةكالدكر الفاخر  ةالمساكف الجميمبيا بنى  ك ىمو كعساكرهأبإلييا الييا السباع فنزؿ 

                                                           

 .ٙ- ٔتاريخ مدينة الحمة :  (ٔ)
اإلمارة المزيدية األسدية في الحمة دراسة في أحواليا السياسية والحضارية ، د. عبد الجبار ناجي ، قم ،  (ٕ)

ٕٓٔٓ  :ٖٔٔ-ٔٗٛ 
 . ٙٔ/ٔ. ، فقياء الفيحاء :  ٙٚٔ/ٕمعجم البمدان :   (ٖ)  
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 راؽصارت افخر بالد العفصدىا التجار ق، كقد ذلؾ فصارت ممجأ مثؿ اصحابو في 
تمؾ األجمة . كيبدك أف (ٔ)(كلة فمما قتؿ بقيت عمى عمارتياسيؼ الد حياةحسنيا مدة أك 

 . لمحمة في عيدهظٌمت خط دفاع 
إف النظر في كتب التاريخ كالدراسات التي أقيمت في ىذا الشأف يمكف أف يفضي     

إلى القكؿ إف تاريخ الحمة حتى القرف التاسع اليجرم انقسـ عمى ثالثة أقساـ متمايزة ؛ 
القسـ األكؿ يتمثؿ في تاريخ اإلمارة المزيدية الممتد مف تأريخ سكف سيؼ الدكلة صدقة 

ق ٖٓٓق إلى سنة انتياء كجكد بني مزيد كأتباعيـ األسدييف فييا سنة ْٓٗة سنة الحم
حيف رٌحميـ الخميفة العباسي المستنجد باهلل بعد معركة انيـز فييا بنك أسد ، كأحٌؿ 
محٌميـ قبائؿ المنتفؽ كخفاجة . كقد ارتبط اسـ الحٌمة بيذا القسـ مف تاريخيا ، كظٌمت 

لمزيدية حتى بعد زكاؿ إمارة بني مزيد بقركف ، كيصؼ تعرؼ بالحمة السيفية أك ا
ممكؾ العرب كأمراؤىا  )بالقكؿ :مف تاريخيا العماد األصبياني في الخريدة ىذا القسـ 

بنك مزيد األسديكف النازلكف بالحٌمة السيفية عمى الفرات كانكا ممجأ الالجيف كثماؿ 
بغان ، كمشرب دكلتيـ سائغان الراجيف كمكئؿ المعتفيف ..... كما زاؿ ذيؿ نعميـ سا

ف  ....إلى أف قتؿ صدقة كأظممت أيامو المشرقة ، كانتقمت اإلمارة إلى ديبيسو ابنو ، كا 
أمر اإلمارة عمى أساس أبيو لـ يبنو ، فتارة يقيـ كيخرج ، كمرة يمٌر كآكنة يدرج 
.......كما برحت دكلتيـ تنقص ، كظميـ يقمص ، إلى أف اضمحمت في زماننا ىذا 

الكمٌية ، أعاذنا هللا مف مثؿ ىذه البمٌية ، فمقد كانكا ذكم اليمـ العمٌية . كمنازليـ بالحمة ب
ٌمت  حٌمت ، كبعد ما كانت مصكنةن  . أما القسـ الثاني  (ٕ) (ايحمَّت ، كعقكد سعكدىـ حي

فيك الذم ارتبط بانتقاؿ الحكزة العممية الشيعية مف بغداد إلى النجؼ ، بعد دخكؿ 
                                                           

  . ٙٚٔ/ٕدان : ممعجم الب  (ٔ) 
/ ٔ/ٗخريدة القصر وجريدة العصر، عماد الدين االصبياني، تح محمد بيجة االثري، سمسة كتب التراث،    (ٕ) 

ٖٔ٘-ٔ٘٘. 
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السالجقة إلى بغداد كتضييقيـ عمى المذىب الشيعي ، ثـ إلى الحمة بعد مدة غير 
طكيمة مف كفاة الشيخ الطكسي ، كلكف ىذا القسـ مف تاريخ الحمة لـ يتشكؿ بصفتو 

، فقد استطاعت الحٌمة االنفراد بقيادة ق ٔٓٔالمميزة حتى سقكط بغداد عمى يد ىكالكك 
ككربالء التابعتيف عمميان يكمئذ ليا ، بعد تمكنيا مف الحكزة العممية كبمعيتيا النجؼ 

النجاة مف شر ىكالكك بعد إرساؿ كفد عممٌي إليو كحصكليـ عمى األماف ؛ الذم جعؿ 
الحمة مركز الثقؿ العممي كالديني في العراؽ كٌمو بعد سقكط بغداد ، كقد استمر ىذا 

كعمى الرغـ  لثامف اليجرم .حتى نياية القرف ا القرف السادس اليجرمأكاخر القسـ مف 
حافظت الحمة ، مف حصكؿ تحكالت كاضطرابات سياسية كاقتصادية في ىذه المدة 

. أما القسـ الثالث فيك القسـ الذم  كحكزتيا عمى قيادة الحركة العممية في ذلؾ الكقت
رة يمثمو القرف التاسع الذم صارت فيو الحمة مركزان سياسيان كمقرأ لمسمطنة بصكرة بديمة م

) بسبب كقكع الكباء في بغداد ( ، كبصكرة أصيمة مرة أخرل حيف أقاـ فييا السمطاف 
الجالئرم مقر حكمو ؛ كىذه المدة اتسمت بظيكر بكادر نياية حقبة القيادة العممية التي 
حظيت بيا الحمة كانتقاؿ مركز الحكزة إلى النجؼ األشرؼ ، كما اتسمت بأنيا العصر 

 .(ٔ)بان في تاريخ ىذه المدينة فقد كاف الصراع يدكر فييا كعمييا السياسي األكثر اضطرا
                     الحياة الفكرية و الثقافية لمدينة الحمة حتى القرن التاسع اليجري   -ِ

سبقت اإلشارة إلى أف المنطقة التي أقيمت فييا الحمة السيفية لـ تكف خالية مف      
الحياة الدينية لطرؼ مف مككنات تمؾ بالنشاط الثقافي أك العممي كالسيما ارتباطيا 

المنطقة ، فمقٌر رأس الجالكت ) رئيس الديانة الييكدية ( كاف في سكرا كىي مف أطراؼ 
محيط الحمة مناطؽ ىذا اإلقميـ ، كثمة إشارات مف الرحالة كالجغرافييف كأىؿ التاريخ أف 

ده ، كثمة نشاط كمكقعيا القديـ ) الجامعيف ( كانت مزارات دينية قبؿ اإلسالـ كبع
                                                           

ينظر التفصيل في : الحياة الفكرية في الحمة خالل القرن التاسع اليجري / الخامس عشر الميالدي ،  (ٔ)
 .ٛٚ-ٕٙ: ٕٛٓٓأطروحة دكتوراه ، يوسف كاظم جغيل الشمري ، جامعة القادسية ، 
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، كما تذكر  الحمة ؿ التي ىي مقر بني مزيد قبؿ انتقاليـ إلىعممي مرتبط بمنطقة الني
كأصحاب لؤلئمة كركاة لمحديث كعمماء فقو كلغة كنحك كشعراء المصادر أسماء عمماء 

دارييف في تمؾ المنطقة قبؿ نزكؿ بني مزيد فييا ، كقبؿ تمصير الحمة ك  . كيمكف  (ٔ)ا 
في كتاب اليركم ) اإلشارات إلى معرفة الزيارات( القكؿ إف المشاىد مف النظر 

كالمزارات اإلسالمية المختمفة ، تجعؿ ، قبؿ اإلسالـ كبعده ، الييكدية في ىذه المنطقة 
مف ىذه المنطقة مركزان عمميان كتكشؼ عف صكرة نشاط تعميمي فييا يسبؽ التاريخ الذم 

  .(ٕ)ة اشتيرت فيو بعد تمصير الحمة السيفي
عمى صكرتيف : أما بعد تمصير الحمة فارتبط النشاط الثقافي فييا بأمرائيا        
إلى إقامة مكتبة كجمع سعى بعض أمرائيـ  جمع الكتب كتشجيع التأليؼ ؛ فقد :األكلى 

بخط مؤلفييا األصمييف أك نسخت  تالتي كتبالكتب الكتب المنسكبة الخطكط ) ام 
  يا كخمكىاكىك دليؿ صحتيا كجكدت ،أك خطاطيف مشيكريف بخطكط عمماء معركفيف 

ف سيؼ الدكلة فقد ذكر ابف األثير في حديثو ع تصحيؼ النساخ كأغالطيـ (ُ  منذ
الخٌط شيء كثير ، ألكؼ مجمدات كاف لو مف الكتب المنسكبة  )صدقة بف منصكر إنو 

الصادح كالباغـ باسـ كما ألؼ ابف اليبارية كتابو . (ٖ)(في يقرأ كال يكتب كاف ييحس،
كلعمو يقصد  ) األسدم دبيس ( ،الحريرم ككذلؾ ذكر  سيؼ الدكلة صدقة كأىداه لو ،

 (ٗ)المسماة بالعمانية في إحدل مقاماتو ،قة ، أك جده المسمى دبيسان أيضان دبيس بف صد
، بعد  زمف بداية صعكد نجـ دبيسق كىك َْٓألف الحريرم أنيى مقاماتو تأليفان سنة 

                                                           

 .ٖٖٔ-ٕٖ٘ينظر اإلمارة المزيدية األسدية :  (ٔ)
:  ٕٕٓٓ،  ٔاالشارات إلى معرفة الزيارات ، اليروي ، تحقيق عمي عمر ، دار الثقافة الدينية ، القاىرة ، ط (ٕ)

ٙٛ-ٚٔ . 
، ٗالكامل في التاريخ ، ابن األثير ، مراجعة محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط (ٖ)

ٕٖٓٓ :ٜ/ٔٔٛ. 
 .ٕٖٔ: ٜٛٚٔ، ٔي ، دار بيروت ، طمقامات الحريري ، القاسم بن عمي الحرير  (ٗ)
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   أسماه أبك البقاء بف نما كتابان في مناقبو عمى حيف ألؼ  بثالث سنيف ؛مقتؿ صدقة 
الشعر ؛ فإلى جانب ككنيـ شعراء ، كلك كالصكرة األخرل :  .) المناقب المزيدية ( 

عمى الندر كالقمة كما يقكؿ العماد في الخريدة الذم ترجـ ليـ كذكر طائفة مف أشعارىـ 
، كصعكد نجميـ السياسي كعالقتيـ بالخميفة أصبحكا بسبب مف كرميـ نيـ ، فإ(ٔ)

قبمة الشعراء كالمادحيف ، كيمكف مف خالؿ النظر في خريدة القصر معرفة كالسمطاف ، 
ىؤالء أسماء كثير مف الشعراء الذيف قدمكا إلى الحمة لمدح أمرائيا المزيدييف ، كمف 

 كيصؼ العماد األصبياني رسميان ألمرائيا . الشعراء مف استقر في الحٌمة كاصبح شاعران 
ييتز صدقة صديؽ الصادؽ .....  ) كاف بالقكؿ : سيؼ الدكلة صدقة بف منصكر

 ،جكده باالختصاص كاالمتيازمف المجيد الشاعر  يخصك  ،ء اىتزاز االعزازلمشعرا
اء غاالص حسفىـ بلشعراء ك يمديقبؿ عمى ا ،عمره مف طارؽ االعكازمدة  كيؤمنو

يبمغ آمميو الى اغراضيـ ك  ،ب قصد قاصده مف ذكم القصائديٌ يخال  عطاء ،جزيؿ الك 
لى أبنائو  مف جممة الكافديف اليو افك ك.  (ٕ)المقاصد (ك  بالحيص  المعركؼ  الشاعركا 

محمد بف ك  ،ابف كاثؽ األنبارملبطائح ، ك شاعر ا هاتمرجا بف بك  ،، كاألبيكردم بيص 
كالسنبسي الذم ، كابف التعاكيذم ، كالمطاميرم  ،بف التمميذ  ى، كيحيالبغدادم  حيدر

 .  (ٖ)صار شاعره الخاص 
كبعد نياية عصر اإلمارة المزيدية كخركج بني أسد مف الحمة اتخذت الحركة       

الجاذب كالسياسي الفكرية كاألدبية فييا صكرة أخرل ، فقد اختفى الدكر المالي 
، كظير الدكر الديني الذم أخذ كدكلتيـ تفاء مكاـر بني مزيد باخلممادحيف كالشعراء 

يتعاظـ في الحمة عمى نمط متصاعد بالتكازم مع انحدار دكر بغداد كضمكر دكر 
                                                           

 .ٕٛٔ-ٙ٘ٔخريدة القصر : الجزء الرابع / المجمد األول: (ٔ)
 .ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٔ/ٗخريدة القصر و جريدة العصر :   (ٕ)
 . ٖ,ٜ/ٔتاريخ الحمة :   (ٖ)
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النجؼ ، ككانت الحركة الفكرية في الحمة في ذلؾ العيد تتخذ شكميف متداخميف : األكؿ 
ة كأصبحت مقصدان يرتحؿ إليو : ظيكر األسر العممية الحمية أك التي استقرت في الحم

 األسدم  العمماء مف مناطؽ أخرل لمدراسة كأخذ اإلجازة ، كمف تمؾ األسر آؿ بطريؽ
. كالشكؿ اآلخر : (ٔ)كغيرىـكآؿ سعيد اليذلي الحسني كآؿ طاككس عي الربكآؿ نما 

نشكء الحكزة العممية في الحمة التي استقطبت الطالب مف كؿ الفجاج ، كقد اقترف ذلؾ 
كلكنو تعاظـ بعد سقكط بغداد كنجاة ق( ٖٗٓ –ق ّْٓ) الظيكر بابف ادريس الحمي 
شرت المدارس العممية في انتفي القرف السادس اليجرم فالحمة مف بطش ىكالكك ، 

ا كا مؤلفات ميمة ففي النصؼ الثاني مف ىذفك ظير كثير مف العمماء الذيف صن الحمة
شيخ الك ، ىػ  َٓٓبف حميدة المتكفي سنة الشيخ ا القرف ظير عدد مف العمماء منيـ

كفي القرف السابع اليجرم تصاعدت الحركة .  (ٕ) اؿ الحطي كغيرىـممحمد بف الك
ظير مف العمماء في ىذا ك  لعمماء كالطمبةافي الحمة ك تضاعؼ عدد المدارس ك  العممية
 ،عمي بف البطريؽ االسدمك  ،ىػ َٓٔبف ابي فراس المتكفى سنةالشيخ كراـ  العصر

كاف عالمان ، ك يحيى بف الحسيف بف سعيد اليذلي الحسف بف غيرىـ مف العمماء مثؿك 
العطاء رم فقد كاف قمة في أما القرف الثامف اليج .(ٖ) الفقوبالعمـ ك  مف بيت مشيكر

كغيرىما مف معاصرييـ كسادت تمؾ الحكزة مع العالمة الحمي كالمحقؽ الحمي ، العممي
 .(ٗ)كتالمذتيـ 

                                                           

 .  ٗٗ-ٖٔ/ ٕينظر تفصيل أنساب ىذه األسر وأسماء أعالميا وتراجميم وآثارىم في تاريخ الحمة  : (ٔ)
 . ٘ٗٔ/ٔ، مجمد  ٔاعيان الشيعة ،السيد محسن األمين ، تح حسن األمين ، دار التعارف بيروت ، ط (ٕ)
ىـ ( ، تح السيد احمد الحسيني ، مطبعة اآلداب ، النجف األشرف ،  ٗٓٔٔأمل اآلمل : الحر العاممي) ت  (ٖ)

 .  ٖٕٗ/ٕمكتبة االندلسي بغداد : 
 .   ٔٚ/ٕأمل اآلمل:  (ٗ)
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ىػػػػػك بدايػػػػػة نقطػػػػػة انطػػػػػالؽ ، كمػػػػػا يػػػػػرل الدارسػػػػػكف اف القػػػػػرف السػػػػػابع اليجػػػػػرم       
دكف اف يػػػػػبخس مػػػػػا لمقػػػػػرف السػػػػػادس اليجػػػػػرم دة الحمػػػػػة العمميػػػػػة عمػػػػػى محيطيػػػػػا ، اسػػػػػي

مػػػػػف فضػػػػػؿ فػػػػػي التمييػػػػػد ك التحضػػػػػير فقػػػػػد اسػػػػػيـ اسػػػػػيامان كاضػػػػػحان فػػػػػي اعػػػػػداد نيضػػػػػة 
ك كانػػػػػت النجػػػػػؼ اكثػػػػػر عالقػػػػػة ، الحمػػػػػة الفكريػػػػػة حتػػػػػى جػػػػػاء القػػػػػرف السػػػػػابع اليجػػػػػرم 

األميػػػػر سػػػػيؼ الدكلػػػػة الحمػػػػة اتخػػػػذىا مركػػػػزان ك قكيػػػػت  رى ٌصػػػػبالحمػػػػة مػػػػف غيرىػػػػا ك لمػػػػا مى 
امتػػػػػػػػدت اعنػػػػػػػػاؽ النجفيػػػػػػػػيف اليػػػػػػػػو ك عمقػػػػػػػػكا عميػػػػػػػػو ) .  فقػػػػػػػػد (ٔ)الرابطػػػػػػػة بػػػػػػػػيف البمػػػػػػػػديف 

اآلمػػػػاؿ ليحيػػػػكا مػػػػا انػػػػدثر مػػػػف نفػػػػكذىـ ك مػػػػا كػػػػاف ليػػػػـ فػػػػي عيػػػػد آؿ بكيػػػػو مػػػػف الحريػػػػة 
 . (ٕ)(  .عف آرائيـ  التامة في التعبير

التي يحج  كتصاعد نشاطيا كعمك مكانتيا صارت مف األماكف يعتيا بسبب طبك        
ليا ك افية بقسط غير يسير في نيضة الشرؽ الثق ساىمتك الييا طالب العمـ كاألدب . 

، كبعد مدة كجيزة مف استقرار مدينة الحمة  فقد أصبحت. عز صفحات في تاريخ الفكر
بؿ ، يا العممي نشاطك  الثقافي،في تقدميا  ة بعد بغدادالمدينة الثانيالمزيدييف فييا ، 
منافسة بغداد حتى سمبت منيا ىذه ، بعد مدة كجيزة مف قياميا استطاعت الحمة 

  .(ٖ)ية في منتصؼ القرف السابع اليجرماالكلك 
كقػػػػػد أشػػػػػار الدارسػػػػػكف إلػػػػػى عكامػػػػػؿ مسػػػػػاعدة فػػػػػي نيضػػػػػة الحمػػػػػة كتسػػػػػارع تطكرىػػػػػا       

فقييػػػػػان رئيسػػػػػان بعػػػػػد انتقػػػػػاؿ العالمػػػػػة السػػػػػيما بالقيػػػػػاس عمػػػػػى النجػػػػػؼ التػػػػػي كانػػػػػت مركػػػػػزان 
نشػػػػػػػػائو مدرسػػػػػػػػتيا العمميػػػػػػػػة ؛ إذ يعػػػػػػػػزكف ذلػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػى قػػػػػػػػكة الدكلػػػػػػػػة  الطكسػػػػػػػػي إلييػػػػػػػػا كا 

لػػػػػػى رخػػػػػػاء الحمػػػػػػة كاسػػػػػػتقرارىا ؛ لػػػػػػى عكامػػػػػػؿ أخػػػػػػرل يقػػػػػػكؿ السػػػػػػيد ك المزيديػػػػػػة كا  مػػػػػػاؿ كا 
مكقػػػػػع الحمػػػػػة ىػػػػػك اآلخػػػػػر إف  ال نتعسػػػػػؼ إذا قمنػػػػػاك ) الػػػػػديف فػػػػػي بيػػػػػاف طائفػػػػػة منيػػػػػا : 

                                                           

 . ٖ. و ينظر تاريخ مدينة الحمة :  ٖ/ٕتاريخ الحمة :  (ٔ)
 . ٗ/ٕ:  نفسوُ  (ٕ)
 . ٕٓ/ٔفقياء الفيحاء:  (ٖ)
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انتشػػػػػػار الػػػػػػكعي ك االدبػػػػػػي ك الجػػػػػػك العممػػػػػػي ىػػػػػػذا تييئػػػػػػة  عمػػػػػػىعػػػػػػامالن مسػػػػػػاعدان كػػػػػػاف 
مػػػػػر الػػػػػذم سػػػػػيؿ طػػػػػرؽ المكاصػػػػػالت األ ةكثػػػػػر ضػػػػػكجو ، فبسػػػػػبب مكقعيػػػػػا الجغرافػػػػػي ك ن

داد كالككفػػػػة كالنجػػػػؼ المراكػػػػز الثقافيػػػػة االخػػػػرل فػػػػي العػػػػراؽ كبغػػػػاالتصػػػػاؿ بػػػػيف الحمػػػػة ك 
ي الفتػػػػػرة الكاقعػػػػػة البصػػػػػرة حتػػػػػى اصػػػػػبحت اعظػػػػػـ جامعػػػػػة عمميػػػػػة لمشػػػػػيعة فػػػػػك كػػػػػربالء ك 

بػػػػػػف كرد اأمػػػػػا بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػى بغػػػػػداد فقػػػػػػد أ.  (ٔ) ( القػػػػػػرف التاسػػػػػػعالقػػػػػػرف الخػػػػػامس ك  بػػػػػيف
فػػػػػػػػي بغػػػػػػػػداد بعػػػػػػػػد نكبػػػػػػػػة ىكالكػػػػػػػػك كقعػػػػػػػػت التػػػػػػػػي مفػػػػػػػػاده أف المجاعػػػػػػػػة الفػػػػػػػػكطي خبػػػػػػػػران 

ف تجػػػػػػػار الحمػػػػػػػة  كالككفػػػػػػػة اضػػػػػػػطرت أىميػػػػػػػا إلػػػػػػػى بيػػػػػػػع مكتبػػػػػػػاتيـ مقابػػػػػػػؿ الطعػػػػػػػاـ ، كا 
ككػػػػػاف أىػػػػػؿ ) كػػػػػانكا يبػػػػػادلكف الكتػػػػػب بالطعػػػػػاـ فػػػػػي تجػػػػػارتيـ مػػػػػع أىػػػػػؿ بغػػػػػداد كالسػػػػػيب 

الحمػػػػػة كالككفػػػػػة كالسػػػػػيب يجمبػػػػػكف إلػػػػػى بغػػػػػداد األطعمػػػػػة فػػػػػانتفع النػػػػػاس بػػػػػذلؾ ، ككػػػػػانكا 
يبتػػػػاعكف بأثمانيػػػػا الكتػػػػب النفيسػػػػة كصػػػػفر المطعػػػػـ كغيػػػػره مػػػػف األثػػػػاث بػػػػأكىى قيمػػػػة ، 

 ، الػػػػرغـ مػػػػف شػػػػيكع ىػػػػذا الخبػػػػركعمػػػػى  .(ٕ)( سػػػػتغنى بيػػػػذا الكجػػػػو خمػػػػؽ كثيػػػػر مػػػػنيـ فا
، يمكػػػػػف (ٖ)نقمػػػػػو بػػػػػالقبكؿ كثيػػػػػر مػػػػػف الدارسػػػػػيف ، إذ الػػػػػذم انفػػػػػرد ابػػػػػف الفػػػػػكطي بػػػػػذكره 

فػػػػػي الحمػػػػػة تأسسػػػػػت كمػػػػا سػػػػػبؽ الػػػػػذكر منػػػػػذ  القػػػػكؿ بػػػػػأف المكتبػػػػػات الشخصػػػػػية كالعامػػػػة
حكػػػػػـ صػػػػػدقة ، كالمنطقػػػػػة لػػػػػـ تكػػػػػف خاليػػػػػة مػػػػػف التػػػػػأليؼ قبمػػػػػو كبعػػػػػده ، فضػػػػػالن عػػػػػف أف 

كآؿ  ، كػػػػػوؿ طػػػػػاككس كآؿ نمػػػػػا كآؿ البطريػػػػػؽ األسػػػػػر العمميػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت فػػػػػي المدينػػػػػة
التػػػػػأليؼ ، كالبػػػػػد التػػػػػدريس ك ، كانػػػػػت مػػػػػف أىػػػػػؿ معيػػػػػة كآؿ سػػػػػعيد كآؿ المطيػػػػػر كغيػػػػػرىـ 

ىػػػػػػػذا ك  كالمدرسػػػػػػة المرتبطػػػػػػػة بمشػػػػػػيد اإلمػػػػػػػاـ ،  تمتمػػػػػػؾ مػػػػػػػدارس عمميػػػػػػػةكانػػػػػػػت  أنيػػػػػػا 

                                                           

 . ٖٕ-ٕٕ/ٔفقياء الفيحاء :  (ٔ)
، تحقيق ميدي النجم ، دار الكتب  الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ، ابن الفوطي (ٕ)

 . والمقصود بصفر المطعم األواني النحاسية الخاصة بالطبخ والطعام .ٖٕٚ:  ٖٕٓٓ، ٔالعممية ، بيروت ، ط
 .  ٗ، و تاريخ مدينة الحمة : ٖٗٚ. واإلمارة المزيدية  :  ٕٕ/ٔينظر مثاًل ، فقياء الفيحاء :  (ٖ)
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مكتبػػػػػػػات قبػػػػػػػؿ سػػػػػػػقكط بغػػػػػػػداد ، فضػػػػػػػالن عػػػػػػػف أف يقتضػػػػػػػي ضػػػػػػػركرة أف تكػػػػػػػكف لػػػػػػػدييا 
 .المشيكر إف مكتبات بغداد قد اتمؼ أغمبيا في كقعة ىكالكك

لقػػػػػػد اسػػػػػػتمرت الحركػػػػػػة الفكريػػػػػػة كالعمميػػػػػػة ناشػػػػػػطة فػػػػػػي الحمػػػػػػة حتػػػػػػى بػػػػػػدا عمييػػػػػػا       
، فقػػػػػػد القػػػػػػرف التاسػػػػػػع اليجػػػػػػرم الفتػػػػػػكر ، ألسػػػػػػباب سياسػػػػػػية ال عمميػػػػػػة ، فػػػػػػي مطػػػػػػالع 

بػػػػػيف  ان مػػػػػف الصػػػػػراعاتجديػػػػػد ان طػػػػػكر ، كاجيػػػػػت الحمػػػػػة ، كمعيػػػػػا العػػػػػالـ اإلسػػػػػالمي كمػػػػػو 
يمػػػػػػة التػػػػػػي يمثميػػػػػػا كرثػػػػػػة ىكالكػػػػػػك ، الدكلػػػػػػة العثمانيػػػػػػة الصػػػػػػاعدة كالدكلػػػػػػة المغكليػػػػػػة القد

مػػػػػػػػف اإليميخػػػػػػػػانييف كالجالئػػػػػػػػرييف ، كالدكلػػػػػػػػة المغكليػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػدة التػػػػػػػػي يمثميػػػػػػػػا ظيػػػػػػػػكر 
، كصػػػػػػراع ىػػػػػػؤالء مػػػػػػع القبائػػػػػػؿ كاقترابػػػػػػو مػػػػػػف بغػػػػػػداد كالحمػػػػػػة تيمكرلنػػػػػػؾ كغػػػػػػزكه لمشػػػػػػرؽ 

، كظيػػػػػػرت إلػػػػػػى جانػػػػػػب ىػػػػػػؤالء التركيػػػػػػة الصػػػػػػاعدة ) القػػػػػػره قكنيمػػػػػػك ، كاآلؽ قكنيمػػػػػػك ( 
مارتيـ التي أذاقت الحمة شيئان مف كيالتياحركة المشعشع  . (ٔ)يف كا 

زاده مػػػػا شػػػػيدتو الحمػػػػة مػػػػف صػػػػراع  الحمػػػػة فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػراع أذل كثيػػػػر، تلػػػػكلقػػػػد نا   
قبمػػػػػػي فػػػػػػي داخميػػػػػػا بػػػػػػيف عشػػػػػػائر خفاجػػػػػػة كعشػػػػػػائر ربيعػػػػػػة ، ككانػػػػػػت الحمػػػػػػة فػػػػػػي تمػػػػػػؾ 

تنيػػػػػػب يػػػػػػًو الػػػػػػدماء ك تسػػػػػػتباح االعػػػػػػراض ، ك سػػػػػػاحة صػػػػػػراع عسػػػػػػكرم تسػػػػػػفؾ ف ) المػػػػػػدة
االمػػػػكاؿ عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف كداعتيػػػػا ك جنػػػػكح اىًميػػػػا الػػػػى السػػػػالـ ك الكئػػػػاـ ك الحكمػػػػة ك 

صػػػػػراع السياسػػػػػي سػػػػػببان فػػػػػي تعػػػػػرض الحمػػػػػة لمحصػػػػػار كالتػػػػػدمير . ك كػػػػػاف ال(ٕ)العقػػػػػؿ (
، كافتقػػػػػد األمػػػػػاف فييػػػػػا كغػػػػػاب عنيػػػػػا النشػػػػػاط العممػػػػػي بسػػػػػبب ىػػػػػذه (ٖ)أكثػػػػػر مػػػػػف مػػػػػرة 

الظػػػػػركؼ ، إاٌل قمػػػػػيالن ممػػػػػا يمكػػػػػف أف يعػػػػػد اسػػػػػتمراران لمدرسػػػػػتيا العمميػػػػػة فػػػػػي ظػػػػػؿ تمػػػػػؾ 
الظػػػػػػػركؼ التػػػػػػػي أفضػػػػػػػت إلػػػػػػػى بدايػػػػػػػة انتقػػػػػػػاؿ كرسػػػػػػػي الحػػػػػػػكزة العمميػػػػػػػة إلػػػػػػػى النجػػػػػػػؼ 

لحمػػػػػػة عمػػػػػػى يػػػػػػد المقػػػػػػداد السػػػػػػيكرم الػػػػػػذم أنشػػػػػػأ مدرسػػػػػػتو فييػػػػػػا منػػػػػػتقالن عػػػػػػف ااألشػػػػػػرؼ 
                                                           

 . ٛٚ-ٕٙالفكرية في الحمة : ينظر التفصيل في : الحياة  (ٔ)
  . ٜٔٔ-ٜٓٔوٗٙ/ ٖ: ٜٖٜٔ، ٔتاريخ العراق بين احتاللين ، عباس العزاوي ، مطبعة بغداد ، ط (ٕ)
 . ٖٕٙ-ٕٕٙ: ٜ٘ٚٔالتاريخ الغياثي ، الغياث البغدادي ، تحقيق طارق الحمداني ، مطبعة أسعد ، بغداد  (ٖ)
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فػػػػػي أكاخػػػػػر القػػػػػرف خػػػػػالؿ الربػػػػػع األكؿ مػػػػػف القػػػػػرف التاسػػػػػع ، ثػػػػػـ تػػػػػـ االنتقػػػػػاؿ كميػػػػػةن ، 
 التاسع كمطمع القرف العاشر عمى يد المقدس األردبيمي . 

إف النشػػػػػػاط الفكػػػػػػرم كالعممػػػػػػي فػػػػػػي الحمػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػرف التاسػػػػػػع قػػػػػػد اتخػػػػػػذ اشػػػػػػكاالن      
لييػػػػػا ، كمنيػػػػػا دكر الع ممػػػػػاء التػػػػػي كانػػػػػت أشػػػػػبو مختمفػػػػػة منيػػػػػا الرحمػػػػػة العمميػػػػػة منيػػػػػا كا 

بالمػػػػػدارس الخاصػػػػػة كمنيػػػػػا المسػػػػػاجد كالمػػػػػدارس العامػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت فػػػػػي تمػػػػػؾ الفتػػػػػرة 
الدراسػػػػػػات التػػػػػػي تتحػػػػػػدث عػػػػػػف . كيمكػػػػػػف لمنػػػػػػاظر فػػػػػػي كتػػػػػػب التػػػػػػراجـ ك  (ٔ)عمػػػػػػى قمتيػػػػػػا

أف يجػػػػػػد قائمػػػػػػة طكيمػػػػػة بقامػػػػػػات عمميػػػػػػة اليجػػػػػػرم فػػػػػػي الحمػػػػػة ، عممػػػػػاء القػػػػػػرف التاسػػػػػع 
، كمػػػػػا يجػػػػػد كبيػػػػػرة سػػػػػكنت الحمػػػػػة أك رحمػػػػػت إلييػػػػػا أك درسػػػػػت فييػػػػػا عمػػػػػى يػػػػػد أعالميػػػػػا 

مػػػػػػف المؤلفػػػػػػات التػػػػػػي كػػػػػػاف محػػػػػػؿ تأليفيػػػػػػا أك إجازتيػػػػػػا أك تدريسػػػػػػيا فػػػػػػي  عػػػػػػددان كبيػػػػػػران 
، مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى اسػػػػتمرار نشػػػػاطيا الحمػػػػة ، مػػػػف تصػػػػنيؼ عممائيػػػػا أك القػػػػادميف إلييػػػػا 

 .(ٕ)رغـ مف قسكة ظركؼ ذلؾ القرف عمييا كعمى ساكنييا عمى الالعممي 
ــــة فــــي القــــرن التاســــع اليجــــري أ  -ّ ممــــن عــــرف بالشــــعر أو ىــــم أعــــالم مدينــــة الحم

 جمع العمم والشعر معًا :
مػػػػػػػف عممػػػػػػػاء كشػػػػػػػعراء الحمػػػػػػػة فػػػػػػػي البػػػػػػػدء بتعريػػػػػػػؼ مػػػػػػػكجز ليػػػػػػػؤالء األعػػػػػػالـ  قبػػػػػػؿ     

 :   مكر ميمةأثالثة القرف التاسع اليجرم ، البد مف اإلشارة إلى 
األكؿ : إف الغالػػػػػب عمػػػػػى ىػػػػػؤالء األعػػػػػالـ أنيػػػػػـ مػػػػػف العممػػػػػاء أك ممػػػػػف درسػػػػػكا فػػػػػي     

معاىػػػػػد العمػػػػػـ أك عرفػػػػػكا بالتممػػػػػذة عمػػػػػى العممػػػػػاء ، كلػػػػػيس بيػػػػػنيـ فػػػػػي الغالػػػػػب مػػػػػف ىػػػػػك 
شػػػػػػاعر محتػػػػػػرؼ لمشػػػػػػعر بكصػػػػػػفو صػػػػػػفتو الكحيػػػػػػدة ، حتػػػػػػى مػػػػػػف عػػػػػػرؼ بيػػػػػػذه الصػػػػػػفة 

) بػػػػػالمعنى الػػػػػديني ليػػػػػذه الصػػػػػفة  مػػػػػنيـ كانػػػػػت لػػػػػدينا إشػػػػػارات منػػػػػو أنػػػػػو خطيػػػػػب أيضػػػػػان 
   الذم يرتبط بالمجالس الحسينية كىك يقتضي عممان كلك يسيران ( .

                                                           

 .ٙٛٔ-ٜٙٔينظر الحياة الفكرية في الحمة في القرن التاسع اليجري : (ٔ)
 .ٜٕٔ-ٔٛ:  نفسوُ  (ٕ)
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كاألمػػػػػػػر اآلخػػػػػػػر : إف التػػػػػػػػكاريخ المرتبطػػػػػػػة بحيػػػػػػػكات بعػػػػػػػػض مػػػػػػػنيـ ككفاتػػػػػػػو فييػػػػػػػػا      
التبػػػػػػػاس كاخػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػيف مػػػػػػػف تػػػػػػػرجـ ليػػػػػػػـ أك ذكػػػػػػػرىـ ، كفػػػػػػػي بعػػػػػػػض األحيػػػػػػػاف يصػػػػػػػؿ 

، كىػػػػػػك مػػػػػػا اقتضػػػػػػى أف نقسػػػػػػميـ عمػػػػػػى  الفػػػػػػرؽ فػػػػػػي التػػػػػػكاريخ إلػػػػػػى أكثػػػػػػر مػػػػػػف قػػػػػػرنيف
مػػػػػف اختمػػػػػؼ القػػػػػـك فػػػػػي بيػػػػػاف ككنػػػػػو مػػػػػف ىػػػػػذا القػػػػػرف أك مػػػػػف  :قسػػػػػميف : القسػػػػػـ األكؿ

، كالقسػػػػػػـ غيػػػػػػره ، كسػػػػػػيككف الػػػػػػدليؿ حكمػػػػػػان فػػػػػػي إخراجػػػػػػو مػػػػػػف القػػػػػػرف التاسػػػػػػع أك إبقائػػػػػػو 
مػػػػػف ثبػػػػػت بالػػػػػدليؿ أك بإجمػػػػػاع مػػػػػف تػػػػػرجـ لػػػػػو أنػػػػػو مػػػػػف أىػػػػػؿ القػػػػػرف التاسػػػػػع  الثػػػػػاني :
   .اليجرم

ىػػػػػػك أف الحػػػػػدكد الفاصػػػػػػمة بػػػػػيف القػػػػػرف الثػػػػػػامف كالقػػػػػرف التاسػػػػػػع ،  مػػػػػر الثالػػػػػث :كاأل    
لـ اكبػػػػيف القػػػػرف التاسػػػػع كالقػػػػرف العاشػػػػر ، فييػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف اإلشػػػػكاؿ ، فقػػػػد يكػػػػكف العػػػػ

القػػػػػرف التاسػػػػػع مطػػػػػالع قػػػػػد قضػػػػػى معظػػػػػـ حياتػػػػػو فػػػػػي القػػػػػرف الثػػػػػامف كلكنػػػػػو تػػػػػكفي فػػػػػي 
حياتػػػػػو فػػػػػي القػػػػػرف التاسػػػػػع فيعػػػػػد مػػػػػف أىمػػػػػو كىػػػػػك لػػػػػيس مػػػػػنيـ ، كقػػػػػد يكػػػػػكف قػػػػػد عػػػػػاش 

كتػػػػكفي فػػػػي مطػػػػالع القػػػػرف العاشػػػػر فيعػػػػد مػػػػف أىػػػػؿ العاشػػػػر كىػػػػك مػػػػف أىػػػػؿ التاسػػػػع فػػػػي 
كبسػػػػػبب ذلػػػػػؾ اعتمػػػػػدنا تػػػػػاريخ الكفػػػػػاة عالمػػػػة عمػػػػػى انتمػػػػػاء العمػػػػػـ إلػػػػػى القػػػػػرف  الحقيقػػػػة .

 التاسع أك خركجو منو ، عمى الرغـ مف بقاء ذلؾ اإلشكاؿ .
 القسم األول : المختمف فييم :

ابػػػػك الحسػػػػف الشػػػػيخ جمػػػػاؿ الػػػػديف بػػػػف عبػػػػدالعزيز بػػػػف  -: الــــدين الخميعــــيال جمــــ-ُ
، ك ، كمػػػػػا يػػػػػنٌص ىػػػػػك فػػػػػي تخمصػػػػػات قصػػػػػائده لقبػػػػػان  أك الخمعػػػػػي ابػػػػػي محمػػػػػد الخميعػػػػػي

 مسكنان ك مدفنان .أصالن ك ، ك الحمي كالدة كسكنان المكصمي 
ية يظير مف ترجمة ابف الشعار لو في كتاب قالئد الجماف أنو مف أب حمٌي مف قر ك 

اسميا أيكب مف قرل الحمة المزيدية ، كال يعرؼ سبب انتقاؿ األب إلى المكصؿ ، 
ق، كيقكؿ ِٖٓأنو كلد في المكصؿ سنةلشاعر ينٌص في حديثو البف الشعار كلكف ا
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ألربعاء في ق ، إنو يتعيش مف بيع الخمع في سكؽ اّٗٔ ابف الشعار حيف التقاه سنة
بمذىب اإلمامية ، كىك معركؼ بذلؾ ، لو ) يتشيع متمسؾ المكصؿ ، كيصفو بأنو 

طبع في قكؿ الشعر ، إذا أنشد لـ يمحف ، كيتجنب المحف في أثناء كالمو ، لو أشعار 
ختصة بأكالد الحسيف في أىؿ البيت صمكات هللا عمييـ ، ينشدىا في المشاىد كالترب الم

السابع ال القرف . كبناء عمى ىذا يتبيف أف الخميعي مف أىؿ القرف  (ٔ)(عميو السالـ 
نما اختمط عمى مف ترجـ لو بسبب األخبار التي تربطو بشاعر آخر مختمؼ  التاسع ، كا 
في تاريخو ىك أيضان كىك ابف حماد ، كما أف ما ارتبط بالخميعي مف قصص تجعمو 
ناصبيان ثـ تحٌكؿ ، كأخرل تسقط فييا ستارة مف مرقد األماـ لتككف خمعة مكافئة لو ، 

الدارسيف كىاـ تختمؼ في تكثيؽ حياتو كتاريخ كفاتو . فقد ذىب بعض ىك ما جعؿ األ
، (ٕ)ق َِٕسنةق ، كثالث إلى َٕٓسنةق ، كذىب آخر إلى َٖٓسنة أنو تكفي 

ق ككاف عمر الخميعي ّٗٔكالحقيقة أنو بنص ابف الشعار عمى مالقاتو إياه سنة 
ه حيان إلى القرف الثامف أك التاسع ، كربما يصعب معيا تقبؿ بقاء عامان ، ْٕحينيا 

، ما  (ٖ)ق ، ىك األقربَٓٔسنةكاف التاريخ الذم ذىب إليو محقؽ ديكانو ، كىك 
 يخرجو مف حدكد دراستنا ىذه .

ىك أبك الحسف عمي بف الحسيف ، كاختمؼ  :ابو الحسن عالء الدين الشفييني  -ِ
كماؿ السيد ، كقد ناقش كالشافيني الشييفنةفي لقبو فقيؿ الشفييني كالشيفيني كابف 

. أما (ٗ)الديف اآلراء ، كخرج بنتيجة أنو الشفييني ، كأنو ربما كاف محرفان مف الشاىيني 
كفاتو فأشكمت بسبب عدـ النٌص عمييا فأغمب مترجميو أشاركا إلى قرائف تفيد في 

                                                           

 .ٔٗٔ/٘قالئد الجمان في فرائد شعراء الزمان ، ابن الشعار الموصمي ، تحقيق كامل سممان الجبوري : (ٔ)
جمعو الشيخ ، ديوان الخميعي،   ٚ٘/ٕ، والطميعة :ٕٔٛ/ٔ، ومراقد المعارف :ٔٗٔ/ٔالبابميات :ينظر :  (ٕ)

     .ٕ٘-ٕٗ) مقدمة المحقق ( محمد بن طاىر السماوي ، تحقيق د.سعد الحداد ، دار الضياء ، النجف 
 .ٕ٘ديوان الخميعي ،: (ٖ)
 .ٜٖٕ-ٖٕٛ/ٔفقياء الفيحاء :  (ٗ)
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تقريب كالدتو ، كمف ىذه القرائف أف مجمكع شعره كجد بخط تمميذ مف تالميذ ابف فيد ، 
ق ، فيك بالقرينة معاصر البف فيد ، كىك بذلؾ مف ُْٖسنةكابف فيد الحمي متكفى 

أىؿ القرف التاسع . كلكف قرينة أخرل أكثر دقة ككثاقة تؤكد أف الشييد األكؿ محمد بف 
ق لو شرح عمى كاحدة مف قصائد الشفييني المسماة ٖٕٔسنةمكي العاممي المستشيد 

بالمجنسة في مدح أمير المؤمنيف ، فيك بيذا معاصر لمشييد األكؿ كيككف مف أىؿ 
ق ، كقرائف ََٕسنةالقرف الثامف ، كتشير القرائف عند السماكم في الطميعة أنو تكفي 

قكالن أنو عاش بيف  ق ، عمى حيف نقؿَْٕة كماؿ الديف تقكؿ إنو كاف حيان سنالسيد 
كيمكف مف مقارنة األدلة مشفكعةن .  (ٔ)منتصؼ القرف الثامف كمنتصؼ القرف التاسع 

بخبر يقكؿ إف الشاعر حيف سمع بشرح الشييد األكؿ لكاحدة مف قصائده ، مدحو 
يمكف القكؿ إف معاصرتو المؤكدة لمشييد تقٌرب أف يككف عاش بعده كلعمو بأبيات ، 

كعاش فيو شطران مف عمره ، كىك ما يجعمو مف أىؿ ىذا القرف أك  دخؿ القرف التاسع
 .لثامف كالتاسعمف مخضرمي القرنيف ا

 عرفو مترجمكه بالقرينة أيضان فقالكا عنو إنو الحّمي : بن حمادمحمد أبو الحسن -ٖ
فاضؿ مف أبالتشديد ،  (بف حٌمادػ)االمعركؼ بالشيخ الجميؿ األديب أبك الحسف محمد 

قد ساجؿ ك كازف شعر الخميعي ك قصائده أكثرىا في أىؿ مشاىير شعرائيا ك  الفيحاء ك
سان ك باعان ، ك أرؽ أسمكبان ك فى . ك الخميعي أطكؿ نى  بيت عمييـ السالـ لكنو انحط عنوال

ر القرف التاسع اليجرم ك دفف  لك جمع شعرًه لكاف ديكانان . ك تكفي ابف حٌماد في أكاخ
رينة الكحيدة عمى عصره ىي اعتقاد الدارسيف أنو ماداـ يحذك فالق . (ٕ) الخميعيبجكار 

       حذك الخميعي فيك معاصره كمساجمو ، كقد تبيف آنفان أف الخميعي مف أىؿ القرف السابع 
                                                           

وديوان .   ٜٕٚ/ٔ، وفقياء الفيحاء : ٚٓٔ/ٗ، وٕٚٗ/ٖ، ورياض العمماء : ٜٓٔ/ٕينظر : أمل اآلمل :  (ٔ)
 .ٜ٘ٔ: ٕٔٔٓالشفييني ، تحقيق ميدي عبد االمير مفتن ، مجمة مركز بابل ، العدد األول ، 

 .  ٖٕ/ٗٔأعيان الشيعة :  (ٕ)
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كمنافسو مف أىؿ القرف التاسع ، بؿ إنيـ يصكغكف حكايات عف  فكيؼ يككف مساجمو
كالظاىر إف ابف حماد مف  ىذه المنافسة لجعميا كاقعية حياتية كليست شعرية فقط .

أىؿ القرف التاسع كلكنو كاف يتحرل طريقة الخميعي كينسج عمى منكالو بما يشبو 
 اصر بيف المتعارضيف .المعارضات الشعرية ، كمعمـك أف المعارضة ال تشترط التع

كالخالصة مف ىذا القسـ أف الخميعي يخرج عف حدكد بحثنا ألنو مف أىؿ القرف السابع  
أما الشفييني كابف حماد فعمى الرغـ مف التباس القرائف حكؿ عصرىما ، ليس مف 
المقطكع بو أنيما ليسا مف أىؿ القرف التاسع أك أنيما عاشا شطران منو ؛ فيما عمى ىذا 

 ف ، كلك عمى حذر ، في حدكد بحثنا ىذا .يدخال
 :مف ثبت أنيـ مف أىؿ القرف التاسع  القسم الثاني :

 

ىك الشيخ رضي الديف رجب بف  ىـ  : ٖٔٛسنةرجب البرسي كان حيًا الحافظ  -ٔ
محمد بف رجب البرسي الحمي المحدث الصكفي المعركؼ مف متأخرم عمماء االمامية 

كاف كاالعداد ك كاف ماىران في كثير مف العمـك ك لو يد طكلى في عمـ اسرار الحركؼ 
فاضالن شاعران ك منشئان أديبان لوي ) مشارؽ أنكار اليقيف في حقائؽ أمير المؤمنيف ( ، 

كلد في قرية بىرس ك نشأ فييا ك انتقؿ . (ٔ)الممعة ك األيلفيف في كصؼ سادة الككنيف( )ك 
) البرسي مكلدان بػصاحب رياض العمماء  ، فقد كصفو الى الحمة لقربيا مف مسقط رأسوً 

كج ابف المتك  ،الشيخ مقداد السيكرمان كاف معاصر  نوإقاؿ . ك (ٕ)تدان (ك الحمي مح
 .، كىذاف مف أىؿ ىذا القرف  البحراني

ابك احمد فخر الديف محمد بف عبدهللا بف : ىـ  ٘ٔٛمحمد السبعي المتوفى سنة  -ٕ
عمي بف الحسيف بف محمد بف سبع بف سالـ بف رفاعة السبعي البحراني تكفي بالحمة 

                                                           

 . ٕٖٕ/ٗ: ٔلبنان ، ط –التاريخ ، بيروت ، و أدب الطف ، جواد شبر ، مؤسسة  ٘ٙٗ/ٙ: أعيان الشيعة (ٔ)
 .ٕٛ/ٚرياض العمماء :  (ٕ)
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عالمان فاضالن ، جامعان كاف  .(ٔ) حمد تمميذ ابف المتكجأك ابنوي ىػ ك دفف بيا  ُٖٓسنة 
صائد في ق لطمب العمـ كلو ةزار العتبات الحسينية ك سكف الحممصنفان ، اديبان شاعران 
 .  اىؿ البيت عمييـ السالـ

بف عمي  احمد بف عبدهللا بف محمد ىـ  : ٕٓٛ المتوفى سنةن المتوج البحراني اب-ٖ
اضالن ، مصنفان كاف عالمان ف ،متكج البحرانيبف الحسف ابك الناصر جماؿ الديف بف ال

اساتذة ابف فيد األسدم فخر المحققيف الحمي ك  ، حسف المنظـك مف تالمذة اديبان 
  . (ٕ)مقداد السيكرمالكمعاصرم 

الشاعر مف اكابر عالـ ك الفاضؿ الىـ : ٖٓٛسنةالحمي كان حيًا  الحسن بن راشد-ٗ
رجكزة سماىا اك  ،تاريخ الممكؾ كالخمفاء  ارجكزة في: مف آثارًه ، الفقياء، مؤرخ ، متكمـ 

كماؿ الديف السيد قد التفت ك . (ٖ)كمصباح الميتديف في اصكؿ الديف،  الجمانة البيية
مشاركان لطائفة  شاعرنا ابف راشد  )اسـ  جاءإلى قضية تخص اسـ ىذا الشاعر فقد 

 الحسف بف محمد بف راشد الحمي، ك لقبوي تاج الديف حسف بف راشد ك ال منيـالرجاؿ ك مف 
مؤلؼ مصباح الميتديف  الحسف بف محمد بف راشد الحميك ذكره صاحب رياض العمماء 

الحسف بف رم البحراني الحمي ، ك ميكالد الشيخ مفمح الص بف صالح الحسف بف راشدك ، 
. (ٗ)(بف راشد بف عبدالكريـ المخزكمي  الحسفك  الراىبةد مؤلؼ كتاب الراىب ك راش
 لشاعرية . االصفة فقد نسب اكثرىـ الى تقاربكا باالسـ كالزمف ك كما يبدك قد يؤالء ف

                                                           

. والمنتخب في جميع المراثي و الخطب ، ت  ٕٖ – ٕٙ/٘. ، أدب الطف :  ٕ٘/ٗٔاعيان الشيعة :  (ٔ)
 ٔلبنان ، ط –، الناشر مؤسسة التاريخ العربي بيروت  ٘ٛٓٔالشيخ فخر الدين الطريحي النجفي المتوفى سنة 

 .ٖٖٗم :  ٕٚٓٓ -ىـ  ٕٛٗٔ، 
 ه،  ٖٓٚٔ- ٕٜٕٔالطميعة من شعراء الشيعة ، تأليف العالمة المؤرخ الشيخ محمد السماوي ،  (ٕ)

 .  ٗٓٔم :  ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ،  ٔلبنان ، ط –تح كامل سممان الجبوري ، دار المؤرخ العربي ، بيروت 
 .  ٖٗ:  ، شعراء الحمة عمي الخاقاني ٕٓٓ/ٔالبابميات لميعقوبي : (ٖ)
 .  ٖٕٔ/ٔ، البابميات لميعقوبي :  ٘ٙ/ٕ، أمل اآلمل :  ٜٕٙ/ٗ. ، أدب الطف :  ٖٗنفسُو:  (ٗ)
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الشيخ خضر بف محمد بف  هذكر  ىـ  : ٜٖٛسنةكان حيُا محمد بن نفيع الحمي  -٘
 (لدفع شبو االعكرالتكضيح االنكر بالحجج الكاردة في كتابًو )  كدمحبمر عمي الرازم ال

ألف ابف نفيع أطمعو عمى رسالة األعكر ذلؾ الكتاب؛  أنو السبب في تأليفومبينان 
كيظير مف نص الحبمركدم أف ابف نفيع  .(ٔ)الكاسطي التي كتب الحبمركدم رده عمييا 

ه في أثناء مركره بالحمة كىك في طريقو كاف مدرسان بالمدرسة الزينبية في الحمة ، كأنو رآ 
التاريخ الذم كاف فيو ابف نفيع حيان  كق ، كىّٖٗكربالء ألداء زيارة األربعيف سنة إلى 

 . (ٕ)رة بعدىا تشير إلى سنة كفاتو شا، كلـ نقؼ عمى إ
 

صالح بف عبد الكىاب ابف  ىـ : ٓٗٛسنة المتوفى لح ابن العرندس الحمي صا-ٙ
متضمع في عممي الفقو ك  العرندس الحمي مف اعالـ الشيعة ، شاعر ، عالـ ، فاضؿ ،

. ك كاف مف الشعراء المكثريف الذيف ابدعكا ك اجادكا في آؿ (ٖ)غيرىما (األصكؿ ك 
  . السالـالرسكؿ عمييـ 

 

عز الديف الحسف بف شمس الديف محمد بف زيف الديف عمي :  عزالدين الميمبي-ٚ
عمى يد جماؿ  الشعراء الميجيديف ممف تخرجالصيرفي مف العمماء االفاضؿ ، ك  الميمبي

فيك عمى كفؽ ىذا مف شعراء  . (ٗ)ىػ  ُْٖفيد الحمي المتكفى سنة  الديف احمد ابف
ف لـ تتعيف سنة كفاتو عند مف ترجمكا لو .، القرف التاسع بال التباس   كا 

 

                                                           

 . ٗٔالتوضيح األنور ، الحبمرودي ،  (ٔ)
 .  ٕٔٗ/ٗٔنفسُو:  (ٕ)
دس ، . و ينظر قراءة في شعر ابن العرن ٕٓ. و ينظر ديوان ابن العرندس الحمي :  ٗٗٔ/ٔالبابميات ، اليعقوبي :  (ٖ)

وأما  . ٕٙٔ/ٖ، شعراء الحمة عمي الخاقاني :  ٗ/ٖأمل عبدالجبار كريم ، كمية الدراسات القرآنية ، جامعة بابل : 
العرندس في المغة فيو من األبل : الشديد العظيم ، و العرندس السيل الكثير واالسد الشديد وقد اشتير بمقب العرندس 

، ينظر :  العرندس الكالبي ،والشاعر االسالمي عمرو بن العرندس العوذي االزديشعراء منيم الشاعر الجاىمي عبيد بن 
 . ٕ٘ٗ/ٔ. ، الطميعة :  ٚٓٔ/ٕ. ، تاريخ الحمة :  ٕٗٛ/ٗأدب الطف ، جواد شبر : 

 .  ٖٓٔ/ٔالبابميات ، اليعقوبي :  (ٗ)
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القرف ىك احد شعراء الحمة في ىـ : ٓٙٛسنة المتوفىمغامس بن داغر الحمي -ٛ
) كاف شاعران ك خطيبا مف اعراب الحمة ، سكف الحمة ، فنٌظـ فييا التاسع اليجرم ك
كقد أشار  .(ٔ)(الشعر ك ىك الذم عممو ك تعمـ العمـك ك كاف أبكه شاعران الشعر ك أجادهي 

 منبر حسيني ، كىك ما يقتضي تعممو ابف داغر في طرؼ مف قصائده أنو خطيب
 في االطالع) أديب كاسع عمى حد كصؼ مف ترجـ لو  ىكك  لمينة الخطابة الحسينية.

ىك مف ب ، رفيع األسمكب ، بديع السبؾ ك قكة التركياألدب متمكف مف نحت القكافي ، ك 
 . (ٕ)الشعراء الذيف كانكا يستيمكا قصائدىـ بالنىسيب ك البكاء عمى األطالؿ ك الديمف ( 

 

ىك احد شعراء  : ىـ ٜٓٓسنة المتوفى في حدودن الحسن الصيمري مفمح ب -ٜ
الحمة في القرف التاسع اليجرم ) كاف فاضالن مشاركان في عمـك ، مصنفان ، أديبان ، 
حسف المنظـك قدـ الحمة فأستفاد ك أفاد ك قرأ عمى ابف فيد ك شرح بعض كتبًو ك لوي 

  . (ٖ)في مديح ك رثاء آؿ الرسكؿ عمييـ السالـ (  شعر
مف سبؽ ذكرىـ مف الشعراء ىـ مف يمثؿ خريطة الشعر الحمي في القرف التاسع       

ف كاف عنصر  اليجرم ، كىي خريطة قد تبدك أقؿ اتساعان منيا في القركف السابقة ، كا 
الكثير منو أك لضياع ؛ اإلحاطة بكؿ الشعراء أك كؿ الشعر في تمؾ المدة غير ممكف 

سياسية كاجتماعية و ، بسبب ما عرضنا لو مف حالة و أك تدكينلغياب الدكاعي لحفظ
 مضطربة عصفت بالحمة في ذلؾ القرف .

                                                           

 ٕٖٔ/ٓٔأعيان الشيعة :  (ٔ)
. ،  ٖٗٓ/ٗ. ، و أدب الطف :  ٕٖٔ/٘، و شعراء الحمة ، عمي الخاقاني :  ٖٔٔ/ٔلميعقوبي:  البابميات (ٕ)

 .  ٖٙ. و المنتخب لمطريحي :  ٕٖ٘/ٕوالطميعة : 
.،     ٜٔ- ٚٔ/٘. ، أدب الطف :  ٜٖٔ- ٖٛٔ/٘.، شعراء الحمة :  ٖ٘ٔ/ٔالبابميات لميعقوبي:  (ٖ)

 .  ٘ٗٔ. ، المنتخب لمطريحي :  ٕٖٙ/ٕالطميعة : 



 ....... املهاد النظري يف املنت واملنهج .................التمهيد ...............
 

 
 

 24 

كيمكف في ختاـ ىذا القسـ مف التمييد اإلشارة إلى مالحظتيف : األكلى أف    
، المجالس الحسينية السنكية األعياد كالغدير كاألحزاف كالمناسبات الدينية ، كالسيما 

بمعطيات الماؿ أك السياسة ، استمراريتيا كتكرار طقكسيا أثر ال تتكانت كما زالت التي 
المجالس المناسبات ك ، تمؾ ، كتؤدل كلك في الخفاء كال تترؾ ميما صعبت الظركؼ 

األكبر إف  كانت ، عمى ما يبدك مف الكاصؿ إلينا مف شعر ىؤالء الشعراء ، ىي السبب
، كلذا ارتبطت مكضكعات قصائدىـ عند ىؤالء الشعراء الشعر الكحيد إلنتاج  لـ يكف
. مااليمكـ الدينية المرتبطة بياألفكار ك المجمس أك بعامة بيذه المناسبة أك ذلؾ كفنكنيا 

أما المالحظة الثانية فيي إف سبب احتفاظ العمماء بأشعار ىؤالء كالترجمة ليـ ىك أنيـ 
، كسبب عناية في الغالب مف المشاركيف في الدرس العممي أك في الشعائر الدينية 

بعضيـ بأشعار ىؤالء ىك األمر نفسو ، فيـ ال يذكركف ليـ إاٌل النصكص التي تدؿ 
عمى عمـ أك ديف ، كىك أمر يثير االنتباه إلى نكعية ىذا االختيار فنيان ، كىؿ يمثؿ كؿ 

 نتاج الشعراء المترجميف أـ أف مف شعرىـ ما أىممو ىؤالء العمماء لدكاع دينية .
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 في المنيجثانيًا : 
منذ ظيكر الدرس األدبي الحديث كالنيضة التي ارتبطت بو ، صار المنيج ركنان      

              أساسيان مف أركاف البحث األدبي كالعممي . كيمكف تعريؼ المنيج في البحث 
. (ٔ)السبيؿ ك الكسيمة التي يتدرج بيا الباحث لمكصكؿ الى ىدؼ معيف ()ىك الطريؽ ك 

بمفاىيـ  االلتزاـىك) احد طرائؽ البحث ك مبادئ  المنيج يمكف القكؿ أيضان أف ك
  .(ٕ)تكظؼ لمكصكؿ الى غاية (

كبسبب تنكع المعارؼ األدبية كتنكع طرؽ النظر إلييا ، شيدت المناىج تنكعان    
كتطكران ، كصار مف الممكف النظر إلى النٌص األدبي أك الظاىرة األدبية عمى أساس 

متعددة يمكف أف تعطي نتائج مختمفة كتساىـ في تعدد جكانب دراسة النص أك  مناىج
ثراء البحث فييا .  الظاىرة كا 

كلمسبب نفسو جرت مساجالت بيف الدارسيف كالنقاد كجداؿ يتكرر مع ظيكر كؿ     
منيج ، ككاف منبع تمؾ السجاالت كالجداؿ البحث عف أفضؿ المناىج الصالحة لدراسة 

صاحب منيج أك مؤمف بصالحيتو يعتقد أنو المنيج األصمح لدراسة األدب ، فكؿ 
األدب ، كيساجمو المختمفكف معو الذيف يقدمكف مناىج أخرل عمى أنيا أصمح مف 

 منيجو لمدراسة نفسيا .
كمف المناىج التي شاع الحديث عنيا في مرحمة مف مراحؿ الدرس األدبي العربي    

كجد صدل كبيران في بداية العصر الحديث عند نقؿ الحديث ، المنيج اإلقميمي ، فقد 
،  (ٖ)المرتبطة بالشعكر القكمي الذم ساد في أكربا تصكرات الناقد الفرنسي ) تيف (

ترتبط  إقميميةكأسيـ في تقديـ خصائص األدب في كؿ بمد منيا عمى أنو خصكصية 
                                                           

 .  ٛ،  ٚمناىج النقد المعاصر ، دكتور صالح فضل :  (ٔ)
 . ٜٛ: ٜٜٛٔ، سنة  ٙاشكالية الرؤية و المنيج في النقد القصصي الحديث في العراق، مجمة األقالم ، ع  (ٕ)
 .ٔٗ: ٜٖٜٔ،  ٕينظر في األدب الجاىمي ، طو حسين ، دار المعارف ، القاىرة ، ط (ٖ)
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كىك ما بجعؿ  اص لسكاف ذلؾ البمد ،ف كما ترتبط بالعرؽ القكمي الخبالبيئة كالمكا
أدب بمد ما أك بقعة جغرافية ما يختمؼ في خصكصيات معينة عف أدب غيرىا بسبب 

كيرل الداعكف إلى ىذا المنيج في  اختالؼ البقعة نفسيا أك اختالؼ الساكنيف فييا .
المنيج ؛ كاف خاصة بو ف لكؿ منيج مف المناىج مميزات ك فكائد دراسة األدب ا

التي تسيـ في دراسة االدب ؽ الدراسة المتكاممة المكضكعية يحقأف  يمكفاالقميمي 
قميمي في األدب ك مف العبث اف ينكر ذلؾ ليس ىناؾ مف ينكر األثر اإلك ) كالفف 

يصطبغ  ك فنيأكؿ نتاج ادبي اف . ألدب ك يحاكؿ أف ينيج تاريخو باحث يدرس ا
اف  كيرل ىؤالء الدارسكف . (ٔ) (ساعد عمييا الزمفكيالتي تتيحيا لو البيئة  بيذه االلكاف
كاف ىذا الشعكر مكجكد االقميمي احساس يتشارؾ فيو الناس جميعان .  باألثراالحساس 

            كالدارسكف فيقكؿ أحد الدارسيف : في نصكص األدباء قبؿ أف يمتفت إليو النقاد 
 (ٕ)(ي األدبمؤرخد النقاد ك ) ك لعؿ لمحة االقميمية بدأت عند الشعراء قبؿ اف تبدأ عن

م ، ؛ كمف اليسير التمثيؿ عمى ىذه القضية في مالحظة اختالؼ شعر الشاعر البدك 
مف حيث مفرداتو كصكره كطريقة معالجتو لمكضكعات شعره ، عف الشاعر الحضرم ، 
كما سبب ذلؾ إاٌل اختالؼ البيئة المحيطة بكؿ منيما ، كىك دليؿ عمى عمؽ تأثير 
البيئة عمى الفرد كىك ما يراه أصحاب المنيج اإلقميمي سببان كافيان في إثبات صالحية 

  .أفضؿ كأدٌؽ مف المناىج األخرل منيجيـ في دراسة األدب كأنو 
مالحظة حضكر مالمح المنيج  د العربكيمكف مف دراسة تاريخ النقد األدبي عن    

ف كانت عمى صكرة أكلية لـ تتضح عمى أنيا  اإلقميمي في تمؾ الكتب كالمؤلفات ، كا 
           الجمحي، ابف سالـ فػمنيج متكامؿ كما قدميا الدارسكف في العصر الحديث . 

                                                           

  . ٓٙٔاألدبية ، شكري فيصل: مناىج الدراسة  (ٔ)
 .  ٔٚٔ:  نفسوُ  (ٕ)
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أشاركا إلى بعض النقاد الذيف أكائؿ مف  كاف ، (ٔ)كتابو طبقات فحكؿ الشعراءفي 
ف شعراء عزؿ شعراء المدف كالقرل في طبقة منفردة عانو  حيثمالمح ىذا المنيج 

لى قضايا أخرل تممح اثر اختالؼ  البكادم ، كأشار إلى تنقؿ الشعر بيف القبائؿ كا 
البيئة كاإلقميـ في شعر الشاعر كفي نظر النقاد إلى مكانة ذلؾ الشعر كالشاعر بحسب 

  .ذلؾ 
في كتاب ابف قتيبة ) الشعر كالشعراء ( إشارات تمنع الشاعر الحضرم مف متابعة ك  

، كمثؿ ذلؾ (ٕ)الشاعر البدكم في المكضكعات التي ليا خصكصية بيئية أك إقميمية 
نجده في كتب النقاد كالدارسيف العرب القدماء كالقاضي الجرجاني كابف رشيؽ القيركاني 

سبقيـ مف العمماء كالنقاد شيئان مف األخبار أك االحكاـ  كغيرىـ ممف ذكركا أك نقمكا عمف
 . (ٖ)الدالة عمى مالمح كلك يسيرة مف المنيج اإلقميمي

 تطبيقيان كاضحان  كيمكف القكؿ إف ىذا التصكر النقدم عند القدماء لـ يجد تجميان      
 في تقسيـ،  كالذم حصؿ في كتاب الثعالبي يتيمة الدىر ، كما لحقو عمى منياجو

مف كتب في العصكر التالية كدمية العصر لمباخرزم ، كخريدة ،  الشعراء عمى أقاليميـ
 . (ٗ)القصر لمعماد األصبياني ، كأمثاليا 

كعمى الرغـ مف أف الدارسيف ال يزعمكف أف الثعالبي كمف تاله ممف ألفكا عمى       
، كلكنو في عصرنا  كما يقدمو النقاد المحدثكفنيجو ، كاف كاعيان بالمنيج اإلقميمي 

بسبب محاكلتو اإلحاطة بشعراء عصره قسميـ عمى أساس مناطقيـ ، كىذا التقسيـ 

                                                           

ينظر طبقات فحول الشعراء ، ابن سالم الجمحي ـ تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاىرة ،  (ٔ)
 .ٜٕ٘-ٕٙٔ/ٕوٓٗ/ ٔ: ٜٗٚٔ، ٔط
 ٚٚ-ٙٚ/ ٔينظر الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاىرة :  (ٕ)
 .ٛٙٔ-ٗٙٔينظر مناىج الدراسة األدبية : (ٖ)
ينظر :أبو منصور الثعالبي وآثاره األدبية ، حسين محمد سعيد ، رسالة ماجستير ، جامعة األزىر ،القاىرة ،  (ٗ)

ٜٔٛٓ :ٕٔٗ-ٕٔٛ  . 
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كىك عند الدارسيف مف مبتكرات الثعالبي ، التي اختمؼ بيا عف بمفرده مممح إقميمي 
، كلكف الثعالبي كمف تاله لـ يمحظكا أك لـ يشيركا إلى شيء مف أثر اإلقميـ في سابقيو 

 .(ٔ)شعر ىؤالء ، بما يحقؽ السبب النقدم أك الفني في تقسيميـ عمى اساس مناطقيـ 
 

أما النقاد كالدارسكف في العصر الحديث فتأثركا بنظرية ) تيف ( كسعكا إما إلى      
بي القديـ مف خالؿ تقديميا كمنيج صالح لدراسة ذلؾ رصد مالمحيا في التراث العر 

ما إلى (ٕ)كتابو تاريخ آداب المغة العربية التراث ، كما فعؿ جرجي زيداف في  ، كا 
عرضيا ككاحدة مف مناىج الدرس األدبي الحديث التي يمكف أف تنفع في دراسة األدب 

            . (ٖ)الجاىمي االدبفي كتابو في القديـ كالحديث ، كما فعؿ الدكتكر طو حسيف 
كنقاد آخريف في ىذا فيصؿ بإسياب كمناقشة آلراء كتاب  كقد عرض الدكتكر شكرم

 .(ٗ)المنيج 
غير أف أميف الخكلي كاف يرل أف ىذا المنيج ىك المنيج الكحيد الصالح لدراسة  

      األدب ، كقد ىاجـ مخالفيو كتعجب مف إغفاليـ الخصكصية القكمية كالبيئية 
 عنكانو دراسة األدب ، كلو كتاب قائـ عمى أساس الدعكة إلى ىذا المنيج كالدفاع عنو 

مدافعان عف حتمية المنيج اإلقميمي عمى أنو نتاج العمـ  كتبو ؛) في األدب المصرم ( 
           : التجريبي كيقصد العمـ المادم الحديث الخاص بالكراثة كالبيئة ، يقكؿ فيو 

إقميمية األدب ىي قضية العمـ في تاريخ األدب : قضية العمـ التجريبي التي يقررىا ) 
كاثقان حيف يتحدث عف عالقة الكائف ببيئتو كأثر تمؾ البيئة بنكعييا مف طبيعية 
كاجتماعية في الحي الذم يعيش فييا كيختص بيا .يقررىا ىذا العمـ التجريبي كاثقان 

                                                           

 . ٕٚٗ-ٕٙٗ: ٕٜٚٔ، بيروت ، ٖينظر: مصادر التراث العربي ، عمر الدقاق ، ط (ٔ)
ينظر تاريخ آداب المغة العربية ، جرجي زيدان ،مراجعة شوقي ضيف ، دار اليالل ، مصر ، د.ت. :  (ٕ)

 ٖٙ-ٕٙ/ٔ، ؤٜ/ٔ
 .ٙٗ-ٔٗفي األدب الجاىمي  :  (ٖ)
 .٘ٛٔ-ٓٚٔمناىج الدراسة االدبية :  (ٗ)
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يف البيئات كيدرؾ أف مصر قد تميزت مف ذلؾ بمميزات حينما يرصد الفكارؽ الفاصمة ب
 . (ٔ)( ية التأثير في التحديد كالتمييزكاضحة الفصؿ قك 

ح أف يككف معينان عمى كعمى كفؽ ما سبؽ يمكف القكؿ إف المنيج اإلقميمي يصم      
المخصكصة التي أسيمت ظركفيا الجغرافية  األدبيةدراسة الشعر في البيئة 

تشكيؿ شخصيتيا ، كلكنيا لـ تستطع أف تمنع عنيا تأثيرات المحيط كاالجتماعية عمى 
ف لـ يكف ذلؾ التأثير قكيان إلى حد مسخ شخصيتيا كمحك  كالبيئات األخرل ، كا 

ية ، كيقينان أف النقاد كاألدباء قبؿ ذلؾ قد انتبيكا إلى ىذه الخصكص .خصكصيتيا 
كسعى بعضيـ إلى اإلفادة منيا أك إلى التمسؾ بيا عمى أنيا جزء مف ىكيتو األدبية ، 

ليما األثر الكبير في تكجيو الفف كلمفف صمة  اإلقميـالبيئة ك  ) ما يدؿ عمى كعييـ أف
 . (ٕ)كالمجتمع(  تربط بيف الشاعر

عمػػػػػػػػى عناصػػػػػػػػر األدب  ان يػػػػػػػػر كب ان نسػػػػػػػػتنتج ممػػػػػػػػا سػػػػػػػػبؽ اف لممػػػػػػػػنيج االقميمػػػػػػػػي أثػػػػػػػػر      
بالمكػػػػػاف  الشػػػػػعر الحمػػػػػي بصػػػػػكرة خاصػػػػػة حيػػػػػث اف االقميميػػػػػة المتمثمػػػػػةبصػػػػػكرة عامػػػػػة ك 
 نػػػػة الحمػػػػة فػػػػي القػػػػرف التاسػػػػع اليجػػػػرم.بشػػػػكؿ كبيػػػػر عمػػػػى شػػػػعراء مديكالزمػػػػاف أثػػػػرت ك 

) ك اف لممكػػػػػػػػاف ايضػػػػػػػػان اثػػػػػػػػر فػػػػػػػػي تكػػػػػػػػكيف الشخصػػػػػػػػيات االدبيػػػػػػػػة ، ك لمدينػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػة 
ككػػػػػػاف  . (ٖ)اىميػػػػػػة كبيػػػػػػرة فػػػػػػي تكػػػػػػكيف شخصػػػػػػية الفػػػػػػرد الحمػػػػػػي ك شخصػػػػػػية الشػػػػػػعراء( 

. (ٗ)لتػػػػػي مػػػػػف ثمراتيػػػػػا العمػػػػػـك كالمعػػػػػارؼليػػػػػا اثػػػػػران كبيػػػػػران عمػػػػػى حػػػػػدة الػػػػػذكاء كالفطػػػػػف ا
   . عمى االدب ان كبير  ان اثر  لمزماف ايضان كما أف 

                                                           

 .ٚٔ-ٙٔ: ٖٜٗٔ، ٔفي األدب المصري ، أمين الخولي ، مطبعة االعتماد ، مصر ، ط (ٔ)
م ، دراسة في الرؤيا و التشكيل ،  ٕٛٔٓ – ُٖٕٓٓينظر الشعر المعاصر في النجف األشرف من عام  (ٕ)

 .  ٚٔجميل عبد مسمم كنتير ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية : 
ابع اليجري ، تأليف ميدي عبد االمير مفتن ، جامعة بابل ، كمية الدراسات ينظر شعراء الحمة في القرن الس (ٖ)

    . ٖٓٔ:  ٕٕٔٓ، كانون األول  ٕ، العدد  ٕالقرآنية ، مجمد 
 .ٖ/ُٕينظر تاريخ الحمة : (ٗ)
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              )حيػػػػػػػػػػػػػػث قكيػػػػػػػػػػػػػػت النيضػػػػػػػػػػػػػػة األدبيػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي الحمػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػالقرف السػػػػػػػػػػػػػػابع اليجػػػػػػػػػػػػػػرم 
أثػػػػػر  ان عقائػػػػػدي ان حيػػػػػث أف مدينػػػػػة الحمػػػػػة بكصػػػػػفيا مكانػػػػػ  . (ٔ)كاثػػػػػر ىػػػػػذا عمػػػػػى االدب (

أثػػػػػر رؤيػػػػػتيـ أتجػػػػػاه الػػػػػديف ك األخػػػػػالؽ ك  بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر عمػػػػػى ثقافػػػػػة ىػػػػػؤالء الشػػػػػعراء كك 
 .جيـ األدبي ك مؤلفاتيـ األدبية ايضان عمى نتا

 في الرؤية والفن -ثالثاً 
 

                 ث إف ػػػػة حيػػػػػػػكيػػػاجـ المغػػػػػي المعػػػػػػػو فػػػػػػؽ عميػػػػػػػة متفػػػػػػػػـك الرؤيػػػػػمفي :الرؤية  مفيوم -ٔ
) الرؤية ، الرؤيا ، الرأم ( مرتبطة بجذر لغكم كاحد يؤكد الصمة بيف مدلكالت ىذه 

كىناؾ فرؽ بيف ) الرؤية ( ك ) الرؤيا ( فالرؤيا :   .(ٕ)التكامؿ بيف معانييااأللفاظ ك 
صكفية غير أدبية كفمسفية ك متعددة في مستكيات معرفية  مفيكـ يرتبط بالثقافة اإلنسانية

تجربة مع المستقبؿ مف خالؿ الكاقع  فالرؤيا ىي إف ىذا المفيـك أرتبط بالعصر الحديث
ك مف عالمات ىذه عف طريؽ الذات المبدعة فيي تجربة ال يمكف أف تبنى مف فراغ 

ادة تعامالن النضج الذم يحدده المبدع ك قدرتًو عمى التعامؿ مع المالتجربة الكعي ك 
تصة بما يككف في اليقظة فيي مخ الرؤية:أما .  (ٖ)مف ثـ مبدعان متجددان كمتطكران ك 

مصدر ك ، الرؤية مشتقة مف الرأم كىك العقؿ كالتدبير  )كيرل بعض الدارسيف أف 
جميؿ صميبا في  كذكر. (ٗ)التدبير (كرائدىا العقؿ كالفكر ك الرأم ىك البصيرة الحاذقة 

ذالبصر، كقد يراد بيا العمـ مجازان، ك معجمًو الفمسفي أف ) الرؤية ىي المشاىدة با  ا 
الحديثة عمى كظيفة حاسة  تطمؽ الرؤية في الفمسفةكانت مع اإلحاطة سميت إدراكان ك 

ذا اطمقت الرؤية عمى المشاىدة بالنفس سميت حدسان البصر ك  ة عمى قد تطمؽ الرؤي. ك ا 
عمى المشاىدة بالكحي اك عمى اإلدراؾ بالكىـ أك المشاىدة مشاىدة الحقائؽ اإلليية أك 

شمؿ العقيدة تالكعي االجتماعي ك  طالح يمكف أف تمثؿفي االصالرؤية ك .  (٘) بالخياؿ(
                                                           

  .ٖٓٔينظر شعراء الحمة في القرن السابع اليجري : (ٔ) 
 . ٖٖٔ/ٗلسان العرب :   (ٕ) 
        . ٔٔنصية في الشعر السعودي الجديد : دراسات جمالية  (ٖ) 
  .ٗالشعر المعاصر في النجف األشرف :   (ٗ) 
  .   ٙٓٙنفسُو :  (٘) 
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فالرؤية ىي الفمسفة المستقرة في  .االجتماعيةالنفسية ك ك  االيديكلكجيةأك الرؤية الفكرية 
لى تككف منبثة في الكجكد كالككف ، ك اعماؽ الكاتب التي يرل بيا  نظرتو إلى الككف كا 

شعر كقصة نصكصًو اإلبداعية مف مكجية فاعمة في كجكده ، كما يمكف أف تككف 
رؤيتًو الكاتب فتعبر عف مكقفًو الفكرم ك تتجمى تمؾ الرؤية مف منظكر ك ؛  (ٔ)كركاية

 مكقفوً بالكممة عف رؤية األديب لمكاقع ك لمكاقع االجتماعي عمى أساس أف األدب تعبير 
الفناف مع الكاقع عمى  امؿمجمكعة القيـ التي يتع ) ىذا المكقؼ في جكىرًه ىكمنوي ك 
بأنيا المادة الكثائقية التي يعكسيا  )عيرفت نقدمالرؤية مف المنظكر ال. ك (ٕ)(أساسيا

المجتمع معان ، فضالن عف ذلؾ مكقؼ المبدع ك تخص الفرد ك ك  الفناف عف الكاقع ،
 الرؤية أك التصكر ) تعني فيـ العالـ ، كك  .(ٖ)(تشكيالتيا الجمالية لتمؾ الرؤية طرائؽ

كالرؤية شاممة لكؿ . (ٗ)(يـ ك المعرفة يرتبطاف بقكة العقؿىي غير اإلحساس بًو ، فالف
) خالصة الفيـ أنيا  عبد هللا ابراىيـ يرلالحسية . ك ال تختص بالظكاىر انكاع الكجكد ك 

قدـ كقد  . (٘) ية ك الداللة الكظيفية (الشامؿ لمفعالية اإلبداعية في نكاحي النسيج ك البن
إف المناىج معركفة مطركحة في الطريؽ ال يعمؿ  عمى المنيج عمى اعتبارقدـ الرؤية 

ا الرؤية فيي التي االشتغاؿ .أماالختيار كاالستيعاب ك اال  فييا ، بحسب كالمو ،الناقد 
 النص المدركس أك الظاىرة المعاينة . تحكـ المنيج ك 

                                                           

معجم المصطمحات األدبية ، ابراىيم فتحي ، المؤسسة العربية لمناشرون المتحدون ، الجميورية التونسية ،  (ٔ)
 .   ٛٛٔ:  ٜٛٛٔ،  ٔط
. ، و ينظر  ٖٔ:  ٜٜٚٔ،  ٕالروائي و األرض ، عبد المحسن طو بدر ، دار المعارف ، القاىرة ، ط (ٕ)

 . ٗ، ميثاق حسن عطار :  ٕٓٔٓ – ٜٜٓٔالرؤية األجتماعية و تطورىا في الرواية العراقية في المنفى من 

، مركز الرياض لممعمومات  ينظر دراسات جمالية نصية في الشعر السعودي الجديد د.عبدهللا خمف العساف  (ٖ)
  . ٜم :  ٕ٘ٓٓوالدراسات ، الرياض ، 

  . ٙ:  ٜ٘ٛٔالمفيوم التوحيدي ، مرتضى مطيري ، د ط ، دار التيار الجديد ، بيروت ،  (ٗ)
. ، و ينظر ثقافة الوعي المنيجي ،  ٜٛإشكالية الرؤية و المنيج في النقد القصصي الحديث في العراق :  (٘)

 .   ٘ٚٔ:  ٖٕٔٓ، بغداد ،  ٔ، د. ناىضة ستار ، ط
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كاإلدراؾ  رؤيػػػػػػػة عػػػػػػػف عػػػػػػػدة دالالت أىميػػػػػػػا العمػػػػػػػـالمػػػػػػػدلكؿ الفمسػػػػػػػفي لم كيكشػػػػػػػؼ      
أمره آخػػػػػر أكثػػػػػر تعقيػػػػػدان ك العرفػػػػػاني فػػػػػأمػػػػػا مفيكميػػػػػا الصػػػػػكفي ك . (ٔ)التػػػػػكىـكالحػػػػػدس ك 

كيمكػػػػف تقسػػػػيـ الرؤيػػػػة عمػػػػى قسػػػػميف الرؤيػػػػة الفرديػػػػة ) التػػػػي تمثػػػػؿ  . (ٕ) ابعػػػػادان عمقػػػػان ك 
احالمػػػػػػػػػػػان ك تطمعػػػػػػػػػػػات ذاتيػػػػػػػػػػػة أك لفئػػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػػدكدة ك الرؤيػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػة المتمثمػػػػػػػػػػػة 
لتطمعػػػػػات مرحمػػػػػة ك آمػػػػػاؿ مجتمعػػػػػة فػػػػػاألكلى تبػػػػػع لمثانيػػػػػة ك قػػػػػد تبػػػػػدك احيانػػػػػان مطػػػػػكرة 

لممجتمػػػػػػع ك ليػػػػػػا أك ناقػػػػػػدة ك الرؤيػػػػػػة عنػػػػػػد الفنػػػػػػاف عػػػػػػادةن جػػػػػػزء مػػػػػػف الػػػػػػكعي الجمػػػػػػاعي 
   .(ٖ) (التاريخ ك ىي محككمة بًو ك ال يمكنيا التخمص منوي 

إف مفيػػػػػػـك الرؤيػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ ىػػػػػػذا البحػػػػػػث يأخػػػػػػذ بمػػػػػػا سػػػػػػبؽ مػػػػػػف أقػػػػػػكاؿ النقػػػػػػاد    
كالدارسػػػػػيف فػػػػػي ىػػػػػذا الشػػػػػأف ، فيػػػػػك يػػػػػرل أف الرؤيػػػػػة ىػػػػػي الفاعػػػػػؿ الخفػػػػػي الػػػػػذم يكجػػػػػو 

تػػػػػاج طبيعػػػػػي لتجاربػػػػػو نظػػػػػرة الفنػػػػػاف كالمبػػػػػدع إلػػػػػى مكضػػػػػكعو االبػػػػػداعي ، كألف الفنػػػػػاف ن
كثقافتػػػػو كبيئتػػػػو ، تتشػػػػكؿ رؤيتػػػػو لمكػػػػكف كلمفػػػػف عمػػػػى أسػػػػاس ىػػػػذه المككنػػػػات كالبكاعػػػػث 
؛ فيكػػػػػػػكف إبداعػػػػػػػو الشػػػػػػػعرم داالن مباشػػػػػػػرة أحيانػػػػػػػان كبشػػػػػػػكؿ خفػػػػػػػي أحيانػػػػػػػان أخػػػػػػػرل عمػػػػػػػى 
تصػػػػػػػكره عػػػػػػػف القضػػػػػػػايا التػػػػػػػي يتناكليػػػػػػػا كالمكضػػػػػػػكعات التػػػػػػػي يكتػػػػػػػب فييػػػػػػػا قصػػػػػػػائده . 

ؽ منيػػػػػػػا شػػػػػػػعراء الحمػػػػػػػة فػػػػػػػي القػػػػػػػرف التاسػػػػػػػع كمػػػػػػػف الكاضػػػػػػػح أف الرؤيػػػػػػػة التػػػػػػػي انطمػػػػػػػ
اليجػػػػػرم تنبػػػػػع مػػػػػف مككنػػػػػات ثقػػػػػافتيـ كاعتقػػػػػادىـ كتجػػػػػاربيـ كمػػػػػا تنبػػػػػع مػػػػػف تػػػػػأثير بيئػػػػػة 
مػػػػػدينتيـ كحياتيػػػػػا كنشػػػػػاطيا الفكػػػػػرم كاالجتمػػػػػاعي ؛ كىػػػػػـ فػػػػػي ذلػػػػػؾ ال يختمفػػػػػكف كثيػػػػػران 

                                                           

 .    ٘ٓٙ – ٗٓٙ:  ٕ٘ٛٔ،  ٔالمعجم الفمسفي ، جميل صميبا ، ط (ٔ)
ينظر في المعنى الصوفي لمرؤية: لطائف األعالم في إشارات أىل اإلليام، القاشاني،دار الكتب  (ٕ)

 .ٕٕ:  ٕٗٓٓالعممية،
األصالة و التغريب في الرواية العربية ، روايات حيدر حيدر نموذجًا دراسة تطبيقية ، د . أسماء أحمد  (ٖ)

 .    ٘. ، و ينظر الرؤية االجتماعية :  ٕٗ:  ٕٔٔٓ،  ٔاألردن ، ط –معيكل ، عالم الكتب الحديث ، أربد 
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عػػػػف غيػػػػرىـ مػػػػف الشػػػػعراء ، كلكػػػػف مػػػػا يختمػػػػؼ فػػػػي الحقيقػػػػة ىػػػػك طريقػػػػة نقميػػػػـ لرؤيتػػػػو 
    .فنية مف خالؿ قصائدىـ  في صكرة

الفف بالمعنى العاـ جممة مف القكاعد المتبعة لتحصيؿ غاية معينة : مفيوم الفن  -ٕ
جماالن كانت أك خيران أك منفعة فإذا كانت ىذه الغاية لتحقيؽ الجماؿ سمي الفف بالفف 

المنفعة الجميؿ ك إذا كانت لتحقيؽ الخير سميى الفف بفف األخالؽ ك إذا كانت لتحقيؽ 
أما الفف بالمعنى الخاص فيطمؽ عمى جممة الكسائؿ التي  ؛سميى الفف بالصناعة

 . (ٔ) يستعمميا اإلنساف إلثارة الشعكر بالجماؿ كالتصكير ك النحت ك النقش
ك الفػػػػػف بصػػػػػكرة عامػػػػػة ىػػػػػك الصػػػػػمة بػػػػػيف اإلنسػػػػػاف كالطبيعػػػػػة ك لكػػػػػف رجػػػػػؿ الفػػػػػف ال   

يقنػػػػع بنقػػػػؿ الطبيعػػػػة بػػػػؿ يتجاكزىػػػػا الػػػػى كنييػػػػا ك مرماىػػػػا فيػػػػك يبنػػػػي فنػػػػًو عمػػػػى أسػػػػاس 
ك لكنػػػػوي يتسػػػػامى بػػػػًو الػػػػى الخيػػػػاؿ كىػػػػك فػػػػي ذلػػػػؾ ال ينػػػػاقض الطبيعػػػػة بػػػػؿ مػػػػف الكاقػػػػع 
   .(ٕ)غايتيايسبقيا الى 

كاحػػػػػد مػػػػػف الفنػػػػػكف التػػػػػي عرفيػػػػػا اإلنسػػػػػاف فػػػػػي كعيػػػػػو أمػػػػػا الفػػػػػف فػػػػػي الشػػػػػعر فيػػػػػك      
   تعبيػػػػػػر يختمػػػػػػؼ عػػػػػػف الفنػػػػػػكف األخػػػػػػرل بمادتػػػػػػو الجمػػػػػػالي باألشػػػػػػياء كتعبيػػػػػػره عنيػػػػػػا ، ك

) المفػػػػػظ ( عمػػػػػى حػػػػػيف تكػػػػػكف مػػػػػادة غيػػػػػره المكسػػػػػيقى أك المػػػػػكف أك الحركػػػػػة أك التمثيػػػػػؿ 
كػػػػػؿ الفنػػػػػكف األخػػػػػرل ،  ، كيػػػػػرل بعػػػػػض الدارسػػػػػيف أف الفػػػػػف الشػػػػػعرم جػػػػػامع لجماليػػػػػات

ففيػػػػو مػػػػف الرسػػػػـ كمػػػػػف النحػػػػت كمػػػػف العمػػػػارة كمػػػػػف التمثيػػػػؿ ، كىػػػػك يكظػػػػؼ معطياتيػػػػػا 
 .(ٖ)في خدمة ىدفو الفني كالجمالي 

كالفػػػػػف فػػػػػي الشػػػػػعر كمػػػػػا يػػػػػرل الدارسػػػػػكف ينبػػػػػع مػػػػػف طريقػػػػػة ابػػػػػداع الشػػػػػاعر بالمغػػػػػة     
مسػػػػػػتعينان بطبعػػػػػػو فػػػػػػي اإلحسػػػػػػاس صػػػػػػكره كمعانيػػػػػػو ، كطريقػػػػػػة تخييمػػػػػػو لمػػػػػػا يريػػػػػػد قكلػػػػػػو 

                                                           

  .ٙٙٔ - ٘ٙٔ/ٕالمعجم الفمسفي ، جميل صميبا :  (ٔ)
 .ٙٔتاريخ الفنون وأشير الصور، سالمة موسى ،مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة ،جميورية مصر العربية: (ٕ)
 .ٖٔينظر فن الشعر ، احسان عباس : (ٖ)
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، كىػػػػػػك بيػػػػػػذا األمػػػػػػر يصػػػػػػكغ المغػػػػػػة (ٔ)كالتعبيػػػػػػر، كبصػػػػػػنعتو فػػػػػػي تحكيميمػػػػػػا إلػػػػػػى فػػػػػػف 
صػػػػػػياغة فنيػػػػػػة جماليػػػػػػة مقصػػػػػػكدة ترفعيػػػػػػا عػػػػػػف االسػػػػػػتخداـ المػػػػػػألكؼ كالطػػػػػػابع اليػػػػػػكمي 
المػػػػػألكؼ فييػػػػػا فػػػػػي الحيػػػػػاة اليكميػػػػػة بكصػػػػػفيا كسػػػػػيمة تخاطػػػػػب النػػػػػاس فػػػػػي مػػػػػا بيػػػػػنيـ ، 

ى مسػػػػتكل آخػػػػر ال ينظػػػػر إلييػػػػا عمػػػػى أنيػػػػا كسػػػػيمة تػػػػؤدم ترفعيػػػػا عػػػػف ىػػػػذا المسػػػػتكل إلػػػػ
غػػػػػػػرض التخاطػػػػػػػب كالتفػػػػػػػاىـ ، بػػػػػػػؿ بكصػػػػػػػفيا غايػػػػػػػة جماليػػػػػػػة الغػػػػػػػرض الكحيػػػػػػػد منيػػػػػػػا 

 . (ٕ)التمتع بما في تراكيبيا كصكرىا مف جماؿ كتأثير
كلػػػػـ يخػػػػرج المػػػػتف المػػػػدركس فػػػػي ىػػػػذه الرسػػػػالة عػػػػف ىػػػػذه الرؤيػػػػة لمفػػػػف الشػػػػعرم ،     

سػػػػع كقبمػػػػو كبعػػػػده ، فػػػػي الحمػػػػة كفػػػػي غيػػػػر الحمػػػػة كػػػػانكا فأغمػػػػب الشػػػػعراء فػػػػي القػػػػرف التا
يتثقفػػػػػكف عمػػػػػى النمػػػػػاذج الشػػػػػعرية كالنقديػػػػػة العاليػػػػػة التػػػػػي تتػػػػػيح ليػػػػػـ إمكانيػػػػػة االسػػػػػتفادة 
مػػػػػف معطيػػػػػات الفػػػػػف الشػػػػػعرم ، كىػػػػػك مػػػػػا سػػػػػاىـ فػػػػػي تجميػػػػػات الصػػػػػياغة الشػػػػػعرية فػػػػػي 
نصكصػػػػػػػيـ ، عمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف تفػػػػػػػػاكت اإلمكانػػػػػػػات كالمكاىػػػػػػػب ، كاخػػػػػػػتالؼ الغايػػػػػػػػة 

 ريقة في قكؿ الشعر أك العناية بإنتاجو . كالط
    

                                                           

 .٘ٔ-ٗٔالشعر العربي ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر : ينظر :الفن ومذاىبو في  (ٔ)
 .ٕٜ-ٚٛ: ٜٗٚٔ، ٕينظر : نظرات جديدة في الفن الشعري ، ابراىيم العريض الكويت ، ط (ٕ)
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 نفصم االولا
 انرؤية اندينية واالخالقية

 ( اندين و استدعاء انشخصيات اندينية)  املبحث االول
 

 

عد الديف مف اىـ منابع الثقافة والسموؾ ومقومات الشخصية وىو الذي يوجو يُ           
ار الذي يرى منو االنساف ما حولو مف المجتمع وىو المنظالحياة الفردية والجماعية لدى 

لمديف رؤية واضحة وكانت رؤية شعراء مدينة الحمة  العالقات . موجودات ويدرؾ بو
قامت عمى ثقافة متينة وتجربة صادقة واعتزاز شديد باإلسالـ وظير ذلؾ مف  نياآلوناضجة 

ؿ استدعاء بعض الشخصيات خالؿ مجموعة مف المعطيات والحيثيات ويظير ىذا مف خال
أف الديف و والمصطمحات والمفاىيـ االسالمية ., وااللفاظ , واالنماط السموكية  , الدينية

نساف حيث إف الديف و األخالؽ ىما تأثير واضح عمى حياة اإلِ ية كبيرة و األخالؽ ليما أىم
يـ لقبوؿ الحكمة و عد نفوسويدِه عمى األفعاؿ الَمرَضّية و يمف يقـو بتقويـ اإلنساف و تع

 استمد . (ٔ)البموغ الى السعادة األُنسية بالفكر الصحيح و القياس المستقيـطمب الفضائؿ و 
كاف رافدًا اصياًل لثقافة  فقدشعراء مدينة الحمة بمفاىيميـ االسالمية عمى القرآف الكريـ 

ديف فر فييـ صفات الاالشعراء شعرىـ ومدحوا االشخاص الذيف تتو  اذ وظؼاالسالـ 
 .االسالمي 

 

الذيف لـ يقطع الدارسوف بيقيف شعراء الىو احد و )عالء الدين الشفِييني (فالشاعر       
ف كانت القرائف القرف التاسع اليجري أنو مف أىؿ  مو ولو , تجعمو مف أىكما ذكرنا سابقاً , وا 

المقدسة دينية الشخصيػات الذكر ومدح ؛ وقد قاـ شعره عامة عمى  في عقده األوؿ أو الثاني
ماد مدحو ليـ ورثائو والسيما الرسوؿ الكريـ وآؿ بيت النبوة عمييـ الصالة والسالـ , وكاف ع

يـ يعتمد عمى إعالء القيـ الدينية التي تتجمى فييـ , فمـ تكف عاطفة الشاعر وبكائو لمصاب

                                                           

 .  ٔٔ, مكتبة الثقافة الدينية :  ٔتيذيب األخالق و تطيير األعراق , ابن مسكويو , تح ابن الخطيب , ط (ٔ)
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ريبًا أو حبيبًا مجردًا قوامو العاطفة الشخصية كما ىي حالة مف يحب قاتجاىيـ موقفًا شعوريًا 
يماف , وىذا االعتقاد يتأتى دينية , بؿ ىي عاطفة لمجرد العاطفة واليوى  مبنية عمى اعتقاد وا 

تى أنو يحمد هللا عمى ىذه ح مف يقينو إف القيـ التي يحممونيا ويدافعوف عنيا ىي الديف بعينو
ومعو وصيو امير شخصية الرسوؿ األكـر في شعرِه  الشاعر فقد استدعى . (ٔ)النعمة

العقؿ ليذه النعمة  تي مّف هللا عميو بيا , وأف إدراؾفي أّنيما سبب نعمة اإليماف الالمؤمنيف 
السابغة ىو الذي ينيى النفس عف الفعؿ القبيح , ليتحقؽ معنى الوالية التي ىي نعـ ما أولى 

  :(2)حيث قاؿ هللا لعبده في عقيدة الشاعر , 
 ] الكامل [      لَنياِك عن فعل القبيح ُنياكِ              ًا وافراً ــــــو أدركت حظـــيا نفُس ل

 ّواكِ ــــوعرفِت من أنشاِك من عّدٍم إلى             ىذا الوجود وصانعًا س
 والكِ ـــــــــــأوالِك من نعمائو م             اـــوشكرِت مّنتو عميِك وُحْسُن م

 ا أوالكِ ـــــــخيِر األناِم فنعَم م             وِ ـــــــــٍد ووصيّ ــــمـحـّب مــأوالك ح
ثـ يبّيف الشاعر في القصيدة ذاتيا عقيدتو في الشفاعة المبنية عمى أف الشفيع يـو القيامة ىو 
الرسوؿ الكريـ ووصيو , فيما الخميؿ لمف جفاه الخميؿ وىما الساقياف يـو الظمأ األكبر , وما 

 : (ٖ) فيخاطب نفسو الخائفة مف ىوؿ الحساب ديف التي يمثمونياذلؾ إاّل لعظمة قيـ ال
ذا الصحائُف ف َرْت         ي القيامـــوا   ] الكامل [    سترا عيوَبِك عنَد كشِف غطاكِ   ـــة ُنشِّ

ذا وقْفِت عمى الصراِط , َتب  اكِ ــــَدمـــْم تزْل قـــــــفتقدَّماِك , فم           اَدراــــــــَـــ وا 
ذا انتييِت إل   راكِ ـــا ُبشــــــا فيــــِك , وبّشراِك بي ــــــــى الجنــــاِن تمّقيــــــا   )م(    وا 

  اكِ ـــــالِحْساُب ِإذا الَخميُل َجف َيْومَ            ي َغدٍ ــــــــــــف ْوِل هللا َحْسُبكِ ـــــىذا َرسُ 
  ْاكِ ــــِو َسقّ ـــــِإَليّ  ةً ــــــــظامي  ْمتِ ــبَ َأق           ِإذاٍن و َحسَ ــــــِو الّياِدي َأبـــــــَو َوِصيّ 
  ّداكِ ـــــــيُّ يَ ـــــْعد الَنبــــِو بَ ـــــَقْت بِ مع           في الَمْعاِد َو َخيُر َمنْ  َشّفعَفّيَو المُ 

                                                           

  .ٛ/ٕتاريخ الحمة : ., ٜٚ/ٗالخاقاني :.,شعراء الحمة عمي ٖٕٛ/ٕٔاعيان الشيعة :  (ٔ)
 .ٕٕٕديوان الشفييني :  (ٕ)
  . ٖٕٕ-ٕٕٕنفسُو : (ٖ)
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قيـ يمثؿ العمـ  و الى القيـ التي يحممونيا , وىييكشؼ سبب انتمائوىو في نص آخر 
اإلماـ الذي يواليو أوتي مف واالختيار اإلليي مركزًا ليا يجعؿ مف الشاعر معتقدًا بحّؽ أف 

 :(ٔ)لدف هللا عممًا يجعمو حكمًا بيف أىؿ الديانات بكتبيـ بما ال يعرفوف مف أسرارىا فيقوؿ 
 َسيف الَعمّي َأُخو العالنور اليدى             ىـــــــــــعاِلُم الَعمم الَرضي الُمرَتضال

 ـالِصــــــًا َوُمحَ ــــُمَتِقنَ  تأّولَ ُو ـــــــــــــــَولَ             وِ ــــــــــــمِ ِمْن ِعندِه ِعمم الِكتاب َوِحك
 ى وتأّمالـــن وعــو لمــــــــال ريب في            دق الذيــوىو القؤول وقولو الص

  يُّ وحّمالـــــلي في الذي حظَر العم            يتْ ـــــــــادَة أثنــــو أّن الوســـــــوهللِا ل
 الــــًا َفْيصَ ــــــــم ُحّكَمًا َبْمِيغَ ـــــَتوراِتي            ـم ِبُمّقَتَضىالَكِمْيــــفي َقوِم  َلَحِكمتُ 

 الــو األميــــإنجيميم , وأقمُت من            وحكمُت في قوم المسيح بمقتضى
 الدى المتفضّ ــــحكَم الييْم ُفْرّقانِ             ــَن ِبُمّقَتَضىْكمُت َبْيَن الُمسِمِميــَوحَ 

 الـــــَو مجماًل ومفصّ ــــا تشابَ ـــــمني            اـــــــا ومــا ومبَيميـــوأبْنُت محَكمي
 ي ما َعّمال            ـَدَق األميُن عميُّ فـــــص            دْ ــــًة لقـــــى تقّر الُكْتُب ناطقــــــــحتّ 

الشفييني في قصيدة أخرى صفات اإلماـ أمير المؤمنيف ليؤكد أفضميتو وىي  ؿويفصّ      
صفات يغمب عمييا الوصؼ الديني , ما يعني أف القيـ الدينية ىي التي ينبغي الوقوؼ 
عندىا وىي معيار التفاضؿ , وىو يبيف في ضمف ذلؾ إف اختيار النبي لموصي لـ يكف 

الرغـ مف أف ىذه الصفات ىي األخرى صفات لقرابة أو ىوى أو عاطفة أو نسب , عمى 
كاممة عند اإلماـ ويستحؽ التقديـ عمى غيره بيا وحدىا , ولكف الصفات والقيـ اإلسالمية ىي 

الديني عف عقيدتو في الوالية  تفاضؿ , وىو في ذلؾ يدافع بالدليؿالتي عمى أساسيا يكوف ال
 : (ٕ)فيقوؿ في إحدى قصائده 

 
 

                                                           

 .ٜٕٕديوان الشفييني :  (ٔ)
 .  ٕٚٓ-ٕ٘ٓنفسُو :  (ٕ)
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 ما َقاَم ذا َشَرَفًا َو ىذا َيّقُعُد             اأَلّشراك َلّوال َسّيِفوِ َوالِدْيُن َو 
 دُ ــلّما أتاه السائل المسترف            أم ىل سواه فتى تصّدَق راكعاً 
 زّىدُ ــــمتمّسك المتنّسك المت            المؤثُر المتصّدق المتفّضل الـ
 تخّشع المتخّضع المتيّجدُ م            الشاكر المتطّوع المتضّرع الـ
 دُ ــــُل المتعبّ ـــذّلُل المتمممـــــمت            الصابُر المتوّكُل المتوّسُل الـ

يـو كربالء آؿ الرسوؿ  عمى يـو الطؼ فيذكرالشاعر  في القصيدة نفسيا يقؼو     
قيـ بالوصؼ الديني الذي يجعميـ أئمة , ويجعؿ تميؼ الشاعر عمى مأساتيـ تميفًا عمى 

و اف قصائد الشفييني فييا رؤية واضحة و الرؤية في  الديف التي يراد قتميا مف خالؿ قتميـ
االصطالح تمثؿ الوعي االجتماعي و تشمؿ العقيدة و الرؤية الفكرية و النفسية و 
االجتماعية فالرؤية ىي الفمسفة المستقرة في اعماؽ الكاتب و ىي موجية فاعمة في نصوصِو 

 نا يشير الى اآلية القرآنية )) و لقد خمقنا االنساف مف ساللة مف طيف (( فأف الشاعر ى
فرؤية الشاعر متأثرة بالنص القرآني و البيت الذي بعده و شكرت منتو عميؾ و ىذا البيت 
مف وحي القرآف الكريـ في آيات الشكر كقولو تعالى )) و مف يشكر فانما يشكر لنفسو (( و 

مستوحى مف  77و البيت األوؿ مف المقطع الثاني في الصفحة  غيرىا مف اآليات الكريمة
قولو تعالى )) و اذا الصحؼ نشرت (( و البيت الخامس مف المقطع نفسو و وصيو اليادي 
ابو حسف اذا اقبمت ضامية اليو سقاكا ىذا مف القوؿ المأثور انو ىو الساقي مف حوض 

مف حديث النبي ) ص ( انت يا عمي  البيت اآلخر مف المقطع نفسو و ىو المشفعو  الكوثر
مستوحى مف قولو تعالى )) الذيف يأتوف  78و البيت االوؿ مف الصفحة خير األوصياء 

الثالث مف ىذه الصفحة و ىو القؤوؿ و قولو الصدؽ مف و البيت الزكاة و ىـ راكعوف (( 
  .قولو تعالى )) وال ينطؽ عف اليوى اف ىو اال وحي يوحى (( 
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 : (ٔ) فيقوؿ
 يوم المشوم بل العبوس األنكدُ             يا يوم عاشوراء حسبَك أّنك الـ

 ُد      ــــــّل المسعــره وقـــــإْذ عّز ناص            اًل بالعراــــفيك الحسيُن ثوى قتي
دُ ْوَن ــــــَن الراِكعُ وْ ـــــالساِئحُ             ُدْونَ ــــــالتاِئُبْوَن العاِبُدْوَن الحامِ   الُسجَّ

ُد ـــــد بيـــًا تميــــــدمــــق            مْ ـأضحت رؤوسيُم أمام نسائي  ا القنا وَتأوَّ
       .ىذه االبيات مأخوذة مف قوؿ االماـ الحسيف ) ع ( ) اال مف ناصٍر ينصرنا (      
بطريقتو الصوفية في تناوؿ القيـ الدينية , فقد اشتير (  الحافظ رجب البرسيالشاعر ) وأّما 

التي يصؼ بيا الرسوؿ واألئمة , وىي طريقة جمبت عميو الكثير مف المغط , فقد اتيمو 
بعض العمماء بالمغاالة , وقاؿ بعضيـ إف في شعره أشياء ال تقبؿ , وقد أشار ىو نفسو في 

ألنو مقتنع أف يقتنعوا بما عندىـ ولـ يمتفت إلييا بؿ دعا عاذليو إلى شعره إلى ىذه األقواؿ , 
فيمو ومف الواضح مف خالؿ قصائد البرسي أف . (2)بما عنده , فميتركوه في ما اقتنع بو 

لمقيـ الدينية ورؤيتو لتجمييا يختمؼ عف غيره فيو يجعؿ أشخاص الديف ىـ أنفسيـ معنى 
   فيو بطريقة صوفية يحوؿالقيـ الدينية وليسوا متصفيف بيا كما رأينا عند الشفييني مثاًل , 

لى فرض ونافمة , وربما كاف ىذا التحويؿ سبب آؿ البيت  لى ديف وا  الممدوحيف إلى قبمة وا 
حديث العمماء عف مغاالتو , ولكف النظر في عامة نصوص البرسي في ديوانو يؤكد أف 
ة المعنى الذي يريده البرسي ليس مف الغمو , بؿ ىو مبني عمى فيـ عميؽ ألحاديث نبوي

تجعؿ مف أىؿ البيت سّر الوجود , وتجعؿ مف نورىـ موجودًا قبؿ الخمؽ , وىو ما يعني أنيـ 
ف القيـ التي يحمميا الديف ىـ أساسيا العميؽ , بدليؿ أف األحاديث  أكبر مف العبادات وا 
الشريفة ال تعتد بالعبادات ميما عظمت مف غير أف تسبؽ وتتصؼ بالوالء ألىؿ البيت . 

ولكنو اختمؼ  ليست مف مخترعات البرسي , فقد سبقو إلييا شعراء صوفيوف , وىذه الرؤية
و ليا في مديح أمير المؤمنيف أكثر مف غيره , وربما كاف ىذا ىو سبب عنيـ في توظيف

                                                           

  .ٜٕٓديوان الشفييني :  (ٔ)

الحمي , تحقيق حيدر عبد الرسول عوض,  ديوان الحافظ رجب البرسي  ينظر تفصيل اآلراء والردود عمييا في (ٕ)
 .ٜٕ-ٛٔ: ٕ٘ٔٓ, ٔمنشورات العتبة الحسينية المقدسة , كربالء , ط
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اعتراض المعترضيف عميو , ففي نصوصو ما يقربو مف طوائؼ مف الشيعة أنكر العمماء 
 .المّمة وتبرأ منيـ غموىـ في عقيدتيـ , وبعضيـ أخرجيـ مف 

) اييا الناس مف اراد اف يطفئ  :استند البرسي الى احاديث نبوية شريفة مف ىذه االقواؿ     
غضب هللا و اف يقبؿ هللا عممو فمينظر الى عمي ابف ابي طالب ) ع ( فالنظر اليو يزيد في 

المرتضوية  االيماف و اف حبو يذيب السيئات كما تذيب النار الرصاص( ) ينظر المناقب
( و عف جعفر ابف محمد عمييما السالـ قاؿ )حب عمي عبادة و افضؿ العبادة (  327ص 

( و عف ابف عباس قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ) ص (       753) ينظر تاريخ بغداد لمخطيب ص 
) لو اجتمع الناس عمى حب عمي ابف ابي طالب لما خمؽ هللا عز و جؿ النار (                   

    : (ٔ)يقوؿ البرسي ( و غيرىا الكثير و 28ظر المناقب لمخوارزمي ص ) ين
 ُم َوُكلُّ ُكّمي ِمْنكُم َو َعْنكُ             ِمي َو َحِديثي َأْنُتمُ فِضي َو نَ َفرْ 
 ُم ـــمّ يَ وكْم أُ ـُت َنحْ ـِإذا َوَقفْ             يـتِ ْبمالة قِ ـــَد الصَ ــــــــُم ِعنْ ـــَأْنتُ و 

 

يمكف مالحظة الفرؽ بيف مديح البرسي آلؿ البيت عامة بالقيـ الدينية بوصفيـ ممثميف و      
مصدر تمؾ  ماألمير المؤمنيف بأنيلمرسوؿ الكريـ و ليا ومقربوف مف هللا بسببيا , وبيف مدحو 

ليا فقط , ومف الواضح أف عاطفة البرسي تجاه أمير المؤمنيف خاصة ,  القيـ وليس ممثميف
دحو تحمؿ تمؾ الموضوعات التي أنكره العمماء عميو , عمى حيف تخمو وقصائده في م

يقوؿ  البيتآؿ قصائده في مدح آؿ البيت غير أمير المؤمنيف مف تمؾ القضايا , ففي مديح 
 البرسي :

 موقفي اتطــــــمُع  يــــــــــاليكم  غدًا ف           َة الُيدىـــــــا رايـــــار يــــالُمخت رةَ ــــــعتا ـــــــيف
                                         (ٕ)عُ ــيوم القيامة يشف َفِمْن َغيَرُكم     ـــــــــدُمَحمّ  تِ ــــدي يا آَل َبيـــذو بيَ ـــــخ

ىذا  في آؿ البيت )ع( وذكر يـو القيامة ويصور حالوِ اف الشاعر ىنا استدعى شخصيات 
ف العذاب وذكر انُو ال يشفع ويحميو ملو مف يشفع  إلىـ وىذا الموقؼ حيث انُو يتطمع اليو 
 .عالى عند هللا سبحانُو وت ةوآؿ بيتو لما ليـ مف مقاـ ومكان أحد ِسوى رسوؿ هللا لو

                                                           

ديوان الحافظ رجب البرسي الحمي , تحقيق حيدر عبد الرسول عوض, منشورات العتبة الحسينية المقدسة , كربالء  (ٔ)
 .  ٔٗٔ-ٓٗٔ:  ٕ٘ٔٓ, ٔ, ط

  .ٜٖٔ/ٔ.,البابميات او شعراء الحمة ,عمي الخاقاني :ٕٔٔ/ٔلميعقوبي :. البابميات ٖٖٕ/ٗدب الطف :أ (ٕ)
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تحموا بيا ـ التي يِ قِ مف ايمانيـ ودينيـ واخال يانما اتتياف مف فراغ وا  يأ المكانة والمقاـ ال وىذهِ 
 لمف يستحؽ ذلؾ . إالىذِه المنزلة  ال يعطي الف هللا سبحانُو وتعالى

مف األوصاؼ فيذىب الشاعر إلى المنطقة التي يحبيا (  مديح رسوؿ هللا )  أّما فيو 
وحرؼ الميـ مف اسمو مفتاح الوجود وىو واألفكار وىي أف وجود الرسوؿ ىو أصؿ الوجود 

 :(ٔ) وبمغة صوفية واضحة فيقوؿ, أيضًا خاتمة المنتيى 
 قُ ـــــــــــــــــَك المنطـــــــو داَن لمنطق            رقُ ــــــأضاء بَك األفُق المش

 قُ ــــــــــــــــِو أسبــــــن كونــــــــألّنك م            اً ـــــــًا كائنــــــــــَت وال آدمـــوكن
 رقُ ـــــــــاَن غْرٌب وال مشــــــو ال ب            اتُ ــــــولوالك لم ُتخمِق الكائن
 قُ ـمـى ُيغـــــــــــك بالمنتيـــــــو ميم            ودـــــــفميمَك مفتاح كّل الوج

 ــُق ــــــــــــِل ال َيمَحــضِمن الفَ بشأٍو             ــنَ ـــَم الُمرَسميـَتَجَميت يا خات
 ـــــــقُ ـــــــَبـــَك اأَلسرِ ــاىِ ــــظ َوباِطنُ             رٌ ـــــــــــــــــــآخ َأْولٌ ا ـنْ ــَت لَ ـَأنْ ــــفَ 

 اــــو ـــَأْعَمقُـ وأ كْوا ِفيـــــَنبُ َوَأْن َأط            َتعاَلْيَت َعْن ِصَفِة الماِدِحْينَ 
 ا و ــــــــــقُ ْنطِ ستُ اَك ِإذا ـــَعنْ  ُدالنــــيَ             ــوُ ــــــــَوَتوراتُ  مُ ــــَفُمْوسى الَكمي

نِجيم  ــقُ ــــــــــــــــْن ُيخمَ ـــــــمَ  دُ َك َأْحمــــِبَأنَ             ـــــراـــشّ بَ  وُ ـــــــَوِعيسى َواِ 
 ــوا ـــــــــْم ُيخمقـــــــــَوَمْن كاَن َلواله لَ             َفيا َرحَمَة هللا في العاَلِمينِ 

ىذه رؤية واضحة و مستندة الى االحاديث النبوية الشريفة اف هللا عز و جؿ قاؿ : ) يا آدـ 
لوال عبداف اريد اف اخمقيما في دار الدنيا ما خمقتؾ قاؿ اليي فيكوناف مني ؟ قاؿ نعـ يا آدـ 
ارفع رأسؾ و انظر فرفع رأسو فأذا ىو مكتوب عمى العرش ال الو اال هللا محمد رسوؿ هللا 

ي الرحمة , عمي مقيـ الجنة و مف عرؼ حؽ عمي زكى و طاب و مف انكر حقو لعف و نب
مت بعزتي اف ادخؿ النار                        خاب اقسمت بعزتي اف ادخؿ الجنة مف اطاعو و اقس

   (ٕ) .(مف عصاه 

                                                           

  .ٕٛٔ-ٕٚٔ: ديوان الحافظ رجب البرسي الحمي  (ٔ)
 .  ٕٕٚينظر : المناقب /   (ٕ)
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في قصيدة أخرى مبينًا خصوصية اإلماـ أمير المؤمنيف حّد أف يتناقض ايضًا يقوؿ و 
 : (ٔ) العالموف فيو فكيؼ بالجياؿ

 

 داهُ ــــــــــــوالكوُن سرٌّ وأنَت مب            اهُ ــــَت معنـوٌر وأنــــــــــل نـــــــالعق
 والهُ ــــــــــٌد وأنَت مـــــّل عبـــــالك            والخمُق في جمعيم إذا ُجمعوا

 و ــَو ِإال ىـــــِذي ال ِإلـّر الــــــــسُ             اـاِد َويـي الِعبــــــــــــيا آيَة هللا ف
 اُىْوا َوَقْد تَ  حاوا عن الميتدي            دـــــــقَ َتْناَقَض الْعاِلُمْون ِفيَك وَ 

 أن الورى في عالك قد تاىوا            الــــــــــّزًة وعــــــــــكفاَك فخرًا وع
 و هللاُ ـــــأنّ ـــــوٌم بـــــــــــــــال قــــوق            رٌ ــــو بشَ ـــــــوُم بأنّ ــــــال قـــــــــفق

وعامة شعر البرسي عمى تصديؽ لممة العمي االليية الذيف آليوا االماـ عمي عميو السالـ , 
ىذا النمط الذي ارتبط بأفكاره الدينية الخاصة وتأمالتو في صفات أىؿ البيت وخصائصيـ , 

أنوار اليقيف في أسرار أمير ـ البرسي , كما تؤكد مؤلفاتو والسيما كتابو مشارؽ وربما كاف لعم
 .بياف رؤيتو الدينية  , األثر الكبير في توجييو لشعره إلى ىذه الطريقة في(2)المؤمنيف 
ايضًا كانت لُو رؤية دينية واضحة واستدعى كثيرًا فيو  (محمد السبعي)الشاعروأّما        

بدأ كؿ أبياتيا باسـ الرسوؿ الكريـ , , ولو قصيدة كاممة في شعره ف الشخصيات الدينية م
مير المؤمنيف , ووضع في كؿ بيت معنى مف المعاني التي تجمعيما بنى قوافييا عمى اسـ أو 

, وما ىو , ليحقؽ اتحادىما في الصفة ) النبي والوصي ( وأنيما ال يفترقاف وينفرداف بيا 
 : (3) , يقوؿ فييات يرثو أبناؤىما األئمة ليما مف صفا

 َتضى َعمي ر صَّ والمُ خُ  قد بِو المصطفى            واستمْع يا طالَب الرشِد ما الذي غْ اص
 ي ى َعمــــــــــــــــــمن اسِم اُلعم تقٌّ كذلك مش            ــــــــــــــــوُ سمُ إن الحمِد ـــــم ُمشتقٌ  محمدُ 

َورى َعمـيــــــْن َجميِع الــــــكذلك َصّفى مِ             َن الـــــــــــَورىــــيِ مــــمحٌمدَ قْد َصّفاه َرب
                                                           

 .  ٚٙٔينظر : المناقب/  (ٔ)
 .ٛٔ-ٗٔ, د.ت. : ٓٔ, بيروت , ط ينظر : مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين , مؤسسة األعممي( (ٕ
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٗ.,شعراء الحمة ٕٗ٘/ٔالطميعة من شعراء الشيعة :,  .ٖٓ/٘ادب الطف : (ٖ)
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 ال َعِمي ــــن المَ ــصَّ  بيــــبمضمونِو َقْد خَ             ذاــــــــــْد َخَص ىــــــــــــــلقرآِن قَ ٌد باـــمحم
      ى َعِمي ــــالِة َعمــــــى بالصـــــــِو َوثَنْ ـــــــــَعَميْ             ىـــــى الُدجّ ــــمحٌمد َصمى َرَبْنا ما َسجّ 

ومف الواضح في ىذه القصيدة أف الشاعر استدعى كؿ المعاني الدينية الجامعة بيف الرسوؿ 
. وىو حيف يمدح آؿ البيت , حتى في أثناء مراثيو الحسينية الكريـ ووصيو أمير المؤمنيف 

عمى بياف عجز الشعر عف اإلحاطة بالمعاني الدينية التي يحمميا أىؿ البيت يحرص 
ف أي مديح ليـ ميما كاف عاليًا فيو أقؿ مف مدح هللا ليـ   , فيقوؿ :ويمثمونيا , وا 

 ًا تنّزالـــــذْكِر وحيّ ـــــــــومدحكُم بال            بني الوحي والتنزيل من لي بمدحكم
 فقد أنزَل الرحمن مدحًا مفّصال            ي كالفريد مفّصالً ــــان مدحـــــــــفإن ك

 اّلً وأفضالـــــــفقد نمتُم أعمى مح            ورىــــــق الــــــفينيتُم بالمدح من خال
وضوح الرؤية الدينية مشابيًا ليا  , فقد كاف ( الحسن بن راشد الحميالشاعر )وأّما         

عند أقرانو مف شعراء الحمة في القرف التاسع , ففي قصيدة حسينية طويمة ينتقؿ بعد وصؼ 
 -:(ٔ)مفصؿ لواقعة الطؼ إلى مديخ أىؿ البيت بالمعاني التي يحممونيا بالقوؿ

 عميلقد نجا من لظى نار الجحيم غدًا              في الحشِر كّل مواٍل لإلمام 
 مولى تعالى مقامًا أن يحيط بو                 وصٌف وجّل عن األشباه والمثلِ 

 زوج البتول أخو اليادي الرسول مزيـ        ــــل األْزِل مختار رب العرش في األَزلِ 
ف  ولكنو في قصيدة حسينية أخرى يصؼ ىذه المعاني بما يشبو طريقة رجب البرسي , وا 

ألف العاطفة التي يتحدث بيا البرسي تضفي عمى كانت معانيو أوضح مف معاني البرسي 
ف تشابيت المعاني والقيـ التي يتناوليا مع غيره مف الشعراء  , معانيو روحية خاصة حتى وا 

التي تصؼ تجاوز صفات اإلماـ لقدرة العقؿ عمى لحسف بف راشد وىو ما يبدو في أبيات ا
اإلماـ الميدي بما يصح أف يكوف وصفًا شاماًل جامعًا لكؿ فيقوؿ في حديثو عف تصورىا , 

 :(2)أئمة أىؿ البيت صفات 
                                                           

 .5/68أعيان الشيعة :  (ٔ)

 .ٜٙ/٘:  نفسوُ  ((ٕ
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 ُس ـــانـــــوليس لو فيما عممنا مج            ةٌ ــــــــــــــا حقيقـــا جيْمنــو ممـــــــــــإماٌم ل
 ُس ـــشعاٌع من األعمى اإلليي قاب            اــــــــــوروح عال في جسم قدس يمّدى

 ُس ـــيد الفكِر أو تدنو إليو اليواج            وــــــــن أن تنالــــــــومعنًى دقيٌق جّل ع
 ادُس ـــــو حـفأعظميم حممًا كمن ى            مـــــــــتساوى يقيُن الناس فيو ووىمي

 اوٌس ــــــــيظل ويضحي تعتريو الوس            إذا العقل لم يأخذ من الوحي وصَفوُ 
 ُو ال ُتقاَيُس ــــــــــٍد ذاتُ ــــــوىر مجـــوج            وٌر مجّسدٌ ـــــــــــــاويٌّ ونـــــــــــــوسرٌّ سم

 ًس ـال غرَو أن تزكو ىناك الغرائ و            ى ووصّيوــــــــن المصطفــــــــوّلَد بيـــــت
             . ال تختمؼ رؤيتُو الدينية عف شعراء عصرهِ  ( ابن المتوج البحرانيالشاعر )و         

 -فقاؿ في احدى قصائدِه:
 ــزاءِ ـــــالِئُق لمَجــــــَر الخَ ــــــــِإذا َحضَ             ــاديـــــي َمعــــــي فـــــــدة لــــــفَأْنُتم عُ 
 (ٔ)م َرجائيــــَب ِبكُ ــاشا َأن َيخيــــَوح            ْواُكمـــــــــــــــــَرتي سِ ـــــْو آلخِ ــــــفما َأّرجُ 
مفردات مستمدة مف القرآف  و أظيرواستدعى الشاعر ىنا شخصيات اىؿ البيت )ع(      

وعند )ع(ىـ عدة الخالئؽ يـو الحساب اف اىؿ البيت معاد والجزاء ويقوؿالكريـ مثؿ ال
 .الجزاء

التي رّد  تضحت رؤيتُو الدينية في قصائدهِ افقد  الشاعر )محمد بف نفيع الحمي (وأّما         
بيا عمى الواسطي األعور الناصبي , الذي كاف ابف نفيع سببًا في تأليؼ الشيخ نجـ الديف 

ابف نفيع حيُث قاؿ خضر الحبمرودي كتابو ) التوضيح األنور ( في الرد عمى الواسطي , 
 :(ٕ) ذاكرًا ِصفات اإِلماـ عمي )ع(

 ــــــحِ ــَقْبَل ُكِل َشحيـــ َوَلُو الَسواِبق            درٌ ــــــَق َحيدَّ في آيِة الَنجوى َتص
 حِ ــــِو هللا بالَتمـــــــــــــــــــويـــَأثنى َعَمي            ــمٍ ـــــــي خاتَـــــــَق راِكَعًا فلما َتَصدّ 

 حِ ــــــــــــــــــــليس الذي لّفقَتُو بصحي            وِ ـــقْل لمذي وَضَع الحديَث بجيم
                                                           

 .1/104.,الطليعة من شعراء الشيعة :4/266ادب الطف :,.8/476اعيان الشيعة : 1/140المنتخب : (ٔ)

 . 9/413 :عيان الشيعة ا (ٕ)
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 ــحِ ـالترجيــــببالناِس والَتخصيِص             ـوُ ــــــــَدرًا َوَرسولَــ ــــَل َحيــــــَفضَ  هللاُ 
 حِ ـــــالص والتسبيــــــــبالحمد واإلخ            صّمى عميو هللا ما صّمى الورى

بذكر خصائص أىؿ البيت التي تجعؿ كؿ عمى ذلؾ الناصبي يرد الشاعر ففي ىذا النّص 
 مفضموف مف هللا الذي خصيـ بالترجيح , وال يقاس بيـ ألنيـ ـبفضيمة وىمية ال يساوييمدٍع 

 ., وأمر الخمؽ جميعًا بالحمد والصالة والذكر ليـ بالصالة عمييـ كما خصيـ 
 -:(ٔ)أيضًا في الرد عمى الواسطي ودعاواه وقاؿ     

 ي شرقيا والمغارِب ـــــــــــــوأنوارىم ف            دٍ ــور آل محمـــــــي نــــــــــــزعمتك تطف
 ي كل جانِب ـوسارت بيا الركبان ف            وىييات قد شاعت وذاعت صفاتيم

 ىو األسد المقدام معطي الرغائِب             ةً ــــــــن حقيقـــــــــــر المؤمنيـــــعميٌّ أمي
 د النوائِب ـــــطّر عنــىُم مفزع المض            ي الورىـــــــــــوأوالده الغّر الميامين ف

 اقِب ـــــرى كبار المنـــــىُم اآلية الكب            اـــسٍك بيـى لمستمـــــىُم العروة الوثق
 ىُم بمغوا في المجد أعمى المراتِب             ةــي كّل رتبــــــــىُم السادُة األعمون ف

ف كاف يمدح بيا ابف نفيع آؿ البيت فييا الديني والدونالحظ ىنا أف المعاني التي  نيوي , وا 
ى واآلية الكبرى,معاني والعروة الوثق,فإمارة المؤمنيف ومفزع المضطر الغالبالجانب الديني ىو 

                                                       . غيرىـائب فتصمح لمديح األئمة كما تصمح لمديح الرغاألسد المقداـ ومعطي  اأمّ دينية , 
ال يقؿ اىتمامو عف شعراء عصره حيث ف(  صالح ابن العرندس الحميالشاعر ) وأما       

 :  (ٕ)كاف ييتـ بالديف و العقيدة االسالمية و يستدعي الشخصيات الدينية في ذلؾ و يقوؿ
 ِبَمدَحِتِو الَجميمِة ضادُ َنَطَقْت             يا صاِحَب الِديِن الَقويم َو َخيُر َمنْ 

 ال الماُء عندىُم و ال األزوادُ             ي الفالــــــلو عاينْت عيناَك أىمَك ف
 اُر واألورادُ ـــــــــُد واألذكــــــــــمجي            ُح والتحميُد والتــــــــــيبكييُم التسبي
 ّبادُ ــــــزّىاُد والعــواُت والــــــــــــــــفم            واُت والخمواُت والـــــــــتبكييُم الصم
 ادُ ــــــــــاٌء واألبعـــــــالُك والقربـــأم            الُك والــــــــالُك واألفــــــتبكييُم األم

                                                           

  .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٜ:  اعيان الشيعة (ٔ)
 .ٔٗ-ٜٖوان صالح ابن العرندس الحمي : دي (ٕ)
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 :(ٔ)وقاؿ ايضًا      
 الِل َوَأرَشداــالضَ َن ــــــــدى اأَلنام مِ ــــــَأى            ُسبط الَنِبي الُمّصَطفى اليادي الذي

 َبحر الَندى ُمروي الَصدى ُمرِدي الِعدا            ىـــــضّي الُمرتــا َعمِ ــــبن َموالناَو ــَوىُ 
 

البيات السابقة الرؤية الدينية ف الشاعر ) صالح ابف العرندس الحمي ( اجتمعت عندُه في اا  
   الحسيفمي و ماـ عدينية مثؿ شخصية الرسوؿ ) ص ( واإل استدعى شخصياتفاالخالقية و 

ر اخالقيـ عندما الكفر الى الرشاد و ذكيادي الذي ىدى الناس مف الضالؿ و ) ع ( سبط ال
    ( اي الكريـ و مردى العدى اي الشجاع الذي ال يياب احد . و استدعىقاؿ ) بحر الندى

الدينية و االخالقية و ىذا  ت رؤيتواتضحندس الحمي ( شخصيات دينية اخرى و ) ابف العر 
خالؽ و ذكر تضحية آؿ الرسوؿ مف اجؿ الديف حمي دائمًا يجعؿ الديف مقترف باألَ الشاعر ال

 : (ٕ)االسالمي و قاؿ في شعرِه 
 الباكي الَحزيِن ُمَقيَّدًا َو ُمَصفَّدا            دِ ـــديَن ( الّساجِ ــابِ ـَو َسَرْوا) ِبَزْيِن الع

 ْداــًا ُمْقعَ ــــــدا ِبضاِمرِىا ُمِقيمَ ــَفغَ             ي َقْمِبياـــُسَكْيَنٌة ( َسَكَن اأَلسى ف) وَ 
 :   (ٖ)في ذلؾ قاؿ الشاعريـ الرضيع والبريء و تضحية اىؿ البيت ) ع ( حتى بطفم يوضحو 

 َطْفٍل َو َجلَّ ُمَؤثَّالِباْلَخْسِف في             َو الّطْفُل َشْمُس َحياِتِو َقْد َأْصَبَحتْ 
 :  (ٗ)مف اجؿ الديف االسالميالنساء مف آؿ بيت النبوة تضحية  الشاعروذكر  

 ِو اأَلسى َلْم َيرَحالـــّرٌك ِفيْ ــــُمَتحَ             ) َوُسَكْيَنٌة ( َأْمَسْت َو ساِكن َقمُبيا
 الَمْعقوِد في خاِل الُخُدوِد َتَخمال            ( داُل دُر ُدُمُوعْيا َوُعْيوُن ) َزْيَنب

يذكر الشاعر ما جرى عمى الفاطميات و يستدعي شخصية السيدة زينب الحوراء و كما 
اء زينب سكينة بنت االماـ الحسيف ) ع ( عندما كاف الحزف مخيـ في قمبيا و عيوف الحور 

                                                           

 . ٙ٘ديوان ابن العرندس الحمي :  (ٔ)
 .  ٙ٘:  نفسوُ  (ٕ)
 .96:نفسوُ  (3)
  

  . 103:  نفسوُ  (ٗ)
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السيدة رقية ة صفية و ف العرندس الحمي ( السيدلـ ينَس الشاعر ) ابتيمؿ عمى فراؽ اىميا . و 
 : (ٔ)قاؿ اجؿ الديف االسالمي و  ) ع ( و تضحيتيما مف

 َن المالـروي مالييـــا تَ ــــَو ُدُمْوُعي            ) َو َصِفَيٌة ( َقْد ُكِدَرْت َبْعَد الَصَفا
 َلْن ُيْحَمالا ــَفوَق الَجماِل َو َسبِيي            ةُ ـــــاِل َسِبيَ ـــ) َو ُرَقيٌَّة ( ذاِت الَجم

 

ال يختمؼ عف شعراء عصرِه فقد كانت لُو رؤية دينية ف( محمد بن حماد اما الشاعر )
  : (ٕ), فقاؿ في ذكر دولة آؿ الرسوؿ محمد ) ص ( ذاكرًا صفاتيـ  واخالقية واضحة

 َوَنرى ِلُممك الظَّاِلمْيَن َزْواال           ةٍ ـِد َدولَ ــــَفَمتى َتُعْوُد آلِل َأحمَ 
ـا  ُغ اآلمــــاالـــَوِبُكْم َأفوُز َوَأبمَ            يا آَل َأحَمٍد َأْنُتم ُسِفن الَنجَّ

 : (ٖ)ايضًا  وقاؿ
 و الَنمِل و الُحّجراِت َو اأَلنفاُل            هللُا َأنَزَل َىْل َأتى في َمدَحُكمْ 

 ىذه السور ورد فييا ذكر آؿ البيت عمييـ السالـ ففي سورة االنفاؿ قاؿ تعالى      
)) و اعمموا انما غنمتـ مف شيء فإف هلل خمسو و لمرسوؿ ولذي القربي و اليتامى و 
المساكيف و ابف السبيؿ اف كنتـ آمنتـ باهلل و ما انزلنا عمى عبدنا يوـ الفرقاف يـو التقى 

( و في سورة النمؿ قاؿ تعالى )) و اذا  13الجمعاف و هللا عمى كؿ شيء قدير (( ) االنفاؿ 
و عمييـ اخرجنا ليـ دابة مف االرض تكمميـ اف الناس كانوا بآياتنا ال يوقنوف (( وقع القوؿ 

القرآف الكريـ الفاظ  مف استمد الشاعرف دابة االرض عف النبي ) ص ( االماـ عمي ) ع (
حيث ذكر اسماء السور القرآنية ) النمؿ , الحجرات , األنفاؿ ( وىذا الكالـ أكد عمى رؤية 

 :(ٗ)قاؿ ايضًا و  , جاه الشاعر نحو الديف االسالميات الشاعر الدينية و
 َفَمْيَس َيرى ِإال ِإلى الَمْوِت ُمْسرَِعا            اإِلنسان َثوَب َشباِبوِ  عَ ِإذا َأنزَ 

 ا ــــُم الَمصاِئُب َأْجَمعْ ـــَأصاَبُيَم َسيْ             دٍ ــَكْفاَك بخيِر الخمِق آِل محم

                                                           

 .  104. , و ينظر ديوان ابن العرندس :  1/145. , البابليات , اليعقوبي :  186/ 4أدب الطف :  (ٔ)

 ., ٖٛٓ/ٗ.,ادب الطف :ٖٕ/ٗٔاعيان الشيعة : ,.ٔٛٔالمنتخب : (ٕ)
  . ٕٗ/ٗٔاعيان الشيعة :  (ٖ)
  . ٕ٘/ٗٔ: نفسوُ  (ٗ)
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نساف بالموت و اف الحياة الدنيا فانية و اآلخرة ىي دار البقاء و دار كر اإلِ ذ  ىنا الشاعر يُ 
 :  (ٔ)الخمود و قاؿ الشاعر

 وزاءِ ــا َأنارْت َكواِكَب الجَ ــــــم            يا َبني َأْحَمد الَسالُم َعَمْيُكمُ 
 العاِلم ِمْن َبْعَد خاَتِم اأَلْنِبياِء             نْ ـــــوة اإِللو مِ ـــــــــــَأْنُتْم َصف

ال تختمؼ عمى الرغـ مف قمة الواصؿ إلينا مف شعره ف ( عز الدين الميمبيواما الشاعر )     
فيو يستخدـ  األلفاظ الدالة عمى تمؾ المعاني , حتى في تقريضو ينية واالخالقية رؤيتِو الد

 : (ٕ)ألحد المؤلفات فيقوؿ
 ةــِنيراُن َجْمِع الِفئِة الباِغيْ             ـــارهُ ـــــَدْت نـــــخمىذا ِكتاٌب أ

 ــةـقَتِنَعًا في ِعَيشٍة راِضيْ م            ُز الذرىــــــَأحَمٌد ال َزاَل َعزي
 َوُىَو َرِئيُس الُفرَقة الناِجْية             ي َعصـِرناـفِبِو ِقواَم الِدين 

فألفاظ الفئة الباغية , والعيشة الراضية , وقواـ الديف والفرقة الناجية , ىي دليؿ عمى تمكف 
 المعاني الدينية في فكر الشاعر حتى أنو يوظفيا في غير القصائد الدينية المحضة . 

اما الشاعر )مغامس بف داغر الحمي ( ايضًا كانت لُو رؤية دينية واستدعى شخصيات دينية 
 :(ٖ)ميمة وقاؿ في احدى قصائدِه 

 يـَوَمَيَزُىم ِمْن َخمِقِو ِبَمعان           َبنو الُمّصَطْفى الُغّر اَلِذيَن اّصَطْفاُىمُ 
 َفماَلُيُم َعْبُد الُمداِن َمداني           ي الَفخر َعْبُد ُمناِفُيـــــــمُ ــَأناَف ِبيم ف

     َأشاَر ُىنا الشاعر ِإلى َأصالة الَنَسب الَجميؿ لمَرسوؿ الكريـ ُمَحمد ) ص ( َفَذَكَر      
 :(ٗ)وقاؿ ايضًا ؼ( ِإشارة ِإلى َنَسِبِو الَكريـ , )عبد ُمنا

 

 الميي لمِحساِب َدعانيِإذا ما             َولي ُمْوِبقاٍت  ِمْن ِذنوب َأخاُفيا
 يـــــٍة َوَحنانـــــــــَولكنُو ذو َرحمَ             ْن َعفو اإِللِو ِبقاِنطٍ ــــِـــ َوما َأنا م

                                                           

  . ٕٗٔ/ٔالبابميات لميعقوبي :  ,.ٜٚالمنتخب : (ٔ)
 .ٜٚ/ٕتاريخ الحمة  .,ٖٓٔ/ٔالبابميات لميعقوبي : (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ:نفسوُ  (ٖ)
  .ٖٖٔ/ٔ:البابميات لميعقوبي.,ٕٖ٘/ٕ., الطميعة :ٜٕٗ/ٗادب الطف : ,.ٜٕٛالمنتخب لمطريحي : (ٗ)
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مستمدة مف القرآف الكريـ حيث ذكر  اً يذكر الشاعر )مغامس بف داغر الحمي ( الفاظ     
     شيء العذاب ,الحساب ,الذنوب وذكر العفو والرحمة مف هللا وىذِه االلفاظ اف دلت عمى 

( في شعرِه  مغامس بن داغر الحمي وذكر الشاعر ),  فيي تدؿ عمى رؤيتِو الدينية
 :     (ٔ)شخصيات دينية وتاريخية ميمة وجمع بيف رؤيتي الديف واالخالؽ وقاؿ

 يـــــــَمبعوٍث َو َخيُر َنبِ  َعّرْج َعمى َخيرِ             َعّرْج َعمى الُمّصَطْفى يا ساِئَق الَنَجِب 
 في الُكُتِب  تُعوْ نَعّرْج َعمى الّصاِدِق المَ             ْن ُمَضــرٍ ــعرَّْج َعمى الَسّيد الَمبُعْوث مِ 

 ِر الَنَسِب ـــــــي  الطاىـَعّرْج َعمى اأَلبَطح            وِ ــــــــــــة البَّاري َوِنعَمتِ ـــــَعّرْج َعمى َرحمَ 
ىذِه صفات عظيمة ذكرىا الشاعر )مغامس بف داغر الحمي ( وىذِه الصفات اتصؼ بيا 
رسوؿ هللا )ص( وذكر الشاعر اخالؽ الرسوؿ ونعتُو بالصادؽ االميف وذكر شرؼ نسبو وىو 

 شخصية نورت طريؽ المسمميف .
, كما ىي حاؿ شعراء عصره الحمييف  فكانت لُو  ( ريميمفمح بن الحسن الص اما الشاعر )

 :(ٕ)رؤية دينية واخالقية واضحة وقاؿ في احدى قصائده
 ] الطويل [       َمصاِرِع َيْوَم الطَّف َأدىى َوَأشَنعُ            ةِ ـــــــَوَأعظَُّم ِمْن ُكل الَرزايا َرزي
 عُ ـــــــــــى وال َتَتَقطــــِمْن الِذِل ال تُبم          َمةً حِ ِبيا َلِبَس الِدين الَحِنيف 
 عُ ــــجي أَلفالُك الَسماُء َويفجَ شَويَ            ةٍ ـــــــــَوَعِرَج ِجبريل َينوُح ِبِحرقَ 

 

الحسيف )ع( ( اف بمصيبة االماـ ري الحمي مييذكر الشاعر )مفمح بف الحسف الص      
حيث قاؿ في  وجمااًل. وقاؿ الشاعر واستدعى شخصيات اسالمية س الديف االسالمي حمةً بل

 :(ٖ)احدى قصائده 
 ِبُكُم )ُمفِمٌح( ُمسَتعصٌم ُمَتَمُنعُ             َأيا ساَدتي يا آَل َبِيِت ُمَحَمـٍـد
    ــــعُ ـــــَوَقمب ُمْولَّـــــ َلُو َكبٍد َحّرى            َفدوَن ُكُماىا ِمْن ُمِحٍب ُمِقْيمُ 

                                                           

 .ٕٜٖ/ٗ, عمي الخاقاني :.البابميات ,.٘ٓٔ/ٗٔاعيان الشيعة :  (ٔ)
 .ٕٖٚ/ٕالطميعة من شعراء الشيعة : (ٕ)
  .ٕٖٛ/ٕالطميعة من شعراء الشيعة:,.ٜٔ-ٚٔ/٘., ادب الطف :٘ٗٔالمنتخب لمطريحي : (ٖ)
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 :(ٔ)ري ( في احدى قصائدهمي)مفمح بف الحسف الصوقاؿ الشاعر 
 َأم الُجْور َمفروٌض َعَميَك ُمَحتَّمُ            ذا الَزمـــــــــــــانـــــــــــا ىـَأِعُد َلَك ي

 ال َفّضَل ِفيِو َوُترََّحمُ  َوَترعى ِلَمنْ            وِ ـِإذا زاَد َفّضُل الَمرء زاَد ِإمِتحان
 ْذ َعْنُيــــُم ـــــــَلُو َمعَدِن َأىُمْون َيُأخُ            َن الِدين َوالِعمم َوالُتقــىَوذاَك ألَِ 
مدينة الحمة بالقرف التاسع اليجري كانت ليـ رؤية دينية  نستنتج مما سبؽ اف شعراء     

واضحة وتجمت ىذِه الرؤية في ذكرىـ لقصص آؿ الرسوؿ )ع( واظيار مظموميتيـ مف اجؿ 
الديف االسالمي واف ىذِه الرؤية الدينية واالخالقية الواضحة وااللفاظ التي استمدىا ىؤالء 

 ث الشريؼ و القرآف الكريـ . اوجدىا ليـ الحديالشعراء مف القرآف الكريـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

رياض العمماء وحياض الفضالء,الميرزا  .,ٕٖٚ/ٕ.,الطميعة :ٜٔ-ٚٔ/٘., ادب الطف :٘ٗٔالمنتخب لمطريحي : (ٔ)
 . ٛٚٔ/ٕ:, قم منشورات مكتبة آية هللا المرعشي  ,سيد احمد الحسيني عبد هللا افندي االصبياني , تح ال
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 ياملبحث انثان
 ةــــة األخالقيـــانرؤي

مروءة و حياء و نخوة خالؽ قديمًا فكانوا اىؿ شجاعة و عرؼ العرب اال -: األخالق       
نة النبوية بالنماذج السو ثـ جاء االسالـ ليعزز ىذِه األخالؽ و يؤكدىا و جاء القرآف الكريـ 

األوامر والنواىي األخالقية و السموكية ) حيث اصبحت االخالؽ مف خاللِو قواعد و األخالقية 
يعاقب مرتكبيا و الخمؽ  ةاألوامر التي يثاب فاعميا و نوا  منظمة لمسموؾ اإلنساني تقـو عمى

. و يعرفيا ابف (ٔ)في المغة كما عند صاحب المساف بمعنى الديف و الطبع و السجية (
روية و يقسـ االخالؽ منفس و داعية ليا الى افعاليا مف غير فكر و ال مسكويو ) انيا حاؿ ل

 الى قسميف : 
  ما يكوف طبيعيًا مف أصؿ اإلنساف الذي ُيَحركُو أدنى شيء في اإلنساف . ا :ـــــأوليم

 . (ٕ)ما كاف مستفادًا بالعادة و التدريب و ربما يكوف مبدؤه بالروية و الفكر ( وثانييما :
  -مى بيا االنساف ىي :حالدينية في الوقت نفسو و التي يتالصفات االخالقية و و مف اىـ 

                                                                                                   ةـــانشجاع -3
انيا  . اي(ٖ)ىي ُخمؽ انساني يقوـ في القمب و معناىا في المغة شدة القمب في البأس ()

صفة نفسية في قمب االنساف , وتتحوؿ سموكيًا الى االقداـ في موضع الحرب ولكي ال يتوىـ 
 ()ثبات القمب عند النوازؿ واف كاف خفيؼ البطشعض اف الشجاعة قوة او الشجاعة ىيالب
 .(٘)وفي مدارج السالكيف )ىي منزلة بيف الجبف والتيور ( (ٗ)

                                                           

  . ٙٛ/ٓٔ:  ٗٔٗٔلسان العرب , ابن منظور , دار صادر , بيروت ,  (ٔ)
 . ٔٗ, مكتبة الثقافة الدينية :  ٔتيذيب االخالق و تطيير االعراق , ابن مسكويو , تح ابن الخطيب , ط (ٕ)
 .  ٖٚٔ/ٛلسان العرب , مادة شجع :  (ٖ)
 .ٙٙٗالفروسية المحمدية , ابن قيم الجوزية , تح زايد النشيري , دار عالم المعرفة لمنشر و التوزيع :  (ٗ)
مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد و اياك نستعين , محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية ,تح محمد المعتصم  (٘)

  .ٜٕٗ/ٕ:ٜٜٙٔ, ٖالبغدادي ,دار الكتاب العربي ,بيروت ,ط 
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ىاتيف الصفتيف المذمومتيف فالشجاع ال يجبف في  ال تخمو مف بمعنى اف الشجاعة     
ليس كذلؾ المتيور و الصبر . الف الشجاعة فييا صفة االثبات و  المقاء و ال يأخذ التيور

ليا االقداـ في موضع جماو قيؿ الشجاعة) صبر ساعة , فيو متسرع غير صبور . و 
الزواؿ في موضع و لثبات في موضع الثبات , ااالقداـ , واالحجاـ في موضع االحجاـ , و 

قد امتدح الشعراء العرب منذ الجاىمية ىذا الخمؽ و اكدُه شعراء االسالـ و . و (ٔ)الزواؿ ( 
ُأمية و اكثر الشعراء . واكد عمى ىذه الصفة شعراء مدينة الحمة في القرف التاسع  بنو

 اليجري عندما ذكروا شجاعة اىؿ البيت ) ع ( في اشعارىـ . 
الديف الشفييني( يؤكد عمى صفة الشجاعة ويجمع بيف الديف واالخالؽ وىذا الشاعر )عالء 

 :(ٕ)ويقوؿ
 

 ] الكامل [   الـذلـــــــــرى متــــــوق الثـــــــمتعفرًا ف           اــــــــــــــالصنام لم يسجد ليَوُمكَُّسُر ا
 ال  ـي عال عـــف النبـــــــلما عمى كت          وِ ـــــأسبة ـــــــدت مخافـــسج ن لوُ ــــلك

 ي عصر خال ــــــــــاال الخميل ابوه ف          اـــــــــــــمة لم يعز شرفًا بيتمك الفضي
 ال ـــــمستعج اً ـــــى خائفــــو ول سراً يُ           اـــــــــــــذ كسر األصنام حين خال بيإِ 

 فضال األَ  الوصي بيا الشجاعِ  جدُ تَ           ســا وقـفعمين بينيال زَ يَ مَ تَ فَ بينيما 
 

 , الرؤية في البيت األوؿ و مكسر االصناـ فاالماـ عمي ) ع ( ىو الذي ىدـ االصناـ     
نائـ عمى التراب و يكنى ابا تراب  و لـ يسجد لصنـ لذلؾ قيؿ كـر هللا  ىوو عند فتح مكة و 

صنـ كاف فوقيا ثـ يوازف الشاعر  في فتح مكة السقاطخفية  وجيو و حمؿ النبي ) ص (
( و كسر االصناـ مف قبؿ نبي هللا ابراىيـ ) ع ( ر االصناـ مف قبؿ االماـ عمي )عبيف كس

     حيث اف تكسير االصناـ مف قبؿ نبي هللا ابراىيـ ) ع ( كاف سرًا و تكسير االصناـ مف قبؿ 

                                                           

  .ٔٚٗالفروسية : (ٔ)
  .ٜٚ/ٗ:., البابميات , عمي الخاقاني  ٕٓٗ/ٕٔاعيان الشيعة :  (ٕ)
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 حيث ذكر ة الشاعر و عقيدتوتي كونت رؤياالماـ عمي ) ع ( كاف عمنًا ىذه االحداث ىي ال
 :  (ٔ)( ايضًا في احدى قصائدهالشاعر)عالء الديف الشفييني

 

 سري فال يجدون عنيا معزال تَ            ساروا حثيثًا و المنايا حوليم
نايا والموت بأىؿ البيت ) ع ( ويذكر شجاعتيـ في الحروب وال اف الشاعر يربط الم     

 ال الموت . ييابوف المنايا و 
 :(ٕ)وقاؿ الشاعر )عالء الديف الشفييني ( في شجاعة امير المؤمنيف )ع(      

 ردا ـــــــسارت اليك سرابًا حيثية م           دــــــــوم عمرو بن العامري وقــــــــــوي
 ردا ـعين الضالل لُو بعد الدما م          ِو وبكتـب شراى بدحكت ثغر اليُ اضّ 

  رداــــــىدرًا وَأمَطرتيم من اسيم ب           ن دمائيمـــــًا مباجرى حسامك صو 
 داـــــبعمى النبي محيطًا جحفال لُ            ن رأواـــــزم الباقون حيــاقدمت واني

ىنا الشاعر )عالء الديف الشفييني الحمي( يذكر شجاعة امير المؤمنيف )ع( عندما      
 :(ٖ)واجو عمرو بف ود العامري .وقاؿ الشاعر ايضًا 

 

 فضل سواك بو في الناس ما انفردوا            الحاسدين عمى عذر فيكَ ني ألَ إِ 
 دى رَ  نفُ أَ د السيف بحوكم خرزت            ةً ــــــــــعقد مشكم فكم حممت بعممٍ 

عذر الحاسديف أَ ني إِ ويقوؿ  وحمموِ  عمموِ و  مير المؤمنيف )ع(أَ ف الشاعر يفتخر بشجاعة إِ      
 :(ٗ)وقاؿ الشاعر ايضاً . بسيفِو اكثر مف ظالـ  وقتؿَ  أكثر مف مشكمة حؿ بعممو ألنوُ  لوُ 
  ذاق وبيلُ ــــمكروه الم لغيرك           ا لك وأنـــــــــــو ــــوت ليـــــــــــرى المأَ 

 ولُ ـــــــجعَ  نتَ أَ عمى ميل اال و            وُ ـســـــفما مر ذو بأس الى مر بأ
  يلُ قِ  حمد عند الخطابةِ أَ ومن            شجاعةٍ  لُو من عمي في الحروِب 

                                                           

 . ٛ/ٕتاريخ الحمة :, .ٕٓٔ/ٔ., البابميات , اليعقوبي : ٖ٘ٔ/ٗادب الطف : ٕٔٗ/ٕٔاعيان الشيعة:(ٔ)
  .ٖٗٔ/ٕٔاعيان الشيعة : (ٕ)
  .ٖٗٔ/ٕٔ: نفسوُ  (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕٔ: نفسوُ  (ٗ)
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ف الشاعر )عالء الديف الّشفييني( ذكر الموت وقاؿ باف الموت المكروه اليالؾ عند إِ      
كؿ البشر اال لعمي )ع( ويقوؿ اف لعمي )ع( في الحروب والمعارؾ شجاعة ال توجد عند 
غيرِه . اما الشاعر )الحافظ رجب الُبرسي ( فإنُو ايضًا ذكر شجاعة واخالؽ اىؿ البيت )ع( 

 : (ٔ)في شعرِه وقاؿ 
  حُ ــــــناب بٍ وعوى عمييم من كال           دٍ ـــــــآل محم فمقد غوى في ظممِ 

  ضابحُ  زنجٍ  وشبا عمى االشبالِ            سحمُ أَ  رابٌ ي غِ ز ا عمى الباطّ سَ وَ 
  حُ فادِ  مرٌ أَ ور وذاك صالميث اليَ            لَ صاوَ ور فَ ـــقالكمب العَ  لَ طاوَ تَ وَ 

 

كفة آؿ البيت  كفتيفجميمة جدًا اذ جعؿ فييا الشاعر يتضح مف األبيات السابقة إنيا      
و عوى ( مف الغواية أي الضالؿ  األشباؿ و كفة العّدو فنسب ليـ صفة ) غوىوىـ الميوث و 

انقاصًا مف شأنيـ و أضاؼ ليـ صورة الغراب األسحـ عواء الكالب إذالاًل ليـ و مف  العواءو 
األشباؿ الشجاعة ادىـ الذيف ىـ مف روائع الميوث و حيث يتطاولوف عمى أسي و الكمب العقور

ف   الكمب كـ كمب عوى عمييـ و يذكر كيؼ يتطاوؿ  في ظمـ آؿ الرسوؿ يذكر  الشاعر واِ 
عداء الرسوؿ )ص( عمى رسوؿ هللا وآلو الذي وصفيـ أَ وىذا وصؼ وصَؼ بِو الشاعر 

 :(ٕ)بالميوث لشجاعتيـ . وقاؿ الشاعر ايضاً 
 ] الطويل [وفتيانو صرعى وشادي الردى شيدوا            وــــــــــولى رجالــــــمـا رأى الــــــــفمم

 دوان شَ أَ  يشتدُ  حامي عمى االشبالِ يُ          غدا طالبًا لمموت كالميث مغضبا
طمب الموت وكاف كاألسد  نوُ ا ِ برسي( شجاعة االماـ الحسيف )ع( و ىنا يذكر الشاعر )ال     

بف المتوج البحراني ( ال تختمؼ رؤيتو عف شعراء اىذا الشاعر ) و  الذي يدافع عف اشبالو .
خالقية واضحة و ذكر شجاعة آؿ الرسوؿ أَ رؤية  لوُ  الحمة في القرف التاسع اليجري فكانت

 : (ٖ) حدى قصائدهِ إِ في  و قاؿَ  في شعرهِ 
                                                           

 . ٖٖٚالبابميات ,عمي الخاقاني :,.ٜٔٔ/ٔالبابميات ,اليعقوبي : .,ٕٖٕ/ٗادب الطف: (ٔ)
 .ٜٖٓالبابميات او شعراء الحمة , عمي الخاقاني : ,.ٖٕ٘., الطميعة من شعراء الشيعة :ٕٖٕ/ٗادب الطف : (ٕ)
  . ٜٗٔ/ٕالمنتخب لمطريحي :  (ٖ)
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  من الظباءِ  و ىل تخشى االسودُ            ي ـــــــال تخوفونـلقتبا ال أــــــــفق
  اءِ ــمـــــــقــــــــــــل يـــــهللا ُىب لُ ـــــــــيخَ أَ            ًا و نادىــــــمع الِ ــادوا لمقتـــــفن

 اءِ ـو ذوي الوفـــــادوا ناصريـــــــــــاب           فكافحيم عمى غصٍص الى أن
وصوَر حديث اإلماـ الحسيف ) ع ( مع  اعدائو حينما قاؿ ليـ أتخوفونني ذكر الشاعر      

بالقتاؿ و كيؼ تخشى األسود مف الظباء و ىذه الصورة اف اكدت عمى شيء فيي تأكيد 
فة الوفاء و الشجاعة التي ظيرت يذكر صرسوؿ ) ع ( . و الشاعر عمى شجاعة آؿ ال

 فو ىنا تجمت و اتضحت رؤية اب ع ( اتصؼ بيا اصحاب و انصار االماـ الحسيف )و 
 المتوج البحراني اتجاه االخالؽ 

ف الشاعر )الحسف بف راشد الحمي ( ال يختمؼ عف شعراء عصره فكانت لو رؤية واضحة ا  و 
اتجاه االخالؽ بصورة عامة و الشجاعة بصورة خاصة و ذكر في احدى قصائده شجاعة آؿ 

 : (ٔ)) ص ( و قاؿ   الرسوؿ 
         شييد الطف نجل أمير المؤمنين عمي           نـــــــالسبط الحسيمصاب خير الورى 

 لِ ـــبن الفارس البطابن الفارس البطل ا           لـــــــــــبن الفارس البطاالفارس البطل 
 لِ ـــــــم الرســـــــالزىراء افضل سبطي خات           ةـــــــادي و فاطمـــــدر اليــــــــل حيـيسم

ىنا يذكر الشاعر الحسيف ) ع ( وشجاعتو و يقوؿ انو الفارس البطؿ ابف البطؿ و      
 : (ٕ)يذكر فروسية جدِه و ابيو و قاؿ ايضاً 

   دالُس ـــــــي ال وِ ــــــرى عن دينالعَ  وثيقُ             عٍ دَ ـــــــــيمَ سُ  ط كلُ ــــــــــبالسِ  صرِ نَ بِ  فقامَ 
 ق تارُس ــــواء و االففي الال  مساميحُ             جىلمحُ  حُ ـــمجاري اريـــلمس حُ ــــصابيمَ 

  اوُس ـــــــــشأَ اه ـــــــــــــــــــل كمبطاأَ  مذاويدُ             ادةٍ ـــــــــــــــــس دُ ـــــاد مناجيـــــصناديد اقي
     
 

                                                           

  . ٖٕٚ/ٗأدب الطف :  (ٔ)
  . ٕٗ/ٔ., شعراء الحمة , عمي الخاقاني :  ٕٛٔ/ٔالبابميات لميعقوبي :  (ٕ)
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 : (ٔ) أيضاً  قاؿو 
 ذلِل ــــــــــــادة الــــالوخبالعتاق و  جردِ ـ            ـبالو  اقـــــــالرق اتِ ـــــاقسمت بالمشرفي

 يوم الكريية احمى من جنى العسِل             ي فموِ ـــــــــــــو كل ابمج طعم الموت ف
   اىؿ البيت و لكف عندامرئ ه عند كؿ و ىنا الشاعر يذكر طعـ الموت الصعب و المكر      

 بسبب شجاعتيـ يكوف عندىـ احمى مف العسؿ و خاصة اذا كاف ىذا الموت مف اجؿ ع ( و )
 العقيدة االسالمية.

 :  (ٕ)الشاعر ) محمد بف نفيع الحمي ( ذكر شجاعة امير المؤمنيف و قاؿو      
 ُر ـَو ْباَع األعاِدي عن ُعاله قصي            ىو الفارس الكرار في كِل موطنٍ 

 ُر ــــاخو المصطفى ردء لُو و وزي            ةــــــل مممـكشاف كو حسن ـــــــــاب
 وُر ــــــُيناِدي بو و المشركون حض            وِ ـــــوحي ئار ــــــرسوٌل رسول هللا ق

 وُر ـــــا اعتراه فتــــــــــن مــــويٌّ اميــق            وِ ـــــة ربــــــــــفما بمغيم جيرًا رسال
 وُر ــــــــــــرِه و ظيـــي أمـــلُو فسفيٌر             وِ ــــــــــرسول هللا وارث عمموصي 

 

يذكر الشاعر صفات الرسوؿ ) ص ( و قاؿ انو قوي و اميف في تبميغو لمرسالة      
 :  (ٖ)الشاعر ) صالح ابف العرندس الحمي ( صفة الشجاعة وقاؿيظير السماوية. و 

 

 طفى اليادي تال صلممُ  نْ مَ  لَّ جَ أَ و            التَ  نْ ــــــمَ  كرمَ أَ تالي كتاب هللا 
 ال ــــــشبًا مُ ــرب ليثـوم الحــو تراه ي           تمقاه يوم السميل غيثًا مسيال

 

قاؿ الشاعر ) صالح ابف العرندس الحمي ( عف شجاعة اىؿ البيت ) ع ( في احدى و 
 : (ٗ)قصائدِه 

                                                           

 . ٜٗ/ٕ., تاريخ الحمة :  ٕٖٓ/ٔ: , فقياء الفيحاءٚٗ/ٔالخاقاني:, البابميات ,عمي ٜٕٔ/ٔالبابميات لميعقوبي : (ٔ)
 .  ٕٔٗ/ٗٔاعيان الشيعة :  (ٕ)
 . ٕ٘ديوان ابن العرندس :  (ٖ)
 .  ٗ/ٖ, جامعة بابل : ر كريم , كمية الدراسات القرآنيةامل عبدالجباوينظر قراءة في شعر ابن العرندس,,ٕ٘: نفسوُ  (ٗ)
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 كاسات الردى  ال يختشى من شربِ            الُطغاة بعزموِ صال الحسين عمى 
 ودا ـــقين غرب الغضب يضرب اىيَ و            الــــــــنجُ أَ  و غدا بالم الّمدن بطعنٍ 

  داــــــــــوثنا السنان من الطعان مقص           الــــــــمـفأعاد بالضرب الحسام مغ
      

يقوؿ انو ال يخاؼ مف شرب وجوالت الحسيف بف عمي ) ع (  و  يذكر الشاعر صوالت     
 .كأس الردى و يؤكد عمى شجاعة الحسيف 

      

بذليـ انفسيـ مف اجؿ ديف هللا حماد ( شجاعة آؿ الرسوؿ ) ص ( و  ) ابف ويظير لنا      
 : (ٔ)سبحانُو وتعالى و قاؿ ابف حماد في احدى قصائده 

 ا ـــــــوه الحروبـــــــــــــــــــازلــش نـبجي            يوم سارت الى الحسين بنو حرب
 ذاق سوى الموت دونُو مشروبا             اـــــــــــــــن الفرات فمـــــــــــوه مـــو حم

  وباـــــــــــوا ببيعيا المرغــــــــــــالـــــــفن            في رجاٍل باعوا النفوس عمى هللا
 :  (ٕ)ت االماـ الحسيف ) ع ( الشاعر ايضًا وىو يذكر صفا قاؿو      

 وم منيا مقطعا  ـــاط القـمى نيخف            ةٍ ـــــدٍة عمويــــــــــم شـــــــشد عمييف
 ىل تمد الشجعان اال مشجعا و            كفعل ابيو في الحروب و ضربوِ 

 :(ٖ)وقاؿ الشاعر )ابف حماد (ايضًا في شجاعة الحسيف )ع(      
 وُد ـس اســكأنيم تحت الوطي           وــــكأني بموالي الحسين وصحب

 ى قرب المياه ورودُ  ـسبيل ال           عمى شط الفرات فماليم اطاشعُ 
  جودُ أَ وكنت كما جادوا ىناك            فيا ليتني يوم الطفوف شيدتيم

                                                           

 .  ٖٜٖ/ٔ: البابميات لميعقوبي(ٔ)
  . ٜٖٗ/ٗشعراء الحمة , عمي الخاقاني: , .ٖٕ/ٗٔاعيان الشيعة :  (ٕ)
  .ٕٙٔ/ٔالمنتخب لمطريحي : (ٖ)



 ة واالخالقية ي..........انرؤية اندين...............................انفصم االول ............
 

 

 

60 

بف حماد في رؤيتُو الدينية الواضحة بيف صفتي الشجاعة والجود والكـر إىنا جمع      
ويقوؿ كأني ارى موالي الحسيف واصحابو كأنيـ اسود مف شجاعتيـ ويقوؿ ويتمنى لو انُو 

 .شيد يوـ الطفوؼ وجاد في نفسو وضحى كما ضحوا آؿ الرسوؿ )ص( 
اخالقية واضحة وذكر شجاعة ( كانت لُو رؤية  ريميمفمح ابن الحسن الص والشاعر )     

 :(ٔ)الحسيف وآؿ الرسوؿ )ع( في شعرِه وقاؿ 
  فبارزىم وىو اليزبر الغشمشمُ            فمالوا عميِو بالسيوف وبالقنا

  مُ ــــــمثو وال يتــــض ال ينبــــوابي           اً ــــــوحكم فييم سميريًا مقوم
  يغمُ ضَ  نفيي صالَ  فكانوا كضأنِ            ةٍ ـــعموي وصال عمييم صولةٍ 

ذكر سامعيو بشيرة أمير المؤمنيف في (  عمويةٍ  عندما عبر الشاعر في قولِو )صولةٍ ىنا      
الشجاعة والحرب , وذكر ليـ أف صوالت أبنائو يـو الطؼ لـ تكف غير صوالتو العموية ذاتيا 
فحيف تكاثر القـو عمى الحسيف عميو السالـ لـ يخؼ كثرتيـ بؿ صاؿ عمييـ صوالت أبيو 

 :(ٕ)يضًا في شجاعة امير المؤمنيف )ع(. وقاؿ الشاعر افصاروا كأنيـ غنـ صاؿ عمييا أسد 
  عُ ـــــضمَ أَ وَ  ومٍ ـــــــــقَ سياٌف لِ أَ  رَ ــــــــسَ كَ وَ            وِ ــــــــيفسَ  لِ وقادوا عميًا في حمائِ 

 عوا طَّ قَ  وضمع ابن مسعود لمصحفِ             رٍ ضمع ابن ياس مَّ ير ثُ بَ يف زُ سَ كَ 
 
 
 

ائؿ وىو اسـ جامع لكؿ ما سـ جامع ألنواع الخير والشرؼ والفضالكـر ا  :  انكـــــــــــرم-2
والكـر  .(4)(البخؿ. ولمكـر معنى آخر وىو )ضد (3)ذا جاء بالغيث (إِ حمد ,وكـر السجايا يُ 

والكـر  فضيمة وسجية واصؿ مف اصوؿ االخالؽ يتحوؿ بيا االنساف مف االثرة الى االيثار)
اسـ واقع عمى كؿ نوع مف انواع الفضؿ ولفظ جامع لمعاني السماحة والبذؿ فكؿ خصمة مف 

                                                           

  .ٖ٘ٔ/ٕالمنتخب لمطريحي: (ٔ)
  .ٓٗٔ/ٕ:نفسوُ  (ٕ)
 .٘ٔ٘/ٕٔلسان العرب : (3)
القاموس المحيط ,مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي, تح مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ,  (4)

 .ٖ٘ٔٔ:ٕ٘ٓٓ, ٛلبنان ,ط  -مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت 
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خصؿ الخير وخمة مف خالؿ البر وشيمة تعزى الى المكاـر وسجية تضاؼ الى محاسف 
فيي واقعة عمى الكـر فالكـر واقع عمى كؿ فعؿ مف االفعاؿ المرضية  الطبائع واالعراؼ

. وىو خمؽ اكد عميِو االسالـ فيتحوؿ بِو االنساف (1),الـز لكؿ حاؿ مف االحواؿ الجميمة (
الى الخير بِو فالكـر يؤسس لقيمة التضحية بالنفس التي تمثؿ اعمى درجات الموقؼ 

ف يخمص نفسو ,مف اوضاع الحرص والبخؿ ي ألَ حي بالماؿ يشجع المضحاالخالقي .والمض
,ويحمييا بمعنى البذؿ وااليثار ومف ىنا تتعمؽ االرادة الخيرة في االنساف الكريـ واف الجود 
في النفس يمثؿ اقصى غايات الجود وىذا ما اىتـ بِو شعراء الحمة في القرف التاسع اليجري 

 ()عالء الديف الشفيينيىذا الشاعر الحميو عندما ذكروا المواقؼ البطولية آلؿ الرسوؿ )ص( 
 : (ٕ)في احدى قصائدهحيث قاؿ (  )عاالماـ الحسيف ىو يمدحو 

 الــــــــــــات ثكـنادبـاء والـــــي النســـأبــب            وُ ـــــــــِو يندبنــــــن حولــــــنساؤه م
                            ىجروا القصور وجاوروا وحش الفال             ادةٍ ـن ســـــد مـــــــكرم سيأَ يندبن 

  الـــــــــًا مشبـــــًا وان قابمت ليثـــــــــرمــــك           من تمق منيم تمف غيثًا مسيال
 

قوؿ أف نساء يو  الشاعر)عالء الديف الشفييني (يذكر أىؿ البيت )ع(في األبيات السابقة      
 جاور وحش الفالو  والسكينة ـ الحسيف )ع( الذي ضحى بالقصور مااإلاىؿ البيت يندبّف 

نو مف قوـ ىـ الغيث في الكـر كما ىـ الميث في المقاء  .دفاعًا عف عقيدتو ودينو , وا 
 :(ٖ)قاؿ أيضاً و 

                                                                        لُ ـميُو يَ ــــو السرج من وِ ـــــراكبلِ            وِ ــــيعِ رات نَ ــــالطاى نَ ــــعمِ ا سَ ـــــفمم
      ويلُ عَ  ريمُ الكَ  دبِ دبا           لين عمى النَ سرى نواحَ  برزن في الفسطاطِ 

ىنا تكوف الرؤية اذ اف الشاعر متأثر بالرواية التي تحدثت عف فرس االماـ الحسيف عميو 
السالـ بعد مصرع االماـ فيو مف جياد رسوؿ هللا ) ص ( فمما رأى ما جرى لالماـ                  

                                                           

 .٘ٓٔ: ٜٔٛٔبيروت :–دار الكتب العمميةبن عبد الرحمن, حسن عمي اب والسياسة وزين الحسب والرياسة,ابودعين اآل(1)
 .ٙٛ/ٕ.,تاريخ الحمة :ٖٕٛ/ٕٔعيان الشيعة :أ (ٕ)
 .ٚٛ/ٕ.,تاريخ الحمة:ٖٕٗ/ٕٔ:نفسوُ  (ٖ)
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الحسيف ) ع ( جعؿ يصيؿ و يشـ االماـ ) ع ( و يمرخ ناصيتو بدمو ثـ توجو نحو الخياـ 
وقد مأل البيداء صيياًل عظيمًا و البيت اآلخر اظير تأثر الشاعر ىائج ىياجًا شديدًا و ىو 

بالرواية التي تشير الى خروج النساء مف الخياـ حاسرات بعد سماعيف مصرع االماـ الحسيف 
ذي نعتُو عمى الحسيف )ع( ال مف آؿ الرسوؿ  النساءويذكر ىنا الشاعر ندب و نواح   ) ع (

 :(ٔ)وقاؿ ايضاً , ووصفُو الشاعر بالكريـ 
 مقيلُ  كرماتُ المُ  وال في ظاللِ            أصيَب فال صوب المآثر صائٍب 
 سواك فيحمي في حماُه نزيلُ            ةــوال الجود موجود وال ذو حمي

 

ذكر الشاعر في األبيات السابقة اف الجود و الكـر غير موجود سوى في اىؿ البيت)ع( ي  
  .انيـ يكرموف و يضحوف حتى بأنفسيـالذيف ُعِرفوا بجودىـ و كرميـ و َحِمَيَتيـ و 

ىنا تكوف الرؤية اذ اف الشاعر متأثرًا بالرواية التي تحدثت عف فرس االماـ                    
( بعد مصرع االماـ فيو مف جياد رسوؿ هللا ) ص ( فمما رأى ما جرى لالماـ الحسيف ) ع 

بدأ يصيؿ و يشـ االماـ و يمرخ ناصيتو بدمو ثـ توجو نحو الخياـ و ىو ىائج ىياجًا شديدًا 
  و قد ممئ البيداء صيياًل عظيمًا .

    كر صفاتيـ و ذيذكر اىؿ البيت كثيرًا في شعره و في) الحافظ رجب البرسي ( اعرا الشماو  
      و كما ذكرنا سابقًا اف الجود بالنفس اقصى غاية الجود فقاؿ  بأنفسيـجودىـ و كرميـ 

  :(ٕ) ) الحافظ رجب البرسي ( في احدى قصائده
 م نالوا البقاء بما عدوايُ ى لَ بَ وْ طُ فَ            عتدوااا ــــو م ناءِ فاعدوا نفوسًا لم

 م خمُد ـــفحموا جنان الخمد فييا لي           و احرموا احموا جسومًا لممواضي
 دوا ــــــجَ  جادوا في نصرهِ  بيا دونوِ            ط جادوا بأنفسٍ ــمام السبم اإلِ ماإِ 

                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٕٔعيان الشيعة:أ (ٔ)
 .ٜٖالبرسي : ,وينظر ديوان رجبٜٔ/ٕ, تاريخ الحمة:ٖٓٛ/ٔ,عمي الخاقاني:,البابمياتٜٔٔ/ٔالبابميات لميعقوبي: (ٕ)
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وىا لمفناء و نالوا بذلؾ ر نفسيـ و حض  أَ و جادوا بأنفسيـ كثيرًا فضحوا ب اي انيـ ضحوا     
 فس تجتمع بيا الشجاعة و الكـر . البقاء و التضحية بالنالخمد و 

 :   (ٔ)الشاعر ) الحسف بف راشد الحمي ( ذكر شجاعتيـ و كرميـ في شعره و قاؿو 
  نفوسيم في مياوي تمكم الشعلِ            ى قذفواــــــحتى اذا استعرت نار الوغ

  دلِ ـــو الجحور العمم بُ سناخيا و أَ            تسَ ور رَ ــــقالوَ  فَ ذا خَ إِ  ال حممٌ ـــــجب
                                           لِ ـــر متنقـــــــم غيـــنار المظى بنعي           و شروا باعوا بدار الفنا دار البقا

     اشتروا دار البقاء ىؿ البيت ضحوا و جادوا بأنفسيـ و يذكر الشاعر في االبيات السابقة اف ا و 
مف اجؿ الديف االسالمي . اما الشاعر ) صالح ابف العرندس الحمي ( ذكر كرمُو في اكثر 

 : (ٕ)مف قصيدة و قاؿ 
 دا ـــــــــرم محتـــــو اجميم حسبًا و اك            م اباً ـــــــورى نسبًا و اشرفيــــاسما ال

 دا ــــــبَ  ىدى , بدرٌ  ضا ,نجمٌ أَ  صبحٌ             مىىَ  مى, غيثٌ حَ  بحٌر طمى , ليثٌ 
 دا ـــــًا انكـــــــكان يومو  دادِ بع الشِ السَ             تْ جَّ رَ واد فَ ــــن الجـــــــفيوى الجواد ع

  داــــــــــــرقَ مَ  وةِ ــــــأمسى لُو حجر النب            اــــًا طالمـــــــــو احتز منو الشمر رأس
 دى الرَ  وفُ ــــــشغمَ  يوِ مَ عَ  باتَ  ىرُ الدَ و             الــــــاوات العُ ــــــمالك السَ ـــــــمأَ  فبكتوُ 

 دا  ـــــــــــرمَ أَ  وِ ـــــيمَ ًا عَ ــــفرو ــم مطــــمـالع            ًا و طرفــــــكفوفد مَ وْ ف الجُ كَ  دَ تَ ارّ و 
بكت  نوُ إِ يف ) ع ( ماـ الحسابف العرندس الحمي ( باستشياد اإلِ يذكر الشاعر ) صالح      

كناية  ىناكانت عبارتو ( مكفوفًا ارتد كؼ الجود عندما قاؿ الشاعر ) عميو مالئكة السماء و 
 عف انقطاع الكـر بعد استشياده . 

 : (ٖ)وقاؿ ايضًا 
 ] الطويل [  قتيال حولو يصيل الميرُ   وادُ الجَ            دىخو النَ أَ الجواد  فِ رَ فمال عن الطَ 

 ىنا ايضًا ذكر الشاعر ) ابف العرندس الحمي ( كـر و جود اىؿ البيت ) ع ( و معنى و      
 .الفضؿ و الخير و الجود  ) اخو الندى ( اي اخو

                                                           

 .ٙٗ/ٕشعراء الحمة , عمي الخاقاني : (ٔ)
 ٖ:. , وينظر : قراءة في شعر ابن العرندس ٜٗ. , و ينظر ديوان ابن العرندس :  ٜٕٙ/ٗادب الطف :  (ٕ)
 .  ٕٚ., و ينظر ديوان ابن العرندس الحمي :  ٕٔٗ/ٔ., الطميعة من شعراء الشيعة :  ٕٗٛ/ٗادب الطف :  (ٖ)
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 :  (ٔ)و قاؿ الشاعر
 دا سمحيم يَ أَ الخافقين ندى و            لـــــىأَ م ـعأالسند الحسين  السيدُ 

 وال ــــطأَ باعًا  ُمدَّْت عمى كيوانِ            منى التي حسناتيااليُ  ذي الراحةِ 
في االبيات السابقة كناية عف كـر الحسيف ) ع ( الذي كاف اعـ اىؿ الخافقيف ندى و      

 افضميـ و اسمحيـ يدا اي اكرميـ . 
 :(ٕ)و قاؿ الشاعر ) ابف حماد ( في كـر رسوؿ هللا ) ص (           

  و من حممتو في الميامو قودُ            بأن رسول هللا اكرم من مشى 
  ودُ ـــومن جاَد حتى ال يكون يج           ر عترةٍ ــى واطيــــــو عترتو ازك

نستنتج مما سبؽ اف شعراء مدينة الحمة الفيحاء كانت ليـ رؤية دينية و اخالقية واضحة و  
وتضحيتيـ وجودىـ حتى  ذكروا اخالؽ و صفات اىؿ البيت ) ع ( و ذكروا شجاعتيـ

ربما كاف ىذا بسبب  حة و اظيروا مظمومية آؿ الرسوؿ وكانت ىذه الرؤية واضو  بأنفسيـ
 .  اضطيادالفترة التي عاشيا ىؤالء الشعراء و ما عانوه مف ظمـ و 

 

 ر ــانصب-ٖ
ىذِه المعاني تشكؿ في مجموعيا جمات المغة العربية بمعاٍف عدة و لقد ورد في مع      

) بمعنى الحبس و المنع حيث ورد في يمة الصبر ومف ىذه المعاني الصبرالمعنى العاـ لفض
والصبر ضد الجزع  ..الحبس و كؿ مف حبس شيئًا صبره لساف العرب الصبر بمعنى

قاؿ صاحب التاج ) الصبر ىو الزاـ و  نى الثبات عند المكاره والنوازؿ والقتاؿعالصبر بمو (ٖ)(
 . (ٗ) المكاره (النفس اليجوـ في 

                                                           

 .6, و ينظر قراءة في شعر ابف العرندس الحمي : 72, و ينظر ديواف ابف العرندس : ٚٗٔ/ٔلميعقوبي :  البابميات (ٔ)
  . ٖٙٔ/ٔالمنتخب لمطريحي :  (ٕ)
 ) صبَر ( . , ٖٛٗ/ٗلسان العرب :  (ٖ)
 .  ٖٕٚ/ٕتاج العروس , محمد بن محمد الزبيدي , دار اليدايا :  (ٗ)
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وعمى الرغـ , و نجد عند شعراء القرف التاسع اليجري دعوة الى الصبر في شعرىـ       
ر آؿ البيت رجااًل ونساًء , يمكف القوؿ مف أنيـ كانوا في أغمى ىذه الدعوات يصفوف صب

بسبب ليحثوا الشيعة عمى الصبر والتحمؿ كأئمتيـ , وخاصة ربما كانوا يفعموف ذلؾ إنيـ 
الصعبة التي عاشيا الحياتية الظروؼ و  تكالب القوى عمى أتباع ىذا المذىب في تمؾ الفترة ,
 الناس لذلؾ كانوا يدعوف الناس الى التحمي بالصبر . 

 :  (ٔ)ىذا الشاعر ) الحافظ رجب البرسي ( دعا الى الصبر في احدى قصائدِه و قاؿو       
  دُ ـــل و الفقـجل لديك الحزن و الثكو             وان برحت فيك الخطوب بمصرعي

  جر الصابرين و ال الوعدُ أَ  فما ضاعَ             صبرياو  ليكِ إ يرضي بما يرضإف
عمى لساف اإلماـ الحسيف عميو السالـ السيدة زينب  ف الشاعر في ىذِه األبيات يدعوإ     

ويقوؿ اف هللا سبحانو والرضا بما يرضي هللا , وىو شيادتيـ عمى طريؽ الحؽ , الى الصبر 
ف وعده متحقؽ مفعوؿ ال يضيع فيو أجر العامميفو تعالى ال يضيع اجر الصابريف   .وا 

 

قاؿ الشاعر ) محمد بف نفيع الحمي ( في الصبر شعر كثير و كانت لو دعوة و 
 : (ٕ)واضحة الى الصبر مف خالؿ قصص آؿ الرسوؿ ) ع ( حيث قاؿ في احدى قصائدِه 

 

 ودُع ــــــــــــــي ةالــو السر فييم ال مح           ةٍ رييَ كَ  لِ كُ موى بِ روا عمى البَ بَ صَ 
  وضعُ المَ  ذاكَ  طابَ ن وَ يْ سَ الحُ  دُ سَ جَ            اــــيكنافِ أَ رٍض حل في ى ألَ بَ وْ طُ 
 ُع  ــــــــــرفَ يُ  فييا الدعاء الى المييمنِ            ةٍ ــــــربٍة فييا الشفاء و قبتُ  كَ لَ 

تكمف الرؤية اف في تربة االماـ الحسيف ) ع ( فييا الشفاء حيث قاؿ االماـ الصادؽ  ) ىنا
عميو السالـ ) اف في طيف الحائر الذي فيو الحسيف ) ع ( شفاء مف كؿ داء و امانًا مف كؿ 

( اف هللا عوض الحسيف عميو السالـ مف  18و في عدة الداعي البف فيد في ص )  خوؼ (
جعؿ الشفاء في تربتو , و اجابة الدعاء تحت قبتو , و االئمة مف ذريتو قتمو اربعة خصاؿ : 

 , و اف ال تعد اياـ الزائريف مف اعمارىـ . 
                                                           

 . ٕٜ/ٕ. , تاريخ الحمة :  ٖٔٛ. , شعراء الحمة , عمي الخاقاني :  ٜٔٔ/ٔالبابميات , لميعقوبي :  (ٔ)
 . ٜٚٔ/ٔالمنتخب لمطريحي :  (ٕ)
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ذكر الشاعر ) محمد بف نفيع الحمي ( صبر اىؿ البيت و ما اعطاىـ هللا لما صبروا      
 .مف تربة فييا شفاء لمناس و قبٍة فييا يستجاب الدعاء 

 :(ٔ)دعا الى الصبر في بعض قصائدِه وقاؿ  )محمد بف حماد الحمي ( أما الشاعرو      
 ُل ـــن جميـــــو رزؤىم في العالمي           تيون الرزايا عند ذكر مصابكم

 ميُل قَ  داةِ فسي في اليُ و قتمي لنَ            ي ظمم آل محمدٍ ـــــوعــــــاراق دم
يذكر ىنا الشاعر ) ابف حماد الحمي ( مصائب آؿ الرسوؿ ) ص ( و تيوف جميع      

 : (ٕ)المصائب عند ذكر مصابيـ و ىنا دعوة واضحة مف الشاعر الى الصبر و قاؿ ايضًا 
 

  ىوانُ أَ و  ىوالٌ أَ و دون ذلك            قمت الدىر يجمعناطمعت نفسي و أَ 
 اُن ــــفمممحبين اسراٌر و كتم           فرجدُه ـــــــدث بعــــــــتجرع الصبر يح

 يذكر الشاعر ىنا بعد الصبر ال بد مف وجود الفرج.      
 

 : (ٖ)وقاؿ الشاعر )ابف حماد ( في فضيمة الصبر
 ] الطويل [ رِ ــــــــــي ال ابالك بالصبـر مثمــــــأيؤم           ي امريـــــــــت ففمري بالصبر أسر أأ

  ولو ان عيني دمعيا من دمي يجرِ           اــى البكــــالم عمأُ ور ــــــافي يوم عاش
 رِ ذـــــــــــولم اندب االطيار فيِو فما ع          ي عاشوراء مأتماً ــــــــــــلم اقم ففإن  

 : (ٗ)وقاؿ ابف حماد ايضًا 
 وجسمي يبمى والسقام جديُد            دُ ــــارى الصبر يفنى واليموم تزي

 ُد ــــــوم عنيــــــؤاد لميمــــاباُه ف           في خاطري اذا ما تعمدت السموَّ 

                                                           

 .  ٜٕ٘/ٖميعقوبي : لالبابميات ,  (ٔ)
  . ٜٖ٘/ٗشعراء الحمة , عمي الخاقاني : ,.  ٖٕ/ٗٔاعيان الشيعة :  (ٕ)
 .ٜٕٕ/ٕالمنتخب لمطريحي :  (ٖ)
  .ٕٙٔ/ٕ:نفسوُ  (ٗ)
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اصة الى الصبر ولكنُو عمى الرغـ مف اف ابف حماد كانت لُو رؤية واضحة ودعوة خ     
بعض االبيات يدعو الى الصبر اتجاه كؿ القضايا ويقوؿ دائمًا اف بعد الصبر نجدُه في 

 يحدث فرٌج قريب لكنُو ال يصبر اماـ قضية واحدة وىي قضية مصاب االماـ الحسيف )ع( . 
وقاؿ الشاعر )محمد بف حماد الحمي ( وىو يدعو الى الصبر مف خالؿ شخصيات      

 : (ٔ)الرسوؿ )ع( ويقوؿ في احدى قصائدهِ  دينية وتاريخية ميمة مثؿ شخصيات آؿ
  ودُ ــوكنت كما جادوا ىناك اج           فيا ليتني يوم الطفوف شيدتيم
  ابيدو أُ الى ان قتموا من حولِو و            لقد صبروا ال ضيع هللا صبرىم

  دُ ــــــوحي قتيال عفيرًا في الترابِ            دالـوقد خر موالي الحسين مج
 

نستنتج مما سبؽ اف شعراء مدينة الحمة في القرف التاسع اليجري كانت ليـ اىتمامات       
آؿ الرسوؿ محمد ) ص ( وذكروا واسعة في مجاؿ الديف واالخالؽ حيث ذكروا اخالؽ 

 صفاتيـ مف شجاعة وكـر وصبر وكانت ليـ دعوة واضحة في شعرىـ الى ىذه االخالؽ .
 

                                                           

  .ٕٙٔ/ٔ:المنتخب لمطريحي(ٔ)
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 انفصم انثاني
 ـةاملىضىعيـــة انزؤي

 

من المعموم ان الموضوعية تمثل احدى سمات التفكير العممي حيث انيا ذات اثر فعال في      
ابة التفكير الموضوعي في ان التفكير العممي تجاه بعض المواقف يكون بمث إذجميع عممياتو , 

, وان غابت الموضوعية في التعامل مع االفكار والمواقف واالشخاص واالشياء كان  حد ذاتو  
 .شرع في االحكام توال اإلعمامو المجال مفتوحًا لظيور التحيز 

وعدم القدرة عمى الرؤية المتوازية والصائبة لألشياء واالفكار والمواقف . وان سمة        
 النسانية , فيي رؤية الواقع رؤية مستندة الىالموضوعية سمة مثالية من سمات الشخصية ا

 ات الثقافية التي تشوه حقيقة الواقع فيمعمومات خالية من االىواء والخم
رد عن العاطفة والبعد عن التأثر ج  ت  بلى االمور إ   النظر وتعرف الموضوعية ايضًا عمى انيا     

 بالشؤون الشخصية .
الدكتور عبد الكريم بكار من كتاب فصول في التفكير والرؤية الموضوعية عرفيا ايضًا      

 عمى الحقيقة الوقوف من واالدوات تمكننا الموضوعي ىي )مجموعة من االساليب والخطوات
 .(ٔ)ة والمؤثرات الخارجية (تيعميو  بعيدًا عن الذا ما ىي عمىمعيا والتعامل

 

ليم رؤية موضوعية واضحة تجمت ان شعراء مدينة الحمة في القرن التاسع اليجري كانت       
   سيتم بحثيا في ىذا الفصل . ا الرثاء والمديح وموضوعات اخرى في موضوعين ىم

 

 

 
                                                           

, دمشؽ , دار القمـ وينظر الموضوعية لدى اساتذة الجامعة , ٖالكريـ بكار ,ط  فصوؿ في التفكير الموضوعي , عبد (ٔ)
دراسة ميدانية عمى عينة مف اساتذة الجامعة الجزائرية, مجمة كمية التربية االساسية لمعموـ التربوية , جامعة بابؿ , د. زىرة 

 .ٗ٘: ٜٖاالسود , العدد
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 املبحــث االول
 انزثاء 

 

ال والنساء في البكاء والندب غرض شعري وجداني اشترك فيو  الشعراء من الرج -انزثاء:-1
ناء والعدم .واما عجز االنسان فالوقوف لتفسير ظاىرة الحياة و الر عمى موتاىم ومن ثم تصبوال
ترن الرثاء بالموت واق لتواسي نفسيا ولتواسي كل من اصابتُو مصيبةالكممة  تتجاه الموت وقفا

غير المفيوم الذي تحممُو حيث تتصل بغير ىذه  المواقف )كما ان الرثاء ارتبط  فيوماً ,فحممت م
بالموت ,فأن الكممة ارتبطت بتخفيف االلم عند البشرية من ىنا كان الرثاء اكثر اتصااًل واكثر 

 . (ٔ)االغراض المتصمة بالذات االنسانية (
)والرثاء غرض شعري يتميز عن االغراض الشعرية االخرى وذلك في حركتو  التي تأسر القموب 

 . (ٕ)ويتحرك الوجدان حولُو , فالراثي يقول شعره وقمبو يحترق 
واغراضو منذ تمييدىا سنة اما الرثاء الحمي :)فقد عرفت الحمة الشعر بمختمف فنونو        

والى يومنا ىذا فقد شيدت سماؤىا عددًا كبيرًا من الشعراء المبدعين , وعاش عمى  . (ٖ)ىـ(954)
اراضييا وشرب ماءىا شعراء وادباء عرفوا بجودة السبك ومتانة االسموب وسبب ذلك ىو )تشجيع 

حمد عمي امراء بني مزيد الذين مصروا ىذه  المدينة لمشعر واالدب والعمماء والفقياء ويقول م
يق الندي واالدب البارع الذي يأخذ باألفئدة والمسامع وجدتُو يسايرني قجدت الشعر الر اليعقوبي و 

. (ٗ)ان سرت , ويحل معي اينما حممت وجدتُو يمشي معي في الشوارع وفي االسواق والحوانيت (
ويعد الرثاء من االغراض الرئيسية في الشعر الحمي تبارى فيو الشعراء واتوا عمى معانيو بطرق 

     , وقد ساروا في ذلك عمى منيج شعراء العربية القدامى وميما يكون من امر فان الرثاء  مبدعة

                                                           

 .ٚشوقي ضيؼ :د.الرثاء ,  (ٔ)
 .ٙٗ/ٖالفريد, ابف عبد ربو,العقد  (ٕ)
 .ٗ/ٕتاريخ الحمة : (ٖ)
 .ٖ/ٔالبابميات , اليعقوبي : (ٗ)
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عنوا عناية في الشعر الحمي يقسم الى انواع وان شعراء مدينة الحمة في القرن التاسع اليجري 
 بأحدى انواعو وىو :  ةكبير 

نظم شعراء الحمة أكثر قصائدىم في رثاء الرسول وأىل بيتو )ع(أفضل الصالة  -الرثاء الديني :
والسالم وعددوا في ىذه  القصائد محاسن سيرتيم وفضائل أخالقيم التي يجب أن يقتدي الناس 

دور دالالتو  العامة حول أفكار ظل الشعراء تامر فان الرثاء في الشعر  من بيا وميما يكن
 ىي :يحومون حول معانييا و 

  -التذكير بنياية االنساف :
وكل مخموق يدركُو الموت بداللتو  العامة يعني نياية االشياء وكل نياية ترعب  انسان فان   لك

, أس يلااالنسان وتخيفُو وىو بيذه  الداللة يحمل صورة ممؤىا التشاؤم والبرم ونظرة ممؤىا القنوط و 
فالموت في  ,وسارت بيا الى طريق الرفعة والسموغير ان القصيدة االسالمية ىذبت ىذه  الصورة 

اما  خرويةآذ ىناك نوعان من الحياة دنيوية و منظور االسالم بداية لمرحمة جديدة وحياة أخرى ا
زائمة وتحيطيا اآلالم واآلمال وىي جسر موصل لمحياة الثانية فاألعمال الصالحة  يياالولى ف

االخرى وان شعراء الحمة ذكروا في بعض شعرىم ما  تخمد صاحبيا بعد مماتو شفيعة لُو في الدار
يذكر بنياية االنسان ميما كانت مكانتُو وىنا الشاعر يذكر بنياية حياة االمام الحسين )ع(لكنُو 

 رغم انتياء حياتو  اال بقي خالدًا وقال الشاعر رجب البرسي :
 (ٔ)ء ضميلكن تذكرت موالي الحسين                 اضحى بكرب البال في كربال

 ذكر الشاعر ) الحسن بن راشد الحمي ( في احدى قصائده  ذاكرًا الموت أيضًا :و 
 ذِؿ ػػػػػػػِو جػػػػػػػثنى لُو عطُؼ مسروٌر ب           إذا الموت أبدى عف نواجذهِ  قرـٌ 

 ف الخمِؿ ػػػػػػفضاض معضمٍة خالي م           ةٍ ػػػػػػػػػػػخواض ممحمٍة فياُض مكرم
   (ٕ)أف ال تسيؿ عمى الخرصاِف و األسؿِ            نفسُو يوـَ الوغى شرفاً ت لُو أب
 

                                                           

 .ٖٗٛ/ٔ., شعراء الحمة ,عمي الخاقاني :ٖٕٔ/ٔالبابميات ,اليعقوبي : (ٔ)
 .   ٕٗٚ/ٗأدب الطؼ :  (ٕ)
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 كما ذكر الشاعر ) مغامس بن داغر الحمي ( أبياتًا ُأخرى تنذر و تذكر بنياية اإلنسان بقولو  : 
 ُب ػػػػػإف الُمفكر في اإلموِر لبي           ليس المبيب مف استقَر بعيشوِ 

 ُعش ما تشاء فإنَؾ المطموُب            ليَس بغاِفؿٍ وت ػػيا غافاًل و الم
ذ            ؾ إذ زمانؾ مقبؿٌ و ػػػػػػأبديُت لي   (ٔ)بُ ػػػػالشباب رطي غصفزاٍه وا 

 قال أيضًا في ذكر الفراق والموت : و 
 ِؿ و أصبحُت معقواًل ليا بعقا           أتخدعني الُدنيا و قد شاَب مفرقي

   (ٕ)آؿِ  و أكرـِ  مبعوٍث  ي خيرِ بن           ا بآِؿ محمدٍ ػػػػػػػفيي ي إسوةٌ ػػػػػػػػػػػػو ل
 ّيذكر ) ابن حماد ( الناس بالموت حيث قال : و 

 دوبا ػػػػػنمدؾ الػػػػػػػػر جػػػػػو الطي           أُي عذٍر لنا إذًا يوـَ نمقى هللا
     (ٖ)ا ػػػػالمنوِف نصيبيأخذ كٌؿ مف            يَؾ أوػؿ نواسػاَش هلل بػػػػػػػػػػػػػح
 قال ايضًا : و 

 بانت بروحي ُغداة البيف عف جسدي       و البيُف يتمُؼ أرواحًا و أجسادا 
 ؿ الميعاد إيعادا ػػػِو       ىييات بؿ يجعػػػد صاحبػػػػػػػالدىُر ليَس بموِؼ عيو 

 (ٗ)ـ باداػػػػبعِدى أباَد كؿ الورى مف        ـ معًا فإذاػػػػى القروف و يفنييػػػػػػػػأفن
 

  -التحمي بالصبر :
كما ذكرنا سابقًا ان الصبر من الصفات الحميدة التي اشاد بيا القرآن الكريم واوصى المؤمنين 

والصبر يصنع المعجزات ويفتح طريق النجاح والنجاة لذلك دعا شعراء الحمة  بان يتحموا بيا ,
الناس الى التحمي بيذه  الصفة الجميمة التي ىي من صفات المؤمنين والمتقين فيذا الشاعر 

                                                           

 .   ٜٜٕ/ٗ: أدب الطؼ  (ٔ)
 .   ٜٜٕ/ٗ: نفسوُ  (ٕ)
   . ٜٖٓ/ٗ: نفسوُ  (ٖ)
 .   ٖٖٔ/ٗ: نفسوُ  (ٗ)
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الحمي )الحافظ رجب البرسي ( دعا الى الصبر وكانت لُو رؤية دينية واخالقية وموضوعية في 
 احدى قصائده  :  الوقت نفسُو حيث قال في

  دُ ػؿ و الفقػجؿ لديؾ الحزف و الثك و           يػػػػف برحت فيؾ الخطوب بمصرعا  و 
 (ٔ) فما ضاع اجر الصابريف و ال الوعدُ            اليؾ و اصبري يبما يرض إرضيف

 الشاعر في ىذه  االبيات يدعو دعوة واضحة الى الصبر . و 
 قال الشاعر ) صالح ابن العرندس الحمي ( : و 

بُر في رَضا الرَّحماِف            رًا َفإنَّاػػػػػػػػػػاَؿ : َصبْ ػػَـّ قػػػػػػػى ثُ ػػػػػػػَفَبكَ   َشأُنَنا الصَّ
 (ٕ)ػػػافِ ػػػػُأَىيػػػػػِؿ الُفسػػػػوِؽ و الطَّغي           الُكفػػػػػْػرِ الى عصبة َو َمَضى راِجعًا 

جمع الشاعر ىنا بين الرثاء و الصبر و الرؤية في ىذا البيت مستوحاة من القرآن الكريم و      
 )) و بشر الصابريف (( .   من قولو تعالى

  الحزف و البكاء :
ىذه  النصوص  ارتباطًا بالبكاء و ذلك الرتباط تعد نصوص الرثاء من اكثر النصوص    

ث يت ُو رثيًا و الرثاء بحد ذاتو  يعني الُبكاء و بالعاطفة الحزينة لمنتج النص و  يقول ابن منظور ) ر 
ىذا يعني ان الرثاء امتزاج و  .(ٖ)ر ثاء و جمعيا مراٍث و مفردىا مرثاة او مرثية و تعني البكاء ( 

و لذلك نجد البكاء يشغل مرتبة عالية و مساحة واسعة في فضائل   البكاء بذكر فضائل المرثي
شعر الرثاء منُذ نشأتو  و حتى الوقت الحاضر و يعرف الُبكاء من خالل عالماتو  المرئية المتمثمة 

 بنزول الدمع من العين او الصوتية المتمثمة بالنواح و األنين . 

                                                           

 .  ٕٜ/ٕ., تاريخ الحمة :  ٖٔٛ., شعراء الحمة , عمي الخاقاني :  ٜٔٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي :  (ٔ)
 .  ٖٙٔينظر ديواف ابف العرندس الحمي :  (ٕ)
ابف منظور , مادة رثا . , و ُينظر دالالت الُبكاء و موضوعاتِو في الشعر األموي , د. بدراف عبد الحسيف ’ لساف العرب  (ٖ)

 .  ٛٔ:  ٜٛالبياتي , كمية التربية , جامعة كركوؾ , مجمة كمية اآلداب , العدد 
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ي من خالل موضوع الرثاء يبكون و ينوحون كان شعراء مدينة الحمة في القرن التاسع اليجر و 
 كثيرًا عمى مصائب آل البيت بصورٍة عامة و مصيبة الحسين بصورٍة خاصة حيث قال الشاعر 

 ) عالء الدين الشفييني ( راثيًا الحسين ) ع ( : 
 اِؾ ػػػػاال بما اليمت حب دم           يا عيف ما َسِفَحْت غروب دماؾِ 

 (ٔ)اراِؾ  وفِ غصاقماُر تـ في            ؾِ اار  ؿِ وػؾ بالطمػػػػػوِؿ الفػػػػػػػو لط
 اما الشاعر ) الحافظ رجب البرسي ( رثا الحسين ) ع ( قائاًل : و  
  ازُح ػػػـٌ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددُه مقيػػػػػػػػػػػػػو دـٌ يب           ازحػػػـٌ نػػػػػػػٌع يبددُه مقيػػػػػػػػػػػػػػػػدم

                                       حُ ػػػػػػػاؾ موانػػػػػػػػػػػابيٌع ىنػػػت ينػػػر فج           جّرتػػإف أمست بدمٍع فوالعيف 
 (ٕ)سجا الحروف الجامُح  بح األموف ش           أظيرت مكنوف الشجوف فكمما
عمى االمام الحسين  الشديد الحزن ناية عنوذكر الدمع مع الدم ك  يرثي الشاعر ىنا سيد الشيداء 

 قال ايضًا : ) ع ( و 
 عميِو يوـ المعاد متكِؿ            ي و حبكـ امميػػػػػػػػـ رجائػػػػػػانت

 (ٖ)شافعاه محمد و عمي و            فكيؼ يخشى حر السعير وليٌ 
 و قال الشاعر ) محمد السبعي ( راثيًا الحسين : 

 (ٗ) الذكرُ  عَ ػػػػػػػػػػػػاف نف باألحزافِ تذكر            عاشوراء اطمب بيا العشرُ  مصائبُ 
 قال الشاعر ايضًا : و 

  (٘)نذيٌر لمف اضحى و امسى مقفال           الػػػػػػػػػػاِب و أقبػػمشيٌب تولى بالشب
 
 

                                                           

  ٕٓٗ/ٕٔاعياف الشيعة :  (ٔ)
 . ٕٔٗ/ٗأدب الطؼ :  (ٕ)
  .  ٕٗٔ/ٔ, اليعقوبي :  البابميات (ٖ)
  ٕ٘/ٗٔاعياف الشيعة :  (ٗ)
 .  ٖٖٗ/ٕ. , المنتخب لمطريحي :  ٕ٘٘/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة :  (٘)
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 في رثاء االمام الحسين ايضًا :   قال الشاعر ) محمد السبعي (و 
 [ الطويؿ] و حومال  وؿدخال ُينسيفتذكارُه             قفوا نبكي مف ذكرى حبيب محمدٍ 

 (ٔ)ا كنت اوال ػػػػػػػػػػوهللا ال انساه مو             راػػػػػػفوهللا ما انساه ما عشت آخ
قفوا نبكي و نحزن عند ذكر الحسين السبعي ( سيد الشيداء و يقول :  ىنا يرثي الشاعر ) محمد

سبحانُو وتعالى بأنُو ال ينسى مصاب الحسين بن عمي ) ع ( ميما )ع ( و الشاعر يقسم باهلل 
 . عاش في حياتو  

 

  : االستحضارو  االستذكار
من حق المرء أن يتساءل عن الدوافع العميقة وراء استذكار واقعة الطف و استشياد اإلمام 

البكاء عمى يتحدد في إظيار مشاعر الحزن و  االستذكارالحسين بن عمي ) ع ( و ىل إن ىذا 
 تمك الواقعة المعروفة في التاريخ العربي . 

و ىناك من يطرح الواقعة بشيٍء من التسطح حين يعتقد إن مسيرة اإلمام الحسين ) ع ( كانت  
قيم  استحضارلطمب اإلمارة و منافسة الحاكم الظالم و الحقيقة ينبغي التوقف عندىا مميًا مع 

التقاليد التي نشأ عمييا باإلضافة الى عدم غياب القيم و  ءالعصر الذي كان يعيشيا سيد الشيدا
اإلمام و بيذا تتحول النظرة الى معنى أسمى و أكمل في الذات و الشخصيات . و إن كممة 

ن الحسين ما ىو االو  الحسين ) ع ( تعني مبدأ الفداء و نكران الذات . مظير و مثال ليذا  ا 
      (ٕ)المبدأ في أكمل معانيو

 اما الشاعر ) ابن المتوج البحراني ( رثا الحسين بحزٍن شديد حيث قال في احدى قصائده  : و      
  اءِ ػوه بالدمػػػػػػػػػعميو و امزج           اال نوحوا بسكب الدمع حزناً 

  اءِ ػػوؿ هللا خير االنبيػػػػػػػػػرس           اال نوحوا عمى مف قد بكاه 
 (ٖ) ر االوصياءِ ػعمي الطير خي           اهػػاال نوحوا عمى مف قد بك

                                                           

 .  ٖٗٗ/ٕ. , المنتخب لمطريحي  :  ٕ٘/ ٗٔ. , اعياف الشيعة :   ٕٙ٘/ٕ:  الطميعة مف شعراء الشيعة (ٔ)
 . ٓٛ/ٔأدب الطؼ :  (ٕ)

 . ٗٓٔ/ٔ. , الطميعة :  ٙٗ/ٜ. , اعياف الشيعة :  ٕ٘ٙ/ٗ:  أدب الطؼ (ٖ)
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في االبيات السابقة يدعو الشاعر )ابن المتوج البحراني ( الذي ىو احد شعراء الحمة في القرن 
رسول هللا  التاسع اليجري الى احياء الشعائر الحسينية باستذكار االمام الحسين )ع( الذي بكاهُ 

 )ع( :بن راشد الحمي( قال في رثاء االمام الحسينما الشاعر)الحسن اووصيو امير المؤمنين)ع(.
 س ُ ػػػػوامػػػط يػػػػػػػػف هللا وىػػػػػػـ ديػػػػػالػػػػػمع           موالي لوال وقعة الطؼ ما غدتأ

 (ٔ)في الشير الحراـ العنابُس  عمى السبطِ            رتػػػػولوال وصايا االوليف لما اجت
ىنا الشاعر يوضح لنا بان واقعة الطف ىي التي اظيرت معالم الدين االسالمي واما الشاعر 

استحضار )صالح ابن العرندس الحمي ( ال يختمف عن شعراء عصره  فكانت لُو قصائد رائعة في 
 آل الرسول )ع(حيث قال في احدى قصائده  : استذكارو 

 ادُ ػػػػػػػولشرحِو تتفتت االكب            وادُ ػػػػػـ تتزلزؿ االطػػػػػػػػػػػلمصابك
 زداُد ػػػػػػزفراتِو مف بعدكـ ت            اػػػمػؽ المحب وانػػػػػال تنكروا قم

 (ٕ)باِد الرياح َوال لُو مقالدُ             غبتـ عف الدنيا فباف شرورىا
 

 آخر آلل الرسول )ص( :  استذكارٍ قال الشاعر )ابن العرندس الحمي ( في 
 اُد ػػػػػُتنسى ورزؤكـ الجميؿ يع            كؿ الرزايا بعد حيف حموليا
 (ٖ)فمذا المصاب ُتفجر االصالدُ             قؿ لمسموات الشداد تفطري

ان كل المصائب عندما تمضي تنسى اال مصائب آل الرسول  أستذكر في ذلكان ابن العرندس 
ال ينمحي ذكراىم عمى مر السنين . وحتى ان السموات تتفطر لمصابيم من الحزن . وقال ايضًا 

 بالحسين )ع(:  مستذكراً 
 ُر ػػػػػُو عنكـ صبػػػػػػالـ محب مالػػػػػػػس            يا ساكني ارض الطفوؼ عميكـ

 (ٗ)وعسري بكـ يسر وكسري بكـ جبرُ             ـ غنىػػػبك فذلي بكـ عز وفقري
 

                                                           

 .ٜٕٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي :  (ٔ)
 .ُٖٚينظر ديواف ابف العرندس الحمي : (ٕ)
 .ٖٚ:نفسوُ  (ٖ)
 .ٖٕٖ/ٕ.,المنتخب لمطريحي : ٙٗٔالبابميات , اليعقوبي : (ٗ)
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 :  مرًة ُأخرىالحسين  استذكاروقال )ابن العرندس الحمي ( في 
 رُ ػػػيعطرىا مف طيب ذكركـ نش           نشرُ  ليا طوايا نظامي في الزماف

 (ٔ)بواطنيا حمُد , ظواىرىا شكُر            دُ ػػػػف مقاصػػػػػػػػما خابت لي قصائد
 

لنا الشاعر )ابن العرندس( في االبيات السابقة في قصيدة طوايا نظامي والطوايا بمعنى  يستذكر
الطيبة وقيل ان ىذه  القصيدة ظم فيو  المؤلؤ والنشر ىو الريح الضمير والنظام ىو الخيط الذي ين

بن العرندس في رثاٍء )عج( . وقال الشاعر اما قرأت بمجمس اال وحضر االمام الحجة المنتظر 
 : اإلمام الحسين )ع( استشيادمستذكرًا آخر 

 

  والوطفِ  الدارِ  عمى الحسيف غريبُ            يا شيعة المولى ابي حسفأنوحوا 
 (ٕ) فِ مَ ذُ ػػالرمضاء مختضب االوداج وال           وابكوا عميِو طريحًا بالطفوؼ عمى

الى احياء الشعائر الحسينية من اجل االمام الحسين الذي وصفُو الشاعر ىنا دعوة من الشاعر 
 بالغريب بالنسبة لمدار والوطن . وقال ايضًا :

 ىتاِف  عٍ ػػػػػػي بمدمػػػػػػػػػواسعدين           عيف سحي سحائب االجفافيا
 (ٖ)اضطراـ الجوي وجسـ ضاِف            ا حرػػػػػػار يؤججيػػػػػػفبقمبي ن

 الشاعر )ابن العرندس الحمي( في رثاء آخر لمحسين )ع(. وقال
 ي كؿ عضٍو مف اناممِو بحُر ػػػػوف           الػػػػػػػػػػػػربػػػػف بكػػػػػآنًا حسيػػػػؿ ظمػػػػػَأيقت

 (ٗ)ُر يا مػػرات ليػػػػػػػػػػوفاطمة ماء الف           الساقي عمى الحوض في غدٍ  هُ ووالد
بن داغر الحمي( ال يختمف كثيرًا عن شعراء عصره  فكانت لُو ايضًا قصائد واما الشاعر )مغامس 

 آل الرسول )ع( وقال في احدى قصائده  : استذكار ومراثي حزينة في
                                                           

., وُينظر قراءة في شعر ابف ٔٙ., وُينظر ديواف ابف العرندس :ٗٔ/ٚ., الغدير :ٕٓٗ/ٔ., الطميعة : ٘ٗٔ/ٔ:  نفسوُ  (ٔ)
 .ٛالعرندس :

 .ٜٔٔينظر ديواف ابف العرندس : (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕ.,المنتخب لمطريحي :ٖٔٔ:نفسوُ  (ٖ)
 .ٚٗٔالبابميات , اليعقوبي : (ٗ)
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 ُب ػػػػيدعو وليس لما يقوؿ مجي           بأبي االماـ المستضاـ بكربال
 ريُب ػمنُو قيشكو الظمأ والماء            بأبي الغريب ومالُو مف ناصرٍ 
  (ٔ)بُ ػو حبيػػػػػػُو االلػػػػػٍد عنػػػػػومحم           بأبي الحبيب الى النبي محمدٍ 

الشاعر ) مغامس بن داغر الحمي ( في رثائو ىذا يصف حال اإلمام الحسين ) ع ( الذي      
من  كان يدعو الى الدين االسالمي و ليس لُو مجيب و استشيد غريبًا و ليس لو ناصر و شكا

 اً و حزن ةً ظ في رثاء ) مغامس بن داغر ( لوعالعطش عمى الرغم من قرب الماء منُو و نالح
 لالمام الحسين ) ع (  و قال في قصيدة اخرى راثيًا االمام الحسين ايضًا :  اً شديد

  حميت فما رزء ليا بمماثؿِ            ذي الرزية بالنبي و آلوِ ػػػػػػى
   (ٕ) ىييات ما احد لذاؾ بفاعؿِ            مثميالـ تفعؿ االمـ االوائؿ 

غيرىا من الرزايا فمم يجد بين رزية االمام الحسين ) ع ( و  االبيات السابقة يقارن الشاعر في     
            من االمم االوائل فعمت مثمما فعل االمام الحسين ) ع (  اً رزية تماثميا و لم يجد احد

 الحسين ايضًا :  و قال الشاعر راثياً 
 و اصاب سيـ النائبات مقاتمي            فصمت صروؼ الحادثات مفاصمي

 (ٖ)زالِؿ ػػِو بػػػػذرًا و شاب زاللػػػػػػػػػػػػػع           وِ ػػػػػُو بغمومػػػػػاف نعيمػػػػع الزمػػػػػػقط
اما الشاعر ) محمد بن حماد الحمي ( ال يختمف عن شعراء عصره فكانت لو مراثي في آل 

 الرسول ) ع ( فقال في احدى قصائده باكيًا حزينًا : 
 عمييا بكائي ما حييت طويُؿ            ي بكربالءػػػػارع أوالد النبػػػػػػػػػػػػػػػمص

 (ٗ)المالؾ السما و نزوُؿ صعود            دىاػقبور عمييا النور يزىو و عن

                                                           

.,تاريخ الحمة ٘ٚٗ/ٗٔ., اعياف الشيعة :ٖٛٔ/٘, عمي الخاقاني : .,شعراء الحمةٖ٘ٔ/ٔ:البابميات , اليعقوبي(ٔ)
 .ٜٕٗ/ٗ., ادب الطؼ :ٓٓٔ/ٕ:
 .  ٖٙ/ٕ. , المنتخب لمطريحي :  ٕٖ٘/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة :  (ٕ)
 .  ٖٙ/ٕ. , المنتخب لمطريحي :  ٕٖ٘/ٕ: نفسوُ  (ٖ)
 .  ٕٗ/ٗٔاعياف الشيعة :  (ٗ)
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ىنا الشاعر يندب ويبكي لمصاب آل الرسول ) ع ( و ما جاء في واقعة الطف من ظمم و      
 .  ضياءً و  اً نور  الزاىيةقتل آلل الرسول و يبكي عمى قبورىم 

 آخر لمحسين ) ع ( :  استذكارٍ في  الشاعر قالو  
 (ٔ)لذة العيش و الرقاد نصيبا            اف يوـ الطفوؼ لـ يبؽ لي مف

و  الحسين ) ع ( ايضاً  مستذكراً الشاعر ) محمد بن حماد الحمي ( في قصيدة أخرى  كما قال
 وجاع و اآلىات حيث قال : نالحظ قصيدتو  ىذه مميئة باأل
 الِء ػػػبو و ػػػػػػػػػػػس شجيػػػػػػػػػػػػػػػلنف           آه يا كربالء كـ فيؾ مف كرب

 ي ػػؿ حيائػػػػػػػًا اذًا لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظمم           ؿ الطؼػػػػالحياة بعد قتيأ ألذ 
 (ٕ)الطؼ في خدرىا كسبي االماِء            يػػػػػد سبيت فػػػػقبأبي زينبا و 

ري ( الذي ىو احد شعراء الحمة في القرن التاسع ميأما الشاعر ) مفمح بن الحسن الص      
 قصائد آلل الرسول ) ع ( و من شعره  انو قال : ايضًا و استذكار  لُو كان اليجري 

  ىو مصمـُ مف النزع نحو السبط و            و مغرؽػػففوؽ كِؿ سيمو وى
  (ٖ)و محكـُ ػػػػػػػػػػػػػػىـ و ػػػػيعالج نزع السي           فخر طريحًا في التراب معفرا

 آخر : استذكارٍ قال الشاعر في و 
 مصارع يوـ الطؼ ادىى و اشنُع            ةػػػػػػػػف كؿ الرزايا رزيػػػػػػػػػػػػاعظـ مو 
 ُع ػػػػػػػػػػػػال تتقطف الذؿ ال تبمى و ػػػػػػم           ةً ػػػػػػػػػػػػؼ حمػػػديف الحنيػا لبس الػػػػبي

 (ٗ)رُع ػػػػػػػػػػًا تصػػػػػػػػػػعترتِو بالطؼ ظممو            فما انَس ال انَس الحسيف و رىطوِ 
ىنا الشاعر ) مفمح بن الحسن الصيمري الحمي ( جعل قضية االمام الحسين ) ع ( في و      

مقارنة  بغيرىا من القضايا و المصائب و وجدىا انيا اصعب و اشنع و يوضح لنا بأن الدين 
                                                           

 .  ٖٛٓ/ٗ. , أدب الطؼ , جواد شبر :  ٜٚ/ٕ. , المنتخب :  ٕٗ/ ٗٔ: اعياف الشيعة(ٔ)
 .   ٜٖٓ/ٗ. , أدب الطؼ :  ٕ٘ٔ/ٕ. , المنتخب :  ٕ٘/ٗٔاعياف الشيعة :  (ٕ)
 .  ٕٖٙ/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة :  (ٖ)
 .  ٖٖٔ/ٕ. , المنتخب لمطريحي :  ٕٖٚ/ٕالطميعة :  (ٗ)
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الحنيف لم يكتمل جمالو  و حمتو  اال بقضية االمام الحسين )ع ( و انُو ال ينساُه ابدا و ال ينسى 
 عترتُو الطاىرة . 

نستنتج مما سبق ذكرُه و من خالل الصفحات الماضية إن موضوع الرثاء إستحوذ  عمى       
أىل البيت عمييم السالم , أىمية كبيرة عند شعراء الحمة بسبب إنتمائيم الديني و عاطفتيم إتجاه 

 ( و )التذكير بنياية اإلنسانء واضحة عندىم و ىي أربع معانٍ وكانت معاني الرثا
) التحمي بالصبر ( و ) الحزن و البكاء ( و ) االستحضار و االستذكار ( لواقعة الطف و قضية 

 اإلمام الحسين عميو السالم .  
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 املبحث انثاني
 املديح 

 

النقاد و األدباء والباحثين  من الفنون الشعرية التي لقيت اىتمامًا من لدن -المديح :       
يم عرفنا ىذا و بجودىم تيسرت دراستو و ىو من الموضوعات التقميدية التي تعمل ضمفبف

عمى توجيو حركة الشعر العربي فقد ادرك العرب اىمية الشعر العربي و صيرورتو  عمى مر 
العصور فأتخذوُه ديوانًا ليم يسجمون بو  مآثرىم ) و المديح أحد ابرز األغراض الشعرية 

ره من الفنون الشعرية فقد يح كغ. و المدي(ٔ) ل العصور الماضية (القديمة الذي ازدىر خال
اىتمام النقاد و البالغيين و قسموا االغراض الى ) المديح و اليجاء و النسيب و المراثي  حاز

  . (ٕ)و الوصف و التشبيو ( 
ممتزجًا مع المديح في بدايتو كان مع الغزل الذي يذكر فيو الشاعر صفاتو المحبوبة و احيانًا 

 الفخر ثم تطور الى مدح القبيمة ثم صار االعجاب بأشخاص معينين و مدحيم .
لقد بدأ المديح بداية دينية تجمت في توجيو الناس الى االلو ) الرب ( تضرعًا و خشوعًا      

او  متوسمين بالثناء عمى تمك اآللية اعتقادًا منيم بأنيا تممك القوة في انقاذىم من محنة المت بيم
 يمتمسونيا ان تنصرىم عمى اعدائيم و المديح في حياة العرب كان عمى نوعين أوليما : 

و كان الشاعر من ورائو ييدف الى الحصول عمى المال أو الجاه من  -المديح التكسبي :
مو ما يحصل عميو من مال او الممدوح فيو شعر فني يفتقر الى صدق العاطفة الن الشاعر ى

 ني ىو النوع الثارضا و 
                  االسالم ىبة من السماء يحمل القيم الواسعة و المفاىيم الميذبة في  -: الفني الصادؽالمديح 

وجوه مختمفة روحية و اجتماعية و سياسية فالقرآن الكريم دستور المسممين و شريعتيم السماوية 
                     التي انزلت عمى الرسول محمد ) ص ( لذا يمكن عده معيارًا لسموك البشر فالمعاني الدينية 

                                                           

 .  ٜٔ:  ٜٔٚٔفصوؿ في الشعر و نقده , شوقي ضيؼ , دار المعارؼ مصر ,  (ٔ)
 . ٜٔ:  ٖٜٙٔ, مكتبة الخانجي , مصر ,  ٕنقد الشعر , قدامة بف جعفر , تح كماؿ مصطفى , ط (ٕ)
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                                      و تعاليم الدين تعد تيارًا اسالميًا في باب المدح العربي الذي ارتبط بأحداث الحياة 
ىو وليد عاطفة االعجاب التي تشير في نفس المادح االنفعاالت التي العربي  المدح في الشعرو 

 . (ٔ)تدفعو الى نظم الشعر في ابراز شعورُه الصادق نحو الممدوح
المديح أيضًا ظاىرة ثقافية بارزة في الديوان الشعري عند العرب و ذلك إلنو من أكثر األغراض و 

 ء الحمة في القرن التاسع اليجري وىذا ما فعمُو شعراالشعرية التي قال فييا العرب و إىتموا بيا 
 :منيا رةلممديح معاني كثيو 

كممة النسب عمى العرب فأننا نشير ذا اطمقنا إ  عمم و رمز عمى قوم فاسم و  ووى -النسب :-ٔ
متالكيم المجد و الحسب و إدة و ثقافة واحدة  وعرف العرب بالى نسب واحد و امة واح

شمميا نبينا االكرم ىي رسالة االسالم الخالدة فبعد ان كانت القبائل العربية متفرقة جمع 
بط ( تر اصبحت ىناك رابطة عضوية تحققت عمى يد نبينا محمد ) ص محمد ) ص ( و 

          باط ثقافي واحد القرآن الكريم الذي يربط العرب جميعًا بر العرب جميعًا برباط االسالم و 
ما ىو خيالي و ادعائي و ىما مكونان جذريان ) والحسب بين ما ىو فطري و واقعي و 

ألية قصة كبرى تاريخية كانت او ابداعية , اذ نرى المالحم وىي في اصميا نصوصًا 
 . (ٕ)امتاعية لكنيا تتحول الى قيمة رمزية ثقافية (حكائية 

وان شعراء مدينة الحمة في القرن التاسع اليجري عرفوا بالمديح الديني الذي كانت معانيو 
واضحة في نسب وحسب آل الرسول )ص( حيث قال الشاعر )الحافظ رجب البرسي( 

 مادحًا امير المؤمنين )ع(:
 و كذلؾ ػػػػػوعيف منبع           ودػػػػػػػػيا قطب دائرة الوج

 (ٖ)والفواطـ و العواتؾ           االطايب والطواىر يا بفَ 

                                                           

. , و ينظر في النص  ٔٙ:  ٖٜٚٔ’ , دار المعارؼ مصر  ٘شوقي ضيؼ , ط’ التطور و التجديد في الشعر األموي  (ٔ)
 .  ٜٓٔ:  ٜٜٛٔ,  ٔالشعري العربي , مقاربات منيجية , د.سامي سويداف , دار اآلداب , بيروت ,ط

  .ٕٕـ:0ٕٜٕٓٓ,ط  القبيمة والقبائؿ , عبد هللا الفذامي , المركز الثقافي العربي ,بيروت (ٕ)
 .ٖٙٛ/ٔالبابميات , عمي الخاقاني :  (ٖ)
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 اما الشاعر )الحسن بن راشد الحمي( مادحًا االمام الحسين في احدى قصائده  حيث قال:      
 ـ الرسؿ ػػػػي خاتػػػػػػػالزىراء افضؿ سبط           اطمةػػػػػػادي وفػػدر اليػػػػػسميؿ حي

  دس متصؿِ ػػػػػػػالق ؿِ ػػحَ مَ بِ  وىرٍ ػػػف جػػػػػػػػم           ف نوريف ذاتيماػػوف مػػػػور تكػػػن
 (ٔ) ؿِ عِ نتَ مُ يمشي عمى االرض مف حاٍؼ وَ            سبط النبي حبيب هللا اشرؼ مف

خمقني و خمق الرؤية مستندة في ىذا المقطع الى حديث النبي محمد ) ص ( انو قال ) ان هللا 
عمي و فاطمة و الحسن و الحسين قبل ان يخمق آدم حين  ال سماء مبنية و ال ارض مدحية و 

 (ٕ) ال نور و ال ظممة و ال شمس و ال قمر و ال جنة و ال نار ( .
 وقال ايضًا مادحًا االمام الحسين )ع(:

 لو مقاـ كما قد تعمموف عمي            ف حيدرةػػػػػػػػىذا ابف فاطمة ىذا اب
 (ٖ)ؿِ ػػػػػغير متنق نار المظى بنعيـٍ            باعوا بدار الفنا دار البقا وشروا

                 ىنا الشاعر )الحسن بن راشد الحمي( يمدح االمام الحسين ويذكر الناس بنسبو كان نسبًا 
 طاىرًا. شريفاً 

 االمام الحسين )ع(:اما الشاعر )صالح ابن العرندس(في مدح 
 ى لو االمرُ ػػػاالئمة رب النيى مول           ط النبوة والدػػػػػػماـ اليدى سبإِ 
 .(ٗ)وحي رسوؿ هللا والصنو والصيرُ            ماـ ابوه المرتضى عمـ اليدىإِ 

 اما الشاعر )محمد بن نفيع الحمي( يقول في مدح نسب وحسب آل الرسول )ع(:
  ىـ بمغوا في المجد اعمى المراتبِ            ي كؿ رتبةٍ ػػػػػىـ السادة االعموف ف

 .(٘)واقبِ ػػػػػػػى بالثػػػػػػيسترؽ النجوى رم           فمف داـ اف يرقى سماء صفاتيـ
 اما الشاعر )مغامس بن داغر الحمي( قال في نسب آل الرسول وفي مدحيم :

 

                                                           

 .ٖٕٚ/ٗادب الطؼ : (ٔ)
 .  ٓٔ/  ٘ٔبحار االنوار :  (ٕ)
 .ٕٙٚ/ٗادب الطؼ: (ٖ)
 .ٙٗٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي : (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٗٔاعياف الشيعة : (٘)



  املىضىعية .............انزؤية .................................................. ثانيانفصم ان
 

 

    
 86 

 ف خمقِو بمعاني ػػػػموميزىـ            بنو المصطفى الغر الذيف اصطفاىـ
 (ٔ)فماليـ عبد المداف مداني            ـػػػػػػػػػػػاناؼ بيـ في الفخر عبد منافي

 

 وقال ايضًا في مدح الحسين )ع(:
 

  بفواضؿ وفضائؿِ  سادوا الورى ادة            ػػػػػػػد يا سػػػػػػيا آؿ بيت محم
 (ٕ)و االلو بقابؿِ ػػػػػػػػفميس لـ ػػػعنك       انتـ دعاة المسمميف فمف يزغ      

 

 اما الشاعر )ابن حماد الحمي( يقول في مدح آل الرسول )ع( :
 

 اصابيـ سيـ المصائب اجمعا            دػػػػؽ آؿ محمػػػػػػخير  الخمبكفاؾ 
 (ٖ)اػػػاف تتزعزعاد ليا االطواُد ػػتك           واف ليـ في عرصة الطؼ وقعة

ري( لُو الكثير من المدائح في آل الرسول )ع( حيث قال في ميالص والشاعر )مفمح بن الحسن
 احدى قصائده :

  عُ ػػػػبكـ مفمح مستعصـ متمن           دػػػػي يا آؿ بيت محمػػػػا سادتػآي
  رى وقمب مولعُ ػػػػد حػػػػػػػػلو كب           ـػػػف محب متيػػػػػػكماىا م فدوف

 (ٗ)وليس بيذا عمة القمب تنقُع            وال طاقتي اال المدائح واليجاء
 

كما ذكرنا سابقًا ان شعراء مدينة الحمة الفيحاء كانت ليم مدائح في شجاعة آل  :الشجاعة-ٕ
 البيت )ع( وىذا )الشاعر عالء الدين الشفييني( قال في شجاعة امير المؤمنين :

 وُؿ ػػػػػػاال وانت عجعمى ميٍؿ            وِ ػػػػػػػػفما مر ذو بأٍس الى مر بأس
 (٘)ومف احمٍد عند الخطابة قيؿُ            لٌو مف عمي في الحروب شجاعةً 

                                                           

 .ٕٖٔ/ٔالبابميات ,اليعقوبي : (ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ:نفسوُ  (ٕ)
 .ٕٗ/ٗٔ.,اعياف الشيعة : ٕٗٔ/ٔنفسُو : (ٖ)
 .ٕٖٚ/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة : (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٕٔاعياف الشيعة : (٘)
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 وقال الشاعر )ابن العرندس الحمي( :
  افِ ػػػػػوُؽ والطغيػػػػػػػػػػػِؿ الفسػػػػػُأىي           ة الكفرػػػػػػػومضى راجعًا الى عصب

  (ٔ)حيدر الطير قاتؿ الشجعافِ            وِ ػػػػػػػػػػػو ابيػػػػػػػـ شبيػػػػػػػػػػػػػييصائاًل ف
 وقال الشاعر )الحسن بن راشد الحمي( في مدحو  لشجاعة اىل البيت )ع( :

  لفتؾ تحاماىا الكماة الفوارسِ            واف جردت بيض الظبا مف جفونيا
 (ٕ)ا مما تفيُض وارسِ ػػػػػوىا خدى           اػقموب االسود الصيد صيد لحاظي

 وقال ايضًا عن شجاعتيم :
 رائسِ ػػػػوجوه المنايا فيو سوٍد ع           مغاوير يساموف في كؿ مأزؽٍ 

  نفوسيـ وىي النفوس النفائسِ            دػػوا دوف ديف محمػػػػػػكراـ اىان
 (ٖ)وارسِ ػػػػػػػشالء االسود فاسود إل           وارعػػػػػفوارس في يـو القراع ق

الشاعر ىنا بكرم وشجاعة اىل البيت )ع( ويصفيم باألسود والفرسان في الشدائد وفي يمدح 
 ساحات القتال .

 ومدح الشاعر )ابن حماد الحمي( شجاعة وصبر اىل البيت في احدى قصائده  حيث قال :
 ا ػػفرادى ومثنى حاسريف ودرع           ـػػػػػػفبادر اصحاب الحسيف اليي

 ا ػرأوا دونيا زرؽ االسنة شرع           اذا ما اتوا نحو الشريعِة لمظما
 (ٗ)ولـ يؾ عند هللا صبرًا مضيعا           فقد صبروا ال ضيع هللا صبرىـ
 ومن معاني المدح االخرى ىي:

حيث كان شعراء مدينة الحمة في ىذه  الحقبة الزمنية وىي القرن  -وصؼ الشخصية : -ٖ
التاسع اليجري يمدحون ويصفون شخصيات دينية واخالقية ميمة حيث قال الشاعر )الحافظ 

 رجب البرسي( مادحًا وذاكرًا صفات امير المؤمنين )ع(حيث قال في احدى قصائده  :
                                                           

 .ُٖٙٔينظر ديواف ابف العرندس : (ٔ)
 .ٜٖ/ٕشعراء الحمة , عمي الخاقاني: (ٕ)
 .ٔٗ/ٕنفسُو : (ٖ)
 ٖٜٖ/ٗنفسُو : (ٗ)
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 در ػػػوحجة هللا بؿ يا منتيى الق           ة البشرػػػػػػة هللا بؿ يا فتنػػػػػػػيا آي
 (ٔ)فيِو االلباء تحت العجز والخطر           يا مف اليِو اشارات العقوؿ ومف
 وقال ايضًا مادحًا الرسول )ص(:

 وداف لمنطقؾ المنطؽ            اضاء بؾ االفؽ المشرؽ
 (ٕ)ف كونو اسبؽ ػػػألنؾ م           اً ػػػػت وال آدـ كائنػػػػػػػػػػوكن

 اما الشاعر )الحسن بن راشد الحمي( يمدح امير المؤمنين ذاكرًا صفاتو:     
 ذلؿِ ػوبالجرد العتاؽ وبالوخادة ال           اؽػػػػػػات الرقػػػػػػػت بالمشرقيػػػػػػػاقسم

 في الحشر كؿ مواٍؿ لالماـ عمي            لقد نجا مف لظى نار الجحيـ غدا
 (ٖ) ؿِ ػوصؼ وجؿ عف االشباه والمث           ط بوِ ػػػػػػمقامًا اف يحيمولى تعالى 

ىنا اشارة ان أمير المؤمنين عميو السالم ىو قسيم الجنة و النار اذ جاء في صحيح مسمم ان 
عمي ) ع ( قال : ) و الذي خمق الحبة و برء النسمة انو لصير النبي األمي ان ال يحبني اال 

المؤمن في الجنة و المنافق في النار فعمي قسيم الجنة و  (ٗ) منافق (, مؤمن و ال يبغضني اال
 النار .
ىنا يذكر الشاعر صفات امير المؤمنين )ع( ويذكر عمو مقامو الذي اعطاه هللا سبحانو      

 وتعالى وليس لو اشباه وال امثال في صفاتو واخالقو عدا رسول هللا)ص(.
 كان مدحُو في اىل البيت )ع( حيث قال في احدى قصائده:اما الشاعر )محمد بن نفيع الحمي( 

  ي شرقيا والمغاربِ ػػػػػػػػػػػػػوانوارىـ ف           دػػػػػػػػػػي نور آؿ محمػػػػػػؾ تطفػػػػػػزعمت
 (٘)وسارت بيا الركباف في كؿ جانبِ            وىييات قد شاعت وذاعت صفاتيـ

                                                           

 .ٖٗٛ/ٔالبابميات , عمي الخاقاني : (ٔ)
 .ٖ٘ٛ/ٔ: لميعقوبي البابميات (ٕ)
 .ٖٜ/ٕ., تاريخ الحمة :ٖٙٓ/ٔ.,فقياء الفيحاء : ٕٙٔ/ٔ: نفسوُ  (ٖ)
 .  ٔٙ/ٔصحيح مسمـ :  (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٗٔاعياف الشيعة : (٘)
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الشاعر )محمد بن نفيع الحمي( يمدح ويذكر صفات آل محمد ففي ىذه  االبيات السابقة كان      
وانوارىم التي مألت مشارق االرض ومغاربيا وصفاتيم التي شاعت وسارت في كل ركن من 

 اركان االسالم .
اما الشاعر )صالح ابن العرندس الحمي( فكانت لُو مدائح كثيرة في وصف شخصيات آل 

 قائاًل فيو  : الرسول)ع( حيث فرح امير المؤمنين ايضاً 
 ولحاظو في القتؿ تحكى المنصال            قمر قويـ قوامو كفتاتو

 .(ٔ) كحالزاؿ األ ػػػػػػػػػػػػػػػػحورية تسبي الغ           جورية وعيونو وِ توجنا
في ىذه  االبيات يمدح ابن العرندس الحمي االمام عمي بن ابي طالب )ع( وذكر بأنُو القويم اي 

ة عن يانو( يقصد بيا كتوعندما قال )وجنا والحسن القامة ويقصد )بالمنصل( اي السيفالمعتدل 
 حمرة الوجنات . 

 اما الشاعر )محمد بن حماد الحمي( كانت لو قصائد في مدح آل البيت )ع( حيث قال:
 اعيش وعيشي في الزماف حميدُ            واني ابف حماد بمدح ائمتي

  دُ ػػػػو واجيػػػػػػػػا جرتػػػػػػػػػػػػػػواحسف م           دائحيػػػػػػي مػػػػاجرفي آؿ النب
 :قال ( ذاكرًا صفاتُو الشخصية حيث)عميرالمؤمنينأ يمدح س الحمي(وىوالعرند )صالح ابنرالشاع وقال

 ي كربال ػػػػػى اراضػػػػػػػكدـ الحسيف عم           وجرت سحائب عبرتي في وجنتي
 (ٕ)المطعاـ افرس مف عمى فرس عمى           دؽػػػػػواـ المتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصائـ الق

حيث ذكر الشاعر الصفات الشخصية لألمام عمي )ع( وىو الصائم والعابد هلل سبحانو وتعالى 
 والقوام اي الشخص العادل والمتصدق والمطعام اي الكريم والشجاع .

 
 
 

                                                           

 .ٚٛ., ُينظر ديواف ابف العرندس الحمي :٘ٗٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي : (ٔ)
 .ٜٓ.,وُينظر ديواف ابف العرندس:ٕٔٗ/ٔ., الطميعة :ٕٗٛ/ٗ., ادب الطؼ :ٕ٘ٔ/ٔ: نفسوُ  (ٕ)
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 املبــحث انثانث

 اغزاض ُأخـــــــــزي
الثالثة في شعر شعراء الحمة في القرن  بالمرتبةغراض الشعرية التي كانت من اال -الوصؼ:-ٔ

 . عن الخيال اً بعيد اً واقعي اً حسي اً التاسع اليجري واغمب شعرىم او وصفيم كان وصف
الشاعر العربي فنان ُمبدع سار  في ركب العباقرة اإلنسانيين فرسم ما رأى و صور ما شاىد      

ف العصور تقف لمتاحف و وصف ما أحس فترك في المتحف األدبي صفحات خالدة عمى أختال
,قوة التقميد والمحاكاة ,نقل الصوت والحركة و  المصوريين في إبداع الخطوطالرسامين ,النحاتين ,

و  سواء كان في رسم الطبيعة أ م في تصوير اإلنسان. الظل نشاط ,رسم الحديث ,المون ,ال
 . (ٔ)العاداتالحيوان أ م في وصف األخالق والطباع و 

مستقاًل بذاتو فالغزل وصف و المديح وصف و الفخر وصف و  غرض الوصف ليس غرضا    
لكن الوصف يكون وصفًا حيثما يؤول الى وصف الطبيعة مثاًل قصيدة المتنبي في شعب بّوان او 
      وصف البحتري لبركة المتوكل العباسي و ىذا الغرض ازدىر في العصر العباسي لتطور الحياة  

ي , في براعة و دقة تجعل من الصور الكالمية صورة أوضح و الوصف قد تكفل بو  البيان العربو 
لوانيا و ظالليا بيد عبقري حكيم و قد مثل ورة أبدعتيا يد فنان صّناع صنع اأجمل من أية ص

 .(ٕ)ذلك في النحت و التمثيل و غيرىا من الفنون فقد ضمنتيا الكممة العربية بين حروفيا 
و في ىذا قال ) ابو ىالل العسكري ( كانت أقسام الشعر في الجاىمية خمسة ) المديح ,       

 .   (ٖ) اليجاء , التشبيب , المراثي , الوصف (
 :الحسين )ع( واىمو في يوم عاشوراءومن قول الشاعر )الحافظ رجب البرسي( يصف االمام     

  اؾ وال عضدُ ػػوال عوف ىنحيارى            وِ ػكأني بموالي الحسيف ورىط
 (ٗ)دُ ػػػبعاٍد وشطت دارىـ وسطت جن           بكرب البال في كربال وقد رمي
                                                           

 . ٙالوصؼ , سامي الدىاف :  (ٔ)
 .   ٓٔ:  ٕٗٓٓمصر , –,الدار المصرية المبنانية , القاىرة  ٔفف الوصؼ في الشعر الجاىمي , عمي أحمد الخطيب , ط (ٕ)
 .  ٖٔٔ:  ٕٜ٘ٔ, دار أحياء الكتب العربية ,  ٔالصناعتيف , ابو ىالؿ العسكري ,تح عمي البجاوي , ط (ٖ)
 .ٗٗ.,ُينظر ديواف الحافظ رجب البرسي :ٖٕٗ/ٗ.,ادب الطؼ :ٕٓٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي : (ٗ)
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م حيارى في وسط ىُ رة اإلمام الحسين )ع( و عيالو  و يصور ىنا الشاعر و يرسم لنا صو      
  . جانبمكان مميء بالكرب و البالء مثل مدينة كربالء و حولو  األعداء يصارعونيم من كل 

 وقال ايضًا)رجب البرسي( وىو يصف حوار االمام الحسين )ع( مع جيش العدو:
 

 وسائؿ دمع العيف ساؿ بِو خد             الً ػػػػػػػي مسائػػػػػيسائميـ ىؿ تعرفون
 .(ٔ)وجدؾ خير المرسميف اذا جّدوا           فقالوا نعـ انت الحسيف بف فاطـ

 

 حال زين العابدين )ع( ويقول : اما الشاعر )محمد السبعي( يصف
 وال انسى زيف العابديف فكبال            وما انسى في شيء يقاوـ عيدهُ 

 (ٕ) الػػػػػػػفَ كَ عذابًا بأنواع العذاب مُ            ـُ يُ رى لَ ػػػػيَ فَ  وِ ػػػػػػػغادر عمى نسوانيُ 
 

يصف الشاعر ىنا ما جرى عمى زين العابدين و يرسم لنا صورتو  و ىو مقيد بالحديد و نسائو 
 من حولو حيارى و معذبات بأنواع العذاب و لم يستطيع اإلمام مساعدتين و ىو في ىذه الحالة 

اما الشاعر )ابن المتوج البحراني( فمن اغراضو الوصف حيث قال في احدى قصائده واصفًا 
 لحسين وما جرى لُو:االمام ا

 عراه الخسؼ مف بعد الضياءِ            رٍ ػػػػػػمني اال نوحوا عمى قمرٍ 
 (ٖ)اءِ ػػػػػػػعمي الطير خير االوصي           اال نوحوا عمى مف قد بكاه

 

ىنا مزج الشاعر غرضين ىما الوصف والرثاء وىو يرثي االمام الحسين )ع(ويصف حالو 
 بعدما كان مضيئًا اي بعد قتمو . عراه الخسف ويشبيو بالقمر المنير الذي

 

اما الشاعر )الحسن بن راشد االحمي( يصف حوار دار بينو وبين الناس في ذكر صفات آل 
 البيت )ع( حيث قال :

 
                                                           

 ٘ٗ.,ُينظر ديواف رجب البرسي :ٖٕ٘/ٗادب الطؼ : (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔالمنتخب لمطريحي : (ٕ)
 . ٕٙ/٘., ادب الطؼ :ٗٓٔ/ٔالطميعة مف شعراء الشيعة : (ٖ)
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  وصفيف وخيبر واالحزاب والجمؿِ            د والنضيرػػػػػػػدر وُأحػػػػسؿ يـو ب
 (ٔ) ي رجؿِ ػػػػػػػػػػػػػلو فضائؿ ما جمعف ف           وسؿ بو العمماء الراسخيف ترى

ىنا الشاعر يوجو حوار الى الناس ويقول ليم اسألوا المعارك والعمماء عن فضل االمام عمي )ع( 
 .وىذه  الفضائل ما جمعن برجل 

 وقال الشاعر )الحسن بن راشد الحمي( ايضًا :
 ؿِ ػػر ومرتجػػػػػػؿ ذي فكػػػػػك فاقت عمى           اليكـ يا بني الزىراء قافية

 (ٕ)احمى مف االمف عند الخائؼ الوجؿِ            وة االلفاظ رائقةػػػػػحمية حم
يصف الشاعر القافية التي قاليا في بني الزىراء وان ىذا الشعر احمى من االمان عند الخائف 

 الوجل .
واميا  زينب بينو وبين السيدةاما الشاعر )صالح ابن العرندس الحمي( يصف الحوار الذي دار 

 -الزىراء)ع( حيث قال في احدى قصائده  واصفًا ىذا الحوار :
 كالبدر يشرؽ فوؽ الذابؿ المدفِ            قومي وانظري رأس الحسيف اخي َـّ أُ يا 

 (ٖ)ِف ػػػػػػػوال كف ممقى رمياًل بال غسؿٍ            يػجسـ الحسيف اخ يا اـ قومي انظري
ًا قائاًل ومزج مع الوصف غرض سين )ع()صالح ابن العرندس الحمي( حال الحويصف الشاعر 

 آخر وىو الرثاء حيث قال :
 عمى الحسيف غريب الدار والوطفِ            نوحوا ايا شيعة المولى ابي الحسف

 ذقفِ ػػػالرمضاء مختضب االوداج وال           ىػوؼ عمػػػػػابكوا عميو طريحًا بالطف
 (ٗ) فِ ػػػػػػػػػخيوؿ اىؿ الخنا والحقد واالج           وػػػػػػصدره بالطؼ ترفضوابكوا عمى 

                                                           

 .ٕٚٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي : (ٔ)
 .,شعراء الحمة , عمي الخاقاني.ٕٛٔ/ٔنفسُو: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ., ُينظر ديواف ابف العرندس الحمي : ٘ٛٗ/ٗ.,ادب الطؼ ,جواد شبر :ٗٗٔ/ٔالبابميات ,اليعقوبي : (ٖ)
 .ٜٔٔ:ُينظر ديواف ابف العرندس  (ٗ)
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الحوار الذي دار بعد واقعة الطف بين السيدة  وصف اما الشاعر )مغامس بن داغر الحمي(    
زينب وبين فاطمة بنت االمام الحسين عندما سألت عمتيا زينب بحزن عن الحسين وماذا جرى 

 لُو حيث قال الشاعر في ذلك :
 اكؿ ػبنت النبي دعا حزيف ث           ـػػػػة فاطػػػػػػػا الزكيػػػػفدعت بعمتي

  ف كابؿِ ػػػػػػبيف العداة كأننا م           بناا ػػػػػيا عمتاه ايف الحسيف وم
 (ٔ)ؿِ ػػػومترب ما منو رجاء اآلم          قالت بصرت لو عمى عفر الثرى

 

ما الشاعر )محمد بن حماد( ال يختمف عن شعراء عصره فكان من بين اغراضو الوصف فكان أ  
 يصف واقعة الطف قائاًل:
 ذاِر ػػػػػػػػػػػػػػػعف سرجو تريب الع           سػػػوكأني ارى الحسيف قد نك

 اِر ػػػففرى رأسو بماضي الجم           وِ ػػػػػػػف عميػػػػػػر المعيػموىوى ش
 ارِ ػػػيتألأل كضوء شمس الني            اف(ػػػػػثـ عالُه في السناف )سن

  عارِ  وىو ممقى عمى الجنادؿ           وػػػػػػػػػػػػػػب اذا رأتػي بزينػأنػػػػػػػػػوك
 (ٕ)ارِ ػػػػػػػػػػػػػيترؾ الصخر ذكره انفط           سقطت بدىشة ونادت بصوت

يصف الشاعر ىنا و يصور ما جرى عمى اإلمام الحسين ) ع ( و عندما كان رأسُو في أعمى 
و ىو كالقمر المنير و كالشمس المضيئة و ىذه الصورة صورة جميمة رائعة عمى  سنان الرمح

 .الرغم من الحزن الشديد الذي تظيرُه ىذه الصورة 
 
 

 

                                                           

., الطميعة مف شعراء ٖٕٙ/ٔ.,المنتخب : ٗٓٔ/ٗ.,ادب الطؼ:ٖٛٔ/٘.,شعراء الحمة :ٖ٘ٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي : (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕالشيعة :

 .ٕ٘/ٗٔ., اعياف الشيعة :ٜٕٗ/ٔالمنتخب لمطريحي : (ٕ)
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بن سيده يقول إن الغزل تحديث الفتيان الجواري أو التغزل و تكمف ذلك و الن سيب : إ الغزؿ :-ٕ
  . (ٔ)التغزل بين في الشعر و التشبيب مثمُو 

الغزل ىو حديث الفتيان و الفتيات و الميو مع النساء , و مراودتين و التغزل : التكمف و      
 .  (ٕ)لذلك و في المثل ىو أغزل من ُأمرُء القيس

ب  ب ُين  في سيب ن سبًا و ن سيبًا و م نسبو شبيقول ) ابن منظور ( في موضع آخر نسب بالنساء ن  و 
 .  (ٖ)الشعر  و تغزل 

 كان الغزل عند شعراء الحمة في القرن التاسع اليجري غزاًل تقميديًا افتتحوا بو بعض قصائدىم 
 وكان غزليم يخمو من المجون حيث قال الشاعر )الحافظ رجب البرسي( في احدى قصائده :

 

 ي ذكر الباف والعمـ       وال السالـ عمى سممى بذي سمـِ ػػػػػػػػما ىاجن
    (ٗ)ؿ الرزـِ ػػػػػمدمعو       مف الصبابة سيؿ الوابوال صبوت لصٍب صاب 

 

اب والمشيب باما الشاعر )محمد السبعي( ايضًا كانت لو مقدمات غزلية تقميدية يذكر بيا الش
 حيث قال في احدى قصائده  :

 الً قفَ ى مُ ػػػػحػنذير لمف امسى واض           الػػػػػػاب واقبػى لمشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمشيب تول
 ال ػػػػػػػاعف المتحمػػػػػػػفظف سواه الظ           يرى الناس منيـ ضاعف اثر ضاعف

 ال ػػػػػػػػػػػػػػػػراف اال ليرحػػػوما رحؿ الجي           ى البالػػػػػػػػػػػػػػػػػػترحمت الجيراف عنُو ال
 (ٔ)الدمع في الخد مسيال يححفبات س           وػػػػػػػاف شبابػػػػػا افنى الزمػػػػػػر مػػػػػػتذك

                                                           

لبناف  –ة التاريخ العربي , بيروت المخصص , ابف سيده , قدـ لُو د. خميؿ إبراىيـ جفاؿ , إحياء التراث العربي , مؤسس (ٔ)
 .  ٗ٘/ٗ:  ٜٜٙٔ,  ٔ, ط
 .   ٗ/ٗلساف العرب :  (ٕ)
, مكتبة نيضة مصر , مطبعة لجنة  ٔ. , و ينظر الغزؿ في العصر الجاىمي , احمد محمد الحوفي , ط ٖٕ٘/ٕنفسُو :  (ٖ)

 .    ٚالبياف العربي : 
., ُينظر ديواف الحافظ رجب ٕٖٕ/ٗ., ادب الطؼ :ٕٖٚ/ٔ.,شعراء الحمة ,عمي الخاقاني :ٜٔٔ/ٔ: البابميات,اليعقوبي (ٗ)

 .ٙٗالبرسي :
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اما الشاعر )صالح ابن العرندس الحمي( كان الغزل عنده تقميديًا وابن العرندس طرق الغزل     
 ساروا عمى ىذا النيج اذ نعده من باب الغزل التقميدي  الشعراءاب آخر وىو الرثاء وقميل من في ب

 فقال : يو  ل فطاأبما ورُ  بالن سيبالحزين نحو قولو في مديح االمام عمي )ع( فانو افتتح قصيدتو 
 ] الكامؿ [       الػقمر اذا ما مر في قمبي ح           اضحى يميس كغصف باف في حمى
 .(ٕ)فييا حراـ السحر بات محمال           سمب العقوؿ بناظر في فترة وانحؿ

 افتتح قصيدتو بالغزل وقال: وفي رثاء الحسين
 دا يَ مَ وَ  ري في الغراـِ عذفأقاـ            اديَ سَ بات العدوؿ عمى الحبيب مُ 

 .(ٖ)دايَ قَ مُ  الغراـِ  فِ ػػفأقاـ في سج           الػػػػو مسمسػػػػػػار بسالفيِعذورأى ال
ضوعية ليم رؤية مو نستنتج مما سبق ان شعراء مدينة الحمة في القرن التاسع اليجري كانت      
بموضوعات الرثاء والمديح والوصف والغزل وخاصة في القضية الحسينية  ةكبير ع نوا عناية حيث 

حيث كانت عبرتيم من وراء الرثاء ىو الحزن وتذكرة الناس بالموت ودعوة الناس من خالل 
مديحيم آلل  قضية االمام الحسين )ع( وخاصة في تمك الحقبة الزمنية المظممة اما المديح فكان

وامتدحوا اىل البيت بشجاعتيم وكرميم ووصف شخصياتيم التي كانت النور  الرسول ايضًا )ع(
يفتتحون بو  بعض قصائدىم .  اً حزين اً المضيء لالمة االسالمية اما الغزل فكان عندىم تقميدي

ت مدينة و ىذا ما وفرتُو اإلقميمية حيث كانواىتموا بالوصف وخاصة وصف الحوادث التاريخية 
 .بشكل كبير عمى ثقافة ىؤالء الشعراء  اً و أثر  اً عقائدي اً ديني اً الحمة م كان

                                                                                                                                                                                              

 .ٖٚٙالمنتخب لمطريحي : (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖشعراء الحمة ,عمي الخاقاني : (ٕ)
 .ٗ., ُينظر قراءة في شعر ابف العرندس الحمي :٘ٓٔ/ٖ., شعراء الحمة :ٕٚٛ/ٗادب الطؼ :  (ٖ)
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 الفصل الثـــــالث  
 تــــاخلصائص الفني

 ـبحــــث االولاملـــ
 

 المغة الشعرية 
اف النظـ في الشعر ىو  ) يرى ابف طباطبا -ىػ ( : ٕٕٖابف طباطبا العموي ) ت      

الذي يميزه عف النثر المتبادؿ بيف الناس فيو كالـ مضبوط بمقاييس معينة تميزه عف غيره 
مف الكالـ فيقوؿ " الشعر كالـ منظـو بائف عف المنثور الذي يستعممُو الناس في مخاطباتيـ 

تساير  فالشعر عند ابف طباطبا صناعة تتطمب ادوات خاصة. (ٔ)( مف النظـ " بما خص
ىذا البناء الخاص ليتميز بذلؾ الخطاب الشعري عف غيره مف الصناعات , فأف ابف طباطبا 

 يقدـ االلفاظ عمى المعاني . 
    . (ٕ)أما قدامة بف جعفر يعرؼ الشعر : ) بأنو قوؿ موزوف مقفى يدؿ عمى معنى (     
اذا و  ,لفظ ( و وزف و قافية و معنى  ىي قوؿ )ر عندُه مكوف مف اربعة عناصر : و فالشع

 تأممنا اية نظرية شعرية فأننا ال نجدىا تحيد عف ىذا الحد الذي وصفُو قدامة . 
ا مف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح اف قدامة بف جعفر ناقد يولي الشكؿ اىتمامًا متميز و      

االجزاء اصر و يرد عمة الجماؿ في الشعر الى ما ينطوي عميو الشعر مف تجانس بيف العنو 
مة التي ترتد الى صورة بالتركيز عمى الصناعة تبرير قيمة الشعر تمؾ القي, ىو يحاوؿ و 

 .عناصرىا والتي يحددىا اخيرًا  التي ال يمكف اف تفيـ منفصمة عفالقصيدة و 
          -ىػ ( : 395اما ابو ىالؿ العسكري ) ت . (ٖ)رديء في الشعر(عمـ يميز الجيد مف ال)

) يرى انُو ال بد مف تحضير العناصر التي يتألؼ منيا النص قبؿ الشروع في انتاجو حيث 

                                                           

 .  ٖ:  ٜ٘ٙٔ, عيار الشعر ,ابف طباطبا, تح : طو الحاجري ومحمد زغموؿ سالـ , د ط , مصر,شركة فف الطباعة (ٔ)
 .  ٕ:  ٖٜٙٔقدامة بف جعفر البغدادي , نقد الشعر , تح : كماؿ مصطفى , د ط , القاىرة , مكتبة الخانجي ,  (ٕ)
 ٗٛـ :  ٜٜٓٔ, مطبوعات فرح ,  ٗمفيـو الشعر , جابر عصفور , دراسة في التراث النقدي , ط  (ٖ)
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يقوؿ : " اذا اردت اف تعمؿ شعرًا فاحضر المعاني التي يريد نظميا فكرؾ و احظرىا عمى 
اي عمى الشاعر تييئة نفسُو .  (1)اطمب ليا وزنًا يتأنى فيِو , ايرادىا و قافية تحممياو  قمبؾ ,
القافية المناسبة ذلؾ مف استحضار المعاني واختيار الوزف المالئـ و قبؿ انتاج نصِو و جيدًا 

ألنُو كما يقوؿ : ) " فمف المعاني ما نتمكف مف نظمِو في قافية و ال تتمف منُو في اخرى أو 
و نالحظ اف ابا ىالؿ العسكري  . (2)تكوف في ىذه اقرب طريقًا و اسير كمفة منو في تمؾ (

تخير األلفاظ , ابداؿ الشعرية و يظير ذلؾ في قولِو ) و اىمية المفظ في المغة يؤكد عمى 
 . (ٖ)ازيف صفاتو ( ىو مف احسف نعوتو واحسف و و  بعضيا مف بعض يوجب التئاـ الكالـ

اسس الشعر عنده خمسة :النية والمفظ والمعنى  ) -ىػ(:456اما ابف رشيؽ القيرواني )ت 
والوزف والقافية فأما االسس االربعة االخيرة فيو يتفؽ مع اغمب سابقيو والجده عنده تكمف في 
اشتراط وجود النية والقصد في المرتبة االولى وذلؾ انو يوجد كالـ موزوف مقفى وبمعاٍف جيدة 

ديث الشريؼ عمى سبيؿ المثاؿ وعف قضية المفط ولدينا امثمة مف ذلؾ في القرآف الكريـ والح
والمعنى فيقوؿ في ذلؾ المفظ جسـ وروحو معنى وارتباطو بو كارتباط الروح بالجسـ يضعؼ 
بضعفو , ويقوى بقوتو , فإذا سمـ المعنى واختؿ بعض المفظ كاف نقصًا لمشعر وىجنو عميو 

 .(ٗ)لواجب(وال تجد معنى يختؿ االمف جية المفظ وجريو فيو عمى غير ا
لكنو مع ذلؾ )يورد في عمدتو رأي الذيف آثروا المفظ عف المعنى فكأف يستأنس برأييـ فيقوؿ 

 .(٘):"قاؿ العمماء : المفظ اغمب مف المعنى ثمنًا واعظـ قيمة واعز مطمبًا"(

                                                           

  .ٚ٘ٔـ :  ٜٜٛٔ, دار الكتب العممية , ٗ, طعمي البجاويىالؿ العسكري )الكتابة و الشعر( ,تح: ابوالصناعتيف , (ٔ)
 .  ٜ٘ٔ: نفسوُ  (ٕ)
  ٓٙٔنفسُو :  (ٖ)
 .ٖٜٔ/ٔ, مكتبة الخانجي , القاىرة ,  ٔالعمدة , ابف رشيؽ القيرواني , تح : النبوي عبد الواحد شعالف , ط  (ٗ)
 .ٕٗٓنفسو : (٘)
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ذلؾ اف المفظ ىو الذي يبرز براعة الشاعر اما المعنى فيستوي فيو الجاىؿ والحاذؽ عمى حد 
فإنما الشعر  ىػ( في القرف الثالث حيف قاؿ :) 255وىذه اآلراء ميد ليا الجاحظ )ت سواء 

 . (1)وير (صناعة وضرب مف النسيج وجنس مف التص
لمجرجاني الرأي القائؿ بأفضمية المفظ  ؽ  رُ لـ يَ  -(:471القاىر الجرجاني )تاما عبد      

فرفض دعوى كال –عمى المعنى وال الرأي القائؿ العكس اي بأفضمية المعنى عمى المفظ 
  . الفريقيف ويبيف اف دعاة المفظ ودعاة المعنى يروف بوجود المفظ

والمعنى فقط مع تقديـ احدىما عمى اآلخر ووضع اىماليـ لجانب التصوير في حيث      
الصورة ىي نتاج التفاعؿ الحاصؿ بيف المفظ والمعنى فيقوؿ في ذلؾ :)اف سبيؿ الكالـ اف 

سبيؿ التصوير والصياغة ,واف سبيؿ المعنى الذي يعبر عنو سبيؿ الشيء الذي يقع 
فالشاعر عند . (ٕ)التصوير والصوغ فيو كالفضة والذىب يصاغ منيا خاتما او سوار(

الصانع الحاذؽ وعالقتو بالمادة فكما اف الصائغ يعيد الجرجاني في عالقتو بالمغة يشبو 
فالشاعر يعيد نسج االلفاظ في عالقات  تشكيؿ الخاتـ او السوار مف الذىب او الفضة ,

واف شعراء الحمة في القرف  .(ٖ)موجودة مف البداية –شأف المادة  جديدة , اذ االلفاظ شأنيا
( كاف مولعًا  رجب البرسي وىذا الشاعر )تيـ غاليجري اختمفوا بخصائص شعرىـ ول التاسع

ب مشرؽ وكاف شعره فيو شيء بالسجع وكاف شعره مف النوع البسيط وربما يعمو احيانًا بأسمو 
 ال موجب ليا وال داعي . المغاالةمف 

 االماـ عمي )ع(: وفي شعره ما يكشؼ عف الكثير مف االقواؿ التي مرت بنا واليؾ قولو يمدح
 فقيؿ : يا رجب المرجب            بابديت يا رجب الغري
 (ٗ)المضمر الخافي المغيب            وفػابديت لمسر المص

                                                           

 .ٜٛٗٔ:ٕٖٔط ,القاىرة ,:اروف ومصطفى البابي الحمبي ,د الحيواف ,الجاحظ ,تح عبد السالـ ى (ٔ)
 .ٜٚٔـ:ٜٜٜٔدار الكتاب العربي ,بيروت, ٖدالئؿ االعجاز , عبد القاىر الجرجاني , شرح :محمد التونجي ,ط  (ٕ)
 ٜٚٔنفسُو :  (ٖ)
 .  ٖٔٚ/ٕ. , شعراء الحمة ,عمي الخاقاني :  ٛٔٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي :  (ٗ)
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 التو في شعره حيث قاؿ : او في شعر ) رجب البرسي ( ما يدؿ عمى مغ
 واستمع مف وصِؼ حالي           يػػػالئـ دعنػػػػػػػػػػػا الػػػايي

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالػى المػػػػػػػػػػػػػػمول           انا عبٌد لعمي المرتضى
 (ٔ)ي ػػػػػػػوا : ال تغالػػػػػو قالػػفي           اً ػػػا ازددت مديحػػػػػػػػػػكمم

ومف خصائص شعره ايضًا صدؽ العاطفة في شعرِه فيو يمدح و يرثي , ال تكسبًا لمماؿ او 
الجاه بؿ ليدٍؼ اسمى مف ذلؾ اال وىو اليدؼ العقدي , فيو يحب مف يمدحُو و يرثيو في 
هللا و يرجو مف وراء ذلؾ مرضاتِو ) و مف مميزاتو ايضًا طوؿ النفس اذ بمغ بعض قصائدِه 

 . (ٕ)بيتًا (  113يتًا , ب128بيتًا ,  161
  و يتميز شعره بوضوح لغتو و سالستيا و عدـ احتوائيا عمى الغريب اال ما ندر .

( ) الذي ىو احد شعراء الحمة في القرنيف الثامف و  و اما الشاعر ) عالء الديف الشفييني
التاسع اليجرييف كاف شعره رصينًا , محكـ السبؾ و الديباجة , مشرؽ االسموب , قوي 

 التركيب احاط بجميع المحسنات البديعية . 
و الشفييني يتضح مف جميع قصائدِه انو شاعر تمكف مف اف يبدع ما شاء لو االبداع مع 

متماسؾ و وحدة موضوع متواصمة و لقوتِو مف لؼ الخواطر و نشرىا ناؿ  طوؿ نفس شعري
 . (ٖ)اعجاب ادباء العصر (

و يغمب عمى لغة الشاعر االلفاظ المتداولة في معجـ الشعر العربي اذ لـ تخرج الفاظ 
واضحة سيمة بعيدة عف التعقيد و  مألوفةالشاعر عف الداللة المعجمية و كانت اغمب الفاظو 

 مؼ عف لغة شعراء عصره . لـ تخت
      

                                                           

 . ٖٙٛشعراء الحمة :  (ٔ)
 

 -ىػ  ٖٙٗٔ,  ٔديواف الحافظ رجب البرسي , تح حيدر عبد الرسوؿ عوض , العتبة الحسينية المقدسة , ط (ٕ)
 .  ٖٛ:  ٕ٘ٔٓبغداد ,  –ـ , رقـ االيداع في دار الكتب الوطنية  ٕ٘ٔٓ

  . ٖٕٛ/ٕٔ. , اعياف الشيعة :  ٕٛ/ٗشعراء الحمة :  (ٖ)



  اخلصائص الفنيت .............................................................. ثالثالفصل ال
 

 

    
  102 

 

ئعة المتداولة في الشعر العربي ) عالء الديف الشفييني ( القوافي الشا استعمؿ الشاعرو      
ماؿ الى اكثرىا شيوعا مثؿ الراء , االلؼ , الداؿ , الالـ , الكاؼ التي ىي اغمبيا اصوات و 

 جيورية وجد فييا الشاعر منفذًا لرثائِو اىؿ البيت عميـ السالـ 
ىو يمدح ا الشاعر الحمي و تركزىا قولِو و ىذه بعض االبيات التي تصور مدى شاعرية ىذو 

 األماـ أمير المؤمنيف ) ع ( : 
 اف خرد ػػبعراص بابؿ اـ حس           دػػػػػػػػػت عيونؾ ترقػػاذر منعػػػػػػأج
 (ٔ)د ػاـ تمؾ در في الثغور منض           بروؽ غادية شجاؾ وميضياو 

اما الشاعر ) محمد السبعي ( مف خالؿ قصائدِه عرفت ) شاعرية السبعي و ليجتِو      
التي تعرب انو بحراني الذوؽ و االسموب , عاطفي النزعة و القصيدة , طويؿ الباع في 
ترصيؼ الكممات و سبكيا و ىو بشعره ال يختمؼ عف معاصريو مف الشعراء الذيف دخموا 

 . (ٕ)ياحة عمى سبط الرسوؿ ) ص ( و ريحانتِو ( حضيرة الرثاء و اتجيوا صوب الن
 اما الشاعر ) ابف المتوج البحراني ( امتاز شعرِه بنفس طويؿ و قوة في المغة      

دلت عمى بالغتو و تعمقو في االدب و لو قصيدة طويمة تبمغ سبعيف بيتا في مدح رسوؿ هللا 
 بأسـ ) عمي ( يقوؿ فييا : ) ص ( و امير المؤمنيف ) ع ( ينتيي روي كؿ بيت منيا 

 بو المصطفى قد خص و المرتضى عمي       اصِغ و ااستمع يا طالَب الرشد ما الذي
 (ٖ)ذا عميػػػػػػػػػػػـ المعالي كػمشتؽ مف اسو       وػػػػػػػػػػػد اسمػػػػف الحمػػػػػػػػػػػد مشتؽ مػػمحم
اما الشاعر ) الحسف بف راشد الحمي ( يتمتع  بقوة في الشاعرية و طوؿ الباع و عمى و      

 طوؿ قصائدِه نجدىا منسجمة و متماسكة في القوة و وحدة الفكر ومنيا قولو : 
 
 

                                                           

  . ٖٕٛ/ٕٔ. , اعياف الشيعة :  ٕٛ/ٗالبابميات أو شعراء الحمة , عمي الخاقاني :  (ٔ)
 .  ٓٔٗ/ٗشعراء الحمة :  (ٕ)
  . ٗٔ/ٖ. , اعياف الشيعة  ٙٔ/ٕ. , أمؿ اآلمؿ :  ٖٚٙ/ٗأدب الطؼ :  (ٖ)
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 ال ػػػػػػػًا ثقيػػػػو عبئػػػػػػػت بفعمػحمم           نعـ يا سيدي اذنبت ذنبا
 (ٔ)بِو لؾ فأصفح الصفح الجميال            رٌ ػػػُو مقػػػػىا أنا تائٌب منو 

و منسجـ في ىنا الشاعر تتضح خصائصو الفنية مف خالؿ شعره و اف شعره متماسؾ      
بعدىا يطمب قياًل و الشاعر ىنا يعترؼ بذنوبو التي كانت عميو عبئًا ثالقوة و وحدة الفكر و 

 التوبة و الصفح الجميؿ مف هللا سبحانو و تعالى . 
 

       ره نستنتج اما الخصائص الفنية لشعر ) صالح ابف العرندس الحمي ( فمنة خالؿ شع     
اعر بأنواع البديع فكاف التصنع ولع بااللفاظ و تعمؽ الش ) اف عصره عصر صناعة و

 . (ٕ)شعور (ي ويشغمو عف كؿ تصور و يضيؽ مف افقو الذىنوالتكمؼ يغمر الشاعر و 
 

 اً واسع االطالع في االدب وشاعر  اً داغر الحمي( كاف اديباما الشاعر )مغامس بف      
سيمة واضحة  توِ مف نحت القوافي وقوة التركيب , رفيع االسموب, بديع السبؾ ,ولغ اً متمكن

 قولو :ك
  قوؿ المحب وما في القوؿ مف ريبِ            فقاؿ : يا رب مف ىذا ؟ فقيؿ لو

 (ٖ) ـ وطبِ ػػػػػػػػػػػػػًا فييػػػػػًا ونفسػػػػد عينػػػػػفق           ـ ذرية لكماػػػػػػو اوليائي وىػػػػػػػػػى
 

 ( ىو مف الشعراء الذيف يسدوف الشواغر العاطفية . محمد بف حماد اما الشاعر )     
في البيجة فأننا مع كثرة ما وقفنا عميو مف شعره  في الحزف ال )ففي شعره صدؽ عاطفة وكؿٌ 

 لواقعة الطؼ  اً ال نراه باسمًا ولقد عني ارباب المقاتؿ بشعره الف فيو تصوير  في المراثي
 . (ٗ)لمجرائـ التي اقترفت في ذلؾ الصعيد مف قبؿ االوغاد ( اً وتوضيح

 ابف حماد الحمي( انو قاؿ في احدى قصائده : ومف شعر )
 

                                                           

 .  ٖٛ/ٕ. , شعراء الحمة :  ٖٕٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي :  (ٔ)
 .       ٕٛٔ/ٖ. , شعراء الحمو :  ٕٗٔ/ٔالبابميات :  (ٕ)
  .ٕٖٔ/ٔ.,البابميات , اليعقوبي : ٕٖٔ/٘شعراء الحمة , عمي الخاقاني :  (ٖ)
  .ٖٚٛ/ٗ.,شعراء الحمة , عمي الخاقاني : ٕٓٔ/ٗٔاعياف الشيعة : (ٗ)
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 مواال ـ االػػػػوابكي وابذؿ فيك           يػافديكـ آؿ النبي بميجت
 (ٔ)غيركـ وال يتوالى  يرَض  ـْ لَ            وانا ابف حماد وليكـ الذي

 

حيث إنُو ناقش األلفاظ ) الدمع , السكوب , القمب , شفاء تو سيمة واضحة غوكانت ل     
الغميؿ , الرقاد ناقشيا بطريقة كانت سمة الوضوح فييا بارزة و سرعة تحصيؿ الداللة لدى 

 ومف شعره انو قاؿ :المتمقي 
 با ػًا كئيػػػػحزين فْ ػػػكُ  يا قمبَ  وبؾَ            ويؾ يا عيف سح دمعًا سكوبا

 وكروبا  اشفي غميمي مف لوعةٍ            ىػػػد كما فعسػػػػداني سعػػػساع
 (ٕ)اػػػمف لذة العيش والرقاد نصيب           لي ؽَ ػػػػػػاف يوـ الطفوؼ لـ يب

 

ري( لـ ينحصر شعره عمى الفقو واالفتاء فأما منا مياما الشاعر )مفمح بف الحسف الص     
عالـ كبير وفقيو متبحر وشاعر مف طراز رفيع سخر فقيو وعممو مف اجؿ المذىب والشريعة 
فقد كرس شعره مف اجؿ اىؿ البيت )ع( فمدحيـ ورثاىـ وابرز فضميـ وبيف مثالب اعدائيـ 

 يزة في عالـ الشعر . بأسموب بالغي وقدرة شعرية كبيرة دلت عمى مكانتو المتم
صؼ وجودة السبؾ وقوة فتميز شعره الذي كاف مف الطراز الرفيع الذي تجمى بدقة الو      

 وصفو السيد محسف االميف في اعياف الشيعة حيث قاؿ :المعنى كما 
 .(ٖ)لو شعر كثير في مناقب اىؿ البيت وفي المثالب ( )

ر االولى والسيد جواد شبر قصيدتيف لمشاعوذكر لو السيد محسف االميف في اعياف الشيعة 
 .  (ٗ)اً بيت 41والثانية  اً بيت 37

نستنتج مما سبؽ اف شعراء الحمة في القرف التاسع اليجري عمى الرغـ مف الفترة التي عاشيا 
  .اءالشعراء اال انيـ كانت ليـ خصائص فنية رائعة ميزتيـ عف غيرىـ مف الشعر 

 
                                                           

 . ٖٚٛ/ٗ., شعراء الحمة :ٕٓٔ/ٗٔاعياف الشيعة : (ٔ)
 . ٖٚٛ/ٗ., شعراء الحمة :ٕٓٔ/ٗٔ:نفسوُ  (ٕ)
 . ٗٔ/٘., ُينظر ادب الطؼ :ٖٖٔ/ٓٔ:نفسوُ  (ٖ)
  .ٖٖٔ/ٓٔ:نفسوُ  (ٗ)
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 املبحث الثاني
 )البالغيت( ورة الفنيتالصـ

والشاعر فناف يحتاج الى وسيمة ينقؿ بيا فنو وتجربتو وعاطفتو  الشعر فف جميؿ , )     
التي يعيشيا وىذه الوسيمة ىي الصورة التي تنبع مف الخياؿ , فالخياؿ يعبر عف القدرة عمى 

قعة تكويف صورة ذىنية ألشياء غابت عف متناوؿ الحس يدفع المتمقي الى اعادة التأمؿ في وا
واحاسيس غير معيارية فإف وبما اف الشعر تعبير عف مشاعر  .)(ٔ)مف خالؿ رؤية شعرية (

وخارجيا فمثاًل يستعمؿ خصائص اسموبية معينة كالتقديـ  انات داخؿ المغةى امكيمجأ ال
يعتمد عمى تشكيالت مختمفة والتأخير واالستفياـ والتعجب وغيرىا مف الظواىر االسموبية كما 

 .(ٕ) (لمصورة
مف حيث االفراد و التركيب و اإليماء و الرمز و االسطورة و استدعاء الشخصيات و نحو 
ذلؾ إما خارج المغة فيستعمؿ بعضًا مف عالمات الترقيـ كالحذؼ و عالمات التأثر و 

  .نحوىا
لذلؾ وجد الشعراء في الصورة امكانية كبيرة و طاقة ىائمة لمتعبير عما يريده مف معاٍف و و 

احاسيس و انفعاالت فالصورة تشكيؿ تخيمي لمعنى مف المعاني أو احساس مف االحاسيس 
يعتمد عمى تشكيؿ الواقع تشكياًل جديدًا اسما مف الواقع فالصورة ىي األداة التي يتكأ عمييا 

نقؿ تجربتو لممتمقي و لذلؾ تظير فييا مقدرتِو االبداعية اما االلفاظ العادية فيي الشاعر في 
قاصرة عف ايصاؿ معاني الشعر فمدلوالتيا محددة ومتعارؼ عمييا اما الصورة فيي تمثؿ 
االداة التي تمكف الشاعر مف التعبير عف فنو و اال اصبح الشعر كالمًا عاديًا و بناًء عمى 

الشعراء منذ القدـ عرفوا الصورة الشعرية ) و . (ٖ) يكوف شعرا اال بالصورة ( ذلؾ فاف الشعر ال
     تدعاء الفطري بعيدًا عف الصنعة والتكمؼ و اف كانت قائمة في بداياتيا عمى العفوية و االس

                                                           

 .ٛٔ-ٚٔ,صٜٗٚٔالقاىرة  –عصفور,دار الثقافة لمطباعة والنشر والبالغي,جابرالصورة الفنية في التراث النقدي  (ٔ)
 .  ٛٔنفسُو :  (ٕ)
 .  ٚ:  نفسوُ  (ٖ)
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ة في الشعر " انما كانت حاضرة في الدرس النقدي قديمًا فيذا الجاحظ يقؼ عند الصور و 
 . (ٔ)جنس مف التصوير " ( مف النسيج و  الشعر صناعة وضرب

لمصورة اىميتيا و وظيفتيا في العمؿ األدبي التي تتمثؿ في اعادة انتاج الواقع عف و      
االختالؼ يكوف و  كف التمايزالطبيعة واحدة لد ما ىو تجريدي , فالواقع واحد و طريؽ تجسي

صورة خيالية وكمما ابتعد الشاعر عف الحسية  ىذا الواقع بأبمغ بمدى مقدرة الشاعر عمى نقؿ
 اقترب مف الخياؿ كاف شعره اجرد و اكثر واقعًا في النفس . و 
 ة(النياحالة ابداعي مييز الشعر قديمو مف حديثوىي ت بؿالشعراء, فييا ميداف يتمايز وىي )
طريؽ نقؿ ثمة وظيفة اخرى لمصورة تكمف في تقريب المعاني المجردة في اذىاننا عف و  .(ٕ)

تفتح ىذا الباب اماـ الشاعر دي المنظور الى الواقع التخيمي و ذىف المتمقي مف الواقع العا
 آفاقًا ما كاف ليمجأ الييا لوال ىذا الخياؿ . 

كما اف دراسة الصورة في العمؿ األدبي تعيف عمى كشؼ المعاني العميقة التي تزيد مف      
قد تعيف عمى كشؼ معنى اعمؽ مف المعنى  تذوؽ ىذا العمؿ و دراسة الصور مجتمعة

 . (ٖ)دراستيا يعني االتجاه لروح الشعرالظاىري لمقصيدة فاالتجاه الى 
ىـ ما فيو أ تعيد تجربة النص التي ىي روحو و مف خالليا يستطيع الشاعر أف يسو      

تثيره الؿ ما فيصبح النص منتجًا و ليس مستيمكًا الف المتمقي يعيد انتاج التجربة مف خ
اذا كانت الصورة نتاج تخيؿ ابداعي فإنيا تحدث الصورة مف تخيالت واحاسيس و انفعاالت و 

 في المتمقي تخياًل يتشكؿ فيو المعنى الشعري .  
بمعنى اف الصورة نتاج تخيؿ ووسيمة تخيؿ غير اف الصورة كأداة فنية قاصرة عف      

ى عناصر فنية اخرى كموقؼ الشاعر تشكيؿ جمالية العمؿ االدبي بمفردىا فيي تحتاج ال
     الفكري والنفسي و طاقتو في التخيؿ و وسائمو في استخداـ الرمز و طبيعة العاطفة و نوعيا 

                                                           

 .  ٙٚ/ٖالحيواف , لمجاحظ ,  (ٔ)
 .  ٖٜٜٔ,  ٖٕٓ,  ٕفف الشعر , احساف عباس , دار الثقافة لمطباعة و النشر , ط (ٕ)
 .ٖٕٛ نفسُو : (ٖ)
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عناصر تصويرية تزخر بإيحاءاتيا وظالليا نعكس يستدعي نمطًا موسيقيًا مالئمًا و و كؿ ذلؾ 
و عيو و ال وعيو و بذلؾ عناصر التصوير الذي ال يفمت منو شيء مما عناه الشاعر في 

يصبح التعبير الفني ارقى تعبير و ادقو في سياقِو المقصود و مف االدوات الميمة لمصورة 
التي اسيمت في تشكيؿ مالمحيا و تنحصر ىذه االدوات غالبًا في التشبييات و االستعارات 

شبيو في رسـ و الكنايات و الرموز اعتمدوا شعراء الحمة في القرف التاسع اليجري عمى الت
صورىـ الفنية وبياف المعاني الشعرية والتشبيو في ابسط تعريفاتو ) ىو بياف اف شيئًا او 
اشياء شاركت غيرىا في صفو او اكثر بأداة الكاؼ او بدائميا , ممفوظة او مقدرة لمتقريب بيف 

حدة او المشبو و المشبو بو و وجو الشبو , في صفة الشيء بما قاربو و شاكمو و مف جية وا
 . (ٔ)جيات كثيرة ال مف جميع جياتو النُو لو ناسبو مناسبة كمية لكاف اياه ( 

في القرف التاسع اليجري مميئة بالصور الفنية  نت قصائد شعرائنا في مدينة الحمةكاو      
عاش فيو  البالغية و ىذا الشاعر الحمي ) عالء الديف الشفييني ( تأثر بروح العصر االذي

تى سميت بعض قصائده فوظؼ الواف البديع في شعره و ال سيما الجناس الذي اشتير فيو ح
التي جاءت لخدمة المعنى وتزينًا لمنص الشعري و الصور الشعرية لدى الشاعر بالمجنسة ) و 

بسيطة مف حيث التعبير عنيا اذ نقؿ الشاعر رؤيتو و عبر عف مواقفِو اتجاه اغمب المعاني 
الى التخيؿ او االغراب و  حيعمد الى تأويؿ المعنى او الجنو  وضوعات مف دوف افو الم

الغموض إلخراج تمؾ المعاني و انما جاءت واضحة بعيدة عف التعقيد و التقعر اما 
الموسيقى الشعرية واالوزاف فقد سمؾ فييا الشاعر النيج الذي اتبعو الشعراء في النظـ فجاء 

لى و تاله الطويؿ ثـ البسيط و كاف الشاعر واعيًا في اختيار بحوره بحر الكامؿ بالمرتبة االو 
 . (ٕ)لما تمتاز ىذه البحور مف مساحة و قوة و جزالة( 

الحمي( لوف مف التصوير الشعري الرائع ويزيدىا روعة  ويشيع في قصائد) ابف العرندس     
ما اشتمؿ عميو بعضيا مف تشبيو واستعارة وكناية وعندما تقرأ شعرِه نجد اف التشبيو متصدرًا 

                                                           

 .  ٕٙٛ/ٕالعمدة ,  (ٔ)
  .ٜٖٕ/ٕٔ. , اعياف الشيعة : ٗٛ/ٗشعراء الحمة , عمي الخاقاني :  (ٕ)
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مع االستعارة ولعؿ سر ذلؾ يكمف في اف التشبيو اقدـ صور البياف بوصفِو وسيمة مف وسائؿ 
يا في وحدة موضوعية متماسكة ولُو أكثر مف التقريب بيف عناصر الصور المتباعدة ودمج

 تعريؼ عند البالغييف اال اف ىذِه التعريفات واف اختمفت لفظًا فإنيا متفقة معنى , 
اي انيا متفقة مف حيث الداللة وقد شرفُو العمماء بقوليـ )مف اشرؼ كالـ العرب وفيِو وتكوف 

 . (ٔ)الفطنة والبراعة عندىـ (
 وقاؿ الشاعر :

 (ٕ)غرتُو الفجرُ  آللئجى الميؿ في دُ            كأنوُ  ي المجاؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػرؼ فػػػػوجاؿ بط
 وقاؿ الشاعر ) ابف العرندس الحمي ( : 

  طيوٌر بغاث شنت شمميـ الصقرُ            ـػػػػػػػػى كأنيُ ػػػػػػػػففرؽ جميع القوـ حت
  (ٖ)قتياًل حولو يصير الميرُ الجواد            فماؿ عف الطرؼ الجواد اخو الندى

 

شكؿ الشاعر لوحة التشبيو و اىميا في صورة االماـ الحسيف ) ع ( القتيؿ فكانت الصورة 
الباكية و الحزينة التي تيز القموب و المشاعر و العواطؼ جعمت مف الطؼ احد مقومات 

 شعره الرئيسة و قولو : 
 اـ فانجمى ػػػػػي غمػػػػػػػػػػػػػػػػػتألؽ ف برؽ           وػػػػػػػػو كأنما لمع الصواـر تحت

 ي اسراه الشماال ػػػػػػػػػػكالبرؽ يسبؽ ف           اعوجي سابح طرؼٍ  مف فوؽِ 
 (ٗ)حسب شبيو الشمس زاىي المجتمى            وػػػػػنسٌب كمنبمج الصباح يزين

التشبييية لما ليا فاألبيات مثقمة بالصور المفردة و المركبة فقد الح الشاعر عمى الصور 
التشبيو المعيود مف  تعماؿية رسـ بيا صورِه الفنية بأسداللة في الوقت نفسو جمالية و نفس

 و قولِو :  ,و مشبو بو و اداة تشبيو  مشبو
                                                           

  .ٜٗنقد الشعر : (ٔ)
  .ٜٓٔ/ٖالبابميات : (ٕ)
 .  ٓٔٔ/ٖشعراء الحمة :  (ٖ)
 .  ٗٔٔ – ٖٔٔ/ٖ:  نفسوُ  (ٗ)
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 (ٔ) والد مع منسكب كالعارض اليتفِ            و اصبح القمب مني و ىو مكتئب
مف التشبيو البميغ الذي ىو اسمى درجة مف التشبيو الصريح و لو وقع في النفس لطيؼ و 

 :كقولو 
  (ٕ) حمٌر يقابؿ في الظالـ الفرقدا           وػػػػػوع يمينػػػػشمس عمى فمؾ وط

فيذا االسموب خاٍؿ مف االداة فقد تميز بالمطابقة التامة بيف المشبو و المشبو بو و بتجرده 
 وقاؿ الشاعر : , وجو الشبو فقارب الشاعر بينيما مف 
 عف قوس حاجبو اصاب المقصدا            ـ رما قمبي بسيـ لحاظوػػػػػػػػػػػري

 (ٖ)و اذا بدا ػػػػػاٍؿ تفار الشمس منػػػػػػع           قمٌر ىالؿ الشمس فوؽ جبينوِ 
قد عرفُو الضمني و ز عف غيره و ىو التشبيو ىناؾ نوع آخر مف التشبيو متميو      

المشبو بو في صورة مف صور التشبيو المعروفة أنُو تشبيو ال يوضح فيو المشبو و البالغيوف ب
يكوف المشبو بو دائمًا برىانًا عمى امكاف المشبو بو ويفيماف مف المعنى و  بؿ يممح المشبو و

و اقامة الدليؿ  ة بتثبيت الحجةما ُأسند الى التشبيو فالشاعر قادر عمى تشكيؿ صورتو الفني
 ىذا التشبيو يؤتى بو ليفيد اف الحكـ الذي ُأسند الى المشبو ممكف نحو قولو : و 

  و طمرِ ػػػػػج الصافنات لػػػػػو مف نسي           اػػػات ذيوليػػػػػر عميو العاصفػػػػػػتج
 . (ٗ)رواسي جباؿ األرض و التطـ البحرِ            فرجت لو السبع الطباؽ و زلزلت

فيذه الصورة الباكية عبر عنيا الشاعر في االماـ الحسيف القتيؿ ) ع ( الذي رجت و      
بكت السماء الجمِو و زلزلت ليا الجباؿ و االرض و البحار كانت ابمغ أثرًا في النفس النيا 

فاالبيات تحمؿ معنى نفسيًا لواقع الحسيف و اىؿ بيتو و ما نابيـ مف  صورة دقيقة ,
 الشاعر بيذه االبيات و قولِو : مصائب جسدىا 

                                                           

 . ٛٔٔ/ٖشعراء الحمة , عمي الخاقاني :  (ٔ)
 . ٜٕٛ/ٗنفسُو :  (ٕ)
  . ٕٚ:  ديواف ابف العرندس (ٖ)
 .   ٕٗٚجواىر البالغة , السيد المرحوـ احمد الياشمي , مصر ,  (ٗ)
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  (ٔ)الفرساف في يـو الوغى تنفال           فرس حوافرة بغير حماـ
و الشعرية الداء المعنى ىدؼ الشاعر مف ىذه الصورة ىو المعنى فأنو سخر كؿ طاقات     

 خدمتو و دقتو و خفائو و ارتياحو بالنفس االنسانية . المحدد و 
 و نجد في شعر الشاعر ضربًا مف ضروب المجاز اال وىي ) االستعارة ( 

 . (ٕ)) فكؿ مجاز يبنى عمى التشبيو يسمى استعارة (  
 . (ٖ)منيـ مف ذكر بأف االستعارة ) تشبيو بميغ ُحذَؼ احد طرفيو ( و      

فالتشبيو االستعاري ) فاالستعارة اذا تعتمد التشبيو اال انيا ابمغ منو و اشد أثرًا في النفس , 
سمة رفيعة مف سمات االسموب الف الشاعر يستعمؿ فكرتيف في فكرة واحدة تكوف اكثر عمقًا 

 .  (ٗ) (في الشعر حيف تمتئـ الفكرة و العاطفة مع الصورة الحسية
 نحو قولو : 

 (٘)فأقاـ في سجف الغراـ مقيدا            رأى العذار بسالفيو مسمسالو 
 و قولو :  
 ال ػلما شددف عمى المضي االرج           الصبر عني ضاعف مترحؿو 
 زال ػػػػػػػػػف البػػػػػػػػف جاليػػػاز ممػػػػلم           مدامعي فوؽ الخدود نوازؿو 
 (ٙ)ف ردىػػالرشاؽ يرشقنا سيامًا م           وػػػقاتؿ العشاؽ يا مف طرفيا

 

                                                           

 .  ٗٔٔ/ٖشعراء الحمة :  (ٔ)
 .  ٖٗٓجواىر البالغة :  (ٕ)
 .  ٖٖٓ:لبناف –بيروت –يني,دار الكتاب العربيعبد الرحمف القزو  البالغة,جالؿ الديف محمد بفوـ عم التمخيص في (ٖ)
  ٓٔٔ/ٖشعراء الحمة :  (ٗ)
 .  ٔٔٔ/ٖنفسُو :  (٘)
 .  ٔٔٔ/ٖنفسُو :  (ٙ)
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ث الحياة والحركة عمى الجمادات وعواطفو عف طريؽ بالشاعر ىنا أراد اف يقرب أفكاره      
اعر حيف يصور لمغراـ سجف و عمى الكائنات غير العاقمة و ىذا دليؿ عمى سعة خياؿ الشو 

 ىذه الصبابة بدافع القصيدة . ونجد لوف آخر مف االستعارة ىي االستعارة المكنية قيد و 
لوازمو فيغير بيا الشاعر عف عاطفتو فالشاعر لـ يذكر المشبو و انما ذكر الزمة مف      

 القوية التي غمرت احساسو بموعة مف المصاب و مف شعره :
  

 (ٔ)لقد زانو كٌر و ما شانو الفرُ            لو اربع لمريح فييف اربع
صورة مركبة ساىمت في احداث التأثير عند جمع  وونكبيو ااالستعارة مع التش جو نجد تماز 

الصورتيف فاالستعارة تتجو نحو الخياؿ بينما التشبيو يتجو الى التصوير عف طريؽ الذىف 
 فيحدث التأثير والتأويؿ عند السامع نحو قولِو:

 

 نياًل يرى البيض الصواـر منيال           ضاـِ الى ماء الفرات فأف بـر
 ي االوالػػػػػػػػػػػػػر آخرُه يحاكػػػكالبح           و بجحفؿٍ ػػػػػػوالقوـ محدقًة عمي

 (ٕ) دوالػػػُو جػػػعضٌب يضـ الغمد من          رٍ ػػػراز باتػػػػػٍؼ جػػػػػِو سيػػػػػػػوبكف
وقد حاوؿ الشاعر في االبيات التوسع في اطالؽ استعاراتِو في خمؽ صورة كمحاولتِو      

واضفاء صفة الكائف الحي عمى غير الحي وىو ما يعرؼ بالتشخيص وىو استنطاؽ االشياء 
 . (ٖ))نسبة صفات البشر الى افكار مجردة او الى اشياء ال تتصؼ بالحياة (

 

 فالشاعر اكسب شخصيات الجمادات وتخيميا اشخاصًا تؤدي ىذِه االفعاؿ نحو قولِو :
   (ٗ)والطير والبر والبحرُ  ووحش الفال           اماـ بكتُو الجف واالنس والسما

 

                                                           

  .ٓٔٔ/ٖشعراء الحمة : (ٔ)
  .ٗٔٔ/ٖنفسُو: (ٕ)
  .ٖٗٓجواىر البالغة : (ٖ)
 .  ٘ٙ:ديواف ابف العرندس  (ٗ)
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 وقولِو :
 ًا متوجالػػػػػػػػػػػمتوجعًا متضجع           واد وال جواٍد فوقوِ ػػػػػػػػوأتى الج

 (ٔ)باٍؾ يسح الدمع نقطًا ميمال            عالي الصييؿ بمقمٍة آنساتيا
 

 وقولِو :   
 [ الطويؿ]  (ٕ)متوجالأسفًا وقمب الدىر بات            قمٌر بكت عيف السماء ألجموِ 

ونًا آخر وىو التجسيـ لوالتفكير حيف يستخدـ مع التشخيص الشاعر ىنا  اقدر االثارة      
وىو إكساء االشياء المادية والمعنوية  الكنائية ويشكؿ وسيمة ُأخرى مف وسائؿ الصورة

 المجردة اثوابًا في قولِو:
 (ٖ)رجؿ بأثواب العفاؼ تسربال            رجؿ اسربؿ بالعفاؼ وحبذا

وقد اسيمت الكناية في بناء الصورة الشعرية في االشعار اال إنيا قميمة قياسًا بالفنوف      
البالغية اأُلخرى وىي )لفظ ُأريد غير معناه الذي وضع لُو مع جواز إرادة المعنى االصمي 

  .(ٗ)لعدـ وجود قرينة مانعة عف إرادتِو(
 وقولِو:

 (٘)أىؿ الخافقيف ندى وأسمحيـ يدا           ـػػػػػػػػػػػػػػد الحسيف أعػػػػػالسيد السن
 وقوؿ )ابف العرندس الحمي(:     
 (ٙ)والً ػػػػػػػػػػػػػمدت عمى كيواف باعًا أط           اليمنى التي حسناتيا حةِ ذو الرا

 وىنا كناية عف الكـر وقولِو :

                                                           

 .٘ٔٔ/ٖشعراء الحمة : (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ: نفسوُ  (ٕ)
  .ٙٔٔ/ٖ: نفسوُ  (ٖ)
 .ٜٚٔ: ٖٜٛٔ,  ٔمفتاح العموـ ألبي يعقوب يوسؼ بف محمد بف عمي السكاكي , دار المتب العممية ,بيروت ,ط  (ٗ)
  .ٙٓٔ/ٖشعراء الحمة : (٘)
  .ٙٔٔ/ٖنفسُو:(ٙ)
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 (ٔ)ار ػػوآخر فإف مف دـ السبط محم           وادػػػػمالبسيا ثوب مف السـ الس
 كناية عف االماـ الحسف والحسيف )ع( وقولِو:

  (ٕ)يكوف لكسر الديف مف عدلِو جبر           ةػػػأر إال خميفػػذ الثػػػػػػػػفميس ألخ
 كناية عف الحجة المنتظر )عج( وقاؿ )ابف العرندس(: 

 (ٖ)الدنيا وقالبيا بنيراف الفال           زوج البتوؿ أخو الرسوؿ مطمؽ
كناية عف الزىد , فالشاعر عبر عف ىذِه المعاني بطريقة غير مباشرة وغمفيا بغالؼ     

شفاؼ ليكشؼ عف ذىف السامع الوعي فيي تجسد المعنويات وتنقميا الى المحسوسات لتزيد 
رندس الحمي( ىي في اثبات المعنى فتجعمُو أبمغ وأشد .والخاصية اأُلخرى في شعر )ابف الع

            خاصية األشكاؿ البديعية مثؿ الجناس والطباؽ والتقابؿ والتورية والتقسيـ ...الخ 
ويعد الجناس مف األشكاؿ الصوتية غير الوزنية وتكمف أىمية في أحداث األثر في المتمقي  )

 ؽ اي اختالؼ صوتيًا وىو باتفاؽ المفظيف في المستوى السطحي ويخالفيما في المستوى العمي
  . (ٗ)( معنييما فمنُو وما تكوف الكممة تجانس اأُلخرى لفظًا واشتقاؽ معنى

 وقد أفاض الشاعر في شعرِه الجناس غير التاـ نحو قولِو:
 غصبت حقوؽ بني الوحي واحمدا            عصب عصت غضت نجيميـ الغضا

  (٘)دا ػػػػػػػػفأغضبت العمي وأحمغضبت            ةً ػػػػػػػد عصابػػػػى يزيػػػػػجيش يزيد رض
 ىكذا كاف شعر ابف العرندس الحمي مميئًا بالصور البالغية .

                                                           

  .ٓٔٔ/ٖ:شعراء الحمة (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٖنفسُو : (ٕ)
 . ٜٚ: العرندسديواف ابف  (ٖ)
  .ٜٜٚٔ:ٜٖٛبيروت , –معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب , مجدي وىبة وكامؿ الميندس ,مكتبة لبناف  (ٗ)
,ٖٜٛ:ٜٜٔٚ.  
  .ٙٓٔ/ٖشعراء الحمة: (٘)
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غية وقاؿ في احدى يضًا مميئًا بالصور الفنية البالواما الشاعر )محمد السبعي( فكاف شعرِه أ
 قصائدِه:

 ًا تنزال ػػػػػػػػػر وحيػػػػػومدحكـ بالذك           بني الوحي والتنزيؿ مف لي بمدحكـ
 (ٔ)فقد أنزؿ الرحمف مدحًا مفضال           الػػػػد مفضػػػػي كالفريػػػػػدحمَ  فأف كافَ 

انُو شبو وىو احد الفنوف البالغية  حيث  الشاعر ىنا استعمؿ التشبيو عندما قاؿ) كالفريد (
ما الشاعر )ابف المتوج البحراني( أيضًا كاف شعرُه مميئًا أَ الفريد . و ب مديحو آلؿ الرسوؿ )ع(

 بالفنوف والصور البالغية حيث قاؿ في احدى قصائدِه: 
 ارة والبياءِ ػػػػػػػػػػالنض عدٍ ذوي بُ            طيبٍ رَ  ى غصفٍ ػػػػػال نوحوا عمأَ 

  اءِ ػػي والثنػػػػػػػػػػػػر القوافػػومفتخ           يػػاال نوحوا عمى شرؼ القواف
  (ٕ)بعد الضياءِ  فْ سؼ مِ الخَ  عراهُ            رٍ ػػػػػػػػٍر منيػػػػػاال نوحوا عمى قم

 

ميغ عندما اف الشاعر )ابف المتوج البحراني استعمؿ احد فنوف البالغة وىو التشبيو الب      
شبو مف غير اف يستعمؿ القوافي, قمٌر منير( شبو االماـ الحسيف)ع()بغصف رطيب,شرؼ

المنير أداة التشبيو الكاؼ وىو بذلؾ رسـ لنا صورة رائعة حيث صور الحسيف)ع( كالقمر 
 .وشبو قتمِو بخسوؼ القمر

والشاعر )الحسف بف راشد الحمي( ال يختمؼ شعرُه عف شعراء عصرِه وكاف في شعرِه      
 إحدى قصائدِه : قاؿ فيصور فنية وبالغية رائعة زادت مف الشعر جمااًل حيث إنُو 

  بيض صفاح أـ لحاظ نواعُس            دود موائُس ػػػػػػػػأسمر رماح أـ ق
  (ٖ)رات شوامُس ػػػػػػلنا اـ جوار ناف           وسرب جوار عف أيمف االحمى

 ىنا أستعمؿ الشاعر المقابمة واالستتباع ومف خالليا رسـ صور فنية رائعة .
 وقاؿ الشاعر أيضًا :

  محبًا تجمت مف سناه الحنادُس            التي مف بينيف جمت لناوتمؾ 
                                                           

  .ٕٗ٘/ٕ., الطميعة مف شعراء الشيعة :ٕٙ/٘., ادب الطؼ :٘ٓٗ/ٗشعراء الحمة : (ٔ)
 .ٕٙ/ٗادب الطؼ : (ٕ)
  .ٖٛشعراء الحمة , عمي الخاقاني : (ٖ)
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 (ٔ) ُس وامِ وأيف مف الشمس االكؼ المَ            كؼ لوامسكشمس تعالت عف أَ 
ىنا الشاعر شبو الممدوح بالشمس التي ال تستطيع الكفوؼ الممس بيا ورسـ لنا صورة      

 رائعة مف خالؿ ىذا التشبيو الجميؿ .
الشاعر )محمد بف نفيع الحمي( كاف لُو شعر جميؿ محمؿ بالصور الفنية البالغية أما      

 الرائعة حيث قاؿ في إحدى قصائدِه :
  اربِ ػػػا والمغػػػي شرقيػػػػػػػػىـ فنوارِ وأَ            ور آؿ محمدٍ ػػػػػػي نػػػػػؾ تطفػػػػػػػػػػػزعمت

  ي ُكؿُّ جانِب ػػالركباف فوسارت بيا            وىييات قد شاعت وذاعت صفاتيـ
 .(ٕ)ي الرغائبِ ػػىو األسد المقداـ معط           ةػػػػػػػػػف حقيقػػر المؤمنيػػػػػػػػػػػػػعمي أمي

 

             عرفيا البالغيوف إنيا  االستعارة التي نوف البالغية وىوالف الشاعر أستعمؿ أحد ىنا
 . (ٖ)في النفس (تعتمد التشبيو لكنيا أبمغ منُو وأشد اثرًا  )

واستعمميا الشاعر عندما شبو أمير المؤمنيف )باألسد المقداـ( وأيضًا استعمؿ الشاعر      
فف آخر مف فنوف البالغة وىو الطباؽ عندما ذكر الشرؽ والغرب ومف خالؿ ىذِه الفنوف 
ؿ رسـ لنا الشاعر )محمد بف نفيع الحمي( صورة فنية رائعة عندما كاف يتحدث مع أعداء آ

البيت ويقوؿ ليـ كيؼ لكـ أف تطفئوا نور آؿ محمد وأنوارىـ ممئت مشارؽ االرض ومغاربيا 
وقاؿ أيضًا إف أمير المؤمنيف األسد المقداـ معطي الرغائب وىنا استعارة ومجاز يصوراف 

  شجاعة أمير المؤمنيف )ع(.
 

 أما الشاعر )مغامس بف داغر الحمي( قاؿ في إحدى قصائدِه :
 ي طالب محاؿِ ػػػػألنت حريص ف           ةػػػدار الغرور اقاماتأمؿ في 

 (ٔ)مف تمسؾ مف نوـ بطيؼ خياؿِ            تمسكت منيا باألماني كمثؿ

                                                           

  .ٕٔٚ/ٗ., ادب الطؼ :ٖٕٔ/ٔ., البابميات , اليعقوبي :ٜٖنفسُو :  (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٗٔأعياف الشيعة :  (ٕ)
 .ٔٔ/ٖالتمخيص , القزويني :  (ٖ)
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ىنا الشاعر رسـ صورة جميمة عندما شبو الشخص المتمسؾ بدار الغرور وىنا أيضًا      
الدنيا كالمتمسؾ بأمنيات تشبو النوـ تشبيو آخر شبو بو الدنيا الفانية والشخص المتمسؾ بيذِه 

والطيؼ الذي فيو خياؿ وليس حقيقة .وقاؿ أيضًا الشاعر )ابف حماد الحمي( في احدى 
 قصائدِه :

  ائعُ ػػػػػػػوقد نشرت لمبيع ثـ البض           ونادى منادي الموت واشتجر القنا
  (ٕ)ذاؾ اليوـ شار وبائعُ وكـ غاب            ادة و المنىػػػػػػػػػػػػػكـ بائع باع السع

ىنا الشاعر استعمؿ الطباؽ عندما قاؿ )شار وبائع( وصور لنا صورة رائعة عندما قارف      
آؿ الرسوؿ الذيف باعوا الدنيا مف أجؿ اآلخرة وقارنيـ بأعدائيـ الذيف اشتروا الكفر باإليماف 

 الرائعة .ومف خالؿ فنوف البالغة رسـ لنا الشاعر ىذِه الصور الفنية 
 وقاؿ الشاعر )محمد بف حماد( في ذكر واقعة الطؼ ومقتؿ الحسيف )ع( وآؿ بيتِو:

 (ٖ)عمى االرض صرعى فيي منيا طوالعُ            ـ تساقطتػػفممو كـ أقمار ت
 

ىنا كممة أقمار استعارة عف آؿ الرسوؿ حيث رسـ الشاعر صورة جميمة وصور لنا كيؼ 
 الرسوؿ )ع( في واقعة الطؼ عمى اأَلرض .تساقطت ىذِه األقمار أي آؿ 

ري( كاف شعرِه أيضًا مميء بالفنوف البالغية ميأما الشاعر )مفمح بف الحسف الص     
 والصور الجميمة حيث إنُو قاؿ في إحدى قصائدِه :

  عُ يوحتى مغيـ الجو ال يتش           الى كـ مصابيح الدجى ليس تطمعُ 
 (ٗ) عُ ػػوال يتقط ال ينجمي آناً ػػػػػف           رباً ػػػػػػػًا ومغػػػػػػػػػلقد طبؽ اآلفاؽ شرق

                                                                                                                                                                                     

  .ٕٖ٘/ٕ.,الطميعة : ٕٗٔ/ٔالبابميات ,اليعقوبي :  (ٔ)
  .ٖٕ/ٗٔأعياف الشيعة : (ٕ)
  .ٖٕ/ٗٔ: نفسوُ  (ٖ)
  .ٕٖٙ/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة :  (ٗ)
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ىنا الشاعر استعمؿ االستعارة عندما قاؿ مصابيح الدجى وىنا تشبيو شبو بو آؿ الرسوؿ 
بمصابيح الدجى وىذِه المصابيح التي لـ تطمع اي يقصد بعد قتميـ وذكر الشاعر واستعمؿ 

 . باؽ عندما قاؿ )شرقًا ومغربًا(الط
نستنتج مما سبؽ اف لبيئة الحمة اثر كبير عمى خصائص ىؤالء الشعراء حيث عنوا       

عناية كبيرة بالصور الفنية البالغية وكانت اغمب صورىـ متمثمة بواقعة الطؼ واستشياد 
 االماـ الحسيف ) ع ( .
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 املبحث الثالث
 املوسيقى الشعريت

الشعرية مف اكثر الظواىر الفنية بروزًا في الشعر العربي والتي كانت تعد الموسيقى      
القدماء في الوزف والقافية وعندما نتحدث عف موسيقى الشعر ال بد لنا اف نمر  تنحصر عند

مرورًا سريعًا بمدلوؿ بعض الفنوف كالرسـ والموسيقى ... , فعندما نستمع الى قطعة موسيقية 
عف اآلالت تمتـز فترة زمنية واحدة بيف النغمِة واأُلخرى بمعنى اف نمحظ اف النفخات الصادرة 

ىناؾ زمنًا موحدًا بيف النغمِة واأُلخرى ومف ىنا نقوؿ اف فف الموسيقى فف زماني اما الرسـ 
 فيختمؼ عنُو ذلَؾ ِإذ ِإفَّ الرساـ عندما يمجأ الى رسـ لوحة مف الطبيعة . 

 .  (ٔ) مف ىنا نقوؿ اف فف الرسـ ىو فف مكاني
موسيقى الشعر شأنُو شأف اإِليقاع وعادًة ما يقترف جانب الموسيقى في الشعر  واف مفيوـ

بالوزف وكأف العروض شيء آلي ِبال روح غير اف موسيقى الشعر شيء َأرقى مف ذلؾ ِإذ 
    . (ٕ)ِإلى فضاءات اإِللياـ والجماؿيسمو بالبيت 

ولقد ارتبَط الشعر باإِليقاع ارتباطًا وثيقًا يمكننا مف القوؿ جازميف بَأنُو ال يوجد ىناؾ شعر 
جوىرية في الشعر وليس مفروضًا عمينا مف الخارج  خاصيةبدوف ِإيقاع وبذلؾ يكوف اإِليقاع 

التي  وىذِه الخاصية ناتجة في الحقيقة عف طبيعة التجربة الشعورية ذاتيا تمؾ التجربة الرمزية
 . (ٖ)تحتاج ِإلى وسائؿ حسية لتجسيدىا وتوصميا مف ىذِه الوسائؿ

                                                           

 ٕ٘:  ٜٜٔٔ, األردف ,  ٔمحمد صايؿ حمداف , قضايا النقد الحديث , دار األمؿ لمنشر و التوزيع , ط (ٔ)
 .ٕٙٔ: ٕٛٓٓ,الجزائرة والموسيقى,مصطفى حركات,دار اآلفاؽ لمنشروالتوزيع,العربي بيف المغالشعر –نظرية اإِليقاع (ٕ)
يقاع  (ٖ)  .ٜٓٔ:  ٖٜٜٔ,  ٔالشعر العربي , سيد البحراوي , الييئة المصرية العامة لمكتاب , ط العروض واِ 
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(  واىتـ شعراء مدينة الحمة في الموسيقى الشعرية حيث اف الشاعر ) عالء الديف الشفييني
كانت الموسيقى الشعرية عندُه واأَلوزاف متميزة جدًا حيُث َسَمَؾ الشاعر النيج الذي اتبعُو 
الشعراء في النظـ وكاف الشاعر واعيًا في اختيار بحورِه لما تمتاز ىذِه البحور مف مساحة 

 وقوة وجزالة تمكف الشاعر مف التعبير عف خمجات النفس والعواطؼ .
عالء الديف الشفييني( القوافي الشائعة المتداولة في الشعر العربي واستعمؿ الشاعر )     

ورد اإِلعجاز وماؿ الى اكثرىا شيوعًا َأما الموسيقى الداخمية والتي شممت الجناس والتكرار 
عمى الصدور قد استطاع الشاعر مف خالليا اف يخمؽ اجواء موسيقية معبرة ساعدت عمى 

ي يتسـ مع الغرض والذي تمحورت حولُو معاني ايجاد نوع مف التناغـ الصوتي الذ
 . (ٔ)الشاعر

 حيث قاؿ الشاعر في احدى قصائدِه : 
 ما قاـ ذا شرفًا وىذا يقعُد            وػػػػػػػػػػػوالديف واالشراؾ لوال سيف

 (ٕ)شموًا عميِو النايحات ُتَعدرُ            سؿ عنُو بدرًا حيف وافى شيبةً 
 

الذي عدُه مف خرج واما الشاعر الحافظ )رجب البرسي( مف خصائص شعرِه كثرة البديع      
 زمانِو ودأب َأقرانِو مف الشعراء حتى انُو ذكرُه في شعرِه مفتخرًا بتزيف قصائدِه بِو نحو  قولِو :

 (ٖ)ِحمَّيٍة وليا البديع وشائحُ            ُبرسيٌَّة كممت عقود نظاميا
 ومف نماذج البديع قولِو مف الجناس غير التاـ : 

 لسربي مف عيد العياد بيا عيُد            وسربي لسرٍب فيِو سرب جآذرٍ 
    (ٗ)ا نُد ػػػػػػػػػًة تربيػػػػػػػػأَلروى يرويا ترب           اػػػػػػػػي بميِؿ عراصيػػػػػػَر بػػػػػػػػػػوم

 ومف التاـ قولِو :
 (ٔ)يمينًا فممعاني العميؿ بيا نجدُ            السرى اف بدت نجدُ يمينًا بنا حادي 

                                                           

 .ٗٛ/ٗشعراء الحمة , عمي الخاقاني :  (ٔ)
 .ٗٛ/ٗنفسُو :  (ٕ)
 . ٗٛ/ٗ., شعراء الحمة , عمي الخاقاني : ٜٖٕ/ٕٔاعياف الشيعة :  (ٖ)
 .ٜٖديواف الحافظ رجب البرسي :  (ٗ)
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 ومف التاـ ايضًا :
 (ٕ)ُد ػػػػُو فرائػػػػػػػػيعود وفي كفيِو من           ي الجالِؿ فرائدُ ػػػػػػػػػػػػيٌّ فػػػػػػػػػػتعالى عم

 ومف المقابمة قولِو: 
 (ٖ)دُ ػػػػػوافقيا نحُس وفارقيا سعػػف           ف اقبمتػػػػػػػػػد ادبرت حيػػػػػػػػػفيا امًة ق

 ومف المقابمة َأيضًا : 
 (ٗ)ودي مسودٌ ػػووجيي مبيٌض وف           ي مخضؿٌ ػػػػٌر وعيشػػػػػػوربعي مخض

 

 ومف الطباؽ قوؿ الشاعر)رجب البرسي( :
 (٘)ؽ ػػػػػػػػػػػػػػػرؾ اأَلسبػػػػػاىػػػػف ظػػػػػاطػػوب           رػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأوؿ آخػػػػػػػػػػػَت لنػَأنػػػػػػػػػػػف

 ومف التقسيـ قولِو :
 وفرقًة وِصفت بالجيِؿ والَقدرِ            فالناس فيَؾ ثالٌث: فرقًة ُرِفَعت

  (ٙ)َورِ ػػػػوال بصائرىا فييا ذوو عِ            اػػػػػػوُر يرفعيػػػفرقًة َوَقَفت ال الن
 

 ومف الطي والنشر قولِو :
 حُ ػػالذاكروَف وجنُح ليٍؿ جانِ            دوفَ ػػػػػػدوَف الحامػػالتائبوَف العاب

 (ٚ)ُح ػػػػػالمؤثروَف ليـ يٌد ومنائِ            الصائموَف القائموَف المطعموفَ 
و ىو اقتباس مف قولِو تعالى ) التائبوف العابدوف الحامدوف السائحوف الراكعوف الساجدوف 

. و لالقتباس دور فاعؿ في شعر  112اآلمروف بالمعروؼ و الناىوف عف المنكر ( التوبة 

                                                                                                                                                                                     

 .ٜٖنفسُو: (ٔ)
 .ٜٖديواف الحافظ رجب البرسي: (ٕ)
 .ٜٖ:ديواف الحافظ رجب البرسي (ٖ)
 .ٜٖنفسُو : (ٗ)
 .ٓٗنفسُو : (٘)
 .ٓٗنفسُو : (ٙ)
 ٓٗنفسُو:  (ٚ)
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شعراء الحمة و ال سيما توظيفو في رؤاىـ الدينية و االخالقية و وفؽ البيئة الثقافية التي 
 لؾ . دعت الى ذ

 ومف التفريؽ قولِو: 
 (ٔ)ُو هللا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ بَأنَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقاَؿ ق           رٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػُو بشػػػػػػػػػػػػػفقاَؿ قوـٌ بَأنَ 

 ومف المزاوجة قوِلِو:
زـُ ػػػػػػػعمى الجبيِف ومجروٌح ومني           اف كُر فروا فمف ىاٍو وُمنَعِفرٍ 

(ٕ) 
 ومف االستتباع قولِو :

 (ٖ)وٌد ػػحمٌر ِإذا النقُع مسوبيضيـ            وجوىيـ بيٌض وخضٌر ربوعيـ
 ومف المديح ما يشبو الذـ قولِو :
 (ٗ)ـِ ػف الفراغ وضرب الياـ والِقمَ م           ما عابيـ غير فؿ في سيوفيـ

الحمي( عوَؿ في اسموبِو عمى عممي البياف والبديع وقد  اما الشاعر )صالح ابف العرندس     
تفوؽ واجاد أَلنُو َأراد َأف يصنع الجماؿ ويتفوؽ في التوافؽ والتضاد والتكرار والتورية وفي 
المستويات الصوتية والداللية بعيدة عف التكمؼ وقصائدِه في اتجاىيا العاـ تميؿ الى التفجع 

اب الذي َحَؿ بَأىؿ البيت الكراـ فَألفاظِو )َأيقتُؿ ظمآنًا , يا واظيار الموعة والحسرة عمى المص
فيا ليؼ نفسي , فيا ساكني َأرض الطفوؼ مصابكـ يا آِؿ طو  َلَؾ مقتواًل َبَكتُو السماء ,

         تجري عميِو العاصفات ذيوليا (. فييا احساس بموعة اأَلسى والميزة الثانية في شعر
 . (٘)لحمي ( لجوء الشاعر الى التصنيع ) ابف العرندس ا

                                                           

 . ٓٗديواف الحافظ رجب البرسي:  (ٔ)
 . ٓٗ: ديواف الحافظ رجب البرسي (ٕ)
 . ٓٗنفسُو :  (ٖ)
 . ٓٗنفسُو :  (ٗ)
 .ٛٓٔ/ٖشعراء الحمة :  (٘)
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  .(ٔ)وسماه قدامة بف جعفر التجمع ( والتصنيع )ىو اتفاؽ صدر البيت وعجزِه في روي واحد 
 وقاؿ في رؤيتِو :

 (ٕ)رُ ػػػا َنشػػػُيَعطرىا مف طيُب ذكراكـ لي           طوايا نظامي في الزماِف ليا َنشرُ 
 ) ىو حركة متنامية -االيقاع : بالموسيقى الشعرية حيث اف واف االيقاع يرتبط ارتباطًا وثيقاً 

يمتمكيا الشكؿ الوزني حيث تكتسب فئة مف نواٍح خصائص متميزة عف خصائص الفئة او 
الفئات األخرى فيِو و االيقاع بمغة الموسيقا ىو الفاعمية التي تمنح الحياة لمعالمات الموسيقية 

 . (ٖ)ة الموسيقية ( المتغايرة التي تؤلؼ بتتابعيا العبار 
ي بؿ لعميا اساس البناء الشعري ) فالموسيقا عنصر اساسي مف عناصر البناء الشعر       
الموسيقا في الشعر ليست حميو خارجية و ال زخرفًا تزيف العمؿ الشعري , بؿ ىي وسيمة و 

  .(ٗ)( ف كؿ ما ىو عميؽ و خفي في الَنفسمف اقوى وسائؿ االيحاء و اقدرىا عمى التعبير ع
قد َتَنَبو النقاد القدماء الى الموسيقى الشعرية مف خالؿ الوزف و القافية اذ ىما ركناف و      

ال عمييما حجر إِ اساسياف مف اركاف القصيدة العربية او قاعدتاف ال يمكف اف يقوـ بناؤىا 
 .(٘)االساس في موسيقا القصيدة الخارجية الذي يقيسيا العروض وحدُه 

تجدر االشارة الى اف الشعر العربي القديـ قاـ عمى الوزف ذلؾ اف طبيعة المغة ىنا و      
ة لما تشتمؿ عميو مف العربية ذاتيا ساعدت عمى ذلؾ , فالمعوؿ في البناء الموسيقي لمكمم

بعضياعف  السكنات دوف االلتفات الى الصفات الخاصة التي تميزالمقاطع اي الحركات و 
 .(6)البعض اآلخر(

                                                           

 .  ٘ٛٔ:  ٖنقد الشعر , قدامو ابف جعفر , ط (ٔ)
  ٛٓٔ/ٖشعراء الحمة :  (ٕ)
 ٘ٛ, بيروت , دار العمـ لممالييف : ٔـ , ط ٜٗٚٔفي البنية االيقاعية لمشعر العربي . , كماؿ ابو ديب ,  (ٖ)
 .  ٕٙٔ, الكويت , دار العروبة :  ٜٔٛٔعف بناء القصيدة العربية الحديثة , عمي عشري زايد ,  :نظري (ٗ)
 ٕٙٓنفسو :  (٘)
. , ينظر البناء الفني في شعر عمر ابو ريشو , محمد خالد  ٕ٘الشعر المعاصر قضاياه و ظواىره الفنية :  :نظري (ٙ)

 .ٛٙخالد , جامعة الشرؽ األوسط: 
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اف القارئ لشعر مدينة الحمة في القرف التاسع اليجري يالحظ اىتماـ ىؤالء الشعراء      
 عندىـ بالنصيب الوافر مف تحظىببنية االيقاع في قصائدىـ فالموسيقا الداخمية لمقصيدة 

و االنتقاء و تتمثؿ الموسيقا الداخمية عند ىؤالء الشعراء ) بالتكرار الذي يعد مف اىـ  الجيد
 .  (ٔ)ية االيقاعية في اذف السامع (روافد البن

 

( الء الشعراء و منيـ الشاعر الحمي)عالء الديف الشفيينيوىذه نماذج مف التكرار في شعر ىؤ 
 حيث قاؿ في احدى قصائده : 

 يبقى كما في النار داـ بقاِؾ            اً ػػػػة دائمػػػػػػػػػػا اميػػػػر يػػػػػو عميؾ ح
 ح الوحي ابيو عف اباِؾ ػػػػصف           رىطوىال صفحت عف الحسيف و 

  (ٕ)سمبت كريمات الحسيف يداِؾ            ت امائؾ مثمماػٌد  سمبػػػػػػػػػػػػػػؿ ييَ فَ أَ 
 

اما الشاعر ) الحافظ رجب البرسي ( ايضًا كاف مف خالؿ التكرار لُو ايقاع جميؿ و      
 مؤثر حيث قاؿ في احدى قصائده : 

  دِ ػػػػا نجػػػػػػػػيمينا فممعاني العميؿ بي           دػػػػالسرى اف بدت نجيمينا بنا حادي 
  دِ ػػػػػػو وقػػػػغريـ غراـ حشوا احشائ           عج فعسى مف العج الشوؽ يشتفيو 
 .(ٖ)دِ لسربي مف جيد العياد بيـ عي           آذرػػػػػػػػػػػرب جػػػػػػػػػسربي بسرب فيو سو 

 

 مغامس بف داغر الحمي ( قاؿ في احدى قصائدِه :و اما الشاعر ) 
 ي ػػمر مف عناؾ عنانذاؾ ألَ و            يػػػػػػت عنانػػا ثنيػػػػػلعمرؾ يا دني

 ي   ػػػػػلواه الذي عف حبيف لوان           ارفاً ػػػو مف كاف باالياـ مثمي ع
 (ٗ)شيب الى ىذا الزماف عفاني و            نعيت الى نفسي زماف شبيبتي

                                                           

  ٜٔٔ/ٔ, بيروت , دار العودة :  ٔـ , ط ٕٛٓٓلكاممة , عمر ابو ريشو , جمع عمر شبمي , االعماؿ الشعرية ا (ٔ)
 .  ٘ٗٔ/ٗأدب الطؼ :  (ٕ)
 .  ٖٕٛ/ٗ.  , أدب الطؼ :   ٕٓٔ/ٔالبابميات :  (ٖ)
 .ٜٕٗ/ٗأدب الطؼ :  (ٗ)
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اما الشاعر ) محمد بف حماد الحمي ( اتخذ مف خالؿ التكرار ايقاعًا جمياًل مؤثرا في      
 ى قصائده : نفس القارئ حيث قاؿ في احد

 اسعادا وما ونى عنو اسعافا و            وػػػػػآخا النبي و واساه بميجتو 
 ذا تمد االجواد اجوادا ػػػػػػػػػػػػو ىك           ىو الجواد ابو االجواد و انيـ

 (ٔ)ادا ػػلوسامة نفسو جودا بيا ج           وػػػػػػػيمتذ بالجود حتى اف سائم
نسػػػػػػتنتج ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ اف شػػػػػػعراء مدينػػػػػػة الحمػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػرف التاسػػػػػػع اليجػػػػػػري اسػػػػػػتعمموا      

التكػػػػػرار كثيػػػػػرًا فػػػػػي شػػػػػعرىـ و التكػػػػػرار ىػػػػػو احػػػػػد روافػػػػػد البنيػػػػػة االيقاعيػػػػػة التػػػػػي تػػػػػؤثر تػػػػػأثيرًا 
واضػػػػػػػحًا فػػػػػػػػي اذف السػػػػػػػػامع و ىػػػػػػػذا التكػػػػػػػػرار يزيػػػػػػػػد مػػػػػػػف جماليػػػػػػػػة قصػػػػػػػػائدىـ و اشػػػػػػػػعارىـ و 

حسػػػػػػر فػػػػػػي المدرسػػػػػػة العراقيػػػػػػة و فػػػػػػي لػػػػػػـ ينيضػػػػػػًا ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ اف الػػػػػػنظـ الحسػػػػػػيني نسػػػػػػتنتج ا
دائػػػػػرة المدرسػػػػػة الحميػػػػػة اذ بػػػػػرز شػػػػػعراء مدينػػػػػة الحمػػػػػة ممػػػػػف درس فػػػػػي مدرسػػػػػتيا العمميػػػػػة و 

لعرنػػػػػػدس الحمػػػػػػي و غيػػػػػػره ممػػػػػػا ذكرنػػػػػػاىـ االدبيػػػػػػة و اخػػػػػػذ عػػػػػػف عممائيػػػػػػا مثػػػػػػؿ صػػػػػػالح ابػػػػػػف ا
    . سابقاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .   ٖٖٔ/ٗ:  نفسوُ  (ٔ)
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 املبحث الرابع
 البنــاء الفني

يعد تحديد العالقة بيف اجزاء العمؿ االدبي عمومًا والنص الشعري عمى وجو الخصوص      
مف أبرز القضايا النقدية الميمة وذلؾ لما ليذِه القضية مف أثر كبير في فيـ العمؿ االدبي 
ومعرفة قيمتُو الجمالية والفنية وقد شغمت ىذِه القضية النقاد المحدثيف وشيد النقد جداًل حوؿ 
المصطمح والمفيـو ولـ يتفؽ النقاد عمى مصطمح واحد يمثؿ ىذِه القضية مما أدى الى 

 ظيور مصطمحات وتسميات عدة في ىذا الصدد .
ىيكؿ قصيدة "وتقسمُو الى ثالثة أقساـ فتذىب نازؾ المالئكة الى تبني مصطمح "ىيكؿ ال )

ىيكؿ ىرمي كما يذىب عز الديف اسماعيؿ الى تبني مصطمح  ىيكؿ ذىني , القصيدة ,
"معمارية القصيدة "لكنُو في شرحِو ليذا الموضوع يورد كممة بناء العمؿ الفني .ويتبنى بساـ 

 . (ٔ)قطوس مصطمح وحدة القصيدة(
 مف مكونات ميمة أىميا : واف القصيدة العربية تتكوف      

                                                           

, القاىرة , دار الفكر العربي ٜٙٙٔعز الديف اسماعيؿ , الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىرُه الفية والمعنوية ,  (ٔ)
  , بيروت , دار العمـ لممالييف .ٛ, ط ٕٜٜٔ, ُينظر قضايا الشعر المعاصر , نازؾ المالئكة , ٖٕٛ:
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         قولوف :لقد انصرفت العناية بمطمع اي عمؿ أدبي فقد كانوا ي -: المقدمة الطممية / أوالً 
. اما القصيدة فقد اعتنوا في (ٔ)بتداءات  فإنيف دالئؿ البياف (احسنوا معاشر الكتاب واإلِ  )

  . (ٕ) الشعر قفؿ اولو مفتاحو(ني )اف مطمعيا عناية فائقة , كما يقوؿ :ابف رشيؽ القيروا
يرى ابف رشيؽ اف المطالع مفتاح القصيدة والمطمع أوؿ ما يقع في السمع مف القصيدة      

السامع  تفاجئوالداؿ عمى بعدىا ولقد اىتـ الشعراء منذ القدـ بمطالع قصائدىـ ألنيا أوؿ ما 
 مطالعيـ الحسنة التي تكوف واضحةفال بد اف يكوف ليا وقع حسف ولذلؾ حمد النقاد لمشعراء 

 . (ٖ)سيمة المأخذ مع القوة والجزالة 
نا في مدينة الحمة في القرف التاسع اليجري كغيرىـ مف الشعراء كانت قصائدىـ ءواف شعرا

ىؤالء الشعراء لو طريقتو الخاصة في مطمع  مقدمات طممية وغزلية وكؿ شاعر مفتبدأ ب
)ع( مدح ورثاءاىؿ البيت الشفييني(كانت معظـ قصائدِه فيدتو وىنا الشاعر)عالء الديف قصي

 حيث قاؿ في احدى قصائدِه:  اً وكاف يبدأ قصائدِه بمقدمات غزلية والغزؿ عندُه كاف تقميدي
 وتضمنت تمؾ المراشؽ سمسال           الػػػػنـ العذار بعارضيِو وسمس
 ي قباِه محمال ػػػػػػػإذا مَر يخطُر ف           الػقمٌر أباَح دمي الحراـ محم
 ي ىواِه تجمالػػألخي الصبابِة ف           دعػرشٌأ تردى بالجماِؿ فمـ ي

 (ٗ)بيراع معناه البيي ومثال           كتب الجماؿ عمى صحيفة خدهِ 
 والجماؿ, قدمات غزلية رائعة ذكر بيا القمر,حيث بدأ الشاعر شعرِه وأغراضِو بم     

 معظـ غزليـ تقميدي يبدؤوف بِو أغراضيـ الشعرية ., اليوى . وكاف والصبابة
 وقاؿ الشاعر )عالء الديف الشفييني( في قصيدة لُو بدأت بمقدمة غزلية ايضًا وىي: 

  اال لما عمؽ الحشا بدماؾِ            يا عيف ما سفحت غروب دماؾِ 
                                                           

 . ٜٛٗالصناعتيف , ابي ىالؿ العسكري :  (ٔ)
 . ٜٔٔالعمدة ابف رشيؽ القيرواني :  (ٕ)
 . ٜٔٔالعمدة ابف رشيؽ القيرواني :  (ٖ)
  .ٜٖٕ/ٕٔأعياف الشيعة :  (ٗ)
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 (ٔ) وغ مناؾِ ػػػػػمناؾ تسويفا بم           ناضرِ  فٍ ػػػػؿ غصفي كُ  ناضرٍ  لؾِ 
اما الشاعر )الحافظ رجب البرسي( ال يختمؼ عف شعراء عصرِه فكانت لِو مقدمات      

 طممية وغزلية رائعة افتتح بيا قصائدِه الجميمة وقاؿ في احدى قصائدِه :
 وال السالـ عمى سممى بذي سمـِ            ما ىاجني ذكر ذات الباف والعمـ

 .(ٕ)رزـِ ػػػػػؿ الػػمف الصبابة سيؿ الواب           وُ ػػػػوال صبوب لصب صاب مدمع
أما الشاعر )محمد السبعي( ال يختمؼ عف شعراء عصرِه فكانت قصائدِه تبدأ بمقدمات      

 غزلية حيث قاؿ في احدى قصائدِه :
 نذير لمف اضحى وامسى مغفال                      الػػػػػػػػػػػػمشيب تولى بالشباب واقب

 (ٖ)زالػػػوخموا لمف يخموا حبيبًا ومن           نبِؾ مف ذكرى حبيب محمدٍ قفوا 
أما الشاعر )الحسف بف راشد الحمي( فكانت لُو أيضًا مقدمات غزلية مف الغزؿ التقميدي      

 الحزيف الذي يبتدأ بِو شعراء القرف التاسع اليجري حيث قاؿ في احدى قصائدِه :
 ي أثر مرتحؿِ ػػػػػػػػوال جرى مدمعي ف           الطمؿـ دار دارس ػػػلـ يشجني رس

 ف عممي ػػربع الحبيب ارجي البرء م           وال تكمؼ لي صحبي الوقوؼ عمى
 .(ٗ)ي الحمؿِ ػػػػحممت عقد دموع العيف ف           وع والػػػػػػػوال سألت الحبا سقيا الرب

الحمي( كانت لُو مقدمات غزلية رائعة فقط يفتتح بيا  أما الشاعر )صالح ابف العرندس     
 شعرِه حيث قاؿ في احدى قصائدِه: 
 ال ػقمٌر إذا ما مر في قمبي ح           أضحى يميس كغصف باف في حمى

 (ٔ)فييا حراـ السحر بات محمال            رةٍ ػػػػػػػػؤاد بناظر ذي قتػػػػػػػػػػػػػػػسمب الف

                                                           

 .ٜٖٕ/ٕٔ: نفسوُ  (ٔ)
 .ُ٘ٗينظر ديواف الحافظ رجب البرسي : (ٕ)
 . ٖٓ/٘., ادب الطؼ :ٕٗ٘/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة : (ٖ)
  .ٕٙٔ/ٔالبابميات , اليعقوبي :  (ٗ)
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 ولُو مقدمة في قصيدة اخرى حيث قاؿ :                         
 واقعدا ري في الغراـِ ُعذ قاـَ أَ فَ            يب مسيداػى الحبػػمػذوؿ عػػػػبات الع
 (ٕ)داػفأقاـ في سجف الغراـ مقي           الػػػػػػو مسمسػػػػػػذار بسالفيػػػػػورأى الع

كانت لُو مقدمات غزلية في معظـ قصائده حيث قاؿ أما الشاعر )مغامس بف داغر الحمي( 
 في احدى ىذه القصائد :

 ف عناؾ عناني ػػػػػػػػوذاؾ ألمر م           يػػػػػػت عنانػا ثنيػػا دنيػػػػػرِؾ يػػلعم
 (ٖ)ي ػواه الذي عف حبيف لوانػػػػػػػل           ارفاً ػػػػػػػػػػومف كاف باألياـ مثمي ع

( ال يختمؼ كثيرًا عف شعراء عصره فكانت  محمد بف حماد الحمي أما الشاعر )     
 قصائده تبتدأ بمقدمات طممية وغزلية رائعة حيث قاؿ في احدى قصائدِه:

 واُف ػػػػػودوف ذلؾ أىواؿ وأى           اطعمت نفسي وقمت الدىر يجمعنا
 (ٗ)افُ ػػػػػػوكتمفمممحبيف أسرار            رجػػػػػػػػػده فػػػػػتجرع الصبر يحدث بع

نستنتج مما سبؽ اف شعراء مدينة الحمة الفيحاء كانت لبعضيـ مقدمات غزلية وطممية افتتحوا 
بيا بعض قصائدىـ أما بعض الشعراء في ىذا القرف لـ تكف ليـ مقدمات وانما كانوا يدخموف 

 الى الغرض مباشرة .
بعد اف يقرع الشاعر مف المقدمة واالستيالؿ لمقصيدة يبدأ بالبحث  -: حسف التخمص / ثانياً 

عما يدخمو الى غرضو الرئيس وىذه المرحمة يطمؽ عمييا )حسف التخمص( وقد عرفو ابف 
.واف شعراؤنا في (٘) رشيؽ القيرواني بقولو )ما تخمص فيو الشاعر مف معنى الى معنى (

                                                                                                                                                                                     

., شعراء الحمة ٜٕٔ/ٗ., ادب الطؼ :ٕ: ., ينظر قراءة في شعر ابف العرندس٘ٛينظر ديواف ابف العرندس : (ٔ)
 ٙٓٔ/ٕ., تاريخ الحمة :ٕٔٔ/ٖ:
 .ُ٘ٗينظر ديواف ابف العرندس الحمي :  (ٕ)
  .ٕٖٚ/ٕ., الطميعة مف شعراء الشيعة : ٕٖٔ/ٔ: ُينظر ديواف ابف العرندس الحمي (ٖ)
  .ٖٕ/ٗٔأعياف الشيعة : (ٗ)
  . ٕٜٔالعمدة ,ابف رشيؽ القيرواني: (٘)
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اليجري بعضيـ يبتدأ شعره بمقدمات غزلية او طممية مدينة الحمة الفيحاء في القرف التاسع 
وبعضيـ يدخؿ الى الغرض مباشرة وكاف الغرض عند شعراء مدينة الحمة في ىذه الحقبة 
الزمنية ىو المديح والرثاء في آؿ الرسوؿ )ع( وىذا الشاعر )الحافظ رجب البرسي( قاؿ في 

 )ص( حيث قاؿ :  احدى قصائدِه وىو يدخؿ الى غرضِو مباشرة في مدح النبي
 ُؽ ػػػػػػػػػػا تعنػػػػػتحف واعناقي           ع االناـػػػػػػػػػػػإليؾ قموب جمي

 ُؽ ػػػػػػا يدفػػػػػػػػػبأنيار أسرارى           وفيض اياديؾ في العالميف
  (ٔ)عمى جبيات الورى تشرؽُ            اتػػؾ البينػػار آياتػػػػػػػػػػػػػػػػوآث
      

الشاعر)محمد السبعي( كاف ايضًا يدخؿ الى غرضو مباشرة حيث قاؿ في احدى أما      
 قصائده مادحًا رسوؿ هللا واالماـ عمي )ع( حيث قاؿ :

       (ٕ) يؤاِخ مف االصحاب شخصًا سوى عمي           محمٌد آخى بيف اصحابو ولـ

والرثاء وكاف يدخؿ ايضًا أما الشاعر )الحسف بف راشد الحمي( وكاف موضوعُو المديح      
 الى الغرض مباشرًة حيث قاؿ في احدى قصائدِه:

 ت ػػػػػػثـ ثماٍف مف مئاٍت انقض           في عاـ خمٍس بعد عشريف مضت
 وبعدىا خمسوف تحكي سمطا            اػػػالث ضبطػػػػػاٍت وثػػػػػػػػػػػػػػػػػت مئػػس

 (ٖ)ة الديف ىداة االمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم           ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االئمػػػػػػػػػػػػواسأؿ االفاض
  

أما الشاعر )عز الديف الميمبي( والذي كما ذكرنا سابقًا اف ما وصؿ إلينا مف ىذا      
الشاعر قميؿ جدًا ولكنُو أيضًا كاف يبتدأ شعرِه بمدح ورثاء اىؿ البيت )ع( وقاؿ في احدى 

 قصائدِه: 
 ة الباغية ػػػػػػػػػػػػنيراف جمع الفئ           ارهُ ػػػػػدت نػػػػػػػذا كتاب اخمػػػػػى

                                                           

  .ٖٕٓالطؼ , جواد شبر :ادب  (ٔ)
 .ٖٗ٘: المنتخب لمطريحي (ٕ)
 .ٕٕٚادب الطؼ : (ٖ)
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 (ٔ)كيؼ الورى ذا اليمـ العالية            شرٌؼ باسـ الشيخ ُأعني بوِ 

الحمي( كانت موضوعاتِو وأغراضِو أيضًا في مديح  أما الشاعر )صالح ابف العرندس     
 ورثاء أىؿ البيت وكاف يدخؿ الى الغرض مباشرًة حيث قاؿ في إحدى قصائدِه :

  عمى الحسيف غريب الدار والوطفِ            نوحوا أيا شيعة المولى أبي حسف

 .  (ٕ)فِ الرمضاء مختضب االوداج والذق           وابكوا عميِو طريحًا بالطفوؼ عمى

أما الشاعر )مغامس بف داغر الحمي( ال يختمؼ عف شعراء ىذا العصر فكانت أغراضو      
 ىي مديح ورثاء آؿ الرسوؿ )ع( حيث قاؿ في احدى قصائدِه النبوية :

 ي الخطِب ػػػػػػػػوتارة انثر االقواؿ ف           اً ػػػػػار ممتدحػػػػػػػػػػػفتارة انظـ االشع
 (ٖ)صاني بذاؾ ابي و نظـ المديح وأَ            فكري وعممنياعممت في مدحكـ 

أما الشاعر )محمد بف حماد الحمي( كانت معظـ قصائدِه تدور حوؿ آؿ البيت )ع(      
 وجاء في احدى قصائدِه :

 لذة العيش والرقاد نصيبا           فػػػػػاف يوـ الطفوؼ لـ يبؽ لي م
 (ٗ)بجمع فنازلوه  الحروبا           يـو سارت الى الحسيف بنو حرب

ري( فكانت اغراضُو وموضوعاتو أيضًا في مدح ميأما الشاعر )مفمح بف الحسف الص      
 ورثاء آؿ الرسوؿ )ع( حيث استرسؿ ورثى فقاؿ: 

ـُ            ففوؽ كؿ سيمو وىو مغرؽ  مف النزع نحو السبط وىو مصم
ـُ ػػػػػزع السيـ وىػػػػج نػػػػػػػيعال           فخر طريحًا في التراب معفرا و محك

(٘) 
      

                                                           

 البابميات , اليعقوبي:  (ٔ)
 . ُٜٔٔينظر ديواف ابف العرندس الحمي : (ٕ)
., ٕٓٔ/ٗٔ.,أعياف الشيعة :ٕٖ٘/ٕ.,الطميعة مف شعراء الشيعة : ٖٔٔ/ٔ: ُينظر ديواف ابف العرندس الحمي (ٖ)

  .ٕٖٔ/٘شعراء الحمة :
  .ٖٕ/ٗٔأعياف الشيعة : (ٗ)
 .  ٚٔ/٘. , أدب الطؼ :  ٘ٗٔ. , المنتخب لمطريحي :  ٕٖٚ/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة :  (٘)
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سع اليجري و ىذه الحقبة ني لمقصيدة الحمية في القرف التانستنتج مما سبؽ اف البناء الف     
التي كانت مميئة بالجور و الظمـ و الدمار و ىذه الظروؼ أثرت عمى الشعر الحمي حيث 

تقميدية احيانًا و احيانًا تبتدأ بالوقوؼ عمى  كانت القصيدة تبتدأ و تستيؿ بمقدمة غزلية
لى اغراضيـ مباشرًة و كانت اغمب إِ  دخموفص فكاف الشعراء ياألطالؿ اما حسف التخم

  .اغراضيـ و موضوعاتيـ في مدح و رثاء آؿ الرسوؿ ) ع ( 
كانت القضية الحسينية ىي الموضوع الواحد الذي عبر عف الوحدة الموضوعية ليؤالء و      

 الشعراء فكانت قضيتيـ واحدة ىي قضية اإلماـ الحسيف ) ع ( .
ُتحظى خاتمة القصيدة في مختمؼ العصور بأىمية كبيرة عند أغمب  -: الخاتمة/  ثالثاً 

الشعراء وذلؾ لعمميـ بأنيا آخر جزء مف جسـ القصيدة في ىيكمتيا اليندسية مف جية ومف 
ىػ( 392مقي وقد تناوليا القاضي الجرجاني )جية ُأخرى ألنيا آخر ما يعمؽ في أذىاف المت

في منجزِه النقدي الوساطة بيف المتنبي وخصومِو قد عدىا باألىمية ذاتيا لكؿ مف المقدمة 
والتخمص فبيا يتمركز الشاعر الجيد مف غيرِه )الشاعر الحاذؽ يجيد في تحسيف االستيالؾ 

اء الحضور وتستممييـ الى والتخمص وبعدىا الخاتمة فإنيا المواقؼ التي تستعطؼ أسم
 . (ٔ)االصغاء(

ىا الركيزة التي تستند والخاتمة ال تقؿ قيمة عف القصيدة عند ابف رشيؽ القيرواني عادَّ      
عمييا القصيدة بقولِو:)أما االنتياء فيو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منيا في االسماع وسبمِو 

ذا كاف أوؿ الشعر مفتاحًا اف يكوف محكمًا, ال تكمف الزيادة عنُو وال  يأتي بعدُه أحسف منُو وا 
 .(ٕ)لُو , وجب اف يكوف اآلخر قفاًل عميِو (

ومف ىذا يفيـ اف الخاتمة ليا قيمة ميمة في تجسيد مقاصد الشاعر وبواعث النص الذي ىو 
 بصددِه.

                                                           

  .ٛٗالوساطة بيف المتنبي وخصومِو: (ٔ)
.,ُينظر مجمة كمية التربية ُبنية النص الشعري في شعر يزيد بف مفرغ الُحميري , العدد الثالث ٜٖٕ/ٔالعمدة : (ٕ)

 . ٖٖٔ,أ.ـ.د كريـ عجيؿ الياشمي , جامعة واسط :ٕٛٔٓوالثالثوف , تشريف الثاني , 
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بعد دراسة تطبيقية استفيـ فييا مف الشعراء  ( مصطفى سويؼ) الناقد وينتيي     
اف التوتر الذي يقـو كأساس في وحدة  اصريف موقفو مف الخاتمة , ينتيي إلى القوؿ )المع

  . (ٔ)القصيدة ىو الذي يحرؾ الشاعر ومتى توقؼ ىذا التوتر كانت نياية القصيدة (
واف شعراء مدينة الحمة في القرف التاسع اليجري كانت ليـ ميزة خاصة في قصائدىـ      

قصائدىـ بذكر أسمائيـ وال نعرؼ السبب في ذلؾ فربما يكونوا حيث انيـ كانوا يختتموف 
 فعموا ذلؾ خوفًا مف اف تسرؽ قصائدىـ وىذِه امثمة عف خواتيـ شعر شعراء الحمة .

 الشاعر ) الحافظ رجب البرسي( قاؿ في اختتاـ قصيدة لو :
 اهِ ػػػػػػػػػػػمجمَ الراجي وَ نت مالذ أَ            داػػػػػػػػػػػػػػػػػار والجنات غػػػػاسـ النيا ق

  اهِ ػػػػػنجوانت عند الحساب مَ            ىػػػػػػػػػػػػكيؼ يخاؼ )البرسي( حر لظ
  (ٕ)إذ ليس في النار مف توالهِ            درةػػػػد حيػػػػػػػػار عبػػػػػػػػى النػػػػػػال يخش

 وقاؿ أيضًا في ختاـ قصيدة ُأخرى :
   ـُ ا الثَ ػػػػػػػي لثراىػػػػػػػػػػبجفف عين           ـػػػػػػػػػعتابكي أَ ػػػادتػػػػػػػػػادتي وقػػػػػػيا س
 جعمت عمري فاقبموه وارحموا            ـػػػػػػػػػػـ و مدحكػػػػى حديثكػػػػػًا عمػػػوفق

 (ٖ)أنعموا و  ي غدٍ ػػػػػػػػػستنقذوه فا ِ و            ـػػػػػػمى ) الحافظ ( مف فضمكمنوا ع
 

 الشاعر ) محمد السبعي ( كاف ايضًا يذكر اسمو في نياية قصائده حيث قاؿ : و       
 ال  ػػػػػػػفقد نمتـ اعمى محاًل و افض           ورىػػػػػػػػػػػفينيتـ بالمدح مف خالؽ ال
 يظؿ لدييا االخطؿ الفحؿ اخطال            ـ غرائبػفسمعًا مف ) السبعي ( نظ

 (ٗ)الػػػعبِ دُ يت و مَ كما فيكـ اىوى الكُ            ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعبيت و مَ غرائب ييواىا الكُ 
 ما الشاعر ) ابف المتوج البحراني ( قاؿ في احدى قصائده : أَ و      

 ائي ػػػحاشا اف يخيب بكـ رج و           ـػػػػػواكػػػػػػي سػػػػػػػػو آلخرتػػػػػػػػػػػفما ارج
                                                           

 .ٙٔنفسُو: (ٔ)
 .  ٖٔٚ/ٕ. , شعراء الحمة , عمي الخاقاني :  ٜٔٔ/ٔ:  . , البابميات ٖٕٚ/ ٗأدب الطؼ :  (ٕ)
 .  ٕٓٔ/ٔالبابميات :  (ٖ)
   ٕ٘٘/ٕ. , الطميعة مف شعراء الشيعة :  ٕٙ/٘. , أدب الطؼ :  ٘ٓٗ/ٗشعراء الحمة :  (ٗ)
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 اِء  ػػػرًا و البيػػػػػػر طػػػػػبتاج الفخ           يػػػػػػػػػػتوجتمونوج ( ػػػػػػػػػػف متػانا ) اب
 (ٔ)اِء ػػػػػبالمسباِح و ػػػػػػعميكـ بالص           اؼ تترىػػػػالة هللا ذي االلطػػػػػػػػػػػػػػػص
 ( )ع( قاؿ في اختتاـ احدى قصائده قائاًل الىؿ البيتالشاعر )صالح ابف العرندس الحميما أَ 

 فطوبى لمف امسى و انتـ ليـ ذخرُ            يػػػػػػاد ذخيرتػػػػػػػـو المعػػػػػػػػػػػػػػػػجعمتكـ ي
 (ٕ)ا ميُر ػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػـ يا آؿ طػػػػػػػػػػػقبولك           دٍس (ػعرائُس فكر ) الصالح بف عرن

 

 اما الشاعر ) محمد بف حماد الحمي ( قاؿ ايضًا في احدى قصائده :      
 مواال ـ األَ ػػػػػػػػػػػػػذؿ فيكػػػابي           وابي و ػػػػػػػجتي بميػػػػػػػـ آؿ النبػػػػػافديك

 (ٖ)ى ػػػػلـ يرَض غيركـ و ال يتوال           و انا ) ابف حماد ( وليكـ الذي
 

 الشاعر ) مغامس بف داغر الحمي ( قاؿ في احدى قصائده خاتمًا بيا شعرِه : و      
  القائؿِ  ؿِ ػػػػالقوؿ برىاف لعقو             قوؿ ) ابف داغر المحب مغامس (

 (ٗ) العاجؿِ  فالنفس مولعة بحِب            يػػػػوا بكرامتػػػػػػػػػػػػػوه و عجمػػػػػػػػػػػػفتقبم
 

 ري ( قاؿ في خاتمة لشعرِه ذاكرًا اسمُو : ميما الشاعر ) مفمح ابف الحسف الصو ا
  بكـ ) مفمح ( مستعصـ ممزـُ            دٍ ػػػػػػػػػمحم يِت ايا سادتي يا آؿ بَ 

 (٘) ـُ ػػػػػػعروتو الوثقى بداريو انتو            ةػػػػػػػفأنتـ لو حصف منيع و جن
 ومف اىـ ما تميز بو شعراء القرف التاسع اليجري مف مظاىر مميزة تميزوا بيا 

 مف ىذه المظاىر : و 

                                                           

 .  ٕٙٙ/ٗأدب الطؼ :  (ٔ)
  ٖٛ., ينظر ديواف ابف العرندس الحمي :  ٕٜٕ/ٗ, أدب الطؼ :  ٕٔٔ/ٖ. , شعراء الحمة :  ٕٚٔ/ٔ:  البابميات (ٕ)
  ٕٗ/ٗٔ. , اعياف الشيعة :  ٕٗٔ/ٔ: البابميات(ٖ)
 ٕٖ٘/ٕ. , الطميعة :  ٖٙٔ/ٔ:  نفسوُ  (ٗ)
 .   ٕٖٛ/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة :  (٘)
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فقد التـز شعراء ىذا القرف بذكر اسمائيـ في نياية كؿ قصيدة و  حضور الشاعر: .ٔ
بذلؾ يكونوا قد اسيموا لمرحمة جديدة مف النظـ قائـ عمى امضاء الشاعر القصيدة 

 باسمو .
و مع اف النيضة الحسينية ذات ابعاد كثيرة لكف المالحظ عمى شعراء  :وحدة الغرض .ٕ

(  34ىذا القرف انيـ استغرقوا كثيرًا في نظـ قصائد الرثاء المحض حيث استأثرت ) 
ولى في ىذا القرف ( قصيدة مما يدؿ اف طابع الحزف قد است 44قصيدة مف بيف ) 
( ابيات  116الالمية مف ) مامي بشكؿ عاـ و مف ذلؾ القصيدة عمى المجتمع اال

      بحر الطويؿ تحت عنواف " لقد سيط لحمي في ىواكـ " مف انشاء الشاعر المف 
 ( ينشد فييا مضمنا قوؿ االماـ الحسيف) ع ( ىػ 815حمد بف عبد هللا السبعي ت م )

 البال يكايد مف اعدائو الكر و            سأبكي عميو يـو اضحى بكربال    
 (ٔ)وقوفًا بيـ لـ تنبعث فتوجال            وػػػػػو و ركابػػػاصبحت افراسقد و     
وىذِه ظاىرة يمكف مالحظتيا بسيولة عند شعراء الحمة في ىذِه الحقبة  :التضميف  .ٖ

الزمنية حيث توجو الشعراء الى تضميف قصائدىـ بأشعار الماضيف والمعاصريف 
فمنيـ مف ضمف أبيات عدة ومنيـ مف ضمف البيت الواحد ومنيـ بشطر بيت ومنيـ 

بف راشد الحمي( في مف ضمف المعنى دوف االلفاظ بذاتيا ومف ذلؾ قوؿ )الحسف 
 بيتًا مف البسيط تحت عنواف "الجوىر النبوي" يقوؿ فييا : 117قصيدة متكونة مف 
 ِؿ ػػػأىؿ البيت طرًا عمى التفضيؿ والجم           بػػػي مناقػػػػػيا مف يرى انو يحص

 ِؿ ػػػػػػػػػػػػػاًل فقػػػػًا قائػػػػػػػػدت لسانػػػػػػأف وجػف           ةٍ ػػػػػلقد وجدت مكاف القوؿ ذا سع
 (ٕ)في طمعة الشمس ما يغنيؾ عف زحؿِ            أوال فسؿ عنيـ الذكر الحكيـ تجد

 ( 354والبيتاف األخيراف تضميف لقوؿ أبي الطيب المتنبي )ت 

                                                           

 .ٕ٘٘/ٕالطميعة : . ,ٕٖ/٘. ,ادب الطؼ :ٚٓٗ/ٗشعراء الحمة : (ٔ)
  .ٕٗٚ/ٗ. , أدب الطؼ :٘ٔٔ/ٖ. , شعراء الحمة :ٕٗٔ/ٔالبابميات : (ٕ)
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 في طمعة البدر ما يغنيؾ عف زحِؿ            خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت بو    
 ؿِ ػػػػػػػػاًل فقػػػػػػدت لسانًا قائػػػػػػأف وجػػػػف           وقد وجدت مكاف القوؿ ذا سعةً 

ليس مف عادة الشاعر اف يكيؿ المدح الى نفسو فاألمر متروؾ  :مدح الشاعر لنتاجو .ٗ
لغيره في تقييـ شعره لكف شعراء ىذا القرف غمب عمييـ المدح الى نتاجاتيـ و مف ذلؾ 

         بيتًا في رثاء االماـ الحسيف ) ع ( لمشاعر  54قصيدة بائية مف الطويؿ في 
يعة العمر ( ثـ يأتي عمى مدح ) محمد بف عبد هللا السبعي ( تحت عنواف ) يا ض

 :اىؿ البيت ) ع ( فيقوؿ 
  راه اديبُ ػػػػػػػػػو اذ ال يػػػػػػػاسبقت ل           ـػػػػػػػػػػـ انا ناظػػػػػػػػػػػػػػػولكف ُدرًّا فيك

  غريب و في نظـ البديع غريبُ            ي زمانوػػػاسبقت لو فيو الذي ف
 (ٔ) حبيبُ ؿ و ػػػػػػػاـ اشتياقًا دعبػػػػػػلي           فمو شاىد نظمي حبيب و دعبؿ

 الشاعر ابف العرندس الحمي مدح شعره قائال : و 
 ُر ػػػػبواطنيا حمد , ظواىرىا شك           دػػػػػػػػػقصائد ما خابت ليف مقاص
 ُر ػػػػػػوانوارىا زىر , و اخالقيا زى           اً ػػػػػػػمطالعيا تحكي النجـو طوالع

 ُر ػػػا تبػػػػػػا در و تيجانيػػػػػػػػاكاليمي           عرائس تجمي حيف تجمي قموبنا
 (ٕ)الميالي ليحيا لي بكـ و بيا ذكُر            رػػػػػػػػـ الآللي و اسيػػػػانظميا نظ

فالشاعر يصؿ بو الفخر الى اف يرى نفسو في النظـ اعمى مرتبة مف فحوؿ الشعر      
 بي تماـ و دعبؿ بف عمي الخزاعي .العربي امثاؿ ا

 

تصدير القصيدة بالحكمة و الموعظة و الوالء و التينئة و  : االطالؿانحسار الغزؿ و  .٘
            بعضيـ دخؿ بالرثاء مباشرة . و مف ذلؾ قصيدة ميمية مف البسيط لمشاعر 

 يقوؿ في مطمعيا :  حت عنواف " تذكرت موالي الحسيف") رجب بف محمد البرسي ( ت

                                                           

 .  ٕٗ٘/ٕالطميعة مف شعراء الشيعة :  (ٔ)
 .  ٕٗ٘/ٕ: نفسُو  (ٕ)
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  ال السالـ عمى سممى بذي سمـِ و            كر ذات الباف والعمـما ىاجني ذ
  رزـِ ػػػػػػػمف الصبابة صب الوابؿ ال           وػػػػوال صبوت لصب صاب مدمع

 (ٔ) ـِ ػػػػػػػػػالخيي و ػػػػػػػىيؿ الحمخاطبًا ألَ            وػػػػت بػػػػمًا اطػػػػػػػػػػػوعمى طمؿ يوم
واف مسحة الحزف عمت كؿ القصائد متأثرة بأجواء الظمـ واالضطياد الذيف مورسا بحؽ 

 المواليف ألىؿ البيت )ع( .
ومف ظواىر ىذا القرف اف القصائد وخاصًة الطواؿ منيا  الواقعة وفصوليا: ِإظيار .ٙ

استغميا الشاعر بواقعة الطؼ بكؿ تفاصيميا وما حصؿ مف اعتداء عمى نساء اىؿ 
البيت )ع( وسوقيـ أسارى الى الشاـ فيي مالحـ تكرر عمى لساف الشعراء كؿ ينظر 

ي( في قصيدة مف إلييا مف زاويتِو الشعرية ومف ذلؾ قوؿ الشاعر )ابف العرندس الحم
أبيات تحت عنواف "فرجت لُو السبع الشداد" يقوؿ فييا شارحًا  114البحر الطويؿ في 

 قوؿ الرسوؿ االكـر محمد )ص(في االماـ الحسيف )ع( :
 [ الطويؿ] ُر ػػػي ذلكـ نكػػػػػػػػصحيح صريح ف           وِ ػػػػػػػػػػقاؿ قولقد وفيِو رسوؿ هللا 

 رو  ػػولي فمف زيد سواه ومف عم           بمثيمياحبي بثالٍث ما أحاط 
 (ٕ) يجاب بيا الداعي إذا مسُو الضرُ            ةٍ ػػػػػػلُو تربة فييا الشفاء وقب

وىكذا كانت لشعراء مدينة الحمة في القرف التاسع اليجري مميزات تختمؼ عف غيرىـ مف 
 الشعراء 

 

                                                           

 .  ٜٖٕ/ٗ. , أدب الطؼ :  ٕٖٚ/ٕ. , شعراء الحمة :  ٕٔٔ/ٔالبابميات :  (ٔ)
 .ٖٜٕ/ٗ. , أدب الطؼ ٗٔٔ/ٖ. , شعراء الحمة : ٜٕٔ/ٔ:  البابميات (ٕ)
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حاولت من خالل التتبع المنيجي لشعر شعراء مدينة الحمة في القرن التاسع اليجري أن      
المدح والرثاء الحمي التي مثمت أتوصل لرؤية ىؤالء الشعراء في الحياة وخاصة في قصيدة 

حيث شكمت ىذِه الدراسة محاولة لتشكيل رؤية متكاممة حول . الجانب االكبر من شعرىم
القصيدة الحمية وذلك إلثبات ان ىؤالء الشعراء كانوا ينطمقون من منطمقات ثابتة نحو 

في انيا تناولت تأتي أىمية ىذه الدراسة و  .الممدوح سواء كانت أخالقية أو ثقافية أم أدبية
 نت فيِو ظروٍف قاسية .كانة عظيمة عمى الرغم من ان عصرىم شعراء كانت ليم مكا

وحاولنا ان نراوح ما بين جانب الرؤية والفن في شعر شعراء الحمة حيث اشتغل شعراء     
 ع واالسموب والصورة لتعميق صفات الممدوح والمرثي عندىم . سجالحمة ال

 بها هذه الدراسة فكان من اهمها : النتائج التي خرجتأما 
يعد ىؤالء الشعراء من الشعراء المبدعين الذين استطاعوا ان يتركوا نتاجًا أدبيًا وأثرًا  -

واضحًا حيث توفرت بيم الشاعرية , والثقافة , سرعة البديية وغيرىا من الصفات التي تعد 
 متطمبات لمشاعر المبدع . 

سجل ىؤالء الشعراء منظومة من االخالق االسالمية والنماذج العربية التي تمثمت  -
 بشخصيات آل الرسول )ع( مما جعل شعرىم درسًا تربويًا الى جانب كونِو فنًا أدبيًا .

ويظير ان ىؤالء الشعراء ليم انتماء واضح الى دينيم واعتزاز لعروبتيم وعبروا عن ذلك  -
لمعاني االسالمية التي امتأل بيا شعرىم ومن خالل استدعائيم من خالل التعبيرات وا

 لمشخصيات الدينية ومآثر االسالم وانتصاراتِو. 
أجاد ىؤالء الشعراء الى حد كبير في استغالل طاقات المغة وامكاناتيا في تشكيل  -

 لمشعر .   وتوظيفيااألساليب المختمفة 
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الشعرية فيم يفتتحون قصائدىم بمقدمات  كان ىؤالء الشعراء يزاوجون بين الموضوعات -
 .غزلية وطممية ولكن كان غزليم غزاًل تقميديًا حزيناً 

شعراء مدينة الحمة في القرن التاسع اليجري ال تقف عن حد المدح أو  لقد كانت رؤية -
االطراء بجميل االفعال واالقوال بل تجاوزوا ذلك ليعبروا عن منظومة أخالقية ثقافية متكاممة 

حمي بالخمق تَ يمثل النموذج العربي المُ  عند شعراء الحمةفالممدوح والمرثي . يروىا في الممدوح
 .غي ان تحتذيو االجيال التاليةاالسالمي الذي ينب

 َأما التوصيات
شعر شعراء الحمة في القرن التاسع اليجري متن شعري متماسك يمكن دراستِو وفق  - 

 المناىج النقدية الحديثة كاأَلسموبية وغيرىا .
يمكن عمل موسوعة شعرية لشعر القرن التاسع اليجري ليكون مرجعًا لمباحث يعينُو في  -

 دراسة ىذِه المرحمة وَأبعادىا اأَلدبية والثقافية . 
يمكن جمع شعر بعض شعراء الحمة في دواوين خاصة بيم أَلنَّ َأكثر ىؤالء الشعراء ليم  -

 خاص بكل شاعر .  شعٌر كثير ولكنُو ُمَتَفرق وغير مجموع في ديوانِ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ع   ــاملصادر و املراج



 املصادر واملراجع..............................................................................
 

 

 141 

 

 الكريـ القرآف  
 1 ط, لبناف – بيركت,  التاريخ مؤسسة,  شبر جكاد,  الطؼ ادب  
 الدينية الثقافة دار,  عمر عمي تحقيؽ,  اليركم,  الزيادات معرفة الى االشارات 

  1ط,  القاىرة, 
 د,  تطبيقية دراسة نمكذجان  حيدر حيدر,  العربية الركاية في كالتغريب االصالة .

  ـ 1111,  1 ط,  اأُلردف – َأربد,  الحديث الكتب عالـ,  معيكؿ َأحمد َأسماء
 1 ط,  ـ1112,  شبمي عمر جمع,  ريشة ابك عمر الكاممة الشعرية االعماؿ  ,

 العكدة دار,  بيركت
 1 ط,  بيركت,  االميف حسف تح,  االميف محسف السيد,  الشيعة اعياف  
 قـ,  ناجي عبدالجبار.د الحمة في األسدية المزيدية االمارة  
 مطبعة,  الحسيني أحمد السيد تح(, ىػ 1111 ت) العاممي الحر,  اآلمؿ امؿ 

 بغداد – االندلس مكتبة,  األشرؼ النجؼ,  اآلداب
 مطبعة,  كربالء لكاء معارؼ مديرية في سجؿ, اليعقكبي عمي محمد,  البابميات 

  النجؼ في الزىراء
 قـ طبعة,  المجمسي العالمة,  األنكار بحار  
 دارالعركبة,  الككيت, 1821,  زايد عشرم عمي,  الحديثة العربية القصيدة بناء   
 اليداية دار,  الزبيدم محمد بف محمد,  العركس تاج  
 الحيدرية المطبعة, كاظـ محمد الناشر, الحمي كرككش يكسؼ الشيخ,الحمة تاريخ 

 1ط
 1ط,  بغداد مطبعة,  العزاكم عباس,  إحتالليف بيف العراؽ تاريخ  
 نشره عمى بغداد جامعة ساعدت,  الحمداني نافع طارؽ تح,  الغياثي التاريخ  ,

 بغداد – أسعد مطبعة
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 كالثقافة لمتعميـ ىنداكم مؤسسة,  مكسى سالمة,  الصكر كَأشير الفنكف تاريخ  ,
 العربية مصر جميكرية

 اليالؿ دار,  ضيؼ شكقي مراجعة,  زيداف جرجي,  العربية المغة آداب تاريخ  ,
  ت.د مصر

 المعارؼ دار,  5 ط,  ضيؼ شكقي,  اأَلمكم الشعر في كالتجديد التطكر  ,
 1891,  مصر

 الحمة تاريخ في آثارىـ ك تراجميـ ك اعالميا اسماء ك األسر ىذه أنساب تفصيؿ  
 دار,  القزكيني الرحمف عبد بف محمد الديف جالؿ,  البالغة عمـك في التمخيص 

  لبناف – بيركت,  العربي الكتاب
 1 ط,  الخطيب ابف تح,  مسككيو ابف,  االعراؽ كتطيير االخالؽ تيذيب  ,

  الدينية الثقافة مكتبة
 الحبمركدم,  االنكر التكضيح  
 مشركع اصدارات مف,  بغداد,  1 ط,  ستار ناىضة. د,  المنيجي الكعي ثقافة 

  العربية الثقافة عاصمة بغداد
 مصر,  الياشمي أحمد المرحـك السيد,  البالغة جكاىر  
 تحقيؽ,  الفكطي ابف,  السابعة المائة في النافعة التجارب ك الجامعة الحكادث 

  1111,  1ط,  بيركت,  العممية الكتب دار,  النجـ ميدم
 الحمبي البابي مصطفى منشكرات,  ىاركف السالـ عبد تح,  لمجاحظ,  الحيكاف  ,

 1895-1121 نشره تـ
 االثرم بيجة محمد تح,  االصبياني الديف عماد العصر كجريدة القصر خريدة  ,

  التراث كتب سمسمة
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 العساؼ خمؼ هللا عبد. د,  الجديد السعكدم الشعر في نصية جمالية دراسات  ,
  لممعمكمات الرياض مركز

 المقدسة قـ,  بكستاف مطبعة,  1 ط,  الحداد سعد تح,  العرندس ابف ديكاف  ,
 ـ1112 - ىػ1111 الطبع سنة

 الحداد سعد تحقيؽ,  السماكم طاىر بف محمد الشيخ جمعوُ ,  الخميعي ديكاف  ,
  األشرؼ النجؼ,  الضياء دار

 كتصحيح مراجعة,  الحمي سميماف مضر. د تح,  الكبير سميماف السيد ديكاف 
  المقدسة العباسية العتبة مكتبة

 األكؿ العدد,  بابؿ مركز مجمة,  مفتف عبداالمير ميدم تحقيؽ,  الشفييني ديكاف 
 ,1111  

 ـ1115-ىػ1119,  1 ط,  عكض الرسكؿ عبد حيدر تح,  البرسي رجب ديكاف 
  المقدسة كربالء, 

 بغداد – بيركت,  الجمؿ دار,  مظمـك محمد تحقيؽ,  الحمي الديف صفي ديكاف 
  1ط,  1119

 1882,  دمشؽ,  األضكاء دار,  تامر عارؼ تحقيؽ األسدم الحمي مزيد ديكاف  
 1ط,  القاىرة – المعارؼ دار الناشر,  ضيؼ شكقي. د,  الرثاء  
 ـ 1898, 1 ط,  القاىرة, المعارؼ دار, بدر طو عبدالمحسف,كاأَلرض الركائي  
 السيد تح,  األصبياني أفندم هللا عبد الميرزا,  الفضالء كحياض العمماء رياض 

  المرعشي هللا آية مكتبة منشكرات مف الفكر شبكة,  الحسيني أحمد
 القاىرة, 1899,  اسماعيؿ الديف عز,  الفنية كظكاىره قضاياه المعاصر الشعر  ,

 العربي الفكر دار
 القاىرة,  المعارؼ دار,  شاكر محمد احمد تحقيؽ,  قتيبة ابف,  الشعراء ك الشعر  
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 ـ1851/ ىػ1191,  النجؼ,  الحيدرية المطبعة,  الخاقاني عمي,  الحمة شعراء 
 ط, 1851,  البجاكم عمي تح( , ىػ185 ت) العسكرم ىالؿ ابك,  الصناعتيف 

 العربية الكتب احياء دار,  القاىرة,  1
 لمطباعة الثقافة دار,  عصفكر جابر,  كالبالغي النقدم التراث في الفنية الصكرة 

 1891 القاىرة – كالنشر
 شاكر محمد محمكد تحقيؽ,  الجمحي سالـ ابف,  الشعراء فحكؿ طبقات  ,

  1891 1ط,  القاىرة,  المدني مطبعة
 كامؿ تح,  السماكم محمد الشيخ العالمة تأليؼ,  الشيعة شعراء مف الطميعة 

- ىػ1111,  1 ط,  لبناف – بيركت,  العربي المؤرخ دار,  الجبكرم سمماف
 ـ1111

 يقاع العركض ,  لمكتاب العامة المصرية الييئة,  بحراكم سيد,  العربي الشعر كاِ 
  ـ 1881,  1 ط

 ـ1859 القاىرة(, ىػ112ت) محمد بف احمد,  ربو عبد ابف,  الفريد العقد 
 1 ط.  1111,  عطا احمد,  القادر عبد محمد تح, القيركاني رشيؽ ابف العمدة 

  العممية الكتب دار,  بيركت, 
 ط د,  سالـ زغمكؿ كمحمد الحاجرم طو تح,  العمكم طباطبا ابف,  الشعر عيار 

 1895,  الطباعة فف شركة,  مصر, 
 الرحمف عبد بف عمي حسف ابك,  كالرياسة الحسب كزيف كالسياسة اآلداب عيف  ,

 بيركت,  العممية الكتب دار
 لمنشر المعرفة عالـ,النشيرم زايد تح,  الجكزية قيـ ابف,  المحمدية الفركسية 

 كالتكزيع
 القمـ دار,  دمشؽ,  1 ط,  بكار الكريـ عبد,  المكضكعي التفكير في فصكؿ  
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 مصر,  المعارؼ دار,  ضيؼ شكقي,  كنقدهِ  الشعر في فصكؿ 
 بغداد,  المعارؼ مطبعة,  الديف كماؿ السيد ىادم سيد,  الفيحاء فقياء 
 1881,  1 ط,  كالنشر لمطباعة الثقافة دار,  عباس إحساف,  الشعر فف 
 المصرية الدار,  1 ط,  الخطيب َأحمد عمي,  الجاىمي الشعر في الكصؼ فف 

  1111,  مصر – القاىرة,  المبنانية
 مصر,  المعارؼ دار,  ضيؼ شكقي,  العربي الشعر في مذاىبو ك الفف 
 1818,  1ط,  القاىرة,  المعارؼ دار,  حسيف طو,  الجاىمي األدب في  
 1811,  1ط,  مصر,  االعتماد مطبعة,  الخكلي أميف,  المصرم األدب في  
 بيركت, 1 ط,  ـ 1891,  ديب ابك كماؿ,  العربي الشعر االيقاعية البنية في  ,

  لممالييف العمـ دار
 اآلداب دار,  سكيداف سامي. د,  منيجية مقاربات,  العربي الشعرم النص في  ,

 1828,  1 ط, بيركت
 تحقيؽ مكتب تح,  أبادم الفيركز يعقكب بف محمد الديف مجد,  المحيط القامكس 

  2 ط,  لبناف – بيركت,  كالتكزيع كالنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة,  التراث
 1 ط,  بيركت,  العربي الثقافي المركز,  الفذامي هللا عبد,  كالقبائؿ القبيمة  ,

 ـ1118
 1 ط,  كالتكزيع لمنشر اأَلمؿ دار,  حمداف صايؿ محمد,  الحديث النقد قضايا  ,

  ـ 1881, اأُلردف
 كامؿ تحقيؽ,  المكصمي الشعار إبف,  الزماف شعراء فرائد في الجماف قالئد 

  الجبكرم سمماف
 الكتب دار,  الدقاؽ يكسؼ محمد مراجعة,  األثير أبف,  التاريخ في الكامؿ 

  1ط,  بيركت,  العممية
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 بيركت,  صادر دار,  منظكر ابف,  العرب لساف  
 األستقامة مطبع,  الحميد عبد الديف محي محمد,  المغة صحاح بف المختار  ,

  ت د,  ط د,  القاىرة
 العربي التراث ِإحياء,  جفاؿ ابراىيـ خميؿ. د َلوُ  َقَدـَ ,  سيدة ابف المخصص  ,

  1889 – ق 1119,  1 ط,  لبناف – بيركت
 ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج  قيـ بف بكر أبي بف محمد,  نستعيف كا 

 1 ط,  بيركت,  العربي الكتاب دار,  البغدادم المعتصـ محمد تح,  الجكزية
 1ط,  بيركت,  الكتب عالـ,  الحمكم ياقكت,  صفعان  المقترؼ ك كضعان  المشترؾ 
 1891 بيركت,  1ط,  الدقاؽ عمر,  العربي التراث مصادر  
 عمي اإلماـ مؤسسة دار,  الرضكم حسيف محمد الحمي المحقؽ,  األصكؿ معارج     

  1111,  1ط,  لندف( ,  ع) 
 الركمي الحمكم هللا عبد بف ياقكت هللا عبد أبي الديف شياب,  البمداف معجـ 

  1898,  بيركت – لبناف.السعادة مطبعة,  1 ط,  البغدادم
 ـ 1125,  1 ط,  صميبا جميؿ,  الفمسفي المعجـ  
 المتحدكف لمناشركف العربية المؤسسة,  فتحي ِإبراىيـ,  اأَلدبية الُمصطمحات معجـ 

  1 ط,  التكنسية الجميكرية. 
 الميندس ككامؿ كىبة مجدم,  كاألدب المغة في العربية المصطمحات معجـ  ,

 ـ1898,  بيركت – لبناف مكتبة
 القاشاني,  اإِللياـ أَىؿ ِإشارات في اأَلعالـ لطائؼ:  لمرؤية الصكفي المعنى  ,

 1111,  العممية الكتب دار
 العممية الكتب دار,  سكاكي عمي بف محمد بف يكسؼ يعقكب ألبي العمـك مفتاح 

 1821,  1 ط,  بيركت, 
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 بيركت,  الجديد التيار دائرة,  ط د,  مطيرم مرتضى,  التكحيدم المفيـك 
 1892,  1ط,  بيركت دار,  الحريرم عمي القاسـ,  الحريرم مقامات  
 الخانجي مطبعة كالنشر الطبع ممتـز,  فيصؿ شكرم,  االدبية الدراسة مناىج  ,

 مصر,  الصحافة شارع,  الينا دار مطبعة,  بغداد المثنى مكتبة,  مصر
 ط,  القاىرة,  كالنشر لمطباعة ميرييت,  فضؿ صالح. د,  المعاصر النقد مناىج 

1  ,1111 
 النجفي الطريحي الديف فخر الشيخ تأليؼ,  كالخطب المراثي جميع في المنتخب 

,  1 ط,  لبناف – بيركت,  العربي التاريخ مؤسسة الناشر, 1125 سنة المتكفى
 ـ1119 - ىػ1112

 بيركت,  العممية الكتب دار الجكزم ألبف األمـ ك الممكؾ تاريخ في المنتظـ  ,
1881  

 1891,  1ط,  الككيت,  العريض ابراىيـ,  الشعرم الفف في جديدة نظرات  
 دار,  حركات مصطفى,  كالمكسيقى المغة بيف العربي الشعر – اإِليقاع نظرية 

  ـ 1112,  الجزائر,  كالتكزيع لمنشر اآلفاؽ
 الخانجي مكتبة,  1 ط,  مصطفى كماؿ تح,  جعفر بف قدامة,  الشعر نقد  ,

  مصر
 ابك محمد تح,  الجرجاني العزيز عبد بف عمي,  كخصكموِ  المتنبي بيف الكساطة 

 .بيركت,  1 ط,  البجاكم محمد عمي– ابراىيـ الفضؿ
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 األزىر جامعة,  ماجستير رسالة,  سعيد محمد حسيف,  الثعالبي منصكر ابك 
  1821,  القاىرة, 

 اأَلقالـ مجمة,  العراؽ في الحديث القصصي النقد في كالمنيج الرؤية اشكالية 
 1828,  9 ع, 

 األكسط الشرؽ جامعة,  خالد محمد,  ريشة ابك عمر شعر في الفني البناء  
 التربية كمية مجمة,  الُحَميرم مفرغ بف يزيد شعر في الشعرم النص بنية  ,

 عجيؿ كريـ. د. ـ. أ,  ـ1112,  الثاني تشريف,  كالثالثكف الثالث العدد
  كاسط جامعة,  الياشمي

 فاضؿ أحالـ. د تأليؼ,  التاسع القرف حتى تأسيسيا منذ الحمة تاريخ  ,
1111 

 جامعة,  كاظـ يكسؼ,  دكتكراه اطركحة,  الفكرية الحياة في التفضيؿ 
  1112,  القادسية

 البياتي الحسيف عبد بدراف. د,  األمكم الشعر في كمكضكعاتوِ  البكاء دالالت 
 82العدد,  اآلداب كمية مجمة,  كرككؾ جامعة,  التربية كمية, 

 1881مف المنفى في العراقية الركاية في كتطكرىا االجتماعية الرؤية – 
  عطار حسف ميثاؽ,  1111

 ـ 1112 الى ـ 1111 عاـ مف االشرؼ النجؼ في المعاصر الشعر 
  القادسية جامعة,  اآلداب كمية,  كنتير مسمـ عبد جميؿ,  دكتكراه اطركحة

   الرسائل و الدوريات  
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 مفتف األمير عبد ميدم تأليؼ,  اليجرم السابع القرف في الحمة شعراء  ,
 االكؿ كانكف,  1 العدد,  1 مجمد,  القرآنية الدراسات كمية,  بابؿ جامعة
 ـ1111

 كآمنة عيسى كاظـ األمير عبد.  د. ـ. أ,  الخميعي شعر في البيانية الصكرة 
  كربالء جامعة مجمة,  التربية كمية,  يكسؼ

 القرآنية الدراسات كمية,  كريـ الجبار عبد أمؿ,  العرندس ابف شعر في قراءة 
  بابؿ جامعة, 

 شعر في الغزؿ عف عارؼ لتامر مقالة,  1859,  1 العدد,  المشرؽ مجمة 
  الحمي مزيد

 أساتذة مف عينة عمى ميدانية دراسة,  الجامعة أساتذة لدل المكضكعية 
 بابؿ جامعة,  التربكية لمعمـك األساسية التربية كمية مجمة,  الجزائرية الجامعة

 .18 العدد,  األسكد زىرة. د, 
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Abstract 

The poets of Hilla in the ninth century AH had poetry that left a clear impact in 

reshaping the moral and religious vision and their poetry in my treatise included 

three chapters as well as an introduction and preface where the first chapter was 

talking about the religious and moral vision of these poets.  

 The second chapter focused on the objective vision, where they were interested in 

mourning, praise, and other purposes such as description and spinning, where their 

yarn is distinguished as a traditional sad yarn with which they open some of their 

poems , the third chapter included the technical characteristics, as I was interested 

in studying the poetic language, the technical image, rhetoric, and the artistic 

structure of the sweet poem, as this poem was formed from the Talalism 

introduction  , and the good elimination and conclusion, and we also note that there 

is a lack of studies on jeweled poetry compared to other studies in addition to the 

difficulty of obtaining some of the collections of these poets and that these poets 

lived in the ninth century AH and in the city of Hilla, which faced multiple 

regional conflicts and lived these the poets are a dark period, which affected their 

poetry a lot, as there was a great deal of mention in their poetry of the Husseinieh 

issue . This is a result of the ornamental environment that affected their hair a lot 

and we had many messages close to this message, and through the systematic 

tracking of the poetry of the poets of the city of Hilla, we came to see these poets. 

   Especially in the poem of praise and Al-Hilli  elegy , which represented the bulk 

of their poetry, as this study formed an attempt to form an integrated vision about 

the sweet poem. that is to prove that these poets used to start from steady starting 

points towards the praised, whether moral, cultural or literary. The praise and elegy 

among the poets of Hilla represented the Arab model of Islamic morality that 

should be followed by the following generations of  Hilla poets used to marry 

poetic themes, as they open their poems with flirtatious introductions, and they are 

among the creative poets who were able to leave a clear literary product as poetics, 

culture, wit and other qualities that are requirements for the creative poet were 

provided. 


