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الحمد َّلله ؛ الهِذي اصطفَى من المالئكة رسال ومن النهاس إنه َّللاه قويي  

الةُ والسهالُم علوى يروا الا   ود  ؛   الهوِذي عزيز ، والصه ِِ وانبيرواِ  سورادبا محمه سو

يَن  ِِ فكاَن للعوالمرن بيورااو وبوذيااو ، ومََّوهه بوهَ الودا س ُ على فتاة  من الا  بعثَهُ َّللاه

وهَدى بِه إلى الرقرِن ، والّصالةُ والسهوالُم علوى هلوِه انر وار وِتورعتِِه انيروار 

ُ عوو وو  َّللاه ُِ ووالُم ومصووحابِه انبووااِر الهووِذين َر ووالةُ والسه وويا عنووهُ ، والصه ُُ نُ ه ور

ِا من ساَر على َهدى النهي ا  ــ  ِا نموان  على ك وِة فو  كو ــ  من مبنا  هذه انُمه

ُ انرَض ومن علر ا ...  ومكان   إلى مْن ياَث َّللاه

 د ...ـــعــوب

َك كاَن عصُا العيهاسرارَن ثويرةو فو  العلوِه والفكوِا وان،ِ  ، وقود َّوافقد 

ِا  المجاالِت ، كاَن هذا الت ااُث تاهداو على عظمِة  العيهاسر يَن َُّااثاو يالداو ف  ك

ةو وبقا و وان،هواراو ،  العيهاسرارَن ، وكاَن يُمكُن ل ذه الحضارِة مْن َّكيَن مكثَا قيه

ِة اإليمابرهِة الهِذي ييد  مبناَ  انُ  ِة يمرعاو إلوى لي َّمسهَك العيهاسر يَن باابِط انُييه مه

وة   وةَ فو  عصوِا العيهاسورارَن وبٍاصه التهعارِف والتهيا،ا والتهااُحِه ..لكن رمينوا انُمه

ِِ لُعاعوة   656 هـ ــ333ف  العصِا العيهاس ا الثهاب  ) هوـ  َّتنوانُ  مون ميو
(1  

ُْ الحضووارةُ العظرمووةُ إلووى حضوواراِت ، وانُ  برا ، وموون ُهنووا ابقسووَم ووةُ موون الوود  مه

إلى مُمه  . كنها بتمنهى ماله يكيَن هناَك ابقساٌم مو صااٌ  ، كنها بتمنهى من  الميحدة

ِا حاكاَِّه وسكناَِّه ، كنها بتمنهى من  ِة ف  ك يكيَن هناَك من ينظُا  إلى هذه انُمه

ََّ ا ولي إلى حرن... ِة وحدَّ ا وقيه  ..يكيَن ُهناَك حسٌن يديٌد ؛ لرعرَد إلى انُمه

                                                           

غرا...(  1)  النهيات الصه
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  ِِ ِ  ما يتمنهواهُ  المواُ  يدركوهُ ، كواَن هنواَك صوااٌ  مون ميو لكن لرس ك

ُْ  لووهُ يووذورهُ التهاريٍرهووةُ ، رمينوواهُ فوو  عصووِا  ووااُ  كابَوو الٍالفووِة ، وهووذا الصا

هـ  ، ورميناهُ يوز،اُ، اتوتعاالو بعود  35بعد مقتِ عثمان )ت:الااتدين  الٍلفا ِ 

ِِ اإلماِم عل ٍّ )ت: إلوى َّصود    كيروا  علو  وقد م،هى مقتِ اإلماِم  هـ   ، 34مقت

َِ فرِه اإلماُم علو   ِة اإلسالمرهِة ، لرس فقط ف  العصا الهِذي قُتِ ف  صفيِف انُمه

  ُ ِا  العصيِر بعود للوَك ، وقود م،هى هوذا التهصود  َ  ف  ك ، ولكن رمينا هذا التهصد 

ُْ انُمه  ِ  حز   بما إلى صاا   سراس ٍّ ومذهي ٍّ ، ومصيََح ةُ محزاباو وترعاو ، وك

 لدي ه فاحين ...

الهِذيَن كوابُيا  العصا العياس ا هـ   من تعااِ   324كاَن م رار ) ت : 

رعِة ف  الٍالفِة مو اإلماموِة ، وقود رمينوا م روار  ُِ مو اليا يؤمنيَن بحقا هل الير

ورع ا ، ولوه يكون حود يُث م روار عون هوذا ف  تعاِه يتحدهُث عون هوذا الحوقا اليا

ِِ ووواض  مو هوودف  مووا،يٍّ ، بووِ كوواّن للِووَك عوون قناعووة  فكايهووة   الحووقا موون ميوو

ِا  ُِ فو  كو ِ،  بكثروا  مون توعااِ  هل اليرو ُابا ف  هذا التهجوا  وإيمابرهة  ، وهي  يذكا

ُابا باليهاعِا الُكَمرُ ) ُ  ، يذكا   الهوِذي مبوى من يخُْيوَذ تورماو مون هـ 126ت : وق

ُِ ما قرِ فر ه  من تعا  ...هل   اليرُ بعد مْن قاَل فر ه ال اتمراِت  وه  ميم

وف  هذا اليحِث سركيُن الحديُث عن التيور   فو  توعا م روار ، فقود  

كاَن التير ُ   من الميُيعاِت الهتِ   َّحدهَث عن ا م رار ف  تعاِه ، وقد يواَ  

وووة  اإلمووواُم علووو  هوووذا الحوووديُث فووو  توووعاِه الهوووِذي مووودَ  بوووهَ هَل الي ُِ وبٍاصه رووو

والحسرن، وكذلك ف  توعِاِه الهوِذي رثواُهه بوه ، كموا ويودبا لوالَل التيور   فو  

ُِ موون ونراِ  اليُوويي رارن،  تووعاِه الموودح ا الهووِذي موودَ  بووِه المتيووراعرن  ل اليروو

   ، وويودباهُ هوـ 353 وبعِض ممااِ  اليُيي رارن كجالِل الدهولة اليُيي  ا )ت :
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ُِ ه ) ت: كذلَك ف  تعا م رار الهِذي بَعى فره ا وكثروااو   هـ 346ليهايَف الاه

ُِ ف  عصاِه ...  من هل الير

  ُْ ومن هنا كاَن التير    من الظهوياهِا الهتِو  َّسوتحق  الداراسوةَ كموا ،رسو

لياهُا ميَاى ف  تعاِه ، ف ناك من قام بدراسوة   االَّجواه الييودابّ  فو  توعا 

،راسووة فوو  الاويووة وانسوولي    وقوود قوواَم ب ووذه الداراسووةِ الوود كتير يمووال م رووار 

علّ  نك  بسريب  ، وه  ،راسةٌ َّقدهَم ب ا للحصيِل على ،ريوِة الودكتيراه  مون 

قانيق  الييدابّ  وبياعثه فو   الحس، وهناك ميضاو من قام بدراسة  يامعة  الزه

ا علوّ  عيود ، وهو  عيوارةُ عون   وقد قام ب ذه الداراسوة ،كتوير ياسوتعا م رار

 ...   كلرة ا ،ا  يامعة القا،سرهةِ مقال  بُِيَا ف

 ُْ وُهنووا ممووٌا يجووُ  مْن بُجوواهَا بووِه وهووي مّن َهنوواك ،راسووات  كثروواةو قاَموو

حيل م رار، وقد متاَرْت هذه الداراساُت إلى لاهاِة التهير ِ  عنودهُ ، لكونه هوذه 

ِْ القيَل  ف  هذا التهير ِ   ، فله َّتحدث عن مضامرن التيور   الداراساِت له َُّفصا

عند م رار ، وكذلك له َّقوه  هوذه الدراسوات بدراسوة التيور   عنود م روار مون 

الناحرووة الفنرهووة والجمالرهووة والتصووييايهة واإليقاعرهووة   ، وموون هووذه الداراسووات 

،  ا   م رار وتوعاه الفالل وعنيابالداراسةُ الهتِ  قاَم ب ا انستال علّ  علّ  

 والداراسة الهت  قاَم ب ا انستال محمهد ميسى وعنياب ا   م رار الدهيلمّ   . 

ُُ بتقسووورِه هوووذا اليحوووِث   موووة ومربعوووة مياحوووث هوووذا وقووود قمووو إلوووى مقدا

مِة عون مسوياِ  الحوديِث عون هوذا الميُوي  ، وياَّمة ُُ ف  المقدا ْث ، وقد َّحده

ل  ُُ ف  الميحث انوه ْث ااِ  المذهي ا من منظير  َّاريٍ ا   ، كموا وَّحده عن الصا

ُُ فو  الميحوث  ُُ ف  الميحِث الثهاب  عن العصِا وحراِة اليهاعا ، وَّناولو ْث َّحده

الثهالووث التيوور   فوو  تووعا م رووار موون النهاحرووِة الفكايهووِة والميُوويعرهِة ، وفوو  
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ُُ بدراسووة التيوور   فوو  تووعا م رووار  ابووِ  قموو لوواهاة  فنرهووِة فته بصووالميحووث الاه

َّووخثهَاْت كثرووااو بمضووامرِن الفكووا اليووراع ا ، وَّووخَِّ  الٍاَّمووة ؛ لتكيووَف عوون مهووها 

ُْ ف  منه م رار  :  ُْ إلر ا هذه الداراسة .والت  َّمثهلَ  النتائِج الهتِ  ابتَ 

مكثَا ف  توعاِه مون الحوديِث عون مناقو  هل اليروُ فو  عصواِه وقيوِ  -1

حديثوِه عون مناقو  اإلمواِم علو ٍّ ، والحسورِن ، عصواِه ، رمينوا للوك فو  

وووو ا والحسووووِن ، وكووووذلك فوووو  حديثووووِه عوووون مناقوووو  ال ُِ ووووايفرن الاه يه

، كمووا َّجلهووى َللووَك فوو  الحووديِث عوون مناقوو  كثرووا  موون معووالِم والُماََّضووى

رعِة ف  عصاِه ...  اليا

رع ا ف  اإلما مراَ،  من يالِل حديثِه عن المناق  إثياتَ   -2 ، مةِ الحقا اليا

و و،ينرهاو .  وهي حق  يااهُ م رار َّاريٍرّا

َض   -3 مكثَا  ف  توعا التيور    مون لكوا مثالوِ  المعارُورن ، وقود َّعواه

وووحابةِ  ِِ مووون كيووواِر الصه كِا إلوووى النهرووو وووة  الٍلفووواُ   فووو  هوووذا الوووذا وبٍاصه

اتدونَ  ، وهذا ممُا له بقيْلهُ مطلقاو ، وقد لكابا عند حديثنا عون هوذه الاه

حابةَ الهوِذين بواَل م روار مونُ ه ، المثال   ف  تعا التير   منه هؤالِ  الصه

ُ عنُ ْه  َ  َّللاه ُِ ُ  لصحيِة بيراهِ ، وُهْه ميضاو الهِذين َر هه الهِذين ايتارُهْه َّللاه

يا عنهُ. ُُ  ور

3-  ُِ مكثووَا  فوو  تووعاِه موون الحووديِث عوون اليُطوويالِت التهاريٍرهووِة  ل اليروو

وووة  لمموووامِ  علووو ٍّ ، وكووواَن يُايوووُد مووون يوووالِل الحوووديِث عووون هوووذه  وبٍاصه

َد على حقا اإلماِم عل ٍّ ف  المرااِث النهيييا ....  اليطيالِت مْن يُؤكا
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ُِ فو    -5 َّحدهَث ف  تعاِه عن الدهافِ  الهِذي يعلهُ يدافُ  عن حقا هل اليرو

وو ُِ ووايف الاه ّ   ، اإلمامووة ، فقوود لكووَا فوو  تووعاِه مبهووه مسوولَه علووى يوود اليه

 .ذا من مسياِ  حياِه  و،فاعِه وكاَن ه

َر الحوق اليورع    -6 قد مياَ، ف  ايترار الل غِة الهتِ  استطاَ  ب ا مْن يُصويا

َّصووييااو قييهوواو ، وقوود كيووَف هووذا التهصووييُا الل غوويي  عوون بااعووة  فنرهووة  

 وقدرة  م،برهة  عالرة  .

َم َّف  -7 صورالو لتواريِ  التيور    وحاكتوه استطاَ  مون يوالِل الل غوِة من يُقودا

ِه مووا  ِِ كو منوذ ل ويرِه إلووى عصواِه ، وقود لكووا م روار فو  هووذا  التهفصور

يتعلهووُق بالتيوور    موون تٍصوورهاِت  ومموواكِن  ومنموواِن وميهوواِم ، فقوود يعووِ 

ةو ف  وصِف م رار تعَاهُ ف  التير   يييهُ إلى حد  كيرا  ملحمةو َّاريٍره 

 ُِ  .بطيالت  هل الير

استطا  من يالِل التهصييِا الجزئ  والكل ا من يكيَف عون الميواعا  -4

ُِ قودراو كيروااو  ُِ يحمو عِة ف  بفسِه ، فقد كواَن  توعُاهُ فو  هل اليرو المتنيا

َِ م رار ف  صيرِه الجزئرهِة يكثُا مون المجواِن  من الحزِن ، وهذا ما يع

ة  االستعارةُ .  وبٍاصه

ناو يداو من استٍدا  -9 ِم اإليقاِ  ، وقد ساعدهُ هذا اإليقاُ  علوى كاَن متمكا

َّجسرِد الحاكوة فو  المضومين اليوراع ا ،وهوذا موا يعلوهُ يحواُ  علوى 

بعووِض انوناِن والقووياف  الهتوو  رههووا قووا،رةو علووى هووذا التهجسوورد ، وموون 

واا  بحوا  انوناِن الهتِ  كاَن م رار حايصاو على إياا،هوا فو  توعا الصا

 ايز اليسرط والمتقار  والٍفرف .الطهييِ والكامِ وال
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ُْ هووذه  ُ مووا كابَوو ِ علووى َّيفرقووِه وعيبووِه ، فلوويال َّللاه وبعوود فووانه الحمووَد َّلله

الداراسووةُ  ومووا كوواَن هووذا الج ووُد ، ومسووخله سوويحابهُ من يجعلووهُ عمووالو يالصوواو 

ِ سويحابه وى  .  كموا مبهنو   مَّييوهُ إلوى َّللاه َُ  ليي ِه ، ومن يمنحهُ القَيويل والاا

وحةَ  ُ ه الصا وَّعالى  ومسخله بكامه ويي،ه من ييارك فو  مسواَّذَّ  و من يمونحو

والعافرووةَ  ؛ لركيبوويا ،ائموواو مصووابرَي ال دايووِة والنووير لطووالِ  العلووه وقاصوودي 

ْْ قليبنوا بعود إل هوديتنا وهوْ   المعافة ، إبههُ حسيُنا وبعَه اليكرِ  ) ربنا ال َُّوز

 .ا    ك رحمةو إبهَك مبُ اليهه لنا من لدب

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  المبحث األوَّ

 التشيُّع من منظور تاريخي  
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ُسيُل الكايُه  َِ الاه فرِق انعلَى  ولْه يسوتٍلْف محوداو ــ   ــ ابتق إلى الاه

وِة ، لكنهوهُ   ـوـ ـوـ َّواَك ،سوتيراو معلامواو وها،يواو ،   من مصوحابِه فو  قروا،ِة انمه

قّيَُّ وا ،  فقَود بوهه هوذا الد سوتيُر علوى وكواَن فو  هوذا الد سوتيِر بجواةُ انّموِة و

ِة والهتِو  َّحتواُ   ِا انميِر المصرايهِة الم مه ُاورِة انيِذ بميدمِ الي يرى ف  ك

ُسيُل ــ  اسِ  ف  اإلسالِم ، وقْد كاَن الاه ــ  ملتزماو ب وذا  إلى  هذا المن ِج الاه

ُِ للووَك   انيووِذ  فوو  حراَِّووِه ، رمينوواه  ـووـ فوو  مياقووَف يطروواة  لكاهووا ـووـ يفعوو

ُيين ، وما حدَث ف  وزوِة  بدر  يرُا تاهد  على للَِك  ، وكواَن فو  هوذا  المؤرا

ُسيِل   ــ  ِِ من الاه ، ومن  هبفِسوالطهايِق ــ َّعلرٌه لألّمِة ؛ ك  َّسرَا  ف   الفع

 .هبفسِ المن ِج بَّلتزَم 

ُسيل ـــ  والةُ والسهوالُم وقد رمينا الّصحابةَ الكااَم بعد وفاِة الاه علره الصه

ين فو  بفيِسوِ ْه ، فامينوا الُحو ه واإليثواَر يُواافقُُ ْه  ـــ  يكيفُيَن عن عمرِق الودا

 ِ ووِة العظرمووِة والٍالوودِة بووخما َّللاه فوو  هووذه الماحلووِة الدهقرقووِة موون حروواِة هووذه انُمه

ُْ هذه المعاب  العمرقوةُ فو  بفيِسو ه عنود ايتروا ِر الٍلرفوِة وإرا،َِِّه ، وقد َّجله

يِق ..... دا  مب  بكا  الصا

الهتِوو  ايتمووَ  فر ووا (1)فقوود لهووَ  الم وواياون إلووى سووقرفِة بنوو  سوواعدة 

الةُ والسهالُم ـــ  ؛ اليترواِر يلرفوة   مون  ُسيل ـــ علره الصه انبصاُر بعد وفاِة الاه

ووالُم ــووـ  ، وقوود ميموو َ  ووالةُ والسه ِ   ــووـ علرووه الصه انبصوواُر فوو   بروون ه لاسوويل َّللاه

 يلرفةو ...    (2)هـــ      15السهقرفِة  على ايترار سعد بِن ُعيا،ةَ  ) ت :   

                                                           

ين َّحتوه    سقرفة بن  ساعدة : ميٌُ  بالمدينِة فره لُلهةٌ كاُن انبصاُر وورُاهه يجتمع1)
....ينظا : يم اة الل غة : البون ،ريود ، َّحقروق : رموزي اليعليكوّ  ، ) ر : انولوى   ، 

   .437/  2  ، )  م 1947،ار العله للماليرن ، ) 

اِم ، وقد كواَن سوعُد سويهاقاو إلوى اإلسوالِم ، وكواَن يُقواُل لوهُ 2)    َُّيف  بَحيران من مرِض اليه
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ولمها حضا الم اياوَن إلى السهقرفِة ، وعلُمويا بموا اَّهفوَق علروِه انبصواِر 

من ايتراِر سعد ، ،اَر حياٌر هوا،  بورن الم واياين وانبصواِر ....فلوْه يُكون هنواَك 

ة  ف  هذه اللهحظةِ ، بوِ إبهنوا بوَاى َسوعَد بوَن ُعيوا،ة والهوِذي ِصااٌ  وال فتن ةٌ وبٍاصه

ِِ انبصاِر ، يقُيُل للم اياين الهوِذين حضوُاوا  كاَن ماتهحاو لمنصِ  الٍالفِة من قي

 .  .... (1)السهقرفةَ :   مبته انُمااُ  ، وبحُن الينرا ُ 

ُْ هذه اللهحظاُت عن عظمِة انبصارِ  َِ  وكما كيفَ ، مل وَاْت كوذلك فضو

فوو   (2)هووـ  23الم ووايايَن وإيثوواَرُهْه ، ف ووذا ُهووي عمووُا بووُن الٍطهووا  ) ت : 

اِ  ) ت :  ُُ إلووى مبوو  عيروودةَ بوون الجوواه ، (3)هـووـ   14سووقرفِة بنوو  سوواعدةَ يلتفوو

ووِة علووى لسوواِن  َُ مموورُن هووذه انُمه ويقُوويُل لووهُ : ابُسووط يووَدَك ؛ لكوو  مُبايَعووَك ، فخبوو

 ِ وى  بيرعوِة عموا لوهُ ،  ــ   رسيِل َّللاه َُ ــ ، فوال يستييوُا مبوي عيرودةَ ، وال يا

وال يتحمهُس نيطِا منص   عافَوهُ اإلسوالُم ، بوِ إبهوهُ يُعواُض عون ُعموَا وعون 

                                                                                                                                    

َِ ، وقد  = عاَف سعُد  ومبناوهُ بالكام والُجيِ، ...ينظا : الطيقات الكياى : البون الكام

هــوـ  ــــوـ  1314ر : انولى   ، ،ار الكتو  العلمرهوة  ، )  4هــ   ،  234سعد ) ت : 

   ....... 364/  3م       ، )  1994

نابرهوة    إسالم بال مذاه  : ، / مصطفَى اليهكعة ، ) ر : انولى   ، الدار المصوايهِة اللي1)

   ....  117م  ، )  1996، ) 

ُْ هجاَُّه فتحاو ، ويالفتُه رحمةو . ينظوا : 2) ُ به اإلسالم ، فكابَ    الفاُروق ، الهِذي معزه َّللاه

   .  241/  3الطيقات الكياى : ) 

وال3) ُسويل ـــوـ علروه الصه ا  ، مسولَه قيوِ ،يويِل الاه ِ بوِن الجواه ةُ    اسُمه : عاما بن عيد َّللاه

والسهالُم ــــ ،ار انرقِه بن مب  انرقِه ، كما مبههُ هايَا ال جاةَ الثابرَة إلى بالِ، الحييوِة  

ِا مالحوِه اإلسوالِم ، َّمنهوى عموا من يكويَن حرهواو عنود  ُْ له مياقوُف بطيلرهوةٌ فو  كو ، وكابَ

ُُ بي رهوَك يقُويُل: ُهوي وفاَِّه ؛ لرستٍلِفَهُ ، وقال إلا سخلنِ  عن للوك ، سوخقيل لوه : سومع

ِة ...ينظا : َّاري  ،ميق : ابون عسواكا) ت :  هـوـ  ، ،ار الفكوا ،  571ممرُن هذه انُمه

   .  63/ 67م   ، )  1995هـــ ــــ  1315) 
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المنصووِ  ، ويقُوويل لووه فوو  حووزم  وإيمووان  وحوو ٍّ ووفووا   :  مََّيووايُعن  وفووركه 

يُق ) ت :  دا دايق ، ويقُيُل لهُ : ابُسْط ، فرذهُ  عمُا إ (1)هـــ    13الصا لى الصا

يُق : مبوُ مقوَيى مناو  ،  ودا ُِ منا  ، فرقُويُل لوهُ الصا َُ مفض يََدَك ؛ لك  مُبايَعك؛ مب

َِّ  لََك م  فضلَِك  ... فرقُيُل لهُ عمُا : إنه قُيه
(2)  ... 

ا سيَق كرَف كاَن التهقديُا الياُُي من انبصاِر للم اياين،  ويظ ُا ممه

وحابِة مون الم واياين.... ف وِ وك ذلَك كرَف كاَن اإليثواُر  يلُقواو كايمواو بورَن الصه

وة   وحابِة انيوالِ  وبٍاصه يمكُن من يقاَل بعد للك إبههُ كاَن هناَك صااٌ  بورن الصه

؟  لكون موا يمكوُن من يقواَل : ـوـ ـوـ  ف  هذه الماحلِة الحايِة بعد وفواِة النهيو ِ 

حابِة  يالف فرمن يلِ  انمإبههُ كاَن هناَك برن  ُسيِل الكايهِ الصه ، َا بعد وفاِة الاه

 وم  هذا الٍالِف له بَا صااعاو وال عنفاو ، وإن كنها سنااهُ فرما بعد ...

ولوووذلك عنووودما يوووخَّ  مووون يتحووودهُث عووون ويووويِ، صووواا   ويووودا   بووورن 

ُسيل  ــ  حابِة بعد وفاِة الاه َُ ب الصه ِه اليُعوِد عون ــ ، بقيل له :إنه ما قل عرٌد ُك

 الحقرقِة التهاريٍرهِة  ......

ُر  فقوود رمينووا صوواحَ  كتوواِ    مثووِا التهيوور ِ  فوو  ان،ِ  العابووّ    يُصوويا

ُسويل  )   كواَن فتنوةو وصوااعاو ومرماعواو انمَا على منه ما حدَث بعد وفاِة الاه

ُسيِل ، فُ وي  يقُويل :   موا كوا،َ  ُْ بعد وفاِة الاه َك   يلفِوُُ الونهفَس النهيو   ) َّحاه

وحابِة فو   منصوِ  الٍالفوِة ، ومل وَا  ُْ مرمواُ  بعوِض الصه َكو انيرَا حتهوى َّحاه

ُْ َّنطوِيي مون  وا كابَو بعضُ ْه ليعض  العداوةَ واليغضاَ  ، وَّكيُف الن فُويُس عمه

                                                           

هــوـ  ، ) ر :  353   ينظا فو  مبو  بكوا : ميواهرا علموا  انبصوار:ابن حيهوان ) ت : 1)

   .   2/  1م   ، )  1991ـــ هـــ  1311انولَى  ، ،ار اليفا  ، ) 

   ....  114   إسالم  بال مذاه  : ) 2)
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ُْ مستيرةو ُمدهةَ حراِة النهي ا ، ول َاْت بعود سواعات  قلرلوة   مون وفاَّوِه ممير  كابَ

ُْ اليرعوةُ نبو  بكوا  مون انبصواِر ، (1)... و .  .ويقُيُل بعد َللَِك :    وبعد مْن َّمه

  وبنوو  نهوواة (3)هــووـ  35مجتمعوورَن حوويَل عثمووان ) ت : (2)رمَى بنوو  مَُمرهووةَ 

حمِن بِن عيف ) ت : (4) ، وبن  هاته  (5)هــ   32م  عيد الاه
م  عل  بن  )6( 

: موا ، وقد عله  ما يجيُل فو  يواراِههْ ، فقاَل عماُ (7)هــ  34مب  رال   )ت :

؟ قيميا فيايُعيا مبا بكا  ، فقد بايَعْتهُ انبصاُر ، فيوايَ  لكه مجتمعرَن حلَقاو تتهى

                                                           

د سرّد كرالب  ، مكتية مصا ، ) 1)    ... 2، 1   مثا التير   ف  ان،  العابّ  : محمه

وِة حرنواو مون الودههِا مون سونة 2) ُْ ممويَر انُمه هـوـ إلوى سونة 31   مساةٌ عابرهوةٌ قاتورهةٌ ولرو

  هذه انُساةُ إلى ممرهةَ بن عيد تمس بن  عيد منواف ، وُهوي يود  هـــ  ، وَّنس 132

ُْ لهُ قروا،ةُ الحواِ  فو  قواي   ةَ ، وكابَ انمييارن باليهاِم وانبدلُِس، كاَن من سكهاِن مكه

وِه  ُ علرِه وسولهه ، وكواَن هوي وابوُن عما بعد مبرِه ، عاَش إلى ما بعد ميلد النهيّ  صلهى َّللاه

/  2لِِ  فرَمْن وفد على سرِف بِن ِلي يوزن فو  قصواِه ...ينظوا : انعوالم : ) عيد المطه 

    ..... ) ر : ،ار صا،ر   ...  23

   .. 214/  3  انعالم : ) 3)

/  7   يُنسيُين إلى ُنهاة بن كوال  ، وُهوي يود  همنوةَ بنوُ وهو  ...ينظوا : انعوالم : ) 3)

79 ...   

ويَرى ، وكواَن مون    محُد العياِة الّذين ب5) وتة مهوِ الي  ُسيُل بالجنهِة ، ومحوُد السه َاُهْه الاه يه

ُسيِل  ، وله مناقُ  كثرواةٌ ...ينظوا فروه : اإلصوابة السهابقرن  ، وقد ت َد بدراو م  الاه

ووحابِة  :ابوون  حجووا ) ت :  هــووـ  ، ) ر : انولووى    ،ار الكتوو    452فوو  معافووِة الصه

   ... 294/  3  ، )  هـ 1315العلمرهة ، ) 

را،ةُ ف  الجاهلرهِة ، 6) ُْ إلر ه السا    ينسيُين إلى هاته بن عيد مناف ، وهي محُد من ابت 

يوين : اسوومه : عمواو ، وولوَ  علروه لقيُوه هاتووه ومون بنروه النهيوّ    ، قوال المؤرا

َه  الثهايَد لقيمِه ف  إحَدى ا ُل من هيه ُل مون ؛وقد لقاَ  بِه ؛ نبههُ موه لمجاعوات ، وهوي موه

ُِ ف  الكاِم  حلترِن لقاي  ؛ للتاجارِة  ، وكاَن محد انييا، الهِذين ُا  ب ه المث سنه الاا

ةَ بفلسطرن ، وهي تا  .. ينظا : انعالم : )  ُْ وفاَُّهُ ف  وزه    .. 66/  4، وكابَ

   ... 395/  3   انعالم : ) 7)
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ِ  من كاَن ف  ا  . ويتحدهُث بعد للَك عن برعِة عل ٍّ لمسجِد إاله علرهاو والعيهاس.ك

يقِ  دا ُْ  للصا َل : مبوا ، فرقُيل : وميذوا علرهواو ؛ لرُيوايَِ ، فقوا، وكرَف كابُ مو َّمه

، ميوذَُّه هوذا انموَا ، ال مبوايُعكه، ومبوته مولوى باليرعوِة لو محق  ب ذا انمِا منكه

ُِ ، واحتججتُه علر ه بالقامن انبصارِ  ، فقواَل عموُا ابِة، وَّخيذوبهُ منها هل الير

َُ بمتاوك  حتهى َُّيايَ  ، فقاَل ل : احللس  .  (1) ْ  حلياو لك تطُاهُ ه عل  

التهيوور ِ  ال يتهفِووُق موو  حقووائِِق التهوواريِ  ، وقوود كتووا  ومووا قالووه صوواحُ  

سيقَُ اإلتارةُ إلى بعِض هذه الحقائِق الٍالدِة من هذا التهاريِ  النهاُِا .  كما 

ونهةُ ال مط هواةُ منه ما قالهُ ينافِ  ويجافِ  ما لكواهُ القواهن الكوايُه ، ولكاَّْوهُ الس 

ُ عوونُ ه  ووحابِة الكووااِم ، ف ووِ يمكووُن لقوويم  مو صووح   رُوو  َّللاه عوون هووؤالِ  الصه

يا عنهُ من يكيبيا ب ذه انيالِق ..؟ .  ُُ  ور

يُق يلرفةو للمسولمرَن ، وعنودما ييوعا بودبُي ميلوِه يع وُد  دا ويصيُي الصا

ووحا بِة الهووذيَن بووانمِا إلووى عمووا بوون الٍطهوواِ  ، وقوود كوواَن للووك بعوود ميوواورِة الصه

يُق من ايترواِر عموا ، وقود كواَن ابتقواُل انموِا  دا ميمُعيا على ما لهَ  إلرِه الصا

يِق إلووى الفوواروِق ها،ئوواو ، فلوو وودا َّكوون هنوواك يالفوواٌت وال صووااعاٌت  هموون الصا

ِِ كوواَن االبتقوواُل ال ووا،ْي للٍالفووِة موون الفوواروِق إلووى عثموواَن ، فقوود  ....وبالمثوو

ن ايتوواَرهه عمووُا ؛ لركوويَن انمووُا فوور ه ، وقوود مسووفَا هووذا ايتمووَ  السووتةُ الهووذي

 االيتماُ  عن ايتراِر عثمان يلرفةو . 

وااُ  السراسو   فو  الظ ويِر ؛ وقود  وف  ع د الٍلرفِة عثماَن ييدمُ الصا

كووان للووَك بسووي  االعتووااِض علووى سراسووِة عثموواَن فوو  بعووِض انموويِر ، وقوود 

                                                           

    . 2  : )   مثا التير  ف  ان،  العاب1)
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ِِ الٍلرفوِة ع ِِ عثمواَن يخيوذ الصوااُ  ابتَ وى هوذا الصوااُ  بقتو ثمواَن ، وبعود قتو

ا رميناهُ فرما سيَق ، فقد ابقسه المسلميَن ، فامينا  السراس   رايقاو مٍتلفاو عمه

موون بووايَ  اإلموواَم علرهووا بالٍالفووِة ، ورمينووا موون يطالووُ  بوودِم عثموواَن ، ويووافُض 

ين توورعاو اليرعووةَ لمموواِم علوو ٍّ ؛ حتهووى يخيووَذ بثووخِر عثموواَن ، ويصوويُي المسوولم

ومحزابوواو ...وقوود م،هى هووذا االبقسوواُم والتهيوور ُ  إلووى إتووعاِل الحوواوِ  حرنوواو موون 

ِ ، وَّخَِّ  بترجوةُ التحكورِه  الدهِا، وف  ب ايِة انمِا يكيُن االحتكاِم إلى كتاِ  َّللاه

هوـ    54لتزيَد انمَا اتتعاالو ...فقد قُتِِ اإلماُم علو   ، ويٍُتواُر الحسوُن ) ت : 

َِ هوذه انّموِة التو  (1) ، فقد كاَن الحسُن مون الوذين مراَ، َّللاُ من يجموَ  ب وه توم

ابفووار عقووُدها، فقوود َّنووانَل الحسووُن عوون الٍالفووِة ، وَّحقهووَق مووا قالووهُ النهيوو   ، 

 ويُصلُي َّللا به برن فمترن من المسلمرن ...

ممرووااو للمووؤمنرن بعوود من وافووَق  (2)هووـ     64ويصوويُي معاويووةُ ) ت : 

لحسِن بِن عل ٍّ   على ما اتتار من تاور  ، لكنه معاويةَ له يوِف بموا عاهوَد ل

َِ انمَا من بعودِه البنوِه يزيوَد ، ولوه يُكون  علرِه ، وقد ل ا للَك يلرهاو عندما يع

ِِ واليِة ى الع د له .  يزيُد  محميَ، السراِة ، فقد قامُ الدبرا وله َّقُعد بعد يع

ُْ مون عا، التمّزُق إلى صفيِف ا َُ انُّمةَ قود َّعلهَمو نّمِة من يديد  ، ولر

ِا مون يٍواُف علوى هوذه  ُْ رسالةو إلى ُكو رسالِة الحسِن ، والت  معتقُد مبه ا كابَ

ُْ الّاسووالةُ ؟ وهووِ ويووَدْت  ِا عصووا  موون العصوويِر ، ف ووِ وصوولَ ووِة فوو  كوو انُمه

                                                           

هووـ  ـووـ   1349َّوواري  اإلسووالم : للووذهيّ   ، ) ر : انولووى   ، ،ار الكتووا  العابووّ  ، )   1)

   .. 33/  3م   ، )  1949

  ، ) مؤسسوة  122/  3.  ينظوا : سورا معوالم النويال  ، )     مؤسس الدولوة انمييّوة2)

 الاسالة   ..
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عوه لوه يُكون يزيوُد الاسالةُ هلاباو صاورةو مو قليباو واعروةو مو بفيسواو مٍلصوةو . ب

انحقه وانيدَر ، لكن كنها بايُد من يكيَن ف  هذه انّمِة من يُعلِ  مون مصولحِة 

ورعةُ  وةُ فو  يالفوِة يزيوَد مممواو ، والدهولوةُ ،والو ، واليا ُْ انُمه ِة  ..فقد مصويَح انُمه

ُِ هناَك ، وبعد للك يٍاُ  ابُن ا بروا ترعاو . فالحسرُن يذهُ  إلى الكيفِة ويقت لز 

هـ    ف  مكهةّ ، وَّمتد  يُده  إلى العااِق ومصا ، لكنهوهُ فو  النا ايوِة  73) ت : 

َم العليي ويَن  ِا مكوان  ، وقود قوده يقَضى علرِه ، وَّسوتما  الثويراُت العلييهوةُ فو  كو

ِِ اليصيِل إلى وايت ه.   الكثرَا من نعمائِ ْه ف  سير

ُل الصا  ااُ  السراسو   إلوى صواا   موذهي ٍّ ، وف  عصا انمييارن يتحيه

ووكعِة ، فرقوويل :    ووُد علرووه انسووتال الوودكتير مصووطفَى اليه وهووذا مووا قالووهُ ويؤكا

والٍالُف السراس   ما ليث ميضا من ،فو  ب وه إلوى يوالف  عقائوديٍّ فو  ُصولِ  

الديِن ، مزُييا الدين بالسراسوِة ، ويلطويا بورن الحكوِه والعقرودِة ، وقود َّجلهوى 

: منه فو َّوتلٍُه والٍلوطُ فو  مموايِن : انول : يتعلّوُق بنظايوِة الٍالفوِة ،  هذا

الٍلرفووةَ يٍُتوواُر ايترووارو حووااو موون بوورن المسوولمرن ، ولوورس موون الضوواورّي من 

ووَ  متووى ميمووَ  المسوولمين علووى  ٍَ يكوويَن قاتوورهاو ، فموون حووقا الحييوو ا من يُنت

إنه العموِ بوخوامِا الودين  ابتٍابِه ، الثواب  : عقائودّي محوض ، ف وه يقيلوين :

وا ابيوعيُيا (1)يزٌ  من اإليماِن ، ولرس اإليماَن كلههُ .. . .ويقيل ميضا :   فلمه

ِا حز   عقائده وبظاياَُّهُ الدينرةُ .....  إلى   محزا   عديدة  ، مصيَي لك
(2). 

يِن والسراسِة من َّعدهَ،ْت ا راُ  ف   وكاَن من بترجة هذا الٍلِط برن الدا

سخلِة الٍالفِة واإلماموِة ، فجم ويُر المسولمرن يواوَن : منه الٍالفوةَ يجوُ  من م

                                                           

   .. 132   إسالم بال مذاه  : ) 1)

   .  132بال مذاه  : )     إسالم2)
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وا تاوراو ف  اإلمامِة ، ومن ا من يكيَن  َّكيَن ف  قاي ، لكنه اإلباُرهةَ اعتد 

الٍلرفةُ مهالو ل ا ، ومن يكيَن عدالو كايماو َّقرهاو ، وقد استخبسيا ف  للوك بقيلوه 

ِ مَّقاكه َّعالى :   إنه مكامكه عن    .  (1)د َّللاه

ااُ  المذهي   برن انحزاِ  والفاِق  وف  عصا العيهاسرارَن يستما  الصا

 ِِ وورعِة ، والٍوويارِ  ، ومهوو ووااِ  عنوود اليا اإلسووالمرهِة، فقوود رمينووا لووالَل هووذا الصا

السنِة ، وقد ل َا مثُا هوذا الصوااِ  الموذهيّ  فو  توعِا اليوعااِ  الوذين كابوُ 

 ا اٌت مذهيرهةٌ ....ل ه ابتم

ِّ العصويِر ، ففو   وقد رمينوا للوك انثوَا يلرهواو فو  ان،  العابوّ  فو  كو

َُ انسوديه ) ت :  يفواُ، يوز او كيروااو  (2)هوـ  126عصِا انمييّرن بواى الُكَمرو

من تعاِه للحديِث عن حقا ال اتمررن من هل عل ٍّ ف  الٍالفِة ، وقد لكَا ف  

وووعِا الحجوووَج و اليوووااهرن التووو  َّؤّكوووُد علوووى هوووذا الحوووقا ، ومووون يقوووام هوووذا اليا

ووا يوواَ  فوو  ال اتوومراِت فوو  هووذا  ال اتوومراِت يجوودها َّكيووُف عوون للووَك ، وممه

 ) من الطييِ  :  (3)السيرِ قيُل الكمرُ

                                                           

   . 13   الحجاات : ) هية : 1)

   ،ييان الكمرُ : يمو  وتوا  وَّحقروق : محمود بيروِ رايفو  ، ) ر : انولوى  ، ،ار 2)

   .  513م  ، ) 2444صا،ر ،  )

ِِ الكيفوِة اتوت َا فو  العصوِا انمويّي ، وكواَن عالمواو بو ،اِ     3) تاعُا ال اتمرارن من مهو

َّ ا ومييارهوا ومسواب ا ، ثقوةو فو  علموِه ، منحواناو إلوى بنو  هاتوه  ، كثروَا العاِ  ولغا

المدِ  ل ه ، متعّصياو للُمضايِّة على القحطابرهِة ، وهي من مصوحاِ  الملحموات، متو ا 

قصائده ال اتمرات ، وه  عدهةُ قصائَد ف  مدِ  ال اتمررن ، َّايمُ إلوى انلمابرّوِة . 

لين  مسد منقيةٌ وروا الكمروُ ، لكفواُهْه . وقوال مبوي عكاموة قال مبي عيردة: لي له يكن 

يّ  : ليال تعا الكمروُ ، لوه يكون للغوة َّايموان، ايتمعوُ فروه يصواٌل لوه َّجتموْ   الضه
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 إلووووى النهفووووِا اليوووورِض الهووووِذين بحوووويا هْ 
 

ِ فرموووووووووا بوووووووووالنِ  مَّقووووووووواه ُ    إلوووووووووى َّللاه
 

 نِ بنووووو  هاتوووووه  رهوووووِط النهيووووو ا فوووووابه 

ُُ ل ووووْه مناوووو  ينوووواَح  مووووي،هة    يفْضوووو
 

ووووى مووووااراو وموضوووو ُ   َُ  ب ووووْه ول ووووُه مر

ٌِ وماحووووو ُ   إلوووووى كنوووووف  عطفووووواهُ مهووووو
 

ُُ ل ووووْه موووون هووووؤالِ  وهووووؤال ِ   وكنوووو
 

 ِمجنهوووووووواو علووووووووى مباوووووووو  مُلم  ومُقَصوووووووو ُ  
 

وفوو  عصووِا العيهاسووررن بجووُد كثرووااو موون اليووعااِ  يٍيُوويَن فوو  هووذا 

وورعة وهل اليرووُ فوو  الٍالفووِة ، وموون هووؤالِ  الصووااِ  ؛ موودافعرن عوون حووقا ال يا

عااِ  ،عيِ بن عل ٍّ الٍزاع   ) ت :  ُِ يوَاى  (1)هـ   236الي  ، فقود كواَن ،عيو

ورعّ  فو  الٍالفوِة ، وفو   ُِ يتحودهُث عون الحوقا اليا رمَي الكمرُ ، ومضى ،عيو

ُض بموا فعلوهُ انُمييوين والعياسورين علوى الّسوياِ  بال ُِ يعواا ورعِة بفِس اليق يا

ُِ ، وموون تووعا ،عيووِ الووذي يكيووُف فرووِه عوون مذهيووه وعوون الّصووااِ   وهل اليروو

 ) من الطييِ   :  (2)السراسّ  ف  عصا العياسررن قيله

ُْ موووون َّووووالوة    موووودارُس هيووووات  يلَوووو
 

 ومنوووووزُل وحووووو   مقفوووووا ُ الَعَاَصووووواتِ  
 

رِف موووون ِمنَووووى ٍَ ُسوووويِل بووووال   ل الاه
 

كِن والتهعايووووووِف والجمووووووااتِ    وبووووووالا 
 

                                                                                                                                    

لياعا  : كاَن يطرَ  بن  مسد ، وفقرهَ اليرعِة ، وكاَن فارساو تجاعاو سٍرها، رامرواو لوه 

   .233/  5)  يكن ف  قيمِه مرمى منهُ ...ينظا : انعالم

ِه من    ولد سنة ثمان  ومربعرن ومائة 1) ، وله تعٌا مطييٌ  ، لكنههُ كواَن كثروَا ال جواِ  ، قو

يسوولَه منووهُ محووٌد ، وكوواَن موون ُوووالِة اليوورعِة . ينظووا : المنووتظه : البوون الجوويني ) ت : 

ووود عيووود القوووا،ر عطوووا ، ) 597 هوووـ ـ 1312ر : انولوووى   ، )  هوووـ  ، َّحقروووق : محمه

   .  332/  11م   ، ) 1992

 1313   ،ييان ،عيِ الٍزاعّ  : حسن حمد ، ) ر : انولى   ، ،ار الكتوا  العابوّ  ) 2)

   .  34م   ، )  1993هـ ـ 
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ووووةو   ملووووه َّووووَا مبهووووى موووون ثالثوووورَن حجه
 

 مروُ  ومووووووووودو ،ائووووووووَه الحسوووووووواات 
 

ووووما  مَرى فَروووومَُ ه ْفوووو  ورووووِاِهْه متقسه
 

 ومَيووووووِديَُ ْه موووووون فَروووووومِ ه صوووووووفَااتِ  
 

ُِ فو  الٍالفوِة ، َّحودهَث  وكما َّحدهَث توعااُ  اليورعِة عون حوقا هل اليرو

ووعااُ  المؤيّوودون للعياسووررن فوو  هووذا الصوواا ، و هووه ب ووذا الحووديِث كووذلَك الي 

يُؤكادوَن على الحقا العياس  ف  الٍالفِة ، ومون هوؤالِ  اليوعااِ  مواوان بون 

 ) من الكامِ   :  (2)هـ   ، يقيل ماوان 141) َّك (1)مب  حفصة 

 يووووووابَن الهووووووِذي وِرَث النهيوووووو ه محموووووودا
 

 ،وَن انقوووارِ  مووون لوي انرحوووام 
 

 الوووويحُ  بوووورَن بنوووو  الينوووواِت وبروووونُكهْ 
 

 الٍصوواَم فووالَت حوورَن يصووامِ  قطوو َ  
 

 مبهوووووووى يكووووووويُن ولووووووورَس لاَك بكوووووووائن  
 

 لينووووو  الينووووواِت وراثوووووةُ انعموووووامِ  
 

 

ااِ  الّسراسّ  وا  لمذهيّ  مون المنظويِر التهواريٍ ّ هذا ما كاَن عن الصا

الحديُث  منه هوذا الصوااَ  لوه يكون مييوي،او بعود مثيُ التاري  ، وقد  ف  إيجان

ُسيل  ــ ـوـ  ره الصوالة والسوالم ـوـ  ، وموا حودَث بعود وفواِة الاسويلعل وفاِة الاه

علره الصالة والسالم ـوـ  بورن الم واياين وانبصوار كواَن يالفواو فو  وي واِت 

النهظِا، وله يكن صااعاو ، وعندما اقتنَ  انبصاُر بما قالهُ الم اياوَن ف  ممِا 

ْت مموويَر الٍالفووِة  فوو  ع ووِد الصووديِق ، الٍالفووِة ، بووايُعيا الصووديَق ، واسووتقاه

                                                           

تاعا عياهس   كيرٌا ، مدَ  الٍلفاَ  وانمااَ  والقا،ةَ ، وقد كاَن ف  هذا المدِ  يقصوُد    1)

هووـ   ، ) ر :  773لن ايووة  : البوون كثرووا ) ت : إلووى الموواِل . ينظووا فرووِه : اليدايووة وا

   . 194/  14م   ، )  1944هـ ـ  1344انولى   ، ،ار إحراِ  التااِث العابّ  ، ) 

،يوويان موواوان بوون مبوو  حفصووة : َّحقرووق : حسوورن عطوويان ، ) ر : الثالثووة   ، ،ار    2)

   . 145المعارف ، ) 
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َِ عثموواَن ، كوواَن المسوولمين علووى  ووا قُتِوو وكووذلك فوو  ع ووِد عمووَا وعثموواَن ، ولمه

هوـ  .  61ميعد  م  الصااِ  الّسراسّ  والمذهيّ  بعد استي اِ، الحسرن سنة 

ِا عصوويرِه كوواَن عارفرهوواو مو  وب ووذا ال بسوولُّه لموون يقوويُل : إنه الصووااَ  فوو  كوو

قوود بوودمَ انمووُا عارفروواو ، ثووّه صووار سراسووراو ، وابتَ ووى سراسووراو مو مووذهيرهاو ، ف

ِ  فايق  من يُليَس ُحكَمهَ مو  ااُ  إلى من مصيَي سراسرهاو مذهيرهاو ، فقد مراَ، ك الصا

رويتهُ ف  الحكِه باللاياِس اليهواعّ  ؛ لرضوَمَن لنفسوِه اليقواَ  مو اليصويَل إلوى 

 الُحكِه ....

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 معرفيَّة عن العصر والشَّاعربطاقات 

 أوال ــ العصر: 

عاش م رار ف  العصا العيهاس ا الثاب  ) مو عصا الوداول واإلمواراِت 

اه الدكتير تيق  ُورف   ، وهوذا العصوا ييودم مون سونة  هـوـ ؛  333كما سمه



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

ننه هذه السنة كابُ حدها فاصالو برن بفيلين مٍتلفرن فو  التوخثرا والجونس ، 

التاك قيِ هذا العصا هه المسرطاون على الٍالفة  والٍلفا  ، ولوه فقد كان 

 ييق ف  يد الٍلرفة من الٍالفة إاله اسُم ا ورسُم ا ..

ُْ إلر ووا الٍالفووة العيهاسوورهةَ  ووا رمى الييي ر ووين الحوواَل الهتوو  وصوولَ ولمه

 .يلعزميا على ،ييل بغدا، والقضا  على انَّااك الذين ميذ بجم ه ف  انُف

ه من فارس إلوى 356هذا ما يعِ معزه الدولة الييي ّ  ) و هـ   يتييه

َِ بغدا، ، ولرقضوَ  علوى الن فويل التاكو ا ؛  بغدا، على رمس ير   كيرا  ؛ لردي

عف ، ولرعلن بذلك بداية ع د يديد َّكين الكلمة العلروا فروه  الذي ميذ ف  الضه

وال فو  يود الٍلفوا  الوذين ف  يد الفاِس الييي رارن ، ولرسوُ فو  يود انَّوااك 

 مصيحيا ال يملكين نبفس ه من انما ترما وال لغراهه ...

فقد وصِ معز  الدولوة إلوى بغودا، ، بعود من وصولُ مييوارهُ إلر وا قيوِ 

وا علوه الٍلرفوة المسوتكفّ )  ت :  عو  فو  قلوي  مهل وا ، ولمه للك ، فخلقوُ الا 

رفووةُ محقاووا فوو  ييفووه هووـ   بيصوويله يوواف ييفووا تووديدا ، وقوود كووان الٍل324

، وله يكن مطممنا لما مل اه من َّقديا لمقام الٍالفة   ف  بفسهالهِذي  مويس 

والٍلرفة ، وهذا ما يعوِ الٍلرفوة يوا،   إلروه إمواة انمواا  ، ومعطواه الطهويق 

ُل ملويك بنو  بييوه فوو   ويار وهلوة السولطنة ، وعقود لوه اللاوويا  ، وهوي موه والسا

، وله يكتِف الٍلرفةُ بذلك ، بوِ لقهيَوهُ بمعوزا الدهولوةِ  ، وكوان الحضاة الٍلرفرهة 

َل يلرفة  لقهيهُ بذلك ، كموا منه الٍلرفوة  لقهوَ  ميواه بعموا، الدهولوة ،  المستكف  موه
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ولرُ انما وقف عنود هوذا الحوّد ، فقود مموا الٍلرفوةُ من َّضواَ  ملقوابُُ ه علوى 

ينار والدارهه  . 1)الدا

ِ معز  الهدولة بعد كِ هوذه الحفواوة مون الٍلرفوة لوه ؟ لقود لكن مالا فع

قام معز  الدهولوة بحيسوه ويلعوه مون الٍالفوة ، فقود لهو  إلوى الٍلرفوة ،وقيهوِ 

انرض برن يديه ، ومما المستكف  بطا  كاسّ  الٍالفة ، فجلس علره ، ثُهه 

لٍلرفوةُ مبهُ موا يايودان مما معز  الدهولة ريلرن من يتقدهما إلوى الٍلرفوة ، فظونه ا

من يقووياال يديووه ، لكوونه الووايلرن يووذباه موون سوواياه الهووِذي كووان يجلووُس علرووه ، 

ووابَُ لووه  ُُ ووُووعا عمامتووه فوو  عنقووه وسووحياه  ، وب ووض معووز  الدهولووة ، و

ِه ب وا  يالن بالٍلرفة إلى ،ار معزا الدهولوة ِ ، ولو الط ييل برن يديه ، وله  الاه

 . 2)ماتمعتقالو إلى من 

وكان ،ييل الييي رّرِن ليغدا، واعتقوال ه للٍلرفوة بدايوة ع ود يديود ، 

ولووه يكوون هووذا الع وود ع وود يرووا للٍالفووة وال للٍلفووا  وال للمسوولمرن ، وكرووف 

ُْ هريووةُ  ووة ، وَّيعثوواْت كلمت ووا ، وُوواع ق يسووُد انمه يووخَّ  الٍرووا ؟ وقوود َّمووزه

 يالفت ا .

ِه النفيل الفارس   الييي    ف  هوذا العصوا قييهوا إلوى من َّمكهون  وقد ل

انَّااك السهواليقة  مون القضوا  علوى بفويل اليويي رارن ، واالسوترال  علوى موا 

 كان بخيدي ه من ملك وبفيل  ..

                                                           

   . 247ـ الفٍاي ف  ا ،ا  السلطابرة : ) 1

   . 247ـ السابق : ) 2
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ل يويم وروخت  ا سيق منه اليويي رارن عملويا منوذ موه وكما هي واُي ممه

ار، وإن فره مقدام ه مرض الٍالفة على إياا  الٍلفا  من ،ائواة صون  القوا

وة ورعايوة توؤوب ا ،  حاول بعُض ه استعا،ة حقا وه  المسولي  فو  قروا،ة انُمه

وُا فو  للوك مو  كان الحيُس والٍلُ  والتهعذيُ  هي المصرا الهوِذي ينتظوا مون يفكا

 يقدم علره ..

  1)هوووـ    354فقووود قووويض انَّوووااك علوووى الٍلرفوووة المتهقووو  َّلل ) ت : 

هووـ   ، ويووا   334يا المسووتكف  ) ت : وسوومليا عرنرووه ، ويلعوويه ، وبووايع

الييي ر ووين موون بعوودهه ففعلوويا مووثل ه ، بووِ نا،وا علوور ه ، فنووااهه يعتقلووين 

ِه  2هوووـ   334المسوووتكف  ) ت :  ، وين يوووين ،اره ويسوووملين عرنروووه ، ولووو

اَّوه  ة ، وهوي فو  ماه ةو ويعتقِ مواه معتقال إلى من مات  . وقرِ : كان يٍا  ماه

ل ُ ممووام مسووجد المنصووير، وكووان يقصوود بووذلك الهتوو  يووا  من ووا ،  كووان يتسوويه

التعووايض بالٍلرفووة العيهاسووّ  ، وقوود رهه بعووض ال اتوومررن ، فتصوودهق علرووه 

،  3)هوـ    363وب اه عن للوك ..  وبالمثوِ فعلويا مو  الٍلرفوة المطرو  ) ت: 

ر انمُا بفسه م  ابنه ، ولكن للحقا بقيل : إنه الييي رارن لوه يسوتط رعيا وَّكاه

ا   3)هوـ  322الٍلرفة القا،ر بواَّلل )ت: ها ممام هريةومن يقداميا ريال مو يؤيا

الهووِذي معووا، للٍالفووة روبق ووا وللدهولووة هريت ووا ، يوودل  علووى للووك مبهووهُ مكووَث فوو  

الحكه ما يزيُد عون مربعورن سونة ، ولوه يسوتطْ  الييي ر وين حيسوه مو يلعوهُ ، 

                                                           

  . 249ـ  السابق : ) 1

   . 249ـ السابق : )  2

   . 249ـ السابق : )  3

   .  294ـ السابق : )  3
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ِ موووو  الٍلرفووووة القوووواوكووووذلك عجووووزوا عوووون فعووووِ انمووووا بفسووووه  ئه بووووخما َّللاه

 ..  1)هـ 367)ت:

وقد مّ،ى ان،يا، الن فيل الييي ّ  وُوعف التوخثرا الٍالفوّ  إلوى ُوعف 

ق ا  واب رارها ... ة اإلسالمرة وبالتهال  م،هى إلى َّمز   انمه

 ثانيا ــــ  بطاقات معرفية عن مهيار الديلمي  :

 اسمه ونسبه ومولده :  ـ 1

مصووا،ُر إاله اسووَمهُ واسووَه مبرووه ، وقوود ميمعووُ علر مووا ، ف ووي : لووه َّووذكْا ال

ُْ علوى اسومه ، فقود ايتلفوُ  2)م رار بن ماَنويه ُْ المصا،ر قد ميمع ، وإلا  كابَ

هووذه المصووا،ُر فوو  َّحديوود كنرتووه ، فووخكثا المصووا،ر متووارْت إلووى مبهووهُ يُكنَووى بووخب  

وبيوعا   3)بوخب  الحسورن ، بههُ  كان يُكنَىوقد لكات بعض المصا،ر م  3)الحسن ،

 من يالل الكنرترن مبههُ كان محياا ومٍلصا  ل اليرُ ــ رُ  َّللا عن ه . 

                                                           

   .  292ـ السابق : )  1

فدّي ) ت :  2 هـ   ، َّحقرق : محمد  763ـ ينظا ف  للك : الياف  باليفرات : الصه

  ،  763/  3م   ، ) 2444ـ هـ ـ 1324انرباور ، ،ار إحرا  التااث ، ) 

واة ومبساب ه وملقاب ه : ابن باصا الداين  وَّيُري الميتيه ف  ُيط مسما  الا 

سالة ، )  432)ت :  ،  4/294  ، ) م 1993هـ   ، ) ر : انولى   ، مؤسسة الاا

هـ ــ 1313هـ   ، مؤسسة الاسالة ، )  1344ومعجه المؤلفرن : عما كحالة ) 

   ..  927/  3م   ، ) 1993

  ، وعصا الدول  927/  3  ، ومعجه المؤلفرن : )  294/  4َّيُري الميتيه : )  ـ 3

   .. 367واإلمارات : تيق  ُرف ، ) ر : الثابرة   ، ،ار المعارف ، ) 

   ... 317/  7  ، ) ر : برُ انفكار   ، وانعالم : )  1414ــ اليداية والن اية : )  3
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هووـ ، وكووان منزلووه بوودر  364هووذا وقوود ولوود م رووار فوو  بغوودا، سوونة 

مهياَر ياى مبههُ ملير، الكاخ ، وقد متار كثرا من المؤريرن إلى للك ،ولكن ه 

َيرالن على بحا قزوين ، ومبههُ يا  إلوى بغودا،  ولد ف  بالِ، الدهيله  ف  يني 

 ..  1)من ميِ التايمة من الفارسراة إلى العابرهة 

ومن المؤريرن الذين متاروا إلى ميلوده فو  بغودا، تويق  ُورف ، يقويل 

الهِذي يعله يظن  للوك مبهوهُ ويود كثرواا مون ووهي ف  كالمه يظن  مبههُ ولد ف  بغدا، ، 

فو  بغودا، وبالتحديود فو  حوّ  الكواخ ، يقويل ُورف :   ولورس  المجيس يقرمين 

لدينا معليمات مؤكهدة عن مسقط رمسه  وبيخَّه ، ف ِو ولود فو  بغودا، وب وا بيوخ ، 

وكوان ب وا مجويس كثرواون ، مو ولود فو  بوال، الودهيله ، وهوايَا من وا وحوده مو مو  

 .    2)...بههُ ولد بيغدا، وب ا بيخمبره ، ومول  الظّن م

 إسالمه :  ـ 2

موواه ، وقوود كووان لليووايف الاُووّ  كووان م رووار مجيسوورها فوو  بدايووة م

هـ  ،ور ف  إسالمه ، وهذا ما قال به ابن يلاكان ف  كتابه وفروات  346:)ت

انعران ، ف وي يقويل :   مبوي الحسون م روار بون مانويوه، الكاَّو  الفارسوّ  

ل إنه إسووالمه كووان الوودهيلمّ  اليوواعا الميوو ير ، كووان مجيسووراا فخسووله ، ويقووا

على يد اليايف الاُّ  مب  الحسوه محمود الميسويّي ، وهوي تورٍه وعلروه 

ووعا ، وقوود  وانن كثروواا موون قصووائده ، ولكووا توورٍنا ابوون  َ  فوو  بظووه اليا ٍَّوواه

انثرا مبهه مسله ف  سنة مرب  وَّسوعرن وثالثمائوة  ، فقوال لوه مبوي القاسوه بون 

                                                           

   .. 317/  7ــ  انعالم : )  1

   .. 367ــ  عصا الدول واإلمارات   : )  2
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: النار من ناوية إلى مياى ، فقال ف باهان : يا م رار قد ابتقلُ باسالمك  

وكرووف للووك ؟  كنووُ مجيسوورها ، فصووات َّسوو  الصووحابة مصووحا  رسوويل َّللاه  

 .  1)علره الصالة والسالم ف  تعاك ..

يسيق السنة الت  متار إلر ا ابن يلاكان ، وهو  سونة مربو  وإسالمه 

ه فو  وَّسعرن وثالثمائة  ، وكوان الوذي لهو  بوه إلوى هوذا الوامي ، وموا ويود

وعا فو   َخ هذا اليا ،ييابه من تعا مد  به  من مبقذه من المجيسرهة ، وقد مره

سنة َّسيق السنة الت  عناها ابن يلكاان ، ف ي يقيُل فو  كتابوه عصوا الودول 

واإلموووارات قسوووه العوووااق :   ويقووويل بعوووض متايمروووه إبهوووهُ مسوووله علوووى يووود 

المه  يسويق هوذه السونة  هوـ ، وبظون  لنهوا منه إسو 393اليايف الاُّ  سونة 

يووة فوو  ،ييابووه ، وبووااه يووذكا مبووا العيهوواس  بيوو ا،ة كثرووا موون قصووائدة المؤره

يّ   ف  هدايته وإرتا،ه إلى اإلسالم  ..  . 2)الضه

 

 

 مذهبه :  ـ 3

وا  ،يوِ اإلسوالم  ،يِ م رار اإلسوالم علوى يود اليوايف الاُوّ  ، ولمه

ورعّ  ، فقو َ  ف رميه وتعاه للموذه  اليا د كوان م روار يعتقوُد فو  توعاه َّعصه

رعة اإلمامرهة  ، وهؤال  يقيلوين بوخنه اإلماموة لعلوّ  بون مبو  رالو    مذه  اليا

                                                           

هــ   ، َّحقرق : إحسان عيهاس ، ،ار  641ــ وفرات انعران : ابن يلكان ) ت :  1

 .  9 395/  5صا،ر ، ) 

   ... 367ــ  عصا الدول واإلمارات : )  2
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ِ ، ف و  ركون مون مركوان  ومبنائه ، وهه ياون منه راعوة اإلموام مون راعوة َّللاه

ين ، ومساس من مسوس اإليموان ، وال فواق برن وا وبورن ميهوة  فايضوة   هذا الدا

ئض ، كمووا يوواون منه اإلمووام هووي الهووِذي يُحووط  عوون ه لبوويب ه ميوواى موون الفوواا

.  .  وما ،امُ راعة اإلموام  1)ويطاياهه ، ويٍلاص ه من اإلصا وانونار .

ين ، ولوذلك فقود كوابيا يعتقودون باماموة  ين ، فانه الونههه علروه مون الودا من الدا

يِن ،  حّ  عل ٍّ   ه يعلياعل ٍّ بالنهها ، َّاَّهَ  على للك مب مساسا من مسس الدا

ِا من بان  علرها  ف  هذا الحقا . وقد ساق ه للك إلى َّكفرا ك
(2 . . 

ومن هنا فقد رمينا م رار فو  توعاه يقوف ميقوف اليورعة اإلمامرهوة ، 

ف ووي يقوويل : بحووقا علوو ٍّ ومبنائووه فوو  إمامووة المسوولمرن ، ويوواى منه الٍلفووا  

 ٍّ ، وله يقوف عنود هوذا الحودا ، بوِ رمينواه الثالثة  قد اوتصييا الٍالفة من عل

يطعن ف  هؤالِ  الٍلفا  ، ويصف ه بموا لورس فور ه ، وموا لورس بحوق ، وقود 

يق ومن يا  بعوده مون الٍلفوا  قود سيق من لكابا ف  الميحث انول منه الصدا 

َّيليا هذا انما بايما  من المسلمرن ، كموا مبهوهُ لوه يكون هنواك بوه  صوايٌي 

ُ، م ن يل  هذا انمَا بعد رسيل َّللا علره الصالة والسالم ، فاإلسالم بوهه يحدا

على الي يرى ، واليويرى َّعنو  انفضوِ ، ولورس انقوا  ، وكنهوا بتمنهوى من 

ة  إلا كان  يكيَن ميقف م رار ميقف الجماعة ، فالا ميمعُ على مما وبٍاصه

 .لى صاا  ف  الحاُاماُ  قد يؤ،ي إهذا انما ف  الماُّ  ؛ ننه إثارة ال

 ــ  شعره :  4

                                                           

   .  19ـ مثا التير   ف  ان،  العابّ  : ) 1

 .    19ـ السابق : )  2
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ِه مون يواراه مون توعاا  العابروة فو  كثواة  م رار تاعا وزيا الموا،ة ، قو

احوة  مدهاحوة ،  النظه وف  اإلس ا  ف  منظيماَّه ، ويصي القيُل ف  م رار إبهوه بيه

ة  ه ال يٍوا  عون هوذين اليوابرن ، وكوان لوه مون قوويه ٍو فكِو موا يوا  فو  ،ييابوه الضه

ه   الطي  يرا رافد على اإلكثار من النظه الطييِ ، وقد يم  توعاه فو  ،يويان ٍُو

، وقوود ل ووا هووذا الوودييان فوو  مربعووة ميووزا  ، وقوود ريوو  هووذا الوودييان بمطيعووة ،ار 

 1925هـ والتو  َّيافوق سونة 1333الكت  المصاية ، ول ات هذه الطيعة سنة 

قصووير الثقافووة  م ، وقوود قووام بتحقرووق الوودييان انسووتال محموود بسووره ، كمووا من هرمووة

ميايُ الدييان ف  ثي  يديد ، وقد يا  هذا الودييان فو  يوزمين ، وقود اعتمودت 

 .  1)ف  هذا اليحث على ريعة ،ار الكت  المصاية ..

وم رار ف  ،ييابه يعيا عن تٍصراته وَّكيينه الفكواّي والموذهيّ  ، 

ييان يمد  كثرواا مون الوينرا  كوخب  القاسوه عيود الواحره  ، ومبو  ف ي ف  الدا

 رال  بن مي ي  ، ووراهه .

وهنا مما يجدر اإلتارة إلره ، وهوي منه م روار لوه يمود  اليويي ررن ، 

وكذلك  العياسررن ، وقد كان لألستال محمد ميسى رمي ف  هذا انما ، ف وي 

يقيل :   وهناك لواهاة البُوده مون اإلتوارة إلر وا ، وهو  منه م روار لوه يمود  

ياسررن ، وهوذا موا بسوتغابه ؛ ننه مكثوا اليوعاا  الوذين محدا من الٍلفا   الع

مووودحيا كوووابيا ييقفوووين مووودائح ه علوووى الٍلفوووا   ، وإلا موووا مي ووودبا مبفسووونا 

وحاولنووا اكتيوواف انسوويا  ، ريحنووا منه ولوويه م رووار فوو  َّيوور عه موون ي ووة ، 

وُعف الٍلفا  من ي ة ثابرة ، وعصيرة م روار مون ي وة ثالثوة ، كوِ هوذه 

الووُ ،ون اليوواعا ومدحووه الٍلفووا  وهووه موون مهووِ السوونة ؛ فقوود انسوويا  ح
                                                           

   ... 32م   ، ) 1961ــ  م رار : محمد على ميسى ، ) ر : انولى   ، )  1
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مصوويحيا ال حوويل ل ووه وال قووية وال قوودرة وال مووال لوودي ه كوو  يجووي،وا بووه ، 

فالٍالفوووة فووو  العصوووا مصووويحُ اسوووما ، ومصووويي القووويل والفعوووِ للملووويك 

والسهالررن مون هل بييوه  وميوذ هوؤال  يضوراقين الٍنواق علوى الٍلفوا  ، وال 

   .. 1)المال إاله بمقدار ..يجي،ون ل ه من 

وكذلك له يمد  م رار بن  بييه إاله ما كان من مدحه لجالل الدولوة ، 

   .   2)وقد يكين للك كما يقيل انستال محمد ميسى :   نبههُ له يا كاما .

وم رووار فووو  هوووذا الووودييان يكيوووف عووون َّيووور عه وتوووعيبرهته ووزلوووه 

ثائرهووِة ... وفوو  هووذا  اليحووث سوونقف بالتفصوورِ موو  التيوور   فوو  وميوواعاه الاا

تعاه ، وكرف كان توعا م روار َّصويياا حقرقروا وابعكاسوا حرهوا لموا كوان فو  

 العصا العياسّ  من  صاا  مذهيّ  برن اليرعة والسنة ...

 آراء النقاد في شعره :   ــ 5

م رار من اليعاا  العياسوررن الكيوار الوذين روارت تو اَّ ه فو  كوِ 

عصاه ونمابه ، فقد صارت إلروه إموارة اليوعا بعود وفواة  مكان ، ف ي تاعا

  كيرووا بيووعاه فوو  عصوواه وبعوود اليووايف الاُووّ  ، وقوود كووان هنوواك إعجووا

 .عصاه 

ف ذا هي ابن يلاكان ف  كتابه وفرات انعران يثنو  ثنوا  عواراا علوى 

م رار وتعاه ، فرقيل : وكان تاعاا يزَل القيل ، مقدما على مهِ نمابوه ، 

                                                           

   . 29ـ السابق : )  1

   .  34ــ السابق : )  2
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كيرا يديِ ف  مربعة ميزا  ، وهي رقرق الحاترة ، رييِ النفس  وله ،ييان

  .  1)ف  قصائده ..

وإلا كان ابون يلاكوان ييورد بيوعا م روار ؛ نبهوهُ رييوِ الونهفس ، فوانه 

الدكتير تيق  ُرف ياى ف  ريل القصائد عند م رار بيعوا مون التهلفروق ، 

ر المطاوقووة  والٍوويارا فرقوويل : لووه يقووف م رووار بتلفرقووه عنوود َّطييووِ انفكووا

الميروثة ف  مسليبه المنيسط ، بِ را  يحاول َّحقرق للك من راق ميواى 

، وهو  إ،يووال مااسوره الاسووائِ فوو  قصوائده ؛ حتووى يسوتطر  من يطرووِ فر ووا 

روويال تووديدا ، وإنه اإلبسووان لريووعا تووعيرا واُووحا إنا  كثرووا موون بماليووه 

  . 2)بخبه ا قد ملافَُ كما َّؤلهُف الاسائِ .

وإلا كان الدكتير تيق  ُرف ينكا على م رار موا فو  قصوائده مون 

ريل وما ف  معابره من َّكاار ، فابههُ يعتاف لم رار بالقدرة على اإلبدا  ف  

     علوى قصوردة وزلرووة يوا  فو  مول ووا  التعيروا الميسورق  . فرقويل فوو  التعلروق

 :   3)من الامِ    )

ِْ رايوَق العورِس مون وا،ي الغضووا  سو
 

حى   كرف موسقُ لنا رم، الض 

وووووويي مووووون كالمووووووة   يوووووا بسوووووره الص 
 

 تده ما هجُ ال يى واليُاحا 

وال ياوعك ما َّجده فو  هوذه القصوردة مون ميسورقى يرودة ، ف و  ال 

َّطا، ف  بقرة قصردَّه  فضال عن قصائده ، إبهما ه  مبرات وقطو  بوا،رة فو  

                                                           

   .  256/  5ــ وفرات انعران : )  1

   . 242/  1ــ الدول واإلمارات : )  2
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روا ، علوى منه يموال هوذه ،ييابه َّستقره فر ا الميسرقى ، ويستقره فر ا التعي

القطعة  ف  الياق  يخَّ  من يمال ، وإن كوان محودو،ا كموا يقويل ....قيوِ كوِ 

ا فر ا من َّيايد وحنرن ، ولذلك يق  منها ميقعا رايفا . ت   ممه
1 . . 

وموا قالوه الوودكتير تويق  ُوورف وإن كوان يحموِ بيعووا مون اللوويم مو 

إرواا و  وإعجابوا  ُ يتضومنالتقلرِ من تاعاية م رار ، فابه فو  بفوس اليقو

 . بما ف  القصردة

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 التشيُّع في شعر ِمهيار

ة  رؤية موضوعيَّ

  :(3)المناقب  أوالـ

                                                           

   ، ،ار المعارف ،  12: تيق  ُرف ، ) ر :  العاب ّ  اليعاــ الفن ومذاهيه ف   1
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ُِ موون العلووييارِن  فوو  الٍالفووِة ، وقوود  كوواَن ِم رووار مؤمنوواو بحووقا هل اليروو

ِِ إثياِت هذا الحقا رايَق االستحضار التهاريٍ ا ، فقود قو َذ من مي امَ ِم روار اٍَّه

قَووةو واعرووةو ، وقوود وقووَف موون  التهوواريَ  العلووييه ال اتووم ه اليووراع ه  قوواا ةو متعما

ووجايا  يووالِل هووذه القوواا ِة علووى مووا كوواَن يتهصووُف بووِه هل ُاليرووُ موون كووايِه  السا

ِة  والٍالِل ، وكاَن ف  هذه المكارِم ما يجعلُ ه يديايَن  ب ذا انمِا وقرا،ِة انُمه

 ِم رار ... كما يَاى

وقوود رمينووا ِم رووار فوو  تووعاِه يكيووُف عوون كثرووا  موون المناقووِ  العلييهووِة 

ورع ا فو  اإلماموِة  رعرهِة بقصِد ما كاَن يسَعى إلرِه مون التهوذكرِا بوالحقا  اليا واليا

َِ للِووَك  ِم ، وقود َّمثهوو والٍالفوِة . فقَوود َّحودهَث ِم رووار عون إسووالِم العلوييارِن المتقوودا

ِا ، فقد كاَن اإلماُم كما َّقُويُل السهيُق  ف  إسالِم اإلماِم عل ا بِن مب  رال  الُميكا

وويران ، كمووا َّنوواوَل ِم رووار فوو  تووعاِه  َل موون مسوولََه موون الصا وورَاة  موه كتووُ  السا

ِ  انيالقرهة َ المياقَف  واليطيلرهةَ لمماِم عل ٍّ ، وه  مياقُف باصوعةٌ يعافُ وا كو

هذا المكاِن بعضاو من هذه المناقوِ  كموا يواَ ْت فو   المنصفرن ، وسنظ ُا ف 

 ) من الٍفرف   :  1)تعِا ِم رار .... ومن هذه المناقِ  ما ياَ  ف  قيلِه 

وورِ  صووارٌف وموون الُحووز  لوو  فوو  اليه

 

 ِن ، علووووووووى هل محموووووووود  إتووووووووغالُ  

 

تووِد   والُ ووَدى حكووَه اليَوو  2)معيووُا الا 

 

وووووواللُ    ُي ، علوووووور ه سووووووفاهةو والضه

 

                                                           

    ، ر ،ار الكت  المصايهة ... 16/ 3الدييان : )    1)

ُِ ويه الحقا والطهايق . ينظا   2) تا، : من يعاف العاق تد والاه تد وكذلك الاه اللاسوان  الا 

/  15  ..الُ ووَدى : مْن يوودله اإلبسوواُن ورووَاهُ إلووى الطهايووق . اللسووان ) 175/  15: ) 
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اِن موون قصووردة  رييلووة  يموودُ  فر ووا ِم رووار هَل اليرووُ ، وموو  منه اليرتوو

ٌِ إلا موا قِورَس  ُِ إاله منه موا يواَ  فو  المودِ  من وا قلرو القصردةَ ف  مدِ  هِل الير

بالمعاب  انياى ، وكخبهوه مون يوالِل هوذا انيوِذ مَراَ، مْن يقوَف موَ  المضوامرِن 

طُو ٍُ ُِ ، وكوذلَك مْن انُياى الهتِ  َُّياُن مدى فظاعِة ال يِ  الهتِو  عاتو ا هُل اليرو

ْت فوو  ويووداِن المعارُوورِن للفكوواِة العلييهووِة  يقِووَف موو  اال،اعووا ات الهتِوو  اسووتقاه

ِِ . وكنهوا  رعرهِة  ، وكاَن ف  هذه اليقفِة كاتفاو عن عودِم صودِق هوذه انقاويو اليا

ديِث مْن يقووُف وقفووات  بتمنهووى موون م رووار وهوووي يتنوواوُل المناقووَ  العلييهووةَ بالحوو

رييلةو م  هذه المناق  ؛ ف   انقدُر على َّحقرِق ما كاَن يسَعى إلروِه ،   كموا 

ِا الُعُصوويِر. وفوو  اليرتوورِن يووذكُا م روواُر  ووعاا   فوو  ُكوو يووَاْت  بووذلَِك عووا،ةُ الي 

توود ُِ ، وييووُدو لنووا للووَك فوو  قَيلووِه  :  الا   ،  َمنقيَتوورِن موون مناقووِ  هل اليروو

تَد ، وهَدوا النهاَس إلرِه ، ومن ُهنا  فال الُ َدىو  ُِ الا    ،  فقد عاَف هُل الير

توود  وواعَا ِم روواَر ييِكوور ه؛ وكرووَف ال ييكوور ه ؟ وُهووْه هل الا  عجووَ  مْن بووَاى اليه

ِ ـــــ   ـــــ الهِذي مرسولَهُ رب وهُ  بالُ وَدى وِ،يوِن والُ َدى، كما مبهُ ْه هُل رسيل َّللاه

يِن ُكلاِه ولي َكِاهَ المياُكين .....الحقا ؛ لرُ   ظ َاهُ على الدا

وإلا كاَن ِم رار فرما َّقدهَم قد بهه على بعِض مناقِ  هل اليروُ بصوفة  

ُِ القَيَل ف  لكِا هذه المناقِ  ، وقود كابَوُ   ة  ، فابههُ ف  قصائَد كثراة  يفصا عامه

ُ وي هُ  ــــــ   ، ومن هذه المناقُ  ف  والي ا  مناقَ  لمماِم عل ٍّ ــ َم َّللاه ـــ كاه

ُد علَى هذه الحقرقِة قيلهُ     من المتقار    :  1)تعِا ِم رار الهِذي يُؤكا

 بنفِسوووووووو  بُُجوووووووويَمُ ُه الُمٍَمووووووووَداتِ 

 

 ويووووخْبَى الَ وووووَدى وروووووَا مْن َُّيوووووعال 
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عرووووـ  ومَيسوووواَم بووووير  لُ ووووْه فوووو  الصه

 

 ِ، ، َّملوووووووووؤهُ فرِضووووووووو   الَموووووووووال 

 

ُِ موووا لوووْه َُِّطوووقْ بووويطِن الثهووو  َاى حمووو

 

 علووووى ل ِاهووووا انرُض من َّحمووووال 

 

ِِ الُمتحوووووداي بِِ وووووْه فووووو  الفٍَوووووا  سووووو

 

ُْ ُتوووووُافاُت الُعوووووال   ِر ، ميوووووَن سوووووَم

 

ُ معووووووووووووداَ هُ  َِ َّللاه  بَِمووووووووووووْن باهوووووووووووو

 

ُسووووووويُل بِِ وووووووْه مب وووووووال   فكووووووواَن الاه

 

 وهوووووووووووذا الكتووووووووووواُ  وإعجووووووووووواُنهُ 

 

ُِ َموووْن بَوووَزال   علوووى مووون وفووو  برووو

 

يُن َّمووووووـ وبوووووودٌر وبوووووودُر بووووووهِ   الوووووودا

 

َِ الووووياَل   َم ، َمووووْن كوووواَن فرووووِه يمروووو

 

 وَمووووووْن بوووووواَم قوووووويٌم سووووووياه وقووووووامَ 

 

 وموووووووْن كووووووواَن مفقوووووووهَ مو مَعوووووووَداَل  

 

َِ الُحكووووُه يوووويم الُحنوووورن  بَمووووْن فُِصوووو

 

 فطيهوووووووَق فووووووو  للوووووووَك المفِصوووووووال 

 

 

ُِ علورِ ه السهوالُم ،  وهذه انبراُت من قصوردة رييلوة  فو  مودِ  هل اليرو

ُم مِ  وة  مناقوُ  اإلمواِم علو ٍّ ، وفر ا يقدا ُِ وبٍاصه  رار كثرااو مون مناقوِ  هل اليرو

وعيَِة الّتِو   ف ل اليرُ بجيٌم ، لكنه ا مُيمَدْت ، وُهي ييرُا بذلَك إلى انوقاِت الصه

وياِ  ، وكواَن بعوَد  ِا حكِه انُمييارَن والعيهاسرارَن على السه ُِ ف  ِل عات ا هُل الير

حرن  ، وقد كاَن ف  النهها السهابِق ما ييورُا إلوى للوَك ، فقود قوال َللَك التهمكرُن ل

ِة  ِم رار :   ويخبى الُ َدى من َُّيعاَل    ، وهذا القَيُل من م رار فرِه براٌن لقيه

ُِ موون الناحرووِة النهفسوورهِة والمعنييهووِة والتهكيينرهووِة ، فنووااه يووخَّ  بكلمووة  هل اليروو

ِة موا َّضواُف إلروِه ،  يخبَى  ، وهوذه الكلموة ُ فو   المعجوه القاهبوّ  َُّويح  بقويه

َِ ف  اليصيل إلى الغايوِة والط مويِ  .. ،  ِِ انم وه  َُّعط  من يقُيُم ب ذا الفِع

كما بااهُ يخَّ  بكلمِة الُ وَدى ، وهو  َّوخَّ  كثروااو فو  المودائِي النيييهوِة ، وهو  
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َِ إلى َّكيُف عن مصدر الُ َدى ، فالُ َدى إل اُم سماوي  ، وم َِ بِه وص ن اَّهص

ُل يكيُف عن كثاِة الن جيِم ال ا،يِة من هل اليرُ، كما مبههُ  ُُ انوه الُ َدى ، والير

يُويح  بكثوَاِة موا كوواَن يتمتهوُ  بوِه هل اليروُ موون مناقوَ  ، ف وذه المناقوُ  كثروواةُ 

لمناقوِ  لكثَاِة ما يدل  علر ا من الن جيِم المٍمداِت ، وال يقُف م رار ف  لكوا ا

ُم لنوا الكثروَا مون هوذه المناقوِ  ،  عند هذا الحدا ، ولكنههُ ف  انبراِت التهالروِة يُقودا

ُْ هذه المناقوُ  حسورهةو مم معنييهوةو ، فُ وْه :   ميسوام بوير  لُ وْه فو   سياٌ  مكاب

ُِ ما له َُِّطوْق علوى ل ِاهوا انرُض من  عرِد َّملؤه المال   بيطن الثهاى حم الصه

ُْ بَودى   َّحمال ، وُهْه مييا، كاماُ  ، وف  للَك يقُويُل م رواُر :   َّفورُض فكابَو

ُْ بِ ْه ُتُافاُت الُعال   وف  للَك يقيل م رار :   سِ  مبحاا   ، وُهْه من َسَم

ُْ تووافاُت العووال  ..  ، وُهووه موون بووزل  المتحووداي بِ ووْه فوو  الفٍوواِر ، ميوون سووَم

ِ ووْه يديجووة ، وفوو  ُِ مُما للووَك يقُوويُل م رووار :   وهووذا الكتوواُ   القوواهُن فوو  بروو

 ُِ ُِ موون بوزال   ، كموا ييورا إلوى مناقو  هل اليروو وإعجوانهُ علَوى َموْن وفو  برو

ِِ موا  ِ وبفضو ِِ  َّللاه يِن الهوِذي َّوهه بفضو واإلماِم عل ٍّ اليطيلرهِة ف  بُصواِة هوذا الودا

ُِ واإلماُم من بطيالت  وصيالت  ، وفو  هوذا يقُويلُ  م روار :    قام بِه  هُل الير

َِ الوياَل ، ومون بوام قوويٌم  ، مون كواَن فروِه يمروو يُن َّوهه ين بوه الوودا وبودٌر ، وبودُر الودا

َِ الُحكُه ييم الُحنَرن  ...  سياهُ وقاَم  ، وبمن فُص

ويستما  ِم روار علوى  هوذا  الونه ِج فو  كثروا  مون قصوائده الهتِو   مودَ  

م َّللا ويووه ُِ وعلراوواو  ـووـ كوواه ـووـ ، مو بََعووى فر ووا الحسوورن ، مو موودَ     فر ووا هَل اليروو

ُِ  موون انمووااِ   اليُوو ،   مو ييِ رارَن مو الووينرا  ِ فر ووا   المتهيووراعرن    ل اليروو

ُْ  َّوخَِّ  فو  رثواِ   المعاصواين مون هل اليروُ ، وقَوْد رمينوا للوَك فو   الهتِ   كابَ

ّ  ، فقْد مكثَا ومياَ، م ر ُِ ار ف  عدا هذه المناقوِ  ، رثاِ   ِم رار لليهايِف الاه

وبالحُُ ف  حديِث م رار عن المناقِ   مبههُ كواَن يموزُ  فو  لكوِا المناقوِ  بورن 
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ُِ ومناقِ  اإلماِم عل ٍّ ، وكخبههُ يايوُد من يقويَل إنه  علرّوا  مون هل  مناقِ  هل الير

ُسويِل ـوـ  ُِ ُهوْه هُل الاه ُِ ، وهُل اليرو كوذلَك ، فوانه ـوـ    ، وموا موداَم انموُا  الير

 مبناَ هُ ُهه محق  بانمِا من بعِدِه..

ُِ ،  و قوْد لكوَا  ومن تعا م رار الهِذي قدهَم فرِه َّفصرالو لمناق  هل الير

ِِ مناقَ  مياى   ل اليرُ ،  يقُيل م رار  ف  هذا التهفصر
   من الايز   :  1)

َيى َُ الوووووووود   الطهرايُوووووووويَن مُُنراو َّحوووووووو

 

 يَم الَيَيووووووووِالكوووووووائنيَن ونراو يووووووو 

 

 والمنعمووووووووين والثهووووووووَاى ُمقطاوووووووو ٌ 

 

 موووون يدبِووووِه والعوووواُم وضووووياُن مَِنل 

 

ٍِّ َملَكوووووووواو وبيووووووووااو   يرووووووووُا مصوووووووو

 

 وحافروووووواو ،اَس الثهووووووَاى ومنتِعووووووِ 

 
   

 ُهوووووووْه ومَبُووووووويُهْه توووووووافاو ومُّمُ وووووووهْ 

 

  ِّ وووما وَُِّظووو  مَكووواُم مووون َّحوووِيي السه

 

 ال رلقوووووووووووواَ  موووووووووووونَعٌه علوووووووووووورِ هُ 

 

ِّ و ال يحوووووواُرون إلا ال   نهاصووووووُا قوووووو

 

 يستيوووِعُاوَن َّللاه مَعلَوووى فووو  الووويَرى

 

ُِ ُهيَووووووِ   وورووووووُاُهْه تووووووعارهُ مُعوووووو

 

 لَووووووووْه يتزيووووووووواْف وثووووووووٌن لعابووووووووود  

 

  ِّ  موووووونُ ْه يُزيووووووُ  قليَووووووهُ و ال يُِضوووووو

 

 وال َسوووووَاى ِعووووواُق اإلمووووواِ  فووووور هُ 

 

  ِْ ُْ مايموووووات انُُكووووو  ييائِوووووُث لرَسووووو

 

 يوووووووووا راكيووووووووواو َّحملُوووووووووهُ ِعرديهوووووووووةٌ 

 

َحووووِ م ييهووووةُ الظه وووواِ   وووواِت الاه  بعضه

 

 لووووورَس ل وووووا مووووون الييوووووا منتصوووووٌا 

 

 إلا توووووكا واربُ وووووا حروووووَف اإِلِروووووِ 

 

                                                           

   . 3/111   الدييان : )1)
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 َّيوووووواُ  ِيمسوووووواو وَُّجووووووا  ِرعر ووووووا

 

 والمووووواُ  عوووووود  والنيوووووواُت مكتِ ووووووِ 

 

ْ  باوُووووواِت الَغوووووِايا سوووووائفاو   عووووواا

 

ى ووارمووواو معلَوووى محوووِ   مَنَكوووى ثَووواو

 

 ومَ،ا عناووووووووووو  ميلاغووووووووووواو  َّحرهتِووووووووووو 

 

سوووِيروووَا اليصووورار   ِن ميوووا يروووِا الا 

 
 

 َِ ف ُل اليرُ معفهةٌ تافاُ  مر اٌر ، فُ ْه ُلريهةُ إبااهرَه ، ونرُ  إسوماعر

وفاَ  ، وقود يوا   ريهوةُ الطهرايوةُ مون بكوا   ، ولوه َّعوِاْف السا
، وقد ياَ ْت هذه الذ 

ِ  وُحلهوة  ناهروة  ميوا ُِ ف  ثي   يمرو ُِ من ميالِق هل الير قة  ، هذا الٍلُق النهير

َرة ل وذا الٍلوِق ، وكوذلَك  فقد كاَن م روار ميفهقواو فو  ايترواِر المفوا،ات المصويا

 َِ كاَن ميفهقاو ف  ايترار التهعيرِا الفنا ا الهِذي يلهى  هذا الٍلوَق مََّوهه الجوال  ومكمو

التصووييِا ،  ويظ ووُا هووذا فوو  قيلووه :   الطهرايُووين مُُنراو  ، ف ووذا هووي تووخبُ ْه 

ْه ، مبهُ ْه ررايُيَن ، وهه ثابتُيَن ومداومين على هذه المنقيِة والسامة ، وريُع ُ 

ُْ ب وا هوذه  وقد كيوف عون هوذه المعواب  الكثرواِة صورغةُ االسومراِة الهتِو  اكتسو

ُِ مون عفهوة  ، فقود كواَن الطهايوُق إلوى  ا ما كاَن يتهِصُف بِه هُل الير الٍصاُل ، وممه

كنايةُ اللهطرفوةُ والهتِو  يواَ ْت فو  القويل السوابق ، فقود إثياِت هذا المعنَى هي ال

ووِ ْه ، وصوفةُ العفهوِة الهتِوو     ُِ كنهوى بطروِ  انُُنِر عون  ررووِ  َتوافِِ ْه وبرواِض ِعا

ُ  ونمان  ، وقود ،له علوى  ِا وق اَّهصَف ب ا هُل اليرُ صفهةُ مي يرةٌ فر ه ف  ُك

وواعاِ  ووفِة فوور ْه حوواُ  اليه علووى صوورغِة الجمووِ  فوو  الكلمتوورِن  عموويِم هووذه الصا

ُِ بالعفهووِة والطه ووارِة وررووِ  انُُنِر ، اَّهصووفُيا كووذلَك  .....وكمووا اَّهصووَف هُل اليروو

ُْ َّظ ُا هذه الٍصلَةُ ف   باليهجاعِة والنهجدِة وإواثِة المل يِف ، ومكثُا ما كابَ

ِِ والٍيِف ، وقد رمينا كثرااو من اليطيالِت الهتِ  ُد علوى ُعموِق موقاِت اليي   َّؤكا

ُسوويُل الكووايُه متووجَ   ُِ ، فقوود كووان الاه هووذه المنقيووِة وُرُسوويي ا فوو  هل اليروو

الي جعاِن ، رمينا منهُ للَك ف  ي واِه بوخمِا الودهعيِة ، فقود ممواهُ رب وهُ من يودعي 
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َِ هووذا  َُ مثو وينوذَر عيوراََّهُ  انقوابرن ، وقود كوابُيا يمرعوواو علوى الكفوِا ، مرميو

َُ ريالو يقُف وحَدهَ مماَم قيمِه ؛ لرودعَيُهْه إلوى عيوا،ِة اليهجاع ِة النها،رِة ، مرمي

 ُ ََُّ ْه وال سووطَيََُّ ْه ،، رمينووا للووَك منووه صوولهى َّللاه الياحوود الق هوواِر ، ال يٍوواُف قوويه

ُِ فو   الو ف  هل الير علرِه وسلهه ف  مياقَف كثراة  ، كما رمينا هذا الٍلَق متخصا

سويِل النهيو ا فو  الجاهلرهِة وا إلسالِم ، ف ذا هي اإلماُم عل   ينواُم فو  فوااِش الاه

 لرلِة ال جاِة ، وكواَن يعلوُه بٍطوا موا قواَم بوهُ ، فُ وي علوى يقورِن منه الميواكرنَ 

ِِ النهي ا ـــ ــ ، ويعلوُه يقرنواو بخبهوهُ قود يكويُن هوي المقتويَل ، وموَ    قا،ُميَن لقت

ِِ بصِا هوذا  للَك لْه يٍْف من القرامِ  ِِ الهِذي كاَن سيرالو من سي ِِ الجلر ب ذا العم

يِن ،والمياقُف كثراةُ ، وه  يرُا تاهد  على صدِق ما قالهُ اليهاعُا م روار  الدا

ُِ باليهوجاعِة، ويظ وُا للوك فو  قيلوِه :   الكوائنين ونراو  ف  اَّهصواِف هل اليرو

وابقةُ بموا فر وا  مون َّاكروز  وَّكثروف  َّكيوُف عون ييم الَيَيِ   ، والجملوةُ السه

ُِ الكوواام، كمووا َّكيووُف عوون عمووِق هووذا الٍلووِق  عظوورِه هووذا الٍلُووِق فوو   هل اليروو

ِ  هوذا اإليحوا اِت واإلتواراِت  وكثاَِِّه وثياَِّه ول يرِه عند الحايِة إلروِه ، وكو

ُر ما   رغةُ َّصيا َّخَّ  من صرغِة اسه الفاعِ ف  قيله :   الكائنين   ف ذه الصا

ِة كاَن يته  ومةو ل وذه القويه ُْ هوذه الكلموةُ مجسا ة  ، وكابَو ُِ مون قويه صُف به هُل اليرو

ِة  ِِ يُويح  ب وذه القويه وُميانةو ل وا ، فحواف الكواف الهوِذي يوا  فو  اسوه الفاعو

ُِ بماُر ه، كما يمكُن  المكتسيِة من المياقِف ومن اليع  التهاريٍ ا  ل الير

فِة ف  هل  ِِ ، من بف َه عميَم هذه الصا اليرُ من انلف الزائودِة فو  اسوه الفاعو

يوا،ة اله  ِِ ومن واو الجمِ  ، وكذلك مون الزا  .... تِو  َّف وه مون معنَوى اسوه الفاعو

 ُْ ُِ ، وقود كابَو ة  من مناقو  هل اليرو وال ينَسى م راُر من يتكلهَه عن منقيِة م مه

وايفِة والعايقوةِ  ُْ  هوذه المنقيوةُ مون ميوها يصوائِه هوذه انسواِة اليه ، وكابَوو

،ائما َّعلُن عون بفسو ا فو  هوذه انسواِة ، وهوذا مموٌا رمينواهُ فو  هوذه انسواة 
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ْن يحاُ   ُِ ممه ومن هذه انساة ف  القديِه والحديِث ، وكرَف ال يكيُن هُل الير

 ُْ ُْ هوذه انسواةُ  يروَا مون َّمثهلَو على هذه المكامِة ؟ وقد كاَن يرُا مون مبجيو

فة ُ، فقد ك ى  النهواِس  ومكوام فرِه هذه الصا ٍَ اَن رسيلُنا من مبوَدى النهواِس و مسو

ُِ ، وقود كواَن  ُْ انسواةُ ال اتومرهةُ وهل اليرو النهاِس ومييِ، النهاِس ، وكذلك كابَ

ِا قصوائدِه الهتِو   فِة ، رمينا للَِك منوه فو  كو م راُر حايصاو على إباان ِ هذه الصا

ُِ الكوا يِه ، وهوذا الحوديُث مون م روار لوه يكون َّحدهَث فر ا عن  مناقوِ  هل اليرو

حديَث الٍرال وانحالِم ، بقدِر ما كاَن حديَث الياقوِ  والحقرقوِة ، يقُويل م روار 

ف  هذه القصردة والهت  لكابا من ا مبراَّاو     والمنعمين والثهَاى مقطاٌ  من 

ُِ مطعمين ومنعمين ، مطعموين فو   يدبِِه  والعاُم وضياُن مَِنل   ، ف ل الير

ِ  فره اإلرعاُم ، يُطعمين الطهعاَم على حياِه ، وهذا حاُل الجمر  مون هل  ُ  يق وق

واعُا بقيلوِه :   المنعموين   ، واإلرعواُم واإلبعواُم  اليرُ ، وهوذا موا مرا،ه اليه

دهِة يكيُن مكثَا حمداو وثنوا و ،  ُِ الحايِة واليا ف  انوقاِت محميٌ، ، لكنههُ ف  وق

ر ف  لكا المناق  ف  هذه القصردِة عند الحوديِث عون الطه وارِة وله يقف م را

واليهجاعِة والكاِم ، ولكنههُ َّحدهَث كثرااو عن كثرا  من المناقوِ  انيواى ، فقود 

ِِ انسوا  ُْ من موائو ساِة وَّقياها ، ف ذه انساة كابَ َّحدهَث عن صالِ  هذه ان 

ُْ تو ُْ بنير اإلسوالم ،  ورفَعو عاَر اإلسوالِم عالرواو ، فكوان توعاُرُهْه الهت  استظله

َّللاه مكيا، وعون تواِف هوذه انسواِة وسويقِ ا وفضولِ ا يقويل م روار :   يروا 

ِْ  ، ال رلقواَ  مونعه علور ه ،  ٍِّ ملَكواو وبيوااو ، وحافرواو ،اَس الثهوَاى ومنتعو مص

ُ معلَووى فوو  الوويرى، وورووُاه ِّ ، يستيووعاون َّللاه ه وال يحوواُرون إلا النهاصووُا قوو

 ُْ ُِ ُهيِ  ، وهذا اليرُ ييدو واييا برن انبرات السهابقِة والهتِ  كابَو تعاُرهُ مُع

 َّقايااو لفضِ هل اليرُ  ف  السهيِق إلى اإلسالِم ، وهي قيله   من الايز   : 

ٍِّ ملكووووووواو وبيووووووواا  وحافرووووووووووووووووووووواو ،اَس الثهووووووووووووووووووووووَاى  يروووووووُا مصووووووو
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ُِ ، وكوذلَِك انبروات ف ذا اليرُ سيق بخبرات  َّتكلُه عن مناقِ  هل ال  يرو

حقوةُ بصورغِة الجموِ  ،  الهتِ  ياَ ْت بعد َللَِك ، وقد يا ْت انبراُت السهابقةُ والاله

ويا  هذا اليرُ بصرغة اإلفاا، ، فمن كاَن يقصُد م روار ب وذا الٍطوا  ؟ هوِ 

ُ وي وه ـوـ؟ مم كواَن يقصوُد بوِه رسويَل َّللا  َم َّللاه ؟ ـوـ   ــوـكاَن يقصُد علرهاو ــ كاه

ُْ ف  مدِ  اإلماِم عل ٍّ ، وكان م روار فو  مدحوه لممواِم يكثوُا مون  انبرات كابَ

ُِ يكثووُا موون  الحووديِث عوون هل اليرووُ ، وكوواَن فوو  حديثووِه عوون مناقووِ  هل اليروو

الحديِث عن مناقِ  اإلماِم عل ٍّ ،  وهذا اليرُ كما قلُ هي اليرُ اليحرد الهِذي 

وَ  بورَن انبرواِت يا  بصورغِة اإلفواا، بورن  انب ُِ َُ قود ُو رواِت ، ومتوعُا منه اليرو

السهابقَِة ، فقد قال م رار قيِ هذا اليرُ : المنعمين ، وقال بعده : هه ، وفو  

ُسويَل  ٍِّ ، فالا كاَن يقصُد ب ذا القيل الاه ،  ـوـ  ــوـهذا اليرُ يقيل : يرا مص

م َّللا وي ه ــوـ، كذلك ، وإلا كان يقصد بذلــ   ـــفقد كاَن النهي    َك علرها ـــكاه

ِِ الميالغوِة ، فنقُويل  فقد ياوَن الحده ف  مدحِه ، فالا قلنا إنه للَِك كاَن على سير

ُْ مقييلةو ...  ِِ  الميالغة ، فانه هذه الميالغةَ  لرس حتهى لي كاَن انمُا على سير

ٍِّ  فكرَف يكيُن علرهاو ـــ ُ  وي ه ــ  يرَا مص َم َّللاه ؟  كاه ؟ وكروَف يكويَن يروَا َملَوك 

ُد  مبههُ كاَن يقصُد بقيلوِه اإلموام  ما يؤكا وكرف يكيُن يرَا من ،اَس الثهَاى ؟  وما

 قيله ف  القصردِة بفس ا بعد للك : 

ْ  باوُوووواِت الَغوووِايا سووووائفاو   عووواا

 

ى ووارمووواو معلَوووى محوووِ   مَنَكوووى ثَووواو

 

 غووووووووواو  َّحرهتِووووووووو لِ يْ ومَ،ا عناووووووووو  مُ 

 

سوووِيروووَا ا   ليصووورارِن ميوووا يروووِا الا 
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َم  وإلا كاَن م رار فرما سيَق من تعاِه يتحدهُث عون مناقو  علو ٍّ ـ كواه

ِِ واإليماِل ، فابههُ فو  قصوردَِّه اليائرهوِة يتحودهُث  ُ وي هُ ـ بي    من التهفصر َّللاه

ِ  ، وهوي فو  هوذا التفصورِ يوذكُا كثروااو مون مناقو   عن مناقو  اإلموام بتفصور

 ) من الكامِ   :  1)ام، ف ي يقيل اإلم

 ومَموووووووا وسووووووورادِهه علووووووو ٍّ قيلوووووووةٌ 

 

 ََّيووووِج  العوووودوه وَُّووووي ُج المتيالرووووا 

 

 لقووود ابتنَووووى توووافا لُ ووووْه لوووي رامووووهُ 

 

ٌِ بيوووووا   كووووواَن عنوووووهُ عالروووووا   نحووووو

 

 ومفووووووووواَ،ُهْه ِرقه انبووووووووواِم بيقفوووووووووة  

 

وِ  بوواَت ب ووا علوور ه والرووا   فوو  الوواه

 

 ايطٌ موووا اسوووتدرَك اإلبكووواَر مووون ُه سووو

 

 إاله وكووووووان ب ووووووا هنالووووووك راُوووووورا 

 

وووووا سووووواَ،ُههْ   مَُوووووَحيا مصوووووا،قَهُ فلمه

 

 حسووووُدوا فخمَسوووويا بووووا،يَن معا،يووووا 

 

َك مووووا مفووووا،ك لوووواهااو   فووووارحْه عوووودوه
 

 بُصووووحاو وعووووالَج فرووووك ِيوووواله يافرووووا 
 

 

 وهووووِ  الغووووديَا مبَوووويا علرووووه قَييلَووووه

 

وا سوياهُ مسواعرا  ِْ : ُعود   ب راو ؟ فقُو

 

 ا مُيت ووووا موووون بعوووودهابوووودراو ومُحوووود

 

 وُحنوووووورَن وقهوووووواراو بِ وووووونه فصووووووالرا 

 

اَ  ميفَوووى َّحت وووا ووومه وووٍاةُ الصه  والصه

 

 موووا و ووروووُا يديوووِه لوووه يوووُك سووواقرا 

 

 وَّوووووودبهاوا ييووووووَا الر ووووووي، بٍريووووووا

 

يا بماحَ  وْهوي يصوٌه قاُورا  ُُ  وار

 

 هوِ كوواَن لاَك الحصووُن يَاَهووُ  ها،موواو 

 

 مو كووواَن لاَك اليوووواُ  يفووواُق ،ايرووووا 

 

ال وووووُاوا فووووو  مموووووا عمووووواو موه وووُاوا فووو  مموووِا عمووواو ثابروووا   وَّفكه  وَّفكه

                                                           

   .244/  3   الدييان : ) 1)
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 مسوووودان كابووووا موووون فوووواائِس سوووورفهِ 

 

 ولقلهموووووووا هابوووووووا سوووووووياهُ مووووووودابرا 

 

 وريوووواُل ُوووويهة عاقوووودي حُجووووزاَِِّ هْ 

 

 يوويم اليُصووراة  موون معوورن َّفابرووا   

 

ووووِغُميا بنووووا   واحوووود  ولطالمووووا ان ُُ 

 

 ،رُ،وا مراقوووووووَه قيل ووووووووا ومَفاعرووووووووا 

 

ِ  وعنوووودك الول  ٍطووووِ  ِصووووفارن  ميوووو

 

َُ معاويوووا   الٍيوووُا الرقووورُن إلا سوووخَْل

 

 لووووووْه يعتِصووووووْه بووووووالمكِا إاله عالمووووووا

 

 من لوورس إْن صوودَق الكاي ووةَ بايرووا 

 

ُْ تٍصورهةَ  بَو ُْ برن يناحر ا كثرااو مون المناقو  الهتِو  كيه انبراُت ُمه

مكُن قَيُيلُهُ من المناق  ، وهناك اإلماِم ، وحدهَ،ْت  مال ِمَح ا وف  انبراِت ما يُ 

سوومع ا موون المتيووراعرن  ل  مناقوو  موون صوون  يرووال م رووار ، مو منه م رووار

، فنحُن م  ما لكاهُ م رار عن تاِف اإلمام ، وقد بنَى اإلمواُم بوذلَك  ل اليرُ

ٌِ بيوا   لكواَن عنوهُ عالروا . ومون المناقو  الهتو  قاَموُ  ُِ تافاو لي رامهُ ُنح الير

واعُا م روار فو  هوذه القصوردِة مون بتيرا  رِد هوذا المجود واليهواِف موا لكواهُ اليه

مياقف بطيلرهة  لمماِم يعافُ ا القاِص  والودهاب  ، ومون هوذه المياقوف موا قواَم 

وراِة ، فقود  بِه اإلمامُ  من بطيالت  فو  يويم بودر  ، وقود يواَ  للوَك فو  كتوِ  السا

رليُوويا الميووارنةَ موون المسوولمرن ، وُهووه :  يوواَ  فر ووا منه ثالثووةو موون الميوواكرنَ 

عتية بون ربرعوة ، وتورية بون ربرعوة ، واليلرود بون عتيوة ، فٍواَ  ثالثوةٌ مون 

انبصار ، فقالُيا ال حايةَ لنا بكه ، بايُد مكفا با من قيمنا ، ثهه باَ،ى منوا،ي ه 

وود : ميوواْ  إلرنووا مكفا بووا موون قيمنووا ، فووخياَ  إلوور ه حمووزةَ وعلروواو   : يووا محمه

وا رموُهوْه سوخليهه عون مبفسو ْه ، وييودو مبه وه كوابيا  وُعيردةَ بن الحارث ، فلمه

فُوويهه بخبفسوو ه ، فقووالُيا مكفوواُ  كووااٌم ،  ووالِ  فلووه يعافُوويهه ، فعاه مقنهعوورن بالسا

َِ حموزةُ  فيارَن عيردةُ عتيوةَ ، وبوارَن حموزةُ توريةَ ، وبوارَن علو   اليلرود ، فقتو
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ا عيردةُ وعتيةُ فايتلفا ُابترِن كالهما مصاَ  صاحيَهُ ،  وعل   صاحيهُ ،  وممه

فكاه حمزةُ وعل   بخسرافِِ ما على عتيةَ فخي زا علرِه 
(1  . .. 

ولكَا م رار ميضاو مون بطويالِت اإلموام بطيالَّوه يويم محود ، ففو  يويم 

ُِ اإلمواُم رلحوةَ بون  ُِ عل    اللاياَ  بعد مقتِ مصع  بن عمرا ، ويقتو محد يحم

ُِ لياَ  قاي   ، وانينَس بن تايق .مب    رلحة وهي يحم

ويوووذكُا م روووار مياقوووَف مُيوووَاى لممووواِم َّكيوووُف هوووذه المياقوووُف عووون 

ُْ كتوُ   ثَ تجاعته ، ومن ا مياقفُوه فو  يويم حنورن ويريوا وِصوفارن، وقود َّحوده

راِة عن هذه المياقف بافاُة  وبران   السا
(2 ... 

ُُ إنه مووا لكوواهُ  م روواُر موون مناقوو  اإلمووام علوو ٍّ  ال  وكمووا سوويَق مْن قلوو

يالَف ف  مكثاِه عند المنصفرن والمحقاقرن ، ولكن موا يُمكوُن من يكويَن محوالو 

للٍووالِف مووا لكوواهُ م رووار عوون حووقا اإلموواِم علوو ٍّ وهل برتووِه باإلمامووِة ـ سووركين 

ِ عن للك ف  الجز  الٍا ا باإلمامة ـ ....فقد ربوطَ م روار  هناك حديث مفصه

ياقف اإلمام وبطيالَّه وبرن حوقا مبنائوِه فو  هوذه اإلماموة ، ف وِ يمكوُن برن م

 َِ ووةُ رقرقوواو كمووا قوواَل م رووار؟ فقوود يعوو َِ هووذا ؟ هووِ يمكووُن من َّكوويَن  انُمه من يُقيوو

وِة وحكم وا ، ويظ وُا  م رار اليهاف الذي بناهُ اإلماُم نبنائِه سيياو ف  ِرقا انُمه

 للك ف  قيله ) من الكامِ   : 

ٌِ بيووووووا   كوووووواَن عنووووووهُ عالرووووووا  قووود ابتنَوووى توووافاو لُ وووْه لوووي راموووهُ ل  ُنحوووووو

                                                           

   .. 636/  2   ياَّه الماسلرن : محمد مبي نهاة ، ،ار الفكا العابّ  ، ) 1)

يهووووان ،354الئوووِ النووووية : الير قووو  ) ت :    ،2)  هووووـ   ، ،ار الكتووو  العلمرهووووة ، و،ار الاه

   .. 234/  3م   ، ) 1944هـ ـ 1349)  
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 ومفووووووووا،ُهْه ِرقه انبوووووووواِم بيقفووووووووة  

 

و  بووواَت ب وووا علووور ه والروووا   فووو  الووواه

 

ُِ ، وقود لكوَا م روار  هذا ما كاَن عن حديِث م رار عن مناقِ  هل اليرو

 ، ُِ ، ةٌ ف  مكثاهاوه  مناقُ   حقرقره ف  هذا الحديِث كثرااو من مناقِ  هل الير

ن ةُ عن كثرا  مون هوذه المناقوِ  ، وكموا منه كتوَ   وقد َّحدهَث القاهُن  وكذلك الس 

ُْ هذه المناقُ  موا  َع ِِ ، وقد َّنيه ُْ عن  هذه المناقِ  بالتهفصر ثَ التهاريِ  قد َّحده

ِة برن المناقِ  الحسرهِة والمعنييهِة ، وكاَن حديُث م روار عون المناقوِ  المعنييهو

والنهفسرهِة  مكثَا مون حديثوِه عون المناقوِ  الحسورهِة والٍلقرهوِة ، وهوذا مموٌا ،عوا 

ا يُؤيُذ على م رار ف  حديثوِه عون  إلرِه الن قاُ، ف  قصائد المدِ  والثهناِ  ، وّممه

ِِ إاله عوون مناقووِ     ُِ منه م رووار لووه يتحوودهْث بيوو    موون التهفصوور مناقوو  هل اليروو

ُِ كوواَن فوو   اإلموواِم علوو ٍّ  ُُ إنه حديثووهَ عوون مناقووِ  هل اليروو ، وكمووا سوويَق مْن قلوو

ِِ عون  واليِه حديٌث عون مناقوِ  اإلمواِم علو ٍّ ، إلاو فم روار لوه يتحودهث بالتهفصور

مناقِ    كثرا  من اليٍصورات الميو يرِة مون تٍصورات هل اليروُ ، فُ وي لوه 

ُل عند تعاا  الموديِي النهيوييا ، كما هي الحاــ   ـــيتحدهْث عن مناقِ  النهي ا 

كذلك له يتحدهث عن مناقِ  الحسن والحسرِن  ، وله يتحدهْث كذلَك عون مناقو  

وّ   ُِ وايِف الاه هل اليرُ المعاصاين لهُ إاله ما كواَن مون حديثوِه عون مناقوِ  اليه

 ف  قصردَّرن رثاهُ ب ما .
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 : (3)المثالب ثانيا ـ

ن مناق  هل اليرُ الكاام وقود مكثوا  مون الحوديِث عون َّحدهَث م رار ع

ووحابةُ  وونهةُ والصه ووُد علووى مووا قالووهُ القوواهن والس  هووذه المناقووِ  ، وهووي بووذلك يؤكا

 ُِ ِِ هل اليرو انيالُ  ف  هذا اليهخِن ، وكواَن قصوده مون للوك الحوديِث برواَن فضو

المعارُوورِن   وبروواَن حقاِ ووْه فوو  الٍالفووِة ، وقوود سوواقه  للووك  إلووى الحووديث عوون

للفكاِة العلييهِة ، وقد َّعدهَ،ْت هذه المعارُةُ ـــــ كما ياى م رارـــــــ   ف نواك 

اتدون ، وهناَك انميي ين ، وهناَك الٍويار  ،وقود َّحودهَث م روار  الٍلفاُ  الاه

                                                           

   المثال  : مفا،ا مثلية مو مثلُيوة : وهو  لكوا عروي  ا يواين ، وفو  الغالو   يكويُن 1)

   ... 231/  1للَك باللاسان . ينظا : اللسان : ) 
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اتديِن وانمييارَن ، وكان ف  حديثوِه هوذا بعروٌد عون  ف  تعاِه عن الٍلفاِ  الاه

وويا ِة الطهايووِق ، فقوود َّحوودهَث عوون هووؤالِ  بمووا ال يلرووُق ب ووْه ، فقوود الصه ِ  ويووا،ه

وصووف ْه بخوصوواف  لووه َّكوون فوور ْه ، فقوود وصووفُ ه بالحقووِد والٍرابووِة والنافوواِق 

والٍيِث ويلِ  انمابِة وليِس العار...وبحُن ال َّنهفُق م  م روار فرموا قالوهُ عون 

ة  الٍلفو حِ  الكااِم وبٍاصه وانُميي ويَن ، فقود صوحَ  الااتودون اُ  هؤالِ  الصه

 ِ ِ حوقه  -  -هؤالِ  رسيَل َّللاه ين ، وياهُدوا فو  َّللاه لُيا معه مما هذا الدا وَّحمه

 ُ ِ بالماِل واليلِد والنهفِس واليرِن ، لقْد نكهى َّللاه ِِ  َّللاه ي ا،ِه ، وَُحيا ف  سير

ُ فو  كتابوِه الكوايِه ،  مون هيوات هوذا الكتواِ  َّوذكُا  كثروا فوانه صحابةَ رسيل َّللاه

فضلِِ ْه وتافِ ْه ، فقْد كابُيا ف  ميالقِِ ْه وسميهْه قاهباو يمِي  علوى انرِض 

ويرةَ الييوايهةَ للقواهِن ، وعنودما بقوام القواهن  وحابةُ الكوااُم الصه ، لقد كواَن الصه

 يوات قيلوه بجُد فرضاو مون ا يواِت الهتِو  متواَ،ْت ب وؤالِ  الكوااِم ، ومون هوذه ا

لُوويَن ِمووَن اْلُمَ وواِيِايَن َواْنَْبَصوواِر َوالهووِذيَن اَّهيَُعوويُهْه  ووابِقُيَن اْنَوه َّعووالَى :    َوالسه

يا َعْنهُ َومََعده لَُ ْه َينهات  ََّْجوِاي ََّْحتََ وا اْنَْبَ واُر  ُُ ُ َعْنُ ْه َوَر َ  َّللاه ُِ بِاِحَسان  َر

ا َللِوَك  ووْن َحوْيلَُكْه ِمووَن اْنَْعووَااِ  ُمنَووافِقُيَن َيالِوِديَن فِرَ ووا مَبَوودو اْلفَووْيُن اْلَعِظوورُه   َوِممه

ََّْرِن  بُُ ْه َمواه ِِ اْلَمِدينَِة َمَاُ،وا َعلَى النافَاِق اَل ََّْعلَُمُ ْه بَْحُن بَْعلَُمُ ْه َسونَُعذا َوِمْن مَْه

وَن إِلَى َعَذا   َعِظره   َوهَيُاوَن اْعتََافُويا  ا ثُهه يَُا،  بِوُذبُيبِِ ْه َيلَطُويا َعَموالو َصوالِحو

َ َوفُويٌر َرِحورٌه     ُ مَْن يَتُيَ  َعلَْرِ ْه إِنه َّللاه ، وقيلوه :   1)َوهَيَا َسراموا َعَسى َّللاه

ِ َوالهِذيَن َمَعوهُ مَِتودهاُ  َعلَوى اْلُكفهواِر ُرَحَمواُ  بَْرونَُ ْه ََّوَااُهْه ُركهعووا  ٌد َرُسيُل َّللاه ُمَحمه

وُجيِ،  َيابوا ِسرَماُهْه فِ  ُوُييِهِ ْه ِمْن مَثَوِا الس  ُْ ِ َوِر ا يَْيتَُغيَن فَْضالو ِمَن َّللاه دو ُسجه

ِِ َكَزْر   مَْيَاَ  َتْطخَهُ فَ َنَرهُ فَاْستَْغلََُ  ْبِجر َللَِك َمثَلُُ ْه فِ  التهْيَراِة َوَمثَلُُ ْه فِ  اإْلِ

                                                           

   .   141،  144: )  ) التهيبة   1)
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ُ الهوِذيَن هَمنُويا فَاْستََيى َعلَى ُسويقِِه يُْعِجوُ  ا اَ  لِرَِغورَُ بِِ وُه اْلُكفهواَر َوَعوَد َّللاه ره لوز 

وا   ا َعِظرمو الَِحاِت ِمْنُ ْه َمْغفَِاةو َومَْياو َوَعِملُيا الصه
.....وكموا َّحودهَث القواهُن    1)

ويا  ُُ ُ عونُ ْه ور و  َّللاه ُِ حابِة انولرن السوابقرِن الهوِذين ر ِِ الصه الكايُه عن فض

ِِ واليهاِف ، وقود رمينوا مصوحاَ   عنهُ ، نهةُ المط هاةُ عن هذا الفض ُْ الس  ث َّحده

وحابِة  َِ الصه وتِة ووروَاهه يُفواُ،وَن بابواو فو  كتويِ ْه يوذكُاوَن فروِه فضو الكتِ  السا

ووحابة  ، فتحوودهثُيا عوون  الكووااِم ، وقوود مرلقُوويا علووى هووذا اليوواِ    فضووائِ الصه

ِِ مب  بكا  وعما وعثمان وم ِِ فض ا يواَ  فو  برواِن فضو عاوية ووراهْه ، وممه

ووحابِة والنه وو  عوون سووياِ ْه ، مووا قالووهُ  ال َّسووييا مصووحاب ؛ فووي :     -  -الصه

الووذي بفسوو  برووده؛ لووي مبفووق محوودكه مثووِ محوود لهيوواو؛ مووا بلوو  ُمووده محوودهه وال 

وحابِة ، وال يع  2)بصرفه ِ  ما سيق يدفُ  ما قالهُ م رار فو  سو ا الصه نِو  . وك

بيِ  ،  حابةَ انيالَ  لرَس لُ ْه ميطا  مو مبهُ ْه معصيمين مون الوذ  هذا  منه الصه

ف ووذا مووا  ال يمكووُن القوويُل بووِه ، ف ووْه بيووٌا ، ويمكووُن من َّقووَ  المعصوورةُ موونُ ْه ،  

ُ سيحابَهُ قود وعوَدُهه كموا وعوَد وروَاُهْه من ي فاوَا لُ وْه موا وقوَ  مونُ ْه علوى غوَّللاه

ِِ الٍطوو خ والناسووراِن ؛ وللووِك إليمووابِ ْه وسوويقِِ ْه إلووى اإليموواِن وانعموواِل سووير

ِْ لغراِهْه ، ولذلَك ينيِغ  َّواُك الٍويِض فرموا وقوَ  فروه  الحِة الهتِ  لْه َّحص الصه

حابة ، وينيِغ  ميضا َّاك الطهعن فر ْه ..  .... 3)هؤالِ  الصه

                                                           

   .. 29   الفتي : ) 1)

لليحويث والدراسوات    ميسيعة انلياب  ف  العقردة ، ) ر : انولى   ، ماكز النعمان 2)

   .... 552/  2م   ، )  2414هـ  ــــــ 1331اإلسالمرهة ، ) 

وووحابة : محمووود حنيوووِ ، حقهقوووه : و3) ووود    كتوووا  فضوووائِ الصه  عيهووواس ، صووو  َّللاه بووون محمه

   ،  14  ، )  م1943هـــ ـــــــــ 343) 



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

حابةَ بما وقد وقَ  م رار ف  هذا انمِا ، فاميناهُ ف  تعاِه ي صُف الصه

لوورس فوور ه وبمووا لووه يحوودْث موون ه ؛ وكوواَن للووك بسوويِ  اليرعووِة نبوو  بكووا  ، ثووهه 

وحابِة الهوِذين  بسيِ  برعِة مب  بكا لعما، وكذلك بسيِ  يعِ عما انما ف  الصه

ُسوويُل وُهووي عوونُ ْه راض  ، وكخبهووه قوود مراَ، مْن َّكوويَن الٍالفووة لممووام  َّوويفهى الاه

يُق  كاَن حرهاو ،وعمُا وعثماُن وورُاهه ِمن عل ٍّ ، لكن  دا كرَف يكيُن للَك والصا

حابِة .....  ِيلهِة الصه

ومن تعا م رار الهِذي وصَف فرهِ الصهحابة بالحقِد وبغراهِ من  المثال  ِما  

مِ   :   1)ياَ  ف  قصردَِّهِ الكافرهةِ المكسيرةِ والهتِ  يقُيل فر ا  ) من الاه

ِّ يوووووووووووويم    حووووووووووووا،ٌث ينووووووووووووـ كوووووووووووو
 

  2)كوووووووووووخُ ، قَافِووووووووووو  بالِحكووووووووووواكِ  
 

 مَبتِحوووووووووووووووو  معووووووووووووووووزَل فرووووووووووووووووه
 

 

 )3( وسوووووووووالُ  الووووووووودههِا َتووووووووواِك 
 

ووووووووويَا حوووووووووُ ُُ الصه  كوووووووووْه عاْكووووووووو
 

ِه ِعااِكووووو   َّوووووى، يووووواَ  موووووا فووووو
(3  

 

 ـوَّسوووووووووووووووووووووتهْاُت ورنُ  الووووووووووووووووووووو
 

  5)فووووووووووووووووارمرارَن ، ابت وووووووووووووووواِك  
 

 يموووووووووووووَد الجموووووووووووووُا وويوووووووووووووِدي
 

هووووووووووووواا  لاكووووووووووووو     بينووووووووووووو  الزه
 

 او ملصوووووووووووٌق بوووووووووووانرِض يسوووووووووووم
 

وووووووووووكاكِ     1)بفُسوووووووووووه فووووووووووويَق الس 
 

                                                           

    369/  2   الدييان : ) 1)

ينكخُ قَاف  : مناَل القياة الهتِ  َّعلُي الُجا  ...والِحكاك : مصودر بمعنوى الحوكا .ينظوا    2)

   .  173/  1:  اللسان : ) 

وو3) ووكِة ، مي َّووام السا ووال  ، مووخييل موون اليا وويكة    فووالٌن توواك  السا ووائك : لو اليه ال  ، واليه

والحدهة ف  سالحه ...ينظا : َّ ذي  اللغة : لألنهاّي ، َّحقرق : محمد عويض ، ،ار 

   ... 316/  9صا،ر براوت ، ) 

ِه عااك  : هده قيَِّ  وصيِاي ...   3)  ف

   ..... 343/  7الانُ  : العظره من المصائ  . ينظا اللسان : )   5)
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 مفوووووووووووواٌ، َّامرووووووووووووِه قوووووووووووويُس ال
 

 بغووووووو ، عووووووون قووووووويِس اتوووووووتااكِ  
 

 مل وووووووووووووووَاْت فاقوووووووووووووووةُ بووووووووووووووودر  
 

  2)فرووووووووووه مُووووووووووغان النهووووووووووياك  
 

ِّ لاكووووووووو  الحقوووووووووِد مو يٍوووووووووـ  كووووووووو
 

وووووووووُ  معوووووووووااَف الموووووووووذاك   ُِ
(3  

 

 ووايووووووووووووووُ  الوووووووووووووودهار يلفَووووووووووووووى
 

  3)مووووووووويرن الطهعوووووووووِن الوووووووووداراكِ  
 

 روووووووووووووواهٌا يٍُطووووووووووووووُف بانيووووووووووووووـ
 

ووووووووووووو اكِ ،ي الٍيرثووووووووووووو    5)اِت السا
 

 يٍووووووووووواُس المووووووووووويُت إلا سموووووووووووـ
 

 متووووووووووووووه مفووووووووووووووياهُ اليووووووووووووووياك  
 

 

إلوووى هيوووا موووا يوووا  فووو  القصوووردِة مووون مثالووو  ومطووواعن فووو  حوووقا 

ُم صووويرَّرن  المعارُووورن للحكوووِه العلوووييا ، وم روووار فووو  هوووذه القصوووردِة يقووودا

وة علو   والحسورُن ،  متعارُترن  ، انولى مياقة فو  حوقا هل اليروُ وبٍاصه

وويِة ، وفوو  هووذه وانُيوو َاى ميوواقة لكوونه م رووار رههووا  بعرنووه الحزبرهووِة المتعصا

انبرات بَاى للَِك التهناقَض عندما َّحدهَث عن اإلمام الحسرن  والمعارُرن لوه 

هواا  لاكو  ، ملصوٌق  من انمييارَن ، فالحسرُن يقيل عنهُ م رار :   بين  الزه

وكاِك ،  رو اهٌا يٍطوُف بانيودي ، وبوااهُ فو  بانرِض يسوماو ، بفسوه فويق الس 

ِِ ، وهوي يسواهُه ويسواعُد كثرواو فو   وصفِه للحسرِن يحواُ  علوى اسوه الفاعو

ُسويل ،  رسه صيرِة الحسرن ، فالحسرُن من مبنوا  فارموة ، وفارموة بنوُ الاه

ه  وموون كوواَن كووذلَك فُ ووي روواهُا تووايٌف ، وكرووف ال يكوويُن الحسوورُن كووذلك ويوود 

ُسيُل اليهايف ف   بفسِه وبسيِه ؟ وهذا اليهاُف وكاُم النهسِ  ميصيٌل فو  الاه

                                                                                                                                    

كاك :    1)  ال يا  المالقِ  عنان السهما  ...الس 

 النهياِك  : الج هال العايزون ...   2)

   المذاك  : الٍرِ .  3)

    الداراك : المتتاب  ..3)

ائحة الكاي ة...  5)   السا اك : لرات الاه



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

الُذريهووِة إلووى من يوواَث َّللاُ انرَض وموون علر ووا  ، وهووذا مووا يعووِ م رووار يووخَّ  

ِِ  انولوى لاكوو  وانيواى رواها ،، وعنوودما  بصورغترِن  مون صورِ  اسووه الفاعو

كووف  يتحوودهُث م رووار عوون المعارُوورن موون انمووييارن يقوويل :   مفوواٌ، َّامرووِه 

ِ  َلاكو  الحقوِد ، رواهٌا يٍطوُف  اليغ  ، مل اْت فاقةُ بدر  مُوغاَن النهوياك ، كو

ووو اِك ، كوووه َّقَيوووُا بوووالظ لِه عصووواِك   ، وم روووار فووو   بانيووودي الٍيرثووواِت السا

ووابقِة ال يتحوودهُث عوون انمووييارَن الهووِذيَن كووابيا سوويياو فوو  مخسوواة  انوصوواِف السه

وعوووِة والهتِووو  َق صوووداها فووو  ويووودانِ  الحسووورن  الماا ِا   َّفووواه اإلبسوووابرهِة فووو  كووو

عِا العابّ  ما يُيك  العروين العصيرِ  ق الحسرنّ  ف  اليا ، ورمينا مثا هذا التهمز 

ِه مون رهه معارُواو للفكواِة  ماِ  ، إبهما يتحدهُث ويصوُف بوخقيِي انوصواِف كو بالدا

ُِ بعود وفواِة ال ُسويِل ــــــوـ  صولهى َّللا علروه العلييهِة مو معارُاو لحكوِه هل اليرو اه

وسلهه ـــــــ ، ولي يعِ م رار بقَده وس امه إلوى انموييارن ، لكنهوا التمسونا لوه 

بعووَض العووذر فوو  الحووزِن والغضووِ  ال فوو  السوو ا واليووته ، ولكنهووهُ يقُوويُل فوو  

ُِ ، مهوِ بودر الهوِذين قوال ِِ بودر  موا ال يقيو لُ وه  الجمرِ  ما ال يلرُق ،يقيل فو  مهو

اعمليا ما تمته فابا  قد وفْاُت لكْه ، ولمالا ياَ  م رار بخهِ بودر  فو  سوراِق 

الحووديِث عوون الحسوورِن ومقتلووِه  ؟ إبهووهُ ال ينَسووى فوو  حديثووِه عوون الحسوورن ممووَا 

الٍالفووِة واإلمامووِة ،، وكرووَف ينَسووى الٍالفووةَ ؟ والٍالفووةُ هوو  الهتِوو  يوواَ  موون 

يِق وورواه ميل ا الحسرن، إنه م رار يحما  ودا ِه مون توارَك فو  ميايعوة  الصا ُِ كو

وحابةَ ومونُ ْه هل  ِِ الحسرِن ، فُ ي ياى منه الصه من الٍلفاِ  المسميلرةَ عن مقت

بوودر   لووي بووايَُعيا علرهوواو ، مووا حوودَث للحسوورِن مووا حوودَث ، وكووخبه  بم رووار ينووا،ي 

ِْ بووِه ال ُِ فوو  الٍالفووِة ، وهووذا مووا لووه  يقوو ُسوويُل بمرووااث   ل اليروو وبصوويُ   ،اه

اإلسالِم .. وما ي منا ا ن هي موا قالوه م روار عون المعارُورن مون انموييارِن 

وورِاهه ، لقد وصف م روار المعارُورن بواليغ  والحقوِد والٍيوِث والجنوين، 
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ووحابةُ مصووفى مهووِ انرِض قليبوواو ؛ ولووذلك ايتووارُهْه  َّللا لصووحيِة  لقوود كوواَن الصه

ُسوويِل المصووطفى ...لووه بوو ووحابِة حقووداو ، رمينووا حيهوواو وإيثوواراو ، ميوون الاه َا موون الصه

الحقُد عندما ييايُ  عما مبا عيردة ، لكنه مبوا عيرودة الهوِذي َّعلهوَه الحو ه واإليثوار 

يُق ؟ مين الحقد عندما  دا من رسيلِه الكايِه  ، يقيل لعما: كرف للَك وفرنا الصا

ف مبي بكا  الحقَد لجعل ا فو  مبنائوِه يع ُد مبي  بكا  بالٍالفِة إلى عمَا ؟ لي عا

وكاَن منُ ْه من له سيُق اليهاِف إلى اإلسالِم ، هِ يمكُن من ينَسوى موا قوام بوِه  

ُ  بن مب  بكا  ف  رحلِة ال جاِة ...كاَن ينيِغو  لم روار من ينوخى بنفسوِه  عيد َّللاه

ُْ بعردةو عن الحقرقِة   والياق   ...ولسابِه عن لكِا هذه المطاعِن الهتِ  كابَ

ِ  م رار ف  هذا الطهايِق ف  كثرا  من قصائدِه ، من هذه القصائِد  ويظ

 ) من الطييِ   :   1)قصردَُّهُ الفائرهةُ وفر ا يقُيل

 

ِِ إاله لعلمووووووه ووووووك بالتهفضوووووور  ميص 

 

 عووون بعوووِض َّلوووك المياقوووفِ  هُ بعجوووزهُ  

 

 بَووَيى الَغوودَر مقووياٌم فٍووابُيَك بعووَدهُ 

 

 ِر إاله كسووووالفِ ومووووا هبِووووٌف فوووو  الَغوووود 

 

ُحيا فروك قيلوهُ   وَهيُ ْه َسفاهاو صحه

 

ِْ ،فُعيا ما عنَدهُ ف  المصاحفِ    ف 

 

 سوووالٌم علوووى اإلسوووالِم بعوووَدَك إبهُ وووهْ 

 

 يسوووويميبهُ بووووالجيِر ُيطهووووةَ ياسووووفِ  

 
 

 ف  قصردة  ميَاى ) من المتقار    :   2)ويقُيلُ 

                                                           

   .... 316/  2الدييان : )   1)

   .... 263/  2الدييان : )    2)
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 ُهووووي الُغصووووُن كوووواَن كمرنوووواو ف وووو ه 

 

 يي  عصوووووويفلووووووَدى كووووووابالَ  بووووووا 

 

ِ  الن فُووووويسِ  ٌِ بوووووِه ثووووواَر وووووو  قترووووو

 

 كموووووا بغوووووَا الجووووواَ  حوووووك  القُوووووُاوفِ  

 

 فطَووووواُروا لوووووه حووووواملرن النافووووواقَ 

 

ووووووو ا فووووووو  الحفروووووووفِ    بخينحوووووووة  ِوي 

 

والمثالُ  الهتِ  وصَه ب ا م رار  المعارُرن ف  المقطيعترن  لاهاةٌ 

مناقِ  الحسرن والهتِو  لكوا  ، فف  المقطيعِة الثهابرة  والهتِ  يتحدهُث فر ا  عن

ِِ الٍالفِة  من ا مبههُ كاَن ف  ُوصِن اليهياِ  وبضارَِِّه عندما ياَ، بنفسِه من مي

 ِِ ِِ الميوودم ال موون ميوو ، وحتهووى بكوويَن منصووفرَن ، كوواَن الحسوورُن ثووائااو موون ميوو

ذا المنصِ  ، فقد كابَُ هناَك عقيٌ، ، لكنه القيَم له يفيا ب ذه العقوي، ، لكونه هو

ُْ بوِه ريوٌي  عصويٌف، وقود يوا  م روار بصويريترن  َا قود عصوفَ ُِ الغصَن النها

يرةُ فو   ُْ انولى عن فتيِة الحسرِن وتيابِه ، وَّظ ُا هذه الص  يمرلترن كيفَ

ويرةُ انُيوَاى لتكيوَف عون  قيلِه :   ُهي الغصن  كواَن كمرنواو    ، وَّوخَّ  الص 

ِة الكيراِة الهتِ  التقَى ب ا ال ويرةُ فو  قيلوِه : القيه حسورن، وقود يواَ ْت هوذه الص 

َِ ب ا  الحسورُن  مون معارُورِه هو   ِه القسيةَ الهتِ  قُيب بايي  عصيف    ،ولع

ُِ ب ذه الطايقِة الٍينِة والقاسرِة مو  هوؤالِ  ، ومون  ُْ م راَر يتعام الهتِ  يعلَ

المعارُوين  المثالِ  الهتِ  ياَ ْت هنا ؛ لتكيوَف عون سويِ  موا قواَم بوِه هوؤال ِ 

ِّ الن فُيِس ، فطاُروا إلرِه حاملرن النافاق ....  ...  قيله : و
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ووابقةُ كثرووااو فوو  تووعا م رووار ، فقوود َّحوودهَث م روواُر  ُر المثالووُ  السه وَّكوواه

كثرااو عن النافاِق ووصف به المعارُرن والٍواللرَن للحسورِن ، ومون للوَك موا 

مرهِة السهاكنِة  قيلهُ   )  الايز   :   1)ياَ  ف  الاله

وووووووودا  ومووووووووا لقَوووووووويم  بووووووووافقُيا محمه

 

 ُعمووووَا الحروووواِة وبَغوووويا فرووووِه الِغرَووووِ 

 

 وَّوووووووووووابُعيه بقلوووووووووووي   بوووووووووووزَل الْ 

 

 فاقووووواُن فر وووووا بارقووووواو موووووا بوووووزل 

 

 مووووواَت فلوووووْه ََّنَعوووووْق علوووووى صووووواحيِه

 

ِْ يموووووووووِ   باعقوووووووووةٌ ولوووووووووْه يُوووووووووا

 

 و ال توووووووكا القوووووووائُِه فووووووو  مكابِوووووووهِ 

 

 موووووووونُ ْه وال عوووووووونهفَُ ْه وال عووووووووَذل 

 

ِْ َُّوووووَاى مووووواَت النافووووواق معوووووهُ   ف ووووو

 

ووووووا بُقووووووِ  ُْ م،يووووووابُُ ْه لمه  مم يلَصوووووو

 

 ال  والهووووووووووووِذي ميهووووووووووووَدهُ بيحرووووووووووووهِ 

 

 وتووووودههُ منوووووك بووووواكن  لوووووْه يوووووَزلْ  

 

 موووووووووووووووووووا لاَك إاله منه برهووووووووووووووووووواَُِّ هُ 

 

ُْ َّلتَوووِيي وَّعتوووِدل   فووو  الكفوووِا كابَووو

 

او برنَوووووووووووووووووهُ ،له علوووووووووووووووووى  ومنه ُو،ه

 

  ِْ ووووووواُهُه بموووووووا فعووووووو َُ  صوووووووفائِِه ر

 

َعووووووويو صووووووواو قووووووود ا،ه  اهوووووووْيُ ُه ٍَّا 
 

 منه النهفوووووواَق كوووووواَن فوووووورِ ْه وبطووووووِ 
 

 

 فموووووا لُ وووووْه عووووواُ،وا وقَوووووْد ولووووووتَُ ه
 

 

 ْْ 

 فووووووذكُاوا َّلووووووَك الحووووووزاناِت انُول
 

 وبووووووايُعيَك عوووووون يوووووودا   ، كل ُ ووووووه

 

 باسوووووطُ كوووووفٍّ َّحت وووووا قلوووووٌ  بَغوووووِ 
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ٌِ للنافاِق الهِذي اَّهَ َه بِه م رار بعوض المعارُورن   وانبراُت فر ا َّفصر

ُد على  لمذهيِه  ، وقد ياَ ْت كلمةُ النافاِق ف  انبراِت السهابقِة كثرااو ،وهذا يؤكا

وفِة ، فُ وي يقُويُل :    إيمابِه  الجانِم ف  اَّاصاِف هؤالِ  المعارُرن ب وذه الصا

ِْ ََُّاى ماَت النافاُق معوهُ  ، منه النافواَق كو داو ،  ف  اَن فورِ ه وما لقيم  بافقُيا محمه

ُد على اَّاصاِف هؤالِ  المعارُرن بما وصفُ ْه ، مبههُ ياَ   ا يؤكا ِْ   ، وِممه وبَط

ِِ ،  وانيَاى مؤكهدةٌ  ُِ النافاِق ف  صيرَّرِن ، انولى ف  صيرة اسه الفاع بلف

وُد علوى هوذا الظهونا ، وفو  انبروات ال  ويرَّرن موا يؤكا بخنه ، وال تكه منه فو  الص 

م رار عند وصِف المعارُرِن بالنافاِق ، ولكنههُ يُجواوُن هوذه المثلَيوةَ إلوى يقُف 

مثلَيووة  هوو  متوود  ومبَكووى  ، فامينوواهُ يصووُف برهوواَِّ ه بووالكفِا ،فرقوويل :   إاله منه 

ُْ َّليي وَّعتَِدْل   ، كما مَبهوهُ يصوفُُ ْه بالٍوداِ  ، فرقويل :  برهاَِّ ه ف  الكفِا كابَ

 يدا     .......    وبايُعيَك عن

ويقُويُل م روار فو  وصوِف معاويوةَ وابنوِه بالٍيوِث فو  بفوِس القصوردِة 

 ) من الايز   :   1)فرقيل

 ومووووا الٍيرثوووواِن ابووووُن هنوووود  وابنُووووهُ 

 

  ِّ  وإْن رََغووووى يطيُُ مووووا بعووووُد ويووووو

 

 بُميوووووِدعرِن فووووو  الهوووووِذي يووووواَ ا بوووووِه 
 

  ِْ وووووووويُ  وإبهمووووووووا َّقفرووووووووا َِّلووووووووك الس 
 

ل  الهتِ  ياَ ْت ف  توعِا ِم روار ، بقُويُل إبهنوا لسونا وبعد  من عاُنا للمثا

حابةُ الكوااُم ب وذه انيوالقِ ، فكروَف   ِا ما لكِا من مثال   ، فله يُكْن الصه معهُ ف  ُك

حابَِة من هُي حاقٌد مو يوائٌن مو ييروٌث مو منوافٌق مو يوداٌ   يمكُن مْن يكيَن من الصه

ووحابةُ متوواَف ومعظووهَ  ُْ الييووايهةُ فوو  َّاريٍ ووا القووديِه  ....لقوود كوواَن الصه موون عافَوو
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برا ، لقوود كوواَن هووؤالِ  علووى علووه  و،رايووة   ُِ هووؤال  لووه َُّنجووْ  الوود  والمعاصووِا ، فمثوو

ِ ....لقَووْد  كوويا حاكووةو إاله وكووابُيا ميتغوورَن ب ووا ويووه َّللاه بمقتَضووى اإليموواِن ، ومووا َّحا 

ِا مميِرهِْه  ، فكابُيا ف  حابةُ ف  ُك يابِ  الحقا ف  كثروا  مون توؤوب ه   ايت َد الصه

ووياَ  فوو  بعووضِ انوقوواتِ ال عوون قصوود  ، ولكووْن عوون ايت ووا،   ، وقوود يووابيُيا الصه

،،،وكنهووا بتمنهووى موون م رووار بعوود هووذه القوواوِن الطييلووةِ ماله يحوواك لسووابه فوو  هووذا 

ِا توو    .. وموو  للووَك كوواَن تووعُا  وو  ؛ حتهووى ال ييووعِ فتنووةو قوود َّووخَّ  علووى ُكوو ُِ الما

وعااِ ، ولوذلك لوه ي جوْا النهواُس  ِه ممها لكاهُ ورُاهُ من الي  م رار ف  هذا االَّاجاِه مق

 ... 1)تعاهُ كما هجاوا تعا السراد الحمراّي .

 

 

 

 

 

 

 ثالثا ــ اإلمامة :

رعِة ، وقَد كاَن  نهِة واليا ااُ  المذهي   برن الس  ف  هذا العصا اتتده الصا

هووذا العصووِا عالرواو ، فقوود مصوويَي للتهيور ِ  ،وٌل كثروواةٌ َّافووُ  صويُت التهيوور ِ  فو  

                                                           

   ...... 92   مثا التهير   ف  ان،  العابّ  : ) 1)
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لوويا هُ ، فقوود صووار انمووُا فوو  العووااِق بروود اليُووييَ رارن وُهووْه فوواٌس وفوو  بفووِس 

ُْ مصوووا فووو  ميووودي  ُِ ، كموووا مصووويَح ُِ مووون متووودا النووواِس ُحيهووواو  ل اليرووو اليقووو

  ِ َِ صويَت  الفارمرارن ، وهه ترعةٌ م  االيتالِف فو  بسويِ ْه ، وكو هوذا قوْد يعو

التهير ِ   مسميعاو ....وقْد رمينوا النهواَس فو  هوذا العصوِا يُعلنوين عون َّيور ع ه  

وعااِ  م روار ، وقود َّحودهثنا  عااُ  ، ومون هوؤالِ  الي  ة  الي  ،ون ييف   وبٍاصه

ينّ  ، وقود بودا  فرما سيَق  عن تعاِه الهِذي كاَن كاتفاو عن مذهيوِه الحزبوّ  الودا

وة  علوى مون م ر ُِ وباقماو على وروِاِهْه وبٍاصه عِا محيهاو  ل الير ار ف  هذا اليا

ُِ ف  اإلمامة ، وكاَن حديُث م روار عون مناقو  هل  ميَذ حقه العلييارَن وهَل الير

وورع ا فوو  اإلمامووِة ، وقوود اٍَّووذه  ووُد علووى الحووقا اليا اليرووُ ومثالوو  ا يوواين يؤكا

ِِ إثيوواِت هووذا ا ُْ المنووالااُت م رووار فوو  سووير لحووقا رايووَق الجووداِل   فقوود كابَوو

ورعِة ووروا للوك مون الموذاه   نهِة واليا الكالمرهةُ قائمةو على قدم  وساق  برن الس 

انُيووَاى ، والبُووده ل ووذه المنووالاات موون ثوواوة  فكايهووة  ييهوواَرة  ؛ كوو  يسووتطرَ  

ِة الدهامغِة ، وعلى هذا فابه  نا بََاى م روار قود َوَعوى  المجا،ُل قاَ  يصمِه بالُحجه

التهاريَ  ف  صدرِه ، وقد ايتهه بذاكاة  وايية  ، فكاَن يحفُُ انييواَر رايفَ وا 

ُ،ها ف  تعاِه ، وعلى هذا إلا بظواَت إلوى رايقتِوِه فو  إل واِر  وَّالَِدها ، ويا،ا

او  منوه حقا عل ٍّ بالٍالفِة ، فابهنا بااهُ يوذهُ  إلوى التهواريِ  اإلسوالمّ  مستسوقره 

ين ، والموو ثا الهتِوو   ِِ َّيررووِد مركوواِن الوودا لكووَا المعووارِك الهتِوو  ياُوو ا علووى سووير

ووحابِة... ..  ...وقَووْد رمينووا  هووذا  1)اُيووتهه ب ووا ،وَن سووياهُ موون بوورن سووائِا الصه

االستدعا  التهاريٍ ه ف  تعِا م رار يخَِّ  بكثَاة  كما سويَق من متوابا ، وكوان 

رع ا ف  اإلماموِة ، فم روار الهِذي ساقهُ إل ى للَك هي مذهيهُ ف  إثيات الحقا اليا
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رعةُ اإلمامرهةُ منه اإلمامةَ حق  لمماِم عل ٍّ ونبنائِه من بعدِه  يَاى كما  يَاى اليا

يِن ،   فُ وْه يعتقودوَن منه  رعِة اإلمامرهِة  ركٌن من مركاِن الودا ، فاإلمامةُ عند اليا

َ يٍتواُر مون ييواُ  مون اإلمامةَ منصوٌ   سوالِة ، فكموا منه َّللاه ِة والاا إل وّ  كوالن يُيه

سوالِة ، فابهوهُ كوذلَك يٍتواُر مون ييواُ  لمماموِة ، ويوخمُا بيرهوهُ  ِة والاا عيا،ه للن ييه

يَهُ إماماو للنهاِس من بعده ؛ للقراِم باليلائِف الهتِ  كاَن  بالنهِه علرِه ، ومن يُنصا

يووو ا من يقووويَم بَ وووا ِسوووَيى منه اإلمووواَم ال يُووويَحى إلروووِه  ....علوووى النه 
  . كموووا  1)

ِ  إمام  سابق  البُده مْن  ُِ ف  اثن  عيا إماماو ، وك يعتقدون   منه اإلمامةَ َّسلس

حِق ، وُهْه يَاوَن منه اإلماَم معصيٌم كالنهيّ  ، لكنه اإلمواَم  ينهه على اإلماِم الاله

 .  ... 2)نهيّ  وفيق الييِا ..،وَن منزلِة ال

وقد ل َا هذا االعتقاُ، الجانُم من م رار ف  تعاِه ، فاميناهُ فو  هوذا 

عِا مدافعاو عن حوقا العلوييارَن فو  اإلماموِة ، وكواَن يُسويُق فو  ،فاعوِه هوذا  اليا

رعةُ اإلمامرهةُ ، فعل   هي اليص   ، و علو   كثرااو من الحجِج الهت  يقُيُل ب ا اليا

هي اإلماُم الهِذي بهه النهي   على إمامتِه ، ومن  هنا كابَُ ثائاةُ م رار ، كروَف 

يكوويُن علوو   هووي اليصوو   ثُووّه َّؤيووُذ منووهُ  اإلمامووةُ ؟  .  وقيووِ مْن بتحوودهَث عوون 

رعِة ف  اإلماموِة، بوذكَا  ُِ واليا اليااهرن الهتِ  ساق ا م راُر إلثياِت حقا هل الير

يِق يلرفوةو ، ففو  كثروا  مون  رميهُ ف  ودا انحداِث الهتِ  إلوى م،هْت إلوى ايترواِر الصا

قصائدِه يتحدهُث م راُر عن السهقرفِة الهتِ  ايتمَ  فر ا انبصار والم واياون ، 

يِق ، ف ِ اعتاف ِم رار ب ذا اإليمواِ  ؟ لوه  دا وقد ميمَ  المجتمعين على الصا

يِق، لموالا ؟ ؛ يعتاْف م رار ف  تعاِه باإليم ودا اِ  الهِذي م،هى إلى  ايترواِر الصا
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راو بوامي  رعِة اإلمامرهِة   ال يُؤمُن باإليماِ  ما لْه يكوْن مقواه نبههَ كغراِه من اليا

ِا إيما   ، وإاله  رعةُ،فامي اإلماِم ُاوري  ف  ك اإلماِم ، وهذا ما َّؤمُن به اليا

نهوواُس وعووارَض اإلموواُم ، وهووي اإلموواُم علووّ   ،    ال قرمووةَ لميموواِ  إلا اَّهفووَق ال

والةُ   والسهوالُم      ـــــــوـ      ُسيِل  ـــــوـ علروه الصه ِِ الاه الهِذي كاَن من مكاو ف  ُوس

ولذلك  لجخَ م رار إلى االست زا   من هذا االيتماِ  ، وبحُن بعلُه منه اإليماَ  

نهِة     ..  . 1) من مسِس الفقِه عند مهِ الس 

قرفةِ  وو ي َّنوواولَ فرووهِ مووا حوودَث فوو  السه هووذِ وموون تووعاِ م رووار ال

  : من اليسرط)  2)قيلهُ 

ُُ ملكُاهووا ُْ هنوواٌت لْسوو ُُ كابَوو  فقْلوو

 

ُ مقيامووواو بموووا صووونُعيا   يجوووِزي ب وووا َّللاه

 

 مَبلوووْ  ريووواالو إلا سوووّمرتَُ ْه ُعافُووويا

 

ووووحناِ  َُّمتقوووو ُ    ل ووووه ويوووويهٌ موووون اليه

 

يِن مائلوووووةٌ َّيافقُووووويا وقنووووواةُ الووووو  دا

 

ُْ َّالَحوويا فرووِه واقتَاُعوويا   فحوورَن قاَموو

 

لُ وووْه فووو  الغووودِر ثوووابرَ هْ   مرووواَ  موه

 

 ويوووووووواَ  ثووووووووالثُُ ُه يقفُووووووووي ويتهيوووووووو ُ  

 

وهُ  ُُ  قفَيا على بظَا  فو  الحوقا بفا

 

ُِ والمحجووويُ  ينقطووو ُ   ُِ يفِصووو  والعقووو

 
 

 
 

 بوووووووخّي حكوووووووه  بنَووووووويهُ يتيُعووووووويبُكهُ 

 

 لوووووهُ َّيووووو ُ وفٍوووووُاُكْه مبهُكوووووْه َصوووووحٌ   

 

ُْ على انهلرن َّابتُوهُ   وكرَف ُاقَ

 

 ولأليابوووووِ  مووووون ينيروووووِه مضوووووطج ُ  
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وووتَُكهْ وفووورَه َصوووره   اَُُّه اإليمووواَ  ُحجه

 

 والنهاُس ما اَّهفقُيا ريعاو وال ايتمُعيا 

 

 مَمووووُا علوووو ٍّ بعرووووٌد موووون ميوووويَرَِّهِ 

 

 ُمسووووووتكَاهٌ فرووووووِه والعيهوووووواُس يمتنوووووو ُ  

 

 وَّدهعروووووِه قوووووايٌ  بالقاابوووووِة وال

 

وووووو ُ   ُُ  مبصوووووواُر ال ُرفُووووووٌ  فرووووووِه وال ُو

 

لووووف  كوووواَن بروووونكهْ  ٍُ  فووووخي  ُيلووووف  ك

 

 لووووووويال َُّلفهوووووووُق مييووووووواٌر وَّصوووووووطن ُ  

 

 هٍّ بعوودما عقووُدواواسووخْلُ ْه يوويَم ُيوو

 

 لوووهُ الياليَوووةَ لوووْه يوووابُيا ولِوووْه يلَُعووويا 

 
 

ف  انبراِت َّصييٌا َّواٌم  راِ  اإلمامرهوِة فو  مسوخلِة الٍالفوِة ، فم رواُر 

قُد المجتمعرَن ف  السهقرفِة بيودهة  ، ويظ وُا االبتقواُ، فو  قيلوِه :   هنَوات ،  ينت

لُُ ه ف  الغدِر ثابرَُ ْه ، ولأليابِ  من  ل ه وييهٌ من اليهحناِ  َّمتقُ  ، مراَ  موه

ينيرِه مضطجُ  ، لْه يابُيا ولِْه يلُعيا   ، وهي ف  هذا االبتقا، ينتقُد الٍلفاَ  

لُ وه ، ثوابرَُ ْه ، ثوالث ه   ، ولوه يقوْف الثهالثةَ ، و قود متواَر إلورِ ْه بقيلوِه :   موه

وقرفِة ـ كموا  م راُر عند حدا االبتقاِ، ، لكن لمالا كاَن االبتقواُ، لموا حودَث فو  السه

ُ وي ووهُ يوواى م رووار ـ؟ ؛ننه علرهوواو ـوو َم َّللاه ـووـ   لووه يكوون حاُووااو فوو  هووذا ـ  كوواه

ُ وي وهُ ـوـ االيتماِ  ، وننه هذا ا م َّللاه اليتماَ  له يسفْا عن ايتراِر عل ٍّ ــ كواه

فُض مون م روار لموا مسوفَا عنوهُ االيتمواُ  .....وفو  انبرواِت  ومن هنا كاَن الاه

نهِة  ف  قضرهِة الٍالفِة ، فُ ْه يَ  ِِ الس  ةَ اليرعوِة اَ يعاُض م رار لامي مه وَن صوحه

ةُ علوى ايترواِرِهْه ، لكنهوه  ال يسولاُه نب  بكا  وعمَا وعثماَن ، فقد ميَمعَ  ُْ انُمه

رِه إيماعواو ؛ ننه اإلموام علرهوا لوه يكون  ُِ ما حدَث ، وال يسوما لُ ْه بذلَِك ، وال يقي

حاُااُ ، وال إيماَ  بدوِن حضيِر اإلماِم ، فُ ي يقُويل فو  انبروات معلنواو عون 

تَُكْه ، والنهاُس موا اَّهفقُويا رميِه ف  إمامِة الٍلفاِ  :  وفرَه صرهْاَُُّه اإل يماَ  ُحجه

ريعاو وال ايتمُعيا ، مموُا علو ٍّ بعروٌد مون ميويرَِّه، مسوتكاهٌ فروِه ، والعيهواُس 
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ُِ بمووا حوودَث ؛ ننه علرهوواو لووه يكوون مييووي،او وكووذلك  يمتنووُ     ، فم روواُر ال يقيوو

مون بورن المسولمرن   العيهاَس ،فُ ي يسوما  علرهواو والعيهواَس النهواَس ، وهموا فقوط

ُِ باإليماِ  عندما يكيُن ف   يمثالِن اإليماَ  ... وبحُن بقُيُل لم رار: كرَف َّقي

ووِة  صووالِي اإلموواِم ، وَّافضووهُ عنوودما يكوويُن لغروواِه ؟ وميوون مبووُ موون إيموواِ  انُمه

وحابِة  على الحسِن ؟ ملوه يكوْن هوذا إيماعواو ؟ ولوه الحوديث عون الغودر مون الصه

ح ُِ ، فخمُا الٍالفوِة باإليمواِ  وقد ميم   الصه ابةُ على إمامِة اثنرِن من هل الير

ونهة ، ولوورَس بووالنهها وال بالقاابووِة ، وميون الوونهه  موون قوويِل  كموا يقُوويُل مهووِ ُالس 

ُسيِل  ُْ اإلمامةُ بالمرااِث ،   -  -الاه بحُن معاتا انبيراِ  ال بُيَرُث ، فلي كابَ

ُسيل على للَك .. ُْ مرااثاو ، وهوذا موا يحاولُوهُ لنهه الاه .فاإلمامةُ إيماٌ  ولرس

م رار ،   ف ي  يقيل  :  إنه اإلمامةَ ما صواَرْت فو  قواي  إاله بسوي  القاابوِة 

ُ  ، فلمالا ينكُاون حقه هلِه فر وا؟  وهوذا موا قالوهُ فو  قيلوه :    من رسيل َّللاه

 وَّدهعرِه قايٌ  بالقاابِة...  ....

ند رفِض اإليماِ  ، ولكنههُ يوتهِ ُه الٍلفواَ  بوخبهُ ْه  قوْد وله يقْف م رار ع

) موون   1)ميووذوا الٍالفووةَ رمعوواو فر ووا واوتصوواباو ل ووا موون مهل ووا ، ف ووي يقُوويل

 المتقار    : 

 

ِْ يوووووا بيووووو ه الُ وووووَدى  وحوووووّ  وقُووووو

 

وووووووووووَ  ب ُجوووووووووووَك واسوووووووووووتيَوال   َّخته

 

 َُ َُ فخَرَمَضووووونا موووووا قضووووور  قَضووووور

 

 وتوووووووواُعَك قوووووووود َّووووووووهه واسووووووووتكَماَل  
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وووووَك فرموووووا سنَ   ْنوووووـفوووووااَم ابوووووُن عما

 

 َت ، مْن يتقووووووووووووووووويهاَل مو يَموووووووووووووووووثاَُل 

 

 فٍابَوووووووَك فروووووووِه مووووووون الغا،ريوووووووـ

 

 َن ، َموووووووْن ورهوووووووَا الحوووووووقه مو بووووووودهاَل  

 

ُْ بَ وووووووا ََّرُم وووووووا  إلوووووووى مْن َّحلهووووووو

 

ُْ بنوووووووي هاتوووووووه  ُعطهووووووواَل    ومَُوووووووَح

 

ووووووا َسووووووَاى ممووووووُا َّووووووره  مرووووووا  ولمه

 

ُُ عووووووووديٍّ ل ووووووووا انرُيووووووووال   َل بروووووووو

 

 مُمرهووووووووووووةُ معناقَ ووووووووووووا وموووووووووووودهتْ 

 

ُن الٍطوووووُ  واستسووووو ال   وقَووووود ُهووووويا

 

 فنوووواَل ابووووُن عفهوووواَن مووووا لَووووْه يَكوووونْ 

 

اَل   ِْ بُووووووويا  يُظووووووون  ، وموووووووا بووووووواَل بووووووو

 

 فقوووووووواه ومبعووووووووُه عوووووووور  يكووووووووي

 

 ُن ، موووووووون قيلِووووووووِه يِيووووووووناو قُلقوووووووواِل  

 

 وقلهي ووووووووووووووووووووا مر،توووووووووووووووووووورايهةو 

 

َق فر وووووووووا بموووووووووا مِتووووووووووعال   فحووووووووواه

 

 وسوووووووواروا فسوووووووواقُيهُ مو مور،وهُ 

 

َ،ى َموووووون الو مووووووون الو حِ    روووووواَض الووووووواه

  

وووووووا امتطاهوووووووا علووووووو   ميوووووووي  ولمه

 

 ك ، ر،ه إلوووووووووى الحوووووووووقا فاسوووووووووتُثقاَِل  

 

 ويووووووا وا يسوووووويميبه القوووووواَّلرَن 

 

 وُهووووووْه قَووووووْد ولُوووووويا للووووووَك الَمقووووووتاَل 

 

ِِ حقٍّ يدهِع  م رار مبههُ يوا   بو ل  وانبراُت فر ا قلٌ  للحقائِق من مي

وعي  مْن يُطواليُيا اليرُ، فلي كاَن انمُا مرااث ِِ والي  ِا القيائو او، لكاَن من حقا ك

ُْ الٍالفوةُ مون  بحقاِ ْه ف  اإلمامِة والٍالفِة ، ولي كاَن انموُا مرااثواو موا ياَيو

ُْ ب ا ، مو َّاكهُ بني عديٍّ بعدما مرالُيا ل ا انحياُل  ، مو َّنوانَل  َّره  بعدما َّحله

وا إلر ا ِه انموُا فو  بنو  مُمرهوةَ بعودما   عنهُ بني مُمرهةَ بعدما مد  معناقُ ه ، مو لو

ارَّهقَيا ُسودهََّ ا...فم رار كموا يظ وُا مون انبرواِت يوتهِ ُه بنو  َّوره  وعوديٍّ وممرهوةَ 

ِِ حاماِن بن  هاته  من ا ، وهذا يعنِو  منه الجمروَ   بالطهمِ  ف  اإلمامة من مي
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، وانلفال اله   ِ تِو  يواَ  ب وا م روار َّويِح  بوذلَِك ، فُ وي كاَن يُدباُا ل ذا انمِا بلر

ُُ عووديٍّ ل ووا  ُْ ب ووا َّرُم ووا ، وموودهْت ممرهووةُ معناقَ ووا، مروواَل بروو يقُوويُل :   َّحلهوو

ووحابِة بمووا ال يلرووُق بِ ووْه ، ف ووه  انرُيووال   ، وبجووُد مبهووه يسووتما  فوو  وصووِف الصه

مون الغوا،ريَن يائنين وُهه وا،رون، وقد ياَ  للك ف  قيلوِه :   فٍابَوَك فروِه 

من ورهَا الحقه مو بدهال    ، وما سيَق لرَس من المقيويل قيلوه حتهوى ولوي كواَن 

للَِك ف  حقا معاويةَ ، مو  منه معاويوةَ  قوْد بوانَ  اإلمواَم علرهوا فو  اإلماموِة ، ال 

ِِ من َّصرَا اإلماموةُ إلروه  ِِ من يخْيَذ بثخِر عثماَن كما قاَل ، ولكن من مي من مي

كواَن معاويوةُ يوا،او فرموا يقُويُل ، فلموالا لوه يخيوْذ بثوخِر عثمواَن مون قتلتوِه  ، فلي

ِه كموا يقُويل ؟ مم منه الٍالفوةَ  بعدما َّحلهى بتاِ  الٍالفِة ؟ هِ بِسَ  مبههُ ابُن عما

حابِة حتهى لي كاَن للك  قد مبستهُ مما الثهخِر ، مقُيُل لرس بمقييل  الطهعُن ف  الصه

ا ال بيافقُه فرِه ، ما قالوهُ فو  حوقا الٍلرفوِة عثمواَن ،  الطهعُن ف  معاويةَ ، وممه

َل الٍالفووةَ ، وهووذا يعنِوو  منه عثموواَن لووه يُكووْن يووديااو  فقووْد قوواَل إنه عثموواَن بُوويا

بالٍالفِة ، عثمان الهِذي كاَن سيهاقاو إلى اإلسالِم ، عثماُن لو الن يريِن ، عثماُن 

َا ُروموةَ ، عثمواُن الهوِذي ي هوَز يورَ  موالهوِذي اتوتَاى ب لو ال جاَّرِن ، عثموان

الُعساِة من مالِه الٍا  ، ف ِ كاَن عثماُن يحتواُ  إلوى الٍالفوِة ؛ لركوين فو  

مبعِه عر   بعدما كاَن عريهُ قلقاو ؟ ثهه إبهوهُ يوتهِ ُه عثمواَن بوالغ ا والٍوداِ  مون 

ِِ اليصيل إلى الٍالفِة ، فُ ي يقُيُل :   فناَل ابُن عفهاَن موا لوه يُكوْن يُظون  ،  مي

حمِن بن عويف  ، فعيود  ُك ف  عيد الاه ال   ، إبهه ب ذا القيِل يُيكا وما باَل بِ بُيا

ى عمُا كان الحكَه ف  مما الٍالفِة بعدما بوزَ  بفسوهُ من وا ،  حمُن كما وصه الاه

حمن بالٍالفوِة لعثموان وهوي لورس يوديااو ب وا ، ولكون لموالا  ف ِ حكه عيد الاه

ِِ المواِل ؟ مم  حمن ؟ هِ مون ميو ُِ للك عيد الاه ِِ القاابوِة ؟ لوه يكون مون يفع ميو

 ِْ حمِن يحتاُ  إلوى المواِل، فقَود كواَن مون انثايوا  ، وهوي ميضوا لوه يفعو عيُد الاه



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

ُْ القاابوةُ حاُواةو فو  لحظوِة  ِِ قاابة  برنهُ وبرن عثمان ، ولي كابَ للك من مي

قد ايتار علرهاو ، لكن لمالا كاَن سرٍتاُر علرهاو ؟ هِ ينَسى عيود االيتراِر ، لكاَن 

ووُد ابوون همنووةَ ،  وود   ، ومحمه ُُ محمه حمن منه علروواو نوُ  فارمووة ، وفارمووةُ بنوو الوواه

هُ ، فلي كاَن انمُا بالقاابِة لكاَن عل   هي انقواُ  إلوى ايتروارِه  وهمنةُ ابنةُ عما

ُْ ف  انمِا...، لكنه انمابةَ ه  الهتِ  ق  َض

ووقرفِة ؛ ننه علرهوواو لووه يُكوون  وإلا كوواَن م رووار يووافُض مووا حوودَث فوو  السه

حاُووااو موو  الحاُوواين ،كمووا منه موون َّووهه ايتروواُرهُ لوورَس  انقوواَ  ، فابهووهُ فوو  

ِ  محافظواو علوى  الون ِج وال يحروُد عنوهُ مبوداو....فُ ي ينكوُا هوذا قصائَد كثرواة  يظو

يَذ الٍالفِة من اإلماِم علّ  م  مبههُ انحق  وانقواُ  ، كموا مبهوهُ على بن  مُمرهةَ م

ويا بٍرااَِّ وا  يتهِ مُ ْه بالٍرابِة والغدِر والظ لِه ، ومبهُ وه ميوذوا الٍالفوةَ ؛ لرٍص 

يز   :  1)معيابَ ْه ومبصاَرُهْه ، فُ ي يقُيل  ) من الاه

ُكهْ   وانُموووووووووووويي  مالووووووووووووهُ ميوووووووووووواه

 

 طوووواِ  والنهفوووووِويووووهه قيموووواو بالع 

 

 ور،ههووووووووووا َعجموووووووووواَ  كسوووووووووواويهةو 

 

يُن حفظووواو للوووداول   يُضووواُ  فر وووا الووودا

 

 كووووووووذاَك حتهووووووووى مبكووووووووُاوا مكابووووووووهُ 

وووووووياِ  برووووووونَُ هْ  َُ بالسه  ثُوووووووهه قَسوووووووْم

 فُيووووووِحَذْت َّلووووووَك الظ يووووووا وُحفووووووَاتْ 

 مياقووووٌف فوووو  الَغوووودِر يكفِوووو  ُسوووويهةو 

 ُْ َُ ِتووعاي عوون مُكووفٍّ مَرَهفَوو  يووا لروو

ُْ َّيغروووووكَ  ووووواا علوووووى واحتطيَووووو  باليه

 وُهووووووووْه علرووووووووَك قوووووووودهُميه فقَيِووووووووِ 

 وعظُوووووَه الٍطوووووُ  علووووور ْه وثقُوووووِ

ووعِ ُْ َّلووَك الي  بَووى ومُُووِاَم  َّلووك الا 

 من ووووا وعوووواراو  لُ ووووْه يوووويُم الجمووووِ

وووو  وابتَحْتووووَك بالووووُذبِ ُِ  لووووَك الميا

 َّتّكووووووِ مّي اعتووووووذار  فوووووو  المعووووووا،ِ 

                                                           

   ... 113/  3الدييان : ) (  1)
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 وَعووْن حَصووان  مُبووِاَنْت يُكيووُف باسووـ

 َّطلوووووُ  مموووووااو لوووووه يُكوووووْن ينصوووووُاه
 

 ٍَّااِي وووا، ِسوووتُا النهيووو ا الُمنسوووِدل

 بمثلِ ووا  فوو  الحوواِ  إاله َمووْن يووَذل
 

 

ُد على ما سيَق ف  قصردَِِّه العرنرِة المضوميمِة ، ويضورُف  م رار يؤكا

ُسوويِل ، فُ ووي يقُوويل  ِِ الاه وورعةُ موون الوونهها علووى إمامتووِه موون قيوو مووا يقُوويُل بووِه اليا

 يسرط   : ف  هذه العرنرهِة ) من ال 1)

ِ م َملووووةٌ   هووووِذي قضووووايا رسوووويِل َّللاه

 

ِ منصووود ُ   ُِ رسووويل َّللاه  وووودراو وتوووم

 

 والنهاُس للع ِد ما القُيا وما قُابيا

 وهلووووووووهُ وُهووووووووُه هُل اإللووووووووِه وُهووووووووهْ 
 

 وللٍرابوووِة موووا ووووابُيا وموووا  توووعييا 

يِن ُورُميا بعوَدهُ وُرُعويا  ُرعاةُ لا الدا
 

تُوووووووهُ   مرثاقُوووووووهُ فووووووور ُه ملقوووووووىو ومُمه

 

 مْ  َمْن بغاُهْه وعاَ،اُهْه لهُ ِتي ُ  

 

 لُ وووهْ   2)َُّضووواُ  برعتُوووهُ يووويَم الَغوووديا

 

وُم والير ُ   ا وَُّحارُ الا  َُ  بعَد الاا

 وقائوووووِ لووووو  علوووووّ  كووووواَن وارثُوووووهُ 

 

ِْ مَعطَيهُ مم منُعيا   بالنهها منهُ ف 

 

 

 رابعا ـ  المَصاِرع : 

                                                           

   .. 142/  2الدييان : ) (  1)

وى فروِه 2) ُ علروه وسولهه ـــــوـ   وصه رعةُ إنه النهيو ه ـــوـ صولهى َّللاه    ييم الغديا :ييٌم َّقيل اليا

يووذكاون فوو  للووك حووديثاو للنهيووّ  ، وقوود باإلمامووة لممووام علووّ  ، وهووه يحتفلُووين بووِه ، و

عرفة ....  ُعهَف انلياب  هذا الحديث ف  سلسلة انحا،يِث الضه
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ِِ كثُاْت ا راُ  ف  مسخلة الٍالفِة ، وكاَن هن ٌِ مون ميو اَك صااٌ  رييو

ِة اإلسوالمرهِة فو   ُْ من القُويه َُ ةٌ قيه ااِ  هثاٌر مدّماه هذا انمِا ،  وكاَن ل ذا الصا

ووااُ  فوو  عصووير متالحقووة  ، ولووه َّكوون هنوواَك  ِه هووذا الصا بدايووِة التهكووييِن ، ولوو

ماِ   اا  ، بِ كواَن هنواك سوفٌك للودا وقتلَوى مكاسُ  يمكُن مْن َُّجنَى من هذا الصا

ووِة وصووالح ا ، مووا   موون الطهووافرِن ، ولووي بظووا  هووؤالِ  المتهصووارعيِن إلووى انمه

وِة .  رمينا هذا االبقسامَ  عَف ف  يسوِد انُمه وااَ  كواَن والضه ومعتقوُد منه هوذا  الصا

ووة  ، ولووي بظووا هووؤالِ  المتصووارعيِن إلووى  ِِ َّوودمرِا هووذه انمه مٍتلقوواو موون ميوو

وووَد علوووى ميووودم بصووويِ  القووواهن الكوووايِه  ،  لييووودوا منه القووواهَن قووود يووواَ  لرؤكا

ووِة فوو  الياييوواِت وفوو  الحقوويِق ، فلووي يووهه  المسوواواِة بوورن مفووااِ، هووذه انُمه

ِة بالٍالفوِة ؛ ن،هى للوَك إلوى  بزاعوات  وصوااعات   القاهنُ  رافاو من مبناِ  انُمه

َّوووتكلُه عووون  ، ولكووونه بصووويَ  القووواهنِ  -  -وابقسوووامات  فووو  حرووواِة النهيووو ا 

ِِ اليصويِل إلوى  المساواة فو  النهيوخِة والتهكوييِن ، وكوذلَك المسواواة فو  وسوائ

َِ إلوى للوَك  عون رايوِق  وير َِ القواهُن السه مسَمى واية  مال وه  الجنهةُ ، فقود يعو

َِ إلروِه إبسوان ال  ُْ الجنهوةُ وهوَ  مسوَمى مكوان  يمكوُن مْن يصو التهقَيى ، وإلا كابَو

ُْ ف  َُّناُل إاله ب ُْ مرااثاو ، ولرَس التهقَيى ، فما بالنا باإلمامةِ ، إلاو فاإلمامةُ لرَس

 َِ قاي  ، فالنهه  النهييي  الهوِذي متواَر إلوى كويِن اإلماموِة فو  قواي  ، قود يعو

للَك ميُاوراو بالعدِل ، فالا حا، القايي   عن العدِل ، فال راعةَ لوه وال إماموةَ 

ييو   فُ ووي  انحووق  باإلماموِة . ولووي بظوَا المسوولمين فوو  ، وإلا عودَل العيووُد الح

بظااو ،قرقاو ، لكاَن ف  هذا النهظِا ما يكيُف الطهايَق ف   -  -    سراِة النهيّ  

ِ  يٍوه   ِْ رمينوا رسويَل َّللاه ُِ فر وا انهويا  ، ف و كثرا  من القضايا  الهتِ  َّتداي

الالو مؤلباو ، ورمينا ابن مم مكتيم والراو قايياو بمنص   مو مياورة  ، فقد رمينا ب

علوووى المدينوووِة ، ورمينوووا سووولماَن الفارسووو ه مستيووواراو يؤيوووذ باميوووِه فووو  مهوووه 
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انحداِث. كنها بتمنهى ماله يكيَن هناَك  صااٌ  ، كنها بتمنهى من يكيَن  هنواَك إيثواٌر 

ِِ وَّضحرهةٌ، كنها بتمنهوى من يكويَن الُحو   حاُوااو فو  لاكواِة  الجمروِ   ؛ مون ميو

ِة مب اراو .. َِ ،ماَ  انُمه اا  الهِذي يع  َّجن ِ  الصا

 ِِ وااِ  مون ميو وِة بسويِ  الصا ِا مكوان  مون مبنواِ  انُمه ماُ  ف  ك ُْ الدا سال

ِِ وِصفهرِن وكابالَ  وفو  ميهوام  كثرواة   ماُ  ف  ييم الجم ُْ الدا الٍالفِة ، فقْد سالَ

ُْ بعوود للووَك ، وقوود ويوودبا تووعااَ  انحووزاِ  يتحوودهثُيَن فوو  تووعاِهْه عوون  كابَوو

وعااِ  م روار ، فقود  ُْ فو  هوذه اليقوائِ  ، ومون هوؤالِ  الي  انرواِ  الهتِ  منهقَو

ُِ ، وكواَن حديثُوه فو  الغالوِ  عون  َّحدهَث كثرااو ف  تعاِه عن مصارِ  هل اليرو

ُِ ف  انيهاِم الثهالثَِة السهابقِة ، وك ان م رار يقصُد من للوَك إلوى مصارِ  هل الير

 مزيد  من التهعارِف م  الحقا العلييا ف  مسخلِة اإلمامِة .....

فف  قصردَّه الفائرهِة المكسيرِة يذكُا م رار ُمصاباو يلوالو مون مصوائِ  

 ُِ ُِ الحسورن ، وَُّفصو هل اليرُ ف  ييِم كابال  ، فف  هذا الريِم المي يِ، ،يقتو

ن م رار وحَده من َّحدهَث عون مصواِ  الحسورن بوِ  رمسهُ عن يسدِه ، وله يك

ْن َّعارفُيا مو   رعِة وورِاِهْه ممه كاَن يسرُا على ب ِج من سيقَهُ من تعااِ  اليا

 م رار ف  هذه القصردِة  ) من الطهييِ   :  1)مصَاِ  الحسرِن ، يقُيل 

 ويووووودهَ،ها بوووووالطهفا بابنوووووك ُعصووووويَةٌ 

 

ووةَ     2)قووارفِ  مبوواُحيا لووَذاك القِوواف ِحكه

 
   

ووووود  بوووووابِن بنتِووووووهِ  صيرُ  ،م  مون بورِن ينيروَك واكوفِ   يِعوووووز  علَوووووى محمه
(1  

                                                           

   .... 261/  2   الدييان : )1)

وهوي موا متواف مون مرِض العواِ  علوى ريوف الطهف  : اليارئ ، والجموُ  : رُفُويٌف ،  2)

َِ فرِه الحسرن ... القِا ف : القيَاةُ ، وما يٍتلوُ  مون انرِض العااِق  ، وُهي مكاٌن قُتِ

 .  الِحكهةُ :إحساٌس بت ر ج  يلدي  َّنيخ منهُ حايةٌ إلى الَ اِش  ....
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 مَيوواُنوَك حقهوواو فوو  الٍالفووِة وووا،ُروا

 

 يياموووَ  منوووهُ فووو  رقووواِ  الٍالئوووفِ  

 

 ميووا عاريوواو فوو  مصووا   لووي توو دَُّهُ 

 

 سووقَرتَُك فرووِه موون ،موويع  الووذهوارفِ  

 

 نِوووو سووووقَى ُولهتِوووو  بحووووٌا بقيووووِاَك إبه 

 

علووى ورووِا إلمووام  بووِه ورووُا هسووفِ  
(2  

 

ائِوووووُاوَن َّحرهتِووووو   ومَهوووووَدى إلروووووِه الزه

 

 نتوووُاَف إنه عرنِووو  لوووهُ لوووه َّيووواِرفِ  

 

وا بووورن ينيوووّ  َُّابوووة   وعووواُ،وا فوووَذر 

 

 مُِسوووووا  لِموووووْن واالَك ُحووووو ه ميافوووووق

 

ووا اسوتحقيُيا فوو  الحقائوو ِ    ِتوفائَِ  ِممه

 

 الفِ ومُبِووودي لَِموووْن عوووا،اَك سووو ه مٍووو

 

 ،عٌ  َسَعى َسعَ  انُسيِ، وقود مَيوى

 

ِْ إلر وا سياهُ    مَيوَ  الٍيالوفِ  مَموِس

 

ووواَ، مبهوووَك لَوووْه َُّكووون  ومَووووَاى بِوووَك الُحسه

 

 علَوووووى صووووونَه  فرموووووا رَووهُ بعوووووارفِ  

 

َُ حَصواَن الجروِ  مون يود عواما    وكن

 

 كَذاَك حَصاَن الِعواِض مون فوِه قوالفِ  

 
 

ِِ الحسوورِن ، وم رووار لووْه يَووَا هووذا انبروواُت فر ووا َّصووييٌا لميوو ِد م قتوو

الَمي َد الدهمييه ، لكنههُ مبصَاهُ ف  عريِن  من حضُاوا  هذا المي َد الُمٍروَف 

ُم  لنوا هوذا  َِ ميَِّوِه وبعوده ، إبهوه يُقودا الذهريَ  الفَظروَ  . وموالا حودَث للحسورِن قيو

ُر اللهحظاِت انيراةَ فو  حرواةِ  َِ ، فنااهُ يُصيا َِ بوِه  التهفصر الحسورِن ، وموالا فعو

من حاربُيهُ من قا،ِة انمييارَن ؟ لقد منُعيا عنهُ الماَ ، وف  للَك يقُيل م رار: 

  ميا عارياو ف  مصَا   لوي تو دَُّهُ ، سوقَرتَُك فروِه مون ،مويع    ، وبالحوُُ 

                                                                                                                                    

(1..ُِ     الياكف : المطُا ال ار

 الُغلهةُ : تدهةُ العطِ  .   2)
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مبّهَ يؤثُا صرَغةَ اسه الفاعوِ للتهعيروِا علوى موا مصوابهُ مون عطو   ، ولقود كواَن 

ُد معاباةَ الحسرِن ف  موقاِت م ر ار ،قرقاو ف  هذا االيتراِر ، ف ذا اليصُف يُجسا

العطِ   الهتِ  مراَ،ْت كسَاهُ للقضاِ  علرِه ، لقْد كاَن الحصواُر قاسوراو وروييالو ، 

رغةَ َّفرُد الثييَت  ف  هوذا الحصوار ، فلوه يكون هنواك ابقضواٌ   كما منه هذه الصا

ميواَ، كوذلَك فو  َّصوييِا قُويِي موا حودَث مو  الحسورن بعود مو ابفصاٌل، كموا مبهوهُ 

ميَّووِه ، لقوود بُحووَا الحسوورُن ، وفوو  للووَك يقُوويل م رووار :   صوويرُ  ،م  موون بوورن 

وووزارِة مووا سوواَل موون ،موواِ  ينيرووك واكووِف   ، فكلمووةُ صووير   َّكيووُف عوون 

ِ الحسوورنِ    -  -، الحسوورُن ابووُن فارمووة وعلوو ٍّ ، الحسوورُن ريحابووةُ رسوويل َّللاه

َِ الكثروايَن ا لحسرُن سراُد تياِ  الجنهِة ، والتكه منه موا حودَث مو  الحسورِن يعو

 َِ ووة  مهلووهُ وتوورعتُهُ ومبصووارهُ ،  كمووا منه مووا حوودَث يعوو يتعووارفُيَن معووهُ وبٍاصه

هؤالِ  المتعارفرِن يكثُاوَن ف  تعِاهْه من لكوِا مناقوِ  الحسورِن ، ومون لكوِا 

وِة مثالِ  انمييارَن ، وكذلَك يع لَُ ْه يُعابُين ف  تعِاهْه عن ميواعِاِهْه الٍاصه

ِِ الحسورِن  َّجاه هذا المصَاِ  ، ومن انلفاِل والعياراِت الهتِ   َّكيُف عن فضو

 ، ٌِ ِِ فضو د  بابِن بنتِه    ، وهِ هنواَك بعود هوذا الفضو قيله :   يِعز  على محمه

ِ ، فكرَف يحدُث معه  ما حدَث ، وعندما يتحدهُث إنه الحسرَن ابن بنُ رسيِل َّللاه

م رار عن بياعِة الهذين قتلُيهُ يقُيُل :   ،عٌ  َسَعى َسعَ  انُسيِ،  ، ومَووَاى 

بك الُحسها،   ، وُهي يقصُد بالدهع  نياَ، بن مبرِه .. وكواَن م روار مكثوَا َّيفرقواو 

ُْ حزباو على الحسرن ، فُ ي يقُو َُ يل ف  َّصييِا مياعاِه ومحاسرسِه الهتِ  فا

فوو  هووذا الطهايووِق :   سووقَرتَُك فرووِه موون ،موويِع  لوارِف ، سووقَى ُولهتِوو  بحووٌا 

 بقياك   ....
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وإلا كاَن م رار ف  هذه القصردِة حزيناو لمصواِ  الحسورِن ، فابهوهُ فو  

ُد  على هذا الُحزِن ، كموا مبهوهُ ال يحو   مون مصودقائِه إاله مون  قصردة  مياَى يؤكا

 ) من المتقار    :  1)زِن ، يقُيل م راُر تاَركهُ ف  هذا الح

 ولوووورَس صووووديقَ  ورووووَا الحووووزين

 

 لرووووويِم الحسووووورِن ووروووووَا انسووووويفِ  

 

 هووووي الغصووووُن كوووواَن كمرنوووواو ف وووو ه 

 

 لووووووَدى كووووووابالَ  بووووووايي  عصوووووويفِ  

 

ِ  الن فُووووويسِ  ٌِ بوووووِه ثووووواَر ِوووووو  قترووووو

 

  2)كموووا بِغوووَا الجووواَ  حوووك  القُوووُاوفِ  

 

 عنوووود ع وووود  قايوووو ِ  هُ بَسوووويا يووووده 

 

 وَّالِوووووووووَدهُ مووووووووو  حوووووووووقا رايوووووووووفِ  

 

 

و ه  مجواهااو  ُِ وايَف الاه ويقُيُل ميضاو ف  قصردة  رييلة  بَعوى فر وا اليه

بمووا حوودَث للحسوورِن ومعابوواو عوون مسووفِه لمووا حوودَث ، ومظ ووااو لحزبووِه القاِصوو  

 ) من الكامِ  :  3)علرِه ، يقُيُل 

 مووْن يوو ه وووارَ  هاتووه  وسووناَم ا

 

 قام وووووواولووووووَيى لؤيهوووووواو فاسووووووتزله م 

 

 وووووووزا قاييووووواو باليطووووواِ  فلفه وووووا

 

هووووووا ويرَاَم ووووووا  َض عزه  برَوووووود  وقوووووويه

 

ِِ َيسوووفِهِ   ومبووواَخ فووو  ُمَضوووا  بَكلَكووو

 

ُُ لوووه موووا سووواَم ا   يسوووتاُم ، واحتمْلووو

 

ووةَ فاسووتياَ  حايَم ووا ِه مكه  موون حوو
 

ُُ ييوووو ُد واسوووو  ِه حااَم وووواتواليروووو  ح

 

                                                           

   .. 263/  2   الدييان : ) 1)

 بَِغَا : نا، ..   2)

   ... 367/  3   الدييان : ) 3)
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 ومَضى برثاَ  مزعجاو ما تاَ  ِموْن 

 

 عظاَم وووووا يُووووويِر الطهووووواهااتِ َّلووووك القُ  

 

 ييِكوووو  النهيوووو   ويسووووتنرُي لفوووواره  

 

 بووووووووالطهفا فوووووووو  مبنائِ ووووووووا ميهاَم ووووووووا 

 

يُن ممنوويُ  الِحَمووى َمووْن راَعووهُ   الوودا

 

 والوووودهاُر عالرووووةُ الينوووواِ  موووون راَم ووووا 

 

يووواِل سووورُيفَ ا  مَّنووواَكَاْت ميوووِدي الاا

 

ُْ مم مبكووووووَاْت إسووووووالَم ا   فاستسوووووولََم

 

ُووو ه ، إاله  إبهوووهُ ال ينَسوووى  مصوووَاَ  الحسووورِن ، وموووَ  مبهوووه  ييكووو  الاه

فالحسرُن حاٌُا ،ائماو م  م رار ف  حراَِّه وتعاِه ، إْن بَكى وروَا الحسورِن ، 

ِا حوزن   فظالُل الحسرِن ف  هذا اليكاِ  ، فالحزُن لمصاِ  الحسرِن مكيوِا مون كو

ِا حزن  ، وكرفَ  َِ ك ِا حزن  ، بِ وقي ؟ كُا م رار الحسرن وييكرِه ال يذ وفيَق ك

ُسيُل لمصاِ   ُسيُل ، وكرَف ال ييك  الاه ، وقد بكاهُ من هي يرٌا منهُ ، بكاهُ الاه

ُْ النهي ه ف  يلقِِه ويلُقِِه .  الحسرِن ، وُهي ابُن فارمة الهتِ  مَتيََ 

ووااِ  ، لقوود محوواَل  ووااِ  والضه الحسوورُن ال يفارقُووه ، إبهووهُ يالنمووهُ فوو  السه

وومياُت ا لحووزُن علووى الحسوورن حروواةَ م رووار إلووى ك بووة  وملووه  ، وكرووَف ال ؟ والسه

ا ُصِاَ  ، بقُيلُ  َّيكرِه ، والجياُل كا،ْت َّزوُل لمه
 ) من الٍفرف   :   1)

ووووَميا  وَتوووو رد  بووووالطهفا مَبَكووووى السه

 

 يكوووووووواَ،ْت لووووووووهُ َّووووووووزوُل الجيووووووووالُ َّ 

 

َم المووووا  يووووا ولرلِوووو  لووووهُ وقوووود حوووواا

 

ووووو   ااُ  الحووووواللُ ُ  علروووووه وهوووووي اليه

 

ُْ وصوووولَةُ النهيوووو ا بووووخْن َُّووووق  قُِطَعوووو

 

 قووووووووطَ موووووووون هل برتووووووووِه انوصووووووووالُ  

 

                                                           

ييان : )  ( 1)    .. 17/  3الدا
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 له َُّنَجا الك يَل سن  وال الي  

 ل وووَف بفسووو  يوووا هل روووه علوووركه
 

 بووووووووان نهووووووووٌد وال بَجووووووووا انرفووووووووالُ  

 ل فوووووووةو كسووووووويُ ا يووووووويى وييوووووووالُ 
 

وووووولُيع  َّ تووووووز   ُُ ٌِ لكووووووْه   وقلروووووو

 

 مووووووو  الييوووووووِد مو ،مووووووويع  َّوووووووذالُ  

 
 

َّحدهَث م رار عن  مصواِ  الحسورن ، َّحودهَث كوذلَك عون مصوَاِ   وكما

اإلماِم عل ٍّ ، وف  هذا يقُيلُ 
 م رار) من الطهييِ   :   1)

وووجُف إاله لكاتوووف    فوووال ُنره لاَك السا

 

 وال َّووووووووهه لاَك اليوووووووودر إاله لكاسووووووووفِ  

 

 فووواْن يفتُموووا َتووويقِ  فقَوووْد َّخمنابوووه

 

 بٍاَّلووووووة  بوووووورَن القنووووووا والمٍوووووواوفِ  

 

ُْ قووديماو ليووار     بصووفااَ  لووي حلهوو

 

ُْ فتووووواةٌ لقوووووارفِ   ُْ فموووووا حلهووووو  لضووووونه

 

 قرويطيُف ب ا من هل كسَاى  مقا

 

ُث عن وووا مووون ملووويِك الطهيائوووفِ    يحووودا

 

ُاب  مثوووووَيى علووووو ٍّ كوووووخبهنِ   يُوووووَذكا

 

نِ  صوورحةَ هوواَّفِ   ُُ بووذاَك الووا   سوومْع

 

ُم ك ثرووااو عوون هووذا ومصوواُ  علوو ٍّ كووان رن او كيروواا ، وم رووار ال يقُوودا

ِِ  كما رمينوا منوهُ عنود حديثوِه عون مصواِ  الحسورِن ، كموا مبهوهُ لوه  الحدِث الجل

يتحدهْث عن كثرا  من مصارِ  هل اليرُ الهِذين عاصاوا مو سيقُيهُ ، وقود ل وَا 

الوياف  من يالِل الحديِث عن المصوارِ  ، مبهوهُ يوهه اإلمواِم الحسورِن بالقِسوِط 

 من هذا الحديِث ....

 

                                                           

   ... 264/  2الدييان : ) (  1)
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 خامساً ـ الباعث :

وقد َّحدهَث  م رار كثرااو عن الدهوافِ  الهتِ  يعلْتهُ يتهجوهُ هوذا االَّاجواهَ ، 

وايِف  ُِ ، وقود كواَن للوَك علوى يوِد اليه فقَْد لكَا منه إسالَمهُ كاَن على يوِد هِل اليرو

 ُْ نَو ّ  ، وهذا بال تكٍّ  كاَن  من مهِه   انسياِ      الهتِ  مكه ُِ للتهيور ِ    فو   الاه

قليِه   ،   كما لكَا م رار منه مصلَهُ الهِذي ابيثََق منهُ كاَن ميضاو من مسوياِ  هوذا 

ود علوّ   ِ  من كتَ  عن م رار ، ومن هؤالِ  محمه التهير ِ  ، وقد مكهَد على هذا ك

ُِ قد استحكَه ف  قلوِ    ميَسى ف  كتابِه م رار، فُ ي يقُيُل :   إنه ُح ه هل الير

ِه السيَ  ف  للَك يُعيُ، إلوى ،يلمرهتوِه  ِا ُح ٍّ سياهُ ، ولع اليهاعِا ،ورَغى على ُك

ف  الدرية انولى، وإلى فارسرهتِِه فو  الدريوِة الثابرهوِة ، وإلوى اَّهصوالِه ميروااو 

ّ  ، للك االَّاصاُل الهِذي كاَن لوهُ مكيوُا انُثوِا فو  موذاهِ  م روا ُِ ر باليهايِف الاه

وود ميسووى فرمووا لكوواهُ موون  الفكايهووِة ...  ، وإلا كنهووا قوود اَّهفقنووا موو  انسووتال محمه

مسوويا   َّتعلهووُق بتيوور ِ  م رووار، فابهنووا لسوونا معووهُ فرمووا قالووهُ عوون حالووِة م رووار 

ِا الموذاهِ   النهفسرهِة قيِ التهير ِ  ، فُ ي يذكُا مبهه قيِ التهيور ِ  كواَن يالرواو مون كو

ُِ الفكايه  ِة ، وله يكن يعلُه ترماو عن هذه  المذاهِ  الفكايهِة ، وهذا ما يعلهُ يقي

 ِِ ُِ بِه ، يقُيُل انستال ميَسى :  ولقد كواَن م روار قوابالو للتهفاعو التهير ُ  ويتهص

وائعِة ،  ِِ هذه التهراراِت ؛ نبههُ لْه يُكْن قود ََّوخَثهَا بعود بالموذاهِ  المٍتلفوِة اليه بمث

ُْ وهك ُْ يقرنَهُ فتقيهل وا قيويالو حسوناو ، واسوتحكم َل فكاة  ولََج ذا كاَن التهير ُ  موه

وابِق ، كموا مبهوهُ  1)ف  قليِه . ..  ، وُهي ب ذا القَيِل يناقُِض بفسه ف  قيلوه السه

يناقُض بفسهُ بعد للَك ، فُ وي يقُويل :   مسولََه م روار بعوَد مْن كواَن التهيور ُ  قود 

اَف قليوِه ، ويالطوهُ مٍالطوةَ اللهحوِه والودهِم ، فجنهوَد بفسوه ينوديهاو ممرنواو َّملهَك تغ
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ورعِة  ومدافعاو بيرطاو عون الودهعيِة العلييهوِة ، وكواَن كمون سويَق مون توعااِ  اليا

َِ بِ وْه  و وْن بكه وا،ةَ المجودهلرَن وينواُل ممه وم،بائ ا كثرَا التهخلُِه بكهاَ  تكهاَ  ينُدُ  السه

ِ  ...وهلا ُهه ، ويعلُن على المأِل مذهيهُ الفكايه ،وَن ييف  مو وي
(1  . . 

ُِ ، ومٍلصاو لُ ْه ف  توعاِه ، وقود  ومن هنا كان م رار محيهاو  ل الير

َّحوودهُث فوو  تووعاِه عوون هووذا الُحوو ا ، وعوون مسووياِ  هووذا الحوو ا ، وقوود ويوودبا 

ِ  ف  ك ِا قصائدِه المذهيرهوِة ، حاَصهُ على إعالِن هذا الح ا ،وَن ييف  مو وي

رعِة .....  وقد مبان م رار ف  هذا المن ِج عن مسياِ  اعتناقِه لمذهِ  اليا

 )من اليسرط  :  2)مسياَ  التهير  ِ عنده قيلهتعاِ م رار الهِذي مل َا فرهِ  ومن

 ياَهدُت فرَك بقَويلِ  يويَم ٍَُّتصوُه ال

 

  3)ِصوو ُ تمبطوواُل إْل فوواَت َسوورفِ  يوويَم َّمَ  

 

ووووواٌل إلوووووى رُوووووُاق    إنه اللاسووووواَن ليصه

 

وُا ُ   ُِ الي  به  ف  القلِ  ال َّ توديَ ا الوذ 

 

يُن ،يووونُُكهُ   هبووواي فووو  فوووارس   والووودا

 

 لقووود رووواَ  لووو  مُس  وماَّيووو ُ حقوووا   

 

ُْ سوونا  ملوويل بكووهْ  ُُ ُمووْذ يَفَعوو  مووا نلوو

 

 حتهوووى َمَحوووا حق ُكوووْه َتوووكا  ومبتِجووو ُ  

 

ُْ فُُاروواٌت إنْ  َُ ب ووا وقَووْد مَضوو  كفْلوو

 

فِ  اليخسِ الهِذي يمعُيا  ُُ عن ُصحو ْق  فاه

 

 َسوولماُن فر ووا َتووفرِع  وْهووَي منووَك إلا ال

 

 هبوووواُ  عنوووودَك فوووو  مبووووائِِ ْه تووووفُعيا 

 

 فُكووْن ب ووا منقووذاو موون هوويِل ُمطهلَعوو 
 

 ووووداو ومبوووُ مووون انعوووااِف ُمطهلِووو ُ  
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ُُ ل ا ِمْن َُ ُُ بفس  ُوُاوراو إن  ْل  سيه
 

 ا  ِسووووَيى َحيارووووَك مبتفوووو ُ مَبهووووى بووووُذي 
 

ُِ ؟ وَّظ وا  ِِ هل الير انبراُت َُّظ ُا بيُي   لمالا ياهَد م رار من مي

كذلَك بمالا ياهَد ؟ فُ ي قود ياهوَد بلسوابِه ، وي واُ، اللاسواِن رب موا حقهوَق موا لوْه 

وُد علوى الطُوُاِق الهتِو  ي وِدي إلر وا ال لاسواُن ، يحقاْقهُ السهرُف ، بِ إبهه م رار يُؤكا

 ُِ به وواٌل إلووى رُووُاق  ، فوو  القلووِ  ال َّ توودي ا الووذ  فُ ووي يقُوويُل :   إنه اللاسوواَن ليصه

ُِ ، لكَا كوذلَك  ُاُ    ، وبعد مْن لكَا راقَهُ ف  صااِ  المعارُرِن  ل الير الي 

هُ م  التهيور ِ  ، وكروَف بودمَ هوذا الطهايوَق ؟ وانبرواُت َّكيوُف عون  بدايوِة  ٍَ َّاري

تهير ِ  ، لرَس فقط عند م رار، ولكن ميضاو عند الفاِس الهوِذين َّيور عيا ميكوااو ال

وويَد التهير ُ  عندُهْه مرُاو يصيَةو وثايهةو ، ويظ ُا للوَك فو  قويِل م روار :   

يُن ،ينُكْه ، حقهاو لقَْد راَ  ل  مُس  وماَّيوُ    ، كموا يظ وُا  هباي ف  فارس  والدا

ُْ سونا  ملويُل بكوه ، حتهوى محوا حق كوه قللَك ميضاو ف   ُُ موْذ يفَعو يلِه :   ما نلو

تكا   ، وقد لكَا م رار ف  قيله :   محوا حق كوه توكا    سويياو مون مسوياِ  

َّير ِعِه ، كما مبههُ ييرُا إلى سي   هيا  ف  قيله :   فكن ب ا منقذي مون هويِل 

يَاى بِ ف  قصائَِد مَُيوا إلوى هوذا ُمطهلَِع    .....وقد متاَر م رار ف  قصردة  م

ُِ إلوى من يسوتا،واِ حقاِ وْه  فو   السيِ  من مسياِ  َّير عِه ووقيفِه مو  هل اليرو

 م رار ) من الطييِ   :  1)اإلمامِة ، يقُيل

َُ حَصواَن الجروِ  مون يوِد وواما  وكن

 

 كذاَك حصاَن الِعواِض مون فوِه قوالفِ  

 

 ومووووا بسووووٌ  مووووا بوووورَن ينيوووو ه َّالوووودٌ 

 

    ِو،ٍّ بوووووورَن ينيوووووو ه رووووووارفِ بغالوووووو 

 

برا ومعلوووووُه مبهوووووهُ   َهوووووَياكْه ُهوووووي الووووود 
 

حائفِ    يُيراُض ييَم الحيِا ُسيَ، الصه
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مِ   :   1)ويقُيُل ميضاو   ) من الاه

ِ والوووووووووووووونهج  يوووووووووووووا ُهووووووووووووووداةَ َّللاه

 

 وةَ، فوووووووووووووو  يوووووووووووووويِم الَ ووووووووووووووالكِ  

 

ُُ فوووووووو  حرووووووووـ  بُكووووووووْه اسووووووووتدلَْل

 

 رِة  ، مَمووووووووووووووووووِاي وارَّيوووووووووووووووووواِك  

 

وووووووووووووو  ك  وُكنووووووووووووووتُهْ مللووووووووووووووَه اليه

 

 لووووووووووووو  مصوووووووووووووابرَي الَميووووووووووووواِك  

 
 

 ) من المتقار    :   2)ويقُيل ميضاو 

 لكوووْه يوووا هَل ياسووورن َمووودِح  صوووفا

 

 وو،اي حوووووووووووال وفوووووووووووؤاِ،ي يوووووووووووال 

 

 وعنوووووووووودي نعوووووووووودائكْه بافووووووووووذا

 

 ُت ، قووووويلِ  موووووا صووووواحَ  المقوووووَيال 

 

 ُُ ُُ لكووووووْه لُقَموووووو  فاسووووووتنَْن  رِكْيوووووو

 

ُُ ميابطُوووووووووووووهُ َمج وووووووووووووال   وكنووووووووووووو

 

وووو  اِك مَسووووِاي وكوووواوفُووووكه موووون اليا

 

و علوووووووى َمنكيِووووووو  ُمقفَوووووووال   َن ، ُوووووووواله

 

 مَُوالِووووووورُكُه موووووووا يوووووووَاْت ُمزبوووووووةٌ 

 

عوووووُد مو يلجوووووال  َ  الاه ٍَ  وموووووا اصوووووط

 

ووووووووووووْن يُعوووووووووووواِ،يُكهُ   ومبووووووووووووامُ ممه

 

ُِ الووووووووويال   فوووووووووانه اليوووووووووَااَ ةَ مصووووووووو

 

 ومووووووويالُكْه ال يٍووووووواُف الِعقوووووووا َ 

 

 فكيبُوووووويا لووووووهُ فوووووو  ووووووود   موووووويئال 
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ُِ ، ومبهوهُ قود وهذه انبراُت من انبرا ِت القييهوِة فو  برواِن حياوِه  ل اليرو

َِ حيهوهُ  َِ مدحهُ لُ ْه  ، وو،ههُ لُ وْه ، وفوؤا،هُ لُ وْه ، وإلا كواَن م روار قود  يعو يع

َِ مون  ُِ  وَصيبِ ه ، فابههُ ميضاو قود يعو ُِ  وتعاهُ ف  اإلتا،ِة ب ِل الير  ل الير

عِا بافوذات  َّفتوُك بخعوداِ  هل ا ُِ ، فُ وي يقُويل مييا واو الٍطواَ  إلوى هذا اليا ليرو

معدائِه   وعندي نعدائِكه بافذاٌت ،ٌ قيل  ما صاحَ  الِمقويال   ، وقود متواَر 

واِك مسوِاي   ، وهوي  ميضاو إلى الدهافِ  عون هوذا الحو ا بقيلوه   وفُوكه مون اليا

موا يوَاْت مزبوةٌ ، لذلك يُيالِرِ ه ويتيامُ من معودائِِ ْه ، يقُويل م روار   مَُوالِورُكْه 

ُِ الَيال   . ْن يُعا،يُكْه  ، فانه اليااَ ةَ مص  ومبامُ ممه

وإلا كاَن م رواُر فرموا سويَق يكيوُف عون مسويا  التهيور ِ  عنودهُ ، فابهوهُ 

َض لووهُ ،  ميضوواو يكيووُف فوو  كثرووا  موون تووعاِه عوون كثرووا  موون اإليووذا  الهووِذي َّعوواه

 م رار) الايز  :   1)يقُيل

ُُ فرووكَ  ِْ بِ ووهْ  عاَ،يوو  النهوواَس لَووْه مَحفوو

 

  ِّ  حتهوووى رَمووويبِ  عووون يووود  إاله انَقووو

 

ُوووووووووووويا يعتِافُووووووووووويَن وريوووووووووووةو   َّفاه

 

 لَحمووو  وفووو  َمووودِحَك عووونُ ُه ُتوووُغِ 

 

 ولوووووي يُيووووووق  اليحووووووُا ثُووووووهه يلتقِوووووو 

 

 فلقووواهُ فَووويقِ  فووو  هوووياك لوووه مُبَوووِ 

 
 

ار موون  اا ِ المووذهيّ  فوو  تووعا م روو وو اَن عوون الصا ا كوو ذا موو هوو

ةِ  ُ الناحروو ة راسوو ذه الدا ْت هوو َا د مل وو هووةِ ، وقوو ةِ والفكاي ه الميُوويعر

ي كاَن يحملهُ  ل اليرُ  هذِ ل َر الح ا ا ف  لوِ ميوا،  الموذه  مقدا

ْه اليرع   ا ِو ِِ إثيواتِ حق ْه  مون ميو ُصوار ُ مع ُو ُ ي ه ، وهذا ما يعلو
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ذا الحوقا ،  ائِ إلثيواتِ هو ِه اليسو هٍذَ م راُر كو َّ ف  اإلمامةِ ، وقد ا

ي يووذكا مُ  ف ُوو دا ُ يقوو هووه ب ا م َ  ا يووايَن ، كموو َ  هل اليرووُِ ،ومثالوو قوو منا

ة   ،  ، وه  بااهرُن وروا مقنعو ةِ ه ةِ الٍالفر ه بااهرنه ف  هذه القضر

 ِِ لمرن مووون ميووو رن المسوو بووو اَك صووواا ٌ  هوووى ماله يكووويَن هنوو هووا بتمن وكن

ا هوووو   موووو ه ب و ، وإ ايفا ُْ َّيوووو وووو ُ لرسَ ة ةِ ، فالٍالفوووو ةِ واإلماموووو الٍالفوووو

 ٌ ٌ وممابة ا ا ..... مسؤولرة ُ ا بحق ُ مْن يعرَن من يحمل  ، بسخلُ َّللاه
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ابع  المبحث الرَّ

 التشيُّع في شعِر مهيار 

ة  رؤية فنيَّ

 اللُّغة وأثر التشيُّع فيها:أوالـ 

واو  ِا تو    يسوتلزُم اسوتٍداماو ياصه الياعُا فٌن من فُنيِن القَيِل ، وهُي قيِ كو

ووعاي   بووٌه لَغوويي  يقوويُم علووى التهوواابِط بوورن الكلموواتِ مؤلافوواو بووذلك للغووةِ ؛ فووالنهه  اليا

َل يطوية  مون يطوياتِ بنواِ   ُِ ، والهوِذي يُعود  موه النههه ، ومن هنوا َّوخَّ  يطويرةُ اللهفو

وعايهة، فُ وي بموا يثروُاهُ مون  النهها ، فاللهفُُ هي الما،ةُ انولوى فو  بنواِ  القصوردة اليا

ي  )1(رةَ ، وبما فرهِ من ياس  يمنح ا اإليقاَ  ...متكال  يمنح ا الص 

وكاَن م راُر على وع   بما َّقيُم بِه الل غةُ ف  النهها ان،ب ا من كيف  

وَّصييا  ،  وقد رمينا للَك اإل،راَك ف  ابتقائِه لأللفاِل وانسالرِ  الهتِ   ياَ ْت 

رةو لتير عه  .....  مصيا

التيوور    فر ووا فوو  تووعا م رووار المووذهيّ  والحووديُث عوون الل غووِة ومثووِا 

 سركيُن من يالِل هذه المحاور:

 ـ  التَّناسق بين اللُّغِة ومضمون التشيُّع  : 1

الحووديث عوون التيوور    موون مهووه  المضووامرِن الفكايهووِة الهتِوو  يوواَ ْت فوو  

تعِا م رار، ومن يوالِل قواا ِة توعا التيور    عنود م روار، ويودبا منه م روار 

وعُا رايقتَوهُ فو  كاَن  رع ا  ف  اإلمامِة، وكوان اليا مؤمناو بالحقا العلييا مو اليا

                                                           

ام: عيد القا،ر الّاباعّ  ، ) ر : الثابرة   ، المؤسسة 1) يرة الفنرهةُ ف  تعِا مب  َّمه    الص 

  ، بنرة اللغة الياعايهة ف  ،ييان 99م  ، ) 1999العابرة للدراسات والنيا ، ) 

   ...  246ير الثهقافة ، ) َّايمان انتياق : مبيار مصطفى ، هرمة قص
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فاِ  عن هذا الحوقا ، وهوذا  موا يعلوهُ حايصواو علوى ايترواِر انلفواِل القَييهوِة  الدا

ة  وَّوخثرا   وعِا مون قويه والعياراِت الجزلِة وانسالر  المترنوة ؛ ف وي يعلوُه موا لليا

مات  ومؤثااات  .....ف  الن فيِس بما وه بات  و مقيا  َ  من مكيا

وعندما بنظوُا فو  توعِا التيور    عنود م روار؛ لنقوَف مون ياللوِه علوى 

عِا عندهُ وبرن المضميِن الفكوايا  اليوراعّ   ، بجوُد  مَدى التهناسِق برن لغِة اليا

ِ  انسووالرِ  ، مبهووه كوواَن ،قرقوواو فوو  ايتروواِر مفووا،اِت الل غووِة ، ومتمراووزاو فوو  ابتقووا

 ِِ ة  الطاياُق الهِذي ياَ  من ميو وُمجرداو ف  استٍدام المحسناِت اليديعرهِة وبٍاصه

إبووااِن مياقووِف القُووَيى المتصووارعِة موون ميووِ الٍالفووة  فوو  عصووا انمووييرن .. 

ُْ )من المتقار     1)ومن تعا م رار الهِذي كاَن فره هذا التهناسُق مائراو قيله

: 

  

َُ وإ  ْن ،افُعووووووووويَك اإلموووووووووامُ ومْبووووووووو

 

 وكووووووواَن مبووووووويك بووووووواوِه انُبووووووويفِ  

 

 لَِموووووْن هيوووووةُ اليووووواِ  يووووويم الر وووووي،ِ 

 

  2)ومن صاحُ  الجّن ييم الٍسورفِ  

 

                                                           

   ..263/ 2   الدييان : )1)

   وهية اليا  ييم الر ي، :ييرا اليهاعُا إلى ياوِ  عل ٍّ رُ  َّللا عنهُ ييم وقعِة يريا، فلهما 2)

ٌِ من الر يِ، ، فطاَ  َّاسهُ من يدِه ، فتناوَل عل   باباو كاَن عند  ،با من الحصِن ُابه ُري

ُ علرِه ، ثهه ملقاهُ من يدهِ  الحصِن ، فتاهسَ  ُِ حتهى فتَي َّللاه بِه بفسهُ ، فله يزل ف  يدِه وهي يقاَّ

َْ ، فايتمَ  ثمابرةٌ من مصحابِه وحاوليا من يقلييا اليا  فما استطاعيا ..الدييان : )  حرن فا

ليهاعُا   ...ييم الٍسرف : اليما الهتِ  َّحفُا ف  صٍا  فال ينقطُ  ماوهُ، وييرُا ا 263/  2

َِ الِجنه وحاربَ ُْه بيمِا لاِت العلِه    ُ وي هُ ، قاَّ َم َّللاه بذلَك إلى ما يعتقُدهُ اليارعةُ من منه علرهاوـ  كاه

ـ     ِ هَ رسيُل َّللاه ـ   ييم الُحدييرة إلى مكهةَ ، حرُث مصاَ  النهاَس عطٌ  تديدٌ عندما َّييه

 ِ ِ  يمِض  ف  بفا  وحا  تديٌد ، فنزَل رسيُل َّللاه ِ علرِه وسلهه ـ ، فقاَل : هِ من ري ـ صلهى َّللاه

ِ الجنهةَ، ثُهه  من المسلمرن مع ه القاَ  ، فراِ،وَن بمَا لاِت العلِه ، ثُهه يعيُ، يضمُن لهُ رسيُل َّللاه

الجنا  فاي ، بعَث ريالو من الصهحابِة ففزَ  من الجنا ، فايَ  ،ثُهه بعَث ريالو هيَا ، فذُعا َمن 

 .  263/ 2ثه مرسِ عل ه بَن مب  رال   ، فنزَل اليمَا ومألَ القاَ  بعد هيل  تديد  ...الدييان ) 
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يَن فووو  يووويِم بووودر    ومووون يموووَ  الووودا

 

وووووفيفِ    ومُحووووود  بتفايوووووِق َّلوووووك الص 

 

ِ مصوووووووووووناَمُ هْ  َم فووووووووووو  َّللاه  وهوووووووووووده

 

 بمووووواهى عروووووين  علر وووووا عكووووويفِ  

 

 الُ وووووووووَدىمَوروووووووووا مبروووووووووَك إمووووووووواِم 

 

 ُووووووراِ  النهووووووَدى هزبووووووِا العزيووووووفِ  

 

يوووووووووـ َِ سووووووووورٌف بوووووووووِه ُاه  َّفلهووووووووو

  

ُِ فقووووووووووَدَك لاَك العظوووووووووورهَ   مَّحموووووووووو

 

وووريفِ    ك ،واسوووي،ه يزيووواو ويووويهُ الس 

 

عرــــــــــفِ   ييارُ  ِحسِم  هذا الضه

 

 ول فِووووووو  علروووووووَك مقووووووواُل الٍيروووووووـ

 

فِ   ـــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رِ، مبهَك َُّياُ،  حاه الله ـر

 

ائوووووووواو  مَبيووووووووُاَك مووووووووا حمووووووووِ الزه

 

 ن، مم المسووُك يووالطَ َُّوواَ  الطفوويفِ  

 

بروووووووـ  كوووووووخنه ُوووووووايحَك نهوووووووُا الاه

 

ُْ علرووووِه بسوووورُه الٍايووووفِ    ِ  ، هيهوووو

 

 مٌحووووووووويُّكُه موووووووووا سوووووووووَعى روووووووووائفٌ 

 

قووووووةٌ فوووووو  الُ تُوووووويفِ   ُْ مطيه  وحنهوووووو

 

ُُ مووووون فوووووارس  فاليهايوووووـ  وإن كنووووو

 

ووووووووووووايفِ   هُ باليه  ُف ، معتلووووووووووووٌق و، 

 

 ُُ علووووووووى موووووووون يعووووووووا،يكهُ َرِكْيوووووووو

 

 ويفُسووووووووُد َّفضوووووووورلُكه ْ بوووووووواليقيفِ  

 
 

انبراُت الّسابقةُ من روائ  ما قاَل م رار، ومن ميمِ ما قاَل م رار فو  

ُِ سو يلتهُ وابسوجامهُ ،  ُِ انيرواِر  ، ففر وا مون يموال اللهفو الحديِث عن هل اليرو

وويرِة وفر ووا موون يمووال المعنَووى ب وواوهُ وحسووُن سوويكِه ، وفر ووا موون يموواِل ا لص 

وُوويح ُا وقابُ ووا ، وفر ووا موون يمووال اإليقووا ِ عذوبتُووهُ وِرالَوَُّووه ...وانبروواُت 

ُِ ، فم رار هنوا يتحودهُث عون  فاِ  عن حقا هل الير ِِ  ف  الدا كذلَك من مَقَيى ما قر

حقٍّ ورا هُ من يطالُ  بِه ويدافُ  عنهُ ـ كموا يعتقوُد م روار ـ ، وقود سواَق م روار 

ِِ اليصي ل إلى وايتِه حججاو وبااهرَن واُحة، لكنه ا له َّجِد تورماو فو  ف   سير



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

إل اِر الحقا ، وكاَن المصرُا المحتيُم ، وقد قدهَم م رار ف  َّصييِا هذه النا ايِة 

ُك القليَ  الٍالروةَ  ويَر كثروااو المؤسفِة صيراو َّحاا ، وقود ُومهَن م روار هوذه الص 

َ، المضوامرن من مياعِا الييِد واليهويِق والطهوا ِ  ... وبالحوُُ فو  انبرواِت َّعود 

وَّنووّيَ  التهكووييِن الفكووايا والييوودابّ  ، وقوود اسووتطاَ  م رووار من يحوودَث التهنوواوَه 

وُد علوى قدرَِّوِه  والتهناسَق برن هذه المضامرن والمعارِض اللهفظرهِة ، وهذا ما يؤكا

ُِ هووذا التهناسووِق بووااهُ  ووعايهِة والفنرهووِة ..ومثوو فوو  المضووامرن المٍتلفووِة ، فُ ووي  اليا

عندما يذكُا مناقَ  اإلماِم الهتِو  َّجعلُوهُ يوديااو باإلماموِة يوخَِّ  بوالمفا،اِت القَييهوِة  

ويَّرِة والمعجمرهوِة ، ومون  الهتِ   َّقُف م  م رار ف  ميقفِه من يالِل ،اللت ا الصه

ُْ موو  م رووار فوو  سووعرِه قيلووهُ :    وإْن ،افُعوويَك هووذه المفووا،ات الهتِوو  َّضووامنَ

...اإلمووام ، وكوواَن مبوويَك بوواوِه انُبوويِف ، لموون هيووةُ اليوواِ  يوويم الر ووي، ، وموون 

يَن فوو  يوويِم بوودر  ومُحوود  بتفايووِق  صوواحُ  الجوونه يوويم الٍسوورِف ، وموون يمووَ  الوودا

ةُ اللهفظرهووةُ  ِ مصووناَم ُْه   ، وَّظ ووُا فرمووا سوويَق القوويه ووفيِف ، وهوودهَم فوو  َّللاه الص 

واا ِ  ،   واُحةو   ِة الصا من يالِل َّكااِر انصياِت القييهِة  الهتِ   َّتناسُ  مو   قويه

ويمكُن من بياهَد للَك فو   َّكوااِر حواوِف الودهاِل والقواِف والكواِف واليواِ  ، كموا 

ةُ المعنييهووةُ للمفووا،ات فوو  هووذه الكلمووات : ،افعوويك ، يمووَ  الووداين ،  َّظ ووُا القوويه

فيِف ، وه ةَ بتفايِق الص  وابقةُ قويه دهَم ....وكموا مل وَاْت المفوا،ات والعيوارات السه

وااِ  عنود المعارُورَن ، وهوذه  ةَ الصا ااِ  عند هل اليرُ ، مل وَاْت كوذلك قويه الصا

واا ِ فو  صوالح ا فو  بدايوِة  ُْ بترجوةُ الصا ةو معتيواةو ؛ ولوذلَك كابَو ُْ قيه ةُ كابَ القيه

ِة انُيَاى مون يوالِل َّخكروده  انمِا ، وقد استطاَ  م رار من يكيفَ  عن هذه القيه

ييَك    ، فالحسوورُن  ُِ ، فُ ووي يقُوويل :   َّفلهووِ سوورٌف بووه ُوواه ِة هل اليروو علووى قوويه

ةُ  ُْ قويه ُْ الحسرَن بالدهِم ، وم  للوَك فقود محوَدثَ َي قيي  والسريُف قييهةُ ، فقد ُاه

قووواو ، وهوووذا ييووو  بَمووو ِة الحسووورِن الحسووورِن فووو  السوووريِف َّصووود عاو وَّمز  َدى قووويه
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واا ِ  ِِ الصا وابقِة إلوى ماحلوة  ميوَاى مون مااحو ُِ م روار فو  انبرواِت السه ...وينتق

ُِ هووذه الماحلووةُ فوو  ميوواعِا اإلكيوواِر  ُِ وبوورن المعارُوورن ، وَّتمثهوو بوورِن هل اليروو

ُِ حتهى فو  لحظواِت االبكسواِر، وكوخنه هوذه اللاحظوات ِستصويُي  واإليالِل  ل الير

بيقاو من مبياِق النهصِا ، ورمزاو من رميِن الفداِ  ، وفو  هوذه الماحلوِة بعد للَك 

 ُْ وواا ِ َّخيووُذ منحووى هيووَا موون النهاحرووِة المعنييهووِة ، وإْن كابَوو بجووُد منه ملفووالَ الصا

محافظةو على الطهابِ  القييا المتماسِك ، وقد َّجلهى للَك ف  حاِ  م روار علوى 

ف  هذه المفا،اِت ، فُ ي يقُيُل :   كخنه ُايَحَك  انصياِت لاِت الجاِس القييا 

 ُْ ُْ علرووِه بسوورُه الٍايووِف ، مُحوويُّكُه مووا سووَعى رووائٌف ، وحنهوو بروو  ، هيهوو نهووُا الاه

وابقِة  قةٌ ف  الُ تُيِف   ..وهكوذا اسوتطاَ  م رواُر من يحودَث فو  انبرواِت السه مطيه

نم  يبِه ف  َّناسق  وَّناوه  وَّوالالمياكلة والمماثلةَ برن يسِد النهها وبرَن مضم

واو ب وذه وبقار    وَّجاور   ِِ والمضوميِن ياصه وك ...وله يكْن هذا االلتحواُم بورن اليه

انبراِت الهتِ  معنا ، بِ كاَن هوذا انموُا لائعواو ومطهوا،او فو  توعا التيور   عنوده ، 

اِه الذهاَّرووِة وكووذلَك فوو  مكثووِا تووعِاِه الهووِذي كوواَن بحووقٍّ َّعيرووااو عوون بفسووِه وميوواع

 واإلبسابرهِة . والقيمرهةِ 

ومن هذا التهصالِي والتهطابِق والتهناسوِق بورن الل غوِة ومضوامرن التيور    

هوـ    346ما ياَ  ف  قصردَِّه الدهالرِة الهتِ  رثَا فر ا اليهايَف الّاُو ه ) ت : 

ُِ والهتِو ُْ واُوحةو فو  وُهي ف  هذه الدهالرهِة يكيوُف عون مناقو  هل اليرو   َّجلهو

ا ياَ  ف  هذه الدهالرهةِ  ُِ ا ، وممه مناقِ  اليهايِف الاه
 ) من الكامِ  :   1)

َف فالروووا  يوووا باتوووَد الحسوووناِت رووويه

 

 عن ووووووا  وعوووووواَ، كخبهووووووهُ لووووووه ينُيوووووود 

 

                                                           

   ... 254/  1   الدييان : ) 1)
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ِْ حمااَ هووا  اهوويْط إلووى مضووا  فسوو

 

 موون صوواَ  باليطحوواِ  يووا بوواُر ايموودي 

 

 َي يرُاهوووابكوووَا النهعووو   فقووواَل :مُر،ِ 

 

وو   هووي النهعوو     ُِ  إْن كوواَن يصوودُق فالاه

 

 عووواَ،ْت مََراكوووةُ هاتوووه  مووون بعووودهِ 

 

 يووووويراو لفوووووخِس الحاروووووِ  الُمتيقاووووودِ  

 

 ُْ  معجوووووِز هيوووووة  ميووووو ي،ة  بفُجَعوووو

 

 ولووووووُا ه هيووووووات  ل ووووووا لووووووه َّيووووووَ دِ  

 

 ُْ ُْ إلا ه  ف  اإلمامِة بيِنَعو  كابَ

 

ُْ بووووَك حقه ووووا لووووه َُّجحوووودِ   َعوووو  ثُووووهه ا،ه

 

َ  الميافوُق والمٍوالُف رويوةو  ُِ  َر

 

 بووَك واقتووَدى الغوواِوي بووامي الُماِتوودِ  

 

 ُْ  موووا محوووَاَنْت قصوووياَّ ا وَّااهنَووو

 

 إاله ل ووووووَاْت بفضوووووولة  موووووون سووووووؤ،،ِ  

 

 َّيعْتوووووَك عاقووووودةو علروووووَك مُميَرهوووووا

 

وووووا َُّعقَووووودُ    وُعوووووَاى ََّمرموووووك بْعوووووُد لمه

 

 ورهَك ِرفووووووالو تووووووريُ ا وكُ يلُ ووووووا

 

وووورادِ  فتزحزحووويا لوووَك عوووون مكوووانِ    السه

 

َُ ُعْمووَاَك ُووائعاو فوو  حفظ ووا  مبفْقوو

 

َُ عرَيووك فوو  صووالِ  المفسوودِ    وعقْقوو

 

وواري ال دايووةُ والقِووَاى  كالنهوواِر للسه

 

وووووويئ ا و،يابُ ووووووا للميقِوووووود  َُ  موووووون 

 

 َموووْن َراكوووٌ  يسوووُ  ال مووويَم فوووؤا،هُ 

 

  ِ،  وَُّنووووووووارُ منووووووووهُ بقووووووووار   متعوووووووويا

 

ْ،ََّووووهُ  َ  فْ ووووَي مووووا هده  مَلِووووَف التهطووووي 

 

 يَفوووووِاي فروووووافِ  اليروووووِد وروووووَا م وووووده،ِ  

 

 يطووِيي المروواهَ علووى الظمووخِ وكخبهووهُ 

 

ِ  وإبهوووووووهُ للم توووووووِدي   عن وووووووا يضووووووو

 

 صوولُ  الحصوواِة يثُوويُر ورووَا مووي،ه   

 

  ِ،  عووووون مهلوووووِه ويسووووورُا وروووووَا موووووزوه
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ُْ يييهتُوووهُ علوووى ابووون مفوووانة    ُعوووِدلَ

 

مسووووتقِا   مَمووووَه الطهايووووِق انَبعوووودِ  
(1  

 

راِ  كخبهوووهُ يجوووِاي علوووى مثووو  ِا الووودا

 

  ِ،  يمِيووووو  علوووووى صوووووا   بِ ووووونه مووووواه

 
 

ف  هذه انبراِت يكيُف م رار عن فناِه ان،ب ا العال  ومسوليبِه اليوديِ  

ة  ف   اقِ  ، والهِذي يسُمي بِه إلى القمِه العالرِة ف  ،برا ان،  والفنا وبٍاصه الاه

وعِا القديِه ، وكرَف ال يكيُن م رار كذلَك ؟ وقد ا رَّهقَوى إلوى إموارِة ونعاموِة اليا

وعايهِة  و ا ، وَّعود  هوذه القصوردِة قوال،ةو مون قالئودِه اليا ُِ وايِف الّا بعود وفواِة اليه

ّ  ، بِ إبهنا بوَاى فر وا ُروحوهُ وفنهوهُ  ُِ والهتِ  ساَر فر ا على ب ِج اليهايِف الاه

وووائغةَ ، ..رمينوووا فر وووا انلفوووالَ الجاريوووةَ والمفوووا،اِت العذبوووةَ ،  والعيووواراِت السه

ترقةَ ، لقد مرابا م رار ف  هذه انبراَت  رو  الّاُّ  وروعوةَ  وانسالرَ  الاه

وايِف الّاُو ا  ّ  ، ومون الغايوِ  منه هوذه القصوردةَ يواَ ْت فو  رثواِ  اليه ُِ الاه

ُِ وال اتمرارن وبقرِ  الطهاليرارن فو  عصواِه .. وفو  رثواِ  م روار  سراِد هل الير

ثواَ  َّودعرماو  َِ م روار هوذا الاا ثواِ  ، فقود يعو ُِ ا َّيلرٌف ل وذا الاا لليهايِف الاه

ُِ مهووالو  لميقفووِه موون التيوور   ، وكخبهووهُ يايووُد مْن يقوويَل : كرووَف ال يكوويُن هل اليروو

ةٌ ورصووابةٌ ،  ؟ وانبرواُت الهتِو  معنووا فر وا قويه وو   ُِ للٍالفوِة وفورِ ْه اليهوايف الاه

وااعرهِة القَييهوِة ،  وه  بال تكٍّ  قد ياَ ْت من يالِل الل غِة القييهوِة والمعواب  الصا

وراِق  ِا المضوامرن الفكايهوِة الهتِو  يواَ ْت فو  السا وبجُد هوذا الل غوةَ القييهوةَ فو  كو

السهابِق ، بااها ف  حديثِه عن بِع  اليهايف ، فُ ي يقيل :   مُرِ،َي يرُاهوا ، 

و   هوي الوواه  ُِ ِ،ي ، عواَ،ْت مراكووةُ هاتوه  موون بعودِه ، يوويراو لفوخِس الحارووِ  فالاه

ِِ بليِووه إلوى  المتيقاِد   ، وبااها ميضاو ف  حديثِه عن بضاِل اليهايِف من ميو

                                                           

    الجييهةُ: انرض ورا الميافقة ...1)
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وابِة من هاته  ، ومون المفوا،اِت الهتِو   ُِ   ف  الذ  لروِة هاته ، ولقد كاَن الاه

ر ب اَ صااَ  الاه  عامِة ما يواَ  فو  ياَ  ب ا م رار لرُصيا ُِ ا من اإلمامِة والزه

َُ عريووك فوو  صووالِ   َُ عموواَك ُووائعاو فوو  حفظ ووا ، وعقْقوو قيلووِه :   مَبفَْقوو

ووراِد    المفسووِد  ، ورهَك رفووالو ِتووريُ ا وك يلُ ووا فتزحزحوويا لووك عوون مكوواِن السه

ِِ اإلمامِة ، وكروَف ياهوَد الاه  رةو للنضال من مي ُْ الل غةُ مصيا و   ..وهكذا كابَ ُِ

موون ميل ووا ؟ وكرووَف ارَّضوواه الميافووُق والمٍووالُف ، وهووذا يوودل  علووى مصووالة 

ر   ُْ الل غوةُ   واسوتطاعُ  من  َّصويا ُِ ا ف  مناقيِه وميالقِه ، وبذلَك َّكاملَ الاه

حقرقة التير   عند م رار ، وكرف استطا  م رار من ييان  موا ،ار حويل هوذا 

مون انموييرن ، وهوذا يكيوُف عون عموِق التير    من صااعات  ،امروة  فو  ن

وِة فو  هوذا العصوِا ، وكوذلَك بورَن مبنواِ   ااِ  الهِذي كاَن ،ائااو برَن مبناِ  انُمه الصا

ِِ اإلمامِة والٍالفِة ....  اليهجاِة الياحدِة من مي

وإلا كابووُ مضووامرن  التيوور   قوود مثهووَات  فوو  اللغووِة ول ووَا للووك فوو  

القييهِة الهتِ  َّؤكد على حوق اليورعة فو  الٍالفوة ،  حاِ  م رار على انلفالِ 

فقد كان ل ذه المضامرن َّخثرٌا هيُا ف  اللهغِة ، وقد َّجلهى هوذا انَثوُا فو  إكثواِر 

وااِ  .  وهوذا يودل  علوى منه  ُْ َّودل  علوى معنَوى الصا م رار من انلفاِل الهتِ  كابَو

ِِ الٍالفِة كاَن هدفاو وواي ااَ  من مي ةو ...فقد كاَن م رار ف  تعا  التير   الصا

يكثُا من هذه المفا،ات ، وبستطرُ  من يالِل تعِا م رار من بقوَف علوى للوَك 

ووااِ   ،وَن ي وود  مو عنووا   . وموون تووعا م رووار الهووِذي مكثووَا فرووِه موون ملفوواِل الصا

 ) من الٍفرف   :   1)قيلهُ 
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 ل  ف  اليهرِ  صارٌف ومون الُحوز

 

 توووووووووووغالُ ِن، علوووووووووووى محمووووووووووود  إ 

 

تِد والُ َدى ، حكَه اليَغـ وووووواللُ   معيِا الا   ُي، علوووووورِ ْه سووووووفاهةو والضه

 

ُْ ريووووووالٌ  ِ اسووووووتجابَ  و،عوووووواةُ َّللاه

 

لُيا فاسوووووووتحالُيا   ل وووووووُه ثُوووووووهه بُووووووودا

 

ووووووووقرفِة مونا  حملُوووووووويا يوووووووويَم السه

 

ووووووف  الجيوووووواُل وِهوووووو  ثقووووووالُ   ٍِ  راو َّ

 

 ثُوووهه يووواُ وا مووون بعوووِدها يسوووتقرلُي

 

 ثوووووووواةٌ الَُّقووووووووالُ َن ، وهر وووووووواَت ع 

 

 يوووووا ل وووووا سوووووي ةو إلا محموووووٌد قوووووا

 

 َم ووووووووداو برووووووونَُ ْه فقووووووواَل وقوووووووالُيا 

 

ُِ بوووووا ووووو  علووووورِ ُه رلووووو  ربوووووُ  هما

 

 ق  ، وَّيلَووووووى ال موووووويُم وانروووووواللُ  

 

 يوووووووا لقووووووويم  إلا يقتلوووووووين علرهوووووووا 

 

ِِ فوووووووور ُه قتهووووووووالُ    وْهووووووووي للمْحوووووووو

 

وَن بغضووووهُ وْهووووَي ال َُّقووووـ  ويُسووووا 

 

ُِ إاله بحياووووووووووووِه انعمووووووووووووالُ    بوووووووووووو

 

 وَّحوووووواُل انيموووووواُر وَّللاه يوووووودِري

 

 ولِسوووووووويطرِن َّابعرووووووووِه فمْسوووووووومي

 

ُْ يوووويَم الغووووديِا َُّحووووالُ    كرووووَف كابَوووو

 

 ٌم علروووووووِه ثَوووووووَاى اليقروووووووِ  يُ وووووووالُ 

 

و  ،رُسووويا قيوووَاهُ لرٍفَوووى عووون الوووز 

 

 وار، ِ هر وووووووواَت كرووووووووَف ال ووووووووالُل  

 

 وتوووو رد  بووووالطهفا مبَكووووى السووووميا

 

 ِت ، وكووووواَ،ْت لوووووه َّوووووزوُل الجيوووووالُ  
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َم المووووايووووا   ولرلوووو  لووووهُ وقوووود ُحوووواا

 

وووااُ  الحووواللُ    ُ  ، علروووِه وهوووي اليه

 

ُْ وصوووولَةُ النهيوووو ا بووووخْن َُّقووووـ  قطَعوووو

 

 رووووووَ  موووووون هل برتووووووِه انوصووووووالُ  

 

وااِ   ُْ الل غةُ بدورَها المنُيِر ب ا فو  الكيوِف عون الصا ف  انبراِت قاَم

ااِ  َّ ُْ الل غةُ َّصييَا هذا الصا ُْ المذهي ا ، وقد استطاَع صوييااو بارعواو ، َّجلهو

لوِه إلوى هيواِه ، وقود  وااُ  مون موه ُِ الهتِو  مواه ب وا الصا ف  هذا التهصييِا المااحو

وابقِة فو  اَّاجواهرِن ، اَّجواه يكيووُف   وااعرهةُ فو  انبرواِت السه سواَرْت انلفوالُ الصا

ُِ ، واَّجواه هيوا يكيوُف عون الفظوائِ  الهتِو   عن اوتصاِ  الٍالفِة من هل اليرو

 ُِ ِل بوَاى هوذه انلفواِل الهتِو  َّحمو ُِ ، وف  السراِق انوه ُْ ف  حقا هل الير ارَّكيَ

وووااَ  فووو  رَرهاَِّ وووا ومييائِ وووا، وهووو  :    حكوووَه اليغوووُ   علووور ه سوووفاهةو  الصا

الُل ، حمليها ييم السهقرفِة ، ثُهه ياُ وا من بعدها يسوتقرلين ، وهر وات  والضه

راِق ا يا بااهُ  عثاةٌ الَُّقاُل ،   محمدٌ  قاَم وداو برن ه فقاَل وقالُيا   ، وف  السا

ِِ فور ُه قتهواُل ، فمسوميٌم علروه ثوَاى اليقروِ   يقيل : يقتلين علرها ، وهي للمْحو

وومياِت،  اِر، وتوو رد  بووالطهفا مبكووى السه وه يُ وواُل ، ،رسوويا قيوواهُ لرٍفَووى عوون الووز 

 وكاَ،ْت لهُ  َّزوُل الجياُل    ....

ااِ  كثروااو فو  توعِا م روار،ومن للوَك موا يواَ  فو  وَّقاب لنا ملفالُ الصا

 ) من الايز  :   1)قيلهِ 

وووووووووَاكه  وانُمووووووووويي  موووووووووا لوووووووووهُ هيه

 

  ِِ  ويووووهه قيموووواو بالعطوووواِ  والنهفووووو
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 هووووووووووا َعجموووووووووواَ  كسوووووووووواويهةَ ،ه ور

 

يُن حفالووواو للوووداول   يضوواُ  فر وووا الوودا

 

وووووووياِ  برووووووون ه َُ بالسه  ثُوووووووهه قَسوووووووْم

 

 طووووووُ  علوووووورِ ْه وثقُووووووِعظُووووووَه الٍف 

 

 فُيووووووحَذْت بلووووووك الظ يووووووا وحفووووووَاتْ 

 

  ِْ ووع ُْ َّلووك الي  بَووى ومُووِاَم  َّلووَك الز 

 

 ـ اللُّغة وشخصيات الصراع :2

 ُْ وورعِة والمعارُوورَن ، وقوود كيووفَ كوواَن ُهنوواَك صووااٌ   محتوودٌم بوورن اليا

عوون الل غووةُ عوون التهناسووِق بوورن الل غووِة ومضووميِن التيوور    ، كمووا مبه ووا َّكيووُف 

الياٍصراِت المتصاِرعِة ، فقد رمينا م روار فو  توعا التيور   يكثاوُف مون لكوِا 

ورعرهةُ ، وكواَن مقصوُده مون لكوِا  وة   اليهٍصوراُت اليا هذه الياٍصراِت ، وبٍاصه

وورع ا فوو  الٍالفووِة .هووذا وسووركيُن  هووذه الياٍصوورهاِت ، هووي َّوودعرُه الحووقا اليا

ااِ     من يالِل محيريِن :الحديُث عن تٍصراِت الصا

راع:  يعيَّة في لغة الصِّ  أ ـ  الشَّخصيات الشِّ

ووَدةِ للميقووِف  مكثووَا م روواُر فوو  تووعا التيوور   موون لكوواِ اليهٍصوورهاتِ الُمعضا

ـــو ، فقود كواَن اليارع ا فو  اإلماموةِ ، ومون هوذه اليهٍصوراتِ تٍصورهةُ النهيو ا ــــو 

واا ِ ، مو لكواهِ بصووفةِ م روار حايصواو علووى لكواِ اسوِه  النه  يوو ا الكوايِه فو  تووعاِ الصا

سالِة ، ومن تعِا م رار ِة والاا الن ييه
 ) من الايز  :   1)

ووووووووداو   ومووووووووا لقوووووووويم  بووووووووافقُيا محمه

 

 ُعمووووَا الحروووواِة وبَغوووويا فرووووِه الغرووووِ 
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 وَّوووووووووووابُعيه بقلوووووووووووي   بوووووووووووزَل ال

 

 فاقووووواُن فر وووووا بارقووووواو بموووووا بووووووزل 

 

 مووووواَت فلوووووْه َّنَعوووووْق علوووووى صووووواحيِهِ 

 

ِْ يموووووِ   باعقوووووةٌ مووووونُ ْه ولوووووه يُوووووا

 

ُِ فو  الٍالفوِة ، فُ وي يصوُف  فُ ي يابِطُ بورَن النهيو ا وبورَن حوقا هل اليرو

المعارُرِن بالنافاِق ؛ نبهُ ْه لي كابُيا صا،قرَن ـ كموا يوَاى م روار ـ موا ميوذوا 

عظاوَه مون الٍالفةَ منُ ْه ، وما فعلُيا باإلماِم عل ا موا فعلُويا ، وم رواُر مراَ، من يُ 

و  النهيوّ   ُِ ُِ ، ال يُا الُجاِم الهِذي ارَّكَ  ف  حقا هل النهي ا ، فما حدَث  ل اليرو

؛ ننه القاهَن قد بطَق بحقاِ ْه ..ويخَّ  اسه النهي ا ف  تعا م رار كثرااو ، ومنهُ 

 )من الكامِ  : 1)ميضاو 

ة    يلوووووَ  انمابوووووةَ فارَّوووووَدى بمعووووواه

 

ُْ ييووووواهَ التهووووو   ابعرَن مٍانيووووواوَسوووووَم

 

ووووود    ومحوووووق  بوووووالتهمرِرِز عنووووود محمه

 

 مووووون كووووواَن َسووووواَمى منِكيروووووِه راقروووووا 

 

ُهْه مووون كووواَن  عنوووهُ ُميفارووواو   ومبووواه

 

 حيبووووواَ هُ فوووووويق الفووووووااِش وفا،يووووووا 

 

ِة كثرااو ، ومن للك كما يخَّ  لكُاهُ بصفِة النييه
 ) من المتقار   :   2)

َ يووووووا قوووووويُم يقِضوووووو  النهيوووووو ا   مَّللَاه

 

وووووووال   مطاعووووووواو فُرعَصوووووووى وموووووووا ُوسا

 

سالِة ، ومن للك قيله  )من اليسرط   :    3)كما يخَّ  لكاهُ بصفِة الاا

ِ م ملوووة ِ منصوووود ُ   هوووذي قضوووايا رسووويُل َّللاه ُِ رسووويِل َّللاه  وووودراو وتووووم
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 للع ِد ما القُيا وما فُابُويا والنهاسُ 
 

 وللٍرابوووِة موووا ووووابُيا وموووا تسوووُعيا

 

 )من الٍفرف  :  1)هِل إلرِه ، ومن للَك قيلهويخَِّْ  لكاهُ باُافة ِ

 ل  ف  اليهرِ  صارٌف ومون الُحوز

 

 ِن ، علووووووووووى هل محموووووووووود  إتووووووووووغالُ  

 

توود والُ ووَدى حَكووه اليَغوو  ـمعيووا الاه

 

وووووووالل   ُي، علووووووور ه سوووووووفاهةو  والضه

 

ِِ التهخْكروِد علوى حوقا هل  ِ  ما سيَق من لكا  السه النهي ا كواَن مون ميو وك

ُِ ف  اإل  مامِة ..الير

وكذلَك مكثَا م رار من لكوِا اسوِه اإلمواِم علو ٍّ  وكنرتِوِه ولقيِوِه ، وكواَن 

ووالةُ  ِِ  التهخْكرووِد علووى مبهووهُ اإلمووام واليصوو   بعوود النهيوو ا علرووه الصه للووَك موون ميوو

وووالُم ، ومووون توووعِا م روووار الهوووِذي لكوووَا فروووه اإلمووواُم علووو    قيلوووهُ  والسه
) مووون  2)

 : اليسرط 

 لوووو   كوووواَن وارثُووووهُ وقائووووِ لوووو  ع

 

ِْ معطَيه مم منعُ    ياــــبالنهها منهُ ف 

 

ُْ ملكُاهووا ُْ هنوواٌت لسوو ُُ كابَوو  فقُْلوو

 

ُ مقيامووواو بموووا صووونُعيا   يجوووزي ب وووا َّللاه

 

 ) من الٍفرف   :   3)وقيله

 يوووووووا لقووووووويم  إِْل يقتلُووووووويَن علرهووووووواو 

 

ِِ فووووووووورِ ْه قتهوووووووووالُ    وْهوووووووووَي للَمْحووووووووو

 

ووووُاوَن بغَضووووهُ وْهووووي ال َُّ  ُِ إاله بحياووووووووووووووِه انعمووووووووووووووال  ْقووووـويُسا  بوووووووووووووو
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 ) من الايز   :  1)وقيلهُ 

 سووووومعاو ممروووووا الموووووؤمنرن إبه وووووا

 موووووا لقووووواي   ماَلْقتَوووووَك  ع وووووَدها
 

 كنايوووووووةٌ لوووووووه َّوووووووُك فر وووووووا منتِحوووووووِ 

 ِْ  و،امَجْتوووووووَك ِو،ههوووووووا علوووووووى ،يووووووو
 

رعِة الت  يغال  ف  حي ا ومن اليهٍصراِت  الهتِ  ياَ ْت كثرااو ف  واليا

تٍصوورهةُ الحسوورن، وقوود َّحودهَث م روواُر عن ووا كثرووااو فوو  تووعاِه ، توعِا م رووار 

ُر َّصوييااو مؤلمواو موا حودَث لوهُ فو  ميقعوِة كوابال   وعِا يصويا وُهي ف  هوذا اليا

وُد علوى حقاوِه فو  اإلماموِة بعود اإلمواِم الحسون ..  على يود انموييارَن ، وهوي يؤكا

 ) من المتقار   : 2)هُ ومن تعِا م رار الهِذي لكَا فرِه اسه الحسرن قيل

 ولوووورَس صووووديقَ  ورووووَا الحووووزين

 

 لرووووويم الحسووووورن ووروووووا انسووووويفِ  

 

 هووووي الغصووووُن كوووواَن كمرنوووواو ف وووو ه 
 

 لووووووَدى كووووووابال  بووووووايي  عصوووووويفِ  
 

وهناك تٍصرات كثراةٌ من تٍصراِت هل اليرُ َّخَّ  ف  تعِا م رار  

ِِ التهخكرووِد علووى حووقا هل اليرووُ فوو  الٍالفووِة ومن ووا :هاتووه ،   العيهوواس ،موون ميوو

 سلمان ، فارمة .....

 :  لدي مهيارالتشيُّع  شعرِ ب ـ  الشَّخصيَّات المعارضة  في   

متاَر م روار فو  توعاِه إلوى كثروا  مون اليهٍصوراِت المعارُوِة لفكواِة 

ُِ  ـ  كمووا يووَاى م رووار ـ  ، وموون هووذه اليهٍصووراِت الهتوو   اإلمامووِة فوو  هل اليروو

 ره ، ابن عفهان ، قاي  ، كساويهة ، ابن هند .....ياَ ْت  : مُمرهة ، عدّي ، ََّ 

                                                           

   . 112/  3   الدييان : ) 1)

   ..263/ 2   الدييان : ) 2)



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

وقوود يوواَ  لكووُا هووذه اليهٍصوورات ماَّيطوواو بفكوواِة اوتصوواِ  اإلمامووة ، 

ومن تعا م رار الهِذي لكَا فره بن  مُمرهوةَ وموا قواميا بوه فو  حوقا هل اليروُ ، 

 ) من المتقار    :  1)قيله

 مُمرهوووووووووووووةُ البسوووووووووووووةٌ عارهوووووووووووووا

 

وووووووووووالوإْن يفِوووووووووووَ  الثهوووووووووووخْ    ُر مو ُحصا

 

ووووووقرفِة يووووووابَن النهيرووووووـ  فروووووويُم السه

 

 ووصوووووووُ  مبروووووووَك علوووووووى حقاوووووووه

  

َق ييَموووووووك فووووووو  كوووووووابال   ي ، رووووووواه

 

ووووووووووووووَن من َُّقووووووووووووووتاََل  ووووووووووووووَك حسه  ومُما

 

 ) من المتقار   :   2)وقيله ميضا

 وموووووووووووودهْت مُمرهووووووووووووةُ معناق ووووووووووووا

 

َن الٍطوووووُ  واستُسووووو ال   وقووووود ُهووووويا

 

 فنوووواَل ابووووُن عفهوووواَن مووووا لووووه يكوووون
 

ال يُظووووووون     ، وموووووووا بووووووواَل بوووووووِ بُووووووويا
 

 فقوووووووواه ومبعووووووووُه عوووووووور   يكووووووووي

 

 ُن مووووووووون قيلوووووووووِه ييوووووووووناو قُلقُوووووووووال 

 

 وقلهي ووووووووووووووووووووا مَر،توووووووووووووووووووورايهةو 

 

َق فر وووووووووا بموووووووووا متووووووووووعال   فحووووووووواه

 

 وسوووووووواُروا فسوووووووواقُيه مو مور،وه

 

َ،ى موووووون الو مووووووون ال   حروووووواَض الووووووواه

 

وووووووا امتطاهوووووووا علووووووو   مَيوووووووي  ولمه

 

 َك ، ر،ه إلوووووووى الحوووووووقا فاسسوووووووتثقاِل 

 

 :المرتبطة باألحداث الشيعيةاألماكن تصوير و غةـ اللُّ  3

مكثَا م رار ف  تعاِه من لكا انماكن  التاريٍرهة الت  َّخَّ  كثراا ف  

مواِن ،  هِ تعا ، وهذه انماكن َّجمُ  برن الدهاللِة على المكاِن والدهاللوِة علوى الزه
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ُِ كما منه هذه انماكَن من ا ما ييرُا إلى ابتصارات  قاَم ب ا م بطاٌل مون هل اليرو

 ُِ ُْ  هووذه االبتصوواراُت مصوودراو موون مصووا،ِر الفوواِ  عنوود هل اليروو ، وقوود كابَوو

ُْ هوذه االبكسواراُت مصودراو  رعِة ، ومن ا موا ييورُا إلوى ابكسوارات  ، كابَو واليا

رعِة على ماا التهاريِ  ... ُِ واليا  من مصا،ِر انلِه عند هل الير

وورعةُ :بوودر، محوود ، الٍنوودق، يريووا ، وموون انموواكن الهتِوو  يعتووز  ب وو ا اليا

وورعِة :  الجموِ ، ِصووفهرن ..وموون انموواكن الهتِوو  َّعوود  موون مسووياِ  الحووزِن عنوود اليا

 الَغديا ، وديا َيه  ، ييم السهقرفة  ،  الطهّف ، كابال  ...

 ُْ ومن تعا م رار الهِذي مكثَا فرِه من لكِا انمواكِن التاريٍرهوة ، وكابَو

ُِ  قيلهُ ميضاو م ن مصا،ِر الفاِ  والفٍِا  عند هل الير
 ) من المتقار    :  1)

 وهووووووووووذا الكتوووووووووواُ  وإعجووووووووووانهُ 

 

ال  ُِ َموووْن بُووووزا  علوووى َمووووْن ؟ وفووو  بروووو

 

يُن َّموووووـ  وبووووودٌر و بووووودٌر بوووووِه الووووودا

 

َِ الوووووويال   م، مووووون كوووووواَن فروووووِه يمروووووو

 

 وموووووووووْن بووووووووواَم قووووووووويٌم سوووووووووياهُ 

 

 وموووووووون كوووووووواَن مَفقووووووووهَ مو مَعوووووووووَداَل  

 
 

 
 

 َِ  الحكوووُه يووويم الُحنووورن بمووون فُِصووو

 

 فطيهوووووووووَق فووووووووو  للوووووووووَك المفِصوووووووووال 

 

 ) من الكامِ  : 2)وقيله 

 وهوووِ  الغوووديَا مَبَووويا علروووِه قييلوووه

 

وا سوووياهُ مسووواعرا  ِْ ُعووود   ب رووواو ؟ فقُووو
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 وُحنوووووووورَن وقهوووووووواراو ب ووووووووا فِصووووووووالرا  بدراو ومُحداو مُيت ا من بعدها

 

ا  ميفَووى َّحتَ ووا وومه ووٍاة الصه  والصه

 

 ِه لووووه يووووُك سوووواقراو مووووا و وورووووا يديوووو 

 

 وَّوووودبهُاوا ييووووَا الر وووويَ، بٍريووووا  

 

 وارُيا بماحَ  وهوي يصوٌه قاُورا 

 

ُْ َّيعوُث فو  بفويسِ  وكذلك مكثا م رار فو  توعاهِ مون انمواكن الهتِو  كابَو

مِ  : 1)اليارعِة الحزَن وانلَه ، ومن هذا الياعا ما ياَ  ف  تعِا م رار  )من الاه

 قوووووووووـيابنوووووووووةَ الطهووووووووواهِا َكوووووووووْه َُّ 

 

 َتوووووووووووووووُا بوووووووووووووووالظ لِه عصووووووووووووووواكِ  

 

ُ لٍطوووووووووووووووووووو     وضووووووووووووووووووووَ  َّللاه

 

فا عوووووووووووووااكِ   ِْ ّْ  لرلوووووووووووووةَ الوووووووووووووطه

 

 ) من اليسرط   :    2)ومنهُ ميضاو ف  قيله

 َّضووواُ  برعتُوووهُ يووويَم الغوووديا لُ وووه

 

وم واليرووو ُ   ُوووا وَّحوووارُ الوووا   بعووود الاا

 

 ) من اليسرط   :  3)ومنهُ قيله 

 ّه بعد ما عقدواواسخَْلُ ْه ييم يُ 

 

 لياليوووةَ لوووْه يوووابُيا ولِوووه يلُعووويالوووه ا 

 

 َِ  قوووويٌل صووووحرٌي وبرهوووواٌت ب ووووا بَغوووو

 

ٌِ َّحتوووهُ ريووو ُ   ووورَف َصوووق  ال ينفوووُ  السه

 

َِ هووذه انموواكَن وانيهوواَم مصوودَر حووزن  ، منه بعضوو ا وهووي  والهووِذي  يعوو

ِِ الحسرِن ، واليعض ا يا وهوي  الغوديا مو َيوّه   ُاهه بمقت كابال  والطهّف يُذكا

ُاهُ   ْه باوتصاِ  الٍالفِة من ْه كما يدهُعين...يُذكا
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 اللُّغة  وقيم التشيُّع : ـ 3

ُْ الل غةُ عن بويعرِن مون القورِه ، قوره إيجابرهوة  وقوره  سوليرهة  ، وقود  كيفَ

وليرهِة فو  يابوِ   ُِ ، والقوره السه َِ م روار القورَه اإليجابرهوةَ فو  يابوِ  هل اليرو يع

راَ، من يالِل تعاِه ف  التير   ، مْن يكويَن الحوق  مو  المعارُرَن لُ ْه ؛ نبههُ م

ُِ .... ومن تعا م رار الهِذي َّكيُف فرِه الل غةُ عون هوذاالتياين القِرمو ا  هل الير

 ) من الطهييِ   :   1)قيلهُ 

ِ بفُسوووه ُْ مووو  َّللاه  بنفسوووَ  مووون كابَووو
 

 

ِه يوويم الحووقا مووْن لَووْه يُجووانفِ   إلا قوو
 

 

ووااِ  بوورن القوورِه اإليجابرهووِة والقوورِه  والل غووةُ فوو  اليروو ُ َّكيووُف عوون الصا

ِل عن اإلماِم عل ٍّ ، وقد لكوا فروه قرموةو  السهليرهِة ، فُ ي يتحدهُث ف  اليهطِا انوه

ُْ هوذه القرموةُ  من القرِه انساسرهِة والجيهايهة ف  تٍصرهِة اإلمام ، وقود َّمثهلَو

ِ ب ُْ م  َّللاه فُسه   ، وه  قرمةٌ عظرموةٌ مون قورِه اإلمواِم ، ف  قيلهِ    من كابَ

ِ ،وقد رمينا للك يلرهاو ف  حراَِّه ، فلي له يكوْن  ِ وم  َّللاه ُْ حراَُّه كل  ا َّلله فقد كابَ

ِة اإليمابرهةِ ، ما رميناهُ ب ذه العظمِة ف  لرلِة ال جاِة ، وال ف   اإلماُم ب ذه القيه

علووى صوودِق اإلموواِم علوو ٍّ  فوو  قرمووِه  يوويِم بوودر ويريووا، ف ووذه المياقووُف َّوودل  

ا،قِة، وبعد مْن عاَض م راُر ل ذه القرمِة اإليجابرهِة عند اإلماِم عل ٍّ ، قواَم  الصه

ِه يويَم  وليرهِة ، ويظ وُا للوَك فو  قيلوِه   إلا قو بعاِض موا يقابل وا مون القورِه السه

َم هوذه الحقا من له يجانِف   ، وبذلَك استطاَ  م رار من يوالِل الل   غوِة من يُقودا

القرَه المتصاِرعةَ ، ومن يكيَف ميضاو مون يوالِل هوذه الل غوِة عون القورِه الياقروِة 

والٍالوودِة والغاليووِة ...وبووَاى هووذا الوودهوَر الجلوو ه موون الل غووِة فوو  عوواِض هووذا 
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ااِ  المذهيّ  فو   ي من رمي م رار ف  قضرهِة الصا ااِ  القرم ا والهِذي يقيا الصا

 ) من الطييِ   : 1)ِل م رار قي

 بَووَيى الَغوودَر مقووياٌم فٍووابُيَك بعووَدهُ 

 

 ومووووا هبووووٌف فوووو  الَغوووودِر إاله كسووووالفِ  

 

 سوووالٌم علوووى اإلسوووالِم بعوووَدَك إبهُ وووه

 

 يسوووويمين بووووالَجيِر ُيطهووووةَ ياسووووفِ  

 

 علوووووى صووووونه  فرموووووا رَووهُ بعووووواكفِ   ومَوَاى بَك الحسهاَ، مبهَك له َُّكنْ 

 

َُ حَصاَن الجر  ِ  من يِد واما  وكن

 

 كذاَك حصاَن الِعاِض من فِه قالِف  

انبرووات َّعوواُض قرمووا متصووارعةو موون يووالِل الل غووِة ، ففوو  يابوو   بووَاى 

الغدر،و الٍرابة والَجير، والحسهاَ، ، وف  الجاب  ا يا بوَاى حصواَن الجرو  

 ِِ الل غوييا  ، وحصاَن العاِض ، والتكه منه لكَا القرِه المتصارعِة ف  هذا اليهك

، يُعل  من تخِن القرِه اإليجابرهوِة ، وهوذا بوال توكٍّ فو  صوالِي رمي م روار  فو   

ااِ  المذهيّ  ف  عصاِه ...  الصا

 

 : الشاعرتشيُّع  واألساليب الناطقة بالتَّراكيب دالالت ـ 3

ووعايا ، لكوون موون  َّعووده،ت التهااكرووُ  وانسووالرُ  فوو  الينوواِ  الل غووييا اليا

ة  فو  توعا التيور    ، بجوُد مبهوه  ياللِ  قاا ِة اليناِ  الل غييا عند م رار وبٍاصه

قد مكثَا ف   هذا اليعا من انسالرِ  الٍيايهِة بيوتهى صويرها ، وقود كواَن فو  

وااِ  . فانسوليُ  الٍيواي   هذا االبتقواِ  التهاكريو ا  َّخياروٌد لاميوِه فو  قضورهِة الصا

                                                           

   .. 261/  2الدييان :  )    1)



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

ودِق والكوذِ  بطيرعتِِه يدل  عل ى وقيِ  انيياِر، لكن َّيقَوى بعود للوك قضورهةُ الصا

ووواعُا بموووا مُوَِّوووَ  مووون تووواعايهة  وم،وات  َّعيرايهوووة  ،  فووو  هوووذه انييووواِر ، واليه

وامعرِن والمتلقاورن . ولقود كواَن  َ  ل وذه انييواِر فو  قلويِ  السه يستطرُ  مْن يُاسا

اإلعالِن عن مذهيِه والدهعيِة إلروِه ؛ م رار مدركاو لقرمة انسليِ  الٍيايا ف  

ولووذلَك كوواَن هووذا الحوواُ  منووهُ علووى انسووليِ  الٍيووايا ، ف ووي يتنوواول قضوورهةو 

ُْ ماُوورةو ، وهووي يايووُد من يقنووَ  ا يووايَن باميووِه  صووااعرهةو قديمووةو وإْن كابَوو

واعتقووا،ه فوو  التيوور   ، فقوود رمينوواهُ فوو  تووعاِه اليوورع ا يتحوودهُث عوون حووقا هل 

ِِ هوذا لكوَا فو  توعاِه كثروااو مون المناقوِ  الهتِو  ا ُِ فو  اإلماموِة ، ومون ميو لير

اَّهصَف ب ا هُل اليرُ ، وقد ياَ  ب ا ف  صيرِة الٍيا ؛ ننه الٍيوَا هوي انقودُر 

وواعِا ، فانييوواُر َّوودل  علووى القوودِم وانصووالِة والثيوويِت  علووى َّحقرووِق مووااِ، اليه

ِ، ....وكما ياَ  م  رار بالمناقِ  ف  صيرة الٍيِا ، ياَ  كذلَك بالمثالِ  والتهجد 

َد على قدِم هذه المثالِ  ... يرِة؛ لرؤكا  ف  بفِس الص 

ُْ انسالر  الٍيايهةُ ه  السهائدةُ ف  تعِا التير   عند م رار  وإلا كابَ

عِا المذهي ا عند م رار مون انسوالرِ  اإلبيوائره  ِة ، ، فانه هذا ال يعنِ  يلي اليا

فقد ياَ ْت هذه انسالرُ  ف  توعاِه الموذهي ا ميضواو ، ولكنه وا قود يواَ ْت علوى 

 استحرا   ، وسيف يظ ُا هذا فرما سرخَّ   من تعا  ....

 ف  لكا مناق  هل اليرُ ) من المتقار    :   1)يقيل م رار

 بنفِسوووووووو  بجوووووووويَمُ ه الُمٍَمووووووووداتِ 

 

 ويووووخبَى الُ وووووَدى وروووووا من َُّيوووووَعال 

 

عروووووووـوميسووووووواَم   ،، َّملووووووووووؤه فرضوووووووووو   المووووووووووال  بوووووووير  ل وووووووه الصه

                                                           

   .. 39/  3)     الداييان :1)



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

  

ُِ موووا لوووْه َُِّطوووقْ   بووويطِن الثهوووَاى حمووو

  

 علووووى ل ِاهووووا انرُض من َّحموووواَل  

 

ُْ بَووووووودى مبحووووووواا  َّفووووووورُض فكابَووووووو

 

ُْ ُعووووووال ميووووووياُل   وَّ ووووووِيي فكابَوووووو

 

وانبراُت فر ا بعُض مناق  هل اليرُ ، ف ُه هودى وبويٌر وبوَدى ، وقود يواَ  

صويرةِ الٍيواِ ، ف وي يقويل :   ويوخبَى الُ وَدى ، وميسوام  م رار ب وذه المناقو  فو 

ُْ ُعوال ميويال   ، فانييواُر  ُْ بودى مبحواا ، وَّ ويِي فكابَو بير َّملوؤه ، َّفورُض فكابَو

ُْ بوهِ صورغةُ المضوار ِ  َّدل  على اليقي ِ ، كما مبه ا َّدل  على التجد ِ، ، وهذا موا قاَمو

ات  ، ولقوود كوواَن م رووار ،قرقوواو فوو  ايترووارِ فوو  هووذه انبروواتِ ، فقوود يوواَ ْت ثووالَث موواه 

 انسليِ  الٍياّي  وايترار المضارِ  من برن انسالرِ  الٍيايهِة ....

ويسرُا م رار على هذا المن ِج ف  تعِا التيور   ، ومون هوذا موا يواَ  

يز  :   1)ف  قيلهِ   ) الاه

َيى  الطهرايُووووويَن مُُنراو َّحوووووُ الووووود 

 

 الَيَيوووووووووووِالكوووووووووووائنين ونراو يووووووووووويَم  

 

 والمنعموووويَن والثهوووووَاى مقطاووووو ٌ 

 

 موووووون يدبووووووِه والعوووووواُم وضووووووياَن مَِنلْ  

 

ٍِّ ملَكوووووواو وبيووووووااو   يرووووووُا مصوووووو

 

 وحافروووووووووواو ،اَس الثهووووووووووَاى ومنتِعووووووووووِ 

 
 

 
 

 ُهوووووْه ومَبُووووويُهْه توووووافاو ومُّمُ وووووه

 

   ِ وووووماُ  وَُِّظووووو  مَكووووواُم مووووون َّحوووووِيي السه

 

 ال رلقووووووووواَ  مووووووووونعٌه علووووووووور هُ 

 

ِّ و ال يحووووووووواُرون إلا النهاصوووووووووو   ُا قوووووووووو
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، مناق  هل اليرُ  ، ف ه ررايُوين وانبراُت َّيرُا إلى مناق  مُيَاى من

ٍِّ وحاف  ،اَس الثهوَاى ، وقود يواَ ْت  ومنعمين ، وكائنين ونراو وُهه يرُا مص

هذه المناقُ  ف  صيرِة الٍيِا ، وال تكه منه مج َ  هوذه المناقوِ  فو  صويرِة 

ووَ  موون هووذا الٍيووِا قوود مكووده علووى ويوويِ، هووذه الم ُِ ، وقوود رسه ناقوو  فوو  هل اليروو

المعنَى مج ُ  هذه المناقِ  ف  صيرِة اسه الفاعِ ؛ واسوه الفاعوِ يودل  علوى 

 التحق ِق والثُيُيِت واالستماار ....

 : وتجسيد التشيع في تجربة مهيارثانيا ـ التَّصوير   

وواعُا الهووِذي يكووينُ  ُن موون َّجابتووِه ُهووي اليه وواعُا المووتمكا قووا،راو علووى  اليه

ايتروواِر ان،واِت التهعيرايهووِة والتهصووييايهِة الهتِوو  َّتيافووُق موو  َّجابتِووِه وحالتِووِه 

عيريهِة والنهفسورهِة ؛ حتهوى يكويَن لتجابتِوه وقوٌ  وصودى وبقواٌ  ...وقود كواَن  الي 

م رار ف  ايتروار م،واَّوِه التهصوييايهِة علوى ،ريوة  كيرواة  مون اإل،راِك لطيرعوِة 

ة  فرموا يتعلهوُق بيوعا التيور   ، فقود رمينواه فو  توعاِ تعا يكثوُا مون  هِه وبٍاصه

وة  المجواُن االسوتعاري  ؛ وللوَك ننه االسوتعارةَ   هو   استٍداِم المجواِن وبٍاصه

الهتِوو  َّالئِووُه ثوويرةَ العارفووِة وحوودهةَ الييووداِن ، فتٍووا  الكلموواُت ملت يووةو حووا،هةو ؛ 

ِِ ما ف  االسوتعارِة مو ةو ، وفو  مثنواِ  بفض ن َّاكروز  وإيجوان  يُعِطو  التهعيروَا قويه

واعُا إلوى موا ييويه صوابعاو يديوداو للغوِة ، فُ وي يسوما  انتوراَ   ُل اليه للَِك يتحيه

بغرِا مسمائِ ا ، ويصف ا بصوفاِت مسوما  ميواى ، معياوااو عون عالقواِت فكايهوة  

..  .كموا رمينواه  يكثوُا  1).. يديدة  ، عالقات َّدمج ا ف  المعنَى الكلاو  للكوينِ 

ويُر فوو  القصوِه التهوواريٍّ   وويِر الكلرهوِة ، وقوود ل وَاْت هووذه الص  كوذلك مون الص 

ُِ ومثال  المعارُرن...  الهِذي ياَ  واُحاو ف  الحديِث عن مناق  هل الير
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سووركيُن موون يووالِل  والحووديث عوون التهصووييا ومثوواِ التيوور   فرووهِ 

 :هذين المحيرين

ل ـ التشيُّع  والتَّصوير باالستعارة: المحور األ  وَّ

كمووا سوويَق من قلنووا إنه االسووتعارةَ موون مقوودر انلووياِن اليرابرهووة علووى َّجلرووةِ 

الميوواعاِ والعيارووِف الثهووائِاةِ وإباانهووا ؛ ولووذلك يوواَ  هووذا اللهوويُن اليروواب   بصوويرة  

ةِ  مكثهفة  ومقصي،ة  ف  كثروا  مون توعِا التيور   عنود م روار ، وهوذا يكيوُف عون قويه

ةِ الميواعاِ الهتِو  كواَن يحمل وا م روار فو  قليوهِ  المياعا الهتِ  عاتو ا م روار ، وقويه

ةِ العقروودةِ المذهيرهووةِ فوو  إيمابووهِ الفكووايا ب ووذه القضوورهةِ الهتِوو  كوواَن  ِ ، وقوويه  ل اليروُو

ة   ف  تعا التير   .  عاَش وفرهاو ل ا ف  تعاِه كلاِه وبٍاصه

وووعيريهِة والتووو   ويمكووونُ  لنوووا مْن بقوووَف علوووى الثهووويرِة الييدابرهوووِة والي 

مرهوِة المضوميمِة ، وهو  قصوردةٌ رييلوةُ  َِ اليالوو ه فو  الاله استدَعُْ هذا اليهك

 ، ُِ مرهِة عون هل اليرو ياَ ْت ف  اثنرن ومربعرن برتاو ، وقد َّحدهَث م راُر ف  الاله

يياِن  ُْ وقد عنيَن ل ا محقاُق الدا بعنيان   وقال ياثِ  هل اليرُ   ، وموا ،اَمو

ِِ موا  ثاِ  ، فالبده منه هناَك حزباو كيرااو ف  بفِس م رار  مون ميو القصردةُ ف  الاا

ثواِ  فو  ان،اِ   دُق فو  الاا ُِ ، لقد كاَن انمُا كذلَك ، ويظ ُا الصا حدَث  ل الير

علروِه القصوردةُ ، فطويل القصوردِة التهعيرايا ، وكوذلك فو  الط ويِل الهوِذي يواَ ْت 

يكيووُف عوون صوودق  وعوون توواعايهة  قييهووة  ، ال عوون َّلفرووق  وُووعف  كمووا يحلووي 

للوويعِض  فوو  َّفسووراِه لظوواهاِة الط وويِل عنوود م رووار ...وقوود بوودمَ م رووار هووذه 

َِ م روار هوذه اليدايوةَ منسوجمةو مو  الميُويِ   القصردة بدايةو قييهةو ، وقد يعو

ُِ الكوااِم ، وبوذلَك انصل ا الهِذي ق ُْ القصردةُ من ميلوِه ، وهوي رثواُ  هل اليرو رلَ

َِ التهقلرووديه   فوو  بدايووِة القصووردِة  لغايتووِه ،  ووك َ   اليه اسووتطاَ  م رووار مْن  يطوويا
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وواعِا علووى اليدايووِة الطهللرهووة مو  وفوو  هووذا الوونهمِط التهقلرووديا  رمينووا حوواَ   اليه

ُْ هناكَ  َ   الغزلرهِة ، وإْن  كابَ َّفسراات مقنعة ل ذا الحاِ   ...لكون كروَف رويه

مةَ لتتناسَ  م  الجي العاِم ف  القصوردِة  ، لقود كوان م روار بورن  اليهاعُا المقدا

 ٌُ مووةُ الغزلرهووةُ موون ٌج ثابوو مموواين ، بوورن موون ج  متوويارث  ، وفكووا  قووديه  ، فالمقدا

ِا العصيِر حتهى ف  العصيِر الهتِ  حاولَ  َ، ف   رميناهُ ف  ك فر ا اليعُض من يُجدا

ويووِة ،لووه بووَا َّغررووااو حقرقرهوواو فوو  هووذا اإلروواِر ،  مووِة ، وموو  هووذه الاه هووذه المقدا

نرن ،  وم  للك ويدباو  والتير   من الظياهِا القديمِة فقد ماه علر ا مماُت السا

ُْ هووذه الجودهةُ فوو  ميوواعا م روو ار، يودهةو فوو  عوواِض هووذه القضورهِة ، وقوود َّمثهلَوو

ِ  هوذا التهجديوِد فو   وعارفتِه ، وصوراوتِه ، ولغتوِه ، وإيقاعوِه ،وَّصويياِه ، كو

وااَ  الحرييهوةَ والحاكوةَ ... لكون كروَف يودهَ، م روار  تعا التير    منَي هذا الصا

مِة هذه القصردِة ، لتكيَن متيافقةو م  تعاِه اليرعّ  والهوِذي يواَ  فو    ف  مقدا

ثا مِة من يالِل حديثوِه عون هذه القصردِة الاا ئرهِة ،؟ ياَ  َّجديُد م رار ف  المقدا

مووِة التهقلرديهووِة ـ َّحوودهَث عوون  ميقووف  موون المياقووِف الهتِوو  َّووخَّ  كثرووااو فوو  المقدا

ميقِف الفوااِق ، وميقوِف الفوااِق مون المياقوِف الهتِو  َّلتصوُق بصويرة  كيرواة  

ثوواُ  بكووا ٌ  ثوواِ  واليكوواِ  ، فالاا لفووااِق حيروو   ، وموون هنووا رمينووا هووذا  بيووعِا الاا

موِة وبورن مضومين توعا  االبسجاَم النهفسو ه بورَن ميوزاِ  القصوردة  ، بورن المقدا

ثاِ  ...يقيل م رار  ) من الٍفرف   :   1)التير    الهِذي ياَ  ف  قصردِة الاا

 فوو  الظايوواِ  الغووا،ين مَمووِس وووزالُ 

 

 قوووووواَل عنووووووهُ موووووووا يقُوووووويل الٍروووووووالُ  

 

 زعه الفوووووااَق عتابووووواو روووووارٌق يووووو

 

 وياينووووووووووووووووووا منه المووووووووووووووووووالَل ،اللُ  

 

                                                           

   ... 16/  3   الدييان : ) 1)
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 لوووه يوووزْل يٍووود  اليصوووراةَ حتهوووى

 

با موووووا  يقووووويل وْهوووووي محووووووالُ    سووووواه

 

لْتنِ  ُُ انحووووالَم كووووه بوووويه  ال عوووودْم

 

 مووووون منرووووو   صوووووع   علروووووِه النهووووويالُ  

 

، ولووه يووي  ِ  لووه َُّوونغاْه وعووداو بمطوو

 

 يووووووْ  لووووووه منهووووووةو علوووووو ه اليصووووووالُ  

 

 فافتاقنوووووووايوووووووا بوووووووديمّ  كنتموووووووا 

 

ِا تووووووو    نوالُ    فاسووووووولياب  ، لكووووووو

 

 ل  ف  اليهرِ  صارٌف ومون الحوز

 

 ِن ، علوووووووووى هل محمووووووووود   إتوووووووووغالُ  

 

تد وال وَدى، حكوه اليغوـ  معيُا الا 

 

ووووووواللُ    ُي ، علووووووور ه سوووووووفاهةو والضه

 

ُْ ريووووووالٌ  ِ اسووووووتجابَ  و،عوووووواةُ َّللاه

 

لُيا فاسوووووووووتحالُيا   ل وووووووووُه ثُوووووووووهه بُووووووووودا

 

وووووووقرفِة   موناحمليهوووووووا يووووووويم السه

 

ووووووف  الجيوووووواُل وْهوووووو  ثِقووووووال  ٍِ  راو ، َّ

 

 ثُوووهه  يوووا وا مووون بعووودها يسوووتقرلي

 

 َن ، وهر ووووووووواَت عثووووووووواةٌ الَُّقوووووووووالُ  

 

 يوووووا ل وووووا سوووووي ةو إلا محموووووٌد قوووووا

 

 َم  ،ووووووووداو برووووووون ه فقووووووواَل وقوووووووالُيا 

 

ٌِ بوووووا ووووو  علووووور ه رلووووو  ربوووووُ  هما
 

 ق  ، وَّيلَوووووووى ال مووووووويُم وانرووووووواللُ  
 

 يوووووووا لقووووووويم  إل يقتلووووووويَن علرهووووووواو 

 

ِِ  فووووووووور ه قتهوووووووووالُ وْهووووووووو   ي للَمْحووووووووو

 

وَن بغَضووووهُ وْهووووي ال َُّْقووووـ  ويُسووووا 

 

ُِ إاله بحياووووووووووووووِه انعمووووووووووووووالُ    بوووووووووووووو

 

ُ يوووووودري  وَّحوووووواُل انيموووووواُر وَّللاه

 

ُْ يووووويَم الغوووووديا َُّحوووووالُ    كروووووَف كابَووووو

 

 ولِسوووووووويطرِن َّابعرووووووووِه فمسوووووووومي

 

 ٌم ، علروووووووِه ثَووووووواى اليقروووووووِ  يُ وووووووالُ  

 

و  ،رُسووويا قيوووَاهُ لرٍفَوووى عووون الوووز 

 

  ووات ك كرووَف يٍفَووى ال وواللواِر ، هر 
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وووميا  وتووو رد  بوووالطهفا ، مبَكوووى السه

 

 ِت ، وكوووووواَ،ْت لووووووه َّووووووزوُل الجيووووووالُ  

 

ااُ  المذهي   من ميوِ العقرودة اليورعراة  فو  القصوردِة واُوٌي ،  والصا

وااِ  ، وكوذلك موا يودل  علوى ميقوِف  ِة هوذا الصا وف  القصوردِة موا يودل  علوى قويه

وا اِ  ،وقود كيوَف عون هوذا الميقوِف مون م روار حاُصوهُ م رار  مون  هوذا الصا

مِة المتناسقِة  ااِ  ف  انبراِت انولى من القصردِة بعد المقدا على لكِا هذا الصا

وااِ  ، فقود لكوا مون مسوياِ  ابصواافِه عون الناسواِ  ممواين :  م  ميُيِ  الصا

وور  ، الحووزن علووى هل اليرووُ ، وكنهووا بتيقهووُ  منووهُ  مْن يُفوورَض فوو  انّول : اليه

اُهه  ُِ والهوِذيَن سومه وصِف هذا الحزِن ، لكنههُ متاَر إلى مبههُ حوزيٌن علوى هل اليرو

وااِ  ،  ب ل محمد ، وكاَن ف  هذه التهسمرهِة ما ييرُا إلى ميقفوِه فو  قضورهِة الصا

و  ا ف ذه التهسمرهةُ ستسواعدهُ كثروااو فو  قضورهِة اإلماموِة والٍالفوِة الهتِو  سرٍص 

بكثرا  من الحديِث لرَس ف  هذه القصردِة ، لكن ميضا ف  قصائَد كثرواة  قا،موة  

ُِ سوايعاو  ..كنا بتيقهُ  من يُسوِ َ  فو  وصوِف حزبوِه علوى هل محمود ، لكنهوهُ ينتقو

وقرفِة  إلى مما اإلمامِة ، ويُيراُن مبه ا مُيَذْت منُ ْه ، ويذكُا ما حدَث فو  يويِم السه

ُِ مون مصواِر  ، وال توكه منه هوذه المصوارَ   ، ويذكُا كذلَك ما حودَث  ل اليرو

ب ذه القسيِة الهتِ  وصوف ا م روار َّثروُا الحوزَن لورَس فقوط فو  بفوس م روار ، 

ُِ بصواِف النهظوِا عون  ِا بفوس  محيهوة   ل اليرو ولكنه ا ميضاو  َّثرُا الحزَن فو  كو

َِ حووديَث م رووار ُِ  ممووا الٍالفووِة واإلمامووِة ...والهووِذي يعوو عوون مصووار  هل اليروو

ُك الميوواعَا الكامنوةَ فوو  الن فويِس  مووا سوواقهُ فو  هووذا الحوديِث موون صووير   يحواا

ِا هوذه اللهحظواِت ائِ برابرهة  معيااة  وت ويُر بعورُ  فو  كو قة  ، فقد يعلتنا هذه الص 

الماُرهِة ، وكخبهنا كنها فر ا بي ُد ما حودَث بعريبنوا ومسوماعنا وقليبنوا ، ومون 

كاَن التهخثراُ  والمعاييةُ الييدابرهةُ ل وذه المياقوف التهاريٍرهوة ..ولوي لهينوا  هنا

وويِر اليرابرهووِة لنقووَف علووى مووا فر ووا موون يمووال  لييوودباها كثروواةو  إلووى هووذه الص 
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وفرهاُةو ..فعندما َّحدهَث م رار عن ميقِف المعارُورَن مون الٍالفوِة ، وكروَف 

ُر هذا انيَذ ف  صويرة  تونرعة  ، فُ وي يقويل ميذوها ؟ بجُد صيراو كثراةو َّصيا 

   : من الٍفرف)

وورِ  صووارٌف وموون الحووز  لوو  فوو  اليه

 

 ِن ، علووووووووى هل محموووووووود   إتووووووووغالُ  

 

توود وال ووَدى، حكووه اليغووـ  معيووُا الا 

 

وووووواللُ    ُي ، علوووووور ه سووووووفاهةو والضه

 

ُْ ريووووووووالٌ  ِ اسووووووووتجابَ  و،عوووووووواةُ َّللاه

 

لُيا فاسوووووووتحالُيا   ل وووووووُه ثُوووووووهه بُووووووودا

 

ووووووووقرفِة موناحملي  هووووووووا يوووووووويم السه

 

ووووف  الجيوووواُل وْهوووو  ثِقووووال  ٍِ  راو ، َّ

 

 ثُووووهه  يووووا وا موووون بعوووودها يسووووتقرلي

 

 َن ، وهر وووووووواَت عثوووووووواةٌ الَُّقووووووووالُ  

 

صووِة    ٍا وويِر االسووتعاريهِة المكنرهووِة المي وفوو  انبروواِت بووَاى كثافووةَ الص 

ُْ ، وَّظ ُا هوذه االسوتعاراُت فو  ق ور  للٍالفِة الهتِ  ميَذْت وُحِملَ يلوِه :   اليه

والل ، حمليهوا يويَم  صارف ، ومن الحزِن ....إتغال ، حكوَه اليَغوُ  ، حكوه الضه

ُِ ، وَّيلَوى  و  علور ه رلو السهقرفِة موناراو ، ٍَّف  الجيواُل وهو  ثِقواُل ، ربوُ  هما

وواعُا يايووُد مْن يكيووَف عوون فداحووِة مووا حوودَث ، وقوود  ال موويُم وانرووالُل   فاليه

ِا ان ِِ إل وواِر هووذا انيووِذ علووى مبهووهُ يوواٌم ، فووالحزن اسووتعاَن بكوو ،واِت فوو  سووير

 َِ واعُا ، ولكو  بتٍرهو يرةَ الهتِ  كاَن علر ا اليه َِ هذه الص  ييغله ، ولنا من بتٍر

 َِ َِ الحووزن ، واإلتووغاَل ، ولنووا كووذلك من بتٍرهوو وويرةَ ، علرنووا من بتٍرهوو هووذه الص 

هي الهوِذي ييوغلهُ ويصوافِه عون مسياَ  هذا الحزن ، فم رار حزين ، والحزن 

حراَِّه ، وف  هذا التهصوييِا برواٌن بجسوامِة هوذا الٍطوِ  ، وَّكيوُف االسوتعارةُ 

ويِر ،  ِِ ، وبالحوُُ موَدى التهناسوِق بورن الص  الثهابرهةُ عن سيِ  هذا الحزِن اليهاو

يرةُ انُولَى َّكيُف عن الحزِن ، والثهابرهة َّكيُف عن مسياِ  هوذا  الحوزِن فالص 
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الل   ـ وكموا سويَق من لكابوا منه  ، وبَاى للك ف  قيلِه   حكه اليغ  ، والضه

وحابةُ الكوااُم ـ فلورس  هذا التهعيروَا فروه َّجواوٌن مافويٌض ، فقود ُوِصوَف بوِه الصه

هنوواَك بغوو   وال ُووالٌل ، هنوواَك يووالٌف م،هى إلووى مْن َّكوويَن الٍالفووةُ موون حووقا 

يِق ، كاَن م رار يا دا يد ايتراَر عل ٍّ ف  السهقرفِة ، وما ،اَم عل   له يكن له الصا

ايترار ، ف ذا بغٌ  وُالٌل ، وكما قلُ مبههُ يايُد من هذا التهيٍرِه  التهيييهَ 

ُْ االستعارةُ السهابقةُ َّذكُا سيياو من مسياِ  الحوزِن ، فوانه  والتهمييهَ ، وإلا كابَ

ٌِ مكثُا وُيحاو ، فقد حموِ قيلهُ   حمليها ييم السهقرفِة مون اراو    فرِه َّفصر

ُِ للووه  ، وكوواَن م روواُر ينظووُا فوو  قيلووِه  ُِ حموو الم وواياوَن الٍالفووةَ ، والحموو

حمليها إلى قيله َّعالى   وحمل ا اإلبساُن إبههُ كواَن لليمواو ي ويالو    ، لكون 

ٌِ موون  م رووار فوو  االسووتدعاِ  القاهبووّ  لووه يكوون ميفهقوواو ، فلووه يكوون هنوواَك حموو

يِق  ودا ِ  ما هنالك مبههُ كاَن هناَك إيماٌ  على تٍصرهِة الصا حابِة للٍالفِة ، ك الصه

وابقِة يايوُد  لفضلِه ال نيا اعتيار  هيا  ، وم رار فو  االسوتعارة التهجسورديهِة السه

َِ ما حودَث سويياو فو  مونار  كثرواة  ،  ا حدَث ف  السهقرفِة ، فقد يع َل ممه مْن يُ يا

ُْ وقد  بيِ  الكثراِة الهتِ  حملَو ياَ  م رار بصرغِة الجمِ  ؛ لركيَف عن هذه الذ 

بيِ  الهتِوو  ميووذْت بخيووِذ  بسوويِ  ميووِذ الٍالفووِة ، وال يقووُف م رووار عنوود َّكثرووِا الووذ 

بيِ  ، ف وي  ِِ هوذه الوذ  ُم صيرةو يكيُف من يالل ا عون ثِقو الٍالفِة ، ولكنههُ يقدا

وابِق صويرَّاِن ، انولوى يقيُل   ٍَّف  الجياُل وه   وثقاٌل   وف  التهعيروِا السه

ويرِة بلموُي صويَت االسوتعارِة التهصوايحرهِة ،  ف  كلمة الجيال ،  وفو  هوذه الص 

بيَ  يياالو ، وفو  هوذا َّجسورٌه وَّعظورٌه وَّضوٍرٌه مون مموِا  َِ م رار الذ  فقد يع

بيِ  ، وبَاى ميضاو ف  هذه الجملة اسوتعارةو ميوَاى ،  ُر الجيواُل الذ  وهو  َّصويا

يووا،ةَ والن قصوواَن ، وقوود ل ووَاْت هووذه  ُِ الزا ووُم ا فوو  صوويرِة ما،يهووة  َّقيوو وَّجسا

وابقةَ  ويَر الجزئروةَ السه االستعارة ف  قيلِه   ٍَّف  الجيواُل   ، والتوكه منه الص 



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

ُْ فرما برن ا ف  َّصييِا موا رههُ م روار اوتصواباو لحوقا هل اليروُ فو   قد َّعاَوبَ

ويُر االسوتعاريهةُ حاُواةو فو  َّصوييِا موا حودَث فو  اإلما ُْ الص  مِة ...وكما كابو

ُِ مون مصوار   ُْ حاُواةو ميضواو فو  َّصوييِا موا حودَث  ل اليرو السهقرفِة ، كابَ

ُ وي هُ ـ ، وقد كيَف م رار عون للوك  َم َّللاه ة  ما حدَث لمماِم عل ٍّ ـ كاه وبٍاصه

  من الٍفرف   :   1)ف  قيله

 إل يقتلووووووويَن علرهووووووواو  يوووووووا لقووووووويم  

 

ِِ  فووووووووور ه قتهوووووووووالُ    وْهوووووووووي للَمْحووووووووو

 

وَن بغَضووووهُ وْهووووي ال َُّْقووووـ  ويُسووووا 

 

ُِ إاله بحياووووووووووووووِه انعمووووووووووووووالُ    بوووووووووووووو

 

ُ يوووووودري  وَّحوووووواُل انيموووووواُر وَّللاه

 

ُْ يووووويَم الغوووووديا َُّحوووووالُ    كروووووَف كابَووووو

 

 ولِسوووووووويطرِن َّابعرووووووووِه فمسوووووووومي

 

 ٌم ، علروووووووِه ثَووووووواى اليقروووووووِ  يُ وووووووالُ  

 

و،رُسووويا قيوووَاهُ لر  ٍفَوووى عووون الوووز 

 

 واِر ، هر ووات ك كرووَف يٍفَووى ال ووالل 

 

وووميا  وتووو رد  بوووالطهفا ، مبَكوووى السه
 

 ِت ، وكوووووواَ،ْت لووووووه َّووووووزوُل الجيووووووالُ  
 

ووابقةِ من يُعظاووه موون تووخِن مووا حوودَث فوو  حووقا  مراَ، م رووار فوو  انبروواتِ السه

وويِر  ِِ للووَك بكثرووا  موون الص  الكلرهووةِ اإلموواِم علوو ٍّ ، وقوود اسووتعان م رووار فوو  سووير

والجزئرهووةِ وبكثرووا  موون انسووالر  والهتِوو  يوواَ ْت فوو  معظم ووا ييايهووةو وقوود ناوَ  

  ِ ُِ  والمضار ِ ، وقد كواَن كو م رار ف  هذا انسليِ  الٍيايا  برن الفعلرن الما

من مووا مسووتقاااو فوو  مكابووهِ ويووديااو بووهِ ، كمووا اسووتعان م رووار فوو  هووذه انبروواتِ 

وناتِ اللهفظرهوةِ والمعنييهوة ،  بالمحساناِت ، وقد ُْ هو  انُيوَاى موا بورن المحسا َع َّنيه

وقد م،هْت هذه المحساناُت ،ورها ف  إل اِر ما حدَث م  اإلمواِم ، وكوذلك فو  برواِن 
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فضلِه ...وبحن ف  هذا الساراِق سنقُف م  مثِا التهصييِا ف  عاضِ مخسواةِ اإلمواِم 

وويِر الهتِوو  يوواَ  ب ووا م رووار فوو  ، ومثوواهِ فوو  بروواِن الحووزِن علووى  اإلموواِم ، وموون الص 

 ِِ ِِ اإلمواِم علو ٍّ ، قيلوه   يوا لقويم إل يقتلوين علرهواو ، وهوي للَمْحو عاِض مخساِة قت

ويِر الجمالرهوةِ ، وهو  َّكيوُف  ُِ بوَاى كثروااو مون الص  فر ه قتهال   ،  وف  هذا الير

ويُر ا ُْ  الص  السوتعاريهةُ وكوذلك الطايواُق عون هوذه عن مفارقة  َّعيرايهة  ، وقود كيوفَ

ويِر موا  َِ ، وهوه يقتليبوهُ ، وفو  هوذه الص  ُِ من ميل ِْه الَمحو المفارقِة ، فاإلماُم يقت

ُِ ، وفو  هوذا َّيوٍرُه وإبوااٌن  ُِ يُقتو فر ا من يمال  بدي   وَّصييا  رائ   ، فالَمحو

ِِ ف  صيرِة إبسوان  مسواف  علوى بفسوِه ، وهوي بوذلَك يسوتح ق  القتوِ ، ل ذا المح

ُِ ، وفو  هوذا سوٍايةٌ وبَروِ ٌ  َِ ُهوي الهوِذي يُقتو ُِ الَمحو ومن عج   مبهَك ََّاى من يقت

ُْ كوذلك  ِِ اإلمواِم ، كابَو صوةو ل ويِل قتو ٍا يُر مي ُْ الص  من هؤالِ  القتلِة ...وكما كابَ

ِِ  اإلماِم الحسورِن ، وفو  هوذا يقُو يل كاتفةو عن الحزِن الهِذي عهه الجمرَ   عند مقت

  وت رد  بالطهفا مبَكى السهمياتِ ، وكاَ،ْت لوهُ َّوزوُل الجيواُل   ، وفو  هوذا اليروُِ 

صتاِن ، ولك  َّقَف على هيِل موا حودَث مو  الحسورِن فو  الطهوفا ،  ٍا صيرَّاِن مي

وومياتِ وهو  َّيكوو  ، عنودها سووتدرُك منه موا حوودَث فو  الطهووفا  َِ السه علروك من َّتٍرهو

يرة انُيوَاى وموا فر وا مون َّيوٍره   كاَن ترماو مايعاو ، ولك ميضاو من َّتٍرِه الص 

وويرة انُيووَاى الجيوواَل  يكيووُف عوون يسووامة  مووا حوودَث ، فقوود يعووِ م رووار فوو  الص 

، والجياُل ال َّزوُل إاله نما  عظره  ، وعندما َّوزوُل الجيواُل ، سوتَاى اليلوداَن َّزول

ِِ ا َِ م راُر الجياَل َّزوُل لمقت  لحسرِن  وهله ف  الطهفا .....ِتريا ، لقد يع

وابقِة عون ميوِذ الٍالفوِة  ويُر الجزئرهوةُ فو  انبرواِت السه ُْ الص  وكما كيوفَ

ُْ كذلك عن الحزِن العظرِه الهوِذي يورهَه علوى  ِِ اإلماِم عل ٍّ والحسرِن ، كيفَ وقت

ِِ ، وكذلَك با اعِا ها حاُاةو ف  َّيصرِف حزِن اليه االكيِن كلاِه بسيِ  هذا القت
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ُِ ، وقود رميناهوا حرهوةو وماثلوةو فو  هوذه انبرواِت ، والهتِو  يقويلُ  على هل الير
(1  

 فر ا م رار ) من الٍفرف   : 

وووووولُيِع  َّ تووووووز ُُ ٌِ لكووووووْه   وقلروووووو

 

 ن، موووو  الييووووِد ،مو ،موووويع  َّووووذال 

 

 كووواَن هوووذا كوووذا وو،اي لكوووْه حووو 

 

يِن بعوووُد اَّاصوووالُ    ٌ  ، وموووال  فووو  الووودا

 

 بَووو  ا  و راوسووو  سووويٌ، فكروووفَ 

 

وووووووقالُ   ووووووو ا والصا ُُ  َن ، ومووووووونكْه برا

 

ووا  حووي ُكْه كوواَن فووكه مسووِاي موون اليا

 

 ِك ، وفووووووو  منكيِووووووو  لوووووووهُ موووووووواللُ  

 

ُُ بالمَذلهوووووووِة حتهوووووووى  ْلووووووو  كوووووووْه َّزمه

 

كْه ميتوووووالُ   ُُ فووووو  ثووووويِ  عوووووزا  قمووووو

 

ُْ مووون فوووؤاِ،يلكوووه باكووواٌت   مَحووو

 

ووووووالُل عووووووه  ويووووووالُ   َِ الضه وووووو  مووووووا ممه

 

ُُ عالمووووووواو   منه إقيووووووواولقوووووووْد كنووووووو

 

 لووووووووو  بمووووووووودح  علوووووووووركُه إقيوووووووووالُ  

 

 لكوووُه مووون ثنووواَي موووا سووواعَد العوووهْ 

 

 ُر فمنوووووووووهُ اإلبطووووووووواُ  واإلعجووووووووواُل  

 

 وعلركْه فو  الحيوِا ُريحواُن مروزا

 

 بووووو  بٍروووووا  لوووووي يُحصوووووُا الِمثقوووووالُ  

 

 ويقرنوووو  مْن سوووويَف َّصووووُدُق همووووا

 

 لوووووو  بكووووووه يوووووويَم َّكووووووذُ  ا مووووووالُ  

 

يِر المعيااَ   ويرِ  بوَاى المجواَن وانبراُت مفعمةٌ بالص  ِة ، وفو  هوذه الص 

ة  االستعارةُ والهتِ  كاَن ل ا ،وٌر كيرٌا ف  التهجسرِد والتهيٍرِه ،  ة  وبٍاصه بقيه

يُر إل اَر ما فو  بفسوِه مون قوره  توعيريهة  وفريُوات  ُْ هذه الص  فقَد استطاَع

يِر ا ُِ انر اِر ، ومن هذه الص  لمجانيهِة :   حويّوكه بفسرهة  عمرقة  َّجاه هل الير
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ُُ بالمّذلهوِة ، فو  ثويِ   ْلو اِك ،  وف  منكي  مووالل ، كوه َّزمه فكه مسِاي من اليا

والُل ، َّصودُق هموال  بكوه  وِ الضه ُْ مون فوؤا،ي موا ممه ُكْه ميتاُل ، باكاٌت مَح عزا

ووابقةُ َّكيووُف عوون َّقووديا  عمرووق   ل  يويم َّكووذُ  ا مووال..  ، واالسووتعاراُت السه

 ُِ الو بالمذلهِة ، ثُوهه  الير اِك متزما اِك ، وكاَن قيِ اليا ، ف ه الهِذيَن مبقذوهُ من اليا

ِهْه ....  مصيَي يٍتاُل ف  ثيِ  عزا

مرهوةُ المضوميمةُ وحودها هو  الهتِو  توِ َدْت هوذا الحضويَر  وله َّكن الاله

ة  المكنرهةُ والهتِ  ياَ ْت ف  وا لي ا َّيٍرصرهةو الطهاو  من االستعاراِت وبٍاصه

ِا تووعِا  وويِر الجزئرهووة  فوو  كوو ،فقَووْد رمينووا هووذا الحضوويَر المكثهووَف موون يابووِ  الص 

 ِِ التيوور   ، وهووذا يوودل  علووى مووَدى إ،راِك م رووار لقرمووِة االسووتعارِة فوو  العموو

ُْ هووذا الحضوويَر  ووعِا الغنووائّ  هوو  الهتِوو  اقتَضوو ووعايا الغنووائ ا ، وريرعووةُ اليا اليا

ُْ له مسيابهُ وواياَُّهُ الفنرهةُ .... وهذا الييي،َ   الهِذي كابَ

وة  االسوتعارةُ  ٍاصه ويرِ الجزئرهوةِ وب ومن تعاِ م روار الهوِذي مكثوَا فروهِ مون الص 

مرهةُ السهاكنةُ مو المقرهدةُ والهتِ  يقيُل فر ا  ) من الايز   :   1)قصردَُّه الاله

َُ موووون عظاَِّ ووووا  كووووْه ِعيوووواة  ومَْبوووو

 

ِْ ملتووووووووٌف َّت   يووووووووُ  توووووووورطاَن انموووووووو

 

 مووووا بوووورَن يُمنوووواَك وبوووورَن مُيتِ ووووا

 

 إاله كموووووووا  بووووووورَن منووووووواَك وانيوووووووِ 

 

ِْ موون الروويِم لمووا َّلقَووى وووداو   فاعموو

 

  ِْ ِْ يروووووووااو َُّيفهوووووووْق للعمووووووو  مَوال فقُووووووو

 

ِْ   َوِرْ، يفرَف الظه ِا حيَض مُساة    إْن ثقهلُووويا المروووزاَن فووو  الٍروووِا ثقُووو

 

ِ    اُتووووووودْ، يوووووووداو بحووووووو ا هل محمووووووود    فابهوووووووووهُ ُعْقووووووووودةُ فوووووووووين  ال َُّحووووووووو

                                                           

   ... 114/  3   الدييان : ) 1)



\ 

 - 333 - 

     هشام عبدالسالم على جاد د/  ضوعيَّة وفنيَّة(التشيُّع في شعر مهيار )دراسة مو

  

 وابعووووووْث لُ ووووووْه مااثرووووووا وِموووووودحاو 

 عقوووووووووائالو  َّصووووووووواُن بابتوووووووووذالِ ا
 

  ِْ وووومرُا وبٍوووو  صووووفَيةَ مووووا راَض الضه

ووووواري ُعقُوووووِ  وتوووووار،ات  وهووووو  للسه

 

 ُْ ُِ مووون فضووولِِ ْه موووا بََ َضووو  َّحمووو

 

لُِ   بحملوووووِه مقوووووَيى المصووووواعرِ  الوووووذ 

 

ِِ مو  ميسووويمةو فووو  يي ووواِت الٍرووو

 

ِْ  معلهقوووووووات     فووووووويَق معجووووووواِن اإلبووووووو

 

 َّنثُوووووويا العووووووالَ  سووووووراداو فسوووووورادا

 

  ِْ  عووووونُ ْه وَّنَعوووووى بطوووووالو بعوووووَد بطووووو

 

َيى  الطهرايُووووووويَن مُُنراو َّحوووووووُ الووووووود 

 

  ِْ  الكوووووووووائنيَن ونراو يووووووووويَم الييووووووووو

 

ٍِّ َملَكووووووواو وبيوووووووااو   يروووووووُا مصووووووو

 

  ِْ  وحافروووووووواو ،اَس الثهووووووووَاى ومنتِعوووووووو

 

 ُهووووووْه ومبُوووووويُهْه تووووووافاو ومُمه ووووووهْ 

 

ِّ مكوووواُم موووو  ووووماُ  وَُِّظوووو  ن َّحووووِيي السه

 

ولووي سووابا موو  هووذه القصووردِة إلووى هيِاهووا ، لييوودباها ملرمووةو ب ووذه 

 ، ُِ ُم بميليواو مون النموالِ  الفايودِة فو  حو ا هل اليرو يِر الجزئرهِة الهتِ  َّقدا الص 

َِ من يُسولَِه ،  ُِ ، وهوي حو   قوديٌه فو  بفسوِه حتهوى قيو كاَن م رار محيهاو  ل الير

مييَا بذلَك ف  مكثا من مكان  ف  تعاِه عن هذا الح ا ، وكروَف كواَن هوذا وقد 

يَن العظورَه ، وقود َّجلهوى هوذا  الح   من مهها الدهوافِ  الهتِ  يعلتهُ يعتنُق هوذا الودا

ُِ فو  عصواِه  ، فقود  الح   ف  حياِه ليٍصرهة  عظرمة  مون تٍصورهات هل اليرو

وايِف الاه  َِ م رار باليه يِن وان،  ؛ اَّهص و ا ، والنموهُ ، وَّعلهوَه منوهُ حو ه الودا ُِ

ِا فٍوا  واعتوزان  . فانبرواُت فو   ولذلك رميناهُ ف  توعاِه يتحودهُث عون للوَك  بكو

وووواعُا موووون يووووالِل ان،واِت التهعيرايهووووِة  ُِ ، وقوووود اسووووتطاُ  اليه حوووو ا هل اليروووو

واعِا مون والتهصييايهِة من يكيوَف عون هوذا الحو ا ، ومون ُهنوا ر مينوا إكثواَر اليه

وويِر مووا يوواَ  فوو  قيلووِه    إْن ثقهلُوويا  وويِر الجزئرهووِة ، وموون هووذه الص  هووذه الص 
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يرِة ما فر ا من يمال  وروعة  ، فقود  ِْ    وف  هذه الص  المرزاَن ف  الٍرِا ثقُ

ُِ المرزان، وكخبههُ ت  ٌ  ما،ي  له ياٌم وحجوهٌ  َِ م رار يرَا بن  هاته  يُثقا  يع

ُِ وعظورِه توخبِ ْه ، وفو  هوذا  ، وف  هوذا برواٌن وكيوٌف وإل واٌر لقودِر هل اليرو

ُِ من يكيَن موثلَُ ه ، ومْن يحوذوا حوذوُهْه  ِا مح ٍّ  ل الير التهيايِف َّيايٌف لك

ُ ْه ب ذه القابى وهذا النهس ..  فَُ ْه ويصه ُِ الهِذين تاه ، وكرَف ال؟ وُهه هل الير

ِِ وَّقابلنا االستعاراُت  وابقة  وقود َّضوافََاْت فرموا برن وا مون ميو فو  انبروات  السه

ُِ َّاسووه توورماو موون مالمووِي صوويرَِِّ ْه ، وإْن  فة   ل اليروو َّقووديِه صوويرة    ميوواا

يِر قيلوه   بحو ا هل محمود  ، فابهوهُ  ِّ ، ومن هذه الص  كابُيا ُهه معظه من ا ومي

ِ  ، وابعْث ل ه مااثرا وِمدحا ص َِ عقدةُ فين  ال َُّح فيةَ ما راَض الضمرَا  وبٍ

لُِ ، الطهرايُويَن مُُنراو  ُْ بحملِه مقَيى المصاعرِ  الذ  ُِ من فضلِِ ْه ما ب َض ، َّحم

ِ  مووا  ، والمنعمووين والثهووَاى مقطاووٌ  موون يدبووِه ، والعووام وضووياُن مِنل   ، وكوو

ُِ ممواَم الجمرو  ، وموا ُر ويُجلاو  مناقو  هل اليرو كواَن  سيَق من استعارات  يصيا

ِ  لورَس مون بنواِت الٍرواِل مو صويرة  مون  ُِ من تاف  وفضو يتهصُف بِه هُل الير

صيِر الٍراِل وانحالِم ، حتهوى ولوي يواَ  فو  صويرِة الٍرواِل ، فقود كيوَف هوذا 

الجماُل عن روعِة ما ل ه من يمال ....وانبراُت السهابقةُ لم روار َّكيوُف عون 

عااِ  الكيار ، له قرمتوه وقامتوه فو   تاعايهة  حقرقرهة  ، فم رار  تاعاٌ  من الي 

 َِ ِا العصيِر ، ولرَس بصحري  ما قرو ان،  العاب ا ف  عصِا العيهاسرارَن وف  ك

عن م رار وعن تعاِه ، قرِ عن تعاه  : إبههُ تعٌا متكلهٌف ، وملفهٌق ، ومقلاٌد 

ِ  ف  إيجاِ، الكلماتِ  َِ عن م رار :  إبههُ كاَن يض المناسية لتجاربِه ، ف ِ  ،وقر

واعايهِة من يكويَن  ِ  ب وذه اليه ِِ ري يمكُن مْن يكيَن للَك صحرحاو ؟ هِ يمكُن لمث

ِه موا قروِ عون م روار  وعون  كذلَك ؟ ومون يقوام انبروات يجود فر وا موا يودفُ  كو

تووعاِه ، ابظووْا إلرووِه وهووي يقوويل:   ملتووٌف َّتيووُ  توورطاَن انمووِ   وفوو  هووذه 
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يرِة يماٌل ر ورطاب   الص  ُِ اليه ُِ ترطاباو ، ومصيَي هذا انم ائٌ  ، لقد مَصيَي انم

يرِة المايعِة َّنفرااو من هوذا  ِِ ب ذه الص  يُتيُ  ، والتكه منه ف  َّجسرِه هذا انم

ِِ ، وابظْا إلرِه وهي يقُيُل :   بح ا هل محمود  ، فابهوهُ عقودةُ فوين    ، ميون  انم

ووالُل ؟ ميوون اليُوواوُ، التهقلرووُد فوو  هووذا ؟ ميوون الته  لفرووُق ؟ ميووَن التهكل ووُف ؟ ميوون الضه

العارف   ؟ العيارةُ فر ا يماُل يخيُذ بوالنهفِس وبالل و ا ، فقود يعوِ م رواُر الفويَن 

ُِ ، وكرَف ال ؟ وُهْه هل النهيو ا ،  وفو  انبرواِت كثروٌا مون  ماهيباو بح ا هل الير

يِر َّكيفُ  عن تاعايهة  حقهوة  مون م روار ، ومون هوذا  انلفاِل والعياراِت والص 

 ) من الايز   :   1)ما ياَ  ف  قيلِه السهابقِ 

َيى  الطهرايُووووويَن مُُنراو َّحوووووُ الووووود 

 

  ِْ  الكوووووووووووائنيَن ونراو يووووووووووويَم الييووووووووووو

 

ٍِّ َملَكوووووواو وبيووووووااو   يرووووووُا مصوووووو

 

  ِْ  وحافروووووووووواو ،اَس الثهووووووووووَاى ومنتِعوووووووووو

 

 ُهوووووْه ومبُووووويُهْه توووووافاو ومُمه وووووهْ 

 

ِّ  مكووووواُم مووووون  وووووماُ  وَُِّظووووو  َّحوووووِيي السه

 

كلماٌت مضرمةٌ من كلماِت م رار، َّعياُا عن حقٍّ ، وَّكيُف عن صدق  

.....  ِ  ، فُ ْه بحقٍّ مكاُم من َّحِيي السهماُ  وَُِّظ

ة :  3 ور الكليَّ  ـ التشيُّع والصُّ

يُر الكلرهةُ من ان،واِت التهصييايهِة الهتِ  اسوتعاَن ب وا م روا ُْ الص  ر كابَ

ااِ  المذهي ا من ميِ عقردة التير     ف  عصاِه ،  كثرااو ف  الكيِف عن الصا

ااُ  سمةو من سماِت هذا العصِا ، وقد اسوتطاَ  م روار فو   ولقد كاَن هذا الصا

ااِ   من ميِ التير   ...وإبهما اٍََّذ م روار هوذه  تعاِه مْن يكيَف عن هذا الصا
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يَر لتكيَن من م،واَِّه الته  ير ه  انقدُر علوى كيوِف الص  عيرايهِة ؛ ننه هذه الص 

ااِ  من ميِ التير    بما فر ا من اَّاسا   وَّني    ...  َّفاصرِ هذا الصا

 ِِ ويُر الكلرهوةُ فو  عواِض َّفاصور ُْ بوِه هوذه الص  ويمكُن مْن بَاى ما قَاَم

ُِ ووروواهه ، ووااِ  موون ميووِ التيوور    الهووِذي كوواَن بوورن هل اليروو وقوود رمينوواه  الصا

ووااِ  فوو  مااحووِ كثروواة  موون مااحلووه ، وهووي موون يووالِل  يتحوودهث عوون هووذا الصا

ووااِ  موون ميووِ العقروودة اليوورعراة  ، يايووُد  من  عوواِض التهطوويِر التهوواريٍ ا للصا

ويِر  يكيَف عن مدى المعاباِة الهتِ  عات ا هل اليرُ  ، وم روار مون يوالل الص 

ااَ  كخبهنوا بوااهُ وبعاينوهُ . ومون توعِا م روار الكلرهة استطاَ  مْن يُاينا ه ذا الصا

يُر الكلرهةُ قيله  ) من اليسرط   :   1)الهِذي ل َاْت فرِه الص 

 ثَووووهُ روقائووووِ لوووو  علوووو   كوووواَن وا

 

ِْ مَعطَويهُ مَم منُعويا    بالنهها منهُ ، ف 

 

ُُ ملكُاهووا ُْ هنوواٌت لسوو ُُ كابَوو  فقْلوو

 

ُ مقيامووواو بموووا    صووونُعيايجوووزي ب وووا َّللاه

 

رتَُ ْه ُعافُووويا  مبلوووْ  ريووواالو إلا سووومه

 

ووووحناِ  َُّمتقوووو ُ    لُ ووووْه ويوووويهٌ موووون اليه

 

يِن مائلوووووةٌ   َّيافقُووووويا وقنووووواةُ الووووودا
 

ُْ َّالَحوويا فرووِه واقتَاُعوويا   فحوورَن قَاَموو
 

  

لُُ وووْه فووو  الغووودِر ثوووابرَُ هْ   مرووواَ  مَوه

وهُ  ُُ  قفَيا على بظا  فو  الحوقا بفا
 

 ي ويتهيوووووووو ُ ويوووووووواَ  ثووووووووالِثُُ ْه يقفُوووووووو 

ُِ والمحجووويُ  ينقطووو ُ  ُِ يفصووو  والعقووو
 

 بوووووووخيٍّ ُحكوووووووه  بنَووووووويهُ يَْتيُعووووووويبكهُ 

 

 وفٍووووواكْه مَبهُكوووووْه َصوووووحٌ  لوووووهُ َّيووووو ُ  

 

ُْ على انَهلرَن َّابتُوهُ   وكرَف ُاقَ

 

 ولأليابوووووِ  مووووون ينيروووووِه مضوووووطج ُ  

 

وووتُكهْ   ُعياوالنهاُس ما اَّهفقُيا ريعاو وال ايتم  وفووورَه صووورهْاَُُّه اإليمووواَ  ُحجه
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 مَمووووُا علوووو ٍّ بعرووووٌد موووون ميوووويرَِّه 

 

 مسووووووتكاهٌ فرووووووِه والعيهوووووواُس يمتنوووووو ُ  

 

 وَّدهعروووووِه قوووووايٌ  بالقاابوووووِة وال

 

وووووو ُ   ُُ  مبصوووووواُر ال ُرفَووووووٌ  فرووووووِه وال ُو

 

لووووف  كوووواَن بروووونكُه  ٍُ  فووووخّي ُيلووووف  ك

 

 لووووووويال َُّلفهوووووووُق مييووووووواٌر وَّصوووووووطنَ ُ  

 

 واسووخَْلُ ْه يوويَم يووهٍّ بعوود مووا عقووُدوا

 

 ْه يوووابُيا ولِوووْه يلُعووويالوووه الياليوووةَ لِووو 

 

 ٌِ  قوووويٌل صووووحرٌي وبرهوووواٌت ب ووووا بََغوووو

 

ٌِ َّحتوووهُ ريووو ُ   ووورَف َصوووق  ال ينفوووُ  السه

 

 إِبكوواُرُهْه يووا ممروووَا المووؤمنرَن ل وووا

 

 بعوووود اعتووووااف ُه عوووواٌر بووووه ا،هرُعوووويا 

 

 وبَكوووثُُ ْه بوووك َمووورالو عووون وِصووورهتِِ هْ 

 

 توووواٌ  لعموووواك ثووووان  بعوووودهُ توووواُعيا 

 

َُ مموووااو ولوووي را ْت ََّاْكووو  ليتَوووهُ لوووَدره

 

 معوووووارٌس راومْتوووووهُ كروووووَف َّجتووووود ُ  

 

ِ موا ارهاُحويا  صيَْاَت َّحفُُ مَمَا َّللاه

 

ُُ إل هجُعويا  يِن فاسوترقَْظ  لبهاو عون الودا

 

 لرُيووووِاقنه بحلووووي الروووويِم ُموووواه ووووود  

 

 ياَت ل ُْه ف  الحياِ ُماه ما نرعإلا حصدْ  

 

 ياَهووْدُت فرووك بقَوويلِ  يوويم ٍَّتصووُه ال

  

 ُل إل فووواَت سووورفِ  يووويَم َّمتصووو ُ مبطوووا 

 

 

ا حدَث ف  ييِم السهقرفِة ، وهي ف   ف  هذه القصردِة يتحدهُث م رار عمه

هذا الحديِث يصُف ما يَاى فو  هوذا الرويِم بالغودِر والٍلوِف ، بوِ إبهوهُ يوافُض 

رفضوواو َّاموواو بترجووةَ هووذا االيتموواِ  ، حتهووى لووي كوواَن للووَك عوون رايووِق اإليموواِ  

يِر الكلرهِة الهتِو  يواَ  ب وا م روار ليصوِف هوذا الحودِث  ...وعندما بنظُا ف  الص 

وُد  ويِر الكلرهوِة الهتِو  َّجسا ِِ ف  َّواريِ  اإلسوالِم ، بوااهُ  يوخَّ  بكثروا  مون الص  الجل
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ُْ ، لكنه وا  َعو ويُر وَّنيه ِة  ، وقد َّعدهَ،ْت هذه الص  هذه اللهحظةَ من حراِة هذه انُمه

 ا ف  الدهاللِة على رفِض ما حدَث وَّصيياِه فو  متونِ  صويرة  َّتهفُق م  بعض

يرِة الكلرهِة ، فنَاى  انلفالَ الدهالوةَ علوى  ...وف  هذه انبراِت بَاى عناصا الص 

ويَّرهِة ، ف وذه انلفوالُ  يِت ، وه  كثراةٌ ، وكاَن البُده مون هوذه انلفواِل الصه الصه

ا ُر ما حدَث ف  بدايِة الصا ااِ  ، َّصيه اِ  ف  ييِم السهقرفِة ووراِه من ميهاِم الصا

ِ   فايوق  يحوتج  علوى الفايوِق  ُُ فو  اليدايوِة كواَن كالمرهواو ، وكو ااُ  كما قل فالصه

ي موون ميقفووِه فوو  مسووخلِة اإلمامووِة  ، وموون  ا يووِا بووالُحجِج الهتِوو  يااهووا َّقوويا

ُر الجداَل الكالم ه والنا  قاَش القيل   قيله   وقائِ لو  علو   انلفاِل الهتِ  َّصيا

ُْ هناٌت  ، مبلوْ  ريواالو ، والنهواُس  موا اَّهفقُويا  ُْ : كابَ كاَن وارثَهُ  بالنهها ، فقُل

ريعاو وال ايتمعيا ، وَّدهعرِه قايٌ  ، ليال َّلفهوُق مييواٌر وَّصوطنُ  ، واسوخْلُ ْه 

يلُعويا ، قَويٌل صوحرٌي وبرهواٌت  ييم َيهٍّ  بعدما عقدوا له الياليوةَ لِوْه يوابُيا ولِوهْ 

ويَّرهِة ،  ويِر الكلرهوِة الصه ُِ ، وإبكاِرِهْه   ، وبالحوُُ فرموا سويَق كثواةَ الص  ب ا بغ

ريرعِة التير   ف  هوذه الماحلوِة مون مااحوِ التيور  ، فقود ،اَر  م وهذا يتهفُق 

ٌِ بورَن الم وايايَن وانبصواِر ، فقود كواَن لألبصواِر رمٌي فو   مسوخلِة حياٌر ريي

ِ  فايق    الٍالفة  ، وكذلَك كاَن  للم اياين  رمٌي  ف  هذه  المسخلِة  ، وميذ ك

توووِه  فووو  هوووذا انموووِا  ،  حتهوووى  اَّهفوووَق  الجمروووُ     علوووى  منه    مووون ْه يُووودل  بحجه

ووااُ    ُِ  الصا الٍالفووةَ فوو  قوواي      والووينارة َ فوو  انبصوواِر   ... وعنوودما ينتقوو

َاى موون مااحلووِه وهوو  ماحلووة ُ اليرعووِة ، بووَاى م رووار  يووخَِّ  إلووى ماحلووة   ميوو

َر لنوا  يُر الحاكرهةُ  من َّصويا ُْ هذه الص  يِر الكلرهِة الحاكرهِة ، وقد استطاَع بالص 

ويَر الكلرهوةَ  ميقَف المؤياديَن  والمعارُرن من هوذه اليرعوِة  ، وبوَاى هوذه الص 

يِن  ُْ َّالَحويا فروِه واقتاُعويا، الحاكرهةَ ف  قيله   وقناةُ الدا مائلةٌ ، فحرن قَاَمو

وياَ  ثالث ه يقفُيا ويتهيُ   ، قفَيا على بظا  ف  الحقا بفاُهُ ، ممُا عل ٍّ بعرٌد 
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ٌِ َّحتهُ ريُ   من مييرَّهِ ، مستكاهٌ فرِه والعيهاُس يمتنُ  ، ال ينفُ  السهرَف صق

ْت معووارٌس ، كرووَف َّج ين    ، ، عوواٌر بووِه ا،هرُعوويا ، لوودره توودُ   ، لبهوواو عوون الوودا

ُْ َّتيافُق م  كواَن يحودُث عنود اليرعوِة ، كموا مبه وا  يُر الكلرهةُ الحاكرهةُ كابَ والص 

يِن ....وإلا  فاِ  والوذه ا عوون هووذا الوودا ُر مياقووَف اإلمواِم علوو ٍّ فوو  الوودا ُْ َّصوويا كابَو

يَّرهةُ والحاكرهةُ قد ل  يُر الكلرهةُ الصه ُْ الص  وابقِة بكثواة  كابَ َاْت ف  انبراِت السه

وابقِة علوى اسوتحرا   ،  يَر الكلرهةَ اللهيبرهوةَ قود يواَ ْت فو  انبرواِت السه ، فانه الص 

يِر ما ياَ  ف  قيلِه      وييه من اليهحناِ  َّمتقوُ  ، لرُيواقَنه  ومن هذه الص 

ُر  يِر يُصيا وييهَ الكوارهرَن لٍالفوِة بحلي الريم ُماه ود     ، وهي ف  هذه الص 

ُر حواَل هوذه الييويِه  اإلماِم ، بخنه وييَه ه من اليهحناِ  َّمتقُ  ، كما مبههُ يصيا

َِ م روار هوذه الييويه فو  الرويم ميواقة و وفو  الغوِد  ف  الريم وود ، وقد يعو

 ستكيُن ف  ماارة  ...

وابقِة، ل وَاتْ  يُر الكلرهوةُ فو  القصوردِة السه كوذلَك فو   وكما ل َاْت الص 

ا ياَ  ف  هذه القصردِة  هذه القصردِة ، وممه
 ) من المتقار    :  1)

 مُمرهوووووووووووووةُ البسوووووووووووووةو عاَرهوووووووووووووا

 

ووووووووووال   وإْن َيفِوووووووووو  الثهووووووووووخُر مو ُحصا

 

وووووقرفِة يوووووا بووووون النهيروووووـ  فرووووويُم السه

 

 ي ، ييمووووووووووووووك فوووووووووووووو  كوووووووووووووواباَل 

 

 ووصوووووووُ  مبروووووووَك علوووووووى حقاوووووووهِ 

 

وووووووووووووَن مْن َُّقوووووووووووووتاََل   وووووووووووووَك حسه  ومُما

 

 ل وووووووَا مجدولوووووووة  ميوووووووا راكيووووووواو 

 

ُْ ميووووووووووودال   ٍَُّووووووووووواُل إلا ابيسوووووووووووطَ

 

يِي فوووو  مربوووو     إلا موووووووا ابتيوووووووْاَن روووووووييَن الفَوووووووال  َتووووخَْت مربووووَ  الوووواا

                                                           

   ... 54/  3   الدييان : ) 1)
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ووووووووما ُْ رافَ ووووووووا بالسه لَوووووووو  إلا وكه

 

ووووووووووووال  َِ با،راِك وووووووووووا ُوكا  ِ  ، ِيرووووووووووو

 

ةو  ْت وَزالَت ووووووووووووا ُووووووووووووواه  فعووووووووووووزه

 

ُْ وووووووووزاَل الفووووووووال ميطَووووووووال   ورالَوووووووو

 

 كطراوووووووَك فووووووو  منتَ وووووووى واحووووووود  

 

 دِرَك يثووووووووووووِاَ  مو موووووووووووواقاَللتوووووووووووو 

 

ِْ بايروووووواو وعلووووووّ  انمووووووانُ   فِصوووووو

 

 لموووووْن كووووواَن فووووو  حايوووووة  ُميَصوووووال 

 

 َُ ِْ رسووووووالةَ صوووووو ٍّ حمْلوووووو وووووو  َّحمه

 

 فنوووووووووا، ب وووووووووا محموووووووووَد الماسوووووووووال 

 

 ُِ وااِ  الهوِذي كواَن بورَن هل اليرو ُر يز او من الصا وانبراُت السهابقةُ َّصيا

ُر بعضواو  وة  وبرن المعارُرن ، كما  مبه وا َّصويا ُِ وبٍاصه مون مصوارِ  هل اليرو

ُر رحلةو من رحالِت اإلماِم علو ٍّ إلوى يثوا  ،  مصاُ  الحسرن ، كما مبه ا َّصيا

وُد علوى  حلوةُ هو  رحلوةُ ال جواِة ، لورس فو  انبرواِت موا يؤكا ُْ هوذه الاا هِ كابَو

وواعَا  فوو  هووذه انبروواِت قوود مكثووَا موون  توو    موون هووذا ، ومووا يعنرنووا هنووا منه اليه

وو ووااِ  الحابووّ  مو الص  وويَر َّتهفووُق موو  الصا يِر الكلرهووِة الحاكرهووِة ؛ ننه هووذه الص 

حلوِة  المسلهيِ  الهِذي ياَ  ف  يز   من انبراِت ، كما مبه وا َّتهفوُق مو  وصوِف الاا

وويُر الكلرهووةُ  والهتِوو  يوواَ ْت فوو  الجووزِ  ا يووِا موون انبروواِت ...وَّظ ووُا هووذه الص 

ل م رار :   مُمرهةُ البسةٌ عارها  ، ووصُ  مبروك علوى حقاوِه ، الحاكرهةُ ف  قي

حسهَن من َُّقتاَل ، ميا راكياو ل َا مجدولة  ، إلا ما ابتيْاَن رييَن الفوال ، كطراوَك 

ف  منتَ ى واحد  ، لتدِرَك يثِاَ  مو ماقال  ... وبذلَك استطاَ  م رار ف  تعِا 

وويِر الج ووااِ  من يٍتوواَر موون الص  زئرهووِة والكلرهووِة مووا يتناسووُ  موو  المضووميِن الصا

وواا ، وقوود رمينوواهُ فوو  َّصوويياِه يكثووُا موون  الفكووايا والنهفسوو ا فوو  تووعِا الصا

يَّرهِة والحاكرهِة ..... يِر الكلرهِة الصه  االستعارِة ومن الص 
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 : في شعر التشيع لدي مهيار ثالثاـ اإليقاع 

،ةُ فوو  تووع ُْ ان،واُت المتعوودا ا التيور   فوو  الكيووِف عوون ميقووِف َّعاَوبَو

اا  ، وقود َّحودهثنا فرموا سويَق عون مثوا الل غوِة فو  َّيُورِي  م رار من هذا الصا

مضمين التير   عند م روار، وكوذلك وقفنوا مو  التهصوييِا بنيعروِه ومثواِه فو  

َّجسوورد هووذه التهجابووِة موون التهجووارِ  الياُووحة فوو  تووعِا م رووار ....وفوو  هووذا 

راِق ستكي ن هناك وقفةٌ م  اإليقواِ  و،ورِه فو  اليَويِ  بمضوامرن التيور  .  السا

ِِ الياعايا ، و،ورهُ فو  اإليحواِ  بالتهجابوِة  واإليقاُ  يزٌ  م ٌه من ميزا  العم

ِ  عن الدهوِر الهوِذي َّقويُم بوِه ان،واِت انيوَاى ، كموا  عيريهِة ال يق الياعايهِة والي 

واعُا مبههُ من انسِس الم مه  ِِ ان،بو  ، فوالا اسوتطاَ  اليه ِة ف  الحكِه على العمو

ووعايا ، فووانه هووذا يعنِوو   من يحكووه َّقديمووهُ وعاُووه و ميافقتووه لمضووميبِه اليا

ماَِّه الفنرهِة                  ِا مقيا َِ الياعايه بك  بجاَ  العم

 والحديث عن اإليقا  سركين من يالِل الحديث عن : 

 لخارجي  : ـ  اإليقاع ا 3

 

 

 أ ـ الوزن :   

ِه اإليقاِ  ،   وهذا الجزُ  يقتصُا  الينن  يزٌ  من اإليقا  ، ولرَس ك

من   ، والوينُن ال يُمكوُن مْن يتحقهوَق  ،وُره على َّنظرِه ِتقٍّ واحد  هي المَدى الزه

لينِن الياحِد َّحق قاو كامالو ؛ فُ ي بمطٌ مثال   ، لكْن الهِذي يتحقهُق عدهةُ إيقاعات  ل
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ِِ ، وحاوف المدا الهتِو  َّوؤ،اي إلوى َّنوّيِ  إيقواِ   حافاِت والعل ، وللَك بترجة الزه

ُِ الوينَن الياحوَد والهتِو  َّحقاوُق  عات الهتِ  َّدي الينِن الياحِد ، وروَه َّلك التني 

ِ  هوي الناظواُم الثه  ،ةو  للينِن الياحِد ، إاله منه الوينن يظو ُُ الهوِذي إيقاعات  متعدا ابو

عَا . يصنُ  قابيباو يعه  هذا اليا
(1  . . 

التيور   بجوُد مبهوه كواَن م رار الدائا ف  فلك التيور  وبالنهظِا ف  تعا 

وعايهِة فظاو على انوناِن الٍلرلرهةِ محا ِا انُصويِل اليا ، كموا كواَن محافظواو علوى كو

ذه انوناِن وتووعاه فوو  القديمووِة ، وموو  هووذه المحافظووِة بجووُده يوويائُه بوورن هوو

التير    من يالِل التهغررااِت الهت  قاَم ب ا ف  َّفاعرِ هذه انوناِن ؛ لتتناسوَ  

 م  المضميِن الياعايا للتير   ..

اا ِ المذهيّ  من  ّ  ف  إل ارِ الصا ُِ ويمكُن اليقيُف على هذا الدهورِ العاو

 ) من الكامِ   :   2)يقيُل فر ا يالِل ما ياَ  ف  يائرهتهِ الميصيلة والهتِ 

 لقووود ابتنَوووى توووافاو لُ وووه لوووي راموووهُ 

 

ٌِ بيووووووا   كوووووواَن عنووووووهُ عالرووووووا  نحوووووو

 

 ومفووووووواَ،ُهْه ِرقه انبووووووواِم بيقفووووووووة  

 

وِ  بووواَت ب وووا علووور ه عالروووا  فووو  الووواه

 

 مووا اسووتدرَك اإلبكوواَر موونُ ه سووايطٌ 

 

 إاله وكووووووواَن ب وووووووا هنالوووووووك راُووووووورا

 
  

ووووا َسووووا  َ،ُههْ مُووووَحيا مَصوووواَ،قَهُ فلمه

 

 حسوووووُدوا فخمَسووووويا بووووواِ،مرَن معا،يوووووا

 

َك موووا مفووواَ،َك لووواهااو   فوووارحْه عووودوه

 

 بُصوووووحاو وعوووووالَج فروووووك يووووواله يافروووووا

 

                                                           

   ... 76   بنرة اللغة اليعاية ف  ،ييان َّايمان انتياق : )1)

   .. 244/  3   الدييان : ) 2)
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 وهوووِ  الغوووديَا مَبَووويا علروووه قييلوووهُ 

 

وا سووووياهُ مسوووواعرا ِْ ٌعوووود   ب روووواو ؟ فقُوووو

 

 بووودراو ومُحوووداو ميت وووا مووون بعووودها 

 

 وُحنوووووووورَن وقهوووووووواراو ب وووووووونه فصووووووووالرا

 

 الر ووووي، بٍريووووا  وَّوووودبهاوا ييووووَا 

 

وويا ماحووَ  وْهووي يصووٌه قاُوورا ُُ  وار

 

 هِ كاَن لاَك الحصُن ياهُ  ها،ماو 

 

 مو كووووواَن  لاَك اليووووواُ  يفوووووَاُق ،احروووووا

 

ال ووووُاوا فوووو  ممووووِا عموووواو  موه  وَّفكه

 

وووووُاوا فووووو  مموووووِا عمووووواو  ثابروووووا  وَّفكه

 

 مسوووداِن كابوووا مووون فووواائِس سووورفهِ 

 

 ولقلهموووووووووا هابوووووووووا سوووووووووياهُ مووووووووودابرا

 

ووغنيا بنووا   وا  حوود   ولطالمووا انُُ

 

 ،ر،وا ، مراقووووووووَه قيل ووووووووا ومفاعرووووووووا

 

ِ  وعنوودك ال  ولٍطووُ  ِصووفارن  ميوو

 

َُ معاويوووووا  الٍيوووووُا الرقووووورن إلا سوووووخَْل

 

ة    يلوووووَ  انمابوووووةَ فارَّوووووَدى بمعووووواه

 

ُْ ييوووووواهَ التهووووووابعرَن مٍانيووووووا  وسووووووَم

 

ووووود    ومحوووووق  بوووووالتهمررِز عنووووود محمه

 

 مووووون كووووواَن سووووواَمى منكيروووووِه راقروووووا

 

ُهْه موووو  ن كوووواَن عنووووهُ ُمَيقاروووواو ومبووووا 

  

 حيبوووووواَ هُ فوووووويق الفووووووااِش وفا،يووووووا

 

 قسوووماو لقوووْد عظُوووَه المصووواُ  نبهوووهُ 

 

 مُووووَحى اإلموووواُم عوووون انئمووووِة ثاويووووا

 

ِِ ، وهوي مون اليحوير كثرواة الودهوراِن   القصردة ياَ ْت ف  قال  بحوا الكامو

وة  فو  توعا  ف  الياعاِ العاب ا ، وقد ياَ  هذا اليحُا فو  توعاِ م روار كثروااو و بٍاصه

ووااعّ  ، وهووذا اليحووا لووه مقروواٌس واحوود كمووا يوواَ  فوو  كتووا  ميسوورٌقَى  التيوور   الصا

الياعا للدكتير إبااهره مبرس ، وهي متفاعلن ، وال يخَّ  هوذا المقرواُس إاله فو  هوذا 

ِ مون هوذا اليحوِا علوى ثالثوة مقوايرس مون متفواعلن ،  ُِ توطُا اليرُو اليحِا ، وييوتم

ِه متفوواعلن ؛ ولووذلك يحووق  من يُعووده المقروواُس ولكوون كثرووااو  ِ  مسووتفعلن محوو مووا يحوو
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  ِ مستفعلن مقراساو ليحا الكامِو ، إل بسويةُ توري  مسوتفعلن فو  بحوا الكامِو ال َّقو

عن بسية تري  متفاعِ إْن لوه َّوز، عن وا ...وعلوى هوذا فمقرواس بحوا الكامِو فو  

وا  عوحوال فو  الحيي اليرُِ ، يجين فره من يكيَن مستفعلن كما هي ال اوضِ والضه

ُل هوي انكثوا  ...وهذا اليحا بيعان : َّام المقار  ، وبواقه المقوار  ، والنوي  انوه

 ،وراباو ف  الياعِا العاب ا ..

وابقِة ؛ لركويَن ميحرواو  ايتار م رار هذا اليحا بمقايرسوه ومقارعوِه السه

، وقد يا  م رار  ومعياااو عن َّجابة  من َّجار  التير   لات اليعد ملصااع ّ 

ب ذا اليحا ف  صيرَِِّه التهامِة ، وقد التزَم م رار ف  مكثِا مقايرِس هذا اليحوا 

حافات مجرمواو فو  بحوا الكاموِ ، وقود  يواَ  م روار  اإلُمار وهي من مكثا الزه

حاِف   ف  العاوِض  ويظ وا للوك فو  قيلوه  :   لوي راموهُ   ، انبوام  ب ذا الزا

اِ    ويظ وا بيقفة   ، من ه ساي ا ساَ،ُهْه ،    وياَ  بِه كذلك ف  الضه ط ، فلمه

للك ف  قيله :    عنهُ عالرا ، ياله يافروا ،  يصوٌه  قاُورا  ، والتوزَم بوِه فو  

مكثِا الحيي  ، وقد يا  للك ف  قيله  :       بيا   كاَن عنوهُ ، اإلبكواَر مونُ ْه  

ا ف  بفسِه ، إاله وكاَن ، .. وقد ساَعَدْت هذه التغرر اات م رار ف  اإلعااِ  عمه

ووااِعّ  .. وعنوودما بقووامُ القصووردةَ  موون ميوواعا حماسوورهة  فوو  تووعا التيوور   الصا

ِ  وَّضار   بورن  التيور    وموا فروه مون  السهابقةَ ؛ لنقَف على ما فر ا من َّماث

ووة  الووينُن ، بجووُد منه هووذا التهضووارَ  بوورن  صوواا   واإليقوواِ  الٍوواريّ  وبٍاصه

الووينِن ومووا فرووِه موون َّغرروواات  وبوورن  التيوور   الووذي يحمووِ مضووميبا صووااعرها 

ُِ كاَن حقرقرهاو ورائعاو ، فقد كاَن م روار علوى  الهِذي ياَ  ف  مدِ  ورثاِ  هل الير

،رية  كيراة  من ،رياِت اليهاعايهِة ، فلرَس بغايو   مْن يكويَن علوى هوذا القودر 

لك ف  حسْن المياَ موِة بورن حاكوة الحواِف الثهواب  من اإلَّقاِن ... وقد َّجلهى ل

فوو  متفووواعلن  وبووورن انسووواِس الفكووايا  والييووودابّ  فووو  القصوووردِة ،    فقووود 
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ويدباهُ  كثرااو حايصاو على  َّسكرِن الحواف الثواب  مون متفواعلن ، وهوي فو  

ووااع ا فوو  تووعا التيوور    وبوورن اإليقووا ِ   هووذا التهسووكرن يوويائُِه بوورن المعنووى الصا

الياعايا ، وف  هذا ر،  على من يقيليَن إنه الينَن ال عالقةَ لهُ بالمعنَى ، فقد 

ُِ سوواكَن  قوواُ وبارعوواو فوو  ايتروواِر الحوواِف  الثهوواب   الهووِذي يقابوو كوواَن م رووار متفيا

متفاعلن ف  بحا الكامِ ، وقد ل َاْت عيقايهةُ م رار ف  ايترار هوذا الحواف 

ووحرحِة ،   ، فقوود كووان حايصوواو علووى م ن يكوويَن هووذا الحوواُف موون الحوواوِف الصه

وااُ   وااع ا فو  القصوردِة ، فالصا وهذا موا يتيافوُق مو   مضوميِن  التيور   الصا

ةَ والس اعةَ والحسَه ، ولي ياَ  م رار  ب ذا الحاِف  مون الحواوِف  يعنِ  القُيه

ِ  هووذه المعوواب  ؛ ننه هووذه  الحوواوف َ َّح ُْ كوو توواُ  إلووى  فتووَاة  اللهرنووِة  لضوواَع

وِ  ، موا  نمنرهة  فو  مثنواِ  الن طوِق ب وا ،  ويظ وُا للوك فو  قيلوه  :    فو  الواه

َك ،  وحنورَن وقهواراو   استدرَك اإلبكاَر ، مُحيا مَصا،قَهُ ، حسوُدوا ، فواحه عودوه

واعا  ،   وااِ  النهفسو ا  والييودابّ  لودى اليه   ، وهذا ما يتيافُق م  فكواِة الصا

َِ هووذا اليحووَا  وإلا ووابقِة فوو  بحووِا الكامووِ ، قوود يعوو كوواَن م رووار بووالتغررااِت السه

 ِِ ميائماو لتجابتِه ، ف ذا ال يعنِ  من  مج َ  م رار بيعِض مقايرس بحا الكام

ِه بفكاِة الميواكلِة بورن   مضومين التيور    واإليقوا  ، فقود  بدوِن َّغررا  قد مي

به واإليقاِ  فو  يمروِ  انحوياِل، رمينوا للوك رمينا التهيافَق برن التير   بمضمي

كوواو ...وكمووا  فوو  حالووة َّسووكرن الحوواِف الثهوواب  وكووذلك فوو  حالووة بقائووِه متحاا

اسووتطاَ  م رووار من ييلاووَف الحوواف الثهوواب  فوو  َّحقرووِق التهنوواوِه بوورن التيوور   

ابو ِ  واكن  واإليقاِ  ، استطاَ  كذلك من يحقاَق هذا ال دَف ميضاو من يالِل الاه السه

وواكِن ، فقَوود كيووف هووذان الحافووان عوون  القوورِه اليطيلرهووة  ووابِ  السه القوورِه ووالسه

الٍلقرهِة لمماِم علو ٍّ  ، ويظ وا للوك فو  قيلوه :   ومفواَ،ُهْه رقه انبوام ، بواَت 
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بِ وا علور ه والروا ، وكووان ب وا هنالوك راُورا ...وهكووذا كوان م روار ميفاقواو فوو  

 كيِف عن َّجابتِِه الياعايهِة ...ايترار هذا اليحِا لل

ولووه يكوون بحووا الكامووِ هووي اليحووا اليحروود الهووِذي يوواَ  فرووهِ تووعا التيوور   

وعايهةِ انيوَاى ، ومون  المذهيّ  ،  فقد ياَ  تعا التير    ف  كثرا من اليحيِر اليا

هذه اليحيِر بحا الطهييِ ، والايوز ، واليسورط ، والٍفروف ، والمتقوار  ، وهوذه 

ُن مون َّفعرلوة  ال ُن مون َّفعرلتورن مٍتلفتورن ، ومن وا موا يتكويه يحير  من وا موا يتكويه

ُْ هذه اليحيِر من َُّعلَن عن َّجابة  م رار ف  التير    ...  واحدة  ، وقد استطاَع

ووعايهِة الهتِوو  اسووتعان ب ووا م رووار فوو  كيووِف التيوور      وموون اليحووير اليا

ووا يوواَ   موون هووذا اليحووِا فوو  القصووردِة الاّلمرهووِة المووذهيّ  بحووا الٍفرووف  ، وممه

 ) من الٍفرف   :   1)قيله

ووووووووووقرفة مونا  حمليهووووووووووا يوووووووووويم السه
 

 راو ، ٍَّووووووف  الجيوووووواُل وْهوووووو  ثِقووووووال
 

 مووون بعوووِدها يسوووتقرلُي ثُوووهه يوووا وا  
 

 َن ، وهر وووووووات عثووووووواةٌ ال َُّقوووووووالُ  
 

 يووووووا ل ووووووا سووووووي ةو إلا محمووووووُد قووووووا

 

 م ووووووووداو برووووووونُ ْه فقووووووواَل وقوووووووالُيا 

 

وووووو ُِ بوووووواربووووووُ  هما    علوووووورِ ْه رلوووووو

 

 ق  ، وَّيلَووووووى ال موووووويُم وانروووووواللُ  

 

 يووووووووا لقوووووووويم  إْل يقتلووووووووين علرهوووووووواو 

 

ِِ فوووووووور ُه قتهووووووووالُ    وْهووووووووي للَمحوووووووو

 

ون بغَضوووووهُ وْهوووووي ال َُّوووووق  ويُسوووووا 

 

ُِ إاله بحياووووووووووووِه انعمووووووووووووالُ    بوووووووووووو

 

ُ يوووووووودِري  وَُّحوووووووواُل انيموووووووواُر وَّللاه

 

ُْ يوووويم الغووووديا َُّحووووالُ    كرووووَف كابَوووو

 

                                                           

   .  16/  3   الدييان : ) 1)
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 مسوووووووووميولسووووووووويطرِن َّابَعروووووووووِه ف

 

 ٌم علروووووووه ثوووووووَاى اليقروووووووِ  يُ وووووووالُ  

 

و  ،رُسوووويا قيووووَاهُ لرٍفَووووى عوووون الووووز 

 

 واِر هر وووات كروووَف يٍفَوووى ال وووالل 

 

وووووميا  وتووووو رد  بوووووالطهفا مبَكوووووى السه

 

 ِت ، وكوووووا،ْت لوووووهُ َّوووووزوُل الجيوووووالُ  

 

َم الموووووا  يووووا ولرلوووو  لوووووه وقوووود ُحوووواا

 

وووااُ  الحووواللُ    ُ  ، علروووه  وْهوووي اليه

 

ُم صووااعاو  ووواعُا من  وانبرووات َّقووودا فكايهووواو وحابرهوووا ، وقوود اسوووتطاَ  اليه

ووااِ  موون يووالِل  ملفووال الل غووة ، وَّظ ووا ُ فوو  قيلووه :    يكيووَف عوون هووذا الصا

ِِ قتهال ، ثَاى اليقر  يُ وال   ،   حمليها ، الّسوقرفة، ثِقاُل ، يقتلين علرها ، للمْح

غِه ، فنجُد حاف القاف من يالِل انصياِت القييهِة المتياب ِة ف  الَجاِس والنه 

ووااِ  الكووائِن فوو   ُ، بكثوواة  فوو  كلموواِت القصووردِة ، وهووي يتناسووُ  موو  الصا يتووا،ه

ِِ ...وكوذلك  القصردِة ، كما بجُد منه  التهصييَا قد قاَم   بدوِره على الييِه انكم

وااِ  فو   استطا  م روار مون يوالِل بحوا الٍفروِف من يكيوَف عون حاكرهوِة الصا

ِة  ، ولووذلك رمينوواه موون يووالِل مقووايرس بحووا الٍفرووِف  الثهابتووِة مو هووذه القصوورد

ووااِ   َم صوويرةو َّجسوورديهةو للصا ِِ  من يُقوودا حافوواِت والعلوو المتغراوواِة موون يووالِل الزا

ل :  بجُد منه م روار كواَن حايصواو علوى حوذِف الثهوابِ   الفكاّي ، فف  اليرُ انوه

وو وواكن موون فوواعالَّن ومسووتفعلن فوو  اليه طايِن ، وكوواَن فوو  هووذا الحووذِف مووا السه

ااع ا ف  هذا اليرُ ، فم رار يايوُد من  ُِ الٍفرف متناسقاو م  المعنَى الصا يجع

ِ  ، ومنه  ُْ علوى عجو و وقرفِة َّمه ِِ الٍالفوِة فو  يويِم السه يقُيل إنه الميايعةَ من ميو

ن له حق  هذا  انمَا كاَن مقصي،او   ، ف ه يعلمين كما ياى م رار منه هناَك م

فر ا ،وقْد استطاَ  هذا اليحُا مون يوالِل  هوذه التغرروااِت من يكيوَف عون هوذا 

وقرفة موناراو   ، وعنودما  المعنَى ، وبَاى للك ف  قيله :   حمليهوا يويم السه

َل من تخِن ما حدَث ، بجدهُ ف  اليهطِا الثهاب  يلتزُم بحذف الثهاب   مراَ، من يُ يا
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بوانلِف وهو  مون حواوِف المودا واللاورِن وللوك فو  قيلوِه :   السهاكِن ، ويوخَِّ  

الجيال ، وثقال   ، وال تكه منه  ما قاَم بوِه سواعَدهُ فو  َّحقروِق مواا،ه وهدفوِه  

َر بوودَم هووؤال  ، بجووُد ه  يحوواُ  علووى بفووِس  ... وعنوودما مرا، م روواُر من يُصوويا

ل وللووَك  ووطِا انوه ووة  فوو  اليه فوو  قيلووه :   ثُووهه يووا وا موون  التهغرارووااِت وبٍاصه

بعدها يستقرلين   ، وعندما مرا، من يقيَل منه ما حدَث ف  السهقرفِة  ال يُمكوُن 

َّجاونهُ بااهُ يخَِّ  بمقايرس بحا الٍفرِف بدون َّغرارا ، ويظ ا للك ف  قيلوه 

:   وهر ات عثاةٌ الَُّقاُل   ، ولي سابا م  بحا الٍفروِف فو  هوذه القصوردِة 

وااعرهِة مََّوهه  لييدباهُ  قد قاَم بدورِه مَّوهه القرواِم ، وكيوَف عون هوذه التهجابوِة الصا

ااِ  ومعلناو عنهُ ....  الكيِف ، وبذلك كاَن الينُن كاتفاو عن الصا

 ب ـ  القافية : 

ٌِ من متكاِل اإليقا ِ ف  القصوردة العابرهوةِ ، و هو  مون وه   تك

عاِ ، فووال  وو نمووة فوو  اليا عاِ إاله  إلا انتووكاِل الاله وو عُا اسووَه اليا وو يسووتحق  اليا

ِِ العموي،يا المويروثِ ..  ك ة  فو  اليهو ُْ  القافرةُ ملتزموةو فروهِ وبٍاصهو كابَ

عا العاب ا ؛   نبه ا  بمثابةِ  ُْ القافرةُ ب ذا المكاِن ف  اليا لكن لمالا كابَ

عايهةِ الهتِ  يتيقهُ  السهومُ  َّاّ،ُ،هوا، بوِ  إنه السهوامَ  يسوتمتُ  الفياصِ اليا

ِ، الهِذي يطاُق ا لاَن  ف  فتاات  نمنرهة  منتظموة  ، وبعود عود،   ب ذا التها، 

معرهن  من مقارَ  لات بظام  ..
(1 .  . 

                                                           

، )  يهة    ميسرقى اليعا : إبااهره مبرس ، ) ر : الثابرة   ، مكتية انبجلي المصا1)

   . 233م   ، )  1952
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عااِ  الهِذين حافظيا ف  تعِاِهْه على هذا الجابوِ   وكاَن م رار من الي 

غِه المطلويِ  لميحواِ  بالتهجابوِة اإليقاع ا  ، لموا لوه مون مهمرهوة  فو  إحوداِث الونه 

 وتدا االبتياه إلر ا ، ويتجلهى هذا االهتمام ف  تعاِه المذهيّ  ...

ومن تعا م رار الهِذي كاَن محافظواو فروِه علوى وحودِة القافروِة موا يواَ  

 ) من المتقار    :  1)ف  قيلِه 

وووووَك فرموووووا سوووووننْ   فوووووااَم ابوووووُن عما

 

َِ مو يموووووووووووووووووثاُُل    َت مْن يتقيهووووووووووووووووو

 

 فٍابَوووووووَك فروووووووِه مووووووون الغا،ريوووووووـ

 

 َن ، موووووون ورهووووووَا الحووووووقه مو بوووووودهال 

 

ُْ ب وووووووا َّرم وووووووا  إلوووووووى مْن َّحلهووووووو

 

ُْ بنووووووي هاتووووووه  ُعطهووووووال   ومَُووووووَح

 

ووووووا سووووووَاى ممووووووُا َّووووووره  مرووووووا  ولمه

 

ُُ عووووووديٍّ ل ووووووا انحووووووياُل   َل ، بروووووو

 

 وموووووووووووودهْت مُمرهووووووووووووةُ معناقَ ووووووووووووا

 

َن الٍطووووُ  واستسووووِ ال   وقوووود ُهوووويا

 

 ن مووووا لووووْه يكوووونفنوووواَل ابووووُن عفهووووا

 

ال   يُظوووووون  ، ومووووووا بوووووواَل بووووووِ بُوووووويا

 

م رويهوا ، وهوذا الحواِف مون الحواوِف   وف  القصردِة بوَاى حواَف الواله

ُْ القافرةُ مو  حواِف  عِا العاب ا ، وقد استطاَع الهتِ  تاَ  مجرم ا رويها ف  اليا

ويا من َّحوودَث اإليحوواَ  المطلوويَ  بالتهجابووِة ، وكووذلك كووان لليحوو ووعايا الوواه ا اليا

راِق ...والهِذي مكهَن القافرةَ من القراِم بتحقرِق ما ياَيى من وا  ،ورهُ ف  هذا السا

ُْ منه من حاوف  ، فنجُد من حاوِف القافرة الطا  ، واليا  الميده،ة  بَ ما َّكيه

م ، وبالحوووُُ منه هوووذه  ويا وهوووي الوواله ، والووياو الميوووده،ة ، باإلُوووافِة إلووى الووواه

                                                           

   ... 51/  3   الدييان : ) 1)
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ُِ  الحوواوفَ  ووديدِة القييهووِة بووِ و المج وويرة، وهووذا مووا يجعوو موون الحوواوِف اليه

وعايا القوييا فو  هوذه  القافرة متناسيةو ومتناسقةو ومتهسقةو مو  المضوميِن اليا

وويَِّ  الاووِذي محوودَث  القصووردِة ... وقوود م،هى هووذا التهناسووق ُ إلووى إحووداِث الوونهغِه الصه

، كمووا مبهووهُ م،هى إلووى الكيووِف عوون مضوومين التهجوواوَ  بوورَن القصووردِة والمتلقاوو  

ااِ  ف  القصردِة ....   الصا

 ـ اإليقاع الداخلي  :  3 

يقصُد باإليقاِ  الودهايلّ  الميسورقَى النهاَّجوة عون ايتروار الكلمواِت وموا 

برن ا من َّالوم ف  الحاوِف والحاكات .. وقد متار الودكتير ريوا  عرود إلوى 

لرهِة ، وه  َّعنِو  عنوده  قودرةَ الفنوان علوى إقاموِة بنوا   مهمرهِة الميسرقَى الدهاي

 ُِ ُق، وَّنفصو ميسرقّ  يتكين من إيحا ات بفسرهة  َّعلي وَّ يط مو َّقُسي مو َّاا

وَّتحُد لتكين ف  مجميع ا لحناو متهسقاو مقا  إلى اإلرار السامفيب ا .
(1 . 

يَ  من اإليقاِ  وقد استطاَ  م رار ف  تعا التير    من يحقاَق هذا النه 

ِِ ، وموون يووالِل  موون يووالِل إحووداِث التهنوواوِه بوورن الحوواوِف والكلموواِت والجموو

ِِ ... ومون توعا م روار الهوِذي يكيوُف عون هوذه  التهكااِر ليعِض الكلمات والجم

 ) من الايز   :  2)الظهاهاِة قيله

يوووووووووووووواِل ولتَووووووووووووووره  َّوووووووووووووودهِع   ياللاا

 

 

 

 ِْ  ثوووووووخَْر بنووووووو  مُمرهوووووووةَ وَّنتحووووووو

 

ِِ يُلزموووووووووووووويَن ،مووووووووووووووهُ وللق ِْ   تِروووووووووووووو ُِ ورووووَا موووون قتَوووو  وفوووورِ ْه القاَّوووو

                                                           

   التجديد ف  ميسرقى اليعا العابّ : ريا  عرد ، منيخة المعارف باإلسكندرية ، 1)

   . 14م  ، ) 1994)
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 حتهوووووووووى إلا َ،اَرْت رَحوووووووووى بغوووووووووور هُ 

 

 

 

وووورُف العووووذلْ   علوووور ه وسوووويَق السه

 

 ومبجوووووووَز النهكوووووووث ُالعوووووووذاَ  فووووووور ه ُ 

 

 

 

 ِْ  بعووود اعتووووزال  مووونُ ُه بمووووا ُمِطوووو

 

واإليقوواُ  الووودهايل   فوو  انبرووواِت والقصوووردِة واُووٌي ، وقووود م،هى إلوووى  

رِق هذا اإليقاِ  ما ف  انبراِت من َّيافوق  بورن انلفواِل والمعواب  ، وكوذلَك  َّحق

مووا فر ووا موون َّكوواار لوويعِض الحوواوِف المتيوواب ِة والكلمووات ، فقوود رمينوواه فوو  

انبراِت وف  القصردِة يكثُا من حاوِف القاِف والجوره والودهاِل ، وهو  حواوٌف 

راِق ، كما  مبه ا َّحدُث إيقاعواو واُوحاو يتعواون مو  قييهةُ َّتفُق م  المعنَى والسا

ووَن م رووار موون  اإليقواِ  الٍوواري ا فوو  َّحقرووِق التهجوواوِ  المطلوي  ، وكووذلك َّمكه

َّحقرِق هذا اإليقاِ  من يالِل الجناِس ، فقد كواَن  م روار حايصواو علوى َّكوااِر 

الجناس ف  القصردة بِ وف  تعا  التير   الذي يحموِ مضوميبا صوااعرها  ، 

ِ  هوذا سواعد ومن  هوذا الجنواس قيلوه :   للقتروِ ، القاَّوِ ، مون قتوِ   ، وكو

ااعرهِة ..على َّحقرِق اإليقاِ  وإل   ار التهجابِة الصا

 

 

 ةـــــمـــاتــخــال

ووووالُم علوووى سووووراِد انبيرووووا   وووالةُ والسه ِ ر ا العووووالمرن ، والصه الحمووود َّلله

 .وبعد ..والماسلرن ، وعلى هلِه ومصحابِه الطهاهاين ..

هـ  كاَن  من الظهياهِا ان،برهوِة 324فانه التير   ف  تعِا م رار) ت : 

وواو فوو  التهكووييِن النهفسوو ا والييووداب  لم رووار،  ُْ يووز او م ما والفنرهووِة الهتوو  تووكله
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ومن هنا كاَن هذا االهتماُم الكيرُا من اليهاعا م رار بقضورهِة التيور    ...ولقود 

عااِ  ابيغاالو بقضرهِة اإلماموِة ، وكواَن يوَاى كاَن م رار ف   تعاِه من مكثِا الي 

 ُِ ورعةَ وهَل اليرو رعةُ اإلمامرهةُ ف  مسخلِة اإلمامِة ، كاَن يَاى منه اليا ما يااهُ اليا

ُ علرووه  ُسوويل ــووـ صوولهى َّللاه هووه انحووق  باإلمامووِة ؛ للوونهها علووى للووَك موون قيووِ الاه

ِا  وسولهَه ــووـ .. وقود يعلووهُ للووك َ فو  تووعاِه حايصواو علووى إل وواِر هوذا الحووقا بكوو

وةَ لورَس ل وا موا يُيوغلُ ا  مون القضوايا إاله قضورهة اإلماموة  اليسائِ ، وكوخنه انُمه

 ...وقد َّكيهَف لنا من يالِل ،راسة التير   ف  تعا م رار مبهه : 

اِه وقيِ عصواِه ـ مكثَا ف  تعاِه من الحديِث عن مناق  هل اليرُ ف  عص 1

، رمينا للك ف  حديثِه عون مناقو  اإلمواِم علو ٍّ ، والحسورِن ، والحسوِن ، 

و ا والُماََّضوى ، كموا َّجلهوى  ُِ وكذلك ف  حديثِه عن مناق  اليهايفرن الاه

رعِة ف  عصاِه ...  َللَك ف  الحديِث عن مناق  كثرا  من معالِم اليا

ورع ا فو  اإلماموِة ، ــ   مراَ،  من يالِل حديثِه عن المن 2 اق  إثيواَت الحوقا اليا

و و،ينرهاو ....  وهي حق  يااهُ م رار َّاريٍرّا

ـ  مكثَا  فو  توعا التيور     مون لكوا مثالو ِ المعارُورن ، وقود َّعواهَض فو  هوذا  3

اتدوَن ، وهوذا مموُا لوه  ة  الٍلفاُ  الاه ِِ من كياِر الصهحابةِ وبٍاصه الذاكِا إلى النهر

هُ مطلقواو ، وقود لكابوا عنود حوديثنا عون هوذه المثالو  فو  توعا التيور   منه بقيلْ 

ُ  لصوحيةِ بيراوهِ  هؤالِ  الصهحابةَ الهِذين باَل م رار من ُه ، هه الهِذين ايتوارهُْه َّللاه

يا عنهُ .... ُُ ُ عن ُْه ور َ  َّللاه ُِ  ، وهُْه ميضاو الهِذين َر
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ُِ  ـوووـ  مكثوووَا  فووو  توووعاِه مووون الحوووديثِ  3 عووون اليُطووويالِت التهاريٍرهوووِة  ل اليرووو

ة  لمماِم عل ٍّ ، وكاَن يُايُد من يالِل الحديِث عون هوذه اليطويالِت  وبٍاصه

َد على حقا اإلماِم عل ٍّ ف  المرااِث النهيييا ....  مْن يُؤكا

ُِ فو  5  ــ   َّحدهَث ف  تعاِه عون الودهافِ  الهوِذي يعلوهُ يودافُ  عون حوقا هل اليرو

وّ   ، وكواَن  ُِ اإلمامة ، فقد لكَا ف  تعاِه مبهه مسلَه على يد اليهايف الاه

 هذا من مسياِ  حياِه  و،فاعِه ....

َر التيورا  بمضوميبه  6 ــ  قد مياَ، ف  ايترار الل غِة الهتِ  استطاَ  ب ا مْن يُصيا

ااعّ  َّصييااو قييهاو ، وقود كيوَف هوذا التهصوييُا الل غويي   عون بااعوة   الصا

 فنرهة  وقدرة  م،برهة  عالرة  ....

ـوـو  اسووتطاَ  موون يووالِل الل غووةِ من يُقووداَم َّفصوورالو لتوواري ِ التيوور  ِ منووذ ل وويرهِ إلووى  7

وواا ِ  ِه مووا يتعلهووُق بيٍصوورهاتِ الصا ِِ كوو عصوواهِ ، وقوود لكووا م رووار فوو  التهفصوور

اا ِ وميهاِم الصا  اا ِ ومنماِن الصا اا ِ ، فقد يعِو م رواُر توعَاهُ فو  ومماكِن الصا

... ُِ ااِ  يييهُ إلى حد  كيرا  ملحمةو َّاريٍرهةو ف  وصِف بطيالت  هل الير  الصا

ــ  استطا  مون يوالِل التهصوييِا الجزئو  والكلو ا من يكيوَف عون الميواعا  4

ُِ قدراو كيروااو مون  ُِ يحم عِة ف  بفسِه ، فقد كاَن  تعُاهُ ف  هل الير المتنيا

َِ م رووار فوو  صوويرِه الجزئرهووِة يكثووُا موون المجوواِن  الحووزِن ، وهووذا مووا يعوو

ة  االستعارةُ ...  وبٍاصه

نواو يوداو مون اسوتٍداِم اإليقواِ  ، وقود سواعدهُ هوذا اإليقواُ  علوى  9 ــ  كاَن متمكا

َّجسرِد إيقاعاِت التيور   بمضوميبه الصوااعّ   ،وهوذا موا يعلوهُ يحواُ  

  الهت  رهها قا،رةو على هذا التهجسورد ، ومون على بعِض انوناِن والقياف
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انوناِن الهتِوو  كوواَن م رووار حايصوواو علووى إياا،هووا فوو  تووعا التيوور   بحووا 

 الطهييِ والكامِ والايز اليسرط والمتقار  والٍفرف ..

ِ عي َّ وجيلَّ أن   فهذا ما كاَن عن   التشييُّع فيي شيعر مهييار ر فيمرجو مين َّللاَّ

 ي كشفِه وعرضِه ...أكوَن قد ُوفْقُت ف

ُ ولي التَّوفيق  وَّللاَّ
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