السمو اإلنساني يف الشعر احلسيين
عند شعراء القرن الرابع اهلجري
أ .م .د .سناء هادي عباس*

تقديم

الس�مو يف لسان العرب من السام ،و«الس�مو :االرتفاع والعلو ،تقول :منه سموت

وسميت مثل علوت وعليت ..وعن ثعلب :سام اليشء يسمو سمو ًا ،فهو سامٍ ،ارتفع...

ويقال للحسيب والشـريف :قد سام»(((.

ومل يظهر تعريف ملصطلح اإلنساين أو اإلنسانية يف الثقافة العربية ،وقد استعملها

أح�د علماء الرتبية األمل�ان ،وكان يقصد هبا« :نظ�ام تربوي تعليمي هي�دف إىل تكوين

الناش�ئة عن طريق الثقافة واآلداب»((( ،واإلنس�انية يف املوس�وعات الفلس�فية« :اجتاه

فك�ري يرك�ز على قيمة اإلنس�ان وكفاءته ،يشترك في�ه العديد م�ن املذاهب الفلس�فية

واألدبية واألخالقية والعلمية»((( ،وتؤكّد العلوم االجتامعية عىل الطبيعة البرشية ملعنى
اإلنسان خالف الالإنسانية(((.

أن
«وم�ن خالل املفاهيم التي وردت أعاله للس�مو ولإلنس�انية ،ممك�ن أن نصل إىل ّ

مفهوم الس�مو اإلنساين هو قابلية اإلنس�ان للكامل الروحي والرتبوي ،من خالل الوعي
املستنرصية/كلية الرتبية األساسية.
* اجلامعة
ّ
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،14ص ،397مادة (سام).
((( النزعة اإلنسانية يف اآلداب األوربية ،ترمجة نبيل احلفار :ص.20
((( الداوي ،عبد الرزاق ،موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص :ص.179
((( ُانظر :املوسوعة الفلسفية املخترصة :ص.114

الف�ردي ،وإمكان ح�دوث التقدّ م املس�تمر»(((« ،ويف الوق�ت ذاته ُيعنى بأمهية اإلنس�ان
وحت�رره م�ن األغلال والعبودية ّ
ب�كل صورها املادي�ة ،ويرفع ش�عار احلرية
يف الك�ون،
ّ
واإلخ�اء ،واملس�اواة والعدل ،ورفض االنحطاط البرشي ،وتش�ديد عىل قيمة اإلنس�ان

الفكرية واخللقية»(((.

فالسمو اإلنساين رؤية متعدّ دة اجلوانب ،مركزها اإلنسان ،وإطالق مجيع إمكاناته
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وقدراته اإلجيابية الفكرية ،والرتبوية واألخالقية ،والقيمية والروحية.

وملا كان الش�عر احلس�يني يتحدّ ث عن قضية احلسين× اخلالدة ،املفعمة بالقيم
األخالقي�ة والرتبوي�ة والدينية ،وصيح�ة تدعو للنه�وض باألُ ّمة ،وإحي�اء ضمريها

اإلنساين ،واحلفاظ عىل املبادئ اإلنسانية السامية التي تدعوها للتوجه إىل اهلل خالقها
توجه� ًا صادق� ًا ،خالي� ًا من غ�رور الدنيا ،ومتاع احلي�اة وهلوها وزبرجه�ا وزخرفها،
عزمت عىل بحث السمو اإلنساين الذي يشيد بالقيم األخالقية التي تسمو باإلنسان
يف الش�عر احلس�يني ،ووجدت ّ
أن شعراء األدب احلسيني يف القرن الرابع اهلجري قد

س�مت أنفس�هم ،وهم حياولون إبراز أهداف الثورة احلس�ينية ،ونرش مظلومية س� ّيد

الشهداء وأهل بيته^ ،فلم يقف البحث عىل الكشف عن جوانب السمو اإلنساين
يف الشعر احلسيني ،بل تعدّ اه إىل سمو أصحابه ،وإىل دعوهتم إىل التمسك باألهداف
السامية والنبيلة ألهل البيت^.

وكان معظ�م ش�عراء األدب احلس�يني يف الق�رن الراب�ع اهلج�ري م�ن الش�عراء
املغمورين ،ممّن مل تعرفهم الس�لطات والوزراء واألُمراء آنذاك ،وهلذا ظلوا يف ّ
الظل؛
ألن األدب يكتبه اخللفاء ،وهؤالء ال يخُ ّلدون إلاّ الذين يمدحوهنم.
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اس�توعب الش�عر احلسيني املعاين اإلنسانية الس�امية التي ترقى باإلنسان إىل أعىل

درجات الس�مو اإلنس�اين ،وال س� ّيام التضحية بالنفس ،وأغىل ما جاد به إنس�ان هو

نفسه التي بني جنبيه.

((( .Studies in Humanism By، F.c.s .Schiller، Macmillan، London 19122nd
((( الداوي ،عبد الرزاق ،موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص :ص.189

احلق والعدل
وهذا الشاعر أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت321هـ)((( ،له قصيدة

غ�راء يمدح فيها أهل بيت النبوة كوكب ًا فكوكب ًا ،ويصف الس�مو اإلنس�اين عند أهل
ّ
أهم السمات التي أش�ار إليها اتصافهم باحلق والعدل واإلنصاف،
البيت^ ،ومن ّ
وم�ن جه�ة ثانية يوازن بني احلق الذي هم عليه ،وبني باطل الذين زاغت أعينهم عن
رؤية احلق ،فظ ّلوا معاندين ،قال ابن دريد:

إن ال�ب�ري���ة خ�يره��ـ��ا نسب ًا

��ـ��د أك��ـ��رم��ه وأمـجـده
إن ُع ّ

َأإىل ال��ض�لال حتيد ع��ن هنج
نســب

حم��م��ـ��ده
ّ

معظمـه
ّ

هي���دي إىل اجل���ن���ات م��رش��ده

حم��م��ـ��ده(.)2
وكفـاك تعظيمـ ًا
ّ

يتعجب الشاعر من املعاندين ،وممّن زاغت أبصارهم وبصائرهم؛ ألنهّ م حائدون

ع�ن اهلدى إىل الضالل ،واملرش�د اهلادي خري الربية حممد‘ بين أظهرهم ،أو أنهّ م

كان�وا قريبين عه�د ب�ه ،ويأخذ اب�ن دريد بتع�داد األدل�ة والرباهين؛ ليقطع حجج
املعاندي�ن ،فيب�دأ بام يقنع هؤالء م�ن احلجج ،فيقدم األُم�ور الدنيوية؛ ّ
ألن املخاطب

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

يا صاح ما أب�صرت من عجب

ب��احل��ق زاغ����ت ع��ن��ه ُع�� َّن��ـ��ده

خصم ،حاججه بام يؤمن به ويعتقده ،فاختار قضية النس�ب ،لشدّ ة اهتامم العرب به،
وإيث�اره على ّ
حيتج عىل الرس�ول
كل القضاي�ا االجتامعية األُخ�رى ،فإن كان اخلصم ّ

بأنّ�ه اختير للنب�وة وهو يتيمّ ،
فإن نس�به‘ من خرية أنس�اب قريش ،فه�و حممد بن
عب�د اهلل بن عبد املطلب بن هاش�م بن عبد مناف ب�ن قيص بن كالب ،وهم من كرام

((( هو ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي ،شاعر من القرن الرابع اهلجريُ ،ولد بالبرصة ،وهو
عامل فاضل أديب ونحوي ولغوي ،له مؤلفات كثرية ،منها :مجهرة اللغة ،وكتاب اخليل الكبري ،وكتاب
االشتقاق ،من تالمذته أبو حاتم السجستاين.
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص .11و مل أجد القصيدة يف ديوانه.
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رجال مكة((( ،والرس�ول الكريم‘ هو خري الربية ،وقد وصفه اهلل ّ
(جل ش�أنه) يف

كتاب�ه العزيز بقول�ه( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)((( ،وقول�ه تعاىل( :ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ)((( ،فالرس�ول‘ هو الرمح�ة املهداة للعاملني إنس�هم وجنّهم ،وهل
يوجد يف الربية َمن هو أكثر س�مو ًا من رس�ول اهلل وخاتم األنبياء؟ مل خيتلف يف خلقه
ومصداقيته املرشكون فض ً
ال عن املسلمني ،فقد كان يل ّقب بالصادق األمني وملا ينزل

عليه الوحي بعد.
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الفداء والدفاع عن اإلسالم

عم�ه وأخيه عيل بن أيب طالب× ،ومل َ
يرق إىل
ثم يتلو ذكر الرس�ول‘ ذكر ابن ّ
ّ

سموه بشـر خال رسول اهلل‘ ،ذلك البطل الصنديد ،املؤمن صاحب اليقني الكبري؛
إذ بات يف فراش الرس�ول‘ ،وهو يعلم ّ
أن القوم عازمون عىل قتله يف فراش�ه ،قال
ابن دريد واصف ًا هذا السمو الكبري:
وأخ����و ال��ن��ب��ي ف��ري��د حمتده

مل ُيكبه يف ال��ق��دح ُمصلده

أو ليس خامس َم��ن تضم ّنه

عن أمر روح القدس برجده

َّ
ح���ل ال��ع�لاء ب��ه ع�لى رشف
أو مل ي���ب���ت أب�����و ح��س��ن

م��ت��ل��ف��ف�� ًا ل��ي��ر ّد ك��ي��ده��م
ف��وق��ى ال��ن��ب��ي ب��ب��ذل مهجته

وه��و ال��ذي اتّ��ب��ع اهل��دى يفع ًا
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ي��ت��ك��أد ال���راق�ي�ن َم��ص��ع��ده
وامل�شرك��ون ه��ن��اك ُر ّص���ده
وم��ه��اد خ�ير ال��ن��اس ممَ هده
وب��أع�ين ال��ك��ف��ار منجده

مل يستمله عن التقى دده(.)3

فم ْن ِم َن البرش لديه هذه الش�جاعة الس�امية ،افتدى رس�ول اهلل ودين اهلل بروحه
َ
((( ُانظر :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،1ص.98
((( القلم :آية.4
((( األنبياء :آية.107
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص11ـ.12

فتى يافع ًا ،أقرانه يعشقون احلياة ،ويغرمون بغرورها ،حماولني استاملته
ونفسه ،وكان ً

ور ّده ع�ن دينه ،أ ّما عيل× فنفس�ه متانع ّ
امللذات والدني�ا الدنية ،فأصبح فريد عرصه

بش�جاعة ،سما فيها عىل ّ
كل دن ّية ورذيلة ،فاستحق العىل بش�جاعة ال نضري هلا ،بات
يف ف�راش الرس�ول‘ ،وهو يعلم ّ
أن القوم عازمون على قتله وعىل الغدر به ،ريض

أن يك�ون البدي�ل للقتلة ،ف�دا ًء ملهجة النبي‘ غير خائف وال آبه ،م�راده التقوى،
ومقصده الوحيد الدفاع عن اإلسالم ونب ّيه.

«إن الش�جاعة من السمو اإلنس�اين ،فهي االستعداد ملواجهة املصائب التي ال مهرب
ّ

اإلنسان»((( ،وهي دليل التقوى الصادقة ،ونفهم ذلك من الصفة املضا ّدة هلا (اجلبن)،

فاجلب�ن صف�ة دالة عىل اخلذالن والغي واملهانة ،وعىل الباطل ،والش�جاعة ال تتحقق
إلاّ عندما يكون اإلنس�ان عىل حق ،فهذا عيل× ال يش�بهه أحد يف شجاعته ،قال ابن

دريد:
ّ
كـل معرتك
خ��ـ��واض غمرة
ّ
فسقى الوليد بكأس منصله

فهـوى يمـج نجيع حشـرته

سيـان ألـيسـه ورعــدده
ّ
()4
كـأس ًا تـؤهله وتـصخـده
()3

واملـوت يلفتـه ويقصــده(.)5

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

منها اّإل برباطة اجلأش»(((« ،وهي من أهم الصفات اإلنسانية؛ ألنهّا تضمن باقي صفات

(خواض) داللة عىل أنّه مل يدع معرتك ًا إلاّ خاضه،
استخدم الشاعر صيغة املبالغة ّ

مل يتس�لل اخلوف إىل قلبه ،وهو خيوض ّ
كل املعارك ش�ديدها وخفيفها ،ال هياب شيئ ًا

غري اهلل ،ذلك السمو اإلنساين الذي يعطي للحياة معنى ،وللوجود قيمته ،وهو قتّال
((( املاوردي ،عيل بن حممد ،األمثال واحلكم :ص.35

((( املصدر السابق :ص.34
وعه» .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب:
احلر َب وال َي ُر ُ
((( األليس« :وهو الشجاع الذي ال ُيبايل ْ
ج ،6ص.211
شدة احلر .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،3ص.244
((( الصخدّ :
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.21
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أبط�ال الع�رب العص�اة واحد ًا تلو آخر ،الولي�د ،وعمرو بن عب�د ود ،وأبطال ُأحد،
وق�د وافته ّ
كل تلك الش�جاعة من إيامن�ه العايل بر ّبه وثقته بخالق�ه ،أنّه ال خيذله وهو

عىل احلق املبني ،ذلك هو الس�مو اإلنس�اين الراقي ،مزيج من اإليامن والثقة والتوكّل
والشجاعة:
ُ
وس�م�ا ب��أح��د وال��ق��ن��ا قصد

تصيده
ك��ال��ل��ي��ث أم��ك��ن��ه
ّ

ث��م اب��ن عبد و ّد ي��وم أورده
ّ

رش ي���ذوق امل���وت ُو ّرده
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ف��أب��اد أص��ح��اب ال��ل��واء فلم

ج���زع امل�����داد ف�����ذاده بطل

وح��ص��ون خيرب إذ أط��اف هبا

هلل م����رض����اه وم��ع��ت��ده

����دده(.)1
مل يثنه ع��ن ذاك ُص ّ

نع�م مل يك�ن عيل× ُمعتدّ ًا بنفس�ه وش�جاعته حينام أقبل عىل قت�ل فارس العرب

يس�م ذلك الس�مو الذي نال به الوالء من اهلل ورسوله
ابن عبد و ّد ،ولو كان كذلك مل
ُ

والناس ،فالشجاع يسمو وجيابه األخطار ويواجهها ،كام ش ّبهه الشاعر ،كالليث تصيد

فعيل نجم س�طع يف سماء
القن�ا والرماح ،وذكاؤه وختطيطه وراء الش�جاعة واليقني؛ ٌّ
حل َسدَ ة.
الش�جعان ،ال ينافس�ه أحد ،فعقد له الوالء س�مو ًا وارتفاع ًا وارتقاء يقلقل ا َ
ون��ج��م ق��د ع��ق��د ال����والء له
م��ا ن���ال يف ي���وم م���دى رشف
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ي��ت�رك ل���ه ك�� ّف��ا تُ��س�� ّن��ده

��س��ده
ع��ق��د ًا يقلقل منه ُح ّ

أب���ر ف����زاده غ����ده(.)2
اّإل
ّ

من املؤكّد ّ
أن ابن دريد يسمو حينام يقدّ م والءه للحق وآلل بيت النبوة^ ،ومن
كل ٍ
ِ
عيل× ،فف�ي ّ
غد رشف جديد يس�مو
املح�ال أن يخُ �ذل ،وذلك مص�داق فعال ٍّ
وتس�مو به ُأ ّمة اإلسلام واملس�لمني ،ولواله ولوال أبناء فاطمة^ كان الورى بهُ ًام،

وحار الس�بيل هبم ،واس�توىل الضالل عليهم ،تلك رؤية ابن دريد فيهم ،وهي حق،
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

ورشفهم بنسبتهم إىل جدّ هم رسول اهلل‘.
فاهلل تعاىل اختصهم ّ
قال ابن دريد:

��ن ذا ُيساجل أو ُيناجب يف
َم ْ

نســــــب رسول اهلل حمتــده(.)1

التصديق والوالء

من س�مو اإلنسان املس�لم اإليامن باهلل وأنبيائه ،وما جاء به النب ّيونّ ،
إن أهم عقائد

شـرف اإلنسان،
اإلسلام اإليامن بالوالء ألهل بيت النبوة^ ،فإنّه س�مو إنس�اين ُي ّ
السليم ،إيامن ّ
بأن االمتداد احلقيقي للنبوة هي فاطمة وبعلها وبنوها ،والشاعر يسمو
بذكر أبناء فاطمة (عليها وعليهم السالم) وصفاهتم والتصديق بوالئهم؛ ولذا يقول:
أب���ن���اء ف��اط��م��ة ال���ذي���ن إذا

جم���د أش�����ار ب���ه م���ع���د ّده

ل��واله��م ح���ار ال��س��ب��ي��ل بنا

ع�ّم�اّ ن��ح��اول��ه ون��ق��ص��ده

أن أي��دهي��م
وامل��ج��د ي��ع��ل��م ّ

ل��واله��م اس��ت��وىل ال��ض�لال عىل
ح��ج��ة اللهّ ال��ت��ي ُكندت
ه��م
ّ

م����دده
ه���م ظ���ل دي����ن اهلل
ّ

ع��ن��ه��ا إذا ق��ادت��ه م��ق��وده
واش��ت��د موصده
منهاجنا
ّ

ث���م تكنده
واللهّ ي��ن��ع��م
ّ

أم��ن�� ًا ع�لى الدنيا مم���دده(.)2

أمن�اء عىل الدنيا فإذا تول�وا ُأمور الناس أمنوا الع�دل واألمن واإلنصاف واحلق،
فم ِلئت الدنيا جور ًا وظل ًام.
ولكن لعن اهلل من أبعدهم عن مناصبهم ُ
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

ويبعده عن الكربياء والعناد ،ويدله عىل الطريق املستقيم الذي يستمد منه منهجه احليايت
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وه����م ق����وام ال ي��زي��غ إذا

ما مال ركن الدين يعمده(.)3

احلزن

فتتنوع منابع السمو اإلنساين،
ويصل ابن دريد إىل مصاب أيب عبد اهلل احلسني×ّ ،

فام أن يذكر املؤمن مصاب س�بط الرسول‘ ،ويتأمل فيام جرى عليه من ق ّلة النارص
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وكثرة احلاقد ،حتى يصيبه احلزن واألمل الش�ديدان ،وللحزن واألمل أثر كبري يف تطهري
قلب ِ
اإلنس�ان وتوبته ورقة قلبه ،فام ّ
فر ٍح وال خمتال وال متكبرّ وال حقود ،وهذا
يرق ُ

م�ا أصاب أعداء أيب عبد اهلل× ،فخرسوا الدني�ا واآلخرة ،ولكن املوايل حينام حيزن
تش�تدّ عاطفة اإليامن يف قلبه ،وهذا ابن دريد يتفكّر ويتذكّر ما فعله أبناء األدعياء من

غدر وطعن بابن بنت رسول اهلل ،وقلبه يقطر دم ًا حزن ًا:
س���ار ج��ن��د ال��ك��ف��ر يقدمه

م��ت�سرب ً
�لا غ�����در ًا يجُ�� ّن��ده

ط��ل�اب ث����ار ال��ش�رك آون���ة

حت��ت��ث��ه ط������ور ًا وحت��ش��ده

يف حمفل ُيسجى ال��ف��ض��اء به

أن ص��ن��دي��د اهل��ض��اب به
ل��و ّ

ك��ره��اء بحر ف��اض مزبده

يرمى لزلزل منه صندده(.)1

ولك�ن صندي�د اهلض�اب علي ًا× غير موج�ود ،فطافوا ب�أيب عب�د اهللّ ..
إن هذا

املص�اب حينما ُيذكر تتف ّطر له القل�وب ،وتتمنى أن يعود الزمن لتنرص أبا الش�هداء،

سمو لذكرك يا أبا الشهداء:
فأي ٍّ
ّ
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حتى أط��اف��وا باحلسني وقد

رص ال��ب��ن��ا وع�لى
ص��ف�� ًا ك�ما ّ
((( املصدر السابق :ص.13
((( السيدُ :
األسد.
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.13

ّ
وق��ل منجده
عطف ال��ب�لاء
ب��ال��س��ي��د
ميدانه
ِّ

()2

ُم��ره��ده

ق��رن�ين

مضطغن

ومكتسب

ف��رم��وه ع��ن غ��رض ول��ي��س له

وم��ك��ات��م ل��ل��وغ��د حي��ق��ده

م��ن ملجأ اّإل م��ه��ن��ده(.)3

كل ذل�ك واب�ن بنت الرس�ول‘ غريب مل يش�هد مصاب�ه ال أب�وه وال جدّ ه وال

أعاممهّ ،
إن ذكر الرس�ول‘ هنا تقريع للكفرة الذين مل حيفظوا للرس�ول‘ ذ ّمة وال
عه�د ًا وال بيع�ة ،بل آذوه يف ذريته ،وهذا دليل كبري عىل ّ
أن حفظ ذمام الرس�ول‘،
واكتن�اه احل�ب والنصـرة لذريته ،س�مو إنس�اين يرقى باإلنس�ان عن اخليان�ة والغدر
ون���أى ف��ل��م ي��ش��ه��ده أمح��ده

م��ا رام���ت ال��ط��ل��ق��اء ح��وزت��ه

عمها ب��ال��ذع��ر منهده
ب��ل ّ

أن مح���زت���ه وج��ع��ف��ره
ل���و ّ

م��ن��ع��وه ورد امل����اء ويلهم

وع��ل��ي��ه إذ ذاك يشهده
ّ

ت�����ورده(.)1
ومح���اه مل يمنع
ّ

لقد منع الطلقاء وأبناء الطلقاء ابن بنت رسول اهلل‘ املاء ،وهو أرخص موجود

وأغلى مفق�ودّ ،
البرش كرامة للرس�ول‘ وأه�ل بيته ،وهو
إن امل�اء نعمة وهبه�ا اهلل َ

مص�داق قول حديث الكس�اء« :ما خلقت أرض� ًا مدحية ،وال قمر ًا منري ًا ،وال شمس� ًا

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

وحب الدنيا.
ّ
ُ
وص��م��ي��م أرست����ه ُ
وخلصته

مضيئ� ًة ،وال بح�ر ًا جيري ،اّإل يف حم ّبة هؤالء اخلم�س»((( ،فأ ّية قلوب من حجر حاربت
احلسين× ،ما يمن�ع املاء إلاّ أبناء الطلق�اء ،حتى الطفل منعوه امل�اء؛ ولذا تثري هذه

األول يمثله
احلادثة عىل مس�توى الس�مو اإلنس�اين قضية متضادة األطراف ،الطرف ّ
احلضور يف القصيدة الغائبون عن احلسني يف الطف ،وهم أهل النرصة والسمو:
أن مح��زت��ه وجعـــــفره
ل��و ّ
((( املصدر السابق.
((( اجلوهرجي ،حممد صالح ،ضياء الصاحلني :ص.360
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.13

وعـليه إذ ذاك يـشهــده(.)3
ّ
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والطرف الثاين هم الطلقاء أصحاب الدنس.

إن ّ
إن معرك�ة الط�ف هلا األثر الكبري يف التس�امي اخللق�ي؛ إذ ّ
ّ
كل حادثة حصلت

جس�دت س�مو ًا إنس�اني ًا ،ومن أمهها عطش احلسين× ،ومنعهم احلسين× املاء،
ّ
ووحش�ية س�لوكياهتم ،ويف الوقت ذاته ح ّققت س�مو ًا عالي ًا ّ
لكل َمن ش�هد أو سمع

احلادث�ة فرفضه�ا وأنكره�ا ومق�ت فاعليه�ا ،بل إنهّ �ا حادث�ة عجيب�ة لفاعليتها عىل
أبيات قاهلا
م�دى الده�ور ،فإنهّ ا ظ ّلت تلد األح�رار وخت ّلدهم ،ويروي ذلك الس�مو
ٌ
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احلسين× ترك�ت ّ
حم�ب متعاطف احلظ�وة واملنزل�ة عند الرس�ول‘ وأهل
ل�كل ّ

بيته^ ،وذلك قول أيب عبد اهلل:

شيعتي ما إن رشبتم ماء عذب فاذكروين
أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوين
السبط الذي من غري جرم قتلوين
فأنا ّ

وبجرد اخليل بعد القتل عمد ًا سحقوين(.)1

إنهّ ا أبيات تفيض بالرمحة والعاطفة وتثري الش�فقة ،وتس�مو بالروح اإلنس�انية إىل

مراق�ي الدرج�ات ،فترتك النفس أنانيته�ا ،وتنزع منها أثرهتا ،فترق للبرشية ،وهتفو
وحب اخلري للغري ،والتيقن من بش�اعة
إىل املحمدية البيضاء ،حيث التآخي البرشي،
ّ

الفع�ل الش�نيع وكرهه ،والغيظ من فاعليه ،واللعنة عليه�م ،من قلوب غليظة ج ّفت
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من أدنى حدود اإلنسانية.

الشاعر أمحد بن حممد بن احلسن الصنوبري
ّ
إن احل�زن ه�و الس�مة العا ّم�ة لش�عر ش�عراء األدب احلس�يني ،وقد جتلىّ الس�مو
اإلنس�اين لدى ش�عراء األدب احلس�يني؛ ّ
ألن السمو الذايت لإلنس�ان مرتبط باملعاناة
((( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم× ،موسوعة شهادة املعصومني^ :ج ،2ص.325

م�ن األفكار الروحية((( ،احلزن واألس�ى من منظور نفيس قد حي�دث تبدي ً
ال يف حياة
اإلنس�ان ،وهو جتربة قاسية ومريرة ختتلف عن باقي جتارب احلياة ،واحلزن إحساس
إنساين طبيعي ،تشعر به عند فقد شخص عزيز ،لكن خيتلف الناس فيام بينهم يف حدّ ة

مشاعرهم ،وأساليب تعبريهم عن آالمهم.

حس ًا وامتالك ًا لأللفاظ املوحية واملعبرّ ة؛ لذا فحزهنم
والشعراء من أرهف الناس ّ
ال يقف عند الس�مو الذايت لدهيم ،فاملتلقون داخلون يف جو السمو النفيس ،وإذا كان

احلزن يرتبط بمدى عالقة اإلنس�ان احلي بالفقيد وش�دّ ة احلزن عليه ،فعالقة ش�عراء

ّ
إن الس�مو اإلنس�اين واإلجيابية يف العالقات تؤ ّدي بدورها إىل الس�مو اإلنساين،

فك ّلما كان الفقي�د أق�رب من النف�س كان احلزن عليه أكبر ،وذرفت الدم�وع أكثر،
والدموع عىل أيب عبد اهلل مل تنقطع إىل اليوم ،ويعود بعض الفضل يف ذلك إىل إحساس

ش�عراء األدب احلس�يني ورهافتهم ،ورؤيتهم ملواقف الطف ،وكأنهّ ا تتجدّ د اآلن يف

ّ
كل قصيدة ينظموهنا.

ّ
إن حلظات احلزن أكرب يف حياة اإلنسان من حلظات الفرح ،فاحلزن جزء من تركيبة

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

األدب احلسيني باإلمام احلسني× تعبرّ عن ارتباط كبري ووثيقّ ،
وكل قارئ لشعرهم
يشعر هبذا االرتباط.

اإلنس�ان التي م�ا علمنا منها إلاّ القلي�ل (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)((( ،وهو يف
ضمن جمموعة األحاس�يس التي تش�كل الرتكيبة العجيبة للنفس اإلنسانية مع احلب
والبغض والسـرور ،وهي صفات مالزمة لإلنسان ،يستمد منها مع تناقضها توازنه.
ونج�د ش�عراء احلسين× جي�دون متع�ة روحية و ُأنس� ًا باحل�زن على قضية أيب

ّ
طهر النفس كام يرى أرسطو((( ،ويشعرها باالنتشاء،
الشهداء×،
وكأن هذا الشعور ُي ّ
((( ُانظر :صالح ،قاسم حسني ،اإلنسان َمن هو :ص.43
((( اإلرساء :آية.58
((( ُانظر :صالح ،قاسم حسني ،اإلنسان َمن هو :ص.42
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يس�تدرون دموع اآلخرين ،وهم واقعون حتت ضغط نفيس يف تذكرهم مصاب
وهم
ّ
أيب عبد اهلل× من حتش�د اجليوش عليه ،وق ّلة النارص ،وإذا فاهتم الزمن ومل حيرضوا

معه كي ينرصوه ،فإهنم ين ّفس�ون عن أنفس�هم بتلك العربات ،وهذا إحس�اس عظيم
يس�مو بالنف�س اإلنس�انية ،ال يفهمه َم�ن مل جيربه ،و َم�ن مل يؤت نفس� ًا رقيقة صادقة

ومرهفة ،يقول الصنوبري:
ّ
بالطف أودى
ذكر يوم احلسني

بصامخي فلم يدع يل صامخا

النقيون حيث ك��ان��وا جيوب ًا
ّ

حيث ال يأمن اجليوب اتساخا
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منعوه م��اء ال��ف��رات وظ�� ّل��وا

خلقوا أسخياء ال متساخني

ي��ت��ع��اط��ون��ه ز ً
الال نقاخا

وليس السخي َمن يتساخى(.)1

ومن ش�عراء القرن الرابع عرش قال الش�اعران الكبريان الشيخ حسن الشيخ عيل

احليل والعالمة احلجة السيد حممد حسني الكيشوان:
ب��ا حسن شكوى إليك وإنهّ��ا
الصدر
لواعج أشجان جييش هبا
ُ
أتدري بام القت من الكرب والبال
ُأعزيك فيهم إنهّ م وردوا الردى

ّ
الغر
وما واجهت
بالطف أبناؤك ُّ
بأفئ�دة م�ا َّ
قط�ر(.)2
ب�ل غ َّلته�ا
ُ

يتضمن احلزن التحسرّ والشكوى لعيل× بطل الغرباء ،وقتّال العرب
وعاد ًة ما
ّ
من الكفرة.

التفكر
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التفك�ر وط�ول النظر يف احلياة من الس�مو اإلنس�اين ،يقول أمحد ب�ن أيب منصور

القطان:

ال ت��غ�ترر ب��ال��زم��ان واع��ل��م
((( الصنوبري ،أمحد حممد ،ديوان الصنوبري :ص.56
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.73

ُ
تستطيل
أن ي��د ال��ده��ر
ّ

ف�������إن آج���ال���ن���ا ق��ص��ار
ّ
ال ص��اح��ب منصف فأسلو

وك��ي��ف أب��ق��ى ب�ل�ا ص��دي��ق
ه��ي��ه��ات ق��ل ال���وف���اء فيهم

ي���ا ق����وم م���ا ل��ن��ا جفينا

ُ
ت��ط��ول
ف��ي��ه وآم���ال���ن���ا
ُ
وص����ول
ب���ه وال ح��اف��ظ
ُ
مج��ي��ل
ب���اط���ن���ه ب���اط���ن
ُ
وص����ول
ف�ل�ا مح��ي��م وال
ُ
رس����ول.
ف�لا ك��ت��اب وال

ُ
ص����ول
أراذل م���ا هل���م ُأ

أن���ت���م ك��ت��ب��ت��م إ ّ
يل ُك��ت��ب�� ًا

ُ
ذح�����ول(.)1
ويف ط��وي��اهت��ا

ي��ا أه���ل ك��وف��ان مل غ��درت��م

ُ
ن��ك��ول
ب��ن��ا وك����م أن��ت��م

الوفاء
خلق نبيل يدعو إىل التس�امي والس�مو النفيس ،عىل العكس من الغدر الذي ُينبئ

يتحس�ـر عىل أيب عبد اهلل احلسين ،إذ انقطع به
عن باطن خبيث دينء ،والش�اعر هنا
ّ

بمن ال أصل هلم وال
الزم�ن عن األصحاب األوفي�اء إلاّ الق ّلة القليلة ،وامتأل زمن�ه َ
حسب ،أدعياء يسهل عليهم الغدر واخليانة ،يميلون حيث الدنيا متيل.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

إىل أن يقول:
ك�م�ا س��ط��ت ب��احل��س�ين ق��وم

ّ
إن الش�اعر يظهر التحسرّ على ذهاب الوفاء ،وهو من القيم اإلنس�انية األصيلة،
وظ ّلت تلك أمنية الشاعر:
ال ص��اح��ب منصف فأسلو

ُ
وص����ول
ب���ه وال ح��اف��ظ

ّ
ق���ل ال���وف���اء فيهم
ه��ي��ه��ات

ُ
وص����ول(.)2
ف�لا محيم وال

وك��ي��ف أب��ق��ى ب�ل�ا ص��دي��ق

ُ
مج��ي��ل
ب���اط���ن���ه ب���اط���ن

((( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم× ،موسوعة شهادة املعصومني^ :ج ،2ص.470
((( املصدر السابق.
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ّ
وإن التنكر للغدر من التسامي ومن السمو اإلنساين والرتفع عن الصفات الرذيلة

التي ال يتصف هبا إلاّ األدنياء ،وال س� ّيام إذا كان الغدر بابن بنت الرس�ول‘ وأهل
ِ
يكتف الش�اعر بالتنكر لغدره�م ،بل راح حياججهم مس�تفه ًام عن
بيت�ه الك�رام ،ومل
عذرهم ،فال عذر يف قتل َمن ناغاه يف املهد جربائيل× ،وق ّبله أمحد الرسول‘؛ إنهّ ا

أد ّلة دامغة لعجرفة القتلة وباطلهم وحبهم وعشقهم للحياة:
ُ
أي���ن ال����ذي ح�ين أرض��ع��وه
ج�برئ��ي��ل
ن��اغ��اه يف امل��ه��د
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أي����ن ال����ذي ح�ي�ن غ��م��دوه
ال��ن��ب��ي
ج����ده
أي����ن ال����ذي
ّ
ّ

ُ
ال���رس���ول
ق��ب��ل��ه أمح����د
ّ

ُ
ُ
ال��ب��ت��ول(.)1
وأ ّم����ه ف��اط��م

ّ
إن تكرار اس�م االس�تفهام (أين) يراد به التذكري ،وتنبيه القاتلني إىل نسب القتيل،

نسب خري األنبياء‘ ،وكيف تلقاه الروح جربائيل×.

نعمّ ،
إن اإلنس�ان قد ال يقوم به نس�به ،ولكن فعل الرس�ول‘ ال يأيت من باطل

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)((( ،فليس ُيعقل أن ُيق ّبل النبي‘ إنسان ًا يف صغره وهو يف علم

اهلل ليس بعادل ،أو ليس بمؤمن يف شبابه وشيبته.

ويع�دّ اس�تجامع تلك األدلة من لدن الش�اعر ،وحماججة الكف�رة العتاة الغادرين

سمة إنسانية ،وتفكّر وتدبر يف آيات احلق واإلنصاف ،والوقوف بجانبه احلق والدفاع
أي طريق جاءت
عن�ه ،والرفض لالنغامس يف اللذات الدنيوية والتكالب عليها ،من ّ

سواء قت ً
ال أم غدر ًا ،وذلك سمو نفسـي عن الدنايا.
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حب أهل البيت^
ّ

ّ
حب أهل البيت^ من الس�مو اإلنس�اين؛ إذ ُيوقف اإلنس�ان نفس�ه وفكره
إن ّ

على معرفة فضائله�م ،وإنام ُيلهم ح ُّبهم َمن كان ذا نفس نقي�ة صافية طاهرة ،ويؤكّد
((( املصدر السابق.
((( النجم :آية.3

ذل�ك ّ
أن الك�ره ألهل البيت^ صفة ال تأيت إلاّ م�ن النفس احلقود ،الغارقة يف بحر
ح�ب عيل× ،احلب الص�ادق ،وليس
العصبي�ة واجله�ل ،وقد ُج ِع�ل ميزان املؤمن
ُّ
حب النساء والرغبة فيهن
احلب القرشي املزخرف ،ومن هنا ترك الشاعر الصنوبري ّ
ّ

حب أهل البيت^ ،قال الصنوبري:
ـ مما شغل الشعراء ـ إىل ّ
ّمم��ا تكلفينه م��ن وصفيها
ال خري يف وصف النساء فاعفني
رب قافية ح�لى إمضاؤها
ي��ا ّ
ال تطمعن النفس يف إعطائها
حم��م��د ووص��ي��ه
ح���ب
ّ
ال��ن��ب��ي ّ
ّ

ك��م نعمة أول��ي��ت ي��ا موالهم
إن السفاه ب�ترك مدحي فيهم
ّ

أرج��و شفاعتهم وتلك شفاعة

شيئ ًا فتطلب فوق ما تعطيها

وح��ب بنيها
حب فاطمة
ّ
مع ّ
يبني العال بعالهم بانيها

حبهم فاحلمد للموليها
يف ّ
فيحق يل أن ال أك��ون سفيها

يلت�ذ ب�رد رجائه�ا راجيه�ا(.)1

أئمة املسلمني بعد خاتم األنبياء‘ّ ،
ّ
وأن
إن اإليامن بوالية أهل البيت^ ،وأنهّ م ّ

طاعتهم كطاعة الرس�ول‘ ،وش�فاعتهم من ش�فاعته ،هو الفارق بني املؤمن احلق

واملخالف للحقيقة.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

أهل الكساء اخلمسة الغرر التي

مل حي��ل ممضاها إىل ممضيها

بح�ب أهل البي�ت^ ،وطاعته هلل تعاىل
والش�اعر الصنوبري قد س�مت روحه
ّ

ولرسوله الكريم‘ ،فاستجاب لقوله تعاىل يف كتابه الكريم ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ.((()...

وكيف ال تسمو روحه وهو يرى الرشد يف مدح أهل البيت أصحاب الكساء^؟

والس�فاهة يف ت�رك مدحهم ،فام هو املس�توى والدرج�ة التي وصل إليه�ا يف ح ّبهم؟
((( الصنوبري ،أمحد حممد ،ديوان الصنوبري :ص .197و ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج،3
ص .143شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.21
((( الشورى :آية.23
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ّ
إن أه�ل البي�ت^ هم رمحة اهلل الت�ي أنزهلا عىل األرض ،وح ّبه�م واإليامن بوالئهم

والعمل عىل نشـر هدهيم ك ّله خري تَسمو به النفوس ،أليس هو القائل:
إن السفاه ب�ترك مدحي فيهم
ّ

فيحق يل أن ال أك��ون سفيها.

و َمن ال يريد أن يكون سفيه ًا ،فهو الراشد صاحب النفس الساميةّ ،
وإن طلب

معرض للذنوب ،ويعلم ّ
أن أعامله قد
الشفاعة بذاته سمو إنساين؛ ألنّه يعلم أنّه برش ّ

ال تسعفه يف النجاة ،فهو بحاجة إىل الشفاعة.
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وكم الفرق كبري بني َمن يعرف قدر نفسه و َمن ال يعلم ذلك؟ املتكرب الذي يعمل

ثم ينس�يه جهله وغروره ،فال يرى ل�ه ذنوب ًا ،وال يرى أنّه بحاجة
باملع�ايص ليل هنارّ ،
إىل الشفاعة ،وتبلغ به الوقاحة أحيان ًا أن ال يرى أهل البيت^ أه ً
ال للشفاعة؛ تكرب ًا

وجه ً
ال وعتو ًا ،وهم كُثر وليسوا بالقليل.

م�ن هن�ا أرى ّ
أن الصنوب�ري ل�ه نفس تس�مو وترقى؛ لعلم�ه بقدر نفس�ه ،ومثله

الشاعر السـري الرفاء ،إذ عرف حق أهل البيت^ ،وأكرب شأهنم وع ّظمهم بقوله:
والسابقـون إىل اخلريات ينجدهـم

عتـق النجار إذا ّ
كـل املجارونـا

حبكـم سببـــ ًا
آل
النبــي وجدنــا ّ
ّ

يرضـى اإلله به ع ّنـا ويرضينـا

قـوم ُنصليّ عليهم حيـن نذكرهــم
فمــا نخاطبكـم اّإل بساداتنا

وكم لنا من فخار فـي مو ّدتكــم
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ٍ
خمف عـداوته
ع��دو لكم
ومـن
ّ

حبـ ًا ونلعــن أقوامـ ًا مالعينــا
ّ
وال نناديكـ�م اّإل موالين�ا

يزيدكـمفـيسـوادالقلبمتكينـا

عنـاوهـويرمينــا(.)1
وال ّلـهيرميه ّ

األئمة من أهل بيتي ،فقد أصاب خري الدنيا
«من رزقه اهلل ّ
حب ّ
يقول الرس�ول‘َ :

ح�ب أهل بيتي عرشين خصلة ،عش�ـر
فإن يف
واآلخ�رة ،فال يش�كّن أحد أنّ�ه يف اجلنةّ ،
ّ
ّ
الطف :ج ،2ص.66
((( الرفاء ،الرسي ،ديوان الرسي :ج ،2ص .187شرب ،جواد ،أدب

منه�ا يف الدني�ا وعرش منه�ا يف اآلخرة»((( .وق�د أورد الصدوق خص�ال الدنيا ،وهي:

«الزهد ،واحلرص عىل العمل ،والورع يف الدين ،والرغبة يف العبادة ،والتوبة قبل املوت،

والنشاط يف قيام الليل ،واليأس ممّا يف أيدي الناس ،واحلفظ ألمر اهلل وهنيه ،والتاسعة

بغض الدنيا ،والعارشة السخاء»((( ،فمحبو أهل البيت^ يفخرون بوالئهم هلم ،بل

ّ
وكأن أرواحهم اتحّ دت بأرواح أوليائهم ،وكأنّام جبلت
يرون أنفسهم كبار ًا بوالئهم،

قلوهبم عىل احلب والطاعة ،فارتقت نفوس�هم بذلك العش�ق الروحاين؛ ألنهّ م أح ّلو
أولياءهم س�واد القلوب ،فنس�وا ّ
أن هلم نفوس� ًا منفردة عن أوليائهم ،فتواضعوا هلم

تعترف ّ
ب�أن حممد ًا‘ نب ّيهم وس� ّيدهم ،وهم يعرفون جاللة نس�به ،وحس�ن ُخلقه؛
ّ
حتب الرشاكة ،ويش�به فعل أعداء الرس�ول‘ ما فعله أعداء
ألن الس�يادة عقيمة ال ّ
أهل بيته^ ،فهم ال يعادوهنم إلاّ ألنهّ م يريدون الس�يادة؛ وهلذا يتنكرون ،ويزيغون

عن احلق ،وقلوهبم عارفة ،لكنّهم معاندون ،وش�تان بني سمو النفس املح ّبة الراضية

برض�ا اهلل ،وبين َمن ُلعن من اهلل ورس�وله‘ والن�اس؛ لغ ّيهم وعدائه�م أهل بيت
النبوة^.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

تواضع ًا رفعهم عند ربهّ م ،وأناهلم رضاه ،فام خياطبوهنم إلاّ (بساداتنا ،وبموالينا).
وم�ن جهة ُأخ�رى نجد ّ
أن أصعب األُم�ور التي كانت تواجهه�ا قريش ،هي أن

ومن الس�مو اإلنساين التفكّر يف مظلومية أهل البيت^ ،ونجد الشاعر كشاجم

ابن الس�ندي بن ش�اهك الرافض للظلم ،واملدافع عن املظلومني بالسيف واللسان،
ال يرىض لنفس�ه إلاّ أن يك�ون من النفوس األبية التي تعب�ت يف تربية ذاهتا ،وقد قال

رسول اهلل‘« :أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر»((( ،وحمبوا أهل البيت^
حماربون يف ّ
كل زمان؛ لدفاعهم عن قضية احلسني× ،قال كشاجم:
َ

((( الصدوق ،حممد بن عيل ،اخلصال :ص.256
((( املصدر السابق :ص.515
((( الريشهري ،حممد ،ميزان احلكمة :ج ،1ص.657
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ّ
ج��ل فادحه
ج��ل ه��و ال���رزء

ب���اك���ره ف��اج��ع ورائ��ح��ه

ي��ا ب���ؤس ده���ر ع�لى آل رس��و

ل اهلل جتتاحهم حوائجه

ف��ج��ائ��ع ل��و درى اجل��ن�ين هبا
ّ
ت��ف��ك��رت يف مصاهبم
إذا

م��ب��ي��ض��ة م��س��احل��ه
ل��ع��اد
ّ

أثقب زند اهلموم قادحه(.)1

ّ
إن اهلموم الكربى تسمو بالنفس دون اهلموم الصغرى ،فحني تتالشى مهوم األنا

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

املف�ردة أمام مهوم املجموعة ،ترتقي إىل اإليثار ،وتقدّ م الغايل والنفيس ،وترتك إثرهتا

وهواه�ا ،وهن�ا حت ّلق النفس يف سماء اجل�ود والكرم ،وتصل أقىص غايات التس�امي
والسمو.
���رب���ت م��ص��ارع��ه
بعضهم ُق ِّ

وبعضهم بوعدت مطارحه

ّ
ك��ل شارقة
ال ي�برح الغيث

هتمي غواديه أو روائحه(.)2

أظ��ل��م يف ك���رب�ل�اء يومهم

مج����ة ف��ض��ائ��ح��ه
ك�� ّل��ه��م ّ

وعندما تتأس�ى النفس اإلنس�انية هل�ول املص�اب ،وحينام تُفج�ع بمصاب حفيد

جمرحة ،تكاد الروح تُنزع من اجلس�د ،ليس يأس ًا،
رس�ول اهلل‘ وحبيبه ،وجوارحه ّ
بل سمو ًا وحتنن ًا؛ ألنهّ ا تفيض رمحة وعطف ًا:
ع�لى ث��رى ح�� ّل��ه غ��ري��ب رسو

ل اهلل جمروحة ج��وارح��ه .
()3

من العجب أن نسمع بمصائب أيب عبد اهلل× ،وندّ عي السمو والرفعة بحبنا

س ّيد الشهداء× ،وال نموت أمل ًا ّملا نسمع (ذل محاه ّ
وقل نارصه) ،واملصاب األكرب
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((( الشاعر كشاجم :هو أبو الفتح كشاجم بن احلسني بن السندي بن شاهك ،نسبه يعود إىل أرض رملة
من فلسطني ،كان كشاجم أديب ًا وحكي ًام ومؤلف ًا يف أفاضل العلوم ،توفيّ (360هـ) ،وقيل350( :هـ).
ُانظر :ابن العامد ،عبد احلي ،شذرات الذهب :ج ،3ص .76الزركيل ،خري الدين ،األعالم :ج،3

ص .57ابن السندي ،كشاجم ،ديوان كشاجم :ج ،1ص.95
((( ابن السندي ،كشاجم ،ديوان كشاجم :ج ،1ص.95
((( املصدر السابق.

أن تطال املصائب نساءه املخدرات ،واحلياة بعد السامع والصرب عىل املصائب من
جرار ًا يقاوم أعداء اإلنسانية
أعىل درجات السمو؛ إذ جيعل اإلنسان من نفسه جيش ًا ّ

والدين ،يقول الشاعر:

ّ
ّ
وق�����ل ن���ارصه
ذل مح����اه

ون���ال أح�لى م��ن��اه كاشحه

وه��ن ُيمنعن بالوعيد من الن

وح وامل�ل�أ األع�ل�ى نوائحه

وس���ي���ق ن���س���وان���ه ط�لائ��ح
ي��ا شيع الغي وال��ض�لال و َم��ن

مج����ة ف��ض��ائ��ح��ه
ك�� ّل��ه��م ّ
إل��ي��ك��م ُأ ّدي�����ت نصائحه

ع��ف��رت��م ب��ال��ث��رى ج��ب�ين فتى

جربيل قبل النبي ماسحه

ويف غ��د يعرف املخالف َمن

خ��ارس دي��ن منكم وراب��ح��ه

س��ي��ان ع��ن��د اإلل����ه كلكم

خ���اذل���ه م��ن��ك��م وذاب��ح��ه

وب�ي�ن أي��دي��ك��م ح��ري��ق لظى

يلفح تلك الوجوه الفحه(.)1

هيون املصاب غري التو ّعد بنار لظى تلفح تلك الوجوه خالدة فيها أبد
وال يشء ّ

اآلبدين.

ّ
وكل ذلك الس�مو أصله وس�ببه ومب�دؤه معرفة فضل أهل البي�ت^ يف القرآن

الكريم ،يقول كشاجم:
إن عبتموهم بجهلكم سفه ًا
أو تكتموا ف��ال��ق��رآن مشكله

وم��ا رضّ ب��در السامء نائحه

بفضلهم ناطـق وواضحـه(.)2

ومن ش�عراء القرن الرابع اهلجري الذين س�مت نفوس�هم بذكر مصاب أيب عبد

اهلل× الشاعر طلحة بن عبيد اهلل املرصي ،قال:
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

أذي����ة من
غششتم اللهّ يف
ّ

أحسن أن هتادى هبم طالئحه

155

فيا بضعة مـن ف��ؤاد النبـي

ّ
بالطـف أضحـت كثيب ًا مهيـال

قتلت فأبكيت عني الرسول

وأبليت مـن رمحـة جربئيـال(.)1

ويـا كبد ًا مـن فـؤاد البتـول

ّ
بالطـف ش ّلت فأضحت أكيال

يكرر الش�عراء يف األش�عار التي تص�ف مظلومية أيب عب�د اهلل× ناحية قربه من

ج�دّ ه رس�ول اهلل‘ ،وعناية السماء واملالئك�ة به؛ ليبين�وا للقتلة الناكثين لعهد اهلل
والرسول‘ قبح سلوكهم ،وعدم رعايتهم لوديعة الرسول‘ عندهم ،فلم حيفظوا
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ذ ّم� ًة وال عه�د ًاّ ،
مهمة أخذ ش�عراء أهل
فلعل التقريع يوق�ظ الضامئر النائمة ،وتلك ّ
البيت^ عىل عاتقهم القيام هباّ ،
فإن للشعر فع ً
ال وسحر ًا وتأثري ًا كبري ًا يف التغيري من
حال إىل حال ،وهذه الس�مة تزيدهم س�مو ًا إىل سمو ،ملا لتذكر املصاب واألمل من أثر
يف تطهري النفوس وردها إىل طريق احلق والنور واهلداية.

ألن هؤالء الش�عراء يعتقدون ّ
ذل�ك ّ
أن احلسين× وأهل بيته هم س�فينة النجاة

متس�ك هبا وركب ،ويغرق َمن تركها ،هم أهل التقوى ودالئلها،
للبش�ـر ،ينجو َمن ّ

قال كشاجم يف ذلك موضح ًا:
إن بــ�رد التقــ�ى
أعاذلتـ�ي ّ
فمـن يعتلــق
سفينــة نــوح َ
ّ
ض��ل رأي اهلوى
لعمري لقد
ال��ن��ب��ي ول��ك��ن غدت
وأوىص
ّ
امليتــون
ومـن قبلهـا أمـر
ّ
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ِ
الكســاء
حبــي ألهـل
كسانيه ّ
ِ
بـالنجـــاء
بحبهـم مع ّلـــق
ّ
بـأفئدة َمــن هـــواها هـوائـي
ِ
بالعــراء
وصـايـاه منبـذة
ِ
بـرد ُ
األمـور إىل
األوصيـاء(.)2

ّ
إن التق�وى رأس اخلير ،وال تق�ى إلاّ بالعل�م ،وأه�ل العلم حمم�د‘ وأهل بيته

فمن اهتدى هبدهيم يس�مو ،وينفتح على املحجة البيضاء ،ال ضاللة
األوصي�اء^َ ،
((( طلحة بن عبيد اهلل املرصي من شعراء أهل البيت^ يف القرن الرابع اهلجريُ .انظر :القريواين ،ابن
رشيق ،العمدة :ص .141األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،4ص.74
((( ابن السندي ،كشاجم ،ديوان كشاجم :ج ،1ص.2

وال قتم�ة يف طريق اهلدى؛ ألنهّ م نجوم السماء ،هدهيم القرآن ،واالقتداء هبم س�بيل

متس�ك بحب�ل متني ،ولكن الغل ّمل�ا مأل صدور
متس�ك هبم ّ
اجلن�ة ورضا اإلله ،و َمن ّ
الق�وم تكتم�وا وطووا األمر ،فغلبهم هوى الدنيا ،وش�هوات النفس ،ومل يس�تطيعوا

ترك ملذاهتم ،فام بقي هلم من حيلة غري كتامن املعرفة:
ولـم ينرش القـوم غل الصدور

ِ
الـرداء
حتـىطــواهالــردىفــي

ه�لال إىل الرشد ع��ايل الضياء

ِ
املضاء
وسيف عىل الكفر مايض

ولـو سلمـوا إلمــام اهلــدى

عـلــوم سمـاويـة ال تُـنــال

ِ
مـــاء
كـمــا يتــد ّفــق يـنبــوع

ِ
و َمـن ذا ينـال نجــوم
السمـاء(.)1

مطه�رات النفوس ،قال
ُيع�دّ الب�كاء وذرف الدموع من الس�مو اإلنس�اين ،ومن ّ

طلحة املرصي:
أنس يوم ًا للحسني وقد ثوى
مل َ
ظمآن من ماء الفرات معطش ًا

ّ
بالطف مسلوب الرداء خليعا

ريان من غصص احلتوف نقيعا (.)2
ّ

ّ
إن اجلم�ع بين املتض�ادات خيل�ق ص�ورة متكامل�ة للفع�ل اإلجرام�ي يف الطف
احلس�يني ،الفئ�ة األُوىل فئة الرش ،ومتثل جريمة إنس�انية؛ إذ حرمت احلسين× املاء

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

كــــر تـدفــــق باملعجــزات
ِذ
ٌ

ِ
باستواء
لقــــوبـل معـــوجهم

(ظم�آن من ماء الفرات) ،وتتكامل أبعاد الصورة يف اجلانب املضاد باجلريمة اجلنائية

(ريان من غصص احلتوف).

ّ
إن فعله�م يعكس اإلجيايب من القيم اإلنس�انية إىل الس�لبي ،و ُبدّ لت قيمتا (الري

والعط�ش) اإلنس�انيتني إىل قي�م وحش�ية ،حيث الري للماء وليس لل�دم ،وبدورها

الرش ،فقلوهبم ارتوت وعطش�ت
أنبأت األبيات عن تضاد آخر انطوت عليه نفوس ّ
((( املصدر السابق.
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.247
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من اخلري:

يرنو إىل م��اء ال��ف��رات بطرفه

حم��رم�� ًا ممنوعا(.)1
ف�يراه عنه
َّ

حرم اهلل عليهم جنته ،وس�قاهم كأس� ًا من محيم ،فابن بنت الرس�ول‘ يرنو إىل
ّ

املاء ،فال يرمحه أحد برشبة ماء.

العتاب
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ُخلق إنساين كريم؛ ألنّه هي ّيئ النفس لالعرتاف بتقصريها جتاه اآلخر ،وال س ّيام إذا
كان العتاب موجه ًا للذات ،حيث تؤنب نفسها؛ لتقصريها مع موالها سيد الشهداء
أيب األحرار× ،يقول الش�اعر أبو القاس�م الزاهي ،وهو من شعراء أهل البيت^
يف القرن الرابع اهلجري:
أع��ات��ب ن��ف�سي إذا ق�ّص�رّ ت

وأفني دموعي إذا ما جرت(.)2

فالش�اعر يس�تذكر ما جرى عىل أيب عبد اهلل× ،وال يريد التقصري ،وهذا س�مو،

ّ
فإن يف ذلك إرادة للتكامل اخللقي.

وعندم�ا يأخذ الش�اعر عىل عاتقه الذك�ر الدائم ملصاب أهل البيت^ ،مواس�ي ًا
هلم ،يبعد عن نفسه ُأفق النسيان ،وذلك سمو إنساين:
لست أنسى احلسني يف كربال

وهو ظا ٍم بني األعادي وحيد(.)3

وقال أبو فراس احلمداين يف تقريع العصاة من املسلمني:
يا عصبة شقيت من بعد ما سعدت
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لبئسام لقيت منهم وإن بليت

ومعرش ًا هلكوا من بعد ما سلموا
ّ
الرمم(.)4
الطف تلك األعظم
بجانب
ُ

((( املصدر السابق.
((( احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل ،معجم األدباء :ج ،14ص .110شرب ،جواد ،أدب الطف :أدب الطف:
ج ،2ص.78
((( األميني ،عبد احلسني ،الغدير :ج ،3ص.398
((( املصدر السابق :ص.401

والغضب هلل عنوان أكيد الربهان عىل الس�مو اإلنساين ،فال يغضب هلل إلاّ الغيور

املؤمن احلق ،يبني ذلك قول الفارس أيب فراس:
وال يضيعون حكم اهلل إن حكموا
ال يغضبون لغري اهلل إن غضبوا
تنشى التالوة يف أبياهتم سحر ًا
والنـغــم
وفــي بيـوتكم األوتـار
ُ
وال تبيت هلـم خنثـى تنادمهـم
حشــم(.)1
وال ُيــرى هلـم قــرد وال
ُ

وقال ابن هانئ األندليس متأمل ًا:
وال ع��ذب امل��اء القراح لشارب
إن يوم� ًا هاش�مي ًا أظ ّله�م
َأال ّ

أيم
ويف األرض مروانية غري ِ
يطري فراش اهلام عن ّ
جمثم
كل ِ

غصت البيداء بالعيس فوقها
وقد ّ

ك��رائ��م أب��ن��اء النبي امل��ك��ر ِم

ك��ي��وم ي��زي��د وال��س��ب��اي��ا طريدة

يتخرم خ�ير سبطي حممد
ف��إن
ّ

وقال الرفاء:
نميض ون�ترك من ألفاظنا حتف ًا
وم���ا ن��ب��ايل ب���ذم األغ��ب��ي��اء إذا
فلست أمدحهم اّإل ألرغ��م يف
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،4ص.342
ّ
الطف :ج ،2ص.73
((( شرب ،جواد ،أدب
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة:ج ،10ص.87
((( الرفاء ،الرسي ،ديوان الرسي :ج ،1ص.883

عىل ّ
عثمثم
م��وار امل�لاط
ِ
ك��ل ّ

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

وقال الشاعر عيل احليل حممد حسني الكيشوان متأسف ًا وحزين ًا:
ّ
بالطف صحب ابن فاطم
لذا أرخصت
الرس
نفوس ًا خللق الكائنات هي ُّ
هم القوم من عليا ل��ؤي وغالب
الرض
هبم تكشف اجللىّ ويستدفع ُّ
يكرون واألبطال نكص ًا تقاعست
الكر
ّ
من اخلوف واآلساد شيمتها ُّ
وم��ا وقفوا يف احل��رب اّإل ليعربوا
جرس
واهلندي من دونه
إىل املوت
ُّ
ُ
ُ
وماتوا كرام ًا تشهد احل��رب أنهّ م
نكر(.)2
أباة إذا ألوى هبم حادث ُ

يتخرم(.)3
ف��إن ويل ال��ث��أر مل
ّ
تنيس رياحينها الرشب الرياحينا
كان اللبيب من األقوام يطرينا
مدحيهم أنف شانيهم وشانينا(.)4
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ويقول الناشئ الصغري (ت365هـ) متحرس ًا وذاكر ًا مرصع أيب عبد اهلل

احلسني×:
مصائ�ب نس�ل فاطم�ة البت�ول
َأال ي��ا ي���وم ع���اش���ورا رم��اين

ِ
الدخيل
مصايب منك بالداء

وق��د قطع ال��ع��داة ال���رأس منه

ِ
وع�� ّل��وه عىل رم��ح
ط��وي��ل(.)1
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ك����أنيّ ب��اب��ن ف��اط��م��ة ج��دي ً
�لا
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ِ
الرسول
نكت حرساهتا كبد
ِ
اجلميل
يالقي ال�ترب بالوجه

وقال أيض ًا:
بن�ي أمح�د قلب�ي لك�م يتقط�ع

يسمع
بمثل مصايب فيكم ليس
ُ

ُظلمت�م و ُق ِّتلت�م و ُق ِّس�م فيئك�م

موضع (.)2
حيم
ُ
وضاقت بكم أرض فلم َ

فام بقعة يف األرض رشق ًا ومغرب ًا

وم�صرع
وليس لكم فيها قتيل
ُ

وقال الش�اعر األمري حممد بن عبد اهلل الس�ويس(ت370هـ)((( شاكي ًا هلل ما جرى

عىل أيب عبد اهلل احلسني× متحرس ًا ومتلهف ًا:
هل��ف��ي ع�لى ال��س��ب��ط وم���ا ناله

قد مات عطشان ًا بكرب الظام

هلفي ع�لى تلك ال��وج��وه التي

ُأبرزن بعد الصون بني املال(.)4

هلفي ع�لى النسوان إذ ُأب��رزت

تُ��س��اق س��وق�� ًا بالعنا واجلفا

((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،8ص.284
((( الناشئ الصغري :هو أبو احلسن عيل بن عبد اهلل بن الوصيف الناشئ الصغري البغدادي ،وهو من علامء
الشيعة وحمدثيها ،توف(365هـ)ُ .انظر :السمعاين ،عبد الكريم بن حممد ،األنساب :ج ،3ص.89
األميني ،عبد احلسني ،الغدير :ج  ،8ص.57
((( األمري حممد السويس :هو أبو عبد اهلل بن عبد العزيز توفيّ (370هـ ) ُدفن يف حلب ،والسويس كوره
بأهواز فيها قرب دانيال× ،كان فاض ً
ال أديب ًا كاتب ًا بحلبُ .انظر :القمي ،عباس ،الكنى واأللقاب :ج،1
ص. 38
((( ُانظر :شرب ،جواد ،أدب ّ
الطف :ج ،2ص .116ابن شهر آشوب ،حممد بن عيل ،املناقب آل أيب طالب:
ص.68

لقد أخذت ش�عراء األدب احلس�يني الغيرة واحلمية عىل أيب عب�د اهلل× ،وهذا
ديدن َمن بنى ُأسسه األخالقية عىل السمو األخالقي واإلنساين.
ّ
واملارين ،ولك ّن
إن اإلنس�ان الغيور من الطبيعي أن يغار عىل نسائه من الناظرين
ّ

السوق والغلظة ،تلك
املصاب هنا جلل؛ إذ تتعرض نس�اء أهل بيت الرسول‘ إىل َّ

الوجوه التي طاملا صاهنا عيل وأبناؤه^ ،فقد ك َّن خمدرات حمموالت ،وهذا الشاعر
يؤكّد عىل لفظ (هلفي) ،كدليل عىل األمل واحلرسات ،ولفظة ( ُأبرزت) ،وكذا (تس�اق

سوق ًا) ،فللمفعول املطلق داللة التوكيد أيض ًا.
ال ع��ذر للشيعي يرقأ دمعه

ودم احلسني بكربالء ُأريقا

فيك اس ُتبيح حريم آل حممد

ومتزقت أسباهبم متزيقا(.)1
ّ

يا ي��وم عاشورا لقد خ ّلفتني

ما عشت يف بحر اهلموم غريقا

ومن ش�عراء القرن الرابع اهلجري ممّن سما بذكر نس�اء أيب عبد اهلل× ،سعيد بن

هاشم اخلالدي قال(((:

ومح�����ائ�����م ن��ب��ه��ن��ن��ي

وال��ل��ي��ل داج���ي امل�شرق�ين

ب����ن����س����اء آل حم��م��د

مل��ا بكني ع�لى احل��س�ين(.)3

ش��ب��ه��ت��ه��ن وق�����د ب��ك�ين

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

ويرتفع سموه اإلنساين بغرية مثالية لألخذ بثأر سيد الشهداء× ،فيقول:

وم���ا ذرف����ن دم����وع عني

وقد ش� ّبه نس�اء أيب عب�د اهلل ببكائهن بنوح احلامم الذي ال ي�ذرف الدموع ببكائه،

وأراد بالتشبيه صرب نساء احلسني ،فلم يذرفن دموع ًا؛ كي ال يشمت هبن األعداء.

ّ
الطف :ج ،2ص.117
((( شرب ،جواد ،أدب
((( سعيد اخلالدي :شاعر ُينسب إىل قرية اخلالدية من املوصل ،توفيّ ( 371هـ) ،وروى ياقوت يف معجم
ُ
األدباء أنّ اسمه سعدُ .انظر :الثعالبي ،عبد امللك ،يتيمة الدهر :ج ،2ص .156األمني ،حمسن ،أعيان
الشيعة :ج ،2ص . 34النويري ،أمحد بن عبد الوهاب ،هناية اإلرب :ج ،2ص.67
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.256
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.
الطف وشعراء احلسني ،جواد شرب ،دار املرتىض ،بريوت1988 ،م.
1ـ 1أدب
ّ

2ـ 2أعيان الشيعة ،حمسن األمني العاميل ،حتقيق :السيد حسن األمني ،النارش :دار التعارف
للمطبوعات.
3ـ 3األنس�اب ،عبد الكريم حممد بن منصور الس�معاين ،حتقيق :عب�د اهلل عمر البارودي،
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ط1962 ،1م ،جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد. ،
4ـ 4اإلنس�ان َمن هو ،قاسم حسني صالح ،دار الشؤون الثقافية ،وزارة الثقافة واإلعالم،
العراق1984 ،م.

5ـ 5األمث�ال واحلكم ،عيل ب�ن حممد بن حبيب امل�اوردي ،حتقيق :فؤاد عب�د املنعم ،ط،1
1999م ،دار الوطن ،مرص.
6ـ 6البداي�ة والنهاي�ة ،إسماعيل ب�ن عمر بن كثير الدمش�قي ،دار عامل الكت�ب ،بريوت،
2003م.

7ـ 7اخلص�ال ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسين بن بابوي�ه القمي ،صححه وع ّلق عليه:
عيل أكرب الغفاري ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية قم املقدسة.
8ـ 8دي�وان اب�ن دري�د ،حتقيق :عمر ب�ن س�امل ،ط2012 ،1م ،مؤسس�ة س�لطان بن عيل
العويس الثقافية ،ديب.
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9ـ 9ديوان أيب فراس احلمداين ،املطبعة السلمية ،بريوت1873 ،م.
10 10ديوان الرسي الرفاء ،طبعة القاهر ،حجرية1323 ،هـ .
11 11ديوان الرشيف الريض ،دار صادر ،بريوت1961 ،م.
12 12ديوان الصنوبري ،حتقيق :إحسان عباس ،ط1998 ،1م ،دار صادر ،بريوت.

13 13ديوان كش�اجم ،أبو الفتح حممود بن احلسين املعروف بـ(كش�اجم) ،حتقيق :خريية
حممد حمفوظ ،مطبعة اجلمهورية ،بغداد 1970م.
 14 14دي�وان حمم�د ب�ن هان�ئ األندلس�ـي ،حتقيق :ك�رم البس�تاين ،دار بيروت للطباعة،
1980م ،بريوت.
15 15سير أعلام النبالء ،حمم�د بن أمحد بن عثامن الذهبي ،مؤسس�ة الرس�الة 2001 ،م،
بريوت.
16 16ضياء الصاحلني ،حممد صالح اجلوهري ،ط2004 ،1م ،دار املرتىض ،بريوت.
للمطبوعات1967 ،م ،بريوت ـ لبنان.
18 18الكن�ى واأللقاب ،عباس القم�ي ،تقديم :حممد هادي األميني ،طب�ع مكتبة الغدير،
طهران.
19 19لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر1968 ،م ،بريوت.
 20 20املوسوعة الفلسفية املخترصة ،ترمجة فؤاد كامل ورفاقه ،دار صادر ،بريوت.
21 21م�وت اإلنس�ان يف اخلطاب الفلس�في املع�ارص ،ترمجة عب�د الرزاق ال�داوي ،مكتبة

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

17 17الغدير يف الكتاب والس�نة واألدب ،الشيخ عبد احلسني األميني ،دار الكتاب العريب

الطليعة1992 ،م ،بريوت.
22 22معجم األدباء إرش�اد األري�ب إىل معرفة األديب ،ياقوت احلموي ،حتقيق :إحس�ان
عباس ،دار احلزب اإلسالمي1993 ،م.
23 23مناق�ب آل أيب طالب ،حممد بن عيل ابن ش�هر آش�وب املازندراين ،طبعة الراش�د بن
عيل1313 ،هـ ،اهلند.
24 24ميزان احلكمة ،حممد الريشهري ،حتقيق :دار احلديث ،ط1416 ،1هـ.
25 25النزعة اإلنسانية يف اآلداب األوربية ،ترمجة :نبيل احلفار ،املوسوعة العربية 2013 ،م.
26 26هناية األرب يف فنون األدب ،شهاب الدين النويري ،حتقيق :مفيد قميحة ،وآخرون،
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ط2004 ،1م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
27 27وفي�ات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العب�اس بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن
خلكان اإلربيل ،حتقيق :إحسان عباس ،ط1997 ،7م ،دار صادر ،بريوت.
28 28يتيم�ة الده�ر ،أبو منص�ور الثعالب�ي ،حتقيق :حممد حم�ي الدين عبد احلمي�د ،مطبعة
السعادة1956 ،م ،القاهرة.
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