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مة املقدِّ

هَتَت��مُّ اجلَاِمعاُت يف مجيِع ُمدِن العاملِ، بُراِث امُل��دِن احلَاِضنِة هلَا، َوَتعمُل َعَى احِلفاِظ 
اثِيَِّة لِتِلَك امُلدِن، ولكنَّ جامعَة َبابل، َوِمن ِخالِل َنَش��اِط )َمركِز  َ ُموِز الرُّ ًة بِالرُّ عَليه، ُمْعَتزَّ
دٍة  ِة َوالتَّأرخييَّة( فِيَها، َفاَجئتنَا بِنَش�ِر َبحٍث َينَتِقُص بِصورٍة ُمَتَعمَّ َراَساِت احلََضاريَّ َبابِل لِلدِّ
ٍة  ِمن َأَحِد ُرُموِز َهِذِه امَلدينِة، َوهَو َعمٌل َمرُفوٌض َعَى ُكلِّ امُلس��َتوَياِت، َوذلَِك بَِتقديِم َأِدلَّ
فٍة، َوَغري َحقيقيٍَّة، ملن َيبحُث َعن َثغراٍت َينفُذ ِمنَها لِتهِديم ُتراِث َهذِه امَلدينِة، َوِعندَما  ُمزيَّ
َنبَّهن��ا خلطورِة َه��ذا العمِل، َوتأثرِيه ع��َى امَلَدى البعيِد، ع��َى َمكاَنِة َهذِه امَلدين��ِة الَعريقِة 
دُّ بَأنَّ ه��َذا َرأُي الَباح��ِث! َوهنَا َتكمُن امُلغاَلط��ُة الُكرَبى،  ف، َج��اَء الرَّ َوَتأرخِيَه��ا املش���رِّ
َغِة  َفِللباِح��ِث َرأُي��ه يف اجلَوانِب الِعلميَِّة َوالَفنيَّة لِلَموضوِع، فَله احلَ��قُّ يِف إِبَداِء َرأَيه يِف اللُّ
ِة  عريَّ عرّي، َواألَغراِض الشِّ ورُة الَفنيِّة، َوَقاموِس��ِه الشِّ يواِن، َوالصُّ ِة لَِصاِحِب الدِّ ��عريَّ الشِّ
��اِعر، َوِس��ريتِه،  َف، َويضَع َمعلوماٍت َخاطِئٍة َعن َحياِة الشَّ ا َأْن حُيرِّ ِعن��َده، َوإىَل آِخِره، َأمَّ
��دٍة، َفَهذا هَو األَمُر اخلَطرُي وامَلرف��وُض، َوَليس فيِه جَماٌل إلبداِء  بِص��ورٍة َمقصودٍة وُمَتعمَّ

أِي، َبْل ُهَو َعمٌل َينوي َتشويَه ُصورِة َرمٍز ِمن ُرموِز َهِذه امَلدينِة. الرَّ

ادر يف  ة والتأرخييَّة (، الصَّ ِل ِمن )جملَّة َمركِز بابل للدراس��ات احلضاريَّ يِف الَعدِد األوَّ
ل بعنوان )ديوان السيِّد حيدر  حزيران 2011، َنش���ر د. فارس عزيز مسلم َبحَثنِي، األوَّ
يِِّد  ه السَّ - أغراضه وفنونه(، الصحائف 43-66، َوهَو َموضوُعنَا، والثَّاين َعن جدِّ ّ احِللِّ
ِذي  َتَسُب َعَى إَِداَرِة امَلركِز الَّ ام، الصحائف 255-273، وهذِه خُماَلفٌة حُتْ مسلم محود العزَّ
خِص يِف الَعَدد َنفِسه؟ َفَهل َكاَنت َجاِمعة َبابل  َأصَدَر امَلجلَة، َفكيَف ُينرُش َبحَثاِن هلَذا الشَّ
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َرجة؟! َأم هناَك َغاَياٌت ُأخَرى؟! َفقريٍة ِعلميًّا إىَِل َهِذه الدَّ

ِذي  ّ الَّ ��يِِّد َحي��َدر احِل��لِّ ��َف َكث��رًيا يف حقِّ السَّ لَق��د أجَح��َف كات��ُب امَلقاِل، وَتعسَّ
ِة املِعطاء، َب��ل َوأِلتباِع َمذَه��ِب آِل الَبيِت ُعموًما يِف  ُيع��دُّ َرمًزا ِمن ُرُم��وِز َمدينَِة احِللَّ
يَِّد َحيَدر َوِشعَرُه  الِعراِق َوالَعامل اإِلس��اَلِمّي، مِمَّن َتعلَّقوا بُِحبِّ احلَُس��ني، َفَعشقوا السَّ
َوَقَصاِئَدُه اخلَالَِدات، ِمن ِخالِل ُحبِِّهم وِعش��ِقِهم لِلُحَسني، َوآِلِل الَبيِت ُعموًما، 
دِّ بِِعلميٍَّة َوَموُضوعيٍَّة، َعَى ُكلِّ َما َجاَء يِف َهذا امَلقاِل، َتوِضيًحا  َوَوَجدُت ِمَن الَواِجِب الرَّ
تِي َنطَمُح  ًة ِم��ن َجاِمعاتِنَا الَّ لِلَحقيقِة، َوَكْش��ًفا لِ�ام ُيراُد ِمن َنش���ِر َهكَذا َمواِضيَع، َوَخاصَّ
موز، َوالتََّجاوِز َع��َى َمكاَنتَها   َأْن َتَتبنَّ��ى َتكري��َم ُرموِزَنا الثََّقافِيَّ��ة، َوَليَس هَتديَم َه��ِذه الرُّ

اِمَية. السَّ
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َف ِفيَها الَباِحث َقاُط الَِّتي َتَع�شَّ النُّ

��َف فِيَها الدكتور فارس عزيز يِف َكالِمِه َعَى  تِي َتَعسَّ س��وَف َنذكُر َبعَض اجلَوانِِب الَّ
ُه يِف َحقيقتِِه  ، إاِلَّ َأنَّ ا أنَّ بعَض تِلَك النُّقاِط َغرُي ُمهمٍّ ، َوَقد َيبدو َظاهريًّ ّ ��يِِّد َحيَدر احِللِّ السَّ

ِل َوهَلٍة، َومن تِلَك األُموِر: هَيِدُف إىَِل يَشٍء َخطرٍي مَل َيظَهر لِلَقاِرِئ ِمن َأوَّ

ِد َحيدٍر احِللِّّي يِّ : ولدة ال�شَّ لاً اأوَّ

 َ ��ِة- َقري��ة بريمان��ة- س��نة 1831، وُت��ويفِّ  ق��اَل د.ف��ارس عزي��ز: »ول��َد يف احللَّ

فِيها«)1(.

ِة،  ّ )1246-1304ه�( ولَد وَنشَأ وماَت يف َمدينِة احِللَّ يَِّد حيَدر احِللِّ َفنَقوُل: إِنَّ السَّ
ُد َذلَِك- إاِلَّ َما َندَر ِمنَها، َوكاَن عَى  َوَليَس يِف َقريِة برِيماَنة، َومجيُع امَلصادِر َوامَلراجِع ُتَؤكِّ

ُد َذلَك: تِي ُتَؤكِّ َوهم- َوِمن َأَهمِّ امَلصادِر الَّ

يِّد  مِة كِتاِب                                                                     ، َتأليف السَّ  1. َما َجاَء يف ُمَقديِّ
��يِّد َحيَدر-َبعَد ِديوانِِه امَلطبوِع يِف اهِلنِد َس��نَة  ، َوهَو َأق��َدُم َمرجٍع ُيَرجُم لِلسَّ ّ َحي��َدر احِللِّ
)1312ه�( َفقَد ُطبَع َس��نَة )1331ه���(، َأي بعَد وفاِة امُلَرجم ب�)27( َس��نة َفَقط، َفمَن 
ّ اب��ُن َأِخيِه( َكاَن ِم��َن امُلعارصيَن  ��يِّد َعبد امُلطَّل��ِب احِللِّ ��ِذي َترج��َم َله)السَّ امُلؤّك��ِد أنَّ الَّ

ِة َسنَة )1246ه�( َوفِيَها َنَشَأ«)2(. اِعِر َقاَل: »ُولَد يِف احِللَّ لِلُمَرَجم، َويف َترمجِة الشَّ

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 43.
مة، الصحيفة )ب(. ل: املقدِّ )2( العقد املفصَّ

ل يف ِقبيَلِة ال�َمجِد ال�ُمَؤثَّل( )الِعقد امُلَفصَّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 368

 ال�شيِّد حيدر احِللِّّي وديوانه يف
امليزان النقدّي

ِة َبعَد  د مهدي الَبصري)1313-1394ه���(، َوهَو امَلولوُد يِف احِللَّ 2. والدكت��ور حممَّ
ِة يِف 15  ّ يِف احِللَّ ��يِِّد َحيَدر احِللِّ ��يِِّد َحيَدر بِتِس��ِع َس��نَواٍت َفَقط، َقاَل: »ولَد السَّ َوفاِة السَّ

شعبان عام )1246ه�(«)1(.

يِِّد  يُد َجواد ُشربَّ املولوُد يف النََّجِف األرََشِف َسنَة )1332ه�(: »ولَد السَّ 3. َوقاَل السَّ
�َي  ِة، وكاَن َمولُِده يِف 15 شعبان َسنَة )1246ه�(«)2(، َوَعن َوفاتِِه َقاَل: »ُتوفِّ َحيَدر يف احللَّ
يَلِة التَّاِسعِة ِمن َربيٍع الثَّاين َوُعمُره  ِة َعِشيَّة األربعاِء يف اللَّ يِّد َحيَدر يِف َمسَقِط َرأِسِه احِللَّ السَّ

)59( سنة«)3(.

د الس��اموّي )املتوفَّ 1370ه�(: »ولد ُمنَتَصِف  مة املحقيِّق الش��يخ حممَّ 4. وقال العالَّ
 َش��عباَن َس��نَة )1246ه���(، َوُت��ويفِّ لِتِس��ٍع َمَض��نَي ِم��ن َربيٍع اآلِخ��ر َس��نَة )1304ه�( 

ِة«)4(. بِاحِللَّ

د َعّل الَيعقويّب )املت��وفَّ 1385ه�(: »ولَد يف  ��يُخ حممَّ مة الشَّ ُق الَعالَّ 5. َوق��اَل امُلَحقيِّ
ِة ليَلَة النِّصِف ِمن َشعباَن َسنَة )1246ه�(«)5(. احِللَّ

يَلِة  ِة َعِش��يََّة األَربَع��اِء يِف اللَّ  يِف َمس��َقِط َرأِس��ِه احِللَّ َ َوَع��ن َوفاتِِه َقاَل: »َوَلقد ُتويفِّ
التَّاِسَعِة ِمن َربيٍع الثَّايِن َسنَة )1304ه�(«)6(.

يِِّد  ��يخ يوس��ُف َكركوش )املتوفَّ 1389ه�(: »ُولَِد السَّ ُخ الشَّ مُة امُلؤريِّ 6. َوَقاَل الَعالَّ

)1( هنضة العراق األدبيَّة 40.
)2( أدب الطفِّ أو شعراء احلسني 8/8 ،10.

)3( أدب الطفِّ أو شعراء احلسني 14/8.
)4( الطليعة من شعراء الشيعة 302/1. 

)5( البابليَّات 154/2.
)6( البابليَّات 167/2. 
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ِة ليَلة النِّصِف ِمن َشعباَن َسنَة )1246ه�(«)1( ّ يف احِللَّ َحيَدر احِللِّ

ِة َعِشيَّة األربعاِء يف  ��يِّد َحيَدر احِللِّ يِف َمس��َقِط َرأِسِه احِللَّ َ السَّ وعن وفاته قال: »ُتويفِّ
يَلِة التَّاِسعِة ِمن َربيٍع الثَّاين َسنَة )1304ه�(«)2(. اللَّ

ْركّل )املتوفَّ 1396ه�(: »َمولُده َووَفاُته يِف احِللَّة«)3(. 7. َوَقاَل الزيِّ

ِة  ّ يف احللَّ يِِّد َحيَدر احِللِّ 8. َوقاَل األس��تاذ عّل اخَلاقايّن )املتوفَّ 1389ه�(: »ُولَِد السَّ
يف يوم )15( ِمن َشعباَن عام )1246ه�(، يوم )15( شعبان من عام )1246ه�(«)4(.

يلِة التَّاِسعِة ِمن َربيٍع  ّ يف َمسقِط َرأِسِه يِف اللَّ يِّد َحيَدر احِللِّ َ السَّ وعن وفاته قال: »تويفِّ
ل َسنَة )1304ه�(«)5(. األَوَّ

ِة َسنَة  9. َوَقاَل الدكتور ِرَضا حمسن الُقَريّ� )املتوفَّ 1404ه�(: »ولَد يف َمدينِة احِللَّ
)1246ه�(«)6(.

ِة يِف َليلِة  يِِّد َحيَدر: »ولَد يف احِللَّ 10. َوَقال األستاذ عالء الدين اآللويّس يف ترمجة السَّ
النِّصِف ِمن َشعباَن َسنَة )1246ه�(«.

يلِة التَّاِس��َعِة ِمن َربيٍع  ِة أيًضا َعش��يََّة األربَعاِء يف اللَّ َ يف احِللَّ وع��ن وفاته قال: »وتويفِّ
الثَّايِن َسنَة )1304ه�(«)7(.

)1( تأريخ احِللَّة 142/2. 
)2( تأريخ احِللَّة 145/2.

)3( األعالم 290/2.
�ّي، عل�ّي اخلاقان�ّي 8/1. )4( شعراء احِللَّة 421/2، وديوان السيِّد حيدر احِللِّ

�ّي، عل�ّي اخلاقان�ّي 20/1. )5( شعراء احلَِّلة 432/2، وديوان السيِّد حيدر احِللِّ
حات العراقيَّة 187. )6( املوشَّ

)7( الدرُّ املنتثر يف رجال القرن الثاين عرش والثالث عرش 206.
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ِة  ّ يِف َمدينِة احِللَّ ��يِّد َحيَدر احِل��لِّ : »ولَد السَّ ّ 11. َوق��اَل الدكتور حازم س��ليامن احِلليِّ
َوُنِسَب إِليَها«)1(.

ِة َعشيََّة األربَعاِء   يِف َمس��َقِط َرأِسِه احِللَّ ّ ��يِّد َحيَدر احِللِّ َ السَّ َوَعن َوَفاتِِه َقاَل: »تويفِّ
يَلَة التَّاِسَعَة ِمن َربيِع الثَّايِن َعاَم )1304ه�(«)2(. اللَّ

تِي َترمَجت  َفَق��ت مجيُع امَلراج��ِع الَّ 12. وقال��ت الدكت��ورة أح��الم فاضل عبُّود: »اتَّ
��ُه ُولَِد يِف اخلَاِم��ِس َعرَش ِمن َش��ْعَباَن َس��نَة )1246ه���( يِف َمدينَِة  ��يِِّد َحي��َدر َع��َى َأنَّ لِلسَّ

 

ِة«)3(. احِللَّ

ِة( َليَل��ة األربَعاِء يِف  ��يُِّد َحيَدر يِف َمس��َقِط َرأِس��ِه )احِللَّ َ السَّ َوَع��ن َوفاتِِه َقاَلت: »ُتويفِّ
التَّاِسِع ِمن َربيٍع الثَّايِن َسنَة )1304ه�(«)4(.

ِة ليَلة النِّصِف ِمن َش��عَباَن  اد: »ُولَِد يِف احِللَّ 13. وق��اَل الَباحُث الدكتور َس��عد احلدَّ
َعاَم )1246ه�(«)5(.

ل َع��اَم )1304ه�/  َ يِف َليَل��ِة األَربَعاء َتاِس��ع َربي��ٍع األَوَّ َوَع��ْن َوَفاتِ��ِه َقاَل: »ت��ويفِّ
1887م(«)6(.

ِة، َوالَقريُب ِمن  َوَغرُي َهِذه امَلصادِر َكث��رٌي، َلكنَّ الدكتور فارس عزيز، َوهَو ابُن احِللَّ
ة- َوهَي َبنَي َيديه- َوهَي األَقرُب َزَمنيًّا  ��اِعر، َترَك َهذِه امَلصاِدَر َوامَلراِجَع امُلِهمَّ ُأرَسِة الشَّ

)1( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي: شاعر عرصه 13.

)2( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي: شاعر عرصه 50.
)3( السيِّد حيدر حياته وأدبه 33.

)4( السيِّد حيدر حياته وأدبه 136-135.
)5( احلسني يف الشعر احِللِّ�ّي 190.
)6( احلسني يف الشعر احِللِّ�ّي 191.
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تِي حَيتاُجَها َوَيطُلُبَها ُكلُّ َباِح��ٍث، َوأعَتَمد َمصَدًرا َضِعيًفا، َبعيًدا َعِن  ��اِعِر، َوالَّ َوبِيئيًّا لِلشَّ
ف��نَي، لُِعمَر كحاَلة(،  ��خِص امُلَرَجم َله، َوَعن بِيَئتِ��ِه، َوَعن ُأرَستِه، َوهَو )ُمعَجم املَؤلِّ الشَّ
اِعر، َوهَو األَبَعد  َوُعمر كحاَلة امُلتوفَّ َس��نَة )1408ه�(، َرُجٌل ِدمشِقيٌّ َبعيٌد َعن بِيَئِة الشَّ
��يِِّد َحيَدر )بِثاَلَثِة َأس��ُطٍر(، فِيَها جَمموَعة َأْخَطاٍء، ِمنَها:  َزَمنيًّا َعنُه َأيًضا، لَِذلَِك َترَجَم لِلسَّ
يِف َنَسِب امُلَرَجم َله، إِذ َقاَل: »حيدُر بن ُسليامَن بن داوَد بن ُسليامَن بن داوَد بن َحيدٍر بن 

َأمَحَد بن ُعَمر«.

َوَأمَحد َليَس ابُن ُعمَر- مثل ما قال كحالة- بل: هو ابن حممود بن ش��هاب ابن عل 
د بن عبد اهلل بن أيب القاس��م بن أيب الربكات بن القاس��م بن عل بن ش��كر...،  اب��ن حممَّ

يِِّد َحيَدر َوَذكَرت َنَسبه)1(. تِي َترمَجَت لِلسَّ َويمكُن التَّأكَد من َذلَك يِف ُمعَظم امَلراجِع الَّ

َوِمنه��ا: َقاَل ولَد يف َقريِة برِيَماَنة، َومَل َيُق��ْل َماَت فِيَها، َوَلكنَّ د. فارس عزيز َأَضاَف 
ِذي خُيَطُِّط َلُه. )َوَماَت فِيَها( ِمْن ِعنِدِه؛ َلَكي ُيكِمَل الَغرَض الَّ

َنح��ُن ُنَطالُِب ُعمَر كحاَلة بَِمصدِر َه��ذه امَلعلوَمِة اخلََطأ! ِمن َأي��َن َأَخَذَها؟! إِنَّ َمن 
لِيِل، َوَحتاًم حَيَتاُج إىَِل  ��يَِّد َحيَدر ُولَِد يِف َقريِة برِيَماَنة َعَليِه َأْن ُيْثبِت َذلَِك بِالدَّ عي َأنَّ السَّ َيدَّ
يِّد َحيَدر َس��َكَن برِيَماَنة، َوَهذا َأمٌر ُمسَتِحيٌل،  ِغري َوالِد السَّ ��يَِّد ُس��لياَمَن الصَّ إِثَباِت َأنَّ السَّ
ُه  ��نَِة الثَّانِيِة ِمن ُعم��ِرِه، َف�َتبنَّاُه َعمُّ ��يَِّد َحيَدر يِف السَّ ِة، َوَترَك السَّ َفه��َو َعاَش َوَماَت يِف احِللَّ
ه يِف َما َبعُد مَلدَرَس��تِِه الِعلميَِّة يِف َمس��ِجِد )أبو َحواض(، َوهَو َقاِئم إىَِل اآلَن  ، َوَضمَّ امَلهديُّ

ِة، اَل برِيَماَنة. ِة الطَّاِق ِمن َمدينَِة احِللَّ يِف حَملَّ

��يِّد  ِذي َس��كَن برِيَماَنة َوَماَت فِيَها َومَل ُيوَلد فِيَها- ُهَو السَّ َلَقد َوهَم ُعمر كحاَلة، َفالَّ

مة 4، والس��يِّد حيدر احِللِّ�ّي حياته وأدبه 46،  )1( ينظر: ديوان الس��يِّد حيدر احِللِّ�ّي، ط. اهلند، املقدِّ
 ،190 ّ ، صالح اجلعفرّي، املقِدمة ص، واحلسني يف الشعر احِللِّ ّ ورشح ديوان الس��يِّد حيدر احِللِّ

رِة َنسب آِل ُسليامن. ق 3/1، فضاًل َعن ُمشجَّ ، املحقَّ ّ وديوان السيِّد حيدر احِللِّ
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َراَعِة َبعَد َوَفاِة َأبِيِه- َواسَتأَجَر ُمَقاَطَعاٍت  ّ ِعندَما َعمَل يِف الزِّ يِِّد َحيَدٍر احِللِّ ُحَسني ابُن السَّ
ة َومش��يمش  ِزَراِعيٍَّة َعِديَدٍة ِمَن احلُُكوَمِة الُعثامنِيَِّة، ِمنَها ُمَقاَطَعُة برِيَماَنة َوِربَياَنة َواجلَازريَّ

وِمل َوَغرَيها. َوالشُّ

ًدا، َومَل  حيح��ِة، َوألَتَقَط امَلعلوَمَة اخلََط��أ ُمَتَعمِّ َترَك د.ف��ارس َعزيز ُكلَّ امَلَصادِر الصَّ
ِحيَحَة يِف  َيفَع��ل ِمثَل َما َفَعَلت الدكتورة أح��اَلم فاضل عبُّود ِعندَما ثبَّت��ت امَلعلوَمَة الصَّ

امَلتِن، َوَوَضعت امَلعلوَمَة اخلََطأ يِف اهلَاِمش)1(.

ًة بعَد َأن َأَضاَف ِعبارَة: )َوَماَت فِيَها( عى  َكاَن َهدُف فارس عزيز ِمن َذلَِك- َخاصَّ
 ، اَم ُهَو َرجٌل ُقرويٌّ يًّا، إِنَّ ّ َليَس ِحلِّ يَِّد َحيَدر احِللِّ قول كحالة اخلاطئ، ُهَو الَقوُل: »بَِأنَّ السَّ
��يِّد َحيَدر  ُولِ��َد َوَم��اَت يِف ُقَرى احِللَّة.. وهذا يشء خطري له ما بعده،إِذ َيرِمي لَِتجريِد السَّ

ّ ِمن َلَقبِِه َوَأصِلِه َوجُمَتَمِعه«. احِللِّ

َلَق��د َأخ��َذ َه��ِذه امَلعلوَمَة اخلََط��أ ِمن ُعم��َر كَحاَلة الدكت��ور َجابِر اجلاب��رّي )مدين 
ه لَِتْغيرِي  َِّا اْضَطرَّ نَّه َكاَن َيعيُش َبعيًدا َعْن َوَطنِ��ِه ُمَطاَرًدا؛ مم املوس��وّي()2(، َلِكنَّنا َنعذره؛ أِلَ
تِي َكاَنْت حَتَت َيَدْي فارس َعزيز، َومَل جيْد  تي َذكرَناَها، َوالَّ اْسِمه، َفَلم َتَتواَفُر َلُه امَلَصاِدر الَّ
ا َأنَّ برِيَماَنة َحيٌّ ِمن  ِفنَي؛ َفَأخَذ امَلعلوَمة ِمنه؛ َظانًّ الدكت��ور جابر اجلابرّي َغرَي ُمعَجم امُلَؤلَّ

ِة. َأحَياِء َمدينَِة احِللَّ

د َكاِمل ُسليامن)3( الَّذي َقاَل: إِنَّ ُعمَر كحاَلة انَفرَد بَِقولِه  َومثُلُه الَباِحُث األستاذ حَممَّ

)1( السيِّد حيدر حياته وأدبه 33.
�ّي ش��اعًرا 32، مل يذكر مص��در املعلومة، لكنَّه أراد الرب��ط بينها وبني احِللَّة،  )2( الس��يِّد حي��در احِللِّ
فق��ال: من قصبات مدينة احِللَّة. )هامش 32(، ونقول: بل هي قرية تقع جنوب مدينة احِللَّة عى 

بعد )14كم( تقريًبا. وعليه فال ربط بينهام، وما هو إالَّ وهم من عمر كحالة ال أكثر.
)3( اإليديولوجيا الشيعيَّة 169، وحييل املعلومة عى معجم املؤلِّفني 90/4. ويف الصحيفة )170( 
خني، فقد=  ا بقيَّة املؤرِّ ف��ني، أمَّ  عق��ب عى ذلك قائ��ال: »انفرد بذكرها عمر كحالة يف معجم املؤلِّ
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خني. ِخاَلًفا جلِميِع امُلَؤرِّ

ة واإلنس��انيَّة(، فلم ينتِه عنَد هَذا  ��ا عمل ودور )مركز بابل للدراس��ات احلضاريَّ أمَّ
تِه )جملَّة مركز بابل للدراس��ات اإلنس��انيَّة( َبحًثا  ، َفَقد َنش���َر يف الَعدِد الثَّايِن ِمن جملَّ احلدِّ
��ل يف قبيلة املجد  لِلدكت��ورة الَفاضَلة َأح��الم َفاِضل َعبود، بُِعن��وان )كتاب العقد املفصَّ
- دراسة وحتليل( يف الصحائف: 120-142، َوَقد َجاَء يِف َهذا  ّ املؤثَّل للسيَّد حيدر احِللِّ
الَبحِث الِعَبارة: »ولد السيِّد حيدر يف اخلامس عش�ر من شعبان 1246ه�/1831م، يف 

مدينة احِللَّة يف قرية بريمانة«)1(.

قنَا النََّظَر يِف العبارة َأع��اَله »يف مدينة احِللَّة يف قرية بريمان��ة«؛ َلَوَجدَنا َأنَّ »يف  َل��و َدقَّ
ِذي َيقوُل: »يف مدينة احِللَّة«، َفالَّذي  قرية بريمانة« ِزياَدٌة ُأقِحَمت َع��َى النَّصِّ األَصّل، الَّ
َأَض��اَف »يف قرية بريمانة« َنس���َي َأن حَيِذَف »يف مدينة احِللَّة«، َأو َأن َيَض��ع َبنَي الِعباَرَتنِي 

ا َعَى األََقل. )-(، َوَليس )يف(، لَِكي َتكوَن َمقبوَلًة ُلَغويًّ

ِة َواَل َحيًّا ِمْن َأحَياِئَها، َوحتَّى الَواِهُم  ثُّمَّ إِنَّ َقريَة برِيَماَنة َليَست ُجزًءا ِمْن َمدينِة احِللَّ
ا َهَذا النَّصَّ َمَع  األَكرب)ُعم��ر كحاَلة( مَل َيُق��ل »يِف مدينة احِللَّة يف قرية بريمانة«، َوَل��و َقاَرنَّ
النَّصِّ امُلثَبت يِف ِرَس��اَلتَِها لِلاَمِجس��ترِي َوالَِّذي ذكرناه آنًفا)2(، َلَوجدَن��ا َأنَّ الِعباَرة اأَلِخريَة 
ِذي َوَرَد ِعنَد  »يف قرية بريمانة «، َغريبًة َوَقد ُأْقِحَمت يِف النَّصِّ لَِتثبيِت َوَترس��يِخ اخلََطأ الَّ
راَساِت اإلنَسانِية،  ِك ُهو إَِدارة َمركز َبابل لِلدِّ د.فارس عزيز، َوَأَنا َأعَلم َأْن حُموَر َهَذا التََّحرُّ
ة، َوِمن َأكَثر ِمن َباِحث، َوالَغاَيُة  َل الَوهُم إىَِل َحقيَقة بَِرِديِدِه َأكَثر ِمن َمرَّ َوالَغاَية َأْن َيَتَحوَّ
ُل، َوَباُكوَرُة  َمة( ِمن َهَذا اخلََطأ، َواَلِس��يَّ�اَم ُهَو الَع��دُد األَوَّ َتُهم )الِعلميَّ��ة املَحكَّ َترِبئ��ُة جَمَلَّ

=جعلوا مكان والدته احِللَّة«. 
)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 127.

)2( السيِّد حيدر؛ حياته وأدبه 33.
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اُجَع َواإلعِراَف بِاخلََطأ، َوإِْن َكاَن  َ ُة بِاإلثِم، َفاَل َيسَتطيعوَن الرَّ إَِصَداِرِهم، َفَأَخَذهُتم الِعزَّ
َفِضيَلًة.

َراَسِة  يِِّد َحيَدر بِالدِّ ل( لِلسَّ َوالَغريُب َأنَّ الدكتورة الفاضلة َتَتناوُل ِكتاَب )الِعقد امُلَفصَّ
مِة  يِِّد َحيَدر َمَع ُمقدِّ َوالتَّحِليِل، َوَهَذا الِكتاُب، َوَقد َمرَّ بنَا آنًفا، ُيعدُّ َأَهم َمرَجٍع لَِرمجِة السَّ
ِة َسنة )1246ه�(، َوفِيَها  يِّد َحيَدر امَلطبوِع يِف اهِلند، َفَقد َورَد فِيِه: »ولَِد يف احِللَّ ِديواِن السَّ
؟ َوَل�امذا؟ َوَقد  َنَش��أ«)1(، َفكيَف َتَسنَّى للدكتورة الفاضلة َأن ُتقِحم َقريَة برِيَماَنة يِف النَّصِّ
��ة َأوراق ُفراتِيَّة()2(، َفقلُت: َلَقد َم��رَّ عَلينَا َقوُل  هَتيَّ��أت يِل الفرص��ُة َأن َأُردَّ َعليَها يِف )جَملَّ
يِِّد َحيَدر  تِي َترمَجت لِلسَّ َفَقت مجيُع امَلراجِع الَّ الَباِحثة الدكتورة الفاضلة أحالم عبود: »اتَّ
ِة«، َوَقد َأَشاَرت  َعَى أنَّه ولَِد يِف اخلَاِمس َعرَش ِمن َش��عباَن َسنَة )1246ه�( يِف َمدينَِة احِللَّ
ِفنَي(، َكاَن َهَذا  تِي َوَرَدت ِعنَد ُعمر كحاَلة يِف )ُمعَجِم امُلَؤلِّ يِف اهلَاِمش إىَِل امَلعلوَمة اخلَطأ الَّ
َمت َرَس��اَلَتها لِلاَمِجس��تري َعاَم )1976م(، َفَهل َبعَد  َقبَل اثنَتنِي َوأربَعنَي َس��نٍة، ِعنَدَما َقدَّ
َهَذا الُعمِر امَلديِد امَللِء بِالَبحِث َوالنََّشاِط الِعلمّي، َوالَعمِل األَكاِديمّي امُلضنِي، اكَتشَفت 
ة؟! َأم ِهي  ا ُأِخَذت َع��َى ِحنِي ِغرَّ الدكت��ورة الفاضلة َخط��ًأ، َوأراَدت َتصِحيَحه؟! أم َأهنَّ

 

َمت الَبحَث لِلنَّش�ِر يِف جَملَّتِِهم؟!. ِق َبعَد َأن َقدَّ اَل َتعَلم باَِم َفَعَل َقَلُم امُلَدقِّ

��ِة َوَنزاَهِة الدكتورة الفاضل��ة، َولكنِّي َأحتمُل َأنَّ  َأَنا اَل أُش��كُّ ُمطلًقا بِِعلميَِّة َوِجديَّ
��مِس،  ��ة، َفاحلَقيَقة َواِضحٌة َكوضوِح الشَّ َش��يًئا َم��ا َحَصَل َبعَد َتس��ليِمَها الَبحَث للَمَجلَّ
��يد َحيَدر يِف َمسَقط َرأِسه  حيَفة التَّالِية ِمن َبحثَِها: »تويفِّ السَّ ُد َذلَك َقوهلَا يِف الصَّ َوممَّا يؤكِّ
��ة( َليلَة األَربَِعاء يِف التَّاِس��ِع من َش��هِر َربيٍع الثَّايِن َس��نَة )1304ه�/1887م(«)3(،  )احِللَّ

مة ب. ل، املقدِّ )1( العقد املفصَّ
ة  )2( أوراق فراتيَّ��ة، العدد الرابع، الس��نة الثالث��ة، 1433ه�/2012م، البح��ث العلمّي بني اجلديَّ

واألهواء 137-133.
)3( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة، العدد الثاين 128.
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َوِهَي الِعَبارُة الَوارَدُة يِف َبحثَِها لِلاَمِجسَتري)1(، َواخَلاليُة ِمن )قرية بريمانة(، َوَمعنى َمسَقط 
أِس َمعلوم. الرَّ

ًة َمَع َش��خٍص حَتَرمُه  َمد اخلَطَأ، َوَخاصَّ إنَّ الدكتورة أحالم اهلندّي َليَس��ت مِمَّن َيَتعَّ
َخروا هلَ��ا َولَِغريَها ِمَن الَباِحثنَي  َوحَت��رُم ُأرَسَتُه، َوَقد َدَخَلت ُبيوهَتم َوَش��اَرَكتُهم يِف َما ادَّ
ِم��ن آَث��اٍر َوكن��وٍز، َومَل َيبَخلوا عَليَه��ا يِف يَشٍء، َفاَل ُيمِكُن َأْن ُتَس��اِهم يِف َترس��يِخ َأخَطاٍء 
يَف َمع َأقاَلٍم  يِِّد َحيَدر، َواَل ُيْمِكن َأْن َتَضَع َقَلمَها الرشَّ َدة َتَتَعلَُّق بَِحياِة َوَتأريِخ السَّ ُمَتَعمَّ
��يِِّد َحي��َدر، َوَغًدا َنعَلُم احلَِقيق��َة ُكلَّ احلَِقيَقِة، َواهللُ امُلس��َتَعاُن َعَى  َغ��ت لِلنَّيِل ِمَن السَّ َتَفرَّ

 

َما َيصُفوَن.

اعون ِد َحيدر َوُظهوِر َموَجِة الطَّ يِّ بُط بنَي وَلدِة ال�شَّ ا: الرَّ ثانياً

��يِِّد َحي��َدر َتَزاَمنَت َمَع ُحُص��وِل َموَجِة الطَّاعوِن  َق��اَل فارس عزيز: »إنَّ واَلَدَة السَّ
الُكرَبى«)2(.

َوَهذا ِمن َأغرِب األموِر، إِذ مَل حَيَصل َأْن َيربَط َباِحٌث َبنَي واَلَدة َش��خصيٍَّة َمرُموَقٍة، 
تِي جلَأ  َأَدبيٍَّة َأو ِعلِميٍَّة، َوُظُهوِر َكاِرَثٍة َما، ِمثَل َموَجِة الطَّاعوِن!! ُثمَّ إِنَّ امَلراجَع َوامَلَصادَر الَّ
إِليَها مَل َتفَعل َهَذا َوَترب��ط َبنَي الواَلَدة َوُظهوِر َموَجِة الطَّاعوِن، َلكنَّ َغاَيَته َدَفعتُه لِذلَِك، 
اِعي  ��يِِّد َحيَدر َكاَنت َنِذيَر ُشؤٍم«، َوإاِلَّ َما الدَّ َفهو باَِل َش��كٍّ ُيريُد َأن َيقوَل: »إِنَّ واَلَدَة السَّ
ب��ِط بينُهام؟! ِعلاًم َأنَّ الطَّاع��وَن َكاَن ِمَن األمراِض ال�ُمَتَوطِّنٍة يِف الِع��راِق َوالَعامَل، ُمنُذ  لِلرَّ
اٍت َعدي��دٍة ُمَتَعاِقبٍة يِف الِعراِق َوَغرِيه ِمَن الُبلَداِن  َما َقبِل اإلس��اَلم، َوَقد اْخَتَفى َوَظهَر َمرَّ

األُخَرى.

)1( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 126.
)2( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 43.
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ِد َحيَدر يِّ ا: َوفاُة ال�شَّ ثالثاً
ِة، َليَلَة األربَعاِء  ��يُِّد َحيَدر- َعَليِه ِرضَواُن اهلل َتَعاىل- يِف َمس��َقِط َرأِس��ِه احِللَّ َ السَّ ُتويفِّ

لِتِسٍع َمَضنَي ِمن َشهِر َربيٍع اآلِخِر َسنَة )1304ه�/كانون الثاين 1887م()1(.

َ َس��نَة  ُه ُتويفِّ ��يِِّد َحيَدر، َأنَّ تي َترمَجت لِلسَّ دَته مَجي��ُع امَلراجِع َوامَلصادِر الَّ َوه��َذا َما َأكَّ
 َ َ فِيِه، َفَقاَل: ُتويفِّ ِذي ُتويفِّ )1304ه�(، َوَقد اهت��مَّ أكثُر الَّذيَن َترمجوا َلُه بَِضبِط الَيوِم الَّ
يلَة التَّاِس��َعَة ِمن َربيٍع الثَّايِن َس��نَة )1304ه�()2( َعن ُعمٍر َناَهَز الثَّاِمنَة  َعش��يَة األَربَعاِء اللَّ
َواخلَمسنَي بَِقليل، َوُشيَِّع ُجثامُنه الطَّاِهُر بَِموكٍب َمهيٍب ُمَؤلٍَّف ِمن ُعلامِء َوَأعياِن َوُوجوِه 
ُة ُحزٍن َوَأسٍف َعِميَقي�ِن  )3(، َوكاَن لِذلَِك اليوِم َرنَّ ٍّ ِة، َوُدفَِن مِمَّا َيل َرأَس اإِلَماِم َعلِّ احِللَّ
اَء  ًة، َويوٌم َعظيٌم يِف النَّجِف، َفقد ُعطِّلت امَلدارُس يِف َسامرَّ يف َسائِر األَوَساِط الِعراِقيَِّة َعامَّ
��رَيازّي)4(، َوُأِقيَمت َله جمَالُس الَع��زاِء، َوَرثاُه َعدٌد ِمن  َوالنَّج��ِف بِأمٍر ِم��َن اإِلَماِم الشِّ
يخ مَحَّادي ُنوح، َواحلَاّج  د َس��عيد احلَبُّويّب َوالشَّ يِّد حُممَّ ُفحوِل ُش��عَراِء َعص�ِره، منهم: السَّ

)1( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 126.
�ّي )خ(، بخطِّ حس��ن مصبِّح 5، وديوان الس��يِّد حيدر احِللِّ�ّي  )2( ينظ��ر: ديوان الس��يِّد حي��در احِللِّ
)ط. اهلند( 4، والطليعة من شعراء الشيعة 302/1، ومعارف الرجال 292/1، وأعيان الشيعة 
266/6، والبابليَّ��ات 240/2، وتأريخ احِللَّة 145/2، وأدب الطَّفِّ 14/8، وش��عراء احِللَّة 
ق 28، والدرُّ املنتثر 206، والس��يِّد حيدر ش��اعر  مة املحقِّ ق، مقدِّ ل- املحقَّ 20/1، والعقد املفصَّ

.191 ّ -حياته وأدبه 126، واحلسني يف الشعر احِللِّ ّ عص�ره 50، والسيِّد حيدر احِللِّ
ل سنة )1304ه�(، منها:  وهناك بعض املصادر التي قالت: تويفِّ يف التاس��ع من ش��هر ربيع األوَّ  
مة )ط(، وهنضة العراق األدبيَّة 45، والذريعة 265/8، وطبقات  ل- الشابندر، املقدِّ العقد املفصَّ

- عّل اخلاقايّن 12/1. ّ أعالم الشيعة 688/14، وديوان السيِّد حيدر احِللِّ
)3( أعيان الش��يعة 266/6، ديوان الس��يِّد حيدر احِللِّ�ّي- عل�ّي اخلاقان�ّي 20/1، وطبقات أعالم 
-حياته وأدبه 126، والبابليَّات 240/2، وتأريخ احِللَّة  ّ الش��يعة 688/14، والسيِّد حيدر احِللِّ

.145/2
)4( ديوان السيِّد حيدر- اخلاقان�ّي 21/1.
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يِّد ُحَسني، وابُن  ، َوَوَلُده السَّ د امُلالَّ يخ حُممَّ ون الَعبد اهلل، َوالشَّ يخ َحسُّ َحَس��ن الَقيِّم، َوالشَّ
َباَطَباِئي، َوَصاَدَف َيوَم َوَفاتِِه َأن  ��ّيد إِبَراِهيم الطَّ ��ّيد َعبُد املطَِّلب بن داوَد، َوالسَّ َأخيه السَّ
ت تِلَك  اٍم بعَد َجدٍب َشديٍد، َفُعدَّ ��امُء َعَزالِيَها، َواهْنََمَر امَلطُر، َواْسَتَمرَّ َثالَثة َأيَّ َأرَخْت السَّ
د بُن َسلامَن  اعُر حممَّ َعراِء يف َقصاِئِدِهم، َفقَد َأَشار الشَّ يِد َحيدر َأثَبتَها َبعُض الشُّ َكراَمًة لِلسَّ

يِِّد َحيَدر هلَا بِقولِِه)1(: ]البسيط[ ابن ُنوٍح يِف َمرثيَّتِِه لِلسَّ

واْنَقَشَعْت األَْرِض  َف��َس��اُد  ال��َغ��اَمَم  َص��دَّ 
اْنَفَسَحا ِة  ��دَّ ال��شيِّ َوَه���ْوُل  الِقَطاِر  ُسْحُب 

ُمْصَطِفًيا الَفْيِض  َداَر  اْخَت�ْرَت  إَِذا  َحتَّى 
ئِ��ي��ٌل َوْج���َه���ُه َم��َس��َح��ا َم���ْث���ًوى بِ���ِه ِج��رْبِ

ُمنَْغِمًرا َف��اْخ��رَضَّ  ��اَم  ال��سَّ َع��َل��ْي��َك  َب��َك��ْت 
َنَجَحا َعْيُشَها  َحتَّى  الَبِسيَطِة  َرْوُض 

َف��ُك��نْ��َت ُن����وًرا َل�����َه��ا َح��يًّ��ا َوُم��نْ��ِه��َل��َه��ا
ُمنْ�َتَدَحا ال�َجْدِب  يِف  ل�َها  َوُك��نْ��َت  َمْيًتا 

َتنِي بِ��اَم اَل َيِلي��ُق، َفَيقوُل:  َلِك��نَّ فارس عزي��ز َيكفُّ امَلوض��وَع َكلَّه بَِكلِمَتنِي حَمش��وَّ
»َوتوفِّ�ي فِيَها يِف َسنِة 1886 َأو 1887، َوُدفَن يِف النََّجف«)2(.

َل َفارس  ِمرُي َيعوُد َعَى برِيَماَنة َكاَم َمرَّ بِنَا َس��ابًقا، َوَحوَّ َ فِيَها، َفالضَّ َفِعندَم��ا َقاَل ُتويفِّ
َعزيز التَّأريَخ اهِلجرّي إىَِل ِمياَلِدّي، َواسَتغلَّ َتَداُخَل التَّأرخَينِي، َفَقاَل: 1886 أو 1887، 
ة، فاَل َأحَد هَيتمُّ  د، َفهَو إًِذا َش��خِصيَّة َغرُي ُمهمَّ لِيوِح��ي لِلَق��اِرئ َأنَّ َتأريَخ َوَفاتِِه َغرَي ُمَؤكَّ

)1( ديوان محادي نوح، مركز تراث احِللَّة 327/1، والبابليَّات 168/2، وشعراء احِللَّة 432/2-
ّ شاعرعرصه 50. - حياته وأدبه 136، والسيِّد حيدر احِللِّ ّ 433، والسيِّد حيدر احِللِّ

)2( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 43.
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بِضبِط َتأريِخ َوَفاتِه، َفهَو َقد ُتويفِّ يِف )1886 أو 1887( َكام َيقول، َوَنِس���ي َأو َتناَسى َأو 
نَة، ُثمَّ هَيمل ُكلَّ  هِر َوالسَّ يَلِة َوالشَّ َأغمَض َعينَيه َعن َتأريِخ َوَفاتِِه، الَِّذي ُضبَِط بِالَيوِم َواللَّ
��يِّد َحيَدر احلَِقيقيَّة ِمثَل َمكاِن َدفنِِه، َوَما َحصَل يوَم َوفاتِه، ِم�امَّ  ُح َمكاَنَة السَّ َمعلومٍة ُتوضِّ

َذَكرَنا آنًِفا، َوَهذا َأكَثُر َما َيسَتطيُع َأْن َيقوَله َوَيفَعَله.

فِّ د َجواد �ُشبَّ يف اأََدِب الطَّ يِّ ا: حتريُف كالِم ال�شَّ رابعاً

، َفنََس��َب إَِلي��ِه الَقوَل  ��يِِّد َجواد ُش��ربَّ يف أدِب الطَّفَّ َف ف��ارس عزيز َكالَم السَّ ح��رَّ
َعَراء)1(. ريَن ِمن ُفحوِل الشُّ منَي َوامُلتَأخِّ يِِّد َحيَدر َعَى امُلَتَقدِّ بَِتفضيِل السَّ

�ريَفنِي  ُه َش��قَّ ُغَباَر الشَّ ��يِّد َجَواد ُش��ربَّ َواِضحٌة، إِذ َتقوُل: »اَل َش��َك َأنَّ إِنَّ ِعبارَة السَّ
��هيِد ِمن  يضِّ َوامُلرَتَض���ى، َوِمهياَر، َوُكَش��اِجم، َوُكلَّ َمن َتَعاَطى ِرَثاَء اإِلَماِم الشَّ ال��رَّ
ريَن«)2(، َوَش��قَّ ُغَباَره َأي َل�حَق بِه َوَل�م َيَتَخلَّف  ِمنَي َوامُلَتَأخِّ يَعِة امُلَتَقدِّ ُفحوِل ُش��عَراِء الشِّ
لنَِي َواآلِخرين. َوِهَي  ��يِّد َجواد ُش��ربَّ ُهَو َأفَضُل ِمَن األَوَّ َعنُه، َومَل َيكْن َخلَفه. َومَل َيُقْل السَّ

ِمن حَتريَفاِت َفاِرس َعزيز.

ِد َحيَدر احِللِّّي يِّ ا: �ُشمَعة ال�شَّ خام�شاً
ا »ُمباَلغٌة  ِة، إِذ َيقوُل: إهِنَّ عريَّ ��يِِّد َحيَدر َوَمكاَنتِه الشِّ يطعُن َفارس َعزيز يِف ُس��معِة السَّ
اَل َش��كَّ فِيَها، َوُحكٌم اْنطَِباِعيٌّ اَل َريَب فِيِه، َتناَقَله ُأناٌس َعن ُأَناٍس باَِل َتعقيٍب َدِقيق، َأو 
مَتِحيٍص َش��ديد، َأو َفحٍص َش��اِمٍل َوَكاِم��ل، أِلَدِب الطَّف الطَّوي��ِل الَعريض، امُلْغرُق يِف 

الِقَدِم، َوامُلَراِمي األَطَراِف، َعَى َمرِّ الُعُصوِر«)3(.

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 43.
)2( ينظر: أدب الطَّفِّ 11/8.

)3( ينظر: جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 43.
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قنَي  اٍد َوحُمقِّ يِِّد َحيَدر ِمن ُنقَّ َوبِإمَعاِن النََّظر يف َما َجاَء ِمن َشهاَداٍت َوُنصوٍص بِحقِّ السَّ
ِخنَي لأَِلَدِب َوَباِحثنَي َوُش��عَراء َوُكتَّاب، َنِجُد ُصورًة ُمعاِكَسًة مَتاًما َل�اَم َيقولُه َفارس  َوُمَؤرِّ
ّ َوَمكاَنتِه األَدبيَِّة، َوهَتديِم  يِِّد َحيَدر احِللِّ َعزيز، فيتَّضح أنَّ َغاَيَته ِهَي الطَّعُن يِف ُسمَعِة السَّ

َهاَداِت: ْخِصيَِّة ألَسَباٍب اَل َنعَلُمَها. َوِمن َهِذه الشَّ َهِذِه الشَّ

ث، املعارص له، الش��يخ ُحَس��ني النُّ��ورّي )1254- م��ة املح��دِّ 1. ق��ال عن��ه العالَّ
1320ه�(: »إنَّه إِماُم ُشعراِء الِعَراق«)1(.

2. َوَق��اَل الدكتور َمهدي الَبصري ُأس��َتاذ األَدِب الَعريّب يِف َجاِمَعِة َبغداَد: »َما حَيملنَا 
َثاِء،  َعَى اإِلعَجاِب بِحيَدر، َوحيدو بِنَا إىَِل َحش���ِرِه يِف َطليعِة ُش��عراِء الَعربيَِّة ِمن َناحيِة الرِّ
ااًل َكاِماًل،  ا، َوَأمهلنَاُه إمِْهَ ِذي َنس��ينَاُه نِسَياًنا َتامًّ اِعَر الَعظيَم، الَّ َفَعَس��ى َأْن َننِصَف َهَذا الشَّ

َوَعَسى َأْن َنطبَع ِديَواَنه َطبعًة َتليُق بَِمَقاِمه«)2(.

��يِِّد َحيَدر  ��يِّد َمهدّي الَقزوينّي، يِف السَّ َمة السَّ َوَينق��ُل الدكتور الَبصري َرأَي الَعالَّ
، َوَمعنَى َذلَِك  ��يِّد َمهدّي الَقزوينّي َأكرَب َشاعٍر َطالِبيٍّ مُة السَّ ه الَعالَّ ، َفيقوُل: »َيُعدُّ ّ احِللِّ

.)3(» يِضّ يِف الرَّ ُمُه َعَى الرشَّ َأنَّه ُيَقدِّ

اَمِوّي: »َكاَن َشاِعًرا َباِرًعا َغرَي ُمنَازٍع،  د السَّ يُخ حممَّ ُق الشَّ مُة امُلحقِّ 3. َوَقاَل َعنُه العالَّ
َوَأِديًبا َأريًبا مَل ُيَداَفْع«)4(.

��يُِّد َحيَدر َس��يَِّد ُشعَراِء  د عّل الَيعقويّب: »َكاَن السَّ ��يُخ حممَّ مُة الشَّ 4. َوقاَل َعنه الَعالَّ
َعرِصِه«)5(.

)1( جنَّة املأوى 160، ونفس املهموم 456.
)2( هنضة العراق األدبيَّة 71.
)3( هنضة العراق األدبيَّة 42.

)4( الطليعة 297/1.
د عل�ّي اليعقوب�ّي 153/2. ق الشيخ حممَّ )5( البابليَّات: املحقِّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 380

 ال�شيِّد حيدر احِللِّّي وديوانه يف
امليزان النقدّي

ّ َأش��َهُر َمَش��اِهرِي ُش��عَراِء  ��يُِّد َحي��َدر احِللِّ : »السَّ  5. َوق��اَل األس��تاُذ َع��ّل اخلَاَق��ايِنّ
الِعَراق«)1(.

��عَراِء َأمحُد َش��وِقي َمفتوًنا بِِشعِر َهَذا الَعميِد)2(، َوَي�حَفُظ  َوَقاَل َأيًضا: »َكاَن َأمرُي الشُّ
هُر َوَيرجو َأن ُيَقااَل، َوُحقَّ لَِشوِقّي َأن  ��يِِّد َحيَدر، ِمثَل َقصيَدتِه: َعثَر الدَّ َقَصاِئَد َكاِمَلًة لِلسَّ

ُه اَل َيعرُف الَعظِيَم إاِلَّ الَعظِيم«)3(. َيعَجَب َوَيعَجَب!! أِلَنَّ

، إِْذ َقاَل َلُه:  ّ ��يِِّد َحيَدر احِللِّ ��يِِّد املرِيَزا َصالٍِح الَقزوينّي يِف السَّ َوَينقُل َلنَا َرأَي السَّ
»إِنَّ ِرَثاَءك ُي�َحبُِّب إَِلينَا امَلوَت«)4(.

��يُِّد َحيَدر- َأس��َمى َمَكاَنٍة،  - السَّ : »احَتلَّ ��يخ الطَّهَرايِنّ ة الشَّ مُة احلُجَّ 6. َوَقاَل الَعالَّ
ُة ُعلاَمِء  َوَأصَب��َح يِف َطِليَع��ِة ُش��يوِخ األََدِب َوَأَفاِض��ِل َأعاَلِمِه، َكاَم اْع��َرَف َلُه بَِذلِ��َك َكافَّ
ِذي  ِذي اَل ُينَ��اَزُل، َوالَب��ارُع الَّ ُم، َوالَف��اِرُس الَّ َع��رِصِه، َوُأدَباِئ��ِه، َفَقد ُع��دَّ اإِلَماُم امُلَق��دَّ

 

اَل ُينَاَزع«)5(.

ُه  ريَن َعنُه َعَى َأنَّ ��عِر ِمن ُمَعارصي��ِه َوامُلَتَأخِّ َوَقاَل َأيًضا: »َوَقد َأمجَع َأكثُر َصَيارَفِة الشِّ
يِضّ َوامُلرَتض�ى،  ���ريَفنِي ال��رَّ َثاِء َعَى الشَّ لوُه يِف الرِّ َأش��عُر َمْن َرَثى احلَُس��نَي، َوَقد َفضَّ
��يَعِة َوَنوابِِغِه��م  ، َوُكَش��اِجم، َوَأرَضاهِبِ��م ِم��ن ُفُح��وِل ُش��عَراِء الشِّ يَلِم��يِّ َوَمهي��ار الدَّ
ِذي��َن َتَعاَط��وا ِرَث��اَء اإِلَم��اِم، َوَق��د َخلَد َم��ع َواِقَع��ة الطَّف ُخل��وًدا اَل َيط��رُأ َعَليِه   الَّ

النِّْسَياُن«)6(.

)1( شعراء احِللَّة 420/2.

)2( شعراء احِللَّة 426/2.
)3( شعراء احِللَّة 426/2، ديوان السيِّد حيدر- عل�ّي اخلاقان�ّي 13/1.

)4( ديوان السيِّد حيدر-عل�ّي اخلاقان�ّي 10/1.
)5( طبقات أعالم الشيعة 688/14.
)6( طبقات أعالم الشيعة 688/14.
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غِم ِم��ن َأنَّ ُمَعارِصي��ِه ِمن ُفُحوِل  : »بِالرَّ ��يُِّد َجَواُد ُش��ربَّ مة السَّ 7. َوق��اَل َعن��ه الَعالَّ
َعراِء َوَأَكابِِر األُدَباِء، َفَقد َفاَقُهم َحتَّى اْعَرفوا َلُه بِالَفْضِل«)1(. الشُّ

 ّ ��يِِّد َحيَدر احِللِّ مَحُة: »َيَظلُّ ِش��عُر السَّ ��يُخ الدكتور الَوائل َعَليِه الرَّ 8. َوَقاَل َعنُه الشَّ
ُرُه ِمَن األَبَعاِد امُللَتِهَبة«)2(. ِذي حَتَتِدُم َأجَواُؤُه باَِم اَل َيَسُع الَبياُن َتَصوُّ األُفَق الَّ

اِعُر  هَراِء(: »الشَّ ��يُِّد َجعفر ُمرَتىَض َصاِحُب ِكَتاِب )َمأَس��اة الزَّ 9. َوَقاَل َعنه السَّ
امُلْفِلُق، َواألَديُب امُلَحلُِّق، َطليعُة ُشعَراِء الِعَراِق يِف َعرِصِه«)3(.

يِن اآلل��ويّس: »َفريُد َهَذا الَعص�ِ��ر بِإَِجاَدِة النَّظِم  10. َوَق��اَل َعنه األس��َتاذ َعاَلء الدِّ
َوالنَّثِر، َوَخامتُة ُأدَباِء الَفيَحاِء يِف ِصنَاَعِة اإِلنَش��اِء، َبرَع َوَساَد َوَفاَق يِف َهَذا الَعص�ِر ُشعَراَء 
ِذي مَل ُيلَحْق، َنْظُمُه خُيِجُل األََزاِهر، َوَنثُرُه  ابُِق الَّ ِذي مَلْ ُيسَبْق، َوالسَّ الباَِلِد، َفهَو امُلاَلَحُق الَّ
ِة َواجلََزاَلِة، َوَدلَّ َعَى فِطنٍة َس��يَّاَلٍة،  قَّ َواِهر، مَجَع ِش��عُرُه َبنَي الرِّ َيس��ُمو بُِحس��نِِه النُُّجوَم الزَّ

ٍة َوَبَساَلٍة، َكَأنَّ امَلَعايِن َنصَب َعينَيِه، َوالَغَراِئُب َمنثورٌة َبنَي َيَديه«)4(. َوِرقَّ

11. َوَقاَلت الدكتورة َأحاَلم َفاِضل َعبود: »ِقيَل فِيِه: َأشهُر ُشعَراِء الِعراِق يِف َذلَِك 
ه  الَوق��ِت، َوَأبعَدُهم ِذكًرا فِيِه، َويِف اهِلن��ِد َوَفارس َوالَبحريِن َوالبِ��اَلِد الَعاِمليَِّة، َكام َقرَصَ
ِة َأو َش��اِعِر الُف��َراِت الَكبرِي يِف َذلَِك  ِة َفَقاَل: َأبرُز َش��اِعٍر يِف َتأريِخ احِللَّ َبعُضه��م َعَى احِللَّ

الَعرِص«)5(.

يِّد َحيَدر-  د َكاِمل ُس��َليامن عنُه: »اس��َتَطاَع- السَّ 12. َوَيقوُل الَباحُث األس��تاُذ حممَّ

)1( أدب الطفِّ 8/8.
)2( جتاريب مع املنرب:الشيخ الدكتور أمحد الوائل�ّي 229.

هراء 25/2. )3( مأساة الزَّ
)4( الدر املنتثّر 205.

)5( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه130.
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َن��ا بَِزخٍم ِش��عريٍّ َراِئٍع، يِف َوْقٍت َكاَن األََدُب الَعريِبّ َي��َردَّى يِف َمَهاوي االْنِحاَلِل  َأْن َيُمدَّ
��اِعر يِف َذلِ��َك الَعص�ِر، يِف الَف��رِة امُلظِلمِة، جَيعُلُه  ��اِت«. َوَق��اَل َأيًضا: »ُنبوُغ الشَّ َوالِقرْشيَّ
ِخي األََدِب الَعريّب َوُكتَّاَبُه- َحتَّى الِعَراِقيِّنَي ِمنُهم- مَلْ  َجديًرا بِالتَّْقدي��ِر، ُخُصوًصا َأنَّ ُمَؤرِّ

ُروُه َحقَّ َقدِره«)1(. اِعَر َواَل َقدَّ َينِصفوا َهَذا الشَّ

ّ الَّذي الَت��َزَم بِإيديولوجيا بَِعينَِه��ا، ُدوَن َأْن  ��يِّد َحيَدر احِل��لِّ َوَق��اَل َعن��ُه َأيًضا: »السَّ
ة َواجلُُموِد، َبل َرأينَاُه ُيغِدُق َعَليِه َش��حنًة  ��عُر َب��نَي َيَديِه إىَِل َمَه��اوي التَّْقريِريَّ َيَتَدهَدى الشِّ
عُر  تِي َواَجَهَها الشِّ اِت الَّ يَّ ًة إِْبَداِعيَّة، َجَعَلته َيقُف َعَى َقَدميِه ِعماَلًقا َأَماَم ُكلِّ التََّحدِّ ُشُعوريَّ

الَعريّب َبل األََدُب الَعريّب ُكلُّه«)2(.

ثاُء ُيعمَل ِمن َباِب الَوَفاِء(؛ أَلَدركنَا  َوَق��اَل َعنه َكذلَِك: »َوإَِذا اْنَطَلقنَا ِمْن َمب��َدأ: )الرِّ
ٍة َصاِدَقٍة ُمؤِمنٍَة َعاَيَشت ايديولوجًيا َهَذا  َة َأَخويَّ ايينُه، َوَأيَّ َة إِْنَسانِيٍَّة َساِمَيٍة َنبَضت هِبَا رَشَ أيَّ

َثاِء باَِل ُمنَازع«)3(. ِذي ُيعدُّ َأِمرَي َفِن الرِّ اِعر الَّ الشَّ

 ّ يُِّد َحيَدر احِللِّ ين: »َوَأبرُز َمِن اْشَتَهَر يِف َهَذا الَقرِن السَّ 13. َقاَل َعنُه ُيوسُف ِعزِّ الدِّ
دِق، يِف  ��اِعَر َقِد اْمَتاَز بِالصِّ ُة رُشوٍح؛ أِلنَّ الشَّ ِة َطَبَعاٍت، َورُشَح ُعدَّ َفَق��د َظفَر ِديواُن��ه بُِعدَّ

الَعاطَِفة َواجلََزاَلة يِف األُسُلوِب«)4(.

��يِِّد َحيَدر َوَبنَي َمن ُيَضاهيه، َحسَب َتعبرِيه، َفَقال:  ين َبنَي السَّ َوَقاَرَن الَكاتُِب ِعزِّ الدِّ
��اِعُر يف ِش��عره، َوَأغرَق يِف امتِداِح َأخاَلِقِه، َوَوصِف َنفِسِه، َوَباَلَغ يِف َهذا  َد الشَّ »َفَقد َتَوعَّ
ِّ ِمن مَجال  ��يِِّد َحيَدر احِللِّ الوص��ِف، َوَأبعَد يف اخلَياِل، دوَن َأن َيِصَل إىِل َما َوصَل إَِليِه السَّ

)1( اإليديولوجيا الشيعيَّة يف رثاء احلسني 231.
)2( اإليديولوجيا الشيعيَّة يف رثاء احلسني 31.

)3( اإليديولوجيا الشيعيَّة 43-42.
)4( الشعر العراقّي أهدافه وخصائصه يف القرن التاسع عرش 97.
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التَّعبرِي َوَفَخاَمِة األُسُلوب«)1(

ِهرُي... ُهَو ِمن ِكَباِر  ��اِعر الشَّ ��يِّد َحيَدر الشَّ 14. َوَقاَل َعنُه َصاِئُب َعبد احلَميِد: »السَّ
ِقِه َعَى  ُش��عَراِء الِعراِق َوالَعَرِب يِف الَعص�ِر احلَدي��ِث...َكاَن ُموِقنًا بَِزَعاَمتِ��ِه األَدبِيَِّة َوَتَفوِّ

ُشعراِء َعرِصه، َوَله َبعُد منزلٌة اجتامعيٌَّة َرفيعة«)2(.

15. َوَصَف��ه الدكتور حمموُد الُبس��َتايّن بِأنَّه َأنَضُج َش��خِصيٍَّة َأَدبيَّ��ٍة َأفرَزهَتا امَلرحَلُة 
األَِخرَية ِمَن الَعرِص الَوِسيط)3(.

16. َوُذِك��َر يِف ُمعَج��م الَبابطني بَِقوهِلم: »َش��اِعٌر جُمي��ٌد ِمن أبَرِز ُش��عراِء َعص�ِره يِف 
الِعَراِق«)4(.

د َسعيد احلَبُّويّب يِف َمرثِيَّتِه َله بَِقولِه)5(: يِّد حممَّ مة السَّ 17. َوخُيَاطِبُه الَعالَّ

َب�َي������اَنا َأَطْقَت  إِْن  َنْج���ًوى  لِ�َي  َأبِ��ْن 
َولَِس����اَنا َف���اًم  لَِع���دَن���اٍن  َأَلْس���َت 

َمْت َس������لَّ َفاخَلَط�اَبُة  ِخَطاب��ًا  َوَأْب��لِ��ْغ 
َوِعنَ����اَنا ِمْق���َوًدا  ِمنْ���َه�ا  ْي���َك  لَِكفَّ

��عِر َوَمكنوَناتِه، َوهَو َأقَدُر ِمن  إِنَّ هذا الكاَلم يصدُر من َش��اِعٍر بارٍع عاملٍ بَخَفاَيا الشِّ
َق الَكاَلَم،  َغريِه َعَى النَّقِد َوالتَّقويِم، َوهَو َعامل جُمَتِهد، جُماِهٌد َمشهوٌد َله، َفاَل ُيمِكُن َأن ُيَزوِّ

َهادِة ِمن َهكَذا َرُجل. َوَيمدَح امَلمدوَح باَِم َليَس فِيِه، َفامَذا َيصمُد َأَماَم َهِذه الشَّ

)1( الشعر العراقّي أهدافه وخصائصه يف القرن التاسع عرش 101.
خي الشيعة 315/1. )2( معجم مؤرِّ

)3( تأريخ األدب العرب�ّي يف ضوء املنهج اإلسالمّي 751.
)4( معجم البابطني 254. 

د سعيد احلبوب�ّي 196. )5( ديوان السيِّد حممَّ
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��اِعُر َعب��ُد الَباقي الُعَم��رّي خَتِميَس َبْيَتنِي َله َومَخَّس��ُهام  18. َوِعندَم��ا َطَلَب ِمنُه الشَّ
ِة، َفكَتَب َله خُماطًبا)1(: عريَّ ُأِعِجَب الُعمريُّ بَِقابِليَّتِه الشِّ

امُل��ْرَت�����ِق��ي ��ييِّ��ُد  ال��سَّ َأْب��������������َدَع  َلَق�����ْد 
األَْب����������َلِق ُذْرَوَة  بَِتْس��ِميطِ�ِه 

ُف���وه ُف�����������ظَّ  اَل  فِي�����ِه  بِ���اَم  َوَف�������اَه 
َينْ������طِِق مَل  ال��َف��َص�����������اَح��ِة  َلبي����ُد 

َغْي���������ُرُه َحْلَب������ٍة  يِف  َز  َوَب��������رَّ
َيْس����بِق مَل  َط�������اَل-  َوإِْن  إَِل��ي��������َه��ا- 

َوَص��������������اَل َع�����ىَل ِق��ْط��َع��ت��ي َص�����ْوَل��ًة
َبْي�����َدق َع���ىَل  َرخٌّ  َص������اَل  َك���اَم 

يِّد َحيَدر ِعنَدَما َعاَت�َبه يِف َموضوِع إِحَجاِم  يِخ حمسن اخلض�رّي لِلسَّ 19. َوَجواُب الشَّ
اعُر  تِي َألَقاَها َعَى َمَساِمِعِهم، َفَخاَطب الشَّ َأهِل النََّجِف ِعن اْستِحَس��اِن إِحَدى َمْرثيَّاتِِه الَّ
ا- َقاِئاًل َله: »إِْن َكاَن يِف امَلجِلِس َمْن  يَخ حمسن اخلض�ري- َوَكاَن َحارِضً ��يِّد َحيَدر الشَّ السَّ
��يُخ  َها ِمَن االْستِْحَس��اِن، َفهَو َأنَت«، َفَردَّ الشَّ َأعتِ��ُب َعَلي��ِه يِف َعَدِم إِْعَطاِء َهِذِه امَلرثيَِّة َحقَّ

اخلرَُضّي قائاًل:

َم���َع���ارِشٍ ُدوَن  بِ��ال��َع��ْت��ِب  َم���يَّ���ْزَت���نِ���ي 
َس��ِم��ع��وا َوَم����ا َح���يٌّ ِس�����َواَي بِ��َس��اِم��ِع

َأْخ��َرْس��َت��نِ��ي َوَت���ق���وُل َم��ا َل���َك َص��اِم��ًت��ا
َت��ِع��ي اَل  َل����َك  َم���ا  َوَت���ق���وُل  َوَأَم���تَّ���نِ���ي 

ِة  عريَّ يِّد َحيَدر َوِرفَعِة َمنزَلتِِه األََدبيَِّة َوالشِّ َوَهل َبعَد َهَذا النَّصِّ َعَى ُس��ُموِّ َمَكاَنِة السَّ

)1( الرياق الفاروقّي 77.
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اْع��ِراف َأكَث��ر ِمن َهَذا؟! َوَقد َجاَء َعَى َمش��هٍد َوَمس��َمٍع ِم��ن ُأَدَباِء النََّجِف َوُش��َعَراِئَها 
َوبُِحُضوِرِهم؟!

َلِك��نَّ َف��ارس عزيز ُيَقارُع ُكلَّ َه��ِذه اآلَراِء َوِغريَها، بِرأٍي َغريٍب َينَف��رُد بِِه، َفيقوُل: 
»َوَهِذه ُمَباَلَغٌة اَل َشكَّ فِيَها، َوُحكٌم اْنطَِباِعيٌّ اَل َريَب فِيِه...« إىَِل آِخِر َكاَلِمه.

يِِّد َحيَدر ِقيَل فِيِه َأبَلُغ  نا َأْن َنس��َأَل َفارس عزيز َهل ِمن َش��اِعٍر ُمَعارِصٍ لِلسَّ َوِمن َحقِّ
يِِّد َحيَدر؟. َوَأمجُل َوَأفَضُل مِمَّا َمرَّ بِنَا ِمْن َأقَواٍل يِف السَّ

ِب ِب�ِشعِرِه َك�شُّ َهاُمه ِبالتَّ ا: اتِّ �شاد�شاً

ُب بِِشعِرِه، َوَهِذه فِرَيٌة الَغاَيُة ِمنَها َتسِقيُط  ُه َيَت�َكسَّ ��يَِّد َحيَدر بَِأنَّ َيتَِّهُم َفارس عزيز السَّ
ّ ِمْن ُشعَراِء امَلديِح، إِْذ َيقوُل  يُِّد َحيَدر احِللِّ ��خِصيَِّة يِف َنَظِر النَّاِس، َفَيقوُل: »َوالسَّ َهِذِه الشَّ

َعْن َنْفِسِه:

َأَح�����ٌد يِب  َي���ْس���ُخ  مَلْ  الَّ������ِذي  َوَأَن�������ا 
ال�����نَّ�����َدُم َوَن�����ِدي�����ُم�����ُه  َغ��������َدا  إاِلَّ 

َك���َرٍم ِذي  لِ�����َم��ْدِح  اْه����َت����َزْزُت  َوإَِذا 
َم�������اُن َف����ُم َف�����َأَن�����ا لِ�����َس�����اٌن َوال�������زَّ

ى  ُه َكاَن َيَتلقَّ ِب؛ أِلَنَّ اِحي التََّكسُّ لَِذلَِك ُيسِلكُه َبعُض الَباِحثنَي يِف ِسلِك ُشعَراِء َأو َوشَّ
تِي َكاَنت َتسَعى إَِليِه يِف َبيتِِه«)1(. اهلََداَيا َواملِنَح الَّ

أ َأَحٌد َأن خُيَالَِف احلَِقيَقَة،  َهَكَذا َيقوُل فارس عزيز، َقْواًل مَل َيسبِْقُه َأَحٌد إَِليِه، َومَل َيَتَجرَّ

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 44.
- البيتان لأَلرجايّن: ديوانه 129/3، وذكرمها الس��يِّد حيدر استشهاًدا هبام. ينظر: ديوانه، حتقيق    

.399/2 ّ د. مرض سليامن احِللِّ
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نِيَع. اَم الشَّ يِّد َحيَدر َهَذا االهتِّ َوَيتَِّهُم السَّ

، َوَمقوَلُة  ��ِذي اْعَتَمَده ُهَو َما َقاَلُه ِرَضا حُمِس��ن الُقَرْي��يِشّ إِنَّ َمص��َدَر َف��ارس عزيز الَّ
يِّد َحيَدر  اِحي امَلديح َأيًضا السَّ الُقَرْييِشّ مَل َتذَهب َل�اَم ُيريُد َفاِرس َعزيز، َوِهَي: »َوِمَن َوشَّ
ًبا ُمَبارًشا؛ ألنَّ اهلَداَيا َواملِنَح َكاَنت َتسَعى إَِليِه  ب بَِمداِئِحه َتَكسُّ ِذي ِقيَل يف َشأنِِه مل َيتكسَّ الَّ

يَها يِف ُبيوِت امَلْمُدوِحني«)1(. يِف َبيتِِه، ُدوَن َأْن َيسَعى ُهَو إىَِل َتَلقِّ

��ب  ��يَِّد َحيَدر مَل َيُكْن َيَتَكسَّ اًل َتقوُل: »إِنَّ السَّ َوإِذا اْنَتبهنَا لِِعَبارِة الُقَرْيِش���ّي، َفْهَي َأوَّ
ٍد، َوهَو:»ِقيَل يِف َشأنِِه«،  بِِشعِرِه«، ُثمَّ َيعَتمُد ِرَضا حمسن الُقرْيِش�ّي َعَى َدليٍل َومِهيٍّ َغرْي ُمَؤكَّ
ِعي َأنَّ »اهلََداَيا َواملِنََح َكاَنت َتس��َعى  إِذ اعَتَم��د َعى ِعب��ارٍة َواِهَيٍة َتعَتِمُد َعَى )الِقيل(، لَِيدَّ
َل إىَِل َيقنٍي يِف ِذْهنيَِّة َفارس  كَّ َواخلَياَل يِف ِذهِن ِرَضا حمسن حَتوَّ إَِليِه«، َلِكنَّ َهَذا الَوهَم َوالشَّ
ْعِر، َوَهَذا ُجرٌم َشنيٌع  بنَِي بِالشِّ ُه َكاَن ِمَن امُلَتَكسِّ ��يِِّد بَِدعَوى َأنَّ َاَمُه لِلسَّ ُه اهتِّ عزيز َفَصاَر ُيوجِّ
تِي َباَتْت  ��ْخِصيَِّة الَعظِيَمِة الَّ ��يِِّد َحيَدر، الَغاَي��ُة ِمنُه حُماَوَلُة َهدِم َهِذِه الشَّ ُيرَتَكُب بَِحقِّ السَّ

 

اُق َكرَباَلء. فِيِع،َوَأحَباُب احلَُسنِي، َوُعشَّ كوَن بِاألَدِب الرَّ َرْمًزا َيْعَتزُّ بِِه امُلَتَمسِّ

��ِب، َقاَل  ِة َوالتََّكسُّ اًل: جَيُِب التَّْمِييُز َبنَي َقبوِل اهلَديَّ ِد َعَى فارس عزيز، َنقوُل أوَّ َولِلرَّ
َرس��وُل اهلل: »َل��و ُأْهِدَي إيِلَّ كِراع َلَقبْل��ُت، َوَلو ُدِعي��ُت إىَِل ِذراٍع أَلَِجبُت«)2(، َفَقبوُل 
��ادوا َت�َحابوا«)3(،  َته: »َتَ ًب��ا ُأمَّ س��وُل الَكريُم، ُمَؤدِّ ��ب، َأمَل َيُقِل الرَّ اهلََداَي��ا َغرُي التََّكسُّ
اِعِر  ��يِِّد َحيَدر َوِسيَلة إِلحَياء ُمناَسباِت األَفَراِح َواألَتَراِح َغري الشَّ َوهل َكاَن يف َعص�ِر السَّ
َداَقِة َوامَلحبَِّة  ًة النَّبيَلة ِمنَها إىَِل َتوثيِق ُعَرى الصَّ َوالَقصيَدة؟ َولَِذلَِك َتسَعى الَعواِئل َوَخاصَّ
 َعَراِء ِم��ن ِخالل التَّ��َزاور َوَتقدي��م اهلَداَيا؛ اْمتِث��ااًل لِتوِجيِه، َبل َأمِر َرس��وِل اهلل�� بِالشُّ

حات العراقيَّة: الدكتوّر رضا حمسن القريش�ّي 244. )1( املوشَّ
)2( املبسوط 89/8، 152، والسائر 177/3، وتذكرة الفقهاء 188/12.

)3( املبسوط 227/8، والسائر 177/3، والدروس 287/2.
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��اِعر َنفَس��ه ُملَزًما بِامُلَش��اَرَكِة ِوإَِداِء الَواِجِب يِف  ابُّوا«، َوبِامُلَقابِِل جَيُد الشَّ بَِقولِه: »َتادوا حَتَ
َوابِِط  ى َأَوارِصُ الُودِّ َوامَلحبَِّة، َوَتْشَتدُّ َوَشاِئُج الرَّ ُمنَاَس��َباِت َأصِدَقاِئه َهؤاَلِء، َوبَِذلَِك َتَتَقوَّ

االْجتاِمِعيَّة؟!.

تِي َتعَتمُد  َق��ِة َوالَّ َوج��َد فارس عزيز يف ِعَبارِة الُقرْيِش���ّي امَله��زوزِة َأصاًل َوَغرِي امُلوثَّ
ليِل الثَّابِِت  هل��ا َوَصاَغَها بِِصيَغِة الدَّ َقَها وَعدَّ َع��َى )الِقيِل( َوكَأنَّه َوَجَد َكنًْزا، َفَأخَذَها َوَنمَّ
ي،  ُخ َهَذا امَلعنَى يف ِذهِن امُلتلقِّ َمَها لِلَقاِرئ، ُثمَّ َأردَف ِعباَرَته َهذه بِِعباَرٍة ُتَرسِّ الَقطِعّي َوَقدَّ
ُم َعِن امَلديِح َوَبعِض َغاَياتِِه، َوهِذِه الِعباَرة َتقوُل: »َوهَذا  َكاَن َق��د َأخَذَها ِمن َمصَدٍر َيتَكلَّ
��ِب َواْس��تِجَداِء امَلاِل، لَِذلَِك َف��إِنَّ ُمعَظَم  َطبيع��ي َفَأغَلب امَلدي��ِح َيكوُن ِمن َأجِل التََّكسُّ
��طَوِة َواجلَاِه  اِم َأو َذوي النُّفوِذ َوالسَّ امَلمدوِحني جَيُب َأن َيكونوا ِمن امُللوِك َوالُواَلِة َواحلُكَّ

 

َوامَلاِل«)1(.

اُل يِف  ��اعَر يف تِلَك الَفرِة ه��َو الُعنُص�ر الَفعَّ َوقد َنيَسَ َأو َتناَس��ى فارس عزيز َأنَّ الشَّ
ُل ُروَح امُلناَسبِة والُعنُص�ر األََسايسَّ  ِة، َوالَقصيدُة َكاَنت ُتَش��كِّ ِة َوالَعامَّ امُلناس��َباِت اخلَاصَّ
ينيَّ��ِة َواالجتامعيَّ��ِة الَكبريِة،  ��اِعُر الَكب��ري ُيطَل��ُب يف امُلناَس��َباِت الدِّ فِيَه��ا، َولِذل��َك َفالشَّ
اَم َكاَن  تِ��ي خَت��صُّ َعِليََّة الَقوِم َطبًعا، َوَه��ذا َيتمُّ ِمن ِخالِل العاَلَق��اِت االْجتامعيَّة، َوُكلَّ َوالَّ
ُل ُجْزًءا ُمِهامًّ ِمن ِديواِن  ��اعُر َأكثَر ُش��هرًة َكاَنت عاَلَقاُته َأوَسَع، وهذه الَقصاِئد ُتَش��كِّ الشَّ
كلِّ َش��اعٍر، َواَل جَتُِد َش��اِعًرا َواحًدا َليَس َله قصاِئد ُيَش��ارُك هِبَا يِف امُلناَسباِت االْجتامعيَِّة 
��يِِّد َحي��َدر بِكلِّ َتْفصياَلتِِه  ِم��ن َأفَراٍح َوَأتَراٍح، َلِكْن َش��تَّاَن َبني الَّذي َعاَش يِف َعص�ِر السَّ
َوَتعقيداَتِه َوَعالَقاتِِه، َوَبنَي َمن َيعيُش الَيوَم يِف َعص�ٍر اْخَتَلَف ُكِليًّا َعن َذلَِك الَعص�ِر بُِكلِّ 

 

يَشٍء.

ْل يِف ِدَراَس��ِة َعْص���ِرِه االْجتاَمِعّي  ��ِذي مَل َيَتَوغَّ : »َلعلَّ الَّ  َق��اَل األس��تاُذ َعّل اخلَاَق��ايِنّ

)1( ينظر: جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 44.
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��يِّد َحيَدر(، َوَما َحَب��اه اهللُ ِمن َحيثيَّ��ٍة َوَمكاَنٍة، َفَقد  ر ُخُط��وَرَة امُلَرَج��م َله )السَّ اَل َيَتص��وَّ
ُه  ��َيايِسّ َوالَقبّل يِف آٍن َواِحد، َوَأَحبَّ��ُه األَعَياُن َوالوُجوُه؛ أِلَنَّ ينّي َوالسِّ عيُم الدِّ اْحَرَم��ه الزَّ
ِمن َبيٍت َعريٍق َعتِيٍد بِالنََّس��ِب َوالُقْدِس��يَِّة«)1(، َويقوُل َعنه َأيًضا: »َوُأرَسُتُه ِمن َأنَبِه اأُلرَسِ 

ؤُدِد َوالِعلِم َواألَدِب«)2(. احِلليَّة، َوَأعَرِقها يف امَلجِد َوالسُّ

خنَي َوالَباِحثنَي يِف َهَذا امَلوضوِع، َوُهم  قنَي َوامُلَؤرِّ َوَنعرُض َأَماَم الَقاِرِئ َأقَواَل امُلَحقِّ
يَِّد َحيَدر َوَمكاَنته َوَسجاَياه: َيسَتذكروَن السَّ

��د َمهدي الَبصري: »َكاَن ع��َى الُعموِم َأبِيًّا َعزي��َز النَّفِس َيْلَتزُم  1. َق��اَل الدكتور حممَّ
َع، َوَلكْن َلِئن َكاَن َخفيَف احلَال َقليَل ال�اَمِل، َلَقد َكاَن َعظِيَم الَقدِر  فُّ َ َن، َوُيؤثُِر الرَّ التََّص��وُّ

َواِسَع اجلَاه«)3(.
ِة املرِيَزا ُحَسني النُّوِرّي  د َعّل الَيعقويّب َأقَواَل احلُجَّ ��يُخ حُممَّ َمة الشَّ 2. َوَنَقل َلنَا الَعالَّ
ِع  ِركل يف )األَعاَلم(، َعن َتَرفُّ ��اَموّي يِف )الطَّليَعِة(، َوال��زَّ مة السَّ يِف )َجنَِّة امَلأَوى(، َوالَعالَّ

َخاِء)4(. يِِّد َحيَدر َوُبعِدِه َعِن االْستِجَداِء، َوَوْصفِه بِالسَّ السَّ

��خِصيَّاِت  ��يَِّد َحيَدر َكاَن ِمَن الشَّ روَن بِنَقِلِهم َعَى َأنَّ السَّ ��يوُخ َوامُلَعمِّ 3. َتَس��امَلَ الشُّ
َع َعْن  فَعِة، َقْد َخُلَص ِمن َش��اِئَبِة النَّقِد، َوَتَرفَّ ��أِن َوالرِّ امَلرُموَقِة َذاَت احلَوِل َوالطَّوِل َوالشَّ
َأْن ُينَاَل بَِس��وٍء، لِ�اَم اتََّصَف بِِه ِمْن َمَزاَيا َوِصَف��اٍت َرَفَعتُه يِف ُعيوِن األَْعاَلِم ِمن ُمَعارِصيِه، 
ُر ُخُطوَرَة َش��اِعرَنا َوَما َحَباُه  ْل يِف ِدَراَس��ِة َعْص�ِرِه االْجتاَِمِعي اَل َيَتَصوَّ ِذي مَل َيَتَوغَّ َوَلَعلَّ الَّ

اهللُ ِمن َحيثِيٍَّة َوَمَكاَنٍة)5(.

)1( شعراء احِللَّة 341/2.
)2( املصدر نفسه 332/2.

ة العراق األدبيَّة 41. )3( هنضَّ
د عل�ّي اليعقوب�ّي 221/2. )4( البابليَّات، حممَّ

مة ن. )5( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- اخلاقان�ّي، املقدِّ
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تِي َمَفاُدَها َأنَّ  يِّد َجواد ُشربَّ الَقضيََّة امَلشهورَة الَّ 4. َوَيذكُر األستاذ َعّل اخلَاقايّن َوالسَّ
اَء لِزَياَرِة  رَيازّي َقِدم ِمن َساَمرَّ ��يِّد َحَس��ن الشِّ َد السَّ امَلرجَع الَكبرَي آيَة اهلل الُعظَمى امُلَجدِّ
ًة حَيِمُلَها  يِّد َحيَدر، لِيَقبَل ِمنُه َهديَّ ِة، َوَأرَصَّ َعَى َتقبِيِل َيِد السَّ ��يِِّد َحيَدر يِف َداِرِه يِف احِللَّ السَّ
اَلطنُي َيَديه! َفَهل ُيمِكُن  ِذي ُتقبُِّل امُلُلوُك َوالسَّ اء)1(، َوهَو امَلرجُع األَعَى الَّ َمَعه ِمن َس��اَمرَّ
��ُب بِِش��عِره؟! َأي��َن ُهَو اإلنَصاُف يِف  ُف ِمَن امَلرجِع َمَع َرُجٍل َيَتَكسَّ َأْن َيك��وَن َهَذا التََّص�رُّ
ِذي��َن ُهْم ُقدوٌة َلنَا جَي��ُب َأْن َنْقَتِدي هِبِم اَل َأْن  احلنَي الَّ احلُك��ِم َعَى ُرُموِزَنا َوَأس��اَلفِنَا الصَّ

َننَْتِقُص ِمن َمَكاَنتِِهم ُظلاًم َوُعدَواًنا؟

َع بِ��ِه َعِن امَلدِح َواالْس��تِجَداِء، َوَكاَن َمْوُصوًفا  ركّل: »َترفَّ يِن الزَّ 5. َوَق��اَل َخ��رُي الدِّ
َخاِء«)2(. بِالسَّ

��يُخ ُيوس��ُف َكرك��وش: »َوَكاَن َأبِيًّا َعزيَز  مُة الشَّ ُخ الَعالَّ ��ُق َوامُل��َؤرِّ 6. َوَق��اَل امُلَحقِّ
َع، َذا َجاٍه َعظِيٍم، َلُه َمَكاَنٌة َس��اِميٌة يِف األَوَساِط الِعْلميَِّة  فُّ َ وَن، ويؤثر الرَّ النَّفِس َيلتزُم الصَّ

واألََدبيَِّة«)3(.

��يِّد َحيَدر  ِق األس��َتاِذ َصالح اجلَعَفرّي: »َوَقد َكاَن السَّ 7. َوَجاَء يف َترمَجتِه بَِقلِم امُلَحقِّ
اِعُر«)4(. ُع َعامَّ َيتَِّصُف بِِه الشَّ ِة َذاِت َيِده َيَرفَّ َمَع ِقلَّ

: »َوَق��د َكاَن َأيبَّ النَّف��ِس، َواِس��َع اجلَ��اِه َعظيَم  ��يُِّد َج��واُد ُش��ربَّ 8. َوَق��اَل َعن��ُه السَّ
الَق��دِر، َيَتمتَّ��ُع بَِمكاَن��ٍة َس��امَيٍة يِف األَوَس��اِط الِعلِميَّ��ِة واألََدبيَّ��ِة«)5(، َوَقاَل َعن��ه َأيًضا: 

 

)1( ينظر: ديوان السيِّد حيدر- عل�ّي اخلاقان�ّي 17، وأدب الطفِّ 11/8
)2( األعالم للزركل�ّي 290/2.

)3( تأريخ احِللَّة 143/2.
ة،  مة ص، وديوان السيِّد حيدر، الطبعة احلجريَّ )4( رشح ديوان السيِّد حيدر، صالح اجلعفرّي، املقدِّ

مة 5. املقدِّ
)5( أدب الطفِّ للسيِّد جواد شبَّ�ر 10/8
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َخاِء«)1(. ًعا َعن امَلدِح َواالْستِْجَداِء َمْوُصوًفا بالسَّ »َكاَن ُمَرفِّ

��يِّد َحيَدر َورَشَف  د َكاِمل ُس��ليامن: »إِنَّ إَِباَء السَّ 9. َوَقاَل َعنُه الَباِحُث األس��تاُذ حممَّ
عِر،  َب بِالشِّ ُع أنَّ يَت�َكسَّ ٍة، َفَألفينَاُه َيَرفَّ َنفِس��ِه، َوالتِزاَمه، ُكلُّ َذلَِك َجعَله َيَتَمتَُّع بِإِنَسانيٍَّة فذَّ
عاَمِء َوَذوي اجلاِه امَلش��بوِه الَّذيَن مَل َيُك��ن هَلُم َدوٌر يِف  َرابًِئ��ا بِنَفِس��ِه َعن َمديِح َأو ِرَث��اِء الزُّ

ُل َله«)2(. اْن�َهاِض امُلْجَتَمِع، َواَل يِف حُمَاَوَلِة َتلبيِة َحاَجاِت اجلاَمِهرِي، َوَهِذِه َمْأَثرٌة ُتَسجَّ

��اِعر بِثِقِلِه  تِي َألَقى الشَّ 10. وق��ال الدكتور جابر اجلابري: »املديُح ِمَن األغراِض الَّ
ِة، َوظِالًّ لَِش��ْخِصيَّتِِه، خالًفا لِ�اَم  ��عريَّ ��اعُر ُجزًءا ِمن ِرَس��اَلتِِه الشِّ ُه الشَّ يف َداِئرهَتا، وقد َعدَّ

ِل«)3(. عراء من جعل املديح باًبا من َأبواِب االرتَِزاِق َوالتََّوصُّ اعتاَد عَليه أغلُب الشُّ

كَياَلنِي َثاِء َوالَكيُل مِبِ ُط يِف َتعريِف املَديِح َوالرِّ َخبُّ ا: التَّ �َشابعاً
ي هِذِه املدائ��َح بِاملَدائِح  ��يِّد َحيَدر، فُيس��مِّ َيت��امَدى فارس عزيز يف َت�َحاُمِلِه َعَى السَّ
ِة(، َواس��ُمَها احلَقيِقّي: )اإلخَوانِيَّاُت َوامُلَراَساَلت(، َوَيس��َتعِمل التَّسِمَية َنْفَسَها  ْنَيويَّ )الدُّ
()4(، َوِهَي  (، وِرَث��اٍء )ِدينيٍّ ��يِّد َحيَدر إىل ِرَث��اِء )ُدنَيويٍّ َثاَء ِعنَد السَّ ��ُم الرِّ َثاِء، َفيقسِّ يِف الرِّ
��يِِّد َحي��َدر؛ حماوَلًة لإِلرَضاِر بَِش��خِصيَّتِه،  ُمصَطَلح��اٌت اس��َتعَملَها َفارس عزيز َمَع السَّ
م هلذا بِِذكِر  ��ِذي ُيريُده َل�ها، َوُيَق��دِّ ��اِمي إىَِل امُلس��َتَوى الَواطِئ الَّ َوإِنَزاهل��ا ِمن َمكاهِنَا السَّ

َثاء َتأرخييًّا. ُث َعن الرِّ ُنصوٍص َتَتحدَّ

َثاَء من ُس��نَِن اجلَاهليَِّة الَقديَم��ة«)5(، ُمعتِمًدا  َيق��وُل َبعُض َه��ِذه النُّصوِص: »إنَّ الرِّ

)1( أدب الطفِّ للسيِّد جواد شبَّ�ر 11/8.
)2( االيديولوجيا الشيعيَّة 47-46.
)3( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي شاعًرا 53. 

)4( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 46.
)5( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 46. 
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يِِّد  ُث َعن الَعرِب َقبَل اإِلساَلِم، ُيريُد بِذلَِك َربَط امَلوُضوِع بالسَّ تي َتَتحدَّ َبعَض امَلصادِر الَّ
َثاِء  ُث َعِن الرِّ ِة َذاهِتَا ِعندَم��ا َيتَحدَّ َحي��َدر َوَمراثيِه، َوالَغريُب َأنَّ الَباِحَث َنفَس��ُه َويف امَلجلَّ
ثاِء، هَو َفنٌّ  ام، َيقوُل: »َع��رَف الِعراقيُّون الُقَدَم��اء َأدَب الرِّ ��يِِّد ُمس��ِلم الَعزَّ ِه السَّ ِعنَد جدِّ

َعريٌق ِمن ُفنوهِنِم األدبيَّة«)1(.

ثاُء، فِلَم يكون هنا َفنًّا َعريًقا، َوُهناَك ُس��ننًا َجاهليًَّة!! َأ لَِغايٍة يف َنْفِس  ثاُء هو الرِّ فالرِّ
��يِّد  َيعق��وَب؟ َأم اعَتاَد الَباِحُث َأْن َيكيَل بِِمكَياَلنِي؟! َأْم َأنَّ َما َيكَمُن يِف َنْفِس��ِه تِ�َجاه السَّ

َحيَدر َقد َطَفَح، َفَظهَر َعَى لَِسانِِه َوَقَلِمه؟!

 - ّ ��يِّد َحي��َدر احِللِّ ��ه- السَّ م��ة الش��يخ حمس��ن الطه��رايّن: »يف احلقيقة أنَّ ق��ال العالَّ
ث��اِء بَِغرِي  ث��اء- ابت��كاًرا وَبَداعَة ُأس��لوٍب، َفهَو َأم��رُي َفنِّ الرِّ  أدخ��ل عى هذا الف��ن- الرِّ

ُمنَازٍع«)2(.

، ما ُيَفتُِّت  د مهدي البصري: »إنَّ يف رثاء َحيَدر لش��هداء الطَّ��فِّ وق��ال الدكتور حممَّ
ؤوَس  األكَباَد َأًسى َوَلوعًة، َوُيذيُب الُقلوَب َأسًفا َوَحَسًة، َولِكنَّ فِيِه َكَذلَِك َما َيمأُل الرُّ

دوَر مَحيًَّة َومَحاسًة، والنُّفوَس ُجرأًة َوإِقَداًما«)3(. َأنَفًة، َوالصُّ

��يِّد َحيَدر يف أهِل البيت:  د كامل س��ليامن، فقد قال عن ش��عر السَّ ا األس��تاذ حممَّ أمَّ
ّ ُمتغلغ��اًل يف َنبضاِت رَشايينن��ا، َوَخفَقاِت ُقلوبِنَا،  »َأاَل َنَرى احلس��ني عرب ِش��عِر احِللِّ
َماث��اًل َأب��ًدا َأَم��اَم َأعُينِنَا، رم��ًزا وِمثااًل، لإِِلنَس��اِن، ُكلِّ إِنَس��ان ُيري��ُد َأن َيث��أَر لِكَراَمتِه، 
��ِة َوالَعَداَلِة َوامُلَس��اَواِة، وآنئ��ٍذ َأاَل َن�هُتُف َم��ع َحيَدِر  َويث��وَر ملعَتَق��دِه، ِدَفاًع��ا َع��ِن احلُريَّ

 

: ّ احِللِّ

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 255.
)2( طبقات أعالم الشيعة 687/14.

)3( هنضة العراق األدبيَّة 64.
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َيْزَدِحُم امَل��ْوِت  َجْيُش  َحْيُث  َأِق��ْف  مَلْ  إْن 
َق���َدُم ال��ُع��اَل  ُط�����ْرِق  يِف  يِبَ  َم��َش��ْت  َف���اَل 

َف��َل��َق��ْد بِ��اْل��َق��نَ��ا  َأَت�������َداَوى  َأْن  ُب���دَّ  اَل 
��ُه َأَل�������ُم«)1( ُت َح��تَّ��ى ُف����َؤاِدي ُك��لُّ َص����رَبْ

ِة من َغرِي أه��ِل البيت: »من الوفاِء  د كامل ع��ن رثاء الَعامَّ َويقوُل األس��تاذ حممَّ
ِذي َخلََّفه يف النَّْفِس  حاِب، َواإلخاَلِص لأَلصِفياِء، أن َنرثَِيُهم، ُنَرِجُم َأبَعاَد احلُزِن الَّ للصَّ

مُمضُّ فَِراِقِهم«)2(.

َثاُء ُيعَمُل ِمن َب��اِب الَوَفاِء(؛  وه��و الذي يقوُل أيًض��ا: »وإَِذا انطَلقنَا ِمن َمب��دأ: )الرِّ
ٍة َصاِدقٍة ُمؤمنٍَة  َة َأَخويَّ يِّد َحيَدر- َوَأيَّ َة إنَس��انيٍَّة َساميٍة َنبَضت هِبَا رَشايينُُه- السَّ أَلَدركنَا َأيَّ

َثاِء َباَل ُمنَاِزٍع«)3(. ِذي ُيَعدُّ َأِمرَي َفنِّ الرِّ اِعر، الَّ َعاَيَشت ايديولوجيا هَذا الشَّ

ُم َيقولوَن�َها  َثاِء ِعنَد الَعَرِب َقاَل: »املراثي َأش��َهر َأش��عاِر الَعَرِب؛ أِلهَنَّ َويف ِش��عِر الرِّ
َوُقلوهُبُم حَتَرُق«)4(، َوَقد َعَزا َهَذا الَقوَل لأَِلصَمِعّي)5(.

يَّة اِحُب َق�شِ يد َحيَدر �َشاِعٌر ُملَتزٌم �شَ ا: ال�شَّ ثامناً

اَعاتِ�َها،  اعَر امُللتزم بَِقضيٍَّة َما، حَيِمل يف رأِسِه مُهوَم تِلَك الَقضيَِّة، ورِصَ ال شكَّ َأنَّ الشَّ
، َكاَم ُهَو  ّ يُِّد َحيَدر احِللِّ ُدَها يف ِشعرِه َدائاًم، َوِمن ُأوَلِئَك الُشَعراِء السَّ َوَتَفاُعاَلتِ�َها، َوُي�َجسِّ

)1( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ�ّي 150/1.
)2( االيديولوجيا الشيعيَّة 82.
)3( االيديولوجيا الشيعيَّة 42.
)4( االيديولوجيا الشيعيَّة 82.

)5( العقد الفريد 183/3. قال األصمعّي: قلت ألعراب�ّي: ما بال املراثي أرشف أشعاركم؟! قال: 
ألنَّا نقوهلا وقلوبنا حمرقة.
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َواِضٌح ِمن ِش��عره، َفَقضيَّتُه الكرَبى ِه��ي َواِقعُة َكرباَلَء، بَِأحداثَِه��ا َوجُمرياهِتَا َوَنَتاِئجَها، 
َفنَج��دُه خُيَاطِ��ُب احلَُس��نَي َس��اَلُم اهلل َعَلي��ه، َوَأنَص��اَرِه َوَيص��ُف َش��جاَعتهم َوإِقَداَمهم 
ر باِم َفعلوُه َوَما ارَتَكبوه، َوهَو بُِكلِّ َذلَِك  َوَتضِحياهِتِم، َوَيتكلَّم، َوخُيَاطُِب َبنِي ُأميََّة، َوُيَذكِّ
ِه اإِلَماَم احلَُسنِي الذي استشَهَد ِمن َأجِلِه، وحيارُب هَنَج َبني ُأميََّة الذي  َيَتبنَّى هَنَج َجدِّ
ٌه إىِل ِعَظاٍم  يِِّد َحيَدر ُمَوجَّ قاَتَله اإِلَمام واستشَهَد يف َسبيل َذلَك، َفِلَم يكوُن ِخَطاُب السَّ
ّ ُيريُد الثَّأَر ِمن آِل ُأميٍَّة،  ��يُِّد َحي��َدر احِللِّ عي َفارس عزيز الذي يقول: »والسَّ َبالَِية؟ كام يدَّ
ا إذا تكلَّم  د َكاَلم«)1(، أمَّ اِب، مِمَّا َيعنِي َأنَّ امَلس��َألَة جُمرَّ م ِعظاٌم يِف ُبطوِن الرُّ َوَيتَجاه��ُل َأهنَّ
يعّي- َفيقول:  ��عَر الشِّ َم الَقوَل َوَأس��اَمُه الشِّ ��يِِّد ُمس��لم- ِوإِن َعمَّ ِه السَّ َثاِء عنَد َجدِّ عن الرِّ
يعيَّ اَل َيقُف َأَماَم ُجثٍَّة َهاِمَدة، َبل يقُف َأَماَم ُروٍح َخالَِدة، َوَشْخِصيَّة َحيَّة  عَر الشِّ »أِلَنَّ الشِّ

امِئِر َوَنابَِضة يِف الُقلوِب«)2(. َحارِضة يِف الضَّ

ا  وهنَا ُنالِحظ الَفرَق الكبرَي يف التَّنظِري َوالتَّفِس��ري، َوفِعِل اهلَ��َوى َوالُبْغِض َوَتأثرِيمُهَ
نَا َأْن َنس��أَل: َأي��َن ِهي اْس��تِقاَللِيَُّة الَباِحِث العلم��يِّ َوإِنَصاُفُه يف  يف كلِّ َذل��َك، َوِم��ن َحقِّ
َها َتشويَه َشخصيٍَّة،  َأحكاِمه؟! َأاَل جَيُب َأْن َيكوَن َبعيًدا َعْن َأقواٍل َمشحوَنٍة بِالَبْغَضاِء، مَهُّ

َوَتلِميَع َشْخِصيٍَّة ُأخَرى؟!

��د َكامِل ُس��لياَمن، َلرأينَ��ا الوجَه اآلَخ��َر هلَذِه  ل��و اس��تَمعنَا إىل أقواِل األس��َتاِذ حممَّ
ّ َي�ِح��سُّ َأنَّ َقضيَّ��َة اإِلَماِم احلَُس��نِي ِهَي  ��يُِّد احِل��لِّ الَقضيَّ��ة، إِْذ َق��اَل: »لَق��د كاَن السَّ
اَع اهلَاِش��ميَّ  َ َمِن الطَّوي��ِل، إِْذ َيَرى َأنَّ الرصِّ َقِضيَُّت��ه، َب��ْل َقضيَُّة اإلْنَس��انيَِّة عَى َمَس��اِر الزَّ
��ه رِصاٌع َبنَي احلَقِّ َوالَباطِِل، َب��نَي الَعداَلِة َواجلَوِر،  األََمويَّ ُمس��َتِمرٌّ عَى َمدى األَياِم؛أِلنَّ
ِة َواالْس��تِبَداِد، َبنَي النُّوِر َوالظَّلَم��ِة... إىَل َأن َيقوَل... َلَق��د َكاَنت رَصَخُته َتنِدُّ  َب��نَي احلُريَّ

 

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 48.
)2( االيديولوجيا الشيعيَّة 257.
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َعْن َقلٍب َموتوٍر«)1(.

ثاِء إىَِل َأع��َى َمصاِف  ��يِّد َحي��َدر- َأْن َيْرَتِف��َع بِالرِّ َوق��اَل َأيًضا: »َلقد اس��تطاَع- السَّ
��ُه اَل ُيْعَم��ُل َرغَب��ًة َواَل َرهَبة(،  ��عِر؛ أِلَنَّ ِة، َبع��َد َأن َكاَن )َأصَغ��َر الشِّ ��عريَّ األَغ��َراِض الشِّ
، َوَأجدَرِها  ِة يِف األََدِب الَعريبِّ ��عريَّ ثاُء َعَى َيِد َش��اِعرنِا ِم��ن َأغنَى األَغَراِض الشِّ َفغَدا الرِّ

َراَسِة، َومن َأصَدِقَها التَِزاًما َوَأكَثِرَها َتْعبرًيا َعن االيديولوجيا«)2(. بِالدِّ

ثاَء إىَِل َجانِ��ِب إِظَهاِر احلُزِن  د كاِمل ُس��ليامن َأيًض��ا: »إنَّ َهذا الرِّ َوَقاَل األس��تاُذ حممَّ
َواألملِ، َوَتبي��اِن َمقاِم احلَُس��نِي َش��ْخًصا َوَرم��ًزا، َكاَن فيِه أكث��َر ِمن َوقَفٍة َم��َع التَّأريِخ 
اإلس��اَلِميِّ َوَم��َع ُمَسلَس��ل األَحَداِث الت��ي َتناَوَبت َه��َذا التَّأريِخ َكَحديِث َس��قيَفِة َبني 

َساِعَدة... إلخ«)3(.

ٍة- َوِمن َحيث امَلبَدأ- جيُب  َثاِء، َوِرثاُء اإلَماِم احلَُسنِيبِصورٍة َخاصَّ إِنَّ َقصيدَة الرِّ
اِعِر  ينِيَِّة واالجتاَمِعيَّة، َولِلشَّ َأْن َتَتناوَل ِصَفاِت اإلَماِم، َوإقَداِمِه، َوَش��َجاَعتِِه، َوَمنزَلتِِه الدَّ
ِة، ُثمَّ َيذكُر  ��عريَّ ��اِعر َوَقابِليَّتِِه الشِّ اَم إِطنَاَب، َويتعلَُّق َذلَِك بنََفِس الشَّ َأْن ُيطنَِب يِف َذلَِك َأيَّ
َأعَداَء احلَُس��نِي، َوُه��م َبنو ُأميَّ��َة َوُجنوَدُهم، َوَمن َش��اَرَكهم يِف ارتِ��كاِب اجلَراِئِم يف 
��يَِّد  ُؤوَس، َس��واٌء َكاَن السَّ ذ واعَتَدى َوَس��َلَب َوَحرَق امُلَخيََّم َوَقطَع الرُّ َكرب��اَلء، َوَمن َنفَّ
ثاُء  ��يَِّد ُمس��ِلم َأو َغرَيمُها، َوالقَصائُد َشواِهد َعَى َذلَك، َفِلَم َيكوُن الرِّ ، َأو السَّ ّ َحيَدر احِللِّ
َد َكاَلٍم! َكاَم َيقوُل َفارس َعزيز؟! َوِعنَد َغرِيِه َحِقيِقّي، َوهَو خُيَاطُِب  ��يِّد َحيَدر جُمرَّ ِعنَد السَّ

َأشَخاًصا َيسَمعوَنه!.

)1( االيديولوجيا الشيعيَّة 236.
)2( االيديولوجيا الش��يعيَّة 238. وبني اهلالَلني من قوله »نص مقتبس من العمدة يف حماسن الشعر 

.»123/1
)3( االيديولوجيا الشيعيَّة 237.
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يِد ُمسلم: »َوِمَن األَفَكاِر  ه السَّ َثاِء ِعنَد َجدِّ لِنَس��َتمَع إىِل َما َيقوُلُه فارس عزيز َعن الرِّ
عَوُة إَِليِه ِم��ن َبني ُأميََّة  ّ ِهَي فِكرُة )َطَلب الثَّ��أر( َأو الدَّ ��يد ُمس��ِلم احِل��لِّ تِي َراَوَدت السَّ الَّ

َواتَباِعِهم، َيقوُل يِف َذلَِك:

َأَن�����ا ال���ثَّ���ك���وُل َف����اَل َق��ل��ب��ي بِ����ِه َج��َل��ٌد
بُِمنَْص�ِرِم ُح��زنِ�����ي  َواَل  امُل��ص��اِب  َع��ىَل 

َذَه��َب��ْت ال��ُع��اَل  َرغ���ِم  َويِف  َق��وِم��ي  ِدم���اُء 
بِ����َدِم ����ا  هَلَ ُي���ث���َأر  َومَل  ُظ��ل��ًم��������ا  ُه�����درَن 

َن��َف��َث��ت َن��ف��َث��ٌة  َه����ِذي  َه���اِش���َم  آَل  َي���ا 
حُمَتِدِم الَقلِب  َداِم��ي  ��دِر  ال��صَّ َواغ��ِر  ِم��ن 

َألِْفَت إِْن  لِلَحرِب  اَل  ِب  لِلرضَّ َأن��َت  اَل 
الَعَلِم اَل  يِف  لِلسَّ اَل  الِغمَد  َأس��َي��اُف��َك 

ُسيوفِكُم ِم��ن  َتشيموا  مَل  إِن  ُع���ذَر  اَل 
ال��ِق��َم��ِم يِف  األَغ�������اَمِد  َب������َدِل  ُذَب����اهَب����ا 

��ُم��َه��ا ��شيِّ َه����ِذي نِ��س��اُك��م َب��ن��و َح����رٍب جُتَ
ُس��ِم«)1( ال��رُّ األَن��ي��ِق  َف��وَق  ال��َف��َدافِ��ِد  َقطَع 

ِذي َكاَن َيشحُذ  يِِّد َحيَدر الَّ يَِّد ُمسِلم حَيذو َحذَو السَّ َوهنَا َيعرُف َفارس عزيز بَِأنَّ السَّ
ّ يِف َهِذه الِفكرِة حَيذو َحَذو  ��يِّد ُمس��ِلم احِللِّ اهِلمَم َوُينَبِّه عَى ُظلِم الظَّاملنَِي، َفيقول: »َفالسَّ

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 260.
ل جاء برواية: األبيات منتقاة من قصيدة، ديوان سيِّد مسلم 156، البيت األوَّ  

بمنقطع وج�����دي  ف���ام  ال��ث��ك��ول  م��ن��رصمأن����ا  غ���ري  دم���ع���ي  دم  وذا  ك����ال، 
والبيت األخري جاء يف الديوان برواية:  

محلت ق��د  ال��وح��ي  بيت  عقايل  ب��ع��د ال��ت��خ��در ف���وق األي���ن���ق ال��رس��مه��ذي 
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ِذي َماَبرَح َيش��حُذ اهِلَمَم، َوُينَبُِّه َعَى ُظلِم الظَّاملنَي، َوَيدعو  ��يِِّد َحيَدر احِللِّ الَّ ��اِعر السَّ الشَّ
ُه َتأثرٌي ُأنيَطت بِِه َمس��ؤوليَُّة َطلِب  َلَمِة، َفهَو ُيعطِيَك إِحَساًس��ا بَِأنَّ النَّ��اَس لِلثَّ��وَرِة َعَى الظَّ
تِي ُجِزَرت، ُمتَِّخًذا ِمن  الثَّأِر، َواستِعَداِء ُكلِّ الُقَوى لِلِقَياِم بِذلَك، َفهَو ُجزٌء ِمن األرَُسِة الَّ
 ، ّ يُِّد ُمسِلم احِللِّ َبني ُأميََّة َقاتِل َأهِلِه َوَظامليِهم ِمَثااًل لِلَجبَّاِر ال�ُمَتَسلِِّط، َوَكذلَك َيفَعُل السَّ

تِه الطَّاِهرين«)1(. ِذي َوقَع بَِأجَداِدِه َوَأِئمَّ َفهَو َيشعُر َوَيَتأملَّ ِمَن الظُّلِم َواحلَيِف الَّ

هلَذا احلَد َونحُن ُمتَّفقوَن َمَع َفارس َعزيز يِف َما َقاَل، َولِكنَّنَا َنس��َأُل: لِ�َم تتغري احلَاَلُة 
��يِِّد َحيَدر؟! َفإِنَّ فارس عزيز َيسَتش��هُد بِبيٍت  َوَيَتَغيَّ�ُر التَّْفِس��رُي ِعندَم��ا َيَتَعلَُّق األَمُر بِالسَّ

تِي َجاَء ِمنَها: يِد َحيدر الَّ ِشعريٍّ ِمن َقصيَدِة السَّ

َيْزَدِحُم امَل��ْوِت  َجْيُش  َحْيُث  َأِق��ْف  مَلْ  إْن 
َق���َدُم اْل��ُع��ال  ُط����ْرِق  يِف  يِبَ  َم��َش��ْت  َف���ال 

َف��َل��َق��ْد بِ��اْل��َق��نَ��ا  َأَت�������َداَوى  َأْن  ُب����دَّ  ال 
���ُه َأَل�����ُم ُت َح��تَّ��ى ُف������َؤاِدْي ُك���لُّ َص�����رَبْ

بِ��ِه َأُب����وُح  اَل  رِسٌّ  اْل���َع���ْزِم  ِم���ْن  ِع��نْ��ِدي 
��ُة اْل�����ُخ��ِذُم َح��تَّ��ى َت���ُب���وَح بِ���ِه اْل�����ِه��نْ��ِديَّ

��ا ِتَ َدرَّ َصْفَو  اْبنًا  اْلُعال  يِلْ  َأْرَض��َع��ْت  اَل 
ُم��نْ��َف��طِ��ُم َوْه����َو  ����ي  ُرحْمِ َظ���لَّ  َه��َك��َذا  إْن 

َألِ���يَّ���ًة بِ��ُظ��َب��ا َق���ْوِم���ي الَّ��تِ��ي َح�����َم��َدْت
ِق��ْدًم��ا َم��َواِق��َع��َه��ا اْل�����َه��ْي��َج��اُء ال اْل��ِق��َم��ُم

َقنًا َوْه����َي  اْل�����َح��ْرِب  ُث����ِديَّ  ألَْح��لِ��َب��نَّ 
��وِس َوْه���َو َدُم لِ��َب��اهَنَ��ا، ِم��ْن ُص���ُدوِر ال��شُّ

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 260.
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َم��ا لِ�����ي ُأَس��الِ�����ُم َق��ْوًم��ا ِع��نْ��َدُه��ْم تِ���َريت
َسلُِموا إْن  ����اِم  األَيَّ َي���ُد  َساَل�َمْتنِي  اَل 

ّ ُيريُد َأْن  يُِّد َحيَدر احِللِّ اهِد ِعنَده، َوُيعلُِّق َفيقوُل: »والسَّ َوالبيُت األِخرُي هَو حَملُّ الشَّ
ُد  اِب، مِمَّا َيعني َأنَّ امَلس��َألَة جُمرَّ َ ُم ِعَظاٌم يِف ُبُطوِن الرُّ ُيدِرَك الثَّأَر ِمن آِل ُأَميََّة، َوَيتَجاَهل َأهنَّ

:اِعُر َيقوُل يِف إِحَدى َمَراثِيِه لإِِلَماِم احلَُسنِي َكالٍم، َفالشَّ

َم��ا لِ�����ي ُأَس��الِ�����ُم َق��ْوًم��ا ِع��نْ��َدُه��ْم تِ���َريت
َسلُِموا إْن  ����اِم  األَيَّ َي���ُد  َساَل�َمْتنِي  اَل 

اِعَر َغرُي ُمَطاَلٍب  اِعَر َماَت، َومَل حَيِمُل َسيًفا َومَل َيِقْف يِف َمعَرَكٍة، َوَلِكنَّ الشَّ َوَلكنَّ الشَّ
بَِأْن َيْفَعل ُكلَّ َما َيقوُله«)1(.

َونق��وُل: لِ�َم اْخَتلَفت النَّظ��َرُة َواْخَتَلف املِيَزاُن َبنَي االْثننِي؟! »َأَلي��َس َينَبغي لِلنَّاِقد 
ِب، َوَتتَِّصُف بِوضوِح  احلَِصي��ِف َأْن َيكوَن َقاِضًيا َنزهًيا، َيَتَمتَّع بَِثقاَفٍة َتن��َأى بِِه َعِن التََّعصُّ

ؤَية؟«)2(. الرُّ

م��ٍة؟! َأيَن اللَِّجاِن  ٍت ِعلِميٍَّة حُمكَّ ِذي ُينرَش يف جَمالَّ أهك��ذا يكوُن البحُث الِعلم��ّي الَّ
َس��وا َهَذا  ��ِة؟! َأمَل ُيَطالِع��وا؟! َأمَل َيْقَرأوا َما َق��اَل الَباِحُث؟! َأمَل َيَتَحسَّ امُلش���ِرَفِة َع��َى امَلَجلَّ
َمة، َوُربَّام َتَرتََّب  َة حُمَكَّ التَّنَاُقَض يِف َأق��واِل الَباِحِث، َوَكيَلُه بِِمكَياَلنِي؟! َواَلِس��يَّاَم َأنَّ امَلَجلَّ
ا- ِمن َحيُث امَلب��َدأ- خُماَلفٌة َقاُنونيٌَّة حُيَاَس��بوَن  َع��َى َهذيِن الَبحَث��نِي َترِقيٌة ِعلِميَّ��ة؟! َومُهَ
ِت األَق��اَلُم َأم َماَتِت  ُة َبحَث��ني لَِباِحٍث َواِحٍد؟! َه��ل َجفَّ َعَليَه��ا، إذ َكي��َف َن��رَشت امَلجلَّ

 

الَكَفاَءاُت؟!

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 48.
��اِعَر َغ��رُي ُمَطاَلٍب بَِأْن َيْفَع��ل ُكلَّ َما َيقوُله«، تلمي��ح إىل قوله تعاىل: ﴿ې  وقول��ه: »َوَلِكنَّ الشَّ  

ج عى هذا املوضوع يف الفقرة )12(. ې ې ې ى﴾ )الشعراء/226(، وسنعرِّ
)2( اإليديولوجيا الشيعيَّة 234.
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ة ا: اإجادته يف الأغرا�س ال�شعريَّ تا�شعاً
اِد عَى  َفَق َأكثُر النُّقَّ ِة، َفيقوُل: »اتَّ عريَّ يِِّد َحيَدر َوبَِقابِليَّتِه الشِّ َيسَتهنُي َفارس عزيز بالسَّ

َثاء«)1( عِر، َما َعَدا الرِّ اِعَر َكاَن غرَي جُميٍد يِف َمْوضوَعاِت الشَّ َأنَّ الشَّ

ر  ��عر الِعراقّي احلَديث، َجاَلل خيَّاط، َوَتَطوُّ وقد عَزا َذلَك لِثالَثِة َمصادر، هي: الشِّ
: َحياُته َوَأَدُبه،  ّ يِّد َحيَدر احِللِّ الِفكرِة َواألُس��لوِب يف األَدِب الِعراِقي، داود َس��لُّوم، َوالسَّ

َأحاَلم فاضل عبود.

اَم ُهو َقوُل َجاَلل خيَّاط، َوَضَعتُه  ا الدكتورة أحاَلم َفاضل َعبود، َفَلم َتُقْل َهذا، إِنَّ أمَّ
َبنَي ِهاَلَلنِي َوَأشاَرت إىَِل امَلصَدر)2(.

��ا ِه��َي، َفَق��د َقاَل��ت حَت��َت ُعن��واِن: آَراء الَباِحث��نَي يِف ِش��عِرِه: »َجاَء ِش��عُره يِف  َوأمَّ

 

َثاء- َغايًة يِف اجلَوَدِة َفاَق بِِه مَجيَع ُمَعارِصيِه، َوقيَل بل مجيَع َمن  آِل الَبيِت- َواَلِسيَّام الرِّ
دت آراُء الَباحثنَي، لِذلَك  ا باقي ِش��عِرِه، َفَقد اخَتَلفوا فِي��ِه، َوَتعدَّ َنظ��َم يف هَذا املِضاَمر، َأمَّ

وَء َعَى َهِذِه اآلَراء«)3(. َرأينَا َأن ُنلِقي الضَّ

ًقا  ُل َيراُه ُمتَفوِّ اَد عَى َثالِث فَِرٍق، َوَقاَلت: »الَفريُق األوَّ َمت الدكتورة أحالم النُّقَّ َقسَّ
تِي َطرَقَها َعَى اختاِلٍف يِف اإِلجاَدة، َوَقد َتبُلغ إِجاَدُته ُذروهَتا يِف ِرثاِء  يِف مَجيِع األَغَراِض الَّ

.)4(»َأهِل الَبيِت

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 46.
)2( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 135. وقد أحالت ذلك عى: الشعر العراقّي احلديث، جالل 

خيَّاط 20-19.
)3( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 133.
)4( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 133.

مة  وهن��ا حُتي��ل الدكتورة هذا الق��ول عى: »العراقيَّ��ات 95، والعق��د املفصل- الش��ابندر، املقدِّ  
 ج، ورشح ديوان الس��يِّد حيدر- صالح اجلعف��رّي ك– م، والبابليَّ��ات 221/2، والدرُّ املنتثر= 
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��ا األَغَراُض األُخَرى َفَقد  ًقا يف ِرثاِء آِل الَبيِت، َوَأمَّ َوالفري��ُق الثَّاين: »َي��راُه ُمَتَفوِّ
ُق يِف َبعضِها، َويفوُقُه َبعُض ُمَعارِصيِه يِف َبعِضَها اآلَخِر«)1(. َيَتفوَّ

أِي َداووُد   َوالَفريُق الثَّالُث: »َيراُه جُميًدا َفَقَط يِف ِرثاِء آِل الَبيِت، َوَقد اْنَفَرَد هِبَذا الرَّ
ِذي َقاَل: »َوإَِذا َما َقرأَنا ِشعَر  َسلُّوم«)2(. ُثمَّ َقاَلت: َوَقد َتاَبَعه يِف َرأيِه َهَذا َجاَلُل اخَليَّاط الَّ
ًة َمراثِيِه  ز إاِلَّ يِف امَلراثِي، َفهي َتنطُِق َعن ِصدٍق َعِميٍق، َخاصَّ ُه َل�ْم ُيرَبِّ ِّ َنَج��د َأنَّ َحي��دٍر احِللِّ
��اِعَر َكاَن َغرَي جُميٍد يِف َمْوضوَعاِت  اِد َعَى َأنَّ الشَّ َفَق َأكثُر النُّقَّ يِف احلَُس��نِي ][... َوَقد اتَّ

َثاِء«)3(. عِر َما َعَدا الرِّ الشِّ

اَد إىَِل َثالَثِة  ��َم النُّقَّ َوُخاَلَصُة َهَذا، َنجد أنَّ الَباحَث امُلنِصَف- الدكتورة أحالم- َقسَّ
َأقَس��اٍم، َوالِقس��ُم الثَّالُِث َفَقط ُيَمثِّلُه َداوُد َس��لُّوم الَّذي اْنَفَرَد بَِقولِِه، َوَتاَبَعه َجالُل َخيَّاط 
دَنا َأنَّ هِذه الِعبارَة مَل َيُقلَها  اِد... إلخ«، ُثمَّ َتَأكَّ َفَق َأكَثُر النُّقَّ َبع��َد َذل��َك، الَّذي قال: »َوَقد اتَّ
اِد« ِعنَد َجالِل  اِد، َفَصاَر »َأكثُر النُّقَّ َحتَّى َداووُد َسلُّوم الَّذي انَفرَد بَِقولِِه امُلَخالِف لَِبقيَِّة النُّقَّ

َخيَّاط هَو َداووُد َسلُّوٍمٍ َوَحَدُه!.

.»92 ّ =لآللويّس 205-206، وجملَّة النجف، العدد الثاين لسنة 1968، السيِّد حيدر احِللِّ
)1( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 134.

وهنا حتيل الدكتورة هذا القول عى: »جريدة السياس��ة األس��بوعيَّة، العدد 112لس��نة 1939م   
ل 1946م 4-2،  26، وجريدة اهلاتف، العدد 372، لسنة 1945م 3، وجملَّة الغرّي، العدد األوَّ

وهنضة العراق 5، وطبقات أعالم الشيعة 1/ق687/2.
)2( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 134.

وهنا حتيل الدكتورة هذا القول عى: »جريدة السياس��ة األس��بوعيَّة، العدد 112 لس��نة 1939م   
ل 1946م 4-2،  26، وجريدة اهلاتف، العدد 372، لسنة 1945م 3، وجملَّة الغرّي، العدد األوَّ

وهنضة العراق 5، وطبقات أعالم الشيعة 1/ق687/2.
)3( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 135.

وهنا حتيل الدكتورة هذا القول عى: »الشعر العراقّي احلديث، جالل خيَّاط 20-19«.  
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د كاِمل ُسليامن عَى َجالَل َخيَّاط إِذ َقاَل:  َوِمَن امُلنَاِسب هنا َأن َنذُكَر َردَّ األسَتاِذ حممَّ
��يِِّد َحيَدر  تِي َنَظَرت إىَِل َعَطاِء السَّ ��ف- الدكت��ور َجالل َخيَّاط- إاِلَّ ِعنَد اآلراِء الَّ »مَل َيَتوقَّ

ُه«)1(. ِمن َزاوَيٍة ُمْظِلَمٍة َومَل َتِفِه َحقَّ

��د َكامل ُس��ليامن الدكتور َجالل َخيَّ��اط َقاِئاًل: »َنحُن َنس��َأل  َوَيس��َأُل األس��تاذ حممَّ
َراَس��اِت األََدبيَّ��ِة؟! َفنَحُن مَل َنَر  ��ِذي َوَضَع ُهَو ُأُصوَله يِف الدِّ َبَع امَلنهَج الَّ اخلَيَّ��اَط، َه��ل اتَّ
عرّي  ا ِدَراَس��ُة النَّصِّ الشِّ ّ إاِلَّ َأنَّه اس��َتَعاَن بِآَراِء اآلَخريَن، َأمَّ ِخالِل ِدراَس��تِِه لِِش��عِر احِللِّ
��ه مَل َيُقم هِب��ا، إِذ َلو َكاَن َذل��َك َل�اَم اكَتَفى بَِأْن ُي��ديل بِآَراِء ُفاَلٍن َوُف��اَلن، ُدوَن َأن  َفيب��دو َأنَّ
َ َلنَا َأسَباَب َهَذا التََّبنِّي، ُثمَّ َنَراُه َبعَد َذلَِك ُيْصِدُر ُحكاًم ُهَو  َيَتبنَّى َرأًيا بَِعينِِه، َودوَن َأْن ُيَبنيِّ
��ْطِحيَِّة، َنرَبُأ بِه َأْن َيكوَن َصادًرا َعن َنقِد ِدكتوٍر َينَبغي َأْن َيعرَف  ال َوالسَّ َأقَرُب إىَِل االْرجِتَ
- يِف  ّ يِّد َحيَدر احللِّ اِعِر- السَّ غِم ِمن إَِجاَدِة الشَّ ِقيَمَة األحَكاِم َوَكيَف ُتطَلُق، َفَيقوُل: »بالرَّ

َثاِء«)2(. امَلوضوَعاِت األُخَرى، َأي َعَدا الرِّ

َوبع��َد َهذا كلِّه َنقوُل َنح��ُن: َلكنَّ َفارس عزيز ِمن َبنِي كلِّ هِذِه اآلراء َيلَتقُط الِعَبارَة 
��يِّد َحيَدر، َوامَلردودُة َعَليه، َوُيْثبُِتَها  األَِخريَة جلاَلِل خيَّاط، َوهَي الِعباَرُة اجلَاِئرة بَِحقِّ السَّ
ا ِعباَرُة  قنَ��ا َوَجدَنا َأهنَّ َكُحك��ٍم َقطِع��يٍّ اَل ُينَاَقُش، َوَيعزوَه��ا إىَِل َثالَثِة َمَصاِدر، َوِعندَما َدقَّ

َجالِل َخيَّاٍط َوحده.

ا َليَس��ت  ا الدكتورة أحالم فاضل عبود َفَقد َقاَلت: »َمن َيقَرأ َهِذه امَلَراثِي َيُظنُّ َأهنَّ َأمَّ
َياَغِة  ِة الَعِميَق��ِة امُلْخَتاَرة، َوالصَّ ��عريَّ َوِر الشِّ ِة التَّْعبرِِي، َوالصُّ ِمن ِش��عِرِه؛ أِلنَّ َما فِيَها ِمن ُقوَّ
يواِن،  تِي اَل خَتَتصُّ بَِمرثِيٍَّة ُدوَن ُأخَرى؛ جَتعُلَها ُمس��َيطِرًة َع��َى مجيِع َما يف الدِّ امَلس��بوَكِة الَّ
َحتَّى َأنَّ حماِس��ن الِقس��ِم الَباقي ِمن ِش��عِره َتظهُر اَل يَشَء إَذا َما ِقيَس��ت بِمَحاِسِن َمراثِيِه 

)1( االيديولوجيا الشيعيَّة 234.
)2( االيديولوجيا الشيعيَّة 235-234.
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احلَُسينيَِّة، َوَلو َنَظرَنا لِكلٍّ ِمنُهام َعَى اْنِفراٍد؛ َلَتَجىَّ ُحسُن ُكلِّ ِقسٍم«)1(

َعاَء َفارس عزيز؟ َأمَل َيُكن َقوُل َفارس عزيز  َهل َنَجد يِف َهَذا النَّصِّ إاِلَّ َما َيْدَحُض ادِّ
��يِِّد َحيدٍر  َت�َجنيًّ��ا َع��َى الَباِحثِة الدكتورة أحالم فاضل بَِتقويِلَها َما مَل َتقْله، َوجَتنيًّا َعَى السَّ

َنفِسِه بِإصَداِر َهَذا احلُكِم اجلَاِئر َغرِي الَواِقعيِّ َعَليِه؟!

َعاِت الَباطَِلة، ِمن َذلَِك َقوهُلَا،  ُثمَّ َأنَّ الدكتورة أحالم َردَّت عَى األراِء اجلَاِئرة َواالدِّ
ا ِديواُنُه َفإنَّه  ��يَد َحيَدر َأَجاَد يِف ُكلِّ األَغ��َراِض بَِقولِِه: »َأمَّ َد َأنَّ السَّ إِنَّ الدكت��ور الَبصرَي َأكَّ
ُجُل جُميٌد يف هِذِه األبواِب مَجيًعا عَى  ��عِر الَقديِم، َوالرَّ حَيتوي َعَى ُكلِّ َباٍب ِمن َأبَواِب الشِّ

َثاء«)2(. تِِه يِف الرِّ اْختاَلٍف يِف اإِلَجاَدِة، إاِلَّ َأنَّه َيبُلُغ َأوَج َشاِعريَّ

يِّد َحيَدر- يِف َمنظوَماتِِه  اِعر- السَّ َوَتُردُّ َرأَي َداووَد َسلُّوٍم الذي َيقوُل: »َومل َينجْح الشَّ
إاِلَّ يِف َأش��َعاِر َأه��ِل الَبيِت«)3(، َفتقوُل إِنَّ الَقاِرَئ َي�ِجُد َتنَاُقًض��ا َبي�َن قولِِه َهَذا َوَقولِِه فِ�ي 
��يِِّد َحيَدر َوَأش��َعاِرِه: ».. َوَلِكنَّ ُأس��ُلوَبه الَبالِغّي، َوَأفَكاَره احلَزينَة، جَتعل َأش��َعاَره  السَّ

 

اَل ُتَطاُق ِقَراءهتا َأو التََّمتُّع هِبَا..«)4(.

��َعراِء  ّ َأَحَد الشُّ ��يِّد َحيَدر احِللِّ َوَن��ردُّ َنحُن َعَى َداوَد َس��لُّوم َأيًض��ا بَِقولِه: »ُيَعدُّ السَّ
الِكَباِر«)5(، فكيَف َيكوُن َكبرًيا َمن ملَ َينَجْح إاِّلَّ فِ�ي َأشَعاِر َأهِل الَبيِت؟!.

)1( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 173.

)2( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 135.
وحتيل الدكتورة هذا القول عى: هنضة العراق األدبيَّة 48- 49.  

)3( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 134.
ر الفكرة واألسلوب 62. وحتيل الدكتورة هذا القول عى: تطوُّ  

)4( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي- حياته وأدبه 134.
ر الفكرة واألسلوب 63. وحتيل الدكتورة هذا القول عى: تطوُّ  

ر الفكرة واألسلوب، داوود سلُّوم. )5( تطوُّ
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أليَس َهذا َتناُقًضا؟.

اِد َعَى َأنَّ  َم الَقوَل َفيق��وُل: »اتَّفَق أكثُر النُّقَّ َبع��َد هَذا كلِّه يأيت دوُر فارس عزيز لُِيَعمِّ
َثاء«)1(. عِر َما َعَدا الرِّ اِعَر َكاَن َغرَي جُميٍد يِف َموضوَعاِت الشِّ الشَّ

ع��وَن َذلَِك!  ِذيَن َيدَّ ��اِد« الَّ َفنَح��ُن ُنطالُِب ف��ارس عزيز بَِأْن َيذكَر َأس��اَمَء »أكثَر النُّقَّ
أِي امُلَخالِِف لِلَحِقيَقِة، َفُيثبِتُه ِعنَده َكأنَّه هَو  َوَنس��أُله: لِ�اَمَذا هَو َيلَهُث َوراَء األَوَهاِم، َوالرَّ
احلَقيَق��ِة، ابِت��َداًء ِمن َأوَهاِم ُعمَر كحاَلة إىَِل آِخِر َما َأثَبَت يِف َبحثِِه َهَذا، َوَيعَمى َبص�ُرُه َعن 

ُكلِّ َرأي َصاِدٍق رَصيٍح َصِحيح؟!

َعاَء َف��ارس عزيز وجالل خيَّاط الَّذي َينِس��ُب  َوَس��َأذكُر ُهنَ��ا َبعَض َما َيدح��ُض إِدِّ
لِلدكتور الَبصري َما مَل َيُقْلُه، َوَيبني َداوُد َسلُّوم َرأَيه َعَى َأَساٍس واٍه.

:يِِّد َحيَدر اُد َواألُدباُء َعن السَّ َفلننظر َماذا يقوُل النُّقَّ

��د مهدي البصري يف . 1 يقوُل أس��تاُذ األدِب الَع��ريّب يِف َجامعِة بغداَد الدكتور حممَّ
��ا ِديواُنُه فِإِنَّه حَيتوي َع��َى ُكلِّ َباٍب ِمن َأبواِب  كتاب��ه هنضة العراق األدبيَّة: »أَّمَّ

جُل جُميٌد يِف َهِذِه األبواِب مَجيًعا«)2(. عِر الَقديِم، َوالرَّ الشِّ

��يِِّد َحي��َدر: »َله ِم��ن َج��وَدِة َمَعانِيِه . 2 َوق��اَل َأيًض��ا َعن ِش��عِر التَّْش��بِيِب ِعنَد السَّ
َوُلط��ِف َأخِيَلتِ��ِه َوَح��اَلَوِة َأَداِئ��ِه َم��ا جَيعُل��ُه َخِليًق��ا بِ��َأن ُيق��رأ َوَخِليًق��ا بِ��َأن 

 

س«)3(. ُيدرَّ

��ه: »اَل َيِقلُّ َع��ْن َأْنَفِس َما َنْع��ِرُف ِمن َغَزِل َش��وِقي . 3 َوَق��اَل يف َغَزلِ��ِه َأيًض��ا بَِأنَّ

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 46.
)2( هنضة العراق األدبيَّة 49-48.
)3( هنضة العراق األدبيَّة 50-49.



403

د. م�شر �شليمان احل�شينّي احِللِّّي

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

ُه َيفوُقُه َرْوَعَة َخَياٍل، َوَصَفاَء ِديَباَجٍة، َوُلْطَف  َه��اوّي، إِْن مَل َنُقْل إِنَّ َوَحافِظ َوالزَّ
ُأسلوٍب«)1(.

َحاٌت َنِفيَس��ٌة اَل َيعرُف َأَحٌد َعنَها . 4 ��يِِّد َحيَدر ُمَوشَّ ��َحاتِِه: »َوللسَّ َوَقاَل َعْن ُمَوشَّ
َشيًئا، فِيَها َغزٌل َطريٌف َوَوصٌف َبِديٌع«)2(

َف إىَِل:  ��ذي ُحرِّ ��يِِّد َحيَدٍر الَّ َه��َذا هَو رأُي الدكتور مهدي البصري يِف ِش��عِر السَّ
َثاء«. ًزا َفَقط يِف الرِّ »َكاَن ُمرَبِّ

عِر . 5 يُِّد َحيَدر يِف ُكلِّ َأغراِض الشِّ وقاَل الش��يُخ ُيوسُف كركوش: »َوَقد َأَجاَد السَّ
ِمن َتشبِيٍب َوَوصٍف َوَمدٍح َوِرَثاء، َوَلكنَُّه يف األَِخرِي َأَجاَد كلَّ اإلَجاَدة«)3(.

: »َكاَن َش��اِعًرا ُم�ِجيًدا ِمن َأشَهر ُش��عراِء الِعَراق، َأديًبا . 6 ��يُد َجواُد ُش��ربَّ قال السَّ
غِم  ، َنَظَم َفَأكَثَر، َواَلِس��يَّام يف ِرَثاِء احلَُسنِي، َفَقد َحلََّق، بِالرَّ َناثًِرا، َجيَِّد اخلَطِّ
��عَراِء، َوَأكابِِر األُدباِء، َفَقد َفاَقهم حتَّى اعرفوا  ِمن َأنَّ ُمَعارِصيه ِمن ُفحوِل الشُّ

َله بِالَفضِل«)4(.

7 . ،َوق��اَل عنُه َأيًض��ا: »َواَل َتُظ��ن َأنَّ إِبَداَعه َيقَت��رِصُ َعَى َمراثِي َأه��ِل الَبيِت
اَلِسِل  َفإِنَّ ِش��عَره يِف َش��تَّى النَّواِحي ُمْزَداٌن بِاإِلبَداِع َمرصوُص اجلََوانِِب َكالسَّ

َهبِيَّة«)5(. الذَّ

��يِِّد َحيَدر، . 8 وقاَل األس��تاُذ َعّل اخلَاَقاين: »َماَلَحَظٌة َواِحَدٌة َت�َبيَّنُْتَها يِف ِش��عِر السَّ

)1( هنضة العراق األدبيَّة 51.

)2( هنضة العراق األدبيَّة 51.
)3( تأريخ احِللَّة 143/2.

، جواد ُشبَّ�ر 8/8. )4( أدب الطفِّ
، جواد ُشبَّ�ر 12/8. )5( أدب الطفِّ
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��ْمِع اْزَداَد اْشتَِياًقا لَِساَمِعِه،  َر َعَى السَّ ِهي: َتواُفُر َفنُّ اإلْعَجاِز فِيِه، َفَراُه ُكلَّام ُكرِّ
ريَن َغرُيه«)1(. َوهِذه الظَّاِهرُة مَل حَيْز َعَليها َشاِعٌر ِمَن امُلَتَأخِّ

َفَحاِت  ِة يِف الصَّ عريَّ يِِّد َحيَدٍر الشِّ ُ َرأُي األُسَتاِذ َعّل اخلاَقايِن يِف َقابِليَِّة السَّ َوَيَتَبنيَّ
يِِّد َحيدر، نرش عّل اخلاقايّن. َمِة ِديواِن السَّ 13-16، 25 من ُمَقدَّ

ُه . 9 ، َفيقوُل: »إِنَّ ّ ��يِِّد َحيَدر احِللِّ ا األس��َتاُذ َصالُِح اجلَعَفرّي، َش��اِرُح ِديَواِن السَّ َأمَّ
ا َنَراه يِف  جُيِي��ُد يِف ُكلِّ امَلَواِضيَع، َوَهِذه ِحِقيقٌة اَل َش��كَّ َواَل ُش��ْبَهَة فِيَها، َغ��رَي َأنَّ
َل َلنا ِمَن  ��ارَدِة، َوَس��جَّ َث��اِء َأجوَد ِمن��ه يف َغ��رِيه. رَضَب لنَا ِمَن األمَثاِل الشَّ الرِّ
يِضَّ َوِمهَياَر  �ريَف الرَّ ُه َأْنَس��ى َأَبا مَتاٍم َوالتَِّهاِميَّ َوالشَّ الَقَصاِئِد اخلَالَِدة، َواحلَقُّ َأنَّ

ْيَلِميَّ َوَغرَيُهم«)2(. الدَّ

ّ َأْن . 10 اِعُر احِللِّ د َكاِمل ُسَليامن: »َوَهكذا اسَتَطاَع الشَّ َوَقاَل الَباِحُث األس��َتاُذ حُممَّ
عِر الَعريّب َأوَتاًرا َجديدًة، َواسَتَطاَع َأْن َيرفَِد األََدَب الَعريبَّ  ُيِضيَف إىَِل ِقيَثارِة الشِّ
َة، َوَس��اَعَده َأْن َيقوَم ِمن َبنِي َأنَقاِض َعص�ِر االْنِحَطاِط،  َمويَّ ��َط َدورَته الدَّ باِم َنشَّ
ايِف الَّذي َراَح َيعَمل َعَى  ه بِه ِمن امَلصِل الشَّ َياَدِة، َوباَم َأَمدَّ باَِم َأعَطاُه ِمن ُحَقِن الرِّ

د َوُت�َحاِرب َعَواِمَل الَفنَاء«)3(. ُمساَعدِة َخالَياه عَى َأْن َتَتَجدَّ

��اِعَر ل�َجديٌر بِالتَّْخِليِد، َوَحِريٌّ بِالتَّنويِه، ِحنَي َت�َجاَوَز . 11 َوقاَل َأيًضا: »إِنَّ َهذا الشَّ
ِعَها إىَِل الَغِد  ُ َع��ْن مَتْلُمِلَها َوَتَطلُّ َدَوافَِعَه األََنانِيََّة، لُِيعانَِق ِرَس��الَة اجلاَمِهري، َوُيعربِّ

ِدَها َعَى األَمِر الَواِقع بِإرَصاٍر َوَتْضِحَيٍة«)4(. األَفَضِل، َحاِماًل لَِواَء مَترُّ

�ّي، عل�ّي اخلاقان�ّي 11/1.  )1( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ
مة م. )2( رشح ديوان السيِّد حيدر، صالح اجلعفري، املقدِّ

)3( االيديولوجيا الشيعيَّة 238. 
)4( االيديولوجيا الشيعيَّة 239. 
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هامه بالطائفيَّة والتمذهب ا: اتِّ عا�شراً

��يِّد َحيَدر الطَّاِئفيََّة َأو التََّمْذُهِب، بِدليِل َعاَلَقاتِِه الَواِسَعة، َوُمَراَسالتِه،  مَل َيعرف السَّ
َوُمشارَكاتِه يِف ُمنَاَسباِت َأصدَقاِئِه َوحُمبِّيِه ِمن خُمَتَلِف امَلَذاِهِب.

يِِّد َحيَدر ظلاًم َوُعدَواًنا، إِذ َقاَل)1(:  َهَها فارس عزيز للسَّ تِي َوجَّ إِحَدى التَُّهِم الَباطِلة الَّ
��يِِّد َحيَدر َأدًبا )َزاخًرا بِالثَّوَرة َعَى االْس��تِبَداد()2(،  »َوَم��ِن الَباِحث��نَي َمن َرأى يِف ِرَثاِء السَّ
اٍس َيَرى ُحُقوَقُه  ّ لِلُحَس��نِي ِرَثاَء إِنَس��اٍن َموتوٍر َحسَّ ��يِِّد َحيَدر احِللِّ َوَرأى يف ِرَثاِء السَّ

َمهُدورًة َوَكَراَمَتُه َجرحيًة«)3(.

يِِّد َحيَدر النَِّقيِّة:  ًها ُصورَة السَّ أينِي، َفيقوُل ُمش��وِّ ُثمَّ ُيَعلُِّق فارس عزيز َعَى َهَذين الرَّ
اِعَر َينَطِلُق ِمن َعِقيَدٍة َمذَهبِيٍَّة َراِسَخٍة فِياَم َيقوُل«)4(. »َأي إِنَّ الشَّ

ر الدكتور فارس  َوحيقُّ لنَا َأْن َنس��أَل فارس عزيز ِمن َأيَن َأَتى هبَذا االْس��تِنَتاج؟ ُنَذكِّ
ين- خَتتِل��ُف َعن َهَذا كليًّا!! َوَليَس  اِد- َوِمنُهم النَّاِقُد ُيوس��ُف عزِّ الدِّ عزي��ز بَِأنَّ آَراَء النُّقَّ

ّ النَِّقيَّة. يِّد َحيَدر احِللِّ �َهاِم إاِلَّ َرْغبٌة يِف َتشويِه ُصوَرة السَّ ُهناَك َتْفِسري هلَذا اإِلتِّ

ا ِرَثاُء احلَُس��نِي َس��اَلُم اهلل َعَليه، َفَقد َجاَء ِمن ُمس��ِلمنَي َوَغرِي ُمس��لِمني، ِمن َهذا  َأمَّ
اِعر األَديُب الَكاتُِب  فوا بِرَثاِء احلَُسنِي، الشَّ ِذين َتش�رَّ عراِء الَّ امَلذَهِب َأو َذاك، َوِمن الشُّ

ُبولِص َساَلَمة، إِذ َيقوُل:)5(

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 48.
)2( العبارة بني اهلالَلني يأخذها عن: د. يوسف عز الدين، يف األدب العريّب احلديث 16.

)3( وهذه العبارة يقتبس��ها من: د.يوس��ف عز الدين: الش��عر العراقي أهدافه وخصائصه يف القرن 
التاسع عرش 97.

)4( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 48.

)5( بولس سالمة شاعر الغدير وكربالء 65.
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ال��َب��َواك��ي احُل��َس��نِي  َع���ىَل  َتبكي  َس���وَف 
ال َوُي����������َرى ُك�������لُّ حَمْ�����ِج�����ٍر َش�������الَّ

اْل��� َوَذاَك  ال��ُب��َك��اُء  لِ�����َم  ِش��ْع��ري  َل��ي��َت 
ُف األَْج����َي����ااَل؟! ����ي���وُم ِع���ي���ٌد ُي���َش�������ريِّ

ال��َق��ْت��� َم����أَت����ُم  اَل  ال���َق���اتِ���لِ���نَي  َم����أَت����ُم 
�����ىَل َي����س����ريوَن لِ���ْل���ُخ���ُل���وِد ِع���َج���اال

كِ�����يُّ لِ������َواًء ُم ال�����زَّ َس���َي���ك���وُن ال�������دَّ
���������اوُل اْس����تِ����ْق����اَلال لِ����ُش����ُع����وٍب حُتَ

اق َعبد الَواحِد َيقوُل ِمن َقصيَدتِه املِيميَّة الَعصاَمء: زَّ اِعر َعبُد الرَّ َوالشَّ

َوُم����ْذ ُك��نْ��ُت طِ��ْف��اًل َع���َرف���ُت احُل��َس��ني
ُأْف�����َط�����ِم مَلْ  َولِ����������آَن  ِرَض������اًع������ا 

َوُم����ْذ ُك��نْ��ُت طِ��ْف��اًل َوَج����دُت احُل��َس��نَي
ُم����������اَلًذا بِ��������ْأْس��������َواِرِه َأْح����َت����ِم����ي

����اَلُم َس�������اَلٌم َع���َل���ي���َك َف�����َأْن�����َت ال����سَّ
ِم بِ����ال����دَّ خُمْ���َت���ِض���ًب���ا  ُك����نْ����َت  َوإِْن 

ال���كِ���رِبي���اِء إىَِل  لِ���ي���ُل  ال���دَّ َوَأْن��������َت 
بِ����اَم ِدي�����َس ِم����ْن َص�������ْدرِك األَْك�������َرِم

�����������َك ُم����ْع����َت����َص����ُم اخَل���ائِ���ِف���ْي���� َوإِنَّ
ُي��ْع��َص��ِم مَلْ  ْب���ِح  ال���ذَّ ِم����َن  َم����ْن  َي���ا  ����َن 

��د جم��ذوب يف َقصيَدت��ه َأي��َن الُقص��وُر َأَب��ا َيزي��َد، يقوُل  ��ورّي حممَّ ��اعُر السُّ والشَّ
 
ِمنَها:
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َف���اْس���َأْل َم���َرابِ���َض َك���ْرَب���اَلَء َوَي���ْث���َرٍب
��َم��ُد خَتْ اَل  الَّ���تِ���ي  ال���نَّ���اِر  تِ��ْل��ُك��ُم  َع����ْن 

َم���اِء ُي��ري��ُق��َه��ا اكِ���َي���اُت ِم���َن ال���ديِّ َوال���زَّ
ِة ُم��ْق��ِص��ُد َب�����اٍغ َع����ىَل َح������َرِم ال���نُّ���َب���وَّ

ا َوال����طَّ����اِه����َراُت َف���َدْي���ُت���ُه���نَّ َح�����َوارِسً
اِتِ������نَّ األَْك����ُب����ُد َت���نْ���َث���اُل ِم�����ْن َع������رَبَ

إىل أن يقول:

ٌج َم���اِل ِم���َن األَُب�����اِة ُم��َض�����رَّ َف��َع��ىَل ال���ريِّ
��ُد َوَع�����ىَل ال��نيِّ��َي��اِق ِم���َن اهُل������َداِة ُم��َص��فَّ

َم����اِح َب���ِق���يَّ���ٌة ِم����ْن َع���ابِ���ٍد َوَع������ىَل ال����ريِّ
َوامَل��ْس��ِج��ُد َفا  الصَّ بِ��ِه  َض���اَء  ْمِس  َكالشَّ

َق�����ْدِرُه َم���ْوِض���َع  األُْث������اَمُء  ���َه���َل  جَيْ إِْن 
��ُد ��جَّ ال��سُّ اكِ���ع���وَن  ال���رَّ َدَراُه  َف���َل���َق���ْد 

ّي َيقوُل:)1( وهذا أبو العاَلِء امَلعرِّ

��ِه��ي��َدي��� ْه���ِر ِم���ْن ِدَم�����اِء ال��شَّ َوَع����ىَل ال���دَّ
ٍّ َوَن����ْج����لِ����ِه َش�����اِه�����َداِن ������ِن َع�������ليِّ

َف���ْج���َرا ���ْي���ِل  ال���لَّ َأَواِخ���������ِر  يِف  َف���ُه���اَم 
َش����َف����َق����اِن َأْولِ������َي������اتِ������ِه  َويِف  ِن 

َاْل����� لِ���َي���ِج���ئ  َق���ِم���ي���ِص���ِه  يِف  َث���َب���َت���ا 
����ِن مْحَ ال����رَّ إىَِل  ُم���ْس���َت���ْع���ِدًي���ا  ����َح���رْشَ 

)1( درر السمط يف خرب السبط 93
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َوَهذا َغيٌض ِمن َفيض، َفالذيَن َذكروا احلسني، وأبَكتُهم َواِقَعُة كربالَء، َوآملتُهم 
، َفهل َيكوُن َدافِع َهؤالء لِرَثاِء احلَُسني  ِمن خُمتَلِف األدَيان َوامَلذاهب ُكُثر اَل حَيُص�ُرهم َعدٌّ

اِت يِف َنَظره مذهبيًّا؟!. يِّد َحيَدر بِالذَّ َمذَهبيًّا؟! َفلامذا َيكوُن ِرثاُء السَّ

اِئِفيَِّة  ُث��مَّ َيلتِف��ُت َفارس عزي��ز إىَِل ناحيٍة أخَرى ُتنَاِق��ُض األوىل يف التََّمذُه��ِب َوالطَّ
اُم الُعثامنِيِّنَي  ��يِّد َحيَدر َيم��دُح احلُ��كَّ ��ُطوِر َنْفِس��ها، َفيُق��ول: »َفالسَّ الت��ي رماه هبا يِف السُّ
أَي  ��نِّ�يَّة امَلش��هورَة يِف َبغداَد َوالبص�َرة«)1(، َوهَذا الَقوُل ُيناقُض الرَّ ��نََّة، َوالَعواِئَل السُّ  السُّ

ل. األَوَّ

يِِّد  اعَر اَل َيسَتطيُع جُماَراَته َأو َفهَمه َفهاًم َدِقيًقا، إِذ مَل َيُكْن ِعنَد السَّ إِنَّ َمْن مَل ُيَعارِص الشَّ
يِِّد  ، َوَليَس ِعنَد السَّ يعيِّ نِّيِّ َأو الشِّ يَعِة، َواحلَاِكِم السُّ نَِّة َأِو الشِّ َحيَدر َفْرًقا َبنَي َأصِدَقاِئِه السُّ
��َعَراء، لِذلَك َنجُد َأنَّ  ًة الُعلامء َواألُدَباء والشُّ ِة النَّ��اِس، َوَخاصَّ َحي��دٍر َفَقط، َبل ِعنَد َعامَّ
الِفت��َن الطَّاِئفيََّة ُتثاُر يِف امُلجتَمِع الِعراِقيِّ َبنَي الَفينَِة َواألُخَرى ِمن ِقبِل ِجهاٍت هَلَا َأغراٌض 

ِة َعَى التَّآِخي َبنَي َمذاِهِب امُلسِلِمنَي، ِمنَها: ُمعيَّنٌة يف َذلَك، َوَسنذكُر َبعَض األَِدلَّ

��يِخ  ��ص اخلَليف��ُة العبَّ��ايّس القائ��م بأم��ر اهلل ُك��ريسَّ ال��َكالِم يِف بغداَد للشَّ - َخصَّ
الطُّ��ويّس، َوَكاَن حَمِفُل َدرِس��ِه َيُضمُّ َطاِئَف��ًة َكبرَيًة ِمن ُعَلاَمِء َس��اِئِر امَلَذاِهِب، َفضاًل َعامَّ 
اَلِجَقُة الِفتنَة فِ�ي  يَعِة)2(، َواْسَتَمرَّ َحتَّى َسنَة )449ه�(، ِعندَما َأَثاَر السَّ َيُضمُّ ِمن ُعَلاَمِء الشِّ

يعِة، َفاْنتقَل إىَِل النََّجِف. نِة َوالشِّ َبغداَد بنَي السُّ

�ريِح  ��لطاُن حُمموُد الثَّاين )1199-1255ه�( َس��تاِئَر َكاَن��ت َعَى الضَّ - َأهَدى السُّ
اِر األَخ��َرس َيمدُح  ���ريِف إىَِل رَضي��ِح اإِلَم��اِم الَكاظِِم، َفَق��اَل َعبُد الَغفَّ النََّب��ويِّ الشَّ

ر الشعر  )1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة: 48، وهو يشري إىل د. عل�ّي عبَّاس علوان يف تطوُّ
العريّب احلديث يف العراق 28.

)2( االقتصاد، للشيخ الطوس�ّي 9.
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اإِلَمام، َجاَء ِمنَها:)1(

��� َي���ا إَِم�����اَم اهُل�����َدى، َوَي����ا َص���ْف���َوَة ال��لَّ
����ِه، َوَي����ا َم���ْن َه����َدى ُه�����َداُه ال��ِع��َب��اَدا

ُس���وِل َي���ا ْب���َن َع���ِلٍّ َي���ا ْب���َن بِ���نْ���ِت ال���رَّ
َح����ييِّ َه����َذا ال���نَّ���اِدي َوَه�����َذا امُل���نَ���اِدى

َك َن��ْس��َع��ى َق����ْد َأَت���ْي���نَ���ا بِ����َث����ْوِب َج�����ديِّ
��������اَدا َوَأَت�����ْي�����نَ�����اَك َي�����ا َس����ييِّ����دي ُوفَّ

َوَقاَل فِيَها:

َق���ْد َوَق��ْف��نَ��ا َل����َدى ُع�����������اَلَك َوَأْل��َق��ْي���
ال���ِق���َي���اَدا فِ���ي���ِع  ال���رَّ َب����ابِ����َك  إىَِل  ���نَ��ا 

َم�����ْوطِ�����ٌن َت�����نْ�����ِزُل امَل�����اَلئِ�����ُك فِ��ي��ِه
َوُم������َق������اٌم َي���ُس�������رُّ فِ����ي����ِه ال�����ُف�����َؤاَدا

كِ�����ُي َأِغ���ْث���نَ���ا �������ا ال����طَّ����اِه����ُر ال�����زَّ َ َأيُّ
َوَأنِ���ْل���نَ���ا اإِلْس�����َع�����اِف َواإِلْس�����َع�����اَدا

َة اخَل��ْل��� ���اَلُم َي���ا َخ������رْيَ َف��َع��َل��ْي��َك ال���سَّ
����ِق َس�����اَلٌم َي��ب��َق��ى َوَي����أَب����ى ال���نَّ���َف���اَدا

تِِه  ��َؤاِل َع��ْن ِصحَّ ��يَِّد َحيَدر بِالسُّ د السَّ - وكث��رًيا َم��ا كاَن الَوايل مدَحت َباَش��ا َيتعهَّ
َواالْستِفَساِر َعنَها)2(.

اعُر َعبُد الَباِقي الُعَمرّي امُلوِصلِّ حَيَتِفُظ بَِعالَقٍة َطيِّبٍة َمَعه، َوَبينَُهاَم ُمَراَساَلٌت  - والشَّ

)1( موسوعة املصطفى والعرة 479/11.
�ّي، عل�ّي اخلاقان�ّي 9/1. )2( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ
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ٌة، َوخَتميُس َقَصاِئَد، َوَتسِميٌط، َوإىَِل آِخِره)1(. ِشعريَّ

��عرّي،  ّ ِس��ريُتُه يِف اْبَداِعِه الشِّ ��يِّد َحيَدر احِللِّ َق��اَل األس��َتاذ َنجاح ُكبَّ��ة يِف َبحثِِه السَّ
 ّ ��يَِّد َحيَدر احِللِّ َم��اِن اإِللكرونيَِّة: »اَلُبدَّ ِمن اإِلش��اَرِة إىَِل َأنَّ السَّ امَلنش��وِر يف َصحيَفِة الزَّ
��ْخِصيَّاِت  َقد َمدَح َش��خصيَّاٍت، هَلَ��ا َأثُرَها الِعلِمّي َواالْجتاَمِع��ّي يِف الِعَراِق، َوَمْدُح الشَّ

 

اَل َتثري��َب َعَليِه إَِذا َكاَن��ت مُتثُِّل الَوَطن، بِِعلِمَه��ا َوَأَدهِبَا َوُخلِقَها َوَفضِلَه��ا، َبل بِالَعكِس 
َدة، َبل  ��ْخِصيَّاِت َوِرَثاؤَه��ا ُهَو َمدٌح لِلَوَطِن؛ أِلَنَّ الَوَطَن َلي��َس َأرًضا جُمرَّ َمدُح تِلَك الشَّ
ٍة اإِلَماَم احلَُسني، َوَرَثاه َأْفَجَع ِرَثاء،  اِعَر َقد َمَدح آَل الَبيِت، بَِخ�اصَّ بِِرَجالِِه، اَلِسيَّام َأنَّ الشَّ

ِه«)2(. ِة َجدِّ َواحلَُسنُي َصاِحُب َقِضيٍَّة إِْنَسانِيٍَّة، َجاَء لإِِلصاَلِح يِف ُأمَّ

َوَأَض��اَف الَباِحُث: »َكاَم َرَثى َوَمَدَح َوَهنََّأ َش��ْخِصيَّاٍت اْجتامعيَّ��ٍة ُأخَرى َكأفَراٍد ِمن 
��خِصيَّاِت الِعلُم  ، َوَيَتجىَّ يِف تِلَك الشَّ ة، َوَأفراٍد ِمَن ُأرسِة الَقزوينيِّ ُأرسِة آِل ُكبَّة الَبغَداديَّ
عَراَء،  َواألَدُب َواألَخاَلُق اَلِسيَّام آُل الَقزوينّي َفُهم ُأرسٌة ِعلميٌَّة َأدبيٌَّة َرَعت األُدَباَء، َوالشُّ
 ّ ��يَِّد َحيَدر احِللِّ ِة الَفيَح��اِء آَنَذاك َوَمعلوٌم َأنَّ السَّ َوالُعل��اَمَء، َوهَلم جَمِلُس��ُهم األَديّب يِف احِللَّ
ِذيَن َمَدَحهم  ��ْب يِف ِش��عِرِه َعْن خَتطيٍط ُمسَبٍق ِمَن الَّ َعاَش يِف َحياتِِه َرِقيَق احلَاِل َومَل َيَت�َكسَّ

َأو َرَثاُهم«)3(.

َه، َوُتقيُم َمعُه َعاَلَقًة َطيِّبًة، َسواٌء  تِي َكاَنت ختطُِب ُودَّ - والَعوائُل الِعراقيَّة امُلخَتلفُة الَّ
ِم��َن الَب��رصِة َأو ِمن َبغداَد َأِو امُلوِصِل، ُس��نِّيًة كاَنت َأم ِش��يعيًة، َكاَن ُيباِدهُلا الُودَّ َواملحبَّة، 
َوُيس��اِهم، َوَيقُف َعَى ُمناَسباهِتِم َوقفَة َصديٍق َويفٍّ خُملٍص،اَل َيعبُأ بَِمن َيأيت َبعَد َعرشاِت 
ا َكاَنت ِمن َأجِل  هَبا َعَى َأهنَّ ننَي، لَِيحِسَب َهِذه الَعالَقَة َمثَلبًة َأو َمنَقصًة، َوُيَبوِّ َأو ِمئاِت السِّ

ق 180/1، 247/2، 248، 259، 290، 307. )1( ينظر: ديوانه املحقِّ
)2( صحيفة الزمان االلكرونيَّة، نجاح كبَّه: السيِّد حيدر احِللِّ�ّي سريته يف إبداعه الشعرّي.
)3( صحيفة الزمان االلكرونيَّة، نجاح كبَّه: السيِّد حيدر احِللِّ�ّي سريته يف إبداعه الشعرّي.



411

د. م�شر �شليمان احل�شينّي احِللِّّي

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

يِف النَّبيِل، َس��ليِل  ��يِِّد الرشَّ ٍة، َأو َمَصالَح اَل ُتليُق َأن َنذكَرَها بَِحض�رِة السَّ َمكاِس��ٍب َماديَّ
، َفنقوُل َحسُبنَا اهلل َونَِعم الَوكيل. ّ يِِّد َحيَدر احِللِّ ِة، السَّ الِعرِة النَّبويَّ

اأَحَد َع�شَر: الأغرا�س ال�شعريَّة عند ال�شيِّد حيدر
ثاُء، َواحلاَمس��ُة، َوالَغزُل،  َذكَر فارس عزيز مخس��َة أغراٍض َفَقط، َوهَي: املديُح، والرِّ
 ، ّ تِي َنَظَم فِيَها الس��يِّد َحيدُر احِللِّ ِة الَّ ��عريَّ َواهِلجاُء، َومَل َيذكْر َباِقي األَغراِض َوالُفنوِن الشِّ
َحاُت،  ، والتََّقاريُض، والتََّخاِميُس، وامُلَوشَّ ��عريُّ َوِمنَها: التَّهاين، والِعتاُب، والتَّأريُخ الشِّ

َساِئل. والتَّعِجيُز َوالتَّْصِديُر، والرَّ

ِذي َيسَتطيُع النَّظَم َواإِلَجاَدَة بِكلِّ َهِذِه األَغَراِض َوالُفنُوِن َشاِعٌر ُمقَتدٌر  اِعُر الَّ َوالشَّ
َوَعَى ُمس��َتًوى َعاٍل ِمن الثََّقافِة َوامَلعرَفِة َوالُقدرِة الَعاليِة َعَى النَّظِم َوالنَّثِر، َوديوانه َوآَراُء 
ٍة هِلذِه  ��اِد فيِه َخرُي َدليٍل عَى َذلَك، َلِكنَّ َفارس عزيز َيعوُد َفيذكُر َأمثَلًة َوَنامذَج ِش��عريَّ النُّقَّ
يَواِن َوالَعبِث  تِي َغَفلَها َأصاًل، ُكلُّ َذلَِك ِمن َأجِل َتْفتي��ِت امَلادِة الِعلميَِّة لِلدِّ األَغ��راِض الَّ

بُِمحَتوَياتِِه لِلتَّقِليِل ِمن َشأنِِه.

ُل  ��يَِّد َحي��َدر َيَتَغزَّ َوِم��ن َأَس��اليِب الطَّع��ِن الَغريب��ِة، َيقوُل ف��ارس عزي��ز: »إِنَّ السَّ
 

ر«)1(. بِامُلَذكَّ

َغ��ِة الَعربِيَِّة، َأم ُلَغُة َغرِيِه؟!  ��َة ُلَغ��ٍة َهِذه، َأ ُلَغُة دكتور َأكاِديِمي خُمَتصٌّ بِاللُّ اَل َأدري َأيَّ
يِِّد  ، َوالسَّ يِضِّ �ريِف الرَّ ��يِِّد َحيَدر َوَأرَضابِِه َأمَثاِل الشَّ َونحُن َنعَلُم َجيًِّدا َأنَّ الَغزَل ِعنَد السَّ
َد  ا، حَمُض َخياٍل، َليَس َلُه ُوجوٌد َعَى َأرِض الَواِقع، َوَأنَّ جُمرَّ د َس��عيد احلَبويِبّ َوَغرِيمِهَ حُممَّ

، ُهَو َخطِيئٌة بَِحدِّ َذاهِتَا. فَوِة بَِأنَّ َغَزهلم َحِقيقيٌّ اِم َهؤاَلِء الصَّ اهتِّ

ُثمَّ َأن ُلَغَة الَغَزِل َواِحَدة، َفَطاَل�اَم اسُتْخِدَمت ُمفَردُة التَّذِكرِي َبَدِل التَّأنِيِث، َوَخاَطَبت 

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 50.
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ا َذكٌر. احلَبيبَة َأو امَلعُشوَقَة َكَأهنَّ

اًل:)1( يِضُّ ُمَتَغزِّ يُف الرَّ َوِمن األَمثِلِة َعَى َذلَك،َقاَل الرشَّ

ُظْلَمُه ال��نَّ��ْف��ُس  َتْسَتْحِسُن  َظ��الِ�����اًم  َف��َي��ا 
َوَي���ا َق��اتِ��اًل َي��ْس��َت��ْع��ِذُب ال��َق��ْل��ُب َق��ْت��َل��ُه

اهَل���َوى مَت��نَ��ُح��َك  ال��نَّ��ْف��َس  َأنَّ  لِ��َي��ه��نُ��َك 
��ُه ُك��لُّ ِع���نْ���َدَك  ال��َق��ْل��َب  َوَأنَّ  َج�����ِم��ي��ًع��ا 

َوَقاَل َأيًضا:)2(

َم���َط���ْل���َت���نِ���ي ِح�����نَي َم���َل���ْك���َت احَل���َش���ا
َم����اطِ����ُل َي�����ا  لِ�������ي  َوَق����ْل����َب����ي  َأاَل 

َض���ا ال���ريِّ ُك����لَّ  امَل���ْق���ُت���وُل  َريِضَ  َق����ْد 
َي����ا َع���َج���ًب���ا لِ�������ْم َغ���ِض���َب ال���َق���اتِ���ُل

َوَقاَل َكَذلَِك:)3(

اْش��� إاِلَّ  احُل����بيِّ  ُش���ُه���وُد  َه���ْل  َح��بِ��ي��بِ��ي 
َح���نِ���نُي َأو  نِ����������َزاٌع  َأو  �����تِ����َي����اٌق 

َق��ْل��بِ��ي إِنَّ  ال��َق��طِ��ي��َع��َة  �����َش  خَتْ َف�����اَل 
َع���َل���ي���َك ال�����َي�����ْوَم َم�����أُم�����وٌن َأِم�����نُي

َوَقاَل َأيًضا:)4(

)1( ديوان الرشيف الرض�ّي 690/2.

)2( ديوان الرشيف الرض�ّي 691/2.
)3( ديوان الرشيف الرض�ّي 915-914/2.

)4( ديوان الرشيف الرض�ّي 497/1. 
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َأْب���ِغ���ي َه������َواُه بِ���َش���افِ���ٍع ِم����ْن َغ����رِيِه
بِ��َش��ِف��ي��ِع نِ���ْل���ُت���ُه  َم����ا  اهَل�������َوى  رَشُّ 

َأْر ال��تَّ��ْس��لِ��ي��ِم  ُق���ْب���َل���َة  إاِلَّ  َك�����اَن  َم���ا 
���ِة ال���تَّ���ْوِدي���ِع َدَف���َه���ا ال����ِف����َراُق بِ���َض���مَّ

َوَله َأيًضا:)1(
َب��ْط��ِن َوْج���َرٍة ْم��ِل ِم��ْن  َي��ا َغ���َزاَل ال��رَّ َأاَل 

وُع رُشُ ِم���نْ���َك  ال��ظَّ��ْم��آِن  لِ���ْل���َواِج���ِد  َأ 
َخ��اَل َل��َك يِف األَْح��َش��اِء َم��ْرًع��ى َت���ُروُدُه

ُم���وِع َربِ��ي��ُع َوَص���اب���َك ِم���ْن َم����اِء ال���دُّ
يَلِمّي َيقوُل:)2( َوَهذا ِمهياُر الدَّ

بَِوْصلِِه: َفاَء  الشيِّ َأرُج��و  لِ�ِمْن  َوُق��وُل��وا 
َفاْشِفِه امَل���وِت  َع��ىَل  َأش��َف��ى  َق��ْد  َأِس���رُيَك 

َأُخ���و َدَن����ٍف َأْخ���َف���اُه إِْخ���َف���اُؤُه اهَل���َوى
��َب��اَب��َة خُت��ِف��ِه ُن���ُح���واًل َوَم����ْن خُي��ِف��ي ال��صَّ

د َسعيد احلَبُّويّب:)3( يُد حُممَّ َوَقاَل السَّ

َق���َص���َم���ْت َك����اِه����ِل حَمَ����اِس����ُن طِ��ْف��ٍل
َق���َس���َم احُل���ْس���ِن َب�����نْيَ بِ���ي���ٍض َوُس�����وِد

َه��اَل��ُة احُل��ْس��ِن ِم���ْن َس��نَ��اُه اْس��َت��نَ��اَرْت
َف���اْس���َت���َداَرْت بِ��َغ��ْي��َه��ٍب ِم���ْن ُج��ُع��وِد

)1( ديوان الرشيف الرض�ّي 499/1.
)2( ديوان مهيار الديلمّي 288/2.

)3( ديوان حممد سعيد احلبوب�ّي 289.
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يُِّد احلَبُّويّب َأيًضا:)1( َوَقاَل السَّ

بِ�َق�ْل�بِ�ي ال��نيِّ��َط�����اَق  ال���َع���اِق���ُد  �����ا  َ َأيُّ
ُت�����َح�����لُّ اَل  ُع�����ْق�����َدٌة  بِ��ال��َق��ْل��ِب  َل����َك 

َس�����ال َج��ْف��نَ�����ْي��َك  بِ��َس��ْي��ِف  َت��ُرْع��نِ��ي  اَل 
ُي��َس�����لُّ َم��ْه��َم�����ا  ُت���َس���لُّ  ُروِح������ي  إِنَّ 

د َحَسن ُكبَّة:)2( يُخ حُممَّ َوَقاَل الشَّ

يل َف���ُق���ْل  َت��ِص��ْل��نِ��ي  مَلْ  إِْن  َح���َي���ايِت  َي���ا 
َف��نَ��نْ��َه��ْج؟! ��ُل��ويِّ  ال��سُّ إىَل  َس��بِ��ي��ٌل  َه���ْل 

هَنَ�������اِري َي���ا  َس���نً���ا  َل���ي���ِل  ُت���َب���اِه���ي  اَل 
�����ْج َت��َب�����لَّ َل���ي���ِل  َوْج���نَ���َت���ْي���ِه  ِم����ْن  إِنَّ 

َق�����رَّ َع���ْي���نً���ا َي����ا َع���اِذلِ�������ي بِ�������َه�������َواُه
َع���ْت���نِ���ي َأحَل�������اُظ َه�����َذا امُل���َغ���نَّ���ْج رَصَ

وقال أيًضا:)3(

َي����ا َط�����ْرَف�����ُه ال����َف����تَّ����اَن َح���تَّ���ى َم��َت��ى
��َه��اْم َت����ْرِش����ُق َأْف�������الَذ احَل���َش���ا ب��ال��سيِّ

����بيِّ َل���كِ���نَّ���ام َأْن��������َت َح�����َي�����اُة ال����صَّ
ي�����ُع احُل���َس���اْم ي�����ُع َج��ْف��نَ��ْي��َك رَصِ رَصِ

، َوَخضعوا لُِس��لَطاِن  ��اٌق َحقيقيُّ��وَن َوَقعوا يِف رَشِك احلُبِّ  َفَه��ل َهؤاَلِء الِعَظاِم ُعشَّ

)1( ديوان السيِّد احلبوب�ّي 279.
د حسن كبَّة 95. )2( ديوان الشيخ حممَّ

د حسن كبَّة 133. )3( ديوان الشيخ حممَّ



415

د. م�شر �شليمان احل�شينّي احِللِّّي

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

لوَن بَِعِش��يَقاتِ�ِهم فِعاًل؟! َأع��وُذ باهلل، َواألَنَكا ِمن َذلِ��َك ُكلِّه، ُهَو  الَغ��راِم، َفَص��اروا َيَتغزَّ
ر!. لوَن بُِمَذكَّ ُم َيَتَغزَّ َاُمُهم بَِأهنَّ اهتِّ

اَم اطََّلعوا  ِذيَن َربَّ نَي الَّ ّ ِعنَد ُمعَظِم امُلَتَلقِّ يِِّد َحيَدر احِللِّ َأم هي حُماولٌة لِتشويِه ُصورَة السَّ
كتوِر َفارس عزيز، َوَأخذوا الَقوَل َعَى َعواِهنِه، َومَل َتكْن َلدهيِم الُقدَرُة َعَى  َعَى َبحِث الدِّ

اجلََواب؟!

لِنَع��ود لِلدكتور الَبص��ري َوَنرى َماَذا َيق��وُل يِف َذلِك: »َليَس ُهناَك َأدَنى َش��كٍّ يِف َأنَّ 
اِم، َوَلكن  ، َومَل خَيَضْع لُِس��لطاِن الَغراِم يف َيوٍم ِمَن األَيَّ ِك احلُبِّ ��يَِّد َحيَدر مَل َيَقع يِف رَشَ السَّ
َليَس ُهناَك َأدَنى َش��كٍّ يِف َأنَّ َغَزَله اَل َيِقلُّ َعن َأنَفِس َما َنعرُف ِمن َغَزل َش��وِقي َوَحافِظ 
��ُه َيفوُقُه َروَعَة َخَياٍل، َوَصَفاَء ِديَباَجٍة، َوُلطَف ُأس��ُلوٍب، َوِمثُل  َه��اوي، إِْن مَل َنُقْل إِنَّ َوالزَّ
ُه َبعيٌد  ِذي َيروُقَك َفنُّه، َوُتْعِجُبَك ِصنَاَعُته، َمَع َأنَّ ْمَيِة الَّ يِّد َحيَدر يِف َهَذا ِمثُل َصانِِع الدُّ السَّ

َم«)1(. َم َلَك مَجااًل ُقَواُمُه اللَّْحَم َوالدَّ ُكلَّ الُبعِد َعن َأْن ُيَقدِّ

ر« ِمن َهَذا؟!. ُل بِامُلَذكَّ يُِّد َحيَدر َيَتَغزَّ َأيَن قوُل َفاِرس َعزيز: »السَّ

��يِِّد َحيَدر،  د مهدي الَبصرِي َعَى ِش��عِر التَّْش��بِيِب ِعنَد السَّ َوَمرَّ بنَا َقوُل الدكتور حممَّ
َقوُلُه: »َله ِمن َجوَدِة َمَعانِيِه َوُلطِف َأخِيَلتِِه َوَحاَلَوِة َأَداِئِه َما جَيعُلُه َخِليًقا بَِأن ُيقرأ َوَخِليًقا 

س«)2(. بَِأن ُيدرَّ

��ه: » اَل َيِقلُّ َعْن َأْنَف��ِس َما َنْعِرُف  َوَم��رَّ َأيًضا َقوُلُه يف َغَزِل الس��يِّد َحي��َدر َأيًضا، بَِأنَّ
ُه َيفوُق��ُه َرْوَعَة َخَياٍل، َوَصَفاَء ِديَباَجٍة،  َهاوي، إِْن مَل َنُقْل إِنَّ ِمن َغَزِل َش��وِقي َوَحافِظ َوالزَّ

َوُلْطَف ُأُسلوٍب«)3(.

)1( هنضة العراق األدبيَّة 51.
)2( هنضة العراق األدبيَّة 50-49.

)3( هنضة العراق األدبية 51.
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ن قــال تعاىل فيهم: ﴿ۇ  هــام ال�شيِّد حيدر باأنَّه ممَّ ثــاين ع�شر: اتِّ
ۆ ۆ﴾)1)

��اِعَر َغ��رُي ُمَطاَل��ٍب  ��يِّد َحي��َدر: »َولِك��نَّ الشَّ َق��اَل ف��ارس عزي��ز َذاِك��ًرا ِش��عَر السَّ
��م َيقوُل��وَن  ��عَراَء بَِأهنَّ  بِ��َأْن َيفَع��َل ُكلَّ َم��ا َيقوُل��ُه، َفَق��د َوَص��َف الُق��رآُن الَكري��ُم الشُّ

َما اَلَيفَعُلون«)2(.

وه��ذا يعني أنَّ الباحث أراد القول إنَّ الس��يِّد حيدر من الش��عراء الذين قال تعاىل 
فيه��م: بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
تِ��ي  تِ��ي َبعَدَه��ا الَّ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾)3(، َوَتناَس��ى اآلي��َة الَّ

��ه َق��اَل: ﴿ڃ  َقاَل��ت: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ..﴾، َفَكأنَّ
ڃ﴾)4(، َوملَ ُيْتِمْم.

��يِّد َحي��َدر، َعَليه َرمَحة اهلل، بَِش��َهاَدِة امُلنِصفنَي، َوَمن َيعرفوَن��ه َعن ُقرٍب، َوَمن  َوالسَّ
احلاِت، َوَذك��روا اهللَ َكث��رًيا، َومَل َيُكن ِمَن  ِذي��ن آَمنوا َوَعِمل��وا الصَّ َع��ارَصوُه، ه��َو ِمَن الَّ
يَِّد َحيَدر ِمَن  الَغاوين، َوَنس��َتغرُب مِمَّن ُينِكر َهذا َوحُياوُل َعكَسُه، َفُيوِحي لِلَقاِرِئ َأنَّ السَّ

ِذيَن َيقولوَن َما اَل َيفَعلون. الَغاويَن الَّ

��يِّد  ُح لِلَقاِرِئ الَكريِم َمْن ُهَو السَّ تِي ُتَوضِّ َويِف َم��ا َيأيت َبعُض األَقَواِل َوالنُُّصوِص الَّ
َحيَدر، َوَما َمَدى التََّجنِّي َعَليه بِآراِء َوَأقواِل َفارس عزيز:

)1( سورة الشعراء/224.
)2( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانية 48.

ذكر هذا يف الفقرة »8«.  
)3( سورة الشعراء/226-224. 

)4( سورة املاعون/4.
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��ُة يف اهلند، والتي . 1 ��يِِّد َحيَدر، َوِه��ي الطَّبعُة احلََجريَّ يف أق��دِم َطبع��ٍة لديواِن السَّ
َصَدَرت س��نة )1312ه���(، َأي َبع��َد َوَفاتِ��ِه بِثامِن َس��نواٍت، ِقي��َل يِف َترمَجَتِِه: 
نِّ��ُب  جُيَ َوَأس��َفاِرِه،  َحَض���ِرِه  يِف  َس��واًء  َوَأذَكاِره،  َوَأوَراِدِه،  ِعَباَدتِ��ِه،  يِف  »كاَن 
ُس َعْن َقلٍب  ��ِد، َيَتنَفَّ الَع��نَي َلِذيَذ النَّوِم لَِلذيِذ ُمنَاَج��اِة َربِّه، ُمواِضًبا َعَى التََّمجُّ
َأقَلَق��ُه َخوُفه ِم��َن اهلل، َكَأنَّ الِقَياَمِة َقد َقاَمت إىَِل َجنبِه، َمَع َم��ا اَلَزَمُه ِمَن الِعَلِل 
ا َبعُض  ُد َنَش��اُطه َعَى الِعب��اَدِة َكَأهنَّ تِِه، َوهَو َمَع َذلَِك َيَتَجدَّ امُلوِهي��ِة لِِصَفاِت ُقوَّ

 

فِْطَرتِه«)1(.

فَع َعن . 2 ُق األس��تاذ عّل اخلَاقايّن: »َقد َخُلَص ِمن َش��ائبِة النَّق��ِد َوترَّ َوق��اَل امُلحقِّ
َأن ُينَاَل بُِس��وٍء؛ لِ���اَم اتََّصَف بِه ِمن َمزاَيا َوِصفاٍت َرَفعت��ُه يِف ُعيوِن األَعاَلِم ِمن 

ُمَعارِصِيه«)2(.

اموّي: »َضمَّ إىَِل األَدِب ُنسًكا . 3 د طاهر السَّ ��يخ حممَّ َمة الشَّ ُق الَعالَّ َوقاَل عنُه امُلحقِّ
بِب األَقَوى«)3(. َب إىَِل اهلل يِف َمدِح َأهِل الَبيِت بِالسَّ َوَتقَوى َوَتقرَّ

َده اهللُ َبنَي َفصاَحِة . 4 د َعّل الَيعقويّب: »َفَقد مَجَع أيَّ يخ حممَّ ُق الشَّ َمة امُلحقِّ َوقاَل الَعالَّ
َة اإليامِن«)4(. ِة التَّقَوى، َوُقوَّ اللَِّساِن، َوَباَلَغِة الَبيان، َوِشدَّ

يد َمهدّي َشهاًم َأِديًبا . 5 ِه السَّ : »َفنَشَأ يف ِحجِر َعمِّ ّ َوقاَل الدكتور َحازم ُسليامن احِللِّ
َوُقوًرا َتقيًّا«)5(.

�ّي، الطبعة احلجريَّة 6-5/1. )1( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ
�ّي، عل�ّي اخلاقان�ّي 17/1. )2( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ

)3( الطليعة من شعراء الشيعة 297/1. 
د عل�ّي اليعقوب�ّي 154/2. )4( البابليات، حممَّ

)5( السيِّد حيدر احِللِّ�ّي شاعر عرصه، بداية الصحيفة 14.
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��يِّد َحيَدر ُملَتزًما ِدينيًّا، . 6 د َكاِمل ُس��ليامن: »كاَن السَّ َوقاَل الَباحُث األس��تاذ حممَّ
َيق��وُم بِالَفراِئ��ِض َعَى َأكَمِل َوج��ٍه، َوُمؤِمنًا ُموالًِي��ا َعَى َأرَفِع امُلس��َتوَياِت، إىَِل 
يِن  َجانِ��ِب مَتتُِّع��ِه بَِأخاَلقيٍَّة َرفيعٍة، َوإِنَس��انيٍَّة َس��امَيٍة، َحتَّ��ى َرأينَا َمراِج��َع الدِّ
��يِّد َمه��دّي الَقزوينِ��ّي َأعَى  ��رَياِزّي، والسَّ ��يِّد َحَس��ن الشِّ الِكب��اَر َأمَثاَل السَّ
د َحَس��ن آل َياِس��ني َعَلي��ِه ِرض��َواُن اهلل، ُيبالِغوَن يف  ��يِخ حممَّ اهلل َمَقاَم��ه، والشَّ
ِة َتقًوى، َوَوَرٍع  ُجِل واالْحتَِفاِء بِِه؛ لِ�اَم َل��ُه ِمن إَِباِء َنْفٍس، َوَش��دَّ َتقدي��ِر َه��َذا الرَّ

 

َجّم«)1(.

ُهم َصاَلًحا، َوَأكثَرُهم  َوق��اَل َأيًضا: »َوهَو ُيعدُّ ِمن َأتَق��ى َأهِل َعص�ِرِه، َوَأش��دَّ
ِد«)2(. ُزهًدا، َيقيِض َليَلُه بِالِعباَدِة َوالتََّهجُّ

��يِِّد َحيَدر: ُهَو مِمَّ��ن َينَطبُق َعَليهم َقوُله  ِه ُيقاُل َعَى السَّ َوَنس��أُل ُهنَا: َهْل َبعَد َهَذا كلِّ
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  َتَع��اىَل: 

ې ې ې ى﴾)3(

بيَّ الأَكَرَم د َحيَدر باأنَّه مَل َيْرِث النَّ يِّ هاُم ال�شَّ ثالث ع�شر: اتِّ
.)4(»يُِّد َحيَدر النَّبيَّ األَكَرَم قال فارس عزيز: »مل َيْرِث السَّ

يِّد َحيَدر، َعَى َواِقَعِة الطَّفِّ بُِصوَرٍة  ٍة، َوِمنهم السَّ ��عَراِء بَِعامَّ َفَأقوُل: انَصبَّ َجهُد الشُّ
ُس��وِل، َوَقد ُذبَح  َرِئيس��ة؛ لِ���اَم َحَص��ل فِيَها ِم��ن َذبٍح مَجاِع��يٍّ َوإَِب��اَدٍة َش��اِمَلٍة آِلِل الرَّ

)1( اإليديولوجيا الشيعيَّة 41.
 )2( اإليديولوجي��ا الش��يعيَّة 41. حييل القول عى: ال��درِّ اليتيم 4، 7، طبقات أعالم الش��يعة 1/ق2/

.687
)3( سورة الشعراء/226-224. 

)4( ينظر: جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 46.
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��يِّد َحيَدر ِديواَنه  َز السَّ َرس��وُل اهلل َمَع ُكلِّ َش��هيٍد ِمن آِل َبيتِِه يِف َكرَبالَء، َومَع َذلَك َفَقد َطرَّ
يواِن  ِذي َيعدُّ ِدراَس��ًة َعن الدِّ بَِتْخِميِس َقصي��َدِة َعبِد الَباِقي الُعَمرّي، َوِمَن امَلفروِض َأنَّ الَّ
تي َتبَدأ  تِي َقاَل فِيَها َما مَل َيس��َتطْع َقوَل��ُه َغرُيه، والَّ اِئَعِة، الَّ اَل َتفوُت��ُه ِق��راَءُة َهِذه الَقِصيدِة الرَّ

 

بَِقولِِه:)1(

َت���َع���اَل���ْي���َت ِم����ْن َف���اتِ���ٍح َخ���اتِ���ِم
َع���لِ���ي���ٍم بِ�����اَم َك������اَن ِم�����ْن َع�����امِلِ
»َه���اِش���ِم« ِم���ْن  اهلل  َص���ْف���َوَة  َف��َي��ا 

آَدِم ِم������ْن  اهللُ  ����َل����ِق«»َت�������َخ���يَّ�������َرَك  خُيْ َل�������ْم  َل��������ْوالَك  وآَدُم 
*****

َم�ِجيَئا ِم��نْ��ُه  آَن���َس  اْل���َك���ْوُن  بِ���َك 
َوفِ���ي���َك َغ����َدا البِ����ِه ُم��ْس��َت��ِض��ي��َئ��ا
����َك ُم���ْذ َج����اَء َط��ْل��ًق��ا َوِض��ي��َئ��ا ألَنَّ

ُمِضيَئا ُن����وًرا  ُك��نْ��َت  َك����اَم َض�����اَء َت�����اٌج َع����ىَل َم���ْف���رِق«»بِ��َج��ْب��َه��تِ��ِه 
ا ُمثَبت��ٌة يِف ِديوانِِه ُيمكُن  َوَل��واَل َخ��وُف اإِلَطاَلة؛ َلذك��رُت الَقصيَدة بَِتامِمَه��ا، إاِلَّ َأهنَّ

ُمَراَجَعتَها ُهناك.

تِي َمطَلُعَها: َولُه يف َيوِم َمبَعثِه َقِصيَدٌة َعصاَمء، والَّ

هَب����اَءا ن���َي���ا  ال���دُّ َك���َس���ِت  ُب�����رَشى  َأيُّ 
���اَمَءا َوال���سَّ فِ��ي��َه��ا  األَرَض  َف��َه��نيِّ��ي  ُق���ْم 

من )41( بيًتا.

ق 290/2. )1( ديوان السيِّد حيدر، املحقَّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 420

 ال�شيِّد حيدر احِللِّّي وديوانه يف
امليزان النقدّي

ا ِبِه،  ِد َحيــَدر احِللِّــّي ُم�ْشَتهِزئاً يِّ رابــع ع�شـر: َينتق�ــسُ َفاِر�س َعزيــز ِمن ال�شَّ
ا«)1) ا َثانياً احاً ا نوَّ ، َو�َشاعراً لاً ا اأَوَّ احاً ا َمدَّ َفيقوُل: »َكاَن �َشاِعراً

ِذي ُيوَصُف هِبَذا الَوصِف ُش��ويعٌر اَل َيعرُف َغرَي االْستِجَداِء، جَيوُل  َفنَقوُل َلُه :إِنَّ الَّ
يَها إس��اًم آَخَر، َفهَو َيسَتعنُي بَِقابِليَّتِه  ة، َبعَد َأْن ُيَسمِّ مَّ دَقاِت امُلحرَّ يِف األَس��َواِق، َيأكُل الصَّ
��َباِب َلَذكرَنا َمن ُهو، َوهَو بِكلِّ َما َذكرَنا  ِع َعِن السَّ فُّ َ ِة لَِكسِب َعيِش��ه، َوَلواَل الرَّ ��عريَّ الشِّ
اًل،  ِة َأوَّ ��اِمُخ ِمن ُرم��وِز احِللَّ مُز الشَّ ، َهَذا الرَّ ّ ��يِّد َحيَدر احِللِّ ِمن َش��واِهَد َوداَلِئَل َغرُي السَّ
ٍة، َوالِعماَلُق يِف  ��اَدِة احلَُس��ْينِيِّنَي َثانًِيا، َوَرمًزا ِمن ُرموِز ُش��عراِء َوُأدَباِء الِع��َراِق بَِعامَّ َوالسَّ
ِش��عِرِه َوَأَدبِه، َوَلِكنَّ َفارس عزيز- مع األسف الش��ديد- َيأَبى إاِلَّ احلَطَّ ِمن َمكاَنتِه َدائاًم 
��ام ُهَو حُياوُل َداِئاًم  ٌة، َوهَي َلْيَس��ْت َكَذلَِك، إِنَّ َا َنقديَّ ِعي َأهنَّ بِ��ُكلِّ َما ُيطِلُق ِم��ن ِعباَراٍت َيدَّ
ِذي َنس��َعى َكاَم َيس��َعى ُكلُّ حُمبِّي احلَُس��نِي َساَلُم اهلل َعَليِه،  ��اِمِخ الَّ �رِح الشَّ هَتِديَم َهَذا الصَّ
ِذيَن َيعَتربوُه  فِيِع، َفضاًل َعن َأهِل َمدينَتِِه الَّ ، َواألََدِب الرَّ ��عِر احلَُسينيِّ ، َوالشِّ َوَأدِب الطَّفِّ
َأَحَد ُرُموِز َمدينَتِِهم، للِحَفاِظ َعَليِه ِمن َعاِدَياِت األقاَلِم َواألَلُس��ِن، َومِمَّن اَل خَيَشى اهللَ يِف 

َما َيفَعل َوَيقول.

��واِهَد اجلَديدَة، ُمَضاَفًة لِ�اَم َذكرَنا َسابًِقا، ُتثبُِت َلَك َعَظمَة َهذا  َنقوُل َهاَك َبعَض الشَّ
َع َعامَّ َفعَلُه َغرُيه مِمَّن  ِذي َتَرفَّ يِن َوالتَّقَوى، الَّ ��اِمِخ يِف َس��امِء األََدِب َواخلُُلِق َوالدِّ الطَّوِد الشَّ

يَن َوالتَّقَوى: عوَن الدِّ َيدَّ

َش��طٍر  ُكلِّ  ِم��ن  َجع��َل  ��ِذي  الَّ ��عرّي  الشِّ التَّأري��ِخ  َف��نِّ  يِف  َقصاِئ��ُده  ذل��َك  ِم��ن 
تِ��ي َيق��وُل يِف  ��د َصالِ��ح كبَّ��ة الَّ ِمنَه��ا َتأرخًي��ا؟ َوِمنَه��ا َقصيدُت��ه يف هَتنئ��ِة احلَ��اجِّ حممَّ

 

هِلَا: َأوَّ

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 55.
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الَبِشرَيا َوَح���ييِّ  التَُّقى  لِ��نَ��اِدي  وَراُع��ْج  رُسُ َت��ْزُه��و  ْوَراَء«  »ال�����زَّ فِيِه  إنَّ 
1277=544+24+541+95+731277=467+418+246+95+51

َوالَقصيدُة َتتألَُّف ِمن ِستَة َعرَش َبيًتا، ُكلُّ َشطٍر ِمنَها َتأرخًيا)1(.

د  ق، َقِصيَدُت��ه يِف هَتنئِة احلَاجِّ حممَّ حيَفت��نِي 242-243 ِمن الدي��وان املحقَّ َويِف الصَّ
، وهي سنة )1276ه�(: تِي َحاَل فِيَها َولَداُه َعِن احلَجِّ نَة الَّ َصالِح ُكبَّة، َوَيذكُر السَّ

ُب��ْش�����َرى ُب�����ُروُج اْل�����ُج��وِد ُب��ْش�����َراَه��ا
َض�����اَء بِ����ُأْف����ِق ال�������َم���ْج���ِد َب����ْدَراَه����ا

القصيدُة َتتألَُّف ِمن َتسعَة َعرَش َبيًتا، َوكلُّ َشطٍر ِمنَها َتأرخًيا.

��عرّي  َلك��نَّ َفارس عزيز َب��داًل ِمن إِظهاِر َه��ِذه الَقابِليَّة الَعالِية يِف ِكَتاَبة التَّأريِخ الشِّ
��عرّي َوَكيفيَّ��ِة ِكتاَبتِ��ِه، َويذكُر  تِ��ي َق��لَّ َنظِرُيه��ا، َيذَه��ُب إىَِل الَكاَلِم َع��ن التَّأريِخ الشِّ الَّ
َمعلوَماٍت َتافِهٍة َليَس��ت ِمن ُصلِب َموُضوِعِه، َوَليَست ِهي إاِلَّ َحشًوا َوِمن َقبيِل ُحويِشِّ 

 

الَكاَلم.

��عرّي،  ّ ِس��ريُتُه يِف اْبَداِعِه الشِّ ��يِّد َحيَدر احِللِّ َق��اَل األس��َتاذ َنجاح ُكبَّ��ة يِف َبحثِِه السَّ
ُه َشاِعُر ِرَثاٍء َوَلكنَُّه َشاِعُر َمدٍح،  َماِن اإِللكرونيَِّة: »اجلواُب َنعم، إِنَّ امَلنشوِر يف َصحيَفِة الزَّ
��عِر امُلْخَتِلفَة  ّ َأغراَض الشِّ َوَوْص��ٍف، َوهَتاٍن، َوإِخَوانِيَّ��اٍت َأيًضا، َفَقد َط��َرَق َحيدُر احِللِّ

َوَأَجاَد فِيَها«)2(.

تِ��ي َأَثارَها فارس عزيز ِضدَّ  ِد َعَى ُكلِّ اآلراِء الَّ ا، لِلرَّ ��واِهُد َكث��ريٌة، َوَكثريٌة ِجدًّ َوالشَّ
ّ َأعاَل اهللُ َمَقاَمه. يِّد َحيَدر احِللِّ يت السَّ اِئِع الصِّ اِعِر امُلفِلِق، الذَّ هَذا الشَّ

)1( ينظر: ديوان السيِّد حيدر احِللِّ�ّي، حتقيق الدكتور مرض سليامن احِللِّ�ّي 240-238/2
إبداع��ه  يف  س��ريته  ���ّي  احِللِّ حي��در  الس��يِّد  كبَّ��ه،  نج��اح  اإللكرونيَّ��ة،  الزم��ان  صحيف��ة   )2( 

الشعرّي.
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خام�س ع�شر: راأي فار�س عزيز يف ديوان ال�شيِّد حيدر احِللِّّي
يِف َخامِت��ِة َبحثِه، خَيرُج فارس عزيز بِنَتيجٍة غريبٍة مَل َيس��بقُه إَِليَه��ا َأَحد، َوعَى َعاَدتِه 
اًحا َثانًِيا«،  اًل، َوَش��اعًرا َنوَّ اًحا أوَّ ( َش��اعًرا مدَّ ّ ��يِّد َحيَدر احِللِّ امَلعروفِة َيقوُل: »كاَن )السَّ
؛  ّ ��يِِّد َحيدر احِللِّ ثاِء ِمن ِديَواِن السَّ ُث��مَّ َيت��امَدى َأكَثر ِمن َذلَك، َفيقوُل: »َلو َحذفنَا َباَب الرِّ
َبُه َأَحد«)1(، َوَق��اَل َعنُه َأيًضا: »َكاَن َغ��رَي ُم�جيٍد فِ�ي الُفنوِن  ي��واُن َأْن ُيَقلِّ  َل�اَم اس��َتحقَّ الدِّ

األُخَرى«)2(.

اِد  ت َعَلينَ��ا َأق��واُل النُّقَّ ��يِّد َحي��َدر َم��ن ُيق��اُل عن��ُه ه��َذا ال��َكالَم، َوَم��رَّ َلي��َس السَّ
ُم��وا بِصَفاِء  ��م َتكلَّ ��ُه؛ أِلهَنَّ ق��نَي َواألُدَب��اِء في��ِه، َوق��َد َأنصف��وُه َومَل َيبخُس��وه َحقَّ َوامُلحقِّ
تِ��ي َزَرعَها  ��يِِّد َحي��َدر الَّ نِيَّ��ٍة، َوَدخيَل��ٍة َس��ليمٍة، َوَل��و َأردَن��ا التِّج��واَل َب��نَي ُزه��وِر السَّ
اح ِم��ن كلِّ َزاوي��ٍة َوَجان��ٍب  ��َذى الَعط��ر، َواألري��ُج الَف��وَّ يِف ِديَوانِ��ِه هَل��بَّ َعلينَ��ا الشَّ

 

وَمكاٍن.

يِّد َمهديِّ يِف َمدِح احلَاجِّ  ِه السَّ ُس َقصيَدَة َعمِّ ولنْس��َمعُه َوهَو ُينش��ُد َقوَله ِعندَما خُيمِّ
د َصالح ُكبَّة، الَقصيَدُة َتبَدأ بَِقولِِه:)3( حممَّ

اْلُبْعِد َعىَل  َيِض�يُء  َب��ْرٌق  يِل  َعنَّ  إَِذا 
ْوِق َواْلَوْجِد ِة الشَّ َنَزْت َكبِِدْي ِمْن ِشدَّ
ُرْش��ِد بِ��اَل  النَِّسيِم  ُمْعَتلَّ  َوَن��اَدْي��ُت 

َبا اْسَتنَْشْقُت ِمنَْك َشَذا النَّديِّ ِهنِْد؟«»َنِسيَم الصَّ ِدْمنََتْي  َعىَل  جُمَْتاًزا  َت  رِسْ َفَهْل 
*****

)1( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 55.

)2( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 46.
)3( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ�ّي، حتقيق د.مرض سليامن احِللِّ�ّي 260/2.
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َراِقَيا؟ َأْقَبَلَت  اْل�ُحبيِّ  لَِسلِيِم  َوَهْل 
َشافَِيا َك��اَن  إِْذ  اْل�َحييِّ  َفَتاِة  بِنَْش�ِر 
َداِع��َي��ا ��َب��اَب��ِة  لِ��ل��صَّ إالَّ  ُك��نْ��َت  َف���اَم 

َناِسًيا ُكنُْت  َوَم��ا  َنْجًدا  ْرَتنِي  َنْجِد«»َفَذكَّ يِف  ْهِر  الدَّ ِمَن  ْقنَاَها  رَسَ َلَياٍل 
*****

َزْهَرَها األُْن��ُس  َم��اَزَج  َعْيٍش  َنَواِعَم 
َنْش�َرَها ال�ِمْسُك  َخاَلَط  َأِديٍم  ِرَطاَب 
َفْجَرَها الَوْصُل  َب  َقرَّ َحَواٍش  ِرَقاَق 

ُعْمَرَها َوَي��اَل��ْي��َت  َق��ِص��رَياٍت  ِعنِْدي«»َل��َي��اٍل  َما  َغاَيُة  َوْهَو  بُِعْمِري،  ُيَمدُّ 
*****

َعْرَفَها َقُت  َتنَشَّ فِيَها  اْل�َهنَا  ِرَي��اُح 
َفَها رِصْ َعاَقْرُت  ْهِو  اْللَّ ُم��َداُم  َوفِيَها 
َوْصَفَها اْلَعْقُل  َيْبُلُغ  اَل  َرْوَضٍة  َلَدى 

َها َفَلفَّ النََّهاِر  َشْمُس  َطَلَعْت  ��ا  َجْعِد«»هِبَ َفاِحٍم  َوِمْن  َلْيٍل  ِمْن  َظالَماِن 
*****

ُدَجاُهَا َبنْيَ  اْلَفْجُر  َيْعَمى  َس��َواَداِن 
ا ُمنَْتاَمُهَ َواِح���ٌد  َل��كِ��ْن  اْث��نَ��اِن  ��ا  ُهَ
����ا ��ى ِخ��ي��َف��ًة يِف ِرَداُهَ َت��َت��َخ��فَّ َأَت���ْت 

ا ُظْلَمَتاُهَ َخ��َدَه��ا  ُت��َغ��طيِّ  ملَ  «»َوَل����ْو  ْبِح ِمْن َوْجنَِة اْل�َخديِّ َلُشقَّ َعُموُد الصُّ
*****
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يِف  ُمْثبَت��ٌة  َواجلَزاَل��ِة،  ِة  َوالُق��وَّ االْنِس��َجاِم  َه��َذا  ع��َى  ُكلُّه��ا  َطويل��ٌة  َوالَقصي��دُة 
 

ِديَوانِه.

��يَِّد  َس��اِئِل اجلَامعيَِّة َواألََطاريِح َتنَاَوَلت السَّ راَس��اِت َوالرَّ َأق��وُل: إِنَّ الَعديَد ِمَن الدِّ
��يَِّد  َحيَدر بِدَراَس��اٍت ُمس��َتفيَضٍة، مَل َتُقْل َواِحدٌة ِمنَها َما َقاَلُه َفاِرس َعزيز: »إِنَّ ِديواَن السَّ
يِد َحيدر،  َبه َأَحد«، َوَهذِه ِعبارٌة مَل َيُقْلَها َأحٌد حتَّى ِمن ُخصوِم السَّ َحيَدر اَل َيسَتِحقُّ َأْن ُيَقلِّ

إِن َكاَن َلُه ُخصوم.

ّ َخالِدٌة ُخلوَد احلَُسنِي َساَلُم اهلل َعَليِه، َوَستبَقى َكذلَك  يِّد َحيَدر احِللِّ إنَّ َحولياِت السَّ
اِقي. نَي لأَِلَدِب الرَّ اِد امُلَتَذوقِّ بِاعَراِف ُكلِّ النُّقَّ

��يِّد َحيَدر َخرُي َدليٍل َعَى َما َنقوُل،  ��عَراِء َأمحد َش��وِقي يِف ِش��عِر السَّ إِنَّ َرأَي َأمرِي الشُّ
وربون، َمعروفٌة َمشهورٌة، َفَقد  ِب البِعثِة الِعراقيَِّة إىَِل َجاِمعِة السُّ ُة لَِقاِئِه َمَع َأحِد ُطالَّ َوِقصَّ
َطَلَب َشوِقي ِمَن الطَّالِِب َأْن َيقرَأ َله ِشعًرا ُفَراتيًّا، َفَقرَأ َلُه الطَّالِب ِشعًرا لِ�ُمخَتَلِف ُشعَراِء 

الِعَراِق، َوَشوقي َيُقول َغرَي َهَذا، َحتَّى َقاَل َلُه: »اقرأ:

ُي���ق���اال أن  وي����رج����و  ال����ده����ُر  ع���ث���َر 
حُمَ����اال راٍج  َم�����ْن  ����َك  َك����فُّ َت�����ِرَب�����ْت 

عُر، َوإاِلَّ  َوُيكِمُل َشوِقي ِقَراَءَة الَقصيدِة، ُثمَّ يقوُل َبعَدها: »َهكَذا جَيُب َأْن َيكوَن الشِّ
َِّا َيزَخر بِِه  ��يِِّد َحيَدر، َوالَعْينيَُّة، َواحَلاِئيَُّة، َوَغرُي َذلَك مم َفاَل«)1(، َوهِذه إِحَدى َحوليَّاِت السَّ

ِديَواُنه.

َحي��َدر  ��يِِّد  السَّ يف  عزي��ز  َف��ارس  َرأَي  َوإِنَّ  ِغرَب��اٌل،  حَيِجُبَه��ا  اَل  ��مَس  الشَّ إِنَّ 
��ا َأن  ��اذِّ َنْفَس��ه، َفه��َو إِمَّ َأي الشَّ ��يَِّد حي��َدر بَِق��َدر َم��ا َي��رُضُّ َصاِح��َب ال��رَّ اَل َي��رُضُّ السَّ

�ّي، عل�ّي اخلاقان�ّي 13/1.  )1( ديوان السيِّد حيدر احِللِّ
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��ِمني، َأو َنفُس��ه مَتنَُع��ه ِمن َق��وِل َكِلمِة  َيك��وَن َغ��رَي َقادٍر َع��َى التَّميي��ِز َبنَي الَغ��ثِّ َوالسَّ

 

. احلَقِّ

��يِِّد َحيَدر َوِش��عِرِه َوِديَوانِه،  اِد، يِف السَّ ت بنَ��ا آراُء الكتَّاِب، َواألُدَباِء، َوالنُّقَّ َوَق��د َمرَّ
د َمهدي  َه��ا َتِق��ُف َموِقَف اْح��َراٍم َوَتبجيٍل َوَتقديٍر، بِ��اَم يف َذلَك َرأي الدكت��ور حممَّ َوُكلُّ
��يِِّد  ّ َطبع��ًة َجديدًة َتليُق بَِمَقاِم السَّ ��يِِّد َحي��َدر احِللِّ الَبص��ري، َوه��َو َيَتمنَّى َطبَع ِديواِن السَّ

َحيَدر)1(.

��يِِّد َحي��َدر، َوِمنُهم  ��ْر الَق��اِرَئ الَكري��َم بَِأق��واِل الُكتَّ��اِب، َوالَباِحثنَي، يِف السَّ َوُأذكِّ
��ِذي َق��اَل: »َفري��ُد َه��َذا الَعص���ِر بِإَِج��اَدِة النَّظ��ِم  ي��ِن اآلل��ويس، الَّ األس��تاُذ َع��اَلء الدِّ
َوالنَّث��ِر، َوَخامِت��ُة ُأدَب��اِء الَفيَح��اِء يِف ِصنَاَعِة اإِلنَش��اِء، َبَرَع َوَس��اَد َوَفاَق يِف َه��َذا الَعص�ِر 
��ِذي مَل ُيلَحق، َنْظُم��ُه خُيِجُل  ��ابُِق الَّ ِذي مَل ُيس��َبْق، َوالسَّ ُش��عَراَء الَب��الِد، َفه��َو امُلاَلَحُق الَّ
��ِة َواجلَزاَلِة، َودلَّ  قَّ َواِهر، مَجَع ِش��عُره َبنَي الرِّ األَزاِهَر، َوَنثُرُه َيس��مو بُِحس��نِِه النُُّج��وَم الزَّ
��ٍة َوَبَس��اَلة، َكَأنَّ امَلع��ايِن َنص��َب َعينَي��ِه، َوالَغراِئُب َمنث��ورٌة َبنَي  َع��َى فِطنٍَة َس��يَّالٍة، َوِرقَّ

 

َيَديه«)2(.

��يُِّد َحيَدر- َأن  ��د َكاِمل ُس��ليامن فِيِه: »اْس��َتَطاَع- السَّ َوَق��اَل الَباِحُث األس��تاُذ حممَّ
َن��ا بَِزَخٍم ِش��عريٍّ َراِئٍع، يِف َوق��ٍت َكاَن األََدُب الَع��ريبُّ َيَردَّى يِف َمَه��اوي االْنِحاَلِل  َيُمدَّ

َوالِقرشيَّات«)3(.

��اِعِر يف َذلَِك الَعص���ِر، يِف الَف��رِة امُلظِلَمِة، جَيعُل��ُه َجِديًرا  َوَق��اَل َأيًض��ا: »ُنب��وُغ الشَّ
َ ِمنُهم مَل َينِصفوا  ِخي األََدِب الَعَريِبِّ َوُكتَّابِِه، َحتَّ��ى الِعَراِقينيِّ بِالتَّْقدي��ِر، ُخُصوًصا َأنَّ ُمَؤرِّ

)1( هنضة العراق األدبيَّة 71. 
)2( الدرُّ املنتثر 205.

)3( االيديولوجيا الشيعيَّة يف رثاء احلسني 231.
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روُه َحقَّ َقدِره«)1(. اِعَر َواَل َقدَّ َهَذا الشَّ

بِإيديولوجي��ا  الَت��َزَم  ��ِذي  الَّ  ّ احِل��لِّ َحي��َدر  ��يِّد  »السَّ َأيًض��ا:  َعن��ُه  َوق��اَل 
َواجلُُم��وِد،  ��ِة  التَّقريريَّ َمَه��اوي  إىَِل  َيدي��ِه  َب��نَي  ��عُر  الشِّ َيَتَده��َدى  َأْن  ُدوَن  بَِعينَِه��ا، 
َقدَمي��ِه  َع��َى  َيق��ُف  َجعَلت��ُه  إِبَداِعيَّ��ًة،  ًة  ُش��عوريَّ ِش��حنًة  َعَلي��ِه  َيْغ��ِدُق  َرأينَ��اُه  َب��ل 
الَع��ريبِّ  األََدُب  َب��ِل  الَع��ريّب،  ��عُر  الشِّ َواَجَهَه��ا  تِ��ي  الَّ َي��اِت  التََّحدِّ ُكلِّ  َأم��اَم   ِعماَلًق��ا 

ُكلُّه«)2(.

هرُي.. ُهَو ِمن ِكباِر  اِعُر الشَّ ّ الشَّ يِّد َحيَدر احِللِّ َوَمرَّ بِنَا َقوُل َصاِئب َعبِد احلَميِد: »السَّ
ِقِه َعَى  ُش��عراِء الِعراِق َوالَعرِب يِف الَعرِص احلدي��ِث... َكاَن ُموِقنًا بَِزَعاَمتِه األَدبيَّ��ِة َوَتَفوِّ

ُشعَراِء َعرِصِه، َوَلُه َبعُد َمنزَلٌة اْجتاِمِعيٌَّة َرفِيَعة«)3(.

ُه َأنَضُج َشخصيٍَّة َأَدبيٍَّة َأْفَرَزهَتا امَلرحَلُة األَِخرَيُة  كتور حَممود الُبسَتايِنّ بَِأنَّ َوَوَصَفه الدُّ
ِمَن الَعرِص الَوِسيط)4(.

��اِد َواألَُدَب��اِء الِكباِر َم��رَّ بِنَا َكث��ري، َفَهل َيَتَج��رُأ َناِقٌد َأو  َوِمث��ُل ه��ِذِه اآلراِء ِم��َن النُّقَّ
اًل،  اًحا أوَّ ( َش��اِعًرا َمدَّ ّ ��يِّد َحيَدر احِللِّ َباِح��ٌث بَِأن َيقوَل َكام َقال َفارس عزيز: »َكاَن )السَّ
��يِِّد َحيدٍر  َث��اِء ِمن ِديَواِن السَّ اًح��ا َثانًِيا«، َويق��وُل َأيًضا: »َل��و َحذفنَا َباَب الرِّ َوَش��اعًرا َنوَّ
َبه َأَحد«)5(، َوَقاَل َعن��ُه َأيًضا: »َكاَن َغرَي جمُيٍد يِف الُفنوِن  يواُن َأْن ُيَقلِّ ّ َل�اَم اس��َتَحقَّ الدِّ  احِللِّ

األُخَرى«)6(.

)1( االيديولوجيا الشيعيَّة يف رثاء احلسني 231.
)2( االيديولوجيا الشيعيَّة يف رثاء احلسني 31.

خي الشيعة 315/1. )3( معجم مؤرِّ
)4( تأريخ األدب العرب�ّي يف ضوء املنهج اإلسالمّي 751.

)5( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 55.

)6( جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة 46.
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��اِد، َك��ام َق��اَل ف��ارس عزيز،  َوَل��و َكاَن َرأُي الدكت��ور البص��ري، َورأُي َأغَل��ِب النُّقَّ
��يِِّد َحيَدٍر  ي��واَن، َوَليَس إَِع��اَدُة َطبِع��ِه بُِص��ورٍة َتليُق بَِمَق��اِم السَّ َلَتمنَّ��ى َح��رَق َه��ذا الدِّ

 

. ّ احِللِّ
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امل�شادر واملراجع

* القرآن الكريم.

أ. املصادر املخطوطة والصحف واملجالت:

• أوراق فراتيَّة، العدد الرابع، السنة الثالثة، 1433ه�/2012م.	

• مكتب��ة 	 مصبِّ��ح،  حس��ن  بخ��طِّ   ، ّ احِل��لِّ حي��در  الس��يِّد  دي��وان   خمطوط��ة 
املؤلِّف.

• رة نسب السادة آل سليامن، )خمطوط(، مكتبة املؤلِّف.	 مشجَّ

• َمة يصدرها مركز بابل 	 جملَّة مركز بابل للدراس��ات اإلنس��انيَّة، جملَّة علميَّة حمكَّ
��د 1، العدد 1، حزيران  ة والتارخييَّة، جامعة بابل، املجلَّ للدراس��ات احلضاريَّ

2011، الصحائف 66-43.

• 	. ّ جملَّة النجف، العدد الثاين لسنة 1968م، السيِّد حيدر احِللِّ

• جريدة السياسة األسبوعيَّة، العدد 112 لسنة 1939م.	

• ل لسنة 1946م.	 جملَّة الغرّي، العدد األوَّ

• جريدة اهلاتف، العدد 372، لسنة 1945م.	

• صحيفة الزمان اإللكرونيَّة.	
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ب. املصادر املطبوعة:

د . 1 اختب��ار الع��ارف وهنل الغ��ارف )ديوان الش��يخ محَّادي نوح الكعب��ّي(: حممَّ
، مركز تراث احِللَّة، دار  ّ سلامن نوح الكعبّي، حتقيق الدكتور مرض سليامن احِللِّ

الكفيل للطباعة والنرش، ط1، 1442ه�/2021م.

أدب الطفِّ أو ش��عراء احلس��ني: الس��يِّد جواد ش��ربَّ )املت��وفَّ 1403ه�(، . 2
سة التاريخ العريّب، بريوت، ط1، 2001م. مؤسَّ

األعالم: خري الدين الزركّل )املتوفَّ 1396ه�(، دار العلم للماليني، بريوت، . 3
ط5، 1980م.

أعيان الش��يعة: السيِّد حمس��ن األمني )املتوفَّ 1371ه�(، حتقيق حسن األمني، . 4
دار التعارف للمطبوعات، بريوت.

االقتص��اد: الش��يخ الط��ويّس )املت��وفَّ 460ه���(، منش��ورات مكتب��ة جام��ع . 5
چهلستون، طهران، مطبعة اخليام، قم، 1400ه�.

د كامل سليامن سليامن، دار الكتاب . 6 األيديولوجيا الشيعيَّة يف رثاء احلسني: حممَّ
اللبنايّن، ط1، 1981م.

د عّل اليعقويّب )املتوفَّ 1385ه���(، دار البيان، مطبعة . 7 البابليَّات: الش��يخ حممَّ
هراء، النجف، ط2، 1370ه�/1951م. الزَّ

بولس س��المة ش��اعر الغدير وكربالء يف الزمن األخري: كامل السيِّد، الغدير، . 8
بريوت، ط1، 1425ه�/2004م.

تأري��خ األدب الع��ريّب يف ضوء املنهج اإلس��المّي: الدكتور حممود البس��تايّن، . 9
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جممع البحوث اإلسالميَّة، بريوت، 1410ه�/1990م.

، منش��ورات الرشيف الريّض، . 10 ّ مة يوس��ف كرك��وش احِللِّ تأريخ احِللَّة: العالَّ
النجف األرشف، ط1، 1385ه�/1965م.

هراء، بريوت، د.ت.. 11 جتاريب مع املنرب: الدكتور الشيخ أمحد الوائّل، دار الزَّ

12 . املتوفَّ 726ه�(، حتقيق مؤسس��ة آل البيت( ّ مة احِللِّ تذكرة الفقهاء: العالَّ
س��ة آل البيت إلحياء الراث، مطبعة مهر، قم، ط1،  إلحياء الراث، مؤسَّ

1414ه�.

الري��اق الفاروق��ّي: دي��وان عب��د الباق��ي العم��رّي، مطبعة النع��امن، النجف . 13
األرشف، ط2، 1384ه�/1964م.

ر الش��عر الع��ريّب احلديث يف الع��راق: د. عّل عبَّاس علوان، منش��ورات . 14 تطوُّ
ة العراقيَّة، بغداد، 1975م. وزارة اإلعالم يف اجلمهوريَّ

ر الفك��رة واألس��لوب يف األدب العراق��ّي )يف القرَن��ني التاس��ع عش���ر . 15 تط��وُّ
والعش�رين(، د. داوود سلوم، مطبعة املعارف، بغداد، 1959م.

ة . 16 جنَّة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احلجة: املريزا حسني النورّي، دار املحجَّ
البيضاء، بريوت، 1421ه�/1992م.

اد، دار الضياء، النج��ف األرشف، . 17 : د. س��عد احل��دَّ ّ احلس��ني يف الش��عر احِل��لِّ
1428ه�/2008م.

درر السمط يف خرب السبط: ابن األبَّار )املتوفَّ 658ه�(، حتقيق دكتور عّز الدين . 18
عمر موسى، دار الغرب اإلسالمّي، بريوت، ط1، 1407ه�/1987م.
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ال��درُّ املنتث��ر يف رجال القرن الث��اين عرش والثال��ث عرش: احلاج ع��الء الدين . 19
اآلل��ويّس، حتقي��ق مج��ال الدين اآلل��ويّس وعب��د اهلل اجلب��ورّي، وزارة الثقافة 

ة، بغداد، 1387ه�/1967م. واإلرشاد، دار اجلمهوريَّ

ال��درُّ املنثور: جالل الدين الس��يوطّي )املتوفَّ 911ه��� (، دار املعرفة للطباعة . 20
والنش�ر، بريوت.

س��ة النرش اإلسالمّي . 21 ل )املتوفَّ 786ه�(، حتقيق مؤسَّ الدروس: الش��هيد األوَّ
فة. سني بقم املرشَّ التابعة جلامعة املدرِّ

د قاس��م . 22 ��د )املتوف544ه���(، حتقيق د. حممَّ ج��ايّن، أمحد ب��ن حممَّ دي��وان األرَّ
مصطفى، دار الرشيد للنرش، بغداد، 1981م.

يّت احلائرّي، . 23 ّ )الدرُّ اليتيم(: احلاج الش��يخ عّل املحالَّ ديوان الس��يِّد حيدر احِللِّ
ة، اهلند، 1312ه�. طبعة حجريَّ

��ة، النجف األرشف، . 24 ، دار البي��ان، املطبعة احليدريَّ ّ ديوان الس��يِّد حي��در احِللِّ
ل. 1950م، اجلزء األوَّ

، دار البيان، مطبع��ة املعارف، بغداد، 1964، اجلزء . 25 ّ ديوان الس��يِّد حيدر احِللِّ
الثاين.

26 . ، ّ ّ )املت��وفَّ 1304ه�(: حتقيق د.مض�ر س��ليامن احِللِّ ديوان الس��يِّد حيدر احِللِّ
منشورات رشكة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1432ه�/2011م.

للمطبوع��ات، . 27 األعلم��ّي  س��ة  منش��ورات مؤسَّ يض:  ال��رَّ ي��ف  الرشَّ  دي��وان 
بريوت.
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حه عبد العزي��ز اجلواهري، . 28 د س��عيد حبُّويب النجف��ّي: صحَّ ديوان الس��يِّد حممَّ
املطبعة األهليَّة، بريوت، 1331ه�.

ّ )املتوفَّ 1401ه�/1981م(، مجع وتعليق أمحد . 29 ديوان السيِّد مسلم محود احِللِّ
هادي زيدان، دار الصادق، بابل، ط1، 1429ه�/2008م.

د حس��ن كبَّة: إعداد يوس��ف كبة، دار اق��رأ، بريوت، ط1، . 30 ديوان الش��يخ حممَّ
1431ه�/2010م

ة، . 31 يّض، مطبعة دار الكتب املرصيَّ يف الرَّ ديوان مهيار الديلمّي: منشورات الرشَّ
القاهرة، ط1، 1344ه�.

الذريعة: آقا بزرگ الطهرايّن ) املتوفَّ 1389ه�(، دار األضواء، بريوت، ط3، . 32
1983م.

س��ة . 33 ّ )املتوفَّ 598ه�(، حتقيق جلنة التحقيق، مؤسَّ السائ��ر: ابن إدريس احِل��لِّ
فة، ط2، 1410ه�. سني بقم املرشَّ النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدرِّ

- حيات��ه وأدب��ه، الدكت��ورة أح��الم فاض��ل عبُّ��ود، دار . 34 ّ الس��يِّد حي��در احِل��لِّ
 ومكتب��ة البصائ��ر، ب��ريوت، ط1، 1434ه���/2013م. )رس��الة ماجس��تري 

1976م(.

ّ ش��اعًرا: مدين املوس��وّي )الدكتور جابر اجلاب��رّي(، دار . 35 الس��يِّد حي��در احِللِّ
الثََّقَلني، بريوت، ط1، 1418ه�/1997م.

، مطبعة أكرم، روتردام، . 36 ّ ّ شاعر عرصه: د. حازم سليامن احِللِّ السيد حيدر احِللَّ
ط1، 2003م.
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: صالح اجلعف��رّي، مكتبة املع��ارف، مطبعة . 37 ّ رشح دي��وان الس��يِّد حيدر احِل��لِّ
هراء، النجف األرشف، د.ت. الزَّ

ش��عراء احِللَّة: عّل اخلاقايّن )املتوفَّ 1399ه���(، دار األندلس، بريوت، ط2، . 38
1964م.

الش��عر العراقّي )أهدافه وخصائصه يف القرن التاس��ع عرش(، د. يوس��ف عّز . 39
الدين، الدار القوميَّة للطباعة والنرش، القاهرة، 1965.

ر(: د. ج��الل خيَّ��اط، دار صادر، . 40 الش��عر العراق��ّي احلدي��ث )مرحلة وتط��وُّ
بريوت، 1970م.

مة الش��يخ آغا بزرك الطهرايّن، دار إحياء الراث . 41 طبقات أعالم الش��يعة: العالَّ
العريّب، ط1، 1430ه�/2009م.

د الس��اموّي )املتوفَّ . 42 خ الش��يخ حممَّ مة املؤرِّ الطليعة من ش��عراء الش��يعة: العالَّ
خ العريّب، بريوت، ط1،  1370ه�(، حتقيق كامل س��لامن اجلبورّي، دار امل��ؤرِّ

1422ه�/2001م.

العراقيَّات: رضا وظاهر زوين، مطبعة العرفان، صيدا، 1331ه�.. 43

د بن عبد ربَّه بن حبيب بن . 44 العقد الفريد: أبو عمر، ش��هاب الدين أمحد بن حممَّ
حدير بن س��امل املعروف بابن عبد ربَّه األندليّس )املتوفَّ 328ه�(، دار الكتب 

العلميَّة، بريوت، ط1، 1404ه�.

، مطبعة . 45 ّ ��ل يف قبيل��ة املجد املؤثَّل: الس��يِّد حيدر احلس��ينّي احِل��لِّ العق��د املفصَّ
الشابندر، بغداد، 1333م.
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ّ )املتوفَّ 1304ه�(، . 46 ل يف قبيلة املجد املؤثَّل: الس��يِّد حيدر احِل��لِّ العق��د املفصَّ
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