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ملخص البحث:
ازدهــرت الحركــة األدبيــة فــي بــاط خلفــاء بنــي العبــاس ،فقــد كان هــؤالء عربــاً ،يتذوقــون
فنــون األدب بســليقتهم ،ويعرفــون أهميتــه فــي الترويــج اإلعامــي لحكمهــمّ ،
وحقهــم فــي الخافــة،
قربــوا أهــل األدب ،وأجزلــوا لهــم العطــاء ،فــكان ُ
ـير علــى نهــج ســاب ِق ِهم فــي
الحق ُهــم يسـ ُ
ومــن هنــا ّ
هــذا َ
األمــر ،ومنهــم الخليفــة موســى الهــادي بــن المهــدي ،الــذي ولــي الحكــم بيــن ســنوات (169
 170هـــ786 - 785/م) ،وكان والــده المهــدي حــرص علــى تنشــئته نشــأة فصيحــة ،وكان يلزمــهمجالســه األدبيــة ،فاقتفــى موســى أثــر أبيــه فــي جمــع الشــعراء حولــه ،وإغــداق األمــوال عليهــم
وتبجيلهــم ،بــل كان هــو نفســه أديبــاً ،يقــول الشــعر والنثــر .ويأتــي هــذا البحــث لرصــد الحركــة
األدبيــة فــي بــاط هــذا الخليفــة ،وللوقــوف علــى شــخصيته األدبيــة ،وعلــى موقفــه مــن الشــعراء،
وليعطــي صــورة عــن مجالســه األدبيــة ،وأشــهر األدبــاء الذيــن أ ّمــوا قصــره ،ومثلــوا بيــن يديــه،
وعــن موضوعــات األدب ،التــي قيلــت فيــه أو فــي حضرتــه .واتبــع البحــث المنهــج االســتقرائي
الوصفــي التحليلــي ،إذ اســتقرأ المعلومــات مــن مصادرهــا المختلفــة ،وحلّلهــا ،ووصــف مــا فيهــا،
لتتســاوق وعناوينــه ،واتــكأ البحــث علــى المنهــج التاريخــي الداعــم موضوعاتــه.
الكلمات الدالة :حركة ،أدبية ،الباط ،العباسي ،موسى الهادي.
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اﻟﻌﺒﺎﳼ ﻣﻮﳻ اﻟﻬﺎدي )170 - 169ﻫـ786 - 785/م( ) ( 316-281
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ّ
والية موسى الهادي العهد وتوليه الخالفة:
قامــت الدولــة العباســية علــى أنقــاض الدولــة األمويّــة ســنة 132هـــ749/م ،ومنــذ ذلــك الوقــت
ـي األول أبــو العبــاس السـ ّـفاح (136 - 132هـــ753 - 749/م) ،علــى بنــاء
عمــل الخليفــة العباسـ ّ
دولــة قويّــة علــى أســس دينيــة وسياســية ،وحــرص أن تســتمر الخافــة فــي بيتــه ،فأوصــى بواليــة
العهــد بعــده ألخيــه أبــي جعفــر المنصــور (158 - 136هـــ775 - 753/م) ،ثـ ّم البــن أخيــه عيســى
بــن موســى(ت167 .هـــ783/م) ،وحيــن كبــر ابنــه المهــدي ،رغــب المنصــور فــي أن تبقــى الخافة
فــي نســله ،فبايــع لــه بالخافــة (ابــن الطقطقــي ،)172 :1966 ،وراح يثبّــت شــؤون البيعــة والحكــم
ـي
لــه مــن بعــده ،فقضــى علــى األخطــار الخارجيــة ،وســجن عــدداً مــن رجــاالت البيــت العباسـ ّ
المرشــحين للخافــة ،ووضــع ِمــن شــأن بعضهــم ،وعــزل آخريــن منهــم ،مثــل عيســى بــن موســى،
إذ عزلــه عــن واليــة الكوفــة ســنة 147هـــ764/م (مجهــول ،العيــون.)3/257 :1871 ،
ولجــأ المنصــور إلــى غيــر وســيلة إلجبــار عيســى بــن موســى علــى التنــازل لمحمــد المهــدي
عــن واليــة العهــدّ ،
فتحقــق لــه مــا أراد ســنة 147هـــ764/م ،وأضحــى عيســى وليــاً للعهــد بعــده
(ابــن خيــاط .)1985/423 ،وبعــد وفــاة المنصــور وتولــي المهــدي الخافــة عــام 158هـــ775/م
راح يســلك الطــرق ذاتهــا التــي نهجهــا أبــوه فــي إزاحــة عيســى عــن واليــة العهــد ،ومبايعــة ابنــه
موســى الهــادي ،ثــم ألخيــه هــارون الرشــيد مــن بعــده ّ
فتحقــق لــه مــا أراد فــي الســادس والعشــرين
ـرم ســنة 160هـــ /الثانــي عشــر مــن نوفمبــر ســنة 776م (الطبــري ،د.ت.)8/125 :
مــن المحـ ّ
كان لواليــة العهــد صــدى فــي الشــعر العربــي ،فقــد ذكرهــا عــدد مــن الشــعراء ،وكانــوا مــا بين
يقرعــه
مشــيد بهــا ومهنــئ ،وبيــن الئــم عيســى علــى تنازلــه عــن واليــة العهــد ،فهــذا أحــد الشــعراء ّ
علــى ذلــك ،ويص ـوّر فداحــة مــا أقــدم عليــه ،فجعلموتــه أهــون عليــه مــن ذلــك ،ووســمه باللــؤم،
ولعـ ّ
ـل ســياق الشــعر يوحــي بــأن لفظــة اللــؤم تعنــي الــذل الــذي ّ
توشــح بــه عيســى مــن رأســه حتــى
أخمــص قدميــه عقــب تنازلــه ،إذ قــال (الجهشــياري146 :1983 ،؛ ابــن األثيــر:)5/234 :1987 ،
َ
الموت أبو موسى وقد
كر َه
ِ

َ
الموت نجا ٌة وكرم
كان في
ِ

ُلك وأضحى البساً
َخلَـــع الم َ

َ ُ
ؤم ال تُرى منه القـدم
ثوب ل ٍ

وتوافــد الشــعراء إلــى قصــر المهــدي لمديحــه والثنــاء علــى ولديــه ،وتهنئــة الهــادي بواليــة
العهــد ،ومنهــم الشــاعر مــروان بــن أبــي حفصــة (ت182 .هـــ798/م) ،الــذي رأى فــي تنصيــب
موســى وليّــا للعهــد تقويــة لدعائــم اإلســام ،لمــا يتمتــع بــه مــن فضــل ،وكريــم النســب ،كمــا يبــدو
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فــي قولــه (الســيوطي:)218 :2003 ،
ٌ
بيعـــة
بالرصــافة
ُع ِقدَت لموسى ُّ

َّ
اإلسام
شد اإلل ُه بها ُعرى
ِ

ٌ
قريش فضلَه
موسى الذي َع َر َفت

األقــوام
ولها فضيلتُها على
ِ

ومنهــم الشــاعر المؤمــل بــن أميــل بــن أســيد المحاربــي (ت190 .هـــ806/م) ،الــذي وفــد علــى
المهــدي وقــد نظــم قصيــدة ،يعبّــر فيهــا عــن مبايعتــه ولــي العهــد الجديــد ،ومطلعهــا (األصفهانــي،
:)22/174 :2008
َ
وال
هاك ِب َ
ياعنا يا َ
خير ٍ

فقد ُج ْدنا به َ
لك طائعينا

ويشــيد الشــاعر المطيــع بــن إيــاس (ت169 .هـــ785/م) بولــي العهــد الجديــد ،ويشــير إلــى
وراثتــه الخافــة والمجــد عــن آبائــه ،وهــي عــادة جــرت عليهــا الشــعراء لوصــف الممــدوح بــأن
الســيادة ليســت طارئــة عليهــا وإنمــا هــي مســتمدة مــن آبائــه قبلــه ،فيقــول (األصفهانــي:2008 ،
:)13/229
أحمــ ُد اهلل إلــ َه الــــ

خلـــق َّ
رب العالمينــا
ِ

الذي جا َء بمــوســـى

سالمـــاً في سالمــينا

األميــر ُ
األمير ابـ
ابن
ُ
ِ

أميـــر المـُــؤمنينـا.
ُن
ِ

وشــارك الشــاعر الســيد الحميــري (ت178 .هـــ794/م) نظــراءه مــن الشــعراء فــي إعــان
الــوالء والتبعيــة للمهــدي ،ولولــي عهــده الهــادي ثــم هــارون الرشــيد ،وراح يشــيد بهــم وبنســبهم،
ولعـ ّ
ـل هــذا األمــر جــاء تزلّفــا مــن الشــاعر ،ورغبــة فــي عطايــا المهــدي ،وتجنبــاً نقمتــه ،فمــن
المعلــوم أنــه كان شــاعراً شــيعياً (الســيد الحميــري ،د .ت 1 :ومــا بعدهــا؛ األميــن:1983 ،
« ،)3/401رافضيّــا» (العســقاني ،)1/436 :1986 ،وكان يكثرمــن مديــح الطالبييــن فــي شــعره،
حتــى طلــب إليــه الخليفــة المنصــور أن يقصــر عــن مديحهــم واإلشــادة بهــم ،وبحقهــم (األميــن،
 ،)3/408 :1983ول ّمــا تولّــى المهــدي الخافــة ،تــورع الحميــري عنــه وهجــاه ،فطلبــه المهــدي،
«فاســتخفى ث ـ ّم مدحــه واعتــذر ،فرضــي عنــه» (األميــن ،)3/309 :1983 ،يقــول (األصفهانــي،
:)7/196 :2008
آليـَ ُ
هاشــــم
غير بنـي
نـــــــــائل مــن
أمـــــــدح ذا
ــت ال
ُ
معشــــر َ
ٍ
ٍ
ِ
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اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ّ
ِّ
القــاســم
والمـــن أبي
أولــــَت ُه ُم عنـــــدي ي ُد المصطفى ذي الفضل
ْ
ِ
ُ
ِّ
الحــازم
المهـــدي ثــــم اب ِنــه مــوسى علــى ذي اإلر َب ِة
وطـــاعــــة
ِ
ض مــــن ّ
ُر َتضــــى م ْ
ــــر ٌ
حقــــه الـــازم
وللـــــرشيد الرابــع الم ْ
ُف َت َ
ويتضــح أن شــعر الرجــل دون مســتوى شــعره فــي مديــح الطالبييــن ،وأنّــه مــا مدحهــم
وأطاعهــم إال لقربهــم مــن المصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم .أ ّمــا أن تذهــب الباحثــة ســاهرة حمــدان
( )40 :2010إلــى القــول :إن الشــاعر «ال يفــرق بيــن العباســيين والعلوييــن طالمــا أنهــم جميعــاً مــن
بنــي هاشــم» ،فهــذا مــا ال يقــره واقعــه ،وطبيعــة شــعره ،إذ اســتفرغه فــي عهــد بنــي العبــاس فــي
مديــح الطالبييــن ،والحديــث عــن أحقيتهــم فــي الخافــة ،حتــى طلبــوا إليــه الكــف عــن ذلــك ،وكان
شــعره فــي العباســيين وخلفائهــم قليـ ً
ـا جــداً ،فهــو مقطوعــات وقصائــد معــدودة علــى أصابــع اليــد
(الســيد الحميــري ،د .ت.)211 ، 210 :
وعقــب تنــازل عيســى بــن موســى عــن حقــه فــي واليــة العهــد ،بــدأ موســى الهــادي ممارســة
صاحياتــه ،وفــق مــا اقتضــاه التكليــف ،فتعــززت مكانتــه السياســية ،ثــم اعتلــى ســدة الحكــم بعــد
وفــاة والــده فــي الثالــث والعشــرين مــن محــرم 169هـــ /الرابــع مــن أغســطس 785م ،واتخــذ مــن
ـرا لحكمــه (اليعقوبــي.)2/348 :2010 ،
محلــة عيســاباذ الواقعــة إلــى الشــرق مــن بغــداد مقـ ّ

ثقافة موسى الهادي:
تتحــدث المصــادر التاريخيــة عــن ثقافــة موســى الهــادي وتنوّعهــا ،وعــن منابــع هــذه الثقافــة
التــي تجلّــت فــي حكايــات وأخبــار كثيــرة تح ّدثــت عنــه ،ولعـ ّ
ـل أول مصــدر كان لهــا عنايــة والــده
المهــدي بــه ،وحرصــه علــى تأديبــه ،إذ كان الهــادي أثيــراً لــدى والــده ،وكان يناديــه «ريحانتــي»
(الطبــري ،د .ت8/219 :؛ ابــن الجــوزي8/305 :1995 ،؛ ابــن كثيــر،)10/419 :2010 ،
ّ
ووفــر لــه المؤدبيــن الذيــن أشــرفوا علــى تنشــئته ،واختارهــم بعنايــة ،واختــص منهــم العــرب،
الجـ َ
ـز ِّ
ري (ت170 .هـــ786/م) ،المعــروف بأبــي ســعي ٍد
أمثــال محمــد بــن مســلم بــن أبــي الوضــاح َ
ِّ
المــؤدب ،مــن ُقضاعــة ،ســكنباد الجزيــرةُ ،
وعــرف بغــزارة علمــه وحســن خلقــه (الفســوي،
2/454 :1990؛ الذهبــي ،العبــر ،د .ت .)1/198 :واهتــم المهــدي بأخــاق أوالده ومنهــم الهــادي
وهــارون الرشــيد ،فقــد أثــر عنــه أنّــه كان جديّــا ،يقـ ّ
ـل المزاح(النيســابوري ،)175 :2003 ،وال
يعاقــر الخمــر ،ويعاقــب شــاربيها (األصفهانــي ،)5/106 :2008 ،ولــذا منــع إبراهيــم الموصلــي
(ت188 .هـــ804/م) مــن منادمــة ولديــه هــارون وموســى الهــادي ،فــي طفولتهمــا ومطلع شــبابهما،
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لمــا عــرف عــن الموصلــي مــن إدمانــه شــرب النبيــذ (األصفهانــي ،)5/105 :2008 ،ومثــل ذلــك
فعــل مــع مؤدبهــم أبــي القاســم إســماعيل بــن جامــع (ت192 .هـــ808/م) ،وبلــغ األمــر بالمهــدي أن
كان يأمــر صاحــب شــرطته بضــرب ندمــاء الهــادي ومغنيــه وحبســهم « صيانــة لــه عنهــم» (ابــن
األثيــر5/274 :1987 ،؛ ابــن الطقطقــي.)189 :1966 ،
وكان موســى الهــادي علــى اطــاع كثيــر علــى آداب العــرب ،فقــد نشــأ نشــأة ســاعدته علــى
تــذوّق الشــعر وحبّــه ،وقــد آزره فــي ذلــك ثقافــة والــده األدبيــة ،ورعايتــه أدبــاء عصــره وشــعراءه،
ـص بهــم باطــه ،إذ كان يقربهــم ،ويدنيهــم منــه ،ويســتمع إليهــم ،ويثنــي عليهــم ،ويحثّهــم
الذيــن غـ ّ
علــى قــول الشــعر ،ويغــدق عليهــم األمــوال ،فكثــرت مجالســه الشــعرية والنقديــة (تفصيــل ذلــك
فــي :الزهرانــي ،)2010 ،وكان موســى الهــادي يحضــر هــذه المجالــس أو بعضهــا ،حتــى إن
والــده كان يقبــل شــفاعته فــي بعــض الشــعراء فيهــا ،وبخاصــة أولئــك الذيــن أســاءوا فــي حــق أبيــه،
فيــروى أن المهــدي ســخط علــى الشــاعر نصيــب األصغــر (ت190 .هـــ806/م) ،فســجنه وقيّــده،
فتدخــل الهــادي وتشــفع لــه ،فقبــل أبــوه شــفاعته ،وأطلــق ســراحه ،وبالــغ فــي إكرامــه ،فخلــع عليــه
الخلــع ،وأعطــاه ألفــي دينــار ،وأمــر لــه بجاريــة جميلــة ،يقــال لهــا جعفــرة (األصفهانــي:2008 ،
23/17-19؛ الكتبــي ،د .ت .)4/202-204 :وقــد ظهــر أثــر هــذه الثقافــة الحقــاً ،إذ ســار علــى
نهــج أبيــه فــي رعايــة الحركــة األدبيــة فــي عهــده ،وانعكــس ذلــك كلّــه علــى قريحتــه ،فقــال الشــعر،
وكتــب النثــر ،وبــرز أثــره فــي لســانه ،الــذي «كان فصيحــاً قــادراً علــى الــكام» (الذهبــي  ،تاريــخ،
10/480 :1990؛ الســيوطي ،)222 :2003 ،ومــا كان يصــدر عنــه مــن عبــارات قويّــة دالــة علــى
فصاحتــه وباغتــه ،ويكافــئ الفصحــاء (للتفاصيــل؛ انظــر :الطبــري ،د .ت.)8/215 :
وكان الخليفــة الهــادي حريصــاً علــى أن يضــم مجلســه العلمــاء واألدبــاء ،وكان يســتمع إليهــم،
ويســتزيد منهــم ،ويستشــيرهم فيمــا يجهلــه ،ومنهــم عبــداهلل بــن مصعــب بــن ثابــت بــن عبــداهلل
بــن الزبيــر (ت184 .هـــ800/م) ،والــي اليمامــة أيــام المهــدي ،وقــد جعلــه الهــادي مــن صحابتــه
بعــد وفــاة والــده (الزبيــري ،د.ت ،)242 :وكان عبــداهلل بــن مصعــب يجيــد فــن المفاخــرات فــي
قربهــم الهــادي إسـ ُ
ـحق بــن
حضــرة الخلفــاء المهــدي والهادي(الصفــدي ،)5/140 :2000 ،وم ّمــن ّ
ُع َزير(عبدالرحمــن) بــن المغيــرة بــن حميــد بــن عبدالرحمــن بــن عــوف (ت189 .هـــ805/م) (ابــن
حــزم ،د .ت ،)124 :الــذي وصــف بأنــه كان شــهماً جــواداً حســن الســيرة (الصفــدي:2000 ،
 ،)8/271وكان َّ
معظمــاً عالــي المنزلــة لــدى خلفــاء بنــي العبــاس (التنوخــي،)6/25 :1995 ،
ـرب عيســى ابــن دأب (ت171 .هـــ787/م) ،وأدنــاه مــن مجلســه ،فنــال عنــده حظــوة كبيــرة لــم
وقـ ّ
تكــن ألحــد قبلــه (الجاحــط ،كتــاب التــاج ،)17 :1914 ،وكان الهــادي يقــول لــه :مــا اســتطلت بــك
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اﻟﻌﺒﺎﳼ ﻣﻮﳻ اﻟﻬﺎدي )170 - 169ﻫـ786 - 785/م( ) ( 316-281
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ّ
يومــاً ،وال ليلــة ،وال غبــت عــن عينــي إال تمنيّــت أال أرى غيــرك (المســعودي ،مــروج:2005 ،
3/277؛ التنوخــي ،)1/321 :1995 ،وكان إذا ح ّدثــه ابــن دأب بحديــث أعــاده عليــه مــراراً حتــى
يحفظــه (الجاحــظ  ،كتــاب التــاج ،)116 :1914 ،وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى عــدم
تورعــه عــن تثقيــف نفســه حتــى بعــد توليــه الخافــة ،ولــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،فقــد كان
يستفســر الهــادي منــه عــن كثيــر مــن األقــوام والشــعوب والمواضيــع التــي جهلهــا ،فســأله مــرة عــن
عيــوب مصــر ،وعــن البلــد المسـمّى بالمريــس ،الــذي يتّصــل مــن بــاد النوبــة إلــى أســوان بجنوبــي
مصر(الحميــري ،)538 :1984 ،وكثيــراً مــا كان الهــادي يســأل ابــن دأب عــن فضائــل البصــرة
والكوفــة ،فيح ّدثــه عنهمــا ،وكان أيضــاً يســأله وغيــره مــن علمــاء التاريــخ والعارفيــن باألخبــار عــن
تاريــخ أجــداده ،وصراعهــم مــع بنــي أميّــة ،فيســتمع إليهــم ،ويفيــد منهــم (المســعودي ،مــروج،
.)3/273-274 :2005

الحركة األدبية في بالط الخليفة موسى الهادي:
وُصــف الخليفــة موســى الهــادي أنّــه كان أديبــاً و «فصيحــاً ،قــادراً علــى الــكام» (الكتبــي ،د.
ت ،)4/174 :ومــرد ذلــك إلــى رعايــة والــده لــه ،وحرصــه علــى تأديبــه وتعلّمــه ،وال شــك أيضــاً
أن ازدهــار الحركــة األدبيــة فــي عهــد والــده (للتفاصيــل؛ انظــر :الزهرانــي )2010 ،كان مــن
األســباب الرئيســة فــي منابــع ثقافتــه األدبيــة .وقــد انعكــس ذلــك كلّــه فيمــا بعــد علــى باطــه بعــد
توليــه الخافــة ،إذ ازدهــرت فيــه الحركــة األدبيــة ،ووفــد عليــه األدبــاء رغبــة ورهبــة ُّ
وحبــا فيــه،
وقربهــم وأدناهــم ،وازدهــرت فــي باطــه المجالــس األدبيــة ومــا يرتبــط
فأغــدق عليهــم العطــاءّ ،
فيهــا وبشــخصيته مــن مجالــس للغنــاء ،أضــف إلــى ذلــك أن موســى الهــادي نفســه كان أديبــاً .وفــي
اآلتــي مــن صفحــات تفصيــل لذلــك كلّــه.

موسى الهادي أديباً:
كان لتربيــة الهــادي ونشــأته أثــر كبيــر فــي قريحتــه ،فالبحــث يكشــف أن لــه أدبــاً متناثــراً
فــي المصــادر التاريخيــة ،ويتــوزع بيــن الشــعر والنثــر .صحيــح أن النصــوص التــي وصلــت
ليســت كثيــرة ،ولكنهــا مــن جهــة أخــرى تــدل علــى شــخصية هــذا الرجــل األدبيــة ،التــي كانــت
امتــداداً لميــراث أدبــي وثقافــي ورثــه عمّــن ســبقوه مــن خلفــاء بنــي العبــاس ،مــا جعــل كتــب
األدب تدرجــه ضمــن األدبــاء الذيــن ترجمــت لهــم ،أمثــال كتابــي معجــم الشــعراء للمرزبانــي،
واألغانــي ألبــي الفــرج األصفهانــي ،وغيرهمــا .أمــا الشــعر ،فاقتصــر علــى مقطوعــات قليلــة
وصغيــرة ،تتــراوح بيــن البيــت والثاثــة أبيــات ،وعددهــا أربــع مقطوعــات ،وأبياتهــا عشــرة،
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اقتضتهــا مواقــف وأحــداث معيّنــة جعلتــه ينظــم فيهــا ،ويشــعل قريحتــه ،وتـ ّ
ـدل علــى تمكنــه فــي
الشــعر ،ولــو ُقـ ّدر لــه االنشــغال بــه ،لــكان مــن كبــار شــعراء زمانــه .وقــد خلّــد فــي بعضــه موقعــة
فــخ قــرب مكــة وانتصــاره فيهــا أواخــر ســنة 169هـــ786/م ،ول ّمــا بلــغ خبــر االنتصــار الخليفــة قال
ـرد ،فقلّــل فيــه مــن شــأن الحســين بــن
شــعراً معبّــرا عــن فرحتــه بهــذا االنتصــار وبنهايــة هــذا التمـ ّ
علــي بــن الحســن المثلــث وشــأن أتباعــه ،الذيــن ال يتقنــون الحــروب ،وأشــاد بكفــاءة جنــوده الذيــن
ّ
حققــوا هــذا االنتصــار إذ قــال (الطبــري ،د .ت:)8/203 :
َرق َد ُ
اإلدالج َمن لم يرقــ ِد
السرى من شأنهم وكفــاهم
ُ
األلي ليس ُّ
ويعبّــر فــي مقطوعــة أخــرى عــن غبطتــه بهــذا النصــر ،وعـ ّده تأييــداً إلهيــاً لخافتهــم ،وأشــار
إلــى أن ســبب هــذه الثــورة حســد النــاس المســتمر لهــم علــى مكانتهــم العظيمــة ،التــي لــن يســتطيع
أمثــال هــؤالء زعزعتهــا ،ولكــن شــتّان بيــن مكانتهــم وبيــن مكانــة العباســيين ،الذيــن يحملــون نــور
الهدايــة ،ويقتبســه الخلــق منهــم كمــا يســتمد القمــر نــوره مــن الشــمس ،ويتجلّــى ذلــك فــي قولــه
(المرزبانــي:)379 :1982 ،
نار َموجدتي
سلّى همومي وأطفا َ

َع ْو ُن اإلله على األعدا ِء َ
بالظ َف ِر

في كل يـــوم لنا من أهلنــا حســ ٌد

َ
ْ
ـــر
ألن َملَ ْكنا ُ
وص ْرنا ساد َة البَش ِ

أكــبـر ُه
األمر
لن يدفعـــوا بصغير
َ
ِ

َّ
بالقمر؟
مس
وهل ي ُ
ُقاس ضيا ُء الش ِ
ِ

وكان الخليفــة موســى الهــادي فــي أواخــر أيامــه قــد طلــب إلــى أخيــه هــاورن الرشــيد التنحــي
عــن واليــة العهــد البنــه جعفــر بــن الهــادي ،الــذي كان طفـ ً
ـا ،ويبــدو أن هــارون قبــل الخلــع فــي
بدايــة األمــر ،ولكنّــه تراجــع عــن ذلــك عقــب الضغــط الــذي مــورس عليــه مــن أ ّمــه الخيــزران،
ومــن يحيــى بــن خالــد البرمكــي (الطبــري ،د .ت ،)221 ،8/208 :فلــم يفلــح الهــادي ،فــي نهايــة
المطــاف ،فــي ثنــي أخيــه عــن التنــازل عــن واليــة العهــد ،فقــال معبّــرا عــن ذلــك (المرزبانــي،
:)379 :1982
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ُ
َ
لهــارون فــر ّد نصيحتي
نصحت

وكل امرئ ال ُ
ُّ
يقبل ُّ
صح ناد ُم
الن َ

ف بيننا
وأدعــو ُه
لألمـــر المـــؤلِّ ِ
ِ

فيبع ُد عن ُه وهــو فــي َ
ذاك ظالِ ُم

ولوال انتظاري من ُه يوماً إلى غ ٍد

لعا َد إلى ما ُقلتُ ُه وهـــو راغـــــ ُم
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اﻟﻌﺒﺎﳼ ﻣﻮﳻ اﻟﻬﺎدي )170 - 169ﻫـ786 - 785/م( ) ( 316-281
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ّ

تبيّــن األبيــات حــرص خلفــاء بنــي العبــاس ،ومنهــم الهــادي علــى تقديــم أوالدهــم علــى أخوتهــم
فــي واليــة العهــد ،وقــد جعــل الشــاعر دعوتــه ألخيــه بالتنــازل عنهــا ســبباً مؤلفــاً بينهمــا ،فهــو قـ ّدم
ـن هــارون لــم يقبلــه ،فأخطــأ فــي رفضــه ،ولعـ ّ
ـل فــي ع ـ ّده مخطئــاً دليـ ً
لــه النصــح ،ولكـ ّ
ـا علــى
رغبــة الخليفــة باإلطاحــة بأخيــه ،ويؤكــد ذلــك البيــت األخيــر ،الــذي بيّــن فيــه الشــاعر أنــه لــوال
صبــره علــى أخيــه ألرغمــه علــى التنــازل والخضــوع ألمــره .وكان الهــادي فــي بعــض أوقاتــه
يحــارب الســلوك المنافيــة للديــن واألخــاق والعــادات والتقاليــد ،فيعاقــب مقترفيهــا بأشــد العقوبــة،
يــروي المؤرخــون أنّــه قتــل جاريتيــن ،وصفتــا بالحســن والجمــال ،وجـ ّ
ـز رأســيهما ،بعــد رصدهمــا
تقومــان ســويّا بفعلــة غيــر أخاقيــة ،فامــه النــاس فــي ذلــك ،ويبــدو أنهــم لــم يكونــوا علــى اطــاع
بخفايــا األمــور التــي أوحــى بهــا لخاصتــه فــي مجلســه كمــا ذكــر ذلــك عيســى بــن دأب ،ولمّــا
كثــر الــكام فــي قتلهمــا ،قــال الهــادي شــعراً أشــار فيــه إلــى تأنيــب النــاس لــه دون أن يطلعــوا
علــى حقيقــة األمــر ،فدافــع عــن نفســه ،وبيّــن أن فعلــه يرجــو بــه رضــى اهلل وثوابــه ،فالــذي جعلــه
يقــدم علــى قتلهمــا غيرتــه ،وقلّــة صبــره علــى الســكوت عــن مثــل هــذه المنكــرات كمــا يبــدو فــي
قوله(الطبــري ،د .ت8/221 :؛ الكتبــي ،د .ت:)4/175 :
يلومُنــــي َمن َجه َ
ــــل األمْرا
ِ

فكيف إن لم يسمع العُذرا

يزعــــ ُم أنّــي آثــــ ٌم والـــذي

َف َع ْلتُ ُه أرجـــو به األج ْــــرا

من َ
ْر على مثل ذا
كان ذا َ
صب ٍ

فلست منـــــ ُه أ ْملِ ُ
ُ
ـك األمرا

واســتقرأ البحــث نثــراً للخليفــة موســى الهــادي ،وتـ ّ
ـوزع بيــن أقــوال مأثــورة ،صــدرت عنــه
فــي غيــر مناســبة ،وبعــض النصــح ،الــذي ق ّدمــه لوالــده فــي أحــد مجالســه.أمّا أقوالــه المأثــورة،
فعثــر البحــث منهــا علــى ثاثــة ،وهــي تعبــر عــن بعــض مواقفــه السياســية واألخاقيــة ،فمــن خالها
يتّضــح بعــض منهجــه فــي الحكــم ،فسياســته كانــت الصفــح ع ّمــن اقترفــوا اللّمــم مــن الـ ّ
ـزالت ،أ ّمــا
مقترفــو األخطــاء الكبــرى ،وبخاصــة تلــك التــي تتعلــق بطمــع فــي الحكــم ،فهــؤالء ينبغــي التخلــص
منهــم كــي تســتقر أمــور الدولــة ،وال تمتــد إليهــا يــد طامــع بع ـ ُد ،وهــو مــا يبــدو فــي قولــه« :مــا
ـزالت ،ليقـ ّ
أُصلــح الملـ ُ
ـك بمثــل تعجيــل العقوبــة للجانــي والعفــو عــن الـ ّ
ـل الطمــع فــي الملــك» (ابــن
كثيــر ،)10/420 :2010 ،وال ّ
أدل علــى تطبيقــه هــذا المبــدأ فــي سياســته أنّــه كا َد أل ّمــه ،وحــاول أن
ـدس لهــا السـ ّم ليتخلــص منهــا عندمــا رأى منهــا تغيّــرا تجاهــه ،ومســاندة ألخيــه هــارون الرشــيد
يـ ّ
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ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺒﺞ  /راﺋﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ) ( 316-281
حيــن حــاول إقصــاءه عــن واليــة العهــد (النويــري.)22/124 :1984 ،
وفــي موضــع آخــر يظهــر إيمــان الهــادي أن اإلنســان الــذي اقتــرف خطــأ فــي ّ
حــق أحــد،
فاعتــرف بذنبــه ،وطلــب الصفــح م ّمــن أخطــأ فيــه ،فعفــا عنــه ،يجــب عليــه أال يلــح بعدهــا فــي
االعتــذار عــن فعلتــه حفظــا لكرامتــه ،وهــذا مــا بــدا فــي قصتــه مــع رجــل أغضبــه «فاســترضى
عنــه فرضــي ،فشــرع الرجــل يعتــذر ،فقــال الهــاديّ :
إن الرضــى كفــاك مؤونــة االعتــذار»
ـزى رجـ ً
(الخطيــب البغــدادي15/9 :2001 ،؛ ابــن كثيــر .)10/420 :2010 ،وروي أنّــه «عـ ّ
ـا
ـاءك وهــو صــا ٌة ورحمـ ٌ
ـدو وفتنـ ٌ
ـة ،وسـ َ
ـة» (المدائنــي:2003 ،
فــي ولــده ،فقــال لــهَ :سـ َّ
ـرك وهــو عـ ٌّ
83؛ الطبــري ،د .ت8/219 :؛ ابــن كثيــر .)10/420 :2010 ،وواضــح أنــه فــي قولــه يحــاول أن
يعــزي الرجــل بمصابــه ،وهــو مســتوحى بألفاظــه ومعانيــه مــن القــرآن الكريــم ،الــذي تحـ ّدث عــن
أن بعــض األبنــاء فــي الدنيــا قــد يكــون وبـ ً
ـاال علــى والــده وأهلــه كمــا يبــدو فــي قولــه تعالــىَ ( :يــا
ـن آ َمنُــوا إ َّن ِمـ ْ َ
اح َذ ُر ُ
أَُّي َهــا الَّ ِذيـ َ
ـروا
ص َف ُحــوا َو َت ْغ ِفـ ُ
اج ُكـ ْم َوأَ ْوال ِد ُكـ ْم َعـ ُدوّا لَ ُكـ ْم َف ْ
وهـ ْم َوإِ ْن َتعْفــوا َو َت ْ
ـن أ ْز َو ِ
ِ
ـور َر ِحيـ ٌم ،إنَّ َمــا أَ ْم َوالُ ُكـ ْم َوأَ ْوال ُد ُكـ ْم ِف ْت َنـ ٌ
َفــإ َّن َّ
ـر َع ِظيـ ٌم) (التغابــن ،)15 :فــي
ـة َواهللَُّ ِع ْنـ َد ُه أَ ْجـ ٌ
اهللَ َغ ُفـ ٌ
ِ
ِ
حيــن أن موتهــم والصبــر عليــه فيــه رحمــة ومغفــرة وأجــر كبيــر ،وهــي معــان اســتمدها الهــادي
ـر ،منهــا قولــه،
مــن أحاديــث الرســول ،صلــى اهلل عليــه وســلّم ،التــي جــاءت تنــص علــى مــا مـ ّ
صلــى اهلل عليــه وســلّم( :مــا مــن مســلم يمــوت لــه ثاثــة لــم يبلغــوا الحنــث إال أدخلــه اهلل الجنــة
بفضــل رحمتــه إياهــم) (ابــن بطــال.)3/367 :2003 ،
ومــن نثــره الــذي عثــر عليــه البحــث مــا قالــه لوالــده المهــدي فــي أحــد المجالــس السياســية
تمــرد أهالــي خراســان
التــي كان فيهــا بصحبتــه ورجــال دولتــه ،عقــده المهــدي إذ ورد إليهنبــأ ّ
ً
وجرجــان علــى دولتــه ،وفيــه انبــرى موســى الهــادي ناصحــاُ ،ومعبــرا ع ّمــا يؤمــن بــه
وس ِج ْســتان ُ
َ
مــن أن الخارجيــن علــى الحكــم ،الطامعيــن فــي الســلطان ال ينبغــي الســكوت عليهــم ،وتركهــم همـ ً
ـا
دون عقوبــة رادعــة ،توقفهــم عنــد ح ّدهم،فــا أمــان لهــم بعــد أن ســفكوا مــا ســفكوا مــن دمــاء ،وال
تســامح معهــم بعــد ذلــك،ألن أي عفــو عنهــم أو تســامح ،وأي مهلــة يعطونهــا مــا هــي إال مكافــاة
لهــم ،ألنهــا ســتمدهم بالوقــت الكافــي ،إلعــادة لحمتهــم ،وترتيــب أمورهــم ومقاتليهــم ،لاســتمرار
بفســادهم وطغيانهــم ،ولــو كان األمــر غيــر ذلــك ،لمــا تجــرؤوا علــى الخــروج والعصيــان والثــورة.
ثــم يحثّــه علــى ضربهــم ،وتوجيــه الجيــش لمحاربتهــم ،وأال تأخــذه فيهــم رأفــة وال رحمــةّ ،
ألن
أي تهــاون معهــم ،وحســن معاملــة مــع أمثالهــم مدعــاة لزيــادة الثــورات والفتــن ،فيطمــع كل مــن
فــي نفســه إحـ ٌ
ـن ضــد الدولــة ،فيحصــل بذلــك فســاد األمــور ،فالحــزم معهــم إراحــة للمهــدي مــن
ـر،
حــروب أخــرى قادمــة ،ألن قطــع دابرهــم ،والقضــاء عليهــم ،درس لــكل مــن تسـوّل له نفســه الشـ ّ
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ّ
والطمــع فــي الحكــم والســيادة  ،وتــرك األمــر فــي نهايــة النصــح ألبيــه المهــدي ،فهــو صاحــب
القــرار والحـ ّ
ـل والعقد(ابــن عبــد ربــه.)1/167-168 :1983 ،

المجالس األدبية في عهد موسى الهادي:
اصطبغــت مجالــس األدب فــي بــاط العباســي موســى الهــادي بالصبغــة العربيــة ،فــكان أغلــب
صحابتــة عربــاً ،وكانــت مجالــس األدب والغنــاء فــي عهــده تض ـ ّم العديــد مــن الــوزراء وقيــادات
الدولــة المدنييــن والعســكريين ،كالوزيــر إبراهيــم بــن ذكــوان الحرانــي ،والقائــد العســكري يزيــد
بــن مزيــد الشــيباني ،واتســعت مجالســه لبعــض الخــوارج ،وبخاصــة اإلباضيــة (الطبــري ،د .ت:
 ،)8/227وهــذا يــدل علــى انفتــاح الهــادي علــى الحــركات المخالفــة لمذهــب الدولــة وفكرهــا.
وازدهــرت المجالــس األدبيــة فــي بــاط الخليفــة موســى الهــادي ،وكانــت هــذه المجالــس
امتــداداً لنظيرتهــا فــي عهــد والــده المهــدي ،حتــى إن أغلــب الشــعراء اســتمروا فــي باطــه بعــد
قربهــم الهــادي ،وأدناهــم
مــوت والــده ،وظلّــوا وســيلته اإلعاميــة فــي الترويــج لــه ،ولحكمــه ،وقــد ّ
مــن مجلســه ،وأغــدق عليهــم األمــوال ،فتكاثــروا عليــه ،وكانــت هــذه المجالــس امتــداداً لمجالــس
التــرف واللهــو والغنــاء التــي كان يعقدهــا الخليفــة فــي قصــره ،ويحضرهــا كبــار رجــال الدولــة
والسياســة والجيــش ،فضـ ً
ـا عــن الجــواري اللواتــي كـ ّ
ـن عمــاد هــذه المجالــس ،وامتــزن بالجمــال
وفصاحــة اللســان (الطبــري ،د .ت8/189،227 :؛ ابــن الجــوزي.)8/306 :1995 ،
وانتظــم فــي ســلك بــاط الهــادي عــدد مــن األدبــاء والشــعراء ،ويتضــح مــن األخبــار المتناثــرة
فــي كتــب األدب والتاريــخ والتراجــم ّ
أن هــؤالء الشــعراء كانــوا يقولــون فــي موضوعــات شــعرية
الصنفيــن كان ّ
مرفهيــن فــي دولتــه
مختلفــة ،وأن بعضهــم كان يجمــع بيــن الشــعر والغنــاء ،وكا ِّ
وباطــه ،فقــد كثــر الحديــث عــن حجــم العطايــا التــي كان يهبهــا الهــادي لهــم لقــاء أشــعارهم أو
أغانيهــم ،وأن بعضهــم كان مازمــاً الخليفــة فــي مجالســه المختلفــة مثــل عيســى بــن دأب ،الــذي
بلــغ شــأواً عظيمــاً عنــده حتــى إنّــه كان ينادمــه ،ويتغـ ّدى معــه ،وكان الوحيــد الــذي يغســل يديــه فــي
حضرتــه ،وهــذا عــادة ال يكــون إال لمــن ســاوى الخليفــة قــدراً ومكانــةُ ،
وذكــر أن الهــادي وصلــه
بثاثيــن ألــف دينــار (الحمــوي ،معجــم األدبــاء ،)2146 - 2145 :1993 ،كمــا أعطــى إبراهيــم
وروي أنّــه وصــل ّ
الشــاعر ســلم الخاســر (ت186 .هـــ802/م)
الموصلــي ســبعمئة ألــف درهــمُ ،
بمئــة ألــف درهــم (الكتبــي ،د .ت .)4/174 :ويتناقــل المؤرخــون قصــة تــدل علــى عظيــم كرمــه
وهباتــه للشــعراء ،ومفادهــا أن الشــاعر ابــن أبــي حفصــة أنشــده قصيــدة ،منهــا قولــه :
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بأس ُه ونوالُ ُه
تشاب َه يوماً ُ

ْ
َّهماالفض ُل
فما أح ٌد يدري ألي

معجلــة (األصفهانــي ،األغانــي ،)10/66 ،وقيــل:
فأمــر الهــادي لــه بمئــة ألــف وثاثيــن ألفــاً ّ
أعطــاه ســبعمئة ألــف درهــم (الذهبــي ،تاريــخ ،)10/480 :1990 ،ويعجــب المــرء كيــف وصلــه
الهــادي بهــذا المــال وفــي البيــت التالــي الــذي يلــي قولــه اآلنــف ذكــره كام ال يليــق بخطــاب
الملــوك ،إذ ص ـوّر الشــبه بيــن الهــادي وســلفه المهــدي فــي العطــاء والخلقــة كالشــبه بيــن النعــال
فــي حذوهمــا ومقاســهما ،فقــال (عطــوان ،د .ت:)85 :
وخ ً
شبي ُه أبيه َم ْن َظ َراً َ
ليقة

َوماً على أُ ْخ ِتها النَّ ُ
َك َما ُح ْ
عل
ذيت ي ْ

ووهــب الهــادي الكثيــر مــن الشــعراء اآلخريــن الذيــن كانــوا يأتونــه مادحيــن ،أو أولئــك الذيــن
كان يطلــب إليهــم القــول فــي موضــوع معيّــن فــي مجلســه ،ومنهــم الشــاعر الضحــاك بــن معــن
ـلمي ،الــذي مــدح الهــادي فأمــر لــه بجائزة(الطبــري ،د .ت ،)8/226 :وطلــب إلــى الشــاعر أبــي
السـ ّ
الهــول الحميــري (ت190 .هـــ806/م) (ابــن المعتــز ،د .ت ،)153 :وقيــل ابــن ياميــن البصري(ابن
عبــد ربــه )1/153 :1983 ،أن يصــف لــه ســيفه الصمصامــة ،فوصفــه لــه ،فأعجبــه شــعره ،فأمــر
لــه الهــادي بالســيف ومعــه ِم ْك َتــل دنانير(المســعودي ،مــروج ،)3/278 :2005 ،وقيــل :وهبــه
بــدرة (ابــن عبــد ربــه ،)1/154 :1983 ،والبــدرة هــي جلــد الماعــز ،يوضــع فيــه المــال ،ثــم أطلــق
العباســيون اســمها علــى المــال نفســه (الجاحــظ ،كتــاب التــاج :1914 ،الهامــش ،ص ،)37ويبــدو
ففــرق ابــن ياميــن
أنهــا كانــت تعــادل وقتــذاك عشــرة آالف درهــم (الطبــري ،د .تّ ،)8/226 :
وح ِرمتُــم مــن أجلــي ،وفــي الســيف
الدنانيــر علــى مــن حضــر مــن الشــعراء ،وقــال :دخلتــم معــي ُ
عـ َوض ،ثــم بعــث إليــه الهــادي فاشــترى منــه الســيف بخمســين ألــف درهــم (المســعودي ،مــروج،
 .)3/278 :2005وروي أن المهــدي أعجــب برائيــة أبــي الخطــاب البهدلــي ،عمــر بــن عامــر
الســعدي التميمــي (ت .نحــو 216هـــ831/م) فــي المديــح (ابــن العمرانــي ،)74 :1999 ،فمنحــه
ألــف دينــار وكســاه وأحمله(ابــن المعتــز ،د .ت ،)132 :وقيــل :أمــر لــه بخمســين ألــف درهم(ابــن
العمرانــي ،)74 :1999 ،وفــي روايــة أخــرى مئــة ألــف (الســيوطي ،)224 :2003 ،وأنّــه عقــب
ســماعه قصيدتــه أمــر الهــادي أال يحتجــب عنــه شــاعر ،وقــد كان قبــل ذلــك منهمــكاً فــي قصفــه
ولهــوه ،غيــر راغــب فــي الشــعر (ابــن المعتــز ،د .ت.)132 :
ولــم تقتصــر هباتــه وعطايــاه علــى الشــعراء ،بــل شــملت المغنيــن الذيــن كانــوا يعمــرون
مجالســه ،فقــد عــرف عنــه ولعــه بالغنــاء ،فــكان يســتدعيهم إلــى مجلســه ،ويغــدق عليهــم األمــوال
والجوائــز (األصفهانــي ،)5/121 :2008 ،فــكان يأمــر للمغنــي بالمــال الجزيــل ،فيقــول :ال
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ّ
يعطينــي بعدهــا شــيئاً ،فيعطيــه بعــد أيّــام مثــل تلــك العطيــة (الجاحــظ ،كتــاب التــاج،)35 :1914 ،
وكثــر الحديــث عــن حجــم عطايــاه لهــم ،فذكــر أنّــه اســتدعى المغنــي الشــاعر ابــن جامــع إلــى
باطــه ،وكان ممنوعــاً مــن االتصــال بالهــادي منــذ عهــد أبيــه المهــدي ،فأكرمــه وأعطــاه ثاثيــن
ألــف دينــار (األصفهانــي ،)6/213 :2008 ،وروي عــن إســحاق بــن إبراهيــم الموصلــي أنّــه
قــال :أخــذ أبــي مــن الهــادي فــي يــوم واحــد مئــة وخمســين ألــف دينــار« ،ولــو عــاش لنــا لبنينــا
والفضــة ،وأضــاف ح ّمــاد أنّــه ل ّمــا مــات ج ـ ّده إبراهيــم ،أحصيـ ُ
ّ
ـت ترك َتــه
حيطــان دورنــا بالذهــب
فبلغــت أربعــة وعشــرين ألــف درهــم ســوى الجــواري والضيــاع والغـ ّ
ـات» (األصفهانــي:2008 ،
 .)5/121وضـ ّم مجلــس الهــادي الشــاعر المغنّــي هاشــم بــن ســليمان مولــى بنــي أميــة ،وكنيتــه أبــو
ـرة قصيــدة أعجبــت الهــادي ،وطــرب لهــا ،وكان بيــن يديــه كانــون ضخــم
العبــاس ،غنّــاه ذات مـ ّ
عليــه فحــم ،فقــال لــه :ســلني مــا شــئت ،قــال :تمــأل لــي هــذا الكانــون ،فأمــر لــه بذلك(األصفهانــي،
15/168 :2008؛ الصفــديُ ،)27/128 :2000 ،
ـرغ الكانــون فوســع سـ َّ
ـت بــدور ،فدفعهــا إليــه
وفـ ِّ
وســع الكانــون ثاثيــن ألــف درهــم ،فلمــا قبضهــا ،قــال
(األصفهانــي ،)15/168 :2008 ،وقيــل ّ
الهــادي :يــا ناقــص الهمــة ،واهلل لــو ســألت أن أمــأله لــك دنانيــر لفعلــت ،فقــال :أ ِقلنــي يــا أميــر
الجـ ُّـد فيــه (الصفــدي.)27/128 :2000 ،
المؤمنيــن ،قــال :ال ســبيل إلــى ذلــك ولــم ي ْ
ُس ـ ِع ْد َك َ
هــذه األمــوال الطائلــة التــي كان يمنحهــا الهــادي للشــعراء والمغنيــن جعلــت أكثرهــم يحبونــه
حــب مصلحــة ومنفعــة ،يتوافــدون إليــه للتكســب واالســترزاق ،وكانــوا يتنافســون ويجــوّدون
ً
مثــاال يُحتــذى ،وصــار بعــض الشــعراء يفاخــر
أشــعارهم لنيــل هباتــه العظيمــة ،التــي صــارت
بعطائــه غيــره مــن خلفــاء بنــي العبــاس ،ويــروى أن العمانــي الراجــز دخــل علــى هــارون الرشــيد
لينشــده شــعراً ،وكان قــد امتنــع عــن إعطائــه ،فبيّــن لــه أنّــه أنشــد غيــره مــن الخلفــاء ،ولــم يمتنعــوا
عليــه ،ومنهــم موســى الهــادي ،الــذي قــال فيــه العمانــي :أنشــدت للهــادي ،ورأيــت وجهــه ،وأخــذت
جائزتــه ،وقبّلــت يــده (الجاحــظ ،البيــان .)1/95 :1998 ،فــي مقابــل ذلــك كان بعضهــم يحــب
الهــادي ،ويكـ ّ
ـن الــوالء لــه ،ويعتــرف بفضلــه عليــه ،مثــل أبــي العتاهيــة(ت213 .هـــ828/م) الــذي
امتنــع عــن قــول شــعر الغــزل بعــد مــوت الهــادي ،فدعــاه الرشــيد لقــول ذلــك الضــرب مــن الشــعر،
فقــال :ال أقــول شــعراً بعــد موســى أبــداً ،فحبســه ،وحــدث الشــيء ذاتــه مــع إبراهيــم الموصلــي الــذي
امتنــع عــن الغنــاء بعــد الهــادي ،فقــال :ال أغنــي بعــد موســى أبــداً ،فحبســه هــو اآلخــر (األصفهانــي،
 ،)4/58 :2008ولعـ ّ
ـل هــذا األمــر هــو الــذي أجبــر الموصلــي الحقــاً علــى مديــح الرشــيد وتهنئتــه
معرضــا بعهــد موســى الهــادي (اإلتليــدي:)102 :2004 ،
بالخافــة ،إذ قــال ّ
ً
أن َّ
تر َ
مريضة
الشمس كانت
ألم َ
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َ
ُ
نورهـا
هارون
فلمّا أتى
أشرق ُ
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ً
تلب ْ
ّســـت ُّ
جمــاال ِبم ُْل ِكــ ِه
الدنيـــا

ُ
وزيرها
فهارون واليها ويحيى
ُ

ولكـ ّ
ـن اهتمــام الهــادي بالشــعراء واألدبــاء كان ينقلــب أحيانــاً إلــى نقمــة ،وبخاصــة مــع أولئــك
الذيــن يســيئون األدب أو يتطاولــون علــى حرمــات اهلل ،وهــو مــا فعلــه مــع الكاتــب يــزدان بــن بــاذان
كاتــب يقطيــن بــن موســى (ت186 .هـــ802/م) ،إذ اســتهزأ بالنــاس الذيــن يطوفــون ويهرولــون فــي
موســم الحــج وصوّرهــم بقــراً تــدوس فــي البيــدر ،مــا أثــار اســتياء مــن ســمعه ،فأســرع الشــاعر
العــاء بــن الحــداد األعمــى إلــى الهــادي قائـ ً
ـا:
أمين اهللِ فــي ْ
أيــا َ
خل ِقـــ ِه

ووارث الكعبــــ ِة والمنبر

كافر
مـــاذا ترى في رجل ٍ

َ
الكعبـــــة بالبيــدر
يشبــه

الناس إذا ما سعوا
ويجعل َ
ِ

ُحمراً
ُر َّ
والدوسر
تدوس الب َّ
ُ

فأثــر قولــه فــي الخليفــة ،فأمــر بقتــل الكاتــب المتطــاول ســنة 169هـــ786/م (الطبــري ،د .ت:
8/190؛ ابــن الجــوزي.)8/309 :1995 ،

موضوعات الشعر في مجالس موسى الهادي وبالطه:
تلقـي األخبـار المتناثـرة فـي المصـادر األدبيـة والتاريخيـة الضوء علـى ضروب الشـعر ّ
والفن
التـي كان يحبهـا الخليفـة موسـى الهادي في مجالسـه ،ويطلب إلى الشـعراء والمغنيـن طرقها ،ولعلّ
ّ
الغناء،ولعل المديـح كان أكثر غرض
أهمهـا شـعر المديـح ،والتهاني ،والشـكوى ،والوصف وشـعر
شـعري طرقـه الشـعراء فـي مجالسـه ،وكان الهـادي يطلـب إلـى شـعراء مجلسـه أن يصفـوا لـه مـا
يختـاره لهـم ،كمـا فعـل مع الشـاعر أبي الهـول الحميري ،إذ طلـب إليه أن يصف سـيفه الصمصامة
فـي مجلسـه (البـاذري165 - 164 :1987 ،؛ ابـن هذيـل ،د .ت.)189 :
وكان وصــف الخمــر يلقــى هــوى فــي نفســه ،فيطلــب إلــى الشــعراء القــول فيــه ،فيــروى ّ
أن
ـي دخــل علــى الهــادي ،فقــال لــه أَ ْنشــدني ِفــي ْالخمــر ،فقــال:
الشــاعر عكاشــة العمـ ّ
َ
َّ
الكأس من َزبَدا ِتها
فضول
كأن
ِ

ُ
مان إلى َح ْج ِل
خاخل ُش َّد ْت ُ
بالج ِ

فقــال لــه موســى الهــادي :واهلل ألجلدنَّــك حـ َّـد الخمــر (األصفهانــي ،)3/185 :2008 ،ولمــا
ســأل الشــاعر عــن الســبب ،قــال موســى الهــادي :ألنــك وصفتهــا وصــف عالــم بهــا ،فقــال لــه:
أَجــدت وصفهــا أم لــم أجــد؟ ،قــال :بــل أَجــدت ،قــال :ومــا ي ْدريــك أَنِّــي أَجــدت؟ إِن كنــت مدحتهــا
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اﻟﻌﺒﺎﳼ ﻣﻮﳻ اﻟﻬﺎدي )170 - 169ﻫـ786 - 785/م( ) ( 316-281
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ّ
بطبعــي دون معرفتــي فقــد شــاركتني فيهــا بطبعــك دون معرفتــك ،وإن كنــت مدحتهــا بالمعرفــة
فقــد شــاركتني بالمعرفــة ،فضحــك موســى الهــادي وقــال :نجــوت منــي بحيلتــك ،قاتلــك اهلل (ابــن
تغــري بــردي ،مــورد ،د .ت .)1/130 :وهــذا يــدل علــى حســن اســتماع الهــادي إلــى الشــعراء
فــي مجلســه ،وإلــى فهمــه وتذوقــه إيــاه ،وإلــى مداعبتــه قائليــه لمعرفــة أجوبتهــم ،وإال فــا يمكــن
أن يؤخــذ تهديــده للشــاعر علــى محمــل الجـ ّد ،وهــو الــذي كانــت مجالســه تغــص بالقصــف واللهــو،
ومعاقــرة الخمــر.
وكان الهــادي يطلــب إلــى نديمــه عيســى بــن دأب أن يح ّدثــه بحديــث الخمــر ،فذكــر أن األخيــر
دخــل علــى الخليفــة وهــو منبطــح علــى فراشــه ،وعليــه قميــص محلولــة أزراره وعينــاه حمــراوان
مــن الســهر ،وشــرب الليــل ،فقــال البــن دأب :حدثنــي بحديــث فــي الشــراب ،فقــال :نعــم يــا أميــر
المؤمنيــن ،خرجــت َر ْجلـ ٌ
ـة مــن كنانــة ينتجعــون الخمــر مــن الشــأم ،فمــات ٌ
أخ ألحدهــم ،فجلســوا
عنــد قبــره يشــربون ،ويصبّــون علــى قبــره ،فقــال أحدهــم قصيــدة مــن ثاثــة أبيــات مطلعهــا:
صرد ً
هامة من ُشربها
ال تُ ِّ

الخمر وإن كان ُق ِبر
اس ِقه
َ

فأعجــب بهــا الهــادي وأمــر وزيــره بإكــرام ابــن دأب (الطبــري ،د .ت8/223-224 :؛
الجهشــياري .)173 - 172 :1983 ،واضــح أن شــعر الخمــر الــذي أنشــده ابــن دأب القــى قبـ ً
ـوال
فــي نفــس الهــادي ووافــق هــواه ،إذ دعــا أال يُمنــع اإلنســان حتــى بعــد موتــه ودفنــه مــن الخمــر
وشــربها .وكان الهــادي يســتدعي المغنيــن إلــى مجلســه ليســتمع إلــى الشــعر مغنــى منهــم ،فيــروى
ـي شــرعاً .فلــم يســتعذبه ،وقــال:
ـن ينشــد :واس ـ َت َقلَّت رجالُهــم
ُّ
بالر َديْنـ ِّ
أنّــه اســتمع مــرة إلــى مغـ ٍ
كنــت أشــتهي أن يكــون هــذا الغنــاء فــي شــعر أرق مــن هــذا ،فاذهبــوا إلــى أبــي الحجــاج يوســف
الصقيــل حتــى يقــول فيــه ،فذهبــوا إليــه فأنشــد:
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أن َ
ال تلُمْني َ
أجزعــا

سيِّــــدي قــد تمنَّعـا

وبد ْ
َت منــ ُه جفــــو ٌة

بدا ما كــان ْ
أط َمعــا

وإبَائــي إن كان ما

بيننــا قـــد َّ
تقطعـــــا

إن موســى ب َفضلِــ ِه

َ
الفضــل أج َمعا
َج َمع

ماح بالـ
فمُنادي َّ
الس ِ

ــجـو ِد منه قد أس َمعا
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ولمــا ســمع الهــادي مــا قالــه يوســف الصقيــل نظــر فــإذا بعيــر أما َمــه ،فقــال :أوقــروا هــذا
دراهــم ودنانيــر ،واذهبــوا بهــا إليــه ،ففعلــوا (الطبــري ،د .ت ،8/223 :األصفهانــي،2008 ،
 .)23/185وكان الخليفــة الهــادي يســتدعي المغنــي الشــاعر ابــن جامــع إلــى مجلســه ،فيســتمع
إلــى غنائــه األشــعار (األصفهانــي ،)5/107 :2008 ،كمــا كان يطــرب إلــى أغانــي المغنــي
حكــم الــوادي (الطبــري ،د .ت )8/227 :وإبراهيــم الموصلــي ،ويــر ّدد ألحانهــا ،وبخاصــة إذا مــا
اختصــت بشــعر الحـ ّ
ـب ،وربمــا اختــار للمغنــي األبيــات التــي يغنيهــا ،وهــذا مــا حــدث معــه حيــن
غنّــاه الموصلــي أبياتــاً للشــاعر أبــي صخــر الهذلــي (الجاحــظ ،كتــاب التــاج،)37 - 36 :1914 ،
واختــار لــه الهــادي أبياتــاً لذي الر ّمــة (ت117 .هـــ735/م) يغنيهــا (األصفهانــي،)18/35 :2008 ،
وكان عقــب ذلــك يجــزل لهــؤالء المغنيــن العطــاء ،وذكــرت بعــض الروايــات أنّــه كان يداعبهــم
فــي مجلســه كمــا كان يفعــل مــع المغنــي الشــاعر هاشــم ابــن ســليمان ،إذ كان يمازحــه ويناديــه أبــا
الغريــض (األصفهانــي ،15/168 :2008 ،الصفــدي.)27/128 :2000 ،
وكان يعقــد فــي مجلســه أحيانــاً منافســات بيــن المغنيــن ،يديرهــا هــو نفســه ،ومــن حــاز قصــب
الســبق فيهــا أكرمــه ،وأغــدق عليــه المــال ،يذكــر أنــه اجتمــع يومــاً بيــن يــدي الهــادي ابــن جامــع
وإبراهيــم الموصلــي ومعــاذ بــن الطبيــب ،وكان األخيــر حاذقــاً باألغانــي ،فقــال الخليفــة :مــن
يحركــه ،وكان إبراهيــم الموصلــي
أطربنــي اليــوم منكــم ،فلــه حكمــه ،فغنــاه ابــن جامــع غنــا ًء لــم ِّ
قــد فهــم غرضــه ،فغنــاهُ :ســليْمى أج َم َعــت بينــا فأيــن ُّ
ـره
تظنهــا أيْنــا .فطــرب الخليفــة وأمــر وزيـ َ
إبراهيــم بــن ذكــوان الحرانــي ،بإدخالــه إلــى بيــت المــال ،ليأخــذ منــه مــا شــاء ،فأخــذ الحرانــي بيــده
وأدخلــه بيــت المــال ،وأخــذ منــه مئــة بــدرة ،ســبعين للموصلــي وثاثيــن للحرانــي (الجاحــظ ،كتــاب
التــاج .37 - 36 :1914 ،ولمزيــد مــن األمثلــة؛ انظــر :الطبــري ،د .ت .)8/227 :وتــدل مجالســه
ـر مــرور الكــرام علــى الشــعر الــذي يقــال فيهــا ،بــل كان ينقــده ،ويطلــب إلــى
علــى أنــه لــم يكــن يمـ ّ
الشــعراء االســتدراك عليــه ،ومــن المواقــف الدالــة علــى ذلــك أنّــه حيــن ســمع رائيــة الشــاعر أبــي
ّ
الخطــاب البهدلــي يمدحــه ،ومنهــا قولــه (ابــن المعتــز ،د .ت:)133 :
َت ُّ
من عقد ْ
خير ْ
كفاه ُح ْج َز َت ُه
يا َ

من قلّ ْ
وخير ْ
أمرها م َ
ُض ُر
دت ُه َ
َ

فقطــع الخليفــة الهــادي عليــه ،ومــا تركــه يكمــل ،وقــال لــه :إال مــن يــا بائــس؟ ،فتــدارك
األمــر ،وواصــل قائــا:
الشــاعر
َ
ّ
َ
رسول اهللِ ّ
إن ل ُه
النبي
إال َّ
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ْ
فخراً َ
تفتخر
الفخر
بذاك
ُ
ِ
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اﻟﻌﺒﺎﳼ ﻣﻮﳻ اﻟﻬﺎدي )170 - 169ﻫـ786 - 785/م( ) ( 316-281
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ّ
فأعجبتــه بديهــة الشــاعر فأمــر لــه بالعطــاء .وكان الهــادي يطلــب إلــى شــعراء مجلســه أن
يعارضــوا لــه بعــض القصائــد التــي تهواهــا نفســه ،وهــذا مــا فعلــه مــع الشــاعر ســلم الخاســر؛
الرقيّــات (ت80 .هـــ699/م) التــي
إذ طلــب إليــه أن يعــارض قصيــدة الشــاعر عبــد اهلل بــن قيــس ُّ
مطلعهــا (انظــر القصيــدة فــي :ابــن قيــس الرقيــات:)74 - 70 :1995 ،
عا َد له من َكثيرة َّ
الط ُ
رب

ُ ُ ُّ
موع َت ْن َس ِك ُب
فعينه بالد ِ

فعارضهــا ســلم الخاســر بقصيــدة مــدح الهــادي بهــا ،فأعجبتــه ،ووصلــه بثاثمئــة ألــف درهــم
(الجهشــياري.)173 :1983 ،

مضامين األشعار في بالط موسى الهادي:
يتضــح مــن األشــعار التــي قيلــت فــي الهــادي أو فــي مجالســه وباطــه ،أو أرســلت إليــه أنهــا
لــم تصــل كاملــةّ ،
وأن مــا وصــل منهــا قليــل ،ويؤكــد ذلــك مــا أثبتــه المؤرخــون والمترجمــون مــن
أشــعار أشــاروا تعقيبــاً عليهــا إلــى أنهــا أجــزاء مــن قصائــد ،ولكنهــم لــم يذكــروا منهــا إال البيــت أو
بعــض األبيــات ،وهــو مــا انطبــق علــى شــعر الشــاعر مــروان بــن أبــي حفصــة الــذي أثبــت جامــع
شــعره وبعــض المؤرخيــن أبياتــاً مفــردة أو بعــض أبيــات مــن قصائــد لــه فــي مديــح الهادي،مــا يــدل
علــى فقــدان كثيــر منهــا (الســيوطي453 :2003 ،؛ عطــوان ،د .ت ،)85 ،30،48 ،15 :ومثــل
ذلــك مــا ذكــره المؤرخــون مــن أبيــات قليلــة للقصيــدة التــي عــارض بهــا ســلم الخاســر قصيــدة
عبــد اهلل ابــن قيــس الرقيــات ،فقــد أثبتــوا منهــا ثاثــة أبيــات (الجهشــياري ،)173 :1983 ،فــي
حيــن بلغــت قصيــدة ابــن قيــس الرقياتثاثــة وعشــرين بيتاً(ابــن قيــس الرقيــات،)74 - 70 :1995 ،
ـارض مجــاراة مــن عارضــه فــي عــدد األبيــات ،ذلــك أن قدرتــه الفنيــة ال
وعــادة مــا يحــاول المعـ ِ
يمكــن لهــا أن تظهــر فــي أبيــات قليلــة ،ومعارضتهــا بهــذا العــدد القليــل يــدل علــى ضعــف فــي
قريحتــه .وقــد تع ـ ّددت األغــراض الشــعرية التــي طرقــت فــي بــاط الخليفــة موســى الهــادي مــا
ـيفصل البحــث الحديــث
بيــن مديــح ،وتهنئــة وشــكوى ،وعتــاب ،ووصــف الحيــوان واألطــال ،وسـ ّ
عــن كل غــرض علــى حــدة.
ً
أوال :شــعر المديــح :كان شــعر المديــح الغــرض األبــرز الــذي قــال فيــه الشــعراء ،ومــا ذلــك
إال رغبــة فــي التكســب ،ونيــل عطايــا موســى الهــادي وهباتــه الكثيــرة ،وقــد تســابقوا إلــى ذلــك،
ـن أغلــب مــا وصــل كان ناقصــاً مختـ ً
وتنافســوا فيــه ،ولكـ ّ
ـزال ،فليــس هنــاك قصيــدة كاملــة أثبتهــا
المؤرخــون ،وأربــاب كتــب التراجــم ،فاقتصــرت علــى أبيــات قليلــة ،ال تعطــي صــورة كاملــة عــن
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ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺒﺞ  /راﺋﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ) ( 316-281
المعانــي التــي ُمــدح بهــا الخليفــة ،فقصيــدة المديــح عــادة مــا تكــون طويلــة حتــى يســتطيع الشــاعر
التعبيــر ع ّمــا يريــد إيصالــه للمتلقــي الممــدوح ،وهومــا عبّــر عنــه ابــن رشــيق القيروانــي إذ قــال
فــي حديثــه عــن مديــح الملــوك ومضامينــه« :وإذا كان الممــدوح ملــكاً لــم يبــال الشــاعر كيــف قــال
فيــه ،وال كيــف أطنــب ،وذلــك محمــود ،وســواه مذمــوم» (ابــن رشــيق ،)2/129 :2000 ،وقــد كان
أكثــر شــعراءالمديح يدركــون ذلــك ،ومنهــم علــى ســبيل المثــال الشــاعر مــروان بــن أبــي حفصــة
الــذي كانــت قصائــده بالمهــدي طويلــة ثـ ّم فــي هــارون الرشــيد (عطــوان ،د .ت- 53 ،37 - 36 :
 ،)99 - 96 ،66 ،54فــي حيــن وردت أشــعاره فــي مديــح الهــادي قصيــرة .ومــن هنــا يمكــن القــول
باطمئنــان :إن أبياتهــم القليلــة التــي وصلــت هــي جــزء مــن قصائــد قالوهــا ،ولكنهــا ضاعــت أو مــا
زالــت محفوظــة فــي بطــون الكتــب المخطوطــة ،وتحتــاج إلــى مــن يخرجهــا إلــى النــور ،ويتضــح
ذلــك أيضــاً مــن بنــاء بعــض األبيــات التــي جــاءت غيــر مترابطــة فــي أفكارهــا مــا يشــي بأنهــا
ناقصــة ومبتــورة (عطــوان ،د.ت.)85 ،30 :
كان الشــاعر ســلم الخاســر أكثــر شــاعر قــال فــي مديــح الهــادي حســب ماعثــر عليــه مــن
شــعر مديــح ،ث ـ ّم يليــه الشــاعر مــروان بــن أبــي حفصــة ،الــذي عــرف عنــه تعصبــه للعباســيين،
و«انقطاعــه إليهــم وانتصــاره لهــم» (عطــوان ،د.ت .)9 :وقــد أشــاد فــي بعــض مدائحــه بالخليفــة
الهــادي ووالــده المهــدي ،فجعلهمــا صنويــن بــل ذاتــاً واحــدة فــي عراقــة النســب ،والحلــم ،والعــدل،
وشــدة البــأس ،والمضــي فــي األمــور ،ولكنّــه لــم يوفــق إذ وصفهمــا كنعليــن حضرمييــن قـ ّدا علــى
مقــاس واحــد متســاو ،وهــذا ال يليــق بمقــام الملــوك ،وال يوافــق مقتضــى حالهــم ،والغريــب أن
الهــادي َق ِبــل مثــل هــذا الشــعر ولــم يعاقبــه عليــه ،وعــرف عنــه إكرامــه ،وإغراقــه فــي العطايــا،
وقــد جــاءت هــذه الصــورة مخالفــة شــروط النقــاد ،الذيــن دعواالشــعراء إلــى تجويــد أشــعارهم فــي
المديــح ،وإلــى أن يتقنــوا القــول فــي حضــرة الممــدوح وبخاصــة الملــكّ ،
ألن ذلــك مدعــاة لزيــادة
عطائهــم ،وتجنيبهــم غضبــه وســخطه (ابــن رشــيق ،)1/220-223،2/136 :2000 ،يقــول ابــن
رشــيق« :والفطــن الحــاذق يختــار لألوقــات مــا يشــاكلها ،وينظــر فــي أحــوال المخاطبيــن ،فيقصــد
محابَّهــم ،ويميــل إلــى شــهواتهم وإن خالفــت شــهوتهّ ،
ويتفقــد مــا يكرهــون ســماعه ،فيجتنــب ذكــره»
(ابــن رشــيق .)1/223 :2000 ،يقــول ابــن أبــي حفصــة (عطــوان ،د .ت:)30 :
تشابَهتُما ِحلماً
ً
ً
ونائا
وعدال

ْـــر أقــــا َم وأقعدا
وحـــزماً إذا أَم ٌ
َ

ُتلَداً
ْ
أفخر م ْ
عرق كان َ
سين هذي كهــذ ِه على ِ
أصل ٍ
تنازعتما َنف ِ
نعا حضرميَّاً َف َق ّدها على أختهــا لم ُ
كما قاس ً
يأل أن يتجـــوّدا
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ّ
ويثنــي الشــاعر علــى جــود الخليفــة المهــدي ،إذ أعطــاه ســبعين ألــف دينــار فــي حضــرة
الهــادي ،ويعبّــر عــن ثقتــه بــأن يســير االبــن علــى نهــج أبيــه فــي كرمــه وإنزالــه منزلتــه التــي كان
عليهــا قبلــه ،ويبــدو ذلــك فــي قوله(الطبــري ،د .ت8/225 :؛ عطــوان ،د .ت:)30 :
َ
َ
وراشني
بسبعين ألفاً ش ّد ظهري

أبوك وق ْد عا َي ْن َت من َ
َ
ذاك َم ْش َهدا

ٌ
َ
لــواثـــــق
المؤمنين
أميـــر
وإنّي
َ

ْ
بأن ال يُرى َشربي َّ
ُص َّردا
لــدي م َ

وتتجلــى المعانــي والصــور الســابقة فــي قصيــدة أخــرى ألبــن أبــي حفصــة فــي مديــح الهــادي،
إذا قــال (عطــوان ،د .ت:)85 :
بأس ُه ونوالـُ ُه
َتشا َب َه يوماً ُ

فما أَ َحــ ٌد يــدري أليِّهمـــا ال َف ُ
ضل

ً
شبيه أبي ِه َم ْن َظراً
وخليقة

َوماً على أُ ْخ ِتها النَّ ُ
كما ُح ْ
عل
ذيت ي ْ

ويمــدح ســلم الخاســر الخليفــة موســى الهــادي ،فيتحـ ّدث عــن رفعــة نســبه فــي قريــش ،الــذي ال
يملكــه غيــره مــن أدعيــاء النســب ،وعــن جــوده الــذي يرتــوي منــه الظمــاء ،وقــد جعلــه ذلــك ملجــأ
للخائفيــن ومــأوى لبنــي اآلمــال ،كمــا يبــدو فــي قولــه (الطبــري ،د .ت:)8/224 :
حــر من قريش على جنباته َّ
َ
الش ُ
الروا ُء
رب ِّ
بعيساباذ ٌّ
ٍ
ُ
ٌ
َ
يعوذ
خوف أو رجا ُء
بح ْق َو َت ْي ِه إذا ما كان
المسلمون َ
ٌ
مشرفــــات
دور
وبالميدان ٌ
ِ
ّ
يضن به ليَبقى
لــه حسب

يَ
ُشيِّ ُد ُه َّ
ـــن قـــو ٌم أدعيـا ُء
وليس لما ي َ
َض ُّن به بقــــا ُء

ـح الخاســر علــى معانــي الجــود والكــرم فــي مدائحــه الهــادي ،فصـوّره امتــداداً لوالــده فــي
ويلـ ّ
ـره وعطايــاه
عطايــاه ،ورســم لــه صــورة تقليديــة وهــي صــورة البحــر ،الــذي ع ـ ّم المســلمين ببـ ّ
فطمــا ،فــكان خيــر خلــف لخيــر ســلف ،يقــول (الطبــري ،د .ت:)8/16 :
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ُ
الخليفة موسى بع َد وال ِده
لوال

ما كان للناس من َم ْه ِديِّهم خلَ ُ
ـــف
ِ
ِ

أال تـــرى َ ُ
ِّــي وارد ًة
أمــة األم ِّ

كأنها من نواحي البحــر َت ُ
غترف

عم نائلُّــــه
ملك قد َّ
من راح َت ّي ٍ

ــــــر ُ
ف
كأن نائل ُه من جــــو ِد ِه َس َ
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وعبّــر الشــاعر ســلم الخاســر فــي موضــع آخــر عــن مكانــة الخليفــة موســى الهــادي ومنزلتــه
الرفيعــة بيــن غيــره مــن الملــوك ،فيرســم لــه صــورة تقليديــة وردت عنــد النابغــة الذبيانــي قبلــه ،إذ
جعلــه شمســاً تخفــى النجــوم األخــرى عنــد شــروقها ،بــدراً تـ ُّ
ـذل الخائــق مــن مهابتــه وعلـ ّو مقامــه،
ويتجلّــى ذلــك فــي قولــه (الطبــري ،د .ت:)8/225 :
ُ
الملوك لموسى عند َطلع ِت ِه
َت ْخفى

َ
الشمس إذ َطلَعا
لقرن
مثل
ِ
النجوم ِ
ِ

وليس ٌ
خلق يــرى بــدراً وطلع َتــ ُه

مـــن البــَريَّـــة إال َّ
ذل أو َخ َ
ضعـــا
ِ

وفــي شــعر آخــر يصــرح ســلم الخاســر برغبتــه فــي عطايــا الهــادي ،وأنــه ي ّمــم حمــاه لهــذه
الغايــة ،وأشــاد بنســبه وفرعــه مــن قريــش وانتســابه إلــى الرســول محمــد ،صلّــى اهلل عليــه وســلّم،
وتحـ ّدث عــن دورهــم فــي نشــر ديــن الهــدى اإلســام ،الــذي لوالهــم لمــا قامــت لــه قائمــة ،وال كان
للعــرب مزيَّــة فــي نشــره ،فقــال (الجهشــياري:)173 :1983 ،
ْت موسى اإلمام مرتغباً
َمم ُ
ي َّ

أرجو نداه والخيـــر م َّ
ُط ُ
لـب

كر ً
قريش ّ
مة
فرعى
عزا و َم ُ
ٍ

وأعظــم النــاس حين َي ْن َت ِس ُب

ُ
لوال ُه ُ
أولِكـــــم
داكم
وفضـل َّ

لم تدر ما ُ
ُ
العرب
أصل دي َنها
ِ

ويجمــع الشــاعر ســلم الخاســر فــي رجــز ّ
مقطــع لــه يع ـ ّد أوّل مــن اســتحدثه ،صفــات كثيــرة
للخليفــة الهــادي ،فأشــاد بنســبه ،وكرمــه الــذي قرنــه بالغيــث ،وبعدلــه ،وبرأفتــه بالرعيــة ،وبحســن
ســيرته ،وبشــجاعته ،ويبالــغ فــي الثنــاء عليــه إذ عـ ّده أفضــل الخائــق بيديــه النفــع والضــرر ،فقــال
(ابــن رشــيق1/296 :2000 ،؛ الســيوطي:)2003/224 ،
َغي ٌ
ْث ب َ
ـــــــــــــر ْر
ــــــــــــــر أَْل َوى ْال َم
ثُ َّم اُ ْن َه َم
ــــــــــــــر
َك
ــــــــــــر
ُوسى ْال َم َط
ْ
ْ
ْ
َ
م َ
َ
َ
ثم َغ َفــــــــــــــــر
ـــــــــــــــر
ــــــــــــــر ثُ َّم ا ْي َت َس
ـــــم اُ ْع َت َس
وك ْم َقـــــــــــــــد ْ
ْ
ْ
َر َّ
ك ِ
َــــــــــــــر
السي
ْ
َع ْد ُل ِّ

با ِقي َ
ـــــــــــــــر َن ْف ٌع َو ُ
ـــــــــــــــر
ض
ْر َو َش
األ َث
ّْ
ْ
ـــــــــــــــر َخي ٌ
ْ

ْر ْالب َ
َف ْر ُع م َ
َر
ُض
ــــــــــــــــر
َش
ــــــــــــــــر َب ْد ٌر بَـــــــــــــــــد ْ
ْ
ْ
َخي ُ
َو ْالم ْ
َـــــــــــــــــر
ــــــــــــــــر لِ َم ْن َغب
ُف َت َخ
ْ
ْ
ابتــدأت بعــض األشــعار التــي مدحــت الهــادي بمقدمــات مختلفــة ،وقــد اشــترط النقــاد فــي
مقدمــات المديــح أال تكــون طويلــة ،ورأوا أن مــن عيــوب المديــح «أن يكــون النســيب كثيــراً
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اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ّ
والمديــح قليـ ً
ـا» (ابــن رشــيق ، )1/232 :2000 ،فذلــك ال يليــق بمقــام الملــوك ،الذيــن ينتظــرون
االســتماع إلــى مديحهــم ،فتمـ ّ
ـل نفوســهم مــن طــول المقدمــة ،وقــد يكــون ذلــك ســبباً لضجرهــم،
ومنعهــم الشــعراء مــن العطــاء (ابــن رشــيق2/133 :2000 ،؛ عبــد الرحيــم ،ظاهــرة:2010 ،
 .)466 - 421وقــد بــرزت المقدمــة فــي قصيــدة مــدح فيهــا ســلم الخاســر الهــادي ،فوقــف علــى
األطــال ،ووصــف ص ّمــا خرســاء ال تجيــب الســائلين ،خلــت مــن سـ ّ
ـكانها ،فعمرتهــا الريــاح ،ث ـ ّم
انتقــل لوصــف الخمــرة ومجالــس الخمــر ومــا فيهــا مــن نســاء الهيــات ،فوصــف معاقرتــه إياهــا
وعبثــه بالغانيــات ،ث ـ ّم راح يص ـوّر تنقلــه بيــن الملــوك ومدحــه إياهــم إلــى أن اســتقر فــي بــاط
الهــادي ،فأشــاد بكرمــه وهباتــه ،وقرنــه فيهــا بالخليفــة أبــي جعفــر المنصــور ،فلــواله بعــده لعــدم
الواهبــون ،وألنكــرت األم أوالدهــا مــن شــدت الفاقــة والحاجــة ،وال يكفــي مــا وصــل مــن قصيدتــه
للحكــم علــى مقدمتــه وطولهــا أو حســن البنــاء والربــط بيــن أجزائهــا ،فهــي تبــدو مفككــة ناقصــة،
فمنهــا قولــه (ابــن المعتــز ،د .ت:)104 :
ُ
الديـــار وأطالَهـــــا
ســـألت
َ

وما إِن تجـــاوُب ســـــؤالَهــا

ُ
منازل قد أقفــــــــرت بعدَنـــا

الريــح أذيـــالها
وجـــرت بها ّ
َّ

ُ
تعمــل في النّاظرين
وصهبا َء

ُ
الريق َسلسالَها
شــربت على ِّ

وقد كنت للكأس والغانيـــات

وصالَهــــا
ـج َر القــو ُم َّ
إذا هــــَ َ

وكم قد َر َفع ُ
ستور الملوك
ْت
َ

وزاولــــــت ِّ
بالشعــر ْ
ُ
أز َوالَهـا

ُ
مجالـــس مشهور ًة
ونلـــت
َ

ي ُ
ُنـــال الكــــرا ُم ِب َم ْ
ـــن نالَهــا

َ
َ
راحتيك
جعــــل اهللُ في
لقد

حيــــا َة ُّ
فــــــوس وآجالَهـــا
الن
ِ

وجـــــدناك في كتــب األو َ
َّليـــن محيي النفــــوس وقتّالهـــــا
ومــــوسى شبيه أبي جــعفر
ولوال مكانـــُك مــــن َبعْـــــ ِده

الرغائـــب ســـ ّؤالهــــا
ومــعطي
ِ
العــــــــوذ ْ
ُ
أطفالَهـــــا
ألنكـــــرت
ِ

ويبســط الشــاعر أبــو الخطــاب البهدلــي المعــروف بنســابة األســد قصيــدة لــه فــي مديــح
الهــادي بمقدمــة غزليــة ،صـوّر فيهــا ديــار محبوبتــه التــي َع ّفتهــا الريــاح ،فمحــت آثارهــا ،وأبقتهــا
بلقعــاً خرابــاً يبابــاً ،ثــم يتغــزل بمحبوبتــه مصقولــة الخديــن الناعمــة الحييــة الجميلــة ،وصورهــا
300

ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

اﳌﺠﻠﺪ  16اﻟﻌﺪد (A) 1

ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺒﺞ  /راﺋﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ) ( 316-281
وع ّفتهــا ،متأثــراً بالقــرآن الكريــم فــي حديثــه عــن الحــور
كالــدر المكنــون لجمالتهــا ونفاســتها ِ
َ
ْ
ُ
ُّ
العيــن ،إذ قــال جـ ّ
ْ
ـن * َكأم َ
ـور ِعيـ ٌ
ـون» (الواقعــة ،)23 - 22 :فقــال
ـل وعــاَ « :و ُحـ ٌ
ْثـ ِ
ـؤ ال َمكنُـ ِ
ـال الل ْؤلـ ِ
معبــراً عــن ذلك(ابــن المعتــز ،د .ت123 :؛ ابــن قتيبــة ،الشــعر ،د .ت:)134 :
بمحني ٍة
ماذا يهجيك من دار ْ

ــر
ُص ُ
الج َّد َة الع ُ
كالبُرد غيَّر منها ِ

َ
نس ُفها
َعــ َف ْت
معـــارفها ريح تُ ِّ

حتى كأَ َّن بقايا رس ِمـها ُس ُطـــــر

أزرى ِّ
بجدتها َبعْدي وغيــّرها

بتكر
ُه ُ
الرياح التي تغدو و َت ُ
ــوج ِّ

ٌ
اض َحة َّ
ناعمـــة
الخدين
ٌ
دار لِ َو ِ

َ
فــر
شاح لها في دَلِّها َخ ُ
َغ ْرثى ِ
الو ِ

جار بها
كأنها در ٌة أغلى التِّ ُ

ٌ
مـكنونةَ ،ر ِب ُحوا فيها وما خسروا

ثــم ينتقــل إلــى غرضــه وهــو مديــح الخليفــة الهــادي ،فــا يحســن التخلــص أو الربــط بيــن
وصــف األطــال والمديــح ،فيدخــل مباشــرة فــي الثنــاء علــى الهــادي ،فيتحــدث عــن كرمــه قارنــاً
إيــاه بالغيــث ،فص ـوّره يعطــي دون حســاب أو ّ
من،وعبّرعــن عظمــة نســبه ورفعــة بيتــه فــي بنــي
العبــاس ،ورســم صــورة لشــجاعته فــي الحــروب ،ثــم وقــف علــى صورتــه الدينيــة ،فوصــف
تقــواه ،ومــؤازرة اهلل بيتهــم العباســي ،ووقوفــه إلــى جانبهــم ،وجعــل هــذا ســبباً فــي شــعور النــاس
باألمــن فــي عرينهــم وديارهــم ،كمــا يبــدو فــي قولــه (ابــن قتيبــة ،الشــعر ،د .ت:)134 :
إن نائـــله َج ْ
قل للخليفـــــــة موسىَّ :
هني وما في َسيْبه كــدر
ـــــز ٌل ٌّ
ٌ
َّ
ٌ َّ
ـــز ُر
ٌ
متـــوج بالهدى ،بالحمْد ملتحــف مســــربل بالندى ،بال َمج ِد مُت ِ
موسى الذي بذل المعروف يُنهبـــه في الناس ،فالجو ُد من َّ
ينهمـر
كفيْه
ُ
ِ
اج َح ٌة
أَ ٌّ
شــم تّ ْن ِميـــــ ِه آبـــــــــا ٌء َج َح ِ

شم ُ
األنوف ،على ما نابهم صبروا
ُّ

الناس َمن لَم يُؤمنوا أبداً واهلل ي ُ
ُؤمن َمن آووا ومن نصـــروا
لـــن يُؤ ِم َن ُ
َر َ
طول الدهر من كسروا
ُجب ُ
ال يكسر الناس ما شدوا جبائــــره وليس ي ْ
الد ُ
أنت َّ
الحـــرب َت ْجتــَ ِز ُر
احت َد َم ْت نيرانها وحمـــا ُة
عامة يا موسى إذا ْ
ِ
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ّ
ّ
ويركــز الشــاعر علــى شــجاعة الهــادي ،فــراح يقرنهــا باألســد وبأســه وهيبتــه فــي أبيــات
الجاهلــي فــي ذلــك ،ويســتدرك الشــاعر ويبالــغ إذ جعــل األســد
ثمانيــة يســتحضر فيهــا النفــس
ّ
يخشــاه ،ويفــزع منــه ،فيصـوّره أشــد ســطوة وقـوّة منــه ،ويعــود ليصـوّره أفضــل رجــاالت مضــر
وقريــش ،ويتجلّــى ذلــك فــي قولــه (ابــن المعتــز ،د .ت123 :؛ ابــن قتيبــة ،الشــعر ،د .ت:)134 :
في َخطمــــه َخ َنس في أنفـــه َفطــــس

حجر
كأنمـــا وجهـــه من هضبة ُ

ـــر ٌّي حيــــن تبــــــرزه
ذوالــــــة َقي َ
ْس ِ

يذر
ـــش ٌّي فا يُبقــــــي وال ُ
َغش َم ِ

ببالغ ُع ْشـــــر ُع ْشر مـــن شجاعتــــــه إذا تنــازلت األبطــال واشتجروا
يجــــتئر
بل أنت أَجرأ ِمنــــــــ ُه فـــي تقــــــــدمه وأنــت أَقـــدم منــــه حين
ُ
بل لو ياقيـــــــك أضحى الليث من فرق وخيفـــــة منـــك القى يــــو َم ُه َ
َر
القد ُ
عقــــدت ُّ
ْ
مضــر
كفـــاه ُح ْج َز َت ُه وخيــــر من قلَّد َْتــــ ُه أمـــرها
يا خيـــــر مــن
ُ
وســار علــى النهــج فــي االبتــداء بالمقدمــة الغزليــة الشــاعر الضحــاك بــن معــن الســلمي،
فوقــف يبكــي ديــار الربــاب وكلثــم ،واتبــع ذلــك اإلشــادة بكــرم الهــادي العميــم ،فجعلــه ينفــق مــا فــي
خزائنــه مــن أمــوال ،فقــال معبــراً عــن ذلــك (الطبــري ،د .ت:)8/225-226 :
يا َم ْن ِزلَ ْي َش ْج ِو الفؤاد تكلَّ َمـــا

الرباب ُ
وكلثُمـــا
فلقـــد أرى ِب ُكما َّ

والبلى
ما
منزالن على التَّقادم ِ
ِ

تحت الجوا ِنح ِم ُ
أبكى لِما َ
نكمـــــا

شاق ُ
ُر ّدا السام على كبيـــر َ
ــة
ٍ

َ
فهاج فسلِّمـــــا
َرسا َ
ـــان قد د َ
طل ِ

األنامل بال َفعال إخــــالُــه
َسبط
ِ

ليس ي ُ
ْ
َترك في الخزائن درهما
أن َ

ثانيــاً :شــعر التهانــي :بــرز شــعر التهانــي جليّــا فــي األشــعار التــي قيلــت فــي بــاط موســى
الهــادي ،ودار معظمــه حــول موضــوع واحــد وهــو تهنئتــه بالخافــة ،وقــد كانــت هــذه األشــعار
ضربيــن :األوّل :أشــعار هنأتــه بالخافــة فــي حيــاة والــده ،إذا توافــد الشــعراء إلــى قصــر المهــدي،
فأشــادوا بــه ،وبالخطــوة التــي أقــدم عليهــا إذ عيّــن الهــادي وليــا لعهــده (أتــى البحــث علــى هــذه
األشــعار تحــت عنــوان :واليــة موســى الهــادي العهــد) .والثانــي :أشــعار قالهــا الشــعراء بيــن يديــه
مهنئيــن إيــاه بالخافــة عقــب وفــاة والــده محمــد المهــدي ،وكان الشــاعران ســلم الخاســر ومــروان
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بــن أبــي حفصــة أكثــر شــاعرين قـ ً
ـوال فــي هــذا االتجــاه ،وقــد اســتخدما فيهــا االفتنــان ،وهــو ضــرب
بديعــي صعــب ،يلجــأ إليــه الشــعراء فــي مثــل هــذا الموقــف لإلشــادة بالملــك أو الخليفــة الراحــل،
ّ
يفتــن الشــاعر،
وتهنئــة وإطــراء خلفــه الجديــد (عبــد الرحيــم ،فــن ،)98 :2003 ،ويعنــي « أن
فيأتــي بفنيــن متضاديــن مــن فنــون الشــعر فــي بيــت واحــد فأكثــر مثــل النســيب والحماســة ،والمديــح
والهجــاء ،والهنــاء والعــزاء» (ابــن حجــة الحمــوي ،)1/138 :1991 ،وقــد وجــد هــذا االتجــاه
«بســبب تحــوّل الخافــة إلــى ٍّ
حــق ورائــي يتناوبــه األبنــاء بعــد أوالدهــم» (المحمــد:1983 ،
ص ،)82فهــذا الشــاعر مــروان بــن أبــي حفصــة يجمــع بيــن تعزيــة الهــادي بوفــاة أبيــه ،وتهنئتــه
بالخافــة ،فيصـوّر األرض التــي دفــن فيهــا جثمــان والــده تفاخــر غيرهــا بوجــوده فيهــا ،ويتحـ ّدث
عــن ســطوة المــوت الــذي ال ينجــو منــه أحــد ،حتــى عظــام الملــوك ،فهــو الــذي خطــف أرواح
نبــي اهلل الملــك ســليمان ،وذي القرنيــن ،وقــد بلغــا مــا بلغــا مــن الملــك والجــاه والســلطان ،ثــم يشــيد
بصفــات المهــدي وبخاصــة عدلــه ،ويشــير إلــى أنــه لــو كان المــوت يدفــع عــن أحــد لدفعتــه عــن
المهــدي الســيوف والرمــاح ،ثــم ينتقــل ليمــدح الخليفــة الجديــد ،ويبيّــن أنــه لــوال توليــه الحكــم لمــا
اســتقر الحــال بعــد أبيــه ،ولظــل البــكاء مازمــاً النــاس والمحافــل ،التــي عبّرعنهــا إذ رمــز لهــا
بالمنابــر حيــث يكــون التواصــل بيــن رجــال الديــن والنــاس ،وحيــث تناقــش أمــور األمــة ،ويرثــى
لحالهــا ،وهومــا يبــدو فــي قولــه (عطــوان ،د .ت:)48 :
تختال في ِّ
ُ
ْ
كل بلـــد ٍة
أصبحت
لقد
سليمان م َ
ْ
َ
ُلك ُه
ابتزت
أتت ُه التي

َ
المنــــابر
المـؤمنين
أميـــــر
بقبــر
ُ
ِ
ِ
ْ
القرنين منها ُّ
الــدوائر
وألوت بـذي
ِ

أتتــــ ُه ْ
فغالتــــ ُه المنـــايا وعدلُ ُه

ُ
ظـاهر
والغرب
الشرق
ومعروف ُه في
ُ
ِ
ِ

يوف ُّ
ولو َ
يردهــا
كان تجري ُد ُّ
الس ِ

ُ
ث َن ْت َّ
البــــواتر
السيـــوف
حدها عنـ ُه
ُ

بأي ٍد بها تُعطى الصــوار ُم َّ
حقهــا

ماح ُّ
الشواجر
الر ُ
وع ِّ
وتُ ْر َوى لدى َّ
الر ِ

وتجلّــت مثــل هــذه المعانــي فــي شــعر ســلم الخاســر ،إذ تح ـ ّدث عــن مــوت المهــدي ،فص ـوّر
عظــم الــرزء فيــه ،وهنــأ الخليفــة الجديــد ،وعـ ّده خيــر خلــف لخيــر ســلف ،وتعويضــاً للنــاس عــن
مصابهــم بالفقيــد الراحــل والــده ،يقــول (الطبــري ،د .ت:)8/224 :
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لقد َ
فاز موسى بالخاف ِة والهُدى

َ
َ
ُحم ُد
أمير
ومات ُ
المؤمنين م َّ

َ
َ
البرية َفقــ ُد ُه
عــم
فمــــات الذي َّ

يكفيك َمن َّ
َ
يتفقــ ُد
وقا َم الذي
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ّ
ول ّمــا بلــغ موســى الهــادي نبــأ وفــاة أبيــه وتوليــه كان إذ ذاك بجرجــان ،ص ـوّر الشــاعر ســلم
الخاســر هــذه اللحظــة ،وتحــدث عــن أفعــال الهــادي آنــذاك ونهجــه فــي الحكــم ،فبيّــن أن الشــجاعة
ومضــاء الــرأي كانــت عنوانــه ،وأنــه صاحــب القــرار الفصــل الــذي ال ينفــع معــه شــورى ،وصـوّر
ســرعة انتقالــه مــن جرجــان إلــى بغــداد مســتوحياً قصــة نبــي اهلل ســليمان الــذي قيــل عنــه :كان
يســير مــن اصطخــر إلــى بيــت المقــدس فــي يــوم واحــد (النيســابوري ،)55 :2003 ،وهــو مــا عبّــر
عنــه فــي قولــه (األصفهانــي:)19/205 :2008 ،
خيـــر بني هاشـــــم
لمّـــا أتت
َ

ُ
رجـــــان
بج
خافـــة اهللِ ُ
ِ

شمَّــــــــر للحــــرب سرابيلَــه

ان
بـرأي ال ُغمْــر وال َو ِ

ُدخل الشورى على رأيــــه
لم ي ِ

رأيان
والحــز ُم ال يُمضيه
ِ

سارها
أســـرع في األرض وقد َ
َ

سليمــــان
َر
يَحكي لنا ِسي َ
ِ

وبــرزت فــي شــعر خالــد الكوفــي المعــروف بابــن حبيبــات معــان مغايــرة لمــا درج عليــه مــن
هنــأوا الهــادي بخافتــه ،إذ جعــل مــن تولّيــه إياهــا بدايــة لــزوال الحيــاة النّكــدة التــي كانــت تازمهــم
قبلــه ،وأنهــا إيــذان بعمــوم الخيــر حياتهــم ،ودعــا لــه بمديــد العمــر ،ودوام الســلطان تســعين ســنة
قادمــة ،كمــا يبــدو فــي قولــه (الصفــدي:)28/18-19 :2000 ،
َملَ ْك َت على يُمن ال َع َ
َر النَّ ْحس عنه وإقبال
ياف ِة
والفال ِب َس ْع ٍد أَ ْدب َ
ِ
ِ
ّدلُهم َح ً
تسعين ِح َّجـة تُب ِّ
َ
اال إذا ِش ْئ َت من َحــال
الناس
تُدَب ُ
ِّر َ
أمر َ
ْ
ويُلقي إليك َّ
البــال
ناعم
هر طوعاً قيا َد ُه
فتظ َف ُر منه ِّ
الد ُ
ِ
بالرضا ِ
ورزق موســى الهــادي بمولــود فــي أول خافتــه ،فهنــأه بعــض الشــعراء بــه ،ومنهــم أبــو
العتاهيــة ،الــذي ص ـوّر وقــع هــذا الخبــر علــى أعــداء الخليفــة ،وعلــى األرض التــي احتفــت بــه،
وعمّهــا الخصــب والنمــاء والخيــر ،فهومــن صلــب ملــوك عظمــاء وامتــداد لهــم ،ولفضلهــم علــى
النــاس ،ويتجلّــى ذلــك فــي قولــه (األصفهانــي:)4/45 :2008 ،
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أكثر موسى َ
غيظ ُح ِّساده
َ

َ
األرض بـــأوالده
وزيَّـن

صلبه سيِّـــ ٌد
وجاءنا من ُ

أص َي ُد في تقطيع أجداده
ْ

ً
ُ
بهجة
األرض به
فاكتست

واستبشر ُ
الملك بمياده
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موضوعات شعر أخرى:
وطــرق الشــعراء موضوعــات شــعر أخــرى فــي بــاط الهــادي ،ومنهــا شــعر الوصــف ،الــذي
جــاء فــي أغلبــه جــزءاً مــن قصيــدة المديــح ،وهــو مــا بــدا فــي وصــف األســد عنــد أبــي الخطــاب
البهدلــي إذ قرنــه بشــجاعة الخليفــة ،وجعــل األخيــر يتفــوّق عليــه (ابــن المعتــز ،د .ت133 :؛
ابــن قتيبــة ،الشــعر ،د.ت .)134 :ووصــف الشــاعر أبــو الهــول الحميــري ســيف موســى الهــادي
المسـمّى بالصمصامــة ،وهــو ســيف مــن ســيوف العــرب المشــهورة حــازه عمــرو بــن معديكــرب
الزبيــدي الشــاعر الشــجاع المشــهور ،وقــد ورثــه عنــه موســى الهــادي ،الــذي جعلــه أهـ ً
ـا لذلــك،
فهــو خيــر النــاس علــى ح ـ ّد قولــه ،وراح يفصــل فــي وصــف الســيف ،فهــو ســيف أخضــر حــا ّد،
ال مثيــل لــه ،بريقــه يخطــف أبصــار شــجعان المحاربيــن ،ويســقيهم فــي الحــرب الس ـ ّم الزعــاف،
وهومــا يبــدو فــي قولــه (البــاذري165 - 164 :1987 ،؛ ابــن عبــد ربــه- 153 /1 :1983 ،
154؛ابــن هذيــل ،د .ت:)189 :
َ
مصامة َّ
َح َ
الز ِب ّ
عمرو
ص
از ُ
يدي ٍ

ُ
األمين
ُوسى
خير هذا
ُ
األنام م َ
ِ

ُ
ْرو وكان فيمـا َعلِمْــنا
سيف َعم ٍ

ُ ُ
ُ
الجفــون
طب َقت َعلَ ْي ِه
خير َما أ ِ

ُ َّ
ون َبي َ
ْن َح َّديْــه بـــــَ ْر ٌد
أخضر الل ِ

يس ِفي ِه المــَنُون
عاف َت ِم ُ
من ُذ ٍ

ــــر ّ
ْـس
فإذا َما َسلَْل َتـــ ُه َب َه َ
الشم َ

ضيــــا ًء فلـــ ْم تكــــ ْد َت ْســ َت ِب ُ
ين

أش ٌ
مــال َس َط ْ
ما يبالــــي إِ َذا ُّ
ـــت ِبــ ِه أم َي ِم ُ
يــن
الضريبــة حانــت ِ
ِن ْع َم ِم ْخ ُ
الحفيظ ِة في ال َهيْـ
راق ذي َ

صا ِب ِه و ِنعْـــ َم َ
الق ُ
ريـن
ـجــايُ َع َّ

وتجلّــى الوصــف فــي الحديــث عــن أطــال المحبوبــة التــي عفتهــا الريــح ،وطمســت
معالمها،وهــو مــا جــاء فــي مقدمــات قصائــد المديــح (انظــر ذلــك تحــت عنــوان :شــعر المديح)،وفــي
ـي ،الــذي طلــب إليــه الخليفــة أن يصفهــا ،فصـوّر فقاقيعها
وصــف الخمــر عنــد الشــاعر عكاشــة العمـ ّ
الطافيــة علــى ســطح الــكأس بخاخيــل مرصعــة بالــدر والجمــان مشــدودة إلــى جســد المــرأة ،فقــال
(األصفهانــي:)3/185 :2008 ،
َ
َّ
الكأس بين َزبَدا ِتها
فضول
كأن
ِ
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ّ
وقــال شــعراء الهــادي فــي موضــوع الغــزل ،إذ صـوّروا حبّهــم وهيامهــم بمحبوباتهــم الاتــي
تركــن ديارهــن وتركــن الشــاعر ملتاعــاً ،يكتــوي بنــار الشــوق والحرمــان ،وجــاء ذلــك فــي
المقدمــات الطلليــة التــي ابتــدأ بهــا الشــعراء بعــض قصائــد المديــح (جــاء ذلــك مفصـ ً
ـا فــي تحــت
عنــوان :شــعر المديــح) .وطــرق الشــعراء موضــوع الرثــاء والتعــزي فــي أشــعارهم التــي هنــأوا
بهــا الخليفــة الجديــد الهــادي ،ورثــوا فيهــا والــده ،وعـ ّ
ـزوه بــه (انظــر ذلــك تحــت عنــوان :شــعر
التهانــي).
ومــن الموضوعــات األخــرى التــي تناولهــا الشــعراء شــعر العتــاب واالســتعطاف ،وهــذا مــا
تجلّــى فــي شــعر أبــي العتاهيــة ،الــذي ُحــرم مــدة من الدخــول على موســى الهــادي ،وذلــك لمازمته
أخيــه هــارون الرشــيد ،فــراح الشــاعر يســتعطف الخليفــة ،ويعتــب عليــه منعــه مــن دخــول مجلســه،
وحرمانــه عطايــاه التــي ع ّمــت القاصــي والدانــي واســتثنته ،وهومــا يبــدو فــي قولــه (األصفهانــي،
:)4/44 :2008
َ
أميــن اهللِ مالــي
يــا

ُ
لست أدري اليو َم مالي

لــم ْ
أنل َ
منك الذي قد

َ
نال غيري مـــن نـَــوال

َتب ُ
َّ
وشمـــــال
يميـــن
الحـق وتُعطي عــن
ْـــذل
ِ
ٍ
البائس ال تنــــ
وأنــا
ُ

ــظــر في رقــِّـة حــالــي
ُ

وبــرز هــذا االســتعطاف فــي شــعر إبراهيــم الموصلــي ،الــذي اســتتر لمــا ولــي الهــادي
الخافــة ،بســبب األيمــان التــي قطعهــا علــى نفســه زمــن المهــدي باالبتعــاد عــن موســى ،وعلــى
مــا يبــدو أن الشــاعر المغنــي لــم يســتطع أن يظــل بعيــداً عــن مصــدر رزقــه ،فجــيء بــه يومــاً
إلــى الهــادي ،فغنّــاه مــن شــعره ،يســتعطفه ،ويشــكو إليــه ســوء حالــه ،ويعبّــر لــه عــن حبّــه إيــاه،
ومكانتــه العظيمــة فــي نفســه ،التــي جعلتــه يهجــر أهلــه ،ويأبــى إال مازمتــه ،يقــول (األصفهانــي،
:)5/107 :2008
تتر َكنّي َغ َرضاً
يال
خير الملوك ال ُ
ِّ
للعدو يرمي ِح ِ
يا ابن ِ
ُهجتي لَّ
َ
عر ُ
ُ
لزوال
هواك
فلق ْد في
فارقت أهــلي ثم َّ
ضت م َ
ِ
وتغــر ُ
بت بين أهلــي ومالي
ولقد ِع ْف ُت في هواك حياتــي
َّ
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خاتمة:
بعــد هــذه الجولــة فــي موضــوع (الحركــة األدبيــة فــي بــاط الخليفــة موســى الهــادي) ،يمكــن
تســجيل النتائــج اآلتيــة:
تبيّــن مــن البحــث والتنقيــب أن الخليفــة موســى الهــادي نشأنشــأة أدبيــة فــي ظــل والــده
المهــدي ّ
أهلتــه ليقــود حركــة أدبيــة مزدهــرة بعــده ،فقــد كان موســى فصيحــاً وبليغــاً،
نصــب وليــاً للعهــد فــي حيــاة
يحضــر مجالــس أبيــه ،ويمــدح مــن الشــعراء
وبخاصــة حيــن ّ
ّ
أبيــه.
أوضــح البحــث ّ
أن الخليفــة الهــادي كان أديبــاً ،يقــول الشــعر فــي موضوعــات مختلفــة
فــي السياســة والوصــف ،وصــل مــن شــعره مقطوعــات قصيــرة بلغــت أربــع مقطوعــات،
ولــه نثــر فــي الحكمــة والنصــح ألبيــه .وتميّــز أدبــه بالباغــة والقـوّة إال أن مــا وصــل منــه
ال يؤهــل للحكــم عليــه حكمــاً نقديــاً نهائيــاً.
ازدهــرت الحركــة األدبيــة فــي بــاط الهــادي ،فتوافــد إليــه عــدد غيــر قليــل مــن األدبــاء
الذيــن مدحــوا والــده قبلــه ،واســتمروا علــى عادتهــم فــي عهــد موســى ،لمــا عــرف عنــه
مــن اهتمامــه بــاألدب واألدبــاء ،وتقريبهــم إليــه ،وإغداقــه األمــوال والعطايــا الكثيــرة
عليهــم ،وكان فــي مقدمــة هــؤالء األدبــاء الشــاعران ســلم الخاســر ،ومــروان بــن أبــي
حفصــة وغيرهــم مــن الشــعراء ،الذيــن كان والؤهــم لــه والء مصلحــة ومنفعــة ،وحبّــا
لهباتــه المتنوعــة.
كانــت المجالــس األدبيــة فــي بــاط الهــادي امتــداداً لمجالــس اللهــو والغنــاء التــي كان
يعقدهــا فــي قصــره ،وكان يحضرهــا كبــار رجــال الدولــة ،فيســتمع فيهــا الخليفــة إلــى
موضوعــات مختلفــة مــن الشــعر ،وبخاصــة شــعر المديــح المُؤيِّــد سياســات العباســيين،
ّ
وحقهــم فــي الخافــة ،وكان الخليفــة نفســه يطلــب إلــى الشــعراء طــرق موضوعــات
شــعرية محــددة كوصــف ســيفه الصمصامــة ،ووصــف الخمــر ،أو األســد ،أو معارضــة
قصائــد أعجبتــه ،مثــل قصيــدة عبــد اهلل بــن قيــس الرقيّــات ،وكان يحــب الغنــاء ،فيطلــب
إلــى مغنيــه أن ينشــدوه شــعراً مغنــى  .وكان الهــادي يحــاور الشــعراء فــي أشــعارهم،
وينقــده نقــداً ســلبياً أو إيجابيــاً.
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تنوّعــت الموضوعــات الشــعرية فــي بــاط الهــادي ،وكان فــي مقدمتهــا شــعر المديــح،
ـرب إلــى الخليفــة ،ونيــل عطايــاه ،وكان
إذ أكثــر الشــعراء القــول فيــه ،رغبــة فــي التقـ ّ
ّ
ولكــن أكثــر القصائــد
أكثــر الشــعراء مدحــاً ســلم الخاســر ومــروان بــن أبــي حفصــة،
وصلــت ناقصــة ،اختزلهــا المؤرخــون ،وال تســاعد فــي مجملهــا علــى الحكــم عليهــا حكمــاً
فنيّــا دقيقــاً ،ويتضــح ذلــك مــن قصرهــا ،وعــدم ترابــط أبياتهــا ،ومــع ذلــك فقــد بيّــن
البحــث أن هــذه األشــعار جــاءت متفقــة وآراء ّ
النقــاد فــي هــذا الضــرب مــن الشــعر،
ركــز فيهــا الشــعراء علــى الفضائــل النفســية للممــدوح ،وابتعــدوا عــن الوصــف الجســدي
لــه ،وأشــادوا بكرمــه فــي المقــام األول ثــم شــجاعته ،فتقــواه وعدلــه وأحقيتــه بالخافــة.
وابتــدأت بعــض هــذه األشــعار بمقدمــة طلليــة غزليــة ،وكانــت لغتهــا جزلــة قويــة ،تائــم
موضــوع المديــح.
وبــرز موضــوع التهانــي ،الــذي قســم علــى قســمين :شــعر قيــل فــي تهنئــة المهــدي وابنــه
الهــادي حيــن نصبــه وليــاً للعهــد ،وشــعر آخــر هنــأ بــه الشــعراء موســى الهــادي بعــد
توليــه الخافــةّ ،
وظفــوا فيــه أســلوب االفتنــان ،فجمعــوا فيــه بيــن تعزيتــه بأبيــه واإلشــادة
بــه ،وبأحقيتــه فــي الخافــة ،ووصفــوا أهميــة المرحلــة الجديــدة مــن حكمــه ،وأثرهــا
المتوقــع فــي حيــاة األمــة اإلســامية.
وقــال الشــعراء فــي موضوعــات أخــرى فــي بــاط الهــادي ،مثــل وصــف الســيف،
والخمــر ،والغــزل ،والشــكوى واالســتعطاف ،الــذي بــرز عنــد أبــي العتاهيــة ،وإبراهيــم
الموصلــي.
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.1

القرآن الكريم

.2

اإلتليـدي ،محمـد بـن ديـاب(ت1100 .هــ1689/م) .)2004( .نـوادر الخلفـاء المشـهور بــإعام النـاس بمـا وقـع
للبرامكـة مـع بنـي العبـاس ،تحقيـق :محمـد أحمـد عبدالعزيـز ،ط .1بيـروت ،دار الكتـب العلميـة.

.3

ابـن األثيـر ،علـي بـن محمـد(ت630 .هــ1233/م) .)1987( .الكامـل فـي التاريـخ11 ،جـزء ،تحقيـق :عبـداهلل
القاضـي ،ط .1بيـروت ،دار الكتـب العلميـة.

.4

األصفهانـي ،أبـو الفـرج(ت356 .هــ967/م) .)2008( .كتـاب األغانـي ،تحقيـق :إحسـان عبـاس ،وآخـرون،
26جـزءاً ،ط .3بيـروت ،دار صـادر.

.5

األمين ،محسن .)1983( .أعيان الشيعة ،تحقيق :حسن األمين ( ،د.ط) .بيروت ،دار التعارف للمطبوعات.

.6

ابـن بطال،علـي بـن خلـف(ت449 .هـ1057/م) .)2003( .شـرح صحيح البخاري10 ،أجزاء ،تحقيق :ياسـر بن
إبراهيـم ،ط .2الرياض ،مكتبة ابن رشـد.

.7

البـاذري ،أحمـد بـن يحيى(279هــ892/م) .)1987( .فتـوح البلـدان ،تحقيق :عبداهلل أنيس الطبـاع ،بيروت( ،د.
ط) .مؤسسـة المعارف للطباعة والنشـر.

.8

ابـن تغـري بـردي ،أبـو المحاسـن(ت874 .هــ1469/م)( .د .ت) مـورد اللطافـة في مـن ولي السـلطنة والخافة.
(د .ت).جـزءان ،تحقيـق :نبيـل محمـد عبـد العزيـز( ،د .ط) .القاهـرة ،دار الكتـب المصرية.

.9

التنوخـي ،حسـن بـن علـي(ت384 .هـ994/م).)1995( .نشـوار المحاضـرة وأخبار المذاكرة8 ،أجـزاء ،تحقيق:
عبـود الشـالجي ،ط .2بيـروت ،دار صادر.

 .10الجاحـظ ،عمـرو بـن بحـر(ت255 .هــ869/م) .)1914( .كتـاب التـاج فـي أخـاق الملوك،تحقيـق :أحمـد زكي،
ط .1القاهـرة ،المطبعـة األميريـة.
 .11البيان والتبيين4 .)1998( .أجزاء ،تحقيق :عبدالسام هارون ،ط .7القاهرة ،مكتبة الخانجي.
 .12الجهشـياري ،محمـد بـن عبـدوس(ت331 .هــ943/م) .)1938( .كتـاب الـوزراء والكتـاب ،تحقيـق :مصطفـى
السـقا ،إبراهيـم األبيـاري ،عبدالحفيـظ شـلبي ،ط .1القاهـرة ،مطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي.
 .13ابـن الجـوزي ،عبدالرحمـن بن علـي(ت597 .هــ1201/م) .)1995( .المنتظم في تاريخ الملـوك واألمم ،تحقيق:
محمـد ومصطفـى عبدالقـادر عطا ،ط .2بيـروت ،دار الكتب العلمية.
 .14ابن حبيب ،محمد بن أمية(ت245 .هـ859/م) .)2001( .أسـماء المغتالين من األشـراف في الجاهلية واإلسـام،
تحقيق :سـيد كسـروي حسـن ،ط .1بيروت ،دار الكتب العلمية.
 .15ابـن حجـة الحمـوي ،تقـي الديـن أبوبكـر(ت837 .هــ1434/م) .)1991( .خزانـة األدب وغايـة األرب،جـزءان،
شـرح :عصـام شـعيتو ،ط .2بيـروت ،دار ومكتبـة الهـال.
 .16ابـن حـزم ،علـي بـن سـعيد(ت456 .هــ1064/م)( .د .ت) .جمهرة أنسـاب العـرب ،تحقيق :ليفي بروفنسـال( ،د.
ط) .القاهـرة،دار المعارف.
 .17حمـدان ،سـاهرة .)2010( .صـورة الخافـة فـي الشـعر فـي القرنيـن الثانـي والثالث الهجريين .رسـالة ماجسـتير
غيـر منشـورة ،جامعة النجـاح الوطنية ،فلسـطين.
 .18الحمـوي ،ياقـوت بـن عبـد اهلل(ت626 .هــ1229/م) .)1993( .معجـم األدبـاء ،تحقيـق :إحسـان عبـاس ،ط.1
بيـروت ،دار الغـرب اإلسـامي.
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 .19الحميـري ،محمـد بـن عبدالمنعـم(ت900 .هــ1495/م) .)1984( .الـروض المعطـار فـي خبر األقطـار ،تحقيق:
إحسـان عبـاس ،ط .2بيـروت ،مكتبـة لبنان.
ً
 .20الخطيـب البغـدادي ،أحمـد بـن علـي(ت463 .هــ1071/م) .)2001( .تأريـخ مدينـة السـام21 ،جـزءا ،تحقيـق:
بشـار عـواد ،ط.1بيـروت ،دار الغـرب اإلسـامي.
 .21ابـن خيـاط ،خليفـة بـن أبي هبيـرة(ت240 .هــ854/م) .)1985( .تاريخ خليفـة بن خياط ،تحقيق :أكـرم العمري،
ط .2الريـاض ،دار طيبة.
 .22الذهبـي ،شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد(ت748 .هــ1347/م) .)1990( .تاريـخ اإلسـام ووفيـات المشـاهير
واألعـام53 ،جـزءاً ،تحقيـق :عمـر عبـد السـام تدمـري ،ط .2بيـروت ،دار الكتـاب العربـي.
 .23العبر في خبر من غبر( .د .ت)4 .أجزاء ،تحقيق :محمد زغلول( ،د .ط) .بيروت ،دار الكتب العلمية.
 .24ابـن رشـيق القيروانـي ،أبـو علـي الحسـن(ت463 .هــ1071/م) .)2000( .العمـدة فـي صناعـة الشـعر ونقـده،
جـزءان ،تحقيـق :النبـوي شـعان ،ط .1القاهـرة ،مكتبـة الخانجـي.
 .25الزبيري،مصعـب بـن عبـداهلل(ت236 .هــ851/م)( .د .ت) .نسـب قريـش ،نشـره وصححـه وعلـق عليـه :ليفـي
بروفنسـال ،ط .2القاهـرة ،دار المعـارف.
 .26الزهرانـي ،إيمـان( .)2010حركـة الشـعر والنقـد فـي بـاط الخليفـة المهـدي .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،
جامعـة أم القـرى ،المملكـة العربيـة السـعودية.
 .27السـيد الحميـري ،إسـماعيل(ت172 .هــ789/م)( .د .ت) .الديـوان ،شـرحه وضبطـه وقـ ّدم لـه :ضيـاء حسـين
األعلمـي( ،د.ط).بيـروت ،مؤسسـةاألعلمي للمطبوعـات.
 .28السيوطي ،عبدالرحمن(ت911 .هـ1505/م) .)2003( .تاريخ الخلفاء ،ط .1بيروت ،دار ابن حزم.
 .29الصفـدي ،صـاح الديـن خليـل(ت764 .هــ1363/م) .)2000( .الوافـي بالوفيـات29 ،جـزءاً ،تحقيـق :أحمـد
األرنـاؤوط ،تركـي مصطفـى ،ط .1بيـروت ،دار إحيـاء التـراث العربـي.
 .30الطبـري ،محمـد بـن جريـر(ت310 .هــ922/م)( .د .ت) .تاريخ الرسـل والملـوك10 ،أجزاء ،تحقيـق :محمد أبو
الفضـل إبراهيـم ،ط .4القاهـرة ،دار المعارف.
 .31ابن الطقطقي ،محمد بن علي(ت709 .هـ1309/م) .)1966( .الفخري في اآلداب السـلطانية والدول اإلسـامية،
(د .ط) .بيروت ،دار صادر.
 .32ابـن عبـد ربـه ،أحمـد بـن محمد(ت328 .هــ940/م) .)1983( .العقد الفريـد9 ،أجزاء ،تحقيق :مفيـد قميحة ،ط.1
بيـروت ،دار الكتب العلمية.
 .33عبـد الرحيـم ،رائـد .)2003( .فـن الرثـاء فـي الشـعر العربـي فـي العصـر المملوكـي األول ،ط .1عمـان ،دار
الـرازي.
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Literary Movement in the Court of the Abbasid Caliph
Musa al-Hadi )169-170 AH\785-786 AD)

Amer Ahmad Al-Qobbaj
Raed Mustafa Abdel Rahim
Faculty of Humanities - An-Najah National University
Nablus - Palestine
Abstract:
Literary movement flourished in the court of Bani Abbas’ successors
who relished their literature instinctively and realized its importance for the
public image of their rule and their right to succession. As a result, closer
ties were forged with writers, and they were showered with gifts, just as
their predecessors were. Al-Hadi, who ruled between the years 169-170
AH )785-786 AD(, was one of these writers, and his father al-Mahdi was
keen to nurture his fluency in Arabic rhetoric and obliged him to attend his
literary sessions. Al-Hadi was influenced by the impact his father had on
him through his gathering of poets around him and bestowing upon them
money and reverence. This is added to the fact that he was himself a writer who wrote poetry and prose. This research seeks to survey the literary
movement in the court of this caliph and to present an image of his literary
councils which gathered the most famous writers in his palace.
Keywords: Literary, Movement, Court, Abbasid, Musa al-Hadi.
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