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�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(
يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 

الّضوابط اآلتية:
1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 

الرتاث البرصّي(.
العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2

وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.
3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
مدمج(CD)، عىل أن يكوَن عدُد كلامِت البحث بحدود )5000-1000( كلمة، 

ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية، 

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5
الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.



ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.



ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.
ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 

الرفض.
#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

(Basrah@alkafeel.net)، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/الرباضعّية/شارع سّيد أمني/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العدد

ِحْيِم مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
احلمُد هللِ عىل مجيِل عطائه، وتواتر آالئه، وصلواُته وسالُمه عىل حبيبه وأكمل 
أوليائه، املصطفى حمّمد، وعىل آله عرتته وأوّدائه، صالًة وسالمًا ُينمياِن القليَل، 

وُيسيالِن النّاضَب امُلحيل، ويربآن املدنَف والعليَل، وبعُد: 
مْن  اكتسبتها  التي  املعهودة  سمرُتا  علْتهام  قْد  مفرتشتنِي،  ذراعاها  تزاُل  فام 
الذي  ماءها  اليدين  هباتني  لتغرَف  نني،  السِّ عناِء  من  جَمٌَل  وغّطامها  ا،  رهبِّ عطاِء 
اهلادُر  الّصوُت  ر  ويتكرَّ وَخَوِرها،  اهِلَمم  وتراجع  وجورها،  األّيام  هزال  غرّيه 
ورمادًا،  سوادًا  أكسبتها  قد  األسف-  -ومع  ولكنّها  الرّشارة،  وتنطلُق  منها، 

أرادمُها هلا األعداء.
الكرام- من برصتنا،  واملتابعني  القّراء  ننطلُق -أعّزاءنا  الَومضات  من هذه 
ِف جهِدنا العلمّي، املتوائم مع هذه املدينة  لنطلَّ عليكم من رُشفتنا الرابعة من رُشَ
املعطاء؛ ليجلَو عن تراثِها شيئًا ممّا حلقه من تراكامٍت  خمتلفة األبعاد. لقد امتلكْت 
هذه املدينة قلبًا ُرحبًا فسيحًا، احتوى اجلميع، وأعطى اجلميع، ورعى اجلميع، 
بأّن  آمن  القلب  التي اخرتقْته وخترتُقه، ولكّن هذا  هام  السِّ َكثرة  غم من  الرُّ عىل 
يد القدرة هي التي ترعاُه، ومتّدُه بالتحّمِل واحلياة، يقول الّشاعر كاظم احلّجاج 



مواسيًا:
باألمِس حلمُت بأّن البرصَة قد ماتْت

فهلعُت وملْ ُأكِمْل ُحلمي .. 
عُت معي بعَض الُعّشاق .. وفزعُت، وفزَّ

رحنا نتحّسُس جدراَن العّشاِر ..
نقيُس النّبَض..

حّتى أبرْصَنا كفَّ اهللِ ُتدّلُك قلَب البرصة ..
وجماالٍت  مستوياٍت  عىل  ياٍت  حتدِّ من  اليوَم  البرصُة  تلقى  ما  فمَع  َنَعم... 
يدهيا  قلَبها، ومتسَح عن  لتدّلك  اإلهلّية؛  الُقدرِة  بنوايص  فأمُلها معقوٌد  خمتلفة،  

ى بامٍء عْذٍب فراٍت بعد أْن غمرها األُجاج.. امَلَجل، وتروي كبَدها احلرَّ
اث ثيمة خاّصة ال ُيدركها إاّل من وقَف عىل حقيقة املعرفة، ومقدار  إّن للرتُّ
أّما غري ذلك،  التي واجهتها،  يات  التحدِّ فيها، ومقدار  املبذول  اجلهد اإلنسايّن 
واآلثار،  الكتب  تعلو  التي  الغبار  من  كونه كومة  ُياوز  الرتاث عندهم ال  فإّن 
وُييل دائاًم عىل اليشء القديم، الذي قىض نفعه، وانتهت مهّمته، وترّجل عن داّبة 
سريه، وركَن إىل عجِزِه. وهذا املفهوم يف حقيقته  قارُص الرؤية، حمدوُد اجلانب، 
اِث ألجيالنا الواعدة، والرتغيِب  وكم بنا -اليوم- مْن حاجٍة إىل تقريِب فهم الرتُّ
بة لتعاطيه، واملرّغبة يف النظر فيه وتدارسه، واإليامن  فيه، وابتكار الوسائل املقرِّ
تهم وجمتمعهم،  أمَّ لُيعلوا من شأِن واقع  بذلوا جواهَر أعامرهم؛  بأّنه جهُد قوٍم 

ليكوَن موقعهم الدّرة من الّتاج يف املجتمع، وبني األمم. 
ونأمُل أْن تكوَن جمّلتنا )تراُث البرصة(، حلقة فاعلة يف إيصال هذا الّصوت 



ا  اث، والنظر فيه، فها نحن -أهيُّ الرتاثّي البرصّي، مستعينًة هبمِم أهِل الَبرَصَ بالرتُّ
وقْد  هذا،  طّياِت عددنا  توّزعْت يف  األبحاث،  من  طّيبٍة  ثّلٍة  يَدي  بنَي  الكرام- 
حرصنا عىل أْن تتنّوع مشارهُبا ضمَن آفاٍق شّتى، من النّصِّ الرتاثّي املخطوط، 
ؤى التأرخيّية التي ُأفرزْت  إىل الظواهر الرتاثّية واستكناه دالالتا حداثّيًا، إىل الرُّ
يف البرصة، مرورًا بالشخصّيات العلمّية، وما تكتنُفه من مالمح وأبعاد استقْتها 
من أرضها؛ لُتعيدها فكرًا ورؤًى ومناهج، إىل غري ذلك...، وقْد جاءْت متناغمًة 
الباحثني واألكاديمّيني  مع ُسبِل البحِث العلميِّ احلديث، وبأيدي جمموعٍة من 
موائد  عىل  مستساغًة  مائدًة  وتضَعه  البرصّي،  الرّتاِث  مكامَن  لُتثرَي  والعلامء، 
، الذي ال ينقطُع وال يفرُت عىل مّر الزمان واختالف املكان. ومن  النََّهم العلميِّ
هنا، هنيُب بجميِع اإلخوة الذين لدهيم اهتاممات بالرّتاث البرصّي، أْن يرفدوا 
اث  ينابيع هذه املجّلة؛ لتزداَد عطاًء، وتفيَض جداوَل لرفِد املعلومة، وإحياء الرتُّ
وتروهيم.  ناظرهيا،  تسحُر  مدرارًة،  ناصعًة  جذوُتا  لتبقى  املغّيب،  أو  املدفون، 

واحلمُد هلل وحده والّصالة عىل حمّمد املصطفى وآله، الطّيبنَي الطاهريَن.





املحتويات

قصيدٌة يف احلمسِة لعلويِّ البرصِة )عيلِّ بن حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن عيلِّ 
بن احلسني بن عيلِّ بن أيب طالب (، حتقيٌق ودراسٌة

25 م.د. فارس نايف فايز/جامعة سومر/كّلّية الرتبية األساسّية 

 باخلالفة، وَفْضلِه،  يَّة اإلمام عيلٍّ بالغُة اإلقناِع يف رسالَتي اجلاحظ عْن أحقِّ
وتفضيِل بني هاشم عىل غريهم

أ.د. عبد اإلله عبد الوّهاب العرداوّي
63 جامعة الكوفة/كّلّية الرّتبية األساسّية/قسم الّلغة العربّية 

اسرتاتيجّيُة املراقبِة، وفاعلّيُة النِّظاِم الّرقايبِّ يف فِْكِر أمرِي املؤمننَي / دراسٌة يف 
كتابِه إىل واليِه عىل البرصِة )عثمن بن ُحنيف(

أ. د. شكري نارص عبد احلسن
111 جامعة البرصة/ كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية/ قسم التاريخ 

، وجهوُدُه يف دْفِع الّتعارِض بنَي النّصوِص الرّشعّية، دراسٌة  أبو احُلسنِي البرصيُّ
ُأصولّيٌة

أ.م.د. كامران أورمحان جميد
149 ين  يَّة العلوم اإلسالمّية/ قسم ُأصول الدِّ جامعة الّسليامنية/كلِّ

املوقُف الّشعبيُّ يف البرصِة مْن عهد امللك )فيصل األّول( )1921-1933م(

م. انتصار حممود عبد اخلض الّدربندّي
187 ّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية/قسم الّتاريخ  جامعة البرصة/كلِّ



ناعاُت احلرفّيُة يف قضائي الُقْرنة واملَدْينَة، دراسٌة جغرافّيٌة الصِّ
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ملّخ�ُص البحث

هلذه املخطوطة أمّهّية واضحة، تنبع من كون القصيدة املكتوبة فيها غري واردة 
التي روْت أشعار صاحبها، وال يف شعره املجموع مؤّخرًا  القديمة  املصادر  يف 
ز االطمئنان هبا، أّن اسم الشاعر ُكتب بالتفصيل،  عىل يد بعض الباحثني، وما يعزِّ
معضودًا بذكر األلقاب واألوصاف التعريفّية، فهي إضافة جديدة ُيدَرُك هبا جزٌء 
ل أداة ووسيلة إضافّية ملعرفة املستويات  ممّا ضاع من نتاجه، فضاًل عن أهّنا ستشكِّ
يغ التعبريّية التي يتمّيز هبا الشاعر، فهي قطعة جديدة من تراثه  األسلوبّية، والصِّ
املتناثر، الذي ضاع معظمه، تساعدنا يف ختفيف بعض حاالت الّشك والتوّجس 
التي يمكن أْن حتيط به؛ لذا فإّن حتقيقها ينطوي عىل اكتشاٍف ُيسهم يف مراكمة 
النصوص الواردة عنه، وعن تلك احلقبة الزمنّية التي عاش فيها، ويمكن عّدها 
من  وعدد  أهله،  وأفكار  ُصَوِرِه،  من  جّسدته  بام  عرصها،  عىل  جديدًا  شاهدًا 

أنساق حياتم املتوارية بني الّسطور.
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Abstract

    This manuscript has a clear importance stemming from 
the fact that the poem is not mentioned in the old sources 
that included the poet's poetry, nor in his poetry recently 
collected by some scholars. It is reassuring that the name 
of the poet is written in detail together with the related 
titles and descriptions. This manuscript is a new addition to 
compensate some of the poet's lost poetry. Also, it will be 
a tool and an additional means to know the stylistic levels 
and expressive formulas that characterize the poet. It is a 
new piece of the poet's scattered poems, many of which 
were lost. This poem could help us to reduce some cases 
of doubt and suspicion surrounding him. Investigating this 
poem therefore aims at promoting his poetic heritage and 
studying the period of time in which he lived.
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مقّدمُة الّتحقيق

ال خيفى مدى التداخل والتامزج بني األدب والتاريخ، ومقدار الّدور الذي 
ت عن روح  مه كّل منهام خدمة لآلخر، فام أكثر النصوص األدبّية التي عربَّ يقدِّ
مرحلتها التارخيّية، وسّجلت ودّونت أحداثها، وتفاصيل جمرياتا، وهذا األمر 
قديم ِقَدم النصوص األدبّية والتارخيّية األوىل، وما ملحمة كلكامش، وملحمتا 
احلال،  التوثيقّي لألدب، وهكذا  املعطى  ببعيدتني عن هذا  اإللياذة واألوديسة 
حّتى يومنا هذا، خصوصًا مع ظهور أجناس أدبّية جديدة، تنطوي عىل مساحات 
تعبريّية كربى أوسع من الّشعر، وأكثر رحابة منه يف تضمني األحداث التارخيّية، 

ومَتَثُِّلها، مثل: القّصة واملرسحّية والّرواية، والنصوص املفتوحة)1(، وغريها.
ومثلام خدم األدُب التاريَخ يف جوانب عديدة، فإّن النصوص التارخيّية كثريًا 
لة بأهبى الّصور األدبّية، وأروعها، وأمجل امُلَلح والنّوادر، بأجزل  ما جاءت حممَّ

املفردات، وأمتع األساليب.
من هنا تأيت هذه املخطوطة دافعًا فّعاالً ملعرفة الكثري من القضايا التارخيّية؛ 
وأكثرها  املراحل،  أعقد  من  تارخيّية  مرحلة  ُيمّثُل  باسمه  املوّقعة  شاعرها  ألّن 
حساسّية واضطرابًا يف العرص العّبايّس، فهو قائد ثورة، ُحكيت عنه وعن ثورته 
عىل  واخلروج  واملروق)2(،  بالفتنة  املؤّرخني  بعض  وصفها  فقْد  شّتى،  قصص 
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املّلة، بينام وصفها آخرون بأهّنا ثورة تندرج ضمن احلركات الّساعية إىل تأسيس 
العدل االجتامعّي)3(، وإنصاف رشية العبيد املضطهدة املسحوقة التي أنصفها 
الثراء  عن  والباحثني  واالنتهازّيني  الطغاة  من  املسلمني  بعض  لكّن  اإلسالم، 
املستضعفني،  من  الطبقة  هذه  فظلموا  الّسمحة،  الرشيعة  عن  حادوا  واملتعة، 

وامتهنوها، وجعلوا حياتا شبيهة بحياة احليوانات، بل أسوأ منها.
الّشاعر، تقود  إّن القصيدة )املخطوطة( من أّول سطر حيث ُكتب فيه اسم 
الباحث عنوة إىل التفتيش يف طّيات التاريخ، وتفرض عليه العمل بدّقة وحيادّية، 
وحذر شديد؛ للوقوف عند أّي بصيص يمكن أن ُتلَتمس منه احلقيقة، بال غبار، 
وراء  من  واهلل  والتحقيق،  الّدراسة  مّدة  طول  إليه  سعينا  ما  وهذا  تضبيب،  أو 

القصد، فهو نعم املوىل، ونعم املعني. 

اأواًّل: �صرية ال�صاعر

1- ا�صُمه ون�صُبه 

وهو كام ُذِكَر يف أعىل املخطوطة: علوّي البرصة، الّسّيد اهلامم، عّل بن حمّمد 
ابن أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب، واالسم 
أو  الّزنج،  يّتفق مع اسم صاحب  إْذ  أمام إشكالّية كبرية؛  الّسلسلة يضعنا  هبذه 
ومَؤّدى  العّباسّية،  الّدولة  عىل  الثائر  البرصة  علوّي  أو  البرصّي،  العلوّي 
الزنج،  صاحب  نسب  يف  طعنوا  القدماء  والنّسابني  املؤّرخني  أّن  اإلشكالّية 
وعّدوه مّدعيًا كاذبًا، ويف ذلك يقول الطربّي املعارص له: زعم أّنه عّل بن حمّمد 
وكان  أعاله،  يف  املذكور  النسب  آخر  إىل  زيد،  بن  عيسى  بن  عّل  بن  أمحد  ابن 
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اسمه -فيام ذكر- عّل بن حمّمد بن عبد الّرحيم، ونسبه يف عبد القيس، وأّمه قّرة 
ابنة عّل بن رحيب بن حمّمد بن حكيم، من بني أسد بن خزيمة من ساكني قرية 
من قرى الّري، يقال هلا: )وْرزنني()4(، ويف البحرين اّدعى أّنه عّل بن حمّمد بن 
العّباس بن عّل بن أيب طالب، وحني هرب  الفضل بن حسن بن عبيد اهلل بن 
انتسب فيها إىل حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد)5(، وبعد متّكنه من  إىل بغداد، 
البرصة وختريبها، انتسب إىل ييى بن زيد بن عّل؛ إذ صار إليه مجاعة من العلوّية 
الذين كانوا يف البرصة، وكان فيَمن أتاه منهم عّل بن حمّمد بن أمحد الذي ادّعى 
بن زيد)6(، وعنه  إىل ييى  وانتسب  بن عيسى،  أمحد  إىل  االنتساب  نسبه، فرتك 
النّاس  طالب،وأكثر  أيب  آل  َدعيُّ  »إّنه  املسعودّي)ت346هـ/957م(:  يقول 
ُينكرونه«)7(، ويتّج عىل بطالن دعواه يف االنتساب إىل آل أيب طالب، بام ظهر 
من فعله الّداّل عىل أّنه كان يرى رأي األزارقة من اخلوارج؛ إذ كان ييز مثلهم 
قتل النساء واألطفال، وغريهم من الّشيخ الفاين، وغريه ممّن ال يستحّق القتل)8(، 
وأّنه كان يقول: »أال ال حكم إاّل هلل، وكان يرى الذنوب كّلها رشكًا«)9(، ويقطع 

صاحب اجلمهرة )ت456#(، بأّن علوّية صاحب الزنج اّدعاء حمض)10(.
عّمن  ويذكر  بنسبه،  الطعن  يف  فيشّكك  )ت#421(،  مسكويه  ابن  أّما 
اجلوزّي)12(  ابن  نسبه  يف  وشّكك  النسب)11(،  صحيح  أّنه  بخربه  يرتاب  ال 
)ت597#(، وابن أيب احلديد )ت 656#( الذي يذكر أّن أكثر الناس يقدحون 
يف نسبه، وخصوصًا الطالبّيني، ومجهور النّسابني اتفقوا عىل أّنه من عبد القيس، 
وأّنه عّل بن حمّمد بن عبد الّرحيم)13(، وهذا املوقف من ابن أيب احلديد، الذي 
خني الّسابقني عليه، يناقض فيه موقفًا آخر له؛ إْذ يروي فيه  ُيَسّلم فيه آلراء املؤرِّ
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عن اهلاشمّيني فخرهم بصاحب الّزنج حني تفاخروا عىل األموّيني، بَمن لدهيم 
من الفصحاء والّشعراء، فقْد عّدوه من بني شعرائهم وفصحائهم امُلجيدين)14(، 
وال أدري ملاذا فات ابن أيب احلديد الوقوف عند هذا األمر، وتقليبه عىل الّرغم ممّا 
ُعرف عنه من موسوعّيته، وَجَلده يف البحث، وتكاد رواية ابن األثري)ت#630( 
تكون صورة عن رواية الطربّي يف الطعن بنسبه)15(، وابن خلدون )ت #808(، 
بل وأكثر املؤّرخني، يكاد يستند يف قضّية النسب إىل ما قاله الطربّي يف تارخيه)16(.
تصحيح  إىل  تقود  أْن  يمكن  أخبارًا  النّسابني  بعض  عند  وجدُت  ولكنّي 
نسبه، فقد جاء يف عمدة الطالب: أّن عيسى موتِّم األشبال)17(، ويكنّى أبا ييى، 
ويّص إبراهيم بن عبد اهلل املحض، وحامل رايته، قتيل بامخرى، فلاّم ُقتل إبراهيم 
فقيهًا،  عاملًا،  وكان  املختفي،  أمحد  أعقابه  وِمن  مات)18(،  أْن  إىل  عيسى  اختفى 
كبريًا، زاهدًا، قد بقي يف دار اخلالفة حّتى جميء هارون العّبايّس، فلاّم كرب أمحد 
بالبرصة، ولذلك  أْن مات  إىل  فُأخذ وُحبس، فخلص واختفى  املختفي خرج، 
املختفي من  بن أمحد  املكفل، وأعقب حمّمد  أعقب حمّمد  باملختفي، وقد  ي  ُسمِّ
العمدة )ت 828#( حتت عنوان )أخبار عّل  ابنه عّل)19(، وهنا ُيشري صاحب 
ابن حمّمد صاحب الّزنج(، أّن املتقّدم هو ما ذكره النّسابون، أمثال: شيخ الرّشف 
العمرّي،  العبيديّل، وأيب احلسن، عّل بن حمّمد  أيب احلسن، حمّمد بن أيب جعفر 
والرّشيف أيب عبد اهلل، احلسني بن طباطبا احلسنّي، وغريهم، وزعم قوم آخرون 
منهم -أي: النّسابة - بريه اهلاشمّي، وهو إبراهيم بن حمّمد بن إسامعيل بن جعفر 
ابن سليامن اهلاشمّي النّسابة، وأبو احلسن، زيد بن كتيلة احلسينّي النّسابة: أّن عّل 
ابن حمّمد صاحب الّزنج صحيح النّسب يف آل أيب طالب، وُيشري بعد ذلك إىل 
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مقولة صاحب جتارب األمم التي ذكرناها يف الّصفحة الّسابقة)20(.
ويف املجدي يروي املؤّلف )ت459#( عن شيخه: أّنه كان يصّحح نسبه؛ إْذ 
الّشيخ أيب احلسني زيد بن حمّمد بن  النقيب  أّنه قال: »قلُت للرّشيف  يذكر عنه 
كتيلة، وكان زيدّيًا يف مذهبه ونسبه عند قراءيت عليه نسب  بن  بن عّل  القاسم 
يدفعه  الذي  البرصة  صاحب  حمّمد  بن  عّل  يف  تقول  ما  وبنيه:  زيد  بن  احلسني 
الناس؟ فقال: هو علوّي، كذلك وجدت شيوخي يقولون، وينفيه َمن ال بصرية 

له«)21(.
وهؤالء أغلبهم من العلوّيني، وقوهلم يدحض ما ذكره ابن أيب احلديد يف أّن 
أكثرهم ُينكرونه، وللّصفدّي )ت746#( رواية يتفّرد هبا، يمكن أْن ُيمسك منها 
الباحث خيوطًا تدعم صّحة نسب شاعرنا؛ إْذ يروي عن قّرة بنت عبد الواحد 
ابن حمّمد الّشامي -وهي أّم صاحب الزّنج- ما ملّخصه: أّن أباها كان خيتلف 
أثناء حّجه كّل عام إىل شيخ من آل أيب طالب، وله ولد ُيدعى حمّمد، وقد تويّف 
عنه أبوه، ثّم أّمه وأخته، فجاء به أبوها، وزّوجها إّياه، فولدْت له علّيًا، فأخذه 
الولد لوفاة  إليها  البرصة، وبعد مّدة رجع  أْن هجرها، وعاد إىل موطنه يف  بعد 
أبيه، فأقام معها ال يدع أحدًا عنده أدٌب، وال روايٌة، إال وأخذها، وغاب عنها 

عّدة مّرات، كانت آخرها الغيبة التي خرج فيها بالبرصة)22(. 
أّما املحّدثون، فمنهم َمن تابع القدماء عىل أقواهلم يف اسمه ونسبه، وعّدوه 
بموضوعّية  األمر  يعالج  املحايد،  املتأيّن  وقفة  وقف  َمن  ومنهم  مّدعيًا)23(، 
يقطعوا  مل  الذي  الوقت  يف  عنه،  النسب  بنفي  يقطعوا  فلم  علمّية،  وأدوات 
أيضًا بأّنه صحيح النسب نقّي الّسلسلة؛ وذلك لصعوبة اجلزم هبذا األمر، وفقًا 
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نسبه)25(،  تثبيت صّحة  إىل  مياًل  نلمس عنده  َمن  املتوافرة)24(، وفيهم  للمصادر 
فهادي العلوّي مثاًل يعتقد أّن دالئل التثبيت يف النسب أقوى من دالئل النفي، 
املختفي،  أمحد  تضّم:  التي  أجداده  سلسلة  يف  االختفاء  قضّية  أظهرها  لعّل 
وعيسى والده موتِّم األشبال، وانتقال أمحد جّده إىل البرصة، ويف خمتفاه ُولد له 
ولدان مها: عّل وحمّمد، وينتسب صاحب الّزنج إىل حمّمد، الذي تقول مصادر 
النسب: إّنه ولد له ولد اسمه عّل، وتساعد حالة االختفاء، وكتامن األصل عىل 

االلتباس يف سلسلة النسب، إاّل أّن بعض النّسابة صّححوه)26(.
أثر  يقتفي   ،)املهدّي اإلمام  )موسوعة  صاحب  أِجَد  أن  الغريب  ومن 
نقاش  يف  وطريقته  يّتسق  ال  ما  وهو  الّزنج،  صاحب  عن  أقواهلم  يف  القدماء 
الّروايات، ومنهجه الّصارم الذي اختّطه يف الكتاب ِمن تنقيب وتدقيق وتفريع 
خ لصاحب الّزنج بوصفه معارصًا  مسهب لألوجه التي يتناوهلا، إاّل أّنه عندما يؤرِّ
لإلمام )العسكرّي(، ال يغاير طريقة القدماء يف القول فيه متَّبعًا أثَر الطربّي 
وابن األثري)27(، وال يد حرجًا كبريًا يف نفيه عن أهل البيت، مستندًا بذلك 
إىل رواية ذكرها ابن شهر آشوب )ت588#( عن حمّمد بن صالح اخلثعمّي تأيت 
يف سياق الّداللة عىل معجزات اإلمام العسكرّي، قائاًل فيها: »عزمُت أْن أسأل 
نج، فُأنسيت  يق، وعن صاحب الزِّ يف كتايب إىل أيب حمّمد، عن البّطيخ عىل الرِّ
وصاحب  الفالج،  ُيورث  فإّنه  يق،  الرِّ عىل  البّطيخ  ُيؤَكل  ال  جوابه:  علَّ  فورد 
نج ليس منّا أهل البيت«)28(، وهي رواية مل ترد عند غري )ابن شهر آشوب(،  الزِّ
وكّل الذين ذكروها بعده نقلوها عنه)29(، وحني بحثُت عن وثاقة الّراوي مل أجد 
عنه شيئًا،غري اإلشارة إىل أّنه من أصحاب العسكرّي، جاء ذلك يف رجال 
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الطويّس )ت460#()30(، ومل يذكر هذا الّراوي ال يف رجال الكيّشّ )ت#350(، 
وال النجايّش )ت450#(، واملصادر األَُخر التي ذكرته أخذت عبارة الطويّس، 
القابل  الّدليل  إىل هذا  املوسوعة  تزد عليها حرفًا)31(، فكيف ركن صاحب  ومل 
للنّقاش من عّدة وجوه، وتقبَّل تمة اّدعاء النسب يف صاحب الّزنج، اعتامدًا عىل 

مقولة غيبّية راوهيا يف عداد املجهولني. 
ومع أّن هناك شاعريِن علوّينِي يمالن االسم نفسه - عّل بن حمّمد- إاّل أّننا 
ننفي نسبة القصيدة إىل أيٍّ منهام، وذلك اعتامدًا عىل ورود سلسلة نسب الّشاعر 
يف املخطوطة بالتفصيل، وهو ما ال ينطبق عىل سلسلة نسبي الّشاعرين اآلخرين؛ 
إذ األّول منهام هو: عّل بن حمّمد بن جعفر بن حمّمد بن زيد بن عّل بن احلسني 
بن عّل بن أيب طالب، ويلّقب بـ )احلاّمين(، أو )الكويّف()32(، والثاين اسمه: عّل 
بن حمّمد بن الفضل بن حسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن عّل بن أيب طالب)33(، 
وقد ذكرْت مصادر النسب املتقّدمة سلسلة نسب الّشاعر كام يف املخطوطة، ومل 
ولذا  نسبه؛  صّحة  يف  امُلختَلف  الّزنج  صاحب  غري  االسم  هبذا  شاعر  إىل  ُترش 
ينسب الباحث القصيدة التي يف املخطوطة إليه، وهو مطمئن، ويرتك أمر نسبه 
خني. والقصيدة ِمن شعِرِه اّلذي مل ُيذكر يف  ألهل االختصاص من النّسابة واملؤرِّ
مجيع املصادر القديمة التي روته، وال يف شعره الذي مجعه الّدكتور أمحد جاسم 

النجدّي ونرشه يف جمّلة املورد العراقّية)34(.

2- ن�صاأُته و�صريُته

قدياًم  البرصة(،  )علوّي  الّزنج  صاحب  وأخبار  سرية  عن  الكثريون  كتب 
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وهو:  واحد،  عنوان  حتت  كاملة  كتبًا  ذلك  يف  ألََّف  َمن  أوائل  فِمن  وحديثًا، 
وأبو  العّمّي،  أسد  بن  معىّل  بن  إبراهيم  بن  أمحد  نج()35(:  الزِّ صاحب  )أخبار 

الّطّيب الوّشاء، وحمّمد بن احلسن بن سهل املعروف بـ)شيلمة(.
فقرة )اسمه ونسبه( من ذكر  التي ذكرناها يف  املصادر  وال خيلو مصدر من 
طرف من أخباره، أو رواية بعٍض من أشعاره، وقد فّصل بعضهم تفصياًل مسهبًا 
وابن مسكويه،  واملسعودّي،  كالطربّي،  دولته،  وتأسيس  ثورته، وحروبه،  عن 
وابن األثري، وابن خلدون، وتكاد تتفق معظم رواياتم فيه سوى بعض الفوارق 
وُيمع  األساس،  مصدرهم  الطربّي  جرير  ابن  وُيعّد  هناك،  أو  هنا،  الطفيفة 
اّتصل يف  السيايّس  يبدأ نشاطه  أْن  قبل  وأّنه  نشأ يف )وْرزنني(،  أّنه  أكثرهم عىل 
سامّراء بجامعٍة من أصحاب الّسلطان وكّتابه، يمدحهم ويستميحهم بشعره)36(، 
ويعّلم الصبيان اخلّط والنّحو والنّجوم، وكان حسن الّشعر مطبوعًا عليه، فصيح 
ثّم  إليها سبياًل)37(،  األمور وال يد  إىل معايل  نفسه  اهلّمة، تسمو  بعيد  الّلهجة، 
ينجح هناك  أّنه مل  َهَجر إىل طاعته، ومع  الناس يف  البحرين، ودعا  إىل  َشَخَص 
النّبّي حّتى ُجبَي له اخلراج، ونفذ  إال أّن أهل البحرين أحّلوه من أنفسهم حمّل 
حكمه بينهم، وقاتلوا أسباب الّسلطان بسببه، وكّون منهم مجاعة أصبحوا فيام 
، وأّنه كان  بعد من خّلص أصحابه)38(، ثّم كان يتنقل يف البادية من حيٍّ إىل حيٍّ
أيّن  منها:  للناس،  إمامتي، ظاهرة  آيات  آيات من  األّيام  تلك  أوتيت يف  يقول: 
يُت ُسَوَرًا من القرآن ال أحفظها، فجرى هبا لساين يف ساعة واحدة، وأّنه أظّلته  ُلقِّ
اقِصْد البرصة)39(، وكانت حركته  الّرعد:  سحابة، فربقْت ورعدْت، وسمع يف 
كون به وأطاعوه، وال يرتكون شيئًا من فضالته  الثانية يف األحساء، وأهلها يتربَّ
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يسقط إىل األرض)40(، وبعد ذلك ذهب إىل البرصة، ونزل يف بني ضبيعة، فاتبعه 
هبا مجاعة، منهم: عّل بن أبان، وأخواه حمّمد واخلليل.

يف  فطمع   ،)#254( سنة  والّسعدّية)41(  الباللّية  فتنة  البرصة  إىل  جميؤه  وافق 
أحد الفريقني أْن يميل إليه، لكنّه مل يظفر بيشء، وخرج هاربًا من البرصة، وحبس 
خلَفُه ابن رجاء: ابنه وزوجته، وجاريته، وواىف بغداد، وأقام فيها حوالً كاماًل، 
وزعم أّنه: ظهرت له هبا آيات ُأَخر، وعرف ما يف ضامئر أصحابه، وأّنه سأل رّبه 
هبا آية أن يعلم حقيقة أمره، فرأى كاتبًا يكتب له، وهو ينظر إليه عىل حائط، وال 
يرى شخص كاتبه)42(، ويف بغداد استامل مجاعة إليه، ومّلا وثب الباللّية والّسعدّية 
َشَخَص  أهله؛  خالص  وبلغه  فيها،  كان  َمن  وأطلقوا  ففتحوها،  املحابس  عىل 
َمن  أّول  كان  البرصة  إىل  عاد  فكان رجوعه سنة )255#(، وحني  البرصة،  إىل 
اّتصل به ريان بن صالح أحد غلامن الّشورجّيني)43(، ينقل الّدقيق لغلامن مواله، 
فسأل ريان عن أخبار غلامن الّشورجّيني، ما ُيرى لكّل غالم منهم من الدقيق 
والّسويق والتمر)44(، وعّمن يعمل يف الّشورج من األحرار والعبيد، وأوصاه بأن 
ُيقبل عليه فيَمن قدر عليه من الغلامن، وقْد كان أهل البرصة يشرتون الّزنوج، 
أهنار  الطّيبة، وكان يف  الرتبة  يصلوا  فيكسحوهنا حّتى  الّسباخ،  إىل  وخيرجوهنم 
البرصة منهم عرشات األلوف يغدون هبذه اخلدمة، وُيرى عليهم أقواتم من 
الّتمر والدقيق)45(، فأقبل هبم إليه، واجتمع إليه برش كثري من غلامن الّشورجّيني، 
ثّم مجعهم، وقام فيهم خطيبًا، فمنّاهم ووعدهم أْن يقودهم، ويرأسهم ويمّلكهم 
األموال، وحلف هلم األيامن املغلظة أال يغدر هبم، وال خيذهلم وال يدع شيئًا من 
اإلحسان إاّل أتى به إليهم، ثّم دعا مواليهم، وعنَّفهم عىل استضعافهم للعبيد، 
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أْن  املوايل:  اهلل عليهم، وقْد عرض عليه هؤالء  ما حّرمه  وقهرهم وفعلهم هبم 
يدفعوا له األموال، ويرّد هلم عبيدهم، ولكنّه رفض، عىل الّرغم ِمن كثرة تلك 
األموال، وجعل العبيد يضبوهنم عىل فعلتهم تلك، فاطمأّنوا له ووثقوا به)46(.

القدامى  خون  املؤرِّ يه  يسمِّ كام  والنّاجم،  والفاسق  اخلبيث  البرصة  واحتلَّ 
مقربة  دولته عىل  عّبادان واألحواز، ووصلت  بعدها:  سنة )256#()47(، ومن 
)املختارة(،  تسّمى  دولته  عاصمة  وكانْت  واسط،  عىل  استيالئه  بعد  بغداد  من 
إْذ بنى مدينة املوّفقّية يف مواجهة  أبا أمحد املوّفق لقتاله؛  ثّم انتدب اخلليفة أخاه 
عاصمته املختارة، وبعد حروب طويلة يكون النرص فيها مّرة لصاحب الزنج، 
ثورته،  ُينهي  أْن  املطاف  هناية  يف  أمحد  أبو  واستطاع  املوّفق،  أمحد  أليب  وأخرى 
معظم  عنه  تفّرق  أْن  بعد  بغداد)48(،  إىل  الّرمح  عىل  مرفوعًا  رأسه  وأخذ  فقتله 
من  نخبة  وكانوا  منهم،  اخللَّص  بعض  عدا  املوّفق،  استأمنهم  الذين  أصحابه 

أرباب البصائر)49(. 

3- ما يراه املُحَدثون يف ثورته

نظرات  الّزنج  صاحب  إىل  القدماء  والكّتاب  خني  املؤرِّ أغلب  نظر  وبينام 
الغضب والتشنيع واالتام وبصنوٍف شّتى من الطعن يف: نسبه، ودينه، ومذهبه، 
خني والكّتاب  وأفعاله، ووصفوه بـ: اخلبيث والفاسق والناجم، حاول بعض املؤرِّ
املحدثني تكوين وجهة نظر مغايرة ومفارقة للّصورة الغائمة املضّببة عنه، وهم 
بحقائق  تسعفهم  أوهناك،  هنا  شاحبة  ظالل  عن  وحذر  بموضوعّية  يفّتشون 
خمتلفة عن الّسائد؛ إذ ينطلق أغلبهم من حّس أكاديمّي يسعى أصحابه إىل عدم 
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التسليم باملروّيات عىل عاّلتا، خصوصًا وأّن أغلب املصادر التي تناولت تارخيه 
متّثل وجهة النّظر الرسمّية، وحتكي لسان أرباب السلطان، فنجد أّن )طه حسني( 
مثاًل يرى يف حركته: مظهرًا من مظاهر املطالبة بالعدل االجتامعّي، فيقرن ثورته 
بثورة الّرقيق الّرومان بقيادة سبارتاكوس)50(، ويصف صاحب الّزنج بأّنه: »ذكيُّ 
إلرادته،  مالكًا  ألمره،  ضابطًا  املزاج،  حاّد  احلّس،  دقيق  األمل،  بعيد  القلب، 
وه:  ُيصربِّ نفسه عىل املكروه يف غري مشّقٍة وال جهٍد«)51(، وإّن املؤّرخني الذين سمَّ
اخلبيث والّلعني، ويصفونه بأّنه عدّو اهلل، وعدّو املسلمني، كانوا سيقولون عنه 
املؤّرخون - من وجهة نظره  الفوز، فهم -  له  انترص، وُأتيح  أّنه  ُأَخر لو  أشياء 
إّنام تكّلفوا االّدعاءات التي رموه هبا؛ غضبًا منه وزراية عليه، وتشهريًا به؛ ألّن 

النجاح مل ُيكتب له)52(.
إّن عّل بن حمّمد كان رجل حزم وَجلد، وكّل يشء يف سريته يدّل عىل صالبة 
الرأي، ومضاء العزم، والثبات عىل املبدأ، والّشجاعة التي ال تعرف ضعفًا وال 
ما  قاوم  وقْد  املشكالت،  أمام  حرية  وال  ترّددًا  تعرف  ال  التي  واملرونة  فتورًا، 
وسعته املقاومة، ودافع كأعنف ما يكون الّدفاع، ال تفّل عزمه خيانة الّصديق، 
وال يثبط مّهته قتل األنصار، مل يستسلم، ومل ُيلِق سالحه حّتى احُتّز رأسه، وقد 
وىف بوعده وثبت، فال يستأمن حني يعرض عليه األمان، وال ييأس، وال ياول 

أْن ينجو بنفسه حني فقد األمل)53(.
بمثل هذه املفردات قّدم )طه حسني( صورة جديدة لصاحب الّزنج، ختتلف 

متامًا عن الّصورة النمطّية التي شاعْت يف كتب الرّتاث.
وُيوجز )حمّمد عامرة( أهداف ثورته بمجموعة من املطالب النبيلة، فقد أراد 
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عىل رأيه حترير الّرقيق من العبودّية، وإعطاءهم حّق امتالك األموال، وتكوين 
نظام اجتامعّي أقرب إىل النظم اجلامعّية التي يتكافل ويتضامن فيها جمموع األّمة، 
بيد  أسرية  أصبحت  التي  العّباس  لبني  الوراثّية  اخلالفة  يرفض  سيايّس  ونظام 

القادة واجلند األتراك)54(.
أّما الّدكتور )أمحد علبي(، فقْد كتب يف ثورة الّزنج كتابني)55(، عرض فيهام 
صاحب  ثورة  ُيصنِّف  إْذ  والعرب؛  األجانب  الباحثني  من  غريه  وآراء  آلرائه، 
حّد  عىل  اجلسور(  )املحنّك  وقائدها  االجتامعّية،  العدالة  ثورات  ضمن  الّزنج 
تعبريه، والرجل األبيض الذي تبنّى عذابات العبيد، فبدأ يف بحر الّزنج الثائرين، 
كقنديل من الّرجاء يف ليل هبيم)56(، فهي ثورة تكمن مآثرها الكربى يف حيلولتها 

دون تطّور نمط إنتاج ُعبودّي يرتّد باملجتمع اإلسالمّي خطوات إىل الوراء)57(.
ضاعت،  تكون:  أن  إّما  الرجل  أنصفت  التي  املصادر  أّن  )علبي(  ويعتقد 
أو متّزقت، أو احرتقت، أو أهّنا ما تزال خمطوطة تنتظر َمْن يبعثها)58(؛ لذا يدعو 
هذين  بغري  ُينَعْت  مل  الّزنج  ثورة  قائد  أّن  يد  حني  يستغرب  ال  أْن  إىل  القارئ 
النّعتني: اخلبيث، الفاجر، فكّل متمّرد وإْن كان عىل احلّق ملء ُبرَديه، والعدالة 
رسباله وفيض يديه، هو يف نظر الّسلطة القائمة قمنٌي بكّل النعوت، ابتداء من 
اخليانة حّتى الفجور واإلحلاد؛ ألّن اإليامن يغدو عندها حكرًا عىل الّسلطان، أّيًا 
كانت سريته، ومهام كان ممشاه بعيدًا عن جاّدة اإلسالم)59(. وال خيفى ما يف هذه 
الّسطور من خلجات شكٍّ أطلقها الدكتور )علبي( بصوت عاٍل، يستبطن مدى 
التشويه والتضليل الذي حلق بسرية الرجل التي أحاطوها بالغموض والكتامن، 
د من إحساسه بمظلومّيته، فُيعلُن أّن عّل بن حمّمد علوّي نسبًا، أو  فها هو ُيصعِّ
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ادعاًء، ففي شعره نربة علوّية واضحة، فهو القائل)60(:
هِر إْن مل الِعراِصَلْسُت بابِن الفواطِم الزُّ تلَك  بنَي  اخليَل  ُأقحِم 

وخيلص إىل أّن عّل بن حمّمد من طينة املغامرين التّواقني للّسلطة، وأّن هذا 
يف  يرسفون  التي  العبودّية  من  التحّرر  إىل  الزنوج  توق  مع  التقى  عنده  التوق 

أغالهلا)61(. 
الّزنج  ثورة  األفكار عن  هذه  بمعظم  القول  إىل  الّسامر(  )فيصل  سبق  وقد 
م يف دينه، وُرمي بالزندقة واإلحلاد، وهي تمة  وصاحبها، فقد بنّي أّن الرجل اتُّ
غامضة ُألصقت بكّل خارج عىل النظام القائم؛ لذا علينا أْن ننظر إىل التُّهم التي 
أو  إْذ مل يكن معقوالً،  الّزنج نظرة شكٍّ وحذر؛  املؤّرخون عىل صاحب  ساقها 
الّسائد،  النظام  الّزنج، مادام خارجًا عىل  أْن يشيد املعارصون بصاحب  متوّقعًا 
عنه  ذكروا  -املؤّرخون-  أهّنم  علاًم  والقّوة،  احلول  صاحبة  الدولة  عىل  وثائرًا 

أمورًا تدّل عىل النبل والرتّفع، وُتناقض ما ألصقوه به من العبث والفساد)62(.
ويؤّكد الّسامر أّن الذي يصل إليه الباحث يف حركة صاحب الّزنج: أّنه كان 
خملصًا للّدعوة التي تبنّاها، وقد ُعرضْت له فرص عديدة، كان يستطيع أْن يثري 
الّسود،  العبيد  يف  تكمن  التي  القّوة  أدرك  وقد  عنها،  عزف  لكنّه  طريقها،  عن 
العمل، فنّمى فيهم شعورهم باالضطهاد، وصنع  ينقلها إىل جمال  أْن  واستطاع 

منهم قّوة جّبارة أرعبت الدولة العّباسّية)63(.
ويدفع عنه )صالح أمحد العل( تمة اّدعاء النبّوة، أو احللولّية، أو املهدوّية، 

أو اخلالفة، بل حتّدى سلطاهنا، وأراد أْن يكم دون احلصول عىل موافقتها)64(.
بغداد  تضاهي  عظيمة  مدينة  وهي  )املختارة(  الّزنج  صاحب  أّسس  لقْد 
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وسامّراء، وتزيد عليهام، وفقًا هلادي العلوي، وإْن كانْت ثورته انتهْت، فهي مل 
تسقط؛ إْذ مل تعد بعدها حالة االستعباد اجلامعّي، والّزنوج الذين كانوا يعملون 
يف كسح الّسباخ مل يعودوا إىل ذلك العمل، وتوّقف هذا النّمط من اإلنتاج ذو 

الطابع العبودّي يف العراق)65(.
ويأخذ العلوّي عىل الطربّي أّنه عىل الّرغم ِمن متّتعه بقسٍط من حّرّية الرأي 
فعل مؤّسسة  أهّنا من  لو  بدْت كام  الّزنج،  لثورة  أّنه يف معاجلته  إاّل  واالجتهاد، 
هت لدعم حرب العّباسّيني ضّد قائدها الذي يرجع تلقيبه باخلبيث  إعالمّية، ُوجِّ

إىل الطربّي نفسه)66(.
الطربّي  موقف  يف  ذلك  من  أبعد  إىل  ناجي(  اجلّبار  )عبد  الدكتور  ويذهب 
الثورة  الّزنج  أّنه مل هيدف من وراء كتابته عن ثورة  الّزنج، فهو يعتقد  من ثورة 
ذاتا، وإّنام متثَّل هدفه بإظهار تلك الثورة عىل أهّنا حركة انفصالّية، وخروج عىل 
الّسلطة العّباسية؛ لذا فإّن مصريها االنتهاء، وهي مكلَّلة باخلزي، وأّن زعيمها 

يستحّق اللَّعنة)67(.
فيها  معلوماته  أّن  إاّل  الثورة،  أخبار  يف  مهاّمً  مصدرًا  ُيعّد  الطربّي  أّن  ومع 
مصدر  بأّنه:  القول  ُيمكنه  املعلومات  تلك  تّفحص  وَمن  ضّدها،  وحتّيز  حتامل 
التشويه،  ُيراد منها  التي  أم اإلشارات  املعلومات،  انتقاء  للثورة، سواء يف  معاٍد 

وإظهارها بمظهر الفتنة واخلروج، بل املروق عن الّدين)68(. 

4- �صعُرُه وجتربُته ال�صعرّيُة

ناضجًا،  فنّّيًا  حّسًا  وامتالكه  الّزنج،  صاحب  شاعرّية  يف  القدماء  خيتلف  مل 
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الّلغة، ورسوخ  من  متّكنه  ُتبنّي  نقدّية  بآراء  وأدلوا  وامتدحوها،  أشادوا هبا،  بل 
فهذا  األَُخر،  حياته  جوانب  يف  اختالفهم  من  الّرغم  عىل  الّشعرّية،  موهبته 
نفسه،  وقّوة  قلبه،  شّدة  مع  الّزنج  صاحب  »وكان  عنه:  يقول  العمدة  صاحب 
فصيح الّلسان شاعرًا، وأّن له ديوانًا مفردًا، رأيُت كثريًا من نسخه، وقد أنشدين 

له النقيب تاج الّدين)69(:
بدا لو  يعلُم  يل َخْلُقه ما ِهبُت َخْلَقْهاملوُت 
أّنني يعلُم  يُف  ْهوالسَّ حقَّ وِع  الرَّ يوَم  ُأعطيه 
الُكم َكِرَه  ٍج  ُعنَْقْهومدجَّ فرضبُت  نِزاَلُه  ُة 
بِه أوىص  ما  جّدي أيب وَسَلْكُت ُطْرَقْهوقبلُت 
ليــ املجَد  أّن  ْه«وعلمُت  باملشقَّ إالّ  ُيناُل  ـَس 

استامل  لبيبًا،  بليغًا،  الطقطقا: »كان رجاًل فاضاًل، فصيحًا،  ابن  يقول  وعنه 
قلوب العبيد من الّزنج بالبرصة ونواحيها«)70(.

أشعار  له  ُتروى  الّزنج  »صاحب  قائاًل:  شعرائه،  يف معجم  املرزبايّن  وذكره 
كثرية يف البسالة والفتك«)71(، وعىل رأي احلرصّي: »شعره حسن مطبوع، وال 
ويّل؛  يصحُّ ما زعمه ابن ُدريد يف أّنه ُعِمَل له أكثُر ِشعِره، نقاًل عن أيب بكٍر الصُّ
أّن  ومكانتها،  ته  شاعريَّ شيوع  د  يؤكِّ وممّا  دريد)72(«،  ابن  طريق  ُيشاكل  ال  ألّنه 
وا بمناقضته)73(، وينقل له احلرصّي  الّشعراء البغدادّيني احتفلوا بشعره، واهتمُّ
أبياتًا كثرية يف كتابيه: زهر اآلداب، ومجع اجلواهر، منها هذه األبيات التي ُيعلن 
فيها عن هاشمّيته وعلوّيته، وهي أبيات تعربِّ عن رفضه للظلم واالنحراف)74(: 

ببغدا قصوٍر  عىل  نفيس  عايصهلَف  كلِّ  ِمن  َحَوْتُه  قْد  وما  د 
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َجْهرًا ُترشُب  هناك  ِحراِصومخوٍر  املعايص  عىل  ورجاٍل 

ملْ إْن  هر  الزُّ الفواطِم  بابِن  الِعراِص لسُت  تلَك  بني  اخليل  ُأقِحِم 
وخياطب العّباسّيني)75(:

أنامٌل وأنتم  إّنا  عّمنا  عقودهابني  راحتيها  ِمن  تضّمنها 
أمَرنا الرتَك  وّليُتم  عّمنا  وعموُدهابني  أصُلها  قديًم  ونحُن 
فيَئنا تقسُم  الرُتِك  ُعجم  بال  شهوُدهافم  البالِد  يف  لدهيا  ونحن 
عميُدها فُأقِسُم ال ُذْقُت الَقراَح وإْن أُذْق ُيباَد  أو  عيٍش  فُبلغُة 

وُيثني عليه ابن أيب احلديد، قائاًل: »كان حسن الّشعر مطبوعًا عليه، فصيح 
الّلسان، بعيد اهلّمة،...، ومن شعره القصيدة املشهورة التي أّوهلا)76(:

االقتصاِد عىل  املقاَم  العباِدرأيُت  يف  ذّلًة  بِه  ُقنوعًا 
ومن مجلتها:

َزْنُدها هبا  ضاق  النّار  ناِدإذا  الزِّ فِراِق  يف  ففسحُتها 
غمده يف  قرَّ  صارم  بَق يوَم اجِلالِدإذا  حوى غرُيُه السَّ

ويف النهج هذه األبيات التي جعلها من الّشعر املنسوب إليه أيضًا)77(:
أسيافنا َلتصبُح  سفوكوإّنا  ليوٍم  انُتضنَي  ما  إذا 
األكفِّ بطوُن  امللوكمنابرهنَّ  رؤوُس  وأغمُدُهنَّ 

وقد رّجح الدكتور األعرجّي األبيات ملحّمد بن عّل احلاّميّن)78(، اعتامدًا عىل 
الّزنج، وَأختِلف  نسبتها لصاحب  التي  املصادر  قبال  له يف  نسبتها  ُأَخر  مصادر 
ينطوي  بام  فيها  األسلويّب  َس  النَّفَ ألّن  الرتجيح؛  هذا  يف  األعرجّي  الدكتور  مع 
العلوّي  الشعر عند  إىل روح  أقرب  عليه من: احلامسة، وذكر احلرب واجلالد، 
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البرصّي، وإىل طبيعة حياته القائمة عىل القتال، ومنازلة األعداء.
الفنّية  الناحيتني  لعرِصِه من  أمينًا  يمثِّل صدًى  كثرٌي،  الّزنج شعٌر  ولصاحب 
والتارخيّية، يّتصف باملتانة والقّوة، يدور معظمه عىل الفخر والفروسّية، والتعبري 
عن النزعات الشخصّيِة، ومطاحمه يف نيل الّزعامة، والتطّلع إىل الثورة، وإظهار 
الّشجاعة والبطولة، والتغنّي بالكرم والّسامحة وقرى األضياف)79(، والقصيدة 
واجتاهه  الدينّية،  عقيدته  عن  ويكي  شعره،  من  الباب  هذا  يف  تدخل  املحّققة 
السيايّس، واحلقد عىل كّل ما يري يف بالط اخلليفة من مساوئ أخالقّية وهلو 

وتّتك)80(: 
جمرب بال  نيا  الدُّ أرى  ناصِب متى  وال  حروّريٍّ  وال 
عىل دلياًل  الّسيَف  أرى  طالِب متى  أيب  بن  عيلِّ  حبِّ 

بأهلّيته  ويعتقد  املنكر،  وتغيري  الظلم،  إلزالة  القيام  وجوب  يرى  فهو 
للخالفة)81(.

الّرقة الغزلّية،  لِه من  وينامز شعره بغلبة الطابع اجلّدّي؛ إذ خيلو حّتى يف تغزِّ
مراجعة  ُيمِكُن  شعره  عىل  ولالّطالع  عاطفّية)82(،  ليسْت  الغزل  يف  وتصويراته 

ُه يف جمّلة املورد العراقّية)83(.  ما مجعه له الدكتور) أمحد جاسم النجدّي(، وَنرَشَ

ثانياً: و�صف املخطوطة 
اعتمدنا ملخطوطة )قصيدة يف احلامسة( عىل النّسخ املصّورة لدى مركز مكتبة 

ودار خمطوطات العتبة العّباسّية املطّهرة، واملحفوظة حتت التسلسالت: 
الرقم )7/11( يف مكتبة  )23113(، وهي مأخوذة عن أصل حتت  أّوالً: 
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طاووس الياميّن يف اليمن.
ثانيًا: )21940(، مأخوذة عن أصل رقمه )بال(، مذكور أّنه يف اليمن.

ثالثًا: )5893(، مأخوذة عن أصل قيل عنه يف مكتبات اليمن، ورقمه أيضًا 
)بال(.

عن  رتان  مصوَّ والثالثة  الثانية  النسختني  إّن  أي  متشاهبة،  الثالث  والنّسخ 
والنقط  األمحر،  بالّلون  فيها  كلمتني  أّول  بأّن  عنهام،  األوىل  وختتلف  األوىل، 
ييط  إطار  كأهّنا  األبيات  من  وهنايته  شطر  بداية  كّل  قرب  املوضوعة  الدائرّية 
رت عنها بجهاز تصوير غري  بالقصيدة بالّلون األمحر أيضًا، ما يعني أّن البقّية ُصوِّ

ن، فجميع النسخ طبق األصل، عدا فارق الّلون املذكور. ملوَّ
واملخطوطة صفحة واحدة، ُكتِب يف أّوهلا: )هذه القصيدة يف احلامسة، لعلوّي 
البرصة، وهو الّسّيد اهلامم العايل: عّل بن حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل 
بن احلسني بن عّل بن أيب طالب عليهم ]الّسالم[(. وتتكّون القصيدة من مخسة 
أْن  أبياتا بصورة متقابلة عىل سطٍر واحٍد، وقبل  بيتًا، ُرصفْت أشطر  وعرشين 
وبعد  القصيدة،  بشاعر  فيهام  ف  األبيات، كتب سطرين عرَّ بكتابة  النّاسخ  يبدأ 
االنتهاء من القصيدة كتب سطرًا واحدًا، ذكر فيه إمتام كتابتها، ومن األمور التي 
جتب اإلشارة إليها أّن النّاسخ وعىل طريقة القدماء مل يكتب مهزة القطع أينام ترد؛ 

لذا أضفناها يف املواضع التي أمهلها.
أي:   ،)A4( بـ  املعروف  الطباعة  ورق  بقياس  شبيهة  املخطوطة  قياسات 
)21×29(، وخّطها واضح مقروء، استخدم فيه النّاسخ خّط الرقعة، واملخطوطة 
خالية من ذكر اسم ناسخها، وتاريخ النّسخ، والقصيدة وردْت ضمن جمموعة 
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من املخطوطات التجميعّية التي ال صلة بينها؛ ولذا نرى قصيدة جديدة تتلوها 
لشاعر آخر ال عالقة له بشاعرها. 

ثالثاً: مو�صوع املخطوطة 
)قصيدة يف احلامسة(، تدور أبياتا حول متجيد الفروسّية، والقّوة والّصالبة 
البطولة  ووصف  املؤثَّل،  املجد  وتشييد  األمور،  بمعايل  واالنشغال  القتال،  يف 
قيم  إىل كلِّ  التطّرق  ثّم  الفرسان،  األقران، وجندلة  الوغى، ومقارعة  يف سوح 
وإعانة  وقراهم،  الّضيوف،  وخدمة  والبذل،  الكرم،  فيها  بام  األَُخر،  الفروسّية 
تبنى  كام  واملعرفة،  بالعلم  الّذات  وبناء  والظلمة،  الظلم  ومناهضة  الّضعيف، 
املعاين،  تلك  كلِّ  عن  الّشاعر  عرّب  وقْد  الّشجاعة،  وتوطيد  القتال،  عىل  باملران 
شعرّية  عن  تنمُّ  ناصعة  وصور  سلسة،  ولغة  واضح،  بأسلوب  العليا،  والقيم 

عالية، وإمكانات فنّّية مقتدرة.

رابعاً: عملنا يف التحقيق 
سلكُت يف حتقيق املخطوطة لألسس اجلارية؛ فقْد ابتدأُت بالتعريف بشاعر 
القصيدة من خالل أكثر عدٍد ممكٍن من املصادر التي تناولْت سريته، وحاولت 
الّشاعر،  بسرية  التعريف  وبعد  ذلك،  يل  ُيتاح  ما  بمقدار  واملوضوعّية  الّدّقة 
ووصف املخطوطة، قمُت بتصحيح املفردات عىل وفق الّرسم الكتايّب املتعارف 
كام  املاّدة  بقاء  عىل  احلرص  مع  اإلمالئّي  التصحيح  مواضع  إىل  وأرشُت  اآلن، 
وقمُت  املخطوطة،  وصف  يف  أرشُت  كام  املهملة  القطع  مهزات  وأثبتُّ  هي، 
بإيضاح املعاين الغامضة عن طريق االستعانة بمعاجم الّلغة لتسهيل الفهم عىل 
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املتلّقي، وحني وجدُت أبياتًا من القصيدة منسوبة إىل شاعٍر آخر، نّبهُت إىل ذلك 
باالعتامد عىل املصادر املوثوقة، وتّم تثبيت كّل ذلك يف اهلامش.

�صورة املخطوطة
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خام�صاً: التحقيق
بن  العايل، علُّ  اهلامُم  يُِّد  السَّ البرصِة، وهو  لعلويِّ  احلامسِة  القصيدُة يف  هذه 
حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالٍب عليهم 

الم[)84( ]السَّ
)القصيدة من البسيط(

ِمي ِهَ ِمْن  بالتَّْسِدْيِد)85(  القناعُة  َليَس 
َواَل اخلموُل عن العليا]ِء[)86( ِمْن ِشَيِمي)87(

يل َتصُلُح  األوباِش)88(  جمالسُة  َواَل 
َخِم)89( الرَّ إىل  يأِوي  اَل  الباُز  كذلَك 

وُتعِجُبني ُترِضيني  الَفتاكة)90(  إنَّ 
ُب يف الّلّباب)91( والِقَمِم)92( والطَّعُن والرضَّ

ويف الطِّعان  يف  إاّل  الَفتاكة  وما 
اِق ]و[)93(الَقَدِم  السَّ ُق بنَي  ُيفرِّ رضٍب 

َكم املارقنَي  بنَي  َتلَمُع  والبيُض 
ُجِم)95( مَلـِْع البوارِق بنَي العارِض)94( السُّ

طائشٌة)96( واألرواُح  تفزُع  واخليُل 
اخُلُذِم)98( ِة  باهلنِديَّ ُتقر]ع[)97(  واهلنُد 

مهٍل)99( عىل  نيا  الدُّ من  شفاين  وما 
بالتُّهِم  النّاِس  نفوَس  استباَح  إاّل 
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مودَُّتم تصُفوا  ال  النّاُس  وإنَّم 
َقِم)100( السَّ ِمن  كأَسًا  تذيَقُهُم  حّتى 

مقتِحًم باإلقداِم  فيعرفوَنَك 
سلَب النّفوِس بال)101( رفٍق وال ِذَمِم)102(

َدى يا نفُس واجتنِبِي ُردِّي حياَض الرَّ
والَغنَِم اة  للشَّ َدى)103(  الرَّ حياَض غرِي 

ثالثًة اهلل  ثمَّ  واهللِ  واهللِ 
ربِّ الّصفا]ة[)104( وربِّ البيِت واحلرِم

أعظمها األهواِل  من  ألرَكَبنَّ 
وُأبلغ النّفس أقىص)105( ]غاية[)106( اهِلَمِم

بَِم رضيُت  إْن  َعيني  اهللُ  أرقَد  ال 
يرىض)107( احلسود وال أوقظت)108( ِمن ُحُلِم 

منازهلم يف  ُأناٍس  عيوُن  نامْت 
ِ َتنَم  مل  املجِد  ومقلتِي)109( عن طاِلِب 

قلًم ماِسكًا  إاّل  ْهُر  الدَّ يلقنِي  ملْ 
أو خائضًا)110( يف الوَغا)111( أو طالبًا بدِم 

ومن للّزائرين  رفده)112(  باذالً  أو 
يسم[)113( مل  املجهود  اثره  ]بذل 

فرِس سوى  نيا  الدُّ من  ادَّخرُت  وما 
الظُّلِم يف   )114( َينَْقضُّ كوكٌب  ُه  كأنَّ
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مِس صْقَلُتُه)115( أو صارم كُشعاِع الشَّ
يرِم)116( مل  يِه  حدَّ يف  املوُت  كأنَّم 

أكثُرُهم َباَن  لقوٍم   )117( جتىلَّ إذا 
بال)118( رؤوٍس)119( وال شعٍر وال لِـَمِم)120(

يُف ]ناداين[)121( وأيقظني)122( إينِّ إذا الضَّ
مل خيُب)123( عن صوتِِه ُرْحبِي َواَل َكَرِمي

وأخِدُمُه داِري  يف  يَف  الضَّ ُم  ُأحكِّ
اخَلَدِم  أصَغِر  ِمْن  لُه  أكوَن  حتَّى 

منازلِنَا يف  َطْرفًا)124(  يُف  الضَّ يرفُع  ال 
وُمْبَتِسِم)125( منَّا  ضاحٍك  إىل  إاّل 

هبا ُعرفُت  وأخالِقي  فَِعايل  َهذي 
واهَلَرِم يِب  الشَّ وبعَد  باِب  الشَّ وْقَت 

إينِّ وإْن كاَن َقوِمي يف الَوَرى)126( َعَلًم
الَعَلِم)127( ذلَك  يف  َعَلٌم  فإنَّني 

نطقْت ما  املختاِر  عىل  لوُة  الصَّ ُثمَّ 
لَِساُن ]قائَل[)128( ِمْن ُعرٍب وِمْن َعَجِم 

الطّيّبنَي  وآله  حمّمد  سّيدنا  عىل  اهلل  وصىّل  العاملنَي،  ربِّ  هلل  واحلمُد  انتهْت، 
الّطاهرين.
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الهوام�ُص

تامٌّ  انقطاع  الّشعرّي، هو:  العقل  كتابه  املاجدّي يف  فه خزعل  يعرِّ املفتوح كام  النّصُّ   -1
لنمٍط جديٍد هو  وبداية  القصيدة،  تاريخ  أو شكلها، وإعالن عن هناية  القصيدة  عن مفهوم 
عر، وهو نصٌّ ال يسوده قانون واحد يف األداء، ويمكن أْن ينقسم عىل  شعر النّصِّ أو نّص الشِّ
الكتاب  الّشعرّي،  العقل  ُينظر:   ،)... ريبورتاج،  قّصة، مرسحّية،  األنواع: )سرية،  عرشات 

الثاين، خزعل املاجدّي: ص185-184.
2- معظم القدماء، مثل: الطربّي، املسعودّي، ابن األثري، ابن اجلوزّي.

3- مجاعة من املحدثني، مثل: طه حسني، وحمّمد عامرة، وفيصل الّسامر، وأمحد علبي، 
وهادي العلوّي.

4- تاريخ الّرسل وامللوك: 543/7.
5- م. ن: ص543.
6- م. ن: ص543.

7- مروج الذهب ومعادن اجلوهر: 156/4.
8- ُيراجع: م. ن: ص156

9- م. ن: ص156.
10- مجهرة أنساب العرب: ص58-56.

11- يراجع: جتارب األمم وتعاقب اهلمم: 223/4.
12- يراجع: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 101/12، وما بعدها.

13- يراجع: رشح هنج البالغة: 277/8.
14- يراجع: رشح هنج البالغة:  174/15.

15- يراجع: الكامل يف التاريخ: 263/6.
16- يراجع: العرب وديوان املبتدأ واخلرب: ص767؛ وزهر اآلداب: 330/1، وما بعدها، 
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معجم الّشعراء: ص185-186، والوايف بالوفيات: 256-249/21.
عمدة  يراجع:  يتامى،  أشباهلا  وترك  لبوة،  يومًا  قتل  ألّنه  األشبال؛  موتِّم  ي  ُسمِّ  -17

الطالب يف أنساب آل أيب طالب: ص264.
18- يراجع: م. ن: ص266.

19- م. ن: ص266.

20- م. ن: ص268.
21- املجدي يف أنساب الطالبّيني: ص392-391.

22- الوايف بالوفيات: 269-268/21.
23- يراجع: التاريخ اإلسالمّي العاّم: ص426؛ والعامل اإلسالمّي يف العرص العّبايّس: 

ص351؛ تاريخ اإلسالم الّسيايّس والّدينّي والثقايّف واالجتامعّي: ص216.
24- يراجع: ألوان: ص166، وما بعدها؛ وثورة الّزنج وقائدها عّل بن حمّمد: ص94؛ 
نج: ص49،  وعّل بن حمّمد صاحب الّزنج ودولته املهزوزة: ص39، وما بعدها؛ وثورة الزِّ

وما بعدها؛ وثورة العبيد يف اإلسالم: ص56، وما بعدها. 
25- يراجع: اإلسالم والثورة: ص262.

26- شخصّيات غري قلقة يف اإلسالم: ص213.
27- يراجع: موسوعة اإلمام املهدّي، تاريخ الغيبة الّصغرى: ص186-183.

28- مناقب آل أيب طالب: 462-461/4.
29- يراجع: كشف الغّمة يف معرفة األئّمة: 224/2، ومدينة املعاجز- معاجز آل البيت: 

ص644، وبحار األنوار: 197/66.
30- يراجع: رجال الطويّس: ص402.

31- يراجع: جامع الّرواة: 131/2، ونقد الّرجال: 231/4، وجممع الّرجال: 235/5، 
ومعجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الّرواة: 196/17.

أنساب آل أيب طالب: ص301، وديوان عّل بن حمّمد  الطالب يف  32- يراجع: عمدة 
احلاّميّن العلوّي الكويّف، جمّلة املورد، املجّلد)3(، العدد)2(، سنة 1974م: ص199.

33- يراجع: عمدة الطالب: ص324؛ واملجدي يف أنساب الطالبّيني: ص 436، وما 
بعدها.
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34- يراجع: جمّلة املورد، املجّلد)3(، العدد)3(، 1974م: ص167، وما بعدها.
35- يراجع: معجم األدباء، إرشاد األريب إىل معرفة األديب: ص174، وص2034، 

وص2499 عىل الرتتيب.
36- تاريخ الطربّي: ص545.

37- رشح هنج البالغة: 277/8.
38- يراجع: الطربّي: 544/7؛ والكامل يف التاريخ: 264/6.

39- يراجع: الطربّي: 545/7؛ وجتارب األمم: ص223، ومابعدها.
40- يراجع: الوايف: 269/21.

41- ومها طائفتان من جند أهل البرصة، يراجع: الطربّي: ص544- 546.
42- الطربّي: 545/7.

تنقية لألرض كي تصبح صاحلة  الّسباخ واألمالح؛ وذلك  الذين يقومون بكسح   -43
للزراعة عن طريق استعباد اآلالف من الّزنوج، يراجع:املصدر نفسه. 

44- الطربّي: 412/9.
45- م. ن: ص 414.
46- م. ن: ص414.

47- يراجع: الطربّي: ص602؛ واملسعودّي: ص124-123.
ص338؛  اهلمم:  وتعاقب  األمم  وجتارب  659/9-660؛  الطربّي:  يراجع:   -48

واملنتظم: 228/12.
49- الكامل يف التاريخ: 408-402/6.

50- ألوان: ص166-165.
51- ألوان: ص175.

52- م. ن: ص176، وما بعدها. 
53- م. ن: ص186-182.

54- يراجع: اإلسالم والثورة: ص264-263.
55- الكتابان مها: ثورة الزّنج وقائدها عّل بن حمّمد؛ وثورة العبيد يف اإلسالم.

56- يراجع: ثورة الّزنج وقائدها عّل بن حمّمد: ص19.
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57- م. ن: ص36 .
58- يراجع: ثورة الّزنج وقائدها عّل بن حمّمد: ص48.

59- يراجع: ثورة العبيد يف اإلسالم: ص16.
60- يراجع: زهر اآلداب: 288/1؛ وثورة العبيد يف اإلسالم: ص55. 

61- يراجع: ثورة العبيد يف اإلسالم: ص147.
62- يراجع: ثورة الّزنج، فيصل الّسامر: ص58.

63- م. ن: ص57-55.
64- يراجع: صاحب الّزنج ودولته املهزوزة: ص54.

65- شخصّيات غري قلقة يف اإلسالم: ص221.
66- يراجع: م. ن: ص224.

67- جمّلة املورد: ص45.
68- م. ن: ص86.

69- يراجع: عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب: ص269.
70- الفخري يف اآلداب الّسلطانّية والّدول اإلسالمّية: ص250.

71- معجم الّشعراء: ص148.
72- مجع اجلواهر: ص 136.

73- م. ن: ص136.
74- يراجع: زهر اآلداب: 330/1؛ ومجع اجلواهر: ص138.

75- م. ن.
76- رشح هنج البالغة: 277/8.
77- رشح هنج البالغة: 278/8.

78- يراجع: ديوان عّل بن حمّمد احلاّميّن العلوّي الكويّف، جمّلة املورد، جمّلد)3(، عدد)2(، 
ص217.

جمّلد)1(،  العراقّية،  املورد  جمّلة  الّشاعر،  الثائر  الّزنج  صاحب  يراجع:   -79
العددان)3-4(، ص14.

80- يراجع: م. ن: ص15-16، والوايف: 172/20.
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81- يراجع: الّروض املعطار يف خرب األقطار: ص108.
 ،)4-3( العددان   ،)1( جمّلد  املورد،  جمّلة  الّشاعر،  الثائر  الّزنج  صاحب  يراجع:   -82

ص16
83- يراجع: أشعار صاحب الّزنج، جمّلة املورد، جمّلد)3(، عدد)3(، 1974م، ص167، 

وما بعدها.
84- سقطْت مَن األصل، وما أثبتناه زيادة يقتضيها الّسياق.
داِد، لسان العرب، ماّدة )سدد(. 85- التَّسِديُد: التَّوفيُق للسَّ

86- يف األصل العليا، ومع إضافة اهلمزة يستقيم الوزن؛ إْذ من عادة النّساخ واملؤّلفني 
سابقًا عدم كتابة اهلمزة واالكتفاء باملقصور. 

يمُة: الطَّبيعُة. لسان العرب، ماّدة )شيم(. يمُة: اخلُُلُق، والشِّ 87- الشِّ
النّاس:  من  األوباُش  مهموزة،  غري  ترد  الكلامت  وأكثر  )األوباش(،  األصل  يف   -88

األخالُط، ُينظر: لسان العرب، ماّدة )وبش(.
َخم: نوع من الطَّري، واحدته َرمَخٌَة، وهو موصوف بالَقَذِر. لسان العرب، ماّدة  89- الرَّ

)رخم(. 
العرب،  َجَرَحُه. لسان  أو  فَقَتَلُه،  ًة  ِغرَّ منه  انتهَز  وُفتكًا، وفِتكًا:  َفتكًا  ُجِل  بالرَّ َفَتَك   -90

ماّدة )فتك (.
دِر وامَلنَحِر. لسان العرب، ماّدة )لبب(.  بَُّة: وسط الصَّ 91- اللَّ

92- الِقمُة: أعىل الّرأِس وأعىل كلِّ يشء. لسان العرب، ماّدة )قمم(.
93- الواو مل ترد يف األصل. 

حاُب. لسان العرب، ماّدة )عرض(. 94- العاِرُض: السَّ
حابُة: داَم مَطُرها. لسان العرب، ماّدة )سجم(. ُجم: أْسَجَمت السَّ 95- السُّ

96- الطائش: الّزالُّ عن اهلدف. لسان العرب، ماّدة )طيش(.
97- يف األصل )تقر(، ويف ذلك خلل عرويّض وعدم استقامة يف املعنى. 

ي الّسيُف خِمَْذمًا. لسان العرب، ماّدة )خذم(. 98- اخلذم: الرّسيع، ومنه ُسمِّ
فُق. لسان العرب، ماّدة )مهل(. كينة والتَّؤَدُة والرِّ 99- امَلَهُل: السَّ

َقم: املرض، لسان العرب، ماّدة )سقم(. 100- السَّ
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101- يف األصل )بىل(.
مة: األمان. لسان العرب، ماّدة) ذمم(. 102- الّذمم: الذِّ

َدى: اهلالك. لسان العرب، ماّدة )ردى(، يف األصل: الّردا، والّصواب ماثّبتناه. 103- الرَّ
104- يف األصل: ) الّصفا(، وفيه خلل عرويّض. 

105- يف األصل: )أقصا(.
106- يف األصل: )غايات(، ويف ذلك خلل عرويّض.

107- يف األصل: )يرضا(.
108- يف األصل. )أوقضت(.

109- امُلْقَلُة: العني. لسان العرب، ماّدة )مقل(.
110- اخلائض: خاض يف األمر دخل فيه. لسان العرب، ماّدة )خوض(.

111- الوغى: احلَْرُب. لسان العرب، ماّدة )وغى(.
َلُة. لسان العرب، ماّدة )رفد(. فُد: العطاء والصِّ 112- الرِّ

113- يف الّشطر خلل عرويّض واضح ال يمكن إصالحه بتخمني حرف سقط يف النَّسخ. 
114- النَّقُض: اهلَْدُم والّسقوط برسعة. لسان العرب، ماّدة )نقض(.

كل ليصحَّ البيت عروضّيًا. 115- وردت غري مشكولة، وأجريُت عليها الشَّ
وم: احلَرَكة. لسان العرب، ماّدة )روم(. 116- الرَّ

117- يف األصل: )جتال(.
118- يف األصل: )بىل(. 

119- وردت يف األصل: )رءوس(.
أِس، إذا كان فوق الَوْفرة. لسان العرب، ماّدة )ملم(. ة: شعُر الرَّ 120- اللِّمَّ

121- يف األصل: )نادى(، ويف ذلك خلل عرويّض. 
122- يف األصل: )أيقضني(.

123- خبا: ضعف وسكن. لسان العرب، ماّدة )خبو(.
نحوّيًا،  خلاًل  فيه  ألنَّ  النَّسخ؛  أغالط  من  وهو  )طرف(،  األصل:  يف  وردت   -124

والطْرُف: حتريك اجلُّفوِن يف النََّظِر. لسان العرب، ماّدة )طرف(.
125- ورد هذا البيت يف مصدرين آخرين باسم شاعر آخر، هو: حمّمد بن جراح البكرّي، 
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وأشعارهم:  الّشعراء  من  املحّمدون  ص57؛  العرص:  أهل  وعرصة  القرص  دمية  يراجع: 
ص299 

126- الَوَرى: اخلَْلُق. لسان العرب، ماّدة )خلق(.
املكان نفسه، من  املذكور يف اهلامش)33(، يف  للّشاعر  البيت -أيضًا-  127- ورد هذا 

املصادر نفسها.
الم  بفتح  إال  يستقيم  وال   ، عرويضٌّ خلل  فيه  البيت  وشطر  )قايل(،  األصل  يف   -128
)قائل(، وذلك من الغريب؛ ألّنه يف الّشائع يف الّشعر رصف املمنوع، أّما منُع املرصوف، ففيه 

ُقبٌح.



59

م.د فار�س نايف فايز

 �سّوال 1439ه - حزيران 2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

م�سادُر الّدرا�سة والّتحقيق ومراجُعهما

1- ابن أيب احلديد )ت 656#(، رشح هنج البالغة، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار 
الكتاب العريّب، بغداد، دار األمرية، بريوت، ط1، 2007 م.

2- ابن األثري، عّز الّدين، أبو احلسن، عّل بن أيب الكرم حمّمد بن حمّمد )630#(، الكامل 
يف التاريخ، حتقيق: د. عمر عبد الّسالم تدمري، دار الكتاب العريّب، بريوت، 2012م.

3- ابن اجلوزّي، أبو الفرج، عبد الّرمحن بن عّل بن حمّمد )ت597#(، املنتظم يف تاريخ 
نعيم  مراجعة:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  عطا،  القادر  عبد  حمّمد  حتقيق:  واألمم،  امللوك 

زرزور، دار الكتب العلمّية، بريوت، )د.ط(، )د.ت(. 
هارون،  حمّمد  الّسالم  عبد  حتقيق:  العرب،  أنساب  مجهرة   ،)#456 )ت  حزم  ابن   -4

سلسلة ذخائر العرب )2(، دار املعارف، القاهرة، ط4، 1977م.
العرب   ،)#808( األشبيّل  حمّمد  بن  الّرمحن  عبد  الّدين،  ويّل  زيد،  أبو  خلدون،  ابن   -5
األفكار  بيت  الكرمّي،  صهيب  أبو  به:  اعتنى  خلدون،  ابن  تاريخ  واخلرب،  املبتدأ  وديوان 

الدولّية، الّسعودّية، )د. ط(، )د.ت(. 
6- ابن الطقطقا، حمّمد بن عّل بن طباطبا )ت 709#(، الفخرّي يف اآلداب الّسلطانّية 

والدول اإلسالمّية، دار صادر، بريوت، )د.ط(، 1966م.
7- ابن عنبة، مجال الّدين، أمحد بن عّل احلسينّي )ت828#(،عمدة الطالب يف أنساب آل 

أيب طالب، مركز حتقيقات كامبوتري، علوم إسالمي، )د.ط(، )د.ت(.
8- ابن منظور، مجال الّدين، أبو الفضل، حمّمد بن مكّرم بن عّل بن أمحد بن أيب القاسم بن 
حقبة )ت 711#(، معجم لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل عّل الكبري، حمّمد أمحد حسب اهلل، 

هاشم حمّمد الّشاذيل، دار املعارف، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. 
واإلسناد،  الطرق  عن  االشتباهات  وإزاحة  الّرواة  جامع  عّل،  بن  حمّمد  األردبيّل،   -9

مكتبة آية اهلل املرعيش، قم، )د.ط(، #1403.
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املورد،  جمّلة  الكويّف،  العلوّي  حمّمد  بن  عّل  ديوان  حمّمد،  حسني  األعرجي،   -10
املجّلد)3(، العدد )2(، 1974م.

إلحياء  البيت  آل  مؤّسسة  حتقيق:  الّرجال،  نقد  احلسني،  بن  مصطفى  التفريش،   -11
الرّتاث، قم املقّدسة، ط1، #1418. 

12- حسن عّل إبراهيم، التاريخ اإلسالمّي العاّم، مكتبة النّهضة املرصّية، القاهرة، ط3، 
1963م.

13- حسني طه، ألوان، دار املعارف، القاهرة، )د.ط(، 1958م.
14- احلرصي القريواين، أبو إسحاق، إبراهيم بن عّل )ت453#(، زهر اآلداب وثمر 

األلباب، حتقيق: حمّمد حمي الّدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت، ط4، 1972م.
15- احلرصي القريوايّن، أبو إسحق إبراهيم بن عّل )ت453#(، مجع اجلواهر يف امللح 

والنّوادر. 
16- احلموي ياقوت، معجم األدباء، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، حتقيق: د.إحسان 

عّباس، دار الَغْرب اإلسالمّي، بريوت، ط1، 1993م.
17- احلمريي، حمّمد بن عبد املنعم )ت727#(، الّروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق: 

إحسان عّباس، مؤّسسة نارص للثقافة، بريوت، 1980م. 
الّسيايّس والّدينّي والثقايّف واالجتامعّي،   إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم  18- د. حسن 

دار اجليل، بريوت، ط14، 1969م.
19- اخلوئّي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الّرواة، مؤّسسة اإلمام 

اخلوئّي، النّجف األرشف، ط1، )د.ت(.
20- الّسامر فيصل، ثورة الّزنج، املدى، دمشق، ط2، 2000م.

الكتاب  دار  مؤّسسة   ،املهدّي اإلمام  موسوعة  صادق،  حمّمد  حمّمد  الّصدر،   -21
اإلسالمّي، إيران، ط1، 2003م.

22- الّصفدّي، صالح الّدين خليل بن أيبك، الوايف بالوفيات، حتقيق: أمحد األرناؤوط 
تركي مصطفى، دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، ط1، 2000م.

أبو  حمّمد  حتقيق:  وامللوك،  الّرسل  تاريخ  جرير)ت#310(،  بن  حمّمد  الطربّي،   -23
الفضل إبراهيم، سلسلة ذخائر العرب )3(، دار املعارف، مرص، 1969م.



61

م.د فار�س نايف فايز

 �سّوال 1439ه - حزيران 2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

24- الطويّس، أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )ت460#(، رجال الطويّس، حتقيق: جواد 
القّيومي األصفهايّن، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، قم املقّدسة، )د.ت(، )د. ط(.

25- الطّيب الباخرزّي، عّل بن احلسن بن عّل بن أيب الطّيب )ت467#(، دمية القرص 
وعرصة أهل العرص، حتقيق: د. حمّمد التونجي، دار اجليل، بريوت، ط1، 1993م.

ط3،  بريوت،  الفارايّب،  دار  حمّمد،  بن  عّل  وقائدها  الّزنج  ثورة  أمحد،  علبي  د.   -26
2007م.

27- د. علبي أمحد، ثورة العبيد يف اإلسالم، دار اآلداب، بريوت، ط1، 1985م.
28- د. حممود حسن أمحد، والرّشيف إبراهيم أمحد، العامل اإلسالمّي يف العرص العّبايّس، 

دار الفكر العريّب، ط5، )د.ت(.
29- د.عامرة حمّمد، اإلسالم والّثورة، دار الرّشوق، القاهرة، ط3، 1988م.

)ت#459(،  حمّمد  بن  عّل  بن  حمّمد  بن  عّل  احلسن،  أبو  الّدين،  نجم  العلوّي،   -30
الّدامغايّن، إرشاف: د. حممود املرعي،  الطالبّيني، حتقيق: د. أمحد املهدي  املجدي يف أنساب 

مكتبة املرعيّش، قم، #1422.
31- العلوي هادي، شخصّيات غري قلقة يف اإلسالم، دار الكنوز األدبّية، بريوت، ط1، 

1995م.
حتقيق:  وأشعارهم،  الّشعراء  من  املحّمدون   ،)#646( يوسف  بن  عّل  القفطّي،   -32

حسن معمري، 1970م.
33- القهبائّي، زكّي الّدين املوىل، عناية اهلل بن عّل، جممع الّرجال، حتقيق:ضياء الّدين 

األصفهايّن، مطبعة روشن، أصفهان، )د.ط(، #1387.
ط1،  الثقافّية،  الّشؤون  دار  الثاين،  الكتاب  الّشعرّي،  العقل  خزعل،  املاجدي   -34

2004م
أيب  آل  مناقب   ،)#588( آشوب  شهر  بن  عّل  بن  حمّمد  جعفر،  أبو  املازندرايّن،   -35

طالب، دار األضواء، بريوت، ط2، 1991م.
الّشعراء،  بن موسى )ت384#(، معجم  بن عمران  اهلل، حمّمد  أبو عبد  املرزبايّن،   -36

حتقيق: فاروق اسليم، دار صادر، بريوت، ط1، 2005م.
37- املروزّي األزروقايّن، إسامعيل بن احلسن بن حمّمد بن احلسن بن أمحد )ت #614(، 



62

ق�سيدٌة يف �حلما�سِة لعلويِّ �لب�سرِة )عليِّ بن حمّمد بن �أحمد بن عي�سى...

جمّلة ف�سلّية حمّكمةتر�ث �لب�سرة

قم،  النّجفّي،  املرعيّش  مكتبة  الّرجائّي،  مهدي  الّسّيد  الطالبّيني، حتقيق:  أنساب  الفخرّي يف 
ط1، #1409. 

38- املسعودّي، أبو احلسن، عّل بن احلسني بن عّل )ت346#(، مروج الّذهب ومعادن 
اجلوهر، اعتنى به كامل حسن مرعي، املكتبة العرصّية، بريوت، ط1، 2005م.

39- مسكويه، أبو عّل، أمحد بن حمّمد بن يعقوب )ت421#(، جتارب األمم وتعاقب 
اهلمم، حتقيق: سّيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط1، 2003م.

40- ناجي، عبد اجلّبار، تاريخ الطربّي مصدرًا عن ثورة الّزنج يف القرن الّثالث للهجرة، 
جمّلة املورد، املجّلد )7(، العدد)2(، 1978م.

فدي يف ثورة  41- ناجي، عبد اجلّبار، صاحب الّزنج الثائر الّشاعر مع حتقيق نصِّ الصَّ
نج، جمّلة املورد، املجّلد)1(، العددان )3-4(، 1972م. الزِّ

رجال  )ت#450(،  العّباس  بن  أمحد  بن  عّل  بن  أمحد  العّباس،  أبو  النّجايّش،   -42
النّجايّش، حتقيق: موسى الشبريّي الّزنجايّن، مؤّسسة النرّش اإلسالمّي، قم املقّدسة، )د. ط(، 

 .#1418
نج، مجع وحتقيق، جمّلة املورد، املجّلد)3(،  43- النّجدّي، أمحد جاسم، أشعار صاحب الزِّ

العدد )3(، 1974م.


