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 ...ملخص البحث ...
الشعر تعبري صادق عن احلياة بخريها ورشها وتصوير واضح للنفس اإلنسانية
ٍ
شخصية ما أو ميزات عرص
بفضائلها ورذائلها ولعله خري مصدر لتعرف خصائص
ما ،وكأنه مرآة تعكس صورة صادقة وواضحة عن تلك الشخصية التارخيية أو ذاك
العرص .من جهة أخری فالشعراء امللتزمون بحب آل البيت  أولوا هؤالء الكرام

عناية فائقة يف شعرهم مشريين إلی خصائصهم ،ذاكرين مصائبهم وما حتملوا من

آالم يف سبيل رشد الناس وهدايتهم.

وهذا األمر ال ينحرص علی الشعر العريب ،بل حب أهل البيت  يتجاوز

العصور والثغور واللغة العربية؛ إذ وجد طريقه إلی الشعر الفاريس عند كثري من
الشعراء امللتزمني بحب أهل البيت  باللغة الفارسية.

وانسياقا من هذا كله فيستهدف هذا البحث إلی دراسة صورة اإلمام احلسن

 يف الشعر العريب والفاريس ،دراسة مقارنة مستخدما املنهج الوصفي التحلييل.
واقتضی البحث تقسيمه إلی عدة حماور منها:

1 .1املقدمة.

2 .2اإلمام احلسن.
3 .3األدب املقارن.

4 .4األدب امللتزم بحب أهل البيت .

5 .5صورة اإلمام احلسن يف الشعر العريب والفاريس.
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وما حصل من البحث يدلنا علی أن هناك مشرتكات كثرية بني الشعر العريب

والفاريس يف بيان صفات اإلمام احلسن وأن الشعراء يف كلتا اللغتني اهتموا

بموضوعات أمهها :بيان صفة كرم اإلمام  وبذله األموال ،اإلشارة إلی
استشهاد اإلمام  وبيان غربته يف بيته ،وكيفية استشهاده بكل تفاصيله ،ذكر
علمه الوافر ،وحلمه الكثري ،رضاه و ...تصوير فرح الناس ورسورهم يف ذكری

مولد اإلمام  و ..توسل الشعراء به وطلب شفاعته .

وقد ذكر الشعراء هذه املوضوعات بألفاظ سلسة رقيقة بعيدة كل البعد عن

الغرابة والتعقيد ،مستخدمني املحسنات اللفظية والبيانية كاالقتباس من القرآن
الكريم ،والتشبيه ،وتضمني احلديث الرشيف ،والتكرار ومعرضني عن كثري

من عنارص القصيدة القديمة مثل املقدمات وااللتزام باالستهالل باألطالل أو
التشبيب .كام أن األشعار تتميز بالثراء الفكري واملعنوي الذي ُيستلهم من أعامق
القلب والوجدان وقد ُس ّخر يف خدمة حب أهل البيت .

الكلامت األساسية :اإلمام احلسن ،األدب امللتزم ،الشعر العريب ،الشعر

الفاريس.
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ABSTRACT
Poetry is a means of expression of the human passions in a way
better described as honest and pure and of manifesting the zeitgeist and
the time figures. In time the poets who cleave themselves in embracing
the Ahlalbayt pay much heed to them; their agony, rigors and what they
endure in the line of guiding people. Such a case is not delimited to the
Arabic poetry it is pertinent to the Persian poetry as well that is why the
current study will tackle the portrait of the imam in both the Arabic and
the Persian poetry and be bifurcated into certain isles:
1. Introduction.
2. Contrastive literature.
3. Literature bound to Ahlalbayt.
4. The portrait of the Imam in the Persian and Arabic poetry.
What the resrech study holds could be considered as a parameter to
trace the mutual lines between the Persian and Arabic poetry as the poets
pay much heed to the main traits of the imam Al-Hassan; benevolence,
martyrdom, patience, science and the intercession people seek from him.
However, these poets employ certain devices such as figures of speech,
allusion to the Glorious Quran, alliteration and an elegant language to
convey the depth of the human love to such an abode.
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 ...املقدمة ...
ال خيامرنا شك يف هذا القول الشهري القائل بأن األدب بنثره وشعره مرآة

املجتمع ينعكس فيها ما جيري يف املجتمع الذي يعيش فيه األديب مزجيا بإحساس
األديب وعواطفه وشيئا من اخليال .وأن املتأمل يف أدب كل عرص سيجد معامل

واضحة التعبري عن صورة صادقة لكل شخصية يبحث عنها.

ومن جهة أخری فاملكانة املرموقة واملنزلة الرفيعة ألهل البيت  جعلت

األدباء وخاصة الشعراء منهم هيتمون بقضاياهم ويصوروهنم يف الشعر مشريين

إلی مصائبهم ،فضائلهم و ...متوسلني إلی كراماهتم ،ذاكرين دورهم يف بقاء الدين
وسعيهم املضني يف هداية الناس و ...وال ينحرص هذا األمر علی العرص الذي كان
اإلمام  يعيش فيه ،أو علی الشعراء املعارصين مع األئمة  ،كام مل ينحرص علی

اللغة العربية والبلدان العربية ،وذلك أن حب أهل البيت قد جتاوز احلدود والثغور
واللغات واجلنسيات و ...وانسياقا مع ما ذكرنا يستهدف هذا البحث إلی دراسة

صورة اإلمام احلسن  يف الشعر العريب والفاريس دراسة مقارنة وحياول اإلجابة

عن األسئلة اآلتية:

 1 .1كيف صور الشعراء العرب والفرس اإلمام احلسن  يف الشعر؟

 2 .2إلی أي حد جتلت العاطفة الشعرية يف كلتا اللغتني بالنسبة إلی اإلمام احلسن
؟

 3 .3ما املوضوعات املشرتكة املشار إليها يف الشعر العريب والفاريس لإلمام احلسن
؟

85

ولإلجابة عن األسئلة استخدم البحث املنهج الوصفي التحلييل باملقارنة بني

الشعر العريب والفاريس يف اإلمام احلسن.

وبالنسبة إلی خلفية البحث فيجدر بنا أن نشري إلی أن هناك دراسات كثرية

أجريت حول اإلمام احلسن  واهتم العلامء بكثري من جوانب حياته ال سيام
قضية الصلح بينه وبني معاوية.

وسيعثر الباحث عند املراجعة إلی املكتبة علی نامذج كثرية من اجلم الغفري من

البحوث والدراسات وما تزال يف شخصية اإلمام وحياته و ..أبعاد متعددة وزوايا
خمتلفة تقتيض الدراسات املعمقة ولكن بالنسبة إلی دراسة مقارنة بني الشعر العريب

والفاريس للحصول علی صورة اإلمام  فيهام فال نكاد نحصل علی دراسة

وافية للموضوع.

وهنا جيب التنبيه علی أمهية الدراسات املقارنة بني اآلداب املختلفة وذلك

الستجالء الدور الذي يقوم أدب كل شعب يف بناء احلضارة اإلسالمية واإلنسانية

ويكشف ألبناء كل شعب هل كانوا عالة علی اآلخر أم ال؟!! ومع أن األدب املقارن
الذي جيمع يف جعبته بني الوجهني القومي والعاملي معا وينطلق من نصوص أدبية
كتبت بلغة معينة وخضعت ملقتضيات هذه اللغة البالغية ويبحث عن عالقتها من

حيث التأثري والتأثر بنصوص أدبية يف لغة خمتلفة وخضعت ملقتضيات هذه اللغة
[إبراهيم1997 ،م .]11 ،ولكن بقيت اإلشارة هنا إلی أن منهج املقارنة بني الشعر
العريب والفاريس يف هذا البحث ال يعني بالتأثري والتأثر بني األدبني ،بل حياول أن
يكشف وجهة نظر الشعراء العرب والفرس ورؤيتهم لشخصية اإلمام احلسن

فقط ،بغض النظر عن التأثري والتأثر بينهم.
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وبام أن جمتمع البحث واسع جدا وعلی أساس املنهج العلمي ال بد من حتديده،

ففي إطار هذا املوضوع اهتم البحث بمجموعة من األشعار العربية التي وردت يف
فصل معنون بـ «اإلمام احلسن يف الشعر العريب» يف كتاب «قبس من نور اإلمام
احلسن املجتبی »حلسن الشمري احلائري .واملؤلف قد خص فصال كامال هبذا

املوضوع وأورد األشعار العربية لكن بدون أي حتليل ورشح .وقد تم توفري جمموعة
من األشعار الفارسية يف اإلمام احلسن من موقع إلكرتوين «زيتون» الذي مجع
كثريا من األشعار الفارسية للشعراء الفرس املعارصين يف املوضوعات الدينية.

وذلك ألن الباحثة مل حتصل علی كتاب مستقل جيمع بني دفتيه األشعار الفارسية

يف اإلمام احلسن.

وفيام ييل بعض التوضيحات ألهم مصطلحات البحث كام أهنا تفيد القارئ يف

فهم املنهج الذي توخاه البحث يف الدراسة املقارنة بني األشعار يف األدبني ،وتشري
إلی بعض جوانب احلياة اإلمام احلسن  وكذلك عالقته  بالشعر:

اإلمام احلسن 
اإلمام احلسن هو أكرب أوالد اإلمام عيل والسيدة فاطمة  وهو

اإلمام الثاين من األئمة االثني عرشُ .كنيته أبو حممد و من ألقابه التقي ،الطيب،
الزكي واملجتبى .وقد كان أيض ًا ويص والدهُ .ولد اإلمام احلسن يف اخلامس

عرش من شهر رمضان املبارك يف السنة الثالثة للهجرة يف املدينة املنورة .أمه فاطمة

 أحرضته يف اليوم السابع بعد والدته إىل النبي حممد الذي سامه احلسن.

وقد شارك يف فتوحات أفريقيا وبالد فارس ما بني سنة ( 30- 25للهجرة) واشرتك
يف مجيع حروب أبيه اإلمام عيل وهي اجلمل وصفني والنهروان .وقام باألمر
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بعد أبيه وله سبع وثالثون سنة .واستشهد يف  17صفر سنة  49للهجرة وله من
العمر سبع وأربعون سنة ،قتل مسموما بأمر من معاوية علی يد زوجته جعدة بنت

ودفن يف مقربة البقيع يف املدينة املنورة[ .الشمري احلائري2013 ،م ،ص
األشعثُ .
ص .]8 7

ما إن ُيذكر اإلمام احلسن حتی يتذكر اإلنسان قضية الصلح التي قد

وقعت يف حياته ،وهذا حدث مهم ال ينبغي أن يتناوله الباحثون والدارسون بصورة

سطحية وال بد أن يأخذوا بعني االعتبار أن هناك عدة عوامل إسرتاتيجية دعت
اإلمام احلسن إلی الصلح وتسليم أزمة األمور إلی معاوية .ومن الرضوري

التوجه إلی هذا املهم أن الصلح قد كشف معاوية وأظهر باطنه احلقيقي للناس
وقلل من خططه املاكرة ومنعه من خطواته اخلطرية ضد اإلسالم وقيمه و ...وأنه
الصلح كان رضورة لوحدة املسلمني وإنقاذ شيعة أهل البيت  وأن النفاق كان

ظاهرة مطردة يف العرص األموي وكان علی اإلمام  أن يرتيث قليال وال يقدم
علی اجلهاد كيال يواجه خيانة املنافقني يف املعركة كام أن هذا املكث والصرب والرتيث

قد أظهر الوجه احلقيقي للمنافقني.

ولن ننسی اإلشارة إلی أن هناك مؤلفات كثرية قد بحثت عن صلح اإلمام

 ماهيته ،وأسبابه و ...ولكن بام أن هذا البحث ال هيتم باجلانب التارخيي حلياة

اإلمام احلسن فلنختم كالمنا عن الصلح وبقي أن نشري إلی قضية الشعر يف

اإلمام احلسن.

معروف عند العرب أن الشاعر لسان قبيلته وكانت القبائل تلجأ إليه عند

امللامت ووقت الشدائد واحلروب وكان الشعراء ينشدوهنا ليغنوا بمكارم أخالقها

وهلز النفوس إلی الكرم وداللة أبنائها علی حسن الشيم.
وذكر أيامها الصاحلة ّ

88

هذا حال الشعر قبل اإلسالم وقد ذكر ذلك يف الكتب املختلفة ولكن بعض

العلامء ذهبوا إلی ضعف الشعر يف العهد اإلسالمي وبعد أن جاء اإلسالم ونزل

القرآن علی النبي حممد وهناك نصوص مبثوثة يف كتب األقدمني كان هلا صدی
دراسات املحدثني فاستندوا إليها وبنوا عليها نظر الشعر اإلسالمي وال جمال هنا

لذكر هذه العوامل.

ولكن ما هيمنا هنا يف ضمن إشارتنا إلی حياة اإلمام احلسن بصورة

موجزة هو أن األئمة  مل يكونوا بمنعزل عن الشعر واألدب بل كانوا حيرضون
علی الصالح من الشعر الذي خيدم اإلنسانية والدين والقيم اإلسالمية واإلنسانية،

فضال عن أهنم كانوا ينشدون الشعر كام نالحظ أن هناك دواوين تنسب هلم 
كديوان اإلمام عيل ،وديوان اإلمام السجاد  ،وهناك أشعار مبثوثة يف
الكتب ُنسبت إلی اإلمامني العسكريني ،و ...ومل ُيستثن اإلمام احلسن من هذا

األمر وهناك أشعار ُنسبت إليه وقد مجعها األستاذ عادل لعيي سلامن الربيعي أستاذ
الكلية اإلسالمية اجلامعة يف النجف األرشف وو ّثقها ودرسها.

األدب املقارن
قد نشأ األدب املقارن إثر االهتامم بالروح العاملية بعد االكتشافات العلمية

واتساع املواصالت واالتصاالت وكثر االحتكاك بني البرش يف خمتلف البلدان
من طرق خمتلفة كالرتمجة وغريها .وساير النقد األديب الذي هيتم باألدب بغض
النظر عن الشعب وامللة واجلنس واللغة و ...ساير هذه املوجة العاملية ومن ِ
رحم
املوازنات األدبية بني اآلثار األدبية من خمتلف الشعوب خارج حدود اللغة القومية

قد ولد األدب املقارن وأصبح مستقال عن النقد األديب وتاريخ األدب وحتول إلی
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علم مستقل .وقد اكتمل هذا األدب يف اجلامعات الفرنسية من خالل رحلته يف
األدب الفرنيس وبعده رحل إلی اآلداب األخری آخذا وجهه العاملي .وقد قدم
الدكتور غنيمي هالل يف كتابه تعريفا لألدب املقارن قائال« :مدلول األدب املقارن

تارخيي ذلك أن يدرس موطن التالقي بني اآلداب يف لغاهتا املختلفة وصالهتا الكثرية
املعقدة يف حارضها أو يف ماضيها وما هلذه الصالت التارخيية من تأثري وتأثر أيا

كانت مظاهر ذلك التأثري أو التأثر» [هالل .]9 ،ولكن بعد أن رحل هذا األدب إلی
البلدان األخری حاول العلامء يف كل أمة أن يطبقوه يف أدهبم القومي أوال وأن هيبوه

شكله العاملي ثانيا .ووجهة النظر األمريكية يف األدب املقارن هلا شهرهتا بجانب
الرؤية الفرنسية ومع أن هناك بينهام خالفات ولكنها تعترب امتدادا واستمرارا

للمدرسة الفرنسية .وللمدرسة الفرنسية وجهة التأثريات املبارشة والتارخيية ،أي
التأشريات املبارشة بالنسبة للعالقات بني الدول ،واستمرت هذه املدرسة يف نرش

وجهة نظرها هذه إىل حدود سنة  ،1958أي املدة التي انعقد فيها مؤمتر شابل هيل،

أي مؤمتر «اجلمعية العاملية لألدب املقارن» وعىل إثر تدخل «روين ويليك» وهو
األمريكي صاحب كتاب «نظرية األدب» ،هذا التدخل الذي كان بعنوان «أزمة
األدب املقارن» الذي كان إعالن ًا عن فكرة املدرسة األمريكية ،وهي الفكرة التي

انتقدت الوضعية التي كانت ترتكز عليها املدرسة الفرنسية بتارخييتها وأثار القرن

 19فيها .ولكن املدرسة األمريكية تنتهي إىل النظرة اجلاملية ،وإىل ما يطلق عليه

روين ويليك األدب العام .وهتتم بأصالة التشابه بني األدبني بغض النظر عن التأثري
والتأثر[ .سيدی #1391 ،ش ،17 ،أنوشريواين]41 ،1389 ،

ولذلك ال بد من االهتامم بأن األدب املقارن يف املدرسة األمريكية يدرس

األدب بعيدا عن املوانع السياسية أو التعصبية أو اللغوية وأال يبقی يف إطار العالقات

التارخيية ألن هناك كثريا من املظاهر اجلميلة املشرتكة بني خمتلف اآلداب ليس بينها
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أي صلة تارخيية وكام أنه ال يمكن حرص األدب يف التاريخ [مكي1987 ،م.]196 ،
وانسياقا مع ما سبق ذكره فمنهج هذا البحث بني علی املدرسة األمريكية يف

األدب املقارن وهيتم بالنصوص الشعرية يف األدب الفاريس والعريب حول اإلمام
احلسن بغض النظر عن التأثري والتأثر بينها ،مهتام باجلانب املوضوعي واجلاميل

املشرتك بينها.

األدب امللتزم بحب أهل البيت 
يف احلقيقة قضية االلتزام نشأت عن وعي اإلنسان بدور الفن واألدب

ومسؤوليتهام يف بناء حياته وجمتمعه فمنذ الفجر األول لإلنسانية استعمل اإلنسان

الفن واألدب لتغيري العامل والتقدم به وعرف رضورهتام [فيرش 1971م ]15
وااللتزام يف األدب هو «تبني األديب وجهة نظر حمددة جتاه قضية معينة أو قضايا

حمددة والدفاع عنها» [غرام 1989م ،]20وهناك اختالف كبري بني االلتزام واإللزام

إذ يقوم األول علی املبادرة الذاتية احلرة وعلی الوعي واالقتناع دون إكراه بينام يقوم

الثاين علی اإلكراه الذي يتخذ وجوها عديدة أمهها الرتهيب والرتغيب [املصدر

نفسه ،وأبوحاقة1979 ،م.]66 ،

ويف تاريخ األدب العريب القديم واحلديث نامذج كثرية اللتزام األديب العريب

فكرا وسلوكا وكفانا الرجوع إلی كتاب «االلتزام يف الشعر العريب» ألمحد أبوحاقة

لنحصل علی جم غفري من هذه النامذج.

وانسياقا من هذا فاألديب املسلم الشيعي ال يستثنی من هذا املهم إذ يملك

الكلامت بأشكاهلا املختلفة :اخلطابة والكتابة والشعر و ...للتعبري عن عقيدته

وفكرته ومما يندرج حتت هذه العقيدة أن أهل بيت نبي اإلسالم  الذين هلم
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قرابة مع الرسول واهتموا باإلسالم ونرش تعاليمه وحتملوا كل األذی واجلور
يف سبيله فهم جديرون بالثناء واملدح وجديرون بالرثاء علی مصائبهم .وهؤالء
األدباء عاملون بأن لألدب رسالة سامية ال بد أن تتحقق جراء الكلامت فضال عن
أن الشعراء نقصد الشيعة منهم أولوا جل اهتاممهم هبذا املوضوع ألهنم ذوو طبائع

حساسة وقرائح مرهفة وضمنوا شعرهم كثريا من معارف أهل البيت  ألن
التشيع احلقيقي ليس إال حمبة أهل البيت  ووالءهم.

حب أهل البيت  واجب حمتم وهذا احلكم مأخوذ من اآلية الكريمة التي
اشتهرت بآية املودةُ ﴿ :ق ْل لاَ َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ِ
يه َأ ْج ًرا إِلاَّ المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى﴾ [شوری :42

 ]23وال شك أن األديب امللتزم بحب أهل البيت  يعكس ما يف قلبه من حب
ووالء هلم  يف شعره وكأن شعره مرآة هلذا احلب الصادق ومن هذا املنطلق يوحد

بني فكره وعقيدته وسلوكه ويثبت قلمه ما جيول يف ذهنه.

وانسياقا من هذا أقبل الشعراء علی مدح أهل البيت ورثائهم وبيان مناقبهم

وفضائلهم وكأن هذا االلتزام بخط أهل البيت  هو التزام الروح والعقل والسري

يف سبيلهم وهنج خطاهم لنرش التعاليم اإلسالمية وجهودهم لرفع مستوی األمة يف

العلم واألخالق والتقوی وأن االلتزام هبم وبواليتهم هو االلتزام بوالية النبي
ووالية اهلل ألهنم  مل ينطلقوا إال من إخالصهم هلل ولرسوله واهتموا بأن يربوا

مجاعة من الناس تربية ترتفع هبم إلی أعلی املستويات كام أن علمهم كان منطلقا

من علم الرسول الكريم  وإهلام اهلل سبحانه هلم يف طاقاهتم الروحية والفكرية.

ومل ينحرص هذا االلتزام بحب أهل البيت  علی األدباء الشيعة فحسب ،بل

كثريا ما نالحظ أن األدباء غري املسلمني مدحوا أهل البيت  وذكروا مناقبهم ما

أن كثريا من األدباء املسيحيني مدحوا اإلمام عيل ولعل مرد هذا املهم هو أن
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حب أهل البيت  يساوي حب كل اخلري والكامل واإلنسانية واخلصال احلميدة
واملثل العليا ومن جراء ذلك اقرتب أولئك األدباء غري املسلمني الشيعة خطوات

واسعة إلی التشيع .ومن جهة أخری مل ينحرص هذا االلتزام علی األدباء القدامی بل
املعارصون منهم اهتموا هبم  .ومن هؤالء املعارصين امللتزمني بحب أهل البيت

 هم الشعراء العرب والفرس الذين صوروا اجلوانب املختلفة حلياة اإلمام احلسن

 وشخصيته وصفاته يف شعرهم.

صورة اإلمام احلسن  يف الشعر العريب والفاريس
يف هذا القسم من البحث سنهتم بأهم املوضوعات املشرتكة التي طرقها

الشعراء العرب والفرس حول اإلمام احلسن يف أشعارهم ،وسنشري إلی أهم
اخلصائص الفنية التي امتازت هبا هذه القصائد يف ضمن حتليلنا األبيات ورشحها.

ومن املوضوعات املشرتكة بني الشعر العريب والفاريس حول اإلمام احلسن املجتبی

 هي اإلشارة إلی سجايا اإلمام احلسن وفضائله:

1 .1الكرم والسخاء :من الصفات التي اشتهر هبا اإلمام احلسن هو الكرم
واجلود وبذل األموال ،ومع أن أهل البيت كلهم من الكرام ولكن هذه الصفة

أصبحت تغلب األوصاف عند اإلمام احلسن حتی ُس ّمي بكريم أهل

البيت  .وقد وردت قصص كثرية يعجز اللسان عن وصف روعتها يف بيان

كرم اإلمام [راجع :املجليس1403 ،ه .]350 347 :43 ،وقد أشار الشعراء
العرب والفرس إلی هذه الصفة كام ذكروا صفة الكريم جلنابه :قال السيد حممد

الشريازي مشبها كرمه وعطاءه بالبحر:
كفه البحر حني يعطي ولكن

من عطاياه البيضاء والصفراء
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ويكفينا يف ذكر كرم اإلمام احلسن املجتبی أنه قاسم اهلل أمواله ثالث

مرات ،نصف يدفعه يف سبيل اهلل ونصف يبقيه له ،بل وصل إىل أبعد من ذلك،
ّ
فقد أخرج ماله ك ّله مرتني يف سبيل اهلل وال يبقي لنفسه شيئا [املجليس،#1403 ،

 ]256 :43فهو كجدّ ه رسول اهلل  يعطي عطاء من ال خياف الفقر ،وهو سليل
اص ٌة َو َمن ُي َ
وق
﴿و ُيؤْ ثِ ُرونَ َعلىَ َأ ُنف ِس ِه ْم َو َل ْو َكانَ بهِ ِ ْم َخ َص َ
األرسة التي قال فيها ر ّبناَ :
ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ ﴾ [احلرش ]9 :وآية أخرى حتكي لسان حاهلم:

﴿و ُي ْط ِع ُمونَ َّ
الط َعا َم َعلىَ ُح ِّب ِه ِم ْس ِكينًا َو َيتِيماً وأسريا إنام ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اهللِ لاَ ُنرِيدُ
َ
ِم ُ
ورا﴾ [اإلنسان .]9 8 :وقال الشيخ هادي كاشف الغطاء مشريا
نك ْم َجزَ اء َولاَ ُش ُك ً
إلی هذا املوضوع:

أن��ف��ق م��رت�ين ك��ل م��ا ملك
وق���اس���م اهلل ث�ل�اث���ا م��ال��ه

هلل م��ا أب��ق��ی ل��ه وم���ا ت��رك
ومل خي��ب م��ن ج��دي آماله

وقال الشاعر الفاريس مسعود أصالين مشريا إلی كثرة كرم اإلمام وأن االكتفاء

باحلاجات املادية وطلبها منه وكرم اإلمام هو الذي جيعل مريده وحمبه أن يأيت إليه

أصال« :در خانه كريم كفايت نمیكند  /يك لقمه نان گرفتن و مهامن شدن فقط/
اين لطف فاطمه است و عشق است تا ابد  /رسمست از نوای حسن جان شدن

فقط».

الرتمجة« :علی اإلنسان أال يكتفي بأخذ لقمة خبز من الكريم وأن يكون ضيفا

له فقط ،بل هذا لطف وكرم فاطمي كام أنه حب وعشق أبدي أن تكون ذا نشوة
كبرية من ذكر احلسن».

ويری حامد مظفر أن كل الكرام حمتاجون ملائدة اإلمام احلسن الكريم« :حمتاج

سفرهات مهه حتی كريمها  /خوردند دانه از كرمت ياكريمها».
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الرتمجة« :اجلميع حتی الكرام حمتاجون إلی كرمك ،كام أن كل احلاممات ياكريم

أكلت البذور واحلبوب من كرمك».

2 .2الصرب والرضا :قال حممد احلسني األصفهاين مشريا إلی صفة الرضا يف اإلمام
:

رض����اه ف��ي�ما ك���ان هلل رض��ا

قضی علی حقوقه بام قضی

وقال الشاعر الفاريس« :او چهل سال بال ديد بامند اسالم  /صرب شريازه

اصلی قيام حسن است».

الرتمجة« :قد حتمل كل املصاعب طوال أربعني سنة كي يبقی اإلسالم حيا

والصرب هو عمود قيام اإلمام احلسن وأسه».

ويبالغ الشاعر الفاريس يوسف رحيمي يف وصف اإلمام  بالصرب ويری

أن النبي أيوب  قد أخذ الصرب واحللم من اإلمام احلسن قائال« :ايوب كه

پيمرب صرب و رضا شده  /از لطف توست دارد اگر حلم و طاقتی».

الرتمجة« :أيوب النبي الذي أصبح نبي الصرب والرضا واشتهر هبام فهو مدين

لطفك ونظرك إليه إن خت ّلق باحللم والصرب».

3 .3حسن اخللق :اإلمام احلسن حسن اخللق كريمه ،قال الشاعر العريب السيد
حممد الشريازي مشبها خلق اإلمام  بنسيم لطيف عطر:
خلقه كالنسيم عند مهب الـ

فجر صبح الربيع باألشذاء

قال الشاعر جواد حيدري« :بدی ديگران و خوبی خود  /كنی با حسن خلق

خود فراموش».
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الرتمجة« :يا حسن! أنت تنسی بخلقك الطيب واحلسن إساءة اآلخرين يف

حقك كام تنسی لطفك فيهم (ودائام تبذل هلم وحتسن إليهم)».

4 .4العلم واحللم :قال الشاعر السيد حممد الشريازي مشريا إلی علم اإلمام الوافر
مشبها إياه بالغيث واملطر:

علمه الغيث حني هيطل وبال

فرتی منه خرضة الصحراء

ويری الشاعر حممد احلسني األصفهاين أن علم اإلمام  استمرار علم النبي

صلوات اهلل عليه:

أع����ط����اه ج�����ده ن���ب���ي ال���رمح���ة س��������ؤدده وع���ل���م���ه وح��ل��م��ه
من رشحات بحر علمه اخلضم ج��رت ينابيع ال��ع��ل��وم واحلكم

مل تعثر الباحثة علی إشارة الشعراء الفرس إلی علم اإلمام احلسن .وقد

تفرد الشعر العريب بذكره هذه اخلصيصة.

5 .5الشجاعة وبالؤه يف احلروب :قال الشاعر السيد حممد الشريازي يف قصيدته
مشريا إلی جماهدة اإلمام احلسن ومشاركته يف حروب أبيه كام ذكرنا سابقا:
جاهد املارقني والقاسطينا

واأللی ينكثون حني الوفاء

كام قال الشاعر الفاريس أمري حسن حممود بور إن اإلمام كان بمنزلة يد قوية

لإلمام عيل« :ای قوت مهيشه بازوی مرتضی /فتح الفتوح كردی و لشكر
جگر گرفت /وقتی كه می زنی به دل لشگر مجل /ديگر نمی شود دم تيغت سپر
گرفت /از دست نعرههای بلندت به معركه /دشمن فرار كرده و راه مفر گرفت».
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الرتمجة« :يا من كنت بمنزلة يد قوية للمرتضی ،حقا أبليت بالء حسنا يف املعركة

حتی وهبت اجليش الطاقة الكافية ،وتشجع من شجاعتك .وعندما كنت هتجم علی
العدو يف اجلمل مل يتكمن العدو املقاومة أبدا وكلام كنت ترصخ يف وجوههم فكان
يفر العدو من رصخاتك ومل يكن هلم خالص إال الفرار منك».

6 .6موقف اإلمام من الكيان العاملي :من املعاين املشرتكة التي حصلت عليها يف
الشعر العريب والفاريس يف اإلمام احلسن أهنم أشاروا إلی موقف اإلمام
من الكيان العاملي وأنه قطب رحی العامل ومبدأ اخللق .قال شاعر عريب:
أصل الوجود غاية اإلجياد

جل عن األش��ب��اه واألن��داد

ويف حم��ط ال��ك��ون وامل��ك��ان

واسطة الوجوب واإلمكان

ب��ل ه��و يف م��ق��ام��ه الكريم
رس ال��وج��ود يف حمياه علن

راب��ط��ة احل����ادث وال��ق��دي��م

فثم وجه اهلل وجهه احلسن

كام ذهب ابن هانئ األندليس يف قصيدته املعنونة بمعدن التقديس بأن اإلمام

هو علة الدنيا وسبب خلقها:

هو علة الدنيا ومن خلقت له

ول��ع��ل��ة م��ا ك��ان��ت األش��ي��اء

وقال الشاعر الفاريس عيل أكرب لطيفيان« :اول تو را رسشته و انسان كرد/

رشح تو را نوشته و قرآن درست كرد» .الرتمجة« :خلقك اهلل أوال ومن نورك قد

أوجد العامل ،وكتب رشحك أوال وبعده كتب القرآن وأنزله».
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ذكر ألقابه  الطيبة
قال الشيخ هادي كاشف الغطاء:
ك��ن��ي��ت��ه ال���غ���ر أب����و حممد
س�ماه ج��ده النبي املصطفی
أل��ق��اب��ه ال��س��ي��د وال��زك��ي

وأم���ه ال���زه���راء ب��ن��ت أمح��د

وع����ق ع��ن��ه وك���ف���اه رشف��ا
والسبط والطيب والتقي

وهذا املوضوع قد متيز به الشعر العريب دون الشعر الفاريس ،ومل أعثر علی

نامذج يف الشعر الفاريس يف ذكر ألقاب اإلمام احلسن.

اإلشارة إلی نسب اإلمام احلسن الطاهر
قال إبراهيم ّبري مشريا إلی ما كان ألبيه اإلمام عيل من الفضل يف السبق

باإليامن ونرصته للدين :

أب��وه أول م��ن صلی خلالقه

ون��ارص ال��دي��ن آواه بغربته
وسيفه كم جلی عن أمحد كُربا
والساح يشهد أن املرتضی بطل

وإن أهاب رسول اهلل يسأل من

وسبح اهلل رسا كان أم علنا

وضمه بحنان األم واحتضنا
ّ
وكم أطاح به عن ملكه وثنا
فام خت��اذل يف ساح وال وهنا

يلقی العدو جياوبه عيل أنا

قال الشاعر عيل أكرب لطيفيان يف شعره عن نسب اإلمام احلسن وينادي

اإلمام بابن النبي املصطفی« :بايد علی و فاطمهای ظرف هم شوند /تا اينكه آفريده

شود چون تو گوهری /كار خداست اينكه پيمرب پرس نداشت /وقتی توئی نياز
ندارد به ديگری /نسل مطهر نبوی نسل دخرتی است /با اين حساب تو حسن
ابن پيمربی /گفتند زاده اسد اهلل غالبی /صبح مجل كه شد مهه ديدند حيدری».
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در مثلك فكان من الرضوری أن يكون رجل مثل
الرتمجة« :ليأيت إلی الوجود ّ

ع ّ
يل مع امرأة مثل فاطمة ،ومن حكمة اهلل وقدره أال يكون النبي ذا ولد ولكنك

بوجودك تغنيه من اآلخرين ،وأن ذرية النبي من ابنته فاطمة ،ولذلك أنت ابن النبي
حممد ،وقالوا إنك ولد أسد اهلل الغالب ولكن يف معركة اجلمل رأی الناس أنك

حيدر وأنك نفس اإلمام عيل يف الشجاعة والبالء».

بيان قضية صلح اإلمام احلسن
كام أرشنا سابقا بصورة خمترصة أن الظروف االجتامعية والسياسية التي كانت

حتكم العرص األموي يف عهد اإلمام احلسن دعت اإلمام  إلی الصلح
وهناك تفاسري خمتلفة متعددة وراء هذه القضية ومع تعدد هذه اآلراء فاحلقيقة التي

ال شك فيها هي أن هذا الصلح الذي كان أحد طرفيه أفضل الناس والطرف اآلخر

رش الناس قد كشف عن باطن معاوية وهو الطرف الرش وخططه املاكرة التي أراد
هبا حمو اإلسالم وقيمه .ومن البدهي أن هيتم الشعراء العرب والفرس املحبون

لإلمام احلسن بقضية الصلح إليك بعض النامذج منها:

1 .1قال شاعر عريب :صلح ..به حنقت دماء لو جرت ..ألتوا علی الثقلني..

موجدة ..وحقدا تالدا ..وتعسفا ..عهد ..به بيضت وجه املسلمني ..فبئس من
جافی ..وعزك يف اخلطاب وأرجفا!

2 .2الشاعر إبراهيم ّبري قال ذاكرا فلسفة بيعة اإلمام مع معاوية:
ومل يشأ بيعة تُ��ريض معاوية

فاختارها وتناسی امللك مبتعدا

لكنه خ�شي اجل��ه��ال والفتنا

عناخلصامفكانالعاقلالفطنا
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3 .3قال الشاعر الفاريس يوسف رحيمي مقارنا بني صلح اإلمام احلسن
وواقعة الطف« :صلح شكومهند تو هرگز نداشته /چيزی كم از قيامت كرب

وبال حسن /صلحت محاسه بود نه سازش كه اينچنني /شد رسبلند پرچم

اسالم راستني» .الرتمجة :يا حسن! صلحك ال ينقص شيئا من حادثة كربالء
التي كانت تشبه القيامة ،بل كان صلحك محاسة كبرية ومل يكن تسوية ولذلك

أصبحت من جراء ذلك راية اإلسالم احلقيقي ترفرفت.

4 .4قال قاسم نعمتي منشدا قصيدته علی لسان اإلمام احلسن ،نافيا نسبة ِ
املذل
التي نسبها بعض اجلاهلني إلی اإلمام يف قضية الصلح« :عزت عامليان بسته به
يك موی من است /كی مذل عربم؟! كشته اين بيدادم».الرتمجة« :أنا سبب

عزة الناس يف العامل فكيف أكون مذال هلم (للعرب) بل أنا قتيل هذا الظلم».

5 .5كام ذكر السيد حممدرضا برقعي يف شعره مقسام بنقش خاتم اإلمام وهو العزة
هلل ويوجد عالقة مجيلة بني هذا النقش وبني ما فعله اإلمام وأنه مل خيرج من
دائرة العزة أبدا« :به راز عزة هلل نقش خاتم تو /من از تو هيچ به غري از مهني

برس نقش خامتك (العزة هلل) بأين مل أفهم شيئا آخر
نفهميدم» .الرتمجة« :أقسم ّ
منك غري هذه العزة».

6 .6وقال شاعر آخر« :تو آين كه بدون شك بگويم /حسني وكربال میآفريني/

تو با صلحی كه اندر كوفه كردی /مسري عشق را مكشوفه كردی» .الرتمجة:
«أقول بدون أدنی شك أنك أنت الذي خلق احلسني وكربالء( ،أنت السبب يف

بالء احلسني اجلميل يف معركة كربالء كأنه درس عليك وتعلم منك) وبالصلح
وبينت معامله».
الذي قبلته يف الكوفة كأنك كشفت طريق العشق ّ
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ذكر مصيبة استشهاد اإلمام احلسن
قد استشهد اإلمام احلسن بمكيدة معاوية الذي د ّبر ليسمم اإلمام فأرسل

إلی ملك الروم طالبا منه سام قاتال رسيع التأثري فامتنع عن إجابته وكتب إليه :إنه ال

يصلح يف ديننا أن نعني علی قتل من مل يقتلنا .ولكن معاوية قد مأل قلب امللك بحقد
جاهيل ّ
وذكره بأن أبا هذا الرجل هو الذي خرج يف أرض هتامة فأرسل امللك له
السم واستطاع معاوية أن يغري زوجة اإلمام جعدة بنت األشعث ووعدها بالزواج

من يزيد فوافقت ووضعت السم يف طعامه  وقدمته يف يوم صائف واإلمام كان
صائام [العاميل156 ،1376 ،؛ الرشيف القريش89 ،1376 ،؛ الشيخ الصدوق،
 .]189 :2 ،1373والشعراء العرب والفرس قد اهتموا بموضوع استشهاد اإلمام
احلسن اهتامما جليا .إليك بعض النامذج من هذه األشعار:

1 .1السم وأثره يف جسم اإلمام :قال السيد رضا اهلندي:
حتی سقوه السم فاقتطعوا

س�م�ا ي��ق��ط��ع ق��ل��ب فاطمة

م��ن دوح أمح��د أي�ما غصن
وجدا علی قلب ابنها احلسن

قال مسعود أصالين« :آقا شنيدهام جگرت شعله ور شده /بی كس شدی و

ناله تو بی اثر شده».

الرتمجة« :يا سيدي! سمعت أن كبدك قد حترقت من أثر السم ،فأصبحت بال

معني وال نارص وال أثر آلهاتك وزفراتك».

2 .2ذكر حزن اإلمام احلسني وغمه يف استشهاد أخيه :قال السيد رضا اهلندي:
هلل م���ن ص�ب�ر احل���س�ي�ن به

حاطتذووا األحقادوالضغن

وقال الشيخ البحراين:

101

واحل��س�ين الشهيد مم��ا ده��اه

فمشی خلف نعشه حارس

منمصابأذابصمالصالب

الرأس حزينا ينعاه لألحباب

وقال الشاعر الفاريس« :پيش حسني رسفه نكن آه كم بكش /خون خلتههای

روی لبت بيشرت شده».

الرتمجة« :يا سيدي! أقل السعال لدی أخيك احلسني (ألنه حزين عليك ويزداد

غمه) وكأين أری أنه قد جتلط الدم علی شفتيك».

وقال الشاعر الفاريس مشريا إلی أن اإلمام احلسن طلب من أخيه أال يبكي

عليه وملح إلی مصيبة اإلمام احلسني يف عاشوراء« :گفت با گريه حسني جان

تو دگر گريه مكن /كه حسن میرود و سايه خواهر دارد» .الرتمجة :قال احلسن
إلی أخيه احلسني باكيا :يا أخي ال تبك اليوم عيل ،ألنني أموت ومعي أختي زينب!

3 .3ذكر رشق املشيعني للجنازة واجلنازة بالسهام :قال السيد رضا اهلندي:
تركوا جنازة صنوه عرضا

للنبل يثبت منه يف الكفن

كام قال السيد حممد حسني بن السيد كاظم يف قصيدته التي سامها «رموا

جنازته»:

ورموا جنازته فعاد وجسمه

شكوهحتیأصبحتمننعشه

غرض لرامية السهام وموقع
تستل غاشية النبال وتُنزع

وقال الشاعر الفاريس« :ای وای از مصيبت تابوت و دفن تو /وای از هجوم

تري و تن و چشم تر شده /میگفت با حسني اباالفضل وقت دفن /اين تريها برای

تنش دردرس شده».
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الرتمجة« :هلفي عليك من مصيبة دفنك ،وهلفي من هجوم السهم علی جنازتك

إذ أصبحت العيون دمعی ،وكان يقول سيدنا أبو الفضل العباس إلی أخيك
احلسني عند الدفن إن هذه السهام قد أصابت جسدك الطاهر».

4 .4بيان عاقبة أعداء اإلمام احلسن  :وهذا املوضوع امتاز به الشعر العريب دون
الشعر الفاريس ومل نحصل علی نموذج منه يف الشعر الفاريس ،ونالحظ أن
الشاعر العريب يری عمل أعدائه شنيعا ويعتربه اهانة للنبي حممد وعليهم أن
ينتظروا يوم احلساب وسيكون شديدا عليهم:
هانت رشيعة خاتم الرسل التي

هم حيسبونه هينا ولدی اإللـ
فلريقبوا يوما شديدا عاصفا

هي خري دين يرتضی للموعد
ـه كمعصم زان الوجود ومرفد

قبل القيامة شاخصا مل يعبد

إظهار حب الشاعر لإلمام احلسن ومودته له
كل القصائد العربية والفارسية مشحونة بحب الشاعر ووالئه لإلمام

احلسن كام جتيش بالعاطفة الفياضة له و لكن بعض الشعراء قد أظهروا هذا

احلب والوالء لإلمام  .إليك بعض النامذج:

يری الشاعر العريب أن اإليامن هو الذي بنی كعبة حب احلسن يف قلب

املؤمن وحبه يزداد يوما بعد يوم وباق علی مدی العصور:
أقام لك اإليامن يف القلب كعبة

يطوف الثنا فيها ويسعی هلا احلمد

ستبلی معي الدنيا وحبك بعدنا

سيبقی إلیأن ينفض اجلسداللحد

بحبك جربت املقاييس كلها

إلی اهلل أسعی يف والئك خملصا

فخابت ومل يظهر آلمادها حد
ب��ه وشفيع احل��ب ليس ل��ه ر ّد
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وأكد لشاعر عبد املنعم الفرطويس أنه قد تربی علی حب آل حممد:
علی حبكم يا آل بيت حممد
وعندي من وحي الوالء عواطف

ترعرعت يف مهد الطفولة ناشيا
عرفت هبا حبي لكم ووالئيا

حيمد الشاعر الفاريس اهلل ملا جيري علی لسانه من حب اإلمام« :خدا را شكر

نامت بر لب ماست /كه نام تو صفای مكتب ماست» .الرتمجة« :احلمد هلل جلری
اسمك علی لساننا ،ألن اسمك اجلميل هو صفاء ملذهبنا».

ويری الشاعر اآلخر أن حب اإلمام احلسني ال يرتبع علی عرش القلوب

إال أن حيب اإلنسان أخاه احلسن« :اگر از نام ثار اهلل مستيم /رهني لطف احسان

تو هستيم» .الرتمجة« :ولو كنا سكاری من اسم احلسني فذلك ألنا مدينون
بلطفك وإحسانك إلينا (ال نستطيع أن نحب أخاك بدون حبك)».

يطلب الشاعر شفاعة اإلمام يوم الورود« :من گريه می كنم برای تو پس تو

هم /از كوریام به روز قيامت امان بده» .الرتمجة« :أبكي عليك فأطلب منك أن

تنجيني من العمی يف يوم القيامة (وتتشفع يل)».

بيان رسور الشاعر وفرحه لذكری ميالد اإلمام احلسن
من املوضوعات التي أوالها الشعراء العرب والفرس عناية يف القصائد

احلسنية هو اإلشارة إلی ذكری ميالد اإلمام احلسن  وما يتبع هذه املناسبة من

الفرح والبهجة والرسور .قال الشيخ حممد عيل اليعقويب يف قصيدته املعنونة بـ «مأل
الدنيا برشا» التي يوحي عنواهنا إلی هذا الرسور والفرح:
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بذكراكياابناملصطفیابتهجالدهر

وق��د مأل الدنيا بميالدك البرش

به املصطفی قد قر طرفا وحيدر

ون��ال��ت ب��ه آم��اهل��ا ف��اط��م الطهر

جت��ل��ي��ت يف أف���ق اإلم���ام���ة ن�يرا

وع���م ب���ب�ش�راه ال��س�ما فتنزلت

له عنت الشمس املنرية والبدر
الغر
هتني رس��ول اهلل أمالكها ّ

ونالحظ أيضا أن الشاعر العريب السيد حممد مجال اهلاشمي أشار إلی ميالد

اإلمام  الذي وقع يف شهر رمضان املبارك ويری أن ليايل القدر يف هذا الشهر

تعاظمت بعظمة هذه املناسبة:

أق��ول لشهر اهلل وهو مباهل

بميالده هتني بذلك يا شهر

وألنزل القرآن فيك وال سمت

الغر
إليك بنجواها املالئكة ّ

فلوالهالأيامكالبيض ُقدست

مقاما وال أحيی ليليك القدر

ونالحظ أن الشاعر الفاريس أمريحسني حممودبور هينئ اإلمام بميالده ويفرح

ألن اإلمام عليا أصبح أبا والسيدة فاطمة أما« :ديگر زمان دربدری متام شد /حاال
زمان عاشقی ما رشوع شده است /تو آمدی و حرضت حيدر پدر شده /دوران
مادری زهرا رشوع شده است /ای ابتدای سوره كوثر خوش آمدی /ای اولني
حسني پيمرب خوش آمدی».

ولدت أنت وقد بدأ زمن العشق بيننا
الرتمجة« :مل نعد نعيش يف الشقاء بعد أن
َ

ودخلنا مرحلة احلب ،أتيت وجعلت احليدر يصبح أبا كام أنه قد بدأت فاطمة

مرحلة األمومة ،يا أول آية من سورة الكوثر مرحبا بك ،يا من يكون أول ابن النبي
وحسينه األول مرحبا بك!».
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اإلشارة إلی قرب اإلمام  وغربته ومظلوميته يف مقربة البقيع املبارك:
يسخر الشاعر العريب من األعداء الذين هدموا قرب اإلمام احلسن ليزيلوا

القباب ،فال تستطيعون حمو الرتاب
اسمه قائال« :فيا قومنا حطموا املئذن ْه ،أزيلوا
ْ
وال تقدرون بأن خترسوا ألسن ْه ،لكيال يكون احلسن ،... فهل ياتری حيتويك
البقيع؟ مساكني أعداؤك الوامهون ،إنك بني الزوايا بال الكفن ،وما علموا أن يف كل
شرب صداك ،ويف كل ذرة رمي وطن ،فإن أوصدوا باب أرض البقيع ،فام أوصدوا

باب روح احلسن .»!ويستفهم الشاعر متعجبا بأنه كيف منع األعداء دفن

اإلمام  بجانب النبي مع وصيته  بذلك:
أيمنع احلبيب ع��ن حبيبه

ظلام وال م��ان��ع ع��ن رقيبه

م��ا راق��ب��وا النبي يف قرباه

ب���ع���دا مل���ن أب���ع���د جم��ت��ب��اه

أحيرم الزكي عن قرب النبي

وس��اغ قربه لرجس أجنبي

وهذا املعنی مل نجده يف الشعر الفاريس ،قال الشاعر قاسم نعمتي علی لسان

اإلمام « :خاك فرش حرم و گنبد من تكه سنگ /صحن من پر شده از غربت
مادرزادم» .الرتمجة« :يكون الرتاب سجاد حرمي كام تكون قطعة حجر قبتي،

وصحني مملوء بالغربة التي ورثتها من أمي».

ال تنحرص غربة اإلمام احلسن يف استشهاده وبعده بل هو يف حياته كان

غريبا كام نقرأ عنه يف الرتاجم وأدرك الشعراء هذا املوضوع ،قال الشاعر جواد
حيدري مشريا إلی غربة اإلمام  يف قضية الصلح وكأن معاوية كان يعرف
األمر كامال واستغل هذه الغربة« :أال ای كه به هر دوران غريبی /نشان تو بود

جانان غريبی /معاويه تو را هبرت شناسد /كه تو در لشگر ياران غريبی /زيارتنامه
هم حتی نداری /قسم بر تربت ويران غريبی /امام دوم خانه نشينی /زنامردی
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نامردان غريبی» .الرتمجة« :أال يا من يكون غريبا يف كل عهد من حياته ،وكأن

الغربة أصبحت سمتك يا حبيبي ،وكان يعرفك معاوية أفضل بأنك غريب يف مجع
أصحابك وال يوجد علی مزارك نص الزيارة وأقسم بالرتاب الدمر أنك غريب

جدا ،وأنت اإلمام الثاين الذي أجربوه أن يبقی يف البيت وأنت غريب ألنه مل يكن

حولك من فتی ،بل كلهم جبناء».

ذكر مصائب السيدة الزهراء  يف الشعر احلسني
وهذا من املوضوعات املشرتكة بني الشعر العريب والفاريس وذلك أن بعد وفاة

النبي« ملا اجتمع من اجتمع إىل دار فاطمة  من بني هاشم وغريهم للتحيز عن
أيب بكر ،وإظهار اخلالف عليه ،أنفذ عمر بن اخلطاب قنفذا ،وقال له :أخرجهم من

البيت ،فإن خرجوا ،وإال فامجع األحطاب عىل بابه ،وأعلمهم أهنم إن مل خيرجوا

للبيعة أرضمت البيت عليهم نارا .ثم قام بنفسه يف مجاعة ،منهم املغرية بن شعبة

الثقفي ،وسامل موىل أيب حذيفة ،حتى صاروا إىل باب عيل  ،فنادى :يا فاطمة
بنت رسول اهلل ،أخرجي من اعتصم ببيتك ليبايع ،ويدخل فيام دخل فيه املسلمون،

وإال واهلل أرضمت عليهم نارا[ »..مرتضی العاميل1997 ،م 169 :2 ،نقال عن

كتاب اجلمل ص  .]118 117وذلك أن اإلمام احلسن كان شاهدا عىل كل ما فعلوا

بأمها عليها سالم عندما أحرقه األعداء وعرصوها وراء الباب وأسقطوا جنينها .ومل
ينسوا الشعراء ذكر مصيبة السيدة الزهراء  يف شعرهم احلسني.
قال الشاعر السيد حممد املوسوي:
فمصائب الزهراء ال تعلی وال

دار النبوة أحرقت وهتتكت

ي��رض��ی هب��ا أال أش��د معاند

وك��أن�ما أوص����وا هب��ا بتشدد
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يا ليتهم كفوا أذاه��م عندها

لكنهم ج��ازوا ح��دود املفسد

ضلعا ك�سروا وبغضا منهم

ل��ن��ب��ي��ه��م وآلل����ه وب��م��رص��د

وكريمة البيت الذي بلغ العال
بل أسقطوا ول��دا هلا فتأملت

زهراء أعني من سمت من ماجد
وبحرسة من فجعها بتسهد

وحتدث عن هذا املوضوع كثري من الشعراء الفرس .قال الشاعر أصالين« :يك

كوچه بود موی حسن را سپيد كرد /يك اتفاق بود كه او را شهيد كرد» .الرتمجة :
«زقاق واحد قد جعل احلسن يشيب (ما حدث لدی الباب من رضب الشهيدة
الزهراء و )..وحادثة واحدة سبب استشهاده».

وقال شاعر آخر مصورا ما حدث وراء الباب ...« :تالش میكنی از مادرت

جدا نشوی /تالش می كنی او را حرم بياری تو /ميان كوچه به دنبال توست

مادر /ميان كوچه به دنبال گوشواری تو /مگر چه ديدهای از زندگيت سري

شدی /چقدر زود شكسته و پري شدی!» .الرتمجة(« :أنا رأيتك) حماوال أال تفارق
أمك ،وأن تأيت هبا إلی البيت ،وأن األم كانت تتبعك وأنت كنت تبحث عن قرط

أمك الذي سقط من أذهنا لشدة الرضبة علی وجهها ،يا سيدي! ما رأيت حتی
شبعت من احلياة وما أرسعك إلی الشيب واالنكسار!!».

جتليات عاشورائية يف الشعر العريب والفاريس عن اإلمام احلسن
العتقاد الشعراء بأن األئمة كلهم من نور واحد فال يرون فرقا بني اإلمام احلسن

واحلسني  وإن ثار الواحد ضد الظلم ومل يقم اآلخر وقام بالصلح ومعاهدة
معاوية و ..ولذلك عندما يذكرون اإلمام احلسن يف القصيدة يتذكرون أخاه

احلسني .وخاصة يف الشعر العريب الحظنا أن الشعراء مل يفرقوا بينهام يف املنزلة
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الرفيعة واملكانة الرموقة التي ذكروها هلام .ورأينا أن الشاعر الشيخ نجم الدين

البغدادي كرر ضمري «مها» يف قصيدته يف وصف اإلمامني احلسنني :
مه��ا أق��س�ما شبه ال��رس��ول وراث��ة

وناهيك من فخر اليدين له الفخر

مه���ا ن��ق��ط��ت��ا ي���اء ال��ن��ب��ي فطاملا

من املصطفی املختار ضمهام الصدر

مه���ا ن��ي�را جم���د وع��ل��م وس��ي��دا

شباب جنان اخللد فيام أتی الذكر

مه��ا ق��رت��ا ع�ين ال��ب��ت��ول وح��ي��در

فيا عجبا هل كيف غاهلام الدهر

وكلام تلهف شاعر علی اإلمام احلسن ومصيبته تذكر مصيبة اإلمام

احلسني وما جری عليه وعلی آله يف الطف وقال الشاعر العريب األستاذ معروف

عبد املجيد ،خماطبا اإلمام احلسن ،مبينا مصيبة اإلمام احلسني ،مكررا كلمة

«أخوك»  24مرة« :فأخوك عاشوراء والقتل املحرم والدم املطلول والدمع اهلطول
ْ
الذهول ،وأخوك
وأخوك راس نارش محر اجلدائل ،واختضاب اجلرح يف هلع
أنفاس ..وأوردة ،متزقها الضغائن ..والنصول .»..وأما الشعراء الفرس فنظروا إلی
واقعة الطف من منظور آخر وهو أهنم كلام ذكروا صلح اإلمام احلسن ومعاهدته مع

معاوية ذكروا أن صلحه مل يكن أقل قيمة من الثورة احلسينية يف كربالء.

قال شاعر فاريس« :قرار بود كه در صلح كربال بشوي /سكوت پيش بگريی و

ال فتی بشوی» .الرتمجة« :من املتوقع أنك إذا تعاهدت الصلح تصبح كربال وعندما

سكتت أمام العدو (حقنا لدماء املسلمني) أصبحت فتی ال فتی غريك».

قال الشاعر اآلخر مشريا إلی ابنه القاسم وبالئه يف عاشوراء« :آن امامی كه

روز عاشورا /از لب قاسمش عسل میرخيت» .الرتمجة(« :سيدنا احلسن) هو

اإلمام الذي يكون ابنه القاسم وكان يسيل العسل من فمه يف عاشوراء (جری علی

لسانه اجلملة الشهرية :أری املوت أحلی من العسل)».
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وقال اآلخر« :اصال نياز نيست قيامت به پا كنی /يك قاسمی خدا به تو داده

كه حمرش است» .الرتمجة« :ليس من الرضوري أن تثور أنت ،إذ يكفيك أن وهبك

اهلل ابنا كالقاسم وهو ثائر حقيقي».

ويری الشاعر الفاريس أن صلح اإلمام احلسن هو الذي مهد األرضية

لقيام اإلمام احلسني« :حرم ونام ووجودش مهه شد وقف حسني /هر حسينيه
كه براست خيام حسن است» .الرتمجة« :قد وقف اإلمام احلسن حرمه واسمه
ووجوده كله لإلمام احلسني وكلام أقيمت حسينية لذكر احلسني ومصيبته فهي

كخيمة للحسن وذكره».

وقال شاعر آخر مشريا إلی أن مصيبة اإلمام احلسني أكرب من مصيبة اإلمام

احلسن« :پر شد مدينه از تب داغ غمت ولی /با كربال و كوفه برابر نمیشود/
زينب كنار نيزه كشيد آه رسد و گفت /ساالر من كه يك تن بی رس نمی شود/

ديگر متام قامت زينب مخيده بود /از بسكه روی نيزه رس الله ديده بود».

الرتمجة« :مع أن املدينة ملئت من حزن مصيبتك ولكن هذه املصيبة ال تساوي

مصيبة كربالء والكوفة ،إذ تنهدت السيدة زينب عليها سالم لدی الرماح وقالت:
كيف أصدق أن يكون سيدي جسدا بال رأس؟! ،وقد تنحی قد السيدة زينب  ملا

رأت من الرؤوس فوق الرماح».

املظاهر الفنية يف الشعر العريب والفاريس حول اإلمام احلسن
1 .1األلفاظ والعبارات :سعة جمال عاطفة الشعراء لإلمام احلسن  قد أثرت

علی لغة شعرهم تأثريا جليا ال يضيق الكالم فيها؛ إذ هذان املحوران (العاطفة
واللغة) مهامن يف النصوص الشعرية ويتالزمان يف العمل األديب تالزما جيعل
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من الصعب احلديث عن أحدمها بمعزل عن اآلخر إذ «القيم الشعورية
والقيم التعبريية كلتامها وحدة ال انفصام هلا يف العمل األديب وليست الصورة

التعبريية إال ثمرة لالنفعال بالتجربة الشعورية وليست القيمة الشعورية إال ما
استطاعت األلفاظ أن تصوره وأن تنقله إلی مشاعر اآلخرين» [سيد قطب،

1966م.]19 ،

ونالحظ أن الشعراء يف كال األدبني يستخدمون اللغة للتعبري عن االنفعال

والعاطفة فهي عندههم وسيلة االتصال واإليصال كام يستخدم لغاية اإلبداع
واخللق الفني وكان ناجحا يف تطويع الكلامت لتسع للتجربة الشعرية عرب عملية

إبداع الشاعر الفني؛ إذ يدرك املتأمل يف شعرهم أهنم اختاروا األلفاظ من رصيدهم

اللغوي إذ حياولون أن ينتقون منها الكلامت التي هلا إمكانية التطويع وحتمل بني
طياهتا طاقات انفعالية موحية بحيث تنقل هذه األلفاظ صدق الشعراء ودقه

عاطفتهم وانفعاهلم إلی املتلقي.

اهتم الشعراء بألفاظهم يف إطار القصيدة إذ هم عاملون دون أدنی ريب بأنه

«تكون الكلمة يف الشعر أشبة بمولد إشاري مشع لعدد من املواقف واالنفعاالت
واألوضاع التي تتسم بالتشابك واالنسجام والدقة واحليوية األمر الذي جيعل

الشعر دائام يرمي إلی جعل اللغة أكثر تركيزا وأكثر دقة وامتالء باحلركة اإليقاعية»

[حسني العوادي1985 ،م.]23 ،

إن من أكثر املواضيع إثارة لالنتباه يف هذا الشأن هو أن الشعراء حاولوا أال

يستخدموا األلفاظ الغريبة والصعبة والبعيدة عن الفهم ولعل العاطفة الصادقة

حدت الشعراء إلی هذا املنحی ونری املعاين ترسل علی سجيتها لتكتيس من

األلفاظ ما يزينها.
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سار الشعراء يف قصائدهم نحو التبسيط واإليضاح وذلك الذي أملته عليهم

طبيعة التجربة التي نظم فيها الشاعر .ومن متطلبات الوضوح استعامل األلفاظ
والكلامت كام ُوضعت يف أصل اللغة أي مطابقة الدال واملدلول وهذا ما يلفت

االنتباه يف الشعر العريب والفاريس لإلمام احلسن .

استخدام املحسنات اللفظية والبيانية
إليك بعض النامذج من املحسنات:
 .1االقتباس من القرآن الكريم
اقتباس الشعراء العرب والفرس اآليات من الذكر احلكيم يف وصف اإلمام

احلسن  أو اإلشارة إلی موضوع يتعلق به لو دل علی يشء فإنه يدل علی

اتصال وثيق بني اإلمام  والقرآن إذ ال يمكن فصلهام بل قل إن اإلمام 
هو القرآن الناطق بني الناس وسبب هدايتهم ورشدهم .كام قال الشاعر الفاريس

جواد حيدري خماطبا اإلمام بأنه القرآن احلقيقي علی األرض ورب الكرم فيها:
«تو قرآن كريم و راستيني /خداوند كرم روی زمينی» .الرتمجة :أنت القرآن الكريم

واحلقيقي كام أنك رب كريم يف األرض .واجلدير بالذكر أن اقتباسات الشعراء

القرآنية قلام تتجاوز االقتباس اللفظي .إليك بعض النامذج من االقتباسات القرآنية:

«وروضة الدين بوجهه احلسن قطوفها دانية مدی الزمن ،الرتكيب مقتبس من اآليه
الكريمةُ ﴿ :ق ُطو ُف َها َدانِ ٌية﴾ [احلاقة .]23 :69
تبت يدا آكلة األكباد

أتت برأس البغي والفساد

يدا َأبيِ لهَ َ ٍ
ويذكرنا البيت باآليةَ ﴿ :ت َّب ْت َ
ب َو َت َّب﴾ [املسد ]1 :111
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وهو من العجل أخس منزلة فإنه عجل وال خوار له
فالبيت بألفاظه «العجل» «اخلوار» ..يذكر القارئ السامري يف قوم موسی
﴿و خَّ َ
وسى ِم ْن َب ْع ِد ِه ِم ْن ُح ِلي ِه ْم
الذي جاء ذكره يف الذكر احلكيم إذ قالَ :
ات َذ َق ْو ُم ُم َ

ِع ْجلاً َج َسدً ا َل ُه ُخ َو ٌار﴾ [األعراف  .]148 :7والشاعر ُيسقط منزلة عدو اإلمام
احلسن حتی جتعلها أقل وأهبط من العجل فهو كاحليوان بل هو أضل وأعمی.
من شعلة القبس التي عرضت علی موسی وقد حارت به الظلامء
يشري الشاعر إلی أن اإلمام  هو من النور الذي ُعرض علی موسی ومل يكن

ذاك النور من النار التي رآها موسی وأراد أن يتخذ منها قبسا ،بل هو اهلل تعالی﴿ :إِ ْذ
ارا َف َق َ
ارا َل َعليِّ آتِ ُ
يك ْم ِم ْن َها بِ َق َب ٍ
س َأ ْو َأ ِجدُ َعلىَ ال َّنا ِر
ال لأِ َ ْه ِل ِه ا ْم ُك ُثوا إِنيِّ آ َن ْس ُت َن ً
َر َأى َن ً
ُهدً ى﴾ [طه .]10 :20
وكيف ال ونور وجهه امليضء زيتونة يكاد زيتها ييضء

يف األبيات السابقة يدّ عي الشاعر أن نور الكواكب والنجوم النرية قد ُخفف بعد

أن ُولد اإلمام احلسن املجتبی وقد ذهب بنوره نور كل النجوم ،وكأن الشاعر

أدرك تعجب املتلقي ويف هذا البيت يؤكد معناه ويستفهم مل هذا التعجب وكيف
ور السَّماَ َو ِ
ات
ال ولنور وجهه ميزة كام ورد يف القرآن الكريم .واآلية هي﴿ :اللهَّ ُ ُن ُ

َوالأْ َ ْر ِ
اج ُة َك َأنهَّ َا َك ْو َك ٌب
اج ٍة ُّ
الز َج َ
اح فيِ ُز َج َ
ض َم َث ُل ُنو ِر ِه َك ِمشْ َك ٍاة ِف َيها ِم ْص َب ٌ
اح المْ ِ ْص َب ُ
ية َ
ية َولاَ َغ ْربِ ٍ
ار َك ٍة َزيتُو َن ٍة لاَ شرَ ْ ِق ٍ
يض ُء َو َل ْو لمَ ْ
ُد ِّري يو َقدُ ِم ْن َش َج َر ٍة ُم َب َ
يك ُاد َزيت َُها يِ
ور َعلىَ ُنو ٍر﴾ [النور .]35 :24
تمَ ْ َس ْس ُه َن ٌار ُن ٌ

وأما الشعر الفاريس وإن كان حظه من االقتباس القرآين أقل من الشعر العريب

ولكنه مل خيل منه متاما .إليك بعض نامذجه« :قد ذكر الشعراء الفرس أسامء بعض
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األنبياء التي ورد ذكرهم يف القرآن الكريم عندما ذكروا أن منزلة اإلمام أعلی من
منزلة األنبياء العظام (كأيوب ،عيسی ،موسی) ،أو أنه فقري حمتاج إلی لطف اإلمام

 وإحسانه إليه كام أن النملة احتاجت إلی رفق سليامن النبي .»أنشد السيد
محيدرضا برقعي يف قصيدته خماطبا اإلمام « :نسيم پنجره وحي صبح زود
هبشت /إذا تنفس باران هوای شبنم تو» .الرتمجة« :يا من يكون نسيم نافذة الوحي،
والصباح الباكر يف اجلنة ،وقد متطر السامء بحب نداك فقط» .وعبارة إذا تنفس تذكر

س﴾ [التكوير  ]18 :81كام أن ذكر لفظة الصبح
القارئ باآليةَ :
﴿و ُّ
الص ْب ِح إِ َذا َت َن َّف َ

يف البيت يالئم ما ذهب إليه الشاعر.

حي بمعجزة من اإلمام احلسن وأن املسيح
ويری الشاعر لطيفيان أنه ّ

عيسی كان حييي املوتی بإذن اهلل تعالی ،فاإلمام  وهبه احلياة من جديد« :من
زنده نسيم مسيحا دم توأم» ،الرتمجة« :أنا حي حقيقة بالنسيم الذي هيب من نفسك
الذي يشبه أنفاس النبي عيسی الذي كان حييي املوتی بإذن اهلل» .والبيت يشري إلی
﴿وإِ ْذ خَ ْت ُل ُق ِم َن ِّ
ني َك َهيئ َِة َّ
الط ِ
الط ِ
ريا بِإِ ْذنيِ
اآليةالكريمةَ :
ري بِإِ ْذنيِ َف َت ْن ُف ُخ ِف َيها َفت َُكونُ َط ً
ص بِإِ ْذنيِ َوإِ ْذ خُ ْت ِر ُج المْ َ ْو َتى بِإِ ْذنيِ ﴾ [املائدة .]110 :5
َو ُتبرْ ُِئ الأْ َ ْك َم َه َوالأْ َ ْب َر َ

والشاعر حامد ظفر يری أن حب اإلمام  قديم يف قلوب حمبيه كقدم عهد
﴿و َأ ْش َه َد ُه ْم َعلىَ
(ألست) .وهذا العهد ولفظة «ألست» تشري إلی اآلية الكريمةَ :
َأن ُْف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َبلىَ ﴾ [األعراف  ]172 :7كأن الشاعر أراد أن يقول إنه

حيب اإلمام قبل أن يخُ لق .وخياطب حممودبور اإلمام  بأنه بداية سورة الكوثر:
«ای ابتدای سوره كوثر خوش آمدی /ای اولني حسني پيمرب خوش آمدی».

الرتمجة« :يا أول آية من سورة الكوثر مرحبا بك ،يا من يكون أول ابن النبي وحسينه
األول مرحبا بك!».
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واملتلقي بالتأمل يف اآلية األولی من سورة الكوثر إذ قال اهلل تعالی ﴿إِ َّنا َأ ْع َطين َ
َاك

ا ْل َك ْو َث َر﴾ [الكوثر  ،]1 :108يدرك أن مناسبة البيت باآلية مناسبة مجيلة ،إذ وعد اهلل

تعالی رسوله بأنه سيهبه اخلري الكثري وأن أعداءه نسلهم منقطع و«األبرت هو املنقطع
نسله وهلذه السورة قصة فقد استفاضت الروايات يف أن السورة إنام نزلت رد ًا عىل
من عابه بالبرت أي عدم األوالد بعد ما مات أبناء الرسول القاسم وعبداهلل وذلك

أن العاص بن وائل السهمي كان قد دخل املسجد بينام كان النبي خارج ًا منه

فالتقيا عند باب بني سهم فتحدثا ثم دخل العاص إىل املسجد فسأله رجال من
قريش كانوا يف املسجد مع من كنت تتحدث فقال :مع ذلك األبرت! فنزلت سورة

الكوثر عىل النبي فاملراد من الكوثر هو اخلري الكثري وكثرة الذرية ُمراده يف ضمن
اخلري الكثري ملا يف ذلك من تطييب لنفس النبي[ »الطباطبايي.]370 :20 ،

وقيل« :واجلملة الختلو من داللة عىل أن ولد فاطمة  ذريته  وهذا يف

نفسه من مالحم القرآن فقد كثّر اهلل تعاىل نسله بعده كثرة ال يعادهلم فيها أي نسل
آخر مع ما نزل عليهم من النوائب وأفنى مجوعهم من املقاتل الذريعة» [املصدر
نفسه ،والطربيس.]549 :10 ،

 .2تضمني احلديث الرشيف
من األحاديث التي ضمنها الشعراء العرب والفرس أشعارهم هي« :من

أحبهام فقد أحبني ومن أبغضهام فقد أبغضني» يعني  حسن ًا  وحسين ًا [مسند أمحد،

مسند العرشة ،ح  .]7537قال الشاعر السيد حمسن األمني العاميل:

وقال خري الوری قوال فأســــــمعه ملا دعــــــــا كل ذي قلب وذي أذن
ابناي هذان دون الناس حبهامحبي ومن أبغض السبطني أبـــــــغضني
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«احلسن واحلسني إمامان إن قاما وإن قعدا» [املجليس ،1403 ،ح.]1078
قال الشاعر األمني العاميل:
مها اإلمامان إن قاما وإن قعدا بـذاك جربيل عن باره أخربين
حديث كساء [مفاتیح نوین]
أنشد الشاعر األستاذ معروف عبد املجيد:
أخوك خامس مخسة حتت الكساء ،اهلل سادسهم وجربائيل
«إن يف الفردوس لعينا أحىل من الشهد ،وألني من الزبد ،وأبرد من الثلج،

وأطيب من املسك ،فيها طينة خلقنا اهلل عزوجل منها ،وخلق شيعتنا منها ،فمن مل

يكن من تلك الطينة فليس منا وال من شيعتنا ،وهي امليثاق الذي أخذ اهلل عزوجل
عىل والية أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب [ .»املجليس1403 ،ه]21 :15 ،

وجدنا يف الشعر الفاريس حديثا واحدا ضمنه الشاعر عيل أكرب لطيفيان يف شعره
قائال« :اول تو را رسشته و انسان درست كرد /رشح تو را نوشته و قرآن درست
كرد /بعدا گل إضافيتان را افاضه كرد /تا از من خراب مسلامن درست كرد»
الرتمجة« :خلقك اهلل أوال ومن نورك قد أوجد العامل ،وكتب رشحك أوال وبعده

كتب القرآن وأنزله .وبعده قد أفاض اهلل تعالی علی الطني الباقي من خلقتكم
وخلقني منه مسلام بعد أن كنت عدما».
 .3الصور البيانية
ال خيامرنا شك يف أن «اخليال بوصفه قوة تركيبية سحرية هو املسؤول عن

خلق التوازن والتوفيق بني الصفات املتضادة يف التجربة التوافق بني حالة غري عادية
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من االنفعال ودرجة عالية من النظام بني احلامس البالغ وضبط النفس املتواصل
وللخيال أثره يف تعديل سلسلة األفكار واتساقها استجابة ملحفز واحد أو انفعال

حلظة معينة» [ريتشارد ،د .ت.]312 ،

ومما ال يفوتنا أن نذكر أن املجاز واالستعارة والتشبيه من أهم اآلالت التي

يستخدمها الشاعر خللق صوره الشعرية إذ يمثل املجاز البنية املركزية للشعر ويؤلف
بني عدد كبري من العنارص املتنوعة الالزمة للرؤيه الشعريه بام خيلق من عالقات
جديدة بني الكلامت ففي املجاز يفيض املعنی الظاهر للفظ إلی معنی آخر باطن هو

معنی املعنی أو هو املعنی التخيييل [كامل الرويب1981 ،م.]24 ،

ومن هذا املنطلق نالحظ أهنا كثرية كثرة مفرطة يف الشعر إذ ليس الشعر شعرا

إذا مل يتصل باخليال بعالقة وطيدة ...وهذا األمر أظهر يف الشعر العريب خاصة
فالتشابيه أكثر بكثري من الشعر الفاريس وخاصة يف وصف كرم اإلمام إذ شبهوه

بالغيث والبحر والندی ...وحلمه بالطود العظيم ،ونطقه العذب بالزالل ،وأخالقه
احلسنة بالنسيم والصبح ...وحب آل البيت بغدير يرتوي منه املحبون ،ومصائب

آل البيت بكؤوس مملوءة من السم الزعاف وعلقم ،و....

ويف الشعر العريب نالحظ أن الشاعر يكثر من استخدام عنارص الطبيعة

وخاصة يف ذكری مولد اإلمام احلسن ،إذ يری هبجة الطبيعة ويصورها .ويف

الشعر الفاريس هناك شاعر شبه اإلمام بالوردة.

وبام أن املجال ضيق يف هذا البحث جدا ويطول بنا لو ذكرنا كل النامذج فلم

حري باملوضوع أن
نذكر األمثلة والشواهد علی ما ذكرنا هنا يف التشابيه فال شك أنه ّ

يخُ صص له بحث آخر مستقل يفي بحق املوضوع ولكن املتأمل يف األشعار العربية

والفارسية يری أن العربية منها يف وصف اإلمام احلسن تكون أخصب وأغنی
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وأمجل يف التشابه واالستعارات التي استخدمها الشعراء .ويف احلقيقة ساعدت
هذه املحسنات الشاعر العريب كثريا أن يأيت باملعاين بلغة أمجل وأرصن .والبساطة

والوضوح يف معاين الشعر الفاريس أكثر بكثري لبعده األشد من هذه املحسنات.
 .4وضع العنوانات ذات داللة للقصائد احلسنية

أمهية العنونة واضحة يف النقد األديب إذ اشتغل العلامء هبذه الظاهرة (العنونة)

بدءا من عام 1968م وال شك أن الشعراء هم العاملون هبذه األمهية ورضورة

وضع العنوانات للقصائد إذ ظهور العنوان يعني سطوته وجتربه علی املبدع /

املنتج والقارئ فأما علی األول فمن حيث إنه صاحب احلظوة والصدارة للنص إذ
يتصدر اللوحة بالنسبة للغالف والصفحة بالنسبة للقصيدة [رحيم2008 ،م.]7 ،

والعنوان داللة وإحالة معينة علی نص معني كأنه الفتة داللية ذات طاقات مكتنزة
ومدخل أويل ال بد منه لقراءة النص [جعفر العالق1997 ،م.]173 ،

نظرا ألمهية العنوان ورضورة وضعه فوضع الشعراء العرب والفرس

لقصائدهم احلسنية عنوانات ذات دالالت معينة .ويمكننا تقسيم هذه العناوين
حسب دالالهتا .إليك نامذج منها:

1 .1الداللة علی إظهار والء الشاعر وحمبته لإلمام« :تقبل ثنائي ،إمام اهلدی».
2 .2الداللة علی نسب اإلمام« :أنجبته أعاظم الكرماء ،ابن األكرمني».
3 .3الداللة علی صفات اإلمام ومنزلته الرفيعة« :املدائح احلسنية ،خري الوری،
معدن التقديس ،اإلمام الصابر ،السبط الزكي ،احلسن املهذبا ،سفره (املائدة)،

كرخمانه (بيت الكرم)».
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4 .4الداللة علی حترس الشاعر وهلفته علی اإلمام ورثائه« :أنت بعيد واملزار غريب،
لوعة الزهراء ،البوح املشتهی ،صوفية جرح ،امصاب احلسن ،القرب املرهتن،
نقيع السم ،رموا جنازته ،بكاء املحراب واملسجد».

5 .5الداللة علی أخالق اإلمام الطيبة« :احلسن الطهر».
6 .6الداللة علی ذكری ميالده والتهنئة به« :يف ذكری اإلمام احلسن ،مولد
اإلمام احلسن املجتبی ،ملء الدنيا برشا ،جتيل (التجيل)».

7 .7الداللة علی قضية الصلح واملعاهدة« :عهد (العهد) ،خانهنشني (املقيم يف
البيت)».

وعند إحصائنا العنوانات يف األشعار الفارسية والعربية الحظنا أن الشعراء

العرب أكثر اهتامما بوضع العنوانات للقصائد من الشعراء الفرس .وكذلك أن

الشعراء العرب مل خيتاروا عنوانا يدل علی قضية صلح اإلمام علی العكس من
الشعراءالفرس.

واملالحظة األخرية جيب االنتباه إليها أن العنوان ولو دل علی شيئ خاص

وموضوع معني ولكن مل حيدد القصيدة بتلك الداللة ،بل ربام شملت قصيدة واحدة

عدة موضوعات كحب الشاعر ،توسله باإلمام  ،وطلب شفاعته ،والصلح،

وظلم األعداء بحق اإلمام  ،وغربة اإلمام  ومظلوميته.
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 ...اخلامتة ...
ويف هذه الدراسة املتواضعة للبحث عن صورة اإلمام احلسن  يف الشعر

العريب والفاريس قد حصلت عدة نتائج منها:

 1 .1من املوضوعات املشرتكة بني الشعر العريب والفاريس للقصائد احلسنية هو:
اإلشارة إلی سجايا اإلمام احلسن وفضائله ،ذكر ألقابه الطيبة ،واإلشارة
إلی نسب اإلمام احلسن الطاهر ،وبيان قضية صلح اإلمام احلسن،

ذكر مصيبة استشهاد اإلمام احلسن ،إظهار حب الشاعر لإلمام احلسن
ومودته له ،وبيان رسور الشاعر وفرحه لذكری ميالد اإلمام احلسن،
اإلشارة إلی قرب اإلمام وغربته ومظلوميته يف مقربة البقيع املبارك ،وذكر

مصائب السيدة الزهراء عليها السالم يف الشعر احلسني ،وجتليات عاشورائية
يف الشعر العريب والفاريس عن اإلمام احلسن.

2 .2ومن صفات اإلمام احلسن التي ذكرها الشعراء يف كال األدبني هي :الكرم
والسخاء ،والصرب والرضا ،وحسن اخللق ،والعلم واحللم ،الشجاعة وبالؤه

يف احلروب ،وموقف اإلمام من الكيان العاملي.

 3 .3القصائد العربية والفارسية مشحونة بعاطفة احلب والوالء لإلمام احلسن.
وقد أظهر الشعراء يف كال األدبني هذه املحبة له.

 4 .4امتاز الشعراء العرب بكثرة استخدام املحسنات البيانية واللفظية كالتشبيه
واالستعارة واالقتباس من القرآن الكريم وتضمني احلديث الرشيف بالنسبة

إلی الشعراء الفرس.
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 5 .5اختار الشعراء العرب والفرس عنوانات ذات دالالت إحيائية للقصائد إذ
رأوه رضورة ملحة ومطلبا أساسيا ال يمكن االستغناء عنه يف بناء النصوص.
وإن كان اختيار الشعراء العرب أدق وأكثر من الشعراء الفرس.
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