
  شخصيات محمد بهجة األثري

  العالمة محمد بهجة األثري

  )سيرة موجزة(

  

  تعودغير الجهر لم أ فإني = عتاد همس القول في الحق شاعر إذا ا
  ق مهتديق بالُخلْ لْ وأني بخير الخَ = بحسبي أني في اعتقادي مسلم 

  )محمدِ (إذا كان هديي بالنبي = ضرني إن فاتني هدي مذهٍب  وما
  

يفصــح العالمــة محمــد بهجــة األثــري عــن غايــة ) نبــي الرحمــة(مــن قصــيدة  بهــذه األبيــات
  .ومرمى عصاه من الّشعر وعلوم لغة القرآن طرفه من األدب،

 والقــوامين علــى اللغــة العربيــة، حــد شــيوخ األدب العربــي اإلســالمي،أفالعالمــة األثــري هــو 
لتــزم فــي أدبــه م طــالع،ومؤلــف واســع اال محقــق ثبــت، مــة،ومــن أبــرز شــعراء العــراق واأل

تجــاوب مــع قضــايا  وهــو فــي شــعره ونثــره بليــٌغ مشــرق الديباجــة، وحياتــه بإســالمه وعروبتــه،
  .ستعمار وعمالئهِ وبها فكان بطبيعته ثائًرا على االمة اإلسالمية وشعاأل

وقصـــائده الخرائـــد مطـــوالت  تجـــد فـــي شـــعره صـــدى لألحـــداث الجســـام التـــي ألّمـــت باألمـــة،
  .وفي مقدمتها أحداث فلسطين يا األمة العادلة،ومالحم ثورية لقضا حربية،

  
  :مولده ونشأته

حمـد بـن محمـود فـي د بن الحاج عبد القادر بن الحاج أولد العالمة محمد بهجة بن محمو 
فــي محلــة جديــد حســن ) م28/9/1902(الموافــق  ،هـــ1320جمــادى األولــى مــن ســنة /23

  .باشا في جانب الرصافة من بغداد
علــــى مقربــــة مــــن نهــــر دجلــــة ومــــن المدرســــة المستنصــــرية  اد،حســــن أحيــــاء بغــــدوكانــــت أ

والـــدواوين  ،تحــيط بــه المســاجد الكبــرى العباســية المعروفــة فــي التــراث العربــي اإلســالمي،
  .سواق التجارة وخاناتها الكبيرة، وأالرئيسية للحكومة



لــده وشــملت تجــارة وا ووالــده مــن تجــار بغــداد الكبــار، وأســرة األثــري مــن أســر بغــداد الغنيــة،
  .لى الهندالمتاجرة بالخيول الجياد يرسلها إالتي توسعت 

  
  :تعلمه

هـو  أهم ما أثر في حياة العالمة األثري بعد سـالمة الفطـرة وسـالمة البيئـة التـي نشـأ فيهـا،
فـالزم  تتلمذه علـى يـد علمـين مـن أعـالم األدب واللغـة العربيـة والعلـوم الشـرعية فـي بغـداد،

وقــــرأ عليـــــه  وكــــان يومئـــــٍذ قاضــــي بغـــــداد، ،ين اآللوســــيالشــــيخ العالمــــة علـــــي عــــالء الـــــد
وقـــرأ عليـــه فـــي  وكتـــاب نزهـــة الطـــرف فـــي علـــم الصـــرف للميـــداني، المجموعـــة الصـــرفية،

ثـــم قصـــد  ،..وغيرهـــا مـــن كتـــب اللغـــة واألدب والفقـــه ،دب مقامـــات أبـــي الثنـــاء اآللوســـياأل
ع العلمــي العربــي وكــان يومئــٍذ عضــًوا فــي المجمــ ،العالمــة الســيد محمــود شــكري اآللوســي

فقرأ عليـه فـي العربيـة البالغـة  لى مرض موته،فالزمه مالزمة تامة أربع سنوات إ بدمشق،
نساب والمنطق والمواريـث وعلم الوضع والفرائض والحديث واألوالنحو والعروض والقوافي 

  .وتاريخ العرب قبل اإلسالم وآداب البحث والمناظرة
  

  :مناصبه العلمية والحكومية

  :دة مناصب علمية وحكومية فكانتولى ع
عضــًوا مــؤازًرا فــي المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق بــدعوة مــن العالمــة محمــد  -1

لسـن القانونيـة المشـروطة فـي وكان سن العالمة األثري يومئٍذ دون ا كرد علي،
 .بالمجمع العضويةقانون 

عضــو لجنـــة التـــأليف والترجمــة والنشـــر فـــي وزارة المعــارف العراقيـــة حتـــى عـــام  -2
  .م1947

ثــــم أول ألمــــين عــــام المجمــــع العلمــــي العراقــــي منــــذ تأسيســــه عــــام  نائــــب ثــــان، -3
 . م1947



علــى للجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة منــذ عضـو استشــاري فــي المجلــس األ -4
 .عاًما ، وظل فيها لمدة سبعة عشرم1962سنة 

 .م1947ول للغة العربية بمصر حتى عام عضو مراسل في مجمع فؤاد األ -5
 .م1977رك في أكاديمية المملكة المغربية عام عضو مشا -6
وكانـت  ،وقـاف آنـذاكلـم تكـن هنـاك وزارة لأل( م1936وقـاف بغـداد سـنة مدير أ -7

 ).أوقاف بغداد بمقام وزارة
 )م1963-1958(مدير األوقاف العامة  -8

  .شغل العالمة األثري في مطلع حياته مناصب تدريسية وعلمية متعددةو 
  

  :الجوائز والتكريمات

  ).العهد الملكي(م الرافدين من بلده العراق وسا -1
ــــده إيــــاه ســــفيرة المملكــــة  وســــام العــــرش مــــن ملــــك المغــــرب محمــــد الخــــامس، -2 قّل

 .المغربية ببغداد في حفلة خاصة
قلـــده إيـــاه ملـــك المغـــرب الحســـن الثـــاني فـــي  كاديميـــة المملكـــة المغربيـــة،وســـام أ -3

 .قصره بالرباط
قلــــده إيــــاه ســــفير الجمهوريــــة  :ولــــىوســــام االســــتحقاق الســــوري مــــن الدرجــــة األ -4

 .العربية السورية ببغداد في احتفاٍل فخم
 .وسام المعارف من الحكومة اللبنانية -5
ميــر مــع وســام رفيــع قلــده إيــاه األ جــائزة الملــك فيصــل العالميــة لــألدب العربــي، -6

 .ولي عهد المملكة العربية السعودية في حفلة رسمية كبرى في الرياض
دبـي الموسـوعي مـع وسـام رفيـع قلـده إيـاه نائـب تـاج األجائزة الرئيس صـدام لإلن -7

 .م1989رئيس مجلس قيادة الثورة في مهرجان المربد ببغداد سنة 
 .جائزة الكوفة للخط العربي من وزارة الثقافة واإلعالم العراقية -8
 .من اتحاد المؤرخين العرب) مرتين(وسام المؤرخ العربي  -9



  
  :أبرز الشخصيات التي عاصرها والتقى بها

  
  .م1936التقاه في طنطا بمصر سنة  ؛مصطفى صادق الرافعي -1
قبيــل نشـــوب ) م1925(التقـــاه فــي دمشــق صــيف ؛ حمــد شــوقيأميــر الشــعراء أ -2

لـــى وقـــد رفــع األثـــري أبياتًـــا مـــن الشـــعر إ الثــورة الســـورية علـــى الفرنســـيين بأيـــام،
دماغه متمنًيا زوال الـداء وقـرب الشـفاء شوقي حين بلغه أنه أصيب بنزيٍف في 

وبعــــد وفــــاة أميــــر  م،1931نشــــرتها صــــحيفة الجامعــــة العربيــــة المقدســــية ســــنة 
فــي حفــٍل حاشــد  ان بيتــة والســبعيالشــعراء رثــاه بقصــيدة عصــماء جــاوزت الخمســ

 .أقامه في جمعية الشبان المسلمين ببغداد
ة األولـى وفـي المـؤتمر ثري في دمشق للمر وقد التقاه األ مير شكيب أرسالن،األ -3

 ةوقـد رثـاه بقصـيدة جـاوزت الخمسـ م،1937العربي الفلسطيني ببلـودان صـيف 
 .والخمسين بيًتا

رحلتـه  سـكندرية فـيه العالمة األثري في القـاهرة واإلوقد التقا أحمد تيمور باشا، -4
ن الخمسـيوقـد رثـاه بقصـيدة جـاوزت أبياتهـا  م،1928لى مصر صـيف األولى إ

 .ي أقيم في جمعية الشبان المسلمين ببغدادفي احتفال تأبين
شاعري العراق جميل صدقي الزهـاوي ومعـروف عبـد  عاصر العالمة محمد بهجة األثريو 

دبيـة حاميـة الـوطيس علـى صـفحات ، وكـان لـه معهمـا سـجاالت ومعـارك أالغني الرصافي
  .الجرائد بسبب مواقفها الفكرية

مثــال السياســي الســوري ي العــالم العربــي ألسياســة والفكــر فــجمعتــه عالقــات بكبــار رجــال او 
، حمـد سـوكارنووالـرئيس اإلندونيسـي أ ،ورئيس الجمهوريـة شـكري القـوتلي ،فخري البارودي
وعّالمـة الشـام محمـد بهجـة  ،الحسن الندوي ، والعالمة أبيعلى المودوديوالعالمة أبي األ

حـين " طـاغور"الهنـد  التقـى بشـاعرو  .البيطار، والعالم المجاهـد سـيد محمـد أمـين الحسـيني
ن ت بعــد أوكــذلك عالقتــه باألديــب المصــري أحمــد حســن الزيــا ،جــاء بغــداد بــدعوة ملكيــة



اح كــان بينهمــا مســاجالت ومعــارك نقديــة بســبب الفريــة الشــعوبية عــن عالقــة الشــاعر وضــ
  .م البنين األموية زوج الوليد بن عبد الملكاليمن بالرفيعة الحسب والنسب أ

  
  :آثاره العلمية

  
زال صـداها يتــردد فــي مجــامع مــا ثمينــة، ارك العالمــة محمــد بهجـة األثــري مؤلفــات وبحوثـتـ

دب والعربيــــة ، وضــــالعته فــــي علــــوم األوتــــدل علــــى عظــــيم موهبتــــه وعلمــــه اللغــــة والعلــــم،
بتحقيــق وشــرح مؤلفــات شــيخه العالمــة محمــود شــكري  العالمــة األثــريوقــد عنــي . وغيرهــا

 الـذي صـدر بطبعـات عديـدة،" تـاريخ نجـد:"منهـا ،ونشر طائفة صـالحة مـن كتبـه اآللوسي،
مأســاة و  الضــرائر ومايســوغ للشــاعر دون النــاثر،و  حــوال العــرب،وبلــوغ األرب فــي معرفــة أ

طبــع مــرات عديــدة آخرهــا بتحقيــق  -دبيــة بينــه وبــين الزيــاتوهــي مســاجلة أ-وضــاح الــيمن
  .)ء العراقار قسم شع(وخريدة القصر وجريدة العصر وشرح الدكتور محمد خير البقاعي،

العالميــة عــن هــذا المؤلــف  وقــد رشــحته رابطــة العــالم اإلســالمي لنيــل جــائزة الملــك فيصــل 
  . فحاز على الجائزة

داعيـــة التوحيـــد والتجديـــد فـــي العصـــر الحـــديث،  ..محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب: ومـــن مؤلفاتـــه
 نظــــرات فاحصــــة فــــي قواعــــد رســــم الكتابــــة العربيــــةو  المــــدخل فــــي تــــاريخ األدب العربــــي،و 

  .وتدوين تاريخ األدب العربي وبعض ضوابط العربية،
الـــذي صـــدر  )مالحـــم وأزهــار( :هــيتــرك ثالثـــة دواويــن شـــعر ضـــخمة وفــي مجـــال األدب 

ول والثـــاني صـــدرا عـــن المجمـــع العلمـــي وديـــوان األثـــري األ ة،بتقـــديم الشـــاعر عزيـــز أباظـــ
بب التقلبــــات بســــ ؛هنــــا وهنــــاكغيــــر المنشــــورة تــــرك عشــــرات القصــــائد المبعثــــرة و . العراقــــي

علًمـــا أن العالمـــة األثـــري ذاق مـــرارة الســـجن  ،السياســـية التـــي كانـــت تحجـــر علـــى قصـــائده
، نجليـزبسـبب قصـيدة ثوريـة تهـاجم اإل 1941 سنة )مايو(أيارسنوات بعد فشل ثورة  ثالث

  .ذاعة بينما كانت الطائرات تحوم فوقهألقاها من مبنى اإل
  :أبرز من كتبوا عنه



راهيم مــدكور رئــيس مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة فــي كتابــه بــالعالمــة الــدكتور إ -
 .)مع الخالدين(

 .الدكتور عدنان الخطيب -
 .ةعزيز أباظ المصري الكبيرالشاعر  -
 .مين عام المجمع العلمي العراقيأحمد مطلوب أالدكتور  -
 .العالمة عبد القادر المغربي -
 .العالمة محمد كرد علي -
 .لجنديالكاتب العربي اإلسالمي أنور ا -
  .   كتبت عنه العديد من رسائل الماجستير والدكتوراهو  -

  
  :وفاته

دنيـــاه يـــوم الســـبت الرابـــع مـــن ذي القعـــدة ســـنة  محمـــد بهجـــة األثـــري ودع العـــالم الشـــاعر
وخدمــة لغــة  ،دب الرصــينافــل بخدمــة األبعــد عمــر ح ،م22/3/1996الموافــق  ،هـــ1416
  .والثقافة الهادفة ألكثر من نصف قرن ،القرآن

  
  مروان عدنان العزي: كتب الترجمة(

عضو رابطة األدب اإلسالمي                                                                        

  العالمية

  )هـ1434سلخ صفر،سنة :بغداد                                                                        

  
  
    
  
  



  
  
  

     
  
  
    
   

     
 


