
6102 60  

 

 

642 

 

 

 
 فرع آبادان - جامعة آزاداالسالمیِّة ایران-دکتورعبدالرضا عطاشی

 جامعة آزاداالسالمیِّة ایران فرع آبادان  -هسید نظام الدِّین مرتضوی؛طالب دکتورا
2014@gmail.comAbdolrezaattashi  

 
 المستخلص

رن الرابحح  حن فححا ال حححمححن کبححار کتاححاب الدواویحح ابئیحالل الصحححبححرامیم بححن مححأبواسححقاإ        
زا حوزیحححر عحححن الرسحححائل للمهلبحححا او حل، تحححولای دیححححراانا األصححححة، قححححا النقلححححصابئححح ،ريحالهجححح
ة مححن حعححمحح  جما ًة حو خاصحح المسححلمین   معاصححریه مححن حدة محححجیحح هحعالقتحح کانحح .الدولححة
 ه للنکبحا  وحضتعرا لقسن ا و علمه الغزیر و سلوکه منصبه الرفی   یمن  م، لکنحکبرائه
فححا  سححیرة الصححابئی  فجححا  واه.حو شکحح یر فک ححر  آالمححهحن التححا عححانی منهححا الک حححالمقحح

أک ححر الکتححب و المصححادر العلمیاححة ببناححه کاتححب مملاححإ و لکححن لححم تتقححدا  عححن شححاعریاته، و 
صححادر م جححا  فححیأشححعارًا فححا أ ححراض مختلمححة و  ض کتححب ال ححدما فححی بعحح لححهل ححد وجححدنا 
کبححار مححن یمکححن أن نعححداه  فبعد الدِّراسححة المنیِّححة ألدبححهبححبنا لححه دیوانححًا قححد ضححاع، یححر قلیلححة 

البق یِّححة  تسححعی مححله الورقححة؛عصححره لشححعرا  الفقححول مححن أبححرز  کونححهالکتَّححاب فضححال عححن 
 فإنَّهحا تحدر الن حر،  م درتحه فحیة محن لکر لمقح فضال عنقسب المنهج الن لی التقلیلی 
، و  أناحححه محححن   بححح  لنحححا حححد فالشحححعریاة  هسحححالیبأو  هتعحححالج األ راضحححشحححاعریته و فناحححه الشحححعريا

عصححره و مححو شححاعر رقیححإ اضححطل  فححا  نشححاد الشححعر فححا األ ححراض و لکتاححاب الجهابححلة 
 .المضامین الشعریاة المختلمة 

لوبه و فنه الشعري، و الشاعر، أسح الکاتب  بواسقاإ الصابئیأ :سةرئيالالکلمات 
 ةأ راضه الشعری
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Abstract 
Hilal ibn Abu Ishagh Saby’ Court of the great writers of letters in 
the fourth century, he Sabyh religion and is a native of Harran, 
the Izz al-Dawla, the Secretary of the Department of Justice was 
responsible for writing letters. Especially with a group of Muslim 
scholars and Muslim intellectuals of that era had a good 
relationship, despite their official status and sublime, full of 
knowledge and temper their reputations, facing adversity and 
hardship and very real problems, and range of vision, Because 
he did complain to the head. 
Most books and literature as a leading author introduced Saby 
And the poem did not mention is the In the literature, we refer to 
the books of his poetry remaining prizes in various fields Some 
of the resources listed in the bureau's Missing She is a gifted 
poet, and his poems have mirrored that of the poet's moods and 
change and depth of the story. And thus he can be considered 
the poets of his time. The paper also attempts to corner some of 
the technical strength of literary works in prose The author and 
poet, his poetry and poetry reviews, and to explore issues of 
poetry, art and style poem poet poetry position he would By 
examining the life and poetry was the scholar who has 
experienced Saby addition to being a writer and a poet capable 
that hi does Skills in writing different types of poems and poems 
on topics ranging from tenderness, he has remained on. This 
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paper attempts to make scientific and literary life of the writer 
and poet, and the technical characteristics of its writers and 
poets to examine Hidden aspects of literature, especially poetry 
and the poet's intentions and his poetic powers to investigate 
and explain 
Keywords: A writer and poet, his style and his art of poetry, 

poetic purposes 

 
 :مةمقد  ال

 وفضححال عححن العربححی ؛ العصححر العبااسححا مححو أزمححی العصححور فححا تححاری  األدب  نا 
ححح کتابحححة و قحححد تطحححوار  أسحححالیب العر و األسحححالیب الشحححعریة فحححی محححلا العصحححر، تطحححور الشِّ

علحی  ا یرمفنا الم امة، و و اإلخوانیاا ،  و کالرسائل الدیوانیاة،ظهر  المنون المختلمة 
محنهم أبحو فحا محله المتحرة الزمنیحة، اشحتهر الک یحر محن الکتاحاب ید العلما  و الکتااب، کمحا 

و الحدلیل علحا  .یعتبحر محن جهابحلة فحنا الکتابحة فحا محلا العصحر ، الحلياسحقاإ الصحابئی
علححی مححلا األسححا  فضححال شححعار الرقی ححة العلبححة التححا لکرتهححا کتححب األدب. ك األتلحح للحح 

فحنقن فححی مححله الورقحة البق یِّححة نححدر  جوانححب قیاتححه األدبیاححة  لحیع عحن تسححلیطنا األضححوا 
حححوا  کان البویهیحححونشحححعره و مضحححامینه الشحححعریة و محححدی  شحححتهاره فحححا الشحححعر. محححن قحححد امتما

 فحححا المتحححرة األولحححی محححن قیاتحححه، و قحححد تحححولای أبواسحححقاإ الصحححابیئی كبحححدیوان الرسحححائل آنحححلا
کحححان وزیحححرًا لعحححزا الدولحححة الاحححلي مهلبحححا دیحححوان الرسحححائل للبسحححبب مکانتحححه العلمیاحححة و األدبیحححة 

أن یححدخل دیححوان  للصححابئیشححا  ال ححدر أخیححرًا . و بالمکانححة الالئ ححة قظححا عنححدهو  البححویها
 المنیاحححةو األدبیاحححة رسحححائاًل و أعمحححااًل تحححدلا علحححی مکانتحححه  كتحححر  حححد ف الرسحححائل لعضحححدالدولة.

عحر  قحد الصحابئی  ؛ منهحا أنَّ   یرقلیلحة منحا بإختیحار محلا الموضحوع ألسحباب ف .المرموقة
بناححه کححان کاتبحًا عب ریاححًا ظهححر فحا ال ححرن الرابحح  و بحرع فححا فنححون ب العربحی فحا تححاری  األدب

فلححم یشحامد لهححلا  ینعلححی المتحبداب ةشحاعریِّ فاشحتهر بهححلا الجانحب وخمیحح  م درتحه الالکتابحة، 
 لححمألنَّححه قححد ضححاع الک یححر مححن نظمححه فدیححوان شححعر ،الکاتححب األدیححب فححی المکتبححة العربیِّححة 
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أشحعار لهحلا  كتوجحد منحالحلا فالمصحادر و المراجح ،  عحضفحا ب شلرا  من شعره الا  بإت
مححن أبححرز اإلسححتدالل علیححه ببنَّححه  األدیححب فححا مختلحح  األ ححراض و المضححامین ممححا یم ححن

حضا و ری  الرَّ شَّ الکان  له صلٌة بکبار الشعرا  کفشعرا  عصره  ن عبحاد و اقب بحالصَّ
جححححلَّ عترفححححون بمکانتححححه األدبیححححة فححححا الشححححعر و یقترمونححححه یو کححححانوا  یححححرمم مححححن الشححححعرا  

محن منحا تتاضحد محدی أممیاحة  مرموقة.الکشاعٍر و نا ٍر مجید له شبنه و مکانته اإلقترام 
 ضحافة  و  یضحا  فنونحه الاتحا َبحرَع فیهحا مله الدراسة، ف منا فحا محلا الم حال بدراسحة شحعره

 . لی فنه فا الکتابة و الن ر
 

 :خلفية البحث
و قیاته و نسبه فا آ حارمم و لکحن ال  تقد  الکتاب و األدبا  عن الصابئی فل د

و فناحه الشحعري خاصحة.وأمَّا أئولئح  الحلین تطرقحوا  عریة الصحابئینجد من یتطرإ  لی شا
حابئی محایلیل  بحن خلکحان فحی  فی کتبهم قدیمًا وقدی ًا عحن قیحاة أبحی أسحقاإ  بحرامیم الصَّ

م. ویحححاقو  القمحححوی فحححی کتابحححه 4991دار صحححادر؛کتابحححه وفیحححا  األعیحححان طبححح لبیرو ؛
وال عححححححالبی فححححححی کتابححححححه یتیمححححححة .م.4991ال ححححححامرة ؛دارالمکححححححر. األئدبححححححا ؛طب  معجححححححم

ابئی مطبعة ال امرة وأمَّا أولئ الدَّمر.طب ل  فهم ما یلیل الَّلین تطرَّقوا ألدب الصَّ
  م تحرجم المستشحرإ فففیلیحب فولح  4981فحا سحنةPH. Wolff"" –  فحا ألمانیحا

أشعار أبا المحر  الببغحا  الموجحودة فحا  تحاب یتیمحة الحدمر لل عحالبا، ونشحرما  –
باللغة األلمانیحة ، وتحرجم معهحا  لحل األلمانیحة أیًضحا بعحض أشحعار الصحاب  التحا 

 راسل بها الببغا ، والتا ورد  فا الیتیمة  للك.
  بعحض رسحائل الصحابئی –فحا لبنحان  –ن م نشحر شح یب أرسحال4999فا عام ،

بم دمححة و تحححرجم لححه فیهححا ترجمحححة سححریعة و ن حححل فیهححا أبیاتًححا قلیلحححة لححه عحححن بححدأما 
 بعض المصادر، ول نه لم یئشر  لل  ل مصادره التا ن ل الترجمة عنها.

  رسحححالة  –فحححا مصحححر  –م أعحححدا الباقححح   مقمحححد مقمحححود الحححد  4911فحححا سحححنة
حححابئی ماجسحححتیر عحححن رسحححائل ودر  فیهحححا موضوعححححاتها المنیحححة، م حححدًما لحححللك  الصَّ
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بدراسحححححححة عحححححححن دیانتححححححححه وبیئتححححححححه؛ وقیاتححححححححه مشحححححححیًرا  لحححححححل أممیحححححححة شحححححححعره وبعحححححححض 
 موضوعاته؛بید أنه، لم یلم ب ل موضوعا  شعره.

  وی  الرسحائل المتبادلحة بحین م ق إ د مقمد یوس  نجم  فا ال 4994فا سنة
، بیحد ضحما  بعحض الرسحائل الشحعریة للصحابئی والشری  الرضحا التحا الصابئی

 .ً ا یسیًرا من شعرهأنها لم تم ال  ال جز 
  م أعدا الباق  مهدي صالد البدري  فا العراإ رسالة ماجستیر 4999فا عام

 ."، قیاته وأدبهأبو  سقاإ الصابئیبعنوان ف
  م أعدَّ الباق  مقمد یون  عبد العال فا مصحر رسحالة د تحوراه 4999فا عام

 ."، تق یإ ودراسةلمختار من رسائل أبا  سقاإ الصائیبعنوان فا
  م أعححدا  الباق ححة نعمححة قامححد أبححو شححادي فححا مصححر أیًضارسححالة 1114عححام فححا

، ر اححز  "وآ ححاره الن ریححة، دراسححة تقلیلیِّححةصححابئی د تححوراه عنوانهححال فأبححو  سححقاإ ال
فیها علل قیاته، وموضحوعا  رسحائله وخصائصحها المنیحة، ولحم تشحر  لحل شحعره 

 بطبیعة القال.
 لتجمیححح  أشحححعار  ب سحححاعدیهوعلحححل محححلا األسحححا  یشحححمر الباقححح  د. مقمحححد  ریححح

ححابئی فحححی دیححوان مسحححت لر تقححح   شححرا  المِّسسحححة ال َّ افیِّححة األدبیِّحححة الخیریِّحححة  الصَّ
حا  بزعامة الشَّاعراسعود عزیز البابطین روی وم بهله المهمحة األدبیحة الصحعبة، ممَّ

  تبه ال ئدما  والقدی ون.
 
لمصحادر،لکن واجهنحا بعحض ف د اعتمدنا فا دراسة القیاة األدبیاة للصابئی علی کتحب ا 

الصححعوبا  فححا مححله الدراسححة منهححا قلاححة المصححادرالَّتی تمححی بححالغرض، والغمححوض واإلبهححام 
الححلي یقححیط بقیححاة الشححاعر فالتکشحح  لنححا المصححادر عححن کححل جوانححب قیاتححه فهححی  یححر 
مرکِّححزة علححی العنصححر الشَّححاعریِّ لححه ،  ححما لححم تکححن آ ححار و مِّلامححا  الصححابئی فححا متنححاول 

نا أک رما قد ضاع   ر القواد  و مرور الزمن فعکمنا علی أدبه ن رًا و شحعرًا، األیدي أل
و بیانحححا فیهحححا الخصحححائ  المنیِّحححة لرسحححائله فحححلکرنا نمحححال  منهحححا وقمنحححا بتقلیلهحححا،  حححم تناولنحححا 
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موضوع شاعریاته کما قمنحا بدراسحة أ راضحه الشحعریاة التحا تشحمل الوصح ، و المحد ، و 
حا محا تجیحب محله  جا  و الغزل و .... م  لکحر نمحالٍ  منهحاکوی و العتاب، و الهالشَّ  وأمَّ

 الورقة فیما أدناه باإلسئلة التَّالیِّةل
نظحححرًآ للمحححلمب الحححلی یعتن حححه أبحححو  سحححقاإ الصحححابئی محححل منالححح   رماصحححا  محححن ال  افحححة 
اإلسححالمیِّة توجححد فححی ن ححره ام شححعرهی مححا مححی ممیححزا  شححعر  بححی  سححقاإ الصححابئی یکیحح  

 أبی  سقاإ الصابئی من خالل نظمه ون رهی تجلَّ  شخصیِّة
 

 :و نسبه  الصابئی حياة 
ون بن قبُّون من الصابئة القراانیین  أبواسقاإ ابرامیم بن مالل بن ابرامیم بن زمرئ

. و جحداه ابواسحقاإ ابحرامیم بحن زمحرون کحان طبیبحًا مشحهورًا (11 4مل4991ابن خل ان،)
الطحب و  ناهحا تتحوار  محلا العلحم جحیاًل عحن جیحل و یبدو أنا لهله العائلة قدمًا راسخة فحا 

وجماعححة الصححابئة کانحح  مححن رعایححا الدولححة اإلسححالمیة، تبححواَأ الک یححر مححن أفرادمححا المراکححز 
بحححرامیم الصحححابا  کحححان أقحححدمم واختلححح  المِّرخحححون فحححا تقدیحححد سحححنة  العالیحححة فحححا الدولحححة وال

التحححاری  ألبحححا  عحححدة تحححواری  لکرمحححا یحححاقو  معتمحححدًا علحححی کتحححاب كمحححیالده، فحححلکر فحححا للححح
(. کان أبواسحقاإ 14 1 مل4991القسین مالل بن القسن قمید أبا اسقاإ)القموي، 

ححه  لححی الکتابحححة  نصححیاعًا لطبعححه المقحححبا  كفححا البدایححة طبیبححًا  حححم تححر  مهنححة أسحححالفه و  تجا
قمظحححًا »لححح دب و الشحححعر و النقحححو فتعحححرا  علحححی اإلسحححالم و قحححام بدراسحححة ال حححرآن وقمظحححه 

، و تعلاححم الم ححه (111و11  1محححل 4891) عححالبا« و سححنا قلمححه یححدور علححی طححر  لسححانه
اإلسالما، و عک  علی تعلام العلوم اإلسالمیاة المختلمة و برع فا فنون الکتابة و م  

ال  افحة اإلسحالمیاة الواسحعة اسحتطاع أن  كأناه کان ینتما  لی الصابئة لکناه بمحا کحان یملح
لححه علححی دیححوان الححوزارة باإلضححافة  لححی تولیححة یححدخل دیححوان الرسححائل عیانححه المهلبححا خلیمححة 

 (.19 1مل 4991القموي، و  118  1هل 4891 عالبا ) دیوان الرسائل
مح.،  899کان الصابئی یتاب  عمله اعتیادیًا  لی نهایة عهد عزاالدولة بختیار سنة 

و یححححدلنا علححححی للححححك مححححا نححححراه مححححن رسححححائل مِّرَّخححححة فححححا مححححله المتححححرة الزمنیاححححة و بعححححد وفححححاة 
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مح. عرض  علی الصابئی فرصة لإلسحت رار و العمحل ف حد أرسحل  891لدولة سنة عضدا
)القمححوي، الصححاقب بححن عباححاد رسححواًل یسححتدعیه  لححی قضححرته بححالراي بححالاًل لححه نم ححة واسححعة 

محح.  891فکتب  لیه معتلرًا من قصیدة یبدو فیهحا أناهحا کتبح  سحنة (. 811 9مل 4991
یوان اإلنشا  لصمصام الدولة ابن عضحد الدولحة و ب ا أبواسقاإ فا بغداد و قد تولای د

و خلیمته فا القکم. مکلا صار  قال أبا اسقاإ تزداد سو ًا م  ت دام األیاام فبعد  ن 
محح. یشحکو المحرض  894کان  معاناته نمسیة أضیم   لیها آالم جسحدیة، و صحار سحنة 

وفاتححه و مححح. و مححا سححنة  891فححا جسححمه و کححان الصححابئی علححی مححلا القححال قتاححی سححنة 
 .(814-818  9)المصدر نمسه، کان المرض قد أخل منه کلا مبخل

 
 أدب الصابئی:

أئسسححه علححی ال  افححة اإلسححالمیاة الغزیححرة و   زدمححر أدب الصححابئی مححو األدب الَّححلی 
تجلَّی أدبه فی الجانب الرَّسمی فی الرسائل الدیوانیة، و الرسائل التا کان یعبار بها عن 

تسححححمی بالرسححححائل اإلخوانیحححة و مححححو یم اححححل نمولجححححًا عالیححححًا للکتابححححة مآسحححیه و آالمححححه و مححححا 
أبواسححقاإ »اإلنشححائیة فححا ال ححرن الرابحح  الهجححري فیححلکره أبوقیاححان التوقیححديا بهححلا ال ححولل 

معانیححه فلسححمیاة، و طباعححه عراقیاححة، و عادتححه مقمححودة، الی ححب و الیرسححب، و الیکسححل و 
ه ه، و الیتوجا و مو ملتم ، ... محلا و نظمحه من حوره، و  الیکهم، و الیلتم  و مو متوجا

فهححو واقححد و  نامحا یختلحح  بمححا یصححا   كمن حوره منظومححه،  نامححا محو لمححب  بریححز کیممححا سحب
(. و کححان ینتمححا  لححی دیححن 99-99 ،4،  4911التوقیححدي، ) «منححه و یشححکال علیححه

الصحححابئة و یحححِّمن بع ائحححده، و کحححان لهحححلا أ حححره فحححا سحححلوکه و أخالقحححه کمحححا فحححا  تاجاماتحححه 
 تَّحاب » ی حول فیحه الصحاقبلالعلمیاة و عالقاته مح  اخخحرین و فحا نتاجحه األدبحا أیضحًا 

الححدنیا وبلغححا  العصححر أربعححةل األسححتال ابححن العمیححد، وأبححو ال اسححم عبححد العزیححز بححن یوسحح ، 
وأبححو  سححقاإ الصححابئی، ولححو شححئ  لححل ر  الرابحح ، یعنححا نمسححه، وأمححا التححرجید بححین مححلین 

فحا ال تابحة ف حد خحاض فیحه الخائضحون وأخحب  -الصابئی أعنا الصاقب و  -الصدرین 
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فیححه المخبححون ومححن أشححما مححا سححمعته فححا للححك أن الصححاقب  ححان ی تححب  مححا یریححد وأبححو 
 (.98  4محل4891 عالبا، «) سقاإ  ان ی تب ما یِّمر، وبین القالین بون بعید

نهحا ألبا اسقاإ الصابئی عحداة مِّلامحا  فحا العلحم الریاضحا و األدب و التحاری  م 
ما لکرته المصادر ال دیمة و لم یصل  لینا، و منها ما مو مخطوط فا مکتبا  العالم، 
حا فحا األدب فحلکر  لحه المصحادرل دیوانحًا شحعریًا و کتحاب  و ال لیل منهحا محو المطبحوع. اما

اری  کتحاب التحاجا فحا تحاری  بنحا بویحه و دیوان رسائل فا نقو ألح  ورقحة و لحه فحا التَّح
 منه و قد لکر  المصادر عداة مِّلما  نسبتها  لی الصابئی فا قین قد ضاع  الا قلیال

أناهححا لسححواه، أو أنا نسححبتها  لیححه لیسحح   ابتححة منهححال کتححاب أخبححار الححوزرا  وکتححاب الهمححوا  
 (.91 1مل 4991)القموي،  النادرة و کتاب أخبار النجاة

جمعح  مجموعحة کبیحرة محن الرسحائل قحد فهنال  مِّلما  أبا اسقاإ  فضال عنو 
و یمکححن ت سححیم رسححائل الصححابئی  لححی قسححمین رئیسححینل  هفححا کتححاب المختححار مححن رسححائل

الرسحائل الدیوانیاححة و الرسحائل الشخصححیاة و الرسحائل الدیوانیاححة محا کححلا محا کتبححه أبواسححقاإ 
البحویهیین الحلین کحانوا یتسحلمون زمحام األمحور أو  كعن الخلیمة العبااسا أو عن أقحد ملحو 

 یشمل للكل عن أقد الوزرا  و 
  کتححب المتححو ، کتححب ممتوقححة  لححی الرعیححة، کتححب العهححود و الت لیححدا ، کتححب

اإلقطاعا  و محا یتعلحإ بحالخرا ، ع حود الصحلد و الهدنحة و ع حود األمحان 
و فا شِّون مختلمة کحالعالقا  م  الدول و الجماعا  و الوالة  مله أمما 

ر المجال الحلي بحرع الموضوعا  التا تعالجها الرسائل الدیوانیاة التا تعتب
 فیه الصابا  و علیه کان  شهرته الواسعة. 

  أماا الرسائل الشخصیاة، و ما کلا ما کتبه أبواسقاإ ألصدقائه و أقربائحه
و الححلي وصححل  لینححا مححن مححلا النححوع قلححیاًل جححداًا معظمهححا م ححاط  مححن رسححائل 
ن لتهحححححا المصحححححادر عحححححالج أبواسحححححقاإ فیهحححححا عحححححداة موضحححححوعا  کالتهنئحححححة، و 

و الشکوی، و العتاب و الوص  و المحد  و التعزیحة و األدب و  الشکر،
  یر للك من الموضوعا )نمسه(.
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 خصائص  رسائل الصابئی:

التخر  رسائل الصابئی من قی  بعض السما  الَّتحی کانح  متداولحة فحی العصحر 
نجححد أنا لرسححائل الصححابئی سححما  اختصحح  فالَّححلی کتبحح  فیححه و لکححن لکححلا کاتححب طری ححة 

حححبهحححا وقحححدم حححا السِّ حححة لرسحححائلها. أما محححال طحححول الرسحححالة، و اسحححتعمال األم حححال و  ما  العاما
الشححححححعر فیهححححححا، واإلک ححححححار مححححححن السححححححج  و اإلزدوا  و التححححححوازن الموسححححححی ا، و اسححححححتعمال 
التقمیححدا  و األدعیححة و الم ححاط  القکمیححة و اإلقتبححا  مححن ال ححرآن الکححریم ، ... و مححن 

أنا الصححابئی یتملاححك ناصححیة الکححالم و یتصححرا  بححه  خححالل الدِّراسححة المنیِّححة لرسححائله یتبححیان
کیححححح  یشحححححا ، ومححححححو یحححححزاو  بححححححین الجمحححححل و یححححححوازن و یعیحححححد اسححححححتعمال المعحححححانا ببلمححححححاظ 

 (.  111و ضی ، ال تا،  491 4جدیدة)مبارک، التا، 
حة فإنَّحه َأرََّج لمجموعحة کبیحرة  أماا ال یمة التاریخیاة لرسحائل الصحابئی و الدیوانیاحة خاصا

التاریخیة ابتداً  من عهد عزالدولة قتاحی عهحد صمصحامها محرورًا بعهحد عحزا  من األقدا 
الدولحة و عضححدما. فالبححدا أن یکحون لهححله الرسححائل قیمحة تبریخیححة کبیححرة کونهحا تغطاححا فتححرة 

 زمنیة طویلة)نم  المصدر(.
 

 :نماذج من رسائله
 :فصل عنه إلى أبي تغلب في الشفاعة ألخ له

رقححام الشححاب ة، وال رابححا  الدانیححة، مححن یتمححاد  فححا وقححد ی ححون لعمححري مححن لوي األ»
الع وإ، ویلمب عحن قمحظ الق حوإ، وال یسح  تحرك تبلمحه قتحل یرجح ، واستصحالقه قتحل 
ینححزع، فححإن تجشححم اإلعححراض عنححه لریاضححة ت صححد، أو عاقبححة نمحح  تقمححد، لححم یبلحح  بححه  لححل 

ه بمحن یعمحل قط  المعیشة، ومن  المادة، ألن قباقة للك بمن یسحتعمله أ  حر محن مضحرت
معححححه، وقححححد قیححححل  ن الملححححوك تححححِّدب بححححالهجران، وال تعاقححححب بالقرمححححان، مححححلا فححححا االتبححححاع 

 .(111، 189  4، 4891)ال عالبی، «واألصقاب، ف ی  فا األقران واألترابی
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 نَّ مححلا الححنَّض الَّححلی ألَّمححه أبححو  سححقاإ مححن أجححل شححماعة ألج لححه یمتازبححالتَّوازن بححین 
لسَّج  فهلین العنصرین جعل  فحی الحنَّ  داللحة صحوتیِّة ناتجحة العبارا  قصرًا وطواًل وبا

ی اعا  لطیمه وملا مو الَّلی نسمیه بالموسی ی الخارجیِّة فی أول  عنها موسی ة جمیلة وال
من یتمحاد  فحا الع حوإ و.. ففی التراکیبل     األسجاع م  التوازن النَّ  قی  تجسَّد

براعححة اإلسححتهالل فححی الححنَّ  فححإنَّ  ال ..وفضححال عححن جمححالفویححلمب عححن قمححظ الق ححوإ 
اإلسحححتناد الَّحححلی اسحححتوقاه محححن أفحححواه العامحححة قحححرَّک بحححه مشحححاعر القکحححام محححو شحححی  أجمحححل 
حححا العمحححو والرُّکحححون  لحححی ال  افحححة السَّحححائدة فحححی  حححا الع وبحححة و  مَّ وجعلهحححم أمحححام ممتحححرإ طحححرإ  مَّ

ف فکبنَّه جعحل  ندب بالهجران، وال تعاقب بالقرماقیل  ن الملوك تِّ فالمجتم  قی  قالل 
 القکام أمام ال  افة السائدة من أجل العمو.

 
 فصل في ذكر األقدار:

هلل تعالل أقدار فا أوقاتهحا، وقضحایا تجحري  لحل  ایاتهحا، ال یحرد شحا  منهحا عحن »
شححبوه ومححداه، وال یصححد دون مبلغححه ومنقححاه، فهححا  السححهام التححا ال ت بحح  فححا األ ححراض، 

ها بین  بطة یجب الش ر علیها، ورزیة یو إ بالعوض وال ترج  باالعتراض. والنا  فی
                                                                                  «عنهححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا.

 .(111)المصدرنمسه، 
بمححا أنَّححه أشححرنا أعححاله فححی التقلیححل لححلا فححی مححلا المصححل مححن لکححر األقححدار یتکححرر مححا 

سحتخدام البحدیهیِّا  فیمحا بیَّناه وفضحال عحن  سحتخدام السَّح ج  والتحوازن وبراعحة اإلسحتهالل وال
حححابئی فححإنَّ الرَّجحححل نظحححرا ل  افتححه الَّتحححی ت  َّححح  بهححا محححن وقحححی ال حححرآن  سحححقاإ الصَّ یسححتدل أبوال
الکریم یستخدم المضامین الجمیلة ال رآنیِّة فی أمکنتها المناسبة وفإنَّه تضمَّن کحلا تعبیحر 

م قیحح  قححال مسححتهاًل ل هلل تعححالل أقححدار فححا أوقاتهححا، قسححب آیححة مححن آیححا  ال ححرآن الکححری
وقضایا تجري  لل  ایاتها؛ فإنَّ ملین الجملتین التاامتین تضمَّنهما من اخیة المبارکة لف 

وأیضححا فوال یححردُّ ببسححنئا عححن ال ححوم المجححرمینف  (89) االقححزاب،کححاَن أمححر اهللر قححدرًا م ححدوراف
ال ت بححححح  فحححححا األ حححححراض، وال ترجححححح   وترکیبحححححهل فهحححححا  السحححححهام التحححححا( 441)یوسححححح ، 
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حححححة أجلهحححححا ومحححححا یسحححححتبخرونف  بحححححاالعتراض. فإنَّحححححه تضحححححمَّنه محححححن اخیحححححةلفما تسحححححبإ محححححن أئمَّ
ر اهلل نمسحححًا  لا جحححا  أجلهحححا ف (1)القجحححر،  (44)المنحححاف ون،و أیضحححا محححن اخیحححةف ولحححن یحححِّخِّ
 .فوالنححا  فیهححا بححین  بطححة یجححب الشحح ر علیهححا، ورزیححة یو ححإ بححالعوض عنهححافوعبارتححه ل 

 (11)النمل،تضمَّنها من اخیِّة لفلیبلونی أأشکرئ أم أکمرئ ومحن شحکر فإنَّمحا یشحکر لنمسحه.
فإنَّ ملا النَّ ر للصابئی أخل موقعه وقلَّ مقلُّه فی قلوب األئمرا  والوزرا  والقکَّام فضال 
ححة النَّححا  لجححودة کلماتححه وسححب  تراکیبححه وجمححال أسححجاعه وقححوة مضححامینه الدِّینیِّححة  عححن عامَّ

 وال رآنیِّة..
 

 و أغراضه الشعري ة: شاعرية الصابئی
ابئیاتم   المصادر ال دیمة علی جودة أشعار  مبا فحا کتابحه ، و قد وصمه الحلَّ الصَّ

فأعحححالم النحححبال ف بصحححاقب الحححنظم الرائحححإ و الشحححعر القافحححل بالمعحححانا الجدیحححدة واأل حححراض 
شعریًا یبدو أناه ضاع و  (. ف د ترك الصابئی دیواناً 118  49، 4991العدیدة)اللمبی، 

ححة  لححم یبححإ مححن نتاجححه الشححعري سححوی بضحح  قصححائد و م طوعححا  قمظتهححا المصححادر خاصا
م حححل یتیمحححة الحححدمر لل عحححالبا و معجحححم األدبحححا  لیحححاقو  القمحححوي. نَّ الصحححابئی یمتحححاز عحححن 

 .(48، 4819معاصریه من الشُّعرا   برقة الشِّعر و علوبته)مبارک،
ناه کان بارعًا فحا الشحعر کمحا کحان بارعحًا فحا الکتابحة و یبدو لنا من خالل أشعاره أ

فهححححو شححححاعر مجیححححد رقیححححإ عححححالج فححححا شححححعره مختلحححح  الموضححححوعا  کححححالغزل و الخمححححر و 
الوص  و الر ا  و القکمة و الشکوی و اإلستعطا  و التهنئة و اإلمحدا  و المحدید و 

ل الن ر علی الشعر. یصوار لنا الصابئ ی اعت اده قحول الهجا  و المخر. لکناه کان یمضا
 الشعر فا أبیا  قد لکر  فا یتیمة الدمر،  ل ی ولل 

 أَحِسَب الشِّعُر ُيبتَدُع ابتـَداَعًا     َو أکَره ِمنُه  ُمبتـذاًل ُمشـَاعاَ 
 َو ِلي رأُي غيـوُر  في  المَعـاِني      َفَما آتي ِبهـَا  إال   افِتـرَاعا

 َن الَعوِن الَّتي انتِهبت شعاعاً َوَقدَما َکاَنت األبکاُر أحَظی        مِ 
 (.199  1 محل4891)ال عالبا، 
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مکححلا یحححری الصحححابئی أنا الشححعر عنحححدما یخحححر  عحححن اإلبتححداع و اإلبتکحححار یصحححبد سحححالجًا 
محححلا الشحححعر محححو أولحححی  كَأنَّ تحححر  مبتحححلاًل، ف ائلحححه معیحححب  یحححر مصحححیب فیحححری مترجمنحححا

حححابی  یحححولی اإلمتمحححام  بحححالمعنا أک حححر محححن  متمامحححه بححح حححز ن حححده علحححی فالصَّ اللمظ ألنَّحححه یئرکِّ
ل  المعححانی فیححری اللمححظ جسححرًا للمعححانی والممححامیم علححی مححلا األسححا  فإنَّححه فححی البیحح  األوَّ
یرفض أن یکحون الشِّحعر مبتحدعًا دون  قسحا  وعاطمحة وفکحرة وخیحال وفحی البیح  ال َّحانی 

بلحة لطیمحة فحی المعنحی یئرکِّزئ علی المعانی الجلیلة الشَّریمة  م فی البیح  ال الح  یحبتی بم ا
ححبا  البححاکر لححی  أقظححی م امححَا مححن الظهححر الححلی أخححل قظَّححه مححن شححعاع   ل ی ححول أنَّ الصَّ
ححیر  لححی قداسححة وشححرافة الممححامیم والمعححانی و للصححابئی رسححالة فححا المححرإ  الشِّححم  فإنَّححه یئشر
 بین المترسال و الشاعر و یعرض فیها وجوه اإلختال  بین ملین المناین و یقحداد طریحإ
الجحححودة فحححا کحححلا منهمحححا فیعحححالج فحححا محححله الرسحححالة مشحححکلة العالقحححة بحححین الحححنظم و الن حححر و 

و الم ابسححا  امکححان المماضححلة بینهمححا. ف ححد أشححار التوقیححدي  لححی مححله الرسححالة فححا کتابححه 
حححها فحححا کتحححاب  ابحححن قمدون.لحححلا رکَّحححز الصحححابئی فحححا شحححعره  لحححی مختلححح  تحححلکرة جحححا  نصا

وصححححح ، و الر ححححا ، و القکمحححححة، و الشحححححکوی، و الموضححححوعا  کحححححالغزل، و الخمححححر، و ال
 اإلستعطا ، و التهنئة، و اإلمدا ، و المدید و الهجا  و المخر.

 
  :الغزل

أماا فا مجال الغزل نری للصابئی م طوعا  قصیرة عداة یمکن أن نئ سِّمئها علحی 
  نوعینل الغزل الغلمانا؛ و الغزل اإلبحاقا و الغحزل الغلمحانا یتم احل فحا عحداة م طوعحا

 ل«رشد»قوله فا  ك، و من لل«یمن»أو « رشد»فا  الم أسود اسمه 
 َخطَّتـ       ــُه   تُـمـِلــِه   آَمـاِلي  كَ وجُه کـأن   يمنـاك ل

 فيِه َمعنَی ِمـَن الُبـدوِر  َو َلِکن      َنَفَضت صبَغـَها َعليـِه الليـاِلي
 يلبـُس السَّـواَد  الَمـواِليالسَّواُد َبل ِزدَت  ُحسنًا      إن ما  كَ َلم َيشن

 إن کنَت  ماِلي كَ إن َلـم َتُکن ِلي       َو ِبُروحي أفدي كَ َفَماِلي أفـِدي
 (999مل  4998ابن قمدون، )
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ف ححد وصحح  الصححابئی الغححالم ببناححه یشححبه  شححراقة البححدر لکححن الیمکححن تشححبیه الغححالم 
راإ بهحلا اإلقتیحال أنا الغحالم بالبدر بسبب لونه األسود، فإناه قد جم  بین السواد و اإلشح

یشبه  شراقة البدر لکن اللیالا صبغته بسوادما.فی ول  نَّ السَّواد لی  ن صحا یعحدُّ علیح  
سحححقاإ  نَّمحححا اإلجحححال  یلبسحححون السَّحححواد وفحححی البیححح  الرَّابححح   سحححتخدم أبوال بحححل زادک قسحححنًا وال

ححابئی نوعححًا مححن الجنححا  فححی لبححا  الم ابلححة فححی المعنححی  ل ی ححول فحح ی الشَّححطر األول الصَّ
لا کن  بخدمتی فحإننی  مستنکرًا  ن کن  لس  لی ولم تکن لخدمتی فال أفدی  بشی  وال
أئفحححدی  بروقحححی فضحححال عحححن محححالی فمحححن الواضحححد أنَّ محححلا النَّحححوع محححن الغحححزل تطحححرَّإ  لیحححه 
الصابی  من أجل المبارا  وطر  العضحال  الشَّحاعریِّة ببنَّحه یسحتطی  أن یکتحب فحی أیِّ 

 لو کاَن ملا الموضوع عبدًا أسود.ی موضوع وقتَّ 
أماا النَّوع ال انا من  زله فهحو یتمیاحز بمعظمحه باإلباقیاحة و القحدی  عحن الل حا  و 

العصححر کتشححبیه  كفیححه الک یححر مححن التشححبیها  و األوصححا  ال دیمححة و المعهححودة فححا لا
، و الریحإ  بحالخمر و وجه القبیبحة بالبحدر، و جسحمها بالغصحن، و األسحنان بحالبرد و الحدرا

ر  مله التشابیه فا الم طوعا  الغزلیاة، و من لل  قولهل ك الشهد و... و قد تتکرا
 لما  رأت بدَر الدَُّجی  تائهـًا     ِمن ِخيفـِة الن اِس ِبَتسِليِمتهِ 
 أزَاَحت الُبرقَع  َعن  َوجِهَها     فرد ت البـدَر  إَلی  ِقَيمِتهِ 

 (.91  1، 4991  القموی،94،  9مل  4991)الصمدي، 
ی حححول  نَّ محححله القبیبحححة قینمحححا رأ  بحححدر الحححدُّجی و ی صحححد ال محححر الحححلی یظهحححر فحححی 

تائها ال یعلم م صده و بسبب تطحاول النَّحا  علحی -علی سبیل التَّشبیه -اللیالی الظَّلما 
جماله فبزاق  خمارما وقجابها عن وجهها الَّلی یئشبه البدر فی الجمال فظهر بدر محن 

فححی مکانحححه المناسححب علححی مححلا األسحححا  فححإنَّ أبا سححقاإ لعححب بالمعحححانی وجههححا وجعلتححه 
بواسطة الممردا  وقسن التراکیب لعب المتی المتمیِّحز بحالکرة فحی میحدان السِّحباإ ویظهحر 

 القرکا  المنسجمة الالئ ة..
  و قولهل

 َهاَاحَشمُتَها ِبالَعتِب ِعنـَد ِلَقاِئَها     َفَتَلَثَمت ِمـن ِشدَِّة  اسِتحَيائِ 
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 َو اسَتکَمَلت عف َة الُبُدوِر بطلعٍة     َو ِبحل ةٍ ِصبَغـت  ِبَلوِن  َسَماِئَها
 (119  1 محل4891)ال عالبا، 

أک ححر  مححن عتابهححا عنححدما قابلتهححا فهححا تل محح  لشححدة قیائهححا و مححا کانحح  ترتححدي 
ود المالبح  السُّححود و مححا تشححبه جمحال البححدور عنححد طلعتهححا و تحزداد جمححاال بمالبسححها السُّحح

التحححا تشحححبه البحححدر تمامحححا فحححا لیحححل داکحححن فحححببو  سحححقاإ بحححرع فحححی الوصححح  للقبیحححب قیححح  
 سححتخدم التشححبیه التَّم یلححی أجححلَّ  سححتخدام فححا التعبیححر عححن العاطمححة الصححادقة لکنَّححه تقاشححا 
عن التَّعبیر عن أشجانه و عاطمته فلم توجد منا العاطمة الجیاشة فا بعحض م طوعاتحه 

 لن ر المنی الجمیل.وله م طوعة أئخری  ل ی ول فیهالمنه وکبنَّه یتکلَّم با
َرَد َدمِعـي ِإذ َجـَری  َو ُمَداَمِتي  َفِمن ِمثِل َما ِفي الکأِس َعيِني َتسکُّبُ      َتوَّ

 َفَو اهللِ مـَا َأدِري َأِبالَخمـِر َأسَبَلت     ُجُفوِني َأم ِمن َعبَرِتي ُکنـُت  َأشَربُ 
 (891  4، 4991) بن خلکان،       

مو یشبِّه  زیر دمعه بالمدام و یشبه سکب دموعه و ت لِّه بحالخمر عنحدما تحت أل 
فححا الکححب  فححا قححین ال یححدری مححا مححو سححبب  سححبال جمححون عینیححة أمححن شححرب الخمححر قححد 
قصل  النشوة أم من شرب الدموع و شدة لرفها بسبب مجران اإلقبَّة فیستمعل التَّشبیه 

سحححتخدم التشحححبیها  و األوصحححا  المادیاحححة السَّحححائدة آنحححلاک الَّحححلی  عتحححاد علیحححه فحححی شحححعره فی
فضحححال عحححن  سحححنخدامه الت ابحححل فحححی المعحححانی والممحححامیم لکنَّحححه یصححح  القحححبا الحححلي یربطحححه 
 بإقدی الجواري و یقاول أن یضی  معنًی روقیاًا علی العالقة بینهما فی ولمیما یلیل 

 يٍة َأمسـَی ِبَهـا القلُب يلَهجُ إَلی اهلِل َأشُکو َما لقيُت ِمَن الَهَوی     ِبَجارِ 
وِح  تمزجُ  وَح بالرِّ  ِإَذا امتَزَجـت أنفاُسَنـا ِبالِتزَاِمَنا     َتوهََّمت أنَّ الرُّ
 کأنِّي َو َقد َقبَّلُتَها َبعـَد َهجعـٍة     َو َوجِدي َما بطَن الجوانـَح يلعجُ 

ـدِر ُتوِلجُ َأضفَ   ت إَلی نفِس الَِّتي َبيَن َأضُلِعي    ِبَأنَفاِسَها َنفسًا إَلی الصَّ
 َفإن ِقيَل ِلي اخَتر أيَُّما ِشئَت ِمنُهَما    فإن ي ِإَلی النَّفِس الجِديـدِة أحوجُ 

 (94  1، 4991)القموی،
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دما یشحححکو الشَّحححاعر محححن ألحححم الوجحححد فیتلهحححب قلبحححه عنحححد لکحححر قبیبتحححه و ل ائهحححا و عنححح
یتصححل بهححا یتححومم ببنححه قححد أفنححا فیهححا فبصححبد نمسححه بنمسححها ممتزجححًا لححلا صححارا روقححًا فححا 
جسدین. و الشاعر یق  فا وجوده برو  جدیدة و محا قبیبتحه التحا یقسحها بعمحإ محن 
ححا مححن ممیححزا   زلححه أناححه کححان یتاسححم أقیانححًا  وجححوده ومححو یِّ رمححا علححا نمسححه ویمضححلها وأما

شحعوري عنحدما یصحبد معرضحًا ل  افتحه و قینمحا کحان یمتحاز بالع النیاة و ضع  العمإ ال
. فهحححو یقحححاول أن یئوفِّحححإ بحححین الحححدِّیانا   زا  القحححبِّ  عصحححره محححن التعحححداد المکحححريا و الحححدیناا

 فی وللالعمی  فیجعل القبَّ موضوعًا  نسانیًِّا تعتر  جمی  األدیان 
 َأعـَدُل َشاِهدِ َك يـُکلُّ الَوَری ِمن ُمسِلـٍم َوُمعَاهٍد     للدِّيِن ِمنُه فِ 

 الُمسلـُِمـوَن  تيق ُنـوا     حـُوَر الِجَناِن لَدی  النَّعيِم الَخاِلدِ َك َفإَذا َرآ
 النَّصـَاَری َظبيًة      َتعُطو ِبَبدٍر َفـوَق  ُغصـَن  َمائدِ  كَ َو إَذا رَأی ِمن

 ثـَة واحـدِ إذ َجمـَعَت  ثل َك اثُنوا َعَلی َتثِليِثِهـم َو اسَتشَهُدوا     بِ 
 اَلِمَعًا      َقالـُوا ِلَداِفِع ِديِنِهم َو الَجاحـدِ َك َو ِإَذا الَيُهـوُد رََأوا َجِبينَ 

 َهَذا َسَنا الرَّحَمـِن ِحـيَن  َأَبـاَنُه     ِلَکِليِمـِه ُموَسی النَّـِبي  الَعاِبـدِ 
 َکالظَّـلِم الرَّاکدِ َفوَقُه     ِمسَوَد َفرَع    كَ َو َتَری المُجوَس ِضياَء َوجهِ 

 (99-99 1)المصدرنمسه،  
مله األبیا  للصابئی تطلعنا علی واس    افته و  طالعه علی الحدِّیانا  المختلمحة 
فححا عصححره و فضححال عححن البصححمة التَّبریخیِّححة الَّتححی أضححافها قححول الححدِّیانا  الموجححودة فححا 

 .ا  فا العهد العباسالل  العصر و القریة الدینیة التا یتمت  بها أصقاب الدیان
 
 :الوصف

و له فا الوص  م اط  فا معظمها تشمل موضحوعا  معیانحة کانح  شحائعة بحین 
شعرا  لل  العصر کوص  النرج  و الورد، و شمامة الکافور، و وص  الطیحب، و 
الغالیحححة )نحححوع محححن الطیحححب(، و ... و یعتبحححر محححلا الوصححح  نوعحححًا محححن الن حححل التصحححویري، 

کمحا محا فحا الظَّحامر َأنَّ محن یتبمَّحل فحی الوصح  أدنحاه یمکحن  فالصابئی یصح  األشحیا 
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یجعله وصما قشریًِّا فال یمتاز بالعمإ الواق   ألناه الیرتبط بنمسیاة الشحاعر و ال بوجدانحه 
فنعبار عنه بالوص  الماداي،لکنَّ اإلستخراجا  الجمیلة الَّتی وظَّ  الوصح  محن أجلهحا 

  ول فا وص  الوردلأضاف  جمااًل علی الوص  المادی فی
 زائرُُه    ِبنفحٍة َقد َفر َجت َعن ُکلِّ َمصُدوری  كَ أَما َتَری الورَد قـَد َحيَّا

 کـأنَّ أنفاَسـُه أنفـاُس غانيِّـٍة     معشوقٍة َخاَلَطـت أنفاَس َمخُمورِ 
 َتفت َحـت وجنـاُت في جواِنبـِه     کأن َما انتَزَعت ِمن أوجِه الُحـورِ 

 (191  1 محل4891)ال عالبا، 
و لحححه فحححا وصححح  الخمحححر قصحححیدتان یحححلکرمما ال عحححالبا فحححا یتیمحححة الحححدمر، یصححح  
الشححاعر فححا  قححداما مجلحح  الخمححر. و فححا ال انیححة یشححبه مجلحح  األنحح  بالمعرکححة. و لححه 
أربح  م ححاط  أخحری فححا وصح  الخمححر و السححاقا، و محا تشححتمل علحی المعححانا الخمریاححة 

یبخححححل المعنحححی فححححا قصححححیدة تشحححبیه مجلحححح  األنحححح   المعروفحححة کتشححححبیه الحححرا  بالعححححلرا . و
بالمعرکحححة محححن أبحححا نحححوا . فمحححن میحححزا  شحححعره أناحححه ی تحححب  محححن الشُّحححعرا  اخخحححرین، ومحححن 

 اقتباسه کهلا البی ل
 أيَُّهـا اللُئـُم المضيـ يُق  َصـدِري     الَتُلمـِني  َفَکثـرُة  اللـؤِم ُتغِري

 (99  4، 4991)القموي، 
 وا ل المبخول من قول أبا ن

 َدع َعنَك لؤِمـي فإنَّ اللؤَم إغـراُء    َوَداِوِنـي بال ِتي َکاَنت ِهـي الدَّاءُ 
 (9،   ال تا؛)دیوان ابا نِّا  

 
 :الرثاء

ج لهیحب القمیظحة  کان ر ا ه یمیض بالقزن و اللوعحة و کحان لحه أ حر قماسحاا تحبجا
 حائإ المحو  و فا ال لوب و أخل الصابا  یضی   لی الر ا  فکرة جدیدة خصبة فحا ق

ححر القححزن فححا الححنم  و یصححوار شحح ا  المححو  و  سححنن الوجححود کمححا کححان ر ححا ه بکححا ًا یمجا
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حح  ف ححد األقباححة. و اخترنححا مححن ر ححا ه قصححیدتین، اقححدامما فححا ر ححا  ابنححه  ، و «سححنان»توجا
 ال انیة فا ر ا  خاله أبا القسن  اب  بن سنان بن  اب  بن قرة. قال فا ر ا  سنانل

 الدَّمعـِة الَحمــرَاء       َجلَّ َما َحلَّ ِبي َعـن  البيـضاءِ َأسِعَداِني بِ 
 ُيؤِلُم الَقلَب کـلَّ َفقٍد َو اَلِمثـ        ـَل افِتَقـاِد اآلبـاِء لألبنـاءِ 

 َهدَّ ُرکِني َمثَوی ِسَناٍن َو َقـدَکا        َن َيِهدُّ األرَکاَن ِمـن أعـَدائي
 ُبرغِمي َفِصرُت َأنَت ِفَداِئي كَ يـ      ـَدعوِتي إذ  ُأفدِ  كَ َعکسُت ِفي

 إن َما ُکنـُت َفلـذًة  ِمن ُفؤاِدي      َخطفتَها الَمنـوُن ِمـن  َأحَشاِئي
 ات فاَقا      َو التِئاَمًا مثَل  الَعَصـا َو اللحاءِ َك  ُکنُت ِمنِّي  َو ُکنُت  ِمن

 (191 1 محل4891ال عالبا، )
ابا  یر ا علی ولده ر ا ًا ألیمًا فیطلب محن الناحا  فنری فا مله ال صیدة أنا الص

 كأن یلرفوا دمًا بداًل من الدموع لمصیبة قد قلا  به و محدا  أرکانحه، فوفحا  ابنحه قحد تحر 
ألمححًا فححا قلبححه و ضححعمًا فححا قححواه فهححو کححان ظهیححرًا لححه فححا القیححاة. و قححد خححر  الشححاعر فححا 

میاحح  و لکححر صححماته و مدقححه، محله ال صححیدة عححن أسححلوب الر ححا  فححا عصحره مححن تححببین ال
قی  رکاز الشاعر علی لکر أ ر وفحاة ابنحه علیحه، و یعباحر الشحاعر عحن ألمحه قیح  کحان 
ینتظر المو  لنمسه فا شیخوخته فإلا المنیاة تخط  فلحلة محن فحِّاده. و یصح  الشحاعر 
العالقححة التححا کانحح  قائمححة بینهمححا، فهححا عالقححة و ی ححة و قمیاححة  لححی قححدا الوقححدة، فالمیاحح  

ححا قصححیدته فححا ر ححا  ف لححلة مححن فححِّاد الشححاعر و کانححا متاقححدین کاتاقححاد العصححا و اللقححا .  أما
خاله  اب  بن سنان ف حد صحنعها علحی محا جحر  علیحه شحعرا  عصحره فحا المرا حا، فعباحر 
عححن عاطمتححه بالبکححا  و التلهاحح  و الزفححرا ، و قححام بححلکر صححما  المیاحح  و مدقححه، فمححن 

 مله ال صیدةل 
 حزيـٍن  َدمُعـُه َيکفُّ  كٍ َضم ـُه  الَجدُف      َنشيُج  َبا أَسامع أنَت َمـن

دِر َينَکِشفُ   َو َزفرُة ِمن َصِميـِم الَقلِب َمبعُثَها       َيکاُد ِمنَها ِحَجاُب الصَّ
 (411-418،   9،   4991)القموی، 
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 :الحکمة
للصححابا  بعححض األلمححاظ فححا القکمححة مسححت لاة علححی شححکل م طوعححا ، أو متمرقححة 

خل قصائد أخری. و یمکن تسمیة مله األبیا  بالخواطر و للحك أناهحا تهیاحب  للشحاعر دا
نتیجة تجاربه و تبماالته فا القیاة، و محن میزاتهحا ن صحها العمحإ اإلنسحانا و الشحمولیة، 
فها و  ن کان  تبماال  عاماة،  ناما صحا ها واقح  عحانی منحه الشحاعر. محن للحك نظرتحه 

اإلنسحححان کلامحححا طحححال عمحححره أتحححید لحححه التعحححراض للمزیحححد محححن  أنا أفضحححل المحححو  أسحححرعه ألنا 
الخطحححوب و الکحححوار ، فیجحححب أن ال یغتحححبط بحححالعی  الحححلي یصحححاقبه الخحححو   حححما ینتهحححا 

 بالوفاة. ی ولل 
 ِإَذا َلم َيُکن بد  ِمن الَموِت للَفتَـی        فأُروُحه األوَحی الَِّذي ُهو أسَرعُ 

 َوَلت       ِبَصاِحـِبه َروَعـاُت َما َيتـَوقعُ َو َما َطاَل ُعمـُر َقطُّ إال َتَطا
 َفُکن َعرَضًا ِبالَعيـِش اَلَتغَتِبط ِبِه       َفَمحُصوُله َخوَف َو ُعقَباُه َمصَرعُ 

 (191،   1،   )ال عالبا
و محححله القکحححم شحححدیدة اإللتصحححاإ بقیحححاة الصحححابا   ل کحححان یتمناحححی المحححو  السحححری  

زید من النوائب و کان مو الالي یشکو الم ر فهو کحان لنمسه لئالا یعی  أک ر و یری الم
 نیاحًا بحالعلم و األدب، و محو الحلي قحدام الحدمر لححه الخیحر و الشحرا و ت لابح  بحه األیحام بححین 
سححعادة و شحح ا . مححن منححا نمساححر صححبغة التشححاِّم التححا تسححیطر علححی قکمححه المکتوبححة فححا 

قکمحححه األخحححری محححن محححله السحححجن و یتقحححدا  فیهحححا عحححن المحححو  و الم حححر، فیمحححا قحححد تخلحححو 
الصبغة  ل نجده یدعو  لی األمل بالناقیة اإلیجابیحة فحا القیحاة و  لحی عحدم الخحو  محن 
اإلقححدام و السححعا و اإلجتهححاد. و مححن نمححال  شححعره فححا القکمححة أیضححا، مححله الم طوعححة 

 الشعریاة  ل ی ولل
 َمشاِرُبهُ   كَ و  َعليآيَسًا      ِمَن الدَّهِر أن َتصفُ  كُ أال أيَُّهـا اإلنَسـاُن  ال تَـ

 فإنَّ َلُه َحتَمًا ِمـن   الشَّـِر َواِجَبـًا      َو َحتَمًا ِمَن الَخيـِر  الَهـِني  َعواِقُبهُ 
 الَحتُم الَّـِذي َأنَت َطاِلُبهُ  كَ َو إن َتلَق ِمن َحتَميِه َما  ُکنُت  َتبَتِغي      َفأوَلی بِ 

 َما  َتخَشی َوأنَت ُمُجـاِنُبهُ  كَ َهًا       َکَکسبِ َسَتکِسُب َما َترُجو َو َلو ُکنَت َکارِ 
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 (199-199) المصدرنمسه،   
یعت ححححد الصححححابا  فححححا مححححله األبیححححا  أنا الححححدمر ی ححححدام لإلنسححححان الخیححححر و الشححححرا و 

ححا یطلححب مححا یرجححوه أو یبتعححد مححا یخشححاه، فعلححی  كاإلنسححان مححو یسححل طححری ین فححا القیححاة  ما
و منائه.  لًا خبحرة الصحابا  باألیحام جعلتحه یحِّمن اإلنسان أن ال ییب  من صما  الدمر 

بعدم اإل تباط بالخیر خوفًا محن الشحرا الحلي سحیع به و عحدم الیحب  أمحام النوائحب، فحالمر  
حححا ورا  األقحححوال و الکلمحححا  و  حححا خبرتحححه بالنحححا  ف حححد جعلتحححه یبقححح  فحححیهم عما البحححدا آ . أما

 األوجهل
 َو رَاَع الُقلُـوَب  َماَذا َتقولُ        اَل ُترَاِع الَمَقاَل ِمن ألُسِن النَّاِس  

 (814،   1111)الصابی، 
 

 :یكوَ الشَّ 
الظرو  الصعبة التا مرا بهحا الصحابا  محن نکبحة و سحجن خل ح  لدیحه محیاًل  لحی 
الشححکوی یعباححر بهححا عححن شححعوره بححالظلم و الغححبن فن ححر  الم طوعححا  الشححعریة التححا یشححکو 

ححا أصححابه،  ل اجتمحح  علیححه ظلححم ال قکححام، و تم اححل مححله الم طوعححا  فححا سححجنه و بهححا مما
نکبته و ف ره، و ظلم األیحام. و نتعحرا  محن خحالل شحکاوي الصحابا  ک یحرًا محن قیاتحه و 
ت لاب األیام به و شخصیاته و تطلاعاته، و ال ی تصر المیل  لی الشکوی علی م طوعاته 

مظتهحا المصحادر. الشعریة ف ط و  ناما ظهر  فا الک یر من الم طوعحا  الن ریحة التحا ق
و الم طوعا  التا تقمل الشکوی تعتبر من أصدإ شعر الصابا  و أقربه  لی نمسه. 
و نری فا محله الم طوعحا  الشحعریاة طابعحًا محن القحزن و الیحب . فمحن نمحال  شحعره فحا 

 الشکوی و مو یشکو به النکبا ، ی ولل
 ِصلُ أخُرُج من نکبٍة و أدُخُل في     أخَری َفَنحِسي ِبِهن   ُمتَّ 
 َکأن َها ُسـن ـُة ُمـؤک ـدَُّة      اَل ُبدَّ ِمَن أن ُتقيُمَها الدُّولُ 

 َفالَعيُش ُمـرُّ  کأن ـُه َصبُر      َو الموُت ُحلوُّ کأن ـُه َعَسلُ 
 (99-91،  1م،  4919)العباسا، 
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 و ی ول فا القظا اللي خانه فا أیام المشیبل
 ـاِلِحـي      َعصَر الشََّباِب، َو ِفي الَمِشيِب ُمَغاِضبيَعَجبًا ِلَحـظِّـي ِإَذ َأرَاُه َمصَ 

 َأِمن الَغـَواِني َکاَن َحتَـّی م لَّـنِّـي      َشيَخًا َو َکاَن َعَلی ِصَباَي ُمَصاِحـِبي؟
 َأَمَع التََّضـعُضـِع َملَِّنـي ُمتجن بـًا       َو َمَع التَّرعُرعِ َکاَن  َغـيَر ُمَجاِنبـِي

ـرَّت      َحتَّی َتُکـوَن َذِخـيرًة  ِلَعـَواِقِبـي  َيا َليتَ   َصبَوتَـه الَِّتـي  تَأخ 
 (19-19،   1،   4991)القموی، 

 
 

 :اإلستعطاف و العتاب
و یلقحححإ بشحححعر الصحححابا  فحححا الشحححکوی شحححعره فحححا اإلسحححتعطا  و العتحححاب. یحححلکر 

  اتحه، أو ألقحد الصابا  فا ملا ال سم من أشعاره ممومه و أشجانه ألقحد أصحدقائه أو 
أولیححا  األمححور، طلبححًا للمسححاعدة أو عتابححًا، و یتمیاححز مححلا النححوع بغلبححة الشححعور باإلنسححقاإ 
خاصححًة أمححام ولححا األمححر الححلي ینتظححر الشححاعر منححه المسححاعدة أو الصححمد و الغمححران. ف ححد 

 أنشد عندما سجنه عضد الدولة،  لی وزیره عبدالعزیز بن یوس  قصیدة مطلعهال
 َلَء ِحيَن َأفَخُر ِأن ِني        َاَضاُف إَلی َعبِدالَعِزيِز َو َانَسبُ َکَفاِنـي عُ 

 (191 1 محل4891ال عالبا، )
و یتجلاححی الشححعور باإلنسححقاإ فححا  قححدی قصححائده التححا أنشححدما لعضححد الدولححة و مححو فححا 

 السجن، یستعطمه و یطلب رضاه، فی ولل 
 نقلُت التُّراَب ِمنُه  إَلی  َخدِّي كَ إَذا أبَصـرت َعيَنـاي خد ًا معف رًا      َلدي

 ُمحد ثًا     َلِهجـُت ِبَتکِريِر الَحِديِث الَِّذي ُيبِدي كَ َو ِإَذا َسِمَعت ُأذَنـاي َعنـ
 ِسرِّي ِحيَن َأخُلو ِبَها َوحِدي كَ َجهِري ِحينَ َيطَرُق زَاِئري      َو َنجَوا كَ َفِذکرَا

 َحِقيُق ِبالَهَدايِة َتعثََّر إذ َتخِدي كَ ا      َفَذاَو َمن زلَّ َيومًا زل ـًة فاسَتَقـالهَ 
 ) المصدرنمسه(  
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فا مله النمال  یتبیان لنا أن الصحابا  یظهحر الحللا و المسحکنة أمحام أولیائحه، و بمحا أناحه 
مکباححل ب یححود السححجن یسححعی الخححال  منححه ببیححة طری ححة کانحح ، فالشححکوی عنححد الصححابا  

رِّ علحححی الشحححکوی  الا بعحححد أن ی حححوم بمحححد  أولیحححا  مصحححقوبة بالمحححد  دائمحححًا، و محححو الیجححح
 األمور.       

 :التهنئة و اإلهداء
للصححابا  أشححعار فححا التهنئححة و اإلمححدا ، و مححلا النححوع ی تححرب مححن المححدید لتضححمانه 
 یححاه، و لححه عححداة قصححائد قصححیرة و م طوعححا  فححا مححلا النححوع مححن الشححعر، ألنا مرکححزه فححا 

محححرا ، جعلحححه ینتهحححز المحححر  التحححا تهحححاا  لحححه القظحححوة و األ كالدولحححة و  قترابحححه محححن الملحححو 
یهحححدي فیهحححا الصحححابا  أولیحححا ه األشحححعار و  كلحححدیهم، و کانححح  األعیحححاد خیحححر موسحححم لحححلل

المححدائد مرفا ححة أقیانححًا بشححا  مححن نتاجححه کبصححطرالب أو زیححج أو رسححالة فححا أقححد العلححوم 
د عحن أشحعاره، کالهندسة و علم النجوم و  یر للك. و قد تمیاز شعره ملا و شحعر المحدی

بقسححن اإلخححرا  و فخامححة األلمححاظ، ألناححه کححان سححیواجه بححه األمححرا  و الکبححرا  و  ن کححان 
بهحححا محححن  حححة شححعره، محححن البسححاطة و السحححهولة التححا ت را الیخلححو محححلا النححوع محححن الشححعر کعاما

 م طوعة یهناا  بها المهلباا بعید المطرل كالن ر. فمن لل
 ِر    َوَوقيَت مَا َتخَشاُه ِمن َنوِب الدَّهرِ بالِفـط  كَ أسي َدَنا هِنئَت  َنعَمـا

وُم َقد َوفيَتُه حقَّ ُنسِکِه     َو وف ا  َمکُتوَب الَمُثوبِة  وَ األجرِ  كَ َمَضی الصَّ
ـدًا      َو َصبرًا َعَلی ُطوِل الَقرَاءِة للفجرِ   َهَجرَت ُهُجوَد الليِل ِفيِه َتَهجُّ

 لفظًا بالدِّعاء  َو ِبالشُّکرِ  كَ ا      َلَناَجتَفَلو  َنَطقت أي اُمَنـا بإعِتَقـاِدهَ 
 (19-19 1 لالمصدرنمسه) 

 
 :المديح

أماا شعر الصابا  فا المدید، ف د مد  بشحعره کمحا محد  الک یحر بن حره، فممحدوقوه 
البویهیحححححون کعضححححححد الدولححححححة و صمصحححححامها، و الححححححوزرا  کححححححالمهلبا و  كک یحححححرونل الملححححححو 

و األصدقا  من الشعرا  و الکتااب کحببا المحر   الصاقب، و الکبرا  کالشری  الرضا،
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ححا وصححل  لینححا مححن شححعر الصححابا  فححا المححد  أناححه لححم یکححن  الببغححا  و  یححره. و یتبححیان مما
لممدو  معیان أ ٌر علحی شحعره بمعنحی أناحه لحم ی صحر مدقحه علحی شحخ  معحیان وجحد فیحه 

هحلا لحم نحر فحا المناقب العظیمة التا تستقول علی تمکیره، و تجلب شخصیته  لیحه، و ل
قصائده المدقیة قواة العاطمحة و جیشحانها، فکحان یمحد  ممدوقیحه بصحماتهم العاماحة و بمحا 

بالححح « الصححاقب بححن عباححاد»کححان یبغیححه مححنهم و یریححد الترکیححز علیححه، کترکیححزه علححی مححد  
ل بالمحححال، و محححد   « عضحححدالدولة»فکحححرمف ألناحححه عحححر  بعطائحححه ل دبحححا  و کحححان رافحححده األوا

القزم و العدل فا السیاسة ألناه بالمعل قازمًا و کان یرجحو منحه العمحو عنحه واصمًا  یاه ب
بححح فشححر  النسححب و قسححن المناقححبف، ألنا « الشححری  الرضححا»فححا الوقحح  لاتححه، و مححد  

ز لدیه القإ فا الخالفحة الحلي کحان یحِّمن بحه و یسحعی  لیحه.  مله صماته المعلیة  ما لیعزا
 د م َدمه من الزیارة فا الکوفة فی وللیمد  الصابا  فا قصیدة عضد الدولة عن

 يا َخير َمن َزَهـت الَمَناِبُر باسِمِه      ِفي َدولٍة َعِلَقـت َيـَداُه ِبَحبِلَها
 ِبِمثِلـَها كُ َو َأَقمَت  ِفيَنا  ِسيرًة  َعضـِدي ًة      َهيَهاَت اَل تَأِتي  الُملو 

 َمَناکُب َيذُبُل َعـن َحمِلَهاِحلفًة      َتعَيا   كَ َحالُف لَ  كَ َمواَلَي َعبدُ 
 َجازيًا َعن  ِکحِلَها كَ َو َمن َلَها       ِبُغَباِر َدارِ   كَ ُطوَبی ِلَعيٍن َأبَصرت

 (11-11،   1،   4991)القموي،  
یمححد  الشححاعر الممححدو  و یصححمه ببناححه خیححر الملححوک قیحح  تزمححی المنححابر باسححمه و 

ه الممحححدو  محححن الدرایحححة فحححا القکحححم و الیسحححتطی  أقحححد الملحححوک أن یحححبتا بم حححل محححا أتحححی بححح
السیاسة؛ و یص  الشاعر نمسه کعبٍد قد أخل علی نمسه قلمًة أن یکون وفیاحًا لمحواله؛ و 
یتمنای الشاعر رِّیة ممدوقه و یتقساحر علحی محن ی ح  نظحره علحی الممحدو . و کتحب  لحی 

أةیُّمحححا الشححری  الرضححا قبحححل وفاتححه، ب صحححیدة یمدقححه بهحححا ویتالعححب بالکلمحححا  والتَّراکیححب 
لعحب فححی قحال أنَّ الممهححوم واقححد ومحو مححد  کنیحة الممححدو  وقسححنه فأبحا القسححنفو أنَّ مححله 
لیها جامعححة لجمیحح  صححما  الخیححر  ححم یسححتخدم صححنعة اإلقتححراز البال یِّححة  الکنیححة المشححارال
فی ول ولن کان مناک من قمل مله الکنیِّة فهی ال تمیده ألنَّ  توار   اإلقسحان ونحزل 

ری مححن الصححابی   شححارة واضححقة فححی الشَّححطر األخیححر یمتححد  فیهححا أمححل بکححم المجححد  ححم نحح
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البیحح  فوأنححتم أئنححا  فححیکم المجححد قطححنف لکححن مححا نریححد قولححه منححا و  ن الممهححوم واقححد لکحح  
 التَّخریجا  الجمیلة الَّتی ی تبسها الشَّاعر من الممهوم الواقد تکون أجمل فی ول ما یلیل  

 أَبا الَحَسنِ  كَ َينُحو َمن کنَّاَك ِه  َحسُن     إَلی َذاأَيا ُکلَّ شيٍء ِقيَل ِفي  َوصفِ 
 ُمرَتِهـنِ  كَ َفوحـُدَهـا  لإلختصـاِر إشـارًة     إَلی ُجمَلـِة  َتفصيُلَها  لَ 

 ِارثـَُها     َو أن مسََّها ِمن َغيِر  َأرَباِبَها  الدرنِ  َك َو َما هـِي إال  کنيـُة لَ 
 َو آِلـِه     َو  أنُتم ُأَناُس  ِفيُکم الَمجــُد قطنِ  ألسَت َلَها َبعَد  الَوِصـي  

 (81-19م،  4991)الشری  الرضا، 
 

 :الهجاء
ة أدناه لحم بعض الم طوعا  فا الهجا ، منها ما یلی لکنَّما فی ال طع ئیو للصاب

سقاإ الصحابئی حه وأبیحه  یتعرض أبوال  لحی عائلحة المهجحور وال  لحی فصحیلته وعشحیرته و أئمِّ
یما ا  تکن  یر صریقة فال یتطرإ  لی خلِّحٍة أم  تطرإ  لی سلوک المهجو بإشارا  وال

منَّة محن منحا  المهجحو بحل وصحمه بالجهحل وأنَّحه جحام  لصحما  ال حبد مبتعحدًا عحن لکرمحا 
لکن فی البی  ال ال  خر  الشَّاعر بتخریجة جمیلة ویکاد أنَّ ملا البی  مو شلرة الع حد 

 النوع من شعرهل  ودرَّة التَّا   فمن نمال  ملا
 يا  َجـاِمـعـًا لخـلل     قبيحـة ليـس تحـصی

 نقصت  من کل   فضـل     فقد  تکاملـت نقصـا
 لو أن   للجهِل  شخـصًا     لکنت  للجهِل شخـصا
 (191 1 محل4891)ال عالبا، 

 ال ححة أبیححا  یهجححو بهححا الصححابا  الدولححة و یححلماها، بیححد أناححه کححان یتقححلارما  كو منححا
ما أصابه من النکبا  علی أیدي رجال القکم، و لی  لدینا معلوما  قحول زمحن  لشداة

 نشاد مله األبیا  أو مناسبتها، یصوار الصابا  فا مله األبیا  الدولحة القاکمحة ببناهحا 
الخیحححر فیهحححا، و قحححد اقتقمححح  النحححاَ  مصحححائبئ الحححدنیا و رجحححال القکحححم یعیشحححون فحححا قالحححة 

ل الت ابححل فححی الشَّححطر ال َّححانی ف ححوی دا مححا فینححا و أعیححا التححر ، فیصححمها بالنَّلالححة ویسححتعم



6102 60  

 

 

622 

 

دوا ماف وأیضحا فحی البیح  ال َّحانی لحم ینمح  شحاعرنا محن لکحر الت ابحل ففحنقن لهحا أرضئ و 
أنحححتم سحححما ما فو فحححی البیححح  ال َّالححح  لشحححدة عالقحححة الشَّحححاعر بحححال رآن الکحححریم فإنَّحححه یسحححتعمل 

 ف ال ما یلیل      88قوا بما آتاکم فالقدید .تضمینة قر|آنیِّة من اخیة الکریمة فوال تمر 
 أال أقل ألهل الدولة  النذلة التي      ثوی داءها فينا و  أعيا  دواءها
 لقد کبت الدنيا علی أم   َوجهها      فنحن لها أرض  و أنتم سمـاءها

 فل تفرحوا بالحظ منـه  فإن ـه      قليل علی هذا  المحال  بقاؤهـا
 (191   )المصدر نمسه،

 
 
 
 

 :الفخر
للصححابا  فححا مححلا النححوع مححن الشححعر قصححیدتان و م طعححان قصححیران. فححا  قححدی 
ال صائد یردا علی من یعیحره بحالقب  و فحا ال صحیدة ال انیحة یبحیان م امحه محن السحلطان و 
بالتالا م ام کلا کاتب لصحاقب الحدیوان. و تتمیاحز محله ال صحیدة ب حواة المعحانا و جمالهحا 

 ی ولل   و قسن التبلی .
 َو َقد َعِلَم السُّلطاُن إنِّـي  ِلَساُنُه     َو َکاِتُبُه الَکاِفي السَّـِديُد الُمَوَفقُ 

 ُأَواِزُرُه ِفيـَمـا َعـَری َوَأُمـدُُّه     ِبرَأي ُيرِيِه الشَّمَس َو الليَل أغسقُ 
 نَُّهی َو ُهَو ُمغِلقُ ُيجدُِّد ِبي َنهَج الُهَدی َو ُهـَو َداِرُس     َو يفَتُح ِبي َباَب ال

 َفَيمَناَي َيمَنـاُه َو َلفِظـي  َلفُظـُه     َو َعيِني َلُه َعيُن  ِبَها الدَّهُر َيرَمقُ 
 

 (91،  1م،  4919)العباسا، 
ٍة أظهر فخره ببنَّه اللسان النااطإ والکاتب الموفإ  ابئی فی ظرافة خاصَّ أبو  سقاإ الصَّ

طان و یستمرُّ ملا المخر فی البی  ال َّانی  ل ی ول ببناه للسلطان وملا ما أقرَّ به السُّل
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را  للسلطان  لکنَّه فی الشَّطر ال َّانی خر  بنخریجة جمیلة ومو العون والمساعد فی الضَّ
ائبة استطاع أن یری الشَّم  واللیل کنایة عن مواق  الهدایة والضَّالل فی  أنَّ بآرائه الصَّ

أن یدعونی  لی طلب مواق  الهدی القالکة وبآرائی  األئمور وملا ما جعل السُّلطان
الجادَّة اکش  له طرإ القإا الغامضة وفی البی  الرَّاب  أخل ملا المخر أوجه فجعل 

ن دلَّ ملا المخرئ  نَّما یدلُّ علی ال ِّ ة  لنمسه مکانة المل  فی ال بض والبسط ل ئمور وال
بة والجمیلة بالنَّم  العالیة و م درته ال صوی علی  یماد ا ور الشِّعریة الخالَّ لتراکیب والصُّ

 فضاًل عن أدبه فی صمقا  التَّاری .ممَّا جعل  منه شاعرًا خالدًا یب ی  سمه 
  

 :نتيجة البحث
ححححمو   ححححابئی بم درتححححه األدبیِّححححة و  افتحححه العالیِّححححة  سححححتطاع أن یختححححرإ الصَّ أبحححو  سححححقاإ الصَّ

حابئة لحم یمنعحه التَّمحاو  المحلمبی بینحه ونظحرَا لدیااألدبیِّة والسِّیاسیِّة أنلاک  نتحه محلمب الصَّ
البحویهی  مکانحة فحی ال صحر  لحی أعلحییتسلإ من أن  وک رة المنافسین له وبین المسلمین

فإصبد کاتبا للدِّیوان وفضال عن لل  فإنَّه صار المستشار األعلحی للقکَّحام فحی السَّحرا  
را  فال یتوصل للع ل السَّلیم ببنَّ الصِّ  دفة والقظَّ مما الللان ساعدا الرَّجَل للوصول والضَّ

حححابئی فضحححاَل عحححن م درتحححه العالیِّحححة فحححی الکتابحححة  سحححقاإ الصَّ  لحححی محححله المرتبحححة العالیِّحححة فببوال
رقی حة لا  سحما  عالیِّحة  ةأشحعار  فحإنَّ المتسمة بالتوازن الموسی ی واألسجاع واإلقتباسحا  

یمححاد ال َّ افححة لتَّجسححیم والتَّضححمینا  واإلقومنهححا الظَّهححور وا تباسححا  ال رآنیِّححة واإلسححتدالال  وال
السَّائده فحی بعحض أشحعاره جعلح  منحه شخصحیِّة بحارزة أدبیِّحة خالحدة لکحن القحظ لحم یقالمحه 

  شححلرا  أشححعاره مححن ضححیاع دیححواٍن لححه وأخیححرًا مححن شححمَّر عححن سححاعدیه مححن البححاق ین لجمحح
علحم فالن ومحو البعحد السِّیاسحیمجهولة من قیاتحه  عال ةن اط الَّ  بعضوم  کلِّ لل  تب ی 

مظلومحًا فیمحا تعحراض لحه محن المقحن أم أناحه کحان ضحالعا فحا  ق ًا أن کان أبواسقاإ بریئاَ 
أماا أبواسقاإ الکاتب فببرزئ ما یمیاز کتابته باإلضحافة  لحی البال حة سیاسیة. الِّامرا  مال

ة الواسحححعة اللحححلان العالیححة و الصحححناعة األنی ححة، محححو مححلا المکحححر المنط ححا الحححدقیإ و ال  افحح
یجعالنه متقکامًا فا ماداته رابطًا بین أجزا  رسالته، التا  البًا ما تکون طویلحة ، ربطحًا 
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ی ولححه أو اإلشححارة  لححی  مقکمححًا فالیمکححن لل ححاري  أن یجححد  غححرة ینمححل منهححا  لححی ن حح  مححا
عر الشاعر فهو بغحداديا رقیحإ الطبح  و اللمحظ، لحه آرا  فحا الشح أماا الصابئین   فیها. 

لححم یتهیححب لححه التزامهححا، یکححون شححعره أقیانححًا مححرآة لنمسححه معباححرًا عححن خلجاتهححا و سححکناتها  ححما 
  سححتنتجناهمححلا بإختصححار مححا  یبتعححد أقیانححًا أخححری لیکححون  ریبححًا علیهححا ال عالقححة لححه بهححا.

قححول أبححا اسححقاإ الصححابا  الکاتححب و الشححاعر و بهححلا نححری تمیاححزه عححن معاصححریه فححا 
سححه و شححکواه و فححا تمساححکه بالححداین و فححا قدرتححه علححی الجمحح  بححین نکباتححه المتصححلة و بِّ 

معت ححد یبطنححه و دیانححة یحححدعو  لیهححا ظححامرًا و یِّیاححدما و یحححتکلام ببقکامهححا، ف ححد جمحح  بحححین 
التشداد فا دین الصابئة و کتابة دیوان رسائل المسلمین، فببواسحقاإ شخصحیاة متمیاحزة و 

 کاتب مبدع و شاعر رقیإ. 
 

 :المراجع
 الفهرسـتم.(؛ 4994دیم، أبحوالمر  مقمحد بحن أبحا یع حوب الحورااإ )ابحن النح ،

 تق یإل رضا تجداد، طهران.
 ( ححد وفيــات األعيــان و م(؛ 4991ابححن خلاکححان، شححم  الححداین أقمححد بححن مقما

 ح التاق یإ الدکتور  قسان عباا  ح بیرو ل دار صادر . إنباء أبناء الزمان
  د.ط، بیرو ل دارصادر.نديواأبونوا ، القسن بن مانا  )ال تاری (؛ ، 
  ترجمححححة عبححححدالقلیم تــــاريد األدب العربــــيبروکلمححححان ، کححححارل )ال تححححاری (؛ ،

 النجار، ال امرةل دار المعار .
 (؛ 4911التوقیحدی، أبوقیحان)تق یححإ أقمحد أمححین و اإلمتــاع و المؤانســةم ،

 أقمد الزین، د.ط، ال امرةل 
 (؛4891ال عالبا، أبو منصور).ح  اسن أهل العصـريتيمة الدهر في مح محح

 مطبعة ال امرة 
 ( ؛ 4991الحححلمبی، شحححم  الححححدین)تق یحححإ شححححعیب ســـير أعــــلم النــــبلءم ،

 آخرون، د.ط، بیرو ل مِّسسة الرسالة. –بشار معرو   -األرناِّوط 
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 ( ؛ 4991الزرکلا، خیرالدین)الطبعة الخامسة، بیحرو ل دارالعلحم األعلمم ،
 للمالیین.

  ديوان م(؛ 4919أبا أقمد القسین )الشری  الرضا، أبوالقسن مقمد بن
 ، بیرو ل دار صادر و دار بیرو .الشريف الرضي

 سححقاإ ابححرامیم بححن مححالل )دون تححاری (؛ ــار مــن رســائل  الصححابا، أبوال المخت
، تق یحإل األمیحر شحکیب أرسحالن، بیرو لدارالنهضحة أبي اسـحاق الصـابي

 القدی ة.
 ( ؛  حرر الب1111الصابا، أبا القسن مالل بن المقسن)ال حة، تق یحإ م

 مقمد الدیباجا، بیرو ل دارصادر للطباعة و النشر.
  العـراق  -عصرالدول و اإلمـاراتاالجزيرة العربيـةضی ، شوقا)ال تاری (؛

 ، الطبعة السادسة، مصرل دار المعار .و ايران(
 (؛ 4994ضحححی ، شحححوقا)الطبعحححة الفـــن و مذاهبـــه فـــي الشـــعر العربـــيم ،

 السادسة، مصرل دار المعار .
 بیحححرو ل الجـــامع فـــي تـــاريد األدب العربـــي م(؛1111وري، قناحححا  )المححاخ ،

 دارالجیل. 
  د.ط، بیحححرو ل النثـــر الفنـــی فـــی القـــرن الرابـــعمبححارک، زکحححی)ال تحححاری (؛ ،

 المکتبة العصریة.
 --- --- (4819؛)ـــو إســـحق الصـــابی ،العحححدد «الحححبال  االسحححبوعی »،أب

498. 
 ( ؛ 4999الم دسححححا، أنححححی)ر األســــاليب النثري ــــةم ، الطبعححححة ال امنححححة، تطــــو 

 بیرو ل دار العلم للمالیین.
 ( ؛4991القمحححححوي، یحححححاقو)ح الطبعحححححة ال ال حححححة، ال حححححامرةل  معجـــــم األدبـــــاء م

 دارالمکر.
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