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ملخص البحث:
َّ
إن العناية بالشخوص اإلسالمية ورمزيتها يف اإلسالم من لدن الشعراء –منذ عرص

اإلسالم وإىل العرص احلديث -شكَّل ظاهر ًة بارز ًة يف أدبنا؛ ملا هلم من حضور يف
التاريخ املرشق الذي يتغنى به األدباء ،ويبدو أن سرية اإلمام عيل بن أيب طالب

 gكانت هدف ابن أيب احلديد املعتزيل يف شعره؛ لذا ارتأينا أن نقف عند قصائده
ِ
عيل  يف شعر ،ابن أيب احلديد
يف هذا البحث الذي وس َم بـ(صورة اإلمام ّ
ِ
ِ
ِالعلويات) انموذج ًا) إذ ﱂ نقف عىل دراسة فنية سابقة
(القصائد السبع
املعتزيل،
قد استعرضت هذا اجلانب ،و َّملا كان الشعر املرتبط باجلانب العقائدي والتأرخيي ال
ﱡ
ينفك عن اجلانب املوضوعي ارتأينا أن تكون خطة البحث مرتكزة عىل حمورين بعد

األو ُل :تصوير اإلمام عيل ابن أيب طالب  gمن خالل القصيدة
املقدمة فكان املحور َّ
احلربية (خيﱪ ،فتح مكة ،اجلمل) .والثاين :تصوير مأساة االمام واستباحة ال بيته

االطهار .

ُ
البحث بأهم النتائج التي توصل إليها.
ثم ُختِ َم
َّ

١١٣

 جعفر فرحان عذيب.د.م

 أركان رحيم جبر.د.م.أ

Abstract
For poets to pay a great a�ention to the Islamic ﬁgures
and their symbolism in Islam come as a prominent phenomenon in
our literature . As there is an impact of them on the brilliant history
commemorated by li�érateurs . As a ma�er of fact ، the chronicle
of Imam Ali Ibin Abi Talib (peace be upon him) falls in the orbit of
the focus Ibn Abi Al-Hadid Al-Mu'tazili steers to in his poems . The
current research study is to trace the portrayal of Imam Ali (peace be
upon them) in the poetry of Ibn Abi Al-Hadid Al-Mu'tazili ، Seventh
Alwiite Poems ، as there is no a study tacking such a conjecture
before. In the article there are two axes : the introduction comes as
ﬁrst axis portraying Imam Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) in the
war poems ; Khyber, Conquest of Mecca, The Camel). The second is
the portrayal of the tragedy of the Imam and the sacrilege of his
pure Infallibles (Peace be upon them ) .Ultimately, The research
study concludes with the most important ﬁndings.

١١٤

املقدمة
احلمد هلل رب العلمني وصىل اهلل عىل خري خلقه حممد واله الطيبني الطاهرين

وصحبه املنتجبني.
وبعد...

َّ
فإن االدب العريب ميدان واسع تبارى فيه االدباء يف بث إبداعهم ،فمنهم من أبدع

وصور ما يعتلج يف نفسه من مشاعر وما خياجله من أحاسيس يرسمها ﱞ
كل حسب
ّ

وجهته الفنية ورؤيته اإلبداعية ،وألن الشعر ميدان ف ّياض بروح اإلحساس ومفتوح

عىل آفاق التخييل نجده يرسم مالمح وجوده الفني من خالل موضوعاته املتعددة
كاملدح والفخر واهلجاء والغزل والرثاء وغريها ،وما إن عايش هذا اللون اإلبداعي

مراحل مهمة من حياة املجتمع نجده يفيد من إضافة أطر موضوعية أخر ،منها

التعرض لقضايا األمة اإلسالمية ،والعناية بالرموز اإلنسانية والسيام اإلسالمية

منها .وعىل رأسها رسول اإلنسانية النبي الكريم  ،واالمتداد الطبيعي له 

آله الكرام  وعىل رأس اآلل أخوه ووصيه االمام عيل  ،gالذي احتل مساحة
زت صورتُه بتشكيالت موضوعية متعددة،
واسعة يف ادبنا العريب قدي ًام وحديث ًا و ُب ﱢر ْ

رتب من اظهار تلك الشخصية العظيمة وصفاهتا الكريمة،
فكانت حماولة األدباء َت ْق ُ
البني يف ذلك فقد كتب قصائد
وكان البن أيب احلديد املعتزيل (656هـ) حضوره ﱢ

سبع طوال موضوعها أمري املؤمنني  ،gسميت بـ(القصائد السبع العلويات) ويبدو

أن سرية اإلمام عيل بن أيب طالب  gكانت هدفه يف شعره؛ لذا ارتأينا أن نقف عند
ِ
عيل  يف شعر ابن أيب احلديد
قصائده يف هذا البحث الذي وس َم بـ(صورة اإلمام ّ
١١٥
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ِ
ِ
ِالعلويات إنموذج ًا) إذ ﱂ نقف عىل دراسة فنية سابقة قد
(القصائد السبع
املعتزيل،

استعرضت هذا اجلانب ،و َّملا كان الشعر املرتبط باجلانب العقائدي والتأرخيي ال
ﱡ
ينفك عن اجلانب املوضوعي ارتأينا أن تكون خطة البحث ترتكز عىل حمورين بعد
األو ُل :تصوير اإلمام عيل ابن أيب طالب  gمن خالل القصيدة
املقدمة ،فكان املحور َّ

احلربية (خيﱪ ،فتح مكة ،اجلمل) .والثاين :تصوير مأساة االمام  gواستباحة ال
ُ
البحث بأهم النتائج التي توصل إليها.
ثم ُختِ َم
بيته االطهار َّ .
كان البحث يف هذه القصائد ﳑتع ًا ملا فيها من تصوير ألبرز رجاالت اإلسالم

الذين محلوا رايته عاليا جنبا إىل جنب مع الرسول الكريم (صىل اهلل عليه وآله)،
وللتصوير املبدع واملعجم اللغوي الرصني والشعرية املتميزة التي محلها الشاعر،
فلله احلمد أوالً وآخر ًا لتوفيقه.

١١٦

املبحث األول
تصوير اإلمام عيل بن أﰊ طالﺐ  gمن خالل الﻘصيدة احلربية
(خيﱪ ،فتح مكة ،اجلمل)
َّ
عيل بن أيب
إن املتأمل يف قصائد ابن أيب احلديد يف وصف اإلمام أمري املؤمنني ّ

طالب  gﳚد مشهد القائد احلريب الذي ﲡسدت فيه إرادة احلرب والسلم ،فهو
الطود الذي وقف يف سوح اجلهاد مظهر ًا القيم التي آمن ﲠا دفاع ًا عن اإلسالم وقيمه

العظيمة؛ وهلذا وجدنا ابن أيب احلديد يعرض صور ًا ومشاهدَ لشخصية اإلمام وهو

صف الرشك ويقتحم املدن املحصنة يف وقت يعرض للجانب املظلم الكايب
يقاتل
َّ

وظلمه؛ ليخلق حركة املشهد وليشد املتلقي إىل مكانة هذه الشخصية املقدسة؛
فنجده يف قصيدة (يف ذكرى فتح خيﱪ) يركن اىل تقنية شعرية تعلن عن إمكانية
فذة يف خلق االلتحام بني مفاصل اإلبداع الفني الذي صور فيه خيﱪ وفتحها من

لدن أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب  ،gإذ بدأ بلوحة فنية خطط مشهدها مصور ًا
حصانة هذه املدينة؛ فجاء بمشهد حريب ملدينة يصعب اقتحامها والفوز ﲠا ،إذ شبهها
ﹴ
حصان عىل من يريد الفوز ﲠا.
بامرأة
إن قارئ هذه الصورة (املدينة املحصنة) ﳚد الشاعر سعى ألن ﳚعلها امرأة ال

يفوز ﲠا إال فتى قريش فتفوز به:

عـــيل بالعلـــــــى فـــــــوزها بـــه
وفـــوز
ُ
ﱟ

ﱞ
ومنســـوب
مضـــاف
فـــكل اىل ك ﱟُل
ﹲ
ُ

()1
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ومن هنا ﲢول اإلمام  gاىل معادل موضوعي وقوة أعىل من حصانة هذه

املدينة (خيﱪ) ،وﲠذا قابل بني صورة حصانة املدينة وقوة اإلمام وجيشه ،ونسجل

يف هذا املجال َّ
أن الشاعر أنصف املدينة حني خطط مشاهد قوهتا وﱂ خيلق هلا مشهد ًا
بائس ًا ضعيف ًا ،وذلك لبيان قوة اﳋصم وعظمته وبأسه ،فك َّلام كان اﳋصم قوي ًا شجاع ًا

برزت شجاعة املمدوح وقوته بصورة أجىل ،فال فخر وال قوة ملن كان خصمه ضعيف ًا.
وجاءت هذه الصورة (صورة املدينة املحصنة) بعد أن قدَّ م لقصيدته بمقدمة حكمية
قصرية من أربعة أبيات فقط ،يقول فيها:
إن نَجـــدَ ا َملج ِ
ملحـــوب
أبيـــض
ـــد
ُ
ُ
ْ
أال َّ ْ
ُ
املـــاذي يشـــتار ُه امـــرؤ
العســـل
هـــو
ﱡ
ـوت ْ
ـﺌت ال ُع ــىل وا ْط َع ـ ِم ال ــردى
إن ش ـ َ
ُذ ِق امل ـ َ
احلتف تأمـن خ َّط َة اﳋسـ ِ
ُخـ ِ
ـف إنَّمــــــــــا
ـض
َ
ْ
َْ

ِ
مرهـــوب
املهالـــك
ــــم
ُ
ولكنَّـــــــــــ ُه َج ﱡ
()2
طـــاف الرمـــاحِ
يعاســـيب
َب َغــــا ُه و َأ
ُ
ُ

ِ
ْـــسوب
باملنــــــية مـ
َفنَــــ ْي ُل األمانــــي
ُ

ـوخ ﴐا ُم اﳋطـ ِ
يبـ ُ
ـبوب
ـب واﳋطــب مشـ ُ

()3

َ
متأمل أبيات هذه املقدمة ﳚدها تتحدث عن حقيقة مؤداها َّ
َّ
أن من طلب
إن

العىل البدَّ له من خوض الصعاب ،وأ َّما إذا كان األمر متعلقا باحلرب فالبدَّ له من

خوض املنايا ،وهذه احلقيقة من البدﳞيات؛ لذا وجدنا الشاعر و َّظف أسلوب الطلب
فالولوج إىل غرضه جاء من الشعور النفﴘ الذي هيمن عىل الشاعر حلظة ابداعه فال

مسوغ أن يطيل بمقدمته؛ فجاءت ﲠذه الصورة املوجزةَّ ،
ولعل األمر اآلخر الذي دعا

الشاعر إىل هذا اإلﳚاز يف املقدمة هو ﳑدوحه اإلمام عيل  ،gفاإلمام هو املصداق
األجىل واألبرز للشجاعة والتضحية والفداء؛ لذا يكتفي الشاعر بأربعة أبيات وما

عيل  gوبطوالته يكون كفي ً
ال ببيان حقيقة الشجاعة.
سيتحدث عنه من أخبار ﱟ

وظف النتقاله لغرضه الذي يعدﱡ الركيزة األساس لبنية القصيدة االستفهام
وقد
َّ
١١٨

املجازي الذي آذن له التخلص بعفوية وسالسة من دون الشعور بانقطاع مقدمة
القصيدة عن غرضها األساس ،بل يشعر القارئ من أول وهلة َّ
أن الشاعر يتحدث

عيل  gوشجاعته وقوته التي مكَّنته من الفوز
عن موضوع واحد هو بأس اإلمام ﱟ

برشف فتح خيﱪ حني عجز االخرون عن ذلك ،وهذا يقودنا إىل َّ
أن أبيات هذه

القصيدة «ينبغي أن ينظر إليها بوصفها بناء فني ًا متكامال»(.)4
أﱂ ُﲣ ـ َ ِ
ـار يف فتـــــــــ ــح خيبـــــــــ ـ ﹴـر
ـﱪ األَخب ـ َ
فوزهـــا بِ ِ
ـــه
عـــيل بالعـــىل
وفـــوز
ُ
ُ َ
ﱟ
ـرج حي ـ ُ
ـون حص ـ ُ
ُحص ـ ﹲ
ـان الف ـ ِ
جت
ـث تبـ ـ َّـر ْ

أعاجيـــب
املــــلب
اللـــب
ففيهـــا لـــذي
ُ
ﱢ
ﱢ
فـــكل اىل ك ﱟ
ﹲ
ومنســـوب
مضـــاف
ُــــــل
ﹲ
ُ

وم ــا كـ ـ ﱡـل ﳑت ـ ﱢ
ـوب
ـط اجلــ ــزارة مركــ ـ ُ

()5

بقوهتا
ويشري الشاعر إىل قوة اإلمام  gإذ صوره بصورة القوة اإلهلية التي فاقت َّ

جيوش كرسى وقيرص ورؤوس اجلبال املحيطة بخيﱪ وسادات األقوام من خالل

(كم) ،لينتقل إىل استعامل
االستفهام املجازي أيض ًا ،مسخرا لذلك اسم االستفهام ْ
(كم) اﳋﱪية التي بمعنى كثري لبيان املعنى نفسه.
ْ

ونؤرش هنا َّ
أن الشاعر كان يدرك التأثري النغمي (الصوﰐ) يف ﲣطيط مشهد

قوة هذه املدينة وصالبتها من خالل اشتقاقاته إذ " ان معنى القصيدة انام يثريه بناء

الكلامت كأصوات أكثر ﳑا يثريه بناء الكلامت كمعان»( ،)6يقول:

١١٩

أ.م.د .أركان رحيم جبر

ـرص ْت
وك ــم ك ـ ْ
ـرست جيش ــا لك ــرسى و َق ـ َ
وكــم مــن عميـ ﹴـد بــات وهــو عميدُ هــا

ألــم بمـــورهــا
وأرعـــــــــــ َن ّ
مـــو ﹴار َّ
وال حــام خوفـ ًا للعــدى ذلــك ِ
احلمــى
َ

ـوارف
فللخطــب عنهــا والــرصوف صـ ﹲ

م.د .جعفر فرحان عذيب

ي ــدي قي ـ ﹴ
ـرص تل ــك القن ــا ُن ّ
ـب
الشناخيــــــ ـ ُ
ومـــن َح ِ
حمـــروب
ـــر ﹴب أضحـــى ﲠـــا وهـــو
ُ
()7

غن فيها َجــــــــ ﱡـر جم ْ ﹴ
فلم ُي ِ
وتكتيـــــــــــــب
ـــــــر
ُ

ـوب
وال الب شــــوقـــــــــ ًا للــــــردى ذلــك ال ّلـ ُ

ـيب
ك ــام كان عنه ــا للنواكــــــــــــ ــب تنكــــ ـ ُ

()8

فهذه الرتاكيب تؤرش ظاهرة االشتقاق الذي أحدث «ثراء موسيقيا بسبب

اإلعادة املبارشة للمقاطع الصوتية»

()9

وقرص ْت/
املتمثلة بـ كرست /كرسىَّ ،

و(ح ﹴ
رب)
قيرص ،و(عميد) األوىل تعني السيد والثانية تعني املريض يف البيت (َ ،)10
تعني الذي اشتد به الغضب ثم جاء بمحروب (مسلوب املال)( )11ومثل ذلك َم ّو ﹴار

بمعنى :مضطرب( /)12مورها بمعنى :طريقها(َ ،)13ج ﱡر/جم ْ ﹴر ،حام بمعنى :دار(/ )14
ِ
()16
/اللوب بمعنى :ﲨع
احلمى بمعنى :ما ُمحِ َي من ﳾء( ، )15الب بمعنى :عطش
ُ

()17
الرصف
لوبة وهي احلرة ،أي األرض التي ﲠا حجارة سوداء  ،الرصوف بمعنىْ :

حدْ ثان الدهر اسم له ألنَّه يرصف األشياء عن وجوهها ،وﲨعه :ﴏوف(/ )18

/تنكيب
صوارف بمعنى :موانع ( ،)19النواكب :ﲨع ناكبة ،أي عادلة عن االستقامة
ُ

بمعنى :عدول ،تنكب عن الﴚء اعتزله ( ،)21وكل مفردة ﲣتلف عن األخرى يف
املعنى وكأين به يستخدم هذه املفردات اللغوية التي ﲢتاج اىل الرجوع للمعجم

ملعرفة معانيها ليومﺊ اىل صعوبة اقتحام هذه املدينة وهو من خالل هذا الوصف
فض ِخ ِ
أن يتحول إىل حقيقة يسعى اليها مفادها َّ
ﲨيعه يريد ْ
تامها عىل
أن اهلل ملا أراد َّ
يد أمري املؤمنني اإلمام عيل .g

١٢٠

رماهـــا بجيـــش يمـــﻸ األرض فوقـــه
واضــــــــــح
ُي َســـدﱢ ُد ُه َهـــدْ ﹲي مـــن اهللِ
ﹲ

مـــﴬوب
رواق مـــن النـــرص اإلهلـــي
ُ
ِ
()22
نــور من اهلل حمجـــــــــــــــــوب
و ُيرشدُ ُه ﹲ

مﴬوب)،
إذ هو جيش إهلي مقتدر دليل قوله( :فوقه رواق من النرص اإلهلي
ُ

أي :سقف من النرص اإلهلي عىل سبيل االستعارة ،وهنا تﱪز صورة االمام الزعيم،
فكأن هذا الرواق اإلهلي احلامية الغيبية التي تسري فوقه .ولعل الشاعر نظر من بعيد
إىل قول أمري املؤمنني  »:gواهلل ما قلعت باب خيﱪ وال دكدكت حصن اليهود بقوة

جسامنية وإنام بقوة ربانية»(.)23

َّ
عيل
إن اإلشارات الغيبية يف أبيات الشاعر والتي تصور النرص اإلهلي ومسريه مع ﱟ
 gيف معاركه ﱂ ْ يب ُثها الشاعر جزاف ًا وإنام هي من اعتقاد راسخ عند الشاعر بأن عل ّي ًا

 gالرجل الذي متثلت به صفات الشجاعة والقوة والثبات اإلهلي دون غريه من
رجاالت العرب( . )24وما َث ُب َت هو َّ
أن األبيات تتﺂزر فن ًيا ﳋلق مشهدين متقابلني،
املدينة صعبة املنال تقابلها القوة اإلهلية التي يتزعمها اإلمام  gوالتي هي أقوى من

(فض ختامها)
قالع هذه املدينة وﲢصيناهتا؛ وهلذا نجد الشاعر قد بدأ بعرض مشهد َّ

التي جاء يف قول الشاعر:

فض ختامــهــــــــــــــــــا
فلام أراد اهلل َّ
َّ
بقوله عن االمام :g

ﹴ
مغلـــوب
ـــب اهللَ
وك ﱡُل
ُ
عزيـــز غا َل َ

()25

ﹴ
بليـــة
فصـــب عليهـــا منـــه ســـوط

عـىل ﱢ
مصبـوب
كل مصبـوب اإلسـاءة
ُ

ـوح عليها نـــــــوح هــــ َ
ـوشع
ـارون يـــــ ﹲ
ينـ ُ

يعقــوب
دمــــع يوسف
ويذري عليها
ُ
َ

فغادرهـــا بعـــد األنيـــس وللصـــدَ ى

ﹴ
وتطريـب
حلــــن
ترجيـع
بأرجائهـا
ُ
ُ
()26

١٢١
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إن سيادة اجلملة الفعلية والتي ﲣتص بعض افعاهلا بفعل االمام عيل  gواملاثلة

يف (فصب عليها) و(فغادروها) ﳋلق حركية املشهد وعدم ثباته ،فاالستعارة عﱪ
تلك األفعال شاخصة يف استيالء العذاب واشتامله داللة قطعية فقد بلغ " بالتعذيب

الصب من تدفق وغمر»( ،)27ومن اجلدير بالذكر
والعقاب إىل أقﴡ املدى ،بام يعني
ﱡ
َّ
ب َع َل ْي ِه ْم َر ﱡب َك َس ْو َط
أن الشاعر قد تأثر يف رسم هذه الصورة بقوله تعاىلَ « :ف َص َّ

َع َذ ﹴ
اب»( )28وأجاد يف توظيفه يف قصة ن َْو ِح هارون عىل يوشع وما ورد يف الذكر
احلكيم من دمع يعقوب عىل فقدان يوسف( )29سبيال للتناص املبدع القرآين والذي

أظهر فعل اإلمام  gﲠذه املدينة الظاملة ،وما ان تنتهي صورة املدينة اﳋراب التي
تذكرنا بقصيدة (فتح عمورية) اليب متام حتى تﱪز صورة اإلمام  gفهو قد نال

بفتحه هذا (قصب العلياء)

()30

وهو ﳑن يرى اجلهاد راح ًة وان الذل مذلة.

يــرى َّ
أن طــول احلــرب والبــؤس راح ـ ﹲة

َّ
تعذيـــب
وأن دوام الســـلم واﳋفـــض
ُ

()31

ومن لطيف صور الشاعر أن جعل اإلمام  gيتمتع بسمتي السلم (الكرم)

والشجاعة والقوة فهو:

وأخشـــب
ظهـــر اجلـــواد
جـــوا ﹲد عـــال
ﹲ
َ

وأبيـــض
مشـــطوب الفرنـــــــــــــــد ُم َق َّلـــدﹲ
ُ

ِ
ُ
يــــــــــب
األخاش
تزلـــزل منـــه يف النـــزال
ُ

ـطوب
ب ــه أ ْب َي ـ ﹲ
ـض م ــاﴈ العزيم ــة مش ـ ُ

()32

فقد أظهر اجلناس صفاء الشاعر ولباقته يف اصطياد األلفاظ فاجلناس بني (جواد)

ص االمكانية اإلبداعية يف
األوىل تعني الكريم والثانية التي تعني الفرسَ ،ش َّخ َ

ﲣطيط مشهد رجل احلرب واإلسالم ،وهو سيف ماﴈ العزيمة ،وهو ال خيشى

خيش َ
املوت يف سبيل اهلل بل هو املوت نفسه ( ،)33فلم َ
جيش (مرحب بن مينا) الذي
١٢٢

( َغ َّصت األرض الفضاء ﳋيله)( )34وهنا يطلق عىل االمام ( gاألحوس) أي الذي
ال يرعبه ﳾء( ، )35فصفتا الكرم والشجاعة متالزمتان فمن ﱂ يكن شجاع ًا ال يمكن

أن يكون كري ًام ،إذ:

ﳚ ــو ُد بالنفـــس ْ
إن ضــ َّن البخي ــل ﲠ ــا

ِ
ِ
ِ
اجلـــود
غايـــة
بالنفـــس أقـــﴡ
واجلـــو ُد

()36

أن َّ
يقول ابن ايب احلديد فيه  »:gوﲨلة األمر َّ
كل شجا ﹴع يف الدنيا ينتهي إليه،

وباسمه ينادى يف مشارق األرض ومغارﲠا»( ،)37ثم راح يقرنه ببعض ما متتع به
األنبياء واألولياء من بلوغ العلياء وشيوع الذكر( ،)38وهو خري من مشت به

ناقة( ،)39وينتهي الشاعر بصيغ لغوية تعتمد النداء يف إضفاء صفات اﳋري ونرصة
املرعوب وصاحب املعايل الغر عىل فتى قريش( ،)40وبعد هذا كله فقد متتع الشاعر

يف تصويره لﻺمام  gبأبنية لغوية تضافرت من خالهلا البنية الصوتية والداللية ،و َّملا

كانت «اللغة نسق ًا من اإلشارات املعﱪة عن أفكار»( )41وجدنا معجم الشاعر امتلك

الفاظا تتطلب الرجوع اىل معاجم اللغة الستيعاﲠا ،وﱂ يأت ذلك اعتباطا فهو يمثل
إمكانية لغوية استمدت جذورها من الرتاث اللغوي القديم.

ويقف الشاعر يف تصوير آل حممد  عند فتح مكة التي كانت احلد الفاصل بني

الوثنية واإلسالم ،ففي شهر رمضان وبعد غزوة مؤتة يف السنة الثامنة للهجرة كان

هذا الفتح املبني فام إن خرقت قريش معاهدة صلح احلديبية حتى جهز الرسول

(صىل اهلل عليه واله وسلم) جيشا عدَّ ته عرشة االف مقاتل دخل مكة من اعالها

واسفلها( ،)42وحينها أمر رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله وسلم) سعد بن عبادة

حلمل الراية وملا غلﻆ عىل القوم وظهر ما يف نفسه من احلنق عىل قريش أمر النبي
(صىل اهلل عليه واله وسلم) ان ُﲢمل الراية من اإلمام عيل ابن ايب طالب  gويدخل
١٢٣
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مكة وﱂ يمتنع سعد من دفعها اليه ( )43وما كان هذا احلدث التارخيي العظيم اال ْ
أن

ُخي َّلدَ من ابن ايب احلديد مصور ًا عظمة هذا اجليش وحكمة قائده الرسول الكريم

(صىل اهلل عليه واله وسلم) وبمقدمة حربية منح فيها صفات القوة والعظمة هلذا
اجليش بدء ًا من عدته احلربية املتمثلة بضوامر اﳋيل التي وصفها بطويلة عظم الساق

التي تفوق يف رسعتها (الرياح العاصفات).

قيس عَدَّ ًا بالثرى َ
َّ
كان أكثرا) كان بقيادة النبي (صىل اهلل
إن هذا اجلحفل الذي (إذا َ

عليه واله وسلم) وتدبريه ،يقول:

فلام َّ
ﳖضــت إىل أ ﱢم القــرى َأ ﱢيــدَ القــرى
دق فــــــي عينــــك الـــــــــورى
َ
َج َل َ
لت َّ
بــــت هلـــــــا ُقـــــــب البطـــون وإنَّمــــــــا ت ُقــود هلــا بال ُق ِ
حبوكَــرا
ــود أ َّم
َج َل َ
ْ
ُ
َّ
َ
بـــــــــدت لــــــــه مـــــ ْعــــ َفــــ ﹲـر ظــــنـــــته بالرمــل ُجؤ َذرا
أســــوق لــــــو
قت إليها ك َُّل
ْ
وس َ
ُ
ِ
يبيت علــــــــــى أعــلـــــــــــــى املصاد كأنَّام يـــــــــؤ ﱡم وكـــــــ َ
ـون ال ُفـــــــتخِ يلتمــس القــرى
ُ
ِ
ـبق رجــع الطــرف شـــــــــــدَّ ا إذا جــرى
الرياح
يفـــــــــــــــــوق
العاصفات إذا مشى ويسـ ُ
َ
ِ
ــق دالئـ ُـل صـ ﹴ
والح ﹴ
ـات ملـــــــــــن يــرى
جيـــــــــا ﹲد عليهــــــــا للوجيــــــه
ـدق واضحـــــــ ﹲ
ـحب وشاهدﹲ علــــــى حكمــــــــة اهلل املد ﱢب ِ
ــر للــورى
ففيـــهـــــا ُس ُلـــــــ ﱞـو للـــــــمــــــ ﱢ
َــﱪ لــــــهــــــا ِمــــــــ ْ
ـخ َﱪ ًا ت َْسـ َـم ْج لعينـ َ
ـك منظــرا
هــــــي
ُ
غــري أنَّــك إن ت ِ ْ
الــروض ُحســن ًا َ

ﹴ
تبخرتا
غالب
عليـــــــهــــــــا كمــــــــــا ﹲة من ُلؤي بِ ِن
يـــــجــــــــ ﱡـرون أذيـــــــــــــال احلـــديد ُ
ُ
ﹴ
َ
قيــــــــــــس عَــــــــــدَّ ًا بالثــرى كان أكثــرا
بجحفل إذا
سـفــــيــــان منها
رمـــــيــــت أبــــــا
َ
َ
()44
ِ
ــــــــــــر ُه رأي النـــــــــبـــي
ُيـــــــــدَ َّب
وصار ﹲم بِكــــفك أهــدا يف الــرؤوس مــن الكــــــرى
ُ

يف هذه املقدمة احلربية اتكأ الشاعر عىل الرتاث يف وصف اﳋيل واظهار

قوهتا ورسعتها؛ َّ
ألن اﳋيل هي رمز القوة األبرز عند العريب وفيها يتباهى وبقوهتا

يفتخر( . )45وﱂ تغب صورة اجليش العظيم يف الكثرة والقوة التي رسمها الشعراء

العرب عن خلده بل كان حياكيهم يف ذلك ،فمرة جيشه يأﰐ بصورة يفوق الثرى
١٢٤

عدَّ ا ،ومرة يستعري له لفﻆ (العارض) ،والعارض :السحاب املعرتض( )46مبين ًا كثرته
وتراكمه؛ يقول:

ِ
ِ
ﹴ
ـج نجيعـ ًا مــن ظبــى اهلنــد أمحــرا
العتيــق
البيــت
طلعــت علـــــــى
َ
بعــارض يمـــــ ﱡ

()47

فهذا أبو متام يقول:

ـــــــــرى
مــﻸ املــال ُع َصبِــ ًا فــكا َد بــأن ُي
َ

خلــف فيــــــــــــه وال َلــــــ ُه ُقـــــدَّ ام
ال
َ

أتـــــــوك ﳚـــرون احلديــــــــد كأنمــــــــــا

قوائـــم
رسوا بجيــاد مــا هلــــ َّن
ُ
والعامئــــــم
ــم مــن مثلهـــــــا
ُ
ثياﲠ ُ
ُُ
ِ
()49
ويف أذن اجلــوزاء منــه زمــــــــاز ُم

وأما املتنبي فيقول:

إذا برقــوا لـــــم تُعــرف البيــــض منهــم
ِ
ِ
ِ
زح ُفــ ُه
األرض
بــرشق
يــس
والغـــــــرب ْ
َﲬ ﹲ

()48

واملتأمل يف مقدمة القصيدة ﳚدها تتكﺊ عىل قصيد املتنبي هذه يف رسم صورها

احلربية.

يأﰐ الشاعر بصورتني متقابلتني بعد هذه املقدمة ،أحدﳘا للجانب املظلم الكايب

املتمثل بأيب سفيان الذي:

ﹴ
حمبــة
وأعطــى يــد ًا ﱂ ُيعطهــا عــن

ِ
وقــول ُهــدى مــا قا َلــ ُه متخيـــــــــــرا

()50

واألخرى متمثلة بمن بلغ العىل بعفوه ،شخصية الرسول األكرم (صىل اهلل عليه

واله وسلم) حني عفا عام اقرتفته قريش بحقه:
فكنــت بــذاك العفــو أوىل وبالعــىل

أحــق وباإلحســان أحــرى وأجــــدرا
َّ

()51

وﲠذا أظهر الشاعر جانبي الظلمة والنور من خالل هاتني الصورتني املتضادتني،

«فهذه األنساق هي التي ﲣلق داللتها نتيجة لتحليل عالقاهتا»(.)52
وتﱪز عند الشاعر صورة دخول مكة وتكسري اصنامها.

١٢٥
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يقول:
مح َاهتــا
َــرس َت أصنامــ ًا طعن َ
ْــت ُ َ
وك ّ ْ
ﹴ
أحدقــت بــه
غــارب
رقيــت بأســمى
ْ
َ
ـارب خـ ِ
بغـ ِ
ـري املرســلني وأرشف الـــ فس ـ َّب َح
ﹲ
جﱪيــل وقـــــــــــــــــدَّ َس هيبـــــــــــــــــــةً
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ِ
ــم ِر الوشــيجِ
اللــدن حتــى تكســـــــــــرا
بس ْ
ُ
َ
ُ
يتلــون الكتــاب املسطـــــــــــــــــــرا
مالئــك
ِ
ﹴ
فاعــل َوطـــــــــــــــــﺊ ال َّثــرى
أنــا ِم وأزكــى

وكﱪا
وهلــــــــــــ َـل إرسافيــــــــــــ ُـل ُر ْعبـ ًا َّ

()53

لقد امتزجت هذه األبيات بصور غيبية ترآت للشاعر إثر هذا احلدث العظيم،

وهي صور فنية َمت ُ ﱡت للتيار اإلسالمي الذي يؤمن بالغيب واملالئكة؛ وهلذا امتلكت

معج ًام إسالميا متثل بأسامء املالئكة التي جاء ﲠا الشاعر ،وهذا ما أملتْه طبيعة
يدي
املوضوع عىل الشاعر؛ فهو يتعامل مع حدث تارخيي ارتبط بالفتح اإلهلي عىل َّ

وعيل أمري املؤمنني  gحامل لواء النبي يف
نبيه الكريم (صىل اهلل عليه واله وسلم)
ﱟ

هذا الفتح العظيم .واألبيات هذه ﲢيل اىل صورة االمام عيل بن ايب طالب  gحني
بلغ درجات الرقي حني صعد أقدس غارب –كتف -الرسول (صىل اهلل عليه واله)

ليقوم بتكسري األصنام من فوق الكعبة ومن هنا اعتمد الشاعر احلدث التأرخيي
الذي يروي حادثة تكسري األصنام ،فقد روي عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله

الصنم بأعىل الكعبة؟
لعيل  gيوم فتح مكة »:أما ترى هذا َّ
وسلم) أنه قال ﱟ
قال :بىل يا رسول اهلل.
قال :فأمحلك فتناوله.
فقال :بل أنا أمحلك يا رسول اهلل.

فقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم) :واهلل ،لو َّ
أن ربيعة ومﴬ جهدوا أن حيملوا منّي
عيل.
بضعة وأنا ﱞ
حى ما قدروا ،ولكن قف يا ﱡ
١٢٦

عيل فوق ال ُقرنوس،
فﴬب رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) بيده إىل ساقي ّ

عيل؟
تبني بياض إبطيهَّ ،
ثم اقتلعه من االرض بيده فرفعه حتّى ّ
َّ
ثم قال له :ماترى يا ﱡ

َّ
قال :أرى َّ
السامء
عز
أن اهلل َّ
رشفني بك حتّى ّأين لو أردت أن َّ
أمس ّ
وجل قد َّ
ملسستها»(.)54
ولك َّن ابن ايب احلديد ﱂ يشعرنا بكونه مؤرخا ،بل مبدع ًا خلق شعرية متفردة يف

تصوير احلدث ،فـ» عملية اإلبداع ليست يف الواقع عملية مفاجﺌة بالنسبة للشاعر
بل إنَّه يكون مستعد ًا هلا نفسي ًا وذهني ًا شعوري ًا وال شعوري ًا ،وأن املادة التي ﳚري

اإلهلام ﲠا هي نتاج قراءاته  ...وتأمالته»( )55وتتعاىل الشعرية عنده حينام يتناص مع

قول االمام  gالسابق يف قوله:

الســ َها
شــﺌت ان
فيــا ُر ْت َبــ ًة لــو
َ
َ
تلمــس ﱡ
ِ
ِ
أي ُقــــــــــــــدْ ﹴ
س َوطﺌتُمـــــــــا
ويا َقدَ َم ْيه َّ

ﱢ
متعــــــــــذرا
ﲠــا ﱂ يكــن مــا ُر ْمتَــ ُه
()56
وأي مقــا ﹴم قمتــام فيــه أنـــــــــــــــــــــــورا
َّ

مقدسا وطأت رجال اإلمام ارضه فنال
وهلذا جعل الشاعر ظهر رسول اهلل واد ًيا
ً

(سواع) وال (الالت) وال اصنام
نجم سامء األرض ّ
علو ًا وقداسة ،ومن هنا ﱂ تبق ُ
اجلاهلية األوىل.

وانتقل الشاعر إىل جهاد اإلمام عيل  gبعد رحيل رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله

وسلم) فكتب يف وقعة اجلمل وبدأ بمقدمة ﲬرية امتلك فيها سحر االبداع من
خالل الصور الفنية التي شكَّلتها ،وكان مطلعها(:)57
َب َزغــت لكـــــــــــــم شــــمس ال ُكنُــــــس

روح ال ُقـــــــــــــدُ ْس
وبــدت لكـــــــــــــــم ُ

واحلقيقة ان هذا البيت (املطلع) يؤرش بوضوح التأثر بالصوفية فهو (يكني باﳋمرة
١٢٧

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

عن املعرفة اإلهلية ،فذلك أمر كان شائع ًا يف عرص ابن ايب احلديد)( ،)58وقد احتلت

هذه املقدمة الفنية اثنني وعرشين بيت ًا من القصيدة أي اكثر من ثلثي القصيدة ومن
يتبني تأثره بالصوفية ،فقد اﲡه يف أبياته األخرى إىل لوحتني لوحة
خالل القصيدة َّ
اﳋمرة والنديم(( )59االبيات  )10-2ثم لوحة الغزل باملرأة حلوة الشفة( )60فريسة
اللذة (االبيات  )22-16ففي لوحة اﳋمرة والنديم يقول:
الصمــــــــــت

ملــــــــــو

إجلــــــــاال

مــا دار مــن خلــد الزمــــــــــــــا
تذكــر

عهــد

مــو

ال اجلــ ﱡن
نديــم فغالــط الـــــــــــــــــــــــــــ
قــم يــا
ُ

ــرس
ضعهــا القديــم ،بــــل اﳋَ ْ
هجــس
ن هلــــــــــا النظــري وال
ْ
األنــس
لِدهــا القديــــــــــــــــــــم وال
ْ
()61
أوقــات فيهـــــــــــــــــا واختلــس

ثم يتحول من أيام املرسة هذه اىل اللوحة الغزلية:
ناديــــــــــــت

يف

ِ
ـــــــــامهتا
ُظ ُل

قبـــس املـــدا
يف كفـــــــــــــــــــــه
ُ
وســـدْ تُه كفــــــــــــــــــــــــــــي َفنَ ّبــــــ
َّ

َع ْ
ـــس
ـــذ َب اللـــام ُح ْل
ــــــــــــو ال َّل َع ْ
َ
ـــس
م ويف احلشـــا منـــه َق َب ْ
()62
هـــ لوعتـــي ملـــا ن َِعـــس

ونزعم أن هذه املقدمة احتلت مساحة واسعة من القصيدة متباينة عن قصيدﰐ (يف
ذكرى فتح خيﱪ) و(يف ذكرى فتح مكة) ،التي احتلت املقدمة من القصيدة األوىل

أربعة أبيات من احلكمة انتقل من خالهلا إىل غرضه الرئيس ،وأ َّما يف القصيدة الثانية
ثم ﲣلص منها الشاعر بعفوية إىل
فقد احتلت املقدمة ثامنية أبيات يف وصف اﳋيل َّ

وصف جيش الفتح املتمثل بقائده النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) وبفتية بني عبد
عيل g؛ َّ
ألن طرف احلرب اآلخر هو من املسلمني
املطلب وعىل رأسهم اإلمام ﱟ

أنفسهم؛ ولذا أثريت الشبهات حول أحقية اإلمام  gيف حربه ،فمن ال معرف َة له

احلق ،ومنهم من وقف موقف املتفرج من نرصة احلق،
وقع يف الشبهات وشكك يف ﱢ
١٢٨

فكأن الشاعر ﲠذه املقدمة يشري إىل بداهة معرفة احلق وأنه ناصع ال َّ
شك فيه .وأ َّما يف
قصيدتيه السابقتني فكان طرف احلرب اآلخر الرشك.

وبعد هذه املقدمة ينتقل من خالل هاتني اللوحتني اللتني شكلتا املقدمة اىل مدح الوﴆ

االمام (عليه أفضل التسليم) بعد ْ
أن ﳚعل من ذلك كله عصارة األكم والدرن:
فــــــــــــإذا عصـــــــــــار ُة ذاك حــــــــــــو

فافــــــــــــــــزع اىل مـــــــــــــدح الوصــــــــ

ﹲب
ﱢي

طفــــــــس
يف ا َمل َغ َّبـــــــــــــــــة او
ْ
()63
ّــــــج ْس
ففيــــــــــــــــــه
تطهــري الن َ
ُ

ويف لفظة (افزع) استخدام رائع إذ جعل ما تقدم من لذة وطيش ونزق حياة الهية

يفزع منه حني أدرك قذارهتا وطيشها فاﲡه اىل تطهريها بذكر اإلمام  gوهذا يف
َ

احلقيقة انتقال تقليدي نجح فيه الشاعر حني قابل بني حياة الظلمة (الطيش) وحياة

النور املتمثلة بشخص اإلمام  gوهنا راح خيطط ملشهد أفعال اإلمام  gوحياته
اإلنسانية ،وأول ما يرسمه من صوره صورة املحارب الذي ال يقهر ،ال ْبل هو َر ﱡب

احلرب وما يتعلق ﲠا كام يقول:

َر ﱡب الســــــــــــــــــــــالهب والقــوا
وال َب ْي ِ
يض القــــــــــــــــــــــــــــوا
ض والبِ ْ

ِ
ـــــــس
ضـــــــــــب واملقــــــــانب واﳋُ ُم
ْ
()64
ـــــــس
حل ُم
ْ
طــــــــــــــع والغطارفــة ا ُ

وﱂ يكن اإلما ُم َر َّب احلرب بل هو رجل السالم يف وقفة اجلمل ( ،)65وﲠذا كان

بحق:

التقــي

الــورع
الزاهــدُ
ُ
صلـــــــــى عليــــــــه اهلل مـــــــــا

ﱡــــــــــــــــــدس
احلبــــــــــــر الن
ْ
ُ
العــاﱂ ُ
()66
ــس
احلجيــج ومــا
غــار
َج َل ْ
ُ

أن الشاعر أراد أن خيتم مشهده َّ
يبدو َّ
بأن حقيقة اإلمام الشجاع تتجىل يف زهده

وورعه واتصاله باهلل تعاىل؛ ﳑا جعله حمل عنايته تعاىل وطيب ذكره املرتبط بذكره

عﱪ َم ْعلم التوحيد األكﱪ الكعبة املرشفة (ما غار احلجيج وما جلس).

١٢٩
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املبحث الثاين
تصوير االمام  gواستباحة ال بيته االطهار .
َّ
إن موضوعة مأساة ال البيت األطهار  واستباحة دمائهم ﱂ تغب عن املشهد

الشعري الذي تعلق ﲠم ،إذ نجد اغلب الذين مدحوا ال البيت أو وصفوهم ،فض ً
ال

عمن رثوهم من الشعراء عرجوا عىل هذه املوضوعة؛ ملا هلا من أثر واضح يف حياة
َّ
األمة ومن ضمنها الشعراء ،وهذا ابن ايب احلديد يف قصيدته اﳋامسة يف وصف

اإلمام عيل  gيبدأ بمقدمة أقرب ما تكون اىل الروح الصوفية التي نجدها عند كبار
املتصوفة ،يقول:

ِ
وحاجــر
ملــ ْن ظعــ ﹲن بــني الغميــم
ِ
شــبيهات بيضــات النعــام ُيق ﱡلهــــا
ﹴ
قايــض
ومــن دون ذاك اﳋــدر ضبيــة

ِ
الدياجــر
بز ْغــ َن شموســ ًا يف ظــالم
ِ
ِ
النوافـــــر
العيــس أشــــبا ُه النعــام
مــن
ِ
()67
َ
املشــبالت اﳋــوادر
ُريــق دمــا َء
ت ُ

ورسعان ما يتحول من هذا اجلو الصويف اىل الغزل الواضح البعيد عام بدأ به،
ِ
املشبالت اﳋودار) أي األسود التي يف أﲨاهتا وتشتد أنانية
(تريق دمها
فاحلبيبة ظبية
ُ
احلب عند الشاعر حني يقول :

ﹴ
عـــاشـــــــق
فيــا َر ﱢب بغضهــــا إلـــــى كـــــل
النــاس غــريي كــام أرى
ــض إليهــا
و َب ﱢغ ْ
َ

فيــا جــــــن ًة فيهــــــا العذاب ولـــــــــــم أخــــــف

ـواي وقبحهـــــــــا اىل كل ناظــــــ ِـر
ســـــــ َ
ﹴ
ِ
وحاضـر
قبــيـــحــــــ ًا ســــــــواها كل باد
ِ ِ ()68
حلــول عذاب يف اجلنــــــــان النــواﴐ

وقد أبدع الشاعر يف بيته العارش عندما جعل حبيبته (جنة فيها العذاب) من خالل

املفارقة ،فكانت لعبة لغوية غاية يف املهارة والذكاء عﱪت عن مغزاه بألفاظ مضادة

ذات تناقض ظاهري ،ففيها مقاربة قائمة عىل التقابل بني صورتني متضادتني ﲡعلنا
١٣٠

أمام مشهد واسع اهلوة يثري الغرابة والدهشة

()69

ثم يقسم برب القعضبية (األسنة) وبالسابحات من اﳋيل بقوله:
حلفــت بــرب ال َق ْع َض َّب ِيــة والقنــا
وبالســابحات الســابقات كأنـــــــــــــــــها

املثقــف والبيــض الرقــاق البواتــر
ِ ِ ()70
مــن النــارشات الفارقــات األعــاﴏ

واحلب لﻺمام عيل
ليخطط مشهدين متضادين عقدي ًا ،شكَّل األول مظهر الوالء
ّ

 ،gوالثاين صورة العداء متكﺌ ًا عىل قول النبي األكرم (صىل اهلل عليه واله) الذي
ِ
احل َّب َةَ ،و َب َر َأ الن ََّس َم َة ،إِ َّن ُه َل َع ْهدُ النَّبِ ﱢي ْاألُ ﱢم ﱢي
يرويه اإلمام نفسه ،وهو قولهَ :وا َّلذي َف َل َق ْ َ
ص َّىل اهللُ َع َلي ِه(واله) وس َّلم إِ َيلَ « :أ ْن َال ُ ِ
ِ ()71
حي َّبنِي إِ َّال ُم ْؤ ِم ﹲنَ ،و َال ُي ْب ِغ َضنِي إِ َّال ُمنَاف ﹲق»
ْ
َ
َ َ َ َّ

بقوله:

والؤ ُه
لقــــــد فــــاز عـــــبدﹲ
للــــــوﴆ ُ
ﱢ
وخــاب ُمعاديــه ولــو َحــــــــــ ّل َق ْت بــه

ِ
ِ
الكبائــــــر
باملوبقــات
ولــو شــاب ُه
ِ
ِ ()72
ِ
اجلناحــني كاســـــــــــر
فتخــاء
قــواد ُم

ثم يعمد بعد ذلك إىل عرض صفات اإلمام  gوفق معجم شعري ُيﱪز فيه

صفاته املعنوية بشكل واضح فهو (النبأ املكنون ،واجلوهر النوراين ،وذو املعجزات،
ُ
ووارث علم املصطفى وشقيقه)(.)73

ويرتفع شعره بأسلوب املبالغة املصحوب باﳋيال بغية الوصول إىل صورة تفوق
ادراك املتلقي ،وﱂ تكن املبالغة بمفهومها اللغوي أو النقدي املعروفني يف القرن
الرابع اهلجري واﳋامس نفسها عند املعتزلة وإنَّام كانت عندهم وجه ًا من وجوه

كبريا يف التأويل يف
التوفيق بني ظاهر اآليات القرآنية وباطنها؛ لذا كان دورهم ً

القران الكريم( ،)74وقد مت َّثل هذا الفهم املعتزيل يف خطاﲠم العلمي واألديب ،ومن
ذلك قول ابن أيب احلديد :

١٣١

أ.م.د .أركان رحيم جبر

َــو َر نُورهــا
ولــو رام كســف الشــمس ك ّ

هــو اآليــة العظمــى ومســتنبط اهلــدى

رمــى اهلل منــه يــوم بــدر خصومــه
وقــد جاشــت االرض العريضــة بالقنــا
فلــو نتجــت ام الســامء صواعقــا
ِ
ــض
ــي
ناه َ
َ
فــكان وكانــوا كال ُقطام ﱢ
وﲠــم
رسى نحوهــم ِر ْســال فســارت ُق ُل ُ

كأن ظــــبات املرشفيــــــــــــــــة من كرى
ﹴ
غاممــة
ــس
فــال ﲢســ َب َّن الرعــدَ ِر ْج َ

م.د .جعفر فرحان عذيب

و َع ّطـ َـل مــن أفالكهــا كُــــــــــــــــــــ َّـل دائــــــــــــ ِـر
وحــرية اربــــــــــــــــاب النـــــــــــــهى والبصائـ ِـر
بــذي ُفـــــــــــــــــــــــــ ﹴ
ـذذ يف آل بـــــــــــدر مبـ ِ
ـادر

فلـــــــــــــــــــم يلــف إال ضامــر فــوق ضامــــــ ِـر
ـارح رأس ِ
حاســــــــــــــــ ِـر
ـج منهــا سـَــــــــــ ِ ﹲ َ
ملا شـ َّ
البغــاث فصـــــــــــــــــــــ َّـرى ِش ْلـَــو ُه يف االظافـ ِـر
ِ
احلناجــر
مــن اﳋــوف َو ْخــدَ ًا نحـــــوه يف
فــام يبتغــي اال مقـــــــــــــر املحـــــــــــــــــــاجر
الز َمــــــاجـــــــــــــــــــــ ِـر
ولكنــه من بعــض تلــك َّ

ِ
وال ﲢسب َّن َ
الﱪق نـــــــــــــار ًا فإنــــــــــَّـــــــ ُه
بفاقـــــــــــر
وميــض أتــى مــن ذي الفقــار
ﹲ

()75

ويعرض الشاعر ملعركة بدر ويصوره بصورة سهم اهلل الذي رمى به طغاة

األرض العريض ُة بالقنا) ويعرض هول تلك املعركة وبأبيات
الكفر حني (جاشت
ُ
حربية تعتمد املعجم احلريب .ثم يعرج إىل مديح ينم بحب لشخص اإلمام  gموظف ًا

هذه املرة املعجم الفلسفي بقوله:

جوهــر
ِصفاتُــك أســام ﹲء وذاتــك
ﹲ
َِ
ِ
ﳚ ﱡ
االعــراض واأليــن واملتــى
ــل عــن

ِ
ِ
اجلواهــر
صفــات
بــري ُء املعــايل مــن
ِ ()76
ويكــﱪ عــن تشــبيهه بالعنــــــاصــــــــــــر

فـ(الصفات واألسامء والذات واجلوهر واألعراض واألين واملتى والعناﴏ)

()77

مصطلحات فلسفية بحتة.

وعىل نقيض هذه األبيات املفعمة بروح البهجة يأخذنا اىل شخصية احلسني بن عيل :g
فليــت ترابــ ًا حــال دونــك ﱂ َ ُحي ْ
ــل

لتنظــر مــا القــى احلســني ومــا جنــت

من ابن زيــــــــــاد وابـــــــــن هـــــــــــــند وإمرة
١٣٢

ﹴ
ِ
َ
بســاتر
ليــس
منــك
وجــه
وســاتر
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اجلرائــر
عليــه العــدى مــن مفظعــات

بــن ســعد وابنــاء اإلمـــــــــــــــاء العواهــر

()78

وهنا يذكر شخوص اجلانب املظلم الذي اقرتف هذه اجلريمة (ابن زياد وابن هند

ﹴ
بجيش كثري العدة والعدد اذا وطﺊ
وابن سعد وأبناء اإلماء العواهر) ،وكيف رموه
احلﴡ أحاله تراب ًا( )79ويتحرس أنه ﱂ يكن معه ( )80ويتعجب كيف َّ
أن اجلبال ﱂ َمتِدْ ،
حي ْل؛ هلذه الفاجعة التي ح َّلت
وﱂ يصبح ماؤهم غورا ،وﱂ تكسف الشمس والبدر ﱂ َ ُ

بابن بنت رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) بقوله:
ِ
ــت ألطــواد
األخاشــيب ﱂ َمتِــدْ
عج ْب ُ
ِ
ِ
وللبــدر ﱂ َ ُحي ْ
ــل
وللشــمس ﱂ ْ ُتك َْســف

ِ
الكوافــر
ــور ًا ميــا ُه
وال
ْ
أصبحــت َغ ْ
ِ
()81
ِ
ف بأشــأ ِم طائــر
وللشــهب ﱂ َت ْقــذ ْ

ثم تنتهي ابياته بمنح مودته ووالئه آلل بيت الرسول (صىل اهلل عليه واله وسلم)(.)82

ويف قصيدته السادسة يف مدح اإلمام  gووصفه يبدأ بذكر األطالل وﳐاطبة

(الر ْس ِم) ويتأسف عىل فراق االحباب عىل سبيل املقدمات الطللية القدسية
َ
وينتقل يف هذه املقدمة ُمستغال عنرص ًا من عناﴏ الطبيعة (الﱪق) سائال إياه:

()83

شـــق الدجـــى
قــد قلــت للــﱪق الــذي َّ

الغـــري فقــل لـــه
جﺌــت
يــا بــرق إن
َ
َّ
فيــك ابــن عمــران الكليـــم وبعــــد ُه
ﹲ
ﹲ
وميــكال وإســـرا
جبـــريل
بــل فيــك

َّ
جـــل جـال ُلـــه
نـــور اهلل
بــل فيــك
ُ
فيــك اإلمــام املرتــﴣ فيــك الــوﴆ

فـــكأن
أتــراك

عيســى
فيـــل

زنجيـــا هنـــاك ﳚــــدَّ ُع
مـــودع
تعلــم مــن بأرضـــك
ُ
يقـ ﱢف ِ
يـــه وأحـــمد يتبـــ ُع
ُ
واملـــ ُ
ﻸ املقـــدَّ س أجـــمع

ستشـــف ويلمـــ ُع
لــذوي البصائــر ُي
ﱡ
)84
األنـــــــزع(
املجـــتبى فيــك البطـــني
ُ

وهنا يذكر جﱪيل وميكال وارسافيل ونور اهلل وكلها من املعجم الغيبي الذي

استخدمه الشاعر ليبني قدسية أرض الغري املكان الذي يرقد فيه االمام  gيف النجف،
ويروح الشاعر اىل ذكر من ترشفت هذه األرض باحتوائه (االمام املرتﴣ واالمام

علو يف سوح اجلهاد املقدس والسالم.
الوﴆ املجتبى ،ويعرض ملا متتعوا به من ﱟ
١٣٣

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

بالطف حني استبيح جسد احلسني وال بيته
ونقف عند مشهد استباحة آل حممد
َّ

االطهار اذ يبكي الشاعر شهداءهم بأبيات تصور عمق املأساة وظالمة القاتل:
ﹴ
حمـــــمـــــــــــــد
ولقــد بكيــت لقتــل آل

ﹴ
بالطـــــف حتــى ﱡ
عضــو َمدْ َمــ ُع
كل

()85

اذ يدعو عىل اﳋيل التي قاتلت آل حممد بالعقر ويسميها بــ(بنات األعوجية)

التي كان انجاﲠا من فحل كريم أصيل ﱂ يكن للعرب أشهر وال أكثر نس ً
ال منه
ــرت بنــات األعوجيــة هــل درت
ُع ِق ْ

وبتسميته هذه حييل إىل قول السيد احلمريي:
ِ
حل َس ْ ِ
ــني
ــىل َجــدَ ث ا ُ
أمــــــــــــــرر َع َ ْ
يـــــــــــَــا َأ ْع ُظمــَــ ًا ال ِز ْل ِ
ــت ِمــ ْن
مــــــا َلـــــــ َّـذ َع ْيــــــــــــــ ﹲـش َب ْعــــــــدَ َر ﱢضــــ

()86

يســتباح ﲠــا ومــاذا ُيصنــ ُع
مــا
ُ

()87

ِ
ْ
الز ِك َّيـــ ْة
ــــــــــــــل ِأل ْع ُظ
و ُق
ــــــــــــــــــــــم ِه َّ
ِ
ـــــــــــــــــاك َب ًة َر ِو َّيـــة
َو ْط َفــــــــــــــــا َء َس
ِ
ِ ()88
ــــــــــــك بِ ِ
ـــــــــــــــــــاد األَ ْع َوج َّية
اجل َي

فيصور مشهد السبي حميط ًا بأدق التفاصيل ،فحريم آل حممد بني العدا تساق

كاإلماء وتعنف وتﴬب بالسياط ،ويكني عن اإلمام السجاد بـ(مصفد يف قيده)،
وﱂ يستطع ﲡاوز صورة الطفلة ذات األربع سنني رقية بنت احلسني  gالتي ُسلبت

بطريقة غاية يف الوحشية ،إذ نزع قرطيها واحد من جيش ابن زياد حتى تشققت

ﹲ
قوله(:وقرط ينزع) فهي
اذنيها فسالت الدماء( ،)89مسخرا هلذه الصور الكناية يف
كناية عن شدة اجرام القوم ووحشيتهم من جهة وبشاعة املنظر من جهة ،يقول :
شــق منــــ
مثــل الســبايا بــل أذل ُي ﱡ
فمــــــص َّفــــــــدﹲ فـــــــــي قيـــــ ِ
ـده ال ُيفتــدى

اﳋــامر ويســتباح الﱪقــ ُع
هــن
ُ
ِ
()90
نزع
ــــــــر ﹲط ُي ﹲ
وكـــــريمة تُسبــــــــى وق ْ

ويقتﴤ املقام اإلشارة إىل َّ
تغب عن
أن صورة السبي بتفاصيلها والقرط املنزوع ﱂ ْ

مشهد الشعر احلديث ،فهذا أمل دنقل يف قصيدته (األرض واجلرح الذي ال ينفتح)
يتناص من قريب مع صورة ابن ايب احلديد هذه ،بقوله:
١٣٤

األرض ما زالت ،بأذنيها دم من قرطها املنزوع،
قهقهة ال ّلصوص تسوق هودجها  ..وترتكها بال زاد،
تشدّ أصابع العطش املميت عىل الرمال
تضيع ﴏختها بحمحمة اﳋيول(.)91
نص أمل دنقل امرأة مسبية ،م َّث َل ْت وحشي َة سب ﱢيها صور ُة
فاألرض العربية يف ﱢ
ِ
القرط املنزوع بال رمحة وبكل بشاعة من جانب ،وصورة قهقهة اللصوص وسوق

اهلودج وتركها بال زاد من جانب آخر.

ثم يقف ابن أيب احلديد عند جسد احلسني  gمصور ًا كيف وقع ش ْلو ُه ﲢت
َّ
السنابك ،يقول:

تــاهلل ال أنســى احلســني وشــ ْل َو ُه
متلفعــا ُمحــر الثيــاب ويف غــد
ُ
ُ
وجبينَــ ُه
ــدر ُه
تطــأ
َ
الســنابك َص َ
ُ
ثــاكل
والشــمس نــارش ُة الذوائــب
ُ

ِ
بالعــراء
الســــــــــــــــــــنابك
ﲢــت
َ
ُمــــــــــــــ َـو َّز ُع باﳋــﴬ مــن فردوسـ ِـه يتلفـ ُع
عضــ ُع
واألرض
ُ
ترجــف خيفــ ًة وت ََض َ
ُ
()92
والدهـــــــــــر مشقـــــــــــوق الــرداء مقنــ ُع
ُ

ثم ما يلبث ْ
أن ينترص الشاعر ملا وقع جلسده الرشيف من قتل وتقطيع حني

يقابل بني صورتني احداﳘاُ :متلفع ًا محر الثياب واألخرى التي يناهلا يف غد حيث
جنان الفردوس ،فيوظف هذه املرة اللون لرسم صورته من طريق الكناية ،فاللون
األمحر يمثل بعدا دالليا مهام يف األدب منذ عرص ما قبل اإلسالم وحتى يومنا

هذا ،ومن أبرز دالالته الرش والقتل والدم ،وأ َّما اللون األخﴬ فهو لون احلياة
واحلرية والرسور ،وهو لون الطبيعة احلية ،حتى عُدَّ يف الفكر الديني رمز ًا للخري
١٣٥
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واإليامن( ،)93فقد وردت لفظة األخﴬ يف القرآن الكريم ثامين مرات كل دالالهتا
إﳚابية منها ثالث آيات قرآنية متعلقة بالنعيم األخروي ،وهي قوله تعاىلُ }:أ ْو َل ِﺌ َك
ِ
ِ
ﹴ
حي َّل ْو َن فِ َيها ِم ْن َأ َس ِ
او َر ِمن َذ َه ﹴ
ب َو َي ْل َب ُس َ
ون
َهل ُ ْم َجن ُ
َّات عَدْ ن َ ْﲡ ِري من َ ْﲢت ِه ُم ْاألَ ْﳖَ ُار ُ َ
ِ ِ ِ
َّك ِﺌ َ ِ
س وإِستَﱪ ﹴق مت ِ
ِ
اب َو َح ُسن َْت
ني ف َيها َع َىل ْاألَ َرائك ن ْع َم ال َّث َو ُ
ث َياب ًا ُخ ْﴬ ًا ﱢمن ُسندُ ﹴ َ ْ ْ َ ﱡ
ﹴ
مر َت َفق ًا {( ،)94وقوله تعاىل}:مت ِ
ﴬ و َعب َق ِري ِحس ﹴ
ان {( ،)95وقوله
َّك ِﺌ َ
ُ
ني َع َىل َر ْف َرف ُخ ْ ﹴ َ ْ ﱟ َ
ُْ
س ُخ ْﴬ وإِستَﱪ ﹲق وح ﱡلوا َأس ِ ِ ِ ﹴ
ِ ِ
اب ُسندُ ﹴ
اه ْم َر ﱡ ُﲠ ْم
او َر من ف َّضة َو َس َق ُ
ﹲ َ ْ َْ َ ُ
تعاىلَ } :عال َي ُه ْم ث َي ُ
َ
رشاب ًا َط ُهور ًا {( ،)96فاألمحر واألخﴬ طرفا نقيض يف قول الشاعر ،األول يمثل
ََ

وأي حياة ،هي حياة النعيم ،ففي قول الشاعر إشارة واضحة
املوت والثاين احلياة ﱡ

إىل قول اهلل تعاىل يف سورة الكهف واإلنسان.

وتضعضع)،
(ترجف خيفة
ويرشك الشاعر الطبيعة يف هذا املشهد حني ﳚعلها
ُ
ُ

ويصور (الشمس والدهر) بصورة برصية مستوحاة من الواقع اإلنساين وخاصة
العريب بعد أنسنتهام من طريق االستعارة ،فالشمس ثكىل نارشة الذوائب ،والدهر

ﱪ ﲠا عن
مشقوق الرداء مقنع ،وهذان السلوكان من األنساق العرفية التي ُي َع َّ ُ
فﱪز الشاعر هذه الصورة الواقعية من خالل
حاالت احلزن الشديد والتفجعَّ َ ،

الشمس والدهر؛ لبيان مكانة اإلمام احلسني  gعند اهلل واملسلمني من جانب
وبشاعة ما حدث من جانب ﹴ
ظهرت تداعيات
ثان ،فال فجيعة أمﴣ منها؛ لذا فقد
ْ

هذا احلدث يف املوجودات األخرى غري اإلنسان .وقد تناص السيد جعفر احليل مع
ابن ايب احلديد يف هذه الصورة وكأنه يكررها ،إذ يقول:
والشــمس نــارشة الذوائـــب ثــاكل

واألرض ترجــف والســامء متــور

ُ()97

وعىل الرغم من اجادة الشاعر يف بث روح احلزن يف صورته وحركية املشهد
١٣٦

الذي رسمه ،وتوظيفه ملظاهر الطبيعة وانسنتها ّإال إنه يبقى يف فلك أغلب الشعراء

من القدماء واملحدثني ،إذ كان ﱡ
جل اهتاممهم يف تصوير املأساة احلسينية منصب ًا عىل
اجلانب العاطفي واملأساوي وما تعرض له اإلمام (عيه السالم) وآل بيته من ظلم،

عىل النقيض ﳑا وجدناه عند اجلواهري " إذ جعل من ظالمة اإلمام احلسني g
اعرتاض ًا صارخ ًا ،ودعوة ب ﱢينة للثورة عىل الظاملني ،وخنوع الناس وخضوعهم»

()98

ومثلام وجدناه يعوج وينتقل من املقدمات اىل غرضه الرئيس وجدناه بعد مقدمة

غزلية فارق فيها حبيبته يعوج بناقة هوجاء( )99نحو الغري ،يقول:
ــج بالغــري عــىل ﴐيــحﹴ حولــه
ُع ْ

ِ
ِ
ﹴ
ُ
وحمضــل
الســامء
المــالك
نــاد

()100

وبعد مديح لﻺمام( )gيرشك الطبيعة (األرض والسامء) يف عجبه كيف ان

(األرض ،السامء) بقيت عىل حاهلا وهي ترى عمق املأساة :
ُرﲠــا
عجبــا هلــذي األرض ي ُغمــر ت ُ َ
ِ
الســامء َي ُفوتـــــُــــــــــــــ َها
عجبــا ألمــالك

أطــواد جم ْ ِ
ــر
ــد َك كيــف ال َتت ََز ْل َ
َ
ــز ُل َن َظ ﹲ
ُ()101
ِ
لوجه َ
ــك كيــف ال تتــــــه َّيل

ﹴ
فمهتــد
يــا أﳞــا النبــأ العظيــم

يف حبــه وغــوا ُة قــو ﹴم ض ّل ُ
ــل

ثم ما يلبث ان يستخدم صيغ النداء عىل سبيل التكرار:
يــا أﳞــا النــار التــي
الســنا
َّ
شــب ّ
حيــث كل بســيطةﹴ
ُ
َ
فلــك نــوح
يــا

يــا وارث التــوراة واالنجيــل والـــــ

منهــا ملوســى والظــالم جملــل
ُ
جــدول
يمــور ،وكل بحــر
بحــر
ُ
فرقــان واحلكــم التــــــي ال تغفــل

()102

فأسلوب النداء بنية خطابية أكثر دوران ًا عىل األلسنة واألقالم؛ ملا تتمتع به من

قدرة عىل التعبري عن ﳐتلف األغراض واملشاعر اإلنسانية( ،)103والشاعر ﱂ
يستخدم النداء وفق ًا للمنظور الوظيفي له عند البالغيني  »:طلب اإلقبال بحرف

نائب مناب أدعو لفظ ًا أو تقدير ًا»( ،)104انام خرج به من األسلوب الطلبي إىل
١٣٧
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األسلوب اﳋﱪي ،فأخﱪ بالنداء عن كون اإلمام  gالنبأ العظيم ،ونار موسى،
وفلك نوح ،ووارث التوراة واإلنجيل والفرقان واحلكم ،وهذا ما ﳚعل تكرار

النداء يضفي ﲨاال وحسنا عىل النص إذ خرج من تكرار إىل تكرار الختالف يف

املعنى( ،)105وهذا ما اقتضاه مقام املدح يف القصيدة .وﳑا يقتضيه املقام علينا بيان َّ
أن

الصفات التي اسبغها ابن أيب احلديد عىل اإلمام ﱂ يأت ﲠا من فراغ وإنام أتى ﲠا من
الرتاث اإلسالمي الذي ترشب به ،فقد روي عن اإلمام نفسه أنه قال« :واهلل أنا النبأ

العظيم الذي هم فيه ﳐتلفون كال سيعلمون ثم كال سيعلمون حتى اقف بني اجلنة

والنار وأقول هذا يل وهذا لك»( ،)106وقد ورد هذا املعنى يف الفكر الصويف كذلك
ففرس ابن عريب (النبأ العظيم) يف قوله تعاىلَ (:ع َّم َيت ََساء ُل َ
ون* َع ِن النَّ َبإِ ا ْل َعظِي ِم{(.)107

«إنه القيامة الكﱪى ،وهلذا قيلَّ :
إن أمري املؤمنني عل َّي ًا هو النبأ العظيم ،وهو فلك

نوح أي اجلمع والتفصيل -باعتبار احلقيقة والرشيعة -لكونه جامعا هلام»( ،)108ويف
كتب احلديث روي قول النبي (صىل هلل اهلل عليه واله)َ »:م َث ُل َأ ْه ِل َب ْيتِي َم َث ُل َس ِفين َِة
َ ِ َ ()109
ُوح َم ْن َر ِك َب َها ن ََجاَ ،و َم ْن َ َ
ن ﹴ
ف َعن َْها غرق»
ﲣ َّل َ
وأ َّما يف القصيدة الثالثة يف وصف اإلمام عيل  gفلم يغب عن ابن ايب احلديد

الرتاث الشعري القديم فقد َم ُثل يف قلبه وضمريه وهلذا وجدناه يبدأ بمقدمة غزلية

ﲨيلة ﱂ تبعد عن النسيج الشعري اجلاهيل فاملرأة التي يصورها تتصف بمالمح املرأة
اجلاهلية ،يقول:
عــن

ريقهــا

ُ
يتحــدث

ُ
املســواك

الك ِ
ِ
ُ
أراك
بــاء
شــجر
أرجــ ًا فهــل
ُ

()110

وهي امرأة (حبيبة) يف طرفها فتور وهي تديم النظر فهي (الضيغم الفتاك )

وهي تصيد القلوب وهلا قوام متيل به الصبا:
١٣٨

()111

هيفــا ُء ُمقبِلــ ًة ُ
الص َبـــــــــــا
متيــل ﲠــا ﱢ

فض ُ
نــاك
َم َرحــ ًا فــإن هــي
ْ
أدبــرت َ

()112

وهذه صورة املرأة يف عرص ما قبل اإلسالم والتي خطط مشهدها الشعر اجلاهيل(،)113
ثم يأﰐ بصورة الفراق التي اعتدنا عليها يف الشعر اجلاهيل
َ
ُ
حديــث وق َفتِنَــا ُضحــى
أتــاك
أ ْم هــل

ِ
الفــــــــــــراق ت َُش ُ
ـــــاك
َوقلو ُبنــا بِ َشــــــــبا

()114

وهو يف كل هذا يسعى اىل حسن التخلص يف قوله:
ال ﳾ َء أقطــ ُع مــن نــوى األحبــاب أو

ســيف

الــوﴆ

كالﳘــا

فت ُ
َّــاك

()115

وﲠذا انتهج سبيل اجلاهليني يف القصيدة العربية لينتقل اىل وصف اإلمام عيل .g

فنوى األحباب وسيف االمام كالﳘا فت ُ
َّاك وﲠذا ﲨع بني أمرين أحدﳘا معنوي

(فراق األحبة) واآلخر املادي سيف الوﴆ وكالﳘا ﲡمعهام قساوة (القطع)،

فتحول لغة الشاعر من العاطفة إىل لغة القتل تأثر واضح يف املشهد الذي عرف يف
ّ
القرن اﳋامس اهلجري يف توظيف سيف اإلمام عيل  ،)116(gيبدو أنه نظر إىل قول

احلسن بن أسد الفارقي (487هـ):

ﹴ
رشــأ يف جفونِ ِ
ﹲ
حلــﻆ
ســيف
ــه
ُ

ِ
ُ
ســيف اإلمــا ِم يف يــو ِم بــدر
مثــل

ِ()117

ومــن هنــا يتحــول الشــاعر اىل إضفــاء الصفــات القدســية ،فاإلمــام اجلوهــر النبــوي

الــذي ينتمــي لشــجرة النبــوة وهــو ذو النــور وعــالم ارسار الغيــوب وفـكّاك اعنــاق
امللــوك حــني يقــول عــن ســيفه:

ِ
ِ
وبغــرة الـــــــــــــــ
عضبــه مرخيُهــا
يف

ِ
مــرز ﹲم وســامك
ملهــوب منهــا
َ

()118

فأراد ان يمنح سيفه وفرسه الترشيف واملنزلة الساموية فاملريخ ولونه امحر يسكن

سيفه ومرزم وسامك كوكبان يرتاءيان يف غرة فرسه ،وﲠذا منح الصورة جد ًة
ﱂ نشهدها من قبل ،ثم راح بعد ذلك يضفي الصفات وخيطط مشاهد الصور،
فاإلمام (فكاك اعناق امللوك) وهو من دانت لديه املالئكة ويف افعاله نشهد اإلرادة
١٣٩
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ــرص ِ
ِ
ات ُ َﲢ ُ
ــاك
ُبــرد ًا بأيــدي ا ُمل ْع َ

()120

وهذا من قبيل الرتكيز الفني الذي ﲨع فيه اكثر من استعارة اذ ((يستمطر الشاعر
الصلوات عىل االمام ،ما دامت الروايب تكتﴘ ُبرد ًا ﲢوكه السحائب املاطرات ويف

هذا البيت ثالث استعارات)) حني استمطر الصلوات عىل االمام وكسا الربى برد ًا

ُ
ﲢوك برد ًا اذ جعل هلا أيدي .مناغ ًام اجلانب
وجعل املعرصات (السحائب املاطرات)

النفﴘ والعقدي الذي اعتاد عليه املسلمون يف ارسال الصلوات عىل األولياء،

والتأدب مع ذكرهم أحياء وأموات ًا.

١٤٠

خامتة البحث ونتائجه
َّ .1
إن القصائد الشعرية التي جاء ﲠا ابن ايب احلديد يف (القصائد السبع العلويات)
تنضم اىل الرتاث اإلسالمي الذي يمجد آل حممد  االمام عيل ابن ايب طالب
وابنه اإلمام احلسني وآل بيته .

 .2تقع القصائد يف جمال القصيدة احلربية التي متجد أفعال االمام  gوشجاعته يف
ﹴ
حرب وسالم.
فتح خيﱪ ومكة ودوره يف معركة اجلمل اذ جسدته رجل

 .3بدأت هذه القصائد بمقدمات شعرية ﲬرية وغزلية وطللية ينتقل الشاعر منها
وبحسن ﲣلص اىل وصف االمام ومدحه.

 .4جسد الشاعر واقعة الطف بأبيات دامعة شهرت سيف الكلمة بوجه الظاﱂ يزيد
وأتباعه.

 .5امتلكت هذه القصائد معج ًام شعري ًا قدي ًام حيتاج اىل معاجم اللغة لفك شفرات
معانيه اىل جانب ذلك وجدنا سهولة يف هذا املقطع الشعري أو ذاك.

 .6أبدع الشاعر يف العديد من الصور الفنية التي خطط مشاهدها ومنها شخصية
االمام عيل  gوابنه ووقعة الطف اﳋالدة.

 .7وظف فنون البيان وال سيام االستعارة منها لرسم صوره وكان للمبدع اجلديد
من الصور الشعرية حضور يف تصويره.

 .8تأثر الشاعر بالشعر الصويف واضح يف مواطن عدَّ ة من شعره ،فض ً
ال عن تأثره

بالفلسفة اإلسالمية وتوظيف مصطلحاهتا توظيفا فنيا ينسجم وطبيعة املمدوح
١٤١

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

وعرص الشاعر.
البني يف اﳋطاب الشعري ،إذ متظهرت بعض
 .9لبيﺌة املعتزلة الفكرية حضورها ﱢ
أفكارهم يف شعره وال سيام مسألة التأويل.

.10

ﱂ يستطع التخلص من املوروث التارخيي لسرية اإلمام فظهر واضحا

.11

تأثر الشاعر برتاثه اإلسالمي ،فوظف النص القرآين والنبوي الرشيفني

ولكن بطريقة أدبية مبدعة.

يف رسم صوره ،كام وجدنا من الشعراء املحدثني من تأثر بشعره فتناص معه
ببعض الصور الشعرية.

١٤٢

هوامش البحث:
.1

القصائد السبع العلويات ،عبد احلميد ابن أيب احلديد املعتزيل ،ﲢقيق :جلنة التحقيق يف الدار

.2

يشتاره :شار العسل :استخرجه وجناه ،ورشت العسل واشرتته :اجتنيته واخذته من

العاملية ،الدار العاملية ،بريوت-لبنان ،ط1414 ،1/هـ1994-م.22 :

موضعه .ينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،مادة (شور) مراجعة وتدقيق :د .يوسف البقاعي
وإبراهيم شمس الدين ونضال عيل ،مؤسسة األعلمي ،بريوت-لبنان ،ط 1426 ،1/هـ-

2005م.2115 /2 :
.3

القصائد السبع العلويات.21 :

.4

الصورة يف الشعر العريب حتى القرن الثاين اهلجري ،د .عيل البطل ،دار األندلس للطباعة

.5

القصائد السبع العلويات.22 :

.6

الشعر والتجربة ،ارشيبالد مكليش ،ترﲨة :سلمى اﳋﴬاء اجليويس ،مراجعة :توفيق

والنرش ،ط.31 :1980 ،1/

صايغ ،دار اليقظة العربية-بريوت1963 ،م.23 :

 .7الشناخيب :ﲨع شنخوبة ،وهي رؤوس اجلبال ،ينظر :اللسان ،مادة( ،شنخب).2099/2 :
.8

القصائد السبع العلويات.23-22 :

.9

األثر القرآين يف ﳖج البالغة ،د .عباس عيل حسني الفحام ،دراسة يف الشكل واملضمون،

ط ،1/منشورات الفجر للطباعة والنرش ،بريوت2010 ،م.300 :

 .10اللسان ،مادة (عمد)2756 /3 :و .2757
 .11اللسان ،مادة (حرب).779 /1 :

١٤٣

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

 .12اللسان ،مادة( ،مور) .3803 /4
 .13اللسان ،مادة( ،مور).3803 /4 :
 .14اللسان ،مادة (حوم).998/1 :
 .15اللسان :مادة (محا).956 /1 ،
 .16اللسان ،مادة (لوب).3621 /4 :
 .17اللسان ،مادة (لوب).3621 /4 :
 .18اللسان ،مادة (ﴏف).22182 :
 .19اللسان ،مادة (ﴏف).22182 :
 .20اللسان ،مادة (نكب).4013 :
 .21اللسان ،مادة (نكب).4013 :
 .22القصائد السبع العلويات.24 :
 .23رشح ﳖج البالغة ابن أيب احلديد املعتزيل ،ﲢقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،املركز الثقايف
اللبناين ،بريوت ،ط1965 ،2/م.264 /20 :

 .24ينظر :القصائد السبع العلويات.27-15 /1 :
 .25املصدر نفسه.24 :
 .26املصدر نفسه.25 :
 .27التفسري البياين للقرآن الكريم ،د .عائشة عبد الرمحن ،بنت الشاطﺊ ،دار املعارف-مرص،
ط( ،1/د.ت).184/2 :

١٤٤

 .28سورة الفجر ،اآلية.13 :
ِ
احل ْز ِن َف ُه َو
وس َ
 .29يف قوله تعاىلَ :
ف َوا ْب َي َّض ْت َع ْينَا ُه م َن ْ ُ
وت ََو َّىل َعن ُْه ْم َو َق َال َيا َأ َس َفى َع َىل ُي ُ
ِ
يمسورة يوسف ،اآلية .84:
كَظ ﹲ
 .30ينظر :القصائد السبع العلويات :البيت (.27 :)38
 .31املصدر نفسه.28 :
 .32املصدر نفسه .29
 .33املصدر نفسه.29-28 :
 .34املصدر نفسه.29 :
 .35املصدر نفسه.54 :
 .36ديوان مسلم بن الوليد ،ﴏيع الغواين ،نقحه وصححه :حسن أمحد البنا ،املكتبة العالمية،
القاهرة( ،د ،ط)( ،د.ت).21 :

 .37رشح ﳖج البالغة.19/1 :
 .38ينظر :القصائد السبع العلويات :البيت .30 :56
 .39ينظر :املصدر نفسه :البيت (.31 :)62
 .40ينظر :املصدر نفسه :االبيات (.31 :)68- 64
 .41علم اإلشارة (السيميولوجيا) ،بيري جريو ،ترﲨة عن الفرنسية د .منذر عياﳾ ،دار طالس
للدراسات1992 ،م.23 :

 .42ينظر :تاريخ الطﱪي ،تاريخ الرسل وامللوك /حممد بن جرير الطﱪي ،ﲢقيق :حممد أبو

١٤٥

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

الفضل إبراهيم ،دار املعارف بمرص ،ط( 2/د.ت).42 /3 :
 .43ينظر :الكامل يف التاريخ ،ابن االثري ،ﲢقيق :أبو الفداء عبد اهلل القاﴈ ،دار الكتب العلمية،
بريوت-لبنان ،ط1407 ،1/ه1987-م.122/2 :

 .44القصائد السبع العلويات 39:و.40
 .45ينظر :ديوان امرئ القيس ،ﲢقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،مرص ،ط،5/
(د.ت).21-20 ،

 .46اللسان( ،مادة) :عرض.2575/3 ،
 .47القصائد السبع العلويات.41 :
 .48رشح ديوان أيب متام ،اﳋطيب التﱪيزي ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :راجي األسمر،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1414 ،2/هـ1994 -م.75 /2 :

 .49ديوان أيب الطيب املتنبي برشح أيب البقاء العكﱪي ،املسمى بالتبيان يف رشح الديوان ،ﲢقيق:
مصطفى السقا ،إبراهيم األبياري ،عبد احلفيﻆ شلبي ،دار الفكر ،بريوت-لبنان( ،د،ت)،

1423هـ2003-م.384 /3 :

 .50القصائد السبع العلويات.41 :
 .51املصدر نفسه.41 :
 .52السور املدنية -دراسة بالغية اسلوبية-د .عهود عبد الواحد ،ط ،1دار الفكر للطباعة
والنرش1999 ،م.106 :

 .53القصائد السبع العلويات.42 :
 .54مناقب آل أيب طالب ،حممد بن عيل بن شهراشوب املازندراين ،ﲢقيق :د .يوسف البقاعي،

١٤٦

دار األضواء ،بريوت-لبنان ،ط1412 ،2/ه1991-م.24/2 :
 .55مشكلة الرسقات يف النقد األديب ،حممد مصطفى هدارة ،مطبعة البيان العريب1958 ،م:
.87

 .56القصائد السبع العلويات.42 :
 .57املصدر نفسه.65 :
 .58ذهبت جلنة التحقيق إىل أنَّه إما ﳚاري القدماء يف املطالع اﳋمرية او أنه يسعى لتقليد
الصوفية .ينظر :املصدر نفسه والصفحة.

 .59السكر الصويف هو":تلك النشوة ال َعارمة التي تفيض ﲠا نفس الصويف وقد امتﻸت بحب
عﱪ الصوفيون بكلامت متقابلة عن حاالت هذه
اهلل حتى غدت قريبة منه كل ال ُقرب .وقد ّ

والرشب والراح واملدام
والسكر ،والذوق ُ
النشوة ودرجاهتا ،كالغيبة ،كاحلضور والصحو ،ﱡ

وغريها" الشعر الصويف حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزايل ،عدنان حسني ال َعوادي،

دار الشؤون الثقافية العامة1967 ،م.199:

 .60الشفة " :وهي عند الصوفية كالم املعشوق ،والشفة احلمراء باطن كالم املعشوق ،والشفة
السكرية :الكالم املنزل عىل األنبياء عليهم السالم بواسطة امللك وعىل األوصياء بتصفية

الباطن ،والشفة احللوة :الكالم بدون واسطة" كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حممد

عيل التهانوي ،ﲢقيق :رفيق العجم  -عيل دحروج ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط1996 ،1/م:

.1402 /2

 .61القصائد السبع العلويات.66 :
 .62القصائد السبع العلويات.67 :
 .63املصدر نفسه والصفحة.

١٤٧

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

 .64القصائد السبع العلويات.68:
 .65ينظر :املصدر نفسه.69 :
 .66املصدر نفسه.70 :
 .67القصائد السبع العلويات.77 :
 .68املصدر نفسه.78 :
 .69ينظر :شعرية املفارقة بني اإلبداع والتلقي ،نعيمة سعدية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتامعية2007 ،م ،العدد األول ،جامعة حممد خضري -بسكرة-اجلزائر.

 .70القصائد السبع العلويات.79 :
 .71مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ﲢقيق :شعيب
األرنؤوط -عادل مرشد ،وآخرين ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة

الرسالة ،ط 1421 ،1/هـ  2001-م .72 /2 :وينظر :صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج

النيسابوري ،ﲢقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الرتاث العريب-بريوت( ،د.ط)،

(د.ت).86 /1 :

 .72القصائد السبع العلويات.79 :
 .73املصدر نفسه.80-79 :
 .74ينظر :املبالغة يف البالغة العربية ،تارخيها وصورها ،عايل رسحان القرﳾ ،مطبوعات نادي
الطائف ،ط1406 ،1/هـ1985-م.84 :

 .75القصائد السبع العلويات.81-80 :
 .76املصدر نفسه.82 :

١٤٨

 .77الصفة( :هي االسم الدال عىل بعض أحوال الذات) .املعجم الفلسفي ،ﲨيل صليبا،
منشورات ذوي القربى ،ط1428 ،1/م .728/1 :االسم( :هو اللفﻆ الدال عىل الﴚء...

فهو ما دل عىل معنى يف نفسه) .املصدر نفسه .82/1 :الذات (:ما يقوم بنفسه ،ويقابله
العرض بمعنى ال يقوم بنفسه ،والذات يطلق عىل باطن الﴚء وحقيقته ،والعرض ال يطلق
َّإال عىل التبدالت الظاهرة عىل سطح الﴚء ،والذات ثابتة واألعراض متبدلة) املصدر نفسه:

 .579/1اجلوهر (:املوجود القائم بنفسه حادثا كان أو قدي ًام) املصدر نفسه.424 /1 :
واألين :املكان ،واملتى :الزمان .العنرص( :هو الﴚء البسيط الذي منه يرتكب املركب...
وعناﴏ األشياء أجزاؤها البسيطة) .املصدر نفسه.111/2 :

 .78القصائد السبع العلويات :البيت .84 :49
 .79املصدر نفسه.84 :
 .80املصدر نفسه والصفحة.
 .81املصدر نفسه.85 :
 .82ينظر :القصائد السبع العلويات.85 :
 .83املصدر نفسه.91 :
 .84املصدر نفسه.93 :
 .85املصدر نفسه.99:
 .86ينظر :القصائد السبع العلويات.99 :
 .87املصدر نفسه والصفحة.
 .88ديوان السيد احلمريي ،رشحه وضبطه وقدَّ م له :ضياء حسني األعلمي ،مؤسسة النور
للمطبوعات ،بريوت-لبنان ،ط1420 ،1/م1999-م.226 :

١٤٩

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

املقرم ،منشورات املكتبة
 .89ينظر :مقتل اإلمام احلسني (عليه السالم) ،السيد عبد الرزاق َّ
احليدرية-قم ،ط1425 ،1/م.300:

 .90القصائد السبع العلويات.100 :
 .91االعامل الكاملة ،أمل دنقل ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط2012 ،2/م.90 :
 .92القصائد السبع العلويات.100 :
 .93ينظر :اجلامل اللوين يف الشعر العريب من خالل التنوع الداليل ،ليال قاسم حاجي آبادي،
فصلية دراسات األدب املعاﴏ ،جامعة آزاد اإلسالمية ،جريفت-إيران ،السنة الثالثة،

ع1390 ،9/هـ ش 93 :و.95
 .94سورة الكهف ،اآلية.31 :
 .95سورة الرمحن ،اآلية.76 :
 .96سورة اإلنسان ،اآلية.21 :

 .97ديوان السيد جعفر احليل ،املسمى (سفر بابل وسجع البالبل) ،جعفر احليل ،ﲢقيق :حممد
حسني آل كاشف الغطاء ،دار األضواء ،بريوت-لبنان ،ط1423 ،1/هـ2003-م.257 :

 .98الصورة البيانية عند اجلواهري ( )1968-1948دراسة بالغية ،جعفر فرحان عذيب،
رسالة ماجستري ،كلية اآلداب-جامعة بغداد1430 ،هـ2009-م.112 :

 .99ينظر :القصائد السبع العلويات :البيت (.113 :)32
.100

املصدر نفسه والصفحة.

.101

املصدر نفسه.114 :

.102

املصدر نفسه.115 :

١٥٠

.103

ينظر :النداء بني النحويني والبالغيني ،مبارك تريكي ،حوليات الرتاث ،جامعة

.104

رشح املخترص عىل تلخيص املفتاح ،سعد الدين التفتازاين ،منشورات اسامعيليان-

.105

ينظر :آمايل املرتﴣ ،الرشيف املرتﴣ ،ﲢقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،منشورات

.106

مناقب آل أيب طالب.80 :

.107

سورة النبأ ،اآلية.2-1 :

.108

تفسري ابن عريب ،حميي الدين بن عريب ،ﲢقيق :عبد الوارث حممد عيل ،دار الكتب

.109

املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،ﲢقيق :مصطفى عبد

.110

القصائد السبع العلويات.53 :

.111

ينظر :املصدر نفسه ،البيت (.53 :)2

.112

ينظر :املصدر نفسه والصفحة ،البيت (.)4

.113

ﹴ
ِ
كالسجنجل  ،ديوان
فاضة ترائ ُبها مصقولة ﹲ
غري َم
يقول امرؤ القيس :مهفهف ﹲة بيضا ُء ُ

.114

القصائد السبع العلويات .53 :وتشاك :يدخل الشوك فيها بمعنى ان القلوب يدميها

مستغانم ،اجلزائر ،العدد2007 /7م.137 :

قم1428 ،هـ.214-213 :

ذوي القربى-قم ،ط1427 ،1/هـ.143 :

العلمية ،بريوت-لبنان ،ط1442 ،1/هـ2001-م.184/2 :

القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1/هـ1990-م.373 /20 :

امرئ القيس.15 :

الفراق.

١٥١

أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

.115

املصدر نفسه.54 :

.116

ينظر :أثر التعبري القرآين يف الشعر العريب ،القرن اﳋامس اهلجري ،د .أركان رحيم

.117

احلسن بن هاين الفارقي ،حياته والصبابة من شعره ،هالل ناجي ،املكتبة الصغرية،

.118

القصائد السبع العلويات.54 :

.119

ينظر :املصدر نفسه.55-54 :

.120

ينظر :املصدر نفسه55 :

جﱪ ،ط ،1بغداد.87 :2016 ،

بغداد( ،د.ط)( ،د.ت).94 :

١٥٢

املصادر واملراﺟع
* القرآن الكريم.

مرص ،ط( ،1/د.ت).

.8اجلامل اللوين يف الشعر العريب من خالل

التنوع الداليل ،ليال قاسم حاجي آبادي،

.1أثر التعبري القرآين يف الشعر العريب ،القرن

فصلية دراسات األدب املعاﴏ ،جامعة آزاد

بغداد.2016 ،

ع1390 ،9/هـ ش.

اﳋامس اهلجري ،د .أركان رحيم جﱪ ،ط،1

اإلسالمية ،جريفت-إيران ،السنة الثالثة،

.2األثر القرآين يف ﳖج البالغة ،د .عباس عيل

.9احلسن بن هاين الفارقي ،حياته والصبابة من

ط ،1/منشورات الفجر للطباعة والنرش،

(د.ط)( ،د.ت).

حسني الفحام ،دراسة يف الشكل واملضمون،
بريوت2010 ،م.

شعره ،هالل ناجي ،املكتبة الصغرية ،بغداد،
 .10ديوان أيب الطيب املتنبي برشح أيب البقاء

.3األعامل الكاملة ،أمل دنقل ،دار الرشوق،

العكﱪي ،املسمى بالتبيان يف رشح الديوان،

 .4آمايل املرتﴣ ،الرشيف املرتﴣ (436هـ)،

عبد احلفيﻆ شلبي ،دار الفكر ،بريوت-لبنان،

ذوي القربى-قم ،ط1427 ،1/هـ.

.11ديوان السيد احلمريي ،السيد احلمريي

القاهرة ،ط2012 ،2/م.

ﲢقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،منشورات

ﲢقيق :مصطفى السقا ،إبراهيم األبياري،
(د،ت)1423 ،هـ2003-م.

.5تاريخ الطﱪي ،تاريخ الرسل وامللوك/

(173هـ) رشحه وضبطه وقدَّ م له :ضياء

حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف بمرص،

بريوت-لبنان ،ط1420 ،1/م1999-م.

حممد بن جرير الطﱪي (310هـ) ،ﲢقيق:

ط( 2/د.ت).

حسني األعلمي ،مؤسسة النور للمطبوعات،

.12ديوان السيد جعفر احليل ،املسمى (سفر

.6تفسري ابن عريب ،حميي الدين بن عريب

بابل وسجع البالبل) ،جعفر احليل ،ﲢقيق:

دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط،1/

بريوت-لبنان ،ط1423 ،1/ه2003-م.

(638هـ) ،ﲢقيق :عبد الوارث حممد عيل،
1442هـ2001-م.

.7التفسري البياين للقرآن الكريم ،د .عائشة
عبد الرمحن ،بنت الشاطﺊ ،دار املعارف-

حممد حسني آل كاشف الغطاء ،دار األضواء،

 .13ديوان امرئ القيس ،ﲢقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،مرص ،ط،5/

(د،ت).
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أ.م.د .أركان رحيم جبر

م.د .جعفر فرحان عذيب

.14ديوان مسلم بن الوليد ،ﴏيع الغواين،

واالجتامعية2007 ،م ،العدد األول ،جامعة

العالمية ،القاهرة( ،د،ط)( ،د،ت).

.22صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج

نقحه وصححه :حسن أمحد البنا ،املكتبة

حممد خضري –بسكرة-اجلزائر.

 .15السور املدنية –دراسة بالغية اسلوبية-د.

النيسابوري ،ﲢقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،

والنرش1999 ،م.

(د.ت).

عهود عبد الواحد ،ط ،1دار الفكر للطباعة

دار احياء الرتاث العريب-بريوت( ،د.ط)،

.16رشح املخترص عىل تلخيص املفتاح ،سعد

.23الصورة البيانية عند اجلواهري (-1948

1428هـ.

رسالة ماجستري ،كلية اآلداب-جامعة بغداد،

الدين التفتازاين ،منشورات اسامعيليان-قم،

 )1968دراسة بالغية ،جعفر فرحان عذيب،

 .17رشح ديوان أيب متام ،اﳋطيب التﱪيزي،

1430هـ2009-م.

األسمر ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط،2/

اهلجري ،د .عيل البطل ،دار األندلس للطباعة

قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :راجي
1414هـ1994-م.

.24الصورة يف الشعر العريب حتى القرن الثاين
والنرش ،ط.1980 ،1/

.18رشح ﳖج البالغة ،ابن أيب احلديد املعتزيل،

 .25علم اإلشارة (السيميولوجيا) ،بيري

اللبناين ،بريوت ،ط1965 ،2/م.

للدراسات1992 ،م.

ﲢقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،املركز الثقايف

جريو ،ترﲨة :د .منذر عياﳾ ،دار طالس

.19الشعر الصويف حتى أفول مدرسة بغداد

.26القصائد السبع العلويات ،عبد احلميد

الشؤون الثقافية العامة1967 ،م.

يف الدار العاملية ،الدار العاملية ،بريوت-لبنان،

وظهور الغزايل ،عدنان حسني ال َعوادي ،دار

ابن أيب احلديد املعتزيل ،ﲢقيق :جلنة التحقيق

.20الشعر والتجربة ،ارشيبالد مكليش،

ط1414 ،1/هـ1994-م.

توفيق صايغ ،دار اليقظة العربية-بريوت،

الفداء عبد اهلل القاﴈ ،دار الكتب العلمية،

ترﲨة :سلمى اﳋﴬاء اجليويس ،مراجعة:

1963م

 .21شعرية املفارقة بني اإلبداع والتلقي،
نعيمة سعدية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

١٥٤

.27الكامل يف التاريخ ،ابن االثري ،ﲢقيق :أبو
بريوت-لبنان ،ط1407 ،1/هـ1987-م.

.28كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،
حممد عيل التهانوي ،ﲢقيق :رفيق العجم

-عيل دحروج ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط،1/

البقاعي ،دار األضواء ،بريوت-لبنان ،ط،2/

 .29لسان العرب ،ابن منظور املغريب،

.36النداء بني النحويني والبالغيني ،مبارك

شمس الدين ونضال عيل ،مؤسسة األعلمي،

اجلزائر ،العدد2007 /7م.

1996م.

مراجعة وتدقيق :د .يوسف البقاعي وإبراهيم
بريوت-لبنان ،ط1426 2 ،1/هـ2005-م.

1412هـ1991-م.

تريكي ،حوليات الرتاث ،جامعة مستغانم،

.30املبالغة يف البالغة العربية ،تارخيها
وصورها ،عايل رسحان القرﳾ ،مطبوعات
نادي الطائف ،ط1406 ،1/هـ1985-م.

.31املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل
احلاكم النيسابوري ،ﲢقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1411 ،1/هـ1990-م.

.32مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل
أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ﲢقيق :شعيب

األرنؤوط -عادل مرشد ،وآخرين ،إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة

الرسالة ،ط 1421 ،1/هـ  2001-م.

.33مشكلة الرسقات يف النقد األديب،
حممد مصطفى هدارة ،مطبعة البيان العريب،

1958م.

.34املعجم الفلسفي ،ﲨيل صليبا ،منشورات
ذوي القربى-قم ،ط1428 ،1/م.

.35مناقب آل أيب طالب ،حممد بن عيل بن

شهراشوب املازندراين ،ﲢقيق :د .يوسف
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