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االلتزام في نصوص واقعة الطف في كربالء المقدسة

اعي
األسدي ،عبيد اهلل بن الحر
الكميت
ّ
الجعفي ،دعبل الخز ّ
ّ
أنموذجا شعريا
الربيعي
أ.د .أحمد شاكر غضيب
ّ
جامعة بغداد /كمية التربية ابن رشد لمعموم ال نسانية
الممخص:

مصطمح حديث عرفتو الدراسات النقدية وقد كشفت مف خاللو عف مقدار إيماف الشعراء بالمبادئ
االلتزاـ
ٌ
التي يؤمنوا بيا دفاعاً وتضحية .أف واقعة الشيادة في كربالء والتي عرفت بمعركة (الطؼ) مثمت صيحة وثورة بوجو

ظمـ الحاكـ الجائر يزيد بف معاوية واتباعو حتى غدت نبراساً يقتدي بيا الثائروف فكانت ثورة الحسيف ،وآؿ بيتو ثورة
تجسد بشخصية حفيد
أبدية بوجو الظمـ في كؿ عصر وأواف ،وقد التزـ شعرائيا بالخط الفكري الذيف آمنوا بو والذي ّ
رسوؿ اهلل ،فكاف الكميت ابف زيد األسدي ودعبؿ بف عمي الخزاعي ،وغيرىـ ،أنموذجاً ليذا االلتزاـ الذي تبيف في
تراكيب وصور وأبنية قصائدىـ في حيف مثؿ اآلخر خروجاً عمى ىذا االلتزاـ فأصيب بالندـ والحسرة.

المقدمة:

ُي ُّ
عد االلتزاـ مف المصطمحات التي عرفيا النقد العربي الحػديث ويػرتبط ارتباطػاً وثيقػاً بمكانػة
الشػاعر فػي كونػػو صػاحب رسػالة تسػػعى إلػى ت ييػػر وخمػؽ حيػاة أفضػػؿ لمػف يعػيش بيػػنيـ مػف خػػالؿ

المثػػؿ اإلنسػػانية ،وقػػد تجسػػدت معػػاني االلت ػزاـ فػػي شػػعر مػػا قبػػؿ اإلسػػالـ
كونػػو أداة التوصػػيؿ لمقػػيـ و ُ
وبعده ،فما دعوة زىير بف أبي ُسممى إلى السمـ إالّ صفحة مف صفحات الحفاظ عمى المجتمػ ،،ومػا
دفػػاع عمػػرو بػػف كمثػػوـ عػػف القبيمػػة إالّ البػػذور األولػػى لمشػػعور بضػػرورة االلت ػزاـ بػػاألرض و ِ
العػػرض.
وليذا وجدنا شػاعر مػا قبػؿ اإلسػالـ ومػا بعػده يتواصػؿ مػ ،مجتمعػو ويكػوف صػوتاً لممجتمػ ،والقبيمػة،
ومػػف ىنػػا سػػعى ىػػذا البحػػث إلػػى الوقػػوؼ عنػػد مسػػتويات (االلت ػزاـ) عنػػد شػػعراء تبػػاينوا فػػي الت ػزاميـ
وانحيازىـ إلى جانب الحؽ وىـ يتطمعوف إلى استباحة جسػد الحسػيف الشػريؼ وآؿ بيتػو األطيػار فػي

(واقعػة الطػػؼ) .وىنػا عػرض البحػػث كيػؼ تنػػاوؿ ىػؤالء الشػعراء ىػػذا األنمػػوذج المقػدس السػػامي ومػػا

مقػػدار مػػا تمثّػػؿ لػػدييـ مػػف التػزاـ فػػي تصػػوير المأسػػاة والوقػػوؼ بوجػػو جػػور السػػمطة يزيػػد بػػف معاويػػة
فعػاالً فػي عكػس معانػاة الجماعػة ومقػدار العالقػة معيػـ،
واتباعو سػعياً لكشػؼ مػف ظػ يؿ قويػاً ومحػو اًر ّ
وليػػذا حػ ّػدد البحػػث االلت ػزاـ ل ػةً واصػػطالحاً وقػػد تجسػػد فػػي شػػاعريف ىمػػا الكميػػت بػػف زيػػد األسػػدي
ودعبؿ بف عمي بف رزيف الخزاعي ،وكاف ذلؾ في المبحث األوؿ ،أما المبحث الثاني فقػد اتّجػو إلػى

ٍ
شاعر اكتفى بالنظر إلى جسد الحسيف  وأجداث آؿ بيتو األطيار بعػد أف انحػرؼ عػف نصػرتيـ
عبيد اهلل بف الحر الجعفي فأصابتو الحسرة والندـ.

ٔ
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لقد اعتمدت الدراسة عمى دواويف الشعراء الثالثة ويقؼ في مقدمتيا شرح ىاشػميات الكميػت

بف زيد األسدي بتفسير أبي رياش أحمد بف إبراىيـ القيسي وديواف دعبؿ بف عمي الخزاعي ومجمػوع
شػعر عبيػد اهلل بػف الحػر الجعفػػي الػذي جػاء فػي كتػاب شػػعراء أُمويػوف د ارسػة وتحقيػؽ الػدكتور نػػوري

حمػػودي القيسػػي ،ىػػذا فض ػالً عػػف المصػػادر القديمػػة التػػي كشػػفت عػػف أخبػػار ى ػؤالء الشػػعراء ومنيػػا
طبقات الشعراء البف المعتز ،وكتاب األغاني ألبي الفرج األصفياني وغيرىػا مػف كتػب األدب والنقػد

مثؿ عيار الشعر لمحمػد بػف أحمػد بػف طباطبػا العمػوي ،واتّجػو البحػث فػي مسػعاه إلػى كشػؼ الوقػائ،
الرسػؿ والممػوؾ
التاريخية التي تتصؿ بالنص الشػعري مػف خػالؿ مصػادر التػاريف ويقػؼ بينيػا تػاريف ُّ
ألب ػػي جعف ػػر محم ػػد ب ػػف جري ػػر الطب ػػري ،وت ػػاريف اليعق ػػوبي ألحم ػػد ب ػػف إس ػػحاؽ ب ػػف جعف ػػر اليعق ػػوبي

الب دادي ،ومف كتب الم ة اعتمد البحث عمى لساف العرب البف منظور  ،ىذا فضالً عف العديد مف

المراج ،الحديث والمترجمة.
التمهيـد:

االلتزام لغ َة واصطالحا

ٔ -االلتزام لغة :

الزموُ ُمالزمػة ولِ ازمػاً،
جاء في لساف العرب أف االلتزاـ مف " ِلزـ
َ
الشيء َيْم َزُموُ لَ ْزماً ولُزوماً ،و َ
فالتزَموُ ،ورجؿ لَُزَمةٌ َ :يْم َزـ الشيء فال يفارقوُ ...
ألزموُ إِّياه َ
و َ
التزَموُ ،و َ
وااللتزاـ االعتناؽ "

ٕ -االلتزام اصطالحا:

(ٔ)

.

يتبػػيف مػػف خػػالؿ معنػػى االلت ػزاـ ل ػةً مالزمػػة الشػػيء واعتناقػػو وىػػذا يقتػػرب كثي ػ اًر مػػف المعنػػى

حددهُ النقد األدبي الحديث ،فااللتزاـ ) (Engagementيعني " أف الكاتػب يتخػذ
االصطالحي الذي ّ
(ٕ)
فنػو
موقفاً مف خالؿ كالمو ومف خالؿ كتاباتو حوؿ قضايا سياسػية راىنػة فػي عصػره" حتػى ي ػدو ّ
وسيمة لخدمة اإلنساف ال لمجرد تسمية غرضيا الوحيد المتعة والجماؿ

(ٖ)

.

ويتوجب ذلؾ المشاركة بالفكر والشػعور والفػف فيمػا يعػاني الفػرد مػف آالـ ومػا يبنػي مػف آمػاؿ(ٗ).

وقػػد اشػػت يد النقػػاش والجػػدؿ بػػيف ال ُكتّػػاب فػػي الخمسػػينيات وحتػػى السػػبعينيات مػػف القػػرف العشػريف حػػوؿ
ىذا المصطمح عندما نشر جاف بػوؿ سػارتر كتابػو " مػا األدب ف " فػي عػاـ ٜٔٗٛـ الػذي طػرح فيػو
ىذا المصطمح

(٘)

.

وليذا ففكرة االلتزاـ فكرة حديثة ومصطمح جديد لـ يستعممو النقد القديـ ،إذ يرتبط بمفيوـ األدب

نفسػػو ومػػدق عالقػػة األديػػب بالحيػػاة وأدركػػو لخطػػورة الػػدور الػػذي يقػػوـ بػػو أزاء مشػػكالت عصػره حتػػى
يػػتمكف مػػف أف يجعػػؿ قػػوة التعبيػػر الفنػػي وسػػيمتو فػػي تنبيػػو النفػػوس إلػػى مػػا ىػػي رازحػػة فيػػو وتوعيتيػػا

ٕ
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بواقعيا ومصػيرىا( .)ٙوليػذا " اسػتطاع الشػعراء أف يتركػوا فػي مضػاميف قصػائدىـ مػف معػاني الخمػود

ما جعميا مضرب المثؿ ،ومف ألفاظ الجرأة والثبات ما أكدىا في الضمير العربػي الحػيأل ي
ألف معػاني
()ٚ

،

التمجيػػد لػػـ تكػػف مقتصػ ػرة عمػػى البطػػؿ الش ػػييد ..ألوانمػػا ىػػي محاولػػة ل ػػدف ،األُمػػة إلػػى االقت ػػداء"
والحقيقة التي نريد إثباتيا ىنا أف الموقػؼ األيػديولوجي ال يصػن ،العمػؿ الفنػي كمػا أف العمػؿ األدبػي
يفقد وزنو وروحو عندما يخمو مف الموقؼ وأف ذات المبدع ليست متفردة تعيش في جماعة ،بؿ ىػي

ذات تم ػػتحـ وتتج ػػاذب معي ػػا ف ػػي الوق ػػت نفس ػػو وأف جدلي ػػة االرتب ػػاط ب ػػيف الش ػػكؿ والمض ػػموف ص ػػورة
وانعكاس لمجدلية القائمة بيف الذات المتفردة والجماعة

()ٛ

.

المبحث األول /االلتزام في شعر الكميت بن زيد األسدي ودعبل الخزاعي

إف المتأمؿ لقصائد الطؼ يصؿ الى حقيقة ي
ي
أف بشاعة المشيد رسيف في الذاكرة الجمعية وتناولتو
الشعراء خالؿ عصور األدب العربي وحيف نريد أف نقؼ عند مشيد االستشػياد الحسػيني الػذي مثيػؿ

مشػػروعاً خػػالؿ جميػػ ،العصػػور نمتفػػت الػػى الماضػػي القػػديـ الػػذي تج يسػػد فػػي استشػػياد اعػػالـ الدوحػػة

المحمديػػة فبػػيف استشػػياد حمػزة ( (فػػي أحػػد وجعفػػر بػػف أبػػي طالػػب ( )فػػي مؤتػػة واستشػػياد

الحسػػيف ( (فػػي معركػػة الطػػؼ امتػػداد تػػأريخي أصػػيؿ  ،فحػػيف يصػػور كعػػب بػػف مالػػؾ استشػػياد
الحمزة في معركة أحد يتفجر ألماً وعاطفةً .

هدة
٘ -ولقد ُهددت لفقد حمزة ّ
عد
ظمت بنات الجوف منها تر ُ
 -ٙولو أنه فجعت حراء بمثمه
لرأيت رأسي صخرها يتبدد

()ٜ

فبيف تمزيؽ جوؼ حمزة (بنات الجوؼ) مف قبؿ ىند (آكمة الكبود) وقساوة ما حدث في معركة

الطػػؼ وشػػيجة وصػػمة عمػػى الػػرغـ مػػف بعػػد المسػػافة والػػزمف  .ي
إف مشػػيد مصػػرع الشػػييد احتػػؿ جانب ػاً
كبي اًر مػف التخطػيط الفنػي لقصػيدة الشػيادة فمػف الشػعراء مػف وقػؼ عنػد مكػاف االستشػياد ومػنيـ مػف

صور لنا القاتؿ ولحظة الحدث(ٓٔ) ،وحيف نأتي صوب معركػة الطػؼ نجػد بدايػة اإلحسػاس بػااللتزاـ
ي
والتضػػحية مػػف أجػػؿ المبػػدأ والعقيػػدة  ،فعمػػى الػػرغـ مػػف الخطابيػػة التػػي نجػػدىا عنػػد الكميػػت بػػف زيػػد

االسػػدي ،إالّ أنػػو كػػاف فنانػاً فػػي تصػػوير مشػػاىد معركػػة الطػػؼ المػػؤثرة ،مبػػدعاً فػػي ال ػربط بػػيف القػػدـ
والحداثة  ،فبينما نجد عصػائب الطيػر فػي قصػيدة ماقبػؿ االسػالـ تحمػؽ فػوؽ كتائػب القتػاؿ بانتظػار

الفريسة .

يقوؿ الناب ة الذبياني :

فوقهم
اذا ما غزوا بالجيش  ،حمَّق
ُ

ٖ

العدد  – 612المجلد األول لسنة 6112م 1341 -هـ

مجلة األستاذ

ِ
عصائب ٍ
بعصائب
طير  ،تهتدي
ُ
يص ِ
اح ْب َن ُه ْم  ،حتَّى ُي ِغ ََ ْر َن ُم َغ َارُه ْم
ُ َ
(ٔٔ)
من الضاريات  ،بالدماء  ،الدوارب
وجػػدنا الكميػػت بػػف زيػػد االسػػدي  ،وقػػد تحػػوؿ ىػػذا الطيػػر عنػػده مجاسػػد تركػػب الجسػػد الش ػريؼ

الطاىر ،جسد الحسيف ()

ِ
كالمجاسد ِم ْن ُه
الطير
ب
ٗ -ٚتُْرَك ُ
ُ
اب ِ
اب من التّر ِ
مع َه ٍ
هيام
ءات المقاليـ
المرز ُ
٘ -ٚوتطي ُل ُ
ِ
ْن ح َّر ٍ
عميه
وجه
 -ٚٙيت َّ
عرف َ َ

ِ
القيـام
بعد
ت عميه
القعود َ
َ
ِ (ٕٔ)

الس ِ
رو ظاه ار والوسام
ُع ْق َب ُة َّ
فعصػائب الطيػػر ىنػا ليسػػت مػف الجػوارح  ،بػؿ ىػػي مػا يعشػػؽ ىػذا الجسػػد القدسػي وكأنيػػا تتػرآق
ثياباً مشبعة عصف اًر أو زعفراناً أحاطت بجسده الشػريؼ مػف كػؿ جانػب فالمجاسػد جمػ ،مجسػد ،وىػو

القمػػيص المشػػب ،بػػالزعفراف

(ٖٔ)

فيػػي عصػػائب طيػػر حاميػػة طػػاىرة حارسػػة لجسػػده الش ػريؼ وكأنيػػا

كائنات سماوية .يقوؿ الدكتور عمي نجيب عطوي فالطير كانػت ((تحػط عمػى التػراب الػذي تخضػب

بدمو فتتمرغ بو ليتخضب ريشيا بذلؾ الدـ الطاىر))(ٗٔ) .والكميت في تخطيطػو لمشػيد ىػذه الواقعػة

األليمػػة التػػي اقترفيػػا يزيػػد بػػف معاويػػة ال يفوتػػو وصػػؼ مكانػػة ىػػذا الجسػػد الطػػاىر وقدسػػيتو إذ إ ّف
المقاليػػت مػػف النسػػاء المػواتي ال يبقػػى ليػػف ولػػد فػػالمقالت ((إذا وطئػػت قتػػيالً شػريفاً بقػػي ولػػدىا))(٘ٔ)،
وىذه مف سنف العرب وتقاليدىا التي ال تفيـ معانييا اال سماعاً(.)ٔٙ

ي
إف الم ػػرزءات المقالي ػػت يطم ػػف عن ػػد جس ػػده الشػ ػريؼ القع ػػود بع ػػد القي ػػاـ تبركػ ػاً ب ػػو ويتعػ ػرفف عم ػػى

قدسيتو مف خػالؿ النظػر الػى وجيػو الحػر الػذي ظيػرت عميػو سػمة المػروءة والشػرؼ والسػخاء والتػي

عب ػػر عني ػػا بػ ػػ(عقبة الس ػػرو)( ،)ٔٚتم ػػؾ الس ػػمات الت ػػي ع ػػرؼ بي ػػا آؿ البي ػػت(عمييـ الس ػػالـ)  ،وعن ػػد

(السرو) تتداعى معاني الحياة فالسرو :شجر واحدتو (سروة)( )ٔٛوىي رمز لمحياة وديمومتيا  ،وبيف
ىذه (الطير) و(المرزءات المقاليت) صمة (الولو).

ي
إف ىػػذه الصػػورة الفنيػػة تتسػػـ بالحيػػاة والحركػػة والديمومػػة ،ومػػف ىنػػا ف ػ ف سػػمو الكميػػت فػػي

التعبيػػر وصػػدؽ شػػعوره تجػػاه فنػػو ألواحساسػػو المرىػػؼ ىيػػأ لػػو أسػػموباً فني ػاً يتوافػػؽ فيػػو المفػػظ والمعنػػى،
األمر الذي جعؿ النقاد يشيروف الى ذلؾ(.)ٜٔ

وما أف تجري السنوف حتى يستكمؿ مسيرة تخميد الحدث شاعر في عصر تتصارع فيو

األفكار وتتضارب فيو المصالح عصر بني العباس األوؿ دعبؿ بف عمي بف رزيف

ٗ
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الخزاعي(ٔٗٛىػٕٗٙ -ىػ) ليكوف أنموذجاً لشاعر االلتزاـ العقيدي الذي يتعامؿ م ،الم ة تعامالً
خاصاً جديداً ،فما أف يكشؼ عف جوانب الحدث المأساوي حتى نجده يبعد عف معجـ الم ة القديمة
ولوحاتيا المعروفة فسمات الوجو البش ،الذي تمثيؿ بالقاتؿ الذي استباح دـ الحسيف وآؿ بيتو
األطيار جعؿ الشاعر يجعؿ مف القصيدة بتشكيميا الم وي واقعة تسمو لمحدث وتؤثر في متمقيو
خالؿ العصور فكأف الشاعر أراد أف يقتص مف القاتؿ مثمما استباح األجساد الطاىرة بعرض

المشيد مف خالؿ التحاـ الم ة بالتجربة وباستعماؿ طاب ،الم ة اإلسالمية المتمثؿ بمعجميا في

تسمية الشخوص سواء التي أسيمت في الحدث أو التي تمتيعت بشرؼ االستشياد وليذا امتمكت
القصيدة عنده ىويتيا وطعميا الخاص فما أف تستباح األجساد الشريفة حتى ينقؿ لنا الشاعر مشيدًا

مأساوياً لواقعة الطؼ مف خالؿ صوت زينب(عمييا السالـ).

ِ
أحمـــــــــد
بفـــــــــرط حـــــــــرارٍة :يـــــــــا
تـــــــــدعو
ُ
ِ
ـــــــــــــــــهد
ستَشـ
ُ
وممَطَّـــــــــــــــــش بدمائـــــــــــــــــه ُم ْ
ُ
ِ
ـــــــــين الحــــــــــو ِ
ـــــــــد
افر والسـ
ضـ ُ
بـ َ
ـــــــــنابك ُي ْخ َ
(ٕٓ)
اب ،ضـــــــو ِ
ــــــوق التـــــــر ِ
ــــــد
احيا ال تُ ْم َحـ ُ
فـ َ

ـــــــف القــــــــرُار وفــــــــي الســــــــبايا زينــــــــب
كيـ َ
ضـــــــــــع
هـــــــــــذا حســـــــــــين بالســـــــــــيوف ُم َب َّ

ـــــار بــــــال ثـ ٍ
عـ ٍ
ـــــوب ،صــــــريع فــــــي الثــــــر

حولــــــــــــه
والطيبــــــــــــون َب ُنــــــــــــوك قتمــــــــــــى ْ

لقد استقى الشاعر مف الوجود التاريخي المستقر في الضمير الجمعي مادة قاـ بتشكيميا فنياً
ٍ
شاىد تاريخي ،إذ تجسيد الصدؽ الفني لديو مف خالؿ نقؿ الحقيقة
فتحولت القصيدة عنده إلى
وتفج ِ
ُّر العاطفة وتخطيط المشيد ورسمو فنياً بالكممات.

روق قُيرة بف قيس التميمي ،قاؿ(( :فما نسيت مف األشياء ال أنس قوؿ زينب ابنة فاطمة حيف
مرت بأخييا الحسيف صريعاً وىي تقوؿ :يا محمداه! يا محمداه صميى عميؾ مالئكة السماء ،ىذا
ي
ي
وذريتؾ ُمقَتيمة ،تسفي
وبناتُؾ سبايا ،ي
الحسيف بالعراءُ ،م َريم ٌؿ بالدماءُ ،مقَط ُ،األعضاء ،يا محمداه! َ
عمييا الصبا))(ٕٔ).
فبيف ىذا النص وأبيات الشاعر وشيجة متينة في توثيؽ الحدث ،إذ استطاع الشاعر أف ينحت

دقائؽ الحدث فنياً فيتجاوز التصوير التاريخي إلى فنية عالية وشعرية متينة انكشؼ مف خالليا
كيؼ يستطي ،الشاعر أف يعمؿ وأف يجتاز بفنو ويسعى إلى خمؽ ما يسمى في النقد (المجاوزة) ي
إف

عرض لو جسد الحسيف  في ىذه األبيات يؤيده الوجود التاريخي ومصادره
الع ْري الذي تَ ي
السمب و ُ
فعف ((جعفر بف محمد بف عمي قاؿ وجد بالحسيف  حيف قتؿ ثالث وثالثوف طعنة وأرب،
وثالثوف طعنة بسيؼ ..قاؿ :وسمب الحسيف ما كاف عميو ،فأخذ سراويمو بحر بف كعب ،وأخذ قيس

بف األشعث قطيفتو -وكانت مف َخٍّز ...وأخذ نعميو رجؿ مف بني أود يقاؿ لو األسود ،وأخذ سيفو
رجؿ مف بني نيشؿ بف دارـ))(ٕٕ).

٘
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ي
إف ىذا االستشياد جعؿ الشاعر يشرؾ الطبيعة باحزانو فعمى لساف زينب عمييا السالـ وىي

جدىا(صمّى اهلل عميو وآلو وسمّـ) تقوؿ:
تخاطب ّ

حـــــــــول النجـــــــــوم تباكيـــــــــا والفرقـــــــــد

والشـــــــــمس والقمـــــــــر المنيـــــــــر كالهمـــــــــا

(ٖٕ)

ومف ىنا منح الشاعر ىذه األجساد التي توسدت عارية التراب صفة القداسة التي تتعمؽ
قد مما منح المشيد سمةً
بالسماء فقرف بينيـ وبيف إحاطة الشمس والقمر المنير لمنجوـ تباكياً والفر ُ
سماوية وقد اًر إليياً.
لجدىا محمد (صمّى اهلل
لقد كاف النداء والتكرار سمة بارزة في تصوير المأساة فنداء زينب ّ
عميو وآلو وسمّـ) يتعالى بيف أبيات الشاعر مصو اًر مأساة ما ح يؿ بيا حيف من ،الحسيف وأصحابو
عمييـ السالـ مف مورد الفرات.

ات وقتَّمـــــــوا
يـــــــا َجـــــــدفر قـــــــد منعـــــــوا الفـــــــر َ
يشــــــــرب منــــــــا
آن الكمــــــــب
يــــــــا َجــــــــدفر َّ
ُ

ــــــورد
عطشـــــــا ،فمـــــــيس لهـــــــم هنالـــــــك مـ ُ
ـــــــرُد
ّريــــــــا ،ونحــــــــن عمــــــــى الفُــــــــرات ُنطَـ ّ
ــــــــــد
ولمـــــــــــا أعانيـــــــــــه أقـ
ــــــــــوم وأقعـ ُ
ُ

يـــــــا َجـــــــدفر قـــــــد أمســـــــيت ممـــــــا نـــــــالني

(ٕٗ)

ي
إف مف مياـ التكرار في البنية الشعرية إفادة التأكيد وتقرير المعنى في النفس والتحسُّر

والتعجب وقد أفاد الشاعر مف ذلؾ وأف الممحظ الذي نثبتو عمى الصيغ البنائية لألبيات سيادة
الجممة الفعمية التي أعطت األبيات سمة الحركية واالستمرار فكانت الصورة الفنية تنماز بيذا

الطاب.،

ي
إف تخطيط المشيد الحيواني لمكمب الذي يشرب آمنا ليو رمز لمسمطة التي لـ تمتمؾ شيئاً مف

اإلنسانية حيف منعت الفرات وسنت القتؿ عطشاً عمى أبناء رسوؿ اهلل ،وليذا جاء الشاعر بالمشيد

المقابؿ (ونحف عمى الفرات ُنطَ يرد) فنجح الشاعر في خمؽ مشيد الحيواف (السمطة) والتي يقابميا
(اإلنساف) الحسيف وآؿ بيتو األطيار.

لقد عكست حركة زينب عمييا السالـ في القيـ والعقود عند أجساد آؿ البيت الطاىرة واقعاً نفسياً
ُّ
التصدع النفسي الداخمي الذي كانت تعانيو .ونشير ىنا ي
إف وحدة
مري اًر تبييف مف خاللو جسامة
العاطفة وسيرىا في اتجاه واحد وتصاعدىا جعؿ البنية الداخمية لمنص تتضافر في نقؿ الحدث
وي ِّ
شك ُؿ عالمة وقضية.
وكأننا نراه شاخصاً أمامنا يعيش ويستمر خالؿ الزماف والمكاف ُ

وما إف نأتي ىذه األبيات حتى نجدىا أنيا لـ تبعد عف الحقيقة التاريخية فمما يروق أينو ((جاء

مف عبيد اهلل بف زياد كتاب إلى عمر بف سعد :أما بعد فحؿ بيف الحسيف وأصحابو وبيف الماء ،وال

يذوقوا منو قطرة))..

(ٕ٘)

وما أف نازؿ (الحسيف) ( )عبد اهلل إلى حصيف األزدي قاؿ لمحسيف:

ٙ
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كأنو كبد السماء! واهلل ال تذوؽ منو قطرة حتى تموت عطشاً فقاؿ
((يا حسيف ،أال تنظر إلى الماء ّ
الحسيف :الميـ اقتمو عطشاً ،وال ت فر لو أبداً))(.)ٕٙ

ي
إف ىذا الماء الذي شبيوُ القاتؿ بػ (كبد السماء) نقاوة وزرقة كاف يمم ،أماـ أنظار الحسيف
( ،)إذ تحوؿ بفعؿ (السمطة األموية) إلى مضاد لمحياة واالستمرار بعد أف كاف مصدرىا يقوؿ
دعبؿ الخزاعي عمى لساف الحسيف (:)

ـــــــــــوت ظمــــــــــــ ن الحشــــــــــــا بتوقفــــــــــــد
وأمـ
ُ
ِ ()ٕٚ
أنـــا فيـــه :مـــن ثقـــل الحديـــد المجهـــد

آن المـــــــــاء يممـــــــــعُ بيـــــــــنكم
يـــــــــا قـــــــــوم َّ
شـــــــفَّني عطشـــــــي وأقمقنـــــــي الـــــــذي
قـــــــد َ

إيماء لح يدة السيؼ الذي شيره القاتؿ
ومف ىنا صيير القاتؿ الحياة موتاً وفي لفظة (يمم)ُ،
ٌ
والمتمثؿ بمن ،الفرات عف شفتي الحسيف ( )وفي ((قد شفني عطشي)) قمة اإلحساس بالعطش

حد لذع القمب والنحوؿ واإلغماء وليذا كاف صوت زينب يتعالى يستنجد مرة بجدىا
إذ وصؿ بو ّ
رسوؿ اهلل أحياناً وبأُميا فاطمة عمييا السالـ أحياناً أخرق.
شــــــــــانا بشــــــــــط فــــــــــر ِ
أفـــــــاطمر لـــــــو ِخمـ ِ
ات
وقــــــــــد مـ
ــــــت الحســـــــين مجـــــــدَّال
ـــــــــات َع ْط َ
َ
ُ
ِ ()ٕٛ
ِ
ِ
ـــــع العـ ِ
آ َذ ْن لَمَطمــــــــــت الخـ َّ
الو َج َنــــــات
ـــــــــاطمر عنــــــــــد
ـــــــــد فـ
وأَجريــــــت دمـ َ
ـــــين فــــــي َ
ُ
وبعد ىذا لـ ي رب عطش الحسيف وأصحابو المنتجبيف عف ذىف ىذا الشاعر فقد بكى عمى

ط ِّ
ؼ كربالء مثمما كاف
آثار آؿ محمد صمّى اهلل عميو وآلو وسمّـ وكاف يدعو ألجداثيـ ُّ
بالس ْق َيا عمى َ
عادة شعراء ما قبؿ اإلسالـ ويدعو عمى قاتمييـ بعذاب النار والمعنات.
ـــــــــــر ِتــــــــــــر ِ
قتــــــــــــيال ،ومظمومــــــــــــا بغيـ ِ
ات
أأنســـــى -وهـــــذا النهـــــر يطفـــــ ُ  -ظامئـــــا
ِ ()ٕٜ
فقــــــل البــــــن سـ ٍ
ســـــــتمقى عـــــــذاب النـــــــار والمعنـــــــات
ـــــع َد ُ-
ـــــعد -أبعـ َ
سـ ْ
ـــــد اهلل َ
فياىنا يؤكد الشاعر وباستفياـ إنكاري ((أأنسى)) استحالة النسياف فيأتي بصورة فنية إبداعية
يطفح -فيفصؿ بيف
تعكس قساوة الظالـ فبعد استفيامو اإلنكاري يأتي بجممة اعتراضية -وىذا النير
ُ
أف ُي ْعمِ َف
الحاؿ (ظامئاً) والفعؿ ليحدث خمخمة واضحة في التركيب سعياً لتجسيـ الحدث وكأنو يريد ْ
كيؼ ُمنِ َ ،الحسيف عميو السالـ وآؿ بيتو عف الوصوؿ إلى ماء الفرات تماماً مثؿ ىذا الفصؿ بيف
يطفح) وكأنو يشتاؽ
الفعؿ والحاؿ كما أنو خمؽ حركية واضحة في مشيد الصورة حيف جعؿ (النير
ُ
لمقاء شفاه ىذا السيد العظيـ.

إف الشاعر يتعجيب لسالح القاتؿ (السيؼ) كيؼ تج أر وضرب ِّ
ي
بحده وجو الحسيف )،(

وجو القداسة والعفة.

ٚ

مجلة األستاذ

العدد  – 612المجلد األول لسنة 6112م 1341 -هـ

ـــار
ـــك وقـــد َع َ
فـــي الوجـــه ِم ْن َ
ـــالك غبـ ُ

ٍ
عجبـــــــــــا لمصـ
ــــــــــقول أصـــــــــــابك حـــــــــــ فد ُ

(ٖٓ)

فالوجو قمة اإلنساف ومجم ،حواس االستقباؿ البشري لمرسالة فكأنما أراد أف يقوؿ :ي
إف

اليدؼ كاف وجو الرسالة ومخطط فكرىا اإلسالمي ،بؿ ويتعجب كيؼ ي
أف غبار المعركة عال جسده

الشريؼ ،وبعد ىذا كمو ف يف االلتزاـ كاف يبيف مف خالؿ المشاىد التي خطط ليا الشاعر وجعميا
السالح الذي يدمغ بو وجو الظالـ في كؿ عصر ومكاف حتى أف صوره الشعرية كانت صفحات

تُعبِّر ع يما عجز التاريف في التعبير عنو ،وباتجاه تأكيد القيـ والمبادئ التي ضحيى مف أجميا
الحسيف وآؿ بيتو فكانوا بحؽ (قضية).
وأخي اًرأل مثيؿ شعراء آؿ البيت وممف صور (معركة الطؼ) في كربالء تيا اًر شعرياً مجد رجاؿ
ورٍع وتقى وحمـ وغمب فييـ الديف عمى الدنيا ((فأتوا في شعرىـ بما ال يوجد عند غيرىـ مف شعراء

عيد األموييف))(ٖٔ).

المبحث الثاني /االلتزام عند عبيد اهلل بن الحر الجعفي
مػا أف تتقمػب الظػروؼ وتت يػر األيػػاـ حتػى نجػد الشػعر يت يػر ويتػػأثر تمامػاً مثػؿ اإلنسػاف الػػذي

يشيد تبدؿ أحػواؿ المجتمػ ،،والشػاعر أوؿ مػف يتػأثر ويػؤثر ف مػا أف يتماسػؾ عمػى مبػادئ آمػف بيػا،

عما آمف بو.
ألواما أف ينحرؼ ويتأثر وينحاز ّ
ومػػف ىنػػا يبػػيف مسػػتوق " االلتػزاـ " ومػػا عاشػػتو الحيػػاة العربيػػة فػػي العصػػر األُمػػوي مثّػػؿ انقالبػاً
كنػػا إزاء شػػاعر كػػوفي
عمػػى جميػػ ،المسػػتويات س ػواء السياسػػية أو االقتصػػادية أو االجتماعيػػة ،وىنػػا ّ
شيد ىػذا وشػارؾ فػي معػارؾ تحريػر القادسػية ونياونػد وجمػوالء والنخيمػة مػف قبػؿ حتػى تمتػ ،بسػمات

الفػػارس الػػذي َخ َبػ َػر المعػػارؾ وعػػانى مشػػاقيا عبيػػد اهلل بػػف الحػػر بػػف عمػػرو بػػف المجمػػ ،بػػف مالػػؾ بػػف
كعب بف عوؼ بف حريـ بف جعفي(ٕٖ) ممف شيد مقتؿ الخميفة عثماف وعاش تػرؼ معاويػة بػف أبػي

موليػاً تجػاه اإلمػاـ عمػي بػف أبػي طالػب عميػو السػالـ(ٖٖ) ،ويشػيد بيعػة يزيػد بعػد
سفياف واختمؼ معػو ّ
موت معاوية واستباحة دـ الحسيف عميو السالـ وآؿ بيتو األطيار عمى أرض كػربالء بعػد أف رفػض

الحسيف عميو السالـ مبايعة يزيد وخروجػو إلػى الكوفػة بعػد أف أرسػؿ مسػمـ بػف عقيػؿ (عميػو السػالـ)

الذي استشيد عمى يد عبيد اهلل بف زياد والي الكوفة

(ٖٗ)

.

وميما يكف مف اتصاالت جرت بيف الحسيف عميو السالـ وعبيد اهلل بػف الحػر الجعفػي الػذي

خػػرج مػػف الكوفػػة ىروبػاً مػػف االنحيػػاز إلػػى الحسػػيف عميػػو السػػالـ وأصػػحابو ،وميمػػا يكػػف مػػف رسػػالتو

التي بم يا لرسوؿ الحسيف عميو السالـ والتي جاء فييا ":أبمغ الحسيف أنو ،إنمػا دعػاني إلػى الخػروج

مػػف الكوفػػة حػػيف بم نػػي أنػػؾ تريػػدىا ،ف ػ ار اًر مػػف دمػػؾ ودمػػاء أىػػؿ بيتػػؾ ولػػئال أعػػيف عميػػؾ وقمػػت إف

ٛ
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قاتمتػػو كػػاف عم ػ يي كبيػػر أو عنػػد اهلل عظيم ػاً ،ألوا ْف قاتمػػت معػػو ،ولػػـ أقتػػؿ بػػيف يديػػو كنػػت قػػد ضػػيعت
قتمو"(ٖ٘) ،ف نو لـ يمتزـ بفروسيتو في نصرة الحػؽ التػي عيػدناىا عنػد العػرب ،ولػـ ينصػر رجػالً خػرج
ألجؿ اإلصػالح فػي أُمػة ج ّػده صػمّى اهلل عميػو وآلػو وسػمّـ ،ولػذلؾ مثّػؿ موقفػاً متخػاذالً نػدـ عميػو فيمػا
بعد كما سيبيف في شعره.

لقد عكس شعره حقيقة الظمـ الذي أحاؽ بآؿ البيت في ىذه الواقعة ،ولـ يكف لػو إالّ عبػارات
ٍ
مشرؼ ،فالتردد سمة بارزة في شعره عمى الػرغـ مػف
ال ضب والتيديد والوعيد مف دوف اتخاذ
موقؼ ِّ

أنػػو يصػ ّػرح بقوتػػو العسػػكرية وجحفمػػو الػػذي بقػػي متفرجػاً عمػػى (فئػػة ازغػػت عػػف الحػػؽ ظالمػػو) فػػاكتفى
ب عالف ال ضب والنقمة مف دوف االنحياز إلى الحؽ ونصرتو
ــــــــدعُ ُخطَّـــــــــة ليســـــــــت لنـــــــــا بمالئمـــــــــة
أتقــــــــــــتمهم ظممــــــــــــا وترجــــــــــــو ودادنــــــــــــا
فَـ َ
ٍ
نــــــــــاقم منــــــــــا عمــــــــــيكم وناقمــــــــــة
فكــــــــــم
آلـــــــى فئـ ٍ
ــــــة زاغـــــــت عـــــــن الحـــــــق ظالمـــــــة

ــــــــــد راغمتمونـــــــــــا بقـــــــــــتمهم
لعمـــــــــــري لقـ ْ
أهــــــــــــ فم مــــــــــــ ار ار أن أســــــــــــير بجحفـ ٍ
ـــــــــــل
َ
َ

أشــــــد عمــــــيكم مــــــن زحـ ِ
ـــــوف الديالمــــــة

فكفــــــــــــوا يواالّ ُذدتكــــــــــــم فــــــــــــي كتائـ ٍ
ـــــــــــب

()ٖٙ

ٍ
بجحفؿ).
(أى ُّـ م ار اًر أف أسير
فصي ة عدـ اتخاذ القرار تبيف في ُ
ي
وجياً إلى اآلخر (السمطة) المتمثمة بعبيد اهلل ابف زياد
إف المتأمؿ ليذا الخطاب الشعري يجده ُم ّ
واتباعو ويبيف مف خالؿ ممفوظات الشاعر أنيا تضعو عمى عتبػة ومسػتوق واحػد فػي الرتبػة مػ ،مػف
(دع ُخطية ،لقد راغمتمونا ،كفػوا ألواالّ ُذدتكػـ) .ولكػف ذلػؾ لػـ
يخاطبو ،وقد تمثّؿ ذلؾ بصي و الشعرية َ

ُي ْجػ ِػد نفعػ ػاً واكتف ػػى ب ػػالنظر إل ػػى جس ػػد الحسػػيف وآؿ بيت ػػو األطي ػػار ول ػػـ يج ػػد إالّ أف ي ػػدعو ألرواحي ػػـ
(بالسقيا) ،يقوؿ :

ِ
ـــــــــادر :
ـــــــــق غـ
يقــــــــــو ُل أميــــــــــر غــــــــــادر حـ َ
ســــــــــــــــقى اهلل أروا َ الــــــــــــــــذين تــــــــــــــــ زروا
ِ
ـــــــــــداثهم ومجــــــــــــالِهم
ـــــــــــت عمــــــــــــى أجـ
َوقَ ْفـ ُ
ــــاليت فـــــي الـــــوغى
لعمـــــري لقـــــد كـــــانوا مصـ َ
ــــــن بنـ ِ
ــــــر ابـ ِ
ــــــوا عمـــــــى نصـ ِ
ــــــت نبـــــــيهم
ت َّ
سـ ْ

فاطمــــــه
ابــــــن
الشــــــهيد
قاتمــــــت
كنــــــت
أال
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ـــــه
ســـــ ْقيا مـــــن
عمـــــى
الغيـــــث دائمـ ْ
نصـــــر ُ
ف
ســــــاجمه
ـــــين
ـــــاد الحشــــــا
ْ
فكـ َ
يــــــنفض والعـ ُ
ــــــارمه
ِســـــــراعا الـــــــى الهيجـــــــا ُح َمـــــــاة خضـ
ْ
ب ســــــــيافهم ســــــــاد غيــــــــل ضــــــــراغمة

()ٖٚ

بػػدا الشػػاعر فػػي ابياتػػو ىػػذه تقميػػدياً س ػواء فػػي الصػػيغ الشػػعرية المقمػػدة او فػػي الصػػور الفنيػػة

وشتاف بيف عاطفتو وشعوره وعاطفة الكميت االسدي فيو لـ ينصر إمامو ولػـ يكػف منػو اال الوقػوؼ

عند قبورىـ و ُّ
الد ْع َيا لشيداء الطؼ بالسقيا تمامػاً مثػؿ شػاعر مػا قبػؿ اإلسػالـ  ،فبػرود عاطفتػو جعمػو
يأتي بصورة انفضاض الحشا وانيماؿ الدم ،وسيالنو وراح يأتي بسمات تقميديػة طالمػا سػمعناىا فػي

ٜ
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شعر ماقبؿ االسالـ فيـ (مصاليت في الوغى ( ،سراعا إلى الييجا)  ،حماة خضارمة  ،آساد غيؿ،

ضػراغمة) ( )ٖٛبػػؿ ي
إف قولػػو (تأ يسػوا عمػػى نصػػر ابػػف بنػػت نبػػييـ) يعكػػس إحساسػػو بالػػذنب فػػي التخمػػي
عف نصرة اإلماـ  . ويتبييف ذلؾ بوضوح في حصر المشاركة والنصر ب سناد الضمير (ىـ) الى

(نبػي) فػي قولػػو (نبػييـ) وكأنػو أشػػار إلػى انع ازلػو نفسػػياً حػيف لػـ ينػػؿ شػرؼ الجيػاد معيػػـ وليػذا كػػاف
((موقؼ االعتزاؿ مثمبة في حياتو  ،فجرأتو قػد خانتػو  ،وفروسػيتو قػد خذلتػو  ،وشػجاعتو التػي فػاخر

بيا  ،قد ضعفت أماـ جموع ابف زياد))(.)ٖٜ

ؼ بقوتػو وكتائبػو لػـ ينصػر الحسػيف عميػو السػالـ ،إالّ
وعمى الرغـ مف أف الشػاعر الػذي ُع ِػر َ
أف الحقيقة التي ال ُب يد مف إثباتيا في ىذا المجاؿ أف نصو الشعري عكس لنا سمات البطػؿ العقيػدي
الجديد مف خالؿ عرض صورة التآزر الجماعي الذي كاف يحيط بو وىذا مػا تمثّػؿ فػي البيػت الثػاني
كمما أف الصفات التي أطمقيا عمى ىؤالء الفتية الذيف أحاطوا باإلماـ عميو السالـ والتػي تمثمػت فػي

(مصػاليت فػػي الػوغى /سػراعاً إلػى الييجػػا حمػاة خضػػارمة /آسػاد غيػػؿ ضػراغمة) لػػتعكس لنػا سػػمات
البطػػؿ الجماعػػة وىػػي تػػداف ،وتحػػامي البطػػؿ العقيػػدي ال ارئػػد الػػذي يمثػػؿ قػػيـ السػػماء وصػػفائيا ،ولكػػف

رؤية ىذا المشيد لـ يػدف ،بالشػاعر إلػى الوقػوؼ إلػى جنػب الحػؽ والتمثػؿ بػو ممػا عمػؿ عمػى تعػاظـ
اإلحسػػاس بالندامػػة والحس ػرة دواـ حياتػػو ،إذ ي
ػس
إف طيػػؼ الحسػػيف عميػػو السػػالـ ظػ يؿ ي ػراوده حتػػى أحػ ي

بالخسارة والخذالف:
يـــــــــا لـ ِ
حيـــــــــا
ــــــــك حســـــــــرة مـــــــــا دمـ ُ
ــــــــت ّ
صـ ِ
ـــــــري
ـــــــب َبــــــــذ َ
ُحســــــــينا حـ َ
ـــــــين يطمـ ُ
ْل َن ْ
ولــــــــــــــو أ ّنــــــــــــــي أو ِ
ـــــــــــــيه بنفســــــــــــــي
اسـ ْ

ـــــــــــــين ح ِ
مقـــــــــــــي والتر ِاقــــــــــــــي
َّد بـ
ـــــــــــــرد ُ
َ َ
تَ َ
عمـــــــــــى أهـ ِ
ــــــــــل العـــــــــــداوِة والشـــــــــــقاق ِ
ق

ـــــــــــــوم التالقــــــــــــــي
ـــــــــــــت كرامــــــــــــــة يـ
لنمـ
ُ
َ
(ٓٗ)
ــــــــــــم ِ
فيـــــــــــــا هلل مـــــــــــــن ألـ ِ
الفـــــــــــــ ار ِ
ق

مـــــــع ابـــــــن المصـــــــطفى نفســـــــي فـــــــداء

ي
إف ىػػذه األبيػػات تعكػػس مػػا كػػاف مػػف لقػػاء بػػيف الحسػػيف عميػػو السػػالـ والشػػاعر ،إذ يػػروق أف

الحسػػيف عميػػو السػػالـ مشػػى إليػػو ...فأوسػػ ،لػػو عػػف صػػدر مجمسػػو وقػػاـ إليػػو حتػػى أجمسػػو ،فقػػاؿ لػػو

اإلماـ الحسيف عميػو السػالـ :مػا يمنعػؾ يػا بػف الحػر أف تخػرج معػي ،قػاؿ ابػف الحػر :لػو كنػت كائنػاً

ػت معػػؾ ،ثػػـ كنػػت مػػف أشػػعر أصػػحابؾ عمػػى عػػدوؾ فأنػػا أحػػب أف تعفينػػي مػػف
مػػف أحػػد الفػريقيف لكنػ ُ
الخروج معؾ "(ٔٗ).
تجسد ذلؾ في :
ّ
ـــــــب بــــــــذل نصــــــــري
ُحســــــــينا حـ َ
ـــــــين يطمـ ُ

عمــــــــــــى أهـ ِ
ـــــــــــل العــــــــــــداوِة والشــــــــــــقا ِ
ق

يصرحؾ بالندـ بيف آونة وأُخرق :
وليذا راح ّ

ٓٔ
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ٍ
ــــــــــه
أال كـــــــــــ فل نفـ
ــــــــــس ال تســـــــــــدد نادمـ ْ
(ٕٗ)
الزمـــــه
ــــارق
ْ
لـــــذو حســـــرٍة مـــــا ْ
آن تفـ ُ

ـــــــــــون نصــــــــــــرتُ ُه
فيــــــــــــا نــــــــــــدمي أالّ أكـ
َ
ــــــن مـــــــن حماتـ ِ
ــــــه
يوا ّنـــــــي ألنـــــــي لـــــــم أ ُكـ ْ
ويقوؿ أيضاً :

غـــــــــداة يقـــــــــول لـــــــــي بالقصـ ِ
ــــــــر قـــــــــوال

أتتركنـــــــــــــــــــا وتزمـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــانطال ِ
ق
ـــــــــــــم اليــــــــــــــوم قمبــــــــــــــي بــــــــــــــ نفال ِ
ق
لَهـ ّ
(ٖٗ)
وخــــــــاب الخــــــــرون أولــــــــو النفــــــــا ِ
ق

فمــــــــــو فمــــــــــق التمهــــــــــف قمــــــــــب حــــــــــي

ـــــــاز األولــــــــى نصــــــــروا حســــــــينا
فقــــــــد فـ َ
الخاتمة والنتائج:
ٔٓ
ٕٓ

االلتػ ػزاـ مص ػػطمح نق ػػدي ح ػػديث اش ػػت يد النق ػػاش حول ػػو ب ػػيف الكتّ ػػاب ف ػػي الخمس ػػينيات وحت ػػى
السبعينيات مف القرف العشريف حيف نشر جاف بوؿ سارتر كتابو ما األدب ف
ارتبط ىذا المصطمح بمكانػة الشػاعر كونػو صػوت األُمػة والممثػؿ الشػرعي لتطمعاتيػا ،إذ ي
إف

اتخػػاذ الكاتػػب موقف ػاً يخػػدـ اإلنسػػاف ويسػػعى لبنػػاء المجتمػػ ،الفاضػػؿ يمثػػؿ أسػػاس االلت ػزاـ،
فالمبػػدع ال يمكػػف أف ينعػػزؿ عػػف مجتمعػػو ،فيػػو أداة الت ييػػر التػػي أدركيػػا المجتمػػ ،مػػف أمػ ٍػد
طويػػؿ ،فكػػاف صػػوت القبيمػػة المػػداف ،عػػف األرض و ِ
العػػرض ،وليػػذا حممػػت قصػػائد مػػا قبػػؿ
اإلسػالـ جػػذور ىػػذا المصػطمح و ارحػػت تترعػػرع فػي العصػػور الالحقػػة ،فكػاف االلتػزاـ بالعقيػػدة

ٖٓ

حسػاف بػف ثابػت
اإلسالمية وقيميا الخالدة وتجسد ىذا بوضوح في شعر صدر اإلسالـ عنػد ّ
وكعب بف مالؾ وعبد اهلل بف رواحة حيف أصبحوا صوت اإلسالـ المداف ،في سوح الجياد.

ػدع شػػعراء االلتػزاـ بصػػورىـ الشػػعرية مػػف خػػالؿ عرضػػيـ معانػػاة اإلنسػػاف واسػػتباحة جسػػده
أبػ َ
في سوح العقيدة ،فمـ ينخفض مسػتوق اإلبػداع الفنػي لػدييـ ،بػؿ سػمى نحػو سػموات مالئكيػة
ومثؿ اإلنساف ،وخير مف مثّؿ ذلؾ الكميت بف زيد األسدي فػي ىاشػمياتو ودعبػؿ
تقدس قيـ ُ
بػػف عمػػي الخ ازعػػي فػػي لواعجػػو وآالمػػو وىػػو يصػ ّػور اسػػتباحة الجسػػد الحسػػيني المقػػدس الػػذي

مثّؿ قضية األحرار فػي كػؿ عص ٍػر وأواف ،فكػاف بحػؽ خيػر مػف مثّػؿ االلتػ ازـ العقيػدي وخيػر

ٗٓ

مف وجد آج اًر فبنى.

اختمفػت مسػتويات االلتػزاـ والػدفاع عػػف المبػادئ ويخضػ ،ذلػػؾ لعاطفػة وحػػب الشػاعر ومػػدق

تعمقػػو ألوايمانػػو وصػػدقو ،وقػػد تمثّػػؿ أوج ذلػػؾ عنػػد الكميػػت ودعبػػؿ الخ ازعػػي فػػي وقػػت وجػػدنا
الشاعر عبيد اهلل بف الحر الجعفي يتردد في اتخاذ قرار نصرة الحسيف عميػو السػالـ ويكتفػي
بػػالنظر إلػػى أجػػداث آؿ البيػػت األطيػػار فيصػػاب بعػػد ذلػػؾ بالخيبػػة واأللػػـ واالنكسػػار والنػػدـ

فيتردد صدق ذلؾ في شعره .

ٔٔ

مجلة األستاذ

٘ٓ

العدد  – 612المجلد األول لسنة 6112م 1341 -هـ

اسػػتعمؿ ىػػذا الشػػعر بنػػاءاً فنيػاً مميػ اًز تمثّػػؿ فػػي تكػرار الصػػيغ واألعػػالـ سػػعياً لمتوكيػػد وتقريػػر

المعنػػى فػػي الػػنفس والتحسػػر وفػػي صػػيغ النػػداء التػػي مثّم ػت صػػوتاً لالسػػت اثة والنجػػدة أمػػاـ
طػػاغوت يزي ػػد وأعوان ػػو ،كم ػػا أف حركي ػػة الص ػػورة الفني ػػة شػ ػ ّكمت س ػػمة ب ػػارزة كوني ػػا اعتم ػػدت
صورت الجو المأساوي الحربي الذي يتسـ بالحركة.
الصيغ الفعمية التي ّ

الهوامش:
(ٔ)

لساف العرب ،لإلماـ العالّمة جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكرـ بػف منظػور األنصػاري (ت ٔٔٚىػػ)،
حققو :عامر أحمد حيدر ،وراجعو :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،دار الكتب العممية ػ بيػروت ،طٕٔٔٗٙ ،ى ػ ػ

ٕ٘ٓٓـ ،المجمد الساب ،،مادة لزـ ،ص .ٜٜٗ-ٜٗٛ
(ٕ)

معجـ النقػد األدبػي ،ترجمػة وتحريػر :كامػؿ عويػد العػامري ،واعتمػاداً عمػى ثالثػة كتػب لجؤيػؿ غػارد ػ تػاميف

(ٖ)

ُينظر :معجـ مصطمحات األدب ،مجدي وىبة ،مطبعة دار القمـ ،بيروت ،طٜٔٔٚٗ ،ـ ،ص .ٜٚ
ُينظر :النقد األدبي الحديث ،الدكتور محمد غنيمي ىالؿ ،دار الشعب ،القاىرةٜٖٔٚ ،ـ ،ص .ٗ٘ٙ

وماري وكمود أوبير وميشيؿ جاري ،دار المأموف لمترجمة والنشر ،ب دادٕٖٓٔ ،ـ ،صٖ.ٔٙ
(ٗ)
(٘)

ُينظر :معجـ النقد األدبي ،ص ٖ.ٔٙٗ-ٔٙ
ُينظػػر :الشػػعر العربػػي المعاصػػر (قضػػاياه وظ ػواىره الفنيػػة والمعنويػػة) ،الػػدكتور عػػز الػػديف إسػػماعيؿ ،دار

()ٚ

األديػب وااللتػزاـ ،الػدكتور نػوري حمػودي القيسػي ،دار الحريػة لمطباعػة ػ ب ػدادٔٗٓٓ ،ى ػ ػ ٜٜٔٚـ ،ص

()ٛ

ُينظر :الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية) ،ص ٔ.ٖٛ
ديػواف كعػػب بػػف مالػػؾ األنصػػاري ،د ارسػػة وتحقيػػؽ :سػػامي مكػػي العػػاني ،مكتبػػة النيضػػة ،ب ػػدادٜٔٙٗ ،ـ،

()ٙ

العودة ،بيروت ،طٖ ،ص ٖ.ٖٚٗ-ٖٚ

()ٜ

.ٛٙ

القصيدة ٖٔ ،ص .ٜٔٛ

(ٓٔ)

لمتوسػػ ،فػػي البػػاب ُينظػػر :الكػػائف األزلػػي (د ارسػػات فػػي األدب اإلسػػالمي) ،األُسػػتاذ الػػدكتور أحمػػد شػػاكر
ُّ
غضيب ،دار الفراىيدي لمطباعةٕٖٓٔ ،ـ ،ص ٔ.ٛٚ-ٛ

(ٔٔ)

ديواف الناب ة الذبياني ،تحقيؽ :كرـ البستاني ،دار صادر ،بيروت ،ص ٓٔ.

(ٕٔ)

شرح ىاشميات الكميت بف زيد األسدي بتفسير أبػي ريػاش أحمػد بػف إبػراىيـ القيسػي ،تحقيػؽ :الػدكتور داود

سػػموـ ،والػػدكتور نػػوري حمػػودي القيسػػي ،عػػالـ الكتػػب ،بيػػروت ،طٜٔٔٛٗ ،ـ ،الياشػػمية (ٔ) ،ص ٖٖ-
ٖٗ ،ولمتوسػ ػػ ،تنظػ ػػر :الياشػ ػػمية (ٕ) ،ص ٘ ،ٛوالياشػ ػػمية (ٗ) األبيػ ػػات (ٔ٘ ،)٘ٛ-ص ،ٜٔٙ-ٔٙٙ
والياشمية (٘) األبيات ( ،)ٖٔ-ٕٜص ٖ.ٜٔٗ-ٜٔ

(ٖٔ)

لساف العرب ،لإلماـ جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكػرـ ابػف منظػور ،حققػو وعمّػؽ عميػو :عػامر أحمػد

(ٗٔ)

الكميت بف زيػد األسػدي بػيف العقيػدة والسياسػة ،الػدكتور عمػي نجيػب عطػوي ،دار األضػواء ػ بيػروت ،طٔ،

حيدر ،وراجعو :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،المجمد الثاني ،ص .٘ٔٛ
ٔٗٓٛىػ ػ ٜٔٛٛـ ،ص ٗ.ٜ

ٕٔ
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عيار الشعر ،لمحمد بف أحمػد بػف طباطبػا العمػوي ،تحقيػؽ :الػدكتور طػو الحػاجري ،والػدكتور محمػد زغمػوؿ
سالّـ ،المكتبة التجارية الكبرق ،القاىرةٜٔ٘ٙ ،ـ ،ص ٖٗ.

()ٔٙ

المصدر نفسو ،ص ٕٖ.

()ٔٚ

ُينظر :لساف العرب ،مادة (سرا).ٖٕ٘/ٛ ،
المصدر نفسو.ٖ٘٘/ٛ ،

()ٜٔ

ُينظ ػػر :العص ػػر اإلس ػػالمي ،ال ػػدكتور ش ػػوقي ض ػػيؼ ،دار المع ػػارؼ بمص ػػر ،طٖٕٕٓٓٚ ،ـ ،ص ،ٖٕٙ
وأدب السياسػػة فػػي العصػػر األُمػػوي ،الػػدكتور أحمػػد محم ػد الحػػوفي ،دار القمػػـ ،بيػػروت ػ لبنػػاف( ،ج.ط)،

()ٔٛ

(د.ت) ،ص ٕٔ٘ ،وف ػػي الش ػػعر اإلس ػػالمي واألُم ػػوي ،ال ػػدكتور عب ػػد الق ػػادر الق ػػط ،دار النيض ػػة العربي ػػة،

بيػػروت

ػ لبنػػافٜٔٛٚ ،ـ ،ص  ،ٕٚٛوالكميػػت بػػف زيػػد األسػػدي ،الػػدكتور عبػػاس عبيػػد السػػاعدي ،دار

الشؤوف الثقافية العامة ،ب داد ،طٕٔٓٔٓ ،ـ ،ص ٖٗٓ.ٖٓ٘-

(ٕٓ)

ديػ ػواف دعب ػػؿ الخ ازع ػػي ،ش ػػرحو وض ػػبطو وق ػ ّػدـ ل ػػو :ض ػػياء حس ػػيف األعمم ػػي لممطبوع ػػات ،بي ػػروت ،طٔ،
ٔٗٔٚىػ ػ ٜٜٔٚـ ،ص ٗ.ٜ

(ٕٔ)

تاريف الطبري ،تاريف الرسؿ والمموؾ ،طبعة بيت األفكار الدولية ،األُردفٕٕٓٔ ،ـ ،ص ٕٓٔٔ.

(ٕٕ)

المصدر نفسو ،ص ٓٓٔٔ.

(ٕٗ)

المصدر نفسو ،ص ٘.ٜ

(ٕ٘)

تاريف الطبري ،تاريف الرسؿ والمموؾ ،طبعة بيت األفكار الدولية ،ص ٗ.ٔٓٛ

()ٕٙ

المصدر نفسو ،ص ٗ.ٔٓٛ

()ٕٛ

ديوانو ،ص ٔ.ٙ

()ٕٜ

ديوانو ،ص .ٙٛ

(ٖٓ)

ديوانو ،ص ٘ٔٔ.

(ٖٕ)

()ٕٚ

(ٖٔ)

ديوانو ،ص ٘.ٜ

ديوانو ،ص .ٜٛ

تػػاريف اآلداب العربيػػة مػػف الجاىميػػة حتػػى عصػػر بنػػي أُميػػة ،كػػارلو نػػالينو ،تقػػديـ :الػػدكتور طػػو حسػػيف ،دار

المعارؼ بمصرٜٔٚٓ ،ـ ،ص ٕٔ٘.
(ٕٖ)

تنظر :جميرة أنساب العرب ،أبػو محمػد عمػي بػف سػعيد (ت ٗ٘ٙىػػ) ،تحقيػؽ :عبػد السػالـ محمػد ىػاروف،
دار المعارؼ بمصرٜٕٔٙ ،ـ ،ص ٓٔٗ.

(ٖٖ)

ُينظر :شعر عبيد اهلل بف الحر الجعفػي (د ارسػة موضػوعية وفنيػة) ،رسػالة ماجسػتير تقػدمت بيػا وئػاـ كػاظـ
جواد سميسـ ،جامعة الكوفة ،كمية اآلدابٕٓٓٔ ،ـ ،إذ استعرضت حياة ىذه الشخصية وشعره ،ص -ٔٙ
ٕٕ.

(ٖٗ)
(ٖ٘)

ُينظػػر :تػػاريف اليعقػػوبي ،أحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف جعفػػر اليعقػػوبي الب ػػدادي(ت ٕٕٜى ػػ) ،عمّػػؽ عميػػو :خميػػؿ
المنصور ،مطبعة شريعت ػ قـ المقدسة ،طٕٕٔٗ٘ ،ىػ ػ ٕٗٓٓـ ،ص .ٜٔٙ

أنس ػػاب األشػ ػراؼ ،أحم ػػد ب ػػف يحي ػػى ال ػػبالذري(ت ٕٜٚىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :محم ػػد ب ػػاقر المحم ػػودي ،مطبع ػػة دار

األعممي ،بيروتٜٔٚٗ ،ـ.ٕٜٕ/٘ ،

ٖٔ
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مجلة األستاذ

 ص، القسػػـ األوؿ،ٔـٜٚٙ ٖٔى ػ ػٜٙ ، الػػدكتور نػػوري حمػػودي القيسػػي: د ارسػػة وتحقيػػؽ،شػػعراء أُمويػػوف
.ٔٔٚ-ٔٔٙ

)ٖٙ(

.ٔٔٙ-ٔٔ٘  ص، القسـ األوؿ،المصدر نفسو

)ٖٚ(

 أُميػػة بػػف أبػػي الصػػمت (حياتػػو، الصػػفات التػػي أطمقيػػا أُميػػة بػػف أبػػي الصػػمت فػػي قتمػػى معركػػة بػػدر:تنظػػر

)ٖٛ(

،ٔٚٔ-ٔٙٚ  ص،ٕ ط، سمسػػمة خ ازنػػة الت ػراث، بيجػػة عبػػد ال فػػور الحػػديثي. د: د ارسػػة وتحقيػػؽ،)وشػػعره
: وقوؿ كعب بف زىير
وقيــــــــــل آنــــــــــك مســــــــــبور ومســــــــــ و ُل
بــــــــبطن ِعثيــــــــر غيــــــــل دونــــــــه غيــــــــل

ــــــــه
لـ
َ
ُ ــــــــب عنـــــــــدي آ ْذ أكمّمـ
ُ ــــــــذاك أهيـ
ُسـ ِــد مخـــدر
ْ مـــن ضـــيغم مـــن ضـــراء األ

،  الدار القومية لمطباعة، صنعة أبي سعيد الحسف بف الحسيف السكري، شرح ديواف كعب بف زىير
.ٕٔ  ص،ٔـٜ٘ٓ ،القاىرة
.ٛٗ  ص،شعر عبيد اهلل بف الحر الجعفي

)ٖٜ(

.ٕٜٕ/٘ ،أنساب األشراؼ

)ٗٔ(

.ٔٔٙ/ٔ ،شعراء أُمويوف

)ٕٗ(

.ٜٔٓ/ٔ ،المصدر نفسو

)ٖٗ(

.ٜٔٓ/ٔ :شعراء أُمويوف

)ٗٓ(

Commitment in the poems of Al-Taff battle in the holly
Karbala'a. Al-Kumait Al-Asadi, obaid Allah bin Al hurr Al
Ja'afi and Dua'able Al-Khuzaie as sample.
Professor Dr, Ahmed Shakir
GHDHAIB COLLEGE of EDUCATION
For Human Scines- IBN RUSHD
UNIVERSITY OF BAGHDAD
ABSTRACT:
COMMITMENT IS AMODERN CONCEPT WHICH THE Analy studies have
known and they discovered from commitment the level of the poets faith principles
which they have believed as defensing and sacrificing. The Battle of Honour in karbala
which was known as (Al-Taf) represented a great scream and revolution against a cruel
ruler (yazid bin Muaeua) and this revolution was the brilliant light which the
revolutioners followed it as an example. The revolution of (AL- Hussain) and his
followers was eternal against the cruelity in every region, and it's poets commited by it's
cultural line which they believed and this affected by the personality of the grand son of
the prophet (Peace and praying be upon him) They were AL-Qumeit bin Zaid ALAsadi, Duaable bin ali al-khuzai and others as a sample to the commitment which had
shown in the structures and images of their poems and by contrast the another had
represented out of commitment and been ashamed.
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