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Abstract

The Ottoman Era is the second period of the Turkish era (or the era of decadence, as some 

scholars and critics have called it) and it is after the fall of Baghdad in 656 AH, which itself 

consists of two periods, the first is the Mamluk era and the second one is the Ottoman era. 

The common saying about calling this age the era of decadence is due to the claim of some 

literary scholars that the literature of this age, with its two parts, the Mamluk and the 

Ottoman, is rigid, and has no creativity share in it. But from the point of view of some great 

critics such as Taha Hussein, this age was not a dark age, and we should not call it the era 

of decadence. Since this designation may lead to the refusal of literary students to research 

and delve into the literature of this era, and also this article does not approve of this unfair 

designation in the field of literary studies and treatments, so it propounds that this specific 

period coming after the Mamluk era is called the Ottoman era in line with the other 

historical designations like the Islamic era, the Abbasid era, etc., regardless of whether a 

judgment, positive or negative, was issued in it. What is important for this article is that 

every literary historical era, whatever it is, is distinguished by its special characteristics not 

shared with other eras. What is noticeable in this era is the flourishing of religious literature 

and the religious feature that surrounded many of the literary effects and productions in the 

Mamluk and Ottoman eras. In the literature of the Turkish era, especially the literature of 

the Ottoman era, a lack of research is noticeable on Arabic literature during this period for 

some reasons. Among the salient features of the literature of this period is that it is imbued 

with religious flavor and is flourished regarding prophetic praises, including praises of 

Prophet Muhammad (pbuh) and the infallible Imams (pbut), by some poets who composed 

great poems about them. Therefore, this article, adopting a descriptive-analytical 
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methodology, aims to characterize the period known as Ottoman Iraq. It also analytically 

examines most of the prophetic praises and their content addressed by Iraqi poets in 

general, and Alawite praises in particular, in the Ottoman period to answer the following 

questions: 

1) What are the contents used in the Alawite praises of the poets of Ottoman Iraq? 2) 

What is the main focus of Iraqi Sunni poets in praise of Imam Ali (pbuh) during the 

Ottoman era? 3) What dimension of the personality of Imam Ali (pbuh) received increasing 

attention in the Alawite praises of Iraqi poets during the Ottoman period? Some of the most 

important findings of this article are as follows: poets of the Ottoman Iraq, both Shiites and 

Sunnis, often compiled Alawite poems that contained contents including: songs about the 

land of the holy city of Najaf, speeches about the mandate of Imam Ali (pbuh) and the day 

of al-Ghadeer, and his character and moral virtues. Furthermore, it is impossible or at least 

difficult for us to prefer some of the virtues and merits of Imam Ali (pbuh) over others in 

the Alawite praises of the Iraqi poets of the Ottoman period. Also, among the poets of Ahl 

al-Sunnah whose poems we have studied and analyzed in this article are Abd al-Husayn al-

Azri and Abd al-Baqi al-Omari, who composed the virtues of Imam Ali (pbuh). From Al-

Omari’s point of view, Imam Ali (pbuh) is the supporter of truth and his assistant, and he is 

brighter than the sun, which is no doubt about him but he is the same as certainty. In 

addition to what Al-Azri composed about Imam Ali’s (pbuh) knowledge and his justice, he 

believes that after the martyrdom of Imam Ali (pbuh), Muslims not only lost him, but also 

lost his justice too as it appears that Caliph Umar acknowledged Ali’s (pbuh) justice in 

many places that it was difficult for him, so he always resorted to Ali’s justice in various 

cases. The poet then deals with the asceticism of Imam Ali (pbuh) as his asceticism did not 

prevent him from participating in the war and his heroism in it. There are many other topics 

covered by the poets which indicate their love for Ali (pbuh) even though they are Sunnis. 

These contents, along with other studies in this field, suffice for us to prove this claim that 

the love of Ali (pbuh) affects all hearts, centuries, religions and sects. 
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  صملخال
(أو العصر االحنطاط علی زعم بعض  العهد العثماين هو ثاين أقسام العصر الرتكي

، ومــــن )العهــــد العثمــــاين مــــن مثّ  اململــــوكي و ، املنقســــم علــــی القســــمني:الدراســــني
قلــــُة الدراســــات امللحــــوظ يف أدب العصــــر الرتكــــي والســــّيما أدب العصــــر العثمــــاين 

ومـــن الســـمات البـــارزة  اٍب مـــا.بيف هـــذه الفـــرتة ألســـ والبحـــوث عـــن األدب العـــريب
زدهاره يف حقل املدائح النبوية الـيت األدب هذه الفرتة هو انطباعه بالطابع الديين و 

تشتمل علی مـدح النـيب حممـد (ص) واألئمـة األطهـار(ع) مـن قبـل بعـض الشـعراء 
 هــذه اــاالت. فمــن هــذا املنطلــق، هــذه املقالــة وفقــاً الــذين نظمــوا أشــعاراً رائعــة يف

حتليـل  دائح النبوية وللم تعريف إمجايلالتحليلي قد رمت إلی  - للمنهج الوصفي
مبثابة فرع من فروع  ،اليت تناوهلا الشعراء العراقيون يف الفرتة العثمانية املدائح العلوية
إن شعراء العـراق  ها هذه املقالة هي.من أهم النتائج اليت توصلت إلياملدائح النبوية

ســواء كــانوا مــن الشــيعة أو أهــل الســنة، كثــرياً مــا نظمــوا قصــائَد علويــات  العثمــاين
مضــامني منهــا: التغــين بــأرض مدينــة النجــف األشــرف، احلــديث عــن علــی حتتــوي 

وفضــائله إضــافة إلــی أنــه مــن  هالغــدير وبيــان صـفات واقعــة واليـة اإلمــام علــي (ع) و
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املســتحيل أو علــی األقــل مــن الصــعب أن نفّضــل بعــض فضــائل اإلمــام علــي(ع) 
 يف املدائح العلوية للشعراء العراقيني يف الفرتة العثمانية. اآلخربعض الومناقبه علی 

  العراق، املدائح العلوية. ، العصر العثماين،عصر االحنطاط :الكلمات الرئيسة
  

 المقدمة .1

هـــ)، و هــو 656(الواقــع بعــد ســقوط بغــداد ام العصــر الرتكــيالعهــد العثمــاين هــو ثــاين أقســ
أوهلمــا العهــد اململــوكي والثــاين العهــد العثمــاين، ومــن املعــروف أنــه قــد مســّي  ؛يتضــمن عهــدين

هذا العصر يف القرون املعاصرة بعصر االحنطاط أيضاوقد يرجع سبب هذه التسمية إلی زعـم 
بعض دارسي األدب بأن أدب هذا العصر بقسميه اململوكي والعثماين جامـد، لـيس لإلبـداع 

قاد كبار أمثال طه حسني، إن هذا العصر مل يكن بالعصـر أما من وجهة نظر ن .فيه نصيب
حنطــاط وذلــك عنــدما عــرب عــن فكرتــه مــن خــالل املظلــم وال جيــدر بنــا أن نســميه بعصــر اال

ما « مقابلة أجريت معه يف مهرجان القاهرة األلفي وحني ُسئل عن عصر االحنطاط فأجاب:
هـو مـن أزهـى العصـور اإلسـالمية يقال من أنه كان عصراً مظلماً. هذا هـو السـخف بعينـه، ف

بالنسبة للقاهرة والبالد العربية، وميكن أن يقال عن عصر املماليك بأنه عصـر دوائـر املعـارف 
ـــه. إمنـــا العصـــر املظلـــم هـــو عصـــر الـــرتك العثمـــانيني يف مصـــر، والســـبب يف غايـــة  وهـــذا يكفي

يــدين مــن العمــال يف البســاطة هــو أن الــرتك مل يفعلــوا شــيئاً مــاذا صــنع الــرتك العثمــانيني با
مصر؟ أخذوهم. وماذا صنعوا مبا يف املساجد من كتب؟ أخـذوها ومـاذا فعلـوا ـذه الكتـب؟ 

» أخـــذوها إىل املكتبـــات، وأغلقـــوا عليهـــا. فـــإذا أردنـــا احلصـــول علـــى الكتـــب وجـــدنا صـــعوبة
  شهر نيسان).  221م:العدد رقم 1969(املصور، 

دارسي األدب من البحـث والتعمـق يف أدب هـذا  لی امتناعي ومبا أن هذه التسمية قد تؤدّ 
يضـاً ال ترضـی هـذه املقالـة ـذه التسـمية غـري العادلـة يف جمـال الدراسـات واملعاجلــات أالعصـر، و 

األدبيــة فتــؤثر أن تســّمی هــذه الفــرتة احملــددة الــيت جــاءت بعــد العصــر اململــوكي العصــَر العثمــاين 
صر اإلسالمي، العصر العباسي و. بغّض النظر عـن وفقاً للتسميات التارخيية األخری منها: الع

  جيابياً أو سلبياً.إصدور احلكم فيها 
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  مسئلة البحث 1.1

املهم بالنسـبة إلـی هـذه املقالـة أن كـل عصـر مـن العصـور التارخييـة األدبيـة، مهمـا كانـت، يتميّـز 
الـــديين زدهـــار األدب و امبالمـــح خاصـــة دون العصـــور األخـــری. وامللحـــوظ يف هـــذا العصـــر هـــ

نتاجــــات األدبيــــة يف العصــــرين اململــــوكي والســــمة الدينيــــة الــــيت أحاطــــت بكثــــري مــــن اآلثــــار واإل
والعثماين، وهذا السبب نفسه قد يكفي لكي نرفض تسمية االحنطاط بالنسـبة إلـی هـذه الفـرتة 
مضــافاً إلــی أّن األدب العــريب يف هــذا العصــر ال ينفصــل عــن العصــور الســابقة بــل امتــداٌد هلــا. 

نتهــي بنــا منطـــق األمــور إىل أنــه ال ميكـــن أن يكــون أدب عصــٍر طويـــل ويف مســاحٍة جغرافيـــة  وي
كبــرية مبعـــزل عـــن كـــل فضـــيلة، وهـــذا يعتــرب ظلمـــاً وجتنيـــاً حبـــق األدب واألدبـــاء يف هـــذا العصـــر، 
ومهما كانت صورة األدب ويف أي عصٍر، فإّن من حقه علينا أن ندرسه وأن نصفه كجـزء مـن 

 دون أن نصدر حكماً له أو عليـه. فمـن هـذا املنطلـق يريـد هـذا البحـث أن تراث األدب العريب
  علی العموم وبصفة خاصة العلويات.  يقوم بدراسة وحتليل الشعر الديين يف العراق العثماين

وأما أمهية هذا البحث فتعود إلی أن العراق بينهـا وبـني ايـران صـالت وامتزاجـات عميقـة يف 
سـالم حتـی زماننـا الـراهن، وبـأن احلكومـة والـدين منـذ فـرتة مـا قبـل اإلجماالت السياسـة والثقافـة 

العثمانية قد مشلت أقطاراًعربية عّدة يف فرتة حمدّدة من تارخيها، واختلفت فيهـا ظـروف كـل بلـٍد 
عــن اآلخــر إضــافة إلــی قّلــة الدراســات يف جمــال تــاريخ األدب يف العصــر العثمــاين بالنســبة إلــی 

يف العـــراق، ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن هـــذا البحـــث يكـــون مـــن قبيـــل  العصـــور األخـــری الســـّيما
  .البحوث اليت تنوي إشاعة ثقافة الشيعة وتروجيها يف الصعيد العاملي

  

  أسئلة البحث 2.1

  قد عزمنا من خالل هذا البحث علی اإلجابة عن األسئلة التالية وهي: 
  ق العثماين؟ما هي املضامني املستخدمة يف املدائح العلوية لشعراء العرا .1
. مـــا هـــي أكثـــر مواضـــع اهتمـــام شـــعراء أهـــل الســـنة العـــراقيني يف املـــدائح العلويـــة املتعلقـــة 2

  بالعصر العثماين؟
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. أي بعــٍد مــن أبعــاد شخصــية اإلمــام علــي (ع) نــال اهتمامــاً متزايــداً يف املــدائح العلويــة 3
  للشعراء العراقيني يف الفرتة العثمانية؟

  

  البحثخلفية  3.1

هنــاك عــدة حبــوث ومقــاالت ســبقت هــذا البحــث يف جمــال املــدائح العلويــة يف القــرون األخــرية 
  وهي عبارة عن: 

 ؛»بررسی خلق وخوی حضرت علـی از منظـر شـاعران عـرب« شريوی خوزانی، مصطفی،
العـرب مــن شخصـية اإلمـام علــي (ع)  ءيقـوم الباحـث يف املقالـة بدراســة إمجاليـة عـن تــأثر شـعرا

منــاذج مــوجزة مــن شــعرهم يف األدب العــريب املعاصــر حتــت العنــاوين املختلفــة الفــذة مــع عــرض 
املتعلقــة مبالمــح شخصــية اإلمــام علــي (ع) مــن خــالل األشــعار دون أن يصــّب االهتمــام علــی 

 فرتة حمددة أو منطقة جغرافية معيّنة يف البلدان العربية.

» شعر آييين عـراق غدير از منظر« )،ش1397(رعنا عبدي نعمتی قزوينی، معصومه و - 
تــــدرس الباحثــــة يف هــــذا البحــــث شــــعر الغــــديريات ألربعــــة مــــن الرجــــال واألدبــــاء املعاصــــرين يف 

وقّلمــا تــدرس فضــائل اإلمــام علــي (ع) ومناقبــة الــيت  استقصــيناها يف حبثنــا هــذا إضــافة  ،العــراق
 موضوع هذا البحث.ت إلی أن أشعار هوالء الشعراء اليت سبق ذكرهم ليس

؛ يستقصـي الباحـث »أدب العـراق يف العهـد العثمـاين«م) 1979لعلـي أمحـد (الزبيدي،  - 
أقسـام عديـدة أكثـر  إلـیعراق يف الفرتة العثمانيـة املنقسـمة الفيه بالظروف السياسية السائدة يف 

يف هذا العصر إال بعـض اإلشـارات النـادرة بـالتطورات الثقافيـة واألدبيـة  يةمما يقوم باألبعاد األدب
 هذه احلقبة.إمجاالً يف 

؛ »قضايا معرفية ومنهجية يف حتديد العصـر العثمـاين وتقـومي أدبـه«ـ) ق1423سكر، راتب (
يف هــذه املقالــة يصــّب الباحــث اهتمامــه يف حتديــد العصــر العثمــاين وتقوميــه بــني عصــور األدب 

مل علـــی العمـــوم، ويطـــرح اآلراء املختلفـــة للنقـــاد واملـــؤرخني يف حتديـــد العصـــر العثمـــاين بأســـره، و 
 يتناول الباحث قضية العراق العثماين مبفردها.
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وال يفوتنــا القــول  يف جمــال الشــعراء العــراقيني بوجــه عــام بــأن هنــاك كتابــان يعتــربان مصــدران 
هامان للعثـور علـی تـراجم الشـعراء العـراقيني  مـن كاتـب واحـد؛ علـي اخلاقـاين يف الفـرتة املظلمـة 

الســادس اهلجــري وتنتهــي بــالربع األول مــن القــرن  الــيت تبتــدُئ مــن النصــف الثــاين مــن القــرن - 
علــی حــد قــول الكاتــب يف (تلــك الفــرتة الــيت احتضــرت فيهــا اللغــة العربيــة يالرابــع عشــر اهلجــر 

، ومها عبـارة عـن كتـاب شـعراء احللـة أو البابليـات يف مخـس جملـدات، والـذي - )مقدمة الكتاب
ضّم سبعمأئة ترمجة ألعالم األدبـاء والشـعراء مـن احلِلـة مـع  منـاذج مـن شـعرهم وأدـم دون أی 

ثنــيت عشــرة جملــدة، والــذي ضــّم احتليــل ودراســة ومــن مثّ  كتــاب شــعراء الغــري أو النجفيــات يف 
  ء من العراق عامة والنجف خاصة يف نفس الفرتة وبنفس األسلوب.أعالم األدباء والشعرا

إضــافة إلــی بعــض الكتــب الــيت عاجلــت العصــر العثمــاين مــن الوجهــة التارخييــة أمثــال تــاريخ 
؛ أدب الـــدول املتتابعـــة الدولـــة )م1999( العصـــر العثمـــاين) لعمـــر موســـى باشـــا( األدب العـــريب

ا بعــض الكتــب الــيت نظــرت إلــی تــاريخ العــراق يف م)، وكــذ2012( العثمانيـة حملمــود ســامل حممــد
  م).2008العهد العثماين فحسب، منها كتاب تاريخ العراق السياسي احلديث (

إذن من امللحوظ أن أكثـر املوضـوعات الـيت قـد وقعـت موضـع اهتمـام أمثـال هـذه البحـوث 
تقـوم بالبحـث عـن هي البعد السياسی للعراق عامة والعصر العثماين خاصة، وقّلما جند دراسـة 

الّســّيما عـن الشـعر العلـوي يف العــراق فلـم نكـد جنـد مقالــة أو   احلالـة األدبيـة يف العـراق العثمـاين
العثمـاين يف العـراق ويُعنـی بالعلويـات يف العـراق  كتاباً مستقًال جيمع بني الشعر العلـوي والعصـر

ــا اهتمامنــا يف هــذه املقالــة علــی املــدائح العثمــاين العلويــة بإعتبارهــا قســماً مــن  فألجــل هــذا ركزّن
شـــاعراً مـــن الشـــعراء  عشـــر اثـــين  املـــدائح النبويـــة يف العصـــر العثمـــاين مـــن خـــالل أشـــعار حـــوايل

 العــراقيني يف الفــرتة العثمانيــة أمثـــال الســيد رضــا و الســيد بـــاقر اهلنــدي، الســيد حســني والســـيد
حللّـي، حممـد اهلـامشي حممد صادق حبر العلوم، الشيخ جابر الكاظمي، جعفـر النقـدي، جعفـر ا

ابــن کمونــة، حممــد ســعيد احلبــويب و کــذا الشــاعرين مــن أهــل الســنة مهــا عبــد البــاقي  البغــدادي،
منــا بدراسـة أشــعارهم مـن خــالل دواويـنهم واســتخراج مـا کــان قالعمـري و عبداحلسـني األزري ف

شـــعار يف احلجـــم الکبـــري مـــن األك يناســـب منهـــا هلـــذه املقالـــة، وباملناســـبة ذکرنـــا منـــاذج مـــن ذلـــ
کلهـا فاقتنعنـا بقـدر منهـا علـی سـبيل املثـل   ـاصلب املقالة، وحللّناهـا بينمـا مل تتسـع املقالـه لبيا

  .»أللفاواحٌد ک«املعهود 
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  . المفاهيم والتعاريف2

عنـــد دراســـة حالـــة األدب ألي عصـــر مـــن العصـــور جيـــب علينـــا أن نـــدرس تـــاريخ ذلـــك العصـــر 
وأّمـــا بالنســـبة لدراســـة األدب يف  ،إىل ذلـــك مـــن أمـــورواحلالـــة السياســـية واالجتماعيـــة لـــه، ومـــا 

الفرتة الزمنيـة الـيت كانـت االمرباطوريـة العثمانيـة   العصر العثماين، جيب علينا يف البداية أن حنددّ 
و مــن مثّ نلتفـــُت إلــی املـــدائح النبويـــة مبثابــة إحـــدی األغـــراض  مســيطرة فيـــه علــى الـــدول العربيـــة

ة العثمانية اليت تفرّع منها أدب أهل البيت علـيهم السـالم، ومنـه الرئيسية لألدب العريب يف الفرت 
  .األدب العلوي

  
  العراق في العهد العثماني 1.2

للحکـــم حتديـــد الفـــرتة الزمنيـــة و  کانـــت حتـــت ســـيطرة العثمـــانيني،مـــن الـــدول الـــيت  العـــراق، هـــو 
الـــبالد العربيـــة يف يـــوم  مل حيتلـــوا العثمـــاين يف البـــدان العربيـــة لـــيس أمـــراً ســـهالً إذ إن العثمـــانيني

واحــــد، بــــل تفاوتــــت الفتوحــــات. واألمــــر الثــــاين الــــذي جيــــب علينــــا االلتفــــات إليــــه  هــــو بــــأن 
العثمـانيني وعنــد احـتالهلم لبلــد معــّني مل تـذهب ســلطة املماليـك عــن ذلــك البلـد بشــكل كلــي. 

صـر النهضـة وأيضاً ما جيعل دراسة هذا العصر باألمر الصعب  هـو بـأّن املـؤرخني عـّدوا بدايـة ع
فالدارســني هلــذه املرحلــة ال يعنــون العصــر ، هــو ايــات العصــر العثمــاين ومل يعينوهــا بســنة معينــة

هــ ـ 1213العثماين كله وإّمنا يقفون عند استيالء نابليون بونابرت على بالد الشـام ومصـر سـنة 
 م، أي حـــىت خالفــــة الســــلطان ســــليم الثالــــث، و هـــو الســــلطان الثــــامن والعشــــرون مــــن1798

السالطني العثمانيني. أّما بروكلمان فيمد هذه املرحلة حىت أواسط القرن التاسع عشـر املـيالدي 
تفـاق علــى الفــرتة الزمنيــة، فهنــاك الكثــري مــن م. إذا مل يــتم اال1850هـــ ـ 1267أي حـىت ســنة 

شـــعراء عصـــر النهضـــة كانـــت أغلـــب نشـــأم يف عهـــد العثمـــانيني كالشـــاعر معـــروف الرصـــايف، 
ولـــذلك قـــد ال جنــد مؤلفـــات كثـــرية تتحــدث عـــن هـــذه  مــن شـــعراء عصـــر النهضــة. ولكنــه يعـــدّ 

احلقبة الزمنية املهمـة يف تـاريخ األدب العـريب. وعـّدها الكثـريون ونظـر إليهـا نظـر زمـٍن مظلـم، ال 
ولكــن هــذه املقولــة ال ميكــن قبوهلــا، إذ أن املنطــق حيــتم علينــا قبــول تطــور  ،نتــاج فيــه وال تطــّور

  األدب بشكل منطقي ومتسلسل من خالل العصور املتوالية.
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يــــذكر املؤرخــــون أن العثمــــانيني أو آل عثمــــان هــــم ســــاللة الســــالطني األتــــراك العثمــــانيني، 
رتك يف وادي قره ضـويف بـالد ويرجع نسبهم إىل األمري الرتكي عثمان بن أرطغرل، و هو زعيم ال

بعــد أن أنشــأ العثمــانيون دولــتهم يف آســيا الصــغرى، أصــبحوا .)13:(احملــيب، [يب تــا] األناضــول
جمــاورين لــدولتني إســالميتني؛ مهــا: الدولــة الصــفوية يف العــراق وايــران والدولــة اململوكيــة يف مصــر 

ء، وقامــت بينهمــا حــروب  وبــالد الشــام. وقــد اتســمت عالقــة العثمــانيني مــع الصــفويني بالعــدا
كثــرية، أّمــا العالقــة مــع املماليــك فكانــت متأرجحــة بــني الــود والريبــة، وســاد التــوتر هــذه العالقــة 
بســبب ميــل املماليــك إىل الصــفويني، وبســبب تنــازع الســيادة علــى إمــارة ذي القــدر الرتكمانيــة 

وبعــد صــراع بــني : «القائمــة علــى احلــدود بــني الــدولتني، وكمــا يبــني لنــا ابــن إيــاس ذلــك ويقــول
املماليك والعثمانيني هزمت الدولة العثمانية املماليك، وبعد ذلـك تـابعوا مـّد نفـوذهم إىل الـبالد 
العربية، فاستولوا على شواطئ اليمن، وجعلـوا البحـر األمحـر حبـراً إسـالمياً مغلقـاً يف وجـه السـفن 

للوصــــول إىل املقدســــات  غــــري اإلســــالمية، وخاصــــة بعــــد حماولــــة الربتغــــاليني أخــــذ مينــــاء جــــّدة
ظّل العثمانييون يوسعون نفـوذهم يف الـبالد ).190/5و145:م1984(ابن إياس،  »اإلسالمية

الـيمن فحسـب بـل امتـد نفـوذهم إلـی  ئالعربية بينمـا هـم مل يكتفـوا  مبصـر وبـالد الشـام وشـواط
نتــزاع واســتطاع الســلطان ســليمان القــانوين ا«العــراق الــيت كانــت حتــت حكــم الصــفويني آنــذاك،

وضمها إىل الدولة العثمانية، وامتد نفـوذ العثمـانيني  )هـ 941العراق من أيدي الصفويني سنة (
  .)33:م1996(امساعيل،  »إىل البالد العربية يف مشال أفريقية ما عدا املغرب

ن، ورحبوا حبكمهم ورأوهم منقـذين مـن مظـامل املماليـك، وإخـوام و استقبل العرب العثماني
اة اإلســالم وحمــافظني علــى اخلالفــة اإلســالمية، والســيما بعــد انتصــار العثمــانيني يف الــدين ومحــ

على البيزنطيني وكسـر شـوكة اإلفـرنج يف شـرق أوروبـا. ويقـول غنيمـي الشـيخ يف هـذا الصـدد يف  
والعثمــــانيون أيضــــاً كــــانوا بعيــــدين عــــن التعّصــــب وكــــانوا ينتســــبون إىل «كتابــــه تــــاريخ العــــرب: 

ل هــــذا فــــاألمر مل يســــتتب للعثمــــانيني يف الــــبالد العربيــــة ألــــم أبقــــوا اإلســــالم. ولكــــن ومــــع كــــ
األوضــــاع علــــى ماكانــــت عليــــه وأمــــروا احلكــــام احملليــــني علــــى حكمهــــم وقــــد مســــح هــــذا األمــــر 
للعصــــبيات احملليــــة بــــالظهور، وللمغــــامرين بالســــعي إىل احلكــــم يف هــــذا البلــــد أو ذاك، وكانــــت 

مـــت يف بـــالد عربيـــة، ومل يعضـــد العـــرب هـــذه معظـــم هـــذه العصـــبيات مـــن أصـــل تركـــي، وإن قا
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 »العصـــــــبيات احملليـــــــة، ألـــــــم مل جيـــــــدوا فارقـــــــاً كبـــــــرياً بـــــــني زعمائهـــــــا وبـــــــني احلكـــــــم العثمـــــــاين
  .)65:الشيخ، بالتا (غنيمي

هـــ عــادت احلــرب تــدور رحاهــا بــني األعــاجم وبــني العثمــانيني. ومــن أهــم 1139ويف عــام 
العراق  هو بُعـده عـن اآلسـتانه، وانقطـاع املواصـالت ستقرار يف األسباب اليت أدت إىل عدم اال

بينهما، لـذلك كـان الـوالة الـرتك ينتقضـون علـى حكـومتهم ويسـتقلون الـبالد الـيت يُرسـلون إليهـا 
 والسـيما يف أيـام املماليـك الـذين بـدأت حكـومتهم نيوهلذا كانـت تنهـال املصـائب علـى األهليـ

هــ 1247سـليمان باشـا الكبـري، وانتهـت بعـام  هـ حيث تـوىل إيالـة بغـداد1163يف العراق سنة 
حيـث زحـف (علــي باشـا الــالز) علـى بغــداد وقـبض علــى داود بـك فســريه إىل اآلسـتانه، ومجــع 

هـــ كانــت العــراق بيــد 1335املماليــك يف القلعــة فقــتلهم شــر قتلــة. ومــن هــذا التــاريخ إىل عــام 
لـــبعض اآلخـــر يعّدونـــه منـــذ تـــاريخ العثمـــانيني، فـــالبعض أرّخ العـــراق العثمـــاين يف هـــذا التـــاريخ وا

)، 42ـــ 38: 1م،2008ه) (احلســيين، 941اســتيالء الســلطان ســليمان القــانوين عليــه ســنة (
أما من وجهة نظر هذه املقالة وذا املرور التارخيي السـريع رأينـا بـأن العـراق منـذ هـذا التـاريخ مل 

علــی األقــل يف هــذه يكــن حتــت ســلطة العثمــانيني بشــكل تــام، إذن قــد يكــون مــن األصــح أو 
هـــ أي يف 1338 - هـــ 1248املقالــة أن تعتــرب العــراق العثمــاين العــراَق خــالل الســنوات مــا بــني 

  القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع عشر اهلجريني. 
ـــة فنجـــد أن  ـــا أن ننظـــر إلـــی العـــراق يف العهـــد العثمـــاين مـــن الوجهـــة الديني وأمـــا إذا مـــا أردن

قليـــة يف اتمـــع إضـــافة إلـــی أـــم مل يعـــاَملوا بـــنفس الطريقـــة الـــيت كـــان الشـــيعة كـــانوا يعـــّدون األ
تعــاَملون ــا بــل كــانوا حيتقــرون مــن قبــل العثمــانيني إذ أــم رفضــوا يأصــحاب األديــان األخــری 

م، 2020عبــــــد الــــــرزاق،(االعــــــرتاف الرمســــــي للمــــــذهب الشــــــيعة خالفــــــاً للمــــــذاهب األخــــــری
https://www.beirutme.com/?p=44015(.  

إذن أشرنا من خالل املبحـث السـابق إلـی أهـم التطـورات السياسـية الـيت حـدثت يف العـراق 
العثمــاين وأعربنــا عــن موقفنــا إزاء أقــوال وآراء خمتلفــة يف حتديــد العصــر العثمــاين وتقوميــه فاعتربنــا 

هـــــ / 1335 - ه 1289ة الــــيت وقعــــت بــــني ســــنوات العــــراق العثمــــاين، العــــراَق يف تلــــك الفــــرت 
مضـافاً إلــی إشــارات مــوجزة عــن أهـم القضــايا السياســية والتارخييــة واألدبيــة يف  1917- 1872

  العراق العثماين وكذا الظروف االجتماعية واالقتصادية غري حسنة للشيعة يف ذلك العهد.
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  المدائح النبوية والمدائح العلوية 2.2

فـن مـن فنـون الشـعر الـيت أذاعهـا «النبويـة كمـا يقـول الـدكتور زكـي مبـارك بأـا تعرف املدائح 
التصــوف، فهــي لـــون مــن التعبــري عـــن العواطــف الدينيــة، وبـــاب مــن األدب الرفيــع؛ ألـــا ال 

)، ويعرفــه 17:م1935(زكــي مبــارك،  »تصــدر إال عــن قلــوب مفعمــة بالصــدق واإلخــالص
علــى مــدح النـيب صــلى اهللا عليــه و آلــه وســّلم مجيـل محــداوي بأنــه ذلــك الشـعر الــذي ينصــب 

بتعداد صفاته اخللقية واخللقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قربه واألماكن املقدسة الـيت تـرتبط 
حبياتــه صــلى اهللا عليــه وســلم ,مــع ذكــر معجزاتــه املاديــة واملعنويــة ونظــم ســريته شــعرا واإلشــادة 

 يظهـــرۥو .)12 :م2007وتعظيمـــا (محـــداوي،  بغزواتـــه وصـــفاته املثلـــى والصـــالة عليـــه تقـــديرا
 والدنيويـــة، الدينيـــة واجباتـــه أداء يف تقصـــريه الـــديين الشـــعر مـــن النـــوع هـــذا يف املـــادح الشـــاعر
يف الــدنيا، مناجيــا اهللا بصــدق وخــوف مســتعطفا إيــاه طالبــا  ذنوبــه وكثــرة وزالتــه عيوبــه ويــذكر

اهللا عليــه وســلم طامعــا يف وســاطته وينتقــل بعــد ذلــك إىل الرســول صــلى  منــه التوبــة واملغفــرة
 .وشفاعته يوم القيامة

ومن هذين املفهومني نستنتج أن املديح النبوي فن من الفنون األدبيـة لـه قالـب شـعري 
نابع من قلوب مؤمنة ينظم جتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ويشيد بكل ما يتعلق به ماديـا 
كان أم معنويا، ومن املعهود أن هذا املدح النبوي اخلالص ال يشبه ذلك املدح الذي كـان 

ســيب أو مـدح التملــق املوجــه إىل الســالطني واألمـراء والــوزراء، وإمنــا هــذا يسـمى باملــدح التك
ويتســـــم بالصــــــدق واحملبـــــة والوفــــــاء  (ص)املـــــدح خــــــاص بأفضـــــل خلــــــق أال و هـــــو حممــــــد 

واإلخالص والتضحية واالنغماس يف التجربة العرفانية والعشق الروحاين اللدين، إضافة إلـی 
يف  قد نظموها بعض الشعراء الشـيعة أو أهـل السـنةأنه من املمكن أن تعّد تلك املدائح اليت 

 شأن أهل البيت (ع) حباً ومواالة هلـم، مـن فـروع املـدائح النبويـة حيـث أن أهـل البيـت (ع)
) ويتفرعــون مـن أصــله ومــن ّمث إن األغـراض والغايــات الــيت صهـم ينتمــون إلــی النـيب حممــد(

شعراء يف املدائح النبوية، منها عما أراد بعض ال ةٍ ببعيد تمن وراء صوغ هذه األشعار ليس
، وحنـن علـی صـدد دراسـتها يف (ع) املدائح العلويـة الـيت قيلـت يف شـأن علـي بـن أبيطالـب

  هذا البحث.
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ـــالثورة  وجـــدير بالـــذكر إن قصـــدنا مـــن املـــدائح العلويـــة ليســـت تلـــك املـــدائح الـــيت تنتســـب ب
قيلـت يف شـأن اإلمــام  والــيت التشـيع بــل هـي جـزء مــن املـدائح النبويـة، االعلويـة الـيت تشــّعب منهـ

  علي (ع) سواء كان من قبل الشعراء الشيعيني أو أهل السنة.
ومن أبرز مسات األدب يف عصر العثمانيني بشـكل عـام هـو ظهـور التيـارين، األول منهمـا: 

تيار األدب الشعيب. أّما يف تيار األدب الديين فقد ازدهرت املـدائح  تيار األدب الديين، الثاين:
النبويــة، موصــولًة جبــذورها يف صــدر اإلســالم ومــع تيــار املــدائح النبويــة تظهــر لــدينا مــدائح أهــل 

وتيــار الشــعر الصــويف املتــدثر بالتصــّوف الفلســفي علــى طريقــة ابــن عــريب وابــن الفــارض،  البيــت
ــا يف تيــار األدب الشــعيب فقــد انتشــرت أشــكال  وممــن ميثــل هــذا التيــار عبــد الغــين النابلســي. أّم

  ة كالزجل الذي اختذ من الدارجة لغًة له.شعبي
  

  القسم التحليلي .3

الشــعر الــديين وبالتحديــد مــدح آل البيــت(ع)، يف هــذه املقالــة مــا يقــع مــورد اهتمامنــا فيهــا هــو 
 وباألخص املدائح واألشعار العلوية، أي أشعار الـيت أنشـدت  يف حـق علـي بـن أيب طالـب (ع)،

راقيون يف القرن الثالث عشر والنصف األول مـن القـرن الرابـع صفاته ومناقبه، ومنهم الشعراء الع
عشر أمثال السيد رضـا اهلنـدي وولـده السـيد بـاقر اهلنـدي، وأيضـاً السـيد حسـني والسـيد حممـد 
صـــادق حبـــر العلـــوم، والشـــيخ جـــابر الكـــاظمي، جعفـــر النقـــدي، جعفـــر احلّلـــي، حممـــد اهلـــامشي 

ي، و...و کـذا الكثـري مـن الشـعراء الـذين أنشـدوا البغدادي، و الشاعر السين عبـد البـاقي العمـر 
ذكـر أمسـاءهم  لـى، وقـد ال تسـعفننا صـفحات هـذه املقالـة ع(ع) يف حب علـي بـن أيب طالـب

مجيعـــاً عـــدا عـــن ذكـــر شـــعرهم. لـــذلك ســـنحاول أن نشـــري إىل بعـــض املضـــامني الـــيت تضـــمنتها 
  كان.ختصار قدر اإلم(ع)، وسنجتهد يف اال أشعارهم يف حق أمري املؤمنني

  
  المدائح العلوية وأهم مضامينها في شعر العراق العثماني 1.3

متـــداداً للمـــدائح النبويـــة، اكمـــا قيـــل ســـابقاً إّن مـــدح آل البيـــت (ع) يف األشـــعار العربيـــة يـــأيت 
يف عهــــد رســــول اهللا (ص) لقــــرابتهم منــــه، ولســــبقهم إىل (ع) وظهــــرت اإلشــــادة بــــآل البيــــت 



 333   )یآزاده منتظر ( املدائح العلوية يف العراق العثماين؛ دراسة وحتليل

كــانتهم الدينيــة العاليــة، فــذكرهم مقــرون بــذكر رســول اهللا اإلســالم وجهــادهم يف ســبيل اهللا، ومل
ملــدح آل البيــت ورثــائهم معــان حمــددة يرددهــا الشــعراء وطرائــق معروفــة  يف الصــلوات... وصــار’

يرتمسوــا. وظــل هــذا األمــر مســتمراً يف العصــرالعثماين؛ وخاصــة عنــد الشــعراء املتشــيعني الــذين 
  ظلوا ميدحون علّياً وأبناءه ويرثوم.

ومن املضامني اليت تناوهلا الشـعراء العراقيـون يف الفـرتة العثمانيـة، ويف شـأن اإلمـام علـي (ع) 
عــدد و  مناقبــه وكــذافضــائل اإلمــام علـی(ع) و (ع)،  هـي احلــديث عــن مـيالد أمــري املــؤمنني علـي

  من القضايا اليت ستشرح يف طيات هذه الدراسة.

  ونشأته ميالد أمير المؤمنين علي(ع) 1.1.3

  مبناســــــبة مــــــيالد علــــــي بــــــن أيب طالــــــب(ع) ينشــــــد الشــــــاعر الســــــيد حســــــني حبــــــر العلــــــوم 
  :١هـ ق)1306- 1221(

ــٌر زاحـــــــــــــفٌ  ــالَدَك فجــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــ ــ ــ   إّن ميـ
  

ــاءا   ــــــــــ ــ ــروٍن ُختِصـــــــــُب اخلـــــــــَري منـ   بقـــــــــ
ــَمت   ــــــــ ــ ــ   َرّشــــــــها بـــــــــاخلِري حــــــــّىت بَرَعــ

  
ــقاها العلــــــُم فــــــازدادت ــــــاءا   ـــــ ــ   وســ

  روضــــاً ُمعِشــــباً واجتناهــــا "الغــــرُب"   
  

ــــــــــــــــــــأثری وأفــــــــــــــــــــاءا     مبســــــــــــــــــــاَعيِه ف
  َخـــــــــواء »كســـــــــولني«واجتنيناهـــــــــا   

  
  تُثمــــــــــــُر اخليبــــــــــــَة جهــــــــــــالً ووبــــــــــــاءا  

  )435/6 :ق1408 (اخلاقاين،  

يقــول الشــاعر هنــا بــأن مــيالد اإلمــام علــي(ع) هــو بــزوغ الســعادة وفجرهــا علــی اتمعــات 
اإلمــام (ع) وعلمــه فتمــووتزداد ــاًء نســانية الــيت تكــون مبثابــة شــجرة تســتقي مــن بركــة مــيالد اإل

وجـة إّال أن الغـرب ســلب منـا املسـلمني مثــار هـذه الشــجرة جهـدا وسـعياً بينمــا حنـن املســلمني 
  أنفسنا أمهلناها وبقينا فارغني اليد جاهلني.

فنالحظ أن الشاعر يف البيتني األخريين يتطّرق إلی إحدی أسباب ختّلف اتمعـات 
بعــد أن كــان املســلمون أرقــی علمــًا وحضــارة مــن الغــربيني ة املعاصــر ســالمية يف القــرون اإل

ه، ختلفـــوا وصـــار اجلهـــل نـــو ملســـالم، ويهوهـــي أـــم مـــذ صـــاروا يبتعـــدون مـــن منهـــل اإل
  فيهم.  سائدا
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 ٢وعــــن والدتــــه أيضــــًا يف الكعبــــة الشــــريفة يقــــول الشــــاعر حممــــد صــــادق حبــــر العلــــوم
  هـ ق):1397- 1315(

ــرُُه بالبيـــــــــــت   ــان والدهُ َفهـــــــــــل غيـــــــــــ ــــــــــ ــ ــ ــ   كـ
  

ــــــهُ َقصــــــرُ    ــــــي) َل ــٌل يف (عل ـــــ ــ ــ   وذلــــــك فضــ
ــراً بــــــــذاك ِحلَيــــــــَدرٍ    ــنا نــــــــرى فخــــــــ ـــــــــ ــ   ولسـ

  
ــاءُ َحـــــل ـــــا الَفخـــــرُ    ــــ ــ ــ   بـــــل الكعبـــــةُ العليـ

  هـــل الـــّدر باألصـــداِف َتكِســـُب فخـــراً؟  
  

؟   رــا الــد أم الَفخــُر لألصــداِف حيــُث  
  )222و221(املصدرنفسه،   

الشــاعر يبــني وبشــكل رائــع عــن فخــر الكعبــة بــوالدة أمــري املــؤمنني فيهــا، ولــيس الفخــر هنــا 
ألنــه ولــد فيهــا، ويشــبه ذلــك بالــُدّر الــذي يف األصــداف، فالــدّر ال  (ع) لعلــي بــن أيب طالــب

يكتسب الفخر بوجوده داخل الصدفة بل الصدفة هي اليت تفتخر بوجـود الـُدّر داخلهـا. وهـذا 
  يلة ملكانة أمري املؤمنني، ومولده داخل الكعبة املشرّفة.تعبري بديع وإشارة مج

ـــة أمـــري املـــؤمنني  ـــا عـــن تعلـــيم وتربي ـــل الرســـول(ع) وأّم (ص) فيقـــول الشـــاعر جعفـــر  مـــن ِقَب
  م):1949ـ 1886( ٣النقدي

ـــــل أحــدٌ    ربّــاُه خــري الــورى طفــالً فهـ
  

ــه ُمربّيـــــه   ــــــ ـــــدهِر يُشـــــبه َمـــــن طـ   يف ال
  )106/1(املصدرنفسه،   

النقــدي بــأن الــذي رّىب أمــري املــؤمنني هــو الرســول(ص) منــذ كــان طفــالً صــغرياً، فهــل  يقــول
هناك أحٌد يشبه عليا أي ليس هناك من يشبه للذي كـان مربيـه طـه املصـطفی(ص).وفيه يشـري 

بـــن أبيطالـــب (ع) و هـــو النــــيب  يالشـــاعر إلـــی عظمـــة اإلنســـان الــــذي قـــام بتعلـــيم وتربيـــة علــــ
باشــرة إلــی شخصــية اإلمــام علــي (ع) الفــذة الــيت تكّونــت مــن (ص) وهنــا إشــارة غــري م  حممــد

خالل عالقاته الوثيقة مع النيب املكّرم حممد(ص) الذي يكّل اللسـان يف احلـديث عـن عظمـة 
شأنه (ص)، ويف هذا اال حيدثنا أمري املؤمنني نفسه يف ج البالغة عـن تربيتـه حتـت رعايـة 

ْم َمْوِضــِعي ِمــْن َرُســوِل اللـــِه صــلى اهللا عليــه وآلــه بِاْلَقرَابَـــِة َوقَــْد َعِلْمـــتُ «رســول اهللا (ص) قــائًال 
رَاِشــِه اْلَقرِيَبــِة َواْلَمْنزِلَــِة اخلَِْصيَصــِة َوَضــَعِين ِيف ِحْجــرِِه َوأَنَــا َولَــٌد َيُضــمِين ِإَىل َصــْدرِِه َوَيْكنُـُفــِين ِيف فِ 

ـــاَن ميَْ  ـــُه وََك ـــِين َجَســـَدُه َوُيِشـــمِين َعْرَف ـــيْ َوميُِس ـــاع  َضـــُغ الش ـــِه... ولقـــد كنـــت أتّبعـــه إتّب َء ُمث يـُْلِقُمِني
 ».ه علمـــــاً، ويـــــأمرين باالقتـــــداء بـــــه..الفصـــــيل أثـــــر أّمـــــه، يرفـــــع يل يف كـــــل يـــــوم مـــــن أخالقـــــ

  .)300البالغة، خطبة القاصعة،  ج(



 335   )یآزاده منتظر ( املدائح العلوية يف العراق العثماين؛ دراسة وحتليل

  مناقب اإلمام علي(ع) وفضائله 2.1.3

التارخييـة والدينيـة هـي مـن املوضـوعات الـيت مناقب اإلمام علـي(ع) وفضـائله املرويـة يف املصـادر 
قـــد تنـــاول الشـــعراء عـــدداً منهـــا يف مـــدائحهم العلويـــة منهـــا تلمـــيح إلـــی شـــجاعة علـــي(ع) يف 
املواقــف العديــدة ال ســيما يف احلــروب الــيت تقتضــی شــجاعة ملحوظــة لالنتصــار علــی األعــداء، 

األزريـة، عنـد احلـديث  هـ ق) يف ختمـيس1313ـ 1222( ٤منها ما قاله الشيخ جابر الكاظمي
  عن شجاعة اإلمام (ع) يف غزوة اخلندق: 

ــهُ  ــــــــ ــ ــ   ضـــــــربٌة عـــــــن قضـــــــائها مل َيُصنـ
  

ــم يُعِنــــــــــهُ    ـــــــــ ــ ــا لــ ـــــــــ ــ ــَدَر اِهللا والَقضـ ـــــــــ ــ   قَـ
ــِر َعنــهُ      ِمــن ُمهــاٍم تُــروى مــدى الدهـــ

  
ــــــهُ    ــِر رنــــــةُ الّســــــيِف عن ـــــ ــ ــ ــ ــ   وإىل اَحلشـ

  صداهاميـــــــألُ اخلافقني رجُع   
ـــــــاةٍ  ــاها ماضـــــــيِه دوَن أن ــــــ ــ ــ ــد قضــ ــــــ   قـ

  
ــها ِبســـــت ِجهـــــاتٍ    ــــــ ــ ــ   فمضــــى صيتُـ

ـــــــد رواةٍ    ـــــــها الّــــــرواُة بَعــــــ ياهلــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــربًة َحـــــــــــــــــَوت     وروتـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرماتٍ  ـــــــــــــــــــــــــــ   مل يـََزل ثِقل أجــــــــــرِها ثقالهاَمكـــــــ

ـــــــوت مــــن األفضــــالِ    ضــــربٌة قــــد حــ
  

ــِم واحلصــــــى    ـــــ ــ   والرمــــــالِ عــــــدد النجــ
ــٌم يف املثـــــــــــــــــالِ    ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ   فمزايـــــــــــــــــاُه أجنـ

  
ــالُه إحــــدى املعــــايل   ـــــ ــ   هــــذه مــــن ُعــ

  ــــــــــلى هذه َفِقس ما سواهاوع  
  )43و 42:م1950(الكاظمي،

(ع)،  بـن أيب طالـب ييف هذه األبيات يسـّلط الشـاعر الضـوء علـی فضـيلة مـن فضـائل علـ
وهـــي ضـــربته املعروفـــة يف مســـار غـــزوة اخلنـــدق الـــيت أودت إلـــی قتـــل أحـــد صـــناديد العـــرب امســـه 

قد يُراد ا مدی اآلفاق واألزمان). وقد يكـون (عمروبن عبدود واليت ذاع صيتها ست جهات 
ضـــربة  اقتباســـاً ممّـــا روَی مـــن الرســـول (ص) بـــأن »مل يـــزل ثقـــل أجرهـــا تقالهـــا«الشـــطر التـــايل 

ومــن مثّ  (مـن اجلـّن واإلنــس)، تأكيـداً علـی أمهيتهـا، م اخلنـدق تعـادل عبــادة الثقلـنيعلـي(ع) يـو 
الشــاعر باألوصــاف العديــدة للرتكيــز علــی شــأن هــذه الضــربة الــيت يبلــغ إلــی عــدد النجــوم  يــأيت

واحلصی والرمال، وجعل الشاعر توصيف هذه الضربة اهلامـة ذريعـة للتلمـيح إلـی شـأن علـي بـن 
يث يقول يف ختـام هـذه األبيـات (فمزايـاه أجنـم يف املثـال/ هـذه مـن عـاله أيب طالب الشامخ ح

  )إحدی املعايل/ وعلی هذه فقس ما سواها
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  وعلى هذه الفضائل فقس ا باقي الضربات. وأيضاً يقول يف شجاعته (ع):
ــرٍب نُكـــــاتٍ  ـــــ ــَهُ بـــــاخرتاع َحـ   َكــــم لـــ

  
ــِها َمَلكــــــــــــــاتٍ    ـــــــــــــــ ــ ــ ــ   وبــــــــــــــإذالِل ُغلبـ

ــاتٍ ولَــــــــــــهُ    ـــــــــــ ــ ــ   باصــــــــــــطيادهم شبكــ
  

ــٍرب فتكــــــــــــاتٍ    ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ   ولَــــــــــــُه يــــــــــــوم خيـ
  َكُربَت منظـــــــــــراً على من رآها   

  )51و50نغس املصدر:(

وهنــا ينــوه أيضــاً بشــجاعته وجســارته يف احلــروب وبــإذالل األعــداء، واســتخدام الشــاعر هنــا 
هــــو يكــــون تلميحــــاً طريفــــاً بــــذكاء  »الشــــبكات«و »اصــــطياد«، »اخــــرتاع نكــــات«ملفــــردات 

(ع) وفطنتـــه يف هزميــة األعـــداء مـــن الكفــار حيـــث أن االنتصـــار يف احلــرب يتطلـــب شـــئيا   علــي
آخراً غري القدرة والشجاعة و هو الكياسة أو السياسة، ومن مثّ أشـار الشـاعر إلـی غـزوة أخـری 

  لمني.  سالم واملسعلي(ع) وفتك فيها بأعداء اإل هامن الغزوات اليت شارك في
  :٥وعن زهده (ع) يقول الشاعر سّين املذهب عبد احلسني األزري

ــهُ  ــُد الـــــــــذي مل يـَُعقــــــــ ــــــــ ــ ــ ــ   أيهـــــــــا الزّاِهــ
  

ـــــــــــجاءُ    ــ ــ ــ   الزُهــــــــــُد أيّــــــــــاَن تَدُعــــــــــهُ اهلّيـ
  )318د.ت: (األزري،   

قــد يعتقــد الــبعض بــأّن احلــروب متنــع اإلنســان مــن الزهــد والعبــادة، ولكــن الشــاعر هنــا يقــول 
 ،مل يعيقـه، ففـي أي وقـٍت تـدعوه اهليجـاء واحلـرب فهـو يلـيب نـداءها(ع)بأّن زهـد أمـري املـؤمنني 

ويف قصيدٍة أخرى  يصف زهده (ع) وقد وصل إىل درجة رفيعة حبيث أنه كل ما كـان يشـاهد 
  م احلياة إّال ونظر إليه نظرًة زهيدة ورخيصة ويعرب عن ذلك بقوله: شيئاً من نِعَ 

  وَزَهـــدَت يف ُدنيـــاَك حـــىت كـــان مــــا
  

  شــــاَهدَت مــــن نَِعــــِم احلَيــــاِة َزهيــــداً   
 »زهــــدتَ «مـــن املمكــــن أن نســــتنتج مــــن البيــــت املــــذكور بــــأن اســــتخدام الشــــاعر ملفــــردتني   

إلی جانب البعض يف بيت واحد قد يكـون تأكيـداً علـی أن زهـد علـي(ع) مل يكـن  »زهيداً «و
ن نِعـم احليـاة أالزهـد إذ ر من أجل فقره، وإنه مل يكن البّد أن يعيش عيشـة زاهـدة بـل إنـه اختـا

  املادية بدت رخيصة نصب عينية.
  ويف جوده وكرِمِه (ع)، يقول الشاعر الشيخ جابر الكاظمي: 
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ـــــَزل للوجـــــودِ  ــوِد يُســـــدي مل يـَ ــــ ــ   باجلُــ
  

ــَس ُجيــــدي   ـــ ــ ــ   أنُعمــــاً غــــُري فيضــــها ليـ
ــهُ ُجبهـــــــــد   ــــــــ ــاُن منـ ــــــــ ــ ــاَك الزمــ   إن َرمــــــــ

  
ــدي   ــ ــ ـــد َكيـــف يُهــ   لُـــذ إىل جـــوِدِه جتَِ

كُرمـــاِت مـــن َصنعـــــاها  
َ
  ُحَلَل امل

ــــــــــــادٍ  ــُه بأي ـــــــــــ ــ ــوَن ُكلــ ـــــــــــ ــ ــ ــ   َغَمــــــــــــَر الَكـ
  

ــا مــــــــن    ـــــــ ــ ــِر ماهلـ ـــــــ ــادٍ أبــــــــَد الّدهــ ـــــــ ــ   نَفــ
ــل وادٍ    ــــــ ــ ــ   فهـــــــو البحـــــــُر فـــــــاَض يف ُكـ

  
ــٍح وَغــــــــوادٍ    ـــــــــ ــ ــن روائـ ـــــــــ   َكــــــــم لَــــــــُه مــ

  َمــــــَدُد الفيِض كاَن ِمن َمبداهــــا  
  )64: م1950(الكاظمي، 

يصـف الشــاعر يف األبيــات املــذكورة جـود أمــري املــؤمنني وكرمــه ويقـول بأــا مــألت العــامل يف 
لقـارئ بأنـه إن أصـيب مبكـروٍه فعليـه أن امجيع العصور وليس يكتفي بعصره، وقبل ذلك يوصي 

وجوده وكرمه ليهديه إلی دفعه إضافة إلی أن الشـاعر يـری جـود (ع) يلجأ لعلي بن أيب طالب 
راً باقياً يف العامل حيث يری جوده (ع) كبحر يفـيض كـل أوديـة كمـا يـری سـحباً  علي (ع) غام

كثرية تنشأ من حبر جوده ومتطر متصال غـري منقطـع ليـل ـار  وعـن لطفـه وعطفـه علـى األيتـام 
  :٦م)1868والفقراء يقول الشاعر عبد احلسني ُشُكر (

  يـــا غـــوَث ُكـــّل الـــَورى يف النائبـــاِت وَمـــن
  

ــار للُعســـــــرِ يف ُكـــــــل َدهـــــــٍر    ــــــ ــ ــ ــ ــ   هـــــــو األيسـ
ــم   ـــــــــ ــ ــٌل بَعــــــــَد كافِِلهـ ـــــــــ ــ   َمــــــــن لليتــــــــامى ُمنيـ

  
ــرِ    ــِر أن َجيــــــــــــ ــــــــــــ   ولأليـــــــــــاَمى وَمـــــــــــن لِلدهــ

  )29 :ش1369(ُشُكر،   

إن الشاعر يف هذين البيتني يصف اإلمام علي(ع) مأوی لكل اخلالئق وملجأهم كمـا يـراه 
والقـرون. مث يتسـاءل الشـاعر علـی طريقـة االسـتفهام خيفّف املصاعب والصعوبات مدی الزمان 

االنكاري، من هو الذي سيجري اليتامی ويكفلهم بعد فقدان اإلمـام علـي(ع)؟ ومـا قصـده إّال 
  أحد ينوب مناب اإلمام علي(ع) بعد فقدانه يف معاملته األبوية مع اليتامی. كأنه ليس هنا

يبّني بأّن أمري املؤمنني  هو مداُر حـل  ٧هـ ق)1362ـ 1290والشاعر السيد رضا اهلندي (
  كل مجيعاً وأمني األمة فينشُد قائالً: ا املش

ــدارُهُ  ــــــ ــ ـــــــَت َمـ   فـــــــال ُمشـــــــكٌل إّال وأن
  

ــرُهُ    ــــــــــــ ــ ــ   وال فلـــــــــــــٌك إّال وأنـــــــــــــَت ُمديـ
ــها   ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــةٌ إّال وأنــــــــــــــت أميُن وال أم  

  
ــرهُ    ــــــــــــ ــ ــ   وال مـــــــــــــؤِمٌن إّال وأنـــــــــــــَت أميـ

  )23 :م1988(اهلندي،   
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يكون حّلها بيـديك كمـا  طب الشاعر اإلمام علي (ع) قائال إنه ليس هناك مشكلة إالخيا
وهنـا يف الشــطر الثـاين يكــاد الشـاعر يقــرتب مــن (لـيس هنــاك فلـك مــن األفـالك إّال أنــت تــدبّره 

اليت ال تنبغي وال جتدر له، وإن يكون املـدح بصـورة عامـة قـد و املغاالة يف شأن اإلمام علي(ع) 
  املبالغة بالنسبة إلی شأن املمدوح إلی حٍد ما. تصطبغ بصبغة

  يقول الشاعر عبد الباقي العمري:و عن علم اإلمام علي (ع) 
ــــــوالِ  ــلوِم حبــــــُر الّن ـــــ   بــــــاُب ِمصــــــِر العـ

  
  جـــــــاَد مـــــــن فيضـــــــِه بِنَثـــــــِر الــــــــــآليل  

ــمالِ    ــــــ ــ   َمـــــــن كهـــــــاروَن وافَـــــــهُ يف الكـ
  

ــايل     ووزيــــــــــر ابــــــــــن عّمــــــــــه يف املعـــــــــــ
  )53 :م1964 (العمري،  

يف هــــذين البيتــــني يشــــري الشــــاعر إىل حــــديث الرســــول(ص)(أنا مدينــــة العلــــم وعلــــٌي باُــــا) 
  وحديث املنزلة حني قال صلوات اهللا عليه (أنت مّين مبنزلة هارون من موسى). 

ضــافة وأمــا بالغتــه (ع) فهــي ال ختفــى علــى شــخٍص يف البشــر، فقــد اشــتهر بالشــجاعة باإل
م) يف 1973- 1898املــؤثّرة، وقــال الشــاعر حممــد اهلــامشي البغــدادي (للبالغــة واخلطابــة القويــة 

  هذا اخلصوص:
ــأّمنا ـــــــــــ ــ ــاءَ علــــــــــٌي هاتفــــــــــاً فكــ   وجـــــــــــ

  
  هــــو البحـــــُر مملــــوءُ اجلوانِـــــِب زاِخـــــرُ   

ــم ألــــــف مــــــرّةٍ    ـــــ ــباً بينهـ ـــــ ــ   فقــــــاَم خطيــ
  

ــاُجرُ    ـــــ   ليَنُصــــَر حّقــــاً َجــــل فيــــه الَتشــ
  بالغــةٍ ومــا ُهــم مبــا مل َيســَمعوا مــن   

  
  وقــد جــاَر عــن ُســُبل اهلدايــِة جــائرُ   

  )160 :م1977(اهلامشي البغدادي،   

جاء التعبري عن كالمه بأنه حبٌر زاخٌر، وهذا تعبٌري رائع إذ أّن البحر وعند النظـر إليـه ال جنـد 
ه له اية، ومعاين وبالغة كالم األمري أيضاً ال جند هلا حٌد أو اية. ولكن بالرغم من هذه القو 

  يف الشخصية والتعبري والبالغة فاملسلمني مل يسمعوا ومل يهتدوا بكالمه (ع).
وأما عدالته فهي كانت من أبرز صـفاته وقـد أنشـد شـعراء كثـر، يصـفون يف أشـعارهم عـدل 
إمــام العـــادلني (ع) ويف هـــذا الصــدد يقـــول الشـــاعر الســـّين املــذهب عبـــد احلســـني األزري هـــذه 

(ع) يف مـواطن عديـدة، أي  عمر أيضاً أقّر بعدالة أمـري املـؤمنني ةليفاألبيات، يبني فيها بأّن اخل
عنــدما كــان يصــعب عليــه القضــاء يف القضــايا املختلفــة، لــذلك كــان يلجــأ دائمــا لعلــي. وأيضــاً 
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ــــه أيضــــاً،  ــــل فقــــدوا عدل ــــد استشــــهادك مل يفقــــدوا اإلمــــام فحســــب ب ــــأّن املســــلمني عن يقــــول ب
  أي عندما حكم بالعدل يف حق قاتله: ل،(ع) ما كان سوى ضحيًة هلذا العد  وهو

ــَم اهللاُ أنّــــــــَك اَحلَكــــــــُم الَعـــــــــــد ـــــــــ ــ ــ   َعِل
  

ــاءُ    ـــــــــ ــ ــ ــدٌة وال إغضــ ـــــــــ ــ ــ ــــــــــُل فــــــــــال ِشـ   ـ
ّـــــــــَك أقضـــــــــى   ــاروُق أن ــــــــــ ــَر الفـ ــــــــ ــ   وأقــ

  
ــاءُ    ــــــــ ــ ــ ــودٌَع إليـــــــــه القضـ ــــــــ ــ ــ   حـــــــــاكٌم مـ

ـــــــــا  
ّ
ــوَن َعـــــــــدَلَك مل ــــــــــ ــ ــ   فـََقـــــــــَد املسلمــ

  
ــاءُ غبــــَت َعــــنهم    ـــ ــ   واســــتيأَس الُضَعفــ

ــ     لســَت إّال ضــحّيَة الَعــدِل يف اإلسـ
  

ــهُ الشــــــــهداءُ    ـــــــ ــ ــ ــدُل أهُل ـــــــ ــ ــــــــالِم والَعــ   ـ
ــادَة أعقبَتهـــــــا   ــــــ ــ ــ ــ   تلـــــــَك كانـــــــت شهـ

  
ــةٌ ورِثــــــــــاءُ    ـــــــــ ــدهِر نُدبَــ ـــــــــــ ــِم الـ ـــــــــ ــ   يف فَــ

  )319-318 د.ت:(األزري،   

ــ 1790( ٨وأيضــاً ينشــُد عبــد البــاقي الُعمــري مــام علــي (ع) م) يف ذكــر فضــائل اإل1861ـ
  ومكانته الرفيعة قائالً 

ــــــــــاً  ــراً وُمعين ـــــــــ ــ ــ   كــــــــــاَن للحــــــــــق ناصــ
  

ــــــــــــاً َمعينــــــــــــا   ــواِل عين ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــــــــــــوِم الّن   وبي
ــوٍك يقينـــــاً    ــــ ــ   والّـــــذي جـــــاءَ ِمـــــن شكـ

  
ــاِء يقينــــــــا   ـــــــ ــ   مل يــــــــزدُه َكشــــــــُف الِغطــ

  لشمـــــُس ما عليه ِغطــــــاءُ بل هو ا  

  )53:م1964(الُعمري،

وجنـــد أن الشـــاعر يف هـــذه األبيـــات يـــری اإلمـــام علـــي(ع) ناصـــر احلـــق ومســـاعده، والـــذي 
يكـون مبثابـة مصـدر مـن اإلحسـان واجلـود ملـن يطلبـه،و الـذي ال شـك فيـه بـل هـو أكثـر إشــراقا 
مــن الشــمس وأوضــح مــن كــل يقــٍني. مث هنــا يؤكــد الشــاعر علــی نقطــة هامــة، وهــي أن الســالك 

يســتعد  يبــد مــن عــدم الوقــوف عنــد الشــك  بــل عليــه أن يعــرب منــه كــ لــی اليقــني الإيف طريقــه 
للوصــول إلــی اليقــني، مث يف طريقــه هــذا ال ينفعــه كشــف الســتار مــن الشــك بــل  هــو يف حاجــة 

مــام علــي(ع)  هــو مبثابــة ماســة إلــی مــن يرشــده ويهديــه إلــی اليقــني ومــن وجهــة الشــاعر أن اإل
ضـافة إلـی أّن اســتخدام الشـاعر اجلنــاَس يف الشـمس الـذي ال شــك فيـه بـل هــو اليقـني نفســه. إ

عني "قد جعل موسيقی الشعر أكثر مجاال و 
َ
عني "و"امل

ُ
  يقاعاً.إاملفردين " امل

والطريف يف شعر الشاعر أنه ُرغم كونه سّين املذهب ومع أنه قد قـال يف قسـم مـن أشـعاره 
) لكـن مـع هـذا كلـه عنـد احلـديث عـن 53: م1964(العمـري،  »فبعثماَن أقتدي بعد جـّدی«
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مناقــب علــي(ع) وفضــائله، تُعجبــه شخصــية اإلمــام الفــّذة إلــی مــدی يــنظم الشــعر عــن معظــم 
الذي ال خيتّص إال بقصـائد   »الباقيات الصاحلات«(ع) ومناقبه يف ديوان ي فضائل اإلمام عل

ی بالرتيــاق الفــاروقي أهــل البيــت (ع) إضــافة إلــی تلــك األشــعار املنتثــرة يف ديــوان شــعره املّســم
 الذي قد اختَريت منها األبيات السابقة.

  ينشد الشاعر السيد باقر اهلندي يف بيان فضائله (ع): و
ــيس يــــدري بكنــــه ذاتــــك مــــا هــــو ـــ   لـ

  
ــي إّال اهللاُ    ــــــــــــــــ ــ ــم النبـ ــــــــــــــــ ــ ــ ــ   يـــــــــــــــاابن عــ

ــديٌث، قــــــدميٌ      ممكـــــٌن، واجــــــٌب، حـــــــ
  

ــاهُ    ــى األضــــــداُد واألشبـــــ ـــــــ ــ   عنــــــَك تُفنـ
  لَك معًىن أجلـى مـن الّشـمِس لكـن  

  
ــوا   ــه وتاهـــــــــ ـــــــــ ــ ــ ــارفون فيـ ـــــــــ ــ   خــــــــــبط العــ

   ــهى الظهــــــوِر خفــــــي ـــــــ ــ ــــــَت يف منتـ   أن
  

ــاهُ    ــــــ ــ ــ ــالَك مـــــــا أخفــ ــــــ   َجـــــــل معـــــــىن ُعــ
  )6 :ق1414(املوسوي اهلندي،   

خياطــب الشــاعر يف البيــت األول اإلمــام علــي(ع) قــائالً  يــابن عــم النــيب، لــك مكانــة عليــا 
ث ال يُـدركها سـوی اهللا سـبحانه وتعـالی فَنسـبه الشـاعر بـالنيب (ص) كـی يظهـر مـدی شــأن حبيـ

) وحسن جماورته له. مث يبدو أن الشـاعر يف صعلي(ع) ومكانته حسب انتسابه بالنيب حممد (
البيــت الثــاين يتحــّري يف شخصــية اإلمــام علــي(ع) الــذي ليســت مألوفــة ومفهومــة بالنســبة إليــه 

هو قدمي أو حديث، واجـب أو ممكـن و.... مث كأنـه جييـب بـأن عـن اإلمـام وكأنّه يتساءل هل 
علــي(ع) كــل الــروابط املنطقيــة والفلســفية املألوفــة تتضــاءل وتفنــی وقــد جيــري مــا خيــرق العــادة، 

د علـی مضــمون البيـت األول بأنــه لـن يــدرك كنـه ذات اإلمــام ؤكــويبـدوأن الشـاعر هنــا يريـد أن ي
ات املغــاالة يف شــأن علــي (ع) الــذي قــد تنبعــث مــن شــدة (ع) مــع أن فيــه مســة مــن مســ يعلــ

  احلّب واملواالة لعلي (ع).
مث يشري الشاعر يف البيتـني التـاليني إشـارة عـابرة إلـی خـالف سـائد بـني الشـيعة وأهـل السـنة 

(ع) باخلالفة بعد وفاة الرسول (ص) يف واقعة السقيفة، ويقول إنه كـان  يعن أحقية اإلمام عل
لكنه قد خبط من كان معرتفا مبكانة علـي(ع) وشـأنه عنـد النـيب حممـد (ص)، أظهر من الشمس 

، ومــن مث يف البيـت األخــري اسـتخدم الشــاعر صـنعة التضــاد لتبيـني مــدی ظهـور شخصــية وتـاهوا
    ا يف آٍن واحدوخفاه )(ععلي األمام 
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م) يتحدث أيضاً عن ذاته املقدسة واحملجوبـة خلـف 1865- 1786( ٩ةوالشاعر ابن كّمون
  اُحلُجب وهي أعمق من أن تفهمها عقول البشر: 

  تقاَصــــــَرت دون أدىن شــــــأِوَك الُشــــــُهبُ 
  

  وشـــــــــاِخماُت الُعلـــــــــى واملـــــــــــجُد والرتَـــــــــبُ   
ــاء واحتجبــــــت   ـــــ ــ   وَقدَســــــت ذاتُــــــَك العليـ

  
ــا الطلَـــــبُ    ــوِل فـــــال يَرقـــــى هلــــــ   عـــــن الُعقـــــ

ــــــــــــــــروم    ــةً ت ـــــــــــــــ ــ ــاَفَك اآلراءُ قاطبـ ـــــــــــــــ ــ ــ   أوصــ
  

  أّىن؟ وِمــــــن دوــــــا األســــــتاُر واُحلُجـــــــبُ   
ــوا   ــــــــــ ــ ــوٌم ومـــــــــا بـََلغــ ــــــــــ   فكـــــــــم تعّرضـــــــــها قـ

  
ـــــــىن وُقصـــــــارى نَعـــــــِتِهم تـََعـــــــبُ   

ُ
ــا امل ــــــ   منهــ

  )6:م1948(ابن كّمونه،   

 خياطب ابن كمونة يف هذا الشعر علي(ع) قـائالً إن شـأنك أكثـر علـوا ومنزلـة مـن الشـهب
لــن تصــل إلــی احلــد األدنــی مــن موقفــك. تقدســت ذاتــك  ييف الســماء واجلبــال الشــاخمات، وهــ

من أن تفهمه العقول وتبلغ إليه األفهام. ومن مثّ يشـري الشـاعر إلـی كثـرة عـدد هـؤالء الـذين قـد 
  نعتوا له لكن فشل سعيم وما بلغوا مناهم.يصفوا شأنه و يأرادوا أن 

  هـ ق): 1355ـ 1305( ١٠العصامي ويف هذا الصدد يقول الشاعر موسى
  لَك يف الوجـوِد حقيقـٌة ال تُكَشـف

  
  تَعِــَب األُلــــى لــك حــّددوا أو عرقــوا  

ــاَك الــــــَورى وحتـــــــّريت   ـــــــ   تاَهــــــت مبعنـ
  

ــَرفُ      فيَك الُعقـوُل فلم تكن لـك تُعــ
ــرى منـــك قـــد   ــ ــ ــ   فـَغَلَتـــَك طائفـــٌة وأخـ

  
ــيُع وأســـرفوا     قالـــت وقـــد هلـــك اجلمــ

ــهُ ماأنـــــــــــــــَت    ــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــَدُه ووليـ ــــــــــــــ ــ ــ   إّال عبـ
  

ــأِنفُ    ـــــــــــــــ ــ ــابٌق أزالً وال مستـ   ال ســـــــــــــــ
  )67:ق 1418 (الشاكري،  

خياطب الشاعر علي(ع) قائًال إن لك حقيقـة تسـتحيل كشـفها وإزالـة احلجـب عنهـا، وإن 
ائالً يسعی الساعون واجلاهدون فيها فال يزيدهم شيئاً غري املعاناة مث يوّضـح الشـاعر مقصـوده قـ

إن اخلالئـــق قــــد ضـــّلوا يف معرفتــــك كمـــا أن العقــــول قــــد حتـــّريت فيــــك، قـــد أفرطــــت طائفــــة يف 
عليهمـا كالمهـا. لسـَت أنـت   يويف املقابل قد أنكرت طائفة أخری فضلك، فقد قضـ تعريفك،
  طائفتان بل أنت عبُد اهللا وولّيه، والذي مل يكن له نّد ولن يكون. ال يكما تّدع

يعلـــن الشــــاعر موقفــــه مـــن اإلمــــام علــــي(ع) وحقيقتـــه قــــائالً إن حقيقــــة ويف هـــذه األبيــــات 
ستحيل كشفها مع إنـه عبـد اهللا سـبحانه وتعـالی، وال نـّد لـه. وقـد تـاه ي(ع) تكون حبيث   علي
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علی كليهما. وهنـا إشـارة إىل احلكمـة  يمن أفرط وفّرط يف تعريف شأنك ومكانتك، فلقد قض
ـــب غـــاٍل ومـــبغٌض قـــالٍ هَلـــَك يف رُجـــ«مـــن ـــج البالغـــة:  117 ، مبـــا أّن حقيقـــة أمـــري »الن، حمُِ

املؤمنني صعبة الفهم بالنسبة لعوام الناس لذلك تاهت العقول وحارت عـن التعـرف عليـه (ع)، 
فغّلــت طائفــٌة يف وصــفه وطائفــٌة أخــرى قّلــت مــن قــدره ومكانتــه، ومجــيعهم قــد أســرفوا، بــل هــو 

  (ص). عبد اهللا وويل رسوله
ـــا إلـــی م ســـألة الشـــفاعة الـــيت يتأملهـــا الشـــعراء مـــن اإلمـــام (ع)، فـــالكثري مـــنهم ونتطـــرق هن

  أنشدوا يف هذا املضمون خنتار منهم النماذج الـتالية للسيد رضا اهلندي: 
ــايل ـــــــــــــ ــ ــ   َســــــــــــــّودُت صــــــــــــــحيَفَة أعمـ

  
ــَدر   ـــــــــــــــ ــــــــــــــُت األمــــــــــــــَر إىل َحيــ   ووََكل

ـــــــَوب الـــــــُدنيا   ــفي مـــــــن نـُ ــــــ   هـــــــو َكهــ
  

ـــــــــــوِم احملَشـــــــــــر   ــي ي ــــــــــ ــعي فـ ــــــــــ ــ   وشفيـ
ــهِ    ــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ   قــــــــــــــــــــد َمتـّــــــــــــــــــــت يل بواليَِت

  
ــــــــــــت عـــــــــن أن ُتشـــــــــَكر   ــ ـــــــــٌم َمجــ   نَِع

ــي و هــــــــــو الّســــــــــاقي   ـــــــــ ــ   هــــــــــل ميَنعنــ
  

  أن أشـــــَرَب مـــــن َحـــــوض الكـــــوثر؟  
  )21و20:م1988(اهلندي،   

يف يـــوم القيامـــة،  دّ لـــه تســـو ايشـــري الشـــاعر إلـــی كثـــرة عـــدد ذنوبـــه الـــيت جعلـــت صـــحيفة أعم
يف يــوم احملشــر كمــا كــان ملجــأه يف الــدنيا مــن  هيُنقــذي بــه كــ ی علــي(ع) ويتوســلّ دفيتشــفع لــ

النوائب واملصاعب. مث يعرب الشـاعر عـن والءه ومودتـه لعلـي (ع)، والـيت زّودت لـه نعمـاً وافـراً 
عجــز اللســان عــن شــكرها فــإذن يــری مــن املســتحيل أن مينعــه علــي (ع) مــن شــربه مــاء الكــوثر ي

  كوثر.مام (ع) هو نفسه ساقي حوض البينما اإل
ففــي هـــذه األبيـــات يســـّلط الشـــاعر الضـــوء علـــی دور اإلمـــام علـــي(ع) يف شـــفاعته لشـــيعته 

  وحمبيه يف يوَم احملشر إضافة إلی أثر حب علي(ع) يف دفع نوائب الدنيا ومصاعبها.
  هـ ق) يف باب طلب الشفاعة:1315ـ 1277( ١١ويقول الشاعر جعفر احلّلي

  أنـــــــَت الصـــــــراُط املســـــــتقيُم وســـــــاملٌ 
  

  راَم ََجــــــَك واملنّكــــــُب نــــــادمٌ َمــــــن   
ــاٌم قـــــــــائمٌ    ـــــــــ   َفألنــــــــَت يف الــــــــدنيا إمــ

  
  بــــل أنــــَت يف يـــــوِم القيامــــة حـــــاكمٌ   

  بني الربيِّة شافـــٌع وُمشِفـــــعُ   

  )31/5:ق 1418 (الشاكري،
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  يقول الشاعر يف خطابه لإلمام علي (ع):
ويســلم، ومــن يعــدل أنــت الصــراط املســتقيم، ومــن ســلك طريقــك فهــو سيصــون مــن الضــاللة 

مكانـة اإلمـام (ع) العاليـة قـائالً إنـك لسـَت إمامـاً   علـىعنه ويعرج سيصبح نادما منكوباً. مث يثين
  يف الدنيا فحسب بل أنت يف يوم القيامة حاكم وُمشفع أيضاً؛ حتكم بني الربية وتشفع هلم.

، يتحـدث عـن م)1915ــ 1849ويف اخلتام نذكر بيتاً أنشده الشاعر حممد سعيد احلبـويب (
  طريق احلق واملضمون النجاة يف الدنيا واآلخرة: الهو فاختيار طريق اإلمام علي (ع)، 

  فقل إلمرٍئ مل يشرح اهللا صدَرهُ 
ــرَف اهللاُ قَــــــــدره ـــــــ ــ   ســــــــبيُل علــــــــٍي شــ

  
ـــــــــُب الُعقبـــــــــانِ    ــُل علـــــــــي طّي ــــــــ ــ ــ ــ   سبيـ

  .)551:ق1403(احلبويب،   

الـذي مل يشـرح صـدره لـوالء علـي(ع) مث يوّضـح فيقرتح الشاعر صراط علـي (ع) لإلنسـان 
  ه وجعل فيه حسن العاقبة واملآب.الصراط قائالً: إنه صراط رفّع اهللا قدرَ 

  عن النجف األشرف 3.1.3

وأّما عن مدينة النجف األشرف فقد أنشد الكثـري مـن الشـعراء يف حـق هـذه البقعـة املباركـة مـن 
ول شـرف يقـت تراـا.. وعـن أوصـاف النجـف األالكرة األرضية، لشـرف املقـيم فيهـا والراقـد حتـ

  لنا الشاعر السيد رضا اهلندي:
  يـــا أيهـــا النجـــُف األعلـــى لَـــَك الّشـــرفُ 

  
  َضـــَمنَت خـــَري الـــَورى يـــا أيهـــا الّنجـــفُ   

ـــــــَوى   ــر املـــــــؤمنني ثـَ ــــــ ــ   فيـــــــَك اإلمـــــــاُم أميــ
  

ــــدر فيــــَك ومــــا يف َغــــِريَك الّصــــَدفُ      فال
  )25 نفس املصدر:(  

لــه الشــرف ألنــه ضــم يف ترابــه أشــرف اخللــق وخــري البشــر، ففيــه ُدفــن أمــري هــذا بيــان بــأن 
املــؤمنني علــي بـــن أيب طالــب (ع) و هــو الـــدر وبــاقي البشــر صـــدٌف. وينشــد الشــاعر علـــي 

هـــ ق) يف قصــيدة لــه بعنــوان (مدينــة النجــف) يعــرب كمــا عــّرب عنــه 1387ـــ 1305( ١٢البــازي
وبــاقي النــاس صــدُف، ويقــول بــأن ضــرحيه (ع) كعبــٌة الســيد رضــا اهلنــدي بأنــه الــدّر واجلــواهر 

  ثانيٌة للمعتكفني:
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  إن رُمـــــــــــــَت تَعـــــــــــــِرُف مـــــــــــــاالنجف
  

ــَري وال َختَــــــــــــــــــف   ـــــــــــــــــ ــ   َفَســــــــــــــــــِل اخلَبـ
ــ   ــن بـــــــــــين الــــــــــ ــــــــــ ــ ــ   بَلـــــــــــٌد َتَضـــــــــــّمَن ِم

  
  ـــــــــــــــدنيا اجلــــــــــــــواِهَر ال الصــــــــــــــدف  

ــدٍ    ـــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــديِن حمّمـ ـــــــــــــــــــــــــ   بلــــــــــــــــــــــــٌد لــ
  

ــَرُر الغُــــــــــــــَرف   ـــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــت بــــــــــــــه ُغــ   بُني
ــُسهُ وعلــــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــــ ــ ــ   التقــــــــــــــــــى تأسيـ

  
ــــــــــــــــــَرف   ــُد الش ـــــــــــــــــــ جـ

َ
ــــــــــــــــــه امل   وبأهل

ــرى   ــــــــــــــ ــ ـ وبـــــــــــــه ثَـــــــــــــوى ليـــــــــــــُث الش  
  

ـــــــــــــــــــَرف   ــالِم الش ــــــــــــــــــ ــ ــ   وَمنـــــــــــــــــــاُر أعــ
ــهُ هـــــــــــــــــــــــو كعبـــــــــــــــــــــــةٌ    ــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ   وضرحيُـ

  
ـــــــــــه اعتــــــــــــــكف   ـــــــــــن في   أخـــــــــــرى لَِم

  )402: 6م، 1964(اخلاقاين،   

هو بلـد يتضـمن جـواهَر إن الشاعر يف اإلجابة عمن يتساءل ما النجف؟ يقول إن النجف 
بــين آدم وال الصـــدف مـــنهم. و هـــو يريـــد مـــن اجلــواهر أوليـــاَء اهللا واملخلصـــني لـــه أحيـــاًء وأمواتـــاً 

أراد من الصدف اآلخرين من النـاس، مث يف مواصـلة تعريفـه  مابن أيب طالب (ع) ك يمنهم عل
للنجــف يقـــول إنـــه بلـــد لإلســـالم واملســـلمني الـــذي بنيـــت فيـــه أفضـــل الغـــرف والـــدور ولرمبـــا أراد 

سـالم والشـيعة، مـن الشاعر من الغرف احلوزات العلمية اليت اختصت بالدرس والبحـث عـن اإل
جف األشرف و هو التقوی كما أن أهلـه وسـكانه مثّ يعّرف الشاعر األساس الذي ُبين عليه الن

قد تّزودوا بالشرف واد، ويف البيتني األخريين يسلط الشـاعر الضـوء علـی أحـد أعـالم مقيمـي 
(ع) الــذي وصــفه الشــاعر بالليــث إشــارة عــابرة إلــی شــجاعته الـــيت  يمــام علــالنجــف وهــو اإل

ة اإلمـام علـي (ع) املقدسـة منـاراً ستغين الشاعر عـن التفضـيل فيهـا كمـا أنـه يـری مقـرب يلشهرا 
  ألحد أعالم اد والشرف، وضرَحيه  الكعبة الثانية للمعتكفني ومواليه.

اشــتياقه للنجــف األشــرف،   وخنــتم البحــث بأبيــات مــن الشــاعر جعفــر النقــدي الــذي يبــني
  :كما فعل الكثري من الشعراء قائالً 

ــى مــــــن مآقيـــــــه ـــــــ عّن
ُ
  َجــــــَرت دمــــــوُع امل

  
  النجـــِف األعلـــى وَمـــن فيـــهشـــوقاً إىل   

ــهِ    ــــــــــــــ ــ ــهُ آالُم فُرقَِت ــــــــــــــ ــ ــ   وَصـــــــــــــــدعت قَبَل
  

ــــــه   ــاُه الفخــــــُر باري ـــــ ــ ــدٍس َحبـ ـــــ ــ   َمقــــــاَم قـ
ــاً وعظَمــــــــــــهُ    ـــــــــــ ــ ــ ــ   لدينــــــــــــِه اختــــــــــــارَُه بيتــ

  
ـــــه   ــاَد علـــــى التقـــــوى مباني ــــ ــ ــ   شـــــأناً وشـ

ــاَحِتهِ    ــــــــــ ــ   اــــــــــُد يركـــــــــــُع تعظيمــــــــــاً بسـ
  

ــُر يســـــــُجُد إجـــــــالالً    ــــــ ــ ــ ـــــــه والفخـ   بوادي
ــها   ـــــــــ   أرٌض مقّدســــــــــةٌ مل خيــــــــــَش قاِطُن

  
  ريــــَب الزمــــاِن فحــــامي اجلــــاِر حيميــــه  

  )161/5:ق 1418 (الشاكري،  
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مـام علـي(ع) كمـا يُعـرب ففيها يُعرب الشاعر عن حنينـه للنجـف وملـن ُدفـن فيـه (قصـده اإل
وتعـالی، عن آالمه إثر فراق قـد حـال بينـه وبـني زيـارة مـواله ومقـام قـدس يفخـر بـه اهللا سـبحانه 

مقاٌم اختـار اهللا بيتـا لدينـه وعظّمـه وكّرمـه وجعـل أساسـه علـی التقـوی. مث  ميـدح الشـاعر اإلمـام 
علي (ع) املدفون بأرض النجف قـائالً إن اـد يركـع لعظمتـه، والفخـر يسـجد جلاللـه ومكانتـه 

ن كأن الشاعر يبشـّر سـكان النجـف األشـرف بـأن نوائـب الـدهر ومصـاعبها لـ الشاخمة مث بيدو
  ليهم لوجود اإلمام علي (ع) فيه الذي حيميهم ويصوم منها مجيعاً.إتصل 
 

  النتائج .4

ــــا إلــــی تــــاريخ العــــراق مــــن خــــالل ســــنوات  هـــــ / 1335 -ه 1289يف هــــذا البحــــث تطرقن
الـــيت كانـــت الســـلطة العثمانيـــة هـــي الســـلطة املســـيطرة عليـــه، وقطفنـــا زهـــوراً مـــن  1917- 1872

بساتني اإلمام علي (ع)، وتعرفنا على املضامني واألوصاف اليت جاءوا ا شـعراء العـراق العثمـاين 
عـــن أمـــري املـــؤمنني علـــي (ع) يف أشـــعارهم مـــن خـــالل دواويـــنهم ســـواء كـــانوا شـــيعة أو مـــن أهـــل 

الء الشـــعراء هـــم الســـيد رضــا اهلنـــدي والســـيد بــاقر اهلنـــدي وجعفـــر النقـــدي الســنة، فمـــن أهـــم هــؤ 
 األدبية: - وجعفر احلّلي وغريهم.. وميكننا إستنتاج ما يلي من خالل هذه الدراسة التارخيية 

من أهم مسـات الفـرتة العثمانيـة هـي السـمة الدينيـة الـيت جتلّـت يف املـدائح النبويـة ومـدائح  - 
مـــوم و العلويـــات علـــی اخلصـــوص، ونـــرى مـــن خـــالل قـــراءة  الشـــعر علـــی الع أهـــل البيـــت (ع)

العلــــوي يف دواويــــن الشــــعراء العــــراقيني يف احلقبــــة العثمانيــــة بــــأّن عــــدداً كثــــرياً مــــنهم أنشــــدوا يف 
احلــديث عــن واليــة علــي(ع) و يــوم الغــدير وبيــان مناقــب اإلمــام (ع) وفضــائله مــن الشــجاعة 

ا من املتشيعني أو من املتسننني حباً لـه کمـا إـم نظمـوا واجلود والعدل والعلم وغريها سواء کانو 
أشعاراً عن مدينة النجف األشرف اليت ضمنت يف تراـا خـري الـوری، ومـنهم مـن أنشـد لطلـب 
الشــفاعة و التوســل إلــی اإلمــام (ع) و هنــاك کثــٌري مــن املعــاين األخــری الــيت تــدّل علــی عظمــة 

  ل إنسان واٍع يطلب احلق و احلقيقة.اإلمام علي (ع) و تأثريه العميق يف وجود ک
مــن شــعراء أهــل الســنة الــذين قمنــا بدراســة أشــعارهم وحتليلهــا يف هــذه املقالــة هــم عبــد  - 

احلســني األزري وعبــدالباقي العمــري اللــذاِن أنشــدا يف مناقــب اإلمــام علــي (ع) وفضــائله، ومــن 
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ويكـون أكثـر إشـراقا  العمـري إن اإلمـام علـي (ع) ناصـر احلـق ومسـاعده رأیأمهها فمن وجهة 
مــن الشــمس والــذی لــيس فيــه أی شــك بــل هــو اليقــني نفســه، وال يفوتنــا القــول بــأن الشــاعر 
العمــــري قــــد خــــّص إحــــدی دواوينــــه (الباقيــــات والصــــاحلات) بــــذكر مناقــــب أهــــل البيــــت (ع) 
فحســب، إضــافة إلــی مـــا نظمــه األزري يف جمــال علــم اإلمـــام (ع) وعدلــه تــوأمني، ويعتقـــد أن 

عــد استشــهاد اإلمــام علــي(ع) مل يفقــدوه فحســب بــل فقــدوا العــدل كمــا يّبــني بــأن املســلمني ب
خليفــة عمــر أقــّر بعدالــة علــي (ع) يف مــواطن عديــدة أي عنــدما كــان يصــعب عليــه القضــاء يف 

مــام القضــايا املختلفــة، لــذلك كــان يلجــأ دائمــا لعلــي(ع)، ومــن مثّ أشــار الشــاعر إلــی زهــد اإل
دون مشـــاركته يف احلـــرب وشـــجاعته فيهـــا. وهنـــاك كثـــٌري مـــن (ع) حبيـــث ال حيـــول زهـــده    علـــي

املوضـــوعات األخـــری الـــيت تـــدل علـــی حبهمـــا لعلـــي (ع) رغـــم أمـــا مـــن أهـــل الســـنة، وهـــذه 
املضــامني جبانــب الدراســات والبحــوث األخــری يف هــذا اــال تكفينــا إلثبــات هــذا القــول بــأن 

  لها. حب علي (ع) اجتاج القلوب والقرون واألديان واملذاهب ك
بعـــاد شخصـــية علـــي (ع) ومـــدی احلـــديث عنهـــا يف املـــدائح العلويـــة يف العـــراق أعـــن  -

أن  نـاالعثماين يكون من الصعب أن نوازن ونقوم بالتفاضل واحداً منهـا علـی اآلخـر، ويف ظن
بـأن يقـوم  ةاإلمام علي (ع) كان ذا أطراف وأبعاٍد، وكما أنه جهد يف حياته الكرميـشخصية 

فليس من املستبعد أن نواجه هذه اخلصيصة يف املدائح العلوية من خالل شعر بالتوازن بينها 
فاحلـــديث عـــن مناقـــب اإلمـــام (ع) وفضـــائله مثـــل  شـــعراء الشـــيعة يف العـــراق العثمـــاين أيضـــاً.

ونشــأته ال يفضــل احلــديث عــن النجــف األشــرف  هوالعلــم والعــدل والشــجاعة ومــيالد اجلــود
ومن املستحيل أو علی األقـل مـن الصـعب أن نفّضـل بعـض ليه...إوطلب الشفاعة والتوسل 

يف املــدائح العلويــة للشــعراء العــراقيني يف  خــربعض اآلالــفضــائل اإلمــام علــي(ع) ومناقبــه علــی 
  الفرتة العثمانية.

 

  الهوامش
 

هو السيد حسني بن السيد رضـا الشـهري ببحـر العلـوم، شـاعر كبـري و عـامل جهيـد، و هـو والـد  .١
ـــــــــَد يف جنـــــــــف عـــــــــام . الســـــــــيد إبـــــــــراهيم الطباطبـــــــــايي اخلاقـــــــــاين، (هــــــــــ و نشـــــــــأ ـــــــــا  1221ُول

  )216/3:هـ1408
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 هو أبو املهدي السيد حممد صادق بن  السيد حسن الشهري حبر العلـوم، عـامل جليـل و شـاعر رقيـق .٢
ــ و نشــأ ــا علــی أبيــه، 1318و كاتــب باحــث، ولــد يف جنــف عــام  كــان قاضــياً دينيــاً لــبعض .  هـ

  )206/9:هـ1408اخلاقاين، . (هـ1397الوقت يف العمارة و البصرة، و أخرياً تويف سنة 
هـــو شـــيخ جعفـــر بـــن احلـــاج حممـــد النقـــدي، أحـــد أعـــالم عصـــره و ممـــن حـــاز علـــی شـــهرة و اطـــالع  .٣

عمـل يف  و نشأ ا علی أبيه الذي كان مـن أربـاب الثـراء و1303ولد مبدينة العمارة عام  . واسعني
و . القضــاء لــبعض الوقــت يف جنــف، بغــداد، البصــرة و كــربالء و احللــة ولعــب دورًا دعائيًــا يف منطقتــه

  )72/2: هـ1408اخلاقاين، .(هـ يف الكاظمني1369أخرياً تويف رمحه اهللا عليه يف عام  
هـــــ و تــــويف ســــنة 1222خ جــــابر الكــــاظمي، املعــــروف حبميــــد بــــن اجلــــواد، هــــو ولــــد ســــنة الشــــي. ٤

هـ بالكاظمية ،كان نادرة عصره يف الشعر و احلفظ، لـه ختمـيس اهلائيـة األزريـة، و كـان 1313
  )40/4: م1983حمسن األمني، .(ينظم الشعر بالفارسية أيضاً 

هــ و نشـأ فيهـا، و قـال الشـعر و عمـره أقـّل مـن 1298ُولد عبد احلسـني األزري يف بغـداد سـنة  .٥
دخــل حــزب االئــتالف بعــد اعــالن الدســتور العثمــاين، و اشــتغل بإنشــاء الصــحف، . ســنة 15

أما يف كتابته . وهو حيسن اللغة الفرنسية و حيب يف شعره اخليال اجلميل و األسلوب القصصي
  )234/1:م1923بطي، .(فأحسن ما يُعجبه النقد األخالقي

أبو املرتضی عبداحلسني بن الشيخ أمحـد بـن احلـاج حسـني بـن شـكر النجـف، و آل شـكر  هو .٦
قصـد ناصـر الـدين شـاه . أسرة كبرية ممتـدة األطـراف، هـو كـان اديبـاً شـاعراً مـن أفاضـل الشـعراء

إلی ايران فمدحه بروضة فأجزل له العطاء فعاد إلی النجف، مث سافر مرة أخری لطلـب راتـب 
رتـب لـه الشـاه املرقـوم راتبـاً فسـكن كـربالء مث عـاد إلـی ايـران فمـات يف طهـران له فأبلغه مناه و 
  ).133/5:هـ1408اخلاقاين، (هـ 1285عاصمتها سنة 

. هو أبو أمحد السيد رضا بن حممد، الشهري باهلندي، عامل كبري و أديب شهري، و شاعر جميد. ٧
آداب العرب و التبّـع ألخبـارهم هـ و نشأ ا علی أبيه،كان له ولع ب 1290ولد يف جنف عام 

 فكــان مثــال الشــاب الوديــع الــذكي، و مــا إن اجتـــاز العقــد الثــاين إّال و قــد أشــَري إليــه بالبنـــان
  ).82/4:هـ1408اخلاقاين، (

و ، ُولــد باملوصــل. مــؤرخ، شــاعر، عبـد البــاقي بــن ســليمان بــن أمحــد العمــري الفــاروقي املوصــلي .٨
و هــو ديــوان » الرتيــاق الفــاروقي «لــه  ، و تــويف ببغــداد، حكوميــةولــی فيهــا مث ببغــداد أعمــاًال 

  )272/3: م1980، الزركلی(..شعره، و الباقيات الصاحلات، قصائد يف مدح أهل البيت و
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اشـتهر ، هو من أسرة قدميـة معروفـة يف كـربالء و مـن عشـرية بـين أسـد، احلاج حممد علی كمونة .٩
ص، و يهّمنــا مــن شــعره أنـّـه قــد ثبّــت تــواريخ وفيــات مــن بالشــعر إّال أنــه قليــل العالقــة باألشــخا
طبــع ديوانــه مبطبعــة دار النشــر و التــأليف بــالنجف ســنة . أشــتهر بــالعلم و األدب يف رثائــه هلــم

  )329/2: م1962الغراوي، .(م1282/1856تويف يف عام  . م1947 -1367
هــــ يف النجـــف 1305/ م1888شـــيخ موســـی العصـــامي، هـــو كـــان خطيًبـــا وكاتًبـــا، ولـــد عـــام  .١٠

هــــــــ 1355/ م1936تـــــــويف عـــــــام . اكتســـــــب العلـــــــم حـــــــىت بلـــــــغ درجـــــــة االجتهـــــــاد. األشـــــــرف
  )297/6: م2003 جهاد،(

-  1277/) 1898 -  1861(  جعفـــر كمـــال الـــدين بـــن أمحـــد بـــن حممـــد عيســـى احلّلـــي الســـّيد .11
شــاعر عراقــي ولــد يف إحــدى قــرى احللــة، مث انتقــل إىل النجــف وأكمــل فيهــا دروســه، ) 1315

اتصل بامللوك واألمراء كالسلطان عبد احلميد العثماين وآل رشيد يف . وظهر فيها أديباً، وشاعرًا
  ).1/ 267:م2009، إميل يعقوب( تويف يف النجف. احلجاز

 .هــ1305/ م1888ُولد يف النجف األشـرف  سـنة ، علي البازي، خطيب ممعروف و شاعر. 12
و اتصــل بفحــول الشــعر العــامي و متــرن علــی اخلطابــة و أخــذ يرقــی األعــواد و ذاع . و نشــأ بــه

م و 1387تــويف يف الكوفــة ســنة . بــرع يف نظــم التــاريخ و أجــاد فيــه و صــار مــن أعالمــه. صــيته
  .)200:م1992أميين، ( ُدفن يف النجف

  

  المصادر والمراجع

  . الکتب١
.القــاهرة: اهليئــة 3حتقيق:حممــد مصــطفى، ط بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور، .م)1984ابــن إيــاس، حممــد(

   .العامة املصرية للكتاب

 .بريوت: مؤسسة النعماين.1،طالديوان .)د.تعبد احلسني،( األزري،

النجـف: دار النشـر ،1ان. مجعه وعّلق عليه: حممد كـاظم الطرحيـي، طالديو .)م1948آلكّمونه، حممد علي (
   .والتأليف

 ، بريوت: دار التعارف للمطبوعات.أعيان الشيعة .م)1983األمني،سيد حمسن،(

 .د.ن.، الطبعة الثانيةمعجم رجال الفكر واألدب في النجفم)، 1992األميين، حممد هادي (

 .بغداد: مطبعة دار التضامن، 1ط ،الديوان .)م1968( حبر العلوم، حممد صاحل
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 .مصر: املطبعة السلفية ،الطبعة األولی ،األدب العصري في العراق العربي. م)1923بطي، رفائيل (

، حتقيـــق: ليلـــى الرحمانيـــة فـــي علمـــاء الدولـــة العثمـــانيالمـــنح . م)1995البكــري، حممـــد بـــن أيب الســـرور، (
 .دمشق: دار البشاير الطبعة األولی، الصباغ،

  .بريوت: دار الشروق .مطالعات في الشعر المملوكی والعثمانی. ق)1392( بكری شيخ، أمني
ــاء مــن العصــر الجــاهلي حتــی ســنة . م)2003جهــاد، حممــد علــي(  ،الطبعــة األولــی م،2002معجــم األدب

 .دار الكتب العلمية :وتبري 

العــراق: دائــرة الشــؤون  الطبعــة األولــی، ، أعــّده: عبــد الغّفــار احلبــويب،الــديوان. م)1983احلبـويب، حممــد ســعيد(
 .الثقافية

 .(بدون ناشر) الطبعة األولی، ،ديوان سحر بابل وسجع البالبل د.ت).( احلّلي، جعفر

  .بريوت: املكتب اإلسالميالطبعة الثالثة،  ،تاريخ الدولة العثمانية .م)1994( حسون، علي
  .بريوت: دار الرافدين الطبعة السابعة، ،تاريخ العراق السياسي الحديث .م)2008احلسيين، عبد الرزاق(

 منشـورات : بـريوت ،الطبعـة األولـی ،العربـي األدب فـي النبـوي شـعر المـديح  .م)2007محـداوي، مجيـل(

  .العصرية املكتبة
  .بريوت: دار األندلسالطبعة الثانية، ، البابليات شعراء الحلة أو .م)1964اخلاقاين، علي(
  .مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي :قمالطبعة األولی، ، شعراء الغريّ . هـ)1408اخلاقاين، علي(

 .،بريوت: منشورات املؤسسة العربية للطباعة واإلعالم معجم الخطباء. م)1996( داخل السيد حسن
قــــاموس تــــراجم ألشــــهر الرجــــال والنســــاء مــــن العــــرب والمســــتعربين  .م)1980الزركلــــي، خــــري الــــدين(

 ، بريوت: دار العلم املاليني.والمستشرقين

 .قم: انتشارات الشريف الرضي الطبعة األولی، ،الديوان .هـ)1411ُشُكر، عبد احلسني (

 .النجف األشرف: دار النعمان الطبعة الثانية، ،الترياق الفاروقي .م)1964( العمري، عبد الباقي

بغـداد: مطبعـة امـع العلمـي الطبعـة األولـی،  ،تاريخ اآلداب العربي فـي العـراق. م)1962( الغراوي، عباس
 .العراقي

 .بريوت: دار العلم للمالينيالطبعة اخلامسة،  ،تاريخ األدب العربيم)، 1989فروخ، عمر(

تخمـيس األزريــة فــي مـدح النبــي والوصـي واآلل صــلوات اهللا علــيهم  .م) 1950الكـاظمي، الشـيخ جــابر(
 .النجف: منشورات املطبعة احليدريةالطبعة األولی،  ،أجمعين

منشــــورات املكتبــــة  :بــــريوت ،الطبعــــة األوىل ،المــــدائح النبويــــة فــــي األدب العربــــي.م)1935( مبــــارك، زكــــي
 .العصرية

 ، بريوت.خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر.احمليب، حممد(د.ت)
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ـــة .م)2012(حممـــد، حممـــود ســـامل  ـــدول المتتابعـــة: الدولـــة العثماني ابـــوظيب: هيئـــة الطبعـــة األولـــی، ، أدب ال
 .الكتب الوطنية ابوظيب للسياحة والثقافة ودار

 ر.دمشق: دار الفكالطبعة األولی، ، تاريخ األدب العربي: العصر العثماني. )م1999باشا، عمر(موسى 

   .ايران: انتشارات اإلمام اهلادي(ع)الطبعة األولی، ، الديوان .)هـ1414املوسوي، السيد باقر(

بــريوت: الطبعــة األولــی، الســيد موســى املوســوي، : ، مجعــهلــديوانم)،ا 1988(املوســوي اهلنــدي، الســيد رضــا،
 .دار األضواء

 مجع وإعداد: عبد اهللا اجلبوري، اجلمهورية العراقية. الديوان،. )م1977( اهلامشي البغدادي، حممد

الريـــاض:  الطبعـــة األولـــی، ،الدولـــة العثمانيـــة فـــي التـــاريخ اإلســـالمي الحـــديث. م)1996( يـــاغي، امساعيـــل
 .مكتبة العبيكان

  بريوت: دار صادر. الطبعة األولی،،معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة. )2009( يعقوب، إميل
 

  . المجالت2
، 26،العـدد بغـدادجامعـة كليـة اآلداب ».أدب العـراق يف العهـد العثمـاين«م). 1979( الزبيدي، علي أمحـد

 .486- 466صص

املـــدائح العلويـــة يف األنـــدلس عنـــد املـــرابطني وبـــين األمحـــر دراســـة «. م)2019( محـــادي الفالحـــي، ســـالم علـــي
   622- 594صص .103، العدد 25، الدمجلة كلية التربية االسالمية، »وصفية

التـــــراث ، »قضــــايا معرفيــــة ومنهجيــــة يف حتديـــــد العصــــر العثمــــانی وتقــــومي أدبــــه« .هـــــ)1423ســــكر، راتــــب(
 .73- 61،صص 85،العدد العربي

بررســی خلــق وخــوی حضــرت علــی(ع) از منظــر شــاعران معاصــر « .ش)1389(صــطفیشــريوی خــوزانی، م
 .30- 3، صص1 ش، 1سال نامه علوی، پژوهش، مجلة »عرب

نامـه  پـژوهشمجلـة ، »غدير از منظـر شـعر آيينـی عـراق« .ش)1397( معصومه؛ عبدی، رعنا نعميت قزويين،
 .141- 119صص  ،2، مشاره 9، سالعلوی
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