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 الشعر احللي يف القرن التاسع اهلجري خريطة 



 بسن اهلل الرمحن الرحين
 

 
الحمىىد ر  ب العىىالم ذ الىى ا ن ىى  اور ىىاذ سنىىس ير ب ح ىىذ تنىىس   . س  مىىهر الب ىىاذ .                   

سالنالة سال الم      ادة الن   أ مع ذ دمحم سآلِه الط ب ذ الطاه  ذ . سبعد ... لىم  رىد   الرىع  الح ى  

ف قى  هرىا سهرىاي س ى ت  هى ا د ا     م   تح      بل  م ىذ القىسل  ذ هى ا الرىع  بىل حبى    ى ا    مت

البحث ل  رف ال ثام  ذ الرع الح   ف  القى ذ التا ىا الر ى ا سنانى  اذ مد رى  الح ى  مىذ المىدذ  ات 

الم ار  العال   فى  الع ىسم  م عىا  . سقىد  نى ت بملىات الع مىات فى  منت ىف الع ىسم سالفرىسذ مرى  تمنى  ها 

ساذ   دهىا  الف ى  ف رىا  ىاذ ب ىبب الع مىات سا ردبىات سال   سمرا ه ا سلمد ر  الح   م ارى    م ى  ساةىح  

سالرع ات سغ ا ة ما ارت سي سابد سي فى  م ىاد ذ الع ىم سالمع فى  . سفى  القى ذ التا ىا الر ى ا سا رىت 

 مد رىىى  الح ىىى  نىىى ا ات اق  م ىىى  متعىىىددة ف ارىىىت  ىىىاح  نىىى اا ت ىىىفي ف ىىىِه الىىىدمات ست ىىىتبا  ا  ىىى ا  

بالمبىالم التى    بىت الىدما  ل مد رى  سبىا نر مىا ا ت بىه ال اللى   ذ س اذ القى ذ التا ىا الر ى ا حىافال  

ن  ط  الرع  الح   ف  الق ذ التا ا الر ى ا   ى ط  سالت مس   ذ بن ا رم ال  طسا .سمذ هرا انت ت

الةست     ننالر س مم  ات الح   س الب سف الت  م ت برا ف  ه ي الحقب  ال مر   الت  سا رت برا 

ل ث   مذ النعسبات س     ال غم مذ ه ي النعسبات قدمت مد ر  الح   ا ثا  ثقاف ىا  سا ىعا  س مد ر  الح   ا

   قدمت ال ث   مذ الرع ات المبد  ذ ف  ه ي الفت ة . 

قــــدِهـــــة 
َ
ـ
ُ
 امل
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 في القرن التاسع اليجري خريطة الشعر الحمي
خالية من النشاط الثقافي أو العممي والسيما ارتباطيا لتي أقيمت فييا الحمة السيفية المنطقة الم تكن      

الحياة الدينية لطرف من مكونات تمك المنطقة ، فمقّر رأس الجالوت ) رئيس الديانة الييودية ( كان في ب
محيط مناطق أن سورا وىي من أطراف ىذا اإلقميم ، وثمة إشارات من الرحالة والجغرافيين وأىل التاريخ 

الحمة وموقعيا القديم ) الجامعين ( كانت مزارات دينية قبل اإلسالم وبعده ، وثمة نشاط عممي مرتبط بمنطقة 
وأصحاب لألئمة ، كما تذكر المصادر أسماء عمماء  الحمة ل التي ىي مقر بني مزيد قبل انتقاليم إلىالني

داريو ورواة لمحديث وعمماء فقو ولغة ونحو وشعراء  ين في تمك المنطقة قبل نزول بني مزيد فييا ، وقبل ا 
. ويمكن من النظر في كتاب اليروي ) اإلشارات إلى معرفة الزيارات( القول إن المشاىد  (4)تمصير الحمة 

والمزارات اإلسالمية المختمفة ، تجعل من ىذه المنطقة ، قبل اإلسالم وبعده ، الييودية في ىذه المنطقة 
مركزًا عمميًا وتكشف عن صورة نشاط تعميمي فييا يسبق التاريخ الذي اشتيرت فيو بعد تمصير الحمة 

  .(2)السيفية 
جمع الكتب  :عمى صورتين : األولى أما بعد تمصير الحمة فارتبط النشاط الثقافي فييا بأمرائيا        

الكتب إلى إقامة مكتبة وجمع الكتب المنسوبة الخطوط ) اي سعى بعض أمرائيم  وتشجيع التأليف ؛ فقد
وىو دليل  ،أو خطاطين مشيورين بخط مؤلفييا األصميين أو نسخت بخطوط عمماء معروفين  تالتي كتب

ن سيف ثير في حديثو عفقد ذكر ابن األ تصحيف النساخ وأغالطيم (1  منذ  يا وخموىاصحتيا وجودت
ُن كان ُيحسالخّط شيء كثير ، ألوف مجمدات ،كان لو من الكتب المنسوبة  )الدولة صدقة بن منصور إنو 

وكذلك  كما ألف ابن اليبارية كتابو الصادح والباغم باسم سيف الدولة صدقة وأىداه لو ،. (3)(يقرأ وال يكتب 
في إحدى  ولعمو يقصد دبيس بن صدقة ، أو جده المسمى دبيسًا أيضًا ، ) األسدي دبيس ( ،الحريري ذكر 

زمن بداية صعود نجم ه وىو 504، ألن الحريري أنيى مقاماتو تأليفًا سنة  (4)المسماة بالعمانية مقاماتو 
أسماه ) المناقب أبو البقاء بن نما كتابًا في مناقبو عمى حين ألف  بثالث سنين ؛، بعد مقتل صدقة  دبيس

الشعر ؛ فإلى جانب كونيم شعراء ، ولو عمى الندر والقمة كما يقول العماد والصورة األخرى :  .المزيدية ( 
، وصعود نجميم أصبحوا بسبب من كرميم نيم ، فإ(5)في الخريدة الذي ترجم ليم وذكر طائفة من أشعارىم 

                                                           

 .334-325ينظر اإلمارة المزيدية األسدية :  (4)
 . 74-68:  2002،  4االشارات إلى معرفة الزيارات ، اليروي ، تحقيق عمي عمر ، دار الثقافة الدينية ، القاىرة ، ط (2)
 .9/448: 2003، 4، طالكامل في التاريخ ، ابن األثير ، مراجعة محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العممية ، بيروت  (3)
 .324: 4978، 4مقامات الحريري ، القاسم بن عمي الحريري ، دار بيروت ، ط (4)
 .482-456خريدة القصر : الجزء الرابع / المجمد األول: (5)
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قبمة الشعراء والمادحين ، ويمكن من خالل النظر في خريدة القصر السياسي وعالقتيم بالخميفة والسمطان ، 
الشعراء من ىؤالء معرفة أسماء كثير من الشعراء الذين قدموا إلى الحمة لمدح أمرائيا المزيديين ، ومن 

 سيف الدولة صدقة بن منصور ويصف العماد األصبياني استقر في الحّمة واصبح شاعرًا رسميًا ألمرائيا .
من المجيد الشاعر  يخصو  ،ء اىتزاز االعزازييتز لمشعراصدقة صديق الصادق .....  ) كان : بالقول

 حسنىم بلشعراء و يمديقبل عمى ا ،مدة عمره من طارق االعواز ويؤمنو ،جوده باالختصاص واالمتياز
المقاصد ( يبمغ آمميو الى اغراضيم و و  ،ب قصد قاصده من ذوي القصائديّ يخال  عطاء ،جزيل الاء و غاالص

لى أبنائو  من جممة الوافدين اليو انو ك.  (4) مرجا بن و  ،، واألبيوردي بالحيص بيص  المعروف  الشاعروا 
وابن التعاويذي ،  ،بن التمميذ  ى، ويحيالبغدادي  محمد بن حيدرو  ،ابن واثق األنباريلبطائح ، و شاعر ا هاتب

 .  (2)والسنبسي الذي صار شاعره الخاص ، والمطاميري 
وبعد نياية عصر اإلمارة المزيدية وخروج بني أسد من الحمة اتخذت الحركة الفكرية واألدبية فييا       

تفاء مكارم بني مزيد باخالجاذب لممادحين والشعراء والسياسي صورة أخرى ، فقد اختفى الدور المالي 
متصاعد بالتوازي مع انحدار دور بغداد ، وظير الدور الديني الذي أخذ يتعاظم في الحمة عمى نمط ودولتيم 

وضمور دور النجف ، وكانت الحركة الفكرية في الحمة في ذلك العيد تتخذ شكمين متداخمين : األول : 
ظيور األسر العممية الحمية أو التي استقرت في الحمة وأصبحت مقصدًا يرتحل إليو العمماء من مناطق 

وآل الحسني وآل طاووس عي الربوآل نما  األسدي  ألسر آل بطريقأخرى لمدراسة وأخذ اإلجازة ، ومن تمك ا
. والشكل اآلخر : نشوء الحوزة العممية في الحمة التي استقطبت الطالب من كل (3)وغيرىمسعيد اليذلي 

ولكنو تعاظم بعد سقوط بغداد ه( 598 –ه 543) الفجاج ، وقد اقترن ذلك الظيور بابن ادريس الحمي 
شرت المدارس العممية في الحمة و ظير انتفي القرن السادس اليجري فونجاة الحمة من بطش ىوالكو ، 

وا مؤلفات ميمة ففي النصف الثاني من ىذا القرن ظير عدد من العمماء منيم فكثير من العمماء الذين صن
وفي القرن السابع .  (4)ال الحطي وغيرىم محمد بن الكالشيخ مو ، ىـ  550الشيخ ابن حميدة المتوفي سنة 

ظير من العمماء و  العمماء والطمبةفي الحمة و تضاعف عدد المدارس و  اليجري تصاعدت الحركة العممية
غيرىم من و  ،عمي بن البطريق االسديو  ،ىـ 605في ىذا العصر الشيخ ورام بن ابي فراس المتوفى سنة

                                                           

 .467-4/4/466خريدة القصر و جريدة العصر :   (4)
 . 4/9,3تاريخ الحمة :   (2)
 .  44-43/ 2ينظر تفصيل أنساب ىذه األسر وأسماء أعالميا وتراجميم وآثارىم في تاريخ الحمة  : (3)
 . 4/445، مجمد  4اعيان الشيعة ،السيد محسن األمين ، تح حسن األمين ، دار التعارف بيروت ، ط (4)
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 .(4) الفقوبالعمم و  كان عالمًا من بيت مشيور، و بن الحسين بن سعيد اليذليالعمماء مثل الحسن بن يحيى 
وسادت تمك الحوزة مع العالمة الحمي والمحقق ، أما القرن الثامن اليجري فقد كان قمة في العطاء العممي

 .(2)وغيرىما من معاصرييم وتالمذتيم الحمي 
ــــة نقطــــة انطــــالق ، كمــــا يــــرى الدارســــون ان القــــرن الســــابع اليجــــري        ــــة اســــيىــــو بداي ــــة العممي دة الحم

دون ان يـــــبخس مـــــا لمقـــــرن الســـــادس اليجـــــري مـــــن فضـــــل فـــــي التمييـــــد و التحضـــــير فقـــــد عمـــــى محيطيـــــا ، 
و كانـــــت ، اســـــيم اســـــيامًا واضـــــحًا فـــــي اعـــــداد نيضـــــة الحمـــــة الفكريـــــة حتـــــى جـــــاء القـــــرن الســـــابع اليجـــــري 

يــــــر ســــــيف الدولـــــة الحمــــــة اتخــــــذىا مركــــــزًا و األم ر  ّصـــــالنجـــــف اكثــــــر عالقــــــة بالحمـــــة مــــــن غيرىــــــا و لمــــــا م  
امتــــدت اعنـــــاق النجفيــــين اليــــو و عمقــــوا عميـــــو اآلمــــال ليحيــــوا مـــــا ) .  فقــــد (3)قويــــت الرابطــــة بــــين البمـــــدين 

 (4)(  .عـــن آرائيــــم  انـــدثر مـــن نفــــوذىم و مـــا كـــان ليــــم فـــي عيــــد آل بويـــو مـــن الحريــــة التامـــة فـــي التعبيــــر
. 

التي يحج الييا طالب العمم  وتصاعد نشاطيا وعمو مكانتيا صارت من األماكن يعتيا بسبب طبو        
فقد . عز صفحات ليا في تاريخ الفكرو افية بقسط غير يسير في نيضة الشرق الثق ساىمتو واألدب . 
في تقدميا  ة بعد بغدادالمدينة الثاني، وبعد مدة وجيزة من استقرار المزيديين فييا ، مدينة الحمة  أصبحت
منافسة بغداد حتى سمبت منيا ، بعد مدة وجيزة من قياميا بل استطاعت الحمة ، يا العممي نشاطو  الثقافي،

  .(5)ية في منتصف القرن السابع اليجريىذه االولو 
وقـــــد أشـــــار الدارســـــون إلـــــى عوامـــــل مســـــاعدة فـــــي نيضـــــة الحمـــــة وتســـــارع تطورىـــــا ، الســـــيما بالقيـــــاس      

نشـــــائو مدرســـــتيا عمـــــى النجـــــف التـــــي كانـــــت مركـــــزًا  فقييـــــًا رئيســـــًا بعـــــد انتقـــــال العالمـــــة الطوســـــي إلييـــــا وا 
ــــة واســــتقرارىا ؛ ــــى رخــــاء الحم ل ــــة وا  ــــة المزيدي ــــوة الدول ــــى ق ــــك إل ــــى عوامــــل أخــــرى  العمميــــة ؛ إذ يعــــزون ذل ل وا 

موقــــع الحمــــة ىــــو اآلخـــــر إن  ال نتعســــف إذا قمنـــــاو ) مــــال الــــدين فـــــي بيــــان طائفــــة منيــــا : يقــــول الســــيد ك
ــــــىعــــــاماًل مســــــاعدًا كــــــان  ــــــوعي و نضــــــوجو ، فبســــــبب ىــــــذا تييئــــــة  عم الجــــــو العممــــــي االدبــــــي وانتشــــــار ال

طـــــرق المواصـــــالت األمـــــر الـــــذي ســـــيل االتصـــــال بـــــين الحمـــــة والمراكـــــز الثقافيـــــة  ةموقعيـــــا الجغرافـــــي وكثـــــر 
                                                           

ىـ ( ، تح السيد احمد الحسيني ، مطبعة اآلداب ، النجف األشرف ، مكتبة االندلسي  4404أمل اآلمل : الحر العاممي) ت  (4)
 .  2/243بغداد : 

 .   2/74أمل اآلمل:  (2)
 . 3. و ينظر تاريخ مدينة الحمة :  2/3تاريخ الحمة :  (3)
 . 2/4تاريخ الحمة :  (4)
 . 4/20فقياء الفيحاء:  (5)
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االخـــــرى فـــــي العـــــراق كبغـــــداد والكوفـــــة والنجـــــف و كـــــربالء والبصـــــرة حتـــــى اصـــــبحت اعظـــــم جامعـــــة عمميـــــة 
ورد أمـــــا بالنســـــبة إلـــــى بغـــــداد فقـــــد أ.  (4) (القـــــرن التاســـــعي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين القـــــرن الخـــــامس و لمشـــــيعة فـــــ

فـــــي بغـــــداد بعـــــد نكبـــــة ىوالكـــــو اضـــــطرت أىميـــــا إلـــــى وقعـــــت التـــــي مفـــــاده أن المجاعـــــة بـــــن الفـــــوطي خبـــــرًا ا
ـــــة  ن تجـــــار الحم ـــــاتيم مقابـــــل الطعـــــام ، وا  ـــــع مكتب ـــــادلون الكتـــــب بالطعـــــام فـــــي والكوفـــــة والســـــيب بي كـــــانوا يب

وكــــــان أىــــــل الحمــــــة والكوفــــــة والســــــيب يجمبــــــون إلــــــى بغــــــداد األطعمــــــة فــــــانتفع ) تجــــــارتيم مــــــع أىــــــل بغــــــداد 
النــــاس بــــذلك ، وكــــانوا يبتــــاعون بأثمانيــــا الكتــــب النفيســــة وصــــفر المطعــــم وغيــــره مــــن األثــــاث بــــأوىى قيمــــة 

ــــى  .(2)( ســــتغنى بيــــذا الوجــــو خمــــق كثيــــر مــــنيم ، فا ــــذي انفــــرد ابــــن  ، الــــرغم مــــن شــــيوع ىــــذا الخبــــروعم ال
، يمكـــــــن القــــــول بــــــأن المكتبــــــات الشخصـــــــية (3)نقمــــــو بـــــــالقبول كثيــــــر مــــــن الدارســــــين ، إذ الفــــــوطي بــــــذكره 

فــــي الحمــــة تأسســــت كمــــا ســــبق الــــذكر منــــذ حكــــم صــــدقة ، والمنطقــــة لــــم تكــــن خاليــــة مــــن التــــأليف  والعامــــة
، كــــــول طــــــاووس وآل نمــــــا وآل  انــــــت فــــــي المدينــــــةقبمــــــو وبعــــــده ، فضــــــاًل عــــــن أن األســــــر العمميــــــة التــــــي ك

 التـــــأليف ، والبـــــد أنيـــــا التـــــدريس و ، كانـــــت مـــــن أىـــــل وآل معيـــــة وآل ســـــعيد وآل المطيـــــر وغيـــــرىم  البطريـــــق
ىـــــذا يقتضـــــي ضـــــرورة أن تكــــــون و  كالمدرســـــة المرتبطـــــة بمشـــــيد اإلمــــــام ،  كانـــــت تمتمـــــك مـــــدارس عمميــــــة

المشـــــيور إن مكتبـــــات بغـــــداد قـــــد اتمـــــف أغمبيـــــا فـــــي مكتبـــــات قبـــــل ســـــقوط بغـــــداد ، فضـــــاًل عـــــن أن لـــــدييا 
 .وقعة ىوالكو

لقــــــد اســــــتمرت الحركــــــة الفكريــــــة والعمميــــــة ناشــــــطة فــــــي الحمــــــة حتــــــى بــــــدا عمييــــــا الفتــــــور ، ألســــــباب       
ــــة ، فــــي مطــــالع  ــــة ، ومعيــــا العــــالم اإلســــالمي القــــرن التاســــع اليجــــري سياســــية ال عممي ، فقــــد واجيــــت الحم

بــــــين الدولــــــة العثمانيــــــة الصــــــاعدة والدولــــــة المغوليــــــة القديمــــــة التــــــي  الصــــــراعاتًا مــــــن جديــــــد اً طــــــور ، كمــــــو 
ـــــي يمثميـــــا ظيـــــور  ـــــدة الت ـــــة الجدي ـــــة المغولي ـــــة ىوالكـــــو ، مـــــن اإليميخـــــانيين والجالئـــــريين ، والدول يمثميـــــا ورث

ـــــو مـــــن بغـــــداد والحمـــــة تيمورلنـــــك وغـــــزوه لمشـــــرق  ـــــة الصـــــاعدة ) واقتراب ـــــل التركي ، وصـــــراع ىـــــؤالء مـــــع القبائ
مـــــارتيم التـــــي أذاقـــــت قونيمـــــو ، واآلق قونيمـــــو ( القـــــره  ، وظيـــــرت إلـــــى جانـــــب ىـــــؤالء حركـــــة المشعشـــــعين وا 

 . (4)الحمة شيئًا من ويالتيا

                                                           

 . 23-4/22فقياء الفيحاء :  (4)
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ، ابن الفوطي ، تحقيق ميدي النجم ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  (2)
 . والمقصود بصفر المطعم األواني النحاسية الخاصة بالطبخ والطعام .237:  2003، 4ط
 .  4، و تاريخ مدينة الحمة : 374. واإلمارة المزيدية  :  4/22ينظر مثاًل ، فقياء الفيحاء :  (3)
 . 78-26ينظر التفصيل في : الحياة الفكرية في الحمة :  (4)



 

7 

 

زاده مـــا شـــيدتو الحمـــة مـــن صـــراع قبمـــي فـــي داخميـــا بـــين  ل الحمـــة فـــي ىـــذا الصـــراع أذى كثيـــر،ولقـــد نـــا   
ـــــك المـــــدة ـــــي تم ـــــة ف ـــــت الحم ـــــو  ســـــاحة صـــــراع عســـــكري تســـــفك ف ) عشـــــائر خفاجـــــة وعشـــــائر ربيعـــــة ، وكان ي

تنيــــب االمــــوال عمــــى الــــرغم مــــن وداعتيــــا و جنــــوح اىم يــــا الــــى الســــالم و الــــدماء و تســــتباح االعــــراض ، و 
صـــــراع السياســـــي ســـــببًا فـــــي تعـــــرض الحمـــــة لمحصـــــار والتـــــدمير . و كـــــان ال(4)الوئـــــام و الحكمـــــة و العقـــــل (

، وافتقـــــد األمـــــان فييـــــا وغـــــاب عنيـــــا النشـــــاط العممـــــي بســـــبب ىـــــذه الظـــــروف ، إاّل قمـــــياًل (2)أكثـــــر مـــــن مـــــرة 
ــــال  ــــة انتق ــــى بداي ــــي أفضــــت إل ــــك الظــــروف الت ــــي ظــــل تم ــــة ف ممــــا يمكــــن أن يعــــد اســــتمرارًا لمدرســــتيا العممي

عمــــى يــــد المقــــداد الســــيوري الــــذي أنشــــأ مدرســــتو فييــــا منــــتقاًل كرســــي الحــــوزة العمميــــة إلــــى النجــــف األشــــرف 
فـــــي أواخـــــر القـــــرن التاســـــع لحمـــــة خـــــالل الربـــــع األول مـــــن القـــــرن التاســـــع ، ثـــــم تـــــم االنتقـــــال كميـــــًة ، عـــــن ا

 ومطمع القرن العاشر عمى يد المقدس األردبيمي . 
إن النشـــــاط الفكـــــري والعممـــــي فـــــي الحمـــــة فـــــي القـــــرن التاســـــع قـــــد اتخـــــذ اشـــــكااًل مختمفـــــة منيـــــا الرحمـــــة      

لييـــــــا ، ومنيـــــــا دور الع ممـــــــاء التـــــــي كانـــــــت أشـــــــبو بالمـــــــدارس الخاصـــــــة ومنيـــــــا المســـــــاجد العمميـــــــة منيـــــــا وا 
. ويمكــــــن لمنــــــاظر فــــــي كتــــــب التــــــراجم  (3)والمــــــدارس العامــــــة التــــــي كانــــــت فــــــي تمــــــك الفتــــــرة عمــــــى قمتيــــــا

أن يجــــد قائمــــة طويمــــة بقامــــات اليجــــري فــــي الحمــــة ، عممــــاء القــــرن التاســــع الدراســــات التــــي تتحــــدث عــــن و 
، كمــــا يجــــد عــــددًا كبيــــرة عمميــــة كبيــــرة ســــكنت الحمــــة أو رحمــــت إلييــــا أو درســــت فييــــا عمــــى يــــد أعالميــــا 

مـــــن المؤلفـــــات التـــــي كـــــان محـــــل تأليفيـــــا أو إجازتيـــــا أو تدريســـــيا فـــــي الحمـــــة ، مـــــن تصـــــنيف عممائيـــــا أو 
غم مـــــن قســـــوة ظـــــروف ذلـــــك القـــــرن عمـــــى الـــــر العممـــــي ، مـــــا يـــــدل عمـــــى اســـــتمرار نشـــــاطيا القـــــادمين إلييـــــا 

 .(4)عمييا وعمى ساكنييا 
ـــرن التاســـع اليجـــري أ  ممـــن عـــرف بالشـــعر أو جمـــع العمـــم والشـــعر ىـــم أعـــالم مدينـــة الحمـــة فـــي الق

 معًا :
ــــة فــــي القــــرن التاســــع اليجــــري ،  قبــــل      البــــدء بتعريــــف مــــوجز ليــــؤالء األعــــالم مــــن عممــــاء وشــــعراء الحم

 :  مور ميمةأثالثة البد من اإلشارة إلى 

                                                           

  . 494-490و64/ 3: 4939، 4تاريخ العراق بين احتاللين ، عباس العزاوي ، مطبعة بغداد ، ط (4)
 . 263-262: 4975، الغياث البغدادي ، تحقيق طارق الحمداني ، مطبعة أسعد ، بغداد  التاريخ الغياثي (2)
 .486-469ينظر الحياة الفكرية في الحمة في القرن التاسع اليجري : (3)
 .429-84ينظر الحياة الفكرية في الحمة :  (4)
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األول : إن الغالــــــب عمــــــى ىــــــؤالء األعــــــالم أنيــــــم مــــــن العممــــــاء أو ممــــــن درســــــوا فــــــي معاىــــــد العمــــــم أو     
عرفــــوا بالتممــــذة عمــــى العممــــاء ، ولــــيس بيــــنيم فــــي الغالــــب مــــن ىــــو شــــاعر محتــــرف لمشــــعر بوصــــفو صــــفتو 

) بــــالمعنى  الوحيــــدة ، حتــــى مــــن عــــرف بيــــذه الصــــفة مــــنيم كانــــت لــــدينا إشــــارات منــــو أنــــو خطيــــب أيضــــاً 
  الديني ليذه الصفة الذي يرتبط بالمجالس الحسينية وىو يقتضي عممًا ولو يسيرًا ( .

ـــــين       ـــــو فييـــــا التبـــــاس واخـــــتالف ب ـــــوات بعـــــض مـــــنيم ووفات ـــــواريخ المرتبطـــــة بحي واألمـــــر اآلخـــــر : إن الت
، وىــــو  مــــن تــــرجم ليــــم أو ذكــــرىم ، وفــــي بعــــض األحيــــان يصــــل الفــــرق فــــي التــــواريخ إلــــى أكثــــر مــــن قــــرنين

ــــى قســــمين : القســــم األول ــــو مــــن ىــــذا القــــرن  :مــــا اقتضــــى أن نقســــميم عم ــــف القــــوم فــــي بيــــان كون مــــن اختم
مـــــن  ، والقســـــم الثــــاني :أو مــــن غيــــره ، وســـــيكون الــــدليل حكمــــًا فـــــي إخراجــــو مــــن القـــــرن التاســــع أو إبقائــــو 

  .ثبت بالدليل أو بإجماع من ترجم لو أنو من أىل القرن التاسع اليجري
مـــــر الثالـــــث : ىـــــو أن الحـــــدود الفاصـــــمة بـــــين القـــــرن الثـــــامن والقـــــرن التاســـــع ، وبـــــين القـــــرن التاســـــع واأل    

والقـــرن العاشـــر ، فييـــا الكثيــــر مـــن اإلشـــكال ، فقــــد يكـــون العمـــم قــــد قضـــى معظـــم حياتــــو فـــي القـــرن الثــــامن 
ـــو تـــوفي فـــي  فـــي  القـــرن التاســـع فيعـــد مـــن أىمـــو وىـــو لـــيس مـــنيم ، وقـــد يكـــون قـــد عـــاش حياتـــومطـــالع ولكن

ـــة  القـــرن التاســـع وتـــوفي فـــي مطـــالع القـــرن العاشـــر فيعـــد مـــن أىـــل العاشـــر وىـــو مـــن أىـــل التاســـع فـــي الحقيق
وبســـــبب ذلـــــك اعتمـــــدنا تـــــاريخ الوفـــــاة عالمـــــة عمـــــى انتمـــــاء العمـــــم إلـــــى القـــــرن التاســـــع أو خروجـــــو منـــــو ،  .

 عمى الرغم من بقاء ذلك اإلشكال .
 القسم األول : المختمف فييم :

 ابــــو الحســــن الشــــيخ جمــــال الــــدين بــــن عبــــدالعزيز بــــن ابــــي محمــــد الخميعــــي -: لخميعــــيال الــــدين اجمــــ-1
ــــنّص ىــــو فــــي تخمصــــات قصــــائده لقبــــًا  أو الخمعــــي أصــــاًل ، و الحمــــي والدة وســــكنًا ، و الموصــــمي ، كمــــا ي

 مسكنًا و مدفنًا .و 
اسميا أيوب من قرى يظير من ترجمة ابن الشعار لو في كتاب قالئد الجمان أنو من أب حمّي من قرية و 

الحمة المزيدية ، وال يعرف سبب انتقال األب إلى الموصل ، ولكن الشاعر ينّص في حديثو البن الشعار أنو 
ه ، إنو يتعيش من بيع الخمع في 639 ه، ويقول ابن الشعار حين التقاه سنة582ولد في الموصل سنة

بمذىب اإلمامية ، وىو معروف بذلك ، لو طبع ) يتشيع متمسك ألربعاء في الموصل ، ويصفو بأنو سوق ا
في قول الشعر ، إذا أنشد لم يمحن ، ويتجنب المحن في أثناء كالمو ، لو أشعار في أىل البيت صموات هللا 

. وبناء عمى ىذا يتبين أن  (4)(ختصة بأوالد الحسين عميو السالم عمييم ، ينشدىا في المشاىد والترب الم
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نما اختمط عمى من ترجم لو بسبب األخبار التي تربطو الخميعي من أىل القرن  السابع ال القرن التاسع ، وا 
بشاعر آخر مختمف في تاريخو ىو أيضًا وىو ابن حماد ، كما أن ما ارتبط بالخميعي من قصص تجعمو 

وىام ناصبيًا ثم تحّول ، وأخرى تسقط فييا ستارة من مرقد األمام لتكون خمعة مكافئة لو ، ىو ما جعل األ
ه ، وذىب آخر إلى 850سنة الدارسين أنو توفي تختمف في توثيق حياتو وتاريخ وفاتو . فقد ذىب بعض 

ه وكان 639، والحقيقة أنو بنص ابن الشعار عمى مالقاتو إياه سنة (4)ه 720سنةه ، وثالث إلى 750سنة
من أو التاسع ، وربما كان ه حيًا إلى القرن الثايصعب معيا تقبل بقاء عامًا ، 47عمر الخميعي حينيا 

 ، ما يخرجو من حدود دراستنا ىذه . (2)ه ، ىو األقرب650سنةالتاريخ الذي ذىب إليو محقق ديوانو ، وىو 
ىو أبو الحسن عمي بن الحسين ، واختمف في لقبو فقيل الشفييني  :ابو الحسن عالء الدين الشفييني  -2

كمال الدين اآلراء ، وخرج بنتيجة أنو الشفييني ، وأنو السيد ، وقد ناقش والشافيني والشيفيني وابن الشييفنة
. أما وفاتو فأشكمت بسبب عدم النّص عمييا فأغمب مترجميو أشاروا إلى (3)ربما كان محرفًا من الشاىيني 

، وابن قرائن تفيد في تقريب والدتو ، ومن ىذه القرائن أن مجموع شعره وجد بخط تمميذ من تالميذ ابن فيد 
ه ، فيو بالقرينة معاصر البن فيد ، وىو بذلك من أىل القرن التاسع . ولكن 841سنةفيد الحمي متوفى 

ه لو شرح 786سنةقرينة أخرى أكثر دقة ووثاقة تؤكد أن الشييد األول محمد بن مكي العاممي المستشيد 
، فيو بيذا معاصر لمشييد  عمى واحدة من قصائد الشفييني المسماة بالمجنسة في مدح أمير المؤمنين

ه ، وقرائن 700سنةاألول ويكون من أىل القرن الثامن ، وتشير القرائن عند السماوي في الطميعة أنو توفي 
ه ، عمى حين نقل قواًل أنو عاش بين منتصف القرن الثامن 740ة كمال الدين تقول إنو كان حيًا سنالسيد 

ويمكن من مقارنة األدلة مشفوعًة بخبر يقول إن الشاعر حين سمع بشرح .  (4)ومنتصف القرن التاسع 
يمكن القول إن معاصرتو المؤكدة لمشييد تقّرب أن يكون الشييد األول لواحدة من قصائده ، مدحو بأبيات ، 

عاش بعده ولعمو دخل القرن التاسع وعاش فيو شطرًا من عمره ، وىو ما يجعمو من أىل ىذا القرن أو من 
 .لثامن والتاسعضرمي القرنين امخ

                                                           

جمعو الشيخ محمد بن طاىر ، ديوان الخميعي،   2/57، والطميعة :4/284، ومراقد المعارف :4/444البابميات :ينظر :  (4)
     .25-24) مقدمة المحقق ( السماوي ، تحقيق د.سعد الحداد ، دار الضياء ، النجف 

 .25ديوان الخميعي ،: (2)
 .239-4/238فقياء الفيحاء :  (3)
وديوان الشفييني ، .   4/297، وفقياء الفيحاء : 4/407، و3/427، ورياض العمماء : 2/490ينظر : أمل اآلمل :  (4)

 .495: 2044تحقيق ميدي عبد االمير مفتن ، مجمة مركز بابل ، العدد األول ، 
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الشيخ الجميل األديب  عرفو مترجموه بالقرينة أيضًا فقالوا عنو إنو الحّمي : بن حمادمحمد أبو الحسن -3
قد ساجل و فاضل الفيحاء و مشاىير شعرائيا و من أبالتشديد ،  (بن حّمادـ)االمعروف بأبو الحسن محمد 

سًا ف  . و الخميعي أطول ن   بيت عمييم السالم لكنو انحط عنوأىل الوازن شعر الخميعي و قصائده أكثرىا في 
ر القرن التاسع اليجري و و باعًا ، و أرق أسموبًا و لو جمع شعره  لكان ديوانًا . و توفي ابن حّماد في أواخ

ميعي فالقرينة الوحيدة عمى عصره ىي اعتقاد الدارسين أنو مادام يحذو حذو الخ . (4) الخميعيبجوار دفن  
فيو معاصره ومساجمو ، وقد تبين آنفًا أن الخميعي من أىل القرن السابع ، فكيف يكون مساجمو ومنافسو من 
 أىل القرن التاسع ، بل إنيم يصوغون حكايات عن ىذه المنافسة لجعميا واقعية حياتية وليست شعرية فقط .

يقة الخميعي وينسج عمى منوالو بما يشبو والظاىر إن ابن حماد من أىل القرن التاسع ولكنو كان يتحرى طر 
 المعارضات الشعرية ، ومعموم أن المعارضة ال تشترط التعاصر بين المتعارضين .

والخالصة من ىذا القسم أن الخميعي يخرج عن حدود بحثنا ألنو من أىل القرن السابع ، أما الشفييني وابن 
ليس من المقطوع بو أنيما ليسا من أىل القرن التاسع حماد فعمى الرغم من التباس القرائن حول عصرىما ، 

 أو أنيما عاشا شطرًا منو ؛ فيما عمى ىذا يدخالن ، ولو عمى حذر ، في حدود بحثنا ىذا .
 :من ثبت أنيم من أىل القرن التاسع  القسم الثاني :

 
ىو الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب  ىـ  : 843سنةرجب البرسي كان حيًا الحافظ  -4

البرسي الحمي المحدث الصوفي المعروف من متأخري عمماء االمامية كان ماىرًا في كثير من العموم و لو 
كان فاضاًل شاعرًا و منشئًا أديبًا لُو ) مشارق أنوار اليقين في واالعداد و يد طولى في عمم اسرار الحروف 

ولد في قرية ب رس و نشأ فييا و . (2)الممعة و األُلفين في وصف سادة الكونين( )و  حقائق أمير المؤمنين ( ،
) البرسي مولدًا و الحمي محتدًا بـصاحب رياض العمماء  ، فقد وصفو انتقل الى الحمة لقربيا من مسقط رأسو  

 .، وىذان من أىل ىذا القرن  وج البحرانيابن المتو  ،الشيخ مقداد السيوريًا كان معاصر  نوإقال . و (3)(
ابو احمد فخر الدين محمد بن عبدهللا بن عمي بن الحسين بن : ىـ  845محمد السبعي المتوفى سنة  -2

حمد تمميذ أو ابنُو ىـ و دفن بيا  815محمد بن سبع بن سالم بن رفاعة السبعي البحراني توفي بالحمة سنة 

                                                           

 .  44/23أعيان الشيعة :  (4)
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لطمب  ةزار العتبات الحسينية و سكن الحمعالمًا فاضاًل ، جامعًا مصنفًا ، اديبًا شاعرًا كان  .(4) ابن المتوج
 .  صائد في اىل البيت عمييم السالمق العمم ولو

احمد بن عبدهللا بن محمد بن عمي بن الحسن ابو  ىـ  : 820 المتوفى سنةن المتوج البحراني اب-3
فخر  ، حسن المنظوم من تالمذة اضاًل ، مصنفًا اديباً كان عالمًا ف ،متوج البحرانيالناصر جمال الدين بن ال

  . (2)مقداد السيوريالومعاصري اساتذة ابن فيد األسدي المحققين الحمي و 
الشاعر من اكابر الفقياء، مؤرخ ، متكمم عالم و الفاضل الىـ : 830سنةالحمي كان حيًا  الحسن بن راشد-4
ومصباح الميتدين في ،  رجوزة سماىا الجمانة البييةاو  ،تاريخ المموك والخمفاء  ارجوزة في: من آثاره  ، 

شاعرنا  )اسم  جاءكمال الدين إلى قضية تخص اسم ىذا الشاعر فقد السيد قد التفت و . (3)اصول الدين
بن راشد الحسن بن محمد ، و لقبُو تاج الدين حسن بن راشد و ال منيممشاركًا لطائفة من الرجال و  ابن راشد 

الحسن بن و مؤلف مصباح الميتدين ،  الحسن بن محمد بن راشد الحميو ذكره صاحب رياض العمماء  الحمي
 الراىبةد مؤلف كتاب الراىب و الحسن بن راشري البحراني الحمي ، و ميوالد الشيخ مفمح الص بن صالح راشد

الصفة فقد نسب تقاربوا باالسم والزمن و كما يبدو قد يؤالء ف. (4)(بن راشد بن عبدالكريم المخزومي  الحسنو 
 لشاعرية . ااكثرىم الى 

الشيخ خضر بن محمد بن عمي الرازي  هذكر  ىـ  : 839سنةكان حيُا محمد بن نفيع الحمي  -5
ذلك  أنو السبب في تأليفومبينًا  (التوضيح االنور بالحجج الواردة لدفع شبو االعورفي كتابو  )  وديحبمر ال

ويظير من  .(5)ألن ابن نفيع أطمعو عمى رسالة األعور الواسطي التي كتب الحبمرودي رده عمييا الكتاب؛ 
ه في أثناء مروره بالحمة وىو نص الحبمرودي أن ابن نفيع كان مدرسًا بالمدرسة الزينبية في الحمة ، وأنو رآ 

التاريخ الذي كان فيو ابن نفيع حيًا ، ولم  وه ، وى839في طريقو إلى كربالء ألداء زيارة األربعين سنة 
 . (6)رة بعدىا تشير إلى سنة وفاتو شانقف عمى إ

                                                           

. والمنتخب في جميع المراثي و الخطب ، ت الشيخ فخر الدين  32 – 5/26. ، أدب الطف :  44/25اعيان الشيعة :  (4)
 .343م :  2007 -ىـ  4428،  4لبنان ، ط –العربي بيروت ، الناشر مؤسسة التاريخ  4085الطريحي النجفي المتوفى سنة 

 ه،  4370- 4292الطميعة من شعراء الشيعة ، تأليف العالمة المؤرخ الشيخ محمد السماوي ،  (2)
 .  404م :  2004 -ىـ  4422،  4لبنان ، ط –تح كامل سممان الجبوري ، دار المؤرخ العربي ، بيروت 

 .  34، شعراء الحمة عمي الخاقاني :  4/200البابميات لميعقوبي : (3)
 .  4/423، البابميات لميعقوبي :  2/65، أمل اآلمل :  4/269. ، أدب الطف :  34نفسُو:  (4)
 . 44التوضيح األنور ، الحبمرودي ،  (5)
 .  44/244نفسُو:  (6)
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صالح بن عبد الوىاب ابن العرندس الحمي من  ىـ : 840سنة المتوفى لح ابن العرندس الحمي صا-6

. و كان من (4)غيرىما (متضمع في عممي الفقو و األصول و  اعالم الشيعة ، شاعر ، عالم ، فاضل ،
  . السالمالشعراء المكثرين الذين ابدعوا و اجادوا في آل الرسول عمييم 

 
الصيرفي من  عز الدين الحسن بن شمس الدين محمد بن زين الدين عمي الميمبي:  عزالدين الميمبي-7

فيد الحمي المتوفى سنة  الشعراء الُمجيدين ممن تخرج عمى يد جمال الدين احمد ابنالعمماء االفاضل ، و 
ن لم تتعين سنة وفاتو عند من ، فيو عمى وفق ىذا من شعراء القرن التاسع بال التباس  . (2)ىـ  841 وا 

 ترجموا لو .
 
) كان القرن التاسع اليجري وىو احد شعراء الحمة في ىـ : 860سنة المتوفىمغامس بن داغر الحمي -8

 و تعمم العموم و كان أبوه شاعراً شاعرًا و خطيبا من اعراب الحمة ، سكن الحمة ، فنّظم فييا الشعر و أجادُه 
منبر حسيني ، وىو ما  وقد أشار ابن داغر في طرف من قصائده أنو خطيب .(3)(الشعر و ىو الذي عممو

األدب  في االطالع) أديب واسع عمى حد وصف من ترجم لو  ىوو  لمينة الخطابة الحسينية. يقتضي تعممو
ىو من الشعراء الذين كانوا يستيموا ب ، رفيع األسموب ، بديع السبك و قوة التركيمتمكن من نحت القوافي ، و 

 . (4)قصائدىم بالن سيب و البكاء عمى األطالل و الُدمن ( 
 

                                                           

. و ينظر قراءة في شعر ابن العرندس ، أمل عبدالجبار كريم ،  20. و ينظر ديوان ابن العرندس الحمي :  4/444، اليعقوبي :  البابميات (4)
وأما العرندس في المغة فيو من األبل : الشديد العظيم ،  . 3/426، شعراء الحمة عمي الخاقاني :  3/4كمية الدراسات القرآنية ، جامعة بابل : 

السيل الكثير واالسد الشديد وقد اشتير بمقب العرندس شعراء منيم الشاعر الجاىمي عبيد بن العرندس الكالبي ،والشاعر االسالمي  و العرندس
 . 4/425. ، الطميعة :  2/407. ، تاريخ الحمة :  4/284، ينظر :  أدب الطف ، جواد شبر : عمرو بن العرندس العوذي االزدي

 .  4/430، اليعقوبي :  البابميات (2)
 40/432أعيان الشيعة :  (3)
. ، والطميعة :  4/304. ، و أدب الطف :  5/342، و شعراء الحمة ، عمي الخاقاني :  4/434البابميات لميعقوبي:  (4)
 .  36. و المنتخب لمطريحي :  2/325



 

02 

 

ىو احد شعراء الحمة في القرن التاسع  : ىـ 900سنة المتوفى في حدودن الحسن الصيمري مفمح ب -9
اليجري ) كان فاضاًل مشاركًا في عموم ، مصنفًا ، أديبًا ، حسن المنظوم قدم الحمة فأستفاد و أفاد و قرأ 

  . (4)في مديح و رثاء آل الرسول عمييم السالم (  عمى ابن فيد و شرح بعض كتبو  و لُو شعر
من سبق ذكرىم من الشعراء ىم من يمثل خريطة الشعر الحمي في القرن التاسع اليجري ، وىي       

ن كان عنصر اإلحاطة بكل الشعراء أو كل الشعر  خريطة قد تبدو أقل اتساعًا منيا في القرون السابقة ، وا 
و ، بسبب ما عرضنا لو و أو تدوينالكثير منو أو لغياب الدواعي لحفظلضياع ؛ في تمك المدة غير ممكن 

 مضطربة عصفت بالحمة في ذلك القرن .سياسية واجتماعية من حالة 
المناسبات الدينية ، والسيما ويمكن في ختام ىذا القسم من التمييد اإلشارة إلى مالحظتين : األولى أن    

استمراريتيا وتكرار ال تتأثر كانت وما زالت التي ، المجالس الحسينية السنوية األعياد كالغدير واألحزان ك
، تمك ، وتؤدى ولو في الخفاء بمعطيات المال أو السياسة ، وال تترك ميما صعبت الظروف طقوسيا 

األكبر إن  المجالس كانت ، عمى ما يبدو من الواصل إلينا من شعر ىؤالء الشعراء ، ىي السببالمناسبات و 
بيذه المناسبة ، ولذا ارتبطت موضوعات قصائدىم وفنونيا  عند ىؤالء الشعراءالشعر الوحيد إلنتاج  لم يكن
. أما المالحظة الثانية فيي إن سبب احتفاظ مااليموم الدينية المرتبطة بياألفكار و المجمس أو بعامة أو ذلك 

العمماء بأشعار ىؤالء والترجمة ليم ىو أنيم في الغالب من المشاركين في الدرس العممي أو في الشعائر 
، وسبب عناية بعضيم بأشعار ىؤالء ىو األمر نفسو ، فيم ال يذكرون ليم إاّل النصوص التي تدل  الدينية

عمى عمم أو دين ، وىو أمر يثير االنتباه إلى نوعية ىذا االختيار فنيًا ، وىل يمثل كل نتاج الشعراء 
 المترجمين أم أن من شعرىم ما أىممو ىؤالء العمماء لدواع دينية .

 
 
  
 
 
 
 

                                                           

. ،  2/326.،    الطميعة :  49- 5/47. ، أدب الطف :  349- 5/348.، شعراء الحمة :  4/435لميعقوبي:  البابميات (4)
 .  445المنتخب لمطريحي : 
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 ئج البحثنتا
لمدينة الحمة و مميزاتيا و موقعيا و خصائصيا ان اتوصل الى حاولت من خالل التتبع المنيجي      

خريطة الشعر الحمي في القرن التاسع اليجري و ما ساعدت عميو طبيعة مدينة الحمة عمى ثقافة الشعراء 
 .  الزمنيةفي ىذا العصر و توصمت الى أىم أعالم مدينة الحمة في ىذه الفترة 

 حيث واضحاً  وأثراً  أدبياً  نتاجاً  يتركوا ان استطاعوا الذين المبدعين الشعراء من الشعراء ىؤالء يعد .1
 لمشاعر متطمبات تعد التي الصفات من وغيرىا البديية سرعة،  والثقافة،  الشاعرية بيم توفرت
 .  المبدع

 آل بشخصيات تمثمت التي العربية والنماذج االسالمية االخالق من منظومة الشعراء ىؤالء سجل .2
 . أدبياً  فناً  كونو   جانب الى تربوياً  درساً  شعرىم جعل مما( ع) الرسول

 خالل من ذلك عن وعبروا لعروبتيم واعتزاز دينيم الى واضح انتماء ليم الشعراء ىؤالء ان ويظير .3
 وموثر الدينية لمشخصيات استدعائيم خالل ومن شعرىم بيا امتأل التي االسالمية والمعاني التعبيرات
 .وانتصاراتو   االسالم

 المختمفة األساليب تشكيل في وامكاناتيا المغة طاقات استغالل في كبير حد الى الشعراء ىؤالء أجاد .4
 .   لمشعر وتوظيفيا

 وطممية غزلية بمقدمات قصائدىم يفتتحون فيم الشعرية الموضوعات بين يزاوجون الشعراء ىؤالء كان .5
 .حزيناً  تقميدياً  غزالً  غزليم كان ولكن

 االطراء أو المدح حد عن تقف ال اليجري التاسع القرن في الحمة مدينة شعراء رؤية كانت لقد .6
 في يروىا متكاممة ثقافية أخالقية منظومة عن ليعبروا ذلك تجاوزوا بل واالقوال االفعال بجميل
 الذي االسالمي بالخمق الُمت حمي العربي النموذج يمثل الحمة شعراء عند والمرثي فالممدوح. الممدوح
 .التالية االجيال تحتذيو ان ينبغي
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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. 


