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Abstract 

The intellectual terrorism used by the authority during the Abbasid period against the 

scholars and poets for religious and political reasons and sometimes for personal 

disagreements. Accordingly, a considerable number of scientists and poets were subjected to 

different forms of oppression.      
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 : المقدمة

اذ تعرضت خالله طائفة كبيرة من ، تعد ظاهرة الترهيب الفكري الهل العلم من الظواهر الخطيرة في العصر العباسي
فكانت سياسة ، حيانًا اخرىوذلك السباب دينية وسياسية والسباب شخصية ا، العلماء والشعراء لالضطهاد والترهيبب

ونتيجة لمواقف بعض العلماء والشعراء المخالفة للنهج العباسي تعرضوا ، العباسيين ترمي الى تسيس العلم لخدمة السلطة
اذ فقدت بسببها ثروة علمية ، فكلفت هذه السياسة خسارة فادحة لألمة االسالمية، الى ابشع اساليب االضطهاد والترهيب

 وطموحاتها.  كثير من العلماء والشعراء حياتهم ثمنًا لسياسة السلطة العباسيةدفع ال، و هائلة
رغم وجود دراسات اكاديمة عن بعض ظواهر الظلم واالضطهاد في العصر العباسي اال انها لم تسلط الضوء بصورة 

والشعراء كانت ترزح تحت  سيما ان هناك طائفة كبيرة من العلماء، مباشرة عن الترهيب الفكري الذي حدث العصر العباسي
 .وطأة الترهيب السلطوي العباسي

، شهد العصر العباسي تطور فكري على مختلف االصعدة وبالرغم من التطور واالزدهار الفكري في العصر العباسي
ماء والعل، وجعله يصب في خدمة السلطة لذلك تعرض الكثير من اهل االدب، فقد حاول الخلفاء العباسيين من تسيس الفكر

  الى شتى انواع الترهيب.
 : (1)م(749ه/132عبد الحميد الكاتب )ت -1

وان اول ترهيب تعرض له اهل العلم في ، طائفة كبيرة من اهل العلم للترهيب الفكري في العصر العباسي تعرضت 
ه 132-127)وان بن محمدالخليفة مر  الذي كان كاتبًا آلخر خلفاء بني امية، على عبد الحميد الكاتب الدولة العباسية وقع

 وجميع الكتابة في انه عالم باالدب إماما"اذ قيل عنه ، البالغة في المثل يضرب به كان عبد الحميد، و م(744-749/
 حفظ: "لما سؤل عن سبب براعته في البالغة قال وقد روى عنه، (2)ورقة" في ألف رسائل وله .فيها القدوة وهو، فنونها

                                                           
ى بني عامر وكان أوال معلم صبية يتنقل في البلدان وعنه أخذ المترسلون ولطريقته عبد الحميد بن يحيى بن سعد مول عبد الحميد الكاتب: هو( (1

ة لزموا وآلثاره اقتفوا، وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب فاستعمل الناس ذلك بعده وبه يضرب المثل في البالغ
ً ف ي العلم واألدب، ثم عمل كاتبًا لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم األموي آخر حتى قيل فتحت الرسائل بعبد الحميد وكتن إماما وعالما

؛ الزركلي، االعالم، 18/52؛ الصفدي، الوافي، 3/228؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، م(749ه/132خلفاء بني أمية، قتله العباسيين سنة )
3/290. 

 .7/318؛ ابن الجوزي، المنتظم، 131، ( ابن النديم، الفهرست(2
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المهدي كان كاتبا  وزير الخليفة داود بن يعقوب كما ان، -باالصلع االمام علي )عليه السالم(يقصد  –( 1)"األصلع كالم
  .(2)العلم على يديه واخذ، الحميد وتتلمذ لعبد

، فشرعوا باستئصال، وبعد ان تمكن العباسيون من القضاء على الخالفة االموية وقتل آخر خلفائهم مروان بن محمد
فامر الخليفة ابو العباس السفاح ، بعد ان استخفى الحميد عبد ذ تم القبض على كاتب االمويينا، وتصفية الوجود االموي

 رأسه ووضع على، بالنار طستا يحمي اذ امر ان، فأختار اسلوبًا في قتله لم يعرف من قبل، م(749ه/132بقتله سنة)
 .(3)مات حتى

هو كونه احد رجال الدولة ، مكانة وشهرة علمية واسعةويبدو ان الغرض من قتل عبد الحميد الكاتب رغم مايتمتع به 
والسيما ان ، جهة اخرى ايصال رسالة الى الناس مفادها ان العلم اليشفع لصاحبه امام رغبات السلطة، و االموية من جهة

محمد كان بن  مروانوذكر ان الخليفة االموي ، فكل شئ يهون ازاء ذلك، الدولة العباسية كانت في مرحلة تثبيت اركانها
 فأن إعجابهم": فقال لعبد الحميد الكاتب، ملكه بزوال أيقن يعتقد ان الدولة العباسية لن تفرط بهذه الثروة العلمية عندما

 .(4)"بك الظن حسن إلى تدعوهم كتابتك إلى وحاجتهم بأدبك
  .(5)م(759/ه142ابن المقفع)ت -2

، ب الفكري في خالفة ابي جعفر المنصور اذ اتهم بالزندقةتعرض الكاتب واالديب المشهور ابن المقفع الى الترهي

اال ان ، (6)"المقفع ابن وأصله إال قط زندقة كتاب وجدت ماقال فيه " م(785-774هـ/ 16-158)ذكر ان الخليفة المهديو
، ة المنصورعم الخليف م(764ه/147)تالسبب الحقيقي لقتل ابن المقفع هو موضوع االمان الذي كتبه الى عبداهلل بن علي

وعليه فان الخليفة المنصور . يدعو لنفسه م(753-749هـ/136-132نصور بعد موت الخليفة السفاح)والذي خرج على الم
النها شهرة ابن ، وهو اتهامه بالزندقة، ولكنه حينما اراد قتله تذرع بشئ واحد فقط، لم يتذرع بكتاب االمان في قتل ابن القفع

  (7)المقفع الغالبة
فأختار ابن المقفع ، طلب االمان من الخليفة المنصور، ن عبداهلل بن علي بعد هروبه الى مدينة البصرةوروي ا

 يحتال وال، بمكروه ان يتعهد الخليفة المنصور بأن ال ينال عمه وفيه، والمواثيق العهود بأغلظ الذي كتبه، لكتابة هذا االمان
 التي أخذها والعهود االيمان من حل وفي، بيعته من براء فأن المسلمين هايضًا إنه اذا غدر في جاء في األمان وكما، عليه
 سببا ذلك فكان، المقفع ابن: فقيل له، سأل عن كاتبه، هذا االمان على وقف الخليفة المنصور فلما .ونساؤه طوالق، عليهم
 .(8)لقتله

اذ ذكر انه اوعز ، للتخلص من ابن المقفع ونرى ان الخليفة المنصور استغل العامل الديني المتمثل باتهامه بالزندقة
 وسفيان مفاده ان ابن المقفع كان، وكان هناك خالف بين ابن المقفع، بقتله الى والي البصرة سفيان بن معاوية المهلبي

، (1()9)المغتلمة ابن يا: المقفع ابن له فقال، عليه وافترى يوما سفيان فغضب، منه ويضحك، معاوية بن من سفيان يسخر

                                                           
 .1/317؛ القمي، الكنى وااللقاب، 18/53؛ الصفدي، الوافي، 4/50الزمخشري، ربيع االبرار، ( (1
 .10/60؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 7/470الذهبي، تاريخ االسالم، ( (2
 .115 ؛ ابن الدمياطي، المستفاد،34/95ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ؛ 4/164( البالذري، انساب االشراف، (3
 .3/229المسعودي، مروج الذهب،؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، ( (4
م( 724ه/106ابن المقفع: هو الكاتب المشهور بالبالغة صاحب الرسائل البديعة كان من أبناء الفرس وأصل أهله من خوز ولد حوالي سنة ) ((5

ضرب به حتى تقّفعت يده، فغلب على اسمه المقّفع، وقد أسلم على ونشأ بالبصرة وكان والده مجوسيا دخل في عمل للحجاج فخرج عليه مال ف
م( وسمي عبد اهلل وكني أبا محمد. وهو احد المترجمين، والنقلة من اللسان 780ه/164يد عيسى بن علي بن عبداهلل بن العباس عم المنصور)

ألدب والسياسة ورسالته المعروفة باليتيمة في طاعة السلطان الفارسي إلى العربي، وترجم كتاب كليلة ودمنة وله تآليف حسنة منها رسالة في ا
؛ الصفدي، الوافي، 151/ 2؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، 4/218م(؛ البالذري، انساب االشراف، 759ه /142قتله المنصور سنة)

17/339. 
 .6/209؛ الذهبي، سير اعالم النبالء، 94/ 1الشريف المرتضى، االمالي، ( (6
 .226ابن المقفع، حمزة، ( (7
 .180/ 8؛ البغدادي، خزانة االدب، 199/ 9؛ الذهبي، تاريخ االسالم، 8/56؛ ابن الجوزي، المنتظم، 2/257اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ( (8
 ؛ 17/341، الصفدي، الوافي، 68؛ الجهشياري، الوزراء والكتاب، 356/ 8؛ ابن اعثم، الفتوح، 4/221البالذري، انساب االشراف، ( (9
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، يستأذنه في الدخول الى مجلسه ان ينتقم من ابن المقفع عندما جاء سنحت الفرصة لسفيان بن معاوية وفي احد االيام
ثم امر ان  "أحد بها يقتل لم قتلة ألقتلك اال كذا لي قلت يوم أتذكر": وفيها تنور ملتهب وقال، فأخره ثم ادخله الى حجرة

وتذرعت السلطة في قتله ، (2)جسده فيها جميع رمى حتى إليه ينظر وهو ارالن في وألقاها، عضوا عضوا أعضاؤه تقطع
اذ كانت طريقة بشعة اعطت ، ولكن طريقة القتل التي قتل بها فانها التمس للدين بصلة، بالسبب الديني واتهامه بالزندقة
 حتى انها ال تتالئم مع الجناية وان كانت الزندقة بعينها.، صورة واضحة لقسوة الترهيب

 : (3)م(762ه/145الشاعر ابو نخيلة)ت -3
واتخذت اساليب متنوعة منها تقريب ، ان سياسة تعزيز السلطة لدى العباسيين هي سياسة اتبعوها منذ بداية حكمهم 
وسيلة  اذ يعد الشعر في ذلك الوقت بمثابة، الخالفةب يتهمحقاوتأكيد  همألجل تثبيت دعائم حكمالسيما الشعراء ، و االدباء
حتى ، (4)للشعراء لغرض كسبهم اغدقوا العطايا والهباتلذا نرى ان الخلفاء ، من الناس مية ذات تأثير على اراء العامةاعال
 .للسلطة العباسيةلناطق اسان للا البعض من الشعراء اصبح

ذلك اغنوه  ومقابل، وكرس شعره لخدمة الخلفاء االمويين كان احد شعراء الدولة االموية نرى ان الشاعر ابو نخيلة
فذكر انه دخل على الخليفة ابو ، العباس اراد التقرب الى خلفائها بني دولة أمية وقامت بنو زال حكم ولما ،(5)واحسنوا اليه

 ألست اهلل لعنك: له فقال، "إنشادك في لي أفتأذن، وشاعرك المؤمنين أمير يا "عبدك: وقال له عليه فسلم، العباس السفاح
 م( 737ه/120) مروان بن الملك عبد بن مسلمة في القائل

 االرض جبل ويا الهيجا فارس ويا خــــليفــة كــل ابـن يا إنــي، أَمْسَلمَ  
 يقــضــي نعمــــة أولــيتــه مـن كل ومـا التقى من حبلٌ  الشكر إن، شكرتك 

، لعباسيين وهجا بني اميةاذ مدح ا، اال ان الشاعر ابو نخيلة استطاع ان يكسب ود الخليفة السفاح بشعره المليح
، واستطاع ابو نخيلة بموقفه المتلون ان يحضى بمكانة مرموقة في البالط العباسي، (6)فرضي عنه الخليفة ووصله واجازه 

وكما وصل به االمر ان ، )اي العباسيون( (7)والسيما في ايام الخليفة المنصور حتى اطلق على نفسه لقب شاعر بني هاشم
 فحمله محبًا للمال فروى انه كان، لخالفة مستثمرًا الخالف داخل البيت العباسي كمشروع لكسب الماليتدخل في شؤون ا

 من والية العهد ويعقد م(776ه/160موسى)ت بن عيسى بخلع ابن اخيه فيها يغريه أرجوزة المنصور في يقول أن طمعه
 : وجاء فيها، عيسى بن موسى فأنشدها امامه بحضرة ينشدها أن وأمره درهم بألفي المنصور فوصله المهدي محمد البنه بها

 أعــطـاكـا الَّتى اللَّه خالفــة ذاكـا أهل اللَّه عبد دونك 
 أبـــاكــــا لــها تنــظَّــرنا فـــقــــــد أصطفاكا وبها حباك بها 
 (8)ذراك إلى نستــذرى فنحن إّيــــاكـــا لــها انتظرناك ثمّ  

                                                                                                                                                                                     
 المغتلمة: وهي كلمة مشتقة من الفعل اغتلم اغتالمًا اي هاَج، وبمعنى ُغلَب شهوَة، والْغلمة هي هيجان شهوة النكاح من المرَأة والرجل( (1

الفيروز ، 12/439وغيرهما.واغتلم إذا هاج من الشهوة االغتالم، وَأن االغتالم في الشهوة هو مجاوزة القدر فيها؛ ابن منظور، لسان العرب، 
 .1143آبادي، القاموس المحيط 

  10/102؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 8/356ابن اعثم، الفتوح،  4/222البالذري، انساب االشراف، (؛ (2
مه ولدته إلى جنب ابو نخيلة اسمه ال كنيته، ويكنى أبا الجنيد، وله كنيتان أبو الجنيد وأبو العرماس، وقيل انه سمّي بهذا االسم الن أابونخيلة: ( (3

نفاه نخلة، وهو ابن حزن بن زائدة بن لقيط بن هرم بن يثربّي، وقيل بن أثربي بن ظالم بن مجاسر بن حّماد بن عبد العزى، وكان عاقا بأبيه، ف
ب عليه الرجز، وله أبوه عن نفسه، فخرج إلى الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوه، ثم عاد ويبقي مشكوكا في نسبه، مطعونا عليه، وكان األغل

؛ ابن ناصر 2/587؛ ابن قتيبة، الشعروالشعراء، 20/474م(؛ االصفهاني، االغاني، 762ه/145قصيد ليس بالكبير قتل في خراسان سنة)
 .9/50الدين، توضيح المشتبه، 

 293ضيف، العصر العباسي االول، ( (4
 .8/15؛ الزركلي، االعالم، 477/ 20االصفهاني، االغاني، ( (5
 .5/285؛ الزمخشري، ربيع االبرار، 4/996؛ القيرواني، زهرة االداب، 3/301المسعودي، مروج الذهب، ( (6
 .1/173؛ البغدادي، خزانة االدب، 20/474االصفهاني، االغاني، ( (7
 . 7/305؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 3/313؛ الصولي، االوراق، 6/281الطبري، تاريخ الطبري، ( (8
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وفي نهاية المطاف ، تطلع الى خلع عيسى بن موسى عن والية العهد وعقدها البنه المهديكان الخليفة المنصور ي
هذا الذي فيقولون عنه "، حتى وصل االمر به ان تتهزئ به الناس، (1)وهو كارهاً  اضطر عيسى بن موس ان يخلع نفسه

  .(2)"كان غدًا فاصبح بعدغد
فكانت هذه االبيات هي ، وانكار حقه في والية العهد، ليهحقد عيسى بن موسى على الشاعر ابو نخيلة لتجرئه ع 

 طريق في فأدركه له مولى طلبه في وبعث منه فعندما طلبه عيسى بن موسى هرب، سبب الترهيب الذي طال ابو نخيلة
 .(3)وجهه وسلخ فذبحة خراسان

 : (4)م(764ه/147)تالشاعر سديف بن ميمون -4
، في حين نرى في شاعر اخر الثبات في الموقف في المواقف والطمعذهب الشاعر ابو نخيلة ضحية التلون  

مخضرمي  من ذكر عنه انه، و والطغيان، فقد طوع الشاعر سديف بن ميمون شعره كسالح ضد الظلم، ومحاربة الظلم
 : حتى قال فيهم، (5)منذ عصر االمويين ذلك واظهر، هاشم لبني التعصب شديد وكان، العصرين االموي والعباسي

  داؤهــــا المــــداوى الــعـــيــن قـــــــرة يــا فناؤهـــا أظــل قــد أمـــية أمست 
 أهــواؤهــــا وشتـــت الضــالل شعـب شعبها تصدع قد أمية أمست 
 أحــمــاؤهــا مــباحــة تســــــاق أمــســت انهــا شمس لعبد سررت ولقد 
 (6)بــالؤها البــالد عــن ــمحلاض لــقــد ودعـــت شمس عبد أمية فلئن 

 الذينوكان كغيره من الناس ، وعندما زال حكمهم تقرب الى العباسيين، كان سديف بن ميمون شديد الكره لالمويين 
شعارًا  (الرضا من آل محمد)والسيما بعد ان اتخذ العباسيين ، وقيام دولة العباسيين، استبشروا خيرًا بنهاية الحكم االموي

 اذ دخل على الخليفة، يحرضهم على قتل ما تبقى من االمويين، (7)في اول امرهما وظف شعره لخدمة بني العباس لذ، لهم
فأنشد محرضًا ، وجود االمويين في مجلس الخليفة له فلم يرق، (8)بعض بني امية مجتمعين حوله فرأى، العباس السفاح أبو

 : عليهم
  الــعبــاس بنى مــن بالبهــاليــل اآلســاس ثابت الملك اصبح 
 وغــــراس رقــلــة كــل واقــــطــعــن عــثارا شمــس عبــد تقــيلن ال 
 األرجاس شأفة بالسيف عنك واحـــسم الخليــفة أيها أقصهم 
ـــتــيـــــال الحســين وزيد مصــرع واذكرن   (9)المهــــراس بجــانـــب وق

 بني يا": اذ قال، لذا امر بقتل من كان عنده من االمويين، العباس السفاح اثارت هذه االبيات حفيظة الخليفة ابو 
 .(10)فقتلوا جميعاً ، "خذوهم، الدنيا في تتلذذون أحياء وأنتم قد سلفوا أهلي من قتالكم أرى ال الفواعل
، مهم الذياذ ظهرت بوادر الظلم في حك، طويالً  العباسيين، و لم تدم حالة الوئام بين الشاعر سديف بن ميمون 

 فلما خرج، لذا اتصل الشاعر سديف بالعلويين، والسيما بعد ان اعلن العباسين صراحًة العداء للعلويين، حاربه ايام االمويين
 خواصه يعد من وكان وتابعه، سديف إليه المنورة مال بالمدينة م(762ه/145الحسن)ت بن الحسن بن اهلل عبد بن محمد

                                                           
 .2/266؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 4/254الذري، انساب االشراف، الب( (1
 .22/93( النويري، نهاية االرب، (2
 .20/495؛ االصفهاني، االغاني، 6/283؛ الطبري، تاريخ الطبري، 4/253البالذري، انساب االشراف، ( (3
جازي غير مكثر من أهل مكة كان أعرابيا بدويا حالك السواد، سديف بن إسماعيل بن ميمون، مولى بني هاشم شاعر حسديف بن ميمون: هو ( (4

وكان شديد التحريض على بني أمية، ومتعصبا لبني هاشم، وعاش إلى زمن المنصور العباسي فتشيع لبني علي، فقتله عبد الصمد بن علي 
 .3/80؛ الزركلي، االعالم، 16/357م(؛ االصفهاني، االغاني، 764ه/147عامل المنصور سنة )

 .15/79؛ الصفدي، الوافي، 16/357( االصفهاني، االغاني، (5
 .7/189؛ االمين، اعيان الشيعة، 82( المرزباني، مختصر، (6
 .1/382؛ السخاوي، التحفه اللطيفة، 20/149؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 8/343ابن اعثم، الفتوح، ( (7
 . 8/436؛ الشاكري، موسعة المصطفى، 22/49هاية االرب، ؛ النويري، ن346الدينوري، االمامة والسياسة، ( (8
 .7/125؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغة، 4/491؛ االصفهاني، االغاني، 81، ( المرزباني، مختصر(9

 .188؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/212؛ ابن ابي الفداء، المختصر، 5/430ابن االثير، الكامل، ( (10
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 يريد العراق نحو بيده ويشير وهو فأنشد، لهم ويتشيع، العلويينن ويمتدح فيه ويقول المنصوريطعن في سياسة الخليفة  وبدأ
 : أبا جعفر

  مهديها أظلها يديك فاكفف جاهدا البرية قتل في أسرفت 
 حــســنــيــهــا. يــحـــتــــثــهــا جـــرارة حـــسـنـيــة غــــــارة فــــلـتـأتـيـنـــك 

ان سديف بن ميمون ، (2)وذكر المرزباني ،(1)قتله" في لم أسرف ان اهلل قتلني ": فقال خليفة المنصورال ذلك فلما بل، 
 طالب أبي آل إلى ميله يعلم وكان، دينار بألف فوصله أتاه فلما ولي، كانت له صداقة مع الخليفة المنصور قبل الخالفة

، الحجاز إلى انطلق سديف وبعدها، "ألقتلنك فعلت لئن وواهلل علي ولد إلى فدفعته المال هذا أخذت قد بك "كأني: له فقال
 .قتله سبب فكان الحسن بن اهلل عبد بن إلى محمد المال اذ دفع

 على عامله وكان، م(801ه/185)ت علي بن الصمد عبد عمه إلى وبعد مقتل محمد بن عبد اهلل المحض بعث
لذا أمر بسديف بن ، فغضب عليه المنصور، في تنفيذ امر الخليفة قد تماهل، وامره ان يقتل سديف اال ان عبد الصمد، مكة

، مات فيها حتى رمق وبه بئر في به رمى ثم، كسر جسده حتى بالخشب وضرب عليه خيط ثم جوالق في فجعل ميمون
  .(3)وقيل انه دفن حياً 

 ًا من سياسة العباسيين القائمةأن االسلوب الذي قتل فيه الشاعر سديف بن ميمون كان اسلوبًا نهاية في القسوة نابع
الملوك تتحمل ": وهذا واضحًا من كالم الخليفة ابو حعفر المنصور، مخاليفهم ووضع السيف على رقاب، على تكميم األفواه

 وبهذا يكون الشاعر سديف قد حكم على نفسه بالقتل، (4)"، والقدح في الملكوالتعرض للحرم، كل شئ إال ثالثة إفشاء السر
وال سيما بعد ، وانه يستحق القتل بهذا االسلوب الترهيبي النه تجاوز ثوابت السياسة العباسية، ة الخليفة المنصورفي شريع

 اتصاله بالعلويين الخصم االول للسلطة العباسية.
 .(5)م(783ه/167صالح بن عبد القدوس)ت -5

خالفة  فكانت في مدة، قة مشروعًا لهاالعصر العباسي والتي استغلت من الزند الترهيب الفكري في سياسةاستمرت 
فذكر ان الشاعر ، (6)قتل من المسلمين خلق كثير على الشبهة، و اذ قامت حملة للقضاء على الزنادقة، المهدي على اوسعها

وعند مثوله في ، فارسل الخليفة المهدي بطلبه للمحاكمة، م(783ه/167صالح بن عبد القدوس قد اتهم بالزندقة سنة )
خرج من عنده  فلما، سبيله بترك فأمر حكمته وكثرة، بيانه وحسن، وبراعته، وعلمه، أدبه بغزارة سأله فأعجب، ليفةحضرة الخ

 : القائل ألست وقال له، امر بارجاعه
 رمسه ثرى في يوارى حتى أخالقه يترك ال والشيخ" 
  نكـثه إلى عاد الضنى كذى جهله إلى عاد ارعوى إذا 
 (7)المهدينفسك" فقتله الخليفة  بحكمك في فيك نحكم ونحن، أخالقك تترك ال فأنت: قال، نينالمؤم أمير يا بلى: قال

 . (8)ببغداد الجسر على بعد ان أخذ بقائم سيفه وضربه فشطره نصفين وصلب
 
 

                                                           
 .7/188؛ االمين، اعيان الشيعة، 15/79؛ الصفدي، الوافي، 20/151ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ؛ 2/181العقيلي، ( العقيلي، ضعفاء (1
 .83مختصر، ( (2
 ؛ 20/152؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 2/750؛ ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 4/224البالذري، انساب االشراف، ( (3
 . 293؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، 3/458؛ ابن مسكويه، تجارب االمم، 6/330الطبري، تاريخ الطبري، ( (4
صالح بن عبد القدوس: وهو ابو الفضل صالح بن عبد القدوس بن عبداهلل االزدي البصري مولى األزد أحد الشعراء اتهمه الخليفة المهدي ( (5

؛ 150/ 16؛ الصفدي، الوافي، 2/492ابن خلكان، وفيات االعيان،  ؛8/287م(؛ ابن الجوزي، المنتظم، 783ه/167بالزندقة ففتل عليها سنة)
 3/192الزركلي، االعالم، 

 11( الحمد، الزندقة، (6
 .3/172؛ ابن حجر، لسان الميزان، 2/297؛ الذهبي، ميزان االعتدال، 1/100( الشريف المرتضى، االمالي، (7
 .269/ 10؛ الذهبي، تاريخ االسالم، 8/287المنتظم، ؛ ابن الجوزي، 9/306الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ( (8
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 .(1)م(784ه/168)بشار بن برد -6
كان الخليفة المهدي قد ، الزندقةتعرض الشاعر بشار بن برد الى الترهيب الفكري زمن الخليفة المهدي والذي اتهمه ب

والمعروف عن الشاعر انه ، انبرى لتطهير دولته من المعارضين والمخالفين وشدد التنقيب على اللذين ينسبون الى الزندقة
 .(2)، وقتلهفأتهمه بالزندقة، اذ ذكر انه مسك أثناء االذان وهو سكران فأتوا به المهدي، سيء الخلق متجاهر بالسكر

 عض ان سبب الترهيب الذي طال الشاعر بشار بن برد هو بتحريض من وزير المهدي يعقوب بن داودوذكر الب
 : عندما قال، بسبب شعر بشار الذي هجاه فيه م(798ه/184)ت

 داود بن يعقوب الخليفة إن نومـــــــكم طال هبــوا أمــــية بني 
 (3)عودوال الناي بين اهلل خليفة فالتمسوا قوم يا خالفتكم ضاعت 

 الوزير فدخل قد هجا الخليفة المهدي في حلقة احد النحويين فوشوا به الى يعقوب، وكان بشار، فأراد ان ينتقم منه 
 الاستطيع ذكر ما قال فأقسم عليه: فقال ذاك بم: قال هجاك قد الزنديق الملحد هذا إن المؤمنين أمير يا وقال المهدي على

 : يفة انه قالقال فقد جاء هجاؤه للخل، ان يقول
 والصولجان بالدبوق يلعـب خليفة يزني بعماته 
 (4)ودس موسى في حر الخيزران أبدلنا اهلل به غيره 
 العرب تقولها كلمة وهي حس قال السوط أصابه إذا وكان، بالسياط بضربه من غضب الخليفة المهدي وأمر فزاد

 فأسمي هو أطعام ويلك بشار فقال اهلل بسم يقول وال حس ليقو وكيف زندقته إلى انظروا: "بعضهم فقال أوجع إذا للشيء
 .(5)، ومات من اثر الضرب"عليها اهلل فأحمد هي نعمة أو فقال هلل الحمد قلت أفال آخر له فقال عليه اهلل

وكأن الشاعر قبل ، استغلت الزندقه وهي بطبيعة الحال مسألة دينية لها مساس بالمعتقد لقتل الشاعر بشار بن برد
 .وعليه فأن السلطة قد وظفت الزندقة كذريعة لالنتقام والتخلص من خصومها، ووزيره كان صوامًا قواماً ، ائه للخليفةهج
 : (6)م(786ه/170الشاعر االموي ادم بن عبد العزيز)ت -7

 ارباً ومن المعروف عن هذا الشاعر كان ش، الشاعر االموي ادم بن عبد العزيز بتهمة الزندقة طال الترهيب الفكري
 والسبب في ذلك انه أنشد، زنديق على أنه المهدي إلى الخليفة فرفع، (7)الشعر ويقول والخالعة المجون في للخمر ومفرطاً 

 : قال فيه شعرا
  الطويل الليل مدى في خلــيلـي وأسـق اسقني 
  بــيل نهر مـن سبـيـت صرفـــا صهــباء قهــوة 
  نــبــيـــل أو ـهفـــقيــ مــن فيـها يلحاك لـمـن قل 
 ، (8)السـلـسبيل رحـيـق مـن أخرى وارج دعها أنت 

                                                           
يقال إنه ولد وهو بشار بن برد بن بهمن بن أزدكرد بن شروستان وهو من سبي المهلب بن ابي صفره وكان يكنى أبا معاذ، وبشار بن برد: ( (1

ا لحم أحمر وكان ضخما عظيم الخلق والوجه على الرق وأعتقته امرأة عقيلية فنسب إليها وكان أكمه ولد أعمى جاحظ العينين قد تغشاهم
؛ الصفدي، 95/ 3م(؛ االصفهاني، االغاني، 784ه/168مجدورا طويال وهو في أول مرتبة المحدثين من الشعراء المجيدين قتله المهدي )

 . 10/85الوافي، 
 .2/52لي، االعالم، ؛ الزرك10/160؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 116/ 7( الخطب البغدادي، تاريخ بغداد، (2
 .73/ 28؛ الصفدي، الوافي 22/116؛ النويري، نهاية االرب، 3/170؛ االصفهاني، االغاني، 1/40( بشار بن برد، الديوان، (3
؛ ابن 1/273؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، 6/86؛ ابن االثير، الكامل، 6/402خ الطبري، ؛ الطبري، تاري1/40( بشار بن برد، الديوان، (4

 .265لعماد، شذرات الذهب، ا
 .87/  10؛ الصفدي، الوافي، 3/170( االصفهاني، االغاني، (5
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، آدم بن عبد العزيز: هو آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ( (6

ه السفاح، وعفى عنه بعدما قتل ما وجد من بني امية، وكانت وفاته في حدود سنة وكان شاعرا، خليعا ماجنا، ثم نسك بعد ذلك وقد ترك
 .5/195؛ الصفدي، الوافي، 15/190م(؛ االصفهاني، االغاني، 786ه/170)

 . 7/459؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة، 7/28الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ( (7
 .11/32؛ الذهبي، تاريخ االسالم، 7/29، تاريخ بغداد، ؛ الخطيب البغدادي15/191االصفهاني، االغاني، ( (8
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 على أقر ال واهلل ": والكن ابى ذلك وقال له، فأمر الخليفة المهدي ان يضرب ثلمائة سوط من اجل ان يقر بالزندقة
ثم امر الخليقة ، " زندقت قرشّيا رأيت ومتى، قط عين طرفة باهلل أشركت ما وواهلل، عضوا عضوا قطعت ولو، بباطل نفسي

 .(2)وحمدت سيرته حتى موته، وذكر انه تاب بعد ذلك، (1)المهدي ان يخلى سبيله
ه في حين ان الشاعر فأن الشاعر ادم بن عبد العزيز قد تعرض للترهيب رغم عدم اثبات زندقت، من الجدير بالذكرو 

، رغم زندقة المهدينراه قد حضي بمكانة وتقدير لدى الخليفة ( 4)وقد ثيت زندقته ، الذي كان خليعًا ماجناً  (3)مطيع بن اياس
 الناس بإحضار فأمر، للمهدي البيعة يريد كان الخليفة المنصور أن والسبب في ذلك ،(5)حتى واله الصدقات في البصرة

الذي روى  اسإي بن مطيع وفيهم، وفضائله المهديّ  وصف في فأكثروا الشعراء وقالت، فتكلَّموا الخطباء وقامت فحضروا
 منا "المهدي: حديث مختلق زعم فيه ان الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( قال في حق المهدي ابن الخليفة المنصور

والواضح من خالل ماتقدم ان الترهيب الذي اطال بعض ، (6)"جورا كماملئت عدال يملؤها، غيرنا من وأمه اللَّه عبد بن محمد
والدليل ، رهم في خدمة السلطة والسيما ان الشعر كان يعد اكبر وسيلة اعالمية في ذلك الوقتكونهم لم يوظفوا شع، الشعراء

حتى ان السلطة قد غضت النظر عنه لمجرد تأّيده لسلطة ، ما ناله الشاعر الماجن الزنديق مطيع بن اياس من مكانه
  .وسياستها

 : (7)(م814/ ه198 )تالشاعر ابو نؤاس -8
، وان الترهيب الذي اطاله كان بسبب العصبية القبلية، اس لسجن ايام الخليفة هارون الرشيدتعرض الشاعر ابو نؤ  

 التي وهي، قحطان وبطونها وافتخاره بقبائل نزار بأسرها قبائل فيها هجى المشهورة التي قصيدته "ان (8)اذ ذكر المسعودي
 : وقال فيها، بسببها الرشيد حبسه أطال الخليفة
 محاربها في والمسك صنعاء ولــنا ـــطناع أربــاب نحن 
 مساربهــا في والطــير خابل ال يعبده الضحاك منا وكان 
 مـــثـالبــها  عن الستـر وكشــف جلدتــها وأفـــر نــزارا واهــج 

ي هذا ، واخباره فمن المعروف عن الشاعر ابو نؤاس انه شاعرًا ماجنًا شاربًا للخمر، و (9)وقيل ايضًا اتهم بالزندقة 
اذ ذكر ، (11)م(813-808ه/198-193كما تعرض الشاعر ابو نؤاس للحبس من قبل الخليفة االمين)، (10)الصدد كثيرة

 م(824ه/208الربيع)ت بن الفضل فحبسه، بحبسه فأمر أيامه في محمد ذلك إلى فرفع الخمر نواس أبو "شرب (12)الطبري
 : فأنشده بالقتل يهدده والنطع بالسيف له ودعا غيرهمو  هاشم بنو وعنده به محمد فدعا ذكره ثم أشهر ثالثة

نشاديك مقامي يـــــذكــر والـــعــهـــد اهلل أمــــيـــن ذكـــــر   حضر والناس وا 
                                                           

 .1/59؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، 5/195؛ الصفدي، الوافي، 15/191االصفهاني، االغاني، ( (1
 .1/59؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، 391، 8ابن حمدون، التذكره الحمدونية، ( (2
ناني، شاعر من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية كان ظريفا، مليح النادرة، ماجنا، ( مطيع بن اياس: هو أبو سلمى مطيع بن إياس الك(3

ة متهما بالزندقة مولده ومنشأه بالكوفة، وأصل أبيه من فلسطين. مدح الخليفة الوليد بن يزيد ونادمه، في العصر األموي، وانقطع في الدول
إلى أن مات، وأقام ببغداد زمنا، وواله المهدى العباسي الصدقات بالبصرة، فتوفى فيها  العباسية إلى الخليفة ابي جعفر بن المنصور فكان معه

؛ الزركلي، 463/ 10؛ الذهبي، تاريخ السالم، 2/516؛ الكتبي، فوات الوفيات، 13/185م(؛ االصفهاني، االغاني، 785ه/169سنة )
 .502؛ البراقي، تاريخ الكوفة، 7/255االعالم، 

 .4/57النويري، نهاية االرب، ؛ 1/98الشريف المرتضى، االمالي، ؛ 13/188غاني، ( االصفهاني، اال(4
 .7/255؛ الزركلي، االعالم، 13/213االصفهاني، االغاني، ( (5
 .6/51ابن حجر، لسان الميزان، ؛ 13/192( االصفهاني، االغاني، (6
لمعروف بأبي نواس الحكمي الشاعر المشهور كان جده مولى الجراح بن ابو علي الحسن بن هانىء بن عبد األول بن الصباح ا: هو ابو نواس( (7

وقال عبد اهلل الحكمي والي خراسان ونسبته إليه، وذكر انه ولد بالبصرة ونشأ بها ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحباب ثم صار إلى بغداد 
لبان وكان أبوه من جند مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية وكان من غيره إنه ولد باألهواز ونقل منها وعمره سنتان وأمه أهوازية اسمها ج

  ه198أهل دمشق وانتقل إلى األهوازوتوزج فيها، مدح ابو نواس الخلفاء العباسيين ووزرائهم، وكان شاعر كثير المجون في شعره توفي سنة)
 .12/176؛ الصفدي، الوافي، 9/279الذهبي، سير اعالم النبالء، ؛ 2/96ابن خلكان، وفيات االعيان، م(؛ 814/
 .76التنبيه واالشراف، ( (8
 .107ابو هفان، اخبار ابو نواس، ( (9

 .492، ( هدارة، اتجاهات الشعر العربي(10
 .10/18؛ ابن الجوزي، المنتظم، 56/225؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 4/111الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ( (11
 .7/107تاريخ الطبري، ( (12
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 يغــفــر ليـــس ما أذنــبــت قد كأني ثالثة حبست مذ لي أشهر مضى 
ومن خالل الروية يفهم ان سبب العقاب ، قه"فأطل المؤمنين أمير يا حالل لك دمى قال شربتها فان محمد له فقال 

في حين ان المعروف من سيرة الخليفة االمين كان اكثر من خلفاء ، الذي تعرض له الشاعر ابو نواس هو شرب الخمر
فحول قصر الخالفة الى مكان للغناء والرقص حتى اقعده ذلك ، للهو والغناء والشرب وانه كثير الميل، بني العباس مجوناً 

 ، الشاعر ابو نؤاس وعليه اليعقل ان يكون الشرب والمجون هو سبب سجن، (1)دبير امورهعن ت
في  بعثفكان كلما اراد الشرب ، وال يصبر على فراقه، اذ ذكر ان الخليفة االمين كان شديد التعلق بابي نؤاس 
فغضب الخليفة ، ًا بدون ابو نؤاسمم اضطر الخليفة االمين ان يشرب ايام، وصادف ان ابو نؤاس قد تاخر عنه مدة، طلبه

فواهلل ما ينبغي ان يكون : "فقال االمين، فقال له بعض اصحابه انه عيار شارب للخمر ينادم السفلة والسوقة، عضبًا شديداً 
  .(2)نديم خليفة اال مثله..."

يذكر فيها  كتبا يرسل كانف استغل الخليفة المأمون عالقة اخيه االمين بابي نؤاس عندما اراد تعبئة الرأي ضد اخيه 
 له يقال، كافرا ماجنا شاعرا رجال استخلص": قال أخيه انه به عاب مما فكان، بخراسان المنابر على تقرأ أخيه عيوب
ومن هنا يتضح لنا ان السبب ، (3)"المحارم ويهتك، المآثم ويرتكب، الخمر معه ليشرب واستخلصه، هانىء بن الحسن

االمين )السياسي على السلطة بين االخوين  ي وقع على الشاعر ابو نؤاس سببه الصراعالحقيقي وراء الترهيب الذ
كان يجالس شاعرًا ماجنًا لذا زج الشاعر ابو نؤاس في  بانه، اذ عمد الخليفة االمين الى تفنيد ادعاء المأمون، والمأمون(
 .(4)ي آواخر ايامهومن اخبار الشاعر ابو نؤاس انه تاب ف، ليظهر بطالن ادعاء اخيه، السجن

 : م(826ه/211)ت الشاعر ابو العتاهية -9
، والشئ الغريب في اختالف االسباب والشعراء في العصر العباسي بين خليفة وأخر، اختلفت اسباب الترهيب للعلماء

قوله بسبب ، للحبس والنفي، و فقد تعرض للضرب، قد تعرض للترهيب في امرين متناقضين هو ان الشاعر ابو العتاهية
اذ ، (5)الكوفة لقوله الغزل باحدى جواريهفذكر ان الخليفة المهدي ضرب ابا العتاهية مائة سوط ونفاه الى ، شعر في الغزل

 : قال
 (6)غدر من الخليفة ظبي على ومالي صادنى للخليفة ظبيا ان اال

فامره ، الغزل وترك والتصوف الزهد وفي السياق ذاته فقد تعرض الشاعر ابي العتاهية الى الحبس وذلك النه اظهر
 عن المهدي المؤمنين أمير ينهاك باألمس" : فقال له الرشيد، (7)ولكنه رفض ذلك، ان يقول في شعر الغزل الرشيد الخليفة
قداما علىّ  جرأة فتأبى بالقول آمرك واليوم ومحكا؛ لجاجا إالَّ  فتأبى، الغزل  الحسنات إن المؤمنين؛ أمير يا: فقال، وا 
وذكر ، (8)"بمثلى يحسن ال ضعيف شيخ اليوم وأنا، وقّوة حراك وبى، وجدة شباب ولى الغزل أقول كنت، سيئاتال يذهين

 الرقيق الشعر يقول حتى عليه وضيق العتاهية أبا احبس الرشيد لي قال: "الخليفة الرشيد انه قال عن سجان (9)االصفهاني
 فقلت .شئتم ما كل أقول فأنا، أخرجوني، الموت فصاح، مثلها يف أشبار خمسة بيت في فحبسته، يقول كان كما الغزل في
 : فأنشد يقول، وقرطاسا" دواة وأعطيته فأخرجته، أتنفس حتى فقال، قل

 ســواه إليـــه شافع له ما مـــــواله أذلــــه لــــعــــبــــد مــــن 
 .يخشاه ما مثل ويرجوه ويخشاه إليه به ما يشتكي 

                                                           
 .225؛ ضيف، العصر العباسي االول، 165الدولة العباسية، ( الخضري بك، (1
 .23ابو هفان، اخبار ابو نواس، ( (2
 .2/464القيرواني، زهرة االداب، ( (3
 .2/102ابن خلكان، وفيات االعيان، ( (4
 .2/162؛ الصفدي، الوافي، 22/444؛ االصفهاني، االغاني، 2/381، زهرة االداب، ( القيرواني(5
 .549الفيصل، ابو العتاهية، ( (6
 . 4/1772، ابن العديم، بغية الطلب، 2/780؛ الدينوري، الشعر والشعراء، 2/383( القيرواني، زهر االداب، (7
 .2/384القيرواني، زهرة االداب، ( (8
 .4/1769؛ ينظر: ابن العديم، بغية الطلب، 4/304االغاني، ( (9
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ففي الوقت الذي كان فيه الشاعر ، والدهشة، يدعو الى الحيرة عرض له الشاعر ابو العتاهيةفان الترهيب الذي ت
وبغض النظر عما كان ، ويمكن ان يعقل مثل هكذا سبب، فقد طاله الترهيب، خليعًا الهيًا مقباًل على الشراب مولعًا بالغناء

، ولكن من الغريب ان يعذب الشاعر بعد توبته، (1)فعالوالتي كانت تعج بمثل هذا اال، مجالس الخلفاء العباسيين يدور في
ومن الواضح ان العقوبة التي تعرض لها الشاعر ابو العتاهية هي ، اللهو واختياره طريق الزهد ثم يؤمر بالرجوع الى حياة

  .وتدل على مدى استخفاف السلطة بالقوانين، عقوبة مزاجية ترجع الى رغبة الخلفاء
 

 : (2)م(828ه/213)ت كوكعلي بن جبلة الع-10
 والعلماءان الصراع السياسي على السلطة داخل البيت العباسي كان احد اسباب الترهيب التي كلفت بعض الشعراء  
الى ، كما تعرض الشاعر علي بن جبلة المعروف بالعكوك، الذي ذكرناه سابقا، كما حدث مع الشاعر ابو نخيلة، حياتهم

" اختلفت االقوال في والحضريا بدويا مثله رأيت ما، إنشادا اهلل خلق أحسن كان": (3)الجاحظ ، اذ قال فيهالقتل بسبب شعره
، قائد الخليفة المأمون م(839ه/225فقد ذكر انه انشد قصيدة من الشعر مدح بها ابي دلف )ت، سبب الترهيب الذي طاله

اذ ، ماله مدح الخليفة الذي هو اولى بالمدح من رعيتهواه، لتفضيله عليه (4)فحقد عليه الخليفة المأمون، وقد بال، في مدحه
 : قال العكوك في مدح ابو دلف

 ومحتضره باديه بين دلف أبو الدنيا انما 
 .(5)أثره على الدنيا ولت دلف أبو ولى فــــإذا 

ان حميد  (6)، وذكر االصفهانيولكنه عندما علم بذلك هرب من سطوة الخليفة فأمر الخليفة المامون بالقبض عليه 
، جبلة بن علي عليه يدخل بأن فكلمه، م( قائد حرس الخليفة المأمون اراد ان يتوسط له عنده825ه/210الطوسي)ت 

والوضح من الرواية ان روح الحسد وتفضيل القائد ، "دلف أبي في قوله بعد فيّ  يقوله شيء وأيّ ": فقال، مديحا منه ويسمع
 ماحسدت" : ان المأمون قال( 7)اذ ذكر ابن ابي الحديد ، عر لغرض النيل منهعلى الخليفة كان السبب في مطاردة الشا

 وأحضر، من القبض على الشاعر العكوك المأمون فبعد ان استطاع الخليفة، "فيه الشاعر قول على دلف أبا إال قط أحدا
 بين من اهلل اصطفاكم بيت لأنتم أه المؤمنين يا أمير: فقال، علينا عيسى بن القاسم فضلت ويحك": له قال يديه بين

نما، عظيما ملكا وآتاكم، عباده ثم ، (8)"...الكل في أدخلتنا لقد أحدا أبقيت ما واهلل: فقال وأقرانه أشكاله على فضلته وا 
 .(9)م(828ه/213ومات على اثرها سنة)، فاخرجوا لسانه، وأن يسل لسانه من قفاه بمعاقبتهامر الخليفة المأمون 

ولكن ذكر سبب اخر في الترهيب الذي ، اعر هو لتفضيل ابو دلف على الخليفة عندما امتدحهكان سبب قتل الش
 على دلف أبا لتفضيلك دمك أستحلّ  لست إني": له قال عليه الشاعر أدخل لما هو ان الخليفة المأمون، طال العكوك

دخالك كلها العرب  شعرك في بقولك أستحله ولكني، وعترته وسلم عليه الّله صلى اللَّه رسول آل وهم، قريشا ذلك في وا 
 : "فيه أشركت الذي القول تقول حيث وكفرك

                                                           
 480العربي، ( هدارة، اتجاهات الشعر (1
العكوك: هو ابو الحسن علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن المعروف بالعكوك من أبناء الشيعة الخراسانية وكان الشاعر أبو الحسن ( (2

 وكانالعكوك ضريرا، وولد أعمى، وهو من الموالي، وكان أسود أبرص، وشعره سائر، وكان دقيق الفطنة سهل الكالم، ومداحا مجيدا، 
؛ الذهبي، 20/172م(؛ الصفدي، الوافي، 828هـ/213صمعي يحسده، وهو الذي لقبه بالعكوك)الغليظ السمين( قتله الخليفة المأمون سنة )األ

 .4/268؛ الزركلي، االعالم، 10/192سير اعالم النبالء، 
 .134البرصان والعرجان والعميان والحوالن، ( (3
 .10/193؛ الذهبي، سير اعالم النبالء، 10/259جوزي، المنتظم، ؛ ابن ال7/217( الطبري، تاريخ الطبري، (4
 .241؛ االبشيهي، المستطرف، 210؛ ابن حجة الحموي، خزانة االدب، 224؛ القاضي التنوخي، المستجاد، 68العكوك، الديوان، ( (5
 .20/239( االغاني، (6
 .19/97شرح نهج البالغة، ( (7
 .31؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 293/ 10؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 3/352خلكان، وفيات االعيان،  ابن؛ 20/240(االصفهاني، االغاني، (8
 . 2/42مرأة الجنان، ، اليافعي؛ 10/193؛ الذهبي، سير اعالم النبالء، 4/233(؛ النويري، نهاية االرب، (9
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ويبدو ان الخليفة المأمون اراد التشبث بالدافع ، (1)حال إلى حال من الدهر وتنقل منزلها األيام تنزل الذي أنت 
والواضح ان القتل ، وب الترهيبيالديني على حساب الدافع الشخصي الذي حمله على ايجاد مسوغ لقتل الشاعر بهذا االسل

 الذي اليجيز قتله بهذه الطريقة البشعة.، و كان بدافع االنتقام الشخصي وبعيدًا كل البعد عن الواعز الديني
الحسد  الىوراء قتل الشاعر علي بن جبلة العكوك باالضافة  الى القول ان السبب الحقيقي، (2)كما ذهب الجبوري

اذ ان اسرة ابن جبلة كانت مساندة لالمين في حربه مع ، السياسي بين االمين والمأمون هو الصراع، من مدح ابي دلف
  .(3)قادة االمين الذي قتل دفاعًا عنهم( كان من كبار 810ه/195وان عبد الرحمن بن جبله)ت ، اخيه المأمون

يفة الى زيادة الحقد عليه ويبدو ان االفراط في مدح ابي دلف دفع الخل، وكان هذا السب هو االقرب الى الحقيقة
وكان عبد الرحمن بن جبلة ابلى بالءًا ، ووقوفها الى جانب االمين، بسبب مواقف اسرته من الحرب التي دارت بين االخوين

 حسًن في الدفاع عن االمين وقتل دونه.
 : (4)م(860ه/246الشاعر دعبل الخزاعي)ت -11

وية التي دفعت البعض من خلفاء الدولة العباسية على اتباع ظل الصراع السياسي على السلطة من االسباب الق 
فنالحظ ، وذلك ألهمية الشعر والشعراء في التأثير على الساحة السياسية، من ضمنها الترهيب، و اساليب مختلفة مع الشعراء

اذ ان اسرته ، العلويينالشديد الى  واسرتهمع معرفته التامة بميل الشاعر ، ان الخليفة الرشيد قرب الشاعر دعبل الخزاعي
جد الشاعر دعبل كان  (م657/ه37)ت وأن زعيم خزاعة عبداهلل بن بديل، كانت من صحابة االمام علي )عليه السالم(

حتى استشهد بين يديه ، ومن الرجال الخلص لالمام علي )عليه السالم(، (5)لرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم(من صحابة ا
 أن: "م( قال في والء هذه القبيلة لالمام علي عليه السالم679ه/60عاوية بن ابي سفيان)ت وان م، (6)في معركة صفين

  .(7)"فعلت رجالها عن فضال تقاتلني أن على قدرت لو خزاعة نساء
اول اتصال للشاعر دعبل الخزاعي مع الخليفة الرشيد هو عندما سمع الرشيد بيتًا من الشعر غنى به المغنيون  فكان
وعندما قدم على الخليفة الرشيد احسن ، لذا ارسل في طلبه، قيل له لدعبل الخزاعي، فسئل عن قائل هذا الشعر ،بين يديه

 .(8)استقباله واكرمه
واغداق الهبات والعطايا عليه هو محاولة من الخليفة الرشيد ، ويبدو ان القصد من تقريب الشاعر دعبل الخزاعي

فشرع الخليفة بهذه الخطة لجذبه الى ، هو ميله للعلوين وما عرف عن دعبل، لعباسيةلكسب شعراء التيار المعادي للسياسة ا
اال ان هذا التدبير لم يجد نفعًا الن الشاعر دعبل الخزاعي حال وفاة ، العلويين وضمان تركة مساندة، جنب العباسيين

، السنيّ  العطاء من فعله ما على كافأه حتى تما الرشيد أن بلغه "ما (9)فذكر االصفهاني، الخليفة الرشيد صرح علنًا بهجائه
 "الرشيد وهجا، الّسالم عليهم البيت أهل بها مدح قصيدة من فيه وقال، مكافأة بأقبح الخمول بعد والرفعة، الفقر بعد والغنى

 : حيث قال
 مضر ومن بكر ومن يمان ذي من نعلمه األحياء من حيّ  ليس 

                                                           
 .2/476؛ القمي، الكنى وااللقاب؛ 20/173الصفدي، الوافي،  ؛15/307؛ الذهبي، تاريخ االسالم، 20/240االصفهاني، االغاني، ( (1
 .157محن الشعراء واالدباء، ( (2
 3/108صفوت، جمهرة خطب العرب، ؛ 6/249؛ ابن االثير، الكامل، 4/65؛ ابن مسكوية، تجارب االمم، 7/25( الطبري، تاريخ الطبري، (3
عثمان بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن بديل بن ورقاء الخزاعي؛ اصله من الكوفة  دعبل الخزاعي: هو الشاعر المعروف دعبل بن رزين بن( (4

لم يسلم منه أحد من الخلفاء وال من الوزراء، وكان من ، وويقال من قرقيسيا و، أقام ببغداد، وكان شاعرا مجيدا إال أنه كان مولعا بالهجو
م من أحسن الشعر وأسنى المدائح قصد بها االمام علي بن موسى الرضا )عليه مشاهير الشيعة، وقصيدته التائية في أهل البيت عليهم السال

السالم( بخراسان فأعطاه عشرة آالف درهم وخلع عليه بردة من ثيابه، ومن مصنفاته كتاب طبقات الشعراء، عاش ما يقارب المائة سنة، 
؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، 11/103موي، معجم االدباء، ؛ ياقوت الح162م(؛ النجاشي، رجال النجاشي، 860ه/246وكانت وفاته سنة )

2/266 . 
 .2/363؛ االميني، الغدير، 10/63الصفدي، الوافي،  3/124ابن االثير، اسد الغابة، (؛ (5
؛ 117ابن داود،  ؛ ابن دواد، رجال364العاملي، الدر النظيم، ؛ 136ابن حبان، مشاهير علماء االمصار، ؛ 5/57البخاري، التاريخ الكبير، ( (6

 .418الشيرازي، الدرجات الرفيعة، 
 .20/131؛ النويري، نهاية االرب، 3/873؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 247المنقري، وقعة صفين، ( (7
 ؛ 20/334( االصفهاني، االغاني، (8
 .20/334االغاني، ( (9
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 جــــــزر عــلى أيــــســــار تــشــــارك كــمــا مدمــائــه في شركـــاء وهــــم إالَّ  
 والــخــــزر الــروم بــأرض الــغــزاة فــعــل ومنـهـبة وتــحريــق وأســر قتــل 
 عــــــــذر  مــــن الـــعبـــاس لــبـــنــي أرى وال قـتـلـوا إن معــذورين أمــية أرى 

 : ايضاً  ومن قوله 
ـــعبـــر مـــن هـــذا شّرهــــم كلَّهم وقبر الـــنــاس خـــيــــر طــــوس ــيف قــــــبــــران   ال
 .(1)ضر من الرجس بقرب الزكيّ  والعلى الزكــــــيّ  قـــــرب من الّرجــس يـــنفع ما 

 القرابىونرى ان انشاد الشاعر ذكر فيه الظلم الذي طال اهل البيت )عليهم السالم( من قبل العباسيين رغم صلة 
، التي تربطهما فلم ينفع ما فعل الخليفة الرشيد مع الشاعر دعبل من اجل كسبه الى جانبه وتخليه عن الخط العلوي، الرحمو 

  .فاعلن صراحة عن موقفه المساند للعلويين بهجائه للخالفة العباسية وسياستها
ما هجاه مما اظطر الشاعر دعبل الى وذلك وعند، تعرض الشاعر دعبل الى الترهيب من قبل الخليفة المأمون 

الذي بويع للخالفة في  م(839ه/224)تالى ان صفح عنه بعد ان هجا خصمه ابراهيم بن المهدي الهرب وتغيب نفسه
 .(2)(بغداد بعد اعالن الخليفة بتولية عهده الى االمام الرضا)عليه السالم

ي هجاء الخلفاء العباسيين وسياستهم وان قصيدته التائية والقول ف، في والئه للعلويين استمر الشاعر دعبل الخزاعي 
 : والتي يقول في مطلعها، المشهورة خير دليل على ذلك

 .(3)ومنزل وحي مقفر العرصات مدارس ايات خلت من تالوة 
 ولكن نراه، كانت حياته تحفحها االخطار، ونتجة لمواقفه الواضحة من الخالفة العباسية وميله الشديد للعلويين

 أحمل أنا: "حتى ذكر انه قال، (4)توارًا عن انظار السلطة وازالمهام هارباً  فقضى بقية عمره، واستمر في نهجه اليبالي بها
 .(5)"عليها يصلبني أحدا أجد لست، سنة خمسين منذ كتفي على خشبتي
اذ علم ، م(741-833ه/227-218كما تعرض الشاعر دعبل الخزاعي الى الترهيب من قبل الخليفة المعتصم ) 

فما ان ، وكان سبب ذلك هو الموقف الثابت للشاعر دعبل ازاء العباسيين والعلويين، (6)، فهربواغتياله انه يسعى لقتله
 : ومن هجائه للمعتصم، تولى المعتصم الخالفة حتى وجد دعبل الخزاعي نفسه في طليعة المعارضين لحكمه

 كتب لهم ثامن عن تأتنا ولم سبعة الكتب في العباس بني ملوك 
 ، (7)كـــلـــب وثامنــهم عــّدوا إذا خيار سبعة الكهف في الكهف أهل كذلك 

اذ كلفه هذا ، والوقوف بالضد من االخالفة العباسية وسياستها، قد وظف شعره للعلويين، نرى الشاعر دعبل الخزاعي
وعندما تولى ، نددًا بالظالمين طوال حياتهولكنه بقي صوتًا يصدح بالحق م، ان يبقى هاربًا متواريًا طوال حياته

 : قد هنئ الخليفة الجديد بطريقته الخاصة اذ هجائه قائالً ، م( خالفة المسلمين نراه846-841ه/232-227الواثق)
 رقدوا الهوى أهل إذا رقاد وال جــلد وال صبـــر ال هلل الحمد 
 حـــدأ بـــه يفــــرح لم قام وآخر أحد له يحزن لم مات خليفة 
 (8)والـــنكـــد الشوم وقام هذا وقام يـــتبعه الشوم ومر هذا فمر 

وعليه فقد ، (1)الواثق وفاة الخليفة حتى، يتمكن من القبض عليه وظل هاربًا متخفياً  فلم، بطلبه الواثق لذا فأمر الخليفة
لذا استمر في نهجه ، باسية وسياستهاتعرض الشاعر دعبل الخزاعي لترهيب طوال حياته اليمانه بعدم شرعية الخالفة الع

                                                           
 106دعبل الخزاعي، الديوان، ( (1
 .6/407، اعيان الشيعة، ؛ االمين97المرزباني، مختصر، ( (2
 .59دعبل الخزاعي، الديوان، ( (3
 .6/402االمين، اعيان الشيعة، ؛ 20/295( االصفهاني، االغاني، (4
 .2/369؛ االميني، الغدير، 111؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 2/266ابن خلكان، وفيات االعيان، ( (5
 .2/377؛ االميني، الغدير، 20/310االصفهاني، االغاني، ( (6
 .41( دعبل الخزاعي، الديوان، (7
 .82دعبل الخزاعي، الديوان، ( (8
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طوق  بن مالك اذ كر انه هجا، حتى انه دفع حياته ثمنًا لمواقفه هذه، المتصدي والمقارع للخلفاء عصره وامرائهم
، هجا نزارا بلغه ان دعبل وقد، العباس بن إسحاق وكان عليها البصرة إلى فهرب فطلبه والي دمشق (م873ه/260)ت

 يقلها لم وأنه، على انكاراه تلك القصيدة بالطالق وحلف فانكر انه هجاهم، عنقه ليضرب والسيف لنطعبا ودعا، عليه فقبض
 أن من بد فال القتل من أعفيتك إذا أما": وقال له على حاله فرق، إليه يتضرع وجعل، قالها ونسبها اليه له عدوا وأن

 وهو، رجليه تأخذ فيه والمقارع سلحه فرد فمه وفتح، قفاه ىعل فألقي به وأمر، سلح حتى فضربه بالعصا دعا ثم، (2)"أشهرك
 إلى فهرب بعدها من البصرة، كله سلحه بل، حتى عنه رفعت فما .يقتله أو ويبلعه يستوفيه حتى عنه يكف أال يحلف
على  بعد ان حصل على عقوبة التنم على ذوق وال رجولة نالها من والي البصرة العباسي الذي برهن حقده (3)األهواز

 العلويين والذين يناصروهم.
على تنفيذ  وأعطاه، شاء كيف يغتاله أن وامره سماً  وأعطاه بعد هروب دعبل الى االهواز ارسل مالك بن طوق رجال 

 زجّ  لها بعكاز قدمه ظهر فضرب، العتمة صالة بعد، وجده حتى يطلبه يزل الرجل لم، درهم آالف عشرة مكافأة هذه المهمة
  .(4)رًا بتلك الضربةتأث فمات مسموم
 : (5)م(858ه/244)ت ابن السكيت -12

اذ روى ان ابن ، ظل الموقف العباسي ازاء العلويين يتصدر اسباب الترهيب التي طالت معظم الشعراء والعلماء
-232كل)استقدمه الخليفة المتو ، بروايته موثوقا، والدين الفضل أهل من وكان، السكيت النحوي اللغوي امام اللغة واالدب

 إليك أحب البن السكيت أيما روى ان في احد االيام قال الخليفة المتوكل، و (6)، فعهد له بتأديب ولديهم(761-846ه/247
 منك خير طالب أبي بن علي خادم قنبرا إن واهلل": ابن السكيت فقال، والحسين الحسن أم والمؤيد المعتز أي هذان ابناي
 عليهم السالم ولم الحسن والحسين على اثنى بل وقيل، فمات ففعلوا قفاه من لسانه سلوا راكلألت فقال المتوكل (7)"ابنيك ومن
  .(8)ذلك غد بعد داره فمات إلى فحمل بطنه فداسوا األتراك المتوكل فامر ابنيه يذكر

س صالحًا ومن الطبيعي ان يختار اكثر النا، أن الخليفة المتوكل كان يمثل اعلى سلطة في دولة مترامية االطراف
، فوقع اختياره على ابن السكيت من دون العلماء كونه مؤهل لهذه المهمة اكثر من غيرة، وعلمًا لمهمة تربية وتعليم أبنائه

العباسة من العلويين  الخالفةفرغم معرفته التامة بما يمتلك هذا الرجل من علم ومؤهالت اال انه رهب وراح ضحية موقف 
 عند كلمة حق الجهاد أفضل: "لعذاب في قول الحق الن الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( قالفنراه ال يبالي ا، وشعيتهم
 .(9)جائر" سلطان
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 .10/340ابن كثير، البداية والنهاية، ؛ 14/17( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (1
 .20/339( االصفهاني، االغاني، (2
 .2/384؛ االميني، الغدير، 20/339( االصفهاني، االغاني، (3
؛ الصفدي، الوافي، 11/519؛ الذهبي، سير اعالم النبالء، 7/3531؛ ابن العديم، بغية الطلب، 17/277ينة دمشق، ابن عساكر، تاريخ مد( (4

 .2/432؛ ابن حجر، لسان الميزان، 14/10
يه ابو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت؛ إمام في اللغة واألدب صاحب كتاب إصالح المنطق الذي قال ف ابن السكيت: هو( (5

 المبرد ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن منه، وله مصنفات عديدة اخرى أصله من خوزستان بين البصرة وفارس، تعلم ببغداد، واتصل بالخليفة
؛ 6/395م(؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، 858ه/244المتوكل العباسي، فعهد إليه بتأديب أوالده، وجعله في عداد ندمائه، ثم قتله سنة )

 .8/195لي، االعالم، الزرك
 . 12/16؛ الذهبي، سيراعالم النبالء، 14/274؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 79ابن النديم، الفهرست، ( (6
 .2/328؛ الدميري، حياة الحيوان الكبرى، 1/219ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،  2/41( ابو الفداء، تاريخ ابو الفداء، (7
؛ اليافعي، مرآة الجنان، 1/219ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،  2/41؛ ابو الفداء، تاريخ ابو الفداء، 6/395العيان، ( ابن خلكان، وفيات ا(8

 .1/315القمي، الكنى وااللقاب، ؛ 2/110
 .3/19ابن حنبل، المسند، ( (9
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 : (1)م(863ه/249لشاعر علي بن الجهم)ت ا -13
وبهذ اصبح مركز جذب لكثير من الذين نصبوا العداء ، والصريح للعلويين، اشتهر الخليفة المتوكل بعدائه الواضح 

اذ اتصل ، (2)الجهمومنهم الشاعر علي بن ، يسعى الستقطاب المعادين لهم لغرض توظيف امكانياتهم لصالحةفكان ، لهم
 : وعند تولي الواثق الخالفة قال فيه، واراد ان يحظى بمكانة مرموقة لدى الخلفاء، بالخالفة العباسية

 ، (3)هارون الواثق بدولة الدين وذو الدنيا ذو فاز قد 
 حتى، اال في عهد الخليفة المتوكل اذ عال نجمه وكبرت مكانته من تحقيق طموحاته الشخصية ولكنه لم يتمكن

فأن ماحصل عليه الشاعر علي بن الجهم من مكانة مرموقه لدى ، (4)خاصة الخليفة المتوكل وصاحب سره اصبح من
اذ كان ، لي )عليه السالم( والعلويين كافةهو لوجود عامل مشترك يربطهما اال وهو الكره والعداء لالمام ع، الخليفة المتوكل

 انحرافه من بل، حتى، السالم( عليهم) البيت وأهل، علي على االمام السخط بالنصب كثير مشهورا علي بن الجهم شاعراً 
: الق منه اللعن استحق وبم، سبب لعنه البيه عن وعندما سئل، أباه يلعن كان أنه السالم( )عليه لالمام علي العداوة ونصبه

 : ومن هجائه للعلويين وذم الشيعة قوله، (5)"عليا إياي بتسميته"
  إمام من ذلك خاب، إمام رضوى بشعب تقول رافضة 
  (6)السهام مشرعة األتراك من ألــفــــا عشـــــرون لــه من إمام 

وكان ينادم ، فضلينوصار من جلسائه وندمائه الم، وبهذا االسلوب علت منزلة ابن الجهم لدى الخليفة المتوكل 
عند  ويذكرهم بقبح، بهم كثير الّسعاية فكان، وكان بينهم وبين ابن الجهم منافسة وتحاسد، الخليفة معه عدد من الشعراء

حتى وصل االمر ان يسعى كل واحد منهم عن االخر عند الخليفة الى ان استطاعوا ان يوقعوا بين علي بن  (7)الخليفة
، (8)وامر ان يصلب مجردا يومًا كامال، وحبسه ثم نفاه الى خراسان، فغضب الخليفة عليه، كلوبين الخليفة المتو  الجهم

وعليه فعلى الرغم مما وصل اليه الشاعر من مكانة لدى السلطة العباسية اال ان هذا االمر لم يشفع له الن كفت حساده 
وصل اليه من مكانه وتقدير لدى الخليفة  ويبدو ان الشاعر قد استغل ما، وغيرهم كانت ارجح من كفته من الشعراء

 : اذ قال فيهم، فراح يطلق االتهامات جزافًا على خصومه، المتوكل
 وأهل اإلعتزال على هجائي تضافرت الروافض والنصارى

 ( 9)سوى بصري بأوالد الزناءِ  مــــــهـــي إليـــبــا نــي ومــونـــابــوع
وهذا ، (10)به حتى قال الخليفة فيه بأن الشاعر علي بن الجهم اكذب الناس ونجحوا في االطاحة، لذا تحاملوا عليه 

وذكر عنه ظل بعيدًا عن بالط العباسيين بقية حياته الى ان قتل في ، مارجح كفت خصومه عليه لذا وقع في شر اعماله
 .(11)م( أذ خرج عليه جماعة بالقرب من حلب فقتلوه863ه/249خالفة المستعين سنة )

                                                           
لى لؤي بن غالب أبو الحسن القرشي السامي نسبة إلى علي بن الجهم: هو علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أسد بن أذينة ينتهي إ( (1

م(، 853ه/239كان منزله ببغداد في شارع الدجيل، وخصه الخليفة، ثم نفاه إلى خراسان سنة ) سامة بن لؤي كان شاعرا عالما بفنون الشعر
نيسابور فحسبه طاهر ثم أخرجه فصلبه مجردا لوشايه قيل فيها انه هجاه وكتب إلى طاهر بن عبد اهلل إذا ورد عليك فاصلبه يوما فوصل إلى 

نهارا، وتوفي في خالفة المستعين، أذ ورد كتاب من صاحب البريد بحلب أن علي بن الجهم خرج من حلب متوجها إلى العراق فخرجت عليه 
؛ 3/355يات االعيان، م(؛ ابن خلكان، وف863ه/249جماعة من بني كلب فقاتلهم قتاال شديدا، حتى جرح ثم مات من اثر الجرح سنة )

 .4/269؛ الزركلي االعالم، 20/178الصفدي، الوافي، 
 . 1/249؛ القمي، الكنى وااللقاب، 7/56ابن االثير، الكامل، ( (2
 .13/234؛ االصفهاني، االغاني، 7/339الطبري، تاريخ الطبري، ( (3
؛ الذهبي، تاريخ االسالم، 3/355؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، 11/467الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ؛ 22/408( االصفهاني، االغاني، (4

18/196. 
 .4/210؛ ابن حجر، لسان الميزان، 2/429المسعودي، مروج الذهب، ( (5
 .10/384االصفهاني، االغاني، ( (6
 .12/26؛ ابن الجوزي، المنتظم، 10/384؛ االصفهاني، االغاني، 320ابن المعتز، طبقات الشعراء، ( (7
 .4/211، ابن حجر، لسان الميزان، 3/355؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، 7/71؛ ابن االثير، الكامل، 4/124( المسعودي، مروج الذهب، (8
 .320ابن المعتز، طبقات الشعراء، ( (9

 .4/211ابن حجر، لسان الميزان، ( (10
 .11/368طيب البغدادي، تاريخ بغداد، ؛ الخ4/124المسعودي، مروج الذهب، ؛ 7/424( الطبري، تاريخ الطبري، (11
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 : (1)م(939ه/328)ت قلةابن م -14
وتنافسهم في ، واالدب الى الترهيب نتجة زج انفسهم في خضم السياسة وصراعاتها، تعرض بعض من اهل العلم

فهو لم يكن صاحب مدرسة ، اذ كانت شخصيته متعددت الجوانب، كما هو الحال عند ابن مقلة، الحصول على الوظائف
، اذ قال عنه ابن (2)، ومن ثم سياسيا بارعاوكان ايضًا بليغا كثير الحفظ، روشاعرا وناث، بل كان اديبا، في الخط فحسب

الذي تضرب بحسنة األمثال. وهو أول من استخرج هذا الخّط ونقله من ، هو صاحب الخط الحسن المشهور"( 3)طباطبا
  ."الوضع الكوفّي إلى هذا الوضع

 فكانت اول وزاة له في ايام الخليفة المقتدر، بني العباس تقلد ابن مقلة الوزارة ثالث مرات في عهد ثالث من خلفاء 
بينه وبين بعض  عداءوسبب ذلك هو وجود ، تعرض للترهيب وفيها، اذ استوزره لمدة سنتين، م(932-907ه/295-320)

وبعدها ، (4)ثم احرقت داره من قبل اعدائه، وامر بحبسه ونفيه، فعزله، رجال البالط الذين سعوا فيه عند الخليفة المقتدر
ثم اتهمه ، (5)، وقلده الوزارةاذ استقدمه من منفاه في بالد فارس، م(933-932ه/322-320) استوزره الخليفة القاهر باهلل

اما وزارته االخيرة فكانت في ايام ، (6)م(933ه/321) الخبر فهرب واستتر سنة مقلة ابن وبل،، به بالتحريض على الفتك
 وكان، بقي متقلدًا الوزارة مدة سنتين، (7)، وقلده الوزارةفقد ارسل له االمان، م(940-933ه/329-322) الخليفة الراضي

 هذا سره وربما ذلك في يخالفهم ال الخليفة وكان، القبض على ابن مقلة فقرروا، وبين رجال الخليفة الراضي وحشة، بينه
اذ ، فأستحسن الخليفة ما صنعوه ذلك تقضي وأسبابا ذنوبا له وعددوا، الراضي إلى الخليفة وأرسلوه عليه فقبضوا، األمر

 ألف بألف خطه وأخذ وغيره بالتعليق الكثير لترهيب الشئا من اساليب عليه وجرى بالمقارع فضرب، إليهم عزله وسلمه
 .(8)داره في بطاال وجلس خلص ثم دينار

امير  (م935ه/324 ت) رائق ابن إلى جميعها األمور تؤول اصبحت ضعف موقف الخالفة حتى وخالل هذه المدة
 الراضي إلى الخليفة لذا كتب ابن مقلة، يردها اليه فلم فخاطبه أبنه وأمالك وأمالكه مقلة ابن رائق أموال فصادر بن، االمراء
الراضي  فاظهر الخليفة، دينار آالف ثالثة منهم سوف يستخرج أنه ويضمن له وأصحابه رائق ابن على بالقبض عليه يشير

 ثم، (9)وقطع يده، حبسه من فأخرج ابن رائق، خبره على رائق ابن واطلع حبسه إليه حضر فلما، قاله لما كاره وهو ،موافقته
ابن مقلة  فعاد، (10)"اللصوص مثل تقطع الخلفاء بها وخدمت القرآن بها كتبت": ويقول، اخذ ينوح على يده، و فبرأ عولج

 يده على القلم يشد وكان، عمله عن مزاولة يمنعه لم يده قطع أن ويذكر ةالوزار  ويطلب تقليد، الراضي الى مكاتبة الخليفة
 : يده في شعره ومن، ويكتب المقطوعة

 ديني بــــعد دنياهم حرموني حتى بـــدنيـــاي لهـــــــم ديني بعت 
 حفظوني فما أرواحهم حفظ بجهدي استطعت ما حطت ولقد 
 ، (11)فبين نييمي بانت حياتي يا عيش لذة اليمين بعد ليس 

                                                           
 ابن مقلة: أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الوزير، الكاتب المشهور من الشعراء األدباء، يضرب بحسن خطه المثل، ولد في بغداد،( (1

-318/928-ه316قتدر لمدة سنتين)وكان في أول أمره يتولى بعض أعمال فارس ويجبي خراجها وتنقلت أحواله إلى أن استوزره الخليفة الم
م( فاتهمه بسعيه لقتله، فهرب، واستتر عنه الى ان استوزر من 933ه/ 321م(، ثم عاقبه بعدها، واستوزره الخليفة القاهر ما يقارب سنة)930

وحبس سنة  م( هي اخر وزارة له، اذ نكبه الخليفة، وعذب وصودر، ثم قبض عليه،935-933ه/324-322قبل الخليفة الراضي سنة )
؛ الذهبي، سير اعالم النبالء، 5/114م(؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، 939ه/328م(، وهي محنته االخير اذ مات فيها سنة )937ه/326)

15/224 . 
 .46ناجي، ابن مقلة، ( (2
 .264الفخري في االداب السلطانية، ( (3
 .266؛ ابن طباطبا، الفخري، 5/282مم، ؛ ابن مسكوية، تجارب اال104القرطبي، صلة تاريخ الطبري، ( (4
 ، 8/245، ابن االثير، الكامل، 13/305؛ ابن الجوزي، المنتظم، 5/332( ابن مسكوية، تجارب االمم، (5
 .160ابن العبري، تاريخ المختصر، ، 5/114( ابن خلكان، وفيات االعيان، (6
 . 1/90( المسعودي، مروج الذهب،؛ الهمداني، تكملة، تاريخ الطبري، (7
 23/130؛ النويري، نهاية االرب، 305؛ ابن ابي اصبيعة، عيون االنباء، 5/114ابن خلكان، وفيات االعيان، ( (8
 .2/85؛ ابو الفداء، المختصر، 163؛ ابن العبري، تاريخ المختصر، 8/345ابن االثير، الكامل، ( (9

 .11/221؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 4/82( الصفدي، الوافي، (10
 .2/220؛ اليافعي، مرآة الجنان، 24/247الذهبي، تاريخ االسالم، ( (11
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 الماء يستقي فكان، يخدمه من فيه ضيق ال يوجد مكان في لسانه وسجنه بقطع فقام، عليه يدعو أنه رائق ابن بل، ثم
 فدفن، وحيدا وهو، الى ان مات، ونال انواع من العذاب في حبسه، يستقي أن وفمه إلى، اليسرى بيده الدلو يتناول بنفسه
 .(1)فيه

والتي اصبح ابن مقلة ، الذي طال بن مقلة كان سببه الصراعات السياسية داخل الخالفةيمكن القول أن الترهيب 
فنال ، حتى كانت في آخر المطاف هي سبب موته، وصعوباتها اال انه فضل العمل بمجالها فرغم علمه بمشاكلها جزء منها

  .فلم يشفع له علمه وال ومهارة خطه، من العذاب الكثير
 الخاتمة

الترهيب الفكري هي ظاهرة دخيلة على االسالم سيما ان االسالم ذلك الدين الذي اسس مبادئ العدل ان ظاهرة  -1
اال ان هذه الظاهرة أدخلت على الواقع االسالمي بعد ان تغلبت االهواء الشخصية ، والمساوات واحترم حقوق اآلخرين

قيادة المسلمين في الدولة العباسية سما خالل و  ممن تصدى للقرار والطموحات الساسية على التعاليم الدينية لدى بعض
فسعى العباسون جاهدون لتطويع الفكر سياسًا وجعله يصب في مصلحة ، التطور الفكري الذي رافق العصر العباسي

 السلطة.
اء شكل الخالف العلوي العباسي سببًا لمعظم حوادث الترهيب الفكري التي طالت معظم اهل العلم من العلماء والشعر  -2

فاذا كانت هذه الحرفة او الكلمة ، ومن المعروف عن الشاعر ان حرفته وسالحه هو الكلمة، سيما الذين ساندوا العلويين
تستثمر لخدمة السلطة فان صاحبها يكرم ويكون من المقربيين اليها واما اذا كان على العكس من ذلك فان العقاب يكون 

 . من نصيبه
فتم من ، سما الزندقة مشروعًا للترهيب الفكري، ية الخطيرة التي ظهرت في الدولة العباسيةاستغلت بعض المشاكل الدين -3

االمر الذى ادى باالمة االسالمية ان تخسر بسببها ثروة ، خاللها تصفية بعض الحسابات الدينية والسياسية والشخصية
الى ان يتعرض الكثير منهم للعقوبة  ه القضيةعلمية هائلة راح ضحيتها العديد من الفقهاء والعلماء والشعراء وادت هذ

ويبدوا ان اكثر  وفي الحقيقة ال نستطيع الوقوف على سبب واحد للزندقة فقد تعدد اسبابها، تحت طائلة االتهام بالزندقة
 .او يكون من اهل الخالعة والمجون، هو غالبًا ما يكون المتهم من اصل فارسي، االسباب اتهامًا بالزندقه

بعض اهل العلم والشعراء بزج انفسهم في خضم السياسة وصراعاتها للحصول على بعض المكاسب كاالموال قام  -4
والمناصب وبطبيعة الحال ادى هذا ان التصرف ان يدفع العديد منهم حياته سبب ذلك اذ تعرض الكثير منهم للترهيب 

  من قبل السلطة العباسية لميلهم الى هذا الطرف او ذاك.
 

 والمراجع المصادر 
  م(.1448ه/852أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور )ت ، األبشيهي 
 م(.1998المستطرف في كل فن مستطرف، عالم الكتب، )بيروت،  -1
 م(.1232ه/630عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني )ت، ابن األثير 
 م(.1989)بيروت، –أسد الغابة، دار الفكر  -2
 م(.1965كامل في التاريخ، دار صادر، )بيروت، ال -3
 م(966ه/ 356أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم)ت، األصفهاني 
 االغاني، مطبعة دار احياء التراث العربي، )بيروت، د. ت(  -4
 (م1269ه/668)ت  أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرج، ابن أبي أصيبعة.  
 .د.ت(، )بيروت، دار مكتبة الحياة، نزار رضا، تحقيق، عيون األنباء في طبقات األطباء -5

                                                           
 .1/289؛ القلقشندي، مآثر االنافة، 23/146( النويري، نهاية االرب، (1
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 م(926ه/314أبي محمد أحمد الكوفي)ت، ابن أعثم. 
 .م(1990، )بيروت، دار االضواء، على شيري، تحقيق، الفتوح -6
 م(1972ه/ 1392)ت عبد الحسين احمد النجفي، األميني. 
 م(. 1977، بيروت، )كتاب العربيدار ال، 4ط، الغدير -7
 م(1951ه/1371ت، )العاملي عبد الكريم ابن علي محسن ابن، األمين. 
 .(د.ت، )بيروت، ار التعارف للمطبوعاتد، حسن األمين، تحقيق، اعيان الشيعة -8
 م(.869ه/256ابو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي )ت، البخاري 
 د.ت(، )حيدر آباد، رة المعارف العثمانيةدائ، التاريخ الكبير -9
 ( 784ه/168بشار بن برد)م. 

 م(.2007، الجزائر، )وزارة الثقافة، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق، ديوان بشار بن برد -10
 م(.1913ه/1332أحمد النجفي)ت حسين ابن، البراقي 

 م(.2003، النجف، )المكتبة الحيدرية، ماجد بن أحمد العطية، تحقيق، تاريخ الكوفة -11
 م(1682ه/1093عبد القادر بن عمر )ت ، البغدادي. 

 م(.1998، بيروت، )دار الكتب العلمية، إميل بديع اليعقوب، محمد نبيل طريفي، تحقيق، خزانة األدب -12
 م(892ه/279)ت أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، البالذري.  

 م(. 1959، مصر، )ر المعارفدا، محمد حميد اهلل، تحقيق، انساب االشراف -13
 م( 994ه/384القاضي أبي علي المحسن ابن أبي القاسم )ت، التنوخي 

 م(. 1970، )د.مك، د.مط، محمد كرد علي، تحقيق، المستجاد من فعالت األجواد -14
 م(868ه/255)ت أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الجاحظ. 

 م(. 1990، )بيروت، دار الجيل، يق عبد السالم محمد هارونتحق، البرصان والعرجان والعميان والحوالن -15
 يحيى، الجبوري. 

 م(.2003، )بيروت، دار الغرب االسالمي، محن الشعراء واالدباء -16
 م(.942ه/331ابو عبد اهلل محمد بن عبدوس )ت، الجهشياري 

 م(. 1988، )بيروت، دار الفكر الحديث، حسن الزين، تحقيق، الوزراء والكتاب -17
 م(.1200ه/597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)ت، ابن الجوزي  

، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا، محمد عبد القادر عطا، تحقيق، المنتظم في تاريخ األمم والملوك -18
 م(. 1992، بيروت)
 م(1002ه/393إسماعيل بن حماد)، الجوهري. 

 م(.1987، )بيروت، دار العلم للماليين، 4ط، مد عبد الغفور عطارأح، تحقيق، الصحاح -19
 م(965ه/354التميمي)ت، أبو حاتم محمد بن أحمد بن معاذ بن َمْعبدَ ، ابن حبان. 

 م(.1990، المنصورة، )دار الوفاء، مرزوق علي إبراهيم، تحقيق، مشاهير علماء األمصار -20
 سعدي، أبو حبيب. 

 م(. 1988، )دمشق، دار الفكر، 2ط ، اصطالحاالقاموس الفقهي لغة و  -21
 م(1448ه/852ابو الفضل احمد بن علي بن محمد العسقالني )ت ، ابن حجر ، 

 م(.1971، )بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 2ط ، الهند، المعرف النظامية دائرة، تحقيق، لسان الميزان -22
 م(1433ه/837األزراري )ت اهللتقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد ، ابن حجة الحموي  
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 م(.2004، بيروت، )دار ومكتبة الهالل، عصام شقيو، تحقيق، خزانة األدب وغاية األرب -23
 م( 1258ه /  656أبو حامد عبد الحميد بن هبة اهلل بن محمد بن الحسين )ت ، ابن أبي الحديد. 
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 . (م1979، )بيروت، دار الفكر، 3ط، معجم األدباء -28
 م(.1979، بيروت، )دار إحياء التراث العربي، معجم البلدان -29
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 د.ت(.، بيروت، )دار صادر، مسند اإلمام أحمد بن حنبل -30
 محمد، الخضري بك. 

 م(.2003، القاهرة، )مؤسسة المختار، نجوى عباس، تحقيق، الدولة العباسية -31
 م(1070ه/463و بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد )تأب، الخطيب البغدادي  

  م(.1997، )بيروت، دار الكنب العلمية، مصطفى عبد القادر، تحقيق، تاريخ بغداد -32
 م(1282ه/681أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي اإلربلي )ت، ابن خلكان. 

 د.ت(، لبنان، )دار الثقافة، إحسان عباس، تحقيق، الزمانوفيات األعيان وأنباء أبناء  -33
 م(. 1307ه/ 707تقى الدين الحسن بن علي )ت، ابن داود الحلي 

 م(.1972، )النجف، المطبعة الحيدرية، محمد صادق بحر العلوم، تحقيق، رجال ابن داود -34
 م(860ه/246بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن )ت، دعبل الخزاعي. 

 م(.1997، )بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ضياء حسين األعلمي، تحقيق، وان دعبل الخزاعيدي -35
 م(1348ه/ 749أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد اهلل الحسامي)ت، ابن الدمياطي. 

 م(. 1997، )بيروت، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا، تحقيق، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد -36
 م(1405ه/808أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن علي)ت، الدميري 

 م(2003، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط، حياة الحيوان الكبرى -37
 م(1374ه/748شمس الدين ابو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان )ت، الذهبي. 
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  م(.1993
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 م(.1994 )بيروت، دار الفكر، علي شيري، تحقيق، تاج العروس من جواهر القاموس -41
 م(. 1976ه/1396)ت خير الدين بن محمود بن محمد بن علي، الزركلي 
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 .(م2000، د.مك، )دار العلم للماليين، 5ط، األعالم -42
 م(1143ه/538ابو القاسم محمود بن عمر )ت، الزمخشري.  

 . م(1992، )بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، عبد األمير مهنا، تحقيق، البرار ونصوص االخيارربيع ا -43
 م(.1496ه/902شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد)ت ، السخاوي 

 م(.1993، بيروت، )دار الكتب العلميه، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة -44
 م(1166ه/562عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )ت أبي سعد، السمعاني. 

 .(م 1988، )بيروت، دار الجنان، عبداهلل عمر البارودي، تحقيق، األنساب -45
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  د.ت(.، بيروت، )مطابع معتوق اخوان، لجنة من األدباء، تحقيق، تاريخ الخلفاء -46
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 م(.1996، )قم، مطبعة ستارة، موسوعة المصطفى -47
 م(1044ه/436أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين )، الشريف المرتضى.  
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 .(م2000، يروت)ب، دار إحياء التراث، تركي مصطفى، أحمد األرناؤوط، بالوفيات تحقيق -50
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 .(م 1997 )بيروت، دار القلم العربي، عبد القادر محمد مايو، الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية تحقيق -54
 م(922ه/310أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب )ت ، الطبري ، 

 .(د.ت، )بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، مجموعة من العلماء، تحقيق، تاريخ الرسل والملوك )تاريخ الطبري( -55
 م(1674ه/1085فخر الدين )ت، الطريحي. 

 م(. 1943، طهران، )مؤسسة مرتضوي، 2ط، احمد الحسيني، تحقبق، مجمع البحرين -56
 م(.1246ه/644ري )تيوسف بن حاتم الشامي المشغ، العاملي 

 . (د.ت، قم، )مؤسسة النشر اإلسالمي، الدر النظيم -57
 م(1070ه/463ت)أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد القرطبي ، ابن عبد البر. 

  .(م1992، )بيروت، دار الجيل، علي محمد البجاوي، تحقيق، االستيعاب -58
 م(. 1261ه/660ت)العقيلي  عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة، ابن العديم 

 م(.1988، )بيروت، مؤسسة البالغ، سهيل زكار، تحقيق، بغية الطلب في تاريخ حلب -59
 م(. 1175ه/571أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل )ت، ابن عساكر 
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 م(. 1995، )_ بيروت، دار الفكر، علي شيري، تحقيق، تاريخ مدينة دمشق -60
 م( 933ه/322و جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ي المكي )ت أب، العقيلي 

 م(.1997، )بيروت، دارالكتب العلمية، عبد المعطي أمين قلعجي، تحقيق، 2ط، ضعفاء العقيلي-61
 م(828ه/213علي بن جبلة )ت، العكوك. 

 .د.ت(، القاهرة، )دار المعارف، 3ط، حسين عطوان، تحقيق، شعر علي بن جبلة -62
  م(1678ه/1089الحنبلي )ت أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد، العمادابن  

 .(د.ت، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -63
 أحمد، فتح اهلل. 

 . (م1995، الدمام، )مطابع المدخول، معجم ألفاظ الفقه الجعفري -64
 م(1331ه/732بن محمود بن محمد )ت  عماد الدين إسماعيل بن علي، أبو الفداء. 

 .(د.ت، بيروت، )دار المعرفة للطباعة والنشر، المختصر في اخبار البشر -65
 م(.1414ه/817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت ، الفيروزآبادى 

 م(. 2005، )بيروت، مؤسسةالرسالة، 8ط، محمد نعيم العرقُسوسي، تحقيق، القاموس المحيط -66
 شكري. ،فيصل 

 م(. 1965، )دمشق، مطبعة جامعة دمشق، ابو العتاهية اشعاره واخباره -67
 م(889ه/276ابو محمد عبداهلل بن مسلم )ت، ابن قتيبة الدينوري ، 

 .م(2002، )القاهرة، دار الحديث، الشعر والشعراء -68
 م(.979ه/369عريب بن سعد )ت ، القرطبي 

 .د.ت(، بيروت، )للمطبوعاتمؤسسة األعلمي ، صلة تاريخ الطبري -69
 م(. 1418ه/821أحمد بن علي الفزاري )ت، القلقشندي 
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 .(م2000، بيروت، )دار الكتب العلمية، عادل عبود الموجود، علي بن محمد بن عوض اهلل، تحقيق، فوات الوفيات -73
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 م(.1988، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، علي شيري، تحقيق، البداية والنهاية -74
 م(994ه/384ابو عبد اهلل محمد بن عمران الخراساني )ت، انيالمرزب. 

، شركة الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، الشيخ محمد هادي األميني، تحقيق، مختصر أخبار شعراء الشيعة -75
 م(. 1993، بيروت)
 م(957ه/346ابو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت، المسعودي ، 

 .(د.ت، القاهرة، )دار الصاوي، عبد اهلل إسماعيل الصاوي، قيقتح، التنبيه واإلشراف -76
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 م( 1030ه/421ابو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي)ت، ابن مسكويه 
 م(.2001، )طهران، دار سروش، أبو القاسم امامي، تحقيق، تجارب االمم وتعاقب الهمم -78
 م(. 882ه/296عبد اهلل بن محمد العباسي )ت ، ابن المعتز 

 م(.1976، )القاهرة، دار المعارف، 3ط، عبد الستار أحمد فراج، تحقيق، طبقات الشعراء -79
 م(. 1311ه/711)ت أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على، ابن منظور 

 .م(1984، قم، )أدب الحوزة، لسان العرب -80
 م(827ه/212نصر بن مزاحم )ت، المنقري. 

 م(.1962، مصر، )مطبعة المدني، 2ط، عبد السالم محمد هارون، تحقيق، موقعة صفين -81
 هالل، ناجي. 

 م(.1991، )بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ابن مقلة خطاطا واديبا وانسانا -82
 م(1438ه/842حمد الدمشقي)تشمس الدين محمد بن عبداهلل بن م، ابن ناصر الدين 

، مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي، تحقيق، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم -83
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 م(.1332ه/733)ت شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد، النويري 
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 م(.904ه/292)ت، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح البغدادي، اليعقوبي 
 تاريخ اليعقوبي، تحقيق، خليل المنصور، مؤسسة العطار الثقافية، )النجف، د.ت(. -92
 
 
 




