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�ص البحث ملخَّ

ٍد خ��ري اخللق أمجعني، وعىل  بس��م اهلل الرمحن الرحيم، والصلة والس��لم عىل حممَّ
أهل بيته األطهار امليامني.

وبعد..

يتناول هذ البحث ش��اعًرا مهاًّ من شعراء احِللَّة يف القرن السابع اهلجرّي، وهو أبو 
ّ املتوفَّ سنة 650ه�، وهو  ّ احِللِّ د اخلليعّي املوصلِّ احلسن عّل بن عبد العزيز بن أب حممَّ
ش��اعٌر ُعِرف بصلبة موقفه العقائدّي، وانتائه ألهل البيت، وقد أوقف شعره كلَّه 
يف رثائه��م وتعداد فضائلهم وكراماهتم، والس��يا أمري املومنني، وقد أس��هب كثرًيا 
يف تصوير مأس��اة كربلء وواقعة الطفِّ بأس��لوٍب شجيٍّ مؤثِّر، وبنفس ملحمّي ومنهج 
ا مفعًا  ر الواقعة تصويًرا مأساويًّ رسدّي يعتمد عىل رسد الوقائع واألحداث، فكان يصوِّ

ا جتري للتوِّ أمام أعيننا. باألمل واحلسة؛ وكأنَّ

اد،  قه��ا الدكتور س��عد احلدَّ وق��د اعتمدنا يف دراس��تنا ه��ذه عىل النس��خة التي حقَّ
ل يعنى بدراس��ة  م��ة ومبَحَثني، األوَّ واقتض��ت طبيعة البحث دراس��ة املوض��وع يف مقدِّ
ث فيه��ا عن أهل البي��ت، ويضمُّ هذا املبح��ث فضائل أمري  املوضوع��ات الت��ي حتدَّ
 ،وتصوير واقع��ة الطفِّ با حتويه من مواقف عديدة لس��يِّد الش��هداء ،املؤمن��ني
ا  اد، وما جرى هلا من أحداٍث بعد الس��بي. أمَّ والعقيل��ة زينب، واإلمام الس��جَّ
ن دراس��ة فنيَّة لش��عر اخلليع��ّي يف أهل البيت، ودراس��ة أهمِّ  املبح��ث الثاين فيتضمَّ
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األساليب الواردة فيه، كاألس��لوب اخلطاّب، والسد الشعرّي. وقد اعتمدنا يف البحث 
منهجا حتليًل يقوم عىل االستقراء والتتبُّع.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني، إنَّه نِعم املوىل ونِعم النَّصري.
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Abstract

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, 

and prayers and peace be upon Muhammad, the best of all 

creation, and upon his pure and faithful family, and after:

This research deals with an important poet of Al-Hilla in the 

seventh century AH, who is Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Aziz bin 

Abi Muhammad Al-Khali’i Al-Mawsili Al-Hilli, who died in the year 

650 AH. He was known for his solid ideological position and his 

affiliation with the Ahl al-Bayt (PBUT). He paused all his poetry 

in lamenting them and enumerating their virtues and dignity, 

and in particular the Commander of the Faithful (PBUH). He 

elaborated a great deal in depicting the tragedy of Karbala and 

the incident of Tuff in a melodious, touching, and epic style, and 

a narrative method that relies on narrating the facts and events. 

He depicted the incident in a tragic way full of pain and sorrow. 

As if it was just happening right in front of our eyes.

In our study, we have relied on the version achieved by Dr. 

Saad Al-Haddad. The nature of the research necessitated the 
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study of the subject in an introduction and two chapters. The 

first is concerned with studying the topics in which he spoke 

about Ahl al-Bayt (PBUT). This topic includes the virtues of the 

Commander of the Faithful (PBUH) and depicts the incident of al-

Tuff with its many positions of the Master of the Martyrs (PBUH) 

and Aqila Zainab (PBUH) and Imam al-Sajjad (peace be upon 

him) and what happened to them after the captivity. As for the 

second topic, it includes a technical study of Al-Khali'i's poetry in 

Ahl al-Bayt (PBUT) and a study of the most important methods 

contained in it, such as the rhetorical style and poetic narration. 

In the research, we have adopted an analytical approach based 

on induction and tracking.

And our last prayer is that praise be to God, Lord of the 

worlds, for He is the best Lord and the best helper.
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املبحث االأوَّل

امل�سامني

��ل بكلِّ ما أويت يف س��بيل  هذا الش��اعر املتعطِّ��ش ملحبَّة أهل البيت، كان يتوسَّ
الكش��ف عن فضائل أه��ل البيت، وبي��ان مظلوميَّته��م، والتعريف بفضله��م، وإزاحة 
ًرا  الس��تار عن أحقيَّتهم يف خلفة رس��ول اهلل، فهو مل يأُل جهًدا يف بيان ذلك، مس��خِّ
ة وقدراته الفنيَّة يف س��بيل ذلك. ويف هذا املبحث سنتناول موضوَعني،  إمكاناته الش��عريَّ

. مها فضائل أمري املؤمنني، وواقعة الطفِّ

ف�سائل اأمري املوؤمنني

ًها إليه بالتحية واإلعظام)1(: يقول اخلليعّي خماطًبا أمري املؤمنني متوجِّ

م������والي ي����ا ج���ن���ب اإلل������ه وع��ي��ن��ه
وال��ع��ىل وامل����رات����ب  امل���ن���اق���ب  ذا  ي���ا 

وخ��ض��وع��ه��ا ل��ك يف اخل��ط��اب وق��وهل��ا
ال أوَّ ي����ا  ق�����اه�����ًرا  ي����ا  ق���������ادًرا  ي����ا 

وبعد هذه التحيَّة، يسرتس��ل الش��اعر يف خطاب اإلمام، ويدخ��ل مدخًل مجيًل يف 
بيان فضائله، فيقول:

)1( الديوان: 40.
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وك�����الم أص���ح���اب ال��رق��ي��م ورده����م
انجىل وم��ا  اس��ت��ن��ار  وم��ا  ال��س��الم  منك 

وح����دي����ث س����ل����امن ون����رصت����ه ع��ىل
أس���د ال���ف���رات وع��ل��م م���ا ق���د أش��ك��ال

من وي���ق���ل  ال��ن��ه��ى  ذوو  ي��س��ت��ق��ر  ال 
ي��ذه��ال أن  م���ن  وجي�����لُّ  ي���رت���ي  أن 

وهن��ا يب��دأ يف تع��داد تلك الفضائ��ل، ومنه��ا تكليم��ه ألصحاب الرقي��م، وقصة 
سلان واألسد عىل نر الفرات)1(.

به وليًّا  ومن ثمَّ ينتقل الشاعر لتوكيد مكانة اإلمام عند اهلل، من أنَّ اهلل قد نصَّ
عىل املسلمني، وقد أخذ العهود منهم هلذا األمر، فيقول)2(:

الورى َعىَل  الُعُهوَد  َلَك  اإلل��ُه  اْب��َت��ىل َأّخ��َذ  وبِ���َك  َب���َرا  أْن  ل�����امَّ  ريِّ  ال����ذَّ يف 
بِربيُِّكْم َألسُت  َل�ُهْم:  َق��اَل  َي��ْوِم  َوَع����ِلُّ َم��والُك��م م��ًع��ا؟ ق��ال��ْوا: َبىل يف 

وكان الشاعر يستدعي شخصيَّة اإلمام، وجُيري خطاًبا عىل لسانه، فيقول)3(:

ف�������أن�������ا م�������س�������ت�������ودع األس���������
�������������رار وال������غ������ي������ب امل�����ص�����ون

س���ب���� إىل  اهل���������������ادي  وأن�������������ا 
�����ب�����ع�����وين ���������ل اهل��������������دى ف�����اتَّ

وأن�����������ا ال���������������وارث ع�����ل�����م ال������
�����م����ص����ط����ف����ى، ف����اس����ت����ب����ق����وين

)1( الديوان: 40.
)2( ينظر: مناقب آل أب طالب: 120/3.

)3( الديوان: 67.
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ف�����اس�����أل�����وا ال��������ت��������وراة واألن���������
�������ج������ي������ل ع��������نيِّ��������ي جت����������دوين

ال����ق����ر ح�����ك�����م  يف  واط������ل������ب������وا 
ت�����ع�����رف�����وين وص��������ف��������ي  آن 

لة الواضحة يف بيان فضائله، من إش��ارته إىل حادثة مباهلة  ويزيد الش��اعر من األدَّ
وفد نصارى نجران، فيقول)1(:

اخل����ل����� يف  ��������ة  احل��������جَّ وأن�������������ا 
ب�����اه�����ل�����وين ه���������م  إذا  ����������ق 

وهنا الش��اعر حياجج اآلخري��ن يف أفضليَّة اإلمام ومكانته، م��ن خلل ما جاء من 
ِذك��ره يف الت��وراة واإلنجي��ل، وهذا دليل ع��ىل أن مكانت��ه معروفة عن��د أصحاب أهل 
الكتاب قبل املس��لمني، وإن دلَّ هذا عىل يشء، فإنَّا يدلُّ عىل أن اإلمام له امتداد واس��ع 
ة، ما جيعله عىل  س��ة، وتاريخ قديم يف اإلمامة والتكليف م��ا بعد النبوَّ يف النصوص املقدَّ
ة هذا االمتداد  َقَدٍر مواٍز يف اإليان بعد الرسول، ومن ثمَّ يقرن هذا كّله بتأكيد استمراريَّ
الن��ورايّن اإليايّن الوجودّي لإلمام م��ن خلل النصِّ القرآيّن، ل��ذا يطلب من أصحاب 
ة أن يبحثوا عن وصفه يف القرآن، ويستدلُّ عىل هذا الوصف با جاء يف قوله  العقول النريِّ

تعاىل: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ﴾)2(، فيقول)3(:

������ ال�����لَّ أش�����������ار  ع����ل����م����ي  وإىل 
امل����ك����ني ال��������ع��������رش  ذو  ���������ه 

)1( الديوان: 68-67.
)2( سورة يس: 12.

)3( الديوان: 68-67.
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يشء ك�����������لَّ  أح�����������ى  ح������ي������ث 
م��������ب��������نِي إم��������������������������ام  يف 

ة  ة لإلمام عّل من خ��لل األحاديث املرويَّ ويش��ري الش��اعر إىل املكانة األخرويَّ
ثت عن كون��ه الذائد عن حوض ي��وم القيامة، كا ج��اء يف احلديث الرشيف،  الت��ي حتدَّ
إذ يق��ول الرس��ول له خماطًبا: »إنَّك الذائد عن حويض ي��وم القيامة، تذود عنه رجااًل كام 
ي��ذاد البع��ري الضال عن املاء، يعط��ى لك قضيب من عوس��ج، كأينيِّ انظر إىل مقامك من 

:)3(ًثا عىل لسان اإلمام حويض«)1(، وأنَّه قسيم اجلنَّة والنار)2(، فيقول متحدِّ

����� وأن����������ا ال������ق������ايض ب�����أم�����ر ال����لَّ
�����������������ي ف������اع������رف������وين ������������ِه ربيِّ

ق�����وًم�����ا احل������������وض  وأذوُد 
ي�����ن�����ك�����روين أن  أمج���������ع���������وا 

وأن�������������ا ال������ق������اس������م ل����ل����نيِّ����ي�����
��������������ران ق��������وًم��������ا أن�������ك�������روين

ويذكر الش��اعر بطرٍف خفيٍّ احلديث النبوّي املروّي عن الرسول، وهو قوله: »إينيِّ 
تارك فيكم الثََّقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي«)4(، فيقول)5(:

تر وال  م��ق��ايل  اح��ف��ظ��وا  ق���ال���وا  ي����وم 
م����وه ج��ه��اًل م��ن��ك��م ب��رج��م ال��ظ��ن��وِن

)1( مناقب اخلوارزمّي: 60.
)2( ينظر: الفائق يف غريب احلديث: 3/ 97، ورشح نج البلغة: 260/2 و165/9.

)3( الديوان: 69.
)4( الغدير، الشيخ األمينّي: 278/10.

)5( الديوان: 92-91.
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��� ���ن���ي ق���د ت��رك��ت ف��ي��ك��م ك��ت��اب ال��لَّ إنَّ
������ِه ف��اس��ت��م��س��ك��وا ب����ه واس���م���ع���وين

ف���ه���و ن������ور وع�������رتيت أه������ل ب��ي��ت��ي
ف����ان����ظ����روا ك���ي���ف ف��ي��ه��ام خت��ل��ف��وين

ومن الفضائل األخرى التي أش��ار إليها اخلليعّي، قصة ردِّ الش��مس لإلمام يف أثناء 
عودته من إحدى غزواته، وقد فاتته صلة العرص)1(، فيقول)2(:

ونش� ال��غ��روب  ب��ع��د  ال��ش��م��س  وردُّك 
���ر امل��ي��ت ل��و ع��ل��م��وا م��ع��ل��وم ع��ن��وان

ة من ديوانه  وممَّا يتَّصل بفضائل األمام بيعة يوم الغدير، فقد أشار يف مواضع عدَّ
إىل هذا العظيم، فهو من أهم أعياد الشيعة، فيقول)3(:

ح���������بَّ���������ذا ي������������وم ال�����غ�����دي�����ر
ورسوِر ع��������ي��������د  ي���������������وم 

م���ن امل����ص����ط����ف����ى  أق�����������ام  إذا 
ب�����������ع�����������ده خ�������������ري أم�������������رِي

ق����������ائ����������اًل ه�������������ذا وص�������ي�������ييِّ
وح�������ض�������وري م�����غ�����ي�����ب�����ي  يف 

وظ������������ه������������ريي ون��������ص��������ريي
ووزي��������������������������ري ون��������ظ��������ريي

)1( ينظر: البداية والنهاية، ابن كثري: 85/6.
)2( الديوان: 118.

)3( الديوان: 62.
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وه�������������و احل����������اك����������م ب�����ع�����دي
ب������ال������ك������ت������اب امل����س����ت����ن����ي���������ِر

ويسد لنا اخلليعّي بأسلوٍب قصيصٍّ تفاصيل واقعة الغدير، فيقول)1(:

ال��نَّ��ق��� ���ة  ال���ث���ق���اة يف ص���حَّ ممَّ����ا روت�����ه 
ع���م���ِر إىل  أس������ن������دوا  وم�������ا  ��������ِل 

ق���د رق����ى امل��ص��ط��ف��ى ب���خ���مٍّ ع���ىل ال���
احل����رِص وال  ب�����ال�����واين  ال  أق����ت����اب 

إىل ال��������وادع  ���ة  ح���جَّ م����ن  ع�����اد  إذا 
����ف����ِر م����ن����زل����ه وه�������ي آخ�������ر ال����سَّ

ق��د ���������ي  ربيِّ إنَّ  ق������وم  ي����ا  وق��������اَل 
ع������������اودين وح�����ي�����ه ع������ىل خ���ط���ِر

ب���ِه ُأم���������رُت  ق����د  م����ا  ����غ  أب����ليِّ مل  إن 
وك����ن����ُت م����ن خ��ل��ف��ك��م ع����ىل ح����ذِر

م��ن حم���وت���ك  ت��ف��ع��ل  مل  إن  وق�������ال: 
ح���ك���م ال���نَّ���ب���ييِّ���ني ف����اخ����َش واع���ت���رِب

فاس� عصمتَك  كيدهم  م��ن  خفَت  إن 
�������ي ل�������َخ���ري م��ن��ت��ص�����ِر ���ت��ب��ش�����ر ف���إنيِّ

��ة، وهي  ويف ه��ذا ال��سد القص��يص نج��د توكي��ًدا للش��اعر يف بي��ان حقيقة مهمَّ
ة يف إع��لن البيع��ة لإلمام من قب��ل املنافقني،  أنَّ النب��ي ك��ان يواجه صعوبة ومش��قَّ
ة فعله��م؛ ول��ذا ج��اء الدع��م اإلهل��ّي للرس��ول للجه��ر والترصي��ح   وك��ان خيش��ى ردَّ

)1( الديوان: 133.
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عىل املأل بالبيعة)1(:

ث��������مَّ ت������ال آي����������َة ال�������ب�������الِغ هل��م
����م����ع ي��ع��ن��و هل����ا م����ع ال���ب���رِص وال����سَّ

إىل أج����ي����ب  أن  آن  ق����د  وق��������ال: 
داع������ي امل���ن���اي���ا وق�����د م����ى ع��م��ري

ب��أن��ف��س��ك��م؟ م��ن��ك��م  أوىل  أل����س����ُت 
ق���ل���ن���ا ب����ىل ف����اق����ض ح����اك����اًم وُم�����ِر

ف�����ق�����ال ال������ن������اس حم������دق������ون ب��ه
م�����ا ب�����ني م����ص����ٍغ وب�������ني م��ن��ت��ظ��ِر

م�����َن ك���ن���ُت م���وًل�������ى ل����ه ف��ح��ي��درة
م����������والُه ي���ق���ف���و ب�����ه ع�����ىل أث�����ري

ن����ارصه ك�����ان  م����ن  ف���ان���رص  ربُّ  ي����ا 
واخ�������ذل ع�������داُه ك����خ����ذِل م��ق��ت��دِر

ف���ق���م���ت مل������ا ع�����رف�����ت م���وض���ع���ه
��������ه وه������و خ������رية اخل���ي�������ِر م�����ن ربيِّ

وهنا الش��اعر يش��ري إىل قوله تعاىل يف آي��ة التبيلغ وهي قول��ه تعاىل: ﴿چ چ 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ 
ک گ گ گ﴾)2(، فهذا التحذير الش��ديد للرسول ييبِّن مدى أمهيَّة هذا التبليغ 
ة، وأنَّ الرس��ول خياطب املس��لمني بقوله:  ديَّ للمس��لمني، فبدونه ال تتمُّ الرس��الة املحمَّ

)1( الديوان: 134.
)2( سورة املائدة: 67.
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»ألس��تم تعلمون أينيِّ أوىل من املؤمنني بأنفسهم؟«)1(، وما دام األمر هكذا، فل بدَّ من أن 
ُيطاع هذا األمر، وقد خريَّ الرسول املؤمنني بني اتِّباع وصيِّه أمري املؤمنني أو خذالنه، 

ومن خيذله فهو اخلارس.

وبع��د رسد هذه الرواية، يس��تنكر الش��اعر من ينكر ه��ذه الرواي��ة، ويعاند يف أمر 
الوالية، فيقول)2(:

ف���ل���ي���َت ِش����ع����ري ي����ا م����ن جي��ادل��ن��ي
ن���ظ���ِر ذي  غ�����ري  وه������و  أم���������رِه  يف 

رًي���ا ال���ك���الم  ذاك  م��ن��ه��م  ك����ان  ه���ل 
ال�����ق�����دِر؟ ي�����د  ���ن���ه���م���و  مت���كيِّ مل  إذ 

ال����� ع������ن  ال������رس������ول  ع�������دل  أم 
������������و ع����ىل ال����غ����دِر مُهُ �����ح����قيِّ ووالَّ

ب���دًع���ا هب����م  امل����رت����ى  أح�������دَث  أم 
ف����غ����يَّ���������رهت����ُم ع����ن����ه ي�����د ال����غ����رِي

أع���ق���ب���ه���م ال������ص������دور  غ�������لُّ  أم 
س���ق���ِر إىل  هب�����م  ف����أم����ى  ُك�����ف�����ًرا 

فالش��اعر يص��ل إىل نتيج��ة مفادها أنَّ احلق��د والضغين��ة قد أعمى قل��وب هؤالء 
املعاندين.

)1( سنن ابن ماجه: 43/1، أنساب األرشاف، البلذري: 356/2.
)2( الديوان: 135.
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واقعة الطفِّ

وقد ش��غلت واقعة الطفِّ حيًِّزا كبرًيا يف ش��عر اخلليعّي، ومتثِّل جزًءا مهاًّ من وفاء 
��ه؛ ولذا  الش��اعر ألهل البي��ت، فهذه الواقع��ة األليمة ترك��ت أثرها يف فكره وحسِّ
كان��ت ح��ارضة يف ذهن��ه وقلب��ه يف كلِّ وقت، وباخلص��وص العقيلة زين��ب، فهذه 
ل كلَّ  ر هلا أن تنه��ض بأعباء الثورة بع��د مقتل اإلمام احلس��ني، وأن تتحمَّ امل��رأة ُق��دِّ
ى من أهل البيت؛ لذا ش��غلت  املصائب والفواجع بعزٍم وثباٍت، وأن تلمَّ ش��تات ما تبقَّ
، وهو ال ينس��ى املصائب التي جرت عىل العقيلة، فيخاطبها   مكانًة مهمًة يف أدب الطفِّ

قائل)1(:

ذا زي�����ن�����ًب�����ا  أن������س������ى  ل������س������ُت 
وان������ت������ح������اِب ع�������وي�������ل  َت 

ت������ل������ط������ُم اخل��������������دَّ وت����ب����ك����ي
������ع������اِب زي��������اِت ال������صيِّ ل��������ل��������ريِّ

وُت����������ن����������ادي ي��������ا أخ����������ي ل���ي����
دى ك��������ان ب��������دا يب ���������َت ال�������������رَّ

ي�������ا أخ���������ي ي�������ا واح�������������دي م���ا
ح�����س�����ايب يف  ه�������������ذا  ك�������������ان 

والشاعر يتمنَّى املوت قبل أن يرى زينب يف هذا املوقف)2(:

واب�����������ِك ع������ىل زي�����ن�����ب ت����ن����ادي
زف�����ريي وي�������ا  ح�������زين  ط��������وَل  وا 

)1( الديوان: 80.
)2( الديوان: 101.
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ي������ا ل���ي���ت���ن���ي م��������تُّ ق����ب����ل ه����ذا
احل����ف����رِي يف  ك����ن����ت  ول����ي����ت����ن����ي 

وينقل لنا الشاعر مناجاة زينب ألبيها وجدها)1(:

أب����ي����ه����ا إىل  ت��������ن��������ادي  ث����������مَّ 
ه������ا امل���ص���ط���ف���ى ال���ب���ش���رِي وج������ديِّ

ج����زاك����ُم ذا  ك������ان  م�����ا  ج������دُّ  ي�����ا 
م����ن ع���ص���ب���ِة ال���ك���ف���ِر وال���ف���ج���وِر

ق������د ق����اب����ل����ون����ا ب������ي������وِم ب������دٍر
�����ة ال������ص������دوِر وأب���������������ردوا غ�����لَّ

 احلس��ني اإلم��ام  وصيَّ��ة  لن��ا  ي��سد   ، الط��فِّ لواقع��ة  وصف��ه   ويف 
لزينب)2(:

وم�����ى ي��ق��ص��د اخل����ي����ام ودم������ع ال����
����ع���ني م���ن���ه ك���ال���ل���ؤل���ؤء امل���ك���ن���وِن

ف���اس���رتاب���ت ل������ذاك زي���ن���ب ف���ارت���ا
ع����ت وق����ال����ت ل����ه ب���خ���ف���ٍض ول����نِي

س����ييِّ����دي م����ا ال������ذي ده������اك أب�����ن يل
������ي ون�������ارصي وم��ع��ي��ن��ي ي����ا اب�����ن أميِّ

وأه���ل ق���وم���ي  إنَّ  أخ�����ُت  ي���ا  ق����ال 
ق����د ت���ف���اَن���وا ق���ت���اًل وق�����د أوح�����دين

)1( الديوان: 102-101.
)2( الديوان: 93.
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ف��اس��م��ع��ي م���ا أق����ول ي���ا خ���رية ال��نيِّ��س���
واح��ف��ظ��ي��ن��ي ب���ه  ُأويص  ف��ي��ام  ������وان 

ت��ل��ط��م��� وال  ج���ي���ًب���ا  ����ي  ت����ُش����قيِّ ال 
فانديبني ال��ع��زا  ع���زك  وإن  ا  خ���دًّ ���ي 

واخ��ل��ف��ي��ن��ي ع����ىل ب���ن���ايت وأوص���ي����
�����ك ب���زي���ن ال����ع����ب����اِد ف���ه���و أم��ي��ن��ي

وال��� امل��ص��ط��ف��ى  ك  ج����دَّ أنَّ  واع��َل��م��ي 
����م���رت���ى وال����ب����ت����ول ي��ن��ت��ظ��روين

أما االمام السجاد فالصورة التي نقلها إلينا الشاعر صورة مؤملة له وهي تصور 
ه أعوان يزيد هبا)1(: مأساة األرس واملعاناة والقسوة التي مارسها بحقِّ

واب��������ِك األس��������رَي ال���ع���ل���ي���َل ي��ك��ب��و
ال���ع���ن���اِء ة  ش�������ديِّ م�����ن  ال����ق����ي����ِد  يف 

�م ملنظر اإلمام السجاد، وهو ُيرضب وهُيان)2(: وهو يتحسَّ ويتألَّ

���اد ي��ب��ىل؟ ب��ن��ف��يس ال���س���ييِّ���د ال���س���جَّ
وي���ش���ك���و ث���ق���ل ق���ي���د واض����ط����راِب

وَض���������رٍب أل���������ٍم  م�����ْن  أنَّ  م����ا  إذا 
س��ب��اِب أو  ش���ت���ٍم  بِ���ُق���ب���ِح  ُي�������ج���اُب 

ته زينب  وعىل الرغم من ثقل املصيبة وفداحتها، فإنَّ االمام الس��جاد يوايس عمَّ
ويدعوها أن تصرب)3(:

)1( الديوان: 108.
)2( الديوان: 98.

)3( الديوان:182.
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اص��� أال  ي��دع��وه��ا  ��اد  ال��س��جَّ وال��س��ييِّ��د 
آِت ه�����و  ����ام  ك����لُّ ف��������آٍت  ������َط�����ربي 

ال��ع��ىل ربَّ  وراق���ب���ي  ال���دم���وع  ��ي  ك��فيِّ
ف��ع��ل��ي��ِك م���ن���ُه أف���ض���ل ال���ص���ل���واِت

���ٌد خم���لَّ ال���ش���ه���ي���َد  أنَّ  ���ن���ي  وت���ي���قَّ
األم��������واِت يف  ُي����ع����دُّ  حت���س���ب���ي���ِه  ال 

��ت��ي ف���ل���ِك اهل��ن��ا واس���ت���ب���رشي ي���ا ع��مَّ
ب���ق���ي���اِم دول��������ِة آخ������ِذ ال�����ثَّ�����اراِت

ال���ق���ائ���ُم امل����ه����ديُّ وامل�������وىل ال����ذي
ي���س���ت���أص���ُل األع����������داَء ب��ال��ن��ق��امِت
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املبحث الثاين

ظواهر فنيَّة

ة وردت يف ش��عر الذي قاله اخلليع��ّي بحق أهل البيت، منها  هن��اك ظواهر فنيَّة عدَّ
التكرار وأسلوب اخلطاب والسد. ولعلَّ ظاهرة السد من األكثر الظواهر الفنيَّة وروًدا 

يف شعره.

والسد يعني »هو قصُّ حادثة واحدة أو أكثر، خيالية أو حقيقية«)1(.

َد ال يوجد إالَّ بواس��طة احلكاي��ة، كا أنه عرض لتسلس��ل  ْ وه��ذا يعن��ي أن »ال��سَّ
األح��داث أو األفع��ال يف الن��ص«)2(، وه��و يعني وج��ود عنرَصين رئيَس��ني يف النَّص: 
ل:الراوي )السارد(،والثاين: احلدث )الفعل(، و»َتْقِدَمُة يشء إىِل يشء تْأيت به متَّسًقا  األوَّ
ًدا: إذا تابعه، وفلن  ُده رَسْ د احلديث ونحوه، َيْسُ بعُضه يف َأثر بعض متتابًعا، ويقال: رَسَ
د احلديث رسًدا: إذا كان جيد الس��ياق له. والسد اخل��رز يف األديم، وقيل رسدها:  َي��ْسُ
نس��جها، وهو تداخل احلل��ق بعضها يف بعض، ورسد خفَّ البع��ري رسًدا: خصفه بالقد 
قي��ل: أالَّ جيعَل املس��ار غليًظا، والثق��ب دقيًقا، فيفصم احللق، وال جيعل املس��ار دقيًقا، 
والثقب واس��ًعا، فيتقلقل أو ينخلع، أو ينقصف، اجعله ع��ىل القصد وَقْدِر احلاجة«)3(. 
د بإبرازها، وهي االتِّساق والتتابع  ونلمح من هذا التعريف املعجمي س��ات يقوم السَّ

د عناين: 59. )1( معجم املصطلحات األدبية احلديثة، حممَّ
)2( خطاب احلكاية: بحث يف املنهج، جريار جينت: 40.

)3( لسان العرب، ابن منظور: مادة )رسد(.
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واإلحكام. ويف العرص احلديث نجد تعريًفا للسد- ال يكاُد يبتعد كثرًيا عن التعريفات 
الرتاثيَّ��ة- مثل تعريف )الرافعّي(؛ حيُث ق��ال عن السد: إنَّه »متابعة الكلم عىل الوالء 
واالس��تعجال به، وقد يراد به أيًضا جودة س��ياق احلديث، وكأنه من األضداد«)1(. وقد 
ا، يقوم ب�»نق��ل احلادثة من صورهت��ا الواقعة إىل صورة  ً ��ا معربِّ يكون السد ش��كًل لغويًّ

ة«)2(. لغويَّ

، فكان دقيًقا يف ذكر  والسد عند اخلليعّي يتَّضح م��ن خلل تصويره لواقعة الطفِّ
ث عىل لسان الشخصيَّات، ومن ذلك قوله)3(: اجلزئيَّات، ويميل إىل احلوار والتحدُّ

م����والي احل��س��ني وق���د غ��دا أن���س  ومل 
ي������ودع أه���ل���ي���ه وي������ويص وي��ع��ج��ل

��د حم��مَّ ب���ي���ت  أه�����ل  ي����ا  أال  ي����ن����ادي 
أص���ي���خ���وا مل���ا أوص���ي���ك���م وت��ق��ب��ل��وا

ت��ت��غ��ريوا ال  اهلل  ب���ت���ق���وى  ع��ل��ي��ك��م 
ت��ت��ب��دل��وا وال  رزي�����اك�����م  ل���ع���ظ���م 

ودم�����وا ع���ىل أع��امل��ك��م واب��ت��ه��ا لكم
وت��ن��ف��ل��وا ال���دج���ى  ج���ن  إذا  وق���وم���وا 

وف��اط��م��ة ال��ص��غ��رى ت���ق���ول ألخ��ت��ه��ا
م��ه��ول ف���األم���ر  ال��ت��ودي��ع  إىل  ��ي  ه��ل��ميِّ

أخ���وات���ه ب��ن��ا  ي����ويص  وال������دي  أرى 
وع���ي���ن���اه م���ن ح����زن ت��ف��ي��ض وهت��م��ل

)1( تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعّي: 297.
)2( األدب وفنونه، د. عز الدين إساعيل: 187.

)3( الديوان: 187-185.
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ال��ع��دى ب��ل��غ  ي��ا س��ييِّ��دي  وت���دع���وا أال 
ال���ن���ف���وس وأم���ل���وا ب��ن��ا م���ا مت���ن���وا يف 

ي��زل ومل  ال���ط���غ���اة  ح����رب  إىل  وم����ر 
ي��ف��ل��ق ه����ام����ات ال����ع����دى وي��ف��ل��ل

ال جم����دَّ ال�����رتاب  ف����وق  ه����وى  أن  إىل 
وي��ع��ول ي��ن��ع��ى  امل���ه���ر  وراح  ق��ت��ي��اًل 

ف��ق��م��ن ال��ن��س��اء ال��ف��اط��م��يَّ��ات ُولَّ�����ًه��ا
ف����أب����رصن م���ن���ه م����ا ي���س���وء وي���ذه���ل

وخ������رت ع��ل��ي��ه زي���ن���ب م��س��ت��غ��ي��ث��ة
��ل وم���ع���ج���زه���ا م����ن ن����ح����ره م��ت��ب��ليِّ

وفيا خيصُّ التكرار، فإنَّه يف الشعر من أهم البواعث النفسية التي يعتمدها الشاعر 
رة، أو تكرير بعض احلروف؛ ملا متتلكه  يف إثارة السامع عن طريق موسيقى األلفاظ املكرَّ

من جرس موسيقّي إحيائّي.

ويف هذا النوع من التكرار يلجأ الشاعر إىل »تناوب األلفاظ وإعادهتا يف سياق التعبري 
بحيث يشكل نغًا موسيقًيا يتقصده الناظم يف شعره«)1(. ولتكرار األلفاظ مواضع حيسن 
فيها وأخرى يقبح فيها، والتكرار يف األلفاظ هو األكثر وروًدا يف العربية دون املعاين)2(، 
ر بعض األلفاظ التي تثري يف نفس��ه تش��وًقا واس��تعذاًبا؛ ولذلك يعمد إىل  والش��اعر يكرِّ
تكرارها)3(. وهذا األس��لوب اس��تخدمه الشعراء اجلاهليُّون واإلس��لميُّون واألمويُّون 

 )1( ج��رس األلف��اظ وداللته��ا يف البحث البلغّي والنق��دّي عند العرب، د. ماه��ر مهدي هلل: 
.239

)2( ينظر: العمدة: 73/2. 
)3( ينظر: جرس األلفاظ: 239.
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ي الصورة التي  رون أساء األشخاص أو املواضع؛ إلشاعة لون عاطفي يقوِّ فكانوا يكرِّ
ر األلفاظ التي تثري احلزن والش��جن واألسى،  عليها بنية القصيدة)1(، وكان اخلليعّي يكرِّ

ي، فيقول)2(: ممَّا يثري عواطف املتلقِّ

ل���ق���ت���ي���ل أب����ك����ى ال���ن���ب���ي وأذك������ى
ال��ب��ت��ول ف������ؤاد  يف  احل������زن  ُح������رق 

ل���ق���ت���ي���ل ب���ك���ت ع���ل���ي���ه ال����س����اموا
مه����ول ب�����دم�����ع  وأم�����الك�����ه�����ا  ت 

ل���ق���ت���ي���ل ع��������ّزى ب�����ه ج��������ّده وه����
������و رب����ي����ب ع�����ىل ي�������دي ج���ربي���ل

ع يف نفس الشاعر، فيقول)3(: ومن التكرار نشعر بمدى احلرقة والتوجُّ

هل���ف ن��ف��يس ل��س��ب��ي ف��اط��م��ة ال��ص��غ���
������رى وهل���ف���ي ل��ق��ل��ب��ه��ا امل���رع���وب

هل����ف ن���ف���يس ع����ىل س��ك��ي��ن��ة م����ن خ��و
صبيب ب���دم���ع  ت��ب��ك��ي  األع������ادي  ف 

س��ل��� م����ن  ك���ل���ث���وم  ألم  ن���ف���يس  هل����ف 
������ب ن����ق����اب وم���ع���ج���ز م��ن��ه��وب

العربي��ة  اللغ��ة  يف  ُيطَل��ق  وه��و  اخلط��اب،  األخ��رى  الفني��ة  الظواه��ر  وم��ن 
ومه��ا  وخطاًب��ا،  خماطب��ة،  بال��كلم  خاطب��ه  وق��د  ال��كلم،  »مراجع��ة   ع��ىل: 

 )1( ينظ��ر: املرش��د إىل فه��م أش��عار الع��رب وصناعته��ا، د. عب��د اهلل الطي��ب املج��ذوب:2/
.75-73

)2( الديوان: 158.
)3( الديوان: 166
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ر هذه الكلمة يف العربيَّة املعارصة،  يتخاطبان«)1(. أما املعجم الوس��يط، فل يشري إىل تطوُّ
��ا يكتف��ي بتفس��ري اخلط��اب بال��كلم دون تقييد ن��وع ال��كلم، واخلط��اب بمعنى  وإنَّ
الرس��الة)2(. ويظهر من املعنى اللغوّي ل�)اخلط��اب ( اقتصار مفهومه عىل اللغة املنطوقة 
يف حال��ة املحاورة،ويضاف إىل ذلك اللغة املكتوبة يف حالة املراس��لة، وكأنَّ )التواصل( 
ق معناها. و)اخلطاب( من األلفاظ املتداولة يف  يف مفهوم هذه الكلمة أمر أس��ايس يف حتقُّ
د يف كتب أصول الفقه  أصول الفقه وُيَراد به »توجيه الكلم نحو الغري لإلفهام«، كا ترتدَّ

مصطلحات: دليل اخلطاب، وفحوى اخلطاب، ومعنى اخلطاب.

وتأخ��ذ كلمة )خطاب( عن��د املحدثني أبع��اًدا دالليَّة أخرى تص��ل أحياًنا إىل حدِّ 
اإللباس.

ويش��ري مفه��وم اخلطاب، عند الغربيِّني إىل ش��موليَّته واتِّس��اعه، فهو يكش��ف عن 
الرغبة احلقيقيَّة يف الرصاعات السياس��يَّة، وحماولة فرض الس��يطرة واالستيلء واهليمنة 
ة  ع��ىل الطرف اآلخر)3(، حيث تدخل فيه مجيع العلم��ات الكلميَّة وغري الكلميَّة، وأيَّ

ق فيها وِعربها اإلنتاج االجتاعّي للمعنى)4(. ة تقنيَّة يتحقَّ ممارسة رسميَّة أو أيَّ

ع، فربَّا يكون سياس��يًّا أو اجتاعيًّا أو  م، نج��د أنَّ اخلطاب خيتلف ويتن��وَّ وممَّ��ا تقدَّ
ا، وهو يرتب��ط بالطرف اآلخر املخاطب والظروف النفس��يَّة واالجتاعيَّة  أدبيًّ��ا أو دعويًّ
املرافق��ة للنصِّ اخلطاّب. وال ريب أنَّ اخلطاب كي يتمَّ توصيليه للطرف املقابل، ويؤدِّي 
دة يت��مُّ عن طريقها  ��ة املناطة، به فل بدَّ من اعتاد أس��اليب حمدَّ الوظيف��ة املبتغاة، واملهمَّ

)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة: )خطب(
)2( ينظر: املعجم الوسيط: مادة: )خطب(، معجم اللغة العربيَّة املعارصة، أمحد خمتار عمر: 246.

مة يف نظريات اخلطاب، ديان مكدونيل: 67- 70. )3( ينظر: مقدِّ
)4( ينظر: نظام اخلطاب، ميشيل فوكو: 9.
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 اإلب��لغ واإلقناع والتوصيل، وهذه األس��اليب منها م��ا يتَّخذ البيان ووس��ائله، ومنها 
ما يتَّخذ الوسائل العقليَّة املعتمدة عىل احلجاج واملجادلة.

وك��ان اخلليعّي يتَّخذ من اخلطاب وس��يلة يف إيصال رس��الته الفنيَّة يف والئه ألهل 
ة عىل خصومهم، فيقول)1(: البيت، وإقامة احلجَّ

أن���ت���م اآلم���������رون ل���ل���ن���اس ب��ال��ت��ق���
�����وى وأه�����ل ال��ت��ن��زي��ل وال���ت���أوي���ل

بي� ف��ه��م  م���اض  ال��ع��ب��اد  يف  ح��ك��م��ك��م 
�����ن ض������الل ُم����������ْرٍد وظ������ل ظ��ل��ي��ل

ن��ع��ي��ام ق��س��م��ت��م  إذا  ف���اق���س���م���وين 
وج����ح����ي����اًم ع�����ىل ث���������واٍب ج���زي���ل

)1( الديوان: 164
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اخلامتة

ة، منها: م وجدنا بعض النتائج املهمَّ من خلل ما تقدَّ

إنَّ ش��عر اخلليعّي جيري عىل س��نن القدماء يف املضامني واألفكار واألساليب . 1
والتعبري.

إنَّ الس��مة الغالبة عىل ش��عر اخلليعّي وصف األح��داث وتصوير املواقف، ممَّا . 2
ة. جعل شعره يقرتب أحياًنا من التقريريَّ

��ة يف توضيح أفكاره، وإثبات . 3 كان اخلليع��ي يوظِّف القرآن واألحاديث النبويَّ
ته، والدفاع عن أحقيَّة أهل البيت. أدلَّ

أظهرت الدراس��ة ثقافة شعر الشاعر الدينيَّة بشكٍل واضح، عىل الرغم من أنَّ . 4
ب العلم. الشاعر مل يكن من طلَّ

ّ يف تلك . 5 ة من السات التي اتَّسم هبا الشعر احِللِّ كشف شعره عن جوانب مهمَّ
ة. املدَّ
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.

األدب وفنونه، د. عّز الدين إساعيل، دار الفكر العرّب، ط6، د.ت.. 1

أنس��اب األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر البلذرّي )من أعلم القرن الثالث . 2
د باق��ر املحم��ودّي، دار التعارف  ق��ه وعلَّ��ق عليه الش��يخ حممَّ اهلج��رّي(، حقَّ

للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط1، 1397ه�/1977م.

البداي��ة والنهاية، إس��اعيل بن عمر ب��ن كثري )ت774ه�(، مطبعة الس��عادة، . 3
مرص، 1351ه�.

تاريخ آداب العرب، مصطفى ص��ادق الرافعّي، دار الكتاب العرّب، بريوت، . 4
لبنان، ط2، 1974م.

جرس األلف��اظ وداللتها يف البحث البلغّي والنق��دّي عند العرب، د. ماهر . 5
مهدي هلل.

خط��اب احلكاية، بح��ث يف املنه��ج، جريار جين��ت، ترمجة حمم��د عبداجلليل . 6
األزدّي وعمر حلمي، املجلس األعىل للثقافة، ط2، 1997م.

7 . ّ د اخلليع��ّي املوصلِّ دي��وان اخلليع��ّي، أب احلس��ن عّل ب��ن العزيز ب��ن أب حممَّ
اد، مطبع��ة دار الضي��اء، النج��ف األرشف،  ، حتقي��ق د. س��عد احل��دَّ ّ  احِل��لِّ

2010م.
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د بن يزي��د القزوين��ّي )ت 275ه���(، دار إحياء الكتب . 8 س��نن اب��ن ماجه، حممَّ
العربيَّة، مرص، 1372ه�.

رشح نج البلغة، عبد احلميد بن هبة اهلل بن أب احلديد املدائنّي )ت 656ه�(، . 9
دار الفكر، بريوت.

د حمي��ي الدي��ن، دار اجلي��ل، لبن��ان، ط1، . 10  العم��دة، اب��ن رش��يق، حتقي��ق حممَّ
1972م.

الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب، الشيخ عبد احلسني األمينّي )ت 1390ه�(، . 11
دار الكتاب العرّب، بريوت، ط1، 1977م.

الفائ��ق يف غريب احلدي��ث، الزخم��رشّي )ت 583ه�(، عيس��ى الباب، مرص، . 12
1947م.

لسان العرب، ابن منظور، طبعة دار املعارف، د.ت.. 13

املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد اهلل الطيِّب املجذوب.. 14

معجم اللغة العربيَّة املعارصة، د. أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط1، . 15
1429ه�/2008م.

ة العاملية . 16 د عن��اين، الرشكة املرصيَّ معج��م املصطلحات األدبيَّة احلديثة، د. حممَّ
للنرش )لونجان(، ط3، 2003م.

املعج��م الوس��يط، جمم��ع اللغ��ة العربيَّ��ة يف القاه��رة، مكتبة ال��رشوق، ط4، . 17
1425ه�.

م��ة يف نظريَّات اخلطاب، دي��ان مكدونيل، ترمجة د. عّز الدين إس��اعيل، . 18 مقدِّ
املكتبة األكاديميَّة، القاهرة، الطبعة العربيَّة األوىل، 2001م.
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د بن عّل بن ش��هر آش��وب . 19  مناقب آل أب طالب، أبو جعفر رش��يد الدين حممَّ
)ت 588ه�(، املطبعة العلميَّة، قم، د.ت.

ة، النجف، . 20 مناقب عّل بن أب طالب، اخلوارزمّي )ت 586ه�(، مطبعة احليدريَّ
1385ه�.

��د س��بيل، ن��رش دار التنوي��ر . 21 نظ��ام اخلط��اب، ميش��يل فوك��و، ترمج��ة د. حممَّ
 للطباع��ة والن��رش والتوزيع، ب��ريوت، لبن��ان، دار الف��ارّب، ب��ريوت، لبنان، 

2007م.


