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المق ِّدمة

انبعثــت فــي «البحريــن» ـ منــذ بدايــة العصــر الحديــث تقريبــاً ـ حركــة شــعرية
نشــطة تلفــت النظــر بغناهــا وتنــ ّوع أبعادهــا .وارتبطــت تلــك الحركــة بانتعــاش الحيــاة
الفكريــة التــي وصلــت إلــى درجــة مــن النمــو واالزدهــار ،جعلــت «البحريــن» تــؤدي دورا ً
فكري ـاً متمي ـزا ً بالنســبة للمنطقــة خاصــة تلــك التــي عرفــت قديم ـاً بـ «البحريــن» أي جــزر
«أوال» ،و«القطيــف» (الخــط) ،و«األحســاء» (هجــر) ،فــكان لهــا مســاهمة إيجابيــة فــي
الفتــرة المدروســة التــي تمت ـ ّد مــن القــرن الســابع عشــر الميــادي إلــى الثلــث األول مــن
القرن العشرين.
ومـع خصوبـة تلك الحياة الشـعرية واتسـاع آفاقها ،ظلّـت مجهولة مطموسـة المعالم.
سـاعد على ذلك الوضـع ،تبعثر مظّانهـا ومصادرها بين العديـد من البلدان ،خاصـة «العراق»
وظل ما وصل منها حبيس المكتبات الخاصة قابعاً في رفوفها.
و«إيران» و«الهند»ّ .
رغـم تعذّر الحصول على الكثير من تلك المظان والمصادر ،توفّر لنا منها قسـم ال بأس
بـه ،وقـد تمك ّنـا بواسـطته مـن التعرف علـى أهم مالمـح تلـك الحركـة ،وتحديد أبرز سـماتها
ومعالمهـا .ويأتـي في مق ّدمتها عـدد من الدواوين منهـا أربعة مطبوعة ،هي حسـب الترتيب
الزمني ألصحابها:
 .1ديوان «جعفر الخطي».
 .2ديــوان «حســن الدمســتاني» الــذي أدرج فيــه عــددا ً مــن قصائــد ابنــه «أحمــد
الدمستاني» وبعض األشعار لشعراء بحرانيين آخرين.
 .3ديوان «إبراهيم بن محمد الخليفة».
 .4ديوان «محمد بن عيسى الخليفة» الذي اشتهر بـ «الوائلي».
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وأخرى مخطوطة هي:
 .1ديوان «خليل بن علوي».
 .2وديوان «طه بن إبراهيم العرادي».
إضافة إلى شـعر «سـلمان التاجر» الـذي تمك ّنا من جمـع جزء كبير منـه .وعالوة على
الدواوين المذكورة احتفظت كتب االختيارات الشعرية بكمية كبيرة من الشعر أهمها:
• «ريــاض المــدح والرثــاء» لـ «حســين بن علــي البــادي» ،وهــو مطبــوع ،و«المنتخــب
من أدب البحرين» لـ «حسين علي محفوظ» ،وهو مطبوع أيضاً.
ومـن المخطوطـة مجموعـة رقّمناهـا برقـم ( )1ض ّمـت العديـد مـن قصائـد الشـعر
البحراني .ومجموعة ( )2أدرجنا بها ما عثرنا عليه من منظومات وأراجيز مط ّولة.
كمـا احتفظـت كتـب التراجـم والنقـد وكتـب األدب العامـة بالكثير من نصوص شـعر
«البحريـن» فـي الفتـرة المدروسـة .ومـن المطبـوع منهـا كتـاب «سلافة العصر في محاسـن
الشـعراء بكل مصر» لـ «علي بن أحمد المدني» الذي ترجم ألحد عشـر شـاعرا ً بحرينياً ،وذكر
نمـاذج من أشـعارهم .وتابعه في ذكرهـم «محمد أميـن المح ّبي» في كتابه «نفحـة الريحانة
ورشـحة طالء الحانة» .وهنـاك كتاب «أنيس المسـافر وجليس الخاطر» المعروف بالكشـكول
لـ «يوسف بن أحمد البحراني» .وكتاب «أنوار البدرين» لـ «علي بن حسن البالدي».
ومـن الكتـب ذات الموضوعـات المتخصصة ـ المطبوعـة أيضاً ـ التي ترجمت لشـعراء
بحرانييـن وأوردت شـواهد من أشـعارهم كتاب «أعيان الشـيعة» لـ «محسـن األمين» ،وكتاب
الطـف أو
والسـ َّنة واألدب» لـ «عبد الحسـين األمينـي» ،وكتـاب «أدب ّ
«الغديـر فـي الكتـاب ُّ
شعراء الحسين» لـ «جواد شُ بَّر».
ومـن المخطوطـة كتـاب «المقتـل» أي مقتـل الحسـين ،وهـو لـ «حسـين بن محمـد
العصفور» الذي أورد الكثير من القصائد لشـعراء بحرانيين عاصرهم أو سـبقوه بقليل .وهناك
كتـاب «منتظـم الد ّرين في تراجـم علماء القطيـف واألحسـاء والبحريـن» لـ «محمد علي بن
أحمد التاجر» .وألهمية الكتاب وتعذّر الحصول عليه ع ّولنا على اسـتخدام ما حصلنا عليه من
مسودات ض ّمت بعض تراجم الشعراء.
وقـد اكتفينا بهـذه الكتب .وتعـذّر علينا الحصـول علـى الدواوين والمؤلفـات األخرى.
ومن المظّا ّن التي لم نتمكّن من الوصول إليها على سـبيل المثال ديوان «إبراهيم بن علي بن
حسـن البالدي» المعروف بـ «أبي الرياض» ،وديـوان «عبد اللَّه بن أحمد البصري» ،ومجموعة
«لطف اللَّه بن علي بن لطف اللَّه الجدحفصي».
أي جزء منهـا بالدراسـة أو
مـع توفّـر قسـم ال بأس بـه من مـادة الموضـوع لـم يحـ َظ ّ
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البحـث فبقـي بكرا ً ،مجهوالً ،ينتظر من يميط عنه اللثام .وإذا توفّر شـيء من الدراسـات فهي
قصيرة عابرة وهامشية.
والـذي أعطى الحركة الشـعرية البحرانية المدروسـة قيمتها وتم ّيزهـا انبعاثها في زمن
اتسـمت فيه الحياة العربية في معظم مناحيها بالجمود والتقهقر واالنحدار .مما دعا مؤ ّرخي
األدب ودارسـيه إلى وسـمه بعصر االنحطـاط .وال عجب فقـد تدهورت الثقافـة ،وهزل الفكر
وتراجـع األدب .وعمـد األدبـاء والشـعراء إلـى سـ ّد قصورهـم ،وتغطية خوائهـم بألـوان الزينة
والحلـي مـن لفظيـة ومعنويـة .ففقـد األدب مصداقيتـه ،وخال الشـعر مـن المعنى الشـريف
ّ
السامي والمفهوم الجا ّد.
لقـد اقتضـى م ّنـا البحـث فـي شـعر «البحريـن» وانطالقاً مـن اعتقادنـا بوجـود عالقة
تفاعلية وشـيجة بيـن الحياة في وجوهها المختلفـة والف ّن بأنواعه ـ واألدب فـرع منه ـ النظر
فـي جوانـب هي ليسـت من صميـم دراسـتنا ،بَ ْي َد أنهـا ذات قيمة كبيـرة في المسـاعدة على
تعليل أسـباب نشـاط الشـعر في الفترة المدروسـة ،وفـي تفسـير ظواهر المضمـون الفكري،
والسـمات األسـلوبية .كما أن لها دورا ً في الكشـف عـن مالمح واتجاهات وأبعـاد ذلك األدب.
وعلى ذلك فقط انصبّت دراستنا على المحاور التالية:
قدمنـا بفصـل قصيـر اعتبرنـاه مدخلاً عا ًّمـا للدراسـة ،سـلّطنا الضـوء فيـه علـى تاريخ
والمتوسـط ،وتوقفنـا فيـه عنـد فتـرة الدراسـة ،تناولنـا فيه مفهـوم كلمة
«البحريـن» القديـم
ّ
«البحريـن» قديمـاً وحديثـاً .ثـم بحثنـا فـي اإلطـار الجغرافـي للجـزر ،ثـم اإلطـار االقتصـادي
فاالجتماعـي فالتاريخـي فالثقافـي .واهتممنـا في الجـزء األخيـر بالنظر في عطـاء «البحرين»
األدبي القديم ،وما نشأ في أحضانها من شعر وشعراء وتناولناه بشكل سريع.
وقسـمناه إلى
وخصصنـا الباب األول لدراسـة بيئة الشـعر البحراني في فترة الدراسـةّ ،
ثالثـة فصول خصصنـا األول للبحث في األوضاع السياسـية ،وسـلطنا الضوء فـي الفصل الثاني
علـى األوضـاع االجتماعية ،وبدأنـاه بالنظر في مالمح الحيـاة االقتصادية وأثرها فيما شـاع من
أنظمـة وأسـاليب معيشـية .أمـا الفصـل الثالـث فركّزنـا فيـه علـى الحيـاة الفكريـة وأبعادهـا
المختلفة .وختمناه بإلقاء نظرة سـريعة على الحياة األدبية ،وقد جعلنا من هذا الباب وسـيلة
تعيننا على فهم أبعاد الشعر وظواهره.
الباب الثاني :عرضنا فيه لدراسـة شـعر العقيدة .وبدأناه بالتعريف بالمد ّونة الشـعرية
نظرا ً إلى أن الكثير من مظّانها مجهول ،أو هو في عداد ذلك.
ورأينـا مـن المفيد والالزم عقـد مقارنة بين حالة الشـعر العربية عا ّمة وشـعر البحرين
خاصـة فـي الفترة المدروسـة لتحديـد جوانـب التشـابه واالختالف بينهمـا .ثم نفذنا لدراسـة
ّ
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السـمات العامـة لذلك الشـعر .وقد انص ّبت الدراسـة في الفصـل األول على العقيـدة والدين.
واختص القسـم األول بشعر العقيدة اإلسالمية والشعر المذهبي ،واهت ّم القسم الثاني بالشعر
المتعلّق بآل البيت لكونه يشكّل الجزء األكبر من الما ّدة المجموعة.
وتركّـزت الدراسـة فـي الفصـل الثاني علـى ظاهـرة إدخال عنصـر التاريخ في شـعر آل
البيـت ،وحاولنـا خالله النظـر في مدى ما وقـع من تفاعل بيـن التاريخ ٍ
كماض وعى الشـعراء
أبعاده ،وواقعهم بمنحه وسلبياته.
وقد اسـتتبع عناية الشعراء بالتاريخ المأساوي للهاشميين أن التفتوا إلى جوانب دقيقة
فـي فاجعة «الطف» ،فاهتموا بإبراز محنة المرأة والطفولة فيها ،فخصصنا الفصل الثالث لهذا
الموضوع .وعرضنا ألسلوبهم في تناول هاتين القضيتين.
ونظرا ً لما وقع من تفاعل في حنايا الشـعراء بين فواجع التاريخ المأسـاوي آلل البيت،
خصصنا
والواقع المؤلم الذي عاشـوه ،فقـد أكثروا من التف ّجع في المراثي الهاشـمية ،ومن ثم ّ
الفصل الرابع لدراسة هذا الموضوع وعنونّاه بـ «التفجع في شعر آل البيت».
وانجـ ّر عـن تقهقـر القيـم الخلقيـة ،واضطـراب المثـل العليـا علـى صعيـدي الماضـي
والحاضـر أن مـال الشـعراء إلـى التغ ّنـي بالفضائـل األخالقية التـي تحلّى بهـا الهاشـميون ،لذا
خصصنا الفصل الخامس للبحث في «المناقب في شعر آل البيت».
وتركّـز البـاب الثالث على دراسـة األغراض الشـعرية العامـة ،ونقصد بهـا الموضوعات
فاختص الفصل األول بالنظر في شعر التأ ّمل والحكمة.
التقليدية في الشعر العربي:
ّ
واشتمل الفصل الثاني على دراسة ف ّن الغزل واتجاهاته.

وتنـاول الفصـل الثالـث النظـر فـي معنـى الوطـن والمظاهـر التـي تجلّـى فيهـا هـذا
المضمون.
وتكفّل الفصل الرابع بدراسة شعر المديح وأسبابه وتحديد الفئات الممدوحة.
ودار الفصل الخامس حول ف ّن الرثاء.
أما الفصل السادس فقد انصبت الدراسة فيه على الشعر القصصي.
واختص الباب الرابع واألخير باألساليب التعبيرية أي بدراسة الشكل.
وتناول الفصل األول البحث في الصورة الشعرية بأنواعها المختلفة.
وانصـرف الفصـل الثانـي للتعـ ّرف علـى موسـيقى األوزان والقوافـي التـي مال شـعراء
«البحرين» للنظم عليها .وسمات استخدامها.
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ونظـرا ً لرواج مذهب البديـع في األدب العربـي ،وخاصة في الفترة المدروسـة ،عقدنا
الفصل الثالث لدراسـة هـذا الموضوع ،والبحث في مدى تفاعل الشـعراء مـع هذا المذهب،
وحجم تعاملهم معه.
واختص الفصل الرابع بدراسـة األسـاليب اإلنشـائية ،وما نجم عن كثرة اسـتخدامها من
ّ
ظواهر ف ّن ّية وأبرزها ظاهرة الحوار.
وجعلنا الفصل الخامس للنظر في (شـعر «البحرين» بين المحافظة والتجديد) وحاولنا
أن نجمـع فيـه المظاهر القديمة التي تبرز النــزوع إلـى المحافظة باتّباع منهج السـلف .كما
تجسد الميل إلى التجديد.
ألممنا بالجوانب التي ّ
وذيّلنـا الدراسـة بملحق اشـتمل علـى تراجم الشـعراء الذيـن ورد ذكرهم فـي البحث.
وعنينـا بإبـراز جانبيـن :األخبـار التي قيلت بصـدد حياة كل منهم ،ثـم أه ّم المالمـح المتعلّقة
بفنهم الشعري.
وأدرجنـا ضمن الملحـق خريطتين :األولى للخليج العربي رسـمنا عليهـا مواقع البلدان
التـي تعامل معها أهل البحرين ،والثانية خريطة للبحرين بيّ ّنا عليها أشـهر الجزر وأبرز المدن
والقرى.
وبخصوص المنهج:
اعتمدنـا فـي البـاب األول على اسـتقراء مـا قاله مؤ ّرخـو الفترة المدروسـة ودارسـوها
بشأن أوضاع «البحرين المختلفة» ،واستنبطنا منها العديد من النتائج واألحوال.
وفي األبواب األخرى انصبت دراسـتنا على النصوص الشـعرية اسـتقرا ًء واستنباطاً .وفي
القضايـا ذات المضمـون التاريخـي حاولنـا بقـدر اإلمـكان إلقاء بعـض النظـرة التحقيقية فيما
عـرض لـه الشـعراء من أحـداث تاريخيـة لمعرفة مـدى صحتهـا ،ودرجـة التزامهم بمـا أوردته
أ ّمهات المصادر التاريخية القديمة من أخبارها.
وفـي دراسـتنا للمضاميـن الفكريـة واألسـاليب التعبيريـة ركّزنـا علـى الظواهـر البارزة
وحسـب ،ونظرنا فيما اشـتملت عليه من مالمح وسـمات عامـة .وك ّنا نمد بصرنـا أحياناً إلى ما
قيل من شـعر سـابق لفترتنا بهدف تل ّمس الزمن الذي انبعثت فيه بعض الظواهر المدروسـة.
وفي تحليلنا للنماذج والمختارات الشـعرية اكتفينا ـ بسـبب ضغط الوقت ـ بالنظرة السـريعة
العامـة ،ولـم نتمكّن من الغـوص في أعمـاق الشـواهد ،مرجئين النظـرة الدقيقـة والمتع ّمقة
لدراسات قادمة بإذن اللَّه.
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وفي تراجم الشـعراء ك ّنا إذا تعذّر علينـا الوصول إلى بعض المعلومات المطلوبة نعمد
ّ
نسـتدل بها على ما نريد،
إلى االسـتنتاج باسـتقراء شـعر الشـاعر ،متخذين منه وثيقة ووسيلة
وهي طريقة مشروعة عند الضرورة ومفيدة غالباً.
ولعل أبسـطها
ولقـد كان الطريـق محفوفـاً بالعقبـات ،مليئـاً باألخطـار والمحظـوراتّ .
صعوبـة الحصـول علـى المظـا ّن الشـعرية ،فأغلبهـا مـا زال مخطوطـاً ،وأصحابها ضنينـون بها
تيسـر الحصول
يرفضـون إطالع أحـد عليها فض ًال عـن السـماح باستنسـاخها أو تصويرها .وإذا ّ
علـى بعضها تعـذّرت قراءتها فـي الكثير من األحيـان ،بسـبب رداءة الخط وما طـرأ عليها من
تصحيف وما وقع فيها من أخطاء .فهي بحاجة إلى تحقيق وتوثيق.
ّ
ولعـل أبـرز الصعوبـات وجوب إنجـاز البحث فـي أجل مح ّدد .هـذا مع اتسـاع المادة
تقل عن عشـرين ألف بيـت وقد جعلنا
المدروسـة ،وتشـ ّعب جوانـب الموضوع .فاألبيـات ال ّ
ذلك نل ّم إلماماً سريعاً بما ّدة الدرس ،مع إدراكنا بضرورة تف ّحصها وتأمل أبعادها.
وإنّنا بتقديمنا عملنا المتواضع نرجو أن نكون سـاهمنا في إضافة لبنة في صرح األدب
العربي ،وأبرزنا وجهاً من وجوهه المجهولة تمام الجهل.
د .أنيسة المنصور
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مفهوم البحرين قديما ً وحديثا ً(((

أطلق اسم «البحرين» على وحدتين جغرافيتين تختلفان اتساعاً وضيقاً.
األولى :قديمة وتشمل الساحل الشـرقي للجزيرة العربية بأكمله الممتد من «البصرة»
شـماالً إلـى « ُع َمان» جنوبـاً((( ،أي ما يسـ ّمى اليـوم بمنطقة الخليـج العربي ،كمـا أطلق على
رقعة أضيق قلي ًال وهي ما يقارب منطقة «القطيف» و«األحساء» وجزر «البحرين»(((.
اختصـت بهـا جـزر «البحريـن» التـي كانـت تعـرف قديماً بــ «أوال».
الثانيـة :حديثـة ّ
(((
و«أوال» صنم كان لقبيلتي «بكر بن وائل» و«تغلب بن وائل» .
وتتعـ ّدد آراء األقدمين إلى ح ّد ما في أصل تسـمية «البحرين» .ولكـن كلّها تدور حول
تعليلها بتثنية «بحر» .هذا على اعتبار أ ّن العيون الغزيرة المياه القوية التدفّق  -وهي ظاهرة
تتم ّيز بها المنطقة  -هي كالبحر(((.
وال نعـرف علـى وجـه الدقّة الزمن الـذي تف ّردت فيه «أوال» باسـم «البحريـن» ،وربما
الكل على الجزء ،وإن كان قول «اإلدريسـي» يعني
كان اختصاصها بهذا االسـم من باب إطالق ّ
الكل(((.
العكس أي إطالق الجزء على ّ
(((
(((
(((
(((
(((

(((

هـذا المدخـل عبارة عن توطئة نلقـي من خاللها ضوءا ً عاماً علـى مختلف الُطر التي شـكّلت مناحي الحياة
فـي البحريـن منذ القديم وحتى القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع عشـر الميالدي .وإن ك ّنا سـنضطر إلى
تجاوز ذلك أحياناً لألخذ بما تفرضه طبيعة الدراسة من مرونة.
(البكـري األندلسـي) عبد اللَّه بـن عبد العزيـز ،معجـم مـا اسـتعجم ،ط ،1عالم الكتـب ،بيـروت  ،2010ج،1
ص.228
المصدر نفسه.
المصدر نفسه ج ،1ص.274
المصـدر نفسـه ج ،1ص347؛ و(الهمدانـي) الحسـن بن أحمد ،صفة جزيـرة العرب ،تحقيـق محمد بن علي
األكـوع ،نشـر مركـز الدراسـات والبحـوث اليمنـي ،دار اآلداب ،بيـروت ط ،1983 ،3ص251؛ و(اإلدريسـي)
محمد بـن محمـد ،نزهـة المشـتاق ،الجزء الخـاص بجزيـرة العرب ،نشـر مجلة المجمـع العالمـي العراقي،
بغداد  ،1971ص 50و.51
يقـول فـي «نزهة المشـتاق» ص 50و« :51وسـ ّميت البحرين بجزيـرة أوال وذلك أن جزيـرة أوال بينها وبين
فارس مجرى ،ومنها إلى ب ّر العرب مجرى».
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ونظرا ً إلى أن «البحرين» في مفهومها الض ّيق هو المكان الذي سـتدور عليه دراستنا ال
نرى بأساً في محاولة معرفة الزمن الذي وقع فيه.
تنـص على ذلك وحسـبما ورد فـي مقالـة مجلة الوثيقـة ،فإن
ليـس بيـن أيدينـا وثيقة ّ
«البحرين» الحالية كانت ما تزال تعرف بـ «أوال» حين سقوط «بغداد» عام 656ه1258/م(((.
وتر ّجـح مقالـة أخـرى أنه فـي القـرن الخامـس الهجري/الحادي عشـر الميالدي بدأت تسـمية
«أوال» بـ «البحرين» .وهي تبني فكرتها على أسـاس إطالق «ناصر خسرو» ـ الر ّحالة الفارسي
ـ اسم «البحرين» للداللة على الجزر (أوال)(((.
علـى أ ّن هـذا القول ال يعنـي اختصاص الجـزر بهذا االسـم .والمعتقد أ ّن االسـمين ظال
اختصت به الجزر في العصر الحديث(((.
يُتَ َداوالن خالل العصور حتى ّ
اإلطار الجغرافي(((:

«البحريـن» أرخبيل مك ّون من ثالث وثالثين جزيرة أكبرهـا جزيرة «البحرين» ،والثانية
جزيرة «ال ُم َح َّرق» والثالثة ِ
«سـتْرة» ،وعدد من الجزر الصغيـرة .وهي تك ّون مجموعة مندمجة
تقريبـاً في وسـط الخليج العربي .وتقع على خط عرض  26درجة شـماالً ،وتبعد عن السـاحل
العربي بحوالي  15ميالً(((.
(((
(((
(((

(((
(((

20

مجلـة الوثيقـة البحرانيـة العـدد  ،6ص ،57والوثيقـة دوريـة نصف سـنوية يصدرها مركـز الوثائـق التاريخية
خاصـة فيما
بدولـة البحريـن تهتـم بتاريـخ البحريـن ،وقـد اعتمدنا كثيـرا ً على ما نشـرته مـن بحوث جـا ّدة ّ
يتعلق بتاريخ البحرين القديم والمتوسط الذي يكتنف الغموض الكثير من جوانبه.
المصدر نفسه ،العدد  ،2ص 178والعدد  ،9ص.156
يوضّ ـح ذلك اسـتعمال شـعراء البحريـن وعلمائها لكلتا التسـميتين للداللة علـى الجزر ،فمثلً الشـاعر جعفر
الخطـي (ت 1040ه1630/م) ذكر اسـم البحريـن للداللة على الجزر في الصفحات التاليـة من ديوانه،8 ،3 :
 114وورد اسـم أوال فـي العديـد من الصفحات منهـا .52 ،49 ،8 :كما إن الشـيخ يوسـف البحراني وهو من
أبـرز علمـاء الجزيـرة (ت1186ه1772/م) أدخل اسـم البحرين في تسـمية اثنين من مؤلفاته ،األول :سـ ّماه
«لؤلـؤة البحريـن» والثانـي سـ ّماه «جواهـر البحرين في أحـكام الثقليـن» .وفي أحيـان قليلة كان يسـتخدم
اسم «أوال» .ينظر البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ص 97على سبيل المثال.
تُراجع خريطة البحرين في الملحق ص 657وح ّددنا عليها أه ّم الجزر والمدن والقرى.
لوريمر ،جون غوردون ،دليل الخليج القسم الجغرافي ،ج 1ص.296
وجـون غـوردون لوريمـر أميـن األرشـيفات البريطانية وألّـف دليل الخليـج وعمان ووسـط الجزيـرة العربية
بتكليـف رسـمي من قبـل حكومة الهنـد البريطانيـة (عن مجلـة الوثيقة ،مصدر سـابق ،العـدد  ،12ص)195
والكتـاب قسـمان :األول يتض ّمـن تاريخ منطقـة الخليج وما حولهـا ،والثاني معجـم جغرافي للمنطقة .نشـر
القسـم الثانـي عام  .1908أما القسـم األول فنشـر بعد وفاته في عـام  .1914والكاتـب وإن كان يمثّل وجهة
النظـر البريطانيـة إال أن لكتابيـه قيمـة وثائقيـة ها ّمـة بالنسـبة لتاريـخ الخليـج الحديـث .وقـد قـام مكتب
الترجمـة بديـوان أميـر قطر بتعريبهمـا ونشـرهما .ويُراجع عـن الطبيعة الجغرافيـة والموقع مجلـة الوثيقة،
مصدر سابق ،العدد ،7ص 28مقالة «تجارة البحرين منذ فتح العتوب.»...

(((
(((
(((

(((
(((

(((
(((



وتحتـل موقعـاً هامـاً فمركزهـا فـي الخليـج متوسـط ،ألن بُ ْعـد مينائهـا وعاصمتها من
ّ
(((
مصب شط العرب .
مدخل الخليج أكثر قلي ًال من بعدها عن ّ
لقـد أضفـى عليها ذلك الموقع الجغرافي فـي قلب الخليج تم ّيـزا ً وأهمية ،فجعلها منذ
أقدم العصور شـرياناً هاماً في خطوط المالحة العربية والمواصالت البحرية القديمة ،ومحطّة
اتصال وتبادل تجاري بين دول العالم القديم المتحضّ ر كمناطق «الجزيرة العربية» و«العراق»
موطـن حضارة بابل وآشـور ،المجاورة لـ «الشـام» وبالد «البحر المتوسـط» .كمـا أن خطوطها
المالح ّيـة التجاريـة جعلتهـا على صلـة وثيقـة بحضارة «الهنـد» و«الصيـن» ومـا جاورهما(((.
يصف «أمين الريحاني» موقع «البحرين» فيقول( :ليس بين «مسـقط» و«البصرة» أجمل من
تتوسـط في زاويـة حصينة منه،
مركـز هـذه الجزيرة ،وليس أصلـح منه للتجارة وللحرب ،فهي ّ
كأنّها بارجة راسية في جون متسع بين «قطر» و«البحرين»)(((.
وقـد تجلّـت أهمية هـذا الموقع المتوسـط فـي ناحيتين :فقد انعكسـت علـى حياتها
االقتصادية رخا ًء ويسرا ً ،كما برزت كمعلم حضاري هام.
ومـن الظواهـر الطبيعيـة الهامـة التـي اشـتهرت بهـا أكثر الجـزر وفـرة الميـاه الغزيرة
العذبة((( .ويذكر النبهاني أ ّن عيون البحرين وينابيعها تزيد كثيرا ً عن احتياجاتها الزراعية(((.
وهنـاك ضربـان من العيون :بريّـة ،ويقال إنها كانت تبلغ مئتي عين ،تسـقي البسـاتين
ثـم تفيض في البحـر((( وبَحريّة :وهي ظاهرة طبيعيـة تتميّز بها الجزيـرة .وتقع هذه العيون
وسط البحر تحت المياه المالحة ويق ّدر عددها بنحو خمسة وعشرين نبعاً(((.
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل الجغرافي ،وتُراجع خريطة ( )1ص.558
مجلـة الوثيقـة البحرانيـة ،مصـدر سـابق ،العـدد  6ص ،106مقالـة بعنـوان العالقـات التجارية بيـن البحرين
والعراق لعبد الجبار ناجي وينظر أيضاً العدد  ،9ص.17
الريحاني ،أمين ،ملوك العرب ،ط ،2المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت  ،1986ج 2ص.237
والريحانـي كاتب مـؤ ّرخ (ت 1359ه1940/م) ولـد بـ (الفريكة) في لبنان ورحل إلى أمريـكا ثم عاد إلى بالده.
زار كثيـرا ً مـن البلـدان العربيـة والغربية ،منهـا البحرين فـي عـام  ،1923من أشـهر مؤلفاته التاريخيـة «ملوك
العرب» تُراجع ترجمته عند الزركلي ،خير الدين ،األعالم ،ط ،7دار العلم للماليين ،بيروت ،ج 2ص.18
لوريمر ،جون غوردون ،الجغرافي ،مصدر سابق ،ج 1ص.298
النبهانـي ،محمد بن خليفة ،التحفـة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ،طبعـة إحياء العلوم ،بيروت ،1986
ص.22
والمؤلف من مد ّرسـي الحـرم المكي ،مالكي المذهب .سـافر إلى البحرين عـام 1332ه1913/م فطلب منه
بعـض أمرائهـا كتابـة تاريخ لحكامهـا المعاصريـن واألقدمين ،ينظـر المقدمـة ص ،8 ،7فكتبه ثـم أضاف إليه
زيـادات تتعلـق بتاريخ المنطقة وسـماه «التحفة النبهانية فـي تاريخ الجزيرة العربيـة» تُراجع التفاصيل في
أعالم الزركلي ،خير الدين ،مصدر سابق ،ج 6ص.116
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات مخطوطة عقد الآلل في تاريخ أوال ،مصدر سابق ،ص.4
النبهانـي ،محمـد ،التحفـة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص21؛ والريحانـي ،أمين ،ملوك العرب ،مصدر سـابق ج= 2
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وقـد أشـار الجغرافيـون األقدمـون إليهـا فوصـف «ابـن المجـاور» «البحريـن» بـ (أنّها
مالحي
جزيـرة فـي بحر مالـح فوق بحـر عـذب)((( .أما «أحمد بـن ماجـد» ـ وهو من أشـهر ّ
الخليـج فـي القـرن التاسـع الهجري/الخامس عشـر الميالدي فقـال« :إ ّن أعجب مـا فيها مكان
يُقال له «القصاصير» يغوص اإلنسـان في البحر المالح بالقربة ويملؤها من الماء الحالي وهو
غرقان في الماء المالح»(((.
اإلطار االقتصادي:

ميسـرة .ومارس أهلهـا ألواناً
تمتّعـت «البحريـن» منـذ أقدم العصـور بحيـاة اقتصادية ّ
متعددة من النشاط االقتصادي وأه ّمه:
أوالً :صيد اللؤلؤ:

اللؤلؤ عنصر حيوي صاغ حياة الناس االقتصادية واالجتماعية والسياسـية ،وفرض نفسـه
حتـى على الحياة األدبية ،وارتبط اسـمه بـ «البحريـن» منذ فجر التاريخ وحتى انهيار أسـواقه
في الثلث األول من هذا القرن.
ولقد شـكّل إنتاج اللؤلؤ منذ القديم وحتى الثالثينيات من هذا القرن العصب الرئيسي
القتصاديات «البحرين»(((.
وتمت ّد مغاصات اللؤلؤ من «الكويت» شـماالً وحتى مضيق «هرمز» جنوباً((( .ولكن ربما
كان أهمهـا مـا يقع حـول جـزر «البحريـن»((( .وقد أشـار إليها مؤلفـون أوروبيون يرجـع تاريخ
فصال عن مصائد اللؤلؤ في
وخصص ً
كتابات بعضهم إلى ما قبل الميالد((( .فذكرها «بطليموس» ّ
«تايلـوس» وهو االسـم الذي أطلقه الرومان علـى الجزيرة .كما ذكرها «بليني» و«سـترابون»(((.
=

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ص234؛ ينظر أيضاً دليل لوريمر ،جون غوردون ،الدليل الجغرافي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.298
ابـن المجـاور ،جمال الدين يوسـف بن يعقوب ،صفة بالد اليمن المسـ ّمى تاريخ المسـتبصر ،ضبط أوسـكر،
لوفغرين ،ليدن  ،1951ص.300
ابـن ماجـد ،أحمد ،الفوائد فـي أصول علم البحـر والقواعد ،تحقيـق إبراهيم خوري وعزة حسـن ،مطبوعات
مجمع اللغة العربية ،ص.300
الرميحي ،محمد ،البحرين ومشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،ط ،1دار ابن خلدون ،بيروت  ،1976ص.57
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد ،7ص.160
لوريمر ،جون غوردون ،دليل الخليج الجغرافي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.184
الرميحي ،محمد ،البحرين ومشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ص.53
عـن بطليمـوس تُراجع مجلـة الوثيقة ،مصـدر سـابق ،العـدد  ،10ص ،114وعن بلينـوس يُراجع جـواد ،علي،
تاريـخ العـرب قبـل اإلسلام ،مطبوعـات المجمـع العلمـي العراقـي ،بغـداد ،1952 ،ج 2ص 297و ،422وعن
سترابون ص.420

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((



وأشـار إليهـا بعـض الجغرافييـن العـرب((( .وكان اللؤلؤ وغيـره من الثـروات من أهـ ّم بواعث
البرتغالييـن فـي االسـتيالء عليهـا في العصـر الحديـث .وعلّـل القائـد البرتغالي «ألفونسـودي
البوكيـرك» لملـك البرتغـال رغبته في احتلال «البحرين» ألنهـا منطقة غن ّية ،يكثـر فيها اللؤلؤ
وبذوره .كما أ ّن لؤلؤها أجود من غيره وأمتن(((.
وأه ّم األسـباب التي جعلت البحر المحيـط بـ «البحرين» صالحاً لتكوين اللؤلؤ :ضحالة
المياه ،وش ّدة الحرارة في الصيف ،ووجود المياه العذبة في وسط البحر(((.
وللغوص مواسـم تسـتمر طوال الصيـف .والفترة الرئيسـية تمت ّد من بدايـة يونيه حتى
بداية أكتوبر(((.
وفترة العمل بالنسـبة للغ ّواص تمت ّد من بزوغ الشمس حتى غروبها ،ويبذل جهدا ً شاقاً
ومضنياً .وهو ال يتناول سـوى وجبة مسائية واحدة ،وعندما يعود الغ ّواصون في نهاية الموسم
يكونون أشبه بالهياكل العظمية(((.
ويتع ّرض الغواصون ألخطار عديدة منها مهاجمة األسـماك المفترسـة كالقرش والسمك
الهالمي (ال ُّد ْول) الذي يحرق جلد الغواص .كما يصابون بالعديد من األمراض ،كالتواء األطراف
والشـلل وأمراض الجلد واألذن .وهم مع ّرضون إلى الغرق .فثوانٍ قليلة يُه َمل فيها الغ ّواص في
البحر تكون فاصلة بين الحياة والموت(((.
يقل عن  % 50من الرجال في الجزيرة(((.
وكانت هذه الصناعة تتطلّب تشغيل ما ال ّ
ومـع كل تلـك المشـاق عاش ع ّمـال الغـوص حياة بائسـة علـى الصعيديـن االقتصادي
واالجتماعي فكانوا يك ّدون ويكدحون للحصول على الكفاف(((.
أخـذت أسـواق اللؤلؤ في الكسـاد ابتـدا ًء من عـام  1921وكانـت الضربـة القاضية في
جمـع حمـد الجاسـر أكثـر مـا قالـه الجغرافيـون العرب في هـذا الصـدد فذكـر قول المقدسـي واإلدريسـي
وغيرهمـا ،المعجـم الجغرافي ،ط ،1منشـورات دار اليمامـة للبحث والترجمة والنشـر ،الريـاض ،1979 ،ج،1
ص 184وما بعدها؛ تُراجع أيضاً مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،10ص 114وما بعدها.
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،10ص.116
يُراجـع في ذلك :النبهاني ،محمد« ،التحفة النبهانية» ،مصدر سـابق ،ص21؛ والريحانـي ،أمين ،ملوك العرب،
مصـدر سـابق ،ص 233والرميحي ،محمـد ،البحرين ومشـكالت التغيير السياسـي واالجتماعي مصدر سـابق،
ص.53
الرميحي ،محمد ،البحرين ومشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.54
المصدر نفسه ،ص.55
المصدر نفسه؛ ومجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص 168و 171وما بعدها.
الرميحـي ،محمد ،البحرين ومشـكالت التغيير السياسـي واالجتماعـي ،مصدر سـابق ،ص58؛ ومجلة الوثيقة،
مصدر سابق ،العدد  ،7ص.43
المصدر األول نفسه ،ص.63
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مطلـع الثالثينيـات .وأهـم أسـباب ذلـك :االضطرابـات الداخليـة ومـا قـام بـه الغواصـون مـن
احتجاجـات ،وظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني ،عالوة على المشـاق واألخطار التي كان يعيشـها
الغ ّواص ،ووجود مصادر عمل أخرى بعد اكتشاف النفط(((.
فتحـت حرفة الغوص مجـاالت صناعية مرتبطة بها ،كصناعة السـفن التي اشـتهرت بها
«البحريـن» فـي الماضي((( ،كما انتشـرت صناعة نسـيج أشـرعتها((( .ومن الطبيعـي أن تنهار
هذه الصناعات بانهيار أسواق اللؤلؤ.
ثانياً :الفالحة:

لجـزر «البحريـن» تاريخ عريق في الفالحة .وترسـم المصـادر القديمة صورة واضحة
لمـا كان عليه هذا النشـاط .يقول «ياقوت الحموي»« :فيها نخل كثير وليمون وبسـاتين»(((
ويقـول «الحميـري»« :أوال كثيـرة النخـل والمـوز والجـوز واألتـرج واألشـجار والـزرع
واألنهار»(((.
ووصفـت الوثائـق البرتغالية واقع هذا النشـاط ،فذكرت إحداهـا :إن «البحرين» كثيرة
النخيل شـديدة الرطوبة والخضرة .وأينما حفر السـكّان يجدون الماء العذب .وأشـارت إلى أن
الجـزر تنتـج تمـورا ً كثيرة وفواكـه متنوعة ،حتى إنهم شـبّهوها بشـبه جزيرة «إيبريـا» الكثيرة
اإلنتاج للفاكهة(((.
وذكـر «لوريمـر» أ ّن جـزر «البحريـن» أعظـم منطقـة لهـا قيمـة زراعية فـي بيئة دول
الخليج العربي((( وال ّ
شـك أن لوفرة المياه العذبة وانتشـار العيون الجاريـة بريّة وبحريّة أثره
في تنشيط هذا القطاع.
وشـكّلت الفالحة مصدرا ً هاماً للدخل .بَيْ َد أنه بعد اكتشـاف النفـط عام  1932أو قبله
تقلّصت أهميتها وهجرها السكان فانحصرت في الجزء الشمالي من جزيرة «البحرين»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الرميحـي ،محمـد ،البحريـن ومشـكالت التغييـر السياسـي واالجتماعـي ،مصـدر سـابق ،ص 58و62؛ ومجلـة
الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص 45و.186
المصدران نفسهما ،األول ص49؛ والثاني العدد  ،7ص.43
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات مخطوطة العقد ،مصدر سابق ،ص.6
الحموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت ،1984 ،ج 1ص.274
الحميري ،محمد عبد المنعم ،الروض المعطار ،تحقيق إحسان عباس ،ط ،2مكتبة لبنان  ،1984ص.82
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،4ص 122و 123و.138
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل الجغرافي ،مصدر سابق ،ج 1ص 296و.305
لمزيـد مـن التفاصيل يُراجـع الرميحـي ،محمد ،البحريـن ومشـكالت التغيير السياسـي واالجتماعـي ،مصدر
سابق ،ص 63وما بعدها.



وتعـ ّد أشـجار النخيل محـور الحياة الفالحيـة .ويقال :إنـه كان بالجزيـرة  800نو ٍع من
التمر ،أجوده «الخالص» و«المرزبان»(((.
وشـكّلت هذه الشـجرة عنصـرا ً هاماً في حيـاة البالد .فقـط كانت غذا ًء رئيسـياً ألهلها،
إلـى جانب السـمك واألرز .كما ز ّودتهم بالكثير من احتياجاتهم .فقد اسـتخدموا سـعفها لبناء
المسـاكن وصناعـة األدوات المنــزلية ،واسـتعملوا الجـاف كوقـود .كمـا بنوا مصائد األسـماك
«الحضور» من جريدها ،أما الليف فصنعوا منه الحبال(((.
وعلـى الصعيـد األدبي مثّلـت البيئـة الزراعيـة ببسـاتينها ونخيلهـا وأشـجارها ومياهها
عنصرا ً بارزا ً في شعر البحرين .كما سيتضح في بحثنا.
ثالثاً :التجارة:

كانت التجارة عنصرا ً حيوياً ازدهر من خالله اقتصاد الجزيرة منذ أقدم األزمنة.
ففـي حدود األلـف الثاني قبـل الميالد وبقيـام دولة «دلمـون» علـى أرض «البحرين»
غـدت الجـزر من أهم مراكـز الخليج التجارية ،فشـكّلت همزة الوصل بين وادي السـند وبالد
الرافدين(((.
وتظهـر القـراءات التحليلية للمكتشـفات األثريـة أن وادي األندوس (الهنـد) هو الجهة
التجاريـة الرئيسـية مـع «دلمـون» ،وقـد تاجـر سـكان «دلمـون» فـي  42نوعـاً مـن السـلع
والمنتجات(((.
كمـا اسـتمر التبـادل التجـاري قائمـاً أيضـاً مـع «أُور» واسـتوردت بلاد الرافديـن مـن
«دلمون» النحاس واألخشاب واللؤلؤ(((.
وفـي العصـر الجاهلـي احتفظـت «البحرين» بمكانـة تجاريـة مرموقة .ويذكـر «جواد
علـي» أن سـادات «اليمامـة» و«البحريـن» من األثريـاء الثقـال ،وأنهم يحملـون تجاراتهم من
أقمشـة وتجـارة بحريّـة إلى «مكـة» ،وأن أسـواق المنطقة من أشـهر األسـواق العربيـة .وكان
يتولّى تعشير التجارة فيها «المنذر بن َسا َوى» ملك «البحرين»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

النبهانـي ،محمـد ،التحفـة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص24؛ والتاجر ،محمد علي ،مسـودات عقد الآلل ،مصدر
سابق ،ص.5
الرميحي ،محمد ،البحرين ومشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.64
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص.28
المصدر نفسه ،العدد  ،2ص.144
المصدر نفسه ،العدد  ،10ص 112و.113
علي ،جواد ،تاريخ العرب قبل اإلسالم ،مصدر سابق ،ج ،4ص.374
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وحيـن دخلـت «البحرين» اإلسلام شـكّلت مـوارد المنطقة دخلاً هامـاً للدولة وغدت
مصدرا ً حيوياً في اقتصادياتها(((.
وفي العصر العباسـي تزايد النشـاط التجاري .وتخطّى ت ّجار «البحرين» حدود «الهند»
إلى «الصين»(((.
وتطلعنـا المصادر القديمة على ما كان للبالد من أمـوال عظيمة وتجارة ومكوس .ففي
القرن الرابع الهجري/العاشـر الميلادي يقول «ابن حوقل» :و«أوال» هـي جزيرة ،كان لـ «أبي
سـعيد الحسـن بن بهرام» ...الضريبة العظيمة على المراكب المجتازة .ويستطرد« :وبها أموال
وعشور ووجوه مرافق وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف»(((.
وظلّت تجارتها منتعشة طوال العصور الوسطى(((.
وفي القرن العاشـر الهجري/السادس عشـر الميالدي كان النشاط التجاري وما يد ّرە من
أرباح وفيرة من العوامل التي أطمعت البرتغاليين في احتاللها .يقول «ألفونسو دي البوكيرك»
ـ القائـد البرتغالي في رسـالة إلى ملكه...« :إن «البحرين» أهم ما يمكن أن يهت ّم به اإلنسـان.
ذلـك أن عـددا ً كبيـرا ً مـن المراكـب تنطلق منهـا في اتجـاه «الهنـد» مح ّملـة بعـدد كبير من
الخيول وكذا كم ّيات مه ّمة من اللؤلؤ»(((.
وذكـر «لوريمـر» أ ّن «البحريـن» تكـ ّون أهـ ّم منطقـة لهـا قيمـة تجارية علـى الجانب
الغربـي للخليـج((( وقد اتخذتها الشـركة البحرية الهنديـة البريطانية مركـزا ً لتصريف البضائع
التي تجلبها من «الهند» وغيرها من الموانئ الرئيسية(((.
وأهـ ّم ما كانـت تص ّدره الجزر عنـد مطلع هذا القـرن اللؤلؤ والبلـح والبضائع القطنية،
خاصة نسيج قلوع السـفن والحصر والصدف .وتستورد األرز وأنواع األغذية ،والمواشي الح ّية،
واألنسجة الحريرية والقطنية(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص 31وسنعرض لذلك الحقاً.
المصدر نفسه ،ص.32
ابن حوقل ،أبو القاسم النصيبي ،صورة األرض ،مكتبة الحياة ،بيروت ،1979 ،ص.33
يُراجـع الجاسـر ،حمد ،المعجـم الجغرافـي ،ط ،1دار اليمامة للبحث والترجمة والنشـر ،الريـاض ،1979 ،ج1
ص 215و ،216مقولة ابن فضل اللَّه العمري المنقولة عن كتابه «التعريف بالمصطلح الشريف».
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،4ص.122
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل الجغرافي ،مصدر سابق ،ج 1ص.296
الرميحـي ،محمد ،البحرين ومشـكالت التغيير السياسـي واالجتماعـي ،مصدر سـابق ،ص71؛ ومجلة الوثيقة،
مصدر سابق ،العدد  ،7ص.33
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل الجغرافي ،مصدر سـابق ،ج ،1ص 310و311؛ والتاجر ،محمد علي ،مسـودات
العقد ،مصدر سابق ،ص 5و.6



انعكاسات االزدهار االقتصادي:

أث ّـر االزدهار االقتصادي الذي عاشـته «البحرين» منذ القدم تأثيـرا ً مزدوجاً على حياتها
السياسية واالجتماعية:
فمن إيجابياته أنّه مكّنها من أداء دورها كامالً خاصة في الفترات الحاسمة .فحين دخلت
اإلسالم طوعاً شكّلت مواردها دخالً هاماً للدولة اإلسالمية .يذكر المؤرخون أن «العالء الحضرمي»
ـ الصحابي الذي ولي «البحرين» ـ أرسل إلى الرسول  ماالً ما أتاه أكثر منه قبله وال بعده(((.
ويقـال إن «الربيع بـن زياد» قـدم على الخليفة «عمر بـن الخطاب» بأموال مـن «البحرين» لم
يستطع الخليفة تص ّور مبلغها .فأشار عليه الصحابة بإنشاء الديوان لضبط أموال الدولة((( .وبلغ
من كثرة ذلك المال وصعوبة توزيعه أن الخليفة خيّر المسلمين بين كيله أو ع ّدە(((.
كمـا أن الرخاء سـاعدها علـى االطّالع بـدور حضاري منذ فتـرة ما قبل التاريـخ((( .كما
ش ّجع على العمران البشري ،وجعلها مأهولة بالسكان ،عامرة بالمدن ،ويروى أنه كان بها 360
قرية ،وأشارت إلى ذلك المراجع القديمة وبعض الحديثة((( .هذا مع مالحظة صغر مساحتها.
وتمثّـل الجانـب السـلبي للرخاء فـي أنها غـدت موضعاً تتنافـس عليه القـوى الطامعة
محل ّية وأجنبية .وقد عرضها ذلك ـ وعلى امتداد العصور ـ ألخطار مستم ّرة ومحن متواصلة(((.

اإلطار االجتماعي:
سكان البحرين:
توالـت على سـكنى منطقـة البحرين العديـد مـن القبائل العربيـة .فمنذ فتـرة مبكرة
سكنتها قبائل من طسم وجديس ،وهما من القبائل البائدة(((.
(((
(((
(((
(((
(((

(((
(((

البلاذري ،أحمـد بـن يحيـى بـن جابـر بـن داود ،فتـوح البلـدان ،تحقيـق إحسـان عبـاس ،ط ،1دار العـرب
اإلسلامي ،بيروت ،1985 ،ص92؛ والحموي ،شـهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،مصدر سابق ،ج ،1ص348؛
والخزاعي ،محمد بن علي ،تخريج الدالالت السمعية ،ط ،1تحقيق إحسان عباس ،ص.583
ابـن أبـي الحديد ،عبد الحميـد بن محمد ،شـرح نهج البالغـة ،تحقيق محمد أبـو الفضل إبراهيـم ،ط ،2دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،1965 ،ج 12ص ،99وتاريخ ابن خلدون ،مصدر سابق ج 1ص.303
الخزاعي ،محمد بن علي ،تخريج الدالالت السمعية ،مصدر سابق ،ص.244
سنعرض لذلك في دراستنا لإلطار التاريخي.
مـن المراجـع القديمـة يُراجـع ابـن المجـاور ،جمـال الدين يوسـف بن يعقـوب ،تاريـخ المسـتبصر ،مصدر
سـابق ،ص301؛ وابـن ماجـد ،أحمـد ،الفوائد فـي أصول علـم البحـر والقواعد ،مصـدر سـابق ،ص .300ومن
المصـادر الحديثـة التي أشـارت إلى ذلك الوثائـق البرتغالية تُراجع عنهـا مجلة الوثيقة ،مصدر سـابق ،العدد
 ،4ص 12وكذلك الوثائق العثمانية ويُراجع المرجع نفسه ج ،1ص.147
سيتّضح ذلك في دراستنا لإلطار التاريخي والوضع السياسي.
الحميري ،الروض المعطار ،مصدر سابق ص 82و621؛ ومجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص.108
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وعند ظهور اإلسالم كان يسكنها من القبائل(((:
« .1بكر بن وائل» وامت ّدت مساكنها إلى «اليمامة» وأطراف سواد «العراق»(((.
« .2عبد القيــس» وهــم بطــن مــن أســد مــن ربيعــة مــن العدنانيــة .وهــم بنــو «أقصى بــن
دعمي بــن جديلة بــن أســد» .وكانــت ديارهــم بـ «تهامــة» .ثــم خرجــوا إلــى «البحرين»
وزاحمــوا فيهــا «بكر بــن وائــل» وقاســموهم فــي الموطــن .وانتشــرت هــذه القبيلــة
فــي معظــم أرجــاء «البحريــن» خاصــة المناطــق الســاحلية ونزلــوا أكبــر مدنهــا(((،
وغدوا أه ّم قبائلها.
 .3تميــم واســتوطن «البحريــن» مــن بطونهــا بنــو «ســعد بن زيــد منــاة» ،وامتــ ّدت
منازلهم إلى «يبرين» ،وخالطوا بني «عامر بن عبد القيس»(((.
 4ـ األزد ويعتقــد أن اســتقرارهم بـ «البحريــن» تــ ّم قبــل مجــيء « عبد القيــس» ،وأن
بعضهم قدمها بعد اإلسالم(((.
ومن الطبيعي أن نجد السلاالت القبلية نفسـها تسـكن جزيرة أوال؛ يذكر المسـعودي
أن (جزيـرة «أوال» فيهـا بنـو معن وبنو مسـمار وخالئق كثيـرة من العـرب)((( وبنو معن من
األزد بطن من بطون دوس بن ُع ْدثان .وبنو مسـمار هم بنو أبي الحسـن علي بن مسـمار من
جذيمة من عبد القيس(((.
وكان يسـكن قـرى «أوال» بطـون القبائـل السـابقة نفسـها فـ «سـماهيج» كانـت
لـ «عبد القيس»((( .و«الجفير» لبني «عامر بن عبد القيس»((( .والقليعة «لهم أيضاً»(.((1
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
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البكـري ،عبـد اللَّه بـن عبد العزيـز ،معجم ما اسـتعجم ،مصـدر سـابق ج ،1ص86؛ والهمدانـي ،صفة جزيرة
العرب ،مصدر سابق ،ص284؛ ومجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص.61
يُراجع البالذري ،فتوح البلدان ،مصدر سـابق ،ص89؛ والحموي ،شـهاب الدين ياقـوت ،معجم البلدان ،مصدر
سـابق ،ج ،1ص347؛ وتاريخ ابن خلدون ،مصدر سـابق ،ج 4ص119؛ ومجلة الوثيقة ،مصدر سـابق ،العدد ،7
ص.57
البكـري ،عبـد اللَّه بن عبد العزيز ،معجم ما اسـتعجم ،مصدر سـابق ،ج 1ص 80وما بعدهـا؛ وابن حزم ،علي
بـن أحمـد ،جمهرة أنسـاب العـرب ،تحقيق عبـد السلام هـارون ،ط ،5دار المعـارف ،مصـر  ،1982ص299؛
ومجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص 57و.58
المصدر األول نفسه ،ج ،1ص88؛ والهمداني ،صفة جزيرة العرب ،مصدر سابق ،ص 251و.293
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،7ص.62
المسـعودي ،أبو الحسـن علي بن الحسـين ،مـروج الذهب ،ط ،4المكتبـة التجارية الكبـرى ،القاهرة،1964 ،
ج ،1ص.110
ابن حزم ،جمهرة األنساب ،مصدر سابق ص473؛ والهمداني ،صفة جزيرة العرب ،مصدر سابق ،ص.249
البكري ،عبد اللَّه بن عبد العزيز ،معجم ما استعجم ،مصدر سابق ،ج ،4ص.1282
الحموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،مصدر سابق ،ج ،2ص.148
المصدر نفسه ،ج ،4ص396؛ والتاجر ،مسودات العقد ،ص.20



غلبة الوالء آلل البيت:

يذهـب الكثيرون إلى أن «البحريـن» بقصباتها الثالث جزيـرة «البحرين» و«القطيف»
و«األحسـاء» معرقـة في الـوالء آلل بيت الرسـول  ،(((وهم يبنون آراءهم علـى ما ذكرته
المصـادر القديمـة ،ويـرون أ ّن غارس هـذه البذرة هو «أبان بن سـعيد بن أبـي العاص» الذي
ّوله الرسول  عليها((( ويعتقدون أنه من الموالين لإلمام «علي بن أبي طالب»(((.
والشـخصية الثانيـة التـي يعتقد أن لهـا دورا ً في ذلـك الوالء هو «عمر بن أبي سـلمة»
وذلك حين ّوله اإلمام «علي» على «البحرين» وكان م ّمن يواليه(((.
يُضاف إلى ما سـبق ما روته المصادر من نفي «معاوية بن أبي سـفيان» «صعصعة بن
صوحـان العبـدي» ((( إلـى إحـدى جـزر «البحريـن»((( ،وكان مـن عيـون الشـيعة وأجرأهـم
عليه(((.
(((

(((
(((

(((
(((
(((

(((

ممـن قال بذلك نـور اللَّه الشوشـتري في كتابه« :مجالـس المؤمنين» وهـو باللغة الفارسـية يُراجع في ذلك
الطهرانـي ،آقـا بـزرك« ،الذريعـة» ،ج ،19ص .370وقد نقلنا قول الشوشـتري عن علي بن حسـن البالدي في
كتابـه «أنـوار البدريـن» مطبعـة النعمـان ،النجـف1377 ،ه ،ص26؛ وحسـن األميـن فـي «دائـرة المعـارف
اإلسالمية الشيعية» ،المجلد  ،2ص.438
عـن والية أبان علـى البحرين يُراجـع البالذري ،فتـوح البلدان ،مصدر سـابق ،ص 92والحموي ،شـهاب الدين
ياقوت ،معجم البلدان ،مصدر سابق ،ج 1ص.348
ذكر ابن األثير الحسـن بن بشـر في «أسـد الغابة في معرفة الصحابة» ،تحقيق محمد إبراهيم البنا وزمياله،
طبعـة دار الشـعب ،القاهرة ،ج 1ص« :47أن أبانـاً تخلّف عن بيعة أبي بكر لينظر ما يصنع بنو هاشـم ،فلما
بايعـوه بايع» .يُراجع أيضاً األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،دار التعارف ،بيـروت ،1983 ،ج 1ص .179ويذكر
ابـن عسـاكر في تهذيـب تاريخ دمشـق ،ط ،1المكتبة العربيـة ،دمشـق ،1911 ،ج 2ص 132أن أباناً رفض أن
يتولى والية ألحد بعد رسول اللَّه .
جـاء فـي شـرح النهج البن أبـي الحديد ،مصـدر سـابق ،ج 6ص ،219أن عمـرا ً شـهد مواقع اإلمام علـي كلها،
ينظر أيضاً ج 14ص 17وج 16ص.173
العبـدي نسـبة إلـى عبد القيـس ،ويذكر القلقشـندي ،أحمـد بن علي ،فـي «نهايـة األرب في معرفة أنسـاب
العـرب» ،تحقيـق علـي الخاقاني ،مطبعـة النجاح ،بغـداد ،1958 ،ص 311أن النسـبة لعبد القيـس تأتي على
ثالثة مذاهب :عبدي أو قيسي ،أو عبقسي.
ابـن العسـقالني (الشـافعي) ،اإلصابـة فـي تمييـز الصحابـة ،مصـ ّور عـن الطبعـة األولـى ،دار إحيـاء التراث
العربـي ،بيـروت ،1928 ،ج 2ص ،200وممـا ير ّجح هذا الخبر أن لـه قبرا ً هناك ،وهو ما يزال معروفاً .وتشـير
إحـدى روايات الخبر السـابق إلى أنه نُفـي إلى جزيرة ابن كافـان .ويرى التاجر أنها المعروفـة اليوم بجزيرة
النبيـه صالـح .تُراجع :التاجر ،محمـد علي ،مسـودات مخطوطة عقد اللآل ،مصدر سـابق ،ص36؛ والزركلي،
خيـر الديـن« ،األعلام» ،مصـدر سـابق ،ج 3ص ،205ويبدو أنـه انتقل مـن تلك الجزيرة واسـتق ّر فـي جزيرة
البحرين وقبره اليوم في قرية «عسكر».
تنظر محاوراته مع معاوية في مروج الذهب للمسعودي ،مصدر سابق ج  3ص 48وما بعدها.
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وممـا ّ
يـدل علـى عمـق ذلـك الـوالء وبعد جـذوره فيهـا مـا روته المصـادر عـن مواالة
عبد القيس ـ أشـهر قبائل «البحرين» ـ آلل البيت ،فـ «ابن قتيبة» يذكر أن هذه القبيلة كانت
(((
«علي»
توالـي آل البيت عدا فردا ً منها  .ويقول «الطبري» :إن عبد القيس بأسـرها كانت مع ّ
يوم الجمل((( .وتشـير األخبـار أن أبناءها على عالقة حميمة باإلمـام «علي» .ويذكر «ابن أبي
الحديد» أن «جويرية بن مسـهر العبدي» كان صالحاً وصديقاً لـ «علي» شـديد االختصاص به
وأن «علياً» يح ّبه((( .وقد تولّى الكثير من العبديين مراكز قيادية لإلمام «علي»(((.
«الطف» ،فقد استشـهد مع «الحسـين بن علي»
وكان للعبديين مسـاهمتهم في واقع
ّ
جماعة منهم(((.
هنـاك عـدد مـن شـعراء عبد القيـس وظّفـوا شـعرهم لرثـاء آل البيـت كـ «سـفيان بن
مصعـب العبـدي» .ويُـروى أن اإلمـام «الصـادق» قـال« :تعلّموا شـعر العبدي فإنـه على دين
اللَّه»((( وقد بلغ من ح ّبه آلل البيت أنه لم يذكر بيتاً من الشعر إال فيهم(((.
اسـتم ّرت «البحريـن» فـي والئهـا للهاشـميين ،ففـي القـرن الثالـث الهجري/التاسـع
الميلادي ،ومـن خلال أخبـار القرامطـة تظهر نزعة التشـ ّيع عنـد أهلهـا((( ،وينظرنـا «ياقوت
الحمـوي» (ت 262ه1229/م) أن أهـل «البحريـن» كلّهـم روافض وليس عندهـم َم ْن يخالف
هذا المذهب إال أن يكون غريباً(((.
وفـي القرن السـابع يقـول «ابن المجـاور» :إن بجزيـرة «أوال» ثالث مئة وسـتين قرية
إمامية المذهب عدا قرية واحدة( .((1وكانت كذلك في القرن الثامن(.((1
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
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المعارف ،ط ،4دار المعارف ،القاهرة ،1981 ،ص.339
الطبري ،تاريخه ،مصدر سابق ،ج 4ص.487
شرح النهج ،مصدر سابق ،ج 2ص 290و.291
تُراجـع ترجمـة زيد بن صوحـان عند ابن حجر العسـقالني في اإلصابـة ،مصدر سـابق ،ج 1ص ،583وترجمة
صعصعة بن صوحان ،المصدر نفسـه ،ج 2ص ،200وسـيحان بن صوحان فـي ج 1ص ،103وأخبار حكيم بن
جبلة الواردة عند الطبري في تاريخه ،مصدر سابق ،ج 4ص.470
يـورد محسـن األميـن فـي «أعيـان الشـيعة» ،مصـدر سـابق ،ج 1ص 610و ،611قائمـة بأسـماء مـن وصلت
أسماؤهم من أنصار الحسين الذين استشهدوا معه يوم الطف ومن بينهم سبعة من عبد القيس.
الحـ ّر العاملي ،محمد بن الحسـن ،أمل اآلمـل ،ط ،1تحقيق أحمد الحسـيني ،مكتبة األندلـس ،بغداد ،1385
ج 2ص ،186إحالة ( .)2والق ّمي ،عباس ،الك َنى واأللقاب ،ج 2ص.414
المصدر األول نفسه ،ج 2ص ،186ترجمة .550
راجـع تاريخ ابـن خلدون ،مصدر سـابق ،ج 3ص 214و 437وج 4ص ،114أخبار يحيى بـن المهدي وعلي بن
ال ُمعلّى الدبادي والحسن بن بهرام.
الحموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،مصدر سابق ،ج 4ص ،150مادة ُعمان.
ابن المجاور ،صفة بالد اليمن« ،تاريخ المستبصر» ،مصدر سابق ،ص.301
يُراجـع مـا قالـه ابن بطوطـة ،محمد بن عبـد اللَّه بـن محمد بن إبراهيـم ،في رحلتـه «تحفة النظّـار» ،ط= ،1



ويذكـر ابـن حجـر العسـقالني ـ من أهـل القرن التاسـع في «الـدرر الكامنـة» أن أهل
«البحرين» من كبار الروافض(((.
وقـد اسـتم ّر ذلـك ـ على األرجـح ـ حتـى العصـور الراهنـة .فـ «النبهانـي  -المالكي» -
(ت 1370ه1950/م) يذكر أن أكثر أهلها شيعة(((.
الباحثون األوروبيون وآراء مغلوطة:

منذ مطلع هذا القرن ـ وربّما قبله ـ ق ّدم بعض األوروبيين دراسات حول المنطقة ونشروا
معلومات عن هويّة التشيّع في «البحرين»((( .فـ «لوريمر» في دليله الجغرافي ينقل رأيين :األول
تقليدي محلّي كما يقول ،ويذهب أصحابه إلى أن عمر التش ّيع في «البحرين» ال يتع ّدى الثالث
مئة عام .والثاني رأي الكتّاب األوروبيين ،ويميلون فيه إلى اعتبار الشيعة مواطنين قدماء غزاهم
العرب .وهو ال ير ّجح رأياً لعدم وجود معلومات كافية لديه كما يقول(((.
ويذهـب آخر إلـى أن شـيعة «البحرين» هم من سلالة عربية أخذهـم «نبوخذ نصر»
إلى «العراق» وهربوا منه واستوطنوا «البحرين»(((.
وهنـاك مـن قـال إنهم شـبه فـوارس ـ أي فـرس ـ وا ّدعى آخـرون أن شـيعة «البحرين»
ينحـدرون من آباء يهود كانوا يعيشـون فـي الخليج العربـي قبل اإلسلام((( .واعتبرهم «أمين
الريحانـي» أجانـب كالهنود واإليرانييـن أو ُه ْم في عداد ذلـك((( ،والغالب أنـه بنى رأيه على
أقوال غير دقيقة.
=

(((
(((

(((
(((
(((
(((

(((

المكتبة العصرية ،بيروت ،1997 ،ص 203و.291
نق ًل عن الجاسر ،حمد ،المعجم الجغرافي ،مصدر سابق ج 1ص.218
أشـار إلـى ذلك في «التحفـة النبهانيـة» ص 73وص 85وتطلعنـا الوثائـق البريطانية الحديثة علـى معلومات
دقيقـة .فحسـب اإلحصائيـات التـي أجراهـا اإلنجليز عـام  1935يظهر أن نسـبة الشـيعة فـي البحرين تقدر
بحوالي  % 60نق ًال عن التاجر ،مهدي ،لهجات البحارنة ،بحث باللغة اإلنكليزية ،نشر:
Kegan - Paul - International - London - 1982.
ص 32و .39اإلحالة رقم .116
التاجر ،مهدي ،لهجات البحارنة ،مصدر سابق ،ص 8إلى ص.11
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل الجغرافي ،مصدر سابق ،ج 1ص.258
بلجريف ،جيمس ،البحرين ترحب بكم ،ص ،8والمؤلف ابن آخر مستشار بريطاني بحكومة البحرين.
عـرض اآلراء السـابقة باحثـان بحرانيـان معاصـران ور ّدا عليهـا وهمـا محمـد الرميحـي فـي كتابـه «البحرين
ومشـكالت التغييـر السياسـي واالجتماعي» خاصـة ص ،34والتاجـر ،مهدي ،فـي «لهجات البحارنـة» ،مصدر
سـابق ،ص 8إلـى ص .11وتتبـع الـدارس األخيـر الجـذور العميقـة للقبائـل العربيـة التـي سـكنت البحريـن،
وتقصـى بدايـات التشـ ّيع .كمـا درس أوضـاع الطائفـة فـي الوقـت الراهـن واعتمـد فـي دراسـته فيهـا علـى
ّ
اإلحصائيـات اإلنجليزيـة لمعرفة نسـبتهم العدديـة والتي أجروهـا حين كانـوا بالبحرين .والدراسـة أطروحة
لنيل الدكتوراه وهي باللغة اإلنجليزية.
الريحاني ،أمين ،ملوك العرب ،مصدر سابق ،ج 2ص.237
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ويتـراءى لنا بعد الذي ق ّدمناه ،أننا لسـنا بحاجة إلى تفنيد تلـك اآلراء .فأصحابها غرباء
يجهلـون المنطقة وأوضاعها ،خاصة تو ّجهات أهلها المذهبية .ولعل ما حدا بهم إلى التشـكّك
في األصل العربي لشـيعة «البحريـن» أن القوم خفتت في نفوسـهم روح العصبية القبلية(((.
كما أن الوضع االجتماعي واالقتصادي السـيئ الذي كانوا عليه شكّل أحد األسباب ،وال يستبعد
أن أولئك المؤرخين استقوا آراءهم من جهات تخالف ذلك االتجاه.
ولعـل ما يؤيّـد االنتماء العربي لتلـك الطائفة ويؤكّده ،ما أنتجته من ف ّن شـعري عربي
ّ
إسلامي قلبـاً وقالبـاً ـ وهو موضع دراسـتنا .وهذا األدب يمثّـل حلقة أصيلة شـديدة االلتصاق
باألدب العربي في عصوره المختلفة.
اإلطار التاريخي:

سـنلقي فـي هذا الجزء من الدراسـة ضـوءا ً خاطفاً علـى جانبين :األول حضـاري أو هو
أقـرب إلـى الحضـارة منه إلـى التاريـخ ـ ويشـمل تاريـخ «البحرين» قبـل الميالد .وهـي فترة
مـا زال جزء كبيـر منها يكتنفـه الغموض ،وإن كانت الجهود مسـتمرة للكشـف عنهـا .والثاني
تاريخي ويشـمل أهـم األحداث التـي مـ ّرت بـ «البحرين» ،وما تـداول عليها مـن دول وحكام
منذ مجيء اإلسالم وحتى القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميالدي.
القسم األول :الحضاري
أ ـ عصر دلمون(((

يتوسـط الطريق البحري
لعبت «البحرين» في القديم دورا ً هاماً باعتبارها مركزا ً تجارياً ّ
بيـن بلاد «الهند» وبالد ما بيـن النهرين((( .وكان لهـا تميزها الحضاري عن تلـك المدينتين(((
ّ
وقد عرفت بـ «دلمون».
وورد ذكر دلمون في النصوص «األكديّة» و«السومريّة» .وفي أخبار «سرجون» األكدي
أنه غزاها وأضافها مع تخومها إلى مملكته(((.
(((
(((

(((
(((
(((
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الرميحي ،محمد ،البحرين ومشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.34
نلحـظ اهتمامـاً بهـذا العصـر مـن خلال الدراسـات المتالحقـة لمعرفـة عصـر دلمـون والتـي تحـرص مجلة
الوثيقـة علـى نشـرها ،ففـي العـدد األول ص 192مقالـة عن مالبـس دلمون ،وفـي الثانـي ص 124بحث عن
الموسـيقى فيهـا ،وفـي الرابـع ص 136قـراءة في ألـواح أثرية تتضمـن أخبارا ً عـن تجارتها ،وفـي ص 170من
العدد نفسه موضوع الكتابة فيها وهكذا قلّما يخلو عدد من إشارة لهذا العصر.
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  9ص.181
األمين ،حسن ،دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية ،مصدر سابق ،ج 2ص.437
علي ،جواد ،تاريخ العرب قبل اإلسالم ،مصدر سابق ،ج 2ص 294و.295



اتسـعت العالقـة بين البلدين ،ونشـأت بيـن «دلمـون» ووادي الرافدين عالقـة أكثر ما
تكون ثقافية روحية.
ويشـير مؤلّـف «تاريـخ العـرب قبل اإلسلام» إلـى أن جزيـرة «دلمـون» كانـت تتمتّع
خاصـة لـدى بلاد الرافديـن ،فكانت تعـ ّد من األماكـن المق ّدسـة ،وعبـد أهلها بعض
بقدسـيّة ّ
اآللهـة التـي تع ّبـد لهـا أهـل «العـراق» .ووجد اسـم اإللـه «إنزاك» فـي كتابـة عثـر عليها في
«البحرين» .كما تردد عند الطرفين أسطورة «أنكي» وزوجه «ننخرساك» وملحمة «جلجامش»
وأسطورة أرض الحياة وغيرها(((.
نـص بابلـي أُ ِّر َخ سـنة  317قبـل الميالد يذكـر أرضـاً ت ُ ْد َعى
ويشـير المـؤرخ نفسـه إلى ّ
«برديسـو» وهي تقابل «فردوس» في العربية وتقع في القسـم الشـرقي مـن الجزيرة العربية
بين «مجان» وبين «بنسـانو» وهي جزيرة «دلمون» .وقد حملت هذه التسمية بعض العلماء
علـى االعتقـاد أ ّن مـا ورد عنـه «ج ّنـة عدن» في التـوراة إنّمـا أريد بهـا المنطقة الشـرقية من
جزيرة العرب وعلى سواحل الخليج(((.
وتردد اسـم «دلمون» كثيرا ً لدى المؤرخين القدامى كـ «اسـترابون» (ت سنة  79ق.م)
و«بلينـوس» في القرن األول للميالد ،كما تحـ ّدث عنها «بطليموس» قبل منتصف القرن الثاني
كل مـؤرخ ،فقد كانت تدعى
عشـر الميالدي .واختلفت تسـمياتها من قرن آلخر حسـب رواية ّ
( Nidduـ  )kkiعنـد األكدييـن و«دلمـون» أو «تلمـون» عنـد السـوريين و«تايلـوس» عنـد
الفينيقييـن((( .وإلـى جانب تلك التسـميات ورد اسـم «أرادوس» عند القدماء وهو اسـم كان
يطلق على الجزيرة الثانية في «البحرين» «الــ ُم َح َّرق» ويذكـر « َجواد علي» أنّها جزيرة «أرد»
أو «أراد»((( ـ و«عراد» في وقتنا الحاضر قرية صغيرة من قرى جزيرة «الـ ُم َح َّرق».
كانت العالقة بين «دلمـون» ومحيطها المتمثّل في الدول الواقعة على الخليج العربي
(((

(((
(((
(((

علي ،جواد ،تاريخ العرب قبل اإلسلام ،مصدر سـابق ،ج 2ص ،296وتشـير األسـطورة البابلية إلى كيفية نجاة
اإللـه «انكـي» من الفيضان الشـهير وتو ّجهه إلـى أرض الخلود في دلمون واسـتقراره فيها .ثـم مجيء البطل
السـومري «جلجامـش» ليتعـ ّرف منـه على سـ ّر الحياة وأسـرار الخلـود في دلمـون .فيفيده عـن كيفية موته
تحـت قـاع البحر الذي يمتـزج بعيون ماء عـذب واحتوائها على زهرة بيضـاء هي زهرة الخلـود ...يُراجع في
ذلـك كتـاب البحريـن عبـر التاريخ لمؤلفيـه الخليفـة ،عبد اللَّـه ،والحمـر ،عبد الملـك ،ط ،2الشـركة العربية
ونص األسـطورة فـي ص .167يُراجع أيضاً مجلـة الوثيقة ،مصدر
للـوكاالت والتوزيـع ،البحريـن  ،1972صّ ،17
سابق ،العدد ج 9ص.175
المصدر نفسه ،ج 2ص.297
المصـدر نفسـه ،ج 2ص 297و ،421والخليفة ،عبد اللَّه بن خالـد والحمر ،عبد الملك ،البحريـن عبر التاريخ،
ص 18و.19
المصدر األول نفسه ،ج 2ص.422
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عالقة وشـيجة وات ّسـم ذلك المحيط بالتحضّ ـر والرفاهية .وعلى بعد  50ميلاً من وجهة البحر
تقع مدينة «الجرعاء» ،أو الجرهاء ـ الواقعة على كثيب وكان أهلها من أغنى شـعوب الجزيرة
ويُقال :إنهم اتخذوا من الذهب كؤوسـاً وآنية وأثاثاً ،وج ّملوا سـقوف بيوتهم وأبواب غرفهم به
وباألحجار النفيسة(((.
ب ـ عالقة البحرين بالفينيقيين:

يعتقد بعـض المؤرخين أن «البحرين» وما جاورها هي موطن الفينيقيين األقدم .وأ ّول
مـن طرح هذه النظرية هـو «هيرودوتس» المتوفى سـنة 406م((( .وقد تبعـه في ذلك الرأي
مؤ ّرخـون آخـرون كـ «اسـترابون» الـذي أشـار إلى التشـابه بين أسـماء مـدن الخليـج والمدن
الفينيقية ،والتشابه في المعابد بين الطرفين(((.
وفي العصر الحديث سلّم بتلك النظريّة بعض المؤرخين كـ «أمين الريحاني»(((.
وقـد عثر المنقّبون في «البحريـن» على عدد كبير من المقابـر القديمة خطّطت على
نمط واحد .والرأي السائد لمنقّبيها أنها مقابر فينيقية(((.
علـى أن المـؤ ّرخ «جواد علي» يرى أن هذه النتائج لم ت ِ
ُعـط الباحثين فكرة يقينية عن
تاريخها وأيام أصحابها وأنها يجب أن ت ُدرس دراسة آثارية دقيقة(((.
القسم الثاني« :البحرين» بعد مجيء اإلسالم:

البحريـن فـي أيّام الرسـول  :كانـت «البحرين» تحـت الحكم الفارسـي((( عندما
بزغ نور اإلسلام .وحين أرسـل الرسـول الكريم «العلاء الحضرمي» ليدعو أهلها إلـى دين اللَّه
بـادروا إلـى إجابته .ويذكـر المؤ ّرخون أن «البحرين» أسـلمت طوعـاً ودون قتـال ((( .وعندما
قـدم وفدهـا بزعامة رجال مـن عبد القيس ـ أبرز قبائلهـا ـ أثنى الرسـول  عليهم ،ويُر َوى
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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علي جواد ،تاريخ العرب قبل اإلسالم ،مصدر سابق ،ج 2ص 297و 419و.420
الخليفة ،عبد اللَّه بن خالد والحمر ،عبد الملك ،البحرين عبر التاريخ ،مصدر سابق ،ص 18و.139
علـي ،جـواد ،تاريـخ العرب قبـل اإلسلام ،مصـدر سـابق ،ج 2ص298؛ والخليفـة ،عبد اللَّه بن خالـد والحمر،
عبد الملك ،البحرين عبر التاريخ ،مصدر سابق ،ص.142
الريحاني ،أمين ،ملوك العرب ،مصدر سابق ،ج 2ص 221وما بعدها.
علـي ،جـواد ،تاريـخ العـرب قبـل اإلسلام ،مصـدر سـابق ج 2ص .298وعـن اآلراء التـي قيلـت عـن المقابـر
المنتشرة في البحرين وعصورها تُراجع مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  3ص.150
المصدر نفسه ،ج 2ص 297و.298
الحموي ،شـهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،مصدر سـابق ج 1ص347؛ وتاريخ ابن خلدون ،مصدر سـابق،
ج 4ص.119
المصدر األول نفسه ،ج 1ص.348



أنـه قال ألصحابه فـي صباح الليلة التي قدموا فيها« :سـيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير
قائال« :مرحبـاً بالقوم غير خزايا وال ندامى»(((،
أهل المشـرق»((( .ويذكر أنه  ر ّحب بهم ً
وممـا قاله في إطرائهم« :نِ ْعـ َم القوم عبد القيس»((( .وفي الجملة كانت عالقة الرسـول 
بأهل «البحرين» عالقة متميزة وحميمة((( .ولقد حسـن إسلامهم وانشـ ّدت نفوسهم لتعاليم
الديـن الحنيـف .جـاء فـي الحديـث«( :أول جمعـة ج ّمعـت بعـد جمعـة فـي مسـجد
رسول اللَّه  في مسجد عبد القيس بـ «جواثى» من «البحرين»)(((.
«البحريـن» فـي عهد الراشـدين :يج ّرنا الكالم السـابق إلى ضرورة تفسـير مـا قيل عن
الـر ّدة فيهـا((( .ونحـن نعتقـد أ ّن مـا قيل بشـأنها فيه تضخيـم لألمـور .فالقـول أن عبد القيس
ارت ّدت بح ّجة لو كان محمد نبياً لما مات ،ثم عودتهم إلى اإلسلام بمج ّرد أن خاطبهم زعيمهم
«الجـارود» بعبـارات قليلـة هـو قـول ضعيـف وتعليـل سـاذج ،فلـو أن الـر ّدة وقعـت بالفعل
وبالحجـم نفسـه الـذي تص ّورهـا به المصـادر ،لما كان لهـا أن تنتهـي بكلمات بسـيطة .ونحن
نر ّجـح أن تهمـة االرتـداد أو علـى األقل في بعـض جوانبهـا أمر قصد بـه النكايـة بالمعارضين
للدولـة .وقد ألمحنا إلى ميل أهل «البحرين» إلى التشـ ّيع .كمـا أن بعض المصادر تنفي الر ّدة
األقـل جزء منها ،فروايـات «الطبري» تذكر أن عبد القيـس ـ وهي أبرز
ع ّمـن اتهـم بها أو على ّ
قبائـل المنطقـة كمـا قلنا ـ كانـوا مخالفين لمن ارتـ ّد .بل إنهم كانـوا يم ّدون جيـش «المنذر»
القائـد الـذي تصـ ّدى لقتـال المرت ّديـن فـي «البحريـن»((( .وإلى ذلك أشـار «ابن عسـاكر»(((
و«ابن حجر العسـقالني»((( .ونعتقد أن تعليق «ابن أبي الحديد» على حركة الر ّدة في شكلها
العـام فيـه قدر من الصواب .فهو يرى أنهـا مجاز أريد به تضخيم ما قاله مـن دعي بالمرت ّدين
وما تأ ّولوه(.((1
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1

نقال عن محمد بن عبد اللَّه آل عبد القادر ،تاريخ األحساء ،ط ،1مطابع الرياض ،1960 ،ص.62
ً
البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل ،الصحيـح ،دار الجيـل ،بيـروت ،ج 1ص ،21والبلادي ،علي بن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص.22
ابـن سـعد ،أبو عبد اللَّـه محمد ،الطبقـات الكبـرى ،دار بيـروت للطباعـة والنشـر ،1980 ،ج 5ص .557ينظر
األشج عبد اللَّه بن عوف ص.558
أيضاً ما أطرى به زعيم الوفد ّ
تُراجع مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  5ص.87
صحيح البخاري ،مصدر سابق ،ج 2ص.6
يُراجـع على سـبيل المثال تاريخ الطبري ،مصدر سـابق ،ج ،3ص 301وما بعدها ،وتاريـخ ابن خلدون ،مصدر
سابق ،ج 2ص.504
الطبري ،تاريخه ،مصدر سابق ج 3ص.304
ابن عساكر ،تهذيب تاريخ دمشق ،مصدر سابق ،ج 2ص 132ينظر ثناء أبان بن سعيد على عبد القيس.
العسـقالني ،اإلصابـة ،مصدر سـابق ،ج 1ص 103ويذكر هـذا المصدر أمـراء عبد القيس الذين تصـ ّدوا لقتال
المرت ّدين.
ابن أبي الحديد ،شرح النهج ،مصدر سابق ،ج 13ص.187
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وفي عهد الراشدين نفسه سـاهمت «البحرين» مساهمة ف ّعالة في حركة الفتوح .فقد
كانـت القاعـدة التي انطلقـت منها الحمالت األولى ضـد الفرس .ولعبت قبيلـة بكر بن وائل ـ
البحرانيـة ـ دورا ً أساسـياً فـي التمهيـد لحركـة الفتوحـات .واسـتم ّر هـذا الـدور العسـكري
محـل «البحرين» فـي توجيه
تحل ّ
لـ «البحريـن» حتـى ُم ّصـرت «البصـرة» ،وحينـذاك أخـذت ّ
(((
الجيوش المقاتلة في الجبهة الجنوبية في بالد «فارس» وإمدادها .
في العصر األموي :أبرز حدث في حياة «البحرين» في هذا العصر اسـتيالء «نجدة بن
عامـر» الخارجـي عليهـا عـام 67ه .وقـد بعـث «مصعب بـن الزبير» جيشـاً لمحاربتـه فهزمه
وظـل ع ّماله علـى نواحي «البحريـن» حتى اختلفـوا عليه وولّوا أمرهـم «أبا فديك»
«نجـدة»ّ ،
الـذي قتل «نجدة» .ولما اسـتتب له األمـر ،عرض عليه «عبد الملك بن مـروان» إقراره على ما
بيـده مقابل طاعتـه .فرفض ومن ثم حاربه «عبد الملك» وقتلـه ،فخضعت «البحرين» لحكمه
وض ّمها إلى أعمال «البصرة»(((.
في العصر العباسي :كان أهل «البحرين» قد ولّوا عليهم «سلمان بن حكيم العبدي».
وفـي عـام 151ه كاتـب والـي «البصـرة» وأعمالهـا «عقبة بن سـليم الفهـري» أمـراء األطراف
ليذعنـوا للخالفـة فعصـت «البحريـن» فجـ ّرد عليها العباسـيون حملة قتـل فيها «سـليمان بن
حكيـم» ،واسـتولى عقبـة علـى خزائـن الجزيـرة وعيّـن عليهـا أميـرا ً وظلّـت تحـت الحكـم
العباسي(((.
ثـورة الزنـج :اسـتولى صاحـب الزنج علـى «األحسـاء» سـنة 249ه ،وجبى الخـراج من
جزيـرة «البحريـن» ،وتميـز عهـده بالوحشـيّة والقسـوة((( .ولمـا هلـك عـام 270ه رجعـت
«البحرين» إلى الحكم العباسي(((.
اسـتيالء القرامطـة :فـي سـنة 286ه عبـر القرامطـة مـن «القطيـف» إلـى «البحرين»
وفتحوهـا .ويذكـر «ابـن خلـدون» أن «أبا سـعيد القرمطي» ملـك «البحرين» بعـد حصار دام
ثالث سـنوات واسـتباحها قتالً وإحراقاً وتخريبـاً((( .ولم يتقلّص نفوذهم هنـاك إال بهالك «أبي
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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مجلـة الوثيقـة ،مصدر سـابق ،العـدد  6ص 105وعن غزو أهـل «البحرين» لفـارس بقيادة العلاء الحضرمي،
يُراجع تاريخ الطبري ،مصدر سابق ،ج 4ص 79وما بعدها.
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات عقد الآلل،مصدر سابق ،ص 66وما بعدها.
النبهانـي ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص61؛ والتاجر ،مسـو ّدات مخطوطة العقد ،مصدر سـابق،
ص 69وما بعدها.
ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،مصدر سابق ج 4ص.25
النبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سابق ،ص.62
ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،مصدر سابق ،ج 4ص.119



سـعيد الجنابي» سـنة 301ه((( .وقد انتهز ذلك «أبو البهلول ـ الع ّوام بن الز ّجاج» وكان ضامناً
ّ
لخراجها
واستقل بها(((.
اسـتيالء العيونييـن عليهـا :تمكّن «يحيى بـن الع ّيـاش» ـ حاكم «القطيـف» ـ من أخذ
الجزيـرة من «أبـي البهلول» ـ وبعـد موته خلفه علـى «القطيف» ابن «زكريـا» ،وعلى جزيرة
«البحرين» ابنه «الحسـن» .فطمع «زكريا» في «الجزيرة فقتل أخاه واسـتولى عليها .ث ّم تطلّع
هـذا الحاكـم إلـى انتـزاع «األحسـاء» مـن يـد العيونييـن((( ،فاشـتبك معهـم وانهزم ففـ ّر إلى
«البحريـن» وانتهـى األمر بقتلـه على يـد األميـر «عبد اللَّه العيونـي» .فخضعت البلاد لحكم
العيونييـن ،وتولّـى حكمهـا «الفضل بـن عبد اللَّـه العيونـي» ثـم تتابـع عليهـا حـكّام آخـرون
منهم(((.
سـيطرة بنـي عامر :حين بـدأ التمـ ّزق والتناحر في صفـوف العيونيين طمـع فيهم بنو
عامر بـن عقيـل((( .وأخـذت هذه القبيلـة تمارس بعـض النفوذ منـذ العهد القرمطـي ،وتزايد
يدب بين أبنـاء البيت الحاكم ،وأخذ بعضهم
ذلـك فـي العهد العيونيّ ،
خاصة حين بدأ الصراع ّ
يستعين ببني عامر .وقد اهتبل هؤالء الفرصة وفرضوا ألنفسهم الكثير من االمتيازات ،و ُمنحوا
مـا أرادوه مـن بسـاتين وقطائـع ومناطق صيـد اللؤلؤ والسـمك .وقـد تألّم الشـاعر «علي بن
المق ّرب العيوني» (ت 629ه تقريباً) لتلك السيطرة فقال:
[كامل]

أخــذوا «ال َح َســا َء» من «القطيـ ِ
ِ
ـف» إلى «محا
ديـــــث العيـــــونِ » إلـــــى «نَقَـــــا حلـــــوانِ »
وكان أش ّد ما يثير سخطه وألمه استيالؤهم على بساتين جزيرة «البحرين»:
ـوب قطائِ ـــــع بـ «ال ِمـــــروزَانِ » لهـــــم و«كَـــــرزَكانِ »(((
ـض شــــــي ٍء للقلـــــ ِ
وأمـــــ ُّ
ٌ
ْ
ْ
(((
(((
(((
(((
(((

(((

النبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سابق ،ص.63
المصدر نفسه ص63؛ والتاجر ،محمد علي ،مسو ّدات مخطوطة العقد ،مصدر سابق ،ص.76
الدولـة العيونيـة قامـت في األحسـاء والبحرين من  466إلـى 636ه يُراجـع عنها تاريخ األحسـاء لمحمد آل
عبد القادر ،مصدر سابق ،ص 98وما بعدها.
التفاصيـل عنـد النبهانـي ،محمـد ،التحفة النبهانيـة ،مصدر سـابق ،ص66؛ والتاجـر ،مسـو ّدات العقد ،مصدر
سابق ،ص.78
أشـار ابـن خلدون فـي تاريخه ،مصـدر سـابق ،ج 4ص 118و 119إلـى أن ُملـك «البحرين» سـنة 651ه كان
لبنـي عامر بن عوف بن عقيل ،وتنتسـب هذه القبيلـة إلى عقيل بن كعب بن ربيعة بـن عامر بن صعصعة
مـن العدنانييـن .وموطنهم األصلي نجد ،وقد اسـتق ّرت بطون هـذه القبيلة في منطقـة «البحرين» والعراق،
القلقشـندي ،نهايـة األرب في معرفة أنسـاب العرب ،مصدر سـابق ،ومجلـة الوثيقة ،مصدر سـابق ،العدد ،3
.38
آل عبـد القـادر ،محمد بـن عبد اللَّه ،تاريخ األحسـاء ،مصـدر سـابق ،ص269؛ ومجلة الوثيقة ،مصدر سـابق،
العـدد 3ص .38و«مـروزان» و«كـرزكان» المذكورتـان مـن قـرى جزيـرة «البحريـن» ،وتشـتهران بالبسـاتين =
37

تمكّن رؤسـاء بني عامر بن عقيل من تقليص سـلطة العيونيين ،ولـم يبق من معاقلهم
سـوى جزيرة «البحرين»((( .وقد تشـ ّبث آخر أمرائهم بها ،وص ّد عنها ببسـالة حملتين أعدهما
«أبو بكـر السـلغري» ـ أتابك فـارس .وفي عـام 636ه1238/م أع ّد األخير حملـة بحرية كبيرة،
وت ّم فيها االستيالء على جزيرة «أوال» ،وقتل آخر أمير عيوني(((.
وفي عام 641ه1224/م اسـتولى األتابك على جزيرة «تاروت» ،ثم أحكم سيطرته على
«القطيف» وحكم المنطقة حكماً مباشرا ً.
أثـار ذلك غضب بني عصفـور العقيليين ـ وكانوا يسـيطرون على «األحسـاء» ـ فأخذوا
يشـ ّنون الهجمات المتكـررة ،مما دفع األتابك أبا بكر السـترضائهم بدفع إتاوة سـنوية((( لهم.
وحيـن ازداد الخطـر على بلاده بتع ّرضه لغزو خارجي عمد إلى تسـليم السـلطة في المنطقة
إلى العصفوريين ،مقابل دفع مبالغ سنوية لخزينته(((.
اسـتغل
ّ
سـيطرة هرمـز :فـي أواخـر القـرن السـابع الهجري/الثالـث عشـر الميلادي
«إبراهيم بـن محمـد الطيــبي» ـ حاكـم إقليـم «فـارس» ـ الخالفـات الحـا ّدة بيـن األمـراء
كلً من جـزر «البحرين» و«القطيف» و«األحسـاء» ضمـن دائرة نفوذه
العصفورييـن وأدخـل ّ
السياسـي واالقتصادي .ولكسـب والء العصفوريين لجأ إلى منحهم مبالغ مالية سـنوية .وحين
ضعف الطيب ّيون استولى أمير هرموز ـ «قطب الدين تهمتن الثاني» ـ على باقي ملكهم(((.
ودخلـت «البحريـن» تحـت نفـوذ أمـراء «هرمـوز» فـي نهايـة األربعينيات مـن القرن
الثامـن الهجري/الرابـع عشـر الميالدي ،وبقي آل عصفـور حكاماً لها .واسـتم ّرت صلة المنطقة
بمملكة «هرموز» لم ّدة تقارب قرناً ونصف قرن.
وغـدت جزيـرة «البحرين» مسـرحاً للصراع بين أبنـاء البيت الحاكم .فقـد زاحم «نظام
ونصب نفسـه
الديـن كيقبـاذ» أخاه الحاكـم في حكم جزيـرة «هرموز» ،واهتبـل فرصة غيابه ّ
حاكمـاً ،إالّ أن وفاتـه المفاجئـة مكّنـت «تهمتـن» من اسـتعادة الحكـم .وقد عجز ابنـا الملك
المتوفى عن االحتفاظ بالسـلطة فهربا بالخزائن والعساكر إلى جزر «البحرين» وسيطرا عليها،
=
(((
(((
(((
(((
(((
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الجميلـة والعيـون المتدفّقـة .يُراجـع لوريمر ،جـون غـوردون ،الدليل الجغرافـي ،مصدر سـابق ،ج 1ص280
و ،282والتاجر ،محمد علي ،مسو ّدات العقد ،مصدر سابق ،ص 24و.30
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،3ص 40و.41
المصدر نفسه ،ص.42
المصدر نفسه ،العدد  ،3ص.43
المصـدر نفسـه ،ص 55وما بعدهـا .وذكر ابن خلدون فـي تاريخه ،مصدر سـابق ،ج 4ص :118أ ّن بني ثعلب
مـن رعايا بنـي عامر بن عوف بن عقيل هم حـكّام «البحرين» فـي منتصف القرن السـابع الهجري وأن بني
عصفور منهم وأنهم أصحاب «األحساء».
المصدر نفسه ،العدد  3ص 53و.54



وجعالهـا مركزا ً لمهاجمة ع ّمهما ثم ابنه «تورانشـاه» الذي تولّى الحكـم بعده .وقد ر ّوع ذلك
الصراع الدموي سكّان الجزيرة فهرب قسم منهم(((.
دب الخالف بين أعضائها
اتجهت اآلراء إلى إقامة زعامة وطنية محليّة لكن سـرعان ما ّ
حول مسألة االستقالل عن بني عصفور أو التبعية لهم.
وباطالع «تورانشـاه» ـ ملـك «هرموز» ـ على أحداث الجزيرة قـدم إليها على رأس ق ّوة
بحريّـة ،ورت ّب أوضاعها .وير ّجح وقوع ذلك في التسـعينيات أو السـبعينيات من القرن الثامن
الهجري/الرابـع عشـر الميلادي .ويعتقد أن منطقـة «البحرين» اسـتمرت خالل القرن التاسـع
الهجري/الخامس عشر الميالدي تدين بالتبعية لملوك «هرموز»(((.
ويذكـر المؤ ّرخـون أن «البحريـن» و«القطيـف» كانتـا ولغايـة عـام 880ه1475/م من
جملة أمالك «سـرة السـلطان سـر علي بن تورانشـاه» .وإذ ذاك وقع خالف بينـه وبين إخوته
اضطـره إلـى عقد اتفاق مـع أمير «األحسـاء» «أجود بن زامـل» على أن يعينه على اسـترجاع
جزيـرة «هرموز» مـن إخوته مقابل التنازل له عن «القطيف» و«البحرين» عدا بعض بسـاتين
األخيرة(((.
وبعد أن طُ ّبقت شـروط االتفاق ،واستلم «أجود» إمارة البلدين ولّى ابنه «مقرن» أمور
«البحريـن» ،وكان هـذا إيذانـاً بابتـداء فتـرة جديـدة فـي تاريـخ «البحريـن» وهـي العهـد
البرتغالي((( .وهو ما سنعرض له في الباب األول.
اإلطار الثقافي:

لـ «البحرين» مسـاهمة إيجابية في رفد الثقافة اإلسلامية العربية .فقد ق ّدمت العديد
من العلماء كما كان لها نصيبها في م ّد البالغة والفصاحة وما يتعلّق بها من ف ّن شعري.

وعلـى الصعيـد الفكري يذكـر «ياقوت الحمـوي» أنه ينسـب إلى «البحريـن» قوم من
أهل العلم ويذكر عددا ً منهم(((.
(((
(((

(((
(((
(((

تُراجع التفاصيل في مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  ،3ص 55و.56
المصـدر نفسـه ،العـدد  3ص ،59 – 57ونشـير إلـى أن تاريـخ «البحريـن» فـي القرنيـن الثامـن والتاسـع
الهجرييـن يكتنفـه الغمـوض الشـديد .واعتمدنـا كثيـرا ً على مقالـة عبد اللطيـف ناصـر الحميـدان وعنوانها
«العصفوريـون وقصـة  150عاماً» المنشـورة فـي المرجع المذكـور العتقادنا بأنهـا ّ
أدق ما كتـب وأقربه إلى
الصحة.
ابن ماجد ،أحمد ،الفؤاد في أصول علم البحر والقواعد ،مصدر سابق ،ص 303وما بعدها.
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات مخطوطة عقد الآلل ،مصدر سابق ،ص.82
ذكر ثالثة منهم الحموي ،شهاب الدين ياقوت في معجم البلدان ،مصدر سابق ،ج 1ص.347
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وتطالعنـا في القرون اإلسلامية األولى قائمة من علماء الجزيـرة منهم« :نصر بن نصير
البحرانـي»((( .و«محمد بـن سـهل» وهو أحـد رواة الحديـث ،ويعتقد أنه كان معاصـرا ً لإلمام
فاضال أديباً((( .و«الشـريف بن الشـريف
«الكاظـم»((( و«محمد بـن محمـد البحرانـي» وكان ً
أكمـل البحرانـي» .و«ناصـر الدين راشـد بن إبراهيـم البحرانـي» ،ويُقال إنـه كان فقيهـاً أديباً
متكلماً لغوياً(((.
وجل ما نسـتطيع قوله
وإذا ك ّنـا ال نعرف على وجـه الدقّة تاريخ وفيات أولئك العلماء ّ
إنهم عاشـوا قبل القرن السـابع الهجري/الثالث عشر الميالدي ،فإنه منذ مطلع هذا القرن ـ أي
السابع ـ تبدو األمور أكثر وضوحاً.
فمـن علمـاء «البحرين» فـي هذا القـرن «أحمد بن علي بن سـعادة البحرانـي» ،وكان
معاصـرا ً لـ «الخواجـة نصيـر الديـن الطوسـي» ـ مـن كبـار علمـاء «إيران» فـي القرن السـابع
الهجري/الثالث عشر الميالدي((( ـ وقد تولّى «الطوسي» شرح «رسالة العلم» لـ «ابن سعادة»
وبدأها بأبيات أثنى فيها ثنا ًء جمي ًال على الرسـالة وصاحبها ،وهي تشـتمل على أربع وعشرين
مسألة(((.
من تالميذ ابن سـعادة« :علي بن سـليمان البحراني» ويوصف بأنـه عالم جليل متكلّم
حكيم ،وس ّمي بـ «الفيلسوف الحكيم» ويدل ذلك على غلبة العلوم العقلية عليه.
لـه تصانيف فـي الحكمـة منها كتـاب «اإلشـارات» فـي اإللهيات ،وشـرح رسـالة الطير
لـ «ابن سينا» ،كما شرح أبياته في وصف الروح(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص56؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق،
ج 10ص.221
المصدر األول نفسه ،ص ،57والكاظم هو اإلمام السابع عند اإلمامية.
الحـ ّر العاملـي ،محمـد بن الحسـن  ،أمل اآلمـل ،مصدر سـابق ،ج 2ص298؛ والبلادي ،علي بن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ص.57
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحريـن ،مصدر سـابق ،ص307؛ والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر
سابق ،ص.59
تُراجـع ترجمته عند البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ص ،245والزركلي ،خيـر الدين ،األعالم،
مصـدر سـابق ،ج 7ص30؛ وكحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين ،دار إحياء التـراث العربي ،بيروت ،د.ت ،ج11
ص.207
وردت ترجمـة ابـن سـعادة في لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص254ه 43؛ والكشـكول ،ج 1ص ،303وهو
للمؤلـف نفسـه ،وأيضاً عنـد البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص ،60واألمين ،محسـن،
أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 3ص 43و44؛ وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 2ص.8
ترجـم له الحـر العاملي فـي أمل اآلمل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص189؛ والبحراني ،يوسـف في لؤلـؤة البحرين،
مصـدر سـابق ص 253إحالـة 41؛ والبلادي ،علـي ،فـي أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص61؛ وكحالـة ،عمر،
معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 7ص.103



من تالميذ السابق ابنه «حسين» .وكان من مشايخ العالمة ((( «الحلي».
أمـا أبرز علماء «البحرين» في القرن السـابع على اإلطالق فهو «كمـال الدين ميثم بن
علـي البحرانـي» الـذي نال منــزلة علميـة رفيعـة ،وكان محيطـاً بالعلـوم الشـرعية والحكمية
والفنـون العقليـة ،وقـد اصطلـح علـى تسـميته بالعالـم الربّانـي .ولـه ما يقـارب األحد عشـر
مص ّنفاً(((.
فـي القرن الثامـن الهجري/الرابع عشـر الميالدي يبـرز «أحمد بـن عبد اللَّه بن المت َّوج
البحرانـي» .وكان جليـل القـدر ،تتلمـذ علـى كبـار علمـاء «العـراق» ،ولـه مـا يقارب التسـعة
مص ّنفات .وله شعر كثير(((.
وبرز من األسـرة نفسـها «عبد اللَّه بـن المت َّوج» والد السـابق وابنـه «ناصر بن أحمد»،
ويوسف بأنّه صاحب ذهن وقّاد ،محقّق فقيه قوي الحافظة(((.
وتتلمـذ علـى «أحمد بـن عبد اللَّه بـن المت َّوج» عـدد من فقهـاء «البحرين» مـن أبناء
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميالدي(((.
وأشـهر علماء «البحرين» في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميالدي «مفلح بن
حسن الصيمري» ،وله ما يقارب الخمسة مص ّنفات(((.
الفصاحة والشعر:

ألمحنـا إلى أن عبد القيس كانت أبرز قبائل «البحرين» ،وتتح ّدث المصادر عن فصاحة
(((

(((
(((
(((
(((
(((

الحـر العاملـي ،أمـل اآلمـل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص99؛ والبحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصدر سـابق،
ص 253إحالة 41؛ والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.62
والعالمـة الحلّـي هو الحسـن بن يوسـف بن المط ّهـر الحلّي من كبـار علمـاء الشـيعة (ت 726ه) وترجمته
في لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص 210وفي أعالم الزركلي ،ج 2ص.227
الحـ ّر العاملـي ،أمـل اآلمـل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص332؛ والبحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق
ص .253والخوانسـاري ،محمد باقر ،روضات الج ّنات ،مكتبة إسـماعيليان ،طهران ،د.ت ،ج 7ص216؛ وكحالة،
عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ج 13ص55
الحر العاملي ،أمل اآلمل ،مصدر سـابق ،ج 2ص .16والبحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص177؛
الكشـكول ،ج 1ص 299وما بعدها؛ والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص70؛ والخوانساري،
روضات الج ّنات ،مصدر سابق ،ج 1ص68؛ وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 1ص.300
الحـر العاملـي ،أمـل اآلمـل ،مصـدر سـابق ج 2ص .333والبحرانـي ،يوسـف لؤلـؤة البحريـن ،مصدر سـابق،
ص 179إحالـة  .40والبلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص72؛ وكحالة ،عمـر ،معجم
المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 13ص.68
يُراجع البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.74
المصدر نفسه ،ص 74وما بعدها.
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هـذه القبيلـة .فيذكر «الجاحظ» أن فرقتهـم التي وقعت إلى «البحرين» أصبحت أشـعر قبيل
فـي العـرب ،وأن الفرقة األخرى التـي وقعت إلى «عمـان» هم خطباء العرب .وهو يسـتغرب
أنهم لم يكونوا كذلك حين كانوا في س ّرة البادية وفي معدن الفصاحة(((.
لفتـت بالغـة العبدييـن األنظـار .واسـتدعى إعجـاب «معاويـة» ببالغتهـم أن سـأل
«صحار بـن الع ّياش العبـدي» :ما هذه البالغة التـي فيكم؟ فأجابه« :شـيء تجيش به صدورنا
فتدفقه على ألسـنتنا .»...ورغب «معاوية» في معرفة مفهوم البالغة عنده فذكر أنها :اإليجاز.
وحين سأله عما يقصده باإليجاز ،أجاب« :أن تجيب فال تبطئ ،وتقول فال تخطئ.(((»...
وعـ ّدد «الجاحظ» خطبـاء عبد القيس فقال« :من خطبائهم المشـهورين «صعصعة بن
صوحـان» ،و«زيد بن صوحان» ،و«سـيحان بن صوحـان» .ومنهم «صحار بـن ع ّياش» .وصحار
من شيعة «عثمان» ،وبنو صوحان من شيعة «علي»(((.
يؤيّـد قـول «الجاحـظ» ما ذكـره «أبو عبيـدة» مـن تفـ ّوق عبد القيس علـى غيرها من
العـرب بسـت خصـال ،منهـا أن فيها أخطـب العـرب «مصقلة بن رقبـة» الـذي كان يضرب به
المثـل فيقـال :أخطـب من مصقلـة((( .ويبدو أن مصقلة وأسـرته وصلـوا إلى مرتبـة عالية في
الفـن الخطابـي ،وأن خطبهم غدت نموذجاً يحتذي به الخطباء ،يقـول «الجاحظ» :من خطباء
عبد القيـس «مصقلة بن رقبـة» ،و«رقبة بن مصقلة» و«كرب بن رقبة» ،ويسـتطرد قائالً« :من
خطـب العـرب ـ «العجـوز» وهـي خطبـة آلل رقبـة ،ومتـى تكلّمـوا فلا ب ّد لهـم منهـا أو من
بعضها»(((.
يه ّمنـا من الخطباء العبدييـن بنو صوحان إذ لهم عالقة وثيقة بجـزر «البحرين» .ففيها
عـاش «صعصعة بن صوحـان» فترة من حياتـه وفيها دفن كما ألمــحنا((( .وهنـاك قبر يدعى
قبر األمير زيد ويعتقد أنه ألخيه األمير «زيد بن صوحان»(((.
كان آل صوحـان فـي مسـتوى عـا ٍل مـن البالغـة والفصاحة ،وقـد وصفهـم «معاوية» ـ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الجاحـظ ،عمـرو بـن بحر ،البيـان والتبييـن ،تحقيـق عبد السلام هـارون ،ط ،3مؤسسـة الخانجـي ،القاهرة،
د.ت ،ج 1ص 96و.97
المصدر نفسه ،ص96؛ وابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج 4ص.31
المصدر نفسه ،ج 1ص.97
ابن أبي الحديد ،شرح النهج ،مصدر سابق ،ج 18ص.65
الجاحظ ،البيان والتبيين ،مصدر سابق ،ج1ص.348
يُراجع ص.29
تُراجـع مسـو ّدات العقـد ،للتاجر ،مصـدر سـابق ،ص 30و .31والخبـر ما زال بحاجـة إلى تحقيـق .فالمصادر
التاريخيـة تشـير إلـى أنه قتل يوم الجمل ينظر طبقات ابن سـعد ،مصدر سـابق ،ج ،6ص 123و ،221وشـرح
النهج ،مصدر سابق ،ج 1ص 258و 259واإلصابة ،مصدر سابق ج 1ص.583



بالرغـم مـن الخصومـة بينهـم ـ بأنهـم مخاريـق الـكالم((( .وقـد أطراهـم «ابن عبـاس» بقوله
لـ «صعصعة»« :إنك سليل خطباء فصحاء .ما ورثت هذا عن كاللة»(((.
وكان «صعصعـة» مق ّدماً في الخطابة مم ّيزا ً فيها((( ،وصفه «عقيل بن أبي طالب» بأنه
عظيـم الشـأن عضـب اللسـان((( .وبلـغ من شـ ّدة إعجـاب «معاويـة» بفصاحته ـ رغـم جرأته
الشـديدة عليـه ـ أنـه و ّد لـو أنه مـن صلبه ،وعـ ّدہ النمـوذج المطلوب مـن الرجال .قـال بعد
(((
علي وخطباء
محـاورة حـادة ـ بينهما« :هكذا فلتكـن الرجال»  .كمـا كان يعتبره أحد سـهام ّ
منهال للوارديـن ،روي عن «الشـعبي» أنه قال:
العـرب((( ،وقـد نتج عـن ذلك أن خطبه غـدت ً
«كنت أتعلّم منه الخطب»(((.
ُ
كان مـن الطبيعـي أن يترعـرع الفـ ّن الشـعري فـي أحضـان تلـك الفصاحـة .وال ـ غـرو
فالفصاحـة دعامـة متينـة لـكل شـعر ج ّيـد .وقـد قـال «ابـن سلام» (ت276ه889/م)« :فـي
«البحريـن» شـعر كثير جيّد وفصاحـة»((( .وأورد في معرض حديثه ثالثة من شـعراء المنطقة
وهم «المثقّب العبدي» ،و«المم ّزق العبدي» ،و«المفضل بن معشـر بن نكرة»((( .وقد أشـرنا
إلـى قـول «الجاحـظ» أ ّن عبد القيـس التـي نزحت إلـى «البحريـن» أصبحت أشـعر قبيل في
العرب.
ليـس مـن مه ّمتنا تت ّبع كل شـعراء «البحرين» منـذ الجاهلية حتى القرن الحادي عشـر
الهجري/السـابع عشـر الميلادي ،وسـنكتفي باسـتعراض سـريع إلعطاء فكـرة عامة عـن حالة
الشـعراء في هذه المنطقة للتع ّرف على مسـاهمتها ،ولكون ذلك العطاء القاعدة التي شكّلت
المسار الشعري ،ورفدته ،ورسمت اتجاهاته وحدوده.
ففـي العصـر الجاهلـي تورد المصـادر شـعرا ً للكثير مـن شـعراء المنطقة مـن بكريين
وعبدييـن وغيرهم .وعلى رأس هؤالء جميعاً يأتي «طرفة بن العبد» ـ من بكر بن وائل ـ وهو
من شـعراء جزيرة «البحرين» ،وجده «سـعد بن مالـك» وخاله «المتل ّمس بن عبد المسـيح»،
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

المسعودي ،المروج ،مصدر سابق ج 3ص.46
المصدر نفسه ،ج 3ص.54
الجاحظ ،عمرو بن بحر ،البيان والتبيين ،مصدر سابق ،ج 1ص.327
المسعودي ،المروج ،مصدر سابق ،ج 3ص.46
المصدر نفسه ،ج 3ص.49
المصدر نفسه ،ج 3ص.48
العسقالني ،ابن حجر ،اإلصابة ،مصدر سابق ،ج 2ص.200
الجمحـي ،محمد بن سلام ،طبقات الشـعراء ،إعـداد اللجنة الجامعية لنشـر التراث العربي فـي طبعة ليدن،
دار النهضة العربية ،بيروت ،1916 ،ص.69
المصدر نفسه ،ص 69و.70
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وأختـه «خرنق» .وقد أشـرنا قبل قليل إلى ثالثة شـعراء جاهليين مـن عبد القيس ذكرهم ابن
سلام في طبقاته .وهناك المرقّشـان األكبر واألصغر ،و«عمرو بن قميئة» وغيرهم((( .هذا عدا
المغمورين والمقلّين(((.
ومنـذ فجر اإلسلام طرأ تغييـر في مواطـن القبائـل العربية .ونظـرا ً لنــزوح الكثير من
رجـال عبد القيس وغيرهـا إلى «البصرة» و«الكوفـة» على وجه الخصوص بعـد تمصيرها فقد
ع ّدوا من العراقيين أو في عدادهم.
مـن الشـعراء العبدييـن فـي القـرون اإلسلامية األولـى «بشـر بن منقـذ» المعـروف
(((
(((
أبي بـن مقبل»(((،
بـ «األعـور الشـ ّني» و«زياد األعجـم» مولى عبد القيـس  ،و«تميم بن ّ
و«قثم بـن خبيئة» ـ الصلتـان العبدي((( .ومن المقلّين يورد «البحتـري» مجموعة كبيرة نذكر
منهم على سـبيل المثال «مويلك بن قابس العبدي»((( .أما «المرزباني» فيذكر عشـرة شـعراء
عبديين إضافة إلى «قراد السدوسي البحراني»(((.
اإلنتاج الشـعري في القرنين الرابع والخامس الهجرييـن يلفّه ظالم دامس عدا ومضات
هنا وهناك .ونحن نعتقد أن الشعراء لم يصمتوا أو تخرس ألسنتهم ،وربّما كان تتابع األحداث
السياسـية وعنفها في العهد القرمطي قد ألهاهم ،أو أن الظروف حالت دون وصول ما أنتجوه
من شعر.
(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ع ّولنـا في هذا الجزء من الدراسـة على ما ذكره محمد علي التاجر في مسـو ّدات مؤلفـه المخطوط «منتظم
الد ّريـن فـي تراجم علمـاء القطيف واألحسـاء والبحريـن» .ونعتقد أننا لسـنا بحاجة إلى ذكـر المصادر التي
ترجمت للشـعراء المشـهورين فهي كثيرة ومعروفة .وسـنكتفي باإلشـارة إلى المصادر التي عرضت للشعراء
المقلّين.
تـرد أسـماء الكثيـر مـن الشـعراء العبدييـن المغموريـن في معجـم الشـعراء لمحمد بـن عمـران المرزباني
تُراجـع مثلاً ص 224و 385وفـي حماسـة البحتـري ،أبـو عبـادة الوليـد بـن عبيـد ،ضبـط األب لويس شـيخو
اليسـوعي ،ط ،3دار الكتـاب العربي ،بيروت ،1967 ،ص 254على سـبيل المثال وفـي «المؤتلف والمختلف»
لآلمدي ،الحسن بن بشر ،ص 158مثالً.
ابن قتيبة ،الدينوري ،عبد اللَّه بن مسـلم ،الشـعر والشـعراء ،دار إحيـاء الكتب العربيـة ،القاهرة ،1964 ،ج2
ص.621
األصفهاني ،أبو الفرج علي بن الحسين ،األغاني ،الدار التونسية للنشر ،1963 ،ج 15ص 307وما بعدها.
الجمحي ،ابن سلام ،طبقات الشـعراء ،مصدر سـابق ،ص34؛ وابن قتيبة ،الشعر والشـعراء ،مصدر سابق ،ج1
ص 424وما بعدها؛ وحماسة البحتري ،مصدر سابق ،ص 112و 123و 152و 160و 167و 200و.256
المصدر األول نفسه ،ص 95و96؛ واآلمدي ،المؤتلف والمختلف ،مصدر سابق ،ص.154
حماسـة البحتري ،مصدر سـابق ،ص 215وذكر هذا الشـاعر كل من أبي ت ّمام في حماسته ،ج 2ص 902والتي
بشـرح المرزوقـي ،والمرزبانـي فـي معجـم الشـعراء ص .363وم ّمـن ذكر لهـم البحتري شـعرا ً في حماسـته
سلمة بن أبي حبابة العبدي ص 27والج ّمال بن سلمة العبدي ص 40و 46و 164و.169
نذكر منهم عمرو بن أوس العبدي ص ،232وعمرو بن دراك العبدي ص 40و 46و 164و.169

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((



فالقرامطـة ،رغـم مـا نسـب إليهـم مـن مسـاوئ ظهـر فيهـم أدبـاء وشـعراء .فكبيرهم
«الحسـن بن أحمد بـن أبـي سـعيد الجنابـي القرمطـي» المعـروف باألعصـم كان شـاعرا ً(((
(ت 366ه976/م) ،كما أن كاتبهم «أبا الفتح الحسـين بن محمود» المشتهر بـ «كشاجم» من
أعالم الشعراء(((.
فـي القـرن السـادس الهجري/الثانـي عشـر الميلادي تشـير المصـادر إلـى الشـاعر
«محمد بـن يوسـف بن قائـد» الملقّـب بموفّق الديـن ويصفه «ابـن خلكان» بأنـه مق ّدم في
العربية ،متف ّنن في أنواع الشـعر ،ومن أعلم الناس بالعروض والقوافي ،وأحذقهم بنقد الشعر،
ومعرفة ج ّيده من رديئه ،وبدأ في نظم الشعر وهو صبي صغير بـ «البحرين»(((.
بيـن القرنيـن السـادس والسـابع الهجريين يلمع فـي «البحريـن» نجم األمير والشـاعر
«علي بن المق ّرب العيوني»(((.
تتضـح ـ وإلى ح ٍّد ما ـ معالم الشـعر منـذ القرن الثامن الهجري/الرابع عشـر الميالدي،
ونسـتطيع أن نتعـ ّرف على شـعراء الجزيـرة بصورة أوضح .وحسـبما توفر لنا مـن مصادر تبرز
أسـرة المتـ َّوج ،بأجيالهـا الثالثـة ،كأكبـر األسـر شـاعرية وعلمـاً .فـ «عبد اللَّه بن المتـ َّوج» كان
شـاعرا ً ،عالماً ،وكذلك ابنه «أحمد» ،ثم «ناصر بن أحمد» .ونظرا ً لكون األجيال الثالثة شـعراء،
يبدو أن شـعرهم قد تداخل .وبخصوص الج ّد يُقال :إنه كان أديباً وشـاعرا ً مجيدا ً وله شعر في
مراثـي أهـل البيـت بلغ عشـرين ألف بيـت((( .أما «أحمـد» فقيـل :إن له شـعرا ً ج ّيـدا ً كثيرا ً،
ومـر ٍ
اث لـ «الحسـين» ،ولـه نظـم قصـة أخـذ الثـأر((( .وقـد أشـار «علـي البلادي» إلـى أن
لـ «ناصر بن أحمد» أشعارا ً كثيرة ،منها نظم مقتل الحسين ،ومر ٍ
اث كثيرة ،ومدح لإلمام علي.
أما الخوانسـاري فقد ذكـر أن لـ «أحمد بن المت َّوج» ديواناً في رثـاء أهل البيت ،يحوي
عشرين ألف بيت في مجلّدين ،وتوجد في بعض المواضع ما يشير إلى نسبتها إليه(((.
صـح ما قيل ،وبسـبب غياب أغلب ذلك الشـعر فنحن نعتقد أن هـذا الك َّم الكبير
وإذا ّ
نسـاخ الشـعر لـم يكونوا
الـذي أشـير إليـه ،وربمـا كان لألسـرة بأجيالها الثالثة ،ولألسـف فإن ّ
ينظـر ما قاله من شـعر بديهة عند الكتبي ،محمد بن شـاكر ،فـوات الوفيات ،دار صادر ،بيـروت ،1973 ،ج1
ص 318ووردت ترجمته عند الزركلي ،خير الدين ،األعالم ،مصدر سابق ،ج 2ص.179
تاريخ ابن خلدون ،مصدر سابق ،ج 4ص.119
ابن خلكان ،وفيات األعيان ،مصدر سابق ،ج 5ص 9وما بعدها.
آخر طبعات ديوانه أصدرها المكتب اإلسلامي بدمشـق سـنة 1961م .وعدد أبياته حوالي  5329بيتاً .يُراجع
الخطيب ،أحمد« ،شعر علي بن المق ّرب العيوني» ،مصدر سابق ص.129
التاجر ،مسو ّدات مخطوطة منتظم الد ّرين ،مصدر سابق ،ترجمة رقم .508
البحراني ،يوسف« ،لؤلؤة البحرين» ،مصدر سابق ،ص 175و.180
الخوانساري ،روضات الج ّنات ،مصدر سابق ،ج 1ص.70
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يعيـرون قائـل القصيدة أي اهتمام .وهناك آالف األبيات من شـعر الفترة غير منسـوب .وربّما
هـذا ما حدا بالشـعراء على تذييل بعض القصائد بذكر أسـمائهم أو أسـماء آبائهـم وعائالتهم.
لكـ ّن المشـكلة تبقى قائمة حين يكتفي الشـاعر بذكر اسـمه العائلي ويكون فـي العائلة أكثر
من شاعر.
وفي القرنين التاسع والعاشر الهجريين/الخامس عشر والسادس عشر الميالديين يزداد
تدفّـق الشـعر البحرانـي ،وتطالعنا عشـرات األسـماء من الشـعراء خاصـة الرث ّائيـن آلل البيت،
نذكـر علـى سـبيل المثـال «مفلح بن حسـن الصيمـري» ،ويقـال :إن لـه شـعرا ً كثيرا ً فـي رثاء
«الحسـين»((( ،و«سـعيد بن يوسـف الجزيري» وله منظومة في رثاء اإلمام علي تقارب األربع
مئة بيت((( .و«عبد النبي المقابي»(((.
ومن شـعراء «البحرين» في القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميالدي «راشد بن
سـليمان الجزيـري»((( ،وأبرزهـم «داود بـن أبـي شـافيز» وعـده البعـض مـن حسـنات القرن
العاشر(((.
ونظرا ً للصلة الوثيقة واالرتباط المتين بين شـعر القرن العاشـر وشعر الفترة المدروسة
سنرجئ الحديث عنه للفصول القادمة.

(((
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.75
التاجر ،مسـو ّدات مخطوطة المنتظم ،مصدر سابق ترجمة  .346وشـ ّبر ،جواد ،أدب الطف،مؤسسة األعلمي،
بيروت ،ج 5ص.49
الطف في ج 5ص 50أبياتاً دال ّية عثر عليها ضمن المجموعة الخطّ ّية السالفة الذكر.
أورد له صاحب أدب ّ
أورد لـه فخـر الديـن الطريحـي في منتخبـه ص 95قصيـدة المية (طويل) .واستشـهد شـ ّبر ،جـواد ،في أدب
الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص 51بأبيات منها.
ّ
األمينـي ،عبد الحسـين ،الغديـر فـي الكتـاب والسـنة واألدب ،ط ،4دار الكتـاب العربـي ،بيـروت،1977 ،
ج11ص.232

الباب األول

بيئة الشعر البحراني

إذا كان الشــعر مــرآة الحيــاة فمــن الطبيعــي أن يتأثّــر ســلباً وإيجابـاً بــكل مــا يعــرض مــن
أحــداث سياســية ومــا يســود مــن نظــم اجتماعيــة وألــوان ثقافيــة.
وممــا ال شــك فيــه أن هــذه األحــداث والنظــم هــي عنصــر ف ّعــال فــي تشــكيل نظــرة
الشــعراء إلــى الحيــاة ،ومــا يســود نتاجهــم مــن روح تفاؤليــة أو تشــاؤمية ،ومــا يصطبــغ
بــه ف ّنهــم مــن مشــاعر ش ـتّى.
وانطالقـاً مــن هــذه المقولــة نعــرض ـ بشــكل ســريع ـ لمــا تتابــع علــى «البحريــن» مــن
أحــداث سياســية ومــا ســاد فيهــا مــن نظــم اجتماعيــة وألــوان ثقافيــة ،فــي محاولــة
الســتكناه تجربتهــا الشــعرية وفهــم أبعــاد روحهــا.

الفصل األول

األوضاع السياسية

منـذ مطلـع القـرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميلادي تتابـع علـى «البحريـن»
أحـداث سياسـية متعددة أث ّرت في حياتهـا االقتصادية .ومن ث ّم كان لها دورها الهام في رسـم
حدود نظمها االجتماعية وتشكيل أُطر حياة أبنائها.
ويمكـن للباحث فـي تاريخ «البحريـن» الحديث مالحظـة تتابع ثالث فترات رئيسـية.
وهـي إن اختلفـت فيما بينها من حيث الطول الزماني إال أنها تشـكّل ما يمكن اعتباره مراحل
ثالث:
األولـى وتتمثّـل فـي الحكـم البرتغالي وهي تقـارب المئة عـام .والثانية تشـمل الحكم
اإليراني وما تخلّلها من محاوالت رمى أصحابها من ورائها إلى االسـتقالل بالبالد ،وقد تواصلت
ما يقرب من المئة وخمسـين عاماً .والثالثة فترة الحكم الخليفي وتمت ّد طوال مئتي عام وهي
ما زالت مستمرة.

الفترة األولى :االحتالل البرتغالي من  928هـ1521/م إلى  1032هـ1622/م:
تعتبـر الرحالت الجغرافية البرتغالية إلى الشـرق وما أعقبها مـن احتالل لبعض مناطق
«الهنـد» و«الخليـج» الخطـوة األولـى لالسـتعمار األوروبي الحديـث .فقد لفتت أنظـار الدول
األوروبية إلى أهمية الشرق.
وكان البرتغاليون يرمون من رحالتهم إلى السـيطرة على تجارة الشرق وثرواته ملبسين
هـذا الهـدف لباسـاً دينيـاً .يقـول «عمانويـل األول» ملـك البرتغـال عنـد بعثـه أول حملة إلى
الشـرق« :إن الغـرض مـن اكتشـاف الطريق البحـري إلى الهند هو نشـر المسـيحية والحصول
على ثروات الشرق»(((.
الوضع اإلسالمي العام عند مجيء البرتغاليين:

كانـت الظروف مواتية لتحقيق أطماعهم على جميع األصعدة ،بسـبب انشـغال القوى
اإلسلامية بصراعـات مذهب ّيـة وتوسـع ّية فيما بينهـا ،فالصفويـون يعملون على توطيـد دعائم
((( مجلـة الوثيقـة ،مصدر سـابق ،العـدد  12ص .14مقالة بشـير كاظـم .تنظر أيضاً رسـالة الملـك البرتغالي إلى
أسـقف «براغـا» يعلمـه فيهـا بالمكتسـبات التـي حقّقهـا ،ويبشّ ـره فيهـا بانتصـار كبيـر علـى اإلسلام .مجلة
الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  4ص 120والعدد  10ص.163

دولتهـم((( ،والصـراع الطائفـي محتـدم بينهـم وبيـن الدولـة العثمانية ،ثـم تف ّجر الصـراع إلى
معارك حربية.
أمـا القـوى المحليـة فكانت علـى درجة كبيـرة من اإلعيـاء والتفـكّك نتيجـة الخالفات
القبل ّيـة والمنافسـات األسـرية .وبرزت على السـاحة قوتـان متنافسـتان ،مملكـة «هرمز» من
ناحيـة ،وشـيوخ الجبور ـ مـن بني عقيل بـن عامر ـ ملوك «األحسـاء» من ناحيـة أخرى .وكان
هؤالء يسيطرون على «البحرين» و«األحساء» و«القطيف» ومقاطعات عمانية إذ ذاك.
تطـ ّور األمـر إلى قيـام البرتغالييـن بعمليات عسـكرية ضـد مملكة «هرمز» ،وسـيطروا
عليهـا نظرا ً لما تتمتّع به من موقع هام يجعلها تتحكّم في مدخل الخليج ،وطمعاً في ثرواتها،
وكانـت تشـكّل أكبـر تنظيم سياسـي اقتصادي حينـذاك((( ومنذ عـام  1507اضطـر ملكها إلى
دفع جزية سنوية للبرتغاليين ،وأن يكون حليفاً خاضعاً لهم.
وضع «البحرين» عند مجيء البرتغاليين:

ظلّـت «البحرين» موضعاً للصراع الحاد بين ملوك «هرمز» ومنافسـيهم الجبور ـ ملوك
«األحسـاء» الذين خلفـوا بني عصفور .وقد تمكّن هؤالء من السـيطرة على «البحرين» ،إال أن
منافسـيهم ملـوك «هرمـز» أرسـلوا حملـة عسـكرية إليهـا عـام 917ه1511/م وانتزعوها من
الجبريين .على أن هؤالء ما لبثوا أن استعادوها(((.
فـي عـام 928ه1521/م تع ّرضـت «البحرين» لهجـوم برتغالي هرمزي مشـترك ،وكانت
نـذر الحـرب التي وصلت منـذ وقت طويل نسـبياً أتاحـت لهم فرصـة تنظيم قواتهـم .فأع ّدوا
أسـطوالً كبيرا ً ،وأقاموا التحصينات واألسـوار .وقاد الجيش السـلطان «مقرن بن زامل» بنفسـه.
ففت ذلك في عضد جيشـه ،وتـ ّم االحتالل في
وأثنـاء المعركة جـرح ومات بعد ثالثـة أيام((( ّ
شهر يوليه عام 1521م(((.
(((
(((
(((
(((
(((
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قامت الدولة الصفوية في إيران من 1148 – 907ه1736 – 1502/م وجعلت التشـيّع المذهب الرسـمي للدولة.
يُراجع عنها :دونالد ولبر ص 86وما بعدها .والشابي ،علي ،الشيعة في إيران ،مصدر سابق ،ص 155وما بعدها.
فـي أهميـة هرمز تُراجـع مجلة الوثيقة ،العـدد  4ص 79وما بعدهـا مقالة أحمد العنانـي والعدد  12ص44
وما بعدها مقالة جمال زكريا قاسم.
فـي الصـراع بيـن الهرامـزة والجبور علـى «البحريـن» تُراجـع مجلة الوثيقـة ،مصدر سـابق ،العـدد  4ص،80
مقالة أحمد العناني.
تفاصيـل المعركة في مجلة الوثيقة ،مصدر سـابق ،العدد  1ص 134وما بعدها دراسـة بعنوان «صفحات من
تاريـخ النفـوذ البرتغالي في البحرين» لم يذكر اسـم الكتـاب والعدد  4ص 96وما بعدهـا ضمن مقالة أحمد
العناني والعدد  8ص 126وما بعدها مقالة نونو .بي .سلفا.
مجلـة الوثيقـة ،مصـدر سـابق ،العـدد  3ص 96ضمن مقالـة علي بن حسـين والعـدد  8ص 127ضمن مقالة
نونو بي سلفا.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

تم ّيـزت السياسـة البرتغاليـة بالهمجيـة والوحشـية ،فحيـن احتلّـوا «عمـان» فـي عـام
912ه1507/م ر ّوعـوا أهلهـا بنهـب المـدن وتدميـر الموانئ وحرق السـفن وهدم المسـاجد
والمعابـد .كمـا جدعـوا أنـوف المواطنيـن ،وقطّعـوا آذانهـم ،وفتكوا بالنسـاء واألطفـال .وكان
قائدهم «ألفونسـو دي البوكيرك» يشـرف بنفسـه على المجازر الرهيبة فـي الموانئ((( .وكان
القادة يكتبون بتلك المسـاوئ إلى ملكهم بافتخار بالغ عن حرق بالد الكفار  -أي المسلمين -
وتعذيبهم(((.
وحين اسـتولوا على «القطيف» دكّوا قالعها حتى ساووا بها األرض((( .ومن الطبيعي أال
يختلف أسلوبهم في تعاملهم مع «البحرين»(((.
وبهـدف إحكام سـيطرتهم عليها لجأوا إلى اسـتخدام سلاح الطائفيـة المذهبية .فنظرا ً
لغلبـة التشـ ّيع على «البحرين» ع ّينوا عليها حاكماً مسـلماً أعجمياً سـن ّياً ،وهو بـدوره يتخذ له
وزيرا ً من جنسـه .ولكونه مسـلماً ال تنفر منه نفـوس أهل «البحرين» .وألنـه أعجمي ال ينحاز
إلـى جانـب المواطنين العرب .كما إن صبغتـه المذهبية تؤ ّمن لهم عدم ميلـه إلى األهالي أو
الصفوييـن((( .ويذكـر أن أولئـك الحكام اتسـموا بالصلف والجفـاء وكانوا يعاملـون المواطنين
معاملة قاسية(((.
ضـاق سـكان المنطقة بعسـف البرتغالييـن .وربما كان أشـ ّدهم ضيقاً حـكّام «هرمز».
وحين تبيّن لـ «تورانشـاه» ـ أحد ملوكهم ـ أن هؤالء المسـتعمرين لم يحالفوهم إال للسـيطرة
العسـكرية واالقتصادية عليهم ،بادر إلى اهتبال فرصة اضطر فيها البرتغاليون إلى سـحب جزء
مـن قواتهم في الخليـج لمواجهة بعض الصعاب في «الهند» ،فوضـع خطّة لمهاجمة الحصون
البرتغاليـة دفعة واحدة ،في ليلة واحدة فـي كل من «هرمز» و«البحرين» وغيرها من مناطق
نفوذه .وأسفرت تلك الخطّة عن قتل عدد كبير من البرتغاليين إال أنها فشلت بشكل عام(((.
تحصـن فيها
وقـد هاجـم أهـل «البحريـن» برئاسـة «حسـين بن سـعيد» القلعـة التي ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

لوريمـر ،جـون غـوردون ،الدليـل التاريخـي ،مصـدر سـابق ،ج 1ص 12و13؛ ومجلـة الوثيقـة ،مصدر سـابق،
العدد  1ص 120من دراسة لم يذكر اسم صاحبها.
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  4ص 78من مقالة أحمد العناني.
المسلم ،محمد سعيد ،ساحل الذهب األسود ،منشورات دار الحياة ،بيروت ،ص.42
تُراجع مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد 1ص 193وكذلك العدد 4ص 98مقالة أحمد العناني.
إشـارة إلى ذلك في كشـكول يوسـف البحراني ،مصدر سـابق ،ج 1ص129؛ يُراجع أيضاً للتاجـر ،محمد علي،
مسـو ّدات مخطوطة عقد اللآل ،مصدر سـابق ،ص 84و85؛ وصبحي ،أحمد ،البحرين ودعـوى إيران ،مطبعة
عوف ،اإلسكندرية ،1963 ،ص 66و67؛ وبلجريف ،جيمس ،البحرين ترحب بكم ،مصدر سابق ،ص.138
البحرانـي ،يوسـف ،الكشـكول ،مصـدر سـابق ،ج 1ص129؛ مجلـة صـوت البحرين ،العـدد  12السـنة الثانية
ص ،27مقالة عبد الرسول الجشي.
تُراجع مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  12ص 51و 52والعدد  1ص 138و 139والعدد  4ص.98
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البرتغاليـون وقبضـوا على قائدهم .وكان ج ّبارا ً متغطرسـاً وشـنقوه بتعليقه على جذع شـجرة،
بَ ْي َد أن وصول المدد البرتغالي أحبط الهجوم وأعاد نفوذهم(((.
في عام 936ه1529/م تع ّرضت «البحرين» لهجوم برتغالي آخر بسـبب امتناع حاكمها
عـن دفـع الضريبة المق ّررة .فعمـدوا إلى إطالق النار عليهـا وضربها بالمدافـع ثالثة أيام حتى
نفـدت ذخيرتهـم .وحيـن وصل المـدد كانـت الحمى قد تفشّ ـت بيـن جنودهم .فسـمح لهم
المدافعون باالنسحاب إلى سفنهم(((.
دور األتراك في «البحرين»:

احتل
ظـل البحرانيون يتح ّينون الفـرص للتخلّص النهائي من العسـف البرتغالي ،وحين ّ
ّ
السـلطان «سـليمان القانونـي» «بغـداد» عـام 941ه1534/م وتطلّـع إلى بسـط نفـوذه على
الخليج العربي أرسل حكّام «البحرين» و«األحساء» وفدا ً لتهنئته(((.

وقـد شـرع األتـراك فـي طـرد البرتغالييـن مـن المحيـط الهنـدي ابتـدا ًء مـن عـام
945ه1538/م .وتكررت محاوالتهم ولكن دون نتائج تذكر(((.
طرد البرتغاليين من «البحرين»:

بعـد عجـز األتـراك وملوك «هرمـز» عـن طـرد البرتغاليين تطلّـع أهل «البحريـن» إلى
الدولة الصفوية لتعينهم على التخلّص من بطشـهم .وسنحت الفرصة في عام 1011ه1602/م
حيـن قام حاكم الجزيرة ـ وهـو قريب ملك «هرمز» وحليف البرتغالييـن ـ بقتل أحد الوجهاء
ونصب
ليسـتحوذ على مجموعته النادرة من اللؤلؤ .وقد تمكّن شـقيق القتيل من قتل القاتلّ ،
نفسـه حاكمـاً مكانـه وسـاعده األهالـي على القبـض على جنـود الحاميـة البرتغاليـة واحتالل
القلعة .ثم اسـتنجد بأمير «شـيراز» ،فبعث له بق ّوة عسـكرية سـاعدته علـى دحرهم((( .وقام
البرتغاليون بع ّدة محاوالت السترداد «البحرين» ،بَ ْي َد أن جميعها باءت بالفشل(((.
(((
(((
(((
(((
(((

(((
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التاجـر ،محمـد علـي ،مسـو ّدات مخطوطة عقد اللآل ،مصدر سـابق ،ص38؛ ومجلـة الوثيقة ،مصدر سـابق،
العدد  1ص 139والعدد  4ص 98والعدد  8ص.128
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  1ص 139والعدد  4ص 98وما بعدها والعدد  8ص 128وما بعدها.
مجلة صوت البحرين ،العدد  ،3السنة الثانية ص .7ومجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  4ص 100و.101
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  8ص.129
بلجريـف :البحريـن ترحب بكم ،مصدر سـابق ،ص .139وألمحت إلـى ذلك مقالة في مجلـة الوثيقة ،مصدر
سـابق ،العـدد  4ص 108دون خـوض في التفاصيل .كما أشـارت إلى تلك األحداث التقديمـات المص ّدرة بها
بعـض قصائد الشـاعر جعفر الخطـي المعاصر إليها .يُراجع على سـبيل المثـال تقديم القصيدتيـن الحائيتين
الواردتين في أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 4ص.166
المصدر نفسه ،ص .139ومجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  4ص 108وما بعدها.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

الفترة الثانية :مرحلة الحكم اإليراني وسماتها:
تتسـم هـذه المرحلة بالغمـوض ،وتبـدو وكأن المهتميـن بتاريخ «البحرين» يتحاشـون
وجل ما يعثر عليه الباحث نتفاً إخبارية مبعثرة هنا وهناك.
االقتراب منهاّ .
وتشـير المقالـة إلى تلك الفترة باقتضـاب ،وتذكر أنه لما ضعف أمـر البرتغاليين ،دبّت
الفوضى ونشب الخالف بين سكّان «البحرين» ،فرفع أبناء الشيعة شكواهم إلى الشاه «عباس
الصفـوي» طالبين منه مسـاعدتهم .ثم تختـزل ما يربو على المئة عـام ،وتكتفي بتعديد الوالة
الصفويين(((.
ويظهـر أن القـوات اإليرانيـة غـادرت البلاد بعد إنهـاء مه ّمتها .وقد أشـار جامع شـعر
«الخطي» إلى مغادرة القائد اإليراني البالد وبمع ّيته عدد من أكابرها ربّما لتقديم الشكر(((.
ويبدو أنه نظرا ً لخل ّو البالد من قوة عسـكرية حاول البرتغاليون استعادتها .وهناك خبر
مفـاده أن الصفوييـن بعثـوا فـي عـام 1031ه1622/م جيشـاً الحتلال «البحريـن» بقيـادة
«قوليخان» فاحتلّها((( ،وع ّين عليها «سـوندك سـلطان» .وحسـبما يذكر أن هذا الوالي أحسـن
السيرة وعدل في األحكام وألغى الضرائب المفروضة منذ أيام البرتغاليين(((.
فـي عام 1077ه1666/م ُع ّين (بابا خان)((( ،وكان جائرا ً ظلوماً فطلب أهل «البحرين»
عزلـه فعزل ،وخلفه «زمان سـلطان بن قزل خان»((( ،ثم األمير «مهـدي قلي خان» الذي عزل
ونصب مكانه «قزاع خان».
ّ
ال يعنـي أن هـذا التعديد صحيـح أو تام بشـكل دقيق ،ولك ّنـه الوحيد الـذي توفّر بين
أيدينا .ونعتقد أن هناك الكثير من الحلقات المفقودة.
الظاهـرة البـارزة فـي هـذه الفتـرة أن بعـض الـوالة اإليرانييـن ات ّسـم حكمهـم بالجور
والطغيان ولدينا أبيات تحمل هجا ًء لبعضهم .يقول أحد شعراء «البحرين»:
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ولعل عذر
مجلـة الوثيقـة ،مصـدر سـابق ،العـدد  1ص 80و 81مقالـة بعنوان (دراسـة في تاريـخ العتـوب)ّ ،
الكاتب أنه ال يدرس الموضوع المذكور.
يُراجع تقديم القصيدتين الحائيتين الواردتين في أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 4ص.166
يذكر ذلك النبهاني ،محمد ،في التحفة ،مصدر سـابق ،ص ،73ويقول :إن ذلك وقع في عام 1039ه1629/م؛
يُراجـع أيضـاً التاجـر ،محمد علي ،مسـو ّدات مخطوطة العقـد ،مصدر سـابق ،ص86؛ ومجلـة الوثيقة ،مصدر
سابق ،العدد  1ص ،81مقالة علي أبا حسين.
التاجر :مسو ّدات مخطوطة العقد ،مصدر سابق ،ص.86
يجعـل التاجـر في المرجع المذكور سـابقاً تعييـن هذا الرجل في عـام 1064ه1653/م وليـس لدينا ما يؤكّد
أي منهما .والمؤلف يخطئ فيجعل 1064ه تقابل 1647م.
ص ّحة ّ
مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  1ص.81
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«مه ـــدي قل ـــي» صرفُ ـــو ُه ع ـــن بحرينن ـــا
ــــــــــاج ببغيِــــــــــ ِه وفُ ُجــــــــــور ِه
َمــــــــــأَ ال ِف َج
َ

[كامل]

َعـــــا َم الفتـــــو ِر وحكَّمـــــوا «قَ َّزاغـــــا»
فلـــــذا أتـــــى تاري ُخـــــ ُه (قَـــــ ْد زَاغَـــــا)(((

ترت ّـب على ذلـك وقوع جفوة بين بعـض علماء الديـن ـ القضاة ـ وبين الحـكّام الذين
ع ّينتهم «إيران» ،ويصف «يوسف البحراني» «علي بن سليمان القدمي» (ت 1064ه1653/م)
بقوله« :تولّى األمور الحسـبية وقام بها أحسـن القيـام وقمع أيدي الحكام وذوي الفسـاد»(((.
وفـي معـرض حديثـه عـن «علي بن جعفـر» ـ حفيـد العالم السـابق ـ يذكـر أنه تولـى األمور
الحسـبية وكان شديد التصلّب في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ال تأخذه في اللَّه لومة
الئم غير مداهن لألمراء والكبراء .فحسـده بعض أمراء البالد وكاتبوا عليه السـلطان «سـليمان
الصفـوي» (ح من  1077إلى 1105ه 1666/إلى 1693م) فأرسـل إليـه من أخرجه مق ّيدا ً .ولما
عرف حقيقة األمر أطلقه(((.
ونحـن وإن كنا لسـنا متأكّدين من األمراء المعنيين بالكالم هل هـم اإليرانيون أم أمراء
«البحريـن» نفسـها؟ إال أنّنـا نعثـر على عبـارة أكثر وضوحـاً لـ «سـليمان الماحـوزي» ـ قاضي
القضـاة في «البحريـن» ـ يذكر فيها أنّـه كانت بينه وبيـن «محمد سـلطان بن فريدون خان»
كـدورة .كمـا أن له هجـا ًء في «كلب علي» وهو من حـكّام إيران على البحريـن((( .ويبدو أنه
نظـرا ً لنفـور أهـل «البحريـن» من الـوالة اإليرانييـن ،عمـد الصفويون ـ وحسـبما يظهـر ـ إلى
تعيين حكام عرب على أهل الجزيرة وأشـهر هؤالء أسـرة «آل مذكور» التي برز اسمها .وكانت
تحالف الصفويين.
وتتضـارب اآلراء حـول الموطـن األصلي لهذه األسـرة .فالبعـض يعتبرهـا نجديّة األصل،
أي رأي.
والبعـض اآلخـر يراها تنتسـب لقبيلـة المطاريـش العمانيـة((( .وليس لدينـا ما يؤكّـد ّ
وبشأن ابتداء حكم أسرة «آل مذكور» لـ «البحرين» هناك رأيان:
(((
(((
(((
(((
(((
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التاريـخ بحسـاب الجمـل يسـاوي 1113ه أي 1701م .يُراجـع البيتـان عنـد النبهانـي ،مصـدر سـابق ،ص74؛
والتاجـر ،مسـو ّدات مخطوطـة العقد ،مصدر سـابق ،ص .87ولسـليمان الماحـوزي أبيات ميمية فـي ذ ّم هذا
الوالي وردت في السابق ص ،87الحاشية العليا.
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ص.14
المصدر نفسه ،ص.15
البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص71؛ والبحراني ،يوسـف ،كشـكول البحراني ،مصدر
سابق ،ج 3ص.42
الـرأي األول لمحمـد علـي العصفـوري :مخطوطـة تاريـخ البحريـن ،ورقـة 17؛ والثانـي ألبـي حاكمـة ،أحمد
مصطفـى ،في تاريخ شـرقي الجزيرة العربيـة ،تعريب محمد أمين عبد اللَّه ،دار مكتبـة الحياة ،بيروت د.ت.
ص108؛ وخوري ،فؤاد ،القبيلة والدولة في البحرين ،مصدر سابق ،ص.48

لعدة هجمات:
تدهور السلطة الصفوية
وتعرض «البحرين» ّ
ّ

ومنـذ مطلـع القرن الثاني عشـر الهجري/الثامن عشـر الميلادي وبتدهور قـوة الحكم
الصفوي ،وتراخي قبضته ،تع ّرضت «البحرين» لسلسـلة من األحـداث واالعتداءات المتالحقة،
رمى أصحابها إلى االستيالء على الجزر وأهمها:

ينارحبلا رعشلا ةئيب

األول يذكـر أن اتصالهـا بالصفويين ت ّم فـي أيام عباس األول((( (ح مـن  995إلى 1037
أي  1586ـ  ،)1627أما «لوريمر» وغيره فيح ّددون حكمها بعام 1753م((( .ونحن وإن ك ّنا غير
واثقين ثقة تا ّمة بص ّحة الرأي األول إال أننا نعتقد أنه األرجح(((.

أ ـ هجمات العتوب:

يذكر «يوسف البحراني» أنه في عام 1112ه1700/م أغار العتوب((( على «البحرين»،
وعاثـوا فيهـا فسـادا ً ،ويـد الحاكـم قاصـرة عنهـم ،فكاتب شـيخ اإلسلام فيهـا هـو «محمد بن
عبد اللَّه بـن ماجـد» الهولـة((( ليأتـوا عليهـم .فجـاءت طائفـة منهـم ،وقارعـوا المعتديـن
وتضعضعـت البلاد ،وانكسـر النـاس أكابر وأصاغـر حتى تـ ّم إجالؤهم .وقـد أ ّرخ والـده هذه
يبق منها إال البيت األخير المشتمل على التاريخ وهو:
الواقعة بقصيدة ضاعت ولم َ
(((

(((
(((

(((
(((

مخطوطـة «تاريـخ البحريـن» لمحمـد علـي العصفـوري ،ورقـة  .17وفيهـا يذكـر أن قـدوم آل مذكـور علـى
«البحريـن» كان فـي عام 1002ه1594/م .ويشـير إلى أنه في العام نفسـه طلب الشـاه عبـاس الصفوي من
بعـض أمرائه إرسـال رجـل عـارف بأحـوال الثغـور والجزائر فـي الخليـج والواقعة تحـت االحتلال البرتغالي
ليسـأله عنـه .فبعـث إليـه ب ُعبيـد آل مذكـور .وبعـد االجتمـاع به جعله كسـفير لـه في تلـك الثغـور .ويورد
المرجع ع ّدة مراسالت بين عبيد والشاه الصفوي تتض ّمن شرحاً ألحوال المنطقة.
لوريمـر ،جون غـوردون ،دليل الخليج التاريخـي ،مصدر سـابق ،ج 3ص .1268يُراجع أيضـاً النبهاني ،التحفة،
مصدر سابق ،ص78؛ وأبو حاكمة ،أحمد مصطفى ،تاريخ شرقي الجزيرة العربية ،مصدر سابق ،ص.109
علـى اعتبـار أن الكاتـب بحرانـي األصل ،بوشـهري المولـد والمسـكن والمدفن .توفـي عـام 1349ه1930/م
(تُراجع ترجمته في مسـو ّدات مخطوطـة المنتظم لمحمد علي التاجر ،مصدر سـابق ،ورقمها  .)882ونعتقد
أن إقامتـه فـي «بوشـهر» – أحـد ثغـور إيران علـى الخليـج – أتاح له التعـ ّرف علـى تاريخ آل مذكـور ألنهم
عاشـوا فـي الثغـر نفسـه .وربما أتيح لـه من المصـادر ما سـاعده على اسـتقصاء أكبـر قدر مـن المعلومات
الصحيحة عنهم.
العتـوب نسـبة إلـى بنـي عتبة وهـي القبيلـة التي ينتمـي إليهـا آل خليفـة حـكّام «البحريـن» الحاليين وآل
صبـاح حـكّام الكويـت .يُراجـع أبو حاكمـة ،أحمـد مصطفى ،تاريـخ شـرقي الجزيـرة العربية ،مصدر سـابق،
ص 74وما بعدها.
الهولـة هـم أولئك العـرب الذين نزحوا إلى الشـاطئ الشـرقي للخليج واسـتق ّروا هنـاك مدة طويلة اكتسـبوا
فيهـا كثيـرا ً من العادات الفارسـية ،إالّ أنهم لم يتشـ ّيعوا .وأهـم مراكزهم بندر عباس وبوشـهر ،وقد عاد كثير
منهـم إلـى الشـاطئ الغربي فـي الخليج خلال القرن السـابع عشـر .الرميحي ،محمـد ،البحرين ومشـكالت
التغييـر السياسـي واالجتماعي ،مصدر سـابق ،ص .36وتتض ّمن تسـميتهم بالهولة أو الحولـة معنى التح ّول –
بقلب الحاء هاء حسب اللسان الفارسي – أي التح ّول من عرب إلى فرس وبالعكس.
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[رجز]

وعـــــام تلـــــك (ش ــــتتوها) فاحســـــبه(((

قضيـــــــــــــــة القبيلـــــــــــــــة المعتديـــــــــــــــة
ّ
ويبدو أن الهجمات اسـتمرت لفترات متقطّعة حتـى تمكّن آل خليفة من احتاللها بعد
ثمانين عاماً تقريباً من محاوالتهم األولى.
ب ـ انتزاع الشيخ الجبري الحكم في «البحرين»:

اسـتغل الشـيخ «الجبري» ـ وهو من بقايا الجبريين حكّام «األحسـاء» ـ ضعف السلطة
ّ
(((
فاسـتقل بـ «البحرين» وذلك فـي حدود نيف
ّ
فـي «إيـران» وتع ّرضها العتـداءات خارجيـة .
وعشـر بعد األلف والمئة ،أي مطلع القرن الثامن عشر .إال أ ّن الحاكم الصفوي «عباس الثاني»
تمكّن من استعادتها حسبما يذكر «النبهاني»(((.
ج ـ الغزو العماني للبحرين:

فـي إطـار الصراع بيـن «إيـران» و« ُعمـان»((( حـول مناطـق النفـوذ اسـتغلّت األخيرة
تضعضع القوة اإليرانية فش ّنت عدة حمالت مد ّمرة على «البحرين».
الحملـة األولـى :وقعـت فـي حـدود 1127ه1715/م ويم ّدنـا «يوسـف البحرانـي»
بمعلومـات قيّمـة لكونـه شـاهد عيـان ،فيصـف تأ ّهـب البلاد للقتـال فيقـول« :اتفـق مجيء
الخوارج إلى أخذ بالد «البحرين» فحصل العطال والزلزال» .ويشير إلى حجم القوة المهاجمة
والنتيجة النهائية فيذكر «قدموا أول مرة في غراب واحد ـ أي سـفينة واحدة ـ وانض ّمت إليهم
األعراب .فر ّد اللَّه كيدهم في نحورهم»((( .ويبدو أن السـبب في فشـل هذه الحملة أن حجم
القوة صغير ،وأن استعداد «البحرين» جيّد.
الحملة الثانية :وقعت بعد سـنة واحدة ،وكان االسـتعداد العمانـي أقوى ،إذ قدموا في
سـبع سـفن وانضمت إليهم األعراب .ويبدو أن الغزو كان متوقعاً فقد استع ّد أهل «البحرين»
(((
(((
(((
(((
(((
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البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص442؛ ومجلـة الوثيقة ،مصدر سـابق ،العـدد  1ص،84
مقالة علي أبا حسين.
ولبـر ،دونالـد ،إيـران ماضيها وحاضرها ،تعريـب عبد المنعم محمد حسـين ،ط ،2دار الكتـاب المصري ودار
الكتـاب اللبنانـي ،1985 ،ص90؛ وأبو حاكمـة ،أحمد مصطفى ،تاريخ شـرقي الجزيرة العربية ،مصدر سـابق،
ص.53
النبهانـي ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص 74وما بعدها ،ويذكر المؤلـف قصة يبدو عليها الخيال
ليبرز استرجاع الصفويين للبحرين .وال توجد أخبار معقولة يمكن التعويل عليها في هذا الصدد.
يُراجع لوريمر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سابق ،ج 2ص.641
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص 103و .443ويقصد الكاتب باألعـراب العرب القاطنين
على الساحل اإليراني للخليج.

الحملـة الثالثـة :زاد تصميـم العمانيين علـى أخذ «البحريـن» فكثّفوا قواتهـم ،واتبعوا
خطّـة جديـدة فحاصروا الجـزر .فتضعضعت قوة أهـل «البحرين» وفتحت البلاد قهرا ً .ويبدو
أن الهزيمتيـن السـابقتين قـ ّوت رغبتهـم فـي االنتقـام ،فارتكبـوا جرائـم فظيعـة وأفرطـوا في
الوحشية(((.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

باألسـلحة ،وأرسل الشاه الصفوي «سـلطان حسـين» (ح في 1135 - 1105ه 1693/ـ 1722م)
جنـدا ً من أهل «الرشـت» ـ منطقة في «إيـران» ـ وجملة من العسـكر .ووقعت معركة حرب ّية
انهزم فيها العمانيون(((.

قبعـت «البحرين» تكتوي بنيران الغـزو العماني .ومما ع ّمق الهوة االختالف المذهبي.
وظل الناس
فالعمانيـون يدينـون بالمذهب الخارجـي ،وغالب ّية أهـل «البحرين» من الشـيعةّ .
يترقّبـون ر ّدة الفعـل اإليرانيـة لكونهـا حاميـة الذمـار .وفـي عـام 1130ه1717/م وصلت ق ّوة
عسـكرية إيرانيـة مرفوقـة بجملـة من األعـراب المرتزقـة ،ودارت الدائـرة على عسـكر العجم
فقتلوا جميعاً وجرح الكثير من الناس ،وأحرقت البالد وف ّر السكان(((.
وبقيـت «البحرين» تحت هذا الوضـع وتداعى زعماؤها يسـتنجدون بالحاكم الصفوي
أحـس هـذا السـلطان بعجـزه عـن التحـ ّرك العسـكري أمام
لتخليصهـم مـن محنتهـم .وحيـن ّ
العمانيين بادر بشراء الجزر بمبلغ كبير من المال دفعه لسلطانهم(((.
د ـ سيطرة الشيخ «جبارة الهولي» على «البحرين»:

أغـرى ضعـف الملوك الصفويين الشـيخ «جبـارة الهولي» ـ مـن أعراب بلاد «فارس» ـ
فهاجـم «البحريـن» .وبقيـت تحـت حكمـه إلـى أن تولّـى «نـادر شـاه» حكـم «إيـران»
(ح من 1148ه1735/م إلى 1160ه1747/م) فاستعادها في عام 1150ه1737/م(((.
وللشـيخ «يوسف البحراني» إشـارات يذكر فيها ما أصاب البالد من تخريب ودمار إبّان
استيالء األعراب من الهولة عليها(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص 103و.443
المصدر نفسه ،ص 103و.443
المصدر نفسه ،ص 110و.443
المصـدر نفسـه ،ص444؛ ولوريمر ،جـون غوردون ،الدليـل التاريخي ،مصـدر سـابق ج 2ص ،698وبلجريف،
جيمس ،البحرين ترحب بكم ،مصدر سابق ،ص.140
النبهانـي ،محمد ،التحفة ،مصدر سـابق ،ص 77وما بعدها؛ وبلجريف ،جيمـس ،البحرين ترحب بكم ،مصدر
سابق ،ص.140
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص 444وفي ص 73ترد إشارة إلى ذلك.
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هـ ـ حملة ُعمانية رابعة:

بطرد «جبارة الهولي» حاولت «عمان» ملء الفراغ فهاجمت الجزر عام 1151ه 1738/م،
وبعـد احتاللهـا أمر إمامها بإشـاعة النهب والقتل فيها سـتة أيـام .فف ّر من اسـتطاع .وتص ّرف في
حكّامها وعلمائها بين قتل وسجن .وحين تناهت أخبار الغزو العماني إلى «نادر شاه» أمر والي
«شـيراز» بالتو ّجـه إلى «البحريـن» .ويذكر أنه بوصوله فـ ّر العمانيون ،فولّـى عليهم «كلب علي
خان» وع ّين «غيث بن ناصر آل مذكور» بدالً من والده الذي توفي في السجن(((.
ويبـدو أن االعتـداءات العمانية كانت في مسـتوى حاد من العنف والقسـوة ،فطفقت
ممض ومرارة شـديدة .يقول «ياسـين بن صالح الديـن البحراني» ـ
ألسـنة العلماء تصفها بألم ّ
وهـو من علماء «البحرين» الذين اكتووا بنار هذا الحدث« :الطا ّمة العا ّمة الزلزال والمشـتملة
علـى جميع الباليا وشـدائد األهـوال ،الواقعة بأوقع الوقايـع في جزيرتنـا «أوال» فإنه قد ج ّرد
عليها صارم العدوان وأفنى من كان فيها من السـكّان وأضرم نار غاراته علينا حتى أباد كل من
كان فيها »...ثم يصف بشـاعة ما جرى من قتل فيقولُ « :ملئت أزقّتها من القتلى والجيف من
أولئـك األعلام والسـادات وأولـي الشـرف ،فقبورهم بطـون الـكالب الضارية بعد أن سـقوا م ّر
الحتوف من ظبا السيوف الماضية»(((.
وتتجلّى وحشـيّة العدوان العماني في هجومه على المدارس وقتله من فيها من علماء
وطلاب .ويذكـر صاحـب أنـوار البدريـن أن بجزيـرة «النبيـه صالـح» ـ مـن جـزر «البحريـن»
الصغيـرة ـ مدرسـة تحتوي على قبور سـبعين عالماً قُتلـوا كلّهم في يوم من أيـام الخوارج كما
يس ّميهم ،حتى دعيت بـ «كربالء»(((.
الظاهـرة البارزة في هذه الفترة هي اسـتنجاد زعماء «البحريـن» وعلمائها بالدولة
اإليرانيـة كلمـا أل ّمـت بهـم محنـة .وكان لتالحق المحـن وعجزهم عـن ر ّدها وقربهـم منها
موضـع ومذهب ـ كمـا يقول النبهاني ـ أثر في ذلك .ومن زعمـاء «البحرين» الذين وفدوا
علـى «إيـران» طلبـاً للنجـدة «عبد اللَّه بـن صالـح السـماهيجي»((( ،و«عبد اللَّه بـن علي
(((
(((
(((
(((
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النبهانـي ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص78؛ والتاجر ،مسـو ّدات مخطوطة العقد ،مصدر سـابق،
ص 88وما بعدها ،وبلجريف ،جيمس ،البحرين ترحب بكم ،مصدر سابق ،ص.141
التاجر ،مسـو ّدات مخطوطة المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمته  ،988وللشـخص نفسه وصف آخر للحادث في
أنـوار البدريـن للبالدي ،مصدر سـابق ،ص 221وما بعدها .ينظر أيضاً وصف يوسـف البحراني في كشـكوله،
مصدر سابق ،ج 2ص.399
البلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدريـن ،المقدمـة ص (ز) ،ويذكـر فـي ص 60أن المدرسـة المنكوبة هي
مدرسة الشيخ داود.
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحريـن ،مصدر سـابق ،ص ،103والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر
سابق ،ص.174

ينارحبلا رعشلا ةئيب

البلادي»((( .وكانـت الدولـة اإليرانيـة تتعاطـف معهـم أحيانـاً وتنجدهـم ،وتهملهـم حين
تكـون أحوالها مضطربة .وقد اسـتمر ذلك حتى فترة متأخرة نسـبياً(((.
ومهمـا يكن مـن أمر فقد هـدأت أوضـاع «البحرين» لع ّدة سـنوات .ولما مـات «كلب
علـي خان» بعد أربع سـنوات مـن توليته لم تع ّين الحكومـة اإليرانية بدي ًال لـه ،واكتفت بوالء
أمـراء آل مذكـور العـرب ،وسـلّمت األمور اإلدارية والسياسـية للشـيخ «غيث بـن ناصر» حتى
مات عام 1137ه1774/م ،فخلفه أخوه «نصر بن ناصر»(((.
وفي إمارته ج ّدت أحداث خطيرة شـكلت ح ّدا ً فاص ًال بين فترتيـن ها ّمتين .وفيها انهار
الحكم اإليراني وبدأت صفحة جديدة في تاريخ «البحرين» الحديث.

الفترة الثالثة :الحكم الخليفي
وهو المرحلة األخيرة إذ ما يزال مستمرا ً.
نسب آل خليفة:

ينتسـب آل خليفـة إلى بنـي عتبة ،والعتوب حلف يضـم أفخاذا ً كثيـرا ً تنتمي إلى ع ّدة
قبائل هاجرت من مساكنها في «نجد» واستق ّرت على ضفاف الخليج العربي قرب «البحرين».
وأقـدم من ذكر ذلـك عنهم المؤ ّرخ «عثمان بن سـند» (ت عـام 1250ه1834/م تقريباً) ،قال:
«ولهم في عنــزة بن أسـد نسـبة .والذي يظهر أن بني عتبة متباينو النسـب ،لم يجمعهم في
وأب ولكن تقاربوا فنسب بعضهم لبعض»(((.
شجرة أ ّم ّ
هاجر العتوب من مواطنهم األصلية ضمن إطار هجرة جماعية قبائل عنـزة في غضون
القـرن الثامـن عشـر((( .واندفعـت تلـك القبائل إلى سـواحل الخليج طلبـاً للخيـرات المتوفرة
هنـاك ،وكان أولئـك النازحـون قـد تع ّرضـوا لقحـط عظيـم ،خاصـة في الفتـرة مـن  1076إلى
1078ه 1665/ـ 1667م حتى س ّمي ِ
«صلْ َهام» هلك فيه عدد كبير من الناس والدواب((( .وقد
(((
(((
(((
(((
(((
(((

البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ص73؛ والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصدر
سابق ،ص.169
يُراجع الموقف السلبي لملوك إيران القاجاريين عندما استعان بهم السيد ش ّبر الستري (ت 1288ه1871/م)
والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.242
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات مخطوطة العقد ،مصدر سابق ،ص 89وما بعدها.
نقلاً عـن مجلـة الوثيقـة ،مصـدر سـابق ،العـدد 1ص 82مقالـة علـي أبـا حسـين .والعـدد  4ص 14مقالـة
عبد اللَّه بن خالد آل خليفة وزميله.
أبو حاكمة ،أحمد مصطفى ،تاريخ شرقي الجزيرة العربية ،مصدر سابق ،ص.74
مجلة الوثيقة ،العدد 1ص ،90مقالة علي أبا حسينِ .
وصلْ َهام :تعني الشديد.
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اسـتم ّرت السـنوات العجاف خالل النصف الثاني من القرن السـابع عشـر وأوائل القرن الثامن
عشر(((.
المر ّجـح أنهـم مضـوا مـا يقـارب النصـف قـرن فـي تلـك المنطقـة قبـل انتقالهـم إلى
«الكويـت» ،وقـد ه ّيأت لهم هذه الظـروف أن يصبحوا من ر ّواد البحر((( .وقـد ألمحنا إلى ما
ذكـره «يوسـف البحراني» من مـرور العتـوب بـ «البحرين» ومـا تبع ذلك من عمليات سـلب
ونهـب ،ومهاجمـة السـفن التجاريـة .وقـد أشـارت إلـى ذلك وثيقـة عثمانيـة مؤرخـة في عام
1701م((( .وهي تتطابق مع الفترة نفسها التي ذكرها «يوسف البحراني».
وقـع خالف بين فرعي العتوب آل صباح وآل خليفة بعد اسـتقرارهم في «الكويت»(((

ونتـج عنه نـزوح آل خليفة وأحالفهـم إلى «الزبارة» فـي «قطر» عـام 1180ه1766/م .ويبدو
أنهـم تطلّعوا إلـى «البحرين» حيث مغاصات اللؤلـؤ ،ومزارع النخيل الواسـعة .إال أنهم ُمنعوا
من نزولها(((.
بحلولهـم فـي «الزبارة» نشـطت تجارتهـا واسـتقطبت ت ّجـار المناطق المجـاورة لعدم
فـرض أيـة رسـوم تجاريـة((( .وكان من بيـن النازحيـن إليهـا «الجالهمـة» ،وهم إحدى الُسـر
العتبيـة الكبرى وكانوا أشـهر ر ّواد البحـر .وقد عرفوا بممارسـتهم البحرية منـذ أخريات القرن
الثامن عشر(((.
ومـا كادت ّ
تحـل سـنة 1193ه1779/م حتـى انتهـى العتـوب من بناء أسـطول مسـلّح
(((
أي عدوان يقـع عليهم  .وبازدهار «الزبارة» غدت منافسـاً قويـاً لـ «البحرين»
يسـتطيع ص ّد ّ
(((
مما جعل «ناصر آل مذكور» يتحفّز لالنقضاض عليها .
تفاقمـت المنافسـة بين عرب السـاحل اإليراني ومنهـم آل مذكور ـ حـكّام «البحرين»
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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أبو حاكمة ،أحمد مصطفى ،تاريخ شرقي الجزيرة العربية ،مصدر سابق ،ص 74و.75
المصدر نفسه ،ص.76
تُراجـع مجلـة الوثيقـة ،مصدر سـابق ،العـدد  1ص 102مقالة علي أبا حسـين ،ونشـرت عـدة ترجمات لهذه
الوثيقة التركية .يُراجع ص 103و.104
النبهانـي ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص82؛ وأبو حاكمة ،أحمد مصطفى ،تاريخ شـرقي الجزيرة
العربية ،مصدر سابق ،ص 93و.94
يُراجـع أبـو حاكمـة ،أحمـد مصطفى ،تاريخ شـرقي الجزيـرة العربيـة ،مصـدر سـابق ،ص 91و 95و 96و100
و.109
المصدر نفسه ص 100و.102
المصدر نفسه ،ص 102و 103و.104
المصدر نفسه ،ص.138
المصدر نفسه ،ص 115و.138

فقـد أغـار عتوب «الزبـارة» و«الكويت» علـى «البحريـن» وأحدثوا خسـائر في مدينة
«المنامـة»((( ،وإثـر ذلـك أصـدر حاكـم «شـيراز» أوامـره للشـيخ «نصـر» بتجريـد حملة ضد
«الزبـارة» مسـتعيناً بالحكّام العرب على السـاحل اإليراني .فحاصرها ثم أنـزل قواته لمهاجمة
قلعتها .ففوجئ بقوات ضخمة ،ومن ثم تراجع منهزماً وتكبّد خسائر جسيمة(((.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

مـن قبل «إيـران» ـ وبين العتوب على مصادر الثروة ،وأ ّدت إلى نشـوب غـارات بين الطرفين
عام 1197ه1782/م.

االستيالء على «البحرين»:

تو ّجه «نصر آل مذكور» إلى «بوشهر» طلباً للمعونة اإليرانية واستعدادا ً لجولة جديدة.
وسـاءت أحـوال «البحرين» بسـبب ضعف حاميتهـا .وزاد األمور سـوءا ً وقوع فتنـة أهلية بين
أبنائهـا وانقسـامهم إلى فريقيـن :األول بزعامة «أحمد بـن محمد آل ماجد البلادي» ،والثاني
برئاسـة الحاج «مدن الجدحفصـي» الذي كان بمثابة الوزير آلل مذكـور .ونكاية بالجدحفصي
قام البلادي بدعوة آل خليفة إلى دخول «البحرين» .وقد خدمت هذه االنقسـامات العتوب،
شـب من تناحر بيـن أفراد األسـرة الحاكمة في «إيران» ،ومـا نتج عنه من
هـذا عالوة على ما ّ
تضعضـع لقواهـا .لذلـك فحيـن هاجـم «أحمد بـن محمـد الخليفـة» «البحريـن» فـي عـام
1197ه1783/م لم يجد مقاومة تذكر من حاميتها(((.
«البحرين» تحت الحكم الخليفي:

توالى على حكم الجزيرة منذ االسـتيالء عليها وحتى الثالثينيات من القرن العشـرين ما
يقارب الثمانية حكّام من آل خليفة .ويب ّين التخطيط في الصفحة التالية تسلسلهم:

((( مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  4ص ،21مقالة عبد اللَّه بن خالد آل خليفة وزميله ،مصدر سابق.
((( لوريمـر ،جـون غـوردون ،الدليل التاريخي ،مصـدر سـابق ج 3ص1197؛ وأبو حاكمة ،أحمد مصطفى ،شـرقي
نـص خطاب المنـدوب المقيم فـي البصرة إلى مجلـس اإلدارة في
الجزيـرة العربيـة ،مصدر سـابق ،صّ ،236
لندن؛ ومجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  4ص ،22المقال السابق.
((( لوريمـر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سـابق ،ج 3ص1272؛ وللتفاصيـل تُراجع مجلة الوثيقة ،مصدر
سـابق ،العدد  4ص 21و ،22المقالة السـابقة ،وللشـاعر محمد بن عيسـى الخليفـة (1384 – 1296ه– 1878/
1964م) قصيدة تغ ّنى فيها بانتصارات قومه وفتح «البحرين» في ديوانه ص 89وما بعدها.
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أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ

1794 - 1783/1209 - 1179

▼

ﺳﻠامن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ

1820 - 1794/1236 - 1209

▼

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ

1842 - 1820/1258 - 1236

▼

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠامن

1868 - 1843/1285 - 1258

▼

ﻋﲇ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠامن

) 1869 - 1868/1286 - 1285ﻗﺘﻞ(

▼

▼

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠامن

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ

ﺣﻜﻢ ﻋﺪّة ﺷﻬﻮر وأﻗﺼﺎه آل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ

أﻗﺼﺎه اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ

▼

ﻋﻴﴗ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ

1923 - 1869/1342 - 1286

▼

ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ

1942 - 1923/1361 - 1342
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خـاض الحكـم الخليفـي خلال المئـة عـام األولـى مـن حكـم «البحريـن» العديـد من
الصراعات غلب عليها الطابع الحربي ،تثبيتاً لدعائم الحكم.
الصراع مع قوى خارجية:

ينارحبلا رعشلا ةئيب

السمات العامة للحكم الخليفي:

تع ّرضـت «البحرين» ألطماع خارجية عربية وغير عربية بهدف السـيطرة على مواردها
االقتصاديـة .وكانـت تتخـذ شـكل فـرض الضريبـة عليهـا أو مـا سـ ّمي بالـزكاة .وصـدرت تلـك
المحاوالت من:
العمانية:
أ ـ الدولة ُ

ج ّددت تطورات األحداث السياسـية في «البحرين» رغبة العمانيين في االسـتيالء على
الجـزر .وإثـر احتلال آل خليفـة لهـا حدث تقـارب بيـن إمام «عمـان» وشـاه «إيـران» .فوقّع
الطرفـان فـي عـام 1214ه1799/م اتفاقية للعمل ضـد العتوب((( .وأسـفر ذلـك التقارب عن
وقوع ع ّدة حمالت على «البحرين»:
احتل العمانيون «البحرين» سـلماً .فتحالف حاكمها
األولـى عام 1215ه1800/م وفيها ّ
«سلمان بن أحمد» مع الوهابيين وأجالهم(((.
الثانيـة فـي عـام 1217ه1801/م وفيها شـارك إلى جانـب العمانيين بعـض البحرانيين
وعـرب الخليـج كالشـيخ «رحمة بـن غيـث»((( .ومـع انتصارهـم اضطـروا لالنسـحاب بسـبب
التهديد الوهابي لألراضي العمانية(((.
والثالثة في عام 1232ه1816/م وفيها اندحر العمانيون(((.
والرابعة في عام 1245ه1829/م حيث دارت حرب عنيفة انهزم فيها العمانيون(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

لوريمر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سابق ،ج 2ص 665وج 3ص 1274و.1275
المصدر نفسه ،ج 3ص1275؛ والنبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سابق ،ص.90
تُراجـع مجلـة الوثيقـة ،مصـدر سـابق ،العـدد  2ص ،82صـورة المخطوطة ،وعـن مشـاركة البحرانييـن تنظر
الشـروط التي نصت على إعادة أموالهم وأمالكهم التي صادرتها السـلطة الجديدة (ص .)103وال نسـتبعد أن
تكون المصادرة هي السبب في مشاركتهم في الحملة.
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سابق ج 3ص.1276
المصدر نفسـه ،ج 2ص 698وج 3ص 1278و1279؛ والنبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص98؛
والرميحـي ،محمد ،البحرين ومشـكالت التغيير السياسـي واالجتماعي ،ط ،1دار ابن خلـدون ،بيروت ،1936
ص.16
لوريمـر ،جون غـوردون الدليـل التاريخـي ،مصـدر سـابق ،ج 2ص 698وج 3ص 1290إلـى 1295؛ والنبهاني= ،
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رغـم عنـف بعض هـذه الحمالت إال أنها تبدو أقل شراسـة وبطشـاً من حملات الفترة
األولـى .تلا ذلـك محاوالت أخـرى الحتالل «البحريـن» لكن لم يكن لها شـأن يذكـر((( .وجنح
البلدان بعد ذلك إلى السلم.
ب ـ النـزاع مع الدولة السعودية:

ات ّسـمت العالقـة بين الطرفيـن بالتذبذب .فمنـذ البداية نلحـظ لوناً مـن التنافر وعدم
الثقة وقد تقتضي المصلحة وقوع بعض التقارب أحياناً ،فالوهابيون كانوا يكفّرون المسـلمين
خاصة
الذين ليسـوا على مذهبهم((( .وما زاد في توتر العالقة ،المنافسـة علـى مناطق النفوذ ّ
الغن ّيـة منهـا .وكان السـعوديون (الوهابيـون) يتطلّعـون إلـى إيجـاد موضـع قـدم لهـم فـي
«البحريـن» .وقـد أتتهـم الفرصة حيـن طلب منهـم آل خليفة العـون لطرد العمانييـن ،فخفّوا
مل ّبيـن ،إال أنـه بعد طـرد الغزاة منعهم القائد الوهابي من ممارسـة سـلطتهم كحـكّام ،وفرض
عليهم الضريبة ...وحين احت ّجوا أمر السـلطان السـعودي باقتحام «الزبارة» مدينتهم القديمة،
وأجبـر ثالثة من أمرائهم على التو ّجه إلى «نجد» واحتجزهم أسـرى .وقد تمكّنوا من اسـترداد
حريتهم وعادوا إلى حكم «البحرين» عام 1226ه1811/م(((.
في عام 1246ه1830/م بسـط السعوديون نفوذهم على «األحساء» وطلبوا من شيوخ
«البحريـن» دفـع الضريبـة (الـزكاة) علاوة علـى مبلـغ كبيـر كتعويـض .فاضطـر الحاكـم
«عبد اللَّه بـن أحمـد» إلـى االعتراف بسـيادتهم ،لعـدم مواتاة الظـروف ،ودفعهـا على مضض
أي اعتداء خارجي.
مقابل حمايته ضد ّ
وفي عام 1249ه1833/م أعلن شـيخ «البحرين» تحـ ّرره منهم ،وهاجم بعض موانئهم.
إال أن تع ّرض «البحرين» لبعض األخطار اضطره إلى ّ
فك الحصار ودفع ضريبة رمزية(((.
كـف الوهابيون عـن مهاجمة الجزر
واسـتمرت العالقـة مضطربة بيـن الطرفين .فحين ّ
سـاندوا المنشقّين ،كما حاولوا التأثير في الداخل بإثارة القالقل عن طريق بعض القبائل .وفي
جميـع الحـاالت كانوا يغضّ ـون الطرف لمجـ ّرد الحصـول على الـزكاة التي كانت تدفع بشـكل
=

(((
(((
(((
(((
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محمـد ،التحفـة النبهانيـة ،مصـدر سـابق ،ص103؛ والرميحـي ،محمـد ،البحرين مشـكالت التغيير السياسـي
واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.16
لوريمر ،جون غوردون الدليل التاريخي ،مصدر سابق ،ج 2ص.717
يظهر التبرم من تعاليم الوهابيين من بقايا أرجوزة خليفة بن محمد الخليفة التي يقول فيها( :طويل)
كل الن ــ ِ
وي ـــا بدعـــ ًة م ـــا ق ـــد س ـــمعنا بمثلِه ـــا
ـاس حتَّ ـــى المو ِّحـــ َدا
ت ُ َك ِّفـــ ُر َّ
لوريمـر ،جـون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سـابق ،ج 3ص 1286وما بعدهـا؛ والنبهاني ،محمد ،التحفة
النبهانية ،مصدر سابق ،ص 91وما بعدها ،والريحاني ،أمين ،ملوك العرب ،مصدر سابق ،ج 2ص.259
المصدر نفسه ،ج 3ص1299 – 1297؛ والنبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سابق ،ص 104وما بعدها.

ج ـ الصراع مع قطر:

احتـدم بدرجـة كبيـرة وتجلّى فـي العديد مـن الوقائـع الحربيـة التي اندلعت بسـبب
التنافس على مراكز السلطة والنفوذ .وأبرزها:
 معركــة عــام 1226ه1811/م البحريــة .ودارت بيــن زعيــم قبيلــة الجالهمــة وحلفائــهالوهابيين وبين آل خليفة(((.
 معركــة عــام 1259ه1843/م البريــة بيــن الخليفييــن وبيــن المنشــقين عنهــم والذيــنانضــ ّم إليهــم زعيــم قبيلــة البنعلــي حليــف آل خليفــة القديــم .وســ ّميت بخــراب
الدوحة األول أو وقعة أم سوية(((.
 معركــة عــام 1284ه1867/م أو خــراب الدوحــة الثانــي وهــي مــن أهــم المعــارك،ووقعــت بيــن آل خليفــة وأهــل «الوكــرة» ـ علــى الســاحل الشــرقي لـ «قطــر» ـ وأهــل
«الدوحــة» .وفيهــا انتصــر الخليفيــون وأعملــوا القتــل والســلب والنهب فــي المهزومين.
ويقــال :إن المدينتيــن المذكورتيــن أزيلتــا مــن الوجــود((( .وتع ّقــب المنتصــرون فلــول
المهزوميــن وقاتلوهــم((( .وقــد تمثّلــت ردة الفعــل فــي اســتعانة أهــل «قطــر» بأميــر
الوهابيين وفي وقوع اشتباك بحري كبير أسفر عن هزيمة القطريين(((.
 وفــي عــام 1313ه1895/م لجــأت بعــض القبائــل الســاخطة علــى آل خليفــة إلــى«قطــر» ،فســاعدها الحاكــم فــي التخطيــط لشــ ّن هجــوم علــى «البحريــن» إال أ ّن
التدخل البريطاني أوقفه وس ّوى المسألة(((.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

متقطّـع .وبقيت على هذا النحو من التذبذب حتى عام 1332ه1913/م ،حين اتخذت مسـارا ً
طبيعياً ،واتجهت نحو
التحسن(((.
ّ

د ـ الصراع مع إيران:

انبعـث هـذا الصراع بسـبب مطالبـة «إيـران» بـ «البحرين» علـى اعتبار أنهـا جزء من
أراضيها واشـت ّدت هذه المطالبة في السـتينيات من القرن التاسـع عشر .وشـكّلت شبحاً يه ّدد
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

يُراجع الرميحي ،البحرين مشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.16
لوريمـر ،جون غـوردون ،الدليـل التاريخي ،مصدر سـابق ،ج 2ص 1201والنبهانـي ،محمد ،التحفـة النبهانية،
مصدر سابق ،ص 96وما بعدها وقعة «خكيكرة».
للتفاصيل يُراجع المصدران نفسهما ،األول ج 2ص 1213والثاني ص.112
المصدران نفسهما ،األول ج 2ص 1215وج 3ص 1347وما بعدها؛ والثاني ص 124وما بعدها.
المصدر الثاني نفسه ،ص« 125وقعة الحمرور».
يُراجـع لوريمر ،جون غـوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سـابق ،ج 3ص 1215و 1347ومـا بعدها؛ والنبهاني،
محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سابق ،ص 126وقعة «دامسة».
المصدر األول نفسه ،ج 3ص.1394 – 1390
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كيـان البحريـن العربـي .وقـد أثير النــزاع على المسـتوى اإلقليمـي والدولي .ووصـل إلى ح ّد
التهديد بالقوة العسكرية من جانب «إيران» في بعض األحيان.
وبنـت «إيـران» مطالبتهـا بـ «البحرين» علـى عدة عوامـل :أولهـا أن «البحرين» كانت
تابعـة لحكمهـا لفترات طويلـة .وثانيها معاهـدة «شـيراز» لعـام 1238ه1822/م المبرمة بين
حاكم «شـيراز» والمقيم البريطاني .وثالثها خطابان من حاكم «البحرين» «محمد بن خليفة»
يعترف فيهما بالحماية اإليرانية ،ويق ّر بدفع الضريبة(((.
وظلّت مطالبة «إيران» بـ «البحرين» مستمرة وكانت تُثار حين يوقّع حكام «البحرين»
معاهدات مع قوى خارجية ،أو حين تحدث قالقل داخلية .وقد حلّت المشكلة نهائياً(((.
النـزاع على الصعيد الداخلي:

اندلع بين العديد من األطراف المتنازعة وأبرزه:

أ ـ الصراع بين آل خليفة والقبائل المحالفة لها:

تـرض بعـض القبائـل الحليفـة بمـا حصلـت عليـه مـن مكاسـب((( ،فالجالهمـة
لـم َ
 فـرع مـن العتوب  -غادروا «البحريـن» مغاضبيـن آلل خليفة معتقدين أنهـم لم يكافأواالمكافـأة التـي يسـتحقونها .واتخـذ زعيمهم مـن «قطر» مقرا ً لـه .وعمد إلـى التعاون مع
الوهابييـن ودخل في مجابهة عسـكرية مع حـكام «البحرين»((( .كما ح ّرض إمام «عمان»
علـى اإلغـارة عليهـم((( .واسـتمر فـي ذلـك حتـى قضـى نحبـه فـي إحـدى المعـارك التي
خاضهـا ضدهم((( .وتابعه في نفس المسـلك بعض القبائـل الحليفة األخرى(((.
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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دأب آل خليفـة علـى إعطـاء مثـل هذه الوعـود ألية جهة يعتقـدون بقدرتها على مسـاعدتهم كالسـعوديين
والعمانييـن .يُراجـع لوريمـر ،جون غـوردون ،الدليـل التاريخي ،مصـدر سـابق ،ج 3ص 1304و 1305و1327
و 1346و1351؛ والنبهانـي ،محمـد ،التحفـة النبهانيـة ،مصـدر سـابق ،ص111؛ والرميحـي ،محمـد ،البحرين
مشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص 16و.17
حلّـت عن طريـق األمم المتحدة عـام  ،1970يُراجع الرميحي ،محمد ،البحرين ومشـكالت التغيير السياسـي
واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.18
تُراجـع أسـماء القبائـل المحالفة عنـد لوريمر ،جـون غـوردون ،الدليل التاريخـي ،مصدر سـابق ،ج 3ص272
والرميحي ،محمد ،البحرين ومشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.37
لوريمـر ،جـون غـوردون ،الدليل التاريخـي ،مصـدر سـابق ،ص 1198و1273؛ وأبـو حاكمة ،أحمـد مصطفى،
تاريـخ شـرقي الجزيـرة العربيـة  ،مصـدر سـابق ،ص 105و 151و152؛ والنبهانـي ،محمـد ،التحفـة النبهانية،
مصدر سابق ،ص« 96وقعة خكيكرة» وقد ألمحنا إليها قبل قليل.
يُراجـع لوريمر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سـابق ،ص1280؛ والنبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية،
مصدر سابق ،ص 98وما بعدها وقعة «المقطع».
التفاصيل في المصدرين نفسهما األول ص 1288و 1427وما بعدها ،والثاني ص.102
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سابق ،ص 1289والجغرافي ج 4ص.1344

ب ـ النـزاع بين الخليفيين:

بعـد وفـاة «أحمد بـن محمـد» أول حاكـم خليفـي عـام 1211ه1796/م خلفـه ابنـاه
«سـلمان» و«عبد اللَّـه» .وبعـد وفـاة «سـلمان» عمـد «عبد اللَّـه» إلـى إقصـاء أبنـاء سـلمان،
وتقريب أبنائه .فتف ّجر ج ّراء ذلك نزاع اسـتمر طويالً .وفي عام 1251ه1835/م قام بعض أبناء
«عبد اللَّه بـن أحمـد» بعصيـان ضده ،وبدعـم من بعـض القبائل قصـد انتزاع الحكـم منه(((.
وفي عام 1258ه1842/م نشـب نزاع مسـلّح بين «عبد اللَّه بن أحمد» ،الحاكم الفعلي ،وأبناء
أخيـه «سـلمان» بزعامـة حفيد أخيـه «محمد بن خليفة بن سـلمان» ،واسـتعان فيـه الطرفان
بالبـدو الذيـن تقاطـروا علـى الجزيـرة طمعـاً فـي الغنائـم واألسلاب((( .وأشـار «عبد الجليل
الطباطبائي» إلى ذلك النـزاع فقال:
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ومن صور التناحر األخرى سرعة القبائل في تغيير مواقفها من مجريات األمور(((.

[رجز]

ِ
ُ
النــــــــاس لهــــــــا َوبَ ُ
لفرقــــــــــ ِة
ــــــــــال و َعــــــــ َّم فــــــــي
ــــــــال
ِ
القــــــــــوم َجــــــــــ َرى ال ِقتَ
وألمح إلى أثر ذلك على البالد والفرقتين المتنازعتين:
انْظُـــ ْر إل ـــى «البحري ـــنِ » إِ ْذ ِفيه ـــا َجـــ َرى ِمــــــــــ ْن ِفتْ َنــــــــــ ٍة ُهــــــــــدَّتْ بهــــــــــا «أ َو ُال»
ليـــــس لهـــــا ِفـــــي أَ ْم ِر ِهـــــم َم َج ُ
فــــــــي الفئتيــــــــنِ أُه ِرق
َــــــــت دمــــــــا ُء
ـــــال
ْ
َ
كما أشار إلى المفارقات االجتماعية التي تم ّخضت عنها تلك الحرب(((.
وحيـن انتصـر «محمد بـن خليفـة» أجلـى عـ ّم أبيـه «عبد اللَّه بـن أحمـد» ،وتج ّددت
االشتباكات الدموية عام 1264ه1847/م على ب ّر «قطر»(((.
(((
(((
(((

(((
(((

تُراجـع المواقـف المتقلبة لقبليتـي البنعلي وآل بوعينيـن عند الرميحـي ،محمد ،البحرين مشـكالت التغيير
السياسـي واالجتماعـي ،مصـدر سـابق ص 14وعنـد النبهاني ،محمـد ،التحفـة النبهانية ،مصدر سـابق ص93
و 100و 106و 109و 112وما بعدها.
لوريمـر ،جـون غـوردون ،الدليل التاريخـي ،مصـدر سـابق ،ج 3ص1298؛ والنبهانـي ،محمد ،التحفـة النبهانية،
مصدر سابق ،ص« 106وقعة الحويلة» وترد في مجلة الوثيقة ،مصدر سابق ،العدد  7ص 13إشارة إلى ذلك.
لوريمـر ،جـون غـوردون ،الدليـل التاريخـي ،ص 1311ومـا بعدهـا ،ويعـ ّدد النبهاني مـؤرخ آل خليفـة ،أربع
وقائـع خاضها الخصمان هي :وقعة الناصفة ص 107ووقعة سـوق الخميـس ص 108ووقعة الحنينية ص109
ووقعة المح ّرق أو وقعة السـاية .وقد أ ّرخت بقولهم «بوقعة «البحرين ذاب مال» وبقولهم «شـ ّر نحر شـ ّر»
ينظر ص.110
توفـي الشـاعر عـام 1270ه1853/م وكان يتولّـى المراسلات الرسـمية آلل خليفـة .ينظـر ديوانـه ص (ه).
ووردت األرجوزة المذكورة في ديوانه ص 247وما بعدها.
لوريمـر ،جون غـوردون ،الدليـل التاريخي ،مصدر سـابق ج 3ص1213؛ والنبهانـي ،محمد ،التحفـة النبهانية،
مصدر سابق ص 112وقعة أم سوية.
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وأنجـد الوهابيـون الفـرع المهـزوم ،وتكـ ّررت الحـرب مرات عديـدة ،وفي حـدود عام
1280ه1863/م جنح الطرفان للسلم.
وقد نشـب نزاع بين «محمد بن خليفة» وشـقيقه ،وكان «علي بن خليفة» السـاعد
األيمـن ألخيه «محمد» طوال فترة حكمه((( .وكان الحاكـم قد أبرم اتفاقاً مع اإلنجليز عام
 1861تع ّهـد فيـه باالمتناع عن أيـة عمليات حربيـة مقابل حمايـة بريطانية له((( .وقد ع ّد
اإلنجليـز مهاجمتـه لـ «قطر» عـام  1867تحلّالً مـن المعاهدة .فقـدم المعتمـد البريطاني
«علـي» مهمة التفـاوض معه .وبعـد أخذ ور ٍّد وقّـع األخير
لمعاتبتـه ،غيـر أنـه ترك ألخيـه
ّ
اتفاقيـة كان مـن بنودهـا توليـه السـلطة بدالً مـن أخيـه «محمد» ،وتـ ّم ذلك في سـبتمبر
.(((1868
فشـلت مسـاعي الصلـح بيـن الشـقيقين وأسـفر النزاع عـن صـرف «علي بـن خليفة»
وعـودة «محمـد» إلى الحكـم عـام 1286ه1869/م .وبعد فتـرة وجيزة وقع نـزاع بين الحاكم
الجديـد وحلفائـه من أبنـاء عمـه «عبد اللَّه» فتد ّخـل اإلنجليز وقبضـوا على زعيمـي الطرفين
المتنازعين ونفوهما ونصبوا «عيسـى بن علي» حاكماً في العام نفسه((( .وعمدت «بريطانيا»
إلى إقرار نظام الوراثة بانتقال الحكم من األب إلى االبن األكبر(((.
وتألّـم شـعراء األسـرة الحاكمة لتلك األحـداث ،فقـال «محمد بن عيسـى الخليفة» في
إطار التأريخ لعشيرته(((:
[رمل]

تنشـــــب
وأقم َنــــــــــا ثــــــــــم نَشَ ــــــــــ َب ْت فتنــــــــــ ٌة بي َن َنـــــا يـــــا ليتهـــــا لـــــم
ِ
وتو ّجع «إبراهيم بن محمد» ـ ابن الحاكم المخلوع ـ لمنازعة الشقيق لوالده ،فقال(((:
َ
الشــــــــــقيق وكان قُدمــــــــــاً
ــــــــــك
فناز َع
ُ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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[وافر]

حســـــا ُم َك واألُ ُمـــــو ُر لهـــــا انتـــــزا ْع

الريحاني ،أمين ،ملوك العرب ،مصدر سابق ،ج 2ص.273
لوريمـر ،جـون غـوردون ،الدليـل التاريخـي ،مصـدر سـابق ج 3ص 1342و1343؛ والنبهانـي ،محمـد ،التحفة
النبهانية ،ص 127وما بعدها.
المصدران نفسهما ،ج 3ص 1350وما بعدها ،وص 128وما بعدها.
لوريمـر ،جون غـوردون ،الدليل التاريخـي ،مصدر سـابق ،ج 3ص 1353إلى  1356والنبهانـي ،محمد ،التحفة
النبهانية ،ص.136 – 129
المصدر األول نفسه ،ج 3ص.1395
ديوانه ص 93وهو المعروف بالوائلي.
ديوانه ص.36

ترجـع طبيعة الوجـود البريطاني في الخليج أساسـاً ألغراض تجاريـة .فقد حرص هؤالء
علـى اإلبقـاء عليـه كممـ ّر مائـي مفتـوح لتجارتهـم دون منافسـة ،ألنـه أقصر طريـق يربطهم
بـ «الهند» أهم مستعمراتهم.
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تصاعد التدخل البريطاني:

وفـي عـام 1236ه1820/م تـ ّم توقيـع اتفاقية عا ّمـة وقّعتهـا السـلطات البريطانية مع
رؤسـاء القبائل والتج ّمعات السـكنية في الخليج ،ومن بينها «البحريـن» .وتع ّد تلك المعاهدة
العامة أول التزام بريطاني مباشر باألمن البحري هناك .وقد تبعتها ع ّدة اتفاقيات(((.
وعندما شـاع خبر اعتـزام «إيران» غـزو «البحرين» عـام 1258ه1842/م أصدر المقيم
البريطانـي أمرا ً بمراقبة السـفن المسـلّحة .ومن بنوده أنـه إذا حدثت محاولة للسـيطرة على
أرض تابعـة للرؤسـاء العـرب المرتبطيـن باتفاقيـات وديّـة مـع الحكومـة البريطانيـة فيجـب
االحتجاج عليها .وإذا استمرت ينبغي مقاومتها.
فسـر البريطانيـون محاربة «محمد بن خليفة» القبائل التابعـة له في «قطر» عام
وقد ّ
1284ه1867/م علـى أنـه خرق لتلـك المعاهدة .ورأوا أن اسـتمراره في الحكم سيسـبّب لهم
متاعـب ج ّمة .ومن ثم زار المقيـم البريطاني «البحرين» في عـام 1283ه1868/م برفقة قوة
من أسـطول حكومة «الهند» البريطانية ،وإثر رفض الحاكم التنازل عن الحكم أطلق النار على
القلعـة التي يقيم فيها ،فف ّر إلى خارج البلاد .وبعدها أعلن المقيم تنصيب «علي بن خليفة»
حاكماً لـ «البحرين».
وأهـم مـا تم ّخض عنـه الخلاف الداخلـي تصاعد النفـوذ البريطانـي ،وانتهـى بتنصيب
«عيسـى بن علي» حاكماً على «البحرين» عام 1286ه1869/م .وبهـذه الجولة تدخل العالقة
بين الطرفين مرحلة جديدة.
وفـي عـام 1298ه1880/م وقّـع الحاكـم الجديد مـع «بريطانيـا» معاهـدة تع ّهد فيها
بربـط نفسـه وخلفائه من بعده بعـدم الدخول في مفاوضـات أو اتفاقيات مـع أية جهة ،كما
يمتنع عن إقامة عالقات قنصلية أو محطات تموين دون موافقة الحكومة البريطانية(((.
ويظهـر أ ّن «بريطانيـا» بقيت غير واثقـة تماماً من قدرة االتفاقية السـابقة على إحكام
((( للمزيـد مـن التفاصيل يُراجـع الرميحي ،محمـد ،البحرين ومشـكالت التغييـر السياسـي واالجتماعي ،مصدر
سابق ص 18وما بعدها.
((( لوريمـر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سـابق ،ج 3ص1388؛ الرميحي ،محمد ،البحرين ومشـكالت
التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.24
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قبضتهـا علـى الجزر ،ومـن ثم وقعت مع الحاكم نفسـه معاهـدة أخرى عـام 1310ه1892/م
استكملت فيها ما ع ّدته ثغرات في السابقة((( كما يبدو.
ونمت المصالح البريطانية في «البحرين» بعد ذلك .ومنذ مطلع القرن العشـرين عمد
اإلنجليـز إلى إجراء بعض اإلصالحـات التي اعتبروها ضرورية((( ،وقوي نفوذهم بتزايد نشـاط
وكالئهم السياسيين.
ظواهر اجتماعية:
الهجرة:

أ ّدى تتابـع األحداث السياسـية وعنف بعضها إلى هجرة الكثير من السـكان .ويبدو أن
النــزوح مـن «البحريـن» كظاهـرة اجتماعيـة بـدأ منـذ االحتلال البرتغالـي وازداد بتعاقـب
األحـداث .ويذكر «لوريمر» أن االحتالل العماني في عـام 1131ه1718/م انتهى نتيجة هجرة
أهل البالد هرباً من المظالم(((.
وزادت هـذه الظاهـرة إثر أحداث القرن التاسـع عشـر .ويشـير «لوريمر» إلـى أنه في
الفتـرة من  1836ـ  1838أخـذ تح ّمل رعايا «البحرين» لنتائج األحـداث في التناقص يوماً بعد
يوم .وأن الجزيرة بدأت تخلو من سكانها الذين نزحوا بشكل جماعي(((.
المهاجر التي نزحوا إليها:

أ ـ «القطيف» :وتقع على السـاحل الشـرقي للجزيـرة العربية ،وهي المهجر الرئيسـي
للبحرينييـن .وقـد اختاروهـا لقرب المسـافة ،ويسـر وسـائل النقل إليهـا ،وللروابـط المذهبية
المشتركة بين البلدين.
وحين اجتاح العمانيون البالد هرب الناس إلى «القطيف» السـيّما أكابر البالد وأعيانها.
وقـد خرجـوا بمجـرد الثيـاب التـي عليهـم((( .ومـن العلمـاء الذيـن هاجـروا إليهـا «أحمد بن
(((
(((
(((
(((
(((
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تُراجـع المعاهـدة عند لوريمـر ،جون غـوردون ،الدليل التاريخي ،مصـدر سـابق ،ج 3ص 1398وورد نصها
فـي الملحـق ص 1421وكذلـك الرميحـي ،محمـد ،البحريـن ومشـكالت التغييـر السياسـي واالجتماعـي،
مصدر سابق ،ص.24
المصـدر األول نفسـه ،ج 3ص 1397ومـا بعدهـا؛ والرميحـي ،محمـد ،البحرين ومشـكالت التغيير السياسـي
واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.24
المصدر األول نفسه ،ج 3ص1268؛ ويُراجع أيضاً بلجريف ،جيمس ،البحرين ترحب بكم ،مصدر سابق ،ص.141
المصدر نفسه ،ج 3ص 1299و.1334
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحريـن ،مصدر سـابق ،ص443؛ والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر
سـابق ،ص .164والمرجـع األول توفي مؤلفه في 1186ه1772/م ،وهو عبـارة عن إجازة كتبها المؤلف البني
أخويه .ونظرا ً لمعاصرته تلك األحداث القاسية ومعاناته لعنفها كان كثيرا ً ما يشير إليها.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
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إبراهيـم آل عصفور» (ت 1131ه1718/م)((( .وفي فتـرة تالية نزح إليها «أحمد بن صالح بن
ط ّعان» (ت 1315ه1897/م) وغيرهم(((.
ونشـير إلـى أن «البحريـن» و«القطيـف» كانتـا تتناوبـان فـي احتضـان النازحيـن مـن
احتـل العثمانيـون «القطيـف» و«األحسـاء» في عام
أبنائهمـا فـي فتـرات االضطـراب .فحيـن ّ
(((
958ه1550/م وأبدوا نزعة طائفية .نزح كثير من أشراف «القطيف» إلى «البحرين» .
ب ـ «العراق» :كان تر ّدد أهل «البحرين» عليها مسـتمرا ً طوال العصور ألغراض تجارية
وعلمية ومذهبية ،وهي زيارة العتبات المق ّدسـة .ومن ثم اختارها كثيرون لتكون مهجرا ً لهم.
وممـن اسـتوطنها مـن العلمـاء «يوسـف بن أحمـد آل عصفـور» (البحرانـي) ،والسـيد «علـي
البحرانـي النجفـي» (ت 1162ه1748/م)((( .كمـا قصـد بعضهـم منطقـة «عربسـتان» بيـن
«العراق» و«إيران»(((.
ج ـ «إيران» :ارتبط البحرينيون بـ «إيران» بعالقات سياسية وعلمية((( ومذهبية .ومن
ثم ولّى الكثيرون منهم وجهه نحوها .وانتشروا في مدنها.
ومـن علمـاء «البحريـن» الذين اسـتوطنوا مدينة «شـيراز» السـيد «ماجد بن هاشـم»،
وتوفي بها((( ،و«جعفر بن كمال الدين» ورفيقه «صالح بن عبد الكريم»(((.
قطن بعضهم توابع «شـيراز» كـ«أحمد بن صالح» الذي استوطن بلدة «جهرم»((( ،كما
سكن بعضهم مدينة «أصفهان» كـ «محمد بن عبد الحسين آل شبانة»(.((1
ونـزل آخـرون مدينـة «بهبهـان» كـ «عبد اللَّه بـن صالـح السـماهيجي» (ت 1135ه/
1722م)( .((1أما «علي بن عبد اللَّه» فقطن بلدة «مينا» من بالد العجم(.((1
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص 110و 96و.443
يُراجع البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،المق ّدمة صل و 252و.270
المسلم ،محمد سعيد ،ساحل الذهب األسود ،منشورات دار الحياة ،بيروت ،د.ت ،ص 87و.148
الخاقاني ،علي ،شعراء الغري ،النجفيات ،منشورات دار البيان ،بغداد1374 ،ه1954/م ،ج 6ص.234
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص 203وما بعدهـا .تُراجـع المواقـع المذكورة في
خريطة ( )1ص.558
سنتحدث عن الروابط العلمية في دراستنا للحياة الثقافية.
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.88
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص 68و.71
المصدر نفسه ،ص71؛ والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.131
المصدر الثاني نفسه ،ص ،95وما بعدها.
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحريـن ،مصدر سـابق ،ص102؛ والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر
سابق ،ص.173
المصدر الثاني نفسه ،ص.227

73

د ـ «الهنـد» :تر ّدد البحرينيون على هذه البالد للتجارة خاصة .وقصدها بعض علمائهم
وأنشـأوا عالقـات مـع بعـض أمرائهـا المسـلمين ومدحوهـم ،كـ «محمد بـن عبد الحسـين آل
شـبانة»((( .واسـتق ّر بعضهم فـي نواحيها كـ «جعفر بـن كمال الدين» الـذي توفي في «حيدر
آباد» عام 1088ه1677/م ،كما قصدها معاصره «أحمد بن صالح الدرازي»(((.
ه ـ « ُع َمـان» :مـن المهاجـر التـي لجـأ إليهـا البحرينيـون في فتـرة متأخرة نسـبياً.
وقـد ألمحنـا إلى أطماعها المسـتمرة فـي «البحريـن» واعتداءاتها المتكـررة لتحقيق ذلك.
لكـن يظهـر حدوث تقارب بيـن بعـض البحرينيين وبعض حكّام «مسـقط» بسـبب معاداة
الطرفين للسـلطة.
ونعتقد وقوع ذلك التقارب بتولّي السـيد «سلطان بن أحمد اإلباضي»  -حكم « ُع َمان»
مـن 1207ه1792/م إلـى 1219ه1804/م(((  -وتع ّزز بتولّي السـيد «سـعيد بن سـلطان» من
1222ه1807/م إلـى 1273ه1856/م .وقـد تط ّور األمر إلى نزوح عدد مـن أهالي «البحرين»
إلى « ُع َمان» واالستقرار بها.
يصـف «البلادي» الحاكـم األخيـر فيقـول« :كان فـي غايـة عظيمة مـن العـدل ومح ّبة
الشـيعة والسـيما البحارنة والرحمـة والرأفة بالرعيـة وإنصافهـم»((( .كما أشـار «لوريمر» إلى
عدله أيضاً(((.
ويظهر أن توافد البحرينيين على «مسـقط» كان كبيرا ً .يقول «البالدي»« :كانت حينئذ
عامرة بأهل «البحرين» تُجارا ً وساكنين»(((.
ووسـمت ظاهـرة النــزوح عـن الوطـن حيـاة البحرينييـن المغتربيـن بطابـع التنقّـل
والترحـال .وقـد عـاد بعضهـم إلـى الوطـن أو تـر ّددوا عليـه ،إال أن البعـض اآلخر عاش عيشـة
التطواف والتجول في العديد من البلدان بحثاً عن االستقرار واألمن.
وظـل متـرددا ً بينها
ومثـال ذلـك حيـاة يوسـف البحرانـي الـذي نزح إلـى القطيـف ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ابـن معصـوم المدنـي ،علي خان ،سلافة العصـر ،المكتبـة المرتضويـة1324 ،ه ،ص496؛ والبلادي ،علي بن
حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.96
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص 70و 71ومـا بعدها؛ والبلادي ،علي بن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص 128و 130و.131
ألمحنـا إلى وجود بعض الشـخصيات البحرانيـة في الهجوم العمانـي على «البحرين» عـام 1217ه1802/م.
يُراجع ص.72
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.325
لوريمر ،جون غوردون ،الدليل التاريخي ،مصدر سابق ،ج 2ص.728
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.324

وكان لظاهرة النــزوح عن الوطن وما رافقها من ألم وحسرة وشوق بروزها الواضح في
شعر الفترة المدروسة(((.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

وبيـن «البحريـن» ،ثـم هاجر إلى «إيـران» وطـاف بالعديد من مدنهـا ،وأخيرا ً اسـتق ّر في
«العراق»(((.

((( تُراجـع ترجمتـه في كتابه (لؤلؤة البحرين) ،مصدر سـابق ،ص 442وما بعدها وعند البالدي ،علي بن حسـن،
أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.195
((( سنعرض لذلك في دراستنا لمضمون الشعر البحراني – موضوع الوطن – ص 293وما بعدها.
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الفصل الثاني

األوضاع الفكرية

عاشـت «البحرين» حياة فكرية نشـطة رغـم انعدام االسـتقرار .فازدهـر العلم واألدب
وزاد تدفّقهمـا ،واسـتطاعت أن تصـل إلى مركز علمـي مرموق .ونظرا ً التسـاع الحيـاة العلمية
واعتبارنـا إيّاها الركيزة الهامـة والقاعدة الصلبة التي انطلقت منها الحركة الشـعرية ـ موضوع
نتوسـع فـي دراسـتها .فهي الجـو الذي تنفّـس فيه الشـعر ،واألرضيـة التي
دراسـتنا ـ رأينـا أن ّ
انبعث منها .وكان الكثير من الفقهاء شـعراء في ذات الوقت .وشـكّلوا العمود الفقري للحركة
الشعرية.

المكانة العلمية التي وصلت إليها «البحرين»:
ألمعنـا إلـى دور «البحريـن» المعـرق فـي العلـم والثقافـة خلال العصـور اإلسلامية
المختلفة((( .وغدت منذ القرن العاشـر الهجري/السادس عشـر الميالدي هي والديار ال َه َج ِريَّة
مح ّط رحال علماء الشيعة اإلمامية(((.
وإذا كانـت منطقة «البحرين» بمفهومها القديم قد أصبحـت مركزا ً علمياً((( ،فإن جزر
«البحرين» قد تف ّوقت على جارتيها «القطيف» و«األحسـاء» بكثرة العلماء والشعراء واألدباء،
وبانتشـار المؤسسـات التعليميـة مـن مـدارس ومسـاجد ،ووصفهـا الحـ ّر العاملـي
(ت 1104ه1692/م) إبّـان زيارتـه لهـا بأنـه غـرق آنـذاك فـي «البحريـن» ـ بحر العلـم وبحر
األدب((( ـ .ووصـف المؤرخـون المحدثـون مكانـة «البحريـن» العلميـة وكثـرة علمائها ،فقال
صاحـب أعيان الشـيعة« :خرج مـن (البحريـن) جماعة كثيرون مـن علماء الشـيعة وأفاضلهم
قديماً وحديثاً»(((.
(((
(((
(((
(((

(((

يُراجع المدخل العام ،اإلطار الثقافي ص 41وما بعدها.
الخوانساري ،روضات الجنات ،مصدر سابق ،ج 7ص ،170والديار ال َه َج ِريَّة :نسبة إلى َه َجر وهي «األحساء».
المسلم ،محمد سعيد ،ساحل الذهب األسود ،مصدر سابق ،ص 235و 237وما بعدها.
ذكـر ذلك فـي كتابه «أمل اآلمل» ،مصدر سـابق ،ج 2ص ،146والح ّر العاملي هو محمد بن الحسـن مح ّدث
فقيـه شـاعر أديـب ينتمـي ألسـرة علميـة عريقـة موزّعـة بيـن جبـل عامـل – فـي لبنـان – وإيران .اشـتغل
بالتدريس وله الكثير من المؤلفات ،كـ «وسـائل الشـيعة» و«أمل اآلمل» .تُراجـع ترجمته في مقدمة الكتاب
األخير ج 1ص 8وما بعدها وعند األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 9ص.167
األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 3ص .172ينظر أيضاً ما قاله البالدي ،علي ،فـي أنوار البدرين
ص 50و ،51ومحفـوظ ،حسـين ،فـي «نظـرة في تـراث البحرين» نشـر مركز دراسـات الخليج العربـي ،جامعة
البصـرة ،ص 706ومـا بعدها ،و«مصادر دراسـة تراث البحرين» ص 178وما بعدها ،وهذا الكاتب يشـغل خطّة =

وات ّسـعت العالقـات العلمية بين «البحريـن» وجيرانها ،فأخذت أفـواج العلماء وطالب
العلـم مـن أبناء البلاد تنتقل بين المراكـز العلمية في الجزيـرة العربية و«العـراق» و«إيران»
تنهل من مدارسها الفكرية وتشارك في نشاطها العلمي مشاركة ف ّعالة.
وبالمقابل وفد على «البحرين» عدد من العلماء البارزين كان لهم دورهم في تنشـيط
الحركة العلمية ،كـ «الحر العاملي»((( ،و«ميرزا عبد اللَّه أفندي»((( .وممن اسـتق ّر فيها وقضى
نحبه بين ظهرانينها الشيخ «مفلح الصيمري»((( ،و«حسين بن عبد الصمد العاملي».
ونظـرا ً لتنامي الحركة العلمية وخصوبتها دعيـت «البحرين» بدار العلم .ثم ورثت هذا
اللقب بعدها مدينة «شيراز»(((.
غـدا العلـم ركيزة هامـة في حياة الكثيـر من أبناء «البحرين» وهاجسـاً قويـاً ينبض به
كيانهـم ،فكان ممـا يوصي به الوالـد ولده.كتب «يوسـف البحراني» لولده« :فاحـرص ـ وفّقك
اللَّـه ـ على ما به سـعادة داريك ونجاح أمـرك وهو العلم ،الذي به تدخل في حقيقة اإلنسـان
الذي هو أشرف نوع الحيوان عند الملك الم ّنان»((( .وقال «عبد اللَّه بن صالح السماهيجي»:
وال ِعلْـــــ ُم فَـــــ ْر ٌض ليـــــس يُ ْعـــــ َذ ُر واحـــــ ٌد

[كامل]

تـــــرك مأخـــــذ ِه وفـــــي التضييـــــع(((
ِ
فـــــي

ِ

خصائص الحركة الفكرية:
غلـب عليها طـوال الفتـرة المدروسـة الطابع التقليـدي .فكانـت تدور في فلـك الفكر
العربي اإلسالمي القديم وتنسج على منواله.
=

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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أسـتاذ علوم الحديث والرجـال في كلية أصول الدين ببغـداد ،وهو من المهتمين بالتـراث العلمي البحراني.
ومن دراسـاته «مصادر دراسـة تراث البحرين» ق ّدمها للندوة العلمية العالمية الثانية لمركز دراسـات الخليج
العربـي فـي جامعة «البصـرة» التي عقـدت تحت عنـوان «اللغـة العربية وآدابها فـي الخليـج العربي تراث
حضـارة وعنـوان أصالة» طبعه المركـز المذكور في مطبعة اإلرشـاد ببغداد  1977ويقع فـي ج 1من ص176
إلى .269
ذكر سابقاً.
عالـم إمامـي ،أشـهر مؤلفاتـه «ريـاض العلمـاء» توفـي نحـو 1130ه1718/م .تُراجـع ترجمتـه عنـد األمين،
محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 8ص64؛ وأعلام الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 4ص .251ويشـير
الطهراني في الذريعة ،مصدر سابق ،ج 3ص 266إلى زيارته للبحرين.
تُراجع ترجمته في الملحق الخاص بالتراجم ص.522
التاجر ،مسو ّدات مخطوطة العقد ،ص.16
البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص 253وما بعدها.
السـماهيجي من علماء «البحريـن» البارزين (ت 1135ه1722/م) وذكر الخوانسـاري فـي روضات الجنات،
مصدر سابق ،ج 4ص 252بعض أبيات القصيدة المذكورة.

 -الرافد األول :المؤسسات التعليمية وخصائصها:

نشـط التعليـم التقليـدي بمختلـف صـوره وزخـرت مراكـزه بالمعلميـن والمتعلميـن.
فانتشرت مؤسساته ،وأ ّمها الراغبون في العلم .وتتمثل المراكز التعليمية في:
أ .المسـاجد :اختار بعض العلماء المسـاجد العامة إللقاء دروسهم فيها ،كـ «محمد بن
ماجد الماحوزي» (ت 1105ه1693/م تقريباً) الذي اتخذ المسـجد المجاور لمسجد الخميس
مكاناً لدرسه(((.
ونالـت بعـض المسـاجد مكانـة علميـة مرموقـة ،فمسـجد «السـدرة» ـ فـي قريـة
«جدحفـص» ـ وصف بأنه مدرسـة العلـم ومجمع أولي الفضـل والحلم .وكان يحضر دروسـه،
ومـا يلقـى بـه من أبحـاث كبـراء البلاد وأعيانهـا ،وتـزوره الشـخصيات العلميـة الوافـدة على
البالد(((.
علاوة على المسـاجد العامـة ابتنى كثير من العلماء مسـاجد باسـمهم .وهذه األماكن
وإن كانـت ألغـراض تع ّبديـة أساسـاً ال نسـتبعد اتخاذهـا أماكـن للدرس أحيانـاً .فم ّمـا رثي به
«سليمان بن صالح» (ت 1085ه1674/م):

ينارحبلا رعشلا ةئيب

ونظـرة فاحصـة في مظاهـر الحياة الفكريـة تب ّين أنهـا تتمثّل في ثالثـة روافد تفاعلت
فيما بينها وشكّلت تيار الفكر الدافع.

[كامل]

بعـــــزاكا(((

ـريف وق ـــد َغـــ َدا مـــــن بي ِنهِـــــ ْم ُمتَ َســـــ ْر ِب ًال
يبكي ــ َـك مســـ ِج ُد َك الش ــ ُ
وكان للعال ّمـة «حسـين آل عصفور» (ت 1216ه1801/م) مسـجد في قريته ،وللشـيخ
«عبد اللَّه بن عباس» مسجد كذلك(((.
ب ـ المدارس :ومن المدارس التي وصلتنا أسـماؤها مدرسـة داود الجزيري ،ويقال إنه
بناهـا ببيتـه بجزيـرة «النبيـه صالـح» ،وهي التـي نكبت حيـن دهمهـا العمانيون فـي إحدى
غاراتهم وقتلوا ّ
جل من كان فيها من طالب وعلماء فدعيت «كربالء»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.134
يُراجـع :ابـن معصـوم المدنـي ،علي خان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص515؛ والبحراني ،يوسـف ،لؤلؤة
البحرين ،مصدر سابق ،ص .26والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.108
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.88
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص 245و235؛ يُراجع مـا قاله أحمد بـن صالح بن
طعان من أبيات عند إكمال المسجد الذي ابتناه في المصدر نفسه .ص.263
المصدر نفسه ،ص (ز) وص 60و.186
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وهنـاك إشـارات إلـى مـدارس عديـدة كمدرسـة «علـي القدمـي» فـي قريـة «القدم»،
ومدرسة «محمد الفاراني» في قرية «فاران»(((.
وكان العلمـاء أصحـاب المـدارس يتولّـون التدريس بأنفسـهم في مدارسـهم ،كـ «داود
الجزيري» ويشاركهم في إلقاء الدروس علماء آخرون(((.
ونظـرا ً لعكوف بعض العلماء على مه ّمة التدريس لقّبوا بـ « ُم َد ِّرس» .وممن أطلق عليه
هذا اللقب «علي بن حسن بن يوسف البالدي»(((.
حلقات الدرس:

تراوح عدد الدارسـين في المدارس بين أربعين ومئة .فمدرسة الشيخ «داود الجزيري»
حيـن نكبت بقتـل من فيها كان عـدد طالبهـا وعلمائها أربعين أو سـبعين((( .هـذا مع اعتبار
احتمال فرار بعض الحاضرين.
وال نغالـي حيـن نقـول :إن حلقات العلم التـي تولّى التدريـس بها كبـار العلماء كانت
تكتـ ّظ بالطلاب .وهناك من األخبار ما يشـير إلـى أن الكثير مـن العلماء حرصـوا على حضور
تلك الحلقات .وبديهي أن يكون لهم دور في إثراء ما يقع من جدل ونقاش.
«السـ ْد َرة» كان يحضرها «حسـين بن عبد الـرؤوف»  -عميد
ويذكـر أن دروس مسـجد ِّ
(((
البلاد وقاضـي قضاتهـا  -ومـن العلمـاء الذيـن يحضرونهـا «ناصـر القارونـي»  .أمـا درس
«محمد بـن ماجـد البلادي» ـ شـيخ اإلسلام فـي «البحريـن» ـ (ت 1105ه1693/م) ،فـكان
يجتمـع فيه جمع كثير من فضالء البلاد .وممن كان يداوم على حضورها «محمد بن ماجد» ـ
الحاكم من قبل «إيران» ـ وكان يتولّى اإلنفاق على الحلقة(((.
ولعـل أبـرز العلمـاء الذيـن ذاع صيتهـم العلمـي فـي المنطقـة بأكملهـا «حسـين آل
يغـص بالعلمـاء الكبار مـن «البحرين»
عصفـور» (ت 1216ه1801/م) ويذكـر أن درسـه كان ّ
تعج
و«القطيـف» و«األحسـاء» وأطراف هذه الديـار((( .ويذكـر أن مدينة «الــ ُم َح َّرق» كانت ّ
بالكتاتيب والمدارس الدينية في حدود القرن التاسع عشر(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص ،297وعن مدرسة فاران يُراجع ص ،220اإلحالة.
يُراجع المصدر نفسه ،ص.297
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.74
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.186
المصدر نفسه ،ص.108
المصدر نفسه ،ص.134
المصدر نفسه ،ص.208
الخاطر ،مبارك ،قاسم بن مهزع ،ط ،1مطبعة حكومة الكويت ،1975 ،ص.34

يمكـن اسـتنباط نوعيـة التكويـن الفكـري للمتعلمين من خلال المواد الدراسـية التي
قرؤوها على شيوخهم.
فـ «سـليمان بن عبد اللَّه الماحوزي» يقول« :حفظت الكتاب الكريم ولي سـبع سـنين
تقريبـاً وأشـهر»((( .وفي ترجمة «محمد بن يوسـف البحراني» يقول صاحـب اللؤلؤة« :وعليه
قرأ والدي ...أكثر العلوم العربية والرياضية ،وقرأ عليه خالصة الحسـاب وأكثر شـرح المطالع ـ
وت ّمم الباقي من شـرح المطالع ـ بعد موت الشـيخ المزبور على أسـتاذه «الشـيخ سليمان بن
عبد اللَّه» .ثم الزمه بقية عمره في باقي العلوم من الحكمة والفقه والحديث والرجال»(((.
يسـتهل تحصيلـه بحفظ القـرآن الكريم .وحيـن تقوى ملكته العقلية يشـرع
ّ
فالمتعلّـم
في دراسة مختلف العلوم والمعارف.
وأول مـا يقـرؤه علـوم العربية فيـدرس نحو اللغـة بادئاً بكتـاب «قطر النـدى» لـ «ابن
يتوسـع يقـرأ كتـاب «الرضـي
هشـام» ،ثـم يقـرأ شـرح األلفيـة لـ «ابـن الناظـم»((( ،وحيـن ّ
األسـترآبادي» «شـرح الكافية»((( .وقد يق ّرر بعض الشـيوخ قـراءة «األجروميـة» على طالبهم.
هذا مع مراعاة قابلية المتعلّمين وقدراتهم العقلية(((.
وممـا يقرؤه المتعلّم في الحديث كتاب «أصول الكافي» لـ «الكُليني» وهو «محمد بن
يعقوب» (ت 329ه) ،و«االسـتبصار» لـ «محمد بن الحسـن الطوسـي» (ت 460ه) وهما من
كتـب الحديث الها ّمة عند اإلمامية((( .وقد يطلب البعـض المزيد ،فيقرأ جميع كتب الحديث
التـي عليهـا المـدار ،ككتاب «مـن ال يحضره الفقيـه» لـ «الصـدوق» ،وهو «محمد بـن بابويه
القمي» (ت 381ه) ،و«التهذيب» لـ «الطوسي»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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التكوين الفكري للمتع ّلمين:

البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص .8والبلادي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصدر
سابق ،ص.152
المصـدران نفسـهما ص 39وص .141تُراجـع أيضـاً مقـروءات أحمد بـن صالـح فـي أنـوار البدريـن ص253
ومقروءات علي البالدي ص.271
ابـن الناظـم هو ابن صاحب األلفيـة أي محمد بن محمد بن مالك ،شَ ـ َر َح ألفية والده فـي النحو (ت686ه)
أعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 7ص.31
يُراجـع المصـدر نفسـه ،ص 93ترجمـة أحمد بـن إبراهيـم وص 94مقـروءات يوسـف البحرانـي علـى والده
وص 95مقروءات عبد اللَّه بن صالح على أحمد بن إبراهيم.
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.234
يُراجع البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ص 98إحالة ( )23مقروءات محمد بن سـليمان على
أحمد بـن محمد بـن يوسـف وكذلـك ص 140مـا قـرأه علي بـن عبد اللَّـه علـى شـيخه سـليمان الماحوزي.
والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 2ص .14تعريف كتاب «االستبصار».
تُراجـع مرويـات عبد اللَّه بـن صالـح في مخطوطـة «منيـة الممارسـين» ،مخطـوط ،د.ت ،ص ،468والبالدي= ،
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وتكشـف مرويّات «عبد اللَّه بن صالح السـماهيجي» التي عددها فـي إجازته لتلميذه
«ياسـين بن صلاح الدين» المعروفـة بـ «منية الممارسـين» عن التكوين العلمـي الذي حرص
العلمـاء علـى تحصيله والتز ّود بـه وحثّوا طالبهـم في الوقت نفسـه على طلبه واالسـتقاء من
ضممـت بعضها إلى بعض لـم يكد يفوت عليك شـيء من
معينـه .يقـول لتلميذه« :فإنـك إذا
َ
الخاصـة
الطـرق إلـى أصحـاب الروايـات وأهـل العصمـة وأصحـاب الكتـب واألصـول مـن
ّ
والعا ّمة»(((.
المناقشات العلمية:

مـن الطبيعـي أن تحفل حلقات الدرس بالنقاش والجدل سـواء بين الطالب وشـيوخهم
أو بين الطالب أنفسـهم .وفي إحداها وقعت مناقشـة بين «سـليمان بن عبد اللَّه الماحوزي»
وشـيخه «محمد بن ماجد الماحوزي» حول مسألة فقهية ،فقد اختلفا حول وضع الجبهة ،هل
هي جزء من السـجود أم غير جزء؟ ولو تليت آية العزيمة على السـاجد فهل يكفيه االستمرار
على السـجود أم يرفع ثم يضع؟ فكان رأي الطالب مخالفاً لرأي أسـتاذه ،واحتدمت المناقشـة
واشـت ّدت وانتهت بقول الطالب لشـيخه« :لكم دينكـم ولي دين» فاحت ّد الشـيخ فر ّد الطالب:
«إنمـا األمـر بالحجج ال التشـنيع» .وبعـد أربعين يوماً ص ّنف «سـليمان الماحوزي» رسـالة في
الر ّد على أستاذه(((.
عالقة الطالب بأساتذتهم:

يجل أسـتاذه ويحفظ له
انبنـت العالقـة على الـو ّد والتقدير المتبادل ،واسـتم ّر التلميذ ّ
مهمـا بعد العهد .ففي عام 1148ه1735/م ،كان «يوسـف البحراني» إمـام الجمعة في جامع
«شـيراز» ،فـزار هـذه الربـوع شـيخه السـابق «عبد اللَّه بـن علـي البحرانـي» ،فتن ّحى الشـيخ
«يوسف» عن اإلمام وق ّدم أستاذه(((.
رافـق التقديـر حريـة الـرأي واحتـرام الطرفين لوجهـة نظر اآلخـر .وكان األسـتاذ يقابل
مخالفـة التلميـذ لرأيـه بترحـاب وسـعة صـدر فـي الغالـب .وص ّنـف «أحمد بـن إبراهيـم آل
عصفـور» رسـالة في شـرح الحمدية وهي ألسـتاذه «سـليمان الماحـوزي» وص ّدرهـا بالمديح،
وأثنـى عليهـا غاية الثناء ،وض ّمنها جملـة من االعتراضات ،ولما عرضها على الشـيخ أعجب بها،
علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.191
=
((( مخطوطـة الكتـاب ص .467وقد ع ّدد المؤلـف مروياته في علم الحديث والتفسـير والفقـه والنحو والصرف
والمنطق واألدب وغيرها ،من  ،477 – 468ومن .504 – 495
((( البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص 62والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصدر
سابق ،ص.133
((( المصدران نفسهما ،األول ص73؛ والثاني ،ص.169
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وقـال بعـد مالحظـة االعتراضـات مداعبـاً« :إنـه إن حصل مـن يتص ّدى للجـواب أع ّنـاه» فقال
الطالب« :إن عدتم عدنا»(((.
ويصـف «عبد اللَّه بـن صالـح» موقفـه مـع أسـتاذه واسـتمراره فـي إظهار الخلاف له
كنت أُظهِـر له الخالف فـي طريقة أهل
ومقابلـة الشـيخ ذلـك برحابة صدر .فيقـول :كثيرا ً مـا ُ
االجتهاد وال أسـأله عن شـيء َّإل وأطلب منه الدليل ،وأقول :هل به حديث أم ال؟ وال أظهر له
أني مقلّد له ،ومع ذلك فما جفاني وال قالني وال أقصاني ،بل ق ّربني وأدناني(((.
وقد وصل التواضع العلمي باألسـتاذ أنه لم يجد غضاضة في الجلوس إلى درس تلميذه
واألخذ عنه عند اسـتكماله لبعض العلـوم .ويذكر أنه بعد عودة «علي بن سـليمان بن حاتم»
مـن «إيـران» وتتلمذه على الشـيخ «البهائـي» ـ من أبـرز علمـاء اإلمامية آنذاك ـ واسـتكماله
لعلـم الحديث حتى دعي بأم الحديث ،كان م ّمن يحضر دروسـه أسـتاذه السـابق «محمد بن
حسـن بن رجـب» .فعوتـب بقولهم« :إنه باألمـس كان تلميذا ً لـك فكيف تكون لـه تلميذا ً»؟،
علي وعلى غيري بما اكتسبه من علم الحديث»(((.
فأجاب« :إنه قد فاق ّ
صفات المع ّلم والمتع ّلم:

نلمـح معايير قيسـت بها قـدرات الطرفين .فـكان م ّما يمدح بـه العلمـاء إقبالهم على
التدريـس ومالزمتهـم لـه .فقـد أطـري «عبد اللَّه بن صالـح السـماهيجي» بأنه كثيـر المالزمة
للتدريـس((( .وقيـل عـن «حسـين الماحـوزي» (ت 1181ه1767/م) :إنـه كثيـر االشـتغال
بالتدريس والنظر في ليله ونهاره وعشياته وأسحاره(((.
وبالمقابل ع ّيـب على بعض العلماء انصرافهم عن هذا النشـاط .فوصف «عبد اللَّه بن
علي البالدي» (ت 1148ه1735/م) بأنّه «قليل الرغبة في التدريس والمطالعة»(((.
علاوة علـى ذلـك مـدح المـد ّرس بمهارته فـي التدريـس وقدرته علـى التوصيـل يثني
«يوسـف البحراني» على قدرة والده وأسـتاذه فيقول« :كانت له ملكة في التدريس لم يسبق
لها غيره ممن رأيت وحضرت درسـه من علماء عصرنا» .وعن اتسـاع ثقافتـه وتن ّوع معلوماته،
(((
(((
(((
(((
(((
(((

البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص95؛ والبلادي ،علي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر
سابق ،ص.163
مخطوطـة «منيـة الممارسـين» مصـدر سـابق ،ص475؛ والبحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق،
ص 37إحالة (.)2
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،األخير ص.14
المصدر نفسه ،ص.98
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.178
المصدر نفسه ،ص.169
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وأثـر ذلك في العملية التعليمية يقول« :لسـعة باعه في العلوم يسـتفيد منه الدارس في علم
ويبسطه من الكالم في المقام،
جملة من مسـائل العلوم األخرى مما يف ّرعه في وقت البحثّ ،
فتصير عند الدارس قواعد من تلك العلوم قبل الخوض فيها»(((.
وأطـري األسـتاذ بشـ ّدة احتياطـه ودقّـة معلوماتـه التـي تنـأى بـه عـن الخلـط .يصف
«محمد بن علي بن أبي شـبانة» أسـتاذه «حسـين الماحوزي» قائالً« :كان مرضيـاً عند الناس،
منــ ّزهاً عـن األدنـاس ،كثير االحتيـاط ،عديـم االختباط» .وعـن اتسـاع علومه وغزارتهـا يقول:
«قـرأتُ عليـه فـي علـم الفقه وقابلـت عليه فيـه وفي علـم الحديـث فوجدته بحرا ً ال ينــزف
ومعلماً ال يوصف»(((.
وكان ممـا يثنـى بـه علـى المتعلّـم القـدرة علـى البحـث ،والصبـر ،واتسـاع األفـق.
فـ «أحمد بـن إبراهيـم آل عصفـور» وصف بأنه «ال يجاريـه في البحث مجـارٍ ،وال يباريه فيه
التعصب وال االنقباض»(((.
مبارٍ .وكان ال ّ
يمل من البحث وال يغتاظ ،وال يظهر ّ
ـب فيـه أن يقرأ قراءة فهـم ونظر ،قادر على االسـتنباط ومعرفة األصـول والفروع.
ويُ َح ّ
قـال «محمد بـن علي بـن عبد النبـي» فـي إجازته ألحـد طالبـه« :إنه قـرأ عليه قـراءة تنقيح
وتحقيق وتقرير وتدقيق ،كما أنه أجاد في استخراج الفرع من األصل»(((.
ونـ ّوہ «يوسـف البحرانـي» في إجازته ألحـد تالميذه بقدرتـه على الجمع بيـن النظرية
والتطبيـق والدقّـة المانعـة عن الخلط ،فقـال« :الجامع بيـن رتبتي العلم والعمـل والع ّري عن
وصمتي الخطل والخلل»(((.
الرحلة في طلب العلم:

رحـل طلاّب العلـم إلـى األقطـار المجـاورة رغبـة فـي اكتسـاب المزيـد مـن العلـوم
والمعـارف .وأهـ ّم المناطـق التـي ي ّمموا شـطرها« :العـراق» و«إيـران» والمراكـز العلمية في
الجزيرة العربية.
«العـراق» :رحـل إليها طالب العلم منـذ فترة مبكرة نسـبياً وأخذوا عن أشـهر علمائها.
فـ «فضل بـن جعفر بن أبـي قائد» تتلمذ على المحقّق «الحلي»((( .وفي المرحلة المدروسـة
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.94
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.178
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.93
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.191
المصدر نفسه ،ص.192
المصـدر نفسـه ،ص .70واألميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 8ص .398والمحقّـق الحلي هو
جعفر بـن الحسـن (ت 676ه1277/م) وكان مرجـع اإلماميـة فـي عصـره ،وله مؤلفـات عديـدة ،يُراجع عنه =

ينارحبلا رعشلا ةئيب

أخذ «هاشـم بن سـليمان» (ت 1107ه1695/م) عن «فخر الدين بـن طريح النجفي»((( .كما
روى «أحمد بن صالح بن ط ّعان» عن فحول علماء «العراق»(((.
«إيـران» :رحل إليها الكثيـر من الطالب لتحصيل العلم .ودرسـوا على أبـرز علمائها(((،
فتتلمـذ « علـى علي بـن عبد العالـي الكركـي»((( كل مـن «حسـين بن أبـي سـروال»(((
و«يحيى بن عشيرة»(((.
ودرسـت مجموعة منهـم علـى الشـيخ «البهائـي» (ت 1031ه1621/م) كـ «أحمد بن
عبد الصمد»((( و«محمد بن يوسـف العسـكري المقابي» وله ثالث إجـازات منه((( .كما أجاز
«البهائي» عددا ً من البحرينيين كالفقيه «ماجد بن هاشم» والشاعر «جعفر الخطّي»(((.
أما «المجلسـي»( ((1فتتلمذ عليه جمع من علماء «البحرين» كـ «حسـن الن ّدي» الذي

=

(((
(((
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1

األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 4ص 89وما بعدها ،وأعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 2ص.123
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص .66واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج
10ص249؛ والطريحي عالم له مشـاركة فـي ع ّدة علوم وله مص ّنفات كثيرة ،توفـي في عام 1085ه1676/م،
يُراجع عنه كحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 5ص.41
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.253
كانـت إيـران تعيش عصرا ً من النهضة الفكريـة في عهد الصفويين ،فقد ازدهرت فيها فنـون الزخارف والنقش،
وعمـد حكّامها إلـى تحديث قوتهم العسـكرية مسـتعينين باألوروبيين ،كما عظّمـوا علماء الديـن واعتبروهم
نـ ّواب اإلمـام الغائب ،فازدهر التعليم الديني القائم على أسـاس العقيدة وما يتعلّق بها من فلسـفة .وبرز عدد
كبيـر مـن علمـاء اإلماميـة مـن إيرانيين وعـرب .وكانـت اللغة العربيـة هي اللغـة العلم ّيـة المفضّ لـة في تلك
األوسـاط آنـذاك .يُراجع بروكلمان ،تاريخ الشـعوب اإلسلامية ،مصدر سـابق ،ص .504وولبر ،إيـران في ماضيها
وحاضرهـا ،مصـدر سـابق ،ص .94 – 86واألمين ،حسـن ،دائرة المعارف اإلسلامية الشـيعية ،مصدر سـابق ،ج2
ص 42وما بعدها .والشابي ،علي ،الشيعة في إيران ،مصدر سابق ،ص 155وما بعدها.
كان ذا نفـوذ كبير ،فقد اعتبره الشـاه الصفوي صاحب الدولة الحقيقي ،لـه العديد من المؤلفات (ت 940ه
– 1533م) ترجمتـه عنـد البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص 151ومـا بعدهـا؛ واألمين،
محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 8ص208؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 4ص.299
الحـر العاملـي ،أمـل اآلمل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص97؛ واألميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج6
ص.116
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 10ص.289
الحـ ّر العاملـي ،أمـل اآلمـل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص15؛ والمدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصدر سـابق،
ص.519
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 10ص.100
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص 187و289؛ يُراجع أيضـاً األميني ،عبد الحسـين،
والس َّنة واألدب ،ط ،4دار الكتاب العربي ،بيروت ،1977 ،ج 11ص 252وما بعدها.
الغدير في الكتاب ُّ
هو محمد باقر بن محمد تقي شـيخ اإلسلام فـي أصفهان .أوكلت إليه مه ّمة توجيه السياسـة الصفوية ،أشـهر
مؤلفاتـه «بحـار األنـوار» (ت 1111ه1699/م) ترجمتـه في البحراني ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق،
ص 55ومـا بعدهـا؛ والخوانسـاري ،محمـد باقر ،روضـات الجنـات ،ج 2ص 78ومـا بعدها؛ واألمين ،محسـن= ،
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يـروي عنـه إجـازة((( ،و«أحمد بـن محمد بـن يوسـف المقابـي» (ت 1102ه1690/م) ولـه
إجازة منه أثنى فيها عليه ثنا ًء جميالً(((.
لـم يكتـف بعض طلاب العلـم باالقتصار علـى األخذ مـن بلد واحـد فتنقّلوا بيـن ع ّدة
بلدان من ّوعين بذلك في مشـايخهم وأسـاليب تلقّيهم .فـ «أحمد بن سـلمان آل عصفور» كان
تحصيله األول في «البحرين» ثم في «القطيف» ثم في «بوشـهر» كما أقام في «شـيراز» م ّدة
فحصل تحصي ًال علمياً حسناً(((.
ّ
السـ ِّن َّية نحو المراكـز العلمية فـي الجزيرة
وتو ّجـه قسـم مـن البحرينيين من الطائفـة ُّ
العربيـة لألخذ عن علمائها ،فـ «قاسـم بن مهزع» (ت 1360ه1941/م) تو ّجه إلى «األحسـاء»
وقضـى مـا يقارب الثالث سـنوات ،زادت خاللهـا محصلته العلميـة ،وبعد فترة شـ ّد رحاله إلى
«الحجـاز»((( .أمـا «عبد اللطيف بـن محمـود آل محمـود» (كان حيـاً فـي 1326ه1908/م)
فدرس في «مكة المكرمة»(((.
 -الرافد الثاني :العلماء:

العلمـاء عنصـر أصيـل في صياغـة الحيـاة الفكريـة وركيـزة هامة فـي تحديـد هويتها
العقلية .وبمقدار نشاطهم ينشط الفكر ،فيقوى بق ّوتهم ويضعف بضعفهم.
ّ
وتـدل المعطيات الفكرية على تم ّيز هـذا الرافد من الحياة العلمية البحرانية بالعناصر
التالية:
الكثرة:

فبالقيـاس إلى صغر البالد ومحدودية السـكان يمكـن اعتبار عدد العلماء كبيرا ً نسـبياً.
يذكـر أنه أقيـم «مجلس فاتحة» اجتمـاع للتعزية ،وكان من بين الحاضرين ثلاث مئة عالم أو
يزيـدون ،فتو ّجـه رجـل مـن الحاضرين بسـؤال فقهي إلى أحـد العلمـاء ،فأحالـه تواضعاً على
الـذي عن يمينه ،فسـأله فأحاله علـى الذي بجانبه .وهكذا لم يـزل كل واحد يحيل على اآلخر
حتى أتى على آخر الصف .ثم أحالوه على األول ،وتك ّرر ذلك مرتين حتى وصل إلى المسؤول
األول ،فأجـاب عـن السـؤال .ويعلّـق «البلادي» علـى الخبـر فيقـول ...« :فمـا ظ ّنـك بمـن لم
=

(((
(((
(((
(((
(((
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أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 9ص182؛ وك ّحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 9ص.91
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 5ص.322
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص 38و ،39والبلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدرين،
مصدر سابق ،ص.140
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 215و.216
الخاطر ،مبارك ،الشيخ قاسم بن مهزع ،مصدر سابق ،ص 40وما بعدها.
النبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سابق ص.143

ينارحبلا رعشلا ةئيب

يجمعهـم ذلـك المجمع ولم يحضر ذلك الموضع من أهل القـرى البعيدة أو القريبة الذين لم
يسمعوا ولم يحضروا»(((.
ورغـم المبالغـة الواضحة فـي الخبر ،فهي ّ
تدل علـى كثرة العلماء .ونـ ّوہ دارس معاصر
بـدور «البحريـن» العلمـي وكثرة علمائها ،فقـال« :إذا قال «ابن سلاّم» (في «البحرين» شـعر
كثيـر جيّد وفصاحة) فإن فـي «البحرين» ـ أيضاً علماً ج ّماً وأدباً عظيمـاً ،وتراثاً كبيرا ً ومؤلفات
تملأ الخزائـن» .ويثنـي على علمائها ومـا خلّفوه مـن آثار فيقـول« :أنجبت البحريـن ـ قديماً
وحديثـاً ـ طبقات من أفاضل العلماء ،وفحـول األدباء ،وزمرا ً من أهل الحكمة ،ورجاالت الفقه،
وحملة الحديث ،وأساتيذ البالغة ،وأمراء القول ،وجهابذة الكتابة ،وفرسان الشعر»(((.
وممـا يجـدر ذكره أن العلمـاء الذين وصلتنـا أخبارهم هـم الصفوة والبـارزون .ويعلّق
«البلادي» علـى ما ذكره أصحاب التراجـم فيقول« :ال يذكرون غالباً إال مشـايخ اإلجازة للرواية
وأهملوا أكثر العلماء الذين ليس لهم اتصال بالسند»(((.
الدرجة العلمية الرفيعة:

وصل بعض علماء «البحرين» إلى مرتبة علمية رفيعة منذ فترة مبكرة نسبياً ،كـ «ميثم بن
علي البحراني» (ت 599ه1299/م) الذي شهد له بالتب ّحر في الحكمة والكالم(((.
وبلـغ الكثير من علمـاء فترتنا مكانة عالية كـ «سـليمان بن عبد اللَّـه الماحوزي» الذي
سـ ّمي «عالّمة العلماء» و«شـيخ المشـايخ»((( ،و«حسـين بن محمد الماحـوزي» (ت 1181ه
كـف معها القاضي «صـدر الدين بن محمد» عن
/1767م) الـذي وصـل إلـى مرتبة في اإلفتاء ّ
اإلفتـاء وأوكلـه إليه حيـن زار «العراق»((( .أما «يوسـف البحرانـي» فقيل عنه :إنـه «لم يعهد
مثله بين علماء هذه الفرقة.(((»...
(((
(((
(((
(((

(((

(((
(((

البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 50و.51
محفوظ ،حسين 1 ،مصادر دراسة تراث «البحرين» ،مصدر سابق ،ص 178و.183
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 55و .182يُراجع أيضاً ص.113
يُراجـع ما قيل عنـه في «السلافة البهية في الترجمـة الميثمية» لسـليمان الماحوزي المدرجة في كشـكول
يوسـف البحرانـي ،مصدر سـابق ،ج 1ص .41وما ذكره الخوانسـاري فـي روضاته ،مصدر سـابق ،ج 7ص217؛
والبلادي ،علي بـن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص 62ومـا بعدها .ولـه ترجمة في أعلام الزركلي،
مصدر سابق ،ج 7ص 336وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 13ص.55
تُراجـع ترجمتـه عند البحراني ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص 7ومـا بعدها ،والبلادي ،علي بن
حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص 150والخوانسـاري ،روضـات الجنات ،مصـدر سـابق ،ج 4ص247؛
واألميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 7ص303؛ وأعلام الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 3ص128
وك ّحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 4ص.267
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 6ص.143
الخوانسـاري ،روضـات الجنـات ،مصدر سـابق ،ج 8ص ،203والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر =
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مكانة.

ومهما كانت المبالغات في تقريظ أولئك العلماء فإنها ال شـك تن ّم ع ّما وصلوا إليه من

الخلفية الثقافية للعلماء:

فـي اعتقادنـا أن الخلفية الثقافيـة القويّة والممت ّدة هي وراء المنزلـة التي نالوها .وقد
سـاروا على نهج األقدمين في اكتسـاب الثقافة الموسوعية والتي تسمح لهم في الوقت نفسه
بالتف ّوق في جانب علمي مح ّدد.
فـ «جعفر بـن كمال الدين» (ت 1088ه1677/م) كان فقيهاً عروضياً نحوياً قارئاً ماهرا ً
فـي الحديث والتفسـير والرجال والقراءة والعربيـة((( .وقيل عن «سـليمان الماحوزي»« :كان
جامعاً لجميع العلوم عالّمة في جميع الفنون»(((.
إلـى جانـب الثقافـة الموسـوعية تف ّوق بعـض العلمـاء في علـوم محددة ومهـروا فيها
جامعين بين الثقافة العامة والمتخصصة.
فـ «علي بن سـليمان القدمي» (ت 1064ه1653/م) اختص بعلم الحديث حتى سـ ّمي
بــ «أ ّم الحديـث»((( .وقيـل عـن «سـليمان الماحـوزي» :إن أعظـم علومـه الحديـث والرجال
والتواريخ(((.
نلحـظ مـن العلماء حرصاً على اسـتمرارية التحصيـل العلمي .فـ «سـليمان الماحوزي»
يشير قائالً :إنه بعد انتهائه من التعليم االعتيادي لم يزل مشتغ ًال بالتحصيل(((.
وقد دأب العلماء على الدرس والمناقشـة باستمرار ،ويشير «يوسف البحراني» إلى
أن للعلمـاء مجمعـاً يلتقـون فيـه للـدرس والمباحثـة ويحضـره الفضلاء((( والضيـوف مـن
الشـخصيات العلميـة .ويظهر أن جلسـاته كانـت تزخر بالجدل والنقـاش .وحدث أن حضر
ذلـك المجلس «حسـين بن عبد الصمـد العاملي» بعـد اسـتقراره بـ «البحرين» .ويبدو أن
أحـد الفقهاء نازعه وأخذ يجادل لمجرد الجدل وإظهار المقـدرة .فبعد انتهاء البحث كتب
هذين البيتين:
=

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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سـابق ،ص 193ومـا بعدهـا ،ولـه ترجمـة عنـد األميـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص ،317وأعالم
الزركلي ،مصدر سابق ،ج 8ص ،215وك ّحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 13ص.268
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 4ص.136
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.8
المصدر نفسه ،ص.14
المصدر نفسه ،ص.8
المصدر نفسه ،ص8
المصدر نفسه ،ص.26

معايير لقياس مقدرة العلماء:

العلـــــم واشـــــتغلوا ِبلَـــــ ْم لَـــــ ْم
لمحـــــ ِو
ِ
ســـــوى حرفيـــــنِ لـــــم لَـــــم ال نســـــلِم(((
ْ
ْ ْ

ينارحبلا رعشلا ةئيب

أُ
نـــــاس فـــــي َ
«أوال» قـــــد ت ََصـــــ َّدوا
ٌ
َلـــــق منهـــــم
فـــــإ ْن با َحثْتَ ُهـــــ ْم لَـــــ ْم ت َ

[وافر]

ال ترد هذه المعايير في نظريات إنّما يمكن استنباطها مما ق ّرظ به العلماء.
علـى الصعيـد االجتماعي استحسـن في العالم قدرتـه على النزول إلـى الواقع المعاش
وتعليـم الجمهـور ،فهـو يقـاس بمدى قدرتـه علـى العطـاء واإلنتـاج بمختلف صـوره .فيمدح
بالقـدرة علـى الجمـع بيـن درجتـي العلـم والعمـل((( ،وكثـرة المالزمـة للتدريـس والمطالعة
والتصنيف(((.
وعلـى الصعيد العلمي ُم ِدح العالم بكونه َعلَمـاً في التحقيق وطودا ً في التدقيق ،فائقاً
فـي التحريـر والتقريـر ،كشّ ـافاً لدقيـق المعانـي((( .وأن يكـون لـه لسـان طلـق وسـرعة فـي
الجواب(((.
وأُطـري أيضاً بتب ُحره في األخبار ومعرفته بأسـاليبها ووجوهها وبصره بأغوارها ،والقدرة
علـى تطبيـق بعضهـا علـى بعـض ،وأن تكون له سـليقة حسـنة فـي فهـم الروايـات وأنس تام
بمعانيها مع ش ّدة االحتياط(((.
كمـا استحسـن أن يكـون العالـم ذا فطنـة وذكاء ،فَ ُم ِدح «صلاح الدين بن علـي» بأنه
نـادرة وقته في الذكاء وحـ ّدة الذهن((( .كما أطريـت موهبة الحفظ ،فقيل عن «سـليمان بن
علي اإلصبعي» بأنه أعجوبة وقته في الحفظ(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص 26و.27
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.176
عـن العلمـاء الذيـن مدحوا بهـذه الصفـة ،يُراجع :البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحريـن ،مصدر سـابق ،ص،98
والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 171و 207و.254
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص ،38ترجمة أحمد بن محمد بن يوسف.
المصدر نفسه ،ص 95ترجمة أحمد بن إبراهيم آل عصفور.
المصدر نفسه ،ص ،97اإلحالة.
المصـدر نفسـه ،ص 15إحالـة ( ،)1يُراجع مـا قيل عن ناصر بن آل أبي شـبانة بالمعنى نفسـه عنـد البالدي،
علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.240
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص 13اإلحالـة وص .140يُراجـع مـا قيـل عـن حافظـة
عبد علـي آل عصفـور فـي أنوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص .204والقصة التـي ُرويت عن ابن أخيه حسـين
آل عصفـور فـي ن .م ص 207و .208ومـا ذكـره الحر العاملي في أمـل اآلمل ،مصدر سـابق ،ج 2ص 333عن
ناصر بن ال ُمت َّوج.
=
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أُطْرِي العالم بقدرته على تخريج العلماء فمدح «سـليمان الماحوزي» بأنه تتلمذ عليه
جملة من العلماء .و ُذكِر أن «ماجد بن هاشم» تتلمذ عليه فحول من العلماء(((.
وبشـأن الصفـات األخالقيـة استحسـن أن يكـون العالـم فـي غايـة اإلنصـاف وحسـن
األوصـاف والذلّة والورع والمسـكنة((( .وأن يكـون عابدا ً كريماً تقياً آمـرا ً بالمعروف ناهياً عن
المنكر(((.
التكسب بالعمل:
ّ

انطالقـاً من االعتقاد أن التعليـم والتعلّم من أعمال العبادة ،وتح ّرج العديد من الفقهاء
فـي أخـذ أجـرة عليـه .مـارس الكثير منهم مـع ما لهـم من الفضـل والعلـم أنواعاً مـن الحرف
لكسـب معاشهم .فكان «حسن الدمسـتاني» يعمل بالزراعة ،كما عمل بها «يوسف البحراني»
في بعض فترات حياته((( .واشـتغل «عبد اللَّه بن عباس السـتري» هو ومن يحضر حلقته من
علماء وطالب بفتل الحبال وصنع الحصر .وإذا أكملوا عملهم اتجهوا للدرس(((.
االختالفات الفكرية بين علماء «البحرين»( :المجتهدون واإلخباريون)

بـرز منـذ العصور اإلسلامية األولى اتجاهـان في التفكير وأسـاليب البحـث :األول كان
والسـ َّنة .أما الثاني فتخطّاهمـا معتمدا ً على العقل
محافظاً اعتمد في تشـريعاته على الكتاب ُّ
وما تفتّق عنه من طرق للبحث وأساليب للتفكير.
وظـل االتجاهـان يتعايشـان مرة ويتنافسـان مرة أخـرى .ففي القـرن السـابع الهجري/
الثالـث عشـر الميلادي ه ّيـأت الظـروف مدينـة «الحلّـة» بـ «العراق» لتكـون مدرسـة الكالم
والمباحـث العقلية ،حتـى تخطّت ما وقف عنده الفكر المتح ّرر في مدرسـة «بغداد» العقلية
قبل ذلك(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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يُراجـع البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص 9والبلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين،
مصدر سابق ،ص.88
يُراجـع مـا قيل عن أخالق سـليمان الماحـوزي في لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص .9وأخالق سـليمان بن
حاتم القدمي في ص.14
تُراجـع ترجمة أحمد بن محمد بن يوسـف فـي لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص 37وما قيـل عن اتجاهاته
األخالقيـة فـي ص 71و 92و 98و 110اإلحالـة .والبالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص50
ما قيل عن صفات علماء «البحرين».
البلادي ،علي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص219؛ والبحراني ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصدر
سابق ،ص.445
المصدر األول نفسه ،ص.233
ت ُراجـع التفاصيـل عنـد الجابـري ،علـي حسـين الجابـري فـي «الفكـر السـلفي عنـد الشـيعة االثنـي
عشـرية» ،ط ،1مكتبـة الفكـر الجامعـي ،بيـروت ،1977 ،ص 231ومـا بعدهـا .وهـذا البحـث هو رسـالة =

=

(((

(((
(((
(((
(((
(((

ينارحبلا رعشلا ةئيب

وفـي الفتـرة نفسـها اتجـه علمـاء «البحريـن» اتجاهـاً عقليـاً فلسـفياً ربمـا بتأثير هذا
العامل ،وبرز منهم المتكلّم الشـيخ «أحمد بن علي بن سـعادة البحراني» (توفي قبل 672ه)
صاحـب رسـالة العلـم((( .وتلميـذه «علي بـن سـليمان» الـذي اعتبـر فيلسـوفاً عارفـاً بقواعد
الحكمـاء والمتكلّمين((( .وأبرزهم على اإلطالق «ميثم بن علي بـن ميثم البحراني» ،وهو من
األعالم الذين تب ّنوا التجديد في الفكر االثني عشري ،وانفتح على مختلف اآلراء والفلسفات(((.
وإذا كان االتجاه االجتهادي هو السائد في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي
في مراكز العلم اإلمامية سواء في «العراق» أو «إيران» أو «البحرين»((( .فإن االتجاه السلفي
المحافظ أخذ يسـتعيد أنفاسه ،ويشـتد عوده بعد ذلك .فنرى «البحرين» تمارس خالل عملية
االنطلاق السـلفي دورا ً ثنائيـاً فـي التأثيـر والتأث ّـر إلـى «إيـران» وبالعكـس .مثّل ذلك السـيد
«ماجد بـن هاشـم» (ت 1028ه1618/م) الـذي يعتبـر أول مـن نشـر علـم الحديـث فـي
«البحرين» ور ّوجه(((.
تواصـل النشـاط اإلخبـاري فـي «البحريـن» بعـد ذلـك وبـرز العديـد من الشـخصيات
اإلخباريـة التـي يتـراوح موقفها بيـن االعتدال والتطـ ّرف ،وجلّهم م ّمـن تتلمذ لعلمـاء «إيران»
وفـي مراكزها الفكرية .وكان هذا االتصال يقـوى ويضعف كلّما تقلّب الوضع في «العراق» أو
«شبه جزيرة العرب» من ج ّراء نشاط الخوارج والوهابيين والعثمانيين(((.
ماجسـتير قُ ّدمـت لجامعـة بغـداد .وقـد تتبـع فيهـا صاحبهـا نشـأة االتجاهيـن السـلفي والعقلـي
وتطورهمـا .وألقـى ضـوءا ً كاشـفاً علـى دور البحرين الف ّعـال فيهما فـي الفصـل الخاص الذي عقـده لها
وفي الفصول األخرى.
تُراجـع ترجمتـه في أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص 60واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج3
ص43؛ وكحالـة ،عمـر ،معجـم المؤلفيـن ،مصـدر سـابق ،ج 2ص8؛ وشَ ـ َر َح الرسـالة المذكـورة وأثنـى عليهـا
المتكلّـم اإليرانـي نصير الدين الطوسـي (ت 672ه) والـذي يع ّد من أكبر المشـتغلين بالعلـوم العقلية بعد
ابـن سـينا .ولعب الطوسـي دورا ً كبيرا ً في تشـجيع البحـث العقلي في مدرسـة الحلة المذكـورة .يُراجع عنه
األميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 9ص414؛ وك ّحالة ،عمر ،معجـم المؤلفين ،مصدر سـابق،
ج 11ص ،207واألميـن ،حسـن ،دائرة المعارف الشـيعية ،مصدر سـابق ،ج 2ص 373والجابري ،علي حسـين،
الفكر السلفي ،مصدر سابق ،ص.233
تُراجع ترجمته في أمل اآلمل ،مصدر سـابق ،ج 2ص189؛ والبحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق،
ص 253إحالة ( )41والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.61
يُراجـع البحرانـي ،الكشـكول ،مصدر سـابق ،ج 1ص 41وما بعدها؛ والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين،
مصـدر سـابق ،ص .62وكحالـة ،عمر ،معجـم المؤلفين ،مصـدر سـابق ،ج 13ص55؛ والجابري ،علي حسـين،
الفكر السلفي ،مصدر سابق ،ص.233
الجابري ،علي حسين ،الفكر السلفي مصدر سابق ،من ص.251 – 227
المصـدر نفسـه ،ص .367ويُراجـع عـن األول :البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص137
والثاني :ص.14
المصدر نفسه ،ص.367
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وجسـد رجـال الحديـث فـي «البحريـن» فـي القرنيـن الحـادي عشـر والثانـي عشـر
ّ
الهجريين/السابع عشر والثامن عشر الميالديين الشيخ «أحمد بن محمد بن يوسف المقابي»
والمح ّدث «الشـيخ عبد علي الدرازي» والسيد «هاشم بن سليمان» والشيخ «داود بن الحسن
الجزيري»(((.
وقـد ُو ِج َد مـن اإلخباريين البحرينييـن من تصلّبوا في مواقفهم كالشـيخ «سـليمان بن
عبد اللَّـه» وتلميـذه «عبد اللَّه بن صالح السـماهيجي»((( .وفي مقابل هؤالء بـرز العديد من
المجتهدين كـ «أحمد بن إبراهيم آل عصفور» وغيره.
ويبدو أن المناقشـات الفكرية بين الطرفين حول أساليبهما ومناهجهما كانت محتدمة
إلـى ح ّد كبير ،حتـى قيـل :إن «عبد اللَّه بن صالح» كان كثير التشـنيع علـى المجتهدين ،وإن
معاصره «أحمد بن إبراهيم» كثير التشنيع على اإلخباريين(((.
وتتجلّـى حـ ّدة الخالف بين الفريقيـن فيما أُلِّف مـن كتب .فقد ل ّخص «السـماهيجي»
موقفه اإلخباري في رسـالته في التوحيد ،وضمن قصيدته التعليمية التي أ ّرخ فيها للعديد من
أعالم الفكر اإلخباري اإلمامي((( .وفي كتابه المخطوط «منية الممارسـين» ح ّدد نقاط الخالف
بين المنهجين بما يربو على األربعين نقطة .ويتمثّل أبرزها في النقاط الرئيسية التالية:
 .1يوجــب المجتهــدون عينــاً أو تخييــرا ً ،أمــا اإلخباريــون فيح ّرمونــه ويوجبــون األخــذ
بالرواية إما عن المعصوم أو ع ّمن روى عنه وإن تعددت الوسائط.
والســ َّنة واإلجمــاع ودليــل العقــل .وعنــد
 .2األدلــة عنــد المجتهديــن أربعــة :الكتــاب ُّ
اإلخباريين األوالن فقط.
 .3يُجـ ِّوز المجتهــدون أخــذ األحــكام الشــرعية بالظــن ويمنعــه اإلخباريــون ،وال يقولــون إال
ـي وهــو مــا وافــق نفــس األمــر ،وعــادي أو أصلــي
بالعلــم .وهــو عندهــم لونــان :قطعـ ّ
وهو ما وصل عن المعصوم.
 .4ينـ ّوع المجتهــدون األحاديــث إلــى أربعــة أنــواع :صحيــح وحســن وموثــوق وضعيــف.
أما اإلخباريون فيف ّرعونها إلى صحيح وضعيف(((.
(((
(((
(((
(((
(((
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الجابري ،علي حسين ،الفكر السلفي مصدر سابق ،ص.368
المصدر نفسه ،ص 376وما بعدها.
يُراجـع :البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص .98والجابري ،علي حسـين ،الفكر السـلفي،
مصدر سابق ،ص.378
المصدر الثاني نفسه ،ص.378
تُنظـر بقيـة وجـوه الخلاف فـي «منيـة الممارسـين» ورقـة  73ومـا بعدهـا ،وذكـر يوسـف البحرانـي فـي
الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص 386أهمها.

وواصل المنهجان اإلخباري واالجتهادي مسـيرتهما حتى بعد أن أُصيبت الحياة الفكرية
بنكسـة إثـر الغـزو العمانـي ومـا أعقبـه مـن أحـداث مختلفـة .وقـد غـادر الكثير مـن علماء
«البحريـن» بالدهـم متخذيـن لهـم مهاجـر متعـددة واصلـوا فيهـا نشـاطهم العلمـي،
كـ «عبد اللَّه بن صالح السماهيجي» الذي نزح إلى «إيران».

ينارحبلا رعشلا ةئيب

لقـد تصلّب «السـماهيجي» فـي منهجه اإلخبـاري حتى أعلن نفسـه خـادم المح ّدثين
وتراب أقدام العلماء اإلخباريين(((.

جسـد االتجـاه اإلخبـاري الشـيخ «حسـين بن محمد بـن جعفـر الماحـوزي»
وممـن ّ
(ت 1181ه1767 /م فـي «القطيـف») ،و«عبد علي بـن أحمـد البحراني» (ت قبـل 1182ه/
1768م فـي «العراق») ويُقال إنه من متصلّفي المح ّدثين((( .أما عمدتهم «يوسـف البحراني»
فقد اسـتقر في «كربالء» بعد رحلة طويلة .وهنـاك تز ّعم الجانب اإلخباري في مقابل الجانب
العقلـي المتجـ ّدد((( .أمـا منهجـه الفكـري فـكان إخباريـاً
معتـدال خاصـة بعـد أن اسـتقر في
ً
«كربالء» ،حتى أنه بات يضيق ذرعاً في الكالم عن االختالفات بين المجتهدين واإلخباريين(((،
ودعا بالتالي إلى اإلغماض عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه((( .وهكذا أخذ االتجاه اإلخباري
البحراني طريقه إلى «العراق»(((.
أبرز شـخصية إخبارية بعد الشيخ «يوسف آل عصفور» ابن أخيه «حسين آل عصفور»
(ت 1216ه1801/م) وكان شيخ اإلخبارية وزعيمها في «البحرين»((( ،في مقابل «عبد اللَّه بن
يوسـف البالدي» الـذي كان مجتهدا ً أصولياً ورئيسـاً لهذه الفرقة في قرية «بلاد القديم» التي
كان أكثر أهلها من األصوليين(((.
ثم أخذ المنهجان يتعايشـان دون نزاع وفي كثير من التسامح((( ،هذا في الوقت الذي
انحسر فيه الم ّد الفكري بشكل عام.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

يُراجـع منهجـه مفصلاً عنـد الجابـري ،علي حسـين ،الفكـر السـلفي ،مصدر سـابق ،ص 377ومـا بعدها.
وينظـر أيضـاً ما ذكره الخوانسـاري فـي روضات الجنـات ،مصدر سـابق ،ج 4ص 247ومـا بعدها ،خاصة
ص.250
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.203
المصدر نفسه ،ص144؛ والجابري ،علي حسين ،الفكر السلفي ،مصدر سابق ،ص 382وما بعدها.
يُراجع منهجه مفص ًل عند الجابري ،علي حسين ،الفكر السلفي ،مصدر سابق ،ص 385وما بعدها.
البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص.387
الجابري ،علي حسين ،الفكر السلفي ،مصدر سابق ،ص.392
المصدر نفسه ،ص.396
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.228
يُراجع الجابري ،علي حسين ،الفكر السلفي ،مصدر سابق ،ص 433وما بعدها.
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التفاعل العلمي بين «البحرين» وجاراتها:

لعبـت «البحريـن» دورا ً فـي التأثر والتأثير الثقافييـن ،وإذا كانت الوفـود العلمية التي
جسدت الجانب التأثري(((،
تمثلت في خروج أفواج من أبنائها لألقطار المجاورة لتلقّي العلم ّ
فـإن الجانـب الثاني (التأثيـري) تمثل في مسـتويين :األول وفود طالب العلـم إليها لألخذ عن
علمائهـا خاصـة المناطـق القريبة ونعنـي «القطيف» و«األحسـاء» .والمسـتوى الثانـي :نزوح
الكثير من علمائها إلى المناطق المجاورة وممارستهم لنشاط علمي ديني مختلف.
والمناطق التي تفاعل معها علماء «البحرين» هي «القطيف» و«األحسـاء» و«العراق»
و«إيران»:
«القطيف»:

وفد على «البحرين» عدد من أبنائها لألخذ عن علماء «البحرين» ،كـ «ناصر بن محمد
الجـارودي» (ت 1104ه1750/م) ولـه إجـازة مـن ثالثـة علمـاء بحرينييـن ،وهـم «سـليمان
الماحوزي» و«عبد اللَّه بن صالح» و«محمد بن كنبار»(((.
وكان لعلمـاء «البحرين» النازحين إلى «القطيف» مسـاهمة علمية هامة .فـ «حسـين
الماحـوزي» تتلمذ على يديـه مجموعة من علمائها كـ «يحيى بن محمـد الع ّوامي» الذي يع ّد
من مشـاهير أسـاتذة التدريس هنـاك((( .أمـا «أحمد بن صالح بـن ط ّعان» فجهـوده العلمية
هنـاك جعلت علماء «القطيف» وشـعراءها شـديدي التعلّق به .وقد تجلى ذلـك فيما نظموه
من قصائد في رثائه(((.
«األحساء»:

قـرأ كثيـر مـن فقهائهـا علـى علمـاء «البحريـن» ،فـ «أحمد بـن عبد اللَّه بـن المت ّوج»
(ت 820ه1417/م) كان أسـتاذا ً لعالمين بارزين من علماء «األحسـاء» هما «أحمد بن محمد
السبعي» و«أحمد بن فهد بن إدريس األحسائي»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
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عرضنا لذلك في موضوع الرحلة في طلب العلم ،ص 88وما بعدها.
ترجمـة ابـن كنبار في لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص 109والبالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر
سـابق ،ص .180وترجمة الجارودي في األخيـر ص 297وعند التاجر ،محمد علي ،مسـودات المنتظم ،مصدر
سابق ،رقمها (.)965
يُراجع الخوانسـاري ،روضات الجنات ،مصدر سـابق ،ج 1ص .36وعن الع ّوامي يُراجع :األمين ،محسـن ،أعيان
الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 10ص 303وآل أبي المكارم ،سـعيد ،أعلام الع ّوامية في القطيـف ،مطبعة النجف
إ ،138القسم األول ،ص.16
يُراجع البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 265وما بعدها.
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص 168و ،178والخوانسـاري ،روضـات الجنـات ،مصدر =

ينارحبلا رعشلا ةئيب

وتتلمـذ علـى الشـيخ «أحمد بـن حسـن الدمسـتاني» عالمان أحسـائيان كبيـران هما:
«الشـيخ أحمد بن زين الديـن» (ت 1242ه1826/م) و«عبد المحسـن اللويمـي» ،كما تتلمذ
االثنان على «الشيخ حسين آل عصفور» وغيره من علماء «البحرين»(((.
على صعيد النشاط العلمي الس ّني قرأ «عبد اللطيف بن إبراهيم آل مبارك األحسائي»
(ت 1342ه1923/م) الفرائض على «عيسى بن جامع» في «البحرين»(((.
وتجسـد التفاعـل العلمـي بيـن علمـاء المنطقـة علـى مسـتوى المراسلات العلميـة
ّ
المتبادلـة بين علمـاء «البحرين» وشـرق الجزيرة العربية ،كالمسـائل التـي و ّجهها «أحمد بن
محمد العصفور» إلى الشيخ «أحمد بن صالح بن طوق القطيفي»(((.
كمـا تبـادل الشـعراء القصائـد اإلخوانيـة ،وهنـاك قصيـدة مـدح بهـا الشـيخ «عبد اللَّه
األحسـائي» الشـاعر البحراني «خليل بن علوي» (ت 1310ه1892/م) فر ّد عليه بقصيدة شكر
مماثلـة((( .وهنـاك العديـد من الرسـائل الشـعرية المتبادلة بيـن الشـيخ «إبراهيم بن محمد
الخليفة» (ت 1349ه1930/م) وأدباء «األحساء»(((.
«العراق»:

فـي إطار التفاعـل الفكري بين علماء «البحريـن» و«العـراق» ،روى الكثير من الفقهاء
=

(((

(((

(((
(((
(((

سـابق ،ج 1ص ،68والبالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص 72و 396وما بعدها؛ واألمين،
محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 3ص14؛ والسـبعي فقيه إمامي توفـي بالهند عـام  1553/960وله
عـدة مؤلفـات يُراجع عنـه الطهراني ،آقا بـزرك ،الذريعة ،مصـدر سـابق ،ج 12ص 154وج 14ص18؛ وكحالة،
عمـر ،معجـم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 2ص .123أما ابن فهد فيع ّد من أجلّة علمـاء اإلمامية ومن مؤلفاته
«خالصـة التنقيـح» ،يُراجـع :األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 3ص 66وكحالـة ،عمر ،معجم
المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 2ص.46
يُراجع البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص 211و .220ووردت ترجمة العالم األحسائي
األول فـي المرجع نفسـه ص406؛ والخوانسـاري ،روضات الجنات ،مصـدر سـابق ،ج 1ص88؛ والطهراني ،آقا
بـزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج 5ص 173و 253وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 1ص.228
وترجمة الثاني في أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.410
الحلـو ،عبد الفتـاح ،شـعراء َه َجر ،دار العلـوم ،الريـاض  ،1981ص .111ويذكـر النبهاني فـي تحفته ،ص143
عيسـى بن جامـع الحنبلي ضمن قائمة أشـهر علمـاء «البحرين» .وكانـت «البحرين» اسـتقدمت العديد من
والسـ ّنة .وكانت
الفقهاء من مناطق الجزيرة العربية خاصة «األحسـاء» لسـ ّد احتياجاتها من القضاة والفقهاء ُّ
«األحسـاء» مركـزا ً علمياً نشـطاً بالعلمـاء والمرشـدين .وعبد اللطيف بـن إبراهيم المذكور فـي المتن ينتمي
إلى آل مبارك وهي من األسر العلمية العريقة في «األحساء».
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 212و.327
يُراجع ديوان السيد خليل ،ص 120وما بعدها.
يُراجـع ديوان إبراهيم الخليفة ،ص 65مراسـلة بينـه وبين صديقه عبد المحسـن بن عبد العزيز وص 68و70
و 75وما بعدها .وقد أورد بعضها الحلو ،عبد الفتاح ،في :شعراء هجر ،مصدر سابق ،ص 289وما بعدها.
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العراقييـن عن علماء بحرانيين ،فـ «نصر اللَّه الحائري» (الشـهيد في 1186ه1755/م)((( روى
عـن مجموعـة منهـم ،كـ «الشـيخ ياسـين بن صلاح الديـن» ،كمـا أجـازه «حسـين بن محمد
الماحوزي» و«عبد اللَّه بن علي البالدي»(((.
ويبـرز «يوسـف البحراني» كأشـهر عالم بحراني لعـب دورا ً تأثيرياً ليـس في «العراق»
وحسـب بل فـي أغلب المراكز العلمية اإلماميـة .فقد تز ّعم في «كربالء» المدرسـة اإلخبارية،
يعـج بالطلبـة من مختلـف الجهـات ،وتخ ّرج عليـه جيل من
كمـا ألمعنـا ،وكان مجلـس بحثه ّ
(((
العلماء احتل بعضهم مواقع علمية مرموقة .
«إيران»:

اضطلـع علمـاء «البحريـن» الوافـدون علـى «إيـران» بدور علمـي كبيـر .فـ «ماجد بن
هاشـم» لـه مع علماء «شـيراز» مجالس ومقامـات .وتتلمذ عليـه عدد من الفقهـاء اإليرانيين،
أبرزهم المح ّدث الشـهير بـ «محسن الفيض الكاشـاني»((( .وقرأ على الشيخ «جعفر بن كمال
الديـن البحرانـي» (ت 1088ه1677/م) عـدد مـن الفقهاء ،كالمحـ ّدث المعـروف «نعمة اللَّه
الجزائري»(((.
تركّز نشـاط علماء «البحرين» في مدينة «شـيراز» التي كانت تع ّد «دار العلم ومجمع
فضلاء األمصـار ،ومقصـد الطلبـة من جميـع األقطـار» .وفـي المدرسـة المنصوريـة اضطلعوا
بالتعليم ،فقد كان معظم شيوخها من «البحرين» و«األحساء» و«األهواز»(((.
(((
(((
(((
(((

(((
(((
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ترجمته عند األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 10ص213؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سـابق ،ج8
ص30؛ وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 13ص.95
األميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 8ص 181وج 10ص284؛ والطهرانـي ،آقا بـزرك ،الذريعة،
مصدر سابق ،ج 1ص 188و.209
تُراجـع قائمـة طالبه فـي لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص ،449اإلحالـة ،والخوانسـاري ،روضـات الجنات،
مصدر سابق ،ج 8ص.207
البحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،مصدر سـابق ،ج 1ص ،112والفيض زعيم مدرسـة الحديث السـلفية في إيران
(ت 1091ه1680/م) يُراجـع عنـه البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص121؛ والخوانسـاري،
روضـات الجنات ،مصدر سـابق ،ج 6ص 75و 79وكحالـة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 11ص175
والجابري ،علي حسـين ،الفكر السـلفي ،مصدر سـابق ،ص .326وعن إجـازة ماجد البحرانـي لعلماء إيرانيين
آخرين يُراجع الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 1ص 228رقم (.)1193
(ت1112ه1700/م) وهـو قطـب فـي االتجاه السـلفي المعتدل ،يُراجع عنه الخوانسـاري ،روضـات الجنات،
مصـدر سـابق ،ج 8ص 150واألميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص226؛ وكحالـة ،عمـر،
معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 13ص.110
الالمـي ،عبد الرحمـن ،األدب العربـي في األحـواز ،منشـورات وزارة الثقافة واإلعلام بالعراق ،بغـداد ،1985
ص.392

ينارحبلا رعشلا ةئيب

وانتهـز الفقهاء زياراتهـم لـ «إيران» لاللتقـاء بعلمائها ،فـ «سـليمان الماحوزي» اجتمع
بـ «المجلسي» ،وإلعجاب «المجلسي» بعلمه أجازه(((.
ومن صـور التفاعـل تصنيف علمـاء بحرانيين كتبـاً وتقديمها لشـخصيات إيرانية .ففي
القـرن السـابع الهجري ألّف «ميثـم البحراني» كتابه «شـرح نهج البالغة» للوزيـر «عطاء ملك
الجوينـي»((( .وص ّنـف «محمد بن ماجد الماحـوزي» (ت 1105ه1693/م) رسـالة في الصالة
لـ «صفي محمد بن مهدي» ـ شيخ اإلسالم في «شيراز» .(((-
تس ّنم العلماء النازحين مراكز عليا:

وصـل العديـد مـن الفقهـاء المهاجريـن إلـى مراكـز دينيـة رفيعة .ففـي «الهنـد» صار
«جعفر بـن كمـال الدين» مرجعاً فـي «حيدر آبـاد»((( .كما تنوعت المناصب التي تسـ ّنموها
في «إيران».
فـ «يوسـف البحرانـي» تولّـى إمـام الجمعـة والجماعة فـي جامـع «شـيراز»((( .وتقلّد
بعضهـم القضـاء ،فـ «ماجد بـن محمـد» (ت قبـل 1104ه1692/م) ُولّـي قضـاء «شـيراز» ثم
«أصفهان»(((.
ووصـل بعضهم إلى أعلى منصب فقهي في الدولة الصفوية ،وهو «شـيخ اإلسلام» ،أي
توله من البحرانيين «محمد بن الحسين بن أبي شبانة»(((.
قاضي القضاة .وممن ّ
وفي « ُع َمان» تقلّد «سـيف بن موسى بن جعفر» (كان ح ّياً في 1234ه1818/م) قضاء
«صحار» من توابع «مسـقط»((( .وغدا «محمد بن شـرف» (ت 1319ه1901/م) مرجعاً ألهل
تلك األطراف(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 7ص.303
البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص .225والوزير المذكور كان م ّمـن يعضد العلم والعلماء،
تُراجـع ترجمتـه عنـد الكتبي ،محمد بن شـاعر ،فـوات الوفيات ،دار صـادر ،بيـروت  ،1973ج 2ص 452وج3
ص.247
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.61
المصـدر نفسـه ،ص 70والبلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص 128واألمين ،محسـن،
أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 4ص.137
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.73
الحـر العاملـي ،أمـل اآلمـل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص ،225المتـن واإلحالـة؛ والبلادي ،علـي بـن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص.92
ابـن معصـوم المدنـي ،علي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص ،498والبلادي ،علـي بن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص.96
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 7ص.326
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.243
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 -الرافد الثالث :اآلثار العلمية:

جسد حيوية األوضاع الفكرية وغناها ما خلّفته من آثار علمية.
ّ
لعل أهم مظهر ّ
وتصف دراسـة معاصـرة قيمة ذلك العطـاء فتقول« :خلّـف رجال العلـم واألدب نتاجاً
كبيـرا ً وكثيـرا ً ومتنوعاً يع ّد بعضه من المصـادر المهمة في الثقافة والمعـارف والعلوم العربية
واإلسلامية» .وتشـير تلك الدراسـة إلى غزارة ما خلّفوه من آثار فتقول« :عـ ّدت الفهارس نحو
أربـع مئـة كتاب شـهير في مئات المجلدات لسـتة عشـر من مشـاهير علمـاء «البحرين» في
القرون األربعة األخيرة بين القرنين الحادي عشر والقرن الرابع عشر الهجريين»(((.
لقد تم ّيز بعض العلماء بغزارة التأليف ،ويُقال إن لـ «هاشـم بن سليمان» ما يربو على
خمسة وسبعين مص ّنفاً بين كبير ومتوسط وصغير كلها في العلوم الدينية((( .وع ّددت مراجع
الفترة أربعة وستين مصنفاً لـ «سليمان الماحوزي» ،هذا عدا الحواشي واألجوبة(((.
ونظـرا ً لمـا تبـرزه ملكة التأليـف من فكـر صاحبهـا وتجسـيدها لقدراته ،فقـد اعتبرت
مقياسـاً للكشـف عن ملكاته .يقول «يوسـف بن عصفور» من ّوهاً بمؤلفـات «أحمد بن محمد
الخطـي المقابـي»« :تصانيفه ...تشـهد بعلو كعبه فـي الالمعقول والمنقـول والفروع واألصول
ودقّة النظر وحدة الخاطر.(((»...
ونظرا ً لموسـوعية الثقافة فقد تنوعـت مص ّنفات العالم الواحد ،هـذا مع غلبة الجانب
الديني عليها(((.
ولننظر في بعض تلك المؤلفات ،محاولين تصنيفها حسب موضوعاتها.
ويجدر أن نذكر مسبقاً أن أغلبها ما زال مخطوطاً.
(((
(((

(((
(((
(((
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محفوظ ،حسين ،مصادر دراسة تراث البحرين ،مصدر سابق ،ص.204
األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 10ص249؛ يُراجـع أيضاً البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين،
مصـدر سـابق ،ص 63والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص ،136وذكـر الزركلي بعضها
فـي األعالم ،مصدر سـابق ،ج 8ص66؛ وك ّحالة في معجم المؤلفين ،مصدر سـابق ،وترجم له مرتين في ج13
ص 132و 148علـى اعتبـار أنهمـا ترجمتـان لشـخصيتين مختلفتيـن والحقيقـة أنهمـا شـخصية واحـدة
(ت 1109ه1697/م).
يُراجـع البحراني ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص 10وما بعدهـا ،والبالدي ،علي بن حسـن ،أنوار
البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص ،153واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 7ص ،304وذكر بعضها
الزركلي في األعالم ،مصدر سابق ،ج 3ص128؛ وكحالة في معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 4ص.267
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.38
تُراجـع على سـبيل المثال مؤلفـات أحمد بن إبراهيم بـن عصفور في لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص95
و.96

ينارحبلا رعشلا ةئيب

 المصنفات الدينية :وتتن ّوع بين تفسير وحديث وفقه وغيرها. الدراسات القرآنية :اعتنوا بالكتاب العزيز تفسيرا ً واستنباطاً وإعراباً وقراءة.وفي مجال التفسـير برزت جهود عديدة ،نذكر منها تفسـيرين لـ «هاشـم بن سليمان»
«الهـادي وضياء النـادي» و«البرهان في تفسـير القرآن»((( ،وهناك تفسـير «صفـوة الصافي»
لـ «محمد بن علي المقابي» وهو في ثالثة مجلدات(((.
فـي إعـراب آيات الكتـاب كتـب «سـليمان الماحوزي» رسـالة في إعـراب «تبـارك اللَّه
أحسـن الخالقين»((( .ولـ «أحمد آل ماجد البالدي» رسـالة في تحقيق الكاف من قوله تعالى:
ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤﮊ((((((.
بـرزت جهود أخـرى تتعلّق بالدراسـات القرآنيـة ،فـ «ألحمد بـن عبد اللَّه بـن المت ّوج»
رسـالة «الناسـخ والمنسـوخ» مـن القـرآن((( ،ولــ «صالح بـن عبد الكريم» رسـالة في تفسـير
األسماء الحسنى(((.
في مجال التجويد هناك أرجوزة «الكامل في الصناعة» لـ «جعفر بن كمال الدين»(((.
ِع ْل َما الحديث والفقه:

اهت ّم الفقهـاء بعلم الحديث باعتباره المصدر الثاني لألحكام الشـرعية ،وتركزت جهود
علمـاء اإلماميـة البارزين في الفترة المدروسـة على تصنيـف مجاميع في الحديـث تض ّم بين
ثناياهـا جميـع أحاديث الكتـب األربعة التي عليهـا المدار عندهـم((( ،وكل مـا ورد في كتب
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 10ص249؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سـابق ،ج 8ص 66وكحالة،
عمـر ،معجم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 13ص .132وذكـر الطهراني في الذريعة ،مصدر سـابق ،ج 3ص 93أن
تفسـير البرهـان طبـع فـي 1302ه1884/م في مجلدين دون أن يشـير إلى مـكان الطبع ونعتقـد أنه طبع في
إيران .وصدرت له طبعة في بيروت عام 1983م في أربعة مجلدات كبيرة .وذكر أنها الطبعة الثالثة.
البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص ،190والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق،
ج 15ص.49
المصدر األول نفسه ،ص.154
سورة الشورى ،اآلية .11
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.231
البحراني ،يوسـف الكشـكول ،مصدر سـابق ،ج 1ص ،300والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج24
ص 9و 12و ،13وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 1ص.300
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.69
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 17ص.256
هـي« :الكافـي» للكلينـي (ت 329ه) و«من ال يحضـره الفقيه» للصـدوق (ت 381ه) و«تهذيـب األحكام»،
و«االستبصار» للطوسي (ت 460ه).
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اإلماميـة األخـرى مـن أحاديـث األحـكام .فبـرزت ثالثـة مجاميـع هـي «الوافـي» لـ «محمـد
محسـن بن مرتضـى الشـهير بالفيـض الكاشـاني» (ت 1091ه1680/م) ،و«وسـائل الشـيعة»
لـ «الحـر العاملـي» (ت 1104ه1692 /م) و«بحـار األنـوار» لـ «المجلسـي» (ت1111ه/
1699م)(((.
وفـي المسـار نفسـه سـار علمـاء «البحريـن» وبـرزت جهـود عديـدة أهمهـا مص ّنفان
ضخمان:
 األول :كتـاب «العوالـم» لـ «عبد اللَّه بـن نور اللَّـه البحرانـي» ،وهـو مص ّنـف جامـعللعلوم والمعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال .ويقال :إنه يزيد على المئة مجلد(((.
 والثانـي :كتاب «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» لـ «يوسـف آل عصفورالبحرانـي» وهـو فقه اسـتداللي كبير في مجلـدات كثيرة .ويبلغ فـي إحدى طبعاتـه الحديثة
( )25مجلدا ً(((.
إلـى جانب هذيـن المؤلفين برزت جهود لشـرح بعض تلك المجاميع ،وهناك شـرحان
لكتاب «وسـائل الشـيعة» .األول لـ «محمد بن علي بـن عبد النبي المقابي» ،وسـ ّماه «مجمع
األحكام»(((.
ونظـرا ً للعالقـة الوشـيجة بين ِعلْ َمـي الحديـث والفقه ،فقد اتجـه كثير مـن المح ّدثين
والس َّنة.
وغيرهم إلى كتابة المص ّنفات الفقهية المستنبطة من الكتاب ُّ
وتكثـر األبحاث الفقهية كثرة واضحة حتى يصعـب اإلحاطة بها ،وال غرابة في ذلك ألن
الثقافة الدينية هي المسيطرة ،وهي تتن ّوع بين رسائل وكتب ،وسنركز على أه ّمها:
(((
(((

(((
(((
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يُراجـع عن هـذه الكتب :الطهراني ،آقا بـزرك ،الذريعة ،مصـدر سـابق ،ج 4ص 352و 353وج 25ص 13وج3
ص.16
المصـدر نفسـه ،ج 15ص .356ولم نعثر على معلومات دقيقة ووافية عن هـذا المؤلف .وهناك اختالف في
اسـم أبيـه فهـو نور اللَّـه أو نور الديـن .لكـن يوجد اتفـاق على أنـه بحرانـي .يُراجـع :الخوانسـاري ،روضات
الجنـات ،مصـدر سـابق ،ج 4ص254؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 8ص .87ويذكر أنه
مـن تالميـذ المجلسـي ،وأنـه أعانه فـي تأليف كتابـه «البحـار» .ويظهـر أن أجزاء مـن كتابه المذكـور كانت
مطبوعـة على الحجـر وأن الكثير منها قد أعيـد طبعه في إيران حديثـاً .تُراجع مجلة تراثنـا ،العدد  1ص،91
والعدد الجامع لرقمي  7و 8ص ،398والعدد  10ص 218و 220و 232والعدد  15ص.225
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج 6ص289؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سـابق ،ج 8ص215؛ وكحالة،
عمـر ،معجـم المؤلفيـن ،مصـدر سـابق ،ج 13ص .268والكتـاب مطبـوع فـي العـراق عـام 1386ه1966/م
وطبعت بعض أجزائه حديثاً في إيران .عن مجلة تراثنا ،العدد  10ص.226
المصـدر األول نفسـه ،ج 4ص ،353وكحالـة ،عمـر ،معجم المؤلفين ،مصـدر سـابق ،ج 11ص ،24وذكر األول
فقط.

تركزت األبحاث الفقهية األخرى حول جانبين هامين ،هما العبادات والمعامالت:

ينارحبلا رعشلا ةئيب

علـى صعيـد المصنفـات ذات الموضوعـات الفقهيـة المتعـددة هنـاك كتـاب «ريـاض
الدالئـل وحيـاض المسـائل» لـ «أحمد بـن محمـد المقابـي»((( (ت 1102ه1690/م) ،وكتاب
«جواهـر البحريـن في أحـكام الثقليـن» لـ «عبد اللَّه بن صالح»((( ،ورسـالة في أصـول الدين
لـ «محمد بن أحمد آل عصفور» (ت 1183ه1769/م)(((.
 العبادات :على هذا الصعيد اسـتأثر موضوع الصالة والصوم والحج والطهارة باهتمامالعلماء فص ّنفوا فيه الكثير من المؤلفات.
ومـن الكتـب التي تناولت مسـائل العبـادات كتاب «رسـائل أهل الرسـالة ودالئل أهل
الداللة» لـ «حسين آل عصفور» ،تناول فيه ّ
جل المسائل المتعلقة بالعبادات(((.
واختصـت بعـض المؤلفـات بموضـوع واحـد كرسـالة الصلاة لـ «علي بـن سـليمان
القدمي»((( (ت 1064ه1653/م) ،ورسالة «سليمان الماحوزي» في الموضوع نفسه(((.
ضمـن إطـار الصلاة ص ّنـف «يوسـف البحرانـي» رسـالة «إتمـام الصلاة فـي الحـرم
األربعة»(((.
كمـا كتبـت العديـد مـن المؤلفـات فـي متعلقـات الصلاة ،فـ «لعبد اللَّه بـن عبـاس
السـتري» (ت حوالـي 1279ه1862/م) رسـالة فـي «حكـم الجهـر واإلخفـات بالتسـبيح فـي
األخيرتين»((( ،ولـ «أحمد بن طعان» (ت 1315ه1897/م) رسـالة «ق ّرة العين في حكم الجهر
بالبسملة والتسبيح في األخيرتين»(((.
في موضوع الحج ص ّنف «سـليمان الماحوزي» رسـالة في «مناسـك الحج» وأخرى في
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

البحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،مصدر سـابق ،ج 1ص305؛ الطهراني ،آقـا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج11
ص 324وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 2ص.169
األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 8ص54؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سـابق ،ج 4ص92؛ وكحالة،
عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 6ص.63
المصدر األول نفسه ،ج 9ص.71
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص ،210األميني ،عبـد الحسـين ،شـهداء الفضيلة،
مصدر سابق ،ص316؛ األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 6ص.141
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.14
المصدر نفسه ،ص.10
المصدر نفسه ،ص ،448واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 10ص.317
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.234
المصدر نفسه ،ص255؛ واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 2ص.605
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المسـائل الخالفيـة فيـه((( .ولــ «حسـين آل عصفـور» المنسـك الكبيـر والمتوسـط والصغيـر
وجميعها في الحج(((.
 المعاملات :أُلِّفَـت الكثيـر مـن المصنفـات في هـذا المجـال .ففي موضـوع العقودص ّنف « ُمفلح الصيمري» رسالة «جواهر الكلمات في العقود واإليقاعات»((( ،ولـ «عبد اللَّه بن
صالح» رسالة موضوعها العقد المنقطع(((.
على صعيد الميراث كتب «يوسـف البحراني» رسـالة في «أحكام الميراث» ،وكتب ابن
أخيه «خلف بن عبد علي العصفور» رسالة في الموضوع نفسه(((.
يجـدر القـول أن الكثيـر مـن المصنفـات الفقهية كتبـت لـدوا ٍع متعددة :فـ «سـليمان
الماحـوزي» مثلاً ألّـف رسـالته في «مناسـك الحـج» بالتمـاس «أحمد بن عبد الـرؤوف» أحد
علماء «البحرين»((( .و«يوسـف البحراني» كتب رسالته في «الرضاع» إثر مناقشة علمية حول
هذا الموضوع(((.
واهتموا ـ عالوة على المسائل الفقهية ـ بالقضايا المتعلقة بأصول الدين.
ومـن أبحاثهـم فيهـا كتاب «سـليمان الماحـوزي» «العشـرة الكاملـة» تناول فيه عشـر
قضايـا أصوليـة((( ،وكتـاب «نخبة األصـول» لمحمد بن علـي المقابـي ،اهتم فيـه ببيان صحة
الطريقة الوسطى بين األصوليين واإلخباريين(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.10
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص210؛ واألمينـي ،عبد الحسـين ،شـهداء الفضيلة،
مصدر سابق ،ص361؛ واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 6ص.141
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص75؛ وأعلام الزركلـي ،مصدر سـابق ،ج 7ص281؛
وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 12ص.316
المصدر األول نفسه ،ص 100إحالة (.)36
عـن األول :يُراجع البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص447؛ والخوانسـاري ،روضات الجنات،
مصـدر سـابق ،ج 8ص206؛ واألميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص 317والثانـي :التاجر،
مسودات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة (.)301
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص .153واألمين ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصدر
سابق ،ج 7ص.304
البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص448؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج11
ص.195
المصـدر نفسـه ،ص10؛ والبلادي ،علـي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص153؛ واألمين ،محسـن،
أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 7ص.304
البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص ،190والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق،
ج 24ص93؛ وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 11ص.24

العقيدة:

تتعـدد األبحاث في هذا الموضـوع .واتجه بعضها للدفاع عن العقيدة اإلسلامية ضد
منتقديهـا ،ككتاب «لسـان الصـدق» لـ «علي بن عبد اللَّه السـتري»((( .واتجـه البعض اآلخر
لدراسـة صلـب العقيـدة .وتناولوهـا بشـكلين :تنـاوالً عامـاً ككتـاب «محاسـن االعتقـاد»
لـ «حسـين العصفـور»((( أو بالتركيـز علـى ناحية مـن نواحيها ،كرسـالة «يوسـف البحراني»
فـي «تحقيـق معنـى اإلسلام واإليمـان»((( ،ورسـالة «سـليمان الماحـوزي» في معنـى «ن ّية
المؤمن خير من عمله»((( ،وألّفوا في مسـألة التوحيد ،ولـ «حسـن الدمسـتاني» رسـالة في
هذا الموضوع(((.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

ضمـن اإلطار نفسـه ألّف «علي بـن محمـد الصالحـي» (ت 1247ه1831/م) كتاباً في
الـرد علـى القائليـن بالقيـاس((( وكتب «أحمد بـن صالح بـن طعان» كتابـه «ملاذ العباد في
أحكام التقليد واالجتهاد»(((.

ص ّنفوا في موضوع اإلمامة وما يتعلّق بها من موضوعات ،ولـ «هاشـم بن سـليمان» ما
يربـو علـى العشـرة مص ّنفـات فيها ،منهـا «مدينـة المعجزات فـي النص علـى األئمـة الهداة»
و«إثبـات الوصية»((( ،ولـ «علي بن عبد اللَّه السـتري» عدة مؤلفات منهـا كتاب «منار الهدى
في إثبات النص على األئمة»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

التاجر ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة (.(687
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 2ص606؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 1ص.135
البلادي ،علـي ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص237؛ والطهرانـي ،آقا بـزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج18
ص305؛ وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 7ص.137
المصدر األول نفسه ،ص210؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 20ص.125
عـن األولـى ،يُراجـع الخوانسـاري ،روضـات الجنـات ،مصـدر سـابق ،ج 8ص206؛ واألميـن ،محسـن ،أعيـان
الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص317؛ وعـن الثانيـة :البالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق،
ص238؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 16ص.175
البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص12؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج7
ص.304
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 5ص.261
تُراجـع تصنيفاتـه فـي البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص 64ومـا بعدها والخوانسـاري،
محمـد باقـر ،روضـات الجنـات ،مصـدر سـابق ،ج 8ص 182واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق،
ج 10ص250؛ وأعلام الزركلـي ،مصدر سـابق ،ج 9ص48؛ وكحالـة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج3
ص.132
الطهرانـي ،آقـا بـزرك ،الذريعـة ،مصـدر سـابق ،ج 22ص344؛ وأعلام الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 4ص308
وكحالـة ،عمـر ،معجـم المؤلفيـن ،مصـدر سـابق ،ج 7ص ،137طبـع هذا الكتـاب علـى الحجر سـابقاً وأعيد
طبعه مؤخرا ً في بيروت ،عن مجلة تراثنا ،العدد  6ص.222
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ركّـز البعـض علـى القضايـا الخاصـة بالمذهـب الجعفـري ،ففي موضـوع التقيـة كتب
«حسين آل عصفور» رسالة «الج ّنة الواقية في أحكام التق ّية» ،ولـ «علي بن عبد اللَّه الستري»
رسالة في الموضوع نفسه(((.
أُلِّفَـت الكثير مـن المصنفات في فضائل آل البيت وأنسـابهم ،منهـا :كتاب «عقد الآلل
في فضائل النبي واآلل» لـ «أحمد بن سليمان اإلصبعي الشاخوري»(((.
وفي نسـب الرسول  ص ّنف «سـليمان بن صالح بن عصفور» كتاب «الحدائق»(((.
ولـ «حسين بن عصفور» رسالة« :باهرة العقول في نسب الرسول»(((.
المؤلفات اللغوية:

اهتـ ّم الفقهـاء بعلوم اللغة علـى اعتبارها وسـيلة هامة لفهم أحكام القـرآن والحديث،
ويأتـي النحو على رأس تلك االهتمامات .وكانت قدرة العالـم اللغوية موضع الثناء .فقد لقّب
السيد «علي بن إسماعيل الغريفي» بـ «سيبويه» لبراعته في النحو((( .ومما أطري به «محمد
البحراني» أنه عالم في النحو واللغة(((.
تجسـد االهتمـام باللغة في بـروز العديد مـن المؤلفـات اللغوية ،وص ّنـف الكثير منها
ّ
ألغراض تعليمية ،وقصد بالبعض اآلخر الدراسة اللغوية ذاتها.
لـ «ياسـين بن صلاح الديـن» عدة مصنفـات أهمهـا كتاب «الروضـة العل ّية في شـرح
األلفيـة» .ويقال :إنها من أحسـن الشـروح ،وهي بحجم شـرح ابن الناظم وض ّمنهـا اعتراضات
كثيـرة عليهـا .وله شـرح على شـرح «ابـن الناظم» فيـه الكثير من الـردود واالعتراضات سـ ّماه
«السـيف الصـارم في الرد على ابن الناظـم»((( ،فر ّد عليه أحد تالميـذه بكتابه ينتصر فيه البن
الناظم س ّماه «السيف السنين في الرد على موالنا الشيخ ياسين»(((.
وفي مجال الشـروح هناك شـرح لـ «عبد اللَّه بن عباس السـتري» على شرح السيوطي
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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عـن األول :يُراجـع البلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص209؛ والطهراني ،آقـا بزرك،
الذريعـة ،مصـدر سـابق ،ج 5ص 163وعـن الثانـي :البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق،
ص238؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 5ص.123
الزركلي ،األعالم ،مصدر سابق ،ص150؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 15ص.295
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 6ص.280
األميني ،عبد الحسين ،شهداء الفضيلة ص316؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 3ص.15
الخاقاني ،علي ،شعراء الغري ،مصدر سابق ،ج 6ص.250
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 9ص.190
يُراجع تعريف ابن الناظم في ص ،85إحالة .3
البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص222؛ واألمين ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصدر
سابق ،ج 10ص.283

هنـاك مص ّنفات ركّـزت على موضوع نحوي واحد كرسـالة «علي بـن محمد الصالحي»
فـي إثبـات أن اإلضافة المحضة إمـا بمعنى الالم التي تفيـد االختصاص الكامـل أو بمعنى من
البيانية((( .ولـ «محمد بن محسن العصفور» كتاب في النحو وآخر في معاني الحروف(((.
علـى صعيد الدراسـة الداللية ـ المعجميـة ألّف «يحيى بن حسـين البحراني» رسـالته
«بهجـة الخاطـر ونزهـة الناظـر» ،وهـي فـي الفـرق بيـن الكلمتيـن المتماثلتين فـي المعنى،
كالفرق بين التسمية والبسملة ،والحمد والشكر ،والحمد والمدح ...إلخ(((.
ومن الجهود اللغوية المتعلقة بالشـعر رسالة في علم العروض والقافية لـ «حسين بن
حسن الغريفي»(((.

ينارحبلا رعشلا ةئيب

«ظننـت وأخواتها» لـ «حسـين
لأللفيـة((( .وفـي نطـاق المنظومـات النحويـة نذكـر منظومـة
ُ
العصفور»(((.

العلوم العقلية:

جسـد المتكلّمـون مـن علمـاء «البحريـن»((( االهتمـام الكبيـر بالعلـوم العقليـة .وقد

ّ
استمر ذلك في المرحلة المدروسة .وذكر أن «محمد بن يوسف المقابي» (ت 1103ه1691/م)
ماهر في العلوم العقلية والرياضيات(((.
وقد ترت ّب على ذلـك االهتمام ظهور العديد من المص ّنفات العقلية .فـ «لداود بن أبي
شـافيز» رسـالة في علم المنطق ذهب فيها مذهب «الفارابي» ((( .ولــ «أحمد بن محمد بن
يوسف المقابي» رسالة س ّماها «المشكاة المضيئة في العلوم المنطقية»(.((1
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1

البالدي ،علي ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.234
المصدر نفسه ،ص210؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 23ص.122
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمته .687
المصدر نفسه ،ترجمته .898
األميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص289؛ والطهراني ،آقا بـزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق،
ج 3ص.161
البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص81؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سابق،
ج 5ص.471
م ّمـن أطلـق عليه متكلّم أحمد بن علي بن سـعادة البحراني (ت قبـل 672ه1274/م) ،يُراجـع كحالة ،عمر،
معجـم المؤلفيـن ،مصـدر سـابق ،ج 2ص 8وميثـم البحرانـي (ت 699ه1299/م) .الزركلـي ،األعلام ،مصـدر
سابق ،ج 8ص .293وكحالة ،ج 13ص.55
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص .39واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 10ص.100
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 23ص .50وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 4ص.142
البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص38؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج3
ص .173وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 2ص.169
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ضمـن اإلطار نفسـه ص ّنف «سـليمان الماحوزي» كتاب «الشـفا في الحكمـة النظرية»
ورسالة في المنطق(((.
هنـاك بحـوث ركّـزت على بعـض القضايـا العقليـة الفلسـفية ككتـاب «الجـزء الذي ال
يتجزأ» لـ «عبد اللَّه بن علي البالدي»((( ،ولـ «أحمد بن إبراهيم العصفور» رسـالة في الجوهر
والعـرض ،ورسـالة فـي بيـان القـول بحيـاة األموات بعـد المـوت((( ،ولــ «علي بـن محمد بن
عبد النبي المقابي» رسالة في الروح(((.
علم الرجال ـ التراجم:

أُغـرِم بعـض العلمـاء بالتصنيـف فـي هـذا المجـال .وذكـر أن أعظـم علـوم «سـليمان
الماحـوزي» الرجـال والحديـث وغيرهـا .ويـروى أنه قال :إنـي أعرف رجـال الحديـث والرواة
أعظم من معرفتي ألهل ماحوز((( أي قريته.
مـن مؤلفاتهم فـي هذا المجـال كتاب «تاريخ مشـايخ الشـيعة» لـ «يحيى بن حسـين
البحرانـي»((( .ولــ «هاشـم بن سـليمان» مجموعـة مص ّنفـات فـي هذا المجـال ،منهـا :كتاب
«تنبيهات في رجال التهذيب» وكتاب «تعريف رجال من ال يحضره الفقيه»(((.
وفي االتجاه نفسـه كتب «محمد بن علي آل شبانة» كتابه «تتميم أمل اآلمل» ،وترجم
فيـه لمئة وثمانين رجالً رت ّبه علـى الحروف وختمه بالتاريخ ألربعين عالمـاً بحرانياً .وله كتاب
آخر في الرجال كبير(((.
هنـاك كتابـان فـي التراجـم لهمـا أهميتهمـا بسـبب تداولهمـا وهمـا :كتـاب «يوسـف
البحرانـي» «لؤلـؤة البحرين» ،وهو في األسـاس إجازة كتبهـا البني أخويه ترجم فيه لشـيوخه
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البحراني ،يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص12 ،10؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سابق،
ج 7ص.304
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 5ص.104
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص95؛ والبلادي ،علي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر
سابق ،ص168؛ واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 2ص.464
البالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين مصدر سـابق ،ص192؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق،
ج 21ص.260
المصدر األول نفسه ،ص151؛ واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 7ص.303
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 10ص.289
البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصـدر سـابق ،ص65؛ والبلادي ،علي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر
سابق ،ص138؛ واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 10ص.249
الطهرانـي ،آقـا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج 3ص .339تُراجع أيضاً ترجمة يوسـف بن عبد اللَّه آل شـبانة
البحراني في معجم المؤلفين لكحالة ،مصدر سابق ،ج 13ص.311

ينارحبلا رعشلا ةئيب

الذيـن يروي عنهـم ،وتتبع سلسـلة رواياتهـم((( .والثانـي كتاب «أنـوار البدريـن» لـ «علي بن
حسـن البلادي» (ت 1340ه1921/م)((( ترجـم فيـه لعلمـاء «البحريـن» و«القطيـف»
و«األحساء» حسبما تس ّنى له وحتى الفترة التي عاشها.
إضافـة للتراجم العامة ظهرت مصنفات تركّز على سـيرة شـخصية مع ّينة .ولـ «سـليمان
الماحـوزي» رسـالة ترجـم فيهـا لـ «ميثـم البحرانـي» سـ ّماها «السلافة البهيـة فـي الترجمـة
الميثمية»(((.
كما كتب «علي بن حسن البالدي» رسالة في ترجمة شيخه «أحمد بن ط ّعان الستري»
س ّماها «الحق الواضح في أحوال العبد الصالح»(((.
الشروح والحواشي وملحقاتها:

اهتـ ّم علماء «البحرين» بشـرح أمهـات الكتب في مختلـف الموضوعات ،كما شـرحوا
بعـض المص ّنفـات الطريفة أو المفيـدة .وتركّز اهتمامهم فـي الدرجة األولى على شـرح كتب
الفقه القديمة والمعاصرة لهم.
ومـن كتب الفقه القديمة التي شـرحوها كتـاب «من ال يحضره الفقيـه» لـ «الصدوق»
وهـو «ابـن بابويه الق ّمـي» (ت 381ه) ،ولــ «عبد اللَّه بن صالح» شـرحان عليه ،األول سـ ّماه
«إرشـاد ذهن النبيه في شرح أسـانيد من ال يحضره الفقيه» ،والثاني «من ال يحضره النبيه في
شـرح من ال يحضـره الفقيه»((( ،ولـ «يوسـف البحراني» كتاب «معراج النبيه في شـرح من ال
يحضره الفقيه»(((.
كمـا شـرح «مفلـح الصيمـري» كتـاب «شـرائع اإلسلام» لـ «المحقّـق الحلـي» ،وهـو
«جعفر بن الحسن» س ّماه «غاية المرام في شرح شرائع اإلسالم»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الطهرانـي ،آقـا بـزرك ،الذريعـة ،مصـدر سـابق ،ج 18ص 379وأعلام الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 8ص215
والكتاب مطبوع في العراق.
الطهرانـي ،آقـا بـزرك ،الذريعـة ،مصـدر سـابق ،ج 2ص420؛ وأعلام الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 4ص276
ومحفوظ ،حسين ،مصادر دراسة تراث البحرين ،مصدر سابق ،ص .247والكتاب مطبوع في العراق.
أوردها يوسف البحراني كاملة في كشكوله ،مصدر سابق ،ج 1ص 41وما بعدها.
البالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص 272والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق،
ج 7ص.39
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص 99واألمين محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 8ص.54
المصدر األول نفسه ،ص 448والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 21ص.236
عـن الكتـاب األصـل يُراجع الطهراني ،آقـا بزرك ،الذريعـة ،مصدر سـابق ،ج 13ص 47وعـ ّرف المحقّق الحلّي
فـي ص 81إحالـة ( .)1وعـن الشـرح يُراجـع األميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص،133
والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 13ص.329
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ومـن الشـروح الفقهيـة للمعاصريـن شـرح «سـليمان الماحـوزي» لالثنـي عشـرية في
الصلاة لـ «البهائـي» ،كمـا عرضوا بالشـرح للعديد مـن الكتـب ذات االختصاصـات المختلفة.
ولـ «ميثم البحراني» ثالثة شروح لنهج البالغة ،كبير ومتوسط وصغير(((.
ولــ «حسـين بن أبـي سـروال» كتـاب «الكواكـب الدريّة فـي شـرح الرسـالة النجمية»
واألصل ألستاذه(((.
كما شرح «عبد علي التوبلي» رسالة «محمد بن أحمد البالدي» في علم الهيئة(((.
ٍ
حـواش علـى مـا درسـوه أو قـرؤوه ،ض ّمنوهـا تعليقاتهـم
علاوة علـى الشـروح كتبـوا
ٍ
حـواش على كتاب «الشـرائع» وعلى
وإضافاتهـم .وفي مجـال الفقه كتب «ماجد بن هاشـم»
اثنـي عشـرية «البهائي»((( .كما كتب «محمد بن خلف السـتري» حاشـية علـى زبدة األصول
لـ «البهائي»(((.
علـى صعيد العلوم األخـرى كتب «إبراهيم بـن عبد النبي القدمي» ٍ
حواش على شـرح
ٍ
حـواش عديـدة علـى شـرح النهـج لـ «ابـن أبـي
اللمعـة((( .ولــ «علي بـن حسـن البلادي»
الحديد»(((.
طمـح بعضهـم إلـى إتمام بعـض الكتب ،فص ّنف «حسـين العصفـور» كتابـه «الحقائق
الفاخـرة فـي تتميـم الحدائـق الناضـرة» .واألصـل لع ّمه «يوسـف البحرانـي» ،وله أيضـاً كتاب
«الحدق النواظر في تتمة كتاب النوادر» لـ «الفيض الكاشاني»(((.
وأعـادوا ترتيـب مـادة بعـض الكتـب المعروفـة .ولــ «داود الجزيـري» ترتيـب رجـال
«الكشّ ي» على حروف المعجم ،وترتيب كتاب معاني األخبار لـ «الصدوق»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الحـر العاملـي ،أمل اآلمل ،مصدر سـابق ،ج 2ص .332والشـرح الكبيـر طبع في طهـران 1276ه1859/م في
خمسـة أجـزاء .عن البحراني ،يوسـف ،لؤلـؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص 255و 256إحالـة  .44وطبع مؤخرا ً
في بيروت وطبعته الثانية في 1401ه1981/م.
المصدر األول نفسه ،ج 2ص 97والبالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.78
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.248
المصدر نفسه ،ص.87
المصدر نفسه ،ص.229
التاجر ،محمد علي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمته ،15 ،واألصل اسـمه «الروضة البهية في شرح
اللمعـة الدمشـقية لزيـن علي بن أحمـد العاملـي الشـهيد فـي 1384/786؛ والطهرانـي ،آقا بـزرك ،الذريعة
ج 18ص 352وكلها في الفقه.
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.272
تُراجـع مؤلفاتـه فـي أنـوار البدريـن  209واألميني،عبـد الحسـين ،شـهداء الفضيلـة ،مصـدر سـابق ،ص315
واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 6ص.141
يُراجـع البلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص186؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة= ،

المسائل الجوابية:

ينارحبلا رعشلا ةئيب

ول ّخص بعض العلماء أمهات المصادر في مختلف الموضوعات ،ولـ «يحيى بن عشـيرة
البحرانـي» تلخيـص «علـل الشـرائع» لـ «الصـدوق» وتلخيص «كشـف الغ ّمة» لـ «بهـاء الدين
األربلـي» ـ المتوفـى فـي 692ه ،وتلخيـص «مجمع البيـان» لـ «الطبرسـي» وتلخيـص معارف
«ابن قتيبة»(((.
دأب فقهاء «البحرين» على االستفسـار عن بعض المسـائل الدقيقة ،وكتب من و ّجهت
إليـه األسـئلة إجاباتـه فـي كتـب أطلـق عليهـا اسـم السـائل أو البلـد الصـادرة عنـه .وكانـت
الموضوعـات الفقهيـة هـي القطـب التـي دارت حوله أغلـب تلك الكتـب ،من ذلـك :مص ّنف
«عبد اللَّه بـن صالـح» «منيـة الممارسـين فـي أجوبة سـؤاالت الشـيخ ياسـين» ،وهـو تلميذه
«ياسـين بن صلاح الديـن» ،وللمص ّنـف نفسـه «النفحـة العنبريـة فـي جوابـات المسـائل
التسترية»(((.
المعايير التقييمية للمص ّنفات:

رافق نشـاط حركة التأليف نظرة نقديـة ظهرت لدى العلماء البارزين ،كـ «يوسـف بن
عصفـور البحرانـي» .فكان يظهـر اإليجابيات والسـلبيات في شـخصيات العلمـاء ومص ّنفاتهم.
وتتمثل أهم الجوانب اإليجابية التي أطريت بها تلك المص ّنفات في:
 أن تتم ّيز علـى صعيد المضمون بـ «دقّة النظر وح ّدة الخاطر»((( ،وما ينجر عن ذلكمن إتيانها «مشفوعة بالتحقيق والتدقيق»(((.
 وعلى صعيد الشكل استحسـن أن تأتي المص ّنفات زاخرة بـ «مزيد البالغة والفصاحةفي التعبير والتحبير والتحرير» ،وما يترت ّب على ذلك من حسن اإلنشاء والعبارة(((
=

(((
(((
(((
(((
(((

مصـدر سـابق ،ج 6ص386؛ والطهرانـي ،آقـا بـزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق ،ج 4ص 66رقـم  269وص 70رقم
 286وأيضاً رقم .288
األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص2898؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق،
ج 4ص 424وما بعدها رقم  1869و 1874و 1879و.1896
يُراجـع البحرانـي ،يوسـف ،لؤلـؤة البحريـن ،مصـدر سـابق ،ص 98ومـا بعدهـا ،والخوانسـاري ،محمـد باقر،
روضـات الجنـات ،مصـدر سـابق ،ج 4ص248؛ واألميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 8ص.53
وتستر مدينة بخوزستان.
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.38
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.192
البحراني ،يوسـف لؤلـؤة البحرين ص 38وص .95تنظر أحكام مماثلة وردت فـي ص 136وعند البالدي ،علي،
في أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.84
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وعيـب على األبحـاث أن تأتي خالية من التحقيق غير مهذّبـة وال محررة منقّحة وذلك
وحب اإلكثار من التصنيف(((.
بسبب ش ّدة االستعجال ّ
وأُ ِخـذ عليها أن تكون مجـ ّرد جمع وتأليف ،بعيدة عن ترجيح األقوال وعدم وضوح رأي
المص ّنف إزاء القضية المدروسة(((.
عيـب علـى المؤلفات ذات العالقة بالتاريـخ ذكرها ألحاديث غريبـة وأخبار نادرة ليس
لها سند تاريخي من كتب التواريخ المشهورة والسير المعروفة(((.
وفـي العموم ات ّسـمت الحركة العلميـة في «البحرين» في الفترة المدروسـة بالنشـاط
والحيويـة .وغلب عليهـا الطابع التقليدي ،وكان لبعض ما ألّف فيها مـن مص ّنفات قيمة كبيرة.
«غصت بكتبهم
وع ّبرت دراسـة معاصرة عـن أهمية ما خلّفه فقهاؤها من آثار علميـة فقالتّ :
الخزائـن ،واعت ّزت الثقافـة العربية بتراثهم الكثيـر المتن ّوع المجيد البـارع ،وتع ّد بعض آثارهم
الباقية من المصادر المهمة في المعارف والعلوم»(((.
الحياة األدبية:

واكـب نشـاط الحركـة الفكرية ازدهار فـي الحياة األدبيـة على صعيد فرعيها الشـعري
والنثـري .ففي ظالل العلم ترعرع األدب ونشـط ،وبسـقت غصونه .وقد فاق الشـعر النثر في
التدفّق والبروز.
ولعل السمة البارزة مساهمة الفقهاء في نظمه؛
وضعية الشـعر :نشط بدرجة واضحةّ ،
فقد كان الكثير منهم شـعراء ،وسـاهم اطالعهم الجيّد في ثنايا التاريخ والسير واألدب وأشعار
العـرب((( في إثراء أفكارهم ،وإبقاء جذوة الشـعر مشـتعلة .كما أن االتصـال بمختلف العلوم
أتاح لهم اإلحاطة بأدوات الشعر ومعرفة أطره المختلفة من نحو ولغة وأخبار إلى ح ٍّد ما.
ومـن ناحية أخرى كان لقسـوة األحـداث وضراوتها ومـا انج ّر عنها من محـن أثرها في
تفتيـق قرائحهـم .فغـدا الشـعر متنفّسـاً يخفّفون فيه مـن معاناتهـم ويع ّبرون مـن خالله عن
آالمهم.
ويتـراءى أن النـاس كانـوا مغرميـن بالشـعر ،وأن الشـعراء اغتنمـوا المناسـبات الدينية
(((
(((
(((
(((
(((
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البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.102
المصدر نفسه ،ص .63ترجمة هاشم بن سليمان.
هذا النقد و ّجهه البالدي في أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 230للمص ّنفات التاريخية لعبد الرضا المكتّل.
محفوظ ،حسين ،مصادر دراسة تراث البحرين ،مصدر سابق ،ص.183
يقـول البلادي فـي أنـوار البدريـن ص :238إن لعلي بـن عبد اللَّـه السـتري حافظـة عظيمـة فـي التواريـخ
والحديـث والسـير واألدب وأشـعار العـرب .ينظـر أيضـاً مـا قالـه التاجـر فـي مسـو ّدات المنتظم عـن ثقافة
أحمد بن عباس التاجر ،ترجمة .62

ينارحبلا رعشلا ةئيب

إللقاء ما نظموه .ويذكر أن «علي بن ماجد الحسـيني» كان محباً إلنشـاد الشـعر ،مواظباً على
سـماعه وقراءتـه ،منشـغ ًال بـه ليلـه ونهـاره .فحصلـت لـه ملكـة قويـة اقتـدر بهـا علـى نظم
القريض(((.
وإذا كانـت الحركـة الفكريـة قـد أخذت في البـروز ابتدا ًء مـن القرن العاشـر الهجري/
السـادس عشـر الميالدي((( .فإنه يمكن ع ّد مطلع القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع عشـر
الميلادي االنطالقـة التـي انبعـث فيهـا األدب ،تشـير إلـى ذلـك مقولـة «ماجد بـن هاشـم»
(ت 1028ه1618/م) فـي تعليقـه علـى قصيـدة جعفـر الخطـي(((« :الحمد للَّه علـى تجديد
معالم األدب بعد اندراسـها ،وتقويم راية البالغة بعد انتكاسها ور ّد غرايب ألفاظها إلى مسقط
رأسها ،وإزالة وحشتها إلى إيناسها».
وتدلّنـا القرائـن األدبية أن الشـعر انبعث قوياً غزيـرا ً ،فهناك عشـرات الدواوين ومئات
الشـعراء الذين وصلتنا أسماؤهم .ونظرة فيما قيل عن بعض الشعراء ربّما كانت كافية للداللة
علـى شـدة تدفّقـه .وقـد قيـل :إن لـ «أحمد بـن عبد اللَّـه البلادي» (1137ه1723/م) ألـف
قصيدة في رثاء آل البيت عدا غيرها من التواريخ والمدائح(((.
وللشـيخ «إبراهيم بـن علـي البلادي» (كان حيـاً فـي 1150ه1737/م) كتـاب «جامـع
الريـاض» ويحتـوي على أربع عشـرة روضـة .والروضة في االصطالح الشـعري ديوان مشـتمل
علـى ثمـان وعشـرين قصيدة بعدد الحـروف في رويّهـا كما يقـال((( .وهذا يعني أن للشـاعر
 392قصيدة في هذا الديوان ،وكلّها في مدح الرسول  وآله.
ومهمـا كانت المبالغة في هذه األقوال فإنها تكشـف عن غزارة الشـعر وشـدة تدفّقه.
ولقـد حفظت لنا بعـض الدواوين التي وصلتنا والمجموعات الشـعرية التـي اطلعنا عليها من
ً
ذلك الشعر((( .إال أن جلّه ما زال
مجهوال ،مطموس المعالم(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.94
تُراجع بداية الفصل  51وما بعدها.
تُراجـع عنـد المدنـي ،علـي خـان  ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 531والبلادي ،علـي بـن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص.262
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.167
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 5ص.57
سـنعرض لمـا اطلعنـا عليه عنـد حديثنا عـن المدونة الشـعرية .وهنـاك مجموعات لـم نتمكّن مـن الوصول
إليهـا ككتـاب فـي األدب إلبراهيم بن عبد النبي القدمـي ذكره التاجر فـي المنتظم ترجمتـه ( )15ومجموع
المراثـي للشـيخ لطـف اللَّـه الجدحفصـي ،يُراجـع عنـه الطهرانـي ،آقـا بـزرك ،الذريعـة ،مصدر سـابق ،ج20
ص 104ومحفوظ ،حسين ،مصادر دراسة تراث البحرين ،مصدر سابق ،ص.251
ومـن الغريـب أن يصدر باحث معاصر حكما ً قاطعا ً ويع ّممه ،فيذكر أن الشـعر العا ّمـي ـ النبطي ـ هو اللون =
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ونظـرا ً لكـون هـذا الشـعر بمختلـف أبعاده هـو المحـور الذي سـتدور حوله دراسـتنا
يستحسـن إرجـاء الحديث عنـه للفصول القادمـة .ونبادر إلى إلقـاء نظرة سـريعة على الفرع
الثاني لألدب وهو:
الفن النثري:
ّ

ويمكن تقسيم هذا اللون من األدب إلى ضربين:

األول :نثـر علمـي وهو أسـلوب الكتابـة في المؤلّفـات .ويغلـب عليه الطابـع العلمي
الخالـي من الزينـة اللفظية كما هو الحال في كتابـي «لؤلؤة البحرين» لـ «يوسـف البحراني»
و«أنوار البدرين» لـ «علي بن حسن البالدي» .وقد استشهدنا بنماذج منهما.
الثانـي :نثر ف ّني وقد اسـتخدم في موضوعـات يغلب عليها الطابع األدبي ،وهو يتّسـم
بالصنعة والزخارف اللفظية ومنه:
 1ـ الرسائل اإلخوانية:
وتشـكّل أبرز ما وصلنـا من نثر ف ّني .وحفظـت لنا مصادر الفترة مجموعـة هامة منها،
متع ّددة األغراض ،وأقدمها رسـالة بعث بها الشـاعر «محمد بن عبد اللَّه الحسيني» إلى «علي
خان المدني» صاحب «سلافة العصر» ض ّمنها تحياته وأدعيته وثناءه .ومما جاء فيها« :وأُنهي
أبهى سلام شـ َدت بنغمات السـرور أطياره ،وب َدت على صفحات الدهور أنـواره .وأصلح دعاء
وس َم ْت مصاعد قبوله ،ونَ َم ْت فوائد فروعه
ت َعاضَ دَتْ شرائط إجابته ،وت َ َرا َدف َْت وسائط إصابتهَ ،
يت على الوالء قواعده ومقاعده.(((»...
يت بالوفاء وسائده ومسائده ،وبُ ِن ْ
وأصوله .وأنفس ثناء ث ُ ِن ْ
وتظهر عناية الكتّاب برسائلهم اإلخوانية من خالل ما كتبه «يوسف البحراني» لشيوخه
وأقاربه((( .ومن رسـالة وعظية بعثها البنه يو ّجهه فيها لما فيه نجاح دنياه وآخرته ،ومما قاله:
«إن اإلنسـان ليس إنسـاناً باللحم والجسـد ،وال بالجـوارح المركّبـة فيه مدى األبـد .بل بالروح
والنفس الناطقة ال من حيث هي كذلك ،بل من حيث استكمالها بكماالتها الالئقة بما هنالك،
وللَّه د ّر من قال:
الغالـب فـي القرن الماضـي في بيئات الخليـج .ثم يذهب إلـى أبعد من هـذا فيرى أن الشـاعر عبد الجليل
=
الطباطبائـي الـذي تنقّل عبر ربـوع الخليج وبلدانـه (ت 1271ه1853/م) هـو باعث الشـعر الفصيح هناك.
يُراجـع فهمـي ،ماهر حسـن ،تط ّور الشـعر العربي الحديـث بمنطقة الخليج ،ط ،1مؤسسـة الرسـالة ،بيروت
 ،1981ص 26و .27وكان األجـدر بالباحـث أن يتحـ ّرى الحقيقـة ،وال يلقـي القـول علـى عواهنـه ،مكتفياً بما
يطفو فوق السطح من أقوال ،خاصة فيما يتعلّق بالبحرين.
((( المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.498
((( تُراجع في كشكوله ،ج 2ص 392وما بعدها.
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وتطلـــــب
الربـــــح مــــــ ّما فيـــــه ِخ ْســـــرا ُن
َ
َ

ي ـــا خ ـــاد َم الجس ــ ِـم كَ ـــي تشـــقَى ب ِعلتـــ ِه
فالزم ـ وفّقك اللَّه له ـ الدروس والنظر:
اقْ ِب ــ ْـل عل ـــى النف ــ ِ
ِ
ـس واس ـــتك ِم ْل طري َقتَ َه ـــا
بالجســـــم إنســـــا ُن
بالنفـــــس ال
فأنـــــت
ِ
َ
واتخذ الخلوة والعزلة حجاباً عن البشر ،فليس في الصحبة إال الوبال والضرر.(((...
وفـي مجال العتـاب تصادفنا رسـالة أدبية كتبهـا «أحمد بن محمد اإلصبعـي» لتلميذه
«صالح الدين بن علي القدمي» إثر تأ ّخره عن حضور الدرس بسبب وشاية من بعض منافسي
وحساده .وم ّما جاء فيها ...« :فقد اصطفيتُك من اإلخوان ،وجعلتُك إنسان عين الزمان.
الشـيخ ّ
وبعجـت لك بطني،
وقلـت قَطْني من األصحاب قَطْنـي .وغذوت َُك من لُ َبـانِ العلم والحكمة ما
ُ
ُ
وأنقضت
بين األبرص واألكمه ...وصيّرتُ و ّدك ألصق بقلبي من الجود بحاتم والشـرف بهاشـم.
ُ
ضارعت ِق ّساً وسحبان
ظهري في تأديبك وتهذيبك ،وبذلت جهدي في تأبيرك وتشذيبك ،حتى
َ
كنت وباقالً رضيعي لبان.(((»...
بعد أن َ
علـى أنـه بتق ّدم الزمـان صـارت الكتابة أكثـر انسـياباً وتح ّررا ً مـن قيود السـجع وكلفة
البديـع .هـذا مع اتسـاع األفق ،ومحاولـة التحليق فـي آفاق إنسـانية أرحب .وأحـدث نموذج
للفـن النثري في فترتنا المدروسـة رسـالة الشـاعر «إبراهيم بـن محمد الخليفـة» (ت )1933
علـى «أمين الريحاني» ،ومما جاء فيها« :وأهم ما يتحدث به اإلخوان وإن تناءت بهم األوطان
خاصتهم إلـى مطالب
هـو مـا يتواصـون بـه من رفـع شـأن أ ّمتهم بيـن األمـم ،وتنبيـه أذهـان ّ
عصرهـم .وإذا نظرنـا إلـى ذلك بعين االستحسـان من وجه عام ،فال ّ
شـك أننا ننظـر إليه بعين
الوجـوب مـن وجه خاص على من رزق من االقتدار على الكتابة حظّاً وافرا ً .وتف ّرغ لها بعد أن
خـاض البحـار والقفار ،وفاز بصحبتـه الكبار والصغار ،وحـاز مزية االختيار ،وقُـ ِّدر له قبل ذلك
أن يعيش في العالمين القديم والحديث .ويرى مظاهر الحياة بين الفريقين.(((»...

ينارحبلا رعشلا ةئيب

[بسيط]

 2ـ الوصف:
وتتعـ ّدد مضامينـه مـن وصـف للطبيعـة((( إلـى وصـف لألحـداث ،إلـى غيرهـا مـن
الموضوعات.
(((
(((
(((
(((

البحراني ،يوسف ،الكشكول ،ج 2ص.254
المصدر نفسه ،ج 2ص 54واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 3ص.129
المجموعـة الكاملـة آلثار الشـيخ إبراهيم بـن محمد الخليفة ،أشـعاره ورسـائله ،تحقيق وشـرح محمد جابر
األنصاري ،بإشراف مديرية التربية والتعليم ،البحرين  ،1968ص.96
يُراجع األمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 4ص 168قطعة نثرية للشـاعر جعفـر الخطي وهي
في وصف مدينة شيراز اإليرانية.
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ومما قاله «محمد بن أحمد بن سـليمان» في وصف مجلس أدبي ...« :فأقمنا نتعاطى
مـن البديع فنونـاً ،ونتجاذب أذيـال الحديث َجـ ّدا ً ومجوناً ،ونتصـارع إلى إبراز جنـي المعالي
والمعارف ،ونتسـابق إلى التقاط جواهر اللطائف ،ونسـرح في رياض أنسه وميسره ،ونسحب
أذيـال رفعة على هـام المج ّرة .تهزأ بعذبات البشـام مائسـات أقالمنا ،وتخفق بنسـيم التفاكه
شـامخات أعالمنا .فلم تبق في زوايـا المحاضرات مح ّجبة إال وأبرزناهـا ،وال قناة إال وهززناها،
وال د ّرة كمال إال وأحرزناها.(((»...
ووصف «ياسـين بن صالح الدين» بمرارة وحشية الغزو العماني على البالد ،وما ترتّب
عليـه مـن نتائج مادية ومعنوية فقـال« :فيا لها من مصيبـة ما أم ّرها قد شـربتُها .ومن بلية ما
أتحسـر علـى ما فات من المال .وال ما تَلِ َـف من الدار والحال،
أح ّرهـا قد تج ّرعتُها .ثم إني لم ّ
بـل أتذكّر ما تغصصتُـه من ضرب الرماح المريقـة لدمي ،ومالطمة السـيوف المبرية ألعضائي
وأعظُمـي ،فلـم أزل أُسـلّي النفـس عـن ذكرهـا ،وأُشـغلها عن ذلـك بغيرهـا .وكيف أسـلو وقد
تالطمتني بعدها أمواج الغربات ،وتعاورتني عقيبها أيدي ال ُك ُربات.(((»...
 3ـ الخطابة:
كان مـن الطبيعي أن ينشـط هـذا الفن النثري في إطـار تلك األجواء العلميـة الدينية.
وهناك من الدالئل ما يشير إلى عناية الفقهاء بخطبهم وتحبيرها وتم ّرسهم فيها .فـ «ماجد بن
هاشـم» ذكـر أن خطبه في يـوم الجمعة تأخـذ بمجامع القلـوب لبالغتها وحسـن تعبيرها(((.
و«سـليمان بن عبد اللَّـه الماحـوزي» ُو ِصف بأنـه خطيب مفـ ّوہ((( .ولــ «عبد اللَّه بن صالح»
كتـاب جمـع فيه خطبـه التي كان يلقيها فـي الجمع واألعيـاد((( .ونتوقّع ازدهـار الخطابة في
المناسبات الشيعية كشهر مح ّرم ،واعتناء الخطباء بخطبهم عناية فائقة.
ومـع كل ذلـك ال تم ّدنـا المصادر التي توفـرت لدينا بأية خطبة تكشـف لنا عن طبيعة
هذا الفن أو مستواه .ومن ثم تعذّر علينا االستشهاد.
ويمكننـا القـول انطالقـاً من الشـواهد السـابقة أن النثر البحراني سـار فـي ركاب النثر
العربـي ،فو ّجـه الكاتـب ه ّمه للزخارف الشـكلية وضـروب الزينـة اللفظية من سـجع وجناس
(((
(((
(((
(((
(((
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البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 3ص.397
المصدر نفسه ،ج 2ص.254
البحراني ،يوسف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سابق ،ص.136
المصدر نفسه ،ص.8
الخوانسـاري ،محمد باقر ،روضات الجنات ،مصدر سـابق ،ج 4ص .248ينظر أيضاً ما قيل عن مقدرة الشـيخ
أحمد بـن عبد السلام الخطابية فـي كشـكول البحراني ،مصـدر سـابق ،ج 2ص 252واألمين ،محسـن ،أعيان
الشيعة ،مصدر سابق ،ج 2ص.624

ينارحبلا رعشلا ةئيب

وظل ملتزماً بذلك بشـ ّدة أحياناً وقلّـة أحياناً أخرى ،إلى أن خفّت حـ ّدة ذلك االتجاه
وغيرهـاّ .
وجنـح النثر إلى التح ّرر النسـبي من قيـود الزخرفة ،كما يتضح من رسـالة «إبراهيم بن محمد
الخليفة» .واعتنى الكثير من الكتّاب بتضمين نصوصهم األقوال المأثورة نثرا ً وشـعرا ً كما يظهر
من نموذج «أحمد بن محمد اإلصبعي» و«يوسف البحراني».
وقد ات ّسمت أفكارهم بالوضوح وكانت ال تزال بعيدة عن األخذ باألسلوب التحليلي.
ضياع التراث الفكري:

إننـا وإن كنـا حذرين في الجزم بضياع القسـم األكبر من ذلك التـراث العلمي واألدبي،
فإنه مما ال شـك فيه أن قسـماً غير قليل منه قد ضاع .وكان لألحداث السياسية أثرها الهام في
القضاء عليه .وعبّر «يوسف البحراني» عن عمق حسرته وأسماه بسبب تبعثر كتبه ،فقال:
[وافر]

كتـــــاب(((
تَفَـــــر ُق مـــــا بملكـــــي مـــــن
ِ

ـــــت فـــــؤادي
وأعظـــــ ُم َحســـــر ٍة أَضْ َن ْ
ُّ
كمـا أن «علي بـن حسـن البلادي» دائـم التألّـم علـى ضياع تلـك الثـروة العلميـة(((.
والمؤسف أن ضياع التراث بسبب إهماله استمر حتى عهد قريب ،فشعر «إبراهيم بن محمد
الخليفـة» (ت 1352ه1933/م) ،وشـعر «محمد بـن عيسـى الخليفـة» (ت 1384ه1964/م)
ضاع جزء غير معروف منهما(((.
ومـا بقي مـن ذلك التراث ما زال قسـم كبير منـه مخطوطاً قابعاً في رفـوف المكتبات
العامـة والخاصـة ،وعلـى الخصوص في «العـراق» و«إيران» .ألنّهمـا البلدان اللـذان كثر نزوح
أهل «البحرين» إليهما.
االنحسار الفكري:
اسـتم ّرت الحركـة الفكريـة البحرانيـة نشـطة مـا يقـارب الثالثـة قـرون ثم أخـذت في
االضمحالل بتأثير عدة عوامل ،على رأسـها انعدام االسـتقرار السياسي وما تتابع عليها من غزو
واحتالل.
((( كشـكوله ،مصـدر سـابق ،ج 3ص 239تنظـر األبيات التاليـة لهذا البيـت .وما قاله فـي كتابه :لؤلـؤة البحرين
عـن كتـاب «أربعين الحديـث» ص 10وما قالـه عن الشـرح الصغير لميثـم البحرانـي ص 261والكتاب مليء
بإشارات كهذه.
((( يُراجـع مـا قاله عن شـعر علي بن إبراهيم آل شـبانة في أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص 98ومـا ذكره في
ص 167عـن تلـف ديـوان جـ ّدہ فـي النـزاع الذي نشـب بيـن الشـيخ علي بـن خليفة وأخيـه الشـيخ محمد
واإلشارات من هذا النوع كثيرة ،يُراجع ص 113و 166و 193و 225و 228و.245
((( تُراجـع المجموعـة الكاملة آلثار الشـيخ إبراهيم بـن محمد ،مصدر سـابق ،ص 5وما بعدها وديـوان الوائلي،
محمد بن عيسى الخليفة ،المطبعة العالمية ،القاهرة  ،1975ص.70
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ونظـرة إلـى تلـك المسـيرة العلمية تظهـر أن النهضـة الفكرية بـدأت في التجـذّر منذ
القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميالدي ،ووصلت إلى أوج ازدهارها في القرنين الحادي
عشـر والثاني عشـر الهجريين ـ السـابع عشـر والثامن عشـر الميالديين ،يدلّنا على ذلك كثرة
أسـماء العلمـاء ،التـي وصلتنا ،وما خلّفـوه من آثـار علمية .فالغـزو العماني رغم قسـوته كان
متقطعـاً .والعلماء النازحون سـرعان ما يعـودون إلى وطنهم بمجرد انتهائـه أو خفوت ح ّدته.
كما أن الحكم الصفوي الذي خضعت له «البحرين» ـ رغم بعض سـلبياته ـ كان يشـ ّجع بشكل
عام العلم والعلماء كما ألمحنا إلى ذلك(((.
ويذكر «البالدي» أن العلم كان رائجاً في «البحرين» في أيام الفقيه «حسين العصفور»
(ت 1216ه1801/م) وقبله ،وأن البالد كانت عامرة بالعلماء والمشتغلين بالعلم(((.
وبـدأ االنحسـار الفكري منذ القرن الثالث عشـر الهجري/التاسـع عشـر الميلادي ،وقد
حـدث تدريجيـاً .إذ أخـذ عـدد العلمـاء يتناقـص وإن كانـت مجموعـة منهم ما زالـت تمارس
يبق إال بقيـة باقية من العلماء
نشـاطها الفكـري ،إال أن الوضع العلمي أخـذ في التدهور ،ولم َ
ويقـال إن «عبد اللَّه بـن عبـاس السـتري» (ت حوالـي 1279ه1862/م) كان مـن بقايـا علماء
البحريـن((( .ومـا كاد القـرن التاسـع عشـر يشـرف على نهايتـه حتى أخـذ االنحطـاط العلمي
يتزايـد ،ويذكـر أن «أحمد بـن ط ّعـان» (ت 1315ه1897/م) كان خالصـة علمـاء «البحريـن»
وبقيـة فقهائهـا ،وأنه فـي أواخر حياته وإثر اسـتقراره فـي «القطيف» اضطر إلـى التر ّدد على
بالده «البحرين» إلرشاد أهلها وإنقاذهم من هلكة الجهل بطلب منهم(((.
أطل القرن العشـرون حتى طويت تلك الصفحة الفكريـة الناصعة ،وع ّم الجهل
ومـا أن ّ
وسـاد الظلام .والمظهـر العلمـي الوحيد الـذي بقي هـو الكتاتيـب ،وكانت منتشـرة في طول
البلاد وعرضهـا((( .ومـع كثرتها كانـت عديمـة الجدوى ،يصـف أحد أبنـاء ذلك الجيـل كثرتها
يتحصل
وسـلبية عملهـا فيذكر أنهـا كثيرة العدد قليلـة الفائدة .ويعلّـل ذلك فيقول« :غايـة ما ّ
عليـه التلميـذ فيهـا هو حفظه لقـراءة القـرآن قراءة سـقيمة ...فال يفهـم من معنى مـا يقرؤه
شـيئاً .وخطؤه أكثر من صوابه .وال يحسـن قراءة أي كتاب إال إذا أتقن الكتابة ،وال يكاد يوجد
فيهـم مـن يتقنهـا بالمعنى الصحيـح وجلّهم قاصـري اإلمالء ،وأما اإلنشـاء فال يعرفـون منه إال
اسمه(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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تُراجع ص 95من هذا البحث ،إحالة .3
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص 211و.246
المصدر نفسه ،ص.233
المصدر نفسه ،ص 252و.254
الخاطر ،مبارك ،قاسم بن مهزع ،مصدر سابق ،ص 11و.25
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات عقد اآلل ،مصدر سابق ،ص.16

[كامل]

َ
كيـــــف
المكاتـــــب
تلـــــك
وصـــــوال
َ
تخـــــرج أ َّمـــــ ًة ترجـــــو إلـــــى أو ِج الحيـــــا ِة ُ
ُ
ُ
ـــــت ضجيجـــــاً من ُهـــــ ُم و َعوِيـــــا
ُح ِشـــــ َرتْ بهـــــا أوال ُدكُـــــ ْم كحظيـــــر ٍة ُملِئَ ْ
وبهـــــــا الــــــــ ُم َعلِّ ُم غـــــــار ٌِق ب ُِســـــــ َباتِ ِه وإذَا َص َحـــــا أَنْكَـــــى بهـــــا تنكيـــــا
المصاحـــــف نبـــــذ ًة كالببغـــــا ِء ي ِعيـــــ ُد مـــــا قـــــد قيـــــا(((
ِ
ويل ِّق ُنـــــو َن مـــــن
ُ
لقد أثار هذا الوضع المتر ّدي الشجون في نفوس الكثيرين ،فكتب الشيخ «إبراهيم بن
محمد الخليفة» ألحد أصدقائه متألّماً« :أيها الصديق :إن بالدك منتشـر في جسـمها داء فتّاك
ضا ّر هو الجهل فهو منتشـر انتشـارا ً هائ ًال في كل الطبقات ،بحيث ترى كل فرد من أفرادها ـ
والسـيما الطبقـة الممتـازة ـ تكاد تحكـم عليه حكماً عقلياً بأنه يقتل نفسـه بنفسـه من حيث
يدري وال يدري»(((.
وقـد آلـم انتشـار الجهـل المتفتّحيـن الذيـن أُتيح لهـم االحتـكاك بالفكـر العصري في
«مصر» و«الهند» وغيرها .فتنادوا بضرورة التعليم وأُنشـئت أول مدرسة للتعليم الحديث عام
التعصـب
 .1919وألن المؤسسـات التعليميـة األولـى قامـت بجهـود أهليـة((( فقـد حكمهـا
ّ
السـ ِّنيّة((( .أما الشـيعة فنظـرا ً لفقـر غالبيتهم فقد
الطائفـي فكانـت وقفـاً على أبنـاء الطائفة ُّ
غـدوا الطائفـة األكثـر جه ًال و ُحـرِم أبناؤهم من دخـول المـدارس .ومع ذلك تطلّعت نفوسـهم
للتعليـم الحديـث .يقول «تشـارلز بلجريف» ـ مستشـار حكومة «البحريـن» البريطاني« :كان
الشـيعة فقـراء ،ومع ذلـك فقد جمعوا عـدة آالف من الروبيات كمسـاهمة منهـم» ،ويضيف:
«لقـد كان الشـيعة ّ
(السـ َّنة) إذ ما من أحد منهـم كانت لديه فكـرة عن كيفية
أقل ثقافة مـن ُّ
إدارة مدرسـة»((( .وقد تمكّنت لجنة أنشـؤوها من افتتاح مدرسة حديثة ،أتبعوها بأخرى بعد
عام .وبقي التعليم يخضع للتقسـيمات الطائفية حتى أشرفت الحكومة على التعليم فأدمجت
(((
(((
(((
(((
(((

ينارحبلا رعشلا ةئيب

ووصـف الشـاعر الكويتي «خالـد الفـرج» (ت 1954م) الواقع المـزري والعطاء الهزيل
لتلك الكتاتيب فقال:

الطائـي ،عبد اللَّـه ،األدب فـي الخليـج العربي ،معهـد البحوث والدراسـات العربيـة ،القاهـرة  ،1974ص.14
واألبيـات مـن قصيدة قالها الشـاعر عند افتتـاح أول مدرسـة عصرية فـي «البحرين» عـام  1921والتي عمل
مد ّرساً بها .تُراجع ترجمته في المصدر نفسه ،ص.88
المجموعـة الكاملـة آلثار الشـيخ إبراهيم ،مصدر سـابق ،ص 26و 117والمر ّجح أن الرسـالة كتبت في حدود
عام .1920
ينظـر مطالبـة أهالـي «البحريـن» حكومتهـم بفتـح مـدارس ألبنائهم في مجلـة «لغـة العرب» الصـادرة في
بغداد ،العدد  ،9ربيع األول 1330ه/آذار  .1912المجلد األول ص.368
الرميحي ،محمد ،البحرين ومشكالت التغيير السياسي واالجتماعي ،مصدر سابق ،ص.129
المصدر نفسه ،ص.130
119

السـ ِّن ّية والشـيعية فـي العـام الدراسـي  1938ـ  .((( 1939وكانت تلـك الجهود رغم
المـدارس ُّ
سـلبيتها وضآلتها بداية االنطالقـة للتعليم العصري الحديث في «البحريـن» ،والنهضة الفكرية
المعاصـرة .وقـد واكب التعليم العصـري فتح األندية والتفتّـح على الصحافة العربيـة بتياراتها
تترسخ بإنشـاء الصحف المحلية وغيرها من أدوات
المختلفة وأخذت وسـائل الثقافة الحديثة ّ
يدب من جديـد في أوصـال الفكـر واألدب ناهضاً مـن كبوته
الفكـر الحديـث ،وبـدأ النشـاط ّ
مواصالً مسيرته(((.

((( الرميحـي ،محمـد ،البحرين ومشـكالت التغييـر السياسـي واالجتماعـي ،مصدر سـابق ،ص .132يُراجـع أيضاً
الخوري ،فؤاد إسحاق ،القبيلة والدولة في البحرين ،ط ،1معهد اإلنماء العربي ،بيروت  ،1983ص.181
((( يُراجـع عبد اللَّـه الطائـي :األدب المعاصر في الخليج العربـي ص 12وما بعدها و 21ومـا بعدها وص 27وما
بعدها.
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الباب الثاني

شعر العقيدة

انعكســت مواكبــة الحركــة الشــعرية البحرانيــة للحيــاة الفكريــة الخصبــة والمتســمة
بالصبغــة الدينيــة علــى موضوعــات الشــعر .ونظــرة فاحصــة فــي تلــك الموضوعــات
تكشــف تفـ ّوق المضمــون المتصــل بالعقيــدة .ومــع هــذا التفـ ّوق يمكننــا القــول أن شــعر
«البحريــن» دار حــول محوريــن:
األول :وهــو شــعر العقيــدة بمختلــف تياراتــه واتجاهاتــه مــن إســامية عامــة ،ومذهبيــة
خاصــة ،وهــو مــا سندرســه فــي هــذا البــاب.
أمــا الثانــي وهــو األغـراض الشــعرية األخــرى ،فســنعرض لهــا بالــدرس فــي البــاب الثالــث
بــإذن اللَّــه.

تقديم :حول الشعر البحراني:
قبل الشـروع في دراسـة الموضوعات ابتـدا ًء من الفصـل األول نلقي ضـوءا ً حول ع ّدة
نقاط ذات عالقة وشيجة بالشعر المدروس؛ ونبدأها بدراسة:

المدونة الشعرية:
ّ
وتتميـز بـأن الكثير مـن أجزائها مجهـول أو هو فـي عداد ذلـك .ويمكـن تصنيفها إلى
ثالثة أقسام:
أوالً :الدواوين الشعرية ،وهي نوعان:
أ ـ المطبوعة :والمتداول منها (((:

 1ـ ديـوان «جعفر بـن محمـد الخطـي» (ت فـي حـدود 1028ه1618/م) ،وطبـع في
«إيران» في 1373ه1953/م ،عن نسـخة خطّية كتبت عام (1085ه1674/م) ورت ّبت القصائد
على حروف المعجم .وكتب المق ّدمة علي بن الحسـين الهاشـمي وعدد األبيات يقارب 2400
بيت.
 2ـ ديـوان «حسـن الدمسـتاني» المسـ َّمى «نيل األمانـي» (ت 1181ه1767/م) نشـر
مكتبـة العلوم العامـة بـ «البحرين» ،وطبع بمطبعـة النعمان ـ النجف ،تاريـخ كتابة المقدمة
1382ه1962/م ،وهـي بقلـم «عبد الهـادي الفضلي» .ويبدو أنـه عبارة عن منتقيـات انتخبها
«علي بـن إبراهيـم البـوري» وجمعها في عـام 1200ه1785/م ،وجلّه شـعر دينـي بعضه في
العقيـدة ،والجزء األكبر في مديـح آل البيت ورثائهم .وعدد األبيات يقـارب  2911بيتاً ،ويض ّم
((( مـن الدواويـن المطبوعـة غيـر المتداولة ديـوان األحمـدي ألحمد بـن صالح بن ط ّعان السـتري .ذكـره علي
البلادي فـي أنـوار البدريـن ص ،257ويبـدو أنه طبع فـي مطلع القـرن العشـرين أو قبله بقليل ،وقـد تعذّر
علينـا الحصـول عليـه .ونعتقـد أن حفيده حسـين بن علي البالدي قـد أورد جـزءا ً كبيرا ً من شـعره في كتابه
«ريـاض المـدح والرثـاء» وبلـغ مجمـوع مـا ذكـره ألفـاً ومئـة بيـت تقريبـاً .كمـا أن صهـره صاحـب« :أنـوار
البدرين» ذكر في ص 257وما بعدها ما أهمل من شعره عند الطبع.

الديـوان علاوة على ذلك سـبع عشـرة قصيـدة البنـه «أحمد بـن حسـن الدمسـتاني» .وأربع
قصائـد لـ «علي بن أحمد الجدحفصـي» ،وواحدة لـ «ماجد بن هاشـم الجدحفصـي» ،وأربعاً
لـ «أحمد بن الحاجي البالدي» ،وبضع قصائد لشعراء غير بحرانيين.
 3ـ شـعر إبراهيم بـن محمـد الخليفـة المسـ ّمى «المجموعـة الكاملـة آلثـار الشـيخ
إبراهيم بن محمد الخليفة أشـعاره ورسـائله» تحقيق وشـرح «محمد جابـر األنصاري» ،طبع
بإشـراف مديرية التربية والتعليم 1968م( .توفي الشـاعر عام 1933م) وعدد األبيات  434بيتاً
وهو مجموع ما ُع ِثر عليه.
 4ـ شـعر «الشـيخ محمد بـن عيسـى الخليفـة» ( 1878ـ 1964م) صدر باسـم «ديوان
الوائلـي» بمراجعة «العوضي الوكيـل» ،طبع في القاهرة  ،1975وعدد أبياته  1385بيتاً تقريباً.
أعيد طبعه في البحرين عام 1987م بتحقيق د« .علي باحسين» وأضيفت إليه قصائد جديدة
فصار عدد أبياته  1891بيتاً.
ب ـ الدواوين المخطوطة:

 1ـ ديوان خليل بن علوي بن هاشم آل عبد الرؤوف الجدحفصي (ت 1310ه1892/م)
يضـم حوالـي  2822بيتاً .جزء بسـيط منه باللَّهجـة الدارجة ((( .وهو ناقص فـي اآلخر .كما أن
الصفحـات مـن  1ـ  35كتبت بخـط يختلف عن بقية الصفحات ،لكن مـن المحقّق أنها لنفس
الشـاعر إذ هـو يذكر اسـمه في نهايـة القصائد ،والنسـخة المسـتخدمة غير مؤ ّرخـة ولم يذكر
اسم الناسخ.
 2ـ شـعر «سـليمان بن أحمـد التاجـر» (ت 1342ه1923/م) ينوف علـى األلفي بيت،
منهـا  1562بيتـاً في مجموعة «رياض المدح والرثاء» للشـيخ «حسـين بن علـي البالدي» (((،
والباقي موزّع على ع ّدة مصادر.
 3ـ شـعر «طـه إبراهيـم العـرادي» (ت 1363ه 721 .)1943/بيتاً فـي مخطوطة «رثاء
أهـل البيـت» ،و  961بيتـاً في مخطوطة «رثـاء الحسـين» ،اطّلعنا على المخطوطتيـن ،وتعذّر
علينـا نسـخهما أو تصويرهمـا ،فاعتمدنـا على مصدريـن آخرين همـا «رياض المـدح والرثاء»
لـ «حسـين بن علـي البالدي» وبه  193بيتـاً ،ومخطوطة كتاب «منية الممارسـين» وهي بخط
الشـاعر نفسـه ،أدرج بها  748بيتاً من شـعره بعضها فـي بداية المخطوط واألكثـر في نهايته.
وهي عبارة عن ثالث مدائح في الرسول وآله مع تخاميسها.
((( أسقطناه من حسابنا عند إحصاء األبيات.
((( سنع ّرف بها في االختيارات الشعرية.
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أ ـ المطبوعة:

« - 1المنتخــب فــي جمــع المراثــي والخطــب لـ «فخــر الدين بــن محمــد الطريحــي
النجفــي» (ت 1085ه1674/م) مرتّــب علــى عشــرين مجلسـاً ،وفــي كل مجلس أبواب
وفــي كل بــاب ذكــر لبعــض فضائــل أهــل البيــت  ومصائبهــم ومراثيهــم(((.
وقــد تض ّمــن شــعرا ً ألربعــة شــعراء بحرانييــن .والنســخة المعتمــدة نشــر مؤسســة
األعلمي ـ بيروت.
 2ـ «ريـاض المـدح والرثـاء» للشـيخ «حسـين بن علـي آل الشـيخ سـليمان البلادي
البحرانـي» .نشـر دار اإلرشـاد العامـة بالبحريـن ،ط 3ـ وطبـع الكتـاب ألول مرة عام
1338ه1919/م((( .ويتض ّمـن مجموعـة مـن مدائـح آل البيـت ومراثيهـم لشـعراء
«البحريـن» و«القطيف» و«العراق» وأغلب الشـعراء كانـوا معاصرين لتلك الفترة أو
قريبين منها.
 3ـ «المنتخــب مــن أدب البحريــن» لـ «حســين علــي محفــوظ» .نشــر شــركة طباعــة
تابــان« .طهـران» 1375ه1955/م ،خـ ّرج المؤلــف منتخباتــه مــن  17مصــدرا ً بيــن قديم
وحديث وبين مطبوع ومخطوط.

ةديقعلا رعش

ثانياً :االختيارات الشعرية:

ب ـ المخطوطة:

المجموعـة ( )1وتضـم  309صفحات .ناقصة في األخير وأيضاً في الوسـط من ص 213
ـ  .235أوقفهـا «عبد اللَّه بـن أحمد الحـداد» «على جهة القراءة»((( كما يقـول .وتاريخ وقفها
 28جمـادى األولـى 1265ه1848/م .وهي تحتوي علـى الكثير من القصائـد أغلبها بالفصحى
وبعضها باللَّهجة الدارجة وجلّها لشعراء بحرانيين عدا القليل.
المجموعة ( )2وتض ّم ع ّدة منظومات ومط ّوالت شعرية جمعناها من عدة جهات.
ثالثاً :مدونة التراجم والنقد والكتب العامة:
أ ـ المطبوعة:

بـكل مصـر» ،لـ «علي خان بـن أحمـد المدني»
« .1سلافة العصـر فـي محاسـن الشـعراء ّ
((( الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 22ص.420
((( يُراجع ص.620
((( أي لتقرأ على الجمهور في المآتم (الحسين ّيات).
125

.2

.3
.4
.5

المعروف بـ«ابن معصوم» (ت 1120ه1708/م) فرغ من كتابته عام 1082ه1671/م(((،
نشـر المكتبة المرتضوية طبعة 1324ه1906/م .ويبدو أن نسـختنا المسـتخدمة مص ّورة
عن النسخة المصرية ،ففيها مقدمة قصيرة لـ «محمد أمين الخانجي المصري».
«نفحـة الريحانـة ورشـحة طلاء الحانـة ،لـ «محمـد أمين بـن فضـل اللَّـه المحبـي»
(ت 1111ه1699/م) ،نشـر دار إحيـاء الكتـب العربيـة بالقاهـرة ،تحقيـق «عبد الفتـاح
الحلـو» ،ط1968 ،1م ،وبـه فصل لشـعراء «البحرين» وقـد اعتمد ـ كما يظهر ـ في مادته
على المرجع السابق ،تشير إلى ذلك إحاالت المحقق ،في عدة مواضع من الكتاب.
«أنيــس المســافر وجليــس الخاطــر» .المعــروف بـ«الكشــكول» .لـ «يوســف بن أحمــد
آل عصفــور البحرانــي» (ت 1186ه1772/م) ،نشــر مكتبــة نينــوى الحديثــة ـ «طهـران»
بدون تاريخ.
«أنــوار البدريــن لـ «علــي البــادي» .ع ّرفنــا بــه ســابقاً((( ،نشــر مطبعــة النعمــان
«النجف» 1377ه1957/م.
هنــاك كتــب ذات موضوعــات متخصصــة تحــوي العديــد مــن النصــوص الشــعرية
البحرانية التي يمكن أن تضاف للمد ّونة الشعرية وأهمها:
أ « -أعيــان الشــيعة» لـ «محســن األميــن» ،تحقيــق حســن األميــن ،دار التعــارف،
بيروت 1983م.
ب « -شــعراء الغــري لـ «علــي الخاقانــي» مــن منشــورات دار البيــان« ،بغــداد» 1374ه
/1954م.
والســ ّنة واألدب» لـ «عبد الحســين األمينــي» ،نشــر دار
ج « -الغديــر فــي الكتــاب ُّ
الكتاب العربي ـ «بيروت» ،ط1977 ،4م.
د « -أدب الطّــف أو شــعراء الحســين» لـ «جــواد شُ ـ َّبر» ـ منشــورات مؤسســة األعلمــي
«بيروت» ،ج ،1عام 1969م وج 10عام 1980م.
ب ـ المخطوطة:

« .1المقتــل لـ «حســين بن محمــد العصفــور» ،والكتــاب نمــوذج للكتــب المؤلفــة لشــهر
محــرم وهــو وإن كان تأريخ ـاً لمقتــل اإلمــام «الحســين بن علي بــن أبــي طالــب» إال
أن الغالــب عليــه أنــه ديــوان لشــعر الفتــرة المكتــوب فيهــا ومــا قبلهــا .وعلــى ســبيل
المثــال فهــو يتض ّمــن عشــر قصائــد لـ «محمد بــن أحمــد العصفــور» ـ والــد المؤلــف ـ
((( الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق ،ج 12ص.212
((( يُراجع ص.109
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عــدد أبياتهــا  482بيتــاً .كمــا تض ّمــن شــعرا ً لشــعراء بحرانييــن وغيرهــم .والنســخة
المستخدمة ناقصة في األول واآلخر.
 .2منتظــم الد ّريــن فــي تراجــم علمــاء القطيــف واألحســاء والبحريــن ،لـ «محمــد علي بــن
أحمــد التاجــر» (ت 1967م) .وألهميــة هــذا الكتــاب بالنســبة للبحــث وتعـذّر الحصــول
عليــه اضطررنــا إلــى اســتخدام مســو ّدات المؤلــف ـ وهــي ناقصــة ـ وقــد عثرنــا علــى
ثــاث منهــا :األولــى نثــرت فيهــا المــادة بــدون ترتيــب ،والثانيــة مرتبــة ترتيب ـاً زماني ـاً،
والثالثــة اعتمــدت الترتيــب الهجائــي وهــي التــي ســنعتمد عليهــا إال فــي حالــة النقــص
ســنرجع إلــى المســو ّدات األولــى .ويبــدو أن المؤلــف كان ينــوي التاريــخ لعلمــاء الجزيــرة
فقــط ،ثــم عــدل عــن ذلــك وجعــل كتابــه شــامالً لعلمــاء منطقــة البحريــن القديمــة.
ويظهــر أنــه بــدأ فــي جمــع مادتــه مــن الثالثينيــات ـ مــن القــرن العشــرين ـ ولــم ينتــه
منــه إال فــي مطلــع الســتينيات .وتظهــر المســو ّدات الجهــد الضخــم الــذي بذلــه المؤلّــف
لإلحاطة بمادة الكتاب المبعثرة في البحرين وخارجها.
وفـي اعتقادنـا أن قيمة المسـو ّدات ربما تفوق قيمـة الكتاب في صورتـه النهائية ،ألن
المؤلف في األخيرة يقتصر على بعض األبيات .أما في المسـو ّدات فهو يورد القصائد كاملة أو
شبه كاملة ،والكثير منها يستحيل الحصول عليه.
وهنـاك مالحظـة يجب توضيحها قبل الشـروع في الدراسـة :فنظرا ً للتداخـل بين حياة
خاصـة «القطيف» بسـبب عمـق التفاعل يصعـب أحياناً
النـاس فـي «البحريـن» ومـا جاورها ّ
تحديد البلد الذي ينتمي إليه الشـاعر كما هو الحال في شخصية «جعفر بن محمد الخطي».
فهو ينتسـب إلـى «الخط» ـ كما يتضـح من لقبه ـ  ،وفـي الوقت ذاته قضى شـطرا ً من حياته
فـي جـزر «البحريـن» ،تعلّق بهـا وتغ ّنى بربوعهـا ومدح أهلهـا ومن ثـم كانت الجـزر ببيئتها
سـنغض عن أصول الشـعراء .وسـندرج في
وناسـها بـارزة في شـعره .ولذلك وتفاديـاً للتداخل
ّ
دراسـتنا الشـعراء الذيـن عاشـوا فـي الجـزر وتفاعلوا معهـا .وعلى ذلك سنسـقط من حسـابنا
الشـعراء الذين هم من أصول بحرانية لكنهم ولدوا وعاشـوا خارجها ،كالسـيد «عدنان بن شبر
البحرانـي» ،الـذي ولـد وعاش فـي «العـراق» ونواحيهـا ((( .ومن ثم ال نـرى أثـرا ً للبحرين في
شعره .وكذلك الشاعر «عبد العظيم الربيعي» ((( وأمثالهما.
بين الشعر العربي والشعر البحراني في الفترة المدروسة:

ربّمـا كان مـن المفيـد إلقـاء بعـض الضـوء علـى وضعيـة الشـعر العربـي واتجاهاتـه
((( وردت ترجمته في «شعراء الغري» لـ «علي الخاقاني» مصدر سابق ،ج 6ص.232 – 178
((( له ديوان مطبوع في مطبعة اآلداب بالنجف عام 1360ه1941/م.
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ومسـتوياته الفنية .ومقارنة ذلك بالشـعر البحراني لتل ّمس أوجه الشـبه واالختالف على اعتبار
أن الثاني جزء من األول.
أوالً :مالمح الشعر العربي:

تنـدرج الفتـرة المدروسـة ضمـن مـا اصطلـح مؤ ّرخـو األدب علـى تسـميته بعصـري
االنحطاط والنهضة.
أ ـ عصر االنحطاط:

ويبـدأ بسـيطرة المغـول على بغـداد عـام 656ه1258/م ،ومـا تبع ذلك من سـيطرة
المماليـك ،ويمتـد إلـى فترة الحكـم العثماني لمصـر التي اسـتمرت مـن 923ه1517/م وإلى
1213ه1798/م.
ويصـف المؤرخـون هذه الفتـرة باالنحـدار الفكـري ،إذ تدهـورت فيه الحيـاة العلمية
ونـدر النبوغ وضعفت اللغة ((( .وانعكس ذلك على األدب فضمر اإلبداع وطغى الشـكل على
المضمـون واعتنى الشـعراء عنايـة فائقة باأللفـاظ وزخرفة العبـارات بضروب الزينـة اللفظية
وأهملت المعاني وتقهقرت (((.
وكان لعجمـة الحـكّام وفرضهـم اللغـة التركية كلغة رسـمية للدولة أثـره على الفكر
واألدب فهـم ال يعرفـون العربية وال يتذ ّوقون شـعرها ،ومعروف أن جانبـاً كبيرا ً من األدب
العربـي قـد ازدهر وبسـقت فروعه في ظلال الخلفاء وعلى أيدي حاشـيتهم من الشـعراء
والعلمـاء والـرواة الذيـن تذ ّوقـوه وكان فيهم مـن ينتقده ويق ّومـه .ومما سـاعد على إثراء
الشـعر وازدهاره في العصور اإلسلامية المتق ّدمة المكانة السـامية التي حظي بها الشعراء
والمكافـآت المجزيـة التـي كانـوا ينالونهـا مـن الخلفـاء وأعوانهـم .وكان ذلـك مـن دوافع
اإلجادة واإلبداع (((.
أمـا فـي العصر التركـي فقد فقد الشـعر ج ّديتـه وأهملت رعايتـه ((( ،وغـدا ضرباً من
فنـون اللعـب وك ّد الذهـن ،وتم ّحض جزء غير قليل منـه لإلضحاك والتظ ّرف ،وغـدت المنادمة
(((
(((
(((
(((
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للتفصيـل يُراجـع كتـاب زيـدان ،جرجي ،تاريـخ آداب اللغـة العربيـة ،دار مكتبـة الحياة ،بيـروت  ،1967ج3
ص 282ومـا بعدهـا .والركابي ،جـودت ،األدب العربي من االنحـدار إلى االزدهار ،دار الفكر ،دمشـق ،1982
ص 120و 135وما بعدها.
زيـدان ،جرجـي ،تاريخ آداب اللغـة العربية ،مصدر سـابق ،ج 3ص 286والركابي ،جـودت ،األدب العربي من
االنحدار إلى االزدهار ،مصدر سابق ،ص 143وما بعدها وص 150وما بعدها.
السعافين ،إبراهيم ،مدرسة اإلحياء والتراث ،ط ،1دار األندلس ،لبنان  ،1981ص.52 – 28
الركابي ،جودت ،األدب العربي من االنحدار إلى االزدهار ،مصدر سابق ،ص 136و 146وما بعدها.

ب ـ عصر اإلحياء والنهضة:
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والتسـلية وظيفة مهمة للشعر .فغلب على مضامينه التكلّف واالفتعال بسبب فقدها للدوافع
النفسية الحقيقية (((.
ويميـل المؤرخـون إلى تحديـد بواكيره بعـام 1216ه1801/م وهم يم ّدونـه إلى أوائل
القرن العشـرين ،وفيه تـم أول اتصال فكري بيـن الثقافة العربية والثقافـة األوروبية الحديثة،
وذلـك إبّـان حملـة «نابوليـون» على «مصـر» عـام 1798م التي تم ّخضـت عن هـ ّز المصريين
وبالتالي العـرب بعنف وفتّحت عيونهم على مظاهر الحضارة الغربيـة ودفعتهم إلى المقارنة
بين حالهم وحال األوروبيين.
ومـع تطلّـع «نابوليـون» إلـى إقامـة إمبراطوريـة شـرقية وإلـى قطـع «الهنـد» عـن
«بريطانيـا» ،فإنـه اتخذ اإلصلاح االجتماعي والتثقيف الفكري وسـيلة لتحقيـق أهدافه ،فكان
برفقتـه عـدد مـن العلمـاء مـن مهندسـين وأطبـاء ومؤرخيـن وغيرهـم .فأقامـوا عـددا ً مـن
المؤسسات العلمية والثقافية.
وحيـن خروجه من مصر وتولّي «محمد علي» السـلطة فيهـا كان من أهدافه بناء دولة
عصرية فاسـتعان باألوروبيين ،ومن ثم أرسـل البعثات العلمية وفتح المدارس وأنشـأ الطباعة
وتتالت بع ُد أدوات الفكر الحديث من صحافة ومكتبات ومراكز تعريب وغيرها(((.
وفـي الفترة نفسـها أو ما بعدهـا بقليل أخذت بـوادر النهضة الحديثة فـي الظهور في
بقية األقطار العربية كـ«سوريا» و«لبنان» ((( و«تونس» (((.
انعكـس صـدى النهضـة الفكرية علـى الشـعر فأخذ يصحـو بتملمـل .وكانت الوسـيلة
األساسـية فـي النهـوض بـه الرجـوع إلـى التـراث واسـتلهام النتـاج الشـعري القديـم ومحاولة
احتذائه ،والنسج على منواله (((.
وظـل حتى مطلع القرن العشـرين يدور في حلقـة القديم بسـلبياته وإيجابياته ويقلّد
ّ
حتـى النصوص الضعيفة ،وبقي جزء منه سـجين المنادمة والتسـلية والظـرف ،بعيدا ً عن روح
(((
(((
(((
(((
(((

السعافين ،إبراهيم ،مدرسة اإلحياء والتراث ،مصدر سابق ،ص 16و 86و 87وما بعدها.
للتفاصيل يُراجع كتاب زيدان ،جرجي ،تاريخ آداب اللغة العربية ،مصدر سـابق ،ج 3ص 365وما بعدها ،خاصة
ص 370ومـا بعدهـا؛ والركابـي ،جـودت ،األدب العربـي من االنحـدار إلى االزدهـار ،مصدر سـابق ،ص 251وما
بعدها وص 260وما بعدها؛ والسعافين ،إبراهيم،مدرسة اإلحياء والتراث ،مصدر سابق ،ص 17و.20
زيـدان ،جرجـي ،تاريخ آداب اللغة العربية ،مصدر سـابق ،ج 3ص 370 – 367وص 395وما بعدها .والركابي،
جودت ،األدب العربي من االنحدار إلى االزدهار ،مصدر سابق ،ص 255و 266وما بعدها.
الجابري ،محمد صالح ،الشعر التونسي المعاصر ،الشركة التونسية للتوزيع ،،1974 ،ص 21وما بعدها.
السعافين ،إبراهيم ،مدرسة اإلحياء والتراث ،مصدر سابق ،ص 25و 26و 36وما بعدها وص 63و.450
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الج ّد وموضوعات الحياة العميقة ((( .وتصل دراسة معاصرة إلى أن األدب في «مصر» خاصة،
ّ
ظـل حتـى وقـت قريـب ال يحظى بأدنـى اهتمـام ،وفُهِـ َم دور الشـعر علـى أنه وسـيلة لفهم
النصـوص فهو مصدر للشـواهد النحوية واللغوية وتفسـير النصوص .وليس وسـيلة لالسـتمتاع
والتـذّوق ،فضلاً عـن أداء وظيفـة ضرورية فـي المجتمع .وقـد قادهم هـذا الفهم إلـى تب ّني
المفاهيـم السـائدة في العصر التركي التي تسـلب الشـعر أية قـدرة على خدمـة الحياة ،فهو
عبـارة عن أحـا ٍج وألغـاز ومجـرد أشـكال وتقسـيمات كالمشـطّرات والمربعات والمخ ّمسـات
والمطـ ّرزات .وأروع الشـعر وأطرفه أحفله بالتوريـة والتواريخ وصنوف األلعـاب والتعقيدات،
وانطالقـاً مـن هذا الفهم لم يستسـيغوا الجديـد األوروبي وال شـعر الفطرة واألسـاليب األدبية
المرسلة ،بل ع ّدوه ضعفاً وإسفافاً (((.
ورغم ذلك تمكّن بعض شـعراء مطلع القرن العشـرين أو قبله من تمثّل حقيقة الشعر
فتخفّفـوا مـن سـلبيات عصـور االنحطـاط بالرجـوع إلـى األصالـة في عصـور االزدهـار األدبي
العربي كما استفادوا من االنفتاح على اآلداب العالمية.
ثانياً :حالة الشعر البحراني:

دأب الكثيـر من دارسـي األدب ومؤرخيه علـى التعميم ،فراحوا يط ّبقـون مراحل تط ّور
األدب المصـري الحديث ـ على وجه الخصوص ـ على آداب األقطار العربية األخرى ((( .ونحن
نعتقـد أن في ذلـك ابتعادا ً عن الـروح الموضوعية وتغاف ًال عن طبيعة الحيـاة .وال نعني بذلك
انعـزال األدب العربـي في أقطـاره المختلفة ،لكن هنـاك ظروفاً عامة مشـتركة وظروفاً خاصة
تحكم النتاج الشعري وتطبعه بطوابعها في كل قطر.
((( زيدان ،جرجي ،تاريخ آداب اللغة العربية ،مصدر سـابق ،ج 4ص 574ترجمة «إسـماعيل الخشـاب» وص584
وترجمة «علي الليثي» ،وهذان الشـاعران من ندماء القصر .يُراجع أيضاً السـعافين ،إبراهيم ،مدرسـة اإلحياء
والتراث ،مصدر سابق ،ص 43و 53و 128و 143و.145
((( السعافين ،إبراهيم،مدرسة اإلحياء والتراث ،مصدر سابق ،ص.27
((( مـن الدارسـين الذين عمدوا إلى تعميم مراحـل تطور األدب العربي في مصر وغيرها على شـعر «البحرين»
«عبد اللَّـه آل مبـارك» في دراسـته «األدب العربي المعاصر في الجزيرة العربية» ،القسـم األول ،الشـعر في
شـرقي الجزيـرة ،معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة ،القاهـرة  ،1973ص ،25وهـذه الدراسـة عبـارة عـن
محاضـرات ألقاهـا الباحث في معهد البحوث والدراسـات العربية التابـع للمنظمة العربيـة للتربية والثقافة
والعلـوم عـام  .1973و«عبد اللَّه الطائي» في كتابـه «األدب المعاصر في الخليج العربـي» ص 12وما بعدها
وص 49ومـا بعدهـا ،وهـو أيضـاً محاضرات ألقاهـا في معهد البحـوث عـام  .1974و«ماهر حسـين فهمي»،
أسـتاذ ُمعار من جامعة عين شـمس إلى جامعة قطر .في كتابه «الشـعر العربي الحديث بمنطقة الخليج»،
مصـدر سـابق ،ص 11ومـا بعدهـا وص  26وما بعدهـا .وتكاد تتفق هـذه الدراسـات على أن ابتـداء النهضة
الحديثـة والباعثـة علـى إحيـاء األدب فـي الخليـج كان فـي مطلـع القرن العشـرين .وفـي اعتقادنـا أن ذلك
الحكم ربما كان ينطبق على أقطار الخليج األخرى ،إال أن إدماج البحرين معها يحتاج إلى تأ ٍّن وبحث.
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وعلى هذا فالشـعر البحراني وإن اشـترك في السـمات العامة للشـعر العربي إال أن له
ما يم ّيزه نتيجة ما م ّر به من ظروف سياسية وفكرية ،وما اعتنقه الشعراء من مبادئ وأفكار.
إذا كان عصـر اإلحيـاء والنهضة في مصر ابتـدأ بحدود عام  1798إثـر اطالع المصريين
علـى مظاهـر الحيـاة األوروبية ومـا أعقبه من رغبة فـي امتلاك أدوات التحضّ ـر الحديثة من
تعليم وغيرها .فإننا نزعم أن البحرين ربما سبقت األقطار العربية في ذلك.
ّ
ولعل مرحلة ما يسـ ّمى بعصر اإلحياء عندها بدأت منذ القرن العاشر الهجري/السادس
عشـر الميلادي ،ثم أخذت في النضوج وطرح الثمار في القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع
عشر الميالدي.
ونعتقـد أن مقولة العالّمة «ماجد بن هاشـم البحراني» ،ومن خالل ربطها بزمانها تضع
أيدينـا علـى تلـك البدايـة .يقـول معلّقاً علـى قصيـدة للشـاعر جعفر الخطـي قيلت فـي عام
1019ه1610/م «الحمد للَّه على تجديد معالم األدب بعد اندراسـها وتقويم راية البالغة بعد
انتكاسـها .((( »...فصاحب المقولة يشـكر ربه على تجدد األدب بعد فترة من الخمود وعودة
البالغة إلى طريقها الصحيح بعد أن اعو ّجت عن نهجها.
يق ّوي زعمنا السـابق أن بعض المناطق العربية والوثيقـة الصلة بالبحرين كانت تعيش
مرحلـة مـن اإلحيـاء شـبيهة بتلـك التـي انبعثـت فـي الجـزر ،وحسـبما تشـير إليه الدراسـات
الحديثـة؛ فـ«القطيف» ـ «الخطّ» ـ ومنطقة «البحرين» القديمة كانت قد ابتليت إبّان العصر
المغولـي والمملوكـي بتحكّم القبائل البدويـة الجاهلة التي عزلت المنطقة عـزالً تاماً .وظلّت
تغـ ّط في سـبات عميق لمدة ثالثة قـرون .وبعد سـيطرة البرتغاليين واسـتيالء الصفويين على
جـزر البحرين أتيح للمنطقة الخروج مـن العزلة واالتصال بالعالم اإلسلامي ،وذلك منذ القرن
العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميلادي فانتعشـت الحيـاة الفكريـة ((( ،ودبّـت الحياة في
أوصال األدب.
كمـا أن إقليم «األحواز»((( كان يعيش نهضة ثقافيـة وأدبية مماثلة ظهرت بوادرها في
القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميالدي ،ثم تط ّورت وازدهرت في القرن الحادي عشر
((( ابن معصوم المدني ،علي خان ،سلافة العصر ،مصدر سـابق ،ص531؛ والبحراني ،يوسـف ،الكشكول ،مصدر
سـابق ،ج 2ص .181والبلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص 292والقصيـدة المذكورة
مثبتة في الديوان ص.47
((( المسلم ،محمد سعيد ،ساحل الذهب األسود ،مصدر سابق ،ص 235و.237
((( األحواز :كورة بين البصرة وفارس ،الحموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،مصدر سابق ،ج 1ص.285
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الهجري/السـابع عشـر الميلادي((( .وكان التفاعـل قائماً بين هـذه المناطـق والبحرين .وكان
قضاة البحرين على اتصال بأمراء األحواز ،كما أن لبعض شعراء البحرين مدائح فيهم(((.
ومـن المالحـظ أن النهضـة األدبيـة المتزامنـة فـي هـذه األقاليـم العربيـة مبنيـة على
المرتكـزات نفسـها .فقـد انطلقـت مـن التـراث العربـي اإلسلامي خاصة فـي عهـود ازدهاره
وتفوقه(((.
وإذا كنـا قد ح ّددنـا ابتداء مرحلة اإلحيـاء األدبي في البحرين بالقرن العاشـر الهجري/
السـادس عشر الميالدي ،فال ب ّد من وجود أسباب ودوا ٍع سـاعدت على ظهورها .وفي اعتقادنا
أن أهم العوامل التي ارتبطت بها تتمثل في:
 .1أنهــا كانــت مواكبــة للنهضــة الفكريــة ،نمــت فــي ظاللهــا وتأثــرت بهــا .وما دامــت
تلــك النهضــة قــد اصطبغــت بالطابــع الدينــي فال ب ـ ّد أن تتــرك أصداءهــا تلــك علــى
الحركــة الشــعرية ،وقــد أتاحــت هــذه االنتعاشــة للشــعراء االتصــال الواســع والوثيــق
بالشــعر العربــي القديــم بمختلــف عصــوره خاصــة عهــود االزدهــار ،فانســاق الشــعراء
لق ـراءة ذلــك الت ـراث والتم ّعــن فيــه ،وبالتالــي تقليــده واحتــذاء مضامينــه وأشــكاله.
وقــد أدى ذلــك إلــى رقــي أذواقهــم وأســاليبهم ،فابتعــدوا عــن اإلســفاف والركاكــة التــي
وصــل إليهــا الشــعر العربــي آنــذاك .وهــي ربّمــا التــي عناهــا «ماجد بــن هاشــم»
عندما أشار إلى اندراس معالم األدب وانتكاس راية البالغة.
 .2ممــا ســاعد علــى النهــوض ابتعــاد شــعراء «البحريــن» ع ّمــا يســمى بــأدب المنادمــة ـ
الــذي شــاع فــي شــعر الفتــرة ـ ومــا يتّســم بــه مــن هــزل وإضحــاك ((( .وتو ّجههــم إلــى
الموضوعــات الجــادة التــي تتع ـ ّرض لوصــف مآســي الحيــاة ومحنهــا ،خاصــة رثــاء آل
البيت ـ كما سنب ّين عند دراستنا للمضمون الفكري.
 .3بقــاء اللغــة العربيــة لغــة البــاد الرســمية ،فالبحريــن لــم تخضــع للحكــم العثمانــي
الــذي فــرض لغتــه علــى األقطــار العربيــة الواقعــة تحــت هيمنتــه .ورغــم انضــواء
البحريــن تحــت الحكــم الصفــوي إال أن اللغــة العربيــة ظلّــت اللغــة الرســمية ال فــي
البحريــن وحســب بــل كانــت لهــا مكانتهــا المرموقــة فــي «إيـران» نفســها ،ويبــدو أنهــا
(((
(((
(((
(((
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الالمـي ،عبد الرحمـن ،األدب العربـي فـي األحواز ،مصدر سـابق ،ص .133ويبـدو من خلال المقدمة وكلمة
الشـكر أن هذه الدراسـة هي أطروحة لنيل الماجسـتير ،مقدمة لكلية اآلداب – جامعة بغداد ونشرتها وزارة
اإلعالم العراقية ضمن سلسلة دراسات تحت رقم .386
المصدر نفسه ،ص 97و99؛ وديوان جعفر الخطي ص 59و.98
عن «القطيف» ،يُراجع المسـلم ،محمد سـعيد ،ساحل الذهب األسـود ،مصدر سابق ،ص 237وعن «األحواز»
الالمـي ،عبـد الرحمـن ،األدب العربـي فـي األحـواز ،مصدر سـابق ،ص 134وسـنبيّن ذلـك بالنسـبة للبحرين
الحقاً.
السعافين ،إبراهيم ،مدرسة اإلحياء والتراث ،مصدر سابق ،ص 32و 43و 53و 128وغيرها.
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كانــت اللغــة العلميــة المفضلــة هنــاك فــي العهــد الصفــوي ((( .يؤيــد ذلــك مئــات
المؤلفات باللغة العربية لعدد من الفقهاء اإليرانيين (((.
وفـي العموم سـاعدت الظـروف السـابقة على تنشـيط الحركة الشـعرية .فـازداد عدد
الشعراء وتض ّخم نتاجهم وتع ّددت اتجاهاته من شعر ديني وأغراض تقليدية.
وعن األثر األوروبي في الفكر البحراني ال نجد أية دالئل .فالبرتغاليون قدموا كمستعمرين
هدفهـم ابتزاز الثروات والسـيطرة على طـرق التجارة .وإذا تفحصنا األمر ربما وجدنا أثرا ً سـلبياً،
فقـد خلقـوا أجوا ًء مـن المعاناة انعكسـت بكا ًء ولوعة في شـعر البحرين ومن ثم نشـط شـعر
أي لون من النشاط الثقافي ،بل ركّزوا على الجوانب السياسية،
الرثاء ،كما أن اإلنجليز لم يمارسوا َّ
فأوجـس الناس منهم خيفـة .وحين قدمت بعض العناصر التبشـيرية األمريكية منذ نهاية القرن
السـابق وفتحـوا مدرسـة ،نظـر النـاس إليها نظـرة ريبة وشـك ،ألن التعليـم كان وسـيلة ال غاية.
وبقيت تلك النظرة قائمة .وأشار أمين الريحاني إلى تلك الغاية التبشيرية ونعى على المبشرين
جهودهـم فقـال« :في م ّدة خمسـين سـنة لـم يتمكنوا مـن هداية خمسـة من المسـلمين فما
الفائدة من التبشير إذا ً؟ ح ّبذا مدارس أمريكية ال مفزعات دينية فيها تهرب المسلمين» (((.
فـإذا كان مردودهـا الثقافـي بهـذه الضآلـة فمـن الطبيعـي انعـدام أثرهـا علـى األدب
والشعر.
أطل عليها بعض الشـعراء هي الثقافة
وربمـا كانـت الثقافة الوحيدة غيـر العربية التي ّ
الفارسـية ـ وهـي بطبيعة الحال إسلامية ـ لكن ال نعرف شـعرا ً بالفارسـية ،وال كتبـاً ،وال خطباً
تشير إلى التأثر.
ومن ثم كان الشعر العربي هو المصدر الوحيد الذي كان يمتح منه شعراء البحرين.
السمات العامة للشعر البحراني:
أ ـ النـزعة التقليدية:

التفت شـعراء البحرين التفاتة قوية إلى التراث الشـعري العربي في عصوره المختلفة
((( الشـابي ،علي ،الشـيعة فـي إيران ،الجامعـة التونسـية ،كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية واالقتصادية ،مركز
الدراسات والبحوث والنشر  ،1980ص.155
((( مثال ذلك موسـوعة «بحار األنوار» لـ «محمد باقر المجلسـي» المطبوعة في مئة وعشـرة مجلدات ،كما إن
الكثيـر مـن العلماء البارزين فـي «إيران» في العهـد الصفوي هم من العـرب كـ«علي الكركـي» و«البهائي»
ووالده وغيرهم .وقد عرضنا للتعريف بهم في فصل الحياة الثقافية.
((( الريحاني ،أمين ،ملوك العرب ،مصدر سابق ،ج 2ص.212
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خاصة عصور االزدهار .وانج ّر عن ذلك أن اتسـم شـعرهم بالتقليدية .فكان الشـعراء القدامى
شـديدي الحضـور في أذهانهم ،فيتداول ذكرهم في أشـعارهم ويقيسـون قدراتهـم بهم .ومن
ثم يكون من البديهي احتذاؤهم والصوغ على منوالهم .يقول «محمد بن عبد اللَّه الحسيني»
وكأنه يستطلع رأي «جرير»:
[وافر]

ولــــــــــو بُلِغ
العطـــــف منـــــ ُه بهـــــا اعتجابـــــا
َــــــــــت معاصــــــــــر َة جريــــــــــرا ً لَ َهـــــ َّز
َ
ْ
فالشـاعر يزهو بشـعره مفترضاً إعجاب «جرير» بقصيدته التي يجاري بها بائيته «أقلّي
اللوم عاذلي والعتابا» (((.
أما «حسـن الدمسـتاني» فيص ّرح بمجاراتـه لـ «المرتضى» ،إال أنه حيـن يقارن قصيدته
باألصل يشعر باالستصغار .يقول:
[متدارك]

ـت ال َق ـــــــ َ
ـول المرتض ــــــــوي وإنّــــــــــي ِم ْنــــــــــ ُه لَــــــــــذو َخ َجــــــــــلِ
ضَ ا َهي ـــــــ ُ
اخــــــــــر بالوشَ ــــــــــلِ (((
ـت الـــ ـــــــــــبَ ْح َر ال َّز ِ
لل ِعلْــــــــــ ِـم بأنّـــــــــــي ضا َهيْــــــــــ ُ
َ َ
ويجسد ذلك الشعور بالصورة المستخدمة (((.
يحس بالحرج
ّ
فالشاعر ّ
علـى أن «الدمسـتاني» نفسـه قـد يـزداد حيناً آخر ثقـة بالنفـس فيتطلع إلـى التف ّوق،
يقول مخاطباً الهاشميين:
[بسيط]

نســـي َم ِ
أَ ْهديتُ ُكـــ ْم ي ـــا ُه َدات ـــي َجوهـــرا ً َح َس ـــناً يُ ِ
حاس ــ َن شـــع َر ال َف ْحـــلِ َح َّســـانِ
ومنهم من ال يكتفي بالمضاهاة ،بل ي ّدعي التفوق .يقول سلمان التاجر:
نظـــــم بَيَانِهـــــا
َهاكُـــــم قصيـــــدا ً دو َن
ِ
(((
(((

(((
(((
(((
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[كامل]

(((

خـــرس الحطَيئـــ ُة م ـــا جريـــر ومس ـــلم؟(((
َ

ََ

ُ

َ

ُ ُ ْ

ُ

ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص513؛ وديوان جرير ص.64
ديوانه ص .72والشـطر الثاني من البيت األول مكسـور ،وربما كان صوابه «وأنـا من ذلك في خجل» ومعنى
الوشـل :المـاء القليل غيـر المتّصل المتحلّب مـن الجبـل ،ومعارضة أشـعار األقدمين ظاهرة بارزة في شـعر
البحريـن ممـا يـدل علـى تقليديتـه .وسـنعرض ل َهـذا الموضـوع فـي بـاب «شـعر البحريـن بيـن المحافظـة
والتجديد» من هذا البحث.
بمراجعتنـا لديـوان الشـريف المرتضـى طبعـة دار إحياء الكتـب العربيـة  ،1958لم نجد قصيـدة على نفس
الوزن والقافية.
ديوانه ص.181
البالدي ،حسـين بن علي آل الشـيخ سـليمان ،رياض المدح والرثاء ،ط ،3دار اإلرشـاد العامة ،البحرين ،د.ت= .
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هكذا دار شـعراء البحرين في فلك التراث الشـعري العربي .فكانـوا ينظمون وعيونهم
معلّقة على ذلك التراث وأذهانهم مشـدودة إلى شعرائه ،يسـتصغرون أنفسهم آناً ويطمحون
إلى التف ّوق آناً آخر.
وخالصـة القـول :إن شـعراء البحرين فـي الفترة المدروسـة كانـوا يك ّنون تقديـرا ً كبيرا ً
لتراث أسالفهم الشعري فمنه ينطلقون وإليه يعودون.
ب ـ الطموح إلى التجديد:

يمكن تفسـير التف ّوق الذي رمى إليه الشعراء بالرغبة في التجديد .فالمقلّد مهما أوتي
مـن قدرة من النادر أن يتمكّن من السـمو على األصل ،ولن يتحقّق لـه ذلك إال إذا أثبت ذاته
ويرسـخ أقدامـه فيها .وفي
باالعتمـاد علـى قاعـدة صلبة مـن الموهبـة والتمكّن ينطلـق منها ّ
الوقـت ذاتـه يحـاول الخروج مـن دائـرة التقليد مؤكـدا ً شـخصيته ،رابطـاً بين ف ّنـه ومعطيات
الحياة في عصره.
تجسد الرغبة
وربّما كانت مقولة «ماجد بن هاشـم» في التعقيب على قصيدة الخطّي ّ
حت صاعد
فـي التجديـد وتدعـو إليها .يقـول:
«أجلت رائـد النظر في ألفاظهـا ومعانيها ،وسـ ّر ُ
ُ
الفكـر في أركانهـا ومبانيها .فوجدتُهـا ق ّرة في عين اإلبداع ومسـ ّرة في قلـب االختراع .والحق
أحق باالتباع» (((.
ّ
والمقولـة ـ رغـم مـا فيهـا مـن تكلّـف وسـجع ـ تنـ ّم عن تركـز الحكـم حـول عنصرين
رئيسيين:
األول :المعنـى ،وربمـا كان هو مـا عناه الناقد بقولـه ق ّرة في عين اإلبداع ومسـ ّرة في
قلـب االختـراع .وبربطنا المقولة بالقصيـدة التي قيلت فيهـا يتضح أن الناقد ربمـا قصد ج ّدة
المعانـي فـي النـص ((( .وبالفعـل نلمح روحاً مـن الج ّدة والطرافـة في الموضـوع عالوة على
حيوية الوصف.
الثانـي :المبنى :فالناقـد وإن مدح ج ّدة المعنى أوالً وربمـا ّ
دل ذلك على تقديمه على
اللفـظ إال أنـه لم يهمـل المبنى ـ كما سـ ّماه ـ فإذا كانـت المعاني جديدة فهو يحبّـذ أيضاً أن
=
ص .290ومسلم المذكور هو الشاعر العباسي مسلم بن الوليد.
((( ابـن معصـوم ،المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص531؛ والبالدي ،علـي بن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص.292
((( القصيـدة فـي الديـوان ص 47وفي أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 4ص .168وهـي تصف حادثـاً تع ّرض له
الشـاعر .فحيـن كان يجتـاز البحر بين بعض قرى «البحرين» طفرت في وجهه سـمكة فشـ ّجت جبهته ،فقال
قصيدته.
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يكون اللفظ بليغاً .وربّما عنى بذلك أن األلفاظ والتعابير المسـتخدمة تحتذي أساليب البالغة
العربية القديمة في صورها وأشكالها.
خالصـة القول ممـا أثني به على الشـاعر تجديده فـي المعنى ،ثم تمكّنـه من الجانب
البالغـي القديـم ،وربمـا جـاز لنا أن نسـتنتج أن مفهـوم التجديد فـي رأي «ماجد بن هاشـم»
يجـب أن يقتصـر علـى المعنـى أو الموضـوع .هذا مـع المحافظة علـى المبنـى أو اللفظ في
حدود نظام اللغة المعروف.
ما قيل عن شعر البحرين:

لعـل من المفيد إلقاء بعض الضوء على ما قيل من آراء في شـعراء البحرين في الفترة
ّ
المدروسـة ،ألن تلك األحكام ربما تكشـف عن بعض سمات ذلك الشـعر ومستواه الفني ،وإن
كانت تمثّل ذوق أصحابها من أبناء ذلك العصر.
مـن أهـم المراجع التي توفـرت لدينا وأبدت رأياً في شـعراء البحرين «سلافة العصر»
لـ «علي بـن أحمد المدنـي» و«نفحة الريحانة» لـ «لمحمد أمين المحبـي» ((( .ويالحظ غلبة
الثنـاء على آراء المؤلفين .وهما يكادان يتفقان في الشـواهد الشـعرية التي أورداها وإن كان
يتوسـع أكثر مـن زميله فـي إيرادها .كمـا يتّفقان إلى حـ ٍّد كبير فـي آرائهما
صاحـب السلافة ّ
النقدية .وهما على عادة عصرهما يعتمدان األسلوب المس ّجع مما يوسم آراءهما بالتكلّف.
يقـول «المح ّبي» مق ّرظاً شـعراء «البحرين» بشـكل عـام« :ارتفع قدرهم وسـما ،وروت
غررهـم فـي ريـاض آدابهمـا حديـث «النعمـان» عـن «مـاء السـماء» ((( .وفـي كالمـه تورية
بـ«النعمان بـن منذر بـن مـاء السـماء» مـن ملـوك الحيـرة .وهـذان نموذجـان ممـا قاله عن
شاعرين من شعراء «البحرين» (((.
 1ـ «عبد اللَّه بـن محمـد البحرانـي» قال عنه صاحب السلافة« :نثره الـورد ولكن في
((( يتميـز هذان المؤلفان بأنهمـا ممن اعتنى بترجمة شـعراء عصرهما وعلمائه .وكانا شـاعرين وعالمين باللغة
وغيرهـا .فمن آثـار األول األدبية ديوان شـعر وتخميس البردة وكتـاب «أنوار الربيع في أنـواع البديع» ،وهو
فـي شـرح بديعيتـه ،وله جهـود لغوية .تُراجـع ترجمته في أعلام الزركلي ،مصـدر سـابق ،ج 4ص258؛ وعند
كحالـة ،عمـر ،معجـم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 7ص .28ومـن آثار «المحبي» ديوان شـعر وعـ ّدة مؤلفات
لغويـة .تُراجـع ترجمتـه في أعلام الزركلي ،مصـدر سـابق ،ج 6ص ،41وعند كحالـة ،عمر ،معجـم المؤلفين،
مصدر سابق ،ج 9ص.78
((( المحبـي ،محمد أمين فضل اللَّه ،النفحـة ،تحقيق عبد الفتاح الحلو ،ط ،1دار إحيـاء الكتب العربية ،القاهرة
 ،1968ج 3ص.213
((( يحتـل موضـوع شـعراء البحرين في السلافة ،مصدر سـابق ،الصفحـات مـن  492إلى  537وقـد ترجم ألحد
عشر شاعرا ً وفي النفحة ،ج 3من ص 181إلى  213وقد ترجم لعشرة شعراء.
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ريـاض النفـوس ال الغروس ،ونظمه العقود لكـن في ترائب الطروس ال العروس»((( .وحسـبما
يظهر فإن الناقد يفضّ ل نثر الشـاعر على نظمه .فيماثـل األول بالورود المبهجة للنفوس ،بينما
يشـ ّبه الثاني بالعقود المزيّنة لجيد الكتب .وبديهي أن الزهور أكثر جمالية وحيوية ،إذ إن لها
بهـاء الشـكل وطيـب الرائحـة ،بينما يقتصـر جمـال العقود علـى الناحيـة الخارجيـة التزيينية
وحسب.
وعـن هذا الشـاعر قال المحبِّـي:
«وقفت له على أشـعار باهت الطـراز المعلم ببذرقة
ُ
(((
التطريـز ،وجرت جداولها لطالب األدب بمذاب اللجين واإلبريـز . »...فهو يثني على ما في
شعر هذا الشاعر من زينة وزخارف شكلية.
 2ـ «عبد اللَّه بـن الحسـين البحرانـي» :وصف صاحب السلافة شـعره بقولـه« :ينظم
شـعرا ً جـزالً فيجيد جـدا ً وهزالً ويزيـل به عن المسـامع أَ ْزالً .ونثره أحسـن مغنـى وأتقن لفظاً
ومعنـى» ((( .وكمـا هو واضـح فالناقد يفضّ ـل نثر الشـاعر وإن وصف شـعره بالجزالة وقدرته
على بثّ البهجة والفرحة في النفوس.
«رأيت له شـعرا ً يُ ِ
وقد قال «المحبِّي» بصدده:
نسـي محاسـن التقـ ّدم ،ويترك المجتري
ُ
على معارضته بغ ْبن المتن ّدم .فلو منحه ابن الحسـين (أي المتنبي) لما تن ّبأ ُعجباً بالقريض بل
كان تألَّه ،أو سـمعه «أبـو تمام» التخذه تميم ًة لِ َعود عقله الذي تدلَّـه به وتولَّه» .ويعلّق على
بعض الشـواهد الشعرية لهذا الشـاعر قائالً« :وها أنا ذا أتلو عليك منه قطعة تستنــزل الثريّا،
وتغنيـك عـن اجتالء زهـرات الروضة ال َّريَّـا» ((( .ونعتقد أن فـي الحكم مبالغـة ،فاألبيات ربما
كانـت جميلة إال أنها لن ترقى لمنافسـة شـعر المتنبي وأبي تمام ،فضالً عـن إبهارهما .ويبدو
التص ّنع في الحكم واضحاً من خالل التورية في األسماء.
علـى أنـه وإن اتفق الناقدان فـي حكمهما أو كادا ،نرى اختالفـاً بينهما في الحكم على
شعر «عبد الرضا بن عبد الصمد البحراني» .فقد قال عنه صاحب السالفة« :له أدب مستفاض
وبيان واسـع فضفاض .ومع ذلك فطبقة شعره وسـطى وإن م ّد له من مديد القول بسطاً .وقد
وقفـت له على ما لم يه ّز االستحسـان منه ألكثره عطفه وال كسـاه اإلحسـان رقّتـه ولطفه»(((.
ُ
أمـا «المحبِّـي» فوصـف أدبه بأنـه «أدب أوقع من حلاوة الرضا ،وشـعر ما نالـه «الرضي» وال
(((
(((
(((
(((
(((

ص  506والطـروس :جمـع طـرس وهو الصحيفـة التي محيت ثـم كتبت ،وترائـب العروس يعنـي بها جيدها
الذي تعلّق عليه العقود.
المحبي ،محمد أمين فضل اللَّه ،النفحة ،مصدر سابق ،ج 3ص .191البذرقة :الح ّراس يتق ّدمون القافلة.
ص ،520واألزْل :شدة الزمان وضيق العيش.
المحبي ،محمد أمين فضل الله ،النفحة ،مصدر سابق ،ج 3ص.195
ص .517
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«المرتضـى» ((( .ويتجلـى االختلاف فـي الحكم فـي وضع األول شـعر هذا الشـاعر في مرتبة
وسـطى وإن دلّـت تعابيـره األخيـرة على أنـه يص ّنفه فـي مرتبة دنيا ،فاإلحسـان واالستحسـان
باهتان في شـعره كمـا يل ّمح .أما الثاني فقد وضعه في مرتبة شـعرية تفوق مرتبة الشـريفين
«الرضي» و«المرتضى» .ويبدو أن الدافع لتلك المبالغة تكلّف األلفاظ لتص ّيد زخارف البديع.
علـى أن أكثر شـاعر نال شـهرة واهتماماً هو «جعفـر الخطّي» .ومن ثـم تعددت اآلراء
حوله وإن اتفقت ـ وإلى ح ٍّد ما ـ على جودة الكثير من أشعاره (((.
يقـول صاحـب (سـاحل الذهـب األسـود)« :شـعره يمتـاز باألصالة وخلـ ّوہ مـن األلوان
البديعيـة التـي اصطبغـت بهـا آداب العصر الـذي عـاش فيـه» ((( .وتعتبره دراسـة أخرى من
شـعراء الجزيرة العربية الالمعين في القرن العاشـر الهجري/السادس عشر الميالدي ،وأنه رغم
تقليدية أغراضه ارتفع بشـعره الوطني عما كان يشـوب ف ّن عصره من الزخرف والبديع((( .أما
الدراسـة الثالثة فتع ّدہ أهم شاعر في منطقة البحرين ،وأشعر من ترجم له صاحب «السالفة»
وصاحب «نفحة الريحانة» .هذا رغم ما تراه من تكلّف في بعض شعره (((.
وفي العموم يتضّ ح مما سـبق أن البحرين عاشـت منذ القرن العاشـر الهجري/السادس
عشـر الميلادي نهضة شـعرية وأنها كانـت مواكبة للحركة العلميـة النشـطة ،وأن اآلثار الفنية
التـي تركتهـا وإن لم تـرق ـ جميعها ـ إلى مسـتوى رفيـع من الجـودة إال أنها ـ فـي اعتقادنا ـ
تستحق الدراسة.
ولقـد تواصلت تلـك النهضة الشـعرية في القـرون التالية رغـم كل السـلبيات والمحن
التـي تع ّرضت لها البالد ،بل لعلّها سـاعدت على حفز الشـعر وتأجيـج القرائح بوصف الجانب
المأسـاوي مـن الحياة .وربما عرى مسـيرتها انحسـار علـى الصعيد الك ّمي منـذ النصف الثاني
مـن القرن التاسـع عشـر بسـبب هجـرة الكثير مـن السـكان إال أن ذلـك ال يعنـي خمودها أو
توقّفها.

(((
(((
(((
(((
(((
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المحبي ،محمد أمين فضل اللَّه ،النفحة ،مصدر سابق ،ج 3ص.182
ينظر تقريظ المدني ،صاحب السالفة ،له في ص 524وإشادة المح ّبي له في النفحة ج 3ص.204
المسلم ،محمد سعيد ،ساحل الذهب األسود ،مصدر سابق ،ص .236وتاريخ كتابة المقدمة .1962
آل مبارك ،عبد اللَّه ،األدب المعاصر في الجزيرة العربية ،مصدر سابق ،ص 70و.71
ضيف ،شوقي ،عصر الدول واإلمارات ،دار المعارف ،مصر  ،1980ص 133وما بعدها.

الفصل األول

العقيدة والدين في الشعر البحراني

نظرة شـمولية فـي الشـعر الديني تظهر أنه ينقسـم إلى قسـمين :يختـص األول بأمور
وينصب الثانـي على ما قيل فـي آل البيت مـن مديح ورثاء
العقيـدة من إسلامية ومذهبيـةّ ،
وهو األكثر:

القسم األول :شعر العقيدة:
نظـم الشـعراء ،خاصة الفقهاء منهـم ،الكثير من المنظومات والقصائـد ذات المضمون
الديني .ومما قاله عبد الرضا بن عبد الصمد في تمجيد الخالق وتقديس ذاته:
َعلَ ــــــــى الــــــــ َو َرى لَ ـــــــ َـك فَضْ ـــــــ ُـل
كل ث َ َنــــــــــــــــــــا ٍء
لِ َســــــــــــــــــــا ُن ّ
َ
رب نُثْ ِنـــــــــــــــي
عليـــــــــــــــك يـــــــــــــــا ِّ
َ
ِّيـــــــــــــــك شـــــــــــــــكرا ً
أنَّـــــــــــــــى نُوف
وعرض لعظمته وتعذر إدراك كنهه فقال:

[مجتث]

و ُجـــــــــــــــو ُد َك ال َغ ْمـــــــــــــــ ُر جـــــــــــــــ ْز ُل
ِ
ـــــــــــــــد يتلُـــــــــــــــو
أي ال َم َحا ِم
ُّ
ِب َمالَـــــــــــــــه
ـــــــــــــــل
ُ
أنـــــــــــــــت أ ْه
َ
وقـــــــــــــــد َعـــــــــــــــ َرا الـــــــــــــــك ُُّل ك َُّل

ْـــــــــــــــل
ُ
يَـــــــــــــــا َمـــــــــــــــ ْن تقـــــــــــــــ َّد َس شَ ـــــــــــــــانَا َعـــــــــــــــ ْن أ ْن يُدانيـــــــــــــــ ِه ِمث
ِ
ليـــــــــــــــس فيـــــــــــــــ ِه لزائِ
وكن ُهـــــــــــــــ ُه
دخـــــــــــــــل
ُ
ـــــــــــــــد الفكـــــــــــــــ ِر
َ
أ َر َ
َ
ُ
ادك
العقــــــــــــــــــــل ِعلْمــــــــــــــــــــاً فعاقَـــــــــــــــ ُه
ـــــــــــــــل
ُ
عنـــــــــــــــك َج ْه
وت َـــــــــــــــا َه ســـــــــــــــ ْكرا ً وأنَّـــــــــــــــى لـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى ذ ََاك ســـــــــــــــب ُل (((
ُ
ُ
ْ
وأضفى أسـلوب الخطاب والنداء طابع المناجاة ،والمعاني واضحة خالية من الفلسـفة
والتعقيد.
ونعثـر لـ «عبد اللَّه بن أحمد بـن ال ُمت َّوج» على منظومة أسـماها «الحـرز المنيع» (((،
يتوسـل به المؤمن،
وهـي عبـارة عن دعـاء وتبتّل إلى اللَّه ،وقد ت ّوسـل فيها بـكل ما يمكن أن ّ
((( ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 518واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة،
مصدر سـابق ،ج 8ص .11وبين المرجعين اختالف يسـير فـي بعض األبيات ور ّجحنا روايـة األول ألنها األقدم
واألرقى ذوقاً ومعنى.
((( المجموعة ( )2الصفحات من  1ـ .11

وقـ ّدم بين يدي دعائه اعتقاده الراسـخ بعظمتـه واعترافه بألوهيته وفضله ،مشـيرا ً إلى قدرته
أي سـائل ،وع ّول على عناصـر عديدة يتكئ عليهـا في دعائه
العظيمـة التـي ال يعجزهـا إجابة ّ
فتوسـل بصفاتـه تعالـى وبالرسـول وآله وصحبـه ،وبجميـع األنبياء،
وركّـز علـى الدينيـة منهاّ ،
والمتع ّبديـن الصادقيـن ،وبالكتب السـماوية ،وبالصلـوات الخمس ،وبيوم الجمعـة .ومما قاله
متوسالً بسور الكتاب وآياته:
ّ
[طويل]

وبال َفتْـــــ ِح وال ُح ُجـــــ َر ِ
ات اغفـــــ ْر ُذنُوبَ َنـــــا وقَ ــ ٍ
ـاف به ـــا نَ ْدع ــ َ
الســـ ِّر
ـوك ي ـــا َعالِـــ َم ِّ
ِ
وبالذاريـــــات الـــــذ ِّر بالطـــــو ِر نَ ِّج َنـــــا
كل المـــــكا ِر ِہ وال ُع ْســـــ ِر
وبالنجـــــم مـــــن ِّ
ِ
وتوسل بسيرة الرسول  كبيعة الرضوان وبالغزوات فقال:
ّ

ِب َمـــــ ْن بَايَـــــ َع المختـــــا َر كَفّـــــاً بكفِّـــــ ِه مبايعـــــ َة الرضـــــوانِ بالفَـــــ ْو ِز وال َف ْخـــــ ِر
بيــــــــــوم حنيــــــــــنٍ والوقايــــــــــعِ كلِّهــــــــــا
ـــــدوم المالئكـــــ ِة الغُـــــ ِّر
بجبريـــــل قَ ْي
َ
ِ
ِ
ويسـهب الناظـم فـي ذكر األمـور المتعـ ّوذ منهـا .كما يعـ ّدد الفئـات االجتماعيـة التي
يخصها بدعائه.
ّ
علـى صعيـد القضايا الفقهيـة المتّصلـة بالعبـادات والعقائد صـاغ الفقهـاء العديد من
األراجيـز والمنظومـات .ويذكـر في هذا الصـدد أن ألحمد بن ط ّعـان منظومة فـي الفقه تبلغ
ألفين وخمس مئة بيت ،وله أخرى في الشـكوك ((( .ولعلي بن حسـن البالدي ع ّدة منظومات
فقهيـة منها «زواهـر الزواجر في معرفة الكبائـر» ((( .ومما قاله إبراهيم بـن علي البالدي في
االعتقاد بوجود الخالق:
ُهــــــــــ َو الموجــــــــــو ُد خال ُق َنــــــــــا ُو ُجوبــــــــــاً
َـــــق الـــــ َو َرى إظهـــــا َر كَ ْنـــــ ٍز
لقـــــد َخل َ

[وافر]

ِ
أثبـــــت
ولـــــم
لموجدنـــــا انعدا َمـــــا
ْ
الختامـــــا(((
ت ََســـــتَّ َر
َ
فاســـــتفاض لَـــــ ُه ِ َ َ

ومـن األراجيز التي عرضت لمسـائل العقيدة وشـرحها ،ودلّلت عليها أرجوزة «شـارحة
الصـدور» لـ «حسـين بن محمـد العصفـور» ((( ،التي نظم فيهـا المبادئ الخمسـة التي تمثّل
أصول الدين.
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص256؛ والطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سـابق،
ج 23ص.116
المصدر األول نفسه ،ص.272
األميني ،عبد الحسـين ،الغدير في الكتاب والسـنة واألدب ،مصدر سـابق ،ج 11ص .383ويذكر المؤلّف أن في
«كنت كنزا ً مخف ّياً
فخلقت الخلق لكي أ ْعرف».
فأحببت أن أ ْعرف
ُ
ُ
البيت األخير إشارة إلى الحديث القدسيُ :
المجموعة ( )2الصفحات من  12ـ .32

[رجز]

األنــــــــــام ِ
ِ
َم ْع ِرفَــــــــــ ُة اللَّــــــــــ ِه
َّــــــــــف
العظيــــــــــم وا ِجبَــــــــــه َعلَــــــــــى ُم َكل
قاطبــــــــــ ْه
ِ
ِ
فالناظـم يشـير إلـى حكمهـا ووجوبهـا علـى ّ
كل مكلّـف .ثـم يدقـق فـي طبيعـة تلـك
المعرفة ،ويح ّدد الفئات المخصوصة بها ،فيقول:
والحــــــــــق إ َّن فرضَ ــــــــــ ُه َم ْخ ُص
ــــــــــوص
ُّ
ُ
أ َّمــــــــــا ال َعــــــــــ َوا ُم فَ ْرضُ هــــــــــا التقليــــــــــ ُد
ويب ّين حكم تاركها مع القدرة عليها:
وتــــــــــار ُِك الدليــــــــــلِ مــــــــــع قُ ْدرتِــــــــــ ِه
ويوضح الغرض من تلك المعرفة:
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وعن وجوب معرفة الخالق الموصلة إلى اإليمان بوحدانيته ـ وهي المبدأ األول ـ قال:

ِب َمــــــــــ ْن لَــــــــــ ُه القُــــــــــ ْد َر ُة وال ُخ ُص
ــــــــــوص
ُ
ـــــوص
لِ َمـــــ ْن لَـــــ ُه القـــــدر ُة وال ُخ ُص
ُ
َ
ـــــق ال
إشـــــكال فـــــي فطرتِـــــ ِه
يفس ُ
ُ

ـح مــــــن ُم َكلَّـــــ ِ
ـف ق ـــد َج ِه ــ َـل المش ـــكو ُر م ـــا ل ـــم يع ــ ِ
ـرف
والشــــــك ُر ال ُ
يصـــــ ُّ
ويذكـر الناظـم صفـات الخالـق األخـرى التـي توجـب تم ّيـزه ،وتـدل علـى اختصاصـه
باأللوهية ،فيقول:
فهــــــــــو قديــــــــــ ٌم أ َزالً وأبــــــــــ َدا َص
ــــــــــح بهذيــــــــــنِ البقــــــــــا ُء َســــــــــ ْر َم َدا
َّ
وامتنعــــــــــت عــــــــــن ذاتِــــــــــ ِه صفــــــــــاتُ ألنَّهــــــــــا تُ ْن ِق
ــــــــــص منــــــــــ ُه الــــــــــذاتُ
ْ
ُ
بالجســــــــــم وال بال َج ْوهــــــــــ ِر وه ـــو ِمـــ َن األعـــر ِ
فليــــــــــس
اض َج ْزمـــاً قَـــ ْد بُـــرِي
ِ
َ
ومـن وجهـة نظر إمام ّيـة ينفـي عنها التجسـيم مل ّمحـاً إلـى أن اتصافه بهـذه الصفات
انتقاص له ألنها تماثله بالمخلوقات .وبنا ًء على تلك الصفات قال:
ِ
وانتَف
َــــــــت الرؤيــــــــ ُة عنــــــــه وال َب َصــــــــ ْر َعقْــــــــــاً ونَقْــــــــــ ًا
بالكتــــــــــاب واألَث َــــــــــ ْر
ِ
َــــــــــت اللــــــــــ َّذ ُة عنــــــــــه واأل لَــــــــــ ْم ف ـــي ِ
ِ
وانتف
ـس والق ـــو ِل عل ـــى ال َقـــ ْو ِل األتَـــ ْم
الح ــ ِّ
وبطبيعـة الحـال فهـذه قضايـا إسلامية قديمـة تجادلـت فيهـا الفـرق اإلسلامية علـى
اختالفها ،وأشبعتها بحثاً وتمحيصاً .والناظم متأث ّر بتلك المناقشات وبعقيدته اإلمامية.
وعـن العـدل ـ وهـو المبـدأ الثانـي فـي أصـول العقيـدة اإلماميـة ((( ـ يقـول حسـن
الدمستاني في أرجوزته «تحفة الباحثين في أصول الدين» (((:
((( وهو كذلك عند المعتزلة.
((( ديوانه ص.68 – 54
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ال َعــــــــــ ْد ُل تنـــــــــــزي ُه
الحكيــــــــــم ِف ْعــــــــــا ع ــــــن ك ُِّل م ــــــا كا َن قبيحــــــاً َع ْق ــــــا
ِ
ِ
ِ
ــــــــــث ال ُّر ْســــــــــلِ لألن
كتــــــــــرك بَ ْع
إمــــــــــام
َــــــــــام وتركِهِــــــــــ ْم بَ ْعــــــــــ ُد بــــــــــا
ِ
ِ
َّاعــــــــــات وال َم َعاصــــــــــي كــــــــــي ال تكــــــــــو َن ُح َّجــــــــــ ًة ِ
ِ
و َخلْقُــــــــــ ُه الط
للعاصــــــــــي
ويســــــــــتوي المؤمــــــــــ ُن وال َكفُــــــــــو ُر إذ يســــــــــتوي اإليمــــــــــا ُن وال ُكفُــــــــــو ُر
ويعمـد الناظـم إلى ذكـر بعض مظاهـر العـدل اإللهـي ليدلّل بها ،فيشـير إلى إرسـاله
المرشـدين مـن رسـل وأئمة ،لهدايـة الخلق وبيان الحسـن والقبيـح من األعمـال وليكون ذلك
ح ّجة على الناس ،وليعرف بها المؤمن من الكافر.
وانطالقاً من عقيدته جعل العقل مؤثّرا ً في السلوك:
ٍ
ٍ
والعقــــــــــل ق
ُ
احــــــــــد لِ َمــــــــــا تيقَّنــــــــــا
َــــــــــاض إن ِم َّنــــــــــا ِف ْعلَ َنــــــــــا و ُر َّب َج
يفعــــــــــل َّإل ال َح َســــــــــنا
ُ
ـوص بنــــــا واللَّــــــــــ ُه ال
فالظُّل ـــــ ُم وال ُعــــــدوا ُن َم ْخ ُصـــــ ٌ
فالناظم يسـتند على التراث الكالمي في أفكاره واسـتدالالته مستفيدا ً من مطالعته لما
دار مـن جدل حول قضايا الجبر واالختيار بين الفرق اإلسلامية متب ّينـاً رأي اإلمامية .ومن هذا
المنطلق يرى أن اإلنسـان مخيّر وأن العقل هو الم ّوجه للسلوك ألن االعتقاد بأن فعل اإلنسان
من ربّه ـ أي القول بأنه مس ّير ـ يقتضي نسبة الش ّر إلى الخالق ،واللَّه ال يفعل إال الحسن.
يع ّرف حسـن الدمسـتاني فـي أرجوزتـه المذكورة المبـدأ الثالث ـ عنـد اإلمامية ـ وهو
النب ّوة ،فيشير إلى طبيعتها ودواعيها:
مفهو ُم َهــــــــــا بلــــــــــو ُغ إنســــــــــانٍ َخبَــــــــــ ْر
وهــــــــــي علــــــــــى ال ُم َدبِّــــــــــ ِر
الحكيــــــــــم
ِ
ْــــــــــق ال َخلْــــــــــقِ ذا ِطبَــــــــــا ٍع
أل َّن َخل
َ
ويبيّن الناظم صفات الرسل ،فيقول:

عــــــن ربِّ ـــــ ِه ِبــــــا تَ َو ُّســـــ ِ
ـط البَشَ ـــــ ْر
ــــــــــليم
الس
ِ
واجبــــــــــ ٌة بال َّنظَــــــــــ ِر َّ
مختلِ
ــــــــــف َدا ٍع إلــــــــــى ال ِّنــــــــــ َزا ِع
ٌ

ُم َب َّصريــــــــــن بال ُهــــــــــ َدى والحكمــــــــــ ِة ُم َســــــــــ َّد َدي َن ِ
بالح َجــــــــــى وال ِع ْص َمــــــــــ ِة
وصـــــ ٍ
الس ـــــ ِقي ِر
ُمطَ َّهريــــــــــن غايــــــــــ َة التطهيــــــــــ ِر عــــــن ِّ
ـف ُمو ِجـــــ ِ
كل َ
ـب َّ
ِ
ُبــــــــــوت ُم َّدعــــــــــي الرســــــــــال ِة
آتيــــــــــ َن بالبرهــــــــــانِ والداللــــــــــ ِة علــــــــــى ث
خص به من ميزات بين البشـر
ويخصص الناظم مقطعاً لنب ّوة رسـولنا محمد  وما ّ
وبين الرسل:
ِ
نب ُّي َنــــــــــا َســــــــــ ِّي ُد َول
آدم
ْــــــــــد ِ
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َــــــــــم
كل ال َعال
ُم َح َّمــــــــــ ٌد َصفْــــــــــ َو ُة ِّ
ِ
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رســــــــــلِي َن ف
َاتــــــــــح وخاتِــــــــــ ٌم َخلْقــــــــــاً وبعثــــــــــاً لألمــــــــــو ِر ن َِاظــــــــــ ْم
لل ُم َ
ٌ
ويعمـد إلـى ذكر معجزاتـه مركّـزا ً على وجـه الخصوص علـى معجزاتـه العظمى وهي
القرآن:
وجــــــــــا َء بالقــــــــــرآنِ وهــــــــــو أعظــــــــــ ُم يُف ِْحــــــــــ ُم َمــــــــــ ْن عارضَ ــــــــــ ُه ويُلْــــــــــ ِز ُم
وكـــــم لـــــه ِمـــــ ْن ُم ْعجـــــز ٍ
ـــــج
النـــــاس بهـــــا واشْ ـــــتَ َه َرتْ
ات بَ َهـــــ َرتْ قـــــد لَ َه َ
ُ
وتنـاول حسـين العصفور فـي أرجوزته المذكـورة المبدأ الرابـع ـ عنـد اإلمامية ـ وهي
اإلمامة فأشار إلى طبيعتها وشروطها:
ـــــح مـــــن ألطا ِفـــــ ِه اإلمامـــــ ْه وهــــــــــي إلــــــــــى اإلســــــــــام كالدعامــــــــــ ْه
قـــــد َص َّ
كل دليــــــــــلٍ
ُّ
أثبــــــــــت ال ُّن ُبــــــــــ َّو ْہ أثبتهــــــــــا بالفعــــــــــلِ أو بالقــــــــــ َّو ْہ
َ
وشــــــرطُها ال ِع ْصم ـــــ ُة أ ْم ـــــ ٌر ظا ِه ـــــ ُر أثبتهــــــــــا البرهــــــــــا ُن والتَّواتُــــــــــ ُر
والناظـم ـ انطالقـاً مـن عقيدتـه اإلماميـة ـ يعتبرها لطفاً مـن اللَّه ـ واللطـف في عرف
كل ما يق ّرب من الطاعة ويبعد عن المعصية وال يبلغ اإللجاء ((( .ويعمد إلى بيان
المتكلّميـن ّ
(((
شروطها ،فيذكر أولها وهي العصمة التي تعني اختيار العبد االمتناع عن فعل القبيح .
تنـاول حسـن الدمسـتاني في أرجوزتـه المذكـورة المبدأ الخامـس ،وهو المعـاد ،فقال
مع ِّرفاً إياه مب ِّيناً طبيعته وحكمه:
إعـــــــــــــــاد ُة األروا ِح لألبـــــــــــــــدانِ بعــــــد ال َف َنــــــا هــــــو ال ُو ُجــــــو ُد الثانــــــي
َحتْ ـــــ ٌم علــــــى اللَّ ـــــ ِه بحكـــــ ِـم الع ْقــــــلِ ب ُم ْقتَضَ ــــــــــى حكم ِتــــــــــ ِه وال َعــــــــــ ْد ِل
لقـد تطلّـب هذا اللـون من الشـعر الدينـي اطالعـاً وإحاطـة بقضايا العقيـدة .وقد
اسـتفاد أولئك الفقهـاء النظّامون مـن ثقافتهم الدينية فع ّولـوا علـى المتكلّمين األقدمين ـ
خاصة الشـيعة ـ يسـتم ّدون منهم حججهم وبراهينهم ،فصاغوا تلك األراجيز والمنظومات.
وفـي اعتقادنـا أنّهـم أصابـوا فـي تسـمياتهم تلـك ،ألن هذا اللـون مـن النظم يعتمـد على
العنصـر المعرفي أكثر من اعتماده على الخيـال والعاطفة ،وإن كان بطبيعة الحال بحاجة
إلـى إيمان عميق وعقيدة راسـخة .وهـذا النظم وإن لم يكن فيه شـيء من الج ّدة إال أنه
صـورة حقيقيـة لثقافة عصـره واتجاهات أصحابه ،هذا مع ما يتسـم به من جفاف بسـبب
تغلّب العقـل على العاطفة.
((( الطريحي ،فخر الدين ،مجمع البحرين ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بيروت  ،1983ج 5ص.120
((( الشـريف المرتضـى ،علي بن الحسـين ،األمالي ،تحقيق حمد أبو الفضـل إبراهيـم ،ط ،2دار الكتاب العربي،
بيروت  ،1967ج 2ص.347
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القسم الثاني :الشعر المتع ّلق بآل البيت:
تعريفه:

هو ما اصطلح على تسـميته حديثاً بالمدائح النبويـة ،التي تعني ما قيل من قصيد في
مدح الرسول وآله وفي رثائهم وما تخلّل ذلك من مفاهيم وقيم (((.
ِقدمه:

ُم ْع ٌ
حسـان بن ثابـت وكعب بـن زهيـر
ـرق ولـد فـي حيـاة الرسـول  علـى لسـان ّ
وأَمثالهمـا .وقـد أخـذ في االتسـاع والتجـذّر بتعاقـب المحـن واألرزاء على آل الرسـول ،
خاصة على لسـان الشـعراء الشـيعة ،إذ أخـذ يتبلور ويتّخذ أبعـادا ً جديدة أه ّمهـا التف ّجع ،مع
عناية بوصف المآسـي الواقعة عليهم .فض ًال عن مناقشة مسـألة الخالفة وأحقية العلويين بها،
وإظهـار الـوالء والتعاطـف .وقد بـرز العديد من الشـعراء الذيـن اهتّموا بهـذه الموضوعات ـ
علـى امتـداد العصـور اإلسلامية المختلفـة ـ كالكميت بـن زيـد األسـدي والسـيد الحميـري
ودعبل بن علي الخزاعي والشريف الرضي وغيرهم.
مكانته في شعر البحرين في الفترة المدروسة:

يحتل حيّزا ً ها ّمـاً ،فقد غدا الموضوع المجبّب لدى
هو الغالب على شـعر البحرين ،إذ ّ
الشعراء ،فجالوا فيه وصالوا ،مما أ ّدى إلى تض ّخم حجمه بالقياس إلى األغراض األخرى.
وببحثنا وراء األسباب الكامنة وراء االهتمام به تب ّين لنا وجود عدة عوامل أبرزها:
 1ـ العنصـر التاريخـي :ونقصـد الطبيعـة الوحشـية التي تم ّيـزت بها األحـداث الواقعة
خاصة موقعة الطّف التي اسـتهين فيهـا بالمبادئ والمثل وأُبيحت فيها
على آل البيت ّ 
حرمـات الرسـول ولما يمضي علـى رحيله خمسـون عاماً .فلم تـراع فيها حرمة لشـيخوخة وال
أي جانـب إنسـاني ،وكان االعتبـار األساسـي للمصلحـة السياسـية
لطفولـة وال المـرأة ((( ،وال ّ
للسـلطة الحاكمـة وإن ُغلِّفـت بأغلفـة مختلفة .وقد اسـتاء أغلب المسـلمين وتألّمـوا .ودأب
((( نقـول ذلـك بنا ًء علـى ما أورده زكي مبـارك في كتابه «المدائـح النبوية» وما الحظه من تطـ ّور ،وهو يرى أن
توسـع ليشـمل تقريـظ أهـل بيته ،ومثّـل لذلـك بميمية
هـذا الفـن ابتـدأ بمدح شـخصية الرسـول  ثم ّ
الفـرزدق وهاشـميات الكميـت وما تالهـا .يُراجـع ص 64 – 58وص  68ومـا بعدها ،وفصـول الكتاب األخرى
من الفصل الرابع وما بعده.
((( كان الحسـين بن علـي  شـيخاً فـي الخامسـة والخمسـين أو التاسـعة والخمسـين عنـد قتلـه .يُراجـع
المسعودي ،المروج ،مصدر سابق ج 3ص .71وسندرس مآسي الطفولة والمرأة في فصولنا القادمة.
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الشـيعة منذ العصر العباسـي على إحياء تلك المناسـبات واسـتحضار أحداثها .وكان للشـعراء
دورهم الهام إذ ق ََّصدوا المراثي التي تص ّور تلك األحداث (((.
وعلى النسـق نفسـه سار الشعراء الشـيعة في البحرين .فكانوا يسـتعدون لشهر مح ّرم
بالقصائد المؤثرة ،ويتسابقون في إلقائها في (المآتم) المنتشرة في المدن والقرى(((.
يقول «محمد بن أحمد العصفور» محددا ً الزمن الذي نظم فيه قصيدته:
[طويل]

فَأَعجـــــب ال عيبـــــا ً حوت ْـــــ ُه وال لَحنـــــا(((

ِب ـــا َهـــ َو ٍر ف ـــي َعشْ ـــ ِر ال ُم َحـــ َّر ِم قُلْتُ َه ـــا
َْ
ََ
ْ َ ُ
وقـد أدى تكرار االحتفاالت في كل عام ،ومسـاهمة الشـاعر في الموسـم الواحد بأكثر
من قصيدة ـ أحياناً ـ إلى تض ّخم حجم هذا الشعر.
 2ـ الواقـع المرير الذي كان يعيشـه الشـعراء :فقد تتابعت على البلاد محن وأحداث
مـن احتالل برتغالي وغزو عماني وغيرها ((( جعلت أهلها شـديدي االلتصاق بمشـاعر الحزن
واألسى.
وربما شـكّل ذلك دافعاً قويـاً إلى تمثّل األحداث المؤلمة ،ومن ثـم عمدوا إلى التاريخ
اإلسلامي وخاصة مآسي آل البيت يتع ّزون بذكرها ويسـتم ّدون العبرة منها ،لذا راحوا يرثونهم
ويصفـون فواجعهـم ويعيدون ذلك ويكررونه ويسـقطون عليهـا عبر ذلك آالمهـم ومعاناتهم.
وهكذا أفرغوا شحنات الحزن واأللم الذي يمأل حياتهم ويه ّز كيانهم(((.
ونظرا ً لتقهقر المثل العليا والقيم األخالقية في حياتهم نتيجة اضطراب الحياة وعسفها
ماسـة
بهـم فقـد كان تركيزهـم علـى مـدح آل البيت ورثائهـم تعبيـرا ً عن رغبـة قوية وحاجة ّ
لشـخصيات تحقّق لهـم المثل التـي افتقدوها .ومعـروف أن المديـح والرثاء مجاالن واسـعان
للتغ ّني بالقيم والفضائل والصفات المثالية  .وكانت شـخصيات آل البيت  هي النماذج
(((
(((

(((
(((
(((

يُراجع على سـبيل المثال ديوان الشـريف الرضي ،مصدر سـابق ،ج 1ص 360و 364و ،387وديوان الشـريف
المرتضى ،مصدر سابق ،ج 2ص ،41الرائية وص  53و.163
المآتـم (الحسـينيات) أماكن خاصـة يتجمع فيها الشـيعة إلحياء المناسـبات المتعلقة بآل البيـت ،كاالحتفال
بمواليـد األئمـة ووفياتهم .وفيهـا تعقد المجالـس وتلقى الخطب واألشـعار التي تتغنى بمآثرهم وتسـتعرض
فواجعهـم ،ومـا وقـع عليهـم مـن محـن .وتتركّـز تلـك االجتماعات علـى وجـه الخصوص فـي العشـرة األيام
األولى من شـهر محرم ،وتمتد طوال هذا الشـهر وفي شـهر صفر ورمضان وغيرها .وكان هناك منشـدون من
ذوي اإللقاء الجيد والصوت الحسن يتولون مه ّمة إلقاء األشعار.
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات منتظم الدرين ،مصدر سابق ،ترجمة .608
يُراجع فصل الحياة السياسية ص 51وما بعدها.
سنتناول ذلك في موضوع «تفاعالت الواقع في شعر آل البيت» ص 161وما بعدها.
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المثاليـة التي كانـوا يتوقون إلى تحقيـق صفاتها على صعيـد الواقع المؤلـم ،فائتالف عنصري
الواقع والمثال في هذا اللون من الشعر ساعد على كثرة القول فيه.
 3ـ التوجـه العـام للعصر :يبدو أن شـعراء البحرين انسـاقوا وراء هذا التيـار ألنه يمثّل
التوجـه العام في البيئات التي كانوا يتعاملون معهـا ،خاصة العراق وإيران ،وربّما كان للحكّام
الصفويين دور في توجيه الشعراء نحو القول في آل البيت.
ويذكر أن شـاعرا ً إيرانياً مدح أحد الحكّام الصفويين بقصيدة ،فما كان من ذلك الحاكم
إال أن انتقده وبيّن عدم رضاه باشـتغال الشـعراء بمدحه ،ألن الواجب ـ في نظره ـ هو توجيه
المدح للرسول وأبنائه من األئمة االثني عشر (((.
ونحن ال نقول :إن شـعراء البحرين امتثلوا لذلك التو ّجه ،لكنهم ربما انسـاقوا وراء هذا
التيار العام.
 4ـ إن معظم الشعراء كانوا من الفقهاء أو م ّمن تغلب عليهم روح التديّن ،ومن ثم كان
هـذا اللون من الشـعر الديني أنسـب األلوان الشـعرية .كمـا أن البيئة فـي إطارها العـام تتم ّيز
بنـزعة تديّنية بارزة ،ومن ثم كان هذا اللون هو المطلوب ،وقد أ ّدى ذلك إلى تض ّخم حجمه.
وبنـا ًء علـى ما سـبق لعلّنـا ال نجانـب الصـواب إذا اعتبرنا أن مـا قيل من شـعر في آل
البيت هو وليد التجربة الشـعرية ألنه مرتبط بالعقيدة ،نابع من أعماق النفس المتعاطفة مع
الحـدث ،المندمجة فـي أبعد أغواره ودقائقه .ووظيفة الشـعر الحقيقية هـي «الغناء المطلق
بما في النفس من مشـاعر وأحاسـيس وانفعاالت .حين ترتفع هذه المشـاعر واألحاسيس عن
الحياة العادية ،وحين تصل هذه االنفعاالت إلى درجة التو ّهج واإلشراق أو الرفرفة واالنسياب
على نحو من األنحاء» (((.
تفاوت نسبته خالل الفترة المدروسة:

ويقل نسـبياً في بعضها اآلخر.
مـن المالحظ تأرجـح كميته ،إذ يزداد في بعض الفترات ّ
فيتوسـع بتزايد المحـن ويقل
وفـي اعتقادنـا أن لقسـوة األحـداث أثرهـا في تحديـد حجمـه.
ّ
بهدوئها؛ نر ّجح ذلك بناء على ما وصلنا من شعر الفترة.
وعلى سـبيل المثال ففي القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع عشر الميالدي وقبله أي
إبان الحكم البرتغالي واإليراني وقبل اشـتداد المعاناة تراوحت نسـبته بين التساوي مع فنون
الشعر األخرى عند بعض الشعراء ،والقلّة عند البعض اآلخر.
((( الشابي ،علي ،الشيعة في إيران ،مصدر سابق ،ص.157
((( قطب ،سيد ،النقد األدبي ،ط ،2دار الشروق ،بيروت  ،1980ص.55
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بالنسـبة لشـعر الخطّـي ،وديوانـه هـو الديـوان الوحيـد الذي وصلنـا مـن دواوين تلك
الفترة نلحظ تقلّص نسـبة هذا الشـعر بالمقارنـة مع األغراض األخـرى ،إذ ال يتعدى قصيدتين
فـي الديـوان كلّـه .األولى فـي رثـاء الحسـين ،والثانية في مـدح اإلمـام المهـدي  ـ اإلمام
الثانـي عشـر الغائـب عند اإلماميـة ـ ويالحظ أن الشـاعر لـم ينظم األخيـرة من تلقاء نفسـه،
وإنما بطلب من البهائي وذلك حين طلب منه مجاراة قصيدته في الموضوع نفسه (((.

ةديقعلا رعش

وحسـبما وصلنا من شعر داود بن أبي شـافيز (ت 1012ه1603/م) يظهر التساوي ،أو
تف ّوق بسيط لشعر آل البيت(((.

وتجد اإلشـارة أن لـ «الخطي» فلسفة خاصة في ترك مدحه آلل البيت ،يوضّ حها
البيتان التاليان من القصيدة السابقة:
[طويل]

وألزمتنـــــي َمـــــ ْد َح امـــــرئٍ لـــــو مدحتُـــــ ُه بش ـــع ِر بن ـــي َحـــ َّوا َء َد ْع عن ــ َـك أش ـــعاري
لَق ََّصـــــرتُ عـــــن مقـــــدا ِر مـــــا يســـــتح ُّق ُه ُعـــــ َـا ُه فإقاللــــــي ســــــوا ٌء وإكثــــــاري
أما «ماجد بن هاشـم» ـ معاصر «الخطي» ـ فتبدو غلبة الموضوعات الدينية بمختلف
اتجاهاتهـا ظاهـرة على شـعره .وال غرابة في ذلـك فقد كان فقيـه البحرين وعالمهـا .ومن ثم
كان هذا اللون من الشعر أنسبها له(((.
والتوسـط والكثرة عند شعراء هذه الفترة .ويحول ضياع دواوين
هكذا تراوح بين القلّة
ّ
هؤالء الشعراء دون معرفة حجمه معرفة دقيقة.
وفي القرن الثاني عشـر الهجري/الثامن عشـر الميالدي أي في فترة الغزو العماني وما
تخلّلـه من أطماع زاد التصاق الشـعراء بموضـوع آل البيت .والديوان الوحيـد الذي تمكّنا من
الحصول عليه هو ديوان «الدمسـتاني» .وهو يختّص اختصاصاً تاماً في هذا اللون من الشـعر.
ومـع اعتقادنا أن جامعه ربّما اقتصر على شـعر آل البيت وأهمل األغـراض األخرى ،لكن نكاد
تخصص الديوان في هذه الموضوعات
نجـزم أن هذا اللون هو الغالب آنذاك .وال نسـتبعد أن ّ
هو السـبب في بقائه وبالتالي وصوله إلينا .وهو في ذات الوقت العلّة في ضياع الشعر اآلخر
((( يُراجـع شـعره عنـد ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 521ومـا بعدهـا؛
والمحبـي ،محمـد أميـن فضل اللَّـه ،النفحة ،مصدر سـابق ،ج 3ص 197ومـا بعدها ،واألميني ،عبد الحسـين،
الغدير في الكتاب والسنة واألدب ،مصدر سابق ،ج 11ص 232وشبر ،جواد ،شعراء الطف ج 5ص.44
((( القصيدة األولى في الديوان ص 36والثانية في ص.63
((( ورد شـعره عنـد ابـن معصـوم المدني ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص492؛ والمحبي ،محمـد أمين فضل
الله ،النفحة ،مصدر سابق ،ج 3ص202؛ وش ّبر ،جواد ،أدب الطّف مصدر سابق ،ج 5ص.80
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نتيجـة عـدم العناية به سـواء من الشـاعر أو من جمهـور العصر الـذي كان يتجـاوب مع هذا
الشعر الحزين بسبب تتابع المحن عليه.
يقـ ّوي زعمنـا السـابق قول صاحـب الذريعة بشـأن شـاعرين مـن شـعراء البحرين في
القـرن الثانـي عشـر الهجري/الثامـن عشـر الميلادي .فهـو يقـول عـن «ديـوان العلـوي»
لـ «إبراهيم بن علي البالدي» :إنه يشـتمل على قصائـد بعدد حروف المعجم كلّها في مناقب
«علي» .ووصف «لطف اللَّه بن محمد البحراني» بأنه من الشعراء الراثين للحسين(((.
اإلمام ّ
أما شـعراء القرن الثالث عشـر الهجري/التاسـع عشـر الميالدي فمن الواضـح غلبة هذا
اللـون البكائـي على شـعرهم .هـذا مـع التفات ظاهـر إلى فنـون الشـعر األخرى .ففي شـعر
«خليل بن علوي» تبلغ نسـبته حوالي  63%من مجموع شـعره ((( وكذلك الحال بالنسـبة لما
وصلنا من شعر «أحمد بن صالح بن ط ّعان الستري» حيث يبرز هذا اللون.
وعلى النهج نفسـه سار شعر اإلمامية في النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري/
الثلث األول من القرن العشرين كـ «سلمان التاجر» و«طه العرادي».
خصائص الشعر البحراني المتع ّلق بآل البيت:

اتسم هذا اللون من الشعر بالعديد من السمات ،وتمثّل أبرزها في:
 1ـ التشابه بين شعراء الفترة المدروسة:

يظهـر التشـابه الواضح فـي المضمون الفكـري .ويكاد شـعراء الفترة يكـررون المعاني
نفسـها .ويبدو أنهم وضعوا نصب أعينهم نماذج يحتذون حذوها .فالمراثي على سبيل المثال
جميعها تعتني بتجسـيد الحدث التاريخي ،وتشـيد بالمناقب ،وتبرز فيها نزعة بكائية واضحة.
هـذا عالوة على إظهـار معاني الوالء والحب والتعاطف .ويخ ّيل للـدارس أنه باإلمكان االكتفاء
بقراءة جزء فيستغني عن الكل.
رغم ذلك التشـابه ،فمن الطبيعـي أن يوجد اختالف في المقدرة التعبيرية والمسـتوى
الفني بسـبب التفاوت في امتالك األدوات اللغوية ،وكذلك التفـاوت في العاطفة والخيال وما
يتولّد عنهما من ظالل وصور.
وربمـا جاز لنا انطالقـاً من وجود روابط فكريـة وتفاعل بين شـعراء المنطقة أن نع ّمم
((( الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق 9 ،ـ  3ص 736وص.944
((( اعتمدنا على عدد األبيات ال عدد القصائد.
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 2ـ جوانب التشابه واالختالف بين شعراء الفترة واألقدمين:

ةديقعلا رعش

ظاهـرة التشـابه فـي تنـاول الموضـوع ال بين شـعراء الجزيرة وحسـب بـل حتى بينهـم وبين
شعراء منطقة البحرين القديمة من جهة ،وبينهم وبين شعراء العراق من جهة أخرى (((.
نشـير ابتـدا ًء إلـى أن النتاج الشـعري فـي هـذا الموضوع هو فـي حقيقته امتـداد لما
صاغـه األسلاف .وعلـى هذا ال ب ّد من التسـليم جـدالً بوجود جوانـب من االتفـاق وأخرى من
االختالف نتيجة اتساع الرقعة الزمنية بين الجانبين .وتتمثل أهم جوانب االتفاق فيما يلي:
إن شـعراء الفترة سـاروا على نهج المتق ّدمين في إعطاء العاطفة مكانـاً هاماً في ف ّنهم
الشـعري .ومن ثم أتى الكثير من شـعرهم زاخرا ً بالمشاعر والعواطف التي تسري في شرايينه
وتنبـت فـي أوصاله وثناياه ،مما أضفى عليه حيوية وحياة .ولوال ذلك لكان شـعرا ً مكررا ً ممالً.
ومما ال شـك فيه أن الوجدان العميق والمشـاعر الصادقة من أهم مق ّومات الفن الشـعري بل
دعامته الكبرى التي بدونها ال يع ّد القول شعرا ً.
ولقـد كانت نفوس الشـيعة ـ منذ العصور اإلسلامية األولى ـ تزخـر بالحب والوالء آلل
الرسـول  ،وتمور حزناً لما قاسوه من محن ومصائب .واستتبع ذلك أن تف ّجرت غضباً على
َم ْن ظلمهم وأوقع بهم الفواجع ،ومن ث َ َّم جاء شـعرهم تعاطفاً مع تلك المحن وإظهارا ً للوالء.
فكان منــ ّزهاً عن األغراض والمصالح .وقد رفضوا ـ منذ البداية ـ أية مكافأة من العلويين على
ذلك المديح .يُروى أن الفرزدق أنشد قصيدته:
[بسيط]

والبيـــــت يعرفُـــــ ُه ِ
ُ
تعـــــرف البطحـــــا ُء وطأتَـــــ ُه
هـــــذا الـــــذي
ـــــل وال َحـــــ َر ُم
والح ُّ
ُ
بـ«علي بن الحسين»
ردا ً على «هشـام بن عبد الملك» عندما حاول تجهيل أهل الشام
ّ
حج معه ،فغضب «هشـام» على الشـاعر وحبسـه ،فأنفذ
ـ اإلمـام الرابع عند اإلمامية ـ عندما ّ
(((
إليه الممدوح اثني عشر ألف درهم فر ّدها قائالً« :مدحته للَّه تعالى ال للعطاء» .
ويُـروى أن «الكميت بـن زيـد األسـدي» دخل علـى «محمد بن علـي» (الباقـر) اإلمام
((( نزعـم ذلك بنا ًء على النماذج الشـعرية التي أوردتها بعض المراجع المهت ّمة بشـعر آل البيت ككتاب «رياض
المـدح والرثـاء» لـ «حسـين بن علي البلادي» الذي يعـ ّد نموذجاً للتفاعل بيـن هذه المناطـق ،فهو بحراني
األصـل قطيفي المسـكن تلقّـى تعليمه في «العـراق» وكتـاب األميني ،عبد الحسـين ،الغدير ،مصدر سـابق،
ج 11ص 211ومـا بعدهـا .وكتـاب شـ ّبر ،جـواد ،أدب الطَّـف ،مصـدر سـابق ،ج 5و .6فجميـع القصائـد تكاد
تسير على وتيرة واحدة.
((( ابـن خلـكان ،وفيات األعيان ،مصـدر سـابق ،ج 6ص ،95ومبارك ،زكـي ،المدائـح النبوية ،دار الشـعب ،د.ت.
ص 59وما بعدها.
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ألتيت
الخامس ـ فأعطاه ألف دينار وكسـوة ،فقال« :واللَّه ما أحببتكـم للدنيا ولو أردتُ الدنيا ُ
مـن هي فـي يديـه ،ولك ّني أحببتكـم لآلخـرة ،فأ ّما الثيـاب التي أصابت أجسـامهم فأنـا أقبلها
لبركاتهـا ،وأمـا المـال فال أقبلـه» .وحين كافأتـه «فاطمة بنت الحسـين» ببعـض المال هملت
عيناه وقال« :ال واللَّه ال أقبلها ،إنّي لم أحبكم للدنيا»(((.
لقد أشـاع ذلك الحـب الصادق والـوالء العميق لوناً مـن التص ّوف الروحـي وتح ّول إلى
نفثات عاطفية وتبتّل عند الشعراء الشيعة طوال العصور (((.
ولقـد سـار شـعراء البحريـن فـي ذات الـدرب ،فأبدعوا شـعرا ً علـى قدر غيـر قليل من
الروحانيـة والتصـ ّوف فـي حـب آل البيت ،فجاء شـعرهم شـعرا ً عاطفيـاً وليد تجربـة حقيقية
عاشـوها هـذا رغم وجـود ما يمكـن اعتباره شـعر مناسـبات ،واألدب في حقيقتـه ال يعدو أن
يكـون صياغة فنيّة لتجربة بشـرية تقوم علـى دافعين متالزمين رغبة الفنـان في التنفيس عن
عاطفته ،ثم رغبته في وضع هذا التنفيس في صورة تثير كل من يتلقّاها نظير عاطفته (((.
ويطـول بنا المقام لو رحنا نفتش عن مظاهر النفثات الروحية والتبتّل في ذلك الشـعر
وسنكتفي بإيراد بعض النماذج.
تغ ّنـى الشـعراء بح ّبهم آلل محمد ووصفوا صدقه وتغلغله وأصالته في نفوسـهم ،فقال
«حسن الدمستاني»:
تاللَّ ــــ ِه مـــــا ُح ِّبـــــي لَ ُك ــــ ْم يـــــا ســـــادتي
ِبت ف ـــي الـــ ّد ِّر اعتق ـــادي فضلَ ُكـــ ْم
أُشـــر ُ
(((
(((

(((
(((
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[كامل]

ٍ
بتكل
ُّــــــــف ِم ِّنــــــــي وال ُم ْســــــــتَ ْجلَبا
ورحيـــــق حبكُـــــم األ لَـــــ َّذ األعذَبـــــا(((
ُ
َ ُ ِّ

األصفهانـي ،أبـو الفرج علـي بن حسـين ،األغاني ،الـدار التونسـية للنشـر  ،1983ج 16ص ،347ومبارك ،زكي
المدائح النبوية ،مصدر سابق ،ص 99وما بعدها.
مـن الشـعر الشـيعي القديـم المتّسـم بالتصـ ّوف الروحي في حـب آل البيـت ميميـة «الفـرزدق» المذكورة
سـابقاً .وقـد أشـرنا إلـى مصدرهـا .وهاشـميات «الكميت بـن زيـد األسـدي» وبائيـة «علي بـن عبد اللَّه بن
وصيف» المعروف بالناشـئ الصغير ،وقد أشـار إليها الحموي ،شـهاب الدين ياقوت فـي معجم األدباء ،ط،3
دار الفكـر ،بيـروت  ،1980ج 13ص290؛ وابـن خلكان في الوفيات ج 3ص .369وأوردهـا كاملة األميني ،عبد
الحسـين فـي الغديـر ،ط ،3دار الفكـر ،بيـروت  ،1980ج 4ص .25ومن الدراسـات الحديثة التي أشـارت إلى
هـذه السـمة مبـارك ،زكـي ،فـي المدائـح النبويـة ،مصـدر سـابق ،ص 62و 82و 98وغيرهـا وحميـدة،
عبد الحسـيب طـه ،في «أدب الشـيعة» ط ،2مطبعة السـعادة ،مصـر  ،1968ص 6و 70وضيف ،شـوقي ،في
كتابـه «الرثـاء» ،ص 37ونعمـة ،عبد اللَّه ،فـي األدب في ظل التشـ ّيع ،دار التوجيه اإلسلامي ،بيـروت ،1980
ص 60و 87و 94و.134
السعافين ،إبراهيم ،مدرسة اإلحياء والتراث ،مصدر سابق ،ص.12
الديوان ص .125وأراد الشاعر بلفظة «ال ّدر» فترة الرضاع من األم على اعتبار أن ال ّدر صفة للبن.

ويقترب «سلمان التاجر» من المعاني السابقة مع إضافة تلوينات أخرى فيقول(((:

ةديقعلا رعش

فالشـاعر ينفـي عن حبـه التص ّنـع والتقليد لغيـره بتأثير خارجـي ،ويؤكد ذلك بالقسـم
«تاللَّه» ،والتعبير عن أصالة اعتقاده بفضلهم تص ّور أنه شربه منذ عهد الرضاع.
[مجزوء الكامل]

َع َســـــــــــــــاً شـــــــــــــــفا ًء لل َعلِيـــــــــــــــلِ
ومزا ُجــــــــــــــــــــ ُه كال َّزنْ َجبِيــــــــــــــــــــلِ
ِل ال ُم ْســـــــــــــــتَطيلِ ال ُم ْســـــــــــــــتَحيلِ

ـــــــــــــــت ب ُحبِّهـــــــــــــــ ْم
فلقَـــــــــــــــد كَ َر ْع
ُ
ْـــــــــــــــل الـــــــــــــــ ُّزال ِل صفـــــــــــــــا ُؤ ُہ
ُ
ِمث
فيــــــــــ ِه دوا الــــــــــ َّدا ِء ال ُعضَ ــــــــــا
يجسـد لذّة حبّهم فيتص ّور أنه شـربه بملء فيه .وتدل صفة العسـل أنه فردوسـي
فهو ّ
(مـن عسـل مصفّى) .وآيـات الكتاب تشـير إلـى أن في العسـل شـفا ًء «النحـل »69 :فالصورة
مستقاة من القرآن الكريم.
ويومئ «حسن الدمستاني» إلى األسباب في والء آل البيت فيقول (((:
[طويل]

وف ـــي ُم ْح َك ــ ِـم التنـ ـــزيلِ تبجي ــ ُـل ش ـــأنِ ِه ْم بتفصيـــــلِ َو ْص ٍ
ـــــف بال َجميـــــلِ وإ ْج َمـــــا ِل
ـض ال ـــوال ِء عل ـــى الـــ َو َرى
وليـــــس عليهـــــم فـــــي ال َب ِريَّـــــ ِة ِمـــــ ْن َوا ِل
وإ ّن له ـــم َم ْح ــ َ
َ
ُ
رســـــول اللَّـــــ ِه فيهـــــم بمثلِـــــ ِه وق ــ َ
وأ ْو َصـــــى
ـال أي ـــا ق ـــو ُم احفظونِ ـــي ف ـــي آل ـــي
فهو يشـير فـي البيـت األول إلى اآليـات الكريمـة التي ن ّوهـت بفضلهم كآيـة التطهير
(األحـزاب )33 :وآية المباهلة (آل عمران ،)61 :ويصل في البيت الثاني إلى أنه ال يمكن ألحد
أن يتق ّدمهـم فهم األولى باألمر .ويتض ّمن البيت الثالث إشـارة إلى وص ّية الرسـول بهم الواردة
في اآلية الكريمة ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (((.
لقد غدا والء آل البيت ومو ّدتهم لوناً من الوجد الصوفي .ويصف «إبراهيم آل نشـرة»
ش ّدة إكباره لإلمام «علي» وشغفه به ،فيقول:

لِ ـــي ِمـــ ْن ِو َدا ِدي في ــ َـك ي ـــا كَ ْه ــ َـف الـــ َو َرى
َو َر
ســـــيس شَ ـــــ ْوقٍ لـــــو تَق ََّســـــ َم بعضُ ـــــ ُه
ُ

[كامل]

شَ ـــــغ ٌَف ينا ِز ُعنـــــي أكَا ُد لَـــــ ُه أُ َجـــــ ْن
َمـــأَ البس ـــيط َة ِمـــ ْن دمش ــ َـق إل ـــى َعـــ َد ْن

((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.308
((( ديوانه ص.74
((( سورة الشورى ،اآلية .23
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اختـص بها
ويتجلّـى التصـوف علـى صعيـد التغ ّنـي بالصفـات الروحيـة المم ّيـزة التـي
ّ
آل البيت دون سواهم .فيقول «سلمان التاجر»(((:
[مجزوء الكامل]

ببيوتِكُـــــــــــــــ ْم يُتلَـــــــــــــــى ال ِكتَـــــــــــــــا
ُ
األمـــــــــــــــاك تَتْـــــــــــــــ َرى
وعليكُـــــــــــــــ ُم
وفـي ذلـك إشـارة إلـى قولـه تعالـى :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ * ﭠ ﭡ
ﭢﮊ((( .وهو تلميح إلى تش ّبثهم بعبادة الخالق منذ القدم.
وتتجسـد الروحانيـة والتصـ ّوف في اعتبـار أضرحتهـم أماكن مق ّدسـة بل جنـان خلود.
ّ
ويسائل «حسين الشاخوري» «كربالء» مستفهماً عن حقيقتها ،وكأنّها قد تداخلت في مخيلته
مع بقعة الطور المق ّدس ،يقول (((:
موس ــــــــى وال َخلي ــــــــلِ
ُب ُصح ـــــــ ُـف َ
بالبكــــــــــــــــــــو ِر وباألصيــــــــــــــــــــلِ

[بسيط]

ـــــب الطُّـــــو ِر ح ّي ـــى ال َح َي ـــا ِم ْن ــ ِ
أمربـــــ ُع الط ِّ
ـك َربْعـــاً غيـــ َر َم ْمطُ ـــو ِر
َّـــــف ذا أم جانِ ُ
ك ـــم في ــ ِ
ـت أ َرجـــاً كأنَّهــــــــــا َج َّنــــــــــ ُة ال ُولــــــــــدانِ وال ُحــــــــــو ِر
ـك روضـــ ُة قُـــ ْد ٍس أعقب ــ ْ
ويشـف الدعاء بالسـقيا ،وهو عادة قديمة بشـ ّدة التعلّق والرغبة في بقاء تلك المرابع
ّ
خصبـة ممرعـة ،وتضفي صورة «الولدان والحور» التي أومأ الشـاعر بها إلـى المضطهدين بعد
الوقعة من أوالد الحسـين  ونسـائه لوناً من القداسـة عليهم .فهم سـيصبحون من قاطني
الج ّنة وسـيغدون ولداناً مخلّدين وحـورا ً وكواعب أتراباً .والصور وظاللها تشـي بعمق التبجيل
الذي يقترب من التص ّوف والعبادة.
ترت ّب على ذلك أن تخشـعوا لقبورهم وبسبب تمجيدهم ألصحابها وتأ ّجج عواطفهم لما
نالهم من مصائب سيطرت عليهم نزعة من األسى الشفيف ،فتص ّوروها رياضاً تفوق في قدسيتها
جنان الخلد ،يقول «حسن الدمستاني» مح ّيياً أرض «الطفوف» إثر وصوله ـ كما يبدو ـ ((( :
َه ِ
َ
ـــــذي الطُّف ُ
وتلـــــك شُ ـــــ ُّم ِقبا ِب َهـــــا
ُـــــوف
فـــــي َر ْوضَ ـــــ ٍة لـــــم يخلـــــقِ البـــــاري لَ َهـــــا
وص ــ ِ
ـف الجِن ـــانِ وكي ـــف ال
فاقَ ــ ْ
ـت عل ـــى ْ
(((
(((
(((
(((
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[كامل]

ـب رحا ِب َهــــا
فَا ْحطُ ـــ ْط ِر َحالَـــ َـك فــــي رحيـــ ِ
فيمـــــا يـــــراه مـــــن الريـــــاض مشـــــابها
وأري ُجهـــــا مـــــن زعفـــــرانِ تُرا ِب َهـــــا

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.308
سورة األعلى ،اآليتان .19 - 18
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.533
ديوانه ص.1326

ةديقعلا رعش

فاألبيات تجسـيد حقيقي لما يك ّنه الشاعر من تعظيم آلل البيت ،فها هو قد نال بغيته
ووصـل إلـى كربالء .تلك البقعة التي ال مثيل لها ،.وهي في نظره تتف ّوق حتى على الجنان لما
حظيت به من دفن أبناء الرسـول  الذين ك ّنى عن أجسـادهم بزعفـران األرض .وال جدال
فالج ّنـة حياة خالدة ال موت فيها وال موتى .وتسـيطر على الشـاعر نزعة مـن التبتّل والخضوع
فيخاطب نفسه آمرا ً إيّاها بأمور تشي بعمق التص ّوف فيقول:
فام ــ ِ
ُ
ـب الت ـــي
تتهافـــــت
ـش ال ُه َويْ َن ـــى((( قاصـــ َد ال ِق َب ــ ِ
األمـــــاك فـــــي أعتا ِب َهـــــا
ُ
وا ْج َهـــــ ْد ِ
بنفس َ
ـــــك أَ ْن تفـــــو َز ِبلَثْ َمـــــ ٍة منه ـــا في ـــا طُوبَ ـــى لِ َمـــ ْن يحظَ ـــى ِب َه ـــا
ووصل التص ّوف الروحي إلى أن قصر الشـعراء مديحهم على آل البيت .يقول «سـلمان
التاجر» مع ّوالً على التكنية (((:
[كامل]

إلـــــي ِ
يـــــا ســـــاكني نَ ْج ٍ
قلـــــب بغيـــــ ِر ودا ِدكُـــــم لَـــــ ْم يُ ْغتَ ِ
بنجدكُـــــ ْم
ـــــد
ـــــذ
ٌ
َّ
مـــــا ز َال ِ
يقصـــــ ُر مد َحـــــ ُه فيكُـــــ ْم فَ ِمـــــي إ ْذ فـــــي المســـــا ِمعِ غيـــــ ُر ُہ لـــــم يَلْـــــ ُذ ِذ
فهو يومئ إلى الهاشـميين بسـاكني نجد ،وفي ذلك إشـارة إلى أنهم من قريش البطاح
الذين ينـزلون الشعب بين أخشبي مكة وهو أكرم البطاح(((.
ويشير الشاعر نفسه إلى السبب في حصره المديح عليهم فيقول(((:
[طويل]

ُّ
فـــــكل مديـــــ ٍح فـــــي ســـــواكُ ْم فَ ُعرضـــــ ٌة إلـــــى الـــــذ ِّم َّإل فيكُـــــ ُم يـــــا ذَوي ال َعـــــ ْز ِم
ولعل في ذلك إشـارة إلى ضرورة
فمديـح غيرهـم ـ في نظـره ـ عرضة للعيب واللـوم ـ ّ
االلتزام بعنصر الصدق في المديح (((.
وتأخـذ الشـاعر البحرانـي نفحـة صوف ّيـة فيجعـل مديـح الهاشـميين اللـذة الحقيقيـة
والعذوبة المح ّببة .يقول الشاعر ذاته (((:
(((
(((
(((
(((
(((
(((

كتبت اللفظة (الهوينا) أي باأللف الممدودة.
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[مجزوء الكامل]

فمدي ُح ُه ــــــــم ف ــــــــي رقَّ ــــــــة الس ــــــــلـ ــــــــــــــــسا ِل فـــــــــــــــي َذ ْوقِ الشّ ـــــــــــــــ ُمو ِل
ف ــــــــي نَ ْك َهــــــــ ِة ال َّريْح ــــــــانِ ف ــــــــي َريَّــــــــــــــــــــا القرنفــــــــــــــــــــل للعليــــــــــــــــــــلِ
ويـدل تتابـع الصـور من مرئيـة ومذوقة ومشـمومة على عمـق شـغفه بمديحهم .وقد
ماثله بعناصر ذات قيمة جمالية وتأثير نفسي ط ّيب.
لقـد وصـل الوجد الصوفي بالشـاعر البحراني إلـى أن ع ّد ذكر آل محمد تبتّلاً إلى اللَّه
وتعبّدا ً ،فقرنه بتراتيل كتب السماء ،لـ «سلمان التاجر»(((:
[كامل]

ـج الل َِّســــــانِ بذكر ِه ـــــ ْم عــــــن س ـــــ ِّر آيـــــ ِ
ـاب يُتَ ْر ِج ـــــ ُم
ـات الكتـــــ ِ
وكأنَّمــــــا لَ ْهـــــ ُ
وكأنَّمــــــــــا أنَّــــــــــاتُ نَاعيهــــــــــم لَ َنــــــــــا نَغَمــــــــــاتُ داو ٍد بهــــــــــا يُتَ َرنَّــــــــــ ُم
وكأنَّمــــــــــا راثي ُهــــــــــ ُم فــــــــــي نَظْ ِمــــــــــ ِه َمنثُــــــــــو َر ت َْســــــــــبي ِح اإللــــــــــ ِه يُنظِّــــــــــ ُم
ويعـ ّول الشـاعر مرة أخرى علـى تتابع الصور لتعينه على تجسـيد أحاسيسـه المتدفّقة
والمفسـر آليـات الكتـاب ،وبيـن تف ّجـع ناعيهم
فيعقـد عالقـة مشـابهة بيـن الالهـج بذكرهم
ّ
وتشـف التشـبيهات بالتقديس
ومزاميـر سـيدنا «داود» ،وبيـن نظم راثيهم والمسـبّح للخالق.
ّ
والتبجيل.
ولئـن كان المـدح يزيّـن الممـدوح ،فـإن آل البيت هـم الذين يزيّنـون المديـح .يقول
الشاعر السابق مق ّرظاً «الحسين بن علي» (((:
[طويل]

ْـــــم
إذَا غيــــــــــ ُر ُہ بال َمــــــــــ ْد ِح زَا َن فإنَّــــــــــ ُه بِـــــ ِه تتباهـــــى ِم ْد َحـــــ ُة ال َّنثْـــــ ِر وال َّنظ ِ
لقـد غـدا النظـم فـي آل محمـد مدحـاً ورثـا ًء وترنّمـاً بمناقبهـم هو مـا يـروق ألولئك
الشعراء .يقول «أحمد بن الحاجي»:
[بسيط]

(((

المـدح والغَـ َز ُل
َـاب فيكـم لَـ َد َّي
ُ
قَـــ ْد َر َاق ل ـــي في ُكـــ ُم حســـ ُن ال ّرث َ ـــا ِء كم ـــا قـد ط َ
حـق أولئـك القـوم .يخاطـب
ورغـم كثـرة مـا قالـوه كانـوا يشـعرون بالتقصيـر فـي ّ
قائال:
«عبد الرؤوف بن أحمد الجدحفصي»((( اإلمام «علياً ً »
(((
(((
(((
(((
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التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.

ـاج ال َك َم ـــا ِل أال اقبَ ــ ْـل ســـيّدي ُعـــذُري
ت ــ َ

ةديقعلا رعش

ُعـــ ْذرا ً إما ِم ـــي ف ـــا أس ـــطي ُع َم ْد َح ــ َـك ي ـــا
ويعلّل عجزه قائالً:

[بسيط]

ِ
َ
الكهـــــف وال ُّز ْمـــــ ِر
بـــــآي
عليـــــك
ورب المادحي ـــن غ ـــدا يُث ِنـــــي
ِ
م ـــا ق ـــد ُر مدح ـــي ُّ
وســـــ َبا وال َّر ْع ِ
ِ
ـــــد وال َّن ْحـــــلِ واألعـــــر ِ
اف وال ُح ْجـــــ ِر
والعاديـــــات و َعـــــ َّم وال َّن َبـــــا َ
فالشاعر يسـتصغر مديحه بالقياس إلى ثناء سـور الكتاب عليه .وعمد إلى ذكر العديد
منها بين يدي مديحه.
سـلك «أحمد بن صالح بن ط ّعان» مسلكاً آخر ال يخلو من بعض الفلسفة ،فهو يرى أن
كثرة المديح موجبة لنقص الممدوح ،وكأنه يرى التقريظ عملية تعويضية عن النقص(((:
[بسيط]

ِـــــب نقصـــــاً لمع َنـــــا ُه
قالــوا امدحــ َّن أميــ َر ال َّن ْحــلِ ((( ُ
قلــت لهــم َم ْدحـــــي لَـــــ ُه موج ٌ
أل َّن مدحـــــي لـــــه فـــــر ٌع بمعرفتـــــي بذاتِـــــ ِه وهـــــي ســـــ ٌّر َصانَـــــ ُه اللَّـــــ ُه
وهـو ينطبـق في تعليـل فكرته مـن أن المـدح يو ّجه عادة إلى شـخص تـدرك الحواس
علـي  ذاتـاً مغلّفـة باألسـرار ـ كمـا يـرى الشـاعر ـ تعـذّر بالتالي
صفاتـه ،ومـا دام اإلمـام ّ
معرفتهـا ومديحهـا .وترت ّـب على ذلـك أن تح ّرز في وصفـه .فهو في نظـره ليس إنسـاناً عادياً
ومسـاواته ببق ّيـة النـاس ظلم له .وفـي ذات الوقت هـو ال يرغب فـي المبالغة ومـا تج ّرہ من
مغاالة.
ِ
بأوصـــــاف األُن ِ
ِ
فـــــإن أَ ِصفْـــــ ُه
َـــــاس أكـــــ ْن ُمق َِّصـــــرا ً إ ْذ جميـــــ ُع
النـــــاس أشـــــبا ُه
وإ ْن أز ْد فـــوق هـــذا الوصــ ِ
َ
ـت بـــأ ْن أَتِيـــــ َه
مثـــــل غُـــــا ٍة فيـــــ ِه قـــــد تَا ُهـــــوا
ـف خفــ ُ
ومـا دام الشـاعر قـد وضـع اإلمـام «عل ّيـاً  »فـي مرتبـة تسـمو علـى مرتبة البشـر
العادييـن علـى أال يتجاوز حـ ّد الصفات اإلنسـانية النازعة نحـو الكمال ،كان مـن الطبيعي أن
وجل فهو قليل في حقّه ،وأن غيره يكفيهم القليل ،قال(((:
يقول :إن المديح مهما كثر ّ
((( البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.257
((( سـ ّمي اإلمام «علي  »بأمير النحل لقول الرسـول  فيه« :إنّك سـيّد المسـلمين وإمام المتقين وقائد
محب الديـن أحمد بن عبد اللـه ،في «الريـاض النضرة»،
الغـ ّر المح ّجليـن ويعسـوب الديـن» رواه الطبـريّ ،
دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،د.ت .ج 3ص ،138وروى «الهيتمـي» علـي بـن أبـي بكـر ،في مجمـع الزوائد،
مؤسسـة المعـارف ،بيـروت  ،1981ج 9ص 105حديثاً بالمعنى نفسـه .واليعسـوب :هو أمير النحل ورئيسـه.
ويفسرها.
يُراجع شرح النهج لـ«ابن أبي الحديد» ،ج 19ص 224حيث يذكر أحاديث مماثلة ّ
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.129
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جليـــــل المـــــد ِح فيـــــ ِه قليلـــــ ُه وقليلُــــــــــ ُه ٍ
ُ
فَلِـــــذَا
كاف إلــــــــــى األضــــــــــ َدا ِد
هكـذا كان التصـ ّوف فـي آل البيـت عنـد شـعراء البحريـن .وفـي اعتقادنـا أنّهـم كانوا
يمتحون الكثير من معانيهم من التراث الشـعري العربي ،خاصة ما قيل في مدح الرسول وآله
كالقصائـد «السـبع العلويات» لـ «ابن أبـي الحديد» الذي اقترب الشـعراء كثيـرا ً من قوله في
«علي :»
مخاطبة اإلمام ّ
َيـــــت عـــــن َمـــــ ْد ٍح فأبلـــــ ُغ ِ
ـــــب
خاط ٍ
ت َعال َ
وقوله:
أنـــــا فـــــي ِ
مديح َ
ـــــك ألكـــــ ٌن ال أهتـــــدي

[طويل]

ِ
ِ
بمدح َ
النـــــاس أق َْصـــــ ُر ق َِاصـــــ ِر
ـــــك بيـــــ َن
[كامل]

وأنـــــا الخطيـــــب الهبـــــرزي المص ِقـــــع (((

ُ

ُّ

ُ

جوانب االختالف بين شعراء الفترة واألقدمين:

وإذا كان الشعراء استم ّدوا من أسالفهم روح هذا الشعر وجوهره ،فإنهم اختلفوا عنهم
ـ إلى ح ٍّد ما ـ في طرحهم لبعض القضايا التي كان يل ّم بها األقدمون إلماماً سريعاً أو يهملونها
ـ ويمكن حوصلة أهم مظاهرها في:
أ ـ تقلّـص النــزعة الجدل ّيـة :فقد ظلّت هـذه الروح هاجسـاً عند العديد من الشـعراء
القدامـى ـ وإن بنسـب متفاوتـة ـ فكانـوا يطرحـون قضيـة أحق ّيـة آل البيـت فـي الخالفـة
أقل
ويسـندونها باألدلـة والبراهين كـ «الكميت بن زيد األسـدي» فـي هاشـمياته((( ،وبدرجة ّ
«الشريف المرتضى»((( ،وغيرهما.
وقد خفّت هذه النــزعة في شـعر «البحرين» ،هذا مع بقاء اإليمـان بأحق ّية العلويين
راسـخاً قويـاً .ولعلّهـا ذابت في ثنايا اإلشـادة بمناقبهم .فالشـعراء مـا فتئوا يتغ ّنـون بفضائلهم
وقيمهم األخالقية.
ب ـ اتسـاع رقعـة بعـض المعانـي :قابـل ضمور الـروح الجدلية بـروزا ً فـي العديد من
((( األسـدي ،الكميت بن زيد ،الروضة المختارة ،شـرح القصائد الهاشـمية ،وهي مطبوعة مع القصائد العلويات
السـبع البـن أبـي الحديـد ،ط ،1مؤسسـة األعلمـي ،بيـروت  ،1972ص 127و 141ووقـع تصحيـف في لفظة
«هبرزي» إذ ق ّدمت الزاي على الراء.
((( يُراجع على وجه الخصوص هاشميته البائية ص ،15البيتان  29و 30والبيت  38وما بعده والبيت  48وما بعده.
((( يُراجع ديوانه ج 2ص ،54البيت  22وما بعده على سبيل المثال.
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قضايـا المضمـون الفكري .وقد غـدا بعضها فـي اعتقادنا ،زوايـا متم ّيزة وإضافـات طريفة في
شـعر الفترة المدروسـة .ليس عند شعراء «البحرين» وحسـب ،بل لدى الشعراء الرث ّائين ألهل
التوسـع في اسـتخدام التاريـخ كعنصر له
البيـت كافـة ((( .وتتمثّـل تلـك األبعاد الفكريـة في ّ
مسـاً خفيفـاً .وفي االلتفـات الواضح
يمسـونه ّ
قيمتـه فـي المراثـي الهاشـمية .وكان األقدمون ّ
لمحنـة المـرأة الهاشـمية والتوفّـر على إبراز مأسـاتها .ثم تجسـيد معاناة الطفولـة في فاجعة
الطّـف ومـا تع ّرضـت له من فواجـع .والعتقادنـا بتم ّيز هذه القضايا سـنعرض لهـا بالدرس في
الفصول القادمة.

((( نزعـم ذلـك بناء علـى النماذج الشـعرية الـواردة عنـد البالدي ،حسـين بن علـي ،في ريـاض المـدح والرثاء،
وعند ش ّبر ،جواد ،أدب الطّف ،مصدر سابق.
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الفصل الثاني

التاريخ وتفاعالت الواقع في شعر آل البيت

نقصـد بالتاريـخ االتجاه الذي غلب على شـعراء المدائـح النبوية بتركيـز االهتمام على
مسارب األحداث التاريخية المتعلّقة بآل البيت سواء في مدائحهم أو مراثيهم.
وقد بدا التاريخ عنصرا ً شـديد البروز في شـعر البحرين ،واسـتخدم اسـتخداماً مزدوجاً،
مسـتقل مقصود لذاته إلبراز بشـاعة ما وقع من ظلم
ّ
األول :أن الشـعراء تعاملـوا معه كعنصر
وتقتيـل للهاشـميين ،والثاني أنه اسـتخدم كصورة بديلـة للواقع ،فأتى بعضـه مغلّفاً بالدالالت
الرمزيـة نتيجـة مـا وقع من تفاعلات بيـن الماضي والحاضـر .وذلك حيـن عمد الشـعراء إلى
إسقاط محنهم على أحداثه وتغييب معاناتهم في ثناياها.
أوالً :التاريخ المحض:

شـكّل التاريخ دعامة ها ّمة في شـعر آل البيت .والشعراء وإن لم يبدعوا جديدا ً فيه إال
وسـعوا قاعدتـه ،وسـ ّوغوه كمقـ ّوم فكـري أغنوا بـه مضامينهـم ،فوظّفـوا أحداثـه عمق
أنهـم ّ
المآسي الهاشمية ،واستغلوه أداة لتحريك الوجدان.
خاصة ما صيغ فـي آل البيت،
ونلمـح إرهاصـات النــزعة التاريخية في شـعر األقدمين ّ
ثم في المدائح النبوية المتأخرة نوعاً ما .هذا مع وجود فروق في الحجم بينهما.
فاألقدمـون يعرضـون لألحـداث التاريخيـة لمامـاً ال يتجـاوز البضعـة أبيـات((( ،لكـن
((( برصدنـا لبعـض مراثي آل البيـت القديمة نلمح أن أغلـب المعاني تدور حول التف ّجـع والمناقب والنعي
علـى الخصـوم ومـا إليها .أمـا وصف الحـدث – ونقصـد الوصـف التاريخـي للحـادث – فغالباً مـا يكون
محـدودا ً – وعلـى سـبيل المثـال فمرثيـة «الدؤلـي» فـي اإلمـام «علـي» وعددهـا ( )13بيتاً يشـير بيت
واحد منها فقط (السـابع) إلى حادث االغتيال (ابن شهرآشـوب ،رشـيد الدين محمد بـن علي ،المناقب،
المطبعـة الحيدريـة ،النجف  ،1956ج 3ص .)97وفي هاشـمية «الكميت» الميمية (تُراجـع في القصائد
«علي »
الهاشـميات ص 4ومـا بعدهـا) وهي  103أبيـات ،بيتان في اإلشـارة إلى حادث قتـل اإلمام ّ
( 60و )66وبيـت فـي اإلشـارة إلى حروبـه ( ،)70وبيتان يشـيران إلـى واقعة «الطّـف» ( 73و .)74وفي
ديـوان «الشـريف الرضـي» خمس قصائد فـي رثاء «الحسـين  »أكثرهـا تركيزا ً على وصـف الحدث،
فقصيدتـه المقصـورة ( )44/1وع ّدتهـا ( )62بيتـاً ،تسـعة أبيات منهـا في وصف األحـداث – األبيات من
 2ـ  6ومـن  .14 – 11وأكثـر مراثـي «الشـريف المرتضـى» الحسـينية اهتمامـاً بالحدث البائيـة (ديوانه
 )68/1وهـي ( )62بيتـاً وفيهـا حوالـي ( )14بيتـاً فـي وصف الحـادث التاريخـي (األبيات مـن  20ـ )33
هذا مع مـا يتخللها من معانٍ أخرى.

المتأ ّخريـن مـ ّدوا رقعتـه كـ «ابن أبـي الحديـد» فـي علوياتـه((( ،و«البوصيري» فـي همزيته
النبوية(((.
وقبـل خوضنـا في دراسـة هـذا العنصر يجدر أن نتسـاءل كيـف يمكن إدخـال التاريخ
وهـو عنصـر واقعي يرتبط بالفكر ضمن الشـعر وهو عالم الوجدان واألحاسـيس؟ والدراسـات
النقديـة تبيـح له ذلـك الجـوا ْر بشـرط أن يكـون الفكـر «مق ّنعاً غيـر سـافر ،ملفّعاً بالمشـاعر
والتص ّورات والظالل ،ذائباً في وهج الحس واالنفعال ،أو موشّ ـى بالسـبحات والسـرحات .ليس
له أن يلج هذا العالم ساكناً باردا ً مج ّردا ً»(((.
يحتـل فيـه التاريـخ رقعـة بـارزة قصيـدة لـ «أحمد بـن
ّ
نـص شـعري بحرانـي
وأقـدم ّ
عبد اللَّه بن المت ّوج» (ت 820ه1417/م) وهي تبلغ واحدا ً وثالثين بيتاً منها خمسـة عشر في
وصف تفاصيل حادث «الطّف»(((.
وفـي القرن العاشـر تبرز قصائـد طويلة ترتكز في بنائهـا الفكري على مـا روته مصادر
التاريخ اإلسلامي من أخبـار .فلـ «مفلح الصيمري» قصيدتان األولى ميميـة من اثنين وثمانين
بيتاً يسـتغرق وصـف األحداث التاريخيـة فيها حوالي تسـعة وأربعين بيتـاً .والثانية عينية من
يحتل التاريـخ فيها ثمانيـة وأربعين بيتـاً تقريباً((( ،وربمـا ّ
دل هذا
اثنيـن وثمانيـن بيتاً أيضـاًُّ ،
التقـارب علـى أن الشـاعر يضـع أمامه مخطّطـاً للقصيـدة أثناء عمليـة النظـم .والموضوع في
القصيـدة يـكاد يكـون واحدا ً ،فهـو يعرض ضمنهـا ما يعتقـده من غصـب الخالفة ومـا يترتّب
عليها من نتائج ،ثم عرض شبه تفصيلي ألحداث الطّف.
يبدو أنه في فترة تالية لـ «الصيمري» وربما منذ النصف الثاني من القرن العاشـر ظهر
اتجاه لنظم المطوالت الشـعرية التي تترجم ألحد األئمة االثني عشـر مـن مولده حتى وفاته.
ولعـل أول مـن فتح هـذا الباب هـو «الحلبـي الحائري» ،فلـه منظومـة رائية (طويـل) تقارب
قص فيهـا واقعة الطّـف((( .ويبـدو أنه متأثـر بـ «البوصيري» فـي همزيته
الخمـس مئـة بيت ّ
التي تقارب األربع مئة وخمسين بيتاً.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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علـي  .تُراجع عند األسـدي ،الكميت بن زيـد ،في الروضة
عددها سـبع وهـي في مدح الرسـول واإلمام ّ
المختارة ،مصدر سابق ،ص 83وما بعدها.
ديوانه ص 1ـ .29
قطب ،سيد ،النقد األدبي ،مصدر سابق ،ص.56
الطريحـي ،المنتخـب ،مصدر سـابق ،ص ،153األبيـات من  11ـ  .25واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر
سابق ،ج 3ص.15
المصدر األول نفسه ،األولى في ص ،136األبيات من  64 – 16والثانية في ص 145األبيات من .65 – 18
لـم نسـتطع العثور علـى ترجمة لـ «الحلبـي الحائري» .لكن يبدو أنه من شـعراء القرن العاشـر أو قبله ،فقد
ذكـر الطهرانـي ،آقا بزرك ،في «الذريعة» ،مصدر سـابق ،ج 20ص 103أن المجموعـة التي تض ّمنت منظومته
المذكـورة كتبـت في حـدود عـام 1000ه1591/م ،يُراجع أيضا ً شـ ّبر ،جـواد ،أدب الطّف ،مصدر سـابق ،ج= 5
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ويظهـر أن منظومـة «الحلبـي الحائـري» كانـت معروفة فـي البحرين((( ،وقد انسـاق
الشـعراء للنسـج على منوالها .ونعثـر على ع ّدة منظومـات في معارضتها ،نذكـر منها منظومة
«علي  »ومقتله وبلغت
«سـعيد بن يوسـف المقابي» التي صاغ فيها أحداث حياة اإلمام ّ
حوالـي أربـع مئـة بيـت((( .ومنظومـة «داود بـن أبـي شـافيز» .ويقال إنهـا تبلغ خمـس مئة
وثمانين بيتاً (((.
وفـي الجملة غدت أحـداث التاريخ وما وقع آلل البيت من نكبـات وفواجع باعثاً على
رثائهـم والتفاعـل مع مآسـيهم .وقد اسـتمر الشـعراء خاصة الشـيعة فـي تمثّل تلـك األحداث
ووصفها وتفصيل أبعادها مستخدمين كل ما أمكن من أساليب تعبيرية لتجسيدها وإبرازها.
جل أحـداث البيـت الهاشـمي ،ابتـدا ًء بما وقـع لصاحب الرسـالة
تفاعـل الشـعراء مـع ّ
«محمد  »وانتهاء بغيبة اإلمام الثاني عشر.
وكان ممـا آلمهم بالنسـبة للرسـول  الحيلولة بينـه وبين الوص ّية ،فيقول «سـلمان
التاجر»:
و َهـــــ َّم بـــــأ ْن يُ ِ
وصـــــي بثقلَ ْيـــــ ِه قَ ْو َمـــــ ُه
َ
ظـــــل يهجـــــ ُر أحمـــــ ُد
َّ
َـــــاس
وقـــــال أن ٌ

[طويل]

ِ
ِ
بمرصـــــد
وبالعكـــــس ُهـــــ ْم فيمـــــا يُريـــــ ُد
ـي ُمرشَ ــ ِـد
ونَ ْج ــ ٌم َه ــ َوى مـــا ضَ ــ َّـل بـــل وحــ ُ

واعتمد الشـاعر على القسـم القرآنـي :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ * ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ(((
لنفي تهمة الهذيان عن الرسول .((( 

=

(((
(((

(((
(((
(((

ص .49ويظهـر مـن لقبـه أنـه عراقـي ألن «الحائـر» اسـم يطلـق علـى «كربلاء» وقبـر الحسـين كمـا يقـول
الحموي ،شهاب الدين ياقوت ،في معجم البلدان ،مصدر سابق ،ج 2ص.208
يبدو ذلك من كثرة ورودها في المجاميع الخطية المتداولة في «البحرين».
توجـد كاملة فـي مجموعة ( .)2وقد ذكر «شـبر» في «أدب الطّـف» ،مصدر سـابق ،ج 5ص 50مطلعها .ولم
نعثـر علـى معلومـات ذات قيمـة عن حيـاة الناظـم ،وذكـر «التاجـر ،محمد علـي ،فـي «المنتظـم» ،مصدر
وجـل مـا يمكن قولـه أنه من شـعراء القـرن العاشـر فقد ذكر
سـابق ،ترجمتـه ورقمهـا ( )346أخبـارا ً عامـةّ .
«الطهرانـي ،آقـا بزرك ،فـي الذريعة ،مصـدر سـابق ،ج 20ص 103أن منظومته ضمن مجموعـة خطية كتبت
فـي حدود عام 1000ه1591/م .وهو يورد اسـمه كامالً .ونعتقد أن السـبب في إهمال كتـب التراجم لذكره
أنه لم يكن من الفقهاء.
األميني ،عبد الحسين ،الغدير في الكتاب والسنة واألدب ،مصدر سابق ،ج 11ص.233
سورة النجم ،اآليتان .2 - 1
البلادي ،حسـين بن علـي ،رياض المـدح والرثـاء ،مصدر سـابق ،ص .342وعن الخبر السـابق وهـو الحيلولة
بيـن الرسـول  والكتابـة أثنـاء مرضـه .يُراجع ابن سـعد ،الطبقـات ،مصـدر سـابق ،ج 2ص ،242والحلّي،
الحسن بن يوسف المطهر ،نهج الحق وكشف الصدق ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت  ،1982ص.332
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وعرضـوا لما تم ّحـض عنه حادث وفاة الرسـول  مـن نتائج فورية وبعيـدة .كبيعة
«السـقيفة» التي شـرع فيها بأخذ البيعة والرسـول مسـ ّجى وبنو هاشـم ما زالوا منهمكين في
تجهيـزه ودفنـه .وقـد اعتبرهـا الموالـون أول اسـتهانة بمكانـة آل البيـت ،كمـا ع ّدوهـا إقصا ًء
متع ّمـدا ً لـ «علي بن أبـي طالب» ،وبداية نكبات هـذا البيت .فيقول «أحمد بـن ط ّعان» راثياً
الرسول  ومع ّددا ً الفواجع الهاشمية ملقياً مسؤوليتها على السقيفة:
[طويل]

بهـــــا الحيـــــد ُر الكَـــــ َّرا ُر ِقيـــــ َد ُملَ ِّببـــــاً وشُ ـــــ َّن ْت عليـــــ ِه فـــــي الحيـــــا ِة حرائِ ُبـــــ ْه
اب وال ـــد ُم َخ ِاض ُبـــ ْه
ـرأس س ــ ُ
ـيف اب ـــنِ َملْ َج ــ ِـم فغ ـــو ِد َر ف ـــي المحـــر ِ
َوع َّمـــ َم منـــ ُه ال ــ َ
بهـــــا الحســـــ ُن الزاكـــــي تقطَّـــــ َع قل ُبـــــ ُه ب ُِســـــ ٍّم فم ْنـــــ ُه ال ِّديـــــ ُن قُطِّـــــ َع جانِ ُبـــــ ْه
ـك نــوح وامتطَــى الكــرب راكب ـ ْه(((
ـت ف ـــي «كرب ـــا» لُ َّج ــ ُة البَ ـــا علــى فُلْـ ِ
ومنه ـــا طَ َم ــ ْ
ٍ
َ ُ
وعرض الشـاعر نفسـه لما تم ّخض عن السـقيفة من أحـداث ،فقال مثيـرا ً قضيتين ،في
إحدى مراثيه للسيدة «فاطمة :»
[طويل]

ُ
علـــــى دارِهـــــا دا ُروا بجـــــز ٍل لحر ِق َهـــــا
األمـــــاك
وكانـــــت بهـــــا
تلتمـــــس اإل ْذنَـــــا
ْ
ُ
وف ـــي بعلِ َه ـــا اله ـــادي اس ـــتحلُّوا ُم َح َّرمـــاً كم ـــا َح َرموه ـــا نِ ْحلَـــ َة المصطف ـــى ِضغْن ـــا
فهو يشـير إلى تهديد القوم لـ «علي  »بحرق داره لقسـره علـى البيعة ،مومئاً من
خالل المقارنة إلى قداسـة تلك الدار((( .وين ّدد بحرمان «فاطمة» من فدك ،وهي قضية مثيرة
للجـدل ،وقـد منعهـا الخليفة «أبو بكـر» عنها علـى اعتبار أنها ميـراث وأن األنبيـاء ال يو ّرثون.
وألح على ذلك شـعراء
ويـرى الشـاعر أنهـا هبة من الرسـول في حياتـه ،فهي ملك صريح لهـاّ ،
آخرون ،فقال «سلمان التاجر»:
و ِمـــــ ْن َحقِّهـــــا ابتـــــ ُزوا تُراثـــــاً ونِحلَـــــ ًة

[طويل]

ور ُّدوا شُ ـــ ُهودا ً صوتُ َه ـــا َصـــ ْوتُ

ـد (((
أحم ــ ِ

((( البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثاء ،مصـدر سـابق ،ص ،127وعـن التهديد بحرق بيـت فاطمة
يراجـع كتاب سـليم بن قيـس الكوفي «السـقيفة» ص 83ومـا بعدها .وترد إشـارات خاطفة لهـذا الخبر عند
ابن قتيبة في «اإلمامة والسياسة» ج 1ص 12وابن عبد ربه «العقد الفريد» ج 4ص.259
((( البلادي ،حسـين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سـابق ،ص .124وعن السـقيفة يُراجـع تاريخ الطبري،
مصـدر سـابق ،ج 3ص ،203وابـن عبـد ربـه األندلسـي ،شـهاب الديـن محمـد ،العقـد الفريـد ،دار الكتـاب
العربـي ،بيـروت  ،1982ج 4ص ،257والشـيخ المفيـد ،محمـد بـن محمد بـن النعمان ،االختصاص ،مؤسسـة
األعلمي ،بيروت  ،1982ص.185
((( البلادي ،حسـين رياض المـدح والرثاء ،مصدر سـابق ،ص .342وعـن أبعاد قضيـة «فدك» يُراجع :الطبرسـي،
أحمد بـن علـي ،االحتجـاج ،ط ،2مؤسسـة األعلمـي ،بيـروت  ،1983ص 90وابـن أبـي الحديـد :شـرح النهج= ،
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[طويل]

ُ
َولَ َّمـــــا أَت َـــــى نَ ْحـــــ َو الغَديـــــ ِر ِب َر ْحلِـــــ ِه تَلقَّـــــاه
«جبريـــــل» األميـــــ ُن يُ َبشِّ ـــــ ُر
ـــــب
«علـــــي» واليـــــاً وخليفـــــ ًة
َ
ِب َن ْص ِ
فذلـــــك
وحـــــي اللَّـــــ ِه ال يتأ َّخـــــ ُر
ٍّ
ُ
فَـــــ َر َّد ِمـــــ ْن
َـــــاس رحلَ ُهـــــ ْم قـــــد تأ َّخـــــ ُروا
ِ
القـــــوم الذيـــــ َن ت َ َق َّدمـــــوا و َحـــــ َّط أُن ٌ
يفصـل دقائـق الحـدث ويشـرح ظروفـه ومالبسـاته .ويعمـد إلـى التنويـع
فالشـاعر ّ
بالمزاوجـة بين السـرد والحوار لإلشـارة إلى حديث الغدير ،وتجسـيد كيفية إبالغ الرسـول به،
فيقول على لسانه :
ِ
ألســـــت بأَ ْولَـــــى ِم ْنكُـــــ ُم
َـــــص ِمـــــ َن اللَّـــــ ِه يُ ْذكَـــــ ُر
ُ
بنفوســـــ ُك ْم فقالـــــوا :نَ َعـــــ ْم ن ٌّ
كنـــــت مـــــوال ُه منكُـــــم فمـــــواله بعـــــدي والخليفـــــ ُة حيـــــ َدر (((
َ
فقـــــال :أال َمـــــ ْن
ُ
ُ
ُ َ
َْ ُ
فالشاعر يالزم رواية الحديث ،ويدقّق في بيان أبعاده وجزئياته.

ةديقعلا رعش

وتفاعلوا مع األحـداث التاريخية في حياة اإلمام «علي  »المفرحة والمحزنة .فتغ ّنوا
ببيعة «غدير خم» ونظموها قصيدا ً أنشدوه في احتفاالتهم .يقول «داود بن أبي شافيز»:

«علي» عـام 40ه ،فراحـوا يصفون دقائقه .يقول «حسـن
آلـم الشـعراء حادث قتل اإلمـام ّ
«علي»((( ـ فيقول:
الدمستاني» مص ّورا ً الحوار الدائر بين «قطام» و«عبد الرحمن بن ملجم» ـ قاتل ّ
ُ
تقـــــول لَـــــ ُه ال كُفْـــــ َو عنـــــدي لحيـــــد ٍر
فـــــوق ال َبســـــيطَ ِة واكفـــــاً
َ
أَر ِْق َد َمـــــ ُه
َ
فقـــــال أَكُفْـــــوا ً تطلبيـــــ َن لحيـــــدرٍ؟
ه ـــو الم ـــوتُ كال م ـــا ه ـــو الم ـــوتُ إنَّـــ ُه

[طويل]

ِســـــ َو َاك وظَ ِّنـــــي فـــــي ُع َ
ـــــاك َصـــــ ُد ُ
وق
ِ
يريــــــــــــق
باألمــــــــــــس كا َن
كفــــــــــــا َء َد ٍم
ُ
ٍ
ُ
لنفـــــس لل ُم َحـــــا ِل
ـــــت
تتـــــوق
َع ِج ْب ُ
ـوق(((
وح ِّق ــ ِ
ـب الم ــ ِ
ـوت منـــ ُه َخ ُف ــ ُ
ـك قل ــ ُ

مصدر سـابق ،ج 16ص 268والهيثمي :مجمع الزوائد ،مصدر سـابق ،ج 7ص 52والمتقي الهندي ،عالء الدين
=
علي ،كنز العمال ،ط ،5مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،1985ج 3ص.767
((( األمينـي ،عبد الحسـين ،الغدير فـي الكتاب والسـنة واألدب ،مصدر سـابق ،ج 11ص .232وحيـدر من ألقاب
علـي  .وعـن حديث غدير خـ ّم يُراجع مسـند اإلمام ابـن حنبل ،أحمـد ،دار صادر ،بيـروت د.ت،
اإلمـام ّ
والمحـب الطبـري ،أحمد بن عبـد الله ،ذخائر العقبى ،مكتبة القدس،
ص368
وج4
و152
و119
ج 1ص118
ّ
القاهرة 1356ه ،ص 67و 87و 88والهيثمي :مجمع الزوائد ،مصدر سابق ،ج 9ص 106وما بعدها.
((( «قطـام» هـي بنت األخضر مـن بني تيم الرباب .وكانت من أجمل النسـاء .ويذكر أن عليـاً قتل أباها وأخاها
فـي «النهـروان» ،فل ّمـا شـغف بهـا «ابـن ملجـم» وخطبهـا ،اشـترطت عليـه أن يكون مـن بين صداقهـا قتل
«علي بن أبي طالب» .يُراجع ابن أبي الحديد ،شرح النهج ،مصدر سابق ،ج 6ص.115
ّ
((( الديـوان ص 105وعن الخبـر يُراجع تاريخ الطبري ،مصدر سـابق ،ج 5ص 143وما بعدهـا ،وابن أبي الحديد،
شرح النهج مصدر سابق .الصفحة نفسها.
167

وجسـدت اتجاهـات المتحاو َرين
وخفّفـت المحـاورة مـن جفـاف األسـلوب السـرديّ ،
وتص ّوراتهمـا .وقـد بدا الشـاعر حريصـاً على تتبع جزئيـات الحدث فحـ ّدد زمانـه ومكانه ،كما
اعتنـى بالكشـف عـن مالمـح الشـخصيات وأبعادها النفسـ ّية .وممـا قاله عن ابـن ملجم وهو
يحيك ذيول مؤامرة القتل:
ـــــب الفضـــــا ِء
يضيـــــق
ُ
وبـــــاتَ يُ َراعـــــي النجـــــ َم َه َّمـــــاً و َمكْـــــ ُر ُہ يـــــكا ُد بِـــــ ِه َر ْح ُ
«علي  »وخشوعها ،فقال:
ووصف شفافية نفس اإلمام ّ
وجـــــا َء أميـــــ ُر المؤمنيـــــ َن ونـــــو ُر ُہ يُضـــــي ُء ظَـــــا َم الليـــــلِ وهـــــو غ َُس ُ
ـــــوق
اشـــــع ومدمعـــــ ُه فـــــي وجنتيـــــ ِه دفيـــــق (((
ُ
وقـــــا َم يُصلِّـــــي فَ ْرضَ ـــــ ُه وهـــــو َخ ِ ٌ
ُ
َ ََْْ
ثم أتى لوصف عملية االغتيال:
نَضَ ـــى َصارِمـــاً للم ــ ِ
ـوت ف ـــوق ِف ِرنْ ــ ِـد ِہ((( َد
بريـــــق
بيـــــب وللســـــ ِّم النقيـــــعِ
ُ
ٌ
ِ
ُـــــوث ِشـــــفَاتُ ُه لهـــــا َزبَـــــ ٌد مـــــا أســـــكتت ُه شُ ـــــ ُد ُ
ـــــل ((( ال َّنف
كالص ِّ
َ
وق
وأقبـــــل ِّ
بالســـــيف ـ ُر ِ
ِ
و َع َّم َمـــــ ُه
وحـــــي فـــــداؤه ـ وغـــــا َد َر ُہ
شـــــقيق
والـــــرأس منـــــ ُه
ُ
ُ
يـــــق
فَ َخـــــ َّر صريعـــــاً فـــــي ُم َصـــــاّ ُہ ســـــاجدا ً لمـــــوال ُه شـــــكرا ً واللســـــا ُن طَلِ ُ
جسـد خبث
وركّز الشـاعر على وصف خطورة السـيف المسـتعمل وشـ ّدة تأثيره ،كما ّ
القاتل.
حادث َّ
الطف:

وهو أهم حادث أثار وجدان الشـعراء ،خاصة الشـيعة خالل العصور((( .وتناول شعراء
البحريـن هذا الحدث مك ّررين القول فيه ومعيدين .ولوال ما في شـعرهم من نبضات عاطفية
بثّت فيه الحياة لكان باهتاً وممالً.
لقـد وقفـوا أمـام هـذا الحـادث طويلاً ،فتناولـوه مل ّخصـاً كاألقدميـن((( ،كمـا وصفـوا
(((

(((
(((
(((
(((
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«علـي  »على البـكاء .يُراجـع وصـف «ضرار بن ضمـرة» له في زهـر اآلداب
تشـير المصـادر إلـى دأب
ّ
للحصـري القيروانـي ،إبراهيـم بـن علـي ،تحقيـق علـي البجـاوي ،ط ،2دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،القاهرة
 ،1969ج 1ص 40والمسـعودي ،أبو الحسـن علي بن الحسـين ،المروج ،مصدر سـابق ،ج 2ص ،433وابن أبي
الحديد ،شرح النهج ،مصدر سابق ،ج 18ص.224
ال ِف ِرنْد :السيف وما يلمح في صفحته من ضوء متماوج.
الصل :أخبث الح ّيات.
ّ
تُراجع النماذج الشـعرية التي أوردها جواد شُ ـبَّر في أدب الطّف ،مصدر سـابق .وهي تشـتمل على نصوص
من القرن األول الهجري وحتى الوقت الراهن.
يُراجع كتاب «المقتل» لحسين العصفور ص ،207قصيدة محمد بن أحمد العصفور األبيات من  15ـ .17

[كامل]

ِ
الكتــــــــــاب ت َ َب َّدل
آي
تنفـــــذ
َــــــــــت أحكا ُمهـــــا و ُح ُدو ُدهـــــا لـــــم
ِ
ْ
شَ ــــــــــ ْه ٌم رأى َ
ـــــدم فَقـــــام مبـــــا ِدرا ً يبنيـــــ ِه ِمـــــن عزماتِـــــ ِه ِبمشَ ـــــح ِذ(((
ْ ََ
والديـــــ ُن ُم ْن َه ِ ٌ
َ ُ
َ
ُ
ِّ
فتشويه أحكام القرآن ،وتزوير مبادئ الدين هي الحافز للثورة ((( في نظر الشاعر.
أمضّ هم باألسى تغرير أهل الكوفة بـ «الحسين» ،فقال «ماجد بن هاشم»:
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وبإسـهابّ ،
أدق تفصيالتـه ،وأفظـع لحظاتـه ،مـن خلال وجـدان عاصـف((( .وعرض «سـلمان
التاجر» لدوافع «الحسين» للخروج فقال:

[بسيط]

لَ ْه ِفـــــي ومـــــا ينفـــــ ُع الباكِـــــي تل ّهفُـــــ ُه علـــــى أغَـــــ َّر ِمـــــ َن الفتيـــــانِ َمغْـــــ ُرو ِر
أَبْـــــ ُدوا لـــــ ُه ُز ْخرفـــــاً ِمـــــ ْن ُزبْـــــ ِر ٍج ك َِذبـــــاً يُطْـ َوى علـى ِ
الخل ِ
ْـف فـي الميثـاقِ والـ ُّزو ِر
فالذي أثار حفيظة الشـاعر وآلمه غدر تلـك الفئة التي أظهرت له خالف ما تبطن .وقد
أ ّدى حرص الشـاعر على التجنيس بين «أغ ّر» و«مغـرور» بمعنى ُم َغ َّر ٌر به إلى غموض المعنى
وتعقيده(((.
أثنـوا علـى دور أنصـار «الحسـين  »الذيـن آزروه وآمنـوا بص ّحـة مطلبـه .يقـول
«عبد النبي بن مانع»:
َّـــــت بـــــ ِه مـــــن ِ
رهطـــــ ِه نَفَـــــ ٌر
غَـــــ َدا َة َحف ْ
ـت أطـــر ُاف َم ْحتَ ِد ِهـــ ْم
أق ـــوا ُم َم ْج ــ ٍـد َزكَ ــ ْ
(((
(((
(((

(((
(((

[بسيط]

ُـــــوف أن ِ
شُ ـــــ ُّم األُن ِ
ُـــــوف ال َعـــــ ْز ِم والشِّ ـــــيَ ِم
ف وال َكـــر ِم (((
الســـيْ ِ
ِمـــ ْن هاش ــ ٍـم ورج ـــا ِل َّ
َ

فصـل فيها أحـداث كربلاء فـي ديوانـه ص 193ومـا بعدها وهي
تُراجـع منظومـة حسـن الدمسـتاني التـي ّ
تتك ّون من  280بيتاً.
البلادي ،حسـين بـن علـي ،رياض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق ،ص 303ويُراجـع أيضـاً ص 548قصيدة طه
العرادي ،األبيات من  5ـ .7
يُراجـع ابـن قتيبة الدينوري ،عبد اللَّه بن مسـلم ،اإلمامة والسياسـة ،مطبعة البابي الحلبـي ،مصر  ،1969ج1
ص 189 – 180وخطبـة «الحسـين» التـي أوردهـا البلاذري فـي أنسـاب األشـراف ،تحقيـق محمـد باقـر
المحمـودي ،ط 1دار التعـارف ،بيـروت  ،1977ج 3ص 171والطبري فـي تاريخه ،ج 5ص ،403وشـرح النهج،
ج 3ص.240
ديـوان الدمسـتاني ص 364والبلادي ،حسـين بن علـي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،ص ،530واألغ ّر مـن الرجال:
ولعـل أصـل «مغـرور» مغـدور ،ووقـع فيهـا تحريف من
السـيد الشـريف أو مـن كرمـت فعالـه واتضحـتّ .
الناسخ.
يُراجـع البيتـان عنـد البالدي حسـين ،رياض المـدح والرثـاء ،مصدر سـابق ،ص ،511وعند شـبّر ،جـواد ،أدب
الطَّـف ،ج 5ص .362وعمـد بعـض الشـعراء إلى تعديد أسـماء أنصـار الحسـين كخليل بن علوي فـي ديوانه
ورقة .194
169

ويجسـد إحاطتهم بالحسـين ح ّباً لـه وخوفاً
فالشـاعر يكبـر تضحياتهم وحسـن بالئهم.
ّ
عليهّ .
ويدل وصفهم بالشمم على إبائهم للضيم ،ويعلّل ذلك بطيب محتدهم.
عرض الشـعراء لتخييـر «الحسـين  »أصحابه بيـن االنصراف تحت جنـح الظالم أو
النصرة .ويرسم «حسين بن علي الشاخوري» صورة مخاطبة «الحسين» ألنصاره ،فيقول:
[وافر]

وأنتـــــم يـــــا ِص َحابـــــي إ ْن أردتُـــــ ْم ُر ُجوعــــــــــاً فار ِج ُعــــــــــوا ال ترقبونــــــــــي
إذا انســـــ َ
ـدل الظــــــا ُم علي ُك ـــــ ُم ِم ـــــ ْن إما ِمكُــــــــــ ُم الســــــــــا ُم فو ِّد ُعونــــــــــي
فانصرونــــــــــي
فهــــــــــذي ت ُ ْربتــــــــــي ومحــــــــــ ُّط ر ْحلــــــــــي وإ ْن ِشــــــــــئْتُ ُم جِــــــــــ َوارِي ُ
تجسـد النــزعة اإلنسـانية للحسـين ،فبالرغم من صعوبة موقفـه وقلّة أنصاره
واألبيات ّ
يعـرض عليهـم االنصـراف ويشـجعهم باللـوذ بالظلام ،وإن كان ير ّحـب فـي الوقـت ذاتـه
بنصرتهم(((.
ويرسـم الشاعر السابق صورة لمعركة «الطّف» واصفاً بطولة أنصار «الحسين» ،وصدق
عزيمتهم وتضعضع موقفه بعد قتلهم:
الص ـــدو ِر وال
الســـ ْم ِر َّإل ف ـــي ُّ
م ـــا مركـــ ُز ُّ
ـاس ف ـــي َو َج ـــلٍ والخي ــ ُـل ف ـــي َز َج ـــلٍ
والن ــ ُ
َـــــل ِســـــ ْب ُط رســـــو ِل اللَّـــــ ِه بع َد ُهـــــ ُم
وظ َّ
يكـــ ُّر فَـــ ْردا ً و ُه ـــم ِمـــ ْن ِ
يئس ـــوا
بأســـ ِه ُ
ِ
المـــــوت ت َ ْدنُـــــو نحـــــ َو ُہ َع َجـــــاً
وأســـــه ُم

[بسيط]

ِ
ِيـــــــض إ ّال فـــــــي ال َم َناحيـــــــ ِر
َمغَا ِمـــــــ ُد الب
الص ـــو ِر
ق ـــد أش ـــبه الي ـــوم فيه ـــم نفخـــ ُة ُّ
الجيـــــوش
َ
يلقَـــــى
بقلـــــب غَيـــــ ِر َمذ ُعـــــو ِر
ٍ
الســـــام ِة ج َمعـــــاً بعـــــد تكســـــي ِر
ِمـــــ َن َّ
محــــــــ ّد ٍ
ـوم ال َمقاديــــــــ ِر
دات بمحتُ ـــــــ ٍ

تجسـد ضراوة المعركة ،فرماحهم ال تخطئ الصدور وج ّو المعركة رهيب حتى
فاألبيات ّ
لنـكاد نسـمع همهمـات الفـزع وحمحمة الخيـول .وقـد زادت الصـورة التي ماثلـت األصوات
بنفخة الصور من هول المشـهد وش ّدته ،وسـاعدت الموسيقى المنبعثة ومالبسات الصور على
تجسـيد األصوات المفزعة .وفي البيت الثالث يتكشّ ف وضع الحسين المأساوي ،فبعد مصرع
أنصـاره لم ينذعـر بل واصل الكـ ّر ومالقاة الجيـوش برباطة جـأش .وقد جعل الشـاعر الجيش
وتوسـل بصيغة (جمع وتكسير) لتجسيد معنى البسالة والق ّوة التي
جيوشـاً للداللة على كثرته ّ
((( مجموعـة ( )1ص ،82وعـن اإلطـار التاريخي للخبـر يُراجع تاريخ الطبـري ،مصدر سـابق ،ج 5ص 418و.419
وابـن األثيـر ،علـي بـن محمد الجـزري ،الكامـل فـي التاريـخ ،ط ،4دار الكتـاب العربـي ،بيـروت  ،1983ج3
ص.285
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جعلت جيشـاً بأكمله ييأس من السالمة أمام فرد .بَ ْي َد أن أسهم المن ّية التي س ّددتها يد القضاء
المحتوم حسمت الموقف .وقد ص ّور الشاعر حادث مصرع الحسين فقال:
حتَّـــــى إذا أثخ ُنـــــو ُه َخـــــ َّر ُمنعفـــــرا ً للَّـــــ ِه عـــــن ســـــر ِج ِه يدعـــــو بتضويـــــ ِر
ِ
العـــــرش للطُّـــــو ِر
وس ــى إ ْذ َه ـ َوى َص ِعق ـاً ل َّمـــــا تجلَّـــــى إلـــــ ُه
مث ـ َـل اب ــنِ عم ـرا َن ُم َ
وتن ّم مماثلة «الحسـين» بـ«موسى» عن تبجيل الشاعر وتعظيمه ،وقد اعتبر سقوطه ال
موتاً ،وإنّما هيبة وإجالالً للخالق عندما تمثّلت له أنواره القدسية.
ويكمل الشاعر السياق التاريخي الذي أعقب حادث السقوط فيقول:
الس ـــما ش ـــاكياً م ـــن بع ـــد تزفيـــ ِر
يُلقـــــــي الدمـــــــا َء ِب َكفَّي ــــــ ِه ويرف ُع َهـــــــا إل ـــى َّ
وجـــــا َء مســـــتقب ًال شـــــ ْمرا ً وفـــــي يَ ِ
ـــــد ِہ م ــ ٍ
ـاض عل ـــى ال َح ـــا ِل ف ـــي جـــ ٍّد وت َشْ ـــمي ِر
ـت َدمـــــاً َعبيطـــــاً بتفطيـــــ ٍر وتقطيـــــ ِر
فاحتَـــ َّز رأســـاً ل ـــه الس ـــب ُع الشِّ ـــدا ُد بَ َك ــ ْ
وتتجسد
وتتآلف الحركة واللون والصوت مرة أخرى لتصوير الحدث التاريخي (الذبح).
ّ
الحركة واللون من خالل تلقّي الحسـين لدمائه المتص ّببة ورفعها إلى السـماء وهو يزفر أسـى
تجسـد صوت السـيف وهو
ويشـكو .وتتضـح لفظة «فاحتـ ّز» ببشـاعة القطع .فالحروف تكاد ّ
شف لفظا «تفطير وتقطير» عن عمق تفاعل السماء مع الحدث.
يبري األوداج .كما ّ
أثار لواعج الشـاعر وعمق أسـاه بقـاء جثمان «الحسـين» عارياً في الصحـراء ثالثة أيام
بدون دفن:
ُملقَـــــــى ثالثـــــــاً وال غ ُْس ٌ
ـــــــل وال كَفَـــــــ ٌن وال ســــــــــري ٌر وال قَ ْبــــــــــ ٌر بمحفُــــــــــو ِر
فـــــوق ِ
َ
ورأســـــ ُه
رأس ال ُّر ْمـــــ ِح مشـــــته ٌر والجسـ ُم فـي التُّـ ْر ِب أضْ َحـى غيـ َر مقبـو ِر
ُ
فهو ينوح ويتف ّجع بسـبب ذلك .وقد سـاعد التقطيع المقترن بالعطف في البيت األول
بمـا أضفـاه من موسـيقى حزينة على تجسـيد صـوت التف ّجـع .كما أفاد التقسـيم فـي البيت
الثاني ـ عالوة على إشـاعة جو جنائزي ـ على إبراز عمق المأسـاة ،إذ فصل الرأس عن الجسـد
ورفع فوق رمح ،طيف به البلدان ،بينما ترك الجسد مع ّفرا ً بالتراب(((.
وعرضوا لحادث دوس الخيول جسد «الحسين  ،»فيقول «سلمان التاجر»:
ـــــف نفســـــي لِ َم ْي ٍ
ـــــت لـــــن يُـــــ َوا َرى
لَ ْه َ

[خفيف]

ـــــال المذاكـــــي(((
ـــــت صـــــ ْدرہ نِع ُ
طَحن ْ

ََ

َ

َُ َ

((( عن دور شمر بن ذي الجوشن يُراجع تاريخ الطبري ،مصدر سابق ،ج 5ص 450وما بعدها.
((( المذاكي :الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتين.
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فحرقة الشـاعر ولهفته شـديدة بسـبب تعـذّر الدفن لتبضّ ع الجسـد وترضيضـه بوطئه
بالخيول .وتن ّم لفظة «طَ َح َنتْ ُه» بق ّوة الوطء التي أحالت العظام طحيناً(((.
وفي الجملة هال الشـعراء ما وقع على العلويين من تقتيـل فراحوا يرثونهم فردا ً فردا ً.
ويفصلـون مـا تع ّرضـوا له مـن محن .ويطـول بنا المقام لـو تتبعنا مـا قالوه .وقد ع ّبر «حسـن
ّ
الدمستاني» عن كثرة ما وقع لهم من محن فقال:
[بسيط]

مرموسـا(((

َـاب منخسـفاً فـي ِ
األرض َ ْ ُ َ
وكَـــــ ْم آل ِل رســـــو ِل اللَّـــــ ِه مـــــن قَ َمـــــ ٍر قـد غ َ
وتنضـح لفظة «كم» بكثـرة الرزايا وتتابعها ،ولشـ ّدة عطفهم عليهم راحـوا يبحثون عن
األسـباب .وعلّل الشاعر نفسـه هذا األمر بأ ّن اللَّه سـبحانه وتعالى قد اختار الصفوة من خلقه
ليبلوها ويم ّحص قدرتها ،وهو يشير إلى ابتالئه األنبياء بشكل عام ،فيقول:
[طويل]

ِ
فقـــــد ُم ِّح ُصـــــوا
ـرب
ـس األَذَى فـــي ِرضَ ـــى الــ ّ
بالنائبـــــات كَ َرا َمـــــ ًة ويـــا َحبَّـــذا َمــ ُّ
وضمن إطار هذا التعليل أدرج الرسول وآله:
َاق النبيـــون فـــي الحـــب(((
ـــــص َختْـــــ ُم األنبيـــــا ِء وآلِـــــ ِه بأضعــ ِ
َو ُم ِّح َ
ِّ
ـاف مـــا ذ َ ُّ
وعلّـل شـعراء آخرون فواجع الهاشـميين بتناسـي السـلطة وص ّية الرسـول بأهله .يقول
«محمد بـن أحمـد العصفـور» مظهرا ً تشـكّكه في وجودها بسـبب عدم التق ّيد بهـا وذلك في
مرثية حسينية:
[طويل]

ـد الوصيـــ َة والزجـــر (((
كثيـــرا ً فل ـــم تُج ــ ِ

رســـــول اللَّـــــ ِه لَـــــ ْم يُ ِ
َ
وصهِـــــ ْم بِـــــ ِه
كَأَ َّن
ْ
ُ
والخالصـة :إن التاريخ غدا هاجسـاً قوياً في نفوس الشـعراء ،واسـتطاع الكثير منهم أن
يصوغ أحداثه منصهرة بالوجدان ملتحمة بالعواطف والعقيدة .فكان عنصرا ً فاع ًال في تجسـيد
المآسي ،وركيزة هامة في البناء الفكري.
وتوسـع أكثرهـم فـي اسـتخدام المـادة التاريخيـة ،ونظـروا فـي تفصيالتهـا ،ووظّفوها
ّ
توظيفاً فنياً حين س ّخروها أداة لتحريك الوجدان وإثارة العواطف.
(((
(((
(((
(((
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البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،ص .337وعن انتداب عمر بن سـعد عشـرة رجـال ليطأوا
بأفراسهم جثمان الحسين  يُراجع البالذري ،األنساب ،مصدر سابق ،ج 3ص.204
ديوانه ص.81
الدمستاني ،حسن ،ص 153و.154
العصفـور ،حسـين ،المقتـل ،مصـدر سـابق ،ص ،333وفي البيت إشـارة إلى قوله تعالى على لسـان الرسـول:
ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [الشورى..]23 :
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ونظـرة فـي تلك المادة تكشـف أنهم نـادرا ً ما وصـل المضمون التاريخي في شـعرهم
إلى مسـتوى أسـطوري .ففي الغالب تناولوه كما تشـير إليـه المصادر التاريخيـة على اختالف
توسـع بعضهم في تلـك األحداث مدخلاً الخيال ،وهو عنصر أصيـل في الف ّن
اتجاهاتهـا .وقد ّ
الشـعري كمـا في تصويـر المعركـة وغيرها .كما عمـد البعض اآلخـر إلى اسـتنباط العديد من
المواقف المتص ّورة .وسيتضح ذلك في موضوع المرآة وغيرها في الفصول القادمة.
ثانياً :التاريخ وانعكاسات الواقع:

لـم يكن ما قيل من شـعر في آل البيت تاريخاً خالصاً أو منفصلاً عن الواقع ،بل هناك
عالقة تفاعل ّية وشيجة بين الماضي والحاضر.
فقد وعى الشـعراء أبعاد المآسـي الهاشمية ،وكانت نفوسـهم ترزح تحت وطأة الظلم،
فوقـع لـون من التشـابك والتالحم بيـن العنصريـن .فتمثّلوا الماضي وأسـقطوه علـى الحاضر،
وغدوا وهم يتح ّدثون عن نكبات آل البيت يسـتحضرون واقعهـم .وقد تداخلت القضيتان في
ضمائرهـم تداخالً قويـاً ،فتقلّصت الحواجـز الزمنية بينهمـا ،وكادت الحدود أن تتالشـى .حتى
يتعـذّر في بعض األحيان على قارئ شـعرهم معرفة المنكوب المتف ّجع عليه أهو «الحسـين»
أم الشاعر ومحيطه؟
ولقـد أفـرغ الشـعراء همـوم واقعهـم المؤلم فـي محـن آل البيـت .واتخـذوا من ذلك
التاريخ متنفّسـاً يخفّفون خالله من شحنات األسـى وطاقات الحزن والكبت ج ّراء األوضاع غير
المسـتقرة التـي عاشـوا فـي ظلّها .ومن ثـم جاء شـعرهم فـي العلويين صـورة معبّـرة ،ال عن
معتقداتهم الروح ّية وتاريخهم الماضي وحسـب ،بل ض ّمنوه أيضاً شذرات من واقعهم وآالمهم
وطموحاتهـم فـي تحقق المثل العليا من عدل وأمن وسلام .وغالباً ما كانـوا يدرجون ذلك في
استهالالت قصائدهم أو في خواتيمها.
وبطبيعة الحال ال نتوقّع من الشـعراء إعالن كل الميول والنــزعات في صراحة تامة أو
بشكل مباشـر باستمرار .فذلك قد يع ّرضهم لغضب السـلطان وجوره .ومن ث ّم نراهم يعمدون
إلـى تغييب مآسـي الواقع في محـن التاريخ وتذويبها في كيانـه .لذا أتى الواقـع ُمق ّنعاً مغلّفاً
بالعديد من األغلفة.
وتتبلور الصور التي مزج فيها الشعراء بين الواقع والتاريخ في شكلين:
األول :الربط بين محن الواقع ونكبات آل البيت:

فقـد عقد الشـعراء عالقـة بين فواجعهـم ومواالتهـم آلل البيت مـن جهة ،وبيـن رزايا
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الخاصة من جهة أخـرى .يقول «محمد بن أحمد العصفـور» مل ّمحاً إلى
الهاشـميين ونكباتهـم
ّ
العالقة بين التش ّيع وما وقع عليهم من اضطهاد:
[طويل]

ونِلْن ـــا العن ـــا لم ـــا ِب ُكـــم س ـــا َدتي لُذْن ـــا(((

ـي ُج ّر ْع َن ـــا بفاض ـــلِ صا ِب ُكـــ ْم
ْ
بن ـــي الوح ــ ِ
َ َ َ َّ
وذهـب بعـض الشـعراء إلـى االعتقاد بتو ّحـد الباعث فـي النكبتيـن .يقـول «أحمد بن
حسن الدمستاني»(((:
[بسيط]

ـب أعظـــ ُم م ـــن أ ْن يألَ ــ َـف ال َجلَـــ َدا
ذ ُْق ِشـــ َّد َة ال َو ْج ــ ِـد تَ ْعـــ ُذ ْر ك َُّل َمـــ ْن َو َجـــ َدا فالخط ــ ُ
ـب فاج ـــر ْع َصابَ َه ـــا ال َّن ِكـــ َدا
ـت المصابيـــ َن حتَّ ـــى ِصـــ ْرتُ مثلَ ُهـــ ُم ِحلْ ــ َـف المصائِ ــ ِ
لُ ْم ــ ُ
ـــــت نَســـــي ُم َص َبـــــا أو أ َّن ال ِمـــــ َع بَـــــ ْرقِ األبرقيـــــ َن بَـــــ َدا
ِـــــي إ ْن َه َّب ْ
َواهـــــاً لقلب َ
ُ
نعـــــرف
كُ َّن ـــا عل ـــى غَفلـــ ِة ال َّد ْهـــ ِر المولَّـــعِ بالـــ ــــــأحرا ِر ال
التفريـــــق وال َبـــــ َد َدا
َ
ُ
ـت شَ ـــ ْملِي بعدم ـــا انْتَضَ ـــ َدا
حتّـــــى تن َّبـــــ َه
َـــــت ب ُن ـــوه ف ـــي شَ ــ ِّ
طـــــرف ال َّدهـــــ ِر فانبعث ْ
كفعلِـــــ ِه ببنـــــي َخيـــــ ِر البريَّـــــ ِة بَ ْ
ـــــل أئمـــ ِة الخل ـــقِ ب ـــل ُســـفْنِ النج ـــا ِة َغـــ َدا
فالشـاعر يعقد فـي إطار التخلّص لغرض القصيدة وهو الرثـاء عالقة مماثلة بين محنته
وأزراء الهاشـميين .وح ّد خاللها الفاعل في القضيتين ،ورمز إليه بالدهر ،معتبرا ً األولى امتدادا ً
للثانية التي هي األصل .واألبيات تعبير عن الموقف النفسـي للشاعر إزاء أحداث الواقع ،ص ّور
فيها معاناته ،وما كابده وقومه من اضطهاد وظلم.
وقـد جعل بعض الشـعراء واقعـة الطّف بدايـة االمتداد لمآسـيهم المعاشـة ،ربما ألنها
هي التي سـ ّنت الظلم في نظرهم .يقول «ماجد بن أحمد الجدحفصي» رابطاً ربطاً وثيقاً بين
محنته وفاجعة الطّف(((:
ـب بـــي
يـــا َم ْرب ــ َع الطَّــ ِّـف طَ َّوفْــ َ
ـت المصائــ َ
ـب
ـت م ـــن َع َج ــ ِ
ـي ال ـــرز ُء حتَّ ـــى قل ــ ُ
يَ ْهوانِ ــ َ
كـم قـد َسـقَاني ُم َدامـاً مـن َد ِمـي فغـدتْ

[بسيط]

ِ
َـــــب
وصـــــ ْرتَ ِم ِّنـــــي َمـــــكَا َن ال َّنـــــا ِر لل َحط ِ
أقـــــرب
بينـــــي وبيـــــن الرزايـــــا
النســـــب
ِ
ُ
ـب
له ـــا الدم ـــو ُع ال َجـــ َواري أحســـ َن ال َح َب ــ ِ

((( العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ص.218
((( ديوان الدمستاني ،حسن ،ص.228
((( التاجـر ،محمد علي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمـة ( .)748والطف ،ج 5ص .86ونسـب المرجع
األخيـر القصيـدة خطـأ لماجد بـن هاشـم الجدحفصـي الذي يشـترك مع الشـاعر المذكـور في االسـم األول
واللقب.
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رحلتُـــــ ْم فجِســـــمي ُمبْعـــــ ٌد و ُم َعـــــذ ٌَّب
ســـــأذكركُ ْم حتَّـــــى أمـــــوتَ وإنَّ ِنـــــي
وكنـــــت بأُن ِْســـــ ُك ْم
َر َحلْتُـــــم أحبَّائـــــي
ُ
وقفـــــت بدا ِركُـــــ ْم
وقـــــد َســـــا َءنِي ل َّمـــــا
ُ
فعاينتُ َهـــــا قَفْـــــرا ً أَضَ ـــــ َّر بهـــــا ال َّنـــــ َوى
َ
فيـــــا
وص َبابَ ِتـــــي
طـــــول ُح ْزنِـــــي بع َدكُـــــ ْم َ
َـــــت
كَفَـــــى َح َزنـــــاً أ َّن الشـــــرائِ َع ُعطِّل ْ
بن ـــي ال َو ْح ـــي ُع ـــو ُدوا للمس ـــاج ِِد وال ُّد َع ـــا

ةديقعلا رعش

وتلمـس جذور
فانفعـال الشـاعر وامتلاء نفسـه باألسـى حـدا بـه إلى اسـتكناه الزمـن
ّ
المأسـاة ،فألقى اللوم على واقعة الطف ،وراح يخاطب مربعها متص ّورا ً إياها إنسـاناً أو عنصرا ً
ذا فاعليـة على اجتالب الرزايا .وماثل فعلها بفعل النار في الحطب .ولمالزمة المحن له تخ ّيل
أن عالقـة نسـب حميـم تربـط بينهما .وقد انطلـق من اعتقـاد مـؤ ّداه أن ما يعانيـه اليوم هو
امتداد لفاجعة الطف واستمرار لها.
وتجسـد الربط بين التاريخ والواقع على صعيد المق ّدمات الوجدانية الملتبسة بالغزل،
ّ
والمشـحونة بلوعة الفراق .فقد دأب الشـعراء على استهالل الكثير من قصائدهم بالبكاء على
األح ّبة ،والنوح على أطاللهم .وهذا التصدير وإن كان سـ ّنة أدبية انتهجوها ،إال أنه في تقديرنا
تعبيـر عـن واقـع الهجرة التـي كان أهـل البحريـن يضطرون إليهـا حين يشـت ّد الغـزو ،ويزداد
عسـف الحيـاة .ومن ثم فهي تـوق إلى االسـتقرار المفقود .وألمعنـا إلى أن الشـاعر البحراني
كان يعيش في بيئة زراعية مسـتق ّرة ،فغدت األحبة رمزا ً لألرض واألهل النازحين .وقد أسـهب
بعـض الشـعراء فـي وصف الفـراق وما يثيـره في النفـس من لوعة وأسـى .يقـول «محمد بن
أحمد العصفور» في مق ّدمة مرثية حسينية مخاطباً أح ّبته(((:
[طويل]

ُع َقيْبَكُـــــ ُم
والقلـــــب عندكُـــــ ُم َر ْه َنـــــا
ُ
ِ
أحـــ ُّن إذا م ـــا اللي ــ ُـل ف ـــي َســـ َح ٍر َج َّن ـــا
أَنيســـاً أُقاس ـــي ال َمـــ ْوتَ ي ـــا ليتن ـــي أَفْ َن ـــى
أظ ُّنكُـــــ ُم فيهـــــا فأخلفتُـــــ ُم الظَّ َنـــــا
بـــــدم أفْ َنـــــى
ـــــت بهـــــا أبكيكُـــــ ُم
ٍ
فَ ُق ْم ُ
فَ َمـــــا عبرتـــــي تَ ْرقَـــــى وال ُم ْقلَ ِتـــــي َو ْســـــ َنا
وأ َّن ُعـــــ َدا َة الشَّ ـــــ ْر ِع أفنوكُـــــ ُم ِض ْغ َنـــــا
وقوم ـــوا به ـــا بال ِّذكْـــ ِر ف ـــي الليلـــ ِة ال ُّد ْج َن ـــا

فشدة االنفعال وقسوة الموقف دفعت بالشاعر إلى المداخلة بين األح ّبة والهاشميين.
فتعانقت في أعماقه محنتهما والتحمتا.
ويشـف البيت السـابع عن هويّـة األحبّة المغادرين.
ّ
ولعلّهـم مـن الفقهاء حماة الديـن .يوحي بذلـك قوله بتعطّل الشـرائع بغيابهـم ،وتبوح لفظة
«أفنوكـم» بقـ ّوة التقتيـل .وربمـا ّ
دل االنتقـال المباشـر لرثـاء الهاشـميين «بنـي الوحـي» كما
أسـماهم على تداخل المحنتينّ .
ولعل السـبب الذي أ ّدى إلى تشـابكهما في ذهنه هو تشابه
الطائفتين في الدفاع عن الدين ،وفيما وقع عليهم من تنكيل.
((( العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.217
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الثاني :ظاهرة التوق لتغيير الواقع:

في إطار هذا الشـكل نلمح الشـعراء يحاذون التاريخ ويسـتظلون به ،لـذا أتت أحداثه
تندس فـي ثنايا العقيدة ،وقـد تتخايل في التوق
غائـرة في بطون العديد مـن المعاني  ،فهي ّ
خاصة ذات العالقة بالعدل والسـيادة ،وقـد تتلفّع بالرمز الشـعري الذي
لتحقـق المثل العليـا ّ
يتّخـذ مـن أحـداث التاريـخ وشـخوصه أدوات إسـقاط تحمـل العديد مـن المعانـي .ومن ثم
فمالمح الواقع تبدو أكثر بروزا ً في هذا الشكل.
عنصر العقيدة :اندفع الشـعراء نتيجة لعسـف الحياة وعنـف الحاضر إلى االلتجاء إلى
متوسـلين تارة أخرى.
رموز العقيدة على اختالف مسـتوياتها شـاكين مسـتغيثين تـارة ،داعين ّ
ويأتي اللَّه سبحانه وتعالى على رأس من شكوا إليه .يقول «حسين الشاخوري»:
[طويل]

إل ـــى اللَّـــ ِه نش ـــكو َصـــ ْر َف َد ْهـــ ٍر كأنَّ َم ـــا لـــــه عن َدنَـــــا دو َن األنـــــام ُذ ُح ُ
ـــــول
وعويـــــل (((
ُ
أَبَـــــى أ ْن يُرِي َنـــــا َو ْجـــــ َه يـــــ ْو ٍم و َمـــــا لَ َنـــــا بِـــــ ِه رنّـــــ ٌة تبـــــ ُدو لَ َنـــــا
وشـف التعبيـر بالرنين والعويـل عن ر ّدة الفعـل الناجمة عن األحـداث بقوتها وعنفها.
ّ
فهي تتجاوز الكتمان واالحتمال.
وتوسل «لطف اللَّه بن محمد» بآل الرسول مشيرا ً إلى المعاناة فقال(((:
ّ
[كامل]

ـــــاب ِحطَّـــــ َة للولِـــــي
يـــــا َآل أحمـــــ َد أنتُـــــ ُم ُســـــ ُف ُن ال َّن َجـــــا لِ َمـــــن ال َّن َجـــــا َوكَبَ ِ
ُ
الـــــزالل بحنظَـــــلِ
وامتـــــزج
ـب الزم ـــا ُن وعـــ َّز ِت الـــ ألُخـــــوا ُن
َ
ُم ُّن ـــوا فق ـــد كَلِ ــ َ
وع ّول الشـاعر على الصفات التي وصفهم بها ج ّدهم الرسـول ليدعوهـم بها((( ،مص ّورا ً
ش ّدة ضغط الزمان عليهم.
اسـتنجدوا باألئمة من آل البيت .ويأتي اإلمام «المهدي» كأعظم من استغاثوا به .وهو
يشـكّل جزءا ً من عقيدة االثني عشـرية ألنـه اإلمام األخير الـذي ينتظرون ظهـوره ليمأل الدنيا
((( العصفـور ،حسـين ،المقتـل ،مصدر سـابق ،ص 282والتاجـر ،محمد علي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق،
ترجمة  .262ومعنى الذحول الترة والتأثر.
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( قـال « :إنَّ َمـا َمث َُـل أهل بيتي فيكم كمثل سـفينة نوح من ركبها نجـا ومن تخلّف عنها غـرق .وإنما َمثَل
أهـل بيتـي فيكم َمثَل باب حطّة في بني إسـرائيل مـن دخله غفر اللَّه لـه» الهيثمي ،مجمـع الزوائد ،مصدر
سابق ،ج 9ص .171والمتّقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج 12رقم .34170
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[بسيط]

ةديقعلا رعش

عدالً وأمناً .وقد ع ّول عليه الشـعراء كأمل منتظر ورمز للخالص .ومما قاله «محمد بن يوسـف
التوسل إليه(((:
البالدي» في ّ
ي ـــا ُح َّجـــ َة اللَّـــ ِه ي ـــا بـــ َن العس ـــكر ِّي تَـــ َرى مـــــا نحـــــ ُن فيـــــ ِه َمـــــرا َراتٌ نكا ِب ُد َهـــــا
ـــــاق ِ
ـــــاق َو َخانَتْ َهـــــا ِ
الخ َن ُ
ـص م َواليــ َـك يـــا ب ــ َن المصطفـــى فلقـــد ضَ َ
مقاص ُد َهـــــا
َخلِّــ ْ
ونتيجـة وطأة األحداث وشـ ّدتها أطلق «أحمد بن صالح بن ط ّعـان» صرخة مدوية دعا
فيها «المهدي» إلى الظهور .يقول:
[طويل]

وص ـــا َد وقَ ـــا َد األرن ـــب األَســـ َد الض ـــاري(((

الســـ ْي ُل ال ُّزبَ ـــى و َع ـــا ال ُّرب ـــا
َ
فَ ُقـــ ْم بَلَـــ َغ َّ
ُ َ
واسـتند الشاعر على المثل المعروف «بلغ السيل الزبى» ليشير إلى وصول الوضع إلى
ذروة تأزّمه.
معانـي الرفعـة :ظهـر توقهم لتغييـر الواقع مـن خالل طموحهـم إلى معاني السـيادة،
ونتـج ع ّمـا تعرضـوا له مـن اضطهـاد وقهـر واسـتالب أن شـعروا بامتهـان العناصر المسـيطرة
واحتقارها فأعلنوا رفضهم القاطع ّ
للذل ،يقول «ناصر بن أحمد الحسيني» في مرثية حسينية:
[بسيط]

ـاب العـــ ِّز يُ ْق ِع ُدنَ ـــا
َـــــب
ُ
م ـــاذَا ال ــ ِـذي ع ـــن ِط ــ ِ
والخيـــــل فينـــــا وفينـــــا ُّ
الســـــ ْم ُر واليَل ُ
تَأْبَ ـــى ع ـــن ال ــ ِّ
ـــــب
ـذل أعـــر ٌاق لن ـــا طَ ُهـــ َرتْ وال تلـــــ ُّم علـــــى َســـــا َحاتِها ال ِّريَ ُ
ـوف فف ـــي أنبائِـــ ِه العج ـــب (((
ـاك ف ـــي تَـــ ْر ِك َع ْي ــ ِ
كَ َف ــ َ
ـش الـــذ ُِّّل َم ْو ِعظَـــ ًة ي ـــو َم الطُّ ُف ــ ُ
َ َ ُ
وتزخـر األبيـات بنــزعة احتجاجيـة قويـة وروح ثائـرة تأبى الـذّل وترفض كل ما سـلّط
عليهم من قهر.
وكان مـن الطبيعـي أن تنبعـث فـي النفـوس المعانـي البديلـة والمناقضـة .فنجدهـم
يم ّجـدون العلياء ويطـرون متعلّقاتها من مجد وع ّزة .وقد غدت هذه المفاهيم حلماً يترنَّم به
مجسـدين بذلك توقهـم لمعاني العدل
الشـعراء فـي مطالع قصائدهـم على وجه الخصـوصّ ،
والسيادة وما إليها.
((( شُ َّبر ،جواد ،أدب الطَّف ،مصدر سابق ،ج 5ص.205
((( الخاقاني ،علي ،شعراء الغري ،مصدر سابق ،ج 1ص.266
((( البالدي ،حسـين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،ص451؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سابق ،ج10
والس ْمر :الرماح .وال َيلَب :الخوذ والدروع والتروس.
صُّ .201
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وتغ ّنى «حسـن الدمسـتاني» في مرثية حسـينية بالعلياء ،وألمح إلى أسـلوب اكتسابها
فخاطب نفسه قائالً(((:
[طويل]

وأنـــــت عـــــن ال َم ْج ِ
َســـــ َما ب َ
ِـــــك فـــــي ال َعلْ َيـــــا ِء َجـــــ ٌّد ووالـــــ ٌد
ـــــد ال ُم َؤث َّـــــلِ قَا ِعـــــ ُد
َ
ـت إلـــــى ذلـــــك ال َم ْج ِ
ـــــد األثيـــــلِ الفرا ِقـــــ ُد
وم ـــا ال َم ْجـــ ُد باآلب ـــا ِء مج ـــدا ً ول ـــو َع َن ــ ْ
فالمجـد الحقيقـي هو مـا يحقّقه اإلنسـان بعمله وكفاحـه .ومع تقليديـة المعنى فإنه
ينضـح بنفور الشـاعر من ّ
الـذل والخنوع والتـوق لمعاني الرفعـة .ودعا «سـلمان التاجر» إلى
(((
الموصل إليه فقال :
طلب المجد ورسم الطريق
ّ
[طويل]

ِ
النفـــــس َســـــ ْه ُل التَّ َنـــــا ُو ِل
ـــــب نيلُـــــ ُه لمؤ ِّمـــــلِ ولكـــــ ْن ِببَـــــ ْذ ِل
هـــــو ال َم ْجـــــ ُد َص ْع ٌ
بالـــــذل ُمـــــ َّر ٌة وبالعـــ ِّز ُمـــ ُّر ال َحتْ ــ ِ
ِّ
ـذب المنا ِه ـــلِ
فـــــإ َّن حيـــــا َة المـــــر ِء
ـف ع ــ ُ
َو َجـــــا ِو ْر ِديَـــــا َر العـــــ ِّز حتَـــــى لـــــو أنَّ َهـــــا شُ ـــذ ُ
ُوق األفاع ـــي فه ـــي خيـــ ُر المن ـــا ِز ِل
ولئـن كانـت المعاني معروفـة مطروقة إال أنهـا بمثابة المبـادئ الخالدة التـي ال تفقد
معانيها الثابتة بتوالي الدهور.
وفـي العموم شـكّلت معاني العلياء ،ومتفرعاتها هاجسـاً قوياً تسـرب في نفوس القوم
وغاص في حناياهم فترجمته ألسنتهم.
الرمـز :لقـد كان الرمـز تق ّيـة وأسـلوباً فنياً سـ ّوغه الشـعراء لتفـادي التصريح المباشـر.
لكل جائر .يقول «خليل بن علوي» مخاطباً إياهم:
فاتخذوا من بني أمية شعارا ً للظلم ورمزا ً ّ
[كامل]

أبنـــــي أ َميَّـــــ َة مـــــا الظُّبَـــــا مغمـــــود ٌة عـــــن ث َـــــا ِر َمـــــ ْن بشـــــبَا الظُّبـــــا ِة أُبِيـــــدا
ع َّمـــــا قليـــــلٍ يظهـــــ ُر
األنــــــــــام ُســــــــــ ُعودا
«المهـــــدي» َمـــــ ْن تُك َْســــــــــى بِــــــــــ ِه ك ُُّل
ِ
ُّ
لإلســــــــــام كان مفيــــــــــدا
بالص ْمصـــــام قَومـــــاً مثلمـــــا ِب ُهــــــــــ َدا ُه
ِ
ويبيـــــ ُد َّ
ـذل يكس ـــوكُم كم ـــا يكس ـــى الهـــ َدى ثوبـــــا ً بـــــه عمـــــر الزمـــــانِ ج ِديـــــ َدا (((
بال ــ ِّ
ُ
ْ
ُ َّ َ
ُ َ
َ
فرغـم المسـافة الزمنيـة الشاسـعة التـي تفصل بينـه وبينهـم خاطبهم وكأنهـم ماثلون
أمامه ،وعمد إلى التمويه جاع ًال األمويين رمزا ً لكل ظالم ،والحسين  رمزا ً لكل مظلوم.
((( ديوانه ص.144
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ص.300
((( ديوانه ص.23
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ِ
أُ ٍّف لدهـــــ ٍر ألهـــــلِ
المجـــــد قـــــد َخانَـــــا
كل ناحيـــــ ٍة
وال َجـــــ ْو ُر قـــــد ع َّم َنـــــا مـــــن ِّ
حتَّ ـــى َمتَ ـــى نحـــ ُن ف ـــي ذ ٍُّل وف ـــي كَ َم ــ ٍـد

ةديقعلا رعش

ولئـن غلـب علـى أسـاليبهم اسـتعمال الرمز فـي وصـف الواقع فإنّنـا ال نعدم إشـارات
واضحـة وصريحـة تومـئ إليـه ،وتتحـ ّدث عن سـلبياته بـدون مواربـة .يقـول «أحمد بن علي
المنوي» من مرثية حسينية(((:
[بسيط]

َّـــــت وال ُهـــــ َدى بَانَـــــا
ـــــق كُف ْ
ورايـــــ ُة ال َح ِّ
ـمل بع ـــد الجمـــعِ ِو ْح َدانَ ـــا
َو َصيَّـــ َر الش ــ َ
نُغ ِْض ــي عل ــى الضَّ يْ ـ ِـم ـ مرغوميــ َن ـ أَ ْجفَانَ ــا

هكذا تعانق التاريخ مع الواقع في شـعر البحرين ،فغدا ّ
كل عنصر منهما وجهاً للعنصر
اآلخـر .وكانـا ينفصالن تـارة ويتداخالن تـارة أخرى .ومن ثـم شـكّل التاريخ متنفّسـاً أفرغ فيه
الشـعراء همومهم وصمامـاً خفّفوا به من معاناتهم .وقد أ ّداهـم التحديق المكثّف في نكبات
الماضـي والحاضر إلى تدقيق النظر في جميع الجوانب المأسـاوية .فالتفتوا إلى محنة المرأة
والطفولة في واقعة «الطّف» فتناولوها بعناية.

((( التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات مستدرك المنتظم ،مصدر سابق ،ص.30
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الفصل الثالث

محنة المرأة والطفولة في شعر آل البيت

مـن الثابـت تاريخيـاً اصطحاب الحسـين أفراد أسـرته فـي واقعـة الطّف رجاالً ونسـا ًء
وأطفـاالً .والثابـت أيضـاً أنه بعـد قتل جميـع الرجال تعـ َّرض النسـاء واألطفال لقـدر كبير من
العسف والمعاناة(((.
وقد اعتنى شعراء البحرين بإبراز مأساة هاتين الفئتين ،ووصف أبعاد محنتهم وتصوير
أحاسيسـهم وهم في ذروة التأزّم .فرسـموا لهم مشاهد مفعمة باألسـى ،زاخرة باأللم والحزن.
يجسد بشـاعة الحادث ووحشية مرتكبيه ،كما استغلوه إلثارة
واسـتثمروا ذلك كعنصر مأساوي ّ
عاطفة السامع.
أوالً :محنة المرأة:

عرض لها الشـعراء القدامى بشـكل سـريع((( ،أما شـعراء البحرين فتناولوهـا بالتفصيل
وأنعموا النظر في دقائقها وجزئياتها.

فص ّور «حسـن الدمسـتاني» لحظـات الوداع األخير بين «الحسـين» والنسـاء إثر مقتل
جميع الرجال وقبل البروز إلى الميدان .وحاول الكشـف ع ّما راود نفسه ،كمسؤول عنهن ،من
عطف وقلق وما ساوره من مخاوف وهواجس بشأن مصيرهن بعد قتله ،فقال(((:
َو َصـــــ َّو َب قصـــــدا ً للنســـــا ِء َم َو ِّد َعـــــاً
الخيـــــام فـــــا يَـــــ َرى
يـــــر ّد ُد طرفـــــاً فـــــي
ِ
الجســـــم ُم ْدن ٍ
و َغ ْيـــــ َر عليـــــلٍ ناحـــــلِ
َـــــف
ِ
والحـــــت عالمـــــاتُ الفـــــراقِ وأنَّهـــــا
ْ
الشـــــفيق إذَا َرأى
القلـــــب
يحمـــــل
ُ
فكـــــم
ُ
ُ

[طويل]

وأنفاســـــــ ُه مـــــــن أجلهـــــــ َّن َص َوا ِعـــــــ ُد
ُ
ســـــوى نســـــو ٍة أصواتُ ُهـــــ َّن َخ َوا ِمـــــ ُد
يســـــا ِو ُر ُہ َج ْهـــــدا ً مـــــن الضُّ ـــــ ِّر َجا ِهـــــ ُد
يبـــــق عن ُهـــــ َّن ذَائِـــــ ُد
َستُ ْســـــ َبى إذا لـــــم
َ
أحبتَ ـــــ ُه يس ـــــطُو عليهــــــا ال ُم َعانِ ـــــ ُد

((( سنشير إلى هذا تباعاً.
((( يُراجع على سـبيل المثال ديوان ديك الج ّن ص 37األبيات من  39 – 36وص  .55ديوان الشـريف الرضي ج1
ص 44البيتـان  3و 4ومـن  18ـ  22وج 2ص 188األبيات من  .33 – 28ديوان الشـريف المرتضى ج 2ص257
البيتان  27و.28
((( ديوانه ص.145

ـوس تصاع ـــدتْ دموع ــــــاً تهـــــــا َوى وهـــــــي ُد ٌّر فرائِ ــــــ ُد
ف ـــا َغـــ ْر َو ل ـــو تِلْ ــ َـك النف ــ ُ
فالشاعر يرصد حركة النفس في حالة انفعالها .فتصاعد األنفاس وترديد الطرف مظاهر
خارجية اللتياع الوجدان .وينضح وصف القلب بالشـفيق وتسمية النساء باألحبّة بق ّوة التعلّق
وشـ ّدة الحـدب والخشـية ممـا سـيقع لهن .ومـن ثم لـم يعجب الشـاعر مـن ذوبـان النفوس
وتح ّولها إلى دموع دافقة بسبب صعوبة الموقف وقسوته.
وصـ ّور «الدمسـتاني» نفسـه فـي قصيـدة أخـرى هلـع النسـوة وإمسـاكهن بأذيـال
«الحسـين» وهو يه ّم بالخروج إلـى الحرب ،وعرض خطابهن له ،ومحاولتهـن لثنيه عن القتال،
فقال(((:
[طويل]

َّـــــق
ُّ
أ ِمثْلُـــــ ُه يبغـــــي الج َهـــــا َد وقـــــد غَـــــدَتْ
أكـــــف ال ِّن َســـــا فـــــي ذَيلِـــــ ِه تتعل ُ
إل ـــى أيـــ َن ي ـــا كه ــ َـف اليتام ـــى و ِع َّز ُهـــ ْم وحافظَ ُهـــــم م َّمـــــا بِـــــ ِه الدهـــــ ُر يَطْـــــر ُِق
أتتركُ َن ـــا ف ـــي َع ْر َصـــ ِة «الطَّ ـــف» م ـــا لَ َن ـــا
ـــــل ال ُمتَشَ
وأنـــــت الكَا ِف ُ
كفيـــــل
ٌ
ـــــقق
َ
ُ
وصـ ّور تأث ّـر الحسـين بمقالهن ،وتأكيـده على عزمـه في مجابهـة مصيره ،مـع محاولة
إقناعهن بخروجه وطمأنتهن من منظور إسالمي:
َـــــاض ِب َج ْف َنيْـــــ ِه ال ُج َمـــــا ُن ال ُم َرقْـــــ َر ُق
فَـــــ َر َّق لهـــــا ُم ْســـــتع ِبرا ً مـــــن مقالِ َهـــــا وف َ
ِ
النـــــاس بالصبـــــ ِر
وق ـــال لهـــ َّن اص ِبـــ ْر َن ي ـــا ِخيْ ـــر َة ال ِّن َس ـــا فـــــإ ّن ِخيَـــــا َر
أخلـــــق
ُ
فقتل ـــي ِب ـــا ُجـــ ْر ٍم وذبح ـــي م ـــن ال َق َف ـــا
َّـــــق
وتضريـــــج شـــــيبي بالدمـــــا ِء ُمحق ُ
ُ
ُ
وكافلك ــــــ َّن اللَّ ــــــ ُه وهـــــــو خليفتـــــــي عليكـــــ َّن نِ ْعـــــ َم
ِّـــــق
الكافـــــل المترف ُ
وفا َرقَ َهـــــا
ُ
لـــــــــــــــكل بالكآبـــــــــــــــ ِة
ٍّ
بالرغـــــم منهـــــا ورغ ِمـــــ ِه وك ٌُّل
محـــــــــــــــرق
ِ
واألبيـات تصويـر للحالـة النفسـية ،والتياع الوجـدان لـكال الطرفين في تلـك اللحظات
الحاسمة بين الموت والحياة.
ووصف «خليل بن علوي» ذهول النسـوة وفزعه ّن حين رأين الحسـين مبضّ ع األوصال
وجسد تعلقه ّن فقال:
وهو يجود بروحهّ ،
َوقَ ْعــــ َن عليــــ ِه َصارخ ـــ ٍ
ـات وم ْعج ــــر الـــ
فواحــــــــــد ٌة تُلْ ِقــــــــــي أناملَــــــــــ ُه علــــــــــى
((( ديوانه ص.163
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[طويل]

ِّـــــل
ــــــ َجميع بقانـــــي نَ ْحـــــ ِر ِہ ُمتَبَل ُ
ـــــل
َحشَ ـــــاها وأُخـــــرى راحتَيْـــــ ِه تُ َقبِّ ُ

ةديقعلا رعش

ِ
ـــــل
للوليـــــد ت ُ َذ�ل ِّ ُ
وأُ ْخـــــرى لـــــه ُح ّبـــــاً تضُ ـــــ ُّم بصدرِهـــــا كضـــــ ِّم َولُـــــو ٍد
وأُ ْخـــــرى لـــــه تبكـــــي وأُخـــــرى كآبـــــ ًة لِ َد ْهشَ ـــــ ِتها تح ُنـــــو عليـــــ ِه تُ َولْـــــو ُِل
ِّـــــل
ومنهـــــ َّن أخـــــرى َمـــــ ْن تلـــــو ُذ َمخافَـــــ ًة بـــــ ِه ولَـــــ ُه بالـــــ ُّر ْدنِ أخـــــرى تُظَل ُ
وأخـــــ َرى ِ
عظيـــــ ُم الـــــ ِّر ْز ِء أَ ْذ َهلَ َهـــــا وقـــــد َد َه ـــى بغتـــ ًة وال ـــرز ُء يُ ْد ِه ـــي ويُ ْذ ِه ــ ُـل
فمسـك النسـوة تعبيـر عن عمـق الحب وقـوة اإلحسـاس بالفقد لـدى بنات الحسـين
وأخواته وزوجاته(((.
ووصـف «داود بـن أبي شـافيز» مـا تع ّرضت له الهاشـميات من عسـف ووحشـية وما
نالهن من ّ
ذل ومهانة بعد مقتل ول ّيهن ،فقال(((:
[طويل]

و َمالُـــــوا إلـــــى َحـــــ ْرقِ ِ
ٍ
ـــــام ونه ِب َهـــــا
ـــــات طَ َوا ِهـــــ ِر
وســـــ ْب ِي نســـــا ٍء طَ ِّي َب
الخ َي ِ
َ
ـد كَا ِفـــ ِر(((
بالســـ ْو ِط م ـــن يَ ــ ِ
فمســــــــــــلوب ٌة ِد ْرعــــــــــــاً ومنهوبــــــــــــ ٌة ِر َدا ومضروبـــ ٌة َّ
وعرض إلى وصف انعكاسات المأساة على نفسها وما اعتراها من وجد فقال:
ِّ
ومقروحـــــ ٌة َجفْنـــــاً ومحروقـــــ ٌة َحشـــــاً وبـــــارز ٌة
بالـــــذل فـــــي َذيْـــــلِ َعاثِـــــ ِر
وصائحـــــ ٌة وجـــــدا ً ونائحـــــ ٌة َجـــــ َوى وصارخـــــ ٌة ُح ْزنـــــاً ومـــــا بيـــــن َح ِاســـــ ِر
ويجسـد البيتـان انصهـار قلوبها باألسـى وتصاعـد الجوى النفسـي الذي أطلق ألسـنتها
ّ
بالنواح والعويل.
ووصف الشاعر ترحيلهن وتسييرهن إلى الشام فقال:
ِّ
بالـــــذل مـــــن غيـــــ ِر ِســـــاتِ ِر
َونَـــــا َدى ال ُم َنـــــا ِدي بالرحيـــــلِ فَ ُركِّ ُبـــــوا بـــــا َوطَـــــأ
ٍ
ِخـــــات ن ِ
ٍ
فبيـــــ َن َعـــــذَارى
َواشـــــ ِر
واضعـــــات أَكُ َّف َهـــــا وبيـــــ َن يتا َمـــــى صار
والشـاعر يشـير إلى خبر إنفاذ «عبيد اللَّه بن زياد» نسـاء «الحسـين» وأطفاله أسـارى
موث ّقين بالحبال مكشّ فات على أقتاب الجمال((( زيادة في إذاللهم وإهانتهم.
(((
(((
(((
(((

تنظر بقية األبيات في ديوانه ص 176و.177
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
عـن حـرق فسـطاط الحسـين يُراجـع تاريـخ الطبـري ،مصـدر سـابق ،ج 5ص438؛ وابـن األثيـر ،الكامـل في
التاريـخ ،مصـدر سـابق ،ج 3ص 291وابـن أعثـم الكوفـي ،أبـو محمـد أحمـد ،الفتـوح ،دار الكتـب العلمية،
بيروت  ،1986ج 3ص .138وعن سلب النساء يُراجع األول ص 453والثاني ص 295والثالث ص.138
ذكـر ابـن األثير في الكامل ،مصدر سـابق ج 3ص 298الخبر باقتضاب وأشـار إليه بشـكل صريح ابن الجوزي
في تذكرة الخواص ،مؤسسـة أهل البيت ،بيروت  ،1981ص 236و 237والداعي عماد الدين إدريس القرشـي
في عيون األخبار ،ط ،2دار األندلس ،بيروت  ،1984ج 4ص 114وما بعدها.
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قابـل الشـعراء بيـن ما كانـت عليـه الهاشـم ّيات من عـ ّز ومكانـة سـامية ،ومـا آل إليه
وضعهن من ّ
ذل وسبي ،فقال «سلمان التاجر» (((:
[خفيف]

كانـــــت محم ّيـــــ ًة فـــــي ِخ َبـــــا ٍء كلَّلتْــــــــــ ُه بهيبــــــــــ ِة ال ِعــــــــــ ِّز ِص ْيــــــــــ ُد
ـــــل
قَ ْب ُ
ْ
َح َج َبتْ َهــــــــــا ُســــــــــ ُي ُ
وف آ ِل
علــــــــــي بجــــــــدا ٍر تح ِمــــــــي ِف َنــــــــا ُه أُ ُســــــــو ُد
ٍّ
فغـــــدتْ ُح َّســـــرا ً َســـــبايا علـــــى النـــــو قِ ترا َمــــــــــى بهــــــــــا ِقفَــــــــــا ٌر و ِب ْيــــــــــ ُد
ٍ
َو ِب َز ْجــــــــــ ٍر يســــــــــوقُ َها زَجــــــــــ َر ُع ْن
ــــــــــف وإذا تســــــــــتغيثُ فيــــــــــه يزيــــــــــ ُد
وأتبع الشـاعر مقارنته بين حاليهـا باألمس واليوم بإبـراز دور «زحر بن قيس الجعفي»
ـ الـذي كلّف بتوصيلهن إلى «يزيد» ـ وإجهازه على ما بقي لهن من كرامة بزجرهن وسـوقهن
بعنف .وع ّول على التورية باسمه ليطابق بين االسم والفعل في شخصية هذا الرجل(((.
اسـتبطن الشـعراء نفسـية المرأة الهاشـمية ،ومـا عرض لها مـن خطرات فـي اللحظات
الدقيقة من حياتها .ومما قاله «عبد اللَّه الذهبة» في وصف مشـاعرهن إثر تعرضهن للكشف
واإلبراز بعد الحجب والخفارة(((:
[سريع]

تَــــــــــ َو ُّد لــــــــــو أ َّن ال ُّد َجــــــــــى َســــــــــ ْر َمدا ً لَ َّمـــــا عـــــن الرائِـــــي لَ َهـــــا َغ َّي َبـــــا
وإ ْن بَـــــ َدا
صبــــــــــح ال أهــــــــــاً وال َم ْر َح َبــــــــــا
ـــــت ِمـــــ ْن َأســـــى يــــــــــا
الصبـــــح َد َع ْ
ُ
ُ
صبـــــح لنـــــا أ ْو ُجهـــــاً لهــــــا جـــــ ُ
أبديـــــت يـــــا
ـال اللَّ ـــــ ِه قــــــد َح َّج َبــــــا
َ
ُ
َ
هانـــــت
ت َـــــ َر َاك قـــــد
عليـــــك التـــــي عـــــن شـــــأنِ َها القـــــرآ ُن قـــــد أَ ْعربـــــا
ْ
ويعقّب الشـاعر على محاورة النسـاء للصباح بعتاب يوجهه إليه ويستفسر عن السبب
الذي يمنعه من التواري:
ـب ال َخ َفــــــا
ـت ِب ُح ُجـــــ ِ
لِ ـــــ ْم ال تواريـــــ َ

ِ
للبعــــــــــث لمــــــــــا آن أ ْن ت ُْســــــــــلَبا

ووصف الشـعراء ما نال نساء «الحسين» من إهانة واستفزاز في مجلس «يزيد» .فقال
«حسن الدمستاني» على لسانهن في وصف ما وقع لهن هناك(((:
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،ص.281
عـن دور زحـر يُراجـع الطبـري ،مصـدر سـابق ،ج 5ص 459وابن األثيـر ،الكامل ،مصـدر سـابق ،ج 3ص،298
وابن الجوزي ،تذكرة الخواص ،مصدر سابق ،ص.234
ش ّبر ،جواد ،أدب الط َّّف ،مصدر سابق ،ج 7ص.100
ديوانه ص.159

ٍ
وأعظـــــ ُم مـــــا نِلْ َنـــــا ُه مـــــن ذ ُِّل َم ْو ِق ٍ
«يزيـــــد» فـــــي ردا ٍء مـــــن ال ِكبْـــــ ِر
ـــــف لقـــــا ُء
يُ َص ِّعـــــد فينـــــا طرفَـــــ ُه لحـــــ َظ شَ ـــــا ِم ٍت تَظَا َهـــ َر بالبغض ـــا ِء ف ـــي النظَـــ ِر الشَّ ـــ ْر ِر
َّ
وقـــــد
ظـــــل ِمـــــ ْن طُغيانِـــــ ِه وعتـــــ ِّو ِہ يقـــ ُّد ثناي ـــا ث َ ْغـــ َر حام ـــي ِح َم ـــى الثغـــ ِر
ويدعـــــو بثـــــار ِ
ِ
و«العــاص» الصريــعِ لَــ َدى بَــ ْد ِر
ات «الوليـــــد» و«عتبـــــ ٍة» و«شــيب َة»
فأشـ ّد ما واجهنه غطرسـة يزيد وق ّدہ أسنان «الحسين» بقضيب في يده وهو في حالة
مـن الزهو والتباهـي باالنتصار .وتذكـر المصـادر التاريخية أنه كان ينشـد أبياتاً تظهر تشـفّيه
وانتقامـه ألسلافه الذين حاربوا اإلسلام يـوم بدر .وكان المسـلمون قـد قتلوا خالـه الوليد بن
عتبة وج ّدہ عتبة بن ربيعة وع ّمه شيبة بن ربيعة(((.
ترت ّب على اهتمام الشـعراء بوصف محنة المرأة العلوية أن اعتنوا بتصوير حالة الفقد
لديها ،وفي جميع الحاالت؛ ونذكر منها:

ةديقعلا رعش

[طويل]

األم لولدها:
رثاء ّ

صـ ّوروا األمومـة فـي حالـة الثـكل ،وفـي إطـار تف ّجعـي مغـرق فـي الحـزن .فتصـ ّور
«محمد بـن أحمد العصفور» السـيدة «فاطمـة» وقد أتت إلـى «كربالء» زائـرة متلقية للعزاء
بابنها «الحسين» في حالة من األسى وتأ ّجج الوجدان:
[بسيط]

َـــــت بالط ِ
نســــــــــ َو ٍة ث ُــــــــــكَّلٍ ك ٌُّل ت ُع ِّزي َهــــــــــا
بَكُـــــوا لَ َهـــــا إ ْذ أَت ْ
َّـــــف زائـــــر ًة َمــــــــــ َع ْ
تبكـــــي علـــــى نَ ْجلِ َهـــــا والشـــــع ُر ن َِاشـــــر ٌة
الجيـــــب مازقـــــ ٌة ت ُ ْن ِشـــــي َم َراثيهـــــا
ُ
وتخيلها الشاعر وقد أخذت تخاطب وليدها القتيل وتتف ّجع بأسى:
اضيهـــا(((
ي ـــا س ـــاك َن «الطَّ ــ ِّـف» والغبـــرا ِء ُم ْرتَهِنـــاً بالرغــ ِـم فيــ َـك ال ِع ــ َدا أَ ْمضَ ــ ْ
ـت َم َو ِ ْ
رأس َ
ـــــك العالـــــي َم َو ِاض ْي َهـــــا
أر َد ْو َك ي ـــا ول ـــدي ِمـــ ْن غيـــ ِر م ـــا َســـ َب ٍب وركّبـــــوا َ
َــــــــــاك َحيــــــــــدر ٌة يَـــــ ْو َم الطُّف ِ
َ
َ
عليــــــــــك ولــــــــــو َواف
آ ٍه
ُـــــوف ألف َنـــــى ك َُّل َمـــــ ْن ِفي َهـــــا
يعـــ ِز ْز عل ـــى أُ ِّم ُكـــ ْم صنـــ ُع ال ُع ـــدا ِة بك ـــم يـــــا طَالَ َمـــــا َســـــ َه َرتْ فيكـــــم لياليهـــــا
((( ينظـر الخبـر في تاريـخ الطبري ،مصدر سـابق ،ج 5ص 460و ،467وابن شهرآشـوب ،المناقب ،مصدر سـابق،
ج 3ص 260ومـا بعدهـا؛ وابن الجوزي ،تذكـرة الخواص ،مصدر سـابق ،ص .235وعن قتلى بني عبد شـمس
فـي بـدر يُراجـع الواقـدي ،محمـد بـن عمـر ،المغـازي ،عالـم الكتـب بيـروت ،د.ت .ج 1ص 148والطبـري،
تاريخه ،مصدر سابق ،ج 2ص.445
((( رهن بالمكان :أقام فيه و«فيك» من متممات أمضى العدا (فيك) سيوفهم وفيها تقديم وتأخير.
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بك ـــم جرح ـــى أماقيه ـــا(((

َـــــت مصائ ُبكُـــــ ْم عين ـــي وص ـــارتْ
يـــــا غائبيـــــ َن و َمـــــ ْن أبك ْ
ََْ
أمض الوالدة الفاقدة وأفجعها ذبح االبن دون سـبب معقول ،وقطع القتلة رأسه
فالذي ّ
ورفعه على الرمح تشـفياً وإغراقاً في الوحشـية .وتكثّف لفظة التـأ ّوہ طاقات الحزن المحتبس
فـي األعمـاق ،وقد التبـس ذلك بتم ّنـي حضـور الوالد ـ وهـو رمز البطولـة((( ـ ذلـك المصرع
لينتقم ويحمي االبن .وللتعبير عن عمق المأسـاة أشـار الشـاعر إلى أثرها على شـقيق القتيل
وهـو شـ ّبر(((ّ .
وتـدل لفظة «يعزز» علـى صعوبة األمر ومشـقّته .ونـ َّم تكرار نـداء األم الثكلى
لرجالهـا الغائبيـن والمقتوليـن عن شـ ّدة الحاجة إليهـم .وبطبيعة الحال فالمشـهد متخ ّيل ألن
هنـاك فارقـاً زمنيـاً بين وفـاة السـيدة فاطمة ومقتـل ابنها الحسـين ،ولكنـه طبيعـي ومتوائم
والطبيعة البشرية في مثل هذه الظروف.
ووصفـوا علـى صعيـد آخـر قـوة َجلَـد األم الثاكلة وصبرهـا العظيـم .يقـول «أحمد بن
مجسـدا ً ثبات والدة «القاسـم بن الحسـن» الـذي قُتل في «الطَّف» مل ّمحـاً إلى قوتها
ط ّعان» ّ
وصالبتها:
[طويل]

ْـــــس تِل َ
َـــــت بِـــــ ِه وق ـــد شَ ـــ َك َرتْ م ـــا َح ـــا َز ُہ ِمـــ ْن َمغَانِ ــ ِـم
ْـــــك األ َّم إ ْذ ث ُ ِكل ْ
َولَـــــ ْم أَن َ
ـــــت َو ْجهـــــي ِ
ِ
ُ
ـــــم
ـــــاي ُســـــو ُد
لفاط ٍ
القواص ِ
تقـــــول لقـــــد بَيَّضْ َ
ـــــم وإ ْن ســـــ ّودَتْ ُدنْيَ َ
ـاب بم ـــا َجـــ َرى فقـــد فُـــزتَ فـــي ال ُع ْقبَـــى بأربَـــى الغنائِــ ِـم
ـي ل ِئ ـــن َج ــ َّـل ال ُم َص ــ ُ
بُ َن ــ َّ
ـم(((
ُ
َوســـــ َّو َغ ِني الذكـــــ ُر
الجميـــــل تج ُّر ِعـــــي م ـــن الث ـــكلِ كاس ــ ٍ
ـات ك ََســـ ِّم األَ َرا ِق ــ ِ
فالشـاعر ين ّوہ بق ّوة جنانها ويجعلها قادرة ،وهي فـي ذروة تأزّمها على إدراك الوجهين
المختلفين للشـهادة .ومع إحساسـها بلذّة ذلك ،والمتولّدة عن اإلحساس بتأدية الواجب ،فقد
ماثل مرارة الثكل بس ّم أخبث الحيات.
رثاء البنت ألبيها:

عمد الشـعراء إلى استبطان مشـاعر المرأة في حالة فقد األب ،فص ّوروا أساها ولوعتها،
(((
(((
(((
(((
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مجموعة ( )1ص .29وآماق جمع مأق وهو طرف العين مما يلي األنف أي مجرى الدمع.
استخدم لفظ حيدرة وهو من ألقاب اإلمام علي  وهو يعني األسد الغليظ القوي الساعدين.
يذكر الرواة أن الرسـول  سـ ّمى الحسـن شُ َّبرا ً وسـ ّمى الحسـين شُ ـ َب ْيرا ً بأمر من جبريل وعلى أسماء ولد
محب الدين أحمد بن عبـد الله ،الذخائر،
هـارون .يُراجع ابن األثير ،أسـد الغابـة ،ج 2ص 11و19؛ والطبريّ ،
دار الكتب العلمية ،بيروت د.ت ،ص.120
البلادي ،حسـين بـن علـي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق ،ص .135واألراقـم :جمـع أرقم وهـو ذَكر
الح ّيات أو أخبثها.

[طويل]

ةديقعلا رعش

يقـول «حسـن الدمسـتاني» متخ ّيالً تفجع السـيدة «زينب» علـى أبيها «علي بـن أبي طالب»
حين اغتيل(((:
وزينـــــب ذاتُ الصـــــونِ ظاهـــــر ُة ال َجـــــ َوى لهـــــا كَبِـــــ ٌد للحـــــزنِ فـــــي َغلَ َيـــــانِ
ُ
ليـــــت ِ
تق ــ ُ
ـول أب ـــي ـ ُروح ـــي ف ـــداؤك ـ َرا َع ِن ـــي ِح َما ُم َ
ـــــك يـــــا
الحمـــــا َم َع َرانِـــــي
َ
ـت بالدعـــا واكبــ ِ
الصــــ َدى م ــــن ُم ْه َجت ــــي و ِج َنانِ ــــي
قُــ ِـم الليــ َـل واقنــ ْ
ـت ال ِع ــ َدا و ِب ـــ َّـل َّ
ـــــــام دائمتـــــــانِ
ِ
 أَب ـــي لَ ْوعت ـــي مم ـــا ُد ِه ْي ــ ُـت وحرقت ـــي بقلبـــــــي َمـــــــ َدى األيّ
ينــــــــــي ُمطْلَ َقتَــــــــــانِ
وكلتاهمـــــا محصورتـــــان بأضلعـــــي لــــــــــذا عبرتــــــــــا َع
َ
وقد أضفت المزاوجة بين السـرد والحوار على األسـلوب تدفّقاً ،وصـ ّورت حرارة العاطفة
والتهابها .فرغم حفاظ السـيدة «زينب» لم يجد الشـاعر بأسـاً في إطالق العنان لمشـاعر الفقد
لديها وتصوير أساها على والدها القتيل .فالعاطفة ركن أساسي في حياة اإلنسان وخاصة المرأة.
وعلـى صعيـد واقعـة «الطَّف» تبدو السـيدة «سـكينة بنت الحسـين» كأه ّم شـخصية
تمثّـل عاطفـة فَقْد األب .فقـد صـ ّوروا ندبها على أبيهـا وتف ّجعها على مأسـاته .يقول «حسـن
الدمستاني»(((:
[كامل]

و«ســـــكين ٌة» تدعـــــو أبَا َهـــــا يـــــا أبـــــي َمـــــ ْن ذَا خالفُـــــك لـــــي يُ ِعيـــــ ُن ويُ ْر ِشـــــ ُد
ُ
َمــــــــــ ْن ذَا َع
لظــــــــــل جنابِــــــــــ ِه فَ ُنؤيَّــــــــــ ُد
ِّ
ــــــــــض الزمــــــــــا ُن بنابِــــــــــ ِه نَلْ َجــــــــــا
َّ
َمـــــ ْن ذَا يحـــــو ُط المســـــلمي َن بســـــي ِف ِه يُ ْكلِـــــي الثغـــــو َر مـــــن ال ِعـــــ َدا ويُ َســـــ ِّد ُد
وســـــ َّن ِة الهـــــادي و َمـــــ ْن يَ ْحم ـــي ِح َم ـــى الدي ـــنِ الحني ــ ِ
ـف ويُ َعضِّ ـــ ُد
َمـــــ ْن لل ِكتَ ِ
ـــــاب ُ
وسـاعد التنويع بين الخبر واإلنشـاء ثم التركيز على أسلوب المسـاءلة بما فيه من نبرة
عالية على تجسـيد مشـاعر الفقد وحرارتها .كما أظهر قيمة المرثي على صعيد الحياة الخاصة
باالبنة والحياة اإلسالمية بعا ّمة.
رثاء األخت ألخيها:

تأتي السـيدة «زينب» كأبرز شـخصية في هـذا الصدد .واعتنى الشـعراء بوصف ندبها
على أخيها «الحسين» وتصوير حرقتها ولهفتها عليه .يقول «خليل بن علوي»(((:
((( ديوانه ص.116
((( ديوانه ص.152
((( ديوانه ص 21وما بعدها.
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[كامل]

فهـــــوتْ عليـــــ ِه
ـــــي المنضُ ـــــو َدا
ٌ
زينـــــب َو َد َعتْـــــ ُه يـــــا ُســـــ ْؤلي و ِعقْـــــ َد ُج َمانِ َ
ِ
ـــــل تُضْ ِحـــــي ال ُمل ُ
أَت ُـــــر َاك تعلـــــ ُم بالـــــذي نِلْ َنـــــا فَ َه ْ
العبيـــــد عبيـــــ َدا
ُـــــوك إلـــــى
أَأُ
َ
خـــــي َمـــــ ْن
لبنيـــــك بعـــــ َد َك كَا ِف ٌ
ـــــل يأوي ُهــــــــــ ُم ولهــــــــــم يكــــــــــو ُن َو ُدو َدا
َّ
ِ
لصالح َهـــــا ِمـــــ ْن بَ ْع ِ
ُ
ـــــد عي ِن َ
للنســـــا
ـــــل ِمـــــ ْن
َه ْ
يبـــــذل المج ُهـــــو َدا؟
ـــــك
ولـــــي َ
ٍّ
بعـــــدك بالحيـــــا ِة ويغتـــــذي َمـــــا ُء الفُـــــ َر ِ
َ
أَأَلـــــ ُّذ
ات إلـــــى فمـــــي َمـــــ ْو ُرو َدا
ويتـــــ ُّم لـــــي أُن ِْســـــي ولـــــم ت َـــــ َر ُم ْؤنِســـــاً إال ِض َباعـــــاً فـــــي الفـــــا ِة ِ
وســـــ ْي َدا؟
الممض بالفقد كما تنضح بمعنى الضياع
واألبيات تطفح باللوعة والشـكوى واإلحساس
ّ
بعـد قتل الكافـل ،وما انج ّر عنه من زهد بمظاهر الحياة ،ورفض لملذاتها .وإلحسـاس الشـاعر
بقسـوة الموقف على نفسـها ص ّور اسـتنجادها بوالدهـا لينقذ من بقي من النسـوة واألطفال،
«الغري» ـ حيث ضريح الوالد واسطة إبالغ:
وجعلها تتخذ من الراكب المتّجه إلى
ّ
يـــــا راكبـــــا ً ِمـــــن فَـــــوقِ كُـــــو ِر م ِطيـــــ ٍة مج ُدولَـــــ ٍة ي ْخـــــدي بهـــــا تَو ِخيـــــ َدا(((
ْ
ُ
ْ
َ ْ
ْ
َ َّ
ـــــج
والســـــ ْؤ ُد َد المفقُـــــو َدا
ِّ
ُع ْ
بالغـــــري إلـــــى ضريـــــ ٍح فيـــــ ِه قـــــد َدفَ ُنـــــوا ال ُعـــــا ُّ
ُـــــل يـــــا أميـــــ َر المؤمنيـــــ َن بَ ُن َ
ق ْ
ـــــوك قـــــد أَ ْم ُســـــــوا عفيـــــــرا ً بال ِّد َمـــــــا َوطَ ِريْـــــــ َدا
وانطالقـاً مـن تـأزّم وضعها صـ ّوروا اسـتغاثتها بوالدتها السـيدة فاطمة ،ونقلوا شـكواها
وتف ّجعها على ما أصاب أخاها .يقول «محمد بن أحمد العصفور»(((:
[طويل]

«جبريــل» فــي ال َم ْه ِ
أَفاطـــ ُم ي ـــا أُ َّم ـــا ُه َه ـــل أن ــ ِ
ُ
ـت تعلم ـــي بحــا ِل الــذي نَاغَــا ُه
ــد
ـد(((
ـب ال ُم َح َّي ـــا وال َجبي ـــنِ عل ـــى ال َو ْه ــ ِ
«حســي ُن» الــذي يَ ْرقَــى علــى ظَ ْهـ ِر «أحمـ ٍـد» تَرِي ــ ُ
ـد(((
ـوف ِب ـــا لَ ْح ــ ِ
تُك ََّســـــ ُر بال َخيـــــلِ ال ِج َيـــــا ِد ضلو ُعـــــ ُه َصريعـــاً و َع ـــا ٍر بالطُّف ــ ِ
فمكانـة األخ وقسـوة مـا وقع عليه مـن أرزاء أثـارا مكامن األسـى في نفسـها فطفقت
(((
(((
(((

(((
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ال َج ْدل :الصالبة والحسن ،والتوخيد :اإلسراع في المشي واتساع الخطى.
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.195
ع ّمـا قيـل من مناغـاة جبريل الحسـين  في مهده يُراجع ابن شـهر آشـوب ،المناقب ،مصدر سـابق ،ج3
ص .116وعـن صعـود الحسـين علـى ظهر الرسـول  ينظـر ابن عسـاكر ،تهذيـب تاريخ دمشـق ،مصدر
والمحـب الطبري ،ذخائـر العقبى ،مصدر سـابق ،ص ،131والمتّقي الهنـدي ،كنز العمال،
سـابق ،ج 4ص318
ّ
مصدر سابق ،ج ،13حديث .37699
يذكـر الطبـري فـي تاريخـه ،ج 5ص 415أن «عبيـد اللَّه بن زيـاد» أمر قائـده بالتمثيـل بالحسـين وأصحابه.
ويذكر البالذري في األنسـاب ،مصدر سـابق ،ج 3ص 204أن عمر بن سـعد انتدب عشـرة رجال ليطأوا جسد
الحسين  بأفراسهم .يُراجع أيضاً تاريخ الطبري ،مصدر سابق ،ج 5ص.455

ةديقعلا رعش

ووسع الشاعر دائرة شكواها لتمت ّد إلى ج ّدها العظيم
تتو ّجع وتتلهف وتسـتنجد بكل أسالفهاّ .
حب ورعاية:
الذي كان يحيط ذلك األخ ّ
بكل ّ
ـد(((
«مح ّمـــ ُد» ي ـــا َجـــ َّدا ُه ِســـ ْبط َُك ف ـــي ال َف ـــا ومـــا نَالَ ــ ُه ِغ ْســ ٌـل ومـــا ضُ ــ َّم فـــي لَ ْحــ ِ
لقـد تعاطف الشـعراء مـع محنة المـرأة العلويّة وتو ّجعـوا لما أصابها مع مـا هي عليه
من مقام سام .يقول «طه العرادي»(((:
[بسيط]

للَّـــــ ِه َربّـــــ ُة ِخـــــ ْد ٍر كَا َن يَ ْح ِج ُب َهـــــا
بيــــــــت الرســــــــال ِة و«الزهــــــــرا» تُ َربِّي َهــــــــا
ُ
ـت لَ ــ َدى األَ ْس ــ ِر َح ْس ــ َرى بعـــد ِع َّزتِ َهـــا ُمضَ ا َعــــــــ ًة بيــــــــن ق َِاصيهــــــــا و َدانِ ْي َهــــــــا
أمســ ْ
فانقلاب أوضاعهـا ،وما أوقـع بها من مهانة آلم الشـاعر فتو ّجع واسـتنكر وقد اسـتتبع
ذلك أن استنفر الهاشميين ودعاهم إلى االنتقام فقال:
م ـــا ل ـــي أرى لألُبَ ـــا ِة الضَّ ْي ــ ِـم ق ـــد قَ َع ـــدتْ عـــن ثَـــا ِر َم ــ ْن َص ــ َّم ســـم ُع الده ــ ِر نَا ِع ْي َهـــا
ات ال َعا ِديَ ــ ِ
الس ـــا ِب َح ِ
ِ
ـات إل ـــى نَ ْحـــــ ِو
الطفـــــوف لثـــــا ٍر فـــــي أَ َعا ِديْ َهـــــا
ُه ُّب ـــوا عل ـــى َّ
هكـذا صـاغ الشـعراء محنـة المـرأة الهاشـمية ،وصـ ّوروا أبعادهـا وحاولـوا اسـتبطان
مشـاعرها والغوص في أعماقها لتجسـيد التهاب عواطفها في حـاالت فقدها لرجالها وحماتها.
ووظّفـوا كل ذلـك لتحريـك الوجـدان وتعميق الشـعور بالمأسـاة بوضـع المسـتمع إزاء أحرج
مواقـف األحـداث وزرعـه فـي أكثـر مراكزها حساسـية .ودفعتهـم تلـك الغاية إلـى النظر في
جميع الجوانب المأساوية .فكان أن تفطّنوا إلى جانب دقيق آخر في فاجعة الطَّف وهو:
ثانياً :محنة الطفولة:

تشـكّل الطفولـة ـ باإلضافـة إلـى المـرأة ـ الفئـة التـي عاشـت تلـك المحنـة وعاينـت
وحشيتها وتع ّرضت للكثير من البطش والقهر بعد قتل حماتها.
وقد اعتنى شـعراء البحريـن عناية واضحة بوصف محنة الطفولـة وما تع ّرض له أطفال
«الحسـين  »مـن فواجـع ورزايـا .وهـم وإن لـم يبدعـوا جديـدا ً فيـه ،فقـد كان موضوع
الطفولـة معاناتهـا أو رثائهـا مـن الموضوعات القليلـة التناول في الشـعر العربي نظـرا ً لضيق
الكالم فيه وقلّة الصفات كما يقول «ابن رشيق»(((.
((( يذكـر المحـب الطبري في الذخائر ،مصدر سـابق ،ص 122أن الرسـول ق َّب َل الحسـين وقال« :اللَّهـم إنّي أُ ِح ُبه
فأ َح ُّبـه» .يُراجـع أيضاً المتقـي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سـابق ،ج ،13حديـث  37641و 37698والهيثمي،
مجمع الزوائد ،مصدر سابق ،ج 9ص.189
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.547
((( ابـن رشـيق ،أبو علي الحسـن القيرواني ،العمدة ،تحقيق محمـد محيي الدين عبد الحميـد ،ط ،4دار الجيل= ،
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ولقـد ألـ ّم الشـعراء القدامى الذين رثـوا آل البيـت إلماماً سـريعاً بمأسـاة الطفولة في
واقعة الطَّف((( .أما شعراء «البحرين» فقد التفتوا إليها التفاتة واضحة ،وعالجوها بأسلوبين:
األولَ :عـ ْرض محنـة الطفولـة عرضـاً عامـاً في القصائـد التي ُرثِـي بها «الحسـين» وهو
الغالب.
والثانـي :التركيـز علـى محنـة أحـد األطفـال؛ والطفالن اللـذان اسـتأثرا باالهتمـام هما
(الص ْغ َرى)(((.
«عبد اللَّه بن الحسين» (الرضيع) و«فاطمة بنت الحسين» ُّ
التناول العام لمحنة الطفولة:

اقتصر الشـعراء في هذا الصدد على إشـارات عامة لتجسـيد محنة األطفـال في واقعة
كربلاء وإبـراز ما يتعلّـق بهم من مواقـف وقضايا .ومما عرضوا له مسـألة حـدب األب عليهم
وشـ ّدة تعلقه بهم وهو يفارقهم الفراق األخير .يصف «حسـن الدمسـتاني» وداع «الحسـين»
ألطفاله وما رافق هذا الموقف من مشاعر أبوية ف ّياضة ،فيقول:
[كامل]

ـتقصا ِء
يدنُــــــــــو إلــــــــــى أطفالِــــــــــ ِه فيشــــــــــ ُّم ُه ْم ك ُّلً علــــــى ِح ـــــ َد ٍة علــــــى اســـــ َ
ِ
ُ
ِـــــس نطقَـــــ ُه وجفونُــــــــــ ُه
كعــــــــــوارض األنــــــــــ َوا ِء
ويقـــــول والزفـــــراتُ تحب ُ
إنّـــــي ُمفَا ِرقُكُـــــ ْم ومـــــا هـــــو عـــــن ِقلَـــــى لكــــــــ ْن لســــــــبقِ مشــــــــيئ ٍة وقَضَ ــــــــا ِء
َـــــف الخلفَـــــا ِء(((
ُ
اللَّــــــــــ ُه كافلُكُــــــــــ ْم و ُملْ ِقــــــــــي كَلَّكُــــــــــ ْم نِ ْعـــــ َم
الكفيـــــل وألط ُ
ويجسـد الشـاعر قـ ّوة عاطفـة األب والتهابهـا من خلال ثالثة مظاهـر :كلمـات الوداع
ّ
المتقطّعة ،والزفرات الملتهبة التي ألجمت اللسـان ،ثـم الدموع التي ماثلها باألمطار المنهمرة
بيـروت  ،1972ج 2ص 154وممـا قيـل في وصف معاناة األطفال بسـبب حالـة الفقد ،األبيـات المذكورة في
=
ن .م .ص 156ومقطوعـة مويلـك المزمـوم فـي الحماسـة  2ص .902وأشـهر مـا رثـي بـه األطفـال مرثية ابن
الرومي البنه األوسط.
((( يُراجـع علـى سـبيل المثـال قصيدة مهيـار الديلمي أبو الحسـن مرزويـه فـي أدب الطفل ،طبعـة دار الكتب
المصريـة  ،1926ج 2ص 239البيـت ( .)27والبيت التالي من ديوان الصاحب بن عباد ،تحقيق محمد حسـن
آل ياسين ،ط ،2مكتبة النهضة ،بيروت  ،1974ص 262والضمير يعود على الحسين:
هــــــل ســــــمعتم بمرضــــــع ٍمقتــــــو ِل
فج ُعــــــو ُه مــــــن بعـــــ ِـد ِہ برضي ـــــعٍ
أطفـاال آخرين في معسـكر الحسـين  عالوة علـى أطفالـه .فالمؤرخون يذكـرون أنه كان
ً
((( يظهـر أن هنـاك
لمسـلم بن عقيل بـن أبـي طالـب غالمان صغيـران فـ ّرا من المعسـكر أثنـاء مهاجمته وأُسـرا ثـم قُتلا .يُراجع
الصـدوق ،أبو جعفر محمد بن بابويه القمي ،األمالي ،ط ،5مؤسسـة األعلمي ،بيـروت  ،1980المجلس  ،19رقم
 2ص .76والمجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بيروت  ،1983ج 45ص 100وما بعدها.
والكل :الضعف.
((( ديوانه صّ .117
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ولتأكيـد قـ ّوة عاطفـة األب ّوة عند «الحسـين» حرص الشـاعر علـى إبراز عنايته بسلامة
أطفاله ودرء الخطر عنهم حتّى بعد مصرعه فأوصاهم:

ةديقعلا رعش

مـن السـحاب العظيم.ويزخـر الدعاء الذي ختـم به الوالد وداعه بالمشـاعر وأمنيات السلامة
واإليمان العميق.

فتحص ُنـــــوا فـــــي ِمضْ َربـــــي ِ
فــــــإذا بــــــرزتُ إلــــــى مالقــــــا ِة ال ِع ـــــ َدا
وخبائِـــــي
َّ
وإذا خَـــــررتُ عـــــن ال َجـــــ َوا ِد بطعنـــــ ٍة نجــــــــــا َء نافــــــــــذ ٍة مــــــــــن األحشَ ــــــــــا ِء
فهنالِ َ
َ
ـــــك ا َّد ِر ُعـــــوا
جميـــــل الصبـــــ ِر كـــــي ال تُحطَ ُمــــــــــــوا ب َِســــــــــــ َناب ِِك األَ ْرزَا ِء
كمـا تجلّـى تعلّقـه بهـم وحرصـه على سلامتهم علـى صعيـد توصيتـه أختـه «زينب»
برعايتهـم ـ فـي لحظات الـوداع األخيرة ـ  .وقـد صاغ «خليل بـن علوي» الموقـف فقال على
لسان «الحسين»:
[مجزوء الرمل]

َ
الحظــــــــــــــــــــي
األطفــــــــــــــــــــال أَالَّ يق ُعــــــــــوا فــــــــــوق الصعيــــــــــ ْد
َ
ســـــــــــــــوف يض ُحـــــــــــــــون يتامـــــــــــــــى بعدمــــــــــا أُضْ ِحــــــــــي فقيــــــــــ ْد
واحفظيهــــــــــم مــــــــــن جمي ـــــــــعِ الـــ ضُّ ــــــــــ ِّر مــــــــــا كَــــــــــ َّر الجديــــــــــ ْد
ـت ي ــــــــا زين ــــــــب لم ــــــــي شَ ــــــــــم َل أهلــــــــــي والبنيــــــــــن(((
أخ ـــــــ ُ
ْ
ُ ِّ
ْ
وتظهـر أفعال األمـر الجوانب التي أوصى بهـا ،وتن ّم لفظة «من جميـع» عن رغبته في
حمايتهم التا ّمة من كل ما يض ّرهم.
وانطالقاً مما ذكره المؤرخون من مهاجمة الجيش لمخيم «الحسـين» لسـلب ما به(((،
ص ّور «حسن الدمستاني» وضع األطفال وما أصابهم من ذعر وخوف إبّان المداهمة فقال(((:
َـــــل اليتا َمـــــى تســـــتغيثُ بِـــــ ِه فَلَـــــ ْم
وظ َّ
تح ـــا ِو ُل خ ــ َ
والســـل ِْب َم ْه َربـــاً
الســـ ْب ِي َّ
ـوف َّ

[طويل]

َّـــــت تســـــتغيثُ
بزينـــــب
ِ
يُ ِج ْب َهـــــا فظل ْ
علمـــــت أ ْن التَ ســـــاع َة َم ْهـــــ َر ِب
وقـــــد
ْ

((( ديوانـه ص .13ويظهـر من روايات المؤرخين أن السـيدة زينب أخت الحسـين  3كانت أهم شـخصية
نسـائية فـي موقعة الطّف كما يشـيرون إلى أن الحسـين فـي الليلة األخيـرة أوصى أهله .يُراجع على سـبيل
المثـال تاريـخ الطبـري ،مصـدر سـابق ،ج 5ص 416و 417وابـن األثير ،الكامـل ،مصدر سـابق ،ج 3ص– 284
.286
((( يُراجـع تاريـخ الطبري ،مصدر سـابق ،ج 5ص 453وابن األثيـر ،الكامل ،مصدر سـابق ،ج 3ص 295وابن أعثم،
الفتوح ،مصدر سابق ،ج 3ص.138
((( ديوانه ص.122
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ويمثّل البيتان السـلوك التلقائي لألطفال ،وتصرفهم الذاهل والناجم عن هول المفاجأة
وما رافق ذلك من محاولة للهرب بغية النجاة.
رصـد الشـعراء بخيالهـم كل األوضـاع القاسـية التي عاشـها األطفـال بعد ذلـك ،فتص ّور
«أحمد حسـن الدمسـتاني» التفافهم حول السـيدة «زينب» وما زخرت به نفوسـهم من رهبة
وفزع(((:
[سريع]

َو َح ْولَ َهــــــــــا األيتــــــــــا ُم مفجوعــــــــــ ٌة ك ٌُّل تنــــــــــا ِدي َوا أبــــــــــي َوا أبــــــــــي
األســـــ ِر أغاللَ َهـــــا و َغ َّيــــــــ ُروا بالضــــــــ ْر ِب أ ْح َوالَهــــــــا
قـــــد ضَ َّيقُـــــوا فـــــي ْ
وزينــــــــــب تد ُعــــــــــو لِ َمــــــــــا نَالَ َهــــــــــا يـــــا غيـــــر َة اللَّـــــ ِه لنـــــا فاغضَ بِـــــي
ٌ
والشـاعر يُسـمعنا صـوت األطفـال وهم يندبـون أباهـم .وين ّم تكـرار الندبة عن شـ ّدة
الحاجة وتصاعد الذعر .وزيادة في محنتهم أشار إلى تشديد القيود عليهم(((.
ومن منطلق اإلحسـاس بالمسـؤولية الملقاة على عاتق السـيدة «زينب» صاغوا دورها
في الدفاع عن األطفال .فتص ّور «محمد الشاخوري» خطابها لحداة الظعن فقال(((:
[طويل]

وف ـــي الظ ْع ـــنِ أطف ــ ٌ
ـال ِص َغ ـــا ٌر َســـ َوا ِغ ٌب فـــــا تزع ُجو ُهـــــ ْم فـــــي ال َم ِســـــي ِر وقيلُـــــوا
وتن ّم الصفات المسـتخدمة عن شـ ّدة العطف عليهم .ورصد الشـاعر إحساسـها باليأس
والمرارة وما أعقبه من اسـتنجادها بج ِّدها الرسـول  وآبائها الهاشميين بسبب عجزها عن
مواجهة محنة األطفال ،فقال على لسانها:
ـــــاك َو ُص ُ
وليـــــس لَ َهـــــا بَـــــ ٌّر ُه َن َ
وأيتا ُمكُـــــ ْم أض َنـــــى فُـــــؤا ِدي أني ُن َهـــــا
ـــــول
َ
إذا كَظَّ َهـــــا ال ُجـــــو ُع الشـــــدي ُد
ـــــي فيمـــــا تشـــــتهي ِه َســـــب ُِيل
ْ
تناوحـــــت ومـــــا لِ َ
ـــــول(((
ـت بأقيا ِدهـــــا والجســـــ ُم فيـــــ ِه نُ ُح ُ
وإ ْن َجـــ َّد ِت ال َم ْســـ َرى ال َحـــ َوا ِدي تواقَ َع ــ ْ
فاألبيات تفيض بالحزن .ويحاول الشـاعر اسـتبطان أعماق السيدة «زينب» وتجسيد ما
يعتمـل فـي داخلها من مشـاعر األلـم والخوف علـى األطفال بسـبب فقدها رجالهـا وضخامة
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.254
يذكر سـبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ،مصدر سـابق ،ص 236أن النسـاء والصبية كانوا موث ّقين بالحبال
عرايـا على أقتاب الجمال .يُراجع أيضاً عيون األخبار للداعي إدريس عماد الدين القرشـي ،مصدر سـابق ،ج4
ص.114
التاجر ،محمد علي ،مستدرك المنتظم ،مصدر سابق ،ص.58
كظّ :بهظ وكرب.

ةديقعلا رعش

األعبـاء الملقـاة علـى كاهلها وما تعـ ّرض له الصغـار من قهر ،وقـد زاد من مشـاعرها الممضّ ة
إحساسها بالعجز عن التخفيف من محنتهم التي أوصلها الشاعر إلى الذروة.
عنى الشـعراء بنقل شـكوى بق ّية النساء وما تع ّرضن له من قسـوة وهوان مع األطفال.
فقال «علي بن أحمد الجدحفصي»(((:
[طويل]

أَيَـــــا َجـــــ ُّد لـــــو
الســـــ َبايَا واليتا َمـــــى ال َح َو ِاســـــ ِر
َ
عاينـــــت أَ ْحـــــ َو َال َهـــــ َذ ِہ النســـــا ِء َّ
َ
ـت ح ـــاالً يُ ـــورِثُ العيـــ َن وال َحشَ ـــا دوا َم َع َمــــــــــا ٍء
وانشــــــــــقاق ال ِم َرائِــــــــــر
لعاين ــ َ
ٍ
يتيـــــ ٌم َم ُس ٌ
ـــــوق َخل َ
فاقـــــدات ك َُّل َعـــــونٍ ون َِاصـــــ ِر
ْـــــف ثـــــكال َء تشـــــتكي إلـــــى
فالشـكوى للج ّد مريـرة ونداء االسـتغاثة متصاعد .ولتعميـق اإلحسـاس بالفاجعة ص ّور
الطفل اليتيم وقد سيق وراء الثكلى الشاكية في موكب نسائي فاقد للمعين والناصر.
وضمن إطار شـكوى النساء تخيّلوا سـخط السيدة «فاطمة» على ما أصاب األطفال من
قهر ،وتص ّوروها وهي تستغيث في قبرها بوالدها .يقول «أحمد بن الحاجي»(((:
[بسيط]

بالرغـــــم ِم ِّنـــــي أ َرى األيتـــــا َم ضائِ َعـــــ ًة
وأنـــــت عـــــن ِج ْيـــــ َر ِة األَ ْح َيـــــا ِء معتـــــز ُِل
ِ
َ
فم ّما يثيرها ضياع األطفال دون كفيل ،ويع ّمق أسـاها غياب والدهم وعدم قدرته على
التخفيف من محنتهم.
وإذا كان الشـعراء اسـتندوا كثيرا ً فـي وصفهم فاجعة األطفال على لسـان المـرأة لق ّوة
العالقـة بينهمـا ،فإنهم عمدوا إلى تصويرها تصويرا ً مباشـرا ً .يقول «حسـن الدمسـتاني» مركّزا ً
على المظهر الخارجي للمأساة(((:
[كامل]

لَ ْه ِفـــــي ألطفـــــا ِل «الحســـــينِ » َص َوارِخـــــاً يبكُـــــو َن فـــــي ُحضْ ـــــنِ الزك َّيـــــ ِة « َزيْ َن َبـــــا»
ـــــل الشـــــفا ِه ظَ َمـــــا عطاشَ ـــــى ُســـــ َّغ َبا
ـص ال ُبطُ ـــونِ طَـــ َوى َح َي ـــا َرى ُســـ َّهماً ُذبْ َ
ُخ ْم ــ َ
فالشـاعر يتعاطـف مع محنتهـم ،ويتف ّجع وهـو يصف معاناتهـم ،واعتنـى ابنه «أحمد
حسن الدمستاني» بتجسيد الحالة النفسية الناجمة عن النكبة فقال(((:
(((
(((
(((
(((

ديوان الدمستاني ص.345
المصدر نفسه ،ص.371
المصدر نفسه ،ص.125
المصدر نفسه ،ص.231
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وأطفالُـــــ ُه مـــــن ِشـــــ ّد ِة الحـــــزنِ والظَّ َمـــــا
التركيز على محنة أحد األطفال:

[طويل]

بأكبا ِد َهـــــا مـــــن العـــــ ِج ال َو ْج ِ
ـــــد َوا ِقـــــ ُد

وإذا كان الشـعراء عرضوا لمحنة الطفولة في إطارها العام ،فقد ركّزوا من ناحية أخرى
على إبراز مأساة طفلين من أطفال «الحسين  »هما:
 1ـ «عبد اللَّه بن الحسـين» :والمؤرخون ال يحددون سـ ّنه تحديـدا ً دقيقاً((( ،وهو يع ّد
أه ّم طفل عالج الشـعراء محنته((( ،إذ نلمح رصدا ً تاماً
كامال لمراحل مأساته .وتص ّور
وتسجيال ً
ً
«محمد بن أحمد العصفور» هذا الصغير وقد أخذ يتو ّجع من ش ّدة الظمأ فقال(((:
[كامل]

َواحســــــــــرت َا ُه لطفلِــــــــــ ِه ُمتَضَ ــــــــــ ِّورا ً ُمـــ ْذ َج ــ َّـف ثَـــ ْد ُي األُ ِّم م ـــن َحـــ ِّر الظَّ َم ـــا
فالشاعر يجمع بين جوع الطفل ،وعطش األم ،وجفاف ثديها وما نتج عنه من تض ّور.
وتصـ ّور «خليل بـن علوي» محـاورة دارت بيـن األ ّم واألب حـول عطش الطفـل أبرزت
جزع الوالدة على مصير الصغير وفزعها إلى األب كي يرويه:
[مجزوء الرمل]

ـت ام ـــرئِ القي ــ ِ
ـس أَبَ ـــا الس ـــجا ِد َم ـــا
ـت بن ــ ُ
فد َع ــ ْ
َ
تأخـــــ ُذ
الطفـــــل وت ُْســــــ ِقي ِه مـــــن األعــــــدا ِء مـــــا
فلقـــــد أَ ْو َدى ِب َنــــــا يَـــــا س ّيــــــدي َحـــــ ُّر الظَّ َمــــــا
ولقـــــد ضَ ـــــ َّر ِب َحـــــا ِل الطفـــــلِ ِمـــــ ْن ُدونِ البنــــــي ْن
ـــــاب
قـــــال موالنَـــــا الحســـــي ُن الطهــــــ ُر َهاتيـــــ ِه َربَ ْ
اب
فَ َع َســـــى أُط ِفـــــي لَظَــــــى َحـــــ َّر ظَ َمـــــا ُه بِشَ ـــــ َر ْ

((( يشـير ابـن أعثم الكوفي في الفتوح ،مصدر سـابق ،ج 3ص 131وما بعدها إلى أنـه كان رضيعاً حين قُتل .أ ّما
بقيـة المؤرخيـن فيذكرون أنه صغيـر ،لكن يُف َهم من عباراتهـم أنه كان رضيعاً بالفعـل .فالطبري في تاريخه،
مصدر سـابق ،ج 5ص 389و 448يشـير إلى أن الحسـين كان يضعه في حجره ،وكذلك األصفهاني ،أبو الفرج
علـي بن الحسـين ،في مقاتـل الطالبيين ،تحقيق أحمـد صقر ،ط ،2مؤسسـة األعلمي ،بيـروت  ،1987ص94
وابن األثير في الكامل ،مصدر سـابق ،ج 3ص .294أما سـبط ابن الجوزي في التذكرة ،مصدر سـابق ،ص227
فيشير إلى أن أباه أخذه على يده وأنه قال حين قتل« :إن له مرضعاً في الج ّنة».
خصـه بعض الشـعراء بمـر ٍ
اث خاصة ،كسـلمان التاجـر .تُراجع مرثيتـه عند البالدي ،حسـين بن علـي ،رياض
(((
ّ
المدح والرثاء ص .321وقد عرض أكثر الشعراء لمحنته وتناولوها ضمن مراثي أبيه.
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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ةديقعلا رعش

ويحرص الشـاعر على وصف األذى البالغ الذي لحق بالطفل لصغر س ّنه وضعف قدرته
علـى تح ّمـل العطش .ورغـم إدراك األب لقسـوة الخصوم ،تطغى مشـاعر األبـ ّوة الرحيمة في
قلبه فيأخذه ليسقيه(((.
وتصـ ّور «حسـن الدمسـتاني» خطـاب «الحسـين» والمنطـق الـذي اسـتخدمه لسـقي
الطفل(((:
[طويل]

وأبــــــــــر َز ُہ نَ ْحــــــــــ َو الطُّغَــــــــــا ِة ُم َعاتِبــــــــــاً لَ ُهـــ ْم قَائِـــاً ي ـــا ويلَ ُكـــ ْم َرا ِقب ـــوا ال َح َّق ـــا
ُ
ـرح نُ َّهـــاً
أَ َو ْح ــ ُ
وآل َر ُســـــو ِل اللَّـــــ ِه ت ُ ْم َنـــــ ُع أَ ْن ت ُْســـــقَا؟
ـش ال َف ـــا ف ـــي ال َم ـــا ِء تم ــ ُ
فهو يعاتبهم ويوبّخهم ويسـتنكر عليهم منعهم الماء .ووصف الشاعر الجواب الذي ر ّد
به القوم فقال:
ـــــاب ال َقطْـــــ ِر ِ
ترشـــــ ُق ُه َرشْ ـــــقَا
فَ َمـــــا كَلَّ َمتْـــــ ُه القَـــــ ْو ُم إالّ بأَ ْســـــ ُه ٍم كمثـــــلِ َم َص ِّ
ُ
فغـــــو ِد َر ذ ََاك
الطفـــــل وهـــــو بكِّفـــــ ِه بنبلـــــ ِة ر ٍِام شَ ـــــك َِّت الن ْحـــــ َر وال َحلْقَـــــا
لقد كان ر ّدهم فعلة وحشـية ،فحين طلب له ماء سـقوه واب ًال من السـهام م ّزقت نحره
وحلقه .وص ّور «سلمان التاجر» ر ّدة الفعل لألب الثاكل والكاشفة لوجده وشكواه فقال(((:
[طويل]

بيـــــد ال َم ْج ِ
ِ
ِ
يلقـــــف َد َّمـــــ ُه
َـــــل أبُـــــو األرزا ِء
وظ َّ
ـــــد
الســـــ َما
ُ
ويقذفُـــــ ُه نحـــــ َو َّ
ويعلـــــ ُن بالشَّ ـــــ ْك َوى إلـــــى اللَّـــــ ِه نَاثـــــرا ً ِمـــــ َن العيـــــنِ ُد َّر الدمـــــعِ ُم ْنتَ ِثـــــ َر ال ِعقْـــ ِ
ــد
َو َجـــــا َء بِـــــ ِه نَ ْحـــــ َو ِ
ـــــام ولَ ْونُـــــ ُه ك ُِســـي مـــن ِد َمـــا ُه صب َغ ــ ُة الشـــي ِح وال َّرنْــ ِـد
الخ َي ِ
وتنطـوي تسـمية «الحسـين» بأبـي األرزاء علـى تتابـع الفواجـع والرزايـا واسـتمرارها،
وتتمثل عمق مأسـاته في تلقّفه دم الطفل ورميه نحو السماء وهو يجأر بالشكوى لخالقه من
هول النائبة.
وتشـكّل الدموع المنهمرة بدون انتظام المظهـر الخارجي للنفس المأزومة التي ه ّدها
الهـ ّم وزعـزع كيانها الحادث .ولعمـق العالقة بين الطفولـة واألمومة حرص الشـاعر على بيان
أثر الحادث على نفسية األم فقال:
وأَلْـــــ َوتْ عليـــــ ِه أُ ُّمـــــ ُه ِج ْي َد َهـــــا لكـــــي تُ َق ِّب ــ ُـل منـــ ُه النحـــ َر م ـــن ِشـــ َّد ِة ال َو ْج ــ ِـد
((( يُراجـع الديـوان ص .13وأ ّم الطفـل هي الرباب بنـت امرئ القيس ،يُراجـع تاريخ الطبري ،مصدر سـابق ،ج5
علي بن الحسين.
ص ،468واألصفهاني ،مقاتل الطالبيين ،مصدر سابق ،ص .94والس َّجاد :لقب ّ
((( ديوانه ص.160
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.322
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كأس ال َمـــــ ْو ِت قبل َ
َـــــك ُذقْتُـــــ ُه وال نظ ـــرتْ عين ـــي اضطرابَ ــ َـك ف ـــي ال َم ْه ــ ِـد
فَ َيـــــا لَ ْي َ
ـــــت َ
ـــــي ال َّن ْحـــــ ِر وال َخـــــ ِّد
َويَ ـــا لَ ْي ــ َ
ـت أُ ِّم ـــي ل ـــم تل ْدن ـــي ول ـــم أكـــ ْن أَ َر َاك ذبيحـــــاً َدا ِم َ
ــــــــــي َمآتِــــــــــ ٌم وعي ـــدي ِب ـــا أُنْ ــ ٍ
َ
َيبــــــــــك أَيَّا ِمــــــــــي بُ َن
ُعق
ـس و َع ْي ِش ـــي ِب ـــا َر ْغ ــ ِـد
َّ
فالشـاعر يـراوح بين السـرد والحوار لتجسـيد فاجعـة الثـكل ،فعاطفـة األمومة وعمق
المأسـاة دفعتها إلى الميل بعنقها نحو الطفل لتقبّل نحره المضرج بالدماء .وينقل لنا الشـاعر
مشـهد الفقـد وحالة النـدب .ويع ّول على «ليت» ليشـير إلى مـا انبعث في نفسـها من تم ّني
الموت هروباً من قسوة الرزء ،ولإليحاء بهوله أشار إلى أثره في حياتها.
وفـي العمـوم كان تعاطف الشـعراء كبيـرا ً مـع مأسـاة «عبد اللَّه بن الحسـين» فرثوه،
وتف ّجعوا عليه ،وص ّوروا فاجعته تصويرا ً دقيقاً(((.
 2ـ «فاطمة بنت الحسـين» (الصغرى) :ذكرتها بعض الروايات التاريخية((( .وأشار إلى
طفولتها بعض الشعراء القدامى(((.
وقـد تناول شـعراء البحرين مأسـاتها ضمـن مراثي والدها .فقال «حسـن الدمسـتاني»
مجسدا ً ش ّدة تعلّق والدها بها(((:
ّ
قاصاً محنتها ،راسماً مالمح شخصيتها ّ
[كامل]

ـرم ِبضْ َعـــ ِة
كان «الحســـي ُن» لَ ــ ُه ابن ــ ٌة ُص ْغ ــ َرى اس ــ ُم َها كاس ـــم «ال َبتُ ـــو ِل» الطُّ ْهـــ ِر أك ــ ِ
كملـــــت ثـــــاثَ ســـــني َن لكـــــ ْن َع ْقلَ َهـــــا
ُ
عقـــــل ال َك َوا ِمـــــلِ مـــــن ِخ َيـــــا ِر ال ِعتْـــــ َر ِة
ْ
َالســـــ ْب ُط َمشْ ـــــغ ٌ
ُوف ِب َهـــــا ُح ّبـــــاً َو َمـــــا زَال
َــــــــــت لَ َديْــــــــــ ِه يشــــــــــ ُّم َها كالــــــــــ َو ْر َد ِة
ْ
ف ِّ
وتجسـد الصورة
فالشـاعر ين ّوہ باكتمال عقلها ليسـ ّوغ ما سيشـير إليه مـن رصانتها(((.
ّ
الحب الذي يك ّنه لها والدها.
في البيت الثالث ق ّوة ّ
(((

(((
(((
(((
(((
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يُراجـع علـى سـبيل المثال ديوان حسـن الدمسـتاني ،ص ،97األبيـات مـن  61 – 53وديـوان خليل بن علوي
ص ،205األبيـات مـن  .28 – 22وقـد ذكـرت المراجـع التاريخيـة التي أشـرنا إليها فـي موضوعه أخبـار قتله.
ويمكـن أن نضيـف إليهـا «عيون األخبـار» للداعـي إدريس عمـاد الدين القرشـي ،مصدر سـابق ،ج 4ص،99
والمجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج 45ص 46و.47
ال يذكر المؤ ّرخون سـ ّنها ويشـير ابن بابويه الق ّمي (الشيخ الصدوق) في أماليه ،مصدر سـابق ،ص 140أنّها كانت
جارية صغيرة يوم الطَّف .ويطلق عليها المجلسي في البحار ،مصدر سابق ،ج 45ص 60اسم فاطمة الصغرى.
تُراجـع أبيات الناشـئ الصغير ،علي بن عبد اللَّه بـن الوصيف (ت 365ه) عند ابن شهرآشـوب في المناقب،
مصـدر سـابق ،ج 3ص 266خاصـة البيتـان  12و .13وقـد وردت القصيـدة فـي البحـار ،مصـدر سـابق ،ج45
ص.248
الديوان ص .131وتستغرق قصتها األبيات من .64 – 45
عـن المقـدرة العقلية لألطفـال العلويين يُراجع أمالـي المرتضى ،مصـدر سـابق ،ج 1ص 151و 152خبر أبي
حنيفة النعمان وموسى بن جعفر.

[خفيف]

ةديقعلا رعش

ويشـير الشـاعر نفسـه في أبيات أخرى إلى عاطفة الصغيـرة تجاه أبيها وشـ ّدة تعلّقها
بـه ،وورد ذلـك على لسـان «سـكينة بنت الحسـين» مناشـدة أباها كـي ينهض ويحمـي أختها
«فاطمة»(((:
يَـــــا أَ ِبـــــي «فاط ــــ ُم» الصغيـــــر ُة ال تَ ْق ــــ َوى علــــــــــى ال َه ْجــــــــــ ِر ِم ْن َ
ــــــــــك واإلبْ َعــــــــــا ِد
َ
يـــــا أبِـــــي ضُ َّمهـــــا
وص ْن َهـــــا عـــــن ُعيُـــــون ال ُّنظَّـــــا ِر وال ُّر َّصـــــا ِد
إليـــــك ُ
فالبيتـان يشـيران إلـى عجز الصغيرة عن السـل ّو عـن أبيها بسـبب ما ع ّودهـا عليه من
حب وحنان.
ّ
وانطالقـاً مـن تلك العاطفة العميقـة المتبادلة بيـن الطفلة وأبيها ص ّوروا قـ ّوة الفاجعة
علـى نفسـها بعـد قتلـه .فتخ ّيلوهـا وهـي تندبـه بلوعـة وجـزع ولهفـة ،فيقـول «أحمد بـن
الحاجي»(((:
[وافر]

و«فاطمـــــ ُة» الصغيـــــر ُة فـــــي َع َزا َهـــــا تحــــــــــ ُّن حنيــــــــــ َن فاختــــــــــ ٍة ِب ِوكْــــــــــ ِر
أبِـــــي يـــــا َوالِ ِ
ـــــدي
أبكيـــــت َحالِـــــي وقـــــد أســـــل َمتْ ِني لِ ُخط
ُـــــوب َد ْهـــــرِي
ِ
َ
أَبِـــــي َع َّودتنـــــي َســـــ َه َر الليالِـــــي وقـــــد ضَ َّي
قـــــت باأل ْحـــــ َزانِ َصـــــ ْدرِي
َ
أَبِـــــي َمـــــ ْن ذا يلـــــ ُّم شَ ـــــتَاتَ شَ ـــــ ْملِي ُع َق ْي َب َ
ـــــك أو يُ َعـــــ ُّد لجبـــــ ِر ك َْســـــرِي
أبِـــــي َمـــــ ْن يَـــــر ُِّق لِ َحـــــا ِل يُتْ ِمـــــي ويرح ُمنـــــي ويرحـــــ ُم َح َ
ـــــال ُصغْـــــرِي
فالشـاعر يعـ ّول علـى أسـلوب الخطـاب لتجسـيد مأسـاة الطفلـة ويماثلهـا بالحمامـة
تجسـد نظرة
المتو ّجعـة .وينقل إلينا صـورة لذلك التف ّجع ،مل ّمحاً خالله إلى أسـبابه .واألبيات ّ
البنـت ألبيهـا باعتباره مصـدر األمان والحامي مـن النوائب .وفـي ثنايا تو ّجعها جعلها الشـاعر
تشير إلى جانب آخر كان له أثره في تعميق األلم والحسرة في نفسها:
أبــــــــــي يعــــــــــ ِز ْز َعل
َــــــــــي أَ َر َاك ِشــــــــــلْوا ً َع ِفيـــــ َر ال َخـــــ ِّد ُملْقَـــــى فَـــــ ْو َق َص ْخـــــ ِر
َّ
شق عليها رؤية والدها مقطّع األشالء معفّر الخ ّد.
فقد ّ
تص ّور الشـعراء تأث ّر النسـاء الهاشـميات بفاجعتها وشـ ّدة حنينها لفقد والدها ،ومن ثم
تخ ّيلوهـ ّن يشـكون لجدهـ ّن مـا أصابهـا وينقلـن إليـه اسـتغاثتها وتو ّجعهـا .يقـول «العلـوي
المرتضى»(((:
((( الديوان ص.149
((( العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.196
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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[طويل]

بالســـــوط فـــــوق ال ُم َقل ِ
ِ
ـت ي ـــا َجـــ ُّد َعيْ َن ــ َ
ـاك فاطمـــاً ُمقلّـــــد ًة
َّـــــد
ول ـــو َعايَ َن ــ ْ
ـد(((
تناديـــــك يـــــا َحا ِمـــــي ِح َما َهـــــا وقَلْ ُب َهـــــا مــن ال َخ ـ ْو ِف يهــوي فــي جناحيــن بُ ْر ُجـ ِ
َ
أَيَ ـــا َجـــ ُّد ه ـــل ل ـــي بَ ْعـــ َد ِســـ ْب ِط َك َر ِ
احـــ ٌم فيرح ُمنـــــي ِم َّمـــــا بِـــــ ِه لـــــم أُ َعـــــ َّو ِد
ـــــل الـــــ ِّر َدا وهـــــي ترتـــــدي
وتصـــــر ُخ ُح ْزنـــــاً واحســـــينا ُه وال ِعـــــ َدا تجا ِذبُهـــــا فَضْ َ
وهـو يعـ ّول على أسـلوب الخطـاب لتجسـيد تفاعلهن مـع النكبـة المزدوجـة للطفلة،
والمتمثّلـة في عنف المعاملة التي لم تعتد عليها ،وفقدهـا لوالدها الحاني الذي ر ّوع جنانها.
ويرسـم الشـاعر صـورة لفؤادهـا المذعـور فيضارعه بطيـر جريح وقع فـي حبالة يتعـذّر عليه
االنفالت منها .ويزخر خطاب النساء والصغيرة بالكمد والوجد لفقد الوالي الشفيق.
ص ّعد الشعراء مأسـاتها وتزايد أزمتها ،فتص ّور «حسن الدمسـتاني» إلحاحها في السؤال
عن والدها الغائب والنهج الذي اتُّبِع لتهدئة روعها .معتمدا ً على أسلوب الحكاية فقال(((:
[كامل]

قَالُـــــوا لَ َهـــــا يأتـــــي غَـــــدا ً فَتَ َص َّبـــــ َرتْ واســـــتخب َرتْ مـــــن بَ ْع ِ
ـــــد ثانـــــي َمـــــ َّر ِة
َمـــــا ز ََال هـــــذا َدأْبُ ُهـــــ ْم َم َع َهـــــا إلـــــى أ ْن أبصرتْــــــــــ ُه ليلــــــــــ ًة فــــــــــي َه ْج َعــــــــــ ِة
ـــــت ال
تســـــتفيق مـــــن ال ُبـــــكَا تَ ْد ُعــــــــــو بع َّم ِت َهــــــــــا الزك ّيــــــــــة َع َّم ِتــــــــــي
فتن َّب َه ْ
ُ
أي ـــن «الحس ـــي ُن» أب ـــي وغايـــ ُة َمطْلَ ِب ـــي و ُم َق ِّبلــــــــــي و ُم َدلِّلِــــــــــي و ُم َســــــــــ ِّك ِتي؟
فشـ ّدة إلحاحها والخوف عليها دفع أهلها إلـى مخادعتها كما يخادع األطفال ووعدوها
بعودته .ولصغر سـ ّنها وبسـاطة تفكيرها انطلـى عليها القول ،إال أن رؤيتهـا لوالدها في المنام
ف ّجـرت آالمها ،وكأن الشـاعر يدرك أن الحلم من وسـائل النفس اإلنسـانية لتحقيق رغباتها وما
حرمـت منه فـي واقعهـا .فغرقت فـي موجة مـن البـكاء المتّصل ،تخلّلهـا أسـئلة مفجعة عن
الوالد الغائب،
وتجسـد الصفات التـي أضفتها عليه مكانته الكبيرة فهـو أقصى غاياتها وينبوع
ّ
الحنـان المتدفّـق الـذي انقطـع في حياتهـا .ويص ّعد الشـاعر المأسـاة واصلاً بها إلـى الذروة،
فيتص ّور موقف «يزيد» منها ور ّدة الفعل القاسية على نفسها:
قَ ــ َ
ـال اطْ َر ُح ـــوا َرأْ َس «الحس ـــينِ » ب ِِح ْج ِر َه ـــا فَ َع َســـــى إذَا نظـــــرتْ إليـــــ ِه ت ََســـــل َِّت
ِ
رأس
َـــــت فَ َمـــــاذَا؟ ِق َ
أمذبــــــــــوح؟ أَال واحســــــــــرتِي
َــــــــــت
أبيـــــك ذَا قَال
قَال ْ
ْ
ٌ
يـــــل ُ
َمـــ ْن َحـــ َّز َرأْ َس ــ َـك ي ـــا أ ِب ـــي و َمـــ ْن ارتَ َق ـــى ِمـــــ ْن فَـــــوقِ صـــــدر َِك قابضـــــاً لِلُّ َمـــــ ِة
((( البرجد :كساء مخطط غليظ يصلح للخباء وغيره.
((( الديوان ص.131
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فاألبيـات تتدفّـق بالعاطفة وتنبـض بأقوى أحاسـيس اللوعـة والوجد .ويمثّـل الموقف
قسـوة «يزيـد» وشـماتته وتشـفّيه ..ويحـاول الشـاعر اسـتبطان أعمـاق الطفلـة والدخول في
وجدانها فيص ّور ر ّدة الفعل العنيفة في تتابع أسئلتها التي تزخر بأعمق معاني الفقد المشوب
بالذهـول والمفاجأة والتشـكّك فـي ص ّحة ما وقع .وقد أضفى التسـاؤل الممـزوج بالنداء بُعدا ً
تفجيعيـاً مغرقـاً فـي األسـى وكثّـف من طاقـات الحـزن في نفـس الصغيـرة .كما أن األسـلوب
جسد الموقف وأسبغ عليه حيوية وتدفقاً.
الحواري ّ
أنهى الشـاعر المشـهد المفجع للطفلة نهاية مأسـاوية ،منتق ًال في سياقه القصصي من
األسلوب الحواري إلى األسلوب السردي فقال:
َوغَـــــدَتْ ت ُ َمـــــ ِّر ُغ َخ َّد َهـــــا فـــــي نَ ْحـــــ ِر ِہ شَ ـــــوقاً وتُ ْمـــــز ُِج رشـــــف ًة فـــــي لَثْ َمـــــ ِة
ـت فَ ُم َه ـــا عل ـــى فَ ِمـــ ِه وق ـــد َخـــــ َّرتْ عليـــــه ولـــــم تَـــــ َز ْل فـــــي َســـــ ْك َر ِة
َحتَّ ـــى قَضَ ــ ْ
ويجسد البيت األول تفاقم مأساتها المتمثّلة في ش ّدة لوعتها وما تولّد عنها من تص ّرف
ّ
ومصها لشـفتيه وتقبيلهما ـ واسـتمرارها
عاطفي مؤث ّر؛ تقليب خ ّدها على نحر الوالد المذبوح ّ
على تلك الحالة حتى أسلمت الروح.
ونظـرة تحقيـق فيمـا قاله «الدمسـتاني» بشـأن «فاطمة الصغـرى» تظهـر أن ما صاغه
فيهـا يختلـف ع ّما ذكرناه سـابقاً سـواء فـي موضوع المـرأة أو أخبـار «عبد اللَّه بن الحسـين»
(الرضيـع) .فقـد اعتمد الشـعراء في ذينـك الموضوعين اعتمادا ً يـكاد يكون تامـاً على ما رواه
المؤرخـون مـن أخبار .أمـا ما صاغه الدمسـتاني في فاطمـة فربّما ال يدخل في عـداد التاريخ
الحقيقي .هذا مع التنويه بأن شـخصيتها حقيقية((( ،وأنها شـهدت «الطّف» ،وأنها ربّما كانت
صغيرة بالفعل((( ،وإن كنا ال نسـتطيع تحديد س ّنها ،فالمراجع التاريخية تهمل ذلك إما لكونها
طفلة((( ،أو لكونها أنثى .وتفسيرنا لهذه المعالجة أن الشاعر ربما استقى أخبارها من روايات
تاريخيـة نادرة وغريبة ،أو أنه اسـتوحاها من الخيال .وهو األرجح ،يقـ ّوي ذلك أنها جاءت في
إطار قصصي ،وربما كان القصد منها خلق مشـاهد غاية في الحزن لتعميق اإلحساس بفاجعة
الطّف وإبراز وحشيتها إلثارة عواطف المتلقي.
ووسـعوا دائرتـه بعـد أن كان ضامر
وفـي العمـوم اعتنـى الشـعراء بموضـوع الطفولـة ّ
((( يذكرهـا المؤرخـون حيـن يعـددون أوالد الحسـين .يُراجـع على سـبيل المثـال ابن قتيبـة ،المعـارف ،مصدر
سابق ،ص ،213وسبط ابن الجوزي ،التذكرة ،مصدر سابق ،ص.249
((( تُراجـع اإلحالـة ( )1الـواردة فـي بدايـة الموضـوع والذهبـي ،محمـد بن أحمـد ،سـير النبالء ،ط ،3مؤسسـة
الرسالة ،بيروت  ،1985ج 3ص 303و.903
((( يـكاد المؤرخـون يهملـون أخبـار األطفـال وأخبـار عبد اللَّه بن الحسـين (الرضيـع) تأتي على شـكل ومضات
سريعة.
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الحجـم البتعاد الشـعراء األقدميـن عنه .وقد ظهـر حرصهم في إبراز مأسـاة أطفـال آل البيت
وتجسـيد محنتهـم ،مت ّخذين منه وسـيلة للداللـة على شراسـة خصومهم ووحشـيتهم وإلظهار
التعاطف معهم واألسـى عليهم .وقد أضفى على نتاجهم بُعدا ً إنسانياً ونزعة مأساوية بإحداثه
صدمـة فـي األسـماع ذات قدرة علـى إثارة النفـس وتوليد شـتّى األحـزان ،بنقـل المتلقي إلى
صلب أكثر األحداث تأزّماً ،وزرعه في أعمقها حساسية ومأساوية.
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الفصل الرابع

التفجع في شعر آل البيت
ّ
أسبابه ـ مظاهره ـ أصداؤه

تسـلّلت آالم الماضـي البعيـد الممتزجـة بمعانـاة الواقـع وعسـف الحيـاة إلـى بواطن
الشـعراء فانبعـث األسـى هاجسـاً قويـاً يسـكن نفوسـهم ،فتل ّبسـهم وتل ّبسـوه .وانطلـق علـى
ألسـنتهم تف ّجعـاً حارا ً مرفوقـاً بالبكاء والعبرات فـي محاولة إلطالق طاقات الحـزن والتخفيف
من شحناته ،متذّرعاً بمحن آل البيت.
والتف ُّجـع مظهر مـن مظاهر النفـس المتألّمة الذاهلـة التي عصر أعماقها األسـى وه ّد
كيانهـا الحزن .وهو يخالف التأ ّمل الذي ينزع فيه اإلنسـان إلى التر ّوي فتتاح له فرصة التفكير
ولعل الفـرق بينهما أن األول ينطلق من تعامل المـرء مع الحدث من خالل
الهـادئ والرصينّ .
قلبه ووجدانه ،أما الثاني فيعتمد على التعامل مع المحنة من خالل التفكير العقلي المتأني.
ورغم وجود النزعتين في الشعر البحراني ،فإن التف ُّجع يظهر أكبر حجماً وأكثر بروزا ً.
والتف ّجـع المرفوق بالبـكاء عنصر متجذّر في بنية الشـعر العربي ،خاصة عند الشـعراء
الشيعة حين يرثون آل البيت .فقد بكوا محنهم وما تع ّرضوا له من فواجع(((.
وسـار شـعراء «البحرين» علـى الدرب نفسـه ،مع اختالف ،فقـد غدا شـعر التف ّجع من
أه ّم موضوعاتهم وأقربها إلى نفوسهم.
وإذا كان الشـعراء قـد صاغـوا مراثيهم أساسـاً إلظهـار التعاطـف مع آل البيـت والبكاء
عليهم ،فإنهم في بعض األحيان يشيرون إلى المبررات الفعلية لذلك التف ّجع.
أهم مبررات البكاء:

 1ـ البـكاء بقصـد نيـل الثـواب :وقد ذكـر الرواة الشـيعة أحاديـث شـريفة تب ّين ثواب
البكاء على «الحسـين» ،يروى أن الرسـول  قال« :يا «فاطمـة» كل عين باكية يوم القيامة
إال عين بك َْت على مصاب «الحسـين» فإنّها ضاحكة مستبشـرة بنعيم الجنة»((( .أُثر عن بعض
((( تُراجـع علـى سـبيل المثـال تائيـة دعبل الخزاعـي في ديوانـه المجمـوع حديثـاً ص 124وما بعدهـا .وديوان
الشـريف الرضـي ،ج ،1ص ،360القصيـدة الداليـة وص 364الداليـة أيضـاً ،وص 487القصيـدة الرائيـة وج2
ص 187القصيـدة الالميـة .وأبيـات الشـاعر العباسـي الناشـئ الصغير عند شـ ّبر ،جـواد ،أدب الطـف ،مصدر
سـابق ،ج 2ص 102األبيـات العينيـة والالمية .ومن الدراسـات الحديثـة التي عرضت لذلك شـوقي ضيف في
كتابـه «الرثاء» ،يُراجع ص 5و .37وهناك دراسـة بعنوان «التف ّجع في شـعر الشـريف الرضـي» لجليل منصور
ال ُع َريّض ،وهي موجودة في مكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجامعة التونسية.
((( المجلسي ،البحار ،مصدر سابق ،ج 44ص.293

«محـب الدين الطبـري» ـ وهـو شـافعي ـ قول
أئمـة الشـيعة أقـوال بالمعنـى نفسـه .يـروي
ّ
(((
دمعت عيناه دمعة أو قطرتْ عيناه فينا قطرة آتاه اللَّه ع ّز ّ
«الحسين»« :من
وجل الج ّنة» .
ْ
ورغم تحبيذهم البكاء على «الحسـين» كرهوا البكاء على غيره .قال «جعفر الصادق»:
ّ
«كل الجـزع والبـكاء مكروه سـوى الجـزع والبـكاء على «الحسـين  .(((»ونظم «حسـين
(((
الشاخوري» المعنى فقال:
[بسيط]

إال عل ـــى فتيـــ ٍة ف ـــي الطَّ ـــف ق ـــد قُ ِتلُ ـــوا

ـــــل
ـــــل واألرزا ُء تُ ْحتَ َم ُ
الصبـــــ ُر يج ُم ُ
 2ـ البـكاء بدافـع نزعـة روحيـة سـلكها النبـي  وأوليـاء اللَّـه :ويشـير «حسـن
الدمستاني» إلى بكاء الرسول على «الحسين» بقوله(((:
[طويل]

ـس رس ــ ُ
ـول اللَّـــ ِه ق ـــد آل ـــف البُـــكَا
ألي ــ َ
ــــــــــل نحــــــــــ َر ُہ
وكان كثيــــــــــرا ً مــــــــــا يق ّب ُ
فقد جعل الشـاعر الرسـول  مالزماً لعادة البكاء على رزء الحسين المتوقّع .وروى
المح ّدثون العديد من األقوال واألخبار في هذا الصدد(((.
ِ
علـــــى رزئِـــــ ِه
بالســـــبط وهـــــو َجنيـــــ ُن
كئيبـــــاً لِ َمـــــا ِمـــــ ْن أمـــــر ِه ســـــيكو ُن

أشار الشاعر نفسه إلى ألفة أولياء اللَّه لألسى فقال:
َـــــت
أَلَ تَـــــ َرى أوليـــــا َء اللَّـــــ ِه
َ
كيـــــف قَل ْ
يَ ْد ُعـــــو َن ربَّ ُهـــــ ُم فـــــي ف ِّ
َـــــك ُع ْن ِق ُهـــــ ُم
ُ
ســـــيل لهـــــم َد ْمـــــ ٌع علـــــى بَشَ ـــــ ٍر
وال يَ
(((
(((
(((
(((
(((
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[بسيط]

ـب ال َك ـ َرى ف ــي الديا ِج ــي من ُه ـ ُم ال ُم َق ـ ُـل
طي ـ َ
ينهمـــــل
ُ
ِمـــــ ْن ر ِِّق ذَن ِب ُهـــــ ُم والدمـــــ ُع
إلَّ علـــــى معشـــــ ٍر فـــــي «كربـــــا» قُ ِتلُـــــوا

المحـب الطبـري ،ذخائـر العقبى ،مصـدر سـابق ،ص .19يُراجع أيضاً ما أُثـر عن اإلمام علي بن موسـى الرضا
في البحار ،مصدر سابق ،ج 44ص.200
المجلسي ،البحار ،مصدر سابق ،ج 44ص 280و.291
ديوان الدمستاني ص.386
ديوانه ص.190
عـن بكاء الرسـول وغ ّمه حيـن أخبره جبريـل بمقتل الحسـين يُراجـع المتّقي الهنـدي ،الكنز ،مصدر سـابق،
ج 12األحاديـث رقـم  34318و 34321وج 13الحديـث  37666ومـا بعده .وكذلك الهيثمـي ،المجمع ،مصدر
سـابق ،ج 9ص 190وبعدهـا .وعـن رؤية الرسـول  أشـعث أغبر يـوم قتل الحسـين ،يُراجـع تهذيب ابن
عسـاكر ،مصـدر سـابق ،ج 4ص 343وابن الجـوزي ،التذكـرة ،مصـدر سـابق ،ص 241والذهبي ،أعلام النبالء،
مصدر سابق ،ج 3ص .316يُراجع أيضاً المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج 44ص 247وما بعدها.

ةديقعلا رعش

تجسـد حالـة الجزع والخشـية التي يعيشـها أولياء اللَّـه .والشـاعر متأثر فيها
فاألبيـات ّ
(((
«كل بكاء
«علي» في وصف الشـيعة  .وقد ض ّم ،البيت الثالث القول المذكور ّ
بمقولة اإلمام ّ
مكروه إال البكاء على الحسين».
سـيطرت عليهم ج ّراء ذلك نزعة صوفية فاعتقدوا أن التف ُّجع على الحسـين ُس َّنة ما دام
الرسول  قد مارسه .يقول «حسن الدمستاني»(((:
[طويل]

ِ
أ َمـــــا فـــــي َر ُســـــو ِل اللَّـــــ ِه
للنـــــاس أُســـــ َو ٌة فقـــــد كَا َن َم ْوت ُـــــو َرا ً بمقتلِـــــ ِه ُمضْ َنـــــى
وقـد اعتبـر بعضهـم بـكاءه بمثابـة المشـاركة للرسـول بمصابـه األليـم بآلـه .يقـول
«محمد بن أحمد العصفور»(((:
فـــــي آلِـــــ ِه يعـــــ ِز ْز عليـــــه بال ُؤ ُهـــــ ْم
ويقول «حسن الدمستاني»:

[كامل]

فالصبـــــ ُر ِم ِّنـــــي عن ُهـــــ ُم ال يُ ْح َمـــــ ُد
[بسيط]

ـهيد السـي ِد الوالِـي(((
علـى «الحسـين» الشَّ ِ

الســـلُ ُّو وأه ــ ُـل البي ــ ِ
ـت ف ـــي ُحـــ ْزنٍ
كي ــ َـف ُّ
ُ
ّ َ
وذهب الشـاعر نفسه إلى اعتبار البكاء قضية ذات عالقة وشيجة بالتشيّع ،ومظهرا ً من
مظاهر الوالء الصادق آلل البيت ،فقال(((:
[طويل]

قضيّـــ ُة َم ْح ــ ِ
ِـــــب
نـــــوح َدائِـــــ ٌم و َح ِنيـــــ ُن
ٌ
ـض ال ـــو ِّد أَ ْن ت ُْســـل ََب ال َعـــ َزا ويوج َ
فالو ّد الخاص يقتضي من وجهة نظره تعذّر السلوى والتو ّجع الدائم.
فلعل
 3ـ البـكاء عملية تعويضية :فما دامت المشـاركة الفعلية في الطّـف قد فاتتهم ّ
البكاء يع ّوضهم ثوابها .يقول «حسن الدمستاني»(((:
فلـــــو أنّنـــــا كُ َّنـــــا ُحضُ ـــــورا ً بكربـــــا
(((
(((
(((
(((
(((
(((

[طويل]

لَ ُك َّنـــــا كمـــــا َجـــــا ُدوا ِ
بأنفســـــ ِه ْم ُج ْدنَـــــا

تُراجـع األبيات كاملـة في الديـوان ص .166والمقولة المذكورة أوردهـا ابن األثير في الكامل ،مصدر سـابق،
ج 3ص 201و 202والمتقي الهندي في الكنز ،مصدر سابق ،ج 11حديث رقم .31640
ديوانه ص.186
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.60
الديوان ص.171
ديوان الدمستاني ،ص.188
المصدر نفسه ،ص.185
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ِ
وحي ـــثُ ت َ َدانَ ـــى َحظُّ َن ـــا ع ـــن
ـــــق لنـــــا مـــــن أجلِـــــ ِه لـــــو تَأَ َّســـــ ْف َنا
حظوظ ِهـــ ْم فَ َح َّ
ِ
فلســـــ َنا نَ َن ُ
المثوبـــــات أَفْل َْســـــ َنا
ـــــال األ ْجـــــ َر إلَّ مـــــن ال ُبـــــكَا وإالّ فَ ِمـــــ ْن ك ُِّل
التأسـف لقصور حظّه عن المشـاركة بالطّف .وذهب إلى االعتقاد بأنّه
فالشـاعر شديد ّ
(((
لو لم يشارك بالبكاء وهو األمر الوحيد المتاح لفاتته فرصة نيل ّ
كل المثوبات .
 4ـ البكاء يكون بسـبب هول الخطب وفداحته :فقد ع ّد الشـعراء فاجعة الطّف حادثاً
مريعاً فريدا ً من نوعه ،فبكوا من فظاعته وهوله .يقول «حسين الشاخوري»(((:
[طويل]

ُـــــوب ت َ ُهـــــو ُن
وي ـــا نكبـــ ًة م ـــا أح ـــدث الدهـــ ُر مثلَ َه ـــا و ِمـــــ ْن دونِ َهـــــا ك ُُّل ال ُخط
ِ
ُوب َص َبابَــــــــــ ًة وأَ ُّي ُجفُــــــــــونٍ للدمــــــــــو ِع ت َُصــــــــــو ُن
فَــــــــــأَ ُّي فُــــــــــؤا ٍد ال يــــــــــذ ُ
وظـل «حسـن الدمسـتاني» يتو َجـع ،ويـذوب أسـى كلمـا تذكّـر فداحتهـا ووحشـيتها،
يقول(((:
[وافر]

ْ
أملـــــك لَـــــ ُه الدمـــــ َع ال َه ُمـــــولَ
ْـــــب ال َم ُهـــــولَ فلـــــم
ذكـــــرتُ بكربـــــا ال َخط َ
ـــــاب و َج َّ
حيل
الص ْبــــــــ ُر فيــــــــ ِه ُم ْســــــــتَ َ
ـــــل َوقْعـــــاً فــــــــكا َن َّ
لقـــــد َعظُـــــ َم ال ُم َص ُ
وتشـف المجانسـة بيـن مهـول وهمـول عـن العالقـة بين قـ ّوة الحـدث وشـ ّدة انهمار
ّ
الدموع.
ترت ّب على ذلك أن اعتبر الشـعراء البكاء على «الحسـين» أمـرا ً واجباً .فقال «خليل بن
علوي»(((:
[مجزوء الرمل]

فَ ِمــــــــــــ َن الفَــــــــــــ ْر ِض علــــــــــــى َمــــــــــــ ْن
ــــــــــــض الــــــــــــ َوال ِء
أخلصــــــــــــوا َم ْح
َ
ُ
ـي وبني ـــــــــــــــــ ِه الـــــــ غُــــــــــــ ِّر أَطْــــــــــــ َوا ِد العــــــــــــا ِء
لعلــــــــــــــــــ ٍّ
يواســـــــــــــــــــــــــو ُه ْم ويبكُـــــــــــــــــــــــــوا َمــــــــــــ ْن قَضَ ــــــــــــى فــــــــــــي كربــــــــــــا ِء
أن ُ
وبأطـــــــــــــــــــــــــر ِ
اف ال َع َوالِـــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــي الثَّــــــــــــ َرى أَ ْم
ــــــــــــس طَ ِعيــــــــــــنِ
َ
فالشاعر يربط التش ّيع والوالء آلل البيت بالبكاء عليهم كلون من المواساة.
(((
(((
(((
(((
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ربّمـا كان الشـاعر متأث ّـرا ً بأبيات ابـن اله ّبارية التي رواها أبو الفـرج ابن الجوزي وذكرها ابن شهرآشـوب في
المناقب ،مصدر سابق ،ج 3ص 271وسبط ابن الجوزي في التذكرة ،مصدر سابق ،ص.245
ديوان حسن الدمستاني ،ص.390
المصدر نفسه ،ص.176
ديوان خليل بن علوي ،ص.12

أثارت قضية حرمان «الحسـين» من الماء وقتله عطشـاناً أشجان الشعراء ولوعتهم منذ
القدم ،فبكوا منها وتف ّجعوا .يقول «علي بن أحمد الكامل»(((:

ـــــاح فيـــــا
َو َح َّر ُمـــــوا دونَـــــ ُه ال َمـــــا َء ال ُم َب َ

ةديقعلا رعش

التفجع والماء:
ّ

[بسيط]

للَّـــــ ِه أمـــــ ٌر ِ
َـــــل
عظيـــــ ُم فَـــــا ِد ٌح َجل ُ

تجسـد بشـاعة المحنـة
اعتنـى الشـعراء بهـذه القضيّـة وأبرزوهـا كعنصـر مأسـاوي ّ
ووحشـيتها .وعمدوا إلـى تصوير أبعادها مضفين عليهـا العديد من التلوينـات الفكرية .يقول
«محمد بن أحمد العصفور» واصفاً عطش «الحسين» مص ّورا ً تس ّعر كبده من الظمأ(((:
[طويل]

بالتحســـــ ِر مـــــن بُ ْع ِ
َوحـــــ ُّر الظَّ َمـــــا أَضْ َنـــــى ُحشَ اشَ ـــــ َة لُ ِّبـــــ ِه فَللشـــــ ِّط يرنُـــــو
ـــــد
ُّ
وأتـرع نفوسـهم باأللـم أنه قتل بالقـرب من المـاء ،وأن أباه هو السـاقي يـوم القيامة،
يقول الشاعر السابق:
أيمـــــوتُ عطشـــــاناً حســـــي ُن بغ َُّصـــــ ٍة
وأبُـــــو ُه حيـــــدر ُة التُّقَـــــى ِمـــــ ْن ِ
حوضـــــ ِه

[كامل]

وبقربِـــــ ِه تجـــــري الميـــــا ُه ال َز ِ
اخـــــ َر ْہ
اآلخ ــرہ(((
يَس ــ ِقي ويمن ــ ُع َم ــ ْن يَشَ ـــا فـــي ِ َ ْ

علي معك يـوم القيامة
ويشـير الشـاعر فـي البيت الثانـي إلى الحديث الشـريف« :يـا ُّ
عصـا من عصـي الج ّنة تذود بهـا المنافقين عـن حوضي»((( .ويضمنـه تهديدا ً مبطّنـاً بحرمان
األعداء من السقاية يوم الحشر.
ع ّمـق حزنهـم أن المـاء الـذي منـع عـن الحسـين مـع جاللـة قـدره كان مباحـاً ألدنى
المخلوقات .يقول «ماجد بن هاشم»(((:
يقض ـــي الحس ـــي ُن ول ـــم تب ـــر ْد َج َوانِ ُحـــ ُه
(((
(((
(((
(((
(((

[بسيط]

كل خنــــــزي ِر
والمـــــا ُء يكـــــر ُع فيـــــ ِه ُّ

ديوان الدمستاني ،ص.336
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.194
المصـدر نفسـه ،ص 105ومجموعـة ( )1ص 120وهناك اختالف يسـير في روايـة البيتين ،وقـد وردت لفظة
(بقربه) (قريبة) في المرجعين .وأصلحناها بما اعتقدناه األنسب الستقامة الوزن.
المحب الطبري ،ذخائر العقبى ،مصدر سـابق ،ص 91والهيثمـي ،مجمع الزوائد ،مصدر
يُراجـع الحديـث عند
ّ
سابق ،ج 9ص.138
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.530
209

ولعل الشاعر َر َم َز بالخنازير إلى بني أمية وجيوشهم.
ّ
أ ّجج وجدهم واسـتنكارهم تص ّورهم أنه في الوقت الذي ذبح «الحسين» عطشاناً ُر ِّوي
السيف من دمه ،وأنّه سقي عوض الماء دم نحره ،يقول «حسن الدمستاني»(((:
[بسيط]

ـــــب منـــــه َريَّـــــانِ
ٍ
الســـ ْب ُط ظُلْمـــاً م ـــن قف ـــا ُه عل ـــى َحـــــ ِّر األور ِام ِبغَضْ
ـح ِّ
أيذب ــ ُ
َـــــاض ال َو ِريْـــــ َدانِ
َّـــــت َج َوانِ ُحـــــ ُه ِب َبـــــا ِر ٍد بَ ْ
يُكَابِـــــ ُد الكَـــــ ْر َب مـــــا ابتل ْ
ـــــل ِب َمـــــا ف َ
واسـتثمر الشـاعر نفسـه العطـش والمـاء القريـب لتعميق اإلحسـاس بالمأسـاة وإثارة
عاطفة الجمهور .فرسم صورة لمحاورة دارت بين الحسين وقاتليه ،فقال(((:
[طويل]

أَأُقْتَ ُ
ــــــــــل َمظْلومــــــــــاً بغيــــــــــ ِر ِج َنايَــــــــــ ٍة وأَظْ َمـــــأُ والمـــــا ُء ال ُم َب
ـــــاح َم ِعيـــــ ُن؟
ُ
ـــــت مـــــن القَـــــ ْو ِم الذيـــــ َن ودا ُد ُهـــــ ْم أَ َمـــــا ٌن وحصـــــ ٌن
لألنـــــام َح ِصيـــــ ُن؟
أَل َْس ُ
ِ
فَ َه ْ
ـــــل أنتُـــــ ْم َســـــا ِق َّي مـــــا ًء َع َســـــى بِـــــ ِه يكـــــو ُن بقلبـــــي للغليـــــلِ ُســـــكُونُ؟
فقالـــــوا لـــــه َهيْ َهـــــاتَ َهيْ َهـــــاتَ إنَّ َمـــــا ن ُْســـــ ِقيْ َك ِمـــــ ْن َحتْ ٍ
ـــــف
وأنـــــت َم ِهيْـــــ ُن
َ
وأضفـى الحوار علـى المعنى بعـض الحركيـة والتدفّق .وقد جعل الشـاعر «الحسـين»
يتوسـل لألعـداء بتذكيرهـم بمكانـة قومه ،وفي ذلك إشـارة إلى سـورة المو ّدة (الشـورى)23 :
ّ
وقول الرسـول « :إنما َمث َُل أهل بيتي فيكم كَ َمثَل سـفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف
عنها غرق.(((»...
تألّمـوا لقضيـة تعطيـش الهاشـميين المرافقيـن للحسـين ،فقـال «يوسـف البحرانـي»
متو ّجعاً متف ّجعاً(((:
نَف ِْســـــي آل ِل « ُمح ّم ٍ
ـــــد» فـــــي «كربـــــا»
ترنُـــــو الفـــــراتَ ب ُغلَّـــــ ٍة ال تنطفـــــي

[كامل]

َم ْحروقَـــــ ُة األحشـــــا ِء مـــــن كُ ُربَاتِ َهـــــا
لطعـــــم فُ َراتِ َهـــــا
ذاقـــــت
َعطَشـــــاً ومـــــا
ِ
ْ

نجـم عـن تأث ّرهم بهـذا الجانب من محنـة الطّف وتأ ّجـج عاطفتـه إزاءه أن أتوا ببعض
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.184
المصدر نفسه ،ص.189
الهيثمـي ،مجمـع الزوائد ،مصدر سـابق ،ج 9ص ،171والمتّقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سـابق ،ج ،12رقم
.34170
كشكوله ج 2ص.376

[وافر]

وقُولِـــــي إِ ْن شَ ـــــ ِربْ ِت ال َمـــــا َء يَ ْومـــــاً أَ َل َوالَ ْه
َ
ـــــــــــــــف قلبـــــــــــــــي للحســـــــــــــــينِ
ووسـع الشـعراء وص ّية
لقـد صـار معنـى العطش غرضـاً محوريـاً طرقـوه في شـعرهمّ .
«الحسين» فاعتبروها شاملة للشيعة .يقول «حسن الدمستاني»(((:

ةديقعلا رعش

التلوينـات الفكرية .فـ «الشـاخوري» يتص ّور أن «الحسـين» أوصى أخته «زينـب» بتذكّره عند
الشرب فقال(((:

[كامل]

ـــــب َجـــــ ِّد ُدوا فـــــي ِّ
كل عاشـــــورا عظيـــــ َم َع َزائِـــــي
قُولُـــــوا لشـــــي َعتي األطائِ ِ
وإذا شــــــــــربتُ ْم بَــــــــــارِدا ً فتذكَّــــــــــ ُروا َعط َِشـــــي ومنعـــــي مـــــن ُمبَـــــا ِح ال َمـــــا ِء
ولشـ ّدة جزعهـم علـى الحسـين الظمـآن لـم يسـيغوا بعـده المـاء .يقـول «أحمد بـن
عبد الرؤوف»(((:
[طويل]

ـت ال َمشَ ـــار ُِب
نس ــ ُ
ـيت ال ـــذي ق ـــد نَالَن ـــي م ـــن ُخطُو ِبـــ ِه ولـــم تصــ ُـف لـــي مهمـــا ُح ِي ْيــ ُ
وكيـف وسـب ُط «المصطفـى» وابـ ُن « َح ْيـ َدرٍ» قَضَ ـــى ظَا ِميـــاً بالس ــ ِ
ـب
َ
ـيف فالم ـــا ُء ن َِاض ــ ُ
وح ّرموه على أنفسهم .فقال «خليل بن علوي»(((:
[كامل]

ِ
ويغتـــــدي َمـــــا ُء الفُـــــ َر ِ
أَأَلـــــ ُّذ بعـــــ َد َك بالحيـــــا ِة
ات إلـــــى فَ ِمـــــي َمـــــ ْو ُرو َدا؟
«علـي» يوم
عمـد الشـعراء وهـم يعالجـون موضـوع الماء إلـى المقارنـة بيـن موقف
ّ
«صفين» وموقف األمويين من أبنائه يوم «الطّف» .فقال «حسن الدمستاني»:
ـــــم
أُم َّيـــــ ُة مـــــا أنتُـــــ ْم بنـــــي َعـــــ ِّم َه ِاش ِ
«وصفّيـــــ ُن» إ ْذ أحرزتُـــــ ُم المـــــا َء دونَـــــ ُه
َو َج ـــا َد ِبـــ ِه م ـــن بَ ْع ــ ِـد م ـــا ظَ َفـــ َرتْ ِبـــ ِه
فهـــــاَّ صنعتُـــــ ْم فـــــي بَ ِنيـــــ ِه ك َُص ْن ِعـــــ ِه
(((
(((
(((
(((
(((

[طويل]

َصرِيحـــــاً ولكـــــ ْن ألصقـــــا ُء أَبَا ِعـــــ ُد
ِع َنـــــادا ً وشَ ـــــ ُّر الظالميـــــ َن ال ُم َعانِـــــ ُد
يَـــــ َدا ُه و َخ ْيـــــ ُر الظافريـــــ َن األ َجـــــا ِو ُد
ـل مـــج شَ ــهدا ً أَســـا ِو ُد(((
أَبَـــى طب ُع ُك ــ ْم َهــ ْ َ َّ ْ َ

المجموعة ( )1ص.84
ديوانه ص.118
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.22
ديوانه ص.146
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فالشـاعر يماثـل نفسـه وهو يطلـب منهم طلبـه بمن يتوقع مـن األسـاود وهي أخبث
نقي ٍ
صاف(((.
الح ّيات أن تجود بعسل ّ
لقـد تتبع الشـعراء أخبـار المـاء في موقعـة الطّف .واسـتغلوها لرسـم مشـاهد مؤثرة
تجسـد العطش ومـا رافقه مـن محاوالت لسـقي الظمأى .وتبـرز شـخصية «العباس بن علي»
ّ
(((
بالسـقَّاء .
كرمـز للإرواء .يشـير الـرواة إلى محاولتـه المسـتميتة إلحضـار الماء حتى ُسـ ّمي َّ
ويشيد الشعراء بشـهامته ونخوته حين شكت إليه النساء واألطفال عطشهم .يقول «أحمد بن
ط ّعان»(((:
[وافر]

ِ
فَأَ ْو َج َس ِ
ِــــــــــب الشَّ ــــــــــ ِعيلِ
ـــــت الظَّ َمـــــا َخفـــــراتُ طَـــــ َه
وص ْبيتُــــــــــ ُه كَ ُملْتَه
ِ
فو َّج َهـــــ ِ
ـت الشــــــكاي َة نَ ْح ـــــ َو شَ ـــــ ْه ٍم
أبـــــي ِمـــــ ْن «أَبِـــــي فضـــــلِ » الفُضُ ـــــو ِل
ٍّ
ِ
ِ
الجيـــــش ال َح ِفيـــــلِ
َــــــــــت الشــــــــــجاع ُة ِم ْنــــــــــ ُه َو ْجهــــــــــاً
فَ َهلَّل
يبـــــش لصدمـــــ ِة
ُّ
ات َربي ـــــ َط َج ـــــأْ ٍش كَطَالِ
فَ ـــــأَ َّم إلــــــى ال ُف ـــــر ِ
ــــــــم َجــــــــ ٍّم َجزيــــــــلِ
ِ
ــــــــب َم ْغ َن ٍ
ِب ُي ْم َنــــــــــا ُه ابــــــــــ ُن ذي يَــــــــــ َزنٍ إذَا مــــــــــا َرأَتْـــــ ُه الشُّ
ـــــوس تســـــج ُد ِمـــــ ْن ُذ ُهـــــو ِل
ُ
فالشـاعر يضـع الخطـوط األساسـية كاملـة للوحـة الفنيـة .ويرسـم مالمـح الشـخصية
واسـتجابتها ،ويتكئ على الكناية «ابن ذي يزن» واسمه «سيف» وهو بطل يماني للداللة على
آلـة الحـرب المسـتعملة ،ويشـير إلـى عظم الشـجاعة .ثـم يعمد إلى تجسـيدها علـى صعيد
الواقع فيقول:
كانـــــت كســـــ ٍّد مســـــتطيلِ (((
إلــــــــــى أَ ْن ف َّ
َــــــــــك ُم ْرت
َــــــــــج ال َجــــــــــآ َوى وقـــــد
ْ
َّ
ـب وفـــــي أَ ْحشَ ـــــا ُه ُمضْ طَـــــ ِر ُم ال َغلِيـــــلِ
وصــــــا َر المــــــا ُء ُخلْــــــوا ً مــــــن َر ِقيـــــ ٍ
َ
أَبَــــــــــى ِم ْنــــــــــ ُه اإلبــــــــــا ُء الشُّ ــــــــــ ْر َب إالَّ َمــــــــــ َع األطفــــــــــا ِل واألَ ِخ وال َقبِيــــــــــلِ
كالســـــيو ِل
ـــــب ُّ
فَشَ ــــــــــ َّد َمــــــــــ َزا َد ُہ المملــــــــــو َء َحتَّــــــــــى تَ َو َّســـــ َط فـــــي كَتَائِ َ
ويسـتند الشـاعر علـى التصوير ليـ ّدل على معانيـه ،فبعـد ألي يصل الفارس إلـى الماء
(((
(((
(((
(((
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عـن خبر المـاء في موقعة صفيـن يُراجع المنقـري ،نصر بن مزاحم ،وقعـة صفّين ،ط ،3تحقيق عبد السلام
هارون ،المؤسسـة العربيـة الحديثة ،القاهرة  ،1981ص ،157والكامل البن األثير ،مصدر سـابق ،ج 3ص،143
وشرح النهج البن أبي الحديد ،مصدر سابق ،ج 1ص.23
األصفهانـي ،مقاتـل الطالبييـن ،مصـدر سـابق ،ص 89و ،117وابـن شهرآشـوب ،المناقـب ،مصدر سـابق ،ج3
ص ،256وعـن دوره فـي واقعـة الطّـف يُراجع أيضـاً البالذري ،األنسـاب ،مصـدر سـابق ،ج 3ص201؛ وتاريخ
الطبري ،مصدر سابق ،ج 5ص 412و 416و 419و ،446وابن أعثم ،الفتوح ،مصدر سابق ،ج 3ص.129
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص 162 – 157والقصيدة في رثاء «العباس».
الجآوى :مفردها جأواء وهي الكتيبة الكدراء اللون في حمرة وهو لون صدأ الحديد.

فَ َجــــــــــ ّذتْ يُ ْم َنــــــــــى ال ُي ْمــــــــــنِ ك
ٌّ
َــــــــــف ُح َســــــــا ُم الديــــــــن (كُ ِّهــــــــ َم) بال ُفلُــــــــو ِل
وبانَـــــت ِمـــــ ْن يَ َديـــــ ِه يســـــا ُر يُ ْســـــ ٍر توشَّ ــــــــــ َج ِت ال ِّن َب ُ
ــــــــــال علــــــــــى النبيــــــــــلِ
ـال علــــــى النبيــــــلِ (((
َو َز َّم ال َمــــــــــا َء باألســــــــــنانِ َحتَّــــــــــى توشّ ـــــ َج ِت ال ِّن َبـــــ ُ
ولـــــم
يبـــــرح ي ِكـــــ ُّر بهـــــم إلـــــى أَ ْن َهــــ َوى َعــــ ْن ُم ْهــــ ِر ِہ طام ــــي الف َُص ــــو ِل
ْ
الماسـة للماء .وقد جعله ذلك شديد
وتتمثل المأسـاة في اإلحسـاس الشـديد بالحاجة ّ
تمسك بها
الحرص على سلامة القربة ،فحين قطعت يمينه تناولها بشماله ،وحين ُجذّت هذه ّ
بأسـنانه .إال أن الشـجاعة والمبـادئ لـم تفلحـا أمام ضـراوة المعركة وشراسـة العد ّو .فسـقط
الساقي صريعاً قبل تحقيق هدفه.
وشـكّل الحرمان من الماء والقتل عطشـاً عنصرا ً مأسـاوياً في نكبـة «الطّف» ،ومثّل مع
العوامـل السـابقة دواعـي البـكاء والتف ّجع .وقـد تض ّخمت هذه النــزعة في الشـعر الشـيعي
طوال العصور ،حتى قيل في األمثال:
ـــــب»(((
أَ ُّ
رق ِمـــــــــــــــ ْن َد ْم َعـــــــــــــــ ٍة شـــــــــــــــيعي ٍة تَ ْب ِكـــــي
«علـــــي بـــــ َن أبـــــي طَالِ ِ
َّ

ةديقعلا رعش

وتأبـى عليه شـهامته الشـرب وحـده ،فيحمـل القربة المملـوءة إلى األهـل العطاشـى ،بَ ْي َد أن
الجيوش المتدافعة التي تس ّد الفضاء تأبى عليه ذلك وتقع المأساة:

ولئن تع ّمق الحزن والتفجع وامت ّد ،فإنه ارتبط بمناسبات خاصة وأوقات مح ّددة.

التفجع:
مواسم
ّ

 1ـ شـهر ُم َح َّرم :ارتبط الحزن بشـهر مح ّرم على وجه الخصوص ،ففي اليوم العاشر منه
(عاشـوراء) قتـل الحسـين ورجاله ،وفيـه يـزداد الوجد ويعلـو التف ّجـع بإحياء الذكـرى األليمة
واستحضار أحداثها .ولجاللة ما وقع فيه ،وقف منه الشعراء موقفين مختلفين:
أ ـ تمجيده :فقد اكتسـب مكانة روح ّية خاصة ،لسـم ّو مكانة من قُتل فيه ،وشراسـة ما
وقع من تقتيل ،فغدا شهر الدموع واآلهات ،يقول «يوسف بن أحمد البحراني»(((:
ـــــاج لِـــــي
إنِّـــــي إِذَا َه َّ
ـــــل ال ُم َحـــــ َّر ُم َه َ
يـــــا يـــــو َم عاشـــــورا َء كَـــــ ْم ل َ
َـــــك لَ ْو َعـــــ ٌة

[كامل]

النفـــــس طَ ْعـــــ َم َم َماتِ َهـــــا
يـــــق
ُحـــــز ٌن يُ ِذ ُ
َ
ـــــت األكبـــــا ُد مـــــن َص َد َماتِ َهـــــا
تتفتَّ ُ

((( تكرر العجز في البيتين وهو عيب عروضي ولعلّه وقع خطأ عند النسخ.
((( الميداني ،أحمد بن محمد ،مجمع األمثال ،ط ،2دار الجيل ،بيروت  ،1987ج 1ص.443
((( البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص.377
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تمس
فمح ّرم في نظره شـهر مم ّيز ألنه شهر األسى
ّ
الممض ،وليومه العاشر ه ّزة نفسية ّ
(((
شغاف النفس ،وأضفى «حسن الدمستاني» صفات روح ّية أخرى فقال :
[بسيط]

ـكب دم َع ــ َـك الغال ـــي َو ِم ــ ْـل ع ـــن الشُّ ـــ ْغلِ باألهليـــ َن وال َم ـــا ِل
َه ــ َّـل ال ُم َحـــ َّر ُم فاس ــ ْ
فالدعـوة لترك مشـاغل الحياة هي فـي حقيقتها حثّ للتفـ ّرغ لتذكّر المصـاب وللبكاء
والتف ّجـع ،الـذي أوشـك أن يكـون لونـاً من ألـوان العبـادة .واقترب «حسـين الشـاخوري» من
تحريم النوم فيه فقال:
[كامل]

األســـــى ُمتَ َفكِّـــــرا
شَ ـــ ْه ُر ال ُم َحـــ َّر ِم فيـــ ِه ق ـــد ُحـــ ِّر َم ال َكـــ َرى فَاشْ ـــــ َه ْر بِـــــ ِه َســـــ ْي َف َ
وبطبيعـة الحـال فإن الشـاعر وإن لم يذهب إلـى التحريم الحقيقي للنـوم فإنه يقصد
اإلشارة إلى المكانة الروحية لهذا الشهر .وطلب استبداله باألسى والتفكّر.
ب ـ ذ ّمـه :رغـم مكانـة محـ ّرم الخاصة لـم يجد الشـعراء حرجاً فـي ذ ّمـه والنعي على
أيامه وأحداثها ،وكأنه غدا نذير شؤم .يقول «لطف اللَّه بن علي»:
[طويل]

ف َ
َـــــا كَا َن فـــــي َعـــــ ِّد الشُّ ـــــ ُهو ِر ُم َحـــــ َّر ُم وال كَا َن فــــــي أيَّا ِم ـــــ ِه يــــــو َم َع ِاش ـــــ ِر
ـل علَينــــــا بالرزَايــــــا ال َفوا ِق ـــــ ِر(((
ف َيـــــا ل َ
َـــــك مـــــن شـــــه ٍر َم
ٍ
شـــــوم ِهاللُـــــ ُه أَ َهـــــ َّ َ
َ
ّ
يسـل مح ّرم من الشـهور تفادياً لما وقع .واقترب «حسـن الدمستاني»
فالشـاعر يو ّد لو ّ
من ح ّد هجائه فقال:
[طويل]

محـــــ َّر ُم ال أهـــــاً بوجه َ
ـت أيَّ ـــا ُم َعشْ ـــر َِك ف ـــي ال َّد ْهـــ ِر
ِـــــك مـــــن شـــــه ِر ولَ بوركَ ــ ْ
وال ســـ َّي َما ال َعاشُ ـــو ُر م ـــن َعشْ ـــر َِك ال ـــذي بـــــه غَـــــ َر َق اإلســـــا ُم فـــــي لُ َّجـــــ ِة ال ُكفْـــــ ِر
ف ُحزن الشـاعر وتأث ّره جعله يتص ّور أن شـهر مح ّرم هو السـبب في الفاجعة فدعا عليه
وشـتمه .وعلّـل ذلك من خالل الصورة التي تخ ّيـل فيها الكفر بحرا ً طما وعلـت أمواجه مغرقة
اإلسالم في لججها ،رامزا ً إلى الكفر ببني أمية وإلى «الحسين :والهاشميين باإلسالم».
لقـد كان إحسـاس الشـعراء بفاجعـة الطّـف ممضّ ـاً مؤلماً ولشـ ّدة تعجبهم مـن هولها
وفظاعتها شكوها للَّه ،فقال «حسين الشاخوري»(((:
((( الديوان ص.170
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( مجموعة ( )1ص.76
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اللَّـــــه أكبـــــ ُر مـــــا أَ ْد َه ِ
ـــــاك فا ِدحـــــ ًة ق ـــد َخـــ َّر من ــ ِ
ـك ِع َم ـــا ُد الدي ـــنِ وانْق ََص َف ـــا
 2ـ شـهر رمضـان :اقتـرن الحـزن بشـهر رمضـان ولكن علـى نطـاق ض ّيق بالقيـاس إلى
«علي» .يقول «حسين الشاخوري»(((:
مح ّرم .ففي التاسع عشر منه اغتيل اإلمام ّ
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[بسيط]

[طويل]

اب ُجفُونِـــــي بالدمـــــو ِع َه َوا ِمـــــي لــــــــــرز ِء أميــــــــــ ِر المؤمنيــــــــــ َن إِ َما ِمــــــــــي
َســـــ َح ُ
َـــــل اصطبـــــاري واستــــــ َزا َد َغ َرا ِمـــــي
ـت َم َدا ِم ِع ـــي وق َّ
إذَا َه ــ َّـل ش ـــه ُر الص ــ ِ
ـوم َهلَّ ــ ْ
«علـي» وقتله في شـهر الصيام يترع نفس الشـاعر باألسـى ،فيربـط ربطاً
فـرزء اإلمـام
ّ
وثيقاً بين هالل رمضان وانهمار الدموع.
وسـع رقعته
وإذا كان الشـعراء قـد ربطـوا الحزن بمحـ ّرم أو برمضان حيناً ،فإ ّن بعضهم ّ
ّ
وظل يبكي رزايا آل البيت طوال الدهر ،يقول الشاعر السابق(((:
[طويل]

كل
ففـــــي ِّ
يـــــوم لـــــي يجـــــ َّد ُد َمأْت َـــــ ٌم وفــــــــي ِّ
كل ُعضْ ــــــــ ٍو للبــــــــكا ِء ُع ُيــــــــو ُن
ٍ
فمأتم الشاعر متج ّدد ،ولتغلغل األسى أشرك جميع أعضاء جسده في البكاء.
ورغـم كثـرة البـكاء وتزايـد الدمـوع كانـوا يشـعرون بالتقصيـر .يقـول «حسـين
الشاخوري»(((:
[طويل]

ولـــــو أنّنـــــي
َليـــــل
ـــــاب ق ُ
أتلفـــــت نفســـــي كآبـــــ ًة فَـــــذ ََاك لعمـــــري فـــــي ال ُم َص ِ
ُ
كان مـن آثـار نزعتهم القويـة للحزن أن ع ّولـوا على اسـتخدام كافة األسـاليب المتاحة
واسـتثمار كل طاقـات اللغـة للتعبيـر عـن تف ّجعهـم وإظهار ميلهـم للبـكاء ،فتن ّوعـت بالتالي
وسائلهم وتع ّددت أساليبهم.
صور البكاء:

ورغم تع ّدد ألوانها تتفق في المضمون الفكري .وقد دأب الشـعراء على توجيه الدعوة
إلى البكاء ألنفسهم تارة ولجمهورهم تارة أخرى .يقول «إبراهيم آل نشرة»:
((( التاجر ،محمد علي ،المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .262
((( ديوان الدمستاني ص.390
((( العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.282
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[كامل]

ـي اس ـــجمي
ي ـــا نف ــ ُ
ـس ذُو ِب ـــي ي ـــا جفون ـــي ت َ َق َّر ِح ـــي ي ـــا عيـــ ُن ُج ـــو ِدي ي ـــا مدامع ــ َ
لمخاطبـة الشـاعر نفسـه ،ودعـوة عينيـه بجميع أجزائهـا لالسـتجابة للعبـرات ين ّم عن
رغبته في تأكيد هذه النـزعة ،وتعميقها في كيانه.
ويتو ّجه «أحمد بن المتوج» إلى السامعين عامة فيقول:

[وافر]

ِ
ِ
الشـــــهيد بكربـــــا ِء
الســـــبط
أَلَ نُو ُحـــــــــــــــوا وض ُّجـــــــــــــــوا بال ُبـــــــــــــــكَا ِء علـــــى
أَ َل نُو ُحـــــوا
بســـــكب الدمـــــعِ ُح ْزنـــــاً عليــــــــــ ِه وامز ُجــــــــــو ُه بالدمــــــــــا ِء
ِ
ــــــــــول اللَّــــــــــ ِه خيــــــــــر األَنْ ِبيــــــــــا ِء(((
ُ
أَلَ نُو ُحـــــوا َعلـــــى َمـــــ ْن قَـــــ ْد بَـــــكَا ُه َر ُس
ُ َ
ّ
ويـدل تكراره الطلب ضمن أحد عشـر بيتاً على شـ ّدة إلحاحه وتأكيده لطلبه .ويشـرك
الحض على البكاء نفسه وسامعيه ،فيقول:
«داود بن أبي شافيز» في ّ
[وافر]

ـاب ال َع َبــــــا ِء ونرثِــــــــــي ِســــــــــ ْب َط خيــــــــــ ِر األنبيــــــــــا ِء
َهلُ ّمــــــوا نبكــــــي أصحـــــ َ
َهلُ ّمــــــــــوا نبكــــــــــي مقتــــــــــوالً بَ َكتْــــــــــ ُه مالئكــــــــــ ُة اإللَــــــــــ ِه مــــــــــن الســــــــــما ِء
ـش المهامـــ ِه ف ـــي ال َف ـــا ِء(((
َهلُ ّمــــــــــوا نبكــــــــــي مقتــــــــــوالً عليــــــــــه بَ َك ـــى َو ْح ــ ُ
ويع ّول الشاعر على تكرار الصيغ لإللحاح على دعوته والتشديد عليها.
واكـب نــزعة البكاء َحثّ علـى نبذ مظاهر السـرور امتعاضاً للنوائـب التي حدثت في
مح ّرم ،يقول «علي بن حسن البالدي»(((:
ـــــل المحـــــ َّر ُم فا ْخلَـــــ ْع ُحلَّـــــ َة الطَّـــــ َر ِب
َه َّ
واح ـــر ْم وطُ ــ ْـف كَ ْع َبـــ َة األحـــزانِ ُم ْنتَ ِحـــرا ً
األقص ـــى ِج َم ـــا َر َجـــ َوى
و َعـــ ِّرف ال ِمشْ ـــ َع َر َ

[بسيط]

والبـــــس بِـــــ ِه ُحل َ
َـــــل األرزا ِء والكـــــ َر ِب
ْ
الســـ ُرو ِر َمـــ َدى اآلبَ ـــا ِد ِ
ـب
والح َق ــ ِ
َهـــ ْد َي ُّ
ـــــب
ْـــــب بالتزفـــــا ِر واللَّ َه ِ
و َح ِّســـــ ِر ال َقل َ

((( الطريحي ،فخر الدين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص ،153تُراجع بق ّية األبيات.
((( المصـدر نفسـه ،ص .222وفـي البيـت األول إشـارة إلـى حديث الكسـاء ،ومضمونـه أن الرسـول  جمع
وعلي تحت عباءته وتلا آية التطهير ،ويذكر أنه قال إنهـم أهل بيته ودعا إليهم.
الحسـن والحسـين وفاطمة ّ
يُراجـع اإلمـام مسـلم بـن الحجـاج ،صحيحـه ،تحقيـق محمد فـؤاد عبـد الباقـي ،دار إحيـاء التـراث العربي،
والمحب الطبري،
بيـروت د.ت ،ج 4ص ،44ومسـند اإلمام أحمد بن حنبل ،مصدر سـابق ،ج 6ص 296و،323
ّ
ذخائر العقبى ،مصدر سابق ،ص.21
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.408
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وبثّت المصطلحات الخاصة بالحجج ورموزه روحاً صوفية ،باحت بما رمى إليه الشـاعر
مـن عقـد لون من المماثلـة تق ّرب بين ما دعا إليـه من طقوس ـ وهي نفسـ ّية ـ وبين طقوس
الحج الحقيقية .وأوحت له بذلك ثقافته الدينية وإحساسه بقداسة األمرين.
ّ
واكب الميل للبكاء نــزعة تف ّجعية جنحت بالشـعراء إلى االعتناء بوصف أسـى النفس
ولوعتهـا الناجمـة عـن هـول الخطـب وفظاعة الحـادث .وأ ّداهـم ذلك إلـى اسـتثمار مختلف
األسـاليب التعبيريـة إلظهـار التف ّجع .وهم قـد يلجأون إلـى التعبير الصريح والمباشـر لوصف
تهيّج وجدانهم ،كقول «داود بن أبي شافيز» مخاطباً الهاشميين(((:
[وافر]

ُ
اي رزؤكُــــــــــ ُم وأَضْ َحــــــــــى نُ ُحولِــــــــــي ال
يــــــــــزول وال َع َزائِــــــــــي
َوهــــــــــ َّد قُــــــــــ َو َ
أمســــــــــيت بَ ْع َدكُــــــــــ ُم حزينــــــــــاً
لقــــــــــد
قريـــــح ال َجفْـــــنِ مشـــــغوالً ِب َدائِـــــي
ُ
َ
كمـا أكثـروا من اسـتخدام التف ّجـع بالنـدب للتعبير عن جواهـم القلبي .يقول «حسـن
الدمستاني»:
[طويل]

الس ــ ْر ِج مكبوب ــاً علـــى وج ِه ــ ِه ُملْ َقـــى
ويـــا لهــ َـف نفســـي للحســـينِ وقـــد َه ــ َوى َعـــنِ ّ
ويـــــا َحـــــ َّر قلبـــــي حيـــــ َن ُحـــــ َّز كري ُمـــــ ُه عل ـــى ظَ َمـــأٍ ِمـــ ْن فَ ْي ــ ِ
ـض أودا ِجـــ ِه يُ ْســـقَى
ـيل ِ
برأســـ ِه علـــــى ِ
وي ـــا عظـــ َم كَ ْرب ـــي حيـــ َن ِش ــ َ
َّـــــل األُفْقَـــــا
رأس ُر ْمـــــ ٍح نُـــــو ُر ُہ َجل َ
ـب تدعــو ج َّد َهــا األطهـر األَنْقَى(((
َ
ويـــــا
طـــــول ُح ْزنـــــي للطَ َوا ِهـــــ ِر ُح َّســـــرا ً علــى ال ِّن ْيـ ِ ُ َ
َ
فقد ع ّول الشـاعر على تكثيف النداء الدال على الندبة للتعبير عن تفاعله مع الحدث.
وأضفى ذلك جوا ً تفجعياً حزيناً.
فتوسـل «أحمد بـن
اسـتندوا علـى التصويـر للتعبيـر عـن أسـاهم وتسـ ّعر جوانحهـمّ .
الحاجي» بالعديد من األدوات التصويرية ،فقال(((:
وس صبـــــري
ِ
تَـــــ َوا َرتْ
بالحجـــــاب شُ ـــــ ُم ُ
وغــــــــــارتْ أنجــــــــــ ُم الســــــــــلوانِ لَ َّمــــــــــا
األســـــى
فشـــــربت ِم ْنـــــ ُه
ُ
وردتُ علـــــى َ

[وافر]

ـــــاب
كـــــؤوس َد ْهـــــرِي
َو َج َّر َع ِنـــــي ال ُم َص ُ
َ
تَ َبل
َّــــــــــج نــــــــــو ُر إشــــــــــراقي بفجــــــــــري
َ
ـــــت زفـــــر ِ
ات صـــــدري
َم َدا ِمـــــ َع َه َّي َج ْ

((( الطريحي ،فخر الدين المنتخب ،مصدر سابق ،ص.223
((( ديوانه ص .161وال ِّن ْيب :جمع ناب وهي المس ّنة من النوق.
((( العصفور ،حسين ،المقتل مصدر سابق ،ص.92
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وفـي البيـت األول تضمين قرآني((( اسـتعاره الشـاعر للداللة على اسـتحالة الصبر إزاء
أحـس أن ألفـاظ اللغة بصورتهـا الجافة ال تسـعفه،
الفاجـع الرهيـب .ولتشـ ّبع نفسـه بالوجـد ّ
فاسـتند علـى التصويـر يسـتعين بـه ،فتخ ّيـل أن للصبـر شموسـاً غابـت واختفـى أوارهـا ،وأن
المصاب إنسان أتاه وسقاه األلم جرعات .وتص ّور أن للسلوان نجوماً زالت وذهبت في األرض.
وأ ّداه تأجج األسى إلى مضارعته بمورد الشرب الذي ورد إليه واستقى من دموعه.
دفعتهم قوة أحاسيسـهم وتصاعد الهموم في نفوسـهم إلى االتكاء على كافة األسـاليب
مـن خبر وإنشـاء ،وتعبيـر مباشـر ،وتصوير ،لتعينهـم على تجسـيد مشـاعرهم الملتهبة ،فقال
«محمد بن أحمد العصفور»:
أَلَــــــــــ ٌم أَلَــــــــــ َّم ولوعــــــــــ ٌة ال تبــــــــــر ُد
وكآبــــــــــ ٌة ال ِ
تنقضــــــــــي لَ َه َباتُ َهــــــــــا
أَيَـــــ ُرو ُم أَ ْن أَ ْســـــلُو ال َعـــــذ ُ
ُول أمـــــا َد َرى
تِل َ
ـــــت نـــــا َر اللظَـــــى
ـــــب أَ َّج َج ْ
ْـــــك المصائِ ُ
أس ـــفاً عل ـــى بي ــ ِ
ـت الرس ـــال ِة قَـــ ْد َخ ــ َـا

[كامل]

ولهيـــــب َو ْج ٍ
ـــــد فـــــي ال َحشَ ـــــا ال يخمـــــ ُد
والعيـــــ ُن َع ْبـــــ ُر (د ُمو ِع َهـــــا)((( ال يجمـــــ ُد
ـــــب ُم َح َّمـــــ ُد؟
أنّـــــي أُ ِص ْب ُ
ـــــت ِب َمـــــا أُ ِص ْي َ
ـــــض رأســـــي األَ ْســـــ َو ُد
فـــــي باطنـــــي وابْ َي َّ
ِمـــن ذك ِر ِهـــم و ِمـــن الص ـــا ِة المســـ ِج ُد(((
ْ
ْ َّ
ْ
َ ْ

فاألبيـات تفيـض وجـدا ً وأسـى ،وتمكّن الشـاعر بفضـل التنويع فـي األسـاليب وتركيب
بعضها مع بعض من تكثيف مشاعره ،وتجسيد ما ازدحم به كيانه من وجد وكمد غائرين.
تفاقم الحزن والجنوح إلى المبالغة:

ترت ّب على تشـ ّبع نفوس الشـعراء باألسـى ،وامتالئها بالوجد أن وصلوا فـي وصفهم لها
إلـى أبعـد الحـدود ،مقتربين من تخـوم المبالغات المسـتقبحة .فسـيطرة الشـجن على نفس
«سعيد بن يوسف» حدا به إلى القول(((:
[طويل]

نيـــــل مصـــــ ٍر والبحـــــا ُر وال َّز َو ِ
ُ
ولـــــي زفـــــر ٌة لـــــم يُطْ ِف َهـــــا َمـــــا ُء دجلـــــ ٍة وال
اخـــــ ُر
فعمق األسـى دفعه إلى تخ ّيل أن مياه األرض الزاخـرة تقصر عن إطفاء لهيبه .ورغم ما
(((
(((
(((
(((
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تُراجع سورة ص ،اآليات .33 – 30
وردت في المخطوط «أدمعها» .وفي اعتقادنا أن «دموعها» أكثر اتساقاً ومناسبة للوزن.
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.260
المجموعة ( )1ص.201

[بسيط]

ةديقعلا رعش

في الصورة من مبالغة بدت مقبولة .وخفّف «حسـين الشـاخوري» المبالغة بأفعال المقاربة،
فقال في مرثية حسينية(((:
ِـــــس الديـــــ ُن القَويـــــ ُم لَ َهـــــا ُســـــو َد ِ
الحـــــ َدا ِد بتذليـــــلٍ وتحقيـــــ ِر
َر ِزيَّـــــ ٌة لَب َ
ي ـــكا ُد ف ـــي مدمع ـــي عين ـــي تس ــ ُ
ـيل ول ـــم تَ ْم َس ْســـــ ُه نـــــا ٌر لهـــــا نُـــــو ٌر علـــــى نُـــــو ِر
ُّ
وكَا َد ِمـــــ ْن زفرتـــــي
ينحـــــل ِمـــــ ْن أَ َســـــ ِفي ِمـــــ ْن ُم ْه َجتـــــي َم ْد َمـــــ ٌع منهـــــا بتقطيـــــ ِر
لـــو أن فـــي ِّ
ـــــب لِ َمـــــا جـــــاوزتُ تقصيـــــ ِر
كل ُعضْ ــ ٍو ِم ــ ْن قُــ َوى َج َســ ِـدي َع ْيـــــ ٌن ت َُص ُّ
فاألبيات تنــزع منــزعاً صوفياً .ويصل الشـاعر بالتهاب جوانحه إلى أبعد مدى .فتأ ّجج
عبراتـه أوشـك أن يصهر مقلته ويجريها سـائالً متدفّقاً .ونفى أن يكون ذلـك بفعل نار حقيقية
ليجسـد تفاقـم الوجد.
وانسـاب في البيـت األول تضمين قرآني (النور )35 :اسـتعاره الشـاعر ّ
ولشـدة األسـف مـن الرزايـا الهاشـمية كادت أن تتف ّجر فـي كيانه جارحـة ثانية للبـكاء ،فق ّوة
حرارة أنفاسـه أوشـكت أن تحيل فـؤاده إلى مصدر آخـر للدموع .ووصل الوجـد الصوفي إلى
ذروتـه فـي البيت األخير .فلـو تح ّولت جميع أعضائه إلـى عيون ذارفة لما كفـى .وقد أبعدت
أدوات المقاربة الشاعر عن الغل ّو فأتى المعنى مستساغاً زاخرا ً بالعواطف الج ّياشة.
أحس الشـعراء بما تج ّرہ المبالغة في البكاء من لوم واستنقاص ،ونفياً لذلك أشاروا إلى
ّ
بخلهم بالدموع في مواقف الحياة المختلفة ،يقول «أحمد بن حسـن الدمستاني» مخاطباً آل
البيت(((:
[وافر]

سأســـــك ُُب َم ْد َم ِعـــــي ال َهتَّـــــا َن فيكُـــــ ْم
وكنـــــت بِـــــ ِه لغي ِركُـــــ ُم ب ِِخيـــــا
ُ
وتأكيـدا ً لنفـي االتهـام بالمبالغـة في النـوح أنكـروا بكاءهم على مـا اعتاد الشـعراء أو
الناس البكاء من أجله ،يقول «خليل بن علوي»(((:
ولـــم يَشْ ـــج قَلبـــي فَ ْق ــ ُد َم ــ ْن قَــ ْد أَلِ ْفتُ ُه ــ ْم
ـت ِم َّم ـ ْن يس ـ ُ
ـب إِ ْذ نَ ـأَى الـــ
وال كن ـ ُ
ـأل الرك ـ َ
ولـــــم أتعل ْ
ّـــــل باألمانـــــي ولـــــم أكُـــــ ْن

[طويل]

ُ
ـــــي
منــــــزل
َصغيـــــرا ً وال أَبْكَـــــى ُجفُونِ َ
أح َّبـــــ ُة َعـــــ ْن َع
ينـــــي أيـــــ َن تر َحلُـــــوا
َّ
برؤيا ُهـــ ُم ف ـــي الطّي ــ ِ
ـف نفس ـــي أُ َعلِّ ــ ُـل

((( المجموعـة ( )1ص ،98والبلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثاء ،مصـدر سـابق ،ص .534وتختلف
رواية البيتين في المصدرين اختالفاً يسيرا ً ،وأخذنا بما اعتقدناه األنسب للمعنى.
((( ديوان حسن الدمستاني ص.224
((( ديوانه ص.172
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ُـــــؤي ِع َصابَـــــ ٌة لنصـــــ ِر حســـــينٍ قَاتَلُـــــوا ثـــــم قُتِّلُـــــوا
ولكـــــ ْن شَ ـــــجتني مـــــن ل ٍّ
فالشـاعر ال يشـجيه فقد أح ّبته ،وال رحيلهم ،وال ما تثيره منازلهم من ذكريات ،ولكن ما
«لؤي» ج ّد الرسـول  الذين ناصروا «الحسـين» وقُتّلوا
يؤلـم فؤاده تلك الجماعة من أبناء ّ
تقتيالً ذريعاً(((.
ونجم عن إحسـاس الشـعراء بثقل رزية الطّف أن عمدوا إلى مواسـاة الهاشميين رغبة
في التخفيف عنهم أو إثارة نخوتهم.
التعزية واالستنفار:

التعزية مسـلك اجتماعي للتعبير عن المواسـاة وإلظهار المشـاركة فـي المصاب .يقول
«أحمد بن ط ّعان» مع ّزياً الرسول :(((
[طويل]

أُ َع ِّز َ
يــك يــا خيــ َر الــ َو َرى فــي الــذي َجــ َرى َعلَ ـــى اب ِن ــ َـك يَـــ ْو َم الطَّ ــ ِّـف والـــ ِّر ْز ُء أ ْعظَـــ ُم
ـــــت ِب َمـــــا لـــــم يـــــرز ِه ُم ْر َس ٌ
ْـــــق َح ِديـــــثٌ وأَقْـــــ َد ُم
ُر ِزئْ َ
ِـــــي وال َخل ٌ
ـــــل وال نَب ٌّ
ـــــب َج َّمـــــ ٌة ألَ ْدنَـــــى َرزَايَا َهـــــا الشِّ ـــــ َدا ُد تُ َهـــــ َّد ُم
ِب َمـــــاذَا تُ َعـــــ َّزى والمصائِ ُ
ـــــيب تبكُـــــ ُم
اب لَـــ َدى ال َو َغ ـــى وشُ ـــــبَّا ُن ُحل ٍ
أف ـــي َذبْـــ ِح أَشْ ـــيَا ٍخ شَ ـــبَ ٌ
ْـــــم عندهـــــا الشِّ ُ
فالشـاعر يقـ ّدم تعزيته رغـم إدراكه أن الرزيـة أعظم من العـزاء ،وأن ال عـزاء يكافئها.
ولبيـان قوتها عمد إلى مقارنتها بمصائب الرسـل والخلق وأشـار إلى تف ّوقها وتتابعها وشـ ّدتها،
كما ص ّور حلقاتها ،وم ّد تعزيته إلى أفراد األسرة العلويّة(((.
وخصوا اإلمام «عل ّياً» بتعازيهم الحا ّرة بمصاب ابنه ،فقال «حسن الدمستاني»(((:
ّ
[مجزوء الرمل]

َـــــب أَ ْد َر َك األعـــــدا ُء فيـــــ ِه ث َـــــا َر بَـــــ ْد ٍر و ُح َنيْـــــ ْن
َحيْـــــ َد ٌر آ َجـــــ َر َك اللَّـــــ ُه بِعالـــــي ال ُّرت ِ
فالشـاعر يض ّمـن تعزيتـه دعـا ًء بالمثوبـة علـى المصـاب الجليل .ويشـير إلـى أ ّن قتل
الحسين إنّما هو ثأر من هزيمة بدر ،وأن األمويين مستم ّرون في عدائهم للرسول وآله(((.
(((
(((
(((
(((
(((
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يُراجـع أيضـاً قـول حسـين الشـاخوري في ديـوان الدمسـتاني ص ،390األبيـات مـن  ،5 – 3وما قاله سـلمان
التاجر في الرياض ص ،321األبيات من .15 – 6
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.146
تُراجـع بقيـة األبيـات في ص 147مـن  41وما بعده ،وهـي في تعزية السـيدة «فاطمة» و«الحسـن» واإلمام
«علي» .وفي تعزية الرسول وابنته أيضاً يُراجع ديوان حسن الدمستاني ص ،121األبيات من .40 – 23
ّ
ديوانه ص.201
تمثّـل يزيـد بأبيات جعل فيها قتل الحسـين مقاب ًل للقتلـى األمويين يوم بدر .تُراجع فـي «مقاتل الطالبيين»
لألصفهاني ،مصدر سـابق ،ص ،119ومناقب ابن شهرآشـوب ،مصدر سـابق ،ج 3ص ،261وسـبط ابن الجوزي= ،

[طويل]

ْـــــب ال ُعـــــا وال َمف ِ
َو َمـــــ ْن ذَا يُ َعـــــ ِّزي شَ ـــــ ْي َب َة ال َح ْم ِ
ـــــد واب َنـــــ ُه أَبَـــــا
َاخـــــ ِر
ٍ
طالـــــب قُط َ
ــــــــــج عدنانــــــــــاً َ
ويُ ْز ِع
ـــــل ال َمآثِـــــ ِر
وآل كنانــــــــــ ٍة بَ ِنـــــي ُمضَ ـــــر الحمـــــرا َء أ ْه َ
ُ
وعبـــ َد َم َن ــ ٍ
ـب و َع ْمـــــ ِر ال ُعـــــا ولينهضُ ـــــوا بِال َم َباتِـــــ ِر
ـؤي ب ـــنِ غال ــ ٍ
ـاف م ـــن ل ــ ِّ
الس ــ ْب ِي مـــن بعــ ِـد ِ
الخ َبـــا وال َمق ِ
َاص ــ ِر
َع َســـــى أنَّ ُهـــــ ْم يســـــتن ِقذُو َن حري َم ُهـــــ ْم مـــن َّ
وبطبيعـة الحـال فالشـاعر ال يقصـد النهـوض للثـأر القديم وحسـب ،فقد أقصـي األمر
وتتالت القرون ،والغالب أنّه غلّف بالرمز والتقية دعوته للثأر من حالتهم الراهنة.
انجـ ّر عـن تعاطـف الشـعراء مـع رزايـا الهاشـميين وذهولهـم لفظاعتهـا أن عكسـوا
مشـاعرهم علـى عناصـر الكـون .وتص ّوروها وقـد تفاعلت مع تلك المحن وشـاركت نفوسـهم
تأث ّرهـا .فبـدت عناصـر متجاوبـة مندمجة فـي صميم تفاصيـل األحداث .وال شـك أن في ذلك
مشاركة وتخفيفاً خلقه هذا التو ّحد اإليجابي بين اإلنسان ومك ّونات هذا الكون الواسع.

ةديقعلا رعش

أتبـع بعض الشـعراء تعازيهم باسـتنفار الهاشـميين وإثـارة نخوتهم كي يه ّبـوا للحفاظ
على حفائظهم ،يقول «خليل بن علوي»(((:

تفاعل الكون مع المحن الهاشمية:

ظاهـرة مواسـاة الطبيعـة ظاهـرة أدبية عامـة .فكثيـرا ً ما كان الشـعراء ـ علـى اختالف
اتجاهاتهم وأزمنتهم ـ يتخطّون حدود الحواجز والسـدود ويعبرون إلى عالم الحياة الواسـعة،
فيخلعـون مشـاعرهم على عناصر الكـون((( .ولهذه الظاهرة جذور عميقة في الشـعر العربي
القديم خاصة في مجال الرثاء.
وقـ ّوى هذه النزعة األدبية الروح األسـطورية فـي التاريخ .وأخبار الخـوارق التي ذكرها
الـرواة والمؤرخـون فـي العديـد مـن األخبار .فهـم يشـيرون إلى مشـاركة المالئكـة في بعض
األحـداث المتعلّقـة بالرسـول  وبعـض الصحابـة((( .كما تنتشـر أخبـار عن حضـور الج ّن
تذكرة الخواص ،مصدر سـابق ،ص .235وقد ر ّدد الشـعراء الشـيعة هذا المعنى .وتُراجع أبيات الناشئ الالم ّية
=
(ت 366ه) في كتاب المناقب المذكور في ج 3ص 267خاصة البيت األخير.
((( ديوانه ص.194
((( قطب ،سيد ،النقد األدبي ،مصدر سابق ،ص 25و 56و 62و.63
((( يُراجع صحيح البخاري ،مصدر سـابق ،ج 4ص ،141 – 133باب ذكر المالئكة؛ وصحيح مسـلم ،ج 4ص،1802
بـاب قتـال جبريـل وميكائيل عن النبي  يـوم أُ ُحد؛ وابـن أبي الحديد ،شـرح النهج ،مصدر سـابق ،ج14
والمحب الطبري ،ذخائر العقبى ،مصدر سابق ،ص 31و .32وعن معجزات الرسول 
ص 157و 15ص10؛
ّ
يُراجـع الب ّنـا ،أحمـد ،الفتـح الربانـي ،ط ،2دار إحيـاء التـراث العربـي ،بيـروت مصـورة عـن الطبعـة األولـى
1396ه ،ج 22ص.67 – 42
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وبكائهـا في بعض المواقف المتعلّقة بشـخصيات إسلامية مرموقة((( .وقـد رويت الكثير من
األخبار المشابهة ـ والتي يمكن ع ّدها من الخوارق واألخبار األسطورية ـ في األحداث العادية،
وهي ّ
تدل على ما أصاب المسـلمين من فزع وذهول بسـبب بشاعتها .ويذكر في هذا الصدد
أن الناس لبثوا شـهرين أو ثالثة بعدها كأنما الحوائط تلطّخ بالدماء سـاعة تطلع الشمس حتى
ترتفع((( .وأن السـماء أظلمت يومها حتى بدت الكواكب((( .وأنها ـ أي السـماء ـ لم تبك على
أحد بعد يحيى بن زكريا إال على الحسـين ،وأنها مطرت مطرا ً كالدم .وأنه ما رفع حجر بالشام
يوم قتل «الحسين» إال عن دم(((.
ويُـ ْروى أن الجـ ّن ناحت عليه ،وسـمع من ينشـد رثا ًء منهـم فيه((( .كمـا يُقال إن حول
قبره سبعين ألف ملك شعثاً غبرا ً يبكون عليه إلى يوم القيامة(((.
تسـاقط أثر هـذه األخبـار إلى الشـعر ،فيـروى أن السـيدة «فاطمة» رثـت أباها 
فقالت(((:
[كامل]

ُ
شـــــمس ال َّن َهـــــا ِر وأظْلَـــــ َم ال َع ْصـــــ َرانِ
اغبــــــــــ َّر
الســــــــــما ِء وكُــــــــــ ِّو َرتْ
آفــــــــــاق َّ
ُ
ِ
بعـــــد
فـــــاألرض ِمـــــ ْن
ُ
النبـــــي كئيبـــــ ٌة أَ َســــــــــفاً عليــــــــــ ِه كثيــــــــــر ُة ال َّر َجفَــــــــــانِ
ِّ
وقد وصف الشاعر «ديك الجن» (ت 236ه) يوم عاشوراء بقوله(((:
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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عـن نَـوح الجن على الخليفـة عمر ينظـر :طبقات ابن سـعد ،مصدر سـابق ،ج 3ص ،333وابـن عبد البر ،أبو
عمـر يوسـف بـن عبـد اللَّـه ،االسـتيعاب ،مطبـوع بهامش كتـاب اإلصابـة البـن حجـر العسـقالني دار إحياء
التـراث العربـي ،بيـروت مصور عن الطبعـة األولـى ج 2ص 473وما بعدها ،وابـن األثير ،أسـد الغابة ،مصدر
سـابق ،ج 4ص .175وتُراجـع أيضـاً ترجمـة اإلمـام علـي المسـتلّة من تاريـخ ابن عسـاكر ،مصدر سـابق ،ج2
ص ،361والترجمة مطبوعة مفردة وهي بتحقيق محمد باقر المحمود.
البلاذري ،األنسـاب ،مصـدر سـابق ،ج 3ص 209و .226والطبـري ،الذخائر ،مصـدر سـابق ،ج 5ص .393وابن
األثير ،الكامل ،مصدر سابق ،ج 3ص ،301والذهبي ،سير النبالء ،مصدر سابق ،ج 3ص.312
البالذري ،األنساب ،مصدر سابق ،ج 3ص.209
المصدر نفسه ،ج 3ص ،228والذهبي ،سير النبالء ،مصدر سابق ،ج 3ص 312و.314
يُراجـع تهذيـب ابن عسـاكر ،مصدر سـابق ،ج 4ص .344وسـبط ابن الجـوزي ،تذكرة الخواص ،مصدر سـابق،
والمحب الطبري ،الذخائر ،مصدر سابق ،ص .150والذهبي ،سير النبالء ،مصدر سابق ،ج 3ص.316
ص.241
ّ
بتبسـط أحيانـاً ،يُراجع
ذلك
إلى
الشـيعية
المصادر
وتشـير
ص151
سـابق،
مصدر
الذخائر،
الطبري،
المحـب
ّ
ّ
ابـن شهرآشـوب :المناقـب ،مصدر سـابق ،ج 3ص .212والقرشـي ،عيون األخبـار ،مصدر سـابق ،ج 4ص.130
والمجلسي ،البحار ،مصدر سابق ،ج 45ص 201و ،229ومن ص.241 – 233
ابن رشيق ،العمدة ،مصدر سابق ،ج 2ص.153
ديوانـه المجمـوع حديثاً ص ،37تُراجـع أيضاً أبيات دعبـل الخزاعي في ديوانه المجمـوع حديثاً في ص،149
البيتـان  3و ،4وأبيـات اإلمـام الشـافعي فـي رثـاء الحسـين فـي مناقـب ابـن شهرآشـوب ،مصدر سـابق ،ج3
ص 260البيتان  5و ،6وقد خلت مراثي الشريفين الرضي والمرتضى في الحسين تقريباً من هذه الفكرة.

يــــــــــو ٌم أَ َص
ـــــب
ــــــــــاب الضُّ َحــــــــــى بظلم ِتــــــــــ ِه وقَ َّنـــــ َع
الشـــــمس ِمـــــ ْن ُد َجـــــى ال ُغ َه ِ
َ
َ
كما افترض بعض الشـعراء من قدامى ومحدثين فكرة تفاعل الكون مع الحدث ،خاصة
فـي مراثيهم لتجسـيد هول الخطب ومكانـة المرثي((( .وفي الفترة المدروسـة نلحظ اتسـاعاً
في هذه الظاهرة لدى شعر «البحرين».

ةديقعلا رعش

[منسرح]

تجاوب المالئكة:

تر ّدد ذكر المالئكة في مدائح ومراثي آل البيت عند الشـعراء األقدمين((( .وسار شعراء
«البحرين» على النهج نفسه ،فذكروا تعاطف المالئكة مع أحداث البيت العلوي.
يجسد «حسن الدمستاني» نوحهم حين ُصرع «الحسين» فيقول(((:
ّ
[وافر]

فَــــــــــذ َ
أي كَأْ ٍس شَ ـــــــــــــــهيّاً َعذْبـــــــــــــــاً َسل َْســـــــــــــــب َِيل
َاق ِمــــــــــ َن الشــــــــــهاد ِة َّ
َ
ـــــت عن َد َهـــــا
ُــــــــــول
َ
األمـــــا ُك ُح ْزنـــــاً وإعجابــــــــــاً بمــــــــــا بَ َهــــــــــ َر ال ُعق
فَضَ َّج ْ
(((
ووصف «سلمان التاجر» استقبالهم له حين سقط شهيدا ً فقال :
[مجزوء الكامل]

وال ُحــــــــــــ ــو ُر تد ُعـــــــــــــــــ ــو ُه إليـــ نَــــــــــا يابــــــــــ َن فاطمــــــــــ َة البَتُــــــــــو ِل
ِ
َ
َه
ــــــــــت
ــــــــــذي ال ِج َنــــــــــا ُن ت َ َزيَّ َن
للقــــــــــاك يــــــــــا ِســــــــــبْ َط ال َّر ُســــــــــو ِل
ْ
وع ّيـن بعض الشـعراء المالئكة الذين تأث ّروا بمقتل «الحسـين» فأشـرك «لطف اللَّه بن
محمد» جبريل في مأتمه فقال(((:
ـب
يَـــ ْو ٌم ِب ـــه الـــ ُّر ُ
وح ف ـــي اآلفَ ـــاقِ ُم ْنتَ ِح ــ ٌ
(((
(((

(((
(((
(((

[بسيط]

ت َ َخ ُ
ـــــال َم ْد َم َعـــــ ُه ِم َّمـــــا َجـــــ َرى بَـــــ َر َدا

يُراجع على سبيل المثال ديوان المتنبي ،ج 2ص .233القصيدة الرائية ،البيتان  6و.7
«علـي» ،الطَّـف ،ج 1ص ،204ومديحة «الحسـين بن الحجاج»
تنظـر مديحة السـيد «الحميـري» في اإلمـام
ّ
فـي المصدر نفسـه ،ج 2ص 157البيتـان  13و .14ومديحة «ابن أبـي الحديد» في الروضـة المختارة ،مصدر
سـابق ،ص .151وعـن تعاطـف المالئكة مع وقعة الطَّـف يُراجع ديـوان «الصاحب بن عباد» ،مصدر سـابق،
ص ،87البيت  66وص 127البيت  60وص 133البيت  37وص 263البيت .20
ديوانه ص.177
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.311
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.320
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وج ّرهم تص ّورهم السـابق إلى تخ ّيل بكاء الرسل؛ ونسب «سـلمان التاجر» البكاء إليهم
وإلى المالئكة عند حلول شهر ُم َح َّرم فقال:
ُ
ِــــــــــال ولكــــــــــ ْن ك َِاســــــــــياً
َوافَــــــــــى اله
بكـــــت فيـــــ ِه المالئِ ُ
ـــــك أدمعـــــاً
وأَ ًســـــى
ْ
ســـــل لألَ ْحـــــزانِ شَ ـــــادَتْ َمأتمـــــاً
ُ
وال ُّر

تعاطف الدين واألماكن المقدسة:

[كامل]

ــــــــــقام بحزنِــــــــــ ِه ُمتَلَفِّعــــــــــا
الس
ِ
ث َــــــــــ ْو َب َّ
ُح ْمـــــرا ً بِـــــ ِه َو ْجـــــ ُه الســـــما ِء تَ َق َّن َعـــــا
في ـــه تُعـــزي «المصط َف ـــى» و«األَنْزع ـــا»(((
ََ
َ ِّ
ُ ْ

تصـ ّور «حسـن الدمسـتاني» تزعزع قواعد اإلسلام وانمحـاء الهدى بمقتل «الحسـين»
فقال(((:
[طويل]

ـس ال ُه ــ َدى وك ُِّســـــ َر مـــــن َد ْو ِح ال َجـــــا ِل غ ُُصـــــو ُن
ت َضَ ْعضَ ــ َع ُركْ ــ ُن الديـــنِ وانْطَ َمــ َ
وخلع على البيت الحرام والمشـاعر المق ّدسـة أحاسيس إنسانية فتخ ّيل تأث ّرها بالحدث
السابق فقال:
والبيـــــت بَـــــاتَ مـــــن األَ َســـــى وأَ َس ُاســـــ ُه
ُ
والصفَـــــا
َوغَـــــ َدا ال َح ِطيـــــ ُم لـــــه َح ِطيمـــــاً َّ
تعاطف الكون:

[كامل]

التقليــــــــــب
ُمتَ َزلْــــــــــز ٌِل ُمتَــــــــــدار ُِك
ِ
ُوب(((
ُمتَكَــــــــــ ِّدرا ً ُمتَ َنكِّــــــــــ َر األُ ْســــــــــل ِ

أسـبغوا مشـاعرهم على عناصر الكون .فص ّوروا تعاطـف الطبيعة بمك ّوناتهـا المختلفة
مع الفواجع الهاشمية ،ووصفوا ما اعتراها من جنوح.
الطبيعة الجامدة:

وجسـد «أحمد بن ط ّعان» :تفاعل
هي أكثر عنصر اعتنوا بتصوير تجاوبه ورسـم تأث ّرهّ ،
العرش وما يتبعه من سماء وأرض مع واقعة الطَّف فقال(((:
ت َ َزلْـــــ َز َل َعـــــ ْر ُش اللَّـــــ ِه وارتَ َّج ِ
الســـــ َما
ـــــت َّ
(((
(((
(((
(((
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[طويل]

ْـــــم بال َخيْـــــلِ يُ ْحطَـــــ ُم
َع ِشـــــيَّ َة َصـــــ ْد ُر ال ِعل ِ

«علي».
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص .343واألنزع :لقب لإلمام ّ
الديوان ص.190
الديوان ص.93
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.145

[بسيط]

ةديقعلا رعش

ِ
ـــــماوات ال ُع َ
الس
َـــــت َع ِشــــــــــ َّي َة بالنيــــــــــرانِ أَ َّج ال ُم َخ َّيــــــــــ ُم
ـــــا َ
األرض طَابَق ْ
كَأَ َّن َّ
وص ّور «حسن الدمستاني» تجاوب أجزاء الطبيعة المختلفة فقال(((:
يـــــب شَ ـــــأْناً ِمـــــ َن الشَّ ـــــانِ
يـــــوم
وال كوقعـــــ ِة
الطـــــف إِ َّن لَ َهـــــا َو َمـــــ ْن أُ ِص
ِّ
ِ
َ
ـــــق ظَلْ َمـــــانِ
واألرض َرا ِجفَــــــــــ ٌة بال َّد ْمــــــــــعِ َواكِفَــــــــــ ٌة
ُ
والشـــــمس ك َِاســـــ َف ٌة وال َح ُّ
ُ
والكرســـــي ُمضْ طَـــــر ٌِب لِ َه ْولِ َهــــــــــا فَ ُه َمــــــــــا َدأْبــــــــــاً شَ ــــــــــ ِج َّيانِ
وال َعـــــ ْر ُش يهتـــــ ُّز
ُّ
كَادا يَ ُصـــــكَّانِ وجـــــ َه ِ
األرض ِمـــــ ْن َجـــــ َز ٍع ويهلــــــــــكانِ أهاليهــــــــــا ِبطُوفَــــــــــانِ
وخلعـوا عواطـف الح ّنو والشـفقة علـى الريح فاكتسـبت أبعادا ً إنسـانية رقيقـة .يقول
«لطف اللَّه بن علي» في رثاء الحسين(((:
[بسيط]

َـت لـ ُه
وســـ َدى
َحاك ْ
الريـح مـن َسـا ِفي الثَّـ َرى ُحلَلاً محكومـــ َة النســـ ِج طَابَ ــ ْ
ـت لُ ْح َمـــ ًة ُ
ُ
فقد تخيّل التراب الذي غطّى جسـم الحسـين حلالً محكمة النسـيج ،حاكتها يد الرياح
التي ماثلها بامرأة صناع ماهرة ولش ّدة تعلّقه مدح الحلل المتص ّورة.
وبثّوا اإلحساس في ّ
الطل ،وتخ ّيلوا تعاطفه .يقول «حسين الشاخوري»(((:
[بسيط]

ُّ
يبـــــل أَ ْج َســـــا َد ُهم
ُّ
طـــــل ال ُّربَـــــا بَـــــ َدالً عـــــن ال َخلِيطَ ْيـــــنِ مـــــن أدنَـــــى َمثَا ِويهـــــا
وأسـبغوا عاطفـة الفقـد حتـى علـى الجمـاد ،فصـ ّوروا تأث ّـره وحزنـه .يقـول «حسـن
علي»
الدمسـتاني» واصفاً أسى السـيوف على صاحبها ،وذلك على لسان السـيدة «زينب ابنة ّ
في تف ّجعها على أبيها:
[طويل]

ـــــض ِ
أَبِـــــي ِ
الح ِ
َ
الحـــــ َدا َد فإنَّهـــــا قريحـــــاتُ أَ ْجفَـــــانٍ
إليـــــك َر َوانِـــــي
ـــــظ ال ِب ْي َ
َـــــم فليـــــس لهـــــا ِمـــــن زينـــــ ٍة وتهانـــــي(((
بَقيـــــ َن كَالالً فـــــي ِحـــــ َدا ٍد و َمأت ٍ
ْ
َ
ووصـل بعـض الشـعراء إلى إضفـاء التفاعـل على الجـدران .يقـول «أحمد بـن ط ّعان»
واصفاً بكاء السيدة «فاطمة» على أبيها الرسول  عارضاً لتعاطف الجماد معها(((:
(((
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص.179
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
المجموعة ( )1ص.13
الديوان ص 116وتُراجع أيضاً قصيدة «سلمان التاجر» في الرياض ص ،330البيت .18
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.127
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فَتَبْ ِكيـــــ ِه والجـــــدرا ُن تبكـــــي لِ َص ْوتِ َهـــــا
المتحركة:
الطبيعة
ّ

[طويل]

فمــــــــــا بقعــــــــــ ٌة إال وعبرت ُ َهــــــــــا ُســــــــــ ْخنا

أسـبغوا مـا تمور بـه أعماقهم من مشـاعر األلم والعطـف على الهاشـميين على وحش
الفال .فتخيّلوا تجاوبها ،وص ّور «حسـين الشـاخوري» هلع الحيوان مـن الدنو من جثث القتلى
فقال:
[بسيط]

كمـــــا ت ُـــــرا ُع ظُبا َهـــــا مـــــن ضَ وارِيهـــــا(((

والوحـــــش ت َ ْرتَـــــا ُع أن تَ ْدنُـــــو لِ َم ْص َر ِعهِـــــ ْم
ُ
َ َ
َ َ
ولعـل مـا أوقـع مـن قتل ذريـع وتمثيـل بالقتلـى جعـل أجسـادهم مخيفة فلـم تجرؤ
ّ
الوحـوش مـن الدن ّو منهـم .وربّما أومأ الشـاعر إلى إدراك تلـك الحيوانات لمكانـة القتلى فلم
يقتربوا منهم تبجي ًال واحتراماً .وقد أشار إلى ذلك «لطف اللَّه بن علي» فقال(((:
[بسيط]

تَـــــ ُزو ُر ُہ الو ْح ُ
اب وت َْســـــتَ ْهدي ِه نُـــــو َر ُهـــــ َدى
ـــــش ُوفَّـــــادا ً وتســـــألُ ُه َر َّد ال َجـــــ َو ِ
فقد جعلها تفد عليه وتزوره لالستهداء بعلمه وهداه.
ووقـف الشـعراء وقفة متأنيـة أمام فرس الحسـين ،وأضفوا عليـه أ ّرق معاني التعاطف
والوفـاء إبّـان محنة صاحبه .والحصان مـن الحيوانات األثيرة عند العربي والقريبة إلى نفسـه،
فرسـم «حسـن الدمسـتاني» مشـهدا ً مأسـاوياً للفـرس بعد مقتـل صاحبـه .وألقى عليـه ظالالً
إنسانية عميقة .فقال مص ّورا ً ما اعتراه من اضطراب وذعر ووجد(((:
[مجزوء الكامل]

يط ِ
نفســــــ ــــــي إِ ْذ نَ َح ــــــا أهـــ ـــــــــــ َـل الف ََســــــــــ ِ
لَ ْهـــــ ـــــ َـف ِ
ـاط ِ
الح َصـــــــــــا ْن
ذَا ِهــــــــــــــــــــــاً ُمـ ْن َفجِـعـــــــــــــــــــــاً يصهــــــــــ ُـل َم ْذ ُعـــــــــــو َر ال ِج َنـــــــــــا ْن
الســــــ ــــــر ِج َعثُ ــــــو َر الــــ ــــــــــــخط ِو فـــــــــــي فَضْ ـــــــــــلِ ال ِع َنـــــــــــا ْن
َمائِــــــــ ـــــ َـل ُّ
ـب ال ِمفْــــــــــــ ـــــ َرقِ وال َخـــ ـ ــــــــــ َّديْنِ مـــــــــــن نَ ْح ــــــــــ ِر الحســـــــــــي ْن
َخ ِاضــــــ ـــــ َ
أتبع الشـاعر صورة الحصان المؤثرة بعقد محاورة متخ ّيلة بينهما .فخاطبه مسبغاً عليه
صفات العاقل:
((( مجموعـة ( )1ص .72وعـن أمـر عبيد اللَّه بـن زيـاد بالتمثيل بالحسـين وأصحابـه ،يُراجع الطبـري ،الذخائر،
مصدر سابق ،ج 5ص.415
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( ديوانه ص.198
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ةديقعلا رعش

أيُّــ ــــــــــ َها ال ُم ْهـ ــــــــــ ُر ت َ َوقَّـــــــــــ ْـف ال تَ ُح ــــــــــ ْم َح ــــــــــ ْو َل ِ
الخ َيـــــــــــا ْم
ِ
واتــــــــــــــــــــرك اإل ْعــــــــــــــــــــ َو َال كيــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــ َم َع ُ
اآلل ال ِكــــــــــــــــــــ َرا ْم
كيـــــــــــــف تســـــــــــــــــــــتقبل ُه ْم ت َ ْعـــ ـ ــــــــــ ِث ُر فـــــــــــي فَضْ ـــــــــــلِ اللِّ َجـــــــــــا ْم
َ
َو ُهــــــــ ــــ ُم ينتظــــــــــــــــ ـــــرون الــــ آ َن
إقبــــــــــــــــــــال ال ُح َســــــــــــــــــــ ْي ْن
وجسـد الشاعر ذهول الحصان وانفجاعه في اتخاذه سلوكاً مناقضاً لما طلبه منه خالعاً
ّ
عليه العديد من الصفات الدالّة على التأث ّر والذهول بسبب فظاعة الخطب:
ِيــــــــــــــــل
ْ
َمـــــــــــــــ َر َق ال ُم ْهـــــــــــــــ ُر َوجِيعـــــــــــــــــاً َعالِيـــــــــــــــاً منـــــــــــــــ ُه ال َعــو
ـل(((
ـس ْب َط ف ــــــــي ال َب ْو َغ ــــــــا َج ِدي ـــــــ ْ
يُــــــ ــــــــخب ُر النســـــــ ــــــــوا َن إ َّن الـــــــ ـ ـــــــ ِّ
يســـــــــــــــيل
ْ
ـــــــــــــــم
ـــــــــــــــب الج ِْس
ود ُم الم ْن َحـــــــــــــــــــــ ِر َجـــــــــــــــــــــا ٍر َخ ِاض
ِ
ُ
نَا ِبــــــــع ِمــــــــن ث َ ْغــــــــ ِر ِہ الطُّـــــــــهـ ـــــــــ ِر كم ــــــــا تنبــــــــع عيــــــــن(((
ْ
ْ
ُ َ
ٌ
ْ
وم َّد الشعراء دائرة اإلحساس إلى الطير .فص ّور لطف اللَّه بن علي حدبها على الحسين
وشفقتها عليه فقال(((:
[بسيط]

وظل ِ
َّـــــت الطَّيـــــ ُر فـــــي البيـــــدا ِء عاكفـــــ ًة عليـــــ ِه كيمـــــا ت َ ِقيـــــ ِه الحـــــ َّر إن َوقَـــــ َدا
لقـد كانت فكـرة تجاوب الكـون مع الحدث أثـرا ً من آثـار التف ّجع واإلحسـاس العميق
بالمأسـاة .وقـد شـكّلت علـى المسـتوى الف ّنـي ـ رغـم قدمهـا ـ نفحـة روحيـة عذبـة ورقيقة،
فجعلـت مـن عناصر الطبيعة كائنات فاعلة مشـاركة لإلنسـان في أحزانه ومآسـيه .وقد َغ َّذت ْها
تلك األخبار األسطورية التي ذكرها الرواة .وهي وإن رفضها الفكر النقدي فهي تمثّل مبالغات
شعرية ال تخلو من طرافة أحياناً.
هكـذا انغمـس الشـعراء بـكل كيانهم في لجـج الحـزن وغاصوا فـي أعماقـه ،فاصطبغ
شـعرهم بنبرة بكائية عالية ولّدت العديد من التفاعالت والرؤى المأسـاوية المفجعة ،وسـاعد
علـى تصاعـد األسـى وتناميـه العقيـدة الصادقـة والواقـع المريـر .فتو ّحـد في ضميرهم أسـى
الماضـي والحاضـر .فانبعـث البـكاء وعلا التف ّجـع .وقد جـاء أغلب شـعرهم صـادق العاطفة
ملتهب الوجدان.
((( البوغاء :التراب الثائر.
((( تُراجـع األخبـار التـي ذكرها الرواة بشـأن فرس الحسـين عند ابـن أعثم ،الفتـوح ،مصدر سـابق ،ج 3ص.137
والمناقب البن شهراشـوب ،مصدر سـابق ،ج 3ص .215والمجلسـي ،بحـار األنوار ،مصدر سـابق ،ج 45ص56
و 57و.60
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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الفصل الخامس

المناقب في شعر آل البيت

خصـص شـعراء البحريـن رقعة بـارزة مـن مراثيهـم ومدائحهم فـي آل البيـت لتمجيد
األخلاق الحميـدة والقيـم الفاضلـة .وقد سـاعدهم اهتمامهـم بالمضمـون التاريخـي بأبعاده
الحـس .فتح ّولت األحـداث التي عرضـوا إليها إلى رمـوز أخالقية.
المختلفـة علـى تعميق هذا
ّ
فخروج «الحسـين» واستشـهاده ـ على سـبيل المثال ـ غدا رمزا ً للعديد من المعاني األخالقية
كالبطولـة والشـجاعة والتضحيـة والفـداء وإبـاء الضيـم والدفـاع عـن المبـدأ إلـى غيرهـا من
الفضائل .كما تغ ّنوا في تلك األشعار بصفات اإليمان والتقوى والكرم.
لقـد نظـروا إلـى العلويين كرمـوز إنسـانية سـامية .واعتبروهـم النمـاذج العليـا للقيم
المطلوبـة .وتتفـق كتـب األدب علـى اإلشـادة بهـذه الصفـات((( .فهم يرسـمون لهـم لوحات
روحيـة تنبـض في الكثير مـن األحيـان بالحيويـة والتدفّق .وهـم في غنائهـم ذاك ربّمـا كانوا
يع ّبرون عن افتقارقهم لتلك النماذج وتوقهم إليها.
والثناء على القيم الخلقية قديم قدم الشعر العربي نفسه .بل ربّما كان أساسه وأصله.
ويذهـب ابن رشـيق إلـى أن العرب لـم تهتد لقول الشـعر إال حيـن احتاجت للتغ ّنـي بمكارم
األخالق وحسن الشيم(((.
وقـد دأب الشـعراء منـذ الجاهلية علـى تمجيد القيـم واإلشـادة بالمثل ،واسـتم ّر ذلك
طـوال القرون((( .وال نسـتبعد أنه كلما ازداد تضعضع القيم وتقهقرهـا زاد التغ ّني بها والتطلع
إلى تحقيقها.
ولقـد نهـل شـعراء البحريـن من معيـن ذلك التـراث الشـعري األخالقـي فقلـ ّدوه حيناً
وتمثّلوه حيناً آخر مستنبطين منه العديد من معانيهم وأساليبهم(((.
وبرصدنا ألنواع المناقب والقيم التي تغ ّنى بها شعراء «البحرين» تب ّين لنا أنها لونان:
(((
(((
(((
(((

ينظـر في فضلهم رسـائل الجاحظ ص 67وهـي بعنوان فضل بني هاشـم .والحصري القيروانـي ،زهر اآلداب،
مصـدر سـابق ،ج 1ص .59وشـرح النهـج ،البن أبي الحديـد ،مصدر سـابق ،ج 15ص 198وما بعدها .ورسـالتا
المقريزي« ،النزاع والتخاصم» و«فضل آل البيت».
ابن رشيق ،العمدة ،مصدر سابق ،ج 1ص.20
نعتقـد أننـا لسـنا بحاجـة إلى تحديـد مراجـع بعينهـا .فالمعلقـات الجاهليـة ،وقصائـد المديح والرثـاء على
اختالف العصور – كمدائح البوصيري للرسول  - تزخر باإلشادة بالمناقب واألخالق الكريمة.
سـندرس تأث ّر شـعراء البحرين بشـعر األقدمين على صعيدي المضمون والشـكل في فصل شـعر «البحرين»
بين المحافظة والتجديد .ص 487وما بعدها.

روحية خاصة ،وفضائل أخالقية عامة
قيم
ّ
الروحية الخاصة:
أوالً :القيم
ّ

وهي صفات نادرة ميّزت الهاشميين عن غيرهم بصفتهم أهل الرسول  وأسرته(((.
وقد أشاد بها الشعراء بإعجاب وانبهار يشبه العشق الصوفي .يقول «أحمد الدمستاني»(((:
[طويل]

ـض ال ـــوالء ل ُهـــ ُم َحقَّـ ـــا
بَنـي ال ُم ْصطَفَـى َخ ْيـ ُر الـ َو َرى ِع ْص َمـ ُة ال َم َلا بُ َن ـــا ُة ال ُع ـــا مح ــ ُ
أُ ِحـــــــ ّبتُ ُه األدنــــــين ُح َّجتـــــ ُه علـــــــى َجميـــعِ الـــ َو َرى ُســـ ْحقاً لظالِ ِم ِه ـــم ُســـ ْحقَا
ويتجسد اإلكبار الممزوج بعواطف العقيدة والوجد في المعاني التي تعتبر الهاشميين
ّ
امتدادا ً للرسول  وأح ّبائه األقربين .وفي اعتبارهم صفوة الخلق وملجئهم.
ن ّوہ الشعراء بعراقة أصلهم وطيب عنصرهم ،فقال «سلمان التاجر»(((:
ـــــــــــــــت فُــــــــــــــــرو ُع ُه ُم كَ َمــــــــــــــــا
ْ
طَابَ
خــــــــــــــــي ُر القــــــــــــــــبيلِ قبيلُ ُهــــــــــــــــ ْم
ـب أَضَ ـ ــــــــا َس َنـ ــــــــا ُع ـــــــ َـا
ن ََس ـــــــ ٌ
نُـــــــــــو ٌر تَشَ ْعشَ ـــــ ـــــــ َع عــــــــــــن وصـــ
اللَّـــــــــــــــ ُه شَ ـــــــــــــــ َّرفَ ُه ْم وطَ َّه َر ُهــــــــــــــــ ْم

[مجزوء الكامل]

طَابُـــــــــــــــوا بــــــــــــــــهاتِ َيك األُ ُصـــــــــــــــو ِل
َ
ـــــــــــــــاك القَبيــــــــــــــــلِ
وانْ ِعــــــــــــــــ ْم ب َذيَّ
ُہ بِــــــــــــــــالذَّبي ِح وبال َخليــــــــــــــــلِ
ـي نَبي ــــــــلِ
ـي أو أخ ــــــــي َو ْح ـــــــ ٍ
ـ ـــــــ ٍّ
ِ
َـــــــــــــــس ال َوبِيــــــــــــــــلِ
ِمــــــــــــــــ َن ال َّدن

وتنضح األبيات بتمجيد الشـاعر وإشـادته بقداسـة نسـبهم؛ فطيب الفـروع منبثق عن
طيـب األصـول .وهـم فـي هـذا وذاك الق ّمة فـي العراقـة؛ وفـي البيت األخيـر إشـارة إلى آية
التطهير ﮋ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮊ((( .ورغم تقريرية
األبيـات وخل ّوهـا مـن الخيـال إال أن ما فيها مـن عاطفـة قوية وعقيـدة صادقة أضفـت عليها
(((

(((
(((
(((
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تنـاول الشـعراء الشـيعة القدامى أغلب هـذه المعاني فاسـتلهمها منهم شـعراء البحرين .يُراجع على سـبيل
المثـال شـعر دعبل الخزاعـي خاصة تائيته ص .124وشـعر الناشـئ الصغير :علـي عبد اللَّه بـن الوصيف في
آل البيـت .عند الحموي ،شـهاب الدين ياقـوت ،معجم األدباء ،مصدر سـابق ،ج 13ص 280وما بعدها ،وعند
ابـن خلـكان ،فوات الوفيات ،مصدر سـابق ،ج 3ص .360وتُراجع مدائحه ومراثيه فـي آل البيت خاصة بائيته
عنـد األميني ،عبد الحسـين ،الغدير في الكتاب والسـنة واألدب ،مصدر سـابق ،ج 4ص 24وعند شـ ّبر ،جواد،
أدب الطَّف ،مصدر سابق ،ج 2ص.102
ديوان حسن الدمستاني ص.264
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.309
سورة األحزاب ،اآلية .33

ةديقعلا رعش

نفحـة صوفيـة .وفـي اعتقادنا أن هـذه األبيـات كانت تتدافـع على الشـاعر بتلقائيـة وعفوية
نتيجـة اسـتغراقه فـي تجربتـه الشـعرية وتدفّـق عاطفتـه ،فلم تتـح له فرصـة إعمـال الخيال
واقتناص الصور.
ونـ ّوہ الشـعراء بتـروض العلوييـن أنفسـهم علـى الفضائـل غيـر مكتفين بعل ّو النسـب
وطيب األصل .يقول «علي بن أحمد الكامل»(((:
[طويل]

اض ٌّ
نفســـــ ُه وا ْجتَ َنـــــى لَ َهـــــا ِخ َيـــــا َر َســـــ َجايَا َها و ِعـــــ َّز ال َّن َجائِـــــ ِر
لقـــــد َر َ
كل َ
فحـب الشـاعر لهـم جعله يماثلهـم بقاطـف الثمار الـذي يتخ ّير أحسـنها .وتنـ ّم لفظة
ّ
اض» عن محاولتهم تذليل نفوسهم وتعويدها على الفضائل.
« َر َ
وانطالقاً من العقيدة اإلسلامية وصفوهم بأعمق الصفات الروحيّة ،مشـيدين بما ذكره
القرآن في شأنهم .يقول «حسين الشاخوري»(((:
[بسيط]

بكتـــــب اللَّـــــ ِه َم ْذكُـــــو ِر
َـــــت أكْـــــ ِر ْم بمـــــد ٍح
ِ
الســـــ َما نَ َزل ْ
ـــــب َّ
قَـــــ ْو ٌم ِب َم ْد ِح ُهـــــ ُم كُتُ ُ
مـــــا فـــــوق فَضْ لِهـــــ ُم فَضْ ٌ
ـوي و َم ْنثُ ـــو ِر
ـــــل فمد ُح ُهـــــ ُم ف ـــي الذكـــ ِر م ـــا بيـــ َن مط ــ ٍّ
ِ
فَ َمـــــ ْن َع َنـــــا ُه بأهـــــلِ
ـــــس عنهـــــم َر ُّب تَطْهِيـــــ ِر
ـــــب ال ِّر ْج َ
البيـــــت غير ُهـــــ ُم فَأَ ْذ َه َ
وتتجلّى النفحة الصوفية في إكبار الشـاعر لهم وتعظيمه لمكانتهم .وهو يسـتم ّد ذلك،
ممـا ذكرتـه الكتب السـماوية بشـأنهم .ويشـير في البيـت األخير إلى آيـة التطهيـر ،وخفّفت
العاطفة المتدفقة من جفاف األسلوب التقريري(((.
المتجسـدة على صعيد
تخطّى الشـعراء الصفـات النظريـة ون ّوهوا بفضائلهـم الروحية
ّ
(((
الواقع .فوصفوا عمق إيمانهم وحسن تع ّبدهم .يقول «لطف اللَّه بن محمد» :
ال ُم ْصطَفَـــــى وال ُم ْرت َضَ ـــــى َوبَ ُنو ُه َمـــــا الـــ
و ُمـ َك ِّبـــــــــــ ٍر و ُمقَــــــــــ ِّد ٍس و ُم َعظ
ِّــــــــــــم
ٍ
ُ
أهـــــل ال ُّن ُبـــــ َّو ِة واإل َما َمـــــــ ِة والكَـــــ َرا
(((
(((
(((
(((

[كامل]

أبـــــــــــرا ُر َخ ْيــــــــــ ُر ُم َســــــــــ ِّب ٍح و ُم َهلِّـــــــــــلِ
ـــــــــــس ِّد ٍد و ُمـــــــــــ َك ِّملِ
ِّــــــــــم و ُم
و ُم َعل
ٍ
َ
َـــــام األكمـــــلِ
َمـــــ ِة والشَّ ـــــ َها َم ِة وال َمق ِ

ديوان الدمستاني ،ص.343
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.533
تُراجع أيضاً أبيات عبد الرؤوف بن حسين في منتخب محفوظ ،مصدر سابق ،ص 20البيت  17وما بعده.
محفوظ ،حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص.21
233

«علي» ثم ذريتهما
فالشاعر يقيم لوناً من المفاضلة واضعاً الرسول  في الق ّمة ثم ّ
كأفضل الممارسـين لألمور التعبّدية .وربما ن ّم تعديده لضـروب التعبّد عن اعتقاده أنه ما من
سلوك تع ّبدي إال مارسوه وتف ّوقوا فيه.
أسـهب الشـعراء في اإلشـادة بإيمان آل البيت فأثنوا على قضائهم الليالـي في العبادة
والذكر .يقول «عبد الرؤوف بن الحسين»(((:
[طويل]

ـــــت ُج ُنوبُ ُهـــــ ُم تَأْبَـــــى ِو َص َ
لِ َربِّهـــــ ُم َعافُـــــوا الرقَـــــا َد فأصب َح ْ
ـــــال ال َمضَ اجِـــــعِ
وعمـد بعـض الشـعراء إلى تحديـد نوع العبـادة التي يمارسـها الهاشـميون ليلاً .يقول
«علي»(((:
«حسن الدمستاني» في مدح اإلمام ّ
[طويل]

فَ َدأْبُ َ
ـــــك إحيـــــا ُء الليالـــــي تَ َع ُّبـــــدا ً بأحســــــــــنِ ت َرتيــــــــــلٍ و َخ ْيــــــــــ ِر َم َعــــــــــانِ
وإذا كانـوا قـد مألوا ليلهـم بذكر اللَّه وتلاوة كتابه فإنهم قضوا أسـحارهم فـي الته ّجد
باألذكار .يقول «أحمد بن ط ّعان»(((:
[وافر]

واص ِطبــــــــــا ِح
لَــــــــــ ُه األَ ْذكَا ُر والدعــــــــــواتُ أَ ْه َنــــــــــى ُو ُرو ٍد فــــــــــي ُغ ُبــــــــــوقٍ ْ
ويلـوح في البيت لون من مقارنتهم بالغير .فغبـوق القوم وصبوحهم الخمر ،أما هؤالء
فالذكر والترتيل.
والعتقادهـم برسـوخ مسـلك التع ّبـد في نفـوس الهاشـميين وإعجابهـم به تصـ ّوروا أن
المحاريب تأنس بهم .يقول «عبد المنعم بن محمد»(((:
[طويل]

ِيـب فـي ال ُّد َجـى َو ُه ــ ْم فـــي ال َو َغـــى أقـــذا ُء َعيْـــنِ ال ُم َحـــار ِِب
ْـس المحار ِ
َـاس بهـم أُن ُ
أُن ٌ
أطـرى الشـعراء عكـوف الهاشـميين علـى الصيـام أغلـب أيّامهـم .يقـول «حسـن
الدمستاني»(((:
(((
(((
(((
(((
(((
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محفوظ ،حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص.20
الديوان ص.116
المصدر نفسه ،ص.162
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.76

ــــــــــح لَيَــــــــــا ِل
يصـــــو َن َص َّوا ُمـــــو َن أكثـــــ َر َد ْه ِر ِهـــــ ْم ُم ِنيبُــــــــــو َن قَ َّوا ُمــــــــــو َن ُج ْن
َخ ِم ُ
َ
فهـو يصفهم بالخمص بمـا يعنيه من ضمور وجوع ،ويردف الصفة بما يوحي بالسـبب
وهـو كثـرة الصيـام .وأتبـع هـذا التوجـه بمقتضياته وهـو القيـام بالليـل .وللداللة على شـ ّدة
تعلّقهـم بهذه العبـادة وصفوا حالتهم النفسـية إبّان ممارسـتها .يقول «أحمد بـن ط ّعان» في
«علي بن الحسين»(((:
مدح ّ

ةديقعلا رعش

[طويل]

[وافر]

الص َبــــــا ِح
ـاح َّ
ـح الليــــــلِ ِم ْصبـــــ ُ
لَ ـــــ ُه َص ـــــ ْو ُم ال َهجِي ـــــ ِر أَ َجـــــ ُّـل ِع ْيـــــ ٍـد َو ُج ْنـــــ ُ
فهـو يختار أشـ ّد األيـام حـرارة فيصومهـا ،وأحلك الظلام فيقيم فيـه الصلاة ،فليله هو
صباحه.
وجسـدوا مظاهر شغفهم باللَّه فوصفوهم بالخشـوع لذاته .يقول «سلمان التاجر» في
ّ
(((
«علي» :
وصف اإلمام ّ
[خفيف]

ُ
لـــــو تَـــــ َرا ُه
والليـــــل َدا ٍج يُ َناجِـــــي َو ْســـــ َط ِم ْح َرابِـــــ ِه الفَخيـــــ َم ال َعلِ َّيـــــا
ـت َزر ِعه ـــا قَ ـــام حي ـــا(((
يغســـــل
ُ
َ
األرض بالدمـــــو ِع ُخشُ ـــــوعاً ل ـــو َســـق ْ
َت َم ْي ــ َ ْ َ
َ َ َّ
وإذا كان الولـوع بذكـر اللَّه والخشـوع لعظمته من مؤشّ ـرات اإليمان النفسـي العميق
فإنـه ال قيمـة لـه إن لم يكـن مصحوباً بالعمـل اإليجابـي والجا ّد .ومن ثـ ّم عمد الشـعراء إلى
اإلشـادة بدور الهاشـميين في بناء الدين وجهودهم الكبيرة في تدعيم أركانه .يقول «حسـين
الشاخوري»(((:
[بسيط]

ِ
ـت
للشـــــرك ألويـــــ ُة الطُّغيـــــانِ وال َجـــــ ْو ِر
قَ ــ ْو ٌم ِب ِه ــ ْم قَـــد أُ ِقي ــ َم الدي ــ ُن وانْطَ َم َســ ْ
وأطـروا دورهـم فـي بيـان تعاليـم الديـن وتفسـير أحكامـه .يقـول «عبد الرؤوف بـن
الحسين»(((:
ـب َم ـــا
ـي ِغ ــ َّ
ِب ِهـــ ْم أَشْ ـــ َر َق الديـــ ُن الحنيف ــ ُّ
(((
(((
(((
(((
(((

[طويل]

َد َجـــــا وتَ َجل ْ
َّـــــت ُم ْب َه َمـــــاتُ الشـــــرائِعِ

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.162
المصدر نفسه ،ص.330
علي للبكاء يُراجع قول ضرار الضبائي في شرح النهج ،مصدر سابق ،ج 18ص.225
عن نزع ّ
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.533
محفوظ ،حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص.20
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ففـي الشـطر األول إشـارة إلـى بـزوغ اإلسلام علـى أيديهم وقـد ماثلـه الشـاعر بالنور
المشرق بعد الظلمة.
علي في تثبيت دعائم اإلسالم .يقول «حسن الدمستاني»:
أثنوا على دور اإلمام ّ
[طويل]

الســ ِ
ـيف مـــن ُم َه ــ ِج ال ِع ــ َدى ُمقَـــــ ِّوي ُعـــــ َرى
اإلســـــام بعـــــد َخ َبـــــا ِل
ِ
ُم ــ َر ِّوي ِغ ــ َرا َر َّ
ـف م ـــن صوا ِع ـــقِ ســـي ِف ِه وص ـــب عل ـــى الكف ـــا ِر صـــوب وب ـــا ِل(((
فك ـــم َخـــ َّر كس ــ ٌ
َ ْ َ ََ
َ َ
َ َّ
َ ْ
وتشـف صيغ الشـاعر وصوره بما تشـ ّعه من ظالل بإكباره لدور الممدوح وإعجابه بما
ّ
ق ّدم من خدمات جليلة لإلسالم.
ومـن منطلـق العقيـدة المدعومـة باعتقـاد أن آل البيت يمثّلـون الذروة فـي الصفات
الروحيـة اعتبرهـم الشـعراء أهـل الحـق والصراط المسـتقيم ومـا يتبعهـا من مفاهيـم .يقول
«أحمد بن ط ّعان»(((:
[بسيط]

الحـــــق
فـــــإ َّن أُ َّس َم َنـــــا ِر
وفـــــق كتـــــا ِب اللَّـــــ ِه والعتـــــر ِة الغَـــــ َّرا فـــــإ ّن ُهـــــ ُم
َ
ِّ
بالحـــــق ِ
ـاج ال َّن َج ـــا ِة ومشـــ ــــــكا ُة ال َّرشَ ـــــا ِد لِ َمـــــ ْن
يعتصـــــ ُم
ِّ
ُهـــ ُم ِّ
الصـــرا ُط ومنه ــ ُ
والحـــــق َم ْع ُهـــــ ْم وفيهِـــــ ْم ِم ْن ُهـــــ ُم بِهـــــ ُم بـــــل ك ُُّل خيـــــ ٍر ففيهِـــــ ْم ِم ْن ُهـــــ ُم لَ ُهـــــ ُم
ُّ
ويبدو أن حماس الشـاعر ،واسـتغراقه في تجربته أ ّدى به إلى تكـرار الضمائر ،منفصلة
ومتصلة للتأكيد على معانيه.
ومن منطلق العقيدة الممزوجة باإلكبار أشـادوا بكون آل البيت هم السـبب في خلق
اللَّه للكون .يقول «سلمان التاجر»(((:
[كامل]

يـــــا َمـــــ ْن ُهـــــ ُم ِعل ُ
ـــــاب ال ُم ْحكَـــــ ُم
َـــــل ال ُو ُجـــــو ِد وفي ُهـــــ ُم َو َعل ْي ُهـــــ ُم نَـــــ َز َل ال ِكتَ
ُ
والشـاعر يسـتم ّد قوله من حديث أنمى هـذه المنقبة لج ّدهم الرسـول  ،(((ومن
ثم ع ّممها الشعراء على أهله.
(((
(((
(((
(((
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الديوان ص .77ومن معاني الخبال العناء .وقد وردت لفظة «العدى» بألف ممدودة في األصل.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.118
المصدر نفسه ،ص.290
مضمـون الحديـث أن اللَّه أوحى إلى سـيدنا عيسـى أن يؤمـن بمحمد ألنه لـواله ما خلق الكـون .والحديث
مـن مرويات الحاكم النيسـابوري في مسـتدرك الصحيحيـن ،ج 2ص ،672دار الكتب العلميـة ،بيروت ،2009
والحسـيني ،مرتضـى« ،فضائـل الخمسـة من الصحـاح السـتة» ،ط ،4منشـورات األعلمي ،بيـروت  ،1982ج= 1

[بسيط]

ةديقعلا رعش

وأشـادوا بما حباهم به اللَّه من كرامات ،فقال «حسـن الدمسـتاني» منوهاً بشـفاعتهم
لدى الخالق(((:
ي ـــا شَ ـــا ِف ِعي ال َخلْ ـــقِ عن ـــد اللَّـــ ِه جئتُ ُكـــ ُم
ويتكـئ الشـاعر على قول الرسـول « :الشـفعاء خمسـة :القـرآن والرحـم واألمانة
ونب ّيكم وأهل بيته»(((.
علي من كرامات ومناقب .يقول «علي بن أحمد الكامل»(((:
تغ ّنوا بما نسب لإلمام ّ
ـب َع ِاصيـــ ِه
ُم ْستَشْ ـــ ِفعاً فاش ـــف ُعوا ف ـــي َذنْ ــ ِ

[متقارب]

ـــــك النعيـــــ ُم لَ َديْ َ
لَ َديْ َ
َ
ـــــــــــــــك الســـــــــــــــقاي ُة وال َك ْوث َـــــــــــــــ ُر
ـــــك الجحيـــــ ُم لَ َديْ
«علي» يـوم القيامة انطالقـاً من تخويل
فالشـاعر يشـير في الشـطر األول إلى شـفاعة ّ
الرسـول  له ذلك .ويشـير في الشطر الثاني إلى سـقاية الخلق من الحوض التي كلّفه بها
النبي  ،(((ومن منطلق ذلك اإلكبار أشاد بما ذكره الرواة من ر ّد الشمس له:
و ُردَّتْ لَـــــــــــــــ ُه بعدمـــــــــــــــا كُـــــــــــــــ ِّو َرتْ ف ََصلَّـــــــــــــــى أدا ًء َو ُهـــــــــــــــ ْم ُحضَّ ـــــــــــــــ ُر
ويشير المحدثون إلى وقوع ذلك استجابة لدعاء النبي .(((
ثانياً :الفضائل األخالقية العامة:

كل المعاني األخالقية الفاضلة إلى العلوييـن .ونظرة راصدة لتلك القيم
أنمى الشـعراء ّ
تظهر أن الشـجاعة تحتل المرتبة األولى ،ويليها الكرم ،ثم بق ّية الصفات .وطبقاً لذلك سـنرت ّبها
حسب الحجم واألهمية التي أعطاها لها الشعراء.
=

(((
(((
(((
(((
(((

ص .62وأشـار إليـه الشـبلنجي ،مؤمـن بن حسـن في «نـور األبصـار» ،ط ،1الـدار العالميـة للطباعة والنشـر
والتوزيـع ،بيـروت  ،1985ص .40كمـا وصـف البوصيـري الرسـول  بهـذه الصفـة فـي ميميتـه .ديوانـه
ص 192البيت .33
ديوانه ص.84
المتَّقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج ،14حديث .39041
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
المحب الطبري :الرياض النضرة،
في قول الرسـول  أن عليّاً صاحب حوضه وسـاقيه والذائد عنه ،يُراجع
ّ
مصـدر سـابق ،ج 3ص ،174والهيثمي ،المجمـع ،مصدر سـابق ،ج 9ص 133و ،138والمتقي الهندي ،الكنــز،
مصدر سابق ،ج 13الحديث  36455و.36479
المحـب الطبـري ،الريـاض النضـرة ،ج 3ص .140والهيثمـي ،المجمـع ،مصـدر سـابق ،ج 8ص.300
يُراجـع
ّ
والمتّقـي الهنـدي ،الكنــز ،مصدر سـابق ،ج ،12الحديـث  .35353وقد أشـار إلى هذا الخبر وناقشـه كل من
المرتضى في أماليه ،مصدر سابق ،ج 2ص 340وسبط ابن الجوزي في التذكرة ،مصدر سابق ،ص.53
237

الشجاعة:

جل اهتمامهم وال غرابة فهي الوسـيلة إلى الحياة
احتفلـوا بها احتفاالً خاصاً ،ومنحوها ّ
الكريمـة والع ّزة والرفعة .وما يجدر مالحظته أن الشـعراء في تناولهـم لمعانيها قلّما يعرضون
لها كقيمة مج ّردة أو مقطوعة عن سياق تصويري.
اعتنـوا بوصـف مظاهرهـا عنـد الهاشـميين وأكثـر الشـخصيّات التـي اهتمـوا بتصويـر
«علي» وابنه «الحسـين» .وممـا قاله «عبد الرؤوف بن الحسـين»
إقدامهـا وقوة بأسـها اإلمام ّ
(((
«علي» :
في وصف بسالة اإلمام ّ
[بسيط]

ُحلْـــ ُو ِ
قـــــوي غيـــــ ُر ُم ْنك َِســـــ ِر
الخ َص ـــا ِل و ِم ْقـــ َدا ُم الرج ـــا ِل ِه َزبْـــ ــــــ ٌر بال َم َجـــــا ِل
ٌّ
ـرب ال ِب ْي ــ ِ
ـرب ال تطــ ُ
ُم ْف ِنـــي النفــ َ
والســـ ُم ِر
ـاق بحــ ٍ
ـاق علـــى الـــ ــــ ُج ْر ِد ال ِعتَ ـــاقِ بض ــ ِ
ـض ُّ
ُـوف و ُم ْسـقيها ال ُحتُ ِ
الصف ِ
ْـــــم األُن ِ
بقلـــــب غيـــــ ِر ُم ْن َذ ِعـــــ ِر
ُـــــوف
ٍ
ـوف علـى َرغ ِ
ُمـ ْردي ُّ
فحماس الشـاعر واستحسـانه لشـجاعة ممدوحه جعلاه يضعه في الـذروة العليا منها.
وع ّول على مختلف األساليب التعبيرية لتجسيد بسالته في ميدان القتال.
وشـغف الشـعراء برسـم مظاهـر الشـجاعة فـي واقعـة «الطَّـف» فـي لوحـات تنبـض
بالحيوية في أكثر األحيان .ومما قاله «طه العرادي» في تصوير بسالة أنصار «الحسين»(((:
[كامل]

مـــــن ِّ
كل أَ ْر َو َع قـــــد أَ َعـــــا َر األُ ْســـــ َد ِمـــــ ْن ســــــــــطواتِ ِه بأســــــــــاً أَبَــــــــــى إرهاقَهــــــــــا
ـض الظُّ َب ـــا قطـــ َع الطُّ ــ َـا
والســـــ ْم َر فـــــي ثغـــــ ِر ال ُكلَـــــى إغراقَهـــــا
ق ـــد َعلَّ ُم ـــوا بِي ــ َ
ُّ
م ـــا ل ـــم تح ــ ِ
ـب القمي ــ ِ
ـص فل ـــن ي ـــروا ِم ْص َداقَه ـــا
ـاك الطعنـــ ُة النج ــ َـا لَ ُهـــ ْم جي ــ َ
ِص ْيـــــ ٌد َع َبا ِه ُ
ـــــل ال يُ َجـــــا ُر طري ُد َهـــــا ولـــــو ْاســـــتَ َك َّن مـــــن الربَـــــى أنفاقَهـــــا
ِ
ْـــــس ال ِعـــــ َدى ق َْســـــرا ً
قـــــد
وأنفـــــذت ال َم ُنـــــو ُن َص َداقَ َهـــــا
ْ
أنكحـــــت أســـــيافُ َها نَف َ
ويسـتند الشـاعر علـى التصويـر وإيحـاءات األلفـاظ لتجسـيد معانيـه .وتنضـح لفظـة
«أروع» بمتطلّبات الشـجاعة النفسـية ،كالفؤاد الذكي الل ّماح الذي يشـعر لح ّدته بكل ما يرى
ويسـمع .والستحسانه لبسـالتهم جعلهم أصل الشـجاعة ومعلّميها .ودلّل على مصداقيتهم من
خالل اسـتيثاقهم من نفـاذ ضرباتهم ،وتص ّور هذا الخلق ميالً طبيعياً فيهم يمارسـونه بشـغف
واقتدار(((.
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.543
((( تُراجع بقية األبيات .وقد استغرق وصف الشجاعة عشرة أبيات.
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وبَـــــ َدا ُعقَي َب ُهـــــ ُم «الحســـــي ُن» كأنَّـــــ ُه
لـــــم تمنـــــع الـــــدر ُع الحصينـــــ ُة ســـــي َف ُه
يختطـــــف الفـــــوار َِس بَ ِاســـــماً
فانصـــــا َع
ُ
ُمتَقلِّـــــــــــــــدا ً َعضْ بـــــــــــــــاً كأ َّن ِغـــــــــــــــ َرا َر ُہ
رمــــــــــح يُ ِضــــــــــي ُء ِســــــــــنانُ ُه
وبكفِّــــــــــ ِه
ٌ
ال
ـــــب يَـــــ ْو َم حمل ِتـــــ ِه وال
الهضـــــب هَضْ ٌ
ُ
ِ
النفيـس علـى
ن ََس َـف
اس فـي
َ
الخسـيس َو َد َ

[كامل]

الطغـــــام يُ َد ْم ِ
ـــــد ُم
ـــــام علـــــى
ِ
لَ ْيـــــثُ األَ َج ِ
ِ
ـــــات ِد ْر ٌع ُم ْحكَـــــ ُم
ولـــــه مـــــن ال َع َز َم
تبســـــ ُم
ُ
والســـــيف يبكـــــي والبـــــكا ُء ُّ
قَــــــــــ َد ٌر وبارقَــــــــــ ُة ِش
ــــــــــهاب ير ُجــــــــــ ُم
ٌ
أرواح القَشَ ـــــا ِع ِم يقضـــــ ُم
فـــــي ِفيـــــ ِه ُ
البطـــــل الشـــــجا ُع إِذَا يَ ِفـــــ ُّر ُم َذ َّمـــــ ُم
ُ
ـس ضَ ي َغـــم(((
َصـــ ْد ِر ال َخمي ــ ِ
ـس فَ ُق ــ ْـل بخي ــ ٍ ْ ُ

ةديقعلا رعش

اعتنى الشعراء بإبراز شجاعة الحسين وتصوير ق ّوة إقدامه .يقول «سلمان التاجر»:

فقـ ّوة أحاسـيس الشـاعر وتدفّقهـا جعلتـه يشـ ّخص معانيـه ،ويبـث الحياة فـي العناصر
الجامـدة ،فأتت الصور متالحقة متتابعـة ينبض الكثير منها بالصوت والحركـة واللون .وقد ماثل
الحسـين بعد مقتل أصحابه باألسـد الغاضب ال ُمطْلِق لألصوات الهادرة لشـ ّدة هيجانه .وللتعبير
عن قوة ضرباته وشـ ّدتها تص ّور سيفه ينفذ إلى أجسـاد األعداء من خالل الدروع الحديدية التي
يلبسـونها ،وهي مع منعتها ال تمتنع على سـيفه .وجعله هو مسـتغنياً عن الدروع المادية ،عدا
التذ ّرع بالعزم .وأشـار إلى سـرعة سـلبه األعـداء أرواحهم وابتهاجه بذلـك .واعتنى بوصف مضاء
وجسـد انقالب
سلاحه وفعاليته من سـيف ورمـح على اعتبار أنها الوسـائل الممثّلة للشـجاعةّ .
الموازيـن فـي حروبه حتى يتعذّر على الهضـاب ـ رغم صالبتها ـ االحتفـاظ بثباتها ،كما ال يعاب
على البطل الفرار من أمامه .ويرسم البيت األخير صورة أخرى لتزعزع األوضاع وانقالبها الناجمة
حل بالمكان
عن بسالة المرثي ،فاألعلى غدا أسفل والشجاع صار كالجبان ،حتى لو قيل إن أسدا ً ّ
لكان صحيحاً .ويبدو أن لفظة «خيس» وهي موضع األسد وضعت في غير مكانها إال إذا اعتبرنا
ولعل هذا أيضاً ال يتواءم والسياق(((.
الهياج بسبب اقتحام أحد األعداء لبيت األسدّ .
وأشـاد الشـعراء بلون مميّز من ألوان األقدام وهي البسـالة المؤيـدة باإليمان العميق.
فيقابـل اإلنسـان االستشـهاد في سـبيل المبـدأ بالرضا والشـكر .يقـول «أحمد بـن ط ّعان» من
«علي»(((:
مرثية في اإلمام ّ
((( البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المدح والرثـاء ،مصدر سـابق ،ص ،287واسـتغرق وصف الشـجاعة حوالي
عشرين بيتاً .والقشعام :الضخم المس ّن من كل شيء.
((( ربمـا وقـع تصحيف في لفظة «يكظم» ولعلّهـا كانت في األصل «يخضم» أو «يقضـم» ألن األرواح ال تكظم.
الطف
السـقاء أو مجرى الماء» إذا مأله وسـ ّد فاه .وعن شـجاعة الهاشميين يوم ّ
وقد تكون من معنى «كظم ّ
الطف مع عمر بن سعد.
يُراجع شرح النهج البن أبي الحديد ،مصدر سابق ،ج 3ص 263قول الشاهد ّ
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.129
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[كامل]

َوبَقــــــــي ثالثــــــــاً ُم ْدنَفَــــــــاً ال شَ ــــــــاكياً بـــــل شَ ـــــاكِرا ً إِ ْذ َحـــــا َز َخيْـــــ َر ُمفَـــــا ِد
ِ
ُمتبتّــــــــــاً و ُم َح ْم
ــــــــــدالً و ُم َهلِّــــــــــاً و ُم َك ِّبــــــــرا ً قــــــــد فُــــــــ ْزتُ باستشــــــــها ِد
فالجـراح البليغة ومكابدتها م ّدة ثالثة أيام لم تجعل المرثي يشـكو أو يتض ّجر .ولتعلّق
الشـاعر بالمرثـي عمد إلى تفصيل ألوان شـكره المنبثق مـن صالبة النفس التي تسـتم ّد قوتها
من عمق اإليمان وتغلغله في حناياها.
ووسـم الشـعراء آل البيت بالبطولة .وهي أعلى وسـام يمنحه الشـجاع .يقول «سـلمان
التاجر» من مرثية حسينية(((:
[خفيف]

ــــــــب بالعــــــــراقِ فه َّب
َــــــــل َه
بَط ٌ
ــــــــت َز ْع ـــــ َز ٌع فــــــي الشَّ ــــــام ت َ ْد ُعــــــو ث ُ ُبــــــو َرا
ْ
َّ
فهـو يصـف المرثـي بالبطولـة ويعمد إلى تجسـيد أثرهـا في مقابلـة بيـن بطولة أهل
«العراق» وفزع أهل «الشام».
وأشاروا إلى نفسية الشجاع وشغفه بالحرب وتسارعه إليها .يقول «طه العرادي»(((:
[كامل]

ـرب ال َع ــــ َوا ُن وكَشَّ ــــ َرتْ أشـــــداقَ َها
َحتَّـــــى إذَا مـــــا شَ ـــــ َّم َرتْ عـــــن َســـــا ِق َها الحــــ ُ
أَ ْهـــــ َوى لهـــــا قـــــو ٌم تراهـــــا غَـــــا َد ًة معشــــــــــوق ًة وترا ُهــــــــــ ُم ُعشَّ ــــــــــاقَ َها
فوجـه الحرب كريـه ،ولكن القوم يح ّبونها كما لو كانت غادة حسـناء ،فيسـارعون إليها
مولعين.
وأثنـى الشـعراء على الشـجاعة البعيدة عن التهـ ّور ،المد ّعمة بمعانـي الرحمة والعفو.
فقال «سلمان التاجر»(((:
و ُه َمـــــا ٌم َســـــطَا وط َ
َـــــال علـــــى القَـــــو
و َعفَـــــا بَ ْع َد َمـــــا َعفَـــــى أثـــــ ُر الشِّ ـــــ ْر
لـــــم يُج ّهـــــ ْز علـــــى ال َجريـــــ ِح ولَ َّمـــــا
(((
(((
(((
(((
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[خفيف]

ـــــاب(((
ٍ
ِم ب
ِ
ِمـــــاض ِمـــــن عز ِمـــــ ِه قُرضَ

ْ َْ
ْ
ِك َعــــــــــنِ ال ُم ْدبريــــــــــ َن واألَ ْس
ــــــــــا ِب
َ
يَتْ َبـــــــــــــــ ُع الناكصيـــــــــــــــن
لألعقـــــــــــــــاب
ِ

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.347
المصدر نفسه ،ص.542
المصدر نفسه ،ص.283
القرضاب :األسد .ومن السيوف القطّاع يقطع العظام.

ةديقعلا رعش

فشـجاعة الممدوح وقدرته الفائقة على الوصول إلى ما يريد وسـم ّو نفسه التي تدفعه
إلى التضحية بالروح وهي أغلى ما يملك ،تجعله رحيماً بالغير ال يكترث بحطام الدنيا فيصفح
عند تحقّق الهدف ،ويغض الطرف عن المدبر والجريح وما تخلّف من أسالب.
واستحسـن الشـعراء توظيـف الهاشـميين جرأتهـم لخدمـة الديـن ومثله العليـا .يقول
«علي»(((:
«إبراهيم آل نشرة» في مدح اإلمام ّ
[كامل]

ـــــك بصـــــار ٍِم َخـــ َّرتْ لَـــ ُه شُ ـــ ُّم األُنُ ــ ِ
الحـــــق ِم ْن َ
شَ ـــــ َّيدْتَ ديـــــ َن
ـوف عل ـــى ال ِّذقَـــ ْن
ِّ
ـت ِعـــ ْر َق الشِّ ــ ِ
ـرك من ــ َـك ِبمبضَ ـــعٍ أَ ْجـــ َرى ال َّنجيـــ َع ونبضُ ـــ ُه ال ُمـــ ْؤ ِذي َســـ َك ْن
َوبَضَ ْع ــ َ
َـــــي بعـــــد شَ ـــــبا ِب ِه َحتَّـــــى َعفَـــــى وكســـــرتَ ألويـــــ َة ال ِفتَـــــ ْن
َ
ونســـــفت طـــــ ْو َد الغ ِّ
وتشـف التعابير والصور باعتقاد الشـاعر بأهمية الدور الذي لعبـه الممدوح في إقامة
الدين .وعلى النسق نفسه أثنوا على المبادئ التي من أجلها خرج «الحسين»(((.
م َّجد الشـعراء في الشـجاعة الهاشـمية عراقتها ،فهي تركـة خلق ّية يتوارثهـا الخلف عن
السلف .يقول «سلمان التاجر»(((:
[مجزوء الكامل]

َو َرثَ الشـــــــــــــــجاع َة ِمـــــــــــــــ ْن أَبيـــــــــــــــ ِه و َه ْ
ــــــــــل ي ُخــــــــــو ُن الليــــــــــثَ شــــــــــبلُ ْه؟
وصاغ الشـاعر ح ّجته في شـكل مثل ،ولتوكيد هذا المبدأ في خلق الهاشميين وإعطائه
بعـدا ً عميقـاً جعلـه الشـعراء لبانـاً يُسـقاه الفـرد منهـم منـذ عهـد الرضـاع .يقـول «حسـين
الشاخوري»(((:
[بسيط]

ٌ
وال يُ َناغَـــــى لهـــــم
وصهي ـــلٍ ف ـــي ال َمضَ ا ِميـــ ِر
طفـــــل بغيـــــ ِر َصـــــ َدى َر ْهـــ ِج ال َو َغ ـــى َ
الس ـــرو ِج عل ـــى ال ُجـــ ْر ِد ال َم َخ ِاصيـــ ِر
وال لِ ِص ْب َي ِتهِـــــ ْم َم ْهـــــ ٌد يُ َهـــــ ُّز ِســـــ َوى َهـــ ِّز ُّ
والعتقـاد الشـاعر بأصالة هذه الصفة في نفوسـهم تص ّور أنهم رضعوهـا منذ طفولتهم
وش ّبوا عليها .والمعنى تقليدي طرقه الشعراء األقدمون(((.
(((
(((
(((
(((
(((

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.356
المصدر نفسه ،ص ،303األبيات من .13 – 11
المصدر نفسه ،ص.316
المصدر نفسه ،ص.532
يُراجع ديوان الشريف الرضي ،مصدر سابق ،ج 1ص 363البيت .36
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الجود والكرم:

غالباً ما يسـتتبع التحلّي بالشجاعة االتّصاف بالجود ،فمن جاد بالنفس ال غرو أن يجود
جسد الشـعراء هذه الصفة في الهاشميين وص ّوروا أبعادها .ومما قيل في اإليماء
بالمال .وقد ّ
إلى الشرائح االجتماعية التي يشملها معروفهم هذان البيتان لـ «سلمان التاجر»:
[مجزوء الكامل]

اب ال ُجـــــــــ ـــــو ِد للـــــ ــــــــــــــــعانِي بأزمنـــــــــــــــ ِة ال ُم ُحـــــــــــــــو ِل
أَنْتُ ــــ ْم َســـــ ــــ َح ُ
ـف أبن ــــــــا ِء الس ــــــــبيلِ (((
أنتُـــــــــــــــ ْم ثِ
ُ
مـــــــــــــــال األرمـــــــــــــــا ِت وكه ـــــــ ُ
َّ
ويجسـده ،فيماثلهم بالملجأ المنيع الـذي يحمي األرامل .وألمع
فالشـاعر ين ّوہ بغوثهم
ّ
(((
«حسين الشاخوري» إلى فئات أخرى شملها معروفهم فقال :
[بسيط]

أفـــــدي ربيـــــ َع ال َيتَا َمـــــى وال ُعفَـــــا ِة و َمـــــ ْن قـــــد كَا َن للضـــــا ِر ِع الالجـــــي بِـــــ ِه كَ َنفَـــــا
فهو يشـيد بعطفهم على فئات اليتامى والفقراء والالجئين من ذوي الحاجات .ويضارع
الظل الواقي.
رعايتهم إياهم بدور الربيع في اإلحياء ،وبالساتر أو ّ
وأثنوا على عنايتهم بفئة أخرى وهي الضيوف .فقال «عبد المنعم بن محمد»(((:
[طويل]

ُ
ـــــل
ُح َمـــــا ٌة َمتَـــــى َح َّ
ـب
ـت وه ـــو ف ـــي ِعـــ ٍّز وأمنـــعِ َجانِ ــ ِ
النزيـــــل برب ِعهِـــــ ْم يَ ِب ــ ْ
والنــزيل قـد يتض ّمـن معنـى الضيـف والطـارق ليلاً والوافـد وغيـره ،فهـم يحمونهـم
ويذودون عنهم.
مجـ ّدوا تزامـن معروفهم مع أوقـات الضيق .فهو يقع في وقت الجـدب وندرة الطعام.
يقول «سلمان التاجر»(((:
وبنـــــي هاشـــــ َم األُلَـــــى َهشَ ـــــ ُموا للضـــ
ـــــاس بال َعطَـــــا ِء وقـــــد
أمطـــــ ُروا ال َّن
َ
(((
(((
(((
(((
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[خفيف]

ِ
اب
ضيـــــف مثـــــرود ًة لَـــــ َدى اإل ْجـــــ َد ِ
ـــــحاب
الس
ِ
ـــــح ســـــما ٌء بمـــــا ِء َد ْمـــــعِ َّ
شَ َّ

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،ص .308والثمال :الملجأ والغياث.
المجموعة ( )1ص.78
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.285

وأثنى الشعراء على جدوى عطائهم وكثرته وغناه .فقال الشاعر السابق:

ةديقعلا رعش

فالشـاعر يض ّمن قوله حادثة هشـم ج ّدهم هاشـم الثريد حين ع ّم القحط((( .وال شـك
أن العطاء في المواقف الحرجة من ّ
أدل الدالئل على سماحة النفوس وسخائها.
[طويل]

ـــــب
يمـــــ ُّر بهـــــا الـــــا ِوي ِخفَافـــــاً ِعيَابَـــــ ُه ويرجـــــ ُع لألهليـــــ َن بُ ْجـــــ َر ال َحقَائِ ِ
ـب(((
بَ ُنـــــو الطَّالِبييـــــ َن األُلـــــى
لســـــت واجـــــدا ً لهـــم فـــي عطـــا ٍء أ ْو َســـطاً ِم ــ ْن ضَ َرائِــ ِ
ُ
وربّمـا عنـى بـ«الالوي» رقيـق الحال أو المكثر من التم ّني باسـتخدام «لـو« .وك ّنى عن
وفـرة العطـاء بامتلاء الحقائب .كما أبـرزت المقارنـة الضمنية فـي البيت الثانـي تفوقهم في
خلقي الجود والشجاعة.
واعتنـوا بوصـف اسـتمرارية سـخائهم وممارسـتهم لـه مهمـا زاد عـدد الق َُّصـاد ،فقـال
«أحمد بن ط ّعان»(((:
[كامل]

َ
َمــــــــــ ْن كَا َن ِع ْنــــــــــ َد نِ َزالِــــــــــ ِه ونَ َوالِــــــــــ ِه ال
فــــــــــرق فــــــــــي اآلالف واآل َحــــــــــا ِد
وم ّما أثنى به الشعراء على بذل الهاشميين خل ّوہ من األغراض والمنافع .يقول «حسين
الشاخوري»(((:
[بسيط]

يتيـــــم ومســـــكينٍ و َمأْ ُســـــو ِر
وال ُمطْ ِع ُمـــــو َن لِ َو ْجـــــ ِه اللَّـــــ ِه ال لِ َجـــــ َزا ســـــوى
ٍ
ففـي الشـطر األول تصريح بنــزاهة العطاء ،وفي الشـطر الثاني ضرب مـن التوكيد له،
ألن الشـرائح المذكـورة غيـر قادرة علـى ر ّد الجزاء .ويورد «حسـن الدمسـتاني» صـورة أخرى
لنـزاهة عطائهم فيقول(((:
ِ
للمعـــــروف غيـــــ َر ُمكَـــــ َّد ٍر
يـــــل
َمبَا ِذ ُ
(((
(((
(((
(((
(((

[طويل]

ِب َمــــــــ ٍّن وال ُم ْســــــــتَ ْجل ٍَب ب ُِســــــــ َؤا ِل

المحب الطبري ،الرياض النضرة ،مصدر سابق ،ج 2ص.251
يُراجع
ّ
البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،ص .291ولعلّه أراد بـ «سـطا» معنـى «السـطو« أي القهر
بالبطش للداللة على الشجاعة.
المصدر نفسه ،ص.129
المصدر نفسه ،ص.533
ديوانه ص.76
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سرا ً(((.

فجودهم تلقائي خالص من جميع الشـوائب .وانطالقاً مـن ذلك نوهوا ببذل المعروف

لقـد نظر الشـعراء إلى الهاشـميين على أنهـم النجدة عنـد اسـتحكام المعضالت فقال
«سلمان التاجر»(((:
[مجزوء الكامل]

ْــــــــــب ال َجليــــــــــلِ
أنتُــــــــ ْم ِغ َيــــــــ ـــاثُ ال َخلْـــــ ـــقِ عنــــــ ـــــــــــ َد تطــــــــــ ُّرقِ ال َخط
ِ
بتعسـر األمور ،وقد أضـاف إليها الشـاعر «الخطـب الجليل»
وتنبـض لفظـة «التطـ ّرق» ّ
ليـ ّدل على اشـتداد النـوازل واحتدام الموقـف ،وهي الظـروف التي يمارس فيهـا الممدوحون
جودهم.
ولمتسـائل أن يتسـاءل :هـل اكتفى الشـعراء بتلـك اإلشـارات العامة لجود الهاشـميين
وهي صفات مدحية تقليدية ،أم اسـتندوا إلى وقائـع تثبت تط ّبع القوم بهذا المبدأ .والحقيقة
أنهـم نظروا في أخبار الرواة ،وتغ ّنوا بمـا رووه في هذا الصدد .يقول «علي بن أحمد الكامل»
حساس(((:
مشيدا ً بممارستهم السخاء في ظرف صعب ّ
[كامل]

ِ
َجـــــا ُدوا ِبق
ـــــاثَ لَيَالِـــــي
ُـــــوت فطو ِر ِهـــــ ْم لثالثـــــ ٍة َمـــــ ْع ُحبِّـــــ ِه وطَـــــ َووا �ث َ َ
والبيـت يتض ّمن قصة مـن قصص اإليثار(((ّ ،
أصيال في
تـدل على أن الجود حين يكـون ً
أمس الحاجة إليه.
النفس صادقاً فإن صاحبه يصل إلى نكران الذات ،فيبذل للغير ما هو في ّ
وإذا كان البـذل يرتبـط مـن بعـض الوجـوه بالشـجاعة ـ كما ألمعنـا ـ فإنـه يرتبط ،في
(((
(((
(((
(((
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تُراجـع قصيـدة أحمد بن ط ّعان الحائيـة عند البالدي ،حسـين بن علي ،ريـاض المدح والرثاء ،مصدر سـابق،
ص 164البيت .48
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.308
التاجـر ،محمـد علي ،المسـو ّدات األولـى للمنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .يُراجع في المعنى نفسـه
ديوان الدمستاني ص 74البيت .30
يذكـر أن اإلمام عليّاً وأسـرته نـذروا صيام ثالثة أيام لمرض أل ّم بالحسـن والحسـين .ول ّما تعافـى الطفالن ،لم
علي ثالثة أصوع شـعيرا ً ،لكل يوم صاعـاً .وفي اليوم
يكـن لديهـم قُوتٌ يعينهم علـى الصيام ،فاقترض اإلمـام ّ
األول مـن صيامهـم جاءهـم مسـكين فتص ّدقوا عليـه بفطورهـم المتواضـع ،وفي اليـوم الثاني وقـف عليهم
يتيـم فأعطـوه طعامهم ،وفـي اليوم الثالث جاءهم أسـير فآثـروه بفطورهم .وباتـوا ثالثة أيـام صائمين على
الطـوى ،لـم يذوقوا سـوى الماء .فنزلت في ذلـك آيات كريمة .يُراجع تفسـير الفخر الـرازي ،محمد بن ضياء
الديـن ،ط ،3دار الفكـر ،بيروت  ،1985سـورة اإلنسـان 7 :و 8فـي ج 30ص ،244 – 241وسـبط ابن الجوزي:
والمحـب الطبـري ،الذخائـر ،مصـدر سـابق ،ص 89و ،102وابن أبي
التذكـرة ،مصـدر سـابق ،ص،284 – 281
ّ
الحديد ،شرح النهج ،مصدر سابق ،ج 1ص ،21والعالّمة الحلّي ،نهج الحق ،مصدر سابق ،ص.184

[خفيف]

ةديقعلا رعش

اعتقادنا ،كذلك بالتقوى والزهـد في الدنيا ،فالخلقان يدفعان إلى اإلعراض عن ماديّات الحياة
وبهارجهـا الزائفـة .فيبذل اإلنسـان أع ّز ما تملكـه يداه طلبـاً للمثوبة .وقد أثنى الشـعراء على
تخلّق الهاشميين بهذه الصفات .فقال «علي بن عبد اللَّه البوري»(((:
َج َن ُحـــــوا َعـــــ ْن منـــــا ِز ِل الـــــذ ُِّّل َج ْزمـــــاً كـــــي يَ َنالُـــــوا بِهـــــا مقامـــــاً َرحيبَـــــا
وخ َماصــــــــــاً ِ
ِ
ــــــــــام
َع ِشــــــــــقُوا ُغلَّــــــــــ ًة و َخشْ ــــــــــ َن طَ َع
وخشــــــــــيَ ًة َون َِحيبَــــــــــا
ٍ
فهو يكبر إعراضهم عن الدنيا .ويك ّني عنها بمنازل ّ
الذل ،ويؤكد ذلك بـ«جزماً» ،ويومئ
إلى السـبب وهو نيل المنزلة األرفع التي ربما عنى بها الج ّنة .ويعرض لبعض مظاهر زهدهم
فيهـا ،فيذكر رضاهم بالعطش والجوع والطعام الخشـن وخوف اللَّه ،وهو يقرن شـغفهم بهذه
المعاني بالعشق.
مناقب أخرى:

أقل وأبرزها:
ونلمح عالوة على ما سبق :مناقب أخرى ترد بحجم ّ
التقوى:
أطـرى الشـعراء تقـوى الهاشـميين ،وجعلوهـا مـن المبـادئ التـي يتواصون بهـا .يقول
«أحمد الدمستاني» على لسان «الحسين» موصياً أهله قبل فراقهم األخير:
[طويل]

علي ُكـــ ْم ِبتَ ْقـــ َوى اللَّـــ ِه والصبـــ ِر وال ِّرضَ ـــا فـــــإ َّن ِبتَقْـــــ َوى اللَّـــــ ِه ُم ْعتَ ِصـــــ ُم ال َع ْب ِ
ـــــد
وتكمـن أهميـة التقوى ومـا يتعلّق بها من خشـية اللَّـه وامتثالـه أوامره فـي أنها أولى
القيـم ال ُم ْو َصـى بهـا .وتتمثّـل أهم ّيتها وأثرهـا في مضارعتهـا بعـروة الوعاء التـي تحفظه من
السقوط.
الصبر:
أشادوا بصبرهم وق ّوة جلدهم في مواجهة نوازل الدهر .يقول «أحمد بن ط ّعان»(((:
ت ََســــــــــا َم ْت فيــــــــــ ِه ُآل اللَّــــــــــ ِه قُ ْدمــــــــــاً
قــــــــــد اختــــــــــا ُرو ُه فاشــــــــــتا ُرو ُه لَ َّمــــــــــا

[وافر]

ِ
ب َِســـــ ْوقِ
النفـــــس فـــــي ُســـــوقِ ال َّربَـــــا ِح
ـــــت َع ْنـــــ ُه عزائِـــــ ُم بال ِج َمـــــا ِح
َص َب ْ

((( التاجر ،محمد علي ،مستدرك المنتظم ،مصدر سابق ،ص.62
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.162
245

ُ
ففيهِــــــــــ ْم تُضْ ــــــــــ َر ُب
الص َحـــــا ِح
األمثــــــــــال َص ْبــــــــــرا ً بـــــه امتـــــا َز ال ِمـــــر ُ
اض مـــــن ِّ
وتمسـك القـوم بمبادئه اعتبره من أسـباب سـم ّوهم وعلّـو مكانتهم.
ولتمجيـد الصبرّ ،
وقـد ّ
دل المعنى على وصولهم إلـى أرفع درجات الصبر .ويع ّول على المجاز ليومئ إلى صوره
ونتائجه .فمن األسـباب التي تدفعهم إلى التخلّق به بيعهم نفوسـهم للَّـه ،لذا فهم ال يحلفون
بهـا .وتخ ّيـل الصبر عنصـرا ً ماديـاً انتقاه الممدوحون واشـتروه فـي الوقت الذي نفـر اآلخرون
منـه .ويل ّمـح البيـت الثالث إلى النتيجـة النهائية وهـي الفوز والتفـ ّوق على الغير ،ولتجسـيد
أهميـة هـذا الخلق اعتبـره من المعاييـر التي تقاس بهـا عقيدة اإلنسـان أو قوته :فيهـا يتميّز
السـقيم من الصحيح .وإذا كان الشـاعر قد ع ّممها في الهاشـميين خالل األبيات السابقة ،فإنه
خص بها «علي بن الحسين» .فقال:
ّ
فَ َمـــــا يعق
ـــــا ِح
الص َ
ـــــوب َص ْبـــــرا ً كزيـــــنِ العابديـــــ َن فَتَـــــى َّ
ُـــــوب مـــــا أيّ
ُ
ُ
بــــــــــكل رز ٍء
ِّ
الجميــــــــــل
ُ
لــــــــــه الصبــــــــــ ُر
تطيـــــش بـــــه ال ُحلُـــــو ُم لَـــــ َدى الـــــكال ِح
ُ
نبـي اللَّه
ولتجسـيد عظـم صبـره قارنه بأعلام هذا المبـدأ ،ونـ ّوہ بتم ّيزه عليهـم .فذكر ّ
يعقـوب الـذي صبـر علـى فقد يوسـف((( ،وأيّـوب الـذي ابتلى فـي مالـه وجسـمه((( ،وح ّدد
ظروف صبره العظيم فهو يقع عند اشتداد المحن واستحكام الخطوب(((.
الحلم:
ومدحـوا فـي الهاشـميين حلمهـم وقـدرة نفوسـهم علـى التماسـك .فقـال «عبد اللَّـه
الذهبة»(((:
[طويل]

ومـــن َر ِاس ــ ٍخ فـــي ِ
َّـــــب َحا ِج ُبـــــ ْه
الحلْــ ِـم لـــو َزلْ ــ َز َل ال َبــ َـا ث ُ َب ْيـــــرا ً وأُ ْحـــــدا ً مـــــا تقط َ
وجسـد قوتـه ،فذكر أن الجبـال ـ وح ّدد
فقـد جعـل الحلم خلقـاً متج ّذرا ً في سـلوكهمّ .
منهـا ث ُ َب ْيـرا ً وأُحـدا ً ـ يمكن أن تتضعضع وتتصـ ّدع ،أ َما هم فثابتون متماسـكون ال ته ّزهم نكبة،
وال يزعزع حلمهم خطب(((.
(((
(((
(((
(((
(((
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تُراجع سورة يوسف.
تُراجع سورة األنبياء 83 :وسورة ص.41 :
تُراجع أيضاً أبيات خليل بن علوي في ديوانه ،ص 7و 8من البيت .88 – 80
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.446
مـن المواقـف التي تبرز حلـم الهاشـميين الخبر الذي يرويه سـبط ابن الجـوزي في تذكرة الخـواص ،مصدر
علي بن الحسـين ،فاسـتعجل خادماً له ،فأخرج شـوا ًء من
سـابق ،ص ،298فهـو يذكـر أن ضيوفاً قدمـوا على ّ
السـفود عليه فصـرخ ومات= ،
علي ولـد له صغيـر ،فسـقط ّ
الت ّنـور ،وأقبـل عجلاً وبيـده السـفّور وبيـن يـدي ّ

[الكامل]

ةديقعلا رعش

العلم:
ومن منطلق االعتقاد بما اشـتهر به الهاشميون من علم غزير ومعرفة وصف «إبراهيم
آل نشرة» اإلمام «عليّاً» بقوله(((:
ه ــو َعيبــ ُة ال ِعلْ ـ ِـم ال َغزِيــ ِر ال ــذي ِمــ ْن بَ ْعـــ ــ ِ
ـض ِه ال ِعلْـ ُم ال ُم ِحيـ ُط بمــا ْاسـتَ َبا َن ومــا بَطَ ْن
ّ
«علي
ويسـتظل في وصف اتسـاع علم الممدوح وامتداد معرفته بقول الرسـول ٌّ :
«علي»« :علّمني ُ
واستنبطت
باب من العلم،
رسول اللَّ ِه َ 
ألف ٍ
ُ
َع ْي َب ُة ِعلْ ِمي» ،وبقول اإلمام ّ
مـن ِّ
بـاب ألف باب»((( ،وطبقاً لذلك اعتبر الشـعراء الهاشـميين أصحـاب اليد الطولى في
كل ٍ
(((
حل المعضالت .يقول «خليل بن علوي» :
ّ
[بسيط]

ـت لَ َديْ َه ـــا ال ِج َب ــ ُ
ـال الشُّ ـــ ُّم ت َضْ طَـــر ُِب
لَ ُهـــــ ْم َر َس ْ
ـــــت قَـــــ َد ٌم فـــــي ك ُِّل ُم ْع ِضلَـــــ ٍة كَانَ ــ ْ
وتنبـض الصـورة «لهم رسـت قـدم» بالتمكّن والقـدرة الفائقـة .فأكفأ النـاس يتضعضع
ويقصر إزاء المعضالت التي يحلّون مغاليقها.
وانطالقاً من ذلك وصفوهم بالحكمة .يقول «سلمان التاجر»(((:
[مجزوء الكامل]

يــــــــــا ُم ْفرِغــــــــــي ِ
الحك
وصــــــــــي أو َر ُســــــــــو ِل
َــــــــــم المفــــــــــا َد ِة َعــــــــــ ْن
ِ
ٍّ
فهو يصف غزارتها وتدفّقها ،ويضارعها بالشـيء الذي يُ َص ّب .ويشـير إلى مصدرها فهي
وصي رسول.
مستم ّدة إ ّما من رسول أو من ّ
العزيمة:
ن ّوهوا بعل ّو ه ّمتهم وق ّوة عزيمتهم .يقول «عبد اللَّه الذهبة»(((:

أَ ُخ ـــو ِه َّمـــ ٍة ل ـــو تبلـــ ُغ الشَّ ـــ ْم ُس شُ ـــ َّم َها
=

(((
(((
(((
(((
(((

[طويل]

و َع ـــــ ْز ٍم تقـــــ ُّـل ال َحا ِدثَــــــاتُ ضَ َرائِ ِب ـــــ ْه

علي وقـال« :أنت لم تتع ّمد هـذا ،أنت ح ّر لوجه اللَّه» ،ثـم أمر بمواراة
فاضطـرب الخـادم وفزع ،فنظر إليه ّ
الطفل .ينظر أيضاً خبره مع الرجل الذي س ّبه في الصفحة نفسها.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.356
الحديـث األول فـي كنــز العمال ،مصدر سـابق ،ج ،11رقـم  32911وأورد المقولـة الثانية الفخـر الرازي في
تفسيره الكبير ،مصدر سابق ،ج 8ص.23
ديوانه ص.49
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.308
المصدر نفسه ،ص.446
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وينـم اعتبار الشـاعر ممدوحه أخاً لله ّمـة باعتقاده بق ّوة هذا الخلق فيـه فهو مثيله أو
معـادل لـه .ولتصوير مقدارهـا ورفعتهـا تخ ّيل أن الشـمس تعجز عـن الوصول إليها ،وسـحب
معنـى التعـادل علـى العزم من خلال العطف ،ولتجسـيد ق ّوتـه ونـدرة نوعيته أشـار إلى قلّة
خاصة إبّان اشتداد األهوال.
المماثل له ّ
اإلباء:
مج ّدوا في الهاشـميين إباءهم وما ترتّب عليه من رفض للضيم والهوان .يقول «سلمان
التاجر»(((:
[بسيط]

ـب
َت ِمـــ ْن تَ ْح ِتـــ ِه ُ
َحاشَ ـــا ال ُح َســـي َن بـــأ ْن يَ ْع ُنـــو ولـــو ن ُِس ــف ْ
األرض أو ت ْع ُن ـــو لَـــ ُه ال ُّرتَ ــ ُ
فالشـاعر ينــ ّزہ ممدوحه عن الرضوخ ّ
للذل ولتجسـيد مبلغ ع ّزة نفسـه نفى قبوله إحناء
الهامة مهما قست الظروف .ولتأكيد ذلك تخيّل أنه ال يقبل بأقل من خضوع العليا له وهي أمر
معنوي.
المجد:
استتبع ذلك أن وصفوا الهاشميين بالمجد .يقول «حسن الدمستاني»(((:
[طويل]

ـــــا ِل
ْـــــب ك ُِّل َج َ
َمشَ ـــار ُِق شَ ـــ ْم ُس ال َم ْج ــ ِـد أبـــر ُ
اج َســـ ْع ِد ِہ ُم ِحيْـــــ ُط ال َم َعالِـــــي قُط ُ
فالشـاعر يجعلهـم أصل المجد ومصدره ،ينـ ّم عن ذلك تص ّوره أن للمجد شمسـاً وأنهم
يمتلكون شـروقها .ولتجسـيد عل ّو كعبهم فيـه تخ ّيل أنهـم أبراجه ،وقرن األبراج بالسـعد ّ
ليدل
علـى آثاره الحسـنة .ونظرا ً للعالقـة الوطيدة بيـن المجد والمعالـي ،إذ الثاني فرعهـا ووليدها
فإنه جعلهم حدود المعالي ومركز الجالل والرفعة فيها .ووصل الشـعراء إلى وضع الهاشـميين
في الذروة من العليا .يقول «إبراهيم آل نشرة» مخاطباً «اإلمام عل ّياً»(((:
[كامل]

علَمـــا ً ت ُ َق ـــا ُد ل ـــك المعالِ ـــي بالرســـن(((

أصبحـــــت فـــــي ال َعلْيـــــا ِء َغ ْيـــــ َر ُم َز ٍ
َ
َّ َ ْ
احـــــم َ
ََ
ونظـرا ً لالرتبـاط الوثيـق فـي ضمائر الشـعراء بيـن ال ُمثُـل األخالقيـة والهاشـميين ،فقد
تص ّوروها قد غابت بغيابهم ،وخلت ،بعدهم ،من مضامينها أو كادت .يقول «طه العرادي»(((:
(((
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،،ص.350
الديوان ص.76
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.356
وال َّر َسن ما يوضع على أنف الدابة من أز ّمة ونحوها.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.544

ُــــــــــوم ولل ُحل
َمــــــــــ ْن لل ُعل
ُــــــــــوم ولإلبَــــــــــا َم ــــ ْن ذَا يَ ُكـــــو ُن إلـــــى ال ُعــــ َـا َس ــــبَّاقَ َها
ِ
ِ
َمـــــ ْن لِلْ َم َســـــائِ َل وال َو َســـــائِلِ وال ُحبَـــــا َمــــــــ ْن للغوائِــــــــلِ راتِ
ــــــــق إفتاقَ َهــــــــا
ٌ
والســـــيُ ِ
ــــــــل رقاقَ َهــــــــا
وف المشــــــــرفي ِة كــــــــي يَ ِع َّ
َمـــــ ْن لل ِّر َمـــــا ِح الســـــمهري ِة ُّ
ويحرص الشاعر على ذكر أكثر القيم الخلقية((( ليشير إلى اتّصاف المرثى بها وحمايته
لها .وينعى فقد هذه الصفات بموته(((.

ةديقعلا رعش

[كامل]

وتلك هي أبرز الظواهر الفكرية في شـعر آل البيت .ونلمح عالوة عليها ظواهر أخرى
أتت محدودة الحجم ،كظاهرة المقارنة التي يعمد فيها الشـعراء في الغالب إلى الموازنة بين
اتجاهـات الهاشـميين واألموييـن لتصويـر االختالفـات الجذريـة في سـلوك ومبـادئ الطرفين.
وهنـاك هجـاء لظالمي آل البيت مـن أمويين وغيرهـم .كما تبرز في بعض األحيـان المفاهيم
أي جديد.
والمصطلحـات
ّ
الخاصـة بالمذهـب االثني عشـري .إال أن هـذه الظواهر ليس فيهـا ّ
فالشعراء ما انفكوا ينتهجون فيها آثار األقدمين.
هذه هي أبرز المضامين الفكرية وأكثرها تم ّيزا ً في شـعر «البحرين» الخاص بالعقيدة
اإلسلامية والمذهبيـة ،وهي وإن كانت ليسـت جديدة بالمعنـى التام للج ّدة ،إال أن الشـعراء
التفتـوا إلـى جوانب عديدة أتت ض ّيقة الرقعة في أدبنا القديـم .وهم وإن لم يبتكروها إال أن
لهـم الفضـل في توسـيعها وتفتيـق فروعها .وبطبيعـة الحال ال نزعـم أنّنا ألممنا بـكل جوانبها
إلماماً تاماً وشـامالً .ولكننا نعتقد أننا فتحنا باباً لموضوعات ربّما كان بعضها يستحق الدراسة.
ونأمل أن نتمكّن نحن أو غيرنا من القيام بذلك في المستقبل(((.

((( تُراجع األبيات من .40 – 32
((( تُراجـع أيضـاً قصيـدة أحمد بن ط ّعـان في المرجـع السـابق ص ،164األبيات مـن  58 – 53وفيها يصـ ّور تأثر
القيم وبكائها.
الخاصة بفترة دراسـتنا ،والتي تتشـابه تشـابهاً واضحاً
((( رغـم وفـرة الدواويـن العراقية المطبوعـة والمخطوطة
ّ
مـع الشـعر البحراني علـى صعيدي المضمون والشـكل ،إال أن الدراسـات القائمـة عليها تندر نـدرة واضحة.
تختصان بالفترة المدروسـة .األولـى لح ّمود الح ّمـادي وعنوانها:
وقـد عثرنـا على دراسـتين لباحثين عراقييـن ّ
«الشـبيبي الكبيـر – حياته وشـعره» وهـي بحث نال به درجة الماجسـتير مـن جامعة عين شـمس .والثانية
لعبد الرحمـن الالمـي وعنوانهـا« :األدب العربـي في األحـواز – من مطلع القـرن الحادي عشـر الهجري إلى
منتصف القرن الرابع عشـر الميالدي» ،مصدر سـابق ،وقد ع ّرفنا بها في ص 117إحالة ( .)3ولكن الدراسـتين
مسـاً خفيفـاً .وإذا حـدث ووضع أحـد الباحثيـن يده على
تمسـا الموضوعـات التـي عرضنا لهـا وال حتى ّ
لـم ّ
إحدى الظواهر المدروسة سرعان ما يتح ّول عنها ،ومن ثم لم يتس ّن لنا االستفادة منهما على اإلطالق.
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الباب الثالث

األغراض الشعرية العامة

يجــدر أن ننبّــه ابتــدا ًء أن توزيعنــا المضمــون الفكــري إلــى بابيــن ال يعنــي أن موضوعــات
كل بــاب منبتــة الصلــة تمامــاً عــن البــاب اآلخــر .فهنــاك عالقــة وشــيجة بينهمــا فــي
الكثيــر مــن األحيــان .وعلــى ســبيل المثــال نجــد مدائــح آل البيــت قــد تفتتــح بالغــزل
الــذي قــد يطــول حتــى يمكــن اعتبــاره تجــاوزا ً قصيــدة داخــل القصيــدة .كمــا قــد تســتهل
مراثيهــم بشــعر التأ ّمــل العقلــي الــذي قــد يتضخــم حجمــه .ونظـرا ً لمــا تتطلّبــه الدراســة
المنهجيــة مــن توزيــع وتفريــع ،ومالحظــة التماثــل واالختــاف رأينــا إدمــاج الموضوعــات
ذات المضمــون الواحــد حتــى يتســنى لنــا إيفاؤهــا حقّهــا مــن الــدرس.
ثــم إن أغلــب هــذه المضاميــن هــي اســتمرار لمــا قيــل فــي مجالهــا فــي الشــعر العربــي.
فقــد اســتوعب شــعراء البحريــن التجــارب الشــعرية الســابقة لعصرهــم .وكان اتصالهــم
بالمــوروث الثقافــي واألدبــي القديــم متينــاً .ممــا أتــاح لهــم االطّــاع العميــق علــى
المكونــات األساســية للمضاميــن الشــعرية العربيــة.
خصصنــا كل
وتتمثّــل األغـراض البــارزة فــي شــعر «البحريــن» فــي الفصــول التاليــة ،وقــد ّ
فصــل منهــا لمضمــون مــن المضاميــن المطروقــة.

األول
الفصل ّ

التأمل والحكمة
شعر
ّ

تبرز في شـعر البحرين نزعة تأمليّة ،وميل إلى سـبر أغوار الحياة وتع ّمقها ،واستخالص
العبرة منها .وقد و ّجهتهم هذه الوجهة عوامل عديدة أهمها:
 1ـ التـراث الفكـري والشـعري العربي الذي كانـوا ينطلقون منه .وقد شـكلّت الحكمة
عنـد زهير بـن أبي سـلمى وأبـي ت ّمـام والمتنبـي والمعـ ّري وأضرابهم معينـاً صافيـاً نهلوا منه
وعلّوا(((.
 2ـ التجارب القاسـية التي عاشـها الشـعراء فعركتهـم وصهرت نفوسـهم ،ودفعتهم إلى
تأ ّمـل الحيـاة واسـتكناه أحداثهـا .وقـد مثّلت تلـك الحكـم فلسـفتهم ،وشـكلّت مواقفهم من
صـروف الزمـان ومحنـه .كمـا كشـفت في الوقـت ذاتـه عن الكثيـر مـن جوانب شـخصياتهم
ومك ّوناتهم النفسية.
ونظـرة فـي الشـعر الحكمي تظهـر أن التأ ّمـل كثيرا ً مـا يأتي فـي مقدمـات قصائدهم
خاصة مراثي آل البيت .وقد ينتشر في تضاعيفها.
وأهـ ّم المحـاور التـي تـدور حولهـا الحكمة هـي مياديـن الحياة علـى اتسـاع مناحيها
وجوانبها والسلوك اإلنساني وما يرتبط به من عالقات اجتماعية.
وإذا ما اعتبرنا العقل مق ّوماً هاماً في هذا الضرب من الشعر ،فإننا نرى اتجاهاً لتبجيله
وإحالله المكانة الالئقة .يقول «أحمد بن ط ّعان»:
[بسيط]

فَ َف ـــا َز َمـــ ْن َح َّكـــ َم ال َع ْق ــ َـل ال ُمنيـــ َر كم ـــا َه ـ َوى األُلَــى َح َّك ُمــوا شَ ـ ْر َع ال َه ـ َوى فَ َع ُمــوا
فإنَّــــــــــــ ُه ُح َّجــــــــــــ ٌة للَّــــــــــــ ِه باطنــــــــــــ ٌة عـــــنِ الضـــــا ِل ِب َح ْبـــــلِ اللَّـــــ ِه ُم ْعتَ ِصـــــ ُم
الوهـــــم يتهـــــم(((
دليـــــل بال ُهـــــ َدى قَ ِمـــــ ٌن
ٌ
ـــــواب
وللص
مثـــــل
ُ
َـــــي
ِ
َّ
ِ ُ َّ َ ُ
َ
وليـــــس بالغ ِّ
فقـد اعتبـر العقل وسـيلة للفـوز ،ود ّعم رأيـه ببعـض البراهين قصد تعميق اإلحسـاس
بهذا العنصر الحيوي في حياة اإلنسـان .ونظرا ً النطالق الشعراء من الرؤية اإلسالمية الممج ّدة
((( عوضـاً عن دراسـة تأث ّر شـعراء «البحريـن» باألقدمين فـي كل غرض مـن األغراض الشـعرية ،وتج ّنبـاً للتكرار
آثرنـا تخصيص فصـل لهذا الجانب .وسـيأتي بعنوان «شـعر البحرين بيـن المحافظة والتجديـد» ص 487وما
بعدها من هذا البحث.
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص .117وقَ ِم ٌن خليق وجدير.

للعقـل قرنوا بينـه وبين التقوى .يقول «إبراهيـم الخليفة» مل ّمحاً إلـى دور العقل في تجنيب
اإلنسان مهاوي الزلل:
[طويل]

إذَا ل ـــم يكـــ ْن عق ــ ُـل ال َفتَ ـــى عا ِقـــاً لَـــ ُه عل ـــى َم ْعق ـــلِ التقـــ َوى ف ـــا َح َّبـــذَا عق ــ ُـل
َ
نَ َه َ
ينهـــــاك عـــــن ِّ
ـــــاك الـــــذي
ـب ال َج ْه ــ ُـل
كل هفـــــو ٍة و َح ْجـــ ُر َك م ـــا يح ُجـــ ْر َك إ ْن َوث َ ــ َ
ـل(((
ُ
صـــــف بالعقـــــلِ إالَّ ُم َهـــــذ ٌَّب أخ ـــو ثقـــ ٍة يُ ْنه ـــي إل ـــى قولِـــ ِه الف َْص ــ ُ
وهـــــل يتَّ
ويوسـع من انطالقتـه .فأثنوا على العلـم لما له من
م ّجـد الشـعراء ّ
كل ما يخدم العقل ّ
(((
أثر في صقل العقل وهداية اإلنسان .يقول «الوائلي» :
ال ِعلْـــ ُم نُ ـــو ٌر فَ ُخـــ ْذ م ـــن ضَ وئِـــ ِه قَبَســـاً

[بسيط]

الســـبُلِ
يهدي ــ َـك ف ـــي ه ـــذ ِه الدني ـــا إل ـــى ُّ

التأمل):
(المحاور التي دار حولها شعر
ّ

وتركزت في محورين:

المحور األول :الحياة وصروفها.

وتتع ّدد الصيغ اللفظية التي يسـتخدمها الشعراء للتعبير عن هذا المفهوم .فقد يتح ّدثون
عن الزمان والدهر والدنيا وما أوقعته هذه العناصر من محن .وقد غلب على تص ّوراتهم ومواقفهم
تجاهها النـزعة التشاؤمية وما يكتنفها من وجل ّ
وشك .وتتشكّل أهم رؤاهم حيالها في:
 1ـ الشكوى من الزمان :ونلمح في شعرهم شكوى مريرة وتو ّجعاً لمحاربة الدهر إياهم.
وهي تأتي كشكوى عامة دون تحديد الجانب المتذ ّمر منه كقول «علي بن إبراهيم آل شبانة»:
ُ
ضَ َ
ـــــت حلقاتُهـــــا
ـــــاق ال ّن
طـــــاق وأُ ْح ِك َم ْ
الهمـــــوم وال أَ َرى
ســـــيل
ُ
بَلَـــــ َغ ال ُّزبَـــــا
ِ
َ
فلـــــذاك
خاطبـــــت الزمـــــا َن وأهلَـــــ ُه
ُ

[كامل]

َ
طـــــول َح َياتِهـــــا
فالنفـــــس ال تختـــــا ُر
ُ
َمـــــ ْن يزجِـــــ ُر األيّـــــا َم َعـــــ ْن نَ َكبَاتِهـــــا
بشـــــكاي ِة الشـــــعرا ِء فـــــي أبياتِهـــــا

ولعل استخدام «لم» بدل «هل» في مطلع البيت األخير أكثر اتساقاً مع المعنى.
((( ديوانه صّ 87
((( ديوانـه ص 13والوائلـي لقب غلب على هذا الشـاعر واسـمه محمد بن عيسـى الخليفة وسنسـتخدم اللقب
اختصـارا ً .وقـد عاش هذا الشـاعر بيـن  .1964 – 1878فحياتـه امت ّدت بعيدا ً عـن فترة دراسـتنا التي تتوقّف
عنـد حدود  1930تقريباً .وقد أدخلناه ضمن دراسـتنا على أسـاس ما ذكره مق ّدم ديوانـه من معلومات .فقد
أشـار في ص 26إلى أن الشـاعر كان في العقد الخامس من حياته عندما توفي والده – عيسـى بن علي عام
 .1930وهـو ير ّجـح أن هـذه الفتـرة من أخصـب فترات حياتـه الشـعرية .وأنه ه َجـر القوافي في السـنوات
األخيرة من عمره .هذا مع محاولة تح ّري تاريخ القصائد المستشهد بها قدر اإلمكان.
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[كامل]

ةيرعشلا ضارغألا

َ
عنـــــدك يـــــا زمـــــا ُن بق ّيـــــ ٌة
 (إ ْن كا َنُ
َ
َ
َّ
فشـ ّدة وطء الزمان على الشـاعر دفعـه إلى مخاطبته جاعالً منه إنسـاناً يشـعر ويعي،
وذلك بدافع رغبة قوية ومل ّحة في وضع ح ّد لتأزّمه والتخفيف من ش ّدة معاناته.
وحـ ّدد بعض الشـعراء شـكواهم وب ّينـوا أسـبابها .فتألّم «ماجد بن هاشـم» مـن عداوة
الدهر وسطوته القاهرة وتع ّديه عليه فقال(((:

ماعلا

ِممـــــا ت ُهيـــــن بِهـــــا الكـــــرام فهاتِهـــــا)(((

ـــــت ِمـــــ ْن أعدائِ َهـــــا؟!
مـــــا لـــــي ولأليّ ِ
ـــــام أَ ْســـــتَعدي علـــــى أحداثِهـــــا أَ َو كُ ْن ُ
ـــــل
َع َمـــــدَتْ ألعضائـــــي ت ُقطِّ ُعهـــــا فَ َه ْ
أعملـــــت َحـــــ َّد ُم
ـــــداي فـــــي أعضائِ َهـــــا؟
ُ
َ
ـــــل ُء ِر َدائِ َهـــــا
ه ـــي أُ ْســـ َرتي َع ـــاثَ الـــ َّر َدى فيه ـــا ولَـــ ْم يمن ْعـــــ ُه أ ّن المجـــــ َد ِم ْ
أَ َخـــــ َذ ِ
الح َمـــــا ُم كُ ُهولَ َهـــــا َوســـــطَا علـــــى شُ ــــــــــ َّبانِها و َخطَــــــــــا إلــــــــــى ُرضَ َعائِ َهــــــــــا
تجسـد أسى الشـاعر وتو ّجعه واعتقاده بجبروت الدهر ،وشـعوره بالعجز إزاء
واألبيات ّ
اعتداءاتـه ،فقـد تخيّله عد ّوا ً لدودا ً سـطا على كافـة أعضاء أسـرته ،واختطفهم فـردا ً فردا ً رغم
سم ّو مكانتهم ،ثم تركه وحيدا ً يستنجد بمن يعينه على ر ّد العدوان المتص ّور.
وتذ ّمـر «سـليمان الماحوزي» :بحسـرة مـن اختطاف المنـون ألصحابه وقضائـه المبرم
عليهم ،فقال(((:
[بسيط]

َمـــ ْن ل ـــي وق ـــد َع َف ــ ِ
ـت األيّ ـــا ُم آث ـــاري
َ
واســـــتأصل ال َّد ْهـــــ ُر ُخل َْصائـــــي وأنصـــــاري
طَ ــ َ
ـال الزم ـــا ُن عل ـــى َص ْحب ـــي ُم َجا َهـــ َر ًة فاغتالَ ُهــــــــــ ْم ب َم َخاليــــــــــب وأَظْفَــــــــــا ِر
فقـد تصـ ّور أ ّن الدهـر اجتثهم مـن جذورهم حتى لـم يبق منهـم باقي ًة ،وينـ ّم تطاوله
عليهـم مجاهـرة واغتيالهم عن ق ّوة شراسـته .فقد اسـتخدم كل مـا أمكن من وسـائل البطش،
ورمز إليها الشاعر بالمخاليب واألظفار.
ولتخيّل الشـعراء أن الزمان غدا خصماً لهم تص ّوروا أن عدا ًء أو صراعاً دار بينهم وبينه.
يقول «حسن الدمستاني»(((:
ـت َز َمانــــــي بال ِقلَــــــى َو َر َمانِــــــي
َر َميْـــــ ُ
(((
(((
(((
(((

[طويل]

ونافيتُــــــــــ ُه فــــــــــي طَبْ ِعــــــــــ ِه فَ َنفَانِــــــــــي

البلادي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص 98والبيت األخير تضمين وهو للشـاعر العباسـي
«مهيار الديلمي» يُراجع ديوانه ،ج 1ص.164
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى لمنتظم ال ّد ّرين ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 3ص.45
ديوانه ص.114
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وأصبـــــح فـــــي شـــــأنٍ
ـــــف شَ ـــــأْنَ ُه
يخالـــــف شـــــانِي
فأصبحـــــت فـــــي شـــــأنٍ يُخالِ ُ
ُ
ُ
َ
فهـو يقـ ّرر العـداوة ويشـير إلى السـبب وهـو التخالف فـي الطبـع .ويبرز مظهـرا ً من
مظاهر التخالف في البيت الثالث.
 2ـ ذ ّم الدنيـا والتزهيد فيها :ترتّب على تص ّورهـم عداء الدهر لهم أ ْن نعوا على الدنيا
وأسـهبوا فـي ذكـر عيوبهـا ونقائصهـا ،مضفيـن عليهـا الصفـات الذميمـة .يقـول «خليل بـن
علوي»(((:
[طويل]

فَتُ ْعســـــاً لهـــــا مـــــن دا ِر ذ ٍُّل فَ َمـــــا ِب َهـــــا ت ُــــــــــ َرى ُح ْر َمــــــــــ ٌة َم ْخفُــــــــــور ٌة و ِذ َمــــــــــا ُم
وت َ ّبـــــاً لِ َمـــــ ْن فيهـــــا اطمـــــأَ َّن َســـــفَا َه ًة وظَــــــــــ َّن بِــــــــــأَ ْن ال يعتريــــــــــ ِه ِح َمــــــــــا ُم
ويتمثّل الذ ّم في الدعاء عليها بالهالك والتعثّر لما تشـتمل عليه من ّ
ووسـع
ذل وصغارّ .
الشـاعر مـن دائرة الذم لتضـ ّم الواثق بها داعياً عليه بالخسـران واالنقطاع لسـفاهة رأيه وظ ّنه
أنّها دار الخلود.
حذّر الشعراء من شرور الدهر ون ّبهوا على مساوئه .يقول «محمد الشاخوري»(((:
[طويل]

ِ
الحادثـــــات َح ُم ُ
وأنـــــت لثقـــــلِ
ـــــب غُرورِهـــــا
ـــــول؟
أَتخد ُعـــــك ال ُّدنيـــــا ِب َريْ ِ
َ
قليــــــــــل وأَ ّمــــــــــا َخطْ ُب َهــــــــــا فَ َجلِ
ِ
اللـــــذات فيهـــــا وصفو َهـــــا
وتســـــتعذب
ٌ
يــــــــــل
ُ
ُ
فإيّ َ
َليـــــل
ـــــاك والدنيـــــا الغَـــــرو َر فَكَـــــ ْم بِهـــــا لِ َع ْمـــــري َعزيـــــ ٌز صـــــا َر وهـــــو ذ ُ
وقد ساق الشاعر بعض القرائن ليد ّعم فكرته ويعطيها البعد التأثيري.
أسباب النعي على الدنيا:
وإذا كانـت األبيـات السـابقة تض ّمنت معنـى التضليل فإن الشـعراء أحصـوا الكثير من
عيوبها .ويتمثل أبرزها في:
أ ـ الغدر :يرسـم «عبد الرؤوف بن الحسـين» صـورا ً لتقلّب الدهـر وتل ّونه .وهي معان
دالّة على الغدر .فيقول(((:
ُهـــــ َو الدهـــــ ُر ال نُ ْع َمـــــى عليـــــ ِه لِ ُمتْـــــ َر ٍف

ِ
ــــــــــؤس فيــــــــــه َد َوا ُم
تتــــــــــ ُّم وال لل ُب

((( ديوانه ص.40
((( ش ّبر ،جواد ،أدب الطّف ،مصدر سابق ،ج 6ص.24
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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[طويل]

كَف َ
ـــــف قَ ْرنَـــــا
َـــــاك مـــــن ال ُّدنيـــــا الغَـــــرو ِر غُرورِهـــــا قُرونـــــاً أبادت ْهـــــا ولـــــم تأتلِ ْ
تُ َع ِّوضُ ُهـــــ ْم بَ ْعـــــ َد الق ُُصـــــو ِر قُ ُبو َر ُهـــــ ْم وبع ـــد َه َنا ُهـــ ْم َح ْس ـــر ًة ل ـــم تكـــ ْن تَ ْف َن ـــى
بالمسرة صورة من صور غدرها وخيانتها.
فإبدالها القبور بالقصور واتباعها األلم
ّ
وجسـد «حسـن الدمسـتاني»
ب ـ ال َف َنـاء :ذ ّم الشـعراء الدنيا لسـرعة انقالبها وزوالهاّ .
ذلك المعنى فقال(((:

ماعلا

[طويل]

ةيرعشلا ضارغألا

فهـــــذا زمـــــا ٌن يحـــــ ِر ُم الضيغـــــ َم ال ُع َ
والـــــرؤوس تَ َنـــــا ُم
ـــــا وتعلُـــــو ال َّذنَابَـــــى
ُ
ـــــب ِمـــــ ْن ُســـــ ْك ٍر وز َال ُه َيـــــا ُم
َغـــ َدا يس ـــتر ُّد الدهـــ ُر م ـــا ق ـــد أَعا َركُـــ ْم إِذَا َه َّ
وأومأ « أحمد بن ط ّعان» إلى خيانة الدهر وهي مظهر من مظاهر الغدر فقال(((:

[وافر]

ــــــــــل و ِمــــــــــ ْن شــــــــــأنِ ِ
َ
ُ
ٍّ
ْــــــــــل ِظ
ُ
ــــــــــاك إالَّ ِمث
ومــــــــــا ُدنْ َي
األظلَّــــــــــ ِة االن ِتق
َــــــــــال
وطرق «أحمد البالدي» ذات المعنى مع إضافة بعض الظالل(((:
[بسيط]

َ
ٌ
ــــــــــي
ُد
ـــــل
اب ويبقَـــــى اللَّـــــ ُه وال َع َم ُ
منتقــــــــــل إلـــــى التـــــر ِ
نيــــــــــاك فانيــــــــــ ٌة وال َح ُّ
ِـــــل
وأنـــــت الســـــائِ ُر ال َعج ُ
َد ِع ال َمقَــــــــــا َم بــــــــــدا ٍر ال قــــــــــرا َر ِب َهــــــــــا وال بَقَـــــا َء
َ
وقد وظّف الشاعر فكرة فناء الدنيا وسرعة زوالها للدعوة إلى التعبّد والعمل الصالح.
ج ـ الخـداع :ويبـدو «حسـن الدمسـتاني» كأكثر الشـعراء وصفـاً لخداع الدنيـا وكذبها
وتمويهها .ومما قاله:
[طويل]

ُـــــب تب ّي ْنتُ َهـــــا ِقشْ ـــــ َرا
ـــــي ال ُّدنْ َيـــــا برائِـــــقِ ِقشْ ـــــ ِر َها ولـــــو
ُ
كنـــــت ذَا ل ٍّ
تـــــراءتْ لِ َ
ُّـب صافـي ال ِقشْ ـ ِر يَقْشـ ُر ِقشْ ـ َر َها فيبـــ ُدو لَـــ ُه ال ُخ ْب ـــثُ ال ـــذي تحت ـــه قَـــ َّرا
فَـذُو الل ِّ
كَف ِ
َاســـــ َد ِة ال َب ْي ِ
ـت لُ ّبـــاً كم ـــا َح ُســـ َن ْت ِقشْ ـــ َرا
ـــــض التـــــي قـــــد تَ َع َّف َن ْ
ـــــت فق ـــد َخ ُبثَ ــ ْ
ـت ِم ــن كثيـــ ِر ال َخطَ ـــا م ـــا يمـــأُ البـــر والبحـــرا(((
َس ــقَتني ُع َقـــا َر ِ
الخ ــ ْد ِع حتَّـــى عملــ ُ ْ
َ ُّ َ ْ َ
فالشـاعر يسـوق تجربته مع الدنيا ليضفي بُعدا ً تأثيرياً على كالمه .وقابل بين انخداعه
(((
(((
(((
(((

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،ص.126
ديوانه ص.168
ش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص.173
ديوانه ص.100
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وسـلوك العاقـل ،وألمـع فـي البيـت األخير إلـى النتيجة التـي أوصله إليهـا خـداع الدنيا وهي
تفاقم الذنوب وتض ّخمها .ولش ّدة استيائه منها تف ّنن في وصف تمويهها(((.
د ـ القسـوة والعنـف :ذ ّم الشـعراء جبـروت الدهـر وطغيانـه وممـا قالـه «أحمد بـن
ط ّعان»:
[طويل]

ِ
ـــــادات فـــــي ِّ
بالس
كل كَرِي َبـــــ ٍة فمــــــــــا َســــــــــ ّي ٌد إالَّ َر َحتْــــــــــ ُه صوائ ُبــــــــــ ْه
تولَّـــــ َع َّ
فَلَـــــ ْم تمتنـــــ ْع منـــــه ُح ُصـــــو ٌن َمني َعـــــ ٌة وال َملِ ٌ
ــــــــــك قــــــــــد َح َّص َنتْــــــــــ ُه َمقَانِ ُبــــــــــ ْه
ِ
بالســـــادات فـــــي ِّ
تولَّـــــ َع
كل كَرِي َبـــــ ٍة فمــــــــــا َســــــــــ ّي ٌد إالَّ َر َحتْــــــــــ ُه صوائ ُبــــــــــ ْه
ـــــك قـــــد حصنتـــــ ُه مقَانِبـــــ ْه(((
فَلَـــــ ْم تمتنـــــ ْع منـــــه ُح ُصـــــو ٌن َمني َعـــــ ٌة وال َملِ ٌ
َ َّ َ ْ
َ ُ
وتجسـد صيغـة «رحتـه» قـوة عركـة لكـرام القـوم فقـد طحنتهـم مصائبـه وفتّـت في
ّ
عضدهـم .كما تمثّل جبروته وبطشـه في عجز الحصون المنيعة عـن االمتناع منه ،وفي تجرئه
على الملوك.
اسـتتبع اعتقادهم بعنـف الدهر أ ْن وصفوا الدنيا بدار العنـاء والهموم .يقول «إبراهيم
الخليفة»(((:
[وافر]

ـــــي ال ُّدنْيـــــا َمتَـــــا ٌع ليـــــس ِف ْيـــــ ِه َه َنــــــــــا ٌء بــــــــــل َع َنــــــــــا ٌء ِ
وانخــــــــــ َدا ُع
ِه َ
ِ
وك ُُّل
ــــــــــت ببهرجِهــــــــــا الطِّ َبــــــــــا ُع
النـــــاس منهـــــا فـــــي بَـــــا ٍء وإ ْن َخ َد َع
ْ
ظُــــــــــ ُر ٌ
وف َحشْ ــــــــــ ُوها َهــــــــــ ٌّم وغَــــــــــ ٌّم وفيهــــــــــا االجتمــــــــــا ُع لَ َنــــــــــا َو َدا ُع
كل الصفات المرذولة ويجعلها جماع المساوئ والباليا.
فالشاعر يخلع على الدنيا ّ
واكـب إمعانهـم فـي ذ ّم الدنيـا أن أشـاروا إلى التلازم بين العيـش فيها وبيـن المحن،
واستندوا على التاريخ ورموزه إلثبات ص ّحة آرائهم .يقول «حسن الدمستاني»(((:
الخليــل لُقًــى فــي َم ْن َجنيــقِ لَظَــى
ُ
أَضْ َحــى
(((
(((
(((
(((
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[بسيط]

وفـــــوق نمـــــرود للســـــلطانِ
َ
إكليـــــل
ُ

كثيـرا ً مـا كان يماثـل الدنيـا في خداعهـا بالمـرأة الجميلـة المظهر السـيئة المخبـر .ينظر ديوانـه ص 92من
البيت  6 – 1وص 173من  .9 – 1كما كان يقرنها بالح ّية الناعمة الملمس ص 107البيتان  2و.3
البالدي ،حسـين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سـابق ،ص .123ومن معاني «ال ُق ْنب» الشـراع العظيم
والجراب أو الغطاء الذي يستر الشيء كجراب قضيب الدابة والغطاء يستر مخالب األسد.
ديوانه ص.38
ديوانه ص.108

ماعلا
ةيرعشلا ضارغألا

موســـــى خائفـــــاً َوجِـــــاً وأَ ْمـــــ ُر «مصـــــ َر» إلـــــى فرعـــــو َن َم ْوك ُ
ُـــــول
وأَ َّم « َم ْديـــــ َن» َ
والمصطفَـــــى تـــــار ًة بالشِّ ـــــ ْع ِب ُم ْحتَ َصـــــ ٌر وتــــــــــار ًة بقــــــــــرا ِر الغَــــــــــا ِر َم ْخــــــــــذ ُ
ُول
فالشـاعر يتّخذ من مآسـي الرسل شـواهد للداللة على ما يلقاه صفوة الخلق في الدنيا
مـن أكـدار .ويعمد إلى ذكر مأسـاة كل منهم إلبـراز ما عانـوه ،وللتدليل على العالقـة المتينة
بين الدنيا والمحن وما يواكب ذلك من زهد ونفور.
ه ـ الدنيـا دار اآلثام :وعلى اإلنسـان أن يحـذر حاللها ويتج ّنب حرامها .يقول الشـاعر
السابق فيما يبدو خطاباً للنفس(((:
[كامل]

إنّــــــي أخـــــ ُ
اتقيـــــت َوبَالَ َهـــــا
ـاف عليـــــ َـك إ ْن َوافَ ْقتَ َهــــــا ِمـــــ ْن ُم ْع ِضلَيـــــن إ ْن
َ
ـــــت َح َرا َم َهـــــا وكـــــذا ِ
ـــــاب إذَا
جمعـــــت َحاللَ َهـــــا
طـــــو ِل ال َعـــــذ ِ
َاب إذَا أَ َص ْب َ
َ
الح َس َ
وقد تناول «خليل بن علوي» المعنى ذاته مع تغليب عنصر اإلثم عليها فقال(((:
[طويل]

فَ َيـــــا ل ِ
َـــــك مـــــن ُدنْيـــــا يكـــــو ُن حاللُهـــــا ِح َســـــاباً كمـــــا منهـــــا الحـــــرا ُم أث َـــــا ُم
َــــــــــام َدا َم َد َوا ُم
ولَذَّات ُهــــــــــا تاللَّــــــــــ ِه فانيــــــــــ ٌة ومــــــــــا بهــــــــــا لِ ِســــــــــ َوى اآلث
ِ
فما أثار مخاوف الشـاعر من الدنيا أ ّن حاللها مرهون بحسـاب ،وحرامها متبوع بعذاب
شـديد ،وأن أثـر آثامهـا هو الباقـي والمتغلب .وربّمـا كان فـي المعنى األخير لمحـة من اآلية
الكريمـة ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ((( التـي تصـف حـال الكفـار
وضياع أعمالهم الحسنة في ثنايا أعمالهم السيئة.
و ـ الدنيـا دار الـ ّذل والصغـار :فهي ترفع الخسـيس وتح ّط الكريم .ومما نعاه الشـاعر
السابق على األيام جهلها بمراتب الناس:
[كامل]

الســـ َما وانْ َحـــ َّط م ـــن ت َح ــ ِ
اب ال َع ْســـ َج ُد
ـت التُّـــر ِ
ال َغ ـــر َو أ ْن َص َعـــ َد الدخ ـــا ُن إل ـــى َّ
ـــــل مســـــتراح يعبـــــ ُد(((
كَـــ ْم مـــ ْن ج ـــوا ٍد ِمـــ ْن ُمتَابَ َعـــ ِة ُّ
الســـ َرى تَ ِع ٌ
ـــــب و ِع ْج ٌ ُ ْ َ َ ٌ ُ ْ َ
وجسـد الشـاعر مفارقـات الدهـر مشـ ّبهاً الدنيء بالدخـان والعجـل المعبـود ،ومماث ًال
ّ
(((
(((
(((
(((

ديوانه ،ص.173
ديوانه ص.40
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الكريـم بالذهب المدفون والفرس النجيب المرهق .وقد تناول «سـلمان التاجر» المعنى ذاته
وبتعبير مباشر فقال(((:
فكـــــم أَ َعـــــ َّز ذليـــــاً وهـــــو ُمتَّ ِضـــــ ٌع

[بسيط]

ـــــب
وكـــــم أَذ ََّل عزيـــــزا ً بـــــا ِذ َخ ال َح َس ِ

المحور الثاني :السلوك اإلنساني:

وتتنـ ّوع الصيـغ التي ع ّبـروا من خاللها عـن رؤاهـم وتص ّوراتهم إزاء السـلوك اإلنسـاني.
ويمكن تمييز ضربين .فقد يع ّول الشاعر على أسلوب الوعظ المباشر ،وقد يأتي على شكل نقد
لبعـض أنواع هذا السـلوك .وعلى أيـة حال فالمحور الثانـي يقترب من المحـور األول في صوره
وتعابيره .ويحذّر «عبد اللَّه بن علي الماحوزي» من االنخداع بالمظاهر الب ّراقة فيقول(((:
َ
ــــــــــت
ــــــــــاب نُ ِّق َي
َّــــــــــك ثِ َي
ال ت َ ُغ َّرن
ْ
ٌ
ت ُشْ ــــــــــ ِب ُه البيضــــــــــ َة لَ َّمــــــــــا ف َُســــــــــدَتْ

[رمل]

فهـــــي بالصابـــــونِ والمـــــا ِء نظيفَـــــه
ِ
أبيـــــض
ِقشْ ـــــ ُر َها
والباطـــــ ُن جيفَـــــه
ُ

فهـو ين ّدد بسـوء الطويّـة والتظاهر بغيـر الحقيقة .وقد عمـد إلى تعرية هذا السـلوك
والكشـف عـن زيفـه .ون ّبـه «عبد الرؤوف بن الحسـين» إلى لون آخـر من الخـداع وهو تع ّبد
بعض مدعي الدين فقال(((:
ال يخ َد َع َّن َ
ــــــــــك عابِــــــــــ ٌد فــــــــــي ليلــــــــــ ٍة
ـح
ل ـــم يس ـــه ِر اللي ــ َـل البع ــ ُ
ـوض ول ـــم يَ ِص ــ ْ

[كامل]

يبكـــــي وكُـــــ ْن مـــــن شَ ـــــ ِّر ِہ ُمتَ َحـــــ ِّذ َرا
فـــــي ِ
جنحـــــ ِه إالّ لِشُ ـــــ ْر ِب َدم الـــــ َو َرى

وتنـ ّم مماثلة المتع ّبد بالبعوض السـاهر الليل عن سـوء ظ َّن الشـاعر ببعض أفراد هذه
الفئة ،ورغبته في كشف زيفها وفضح نفاقها.
حـض الشـعراء علـى اتبـاع العديـد مـن أنـواع السـلوك واالتجاهـات األخالقيـة ،وب ّينوا
ّ
مواقفهـم حيالهـا .وقـد وصـل بعضها إلـى درجة التناقض بسـبب اختلاف التجـارب ووجهات
النظـر ،فبينمـا يتراجـع «خليل بن علوي» عـن تقديم توجيهاته ونصائحه بسـبب مـا لقيه من
عناء كما يوضحه قوله(((:
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.304
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 3ص 173وج 7ص.459
ديوانه ص.101

[طويل]

ةيرعشلا ضارغألا

لـــــكل َهـــــ َوانِ
ـح َو َخانُ ـــوا فَأَفْلَ ُح ـــوا
ِّ
وصيَّرنـــــي ن ُْص ِحـــــي
نصح ــ ُ
َ
ـت فل ـــم أُفلِ ــ ْ
ـكل لس ـــانِ
ـت فالع ُن ــوا ذَوي النصـــ ِح ِمـــ ْن بع ـــدي ب ــ ِّ
ـح وإ ْن ِم ـ ُّ
ف ــإ ْن ِعشْ ـ ُ
ـت ل ــم َ
أنص ـ ْ
فـإ ّن «إبراهيم الخليفة» يحـثّ الناس على ضرورة االسـتماع للنصيحة وخاصة المحتاج
إليها:

ماعلا

[طويل]

ـــــت عـــــن تَدبيـــــ ِر حالِ َ
ـــــك عاجِـــــزا ً ولـــــم تأت ِمـــــ ْر يـــــا ذا لِ َمـــــ ْن ل َ
ـــــح
إذا كُ ْن َ
َـــــك ن َِاص ُ
إليـــــك ت ُصا ِفـــــح(((
ـــــك أ َّن ال ُّرشْ ـــــ َد أَ ْخط َ
فـــــا شَ َّ
َـــــاك نف ُعـــــ ُه وأَضْ ـــــ َدا ُد ُہ طبعـــــاً
َ َ
ُ
والشـاعران ينطلقان من نظرتين متخالفتين .وتبدو رؤية كل منهما مناسـبة لما يالئمها
من مواقف.
صـاغ الشـعراء نظرتهم إلى المال ،وع ّبروا عن فلسـفتهم تجاه الـرزق وما يتعلّق به من
إنفاق .يقول «حسـن الدمسـتاني» معبّرا ً عن تحقيره للمال وذلك في مخاطبة وعظيّة يو ّجهها
إلى الحريص على جمعه(((:
[بسيط]

ـت كَ َّف ـــانِ
ـت م ـــا َج َّم ْع ــ َ
قُ ــ ْـل لل َف ُخ ـــو ِر ِب َجمـــعِ ال َعا ِج ـــلِ الفَان ـــي لل َّد ْهـــ ِر ف ـــي شَ ــ ِّ
والنـــــاس فـــــي َه ِ
ـــــذ ِہ ال ُّدنْيـــــا ِ
َ
األمـــــوال مالِ ُك َهـــــا
وكيـــــف يَ َّد ِخـــــ ُر
كضيفَـــــانِ ؟
َ
ُ
فـــــكل جامـــــعِ مـــــا ٍل فَ ْهـــــ َو جام ُعـــــ ُه لغيـــــ ِر ِہ غيـــــ َر كافـــــو ٍر وأكفـــــانِ
ُّ
فـــــا شـــــراف َة فـــــي مـــــا ٍل لداخـــــ ِر ِہ ولـــــو تَ َمكَّـــــ َن فـــــي ِعـــــ ٍّز وســـــلطانِ
إ َذ ْن لَف َ
َـــــاق علـــــى أهـــــلِ ال ُّن َهـــــى شـــــرفاً شُ ـــــذّا ُذ َعـــــا ٍد ونَ ْمـــــرو ُد بـــــ ُن كنعـــــانِ
ويبنـي الشـاعر تقليلـه من قيمـة المادة على فنـاء اإلنسـان واقتصاره علـى احتياجات
بسـيطة عند رحيله .ويصل من خالل قراءته إلى نتيجة يريد ترسـيخها وهو أن المال ليس من
األمور التي تسـمو بمكانة اإلنسـان .ويد ّعم نظرتـه بذكر عتاة التاريخ وطغاتـه الذين انحطّت
أسماؤهم إلى أسفل الدرك مع ما كانوا عليه من سلطان عظيم.
وصاغ «خليل بن علوي» نظرته للرزق ،وعلّل تسابق الناس عليه فقال(((:
كَا َن الس ــ ُ
ـت
ـباق إل ـــى األرزاقِ ُمـــ ْذ ُج ِعلَ ــ ْ

[بسيط]

ِ
النفـــــس لـــــأرزاقِ َم ْي َدانَـــــا
مطامـــــ ُع

((( ديوانه ص.89
((( ديوانه ص.178
((( ديوانه ص.80
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بزع ِمنــــــــــا((( أ ّن َم ْســــــــــ َعانَا يبلِّ ُغ َنــــــــــا غي ـــــ َر الــــــذي قاس ـــــ ُم األرزَاقِ أعطانَــــــا
َـــــا ال ُق ُعـــــو ُد عـــــن
ف َ
ـــــوم أَبْ َع َدنَـــــا وال القيـــــا ُم إلـــــى الممنـــــو ِع أَ ْدنَانَـــــا
المقس ِ
ُ
فهـو يعتبر الجري وراء المال والرزق سـباقاً تنافسـياً ،ويشـير إلى مصـدره وهو مطامع
النفـس .ويأتـي بتعليل لهذا السـباق وهـو االعتقاد أن ليس للَّـه دور في توزيعـه .ويعمد في
البيـت الثالث إلـى هدم هذه الفكرة ويؤكد فسـادها من خلال القرينة التـي تض ّمنها البيت،
وهو ينطلق في نظرته من منظور تقليدي ،ولعدم رضاه عن األسـاس الذي يتم بموجبه توزيع
المال ح ّبذ اعتماد العلم معيارا ً لتوزيع الثورة فقال:
ـــــب وإ ْن كَا َن الـــــذي كانَـــــا
تاللَّـــــ ِه لـــــم تلحـــــقِ األيَّـــــا َم الئِ َمـــــ ًة ِم َّنـــــا و َعتْ ٌ
لــــــــــو أ ّن أقربُ َنــــــــــا للجهــــــــــلِ أَف َق َرنَــــــــــا أو أ َّن أبعدنَـــــا فـــــي العلـــــم أغنانَـــــا
وانطالقـاً من اعتقاده بأن الخالق قد تكفّل برزق المخلـوق تب َّنى القول بالتواكل وعدم
إشغال النفس :يقول مشطّرا ً(((:
[طويل]

ـــــق بأنِّـــــي قَـــــ ُّط ال أُشْ ـــــ ِغ ُل ال َّنف َْســـــا
(تك َّف ـــل رزق ـــي باســـ ُط ال ـــرزقِ ُمضْ غـــ ًة) فَ َح َّ
يوسـ ُدني ال ِّر ْم َسـا)
بهـــــ ٍّم وربّـــــي ال يـــــز ُال ُمقَـــــ ِّدرا ً (إلـى حيـن ألقَـى َمـ ْن ِّ
ـي األُن َْس ـــا
(وم ـــا ضَ َّرن ـــي نس ـــيا ُن َمـــ ْن كن ــ ُ
ـت راجيـــاً) يُ َو ِّســـ ُع ل ـــي رزق ـــي ويُ ّز ِج ـــي ل ــ َ
ـــــت ولكـــــ ْن
ـــــل وال يَ ْن َســـــى)
لســـــت بعـــــ ُد ُم َؤ ِّمـــــاً (نَـــــ َدا ُه وربِّـــــي ال يُ ِض ُّ
ُ
فَخبْ ُ
فهـو يطـرح فكرته ليقـارن بين عطـاء الخالق المسـتمر والدائـم ،غير المربـوط بزمن،
وعطـاء المخلـوق المرنّـق بالخيبة واإلحبـاط والم ّن ومـا إليها .وانطالقـاً من اعتقاده بـأ ّن اللَّه
أكرم الرازقين وأقدرهم ،رفض التض ّرع لغيره فقال مشطّرا ً(((:
( َد ِع الضراعـــــ َة لل ُم ْحتَـــــا ِج مثلِ َ
ـــــك إذْ)
واقطـــ ْع ع ـــن الن ــ ِ
ـاس فيم ـــا ترتج ـــي أَ َمـــاً
(واض ـــر ْع إل ـــى َســـيِّ ٍد تُغْن ـــي َم َوا ِهبُـــ ُه)

[بسيط]

ـاب ال ُمؤ ِّم ــ ُـل نَيْـــاً ِمـــ ْن ذَوي ال َح ـــا ِج
َخ ــ َ
(م ـــا ف ـــي البريـــ ِة طُـــ ّرا ً غيـــ ُر ُم ْحتَ ـــا ِج)
راجيـــ ِه والجـــأْ لَـــ ُه تل َق ـــى ِح َم ـــى الالج ـــي

((( كتبـت في المخطـوط «برغمنا» وفي اعتقادنا أنه وقع تصحيف من الناسـخ ألن هذه اللفظة ال تتناسـق مع
معنى الفكرة.
فيقسـم البيت إلى شـطرين ويضيف
((( ديوانـه ص 119والتشـطير أن يعمـد الشـاعر إلى بيت من شـعر غيرهّ ،
إلـى كل منهمـا شـطرا ً من نظمـه .وسـنعرض لهذا اللون فـي الباب األخيـر .ينظـر  589وما بعدهـا ،واألبيات
األصلية وضعناها بين قوسين.
((( المصدر نفسه ،ص.76
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ـض الدهــ ِر منــ ُه ي ــدي ُص ْفــ ُر
أرض بع ـ َ
(فمـا حاجتـي فـي ال َمـا ِل أبغـي وفـو َر ُہ) ول ــم َ
ـت م ـــا الم ــ ُ
يص ــ ْن ِع ْرضـــي فـــا َوفَ ــ َر ال َوفْ ــ ُر)
ولكـــ ْن إذا أنصف ــ َ
ـال نافعـــاً((( (إذَا لـــم ُ
فاألبيات السـابقة وما قبلها تظهر أن الشـاعر تتنازعه نظرة ثنائية تجاه المادة ،التقليل
مـن قيمتهـا ،مـع الحرص علـى اقتناء قـدر منهـا ،ال لذاتهـا وإنما لحمايـة ما يحـرص عليه من
مق ّدسات وحرمات .وهو متأث ّر بمفاهيم بيئته وبما قاله األقدمون(((.
ونظرا ً النطالق الشـعراء من الرؤية العربية التقليدية للمال فقد دعوا إلى اإلنفاق دون
خشية .يقول «أحمد بن ط ّعان»(((:

ماعلا

[طويل]

ةيرعشلا ضارغألا

فهو يأبى التض ّرع للمخلوق ،ألنه هو نفسـه محتاج للَّه .ومن ثم يقتصر على االسـتعانة
بالخالق.
ويح ّدد الشاعر نفسه الوظيفة الحقيقية للمال فيقول مشطّرا ً(((:

[بسيط]

ـش ِمـــ ْن ِذي الع ــ ِ
يـــــا فَا ِع َ
ـــــل الخيـــــ ِر واإلحســـــانِ مجتهـــــدا ً أَنْ ِف ــ ْـق وال تخ ــ َ
ـرش إقت ـــا َرا
فاللَّـــــ ُه يجز َ
ِيـــــك أضعافـــــاً ُمضَ ا َعفَـــــ ًة والـــــ ُ
ـرزق يأتيـــــ َـك أمث ــــــاالً وأبْ ـــــكَا َرا
فالشـاعر يشـير إلى وظيفة أخرى للمال وهي فعل الخير ،ويدعو إلى اإلنفاق في هذا
الوجه دون حدود.
وبسـبب صروف الزمان وقسـوة الدهر س ّوغوا ألنفسـهم فلسـفة قائمة على المواجهة
المعنويـة للشـدائد .فحضّ ـوا علـى الصبـر ودعوا إلـى التخلّق بـه .يقـول «أحمد بـن عبد اللَّه
العصفور»(((:
[كامل]

َص ْبـــــرا ً علـــــى َمضَ ِ
ـــــض الزمـــــانِ فإنَّ َمـــــا ِشـــــ َي ُم الزمـــــانِ قطيعـــــ ُة األمجـــــا ِد
ٍ
ن ُِص َبــــــــــت َح َبائِلُــــــــــ ْه آل ِل ُم َح َّم
ِــــــــــا ِد
ــــــــــد فَاغْتالَ ُهــــــــــم َص ْر َعــــــــــى بــــــــــك ُِّل ب َ
وليعمـق الشـاعر اإلحسـاس بهذا الخلـق ويقنع بـه ،أردف دعوتـه بالتعليـل والتمثيل.
وعمد «حسن الدمستاني» إلى بيان مزايا المحن وما يعقبها من ثواب فقال(((:
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ديوانه ،ص.201
وردت اللفظة مرفوعة.
البيتان تشطير لبيت أبي فراس الحمداني يُراجع ديوانه ص.160
البالدي ،علي ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.258
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[طويل]

إِذَا اشـــــت َّد ِت البَلْـــــ َوى تَضَ ا َع َ
ـت «كربـــا ُء» علـــى «أُ ْحــ ِـد»
ـــــف أَ ْج ُر َهـــــا و ِم ــ ْن ث َــ َّم فَاقَــ ْ
ويبدو الشـاعر وكأنه ينظر إلى قوله تعالى :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﮊ(((.
وعنى الشاعر نفسه بضرب األمثلة المادية ليقنع بالتحلّي بالصبر فقال(((:
[طويل]

ٍ
ـيف بالســ ِ
ــــــــــا ِء جاللــــــــــ ًة كمثـــلِ َح ِديــ ِـد الســ ِ
مســــــــــتفيد بال َب َ
وكــــــــــم
ـبك والضَّ ــ ْر ِب
واكـب الحـثّ على هـذا الخلـق دعوة لتحـ ّدي الخطـوب بأسـلوب الالمبـاالة المدعوم
بالتمسك باإليمان بقدرة اللَّه .يقول «عبد الرؤوف بن الحسين»(((:
ّ
[طويل]

ِ
وال تكتـــــرِثْ بال َحا ِدث
ـس ِبضَ ائِـــعِ
َـــــات ووق ِع َهـــــا فم ـــا ف ـــي ضَ َم ـــانِ اللَّـــ ِه لي ــ َ
إذَا َح ِفـــــ َظ الرحمـــــ ُن أو َصـــــ َر َف األَذَى ك ََســـــا َح ِاســـــرا ً مستســـــلماً ث َـــــ ْو َب َدا ِر ِع
وفَـــــ ِّو ْض
ْـــــس قَانِـــــعِ
ِّ
لـــــرب ال َعـــــ ْر ِش أمـــــ َر َك كُلَّـــــ ُه وو ِّجـــــ ْه لــــــ َما يوليكَـــــ ُه نَف َ
ومـع ما فـي النظرة من سـلبية فإنه مما ال ّ
شـك فيـه أن الصبر والثبات أمـام الخطوب
والثقة برحمة اللَّه وحكمته لما يكسب النفس اإلنسانية االطمئنان والقوة.
شعر التوبة:

فـي إطـار العقليـة المؤمنـة كان مـن الطبيعـي أن ينبعث شـعر التوبـة والنـدم .يقول
«عبد الرؤوف بن ماجد» مناجياً خالقه ،مستغفرا ً تائباً مما فرط فيه(((:
يـــــــــــــــا حليمـــــــــــــــاً ذَا أَنَـــــــــــــــــا ٍة
المذنـــــــــــــــب ِم َّمــــــــــــــــا
عبـــــــــــــــ ُد َك
ُ
كَا َد أَ ْن يقنــــــــــــــــــــ َط لـــــــــــــــــــــوال
َملَّ ـــــــ ِ
ـت التوبــــــــ ُة م ــــــــن َســــــــ ْو
(((
(((
(((
(((
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[مجزوء الرمل]

ــــــــــــــــل
ْ
واقتـــــــــــــــدا ٍر ليـــــــــــــــس يَ ْع َج
ـــــــــــــــــل
ْ
يتنص
قــــــــــــــــد َج َنـــــــــــــــا ُه َّ
يأمـــــــــــــــــل
ْ
ِســـــــــــــــ َع َة الــــــــــــــــرحم ِة
ـت وم ــــــــن َع ـــــــ ْـل
َف وم ــــــــن لي ـــــــ َ

سورة البقرة ،اآلية .155
ديوانه ص.153
محفوظ ،حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص 19وشبّر ،جواد ،أدب الطّف ،مصدر سابق ،ج 5ص.61
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الشيب:

أ ِف ــ ْـق فإنَّ ــ َـك م ـــن َخ ْمـــ ِر ال َهـــ َوى ث َ ِم ــ ُـل
ـل(((
ـاب وال م ـــن َم ِّنـــ ِه َخ ِج ــ ُ
ِمـــ َن العق ــ ِ

ماعلا

ي ـــا ُم ْن ِف ــ َـق ال ُع ْمـــ ِر ف ـــي ِع ْص َي ـــانِ َخالِ ِقـــ ِه
ت َ ْع ِصيـــــ ِه ال
ِـــــل
أنـــــت مـــــن ِع ْص َيانِـــــ ِه َوج ٌ
َ

[بسيط]

ةيرعشلا ضارغألا

رب ال ُم َعـــــــــــــــ َّول
فعلـــــــــ ـــــى عفـــــــــــــــ ــــو َِك ال الـــ أعمـــــــــــــــا ِل يــــــــــــــــا ُّ
وأهاب «حسـن الدمسـتاني» بالعاصي أن ينتبه ويصحو ،وعمد إلى تذكيره بما ينتظره
من عقاب ،وكأنه يدفعه إلى طريق التوبة والندم .يقول(((:

عـرض الشـعراء لموضوع الشـيب وعالجـوا العديد من معانيـه منطلقين فيـه مما قاله
األقدمون .يقول «ماجد بن هاشم»:
[كامل]

ـــــك ِ
عليـــــك ال ُم ْن ِ
َ
وابيـــــض ِم ْن َ
ـــــض
ـــــت
الفاحـــــ ُم ال َم ْم ُح
ـــــوض
ـــــذ َراتُ ال ِبيْ ُ
َّ
ُ
طَلَ َع ْ
والتعريـــــض
َص َّر ْحـــــ َن ِع ْنـــــ َد َك بالنـــــذار ِة بَ ْعـــــ َد َمـــــا لـــــم يُ ْغ ِنهـــــا اإليمـــــا ُء
ُ
وض(((
َوافَـــــى ال َم ِش
ـي م ـــن ِقبَ ـــلِ الش ــ ِ
ـباب فُـــ ُر ُ
ُ
ـــــيب ُمطَالبِـــــاً ِب ُحقُو ِقـــــ ِه َو َعل ــ َّ
فالشـاعر يتمثّـل طالئع الشـيب نُ ُذرا ً أنذرنـه .ولكونه في منتصف العمـر على ما يظهر
شعر بلون من الصراع بين مطالب الشباب والشيب.
وص ّور «سـليمان الماحوزي» األثر النفسي للشيب ،وما اعتراه من مشاعر األلم النقضاء
عهد الشباب فقال(((:
[وافر]

ْــــــــــم وال َز َم َنــــــــــا ال َم ِشــــــــــ ْي ُب
اب وبـــــا َن َع َّنـــــا علــــــــــى َرغ ٍ
لقـــــد َه َجـــــ َر الشَّ ـــــ َب ُ
ـــــك ُســـــ ُرو ُر ِ
فَ َبـــــا َن ب َب ْيـــــنِ َذلِ َ
ـب
ـب ال َعجِيـــــ ُ
نفســـــي َوزَا َد بوصــــــلٍ ذَا ال َع َجـــــ ُ
ٌ
ـــــل
فَلِـــــي إ ْن ت َْســـــأَلي لَ ْي ٌ
يــــــــــب
طويـــــل ويــــــــــو ٌم بَ ْعــــــــــ َد ِف ْرقَ ِتــــــــــ ِه َع ِص
ُ
َ
ــــــــــاك اللَّــــــــــ ُه لكــــــــــ ْن ال يُج
وقــــــــــد ناديتُــــــــــ ُه أَ ْن ُعــــــــــ ْد َســــــــــرِيعاً َر َع
ِيــــــــــب
ُ
ويلـح على مالزمـة الكآبة له بسـبب
فهـو يقابـل بين أحاسـيس النفس فـي الفترتيـن.
ّ
المشيب وتن ّم مخاطبة الشباب بش ّدة التعلّق.
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص.166
تُراجع أيضاً أبيات محمد بن أحمد الشاخوري في كشكول البحراني ،مصدر سابق ،ج 2ص.175
ابـن معصـوم المدنـي ،علي خـان ،سلافة العصر ،مصدر سـابق ،ص 494واسـتخدم الشـاعر لفظـة «النذارة»
بمعنى اإلنذار وهو اشتقاق غريب إلقامة الوزن الشعري.
البحراني ،يوسف ،الكشكول ،ج 3ص.135
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وخاطب «إبراهيم الخليفة» بواكير الشيب ،ووصف ما راود نفسه من فزع فقال(((:
[وافر]

ـــــيب لقـــــد أَ َر ْع ِ
ـــــت فُـــــؤا ِدي إ ْذ نَ َع ْي ِ
أَرائِ َعـــــ َة ال َم ِش
ـــــت لـــــي شَ ـــــ َبابِي
ِ
أصبـــــح ِم ْن ِ
ِ
ـــــك ِرت ْقـــــاً
العيـــــش
فَـــــك ُُّل
انتهـــــاب
وكل العمـــــ ِر أضْ َحـــــى فـــــي
ُّ
ِ
َ
ِ
وتنبـض لفظـة
«أرعـت» بقـوة الهلـع الـذي اعتـراه .فقـد اعتبـره بمثابـة النعـي لعهد
وجسد البيت الثاني ما س ّببه الشيب من تكدير وقلق.
الشبابّ .
وعرض الشـعراء لمدلوله ،وما يرمز إليه من معانٍ  .والمشـيب عند «محمد الشاخوري»
هو بداية النهاية يقول(((:
[طويل]

ـــــل
أ َمـــــا قـــــد بَـــــ َدا شَ ـــــ ْي ُب ال ِعـــــذَا ِر وإنَّـــــ ُه لَعمـــــري علـــــى قُـــــ ْر ِب الرحيـــــلِ َدل ْي ُ
وقد ذهب «أحمد بن حسـن الدمسـتاني» إلى ضـرورة احترام المشـيب والتص ّرف بما
يتناسب ووقاره(((:
[طويل]

وم ـــا للفتَ ـــى وال ِب ْي ــ ِ
ـض والـــرا ِح بَ ْعـــ َد َم ـــا غَـــــ َدا شـــــائباً ِم ْنـــــ ُه ِعـــــذَا ٌر و َمفْـــــر ُِق
كَفَـــــى ُم ْن ِ
ِ
ـــــذرا ً للمـــــر ِء
َّـــــق
بالمـــــوت شَ ـــــ ْي ُب ُه فَ َمـــــا بَ ْعـــــ َد ُہ إالّ ال َف َنـــــا ُء ال ُم َحق ُ
َّـــــك ر ِ
تَـــــ َز َّو ْد ِمـــــ َن التَّقْـــــ َوى فإن َ
اح ٌ
ـــــق
ـــــل علـــــى َع َجـــــلٍ وال َوق ُ
ْـــــت نَـــــ ْز ٌر ُمضَ َّي ُ
فهو يسـتنكر التصابي وإتيان المسـتقبحات لتعارضها ومعنى الشـيب المؤذن بالرحيل
إلى دار الحساب ،وفي البيت األخير بيّن السلوك المناسب والمطلوب لعصر المشيب(((.
ووصف «ماجد بن هاشم» تأثير المشيب وتحكّمه في توجيه سلوكه فقال(((:

[كامل]

وض
ُ
ــــــــــل َم ْص َعبــــــــــي ويَــــــــــ ُر ُ
قـــد كنــ ُ
ـح فـــي ال ِع َنـــانِ ف ََس َاســـني َوا ٍل يُ َذ�ل ِّ
ـت أَ ْج َمــ ُ
ويجسد فعل المشيب بالشاعر صورة الفرس الصعب الجموح الذي أُ ِ
خضع و ُذلِّل.
ّ
ومـن منطلق اإلحسـاس بالفـروق العميقة بين فترة الشـباب وما ينعم به اإلنسـان من
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.52
ش ّبر ،جواد ،أدب الطّف ،مصدر سابق ،ج 6ص.24
ديوان حسن الدمستاني ،ص.234
تنظر بقية األبيات.
ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.494

كانــــــــــت ِص َحابِــــــــــي
اب وشُ ــــــــــ َّباناً بِــــــــــ ِه
أَلَ َمـــــ ْن ُم ْبلِـــــ ٌغ َع ْصـــــ َر الشَّ ـــــ َب ِ
ْ
اب
الســـــ َح ِ
الص َبـــــا إ ْذ كُ ْن ُ
َوأَيَّـــــا ُم ِّ
ـــــت فيهـــــا أُ َحاكـــــي ال َبـــــ ْد َر ِمـــــ ْن بيـــــنِ َّ
ونعيـــــم َع ْي ٍ
ِب ُنضْ ـــــ َر ِة نِ ْع َمـــــ ٍة
َـــــــــــــــاب
ـــــش َوبـــــــــــــــأْ ٍس شَ ـــــــــــــــا َد ُہ ذ ُُّل الرق
ِ
ِ
أصبحـــــت فيـــــ ِه غَـــــ َدا َة
بمـــــا
اب
َ
أضحـــــت نَضَ ــــــــــار ُة َر ْونَقــــــــــي
الســــــــــ َر ِ
ْ
ُ
مثــــــــــل َّ
ِ
ُ
ـــــاب
الســـــ ْق ُم فـــــي جســـــمي مدامـــــاً ويُ ْســـــقيني الـــــ َّر َدى
كاســـــات َص ِ
يجـــــول َّ
ففـي غمـار الضعف وتراكم السـقام غـدت أيام الشـباب واحـة ظليلة ترتادهـا النفس
لتنعـم ببعـض الراحـة والسـعادة ،رغم ما يسـ ّببه تذكّرها من أسـى .وفـي ذلك منتهـى التعلّق
واالنشداد.

ةيرعشلا ضارغألا

[وافر]

ماعلا

جمال وص ّحة ،وبين الشـيخوخة وما يالزمها من عجز وأسـقام قارن «يوسـف البحراني» بينهما
وأبرز تلك الفروق فقال(((:

المجد والعال:

ألمعنا إلى توق شعراء البحرين إلى معاني المجد والرفعة وما إليها من معان ونضيف
هنـا بعـض تص ّوراتهـم وتأ ّمالتهم حـول بعـض جوانبه .وقـد مثّلت تلـك المبادئ هاجسـاً قوياً
سـمت إليـه النفـوس وحلّقـت حولـه .وقـد بـدا «حسـن الدمسـتاني» أبـرز شـاعر أ ّرقـه هذا
الحس(((.
وتتع ّدد صور تبجيل المجد والثناء عليه .ويمكن تحديد الزوايا التي تناولها الدمسـتاني
في إطاره في :العناية بتحديد نوعيته .يقول(((:
[سريع]

ِ
ِ
كل
ال َم ْجـــــ ُد ُّ
ـــــب ال ال ُم ْكتَفَـــــى فيـــــ ِه
ـــــب
المجـــــد مـــــا يُ ْكتَ َس ْ
بمحـــــض ال َّن َس ْ
ــــــــــب
لكــــــــــ َّن آبائــــــــــي َســــــــــ َعوا لل ُعــــــــــا فأدركُــــــــــوا ال َمــــــــــ ْوروثَ وال ُم ْكتَ َس
ْ
غُـــــذُّوا ِمـــــ َن التَّقْـــــ َوى فَشَ ـــــبُّوا علـــــى َم َحبَّــــــــــ ِة ال ِعل
ْــــــــــم و ُح ْســــــــــنِ األ َد ْب
ِ
ـــــب
وا َّزيَّ ُنــــــــــوا بال َعــــــــــ ْد ِل ُخلْقــــــــــاً فَلَــــــــــ ْم يفارقُـــــو ُه فـــــي ال ِّرضَ ـــــا والغَضَ
ْ
فالمجـد الحقيقـي فـي نظـره هـو مـا يحقّقـه اإلنسـان بنفسـه .وألهميتـه ق ّدمـه على
المـوروث دون أن يفـرغ األخير مـن قيمته .ومع تب ّنيه هـذا الموقف ح ّبذ المجـد القائم على
((( البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 3ص.238
((( يُراجع على سبيل المثال ديوانه ص 88و 99و 135و 138و 144و 160و.163
((( المصدر نفسه ،ص.88
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بتمسـك آبائه بها.
اللونيـن معاً ،والمبني على أسـاس ال ُمثل العليا التي أرسـاها اإلسلام ،واعت ّز ّ
(((
وأشار إلى ضرورة تحقّق معاني المجد على وجه الحقيقة لتكتسب المصداقية فقال :
[طويل]

لعم ــ َ
ـرك لي ـــس المجـــ ُد بالم ـــد ِح والثَّ َن ـــا و َد ْعـــ َوى ال ُع ـــا م ـــن غيـــ ِر ب ـــذ ٍل لمجه ـــو ِد
والعتقاده بصعوبة تحقيقه نبّه طالبيه لذلك فقال(((:
[طويل]

ــاف مــن ضَ ْن ِ
بُ َغ ـــا َة ال ُع ـــا إ َّن ال ُع ــ َـا َص ْع َبـــ ُة ال َم ْرقَ ـــى َو َمــ ْن َخ َ
ــك ال َبــا ِء فــا يَ ْرقَــى
ـب ال َخ ْرقَ ـــا
ومـــــن يتم َّنـــــى المجـــــ َد عفـــــوا ً فطالمـــــا تم َّن ـــى الثُّريّ ـــا زوجـــ َة الكوك ــ ِ
فالشـاعر يؤكد علـى التالزم بين المجد والمشّ ـقة ،ويعمد إلى تجسـيد معنـاه بمماثلة
طالـب الرفعة بغير جهد وعنـاء بالطامع في المسـتحيل ،وك ّنى عن معنى االسـتحالة بمحاولة
ألح على طلبه .قال(((:
نيل كوكب الثريا البعيد المنال .ومع إدراكه لوعورة طريق المجد ّ
[طويل]

ِ
ُخ ِ
ـــــض ال َهـــــ ْو َل
الص ْبـــ َرا
ـاب ال َخطْ ــ ِ
واقتح ِ
ـــــم ال َو ْعـــــ َرا وإ ْن َع ــ َّ
ـب ف ـــا ّد ِر ِع َّ
ـض ن ــ ُ
و ُح ـــثَّ قُـــ َو َاك الواني ــ ِ
ـح َم ْح َمــ َد ُة ال َم ْســ َرى
الســـ َرى إل ــى المج ـ ِـد إ َّن ُّ
ـات عل ـــى ُّ
الص ْب ـ َ
وتع ِّبـر أفعـال الطلب «خض ،اقتحـم ،ا ّدرعُ ،حـثّ » عن حماس الشـاعر للعلياء وشـ ّدة
توقه لتحقيقها ،وفي سياق تناوله علّل صعوبة نيل المجد(((:
[طويل]

ـــــص ال ُحـــــ ِّر وال َع ْب ِ
ـــــد
اس ُذ َرا ُه أَ ْخ َم ُ
ول ـــوال وق ـــو ُع المج ــ ِـد ف ـــي مركـــ ِز ال َب ــ َـا لَـــــ َد َ
ِ
امتـــــازت األشـــــر ُاف فـــــي طَ َبقاتِ َهـــــا ِمـــ َن الفض ـــلِ إالّ بالتف ــ ِ
ومـــــا
ـاوت ف ـــي ال َجـــ ِّد
فالمجـد فـي منظـور الشـاعر أسـلوب الختبـار معـادن النـاس ومقياسـاً لقدرتهـم على
التح ّمل ،ولوال ذاك لفقد مضمونه ومعناه .وغدا لقمة سائغة لكل أجناس البشر.
هكـذا صاغ شـعراء «البحريـن» تأ ّمالتهم في الحيـاة .وع ّبـروا عن انطباعاتهـم ورؤاهم
تجـاه أحداثهـا .وقد ن ّمت تلك اآلراء عـن مواقفهم من صروف الزمان ،كما شـفّت عن جوانب
مـن شـخصياتهم ومكونات نفسـياتهم .وقـد أتت أكثـر المعاني عامة مسـتهلكة يغلـب عليها
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.135
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.138
ديوانه ص.99
ديوانه ص.138

ونظـرة في الصيغ األسـلوبية التي صيغ فيها الشـعر العقلي تظهر أنـه اتخذ ثالث صيغ
تعبيرية:

ةيرعشلا ضارغألا

والخالصة :إن العصر ليس عصر ابتكار وتجديد أو فلسفة متم ّيزة ،بل فترة تقليد ونظر
فيما قاله األسالف وتكرار له في بعض األحوال.

ماعلا

االبتـذال ،وهي تكاد تخلـو من النظرة الدقيقة والرؤية المتعمقـة خاصة فيما يتعلق بمصائب
الدهر.

 1ـ أسـلوب الموعظة والتوجيه المباشـر :وفيه يع ّول الشـاعر على األسـاليب اإلنشائية
المختلفـة لبـثّ إرشـاداته وتعليـم مـا يرمي إليـه من أخلاق و ُمثُل .وقد اتسـم هذا األسـلوب
بالوضوح المكشوف والمعنى المباشر والتقريرية البارزة.
 2ـ أسـلوب الحكمـة :وهي وإن رمت إلـى التعليم إال أنها كثيرا ً مـا تأتي مغلّفة بعيدة
عن المعنى المباشـر المفضـوح .وهي تقوم على تكثيف تجارب الشـاعر وخبراته باسـتخالص
العبـرة وتقديمهـا لآلخرين .وعادة ما تكون أرقـى فكرا ً وألطف تعبيرا ً وأقـدر تأثيرا ً من الوعظ
المباشر.
 3ـ أسـلوب المالحظات :وهو يعتمد على تسـجيل انطباعات الشاعر ورؤاه إزاء قضايا
اإلنسان والحياة.
وبطبيعة الحال تم ّيزت بالبسـاطة وال ُبعد عن التعقيد والغرابة .وكان بعضها منتزعاً من
الواقـع أو مسـتوحى مـن تجارب الشـعراء أو مـن مخزونهـم الثقافي .أمـا بعضهـا اآلخر فكان
عموميات وبديهيات معروفة.
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الفصل الثاني

شعر الغزل

التالية:

طـرق شـعراء «البحريـن» شـعر الغزل .ويمكـن لدارس هـذا الغـرض أن يميّـز المالمح

 .1إن هــذا المضمــون تــوزّع بيــن مقدمــات القصائــد علــى اختــاف موضوعاتهــا ،وبيــن
خصصهــا الشــعراء للغــزل .وقــد كان االتجــاه األول هــو الغالــب ،لتأثــر الشــعراء
قصائــد ّ
بقوالــب الشــعر القديــم .هــذا باإلضافــة إلــى أن معظــم شــعراء الفتــرة هــم مــن
الفقهــاء أو مــن المحافظيــن الذيــن يقــوى فــي نفوســهم الــوازع الدينــي .ومــن ثــم
يغــدو تخصيــص قصائــد فــي الغــزل الخالــص غيــر الئــق بشــخصياتهم .كمــا أن البيئــة
المحافظة كانت تنظر للمرأة باعتبارها ُح ْرمة ،وال يجوز التع ّرض لها بالقول.
خص فيه الشـعراء الغزل
ومـن المالحـظ أنـه في الفتـرة المتأخرة من دراسـتنا برز اتجاه ّ
بقصائد ومقطوعات قائمة بذاتها .وقد برز ذلك االتجاه في شعر «الوائلي».
 .2إن الفــروق ال تــكاد تلحــظ فــي إطــار المضمــون بيــن المقدمــة الغزليــة أي النســيب
االســتهاللي والغــزل الخالــص .فكالهمــا يتنــاول وصــف محاســن المــرأة ومعانــاة
المحب وما إليها.
ّ
 .3بالرغـم مـن أن المقدمة الغزلية كانت تقليدا ً سـار عليه الشـعراء إال أن الكثير منها حين
تفرد وتنتزع من سياقها تشكّل خطرات نفسية ألـ ّحت على وجدان الشاعر وتسلّلت إلى
مطالعـه بفعـل محـن الواقع المؤلم الذي اكتوى بناره في إطاره حياته السياسـية ،خاصة
في الفترات التي اشـت ّد فيها الصراع بين القوى المختلفة الطامعة في الجزر ،من إيرانية
وعمانية وغيرها .فجاءت بعض تلك المطالع تعبيرا ً عن واقع النــزوح والتشتّت وظروف
فراق األحبة ولوعة البعد .هذا مع اتساقها في الوقت ذاته مع المطلع العاطفي التقليدي.
وقد تم ّيز هذا الضرب بالطول النسبي(((.
 .4إن ث ّمــة فروقــاً داخليــة بيــن المقدمــة الغزليــة لقصيــدة الرثــاء وقصيــدة المــدح.
فالغالــب علــى غــزل المدائــح ســيطرة جــو البهجــة .فالشــاعر وإن عانــى مــن الحرمــان
((( تُراجـع علـى سـبيل المثـال المق ّدمـات الوجدانيـة التـي اختارهـا حسـين محفـوظ فـي المنتخب مـن أدب
البحريـن .خاصـة أبيـات حسـين الشـاخوري ص ،17وأبيـات أحمد بـن عبد الـرؤوف ص ،18وأبيـات
عبد المنعم بن محمد ص ،21وأبيات حسن بن ماجد ص 22وأيضاً ص 24و.25

أحيانــاً إال أنــه ســعيد بحبيبتــه متفائــل إزاءهــا .ومــن ثــم فهــو يرســم لهــا لوحــات
تفيض حسناً ودالالً بإضفاء كل التعابير الجمالية المرغوبة عليها(((.
أمــا غــزل المراثــي وهــو اجتمــاع غريــب لتباعــد الموضوعيــن فيتم ّيــز بمحدوديــة
الحجــم وســيطرة مشــاعر الحــزن .وقــد يبتعــد الشــاعر عــن ذكــر الحبيبــة وأوصافهــا
ويعتنــي بوصــف أطــال ربوعهــا متحســرا ً بألــم ولوعــة علــى الماضــي الســعيد
المتقضي ،ومن ثم فهو أشبه بالتأمالت الحكمية والتف ّجع من ضربات الدهر.
 .5إن أغلب ما قيل من غزل لم ينطلق من تجارب عاطفية حقيقية .وذلك بسبب محافظة
البيئة وتشـ ّددها واسـتنكارها أليـة عالقة بين الرجل والمرأة خارج حـدود الزواج .ولذلك
بدا لبعض الدارسين أن مثل هذا الغزل ال يعكس أحاسيس صادقة وعميقة(((.
إال أن مـا يجـدر ذكـره أن أثر الحرمـان من المرأة في تلـك البيئة الصارمـة ،وهو عنصر
الحـب الحقيقيـة .فالتعبير عن عاطفـة الحب وإن لـم يكن حقيقي
هـام ،ربمـا ع ّوض تجارب
ّ
الوقـوع في حيـاة الشـعراء إال أن ما يغلّفهـا بالصدق ويجعلهـا بمنأى عن االفتعـال في بعض
األحيـان أنهـا تعـوض بالقـول عن حرمـان مكبوت خفق لـه قلب الشـاعر ،فحاصره في نفسـه
فتحـ ّول إلـى حقيقـة داخلية يلتذ بها ويعيشـها فـي أحالمه ،ويتغ ّنـى بها كواقع ينعـم فيه بما
يتمنـى .فاللقـاء الـذي يتصوره ما هـو إال تـوق .والحبيب الذي ينعـم بلقياه إن هـو إال طيف
يزور نفس الشاعر الولْ َهى(((.
وال نعنـي بذلـك أن كل ما قاله شـعراء «البحرين» من غزل يتّسـم بالصـدق أو الجودة
الفنيـة العاليـة .ومـن الطبيعي أن يكون هنـاك غزل جيد ع ّبر فيه الشـعراء عـن توقهم للمرأة
وحرمانهم منها .هذا إلى جانب ما قيل من شعر هابط يخلو من صدق العاطفة والمشاعر.
االتجاهات الغزلية:

برز في شـعر البحريـن اتجاها الغـزل العربي القديـم بلونيه العذري والحسـي .و ُو ِج َد
((( تُراجـع علـى سـبيل المثـال مطالع حسـن الدمسـتاني في مـدح اإلمـام علـي  ديوانـه ص 73و 75و.78
ومطلع قصيدة إبراهيم آل نشرة عند البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.354
((( تقـول بذلك نورية الرومي في دراسـتها «الحركة الشـعرية في الخليج العربي» تُراجـع الصفحات  114و121
جـل غـزل شـعراء الخليـج فـي الفتـرة المدروسـة.
و 124و 135وغيرهـا .وهـي تع ّمـم هـذه الظاهـرة علـى ّ
والدراسـة أطروحة دكتوراه ق ّدمت لجامعة عين شـمس .ونظرا ً التسـاع الموضوع ،فالدراسـة تبحث في شعر
دول الخليـج كافـة وبتياريـه التقليدي والتجديـدي ،لم تتمكّن الباحثـة من إعطاء شـعر «البحرين» حقّه من
الـدرس .وكان تركيزهـا فـي دراسـة التيـار التقليـدي منصبّـاً علـى شـعر «األحسـاء» علـى وجـه الخصـوص.
واهتمت في دراستها لتيار التجديد بشعر البحرين المعاصر والمس ّمى بالشعر الحر.
((( العريض ،جليل ،التف ّجع في شعر الشريف الرضي ،أطروحة دكتوراه ،حلقة ثالثة في طور النشر ،ص.818
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وهو اللون الغالب ،وذلك بسـبب النــزعة الدينية التي غلبت على الشـعراء ،فتح ّرجوا
بالتالـي مـن نظـم الغـزل الفاضـح .كمـا أن محافظـة البيئة ومـا أحيطت بـه المرأة مـن نظرة
اجتماعية صارمة ربما جعلها ترفض كل ما يمس األخالق أو يخدش الشعور.
وتتجلى أهم مالمح الغزل العذري فيما يلي:
 1ـ االقتصـار على حبيبة واحدة وتربّعها على القلـب دون منازع .يقول «عبد اللَّه بن
حسين»:

ةيرعشلا ضارغألا

الغزل العذري ومالمحه:

ماعلا

مـن الشـعراء مـن قال فـي اللونين معـاً .وقد يصـل األمر إلـى اختلاط معانـي االتجاهين في
القصيدة الواحدة.

[طويل]

م ْغنـى(((

ـض ِو ّدي فل ـــم يكـــ ْن ِسـ َوا َها لَـ ُه فـي
ِ
ق ََصـــ ْرتُ عليه ـــا َم ْح ــ َ
القلـب َربْـ ٌع وال َ َ
يتمسك بصاحبته مهما كلّفه هجرها
كما أن التوجه العذري جعل «إبراهيم آل نشـرة» ّ
وصدودها .يقول:
[كامل]

ـت ع ــن(((
ال والـــذي فَلَـــق الن ــوى مـــا ِملْــ ُ

ـاب ِمـــ ْن ِه ْج َرانِـــ ِه
الص ــ ِ
ل ـــو ُذقْ ــ ُ
َ ْ
ـت طَ ْعـــ َم َّ
َ َّ َ
وحملت تلك المعاني الشـعراء على التصريح بوفائهم .يقـول «الوائلي»((( مؤكدا ً على
التزامه باإلخالص:
[كامل]

يـــــا هنـــــ ُد إ ْن َحكَـــــ َم ال َّزمـــــا ُن ِ
ببعدنَـــــا فثقـــــي بـــــأ َّن ال َع ْهـــــ َد لَـــــ ْن يَتَ َغيَّـــــ َرا
 .2تجسـيد المعانـاة :وهـي ناحيـة اهتـ ّم الشـعراء بوصفهـا وتصويرهـا بشـتى الصيـغ
والتعابير .ولعل السـبب الذي ف ّجر األلم وأطلق األلسـنة الفراق الحقيقـي لألح ّبة .وقد وصف
جل أطوار الرحيل وخطواته.
شعراء البحرين ّ
يقول «محمد بن أحمد العصفور» مص ِّورا ً اللحظات األخيرة قبل وقوع الفراق(((:
(((
(((
(((
(((

ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 521ووردت لفظـة «مغنـى» بالعيـن
المهملة وربّما كان الصواب إعجامها.
البلادي ،حسـين بن علي ،رياض المـدح والرثاء ،مصدر سـابق ،ص .354وحذف الشـاعر الضمير المتصل في
(عنه) لمناسبة الوزن والقافية.
ديوانه ص.48
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.217
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[طويل]

ِق ُف ـــوا قب ـــل َوشْ ــ ِ
ـب ِمـــ ْن أجلِ ُكـــ ْم ُمضْ َن ـــى
ـك البَيْ ـــنِ يبع ُدكُـــ ْم َع َّن ـــا نو ِّد ُع ُك ـــم فالقل ــ ُ
ـكب الدمـــ َع ال َم ُص ـــو َن َصبَابَـــ ًة علـــــى َص ْبـــــ َو ٍة نِلْ َنـــــا بهـــــا األَ َر َب األَ ْه َنـــــى
ِق ُف ـــوا ن َْس ــ ُ
َهلُ ُّمـــــوا إلـــــى ال َع ْهـــــد الـــــذي كان بيننـــــا قديمـــاً ف ـــإ ْن ِحلْتُ ـــم فَ َواللَّـــ ِه م ـــا ِحلْ َن ـــا
فشـ ّدة التأث ّر والمعاناة في تلك اللحظات الحاسـمة في حياتـه جعلته يدعو أحبته إلى
الوقوف للوداع ساكباً عواطفه المتأ ّججة في تلك الدعوة ،واصفاً تأثير الرحيل على نفسه.
علي» لحظة الفراق وص ّور قسوتها على نفسه فقال(((:
ووصف «لطف اللَّه بن ّ

[بسيط]

ْـــــت لَ َهـــــا ِب َم ْعـــــ َر ِك ال َب ْيـــــنِ بيـــــن ال َبـــــا َن واألَث َـــــلِ
للَّـــــ ِه وقفـــــ ُة ت َ ْوديـــــعٍ ُذ ِهل ُ
ـي ق ـــد قَ َّوضُ ـــوا للظع ـــنِ وانتدب ـــوا لِ َوشْ ِ
ـــــل ا ِإلبِـــــلِ
ـــــك بَ ْيـــــنٍ وشُ ـــــدَّتْ أَ ْر ُح ُ
والح ــ ُّ
والوجـــ ُد ق ـــد كا َد أن يقض ـــي هن ــ َ
ـوب أه ـــلِ ال َهـــ َوى ِمـــ ْن شـــ َّد ِة ال َو َه ـــلِ
ـاك عل ـــى قُلُ ــ ِ
فبيـــــ َن بَ ٍ
ٍ
ْهـــــوف وذي شَ ـــــ َجنٍ بَـــــا ِدي الكآبـــــ ِة فـــــي توديـــــعِ ُم ْرت َِحـــــلِ
ـــــاك و َمل
ِ
األلحـــــاظ مـــــا نَظَـــــ َرتْ إال لتقتُلنــــــــــي باألَ ْعيــــــــــنِ ال ُّن ُجــــــــــلِ
ورب فاتنـــــ ِة
َّ
ـي وق ـــد َجـــ َّد الرحي ــ ُـل به ـــا والـــ َّرو ُع يخلـــ ُط منه ـــا الدمـــ ُع بال ُك ُح ـــلِ
أَ ْو َم ــ ْ
ـت إل ــ َّ
وتتضـح اسـتغاثة الشـاعر بربّـه بقسـوة الموقـف النفسـي وصعوبـة احتمالـه .فلحظة
الفـراق أصابتـه بالذهول .وقـد خ ّيل إليه أنه فـي ميدان قتال يعـارك الفـراق .واعتنى بتصوير
أجـزاء الموقـف بجانبيـه الخارجـي والداخلـي .وليومئ إلى شـدة تأثيـره ،وصف أحـوال بق ّية
المودعين وتصاعد انفعالهم حتى خشي أن يقضى عليهم.
ووصـف «جعفـر الخطّـي» ما اعتـرى نفسـه ونفـوس المو ّدعين إثـر اللحظـات األولى
لوقوع الفراق فقال(((:
َر َحلُــــــــــوا وآرا ُء البُــــــــــكا ِة وراء ُهــــــــــ ْم
أتبعتُ ُهـــــ ْم نَفَســـــاً و َد ْمعـــــاً نـــــا ُر ذا
لـــي بالعقيـــقِ ـ َس ــقَى العقيــ َـق ـ ُحشَ اشَ ــ ٌة

[كامل]

ــــــــــض
شَ ــــــــــتَّى ف ََســــــــــا ِف ُح َعبْــــــــــ َر ٍة و ُم َغيِّ ُ
الريـــــاض ومـــــا ُء ذ ََاك ت َـــــ َّر َّو ُض
تشـــــوي
َ
ْـــــب َســـــا َع َة قَ َّوضُ ـــــوا
ـــــت َو َرا َء ال َّرك ِ
طَا َح ْ

((( محفوظ ،حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص25؛ وش ّبر ،جواد ،أدب الطّف ،مصدر سابق ،ج 5ص.360
حي للحظات الوداع .وقد أوردها األمين ،محسـن ،في
((( ديوانـه ص .71تُراجـع األبيات من  9 – 1وفيها تصوير ّ
أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 4ص 159و 168مـع اختلاف يسـير فـي الرواية .وقـد أخذنا بمـا اعتقدناه
األقرب للصحة.
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ماعلا
ةيرعشلا ضارغألا

تطيـــــح
ـــــت ِم َّمـــــا
وتنهـــــض
ُ
ـــــق ِبهِـــــ ْم َحتَّـــــى َو َه ْ
لـــــم تلـــــ ِو َراجِعـــــ ًة ولـــــم تل َح ْ
ُ
ــــــــــض
فالــــــــــكل ال يَتَ َب َّع
ُّ
ر ُّدو ُه أحي ــــــــى ِب ــــــــر ِّد ِہ أو فَالح ُق ــــــــوا كُلِّــــــــــي بِــــــــــ ِه
ُ
والندماج الشـاعر بجميع حواسـه في الموقف وتأث ّره به رسـم مشـهدا ً كامالً له فص ّنف
المو ّدعين إلى صنفين ،وعني بوصف تأثير الوداع على نفسـه .فص ّور ما أصاب حشاشته وهي
بقيـة الـروح فـي المريـض ـ من وهـن وضعـف ،ومع سـماجة بعـض الصـور ـ ال َّنفَس يشـوي
الرياض ـ ن ّم المشهد عن حالة الوجد التي عاناها الشاعر.
لقد وقف الشعراء طوي ًال أمام لحظات الفراق .وقد ألمعنا إلى أن تلك المواقف ليست
مجرد احتذاء باألقدمين وحسب ،بل كانت صدى لواقع الهجرة .فهي تجارب عاطفية خاضوها
فانعكسـت في شـعرهم ،واتخذوا من المـرأة والف ّن الغزلي أسـلوباً للتعبير عنهـا .فالمرأة رمز
األح ّبة المغادرين ،والهيام بها وإن كان تعبيرا ً عن مشاعر الحب والتعلّق ،إال أن اإللحاح الشديد
على وصف مشـاهد الـوداع ربما كان رمزا ً وإشـارة لمبارحـة أقارب الشـاعر وذوي و ّدہ الذين
جرح فؤاده بعادهمّ .
ولعل أبيات «حسين الشاخوري» التالية تكشف ذلك المعنى .يقول(((:
[طويل]

َس ــ َرى الظَّ ْع ــ ُن ِم ــ ْن قبـــلِ الـــودا ِع بأهلينـــا فه ــ ْـل بَ ْعـــ َد َه ـــذا الي ـــو َم يُ ْر َج ـــى تالقين ـــا
حـــــادي ال ِع ْي ِ
ـــــس ال ُمجِـــــ ّد برحلِـــــ ِه رويـــــدا ً ـ َر َع َ
أيـــــا
ـــــاك اللَّـــــ ُه ـ لِـــــم ال تُراعي َنـــــا
َ
َ
َع َســـــى وقفـــــ ٌة ت ُشـــــفي
ـض أماني َن ـــا
غليـــــل ُص ُدو ِرنَـــــا ونقض ـــي قُ َب ْي ــ َـل ال َمـــ ْو ِت بع ــ َ
لعمـــر َِك م ـــا أب َق ـــى لن ـــا الش ــ ُ
ـوق ُم ْه َجـــ ًة وال بعـــــ َد َهـــــذَا اليـــــو َم يُ ْر َجـــــى ت ََســـــلِّي َنا
ـــــاب ال َّر َجـــــا ِفي َنـــــا
أيــــا جيــــر ًة مــــن بَ ْعـــ ِـد ِش ـــ ّق ِة بُ ْع ِد ِه ـــ ْم تَكَـــــ َّد َر صافينـــــا و َخ َ
ويتحسـر بلهفـة ووجـد،
وتسـتغرق المق ّدمـة خمسـة عشـر بيتـاً يبكـي فيهـا الشـاعر
ّ
ويخاطـب حادي العيس مسـتعطفاً إيّاه ،سـاكباً في صيغـه وتعابيره مشـاعره الزاخرة باللوعة.
وربمـا كانت لفظتا «بأهلينـا» و«أيا جيرة» تحـ ّددان هويّة القوم الذين أنهك الشـاعر بعدهم
وأثاره فراقهم.
وإذا كانـت المـرأة قـد غـدت فـي شـعر الشـعراء المقيميـن فـي الوطـن رمـزا ً لألح ّبة
المغادرين فإننا ال نسـتبعد تح ّولها بالمقابل في شـعر أولئك النازحين إلى رمز للوطن واألهل
الذيـن غـدوا في ضمير الشـاعر ذكـرى تلهب النفـس وتثير الوجـدان .على أن جهلنـا بالمكان
جل القصائد يف ّوت علينا معرفة ذلك بدقة.
الذي نظمت فيه ّ
لقـد كان فـراق األح ّبة حقيقة ُم َّرة في حياة الشـعراء .وقد ولّد ذلك األلم والشـجى في
((( المجموعـة ( )1ص ،61والتاجـر ،محمـد علـي ،مسـو ّدات المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة  ،262ومحفوظ،
حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص ،17وش ّبر ،جواد ،أدب الطّف ،مصدر سابق ،ج 5ص.35
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نفوسـهم .ولـو تتبعنا ما قالوه في وصـف لواعجهم وولههم لطال بنا األمـر .وما يجدر ذكره أن
البـكاء علـى فراق األح ّبة فـي إطاريه الحقيقـي والتقليدي قد امتزجا وذابا فـي بعضهما خالل
المقدمـة الوجدانية ،حتـى يتعذّر أحيانـاً إدراك أيهما الواقعـي وأيهما التقليـدي .وربّما كانت
الوسيلة الوحيدة للتفريق بينهما صدق العاطفة.
لقـد زخر شـعر البحريـن الوجدانـي بوصف همـوم النفـس الناجمة عن فـراق األحبة.
ويمكن أن نم ّيز بين لونين من حيث درجة التهاب العاطفة أو هدوئها.
أ ـ العاطفة المضطرمة التي أوقد ح ّرها الوجد وب ّرحها الفراق فهي تكاد تشـتعل كقول
«عبد النبي بن مانع»(((:
[طويل]

َص ْب ـــري عل ـــى ُح ْك ــ ِـم ال َهـــ َوى وت َ َج ُّملِ ـــي وتَ َح ُّملِـــــي منـــــه األَ َســـــى لـــــم يَ ْج ُمـــــلِ
لعظـــــم ُم َصابِـــــ ِه ِبتَ َجلُّـــــلِ
ـــــت
ِ
َمـــــا للْ َهـــــ َوى ول ُمغْـــــ َر ٍم ذي ُم ْه َجـــــ ٍة ِصي َب ْ
و ُحشَ اشَ ــــــــ ٍة َم ْســــــــ ُجور ٍة و َجوانِــــــــ ٍح من َهـــــا وفي َهـــــا ك ُُّل َو ْج ٍ
ـــــد ت َْصطَلِـــــي
ومدامـــــع تجـــــري علـــــى وجناتِـــــ ِه كال َب ْحـــــ ِر أو كال َغ ْي ِ
ـــــث أو كال َجـــــ ْد َو ِل
ـــــب
ـــــب ال ُّرقَـــــا ِد بمعـــــ ِز ِل
الســـــ َّها ِد ُم َعانِقـــــاً كَ َمـــــدا ً وعـــــن ِط ْي ِ
ُ
يبيـــــت مـــــع ُّ
َص ٌّ
ـت برص ــ ِـد ال َجـــ ْد ِي بَ ْعـــ َد األ ْعـــ َز ِل
يَ ْر َعـــــى النجـــــو َم كأنَّمـــــا أحداقُـــــ ُه ضَ ِم َن ــ ْ
ـــــاب الضَّ َنـــــى ِبتَ َبلْ ُبـــــلِ
َريَّـــــا ُن ِمـــــ ْن كَأْ ِس ال ُم َصـــــاب وبَالُـــــ ُه أَ ْو َدتْـــــ ُه أ ْو َص
ُ
فتعابير الشاعر وصيغه وتتابع صوره تعبير عن حالة االستالب وش ّدة المحنة والمعاناة.
فهي أشبه بالصرخة التي أطلقتها نفس والهة س ّعرها األلم وه ّدها األسى والوجد.
ب ـ عاطفـة الحـزن الشـفيف :ونقصـد ما يشـيع فـي أقوال الشـعراء من حـزن صادق
ولكنه هادئ كقول «إبراهيم الخليفة»(((:
ـت عنك ـــم ل ـــم يَـــ َز ْل
فَ َو َح ِّق ُكـــ ْم ُمـــ ْذ ِغ ْب ــ ُ
واألســـــى
ُ
فالليـــــل باألشْ ـــــ َواقِ يمضـــــي َ
َمل َ
َـــــا
َـــــك الغَـــــرا ُم ُحشَ اشَ ـــــتي فيكُـــــ ْم ف َ
َـــــت ُســـــتُو ُر ت ََص ُّبـــــري عنكـــــم ولـــــي
ُه ِتك ْ

[كامل]

ِم ِّنــــــــــي الفُــــــــــؤا ُد عليكُــــــــــ ُم يتقطَّــــــــــ ُع
وبيــــــــــاض يَ ْو ِمــــــــــي كُلُّــــــــــ ُه أتو َّجــــــــــ ُع
ُ
ـــــا ٌم ين َجـــــ ُع
َعـــــذ ُْل ال ُعـــــذُو ِل وال َم َ
َص ْبـــــ ٌر عليكـــــم شَ ـــــ ْملُ ُه ُمتَ َج ِّمـــــ ُع

((( محفوظ ،حسـين ،المنتخب ،مصدر سـابق ،ص .27والتاجر ،محمد علي ،المسـو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر
سابق ،ترجمة الشاعر.
((( ديوانه ص.49
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َحـ ـــــــــ َ
ـال ِمــــــــــ ْن بُ ْع ـــــــــ ِـد ِك نَـ ْو ِمـ ــــــــــي ِص ــــــــــ ْرتُ ال أَ ْه ــــــــــ َوى الرقَـــــــــــا َدا
ال ِأســـــي ُغ المـــــا َء فــــــي شــــــربي وال أُطْــ ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُم زَا َدا
أمضــــــــــــــ ُغ األكــ ـــــــــــــ َـل ولكـــــــــــــــ ْن ال أَ َرى فــــــــــــــــــــــــي ِه ُم ــــــــــــــــــــ َرا َدا
وإذا ك ّنا لمسـنا صدق المشـاعر وق ّوتها في أشـعار كثيـرة فإننا نظفر بكثير من الشـعر
الفاتر العاطفة الفاقد للحياة .كقول «ناصر بن علي بن نشرة» في وصف معاناته للحب(((:

ماعلا

[مجزوء الرمل]

ةيرعشلا ضارغألا

كيـــــف بَ ْعـــــ َد ِف َرا ِقكُـــــ ْم ُر ِ
ـــــب
وحـــــي ب ُِص ْح َبـــــ ِة ج ِْســـــ ِم َها تتمتَّـــــ ُع
َ
إنّـــــي ألَ ْع َج ُ
فالشـاعر قال قصيدتـه وهو بعيد عـن وطنه وقد أكسـبت لوعة الفـراق األبيات صدقاً
وتدفّقاً عاطفياً هادئاً(((.
وص ّور الشعراء أثر اللواعج النفسية وانعكاسها على الحالة الجسمية فقال «الوائلي»(((:

[بسيط]

ـب وال َع ْقــ ُـل فـــي َخطَـــلِ
ـب ف ــي َو َص ـ ٍ
ـروح ف ــي َعطَ ـ ٍ
ـب والج ِْس ــ ُم فـــي ت َ َعــ ٍ
فال ـ ُ
ـب وال َقلْ ـ ُ
وال ِفكْـــــ ُر فـــــي قَلـــــقٍ وال َعيـــــ ُن فـــــي أَ َرقٍ والجف ــ ُن فـــي َه ــ َرقٍ والدم ــ ُع فـــي ُر ُس ــلِي
فخفوت العاطفة وحرص الشاعر على الزخارف الشكلية وسمها بالتكلّف والزيف.
 .3األطالل وآثارها النفسـية :كان لرسـوم المغادرين وأطاللهم صداه في إثارة األشجان
والبـكاء عليهـا وهـو وإن كان في أساسـه احتـذاء باألقدمين إال أنـه غدا في شـعر العديد من
الشـعراء حقيقـة واقعة بسـبب هجرة الكثيـر مـن البحرانيين بسـبب تتابع الغـزو .ومما قاله
«لطـف اللَّه بـن علي» في وصف مـا أصاب ربوع حبيبتـه من بلى وما أيقظته في نفسـه من
ذكريات عزيزة ومؤلمة(((:
ـــــاي قـــــد أقْـــــ َوتْ معالــــــ ُم ُه
َ
َربْـــــ ٌع لِلَيْ
أَغْـــــ َرى بـــــه الدهـــــ ُر عـــــن لُـــــ ْؤ ٍم نَ َوا ِزلُـــــ ُه
يطيـــــب بِـــــ ِه
بالحـــــي مأهـــــوالً
وكا َن
ُ
ِّ
لقـــــد تذكَّـــــ ْرتُ وال ِّذكْـــــ َرى تُؤ ِّرقُ ِنـــــي
(((
(((
(((
(((

[بسيط]

ْـــــي بال َعطَـــــلِ
َو َرا َعـــــ ُه البَيْـــــ ُن بعـــــ َد ال َحل ِ
فَ َعـــــا َد ُخلْـــــوا ً مـــــن ال ُّنـــــ َّزا ِل وال ُّنـــــ ُز ِل
َمـــــ ُّر النســـــائِ ِم باألبـــــكا ِر واألُ ُصـــــلِ
ـي األُ َو ِل
م ـــا َمـــ َّر ل ـــي ِفي ــ َـك م ـــن أيّا ِم ــ َ
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كـــم َم ــ َّر لـــي فيــ َـك َد ْه ــ ٌر قـــد َحـــا و َخــ َـا ظف ـــرتُ ِم ْنـــ ُه ِب َم ـــا أَ ْوفَ ـــى عل ـــى األَ َم ـــلِ
َت وليته ـــا ل ـــم تكـــ ْن ولَّ ـــت عل ـــى َع َج ـــلِ
فَح َّبـــــذَا غُـــــ َّر أيّا ِمـــــي التـــــي َســـــلَف ْ
فأسـى الشـاعر ووجده صبغـا لهجته بالحسـرة ،ولتأث ّـره راح يقابل بين حالـة الربع في
الحاضـر والماضي ،ويص ّور خالل ذلك ما أثاره في نفسـه من ذكريات مزدوجة ،وترشـح صيغة
الثناء «ح ّبذا» بانشداده لذلك الماضي وتوقه إليه.
قابل الحالة السـابقة المتولّدة عن الطلل والتي امتزج فيها األلم بالسعادة حالة أخرى.
استسـلم فيها الشـاعر لعاطفة الحزن الغامرة .فسـيطرت عليه ،مضفية على األبيـات جوا ً كئيباً
قاتماً .يقول «عبد المنعم بن محمد»(((:
[طويل]

ِ
َ
ْـــــت ِب ُعـــــو ِج ال َي ْع ُم
ـــــب
ـــــب ُم َع َّنـــــى علـــــى أرجـــــا ِء
ـــــات اللوا ِغ ِ
تلـــــك المال ِع ِ
َوقَف ُ
ـارب
ـب ونَ ّيـــ ُر رأي ـــي ف ـــي ُد َج ـــى ال َغـــ ِّم َغ ــ ِ
َوقَ ْف ــ ُ
ـب م ـــن ال َو ْج ــ ِـد ذَا ِه ــ ٌ
ـت ول ـــي لُ ــ ٌّ
ـب
ـت بالغ ُْص ـــنِ أي ـــدي ال َج َنائِ ــ ِ
وق ـــد لَ ِع َب ــ ْ
ـت أي ـــدي الصبابـــ ِة بالحشَ ـــى كم ـــا لَ ِع َب ــ ْ
يُ َج ـــا ِذ ُب ِحلْ ِم ـــي ف ـــر ُط ش ـــوقي فينث ِن ـــي لـــــه مقـــــ ِو ٌد َســـــ ْه ٌل بأيـــــدي الجـــــوا ِذ ِب
أُ َحـــــا ِو ُل كِتْ َمـــــا َن ال َهـــــ َوى وهـــــو بَ ِّيـــــ ٌن
األســـــى وهـــــو غالبـــــي
وأطلـــــب إخفـــــا َء َ
ُ
ـــــي رائـــــدا ً بهـــــا فانثنـــــى يُ ِ
ـــــي اللَّـــــ ُه إ ْذ
ـــــب
بـــــدي شـــــكاي َة َخائِ ِ
ُ
أرســـــلت طر ِف َ
لِ َ
فوقوف الشـاعر على ديار أح ّبته الخالية ف ّجر في نفسـه أسـى غامـرا ً .فتضعضع وعجز
عـن تخطّـي حـدوده ،وعمـد إلـى تجسـيد العناصـر المعنويـة لتعينـه علـى تصوير مشـاعره،
ولسيطرة مشاعر الحزن لم يستطع حتى تذكّر ماضيه كما فعل الشاعر السابق ،ومن الطبيعي
اختالف االستجابة بين األفراد.
ويتـراءى أن الشـاعر لـو لم يكـن عـاش تجربة الفـراق لحسـبناه يغالي فـي وصف أثر
الطلل.
ولتعلّق الشـاعر بآثار األح ّبة دعوا لها بالسـقيا والتن ّعم بمظاهر االرتواء ـ شأن األقدمين
ـ لتستمر الحياة سارية في جنباتها .يقول «علي بن محمد الصالحي»(((:
بيـــــب غَشَّ َ
الص َبـــــا
ـــــاك ُم ْع ُّ
َربْـــــ َع ال َح
ِ
تـــــل َّ
َ
وكســـــتك أ ْز َهـــــا ُر الربيـــــعِ َم َدارِعـــــاً

وســـقَى ال َح َي ـــا ِم ْن ــ َـك المعا ِهـــ َد وال ُّربَ ـــى
َ
خُضْ ـــــرا ً بهـــــا خُضْ ـــــ ُر ال َعقيـــــقِ تَشَ ـــــ َّربا

((( محفوظ ،حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص.21
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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[كامل]

ماعلا
ةيرعشلا ضارغألا

ـــــك إ ْذ غـــــدَتْ لل ُخـــــ َّر ِد ال ِب ْي ِ
ـــــت ِم ْســـــكاً ِبقَا ُع َ
ـــــب َملْ َع َبـــــا
ـــــض الكوا ِع ِ
وتأ َّر َج ْ
ومـع تقليديـة المعاني فربّمـا كان لهـا داللتها على واقع الشـاعر والكشـف عن رغبته
بعودة الحياة للديار المقفرة برجوع أهلها من ذوي و ّدہ.
 .4االمتزاج بعناصر الطبيعة :من منطلق التأثر بالقديم أسـقط الشعراء عواطفهم على
عناصـر الطبيعـة كوسـيلة لتجسـيد تجاوبهـا ومشـاركتها ،وللتعبيـر عمـا يخالـج نفوسـهم من
أحاسيس شتى.
وتتعـدد العناصـر الطبيعية التـي خلعوا مشـاعرهم عليهـا .وتأتي الطيـور كأهم عنصر
تفاعلوا معه.
القمـري فـي موقف
ويعقـد «علوي بـن إسـماعيل» مقارنـة بيـن حالتـه وحالـة طائـر
ّ
توسل فيه بالحوار غير المباشر لتجسيد حالته .يقول(((:
وجدانيّ ،
[وافر]

َ
أَ ِشـــــي ُم
َـــــي شُ ـــــو ُم ويُثنينــــــــي لَــــــــ ُه الشَّ ــــــــغ َُف الق َِديــــــــ ُم
البـــــرق وهـــــو َعل َّ
ـــــب النســـــي ُم
ـذري مــــــا أ ْن شَ ـــــ َدا
وأَص ِب ـــــ ُر لل َه ـــــ َوى العـــــ ِّ
ُّ
القمـــــري أو َه َّ
قمـــــري نَ ْج ٍ
َر َع َ
ـــــاك اللَّـــــ ُه يـــــا
ـــــد
تنــــــــوح فــــــــا تَ َنــــــــا ُم وال تُ ِنيــــــــ ُم
َّ
ُ
فـــــوق َو ْج ِ
َ
ـــــت بـــــأ َّن َو ْجـــــ َد َك
ـــــدي وذ ََاك ألنَّ ِنــــــــــي َص
ــــــــــب كَتُــــــــــو ُم
زَع ْم َ
ٌّ
نيــــــــت وال ال َغ ِميــــــــ ُم
ـــــت بذكـــــ ِر َحـــــ ْز َوى وال َحــــــــ ْز َوى َع
أُ َعـــــ ِّر ُض إ ْن بَ َكيْ ُ
ُ
فالشـاعر يتخيّل المحاورة مع
القمري لإلعراب عن وجده ووفور حظّه من الحزن .وهو
ّ
حب األهل والوطن
يصـ ّرح فـي البيت األخير بأن ما يقوله إن هو إال تكنية ورمـزا ً .ولعله قصد ّ
أو غير ذلك(((.
ناجى «الوائلي» البدر وجعله عنصرا ً فاعالً في عالقته بحبيبته ،ومما قاله(((:
[رمل]

وســــــــــ َما يـــــا َر َع َ
الســـــ َما
طَلَــــــــــ َع البَــــــــــ ْد ُر َعلَيْ َنــــــــــا َ
ـــــاك اللَّـــــ ُه يـــــا بَـــــ ْد َر َّ
ـت ل ـــي َم ْســـ َر َاك ف ـــي ُج ْنـــ ِح ال ُّد َج ـــى ألَ َرى َمــــــــ ْر َآك فــــــــي ذ ََاك ِ
الح َمــــــــى
لي ــ َ
أيُّ َهـــــا البَـــــ ْد ُر إذَا ْأســـــطَ ْع َت فَق ْ
ـــــي عـــــن َحالـــــي أَ َمـــــا؟
ُـــــل يـــــا فَتَـــــا َة ال َح ِّ
ويتمثّل الدور الفاعل للبدر في تكليف الشاعر له لنقل عتابه ألح ّبتـه.
((( ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.520
((( لحسـين الشـاخوري لوحـة عاطفية صاغها على شـكل محـاورة بينـه وبين حمامـة تُراجع فـي مجموعة ()1
ص 61األبيات من  8ـ .12
((( ديوانه ص.111
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 .5اسـتعطاف الحبيب :درج الشعراء ـ شأنهم شـأن العذريين القدامى على استعطاف
الحبيبة
والتوسل إليها بسبب صدودها وكثرة تم ّنعها .يقول «علي الصالحي»(((:
ّ
[كامل]

َم ـــا كَا َن قَلْ ِب ـــي من ــ ِ
ـك ي ـــا َســـلْ َمى َســـلِي إ ْن كُ ْن ــ ِ
ـت ف ـــي شَ ــ ٍّـك َســـلِي
ـت ِم َّم ـــا قل ــ ُ
لَـــ ْم تصبَ ِح ـــي َحتَّ ـــى َع َدلْ ــ ِ
ـت ع ـــن الوف ـــا بال َع ْه ــ ِـد ل ـــي ونَس ــ ِ
ـيت عهـــ َد ِك أ ْم ــ ِ
ـس ل ـــي
ِ
ِ
وعـــــززت لَ َّمـــــا ط َ
وبَعـــــ ْد ِت لَ َّمـــــا أ ْن
قربـــــت تَطَـــــ ُّوالً
فيـــــك تذلُّلِـــــي
َـــــال
ُ
ِ
شـــــئت افعلـــــي
َـــــي بـــــزور ٍة أُطْ ِفـــــي بهـــــا نَـــــا َر الغـــــر ِام وكُلَّ َمـــــا
َعطْفـــــاً َعل َّ
فحب الشـاعر وتعلّقه حدا به إلى معاتبة الحبيبة ومقارنة موقفه مع موقفها ،والتمس
ّ
منهـا الزيارة ليطفي نار ح ّبه .وأ ّدى حرصه على اسـتخدام الحلي اللفظية إلى التكلّف وضمور
العاطفة.
وقد استعطف «حسن الدمستاني» ّ
ورق وهو يلتمس وصل الحبيب ورضاه .يقول(((:
[طويل]

ـــــل نظـــــر ٌة ت ُشـــــ ِفي الفُـــــؤا َد أَ ِح َّبتـــــي وإ ْن ل ـــم تكـــ ْن بال ِف ْع ـــلِ أكت ــ ِ
فَ َه ْ
ـف بال َو ْع ــ ِـد
وإ ْن لـــــم تجـــــودوا لـــــي ِب َو ْع ٍ
بأســـ َنى م ـــا يُ ِح ْيـــ ُط ب ـــه َو ْج ــ ِـدي
ـــــد فإنَّ ِنـــــي أ ُج ـــو ُد ْ
وإ ْن ش ـــئتُ ُم ُج ـــو ِدي بنفس ـــي أ ُجـــ ْد به ـــا وذلـــــك مـــــن أَ ْســـــ َنى َم َوا ِه ِبكُـــــم عنـــــدي
فالمعانـي تعذب والشـاعر يسـعد من أحبّتـه بالوعد وإن لـم يتحقّق .وفي ذلك سـم ٌّو
عاطفي ونبل.
وقد وصل صدق عواطف الشـعراء وقوة تشـ ّبثهم أن تذلّل «الوائلـي» لصاحبته وأجلّها
فقال(((:
[طويل]

يُ َمث ُ
ِّـــــل َمـــــ ْن أَ ْهـــــ َوى خيالـــــي لِ ُم ْقلَتـــــي فأعط ــ ُـف رأس ـــي ف ـــي خُضُ ـــو ٍع وإ ْج ـــا ِل
قي
النســـــيم وجدتنـــــي أُصا ِف ُحـــــ ُه ُم ْستَ ْن ِشـــــقاً نَشْ ـــــ َر ُہ الغالـــــي
ِ
وإ ْن َه َّ
ـــــب شَ ـــــ ْر ُّ
َـــــي به ِّيـــــنٍ زم ـــا ٌن َمضَ ـــى ل ـــم يس ـــتق ّر َعلَ ـــى َح ـــا ِل
ب َقلْبِـــــي ومـــــا قَلبـــــي َعل َّ
ويمثّل إحناء الـرأس إجالالً وتذ�ل ّ ًال للطيف ،ثم مصافحة عطره بالقلب أصفى المشـاعر
وأرقّها .وين ّم اسـتعطاف الحبيب واسـترضاؤه والتذلّل إليه عن معانـي الحرمان ،وهي من أبرز
مظاهر الغزل العذري.
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( ديوانه ص141
((( ديوانه ص.68
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ماعلا

الحسي:
الغزل
ّ

 وصـف الجمـال المادي للمـرأة :وقد تنـاول فيه الشـعراء النواحي الجسـدية للمرأة،مك ّرريـن مـا قالـه القدمـاء ،مسـبغين علـى حبيباتهـم أعلـى الصفـات الجماليـة .يقـول
«عبد الحسين بن محمد الكاتب» في وصف جمال حبيبته وما له من تأثير عليه(((:

ةيرعشلا ضارغألا

ويتم ّيـز بابتعاده عـن روح الغزل الفاضح .ويـرد بحجم أقل من العـذري ،وتتجلّى أبرز
مظاهره في:

[كامل]

َو ِب ُحســـــ ِن َها َســـــلْ َمى لقلب َ
الســـ َما
ِـــــك أشـــــ َغل َْت لَ َّم ـــا بَـــدَتْ كالبَـــ ْد ِر ف ـــي أُفْ ـــقِ َّ
والـــــ ُّد ُّر شـــــاق ََك فـــــي الثُّغُـــــو ِر ُم َنثَّـــــرا ً أم ف ـــي ال ُع ُق ـــو ِد لَـــ َدى ال ُّن ُح ـــو ِر ُمنظَّ َم ـــا
ِ
َـــــت ِوث َاق َ
وبســـــ ْح ِر َها نُ ْج ُ
َـــــك فـــــي الصبابـــــ ِة ُم ْح َك َمـــــا
ـــــل العيـــــونِ و ُغ ْد ِر َهـــــا ترك ْ
كل ِم ْن ُه َمـــــا
والـــــور ُد َخـــــ ّدا ً حيـــــ َن تنظـــــ ُر وال َق َنـــــا قَـــــ ّدا ً َســـــ َب َاك ال ُحلْـــــ َم ٌّ
ـــــل لِلْ َخ ِ
والليلـــــ ُة الظلمـــــا ُء َج َّن َ
ـــــك ُج ْن َح َهـــــا شَ ـــــ ْعرا ً تر َّج َ
الخـــــلِ أَفْ َح َمـــــا
فهـو يجمـل محاسـنها فـي البيـت األول بمماثلتهـا بالبدر ،ثـم يأخذ في تفصيـل أجزاء
جمالها بعد ذلك.
وإلعجاب الشـعراء بحبيباتهم وضعوه ّن في الـذروة العليا من الجمال .وتصوروه ّن من
جنس آخر غير البشر .يخاطب «الوائلي» حبيبته مندهشاً من عظم جمالها فيقول(((:
[بسيط]

األرض فال ُّنـــــو ُر أَ ْعشَ ـــــانَا وأَغْـــــ َر ِ
ِ
أنـــــت أم لل ُحـــــو ِر ِمـــــ ْن أَث َـــــ ٍر فـــــي ِ
إن ِْســـــيَّ ٌة
اك
ـت في ــ ِ
ـك صف ـــات ال ُح ْس ـــنِ أَ ْج َم َع َه ـــا َو َهالَ ِنـــــي نُـــــو ُر بَـــــ ْد ٍر فـــــي ُم َحيَّ ِ
ـــــاك
رأي ــ ُ
الشَّ ــ ْه ُد فـــي ِفيْــ ِ
ـــــض ِمـــــ ْن صافـــــي ث َ َنايَ ِ
والس ــ َّك ُر ال َحــ َـا ُل َمع ــاً
ُ
ـــــاك
والبـــــرق يُو ِم ُ
ـك ُّ
فاكتمـال حسـنها وشـغفه بهـا جعلـه غيـر واثق مـن حقيقتهـا أهي مـن البشـر أم من
المالئكة؟
فتن الشـعراء بجمال العيون ،فعنوا بوصفها ورسم مشاهد لها .فـ«علوي بن إسماعيل»
يجعلها ناعسة ،مكحولة من غير كحل(((:
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( ديوانه ص.116
((( ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 519والبلادي ،علي بـن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص.95
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[متقارب]

ِ
ِ
ســـــــــــــــقي ُم
يعــــــــــرف ال ُك ْح َ
اللحـــــــــــــــواظ مكحولُـــــــــــــــ ُه ولــــــــــم
ــــــــــل واإلث ْ ِمــــــــــ َدا
«علي بن محمد الصالحي» فتنة عينيها فقال(((:
ووصف ّ
[كامل]

كل َســـــ ِ
ِم ـــــ ْن ِّ
للســـــ ْح ِر ِطلَّســـــ ٌم تلـــــي
ـاح َر ِة ال ُع ُيــــــونِ كأنَّ َمــــــا فـــــي طَ ْر ِف َهـــــا ِّ
ـت ِبـــ ِه ل ـــم يخـــ َط ُعضْ ـــ َو المقت ـــلِ
أو أ ّن فـــــي أَلْ َح ِاظ َهـــــا َســـــ ْهماً َمتَـــــى أ ْو َم ــ ْ
وحاول« :عبد الرؤوف بن الحسين» أن يعلّل قوة أسر عينيها وفتكهما فقال(((:
[بسيط]

ـــــل األُ ْســـــ َد إالّ فَـــــا َز بالظَّفَـــــ ِر
أظـــــ ُن هـــــاروتَ ك َُّل الســـــح ِر َعلَّ َمـــــ ُه َمـــــا قابَ َ
أو أنّـــــه كا َن تلميـــــذا ً لـــــه فَطَغَـــــى علـــــى الـــــ َو َرى إ ْذ أَ َعانَتْـــــ ُه يَـــــ ُد القَـــــ َد ِر
فقـد ذهب ظ ّنـه إلـى أن عينيها تعلّمتا السـحر من هـاروت ـ وهو مـن المالئكة ذوي
العالقة بالسحر((( ،لتع ّدي أثرهما إلى أقوى الرجال.
حلـي ومالبـس وغيرها.
عرضـوا لوصـف زينـة المـرأة .فذكروا مـا كانت تتحلّـى به من ّ
يقول «جعفر الخطّي»:
[طويل]

َاب ُع ُقــــــو َدا
بَ َســـــ ْم َن ف َْأســـــ َبلْ َن ال ُعقُـــــو َد فَقَابَل ْ
َـــــت ُع ُقــــــو ُد ثناياهــــــا ال ِع ـــــذ َ
و َحلَّ ْيـــــ َن بالـــــور ِد ال ُخـــــ ُدو َد وإنَّ َمـــــا َولَ ْعـــــ َن بـــــأ ْن تَلْقَـــــى الـــــورو ُد ُو ُرو َدا
ـــــي ال ُج ُســـــو َم وإنَّ َمـــــا َســـــ َدلْ َن علـــــى َذ ْو ِب ال ُّنضَّ ـــــا ِر بُـــــ ُرو َدا
وغَشَّ ـــــ ْي َن بال َوشْ ِ
فالشـاعر يذكر عددا ً من أدوات الزينة ويعقد لوناً مـن المزاوجة بينها كعناصر صناعية
ومـا يقابلها من أجزاء طبيعية .فالعقود التـي زيّنت النحور تقابل ثنايا الفم المنظومة ،وحمرة
ورد الخـدود ـ وربّما عنى بها ما زيّنت به من صبغـة تجميلية تناظر األزهار الطبيعية ،كما أن
المالبس الموشّ ـاة التي غطّت الجسـوم هي برود أسـدلت على ذائب الذهب الخالص كتكنية
عـن األجسـاد((( .ووصـف «الوائلـي» مظاهـر الزينـة المحيطـة بالحبيبة وصفـاً عابقـاً بالترف
والنعيم .فقال(((:
(((
(((
(((
(((
(((
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التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
المصدر نفسه.
ورد ذكره في سورة البقرة.102 :
ديوانه ص 41وينظر أيضاً ص 81البيت الرابع عشر.
ديوانه ص.108

ةيرعشلا ضارغألا

َــــــــــت لــــــــــي وهــــــــــي ِ
ِ
وتمثَّل
ْــــــــــس وفــــــــــي
تخطــــــــــ ُر فــــــــــي ال ِّد َمق
النعيــــــــــم
ِ
ْ
َ
ــــــــــال الوِشَ
َج
ــــــــــاح ِب َخ ْص ِر َهــــــــــا ُمتنقِّــــــــــــــــــــاً ال
يســــــــــــــــــــتقيم
ِ
ُ
ُ
الكريــــــــــم
البـــــــــــــــرق فـــــــــــــــي َحافَاتِـــــــــــــــ ِه شُ ــــــــــ ُعالً مــــــــــن ال َح َجــــــــــ ِر
ِ
َ
َو َز َهــــــــــا ال ُّنضَ ــــــــــا ُر علــــــــــى ال ِّنطَــــــــــا قِ
بذلــــــــــك ال َخ ْصــــــــــ ِر ال َه
ضيــــــــــم
ِ
وتح َّيـــــــــــــ َر الخلخــــــــــــــــــــــ ُ
ـال حـــ ـــــــــــتَّى كَا َد أ ْن يُضْ ِحــــــــــي ف َِص
يــــــــــم
ِ
وعنى الشـعراء بوصف عطر المرأة وعبق رائحتها .يصف «جعفر الخطي» فوح عبيرها
مشيرا ً إلى قدمه فيقول(((:

ماعلا

[مجزوء الكامل]

[خفيف]

ْـــــك عطـــــرا ً َس ِ
وإذَا اســـــتقبلتْ َك أَ ْج َدت َ
ـــــاطعاً نَشْ ـــــ ُر ُہ و ِم ْســـــكاً ســـــحيقَا
تخـــــل منـــــ ُه ِ
ِفطْـــــ َر ٌة ال لِ َخل ِ
ـــــب وإ ْن لـــــم
ُ
وخلْقَـــــ ٌة ال ُخلُوقَـــــا
ْـــــط ِط ْي ٍ
وقد قصر الشـاعر انتشـار طيبها على موقف اإلقبال ،وجعله صفـة طبيعية في خلقتها.
أحـس بالمبالغـة أشـار إلـى أنهـا ال تخلـو منـه .ووصـف «الوائلـي» تم ّيـز عطـر
ولعلّـه حيـن ّ
صاحبته((( فقال:
[طويل]

الل و َم ْو ِقفـــــاً لَ َنـــــا وشَ ـــــذَا َريَّ ِ
ْـــــس ال أن َْســـــى الـــــ َّد َ
ـــــاك يهـــــزأُ بال ِّنـــــ ِّد
وإ ْن أَن َ
ويتمثّل تف ّرده في تف ّوق طيبه على رائحة الن ّد.
ونتيجـة لكـون أغلب الشـعراء مـن الشـخصيات المرموقة والتـي تعتبر نفسـها أصلب
وأقـدر علـى المقاومة من غيرها ،فقد اعتبـرت افتتانها بالمرأة من قبيل تأث ّر األُسـود بالجمال.
يقول «حسين بن محمد العصفور»(((:
[طويل]

ِ
ـب قب ــ َـل فَتْ ــ ِ
ــــــــــم ِ
اللواحــــــــــ َظ للضَّ را ِغ
ـك لِ َح ِاظ َه ـــا أ َّن
تأســــــــــ ُر
ِ
م ـــا كن ــ ُ
ـت أَ ْح َس ــ ُ
ومن منطلق اإلحساس بفتنة المرأة والتأث ّر بالنظرة المحافظة ،والممزوجة باالستعطاف
وربّما الغيرة ،طلب «عبد الرؤوف بن الحسين» من صاحبته أن تتوا َرى وتبرقع محاسنها(((:
(((
(((
(((
(((

الديوان ص.82
ديوانه ص.176
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .270
المصدر نفسه.
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[بسيط]

ٍ
ُم ِّنـــــي و ُجـــــو ِدي علـــــى ال ُعشَّ ـــــاقِ كُلّ ُهـــــ ُم وبرقعيـــــه
لخـــــوف مـــــن لَظَـــــى َســـــ َق ِر
ِ
و َخ ِّمـــــرِي ُجلَّ َنـــــا َر ال َخـــــ ِّد
واحتفظـــــي الياق ـــوتَ والـــ ُّد َّر وارخيـــ ِه عل ـــى ال َق َمـــ ِر
ُـــــوب العاشـــــقي َن مـــــن الـــ نُّبْ ـــلِ ال ـــذي ز َُّف ِمـــ ْن قَـــ ْو ٍس ِب ــ َـا َوتَـــ ِر
َ
لتســـــتريح قُل ُ
لُ ِّمـــــي َعلَـــــى َخ ْصـــــر ِِك األكمـــــا َم إ َّن لَـــــ ُه بالـــ ِّر ْد ِف شُ ـــ ْغالً أَ َرانَ ـــا ال َمـــ ْوتَ فاعتَ ِب ـــري
َرا ِع ـــي الضَّ ِعي ــ َـف تَـــ َرى أ ْجـــرا ً ومكرمـــ ًة وراقبـــــي وعلـــــى مـــــا
قلـــــت فاقْتَ ِصـــــرِي
ُ
وتتداخـل فـي األبيـات معانـي الغـزل المختلفة وتسـيطر عليها نزعـة دينية .فالشـاعر
يسـتعطف صاحبته في حجب جمالها رحمة بالعشّ ـاق ،وحماية لهم من النار ،وترغيباً لها في
الثواب.
مالمـح اللقـاء :عرض الشـعراء للقاء الذي يمثّل سـاعات الوصـل والهناء عنـد المحب ّين
وبأسلوب ال يختلف عن األقدمين.
وتتشكل أه ّم مالمحه في:
أ ـ أنّه عابر وقصير .يقول «عبد الرضا بن عبد الصمد»(((:

[رمل]

ـت كإبـــــــــ َه ِام ال َقطَ ــــــــا أو كَ َر ْجـــــعِ الطَّـــــ ْر ِف ِق ْصـــــرا ً ِ
وانص َرا َمـــــا
لَ ْيلَــــــــ ٌة كانَ ـــــــ ْ
وترشح الصورتان بسرعة تقضّ ي اللقاء وانصرامه بعجل.
ب ـ أنه ماض انتهى وآل إلى ذكرى تسترجعها النفس .يقول «إبراهيم الخليفة»(((:
[طويل]

ـــــت وليالِيَـــــا ث ُ ُغ ـــو ٌر وفَ ـــا ٌه ف ـــي ال َهـــ َوى ل ـــي بَ َو ِاســـ ُم
َر َعـــــى اللَّـــــ ُه أيّامـــــاً َمضَ ْ
ـح غ ُْصـــ ُن األُنْ ــ ِ
ـس ُح ْســـ َن اجتما ِع َن ـــا فتس ـــج ُع من ـــه ف ـــي ال َهـــ َوى ل ـــي َح َمائِـــ ُم
يُ َرنِّ ــ ُ
ج ـ أنـه حلـم فـي الغالـب والحبيبـة طيف خيـال .وقد حقّـق فيـه الشـعراء رغباتهم
وع ّوضوا بعض حرمانهم .يقول «عبد اللَّه بن محمد الحسيني»:
بنفســـــي َمـــــ ْن زارتنـــــي لَ ْيـــــاً ِب ِه َّمـــــ ٍة
َ
قلـــــت أهـــــاً ومر َح َبـــــا
َـــــت ســـــا ٌم
ُ
فقال ْ

يُســـــاي ُر َها مـــــن ُص ْبـــــ ٍح طلع ِتهـــــا فَ ْجـــــ ُر
الص ْبـــــ ُر
ِب َمـــــ ْن زَا َر ِغ ّبـــــاً بعدمـــــا نَفَـــــ َد َّ

((( ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.517
((( ديوانه ص.56
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[طويل]

ماعلا

َولَـــــ َد َي إ ّن َح َيـــــا َة مـــــن ال يَ ْرتَـــــوِي
ولينقُلـــــوا أَ ْه َ
ـــــل الغـــــر ِام َمذَا ِهبِـــــي
َو َعلَـــــى ال َهـــــ َوى ومتابعيـــــ ِه تح َّي ِتـــــي
وقد مدحه «الوائلي» فقال(((:

ةيرعشلا ضارغألا

الســـ ْك ُر ضَ ـــا َع له ـــا نَشْ ـــ ُر
ْ
وباتـــــت لنـــــا َحتّـــــى الصبـــــا ِح نديمـــــ ًة إذا م ـــا طَ َوا َه ـــا ُّ
ـــــاف راح يســـــن ُدہ الثَّغْـــــر(((
ِ
كـــــؤوس حدي ِث َهـــــا
تديـــــ ُر علينـــــا مـــــن
عتيـــــق ُس
ُ
ُ
ٍ َ َ
ُ
فقـد حقّـق الطيـف الزائر تـوق الشـاعر في االجتمـاع بالحبيـب .وحقّق رغبتـه في أن
يكون مطلوباً ال طالباً وحسب .فالحبيبة هي التي بادرت بالزيارة وأ ّدت دور النديم(((.
وفي العموم طرق شـعراء «البحرين» موضوع الغزل ،وح ّبذوه .فـ«علي بن إبراهيم آل
شبانة» رغم تديّنه ال يجد غضاضة في مدح العشق وأهله .يقول(((:
[كامل]

ـــــس حيـــــا ِة
مـــــن َمشْ ـــــر ِع ال ُعشَّ ـــــاقِ ِبئْ َ
ولتـــــر ِو
أهـــــل ال ِعشْ ـــــقِ معتقداتِـــــي
ُ
وص َلتِـــــي
ُ
وجزيـــــل تســـــليمي َمعـــــاً َ
[طويل]

ـب َعــارا ً علــى ال َفتَــى إذا كان َع ــ َّـف الك ــ ِّـف ع ـــن َم ْن َهـــ ِج ال ُّن ْكـــ ِر
ـب ليـ َ
ـس الحـ ُّ
هــو ال ُحـ ُّ
الحـب وأثنـوا عليـه .ومـع ميلهم إليـه غلب علـى غزلهم
لقـد أطـرى شـعراء البحريـن
ّ
التقليد ولم يتمكّنوا من إضافة أية خطوط جديدة أو ألوان واضحة إلى نسـيجه .على أن ذلك
ال يمنـع مـن القول أن الكثيـر من نصوصهم لم تخل من شـيء من الحيويـة والتدفّق لما فيها
من عاطفة .هذا إلى جانب ما اتسم به البعض اآلخر من تكلّف وإسفاف كقول «الدمستاني»
في وصف صاحبته:
[متقارب]

ِ
طَو ُ
ِيـــــل ال ِق َصـــــا ِر قصيـــــ ُر الطِّـــــ َوال َســـــ ِمي ُن ال ِّن َح
الســـــ َما ْن
ـــــاف ن َِح ُ
يـــــف ِّ
ل ــــــــه م ْق ِبــــــــاً ع َكــــــــن أَربــــــــع وإ ْن هـــــو أَ ْدبـــــر صـــــارتْ ثَمـــــا ْن(((
َ
ٌ
ٌ َْ
ُ
َ
َ َ
فالتراكيـب سـقيمة والوصف منفر .وقـد زاد الغموض والتصريع المفتعـل من التكلّف
والضعف.
(((
(((
(((
(((
(((

كل شـيء عاقبته وآخره.
والغب من ّ
ابـن معصـوم المدني ،علي خان ،سلافة العصـر ،مصدر سـابق ،ص.514
ّ
ومن معانيه أيضاً البعد.
يُراجع أيضاً ديوان الدمستاني ص 73األبيات من .13 – 1
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.99
ديوانه ص.156
الديوان ص .92وال َعكَن جمع عكنة وهي ما تطوى وتث ّنى من لحم البطن.
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الفصل الثالث

مضـمون الوطن

تعلّق شـعراء «البحرين» ببالدهم .وكان لنــزوحهم وكثرة تنقّالتهم أثـر بارز في إيقاظ
حسـهم بالوطـن .فـازدادوا انشـدادا ً له ،وغرامـاً به .وتبلـور ذلك فـي تغن ّيهم بح ّبـه ،وافتتانهم
ّ
تجسدت المعاني الوطنية في ع ّدة صور.
بجماله ،وتفاعلهم مع همومه وقضاياه .وقد ّ
 1ـ تمجيد الوطن:

أثنـى شـعراء «البحريـن» على وطنهـم ووضعوه فـي ذروة سـامقة بين البلـدان .يقول
«سليمان الماحوزي» في مدح «البحرين» وبيان صفاتها لينفذ إلى تفصيلها:
[وافر]

ِ
اج
المحاس ــــــــنِ وال َك َم ــــــــا ِل
ـــــي ال َبحريـــــ ُن قَنطـــــر ُة المعالـــــي ومعــــــــر ُ
ِه َ
أرض ِســــــــــ َوا َها فمــــــــــا مــــــــــا ٌء ز ٌ
ُ
ُالل ِمث
ْــــــــــل آ ِل
ــــــــــق بهــــــــــا ٌ
فــــــــــا تَلْ َح ْ
ْـــــت فـــــي اآلفـــــاقِ طُـــــ َّرا ً َو َعاشَ ــــــــــ ْرتُ األعاظــــــــــ َم والـــــــــــ َم َوالِي
لقـــــد طَ َّوف ُ
ـت نفس ــــي ِســــوى ســــ ْكنى «أَوا ِل»(((
ونِ
ُ
لـــــت الــــــ ُم ْرت َ َجى منهـــــا ولَ ِكـــــ ْن أَبَ ـــ ْ
َ ُ َ َ
فقد ساق الشاعر بعض القرائن ليضفي على حكمه المصداقية.
وع ّبر «خليل بن علوي» عن هيامه بها وبمن تض ّمه مرابعها فقال(((:
[بسيط]

وتلـــــك الــــــ ُخ َّر ُد ال ُعـــــ ُر ُب فكـــــم أل ْهـــــلِ ال َهـــــ َوى فـــــي ِ
َ
تلكـــــم أَ َو ُال
أرض َهـــــا أَ َر ُب
بهـــــا ومـــــا ب ِِســـــ َواها قـــــ ُّط مـــــن بَل ٍ
ـــــب
َـــــد تاللَّـــــ ِه يُطف ُ
َـــــئ مـــــن أحشـــــائِ َي اللَّ َه ُ
ــــــــــي أُ ٌّم لل َهــــــــــ َوى وأَ ُب
ـام ب َه ـــا ألنَّ َهــــــــــا ِه
ـت م ـــن قب ـــلِ ال ِفطَ ــ ِ
لق ـــد تولَّ ْع ــ ُ
َ
فالصيغ والتعابير تنضح بشـغف الشـاعر واعتزازه ،فقد غاص هواها في كيانه وتشـ ّربه
مـع الرضـاع ،فتعـذّر عليـه بالتالـي تعويضهـا بغيرها مـن البلـدان .وع ّبـر «الوائلي» عـن ح ّبه
المقرون بالوالء فقال(((:
((( البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 3ص .43وأوال هو االسم القديم لجزر «البحرين».
((( ديوانه ص.149
((( الديوان ص.173

[طويل]

ـب ب ـــادي وه ـــي أَ ْســـ َمى ِ
مقاص ــ ِـدي وصفـــــو ُة شَ ـــــ ْوقي بيـــــن تِل َ
ـــــم
ْـــــك المعالِ ِ
أُ ِح ــ ُّ
كل ينتمـــــي لبـــــا ِد ِہ فإنّـــــي إلـــــى «البحريـــــن» ُ
وإ ْن قَـــــا َم ٌّ
ـــــم
أوال قَائِ ِ
وتجلّـى التعلّق علـى صعيد التغ ّنـي بجمالها واالفتتان بسـحر طبيعتهـا ،يصف «جعفر
الخطّي» جمال الربيع فيها فيقول(((:
[كامل]

إن أَن َْســـــى ال أَن َْســـــى الربيـــــ َع بهـــــا ومـــــا يجلُــــــــــو ُه مــــــــــن نَــــــــــ ّوا ِر ِہ وال ُّنــــــــــو ِر
كالص ْح ِ
ُّ
يــــــــرق عليــــــــه ناجــــــــ ُم َز ْهــــــــ ِر ِہ
َر ْو ٌض
ـــــف بيـــــ َن فَ َو ِاصـــــلٍ و ُعشُ ـــــو ِر
ُّ
يُل ِقـــــي لــــــ ُم ْجتَا ِز
النســـــيم كَرا َمـــــ ًة أَنْ َمــــــــــا َط ِدي َبــــــــــا ٍج وفُــــــــــ ْر َش َحرِيــــــــــ ِر
ِ
َ
َــــــــــاك
اب عليـــــ ِه مـــــن إنشـــــائِ ِه فأَت
بالمنظــــــــــوم والـــــــــــ َم ْنثُو ِر
ِ
أَ ْملَـــــى َّ
الســـــ َح ُ
ٍ
صفات إنسـانية رقيقة ،باثّاً فيها مسـحة من
وإلبـراز بهجـة الربيع أضفى علـى الطبيعة
اإلحساس.
ووصف «عبد الجليل الطباطبائي» بسـاتين جزيرة «سـترة» وما حوته من نخيل باسقة
ومياه متدفّقة .فقال(((:
[رجز]

َحتَّــــــــــى ق َِد ْم َنــــــــــا باعتجــــــــــا ٍل ِســــــــــتْ َرہ
والليــــــــــل ُم ْســــــــــبِلٍ علينــــــــــا ِســــــــــتْ َرہ
ُ
ٍ
ِ
يــــــــــل
َ
تَــــــــــ َرى بهــــــــــا ال َّن ِخ
ــــــــــات
كل نــــــــــو ٍع لَــــــــــ َّذ لل َج َّن
باســــــــــقات مــــــــــن ِّ
فيهـــــا ينابيـــــ ُع ال ِميَـــــا ِه قـــــد َجـــــ َرتْ فــــــــــي بَ ِّر َهــــــــــا وبَ ْحرِهــــــــــا تف َّجــــــــــ َرتْ
وبسبب االرتباط وش ّدة التعلّق رفض أبناؤها االستعاضة عنها .يقول «جعفر الخطّي»:
[كامل]

ِ
تحســـــب «البحريـــــن» أنّـــــي بَ ْع َد َهـــــا
ال
مســــــــــتوط ٌن َدارا ً وال أصحابَــــــــــا
ِ
بأبهـــــج مـــــن َ
ـت «ش ـــيرازُ» وه ـــي حبيبـــ ٌة عنـــــدي
«أوال» ِج َنابَـــــا
م ـــا أصبح ــ ْ
َ
ع َدار َة ســـــر ِو َها يومـــــا ً بـ «فَـــــارانَ» وال بـ «مقابـــــا»(((
مـــــا
ُ
كنـــــت بالــــــ ُمبْتَا ِ َ َ ْ
وينـ ّم اسـتعمال الشـاعر ألدوات النفـي في مطالـع األبيـات الثالثة عن إصـراره ورفضه
اتخاذ بديل لها.
((( ديوانه ص 52واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 4ص 167و.168
((( الديوان ص.198
((( ديوانه ص – 9وفاران ومقابا من قرى «البحرين».
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كان للروابـط العاطفية وانشـداد الشـعراء لبالدهم أثره في انبعاث اإلحسـاس بالغربة.
وقـد ألمعنـا إلـى مبارحـة الكثيـر مـن السـكّان أرضهم بسـبب انعـدام األمـن وما تتابـع على
البحريـن مـن حكم أجنبـي وغزو ابتـداء بالحكـم البرتغالي وما تلاه .وكان لتجربـة ال ُبعد عن
الوطن واألهل وما واكبها من ضغط نفسـي أصداؤها؛ فقد عملت على تدفّق قريحة الشعراء،
فطفقـوا يع ّبـرون عـن هذا الموقـف الشـعري .يقـول «محمد بن عبد اللَّـه الحسـيني» واصفاً
معاناته في الغربة ،مشيرا ً إلى إقامته في «الهند» ومع ّددا ً البالد التي تنقل بينها(((:

ماعلا

 2ـ وصف مشاعر الغربة:

[طويل]

ُ
الليـــــل
ُ
إِذَا َج َّن ِنـــــي
ـي عي ـــو ُن ال َهـــ ِّم فيه ـــا إل ـــى ال َف ْجـــ ِر
الطويـــــل تف َّجـــــ َرتْ
َعلَ ــ َّ
تَ َف َّرق ِ
ـض فــي ال ِف ْك ـ ِر
َـــــت األهـــــوا ُء ِم ِّنـــــي فبعضُ َهـــــا بـ «شــيرازَ» َدا ِر ال ِعلْـ ِـم والبعـ ُ
ِ
ـالقوي ِببَيْ ـ ِ
و«الح ْجــرِ»
ـت اللَّــ ِه «والركْ ــنِ »
وبـ «البص ــر ِة» ال َفيْ َح ــا َء بع ـ ٌ
ـض وبعضُ َه ــا الـــ ـ ـ ُّ
ـت َر ْس ــ َم طاعاتـــي ُس ــ ُي ٌ
ول مـــن ال ــ ِو ْز ِر
فم ــا ل ــي إل ــى «الهن ـ ِـد» الت ــي ُم ـ ْذ َد َخلْتُ َه ــا َم َحــ ْ
فتف ّجـر عيون الهـ ّم ليالً يطفـح بتراكمها وتدفّقهـا واتسـاع مداها لكثرة التطـواف وطول
الغربـة عن األهـل واألوطـان .ولتأث ّره تخ ّيل ذلـك الوضع ضرباً من حـروب الدهر .فـكان أع ّز ما
يطمح إليه هو العودة إلى وطنه «البحرين» وك َّنى عنها بـ«هجر» وهي اسم من أسماء المنطقة:
ـت ذَا ضُ ْع ــ ٍ
ـف َع ـــنِ ال َكـــ ِّر وال َفـــ ِّر
ـت فـــي ُح ــ ُر ِ
َمضَ ــ ْ
وب ال َّد ْه ــ ِر غاي ــ ُة ق َّوتِـــي فأصبح ــ ُ
ٍ
ـــــب إلـــــى أ ْهلِـــــ ِه يومـــــاً ولـــــو
بيـــــد ُصفْـــــ ِر
ـــــت نفســـــي بأوبـــــ ِة غَائِ ٍ
وقـــــد قن َع ْ
ـاف نِ ْع َمــ ٍة ففــي « َه َج ـرٍ» أ ْحظَــى بصنـ ٍ
إذا لَــ ْم تكــ ْن ف ــي «ال ِه ْن ـ ِـد» أصن ـ ُ
ـف مــن التَّ ْم ـ ِر
وقد برزت ذات النـزعة عند «محمد بن علي آل شبانة» فقال(((:
[وافر]

ـــــل أصحابـــــي َذ َهابِـــــي
لقـــــد ســـــافرتُ عـــــن وطَ ِنـــــي وقو ِمـــــي إلـــــى أ ْن َم َّ
وطفـــــت علـــــى البِـــــا ِد فَ َمـــــا تَـــــ َرا َءى
ـــــاب
ـــــاب فـــــي ثِ َي
ِ
ٍ
ُ
إلـــــي ِســـــ َوى ِذئَ
َّ
ـــــاب
األرض َحتَّـــــى َر
ِ
َـــــي ُ
لقـــــد ضاق ْ
ُ
ضيـــــت ِمـــــ َن الغنيمـــــ ِة باإليَ
َـــــت َعل َّ
فال ُبعـد عـن الوطـن وكثـرة التجوال بسـبب انخـرام الحالـة األمنيـة ،والسـعي لتحقيق
الطموحات ه ّد قوى الشـاعر وأضنى فؤاده ،وكأنّه اتفق مع الشـاعر السـابق على عقد صفقة
مع الدهر يتنازالن فيها عن كل طموحاتهما مقابل األوبة للوطن.
((( ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.499
((( البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.101
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وألح الشعراء على وصف تجربة الغربة إلحاحاً شديدا ً لش ّدة وطأتها النفسية وأذاها.
ّ
ويصـف «حسـن الدمسـتاني» مرارتها ومـا لقيه مـن إحباط عنـد تغ ّربه فـي «كرمان»
المدينة اإليرانية فيقول(((:
[بسيط]

وســـــا
أصبَ ْح ــ ُ
ْ
ـت ف ـــي «كرم ـــانَ» الي ـــو َم َم ْحبُ َ
وس ـــا ُمبَ َّرحـــــاً فـــــي ِب َحـــــا ِر الغَـــــ ِّم َم ْغ ُم َ
اللـــــب محشـــــ َّو ال َحشَ ـــــا أَ َســـــفاً ُمـــــو ِّز ُع البـــــا ِل تثليثـــــاً
بلبـــــل
ُ
ُم
وتسديســـــا
َ
ِّ
بمعتـــــرك ضَ ْن ٍ
ٍ
ـب م ِّنـــي ُه ُمـــو ٌم ال تطــ ُ
يســـــا
َـــــت
فـــي القلــ ِ
ـاق وقـــد َجال ْ
ـــــك كَ َرا ِد َ
ل ـــم أل ــ َـق ف ـــي ِ
ريســـــا
أرضه ـــا ش ـــيئاً أُ َســـ ُّر ِبـــ ِه وال َو َجـــــدْتُ ِب َهـــــا َد ْرســـــاً وتَ ْد َ
ــــــــــي تحليقــــــــــاً وتَ ْن ِكيْ َســــــــــا
يـــــق القضـــــا ِء بهـــــا ألُ ِّم َر ِأس
لقـــــد َر َمتْنـــــي َم َجانِ ُ
َ
والعبارات والصور تهمس بأوجاع الشـاعر وتزخر بأوضاعه الشاجية ،وما ثوى في نفسه
من يأس وخيبة أمل.
 3ـ الحنين إلى الوطن:

تحـت تأثيـر اإلحسـاس العميـق بالغربـة انبعـث شـعر الحنيـن قويـاً وصادقـاً محـ ّركاً
للمشـاعر ،فجاءت أحاديث نفس تفيض بالحسرة والشـوق .وقد شكّل الحنين رافدا ً خصباً أم ّد
الشـعراء وأثـرى تجربتهـم فصاغـوا الكثير من الشـعر حوله .يصـف «محمد بن عبد الحسـين
آل شـبانة» تأ ّجج الشوق وتس ّعره باقتراب اللقاء ،ويتوسـل بالتضمين يستعين به على التعبير
عن خلجاته فيقول:
[وافر]

ٍ
ول َّمــــــــــا أ ْن تــــــــــراءتْ ِمــــــــــ ْن ب
ـام
ـســــــ ـتَ ـ َهـ ِ
ِعيــــــــــد خــيــا ُمــكُــ ُم لِــ َعــيــنِ الـــ ـ ُمـ ْ
ِ
تأ َّج
َاب
فـــــرط الغَـــــ َر ِام
القلـــــب مـــــن
َ
ــــــــــج وجــــــــــ ُد ُہ َونَ َمــــــــــا َجــــــــــ َوا ُه وذ َ
ُ
الخيـــــام)(((
الشـــــوق يومـــــاً) إذَا َدن ِ
ُ
(وأعظـــــ ُم مـــــا يكـــــو ُن
َـــــت الخيـــــا ُم مـــــن
ِ
فدنـو لحظـات اللقـاء ص ّعد األشـواق وألهـب حرارتهـا حتـى كاد الشـاعر أن يخرج من
إهابه.
وتوزّع الحنين فشمل الوطن وامت ّد إلى كل متعلّقاته .ويمكن بلورة ذلك في:
((( ديوانه ص 79و .80وكرمان من مدن فارس.
((( البلادي ،علـي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص 96والبيـت األخير مـن تضمينات الشـاعر ،وورد
هذا البيت في كتاب ابن أبي حجلة «ديوان الصبابة» ص 22وهو شاعر لم يذكر اسمه.
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ِ
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أطرافُ َهــــــــــا ِ
ببواســــــــــقِ ال َّن َخ
ــــــــــا ِت
َ

ةيرعشلا ضارغألا

وإلـــــى «أَ َو َال» تـــــر َّو َع قلبـــــي كُلَّ َمـــــا
وإلــــــى نواحــــــي ِ
أرض َهــــــا وربو ِع َهــــــا
ُـــــح التـــــي قـــــد طُـــــ ِّرزَتْ
و ِع َر ِاص َهـــــا الف ِّ

[كامل]

ماعلا

أ ـ الحنين إلى البحرين عامة :فـ«علي بن إبراهيم آل شبانة» تتسع أشواقه فيح ّن إلى
«البحرين» بكل مشموالتها .يقول(((:

فتر ّوع قلب الشاعر ينبض بقوة األشواق وش ّدتها ،ولتصاعدها في نفس الخطي تح ّولت
إلى آهات وتو ّجعات وذلك حين طالت إقامته في «إيران» .يقول:
[كامل]

َــــــــــل علــــــــــى َ
«أوال» تأ ُّو ِهــــــــــي
َّ
آ ٍه وق
ٍ
«فـــــارس»
كنـــــت مبتاعـــــاً أزقَّـــــ َة
مـــــا
ُ
َه ْي َهـــــاتُ مـــــا «شـــــيرازُ» وافيـــــ ٌة ِب َمـــــا
وقد حفّزه الشوق إلى المقارنة والتفضيل.
ب ـ الحنيـن إلـى بقـاع محـددة فـي «البحريـن» :وهـي تلـك التي عـاش الشـاعر في
أحضانهـا وارتبط بهـا وجدانه .ويأتي «جعفـر الخطّي» في طليعة من لهج بذكـر بقاعها ،دون
أن يحصـر حنينه في مسـقط رأسـه «الخـط» .فهو ما فتئ يذكـر قراها ومدنها .وممـا قاله في
التش ّوق إلى مدينة «جدحفص»(((:
ـــــت ِب َهـــــا فغيـــــ ُر كَثيـــــ ِر
فـــــإذَا ُج ِن ْن ُ
بالفيـــــ ِح مـــــن َع َر َصاتِ َهـــــا والـــــ ُّدو ِر
ـك ل ـــي م ـــن نِعمـــ ٍة وحب ـــو ِر(((
ف ـــي تل ــ َ
َْ
ُُ

ْـص» الغيـثُ َسـ ّحاً ولو َسـ َما
َسـقَى «جِـ َّد َحف َ
القلـــــب فيهـــــا فلـــــم يَـــــ َز ْل
بِـــــا ٌد أقَـــــا َم
ُ
َهـــــلِ اللَّـــــ ُه ُم ْســـــتَ ْبقٍ ِذ َمامـــــي ِب َعـــــ ْو َد ٍة
ـض َص ْع ُبـــ ُه
ـض ق ـــد ِريْ ــ َ
ـح َهـــذَا النب ــ ُ
ويصب ــ ُ

[طويل]

له ـــا الدمـــ ُع أَ ْغ َنا َه ـــا ع ـــن الد ْمـــعِ ر ِاشـــ ُح ْه
ـت بالج ِْس ــ ِـم عنه ـــا طَ َوا ِم ُحـــ ْه
وإ ْن طَ َم َح ــ ْ
إليه ـــا يرين ـــي الدمـــ َع ق ـــد َه ــ َّ
ـش كالِ ُحـــ ْه
وأم َكـــ َن م ـــن فض ـــلِ ال َم َق ـــا َد ِة جام ُحـــ ْه

وينضح البيتان األوالن بشـ ّدة التعلّق ،ويطفح الثالث بتوق الشـاعر للعودة إلى ربوعها
لتهدأ روحه ويستق ّر فؤاده.
((( البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.99
((( ديوانه ص.52
((( ديوانه ،ص .23وجدحفص من مدن «البحرين» ،تُراجع خريطة ( )2من ص.559
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ح َّن الخطي لقرية أخرى هي (بوري) فهتف باسمها وتطّلع إليها .يقول(((:
[كامل]

ـــــج
حـــــل لَذَّاتِـــــي وربـــــعِ ُســـــ ُرورِي
ِّ
بالمطـــــي علـــــى معالـــــم (بُـــــورِي) ِب َم
ُع ْ
ِّ
َ
وأطـــــل بهـــــا َع ِّنـــــي ال ُو
ْ
قـــــوف فَ َمـــــا أَ َرى شَ ـــــ ْوقاً يُ َح ِّركُ ِنـــــي لَ َهـــــا ِبق َِصيـــــ ِر
ِ
واســـــتنش َريَّا َهـــــا ففـــــي َع َر َصاتِ َهـــــا عنـــــد ال ُع ُبـــــو ِر بهـــــ َّن نشـــــ ُر َعبِيـــــ ِر
َه ــ ْـل ل ـــي إل ـــى تل ــ َـك المن ـــا ِز ِل َعـــ ْو َد ٌة يَ ْهـــــ َدا بهـــــا نَف َِســـــي وفـــــر ُط زفيـــــري
ومـع تقليديـة المطلع بمـا فيه من وقـوف على األطالل ترشـح دعوة الشـاعر لصاحبه
بإسـراع الخطى بشـ ّدة التع ّجل والتعطّش لتلـك القرية .وين ّم طلبه بإطالـة الوقوف عندها عن
رغبة في التملّي وشـفاء الغليل ليكون بحجم أشواقه العريضة .ولتعلّقه تخ ّيلها مصدرا ً لكل ما
يبهج النفس ويس ّرها.
وأما «خلف بن عبد علي العصفور» فقد قاده شوقه إلى قرية «ال ُم َصلَّى» فقال»:
[كامل]

ســـــابقا ً و َداللِـــــي(((

ِق ــ ْـف بـ «الــــ ُم َصلَّى» م ـــن ُربُ ـــو ِع «أَ َوا ِل» فَ ُه َن َ
ـــــاك ِعـــــ ِّزي
ج ـ الحنيـن إلى األهل :ال مراء في أ ّن الوطن ومتعلّقاته من أهل ورفاق وديار حلقات
متداخلة شـديدة االلتحـام ببعضها ،فكان من الطبيعـي في ثنايا الحنين إلـى الوطن أن يتذكّر
الشـعراء أهلهـم ويتوقوا إليهم .يقول «جعفر الخطّي» ضمن قصيدة يتشـ ّوق فيها ألسـرته في
«البحرين»(((:
[كامل]

ِ
إن ت ُْص ِب ِنــــــــــي ِذكْــــــــــ ُر الديــــــــــا ِر فإنَّــــــــــ ُه
إلنــــــــــاث أَصبيــــــــــ ٍة بهــــــــــا و ُذكُــــــــــو ِر
َو ْج ــ ِـدي الصغيـــ ُر به ـــا ألصغـــ ِر ِصبيت ـــي وكبيــــــــــ ُر أشــــــــــواقي بهــــــــــا لكبيــــــــــري
ُ
فاضـــــل ذيلِ َهـــــا الــــــ َم ْج ُرو ِر
وكريمـــــ ِة الطَّ َرفَيـــــنِ ُجـــــ َّر علـــــى التُّقَـــــى والديـــــنِ
ومع صدق العاطفة األسـرية وتصاعد الحنين بدا التكلّف في اسـتعمال الشاعر صفات
شـعورية بقدر سـ ّن أطفاله .وديوان هذا الشـاعر يزخر بقصائد الشوق المشـحونة بالعواطف
التي ح ّبرها للتعبير عما يعتمل في نفسه من حب وحنين ألسرته(((.
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ،ص.51
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة  ،302تُراجع خريطة ( )2ص.559
ديوانه ص.51
يُراجـع على سـبيل المثال ديوانـه ص 78القصيدة القافيـة (كامل) وص 86المقطوعة الالميـة (كامل) وص87
الالمية (رمل).

إذَا نَـــــا َم َخالِـــــي البـــــا ِل ِم ْ
َـت نَ ْو ِم َهـا
السـ ْه ِد
ْ
ـــــل َء ُجفُونِـــــ ِه َجف ْ
ـب ُّ
واسـتصحبت َجانِ َ
ـت وال ِمـ ْن َهـ َوى فـي َو ْصـلِ منظُومـ ِة ال ِعق ِ
ْـد
و َم ـــا ذ ََاك م ـــن شَ ـــ ْوقٍ لِ َد ْع ــ ٍـد وإ ْن َدنَ ــ ْ
ُ
ولكننـــــي أَشْ
ـــــتاق قَ ْو ِمـــــي وأُ ْســـــ َرتِي بُ َنـــــا َة الــــــ َم َعالِي بالــــــ ُمث َّق َف ِة الــــــ ُمل ِْد
ففراق األهل واألقارب أضنى قلبه وغدا مسهدا ً أرِقاً.
ووسـع «ماجد بـن هاشـم» حلقـة أشـواقه لتشـمل قاطنـي «جدحفـص» كافـة ،وهـي
ّ
شـب في أحضانها .وقد تجلّـى الميل والمودة في الدعاء الذي شـملهم به .وإن
المدينـة التي ّ
(((
كنا ال نستبعد أنه قصد أهله خاصة .يقول :

ةيرعشلا ضارغألا

[طويل]

ماعلا

ووصف «الوائلي» شـوقه لقومه وأسـرته إبّان تواجده في «الهند» وأبرز أصداءها على
نفسه فقال(((:

[بسيط]

ي ـــا س ـــاكني « ِجـــ َّد َح ْف ــ ٍ
ـــــب الــــــ َم ُنونِ وال نالتكُـــــ ُم الــــــ ِم َح ُن
ـص» ال ت َ َخطَّف ُكـــ ْم َريْ ُ
وال َعـــــدَتْ زَا ِهـــــراتُ ِ
َـــــب ث َـــــ َرا ُه ال َعـــــار ُِض ال َه ِتـــــ ُن
الخ ْص ِ
ـــــب واديَكُـــــ ْم وال أَغ َّ
اإللـــــف والســـــ َك ُن
َلبـــــي لـــــوال
ُ
م ـــا ال ـــدا ُر عن ـــدي ول ـــو ألفيتُ َه ـــا َســـكَناً يَ ْرضَ ـــــا ُه ق َ
وح ولـــــي بَـــــ َد ُن
وال َّد ْهـــــ ُر شَ ـــــاطَ َر مـــــا بينـــــي وبينكُـــــ ُم ظُلْمـــــاً فَـــــكَا َن لكـــــم ُر ٌ
وتطفح األبيات بمشـاعر الوجد .فالبعد عن الوطن أمر اضطراري وهجرة الشاعر هجرة
جسد وحسب ألن روحه بقيت في وطنه.
وسما الشوق بالشـعراء إلى رفاق الصبا وصحب الشباب أولئك الذين قضوا معهم أهنأ
األوقات في رحاب الوطن واألهل .يقول «ياسين بن صالح الدين»(((:
[بسيط]

ليـــــس ال ِب َعـــــا ُد عـــــن األهليـــــ َن والـــــدا ِر وإ ْن ل
َقيـــــت بهـــــا َه ّمـــــاً بإضْ ـــــ َرا ِر
ُ
َ
ـاب َويْ َح ــ َـك م ـــا تَ ــــ َرى ضياعـــــي عـــــن األهليـــــن وال َجـــــا ِر
ب ـــل ع ـــن ُم َنا َدمـــ ِة األحب ــ ِ
فأكثـر مـا آذى نفـس هذا الشـاعر بُعـده عـن صحبـه وندمائـه .وإن كان فـراق األهل
والديار أض َّر به(((.
(((
(((
(((
(((

الديوان ص.161
ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 493والبلادي ،علي بـن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سابق ،ص.89
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.222
يُراجع أيضاً ديوان الخطي ،ص 34البيتان الداليان بسيط.
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وامتـد الحنيـن إلـى الوطن ليشـمل المنـازل والدور وهـي أماكـن حبيبـة للنفس فهي
مالعـب الطفولـة ،ومرابـع الصبا والشـباب .فحـ ّن إليهـا الشـعراء والتـذّوا بذكراها .وممـا قاله
«الوائلي»(((:
[كامل]

ـت ف ـــي أَفْيائِــــــــــ ِه ونشــــــــــأتُ فــــــــــي كِثْ َبانِــــــــــ ِه
َســـق َِت ال َغـــ َوا ِدي َم ْنـــ ِزالً ق ـــد ِب ــ ُّ
ولهـــــوتُ فـــــي َع َر َصاتِـــــ ِه
وقطفـــــت ِمـــــ ْن أثمــــــــــا ِر ِہ
وشــــــــــربت مــــــــــن ألبانِــــــــــ ِه
ُ
ُ
جسـده الدعاء بالسـقيا ّ
الدال على الرغبة في الخصب
والبيتان يهمسـان بالتعلّق الذي ّ
واستمرار الحياة في جنبات تلك الدار.
 4ـ لوعة الذكرى وتوق الرجوع للوطن:

فـي ثنايا حنين النفس أليامها الخوالي انبعـث التذكّر قوياً الفحاً يلهب الجوانح ويؤ ّجج
ألح على الشعراء وه ّيج حسرتهم وأساهم .وتذكّر األيام
الوجدان ،فكانت الذكرى هاجسـاً قوياً ّ
السـعيدة فـي رحـاب الوطـن واألهل منبّـه ذو ح ّديـن فبقدر مـا يبعثه فـي النفس مـن هناء
وسـعادة فيكـون كالواحـة الظليلـة فـي الصحـراء المقفـرة فإنـه عامـل هـام على بعـث األلم
والوجد .يعرض «يوسـف البحراني» للجوانب التي تثيره ذكراها ،ويصف ما يرافق ذلك التذكّر
من أسى فيقول(((:
[طويل]

ـــــال تـــــذكا ُر ال ِّديَـــــا ِر ِ
إذَا َج َ
بخاطـــــرِي وذكـــــ ُر أُ َه ْيـــــلِ
الحـــــي أَ ْهـــــلِ المآثِـــــ ِر
ِّ
ائـــــم وتفا ُخـــــ ِر
نعيـــــم َد
و ِذكْـــ ُر اجتم ـــا ِع الشَّ ـــ ْملِ ِم َّن ـــا ونحـــ ُن ف ـــي ُســـــ ُرو ِر
ٍ
ٍ
ُوب َص َبابَـــــ ًة
ونفســـــي أ ْن ت َْص ُبـــــو لِ ُســـــ ْك َنى الــــــ َمقَا ِب ِر
يَـــــكَا ُد فُـــــ َؤا ِدي أَ ْن يَـــــذ َ
َ
فلوعة الذكرى وقسوة وطأتها أذابت كيانه حتّى تم ّنى الردى .ووصف «جعفر الخطي»
مرارتها وق ّوة أذاها على روحه فقال:
[كامل]

وت َ َذكُّــــــــــ ٍر يَ ْر ِمــــــــــي ال َحشَ ــــــــــا ِبأَ َســــــــــا ِو ٍد َمـــــا َمـــــ ْن نَ َهشْ ـــــ َن يُ ِفيـــــ ُد فيـــــه ال َّرا ِقـــــي
شَ ـــــوقا ً إلـــــى القَـــــو ِم الذيـــــن محلَّهـــــم قلبـــــي وإ ْن بعـــــ ُدوا علَـــــى أَح َدا ِقـــــي(((
َ
ََ
َ َ َ ُ ْ
ْ
ْ
ْ
والعبـارات والصور تهمس بأوجاع الشـاعر وأذى التذكّر ،الذي قرنه لشـ ّدة تأثيره وأذاه
بضرر أخبث الح ّيات.
((( ديوانه ص.30
((( البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص .407األبيات ضمن قصيدة ص ّدر بها الشاعر كتاباً ألخيه.
((( ديوانه ص 79واألساود جمع أَ ْس َود وهو العظيم من الح ّيات وأخبثها وأنكاها.
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ْــــــــــب كِ َل َمــــــــــا
و َجفَاكُــــــــــ ْم أَ ْو َرثَ ال َقل
َ
ـوم تَ ْح ـــــر ُِق الج ِْس ـــــ َم ضَ َرا َمــــــا
ِب ُه ُمـــــ ٍ
ُحلَّــــــــــ َة البِشْ ــــــــــ ِر ِب ِفرقاكُــــــــــ ْم دوا َمــــــــــا
كالــــــذي كَا َن وألقاكُ ـــــ ْم َعلَــــــى َمــــــا

ةيرعشلا ضارغألا

ــــــــــام التصابِــــــــــي ضَ َّرنِــــــــــي
ِ
ِذكْــــــــــ ُر أَيَّ
يــــــا لَ ـــــذَاذ ٍ
ـت
ـت قــــــد بُ ِّدلَـــــ ْ
َات َمضَ ـــــ ْ
آ ٍه ِمــــــــــ ْن َصــــــــــ ْر ِف َز َمــــــــــانٍ بَ َّزنِــــــــــي
والص َفـــــا
ليــــ َ
ـت شـــــعري َهــــ ْـل ت َ َرونِـــــي َّ

[رمل]

ماعلا

«علي بن لطف اللَّه» أثر الذكرى وما خلّفته في الوجدان من أذى بعيد الغور
وليصـ ّور ّ
(((
ماثلها بالجروح التي أصابت القلب يقول :

فالكلـوم التي ذكرها إن هـي َّإل ما تراكم في حناياه من ألم ال ُبعـد ولوعة الفراق .وقد
تح ّولـت الذكـرى إلى زفرات َحـ َّرى وآهات ملتاعة أترعت النفس .ورغم اسـتغراق الشـاعر في
تلـك األحاسـيس بزغ فـي البيت األخيـر أمل ضعيـف في العـودة واللقـاء .وقد بـرز ذلك من
خالل خطابه ألهله المقيمين في الوطن.
ظل االغتـراب والحنين أقصى أماني الشـعراء وأع ّزها .ومما
وشـكّلت األوبة للوطن في ّ
توجـه به «محمد بن عبد اللَّه آل شـبانة» إلى ممدوحه في «الهنـد»((( التي قصدها بحثاً عن
لقمة العيش كما يظهر:
وإنّـــــي ألر ُجـــــو مـــــن جميلِ َ
ـــــك َع ْز َمـــــ ًة
ت ُ ِقـــــ ُّر ُعيونـــــاً بالفـــــراقِ َس ِ
ـــــخي َن ًة
ـــــس أطفـــــاالً صغَـــــارا ً تركتُ ُهـــــ ْم
وتؤنِ ُ
و َع ْي ِش ـــي ِب ِهـــ ْم ق ـــد كَا َن ُحلْ ـــوا ً وبَ ْع َد ُهـــ ْم
زلـــــت ُمشْ ـــــتَاقاً إليهِـــــ ْم و َعاجِـــــزا ً
ومـــــا
ُ

[طويل]

تبلِّغُنـــــي األوطـــــا َن فـــــي ُمـــــ َّد ِة ال ُع ْمـــــ ِر
وتبـــــر ُد أكبـــــادا ً أَ َحـــــ َّر مـــــن ال َج ْمـــــ ِر
ـــــي كال َقطْـــــ ِر
لِ ِفرقَ ِتهِـــــ ْم مـــــا ز ََال َد ْم ِع َ
وج ـــدتُ ل َِذيـــ َذ ال َع ْي ــ ِ
ـش كال َعلْ َق ــ ِـم ال ُمـــ ِّر
َ
كمـا
ـوص ال َج َنـا ِح إلـى ال َوكْـ ِر
اشـتاق َمق ُْص ُ

متوس ًال إليه بوصف
فالشاعر يلتمس العون على الرجوع للوطن .ويستعطف ممدوحه ّ
كأب ويصف حرمان األطفال علّه يثير نوازعه اإلنسانية.
الوضع المؤلم ألسـرته .فيص ّور معاناته ٍ
ولشـ ّدة تـوق «يوسـف البحرانـي» ليوم اجتماع الشـمل علـى تراب الوطـن وميله الشـديد له
توسل بالنذر من أجل تحققه .يقول(((:
ّ
((( التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( ابن معصوم المدني ،علي خان ،سلافة ،العصر ،مصدر سـابق ،ص .500والممدوح هو األمير أحمد الحسـيني
والد صاحب السالفة وسنعرض له في شعر المديح .ص.313
((( البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص.407
301

[طويل]

َمتَـــــى
تصـــــدح الورقـــــا ُء يَ ْومـــــاً ِب ُق ْر ِب َنـــــا وتُ ْنشَ ـــــ ُر أعــــــا ُم الـ ـــــ َه َنا والبَشَ ــــــائِ ِر
ُ
فللّــــــــــ ِه يَــــــــــ ْو ٌم ال يُشَ
ــــــــــق ُغبَــــــــــا ُر ُہ و َد ْهـــــ ٌر كريـــــ ٌم إ ْن َوفَـــــى َغ ْيـــــ ُر َماكِـــــ ِر
ُّ
وللَّــــــــــ ِه نَــــــــــ ْذ ٌر إ ْن
رأيــــــــــت بَ َياضَ ــــــــــ ُه ألســـــج َد شـــــكرا ً ضَ ارِعـــــاً ِبتَ َصاغُـــــ ِر
ُ
وتنضح فكرة النذر بقوة التر ّوع والرغبة الجامحة في العودة إلى الديار.
ولقـد ظلّت البحرين في نظر أبنائهـا المغتربين أمالً حلوا ً وحلمـاً لذيذا ً يراود النفوس.
يقول «الوائلي»:
[طويل]

فيـــــو ٌم أَ َرى فيـــــ ِه الديـــــا َر وأَ ْهلَ َهـــــا ُمـــ َرا ِدي م ـــن ال ُّدنْ َي ـــا وقص ـــدي وآمال ـــي
وال غرو فقد كانت في نظرهم ج ّنة الدنيا وقطب السعادة .يقول الشاعر السابق:
ِ
للنــــــــــاس اجتمــــــــــا ٌع وفر َحــــــــــ ٌة
إِذَا كَا َن
السلبية:
 - 5الوطنية
ّ

نــس ففــي البحريــنِ
وأُ ٌ

[طويل]

أُن ِْســي وفرحتــي(((

إ َّن مواكبـة الروح الوطنية المتدفّقة يمكن اعتبارها ضرباً من الوطنية السـلبية .ونقصد
بهـا محاولـة الهـروب مـن الواقـع والمتمثل في دعوة الشـعراء أنفسـهم للنــزوح عـن الوطن
بسـبب ما شـاع فيه من ظلم وفسـاد((( .من ذلك دعوة «سـليمان الماحوزي» نفسه لمبارحة
البالد احتجاجاً على ظلم الحاكم اإليراني يقول(((:
ـض و ُح ـــثَّ ال َي ْع ُم ــ ِ
الســـ َرى
انْ َه ــ ْ
ـات عل ـــى ُّ
فَ ـــار ِْق كم ـــا فَ َع ــ َـل ابـــ ُن ذي ي ـــزنٍ فَ َم ـــا
َت َعلَـــــى
وتَدا َركَـــــ َّن بقيـــــ ًة أَشْ ـــــف ْ

[كامل]

واه ُج ــ ْر َم َحــ َّـل ال َخ ْســ ِ
ـف يـــا أَ َس ــ َد الشَّ ــ َرى
أَ ْجــــــــــدا ُه غَمــــــــــدا ٌن فخلَّفَــــــــــ ُه َو َرا
تَل ٍ
َـــــف وال ت َضْ َجـــــ ْر وإ ْن ط َ
الســـــ َرى
َـــــال ُّ

((( الديوان ،ص 68و.50
((( يصف شاعر بحراني مجهول جور أحد حكام «البحرين» اإليرانيين ويؤ ّرخ لعام إبعاده فيقول[ :كامل]
مه ـــدي قُل ـــي َص َرفُ ـــوه ع ـــن بحري ِن َن ـــا
َعــــــــــا َم ال ُفتُــــــــــو ِر و َح َّك ُمــــــــــوا قَ َّزاغَــــــــــا
مـ ـــ َـا الفجـ ــــاج بـبغيِـــــ ِه وفجـــ ــــورِہ
فلـــــــذا أتَــــــى تاريخُـ ـــــ ُه قــــــد زَا َغــــــا
النبهانـي ،التحفـة النبهانيـة ،مصدر سـابق ،ص 47ويُراجع أيضاً هجاء سـليمان الماحوزي لحاكـم إيراني آخر
حكـم «البحريـن» ورد عنـد البحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،مصدر سـابق ،ج 3ص 42واألمين ،محسـن ،أعيان
الشيعة ،مصدر سابق ،ج 7ص.305
((( التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .361
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 - 6تنامي النـزعة الوطنية:

وهجـــــرتُ ِف َ
يـــــك َمطَار ِِحـــــي َو ِو َســـــا ِدي
فـــــي غيـــــ ِر أ ْج َبالِـــــي وغيـــــ ِر ِو َهـــــا ِدي
َـــــي ُرقَـــــا ِدي
ســـــ َننِ ال ُعـــــا ح َج َب ْ
ـــــت َعل َّ

ماعلا

َوطَ ِن ـــي العزيـــ َز لق ـــد َه َج ْرت ُ ــ َـك ُم ْك َرهـــاً
َل َعـــــ ْن ِقلَـــــى ِم ِّنـــــي وال َعـــــ ْن َر ْغ َبـــــ ٍة
لكـــــ َّن نَفْســـــاً ُحـــــ َّر ًة نشـــــأتْ علـــــى

[كامل]

ةيرعشلا ضارغألا

فالشـاعر يشـير إلى األسـباب صراحة .ويتّعظ بشـخص ّية الملك اليماني «سيف بن ذي
يـزن»((( .وإلدراكـه مسـبقاً قسـوة الغربـة وضجرها دعا نفسـه إلـى تق ّبلهـا واحتمالهـا .وعلى
النسـق نفسـه خاطب «الوائلي» وطنه وهو يغادره مبـ ّررا ً الهجرة فيما يشـبه االعتذار الملفّع
بالحزن فقال(((:

فـي مقابـل النــزعة الوطنيـة السـلبية نلمح ال سـ ّيما فـي المرحلـة األخيرة مـن فترتنا
المدروسـة تناميـاً في التوجه الوطني .وقد ألمعنا في دراسـتنا السـابقة لنــزوع الشـعراء إلى
معانـي المجـد والرفعـة((( ،ومـا ينطـوي عليه هـذا الميل مـن رغبة فـي التخلّص مـن الحكم
األجنبي يقول «سلمان التاجر»(((:
[طويل]

ونيـــــل األ َمانِـــــي ُدو َن َحـــــ ِّز الــــــ َمف ِ
َم َن ُ
ـــــال الــــــ َم َعالِي بال َع َوالِـــــي ال َع َوا ِمـــــلِ
َاصلِ
ُ
ِ
ـــــب نَيْلُـــــ ُه لِ ُم َؤ ِّمـــــلٍ ولكـــــ ْن ببـــــذ ِل
النفـــــس َســـــ ْه ُل التَّ َنـــــا ُو ِل
ُهـــــ َو الــــــ َم ْج ُد َص ْع ٌ
بالـــــذل ُمـــــ َّر ٌة وبال ِعـــ ِّز ُمـــ ُّر ال َحتْ ــ ِ
ِّ
ـف َعـــذ ُْب الــــ َم َنا ِهلِ
فـــــإ َّن َحيَـــــا َة المـــــر ِء
وامتـ ّدت تطلعـات الوحـدة فـي شـعر «سـلمان التاجـر» لتشـمل الطمـوح إلـى تو ّحد
المسلمين ،متجاوزا ً بذلك الحدود العرقية الض ّيقة ،محلّقاً في أجواء دينية فسيحة .قال(((:
[بسيط]

أَ ْهـــــ َوى اتحـــــا َد َج ِميـــــعِ المســـــلمي َن وال يَ ِص ُّدنِـــــي َعـــــ ْن َهوائـــــي َجا ِه ٌ
ـــــف
ـــــل َجلِ ُ
هكـذا تجلّـت معاني الوطنية في شـعر البحريـن .وكانت تلك النــزعة منبعاً ثـ ّرا ً غذّى
(((
(((
(((
(((
(((

يُراجـع خبـره عنـد ابن األثيـر الكامـل ،مصـدر سـابق ،ج 1ص 263وما بعدهـا وعن قصـر غمـدان ينظر ابن
منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،مادة «غمد».
ديوانه .184
يُراجـع الباب الثانـي فصل التاريخ وتفاعالت الواقع ص 163وما بعدها ،والباب الثالث شـعر التأ ّمل والحكمة
ص 255وما بعدها.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.300
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .349
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الشـعر وأم َّدہ بالخصب .وقد تن ّوعت مضامينها متراوحة بين تعلّق بالوطن ،وتغ ٍّن به .واتسـع
مفهومها في نهاية الفترة المدروسـة لتشـمل األمة العربية ،كما امت ّدت إلى التطلّع إلى وحدة
إسالمية كبرى .متجاوبة في ذلك مع كل قضايا اإلصالح والتح ّرر في الوطن العربي.
علـى أن شـعر البحريـن وإن لم يكـن جديدا ً تـا ّم الج ّدة فـي هذا الموضـوع ،فقد كان
لبعض الشعراء تلويناتهم الشـخصية والطريفة المفعمة بالوجدان ،الس ّيما حين نقيسه بالنتاج
العربي قبل بواكير الفترة المدروسة أي القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين.
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الفصل الرابع

شعر المديح

تأثّرا ً بشـعر األسلاف طرق شـعر «البحرين» موضوع المديح .وقد ألمعنـا إلى عنايتهم
بمـدح آل البيـت .وذكرنا أنهم صاغـوا ذلك الضرب من التقريـظ تجاوباً مـع عقيدتهم وتعبيرا ً
عـن مشـاعر الحـب والتعلّـق .وبسـبب ذلـك خلا مديـح العلوييـن مـن المصلحـة الدنيويـة،
والمطامع المادية .فعبقت بعض جوانبه بنفحات صوف ّية(((.
ويتراءى لنا أن هذا التو ّجه سـاهم ـ وإلى حـ ٍّد ما ـ في عدم ابتذال المديح بوضعه في
إطاره الصحيح.
فـ«عبد الرؤوف بن الحسـين» لشعوره بع ّزة نفسـه وربما ترفّعاً عن النفاق والملق وما
التكسـب بالشـعر مهما عظمـت األعطيات ومما
فيهمـا مـن امتهان أبى مـدح الملوك ،ورفض ّ
قاله(((:
[طويل]

ومـــــا أنـــــا بالــــــ ُم ْه ِدي فُ ُنـــــو َن َم َدائِ ِحـــــي إلـــــى َملِ ٍ
ـــــب
وب الرغَائِ ِ
ـــــك أَ ْر ُجـــــو ضُ ـــــ ُر َ
ولـــــو أ َّن مـــــا
تحـــــت الســـــما ِء َج َوائِـــــزِي ومـــــا فوقَ َهـــــا إالّ الــــــ َم َعالِي َم َوا ِهبِـــــي
َ
وتمسـكاً بالمبـدأ ورغبة في توجيه المدح لمن يسـتحقه تسـامى «جعفر الخطّي» عن
ّ
(((
اللئام ،لما فيه من وضع الثناء في غير محلّه .يقول :
[كامل]

ـــــض الزمـــــا ُن ِبغَا ِربِـــــي أو فَل ِ
َّـــــت األيَّـــــا ُم َحـــــ َّد شُ ـــــبَاتِي
فَأَنَـــــا وإ ْن َع َّ
ئـــــام ت َرفُّعـــــاً شـــــعري وأُق ِْصـــــ ُر دونهـــــم َخطَ َواتِـــــي
ألصـــــو ُن عـــــن َمـــــ ْد ِح اللِ ِ
ُ
وقـد ذهب «سـلمان التاجـر» إلى اعتبـار مديح غيـر المسـتحق بمثابة اسـتنقاص من
اإلنسان لنفسه(((:
وال أَشُ ُّ
المـــــدح َم ْنق ََصـــــ ٌة
ـــــك بـــــأ َّن
َ
(((
(((
(((
(((

[بسيط]

فـــي َم ــ ْن ِب ــ ِه ال يزي ــ ُن ال َم ــ ْد ُح وال َو ْصــ ُـف

يُراجع موضوع خصائص الشعر البحراني المتعلّق بآل البيت ص 150وما بعدها.
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.17
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وبسبب ميل كثير من الشعراء لهذا المبدأ نلحظ تضاؤالً في حجم المدح.

أبرز أسباب المديح:
 .1المـدح بدافـع الحاجة :ويبـرز على وجه الخصوص ،وحسـبما توفّر لنـا من نصوص،
في شـعر الشـعراء النازحين .يخاطب «حسـين بن زعـل البحراني» أحد ممدوحيـه العراقيين،
ويومئ إلى ضعف حاله إلثارة عطفه وجوده فيقول(((:
[طويل]

ـت اليـــو َم ِح ْص ــ ٌن ومع ِقــ ٌـل إذَا أنْشَ ـــــ َب ْت ِفي َنـــــا الليالـــــي َم َخالِ َبـــــا
أَبَـــا الفَضْ ـــلِ أنــ َ
أنــا اليــو َم فــي ِ
ـس لِــي ُم ِعيـــــ ٌن إذَا
ناديـــــت لَ َّبـــــى ُم َجا ِوبَـــــا
ُ
أرض «الع ـراق» وليـ َ
َ
وإنّـــــي ألرجـــــو وال َّر َجـــــا ُء يقو ُدنِـــــي
إليـــــك ولـــــم أَ ْع َهـــــ ْد
رجائـــــي كا ِذبَـــــا
َ
ولـــــي ِشـــــي َم ٌة ال ِ
ترتضـــــي الـــــذ َُّّل َمأْلَفَـــــا وإ ْن
أدركـــــت ِم ِّنـــــي العـــــدا ُة مآ ِربَـــــا
ْ
التكسـب بالشـعر ،وإن لم تكن
ويبـدو أن شـدة العـوز في الغربة دفعت الشـاعر إلى ّ
تلـك غايته مـن الرحيـل .ومما قالـه «عبد اللَّه بـن محمد الحسـيني» لممدوحه في ما يشـبه
االستجداء بسبب ضغط الحاجة والغربة(((:
[وافر]

واصلِ
ــــــــــح ف َِاســــــــــ َد األَ ْحــــــــــ َوا ِل ِم ْنــــــــــ ُه وابْ ِدلْــــــــــ ُه مــــــــــن ال َخف ِ
ْــــــــــض انْ ِت َصابَــــــــــا
ْ
ْ
وجِـــــ ْز بجميـــــلِ فَضْ َ
يفـــــوق ال ِم ْس َ
لـــــك ِم ْنـــــه شـــــكرا ً
ُ
ـــــك نَشْ ـــــرا ً وان ِت َســـــابا
كل ضَ ِع
وعبــــــــــ ُد َك َعاجِــــــــــ ٌز ّ
يــــــــــف أَ ِســــــــــي ٌر َســــــــــا َم ُه الزمــــــــــ ُن اغترابَــــــــــا
ٌ
ويعـ ّول الشـاعر علـى المصطلحـات النحويـة يسـتثمرها لمعانيـه ،فيسـتعمل الخفض
للداللة على رقّة الحال ،والنصب لإلشارة إلى يسر الوضع ورفاهة العيش.
 .2المـدح شـكراً واعترافـاً بالجميـل :وعـادة مـا يأتي ذلك فـي أعقاب معروف أسـداه
شخص للشاعر .يص ّور «محمد بن عبد اللَّه الحسيني» األيادي البيضاء لممدوحه فيقول(((:
((( األميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 6ص 23والممدوح هـو مؤلف «نشـوة السلافة» محمد
علي بـن بشـارة آل موحـي من علمـاء النجـف وشـعرائها (ت 1160ه1747/م) ترجمته في المصدر نفسـه،
ج 10ص 12وفي أعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 6ص.295
((( ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 513والممدوح هـو أحمد بـن محمد
معصـوم الحسـيني وزيـر السـلطان عبد اللَّه بـن محمـد قطب شـاه ملك حيـدر أباد .كان شـاعرا ً وهـو والد
صاحب السلافة (ت 1086ه1675/م) تُراجع ترجمته في المصدر نفسـه ،ص ،10وفي خالصة األثر للمح ّبي،
محمد أمين ،دار صادر ،بيروت  ،د.ت ،ج 3ص ،349وأعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 1ص.239
((( ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص .501والممدوح هـو األميـر أحمد بن
معصوم السابق.
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ةيرعشلا ضارغألا

ـت نُ ـــــ َو ُب الليالــــــي وفَ ـــــ َّر َق َج ْم َع َنــــــا الد ْه ـــــ ُر الشَّ ــــــؤو ُم
ولـ ـــــ َّما أَ ْن َد َهـــــ ْ
َو َج ْدنَــــــــــا ِمــــــــــ ْن ِ
َــــــــــت ع َّنــــــــــا ال ُه ُمــــــــــو ُم
فواضلِــــــــــ ِه نِظَامــــــــــاً بَــــــــــ َدا فَتَ َف َّرق
ْ
وأَ ْصبَ ْح َنــــــــــا ِب ِن ْع َم ِتــــــــــ ِه ِبأَ ْمــــــــــنٍ ولــــــــــو أ َّن األَنَــــــــــا َم لَ َنــــــــــا ُخ ُصــــــــــو ُم
وأردف الشاعر تنويهه بفضل الممدوح بأن ساق إليه آيات الشكر:
أطيـــــق َح ْم َ
وكيـــــف
ـــــل كثيـــــ ِر فَضْ ـــــلٍ ومـــــا بقليلِـــــ ِه شـــــكري يَقُـــــو ُم
ُ
َو َس ِ
ـــــاح ُل شُ ـــــ ْك ِركُ ْم أَضْ حـــــى بعيـــــدا ً لِ َمـــــ ْن فـــــي بَ ْحـــــ ِر نعم ِتكُـــــ ْم يَ ُعـــــو ُم
ٍ
ِ
اإلخـــــاص َص
ولكـــــ ْن َج ْو َهـــــ َر
ـــــل الـــــ ُو ِّد أحك َمـــــ ُه ال َحكيـــــ ُم
ـــــاف َو َحبْ ُ
وترشـح تعابيـر الشـاعر وصيغـه بعمـق االمتنـان والشـكر الممـزوج بمشـاعر التقديـر
واإلخالص والمودة.
ويعتبر «جعفر الخطّي» أهم شـاعر م ّداح في فترة دراسـتنا ،ربمـا لوصول ديوانه .وقد
جسـد كل دوافع المديح في الشـعر البحراني .ومما قاله اعترافاً بفضل أحد األشـراف واسـمه
ّ
(((
«عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم» :

ماعلا

[وافر]

[طويل]

وإ َّن يَــــــــــدا ً أَ ْولَ ْيت ِني َهــــــــــا وإ ْن َمضَ ــــــــــى ِب َهـــــا ال َّد ْهـــــ ُر بَـــــاقٍ ذكْ ُر َهـــــا ِب َبقَائِـــــي
ـــــي َعاجِـــــ ٍز عـــــن َج َزائِ َهـــــا فيصـــــر ُِف َو ْجهِـــــي عـــــن لِق َ
َـــــاك َح َيائِـــــي
أَ َر َاك ِب َعي َن ْ
ـاب غ ـــاب َوفَ ـــا ُؤ ُہ ولك َّن ِنـــــي إ ْن أَنْـــــأَ يَـــــ ْد ُن َوفَائِـــــي
فلس ــ ُ
ـت ام ـــرءا ً إ ْن َغ ــ َ
ويتجلّى امتنان الشـاعر وحفظه اإلحسـان من خالل اعترافه به مدى الحياة .كما يتمثّل
في تصريحه بعجزه عن ر ّدہ ،وخجله من لقاء المحسن(((.
 .3المـدح طمعـاً فـي النـوال والغنـى :وغالباً مـا يأتي فـي مديح الشـعراء للحـكام أو
الشـخصيات المرموقـة .ونلمـح هذا المعنى وإن لم يصرح به الشـاعر .من ذلـك قصيدة مدح
فيهـا «جعفر الخطي» ركـن الدين محمود بن نـور الدين» وزير «البحريـن» الهرمزي وحليف
البرتغاليين((( قال:
َّـــــا ِم ُم َّي ِممـــــاً
وألَ ْخ ِبطَـــــ َّن َحشَ ـــــا الظ َ

[كامل]

ملكـــــت يَـــــ َدا ُه َجـــــ َوادا
َملـــــكاً بمـــــا
ْ

((( ديوانه ص.3
((( يُراجع أيضاً الديوان ص 27القصيدة الدالية كامل وص 55الرائية خفيف.
((( ديوانه ص.44
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الســـــ َوا ِبغِ وال َق َنـــــا وال ِب ْيـــــ ِ
ـض وال َخ ْيــــــلِ ال ِعتَــــــاقِ َعتَــــــادا
ال يَ ْقتَ ِنـــــي غيـــــ َر َّ
ولـــــه كمـــــا َح َّ
ــــــــــل َص ْوبُــــــــــ ُه األ ْجــــــــــ َوادا
ـــــل الربيـــــ ُع نِطَاقَـــــ ُه َســــــــــ ْي ٌب يُ َب ِّخ ُ
فصفـات البـذل التـي خلعها علـى الممدوح والتـي وضعته في مكانة سـامقة بالنسـبة
بكل شـيء عدا أدوات الشـجاعة إ ْن هي إال اسـتدرار لسـيبه وحثّ على
لهذا الخلق ،وسـخائه ّ
العطاء المجزي.

الفئات الممدوحة:
مـن أهم الفئـات االجتماعيـة التـي مدحها شـعراء البحرين أصحـاب الجاه والسـلطان
وفئة العلماء .ومع وجود معان مشتركة بين مدائح الفئتين نلحظ ثمة فروقاً بينهما .وستتضح
أبعاد ذلك في دراستنا لما قيل من تقريظ فيهما.
الفئة األولى :رجال الدولة والوجهاء:

مدح الشـعراء األمـراء ورجال الحكم والوجهـاء .ويع ّد ما وصلنا من هـذا اللون محدود
الحجم بالقياس إلى المضامين األخرى.
وقد اسـتم ّد الشـعراء من األقدمين معاني المديح ومعاييره .فأسـبغوا على ممدوحيهم
كل الصفـات األخالقيـة المحبّبـة من كرم وشـجاعة وه ّمـة عالية وسـمو مكانة ومـا إليها .وقد
عرضنـا نماذج منها في دراسـتنا للقيـم الخلقية في المدائح المنظومة فـي آل البيت((( .وهي
ال تكاد تختلف عنها سوى أن مدائح العلويين أكثر سالسة ونبضاً.
مـدح الشـعراء الحـكّام المحلييـن .ولـ«جعفـر الخطّـي» أربـع قصائـد فـي مـدح وزير
البحريـن «ركـن الدين محمود بـن نور الديـن»((( ،وقد اعتنى الشـاعر بإضفـاء أعلى الصفات
األخالقية عليه ،وع ّول على مخزونه الثقافي يسـتمد منه األشـباه والنظائر وذلك خالل مقارنته
له بأشهر رموز التاريخ القديم العربي وغير العربي .يقول:
اســـــكندري الـــ
وي ال َع َدالَـــــ ِة
ُّ
كِ ْســـــ َر ُّ
أَ َســـ ُد ال َفتْ ــ ِ
ـك أَ ْجـــ َد ُل الخط ــ ِ
ـب الـــ
ـف ذي ــ ُ
أَ ْح َن ــ ُـف ال ُح ْك ــ ِـم أكثـــ ُم ال ـــرأْ ِي زبيـــ ُر الـــ
م ـــا شـــكَا ال َح ْي ــ َـف عنـــ َد ُہ أَ ْعـــ َز ُل ال ُّنـــ

[خفيف]

ــــــ َفتْ ِح وال َعـــــ ْز ِم ُر ْســـــتَ ِم ُّي ال ِكفَـــــا ِح
ُـــــوب كَبْ ُ
ـــــش ال ِّنطَـــــا ِح
ــــــ َك ِّر فَ ْهـــــ ُد ال ُوث ِ
الســـــ َما ِح
ـــــب َّ
ــــــثأ ِر ِق ُّ
ـــــس ال َب َيـــــانِ كَ ْع ُ
ـــــاح(((
الس َ ِ
ــــــض َر ِة إالّ َو َعـــــا َد شَ ـــــاكِي ِّ

((( يُراجع الباب الثاني فصل «المناقب في شعر آل البيت» ص 229وما بعدها.
((( تُراجـع في ديوانه ص 19و 43و 72وأوردها األمين ،محسـن ،صاحب أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،في ج10
ص 111وما بعدها.
((( المصـدر نفسـه ،ص .20وضاهـاه في عدله بكسـ َرى ملك الفرس ،وفـي انتصاراته باالسـكندر المقدوني ،وفي =
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ُّ
ـــــل يَ ْقظَـــــانِ
تنفـــــك نَائِ َمـــــ ًة فـــــي ِظ ِّ
َحتَّ ـــى ك ََس ـــا بالصنيـــعِ الــــ َهالِ ِك الفانِ ـــي

ماعلا

أَنَـــــا َم ِســـــ ْر َب ال َّر َعايَـــــا فـــــي ُذ َرا ُه فمـــــا
يـــــرض أَ ْن َغ َمـــــ َر األحيـــــا َء نَائِلُـــــ ُه
لـــــم
َ

[بسيط]

ةيرعشلا ضارغألا

فالشـاعر لم يكتف بحشـد كل المعاني الخلقية والعقلية واللسانية المرغوبة وحسب،
بـل جعله في الذروة منهـا ،محتذياً مفاهيم األقدمين((( .وامتدح عنايته بالرعية والسـهر على
توفير األمن والطمأنينة لها فقال(((:

وللوصول بسيبه إلى أبعد الحدود جعله يتع ّدى األحياء إلى أهل القبور.
مـدح شـعراء البحريـن أمـراء وحكّامـاً من خـارج بالدهـم .وللخطّـي قصيـدة في مدح
خلف بـن عبد المطلـب ـ ملـك الـدورق ـ مـن نواحـي العـراق((( .وأخـرى فـي مدح سـلطان
«صحـار» من نواحـي عمان .صاغها رعاية لجانب النسـب ـ كمـا يقول مق ّدم الديـوان ـ وذلك
حين علم بانتماء الممدوح لبني تغلب بن وائل وأنّه من نسل الشاعر عمرو بن كلثوم(((.
وألمحنا إلى مدح محمد بن عبد اللَّه الحسـيني أحمد بن محمد معصوم ـ من أمراء(((
الهند .ومما قاله في اإلشادة بمآثره وبانتمائه إلى البيت العلوي:
ـــــــب أَ ْح َم ِ
ـــــــد
أحمـــــــ ُد َمـــــــ ْن َص َّعـــــــ َد كَ ْع َ
ْـــــم والفَضْ ـــــلِ ِ
ـــــب الــــــ َم ْح ِت ِد
وط ْي ِ
بال ِعل ِ
ق ـــد َجا َءنَ ـــا ِمـــ ْن َد ْو َحـــ ِة الــــ َم ْج ِد الت ـــي
=

(((
(((
(((
(((
(((
(((

[رجز]

الســــــــــؤد ِد
و ِذ ْر َو ُة الـــــــــــ َم ْج ِد و َهــــــــــا ُم ُّ
تـــــدوس فَـــــ ْو َق ال َف ْرق ِ
و ِه َّمـــــ ٍة
َـــــد
ُ
ـــــت أثمار َهـــــا كالعســـــج ِد(((
مـــــا بَر َح ْ
ُ
َ ْ َ

قوته برسـتم القائد الفارسـي .وقرنه في سلامة الحكم باألحنف بن قيس ،وفي صحة الرأي بأكثم بن صيفي
بقس بـن سـاعدة األيادي ،وفـي السـخاء بكعب بن مامـة .وأما قولـه «زبير الثـأر» فلم نجد
وفـي الفصاحـة ّ
لهـذا المثـل وجـودا ً فـي المعاجم وكتـب األمثـال .وورد في كتـاب «جمهرة األمثـال» ألبي هالل العسـكري،
ط ،1دار الكتـب العلميـة ،بيـروت  ،1978ج 2ص 94قولهـم« :أفـرس مـن الزبير بن الع ّوام» ويقـول المؤلف
عـن هـذا المثل :إنـه من باب ترك المشـهور وضـرب المثل باألقل شـهرة .وربمـا أراد الخطي لفظـة «ال َّزبْر»
وهو القوي الشديد من الرجال .يُراجع مادة «زبير» في اللسان وتاج العروس.
يبدو الشاعر متأثرا ً بمعايير النقاد األقدمين كمقولة ابن طباطبا ،محمد بن أحمد ،في عيار الشعر ،تحقيق عباس عبد
الساتر ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت  ،1982ص 27التي استحسن فيها التمثيل في المعاني والصفات بالمشهورين
المقتدى بهم فيها .ومقاييس ابن رشيق في العمدة ،مصدر سابق ،ج 2ص 129و 130المتعلقة بمدح الملوك.
ديوانه ص.117
ديوانه ص59
المصدر نفسه ،ص.75
أورد ابـن معصـوم المدني ،علي خان صاحب سلافة العصـر ،وهو ابن األمير المذكور ثلاث قصائد في مدح
والده األولى رائية طويل في ص ،499والثانية ميمية وافر ص ،500والثالثة دالية رجز ص.502
أوال في البيت األول هو الممدوح وقصد بالثاني الرسول .
المصدر نفسه ،ص 502وأحمد المذكور ً
311

كما مدح ابنه عبد اللَّه بن محمد الحسيني األمير ابن معصوم ،ون ّوہ بمناقبه وأسبغ
كل الخصـال الحميـدة عليـه .وفـي ثنايـا المديحـة تطـ ّرق لوصـف مكابدتـه للوصـول إلى
ّ
الممدوح ـ كما فعل األقدمون .وصرح دون مواربة بما يحدوه من طموحات وآمال عراض.
يقول(((:
[وافر]

قصــــــدتُ إليـــــ َـك مــــــن بَلَـــــ ٍـد بعيـــــ ٍـد وباعــــــــــدتُ المنــــــــــاز َِل وال ِّر َحابَــــــــــا
وغــــــــــادرتُ ِ
األحبَّــــــــــ َة مــــــــــن ِفــــــــــ َراقٍ مواصلــــــــــ ًة بــــــــــكا ًء وانتحابَــــــــــا
ألُ ْولَــــــــــى مــــــــــن ِ
فواضلِكُــــــــــ ْم نصيبــــــــــاً وأُ ْعطَــــــى مــــــن فَ َو ِاضلِ ُك ـــــ ْم نِ َصابَــــــا
اي انقالبَــــــــــا
وأجمــــــــــ ُع بيــــــــــن إِثــــــــــرا ٍء و ِعــــــــــ ٍّز وأُ ْســــــــــ ِر ُع نَ ْحــــــــــ َو َمثْــــــــــ َو َ
ــــــــــا ِق َبلِــــــــــي ُحقُوقَــــــــــاً
وأقضــــــــــي لل ُع َ
لبســــــــــت ِب َمطْلِ َهــــــــــا َعــــــــــا َرا ً و َعابَــــــــــا
ُ
فالشاعر يأمل أن يكون العطاء المنتظر وفيرا ً بقدر المعاناة وبحجم الطموحات.
ومـدح الشـعراء عل ّيـة القـوم مـن رجـال الدولـة ووجهائهـا .وأفرغـوا عليهـم المعانـي
المدحيـة نفسـها التـي أضفوهـا علـى األمـراء .وممـا قالـه «الخطّـي» فـي وصـف الخواجـة
«إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه» كاتب ديوان السلطنة بـ«البحرين»(((:
[وافر]

تَفَــــــــــ َّر َس ن َِاظــــــــــ ُرو ُه الخيــــــــــ َر فيــــــــــ ِه َوليــــــدا ً وهــــــو فــــــي ِخ ـــــ َرقٍ َو َم ْهـــــ ِـد
أَغَــــــــــ ُّر ،عليــــــــــه ُمتَّكَلــــــــــي إذَا مــــــــــا تَ َحا َمتْنــــــــــي الــــــــــ َو َرى ولَــــــــــ ُه َمــــــــــ َر ِّدي
َ
َّــــــــــك تســــــــــتضي ُء بِــــــــــ ِه ِه َ
كأن
ــــــــــالَ إِذَا اســــــــــتقبلتُ ُه أَ ْو نَ ْجــــــــــ َم َســــــــــ ْع ِد
فجميـل الخصـال فطـرة فـي الممـدوح ،ومالحـة المح ّيـا مظهر لجمال نفسـه وحسـن
سجاياها من كرم ونجدة وغيرها.
وإذا كان مديـح األمـراء والوجهاء قد اتّحـدا في الغاية والهدف وهو االسـتمناح ،فهناك
ثمة فرق بينهما وهو في أسـلوب طلب الرفد .فالغالب على الشعراء في مديح األمراء التح ّرج
مـن تحديـد نوعية الرفد ،هـذا مع التصريـح أو اإليماء أحياناً إلـى المقدار المطلـوب .أما في
تبسـطاً
مديـح الوجهـاء ،ونتيجـة لتوطّـد العالقـة بيـن طرفي المـدح فالشـعراء يكونـون أكثر ّ
وصراحـة .فهـم ال يجدون بأسـاً في طلب ما يريـدون .وقد أ ّدى ذلك إلى تحـ ّول مديح األعيان
إلـى لـون مـن االسـتجداء والمسـاجالت اإلخوانيـة أو المطارحـات الخفيفـة .يقـول «الخطّي»
مستهدياً تمرا ً من أحد ممدوحيه:
((( ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.511
((( ديوانه ص.23
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ةيرعشلا ضارغألا

ِ
ُـــــل أل ْحفَـــــى
ق ْ
َـــــدي مـــــن الشُّ ـــــ ْك ِر
النـــــاس بـــــي وأب ِّر ِهـــــ ْم وأرغ ِبهِـــــ ْم فيمـــــا ل
َّ
الســـ ْهلِ ال ـــذي لَـــ ْو أَ َجالَـــ ُه علــى ال َّد ْهـ ِر لــم يشـ ُـك امــر ٌؤ قســو َة ال َّد ْهـ ِر
أَ ِخ ـــي ال ُخلُ ــ ُـق ّ
ل َ
َـــــك الخ ْيـــــ ُر
بيـــــت أقفـــــرتْ ُح َجرات ُـــــ ُه م ـــن التَّ ْم ـــر يَ ْســـتَ ْه ِد َيك ش ـــيئاً م ـــن التّ ْمـــ ِر
ٌ
ِيـــــك علـــــى ِقنوانِـــــ ِه يانِـــــع البســـــ ِر(((
ْـــــت كَا َد لقربِـــــ ِه يُر َ
فَ َبـــــا ِد ْر بِـــــ ِه فال َوق ُ
َ َ ُْ
َْ
وقـد وصـل رفع الكلفة بيـن «خليل بن علوي» وأحـد ممدوحيه إلى مطالبته باإلسـراع
بتنفيذ ٍ
وعد قطعه على نفسه يقول(((:

ماعلا

[طويل]

[بسيط]

ـت فيـــ ِه أَ ْوقَ ـــاتُ
َســـــا ِمي وجـــــو ِد َك َدا َن ال َعالِمـــــو َن لَـــــ ُه َو ُج ـــو ُد َك العـــذ ُْب زانَ ــ ْ
َعلَـــى أيَا ِديــ َـك قـــد َعــ َ
ـاش ال ُع َفـــا ُة ِم ــ َن الـــ ــــ َو َرى جميعـــاً و ُهـــ ْم م ـــن قب ــ ُـل أ ْمـــ َواتُ
ِ
للمجـــــد َرايَـــــاتُ
وع ـــدتَ جميـــاً فَ َم ـــاذَا اآل َن فيـــ ِه تَـــ َرى يـــــا َمـــــ ْن بِـــــ ِه ن ُِشـــــ َرتْ
ُجـــ ْد لِ ـــي ف ـــإ َّن خي ـــا َر الــــ ُجو ِد َعا ِجلُـــ ُه وال ت ُؤ ِّخــــــــــ ْر فللتأخيــــــــــ ِر آفَــــــــــات
انج ّر عن رغبة الشـعراء في التزلّف للممدوحين وإرضائهم ونيل رفدهم بسـبب ضغط
الحاجة حيناً ،ولدواعي الطمع حيناً آخر إن انسـاقوا وراء المبالغات تأثّرا ً باألقدمين .ومما قاله
«عبد اللَّه بن محمد الحسيني» مخاطباً ممدوحه «ابن معصوم»(((:
[وافر]

وأنـــــت
ـــــب َعلَي َنـــــا َرأَيْ َنــــــــــا
النــــــــــاس قاطبــــــــــ ًة ِغضَ ابــــــــــا
النـــــاس إ ْن تغضَ
َ
ُ
ْ
َ
ــــــــــت ِمــــــــــ ْن مخافَ ِت َهــــــــــا تُ َرابــــــــــا
ـــــت علـــــى ِج َبـــــا ٍل ألَضْ َح
وأُق ِْســـــ ُم لـــــو غ َِض ْب َ
ْ
ــــــــــت ِمــــــــــ ْن مهاب ِتــــــــــ ِه َســــــــــ َرابا
ولـــــو أوعـــــدتَ مـــــا َء ال َب ْحـــــ ِر َز ْجـــــرا ً ألَ ْم َس
ْ
ــــــــــام لـــــــــــ َّما
أَ ِم ْن
خدمـــــت علـــــى الـــــوال ِء لكـــــم َج َنابَـــــا
ِ
ُ
ُ
ــــــــــت َمكَابِــــــــــ َد األيَّ
فالشـاعر يسـتقي فكرة المبالغة في البيـت األول من بائية «جرير» التـي احتذاها وزناً
جسد فيها هيبة الممدوح وسطوته وقدرته على
وقافية .ثم انزلق وراء سلسـلة من المبالغات ّ
(((
التص ّدي في مواجهة األيام تزلّفاً والتماساً للرفد .
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص .47والقنوان عذق النخلة ،وال ُب ْسر التمر قبل أن ينضج.
الديوان ص.96
ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.511
يُراجـع ديـوان الخطفـي ،جرير بن عطية ،شـرح محمد إسـماعيل الصـاوي ،دار مكتبة الحياة ،بيـروت ،د.ت،
ص .64وقد اقتبس الشاعر معناه من البيت التالي[ :وافر]
إذا ِ
ـت عليـــــ َـك بنــــــو تميــــــم
النــــــــــاس كُلُّ ُهــــــــــ ُم ِغضَ ابَــــــا
ت
ب
ــــــــــ
غض َبـــــ ْ
َ
َ
َح ِس ْ
تُراجع أيضاً مديحة الشاعر كاتب الوقائع لسلطان العجم في السالفة ص.514
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ومـن مبالغات «الخطّي» جعله الجود خلقاً يمارسـه الممدوح منذ نعومة أظفاره .وقد
وصل إلى اعتبار الناس عياالً عليه في هذا السلوك .يقول:
[وافر]

َـــــت َعلَيـــــ ِه تمائِ ُمــــــــــ ُه يُ ِعيــــــــــ ُد نَــــــــــ َدى ويُبْ ِ
ــــــــــدي
فَتًـــــى مـــــا ز ََال ُمـــــ ْذ نِيْط ْ
وإ ْن كا َن األنَــــــــــام بنــــــــــي نَــــــــــ َدا ُه فَجا ِديهِـــــم بمـــــا يجديـــــه يجـــــدي(((
ُ
ْ
ُْ
َ
رسـخ هذه
لقد أشـاعت المبالغـات الممجوجة التكلّف في مدح رجال السـلطة .ومما ّ
الـروح الهدف المـادي الذي انبنى عليه ذلك الشـعر .وضعـف الروابط العاطفيـة بين المادح
والممدوح .فقد كانت في أغلبها روابط رسـمية تفتقر لإلحسـاس بالو ّد أو باإلعجاب أو غيرها
مـن المشـاعر التي تضفي على الشـعر حيوية التدفّـق وتنأى به عن البـرودة واالفتعال .ورغم
شـيوع هـذه الروح نصـادف ـ وعلى قلّـة ـ مدائح أكثر انسـياباً وصدقاً بسـبب نوعيـة العالقة
القائمة بين الطرفين .من ذلك مديحة «الوائلي» في أبيه .ومما جاء فيها(((:
[كامل]

يـــــا أيُّ َهـــــا الــــــ َملِ ُك األَ َج ُّ
ـــــل و َمـــــ ْن لَـــــ ُه ِم َنـــــ ٌن قـــــد انتشَ ـــــ َرتْ بأهـــــلِ َز َمانِـــــ ِه
ُخـــــ ْذ مـــــن ث َنائِـــــي نفثـــــ ًة مـــــن صـــــا ِدقٍ أَق َْصــــــــــا ُه ال َّد ْهــــــــــ ُر عــــــــــن أَ ْوطَانِــــــــــ ِه
َـــــاك ربُّ َ
أ ْعط َ
ـــــا و َح َمـــــ َ
ـــــك مـــــا تريـــــ ُد مـــــن ال ُع َ
ـاك بالتنـــــــزيلِ مــــــن قرآنِ ـــــ ِه
فالمشـاعر تبـدو دافئة والدعـاء صادق وعبـارات التبجيـل ال تخلو من العاطفـة .ومر ّد
ذلك إعجاب الشاعر وتقديره والمودة العميقة التي يك ّنها للممدوح.
الفئة الثانية :الشخصيات العلمية:

نظرا ً لكون أغلب الشـعراء فقهاء ،وانطالقاً من رؤية تقديرية للعلم وأهله مدح شـعراء
البحرين العلماء السـ ّيما من ارتبطـوا بهم بعالقات فكرية .فن ّوهـوا بجهودهم ودورهم الف ّعال
فـي خدمـة العلم .ولم يقتصر مدحهم علـى علماء بالدهم .بل امت ّد ليشـمل َم ْن توطّدت بهم
عالقتهم العلمية إبّان اغترابهم خارج الوطن.
ويظهـر أن فقهـاء «العـراق» أكثـر من نال حظـوة عندهم .فقـد مدحوا العديـد منهم.
وألمحنا إلى الروابط الثقافية المتينة بين البلدين(((.
((( ديوانـه ص .23وعـن تحبيـذ األقدمين للمبالغـة يُراجع :ابـن جعفر ،قدامة ،نقد الشـعر ،تحقيـق محمد عبد
المنعـم خفاجـي ،ط ،1مكتبـة الكليـات األزهريـة ،1928 ،ص ،141وابـن رشـيق ،العمدة ،مصدر سـابق ،ج2
ص ،53وابن سنان ،عبد اللَّه بن محمد ،سر الفصاحة ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت  ،1982ص.271
((( ديوانه ص.31
((( يُراجع فصل الحياة الثقافية ص 90و.101
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ماعلا

[طويل]

ةيرعشلا ضارغألا

وبتف ّحصنـا لطبيعة مديح العلماء نجد أنها تتشـابه في الكثير مـن جوانبها مع المدائح
األخرى .فالشعراء ما فتئوا يخلعون على العلماء كل الفضائل الخلقية العالية من كرم وشجاعة
ولعـل من
ومـا إليهـا .هـذا مـع عنايـة بإبـراز الصفـات العلمية علـى مسـتوى الكـ ّم والكيفّ .
المناسب أن نلقي بعض الضوء على هذا الجانب لنرى كيف تناولوه .يقول «علي بن عبد اللَّه
الستري» في تقريظ «ناصر بن أحمد» ووصف اتساع علومه(((:
َو َعــــــى قَلْبُ ـــــ ُه أس ـــــرا َر َّ
ـت عليه ـــا َج َوانِ ُحـــ ْه
كل حقيق ـــــ ٍة م ـــن العل ــ ِـم واضطم ــ ْ
«كل» تعبّر عن المعنى الشـمولي لمعارف الممدوحّ ،
فلفظة َّ
ويدل وعي قلبه للحقائق
وانضمام جوانحه عليها على معنى التس ّرب والتغلغل.
وجسـد «خليل بـن علوي» ما تم ّيز بـه الفقيه العراقي «محمد شـفيع» من غزارة علم،
ّ
فقال(((:
[كامل]

ُ
بَ ْحـــــ ٌر
يفـــــوق ال َب ْحـــــ َر فـــــي َه َي َجانِـــــ ِه ِعلْمـــــاً وأض َحـــــى بالمـــــكار ِِم ُم ْزبِـــــدا
بـــــل ال
يقـــــاس البحـــــ ُر فيـــــ ِه ألنَّـــــ ُه
ملـــــح وذَا َعـــــذ ٌْب فـــــراتٌ َمـــــ ْورِدا
ٌ
ُ
ون ّوہ الشـاعر نفسـه بالفيـض العلمي المدعـوم بصحة الـرأي للعالـم البحراني «محمد
العصفور» فتص ّور علومه إلهاماً من اللَّه ال تعلُّماً(((:
[وافر]

ُ
كانـــــــــــــــت
كأ َّن علو َمـــــــــــــــ ُه تاللَّـــــــــــــــ ِه
تــــــــــك باكْ ِت َس
بإلهــــــــــام ولــــــــــم
ــــــــــاب
ِ
ٍ
ْ
وأشـاد «الخطّي» في قصيدة ق ّرظ فيها صديقه الفقيه «ماجد بن هاشـم» وأسـبغ عليه
كل الصفات الفكرية المطلوبة للعلماء .ومما قاله في وصف ذكائه وملكاته العقلية(((:
[خفيف]

وذكا ٌء وفطنــــــــ ٌة مث ـــــــ ُـل م ــــــــا تعـــ ــــــبثُ
الص َبـــــا ِبذَاكـــــي ال َج ْمـــــ ِر
ريـــــح َّ
ُ
وأشاد بقدرته على الفتْ َيا والتضلّع فيها فقال:
طات تُغَانِــــــــــي عـــــن رجـــــو ٍع فيهـــــا ل َز ٍ
وفتــــــــــا ٍو ُم ْســــــــــتنبَ ٍ
يـــــد وعمـــــرو
ـــــب نَف ٍ
اب أ ْن
ٌ
ْـــــس وال َح َرا َجـــــ ُة َصـــــ ْد ِر
كافـــــل فـــــي الــــــ َج َو ِ
َ
ليـــــس يبقَـــــى َريْ ُ
(((
(((
(((
(((

التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
الديوان ص 104واكتفى المصدر بذكر االسم األول الممدوح.
المصدر نفسه ،ص.188
ديوانه ص.55
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وأثنى على عدله في القضاء ور ّدہ الخصمين راضيين:
وقضــــــــــا ٌء ف َْص ٌ
َحلَيفَــــــــــي ِرضَ ــــــــــى عليــــــــــ ِه وشُ ــــــــــ ْك ِر
ــــــــــل يَــــــــــ ِر ُّد ال َغرِيميــــــــــنِ
ون ّوہ بالوسائل المعينة على العدل في األحكام:
مســــــتنير البر َهــــــانِ تَلْ َقــــــى علي ــــــ ِه مســـــح ًة مـــــن قَضَ ـــــا ِء قَاتِـــــلِ عمـــــرو(((
َْ
ْ َ
ُ
«علي»
فقـد أضفـى عليه صفـة العدالة فـي القضاء وجعلهـا أثرا ً من آثـار عدل اإلمـام ّ
الذي ينتسب إليه الممدوح.
كما أشاد بمهارته في أساليب الجدال وإفحام الخصوم:
َ
وســـــى
واحتجـــــا ٍج يلقَـــــى ال ُخ ُصـــــو َم بمـــــا قـــــا بَ َ
الســـــ ْح ِر
ـــــل بِـــــ ِه ُم َ
رجـــــال ِّ
عرض الشعراء لبيان الدور االجتماعي للعلماء .ومما قاله «خليل بن علوي»(((:
[بسيط]

َز َو ِ
اخـــ ُر ال َج ْه ـــلِ ف ـــي الدني ـــا م ـــن ال َبشَ ـــ ِر
وزاخـــــ ُر العلـــــم لـــــوال عل ُمـــــ ُه لَ َجـــــ َرتْ
ووسـع ذلك
فقد ربط بين غزارة علم الممدوح وأثره في القضاء على الجهل المتمكّنّ .
األثر ليع ّم الدنيا والبشر .وفي ذلك مبالغة وإسراف.
أثنى الشعراء على دور الفقهاء في خدمة الدين .ومما قاله الشاعر السابق في اإلشادة
بأحد العلماء وبيان أثره في أحكام الشرع وتوطئة تعاليمه(((:
[كامل]

الحنيـــــف تَ َم َّهـــــدا
ـت ِبـــ ِه الـــ ــــــأحكا ُم والديـــــ ُن
ُ
ـت ِبـــ ِه األيّ ـــا ُم واتضح ــ ْ
زانَ ــ ْ
وم ّجدوا فصاحة الفقهاء وقدراتهم البيانية .فقال «حسين بن زعل»:
[طويل]

اطب ـــا(((
ـت َخ ِ
و ِق ـــس أم ـــام الن ــ ِ
ـاس إ ْن رح ــ َ

ـت ن َِاظ َم ـــا
ف ََســـ ْح َبا ُن بي ـــن الق ـــوم إ ْن رح ــ َ
ٌّ َ َ
َ
ن ّوهـوا بقـدرة بعـض العلماء علـى القريظ ،وأطـروا ف ّنهم الشـعري .ومما قالـه «جعفر
الخطّي» في مضاهاة ممدوحه بفحول الشعر العربي(((:
(((
(((
(((
(((
(((
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علـي بقاتل عمرو لمناسـبة القافية وعمـرو وهو ابن عبـد و ّد العامري قتله اإلمـام عليه في
ك ّنـي عـن اإلمام ّ
غزوة األحزاب.
ديوانه ص.107
المصدر نفسه ،ص.104
األميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 6ص 23وضاهـى الشـاعر فصاحـة النظـم عنـد ممدوحه
قس بن ساعدة األيادي.
بفصاحة سحبان وائل وماثله في مقدرته الخطابية بمقدرة ّ
ديوانه ص.56

ةيرعشلا ضارغألا

ِ
وقريـــــض لـــــو اجتـــــا ُه امـــــر ُؤ
القيـــــس تَم َّنــــــــــا ُه والــــــــــدا ً دو َن ِح ْجــــــــــ ِر
ٌ
ِ
فشـــــف عـــــن
معنـــــى
َد َّق
غلـــــظ أَلْفَـــــا ٍظ ِمتَـــــانِ القُـــــ َوى ِشـــــ َدا ِد األَ ْســـــ ِر
َّ
ً
ِ
غَــــــــــ َز ٌل يَ ْســــــــــتثي ُر مــــــــــا َعف
ـــــم الغَـــــ َر ِام ال ُعـــــ ْذرِي
َــــــــــت األ يّـــــا ُم مـــــن أَ ْر ُس ِ
و َمــــــــــ َر ٍ
اث تجــــــــــ ُّد مــــــــــا كَا َن أَبْلَتْــــــــــ ُه الليالـــــي مـــــن ُحـــــ ْزنِ خنســـــا َء َص ْخـــــ ِر
وق ّرظـوا اآلثار العلمية .وغالباً ما يمدح الشـاعر مؤلفات أسـتاذه أو مـن هو في مقامه
وإن كان مـن السـابقين عليـه .يقول «سـليمان الماحـوزي» في الثنـاء على كتـاب «التجريد»
لـ «نصير الدين الطوسي»(((:

ماعلا

[خفيف]

[كامل]

الـــــكالم إذَا تَأَ َّم َ
ـــــب
ـب «تجري ــ ِـد ال َعقَائِ ــ ِـد» كالهِب ـــا
ـــــل ُم ْن ِص ٌ
ـــــف ف ـــي َج ْن ــ ِ
ِ
كُتُ ُ
ٍ
أبحاث ُـــــــــــــــ ُه َم ْنظُو َمـــــــــــــــ ٌة كَ َفرائِ
َ
ـــــــــــــــد غُـــــ ٍّر
َـــــت أيـــــدي َســـــبا
وتلـــــك ت َف َّرق ْ
ال غـــــر َو
فالطوســـــي طَـــــ َّر َز نظ َمـــــ ُه ببنـــــانِ فكـــــ ٍر فـــــي الحقائِـــــقِ أَ ْغ َربـــــا
ُّ
فالشـاعر يردف إطراءه بالتعليل وذكر أسباب اإلعجاب((( .ومما قاله «عبد اللطيف بن
محمـود آل محمـود» فـي تقريـظ كتـاب «الوسـيلة المرعيـة فـي معرفـة األوقات الشـرعية»
ألستاذه «خليفة بن حمد النبهاني»:
[طويل]

رســـــال ُة ُح ْســـــنٍ بـــــ ّرزت فـــــي فُ ُنونِـــــ ِه وشـــــاه ُدها إيضا ُحهـــــا فـــــي ال ِعبَـــــار ِة
َّـــــت علـــــى َســـــ ْم ٍت َه َدانَـــــا لقبلـــــ ِة
بهـــــا ات ّضَ َح ْ
ـــــت أوقـــــاتُ ُع ْمـــــ َد ِة دي ِن َنـــــا َو َدل ْ
ولِـــــم ال ومن ِشـــــيها يتيمـــــ ُة عصـــــ ِر ِہ ســـــال ُة نبهـــــانٍ ســـــمي بخليفـــــ ِة(((
ُْ
َ ْ
ُ ّ
ولعل السـبب الحقيقي هو
فالشـاعر يعلّـل ثناءه وهـو ُم ْحتَ َوى الكتاب أسـلوباً ومـادة ّ
اإلعجاب بشخصية المؤلف شيخ الناظم وأستاذ درسه.
هـذه نمـاذج من مدائـح العلمـاء الكثيرة الـورود في شـعر البحرين .وهي وإن اتسـم
بعضهـا بالتكلّـف والمبالغـة إال أنها في عمومهـا أكثر صدقـاً وتدفّقاً من مديح رجال السـلطة
((( البحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،مصدر سـابق ،ج 3ص 44واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج7
ص ،306وسبق تعريف الطوسي في المدخل العام ص.42
((( يُراجـع أيضـاً مدحـه لكتـاب «شـرح الهياكل» فـي الكشـكول ،مصدر سـابق ،فـي ج 3ص 43وأعيان الشـيعة،
مصدر سابق ،في ج 7ص.305
((( النبهاني ،محمد ،التحفة النبهانية ،مصدر سـابق ،ص 144والشـطر األخير مكسـور وربما كان صوابه «سلالة
نبهان تس ّمى خليفة».
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والمـال .ومـر ّد ذلـك فـي ظننـا أن الكثيـر منهـا لم ينظـم ألغـراض ماديـة .فالرجال فـي غالب
األحيـان لم يكونـوا من أصحاب الجاه والسـلطان وقد كان هـدف الكثير من الشـعراء التعبير
عن اإلعجاب بشـخصية الممدوح وتقديرا ً لدوره الفاعل فـي خدمة الدين وعلومه ،وما يترتّب
على ذلك من آثار اجتماعية.
والخالصة أن شـعر المديح ـ حسـبما توفّر لدينا ـ محدود الحجم ،وعدد الشعراء الذين
ارتادوا مجاله قليل ،وكان «جعفر الخطّي» هو المب ّرز فيه.
وقـد غلـب علـى أكثـره التكلّـف والتقليديـة الطاغيـة .فمعانيـه معـادة مبتذلـة الكهـا
الشـعراء ،وقـد خال مـن أية تلوينـات فكرية فضالً عـن التجديد .أما مـا كان منبعثـاً عن عالقة
يخل من شيء من التدفّق.
صادقة فلم ُ
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الفصل الخامس

شعر الرثاء

ألمعنـا إلى ميل شـعراء البحريـن إلى الرثـاء وعنايتهـم بالتف ّجع علـى آل البيت .فكان
طبيعيـاً أن يتفاعلـوا مـع فاجـع الموت فـي حياتهم ويبكوا مـن قضى نحبه مـن أهلهم وذوي
و ّدهم وتقديرهم.

الفئات المرثية:

 1ـ فئة الفقهاء وعلماء الدين:

وتشـكّل أهم شـريحة اجتماعية بكاها الشـعراء .وقد رثوهم وفا ًء لهم وتنويهاً بفضلهم
ومآثرهم ،وتمجيدا ً لدورهم في الحياة الفكرية والدينية.
وعرضـوا ضمن رثائهم العلماء للخسـارة الناجمة للعلم والدين عـن فقدهم ،ومما قاله
«ماجد بن هاشم» في رثاء السيد «عبد اللَّه القاروني»(((:
[كامل]

ِ
ــــــــــت ِخ َلف َ
َــــــــــك آفــــــــــ ُة ال َج ْهــــــــــلِ
َّــــــــــت
َرث
لفقــــــــــد َك بِــــــــــ َّز ُة الفَضْ ــــــــــلِ وفَشَ
ْ
ْ
الس ـــــ ْبلِ
وتن َّك َبـــــ ْ
ـب قــــــد كُ ْنـــــ َ
ـت َها ِديهــــــا إلــــــى ُّ
ـت ُس ـــــ ْب ُل ال ُهــــــدى ِع َصـــــ ٌ
ِ
ال َيــــــــــ ْو َم ُســــــــــ َّد
الحــــــــــق وا ْحتُ ِك َم
َــــــــــج علــــــــــى
ــــــــــت ِرت
التوحيــــــــــد وال َعــــــــــ ْد ِل
ْ
ُّ
ٌ
ــــــــــت فَاتِ
ِ
ــــــــــث بال َعقْــــــــــلِ
قــــــــــد كُ ْن
ــــــــــل ال َع ْب
ــــــــــح ك ُِّل ُم ْغلَقَــــــــــ ٍة م ْنهِــــــــــ َّن قَ ْب َ
َ
َ
تفــــــــــري أَ ِديْــــــــــ َم شُ ــــــــــكُوكِ َها ِقطَعــــــــــاً بقواطــــــــــعٍ أَ ِم َن
َــــــــــل
ِّ
ــــــــــت ِمــــــــــ َن الف
ْ
واألبيات تشـيد بجهوده في خدمة العلم والدين .وما اعتراهما من تقهقهر واسـتغالل.
فالحـق قـد أغلقت منافذه ،والدين أوصـدت عليه األبواب ،وك ّنى عنـه بالتوحيد والعدل وهما
من مبادئ أصول الدين عند اإلمامية .وفي البيتين األخيرين إشارة إلى بعض سجاياه العلمية.
ولتعلّـق «خليل بن علـوي» بالفقيه البحرانـي «محمد بن أحمد العصفور» وإحساسـه
بفداحة الخسارة النازلة بالدين لفقده قال(((:
((( التاجر ،محمد علي ،المسـو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .وتُراجع ترجمة المرثي عند
الماحوزي ،سـليمان بن عبد اللَّه ،فهرسـت علماء البحرين ،منشـورات مكتبة آية اللَّه المرعشـي ،النجف ،قم
1404ه ص 72وعند البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.84
((( ديوانـه ص .202وكان المرثـي يتولّـى منصـب اإلمام والقضـاء .وله ما يربو علـى األربعين مص ّنفـا ً وتوفي في =

[كامل]

ال ِّديْـــــ ُن َمـــــا َد ِد َعا ُمـــــ ُه ِمـــــ ْن بَ ْع ِ
ـــــد ِہ َوقَواعــــــــــ ُد اإليمــــــــــانِ لــــــــــم تتق َّع ِ
ــــــــــد
ِ
ـــــت شـــــري َع ُة أ ْح َم ٍ
ِ
ِ
ـــــد وبغيــــــــــر ِه
ــــــــــد
للنــــــــــاس لــــــــــم تتم َّه
وبفقـــــد ِہ انْطَ َم َس ْ
وتشـف المبالغـة عـن تقديـره الكبيـر لمكانـة المرثـي ،وتمجيـده لجهوده فـي خدمة
ّ
الشريعة المحمدية.
وعـرض الشـعراء للجانـب الذاتـي ونقصد وصف أثـر الحادث علـى النفـس ،ومما قاله
«الخطّـي» في مرثيته للفقيـه «أحمد بن عبد الصمد الموسـوي» (ت 1021ه1612/م) مص ّورا ً
وقع الفاجعة على نفسه وش ّدة تأثره بها(((:
[طويل]

اب َجلِ
ُ
َليــــــــــل
ُ
يــــــــــل وإ َّن البُــــــــــكَا فــــــــــي ِمثْلِــــــــــ ِه لَق
َو َرا َءكُ َمــــــــــا إ ّن الـــــــــــ ُم َص َ
َأل فاتركَانـــــي والبُـــــكَا َء ولـــــو غَـــــدَتْ لِ َذلِ َ
ـــــيل
ـــــك ُر ْوحـــــي فـــــي ال ّد ُمـــــو ِع ت َِس ُ
ـــــق َهالِ ٍ
ـــــك ُد ُمو ُع َ
ـــــل
ـــــك لـــــو يُطْفَـــــى ِبهِـــــ َّن َغلِ ْي ُ
فأيســـــ ُر َمـــــا يُقْضَ ـــــى بِـــــ ِه َح ُّ
أقل ما يمكن
فتف ّجع الشـاعر عميق وإحساسـه بالفقد عظيم ،والبكاء مهما تزايـد فهو ّ
أن يعبّـر بـه اإلنسـان عـن لوعـة حزنـه وأسـاه .وقـد بكـى «خليل بـن علـوي» فـي مرثيتـه
لـ «محمد بـن أحمد العصفور» وتو ّجع بلهفة ولوعة وهو يع ّدد مآثره العلمية وقدراته الكبيرة
التي قهرها الموت(((:
[كامل]

َه ْي َهـــــاتَ شَ ـــــ َّط تص ُّبـــــري وتَ َجل ِ
ُّـــــدي لَ َّمـــــا نَ َعـــــى ال َّنا ِعـــــي ِب َمـــــ ْو ِت ُم َح َّم ِ
ـــــد
نَشَ ـــــ َب ْت بِـــــ ِه أَيْ ِ
غامـــــض ُهـــــ َو ذُو يَ ِ
ٍ
ـــــد؟
ْـــــم
ـــــدي ال َم ُنـــــونِ أَ َمـــــا َد َرتْ فـــــي ِّ
كل ِعل ٍ
ـت ف ـــي الغ ُُص ـــونِ لَـــ ُه وق ـــد
كانـــــت لَـــــ ُه ُمـــــ ْذ كَا َن َذاتَ تَغَـــــ ُّر ِد
والـــ ِو ْر ُق نَا َح ــ ْ
ْ
فالشاعر قد عيل صبره وتعذّر جلده وشاركته عناصر الكون في أحزانه.
ووصف الشـعراء رزية فقـد العلماء على الصعيد العام .فص ّوروا حـزن الناس وحيرتهم،
وأسفهم من ج ّراء الخسارة الفادحة .يخاطب «الخطّي» الرزية فيقول:
أَ ُّي امـــــرئٍ َويْ ِ
ـــــك أَفْ َج ْع ِ
ـــــت ال َّز َمـــــا َن بِـــــ ِه

[بسيط]

ف َْاستَشْ ـــــ َع ُروا بَ ْعـــــ َد ُہ التِّ ْزفَـــــا َر واألَلَمـــــا

=
1274ه1857/م ،تُراجـع ترجمتـه والمرثيـة المذكـورة عنـد التاجـر ،محمد علـي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر
سابق ،ترجمة .788
((( ديوانه ص 89وترجمة المرثي عند األمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 2ص.625
((( ديوانه ص.202
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ماعلا
ةيرعشلا ضارغألا

ك ٌُّل يُ ِزيْــــــــــ ُر ث َ َنايَــــــــــا ُه أَنَا ِملَــــــــــ ُه ُح ْزنـــــاً َعلَيـــــ ِه ويُ ْد ِم ْي َهـــــا ِب َهـــــا نَ َدمـــــا
وســـــل ُْك الحـــــزنِ ين ِظمهـــــم علَـــى ال ُخ ــ ُدو ِد عقيـــق الدم ــع منس ــجِما(((
وين ِثـــــ ُرو َن ِ
َ
ُ ْ َْ ُ ُ ْ َ
ِ َُْ
وتجسـد صـورة وضـع النـاس أصابعهـم بيـن ثناياهـم وإدماؤهـم إياهـا شـ ّدة حزنهـم
ّ
وأسـفهم .وإلكمال صورة الحـزن تخيّل دموعهم منثـورة على الخدود وقد احمـ ّر لونها وغدت
َدماً من ش ّدة التأث ّر.
وصـ ّور «الخطـي» اتسـاع الحزن وشـموله الناس كافـة وهو يعـ ّزي والد العالـم الفقيد.
ومما قاله:
[طويل]

ـت ف ـــي الثَّـــكْلِ َو ِ
احـــ ٌد شـــــريك َُك فيـــــ ِه َعالِـــــ ٌم و َج ُه ُ
ـــــول
أَوالِـــ َد ُہ م ـــا أن ــ َ
يل(((
ْـــــت قـــــد أو َدى َســـــلِيلي فإنَّـــــ ُه لِ َســـــائِ ِر َهـــــذَا ال َعالَ ِميـــــ َن َســـــلِ ُ
فـــــإ ْن قُل َ
فقد جعل اإلحسـاس بالفقد عا ّماً ،والخسـارة شـاملة للتخفيف من هـول فاجعة الوالد
وبيان قيمة المرثي.
وب ّين «خليل بن علوي» أثر موت أحد العلماء على البالد فقال:
[كامل]

ـدي(((
ذَا اليـــوم نُهبـــ َة معت ــ ِ

ـوب علـــى «أَ َو َال» َو َم ــ ْن ِب َهـــا َحتَّ ـــى َغـــدَتْ
َ ْ َ َْ ُ َْ
َع ــ َد ِت ال ُخطُــ ُ
فـي إطار رثاء العلماء رثى الشـعراء شـيوخ درسـهم اعترافاً بما لهم مـن فضل وجميل،
وإكبـارا ً وتقديـرا ً لما بينهـم من عالقة روحية متينـة .كما بكوا ما تمتّعوا به من سـجايا علمية.
وقد اتسـمت أكثر مراثي الشـعراء لشـيوخهم بالفيض العاطفي وتدفّق المشـاعر .وغلب على
بعضها تف ّوق الجانب الذاتي بتصوير أحاسـيس الشاعر الخاصة على جانب الموضوع ،وإن لم
يبخسوا المرثيين حقّهم في الثناء .يقول «صالح بن ط ّعان» في رثاء أستاذه «حسن العصفور»،
مص ّورا ً ألمه:
أَقْـــذَى ُم َصابُ ــ َـك َعي ِن ـــي وال ُّد ُم ـــو ُع َغـــدَتْ
ِ
األكتـــــاف َوي َحكُـــــ ُم
يَـــــا َحا ِملِيـــــ ِه علـــــى
َ
فـــــوق أَظْ ِه ِركُـــــ ْم
حملتُـــــ ُم بَـــــ ْد َر ت َـــــ ٍّم

[بسيط]

صـــــا ُه األَ َســـــى لَ َهبـــــا
والقلـــــب أَ َ
َح ْمـــــ َرا َء
ُ
كي ـــف اجترأتُـــ ْم عل ـــى ذَا األمـــ ِر َوا َع َجب ـــا
لتدف ُنـــــو ُه ولــــــ ّما توجســـــوا ُرعبـــــا؟

((( الديـوان ص.113ويزيـر :يضغط ويشـ ّد مـن «الزيار» وهو حبل أو َسـ ْي ٌر يوضـع في فم الدابة إذا اسـتصعبت
لتنقاد ّ
وتذل .وهو أيضاً كل ما كان صالحاً وعصمة للشيء ما ّدة «زير» اللسان.
((( ديوانه ص.90
((( ديوانه ص.203
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دفنتُـــــ ُم ال ِعلْـــــ َم والتقـــــوى وكنــــــ َز َســـــ َخا لَ ْهفـــــاً عليـــــ ِه وضعتُـــــ ْم فَ ْوقَـــــ ُه تُ ُربـــــا
ـف أَبكيـــ ِه منت ِدب ـــا(((
ـت م ـــن أَ َس ــ ٍ
ُ
ســـــمعت نَا ِعيـــــ ِه يرثـــــي فَأَ َّرقَ ِنـــــي َو ِظلْ ــ ُ
َُْ
ولـ «سـلمان التاجر» مرثية في أسـتاذه «سـلمان بن أحمد العصفور» تف ّجـع فيها ون ّوہ
بإكبـار بمناقبه الخلقية والعلميـة .ومما قاله في وصف وقوع النبأ المفاجئ على نفسـه وهو
بعيد(((:
[خفيف]

ــــــــــا ُم
اإلس َ
َعقَـــــدَتْ أَ ْد ُم ِعـــــي َعلَـــــى ال َخـــــ ِّد َم ْر َجـــــا نــــــــــاً َد َوا ٍه ُد ِهــــــــــي بهــــــــــا ْ
ِ
يَـــــ ْو َم َجـــــا َء البريـــــ ُد يَ ْح ِم ُ
ــــــــــت األ ْح
ـــــل لكـــــ ْن نبــــــــــأً ِفيــــــــــ ِه طَاشَ
ــــــــــا ُم
َ
يَـــــ ْو َم نَـــــادَتْ بالثَّـــــكْلِ ِشـــــ ْر َع ُة طَـــــ َه وتَ َدا َعــــــــــى مــــــــــن ال َّرشَ ــــــــــا ِد ِد َعــــــــــا ُم
ْـــــم َعـــــذ ُْب الــــــ َم َجا َج ِة يُطْفَـــــى فيــــــــــ ِه للشَّ ــــــــــاربي َن ِم ْنــــــــــ ُه أُ َوا ُم
بَ ْحـــــ ُر ِعل ٍ
الســـــيُ ُ
وف َع َصتْـــــ ُه َحا َربَتْ َهــــــــــا ِب َع ْز ِمــــــــــ ِه األق
ْــــــــــا ُم
َ
و ُمطَـــــا ٌع لَـــــو ُّ
فانفعال الشـاعر وشـ ّدة تأثـره جعله يعتبر الحـادث دواهي ال داهيـة واحدة ،وقد ظل
الشـاعر فـي أكثر أبيـات القصيـدة يدور في إطـاري الـذات وأسـاها وانعكاس الحـدث عليها.
وإطـار الموضـوع بالثنـاء على الفقيد وسـجاياه ،رابطـاً بينهما .وممـا قاله في تجسـيد مكانته
وذكر قدراته الكبيرة:
َ
يـــــا نِظَـــــا َم العليـــــا ِء
بعـــــدك مـــــا للـــ ــــــ ِعل ِْم وال َعـــــ ْد ِل والقضـــــا ِء نِظَـــــا ُم
إ َّن ُح ْزنِـــــي َعلَيْ َ
ـــــك ُحـــــ ْز ٌن طَو ٌ
ِيـــــل فيـــــ ِه تَ ْف َنـــــى الشُّ ـــــ ُهو ُر واأل ْعـــــ َوا ُم
ورثـى شـعراء البحرين فقهـاء المنطقة الذيـن ارتبطوا معهـم بعالقة صداقـة .وما قاله
«خليل بن علوي» راثياً «حسن جوهر» من علماء العراق ،مخاطباً قبره مبرزا ً صفاته(((:
ـاض ال َبـــ ْد ُر في ــ َـك فَ ــ َـا تَ ُكـــ ْن
ي ـــا قبـــ ُر َغ ــ َ
ـاض البحـــ ُر ِفي ــ َـك ول ـــم تَـــ َد ْع
ي ـــا قبـــ ُر َغ ــ َ
لَ غَـــــ ْر َو إ ْن ُحـــــ ْزتَ ال ِه َدايَـــــ َة وال ُهـــــ َدى
َـــــت ب َ
ْـــــت ِج َوا َر َهـــــا
ِـــــك ال ُّدنْيـــــا فَ ِعف َ
ضَ اق ْ

[كامل]

ِمـــــ ْن بَ ْع ِ
ـــــد ِہ إالّ ُم ِنيـــــ َر الــــــ َمطْلَعِ
ِ
للنــــــــــــاس إالّ ُغلَّــــــــــــ ًة لــــــــــــم تنفَــــــــــــعِ
تتصــــــــــ َّد ِع
وال ِّديْــــــــــ َن وال ُّدنْ َيــــــــــا ولــــــــــم َ
ـــــت نَ ْحـــــ َو الــــــ ُخل ِْد أكـــــر َم َم ْنـــــ َز ٍع
ونز ْع َ

((( التاجـر ،محمـد علـي ،مسـو ّدات المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة ( )387ومنتدبـاً مـن الندب وهـو تعديد
محاسن الميت.
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.623
((( ديوانـه ص .113وللشـاعر قصيـدة أخرى فـي المرثي نفسـه يُراجـع البالدي ،حسـين بن علي ،ريـاض المدح
والرثاء ،مصدر سابق ،ص.115
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ـــــام َو ْص َبـــــا
أَلَ قـــــد بَكَّـــــ َر ال َّنا ِعـــــي فَـــــأَ ْو َرى ِزنَـــــادا ً فـــــي َحشَ ـــــى األيّ ِ
ـــــب فَأَضْ َحـــــى َم ِحي ـــــاً بعدمــــــا قــــــد كَا َن ِخ ْص َبــــــا
َد َهـــــى َر ْو َض ال ُهـــــ َدى َريْ ٌ
ـــــل فَ ْخـــــ ٍر تَـــــا َه ُع ْج َبـــــا
فَلَـــــ ْو يَـــــ ْدرِي الثَّـــــ َرى َمـــــاذَا ت َـــــ َوا َرى بِـــــ ِه مـــــن ُج ِّ
َ
طـــــول الدهـــــ ِر يُ ْحبَـــــى
ـت ف ـــي ال َّد ْهـــ ِر شَ ـــ ْخ ٌص بخيـــــ ِر ال ِّذكْـــــ ِر
لعم ـــري ل ـــم يَ ُم ــ ْ
واألبيـات تشـيد بمكانة المرثـي ،وتص ّور حزن بعـض العناصر الطبيعيـة أكثر مما تصور
حزن الشاعر .وإن كانت ال تخلو من رنّة إعجاب وإكبار وأسف(((.

ماعلا

[وافر]

ةيرعشلا ضارغألا

وتطفح األبيات بتقدير الشاعر وإكباره للمرثي.
رثى «طه بن إبراهيم العرادي» «محمد حسين آل بوخميس» ـ من فقهاء «األحساء»(((
ـ ومما قاله(((:

 .2رثاء األهل واألقارب:

رثى الشـعراء أهلهم وأقاربهم .ويع ّد األب أهم شخصية أسرية بكوها .فقد أطلق فقده
ألسنتهم فأنّوا وندبوا .يقول «إبراهيم الخليفة» متف ّجعاً على والده ،مخاطباً صروف الدهر(((:
[وافر]

الكـــــف بَ ْعـــــ َد ال ِزن ِ
ِ
َهلُ ِّمــــــــــي يــــــــــا ُملَ َّم
ــــــــــات الليالِــــــــــي فمـــــا فـــــي
ْـــــد بَـــــا ُع
ِّ
ِ
ِ
تركـــــت فم ـــا ف ـــي ال َعي ــ ِ
وشـــــ ِّني غَـــــا َر ًة فـــــي َمـــــ ْن
ـش بَ ْعـــ َد أب ـــي ان ِت َف ـــا ُع
ويفرغ الشـاعر في األسـاليب والصور كل ما اضطرم في وجدانـه من يأس وإحباط من
الحيـاة .ولحاجتـه للتماسـك نزع نحو العقل يسـتم ّد منـه القدرة علـى التجلّد ،فيسـلّم بقدرة
المنون ،وعجز البشر عن مقاومتها:
قَضَ ــــــــــا ٌء ُم ْحكَــــــــــ ٌم ال يســــــــــتَطَا ُع ت ََل ِف ْيــــــــــ ِه وال َع ْنــــــــــ ُه امتنــــــــــا ُع
وأَ ْمــــــــــ ٌر ُم ْبــــــــــ َر ٌم قَ َهــــــــــ َر ال َب َرايَــــــــــا فــــــا أحــــــدا ً ل ـــــ ُه عنــــــه ان ِْدفَــــــا ُع
ويدرج مصاب أبيه ضمن هذه الحقيقة األبدية العامة فيقول:
وقـــــد قضَ ـــــى القَضَ ـــــا ُء َعلَ ْي َ
ـــــك لَ َّمـــــا َمضَ ـــــى األ َج ُ
ـــــل الـــــذي فيـــــه ات َِّســـــا ُع
(((
(((
(((
(((

(توفي في 1316ه1898/م) وترجمته في أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.414
مستلّة من شعره المس َّمى «في رثاء الحسين» ورقة .12
لسـلمان التاجـر قصيـدة نونية فـي رثاء الفقيه األحسـائي محمد بـن عيثـان .وردت في مسـو ّدات المنتظم،
مصدر سابق ،ترجمة (.)850
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وكل َح
ْــــــــــت الحـــــــــــ َيا َة ُّ
وفَارق
ــــــــــي ســـــ ُي ْفطَ ُم ِحيـــــ َن
ينتهـــــي الرضَ ـــــا ُع
َ
ٍّ
َ
ـــــي ال ُّدنْ َيـــــا َمتَـــــا ٌع
ليـــــس ِف ْيـــــ ِه َه َنــــــــــا ٌء بــــــــــل َع َنــــــــــا ٌء وان ِْخــــــــــ َدا ُع
َ
ِه َ
حي مصيره الزوال ،وأن
فالشاعر يحاول تعزية نفسـه بتذكيرها بالحقيقة األزلية أن كل ّ
كل مرضـع ال بُـ َّد أن يفطم يوماً .ورغبة في التماسـك والتجلّد ذكر مسـاوئ الدنيـا وما يكتنفها
من عيوب ليومئ إلى ما في الموت من راحة.
و«للوائلـي» مرثيـة فـي والـده ابتعد فيهـا عن تصوير مشـاعر الحـزن واعتنـى بتعديد
مناقب المرثي والثناء عليها فقال:
بالصـــــ ْو ِت الرفيـــــعِ َونَـــــا ِد
قُـــــ ْم وا ْد ُع َّ
َح َملُـــــوا الشـــــها َم َة والكرامـــــ َة والتُّقَـــــى
وعرض لسجاياه في الحكم فقال:

[كامل]

لِ ِرث َـــــا ِء َمـــــ ْن َح َملُـــــوا َعلَـــــى األَ ْعـــــ َوا ِد
َ
والفضـــــل والــــــ ُخل َُق الكريـــــ َم ال َبـــــا ِدي

َمل َ
َـــــك الــــــ َجزِي َر َة
الســـــ ُم ِّو يُ َنـــــا ِدي
ُ
والشـــــعوب تَ ُنوشُ ـــــ َها فَ َبـــــدا بهـــــا َدا ِعـــــي ُّ
حكَـــــم الرعيـــــ َة بالشـــــريع ِة معلِنـــــا ً بالــــــحق فـــــي اإلصـــــ َدا ِر واإليـــــرا ِد(((
َ ُْ
َ ِّ
ْ
َ
َ َّ
ْ َ
ولألقارب اآلخرين من ذوي الرحم مكانتهم في رثاء شـعراء الفترة .فقد رثى «ماجد بن
هاشـم» ابن خاله «عبد القاهر بن عبد الرؤوف» بقصيدة بلـغ عدد أبياتها مئة وبيتين .ويبدو
أنـه نظمها بعيدا ً عن «البحرين» .فبكى فيها وتف ّجع وتأ ّمل .كما أسـهب في ذكر مناقب قومه
عامة والفقيد خاصة .واستهلّها بقوله:
[كامل]

ـل ع ْقـــ َد ِوكَائِه ـــا(((
ـب ح ــ َّ
َخطْ ــ ٍ

أَ َّمـــــا ال ُع ُيـــــو ُن فَ َح َّ
ـــــل َو ْعـــــ ُد بُكَائِ َهـــــا لطُـــ ُروقِ
َ
َ
َ
وقـد اعتنـى بتصوير عمق الصلـة الرابطة بينـه وبين المرثـي ،والباعثة على اإلحسـاس
المتجذّر بالفقد:
َـــــت
ِع َصبِـــــي الـــــذي إ ّمـــــا َســـــلَل ُْت تَ َخا َذل ْ
َســـــ ْه ِمي الـــــذي يُض ِمـــــي الرم َّيـــــ َة نَا ِفـــــذا ً

ـــــت لِ َو َرائِ َهـــــا
َع ِّنـــــي ال ِعـــــ َدا وتُراج َع ْ
فيهــــــــــا إذَا ســــــــــددتُ ُه بإزائِ َهــــــــــا

((( ديوانـه ص 97والجزيـرة لفـظ يطلـق علـى البحرين من باب تسـمية الشـيء بأصلـه وحكم عيسـى بن علي
يحل الكثيـر من المشـكالت الخطيرة،
والـد الشـاعر – البلاد مـا يربو على الخمسـين عامـاً – حاول فيهـا أن ّ
يُراجع مخطّط حكّام البحرين من آل خليفة ص.57
((( التاجـر ،محمـد علـي ،المسـو ّدات األولـى للمنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .والـوكاء :خيط تشـ ّد به
الص ّرة أو الكيس ونحوهما.
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تجسـد عمق العالقـة المؤ ّدية إلى تف ّجر أحاسـيس الحزن واألسـى.
والعبـارات والصـور ّ
ولتدفّق عاطفته ساءله:

ماعلا

ـت َم َحلَّـــ ًة َس ـــا َوى ال ِبلَ ـــى فـــــي الــــــ َم ْحلِ بَ ْيـــــ َن ربي ِع َهـــــا وشـــــتَائِ َها؟
كي ــ َـف انتج ْع ــ َ
ُّ
ال
ـــــب قَـــــ ُّط مـــــن أنِوائِ َهـــــا
تســـــتقل ب ِِخ ْص ِب َهـــــا يَـــــ ُد َك التـــــي ال نَـــــ ْو َء أَ ْخ َص ُ
واالستفهام يستنكر سكناه القفار المجدبة بعد أن كان جوده ينعش الصحاري.

ةيرعشلا ضارغألا

ولتصوير اإلحساس بالفقد كان الشاعر يعاود البكاء والندب وإرسال العبرات:
فألبْ ِك َي َّن ْ
َ
ــــــــــك مــــــــــا أطق
ـــــق
فيـــــك مـــــن بيضائِ َهـــــا
ُ
ْــــــــــت ِب ُم ْقلَــــــــــ ٍة َســـــ ْو َدا َء ت ُ ْن ِف ُ
َ
ـــــق
فيـــــك مـــــن َح ْمرائِ َهـــــا
ـــــت بَ َك ْي ُ
َحتَّـــــى إذَا َذ َه َب ْ
ـــــت ِب ُم ْقلَـــــ ٍة بيضـــــا َء تُ ْن ِف ُ
َ
ـــــض األيـــــادي ِم ْن َ
مـــــا
ـــــك ُح ْمـــــ ُر ِد َمائِ َهـــــا
ـــــي كافَـــــأَتْ ِبيْ َ
أنصفتـــــك ال َعيْـــــ ُن إ ْن ِه َ
وسـح العبرات الساخنة .ونظرا ً لعناية الشاعر بالصور البديعية
فهو يق ّرر مواصلة البكاء ّ
تغلّـب الجانـب الفني علـى الجانب العاطفـي .وتعبيرا ً عـن الوفاء والتعلّق خاطـب من واروه
الثرى قائالً:
ـــــق َوفَائِ َهـــــا
ـــــت قلبِـــــي
يـــــا َداف ِن ْيـــــ ِه بحفـــــر ٍة لـــــو أُو ِد َع ْ
لكنـــــت َوفَ ْي ْ
ُ
ـــــت َح َّ
ورثـى «إبراهيـم الخليفة» ابن ع ّمه «عيسـى بن علي» ـ حاكم «البحريـن» ـ ومما قاله
فـي وصـف األلفـة ومـا يجمـع بينهما مـن روابـط عاطفيـة وأثـر ذلك فـي تعميق اإلحسـاس
بالفقد(((:
[وافر]

أَلِ ْفتُ َ
َ
َـــــت فُـــــؤا ِدي
يـــــق
ْـــــب َص ْبـــــرا
َ
ـــــك أُلْفَـــــ ًة َملَك ْ
فكيـــــف يُ ِط ُ
عنـــــك ال َقل ُ
وكيـــــف الصبـــــ ُر َع ْن َ
َ
ـــــك ُّ
َ
عنـــــك ِذكْـــــ َرى
وكل شَ ـــــي ٍء أَ َرا ُه ُم َجـــــ ِّددا ً لـــــي
كنـــــت َحيّـــــاً و َهـــــا أَنَـــــذَا أَ َخ ُ
وكنـــــت أ َرى ال ِغ َنـــــى إ ْذ
ـــــاف اليـــــو َم فَقْـــــرا
َ
ُ
ومـــــا َخ ْو ِفـــــي َعلَـــــى نَف ِْســـــي ولكـــــ ْن علـــــى قَ ْو ِمـــــي أَ َخ ُ
ـــــاف َع َنـــــاً و ُع ْســـــرا
فاألبيـات تعبيـر عن الحـزن واإلكبار لسـجايا الفقيد وحدبـه على ذوي رحمـه ورعايته
لهم.
 .3رثاء األصدقاء:

رثى الشـعراء أصدقاءهم اسـتجابة لداعي الوفاء .ويظهر «جعفر الخطّي» كأبرز شـاعر
((( ديوانه ص.30
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بحرانـي رثـى أصدقـاءه وأقاربه .وممـا قاله في رثـاء «ناصر بـن عبد الجبار الحسـيني» واصفاً
وقع النبأ على نفسه .مشيرا ً إلى عمق الصداقة بينهما:
[كامل]

نَبـــــأٌ أَلَـــــ َّم فَ َمـــــا تقشَّ ـــــ َع َغ ْي ُمـــــ ُه إالّ وفـــــي األ ْحشَ ـــــا ِء ِم ْنـــــ ُه ُغ ُمـــــو ُم
خـــــوانِ كَانَـــــا لِـــــي فـــــأو َدى منهمـــــا مـــــن كَا َن ألصـــــق بـــــي وذ ََاك ع ِظيـــــم(((
َ ْ
َ
َ
ُ
َُ
أَ َ َ
ْ
فالحـادث غرس الهموم في كيانه باختطافه أقرب األصدقـاء إليه وألصقهم بروحه ،وقد
خاطب الفقيد من ّوهاً بعالقة الو ّد الصادق فقال:
ألب وال أُ ٍّم ِســــــــــــــــــــ َوى ِو ٍّد أليدي َنــــــــــا َعلَ ْيــــــــــ ِه ضُ ُمــــــــــو ُم
أَأَ ِخــــــــــــــــــــي ال ٍ
ِ
اي وإنّ ِنـــــي ب ِِخ
ـــــم
ـــــاف ذ ََاك مـــــن الصديـــــقِ َع ِديْ ِ
أَث ْ َريْ ُ
ـــــت بَ ْعـــــ َد َك مـــــن ِعـــــ َد َ
فكأنّمــــــــــا األيَّــــــــــا ُم آلَــــــــــى صرفُ َهــــــــــا أ ّن ال يـــــدو َم علـــــى ال َّز َمـــــانِ كَرِيـــــ ُم
َـــــل اللَّـــــ ُه ِ
يـــــا قَات َ
الح َمـــــا َم بمثلِـــــ ِه و َجـــــ َرى َعلَيـــــ ِه قَضَ ـــــا ُؤ ُہ الــــــ َم ْحتُو ُم
ويشـف مناداة المرثي بلفظ أخي عن اعتزاز الشـاعر بالصداقة القائمة .وبسـبب تأثره
ّ
دعـا على المـوت بالموت .وعمد إلى تأ ّمـل الموت وعكوفه على إفنـاء الخلق فيما يقرب من
ثمانية عشـر بيتـاً في محاولة للتصبّر وإقناع النفس بحقيقته الم ّرة ،ثـم عاود التألّم لكثرة رثاء
األح ّبة:
أرثِـــــي ال َح ِميـــــ َم فمـــــا تتـــــ ُّم ق َِصيـــــ َد ًة يُ ْرث َـــــى بهـــــا َحتَّـــــى يَ ُمـــــوتَ َح ِميـــــ ُم
وخص بالخطاب جعفرا ً شقيق المرثي:
وعقّب بالدعاء ألهل الفقيد بالبقاءّ ،
أَ ِر َجالَـــــ ُه
وأخـــــص منكُـــــ ْم َج ْعفَـــــرا ً ولشــــــــــأنِ ُك ْم ولشــــــــــأنِ ِه التَّ ْع ِظيــــــــــ ُم
ُّ
ال َجـــــ َّددَتْ لَكُـــــ ُم الليالـــــي تِ ْر َحـــــ ًة
وانفـــــض َج ْي ُ
ـــــش ال ُحـــــ ْزنِ فهـــــو َهزيـــــ ُم
َّ
َحا َجات ُ َنـــــا فـــــي ال َّد ْهـــــ ِر أَ ْن ت َ ْبقَـــــوا لَ َنـــــا فابقَـــــوا بَقَـــــا َء الن ِّيـــــر ِ
ات و ُدو ُمـــــوا
ويبـدو أن «الخطّي» كان صديقاً حميماً لهذه األسـرة .فقد رثى عـددا ً من أفرادها .فله
قصيـدة في رثـاء «عبد الرؤوف بن الحسـين»((( ،وهـو ع ّم المرثي السـابق على مـا يظهر(((.
وسـع الدائرة فرثـى بناتها فاتحاً باباً لرثاء
وأخـرى في رثاء «عبد القاهر بن عبد الرؤوف» .وقد ّ
المـرأة فـي تلـك البيئـة المحافظـة .ولـ «لخطّـي» قصيدتـان فـي رثـاء امرأتيـن مـن بنـات
((( ديوانه ص 101ويبدو أن المرثي كان من أعيان البحرين.
((( الديوان ص.39
((( نقـول ذلك بناء على تو ّحد االسـم الثالـث واللقب لجعفر بن عبد الجبار شـقيق المرثـي األول والمذكور في
الديوان ص .81وهو الذي استنسخ ديوان الشاعر.
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َ
وال كالتـــــي أَ ْم َســـــى بهـــــا التُّـــــ ْر ُب آنِســـــاً وأو َح
يــــــــــل
ُ
ــــــــــش منهــــــــــا َم ْنــــــــــز ٌِل و َم ِق
وســــــــــا َء َخلِ
وأَ ْهـــــدَتْ إلـــــى أَ ْهـــــلِ ال ُق ُبـــــو ِر َم َســـــ َّر ًة
ٌ
وســــــــــلِ ُيل
َ
يــــــــــل بَ ْع َد َهــــــــــا َ
وقد أدى اسـتخدام الشـاعر للمقابلـة إلى إضفاء لون مـن الحيوية علـى المعاني .فقد
أسـبغ علـى التراب والمنــزل صفات إنسـانية فغدت تكتئب .كمـا أضفى الحيـاة على الموتى
الحـج فقابل
فسـعدوا بقدومهـا الذي ضارعـه بالهديّـة المهداة .وقـد ماتت عنـد رجوعها من
ّ
بالحج المبرور ومفاجأة النعي:
الشاعر بين االستبشار المنتظر
ّ
ـــــاب ال ُق ُبـــــو ِر نُـــــ ُز ُ
ول
و َعائِـــــ َد ٍة مـــــن َح ِّجهـــــا لـــــم يكـــــ ْن لَ َهـــــا علـــــى َغ ْيـــــ ِر أَ ْص َح ِ
ـــــل البِشْ ـــــ َر
َو َمـــــا قَابَ َ
ـــــت يَـــ ُد ال ُحـــ ْزنِ َو ْجـــ َه البِشْ ـــ ِر وه ـــو َج ِمي ــ ُـل
النعـــــي وقَ َّب َح ْ
ُّ
وأثنى على أخالقها وحسن سجاياها:
وإحـــ َدى ال ِّن َس ـــا ِء الالئ ـــي ُهـــ َّن لف ــ ِ
ـرط م ـــا ك ََســـــبْ َن مـــــن أخـــــاقِ البُ ُعـــــو ِل بُ ُع ُ
ـــــول
ـــــوب وال َجـــــ َّرتْ َعلَيْـــــ ِه ُذيُ ُ
ـــــول
َعفَاي ُ
ٌ
ِـــــف مـــــا ُز َّرتْ لَ ُهـــــ َّن علـــــى الــــــ َخ َنا ُجيُ
ـــــول(((
وأَث ْ َريْـــــ َن مـــــن َهـــــ ْدي البَتُـــــو ِل ِو َراث َـــــ ًة فَ َمـــــ ْن ِشـــــئْتَ َها ِمنهـــــ َّن فهـــــي بَتُ ُ
والشاعر يقترب كثيرا ً في البيت األول من قول المتنبي في رثاء والدة سيف الدولة:

ماعلا

[طويل]

ةيرعشلا ضارغألا

«عبد الرؤوف بن الحسـين» ،وحاول من خالل القصيدتين مواساة أهلهما وإظهار تعاطفه مع
حزنهـم .وممـا قالـه في رثاء الشـريفة « ُملُـوك بنـت عبد الرؤوف» مقابلاً بين ما أشـاعته من
بهجة متخ ّيلة بين أهل القبور ،وما خلّفته من وحشة وحسرة بين أهلها وفي ربوعها(((:

[وافر]

َـــــت النســـــاء علـــــى الرجـــــا ِل(((
لَفُضِّ ل ِ

ولـــــو كَا َن النســـــا ُء كَ َمـــــ ْن فَ َق ْدنَـــــا
َ
ُ
وهـو يعتبـر عفّة الفقيـدة وأخالقهـا أثرا ً مـن آثـار الوراثة عـن ج ّدتها السـيدة فاطمة.
ويختم المرثية بتعزية زوجها صديقه «ماجد بن هاشم»:
ويـــــا أصبـــــ َر ال َّن ِ
ـــــل
ـــــاس الذيـــــ َن نَ َرا ُهـــــ ُم وأحملَ ُهـــــ ْم لل ِعـــــب ِء وهـــــو ث َ ِق ْي ُ
َعـــــ َزا ًء وال أرضَ ـــــا ُه لكـــــ ْن َمقَالَـــــ ًة بهـــــا أَبَـــــدا ً يُ ِ
يـــــل
وصـــــي الــــــ َخلِ َيل َخلِ ُ
ِ
فـــــإ َّن أَ َس َ
ُ
يســـــتأص ُل ال ُعـــــ َرى
ـــــاك اليـــــو َم
يـــــل
الص ْبـــــ ِر وهـــــو َم ِح ُ
ويتـــــرك َربْـــــ َع َّ
((( الديوان ص.92
((( مـن معانـي البعل المالـك والرئيس ،والبتـول هي المتف ّرغـة لعبادة خالقهـا .وهو من ألقاب السـيدة فاطمة
الزهراء.
((( ديوان المتنبي ،مصدر سابق ،ج 3ص.149
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فقـد صاغ الشـاعر أبياته لتكون وص ّية يهمـس بها في أذن صديقه .فذكّـره بالصبر رغم
تمسكه به ،وع ّزاه مع اعتقاده بتعذّر العزاء.
إدراكه ش ّدة ّ
وصف المنون:

يُعـ ّد رحيـل األهـل واألصدقـاء تجربة قاسـية فـي حياة البشـر .ونظـرا ً لما بيـن الموت
والرثـاء مـن عالقة تالزمية فقد انسـابت في مراثي الشـعراء وعلى اختلاف اتجاهاتهم خواطر
عديـدة حول الموت فنظروا في حقيقته وما يتّسـم به من قهر وسـطوة وغموض ،في محاولة
لتعزيـة النفـس وإقناعهـا بحتميـة هـذا األمـر ،ودفعها نحو التماسـك وإفـراغ شـحنات الحزن
الممض بالتخلّق بالصبر والجلد .وصف «جعفر الخطّي» شـ ّدة بأسه وسطوته القاهرة لإلنسان
ّ
(((
فقال :
[بسيط]

فمـــــا يشـــــ َّد علـــــى شَ ـــــ ْخ ٍص فَ َي ْع ِص ُمـــــ ُه إ ْن يمت ــ ِ
ـس أو يس ـــتبطن ال َفلَ ـــكا
ـط ال ِعي ــ َ
قوي
وعـرض «ماجد بن هاشـم» لمبدأ تسـاوي الجميع أمامـه ،وعدم تفريق يـده بين ّ
وضعيف أو فاضل ومفضول:
[كامل]

تلـــــك يَـــــ ٌد ت ََســـــا َوى عن َد َهـــــا آســــــــــا ُد بيشــــــــــ ِت َها ِ
َ
وســــــــــ ْر ُب ظبائِ َهــــــــــا
َهيْ َهـــــاتَ
شَ ـــــدَّتْ علـــــى شَ ـــــ َّدا ِدها وعـــــدَتْ علَـــــى عـــــا ٍد ودارتْ فـــــي ِحمـــــى َدارِائهـــــا(((
َ
َ
َ
َ
َ
وتكشف التعابير والصيغ واألمثلة المستقاة من التاريخ عن ق ّوة الفتك وعدم التمييز.
وعـرض «الخطّـي» لعبـث الموت ،وسـاق ما يشـبه القرائـن للداللـة على لعبـه بأقدار
البشر(((:
[بسيط]

َع ـــاثَ ِ
الح َم ـــا ُم فَ َم ـــا أب َق ـــى وم ـــا ت ـــركَا ولـــــم يَـــــ َد ْع ُســـــوقَ ًة وال َملِـــــكا
ســـــألت امـــــرءا ً يومـــــاً ِ
بصاحبِـــــ ِه والعهـــ ُد ل ـــم يَ ْن ـــأ إالّ قَ ــ َ
فمـــــا
ـال ق ـــد َهلَ ـــكا
ُ
ت ُـــــ َرا ُه أقســـــ َم ال يُ ْب ِقـــــي علـــــى بَشَ ـــــ ٍر وال يُغَــــــــــا ِد ُر إنســــــــــاناً وال َملَــــــــــكا؟
وتجسـد لفظة «عاث» مبلغ اإلفسـاد الذي ألحقه بالناس .فهـو واقع نزق يقتنص أرواح
ّ
البشر بكل طبقاتها ،دون مراعاة لمقام أحد.
((( ديوانه ص.84
((( التاجر ،محمد علي ،المسـو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .وبيشـة اسم موضع و«دارا»
من ملوك الفرس.
((( ديوانه ص.84
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أَ ْح َداث ُ َهـــــا غرث َـــــى البطُـــــونِ كَ َوا ِفـــــ ٌر أَكَّالـــــ ٌة فـــــي الســـــبعِ مـــــن أم َعائِ َهـــــا
شَ ـــــراب ُة األعمـــــا ِر ت َســـــعى الــــــ َخلْق فـــــي إروائِهـــــا فَيزيـــــ ُد فـــــي إظمائِهـــــا(((
ُ
ْ َ
َ َ
َ
َّ
َ
فقد تخ ّيله حيواناً مفترسـاً يزداد جوعه كلّما أكل أرواح البشر ويشت ّد ظمؤه كلما شرب
منها.
ووصـف «حسـن الدمسـتاني» عجز اإلنسـان وتسـليمه لألقـدار تتص ّرف فيه كما تشـاء
فقال(((:

ةيرعشلا ضارغألا

[كامل]

ماعلا

وص ّور «ماجد بن هاشم» نهم الموت وتعطّشه اللتهام أرواح الخلق فقال:

[بسيط]

ـــــام ت َ ْح ِملُ ُهـــــ ْم إلـــــى ِ
ـــــام وإ ْن َحلُّـــــوا أو ارتَ َحلُـــــوا
إ َّن األَنَـــــا َم َمطَـــــى األيّ ِ
الح َم ِ
ِـــــل
ال يُولَـــــ ُد المـــــر ُء إال فَـــــ ْو َق غَا ِر ِب َهـــــا يَ ْحـــــ ُدو بِـــــ ِه للم َنايَـــــا َســـــائِ ٌق َعج ُ
فقد قرنه في سـلبيته وسوقه بالدابّة المسـلمة القياد ،وجعل األيام هي القائد والهدف
هو السير نحو المنية .وعرض الشاعر نفسه لجهل اإلنسان بموعد رداه فقال(((:
[وافر]

ٍ
ُ
ـــــل
و َمـــــ ْن يَ ْج َه ْ
ــــــــــال
مواقيـــــت الــــــ َم َنايَا فــــــــــإ َّن وثوقَــــــــــ ُه ِبغ
َــــــــــد ضَ
َ
والبيت يتض ّمن تنديدا ً بغفلة اإلنسـان عن الموت الحتمي ،وجريه وراء الدنيا وكأنّها له
دائمـة .وقد أ ّدى ذلك إلى الخوف من المسـتقبل وعدم الثقـة باأليام ،مما جعل أحمد البالدي
يذكّر بذلك ،ويبدي أسفه على انتهاء الحياة بالموت في إطار االعتقاد بحتميته يقول(((:
[بسيط]

فالمـــــوتُ آتِ َ
ـــــل
يـــــك ال مندو َحـــــ ٌة أبَـــــدا ً عنـــــ ُه ولكـــــن إلـــــى أ ْن ينقضـــــي األ َج ُ
ـب ال َع ْي ــ َ
ـــــل
ـش ف ـــي ال ُّدنْ َي ـــا وأعذبَـــ ُه لَـــــ ْو لَـــــ ْم يكـــــ ْن للم َنايَـــــا فيـــــه ُم ْرتَ َح ُ
م ـــا أطي ــ َ
فإدراكه لتلك الحقيقة وتسليمه بها نغّص عليه متعة الحياة ورونقها.
لقـد كان واقـع الموت هاجسـاً قوياً نبض في نفوس الشـعراء وتجربة إنسـانية ممضة،
(((
(((
(((
(((

التاجـر ،محمد علي ،المسـو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .والكافر الـوادي العظيم أو
النهر العظيم.
ديوانه ص.166
المصدر نفسه ،ص.168
الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص.173
ش ّبر ،جواد ،أدب ّ
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ومـن الطبيعـي أن تـؤدي حقيقتـه إلـى تعكيـر صفـو عيشـهم ،وحرمـان الكثيريـن منهـم من
اإلحسـاس بلـذة الحياة .ومـع ذلك أتت أفكارهـم مغرقة فـي التقليديـة ،ومضامينهم مطروقة
جل معانيهم من الرصيد األدبي ألسلافهم .كما أن حرص أكثرهم على
مسـتهلكة .فقد اسـتقوا ّ
الصنعة وزخرفة األسلوب وسم شعرهم بضحالة العاطفة وبرودها.
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الفصل السادس

الشعر القصصي

تخص فترة دراسـتنا عثرنا علـى مجموعة ال بأس
فـي ثنايـا ما جمعناه مـن مخطوطات ّ
بها من الشـعر القصصي .وجدناها متناثرة هنا وهناك .بعضها يكاد يكون كام ًال وبعضها ناقصاً
والبعض اآلخر لم نعثر إال على عنوانه أو بعض اإلشارات التي تذكر عدد أبياته.
ونظرا ً لندرة الشـعر القصصي أو انعدامه في الشـعر العربي القديم فقد وقف مؤرخو
األدب في العصر الحديث إزاءه موقفين مختلفين :فريق أثبت وجوده .والثاني أنكره(((.
وقـد ذهب الباحثـون الذين ركّزوا على دراسـة الشـعر القصصـي وتابعوا مسـيرته إلى
اعتبـار الربـع األخير من القرن التاسـع عشـر أو قبيله بقليل فجـر القصة الشـعرية العربية(((
هـذا مع وجود بعض القصائـد القديمة التي تتجلّى فيها بعض مالمح القصة وسـماتها وإن لم
تؤلّف باألسلوب القصصي الحديث(((.
وقد ع ّدت تلك الدراسـة ظهور القصة الشعرية حدثاً مهماً على مستوى األدب العربي.
إذ خطت بالشعر العربي خطوات واسعة أكسبته مرونة وزادته اتساعاً وخصباً(((.
مالحظات عامة:

أ ـ يمكــن اعتبــار القــرن الثامــن عشــر فترة نشــاط هــذا الفن فــي «البحريــن» .فأغلــب من نظم
شعرا ً فيه هم من أبناء هذا القرن وربّما عاصر بعضهم مطلع القرن التاسع عشر.
ب ـ إن تلــك القصــص الشــعرية تختــص بمنظومــات بعينهــا وتشـكّل الموضــوع الرئيســي فيهــا.
وهــي قــد تطــول طــوالً واضحـاً .ويتـراوح عــدد أبياتهــا بيــن المئــة والســبع مئــة .هــذا إلــى
جانــب مــا نالحظــه مــن أقاصيــص ـ قليلــة ـ تأتــي عرضـاً ضمــن مراثــي آل البيــت وتمثــل
جزئية من جزئياتها(((.
(((
(((
(((
(((
(((

مريدن ،عزيزة ،القصة الشعرية في العصر الحديث ،ط ،1دار الفكر ،دمشق  ،1984ص.27
المصدر نفسه ،ص 5و 6و.474
المصدر نفسه ،ص.31
المصدر نفسه ،ص.480
تبـرز ظاهـرة األقاصيـص – وهي ظاهرة قديمة في الشـعر العربي (يُراجع السـابق ص )27في شـعر حسـن
الدمسـتاني علـى وجـه الخصـوص .وقـد استشـهدنا بقصة فاطمـة الصغرى فـي موضـوع الطفولـة  192وما
بعدهـا .وقـد أتـت األقصوصـة ضمـن مرثيـة فـي الحسـين .يُراجـع أيضـاً ديوانـه ص 119قصة إحـدى بنات
الحسين وهي تمتد من البيت الثالث واألربعين إلى البيت الستين من القصيدة.

ج ـ إن المســتوى الفنــي ألكثــر المنظومــات الشــعرية الطويلــة لــم يكــن راقيــاً بدرجــة
كبيــرة .ربمــا لطــول نفســها الشــعري وتضعضــع مقــدرة الشــاعر إزاء ذلــك .أو رغبــة
منه في تبسيطها لتتناسب ومستوى الجمهور المستمع المك ّون من عامة الناس.
جــل المنظومــات القصصيــة كانــت تــدور حــول محوريــن .األول هــو التاريــخ
د ـ إن ّ
الحقيقــي ومــا تولّــد عنــه مــن أســاطير وقصــص بطوليــة وهــو مــا يمكــن تســميته
تجــاوزا ً بالتاريــخ األســطوري .أمــا المحــور الثانــي فهــو الخيــال المنبثــق عــن أحــداث
الواقع والرامز إليها في ذات الوقت.

النوع األول :الشعر القصصي التاريخي
 -1التاريخ الحقيقي:

يجـدر أن نن ّبـه ابتـدا ًء أن تسـميتنا لبعض منظومـات هذا اللـون قصة فيهـا الكثير من
التجاوز ألنها ليست ذات بنية قصصية فنية مكتملة العناصر .ولعل أقصى ما فيها أنها بدايات
تنـزع منـزعاً قصصياً .ومن ثم فهي مرحلة وسطى بين االستعراض التاريخي والقصة الشعرية.
وهذا ما جعلنا نهتم بها في هذا المجال وقد اسـتمر الشـعراء في نظم هذا اللون حتى الربع
األول من القرن العشرين.
ويمكن أن نم ّيز بين ضربين من الشعر القصصي التاريخي:
الضـرب األول وهو مـا بُني على حادثة معينـة كالمط ّوالت التي نظمـت لوصف واقعة
الطف أو غيرها.
خصصت فيـه المنظومة للتاريـخ لشـخصية معينة وهو
أمـا الضـرب الثانـي فهو الـذي ّ
يشـبه إلى حـ ٍّد ما الترجمة الشـخصية أو السـيرة .ونظـرا ً لضعـف المالمح القصصيـة في هذا
اللون رأينا استبعاده من الدراسة.
وأوضـح األمثلـة علـى الضـرب األول مط ّولـة «حسـن الدمسـتاني»((( .وقـد وصف في
أبياتهـا المئتين والثمانين أحداث واقعـة الطّف .واعتبرها مق ّدم الديـوان أول ملحمة في هذا
الموضـوع((( .وفـي اعتقادنـا أنها لون من الشـعر التاريخي الذي ع ّول فيه الشـاعر على عرض
األحداث بأسـلوب شعري مع اهتمام بوصف الشـخصيات وإن لم يكن مقصودا ً على ما يبدو.
وحـرص علـى تصوير انعكاسـها على نفسـه وإظهـار تعاطفه معهـا .فاقترب بذلك من الشـعر
((( ديوانه ص.193
((( المصدر نفسه ،ص.50
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ماعلا
ةيرعشلا ضارغألا

القصصـي .لكـن ال يمكـن اعتبار هـذا العمل ملحمـة بأي حال مـن األحوال .فمـع توفّر بعض
العناصـر الملحميـة كتمجيـد معانـي البطولة وتجسـيد بعـض الخـوارق ـ دور جواد الحسـين
وتجاوب الكون ـ إال أنها تفتقر للمق ّومات األخرى للملحمة ،كالطول المفرط وتواري شـخصية
الشـاعر وعواطفـه وما إلى ذلـك((( .وقد ضاهاها اثنان من شـعراء البحريـن األول «محمد بن
ط ّعـان» بمط ّولـة تقارب األربـع مئة بيـت .والثاني «خليل بن علـوي» بما ينـوف على المئتي
بيت(((.
ونظرا ً السـتخدامنا شـواهد من هذه المطوالت في شـعر آل البيت((( ،سـنركز دراسـتنا
على منظومة« :قصة أحد» لـ «قاسم اإلصبعي»(((.
تتكـ ّون هـذه المنظومة من ثالث مئة وثمانين بيتاً تقريباً .وقد سـقطت بعض األشـطر
واألبيـات منها .وهـي من بحر الرجـز((( وتتخللها مقاطـع من بحور مختلفـة تأتي كمداخالت
من الشخصيات ،أو أقوال لها.
وكثرت مخاطبة الشاعر للجمهور وهذا يعني أنها تُلْقَى شفاهاً .ويبدو الهدف التعليمي
واضحاً فيها .يع ّرف الناظم أُ ْحدا ً فيقول:
فـ «أُ ْحــــــــــ ُد» أيضــــــــــاً َج َب ٌ
ــــــــــل َع ِظيــــــــــ ُم ِبقُــــــــــ ْر ِب «طَ ْي َبــــــــــة» كَــــــــــذَا َم ْعلُــــــــــو ُم
وحسبما يظهر فقد تراجع عنصر الفن والجمالية وغدا هدفاً ثانوياً.
العرض التاريخي ومظاهر البنية القصصية:

بعـد تقديـم الناظـم بالحمـد والثنـاء والصالة علـى الرسـول  وآله أخـذ في عرض
فصل الحوادث.
األحداث فح ّدد المكان والزمان والسبب ثم ّ
واعتمـد علـى أسـلوب السـرد الممـزوج بمقاطـع حواريـة .وكان المنطق الـذي يحكم
األحداث هو تتبعها واسـتعراضها حسـب النظام الذي سـلكه المؤرخون ،فقـد ولج الناظم في
قـص الوقائـع معتنيـاً بالمواقـف الثانويـة التي تشـكّل فـي مجموعها
الموضـوع واسـتمر فـي ّ
الموقف العام ولحمة النص .وترك األحداث تتنامى من خالل ذلك حسب التدرج التاريخي.
(((
(((
(((
(((
(((

عـن مق ّومـات الفن الملحمـي يُراجع فانـس ،نظرية األنـواع األدبيـة ،تعريب حسـن عون ،منشـأة المعارف،
اإلسـكندرية  ،1977ص 130 – 88والطاهـر ،علـي جـواد ،مق ّدمـة في النقـد واألدب ،ط ،1المؤسسـة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت  ،1979ص 94وما بعدها.
األولى في الرياض ،مصدر سابق ،ص 135وما بعدها والثانية في ديوان الشاعر ص.12
يُراجـع علـى سـبيل المثال البـاب الثانـي .األبيات التـي يخاطب فيهـا الدمسـتاني مهر الحسـين ص 227وما
بعدها ،ومحاورة الرباب الحسين حول عطش الطفل ص 196وما بعدها.
مجموعة ( )2ص.41 – 33
جل القصص الشعرية من هذا البحر.
ّ
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وبدأ بوصف استعدادات قريش للثأر لقتالها في بدر .ومما قاله:
فاجتم َع
ــــــــــت ســــــــــادات ُ ُه ْم ونَ َزلُــــــــــوا بـ « َمكَّــــــــــة» ت َشَ ــــــــــا َو ُروا وبَ َذلُــــــــــوا
ْ
ِ
أموالَ ُهــــــــــ ْم علــــــــــى جميــــــــــعِ ال َعــــــــــ َر ِب
ـب
ـي األنْ َجـــــ ِ
وقصد ِه ـــــ ْم قتـــــ َـل النبـــــ ِّ
ـــــد قتـــــل َص ِ
وبع ـــــ َد َه ـــــذَا يَ ْخ ِربُــــــوا «الـ ـــــ َم ِدي َنه» ِمـــــ ْن بَ ْع ِ
ـــــب الســـــكينه
اح ِ
َ
و َجيَّشُ ــــــــــوا ال ُج
يــــــــــوش لل ُم ْختَــــــــــا ِر ثــــــــــم أتــــــــــوا بــــــــــآ ِل «عبد ِالــــــــــدارِ»
ألنَّهــــــــــم ُعــــــــــ ُّدوا مــــــــــن الشــــــــــجعانِ إذَا أَتَــــــــــوا لل َحــــــــــ ْر ِب والطِّ َعــــــــــانِ
أشـار بعـد ذلـك إلـى تهديـد القرشـيين للرسـول ،وتهيـؤ المسـلمين للقتـال ،وتوزيـع
المقاتليـن ،ومخالفتهم أوامر النبي أثنـاء القتال وظهور بوادر النصر ،ومعـاودة قريش الهجوم
انتهـازا ً للثغـرة ،اضطـراب المسـلمين ،جـرح الرسـول ومقتـل عدد مـن أصحابـه ،ك ّرهـم ثانية
واستبسـالهم حتـى حقّقـوا االنتصـار بعـد أن قتـل عـدد منهـم .هـذا مـع وصـف استشـهاد
«الحمزة بن عبد المطلب».
لقـد عـ ّوض هذا التسلسـل التاريخي الناظـم ع ّما اعتبـر حديثاً من مقومـات القصة أي
العـرض والعقـدة والحل .فكانت األحداث تتطـ ّور حتى تصل إلى النهاية .ويالحظ بشـكل عام
تتابعها بسالسـة .هذا مع إطالة االسـتعراض لبعض المواقف تارة ،واختصاره لبعضها اآلخر تارة
أخرى ،ربّما حسب أهميتها في نظره.
وقـد قـام الناظم بدور الـراوي .فكان يسـرد األحداث .بَ ْيـ َد أنه لم يسـتطع التواري عن
األنظـار فـكان يخاطب الحضـور ويحاورهم ربمـا لتنبيههـم أو خلق نوع من التجـارب معهم.
يقول بعد انتهائه من المقدمة:
َوبَ ْعـــــ َد ذَا فاســـــتَ ِم ُعوا يـــــا َمـــــ ْن َحضَ ـــــ ْر فـــــي َز َمـــــنِ المب ُع ِ
ـــــوث ِمـــــ ْن آ ِل ُمضَ ـــــ ْر
وحـ ّدد الشـطر الثاني الزمـن الذي تـدور فيه األحـداث .وكان يظهر تعاطفـه مع بعض
المواقف.
وعمـد إلى المزاوجة بين السـرد والحوار لتسـيير دفّة األحداث وتط ّورها .وكان للسـرد
النصيب األوفى.
الشخصيات:

تبرز ثالث شـخصيات رئيسية في الجناح اإلسالمي وهي :الرسول  ،و«علي بن أبي
طالب» ،و«الحمزة بن عبد المطلب».
فـي الفريـق القرشـي ذكـر الفـروع القرشـية المشـاركة وهـي :بنـو «حرب بـن أمية»،
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وزعيمهـم «أبو سـفيان» ،وآل «عبد الدار» وبطلهم «ح ّيي بن أخطب» .كما عرض لشـخصيات
فرعية أخرى كـ«هند بنت عتبة» و«وحشي» وغيرهم.

ماعلا

اهتـ ّم الناظم ببيان صفـات تلك الشـخصيات واتجاهاتها وهي جوانب نفسـية بطبيعة
الحال .ومن أهم الشـخصيات التي اهتم برسـم شـجاعتها وحرصها على حماية الرسول وتنفيذ
أوامره «علي بن أبي طالب» و«الحمزة».

ةيرعشلا ضارغألا

«علي» فقال:
ح ّدد سن ّ

وكان ُع ْمــــــــــ ُر الـــــــــــ ُم ْرت َضَ ى اإل َم
ــــــــــام فــــــــــي ذلــــــــــك اآلنِ مــــــــــن األَ ْعــــــــــ َو ِام
ِ
تســــــعاً وعشــــــري َن لَ ـــــ ُه قَ ـــــ ْد نُ ِقــــــا وقــــــــــد فَ َنــــــــــى بســــــــــي ِف ِه األ َرا ِذال
ووصـف تعلّق الرسـول به واعتماده عليه فـي المواقف الحرجة فقـال بعد تصوير قوة
القرشيين وضخامة عددهم وع ّدتهم:
لَ َّمــــــــــا رآ ُهــــــــــ ُم ال َّنب
ِــــــــــي الـــــــــــ ُم ْختَا ُر نَــــــــــا َدى َأل أيــــــــــ َن الفتَــــــــــى الكَــــــــــ َّرا ُر؟
ُّ
أَيْـــ َن ابـــ ُن َع ِّم ـــي أيـــ َن ق َِاض ـــي ال َّديْ ـــنِ أيـــــن ابـــــ ُن َع ِّمـــــي َوالِـــــ ُد الســـــبطينِ ؟
وأشار إلى بسالة «الحمزة» وحسن بالئه فقال:
و«حمـــــزةُ» لَ َّمـــــا بَـــــ َر ْز نحـــــو ال ِعـــــ َدا بَ َّد َد ُهــــــــــ ْم ب َِســــــــــ ْي ِف ِه وشَ ــــــــــ َّر َدا
َم ْي َم َنــــــــــ ًة مز َدجِــــــــــرا ً و َم ْي َســــــــــ َرہ ُم َجــــــــــ ِّزرا ً لل ُكفْــــــــــ ِر أَ ْعظَــــــــــ ْم َم ْجــــــــــ َز َرہ
لــــــــــم ت َــــــــــ َر إالّ فَارِســــــــــاً َج ِديْــــــــــا علــــــــــى الثَّــــــــــ َرى ِب َد ِمــــــــــ ِه غ َِســــــــــيال
علـى صعيد الشـخصيات القرشـية عرض للعديد من صفاتها فوصف شـجاعتها وحسـن
اسـتعدادها .كما حـرص على تجسـيد رغبتها فـي االنتقام من المسـلمين لقتالها فـي «بدر».
يقول على لسان «ح ّيي بن أخطب» مخاطباً «أبا سفيان بن حرب»:
ـــــي ومـــــن ُم َح َّم ٍ
آلخـــــ ُذ الثَّـــــأْ َر إل َ
ـــــب َص ْيقَـــــلِ
ٍ
ـــــد ِب َعضْ
َيـــــك مـــــن َعلِ ّ
ِ
َ
وأُ ْخــــــــــر ُِب المدينــــــــــ َة الغَــــــــــ َّرا َء
والنســــــــــا َء
وآســــــــــ ُر
األطفــــــــــال َ
ويجسـد نزعـة هنـد بنـت عتبـة وميلهـا الشـديد لألخـذ بالثـأر ووضعهـا كل مـا تملك
ّ
حي من العرب:
كإغراءات لالنتقام لقتالها .يقول متص ّورا ً خطابها ألبي جحش ـ رئيس ّ
َمضـــــي إلـــــى ُمح ّم ِ
ـوك فــــــي ذَا اآلنِ ت ِ
ـت لَ ـــــ ُه أَ ْد ُعـــــ َ
ـــــد ال َع ْدنَانِـــــي
قالـــــ ْ
تقتُلُــــــــــ ُه ثــــــــــم تُبَــــــــــ ِّر ْد ِغلَّ ِتــــــــــي ثـــــم « َعلِ ّيـــــاً» َمـــــ ْن فَ َنـــــى لِ ِع ْز َوتِـــــي
و«حم ـــزةَ» اللي ـــثَ ابـــ َن عبد الــــ ُمطَّلِ ْب تقتلُـــــ ُه فتفتخـــــ ْر بَ ْيـــــ َن ال َعـــــ َر ْب
و ُخـــــ ْذ ِمـــــ َن الــــــ َما ِل لِ َمـــــا يَ ْك ِفيـــــكا ومـــــا الـــــذي تَ ْهـــــ َوى بـــــأ ْن أُ ْع ِطيـــــكا
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ويالحـظ علـى الناظم في بعـض المواقف ونتيجـة لتعاطفه مع بعض الشـخصيات أنه
ينسـى مه ّمته كقاص فيسـهب في الثناء وكيـل المدائح فينقطع الحدث عـن التدفّق ،كحديثه
«علـي» في حماية الرسـول بعد جرحه .فقد أطال في التقريظ مشـيرا ً إلى ما ن ّوہ به
عـن دور
ّ
(((
«جبريل» والرواة بشـأنه .وقد اسـتغرق ذلك حوالي سـبعة عشـر بيتاً  .وحين شـعر بضرورة
ربط دوره بدور «الحمزة» في إحراز النصر عمد إلى أسـلوب سـاذج ومباشـر لتنبيه المستمع
إلى االنتقال فقال:
ـب ال َّن ِب ـــي ال َع ْدنَانِ ـــي
ونُ ْرجِــــــــــ ُع الــــــــــك ََل َم يــــــــــا إخوانِــــــــــي ُمـــ ْذ َر َج ُع ـــوا َص ْح ــ َ
ُ
وقَــــــــــا َم ُس
ــــــــــوق الـــــــــــ َح ْر ِب وال ِّنــــــــــ َزا ِل واشـــــت َّد َهـــــ ْو ُل
الضـــــرب فـــــي القتـــــا ِل
ِ
ـــــب «حمزةُ» َعـــــ ُّم
الهاشـــــمي الــــــ ُم ْنتَ َج ْب
وقَـــــا َم فيهِـــــ ْم الفتَـــــى زَاكِـــــي ال َّن َس ْ
ِّ
وهـذا األسـلوب فـي ربـط األحـداث والمواقـف يفتقـر إلـى المهـارة الفنيـة والمقدرة
القصصية.
ولقـد اعتمـد الناظـم علـى اللغـة اإلخباريـة فـي وصـف دور الشـخصيات وانسـياب
الحـوادث بحيث طغت اللَّهجة الخطابية واألسـلوب التقريري .ومع ذلـك كان يميل في بعض
األحيـان إلى تجسـيد ذلك تجسـيدا ً مرئيـاً ال يخلو من بعـض الحيوية .يقول في وداع الرسـول
لعلي وتجهيزه للمعركة:
ّ
وضَ َّمــــــــــ ُه
النبــــــــــي ضَ ــــــــــ َّم الشــــــــــفقه و َع ْي ُنــــــــــ ُه مــــــــــن ال ُّد ُمــــــــــو ِع ُم ْغ َرقَــــــــــه
ُّ
وشَ ــــــــــ َّد ِم ْنــــــــــ ُه َو ْســــــــــطَ ُه و ِم ْنطَقَــــــــــ ْه ثــــــــــم َد َعــــــــــا بســــــــــي ِف ِه وال َّد َرقَــــــــــه
َاضــــــــــلِ يــــــــــا إخوانِــــــــــي َوبَع ـــــ َد ذَا اس ـــــتَوى َعلَــــــى ِ
و ِد ْر ِعــــــــــ ِه الف ِ
الح َصــــــانِ
فاستبشــــــــــ َر الكَــــــــــ َّرا ُر ثــــــــــم كَ َّبــــــــــ َرا و َهــــــــــ َّز لِلَّــــــــــ َوا ِء ثــــــــــم ا ْز َد َجــــــــــ َرا
ُ
ــــــــــول
يص
ب ِِشــــــــــ ْع ِر ِہ مفتخــــــــــرا ً يقــــــــــول ُم َجــــــــــ ِّردا ً ِفقَــــــــــا َر ُہ ُ
ـــــل الذرا َعيـــــنِ شَ ِ
أَنَـــــا الـــــذي َســـــ َّمتْ ِني أُ ِّمـــــي « َحيْـــــ َد َر ْہ» َعبْ َ
ـــــدي َد ال َكبْكَـــــ َرہ
ـــــل الســـــن َدرہ(((
ٍ
ٍ
ِ
ِ
غابـــــات
كليـــــث
شـــــديد ق َْســـــ َو َر ْہ أُكِيلُكُـــــ ْم
بالســـــيف كَيْ َ َّ ْ َ ْ
وت ُبرِز األبيات شـخصية «اإلصبعي» الشـاعر جنباً إلى جنب مع شـخصيته كمؤرخ .فقد
التقـط فـي األبيات األولى مشـاهد إنسـانية تزخـر بالعاطفة المتمثلـة في وداع الرسـول البن
ع ّمـه وتجهيزه لخـوض المعركة وخوفه عليه وشـفقته عليـه من مواجهة شـجعان قريش .كما
((( تُراجع األبيات من .289 – 272
((( الدرقـة تـرس من جلـد ،وعبل ضخم ،القسـورة األسـد أو الشـديد الغالـب ،السـندرة مكيال ضخـم .ولم نجد
لفظـة «كبكرة» في المعاجم .وهي إما من توليد الشـاعر لمناسـبة الروي أو أنها لفـظ وقع فيه تحريف من
الناسخ.
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«علي» وهو يرتجز
ّ
«علي» بلقاء أولئك الكماة .فأنطق الشـخصية وأسـمعنا صوت ّ
جسـد زهو ّ
(((
مفتخرا ً بقوته .

ماعلا

وقـد لطّف الحوار من الموقف وبثّ فيه الحيوية بالتنويع بين الخبر واإلنشـاء ،وأقامه
الناظـم على النهـي وما قابله مـن ر ّدة الفعل .وقد بنيـت أغلب المشـاهد الحوارية على هذا
األسلوب أو ما قاربه كاألمر((( .وقد يعتمد بدرجة أقل على االستفهام(((.

ةيرعشلا ضارغألا

هكـذا اتـكأ الناظـم علـى عنصـري السـرد والحـوار وزاوج بينهمـا ،لرسـم الشـخصيات
وتجسيد األحداث وتنشيطها والوصول بها إلى ق ّمة تأزّمها مع االنحدار إلى الحل.
ونظـرة فيما ورد من أخبـار وأعالم تظهـر أن «اإلصبعي» تقيّد بمـا رواه المؤرخون إلى
علي في
حـ ٍّد كبيـر .هـذا مـع تداخل فـي المواقـف التاريخيـة .كنقـل البيتين اللذيـن قالهمـا ّ
«خيبـر» إلـى «أُ ُحد» .ومـا اقتضته طبيعـة عمله األدبي من تصـ ّور المواقـف الوجدانية كوداع
الرسول البن عمه وتجهيزه .فضالً عن التركيز على دور «علي بن أبي طالب».
مالحظات لغوية:

أ ـ انحدر الناظم باللغة انحدارا ً ظاهرا ً ربما ليجعلها تتناسـب والجمهور العام ،ومن ثم
أتت لغة وسطى بين الدارجة والفصحى.
ب ـ غلب اسـتعمال الفعل الماضي على األسـلوب واستخدم ع ّدة أساليب للداللة على
تتابع األحداث فاسـتعمل الحـرف «ثم» ال ّدال على العطف والتراخـي ،والظروف كصيغة «من
بعد ذا» و«مذ» و«من بعدما» لإلشارة إلى الزمن.
ج ـ استعمل الحروف المتقاربة بدل المتو ّحدة فقال:

النبـــــي الــــــ ُم ْصطَفَى َرووا كَـــــذَا
ـــــب اللَّـــــ ُه ألبصـــــا ِر ال ِعـــــ َدا َعـــــنِ
قـــــد َح َج َ
ِّ
فقافية الشطر األول الدال وقافية الثاني الذال.
د ـ استخدام بعض الصيغ القريبة من الدارجة:
ْـــــف طَا َعـــــه للَّـــــ ِه ولـــــك يـــــا
صاحـــــب الشَّ ـــــفَا َعه
قَالُـــــوا لَـــــ ُه َســـــ ْمعاً وأَل َ
َ
علـي  وقـد قالهما فـي غـزوة خيبـر ر ّدا ً على أبيـات مرحـب اليهودي،
((( ينسـب البيتـان األخيـران لإلمـام ّ
يُراجعـان فـي تاريخ الطبـري ،مصدر سـابق ،ج 3ص ،13وفي الكامل البـن األثير ،مصدر سـابق ،ج 2ص.149
وقد ح ّور فيهما الناظم بعض التحوير.
((( يُراجع على سبيل المثال األبيات  106وما بعده  204وما بعده  244وما بعده  268وما بعده.
((( مثاله األبيات  119وما بعده.
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فعبارة «ألف طاعة» من اللَّهجة الشعبية ،والشطر الثاني مكسور.
ه ـ أتـت الصـور البالغيـة قليلـة رغـم حـرص الناظـم علـى تجسـيد المشـاهد المرئية
والمسـموعة .وأكثر الصور البالغية استخداماً التشـبيه .هذا عالوة على اضطراب األوزان الذي
شاع في الكثير من المواضع.
 .2قصص التاريخ األسطوري:

وهي القصص الشـعرية الطويلة التي استلهم الشعراء موضوعاتها من التاريخ اإلسالمي
وأخبار الفروسـية العربية والبطوالت النادرة التي أبداها المسـلمون األوائل ،خاصة إبّان نشـر
الدعوة.
وقـد اسـتقى الشـعراء جذور أفكارهـم من تلـك األخبار وأضافـوا إليها نكهة أسـطورية
أفرزها خيالهم ،وما كان متداوالً بينهم من قصص التراث الشعبي.
علي» قصـة «الغزالة
تطالعنـا فـي هذا الصدد عـ ّدة منظومات .منها لـ «لطـف اللَّه بن ّ
والذئـب وطمـ ّو البحـر علـى الكوفـة»((( .وتشـتمل على مئة وعشـرة أبيات .وللشـاعر نفسـه
مطولـة شـعرية فـي معاجز الرسـول  تتك ّون مـن أربع مئة وخمسـين بيتاً .ومـع تحفظنا
الشـديد من اعتبـار المعاجز أسـاطير إال أننا نعتقد أن الشـاعر أعمل خياله فيها .وال نسـتبعد
أنها شكّلت أحد منطلقاته خاصة أن هذه المنظومة لم تتوفر لنا(((.
ولـ «محمد بـن علي الجدحفصي» منظومة من سـبعمئة بيت تحكي قصة رجل يدعى
علي(((.
المهلهل وما جرى له مع اإلمام ّ
ونظـرا ً لتعـذّر الحصول على هذه القصص الشـعرية رأينا أن تنصب دراسـتنا على قصة
«طوق بن الصباح» ألنها الوحيدة التي توفّرت بين أيدينا من هذا اللون الشعري.
((( نلحظ تشـابك الحقيقـة بالخيال في هذه القصة من خلال ما جاء في الخطبة ( )13مـن خطب نهج البالغة
علـي  غـرق البصرة عقابـاً لها .ويشـير ابن أبـي الحديد في شـرح نهـج البالغة،
التـي توقّـع فيهـا اإلمام ّ
مصـدر سـابق ،ج 1ص 253إلـى وقوع ذلـك مرتين .ويبـدو أن الخيال الشـعبي نقـل ذلك الخبر إلـى الكوفة
فتصـ ّور غرقها .ويذكر البالذري في «فتـوح البلدان» ،دار الكتب العلمية ،بيـروت  ،1976ص 391أن المنطقة
الواقعـة بين الكوفة والحيرة تسـمى «الملطاط» أي سـاحل البحر .ينظر حديث علي  في اللسـان مادة
«ملط».
((( اسـتقينا أخبـار هاتيـن القصتين من مسـو ّدات منتظم الدرين ويبـدو أن المؤلف قد اطلـع عليهما .فقد ذكر
عـدد أبيـات كل منهما .وذكر ثمانيـة أبيات من كلتاهما أربعة مـن المقدمة وأربعة مـن الخاتمة ،وذلك في
ترجمة الشاعر.
((( ذكر ذلك التاجر ،محمد علي في مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر وذكر خمسـة أبيات من
مقدمتها وسبعة من خاتمتها فقط.
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يبلغ عدد األبيات التي عثرنا عليها من هذه المنظومة خمس مئة وعشـرين بيتاً .وهي
ناقصـة فـي األول واآلخـر .وقـد صيغـت علـى بحـر الرجـز تتخلّلهـا أبيـات مـن بحـور أخـرى
كمداخالت وتعقيبات من شخصيات القصة.

ماعلا

قصة «طوق بن الصباح» لـ «قاسم اإلصبعي»(((:

الزمان :القصة مستوحاة من األحداث التي جرت في حياة الرسول .
المكان :تنطلق القصة من مضارب قبيلة آل عبس ثم تمتد إلى أماكن عديدة.
أبطال القصة :في القصة بطالن رئيسيان تدور في فلكهما الشخصيات األخرى وهما:
«علي بن أبي طالب» ويظهر كبطل إسلامي ونائب للرسـول في الدعوة إلى اإلسالم
ّ .1
ومن أبرز أصحابه «ع ّمار بن ياسر».
« .2طوق بـن الصبـاح» زعيم آل عبس الوثنيين وهو الشـخصية المحوريـة في فريقه.
ويظهـر إلـى جانبه عـدد من العبسـيين :والده ووالدتـه ،وابنة عمـه «نُ ْعم» التـي يحبها ،وابن
ع ّمـه «ال َع َمـ َّر ْد» والذي ّ
يدل اسـمه علـى القوة والبطـش((( .هذا إلى جانب شـخصيات فرعية
أخرى.
الحبكـة :اعتمد الناظم على الحبكة المركّبة .فقد بناها على أسـاس تتابع مجموعة من
األفـكار وتوالدهـا وإن كانـت تتمحور حول فكرة رئيسـية هي تجسـيد الفروسـية العربية وما
أبداه المسلمون األوائل من بطوالت لنشر تعاليم الدين.
ويبتـدئ الجـزء الـذي عثرنـا عليـه بمـا يبـدو ضيـاع جماعـة مـن المسـلمين يرافقهـم
الرسـول  فـي الصحراء واشـتداد العطش بهم ،دعوة الرسـول لهم باالنطالق في الشـعاب
«علي بن أبي طالب» و«ع ّمار بن ياسـر» إلى ِش ْعب في جبل،
مع الدعاء لهم باالرتواء ،وصول ّ
فيعثران على ماء متدفّق وإذا هو ديار آل «عبس» الوثنيين.
«علي» ينشـد األشـعار ويه ّدد
وتتطـ ّور األحـداث تطـورا ً سـريعاً فيسـير الرجلان وكان ّ
فيهب لنجدتها عشرون ألف عبسي
الكفار ،فتسـمعه جارية عبسية فتفزع وتسـتغيث بقومها ّ
«علي» فيهزمهم بمفرده.
يشتبكون مع ّ
يهرعـون لزعيمهـم «طـوق» فيستفسـر عن سـبب ذعرهم ويسـألهم عن عـدد الجيش
المهاجم فيخبرونه أنه ال يتع ّدى الشخصين فيأخذ في لومهم وتقريعهم:
((( المجموعة ( )2الصفحات من .52 – 42
((( تُراجع مادة « َع َم َّرد» في لسان العرب وتاج العروس.
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ق َ
َـــــال لَ ُهـــــ ْم يـــــا ويلكـــــم َمـــــاذَا ال َهلَـــــ ْع
كَأنّكُــــــــــ ْم ُر َعــــــــــا ُة إِبْــــــــــلِ الــــــــــ َوا ِدي

ـاب َمـــ ْن أَنْتُـــ ْم لَـــ ُه ال َيـــ ْو َم تَ َبـــ ْع
ق ـــد َخ ــ َ
ليــــــــــس علَيكُــــــــــ ْم ِســــــــــي َم ُة األ َم َجــــــــــا ِد
َ

تأخـذ األحـداث فـي التدفّق والتشـابك ويأخـذ بعضها شـكالً سـريعاً فتمـر متتالية في
سـرعتها بحيث ال تكاد تتجاوز مقدار سـاعة من الزمان في غالبهـا ،وإن ك ّنا نرى بعضها يبطئ
ممتـدا ً عبر فترة زمنية طويلة نسـبياً ،فيسـتغرق أياماً عديدة وربما شـهورا ً .فقـد دعا «طوق»
أصحابـه إلـى مقاتلـة العـد ّو فتصـادم الطرفـان عـ ّدة صدامـات .واعتنـى الناظـم بوصـف
االسـتعدادات المتخـذة وأشـار إلـى ضخامة عـدد العبسـيين ،وصور شراسـة القتال وما سـاور
النفوس من وجل وذعر حيناً ،وزهو ومباهاة حيناً آخر.
أدخـل الناظـم أحداثـاً فرعية غذّت الحادث الرئيسـي ون ّمتـه ،كبروز أبنـاء عم «طوق»
«علي» ،وأخيه «ظالم» أو «غاشـم» فالناظم يذكر االسـمين
األشـ ّداء مثل «أسـامة» الذي قتله ّ
«علي» بإيعاز من «ع ّمار» .اشت ّد غضب العبسيين
للشخص نفسه ،وقد جعله يسلم على يدي ّ
فاصطرعـوا مع
«علـي» وتقهقروا ،فأنّبهـم «طوق» والمهم لوماً شـديدا ً ،فظهـر «طارق» الذي
ّ
لقـي الطوارق ـ كما يقـول الناظم ـ في حروبه ض ّد المسـلمين ،في «بـدر» و«أُ ُحد» و«خيبر»
«علي» وقوة بطشـه .وصـ ّور اإلصبعي وقع التحذير
و«حنيـن» ،وأخذ يحذّر زعيمه من سـطوة ّ
على نفس «طوق» وغضبه ،مزاوجاً بين السرد والحوار فقال:
فاحم ـــــ َّر ِت األحـــــ ُ
ـداق مــــــن أجفانِ ـــــ ِه
لألص َن
ــــــــــام
ِ
َ
ــــــــــت ْ
وقَــــــــــال قــــــــــد أغضبْ
إنّــــــي علــــــى َح ـــــ ْر ِب ال َفتَــــــى قدي ـــــ ُر

ثـــــم اســـــتَطَا َر الشَّ ـــــ ُّر((( مـــــن آذَانِـــــ ِه
ٌ
«طـــــارق» فاق ِْصـــــ ْر َعـــــنِ الـــــك ََل ِم
يـــــا
وإنّنــــــــــي ِب َخ ْد ِعــــــــــ ِه َخبِيــــــــــ ُر

«علي» عليه
قابل «طوق» «عليّاً» وحاوره مستفسـرا ً عن السـبب الذي أقدمـه .فعرض ّ
السلام أو الحـرب .لجأ «طوق» إلـى المخادعة فأغـرى «عل ّياً» بالمال واألنعـام مقابل رجوعه.
«علي» من إغـراءات خصمه
وهنا اسـتند الشـاعر على الخيال األسـطوري ليومئ إلى سـخرية ّ
الماديـة .فقـد عمد إلى مـاء جا ٍر ودعاه إلـى التح ّول إلى َذ َهـب .وإذا باألمـر يتحقّق فينذهل
«علي» الرجل للدخول
«طـوق» .ثم أعاده ّ
«علي» إلى حالتـه األولى .وانتهى الموقف بدعـوة ّ
في اإلسلام والدعاء له بالهداية .رفض «طوق» بإصرار فخاض البطالن معركة شرسـة ،اضطرب
«علي» بقتله ،وعرض عليه اإلسالم ثانية مرفوقاً بالتهديد:
خاللها العبسي وض ّن ّ
ق َ ــ َ
ـال لَـــ ُه ي ـــا «طَـــ ْو ُق» إ ْن ل ـــم ت ُْســـلِ ِم

أذقتُ َ
َـــــم
ـــــم ال َعلْق ِ
ـــــك المـــــوتَ ِبطَ ْع ِ

ولعل الشـاعر تأثـر فيها بقوله
((( وردت فـي األصل «الشـيخ» وفـي اعتقادنا أنه ربما وقع تحريف من الناسـخّ .
تعالى :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [اإلنسان.]7:
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تتالحـق األحـداث بعـد ذلـك وتتزاحـم المواقف وتـزداد سـرعتها ع ّمـا قبـل .إذ يفتقد
«الصبـاح» ابنـه «طـوق» ويستفسـر عنـه ويذهـب في إثـره .يصل إلـى حضرة الرسـول 
فيعرض عليه اإلسالم ،وبينما هو يفكّر في األمر يدخل «طوق» ،فيبادر إلى خطابه:
فَق َ
َـــــال :أَ ْســـــلِ ْم ُم ْســـــرِعاً يـــــا أب ِتـــــي
لتخلص ــــــ َّن ِم ــــــ ْن َع ِظيــــــ ِـم ِم ْح َن ِتـــــــي
َ
َ
رأس
َ
ــــــــــك البَتَّــــــــــا ُر ِم َّنــــــــــا وت
ُصليــــــــــك غَــــــــــ َدا َة ال َّنــــــــــا ُر
أو يَ ْعلُــــــــــو َّن َ

ماعلا

«علي» وصحبـه ومدحه
انتهى المشـهد بإسلام «طـوق» وزيارته الرسـول  رفقـة ّ
اإلسالم والنبي شعرا ً وإقامته معهم ليتفقّه في ال ِّدين.

يُسـلم األب ويحسـن إسلام الرجلين ثم يسـتأذنان فـي الرجـوع ،وينشـران الدين بين
قومهم.

يدخـل الناظم حدثاً تشـويقياً عاطفياً فيستفسـر «طوق» أمه عن «نعـم» زوجته وابنة
ع ّمه فتبادر بإخباره:
َـــــت :نَـــــ َز ْل ِب َح ّي َنـــــا ابـــــ ُن َع ِّمـــــكا
قَال ْ

َع َمــــــــــ َّر ٌد وقــــــــــد َمضَ ــــــــــى بأهلِــــــــــكا

اغتـ ّم «طـوق» وص ّمـم علـى اسـترجاعها فحـذره أبوه مـن بطش ابـن عمـه وجبروته،
ّ
سـتزف لـ «ل َع َم َّرد» بعـد ثالثة أيام .سـار إلى
وفزعـت والدتـه .وحين اسـتخبر عنهـا علم أنهـا
مضاربها وحين وصل كانت األفراح مقامة احتفاالً بالزفاف ،فتحيّن فرصة انشـغال القوم باللَّهو
والغناء فهاجمهم فف ّروا هاربين .اسـتولى على هـودج «نعم» وردفها على جواده وقفل راجعاً
وهـو يتغ ّنى بأناشـيد الحـب واالنتصار .هاجمـه في الطريق جيش سـ ّد الب ّر مـن كثرته يقوده
«ال َع َم َّرد» ،وكان رجاله ينشدون:
الس ـــــ َما ِء أو ضَ َّمــــــــــ ُه َص َوا ِع
ــــــــــق الـــــــــــ َه َوا ِء
ُ
إ ّن َســــــا َر «طَ ـــــ ْو ٌق» َصا ِع ـــــ َد َّ
ال بُــــــــــ َّد أن نأتِــــــــــي بِــــــــــ ِه أَ ِســــــــــ ْي َرا نت ُركُــــــــــ ُه َعلَــــــــــى الثَّــــــــــ َرى َع ِف ْيــــــــــ َرا
يعقـد الشـاعر محـاورة كالميـة بيـن الشـخصيتين ،ويهـ ّدد كل منهمـا اآلخـر .فيطلـب
«طوق» من خصمه ومرافقيه أن يق ّروا باإلسالم أو يقتلهم ،فير ّد «ال َع َم َّرد»:
األرض و َح ْملِ
ق َ
ــــــــــي الـــــــــــ َجبَلِ
ـــــق ِديـــــنِ ال ُه َبـــــلِ لَ َقلْ ِع
ــــــــــي َ
َـــــال لَـــــ ُه و َح ِّ
ْ
َ
الس ِ
ـــــاح ِر أو أ ْن أُقَطَّــــــــــ ْع بال ُح َس
ــــــــــام الباتِــــــــــ ِر
ِ
أَ ْهـــــ َو ُن ِمـــــ ْن أَ ْن أَ ْصبُـــــو لديـــــنِ َّ
اشـتبك الطرفان وانتهى الموقف بقتل «طوق» لـ «هشـام» أخي «العم ّرد» .وهو نهاية
الجـزء الذي عثرنا عليهّ .
ويدل سـياق األحـداث ومنطقها على انتصار «طـوق» على «العم ّرد».
وربما كان قتل هشام بداية النهاية.
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الشخصيات :اعتنى الشاعر بتصويرها وتجسـيد صفاتها المادية والمعنوية .وأكثر صفة
اهتـ ّم بإبرازهـا هي الفروسـية ومـا يرافقها مـن شـجاعة ،فجميع الشـخصيات تقريبـاً هم من
ويجسـد مظاهرها
«علي بن أبـي طالب»
ّ
األبطـال وذوي الجلـد في الحـروب .ويصف بسـالة ّ
فيقول:
ومولنَــــــــــا اإلمــــــــــا ُم ال َبط ُ
َهــــــــــذَا َ
يجفـــــل
ُ
َــــــــــل حيـــــدر ٌة عـــــن َح ْر ِبهِـــــ ْم لـــــم
َحتَّـــــى إذا مـــــا قَـــــا َر َب الطُّ ْهـــــ ُر َح َم ْ
ـح اعت َق ــ ْـل
ـــــل ف ـــي َح ْو َمـــ ِة الــــ َم ْي َدانِ والر ْم ــ ُ
مــــــــــل َح ْملَتَــــــــــ ُه الـــــــــــ َم ْو ُصوفَه
َ
ــــــــــق َز ْعقتَــــــــــ ُه الـــــــــــ َم ْع ُروفَه َو َح
ث ُــــــــــ َّم َز َع ْ
َاب مــــــــــن أربَا ِب َهــــــــــا
فَــــــــــ ُر َّد ِت الـــــــــــ َخ ْي ُل علــــــــــى أعقا ِب َهــــــــــا َخالِيــــــــــ َة الــــــــــ ُّرك ِ
وتظهر شـجاعة «طوق» من خالل وصف أصحابه له بالضرغام((( ومن خالل استعداده
الجيّد للقتال .وقد وصفه الشاعر فقال:
وأَفْــــــــــ َر َغ الــــــــــدر َع عليــــــــــ ِه ون ََص
ـــــب
ــــــــــب بَ ْيضَ تَـــــ ُه بالـــــرأْ ِس مـــــن ِعظ ِ
ْ
ْـــــم الغَضَ ْ
َ
ِمــــــــــ ْن ن َْســــــــــ ِج َدا ُو َد ب
ِــــــــــا َمــــــــــرا ِء ثــــــــــم ارتــــــــــ َدى ِب ُحلَّــــــــــ ٍة َح ْمــــــــــ َرا ِء
ِــــــــــا ِد
َ
ثـــــم اســـــت َوى فَـــــ ْورا ً علـــــى الــــــ َج َوا ِد ُم َعــــــــــ َّو َدا ً فــــــــــي الكَــــــــــ ِّر والج
لســــــــــ ْي ِف ِه ال َي َمانِــــــــــي والذَّابِــــــــــلِ ِ
والســــــــــ َنانِ
ُم ْعتَ ِقــــــــــاً َ
الخطِّــــــــــي ِّ
كما تبدو بسـالة الشـخصيات فـي مباهاتها وزهوهـا بقدرتهـا القتاليـة((( .ويالحظ أنه
حتى الشخصيات الفرعية من الرجال تتّسم بهذه الصفة أيضاً.
اهت ّم الشاعر برسم المالمح العامة لبعض شخصياته .فح ّدد س ّن «طوق» ون ّوہ بحسنه:
ف بـــــل أَ ِســـــيلِ ال َخـــــ ِّد(((
َوكَا َن ذَا َو ْجــــــــــ ٍه َمليــــــــــ ِح القَــــــــــ ِّد ك َِحيـــــلِ طَـــــ ْر ٍ
ووصف مالحة «نُ ْعم» فقال:

فَلَـــــ ْو ت َـــــ َرى ِم ْن َهـــــا َج َم َ
ــــــــــت بَــــــــــ ْدرا ً نَ ِّيــــــــــرا ً و ُد َّر ْہ
َ
ـــــال الغُـــــر ْه َرأَيْ
ِ
ُ
يــــــــــل
ُ
و َخ ْص ُر َهــــــــــا مختصــــــــــ ٌر ن َِح
يــــــــــل
ُ
ــــــــــاح ٌر ك َِح
والطــــــــــرف ِم ْنهــــــــــا َس
وشـــــع ُرها َغطَّـــــى علـــــى الــــــ َمتْ َن ْينِ وطولُــــــــــ ُه امتــــــــــ َّد إلــــــــــى ال َك ْع َب ْيــــــــــنِ
َ
والجمـــــر ُة الحمـــــرا ُء
ــــــــــت بالــــــــــ َو ْر ِد
فـــــوق ال َخـــــ ِّد ك ِفضَّ ــــــــــ ٍة قــــــــــد ُزيِّ َن
ْ
وص ّور مشاعرها وح ّبها ووفاءها من خالل دعائها:
((( يُراجع البيت .38
علي  األبيات  108 – 104و.165 – 163
وأقوال
بعدها
وما
و196
89
–
87
األبيات
طوق
((( تُراجع أقوال
ّ
((( تُراجع أيضاً األبيات من  206 – 202و 319و.320
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ةيرعشلا ضارغألا

رب إنّ ـــي عل ـــى ِف ْرقَ ـــا ُه ف ـــي َســـق ٍَم ال أبت ِغـــــي بَ ْعـــــ َد ُہ إنســـــاً وال َجانَـــــا
ي ـــا ُّ
ـــــق بِـــــ ِه
وارفـــــق بغرب ِتـــــ ِه واجمـــ ْع لَ َن ـــا شَ ـــ ْملَ َنا وارفـــ ْع لَ َن ـــا الشَّ ـــانَا
ْ
رب فَا ْر ِف ْ
يـــــا ُّ
وبشـكل عام كانت الشخصيات بسيطة .وقد حافظت الرئيسية منها على الحركة طوال
القصة .ونلحظ لونين من الشـخصيات :الشـخصية الثابتـة التي لم تتغيّر اتجاهاتها كشـخصية
«علـي» .والشـخصية المتغيـرة وغالبـاً ما تتحـ ّول مـن الكفر إلـى اإليمان .كشـخصية «طوق»
ّ
ووالده.
وقد كشفت الشخصيات عن صفاتها وأبعادها الباطنية من خالل تعبيرها عن عواطفها
وأفكارها .كما ساعد حوارها مع الشخصيات األخرى على الكشف عن ذلك.
الشخصيات الفرعية كانت عابرة لم يتضح وجودها كشخصية «ع ّمار بن ياسر».
األماكـن فـي القصة كانت متجـددة فمن صحراء قاحلـة إلى مياه متدفّقـة إلى ميادين
قتال ،وكان لهذا المكان الحظ األوفر ،هذا إلى جانب مشاهد احتفالية وأفراح وما إليها.

ماعلا

[بسيط]

وإذا كانت أغلب أحداث القصة تتسـق في طبيعتها مع أخبار البطوالت اإلسالمية ألنها
«علي» بمفرده أو مع «ع ّمار» على
مسـتوحاة منها فإن فيها نزعة أسـطورية تتمثّل في انتصار ّ
جيش العبسيين الذي يض ّم عشرين ألف مقاتل.
«علي» .على أنه
كمـا تظهر في تح ّول الماء إلى ذهب ثم رجوعه إلى أصله بكلمة من ّ
وإن كان الحـدث مرفوضـاً بالنسـبة للعقـل المتحضّ ـر إال أنـه ربمـا كان مقبـوالً لدى اإلنسـان
البسـيط الساذج الذي تبهره مثل هذه الخوارق .وهو الجمهور الذي من أجله كان يكتب مثل
هذا الشـعر .وقد مثّلت هذه الخياالت عناصر تشـويقية في مثل هـذه األعمال ،ونقاط جذب
ش ّدت ذلك الجمهور الساذج.
وبشـكل عام يالحظ أن الحكاية في النص بسـيطة خالية من التعقيدات .كما أن بناءها
الفكري متسلسل وإن كان يفتقر إلى المهارة الفنية في اإلحكام.
وقـد اعتنى الشـاعر باألوصـاف المرئية المحسوسـة وتخلـل األحداث مواقف إنسـانية
متنوعـة تن ّم عما يصطرع داخل النفس اإلنسـانية من خي ٍر وشـ ّر ،وشـجاعة وتقهقـر .هذا إلى
غيرها من الميول والنـزعات.
والقصـة وإن لـم تصلنا مكتملـة إال أننا نتوقع فـي نهايتها انتصار الحـق والخير الصادر
عـن نزعـة تفاؤليـة .وهـذه النهاية قد تبـدو منطقية فـي الفكر الواقـع تحت االضطهـاد الذي
يبحث عن المثالية في مجتمع مغلوب على أمره ،كالمجتمع الذي كتبت فيه.
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احتـل الحـوار مكاناً بارزا ً فـي القصة وأتى متفاوتـاً بين القوة والضعف وبحسـب
وقـد ّ
الشخصيات ومواقفها ودورها بالنسبة لألحداث.
ومن المالحظ أن المشـاهد الحوارية تطول أحياناً فيغلب عليها السـرد بلغته اإلخبارية
التقريريـة خاصـة حيـن يقحم الشـاعر آراءه ويفرض نفسـه علـى المواقف((( .هـذا فيما عدا
المواقف التي تأتي عفوية ،فيص ّور فيها وبطريقة غير مباشرة مشاعر بعض الشخصيات.
وأكثر المشاهد الحوارية أتت مبينة على األساليب اإلنشائية.
ومـع بسـاطة األسـلوب وتدنّيـه فـي بعـض المواضع نلحـظ مي ًال من الشـاعر لتجسـيد
معانيـه بالصـور البالغيـة .وكان للتشـبيه الحظ األوفـر .من ذلك قولـه مصـ ّورا ً ضخامة الجيش
وكثرة أعداده:
ِ
فَق َ
َـــــال « َع َّمـــــا ُر» أَيَـــــا َخ ْيـــــ َر ال َبشَ ـــــ ْر َج ْي ٌ
المنتشـــــ ْر
ـــــش أَتَانَـــــا كالــــــ َج َرا ِد
ـــــح لَ ْيـــــلٍ
فاحـــــم قـــــد أظْلَ َمـــــا
ٍ
كأنَّــــــــــ ُه ُّ
الســــــــــ ْح ُب إذَا ت َ َراكَ َمــــــــــا أو ُج ْن ُ
وقد استخدم الشاعر بعض االشتقاقات الغربية كقوله:
فاقتلــــــــــ َع الكَا ِفــــــــــ َر مــــــــــن ِح َصانِــــــــــ ِه َو َصــــــــــا َر كاألُكْــــــــــر ِة فــــــــــي بَ َنانِــــــــــ ِه
فاألكرة اشتقاق غريب استعمله الشاعر بدل الكرة لمناسبة الوزن.

النوع الثاني :القصص الخيالي الرمزي:
وهـي قصـص ترمـز للواقـع الفعلي الـذي عاشـته «البحريـن» في القـرن الثامن عشـر
حيـن اشـتد الصراع بين القـوى المختلفة عليهـا .وقد انكـوى البحرانيون بنيران الحـرب ،فعبّر
الشـعراء فـي هذا اللون مـن القصص عـن تجربة عاشـوها .وع ّولوا فـي صياغتها علـى القالب
الشـعري القصصـي .وألسـباب سياسـية وفنيـة فضّ لوا أسـلوب الرمـز واإليحـاء علـى التصريح.
وعمـدوا إلـى إسـقاط واقعهـم ومعاناتهـم على عناصـر طبيعيـة .فـكان أبطالهم مـن الحيوان
كالسـمك ،أو النبـات كالرطـب أو غيرهـا .وتمثّـل هـذه النمـاذج الجانـب الرمـزي فـي تلـك
األعمال.
تطالعنـا فـي هذا الصـدد ثالث قصـص .اثنتـان منهـم لـ «القاسـم بن علـي اإلصبعي».
وهمـا «قصة الرطب» وتتكون من مئتين واثنين وثمانيـن بيتاً .و«قصة التتن» أي التبغ ،وعدد
أبياتهـا مئة وواحد وخمسـون بيتاً .أما الثالثة فهي لـ «حسـن المليلي» وهي «حرب السـمك»
وهي النموذج الذي نركز عليه دراستنا.
((( تُراجع على سبيل المثال األبيات من ص.192 – 175
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عـدد أبياتها مئـة واثنان وتسـعون بيتاً .وهي منظومـة على بحر الرجـز .مربّعة أي كل
أربعـة أشـطر تشـكّل مقطعـاً .وتتنـ ّوع قوافي األشـطر الثالثـة األولى مـع تو ّحد قافية الشـطر
الرابع في جميع المنظومة أي أنها من الشعر المس ّمط.
المـكان :البحر .والناظـم يح ّدد بعض المناطـق البحرية ذات العالقـة باألحداث فيذكر
«يليول» و«شَ ِت َّيا»(((.
الزمـان :ليـس محـ ّددا ً فهو يوم من األيـام .وقد حـرص الناظم على تحديـد وقت بعض
األحـداث صبحـاً أو ليلاً أو ضحـى .والمتف ّحـص لزمان القصـة يدرك أنهـا تمثّل عصر الشـاعر.
ولعله القرن الثامن عشر(((.
قسمها الناظم إلى فريقين:
الشخصيات :هي أنواع السمك المختلف .وقد ّ
الفريـق األول :السـمك الحالل ،أي ما يجوز أكلـه .وهو ذو القشـور .وعمد إلى تعديد
ّ
جـل أسـمائه .فذكـر الهامـور ،الكنعـد ،الكـردوس ،الحاقول ،ال ِقـ ّد وغيرهـا .وهو يمثـل المالك
الفعلـي للأرض الذي يقـع الصراع حولهـا .واالبن الشـرعي لها .وقـد تع ّرض العتداءات شرسـة
لالستيالء على موطنه.
الفريـق الثانـي :السـمك الحـرام أي مـا ال يجوز أكلـه وهو الخالـي تماماً من القشـور.
وذكـر الناظـم من أنواعـه :ال َك ْمـ ْه ،الجرجور ،ال ُّد ْحـس ،واللخـم((( .وص ّور الناظم هذا السـمك
الحرام بأنه دخيل معتد يعمد إلى االستيالء على أرض غيره بالقوة(((.

ماعلا

حرب السمك :لـ «حسن المليلي»(((:

تُراجع في المجموعة  – 2ص.57 – 53
يُراجع البيتان  – 87و.101
ليـس بيـن يدينـا ترجمـة كاملة لهـذا الشـاعر .وير ّجـح التاجـر ،محمد علي فـي مسـو ّدات المنتظـم ،مصدر
سـابق ،ترجمة  – 727أنه من أهل القرن الثالث عشـر الهجري/التاسـع عشـر الميالدي .وفي اعتقادنا أنه من
أبنـاء القـرن الثانـي عشـر الهجري/الثامن عشـر الميلادي ولعلّه عاصر مطلـع القـرن التالي .ونبنـي اعتقادنا
على أمرين :األول أنه لو كان من أبناء القرن التاسـع عشـر لربما َسـ ُهل على التاجر أن يحصل على معلومات
أي خبر عنه يشـير إلى بُعد الزمـن بينهما بما ال
عنـه ولو بسـيطة لقرب العهـد بينهما .فعدم الحصول علـى ّ
يقـل عـن قرنيـن .أما األمـر الثاني فهـو موضـوع المنظومة نفسـه الذي يمثـل الصراع بيـن السـمك ،والرامز
وفـي اعتقادنـا إلى واقع الشـاعر ومـا عاناه وقومه من صـراع القوى المختلفـة .وقد مثّل القرن الثامن عشـر
ذروة ذلـك الصـراع .خاصة بين إيـران و ُعمان .كمـا أن أبناء ذلك القـرن ربّما ما زالوا قريبي عهد باالسـتعمار
البرتغالي ،وأن أخبار ذلك الغزو ما زالت تتساقط إليهم .يُراجع فصل الحياة السياسية ص 51وما بعدها.
أكثـر هـذه األسـماء ما زالـت متداولـة ومعروفة في بيئـة الخليـج .والدحس هـو الدلفين واللخم هو سـمك
القرش ،عن المعجم الوسيط ،ج 1ص 274و 2ص.820
تحليـل األنـواع المذكورة وتحريمها يمثّل وجهة نظر شـيعية تُراجع رسـائل الشـريف المرتضـى ،ج 1ص248
المسألة  .67وربما يعود تحريم أكثر األنواع المذكورة إلى أن أنثاها تلد وال تبيض.
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وما يجدر ذكره أن السـمك الحرام تميز عن السمك الحالل بشكل عام بضخامة حجمه
وقوته ،وقدرة الكثير من أنواعه على االفتراس.
الحبكـة القصصيـة :تبتـدئ األحـداث بخصومـة علـى المرعى بيـن «الهامـور» صاحب
األرض ،وهو من السمك الحالل ،وبين «ال َك ْمه» وهو المعتدي ومن النوع الحرام:
قَالُـــــوا أَتَـــــى ال َها ُمـــــو ُر يومـــــاً يرتَ ِعـــــي مـــــا بيـــــ َن َصفْـــــ ٍو و َح ِش ٍ
ـــــيش َم ْم ِر ِعـــــي
َ
َــــــــــك التَأْ ِخيــــــــــ ُر
فَ َجـــــا َء ُہ ال َك ْمـــــ ُه ِبقَـــــو ٍل ُم ْرد ِعـــــي َهــــــــــذَا َمكانِــــــــــي َول

وتع ّبـر لفظـة «مردعـي» عن أسـلوب القوة والـردع الذي اسـتعمله الكمه فـي زحزحة
الهامور عن بقعته .كما يص ّور مضمون القول منطق القوة وفرض السيادة لنفسه.

يصـف الشـاعر ر ّدة فعل «الهامـور» ورفضـه واحتجاجه الشـديد ،ومقابلـة الكمه ذلك
بالتهديد والزجر الذي تط ّور إلى اشتباك دموي انتصر فيه الكمه ال ُم ْع ِتدي.
تتدفّـق األحداث بتنامي الصراع واتسـاع رقعته .وقد شـهد «الكردوس» االشـتباك ،ومن
ثم أسـرع لمعشـر الحـوت الحلال يخبرها باألمر ويثيـر ح ّميتها ويشـرح لها ما وقـع بتفصيل،
وأنهى كالمه بقوله:
ِــــــــــا تَ َوانِــــــــــي
ــــــــــف ال َعــــــــــا َر ب َ
فنأ ُخــــــــــ ُذ الثَّــــــــــا َر ِمــــــــــ َن ال ُعــــــــــ ْد َوانِ ونَك ِْش
ُ
فَات َّ ِفقُــــــــــوا َم َع ِاشــــــــــ َر ِ
الح ْيتَــــــــــانِ وانتصفُــــــــــوا لِ َجا ِركُــــــــــ ْم وجيــــــــــ ُروا
ومع اسـتصوابهم لرأي «الكـردوس» إال أنهم تخاذلوا لشـعورهم بضعفهم ،وعدم تكافؤ
قوتهم مع القوة الغازية .وقد أخذوا يقلّبون األمر بتعقّل .فرفضوا هذا الرأي وسفّهوه.
عـارض «الحاقول» رأيهم ولجأ إلى أسـلوبين للتأثير فيهم .فقـد ق ّرعهم وهددهم قصد
دفعهم إلى القتال .فقال:
ت َاللَّــــــــــ ِه إ ْن لــــــــــم تخر ُجــــــــــوا أَطْــــــــــ َوارا وتُشْ ــــــــــ ِعلُوا نَــــــــــا َر ال َوغَــــــــــى ِج َهــــــــــا َرا
َحتَّــــــــــى ت َ ُؤوبُــــــــــوا ِ
آخ ِذيــــــــــ َن الثَّــــــــــا َرا ليظفــــــــــ َر اليــــــــــو َم ِبكُــــــــــ ْم ظَ ِفيــــــــــ ُر

كمـا عـ ّول علـى أسـلوب العقـل والمالينـة ومـا يقتضيـه مـن أدلـة وبراهيـن إلقناعهم
بالحرب .وقد وظّف الشاعر الحكمة لتؤدي هذا الغرض:
لَ ِئـــــ ْن ســـــلمتم مـــــن َعـــــ ُد ِّو ال َب ْحـــــ ِر فمـــــا ســـــلمتُ ْم مـــــن َعـــــ ُد ِّو البَـــــ ِّر
وربّمــــــــــا ال َخيــــــــــ ُر ببطــــــــــنِ الشَّ ــــــــــ ِّر وال ُع ْس ـــــ ُر فــــــي أطرا ِف ـــــ ِه التَّ ْي ِس ـــــ ْي ُر
انقسموا قسمين فقسم ح ّبذ القتال .والقسم اآلخر مال إلى الترحال.

350

ماعلا
ةيرعشلا ضارغألا

تتنامـى األحـداث فينظّمون أمورهـم ،ويولـون «الكنعد» إمارتهـم ،فيختـار «الحاقول»
نائبـاً لـه ويكلّفه باسـتدعاء جميـع أنواع السـمك الحالل .وقد اسـتثمر الشـاعر هـذا الموقف
ليستعرض أنواعها ويذكر أسماءها:
ـــــي» المعـــــ ُر ُ
وس»
ـــــس»
فقـــــال :أَيْـــــ َن «ال ُح ُّ
َ
ـــــف و«الكَـــــ ْر ُد ُ
وف و«ال ِج ِّن ْي ُ
و«الصا ِف ُ
ـــــاح» والك َْس
ـــــكوس و«ال ُق ْرقُفَـــــانُ» ِق َ
يـــــل ُهـــــ ْم ُحضُ ـــــو ُر
ِّ
و«الســـــل ُْس» و«ال ِب َي ُ
ُ
يشتبك الطرفان ويطلب كل منهما مددا ً.
وإلى جانب الق ّوة المادية تدخل أساليب الخداع واالحتيال كسالح في المعركة.
يتأزّم الموقف وتسـتمر الحرب سـجاالً ويحتـدم أوارها .ويعتني الشـاعر بوصف ح ّدتها
وصفاً مرئياً محسوساً فيقول:
ِ
واشــــــــــت َّد مــــــــــا بي َن ُه َمــــــــــا الطِّ َعــــــــــا ُن والتف
الفرســــــــــا ُن وال ُف ْر َســــــــــا ُن
َّــــــــــت َ
وأُ ْح ِضــــــــــ َر الـــــــــــ َم ْديُو ُن وال َّديَّــــــــــا ُن وأُ ْســــــــــ ِق َط الـــــــــــ َم ْع ُسو ُر والـــــــــــ َميْ ُسو ُر
ِ
وســــــــــ َفطَا والشَّ ُ
ـــــــوك بالشَّ
ـــــــوك التَقَـــــــى وا ْختَلَطَـــــــا
واختلَــــــــــ َط البَ ْحــــــــــ َر َدمــــــــــاً َ
وال َجيْـــــ ُ
الســــــــــتُو ُر
ـش بالـ ـــــ َجيْ ِش الت َقــــــى وانبَ َس ـــــطَا وانْكَشَ ــــــــــف ْ
َت بي َن ُه َمــــــــــا ُّ
بمجرد أن يشـعر كل طـرف بضعفه يلجأ إلى االسـتنفار ،ويأتيه المدد فتـزداد المعركة
التهاباً وضراوة.
يتأزم الموقف بالسـمك الحالل وتشت ّد محنته حين يشعر بالضعف ،فيبادر إلى الخداع
موهمـاً الخصـم بالتُراجـع نحـو البـ ّر فتنطلـي الحيلـة ،إذ يقفـو «الدخـس» و«الجرجـور» إثر
المتُراجعيـن فيصلون قرب السـاحل فيأخذهـم اإلعياء ،ويدركـون الحيلة .فيولـي الكبار منهم
اإلدبار ،ويغدو الصغار لقمة سائغة للسمك الحالل الذي يحرز النصر.
تم ّيزت الحبكة بالتنقّل من بساطة الحدث إلى الوصول به إلى ذروة التأزم ثم االنحدار
نحو االنفراج.
وقد ات ّسـم البناء الفكري في القصة بالخلو من التعقيد .فتتابعت الحوادث بسالسـة ال
تخلو من مهارة في اإلحكام وربط المواقف.
وحرص الشـاعر علـى وصف األحداث ،كمـا رأينا في تجسـيده للمعركـة ،واعتنى ببيان
انعكاسـاتها على النفس في العديد من المواقف .فيصـف لحظة الوداع وما يكتنفها من لوعة
فيخلع على السمك صفات إنسانية فيقول:
فَأَ َمــــــــــ َر األميــــــــــ ُر بال ُّرك
وب لل َم ْح ُب
ــــــــــوب
ِ
ِ
ُــــــــــوب فــــــــــو َّد َع الـــــــــــ َم ْح ُب ُ
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واشــــــــــتغلُوا بال َّنــــــــــو ِح وال َّن ِح
يــــــــــب والدمــــــــــ ُع مــــــــــن أجفانِهِــــــــــ ْم يَفُــــــــــو ُر
ِ
كمـا أضفى عليها الكثير مما يعتري النفس البشـرية من ميول خ ّيرة وشـريرة ،كالخوف
والجـزع واإلقبـال على األمـور واإلدبار عنهـا .ونزعتها إلى االحتيـال أحياناً حين يتـأزم موقفها،
إلى غير ذلك من أنواع السلوك البشري.
ومع اعتماد الشـاعر علـى اللَّهجة اإلخباريـة التقريرية في الكثير مـن المواضع ،اعتنى
بالمقاطـع الحواريـة ،فأتـى عنصر الحـوار واضحاً فـي البناء القصصـي .وكان أغلبـه مبنياً على
االستفهام واألمر(((.
مع تصريح الشـاعر بأنه نظمها اسـتجابة لسـائل((( يبرز فيها هـدف اإلمتاع .كما تظهر
الغايـة التعليمية من خالل تحديد الناظم ألكثر أنواع السـمك الحلال والحرام .كما أن الهدف
السياسـي واضح .فقد رمى الشـاعر إلى الحثّ علـى مقاومة المعتدي الدخيـل .وغلّف دعوته
يشـف وال يفضـح .يؤكـد ذلـك اإلشـارات العديـدة التـي تأتـي عرضـاً فـي ثنايا
بغلاف رمـزي ّ
المنظومة ،فقد ألمح إلى تع ّدد أجناس الغزاة الذين توالوا على البحرين فقال:
َ
ونحــــــــــ ُن ِم َّنــــــــــا كُلُّ ُهــــــــــ ْم يَ ْصطَــــــــــا ُدوا مســــــــــل ُم ُه ْم ك
َــــــــــذاك وال َكفُــــــــــو ُر
كمـا أومأ إلى ما ترت ّب على الغزو من نتائج كميل البعض إلى المقاومة وجنوح البعض
اآلخر إلى النـزوح(((.
وتفصـح النهاية وهو انتصار السـمك الحلال عن تطلعات الشـاعر وأمانيه في االنتصار
على العد ّو وتم ّني إجالئه ودحره رغم إدراكه صعوبة ذلك.
ومـع طرافـة المنظومـة حفلت بالعديـد من النواقـص وجوانـب القصور .وتم ّيـز البناء
الف ّنـي بالبسـاطة والتلقائيـة فكانـت األحداث تتنامى بسـذاجة فـي الكثير مـن المواضع .كما
بـدت بعـض الشـخصيات مسـطّحة .وقد عمـد الناظم إلـى اسـتعمال العديد من االشـتقاقات
الغريبة والصيغ الدارجة .إضافة إلى ما اعترى العديد من األبيات من ثقل موسيقي.
من خالل دراستنا للشعر القصصي البحراني نخلص إلى بعض المالحظات:
 .1إن هذا اللون األدبي وليد شـرعي للشـعر التاريخي الذي جال شـعراء البحرين كثيرا ً
فـي ردهاته .ولـد بين يديه وترعرع فـي أحضانه حتى تمكّـن من الوقوف علـى رجليه ،فاتحاً
لنفسه آفاقاً أرحب بتعويله على الخيال والرمز.
((( ممـا بنـي على االسـتفهام المقطع المبتدئ بالبيـت  14والبيت  29والبيت  .95ومما بنـي على األمر المقطع
المبتدئ بالبيت  77والبيت .131
((( يُراجع البيتان  9و.10
((( يُراجع البيتان  71و 72واألبيات من .88 – 85
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ماعلا
ةيرعشلا ضارغألا

 .2وباعتمادنـا على الدراسـات المعاصرة الراصدة لحركة الشـعر القصصي والتي تح ّدد
انطالقتـه بنهايـات القـرن التاسـع عشـر نجـد أن شـعراء البحريـن ربما سـبقوا شـعراء األقطار
العربيـة األخرى فـي نظم القصص الشـعري خاصة الطويل منـه ،بما يقارب القـرن من الزمان
وعلى ذلك ربما جاز لنا اعتبار الشـاعر البحراني المعاصر «إبراهيم العريض» امتدادا ً لشـعراء
الفتـرة المدروسـة .وقـد اعتبـره الدارسـون المحدثون مـن ر ّواد الشـعر الملحمي فـي الخليج
العربـي ،وأنضج شـعراء هذا اللـون تجربة .كما عـ ّدہ البعض نقله أدبية مع غيره من الشـعراء
في تط ّور األسلوب الحواري الذي هو أحد المق ّومات الفنية للشعر القصصي(((.
 .3رغـم مـا في هذا اللـون من طرافة فكرية لـم تصل نماذجه إلى مسـتوى فني رفيع.
ولعل العذر ألصحابها أنهم كانوا ينسـجون على
فقد شـابها العديد من السـلبيات والسـذاجةّ .
غير مثال .فلم يكن أمامهم نماذج عليا أو جذور راسـخة يحتذونها بسـبب خلو األدب العربي
مـن هـذا اللـون أو ندرتـه .علاوة علـى أنهـم لـم يل ّمـوا بداهـة بمق ّومـات الفـن القصصـي
ومصطلحاته التي هي من وضع النقّاد المحدثين.
وفـي نظرنـا أن تلك التجارب األدبيـة تعد بمثابة المحـاوالت األولى التـي تمثّل طفولة
هـذا الفـن وسـذاجته .وفيهـا كل مـا يم ّيـز التجـارب األولى مـن قصـور ونقائص .وجـرت تلك
األشـعار القصصية مجرى األناشـيد الشـعبية .فكانـت بلغتها في مرتبة وسـطى بيـن الفصحى
والدارجة.
وقـد أ ّدى الفتـور الذي أصـاب الحياة الفكرية ابتداء بالقرن التاسـع عشـر إلى وأد هذا
اللون والقضاء عليه قبل أن ينضج أو يشت ّد عوده.

سمات المضمون الفكري في شعر البحرين:
نسـتخلص مـن دراسـتنا للمضامين الفكرية علـى اختلاف اتجاهاتها وتياراتهـا أن الجو
الشـعري العربـي القديم هـو المحيط الـذي كان يتنفس فيه شـعراء البحرين ومنـه يمتحون؛
فقـد :نظـروا للمحتـوى والهيـاكل الموروثة باعتبارهـا المظهـر الحقيقي لألصالة .وسـاعد على
ترسـيخ تلك النظرة أن الحركة الفكرية التي انتعشـت آنذاك والتي كان النشـاط الشـعري أحد
إشعاعاتها اتسمت هي األخرى بالتقليدية .ومن ثم غلبت هذه الروح على الف ّن الشعري.
وكان مـن الممكـن للشـعر البحرانـي أن يأخذ طريقـاً أكثر تط ّورا ً وإشـراقاً لو اسـتمرت
((( يُراجـع الطائـي ،عبد اللَّـه ،األدب المعاصـر فـي الخليج ،مصـدر سـابق ،ص 214وآل مبـارك ،عبد اللَّه ،األدب
العربـي المعاصـر فـي الجزيـرة العربيـة ،مصـدر سـابق ،ج 1ص ،44وفهمـي ،ماهـر ،تطـ ّور الشـعر العربي
الحديث بمنطقة الخليج ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،1981ص 154و.155
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مسـيرته أو أتيحـت لـه ظـروف االسـتقرار .ورغم ذلـك نعتقـد أنه بـرزت فيه بعـض الجوانب
المميزة واإليجابية بالقياس إلى الشـعر العربي في الفترة المدروسة التي تقهقرت فيها الحياة
العربيـة على جميـع أصعدتها ،وكان الشـعر أحـد جوانبها المتأثـرة .ولعل أهم سـمة أنه مثّل
حياة أصحابه إلى ح ٍّد كبير .فكان مرآة صادقة ألوضاعهم سـواء بشـكل مباشـر أو غير مباشـر.
وعلـى ذلـك فقد تـراوح بين التقليـد وبين بـروز بعض الجوانـب الطريفة .ويمكـن أن نص ّنف
الشعر البحراني من حيث محتواه ومضامينه انطالقاً من ذلك إلى ثالثة أصناف:
 1ـ صنـف تقليدي لم يكد الشـعراء فيه يتجـاوزون نماذج األولين ،بل وتدنى مسـتوى
الكثيـر منهـم خاصة ما قيل فـي الفنون المعروفة كالغـزل والمديح .هذا مع مـا كان لبعضهم
من تلوينات فكرية.
وسـعه الشـعراء وشـقّوا فيه روافد تكاد تكون جديـدة .وهي الظواهر
 2ـ صنف قديم ّ
التـي التفـت إليها الشـعراء في مراثيهـم آلل البيت .كشـعر المـرأة والطفولة .فقـد حوت مع
تقليديتها ومضات فكرية طريفة نأت بها عن اإلغراق في التقليدية المفرطة.
 3ـ لون يتسم بالجدة والطرافة .وهو محدود الحجم كالشعر القصصي.
وعلى ذلك يمكننا أن نع ّد شـعر البحرين لوناً وسـطاً تراوح بيـن الجمود واالنحدار من
ناحية وبين النــزوع إلـى بعض التط ّور والتجديد من ناحية أخـرى .فنماذجه إن لم تكن قويّة
نابضة بالحيوية والج ّدة فهي لم تكن شديدة الهزال.
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الباب الرابع

دراسة الشكل

يشـكّل األســلوب الدعامــة األساســية الثانيــة فــي البنــاء الشــعري باإلضافــة إلــى المضمــون
يتوصــل الشــاعر إلــى التعبيــر عــن تجربتــه الشــعرية ومــا تزخــر بــه
الفكــري .فبواســطته ّ
نفســه مــن عواطــف وأفــكار ،ومــا يتم ّخــض عنــه خيالــه مــن صــور ومعــانٍ .
وممــا ال شـ ّـك فيــه أن دراســة األســلوب تعيــن علــى الكشــف عــن أصالــة الشــعر ومســتوى
األداء الفنــي ومــا يتميــز بــه الشــعراء مــن ســمات فكريــة ونفســية .كمــا تكشــف عمــا
تتســم بــه تعبيراتهــم اللغويــة والبالغيــة مــن خصائــص ومميـزات.
وقــد كان للكثيــر مــن هــذه العناصــر األســلوبية قيمتهــا فــي خلــق الجـ ّو الشــعري وإثـراء
النصــوص وزيــادة شــعريتها ،خاصــة حيــن كانــت تســتعمل باعتــدال ودون تكلّــف.
والعتبــارات عديــدة وعلــى رأســها طبيعــة الموضــوع المتمثلــة فــي محاولــة االقتصــار
علــى تل ّمــس المالمــح العامــة لشــعر البحريــن فــي الفتــرة المدروســة وعلــى صعيــدي
المحتــوى الفكــري والهيــاكل الشــكلية ،ســنركز فــي دراســتنا وضمــن فصــول هــذا البــاب
علــى أهــم دعائــم األســلوب وهــي الصــورة الشــعرية ،والموســيقى ،وفنــون البديــع،
واألســلوب اإلنشــائي .مرجئيــن النظــرة الدقيقــة والمتع ّمقــة لدراســات أخــرى قادمــة
بــإذن اللَّــه.

الفصل األول

دراسة الصورة الشعرية

الخيـال ركيـزة هامـة في بنـاء الفن الشـعري .وكلّمـا زادت قدرة الشـاعر علـى التخيّل
واستجالب الصور الموائمة زاد حظّه من الجودة الفنية واإلبداع.
والتصوير أسـلوب فني يُمكّن الشـاعر من ه ّز الكلمة وتوسـيع آفاقهـا ،وتوظيفه كمن ّبه
ومثيـر لخدمـة النـص ومعانيه .وهو عنصـر ف ّعال في تجسـيد مختلف العواطـف واالنفعاالت
بأبسـط وسيلة وأقل جهد .وقد يلجأ إليه الشاعر حين يشعر بعجز األلفاظ في معناها األصلي
عـن اسـتيعاب تجاربـه النفسـية ،ومـا تجيـش بـه أعماقـه مـن مختلـف المشـاعر المعقّـدة
واالنفعاالت العميقة.
وقد حـ ّدد األقدمون مجـاالت النظر التـي تتولد عنها أبـرز الصور الخياليـة .واصطلحوا
على تسميتها بعلم البيان .وعلى هذه الفنون ستنصب دراستنا للصور.

التشبيه وأنواعه:
التشـبيه فـ ّن يمكّـن الشـاعر مـن تشـكيل المعانـي الذهنيـة والشـعورية فـي صـورة
محسوسة .وهو يقوم على ملكة يستشرف اإلنسان من خاللها التأليف بين العناصر المختلفة،
فتتدانى وتتعانق في انسجام وألفة .ولهذه العملية دورها في إيقاظ النفس وإثارة الفكر.
وكثُـر التشـبيه فـي شـعر «البحرين» .ولعل السـبب فـي كثـرة دورانه أنه أبسـط أنواع
التصوير .ون ّوہ النقاد األقدمون بشرفه وفضله ،وح ّددوا وظيفته(((.
وتبـرز في شـعر الشـعراء ضروب التشـبيه المختلفة باعتبـار وجود عناصـره األربعة أو
حذف بعضها .وباعتبار بنية ترتيبها .وسنرت ّب صنوفها حسب درجة تواترها.
المفصل:
التشبيه
ّ

يرد بكثرة في شـعر «البحرين» .ولعل مزيته تكمن في قيمته اإلخبارية .فتوفر عناصره
األربعة تتيح له الوضوح وبيان الداللة(((.
((( يُراجـع :العسـكري ،أبـو هلال الحسـن بـن عبـد اللَّـه ،كتـاب الصناعتيـن ،ط ،1دار إحيـاء الكتـب العربيـة،
1371ه ،ص240؛ وابن رشيق ،العمدة ،مصدر سابق ،ج 1ص.287
((( تُراجـع أمثلـة الخطيـب القزوينـي ،محمـد بـن عبـد الرحمـن ،فـي اإليضاح فـي علـوم البالغـة ،ط ،2مكتبة
الكليات األزهرية ،القاهرة  ،1984ج 4ص ،89والطرابلسـي ،محمد الهادي ،خصائص األسـلوب في الشوقيات= ،

وال يتخـذ ترتيب أجزاء التشـبيه شـك ًال واحدا ً فقد يعتـري األجزاء تغييرات فـي مراتبها
مع تن ّوع األداة .وتنحصر أهم أشكالها في:
الترتيب األصلي :وهو الذي ّ
يحتل فيه المشـ ّبه المرتبة األولى ،تليه األداة فالمشـ ّبه به،
(((
وأخيرا ً وجه الشبه .مثاله قول «علي بن حسن البالدي» :
[رمل]

َّــــــــــت ثَبَتُــــــــــوا كال ِجبَــــــــــا ِل الشُّ ــــــــــ ِّم ثِقْــــــــــاً ِ
وإِذَا األَقْــــــــــ َدا ُم َخف
ــــــــــا َدا
وص َ
ْ
فالشـاعر اسـتخدم الـكاف للربط اللفظـي بين طرفي التشـبيه وهي األصـل في أدوات
التشبيه.
واسـتخدموا األداة «كأنّ» بقـدر يـكاد يكون مسـاوياً للكاف في الترتيـب األصلي كقول
«علي بن أحمد الكامل» مشبّهاً الجيش الج ّرار بالسحاب المتراكم القاذف للموت(((:
[طويل]

َر َم ــــــــو ُه ِب َجــــــــ َّرا ِر الـــــــــ َخ ِم ِ
يس كأنَّــــــــ ُه ُركَا ُم
ســـــحاب َوابِـــــلِ الــــــ َم ْو ِت َم ِاطـــــ ِر
ٍ
ولعل السـبب في كثرة اسـتخدامها داللتها األقوى في التشـبيه لكونهـا مركّبة من كاف
ّ
التشبيه و«إنّ» المؤكدة(((.
يخرج التشـبيه فـي الترتيب األصلي بروابـط لفظية أخرى كالفعـل «يحكي» و«يماثل»
وغيرها.
التقليبات األخرى:

المفصل إلى إحالل وجه الشبه في المرتبة الثانية .ومنه قول
مال الشـعراء في التشبيه
ّ
(((
«علي بن الحسين البالدي» في وصف معاناة النساء الهاشميات :
[بسيط]

ٍ
ـــــات َعلَـــــى األَنْضَ ـــــا ب َ
ُم َح َّم
كالســـ ُح ِب
ِـــــا َوطَـــــأٍ والدمـــ ُع م ـــن عي ِن َه ـــا ين َه ــ ُّـل ُّ
وغالباً ما يتم ّحض هذا اللون لوصف الكيفية.
=

(((
(((
(((
(((
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منشورات الجامعة التونسية  ،1981ص.143
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.404
ديوان الدمستاني ص.343
المرادي ،الحسـن بن قاسـم ،الجنـى الداني في حروف المعانـي ،تحقيق فخر الدين قبـاوة وزميله ،ط ،2دار
اآلفاق الجديدة ،بيروت  ،1983ص.568
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.410

[كامل]

َـــــت فيهـــــا نُســـــور حـــــوم(((
قـــــد حلَّق ْ

وكأنَّ َمــــــــــا األعــــــــــدا بُ َغــــــــــاثٌ ُوقَّــــــــــ ٌع
َ
وعادة ما يتلو األداة المش ّبه فالمش ّبه به فوجه الشبه.
أقل من السابق .كقول «علي الصالحي»:
يرد تق ّدم وجه الشبه بدرجة ّ
ُ

ٌ ُ

لكشلا ةسارد

قد يق ّدم الشـعراء األداة وأكثر ما يرد هذا اللون في وصف بطولة الهاشميين ،واألغلب
استعمال األداة «كأن» يقول «سلمان التاجر»:
َّ ُ

[كامل]

السلْســـــلِ (((

يَ ْحلُــــــــــو شَ ــــــــــه ُِّي ُرضَ ا ِب َهــــــــــا فكأنَّــــــــــ ُه ضَ ـــــ َر ٌب تَ َمـــــاز ََج بال َّرحيـــــقِ َّ َ
المفصل في شـعر «البحرين» .ومع ما لهـذا الضرب من قيمة
هذه أهم صور التشـبيه
ّ
(((
تظـل الحواجز بارزة بين
توضيحيـة يكاد يخلـو من العمق  .فقيمتـه اإليحائية متدنّية ،وفيه ّ
المش ّبه والمش ّبه به .كما يبقى المش ّبه به متفوقاً في الصفة على المش ّبه.
التشبيه المجمل:

يـرد بكثرة نسـبياً ربما لقدرتـه على إشـراك المسـتمعين وتحريك خيالهـم وعاطفتهم،
نظـرا ً لمـا يتطلبـه مـن ثقافة ولـو محـدودة ،وقدرة علـى فهم إطـار الـكالم تمكّن مـن إدراك
المفصل(((.
المغزى .كما أن تج ّرده من وجه الشبه يجعله أعلى بالغة من
ّ
جل الشـعراء يتقيـدون فيه بالترتيب األصلـي ،مع التنويع فـي األدوات ،واإلكثار
ويكاد ّ
من اسـتعمال «كأن» حتى تبـدو وكأنها تحتل المرتبة األولى ،ولعل ذلـك عائد إلى ما فيها من
معنى التأكيد .يقول «أحمد بن ط ّعان» (((:
[وافر]

كالس ـــــ ُيو ِل
ـب ُّ
َّ
توس ـــــ َط فــــــي كَتَائِـــــ َ

فَشَ ــــــــــ َّد َمــــــــــ َزا َد ُہ المملــــــــــو َء َحتَّــــــــــى
ويميـل الشـعراء فـي اسـتعمالهم «كأنّ» إلـى تقديمهـا علـى عناصـر التشـبيه ،كقـول
(((
(((
(((
(((
(((

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.287
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشعر .والضّ َرب العسل األبيض الغليظ.
اعتبره علماء البالغة أضعف مراتب التشـبيه ,يُراجع السـكاكي ،يوسـف بن أبي بكر ،مفتاح العلوم ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بيروت  ،1983ص ،355والخطيب القزويني ،اإليضاح ،مصدر سابق ،ج 4ص.129
الخطيـب القزوينـي ،اإليضاح ،مصدر سـابق ،ج 4ص ،129الطرابلسـي ،محمد الهادي ،خصائص األسـلوب في
الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.147
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.159
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«سـلمان التاجر» في وصف شـغف الهاشـميين بالحرب وإقبالهـم عليها متخيلاً الرماح قدود
الغيد والدماء المتص ّببة خمرا ً:
الســــــــــ ّم ُر قُــــــــــ ُدو ُد ال ُّد َمــــــــــى
كأنَّمــــــــــا ُّ

[سريع]

الحـــــ َدا ْد(((
لديهـــــم والـــــراح قَطْـــــر ِ

ُ

َّ ُ

ُ

ترد «مثل» أقل من األداتين السـابقتين .كقول «علي بن أحمد الكامل» مشـ ّبهاً أجساد
المرثيين لكثرة تع ّبدهم بالعرجون(((:
[بسيط]

ِمـــــ ْن ك ُِّل أَ ْر َو َع ال تخبُـــــو ِزنَـــــا ُد ِقـــــ َرى
واسـتعملوا بنسـبة قليلـة جـدا ً أفعال التشـابه ،كقـول «لطـف اللَّه بن محمد» مشـ ّبهاً
دموع النساء الثكلى بالسحب(((:
لـــــه َوقَـــــ َّو ِام لَيـــــلٍ ِمثْـــــل ُع ْر ُجـــــونِ

واألس ـــى َحشْ ـــ ُو َص ْد ِر َه ـــا
ت ُنا ِديـــ ِه َو ْج ـــدا ً َ
التشبيه البليغ:

[طويل]

الســـــ َحائِ ِب
وأَ ْد ُم ُع َهـــــا تحكـــــي ُد ُمـــــو َع َّ

هـو أعلـى مراتب التشـبيه في قـ ّوة المبالغة ،ويأتي في شـعر «البحرين» كثيـرا ً ولكنه
المفصل والمجمل.
يبدو أقل ورودا ً من
ّ
وتتغير المواقع التي يحتلها المشـ ّبه به في الجملـة النحوية وأكثر ما يأتي خبرا ً لمبتدأ
أو لناسخ ،كقول «علي بن أحمد الكامل» (((:
َــــــــــت
وغصــــــــــ ُن ال َّنقَــــــــــا ِهــــــــــي إ ْن أقبل
ْ

[متقارب]

ِ
الكثيــــــــــب إِذَا تَ ْدبُــــــــــ ُر
ْــــــــــف
وحق
ُ
ِ

أو مفعوالً كقول «سلمان التاجر» مش ّبهاً المرثي باألسد (((:
وتـــــرا ُه لَ ْيثـــــاً ُملبِـــــدا ً فـــــي ِد ْر ِعـــــ ِه
(((
(((
(((
(((
(((
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[كامل]

اتَ َخـــــ َذ ال َق َنـــــا غَابـــــاً إليـــــ ِه و َم ْخ َد َعـــــا

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،صِ 314
والح َداد صفة للسيوف ك ّنى بها عنها.
ديوان الدمستاني ص.339
المجموعة ( )1ص.293
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.344

الســـــ ْر ِد حيـــــ َن ت َ َنالُهـــــا
فَ َمـــــا َســـــا ِبغَاتُ َّ
تشبيه التمثيل:

[طويل]

َســــــــــيج ال َع َناكِ
ــــــــــب
ســــــــــيوفُ ُه ُم إالّ ن
ِ
ُ

لكشلا ةسارد

مجسدا ً شجاعة
وقد يُب َنى التشـبيه على أسـلوب الحصر ،كقول «لطف اللَّه بن محمد» ّ
الهاشميين وقدرتهم الخارقة على تقطيع الدروع (((:

وهـو شـائع في شـعر «البحريـن» ،وأكثـر وروده فـي مراثـي آل البيت .يصـ ّور «أحمد
الدمسـتاني» شـجاعة «الحسـين» فيضارعه في سـطوته على األعداء باألسـد المهاجم لسـرب
األغنام:
[بسيط]

ب ِمــن الضَّ ــانِ (((
َ
مثــل الغَضَ نفَــ ِر فــي ســر ٍ

يكـــــ ُّر فيهـــــم فينثالُـــــو َن ِمـــــ ْن َجـــــ َز ٍع
َ
ْ
َ ْ
فالشاعر انتزع صورة الك ّر من متع ّدد :األسد وقطيع الضأن في حالة معينة.
وفـي مجال تصوير العواطف شـ ّبه «الخطّي» قلبه عند رحيل أح ّبتـه بصغار القطا التي
خطفتها النسور ،أو الظباء العرجى حين تهاجمها السباع(((:
[وافر]

كأ َّن قلوبَ َنــــــــــا لَ َّمــــــــــا اســــــــــتقل َّْت ركائِ ُبكُـــــــ ْم ضُ َحـــــــى َو َدنَـــــــا الـــــــو َدا ُع
ِفــــــــــ َرا ُخ قَطَــــــــــا تخطَّ َف َهــــــــــا بُــــــــــ َزا ٌة و ُعــــــــــ ْر ُج ظُ َبــــــــــا تَ َعا َو َرهــــــــــا ِســــــــــ َبا ُع
وأغلب ما ورد من تشبيه التمثيل مثبت األداة.
التشبيه المؤ َّكد:

يقل شـيوعه في شـعر «البحرين» ربما لقلة حظّه من اإلثارة .والغالب على اسـتعماله
ّ
(((
تق ّيد الشعراء بالترتيب األصلي .من ذلك قول «إبراهيم الخليفة» :
[وافر]

فأنـــــت الغيـــــثُ فـــــي كَـــــ َر ٍم و ُجـــــو ٍد
أنـــــت أَ ْجـــــ َرا
ـــــل
وأنـــــت الليـــــثُ ال بَ ْ
َ
َ
َ
يتوسط وجه الشبه بين الطرفين كقول «الوائلي»(((:
وفي حاالت قليلة ّ
(((
(((
(((
(((
(((

المجموعة (.292 )1
ديوان حسن الدمستاني ص.255
ديوانه ص.74
ديوانه ص.31
ديوانه ص.104
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تســـــيل َســـــيْ َل الـــــوادي
ُ
مـــــا للدمـــــو ِع
وقد يتق ّدمهما كقول «سلمان التاجر»(((:

[كامل]

أ َحــــــــــ َدا
بركــــــــــب ال َعا ِم َريــــــــــ ِة َحــــــــــا ِد؟
ِ
[كامل]

و ِف َجا ُج َهـــــا أظلمـــــ َن بَ ْعـــــ َد َم َصابِـــــ ٍح
ـــــي أَنْ ُجـــــ ُم
ْ
كانـــــت ت ُِضـــــي ُء بأوجـــــ ٍه ِه َ
ويتم ّيز هذا النوع نظرا ً لتج ّرده من األداة بإدناء المسافة بين المتشابهين حتى يكادان
يلتحمان .كما يتسم بالوضوح الظاهر بسبب التصريح بوجه الشبه(((.
التشبيه الضمني:

غلب على اسـتعمال الشـعراء بناؤه على ِ
الحكَم أو حقائق خرجت مخرجها .ومنه صور
تبنى على أشـكال أخرى((( .وفيه يخرج المشـ ّبه والمشـ ّبه به عن إطارهما المعروف ويُكتَفى
بالتلميح إليهما.
ومما أُخرج مخرج الحكمة قول «حسـن الدمسـتاني» مش ّبهاً الساعي للمجد وما يشعر
به من راحة بعد المشقّة بالساري ليالً(((:
[طويل]

و ُح ـــثَّ قُـــ َو َاك ال َوانِ َي ــ ِ
ـح َم ْح َم ـ َد ُة الـ ـ َم ْس َرى
الســـ َرى إل ــى الـ ـ َم ْج ِد إ ّن ُّ
ـات عل ـــى ُّ
الص ْب ـ َ
فالشـاعر في هذه العملية التصويرية لم يص ّرح بالتشبيه بل أوحى به .وقد ثوى المثل
السـ َرى» في إطار األمر .ومما صيغ في أسـلوب االسـتفهام قول «سـلمان
«عنـد الصباح يُ ْح َمد ُّ
التاجر» وقد اعتبر الشجاعة وراثة الممدوح من أبيه(((:
[مجزوء الكامل]

ــــــــــل ي ُخــــــــــو ُن الليــــــــــثَ ِشــــــــــ ْبلُ ُه؟
َو َرثَ الشَّ ـــــــــــــــ َجا َع َة مـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــ ِه َو َه ْ
والغالـب على صـور التشـبيه الضمني بناؤهـا على التشـكّك ،وعلى األخـص في مجال
الغزل .ومنه قول «علي بن أحمد الكامل»(((:
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.286
يُراجـع فـي التعريف عنـه عبد العزيـز عتيق ،علـم البيـان ،دار النهضة ،بيـروت  ،1970ص ،79والطرابلسـي،
محمد الهادي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.149
المصدران نفسهما ،األول ص 101والثاني ص.153
ديوانه ص.99
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.316
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق.

غَــــــــــ َز ٌال مــــــــــن
الحــــــــــي أَ ْم ُجــــــــــ ْؤ ُذ ٌر بَــــــــــ َدا أم بَــــــــــ َدا قمــــــــــ ٌر نَيِّــــــــــ ُر
ِّ
فاكتمـال الصفـات الجمالية جعل الشـاعر يتشـكّك هل هـي صاحبته فعلاً أم العناصر
المجسـدة لتلك الصفات؟ وقد اختفت معالم التشـبيه ولم يبق إال عنصراه األساسـيان
األصلية
ّ
المش ّبه والمش ّبه به.
ويعمـد الشـعراء إلـى إخفاء معالم التشـبيه في أسـاليب تصويرية متعـددة نذكر منها
قـول «التاجر» مشـ ّبهاً «كربلاء» بـ«الطور» و«الحسـين» بالنبي «موسـى» وذلك حين أوشـك
على السقوط(((:

لكشلا ةسارد

[متقارب]

[مجزوء الكامل]

َحتَّ ــــــــى إِذَا نُ ــــــــو ِدي ِبــــــــذ ََاك الـــ ـــــــــــوادي مــــــــــن «طُــــــــــورِ» ال َقبُــــــــــو ِل
أَ ْن يـــــا «حســـــي ُن» اخلـــــ ْع نعال َ
َــــــــــل الرحيــــــــــلِ
َـــــك
َ
والبســــــــــ َن ِحل
ْ
والتشـبيه الضمني مظهر مـن مظاهر التف ّنن يحتاج إلى مهـارة ونظر عميق في صميم
األشـياء وتغلغـل فـي بواطنهـا .كما أن خفـاء عناصر التشـبيه يجعله بليغـاً مؤثرا ً يثير السـامع
ويح ّرك خياله.
التشبيه المقلوب:

يقـل وروده فـي شـعر «البحرين» .وهـو ضرب مـن التصوير يقصـد بـه المطابقة بين
ّ
(((
الطرفين .ونظرا ً لما يتطلبه من جعل المشـ ّبه مشـ ّبهاً به بادعاء أن الشبه أقوى في المش ّبه ،
فمن تحصيل الحاصل أن يأتي المش ّبه به أوالً ويتلوه المش ّبه.
وقـد يرد خالياً مـن األداة والوجه معاً فيقوى االلتحام بيـن الطرفين ويزداد اندماجهما.
ومنه قول «سلمان التاجر» مص ّورا ً بأس ممدوحه جاع ًال نفخة الصور جزءا ً من نفخته(((:
[مجزوء الكامل]

ــــــــــام الذَّليــــــــــلِ
الصـــــــــــــــو ُر إالّ نَ ْف َخـــــــــــــــ ًة منــــــــــ ُه علــــــــــى َه
ِ
مـــــــــــــــا ُّ
ويرد أحياناً خل ّوا ً من األداة فتقوى اللحمة كقول «محمد بن أحمد العصفور»(((:
(((
(((
(((
(((

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.311
يُراجـع فـي التعريف عنه عتيـق ،عبد العزيز ،علم البيان ،مصدر سـابق ،ص ،94والطرابلسـي ،محمد الهادي،
خصائص األسلوب في الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.152
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.311
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.217
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[طويل]

الليـــــل إالّ مـــــن بَيَ ِ
ُ
فمـــــا
ـــــاض َمفَا ِر ِقـــــي ومـــــا الـــــ ُو ْر ُق إالّ ِمـــــ ْن حنينـــــي إذَا َح َّنـــــا
وقد تذكر األداة فيتطابق الطرفان كقول «الوائلي»(((:
[رمل]

َه ِ
ـــــت فـــــي ِ
ــــــــــذ ِہ
األرض ثوبـــــاً َذ َهبِيـــــا
الشــــــــــمس ت ُ َحاكِيهــــــــــا َوقَــــــــــ ْد لَبَ َس ْ
ُ
ِ
وأَ َرى البَـــــــــــــــ ْد َر ُمنيـــــــــــــــرا ً َس
ـــــــــــــــاطعاً يَ ْســـــتَ ِم ُّد ال ُّنـــــو َر ِمـــــ ْن ذ ََاك الــــــ ُم َحيَّا
ويـرد فـي صـور أخرى وبالخصـوص حين يرمـي الشـاعر إلى زيـادة المبالغة فـي إبراز
الصفات المادية والمعنوية .كقول «الخطّي» في المرأة(((:
[خفيف]

َوأَ َعـــــا َرتْ َم َهـــــا الف َ
َـــــا ال َّنظَـــــ َر الفَـــــا تِــــــــــ َر والجيْــــــــــ َد أتح َفتْــــــــــ ُه الغَــــــــــ َزالَ
وأخرج الشـاعر الصورة في جملة فعليـة ذات مفعولين .وجعل صاحبته مصدرا ً لجمال
العين والجيد بحيث أفاضت ببعضهما على كل من المها والغزالة.

تراكم التشبيهات في السياقات الشعرية:
توسـع الشـعراء في اسـتخدام التشـبيه فبنوا عليه سـياقات وصفية طويلة نسـبياً .وقد
ّ
أدى ذلـك ال إلـى مجرد اسـتقصاء األوصاف وحسـب بـل إلى ضرب مـن التفصيـل الرامي إلى
تحليل المعنى .وقد اتخذ ذلك صورتين:
األولـى تتمثّـل في تع ُّدد التشـبيهات فـي إطـار البيت الواحـد ،كقـول «علي بن أحمد
الكامل» واصفاً هول الحرب وما يواكبها من انقالب األوضاع(((:
[كامل]

الليـــــل
َ
َو َحكَـــــى النهـــــا ُر
الســـــ َما والــــــ َمشْ َرفي ُة فـــــي ال َعرِيكـــــ ِة أَنْ ُج َمـــــا
ُ
واألرض َّ
فالبيت يشتمل على ثالثة تشبيهات .وهو مقتبس من قول «بشار بن برد»:
[طويل]

َـــــوق ِ
َ
كَأ َّن َمثَـــــا َر النقـــــعِ ف
رؤوســـــ َنا وأســـــيافُ َنا لَيْ ٌ
ـــــل تَ َهـــــا َوى كَواكِبُـــــ ْه
وتتمثّـل الصـورة الثانيـة في بناء مشـاهد وصفيـة تمتد عبر عـدة أبيـات .وتتواتر فيها
((( ديوانه ص.120
((( ديوانه ص.99
((( شعر الدمستاني ص.346
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[كامل]

ـب الــــ َح ِص ِيد و ِقطْـــ َر َجـــ ْونٍ أَ ْســـ َح َما
فَتَـــــ َرى الـــــ ُّر َ
ؤوس َســـــ َوا ِقطاً بســـــيو ِف ِه ْم َح ــ َّ
ِ
فَكَأنَّمـــــا وقـــــ ُع
الســـــ َما
ـــــق نزل ْ
الســـــيوف صوا ِع ٌ
َـــــت علـــــى األَقْـــــ َو ِام ِمـــــ ْن َر ِّب َّ
وكأنَّمــــــــــا ُســــــــــ ْم ُر ال َق َنــــــــــا بأكفِّهــــــــــ ْم مصبوغـــــ ٌة بِـــــ َد ِم الفَـــــ َوار ِِس َع ْن َد َمـــــا
وكأنَّ ُهـــــ ْم َحـــــ ْو َل «الحســـــينِ »
َّـــــت ببـــــد ٍر فـــــي الســـــعو ِد ُمتَ ِّم َمـــــا
كواكـــــب َحف ْ
ٌ
ـوث غَشَ مشَ ـــما ً فغشمشَ ـــما(((
وترا ُهـــــ ُم يتســـــابقُو َن إلـــــى ال َوغَـــــى ِمثْ ــ َـل الل ُي ــ ِ
َ
ْ
فإعجـاب الشـاعر بالممدوحيـن وتعلّقـه بهـم جعلـه يكثّـف الصـور فتدفّقـت بشـكل
متتابع .وهناك الكثير من المشاهد الوصفية المبنية على التشبيه في مجال الغزال(((.

لكشلا ةسارد

سلسـلة مـن التشـبيهات ،وتكثر في مجـال الوصـف ،كوصف الشـجاعة .يقـول «داود بن أبي
مجسدا ً بسالة أنصار «الحسين»:
شافيز» ّ

التشبيهات المادية والمعنوية:
تتنازع صور التشـبيه في شـعر «البحرين» ـ وكما هو الحال في الشـعر العربي القديم
ـ نزعتـان :األولـى تجنح بـه نحو مادية الطرفين ،وهي الشـائعة .واألخرى تميـل نحو تجريدية
الجزأين .وهناك مسـتوى وسـط مال فيه الشـعراء إلى تنويـع الطرفين بجعـل أحدهما مج ّردا ً
واآلخر مادياً .وهذه نماذج منه حسب درجة شيوعه.
تشبيه المادي بالمادي:

مجسـدا ً للحواس .ويبدو لنا أن أكثر التشـبيهات من
وفيه يتقابل الموصوف بما يماثله ّ
المرئيـات التي تدرك بالبصر .من ذلك قول «سـلمان التاجر» مشـبّهاً الديار وهـي تعج بأهلها
بالجارية الحسناء السعيدة(((:
[كامل]

َمـــــاذَا َع َرا َهـــــا بَ ْع َد َمـــــا
ُ
كانـــــت ِبهِـــــ ْم كال ُخـــــو ِد
الســـــ ُرو ِر وتَ ْب ِســـــ ُم
ْ
ترفـــــل فـــــي ُّ
ومع مادية الطرفين تنضح الصورة بمشـاعر البهجة والسـعادة وقد انتقلت األحاسـيس
من اإلنسان إلى الجماد.
((( المجموعة ( )1ص 283والغشمشم الجريء الماضي والذي ال يثنيه شيء عما يريد لشجاعته.
((( تُراجـع علـى سـبيل المثـال أبيـات عبد اللَّه بن حسـين فـي السلافة ص 521ومحفـوظ ،حسـين ،المنتخب،
مصدر سابق ،ص 15البيت  .6 – 2وأبيات علي الكامل في ديوان الدمستاني ص 347من البيت .31 – 23
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.286
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مال الشـعراء إلى تجسـيد األلوان .فشـ ّبه «الخطي» الخضرة وقد كسـت أرض الحديقة
بالرداء السندسي(((:
[كامل]

ـــــت َمطَـــــار ُِف ُســـــ ْن ُد ٍس تذكُـــــو َعلَيـــــ ِه نَ َواجِـــــ ُم ال َّز َهـــــ َر ِ
ات
َر ْو ٌض كمـــــا فُرِشَ ْ
وجسـدوها .مـن ذلـك قـول «أحمد بـن الحاجـي» مضارعـاً تعالـي
وعرضـوا لألصـوات ّ
(((
أصوات النساء الهاشميات عند اقتحام الجيش معسكرهن بأصوات ح ّجاج بيت اللَّه :
[متقارب]

ُ
الحجيــــــــــج
ــــــــــج
لَ ُهــــــــــ َّن
ينـــــال َصفَـــــا الصخـــــ ِر منهـــــا انفطَـــــا ُر
ضجيــــــــــج كَضَ
ْ
ِّ
ٌ
والصـورة توحي باختالط األصوات وكثرتها وقداسـتها .وقد سـاعد تكـرار بعض الحروف
على تمثيل قوة الصوت.
وصـ ّوروا المذوقات ،وليوحي «خليل بن علوي» بشـجاعة ممدوحيه وشـغفهم بالحرب
ش ّبه لظى الوغى عندهم بالرحيق الممزوج بالعسل(((:
[طويل]

ـؤوس الم ــ ِ
ـوت شَ ـــ ْهدا ً وعن َد ُهـــ ْم حري ــ ُـق ال َو َغ ـــى ذ ََاك ال َّرح ِي ــ ُـق الــــ ُم َع َّس ُل
لَ َديْهـــ ْم ك ــ ُ
ومن المشمومات قول «علي الصالحي» متخيالً أن للتراب رائحة تشبه المسك(((:
[كامل]

ِــــــــــق ت ُ ْربِــــــــــ ِه
ْت َعاب
ألفيـــــت ِم ْســـــكاً ت ُـــــ ْر َب ذ ََاك الـــــ َوادي
َوا ٍد إِذَا ْاستَنشــــــــــق َ
َ
َ
لقـد غلبت مادية الطرفين على تشـبيهات الشـعراء مع ما فيها من سـطحية .فالشـاعر
يشـخص أمـام الظاهرة ويسـتخلص الشـبه ،وال يتجـاوز حدود التفـ ّرس .فنظرتـه ال تتعمق في
األشـياء وال تغوص في دقائقها .وغاية األمر أنه يلم بها إلماماً عاماً .ومع سـطحيتها وتقليديتها
لم تخل من قيمة توضيحية.
تشبيه المعنوي بالمادي:

حسـي فإن تشـكيل المج ّردات في
وإذا كان الضرب األول يعتمد على أسـلوب منطقي ّ
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص .15واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 4ص.168
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.450
غش فيه ومن الخمر أعتقها وأفضلها وهو خمر الج ّنة.
ديوانه ص 173والرحيق الشراب الذي ال ّ
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.

لكشلا ةسارد

صـور محسوسـة يحتاج إلى رؤيـة أعمق في طبيعة األشـياء ،وقـدرة على النفاذ إلـى بواطنها،
وقـدر من التأث ّر النفسـي .وقد عمد الشـعراء إلى المقارنـة بين فكرة أو معنى مج ّرد ومشـهد
حسـي أو صـورة مادية .وعادة ما يكـون ذلك األمر المج ّرد متعلقاً باإلنسـان .وأهم عنصر نزع
ّ
الشـعراء إلى تشـخيصه في هذا السـياق األخالق لتعلّقهم بها .وقد قرنوها بمشـ ّبهات مح ّببة.
يقـول «محمد بـن عبد اللَّه الحسـيني» مادحاً أخلاق ممدوحه مشـ ّبهاً طيبها برائحة المسـك
الف ّواح وذلك في مجال الدعاء بدوام أريحيته(((:
[وافر]

ـت صفاتُـــــ َـك فــــــي البَ َرايَــــــا ت َضُ ـــــو ُع كأنَّ َهـــــا الــــــ ِم ْس ُك الشَّ ـــــ ِمي ُم
وال زَالَـــــ ْ
وجسـدوا القيم األخالقية وخصالها وص ّوروها تصويرا ً مادياً .فشـ ّبه «محمد بن عبد اللَّه
ّ
(((
الحسيني» اإلحسان بالقيد المك ّبل :
[رجز]

قَيَّ َدنِــــــــــي إ ْح َســــــــــانُ ُه َو َمــــــــــا أَ َرى لل ُحــــــــــ ِّر كاإل ْح َســــــــــانِ مــــــــــن ُم َقيِّ ِ
ــــــــــد
ومـع ما يوحي به معنى القيد من نفور .فإن التشـبيه ين ّم عـن اعتراف عميق بالجميل
ال يستطيع الشاعر نسيانه المتداده واتساع مداه.
وصـ ّوروا معنى الحياة والموت ومتعلّقاتهما ،فشـبّه «حسـن الدمسـتاني» الدنيا بالظل
الزائل(((:
[وافر]

َ
ُ
ٍّ
مثــــــــــل ِظ
ُ
ــــــــــاك إالّ
َــــــــــال
ــــــــــل ومــــــــــن شــــــــــأنِ األَ ِظلَّــــــــــ ِة االن ِتق
َو َمــــــــــا ُدنْيَ
وماثل «جعفر الخطّي» الموت بالبعير الثقيل الوزن الجاثم:
[كامل]

ـــــاث علـــــى َحـــــ ِّد الفـــــر ِ
َج ٍ
ات كَ َبـــــا ِز ٍل ِســـــ ْي َم ال ُبـــــ ُر َوك وظهـــــ ُر ُہ َم ْعكُـــــو ُم
غ أَ ِديـــــم(((
ـــــي نـــــزا ٍر
ٍ
ويعـــــرب َعـــــ ْركاً كمـــــا ِســـــ ْي َم الدبـــــا ُ ْ ُ
َو َجثَـــــى علـــــى َح َي ْ
واعتنى الشـاعر بوصف سـمات المشـ ّبه به ـ الجمـل ـ فجعله مالزماً للبـروك ،ولإليحاء
بقـ ّوة جثومه تص ّور ظهره مثقلاً بالمتاع .وضارعه وهو جاثم على النـاس نازعاً منهم ما يريده
بال َّدبَّاغ الذي ّ
يحك الجلود ويزيل زوائدها ونتوءاتها.
(((
(((
(((
(((

ابن معصوم ،المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.502
المصدر نفسه ،ص.503
المصدر نفسه ،ص.168
ديوانـه ص 102والبـازل :البعيـر طلـع نابه وذلك في السـنة الثامنـة أو التاسـعة .والعكام :ما يشـ ّد به المتاع
من حبل أو خيط .وعرك :حكّه حتّى محاه.
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وجسـدوا الزمن فماثل «الوائلي» األيّام السـعيدة المتقضّ ية وما خلّفته من أثر نفسـي
ّ
(((
ط ّيب بالسحابة المخصبة :
[كامل]

َـــــت علـــــى البطحـــــا ِء ثوبـــــاً أَخْضَ ـــــ َرا
ـــــام َمضَ
ُســـــقْياً أليّ ٍ
ْ
ـــــت كســـــحاب ٍة أَلْق ْ
وصفوا الكالم فماثلوا عذوبته بالخمرة المعتّقة .يقول «عبد اللَّه بن محمد»(((:
ت ُِديـــــ ُر علي َنـــــا مـــــن كُـــــ ُؤ ِ
وس َح ِدي ِث َهـــــا
تشبيه المادي بالمعنوي:

[طويل]

ٍ
اح يُ ْســـــ ِن ُد ُہ الثَّغْـــــ ُر
يـــــق ُس
َع ِت َ
ـــــاف َر َ

يرد بنسـبة قليلة .ويأتي أغلبه في مجال المدح ،لوصف بعض الصفات اإلنسانية مادية
أو نفسـية .ومـن األول قـول «إبراهيـم الخليفـة» مصـ ّورا ً فتنـة عيـن محبوبتـه متخ ّيلاً أن بها
«هاروت» ينفث سحره:
[طويل]

بالســـح ِر(((

تعشَّ ـــق ُ
ْت أَ ْحـــ َوى أَ ْســـ َم َر الل ـــونِ عي ُنـــ ُه كأ َّن به ـــا « َه ـــا ُروتَ » ينف ـــثُ ِّ ْ
ومن الثاني قول «خليل بن علوي» مشـ ّبهاً ممدوحه في سـطوته وقوة مضائه بالموت
بالنسبة للموت(((:
[طويل]

ِ
فكيـــــف تَغَشَّ َ
َ
ــــــــــات ُز َؤا ُم؟
َّــــــــــك َمــــــــــ ْوتٌ لل َم َم
ـــــاك الممـــــاتُ أَ َمـــــا َد َرى بأن
َ
وقد يـرد لوصف بعض متعلّقات اإلنسـان الماديـة .كقول «عبد الرؤوف بن الحسـين»
«علي» وق ّوة قطعه بالقضاء والقدر:
في تشبيه مضاء سيف اإلمام ّ
[بسيط]

ِش ـب ُه القَضَ ــا فــي ال َقطْ ـع وال َق ـ َد ِر(((

نُ ـــو ُر ال ُهـــ َدى قَاتِ ــ ُـل األَ ْعـــ َدا ب ُم ْن َصلِ ــ ِ
ِ
ـت الـــ َح ّديــنِ ْ
وقـد أفـادت مقابلة المـادي بالمعنوي المبالغة فـي المعاني وتضخيـم الصفات ،وهي
تمثّـل محاولة إليجاد عالقة شـبه وتلاقٍ بين أمور متباعـدة ومتخالفة جنسـاً وطبيعة بتفتيت
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.47
ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.514
ديوانه ص .55وربما وقع تصحيف في لفظة «هاروت» فقد وردت «هارون».
ديوانه ،ص.43
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق.

تشبيه المعنوي بالمعنوي:

لكشلا ةسارد

الحـدود وكشـف الروابـط وقـرن األشـياء بعضهـا إلى بعـض .وفـي ذلك هـ ّز للخيـال وتحريك
للعواطف.
وهـو قليل جـدا ً .ويأتـي لوصـف الصفات المجـ ّردة ،ومنـه قـول «محمد بـن عبد اللَّه
الحسـيني» في وصف فطنة الممدوح وقدرته الكبيرة على الفهم والرد ،فتص ّور أنه ينطق عن
وحي(((:
[وافر]

ٌ
لَــــــــــ ُه فَ ْهــــــــــ ٌم كأ َّن
الوحــــــــــي يُلْقَــــــــــى إليــــــــــ ِه وعنــــــــــ َد ُہ َمل
َــــــــــك كَرِيــــــــــ ُم
َ
ومن هذا الضرب قول «حسـين الشـاخوري» متص ّورا ً ثواء العال في منازل الممدوحين،
مش ّبهاً إيّاه بالنوم الذي ال يستقر إال في الجفون:
[بسيط]

ف ـــي الــــمحاجِي ِر(((

وليـــــس تـــــأ ِوي ال ُع َ
ـوم لَـــ ْم يَـــأْ ِو إلَّ
ـــــا إالّ َم َنا ِزلَ ُهـــــ ْم كالن ــ ِ
َ َ
َ
وقد حاول «الحسـيني» أن يع ّين سبب الفطنة .أما «الشـاخوري» فقد رمى إلى تحديد
مـكان العليـاء وهـي أمـر مج ّرد ال يحـ ّدد بمـكان ،جاع ًال ارتبـاط المجـد بهم واقتصـاره عليهم
مماثالً الرتباط النوم بالمحاجير.

االسـتعارة:
هـي ضـرب من التشـبيه األكثر توغلاً واألرقى خيـاالً .وفيهـا تنتقل الصـورة من حواس
الشاعر إلى نفسه وضميره ،فيتخطّى حدود الظاهرة الخارجية متطلّعاً إلى ما ورائها.
ونظـرا ً لكونها اسـتعمال الكلمة فـي غير ما وضعت لـه في األصل لعالقة مشـابهة بين
المعنـى الحقيقـي والمعنى المجـازي((( .فهي بالتالي إحسـاس جديد باألشـياء ورؤية جديدة
إليها.
واالستعارة بلونيها المك ّنى والتصريحي كثيرة الدوران في شعر «البحرين».
((( ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.501
((( البلادي ،حسـين بن علي رياض المدح والرثاء ،مصدر سـابق ،ص .533والــ َم ْح َجر ما أحـاط بالعين ،وجمعها
محاجر ،و َج َم َعها الشاعر على محاجير إلقامة الوزن.
((( يُراجـع تعريفهـا عند ابن رشـيق العمدة ،مصـدر سـابق ،ج 1ص ،271وعبد العزيز عتيق ،علـم البيان ،مصدر
سابق ،ص.172
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االستعارة المكنية:

ترد بنسـبة تكاد تكون متسـاوية مع التصريحية وتتسـم الصورة فيهـا بالتوغّل والعمق
بسـبب انصهارها وذوبانها في كيان العبارة ،نظرا ً لحذف لفظ المستعار واالكتفاء باإلشارة إليه
بشـيء من لوازمه .وقد تتطلّب من المسـتمع إنعام النظر للوقوع على المشـ ّبه به .ولعل من
أجـل تدقيقها واإليحاء بها اسـتعملوها مرشّ ـحة في الغالـب فذكروا ما يالئم المسـتعار .مثالها
قول «إبراهيم الخليفة» مستعيرا ً صورة المحارب المسلّح لألرزاء(((:
[طويل]

ـــــب قَ َو ِاطـــــ ُع
أَل َْس َ
ـــــت تَـــــ َرى األرزَا َء فينـــــا ُم ِقي َمـــــ ًة وأســـــيافُها فـــــي َمـــــ ْن ن ُِح ُّ
فهـو يماثـل الـرزء بالمقاتـل المقيـم ،ويرمز لـه ببعـض مت ّعلقاتـه فيذكر منها السـيف
والقطع وقد استعملها ضد أح ّبة الشاعر .وقال «الوائلي»(((:
[طويل]

َمضَ ـــى الليــ ُـل واســـتحلَى ال َك ــ َرى ك ُّل نَائِــ ٍـم
ـــــم
األســـــى ِشـــــبْ َه َعائِ ِ
ُّ
وبـــــت ِبتَيَّـــــا ِر َ
ِ
المتالط ــ ِـم؟
أَغـــــ ُّط وأطفُـــــو لَ ْحظَـــــ ًة بعـــــ َد لحظَـــــ ٍة فَ َمـــ ْن ُم ْن ِق ــ ِـذي م ـــن َم ْو ِجـــ ِه
فهـو يتخ ّيل األسـى الذي يراود نفسـه في الليـل بحرا ً زاخـرا ً .فيحذفه ويعمـد إلى ذكر
العديد من متعلّقاته من أمواج وعوم وما إليها.
لقـد برزت األشـياء في االسـتعارة في غير صورهـا الحقيقية وتح ّولـت معانيها المألوفة
إلى معانٍ جديدة إلحساس الشعراء بأن قوة المشابهة جعلت الشيئين شيئاً واحدا ً.
واسـتخدم الشعراء االستعارة المكنية مج ّردة فذكروا ما يالئم المستعار له وبدرجة أقل
من المرشـحة .ومنها قول «خليل بن علوي» مستعيرا ً صفة العشق لصوارم الممدوح (سيوفه)
للداللة على شغفه بالحرب وشجاعته(((:
[كامل]

َت َص َوا ِر ُمـــــ ُه ال ُع َ
ـــــا إِ ْذ لَ ت َـــــ َرى ِغمــــــــدا ً لَ َهــــــــا إالّ طُلًــــــــى َو َورِيــــــــ َدا
َع ِشـــــق ْ
فالشـاعر ذكر مالءمات المستعار له (الصوارم) فأشـار إلى الغمد وما يقطعه من رقاب
وأوردة.
مالـوا إلى اسـتعمال االسـتعارة المكنيـة مطلقـة ،خالية مـن مالءمات الطرفيـن ،كقول
((( ديوانه ص.34
((( ديوانه ص.171
((( ديوانه ص.21
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[بسيط]

لكشلا ةسارد

«علي بن أحمد الكامل» مسـتعيرا ً للزمان صورة اإلنسان الواهب لبنيه أحلى ما لديه ،والجائد
للشاعر بالمحن(((:
َـــــل بـــــاألرزا ِء يُ ْقرِي ِنـــــي
أَقْـــ َرى ال َّز َم ـــا ُن بنيـــ ِه م ـــا َح ــ َـا َو َمتَ ـــى اســـــتقريتُ ُه ظ َّ
وكثيرا ً ما تم ّحضت االسـتعارة المكنية لتجسـيد النزعات النفسـية المختلفة للشـعرا ء،
فقـد اسـتندوا عليهـا لتصويـر مـا يعتلـج فـي أعماقهم مـن مشـاعر الفـرح والبهجـة أو الحزن
واألسى .ومن األول قول «خليل بن علوي» في وصف الطبيعة(((:
[كامل]

َز َه ِ
ـــــت
َـــــت أَنْ َها ُر َهـــــا
ُ
الريـــــاض وأشـــــرق َْت أنوا ُر َهـــــا وعلـــــى الروابـــــي أَ ْغ َدق ْ
وتبســـــ َم ْت أَ ْز َها ُر َهـــــا َو ِب َهـــــا الــــــ َح َيا أَ ْد َرى الدمـــــو َع وغَـــــ َّردَتْ أطيا ُر َهـــــا
َّ
فالشـاعر يخلع على الرياض صفات إنسـانية ،فقد غدت شـخصاً يزهـو بجماله ويختال
ويـوزّع الهبـات .وتخيّل األزهار إنسـاناً سـعيدا ً يبتسـم ،والمطر دموعاً متسـاقطة .فالمشـاهد
الخارجيـة تو ّحـدت من خلال االسـتعارة بالتأثير النفسـي فـي وجدان الشـاعر ،فتولّد مشـهد
جديد له واقع الطبيعة ومالمح اإلنسان .فتأث ّر الشاعر بما رأى جعله ينتقل من مج ّرد التحديق
إلى االنغماس في المشهد فغدا حالة داخلية.
ومن المشـاهد التي استند فيها الشـعراء على االستعارة لتجسيد مشاعر األسى النفسي
قول «عبد المنعم بن محمد» في تصوير أثر ربع األح ّبة(((:
[طويل]

ـب ونَ ّيـــ ٌر رأي ـــي ف ـــي ُد َج ـــى ال َغـــ ِّم َغ ـــار ِِب
وقف ــ ُ
ـب م ـــن ال َو ْج ــ ِـد ذَا ِه ــ ٌ
ـت ول ـــي لُ ــ ٌّ
ـت بالغُص ـــنِ أي ـــدي الــــ َج َنائِ ِب
وق ـــد لعب ــ ْ
الص َبابَـــ ِة بالــــ َحشَ ا كم ـــا لَ ِع َب ــ ْ
ـت أي ـــدي َّ
يُ َج ـــا ِذ ُب ِحلْ ِم ـــي ِفـــ ْر َط شَ ـــ ْوقي فَ َي ْنثَ ِن ـــي لَـــــ ُه ِمقَـــــ َو ٌد َســـــ ْه ٌل بأيـــــدي
الجـــــواذب
ِ
فالشـاعر يشـ ّخص أحاسيسـه ،فالعقل غدا بفعل الوجد شـيئاً مادياً ذهب بعيدا ً .والغ ّم
أصبح ظالماً دامسـاً غرب فيه رأيه وصوابه .والصبابة أصبحت إنسـاناً عبثت يده بنفس الشاعر
كمـا وغـدت تماثل الريـاح حين تلعـب بالغصـون .وتضعضع حلمـه وأصبح كالحيوان السـهل
االنقياد لفرط األشـواق التي سلبت إرادته .وقد غلب الوصف الوجداني على األبيات .فالشاعر
«ظل» بالضاد.
((( ديوان الدمستاني ص .339وردت لفظة ّ
((( ديوانه ص.124
((( محفوظ ،حسين ،المنتخب من شعر البحرين ،مصدر سابق ،ص.21
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أفاض بذاته على األشـياء فصارت تطالعنا بمالمح إنسـانية .وال غرابة فالشـاعر يصف ذاته من
خالل األشياء.
والخالصـة :إ ّن االسـتعارة اسـتخدمت وسـيلة ف ّنيـة نفـذ فيها الشـعراء مما يـرى إلى ما
يتراءى فتولّدت األشياء بواقع ف ّني جديد.
االستعارة التصريحية:

وهي أبسـط مظهرا ً وأقرب متناوالً بسبب ذكر المسـتعار .وكثيرا ً ما ترد مرشحة ،فتزداد
وضوحـاً .مثالهـا قـول «الخطّـي» مسـتعيرا ً للرزايـا صـورة الخيـل يمتطيهـا فرسـان منصـورون
يحاربون الخلق(((:
[طويل]

َو َخ ْي ُ
ُرســـــانُها َولَ َهـــــا ال َّن ْصـــــ ُر
ـــــل ال َّرزَايـــــا مـــــا تـــــز ُال ُم َعـــــ َّد ًة تقاتِلُ َنـــــا ف َ
فالشـاعر يقـرن الرزايا بالخيل ويذكـر من مالءماتها القتال والفرسـان والنصر .واسـتعار
«إبراهيم الخليفة» للمرثي صورة الجبل الشامخ الذي تداعت لسقوطه القالع(((:
ـــــت َمثْـــــ َوى
َويَـــــا طَـــــ ْو َد الــــــ َم َعالِي ِط ْب َ
االستعارة التصريحية المطلقة:

[وافر]

تَ َهـــــا َوتْ ِع ْنـــــ َد َم ْص َر ِع َ
ـــــا ُع
ـــــك ال ِق َ

وترد بدرجة قليلة نسـبياً .ومنها قول «ماجد بن هاشـم» مسـتعيرا ً للمرثي صورة الد ّرة
التـي رجعت إلـى أصلها ،والناقـة الغريبة التـي عادت إلـى قطيعها .وعمد إلـى ذكر مالءمات
المستعارين(((:
[كامل]

ــــــــــت إلــــــــــى األَ ْهــــــــــلِ
ُهــــــــــ َو ُد َّر ٌة ُردَّتْ إلــــــــــى َصــــــــــ َد ٍف و َغرِي َبــــــــــ ٌة َر َج َع
ْ
وتتضح الصورة بإكبار الشاعر وإحساسه بقيمة المرثي ،وعنى بذكر مالءمات االستعارتين.
واستعار «سلمان التاجر» للعال صورة الدثار الذي يلبس وأضفاها على المرثي .يقول(((:
ـــــي والعـــــا ُء ِدث َـــــا ُر ُہ
قَضَ ـــــى ابـــــ ُن َعلِ ٍّ
(((
(((
(((
(((
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[طويل]

ْـــــم
تصلِّـــــي َعلَيـــــ ِه ألســـــ ُن ال َّنثْـــــ ِر وال َّنظ ِ
َ

ديوانه ص.49
ديوانه ص.40
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.297

وترد بنسبة قليلة .ومنها قول «خليل بن علوي» مستعيرا ً للهاشميين صورة األُ ُسود(((:
[بسيط]

لكشلا ةسارد

االستعارة التصريحية المجردة:

ـــــب أن َق ـــى م ـــن الـــ ُّد ِّر َص ــ ٍ
َآســـــا ُد ِغيـــــلٍ نَ َما ُهـــــ ْم لل ُع َ
ـب
ـــــا ن ََس ٌ
ـاف م ـــا ِبـــ ِه نَشَ ــ ُ
فقـد اكتفى بذكر المسـتعار دون ذكر شـيء مـن متعلّقاتـه .واسـتعار «علي بن أحمد
الكامل» صورة الظبية للمرأة ودقّقها بذكر مالبسها يقول(((:
وقــــــــــد طَا َر َحتْ ِنــــــــــي ال َهــــــــــ َوى ظَ ْب َيــــــــــ ٌة
االستعارة التمثيلية:

[متقارب]

َم َلب ُِســــــــــها الســــــــــن ُدس األَخْضَ ــــــــــ ُر

وهي تركيب اسـتعمل اسـتعماالً مجازياً ،أي في غير ما وضع لـه((( .ومنها قول «أحمد
الدمستاني»(((:
[طويل]

إِذَا لَـــــ ْم يَـــــ ُر َّم المـــــر ُء ِم ْربَـــــ َع َم ْج ِ
ـــــد ِہ تَ َه ـــــ َّد َم مــــــا َع ـــــاَّ ُہ َج ـــــ ٌّد َو َوالِ ـــــ ُد
ـت َر َمـــــادا ً َو ِضيعـــــاً َخلَّفتْـــــ ُه الــــــ َم َوا ِق ُد؟
ـت نَـــا ُر اللظَـــى حيـــثُ َخلَّ َفــ ْ
فهــ ْـل نف َعــ ْ
وأشـار الشـاعر في البيت األول إلى اإلنسـان يتقاعس عن صون حياضه ،ف َيذ َّل ويُ َداس،
ود ّعـم المعنـى بالصورة في البيت الثاني ،فضـرب مث ًال بالنار التي ترهـب للظاها وح ّرها ،فإذا
خمدت وانطفأ لهيبها خلّفت رمادا ً حقيرا ً .ومما قاله «خليل بن علوي»(((:
[كامل]

الســـ َرى تَ ِع
ــــــــــب و ِع ْجــــــــــلٍ ُم ْســــــــــتَرا ٍح يُ ْع َبــــــــــ ُد
ك ـــم م ـــن َجـــ َوا ٍد ِمـــ ْن ُمتَابَ َعـــ ِة ُّ
ٌ
فقـد ضـارع اإلنسـان الكريم ترهقـه الدنيا بالجـواد األصيـل المرهق ،والخامـل الخاوي
بالعجـل المسـتريح الـذي ُعبِـد و ُرفـع إلى أسـمى الدرجـات .واالسـتعارة األخيرة مسـتقاة من
القرآن الكريم(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص.47
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
عتيـق ،علـم البيان ،مصدر سـابق ،ص .192والطرابلسـي ،محمـد الهادي ،خصائص األسـلوب في الشـوقيات،
مصدر سابق ،ص.213
ديوان حسن الدمستاني ص.231
ديوانه ص.198
تُراجع سورة البقرة 51 :و 54و 92و.93
375

وفي الواقع كانت االسـتعارة أسـلوباً فنياً صاغ فيه الشـعراء عواطفهم ورؤاهم فشـكّلوا
األشـياء تشـكيالً جديـدا ً تعانقـت فيـه بأرواحهـم فأخرجوهـا ممـا ارتبط بهـا من إطـار مادي،
وأناطوا بها ذاتاً إنسانية ،فح ّركها الشعور وبثّ فيها الحياة ونزع عنها غالفها الجامد(((.

الكناية:
عمليـة تصويريـة يتـم خاللهـا االنتقـال من أفـق الكلمـة الظاهر إلـى المعنـى الباطن
المقصود ،فهي تلميح ،والتلميح أبلغ من التصريح لما يتطلبه من إعمال الفكر.
والكنايـة فـن شـائع فـي شـعر «البحريـن» بصنوفهـا المختلفـة .كنايـة الصفـة ،وكناية
الموصوف ،وكناية النسبة((( .وأغلب ما وجدناه منها يتّسم بالتقليدية.
كناية الصفة:

هـي األكثـر شـيوعاً .ومزيتها فـي أن الصفـات المعنويـة المطلوبـة تأتـي متوارية وراء
مظهر محسـوس .وتتن ّوع كنايات الصفة ،وهي قد تتم ّحض لتجسيد مظهر ما ،كقول «الخطّي»
مك ّنياً عن عمق األسى العام إثر وفاة المرثي(((:
[بسيط]

ٌّ
كل يُزِيــــــــــ ُر ثنايــــــــــا ُه أَنَا ِملَــــــــــ ُه ُحزنـــــاً َعلَيـــــ ِه ويُ ْد ِم ْي َهـــــا بهـــــا نَ َد َمـــــا
والعض عليها
والكنايـة تبرز المشـاعر الداخلية بصورة مرئية .فإدخال األنامل فـي الفم
ّ
مظهـر خارجـي أورده الشـاعر كمعنى أول يرشـد للثانـي المقصـود وهو األسـى المنبعث في
األعماق .وقد أتت الصورة لتكون قرينة للمعنى.
جسـد المظهـر الخارجي أيضـاًَ قـول «الوائلـي» مك ّنياً عـن الحيرة واله ّم بسـبب
وممـا ّ
قسوة الحبيبة(((:
[طويل]

ـــــل بقلب ِ
َحبِي َبـــــ َة قلبـــــي َه ْ
ِـــــك َر ْح َمـــــ ٌة أَلَـ ْم تشــفقي مــن َوضْ ـعِ كَ ِّفــي علــى َخـ ِّدي؟
الكف على الخ ّد وصف خارجي ّ
دال على معاني الوجد والتبلبل.
فوضع ّ
(((
(((
(((
(((
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الحاوي ،إيليا ،ف ّن الوصف ،ط ،3دار الكتاب اللبناني ،بيروت  ،1980ص.14
يُراجـع الخطيـب القزوينـي ،اإليضـاح ،مصـدر سـابق ،ج 5ص .158وعتيـق ،عبد العزيـز ،علم البيـان ،مصدر
سابق ،ص.201
ديوانه ص.113
ديوانه ص.72

[خفيف]

بَط ٌ
ـــــام» تد ُعـــــو ثُبُـــــو َرا
ـــــت زعـــــز ٌع فـــــي «الشَّ ِ
ـــــب بـ «العـــــراقِ » فَ َهبَّ ْ
َـــــل َه َّ
فصيحـة البطل في «العـراق» وع ّبر عنها بالهبـوب ،كان لها أصداؤها بـ«الشـام» .وك ّنى
عـن ح ّدتها وبُعد أثرها بهيجان الريح القوية المزلزلة للكيـان ،والمؤذنة بالهالك .وكان للكناية
فضـل تجسـيد المعنـى وإخراجـه في صورة محسوسـة زاخـرة بالحركـة .وفي الواقع سـاعدت
الكنايـة الشـعراء علـى االبتعـاد عـن الداللـة المباشـرة ،وعلـى االكتفـاء باإليمـاء إلـى المعنى
المقصـود ،وإتاحـة الفرصـة لخيـال المتلقّي ليشـقق المعنـى ويفتّق إشـاراته .وفـي ذلك لذّة
ومتعة عقلية.
وقد يخرج الشـعراء في كناية الصفة إلى اإليماء إلى سـبب المعنى المقصود فيوحون
به أو يش ّخصونه ،كشكوى «جعفر الخطّي» مك ّنياً عن قسوة الدهر بقوله(((:

لكشلا ةسارد

وتخـرج كناية الصفة لإليمـاء إلى نتيجة حالـة أو معنى .كقول «سـلمان التاجر» مك ّنياً
عن بطولة الممدوح(((:

[طويل]

ـض َجا ِهـــدا ً فَأَ ْد َمـــــى َو َســـــا َم ال َعظْـــــ َم نَا ِزلَـــــ َة الك َْســـــ ِر
وأش ــكُو لَــ َـك ال َّد ْه ــ ُر الـــذي عــ َّ
وساعدت الصورة على تشخيص المعنى وتهويل القسوة ،كما قررت معناها في النفس
وأقنعـت الخاطر والوجدان بها .ومن الكناية التي ألمحت إلى السـبب قـول «الوائلي» مص ّورا ً
امتالء ساق صاحبته(((:
[مجزوء الكامل]

ِ
َوتَ َحيَّـــــــــــــــ َر
الــــــــــــــــخلْ َخ ُال حتَّـ ـــــــــــى كَا َد أ ْن يُضْ ِحــــــــــي ف َِصيْــــــــــ ْم
فالمعنـى مطـوي فـي العبـارة ،فاالمتالء سـبب تحيّـر الخلخال ووشـوكه علـى التص ّدع
واالنكسـار .ومزية الصورة هنا في إثارتها الخيال وتمكينها السـامع من اكتشـاف المعنى فهي
تقوم على التلميح ال التصريح.
كناية الموصوف:

تـرد في شـعر «البحريـن» بدرجـة قليلة نسـبياً .وهي تتن ّوع فـي بيـان مقاصدها ،فقد
تسـتثمر للداللـة علـى صفـة بـارزة ملموسـة ،كقـول «الخطّـي» مك ّنياً عن األسـنان فـي حالة
االبتسام بالد ّر الصافي وعن ال ّريق بأعذب من ماء الغمام(((:
(((
(((
(((
(((

البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.347
ديوانه ص.60
ديوانه ص.109
ديوانه ص.25
377

[طويل]

ويبســـ ُم َعـــ ْن أَ ْص َف ـــى م ـــن الـــ ُّد ِّر كَا ِر ٍع
ـــــام وأَبْـــــ َر ِد
بأعـــــذب ِمـــــ ْن َمـــــا ِء ال َغ َم ِ
َ
ومـن كنايات الموصـوف الدالة على صفات مميـزة لل ُمك َّنى عنه قول «علي بن حسـن
البالدي» داعياً السيف أو السالح القاتل بـ«ذي شعب»(((:
[بسيط]

َوافَـــــا ُه ذُو ِشـــــ َع ٍب فـــــي قلبِـــــ ِه فَ َهـــــ َوتْ شَ ـ ْم ُس ال ُعـ َـا ُمـ ْذ َه َوى الــ َم ْولَى َعلَــى التُّ ُر ِب
وقد يع ّول الشـعراء في كنايات الموصوف على اإليماء إلى المصدر كقول «إبراهيم آل
نشرة» في دعائه للديار بالسقيا(((:
[كامل]

وافْتَـــــ َّر ثَغْـــــ ُر البـــــرقِ فـــــي أَ ْر َجائِ َهـــــا فرحـــــاً ِب َد ْمـــــعِ الــــــ ُم ْع ِص َر ِ
ات إذَا َهتَـــــ ْن
فقد ك ّنى عن المطر بدمع السحاب لكونها مصدره .وهيّأ الشاعر السياق ليع ّزز الكناية
باالنتقال من األفق األول للمعنى إلى الثاني المقصود.
ويعمد الشعراء أحياناً إلى االتكاء على بعض الوظائف المعنوية للموصوف التي ترشد
إليه ،كما في قول «حسن الدمستاني»(((:
[سريع]

َّ
فَ َفل
ــــــــــب
ــــــــــك باللّــــــــــ ْدنِ َم َح َّ
َّــــــــــق ال َهــــــــــا َم وقَــــــــــ َّط الطُّلَــــــــــى وشَ
َ
ــــــــــل ال ِّريَ
ْ
فمن وظائف القلب المعنوية التشكّك واليقين.
وقـد يلجـأون إلى بيان آلـة الموصـوف للداللة علـى معناه كقـول «أحمد بـن ط ّعان»
مك ّنياً عن خطّة القضاء التي ثكلت المرثي(((:
ـــــت ال ُهـــــ َدى
يـــــا كَا ِف َ
ـــــل األيتَ ِ
ـــــام أيتَ ْم َ
كناية النسبة:

[كامل]

وال ِّديْـــــ َن والدنيـــــا وأَ ْعـــــ َوا َد القَضَ ـــــا

وهي قليلة في شـعر «البحرين» وتته ّيأ عادة لتخصيـص الصفة للموصوف ،بجعلها في
(((
(((
(((
(((
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[طويل]

لكشلا ةسارد

شـيء من مشـموالته أو ممـا يلتبس بـه .ويعـ ّول الشـعراء على عناصـر عديدة لنسـبة الصفة
المـرادة للموصـوف .وغالباً ما ينسـبونها لمالبسـه للداللة على نسـبتها إليه .كقـول «الخطّي»
نافياً الزلل عن بُ ْرد المرثي(((:
كل ف ِ
عفيـــــف ُم َ
َاحشَ ـــــ ٍة َوقْـــــ ُر
ـــــاثُ ال ُبـــــ ْر ِد عـــــن ك ُِّل َزلَّـــــ ٍة وفـــــي أُ ْذنِـــــ ِه عـــــن ِّ
ٌ
ففـي الشـطر األول تضميـن للكنايـة المعروفـة «وثوبـي طاهـر» وفـي الشـطر الثاني
تضمين للقول «وأُذْني عن الفحشـاء ص ّماء» .وك ّني «سلمان التاجر» عن لزوم المرثي للفضائل
وحرصه على التحلّي بها بنسبتها إلى جيبه(((:
[طويل]

اح َملِيئــــــــاً َجيْبُــــــــ ُه بِالفَضَ ائِ ــــــــلِ
أَطَـــ َّن الظُّبَ ـــا ف ــ َ
ـوق الــــ َج َماج ِِم والطُّلَ ـــى َو َر َ
وسـع الشـعراء دائـرة كنايـة النسـبة فنسـبوا مـا أرادوه مـن شـمائل إلى بعـض أعضاء
ّ
(((
الممدوح كقول «ماجد بن هاشم» ناسباً العال للمرثي من خالل نسبته إلى يديه :
[كامل]

ـت يَ ـــــ َد َاك ِب ـــــ ِه ل ــــــــم ت ُ ْغ ــــــــنِ نَ َجابَــــــــ ُة األَ ْص ــــــــلِ
لَ ـــــ ْولَ ُعـــــ َـا َعلَ َقـــــ ْ
فاليـد مـن مشـموالت الممدوح وقـد دلّت علـى اكتسـابه المجد وحرصه علـى تدعيم
الموروث منه.
وع ّولـوا علـى نسـب الصفـة إلـى مسـكن الموصـوف للداللـة على نسـبتها إليـه كقول
«علي بن حسن البالدي»(((:
[بسيط]

َو َص ْفـــ َو ٌة م ـــن كِـــ َر ِام ال َّن ــ ِ
ـب
ـاب الــــ َم ْج ِد بالطُّ ُن ــ ِ
ـاس ق ـــد ضَ َربُ ـــوا عل ـــى الــــ َم َعالِي ِق َب ــ َ
فكـون المعالي والمجد مضروبين في قبّة الممدوحين إشـارة إلـى كونها فيهم ،فجعل
ضرب القباب واسـطة لنقـل المعاني .والصفات مذكـورة بألفاظها ووقعت الكناية في نسـبتها
فقط.
وغلـب علـى كنايـات شـعراء «البحريـن» التقليديـة واتسـم أكثرهـا بالوضـوح .وكانت
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص.50
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.301
البلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدريـن مصـدر سـابق ،ص85؛ والتاجـر ،محمـد علـي ،المسـو ّدات األولى
للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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أسـلوباً فنياً اسـتندوا عليه له ّز النفوس وإثارة الخيال باكتشـاف ما يثوي وراء الصور والعبارات
مـن معـانٍ ومقاصد .وقد أضفـت على األسـلوب ضرباً من العمـق لخصوبة بعضهـا ،وإفعامها
بالدالالت.

مصادر التصوير:
اسـتمد شـعراء «البحرين» صورهـم من مصـادر عديـدة .ويمكن حصرها فـي مصدرين
رئيسـيين هما الطبيعة في مفهومها الواسـع ،والثقافة بأبعادها المختلفة .وتتيح لنا دراسة هذه
المصـادر التعـ ّرف علـى المنابع التي شـكّلت نظرة الشـعراء إلى الحيـاة ،وأم ّدتهم بمعـانٍ وقيم
اعتبروها بمثابة المثل العليا ،فغذت خيالهم واعتمدوها نماذج ومعايير يقيسون عليها.
أوالً :الطبيعة:

تشـكّل الطبيعـة بمعناهـا الواسـع منبعـاً ثـ ّرا ً غذَّى خيـال الشـعراء منذ أقـدم العصور.
وظلّـت ظواهرهـا المختلفـة ـ وعلـى امتـداد الزمـن ـ معيناً اسـتقى منـه الشـعراء الكثير من
صورهم .وعمد شـعراء «البحرين» إلى عناصرها يسـتم ّدون منها النظائر لمواصفاتهم مقيمين
عالقـات وروابـط بيـن أنوا ٍع من تلـك العناصر وبيـن معانيهم التـي يعالجونها .ومـع ما اعترى
تلـك الصـور من تكرار وابتـذال فقد ظلّـت محافظة على مكانتهـا كمصدر هام يحتـل المرتبة
األولى .ورغم اتساع آفاق هذا العنصر يمكن بلورته في محورين:
 1ـ ظواهر السماء:

اسـتوحى الشـعراء مختلـف ظواهـر السـماء واتخذوهـا ُمثُ ًال عليـا يق ّدرون بهـا حقائق
جـل مظاهرها المرئية والمسـموعة مسـتغلين ما علق
األشـياء وقيمتهـا .وتناولـوا في صورهم ّ
من دالالتها وإيحاءاتها في العقلية العربية منذ القدم ،وكما فعل الشعراء منذ الجاهلية.
وتتص ّدر الشـمس والقمر ،بمعانيهما المختلفة من جمال ونـور وحرارة ،وملحقاتها من
كواكب ونجوم عناصر الطبيعة ،فقد اسـتخدموهما كصيـغ جمالية مادية ومعنوية .ومن األول
قول «الوائلي» مماث ًال صاحبته بالشمس في ضيائها وبهائها(((:
[رمل]

الســـــ ُح ِب فـــــــي قَ ِميــــــ ٍ
ـب
ـص ُم ْعلَــــــ ٍـم بال َّذ َهــــــ ِ
بَـــــ َرزَتْ كالشَّ ـــــ ْم ِس بيـــــ َن ُّ
واسـتغل «سـلمان التاجر» الشـمس كعنصر معنـوي ،فقرن الهاشـميين بهـا ،باعتبارهم
ّ
(((
مصدر نور وهداية .يقول :
((( ديوانه ص.89
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.308
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وس ال ِّديْــــــــــنِ وال ُّدنْيَــــــــــا َذ ُوو الشَّ ـــــــــــــــ َر ِف ِ
األصيــــــــــــــــلِ
أنتُــــــــــ ْم شُ ــــــــــ ُم ُ
وأدخلـوا النجـوم فـي تشـبيهاتهم .فقـد ماثل «لطـف اللَّه بـن محمد» الهاشـميين في
تساقطهم في المعركة وغيابهم بالنجوم الهاوية التي انطفأ بريقها(((:

لكشلا ةسارد

[مجزوء الكامل]

[طويل]

الص َبـــــا ِح ال َف َرا ِقـــــ ُد
َو ُمـــ ْذ أ ْحـــ َرزُوا فَـــ ْر َض ال ِج َه ـــا ِد ت ََس ـــاقَطُوا كمـــــا َســـــ َقط َْت عنـــــد َّ
ووجـدوا في الكواكب((( والظواهر الطبيعيـة المتولّدة عن حركتها كالليل والنهار صورا ً
واصفـة للعديـد مـن المعاني .كقـول «علـي الصالحي» مماثلاً وضاءة غـ ّرة صاحبتـه بالصباح
وشعرها بالليل(((:
[كامل]

كالص ْبـــــ ِح ِ
ـــــاب َحالِ ُ
ـــــح ليـــــلٍ أَلْ َيـــــلِ
ـــــك فَ ْر ِع َهـــــا عـــــن غُـــــ َّر ٍة
يكش ُ
ُّ
ـــــف ُج ْن َ
يَ ْن َج ُ
وقول «خليل بن علوي» موظّفاً عنصري الليل والنهار لتجسيد هول الحرب ،وتصوير انقالب
األوضاع فيها بتخ ّيل ليلها ونهارا ً لش ّدة بريق األسلحة ونهارها لي ًال لكثرة ما أثير من غبار(((:
[طويل]

ـــــل ال َوغَـــــا أَ ْم َســـــى نَ َهـــــارا ً ويو ُمـــــ ُه ُد َجـــــى ِم ْنـــــ ُه ن َ
فَلَ ْي ُ
َـــــال الســـــما َء قَتَـــــا ُم
اسـتلهموا الظواهر المناخية ،ووظّفوا إيحاءاتها لخدمـة معانيهم ،كقول «طه العرادي»
مص ّورا ً شجاعة الممدوح قارناً صوت سيفه بالرعود ،ولمعانه بالبرق(((:
[كامل]

ِب ُم َه َّنـــــ ٍـد يَ ْح ِكــــــي ال ُّر ُعــــــو َد َصلِيلُ ـــــ ُه فــــــــــي ِب ْي ِض َهــــــــــا وبريقُــــــــــ ُه إِبْ َراق َهــــــــــا
وماثل «داود بن أبي شافيز» ضربات سيف ممدوحه بالصواعق الواقعة من السماء(((:
الســـــ ُي ِ
ـــــق
وف َص َوا ِع ٌ
فَكَأنَّ َمـــــا َوقْـــــ ُع ُّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

[كامل]

الســـــ َما
نَ َزل ْ
رب َّ
َـــــت علـــــى األَقْـــــ َو ِام مـــــن ِّ

المجموعة ( )1ص.307
يُراجـع البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثاء ،مصـدر سـابق ،ص ،294البيـت  38قصيدة سـلمان
التاجر.
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.43
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.543
المجموعة ( )1ص.283
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وحاكـى «إبراهيـم الخليفـة» فـي إطـار الجـود عطايـا الممـدوح بالغيث وهـو المطر
المنهمر بعد انحباس(((:
[وافر]

فأنـــــت ال َغ ْيـــــثُ فـــــي كَـــــ َر ٍم و ُجـــــو ٍد
ْـــــت أَ ْجـــــ َرا
وأنـــــت الليـــــثُ لَ بَ ْ
َ
ـــــل أَن َ
َ
واسـتثمر «سـلمان التاجر» الريح والسـيول المنحدرة لإليحاء بفروسـية الممدوح وقوة
اندفاع حصانه يقول(((:
كالريـــــــــــــــــــــــــ ِح إِالّ أنَّـــــــــــــــــــــــــ ُه

[مجزوء الكامل]

الس ــــــــــ ُيو ِل
ك ََص َفـــــــــــا ِة ُم ْنحـــــــــــد ِر ُّ

وتجسـد الصـورة األولى خفّـة الحركـة والثانية قوة األثر .واسـتغل الشـاعر نفسـه ريح
ّ
(((
السموم الشديدة اللَّهيب لإليحاء بقوة بأس الممدوحين يقول :
الســـــ ُمو ْم
ـــــح َّ
بَأْ ُســـــ َها يَـــــ ْو َم ال َوغَـــــى ِريْ ُ
 2ـ ظواهر األرض:

[رمل]

َـــــح األعـــــدا ِب َبط ِ
الســـــا ِع َديْ ْن
ْـــــش َّ
تَلْف ُ

وجد الشـعراء فـي ظواهرها صـورا ً واصفة لمعانيهـم وأهم عنصرين اسـتأثرا باهتمامهم
ونفسر
البحر والجبال .هذا مع تقلّص الصور الخاصة بالصحراء رغم وجود العديد من متعلّقاتهاّ .
ذلـك بتأثير البيئة في خيال الشـعراء .فكون البحرين مجموعة مـن الجزر جعل أهلها على صلة
ولعل طبيعة بالدهم الزراعية جعل منظر
وثيقة بالبحر وجعل صفاته وعناصره ماثلة ألذهانهمّ .
الصحراء بمعانيها المختلفة بعيدا ً عن أنظارهم ،إلى ح ٍّد ما ،رغم وجودها على مقربة منهم.
صورة البحر :تنتشـر انتشـارا ً واضحاً إال أن أغلبها تقليدية .وغالباً ما يسـتخدم لتجسـيد
خلق الجود أو في وصف غزارة العلم((( .وما ّ
يدل عليه من معنى الكثرة.
ومـن صـور البحر الدالة علـى الضخامة قـول «عبد النبي بن مانع» فـي وصف الجيش
الج ّرار المتدافع الذي أحاط بالمرثي(((:
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.31
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،ص.311
المصدر نفسه ،ص.334
فـي تشـبيه ال َّنـ َدى بالبحـر يُراجع ديـوان الخطـي ص 20األبيـات مـن  36 – 34وابـن معصوم المدنـي ،علي
خان ،سلافة العصر ،مصدر سـابق ،ص 508البيت  .27وفي تشـبيه غـزارة العلم بتدفّق البحـر يُراجع األمين،
محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 8ص 281األبيات التائية البيت .7
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ص.511

بـــــكل َجيْ ٍ
ـــــت َعلَيـــــ ِه ك ُُّل َمشْ ـــــ َر َع ٍة
ِّ
ـــــم
غَـــــ َدا َة فَاضَ
ـــــش كَ َمـــــ ْو ِج البَ ْحـــــ ِر ُملْتَ ِط ِ
ْ
ومن األوصاف التي خرجت للتهويل واإليماء بالخطورة قول «أحمد الدمستاني»(((:
[بسيط]

لكشلا ةسارد

[بسيط]

ـــــت َعـــــ ْن َم َر ِاســـــ ْي ِه
وال ِعشْ ــ ُـق بَ ْحـــ ٌر َع ِمي ــ ٌـق فيـــ ِه ق ـــد َزلَ َق ــ ْ
ـت قـــــو ٌم كثيـــــ ٌر َوتَا َه ْ
واستثمر الشاعر نفسه موج البحر للداللة على سرعة اندفاع فرس المرثي(((:
[بسيط]

َعلَـــــى َســـــبُو ٍح كَ َمـــــ ْو ِج البَ ْحـــــ ِر َعـــــ َّو َد ُہ َخـــــ ْو َض الــــــ َم َنايَا لَـــــ َدى كَـــــ ٍّر وإقْبَـــــا ِل
واستخدم «عبد اللَّه بن محمد الحسيني» البحر لتصوير مهابة ممدوحه وش ّدة الفروق
منه .يقول(((:
[وافر]

َولَـــــ ْو أَ ْو َعـــــدْتَ َمـــــا َء ال َب ْحـــــ ِر َز ْجـــــرا ً ألَ ْم َس
ــــــــــت ِمــــــــــ ْن َم َهابَ ِتــــــــــ ِه َســــــــــ َرابَا
ْ
فامتنـاع الممدوح عن تهديد مـاء البحر حال دون تح ّوله إلى سـراب وفي ذلك مبالغة
ووصول بالمهابة إلى الذروة.
بـرزت متعلّقـات البحر كظواهـر وصفية للعديد مـن الموصوفات .ويـكاد اللؤلؤ يحتل
المرتبـة األولى بينهمـا .فقد اتخذت العقود المصنوعة منه صورة تماثل الدموع في تسلسـلها
كقول «ماجد بن أحمد»:
[بسيط]

ـب(((
م ـــن ال ُّدم ـــو ِع ع ُق ـــو ُد اللؤلـــ ِؤ الر ِط ــ ِ

َل كَا َن ِجيْـــــ ُد ُم َصابِـــــي َع ِاطـــــاً ولَـــــ ُه
ُ
ُ
َّ
كمـا ُج ِعـل نموذجاً يُشـ ّبه به حديـث المرأة في نفاسـته وجمالـه يقـول «عبد اللَّه بن
محمد»(((:
ِ
ــــــــــك أَ ْم ٌ
َّــــــــــق أم بَ ْد ُر
برق تَأَل
أَ َو ْج ُه
َ
(((
(((
(((
(((
(((

[طويل]

ِ
ولَ ْفظ
ُــــــــــك أم ُد ٌّر ت َناث َ َر أَ ْم ِســــــــــ ْح ُر

ديوان الدمستاني ،ص.207
المصدر نفسه ،ص.217
ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.511
التاجـر ،محمـد علي ،المسـو ّدات األولى للمنتظـم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .وتُراجع أيضـاً قصيدة طه
العـرادي عنـد البلادي ،حسـين بن علـي ،رياض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق،ص 548البيـت  .46وقصيدة
التاجر في ص 346البيت .4
ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.514
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وفي العموم اسـتخدم اللؤلؤ كعنصر جمالي فوصفت به أسنان المرأة ووجهها وما إلى
ذلـك((( .ومـع التصاقهم بهذا العنصر وكثرة معايشـتهم له ظلّت صوره عندهـم تقليدية تدور
في أطر األقدمين ولم يبتكروا جديدا ً.
ولعـل خل ّو البلاد منهـا جعلهـا مثيـرة فأكثروا مـن ذكرها
الجبـال :تـرد صورهـا بوفـرة ّ
كتعويـض عـن غيابهـا .وقـد اسـتعملها الشـعراء للداللـة على معـانٍ عديـدة ال تـكاد تتخطّى
اسـتعماالت األقدميـن .فقـد اسـتخدمت للداللـة علـى معنـى الثبـات كقـول «عبد النبي بـن
مانع»(((:
[بسيط]

كأنَّـــــ ُه ِح ْيـــــ َن
ينقـــــض الــــــ َج َوا ُد بِـــــ ِه طَـــــ ْو ٌد يَمـــــ ُّر بِـــــ ِه َســـــ ْي ٌل مـــــن ال َعـــــر ِِم
ُّ
وتتسـم الصورة ببعض الحيوية لقدرة الجبـل ـ رمز الممدوح ـ على الصمود والمواجهة
وسط جو عاصف شديد االضطراب والتدافع.
وجعلها «طه العرادي» نموذجاً للقوة والصالبة النفسية ،فقال في وصف مأساة النساء
الهاشميات(((:
[بسيط]

لَ ُهـــــ َّن نَـــــ ْد ٌب ُم ِذ
يـــــب لَـــــ ْو تَ َح َّملَـــــ ُه شُ ـــــ ُّم ال ِّر َعـــــانِ لَ َخـــــ َّرتْ ِمـــــ ْن أَ َعالِ ْي َهـــــا
ٌ
واستعمل في بيت آخر المعنى ذاته مع تحديد جبل بعينه يقول:
[طويل]

أَنَ ـــا َخ بـ«رضْ ـــوى» س ـــا َخ من ـــه ِشـــمامها(((

فل ـــو أ ّن م ـــا فيهـــ ّن م ـــن ال ِعـــ ِج ال َجـــ َوى
وض ّمنها «عبد اللَّه الذهبة» معنى العل ّو والرفعة:

َ

َ

َ

َ َُ

[سريع]

خمـــــص ال َكوكَبـــــا(((
نَاطَـــــح ِمنـــــ ُه األ ْ

أيــــــــ َن ال َف َخ ــــــــا ُر الـــــــــ ُمشْ َم ِخ ُر ال ــــــــذي
َ ْ
َ ُ
ْ َ
فالشاعر تص ّور الفخار جب ًال شامخاً ،وللمبالغة جعل باطن قدميه يناطح السماء.
(((
(((
(((
(((
(((
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تُراجـع علـى سـبيل المثال قصيـدة أحمد حاجـي البالدي في شـعر الدمسـتاني ص 381البيـت  ،49وقصيدة
علي الصالحي في مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر البيت .16
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.511
المصدر نفسه ،ص.547
المصدر نفسه ،ص .551و َرضْ َوى جبل بالمدينة المن ّورة.
ش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 7ص 89ويُراجع أيضاً البيت .3

ـي َد ْهـــرِي الــــ َمشُ و ُم بَ ِق َّيـــ ًة
َولَـــ ْم يُ ْب ـــقِ لِ ــ َ

[طويل]

لكشلا ةسارد

وحمـل «خليل بن علوي» الصفوان األملس معنى نفـاد ما باليدين وخلّوهما .يقول إثر
سفر طويل مضنٍ (((:
ف َِصـــ ْرتُ ك ََص ْفـــ َوانِ َصلِي ــ ٍـد ِمـــ َن ال َقطْـــ ِر

عالم الحيوان:

ع ّول شـعراء «البحرين» على عالم الحيوان يسـتقون منه الصور ويض ّمنونه العديد من
المعانـي المتعلّقـة بطباعه ،كصفات القوة ،والضعف ،والمعاييـر الجمالية الكامنة في العقلية
العربية وفي الموروث الشعري.
ويحتـل األسـد مكانـة خاصـة وال غـرو فهو يرمـز في مفهـوم العـرب إلى قيـم أخالقية
عديدة كالشجاعة والقوة والسيادة واألنفة وما إليها من معانٍ .

جـل تسـمياته من أسـد وليـث وضيغـم وضرغام
وتـرد فـي سـياق النصـوص الشـعرية ّ
وحيدر وقسورة وغضنفر وغيرها.
وأكثـر صوره تأتي في إطار اإلشـادة بالبطولـة واإلقدام .فترتبط بالتالـي بميدان القتال.
يشبّه «سلمان التاجر» ممدوحه في حالة الهيجان إبّان الحرب باألسد فيقول:
[بسيط]

ي ْخشَ ــى علَى الــمو ِت ِمن ُه الر ْهب والهرب(((

َ
ـــــب لِل َحـــــ ْر ِب ُم ْغتَاظـــــاً كَق َْســـــ َو َر ٍة ُ
يَ ُه ُّ
َ ْ ْ َّ ُ َ َ ُ
وتشـي الظلال المضافـة للصـورة فـي الشـطر الثانـي بشـ ّدة إعجـاب الشـاعر ورفعـه
الممدوح إلى ق ّمة سامقة في البطولة.
ويلتقـط «ناصر بـن أحمـد» من األسـد معنى المهابـة واإلجلال ليخلعها علـى المرثي
فيقول(((:
َـــــل لَـــــ ُه األَ َســـــا ُد ُمطْ ِرقَـــــ ًة
لَيْـــــثٌ تَظ ُّ

[بسيط]

َـــــاب تَ ْنتَ ِكـــــب
وعـــــن ِذ َرا َع ْيـــــ ِه أُ ْســـــ ُد الغ ِ

((( ديوانه ص.84
((( البلادي ،حسـين بن علـي ،رياض المـدح والرثاء ،مصـدر سـابق ،ص 350يُراجع أيضـاً لنفس الشـاعر ص305
البيت  31وص 344البيت .29
((( المصدر نفسه ،ص 452واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 10ص.202
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ويرسـم «أحمد بن ط ّعان» مشـهدا ً يخلع فيـه على المرثي صورة األسـد ،ويتطرق لذكر
الكثير من متعلقاته يقول:
[مجزوء الكامل]

ـــــــــــــــي أَ َدانِ ْي َهـــــــــــــــا األَ َخ ِاش
يَ ْح ِمـــــــــــــــي ال َعرِيـــــــــــــــ َن ب َع ْز َمـــــــــــــــ ٍة تُ ْو ِه
ـــــــــــــــب
ْ
ْ
َم ْه َم ــــــــا َو َع ــــــــى األَشْ ــــــــ َب َال تَــــــــ ْز أَ ُر ضَ ائِـــــــــــــــ َر ٍ
ـــــــــــــــب
ات غَـــــــــــــــا َر غ َِاض
ْ
ـــــــــــــــل كالثَّ َعالِ
فيصــــــ ُ
ـــــــــــــــب
ُ
ـول فـــــــي أُ ُجــــــ ِـم الضَّ ــــــ َوارِي وهـــــــــــــــي تَ ْع ِس
ْ
ِبيضُ هــــــــم ِعــــــــو ُض الـــــــــم َخالِب(((
فـــــــــــــــي فتيـــــــــــــــ ٍة َآســـــــــــــــا ُد ِغ ْيـــــــــــــــلٍ
ْ ُ
ْ
َ
َ ْ
فقد تخيّل حماه عريناً وأوالده أشباالً وأصواتهم زئيرا ً وأصحابه أُ ُسودا ً وسيوفهم مخالب
وخصومـه حيوانـات ضارية شـاردة والميـدان أجمة .فالصورة بـكل أبعادها مسـتقاة من عالم
الحيوانات المفترسة.
الحيوانات عامة:
للحيوانـات ذات المفهـوم الجمالي فـي العرف العربي مـن ظباء ورئـام ومهاة وغزالن
رصيـد وافر .فعالوة على اتخاذها نموذجاً للحسـن((( ُح ِّملَت معنى الضعف والخوف األنثوي،
كقول «حسين الشاخوري» في فرار الوحوش من جثث الهاشميين(((:
[بسيط]

وال َو ْح ُ
ـــــش ت َ ْرت َـــــا ُع أ ْن ت َ ْدنُـــــو لمصر ِعهِـــــ ْم كمـــــا تُـــــ َرا ُع ظُبَا َهـــــا ِمـــــ ْن ضَ َوا ِريْ َهـــــا
واتخـذوا من النعاج مثـاالً للخوف .فقال «أحمد الدمسـتاني» مصـ ّورا ً بطولة الممدوح
مشبّهاً إياه باألسد واألعداء بالنعاج(((:
[كامل]

ْـــــل ال ِّن َعـــــا ِج إِذَا بَ َصـــــ ْر َن الضَّ ْي َغ َمـــــا
فتف َّرقُـــــوا ِمـــــ ْن َخـــــ ْو ِف ِشـــــ َّد ِة بَأْ ِســـــ ِه ِمث َ
جعلـوا مـن الجيـاد رمـزا ً للخيلاء والنجابة .فقـال «الخطّـي» مخاطبـاً المن ّية مسـتعيرا ً
للمرثي صورة ال ُم ْهر السابق في الطراد(((:
(((
(((
(((
(((
(((
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البلادي ،حسـين بن علـي ،رياض المـدح والرثـاء ،مصدر سـابق ،ص .154واألخشـب كل جبل خشـن غليظ،
والخشيب من السيوف الصقيل.
تُراجع على سـبيل المثـال أبيات عبد اللَّه بـن محمد الدالية في السلافة ص 508البيـت  5وأبيات علوي بن
إسماعيل في المصدر نفسه ص 519األبيات  1ـ  .3وديوان الخطّي ص 43القصيدة الدالية كامل البيت.2
المجموعة ( )1ص.72
ديوان حسن الدمستاني ص.241
ديوانه ص.39

َوكَ َفف ِ
ِّ
ْـــــت عـــــن َغلْـــــ َوا ِء ُم ْهـــــ ٍر طَالَ َمـــــا بَـــــ َّذ ال ِجيَـــــا َد
بـــــكل يَـــــ ْوم ِطـــــ َرا ِد
وتخ ّيـروا بعـض حـاالت اإلبل ووصفـوا بهـا .كقـول «الخطّي» مشـ ّبهاً وضع النـاس بعد
الفقيد باإلبل المهملة الضائعة(((:
يَ ـــا َمـــ ْن َمضَ ـــى َوبَ ِقي َن ـــا بَ ْعـــ َد ُہ ُه ُمـــاً
الطيـور:

لكشلا ةسارد

[كامل]

[بسيط]

ـــــف ال َّد ْهـــــ ُر أَفْ َنانَـــــا و َخلَّـــــ َدكَا
لـــــو أَن َْص َ

اسـتحضر الشـعراء العديد من أنواعها واتكأوا عليها كمصدر خيالي مسـتخدمينها كرمز
للعديـد مـن السـجايا .وهم قـد يذكرونها فـي شـكلها العمومي دونمـا تحديد ،كقـول «لطف
اللَّه بن محمد» مشبّهاً النساء العلويات بعد مقتل رجالهن بسرب الطير الخائف(((:
[طويل]

الصرِيمـــــ ِة َصائِـــــ ُد
بَـــــ َر ْز َن ك َِســـــ ْر ِب الطَّ ْيـــــ ِر تب ِكـــــي ُم َر َّو َعـــــ ًة كَ َمـــــا َرا َع ِغـــــ ْزلَ َن َّ
وذكروا القطا واتخذوها مثاالً للضعف والخوف .يقول «أحمد بن عبد الرؤوف» مشـ ّبهاً
بها أعداء الممدوح الفا ّرين(((:
[كامل]

ـــــت ب َِصقْـــــ ٍر ك َِاســـــ ِر
إ ْن كَ ـــــ َّر فَ ـــــ َّر القــــــو ُم َع ْن ـــــ ُه كَأَنَّ ُه ـــــ ْم ِســـــ ْر ُب ال َقطَـــــا ِريْ َع ْ
أما الممدوح نفسـه فقد شـ ّبهه الشـاعر بالصقر .ومن الطيور الجارحة التي وصفوا بها،
العقـاب الذي ُرمز بـه إلى القوة ،فقـد ماثل «عبد النبي بـن مانع» به الهاشـميين في حربهم
يقول(((:
يَ ْعـــــ ُدو َن بَ ْيـــــ َن ال َعـــــ َوا ِدي َغ ْيـــــ َر َخا ِفقَـــــ ٍة
الحشرات:

[بسيط]

ـــــم
قُلُوبهـــــ ْم َعـــــ ْد َو ُع ْق َبـــــانٍ َعلَـــــى ُر ُخ ِ

التقطـوا صـور الكثيـر منهـا وح ّملوهـا العديد مـن المعاني .يقـول «خليل بـن علوي»
مقارناً الجيوش المتدافعة بالجراد المتطاير(((:
(((
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص.85
المجموعة ( )1ص.308
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.511
ديوانه ص.191
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[طويل]

َوضَ ــ َ
ـاق ِب ِهـــ ْم وســـ ُع الفَضَ ـــا حي ـــثُ أَنَّ ُهـــ ْم كَ ِمثْـــــلِ َجـــــ َرا ٍد فـــــي الفَضَ ـــــا ُمتَطَايِـــــ ِر
واسـتحضروا صـورة العناكـب وجعلوها مثـاالً للضعف .يقـول «لطف اللَّه بـن محمد»
مل ّمحاً إلى بطولة ممدوحيه(((:
[طويل]

ــــــــــيج ال َع َناكِ
الســـــ ْر ِد ِحيْـــــ َن تَ َنالُ َهـــــا ُســــــــــيُوفُ ُه ُم إالّ ن َِس
ــــــــــب
ِ
فَ َمـــــا َســـــا ِبغَاتُ َّ
ُ
وعرضـوا لل َح َّيـات كثيـرا ً ،واتخذوها رمـزا ً للخطر واألذى .ونسـجوا حولها صـورا ً ال يخلو
بعضهـا من طرافـة .يقرن «جعفـر الخطّـي» أذى الحنين لألهل واألوطان بسـ ّم األسـاود وهي
أخطر الح ّيات فيقول(((:
[كامل]

َوتَ َذكُّ ـــــ ٍر يَ ْر ِمــــــي الـ ـــــ َحشَ ا ب َِأســــــا ِو ٍد َمـــــا َمـــــ ْن نَ َهشْ ـــــ َن يُ ِفيـــــ ُد ِفيـــــ ِه ال َّرا ِقـــــي
والصـورة تنـ ّم عن قـ ّوة العواطـف وتعاظـم الشـوق و ُعمق أثـره ،تنضح بذلـك الصورة
الواصفة صورة الح ّيات ذات الخطر العظيم والضرر الشديد التي يتعذّر مداواة نهشها .ويص ّور
بالصل فيقول:
«خليل بن علوي» األثر الس ّيئ والف ّعال لرمح الممدوح في العدو فيضارعه ِّ
[طويل]

ِس ــوى ال َقلْـــب مـــن أعدائِ ــ ِه والـ ــحنا ِج ِر(((

ـرض َم ْنـــ ِزالً
َو ُر ْم ـــح ك َِّص ـــلِ ال َّر ْم ـــلِ لَـــ ْم ي ــ َ
ََ
َ
ُ
فالصل أخبث الحيّات .وين ّم اسـتعمالها صورة واصفة للرمح بأنها من النوع المسـتقيم
ِّ
والمنتصـب كالقنـاة ،كمـا إن اسـتقرارها فـي القلـب والحناجر مما يزيـد من أثرهـا ويضاعفه
فيجعله عاج ًال شديد المضاء قاضياً.
وكما يظهر من الشاهدين استعملت الح ّيات لوصف عناصر معنوية وأخرى مادية.
جـل الحيوانـات المسـتخدمة هـي مـن البيئـة العربية .ولمـا كان
يبـدو ممـا سـبق أن ّ
الشعراء يعيشون في بيئة حضارية عامرة فمصادر خيالهم تقليدية مروية محفوظة.

عالم النبات:
تقل تلويناته عن عالم الحيوان بيد أنه ال يخلو من تنويع:
ّ
((( المجموعة ( )1ص.292
((( ديوانه ص.79
((( ديوانه ص.191
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ذكـروا العديد مـن صنوفها واتخذوها صورا ً جمالية ،وصفوا بهـا المرأة في مجال الغزل
غالبـاً .وهم قد يركّـزون على ألوانها كعنصر واصـف .ومن الزهور التي ذكروهـا الورد ووصفوا
به خ ّد الحبيبة :يخاطب «عبد الرؤوف بن الحسين» صاحبته فيقول(((:

لكشلا ةسارد

فصيلة الزهور:

[بسيط]

َو ْر ِديَّـــــ َة ال َخـــــ ِّد يـــــا ِم ْســـــ ِكيَّ َة الشَّ ـــــ َع ِر ُد ِّريَّـــــ َة الثَّغْـــــ ِر يـــــا َم ْك ُحولـــــ َة البَ َصـــــ ِر
ذكروا الجلّنار وقرنوا لونه بخ ّد المرأة .يقول «خليل بن علوي»(((:
[رجز]

َحالِ
ُ
ــــــــــــك لَ ْيــــــــــــلٍ َج ْعــــــــــــ ُد ُہ و ُجلَّ َنــــــــــــا ِر َخــــــــــ ُّد ُہ والقَــــــــــ ُّد لَــــــــــ ْد ٌن أَ ْملَــــــــــ ُد
وخلعوا صورة األقحوان على المبسم .فقال الشاعر نفسه(((:
[كامل]

ذُو َم ْب ِس
ــــــــــم كاألُقْ ُحــــــــــ َوانِ َو َو ْج َنــــــــــ ٍة كاألُ ْر ُجـــــوانِ ُذ َرى الــــــ َه َوى ُمتَ َب ِّســـــ َما
ٍ
واسـتحضروا مـا تنشـره البسـاتين مـن روائـح ف ّواحـة فقرنوهـا بالسلام ال ُم ْهـ َدى إلـى
األصحاب .يقول «الخطّي»(((:
[طويل]

َس َ
ـــــا ٌم كمـــــا افْتَـــــ َّرتْ َمبَ ِاســـــ ُم َر ْوضَ ـــــ ٍة فَ َجـــــا َء ِب َريَّا َهـــــا نســـــي ُم قبُـــــو ِل
خاصة الصحراوية ووظّفوها لمعانيهم .ونظرا ً لتع ّددها سـنقتصر
وعرجـوا على النباتات ّ
على بعضها فقط.
ذكروا الشـيح وال َعنم واستغلوهما كمظهر جمالي .يتص ّور «علي الصالحي» ديار األحبة
متزينة ببرد مزخرف بذينك النباتين(((:
َم َعا ِهـــــد طَالَ َمـــــا ال َو ْســـــ ِم ُّي أَلْ َب َســـــ َها
(((
(((
(((
(((
(((

[بسيط]

ـــــم
ـــــي الشِّ ـــــي ِح وال َع َن ِ
بُـــــ ْردا ً ت َوشَّ ْ
ـــــت ِب َوشْ ِ

التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.33
المصدر نفسه ص.108
ديوانه ص.98
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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واسـتلهم «عبد النبي بـن مانـع» غصـون الطلح والسـلم المبعثـرة ليضارع بهـا القتلى
الهاشميين(((:
[بسيط]

والســـل َِم
أفنا ُهـــ ُم َّ
الســـيْ ُف َحتَّ ـــى أَ ْصبَ ُح ـــوا َمثَـــاً َعلَ ـــى الثَّـــ َرى كَغ ُُص ـــونِ الطَّلْـــ ِح َّ
والتقـط «أحمد بن ط ّعان» شـوك القتـاد ووظّفه للداللـة على األلم وصعوبـة التح ّمل،
فقرن السكوت على الضيم بالنوم فوق القتاد(((:
[وافر]

ـــــي فَ َن ْو ِمـــــي علـــــى ضَ يْ ِمـــــي كَ َنو ِمـــــي فـــــي ال َقتَـــــا ِد
فَـــــ َد ْع يَـــــا الئِمـــــي لَ ْو ِم ْ
ووجد «علي بن أحمد الكامل» في غصن النقا صورة وصف بها ق ّد الحبيبة .يقول(((:
[متقارب]

ــــــــــي إ ْن أَقْبل
الكثيــــــــــب إِذَا تَ ْدبُــــــــــ ُر
ْــــــــــف
َــــــــــت َو ِحق
ُ
ِ
ْ
َوغ ُْصــــــــــ ُن ال َّنقَــــــــــا ِه َ
وتأخـذ النخلـة أبعـادا ً بارزة فـي شـعر «البحريـن» .فكونها المحصـول الفالحـي األ ّول
جعلها شـديدة االلتصاق بخيالهـم .ولتعلّقهم بها اتخـذوا صفاتها ومالمحها نموذجـاً ص ّوروا به
الكثير من معانيهم.
وتناولوا أجزاءها فماثل «علي بن أحمد الكامل» انحناءة جسد المتعبِّد بالعرجون(((:
[بسيط]

ْـــــل ُع ْر ُجـــــونِ
ِمـــــ ْن ك ُِّل أَر َو َع ال تَ ْخ ُبـــــو ِزنَـــــا ُد ِقـــــ َرى لَـــــ ُه وقَـــــ َّوا ُم لَ ْيـــــلٍ ِمث ُ
واسـتوحى «خليل بـن علـوي» السـعف فتصـ ّور طائـرا ً حلّـق فـوق سـعفة فاضطـرب
وارتعش ليضارع به قلب السيدة «زينب» عند خطابها أخيها «الحسين» بعد قتله(((:
[كامل]

أَ ِخـــــي إِ َّن قَلْبِـــــي ِمث ُ
ْـــــل طَ ْيـــــ ٍر ب َِســـــ ْع َف ٍة ولكـــــ ْن لَـــــ ُه ِفـــــ ْر َط الكَآبَـــــ ِة َصائِـــــ ُد
وع ّولوا على صفاتها يسـتم ّدون منها صورهم .يقول «جعفر الخطّي» ناقالً صورة أعجاز
النخيل وما تعنيه من موات إلى األبطال الذين جدلهم الممدوح(((:
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.512
المصدر نفسه ،ص.149
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوان حسن الدمستاني ص.339
ديوانه ص.30
ديوانه ص.73

التَّـــــار ُِك األَبط َ
َـــــال َص ْر َعـــــى فـــــي ال َوغَـــــى فكأنَّ ُهــــــــــ ْم أَ ْع َجــــــــــا ُز نَ ْخــــــــــلٍ ُم ْنقَــــــــــعِ
وفي الصورة تضمين قرآني من قوله تعالى :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ((( وغ ّير
اللفظة األخيرة بما يتناسب والقافية.
(السـ ُحوق) التي زلزلتها الرياح
ويلتقط «علي بن أحمد الكامل» صورة النخلة الطويلة َّ
(((
«علي» :
العاتية ليخلعها على «مرحب» اليهودي حين فتك به اإلمام ّ

لكشلا ةسارد

[كامل]

[متقارب]

الس ـــــ ُحوقِ ِمــــــــــ َن ال َّن ْخــــــــــلِ َزلْ َزلَ َهــــــــــا َص َر َصــــــــــ ُر
َو َج ـــــ َّد َل « َم ْر َحب ـــــاً» ِمثْـــــ َـل َّ
وقـد ذهب «حسـن الدمسـتاني» إلى تشـبيه «عمرو بن عبـد و ّد العامـري» بال ُف َّحال ـ
«علي» يقول(((:
ذكر النخيل ـ حين بطش به اإلمام ّ
[سريع]

ـــــب
فَانتَاشَ ــــــــــ ُه الكَــــــــــ َّرا ُر فــــــــــي ضَ ْربَــــــــــ ٍة بَـــــ َرى ِب َهـــــا َســـــاقَي ِه بَـــــ ْر َي الق ََص ْ
فَط
َـــــاح كال ُف َّحـــــا ِل َعـــــاري الـــــ ُّذ َرى َمــــــــــ َّرتْ بِــــــــــ ِه َصا ِعقَــــــــــ ٌة فَانْ َقل
َــــــــــب
َ
ْ
وتوحـي صـورة ال ُف َّحال بالقـوة والضخامة .واسـتوحى «الخطّي» صـورة النخلة المفردة
عن أمثالها ليماثل بها وحدته بعد اختطاف المنون أهله وأصحابه(((:
[كامل]

َوبَ ِق
يــــــــــت بَ ْع َد ُهــــــــــ ُم كَأَنِّــــــــــي نَ ْخلَــــــــــ ٌة قـــــد أَفْ َر ُدو َهـــــا بَ ْعـــــ ُد عـــــن أَ ْص َنائِ َهـــــا
ُ
لقـد برزت الحيـاة النباتية إقليميـة ومحلّية في شـعر البحرين .واحتلّـت النخلة مكانة
هامة .فكانت البيئة الطبيعية مصدرا ً استلهمه الشعراء .فاقتبسوا بعضه وابتكروا بعضه اآلخر.
وال مـراء في أن الطبيعة بأبعادها وزواياها معين ال ينضب وملك للخيال اإلنسـاني في جميع
عصـوره وأجيالـه شـريطة أال تبتذل أو تجمد عناصرها .وغلب على صور الشـعراء اسـتعماالت
األقدمين فأتت تقليدية مطروقة وكان ح ّظ صور الطبيعة المبتكرة قليالً.

ثانياً :التراث الثقافي:
تشـكّل الثقافـة بمختلـف مسـتوياتها وأبعادها معينـاً خصباً أمـ ّد الشـعراء بالكثير من
(((
(((
(((
(((

سورة القمر ،اآلية .20
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.90
ديوانه ص.5
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الصـور واألخيلـة .فقـد عمـدوا إلـى عناصرهـا المختلفـة يسـتخرجون منهـا النظائر واألشـباه.
ويمكـن حصر صنـوف الثقافة التـي اسـتلهموها في ثالثة أصنـاف :الثقافـة الدينيـة ،والثقافة
أقل من دور الطبيعة.
التاريخية ،والثقافة األدبية .وكان دورها في تشكيل صور الشعراء ّ
 .1الثقافـة الدينية :شـكّلت صور القـرآن الكريم معيناً هاماً َغذَّى أخيلة الشـعراء .فقد
عمـدوا إلى تضمين شـعرهم الكثير منها تـارة ،وإلى االقتباس منها تارة أخـرى ،وم ّر بنا العديد
أقـل كثيـرا ً ،ومـن الصور
منهـا .وقـد أتـت صـور الحديث الشـريف فـي مرتبـة تاليـة وبحجم ّ
المقتبسـة من آي الذكر الحكيم قول «الدمسـتاني» مشـيرا ً إلى عدم جدوى خطاب الحسـين
للجيش المحارب متص ّورا ً أن آذانهم ُس َّدت بأقفال(((:
[بسيط]

فَلَـــــ ْم يُ ِف ْد ُهـــــ ْم بَ ِليـــــ ُغ ال ُّن ْصـــــ ِح فَائِـــــ َد ًة كأ َّن أســــــــــما َع ُه ْم ُســــــــــدَّتْ بأَقْفَــــــــــا ِل
والتشبيه مستقى من قوله تعالى :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ(((.
وقول «سلمان التاجر» مشيدا ً ببطولة الهاشميين مص ّورا ً ش ّدة تعلّقهم بالحرب(((:
[خفيف]

فــــــــــكأ َّن الظُّبَــــــــــا ُخــــــــــ ُدو ُد غَــــــــــ َوانٍ وال َع َوالِــــــــــي
اب
كواعــــــــــب األَت ْــــــــــ َر ِ
ُ
والصورة في الشـطر الثاني مسـتقاة من اآلية الكريمـة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ * ﭕ ﭖ *
ﭘ ﭙ ﮊ(((.
تأث ّـروا بصـور الحديـث الشـريف وأخـذوا مـا يناسـب معانيهـم .يخاطـب «أحمـد
الدمستاني» الهاشميين فيقول(((:
[سريع]

فإنَّكُــــــــــ ْم ُســــــــــ ْف ُن نَ َجــــــــــا ٍة غَــــــــــدا ً وأنتُــــــــــم أَ ْعــــــــــا ُم طُــــــــــ ْرقِ ال ُهــــــــــ َدى
والصـورة مسـتقاة مـن قولـه َ « :مث َُـل أَهـلِ بيتـي ك َمثَـلِ سـفين ِة نـوح َمـ ْن َركب َهـا
نَ َجا .(((»...وكقول «أحمد بن ط ّعان» في التنويه بالهاشميين(((:
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوان حسن الدمستاني ص.216
سورة محمد ،اآلية .24
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.283
سورة النبأ ،اآليات .33 - 31
ديوان حسن الدمستاني ص.256
المحب الطبري ،ذخائر العقبى ،مصدر سابق ،ص.20
ّ
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.119

والــــــ َح ُّق َم َع ُهـــــ ْم وفيهِـــــ ْم ِم ْن ُهـــــ ُم بِهـــــ ُم بـــــل ك ُُّل َخيْـــــ ٍر ففيهـــــم من ُهـــــ ُم لَ ُهـــــ ُم
الحـق وجعله بمعيّـة الممدوحين مأخوذ مـن قوله :
الحق
فتشـخيص ّ
«علـي مع ِّ
ٌّ
(((
علي حيث كان. »...
ُّ
والحق مع ٍّ
اسـتندوا إلـى بعض مفاهيـم العقيدة واسـتخدموها نظائـر لموصوفاتهم .وهـي تتن ّوع
«نبـي» بمعناهـا العـام ،ومنها قـول «خليل بن
بيـن شـخصيات ذات مدلـول ٍ
سـام كمصطلـح ّ
(((
بنبي ،وشعره باآليات :
علوي» قارناً ممدوحه في كماله ّ

لكشلا ةسارد

[بسيط]

[خفيف]

ِ
أنــــــــــت لل َك َمــــــــــا ِل نَب
إنَّ َمــــــــــا
ــــــــــات
َ
َ
ِــــــــــي َو ِمــــــــــ َن الشِّ ــــــــــ ْع ِر ِجئْ
ــــــــــت باآليَ
ٌّ
وبين معانٍ لها صلة بحياة اآلخرة ،كتشـبيه األماكـن ذات المكانة الخاصة بالج ّنة .ومنه
قول «سلمان التاجر» مخاطباً «كربالء»(((:
[مجزوء الكامل]

َمـــــــــــا أنــــــــــ ِ
ـت «ال َخلِي ــــــــلِ »
ـت إالّ َج َّن ــــــــــ ُة الـــ ِفــــــــ ْر َد ْو ِس أو بَ ْي ـــــــ ُ
والصورة األخيرة كناية عن القدس الشريف.
وع ّولـوا علـى متعلّقات الج ّنة مـن مالئكة وحور فاسـتخدموها نظائر .يقـول «الوائلي»
متع ّجباً من فتنة صاحبته(((:
[رمل]

ــــــــــا ٌك أ ْم ِمــــــــــ َن ال ُحــــــــــو ِر أَت
أَ َم َ
َــــــــــت َع َجبِــــــــــي مــــــــــن ُم ْقلَتَيْ َهــــــــــا َع َج َبــــــــــي
ْ
كمـا وجـدوا فـي الجحيـم نموذجـاً للعـذاب فاسـتخدموه في صورهـم .يقـول «أحمد
الدمستاني» قارناً به العشق(((:
ُهـــــ َو ال َج ِحيـــــ ُم فـــــإ ْن يُ ِ
مس ْس َ
ـــــك َل ِهبُ َهـــــا

[بسيط]

فـــــا ت َُصـــــ ِّد ْق بِـــــأَ َّن البَ ْحـــــ َر يُطْ ِفيـــــ ِه

الثقافة التاريخية:
وهـي شـديدة االرتباط بالثقافـة الدينيـة ،ألن الكثير مـن أجزائها مسـتمد من القصص
القرآني أو المصادر المرتبطة بها.

(((
(((
(((
(((
(((

الهيثمي :مجمع الزوائد ،مصدر سابق ،ج 7ص.238
ديوانه ص.100
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.312
ديوانه ص.89
ديوان حسن الدمستاني ص.207
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ولشـخصيات األنبيـاء السـابقين لإلسلام وأخبارهـم بـروز واضـح خاصـة فـي الشـعر
المذهبـي .ومن األنبياء الذين تر ّدد ذكرهم موسـى  فقد ظهر كشـخصية مق ّدسـة ،خاصة
موقـف هويّـه حيـن تجلّى له نـور الخالق .فشـبهوا به «الحسـين» حين سـقط شـهيدا ً .يقول
«سلمان التاجر»(((:
[كامل]

وســـــى» لإللَـــــ ِه يُ َعظِّـــــ ُم
فَ َد َعـــــا ُه بالـــــ َوا ِدي الــــــ ُم َق َّد ِس َربُّـــــ ُه فَ َهـــــ َوى كَـــ « ُم َ
«الطف» غدت في منظور الشـاعر بمثابة الوادي المقدس «طوى» ،و«الحسين»
فأرض
ّ
غدا يضارع «موسى» ،والسقوط ليس موتاً وإنما خشية لش ّدة اإلجالل والتعظيم.
ونـ ّوہ «أحمد بن ط ّعـان» بما أظهره المرثي في سـاحة الوغى من بطولـة فماثله بعصا
«موسى» في إبطالها مفعول السحرة(((:
[كامل]

الســـــ َّحا ِر
وســـــى تَلَق ُ
فَان َْس ــ َ
ـاب ث ُ ْع َب ـــا ُن ال َو َغ ـــى كَ َع َص ـــا ال َّن ِب ـــي ُم َ
َّـــــف ُص ْن َعـــــ َة َّ
ووجد «لطف اللَّه بن محمد» فيما شـهر به أنبياء اللَّه «يعقوب» و«يوسف» و«أيوب»
مـن أحزان صورة مع ّبرة عن األلم والصبر .فخلعها على النسـاء الهاشـميات بعد قتل أوليائهن.
قال(((:
[طويل]

لَ ُهـــــ َّن َعلَـــــى فَق ِ
ـــــب
ُوب لهـــــا شُ ـــــ ُّم ال ِج َبـــــا ِل األَ َخ ِاش ِ
ْـــــد األح َّبـــــ ِة رنَّـــــ ٌة تَـــــذ ُ
ٍ
بِأ ْحـــــ َزانِ
ـوب ونَ ـــــ ْو ِح ال َّن ـــــ َوا ِد ِب
ٍ
وســـــف وضَ ـــــ َّرا ِء أَيُّـــــ ٍ
يعقـــــوب ولِ ْي َعـــــ ِة يُ
وتمثّل الشخصيات المذكورة رموز الحزن التي يضرب بها المثل.
واسـتثمر «جعفر الخطّي» التراتيل الدينية التي يرددها ق ّراء اإلنجيل والزبور فشـبّه بها
صوت البالبل في الربيع(((:
[كامل]

َ
تَتْلُــــــــــو بَال ِبلُــــــــــ ُه َع
ليــــــــــك َو ِو ْرقُــــــــــ ُه أَ ْس ـــــفَا َر إنْجيــــــلٍ َو ُص ْحـــــ َـف َزبُــــــو ِر
وعـرج الشـعراء على أحـداث التاريخ القديـم خصوصـاً العربي يسـتلهمونها ويعقدون
(((
(((
(((
(((
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[خفيف]

َ
ـــــال كَأنَّ َمـــــا ُهـــــ ْم ِمـــــ ْن بَقَايَـــــا تُبَّـــــعٍ أَو َعـــــا ِد
ؤســـــا ُؤ ُه ْم َراشُ ـــــوا الضَّ
ُر َ
وكـرر هـذا الشـاعر أخبـار محنة عـاد وصرصرهـا .وممـا قاله فـي مضارعة فتك سـيف
المرثي بها:

لكشلا ةسارد

روابـط بينهـا وبين ما طرقوه من معانٍ  .وممـا عرضوا له من أحداث ،األخبـار المرويّة عن َعاد
وت ُ َّبع .فقرن «خليل بن علوي» بعض المهج ّوين ببقاياهم ،يقول(((:

[كامل]

ـت عل ـــى األعـــ َدا ِء(((
ف ـــي «كرب ـــا» عص َف ــ ْ

فَتَ َخ ُ
ـــــال َص ْر َصـــــ َر َعـــــا ٍد قَائِـــــ َم َســـــ ْي ِف ِه
ْ
َ َ
والتفتوا لألحداث ذات العالقة بتاريخ «البحرين» القديم .فشـ ّبه «حسـين الشاخوري»
النسـاء الهاشـميات األسـيرات وه ّن على النوق الهزال بأسـرى يوم «سـابور» حيث انتقم هذا
الملك الفارسي انتقاماً وحشياً من أهل «البحرين» وحلفائهم يقول:
[بسيط]

ـوم س ـــابو ِر(((
عج ــ ِ
ـف ال ِجم ـــا ِل كَأَســـرى ي ــ ِ

َ ُ
ْ َ َ
َ
وكـــــم َربِي َبـــــ ِة ِخـــــ ْد ٍر كَالهِـــــا ِل علـــــى ُ ْ
وعـ ّول «خليل بن علـوي» على حادث اعتداء الزنج علـى «البحرين» ـ رغم وضاعتهم ـ
كما يرى ـ ليحاكيه بتطفّل م ّدعي العلم والشعر يقول(((:
وبالشــــــــــعرا ِء الغُــــــــــ ِّر تــــــــــزرِي أَ َرا ِذ ٌل

[طويل]

ـت تُطَ ـــا ِو ُل
ـج للبحري ـــنِ أض َح ــ ْ
كم ـــا الزن ــ ُ

الثقافة األدبية:

عـ ّول الشـعراء علـى ثقافتهـم األدبية يسـتمدون منهـا مثلهـم ،ويخلعون مـا عرف من
معانيهـا علـى موصوفاتهـم .خاصـة في مجـال فنـون القول .فقـرن «جعفـر الخطّـي» في ف ّن
القريض بين ممدوحه وبين أعلى رموز الشعر العربي في الجاهلية وصدر اإلسالم .قال(((:
َوقَرِي ــ ٍ
ـض لَ ـــو ا ْجتَ ـــا ُه «امـــ ُرؤ القي ــ ِ
ـس»
(((
(((
(((
(((
(((

[خفيف]

تم َّنــــــــــا ُه والــــــــــدا ً ُدو َن « ُح ْجــــــــــرِ»

ديوانه ص.90
ديوانه ص 6ويُراجع أيضاً ص 192البيت .49
البلادي ،حسـين بـن علـي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،ص 537وعـن أخبـار سـابور ذي األكتـاف وعنفـه يُراجع
الطبري ،تاريخه ،مصدر سابق ،ج 2ص 58 – 55وابن األثير ،الكامل ،مصدر سابق ،ج 1ص 229وما بعدها.
ديوانه ص.160
ديوانه ص.56
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غَـــــ َز ٌل يَ ْســـــتَ ِثي ُر مـــــا َعف ِ
َـــــت األيـ
ــــــام مـــــن
أرســـــم الغَـــــ َر ِام ال ُعـــــ ْذرِي
ِ
ِ
َو َمـــــر ٍ
«ص ْخـــرِ»
اث تُجِـــــ ُّد مـــــا كَا َن أَبْلَتْـــــ ُه الـــ ليال ـــي ِمـــ ْن ُحـــ ْزنِ « َخ ْن َس ـــا َء» َ
«قس اإليـادي» ـ مثـال الفصاحة عند العـرب ـ نموذجاً
واتخـذ «خليل بن علـوي» من ّ
ضارع به ممدوحه .قال:
[بسيط]

ْب(((
العـــــذ ِ

ف َ
ـــــس» فـــــي ف ََصا َح ِتـــــ ِه ك َّال وال « َحاتِـــــ ٌم» بِال َّنائِـــــلِ َ
َـــــا يُ َجارِيـــــ ِه « ِق ٌّ
وقرنه في الشطر الثاني بـ«حاتم الطائي» ـ نموذج الكرم في المفهوم العربي ـ وجعله
يتف ّوق عليهما.
اتخـذ «الوائلـي» مـن «سـحبان وائـل» ـ رمز الفصاحـة العربيـة اآلخر ـ مثـاالً ضارع به
صاحبته فقال(((:
[كامل]

َــــــــــت وإِذَا َرن
فَ َّنانَــــــــــ ٌة إ ْن أَقْبَل
«ســـــ ْحبَانِ »
ْ
ْ
َــــــــــت َوتَ َكلَّ َم ْ
ـــــت فالنطـــــق مـــــن َ
العي تمثّلوا بـ«باقل» ،فقرنه «خليل بن علوي» بأحد المهج ّوين .يقول(((:
وفي إطار ّ
[طويل]

فَـــذ ََاك ال ـــذي ف ـــي ُج ـــو ِد ِہ ُهـــ َو « َم ـــا ِد ٌر» َو َج ِ
ـــــل
ْـــــم بَا ِق ُ
احـــــ ُظ مـــــرآ ُه وفـــــي ال ِعل ِ
وفي الشطر األول ذكر «مادر» والعرب تقول «أبخل من مادر»(((.
كمـا ع ّولـوا على األمثال العربية يسـتم ّدون منها قيمهم التصويرية .يقـول «إبراهيم آل
«علي»(((:
نشرة» في مدح اإلمام ّ
[كامل]

ِ
ِ
ِ
ُـــــل
ق ْ
يح لِ َغيْـــــ ِر ِہ ُمتَ َمثِّـــــاً
عـــــت اللبـــــ ْن
للـــــذي نَظَـــــ َم الــــــ َم ِد َ
بالصيـــــف ضَ يَّ
فالشطر الثاني تض ّمن مث ًال تضربه العرب لمن يطلب شيئاً فَ َّوته على نفسه(((.
وعمـد «عبد اللَّه الذهبة» إلى المثل المعروف «ذهبوا أيدي سـبأ ،وتف ّرقوا أيدي سـبأ»
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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[سريع]

ـاس أي ـــدي ســـبا(((
فق ـــد َغـــ َدا ف ـــي الن ــ ِ

لكشلا ةسارد

«الطف»،
الـذي يُقـال لمن تفرقوا فراقاً ال اجتماع معه ،وضارع به حال الهاشـميين فـي محنة
ّ
قال مستنفرا ً ج ّدهم:
اللَّـــــ ُه يـــــا َه ِاشـــــ ُم فـــــي شَ ـــــ ْملِ ُك ْم
َ َ
لقـد كان التصويـر أسـلوباً فنيـاً اتـكأ عليه الشـعراء لما له مـن تأثير عاطفـي وجمالي.
ولعـب دورا ً فعـاالً في إقامة عالقـة حميمة بيـن الجانبين الفكـري والخيالي .ونظـرا ً لتقليدية
ثقافة الشـعراء ونظرتهم وموضوعاتهم فقد اصطبغت صورهم بطابع األقدمين فجاءت مكررة
مطروقة .ومع مواءمة الكثير منها لمعانيها وسـياقها كان حظّهم في استجالب صور جديدة أو
توليد مشاهد مبتكرة محدودا ً.
ومـا تجـدر اإلشـارة إليـه أن المسـتمع لذلك الشـعر ـ خاصـة المذهبي ـ لـم يكن على
اطالع واسـع على الموروث الشـعري الذي استقى منه الشـعراء صورهم ،ومن ثم لم تكن في
نظـره ـ على األقـل ـ مبتذلة بالقدر الذي نراه ،لذلك ال نسـتبعد تفاعله وتجاوب نفسـه معها.
علاوة علـى أن المفاهيم المطروقة وما يحيط بها من أُطر خياليـة وفن ّية هي القيم المطلوبة
والتي يستسيغها الجمهور ويتجاوب معها.
ولقد حاولنا خالل دراسـتنا التي تربو على الثالثـة قرون أن نرصد ما طرأ من تط ّور إلى
أسـلوب الشـعر فـي التصوير .إال أننـا لم نجد شـعراء المرحلة األخيـرة يتميزون بأيـة مميزات
ولعل السـبب أن الجميع يسـتقون من معين واحد هو
ملموسـة على شـعراء المرحلة األولىّ .
التراث الشعري العربي الذي م ّجدوه ،واتخذوه معيارا ً ونموذجاً ينسجون على منواله.

الطـف ،مصدر
((( البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثاء ،مصدر سـابق ،ص443؛ وشـ ّبر ،جـواد ،أدب ّ
سابق ،ج 7ص 98ويُراجع المثل عند الميداني ،مجمع األمثال ،مصدر سابق ،ج 2ص.4
397

الفصل الثاني

موسيقى األوزان والقوافي

يتوسـل إليه الشـاعر بالعديد
اإليقـاع النغمـي عنصر هام وأصيل في التعبير الشـعريّ ،
من األشـكال والتراكيب لزيادة شعرية النص .وتشكّل األوزان والقوافي ـ على وجه الخصوص ـ
بمـا لهمـا مـن تأثير خلاّب ـ الدعامـة األساسـية والفاعلـة فـي البنيـة اإليقاعية فـي القصيدة
العموديـة .وألهميـة هذيـن العنصريـن سـندرس سـمات كل منهمـا علـى حـدة فـي شـعر
«البحرين».

أوالً :األوزان:
تعـ ّد الموسـيقى المتولّدة عـن األوزان أبرز أنواع اإليقـاع ،نظرا ً لما تحويه من تناسـب
صوتـي ،وتآلف منبعث مـن تتابع الحركات والسـكنات .فتهز األعطاف ،وتثيـر البهجة ،وتوقظ
فـي نفس السـامع اإلحسـاس بالجمـال .وبديهي أن اإليقـاع المتوازن المنسـجم يشـ ّد النفس،
ويهيئها لتتقبل الفن القولي.
ويبيّن الجدول المرفق((( البحور التي نظم عليها شـعراء «البحرين»((( .وسنعتمد عليه
للتع ّرف على نسبة استخدامها على الصعيد العام والخاص .وقد رتبناها حسب درجة شيوعها،
مبتدئيـن بأعالهـا .كما أننا سـنع ّول عليه في اسـتخالص النتائـج دون الحاجة إلى اإلشـارة إليه
في دراسة كل بحر.

((( ينظر الصفحة .402
((( اخترنـا سـبعة شـعراء اعتبرناهم النمـوذج العام الذي يمثّـل االتجاهـات العروضية في شـعر «البحرين» .وال
يعنـي ذلـك أنهـم يمثّلـون أعلـى القيم الفنيـة ،وإنمـا اختيارنـا لهم نابـع مـن اعتبـارات زمنية فهـم ينتمون
لمراحـل زمنيـة مختلفـة في الفتـرة المدروسـة .ورتّبناهـم ترتيباً تاريخيـاً .أما السـبب اآلخـر الختيارهم فهو
توفّر كمية كبيرة من أشـعارهم .وبعضهـم له دواوين مطبوعة أو مخطوطـة .وكان المفروض أن نعتمد على
إحصائيـات د.علـوي الهاشـمي في دراسـته «تجربة الشـعر المعاصـر في البحريـن» وهي أطروحـة دكتوراه
دولـة مق ّدمـة للجامعـة التونسـية .خاصة أننا نلتقـي معه في ثالثة شـعراء .وآثرنـا إجراء إحصائيـات جديدة
ألننـا حصلنا على إضافات هامة بالنسـبة لشـعر كل من سـلمان التاجـر والوائلي .فقد صـدرت لألخير طبعة
جديـدة لديوانه أضيفت إليها قصائد خال منها الديوان السـابق .كما آثرنا القيام بإحصائيات جديدة بالنسـبة
لشـعر إبراهيم الخليفة ألننا وجدنا مجموع األبيات التي ذكرها الباحث بالنسـبة لألوزان والقوافي والمجرى
ال تتطابق.
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11,85
13,56
34,49
12,70
11,22
4,14
20,35
108,31
15,47

25,13

17,72

16,8

25,78

19,37

9,44

32,52

147,76

21,10

الطويل

%29

35,86

26,75

33,86

22,54

57,14

23,95

229,10

32,72

الشعراء مرتبون
زمنياً

جعفر الخطّي

حسن الدمستاني

أحمد الدمستاني

خليل بن علوي

سلمان التاجر

إبراهيم الخليفة

الوائلي

المجموع

المع ّدل

جدول ()1
البحور مرتبة حسب النسبة المئوية لمجموع األوزان

16,42
3,91
8,58
33,04
6,2,48
70,53
10,07

الكامل
10,92
3,60
5,06
3,05
,36
21,42
3,33
47,78
5,82

البسيط
3,6
9,62
9,96
2,53
,92
13,59
40,22
5,74

الخفيف

0,62
3,74
16,88
0,53
4,12
2,59
28,48
4,06

الوافر

0,25
6,35
2,70
0,21
9,51
1,35

الرمل

2,98
3,66
6,64
,95

السريع

2,34
2,610
,92
,58
0,95
6,40
,91

الرجز

,50
2,53
3,03
,43

المتدارك المتقارب المجتث المنسرح
,75
,25
1
,14

الهزج
,92
,92
,13

هـو أكثر البحـور اسـتعماالً .وتذكـر الدراسـات الحديثة أن مـا يقارب من ثلث الشـعر
العربي القديم نظم على وزنه((( .ويكاد شـعر «البحرين» يضارعه في هذه النسبة .فقد صيغ
 %32,72تقريباً من شـعر الشـعراء النموذج عليه .واحتل المرتبة األولى في شعر أربعة منهم.
هذا مع اختالف في النسـبة .فشكّل  %57,14من شـعر «إبراهيم الخليفة» وهي أعلى نسبة.
كمـا شـكّل  % 35,86تقريبـاً مـن شـعر «حسـن الدمسـتاني» ،و %33,86تقريبـاً مـن شـعر
«خليل بن علوي» ،وحوالي  %29من شعر «جعفر الخطّي».
واحتـل المرتبـة الثانيـة في شـعر الثالثـة اآلخرين .فشـكّل حوالـي  %26,75من شـعر
«أحمد بـن حسـن الدمسـتاني» ،و %23,95تقريبـاً من شـعر «الوائلي» ،و %22,54من شـعر
«سـلمان التاجـر» .فأعلى نسـبة فاقـت النصف بقليـل عند «إبراهيـم الخليفـة» ،وأدناها عند
«سلمان التاجر» وهي أقل من الربع بقليل.
تميل أشـعار هذا البحر إلى طول النفس عامة .فلـ «حسـن الدمستاني»  1044بيتاً من
الطويـل موزّعـة على تسـع عشـرة قصيـدة أي بمعـدل  54,94بيتاً للقصيـدة الواحـدة ،والبنه
«حسـن الدمسـتاني»  301بيتـاً موزّعـة علـى  5قصائد بمعـدل  60,2بيتـاً للقصيـدة الواحدة،
ولـ «سلمان التاجر»  498بيتاً موزعة على  14قصيدة وقطعة أي بمعدل  35,57بيتاً.
أما الشعراء األربعة الباقون فنـزعوا إلى المراوحة بين طول النفس وقصره في شعرهم
مـن الطويـل .فلـ « جعفـر الخطّي»  699بيتـاً ينتظمهـا  33قصيدة وقطعـة أي بمعدل 12,18
بيتـاً .ووصل مع ّدل قصيدة الطويل عند «خليل بن علوي» إلى  14,20بيتاً ،و«الوائلي» بمعدل
 14,61بيتـاً .أمـا «إبراهيـم الخليفـة» ،وهو صاحب أعلى نسـبة فـي هذا البحـر فوصل معدل
القصيدة الواحدة إلى  8,55بيتاً.
وبربطنـا طول ال َّنفَس باألغراض الشـعرية فـي الطويل نجد أن أغلـب القصائد الطويلة
تم ّحضـت للرثـاء ،خاصـة رثـاء آل البيـت .أما األقصـر نَفَسـاً فتوزّعت علـى األغراض الشـعرية
األخـرى .وفـي العمـوم احتضـن هـذا البحـر الموضوعـات الجـادة .فكثـرة المقاطـع وتعـ ّدد
التفعيالت أتاح للشـعراء التعبير عن تجاربهم وما يخالج نفوسـهم من مشـاعر كالرثاء والمدح
القائم على روابط روحية صادقة.

لكشلا ةسارد

الطويل:

الكامل:

تع ّدہ الدراسـات من بحـور المرتبة الثانية في الشـعر العربي((( .وهو كذلك في شـعر

((( أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،ط ،4دار القلم ،بيروت  ،1972ص.210 ،69
((( المصدر نفسه ،ص .73وتشمل بحور المرتبة الثانية عنده الكامل والبسيط والوافر والخفيف.
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يحتـل المرتبـة الثانيـة ،وتبلـغ نسـبته ما يقـارب  %21,10واسـتعمله الشـعراء
«البحريـن» إذ ّ
بوجهيه التام والمجزوء.
ويحتل هذا البحر المرتبة األولى في شـعر «الوائلي» .فنظم عليه بنسـبة  %32,52من
ّ
مجمـوع أشـعاره .واحتـل المرتبـة الثانية في شـعر كل من «جعفـر الخطّي» بنسـبة %25,13
تقريباً ،و«خليل بن علوي»  .%26,78وأقل الشـعراء السـبعة صياغة عليه «إبراهيم الخليفة»،
فلم تتعد نسبته  %9,44تقريباً.
وتوسـطه .وغلـب الطول علـى قصائد ثالثة
وتتـراوح قصائـد الكامـل بين طـول النفس ّ
ومتوسـط قصيدته مـن هـذا البحـر  63بيتاً،
شـعراء مـن السـبعة .هـم «أحمـد الدمسـتاني»،
ّ
و«حسـن الدمسـتاني» حوالي  57,33بيتاً ،و«سـلمان التاجـر»  53,5بيتاً .أمـا األربعة اآلخرون
توسـط النفـس .فمعـدل قصيـدة «خليل بـن علـوي»  17,83بيتـاً،
فغلـب علـى قصيدهـم ّ
و«الوائلـي»  15,76بيتـاً و«إبراهيم الخليفـة»  13,66بيتاً .وتراوحت هذه األشـعار بين قصائد
طويلة نسبياً ومقطوعات ونتف.
واختصـت القصائد الطويلـة منها
وتنــزع قصائـد الكامـل نحـو الموضوعـات الجـا ّدة.
ّ
بالرثـاء وأتاحـت مقاطعـه للشـعراء التعبير عـن عواطفهـم وانفعاالتهم .واسـتخدمه الشـعراء
المتوسط ليع ّبر عن مختلف األغراض الشعرية.
الثالثة ذوو النفس
ّ
البسيط:

يحتـل المرتبة الثالثة في شـعر «البحرين» .وتبلغ نسـبتها ما يعـادل  .%15,47وتص ّنفه
ّ
الدراسـات في بحور المرتبة الثانية بالنسـبة للشـعر العربي القديم((( .ولم يستعمل في شعر
«البحرين» إال تا ّماً حسبما توفر بين أيدينا منه.
أكثر الشـعراء النموذج نظماً عليه «أحمد بن حسـن الدمستاني» .واحتل عنده المرتبة
األولى في حدود ما عثرنا عليه من شـعره ،ووصلت نسـبته إلى  .%34,49وأقلهم استخداماً له
«إبراهيم الخليفة» ،ولم تتع ّد نسـبة النظم عليه  .%4,14أما الخمسـة الباقون فتقرب النسـبة
عندهم من النسبة العامة.
وتوسـطه .ومعدل القصيـدة الواحـدة عند
تتـراوح قصائـد البسـيط بين طـول النفـس ّ
«أحمد الدمستاني»  64,66بيتاً .وعند أبيه «حسن الدمستاني»  56,42بيتاً.
يتوسـط النفس عند «سـلمان التاجر» ،فمع ّدل قصيدته  27,55بيتاً ،و«الوائلي» 12,83
ّ
((( أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،مصدر سابق ،ص.210 ،81
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وبربطنا حجم القصائد بالمضامين نجد أن الشـا ِع َرين الدمسـتانيين األب واالبن .وهما
اختصت قصائدهما من البسـيط بالرثاء .وساعدتهما مقاطعه ،وتن ّوع
من ذوي النفس الطويلّ ،
تفاعيلـه ـ فهـو مـزدوج التفعيلـة ـ علـى التعبير عـن عواطفهمـا ،وص ّبهـا في قالـب وجداني.
واكتسـب هذا البحر مرونة في شـعر الشـعراء الخمسـة اآلخرين .فقد صاغا عليه قصائد ذات
أغراض منوعة من غزل ومدح وما إليها.

لكشلا ةسارد

بيتـاً .أما «إبراهيم الخليفة» فله قصيدة واحدة فقط صيغت على البسـيط مجموع أبياتها 18
بيتـاً .وأدنـى الشـعراء السـبعة نفسـاً «جعفـر الخطّي» ،ومعـدل قصيدتـه  10,14بيتـاً .بعضها
قصائد طويلة وبعضها مقطوعات أو نتف.

الخفيف:

تص ّنفه الدراسـات الحديثة في المرتبة الثانية بالنسـبة للشعر العربي القديم((( .ويكاد
يرد بنفس الحجم في شـعر الشـعراء السـبعة .فنظم عليه ما يقرب من  %10,07من شعرهم.
مع تفاوت واضح في الصياغة عليه.

يحتل
وأكثرهم اسـتخداماً له «سـلمان التاجر» ،في حدود ما عثرنا عليه من شعره ،فهو ّ
المرتبة األولى عنده .ونظم عليه ما يقارب  %33,04من شـعره .ويليه «جعفر الخطّي» ،فصاغ
عليـه ما يقرب من  %16,42من أشـعاره .وصـاغ «خليل بن علوي»  %8,68مـن قصيده عليه.
كل من «حسـن الدمستاني» بنسبة  ،%3,91و«إبراهيم الخليفة» بنسبة ،%6
ونظم عليه بقلّة ّ
و«الوائلي» بنسبة  3,31تقريباً ،ولم نجد لـ «أحمد الدمستاني» شيئاً من هذا البحر.
أطول الشـعراء نفسـاً فيه «حسـن الدمسـتاني» ،ومع ّدل القصيدة يقـارب  57بيتاً .هذا
مـع قلّـة في االتجاه إليـه ،فلم نجد له سـوى قصيدتين فقط .أما «سـلمان التاجـر» فمع كثرة
االتجـاه ،وله ما يقارب العشـرين بين قصيدة ومقطوعة ونتفة فإن معـدل الواحد منها يقارب
 45,62بيتاً.
وكان «الخطّي» متوسـط النفس ،ومعدل قصيدته  28,14بيتاً .والثالثة اآلخرون يكادون
متوسـط القصيـدة عنـد «خليل بـن علـوي»  12,2بيتاً،
يتقاربـون فـي معـ ّدل الطـول ،فيصـل ّ
و«الوائلي»  11,75بيتاً ،و«إبراهيم الخليفة»  8,66بيتاً.
نجد هناك نوعاً من العالقة بين طول النفس ومضمون القصائد .وأكثر قصائد الخفيف
اختصت بفني الرثاء والمدح .واكتست األخرى مرونة فاتسعت للعديد من األغراض.
طوالً ّ
((( أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،مصدر سابق ،ص 88و.210
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الوافـر:

من بحور المرتبة الثانية في الشعر العربي القديم((( .وورد في شعر الشعراء النموذج
بنسـبة  %6,82وأكثرهـم نظماً عليـه «إبراهيم الخليفـة» ،وبلغت نسـبته  %21,4تقريباً .يليه
«جعفـر الخطّـي» بنسـبة تقـارب  .%10,92وأدناهـم نظمـاً عليه «سـلمان التاجـر» فلم تتعد
نسبته .%0.36
تتفاوت نسـبة طول النفس في هذا البحر من شـاعر إلى آخر ،وحسـب المضمون إلى
ح ٍّد ما .ونلحظ صلة بين قلّة االتجاه وطول النفس .وعلى سـبيل المثال فـ«حسن الدمستاني»
ذو اتجـاه قليـل للوافر ،له قصيدتـان فقط ،إال أن معـدل الواحد يبلغ  52,5بيتـاً تقريباً .كذلك
ابنـه «أحمد الدمسـتاني» لم نجد له سـوى قصيدة واحـدة تبلغ  57بيتاً .كما يقترب «سـلمان
التاجر» من هذا المع ّدل(((.
فـي مقابـل ذلك وبالنسـبة للشـعراء األربعـة اآلخريـن نالحظ زيـادة في االتجـاه نحو
الوافـر مع تقاصر النفس .فلـ «إبراهيم الخليفة»  93بيتاً موزعة على خمس قصائد أي بمعدل
 18,6بيتاً ،وللـ «خطّي»  262بيتاً ينتظمها  14قصيدة أي بمعدل  18,71بيتاً ،ولـ «الوائلي» 63
بيتـاً موزعة على سـت قصائد وقطـع أي بمعدل  10,5بيتـاً ،وأدناهم نفسـاً «خليل بن علوي»
فله  87بيتاً ينتظمها  13قصيدة وقطعة أي بمعدل  6,69بيتاً.
وعـن الصلة بيـن طول النفـس والمضمون نالحظ أنـه يطول نفس قصيـدة الوافر كلما
تم ّحضـت للرثاء أو المدح ،كمـا هو الحال عند «الدمسـتاني» و«إبراهيم الخليفة» و«سـلمان
التاجر» .ويكاد يقصر النفس كلما اتجه الشعراء نحو األغراض األخرى.
الرمل:

نظـم عليه شـعراء «البحرين» بشـكليه التام والمجزوء .وورد بنسـبة  %5,74في شـعر
الشـعراء النمـوذج .ويـكاد يتسـاوى فـي درجـة اسـتخدامه عندهـم مـع األقدميـن .وتعتبـره
الدراسات الحديثة من بحور المرتبة الثالثة عند العرب(((.
أكثر الشـعراء السـبعة نظمـاً عليه «الوائلـي» ،فقد نظم عليـه ما يقـارب  %13,59من
((( أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،مصدر سابق ،ص 86و.210
((( حصلنـا علـى ثمانيـة أبيـات فقط لـه صيغت علـى الوافر وهـي التـي أثبتناها فـي اإلحصائية ،ويذكـر مبارك
الخاطـر في «المنتدى اإلسلامي» ،ط ،1مركز الوثائـق التاريخية ،البحريـن  ،1981ص ،120اإلحالة أن األبيات
من قصيدة طويلة ونر ّجح أنّها في حدود الستين بيتاً.
((( أنيـس ،إبراهيـم ،موسـيقى الشـعر ،مصـدر سـابق ،ص 93و ,210وبحـور المرتبـة الثالثـة عنـده هـي الرمـل
المتقارب والسريع.
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كل من «خليل بن علوي» بنسـبة  %9,96و«حسن الدمستاني» بنسبة
مجموع شـعره .ويتلوه ّ
وتقـل نسـبة النظـم عليه عند الشـعراء اآلخريـن .فـ«جعفـر الخطّي» لم تتعد نسـبة
ّ .%9,62
الصياغة عليه  ،%3,6و«سـلمان التاجـر»  ،%2,53و«إبراهيم الخليفة»  %0,47فقط .ولم نعثر
على أي شعر لـ «أحمد الدمستاني» من هذا البحر.
يتفـاوت طـول النفـس تفاوتـاً واضحاً من شـاعر إلـى آخر وكذلـك من غرض إلـى آخر.
وأطـول الشـعراء نفسـاً في الرمل «حسـن الدمسـتاني» .هـذا مع ندرة فـي االتجـاه إليه .فله
مط ّولة واحدة ن ُِظ َمت عليه وبلغ عدد أبياتها  280بيتاً.
يليـه فـي طول النفـس «خليل بن علوي» فصـاغ  280بيتاً موزعة على سـت قصائد أي
بمعدل  46,66بيتاً.
يتقـارب ثالثـة مـن الشـعراء في طـول النفـس .فمعـ ّدل قصيـدة «التاجـر»  18,66بيتاً
تقريبـاً .و«الخطّـي»  14,33بيتـاً ،و«الوائلـي»  14,27بيتـاً .هـذا مـع اختالف بينهم في نسـبة
االتجاه.
وأقل الشعراء نفساً في النظم عليه «إبراهيم الخليفة» .إذ لم يصلنا سوى بيتين.
ّ
هناك عالقة بيـن طول النفس وبعض األغراض .فالقصيدة يطول نفسـها كلما اتجهت للرثاء،
وتقصر في بقية األغراض .واكتسى هذا البحر مرونة ،فقد نظم عليه العديد من المضامين.
السـريع:

نظم عليه الشـعراء السبعة بنسـبة تقدر بـ  %4,06من مجموع أشعارهم ويع ّد «أحمد
الدمسـتاني» أعالهـم معـ ّدالً فـي الصياغة عليه ،وتبلغ النسـبة عنـده  .%16,88يليه «سـلمان
كل مـن «حسـن الدمسـتاني» ،%3,74
التاجـر» الـذي صـاغ عليـه بمـا يقـ ّدر بــ  %5,12ثـم ٌّ
و«الوائلي» .%2,59
كل مـن «الخطّـي» الـذي اسـتخدمه بنسـبة  ،%0,62و«خليل بن
ألـ ّم بـه إلمامـاً قلي ًال ٌّ
علوي» بنسبة  %0,53تقريباً .أما «إبراهيم الخليفة» فلم نجد له شيئاً على السريع.
رافـق قلّـة االتجـاه طول فـي النفـس غالبـاً .فـ«ألحمـد الدمسـتاني»  190بيتـاً انتظمتها
قصيدتان أي بمعدل  95بيتاً .ولـ «حسـن الدمسـتاني»  109أبيات احتضنتهـا قصيدتان أي 54,5
بيتاً للقصيدة الواحدة .ولـ «سلمان التاجر»  91بيتاً احتوتها ثالث قصائد أي بمعدل  30,33بيتاً.
كل مـن «الخطـي« و«خليل بـن علـوي» بنـدرة االتجـاه وقصـر النفـس فلألول
وتم ّيـز ٌّ
قصيـدة واحـدة لم تتجـاوز  15بيتاً .وللثانـي  15بيتاً انتظمتهـا ثالث قصائـد أو مقطوعات أي
بمعدل  5أبيات.
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وهنـاك ارتبـاط بين طول النفـس ومضمون الرثـاء كما عنـد «الدمسـتاني» و«التاجر».
ويقصر نفس الشعر كلما اتجه ألغراض أخرى.
الرجـز:

أكثر ما يسـتخدم شـعراء العربية هذا البحر في األغراض التعليمية أو في االرتجال ،لذا
لـم يتجـاوز حظـه عنـد الشـعراء النمـوذج  ،%1,35وأعالهـم نسـبة فـي النظم عليه «حسـن
الدمسـتاني»  ،%6,35وأدناهم «الوائلي»  ،%0,21أما «أحمد الدمسـتاني» و«سـلمان التاجر»
أي نظم فيه.
و«إبراهيم الخليفة» فلم نعثر لهم على ّ
ويالحـظ أيضـاً ـ من ناحيـة أولى ـ قلّـة االتجـاه إليه ،فـ«حسـن الدمسـتاني» منظومة
واحـدة فقط عدد أبياتهـا  185بيتاً .وهي ذات مضمون عقلي تعليمـي .ولـ «خليل بن علوي»
ثلاث بيـن قصائد وقطـع مجموعها  76بيتـاً أي بمعـدل  25,33بيتاً للواحـدة ،وأطولها قصيدة
مـن  65بيتاً وهي فـي المديح الممـزوج بالرثاء .واألخريـان مقطوعتان إحداهمـا في الوصف
والثانيـة في الهجاء .ولـ «الخطّـي» أرجوزة واحدة وهي في الوصـف .فالمالحظ أن الرجز من
البحور القليلة االستخدام عند الشعراء السبعة.
ومـن الناحيـة الثانية أن الرجـز ،وإن ابتعد ـ فـي الغالب ـ عن الموضوعـات الجادة أو
العاطفيـة َّإل أنه اسـتخدم في المنظومات خاصـة الدينية .كما ته ّيأ الحتضـان ف ّن يكاد جديدا ً
هو أراجيز الشعر القصصي وهي من المط ّوالت.
يختصون به،
ومـع انكمـاش حجمه عند الشـعراء السـبعة نلحـظ بـروز نَظَّاميـن كادوا ّ
وربما جاز لنا تسميتهم بال ُّر َّجاز وعلى رأسهم «قاسم اإلصبعي» و«حسن المليلي».

البحور النادرة االستعمال:

بأقـل من نسـبة  %1من
اسـتعمل الشـعراء النمـوذج بقيـة البحـور بندرة واضحـة ،أي ّ
أشعارهم .وأه ّمها:
المتدارك :واسـتعملوه بنسـبة  %0,95ونظم عليه شـاعران فقط هما «سـلمان التاجر»
بنسـبة تقـرب من  %3.66وصـاغ عليه قصيدة في المـدح من  81بيتاً .كما نظم عليه «حسـن
الدمسـتاني» منظومة واحـدة فقط عدد أبياتها  87بيتـاً .وهي تنحو منحى عقليـاً .فمع تدني
االتجاه إليه يالحظ طول النفس على أشعاره.
المتقـارب :ال تتعـدى نسـبة اسـتعماله  %0,91وقـد نظـم عليـه خمسـة شـعراء وهم
«حسن الدمستاني» فله  76بيتاً موزعين على قصيدتين أي بمعدل  38بيتاً ،وهما في المديح
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وتتصدرهمـا مقدمـة غزليـة((( .و«الخطّي» بنسـبة  .%1,34ونظم عليه  32بيتـاً ضمن قصيدة
بلغـت أبياتهـا  30بيتاً وهي فـي الحنين ،ونتفة مـن بيتين في الوصف .واسـتخدمه «الوائلي»
بنسبة  %0,95و«خليل بن علوي» بنسبة  ،%0,92ونظم عليه «التاجر» بنسبة .%0,58
تتفاوت أشعار المتقارب بين طول النفس ومحدوديته .ولكنه يكتسي مرونة باحتضانه
العديد من المضامين الشعرية.
المجتـث :ال يتجـاوز ما صيـغ عليـه  %0.43ونظم عليه شـاعران فقط ،وهما «سـلمان
التاجـر» صاغ عليه قصيـدة واحدة في المدح من  56بيتاً ،و«خليل بـن علوي»  14بيتاً موزعة
على ثالث مقطوعات أي بمعدل  %4.66بيتاً .فاالتجاه إليه قليل والنفس فيه محدود.
المنسـرح :اسـتخدم بنسبة بسـيطة جدا ً تقارب  ،%0.14ونظم عليه شـاعران فقط من
السـبعة هما «الخطّي» واسـتعمله بنسـبة  ،%0,75وصاغ عليه  18بيتاً موزعة على أربع قطع
أو نتـف .أي بمعـدل  4,5بيتـاً للواحدة .ونظـم عليه «خليل بـن علوي» مقطوعـة واحدة من
سبعة أبيات .وعلى ذلك فاالتجاه إليه متدنٍ  ،والنفس فيه محدود.
الهزج :أقل البحور اسـتخداماً ،فلم تتعد نسـبته  .%0,13واسـتخدمه شـاعر واحد فقط
من السبعة هو «إبراهيم الخليفة» بنسبة  ،%0,92وهي عبارة عن مقطوعة من أربعة أبيات.
ظواهر عروضية بارزة ومقارنات:
النهوض بمجزوءات البحور:

مع غلبة التام من البحور على شعر الشعراء النموذج نلحظ التفاتاً واضحاً للمجزوءات،
خاصة بحري الكامل والرمل.
وبالنسـبة للكامـل نجـد لـ «سـلمان التاجـر»  428بيتـاً منـه .صـاغ  236بيتـاً منها على
مجزوئـه ،أي بنسـبة  %55,14تقريبـاً ،ولـ «الوائلـي»  535بيتـاً مـن الكامل .نظـم  69بيتاً منها
على مجزوئه أي بنسبة  %12,9تقريباً.
ويالحـظ طول النفس على مجزوءات الكامل .فـ«لسـلمان التاجـر» ثالث قصائد معدل
الواحدة  78,66بيتاً .وبدا «الوائلي» أقصر نفساً ،فله  5قصائد أي بمعدل  13,8بيتاً للواحدة.
وبتأملنـا للرمـل نجد أن أكثر اسـتخدامه مجزوء ،هذا مـع االقتران غالبـاً بطول النفس.
فـ«حسـن الدمسـتاني» ـ مثالً ـ لم يسـتخدمه َّإل مجـزوءا ً في حدود ما وصلنا من شـعره .فله
مطولة واحدة تبلغ  280بيتاً وهي أطول قصائده على اإلطالق.
((( األولـى فـي ديوانه ص 85وعـدد أبياتها  62بيتـاً ،والثانية فـي ص 91ولم يذكـر منها إال  14بيتـاً فقط ،ويبدو
أنها طويلة.
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وعارضهـا «خليل بن علوي» بقصيدة طويلة جعلـت  %54,5مما نظمه على الرمل من
مجزوئـه .كمـا عارضهـا «أحمد بن ط ّعـان» بمط ّولة بلغ عـدد أبياتهـا  388بيتاً .وطـول النفس
واضح في مجزوء الرمل.
وإذا قارنّـا هـذه الحصيلة بما يذكره الدارسـون من أن اعتماد مجـزوء البحور كان قليالً
في القديم بصفة عامة((( .وأن بعض شـعراء العربية في القرن العشرين نهضوا به((( .نجد أن
شعراء البحرين أسبق المحدثين لاللتفات للمجزوءات واستغالل ما فيها من طاقات فنية.
خصائص استخدام البحور:

يكاد يتوافق االتجاه العام للشـعراء النموذج مع االتجاه العربي القديم في النظم على
البحور .هذا مع ظهور اتجاهات مخالفة محدودة.
ورت ّـب «حـازم القرطاجني» األوزان حسـب تواترها عنـد األقدمين فقـال« :االفتتان في
بعضهـا أعـ ّم من بعـض .فأعالها درجة في ذلـك الطويل والبسـيط .ويتلوهما الوافـر والكامل.
ومجـال الشـاعر فـي الكامـل أفسـح منه فـي غيـره .ويتلـو الوافـر والكامـل عند بعـض الناس
الخفيف .فأما المديد والرمل ففيهما لين وضعف ...إلخ»(((.
ونظـرة في جدول رقـم ( )1تظهر أن الطويـل احتفظ بمكانته األولـى ووقع تبادل بين
مرتبتي الكامل والبسيط .فتقدم الكامل بفارق يبلغ  %6وهي نسبة ليست قليلة.
ووقـع تبادل بين مرتبتي الوافر والخفيف .ونجد أن الخفيف بدأ يتقدم ،واحتل المرتبة
األولى في شـعر «سلمان التاجر» .وتراجع الوافر .فبعد أن كان من بحور المرتبة الثانية ويكاد
يعـادل الكامل كمـا يرى «القرطاجنـي» وغيـره((( ،نرى شـعراء البحرين يبتعدون عنه بشـكل
عـام ،ويـكاد أن يـوازن نسـبة الرمـل( .الوافر اسـتخدم بنسـبة  %6,64والرمل  %5,5في شـعر
الشعراء السبعة).
ومع انكماش حجم الرجز عند أولئك السـبعة نراه يزدهر وينهض على يد شـعراء الفن
اختصوا به وكادوا يقتصرون عليه ،خاصة «حسن المليلي» و«قاسم اإلصبعي».
القصصي ،فقد ّ
واقترن الفن القصصي الرجزي ـ وهو اتجاه شـعري شـبه جديد فـي مضمونه ـ بظاهرة
(((
(((
(((
(((
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أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،ص.119
الطرابلسـي ،محمد الهادي ،خصائص األسـلوب في الشوقيات ،مصدر سابق ،ص .36ويصل إلى أن %16,2من
أشعار شوقي هي من المجزوءات ص.35
القرطاجنـي ،أبـو الحسـن حـازم ،منهـاج البلغـاء ،تحقيـق محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة ،ط ،2دار الغـرب
اإلسالمي ،بيروت  ،1981ص.268
المصدر نفسه الصفحة نفسها ،وأنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،مصدر سابق ،ص 73و.81

ظاهرة تنويع البحور في القصص الشعرية:
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موسـيقية طريفـة وهي التنويـع في البحـور ،ونعتقـد أن ذلك التو ّجه يسـتحق منـا وقفة ولو
قصيرة.
وإذا كان شـعراء الموشحات عمدوا إلى تنويع البحور في إطار الموشحة الواحدة ،فإن
هـذه الظاهـرة ترتبـط فـي شـعر «البحريـن» ،بـ«قاسـم اإلصبعـي» على وجـه الخصـوص(((،
وبغـرض معين هو الشـعر القصصـي ،وببحر خاص هو الرجـز .وغالباً ما تأتـي المط ّولة من ّوعة
القوافي مص ّرعة األبيات كما هو مط ّرد في هذا البحر.
وبتأملنا ظاهرة تنويع البحور عند هذا الراجز ،الحظنا أنه ينتحي منحيين:
األول :إنـه يط ّعـم مطوالتـه ببحـر واحد ويقتصـر عليه .ونزع هـذا المنــزع في قصته
(التتـن) التبـغ األخضر واألصفر .ومجمـوع أبيات القصة حوالـي  151بيتاً مـن الرجز ،وط ّعمها
الروي.
بسـبعة مقاطـع مـن الطويل ،يحتـوي كل مقطع على ثالثـة أبيات ،يلتـزم فيها بوحـدة
ّ
وعـادة ما تكون المقاطع تدخالت كمقولة أو حوار وقد تكون توجيهاً أو تهديدا ً أو دعا ًء أو ما
شـابهها .مثـال ذلك المشـهد التالـي وآثرنـا أن ننقل جـزءا ً طوي ًال نسـبياً لتتضح الصـورة .يقول
واصفاً إحدى المعارك:
فَ ِع ْنــــــــــ َد َذلِ ْ
ــــــــــك بَــــــــــ َر َز الـــــــــــ ُم َن َّدى((( َو َســــــــــيْ ُف ُه يَضْ ــــــــــر ُِب فيهِــــــــــ ْم قَــــــــــ َّدا
والســــــــــ ْه ِم ِ
َو َجـــــ َ
ـب علــــــى األبْطَــــــا ِل
والخطِّيَّــــــــــ ِة ال َع َّســــــــــا ِل
ـال بال َعضْ ـــــ ِ
َّ
ُ
ُ
ث ُــــــــــ َّم بَقَــــــــــى ب َِســــــــــيْ ِف ِه يَ ُص
ــــــــــول َعلَــــــــــى ال ِعــــــــــ َدا ب ِِشــــــــــ ْع ِر ِہ يَق
ُــــــــــول
أَلَ فَابْل ـــــغِ األقــــــوا َم َع ِّنــــــي فإنَّنــــــي أَ ُصــــ ُ
ـول علـــــى األَ ْع ــــ َدا ِب َح ــــ ٍّد يَ َمانِـــــي
ـــــل ت َ ْعـــــر ُِف فـــــي التَّ َصـــــا ُد ِم أَ ْهلَ َهـــــا فَ َويْ ــ ٌـل لِ َهـــذَا ِ
(الخشْ ــ ِ
وال َخيْ ُ
ـك)((( ِحيـــ َن يَ َرانِ ـــي
يخطفُونِ ـــي ِمـــن ِب ــ َـا ِد عمانِ ـــي(((
ِوإنِّـــــي أَنَـــــا ِمـــــ ْن ن َْســـــلِ َآســـــا ِد َربْـــــ َو ٍة ول ـــم ِ
ْ
َُ
أَت َـــــى إلَ ْيـــــ ِه ِ
(الخشْ ُ
ـــــك) لَ َّمـــــا َســـــ ِم َعا وناشــــــــــدا ً ب ِِشــــــــــ ْع ِر ِہ ُم َر ِّج َعــــــــــا
وحسـبما وصلنا من شعر اإلصبعي فقد اقتصر على التطعيم ببحر واحد فقط في هذه
القصة وحدها.
(((
(((
(((
(((

ر ّجحنـا أنـه مـن شـعراء القـرن الثامن عشـر الميلادي .ولـم يتح لنـا التأكد هـل هـو أول من اسـتخدم هذه
الظاهرة أم هناك من سبقه.
صنف من التبغ يدخّن رطباً بعد بلّه بالماء.
لفظة دارجة تعني التبغ الذي يدخّن جافاً.
تصـ ّور القصـة صراعاً بين التبـغ األخضر (وهو عمانـي) واألصفر (أصفهانـي) وربما تضمنت القصـة رمزا ً إلى
الصراع السياسي العسكري الذي دار بين عمان وإيران على البحرين في القرن الثامن عشر وما بعده.
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المنحـى الثاني :وفيه نجد اإلصبعي يط ّعم مط ّوالته بالعديـد من البحور .وهو المنحى
األكثـر شـيوعاً .وسـلكه فـي قصصـه الثالث «قصـة الرطـب» و«قصة أحـد» و«قصـة طوق بن
الصباح».
وتتمثل تنويعاته في «قصة الرطب» على النحو التالي:
 اسـتخدم  9مقاطع من الطويل .سـبعة منها مكونة من ثالثة أبيات وواحد من أربعة،وواحد من بيتين.
 مقطع من البسيط من بيتين. مقطع من المتقارب من بيتين. مقطعان من الوافر يحتوي كل مقطع على ثالثة أبيات.وتنويـع األوزان فـي المطوالت القصصية أضفـى طرافة بتعدد النغمـات اإليقاعية ،كما
خفّف القيود على الناظم بإلزام نفسه النظم على بحر واحد.
البند:

تزامـن مع ظاهـرة التنويع في البحور في األراجيز القصصية ظهـور فن البند .بل إن ما
وصلنـا مـن نصوصه أسـبق بما يزيـد على المئـة عام .ومن ثـم نر ّجـح أن ظاهـرة التنويع في
البحـور ربمـا كانـت خطـوة تمهيديـة ومهيـأة لظهـوره .وأنهـا ربمـا كانت أسـبق وجـودا ً من
«اإلصبعي» ،وأن نصوصها األولى لم تصلنا.
ويـرى دارسـو البند ومنظّروه أنـه لون أدبـي ذو خاصيتين :األولى أنـه يُبْ َنى على جمل
شـعرية ،ويقـوم إيقاعه على أسـاس التفعيلة الواحـدة المتكـررة بحريّة تامـة((( .وترى «نازك
المالئكـة» ـ أن الحريـة فيـه تتيـح للشـاعر اختيار عـدد التفعيالت .فيجـيء الشـطر طويالً أو
قصيرا ً بحسـب رغبة الشـاعر وحاجة معانيـه((( .وتذهب إلى أنه كلما تنوعت أطوال األشـطر
كان البند أكثر موسيقية وأصالة(((.
الخاصيـة الثانيـة :أنـه يُبْ َنـى علـى أسـاس بَ ْح َريـن همـا الهـزج والرمـل منفصليـن أو
متداخلين(((.
وتعـذّر علـى المهتمين بدراسـة البنـد والمؤرخين لنشـأته تحديد زمن ظهـوره تحديدا ً
(((
(((
(((
(((
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جمال الدين ،مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مطبعة النعمان ،النجف  ،1970ص.225
المالئكة ،نازك ،قضايا الشعر المعاصر ،دار اآلداب ،بيروت  ،1962ص.169
المصدر نفسه ،ص.177
المصدر نفسه ،ص 171وما بعدها .وجمال الدين ،مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص.226

تعذّر كذلك التع ّرف على ظروف نشـأته وأسـباب ظهوره((( .وير ّجح دارسـوه ارتباطه في
نشـأته األولى باألغراض الدينية خاصة فـي مجاالت األذكار ومجالس المآتم .ثم اتسـع بعد ذلك
ليشمل أغراض الشعر العربي القديم من مدح وهجاء ورثاء وغزل وتص ّوف وما إليها(((.

لكشلا ةسارد

دقيقـاً .وأقـدم مـا عثروا عليـه من بنـود ناضجة ،تنتمـي للقرن الحادي عشـر الهجري/السـابع
عشـر الميلادي((( .ووجـد هذا الفن في جنـوب «العـراق» و«األحواز» وفـي «البحرين» .ولم
تعرفه البالد العربية األخرى(((.

وجـل ما عثرنا عليه من بنود لشـعراء بحرانيين يكاد يقتصر علـى المدائح الدينية وقد
ّ
تتص ّدرها مقدمات غزلية.
وخلصـت بعض اآلراء إلـى اعتباره من الناحية الفنية حلقة وسـطى بيـن النظم والنثر،
اقتضته شـريعة التط ّور ،وأوجده عامل الزمن الذي أوجد الموشّ ـح والرباعيات وما شاكلها .كما
اعتُبِر انتفاضة وثورة ضد عمود الشـعر التقليدي((( .وع ّدہ البعض اآلخر أسـلوباً شـعرياً طريفاً
أقـام فيه الشـاعر الـوزن على أسـاس التفعيلية دون الشـطر .واعتبـروه نموا ً من بحور الشـعر
العربـي يضيـف إليهـا جديدا ً وال يخرج عنها في شـيء((( .ونظـروا إليه على أنه أقرب أشـكال
الشعر العربي إلى الشعر الحر(((.
وفـي اعتقادنا أن البند ال يرقى أن يكون انتفاضة أو ثورة شـعرية ،وهو ال يتع ّدى كونه
لوناً من التف ّنن الشـعري ربما أوحت به التجربة السـابقة التي حاول فيها الشعراء النظم على
عـدة بحور ضمن إطار القصيـدة الواحدة .هذا مع إبقاء الوحدات اإليقاعية لكل بحر منفصلة
عـن بعضهـا بعضاً ..وأعقـب ذلك محاولة كسـر الرتابة اإليقاعيـة الناتجة عن النظـم على بحر
واحـد ذي وحـدات إيقاعية متسـاوية ،فتص ّرفوا في عـدد الوحدات طوالً وقصرا ً ،حسـب ذوق
الشاعر وحاجة معانيه.
وال نسـتبعد أن تجربة النظم على عدة بحـور أظهرت لهم ما ينطوي عليه إدماج بعض
البحور من طاقات .وأنهم ربما اكتشـفوا ما تتضمنه تفعيلات بحري الهزج والرمل بالذات من
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الدجيلـي ،عبد الكريـم ،البنـد فـي األدب العربي ،مطبعـة المعارف ،بغـداد  ،1959المقدمـة ص (خ) وص،3
وجمال الدين ،مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص.224
المصدران نفسهما األول ص(ض) والثاني ص 224واألحواز من مدن خوزستان.
تُراجع عند الدجيلي ،عبد الكريم ،البند في األدب العربي ،مصدر سابق ،ص(ث).
المصدر نفسه ،ص(ت).
المصدر نفسه ،المقدمة ص(ف) و(ش) و(ض).
المالئكة ،نازك ،قضايا الشعر المعاصر ،مصدر سابق ،ص.169
المصدر نفسه ،ص 167و 173و.178
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حيويـة موسـيقية ،وهما من البحـور المو ّحـدة التفعيلة ،وينتميـان لدائرة المجتلـب((( ثم ما
يتولّد عن المزاوجة بينهما من عذوبة نغمية مما ترتّب عليه مولد البند(((.
وترتبـط مـا عثرنـا عليـه مـن بنـود بحرانيـة بأسـرة معينـة هـي أسـرة «عبد الـرؤوف
الجدحفصي» فجميع ما وقع بأيدينا منها لشعراء ينتمون ألجيال مختلفة من هذه األسرة.
وتتراوح تلك البنود بين ثالثة ألوان .فهي قد تكون من :
 .1الهـزج الخالـص ومثالـه :قـول «خليل بن علـوي» من مق ّدمـة غزلية لبنـد في مدح
«علي»:
اإلمام ّ
لَ ُه َخ ٌّد شَ ِقي ِق ٌّي
ِيق َر ِحي ِق ٌّي
لَ ُه ر ٌ
لَ ُه قَ ٌّد َر ِشي ِق ٌّي
َولَ ْح ٌظ نا ِع ُس الطَّ ْر ِف
ليح كا ِم ُل ال َو ْص ِف
َم ٌ
مثل َص ْه َبا
لَ َماه ُ
ِب ِه َها َم األلِ َّبا

وشَ ْع ٌر َحالِ ُك اللونِ كَ َديْ ُجو ِر

على ُص ْب ِح َجبِينٍ ُمشْ رقِ ال ُّنو ِر
وفي َحا ِج ِب ِه ال َّز ِّج

فُ َويْ َق األعينِ ال ُّد ْع ِج
الص ِّب
ف ََل لَ ْو َم على َّ
ِإذَا َما َصا َر يَ ْه َوا ُه

((( عـن التشـابه بينهما يُراجـع المالئكة ،نـازك ،قضايا الشـعر المعاصـر ،مصدر سـابق ،ص171؛ وجمـال الدين،
مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص.242
((( لـم نجد دارسـي البند ومنظّريه العراقييـن يلتفتون إلى أثر المزاوجة بين البحور في نشـأة هـذا الفن ،رغم أن
نـازك المالئكة في «قضايا الشـعر المعاصر» ص 171ال تشـك أن أول شـاعر كتب البنـد كان على علم بخاصية
الجمـع بيـن بحري الهـزج والرمل وهمـا البحران الرئيسـيان فيـه .ولعل السـبب أن العديد من جوانب الشـعر
ولعل
العراقـي ما زالـت غيـر مدروسـة وأن نصوصـه التي تـزاوج بيـن البحور فـي القصيدة لم تكتشـف بعـدّ .
ظاهرة وجودها في شعر «البحرين» يدل على وجودها في شعرهم لما بين البلدين من تأثير وتأث ّر.
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وقد َماتَ لِفرقَا ُه
فإ َّن الميْ َت في ال ُح ِّب
شَ هِي ٌد ما لَ ُه َذنْب(((...
َ
ُ
فتفاعيـل البنـد هي علـى وزن مفاعيلن وهي الوحـدات اإليقاعية لبحـر الهزج .ودخل
الكثير منها الزحافات والعلل الشائعة في استعماالت هذا البحر.
 .2ومـن الرمـل الخالـص :هـذا المقطـع لـ «عبد الـرؤوف الجدحفصـي» فـي مـدح
الرسول :
إِنَّ َما ُ
األرض ِم َن ال َخلْقِ
أشرف َخلْقٍ َوطَأَ َ
لَ َنب ٌِّي َع َرب ٌِّي
ق َر ِش ٌّي َم َدنِ ٌّي
ٌ
سل .وقد زَا َد عليهم
ورسول َختَ َم اللَّ ُه ِب ِه ال ُّر َ

نبي
وهو األ ّو ُل بالفَضْ لِ على ك ُِّل ٍّ
ِ
بالبعث إلى ِ
وهو اآلخ ُر
الخاص
واألس َو ِد والشاف ُع في
ِّ
األبيض ْ
وهو في العا ِّم َج ِميعاً.

وهو ال ُم ْب ِرئُ لألكْ َم ِه واألبْ َر ِص واألز َمنِ

باللمس(((

ْ

فاألشـطر كلهـا موقعـة علـى وزن (فعالتن) وهـي تفعيلة بحـر الرمل مـع دخول بعض
رحافاته عليها .وقد زاد التفاوت الواضح في أطوال األشطر من موسيقية المقطع.
 .3بنـود يغلب عليهـا ازدواجية البحـور :يحدث أحيانـاً أن يزاوج الشـاعر بين وحدات
بحري الهزج والرمل كقول «عبد الرؤوف الجدحفصي»:
((( ديوانـه ص 69والبنـد مكتوب فـي األصل بطريقـة النثر .ينظـر أيضاً المثـاالن اللذان استشـهد بهما مصطفى
جمال الدين في اإليقاع في الشعر العربي ،ص 230و 233وهما لعبد الرؤوف الجدحفصي.
((( عثرنـا فـي ثنايـا المجموعـات الخطّ ّية وضمـن مسـودات المنتظم علـى ع ّدة بنـود تنسـب لعبد الرؤوف بن
الحسـين الجدحفصي .وير ّجـح محمد علي التاجر أن بعضها من نظم الج ّد ال الحفيد .وحسـبما يظهر فهناك
ثالثـة أشـخاص مختلفو األجيال من األسـرة نفسـها يحملون االسـم نفسـه .وإذا صـح ترجيح التاجـر فإن أول
بنـد مكتمـل وصل إلينـا هو مـن نظـم عبد الـرؤوف الجدحفصـي( ،ت 1006ه1597/م) ال بند ابـن معتوق
(ت 1087ه1676/م) كما يذكر الدجيلي في كتابه البند ص.3
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( .1أَلَ يَا أَيُّ َها ال َحا ِدي
 .2ترف َّْق بِفؤا ِدي)
( .3واحبِس الرك ْْب)
آنس بَ ْر َق ال ُق ْر ْب.
( .4ولو َح َّل ِعقَا ِل ،فكلي ُم الشَّ ْوقِ قد َ
الحب
م ْن نَ ْح ِو ِح َمى ّ
فَظَ َّن ال ُّنو َر في الطُّو ِر ب ُج ْن ِح الليلِ نَا َرا)

يقتبس ال َّنا َر كما ظَ َّن بنعلَ ْي ِه فَ ُنودي:
( .5فَ َغ َدا
ُ
ا ْخلَعِ ال َّن ْع َل فَ َهذَا َربْ ُع لَ ْيلَى

فانثَنى ِمن ِش َّد ِة ال َّد ْهشَ ِة حيران)(((

َ ْ
ََْ
فالشـطر األول مـن الهـزج ضربـه (مفاعيلـن) ،والشـطر الثانـي لـم يتقيّـد فيه الشـاعر
بتفاعـل البحريـن المذكو ّريـن فجـاء علـى وزن فعولـن فعالتن ،والشـطر الثالث رمـل ،وعقّب
بالهزج وهكذا(((.
وقـد الحـظ العروضيـون أن تص ّور االزدواجيـة بين بحري الهـزج والرمل فـي مثل البند
السـابق ناشـئ مـن توزيـع الفقرات إلـى أشـطر متخالفة الطـول ،مـع الوقوف على سـجعات
اعتبـرت بمثابـة القوافي .وبإعـادة الكتابة على وقفات أخـرى أو تحريك أماكـن الوقف تغدو
القطعة السابقة من الهزج الخالص .يوضح ذلك ما يلي:
أال يا أيْــ
ب ِِس الركَب
قِ قَـ ْد آنـَ
فظ َّن النـو
ـ َغ َدا يقتـ

يُّ َهـا ال َحا ِدي
ولــو َح َّل
َس بَ ْر َق القر
َر في الطُّو ِر
ـ ُبس النا َر

تـرف َّْق بِـ فُؤا ِدي واحـ
ِعقَا ٍل فَـ ـ َكلِي ُم الشَّ ْو
ِب ِم ْن نَ ْح ِو
ب ُج ْن ِح الليـ
......

ـب
ِح َمى ال ُح ّ
ـلِ نَا َرا فَـ

((( البحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،مصـدر سـابق ،ج 3ص218؛ والدجيلي ،عبـد الكريم ،البند فـي األدب العربي،
مصدر سابق ،ص10؛ وجمال الدين ،مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص.238
((( يُراجع جمال الدين ،مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص.238
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فالنظـر إلـى البنـد كقطعـة واحـدة دون األخـذ باألشـطر والقوافـي يجعلها مـن الهزج
الخالص(((.
بقيـت للبند ميزة يجـدر ذكرها وهي أن له قافية واحدة فـي نهايته أو في نهاية بعض
مقاطعـه .وعـادة ما تكـون مفتوحة وأشـهر بنـود عبد الـرؤوف الجدحفصي انتهـت مقاطعها
بميـم مشـالة .فمقطـع األول «مرامـا» والثانـي «لزامـا» والثالـث «ترامـى» والرابع «حسـاما»
والخامس «الخزامى» والسـادس «ضراما»((( .وقد وجدناها جلّها مقتضية للفتحة فهي إما في
حالة نصب أو منتهية بألف مقصورة.
أمـا أشـطر البند فقـد تلتـزم قافية مو ّحـدة أو مزدوجة أو حـ ّرة ،وقد ال تلـزم قافية
أصالً(((.
وفـي واقـع األمر كان البنـد وليد محاوالت اسـتثمار البنيـة اإليقاعية التقليديـة بابتكار
تشـكيالت نغمية جديدة وتوليد أنماط موسـيقية طريفة .وال يمكن ع ّدہ خروجاً أو ثورة على
ذلك الصرح المتجذّر واألصيل من تقاليد وقيم فنية موروثة .وأقصى ما فيه أنه إضافة لمسات
ترسـخ ذلك التراث وتع ّمق جذوره وتكشـف ثراءه وقدرته على التط ّور دون المسـاس
مبتكرة ّ
بأخـص خصائصه وهو الـوزن والتفعيالت .وقد اقتضى ذلك تغ ّير الحس الشـعري ،والرغبة في
اإلضافة والتجديد.
واعتبر بعض الدارسـين النقّاد البند أقرب أشكال الشعر العربي إلى الشعر الح ّر(((.
وعـ ّد البعض اآلخر الشـعر الحر الوليد الشـرعي للبند .هـذا مع اقتصار األخيـر على بحري
الرمـل والهـزج ،وانفتـاح دائـرة إيقـاع الشـعر الحـر علـى جميـع بحـور التفعيلـة الواحدة
المتكررة (((.
ومما ال شـك فيـه أن لفن البند أثـرا ً واضحاً في حركة الشـعر الح ّر العربيـة والمعاصرة
وعلى الخصوص في «العراق» و«البحرين»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

لمزيـد مـن التفصيـل في تص ّور األسـباب الموحية بالمزاوجـة بين بحري الهـزج والرمل يُراجـع جمال الدين،
مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص 242وما بعدها.
يُراجع الدجيلي ،عبد الكريم ،البند في األدب العربي ،مصدر سابق ،ص.16 – 11
جمال الدين ،مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص.255
المالئكة ،نازك ،قضايا الشعر المعاصر ،مصدر سابق ،ص 167و.178
جمال الدين ،مصطفى ،اإليقاع في الشعر العربي ،مصدر سابق ،ص.257
نشـطت في البحرين تجربة الشـعر الح ّر خاصة في السـتينات ودرس د.علوي الهاشـمي أبعادها وخصائصها
فـي بحث تقـ ّدم به لنيل درجة دكتـوراه الدولة من الجامعة التونسـية وهو بعنوان (تجربة الشـعر المعاصر
في البحرين).
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ثانياً :القوافي:
القافيـة عنصـر حيوي فـي إيقاعية الفن الشـعري بما تضفيـه من رنين موسـيقي أ ّخاذ
علـى جو النـص .ويقصد بها في أبسـط معانيها األصـوات المتكررة التي يلتزم بها الشـاعر في
أواخر األشطر واألبيات(((.
حروف الروي:

جل حـروف المعجم تقريباً
اسـتخدم شـعراء «البحرين» الذين اعتبرناهـم النموذج ّ
رويّاً ألشـعارهم .العذب منها والنافر .الشـائعة االسـتعمال والنادرة ،حيناً لما لها من جمال
صوتـي أو وفـرة فـي اللغـة ،وحينـاً إلظهـار المقـدرة اللغويـة .ويب ّيـن الجـدول ( )2نسـبة
استخدامها (((.
وكما هو واضح فإن الشعراء استخدموا الحروف بنسب متفاوتة.
حروف المرتبة األولى:

وهي الشـائعة االسـتعمال .ويأتي على رأسـها الدال ،يليهـا الالم ،فالباء ،فالـراء ،فالنون،
فالميـم .وبالمقارنـة بين أعالها اسـتعماالً وأدناها نالحظ أن الدال اسـتخدم بما يعادل ضعف
الميم.
ولعـل السـبب فـي شـيوع تلـك الحـروف كثـرة ورودها فـي أواخـر الكلمـات .وما
ّ
تتض ّمنـه مـن قيم جماليـة ومؤثـرات صوتية عذبة .وهـي تتسـم بالوضوح السـمعي ،وأنها
أصـوات أغلبهـا شـديدة؛ كالبـاء والـدال((( ،أو تتراوح بيـن الشـدة والرخاوة كاللام والراء
والنون(((.
حروف المرتبة الثانية:

وهـي متوسـطة االسـتخدام .ويأتي فـي مق ّدمتها الهمـزة يليها القـاف ،فالعيـن ،فالتاء،
روي الكاف اسـتخدم بمقدار ثلث
فاليـاء ،فالـكاف .وتكشـف المقارنة الداخلية فيما بينهـا أن ّ
روي الهمزة تقريباً.
ّ
(((
(((
(((
(((
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أنيس ،إبراهيم ،موسـيقى الشعر ،مصدر سـابق ،ص .273والطرابلسـي ،محمد الهادي ،خصائص األسلوب في
الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.38
في الصفحة .419
أنيس ،إبراهيم ،األصوات اللغوية ،ط ،2مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة  ،1981ص 45و.48
المصدر نفسه ،ص 64و.66

حروف المرتبة الثانية

حروف المرتبة األولى
الحرف

عدد األبيات

الترتيب

الحرف

عدد األبيات

الترتيب

الدال

2275

1

الهمزة

615

7

الالم

1852

2

القاف

607

8

الياء

1516

3

العين

541

9

الراء

1483

4

التاء

397

10

النون

1219

5

الياء

317

11

الميم

1143

6

الكاف

218

12

حروف المرتبة الثالثة
عدد األبيات الترتيب
13
197
14
121
15
115
16
90

الحرف
الحاء
السين
الهاء
الفاء
األلف
المقصورة

81

17
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جدول ( )2حروف الروي مرتبة حسب عدد األبيات في شعر الشعراء النموذج

حروف المرتبة الرابعة
الحرف عدد األبيات الترتيب
18
53
الضاد
19
40
الشين
20
31
الذال
21
23
الخاء
الزاي

23

22

الجيم
الثاء
الطاء
الصاد
الواو

22
18
8
4
4

23
24
25
26
26
419

حروف المرتبة الثالثة:

وهـي القليلة االسـتخدام .ويمثلهـا على التوالي الحاء ،والسـين ،والهـاء ،والفاء ،واأللف
لروي الحاء.
المقصورة .واستخدمت األلف المقصورة رويّاً بنسبة ّ
تقل عن النصف بالنسبة ّ
حروف المرتبة الرابعة:

وهي النادرة االسـتعمال .وتتشكّل من الضاد ،فالشـين ،فالذال ،والخاء ،والزاي ،والجيم،
والثاء ،والطاء ،والصاد ،والواو.
كـروي أنها حروف نافرة عص ّية االسـتخدام لقلّة
ولعل السـبب في نـدرة التعويل عليها
ّ
ّ
ورودهـا في أواخـر الكلمات ،وربما لفجاجة أصواتها .ونحسـب أن أكثر الشـعراء نظموا عليها
إظهارا ً للبراعة وتدليالً على المقدرة اللغوية.
والحرفان الوحيدان اللذان لم نجد أي نظم عليهما إطالقاً هما الظاء والغين.
الروي:
حركة
ّ

الروي مـن حيث الحركة والسـكون ،وهو ما
مـن الجوانـب ذات التأثيـر اإليقاعي وضع
ّ
اصطلح على تسميته بالقوافي المطلقة والمق ّيدة.
وال يختلـف «شـعر البحريـن» عـن االتجـاه العـام للشـعر العربـي فـي تفـ ّوق القوافـي
المطلقة((( ،ويبين جدول القوافي رقم ( )3نوعية القوافي ونسبتها في شعر الشعراء النموذج(((.
القوافي المطلقة:

ويتضـح تف ّوقهـا علـى المق ّيدة ،بشـكل واضح ويبـرز تف ّوق بعـض أنـواع المجرى على
البعض اآلخر.
فمجـرى الكسـرة يتقـ ّدم غيـره .وبلغ معـدل النظـم عليـه  ،%41,7أي أكثر مـن الثلث
واحتـل الترتيـب األول في شـعر أربعة شـعراء من السـبعة وهـم «جعفر الخطّي» ،و«حسـن
الدمستاني» ،و«الوائلي».
مجـرى الض ّمـة :ويأتي في المرتبة الثانية .وبلغ معدل النظـم عليه حوالي  %29,16أي
مـا يقـارب الثلث .ومـع تأخره في االتجـاه العـام ،إال أنه يحتـل المرتبة األولى في شـعر ثالثة
شـعراء .هـم «خليل بـن علـوي» ،و«سـلمان التاجـر» ،و«إبراهيـم الخليفـة» .واحتـل المرتبـة
((( أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،مصدر سابق ،ص.289
((( يراجع الجدول  2ص .419
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األخيرة في شـعر «الوائلي» ،ولم يسـتخدمه سوى بنسـبة  %3,45أي إنه أقل حتى من مجرى
السكون.
ومـع تفوق مجرى الكسـرة فـي التوجه العام ،إال أنهـا تظل تتعارض مـع مجرى الضمة
فـي المرتبـة كمـا رأينا في شـعر الثالثـة األخيريـن .وكان هـذا االتجاه هـو الغالب على شـعر
ولعل تعليل ذلك هو ما للكسـرة والضمة من قوة .فمخرجهما من أقصى الحلق.
األقدمين(((ّ .
وذهـب بعـض الدارسـين إلـى تعليـل مـا فـي هذيـن المجريين مـن قيمـة جماليـة ومؤثرات
نغمية(((.
مجرى الفتحة :اسـتخدم بنسـبة  %19,81أي بمعدل الخمس .وهذه النسبة تكاد تتفق
واتجاهـات األقدميـن((( .ويحتـل مجـرى الفتحـة المرتبـة الثالثة في شـعر سـتة من الشـعراء
السـبعة .وقد تفـ ّرد «الوائلي» في تق ّدم مجـرى الفتحة عنده على الضمـة ،فجاء  %20,11من
شـعره عليهـا .فاحتـل بذلـك المرتبـة الثانيـة .وإذا كان الشـعراء السـتة يغلـب عليهم منــزع
القدمـاء ،فـإن «الوائلـي» يغلـب عليـه منـزع المحدثيـن((( .هـذا مـع مالحظـة أن «حسـن
الدمستاني» قد تقارب عنده مجريا الفتحة والضمة.
وعلى أية حال يبدو أن مسـتوى تواتر مجرى الحـركات الثالث متالئم مع قوتها .فأقوى
الـروي في كامل
الحـركات هي الكسـرة تليها الضمـة فالفتحـة .وال جدال في أن التـزام حركة
ّ
القصيدة وتكرار حرف بعينه يضفي إيقاعاً موسيقياً محبباً ،ومؤثرات صوتية جميلة.
المقيدة:
القوافي
ّ

ضئيلـة الحجـم بالقياس إلـى المطلقة .وتبلغ نسـبة النظم عليها كمجرى عند الشـعراء
النموذج  %9تقريباً .وهي تقترب من نسبتها عند األقدمين التي قُ ِّدرت بـ .(((%10
ويتفاوت مع ّدلها عند الشـعراء السـبعة .وأعلى مع ّدل لها هو  % 18في شـعر «حسـن
الدمستاني» .وأدناه  % 0.92عند «إبراهيم الخليفة».
(((
(((
(((
(((
(((

يذكر شـكري ع ّياد في «موسـيقى الشـعر العربـي» ،ط ،1دار المعرفة ،مصر  1968ص 112أنـه تتبع القوافي
المطلقـة فـي كل مـن اللزوميات وديـوان البحتري ،فوجـد القوافي التـي أجريت على الفتحـة تقارب نصف
التي أجريت على الضمة والكسرة.
يُراجع رأي عبد اللَّه الطائي وتعليل شكري ع ّياد عليه في المصدر نفسه ،ص 112و.113
يُراجـع باإلضافة إلى المرجع السـابق ص 112الطرابلسـي ،محمد الهادي ،خصائص األسـلوب في الشـوقيات،
مصدر سابق ،ص 40إحصائيات ابن الشيخ.
يشـير الطرابلسـي فـي خصائـص األسـلوب فـي الشـوقيات ،ص 40إلـى تقـ ّدم المجـرى المفتوح عنـد أحمد
شـوقي ويُراجـع المجـرى المضموم وهذا علـى خالف األقدميـن – كما رأينـا – والوائلي من شـعراء المرحلة
األخيرة في الفترة المدروسة.
أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،مصدر سابق ،ص.289
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وبتأملنا ألسلوب استعمالها عند «حسن الدمستاني» نالحظ:
-

ســت قصائــد مجمــوع أبياتهــا  524بيتــاً .أي أن معــدل
أن الشــاعر اســتخدمها فــي ّ
القصيدة الواحدة  87.33بيتاً فهي طويلة.

-

روي النــون (قصيدتــان) ،ومــع أوزان قصيــرة نســبياً (المتقــارب
أن أكثــر اســتخدامها مــع ّ
ومجزوء الرمل).
جدول رقم ()3
جدول القوافي المطلقة والمق ّيدة في شعر الشعراء
النموذج مرتّب حسب النسبة المئوية في شعر كل منهم

الرقم

الشاعر

مجرى
الكسرة

مجرى
الضمة

مجرى
الفتحة

الروي
ّ
المقيد
مجرى
السكون

1

جعفر الخطي

53.04

24.01

18.10

4.85

2

حسن الدمستاني

45.31

15.9

14.46

18

3
4

أحمد الدمستاني

32.71

31.55

26.13

9.6

خليل بن علوي

32.5

43.01

13.6

10.9

5

سلمان التاجر

31

39

23.5

6.7

إبراهيم الخليفة

29.03

47.23

22.81

0.92

الوائلي

68.31

3.45

20.11

8.11

المجموع

291.9

204.15

138.71

59.08

المعدّ ل

41.7

29.16

19.81

8.44

الروي المطلق
ّ

6
7

بجبر الكسور وجمع مجرى الحركات يظهر أن:
مجموع
الروي المطلق يساوي  % 91تقريباً.
ّ
مجموع
الروي المق ّيد يساوي  % 9تقريباً.
ّ
422
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-

جنــح الشــاعر إلــى تعويــض مجــرى الســكون بالــردف .واســتخدم األلــف ردف ـاً فــي
قصيدتيــن((( ،والبــاء ردفـاً فــي اثنتيــن أيضـاً((( .األولــى قاف ّيــة والثانيــة نون ّيــة ،والتــزم
في األخيرة عالوة على الردف بفتح ما قبله.
الــروي بفتحــة ،وســبقها
اســتعمل التوجيــه مــرة واحــدة فالتــزم بتحريــك مــا قبــل
ّ
(((
بحركة ن ّوعها بين الفتحة والكسرة والضمة ،وذلك طوال القصيدة .
ع ـول علــى الوصــل والخــروج لتعويــض ســكون الــروي .فأتبعــه بالهــاء المكســورة(((
ّ
ّ
وهو ما يسمى بالنفاذ.

كمـا أن «إبراهيـم الخليفة» ـ وهو أقل الشـعراء اسـتعماالً للقافية المق ّيـدة ـ عمد إلى
الروي(((.
والرس ،فح ّرك ما قبل ألف التأسيس لتعويض سكون
ّ
التأسيس ّ
وفـي العمـوم اعتنى الشـعراء بإضفاء كل ما من شـأنه إشـاعة الحيويـة والفاعلية على
الروي المق ّيد.
ّ
ثراء القافية:

الروي ومجـراه نرى في
مـع مجـيء الكثير من القوافي مجـ ّردة باالكتفاء بتكـرار حرف
ّ
الوقـت ذاتـه ميلاً واضحاً لـدى الشـعراء بإضافة ذيـول تثـرى إيقاع القافيـة وتزيد مـن غناها
فاستخدموا:
 الردف وأكثروا من األلف على وجه الخصوص.من ذلك قول «الوائلي»:
[خفيف]

ـاب(((
الرضَ ــ ِ

ـــــاب وارش ــ ِ
الســـــ ْع َد فـــــي ِرضَ ـــــا األ ْح َب ِ
ـف الشَّ ـــ ْه َد م ـــن َرحي ـــقِ
َصا ِفـــــ ِح َّ
وممـا ورد فيـه الردف واو أو يـاء بالتقارض ـ وهذا أمر يجيزه العرضيون ـ قول «حسـن
الدمستاني»:
(((
(((
(((
(((
(((
(((

تُراجعان في ديوانه ص 85و.91
تُراجعان في المصدر نفسه ،ص 78و.193
تنظر قصيدته البائية (سريع) في ديوانه ص.88
تنظر قصيدته البائية (بسيط) ص.82
يُراجع ديوانه ص 67رقم .18
ديوانه ص 147يُراجع أيضاً ص 152و 168و 179المقطوعة (ه) و( 180ز) و ،180وديوان حسـن الدمسـتاني
ص 73و 75و 111و ،114وشعر أحمد الدمستاني ن .م ص ،225وشعر التاجر في الرياض ص 282و.335
423

[طويل]

يـــــم بُـــــ ُر ُ
ـــــوم طَـــــ ُر ُ
وق
الح مـــــن نَ ْحـــــ ِو ال َغ ِم ِ
ـــــي ِفكْـــــ ٌر بال ُغ ُم ِ
َمتَـــــى َ
وق َع َرانِ َ
وإ ْن عـــــن لـــــي مـــــن بِالعقيـــــقِ وحاجِـــــ ٍر جـــرى م ـــن أَما ِق ـــي الــــم ْقلَتينِ ع ِقي ـــق(((
َ َّ
ُ َْ َ ُ
َ ْ َ
َ
َ
َ َ
وقـد يجمع الشـعراء إلى الردف الوصـل فيزداد اإليقـاع وتثرى الموسـيقى ،ومما جمع
بين الردف والوصل بالهاء قول «الوائلي» من قافية الراء:
[طويل]

ـــــت ِمنـــــي وفَـــــاح عبِير َهـــــا(((
إِذَا اقترب ْ

َحـــــ َوى ُح ْســـــ ُن َها لُ ِّبـــــي فَ َمـــــاذَا يُ ِضي ُر َهـــــا
وع ّولوا على التأسيس كقول «إبراهيم الخليفة»:

ِّ

َ

َ

َ َ ُ

[طويل]

َـــــت أو نُجـــــوم طَوالِـــــع(((
بـــــر ٌ
وق تَعال ْ

ُ
َ
ُ ٌ َ
أَشَ ـــــاق ََك مـــــن أُفْـــــقِ ال ِعـــــ َراقِ لَ َوا ِمـــــ ُع ُ ُ
وأرفقـوه بالوصـل فـي الكثيـر مـن األحيـان .ومـن الموصـول بالكسـرة المشـبعة قول
«الوائلي»:
[طويل]

َاصــرِي(((
أنــت ن ِ
وقــد ق َّ
َــل أَنْصــارِي فكــن َ

فلســـــت ب َِصابِـــــ ٍر
نعـــــم ال ت َُل ِحينـــــي
ُ
ومن التأسيس الموصول بالهاء قول «إبراهيم الخليفة»:
ـب فَ َهــ ْـل ُه ــ َو زَائِلُــ ْه
َعلَـــى الده ــ ِر لـــي َعتْــ ٌ

َ

ْ

[طويل]

ـل أَنَ ـــا نَائِلُـــ ْه؟(((
ول ـــي ِعنـــ َدہ ح ـــق فَه ــ ْ

ُ َ ّ َ

عيوب القافية:
مع تمكّن الشـعراء النسـبي من ف ّنهم الشـعري والتزامهم بقوانين القافية وقع بعضهم
في عيوبها .وأبرزها:
اإليطـاء :فقـد ك ّرر «حسـن الدمسـتاني» لفظـة القافية خالل سـبعة أبيـات وهو الحد
المسموح به((( كما قلّص هذه المسافة في قصيدة تتسم بالطول(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص 105يُراجع أيضاً ص 107و ،135وشـعر التاجر فـي الرياض ص 278و ،338وديوان إبراهيم الخليفة
ص.81
ديوانه ص .181يُراجع أيضاً ديوان حسن الدمستاني ص 97و.126
ديوانـه ص 34ويُراجـع أيضـاً ص 50و 54و 56وكذلـك ديـوان حسـن الدمسـتاني ص 133و ،144وشـعر ابنـه
حسن الدمستاني ن .م ص.231
ديوانه ص 57يُراجع أيضاً ص.192
ديوانه ص.41
ديوانه ص 193البيت  6و.12
يُراجع البيتان  24و 28وكذلك البيتان  36و.40

لكشلا ةسارد

روي
اإلكفـاء :يحدث في أحيان قليلة «أن يدرج الشـاعر حرفاً متقاربـاً في المخرج مع ّ
القصيدة وغالباً ما يقع ذلك بين حرفي الذال والدال»(((.
اإلقواء :يح ّرك الشاعر المجرى بحركتين مختلفتين .فقد أدرج «عبد المنعم بن محمد»
الروي((( .ولعلّه ج ّر خبـر المبتدأ ـ وهو قافية ـ
رويّـاً مضموم المجرى ضمن قصيدة مكسـورة
ّ
للضرورة الشعرية ،وهو تجاوز مباح لقواعد النحو العربي.
التنويع في القوافي:

تنويع القوافي ظاهرة قديمة ظهرت بعض أشكالها على استيحاء ـ منذ العصر العباسي
وظل الشـعراء يتف ّننون في ألوانها وإن ظلّت محدودة الحجم بالقياس إلى الشـعر
أو قبله(((ّ .
الموحد القافية.
ونهض شـعراء «البحرين» ـ ومنذ مطلع الفترة المدروسـة ـ بهذا اللون الشـعري نهضة
واضحة((( مستغلين ما فيه من طاقات فنية ومرونة للعديد من األغراض .كما ع ّولوا عليه كلون
من التف ّنن النغمي لكسر الرتابة الناجمة عن النغم المتشابه والمتولّد عن القافية الموحدة.
ويالحـظ أن ظاهرة التنويع في القوافي انحصرت في الغالب بقصائد تتسـم بأنها ذات
موضـوع تعليمـي أو مقارب له كالشـعر التاريخي والقصصـي .وهي تتميز بوحـدة الموضوع.
وأكثرها اسـتخدم أوزاناً قصيرة نسبياً كمجزوء الرمل والسريع والرجز .كما تتسم بطول النفس
وأغلبها مط ّوالت.
وزادت القوافي المنوعة من موسـيقية الشـعر في بعض األحيان ،وخفّفت على الشاعر
من قيود القافية الموحدة.
وتتمثل أبرز أشكال القوافي المنوعة((( في شعر «البحرين» في:
(((
(((
(((
(((

(((

تُراجـع على سـبيل المثـال قصيدة علي البالدي فـي الرياض ص 405البيـت  ،32والمقتـل ص 260البيت ،12
وقصيدة التاجر في الرياض ص 303البيت  ،21وديوان الوائلي ص 104البيت الثالث.
محفوظ ،حسين ،المنتخب من أدب البحرين ،مصدر سابق ،ص 21يُراجع البيت الثاني.
ابـن رشـيق ،العمدة ،مصـدر سـابق ج 1ص 178وما بعدهـا .يُراجـع المسـ ّمط والمخ ّمس .وأنيـس ،إبراهيم،
موسيقى الشعر ،مصدر سابق ،ص.332
اعتبـر عبد اللَّـه الطائـي فـي كتابـه «األدب المعاصر في الخليـج العربي» ،مصدر سـابق ،ص 43هـذا النمط
الشـعري من تجديد شـعراء مطلع القرن العشرين ،وأن شـعراء الخليج العربي أخذوه من الشعراء المشارقة
والدعـوات التجديديـة التي نـادت بها الصحف العربية آنـذاك .وع ّول على هذا الرأي ماهـر فهمي في كتابه
التوسـع شـيئاً في ذكـر من نادى
«تطـ ّور الشـعر العربـي الحديث بمنطقة الخليج» مصدر سـابق ،ص 53مع ّ
بتلـك الدعوات .ونعتقد أننا لسـنا بحاجة إلـى تأكيد قدم هذه الظاهرة ،أو أن شـعراء البحرين وربما غيرهم
أحيوها قبل مطلع القرن العشرين.
ذكر أنيس ،إبراهيم في كتابه «موسيقى الشعر» ،مصدر سابق ،ص 331مسمياتها وضروبها.
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المزدوج:

وفيه يقترن تنويع القوافي بتصريع األبيات وانحصر النظم فيها على بحر الرجز.
وقد اسـتثمر الشـعراء مـا فيها من مرونـة لنظم المتـون التعليمية ـ الطويلـة .كأرجوزة
المعـارف الخمـس لـ «حسـن الدمسـتاني» والمسـماة بـ«تحفة الباحثيـن في أصـول الدين».
وأرجوزة «شارحة الصدور» لـ «حسين العصفور» وهما في مباحث العقيدة(((.
كما اسـتغلّت سـهولتها ويسـرها لنظم الشـعر القصصي .وعليها صاغ «قاسم اإلصبعي»
قصصه األربع الرجزية.
المربعة:
المسمطات أو القصائد
ّ
ّ

ويمكن اعتبارها حدا ً وسـطاً بين نــزعة التح ّرر من القافية المو ّحدة وااللتزام بها .فقد
أتت كل ثالثة أشـطر مص ّرعة القوافـي مختلفتها من مقطع إلى آخر مع تق ّيد الشـاعر بتوحيد
قافيـة الشـطر الرابع طـوال القصيدة .وعلى هذا األسـاس فهي ذات قافية رئيسـية مو ّحدة مع
تعدد القوافي الفرعية ،وهي بالتالي تشبه المس ّمط والموشّ ح.
واسـتثمر الشـعراء ما في هذا الضرب من طاقة فنية ،ومرونة فـي صياغة مر ٍ
اث طويلة
في الهاشميين .تناولوا فيها األحداث التاريخية المأساوية بإسهاب.
ولعل أقدم ما عثرنا عليه من قصائد مربعة وأشـهرها ،مطولة «حسن الدمستاني» التي
وس ّميت بالمقتل((( .وهي من مجزوء الرمل ومطلعها:
نظم فيها واقعة «الطّف»ُ ،
ـض الشُّ ـ ُهو ْر َوأَنَ ـــا ال ُم ْحـــ ِر ُم ع ـــن لَذَّاتِـــ ِه ك َُّل ال ُع ُص ـــو ْر
ـاج عــن لَذَّاتِ ِه ـ ْم بَ ْعـ َ
أَ ْح ـ َر َم ال ُح َّجـ ُ
كي ـ َـف ال أُ ْح ـ ِر ُم دأب ـاً ن ِ
الس ـ ُرو ْر َوأَنَــا فــي ِمشْ ـ َع ِر ال ُحـ ْزنِ علــى رز ِء ال ُح َسـ ْي ْن
َاحــرا ً َه ـ ْد َي ُّ
والتزم الشاعر بتكرار قافية النون المردوفة بالياء طوال القصيدة البالغة  280بيتاً.
وتجلّى إعجاب الشـعراء بها من خالل مجـاراة الكثير منهم لها .ونذكر منهم «خليل بن
علوي»((( و«أحمد بن ط ّعان» ،و«سلمان التاجر»(((.
(((
(((
(((
(((
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ذكرنا شواهد منها في شعر العقيدة .يُراجع ص 141وما بعدها .وتُراجع األولى في ديوان الدمستاني ص.54
اصطلحـت المصـادر والمراجع التـي ذكرتها على تسـميتها بالمربّعـة .يُراجع البلادي ،علي بن حسـن ،أنوار
البدرين ،مصدر سـابق ،ص 218واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 5ص ،261وما ذكره مق ّدم
الديوان بشأنها في ص 49وقد وردت في ص 193منه.
يُراجع ديوانه ص.12
يُراجـع علـى التوالـي البالدي ،حسـين بن علي ،ريـاض المـدح والرثاء ،مصـدر سـابق،ص 135و .333وألحمد =

المخمسات:
ّ

لكشلا ةسارد

كما اسـتثمر شـعراء الفـن القصصي مرونة هـذا الشـكل ،وطاقاته الفنيـة فصاغوا عليه
بعض قصصهم .كقصة «حرب السمك» لـ«حسن المليلي».
وتتشـابه مـع المربّعة في تنـ ّوع قوافي األشـطر .وتخالفها في مجيء القافية الرئيسـية
الموحـدة كل أربعة أشـطر .ويكثر هـذا النمط في شـعر «البحرين» .وعادة ما تكون األشـطر
الثالثة األولى من نظم الشـاعر ،والشـطران األخيران من نظم شاعر آخر .وجعلها الناظم أصالً،
لتعلّقه وإعجابه باألبيات األصلية.
وقـد سـاعد التحـرر من قيـود القافيـة الموحـ ّدة علـى إطالة نفـس القصيـدة وصياغة
مطـ ّوالت تنـوف علـى األلف بيـت .وأطول تخميـس عثرنا عليـه هو لـ«سـلمان التاجـر» .فقد
خ ّمس قصيدة معاصره الشـاعر البحراني «طه العرادي» وهي في مدح الرسـول  واإلمام
«علـي» .وزاد عدد أبياتها على األلف ومئتي بيت .واسـتعرض خاللها أهـم األحداث التاريخية
ّ
التي عاشاها ،وتغ ّنى بفضائلهما وانتصاراتهما ومطلعها:
شَ ـــ ْم ُس ُح ْس ـــنٍ يُ ْســـبِي ال ُع ُق ــ َ
ـول بَ َها َه ـــا
لـــــو تبـــــدَّتْ لنـــــا ضُ ًحـــــى مـــــن ِخبَا َهـــــا

[خفيف]

َمـــــأَ الكَـــــ ْو َن نُو ُر َهـــــا َو َســـــ َنا َها
ـــــي مـــــن عبيـــــ ِر شَ ـــــذَا َها
( َع َ
بـــــق ال َح ُّ

ْـــــق مـــــن بَ َهـــــا ِء
َوأَضَ ـــــا األُف ُ

ِضيا َهـــــا)(((

َ

وأضفى تن ّوع القوافي والم ّد خصوصاً ج ّوا ً موسيقياً له رنين جذّاب.
وإذا كانـت األنماط السـابقة تكشـف عن رميل للتحـ ّرر من قيود القافيـة فهناك اتجاه
لترسـيخها وتعميـق أبعادهـا وإن كان فـي نطـاق ض ّيق صنع «حسـن الدمسـتاني» فـي إلزام
نفسه بالياء ردفاً
للروي في إحدى قصائده ،وتج ّنب استخدام الواو مع جواز ذلك(((.
ّ
بروي واحـد للضرب
«علي بـن ح ّمـاد البرباري» نفسـه بتصريـع جميع األبيـات ّ
وألـزم ّ
(((
وروي آخر للعروض .فقال :
ّ
الليـــــل َج َّن ُهـــــ ُم
ُ
للَّـــــ ِه قـــــو ٌم إِذَا مـــــا

[بسيط]

قَا ُمـــــوا ِمـــــ َن الفُـــــ ْر ِش للرحمـــــنِ ُع َّبـــــا َدا

الدمسـتاني قصيـدة مربعـة مـن السـريع ب َنـى قافيتهـا الرئيسـية علـى روي البـاء تُراجـع فـي ديوان حسـن
=
الدمستاني ص.250
((( البيت المض ّمن هو الذي بين القوسين.
((( ديوانه ص.78
((( التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .627
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ويركبــــــــــــو َن َمطَايَــــــــــــا ال تَ َملَّ ُهــــــــــــ ُم إذا ُهـــــ ُم بمنـــــا ِدي الصبـــــ ِح قـــــد نَـــــا َدى
ولعـل الشـاعرين التزمـا بذلـك لما فيهما مـن مؤثرات نغمية وانسـجام بعيـد ناتج عن
ّ
تو ّحد األصوات ،وإما إظهارا ً للمقدرة الفنية.
كانـت تلـك أهـم مالمـح موسـيقى األوزان والقوافـي .وعلاوة عليهـا اعتنـى شـعراء
«البحرين» بموسـيقى الحشـو .تلك التـي اصطلح علماء البالغة على تسـميتها بفنـون البديع.
والعتبـارات منهجيـة وموضوعية ـ على رأسـها التع ّرف على مدى ميل الشـعراء إلى اسـتخدام
تلـك الفنـون ـ ارتأينـا إفرادهـا بباب خـاص ،على أن يلي هـذا الباب مباشـرة رغبة فـي إيجاد
شيء من االتصال.
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الفصل الثالث

فنـون البـديـع

تحـ ّول الشـعر العربي فـي العصر المسـ ّمى باالنحطـاط ـ الـذي تقع فترتنا المدروسـة
ضمن حدوده ـ إلى زخارف شكلية تخلو من المضامين الفكرية الرفيعة بسبب تركيز الشعراء
اهتمامهـم علـى تزييـن البنيـة الخارجيـة للنـص .وعمـد الشـعراء في عصـر االنبعـاث إلى ر ّد
االعتبار إليه ،فوجهوا عنايتهم للمضمون مع عدم إهمال الشكل.
وقد انعكست تلك الظاهرة على شعر «البحرين» .ومع ذلك التأث ّر كان لهم خصائصهم.
ولعـل االنطبـاع األول الـذي يخـرج به قارئ ذلـك الشـعر أن أصحابه مـع اهتمامهـم بالناحية
ّ
التزيينية اعتنوا أيضاً بالمعنى وبالقدر نفسـه .وهم بأخذهم بالتوجه الزخرفي لم يسـرفوا فيه
إسـرافاً واسـعاً .وقد اسـتخدموا أكثر فنون البديـع في أشـعارهم ولغايات جماليـة ،وفيما يلي
دراسة ألبرز صنوفه ،ومميزات ذلك االستعمال.

الجناس:
برصدنـا لنتـاج شـعراء «البحريـن» نجـد الكثيـر منهـم اعتنـى بزخرفـة ف ّنهم الشـعري
بأشـكاله المختلفة((( .وأضفى استعماله باعتدال ومهارة جرساً موسيقياً أثرى الجانب الصوتي.
وخـدم الكثيـر منه جانـب المعنى بإضافتـه أبعادا ً فكرية .علـى أن بعضه اآلخر لم يسـلم من
االعتساف فجاء مقحماً مفتعالً.
التام:
الجناس
ّ

جل ضروبه تقريباً في شعر «البحرين» ،فاستخدموا منه:
ور ّدت ّ

أ ـ المماثـل :وأغلبـه ممـا صيغ على اسـمين كقول «حسـن الدمسـتاني» واصفـاً حالة
النساء الهاشميات(((:
ٍ
َمـــــض بال َه َواجِـــــ ِر وال ُّد َجـــــى
َه َواجِـــــ ُر غ

[طويل]

تَ َجافَـــــى َعـــــنِ اإلغفـــــا لَ ُهـــــ َّن ُجفُـــــو ُن

((( تُراجـع عند ابـن المعتز ،عبد اللَّـه« ،البديع» ط ،3دار المسـيرة ،بيروت  ،1982ص .25وابن رشـيق ،العمدة،
مصدر سـابق ،ج 1ص .321والخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،مصدر سـابق ،ج 6ص .90وعتيق،
عبد العزيز ،علم البديع ،مصدر سابق ،ص.186
((( ديوانه ص.190

واسـتثمر الشـاعر الجناس لبيان تدهور الحالة النفسـية وما تعرضن له من أرق وسـهد
في األوقات التي يحلو فيها النوم القيلولة والليل ،فأفاد المعنى.
وقـد ورد جنـاس المماثلـة المبنـي علـى فعليـن قليلاً ومنـه قـول «علي بـن أحمـد
الكامل»(((:
[كامل]

ِ
وبَغَـــــوا َعلَيـــــ ِه إ ْذ بَغـــــو ُه ُم َبايِعـــــاً لِ َيزيـــــ َد أو
ِـــــح َمطْ َع َمـــــا
للســـــيف يُصب ُ
وقل حظّه من االسـتعمال .وأكثره ورودا ً مـا كان أحد طرفيه
ب ـ الجنـاس المسـتوفىّ :
(((
اسماً واآلخر فع ًال كقول «حسين الشاخوري» مخاطباً الهاشميين :
[وافر]

وأر ُجــــــــــو شَ ــــــــــفَا َعتَ ُك ْم ِب َيــــــــــ ْو ٍم يَ ِقي ِنــــــــــي فيكُــــــــــ ُم َحقّــــــــــاً يَ ِقي ِنــــــــــي
وكشـف الجناس عن عمق عقيدة الشـاعر ،واعتقاده بقدرة اإليمان ـ وهو أمر معنوي ـ
على الحماية من العذاب المادي فخدم بذلك المعنى.
ج ـ جناس التركيب :وورد بندرة واضحة:
وقـد يكـون متشـابهاً .أي تتماثـل فيه الكلمـة المفـردة واألخـرى المركّبة لفظـاً وخطّاً.
وأغلب ما وجدناه يُ ْب َنى على األفعال كقول «الوائلي»(((:
[بسيط]

َل َح الــــــ َج َم ُال ف ََصافَـــــى َد ْه ُرنَـــــا َو َصفَـــــا ِصـ ْـف َمــا ت َ ـ َرا ُه وكُ ـ ْن لــي َخ ْي ـ َر َم ـ ْن َو َص َفــا
فاألولى مركّبة من حرف العطف والفعل ،والثانية من فعل فقط.
وقد يقع بين األسماء كقول «حسن الدمستاني»(((:
[كامل]

أَ َســـــ ٌد تَ َخ ُ
ـــــاف األُ ْســـــ ُد ِمـــــ ْن وثباتِـــــ ِه َوث َ َباتِــــــــــ ِه بيــــــــــ َن ال ِّنضَ ــــــــــا ِل وترعــــــــــ ُد
فاللفظة األولى اسم ،والثانية مركّبة من حرف عطف واسم.
التام:
الجناس غير
ّ

مع تدنّي طاقته النغمية بالقياس للتام ،نجد حظّه من االسـتعمال أكبر .ووردت أشكال
متعددة منه ،أبرزها:
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.346
المجموعة ( )1ص.87
ديوانه ص.86
ديوانه ص.151

[طويل]

لكشلا ةسارد

ال ُمضَ ـارِع :وقد يأتي الحرفان اللذان وقـع فيهما االختالف متقا ِربَ ْينِ في المخرج ،كقول
«لطف اللَّه بن محمد» مجانساً بين فعلين في خطاب وعظي للغافل(((:
أَ َمـــــا آ َن أن ت َـــــ ْدرِي َوتـــــذْري َم َدا ِمعـــــاً ِبتَشْ ـــــييعِ فُ ْح ٍ
ِـــــب
ـــــش أو لتضييـــــعِ َواج ِ
وكقول «الوائلي» وقد أتى بحر في االختالف في أول اللفظ (((:
ــــــــــي َجلْســــــــــ ٌة أو ِخل َْســــــــــ ٌة
ِه
َ

[مجزوء الكامل]

ف َمــــــــــ ْن الــــــــــذي ِمثْلِــــــــــي َحــــــــــ َوى

الجناس الالحق:

وقـد يأتي الحرفان المختلفـان متبا ِع َدين في المخرج .وهو أكثر أشـكال الجناس ورودا ً
وتن ّوعاً .وقد يقع الحرفان في أول اللفظ كما في االسمين الواردين في قول «طه العرادي»:
[كامل]

ت أنماقَهـــــا(((
فيهـــــا ال ِوف َ
َـــــاق وحســـــن ْ

ـــــب ال ِّنفَـــــاقِ وأظ َهـــــ َرتْ
بَ َعث ْ
َ َّ َ
َ
َـــــت لَـــــ ُه كُتُ َ
وأ ّدى الجناس دور التضاد الدال على تناقض الموقف ،فأضفى بعدا ً على المعنى.

وقـد يقـع الحرفـان المختلفـان المتباعـدان وسـط الكلمـة كمـا فـي الفعـل فـي قـول
«إبراهيم الخليفة»(((:
الص َبابَـــــ ِة أَ َّن شَ ـــــأْ َن َصرِي ِعهـــــا
ُحكْـــــ ُم َّ
وفي االسم كما في قول «الوائلي»(((:

[كامل]

ـب ويخضَ ـــ ُع
ف ـــي الــــ ُح ِّب يَ ْخشَ ـــ ُع لل َحبي ــ ِ
[وافر]

تَـــــ َرى فـــــي ُج ْملَـــــ ِة األ لْ َح ِ
ـــــب مـــــن نُـــــو ٍر َونَـــــا ِر
ـــــاظ لَ ْحظـــــاً يبـــــثُّ ال ُّر ْع َ
وبين المتجانسين نوع من التكامل فأحدهما مسبّب لآلخر.
(((
(((
(((
(((
(((

المجموعة ( )1ص.291
ديوانه ص.21
البالدي ،حسـين بن علـي ،رياض المدح والرثـاء ،مصدر سـابق،ص .542وعن الحرفيـن المختلفين في جناس
الفعل يُراجع ديوان الوائلي ص 63البيت .7
ديوانه ص.48
ديوانه ص.140
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ومـن الجناس الالحـق الذي وقع فيه الحرفـان المختلفان في آخـر الكلمة وبين فعلين
قول «الدمستاني»(((:
[طويل]

يــــــــــق
ـــــب فَ ُي ْغ َمــــــــــى َعلَ ْيــــــــــ ِه تــــــــــار ًة ويَ ِف
ُ
ُ
يفيـــــض نَجِيعـــــاً ُّ
والســـــ ُمو ُم َر َو ِاس ٌ
وأ ّدى تباعد اللفظين إلى إضعاف الرنين الموسيقي إلى ح ّد ما.
وفي االسمين قول «إبراهيم الخليفة»(((:
َّـــــك أدنَـــــى ال َّن ِ
فَإن َ
للحـــــزم نِ ْســـــ َب ًة
ـــــاس
ِ
الجناس الناقص:

[طويل]

ـاب
َوذُو ال َحـــ ْز ِم َدا ِع ـــي ال ُحـــ ْزنِ ِم ْنـــ ُه يَ َه ــ ُ

ما اختلف لفظاه في أعداد الحروف واستعمله الشعراء بضربيه:
أ ـ مـا زاد أحـد اللفظيـن بحرف واحـد .وقد يقع هـذا الحرف فـي أول الكلمة كما في
قول «إبراهيم الخليفة»(((:
[طويل]

ـــــدي ل َو ْج ٍ
أَيَـــا َما ِج ــ ٌد قـــد َج ــ َّد ِبـــي ال َو ْج ــ ُد َح ْس ــ َر ًة َو َو ْج ِ
اب
ـــــد قَـــــ ْد َعـــــ َر َاك َصـــــ َو ُ
وأفـاد الجناس عالوة على الرنيـن اإليقاعي لوناً من العالقة السـببية بين الوجد وتج ّدد
الحسرة .وفي البيت مجانسة بالجيم خمس مرات.
وقد يقع الحرفان في وسط الكلمة كقول «حسن الدمستاني»(((:
[طويل]

َو ِمـــ ْن بَ ْع ــ ِـد َج ْه ــ ٍـد َخـــ َّر والــــ َج ُّد َصا ِعـــ ٌد َصرِيعـــــاً
برغـــــم الــــــ َج ِّد ُم ْن َع ِفـــــ َر الــــــ َخ ِّد
ِ
ومـع مـا يحمله الجناس مـن عالقة بين بذل الجهـد وصعود الحظّ ،ففـي البيت تكلّف
واضح بسبب تزاحم ألوان البديع من جناس وطباق:
ومما وقع فيه الحرف الزائد في آخر الكلمة قول «الوائلي»(((:
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.107
ديوانه ص.64
المصدر نفسه.
ديوانه ص.143
ديوانه ص.57

َويَ ـــا َها ِج ـــري ِمـــ ْن بَ ْع ــ ِـد َو ْص ـــلٍ وأُلْ َفـــ ٍة ت َ َرفَّ ــ ْـق بَشَ ــ ٍ
ـاك ف ـــي ال َهـــ َوى ِم ْن ــ َـك شَ ـــا ِك ِر
وأفاد الجناس لوناً من التضاد من كون الشاكي شاكرا ً في ذات الوقت.
ب ـ وقـد تكـون الزيادة في أحـد اللفظين بأكثر مـن حرف واحد .وممـا وقع في أول
اللفظ ـ وهو قليل ـ قول «حسين الشاخوري»(((:

لكشلا ةسارد

[طويل]

فَـــــرِز ُؤ َك ق َِاطـــــ ُع األَ ْو َصـــــا ِل َصـــــا ٍل
وأضفى الجناس نغماً ترنيمياً حزيناً في البيت.
ومما وقعت فيه الزيادة في الوسط قول «حسن الدمستاني»:

[وافر]

ـــــت إلـــــى الــــــ َم َم ِ
ات
لِج ِْســـــ ِمي َمـــــا ُح ِي ْي ُ

[طويل]

ب(((
ويجمـــع م ـــا بيـــن الترائِ ــ ِ
ـب والتـــر ِ

يُفَـــــ ِّر ُق مـــــا بيـــــ َن الــــــ َم َناكِ ِب والطُّلَـــــى
ََْ ُ
ُّ ْ
َ ْ َ َّ َ
ويتض ّمـن الجنـاس عالقـة تقابليـة بيـن عنصـر يرمـز إلـى الرفعـة وعنصـر يرمـز إلـى
االنحطاط.
وقد تقع الزيادة في آخر اللفظة فيس ّمى المذيّل ـ وهو أكثر ورودا ً ـ كقول «سلمان التاجر»:
[طويل]

يحيـــــو َن رحبـــــا ً بال َقنـــــا وال َقنابِـــــلِ (((

َســـــ َرا ٌة كأ ْمثَـــــا ِل ال ِج َبـــــا ِل ُحلُو ُم ُهـــــ ْم ُ َ ُّ
ويع ّبر الجناس عن التكامل بين عناصر القوة الحربية.

َ

َ

َ

المحرَّف:
الجناس ُ

اسـتعمله الشـعراء بقلّة ،فتخ ّيروا لفظين يتفقان في عدد الحـروف وترتيبها ،ويختلفان
في الحركات فقط .وأغلب ما وجدناه بين اسمين كقول «طه العرادي»:
ـب األبْطَــ ُ
ـال بَ ْع ــ َد َك فـــي ال َو َغـــى
َم ــ ْن تَ ْرقُــ ُ
(((
(((
(((
(((

[كامل]

ـــــض بالب ِ
لل َب ْي ِ
ِيـــــض الظُّ َبـــــا فَ َّالقَ َهـــــا((( ؟

المجموعة ( )1ص.102
ديوانه ص 155والترائب عظام الصدر مما يلي الترقوتين.
البلادي ،حسـين بن علي ،رياض المـدح والرثاء ،مصدر سـابق،ص .300والقنابل جمع «قنبـل» وهي الطائفة
من الناس أو الخيل ما بين الثالثين إلى األربعين.
المصدر نفسه ،ص 544وال َب ْيض جمع بَ ْيضَ ة وهي الخوذة ،وال ِب ْيض صفة للسيوف.
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ونـ ّم الجناس عـن التكامل بيـن عناصر النوع الواحد وهو السلاح .وقد يأتي بين اسـم
وفعل كقول «حسن الدمستاني» على لسان النساء الهاشميات يتف ّجعن على حالهن وإركابهن
النوق الهزال:
[طويل]

ـب الب ْدنَ ـــا(((
في ـــا ليتن ـــا ِب ْدنَ ـــا ول ـــم نرك ــ ِ

أَأَبْدانُ َنـــــا تَقْـــــ َوى علـــــى َســـــ ْي ِر بُ ْدنِهِـــــ ْم؟
ُ
وقد أوجد الشـاعر من خالل الجناس لوناً من العالقة بين حالة الضعف وما يعقبها من
ٍ
موات ٍ
وتالش فأفاد المعنى.
ص َّحف:
الجناس ُ
الم َ

وفيـه عمد الشـعراء إلـى المخالفة بين المتجانسـين في النقط فقط .وهـو أقل حجماً
وجل ما وجدناه بين اسمين كقول «سلمان التاجر»(((:
من السابقّ .
[كامل]

ِ
الصهــــــواتُ أفـــــ ٌ
كاألمــــــــــاك فيهــــــــــا َعظَّ ُمــــــــــوا
ـاك َو ُه ـــــ ْم للَّــــــــــ ِه
وكأنَّ َمــــــا َّ
ويوحي الجناس بالتكامل بين عناصر الكون المختلفة.
جناس القلب:

اسـتعمل الشـعراء لفظين يشـتمالن على الحروف نفسـها ويتخالفان في الترتيب ،وقد
الكل ،وورد هـذا الضرب بقلّة
يكـون أحدهما عكـس اآلخر في الترتيب ،وهو مـا يعرف بقلب ّ
واضحة .ومنه قول «سلمان التاجر»(((:
[بسيط]

َـــــف الــــــ ُج ُمو َع وف َّ
ـب
ل َّ
ـــــض ُمتَّ ِقـــــدا ً فــي َع ْز ِمـ ِه الضَّ ـ ْر ُب يَ ْذكُــو الــ َح ْر َب ال اللَّ َهـ ِ
َـــــل ال ِب ْي َ
واللفظان المتجانسان يع ّبران عن تكامل الحركة في الميدان.
وأكثـر أنواع جناس القلب اسـتعماالً عندهم ما يُعرف بقلـب البعض أي ما اختلف فيه
اللفظان في ترتيب بعض الحروف .ومنه قول «حسن الدمستاني» مخاطباً آل الرسول(((:
شَ ـــ ِربْ ُت َر ِحي ــ َـق الــــ ُح ِّب في ُكـــ ْم ُم َم َّس ـــكاً
(((
(((
(((
(((
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[طويل]

ِيـــــق
فـــــا يُره َق ّنـــــي فـــــي الــــــ َم َعا ِد َحر ُ

الديوان ص .187وال ُب ْدن النوق المس ّنة الضعيفة وباد يبيد هلك.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.287
المصدر نفسه ،ص.350
الديوان ص.107

لكشلا ةسارد

وبيـن المتجانسـين عالقـة تقابليـة مبنية علـى التضاد ،فالرحيـق يمثّل اللـذة والحريق
يمثّل األلم.
هـذه أبرز صنـوف الجناس في شـعر «البحرين» .وكما يبـدو فإن بعضها تعـ ّدى الغايات
الجماليـة وخدم المعنى .فأضاف إليه أبعادا ً ع ّمقته وكشـفت عن بعض جوانبـه حتّى بدا أحياناً
وكأنه من مقتضياته ،وكان البعض اآلخر معتسفاً سمجاً غير موفّق كقول «حسن الدمستاني»(((:
[طويل]

أَ َرى َم ـــا لَ َن ـــا ِمـــ ْن كَال ـــئ ِمـــ ْن نَـــكَا ِل َمـــ ْن يَ َرانَـــــا ِب َو ْجـــــ ٍه َحالِ ِ
ـــــك اللَّـــــ ْونِ كَالِـــــ ِح
ـب الــــ َح ْر ِب ن َِاصـــ ٌر ِســـ َوى َص ِ
ـس لَ َن ـــا م ـــن ناص ــ ِ
ـب َذيْ ــ ُـل الشَّ ـــ َماتَ ِة َم ـــا ِر ِح
اح ــ ٍ
ولي ــ َ
فحرص الشاعر على استخدام الجناس وتكثيفه أتخم األسلوب وغ ّيم المعنى(((.
لواحق الجناس:

يمكـن إدراج العديد من األنواع البالغية تحت قائمة الجناس .وجلّها محسـنات لفظية،
ذات وظيفة جمالية إيقاعية ،وأبرزها في شعر «البحرين» التصدير والتكرار.

التصدير:
خـاص باللفظ الـذي يختتـم بـه البيت الشـعري .ولـه دور هام في شـ ّد
ضـرب نغمـي ّ
االنتباه إلى القافية بما يحدثه من موسـيقى مميزة قائمة علـى إعادة لفظة من ألفاظ البيت،
فـي ِ
آخـر البيت مرة ،وفـي موضع آخـر ضمنه مرة أخـرى .وسـ ّماه األقدمـون ر ّد اإلعجاز على
الصدور .وهو لون من اإلرصاد للقافية تتيح للسـامع ـ في الكثير من األحيان ـ التنبؤ بالقافية،
بذكر لفظة تم ّهد لها ،سواء كانت القافية تكرارا ً لها أو صيغة أخرى من صيغها(((.
وإذا كان مقـام اللفـظ الثانـي قـارا ً وهـو آخـر ألفـاظ البيت فـإن اللفـظ األول يختلف
موضعه .لذلك سنص ّنف أشكال التصدير تبعاً لمرتبة اللفظ األول.
التصدير بالجناس:

أشكال:

كثيرا ً ما صاغ الشـعراء تصديرهم على الجناس فأثرى الجـرس اإليقاعي .وقد اتخذ عدة

((( الديوان ،ص.135
((( من األمثلة غير الموفّقة يُراجع على سبيل المثال مجموعة ( )1ص 102األبيات من .91 – 88
((( يُراجـع ابـن المعتز ،عبـد اللَّـه ،البديع ،مصدر سـابق ،ص .47وابن رشـيق ،العمـدة ،مصدر سـابق ،ج 2ص.3
والخطيـب القزوينـي ،اإليضـاح ،مصـدر سـابق ،ج 6ص .102وعتيـق ،علـم البديـع ،مصـدر سـابق ،ص.215
والطرابلسي ،محمد الهادي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.87
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 التصديـر بالتصريـع أي أن يختم الصـدر باللفظ األول .وهو األكثـر ورودا ً ومثاله قول«سلمان التاجر» مخاطباً الهاشميين باسم ج ّدهم «فهر»:
[خفيف]

اك(((
ُــوف شَ ــمس ســم ِ
َت فــي الطُّف ِ
أُك ِْســف ْ

الســـ َم ِ
اك
ْ ُ َ َ
ِف ْهـــ ُر ي ـــا َمـــ ْن َســـ َم ْت َســـ َنا َم ِّ
وع ّبـر لفظا الجنـاس المنتزعان من مك ّونات األفق العلوي عـن معنى الرفعة ،ومما جاء
في غير الطالع قول «أحمد الدمستاني» من مرثية هاشمية:
[سريع]

ـــــذي(((
ب ِ

ـــــاب ب ِ
ِـــــذي كفـــــ ٍر شَ ِ
َمـــــا ِم ْن ُهـــــ ُم إالّ ُم َص
ـــــد ٍيد ولســـــانٍ َ
ٌ
واللفظان المتجانسان يبرزان النهج األخالقي الذي يرادف الكفر.
 اللفظ األول في أول الصدر :ويرد بحجم أقل من السابق ومثاله قول «عبد الرضا بنعبد الصمد»:
[رمل]

ـــــت لـــــي إالّ ِحمامـــــا(((
صا ِدحـــــاً مـــــا كُن َ

يَـــــا َح َمامـــــاً ن
ْ
َـــــاح فـــــي أَيْ َك ِتـــــ ِه َ
َ َ
َ
وبين المتجانسين لون من التقابل المتض ّمن لمعنى التفاعل بين المرئي وغير المرئي.
 اللفظ األول في أول العجز :كقول «ماجد بن هاشم»:[كامل]

ُّ
ال
أخصــــــــــب ِمــــــــــ ْن أَنْ َوائِ َهــــــــــا
تســـــتقل ِب َخ ْص ِب َهـــــا يَـــــ ُد َك التـــــي ال نَــــــــــ ْو َء
ُ
وخـدم المتجانسـان الفكـرة بقرنـه بيـن العطاءيـن عطـاء اليد وعطـاء السـماء بجامع
الفائدة بينهما(((.
 اللفظ األول في حشو البيت :وقد يأتي في حشو الصدر كقول «خليل بن علوي»:والتقَـــــوا شَ ـــــدَّاتَ أبطـــــا ِل ال َوغَـــــى
(((
(((
(((
(((
(((
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[رمل]

ـــــف الشِّ ـــــ َدا ِد(((
ٍ
بنفـــــوس شـــــأنُها كَشْ ُ

َ

البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق ،ص 335ويُراجـع أيضاً ديـوان الدمسـتاني
ص.78
ديوان الدمستاني ،ص 250ويُراجع أيضاً ص 348البيت .43
ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.517
التاجـر ،محمـد علـي ،مسـودات المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة الشـاعر .ويُراجـع أيضـاً ديـوان حسـن
الدمستاني ص 114البيت  ،4وديوان الوائلي ص 89البيت .6
ديوانه ص.38

لكشلا ةسارد

ويشـف المتجانسـان عن لون مـن التقابل المـؤدي إلـى التكامل بين القوة الجسـمية
ّ
تجسـدها مالقـاة «شـ ّدات» أي هجمـات األبطـال والقـوة النفسـية القادرة على كشـف
التـي ّ
«الشداد» وما تعنيه من محن وأزمات(((.
ومما جاء في حشو العجز قول أحمد بن ط ّعان:
[وافر]

كأ َّن
القلــــــــــب ِم ْنــــــــــ ُه وهــــــــــو فَــــــــــ ْر ٌد َح ِديـــــ ٌد َغ ْيـــــ ُر َصـــــا ٍد وهـــــو َصـــــا ِدي
َ
وكثّـف الجنـاس المعنـى وعبّر عن رغبة الشـاعر في تجسـيد البطولة بسـبب اإلعجاب
والتعلّق(((.
التصدير بأشباه الجناس:

ونقصـد به إعـادة اللفظين اللذيـن تجمعهما صيغ صرفية واحدة كاالشـتقاق أو شـبهه
وكذلك اللفظين المتفقين في اللفظ والمعنى أو ما نزع الشاعر إلى تحميله معنى إضافياً.
وسنص ّنفه حسب مرتبة اللفظ األول أيضاً ألن منـزلة الثاني قا ّرة وهي خاتمة البيت.
 اللفظ األول في أول الصدر :ومما جاء لفظاه يجمعهما االشتقاق قول الخطّي:[كامل]

أُ ْدلِـــــي ِبهـــــا بعـــــد الـــــك ََل ِم الــــــمنتقَى(((

أي وســـــيل ٍة
َُْ
َ
يـــــا ُم ْنتَ ِقـــــي األخـــــاقِ ُّ
وأ ّدى لفظـا الجنـاس دور التقـارب بيـن عناصـر عمليـة االنتقـاء اسـم الفاعـل واسـم
المفعول((( .ومما تك ّرر فيه اللفظان قول «خليل بن علوي» مخاطباً بني أمية:
[كامل]

ِ
النبـــــي وآلَـــــ ُه فـــــي كربـــــا غَـــــ َد َرتْ ِبهِـــــ ْم كَف ِ
َّـــــاك َحا َربَ ِ
ـــــت
كَف
َّـــــاك
َّ
وقـد تهيـأ اللفـظ الثانـي لملء البيـت كما كثّـف معنـى تهيئة القـوة ووسـائلها لحرب
الرسول كما يرى الشاعر(((.
(((
(((
(((
(((
(((

يُراجع أيضاً ديوان الدمستاني ص 137البيت .43
البالدي ،حسـين بـن علي ،رياض المـدح والرثاء ،مصدر سـابق ،ص 150وأيضاً البحراني ،يوسـف ،الكشـكول،
مصدر سابق ،ج 2ص 256البيت .7
ديوانه ص.80
يُراجع أيضاً ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص 503البيت .38
ديوانه ص 26وينظر كذلك ديوان الوائلي ص 86البيت .7
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 اللفظ األول في نهاية الصدر :ومما جاء فيه اللفظان مشتقين أو شبيهين بالمشتقينقول «أحمد الدمستاني»(((:
[كامل]

ـــــب قلبَـــــ ُه تَق ِْطي َعـــــا
ـــــض المصائِ ِ
ـــــت َمضَ ُ
للســـــلْ َوانِ َصبّـــــاً قَطَّ َع ْ
َو َد َعـــــ ْوتَ ُّ
وأ ّدى استخدام المفعول المطلق وظيفة التوكيد وع ّزز المعنى.
ومما صيغ على التكرار قول «عبد الرضا بن عبد الصمد» في مناجاة الخالق:
[مجتث]

َ
ِــــــــــك شُ ــــــــــغ ُْل
قَــــــــــو ٌم لَ ُهــــــــــ ْم ب
ورسخ التكرار معنى الشغل(((.
ّ
 -اللفظ األول في أول العجز :ومثال المشتقين قول «داود بن أبي شافيز»:

َ
ــــــــــك شــــــــــغ ُْل
وال لَ ُهــــــــــ ْم َع ْن

[طويل]

فتنفــــــــــ ُر منــــــــــه
كالنعــــــــــام ال َّن َوا ِفــــــــــ ِر
ِ

ـت اللي ـــثَ ف ـــي ُح ْمـــ ٍر َســـطَا
وإ ْن كَـــ َّر قُلْ ــ َ
وأكد اللفظان معنى الجبن(((.
ومما بُ ِني على التكرار قول «خليل بن علوي»:

[طويل]

َوكَانُـــــوا لَـــــ ُه َع ْونـــــاً
فأصبـــــح بَ ْع َد ُهـــــ ْم يُكَا ِبـــ ُد م ـــن كَ ْي ــ ِـد ال ِعـــ َدى م ـــا يُكَا ِبـــ ُد
َ
ّ
ودل التكرار على معنى المبالغة وتصاعد المعاناة(((.
 اللفظ األول في الحشو :ومن المشتقين أو شبههما قول «ماجد بن هاشم»:[كامل]

َــــــــــت حيات َ
َل َخيْـــــ َر بَ ْعـــــ َد َك فـــــي الــــــ َحيَا ِة وإنَّ َمـــــا كان
ُــــــــــك زينــــــــــ َة األ ْحيَــــــــــا ِء
ْ
وبين المتجانسين تقارب لكونهما من عناصر النظام الواحد(((.
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوان الدمستاني ص.243
ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.518
التاجـر ،محمد علي ،مسـو ّدات المنتظـم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .ويُراجع أيضاً ديـوان الخطّي ص40
البيت .20
ديوانه ص .29وينظر كذلك البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص 167البيت .55
التاجر ،محمد علي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .ويُراجع أيضاً ديـوان خليل بن علوي
ص 163البيت .33

[كامل]

ـاب َمـــ ْن يُ ْد َع ـــى ِب َه ـــا شَ ــــــــــ َرفاً فقــــــــــد شَ ــــــــــ َّرفْتُ ُم األ لْقَابَــــــــــا
إ ْن تُك ِْس ــ ِ
ـب األلق ــ ُ
ويشف المتجانسان عن لون من التقابل بين العام والخاص(((.
ّ
وقد يأتي المشـتقان في حشـو العجز فيزداد الجرس الموسيقي المتولّد كقول «سلمان
التاجر»:

لكشلا ةسارد

ومن هذا المجرى مكررا ً «قول جعفر الخطّي»:

[سريع]

َمـــــ ْن لل ُهـــــ َدى وال ِّديْـــــنِ بعـــــ َد ال ِع َمـــــا ْد وللنـــــ َدى والــــــ ُجو ِد بَ ْعـــــ َد الــــــ َج َوا ْد
واللفظان يعكسان العالقة بين األصل والفرع وتكاملهما(((.
ومن التكرار اللفظي في العجز قول «محمد أحمد العصفور»:
[كامل]

لِلِقَــــــــــا ِ
ــــــــــام ُم َك َّرمــــــــــاً ف ُم َك َّر َمــــــــــا
الح َم
ِ

رأوا الـــــــــــ َم َماتَ حيات َ ُهــــــــــ ْم فَتَ َســــــــــابَقُوا
وأفاد التكرار معنى التسلسل والتتابع(((.
يعمد بعض الشـعراء إلى تعميق موسـيقى التصدير وإثراء إيقاعها باعتماد ثالثة ألفاظ
متجانسة أو شبيهة بالجناس ،من ذلك قول «الخطّي» في إحدى مراثيه(((:
[كامل]

ــــــــــل علــــــــــى الــــــــــ ُو َّرا ِد
ـــــت َمـــــ َوا ِر ُد ك َِّل خ ْيـــــ ٍر بَ ْعـــــ َد ُہ فالــــــــــ ِو ْر ُد ُم ْعتَ ٌّ
نَضُ َب ْ
وكثّف التكرار المعنى وأكده مع جنوح إلى المبالغة.
تزيّـد بعـض الشـعراء فأتخمـوا أبياتهـم بالجنـاس ولواحقـه فأتى متكلفـاً منفـرا ً كقول
«حسن الدمستاني»(((:
ـب َخ ِاط ــرِي
ـح َع ــ ْن َر ْحــ ِ
لقـــد بَ ــ َّر َح التبريــ ُ
(((
(((
(((
(((
(((

[طويل]

ـــــح َع ْنـــــ ُه ِب َبـــــا ِر ِح
بَ َراحـــــاً ومـــــا التَّ ْب ِريْ ُ

ديوانه ص .7ويُراجع أيضاً البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص 196البيت .16
البالدي ،حسـين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سـابق،ص 313وينظر كذلك ديوان حسـن الدمسـتاني
ص 137البيت .30
التاجـر ،محمد علي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر .ويُراجع كذلك ديـوان الخطّي ص87
البيت .6
ديوانه ص.40
ديوانه ص.134
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لقـد لعـب التصديـر دورا ً هامـاً فـي تعزيز موسـيقى الشـعر فقـ ّوى من إيقـاع األوزان
والقوافي وجاوز في الكثير من األحيان وظيفته الجمالية فطفح بالعديد من المعاني ،وأضاف
أبعـادا ً ودالالت جديدة .واسـتخدم الشـعراء أكثره باعتـدال .وجنح آخرون فـي بعض الحاالت
إلى اإلسـراف في اسـتعماله واإلكثار منه فأثقلوا أبياتهم ،مح ّولين األدب إلى لون من األالعيب
اللفظية أسفَّت به وانحدرت بمستواه إلى أسفل الدرك.

التكرار:
واكب تكرار األلفاظ في شـكلها األفقي ،سـوا ًء كانت جناسـاً أو ما شـابهها تكرارا ً رأسياً،
تمثّـل فـي تكـرار وحدات نغميـة تتكون مـن األلفاظ ذاتهـا ،وكان لهـذا اللون الف ّنـي دور في
واسـتغل
ّ
إحـداث موسـيقى متميـزة .وأغلـب مـا وجدنـاه تهيّـأ لوصـف المواقـف الوجدانية.
الشـعراء إمكاناتـه الفنية منـذ الجاهلية خاصة فـي مجال الرثـاء((( لمواءمته فـي التعبير عن
شـحنات الحزن المتدافعة في أعماق النفس ،ودوره فـي خلق أجواء تفجعية مفعمة بالتوجع
واألنغام الحزينة.
ومـا يجـدر مالحظتـه أن التكـرار اللفظـي غالبـاً مـا يحتـل مرتبة شـبه قـارة تتمثل في
وقوعه في صدارة البيت.
وتختلف أشكاله مدى وعمقاً ،ويمكن تصنيفها في ع ّدة أشكال:
 تكرار مفردة واحدة بعينها .وهي قد تكون اسـماً أو فعالً أو حرفاً .ويرد هذا الشـكلبكثرة .مثال تكرار الفعل قول «لطف اللَّه بن محمد»(((:
[بسيط]

غَابُـــــوا فَـــــ َوا ِو ْحشَ ـــــ ُة الدنيـــــا لِ َغ ْي َب ِتهِـــــ ْم فاليـــــو َم ال يُ ْرت َ َجـــــى من ُهـــــ ْم لِقَـــــا َوغَـــــ َدا
غَابُـــــوا فيـــــا كَب ِ
ـــــي باللقَـــــا َو َعـــــ َدا
ِـــــدي ذُوبِـــــي ل َب ْي ِنهِـــــ ُم شـــــوقاً وال أحـــــ ٌد لِ ْ
غَابُ ـــوا فَـــ َوا ُح ْزن ـــي ِمـــ ْن بَ ْع ــ ِـد بُ ْع ِد ُهـــ ُم و َخلَّفُونَـــــا أَ َســـــا َرى فـــــي ِوث َـــــاقِ ِعـــــ َدا
وأ ّدى التكرار وظيفة فنية بإشاعته نغماً حزيناً متساوقاً مع أسى الحزن.
 وتزداد حدّ ة الرنين كلما اتسع نطاق التكرار .وقد م ّد الشعراء نطاق صيغهم المكررةحتى أنها احتلّت ما يقارب نصف مساحة الصدر .كقول «محمد بن أحمد العصفور»:
ـي ُع ـــودوا لل َم َس ـــاج ِِد وال ُّد َع ـــا
بَ ِن ـــي ال َو ْح ــ ِ

وقُو ُم ـــوا به ـــا بال ِّذكْـــ ِر ف ـــي الليلـــ ِة ال ُّد ْج َن ـــا

((( تُراجع أمالي المرتضى ،مصدر سابق ،ج 1ص.126 – 123
((( العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص .322ووقع التكرار في أربعة أبيات.
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[طويل]

لكشلا ةسارد

ـي ُع ـــو ُدوا للم ــ ِ
ـت َد َوار َِس فيهـــــا ال ُبـــــو ُم بعدكُـــــ ُم ســـــك َنا
أص َب َح ــ ْ
ـدارس ْ
بَ ِن ـــي ال َو ْح ــ ِ
بن ـــي الوح ـــي ع ـــو ُدوا للمنا ِبـــ ِر وانظُـــروا علَيه ـــا ال ِعـــ َدا تهدي ُكـــم الس ـــب واللعنـــا(((
َ ْ ِ ُ
ََ
َْ
َ َْ
َ
ُ َّ َّ
ُ
وهذا التكرار
المتوسع يخلق أجوا ًء تفجعية مغرفة في الحزن.
ّ
علـى أن أعمق صور التكرار وأقربها إلى الندب الملفّع باألسـى ،وأعمق معاني األلم ما
تكررت فيه وحدات الصدر بأكملها .وقد اسـتعمله األقدمون في مجال الرثاء منذ الجاهلية(((.
وورد بحجم ضئيل بالقياس إلى الشكلين السابقين .ومثاله قول «ماجد بن هاشم»(((:
[بسيط]

ـــــب َمطْ ُعـــــونٍ َو َم ْن ُحـــــو ِر
َمـــــ ْن ُمبلِغَـــــ َّن قريشـــــاً أ َّن ســـــيِّ َد َها ث َـــــا ٍو إلـــــى َج ْن ِ
َمـــــ ْن ُمبلِغَـــــ َّن قريشـــــاً أ َّن ســـــيِّ َد َها يُ ْســـ ِفي عل ـــى ج ِْســـ ِم ِه َس ـــا ِفي األَ َع ِاصيـــ ِر
ـح ث َ ْوبـــاً غيـــ َر َمـــ ْز ُرو ِر
َمـــــ ْن ُمبلِغَـــــ َّن قريشـــــاً أ َّن ســـــيِّ َد َها ت َْســـ ُدو لَـــ ُه الري ــ ُ
َمـــــ ْن ُمبلِغَـــــ َّن قريشـــــاً أ َّن ســـــيِّ َد َها تَ ْن ُحـــــو ُه فـــــي ال َقفْـــــ ِر ُز َّوا ُر اليَ َعا ِفيـــــ ِر
والتكـرار اللفظي للصدر بأكملـه له رنينه الصاخب المتوائم وحالـة الوجد الغامر الذي
يه ّز النفس ويفقدها قدرتها على التفكير المتّزن .فتضطرب وتك ّرر العبارات.
يعمـد بعـض الشـعراء ـ في حاالت نـادرة ـ إلـى التدرج في مسـتوى التكـرار .فيبدأون
بتكرار ضيّق المدى نوعاً ثم يأخذون في توسيعه .كقول «ابن المت ّوج»(((:
[وافر]

ِ
الشـــــهيد بِكربـــــا ِء
الســـــ ْب ِط
أَلَ نُو ُحــــــــــوا وض ُّحــــــــــوا بالبــــــــــكا ِء َعلَـــــى ِّ
أَ َل نُو ُحـــــوا
بســـــكب الدمـــــعِ ُح ْزنـــــاً عليــــــــــه وام ِز ُجــــــــــو ُه بال ِّد َمــــــــــا ِء
ِ
ُ
أَلَ نُو ُحـــــوا علـــــى َمـــــ ْن قـــــد بَـــــكَا ُه
رســــــــــول اللَّــــــــــ ِه خيــــــــــ ُر األنبيــــــــــا ِء
أَلَ نُو ُحـــــوا علـــــى مـــــن قـــــد بَـــــكَا ُه َعلِ
ــــــــــي الطُّ ْهــــــــــ ِر خيــــــــــ ُر األ ْو ِص َيــــــــــا ِء
ُّ
أَلَ نُو ُحــــــــــوا علــــــــــى قَ َمــــــــــ ٍر ُمنيــــــــــ ٍر َعـــــ َرا ُه الــــــ َخ ْس ُف ِمـــــ ْن بَ ْع ِ
ـــــد الضِّ َيـــــا ِء
أَلَ نُو ُحـــــوا علـــــى غُصـــــنٍ َر
طيـــــب َذ َوى بعــــــــــد النضــــــــــار ِة وال َب َهــــــــــا ِء
ِ
فموسـيقى التكرار أشبه بخط بياني ،بدأ منخفضاً ثم عال وازداد وبعدها عاد لالنخفاض
حتى تالشى.
(((
(((
(((
(((

العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص 218وأتى التكرار في أربعة أبيات.
تُراجـع أبيـات مهلهل بـن ربيعة التي رثـى فيها أخاه كليبـاً في أمالـي المرتضى ،مصدر سـابق ،ج 11ص123
وما بعدها.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.531
الطريحي ،فخر الدين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص.153
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وظائف التكرار:

تجاوز التكرار الوظيفة الجمالية والجرس الموسـيقي فاحتوى على العديد من الدالالت
الضمنية التي خدمت المعنى ،وأضافت إليه العديد من الظالل واألبعاد ،ويتمثّل أبرزها في:
 .1التفصيل وبيان الجزئيات كقول «سلمان التاجر»(((:
[طويل]

كأ َّن ظُ َبا ُهــــــــــ ْم فــــــــــي ُر ُؤ ِ
وس ِع َداتِهِــــــــــ ْم بَـــــ َوار ُِق تبـــــ ُدو بَ ْيـــــ َن ُســـــ ْح ٍب َه َوايِـــــلِ
الســــــــــ َها َم الــــــــــ َوا ِر َد ِ
ات إليهــــــــــ ُم َر َســـــائِ ُل شَ ـــــ ْوقٍ أو َر َســـــائِ ُل آ ِمـــــلِ
كأ َّن ِّ
ـض ريَّانَ ـــــ ًة َدم ـــــاً ُخـــ ُدو ُد ِ
كأ َّن ُح ـــــ ُدو َد ال ِب ْيـــــ ِ
الح َس ـــانِ ال ِب ْي ـــض ُح ْمـــ ُر الغَالئِ ـــلِ
ـــــب َوذَابِـــــلِ
لقـــد َز َّو ُجـــوا الـ ــ َح ْر َب ال ُع ــ َوا َن مـــن ال ــ َّر َدى ومـــــا أَ ْم َه ُرو َهـــــا ُدو َن َعضْ ٍ
ـــــاب األَنَا ِمـــــلِ
كَأ َّن ال َو َغ ـــى َخـــ ْو ٌد َو َه ـــا ُم ال ِعـــ َدى له ـــا نِثَـــــا ٌر وقَانِي َهـــــا ِخضَ
ُ
الممل
ّ
فقد سـاعد تكـرار «كأن» على وصـف جزئيـات المعركة وج ّنب الشـاعر السـرد
للحادث المتعلق بتجسيد البطولة.
اسـتغل الشـعراء ما في التكرار من إمكانيات فنية فوقفوا
ّ
 وصف المواقف والحاالت:موقف المتأمل الراصد ألدق المشاهد وأحرجها .يصف «داود بن أبي شافيز» وضع الهاشميين
بعد مقتل الحسين فيقول(((:
[طويل]

ٍ
ٍ
فَ َب ْيـــــ َن َعـــــذَا َرى َو ِاض َع
ـــــات نَ َو ِاشـــــ ِر
ـــــات أك َّف َهـــــا وبيـــــ َن يَتَا َمـــــى َصا ِر َخ
وبَ ْيـــــ َن أَ َســـــا َرى فـــــي ال ُق ُيـــــو ِد َح َو ِاســـــ ِر وبيـــــ َن َح َيـــــا َرى فـــــي ال ُّذيُـــــو ِل َع َواثِـــــ ِر
وبيـــــ َن ُر ٍ
َ
ؤوس
حـــــول رأْ ِس أَ ِمي ِر َهـــــا ُمشَ ـــــ َّه َر ًة تُ ْهـــــ َدى إلـــــى نَ ْحـــــ ِو فَاجِـــــ ِر
فقد أتاح التكرار تصوير الشخصيات وتتبّع الموقف ورسم جوانب المأساة.
 .2التفجـع :هـي أهـم الوظائـف التي أداهـا أسـلوب التكرار .فقـد اسـتغل كأداة فنية
وسـ ِّوغ لتصوير أكثـر مشـاعرها التهاباً في
فعالـة إلبـراز الحس المأسـاوي خاصة عند المـرأةُ ،
حاالت الفقد ،فقد االبن أو األخ أو غيرهما ،فشـكّل جزءا ً من شـعائر الحزن ،اتسق مع أصوات
النـدب والتو ّجـع .وممـا قالـه «أحمد بـن عبد الـرؤوف» مصـ ّورا ً تف ّجـع إحدى بنات الحسـين
عليه(((:
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.300
((( التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( المصدر نفسه.
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أَيَـــــا َوالِ ِ
ـــــب
ـــــدي َمـــــا لِـــــي أَ َر َاك ُم َر َّمـــــاً وشَ ـــــيْبُ َك مـــــن أَ ْو َدا ِج نَ ْحـــــر َِك َخ ِاض ُ
ـب أَ ْن أَ َرى َعلَ ـــى َصـــ ْدر َِك ال َعالِ ـــي ت َ ُج ــ ُ
ـب
أَيَ ـــا َوالِ ــ ِـدي م ـــا كُن ــ ُ
ـت أحس ــ ُ
ـول ال َّنجائِ ــ ُ
أيـــــا َوالِ ِ
َّـــــت ِوكَا َء ال َّدمـــــع م ّنـــــي الــــــ َم َصائِ ُب
ـــــدي قـــــد ُهـــــ َّد ركـــــ ُن ت ََصبُّـــــري و َحل ْ
ـــــم ِ
ـــــب
أيـــــا والـــــدي َمـــــا لل َف َو ِاط ِ
ناصـــــ ُر فَ ُهـــــ َّن كَ َمـــــا شَ ـــــا َء ال َعـــــ ُد ُّو نَ َهائِ ُ
وتع ّبـر نغمـات األسـى المتصاعـدة والمتولّـدة عـن التكرار عـن أعمق درجـات الوجد،
وتجسد مشاعر الفقد الغائر في األعماق فهي أشبه بصيحات النواح(((.
ّ

لكشلا ةسارد

[طويل]

وفـي مجـرى التف ّجـع نفسـه اسـتثمر الشـعراء التكـرار إلظهـار تعاطفهم مـع الفواجع
الهاشمية وما رافق ذلك المعنى من استنكار .يقول «يوسف البحراني»(((:
[كامل]

ْـــــب الــــــ ُم ْصطَفَى جذواتِ َهـــــا
َـــــت ِب َقل ِ
يـــــا لل ِر َجـــــا ِل لوقعـــــ ٍة مـــــا مثلُ َهـــــا أَ ْذك ْ
ـــــت أُم َّيـــــ َة بَ ْعـــــ َد فَق ِ
ْـــــد ُحماتِ َهـــــا
يــــــــــا للر َجــــــــــا ِل لِ ِع ْص َبــــــــــ ٍة َعلَويَّــــــــــ ٍة ت َ َب َع ْ
جسد تجاوب الشاعر وأساه ومدى استفظاعه لتقتيل الهاشميين.
فالتكرار ّ
 .3االسـتنفار :اتخذ الشـعراء التكرار أداة الستنفار الهاشـميين ،وإثارة نخوتهم لالنتقام
من الظلمة .كاالستغاثة التي أطلقها «لطف اللَّه بن محمد» في قوله(((:
[طويل]

ـــــب؟
ـــــم ِمـــــ ْن آ ِل غَالِ ِ
فَأَيـــــ َن ُح َمـــــا ُة الــــــ َجا ِر ِمـــــ ْن آ ِل َه ِاش ِ
ـــــم وأَيْـــــ َن أُبَـــــا ُة الضَّ ْي ِ
ـــــب
ـوم ف ـــي التُّـــ ْر ِب َعارِيـــاً ب َ
الس َب ِاس ِ
ـس ال َق ــ ِ
اب َّ
ِـــــا كَفَـــــنٍ إالّ ت ُـــــ َر َ
ـس رئي ــ ُ
أَلَ ْي ــ َ
َ
رئيـــــس القَـــــ ْو ِم ُحـــــ َّز كَرِي ُمـــــ ُه
ـــــس
ـــــب
وتلـــــك لعمـــــ ِر اللَّـــــ ِه إ ْحـــــ َدى ال َع َجائِ ِ
ُ
أَلَ ْي َ
فالشـاعر أردف اسـتنفاره المبنـي علـى االسـتفهام المكـرر بتكـرار آخـر «أليـس رئيس
القوم» لتبيان المبررات فوصف الخطب ليقنع بالهبوب والنجدة.
واسـتخدم التكرار في مجال الرثاء العام فمثّل بـكا ًء وتوجعاً .يقول «الوائلي» في مرثية
لوالده(((:
(((
(((
(((
(((

مـن التكـرار الـذي ع ّبر عن تفجـع األخت علـى أخيها يُراجع ما قاله حسـين الشـاخوري فـي المجموعة ()1
ص 69األبيات .47 – 42
البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص.377
المجموعة ( )1ص.295
ديوانه ص.97
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[كامل]

ِ
بالص
ـــــوت الرفيـــــعِ َونَـــــا ِد لِ ِرث َـــــا ِء َمـــــ ْن َح َملُـــــوا علـــــى األَ ْعـــــ َوا ِد
قُـــــ ْم وا ْد ُع َّ
َح َملُـــــوا الشَّ ـــــ َها َم َة وال َك َرا َمـــــ َة والتُّقَـــــى والفَضْ َ
ْـــــق الكريـــــ َم البـــــا ِدي
ـــــل وال ُخل َ
والصـــــدق فـــــي َو ْع ٍ
َ
َح َملُـــــوا ال َّن َجابَـــــ َة والشَّ ـــــ َجا َع َة وال ُّن َهـــــى
ـــــد وفـــــي إي َعـــــا ِد
وأشاع التكرار في اللفظ وفي االستعارة وفي تعداد المناقب نغماً حزيناً.
وورد هـذا اللـون فـي أغـراض الشـعر األخـرى .بقـدر محـدود ،ولـم يتعـد المواقـف
الوجدانيـة فـي الغالب .وممـا قاله «يوسـف البحراني» في التعبير عن تشـ ّوقه وشـ ّدة تعجله
ليوم اللقاء باألهل واألحبة(((:
[طويل]

فللَّــــــــــ ِه يَــــــــــ ْو ٌم ال يُشَ
ــــــــــق ُغ َبــــــــــا ُر ُہ َو َد ْهـــــ ٌر كَرِيـــــ ٌم إِ ْن َوفَـــــى غَيـــــ َر َماكِـــــ ِر
ُّ
وللَّــــــــــ ِه نَــــــــــ ْذ ٌر إ ْن َرأَ
يــــــــــت بَ َياضَ ــــــــــ ُه
ألســـــ ُج َد شـــــكرا ً ضَ ارِعـــــاً ِبتَ َصاغـــــ ِر
ُ
ْ
وجسد توق الشاعر وش ّدة إلحاحه
وأضفى التكرار نفحة زاخرة باإلحسـاس والعواطفّ ،
على قرب التالقي.
واسـتثمر للترنّـم بالقيـم األخالقية والسـجايا الحميدة كقول «سـلمان التاجـر» مخاطباً
الهاشميين:
[مجزوء الكامل]

أَنْتُــــــــــ ْم ِصــــــــــ َرا ُط اللَّــــــــــ ِه فا ْهــــــــــ ُدو نَـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى نَ ْهـــــــــــــــ ِج الســـــــــــــــبيلِ
ْـــــب الجليـــــلِ
أنت ــــــــم ِغيَ ــــــــاثُ ال َخلْ ــــــــقِ عنـــ ــــــد تَطَـــــ ُّرقِ ال َخط ِ
أنتــــــــــم ســــــــــحاب الجــــــــــو ِد للعانِــــــــــي بِأزمنـــــــــــــــ ِة الــــــــــــــــمحو ِل(((...
َ
َ
َ
َ ُ ُ
ُ ُ
واألبيـات تعبي ٌر عـن تمجيـد الشـاعر للممدوحين ،وترنيمة بحسـن سـجاياهم وجميل
صفاتهم.
وفـي الواقـع كان التكـرار أحـد األدوات الفنيـة التـي خدمـت جانبي الشـكل والمعنى
فعلاوة علـى وظيفتـه الجمالية لعـب دورا ً فعاالً في تعميق المضمون وتوسـيع أبعـادهّ .
ودل
فـي الكثيـر مـن األحيان علـى إلحاح الشـاعر علـى المعنـى المراد ،وشـ ّد انتبـاه السـامع إليه
فأكسـب الجانب الداللي طاقـة خالّقة .وورد أكثـره باعتدال .وقد حاد عن هـذا الهدف أحياناً
((( البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص.407
((( البلادي ،حسـين بـن علـي ،رياض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق ،ص 308وتكررت لفظـة «أنتم» في سـبعة
أبيات.
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[بسيط]

ـب ابـــــــــــــــ ُن الط
الطاَّا ِهـــــــــــــــ ِر ال َّن َس
ـــــــــــــــب
ـب ابـــ ُن الطَّا ِهـــ ِر ال َّن َس ــ ِ
الطَّا ِهـــ ُر ال َّن َس ــ ِ
ِ
وورد هذا الضرب من التكرار عند بعض األقدمين(((.
ومما جاء على شكل تكرار القلب قول «خليل بن علوي» نفسه(((:

لكشلا ةسارد

فتحـ ّول إلـى مجـرد أالعيـب لفظيـة فاتسـم بالتكلّـف واالفتعـال .مـن ذلـك قـول «خليل بـن
علوي»(((:

[وافر]

كري ـــــ ُم ال َكـــــ ِّـف ذُو فَضْ ــــــلٍ َجزِيــــــلِ
الكريـــــم
َـــــف
َجز ُ
ِيـــــل الفَضْ ـــــلِ ذُو الك ِّ
ِ
ِ
َع ِميــــــــــ ُم ال ُجــــــــــو ِد خُلــــــــــقٍ َح
يـــــم
ميــــــــــد َح ِميـــــ ُد الخُلـــــقِ ذُو ال ُجـــــو ِد ال َع ِم ِ
فاألبيات جعجعة لفظية ،وال يضيف التكرار أي معنى جديد.

التقطيع:
لـون بديعي ذو وظيفة جمالية ،يبنى على تكرار وحـدات صوتية فيؤدي إيقاعاً جميالً،
ويزداد حظّه من الموسيقى كلما زادت تقطيعاته وأتى عفوياً وبقدر معقول .وأبرز أنواعه:
التقطيع الثنائي:

وهـو مـا اصطلح علـى تسـميته بالموازنـة((( .ويُبنـى على وحدتيـن صوتيتيـن ،تتناظر
فيهمـا مفـردات الشـطرين .وغالبـاً ما يـؤدي ـ عالوة علـى ما له مـن جرس ـ بعـض الدالالت.
ونذكر منها:
أ ـ الموازنة القائمة على التناسب بين األجزاء كقول «عبد الرؤوف الجدحفصي»(((:
[بسيط]

َو ْر ِديَّـــــ َة ال َخـــــ ِّد يـــــا ِم ْســـــ ِكيَّ َة الشَّ ـــــع ِر ُد ِّريـــــ َة الثغْـــــ ِر يـــــا مكحولَـــــ َة البَ َصـــــ ِر
فكل شطر يمثّل وحدة صوتية وقد تناسبت أجزاء كل شطر منهما.
(((
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص.123
يُراجع ديوان المتنبي ،أحمد بن الحسـين ،شـرح عبد الرحمـن البرقوقي ،دار الكتـاب العربي ،بيروت ،1979
ج 4ص.348
ديوانه ص.184
ابـن رشـيق ،العمـدة ،مصـدر سـابق ،ج 2ص ،19وعتيـق ،عبـد العزيز ،علـم البديع ،مصـدر سـابق ،ص،230
والطرابلسي ،محمد الهادي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.77
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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ومما بني على التناسب بين المعاني قول «ناصر بن أحمد»(((:
[بسيط]

الضَّ ا ِربِـــــي ال َهـــــا َم ال يُـــــ ُو َدى قتيلُ ُهـــــ ُم
ـوس ال يُ ْرتَـــ ُّد م ـــا َســـلَ ُبوا
َّ
والسالِــــب ِّي الشُّ ــ َ
فكل وحدة تتضمن معنى محددا ً يتناسب في الوقت ذاته مع األخرى.
ب ـ الموازنة المبنية على المقابلة كقول «يوسف البحراني» في ذ ّم الزمان(((:
[طويل]

نَ َوائِ ُبـــــ ُه تَتْـــــ َرى علـــــى ك ُِّل ِ
فاضـــــلٍ وأَفْضَ الُـــــ ُه تُ ْهـــــ َدى إلـــــى ك ُِّل فَاجِـــــ ِر
فالموازنة وضّ حت التقابل بين الجزأين .وقد وصل إلى ح ِّد التناقض.
ج ـ الموازنـة المبنيـة علـى االزدواج :وهـي تمكّـن الشـاعر مـن التقريـب بيـن معنى
التركيبين فتنحو الصورة إلى االكتمال .ومنها قول «حسن الدمستاني»(((:
[خفيف]

بَاكِ َيــــــــــاتٌ ُجفُونُهــــــــــ َّن َهــــــــــ َوام َحائِ َمـــــــــــــــاتٌ قلوبُ ُهـــــــــــــــ َّن َصـــــــــــــــ َوا ِد
فاالزدواج في وصف كل من العيون والقلوب ،أي المظهر الخارجي والداخلي.
التقطيع الرباعي:

وهـو ما اصطلح على تسـميته بالتقسـيم أو التقطيع((( .وفيه ينقسـم البيت الشـعري
إلى أربع وحدات صوتية .وهو أكثر أنواع التقطيع اطّرادا ً في شعر «البحرين».
وينــزع هـذا اللـون ـ في أغلـب حاالتـه ـ إلـى التفصيـل واالسـتقصاء أو إلـى التأكيد؛
ويتخذ أشكاالً عديدة:
 مـا تكون فيـه الوحدات األربع متناظرة صوتياً ـ وهو قليـل ـ كقول «محمد بن أحمدالعصفور»(((:
فيـــــا عبرتـــــي ُســـــ ِّحي/ويا لَ ْو َع ِتـــــي از َد ِدي
(((
(((
(((
(((
(((
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[طويل]

ِـــــي فَاكْتَ َّنـــــا
ويـــــا ُم ْه َجتـــــي ذُوبِي/و ُح ْزن َ

البلادي ،حسـين بـن علـي ،رياض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق ،ص .452واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة،
مصدر سابق ،ج 10ص.201
البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص.407
ديوانه ص.150
ابن رشيق ،العمدة ،مصدر سابق ،ج 2ص ،20والخطيب ،القزويني ،اإليضاح ،مصدر سابق ،ج 6ص.54 – 47
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.219

[كامل]

َمـــأْ َوى اليَ ِتي ــ ِـم  /وث ـــرو ُة المحت ـــا ِج  /والـــ َم ْجـــــ ُد الــــــ ُمؤث ّلِ  /وال ُهـــــ َدى للضَّ ِّ
ـــــال
وقـد تأتـي الوحـدة األولـى متناظـرة مـع الثالثـة والثانيـة مـع الرابعـة كقـول «حسـن
الدمستاني»(((:

لكشلا ةسارد

فيخـف الرنيـن ،كقـول
أمـا الغالـب فتأتـي فيـه الوحـدات األربـع قريبـة مـن التناظـر
ّ
«علي بن أحمد الكامل» وقد خالف بين جرس الوحدات(((:

[طويل]

ــــــــــح لَيَــــــــــا ِل
يصون َ
َخ ِم ُ
َ/ص َّوا ُمـــــو َن أكثـــــ َر ده ِر ِهـــــ ْم ُم ِنيبــــــــــونَ /قَ َّوا ُمــــــــــو َن ُج ْن َ
فـ«خميصون» تضارع «منيبون» و«ص ّوامون »...تناسب «ق َّوامون.»...
وكثيـرا ً مـا يقتـرن التقطيـع الرباعـي بالترصيـع فيـزداد التناسـب ،وتثـرى الموسـيقى،
وتتشكّل ما يشبه القوافي الداخلية.
وقد يأتي الترصيع في الوحدات الثالث األولى كقول «الوائلي»(((:
[بسيط]

َســـــ ْه ُل الــــــ َخلِي َق ِة  /ف ََّص ُ
ـــــال ال َو ِهيقَـــــ ِة /قَ ــ َّو ُال ال َح ِقيق ــ ِة  /فـــي ُع ْس ــ ٍر وفـــي يُ ْس ــ ِر
وقـد يرد الترصيع بين الوحدتين األولى والثالثة .وهو أقل اسـتعماالً من السـابق .ومنه
قول «علي بن أحمد الكامل»(((:
[طويل]

ــــــــــوبَ /و ِذلَّــــــــــ ِة َصا ِغــــــــــ ِر
بأحــــــــــزانِ يَ ْعق ٍ
ٍ
ُوب/و َع ْبــــــــــ َر ِة يُوشَ ــــــــــعٍ َوضَ ــــــــــ َّرا ِء أَيُّ
فلفظتا يعقوب وأيوب تتفقان وزناً وقافية.
وقـد يقـع بين الوحدتيـن األولى والثانيـة ـ وهو قليـل ـ كقول «خليل بـن علوي» وقد
جعل الجيم قافية داخلية لهما(((:
ال ِّديـــ ُن ف ـــي َهـــ َر ٍج  /والشَّ ـــ ْر ُع ف ـــي َمـــ َر ٍج
(((
(((
(((
(((
(((

[بسيط]

ـاس ف ـــي َد َه ــ ٍ
ـش  /والــــ َخل ُْق َم ْذ ُع ـــو ُر
والن ــ ُ

التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.76
ديوانه ص .178يُراجع أيضاً ديوان الخطّي ص 84البيت .16
ديوان الدمستاني ص.344
ديوانه ص.18
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وأندرها جميعاً ترصيع الوحدات األربع كقول «حسن الدمستاني»(((:

[طويل]

َع ِفيـــــرا ً علـــــى َو ْعـــــرٍ /طَ ِعينـــــاً ِبأَ ْســـــ َمرٍَ /ســـــلِيباً بِـــــا ِســـــتْ ٍر  /طَرِيحـــــاً بِـــــا قَ ْبـــــ ِر
ففواصله األربع جميعها صيغت على الراء.
التقطيع السداسي:

وفيـه يصـاغ البيـت الشـعري على سـت وحـدات صوتيـة ،فيـزداد الوقـع النغمـي ثرا ًء
وعمقاً .ويرد بنسبة أقل من الرباعي .مثاله قول «طه العرادي»(((:
[كامل]

ـــــئ  /لثُغُو ِر َهـــــا َ /مـــــ ْن َمانِـــــ ٌع /لِ َن ِكي ِر َهـــــا َ /مـــــ ْن قَا ِمـــــ ٌع  /ف َُّســـــاقَ َها
َمـــــ ْن كَالِ ٌ
ووقـع تناسـب بيـن الوحـدات األولـى والثالثـة والخامسـة ،وشـبه تناسـب بيـن الثانية
والرابعة والسادسة((( .ويمكننا اعتبار الشاهد نفسه نموذجاً للتقطيع ذي الثالث وحدات.
وقـد يقتـرن بالترصيـع فيقـوى الجـرس ويـزداد اإلطـراب ـ وهـو قليـل ـ مثالـه قـول
«الوائلي»(((:
[بسيط]

اض/الــــــ َم َل ِح ِم/إ ْن شَ ـــــ ُّدوا علـــــى األُ ْز ِر
َج ــــ ُّم  /الم ـــــكار ِِم َ /م َّن ـــــا ُع  /الـ ــــ َم َحار ِِمَ /خ َّو ُ
ففواصـل الوحـدات الثلاث انتهـت بحـرف الميـم .وأفـاد على صعيـد الداللـة لوناً من
التفصيل والتناسب(((.
التقطيع الثماني:

ويقـوم فيـه البيت علـى ثماني وحـدات صوتية صغـرى .وهو قليـل الـورود .وغالباً ما
يوظّف لالستقصاء البعيد:
وقـد تتخالف وحـدات الشـطر الواحـد صوتياً ولكنهـا تتوافق مـع مثيالتها في الشـطر
الثاني ،كقول «حسن الدمستاني»(((:
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.159
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.544
يُراجع أيضاً ديوان الوائلي ص 81البيت .5
ديوانه ص.178
يُراجع أيضاً ديوان الدمستاني ص 341قصيدة علي الكامل البيت .46
ديوانه ص.125

ـــــل الشِّ ـــــفَا /ظَمـــــاًَ /عطَاشَ ـــــىُ /ســـــ َّغبَا
ـص البُطُـــونِ  /طَ ــ َوىَ /حيَـــا َرىُ /س ــ َّه َما ُذبْ ُ
ُخ ْمــ ُ
وقد تتماثل جميع الوحدات صوتياً كقول «خليل بن علوي»(((:
[طويل]

لكشلا ةسارد

[كامل]

ـــــي َســـــ َم ْي َد ٌع َعلِيـــــ ٌم َحلِيـــــ ٌم طَا ِهـــــ ُر الـــــذ ِ
َّات َعـــــا ِد ُل
شُ ـــــ َجا ٌع ُمطَـــــا ٌع لُ ْو َذ ِع ٌّ
وفي حاالت نادرة ينـزع الشعراء إلى ترصيع بعض الوحدات كقول «حسن الدمستاني»
متغزالً(((:
[متقارب]

ِــــــــــي أَلِ ْي
يــــــــــف أَب
يــــــــــف ل َِط
َخ ِف
ــــــــــف َع ِفيـــــ ٌـف ظَرِيـــــ ٌـف َج ـــــرِي ٌء َج َبــــــا ْن
ْ
ٌ
ٌ
ٌّ
فقد وردت خمس وحدات مسـجوعة بحرف الفاء ،واضطر الشـاعر بسبب حرصه على
الزخرفة إلى ذكر صفتين متناقضتين هما الجرأة والجبن.
تع ّدى الشـعراء ـ وفي حاالت نـادرة ـ حاجز الثماني وحدات فأقاموا البيت على عشـر
وحـدات متوافقـة كقول «حسـن الشـاخوري» على لسـان السـيدة «زينب» فـي تف ّجعها على
أخيها «الحسين»(((:
[بسيط]

ُســـ ْؤلِي ُم ِغيث ـــي ُم ِعين ـــي غَايَ ِت ـــي أَ َملِ ـــي ُركْ ِن ـــي ِع َم ـــا ِدي َع ِمي ــ ِـدي ِع ْص َمت ـــي نُ ـــورِي
ويجسد التقطيع تدافع العواطف وتدفّقها بسبب فاجعة الفقد.
ّ
أنواع أخرى من التقطيع:

إلـى جانب األشـكال السـابقة والمتوازنـة نجد ضروبـاً أقل توازنـاً ،وال يمكـن إخضاعها
لنظام مع ّين نذكر منها:
 مـا كانـت بعـض وحداتـه تتكـون مـن أجـزاء مختلفـة العـدد .كقـول «داود بـن أبيشافيز»(((:
فَ َجـــــوا ُد ُہ فَل ٌ
َـــــك َ /وغُـــــ َّر ُة َو ْجهِـــــ ِه
(((
(((
(((
(((

[كامل]

اب أُضْ َر َمـــــا
قَ َمـــــ ٌر َ /و َصا ِر ُمـــــ ُه ِشـــــ َه ٌ

ديوانه ص.165
ديوانه ص.92
المجموعة ( )1ص94؛ والبالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.537
المجموعة ( )1ص.284
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فالوحـدة األولـى تتكون مـن جزأيـن ،والثانية والثالثة مـن ثالثة أجزاء .وكقول «حسـن
الدمستاني»(((:
[بسيط]

فَ َذلِ َ
ـــــك الـــــرز ُء أَ ْو َهـــــى قُ َّوتِـــــي َوبَـــــ َرى
فالوحدات منوعة ،وأجزاؤها متخالفة.
فيخف الرنين كقول «لطف اللَّه بن محمد» وقد بناه
وقـد يقتصر التقطيع على الصدر ّ
على ست وحدات(((:

َعظْ ِمـــــي وأَ ْو َرى ِببَالـــــي نَـــــا َر ِبلْبَـــــا ِل

[كامل]

ـــــب وتُشْ ـــــتَ َما
ـبى ح َرقَ ــ ْ
ـت ِخبـــاً شُ ـــ ِت َم ْت أبَ ـــا َمـــــا كَا َن أَ ْهـــــاً أَ ْن ت َُس َّ
أُخـــ َذتْ ِس ــ ً
وكقول «خليل بن علوي» وقد بناه على أربع وحدات(((:
[طويل]

َجلِ
ِيــــــــــل ف َِاض ٌ
ٌ
يــــــــــل نَب
ٌ
ــــــــــل ُمتَطَــــــــــ ِّو ُل َح ِمي ـ ُد الـ ـ َم َعالِي ف ــي الـ ـ َم َل شَ ــائِ ُع ال ِّذكْــ ِر
وقـد يقتصـر التقطيـع على العجز فقـط .وأغلب ما وجدنـاه بُني على وحـدات ال تقل
على األربع كقول «إبراهيم آل نشرة»(((:
َهـــذَا ال ـــذي شَ ـــ َم َل الـــ َو َرى ِمـــ ْن فَضْ لِـــ ِه
وكقول «الوائلي»(((:
فقلـــــت أَ ْهـــــ َو ِ
اك واأل ْحـــــ َو ُال شَ ـــــا ِه َد ٌة
ُ
خصائص التقطيع:

[كامل]

ُجـــــو ٌد و َم ْعـــــ ُر ٌ
وف وأَلْط ٌ
َـــــاف َو َمـــــ ّن
[بسيط]

ُســـــ ْه ِدي َو َو ِ
جـــــدي وآ َهاتِـــــي وتِ ْح َنانِـــــي

مـال الكثيـر مـن الشـعراء إلـى اسـتخدامه ،وأغلبهـم أورده باعتـدال واسـتثمر لخدمة
الجانبين الجمالي والداللي .ورغم ما يكتنف اإلسـراف فيه من تكلّف وعسـف فقد اسـتخدمه
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه ص.171
ش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص.256
ديوانه ص.116
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،ص.356
ديوانه ص.153

[كامل]

لكشلا ةسارد

بعضهـم بمهارة ،خاصة فـي مجال الوصف المف ّعـم بالعاطفة كقول «علي بـن أحمد الكامل»
في وصف مشهد تفصيلي الحتدام معركة «الطف»(((:
الــــ َم ْوتُ الـــ َو َرى واشْ ـــتَ َّد بال َّن ــ ِ
ـاس الظَّ َم ـــا
والمشـــــرفي ُة فـــــي ال َعرِيكَـــــ ِة أَنْ ُج َمـــــا
والســـ ْي ُف يَضْ َح ــ ُـك والطُّ ــ َـا يب ِك ـــي َد َم ـــا
َّ
ْ
وســـــقَا ُه كأســـــاً َعلْ َق َمـــــا
َدا ٍع لِل َّنـــــ َوى َ
والـــــــــــ ُم ْغتَ ُوو َن مصي ُر ُهــــــــــ ْم لِ َج َه َّن َمــــــــــا

ـــــف
َـــــت علـــــى ال َخ ْيـــــلِ الــــــ َم َل وتك َّن َ
َو َعل ْ
الســـــ َما
َ
و َحكَـــــى النهـــــا ُر
الليـــــل واأل ْر ُض َّ
ـــــل تَـــــ ْر ِدي والفَـــــ َوار ُِس شُ ـــــ َّخ ٌص
وال َخ ْي ُ
ـــــت مـــــن الــــــ ُج ْن ِد القُـــــ َوى َو َد َعـــــا ُه
َو َو َه ْ
فالر ِاشـــــ ُدو َن إلـــــى ال ِج َنـــــانِ مصي ُر ُهـــــ ْم
فأبيات المشـهد جميعهـا تقريباً مبنيـة على التقطيع بمسـتوياته المختلفـة .وقد أتت
إيقاعاته متوائمة ومنسـجمة ،وهي تكاد تضارع الضجيج الصاخـب المنبعث من أتون الحرب
وتداخل األصوات فيها ،وتماثل أنفاس الشـاعر الصاعدة والهابطة وهو يصف بانفعال المشـهد
المذكور.
على أن اإلسـراف في اسـتخدام التقطيـع والتعويل عليـه في مقاطع طويلـة متصلة أو
منفصلـة يسـمها بالتكلّـف والعسـف في الكثيـر من األحيـان .فتغـدو جعجعة تصـ ّم أصواتها
الصاخبـة اآلذان .كمـا أن شـدة العنايـة بهـا يؤدي إلـى إغفـال الشـاعر لمعانيه فتأتـي األفكار
هزيلة منهكة يشوبها االفتعال(((.
وقـد أدى الحـرص على اسـتخدام التقطيع إلـى المعاضلة في المعنـى وتعقيده .كقول
«علي بن أحمد الكامل»(((:
[بسيط]

ـــــب َح َيـــــا ٌة َم َمـــــاتٌ ِعلَّـــــ ٌة ظَ َهـــــ َرتْ
ِخ ْص ٌ
فلعل الشاعر قابل كل لفظة في الصدر بما يناسبها ويك ّملها في العجز.
ّ
وفـي العمـوم اتسـم شـعراء «البحريـن» بحسـن اسـتخدامهم للتقطيـع فزخرفـوا بـه
أشعارهم عدا حاالت أفرطوا في إيراده فأفسدوه.
لل َج ـــ ْد ِب والـ ـــ ُجو ِد و /اإلنْ َجـــــا ِد والكَــــ ْونِ

((( ديوان الدمستاني ص.346
((( مثـال ذلـك قصيـدة لعبد الـرؤوف الجدحفصـي فقد صاغ مـا ينوف على العشـرة أبيـات منها علـى التقطيع
وذكرنـا شـواهد منهـا فـي البـاب الثانـي ص .264وقصيـدة لداود بـن أبي شـافيز صيغـت أبيات كثيـرة منها
عليه .تُراجع أبيات منها في الباب الثاني ص.198
((( ديوان الدمستاني ص.340
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المقابلة:
المقابلة لون بديعي ،له وظيفة داللية ال تخلو من جمال .وفي إطارها نجمع المطابقة
علـى اعتبـار أنها جزء أصيل متفـرع عنهـا .والمقابلة طاقـة تعبيرية لها مسـاهمة إيجابية في
توضيح المعنى ،وتجلية األفكار بما تكشـفه من ضد وضد الضـد ،وما تبرزه من متقابالت ،وما
تخلفه من صالت وعالقات بين األلفاظ وبين المعاني(((.
والمقابلة في شعر «البحرين» وفيرة متعددة األلوان ،وأبرزها:
بالتضاد:
المقابلة
ّ

وفيها يجمع الشـاعر بين لفظين يتقابالن في معناهما القاموسي .ولهذا النوع النصيب
األوفى في االستعمال.
وتتنـ ّوع المتقابالت في هـذا اللون تنويعاً واضحاً .وهي في عمومها تتسـم باالنسـجام
فـي األلفـاظ ،واالئتالف فـي المباني .فقد عمد الشـعراء إلـى المقابلة بين كلمـات من جنس
واحد .اسماً أو فع ًال أو حرفاً.
ومما أتت المقابلة بين فعلين ماضيين قول «ماجد بن هاشم»(((:
[كامل]

بِــــــــــأ ٍخ َصف
َــــــــــت أخالقُــــــــــ ُه وإ َخــــــــــا ُؤ ُہ إ ْن كَـــــ َّد َر اإل ْخـــــ َوا ُن َصفْـــــ َو إ َخائِ َهـــــا
ْ
فالفعالن مشـتقان من الثالثي المجرد ،ووردت المقابلة في سياق مقارنة تفاضلية بين
جسدت في الوقت نفسه خصوصيته.
مفرد (أخ) وجمع «إخوان» لصالح األول ،كما ّ
ومما اختلف فيه زمان الفعلين قول «أحمد بن ط ّعان»:
[وافر]

ُمـــ ْذ اشـــتَ َعل َْت شَ ـــ َوا ُظ ال َحـــ ْر ِب أَطْ َف ـــوا ِضــــــــــرا َم شَ ــــــــــ َو ِاظ َها ِبظُبَــــــــــا ِحــــــــــ َدا ِد
والمقابلة تعبّر عن التعاقب المقيّد ،وقد صيغت بأسلوب تصويري اقترن فيه االشتعال
باإلطفاء(((.
((( يُراجـع تعريفهـا عنـد ابن رشـيق ،العمدة ،مصـدر سـابق ،ج 2ص .20 – 5وعتيق ،عبـد العزيز ،علـم البديع،
مصـدر سـابق ،ص 66ومـا بعدهـا .والطرابلسـي ،محمد الهـادي ،خصائص األسـلوب فـي الشـوقيات ،مصدر
سابق ،ص 95وما بعدها.
((( التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.150
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[مجزوء الكامل]

ــــــــــك األُصــــــــــو ِل(((
طَابــــــــــوا ِبهــــــــــا تِي َ

ـــــــــــــــت فُ ُرو ُع ُهـــــــــــــــ ُم كَ َمـــــــــــــــا
ْ
َ
طَابَ
ُ
ْ
وتنضح المقابلة بمعنى النجابة وحركتها المسترسلة عبر توالد األجيال.
ويرد ـ وبدرجة قليلة ـ لَ ْفظَا اسم الفاعل بصيغتين مختلفتين كقول «الوائلي»(((:
ُ

ـت ِب َه ـــا
ـت أَقْطَ ـــارا ً َرأيْ ــ ُ
أَنَ ـــا ال ـــذي ُجبْ ــ ُ

لكشلا ةسارد

مقابلة االسـم باالسـم :التزم الشـعراء ـ في الغالب ـ بمقابلة اللفظ بما يماثله اشـتقاقاً.
ومما ورد فيه اللفظان جمعاً وبالصيغة نفسها قول «سلمان التاجر»:

[بسيط]

أبنـــــا َء َحـــــ َّوا َء ِمـــــ ْن َح ٍ
ـــــاف و ُم ْنتَ ِعـــــلِ

والمقابلة تؤدي معنى حركة استقطاب وشمول مستويات البشر وأنواعهم.
المتقابالن اسم جامد :وقد يردان بأوزان مختلفة كقول «محمد بن عبد اللَّه الحسيني»
مخاطباً ممدوحه(((:
[رجز]

ِ
عفـــــوا ً فقـــــد ق
ثمــــــــــد
نظــــــــــم ِشــــــــــ ْع ِركُ ْم با ِإل
َابلـــــت ُد َّرا ً ِب َح َصـــــى وبَ ْحــــــــــ َر
ِ
ُ
وتع ّبـر المقابلـة عـن مقارنة تفاضليـة ويظهر البـون الشاسـع بين عنصريهـا من خالل
الصـورة الكنائيـة التي شـ ّبه فيها الشـاعر نظم الممـدوح بال ُّد ّر ونظمـه هو بالحصـى .ولتأكيد
جسـدت الفـرق الهائل بيـن ضخامة البحـر وعظمته،
المفاضلـة أتـى بمقابلـة ثانيـة تصويرية ّ
واإلثمد هو الماء القليل المتج ّمع في حوض أو نحوه.
اللفظـان مـن جنس مختلف :ويرد بنسـبة قليلة .وقد يكون أحدهما فعالً واآلخر اسـماً
كقول «الخطّي»(((:
[كامل]

يـــــل الــــــ ُح ْزنِ أَ ْعط َ
فَـــــ ِإذَا َغلِ ُ
َـــــش ُم ْه َجـــــ ًة فَ َعلَـــــى ُد ُمـــــو ِع ال َعيْـــــنِ َر ُّي ِظمائِ َهـــــا
وقرن الشـاعر المقابلة بالتصوير فتخيّل الحزن يعطش الفؤاد ،وأن عبرات العين ترويه،
فنضحت المقابلة بمعنى التعويض.
(((
(((
(((
(((

البلادي ،حسـين بن علي ،ريـاض المدح والرثـاء ،مصدر سـابق ،ص .309ينظـر كذلك مجموعـة ( )1ص304
البيت الثاني .وفيه ورد المتقابالن اسمي فاعل وبصيغة واحدة.
ديوانه ص.14
ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.504
ديوانه ص.4
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وفي العموم تتسم مقابلة التضاد باالنسجام في أنواع الكلمات غالباً.
المقابلة بشبه التضاد:

تأتـي فـي مرتبة تالية في االطراد بعد السـابقة .وتتميز بأن الشـاعر فيها ال يعتمد على
رصيـده اللغـوي بقدر مـا يعتمد علـى قدرته علـى التفنن واإلبـداع .فهو يسـتعمل أزواجاً من
األلفـاظ ليسـت ضـدا ً لبعضها في أصـل الوضع اللغـوي ،وإنما هـي مقاربة لذلـك .مثالها قول
«أحمد بن ط ّعان» في وصف غدر الدنيا(((:
[طويل]

ت ُ َع ِّوضُ ُهـــــ ْم بعـــــد الق ُُصـــــو ِر قُ ُبو َر ُهـــــ ْم َوبَ ْعـــ َد َه َنا ُهـــ ْم َح ْســـ َر ًة ل ـــم تك ـــن ت َ ْف َن ـــى
فالقصور ال تقابل القبور في الوضع اللغوي ،وإنما القصور مظهر الحياة الدنيا ونعيمها
وترفهـا .والقبـور رمز المـوت والزهد فـي ماديات الحيـاة ،وهكذا غـدا اللفظـان متقابلين في
أبعـاد الداللـة ،وكذلك الحال في لفظي الهناء والحسـرة ،ال يتقابل اللفظان ،ولكن الحسـرة قد
تغدو سبباً للشقاء فاعتبرها الشاعر نقيضاً للهناء(((.
يتضـاءل حجم التناسـب بين األلفاظ في هـذا الضرب من المقابلـة بالقياس إلى النوع
السـابق .ويالحظ أنـه حتى لو اتفق المتقابالن في نوع الكلمة فـإن االختالف يظهر في الوزن
اختل فيه االنسجام اللفظي قول «إبراهيم
أو في طبيعتها من حيث الجمود واالشـتقاق .ومما ّ
الخليفة(((:
[طويل]

بالســـــو ِء َمـــــ ْن أَنَـــــا ُم ْح ِســـــ ٌن إليـــ ِه ِب َم ْح ــ ِ
ـض ال ـــو ِّد ف ـــي ال ُقـــ ْر ِب والبُ ْع ــ ِـد
يُ َعا ِملُنـــــي ُّ
فقـد قابل بين «السـوء» وهـو مصدر و«محسـن» وهو اسـم فاعل واللفظـان متباينان
وزنـاً .وممـا قوبـل فيـه بيـن مصدريـن مختلفـي الـوزن قـول «عبد اللَّه بـن محمـد» مخاطباً
ممدوحه(((:
[وافر]

أَ ِقلْنـــــــي َعثْ ــــــ َر ًة كـــــــدتُ أَق ِْضـــــــي بهــــــــــا أســــــــــفاً َو َه ْبني َهــــــــــا َمثَابَــــــــــا
متأسياً على فقد أح َّبته(((:
وقد يكون االختالف أبعد كقول «الخطّي» ّ
(((
(((
(((
(((
(((
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ٍ
ُ
وتَثْـــــ َرى ِبهِـــــ ْم
بيـــــد ُصفْـــــ ِر
وح وأغـــــ ُدو من ُهـــــ ُم
أهـــــل ال ُق ُبـــــو ِر وإنَّ ِنـــــي أ ُر ُ
فقـد قابـل بين لفـظ وهو الفعـل «تثرى» وعبـارة «بيد صفـر» التي ك ّنى بهـا عن فراغ
اليد وخلّوها قارناً المقابلة بالتصوير.

لكشلا ةسارد

[طويل]

أتاح هذا اللون مجال التف ّنن في إخراج أزواج من المقابالت ال تخلو من بعض االبتكار
كقول «الخطّي»(((:
[طويل]

فيـــــا ل َ
ـــــام َعـــــا ٍد النْ َقلَ ْبـــــ َن ُســـــ ُعو َدا
َـــــك يَ ْومـــــاً لَـــــ ْو أَشَ ـــــا َر ِب ُي ْم ِنـــــ ِه أليَّ ِ
فأيـام عـاد حـادث تاريخـي قديم رمز بها الشـاعر إلـى معنـى النحوس وجعلهـا مقاب ًال
للفظة السعود.
المقابلة بالسلب:

والغالب عليهما مقابلة فعل منفي بفعل موجب أو العكس .كقول «حسن الدمستاني»
مخاطباً أحبته(((:
وإ ْن لـــــم تَ ُجـــــو ُدوا لـــــي ِب َو ْع ٍ
ـــــد فَإنَّ ِنـــــي
والمقابلة تتضمن معنى التعويض.

[طويل]

أَ ُج ـــو ُد ب ِْأســـ َنى م ـــا يُ ِحيـــ ُط ب ـــه َو ْج ــ ِـدي

وقد تكون بين اسم مثبت وآخر منفي ـ وهو قليل ـ كقول «خليل بن علوي»(((:
[طويل]

ـب
أَبَ ــا الفَضْ ــلِ ق ــد َجا َه ْدت َ ُه ـ ْم َرا ِغب ـاً إل ــى الـــ ِج َن ـــانِ وع ـــن خيـــ ِر الـــ َو َرى َغيْـــ َر َرا ِغ ــ ِ
وقد يأتي اللفظان متباينين في نوعهما ـ وهو قليل أيضاً ـ كقول السابق(((:
أَبَـــــا الفَضْ ـــــلِ ُســـــلِّبْ َت ال ِع َما َمـــــ ِة والـــــ ِّر َدا
(((
(((
(((
(((

[طويل]

ُنـــــت لمـــــن أرديتَـــــ ُه غيـــــ َر َســـــالِ ِب
وك َ
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المركبة:
المقابلة
ّ

وهـي نادرة .وفيهـا يبنى جـزآن متقابالن على عنصريـن متقابلين أساسـاً .أو أن تتف ّرع
ثانيـة عن مقابلة أولى أصلية لغاية تفصيلية أو توضيحية .مثال األولى قول «أحمد بن ط ّعان»
ضمن مرثية(((:
[كامل]

ِ
الســـــ َما ُء وأرضُ َهـــــا فـــــي ضَ ـــــ ِّم
شـــــخص َك َم ْج َمـــــ ُع التَّ ْبييـــــنِ
ولقـــــد ت ََســـــابَق َِت َّ
الســـ َما والج ِْســــــــــ ُم لألرضيــــــــــن للتحصيــــــــــنِ
فَق ََســـ ْم َت بينهم ـــا فرو ُح ــ َـك ف ـــي َّ
فقابـل الشـاعر بيـن السـماء واألرض أوالً ثم صـاغ أخرى :الروح والجسـم ،تتبـع األولى
وتوضّ حها ويتوزع طرفاها على شقّي األولى.
الشق الثاني من األولى قول «علي بن
ومن المقابلة التي بنيت فيها الثانية على أساس ّ
حسن البالدي»(((:
[رمل]

فَتَ َرا ُهـــــ ْم فـــــي َم ِضيـــــقِ الكَـــــ ْر ِب فـــــي غَايَـــــ ِة ال ُبشْ ـــــ َرى ُو ُجوهـــــاً وفُـــــؤا َدا
فقـد قابـل بيـن الكـرب وال ُبشْ ـرى ،ولبيان مظاهـر الشـق الثانـي ـ ال ُبشْ ـرى ـ قابل بين
«وجوهـاً وفـؤادا ً» ليع ّبر بها عن البشـر الخارجـي والداخلي ،وقـد ربط التركيـب (المقابلتين)
فغدتـا وحـدة واحـدة رغـم ثنائيتهمـا .وسـاهمت المقابلتان فـي تعميـق الداللـة بتفصيل أو
توضيح.
موقع المتقابلين في إطار البيت:
 .1توزيع المتقابلين في مقابلة المفرد:

تتبايـن مواضـع لَ ْفظَـي المقابلـة فـي إطـار البيت الشـعري .بَ ْيـ َد أننـا نلحظ ميلاً إلى
إيرادهمـا متجاوريـن أو قريبيـن مـن المتجاوريـن .وعلى ذلك فقـد فاق مجيئهمـا في العجز
وحـده أو الصـدر وحـده توزّعهما على شـطري البيـت الواحد .كمـا فاق ورودهمـا في العجز
مجيئهما في الصدر .وهذه هي األشكال التي توزّع ضمنها شقّا المقابلة مرتبة حسب تواترها.
 لفظـا المقابلة يض ّمهما العجز .والغالب ورودهما متتالين متعاطفين في آخر البيت،كقول «الوائلي»:
((( البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.261
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.404
458

َوتَبَــــــــــ َّوأَ الـــــــــــ ُمل َْك الرفيــــــــــ َع ُم َنا ِديــــــــــاً
َ
ََ
ََ
أقل من السابق ،كما في قول «ماجد بن هاشم»:
وقد يردان مفصولين ،وبحجم ّ

َ

لكشلا ةسارد

[كامل]

بالعـــــ ْد ِل بيـــــن حواضـــــ ٍر وبـــــوا ِد(((

[بسيط]

ظُلْمـــا ً فَ ـــكا َن لك ـــم روح ول ـــي بـــ َد ُن(((

ال َّد ْهـــــ ُر شَ ـــــاطَ َر مـــــا بَي ِنـــــي وبينكُـــــ ُم
َ
ُ ٌ
وأقل تنوعاً.
أقل مـن ورودهما في العجز ّ
 اللفظان يحتضنهما الصدر :ويأتيان بنسـبة ّوهما قد يتجاوران كقول «الوائلي»(((:
[بسيط]

ُ
وتغضـــــب مـــــا أَ ْحلَـــــى ت َ َدلُّ ِل َهـــــا
تَ ْرضـــــى
وتصـــــرف الطَّـــــ ْر َف ع ِّنـــــي ثـــــم تَ ْر َعانِـــــي
ُ
وقد ينفصالن كقول «أحمد بن ط ّعان»(((:
[كامل]

ْـــــم بعـــــد ُد ُر ِ
وســـــ َها وكـــــذا األَنَـــــا ُم بعل ِمـــــ ِه الــــــ َم ْي ُمونِ
وس ال ِعل ِ
ُم ْحيِـــــي ُد ُر َ
ترسـخ فيـه اسـتعمال المقابلـة بإيـراد متقابليـن متجاوريـن في كل مـن الصدر
وممـا ّ
والعجز قول «الخطّي»:
[بسيط]

خلَّـــ َدكا(((
ل ـــو أنص ــ َـف ال َّد ْهـــر أَفْنانَ ـــا و َ

يَ ـــا َمـــ ْن َمضَ ـــى وبَ ِقي َن ـــا بَ ْعـــ َد ُہ ُه ْمـــاً
ُ َ
أقـل من السـابقين ويتخذ فيه
 تـوزّع المتقابليـن على شـطري البيت :ويأتي بنسـبة ّاللفظان ع ّدة منازل منها:
 اللفظان موزعان في حشو الشطرين كقول «سلمان التاجر»(((:يـــــا بَ ْحـــــ َر ُجـــــو ٍد بال ِّد َمـــــا أَ ْر َوى الظُّ َبـــــا
(((
(((
(((
(((
(((
(((

[كامل]

َو َمضَ ـــــى و ِمـــــ ْن ظَ َمـــــأٍ َحشَ ـــــا ُه يَضْ ـــــ ِر ُم

ديوانه ص .35يُراجع أيضاً ديوانه حسن الدمستاني ص 211البيت .21
ابـن معصـوم المدنـي ،علـي خان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص 493وينظر كذلـك البالدي ،حسـين بن
علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص 162البيت.7
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اللفظ األول في نهاية الصدر والثاني في نهاية العجز كقول «الخطّي»(((:
إِذَا أَنَـــــا لـــــم أُ ِ
كـــــس ال ِّر َج َ
ـــــال َم َدائِ ِحـــــي

[طويل]

ـــــت ـ َمثَالبِـــــي
ُ
فلســـــت ِبك َِاســـــي ِه ْم ـ كَ ُر ْم َ

 .2توزيع المتقابلين في مقابلة التراكيب:

تتباين األشـكال التي تصاغ فيها مقابلـة التراكيب .ويعمل الشـعراء أحياناً إلى إخراجها
منسـجمة األجزاء متوازنة التوزيع على كامل عناصر الشـطرين .إال أن غالبية الشـعراء يميلون
إلـى التح ّرر من قيود شـكل مع ّين مع االلتزام في الوقت نفسـه بشـكل من أشـكال التناسـق.
وتتمثل أبرز األشكال التي أخرجت بها في:
 مقابلة تنــزع إلى تناسب األجزاء وانتظام التوزيع .وهي قد تكون شاملة لكل أجزاءالشـطرين أو بعضهـا .ويتّسـم هـذا النـوع بالحيوية وثـراء اإليقاع الموسـيقي وجلاء المعنى.
مثاله قول «حسن الدمستاني»(((:
اب عل ـــى َع ْقلِ ـــي فَأَضْ َح َك ِن ـــي
َغطَّ ـــى الشَّ ـــبَ ُ

[بسيط]

وأَ ْســـ َف َر الشَّ ـــيْ ُب َعـــ ْن َج ْهلِ ـــي فَأَبْكَانِ ـــي

فقد قابل الشاعر بين كل مفردة في الشطرين وأخرجها في أسلوب تقطيعي متوازن.

 مقابلـة ذات تناسـب جزئـي :وفيها مال الشـعراء إلـى التخفيف من التناسـب الكلّيالمحكم واكتفوا بدرجة أدنى من التناسـق بين التراكيـب المتقابلة .ومن ذلك قول «ماجد بن
هاشم» وقد بنى المقابلة على تركيبين ورد األول في بداية الصدر والثاني في نهاية العجز:
[كامل]

يـــــض(((
تَهـــــوى ِعناق َ
َـــــك والصبـــــاح ب ِغ ُ

ُ
ـــــوب لِـــــك ُِّل ضَ جِي َعـــــ ٍة
ْ َ َ
َّ َ ُ َ
ٌ
والليـــــل َم ْحبُ
 مقابلـة غيـر مقيّدة بأي تناسـب وتمتد بين الشـطرين وفيها يسـاير الشـاعر المعنىدون االلتزام بترتيب مع ّين لعناصر المقابلة كقول «حسن الدمستاني»(((:
فَـــكَا َن ( َم ْه ِبطُـــ ُه ف ـــي التُّـــ ْر ِب) ( َم ْص َعـــ َد ُہ
(((
(((
(((
(((
460

[بسيط]

ـب لَـ ُه مــن َها ِبـ ٍ
ـط َعــا ِل
فــي ال ُقـ ْد ِس) فاعجـ ْ

ديوانه ص.7
المصدر نفسه ،ص.182
ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.494
ديوانه ص.171

[بسيط]

َهـوى األُلَــى ح َّكمــوا شَ ـر َع الهـوى فَعمــوا(((

فَ َف ـــا َز َمـــ ْن َح َّكـــ َم العق ــ َـل الــــ ُم ِني َر كَ َم ـــا
َ ُ
ْ َ َ
َ
ويتّسم هذا اللون الداللي بجانب من التلقائية والخل ّو من الزخارف الشكلية.
 المقابلة المحصورة في أحد الشـطرين :وفيها تف ّوق قليل على المحصورة في العجزكقول «حسن الدمستاني» في وصف الدنيا(((:
َُ

لكشلا ةسارد

فقـد وزّع المقابلـة .وكقـول «أحمد بـن ط ّعـان» وقـد كان أكثـر تص ّرفـاً إذ اعتمد على
المقابلة بين المعاني أكثر من المقابلة بين األلفاظ:

[طويل]

كَف ِ
َاســـــ َد ِة البَيْ ِ
ـت لُبّ ــاً) كمـــا ( َح ُس ــ َن ْت ِقشْ ــ َرا)
ـــــض التـــــي قـــــد تَ َع َّف َن ْ
ـــــت فقـــد ( َخبُثَــ ْ
ومن المقابلة المحصورة في الصدر قول «خليل بن علوي»:
[طويل]

وصيرنـــــي نُصحـــــي لِـــــك ُِّل َهـــــوانِ (((

ـح) ( َو َخانُـــوا فَأَفْلَ ُحـــوا)
(ن ََص ْحــ ُ
ْ
ـت فلـــم أُفْلِــ ْ
َ
َ َّ
لقد كانت المقابلة أسـلوباً من أسـاليب التوصيل وبيان أبعاد الداللة ،وأ ّدت في الوقت
نفسـه وظيفة جمالية ،خاصة حين كانت تقترن بتوزيع منسـجم بين شـقّيها .وقد اسـتعملت
تعسف في غالب األحيان.
في شعر «البحرين» باعتدال ودون ّ

التوريـة:
نـدرس فيهـا األلفـاظ ذات المعنيين والتـي أقام الشـاعر ضمنها عالقـة تفاعلية ،خاصة
بيـن المعنـى اللغـوي األصلـي والمعنى المشـتق منـه والمضاف ،بموجـب رابطة أنشـأها من
خلال االسـتعمال .جاعلاً إيّاهـا تشـ ّع بوجهين مـن المعانـي .واسـتخدم الشـعراء نوعين من
التورية:
 .1التوريـة باسـم العلم :وهـو األكثر اطّـرادا ً .وفيها وظّفت أسـماء األعلام الدالّة على
شخصية ما ،إلثراء المضمون باستثمار ما تشتمل عليه من معانٍ .
ّ
ومن األلفاظ التي
استغل فيها اللقب الشخصي قول «الدمستاني»(((:
(((
(((
(((
(((

البلادي ،حسـين بن علي ،ريـاض المدح والرثاء ،مصـدر سـابق،ص ،117ويُراجع أيضاً ديـوان خليل بن علوي
ص 43البيت.47
ديوان ص.100
ديوانه ص 101وينظر كذلك ص 16البيت.8
ديوانه ص.101
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[طويل]

ُ
فَيَـــــا َع َجبـــــاً لل َجـــــ ْر ِو
الصقْـــــ َرا
يقتـــــل َحيْـــــ َدرا ً ويـــــا َع َجبـــــاً َّ
للص ْعـــــ ِو يفتـــــر ُِس َّ
علي ،وهو في الوقت ذاته اسـم من أسـماء األسـد مظهر الشـجاعة
فحيدر لقب لإلمام ّ
فـي المفهوم العربي .وليؤكد الشـاعر تع ّجبه من تمكّن األضعف من األقوى أتى بسلسـلة من
أسـماء الحيـوان رمز بهـا لمعانٍ قصدها .فـو ّرى بالجرو والصعـو ـ وهو طائر صغيـر ((( ـ وبما
«علي» .وو ّرى باألسد والصقر عنه.
يدالّن عليه من معنى الصغار والهوان عن قاتل اإلمام ّ
واسـتثمر «سـلمان التاجـر» معانـي العديـد من أسـماء األعالم في شـريط مـن األبيات
حشاه بالتورية حشوا ً .ومما قاله(((:
[خفيف]

َهـــــ ِـذي (فَ َرســــــي) َخ َبب ـــــاً َس ـــــلَك َْت بَ ْحـــــــــــــــرا ً َعذْبـــــــــــــــاً مســـــــــــــــتور ُد ُہ
ـــــب َمتَـــــى غَـــــ ُد ُہ
ُ
( ُح َصـــــرِي) فـــــي الغربـــــ ِة أَفْ َرشَ ـــــ َها «يـــــا
ليـــــل َّ
الص ِّ
(شــــــــــ ْوقي) قــــــــــد زَا َد ت َ َو ُّجــــــــــ ُد ُہ « َوبَـــــــــــــــكَا ُه ور َّحـــــــــــــــ َم ُعـــــــــــــــ َّو ُد ُہ
ـــــــــــــــل ِمـــــــــــــــ ْن ٍ
آس يتع َّهـــــــــــــــ ُد ُہ
ْ
(صبـــــــــــــــري) أعيـــــــــــــــاه تجلّـــــــــــــــ ُد ُہ « َه
فقـد و ّرى بالفـرس عن قصيدتـه .ثم ذكر عددا ً من الشـعراء قدامـى ومعاصرين .فو ّرى
بـ «حصـري» عن الشـاعر «إبراهيم بن علـي الصحـري القيروانـي» (ت453ه) .وض ّمن البيت
الثالث تورية عن الشـاعر «أحمد شـوقي» (ت .)1932وفي الرابع تورية عن الشـاعر المصري
«إسـماعيل صبـري» (ت .)1923وعمـد إلى ذكر بعض لـوازم المو ّرى به (تورية مرشـحة) .كما
تعسـف .وممـا وظّفت فيه أسـماء
ذكـر مطالـع قصائـد المـو ّرى عنهـم .واألبيـات ال تخلو من ّ
المذاهـب والفـرق الفقهيـة وفيه الكثير مـن االفتعال قـول «لطف اللَّه بن علـي» من مقدمة
غزلية(((:
[بسيط]

أَيَّـــــا َم
أرفـــــض ُعذَّالـــــي َوتَر ِفضُ ِنـــــي و َمالِ ِكـــــي شـــــا ِف ِعي والهـــــ ُّم معتزلـــــي
ُ
 .2التورية بلفظ عام :وهي ّ
أقل حجماً من السـابقة .ومما اسـتخدمت فيه مصطلحات
(((
الفقه قول «ماجد بن هاشم» في مجال البكاء على الشباب :
الص َبــــــــــا
أَيقــــــــــو ُم أقــــــــــوا ٌم بِمســــــــــ ُنونِ ِّ
(((
(((
(((
(((
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[كامل]

وض
ُم ْســــــــــتَ ْو ِفرا ً ويفوت ُ ِنــــــــــي ال َمفْــــــــــ ُر ُ

ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،مادة «صعو«».
شعره ص.18
محفوظ ،حسين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص25؛ وشُ َّبر ،جواد ،أدب الطّف مصدر سابق ،ج 5ص.360
ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.494

[وافر]

لكشلا ةسارد

المستحب والواجب.
فقد و ّرى بلفظي «مسنون» و«مفروض» عن معنى
ّ
ومـن األبيات التـي اسـتعمل فيها الشـاعر نوعـي التورية قـول «عبد اللَّه بـن محمد»،
وأتت التورية في صدر البيت الثاني(((:
َولَـــــولَ مـــــا عهِـــــدتُ لكـــــم ق َِديمـــــاً ِمـــــ َن البِـــــ ِّر الـــــذي َمل َ
َـــــك ال ِّرقَابَـــــا
لَمـــــا
ـت َســــــــلْ َمى وال َّربَابَ ــــــــا
ُ
واصلـــــت بعـــــ َد القطـــــعِ ِه ْنـــــدا ً وال قَاطَ ْع ـــــــ ُ
فقد و ّرى بلفظة «القطع» أي الجفاء عن معنى عبور المسـافات الطويلة ،وو ّرى باسـم
العلم «هند» عن بالد الممدوح.
هذه أبرز فنون البديع التي شـاع استعمالها في شعر «البحرين» في الفترة المدروسة.
وهـي كمـا يظهـر تتم ّيز بتفـوق فنون البديـع اللفظي علـى البديـع المعنوي .علـى أن البديع
اللفظـي وإن كان خاصـاً بزخرفـة الشـكل فإنـه غـذّى في الكثيـر من األحيـان الداللـة وأثراها
وع ّمق أبعادها.
نفسر هذه
ولقد لمسـنا خالل ذلك عناية الشـعراء بتزيين ف ّنهم بصنوف البديع .ونحن ّ
الظاهرة بعاملين:
األول :إن هـذا االتجـاه صـدى لتو ّجـه عـام سـلكه األدب العربي فـي تلك الفتـرة التي
اعتنى فيها الشعراء عناية فائقة بزخرفة ف ّنهم ،فلم يستطع شعراء البحرين اإلفالت منه.
الثانـي :إن فنـون البديع المذكورة ـ وأغلبها يتم ّيز بإيقاعه الموسـيقي وجرسـه الرنّان ـ
تتناسـب والظـروف التـي يتداول فيها الشـعر البحراني .ونظـرا ً إلى أن الجزء األكبـر منه ينظم
ل ُيلْقَى شـفاهاً وينشـد على أسـماع الجمهور ،فكان من الطبيعي أن يع ّول الشعراء على كل ما
من شـأنه أن يشـ ّد األسـماع ويوقظ النفوس .وقد شـكّلت فنون البديع المختلفة عناصر مهمة
اعتنـوا بهـا لتحقيق ذلك .فأدخلوها في أشـعارهم وحرصـوا على بثّها في ثناياها مسـتخدمين
الجنـاس ولواحقـه مـن تصديـر وتكـرار وتقطيـع ومـا إليها السـتثمار ما فيـه من طاقـات فنية
وأجـراس موسـيقية رنّانـة .وكمـا تب ّيـن لنا فـإن عنايتهم بما سـ ّمي بالبديـع اللفظي قـد فاقت
عنايتهم بما س ّمي بالبديع المعنوي .وما ذلك إال لتناسبه مع ذلك الغرض.
ومما يالحظ على اسـتعماالت الشـعراء أنهم رغـم اهتمامهم بجانب الشـكل فإنهم لم
يعطـوه المقـام األول .وبالتالـي لـم يولعـوا بحشـد المحسـنات إال في القليـل النـادر .ووزّعوا
عنايتهم على صعيدي المعنى والمبنى ،فغلب على استعمالهم االعتدال.
ّ
ولعل طبيعة المضامين التي عالجوها ح ّدت ـ نسـبياً من اإلفراط المشـ ّط في استخدام
((( ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.511
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البديـع .فالتركيز على شـعر الرثاء ،والتعبير عن هموم البيئة ومعاناتها يسـتدعي ـ في الغالب
ـ انسـياب التجربة الشـعرية وعـدم تق ّيدها بما يعـوق انطالقتها أو يح ّد مـن تدفّقها .ومن ثم
كان االعتدال.
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الفصل الرابع

األساليب اإلنشائية(((
((( السـبب فـي تركيزنـا عليها دون األسـاليب الخبرية ما تولّـد عنها من بـروز ظاهرة الحوار التـي أخذت حجماً
واضحاً في شعر البحرين كما سنوضح في هذا الفصل.

نـدرس في هذا الفصل األسـاليب اإلنشـائية التي خرجت عن غاياتهـا األصلية ووضعت
النص ومكّنت الشاعر من بلورة ما ّ
دق من معانٍ وخواطر وأتاحت
في سـياقات جديدة أغنت ّ
له التنفيس عما انطوت عليه جوانحه من رؤى وأحاسيس.
ونظـرا ً لمـا لهذه األسـاليب من قيمة فنيـة وتأثير ،حرص الشـعراء ـ منـذ القديم ـ على
استهالل قصائدهم بلون من ألوانها .رغبة في تحريك عواطف المستمع وإثارة انتباهه.
ويطّـرد اسـتعمالها فـي شـعر «البحريـن» اطّرادا ً واضحـاً .وقـد أ ّدت لما لها مـن نبرات
صوتية عالية دورا ً في تنشـيط السـياق الشـعري ،وإضفاء قدر من الحيويـة والتدفّق .وخلقت
مشـاركة وجدانيـة فعالـة بين الشـاعر والمتلقّي .ومما زاد فـي قيمتها أ ّن جـزءا ً كبيرا ً من ذلك
الشعر كان يلقى شفاهاً.

االستفهام:

أُفرِغ االسـتفهام ـ في الكثير من الحاالت ـ من مضمون المسـاءلة ووظّف ليؤدي غرضاً
بالغيـاً مع ّينـاً .وكثُـر رصيده فـي مطلـع القصائد وفـي صلبهـا ،متركزا ً فـي بيت واحـد حيناً أو
متتابعاً في العديد من األبيات وبشكل تراكمي في الكثير من األحيان.
ومن االستفهام الذي استفتح به وانحصر في بيت واحد قول «الوائلي»(((:
[كامل]

ُ
واألشـــــواق َحشْ ـــــ ُو ضُ لُو ِعـــــي؟
َه َجـــــ َع الـــــ َو َرى ليـــــاً فأيـــــ َن ُه ُجو ِعـــــي أَأَنَـــــا ُم
فالشـاعر يشـكو السـهاد ،وقد أضفى االسـتفهام معنـى تعذّر النوم واسـتحالته بسـبب
تصاعد الحنين.
وقد يكثّف الشـعراء االسـتفهام في مطالعهم ويص ّبونه في مجموعة أبيات يتوالى فيها
التساؤل كقول «أحمد الدمستاني»(((:
أي ـــدر ُِك أَ ْه ــ ُـل الــــ َم ْج ِد َمـــ ْن ُهـــ َو قَا ِعـــ ُد
((( ديوانه ص.195
((( ديوان حسن الدمستاني ص.231

[طويل]

وينف ــ ُـق ف ـــي الغَالِيـــ َن َمـــ ْن ُهـــ َو ك َِاســـ ُد؟

إذا لـــــم يـــــر َّم المـــــر ُء مربَـــــ َع َم ْج ِ
ـــــد ِہ تَ َهـــــ َّد َم مـــــا َعـــــاَّ ُہ َجـــــ ٌّد َو َوالِـــــ ُد
ـت َر َمـــــادا ً َو ِضيعـــــاً َخلَّ َفتْـــــ ُه الــــــ َم َوا ِق ُد؟
ـت نَـــا ُر اللظَـــى حيـــثُ َخلَّ َفــ ْ
فَ َهــ ْـل نَ َف َعــ ْ
ـي َج ْو َهـــ ٌر إذَا ل ـــم تَ َن ــ ْـل ِمـــ ْن َص ْف َحتَيـــ ِه الــــ َم َبارِد؟ُ
َو َه ــ ْـل نَ َفـــ َع ال َعضْ ــ َ
ـب ال َي َمانِ ــ َّ
للحض على طلب المجد بسـبب تقديس الشـاعر
فاالسـتفهام ورد بمعنى النفي تأكيدا ً ّ
له.
ويميـل الشـعراء في صلب قصائدهم إلى اإلكثار من السـياقات االسـتفهامية فتتشـكّل
مشـاهد يتراكـم فيهـا التسـاؤل .وهم يميلـون إلى االلتـزام بأداة واحـدة في معنـى واحد في
أغلب األحوال .كقول «حسن الدمستاني» في معنى االستنكار:
[بسيط]

ـــــل؟
َـــــت َريْ َحانـــــ ُة المصطفَـــــى تَ ْنتَاشُ ـــــها األَ َس ُ
وكيـــــف
َ
أنشـــــق َريْ َحانـــــاً وقـــــد ت ُ ِرك ْ
ُ
أغـــــص بِـــــ ِه
والســـ ْب ُط َص ـــا ٍد ت ُْس ـــقي ِه الـــ َّر َدى ال ُّذبُ ــ ُـل؟
أشـــــرب مـــــا ًء ال
كيـــــف
أم
َ
ُّ
ِّ
ُ
ِـــــل؟(((
أو كي ـــف أفـــر ُِش فُ ْرشـــاً وه ـــو ُم ْن َج ــ ِـد ٌل ِب َج ْنـــــ َد ٍل قـــــد َعـــــا َعلْ َبـــــا َء ُہ َعب ُ
وينضـح االسـتفهام بالنـدب واألسـى ورفض الشـاعر التمتـع بالمظاهـر التي حـرم منها
المرثـي .ومـع رتابـة الحركة المنبعثـة من االسـتفهام بسـبب التركيز علـى أداة واحـدة تمكّن
الشاعر من تأ ّمل أبعاد الموقف ووصف المأساة.
وينـوع الشـعراء أحيانـاً فـي أدوات االسـتفهام فـي السـياقات الطويلـة نسـبياً فيتأ ّهل
األسلوب إذ ذاك للكشف عن نزعة الشاعر إلى االستقصاء من ذلك قول «خليل بن علوي»(((:
[بسيط]

ـب؟
ـــــب َه ــ ً
أَبَ ْعـــــ َد َســـــلْ َمى ِمـــــ َن البحريـــــنِ ترت َ ِق ُ
ـوى فَ َه ــ ْـل تُ ْن َق ــ ُـل األطْـــ َوا ُد والهِضَ ــ ُ
َ
ـــــب
ـب م ـــا ق ـــد فَ ـــاتَ ِم ْن ــ َـك وال ُعتْ َبـــــى
فكي ـــف ترقُ ــ ُ
عليـــــك بِـــــذَا ك َّال وال َعتَ ُ
وأرض ِ
ِ
ِـــــك يومـــــاً ُز َّم ِ
الخـــــ ِّط َويْ َ
ألرض َهـــــا ب َ
ـــــب
ـــــك وإِ ْن
فأيـــــ َن
أنـــــت ُ
َ
ـــــت ال ُّن ُج ُ
ُ
ـــــب
كيـــــف
الوصـــــول إلـــــى قـــــ ْو ٍم ِخ َيا ُم ُهـــــ ُم أَطْ َنابُهـــــا ُّ
الســـــ ْم ُر وال ِه ْن ِديَّـــــ ُة القُضُ ُ
فالشـاعر يبدو كأنه يعاتب نفسه ويريد اسـتقصاء حالته وأسباب ما يعانيه من موقف
يائس.
معاني االستفهام:

لـم يكن االسـتفهام لوناً من ألـوان الحوار أو اسـتنطاق النفـس قصد تحريكهـا وإثارتها
كل شيء.
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التفجع:
ّ

لكشلا ةسارد

فشـف عنها وإن لم
للتأ ّمل والتدبّر وحسـب ،بـل نبض الكثير منه بعديـد المعاني والدالالتّ .
يذكرها أو يص ّرح بها .ومن المعاني التي أ ّداها:
زخـرت قصائـد الرثاء بالحزن واتخذ الشـعراء من االسـتفهام وسـيلة إفـراغ يخفّفون بها
أساهم ويتف ّجعون بها .من ذلك قول «عبد اللَّه الذهبة»(((:
[طويل]

ـت َســـ َحائِ ُب ْه
فَ َمـــــ ْن لِلْ ُهـــــ َدى َهـــــا ٍد ِســـــ َو َاك ولل َّنـــــ َدى كَفي ــ ٌـل ِإذَا م ـــا ال َغ ْي ـــثُ ضَ َّن ــ ْ
ـب ال ِه ُبـــ ْه
َو َمـــــ ْن لِلْ َعـــــوا ِدي وال َع َوالِـــــي والظُّ َبـــــى ِســـ َو َاك و َمـــ ْن لل َخطْ ــ ِ
ـب إ ْن شَ ــ َّ
َ
ـــــاق َذ ْرعـــــاً بالثقـــــا ِل َمذَا ِه ُبـــــ ْه
الســـ َوا وإ ْن ضَ
فَ َمـــ ْن ذَا يُقيـــ ُم ال َعالَ ِميـــ َن عل ـــى ِّ
فاالسـتفهام أفـاد التيئيس وع ّوض أصـوات الندب وع ّبر عن وجد الشـاعر .كما أن تكرار
« َم ْن» أثرى اإليقاع ّ
ودل على تمجيد المرثي وتعذّر إمكانية ملء الفراغ الذي خلّفه رحيله.

التأمل واال ّتعاظ:
ّ
ته ّيأ االسـتفهام للتعبير ع ّما راود نفوس الشـعراء من حيرة وتساؤالت إزاء مصائر البشر
وفنائهم ،خاصة تلك الفئة العالية الشأن .يقول «أحمد بن ط ّعان» مستفسرا ً:
[مجزوء الكامل]

ُ
ـــــت ِبهِـــــ ْم
ســـــبل الــــــ َمذَا ِه ْب؟
أيـــــــــــــــ َن الن ِب ُّيـــــــــــــــو َن األُلَـــــــــــــــى َوضُ َح ْ
أيـــــــــــــــن الــــــــــــــــ ُمل ُْوك الــــــــــــــــ َمالِكُو َن ِمـــــــــــــــ َن الــــــــــــــــ َمشَ ارِقِ لل َمغَـــــــــــــــار ِْب؟
ات لهـــــم َغرائِـــــب؟(((
أيـــــــــــــــ َن الفالســـــــــــــــف ُة األُلَـــــــــــــــى فـــــي ال َّن ِّيـــــ َر ِ
ْ
َ
فاألبيـات تنضح بتشـاؤم الشـاعر واعتقاده بشـمولية الفنـاء ،وعدم تفريـق الموت بين
البشر.
واسـتغرب «خليل بن علـوي» من خيانـة الدهر وعبثه بمقـدرات خيار الناس فسـاءله
عن السبب في معاداتهم قائالً(((:
أَ َل يـــــا َد ْهـــــ ُر كَـــــ ْم َهـــــذَا التَّ َعـــــ ِّدي

[وافر]

ـــــا مـــــن غَيـــــ ِر ق َْص ِ
ـــــد
علـــــى أَ ْهـــــلِ ال ُع َ

((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.447
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كأن َ
َّـــــك
تطلـــــب األ ْم َجـــــا َد ِوتْـــــرا ً فتقصـــــ ُد فق َد ُهـــــ ْم مـــــن َغ ْيـــــ ِر َر ِّد
ُ
ــــــــــل ِ
ِ
ِيـــــش َويْ َ
إلـــــى َم تُر ُ
ٍّ
ـــــك ِســـــ َها َم غَـــــ ْد ٍر َوتَر ِميهــــــــــ َّن َعــــــــــ ْن ِغ
ْــــــــــد
وحق
وحتَّ ــــــــى َم األكا ِر ُم في ـــــــ َـك تَلْ َق ــــــــى عل ــــــــى َر ْغ ـــــــ ِـم الـــــــــ َمكَار ِِم ك َُّل َج ْه ـــــــ ِـد
فاألبيات تنضح باسـتياء الشـاعر وتع ّجبه من موقف الدهر .ولتأثـره أفاض عليه صفات
إنسانية فخاطبه وساءله واستنكر عليه أفعاله.

اللوم والتوبيخ:
طفح االسـتفهام بمعاني اللوم والتقريع .ومما قاله «حسـن الدمستاني» في توبيخ بني
أمية(((:
[طويل]

ـــــم َصرِيحـــــاً ولكـــــ ْن ألصقـــــا ُء أَبَا ِعـــــ ُد
أُم َّيـــــ ُة مـــــا أنتـــــ ْم بَ ِنـــــي َعـــــ ِّم َه ِاش ٍ
أَ َم ـــا ِش ـــي َم ُة األ ْحـــرا ِر أَ ْن يَ ْخ ِفـــ ُروا ال ِّن َس ـــا ِحفَاظـــــاً فـــــا يؤذيـــــ َن َحتَّـــــى ال َوالئِـــــ ُد
فَ َم ـــا بالُ ُكـــ ْم م ـــن َهتْ ِك ُكـــ ُم ِ
الخ َيـــ َم الت ـــي ِب َهـــــا الطَّا ِهـــــراتُ الــــــ ُم ْح َص َناتُ ال َخ َرائِـــــ ُد
ـب ُع ُيونِ ُكـــ ْم ومـــــا يَ ْو ُمـــــ ُه َعـــــ ْن يَو ِمكُـــــ ْم متَ َبا ِعـــــ ُد؟
أَ َم ـــا كَا َن ي ـــو َم الفتـــ ِح ن ُْص ــ َ
الكريـــــم َعبِيـــــ َد ُہ َســـ َماحاً وبالمع ــ ِ
ـــــق
ـروف تُشْ ـــ َرى الــــ َم َحا ِم ُد
ِ
فَأَعتقكُـــــ ْم َعتْ َ
ـج شَ ـــ ْهدا ً أَ َس ـــا ِو ُد
فَ َهـــــاَّ صنعتُـــــ ْم فـــــي بَ ِنيـــــ ِه ك َُص ْن ِعـــــ ِه أَبَ ـــى طب ُع ُكـــ ْم َه ــ ْـل َم ــ َّ
فاالسـتفهام مشـحون بمعانـي اللـوم والتقريـع ،وقـد تصاعـد حتى غـدا هجـاء ،وقوته
المقارنة التي عقدها الشاعر بين تسامح الرسول  يوم الفتح وتقتيلهم أبناءه يوم الطف.
واسـتخدم الشـعراء االسـتفهام التوبيخـي فـي مجـال القيـم األخالقيـة فذ ّمـوا الصفات
السيئة ونعوا عليها(((.

الدعوة للنهوض واستثارة الهمم:
وظّف الشـعراء االسـتفهام للحثّ على النهوض وإثارة الوعـي للعمل والعلم .ومما قاله
«الوائلي» مذكّرا ً العرب بماضيهم المجيد :
أَل َْســـــتُ ُم ُذ ْر َو ًة فـــــي الــــــ َم ْج ِد قَـــــا َم لَ َهـــــا
((( ديوانه ص.146
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[بسيط]

َصـــــ ْر ُح ال َع َدالَـــــ ِة َوضَّ احـــــاً علـــــى ال ُقلَـــــلِ

ضَ َّي ْعتُـــــ ُم ال ِّديْـــــ َن والدنيـــــا َمعـــــاً فَ َمتَـــــى يَ ُع ـــو ُد م ـــا فَ ـــاتَ
ومما قاله «عبد اللَّه الذهبة» في إثارة نخوة الهاشميين واستنفارهم:
أَيْـــــ َن ا ِإلبَـــــا َهاشـــــ ٌم أيـــــ َن ا ِإلبَـــــا
ِـــــا َحا ِمـــــلِ
َهـــــذَا لِـــــ َوا ال َعلْ َيـــــا ب َ

ّ َ

َ

[سريع]

لكشلا ةسارد

م ـــن أَيا ِمن ـــا األُو ِل؟(((

ِ
مـــــا لل ُعـــــا لـــــم
تلـــــف منكـــــم نَ َبـــــا؟
أكلكُّـــــم عـــــن حملِـــــ ِه قَـــــ ْد أَبـــــى؟(((
َ
ْ َ ْ َْ

التحسر:
ّ
ورد هـذا المعنـى في السـياقات العاطفيـة في مجال الغـزل والحنيـن ونحوهما .ومنه
قول «عبد الرؤوف بن الحسين»
متحسرا ً على ماضيه السعيد المتقضّ ي(((:
ّ
[سريع]

ْ
أَ ْحبَابَ َنــــــــــا َه
ـــــت ِق َصـــــارا ً ِبكُـــــ ُم ِمـــــ ْن ُر ُجـــــوعْ؟
ــــــــــل لليالــــــــــي التــــــــــي َمضَ ْ
هــــــــــل لِمــــــــــا ٍء كُ ْن
ْ
َو
ــــــــــت َو َّرا َد ُہ بالشُّ ـــــ ْع ِب مـــــن قَبـــــلِ َم َماتِـــــي شُ ـــــ ُروعْ؟
ُ
ِ
َو َهـــ ـــ ْـل ألقمــــ ــــا ٍر ِب َه ــــا يَ ْهتَـــ ـــ ِـدي الـــ َّســـــا ُرو َن مـــــن
وب طُلُـــــوعْ؟
بعـــــد غُـــــ ُر ٍ
وفي األبيات تلتبس الحسرة بمعاني التش ّوق والتم ّني لعودة الماضي السعيد(((.

أساليب إنشائية أخرى:
األمر:

نجمـع األمر والنهي على صعيد واحد على اعتبار أنهما ينبعان من مصدر واحد .ويكاد
رصيد اسـتخدامهما يتوازى مع رصيد االسـتفهام .وقد ورد األمر بوفرة متخذا ً شك ًال مف ّرقاً حيناً،
ومكثّفاً حيناً آخر.
ويرد األمر في الطالع كثيرا ً .ويوظّف عادة إلثارة المسـتمع وه ّز وجدانه وتنبيهه وذلك
من خالل نبرته العالية التي تضفي على الكالم إيقاعاً يولّد نشاطاً وتدفّقاً.
وغالباً ما يأتي األمر في صدارة الطالع فيلفت االهتمام كقول «أحمد الدمستاني»(((:
(((
(((
(((
(((
(((

ديوانه ص .15والقلل جمع «قلة» وهي قمة الشيء وأعاله.
شُ ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 7ص .98تنظر األبيات الالحقة أيضاً.
التاجر ،محمد علي ،مسودات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
يُراجع أيضاً ديوان الوائلي ص 81البيتان  5و.6
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[بسيط]

ـب أَ ْعظَـــ ُم ِمـــ ْن أ ْن يأل ــ َـف ال َجلَـــ َدا
ذ ُْق ِشـــ َّد َة ال َو ْج ــ ِـد تَ ْعـــ ُذ ْر ك َُّل َمـــ ْن َو َجـــ َدا فال َخطْ ــ ُ
واســـــتَ ْم ِط ِر ال َعيـــــ َن ُم ْح َمـــــ َّر ال ِّد َمـــــا وأَ ِذ ْب َد ْمـــ َع ال ُع ُي ـــونِ ِب َن ـــا ِر الــــ ُح ْزنِ إ ْن َج َمـــ َدا
وأل ّن المخاطب غير مع ّين تعييناً دقيقاً يغدو الخطاب صالحاً لتوجيهه للذات الشـاعرة
أو للمستمع.
ويغلـب علـى اسـتخدام األمـر مخاطبـة المفـرد المذكّـر ـ كما هو الشـأن فـي األبيات
السـابقة .وقد يتوجه الشـعراء ـ وبدرجـة أقل ـ إلى مخاطبة المثنى .مـن ذلك قول «خليل بن
علوي»:
[رمل]

َـــــت َع ْينـــــي ُســـــ َها ِدي
اصل ْ
َخلِّ َيانِـــــي إ ْذ َجفَـــــا َج ْف ِنـــــي ُرقَـــــا ِدي ِمثْلَ َمـــــا قـــــد َو َ
و َدعانِــــــــــي وا ْذ َهبــــــــــا عنــــــــــي أَلَــــــــــم تَعلَم ـــا ِب ـــي أَ َّن َهم ـــي ف ـــي ا ْز ِدي ـــا ِد؟(((
َ َ
َ ِّ
ْ
َ
ِّ
ْ َ
َ
والمخاطبان غير مح ّددين ،ولعلهما صاحبا الشـاعر ج ّردهما وخاطبهما جرياً على عادة
األقدمين.
وأسند األمر إلى المؤنث ولكن باستحياء كقول «سلمان التاجر»(((:
[خفيف]

أقصــــــري َع ـــــ ْن َمال َم ِتــــــي و ِعتَا ِبــــــي ل َْس ِ
ـــــت تَ ْدرِيـــــ َن يـــــا أُ َميْـــــ ُم ِب َمـــــا بِـــــي
وعادة ما يرد هذا النوع في مجال الغزل(((.
ويتضح مما سبق أن المسند إليه عادة ما يكون شخصاً غير مح ّدد.
مواضع استخدام األمر:

ورد األمر في العديد من المواضع أبرزها:
 السـياقات الوعظية نظرا ً ألن الكثير من الشـعراء هم من علماء الدين فلم يستطيعواالتخلّـص مـن النزعـة الوعظيـة .وتتنـوع اتجاهـات المواعـظ .ويبـدو أن بعضها قصد الشـاعر
قصرها على نفسـه كقول «خليل بن علوي» فيما يشـبه التو ّجه الصوفي ،وقد سـاوق فيها بين
األمر والنهي(((:
(((
(((
(((
(((
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َويَ ـــا ُم ْه َج ِت ـــي إ ْن ُذبْ ــ ِ
ـــــاب ِم َّمـــــا يَ ْرتَجِيـــــ ِه الــــــ ُم َجا ِم ُل
ـت َو ْج ـــدا ً فَ َجا ِملِ ـــي فَ َمـــــا َخ َ
وال ت َ ْج َز ِعـــــي إ ْذ ل َْس ِ
ِ
ـــــت أَ ّو َل َع ِاشـــــقِ كَ َوا ِهلُــــــــــ ُه للنائِ َب
ــــــــــل
ُ
ــــــــــات َح َوا ِم
ـــــل
َو ُدو ِمــي َعلَــى َح ْمــلِ األَ َســى واصبري فَـذُو الـ ت ََص ُّبـــــ ِر فـــــي الـــــأوا بـــــه يُتَفَاضَ ُ
وإ ْن َخانَ ــ ِ
الص ْبـــ َر الــــ َج ِم َيل أو ال ُقـــ َوى فـــــا ِ
ـــــل
ـــــب بَـــــ ٌّر ُم َو ِاص ُ
ـك َّ
تيأســـــي فال ُح ُّ
ومما بدا نصحاً عاماً وقد تعاور فيه األمر والنهي قول «سلمان التاجر»:

لكشلا ةسارد

[طويل]

[بسيط]

ـــــب تُلْ ِقـــــي الــــــ َم ْر َء لل ُنـــــ َو ِب
فا ْح ِصـــ ْن لِ َس ـــان ََك وال ت َشْ ـــطُ ْط ِبـــ ِه فَتَـــ َرى منـــــه َع َجائِ َ
ـــــب
َو َد ْع ُم َصا َح َبــــــــــ َة الغَــــــــــ َّدا ِر فَ ْهــــــــــ َو وإ ْن َوفَـــــى ف َ
َـــــا َخ ْيـــــ َر فـــــي َدا ٍء وإ ْن يَ ِط ِ
ـب(((
ـس فَ ْخـ ُر ال َفتَــى فــي المـَــا ِل وال َّنشَ ـ ِ
ال تَ ْف َخـــــ َر َّن ِب َمـــــا ٍل قـــــد ك ََســـــ ْب َت لَـــــ ُه فَلَ ْيـ َ
 وورد هـذا األسـلوب بوفرة في سـياق الشـعر التاريخي فـي إطار توصية «الحسـين»ألهله بالتقوى والصبر وما إليها(((.
 خـرج األمـر ّليـدل على الدعـاء وذلك حيـن يتوجه المرء إلـى قوى ذات قـدرة .يقول
«أحمد بن ط ّعان» داعياً اإلمام الثاني عشر ـ المهدي ـ إلى الظهور لتخليصهم من معاناتهم(((:
[كامل]

ـض إِ َم ـــا َم ال َع ْصـــ ِر قَـــ ْد َعظُـــ َم البَ ــ َـا َو َع ِظيـــــ ُم بُ ْع ِ
ـــــد َك قَلْبَ َنـــــا قَـــــ ْد أَ ْم َرضَ ـــــا
فَانْ َه ــ ْ
ـــــاف وث ُـــــ ْر َعلَـــــى أَ ْه ـــلِ ِ
ِ
الخ ــ ِ
َ
َوت َال ِف َنـــــا
ـاف بمث ـــلِ م ـــا ِم ْن ُهـــ ْم َمضَ ـــى
قبـــــل التَّ
ويو ّجه األمر ّ
ليدل على التفجع كقول «سلمان التاجر»:
نفـــــس ذُوبِـــــي فـــــي زَفيـــــ ٍر أَ َســـــى
يـــــا
ُ
ِ
وأنـــــت يـــــا َعيْـــــ ُن َدمـــــاً َدائِمـــــاً
وقد يعبّر عن التوبيخ كقول «الوائلي»(((:
(((
(((
(((
(((
(((

[سريع]

َعلَيْهــــــــــ ُم وا ْحتَ ِرقَــــــــــ ْن يــــــــــا فُــــــــــ َؤا ْد
يـــــب الرقَـــــا ْد(((
واســـــل َْي لِ ِط
بَكِّي ُهـــــ ُم ْ
ِ ُّ

البلادي ،حسـين بـن علـي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق،ص 304ينظر مـا بعدهـا .والنشـب المال
والعقار.
يُراجع على سبيل المثال ديوان حسن الدمستاني ص 214األبيات .25 – 23
البالدي ،علي بن حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص.259
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص 315ويُراجع أيضاً ص 550البيتان  47و.48
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ُـــــف الــــــ َم َل ْم
لَ ئِمـــــي فـــــي ُحبِّ َهـــــا ك َّ

[رمل]

إ َّن َهــــــــــذَا اللــــــــــو َم ال يُشْ ــــــــــ ِفي األَ َوا ْم

النداء:

ته ّيـأ النداء ّ
ليدل على أفق فـي الداللة غير األفق الذي وضع له أصلاً .وتختلف مراتبه
فـي القصيـدة .فهو يأتي فـي الطالع وفي غيـر الطالع .وقد يرد فـي أبيات مفـردة أو متفرقة.
وقد يتجمع مش ّك ًال مجموعات يتراكم فيها.
يحـ ّرك هذا األسـلوب إذا أتـى في طالـع القصائـد الطويلة المتلقّـي ويثيـر انتباهه بما
يتض ّمنه من خصائص صوتية قوية .ويالحظ أنه عادة ما يأتي محذوف األداة.

وأغلب وروده في صلب القصائد في السـياقات العاطفية المشحونة باألسى والمفعمة
بأحاسـيس الثـكل .وقد وظّف بالخصوص لتجسـيد هـذه الحالة عنـد المرأة ،كالمشـهد التالي
الذي ص ّوره «حسن الدمستاني» للسيدة «زينب» وهي تتف ّجع على رجالها(((:
[كامل]

ـدب ال َقتْلَ ـــى َجـــ َو ًى َو ُد ُمو ُع َهـــــا ت َ ْه ِمـــــي كَ َواكِ ِ
ـــــف ُم ْزنَـــــ ِة
ـب ت َ ْن ــ ُ
والطُّ ْهـــ ُر زين ــ ُ
ـــــب أَ ِح َّب ِتـــــي
يـــــا ق َِاســـــ ُم يـــــا َعـــــ ْو ُن يـــــا َع َّب ُ
ـــــاس يـــــا يَ ْح َيـــــى و َمـــــ ْن يَح َيـــــى ُع َق ْي َ
ـــــي الــــــ َم ْفطُو َم قبـــــل ِفطَا ِمـــــ ِه ِمـــــ ْن ن َْصـــــلِ َســـــ ْه ٍم ث َاب ٍ
ِـــــت فـــــي الل َّبـــــ ِة
يَـــــا ِط ْفلِ َ
َوا ِم ْح َن ِتــــــــــي َواضَ ْي َع ِتــــــــــي َوا ُغ ْربَ ِتــــــــــي َوا ِو ْحشَ ـــــ ِتي ِمـــــ ْن بَ ْع ِدكُـــــ ْم يـــــا إِ ْخ َوتِـــــي
وأبـرز النـداء التهاب العواطف وتسـ ّعر الجوانـح ،وأ ّدى دور اسـتبطان هواجس النفس
فـي أحرج اللحظات .واسـتثمر كأداة فعالة ومؤثرة لتصوير فاجعة األمومـة بثكل االبن؛ وص ّور
«سلمان التاجر» تف ّجع والدة «عبد اللَّه بن الحسين» عليه فقال على لسانها(((:
َ
ــــــــــي َمآتِــــــــــ ٌم
ــــــــــك أَيَّا ِمــــــــــي بُ َن
ُع َق ْي َب
َّ
أَيَـــــا كوكبـــــاً كُ َّنـــــا ِب ُنـــــو ِر َجبِي ِنـــــ ِه
َويَ ـــا شَ ـــ ْم َس أُنْ ــ ٍ
ـاب َع ِّن ـــي فَ َب ْعـــ َد ُہ
ـس َغ ــ َ
ــــــــــي فلــــــــــو أ َّن الـــــــــــ َم ِن َّي َة ت ُ ْفتَــــــــــ َدى
بُ َن َّ
فَ َي ـــا أَيُّ َه ـــا الم ـــوتُ ال ـــذي َغ ْيـــ ُر تَا ِركِ ـــي

و ِع ْي ــ ِـدي ِب ــ َـا أُنْ ــ ٍ
ـس َو َع ْي ِش ـــي ِب ــ َـا َر ْغ ــ ِـد
إذَا م ـــا ا ْدلَ َه َّم ـــت ُد ْج َنـــ ٌة ِف ْيـــ ِه ن َْســـتَ ْه ِدي
ـــــل وال ُّد َجـــــى ظلْ َمـــــ ُة الل ْح ِ
ـــــد
نَ َهـــــار َِي لَ ْي ٌ
بالنفـــــس ال َعزِيـــــز ِة وال ُول ِ
ِ
فَ َديْتُ َ
ْـــــد
ـــــك
أَ ِر ْح ِنـــي مـــن الدنيـــا فَ ــذَا ُم ْنتَ َهـــى ق َْصــ ِـدي

((( ديوانه ص.131
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[طويل]

لكشلا ةسارد

والنداء يكشـف عما يسـاور نفس األم في أصعـب مواقفها ،وقد ضـارع صيحات الفقد
وتوجعات الفراق ،واستثمره الشاعر ليزيد من تأثير الموقف ويح ّرك الوجدان((( .وفي العموم
كان النـداء بمختلف أدواته أسـلوباً ف ّعاالً لتجسـيد الفقـد .وتفجير طاقات الحـزن التي أثقلت
الوجدان.
خرج النداء ليدل على التمجيد والتعلّق كقول «سلمان التاجر» في مديح العلويين(((:
[مجزوء الكامل]

ْ
ــــــــــل يــــــــــا ُم ْخر ِِســــــــــي ال َعشْ ــــــــــ ِر ال ُعقُــــــــــو ِل
يــــــــــا ُم ْخ ِســــــــــئي األبْ َصــــــــــا ِر بَ
يــــــــــا ُم ْفرِغــــــــــي ِ
الحك
َــــــــــم الـــــــــــ ُمفَا َد ِة عـــــــــــــــن َو ِص
ـــــــــــــــي أَ ْو َر ُســـــــــــــــو ِل
ِ
ٍّ
ومن النداء الذي جاء تغ ّنياً بالمحبوب وترنّماً بصفاته قول «الوائلي»(((:
[بسيط]

يَـــــا َمـــــ ْن ِب ُغ َّرتِ َهـــــا بَـــــ ْدرِي وطُ َّرتِ َهـــــا لَ ْي ُ
وســـــ ْكرِي ِمـــــ ْن ث ُ َنايَا َهـــــا
الســـــ ُرو ِر ُ
ـــــل ُّ
َويَـــــا فَتَـــــا َة ِ
الح َمـــــى بَ ْ
ْـــــت ال َهـــــ َّم لَ ْو َل َهـــــا
ـــــل يَـــــا فَرِي َدت َـــــ ُه َو ُد َّر ٌة مـــــا َع َرف ُ
ومما ّ
دل على الزجر القريب من الهجاء قول «حسين الشاخوري» مخاطباً األمويين(((:
َت
َت ف ـــي ِديْ ِن َه ـــا ف ََســـق ْ
ي ـــا أُ َّمـــ ًة ف ََســـق ْ
يَ ـــا َويْلَ َه ـــا كَ َفـــ َرتْ ف ـــي ِدي ِن َه ـــا فَ َفـــ َرتْ

[بسيط]

َآل ال َّر ُســـــو ِل كُ ُؤوســـــاً مـــــن َد َوا ِهي َهـــــا
أعنـــــ َ
ـاق آ ِل رســــــو ِل اللَّ ـــــ ِه َها ِديْ َهــــــا

التم ّني:
إن الذي يعطي التم ّني قيمته وتأثيره أنه بمثابة المرآة التي تكشف عما يظمئ النفس
ومـا تزخر به الجوانح من آمال حبيسـة ورغبات اسـتعصى تحقيقها .وورد جلّه في السـياقات
العاطفيـة .كشـعر االغتراب فشـكّل ترويحـاً للنفس ،خفّف الضغوط ،ومتنفسـاً حـ ّد من وطأة
الحنين .ومما قاله «علي بن لطف اللَّه» مع ّبرا ً ع ّما راود نفسه من آمال حين طالت غربته(((:
ْـــــب ِب َهـــــا
غُربَـــــ ٌة قَـــــ ْد َعـــــ َر َف ال َقل ُ
(((
(((
(((
(((
(((

[رمل]

َربَّـــــ ُه ِمـــــ ْن بَ ْع ِ
ـــــد َمـــــا َع ْنـــــ َه تَ َعا َمـــــى

فـي التف ّجـع المؤثـر بالنـداء لألخ على أخيـه يُراجع البالدي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المدح والرثـاء ،مصدر
سابق،ص 160األبيات .88 – 81
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.308
ديوانه ص.137
المجموعة ( )1ص.75
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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لَ ْيتَ ِنــــــــــي أَ ْســــــــــ َم ُع ِفيــــــــــ ِه َخ َبــــــــــرا ً عــــــــــن أَ ِح َّبــــــــــاي ولــــــــــو كَا َن َســــــــــا َما
فلهفته الشديدة حدت به إلى التمني ولش ّدة حنينه خاطبهم مكررا ً أمانيه:
لَ ْيـــــت ِشـــــ ْعرِي َه ْ
والصفَـــــا كالــــــذي كَا َن وألْقَاكُ ـــــ ْم َعلَــــــى َمــــــا
ـــــل ت َ َر ْونِـــــي َّ
وع ّبـرت «ليـت» عـن التر ّجي ،وأبـرزت المرجو فـي صورة المسـتحيل مبالغة فـي بُ ْع ِد
نيله.
واسـتخدموا األداة «عسـى» فدلّـت علـى تر ّجـي مـا يمكن حصولـه كقـول «محمد بن
عبد اللَّه الحسيني»(((:
[طويل]

اب ال َّنـــــ َوى والتَّ َها ُجـــــ ِر
َع َســـــى ال َّد ْهـــــ ُر يَ ْومـــــاً أَ ْن يَلُـــــ َّم شَ ـــــتَاتَ ُه وتُ ْقطَـــــ ُع أَ ْســـــ َب ُ
واسـتعملوا «هـل» فـزادت بنبرتهـا الصوتية العاليـة من فعاليـة التمني وتأثيـره .يقول
«أحمد بن ط ّعان»(((:
[وافر]

فيــــــا رب ـــــ َع ِ
ـــــل بَ ْعـــــ َد التَّ َر ُّحـــــلِ ِمـــــ ْن قُفُـــــو ِل
األح َّب ـــــ ِة َهـــــ ْـل تَ ـــــ َدانٍ َو َه ْ
وجسد أسلوب التم ّني وعلى الصعيد العام تطلعات الشعراء وما انطوت عليه أعماقهم
ّ
من توقٍ للخالص .يقول «سـلمان التاجر» متع ّجالً ظهور اإلمام «المهدي» مع ّوالً على استخدام
«متى» االستفهامية ليفرغ فيها أمانيه(((:
[طويل]

َمتَـــــى أنظـــــ ُر الرايَ ِ
ـــــات وال َّن ْصـــــ ُر َخلْ َف َهـــــا وق ـــد أَ َّم َه ـــا يَ ْســـ َعى لَـــ َدى ال َغ ـــو ِر وال َّن ْج ــ ِـد
الشـــــمس الــــــ ُم ِضيئ ُة ت َْســـــتَ ْه ِدي
َمتَـــــى أَبْصـــــ ُر األَ ْعـــــا َم يَق ِْد ُم َهـــــا فَتـــــى ِب ُغ َّرتِـــــ ِه
ُ
ـي مـــا عنـــدي
َمتَ ـــى ي ـــا َمتَ ـــى َع ْي ِن ـــي تَـــ َرى َوث ْ َبـــ ًة لَـــ ُه فَأُظْ ِه ــ ُر ِم ــ ْن َع ْز ِمـــي ال ُه َما ِمــ ِّ
ون ّم التكرار عن شدة الرغبة وقوة اإللحاح.
واسـتخدم التمنـي فـي المراثـي الهاشـمية للكشـف ع ّمـا خامـر النفـوس مـن مشـاعر
وانفعـاالت ،خاصـة لدى المرأة حين اشـت ّد بها الخطب يوم الطف .ويصـور «خليل بن علوي»
استغاثة النساء الهاشميات بج ّدهن الرسول فيقول(((:
(((
(((
(((
(((
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ابن معصوم المدني ،علي خان ،سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.505
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.157
المصدر نفسه ،ص.323
ديوانه ص.30

ـــــف بِالــــــ ُم ْختَا ِر ليتَ َ
ـــــك َح ِاضـــــ ٌر تُ َعايِـــــ ُن مـــــا قـــــد نَالَ َنـــــا وت ُشَ ـــــا ِه ُد
َه َواتِ ُ
ـــــك يـــــا َجـــــ َّدا ُه ِ
وليتَ َ
ـت َمـــ َرا ِو ُد
تنظـــــ ُر َزيْ َنبَـــــا لَ َه ـــا ِمـــ ْن ِســـيَ ِاط ال َقـــ ْو ِم ِصيْ َغ ــ ْ
ويالحـظ أن الشـعراء ركّزوا علـى األداة «ليت» للتعبير عن معنـى التم ّني .وهي اللفظ
الدال عليه في أصل وضعها اللغوي.

لكشلا ةسارد

[طويل]

ظاهرة تنويع األساليب اإلنشائية في السياق الواحد:
نلحظ اتجاهاً واضحاً لإلكثار من اسـتخدام األسـاليب اإلنشائية ،وبشـكل مكثّف أحياناً.
وتبـدو هذه الظاهرة بارزة للعيان في السـياقات العاطفية عامة ،وفي المراثي الهاشـمية على
وجه الخصوص.
ومن األبيات التي حشـدت فيها أسـاليب اإلنشـاء وتنوعت قول «إبراهيم الخليفة» في
مرثيته لوالده(((:
[وافر]

أَلَ مــــــــــا لِلْ َم َصائِ
ــــــــــب ك َُّل يَــــــــــ ْو ٍم لَ َنـــــا منهـــــا ان ِْصـــــ َدا ٌع وان ِقطَـــــا ُع
ِ
ــــــــــام ِع ْن ِ
ـــــت َمـــــا لَ َهـــــا َع ِّنـــــي َز َمـــــا ُع
ِ
ــــــــــدي أَقَا َم ْ
ومــــــــــا لِ َحــــــــــ َوا ِد ِث األَيَّ
َـــــف بعـــــد ال ِّزن ِ
ِ
َهلُ ِّمــــــــــي يــــــــــا ُملَّ َم
ْـــــد بَـــــا ُع
ــــــــــات الليالِــــــــــي فمـــــا فـــــي الك ِّ
ِ
وشـــــ ِّني غَـــــا َر ًة ِفـــــي َمـــــ ْن ت َ َرك ِ
ْـــــت فم ـــا ف ـــي ال َع ْي ــ ِ
ـش بع ـــد أ ِب ـــي انْ ِت َف ـــا ُع
جل
فقد جمع فيها الشـاعر االسـتفهام واألمر والنـداء .ومن األبيات التي حشـدت فيها ّ
األسـاليب اإلنشائية قول «حسين الشاخوري» على لسان نساء «الحسين» وهن يندبن قتالهن
ويستنجدن بأمه ّن «الزهراء» وأبيهن اإلمام «علي»(((:
أَيَـــــا ف َِاطـــــ َم الزهـــــرا ِء قُو ِمـــــي َســـــ ِريْ َع ًة
َو ِشـــــقِّي لِ َمـــــا ُذقْ َنـــــا ُه َج ْي َب ِ
ـــــك واندبِـــــي
وإ ْن ت َســـتَ ِطي ِعي فاخبـــرِي الطُّ ْهـــ َر َح ْيـــ َدرا ً
ـي ِ
الح َم ـــى
أَ ِب ـــي ي ـــا ول ــ َّ
ـي اللَّـــ ِه يَ ـــا َحا ِم ــ َ
ـت ف ـــي الـــ
أَيُ ْقتَ ــ ُـل ظَمآنـــاً ُحس ـــي ٌن وأن ــ َ

[طويل]

وال تَ َد ِعـــــي َد ْمعـــــاً ب َعي ِن ِ
ـــــك َم ْخ ُزونَـــــا
َحبِي َب ــ ِ
ـك أَضْ َح ـــى ف ـــي يَـــ َدي شَ ـــ ِّر بَا ِغي َن ـــا
ـــــل لَ َنـــــا يَأتِـــــي َســـــرِيعاً يُ َســـــلِّي َنا
لَ َع ّ
ِ
َـــــت َعلَ ْي َنـــــا أَ َعا ِدي َنـــــا
لفقدكُـــــ ُم َصال ْ
ـي ال َحـــ ْو ِض بالـــ َكأْ ِس ِس ـــا ِقي َنا
ــــ َم َعا ِد ول ــ ُّ

((( ديوانه ص.35
((( المجموعة ( )1ص.64
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بروز ظاهرة الحوار:

والتوسـع في اسـتخدامها خاصة في
كان من آثار عناية الشـعراء باألسـاليب اإلنشـائية،
ّ
شكلها التركيبي أن برزت ظاهرة الحوار لصياغة سياقات عاطفية طويلة.
والحوار عنصر له قيمته الفنية .فقد مكّن الشـعراء من اسـتغالل طاقات اللغة وسـاعد
على تجسـيد الجانب المأسـاوي .فإنطاق الشـخصيات ونقـل أحاديثها ونجواهـا وعويلها ـ في
المراثي الهاشـمية ـ توظيف ف ّني للحوار ،سـاعد على نقل الحدث وتصوير أبعاده ،واسـتبطان
الشـخصيات وتجسـيد انفعاالتها .وأ ّدى إلى إضفاء ج ٍّو مفعم بالتف ّجع واألسـى .كما خفّف من
جفـاف المـادة التاريخيـة التـي يتعامل معهـا الشـعراء ويتخذونها مق ّومـاً لصياغـة الكثير من
أفكارهم ومضامينهم.
والحـوار أسـلوب قديـم تعاطـاه الشـعراء األقدمـون بقـدر محـدود .خاصـة فـي شـعر
الغزل((( وفي المراثي الهاشمية(((.
وعقد الشـعراء مشـاهد حوارية على ألسنة الشخصيات الهاشـمية خاصة المرأة وعلى
ألسنة غيرها وكان الشعراء أنفسهم يشاركون فيها أحياناً.
وتتعدد مستويات الحوار ودرجاته ،ولكن يمكن تصنيفها إلى صنفين:
الصنف األول :حوار ذو صوت واحد :وهو األبسـط ،ويقوم بين شخصيتين ،ويكون من
طـرف واحد ،أي أننا ال نسـمع إال صوتـاً واحدا ً ،ولذلك فهـو أقرب إلى المخاطبـة أو المناجاة،
ومن ثم فتسـميته حـوارا ً فيه الكثير من التجاوز .فهو ال يتعدى حـ ّد النداء المع ّبر عن التفجع
واالنفعاالت النفسية ،أو هو خطاب يرمي إلى ش ِّد االنتباه.
ولعـل ما دفعنا إلى التدقيق فيه هو كثرة وروده ،وما تضمنه من تلوينات جعلته قريباً
من الحوار أو شـبيهاً به .ونخال أن أقصى حدوده اعتباره األرضية التي شكلت الحوار ودفعته،
((( يُراجـع على سـبيل المثال ديوان امرئ القيس ،تحقيق محمد أبو الفضـل إبراهيم ،ط ،4دار المعارف،1984 ،
ص 11البيـت الثاني عشـر ومـا بعده .وديـوان عمر بن أبي ربيعة ،شـرح محمـد محيي الدين عبـد الحميد،
ط ،2درا األندلـس ،بيـروت  ،1983خاصة القصائد رقـم  1و 111و 155و ،299وديوان أبي نواس ،الحسـن بن
هانـئ ،دار الكتـاب العربـي ،بيـروت  ،1984ص 38قصيدة «مصابيـح الدجى» وص« 49عنـد حنون» وص78
«إبليس الظريف».
((( تُراجـع المقطوعـة المنسـوبة لفاطمة بنت الحسـين في أدب الطـف ج 1ص ،164وديوان الشـريف الرضي،
محمـد بـن الحسـين ،دار صـادر ،بيـروت ،د.ت ،ج 1ص 44األبيـات  15 – 11وص 487األبيـات مـن ،9 – 7
وديـوان الشـريف المرتضـى ،تحقيـق رشـيد الصفـار ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،القاهـرة  ،1958ج 1ص54
البيت  21و 176البيتان  2و 3وج 3ص 267البيت  36وما بعده.
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وكأنـه المسـتوى األول والمهيـئ لـه .ويغلـب عليـه الجانـب الوجدانـي مـع طغيـان الصبغـة
التفجعية عليه أحياناً .ووجدنا منه ثالثة أشكال:
 .1حوار يتو ّحد فيه الــ ُم َحاوِر والــ ُم َحا َور :ويتع ّدد طرفاه تعددا ً واضحاً .فهو قد يكون
بيـن شـخصيتين هاشـميتين أو شـخصية هاشـمية وأخرى معاديـة أو مواليـة ،أو بين الشـاعر
والهاشـميين أو بين الشـاعر ونفسـه ،أو بينه وبيـن صاحبه أو المتلقّي وما إلـى ذلك .ونكتفي
بذكر المثال التالي لـ «أحمد الدمستاني» .يقول مخاطباً حليف األسى:
[طويل]

الص ــ ْو ِت مـــا نَا َحــ ِ
إال َم أخـــــا األحـــــزان دم ُع َ
ـت ال َو ْرقَـــا
ـوح ِب َعالِـــي َّ
ـــــك ال يَ ْرقَـــــى تنــ ُ
ـــــب ال َّز َمـــــانِ فَ َمـــــا أَبْقَـــــى
وت َ ْذكُــــــــــ ُر أيّامــــــــــاً َمضَ يْــــــــــ َن و ِفتْيَــــــــــ ًة ت َ َخطَّ َف ُهـــــ ْم َريْ ُ
ْ
تملـــــك َج َوابـــــاً وال نُطْقـــــا
وتد ُعــــــو ِبأَطْــــــا ٍل َخلَيْ ـــــ َن وأَ ْربُ ـــــعِ َع َفيْـــــ َن فلـــــم
فالشـاعر يسـائل الواجـد الحزيـن ،ويق ّرعـه منكـرا ً عليـه حزنـه ليصـل إلى أن ال شـيء
يستحق التأسي والحزن سوى الهاشميين الذين لعبت بهم أيدي الخطوب(((.
 .2حوار يتو ّحد فيه الـ ُم َحاوِر ويتعدّ د الـ ُم َحا َور :كقول «علي بن أحمد الكامل» ،وأدار
الخطاب على لسان النساء الهاشميات(((:
[طويل]

ـــــات ُم َح َّم ٍ
ْـــــس لَ أَن َْســـــى بَ َن ِ
ـــــد ت َُســـــل َُّب مـــــن أَطْ َما ِر َهـــــا والمـــــآ ِز ِر
وإ ْن أَن َ
ـــــاق َع َرايَـــــا بَيـــــ َن َح ٍ
يُ َنا ِديـــــ َن يـــــا أبنـــــا َء كُوفَـــــا َن َويْلَكُـــــ ْم ن َُس ُ
ـــــاف َو َدابِـــــ ِر
بأحـــــزانِ يَ ْعق
ـــــوب و ُذلَّـــــ ِة َصا ِغـــــ ِر
ٍ
ٍ
ُـــــوب وعبـــــر ِة يُوشَ ـــــعٍ وضَ ـــــ َّرا ِء أَيّ
ـــــب َز َمـــــانٍ باألماج ِ
ِـــــد غَـــــا ِد ِر
يُ َنا ِديـــــ َن يـــــا َجـــــ َّدا ُه أصب ْحـــــ َن ُع ْرضَ ـــــ ًة لِ َريْ ِ
يبـــــق ُذ ْخـــــ ٌر لِذ ِ
َاخـــــ ِر
أَيَـــا َج ــ ُّد َعاثُـــوا فـــي ال ِّر َحـــا ِل وأحرقُـــوا الـــ ِخيَـــــا َم ولــــــ َّما
َ
فال ُم َحـا ِور واحـد هـن النسـاء ـ والمحـاور طرفـان :أهـل الكوفـة ،والرسـول  .ولم
نسـمع سـوى صوت الــ ُم َحا ِور مع كون المخاط َبين عا ِقلَ ْين ،مما ّ
يدل على أن الشاعر ال يقصد
روح الحوار .وإنما استثمار النداء إلبراز الحدث وتحريك النفوس.
وقد يعمد الشـعراء في خطاب المتع ّدد إلـى المزاوجة بين العاقل وغير العاقل .كقول
«إبراهيم آل نشرة»(((:
((( ديـوان حسـن الدمسـتاني ص .263وفـي مخاطبـة السـيدة زينب للجيـش المحدق بالخيـام يُراجـع البالدي،
حسـين بـن علي ،ريـاض المدح والرثـاء ،مصدر سـابق،ص 358األبيـات  21وما بعـده .وفي مخاطبة الشـاعر
للحسين يُراجع المصدر نفسه ،ص 167األبيات .57 – 52
((( ديوان حسن الدمستاني ص.344
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.358
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َس ــ ْه ٌم ُر ِمـــي ِب َحشَ ــ َ
ـاك يـــا ب ــ َن الـ ــ ُم ْصطَفَى َســـــ ْه ٌم بِـــــ ِه كَبِـــــ ُد ال ِه َدايَـــــ ِة قَـــــ ْد ُر ِمـــــي
ـاح تَ َحطَّ ِم ـــي
يـــــا شُ ـــــ ُّم زُولِـــــي يـــــا ِصف ُ
َـــــاح تَثَلَّ ِمـــــي ي ـــا فعـــ ُم ُغ ـــورِي ي ـــا ِر َم ــ ُ
ـس ذُو ِب ـــي ي ـــا ُجفُونِ ـــي ت َ َق َّر ِح ـــي ي ـــا َع ْيـــ ُن ُج ـــو ِدي ي ـــا مدا ِم َع َن ـــا ْاس ـــج ِمي
ي ـــا نف ــ ُ
 .3حـوار يتعـدّ د فيـه المحـاوِر ويتو ّحـد المحـا َور :وهنا علـى العكس تتعـ ّدد أصوات
المحا ِوريـن وتتجـه كلهـا صوب محـا ِور واحـد فنسـمع أصواتهم لكن ال نسـمع صوتـه .كقول
«أحمد بن الحاجي» مص ّورا ً موقف النساء حين أبصرن «الحسين» قتيالً(((:
[بسيط]

َه ِ
ُ
ـــــذي
ِــــــــــي الـــــــــــ َم َصائِ ُب واألرزا ُء وال ِم َحــــــــــ ُن
ْـــــت وات ََّصل ْ
تقـــــول أَبِـــــي فَا َرق َ
َـــــت ب َ
ـت َوذَا قَلبـــــي ُع َق ْي َب َ
ـــــك بالتِّـــــ ْذكَا ِر ُم ْمتَ َحـــــ ُن
وتل ــ َـك ت َ ْد ُع ـــو أَ ِخ ـــي َع ِّن ـــي َمضَ ْي ــ َ
ـــــش واألَيَّـــــا ُم بَ ِاســـــ َم ٌة
ـــــب ال َع ْي َ
وأنــــــــــت باألَ ْهــــــــــلِ واألَ ْوال ِد ُم ْقتَــــــــــ ِر ُن
َ
مـــــا أط َي َ
لفقـــــد ال ِفـــــ َرا ِخ الطائِـــــ ُر الشَّ ِ
ِ
ـــــد ُن
َوف َِاطـــ ُم ف ـــي الثَّـــ َرى ت َ ْرثِ ـــي َعلَيْ ــ َـك كَ َم ـــا يَ ْرثـــــي
فالشـاعر يسـمعنا صـوت البنت واألخـت واألم وهـن يرثين الحسـين ويتف ّجعـن عليه،
ومنطق الحدث يجعل الشـاعر ال ينطق الحسـين لكونه مفارقاً للحيـاة .وقد خفّف الحوار من
التقريرية البادرة وأضفى على األبيات شيئاً من النبض والحيوية.
الصنـف الثانـي :حـوار من جانبيـن :هنا تتعـ ّدد األصوات ونكاد نسـمع أكثـر تدخالت
الــ ُمتَحا ِورين .وهـي وإن غلـب علـى بعضهـا الطابـع الوجدانـي كالسـابق ،إال أنه يبـدو على
البعض اآلخر مسحة قصصية.
وتتع ّدد المشاهد الحوارية في هذا الصدد .ولكن أغلبها يدور حول شخصية «الحسين»،
فهـو القطب الـذي تدور حوله ،وعلى لسـانه أكثر الحـوارات .وإن ك ّنا نصادف أحيانـاً حوارا ً بين
الشاعر ونفسه أو بينه وبين غيره .ويبدو أن هذا اللون أقل حجماً من الشكل األول.
وتتعـ ّدد األطـراف التي عقد لها الشـعراء حوارا ً مع الحسـين .بَ ْي َد أن أكثـره أجروه بينه
وبيـن أهـل بيتـه .فقد عقدوا مشـاهد حوارية بينـه وبين جـ ّدہ الرسـول  ،(((وبينه وبين
علي األكبر((( .إال أن النصيب األوفى للحوار الذي أجروه كان بينه وبين النساء.
ابنه ّ
((( ديوان الدمستاني ص.372
((( يُراجـع علـى سـبيل المثـال الطريحـي ،فخـر الديـن ،المنتخـب ،مصـدر سـابق ،قصيـدة راشـد بن سـليمان
الجزيـري ص 98األبيـات  ،86 – 65وديوان حسـن الدمسـتاني ص 193األبيـات  11وما بعدهـا ،وقصيدة ابن
ط ّعان في الرياض ،مصدر سابق ،ص 137األبيات  46وما بعدها.
((( نموذج منه في الرياض ص 166األبيات  29وما بعدها.
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علاوة على ذلك أنشـأوا مقاطع حواريـة بينه وبين أنصاره((( ،وبينـه وبين خصومه(((،
ونقتصـر علـى المثـال التالي لـ «أحمـد الدمسـتاني» وهي محـاورة دارت بين الحسـين وبين
النساء(((:
فَ َمضَ ـــــى ا ِإل َمـــــا ُم إلـــــى ِ
ـــــام ُم َو ِّدعـــــاً وال ُحــــــــــ ْز ُن فــــــــــي أَ ْحشَ ــــــــــائِ ِه يَتَــــــــــ َر َّد ُد
الخ َي ِ
لـــــك الطَّا ِهـــــ َر ِ
يَ ْد ُعـــــو ِبتَ َ
ات َو َد ْم ُعـــــ ُه فـــــي ال َخـــــ ِّد
يســـــكب َجارِيـــــاً ال يَ ْج ُمـــــ ُد
ُ
ـــــض الزمـــــا ُن األنْكَـــــ ُد
الصـــ ْونِ ال ت َ ْج َز ْعـــــ َن إِ ْن َع َّ
يَ ـــا َخ ْيـــ َر َمـــ ْن يُ ْســـلَ ْب َن ثَـــ ْو َب َّ
واص ِبـــ ْر َن ف ـــي ال َبلْـــ َوى ال َع ِظيمـــ ِة َوقْ ِع َه ـــا
اب وأَ ْح َمـــــ ُد
فالص ْبـــــ ُر أَولَـــــى بالــــــ ُم َص ِ
ْ
َّ
ـرأس يَ ْرفَ ُع ـــــ ُه األَ َصــــــ ُّم األَ ْملَ ـــــ ُد
فــــــــــإذا رأيتُــــــــــ ْم ُجثَّ ِتــــــــــي َمطْ ُرو َحــــــــــ ًة والـــــ ُ
فاستَ ْم ِســـــكُوا باللَّـــــ ِه واعتَ ِص ُمـــــوا بِـــــ ِه فَ ْهـــــ َو الــــــ َم َل ُذ لِ َمـــــ ْن إليـــــ ِه يَ ْصمـــــ ُد
ْ
فَتَ َعلَّق
َـــــــــــــــت ِب ِركَابِـــــــــــــــ ِه أَ َخ َوات ُـــــــــــــــ ُه َوبَ َنات ُـــــــــــــــ ُه وقُلُوبُهـــــــــــــــا تَتَوقَّـــــــــــــــ ُد
ْ
يَ ْد ِعيـــــ َن يـــــا َخلَـــــف
ُ
النبـــــي َو َحيْـــــ َد ٍر والكَا ِف
ــــــــــل الـــــــــــ ُمتَشَ ق ُِّق الـــــــــــ ُمتَ َو ِّد ُد
ِّ
أَنَــــــــــر َاك َم ْقتُــــــــــوالً َذبِيحــــــــــاً بِال َعــــــــــ َرا يـــــا ليتَ َنـــــا ِمـــــ ْن قَ ْبـــــلِ فَق ِ
ْـــــد َك نُ ْفقَـــــ ُد
جل األسـاليب
فالشـاعر بدأ بالسـرد وقام بدور الـراوي ،وعقّب بالحوار مسـتخدماً فيه ّ
ولـي األمر على
اإلنشـائية .وقد سـاعده على إنطاق الشـخصيات وبيـان أبعادها فأظهر حرص ّ
رفع معنويات أهل بيته حين يشـت ّد الهول ،وما يم ّيز شـخصية المرأة من رقة وضعف .كما أن
الحـوار مكّن من تجسـيد الموقف والتعبيـر عما خالج النفوس من مخاوف ولواعج وحسـرات
فخلق جوا ً مشحوناً باألسى والحزن.
أقل من اللون السـابق ـ عناصر غير عاقلة ،وقد غلب
أنطقـوا في محاوراتهم ـ وبحجم ّ
(((
عليها القصر من ذلك المحاورة التالية بين الدنيا وأهلها وهي لـ «مفلح الصيمري» :
َـــــت إلـــــى أَ ْهـــــلِ ال َّرذَائِـــــلِ وال َخ َنـــــا
فَ َمال ْ
َـــــت
فَ َجـــــاؤوا إليهـــــا يَ ْه َر ُعـــــو َن فَأَقْ َبل ْ
َص َدا ِقـــــي َعلَيكُـــــ ْم ِظلْـــــ ُم آ ِل ُم َح َّم ٍ
ـــــد
(((
(((
(((
(((

[طويل]

وأومـــــت إِليهـــــم أَيُّ َهـــــا القَـــــ ْو ُم أق ِْد ُمـــــوا
ْ
ـت فاســـ َمعوا ث ـــم افْ َه ُم ـــوا
َعلَ ْي ِهـــ َم وقَالَ ــ ْ
وشـــــي َع ِت ِه ْم أهـــــلِ الفَضَ ائِـــــلِ من ُهـــــ ُم

تُراجـع على سـبيل المثال قصيدة راشـد بن سـليمان الجزيـري في منتخـب الطريحي ،مصدر سـابق ،ص96
األبيات  ،15 – 9وديوان خليل بن علوي ص 5البيت .29 – 9
يُراجع على سبيل المثال ديوان حسن الدمستاني ص 265األبيات  27وما بعده.
المصدر نفسه ،ص.247
الطريحي ،فخر الدين ،المنتخب ،مصدر سابق ،ص.137
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بالصـــــ َداقِ أَ ْســـــ َر ُجوا عل ـــى َح ْر ِب ِهـــ ْم َخ ْي ــ َـل الضَّ ــ َـا ِل وأَلْ َج ُم ـــوا
فَقَالُـــــوا َر ِضي َنـــــا َّ
وبطبيعة الحال فالمحاورة يغلب عليها الخيال وهي ال تخلو من طرافة(((.

حوارية:
خصائص
ّ

أ ـ الحوار داخل الحوار:

يميل الشـعراء أحياناً إلى تضمين الحوار حوارا ً آخر .ويمكـن تمييز لونين من التداخل
الحواري.
اللون األول :ويبدو أنه مقصود .ويتمثل في أن الشـاعر حين ينطق الشـخصية ويجري
حـوارا ً بينهـا وبيـن شـخصية أخـرى يجعلها تنقـل إليها حـوارا ً آخـرا ً غيـر حوارهـا األول .صنع
«حسين الشاخوري» في األبيات التالية في مخاطبة السيدة «زينب» أل ّمها(((:
[طويل]

َّـــــف وهـــــو طَ ِعيـــــ ُن
أَيَـــــا أُ ُّم قُو ِمـــــي ِمـــــ ْن ُســـــتُور ِِك وانْظُـــــرِي ُح َســـــيناً لَقًـــــى بالط ِّ
أَيَـــــا أُ ُّم قُو ِمـــــي وانظُرِي َنـــــا يَ ُســـــوقُ َنا أَ َســــــــــا َرى َع ِنيــــــــــ ٌد
للشــــــــــآم َخــــــــــ ُؤو ُن
ِ
الســـــ ّجا ُد يَ ْك ُبـــــو ُم َصفَّـــــدا ً أَ ِســـــيرا ً يُق ِ
َاســـــي الضُّ ـــــ َّر وهـــــو َحزِيـــــ ُن
َو ِمـــــ ْن بَ ْي ِن َنـــــا ّ
يق ــ ُ
الســـــ ُرو ِر ُح ُصـــــو ُن
ـول أَ ِب ـــي ق ـــد كُـــ ِّو َرتْ شَ ـــ ْم ُس بَ ْه َج ِت ـــي َو ُهـــــ ِّد َم ِمـــــ ْن أَ ْو ِج ُّ
فالسـيدة زينب تخاطب أمها شـاكية لها محنتهم .وبينما هي تصف مأساة النساء تنتقل
إلـى وصف حالة السـجاد وتنقل محاورته ألبيه .ويبدو أن الشـاعر على وعي تـام بإدخال الحوار
أي تعقيد.
الثاني في سياق األول .وأدى ذلك إلى تكثيف أحاسيس الحزن .ولم يفض إلى ّ
اللـون الثاني :ولعلـه تداخل غير مقصود .أدى إليـه انفعال الذات الشـاعرة واندماجها
التام مع الموضوع ،فتفقد السيطرة على تسلسل األفكار .مثاله قول «سلمان التاجر»:
ُ
ــــــــــول
ــــــــــل يَــــــــــا َر ُس
ْ
باللَّــــــــــ ِه َع ِّج
ُــــــــــل يــــــــــا
ْ
ق
ــــــــــا
َ
حبيــــــــــب بكربَ
ُ
َونِســــــــــا ُؤ ُه ْم بعــــــــــد األ َرائِ
ِ
ــــــــــك

[مجزوء الكامل]

للرســــــــــو ِل
َوبُــــــــــثَّ شَ ــــــــــ ْك َوى ُ
ُصــــــــــ ِر َع الهزبــــــــــ ُر مــــــــــع الشُّ ــــــــــ ُبو ِل
ــــــــــت أقتــــــــــاب شُ ــــــــــو ِل(((
ُركِّ َب
ْ
َ

((( يُراجع أيضاً البالدي ،حسـين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سـابق،ص 279قصيدة سـلمان التاجر وقد
أجرى في األبيات من  20 – 14حوارا ً بين الحسين وسالحه.
((( ديوان الدمستاني ص.391
((( البلادي ،حسـين بن علـي ،رياض المـدح والرثاء ،مصدر سـابق،ص .312والشـول :الناقة لحـق بطنها بظهرها
من الجوع والهزال.
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لكشلا ةسارد

فالشـاعر ع ّول على النداء في البيتين األول والثاني ،وهو من أساليب الخطاب المباشر
إلبالغ مبعوثه إلى ما يريد .والبالغ نفسـه خطاب غير مباشـر للرسول .وعمد في البيت الثالث
إلى تغيير الخطاب فاسـتعاض عنه بضمير الغائب لوصف حالة النسـاء وقام هو بدور الراوي.
ثم انتقل إلى المقطع التالي:
الســـــــــــــــ َجا ُد يَ ْه ِت
ُ
ـــــــــــــــف بال َو ِص
ــــــــــــــــــــي وبال َّر ُســــــــــــــــــــو ِل
َو َو َرا َء َهـــــــــــــــا َّ
ِّ
ـــــــــــــــــــــــــم و ِب َح ْمـــــــــــــــــــــــــ َز ٍة وال َّنـــــــــــــــ ْد ِب جعفـــــــــــــــ ٍر و َعقيـــــــــــــــلِ
َو ِب َه ِاش
ٍ
ومح ّمـــــــــ ِـد القيــــــــــلِ العظيـــــــــ ِـم الـــ ــــــــــــــــ ِق ْر ِم والضـــــــــــــــاري الــــــــــــــــ ُم ِذيْلِ
وواصـل فيـه اسـتخدام ضميـر الغائـب ونقـل خالله مناشـدة السـجاد لذويه لتجسـيد
مأسـاته .وكأن الشـاعر يعمـد إلى أسـلوب وسـط يمزج فيه السـرد بالحـوار ،أو هو حـوار غير
مباشر ،ثم ينتقل إلى القول:
ت َ ْد ُع ــــــــو ب َِصــــــــ ْو ٍت لَ ــــــــو َص َغتْــــــــ ُه
الســــــــــ ُهو ِل
ُّ
الصــــــــــ ُّم َســــــــــال َْت فــــــــــي ُّ
يـــــــــــــــا نجـــــــــــــــد َة الــــــــــــــــ ُم ْستَ ْصرخي َن وملجـــــــــــــــأَ اآل ِوي ال َّدخيـــــــــــــــلِ
ــــــــــام بــــــــــل يــــــــــا ِع ْص َمــــــــــــــــــ َة األُ ّم الثَّكُــــــــــــــــــو ِل
ِ
يــــــــــا كافلــــــــــي األيْتَ
ُ
كُ ِت
ـــــــــــــــال عليكمـــــــــــــــو وعل ــــــــى ال ِّن َس ــــــــا َجــــــــ ُّر ال ُّذيُ ــــــــو ِل
ـــــــــــــــب ال ِقتَ
َ
وفيـه ينتقـل إلـى السـرد أوالً ليكمـل وصف محنـة النسـاء متكئـاً على ضميـر الغائب
الماسـة لمن
وبعدها يجري حوارا ً مباشـرا ً بينها وبين ذويها من جانب واحد لتجسـيد حاجتها ّ
يقيل عثرتها.
وهكـذا داخل الشـاعر بين السـرد والحوار من جهة ،وبين مسـتويات الحـوار من جهة
أخرى .وهو كما يبدو أكثر تعقيدا ً من األول ولكنه بدا مفهوماً وواضحاً.
وفي اعتقادنا أن السـبب في خلق ذلك التداخل ليس مقصودا ً ،ولعل رغبة الشـاعر في
إنجاز قصيدته بسـرعة في وقت قصير ليدرك المناسبة هي التي أدت إلى المداخلة ،وتسببت
فـي ضعف قدرته على ترتيب أفكاره .فكان يعـاود الرجوع إلى الفكرة مرة ثانية ليضيف إليها
شيئاً(((.
علـى أننـا ال نسـتبعد انطالقـاً من كـون هذا الشـعر نظـم ليلقى شـفاهاً علـى جمهور
((( ممـا يذكـره الرواة فـي هذا الصدد أن أحد شـعراء المنطقة كان مع اتسـاع أعبائه ينظم فـي كل ليلة من ليالي
عشـر محرم مرثية في الحسـين وذلك بعد صالة العشـاء ويعطيها في الليلة نفسـها لمن يلقيها على الجمهور.
يُراجـع البلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص 373ترجمـة الشـيخ أحمد بن مهـدي أبو
صـح ذلك فإن
السـعود .وللخبـر داللتـه على أن المناسـبة ربمـا كانت حافـزا ً على النظـم وتدفق الشـعر .وإذا ّ
االرتباط بالمناسبة والرغبة في مالحقتها ال تفسح للشاعر مجاالً للتنقيح والتدقيق في األفكار أو تع ّمقها.
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مسـتمع أن الشاعر رغبة منه في تنويع األساليب ،وإثارة السامع ،وإضفاء الحيوية ،كان يتع ّمد
تجزئـة الفكـرة الواحـدة ومعـاودة الرجـوع إليهـا ضمـن الوحـدة الموضوعية ليبقـى جمهوره
مشـدودا ً إليه ،متجاوباً معه ،مزروعاً وسـط األحداث المتناولة .ومـع افتراض هذه الفكرة فقد
تولّد عنها تمزيق فكري وبرز ما يشبه الفجوات في مثل تلك القصائد أحياناً.
ب .التفاوت في حجم الحوار:

ال تكاد تخلو أية مرثية هاشـمية في الفترة المدروسـة من لون من ألوان الحوار .وتبعاً
لحجم الحوار وكثافته نجد صنفين من القصائد:
أ  -قصائد ذات مشهد حواري واحد .وقد يكون محدود الحجم ببيتين أو أكثر قليالً(((.
ّ
وقد يطول المشهد
فيحتل حيزا ً بارزا ً في القصيدة(((.
ب  -قصائـد متعـددة المشـاهد الحوارية وهـو النوع الغالـب .وقد تحتـوي القصيدة
يتوسـع الشـاعر فيض ّمن قصيدته ما ينوف على الخمسة مشاهد
على مشـهدين((( فقط ،وقد ّ
حواريـة خاصة حين تطـول القصيدة((( .وفي هذا اللون ترتفع نزعة الخطاب ،ويتزاوج السـرد
بالحوار وتتع ّدد األصوات وتتداخل.
يبدو مما سـبق عناية الشـعراء بإنطاق الشـخصيات ،ونقل أحاديثها ،وما انج ّر عن ذلك
مـن بـروز نزعة الحـوار بنوعيـه .وقد قلّل ذلـك من بـرودة السـرد التقريـري ،وكان مق ّوماً من
مق ّومات حيوية القصيدة.
وعمـد الشـعراء فـي الكثير مـن األحيـان على بنـاء حوارهم علـى فعل القـول وحاولوا
أحياناً أخرى صهره في النص فأتى ذائباً في نسيجه.
(((
(((
(((
(((
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مثـال ذلـك قصيـدة دالية ألحمد بـن ط ّعان في الريـاض ص – 128عـدد أبياتها اثنـان وأربعون بيتـاً .افتتحها
ببيتين في مخاطبة نفسه أو صاحب رحلته.
علـي .عددها اثنان وخمسـون بيتاً
اإلمام
رثـاء
في
وهي
ص.329
تُراجـع قصيـدة سـلمان التاجر في الريـاض
ّ
علـي ومناجاتـه والتف ّجـع عليه .ويُراجـع أيضاً
ّ
خصـص مـا يقارب التسـعة وعشـرين بيتـاً في مخاطبـة اإلمام ّ
القصيدة النونية في المصدر نفسه ،ص.333
مثالها دالية محمد بن أحمد العصفور في المقتل ،مصدر سـابق ،ص .194عدد أبياتها سـت وأربعون ،شـكّل
المشـهد الحـواري األول ثمانيـة أبيات وهـو في مخاطبة السـيدة زينب ألمها واسـتغرق الثاني سـبعة أبيات
خاطب فيه علي بن الحسين ج ّدہ الرسول .
تُراجـع قصيـدة حسـن الدمسـتاني القاف ّيـة فـي ديوانـه ص ،160وقصيـدة أحمـد الدمسـتاني فـي ص،250
وقصيـدة سـلمان التاجـر البائيـة فـي الريـاض ،مصـدر سـابق ،ص ،304والالميـة ص .307ومن القصائـد التي
بـدت عليهـا النزعـة الحوارية القائمة علـى الخطاب من جانب واحد بشـكل واضح الميـة أحمد بن الحاجي
في ديوان الدمستاني ص.379
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والخالصـة :إن الحـوار بمـا بنـي عليـه مـن أسـاليب إنشـائية مختلفـة أ ّدى الكثيـر من
الوظائف:
 إنــه عمــل علــى التخفيــف مــن جفــاف المــادة التاريخيــة المعالجــة ولطّــف جوهــا،وأضفى عليها روحاً وتدفّقاً.
 إنه من الرتابة والملل. إنــه م ّكــن الشــعراء مــن نقــل المتل ّقــي إلــى قلــب األحــداث وزرعــه فــي أعماقهــا بمــاأ ّداه من دور فاعل في إبراز األحداث وتجسيدها.
 إنــه م ّكــن مــن الكشــف عــن بواطــن الشــخصيات ،والولــوج إلــى حناياهــا ووصــف ّأدق
مشاعرها.
التوســع فــي اســتخدامه غــذّى التوجــه القصصــي وأمــ ّدہ ونشّ ــط كيانــه ،فــكان
 إن ّإرهاصاً بنشأة الشعر القصصي.
ولعـل الجهـل بشـعر البحريـن هـو ما حـدا ببعـض الباحثيـن إلى اعتبـار الحـوار نزعة
ّ
رسخ جذورها شعراء العربية في القرن العشرين(((.
معاصرة ّ

((( ألمحنا إلى ذلك في موضوع الشعر القصصي ص.333
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الفصل الخامس

شعر البحرين بين المحافظة والتجديد

أشـرنا إلـى ترجيحنا بأن مرحلـة اإلحياء في شـعر البحرين كانت أبكر مـن مثيالتها في
الشـعر العربـي .وزعمنا أنها بدأت في حدود القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميالدي
بنـاء علـى مقولـة ماجد بن هاشـم((( .وأنها اسـتمرت فـي العطاء إلـى أن اعتراهـا الفتور مع
مطلع القرن العشرين.
واالنطبـاع العـام الذي يخرج به دارس الشـعر ـ علـى صعيدي المضمون والشـكل ،هو
ميل الشـعراء الواضح إلـى المحافظة القائمة على اسـتلهام الماضي ،واتخـاذ التراث بمختلف
والس َّنة واألمثال والشعر
أشـكاله نقطة ارتكاز وانطالق .فالشعراء ما فتئوا يقتبسون من القرآن ُّ
القديم ويستشـهدون بأحداث التاريخ .وهم ما زالوا يحتذون القدماء ويحصرون أنفسهم في
أغراضهم ومعانيهم .وما انفكّوا يتمسكون بجزء كبير من تقاليدهم وقيمهم الفنية.
يجسـد تعلقهم بالتراث ،ويبـرز العالقة الحميمـة التي تربطهم بـه ،تلك األنماط
وممـا ّ
األدبيـة التـي تناولوها وأتاحت لهم االلتقاء باألسلاف على أرضية واحـدة ،ومكّنتهم من لمس
أشـعارهم لمسـاً مباشـرا ً ،كالمعارضة والتخميس والتشـطير ومـا دار في فلكها .ولكثرة شـيوع
هذه األنماط ،ودورانها على ألسنتهم يحسن أن نلقي عليها ضوءا ً ولو خاطفاً.

المعارضات:
ف ّن شـعري يصل بجذوره إلى العصـر الجاهلي ،وقد اسـتمرت امتداداته طوال العصور
األدبية ،وغزر في العصر المملوكي(((.
وتعـرف المعارضة بأنها محاذاة ومجاراة ومباراة شـعرية شـريفة قائمة على اإلعجاب.
وتقسـم إلى معارضات تامة وفيها تتشـابه قصيدتان إحداهما أقدم واألخرى أحدث في الوزن
ّ
الروي والغرض .ومعارضات ناقصة وهي ما حدث فيه انحراف يسـير أو كثير
والقافيـة وحركـة
ّ
(((
الروي أو الغرض ونحوها .
بين القصيدتين كاختالف حركة
ّ
ونشـطت المعارضات في شـعر «البحرين» في الفترة المدروسة نشـاطاً واضحاً .وتركّز
جلّهـا علـى معارضة القصائد ذات الشـهرة في عصـور االزدهار األدبي خاصة العصر العباسـي
((( يُراجع الباب الثاني ص 131وما بعدها.
((( نوفل ،محمد محمود ،تاريخ المعارضات في الشعر العربي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،1983ص.29 – 16
((( المصدر نفسه ،ص 13و.15

وبالـذات الفتـرة الممتـدة إلـى القـرن السـابع .هذا مـع وجـود معارضـات لبعـض المعلّقات
الجاهلية وبعض قصائد الفترة األموية.
ونظـرا ً لغيـاب أكثـر دواويـن الشـعراء أو صعوبة التاريـخ للقصائـد تعذّر علينـا معرفة
المرحلة التي نشـط فيها الشعراء للمعارضة .أكان ذلك في مطلع حياتهم الفنية أم في مرحلة
نضوجهم؟ والشـاعر الذي تسـ ّنى لنا التع ّرف على تاريخ بعض معارضاته هو «جعفر الخطّي».
وي ّدلنـا تاريـخ إحداها إن هذا الشـاعر ربما بـدأ حياته الفنيـة بالمعارضـات((( .وأنه اتخذ من
التراث أداة ووسيلة لصقل موهبته الشعرية.
غلـب على الشـعراء عـدم التصريح بالقصيـدة األصليـة المعارضة ،ونادرا ً مـا نعثر على
إشـارات ّ
تدل عليهـا .ويبدو أن هذا اتجاه شـائع بين شـعراء العربية في الفترة المدروسـة(((.
ربّما ألن القصيدة األصلية معروفة متداولة أو بقصد إخفاء معالـم التأثر.
الـم َع َار ُضون:
الشعراء القدامى ُ

انشـ ّد شـعراء «البحرين» لما خلّفه أقطاب الشـعر العربي وفحوله من ميراث شـعري.
ونتـج عن إعجابهم أن عمدوا إلى االسـتهداء بشـعرهم ،واسـتلهام طريقتهـم الفنية ،فجاروهم
مستخدمين أدواتهم الفنية نفسها .وأبرز من اعتنوا بمعارضة شعرهم:
من الجاهليين:

«امرؤ القيس» فقد اسـتوحى موسـيقى معلّقتـه «طه العرادي» لمرثية حسـينية ع ّدتها
 90بيتاً(((.
«طرفة بـن العبـد» فـ «لسـلمان التاجـر» قصيـدة داليـة طويلـة  35بيتـاً فـي رثـاء
الرسول  (((وهي تبدو كالمعارضة((( لها.
فالتأث ّر باألقطاب الجاهليين ذو حجم محدود نسـبياً واالسـتعارة تشمل القوالب الفنية
دون الموضوع.
(((
(((
(((
(((
(((
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تُراجـع مقطوعته الهمزية في ديوانـه ص 2وهي في مجاراة همزية أبي نواس ،وقالها الخطّي سـنة 1000ه.
وصـرح جامـع الديوان فـي ص 72في تقديمه إلحـدى القصائـد أنها من أوائل شـعره ،وقالها فـي حدود عام
 .1001وهذا يعني أنه ابتدأ شعره بمعارضة األقدمين.
يُراجـع الطرابلسـي ،محمـد الهـادي ،خصائص األسـلوب في الشـوقيات ،مصدر سـابق ،ص ،241والسـعافين،
إبراهيم ،مدرسة اإلحياء ،مصدر سابق ،ص.278
المعلقة عند أبي زيد القرشـي جمهرة أشـعار العرب ،مصدر سـابق ،ص ،113وقصيدة العرادي في مخطوطة
شعره في رثاء الحسين ورقة  – 9أ.
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.341
معلّقة طرفة في الجمهرة ص.304

التأث ّـر بهـم يبدو أكثـر مـن تأثرهـم بالجاهليين ولكنـه محـدود أيضاً .وممـن عارضهم
شعراء «البحرين»:
« .1جريــر» :فقــد جــارى بائيتــه (وافــر)  114بيتــا ً وهــي فــي الهجــاء والفخــر(((
«عبد اللَّه بــن محمــد الحســيني» بـــ  92بيتــاً فــي المــدح واالعتــذار((( .وعــارض
حائيته (وافر)  22بيتاً في المديح(((« ،أحمد بن ط ّعان» بـ  58بيتاً في الرثاء(((.
« .2عمر بــن أبــي ربيعــة» :اقتفــى أثــر بائيتــه الغزليــة (رمــل)  15بيتــاً((( «خليل بــن
علوي» بقصيدتين في المديح األولى  16بيتاً ،والثانية  65بيتاً(((.
« .3الكميت بــن زيــد األســدي» :عــارض هاشــميته البائيــة (طويــل)  138بيتـاً((( «ســلمان
التاجر» بـ  53بيتاً رثى فيها الحسين(((.
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شعراء العصر األموي:

الشعراء العباسيون:

انبهر شعراء البحرين بشعرهم فانشـ ّدوا لمجاراتهم .وأبرز من عارضوهم حسب درجة

التأثر:
« .1الشــريف الرضــي» :محمد بــن الحســين (ت406ه) :وهــو أكثــر شــاعر حظــي
بإعجاب شعراء «البحرين» وأوفرهم حظاً من حيث عدد القصائد الـ ُم َعا َرضَ ة.
 فهمزيتــه فــي رثــاء أمــه ـ (كامــل)  68بيتـاً((( ـ عارضهــا «ماجد بــن هاشــم» بقصيــدةفــي رثــاء خالــه ،وتبــدو أنهــا طويلــة( .((1كمــا عارضهــا «خليل بــن علــوي» بـــ 121بيتـاً
رثى فيها والده ثم عرج على رثاء الحسين(.((1
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1

ديوانه ص.64
ابن معصوم المدني ،علي خان سالفة العصر ،مصدر سابق ،ص.510
ديوانه ص.96
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.162
ديوانه ص.150
ديوانه ص 151و.152
القصائد الهاشميات ص.36
شعره .4/4
ديوانه ج 1ص.26
وردت أبيـات منهـا فـي السلافة ،مصـدر سـابق ،ص ،495والبلادي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصدر
سابق ،ص ،104والتاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق.
ديوانه ص.4
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 مقصــورة الشــريف ـ (رمــل)  62بيت ـاً((( ـ عارضهــا «خليل بــن علــوي»((( و«علي بــنحســين البــادي» بقصيــدة مــن  47بيتــاً((( ،و«طــه العــرادي» بقصيــدة مــن 112
بيتاً(((.
 داليتــه( :كامــل) 82 ،بيتـاً فــي رثــاء صديقــه الكاتــب «إبراهيم بــن هــال الصابــي»(((،عارضها «الخطّي» بـ 47بيتاً((( ،و«الوائلي» بـ 23بيتاً((( .وكلتاهما في الرثاء.
 رائيتــه :وهــي فــي رثــاء «الحســين» (بســيط)  40بيتـاً((( .عارضهــا «ماجد بــن هاشــم»بمرثيــة حســينية بلغــت  69بيتـاً((( .و«حســين بن علــي الشــاخوري» بـــ 122بيتـاً(.((1
وكلتاهما في رثاء «الحسين».
 كافيّتــه :غزليــة (بســيط)  18بيتــاً( .((1عارضهــا «حســين بن علــي الحســيني» بـــ48بيتاً( ((1و«الوائلي» بـ 12بيتاً( ،((1وكلتا القصيدتين في الغزل.
 الميتــه فــي التعزيــة( :طويــل)  51بيت ـاً( :((1عارضهــا «الخطّــي» بمرثيتيــن األولــى 38بيتاً والثانية  44بيتاً(.((1
« .2البوصيري» :محمد بن سعيد (ت686ه):
 ميميتــه( :بســيط)  160بيتـاً وهــي فــي مــدح الرســول  ((1(عارضهــا «عبد النبي بنمانع» بمرثية حسينية(.((1
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
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ديوانه ج 1ص.44
ديوانه ص.203
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.406
وردت في شعره المخطوط ورقة .8
ديوانه ج 1ص.381
ديوانه ص.39
ديوانه ص.97
ديوانه ج 1ص.487
ديوان الدمستاني ص 349والبالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.529
مجموعة ( )1ص 87والبالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.533
ديوانه ج 2ص.107
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.116
ديوانه ج 2ص.191
ديوانه ص 89و )17( 91ديوانه ص.190
ديوانه ص.190
البلادي ،حسـين بـن علـي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق،ص 510والطـف ج 5ص 362ذكـر منهـا
المصدرات  49بيتاً وهي ناقصة.

-

ّ
همزيتــه( :خفيــف)  457بيت ـاً فــي مــدح الرســول((( .عارضهــا «ســلمان التاجــر» بمــا
ينوف على السبعين بيتاً .و«لطف اللَّه بن علي»(((.

-

الميتــه( :طويــل)  7أبيــات((( عارضهــا «أحمد بــن الحاجــي» بـــ 66بيتــاً فــي رثــاء
«الحسين»((( و«الوائلي» بـ 23بيتاً في الغزل(((.

لكشلا ةسارد

-

الميتــه( :بســيط)  206أبيــات فــي مــدح الرســول وفــي معارضــة «بانــت ســعاد»(((
عارضها «حسن الدمستاني» بـ 67بيتاً رثى فيها اإلمام «علياً»(((.

 نونيتــه 99 :بيت ـاً وهــي فــي النقــد االجتماعــي((( عارضهــا «ســلمان التاجــر» بقصيــدةمدح فيها الر ّحالة والمفكّر «أمين الريحاني»(((.
« .3أبو فراس الحمداني» :الحارث بن سعيد (ت357ه):

-

ميميتــه 57 :بيت ـاً فــي مــدح آل البيــت( ((1عارضهــا «أحمد بــن ط ّعــان» بـــ 125بيت ـاً
مدح فيها العلويين وهجا خصومهم(.((1

« .4مهيار الديلمي» :ابن مرزويه الكاتب الفارسي (ت428ه):
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1

بائيتــه( :رمــل)  9أبيــات فــي الفخــر( :((1عارضهــا «الوائلــي» بـــ 42بيت ـاً وافتخــر فيهــا
بقومه(.((1
داليتــه( :كامــل)  61بيت ـاً فــي رثــاء أســتاذه «الشــريف الرضــي»( ((1بــدا «الخطّــي»
معارضاً لها بـ 41بيتاً في المديح(.((1

ديوانه ص.172
ديوانه ص.107
ديوانه ص.1
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.218
ذكر منها مبارك الخاطر في المنتدى اإلسالمي ،مصدر سابق ،في ص 120في اإلحالة ثمانية أبيات فقط.
ديوانه ص.238
ديوان الدمستاني ص.379
ديوانه ص.16
ديوانه ص.255
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.117
ديوانه ج 1ص.50
ديوانه ص.89
ديوانه ج 1ص.183
ديوانه ص.27
493

 ميميتــه( :رمــل)  67بيت ـاً فــي المديــح مص ـ ّدرة بمق ّدمــة عاطفيــة فيهــا حنيــن لألح ّبــةوبــكاء علــى فراقهــم((( عارضهــا «علي بــن لطــف اللَّــه» بـــ 28بيتـاً وصــف فيهــا َسـفْرة
بحريّة شاقة وطويلة وص ّور خاللها خواطره في الغربة(((.
« .5المتنبي» :أحمد بن الحسين (ت354ه):
 الميتــه( :وافــر)  45بيتـاً فــي رثــاء والــده ســيف الدولــة((( .عارضهــا «الخطّــي» بمرثيــةمن  57بيتاً(((.
 ميميتــه( :طويــل)  36بيتـاً فــي التأمــل والمديــح((( جاراهــا «الوائلــي» بـــ 45بيتـاً فــيالموضوع نفسه تقريباً(((.
 نونيتــه( :بســيط)  25بيت ـاً فــي الحكمــة والعتــاب((( ،عارضهــا «أحمد بــن الحاجــي»بمرثية حسينية من  52بيتاً(((.
 يائيتــه( :طويــل)  47بيتـاً فــي مــدح «كافــور»((( ،لـ «الخطّــي» شــبه معارضــة لهــا مــن 29بيتاً في العتاب(.((1
 داليتــه( :طويــل)  42بيتـاً فــي مديــح ســيف الدولــة( .((1لـ «حســن الدمســتاني» شــبهمعارضة لها ع ّدتها  29بيتاً في رثاء «الحسين»(.((1
« .6أبو ت ّمام» :حبيب بن أوس الطائي (ت231ه):
(((1
 بائيتــه( :بســيط)  71بيت ـاً فــي مــدح المعتصــم وفتــح عموريــة أغ ـرِم بهــا شــعراءالبحريــن ،فعارضهــا «ســلمان التاجــر» بقصيدتيــن كلتاهمــا فــي رثــاء «الحســين»،
األولــى تبلــغ  69بيت ـاً والثانيــة  67بيت ـاً( .((1كمــا عارضهــا «خليل بــن علــوي» بـــ 114
بيتاً في رثاء «الحسين» والهاشميين(.((1
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
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ديوانه ج 3ص.327
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ج 3ص.140
ديوانه ص.95
ديوانه ج 4ص.235
ديوانه ص.171
ديوانه ج 3ص.363
ديوان الدمستاني ص.372
ديوانه ج 4ص.417
ديوانه ص.122
ديوانه ج 2ص.3
ديوانه .191
ديوانه ص.18
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص 304و.349
ديوانه ص.46

.8
-

.9
.10
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1

لكشلا ةسارد

.7
-

رائيته( :طويل)  31بيتاً في الرثاء((( جاراها «سلمان التاجر» بـ 47بيتاً في رثاء والده(((.
«المع ّري» :أحمد بن عبد اللَّه (ت449ه):
(((
همزيتــه :المشــبعة بالهــاء فــي النقــد االجتماعــي والنعــي علــى الدنيــا  17بيتـاً مــن
(الكامــل) عارضهــا «ماجد بــن هاشــم» بمرثيــة مــن  102بيت ـاً((( ،و«الخطّــي» بمرثيــة
من  41بيتاً(((.
«الطغرائي» :الحسين بن علي األصبهاني (ت حوالي  513ه):
فتــن شــعراء «البحريــن» بقصيدتــه المعروفــة بالميــة العجــم وهــي مــن (البســيط) 59
بيت ـاً والتــي صــاغ فيهــا تأمالتــه فــي الحيــاة((( .فعارضهــا منهــم «حســن الدمســتاني»
بـــ  51بيت ـاً((( و«أحمد بــن الحاجــي» بـــ 44بيت ـاً((( ،و«طــه الع ـرادي» بـــ 65بيت ـاً(((،
وكلهــا فــي رثــاء الحســين المص ـ ّدر بأبيــات تأمليــة .كمــا عارضهــا «الوائلــي» بقصيــدة
تبلــغ  24بيت ـاً ســماها «الميــة آل خليفــة» وســار علــى الــدرب نفســه مــع تضمينهــا
فخرا ً بالعرب ودعوة لنهوضهم(.((1
هنــاك طائفــة أخــرى مــن الشــعراء العباســيين اقتفــى شــعراء «البحريــن» آثارهــم ـ
وبحجم أقل ـ حسبما توفّر لدينا من مادة .نذكر منهم:
«دعبــل الخزاعــي» :فقــد عــارض تائيتــه  115بيتـاً مــن (الطويــل) ،وهــي فــي رثــاء آل
البيت(« ،((1محمد بن أحمد العصفور» بـ 50بيتاً رثى فيها «الحسين»(.((1
«أبــو نــواس» :عــارض همزيتــه  12بيتــاً (بســيط) فــي وصــف الخمــرة(« ((1جعفــر
الخطّي» بـ 9أبيات وهي في الموضوع نفسه(.((1
ديوانه ص.355
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .349
اللزوميات ج 1ص.43
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوانه ص.4
تُراجع عند الحموي ،شـهاب الديـن ياقوت ،معجم األدباء ،مصدر سـابق ،ج 10ص56؛ وابن خلكان ،الوفيات،
مصدر سابق ،ج 2ص.185
ديوانه ص.165
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص.82
مخطوط شعره في رثاء الحسين ورقة .1 – 13
ديوانه ص.13
ديوانه جمع عبد الصاحب الدجيلي ص.123
المقتل ص.167
ديوانه ص.6
ديوانه ص.2
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« .11ابــن الرومــي» :عــارض مرثيتــه فــي ابنــه  30بيتـاً((( (بســيط) «ســلمان التاجــر» بـــ53
بيتاً في رثاء «عبد اللَّه بن الحسين»(((.
وسـع شـعراء «البحرين» آفاق معارضاتهم فعارضوا خوالد الشعر المغربي واألندلسي.
ّ
(((
فـ «علي الصالحي» استعار موسيقى نونية «ابن زيدون» لمرثية حسينية .
وجارى «سـلمان التاجـر» دالية «الحصـري القيرواني» (متـدارك)(((  99بيتـاً بـ  81بيتاً
مدح فيها القائد التركي «مصطفى كمال» وأشاد فيها بانتصاره على اليونان(((.
ونستخلص من سياق المعلومات السابقة:
أ ـ مــع ميــل شــعراء البحريــن لمعارضــة أقطــاب الشــعر القديــم وفحولــه تتضــح بســبب
تش ـ ّيعهم ،ميولهــم لمعارضــة الشــعراء الذيــن اتضحــت ميولهــم الو ّديــة آلل البيــت.
فـ «الشــريف الرضــي» ،وهــو أكثــر شــاعر عارضــوه ،ينتمــي إلــى األســرة الهاشــمية،
وجــزء غيــر قليــل مــن شــعره دار فــي إطــار مديحهــم ورثائهــم والفخــر بهــم.
و«البوصيري» من العصر المملوكي أكثر الشعراء توفّرا ً على المدائح النبوية.
ب ـ الغالــب علــى معارضاتهــم تجــاوز اإلطــار الموضوعــي للقصيــدة المعارضــة ،واالكتفــاء
بالتمســك بالقالــب الموســيقي فقــط .وقــد أتــاح لهــم ذلــك اختيــار الموضوعــات التــي
ّ
تتناســب وميولهــم ،وترتّــب عليــه تقلّــص حجــم الجوانــب المشــتركة بيــن القصيدتيــن
وتظهــر هــذه الســمة ،علــى وجــه الخصــوص ،فــي مدائحهــم ومراثيهــم الهاشــمية التــي
استعاروا لها قوالب فنية قديمة.
ج ـ تبــرز المعارضــات المشــتركة الموضــوع فــي مجــال أغــراض الشــعر األخــرى وعلــى
ونفســر هــذه الظاهــرة بــأن المعارضــة
وجــه الخصــوص فــي رثــاء األقــارب واألصدقــاءّ .
تس ـ ّهل علــى الشــاعر عمليــة النظــم ،فاألع ـراف والتقاليــد تقتضــي تأبيــن الفقيــد فــي
اليــوم الســابع مــن الوفــاة عــادة ،والقصيــدة األصليــة فــي هــذا الصــدد توفّــر للشــاعر
رصيــدا ً لغويـاً جيــدا ً خاصــة فــي مقــام المقطــع((( وهــو حجــر الزاويــة فــي القصيــدة
التقليدية .وبديهي أن تبرز جوانب مشتركة عديدة بين القصيدتين.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ديوانه .29/1
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.321
ديـوان ابـن زيـدون ص 141والتاجر ،محمد علـي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة الشـاعر وعثرنا
على بيتين فقط.
الصب ومعارضاتها» ،الدار العربية للكتاب ،1986 ،ص.12
ليل
«يا
وزميله
محمد،
المرزوقي،
ّ
شعره .16/4
ال نسـتخدم لفـظ المقطع بمعنـاه كمصطلـح عروضي ،بل نعنـي به اللفظ األخيـر من البيـت ،وعمدت إلى
اسـتعماله بهذه الداللة الدراسـات األدبية الحديثة .يُراجع الطرابلسـي ،محمد الهادي ،خصائص األسلوب في
الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.248

مالمح أخرى للمعارضات:

لكشلا ةسارد

د ـ مــن ناحيــة الطــول نجــد أن قصائــد المعارضــة التــي ح ّولــت عــن موضوعهــا ووجهــت
لرثــاء الهاشــميين أطــول مــن القصيــدة األصليــة .أمــا المعارضــات التــي اتفقــت فــي
الموضوع فتنـزع إلى أن تكون أقصر من القصيدة األصلية.
نرصـد فـي هذا السـياق مـدى تأثر الشـاعر الــ ُم َعارِض بالشـاعر القديم علـى صعيدي
المضمون والصياغة.
أ .المعاني في المعارضات:

مـن الطبيعي اختالف المعانـي في المعارضات التي ح ّولت عـن موضوعها األصلي .أما
المعارضات ذات الموضوع المشترك فنالحظ عليها ما يلي:
فـي المراثـي الهاشـمية يعمـد الشـعراء إلـى اسـتلهام روح النـص القديم مـع التص ّرف
المحـدود في األفـكار الجزئية؛ بتفصيلها وتوسـيع مداها .فعلى سـبيل المثال تناول الشـريف
الرضي حادث قتل «الحسـين» ومالبساته في خمسـة أبيات((( ،بينما استغرق عند «ماجد بن
هاشـم» ما يقارب عشـرة أبيات((( .وقد عالج «حسين الشاخوري» هذه الفكرة في حوالي 26
مجسـدا ً المشـاهد واألصوات مسـتخدماً كل ما
بيتـاً ،اعتنى فيهـا بتصوير المعركة تصويرا ً حياً ّ
أمكـن مـن أدوات التصويـر((( .أما محنة المرأة الهاشـمية فقد أشـار إليها «الرضـي» في بيت
واحد (البيت  )21واسـتغرقت عند «ماجد بن هاشـم» ما يقارب الخمسـة عشر بيتاً (من  43ـ
 ،)57هـذا عالوة على ثمانية أبيات خاطب فيها السـيدة فاطمة وشـكا إليها (األبيات من  35ـ
 .)42وأخذ هذا الجزء عند «حسين الشاخوري» ما يقارب  12بيتاً (من  94ـ .)106
خـارج إطـار المراثي الهاشـمية عـارض «سـلمان التاجر» بمرثيـة في والـده رائية «أبي
تمام» في رثاء «محمد بن ُح َميد الطوسي»(((.
وتـكاد القصيدتـان تتفقان في األفكار الرئيسـية فتص ّوران فظاعة الفقد واإلشـادة بمآثر
يتوسـع فـي المعاني .ومما قالـه «أبو تمـام» في تمجيد
المرثـي وأثـر فقـده .إال أ ّن «التاجر» ّ
المثل العليا التي تحلّى بها الفقيد واضعاً السخاء والشجاعة على رأسها:
َو َمـــــا كَا َن إالّ َم َ
َـــــل َمالُـــــ ُه
ـــــال َمـــــ ْن ق َّ
(((
(((
(((
(((

[طويل]

ـس لَـــ ُه ذخـــ ُر
و ُذ ْخـــرا ً لِ َمـــ ْن أَ ْم َس ـــى ولَ ْي ــ َ

ديوانه ج 1ص .477تنظر األبيات .14 – 10
البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص – 530األبيات .20 – 11
العصفور ،حسين ،المقتل ،مصدر سابق ،ص 90األبيات من .63 – 37
ديوانه ص .355والممدوح من قواد المأمون يُراجع الطبري ،تاريخه ،مصدر سابق ،ج 8ص 619و.622
497

َو َمـــــا كَا َن يَـــــ ْدرِي ُم ْجتَ ِ
ـــــق ال ُع ْســـــ ُر
ـــــدي ُجـــــو ِد كَفّـــــ ِه إِذَا مـــــا ْاســـــتُ َهل َّْت أنَّـــــه ُخلِ َ
فَتَـــــى َد ْهـــــ ُر ُہ شَ ـــــطْرانِ فيمـــــا ينوبُـــــ ُه فف ـــي بَ ِأســـ ِه شَ ـــطْ ٌر وف ـــي ُج ـــو ِد ِہ شَ ـــطْ ُر
فَتًـــى َمـــاتَ بَ ْي ــ َن الطَّ ْعـــنِ والضَّ ــ ْر ِب ِم ْيتَ ــ ًة تقـــــو ُم َمقَـــــا َم ال َّن ْصـــــ ِر إ ْن فَاتَـــــ ُه ال َّن ْصـــــ ُر
ولـم يربـط «التاجر» نفسـه بمعاني «أبي تمام» ربطـاً تاماً ،وإنما أخـذ بعض الصفات،
وأضـاف إليهـا ما يناسـب شـخصية المرثـي .فركّز على شـفافية نفسـه وصفائها وعفّتهـا .ومما
قاله:
فَتَ ـــى َج ْي ُبـــ ُه ُز َّرتْ َعلَ ـــى ال ُّز ْه ــ ِـد والتُّ َق ـــى ولي ـــس ل ـــه َذيْ ــ ٌـل عل ـــى الـــ ِو ْز ِر تَ ْن َجـــ ُّر
ـي أَ ْح َي ـــى ِمـــ ْن فَتَ ـــا ٍة َح ِي َّيـــ ٍة ومـــــن َه ْي َبـــــ ٍة فـــــي ث َ ْوبِـــــ ِه َخـــــا ِد ٌر نِ ْمـــــ ُر
فَتَ ـــى ال َح ــ ِّ
ـت يومـــاً عل ـــى العق ـــلِ نَف ُْســـ ُه وف ـــي َســـ ْو ِط تَ ْقـــ َوا ُه لِطَـــ ْر ِد ال َهـــ َوى َز ْجـــ ُر
فَ َم ـــا َغلَ َب ــ ْ
ووضع السخاء في مرتبة تالية لتلك الصفات فقال:
ْب ال تَطْلِبُ ـــوا ال ِقـــ َرى فَ َربْـــ ُع ال َّنـــ َدى ِمـــ ْن بَ ْع ــ ِـد َحاتِ ِمـــ ِه قَ ْفـــ ُر
الســـغ ِ
فَ ُق ــ ْـل لل ُع َف ـــا ِة ُّ
ـت ِم ْص ـ ُر
َوقُ ــ ْـل لألُلَ ـــى ِمـــ ْن نِي ـــلِ َجـــ ْد َوا ُه ت َ ْرتَ ـــوي لقــد َجـ َّـف َمــا ُء ال ِّنيــلِ واستو َحشَ ـ ْ
ُـــــل لألُلَـــــى نَالُـــــوا كَبِيـــــ َر ِص َلتِـــــ ِه إِذَا ُمتُّـــــ ُم ُحزنـــــاً علـــــى فَق ِ
َوق ْ
ْـــــد ِہ نَـــــ ْز ُر
فمـع تمثل «التاجـر» معاني «أبي تمام» إال أنه اختلف عنه في الصور وطرح الصفات،
فقـد تخيّل «أبو تمـام» الفقيد كالمـال والذخر للمحتاج .أمـا «التاجر» فماثلـه بحاتم الطائي،
وبالغ متص ّورا ً أن الجود مات بموته وأن ال حياة للعفاة بعده.
تمس قوم الفقيد فقال:
تناول الشاعران أثر الفقد ،وجعل «أبو تمام» المصيبة ّ

نُ ُج ـــو ُم َســـ َما ٍء َخـــ َّر ِمـــ ْن بَ ْي ِن َه ـــا ال َبـــ ْد ُر

كأ َّن بَ ِنــــــــــي نَ ْب َهــــــــــا َن يــــــــــو َم َوفَاتِــــــــــ ِه
وسع نطاقها لتشمل العرب أجمعين:
ثم ّ
ـــــت منهـــــا تَ ِميـــــ ٌم وال بَكْـــــ ُر
لَ ِئـــــ ْن أُلْب َِس ْ
َـــــي ٌء فَ َمـــــا َع ِريَ ْ
ـــــت فيـــــه الــــــ ُم ِصي َب َة ط ّ
وبالمثل اعتنى «التاجـر» بوصف أثر المصيبة على طرفين أيضاً ،لكن مع اختالف .فقد
بيّن أثرها على نفسه فقال:
الص ْب ــ ِر فـــي َع ــ َزا أَ ِب ـــي �ثَلْ َم ـــة م ـــا إ ْن إل ـــى ك َْســـ ِر َها َج ْبـــ ُر
لقـــد ف َِص َمــ ْ
ـت ِم ّنـــي ُع ــ َرا َّ
ـت فــي نَ ْع ِش ـ ِه البَ ـ ْد ُو وال َحضْ ـ ُر
بَ َكيْ ُ
ـــــت لَـــــ ُه فـــــي اال ْح ِتضَ ـــــار وبَ ْعـــــ َد ُہ َو ِحي ـ َن َمشَ ـ ْ
ـت ه ـــو ال َقبْـــ ُر
بَ َكيْ ــ ُ
الســـ َما ِبـــ ِه وفُـــ َؤا ِدي ل ـــو َد َريْ ــ َ
ـت ب ـــه قبـــرا ً وق ـــد طَ ـــا َو َل َّ
ـــــا ُہ ِم ْنـــــ ُه كُلَّ َمـــــا طَلَـــــ َع ال َف ْجـــــ ُر
الص ـــا ِة وق ـــد َخ ــ َـا ُم َص َّ
ـت لَـــ ُه َوقْ ــ َ
بَ َكيْ ــ ُ
ـت َّ
ووصف أثر الفقد على نطاق «البحرين» فقال:
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لكشلا ةسارد

ـــــت ِفيـــــ ِه «أَ ٌ
َـــــت ول ـــو يُ ْفتَـــ َدى بالــــ َم ْه ِر ل ـــم يُ ْغلِـــ ِه الــــ َم ْه ُر
وال» وأُ ْر ِمل ْ
لقـــــد َع َّر َس ْ
تبـــــك لِ َر ِ
ِ
فَـــــإ ْن تَ ْب ِكـــــ ِه «ال َب ْح َريْـــــ ُن»
ـت ِفيـــ ِه لكـــ ْن بَ ْعـــ َد ُہ َم َّســـ َها الضُّ ـــ ُّر
احـــــلٍ َز َه ــ ْ
ِ
أرض الــــــ َم َنا َم ِة
تبـــــك َمـــــ ْن بســـــجدتِ ِه لليـــــلِ فـــــي طُولِ َهـــــا ِق ْصـــــ ُر
وإن ت َب ِكـــــ ِه ُ
وهناك فارق في نظرة الشاعرين فقد اعتبر «التاجر» فاجع الموت قضا ًء وأمرا ً محتوماً
احتسب ثوابه عند اللَّه فقال:
والســـ ْم ُر
ـت ُدونَ ــ َـك البِي ــ ُ
أَ ِب ـــي يَ ـــا أَ ِب ـــي لَـــ ْو كَا َن غيـــ ُر القَضَ ـــا َغـــ َزا ِف َن ـــا َء َك َحالَ ــ ْ
ـض ُّ
ـــــف وال وز ُر
وم كَ ْه ٌ
ولكـــ َّن أَ ْمـــ َر اللَّـــ ِه َحتْـــ ٌم وم ـــا إل ـــى الـــ ــــــفرا ِر ِمـــــ َن الــــــ َم ْحتُ ِ
َ
ـــــب ال َخـــــا َّق
الص ْبـــــ ُر
فيـــــك ُم َصابُ َنـــــا وإ ْن كَا َن ال يَأْتِـــــي علـــــى ُج ْر ِحـــــ ِه َّ
فَأَ ْحتَ ِس ُ
أما «أبو تمام» فاعتبر حادث الردى غدرا ً من األيّام:
لَ ِئـــــ ْن غَـــــ َد َرتْ فـــــي الـــــ َّر ْو ِع أيا ُمـــــ ُه بِـــــ ِه فمـــــا زَال ِ
َـــــت األيـــــا ُم ِشـــــي َمتُ َها الغَـــــ ْد ُر
ولعل الفارق الجذري بين القصيدتين هو تض ّخم النــزعة البكائية في قصيدة «التاجر»
ّ
وضمورهـا عنـد «أبي تمـام» .وال غـرو فـ «التاجـر» يرثي والـده ،بينمـا الثاني يرثي سـيدا ً من
أشراف العرب يك ّن له أعجاباً.
المقاطع في المعارضات:

لعل االشـتراك في المقطع أبرز مظهر في قصائد المعارضة ومن أهم خصائصها((( .وال
ّ
غرابـة فالمقطـع هـو اللفظ الـذي يتخيّره الشـاعر ليختم به البيت الشـعري ،واإلطـار الصوتي
الـذي يحتضـن عناصـر القافية ،فهو حجر األسـاس فيها .هذا علاوة على ما لها مـن دور فاعل
على صعيد الداللة.
ومن تحصيل الحاصل القول أن الشـعراء يزيد حظّهم في اسـتعمال المقاطع المشتركة
كلما اتفقت القصيدتان في الموضوع أو اقتربت من ذلك.
وعلـى صعيـد المعارضـات ذات المضمـون الواحـد نجـد أن رائيـة «ماجد بن هاشـم»
تشـترك مـع رائيـة «الرضي» فـي  28مقطعاً من  40أي بنسـبة  .%70وتشـترك رائية «حسـين
الشاخوري» مع رائية «الرضي» في  28مقطعاً من  40أيضاً أي النسبة نفسها تقريباً.
وتشترك رائية «سلمان التاجر» مع رائية «أبي تمام» في  14مقطعاً من  31أي بنسبة .((( % 45
((( الطرابلسي ،محمد الهادي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.248
((( شـ ّذ عن ذلـك مقطوعة الخطّي الهمزية ،فمع اشـتراكها في نفـس موضوع همزية أبي نواس لم تتع ّد نسـبة
القوافي المشتركة اثنين من  12أي بمعدل  % 16,66فقط.
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علـى صعيـد المعارضـات المتقاربة الموضـوع نجد الميـة «الوائلي» تشـترك مع المية
«الطغرائـي» فـي  14مقطعاً من  59أي بنسـبة  %23فقط ،وهذه نسـبة متدنيـة بالقياس إلى
النسب السابقة.
في سياق المعارضات المختلفة الموضوع نرى:
إن المية «الدمسـتاني» في معارضة المية «الطغرائي» تشترك معها في  16مقطعاً من
 59أي بنسبة  %27وشكلت  %31من مقاطع القصيدة.
وبائية «التاجر» اشـتركت في  30مقطعاً مع بائية «أبي تمام» من  71أي بنسـبة %42
تقريباً .وهي تشكّل  %43تقريباً من مقاطع القصيدة.
أمـا بائيـة «خليل بن علوي» فتشـترك مـع بائية «أبي تمـام» في  26مقطعاً أي بنسـبة
 ،%36,6وبلـغ معدلهـا بالنسـبة للقصيـدة  ،%22,8ونعـزو ارتفـاع النسـبة فـي هـذه البائيات
بالحـي ،والرثاء
لتقـارب الموضوعيـن ألن الرثـاء والمـدح وجهان لشـيء واحـد فالمدح تنويـه
ّ
إشادة بالم ّيت .كما أن العناية بوصف المعركة عند الشعراء الثالثة رفعت النسبة.
يمكن القول بشـكل عام أن نسـبة المقاطع المشـتركة تزداد كلمـا تقاربت موضوعات
وتقـل النسـبة كلمـا تباعـدت .وتب ّيـن لنـا أن أعلى نسـبة هـي  %70أي
القصائـد المتعارضـةّ ،
بمعـدل الثلثين تقريباً ،وأدناها  %16أي أكثر من العشـر بقليل .وهي تكاد تتوازى مع نسـب
قوافي المعارضات عند بعض شـعراء العربية في الفترة المدروسـة .فأعلى نسـبة عند الشاعر
«أحمـد شـوقي» بلغـت  %80فـي سـينيته التـي عـارض فيهـا «البحتـري» ،وأدناهـا  %19في
قصيدته التي عارض فيها «ابن سينا»(((.
وبطبيعـة الحال لم يتق ّيد الشـعراء بترتيب مقاطع المعارضـات التي وردت في األصول
وأعطوا ألنفسهم حرية تنـزيلها في األماكن التي تتناسب ومواضيعهم.
المالحظة األخيرة بشـأن المعارضات هي نشـاط هذا الفن بين المتعاصرين .فقد عمد
شـعراء «البحريـن» إلى مجاراة أشـعار من تعلّقوا بهم مـن معاصريهم أو ممن سـبقهم بفترة
قصيرة.
وم ّما دار بين اآلباء وأبنائهم معارضة «أحمد الدمسـتاني» لدالية والده((( ،ثم معارضة
«حسن الدمستاني» لتائية ابنه(((.
((( الطرابلسي ،محمد الهادي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،مصدر سابق ،ص.249
((( ديوان حسن الدمستاني ص ،215ينظر البيت .61
((( المصدر نفسه ،ص 129يالحظ البيت .67
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ووجدنا لـ«حسين بن علي الشاخوري» نونيتين في معارضة والده وكلتاهما من الطويل(((.
ومن المعارضات الدائرة بين األصدقاء مجاراة «حسـن الدمستاني» لـ«محمد بن أحمد
العصفـور»((( .ومجـاراة «حسـين الشـاخوري» للعصفور نفسـه((( ،وبالمقابل عـارض «محمد
العصفور» رائية «الشاخوري»(((.
قـص فيها مقتـل «الحسـين» معارضتين
ووجدنـا لمنظومـة «حسـن الدمسـتاني» التي ّ
(((
األولى لـ«خليل بن علوي» والثانية لـ«أحمد بن ط ّعان» .
ومـن المعارضـات التـي دارت بيـن شـعراء «البحريـن» وآخريـن مـن خارجهـا موازنـة
«الخطّي» لقصيدة البهائي(((.
وبطبيعـة الحـال ال تتم ّيز هـذه المعارضات عـن مثيالتها التي دارت بين شـعراء الفترة
وأسالفهم سوى في الميل إلى التصريح بالمعارضة.
الحي
وفي العموم شـكّلت المعارضات عنصرا ً نشّ ط الشعر وأخصبه .وفتح باباً للتفاعل ّ
والمثمـر بيـن القديم والحديث .فقد أتاح للشـعراء معينـاً صافياً نهلوا منه وعلّوا .وسـمح لهم
بفرصة االتصال بكنوز الشعر العربي ودرره النفيسة ،خاصة في عصور القوة ،فغذّى قرائحهم،
وصقـل أذواقهم .وكان من أثـر ذلك أن عبقت العديد من المعارضـات بنفحات غير قليلة من
روعة القديم وجاللته.

التخميس:
صورة أخرى من صور التعلّق بالقديم ومحاكاته .وفحواه أن يضيف الشـاعر إلى البيت
مـن شـعر غيـره ثالثة أشـطر مـن نظمه تتقـ ّدم البيـت المخ ّمـس وتلتحم بـه .فتجتمـع عنده
خمسـة أشطر .وميزة هذا النمط أنه يتيح للشاعر لوناً من االشتراك مع أي شاعر يعجبه قديم
أو حديث .ويبدو أن التخميس كان منتعشاً عند شعراء العربية في الفترة المدروسة.
خ ّمـس شـعراء «البحريـن» مـا راق لهم مـن أبيـات ومقطوعات شـعرية قديمـة تيمناً
وإعجابـاً ،ولـم نجدهـم يشـيرون إلى الشـعراء الذين خ ّمسـوا أشـعارهم ،ربّما لشـهرتها وكثرة
تداولها.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

األولى في المجموعة ( )1ص – 56البيت  62والثانية في ديوان الدمستاني ص 390ينظر البيت .49
ديوان الدمستاني ،ص 99ويالحظ البيتان  58و.59
المجموعة ( )1ص 71البيت .72
التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
تُراجع األولى في ديوان الشاعر ص 12والثانية في رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.135
ديوانه ص.63
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وأغلـب ما وجدناه في هذا الباب من شـعر هـي قصائد تحمل مضموناً دينياً ،إسلامياً
عاماً أو مذهبياً .وقد يكون تأملياً فلسفياً في بعض األحيان.
وأكثـر الشـعراء عنايـة بالتخميـس «طـه العـرادي» و«سـلمان التاجـر» .ووجدنـا
«علـي» من أشـعار .وفيها تخميسـه
لـ «العـرادي» تخميسـات عديـدة لمـا نسـب إلى اإلمـام
ّ
ألبياتـه التـي يـروى أنه قالهـا حيـن افتخر عليـه «معاويـة» بمكانتـه فـي الجاهلية واإلسلام.
ووضعنا األبيات األصلية بين ظفرين(((:
[وافر]

ِ
يناظ ُرنِـــــي الــــــ َح ُسو ُد ِبفَضْ ـــــلِ قَـــــ ْد ٍر
ويبـــــذ ُخ بالتك ُّبـــــ ِر وهـــــو يَـــــ ْدرِي

ويفخـــــ ُر وهـــــو يَ ْعلَـــــ ُم ُج َّ
ـــــل فَ ْخـــــرِي
ـي أَ ِخــــــي َو ِص ْه ـــــرِي
(محم ـــــ ٌد النبـــــ ُّ

أَنَـــــا الـــــ َّر ْو ُض الــــــ ُم ِشي ُد بِـــــ َر ِ
وض أُن ِْســـــي
ْـــــس قُـــــ ْد ٍس
بـــــل ال َّن َبـــــأُ ال َع ِظيـــــ ُم ونَف ُ

ِيـــــب ب َغ ْيـــــ ِر َعك ِ
َو َعالَ ُم َهـــــا األَر
ْـــــس
ُ
ِنـــــت ُم َح َّم ٍ
ـــــد َســـــ َك ِني ِ
وعرســـــي
(وب
ُ

وحمـــــــــــــــز ُة َســـــــــــــــ ِّي ُد الشُّ ـــــــــــــــ َه َدا ِء َع ِّمـــــــــــــــي)
َم ُســــــــــو ٌط لَ ْح ُم َهــــــــــا ِب َد ِمــــــــــي َولَ ْح ِمــــــــــي)

«علـي» وإيمانه بمكانته حدا به إلى محاولة توسـيع
فتمجيد الشـاعر لشـخصية اإلمام
ّ
المعاني وم ّد أبعادها وتأكيدها.
وخ ّمس «سلمان التاجر» بيتين من مقصورة «الشريف الرضي» فقال:
[رمل]

يَــــــــــا ُذكَا للدِّيــــــــــنِ أَ ْو َداهــــــــــا البِــــــــــا
ـــــس ال َبـــــا
ضَ َّم َهـــــا بعـــــد ال ِك َســـــا ِر ْم ُ

ـــــا
فَ َهـــــ َوتْ عـــــن بُ ْر ِج َهـــــا فـــــي كربَ َ
ِـــــا
َـــــج الــــــ َم ْوتَ ب َ
( َو َ
اصرِيعـــــاً َعال َ

لَ ْه ـــــــ ُـف نَف ِْس ــــــــي لـــــــــ ُم َنا ٍد أَ ْهلَــــــــ ُه
ِ
ــــــــــق بال ِب ْي
َو ِعــــــــــ ًدى تَ ْر ُم
ــــــــــض لَــــــــــ ُه
ُ

ال يَــــــــــ َرى إال نســــــــــا ًء َح ْولَــــــــــ ُه
( ُم ْر َهقـــــاً يَ ْد ُعـــــو وال غَـــــ ْوثَ لَـــــ ُه

شـــــــــــــــ ِّد لحييـــــــــــــــنِ وال َمـــــــــــــــ ِّد ِر َدا

ِـــــــــــــــأب بـــــــــــــــر وجـــــــــــــــ ٍّد مصطَفَـــــــــــــــى)(((
ب
ٍ

َ

ٍّ َ

ُ ْ

((( مخطوطة الشـاعر في رثاء الحسـين ورقة  – 1أ – واألبيات األصلية وردت بروايات مختلفة عند ابن الجوزي
تذكـرة الخـواص ،مصدر سـابق ،ص ،102والحموي ،شـهاب الدين ياقـوت ،معجم األدباء ،مصدر سـابق ،ج14
جل
ص ،48وأشـار األميني ،عبد الحسـين ،في :الغدير في الكتاب والسـنة واألدب ،ج 2ص 25وما بعدها إلى ّ
مصادرها.
((( البالدي ،حسين رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص333؛ وديوان الرضي ،مصدر سابق ،ج 1ص.44
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فالشـاعر يعمد إلـى إضافة بعض الظالل التـي تم ّد المعنى .ولعلّهـا زادته وضوحاً على
ولعل الشـاعر لم يقصد ذلك ،أن هدفه إشراك نفسه
وضوحه ،إال أنها لم تسـاهم في تعميقهّ .
في شعر شاعر له في نفسه مكانة خاصة.
وإذا كان الباعث على التخميسـين السابقين هو تمجيد شـخصية القائل ومقولته ،فإن
بعـض التخاميـس ينبنـي على أسـاس اإلعجـاب بمضمـون األبيات ليـس إال .كقـول «خليل بن
علوي» متح ّمساً بيتاً لـ «أبي نواس» في مدح الهاشميين:
قَـــــ ْو ٌم إلـــــى الـــــذ ُِّّل ال تُلْـــــ َوى رِقابُ ُهـــــ ُم
إ ْن َدن ََّســـتْ ُه ْم ِعـــ َدى قَ ــ َ
ـاب ُهـــ ُم
ـال ال ِكتَ ــ ُ

[بسيط]

َوف َ
الســـــ َهى ت َْســـــ ُمو ِق َبابُ ُهـــــ ُم
َـــــوق َه ِ
ـــــام ُّ
( ُمطَ َّهــــــــــ ُرو َن نَ ِق َّيــــــــــاتٌ ثِيابُ ُهــــــــــ ُم

تَجـــــرِي الصـــــا ُة علَيهـــــم أينمـــــا ُذكِـــــروا)(((

ْ

َّ

َ

ََ

ُ

وتبـرز ظاهرة تتعلق بـكل من المعارضة والتخميس؛ فقد عارض بعض الشـعراء قصائد
وجـل ما وجدناه فـي هذا الصدد هـو في مجال
مشـهورة ،ثـم أتبعوا معارضاتهم بتخميسـهاّ .
المديـح الدينـي المكتسـي بصبغـة تاريخيـة .من ذلـك التخميـس التالـي لـ «سـلمان التاجر»
لقصيدته التي عارض فيها همزية «البوصيري» في مدح الرسول .ومما قاله:
ل َ
ــت
ــى فــي ُح ْســ ِن ِه
الشــمس أَغْضَ ْ
ُ
َــك َم ْع َن ً
َو ِختَـــــا ُم الــــــ َم ِدي ِح ِمـــــ ْن ِف َ
ـــــت
يـــــك فُضَّ ْ

[خفيف]

ــــــــــت
ِمــــــــــ ْن َح َيــــــــــا ٍء ف ََســــــــــلَّ َم ْت وتَ َرضَّ
ْ
ـــــت
شَ ـــــ َخ َص ْت أَ ْعيـــــ ُن ال ُعقُـــــو ِل وغَضَّ
ْ

َ
يــــــــــك إِ ْذ غَشَ ــــــــــا َها الضِّ َيــــــــــا ُء(((
َحيــــــــــر ًة ِف

ومـ ّد الشـعراء أبصارهم إلى من عاصرهم من شـعر فخ ّمسـوا ما راق لهـم .وقد خ ّمس
«أحمد الدمستاني» قصيدة والده الالمية وهي نفسها من المعارضات(((.
ونظـروا فيمـا أنتجـه شـعراء المنطقـة فخ ّمسـوه .وهنـاك تخميسـان يتميّـزان بالطول
الواضـح لـ «سـلمان التاجر» و«طـه العرادي» خ ّمسـا فيه المعارضـة األخيرة لقصيدة الشـاعر
العراقـي «محمـد كاظـم األزري» (ت  1796م) والتـي تربـو علـى األلف بيت وهـي في مدح
الرسول وآله ومطلعها:
((( ديوانـه ص .131وورد بيـت أبـي نـواس عنـد ابن شهرآشـوب فـي المناقـب ،مصـدر سـابق ،ج 3ص 474ولم
نجده في الديوان.
((( شـعره  1/4ويبـدو أن القصيـدة طويلـة وعثرنا علـى ما يقـارب  128بيتاً منهـا .والقصيدة األصليـة في ديوان
البوصيري ص.1
((( ديوان الدمستاني ص.256
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[خفيف]

ـف جِســـم ال ُّدج ـــى ِبـــروح ِضيا َه ـــا(((
شَ ــ َّ

ـــــاب ِقبَا َهـــــا
لِ َمـــــنِ الشَّ ـــــ ْم ُس فـــــي ِقبَ ِ
ْ ُ َ
ُ ِ َ
فقـد عارضها «طه العرادي» بما يربو على السـت مئة بيت ثم خ ّمسـها؛ ومما قاله في
صفة الرسول :
إنّـــــه فـــــي ال ُّنف ِ
ُـــــس نَف ٍ
ـــــس
ـــــس يَ ْح ُجـــــو لوص ِفـــــ ِه نَ ْع ُ
ُـــــوس أَنف َ
ْـــــس لَ ْي َ
ـــــت ِق ٍّ
ولقـــــد ِص ْيـــــ َن َعـــــ ْن قَـــــذَا ك ُِّل ِر ْج ٍ
ـــــس (ذَاتُـــــ ُه فـــــي ال ُو ُجـــــو ِد َلهُـــــوتُ قُـــــ ْد ٍس

َــــــــــام ِر َدا َهــــــــــا)
َغ ْيــــــــــ َر أَ ْن َه ْيــــــــــك ََل األَن
ِ

وخ ّمس «التاجر» معارضة «طه العرادي» نفسها؛ ومما قاله في مقابل البيت المذكور:
كل نَف ٍ
ـــــيب فـــــي َو ْجهِـــــ ِه الــــــ َحيَا ُء ِبأُن ِ
ب َِســـــ َنا نُـــــو ِر ِہ ا ْهتَـــــدَتْ ُّ
ْـــــس
ْـــــس ِش َ
َمـــــا َز ُہ اللَّـــــ ُه عـــــن قَـــــذَا ك ُِّل ِر ْج ٍ
ـــــس (ذَاتُـــــ ُه فـــــي ال ُو ُجـــــو ِد َلهُـــــوتُ قُـــــ ْد ِس

َـــــــــــــــام ِر َدا َهـــــــــــــــا)
َغ ْيـــــــــــــــ َر أَ ْن َه ْيـــــــــــــــك ََل األَن
ِ

وإذا كانت المعارضات توفّر رصيدا ً لغوياً في مقام القافية فإ ّن التخميس يوفر للشـاعر
مضموناً فكرياً ومادة أساسـية في سـياق المعنى .وقد عمل الشـعراء على توسـيع تلك اآلفاق
وإضافـة ما يمكن إضافتـه .وغالباً ما أتت إضافات الشـعراء بمثابة الذيول الزائدة والحشـوية،
جل آفاق المعنى الذي يتناوله.
فعادة ما كان الشاعر األول يستنفد ّ

ألوان أخرى من التع ّلق بالقديم:
رافقـت المعارضات والتخاميس صنوفاً أخرى لعلّها نشـأت في رحابهـا ودارت في فلكها؛
مجسدة تعلّقهم بالموروث الشعري.
وأبرزها التشطير ،والتذييل .وبرزت في شعر شعراء مع ّينين ّ
التشطير:

فيقسـم البيت
ويسـمى التصديـر والتعجيز .ومفـاده أن يعمد الشـاعر إلى أبيات غيره ّ
كل منهما شـطرا ً من نظمه .وأغلب ما وجدناه هو للشـاعرين «خليل بن
شـطرين يضيف إلى ّ
علوي» ،و«إبراهيم الخليفة» وهما من شعراء المرحلة األخيرة لدراستنا.
يقول «خليل بن علوي» مشطّرا ً أبيات اإلمام «الشافعي»:
(يـــــا َآل بَ ْي ِ
ـــــت َر ُســـــو ِل اللَّـــــ ِه ُح ُّبكُـــــ ُم)

[طويل]

ـــــب ال َّر ُســـــو ِل َو َمـــــ ْن
بالحـــــق أَ ْر َســـــلَ ُه
ِّ
ُح ُّ

((( يُراجع عن الشـاعر وقصيدته البحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،مصدر سـابق ،ج 3ص404؛ والطهراني ،آقا بزرك،
الذريعة ،مصدر سابق 69/1 – 9 ،و 58/17و135؛ وأعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 5ص.215
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َو َل ُؤكُـــــ ْم واقْ ِتفَـــــا آث َـــــا ِر نَ ْه ِجكُـــــ ُم (فَـــ ْر ٌض ِمـــ َن اللَّـــ ِه ف ـــي الق ـــرآنِ أنزلَـــ ُه)
ـب مـــا فـــي ال ِّذكْ ــ ِر َمثَّلَ ــ ُه
(كَفَاكُـــــ ُم مـــــن َع ِظ ِ
يـــــم القَـــــ ْد ِر أَنَّكُـــــ ُم) ِم ــ ْن نُـــو ِر ِہ َح ْســ َ
ـل عليكـــم ال صــ َـا َة لَ ــ ُه)(((
ـص الرس ــ ُ
ـول ِبـــأَ ْن ( َم ــ ْن لـــم يُ َصــ ِّ
قَضَ ـــى لَ ُك ـــم َو ِبـــ ِه نَ ــ َّ
َ
«علي» فقال(((:
وشطّر الشاعر نفسه أبياتاً تنسب لإلمام ّ
[طويل]

(ل َ
َـــــك الــــــ َم ْج ُد يَـــــا ذَا ال ُجـــــو ِد وال ُع َ
الســـ ِّر يس ـــم ُع
ـــــا) َو َمـــ ْن لِ ُد َع ـــا الدا ِعيـــ َن ف ـــي ِّ
ـــــت َعـــــ ْن ِشـــــبْ ِه ِّ
ـت ت ُ ْع ِط ـــي َمـــ ْن تَشَ ـــا ُء وتَ ْم َنـــ ُع)
تَ َعالَيْ َ
وكل ُم َماثِـــــلٍ (تَبَا َرك ــ َ
ويظهـر مـن األبيات أن الشـاعر ال يشـطّر قصـد المنافسـة أو تعميق المضمـون وإنما
إعجاباً بالقائل أو بالقول.
وشطّر «إبراهيم الخليفة» بيتاً لـ «أبي تمام» فقال:
[وافر]

َ
ــــــــــاح بــــــــــا امتنــــــــــا ِع
يــــــــــك ال َّن َج
ْـــــت يَ ْومـــــاً) يُلَ ِّب
َـــــب الــــــ َح ْز َم إ ْن َحا َول َ
ُ
(فَل ِّ
َســـــطيع َغيـــــر الــــــمستطَاعِ)(((
ُـــــل
َوق ْ
ِيـــــب (بـــــأ ْن ت
للقلـــــب بُشْ ـــــ َرى َعـــــ ْن قَر ٍ
ِ
ُ َْ
ِ َ ْ َ
يوسـع آفـاق المعنى فقد تمكّن
وفـي العموم فإنه وإن تعذّر على الشـعراء اإلتيان بما ّ
بعضهـم من إضافة ظلال خفيفة أم ّدت المضمـون ورفدته ،وقد أتت إضافـات الغالبية زائدة
فضولية.
التضمين( :االقتباس)

التمسـك بالقديم؛ فقد جنح الشـعراء إلى تضمين أشـعارهم بيتاً أو
وهو من أبرز صور ّ
أكثـر حليـة وتشـ ّبهاً .ويرتبـط هـذا اللـون عـادة بالمعارضـات خاصـة التامـة منهـا ،كتضميـن
«علي بن الحسين» بيت الشاعر «التهامي» من مرثيته في ابنه:
«أحمد بن ط ّعان» مرثيته لـ ّ
الصـــــ َوا ِر َم ِغ ْربُـــــ ُه
يَـــــا َصارِمـــــاً ف َّ
َـــــل َّ

[كامل]

َحتَّـــــى تَ َفل َ
َّـــــل َعارِيـــــاً ِمـــــ ْن َعـــــا ِر

((( الديوان ص 79وديوان الشافعي ،محمد بن إدريس ،دار الجيل ،بيروت ،د.ت ،تاريخ المقدمة  ،1971ص.72
علي بـن أبي طالـب ،تحقيق محمـد عبد المنعـم خفاجي ،مكتبـة الكليات
((( الديـوان ص 125وديـوان اإلمـام ّ
األزهرية ،1986 ،ص.98
«فلب» فقد
ديوانـه
في
تمـام
أبـي
بيـت
((( الديـوان ص 84وورد
لفظـة.
في
تصحيـف
وقع
أنه
ويبـدو
ص.182
ّ
جاءت «فللت» في األصل ويُراجع أيضاً تشطير الشاعر لبيتي ابن خالويه في الصفحة نفسها.
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وكَـــــذَا تَكُـــــو ُن كَواكِـــــب األَســـــحا ِر(((

(يـــــا كوكَبـــــاً َمـــــا كَا َن أَق َْصـــــ َر ُع ْمـــــ ِر ِہ
ُ ْ َ
َ
وقـد يض ّمـن الشـاعر قصيدته بيتيـن منهـا ،مثلما فعل «علي بن حسـين البلادي» في
مرثيته الحسـينية التي ض ّمنها بيتين للشـاعر الجاهلي «قريط بن أنيف المازني» واسـتعارهما
لوصف مناقب الهاشميين وهما:
[بسيط]

قَـــــو ٌم إِذَا الشَّ ـــــ ُّر أَبْـــــ َدى نَا ِج َذيْـــــ ِه لَ ُهـــــ ْم طَــــــا ُروا إِلَي ـــــ ِه َز َرافَـــــ ٍ
ـات َو ِو ْح َدانَــــــا
ـال بر َهانَ ـــا(((
ال يَ ْســـــأَلو َن أَ َخا ُهـــــ ْم ِحيـــــ َن يَ ْندبُ ُهـــــ ْم ف ـــي ال َّنائِب ــ ِ
ـات عل ـــى َم ـــا قَ ــ َ ُ ْ
والبيتان يحمالن قيماً جاهلية ـ مناصرة الشـ ّر ـ وقد أوردهما الشـاعر في سياق وصف
سرعة نجدة الهاشميين وشجاعتهم.
تعـ ّدى بعض الشـعراء هذا العـدد فضمنـوا قصائدهم أكثر مـن بيتين .ويبـدو أن ذلك
يقع في مجال الحماسـة وعند انفعال الشـاعر وتدافع الشعر على لسانه فيختلط نتاجه بنتاج
من تأث ّر بهم من الشعراء(((.
واتسـع نطـاق التضمين ألفاظاً ومعانٍ  .فبرزت في شـعرهم جميع روافـد الثقافة .فإلى
تجسـدها األمثلة السـابقة ،تجلّت ثقافتهم الدينيـة وظهر تأثرهم
جانـب ثقافتهم األدبية التي ّ
بالقـرآن الكريـم .ولــ «خليل بن علوي» قصيدة في مدح الرسـول مقتبسـة من اآليـة الكريمة
ﮋﮬ ﮭﮊ((( ومما جاء فيها:
َولَـــــ ُه ال َّن ْجـــــ ُم َهـــــ َوى َحتَّـــــى بِـــــ ِه
وان ِْشـــــق ُ
َاق ال َبـــــ ْد ِر منهـــــا فَـــــ َكأَ ْن
(((
(((
(((
(((
(((
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ِ
بيتُــــــــــ ُه ُدو َن ال ُب ُيوت
َــــــــــات َز َهــــــــــ ْر
َـــــت الســـــاع ُة وانشـــــق ال َقمـــــر(((
َ
َدن ِ َّ
َّ َ ْ

البلادي ،حسـين بـن علي ،ريـاض المـدح والرثـاء ،مصـدر سـابق ،ص .167وتُراجع مرثيـة التهامـي ،علي بن
محمـد ،ت416ه ،في ديوانه ،تحقيق علي نجيب عطوي ،دار ومكتبـة الهالل ،بيروت  ،1986ص .461تُراجع
ترجمته في وفيات ابن خلكان ،مصدر سابق ،ج 3ص.1378
تُراجـع المقطوعـة المأخـوذ منهـا البيتان السـابقان في شـرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي ،ج 1ص 22وهي
الحماسـة األولـى .ووردت القصيـدة التـي ض ّمنها علي بن حسـين البلادي البيتين المذكورين في مسـو ّدات
المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ض ّمـن علي بـن إسـماعيل الغريفـي قصيدتـه أربعـة أبيـات إلبراهيم بـن عبد اللَّـه ،أحمـر العينيـن يُراجـع:
الخاقانـي ،علي ،شـعراء الغـري ،مصدر سـابق ،ج 6ص .250والقصيـدة األصلية أوردها األصفهانـي في مقاتل
الطالبيين ،مصدر سابق ،ص.268
سورة القمر ،اآلية .1
ديوانه ص ،152وفي ص 151قصيدة أخرى مقتبسـة من اآلية نفسـها ،وفي ص 141قصيدة مقتبسـة من اآلية
الكريمة ﮋ ﯜ ﯝﮊ.

[خفيف]
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ولــ «سـلمان التاجـر» مرثية حسـينية اسـتقى العديـد مـن مقاطعها من فواصـل آيات
سورة اإلنسان ومما وصف به أصحاب «الحسين»:
ِفتْ َيـــــ ٌة شَ ـــــا َرك َْت حســـــيناً علـــــى الكَـــــ ْر
كَتَ َب
ــــــــــت آيــــــــــ ُة الثَّ َنــــــــــا ِء َعلَ ْيهِــــــــــ ْم
ْ
فالشطر األخير مقتبس من اآلية ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ(((.

َــــــــــت َمق ِ
َاصــــــــــرا ً َوق ُُصــــــــــو َرا
ِب َو َعاف
ْ
إنَّــــــــــ ُه كَا َن ســــــــــعيهم مشْ ــــــــــكُورا(((
َ
ُُْْ َ
َ

مع ج ّدة هذا اللون حسـبما يبدو ،لم نجد فيه أية طرافة أدبية .ولعل الشـعراء رموا به
إلى اسـتعراض درايتهم بآيات الكتاب والقدرة على اسـتخدامها فـي النظم ،وبدت بعضها أكثر
قبـوالً مـن بعض؛ فسـلمان التاجـر اسـتطاع أن يوائم نسـبياً بين معنـى اآليات والسـياق الذي
أدرجها فيه.
واقتبس «حسن الدمستاني» بعض مضامين خطب نهج البالغة فقال:

َـــــت
أَلَ تَـــــ َرى أوليـــــا َء اللَّـــــ ِه كَ ْي َ
ـــــف قَل ْ
يَ ْد ُعـــــو َن َربَّ ُهـــــ ُم فـــــي ف ِّ
َـــــك ُع ْن ِقهـــــ ُم
ـص البُطُــونِ طَ ـ َوى ُذبْـ ُـل الشِّ ـفَا ِه ظَ َمــا
ُخ ْمـ ُ

[بسيط]

ـب ال َك ـ َرى فــي ال َّديَا ِجــي ِم ْن ُه ـ ُم الـ ـ ُمق َُل
ِط ْيـ َ
ـــــل
ِمـــــ ْن ر ِِّق َذنْبِهـــــ ُم والد ْمـــــ َع يَ ْن َه ِم ُ
ـل(((
ـش ال ُع ُيـــونِ بُ ــكَا َمـــا َع َّب َهـــا ال ُك ُحــ ُ
ُع ْمــ ُ

غلبة المحافظة:

تجسـد المعارضـات ومـا دار فـي فلكهـا من أنمـاط شـعرية العالقـة التفاعليـة القوية
ّ
بالتـراث .وقـد انج ّر عـن تمجيد الشـعراء لبعـض أسلافهم أن عمدوا إلـى محاكاتهم وإشـراك
أنفسـهم فـي نتاجهـم .وكان التمجيـد منصبـاً على مسـتوى شـخصيات الشـعراء حينـاً ،وعلى
معانيهم وأساليبهم حيناً آخر ،وعلى المستويين معاً في الكثير من األحيان.
وتمسـكوا
وفـي العموم تشـ ّرب البحرين ،في أناة وحرص ،كل السـنن األدبية الراسـخة ّ
((( البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق،ص.346
((( سورة اإلنسان ،اآلية .22
((( ديوانـه ص 166ويُراجـع ابـن أبـي الحديد ،شـرح النهـج ،مصدر سـابق ،الخطبـة  120فـي ج 7ص 291وفيها
علي علـى إخوته الذاهبين من المسـلمين األوائل ويصفهـم فيقول« :مره العيـون من البكاء،
ّ
يتحسـر اإلمـام ّ
خمص البطون من الصيام ،ذبل الشـفاه من الدعاء ،صفر األلوان من السـهر ،على وجوههم غبرة الخاشـعين،
أولئـك إخوانـي الذاهبون» ،وتُراجـع بقية أبيات القصيـدة وفيها تأث ّـر بالخطبة  186الواردة في شـرح النهج،
مصدر سابق ،ج 10ص.132
507

بهـا .ويطـول بنـا المقـام لو رحنـا نتتبـع كل جوانـب التأثر .فوجـدان الشـعراء مـا زال يخفق،
وبـكل أبعـاده؛ يتمثلونـه ،ويهيمون بـه .وهم مـا فتئوا يسـتفتحون
ّ
بالعالـم الشـعري القديـم
أشـعارهم بمقدمـات وجدانية من غزل وغيـره ،وفي مختلف األغراض ،حتـى قصائد الرثاء مع
ما بين المضمونين من بون شاسع.
واتخذوا من العالم الشعري القديم منطلقاً لخيالهم يستمدون منه صورهم وتعابيرهم.
وبكـوا الرسـوم واألطلال ،وتغنوا بالربـاب وزينـب وم ّية وليلـى .وترنّمـوا باألماكن التـي اعتاد
األوائـل ذكرهـا كنجـد والعقيـق ولعلع وسـلع ومـا إليهـا .وهم مـا فتئوا يدعـون لربـع األح ّبة
قوي ،والتصاقهم به يكاد يكون تاماً.
بالسقيا واالرتواء؛ فانشدادهم إلى التراث ّ
ترسـموا الشـعر القديم قلبـاً وقالباً ،وكانت
ولقـد كانـوا أحيائيين بالمعنى الكامل ،فقد ّ
الروابـط الفنيـة بينهم وبينـه متينة صلبة ،وتجاوزت اإلطـار الخارجي بأوزانـه وقوافيه وما إلى
ذلك إلى صميم العملية الشعرية وما يتصل بها من صور ومسائل دقيقة.
وعلى صعيد آخر تجاوز بعض الشـعراء تلك النظرة التقديسـية المقيّدة ،وتطلعوا ـ في
إطـار ض ّيـق ـ وانطالقـاً من رغبتهـم في اإلجـادة أو التجديد ،إلـى انتزاع إعجـاب األقدمين بل
ربما بذّهم والتف ّوق عليهم .يقول «محمد بن أحمد العصفور» من مرثية حسينية:
َســـــ ْمعاً حســـــيناً فـــــي ِرث َ
َـــــاك َم ِدي َحـــــ ًة
ويقول «حسين بن علي الشاخوري»:

[كامل]

يص ُغــو لَهــا الف َِط ـن ال َّذكِــي «األَصم ِعــي»(((

َ

ُ

ْ َ

ُّ

[كامل]

يعنـــو لهـــا الف َِط ــن اللبِيـــب «الشَّ ــن َفرى»(((

ُ
يــــــــــا َآل طَــــــــــ َه دونَكُــــــــــم َم ْنظُو َمــــــــــ ٌة َ ْ ُ
ُ
ويخاطب «محمد بن أحمد العصفور» «الحسين» في ختام مرثية فيقول:

ْ َ

[طويل]

ـل الشِّ ـــع ِر الســـيما «بِشْ ـــر»(((
تُب ِّكـــم أَ ْه ــ َ

ْ
ف ََســـــ ْمعاً إِ َمـــــا ُم الــــــ ُمتَّ ِقي َن قصيـــــد ًة َ ُ
َّ َ
ُ
هكـذا بدت أصداء الشـعر القديم قوية وبـارزة .فرموزه وقيمه وكل أبعـاده حيّة ماثلة
((( التاجـر ،محمـد علي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمـة  .772واألصمعي من علمـاء اللغة توفي في
حدود 216ه ترجمته عند الذهبي ،أعالم النبالء ،مصدر سابق ،ج 10ص.175
((( مجموعـة ( )1ص 70والشـنفرى شـاعر جاهلـي ،تُراجـع أخبـاره عنـد األصفهاني فـي األغاني ،مصدر سـابق،
ج 21ص.20
((( التاجـر ،محمد علـي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة  772وربما ع ّنى الشـاعر بشـر بن أبي خازم
األسدي وهو شاعر جاهلي فحل يُراجع ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،مصدر سابق ،ج 1ص.190
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فـي أذهـان الشـعراء .فال غرابـة أن ملك عليهم ذلـك العالم بسـحره نفوسـهم وعقولهم فكان
المعين الذي منه يمتحون في غالب األحيان.
على أن النظرة المتأنية والشـمولية تظهر أن شـعراء «البحرين» وإن تأثروا باألوائل في
المقـام األول فإنهـم لم يكونوا بمنأى عن تأثيرات الشـعراء المتأخرين فقـد ورثوا عنهم الميل
السـتعمال الزخارف واألساليب التزيينية وما تبعها من تهميش وتسطيح وتكلّف شعري .وكانوا
في بعض األحيان صورة من األقدمين على اختالف عصورهم مك ّررة وممسوخة.
مالمح تجديدية:

ألمعنـا ـ منـذ قليل ـ إلـى تطّلع بعض الشـعراء إلى بـ ّذ األقدمين .فمع تض ّخم النــزعة
التقليديـة المحافظـة لم تذب شـخصية الشـعراء ذوبانـاً كامالً .فقـد أقدم بعضهـم ـ في إطار
ض ّيق ومحدود ،وبحذ ٍر واسـتحياء ـ على التص ّرف غيـر المطلق وإيجاد منافذ يخرجون بها من
أسـار األقدمين ،على صعيدي المعاني والصياغة .وال غرابة فالتط ّور والتج ّدد ُسـ َّنة الحياة ،وإن
كان في تسمية ما أبدعوه تطورا ً أو تجديدا ً أو تضخيماً لألمور ،وتجاوزا ً لحدودها.
فعلـى مسـتوى المضمـون نجـد الرثـاء ،وهـو غـرض قديـم ،يسـتأثر بجانـب كبيـر من
اهتمامهـم .ومع تقليدية تناولهم بدت على مراثيهم ومضـات ال نقول إنها جديدة ،بل مميزة.
فقـد غـدا الرثاء ص ًدى ورمزا ً لواقعهم ،وما اكتنف حياتهم من أزمات وسـلبيات .فهو تعبير عن
معاناتهـم وآالمهـم ،نتيجـة عوامـل عديـدة .وقـد عمـدوا إلـى إسـقاط محنهـم علـى فواجـع
آل البيـت ،راحوا يبكونهم وهم يتمثّلون محن حياتهم وقسـوة الحيـاة تجاههم .كما أن البكاء
علـى أطلال الحبيبة فـي واقعه تعبيـر عن فراق األهـل واألحبّة بفعـل حركة النزوح الواسـعة
التـي عاشـوها .ويتـراءى لنـا أن في ذكر سـلع والغضـا اسـتخداماً رمزياً دلّـوا به علـى األماكن
العزيزة على نفوسهم التي غادروها ونأوا عنها.
وسـعوا ما طرحه
كمـا أنهـم طرحوا خلال مراثيهـم مواضيع شـبه جديدة ،وذلـك حين ّ
األقدمـون مـن أفـكار .فالقضايـا التاريخيـة ،ومحن الهاشـميين طرحوها بأسـلوب يـكاد يكون
مسـتحدثاً ،فقـد ركزوا علـى جزئياتهـا ،ونظروا فـي زواياهـا وأعماقها .ويـكاد موضوعـا المرأة
والطفولـة يكونـان مـن المبتكـرات الطريفـة ،التي طـرح األقدمـون أصولها في حـدود ضيقة،
وتناولوها هم بالتفصيل والتحليل((( .فبدت ذات طابع مميّز ،ومذاق خاص.
ولعـل أبـرز ما يعـ ّد من الخيـال الدافـق المتسـم بالخصوبـة والغنى ،الشـعر القصصي
الـذي ع ّجـت بعض جوانبـه بالحياة مـن خالل الوصـف والتصويـر .ورغم ما يكتنـف قصصهم
((( يُراجع فصل محنة المرأة والطفولة في شعر آل البيت  181وما بعدها وص 191وما بعدها.
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الشـعرية من سـلبيات على صعيـد البناء الف ّني واللغوي خاصة فقد اسـتطاعوا تطويع الشـعر
وه ّيأوه الستيعاب المضمون القصصي(((.
وعلى صعيد الشـكل نلمح ومضات لها طابعها الخاص .من ذلك ف ّن البند والذي يمكن
عـ ّدہ محاولة البتكار نظام إيقاعي يثري موسـيقى الشـعر العربي ويحافظ علـى أهم كياناته،
ويخفـف فـي ذات الوقـت من قيـود األوزان والقوافـي دون تمـ ّرد أو خروج عليهـا .وإن كانوا
شركاء مع شعراء «العراق» في هذا الفن(((.
ومـن منطلـق الرغبـة في إخصـاب شـعرهم وبثّ روح مـن الحيويـة في ثنايـاه عقدوا
مشـاهد مبنية على الحوار ،وأنطقوا الشـخصيات مما زاد من غنى نصوصهـم ،وبثّ فيها حياة
وتدفقـاً .وقـد غذّت تلـك الروح شـبه الجديدة النزعـة القصصية التـي تولّدت بفعـل تعاملهم
الواسـع مـع المـادة التاريخية .وسـاعدت علـى إيجـاد األرضية الصالحة لنشـأة الفن الشـعري
القصصي.
وفـي العموم تمكّن شـعراء البحرين من تلويـن األفكار المعروفـة وإخراجها في صورة
تكاد تكون جديدة ،مما جعل الكثير منها يبدو مبتكرا ً أو طريفاً.
هذا على صعيد مقارنتهم باألقدمين .ويبدو من مقارنتهم ببعضهم كشـعراء عاشـوا في
فتـرة معينـة ـ بـدت طويلة نسـبياً حوالي ثالثمئة عـام ـ أن ظاهـرة التمايز بينهم تـكاد تكون
معدومـة ،فشـخصياتهم غائبـة ورؤيتهم الخاصة مض ّببـة ،فكلهم تقريباً يلوكون األفكار نفسـها
يحسـوا األحاسـيس نفسـها .ويبدو أن هـذه الظاهرة
ويرسـمون الصور نفسـها ،ويوشـكون أن ّ
(((
السلبية كانت شائعة في مرحلة النهضة وعلى مستوى شعراء العربية .
وال يعنـي تركيزنـا علـى إبـراز النواحـي المشـرقة واإليجابيـة خلـ ّو شـعر البحريـن من
السـلبيات والنواقـص .ومن الطبيعي أن يكون لها وجود وهي ربّمـا كثيرة ،فقد كان في بعضه
شـيء غيـر قليل مـن التكلّـف والقصـور ،وبدت بعـض جوانبـه صـورة مكـ ّررة وممجوجة من
القديـم .ومـن ثـم جاء وسـطاً متفاوتـاً بين الجـودة واإلسـفاف .وعرضنـا للكثير مـن الجوانب
السلبية في العديد من المواضع.

أسبقية شعراء البحرين في إحياء التراث الشعري:
ولعـل ما يسـتحق التسـجيل في اعتقادنا أسـبقية شـعراء «البحرين» في إحيـاء التراث
ّ
((( يُراجع فصل الشعر القصصي ص 333وما بعدها.
((( يُراجع فن البند ص 412وما بعدها.
((( يُراجع هيكل ،أحمد ،تط ّور األدب الحديث في مصر ،ط ،5دار المعارف ،القاهرة  ،1987ص.145
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الشـعري ،ففي الوقت الذي كان فيه الشعر العربي في مصر ،على سبيل المثال ،متخلفاً يستر
هزالـه وتهافته بألوان مـن المهارة اللفظية والحيل اللغوية والمحسـنات البديعية المفتعلة(((
كان شعر «البحرين» يبدو أكثر حيوية بما يتضمنه من معانٍ جادة وعواطف ساخنة.
وقـد تنبّه الشـعراء أنفسـهم إلى وجـوب التجديد واالنطالق مـن قيد التقليـد .فها هو
الخطّـي يشـير إلـى مـا اصطدم بـه مـن صعوبات ومـا تبع ذلك مـن اعتـراف بتقليدية شـعره
واإلقرار بأن كل ما يقوله معادا ً ومكرورا ً .يقول (((:
ُ
أقـــــول وإن كنـــ
ـــــت أدرِي َمـــــاذَا
ل َْس ُ
النــــــــــاس قَ ْبلَ َنــــــــــا َمــــــــــ ْو ِر َد النظـــ
َو َر َد
ُ
إ ْن نَظَ ْم َنـــــا بيتـــــاً غَريبـــــاً َو ِخلْ َنـــــا ُه
أو َســــــــــ َب ْق َنا ِفي َمــــــــــا ن َِظــــــــــ ُّن لِ َم ْع َنــــــــــى
َـــــف أ ْن يُ ْســـ
َســـــ َبقُونَا والمـــــر ُء يَأْن ُ
أَ ُّي َم ْع َنـــــى أَبْقُـــــ ْو ُہ لـــــم يُ ْســـــ ِم ُعو ُه

[خفيف]

تُ أُ َعــــــــــ ُّد الـــــــــــ ُم َف َّو َہ ال ِم ْن ِطيقَــــــــــا
ــــــم فَأَضْ َحـــــى ُمكَـــــ َّدرا ً َمطْ ُروقَـــــا
ِ
َج ِديــــــــــدا ً كَا َن ال َج ِديــــــــــ ُد َع ِتيقَــــــــــا
ُم ْعج
ِــــــــــب كَا َن َســــــــــ ْب ُق َنا َم ْســــــــــ ُبوقَا
ٍ
ــــــ َب َق يومـــــاً وإ ْن أَط َ
َـــــاق لُ ُحوقَـــــا
الصر
ِيــــــــــح ل َِصيقَــــــــــا
ســــــــــمع ًة تَتْــــــــــر ُِك َّ
َ

هكـذا بـدأت مرحلة اإلحيـاء ،وانبعثـت محاوالت التجديـد على يـد «الخطّي» (ت في
حـدود 1028ه1618/م) وأضرابـه .ومـن ثـم يغدو ال معنـى للقول بـأن «البارودي» (الشـاعر
المصـري المتوفـى فـي 1904م) رائد حركـة التجديد في الشـعر العربي الحديـث((( .كما أنه
ليـس من ال ِّدقَّة اعتبار شـعراء «البحريـن» الذين امت ّد بهـم العمر إلى الثلـث األول من القرن
العشـرين قـد أدوا الـدور الـذي أداه «البارودي» فـي «مصر» ،وتخلّصـوا من ركاكة األسـاليب
ولعل غياب أكثر النتاج الشـعري
المسـتعجمة ،وعادوا إلى أصالة األسـلوب العربي القديم(((ّ .
والجهـل به هو السـبب في إطلاق تلك المقـوالت .فمرحلة اإلحياء قد سـبقت شـعراء الثلث
األول من القرن العشرين .وربما األنسب اعتبارهم نهايتها ال بدايتها.
والخالصـة :إن عصـر اإلحيـاء بـدأ مبكرا ً فـي شـعر «البحريـن» ،وإن النــزعة التقليدية
(((
(((
(((
(((

هيكل ،أحمد ،تط ّور األدب الحديث في مصر ،مصدر سابق ،ص.31
ديوانه ص.83
هيـكل ،أحمـد ،تطـور األدب الحديث فـي مصر ،مصـدر سـابق ،ص 58و 60و 108وغيرها ،الركابـي ،جودت،
األدب العربـي مـن االنحـدار إلـى االزدهـار ،مصـدر سـابق ،ص ،323والسـعافين ،إبراهيـم ،مدرسـة اإلحيـاء
والتراث ،مصدر سابق ،ص 64وغيرها وأعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 7ص.171
تُراجـع مقولـة محمـد جابـر األنصـاري عن الشـيخ إبراهيـم الخليفـة فـي المجموعـة الكاملة آلثـاره ص.24
ومقولـة علوي الهاشـمي فـي كتابه «شـعراء البحرين المعاصـرون» ،مصدر سـابق ،ص 17وأيضاً مـا قاله عن
سلمان التاجر في ص.24
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المحافظـة هـي الغالبة على شـعر شـعرائها .وقد انسـابت خاللها بعض األشـعة التي أومضت
ببعـض الومضـات الخفيفـة ،الطريفـة المتميـزة ،التـي ربما جـاز لنـا اعتبارها خيوطـاً جديدة
تضـاف إلى نسـيج الشـعر العربي .وهي حسـب تقديرنا ال تتجـاوز إطار التحويـرات الجديدة
تمس السـطح وال تغ ّيـر الكيان أو تهز الصميـم .وكما بدا لنا فإن الشـعراء لم
والخارجيـة التي ّ
يرموا بها إلى التم ّرد أو الخروج على ما رسـخ من سـنن أدبية ،وتجذّر من قيم فنية .وإنما هي
تحويرات في إطار المعطيات األساسية .كما أنها ضئيلة الحجم بالقياس إلى النـزعة المحافظة
الكف ،وعلى أية حال فشـعر «البحرين» امتداد واضح المعالم للفن الشعري العربي
الراجحة ّ
فـي مختلف اتجاهاته وحدوده وعصوره .وقد التزم مسـالكه في أغلب األحوال .كما جنح إلى
وشق مسالك جديدة حيناً آخر.
توسيع بعضها حيناً ّ
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الخاتمة

لقـد كان شـعر «البحريـن» صـورة صافيـة عكسـت بصـدق وجـدان أهلهـا ،ورسـمت
شـخصياتهم ،وصـ ّورت نشـاطهم الذهنـي والعاطفـي في معتـرك الحيـاة .وكان صـدى حقيقياً
التجاهاتهم وأساليب تفكيرهم.
وقـد سـاعد تفاقـم المعانـاة بسـبب اضطـراب األوضـاع علـى انطالق ألسـنة الشـعراء
للتعبيـر عـن آالمهـم .وكان لالزدهـار الثقافي أثـره في بعث جذوة الشـعر وتنشـيطه ،فاندفع
القـوي بالتراث خاصـة التاريخ واألدب
الشـعراء ينظمـون .كمـا أن العقيدة الصادقـة واالتصال
ّ
أ ّديا دورا ً هاماً في بعث الشـعر ،ودفع الشـعراء إلى خوض تجارب فنية متفردة .وكان من أثر
ذلـك أن امتـزج فـي ضمائرهم عنصـر الواقـع والتاريخ فتحـاورا وتجاوبـا .فقـد دفعتهم محن
الحيـاة وعسـفها إلـى اللجـوء إلـى التاريـخ يتمثلـون فواجعـه ويصـورون أحداثـه المأسـاوية
ويتتبعـون جزئيـات أخبـاره يصوغونها فـي أشـعارهم مغيبين فيهـا واقعهم ،مسـقطين عليهم
أساهم ومحنهم فتآلف الماضي والحاضر وتداخال وامتزجا.
وقـد أ ّدى التصاقهـم بمشـاعر الحـزن والنظر الدقيـق في تاريـخ محن الهاشـميين إلى
حساسـة في فاجعـة الطف غفل عنهـا األقدمون ،أو كانـوا يعرضون لها
االلتفـات إلى جوانب ّ
لماماً .فأبرزوا محنة المرأة الهاشمية وما تع ّرضت له من قهر وقسوة .وقد ج ّرتهم تلك القضية
إلى التفطّن إلى معاناة الطفولة في تلك المحنة ،وما عوملت به من وحشية وعنف.
ونظرا ً النصهار نفوسـهم باأللم غـدا البكاء والتف ّجع عنصرا ً أصيالً في حياتهم ،وهاجسـاً
قوياً ينبض به شـعرهم .فكانوا يشـيرون أحياناً إلى أسـبابه ودوافعه .وقد يب ّينون قيمة المحن
ومزاياها.
ونتيجـة لتغلغل األسـى ونفـاذه إلـى أعماقهم نظـروا في كل زوايا المآسـي الهاشـمية.
فآلمهم قتل الحسـين عطشـاناً ،ومن ثم برز الماء عنصرا ً تف ّجعياً أثار شـجعهم فتناولوه بكثرة
كما فعل الشـعراء الشـيعة األقدمون ،وأضافوا إليه تلوينات جديدة ولمسات متميزة استقوها
من أخبار فاجعة «كربالء» بسبب كثرة معايشتهم لرواياتها.
وسـعياً للتخفيـف مـن طاقـات األسـى أسـبغوا عواطفهم علـى الكـون شـأن األقدمين،
وتصـ ّوروا تجـاوب عناصـره مـع محـن الهاشـميين التي أسـقطوا عليهـا محنهـم .فتخيلـوا تأث ّر
المالئكة والرسل ومكونات الكون من طبيعة حية وجامدة.

ونتـج عن تدهور القيـم الخلقية في حياتهم أن تاقوا إلى بعثها مـن جديد ،فتغنوا بها،
وراحوا يسبغونها على الهاشميين .فم ّجدوا لونين من القيم :القيم الروحية الخاصة بالعلويين.
فن ّوهـوا بكونهـم سلالة الرسـول  ،وأكبـروا عراقـة أصلهـم ونقاوتـه ،وأشـادوا بترويضهـم
نفوسـهم وإلزامها بالفضائل ،ون ّوهوا بإشـادة القرآن بهم ،كما تغ ّنـوا بتعبّدهم وإقامتهم الدين
وجهودهم في تعبير طرقه وتوضيح تعاليمه.
وتمثّـل اللـون الثانـي فـي اتصافهـم بالفضائـل األخالقيـة العامـة .فمدحـوا شـجاعتهم
وجعلوهـا خلقـاً متوارثاً يرضعونه منـذ طفولتهم المبكرة .وص ّوروا بسـالتهم في ميادين القتال
وسـاحات الوغى .فرسموا مشـاهد تنطق بالبطولة .كما أكبروا فيهم خلق الجود ،وأطروه حين
يرتبـط بالمواضع التـي يتطلبها وحين يكون منــزهاً عن األغراض .كما عرضـوا لصفات التقوى
والصبر والعزيمة الصادقة وما إليها.
وإذا كانت أشـعارهم في آل البيت تتّسم بالحيوية والطرافة في الغالب بسبب ما فيها
من نبـض عاطفي وتلوينات فكرية ،فإن شـعرهم في األغراض األخرى أتـى تقليدياً ،فمعانيهم
مألوفـة وأفكارهـم تكـرار لما قالـه األقدمون .فطرقوا شـعر التأمـل والحكمـة ودارت معانيهم
حول الحياة وصروفها ،وحول السلوك اإلنساني.
والحسي مع اقتراب األخير كثيرا ً من األول،
وفي سـياق الغزل نظموا في لونيه العذري
ّ
أي شعر ماجن.
ولم نجد لهم ّ
وبرز مفهوم الوطن في شـعرهم فم ّجدوا بالدهم وتغ ّنوا بهـا .وعبّروا عن ارتباطهم بها،
وتفضيلهم إياها .ونتيجة لظروف الهجرة التي اضطروا إليها كثُر عندهم وصف مشـاعر الغربة
وجسـدوا مـرارة الذكرى وألمها .كما
وتصويـر لوعتهـا .كما اعتنوا بتصوير حنينهم إلى بالدهمّ ،
أعربوا عن آمالهم في العودة إلى أحضان الوطن .وبسـبب ما عانوه من ظلم وقهر برزت عند
بعضهـم دعـوة لمغـادرة مواطـن الجـور ،واعتبرنا ذلك وطنية سـلبية .وعـادة ما كان الشـعراء
يبـررون ذلك ويتبعونه بما يشـبه االعتذار للوطن .وفـي الفترة األخيرة تنامـت الروح الوطنية
التخلص من االستعمار .كما برزت ميول إصالحية وتمجيد للمصلحين.
وتبلورت في الرغبة من
ّ
ورافق ذلك تطلّعات إلى وحدة عربية وإسالمية.
وطرقوا شـعر المديح .ومع عزوف بعضهم عنه أقبل عليه آخرون .وتمثلت أسـبابه في
دوافع الحاجة ،واالعتراف بالجميل أو لنيل األرفاد والعطايا.
وتب ّيـن لنـا أن شـعراء «البحريـن» مدحـوا فئتيـن :رجـال الدولـة والوجهـاء ،وكذلـك
الشخصيات العلمية الدينية.
ورثـى الشـعراء من عـ ّز عليهم تقديرا ً ووفـاء .ويأتي الفقهـاء وعلماء الديـن في طليعة
المرثيين .فأشادوا بغزارة علومهم ون ّوهوا بدورهم في خدمة الدين والمجتمع.
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كمـا رثوا من قضى نحبه من األهل واألقارب ،وكان األب أبرز شـخصية في هذا الصدد.
ورثـوا أصدقاءهـم أيضـاً وبكـوا فراقهم .وبـرز عند «جعفـر الخطّي» تو ّجـه لرثاء المـرأة ،وهو
موضوع نادر في شعر «البحرين» .وفي األدب العربي القديم.
جديدا ً.

وفـي ثنايا مراثيهـم تناولوا قضية الموت وعبّـروا خواطرهم إزاءه ،بَيْـ َد أنهم لم يبتكروا

وطرقوا باباً طريفاً وهو الشعر القصصي .ووجدنا أن هذا الفن نشأ في ظالل المضمون
التاريخـي الذي اعتنوا به كثيرا ً .ور ّجحنا أن يكون القرن الثامن عشـر هـو فترة ازدهاره .وتب ّين
لنا وجود نوعين من الشـعر القصصي :األول تاريخي ورأيناه صنفين :قصص يبنى على التاريخ
الحقيقي ،وقصص يقوم على التاريخ الممزوج باألساطير.
وتمثّل النوع الثاني في القصص الخيالي الرمزي .ور ّجحنا نشـأته بسـبب ميل الشـعراء
إلى تغييب صورة الواقع ضمن إطار عناصر يستمدونها من الطبيعة أو المجتمع.
ومـع طرافـة هـذا اللـون تظهـر فيـه الكثيـر مـن النقائـص والقصـور ،بعضهـا يتعلّـق
بالمضمون وبعضها يتصل بالشـكل من ناحية اللغة والموسـيقى وما إليها .واعتبرنا أن ما عثرنا
عليه من قصص إنما يمثّل طفولة هذا الفن وسذاجته.
وفـي الدراسـة الفنية .وعلى صعيـد الصورة الشـعرية وجدناهم يميلون إلى اسـتخدام
التشـبيه علـى وجـه الخصـوص وسـيلة للتوصيـل وتجسـيد المعاني .وغلـب على تشـبيهاتهم
المادية ،واستعملوا االستعارة بصنوفها وكذلك الكناية.
وشـكلت الطبيعـة بظواهرها وعناصرهم المختلفة المعين األساسـي الذي اسـتقى منه
الشـعراء صورهـم .كمـا ع ّولـوا – وبدرجـة أقـل – علـى التـراث الثقافي يسـتم ّدون منـه صورا ً
واصفة .وأتت الثقافة الدينية في المقدمة ،تلتها الثقافة التاريخية واألدبية.
واتخـذت بيئـة «البحريـن» الطبيعيـة مكانها فـي خيالهم كالبحـر ومتعلقاتـه من لؤلؤ
وغيره .كما شـكّلت النخلـة بأجزائها المختلفة مثاالً أم ّد الشـعراء بالعديد مـن الصور الواصفة
لكنهم لم يأتوا بأية لمسات متميزة ،واتسم خيالهم بالتقليدية في الغالب.
في مجال موسيقى األوزان والقوافي تكاد استعماالتهم لها تتوافق وتوجهات األقدمين،
فأتـى الطويـل في مقدمة البحـور التي نظموا عليها ،تلاه الكامل فالبسـيط .كما ظهر عندهم
التفات واضح الستعمال مجزوءات البحور.
وبرزت عندهم ظاهرة موسيقية طريفة وهي التنويع في البحور ضمن إطار المطوالت
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خاصة في الشـعر القصصي .ور ّجحنا أنه أث ٌر من آثار نشـأة فن جديـد هو فن البند ،والذي لم
تتعد موضوعاته المدائح النبوية.
وفي موسـيقى القوافي وجدنا ميالً الستخدام الحروف ذات اإليقاع العذب والوفرة في
اللغة التي تهيئ القافية المناسـبة للشـاعر .وعزفوا عن اسـتعمال الحروف القليلة الدوران في
ألفـاظ اللغـة ،خاصة فـي الروي ،وكذلـك الحروف النافـرة .ومالوا إلـى القوافـي المطلقة أكثر
منهـم إلـى المقيّدة .كما هو الشـأن عنـد األقدمين وبـدت ظاهـرة التنويع في القوافي سـمة
بارزة في ف ّنهم .فنظموا الشعر المزدوج ،وكذلك المس ّمطات والمخ ّمسات.
ونجـم عـن شـيوع مذهب البديـع في الشـعر العربـي عامة فـي الفترة المدروسـة أن
اعتنى به شـعراء «البحرين» وأولوه اهتماماً واضحاً ،بَ ْي َد أنه استعمل باعتدال في أكثر األحيان
عدا حاالت قليلة.
وحرصوا على اسـتخدام األسـاليب اإلنشـائية المختلفة وأكثروا من اسـتعمال االستفهام
واألمـر علـى وجـه الخصـوص .وانجـ ّر عن كثـرة اسـتخدامها بـروز ظاهـرة الحـوار بأنواعه في
أشعارهم.
وال ترانـا نغالي حين نقول :إن شـعر «البحرين» وهو جزء مـن األدب العربي في عصر
انحطاطه ومرحلة إحيائه أ ّدى دوره كام ًال أو شـبه كامل بفضل أسـبقيته في بعث األدب .وقد
أ ّدى اتصالـه القـوي بالثقافـة العربية القديمـة ،واألدب في عصـوره المختلفـة – وخاصة فترة
ازدهاره – إلى بث النبض والحيوية .فاسـتيقظ الشعراء ووعوا جوانب الضعف والقوة .فتراوح
موقفهـم بيـن المحافظـة والتجديـد .فهـم بين التـزام بالسـنن وبين تطلـع إلى االبتـكار .ومع
وجـود النــزعتين كانـت الغلبة للمحافظـة .وقد تجلّـت في جميـع المجاالت .كمـا برزت في
فنون بعينها كالمعارضة والتخميس والتشطير والتضمين وما إليها.
وتطلّـع الشـعراء فـي هذه األلـوان الشـعرية إلـى الوقـوف مـع األقدمين علـى أرضية
واحدة وإشراك أنفسهم معهم في نتاجهم .وذلك بسبب تعظيمهم وش ّدة تعلّقهم بتراثهم.
ومـع غلبـة التقليدية لم يخل شـعرهم من جوانب مشـرقة ،فكان متفاوتاً في مسـتواه
الفكري والتعبيري ،متراوحاً بين الجودة والضعف ،ولكنه خا ٍل من اإلسفاف.
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مالحق

ملحق يحتوي على تراجم شعراء الفترة المدروسة(((

(( )1جمال الدين) أحمد بن عبد اللَّه بن سعيد الـ ُمت َّوج((( (ت850ه1417/م):
يعـرف بـ «ابـن المتـ ّوج» ،وهـو مـن مشـاهير فقهـاء «البحريـن» .يوصـف بأنـه عالـم
مفسـر شـاعر عابـد .أخـذ العلم عن كبـار علمـاء «العراق» ،وتتلمـذ عليه ثلّـة من فقهاء
ّ
البحرين وغيرهم.
لـه العديـد مـن المص ّنفات ،منها :الناسـخ والمنسـوخ من القـرآن الكريم ،تفسـير القرآن
المجيـد ،كفايـة الطالبيـن فـي أصـول الديـن .توفـي فـي «البحريـن» ،ودفن فـي جزيرة
«النبيه صالح».
يبـدو أنـه شـاعر غزيـر اإلنتـاج .ويقـال إن له أشـعارا ً كثيـرة ومر ٍ
اث فـي آل البيـت ،وإن
عددها يقارب العشرين ألف بيت.
يعـ ّد شـعره الركيـزة المتينة التي نهضت على أساسـها الحركة الشـعرية فـي «البحرين».
فعلـى غرارهـا صاغ الشـعراء .وفـي قصائده يبرز االلتفـات لنظم أحـداث التاريخ ،خاصة
واقعـة «كربلاء» .كمـا يظهـر لديـه ميـل إلى اسـتخدام أسـلوب الحـوار ربمـا للتخفيف
من جفاف األسلوب السردي التقريري.
ويظهـر ممـا وصلنـا مـن شـعره ميلـه للنظم علـى بحـر الطويل فـي المقـام األول ويليه
في المرتبة استخدام الوافر.
((( رت ّبنا الشـعراء ترتيباً زمانياً .وأدرجنا في الملحق شـعراء أسـبق من فترتنا المدروسة العتقادنا بأهمية دورهم
في إرساء دعائم المضامين الفكرية البارزة.
((( يُراجـع عنه الحـ ّر العاملي ،أمـل اآلمل ،مصدر سـابق ،ج 2ص .16والبحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،مصدر
سـابق ،ج 1ص .299والخوانسـاري ،محمـد باقـر ،روضـات الجنـات ،مصـدر سـابق ،ج 1ص .68واألمين،
محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 3ص .13وأعالم الزركلـي ،مصدر سـابق ،ج 1ص .159وكحالة،
عمـر ،معجـم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 1ص .300وأورد له الطريحي شـعرا ً في منتخبه ،مصدر سـابق،
ص.153

(« )2مفلح بن الحسن بن راشد الصيمري»((( (ت في حدود 900ه1494/م)
هـو فقيـه محـ ّدث .ويذكـر أن لـه عـدة تصانيـف منهـا :شـرح شـرائع اإلسلام ،وجواهـر
الكلمات في صيغ العقود واإليقاعات.
ويعـزى السـبب فـي اسـتقراره فـي «البحريـن» إلـى األوضـاع العلميـة المزدهـرة فيهـا.
فقـد كانـت آنـذاك هي والديار الــ َه َجرية((( محط رحـال اإلمامية .وتوفـي بها ودفن في
إحدى قراها.
يـدور أغلـب شـعره حول موضـوع مديح الهاشـميين ورثائهم .ولـه أبيات تنضـح بتعلّقه
بالبحرين ،وأشار خاللها إلى أسباب ذلك التعلّق(((.
واعتنـى فـي مراثيـه بصياغـة المـادة التاريخية .مـع ميل إلـى تفصيل جزئيـات األحداث
وظهرت في شعره – وبجالء – ظاهرة إدخال العنصر الحواري بشكليه التام والجزئي.
يتجـاوز الشـاعر مذهـب الصنعـة فيسـاير أفـكاره ومعانيـه .وهـو يميل إلـى النظم على
بحر الطويل مي ًال واضحاً.
(« )3سـعيد بـن يوسـف بـن الحسـن بـن الحسـين الجزيـري»((( (من رجـال القرن العاشـر
الهجري/الخامس عشر الميالدي)
لـم نعثـر لهـذا الشـاعر علـى ترجمـة وافيـة .ولعل السـبب في عـزوف أصحـاب التراجم
عـن تقديمـه ،أنـه كان شـاعرا ً فقـط ولـم يكـن من العلمـاء .ويظهـر مما عثرنـا عليه من
معلومات أنه من رجال القرن العاشر الهجري/الخامس عشر الميالدي.
(((

(((
(((

(((
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تُراجـع ترجمتـه فـي الحـر العاملـي ،أمـل اآلمـل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص .،324والخوانسـاري ،محمـد باقـر،
روضـات الجنـات ،ج 7ص .168واألميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 10ص .133وشـ ّبر ،جواد
أدب الطـف ،مصـدر سـابق ،ج 5ص .13وأعلام الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 7ص .281وكحالـة ،عمـر ،معجم
المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 12ص .316وصيمرة التي ينتسـب إليها هذا الشـاعر اسم لموضعين أحدهما في
البصرة ،والثاني بلد بين ديار الجبل وخوزستان.
يقصد َه َجر وهي منطقة األحساء في شرق الجزيرة العربية.
وردت أبياته في أنوار البدرين للبالدي ،مصدر سابق ،ص .76ومما قاله[ :وافر]
أال َم ـــــ ْن ُم ْبلِ ـــــ ُغ اإلخــــــوا َن إنّــــــي
يــــــــــت بســــــــــ ّنة ال ُف َّجــــــــــا ِر فينــــــــــا
َر ِض
ُ
وم ـــا أس ـــفي عل ـــى البحري ـــن لك ـــن
الخــــــــــونِ بهــــــــــا لــــــــــي مؤمنينــــــــــا
َ
ِ
دخلنــــــــــا كارهيــــــــــن لهــــــــــا فلمــــــــــا
أل ْف َنا َهــــــــــا خرجنــــــــــا كارهينــــــــــا
الجزيـري نسـبة إلـى جزيرة النبيـه صالح المسـماة قديماً بجزيـرة «أُكُل» وهـي الوحيدة بين جـزر البحرين
التي يطلق عليها مصطلح «جزيرة» .وما زالت تعرف به حتى اآلن .راجع خريطة ( )2ص.559

والنتـاج الوحيـد الـذي وصلنـا عنه مط ّولة شـعرية ع ّدتهـا  392بيتاً صيغت علـى الطويل
«علـي» .وتنـاول فيهـا بشـكل تفصيلـي كل األحـداث فـي حيـاة
وهـي فـي رثـاء اإلمـام
ّ
المرثي .ومع ما فيها من عاطفة يغلب عليها النظم ،وركاكة األسلوب(((.
(« )4راشد بن سليمان الجزيري»
لـم نجـد ترجمـة لهذا الشـاعر .ولعله من أبناء القرن العاشـر أو الحادي عشـر الهجريين.
وذكـر لـه «الطريحـي» (ت1085ه1674/م) فـي منتخبه قصيدة ،ولعله مـن المعاصرين
لـه أو السـابقين عليـه((( .والقصيـدة في رثاء «الحسـين» ع ّدتها  97بيتـاً ،ومنظومة على
بحـر الطويـل ،صـاغ فيهـا حادثـة الطـف ،وعمـد إلـى التنويـع بين الخبـر واإلنشـاء .كما
بـرزت فيهـا ظاهـرة الحـوار ،وبـدا فيهـا منسـاقاً للتعبير عـن المعانـي دون التفـات إلى
الزينة اللفظية ،فأتت األفكار متتابعة مسترسلة.
(« )5داود بن محمد بن عبد اللَّه بن أبي شافيز»((( (ت في حدود 1020ه1611/م)
بـرز كفقيـه ومتكلّـم ،ويقـال إنـه ملـ ّم بفنـون عصره ،ماهـر في الجـدل والمناظـرة .من
آثاره العلمية رسالة في المنطق ،وشرح على الفصول النصيرية في علم الكالم.
وخصـص أكثـره لرثـاء الهاشـميين ومدحهـم مـع عنايـة بالغـزل.
وصلنـا جـزء مـن شـعره ّ
واعتنـى فـي مراثيـه بوصـف المـرأة الهاشـمية واتـكأ علـى أسـلوب الحـوار مـن جانـب
واحد لنقل خطابها قصد تجسيد مأساتها.
علـى صعيـد الشـكل التـزم عمود الشـعر مضمونـاً وصياغة .وهو ينــزع بشـكل بارز إلى
إظهـار مقدرتـه علـى اسـتخدام فنـون البديـع .فيزيّـن شـعره .ويصـل إلـى اإلسـراف في
الصنعة في بعض األحيان.
ويظهـر ممـا وصـل مـن شـعره ميلـه إلـى النظم علـى البحـور األساسـية خاصـة الطويل
والكامل والوافر.
((( أشـار إلى مط ّولتـه المذكورة كل من الطهراني ،آقا بـزرك ،في الذريعة ،مصدر سـابق ،ج 20ص ،103والتاجر،
محمد علي ،في مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة  ،346وشـبّر ،جواد في أدب الطف ،مصدر سابق،
ج 5ص 50و .51وورد جزء منها في المجموعة ( )1ص 200وما بعدها.
((( تُراجع في ص .95وترجم له التاجر في المنتظم تحت رقم  ،318دون أن يشير إلى زمنه حتى وال ترجيحاً.
((( وقـع تحريـف فـي لفـظ «شـافيز» أو «شـافين» بَ ْيـ َد أن أغلـب المصـادر تسـميه شـافيز وهـو األصـوب في
اعتقادنـا .وأورد ترجمتـه علـي خـان المدني في سلافة العصـر ،ص ،522والمح ّبـي في نفحـة الريحانة ،ج3
ص ،197وسـليمان الماحـوزي فـي فهرسـت علمـاء البحريـن ،ص ،71والبلادي فـي أنـوار البدريـن ،ص80؛
واألميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،ج 6ص384؛ واألمينـي ،الغديـر ،ج 11ص ،232وكحالـة ،عمـر ،معجـم
المؤلفين ،ج 4ص.142
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(« )6ماجـد بـن هاشـم بـن علـي بـن مرتضـى الحسـيني الجدحفصـي»((( (ت 1028ه
1618/م)
ينتمـي إلـى البيت الهاشـمي ،ومن أسـرة ُعرفت بالعلم واألدب .وصفـه مترجموه بالذكاء
والفطنـة والتب ّحـر فـي العلـم ،وقيـل إنـه سـ ّمي بالعالّمـة .تخـرج عليـه جمع مـن علماء
«البحريـن» و«إيـران» .ومـن مص ّنفاتـه :رسـالة فـي مقدمة الواجب ،والرسـالة اليوسـفية
في الفقه .وشغل منصب القضاء في «شيراز» ،وتوفي بها.
يقـال إن لـه ديـوان شـعر((( .وأكثـر موضوعاتـه تـدور حـول التأمـل والرثاء ،خاصـة رثاء
أفراد أسرته وأصدقائه من العلماء ورثاء الهاشميين.
تسـري فـي أعطـاف مـا عثرنـا عليه من شـعره نزعة حـزن دفيـن ،لعلها تأتت له بسـبب
االغتـراب عـن الوطـن جـ ّراء اضطـراب الحياة فيـه ،أو من كثـرة مرافقته ألقطـاب الحزن
فـي األدب العربـي كالشـريف الرضـي والمعـ ّري ،واللذيـن يبـدو تأث ّـره بهمـا واضحاً من
خالل معارضاته لهما.
وانطالقـاً مـن مقولتـه النقديـة «الحمـد للَّـه على تجديـد معالم األدب بعد اندراسـها
وتقويـم رايـة البالغـة بعـد انتكاسـها (((»...والتـي قالهـا إثر سـماعه قصيـدة «جعفر
الخطّـي» فـي وصـف حـادث السـمكة التـي هاجمتـه ،يمكـن عـ ّد هذيـن الشـاعرين
الدعامـة التـي قامـت عليهـا حركـة اإلحيـاء فـي شـعر «البحريـن» .فقـد احتفلا
بجزالـة األسـلوب ،ومتانـة التراكيـب ،عالوة على محـاوالت إلدخـال مضامين جديدة،
كمـا فـي موضـوع السـمكة((( .وقـد عبّـد لهمـا ذلـك الطريـق الشـعراء السـابقون
لهما.
مـال فـي موسـيقاه الشـعرية إلـى الصياغـة علـى البحـور ذات المقاطع الطويلـة ،فنظم
بالخصوص على بحور الكامل والبسيط والطويل(((.
(((

(((
(((
(((
(((
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ج ّدحفـص كانت عاصمـة البحرين ومن مراكزها العلمية .وردت ترجمة الشـاعر في السلافة ،مصدر سـابق،
ص .492والمحبـي ،نفحة الريحانة ،مصدر سـابق ،ج 3ص .186والحر العاملي ،أمل اآلمل ،مصدر سـابق ،ج2
ص .226والخوانسـاري ،روضـات الج ّنات ،مصدر سـابق ،ج 6ص .72والبالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين،
مصدر سـابق ،ص .85وشـبّر ،جـواد ،أدب الطف ،مصـدر سـابق ،ج 5ص .64وكحالة ،عمر ،معجـم المؤلفين،
مصدر سابق ،ج 8ص.163
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة 3 – 9 ،ص.951
ابـن معصـوم المدني ،علي خان ،سلافة العصر ،مصدر سـابق ،ص .،531والبحراني ،يوسـف ،الكشـكول ،ج2
ص.181
سنشير إليها في ترجمة جعفر بن محمد الخطّي.
نقصـد بالبحـور ذات المقاطـع الطويلـة مجموعـة الكامـل والوافـر وهـي ذات الثالثيـن مقطعـاً .ومجموعة
الطويل والبسيط والمديد ذات الثمانية والعشرين مقطعاً.

()7

«عبد الرؤوف بن ماجد بن هاشم الحسيني»(((

ال يـورد لـه المترجمـون ترجمـة دقيقـة .وير ّجـح صاحـب أنـوار البدريـن أنـه كان طفلاً
عنـد وفـاة والـده السـالف الذكـر ،فيكـون مـن أهـل النصـف األول مـن القـرن الحـادي
عشـر الهجـري ،كمـا ير ّجـح أنـه نشـأ فـي «شـيراز» .ذكـر المترجمـون لـه قصيـدة فـي
مناجـاة الخالـق ،يغلب عليها مسـايرة السـجية الشـعرية واالبتعـاد عن التكلّف .ويشـير
المص ّنفون إلى وجود ديوان له(((.

(« )8جعفر بن محمد بن الحسن العبدي الخطّي»((( (ت 1028ه1618/م)
ينتسـب أبـو البحـر إلـى قبيلـة عبد القيـس .ولـد فـي «الخـطّ» (القطيـف) واسـتق ّر في
جزيرة «البحرين» في حدود عام 1000ه1591/م(((.
ال نعـرف علـى وجـه الدقـة أسـباب نزوحـه ،ولعـل ذلـك يعـود إلـى خلاف بينـه وبيـن
بعـض أهـل بلدتـه((( .أو بسـبب مـا أبـداه العثمانيـون مـن نزعـة طائفيـة واضطهـاد
للشـيعة عنـد اسـتيالئهم علـى القطيـف ومـا ترتّـب علـى ذلـك مـن هجـرة الكثيـر مـن
رؤسائها وأشرافها إلى جزر «البحرين»(((.
وظـل يتـردد علـى
بعـد اسـتقراره بـ «البحريـن» عمـد إلـى مـدح أمرائهـا وسـاداتهاّ ،
«القطيـف» بيـن الفينـة والفينـة .وتدلنا أشـعاره أنه سـافر إلـى «إيران» في حـدود عام
1016ه1607/م وأقـام بهـا مـدة ،التقـى أثناءهـا بالشـيخ «البهائـي» .وعـارض قصيدتـه
المسماة «روح الجنان في مدح صاحب الزمان»(((.
اختلفت مصادر ترجمته في سـنة وفاته .والمر ّجح أنه توفي في حدود 1028ه 1618/م(((،
(((
(((
(((

(((
(((
(((
(((
(((

ابـن معصـوم ،المدنـي ،علي خـان ،سلافة العصر ،مصـدر سـابق ،ص 524والمح ّبـي ،نفحة الريحانـة ،مصدر
سـابق ،ج 3ص ،204والخوانسـاري ،محمد باقر ،روضات الجنات ،مصدر سابق ،ج 6ص ،77والبالدي ،علي بن
حسن ،أنوار البدرين ،مصدر سابق ،ص ،92واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج 7ص.459
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق 9 ،ـ  2ص.686
يُراجـع عنـه البحرانـي ،يوسـف ،الكشـكول ،مصـدر سـابق ،ج 2ص 179و 269و 275وج 3ص 131و،182
واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 4ص ،157والمسلم ،محمد سعيد ،سـاحل الذهب األسود،
مصـدر سـابق ،ص .235وشـ ّبر ،جـواد ،أدب الطف ،مصـدر سـابق ،ج 5ص ،72وأعالم الزركلي ،مصدر سـابق،
ج 2ص.129
تُراجع قصيدته العينية في ديوانه ص.74
المصدر نفسه ص .44يُراجع البيتان  11و.12
المسلم ،محمد سعيد ،ساحل الذهب األسود ،مصدر سابق ،ص.148
يُراجع تقديم القصيدة الرائية في ديوانه ص.63
الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق 9 ،ـ  1ـ .36
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جـل أغـراض الشـعر العربـي المعروفـة .واحتـل فيـه
لـه ديـوان مطبـوع((( ،تنـاول فيـه ّ
المـدح والرثـاء مكانـة بـارزة .ويع ّد ما قاله فـي الحنين إلى «البحرين» من ّ
أرق أشـعاره؛
وعمد فيها إلى وصف خواطر الغربة والتوق لألهل واألصحاب.
ومـن الموضوعـات الطريفـة فـي ديوانـه قصيـدة وصـف فيهـا مهاجمة سـمكة من نوع
السبيطي له .وفيها انتحى من ًحى قصصياً(((.
مـال إلـى االنفلات مـن ظاهـرة تنميق الشـعر واإلفراط فـي اسـتخدام البديـع .واحتفى
بجوانـب األصالـة والجزالـة ،فاهتـم بالصياغـة كعنصـر مسـا ٍو فـي األهميـة للمضمـون.
واحتـذى األقدمـون في موسـيقاه الشـعرية .فورد الطويـل عنده في المرتبـة األولى تاله
الكامل فالخفيف .يُراجع جدول أوزانه في جدول رقم  1ص.402
(« )9محمد بن عبد الحسين بن إبراهيم آل شبانة الحسيني»((( (كان حياً في 1070ه 1659/م)
عالـم أديـب .ينتمـي إلـى البيـت الهاشـمي .رحـل إلـى «الهنـد» ومـدح األميـر «نظـام
الديـن أحمـد بـن معصـوم»((( .فأكرمـه وق ّدمـه لسـلطانه الذي أغـدق عليه .سـافر بعد
ذلك إلى «إيران» .وتنقّل في المراتب وولي مشيخة اإلسالم.
لـم يصلنـا مـن شـعره إال مدائحـه فـي األميـر المذكـور .وفيهـا تنويـه بنسـب الممـدوح
العلـوي ،وإشـادة بخصالـه وخصـال أجـداده .وعمـد خاللهـا إلـى الحديـث عـن توقـه
لوطنه ووصف خواطر الغربة.
بنـى قصائـده علـى عمـود الشـعر العربي مـع ميل لمجـاراة طبعه الشـعري واسـتخدام
الزينة اللفظية باقتصاد.
صاغ شعره في قوالب بحر الوافر والطويل والرجز.
(« )10علي بن ح ّماد البرباري»((( (ت 1088ه1677/م)
أديـب شـاعر ،عـرف بالزهـد والتقـوى .ويقـال أن له رسـالة أدبية ،وديوان شـعر كبير في
المدائح النبوية.
(((
(((
(((
(((
(((
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طبع في طهران عام 1373ه1953/م.
تُراجع في ديوانه ص .47والسبيطي :نوع من السمك في الخليج العربي يشبه سمك الورقة في تونس.
وردت ترجمتـه فـي سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص ،497و المحبـي ،نفحـة الريحانـة ،مصدر سـابق ،ج3
ص 186وبينهمـا اختلاف فـي االسـم الثانـي .كمـا وردت فـي أنـوار البدريـن ،مصـدر سـابق ،ص .95وأخذنا
بالتسمية التي اتفق عليها المصدران األخيران.
يُراجع تعريفه في شعر المديح ص 305إحالة (.)2
بربـار :من قـرى البحرين ذات التاريـخ العريق في العصـر الدلمونـي .وتُراجع ترجمته فـي المنتظم ،مصدر
سابق ،رقمها  .627وموقع قريته على الخريطة رقم  2ص.12

لـم يصلنـا مـن شـعره سـوى أبيـات قليلـة ،اتبـع فيهـا ظاهـرة فنيـة فريـدة هـي التـزام
الميـم قافيـة للمصـراع األول ،والـدال قافية في المصـراع الثاني طوال القصيدة .وتتسـم
«علي» وبنفحة عاطفية صادقة.
األبيات بتمجيده للرسول  ولإلمام ّ
(« )11العلوي المرتضى»((( (ت 1111ه1699/م)
هـو علـوي بـن الحسـين بـن أحمـد الحسـيني – ينتمـي إلـى السلالة الهاشـمية ،وكان
متّصفاً بالزهد والعبادة.
وتنـدر األخبـار المتعلّقـة بـه .ويشـك المصـدر الوحيـد الـذي أ ّرخ لـه – فـي حـدود مـا
عثرنـا عليـه – فـي تاريـخ وفاتـه المذكـورة علـى أسـاس تاريـخ وفـاة والـده فـي عـام
نفسـر هـذه اإلشـكالية بأمـر مـن اثنيـن ،إمـا أنـه وقـع بالفعـل
1001ه1592/م .ونحـن ّ
خطـأ فـي تاريـخ وفاة المترجم ،وإما حدث سـهو في تسلسـل نسـبه ،فيكـون من أحفاد
الحسين بن الحسن ال من أبنائه.
علـى الصعيـد األدبـي ال يتعـدى – مـا وصلنـا مـن شـعره – مضمـون المدائـح النبويـة.
ويقـال إن لـه شـعرا ً كثيـرا ً فـي هـذا الصـدد .بَ ْيـ َد أننـا لـم نحصـل إال علـى قصيدتيـن،
«علي» وهـي ناقصة ،وصيغت علـى بحر الخفيـف ،والثانية في
األولـى فـي مـدح اإلمام ّ
رثـاء «الحسـين» ع ّدتهـا  81بيتـاً منظومـة علـى وزن الطويـل ،وتبـرز فـي القصيدتيـن
ظاهـرة التاريـخ ووصـف محنـة المـرأة والطفولـة كمـا تظهـر عنايـة الشـاعر بمعانيـه
وتسلسل أفكاره .هذا مع ميل معتدل لألخذ بفنون البديع.
(« )12عبد الرؤوف بن الحسين الحسيني الجدحفصي»
يظهـر مـن األخبـار المتناثـرة ع ّمـن يسـمى بهـذا االسـم وجود ثلاث شـخصيات وتنتمي
جميعهـا إلـى أسـرة واحـدة .هـي أسـرة «عبد الـرؤوف الجدحفصـي» التـي ترجـع فـي
نسبها إلى البيت الهاشمي ،والمعروفة بالعلم واألدب.
الشـخصية األولـى هـي شـخصية الجد وكنيتـه «أبو جعفـر» .وكان قاضي قضـاة البحرين
وتوفـي سـنة 1006ه1597/م .والثانية شـخصية «عبد الرؤوف» الحفيـد األول ،والمولود
فـي 1013ه1604/م .المتوفـى سـنة 1060ه1650/م .والثالثـة شـخصية حفيـد الحفيـد
وكنيتـه «أبـو المعالـي» وتوفي فـي 1113ه1701/م .ويبـدو أن الثالثة كانـوا من الفقهاء
الشعراء.
ونظـرا ً لتشـابه أسـمائهم ،وضيـاع أكثـر أشـعارهم ،وعدم تدقيـق أكثـر رواة أخبارهم في
((( التاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .587
527

ذكـر أسـمائهم واالكتفاء بذكر اسـمين أو ثالثـة ،فقد تداخلت أخبارهم وأشـعارهم .ومع
وضـوح شـخصياتهم عنـد بعـض المترجميـن إال أن أغلبهم يـورد ترجمة واحـدة تتداخل
فيهـا أخبـار الشـخصيات الثلاث .م ّمـا أ ّدى إلـى جعل التفريـق بين أخبارهم وأشـعارهم
فـي غايـة الصعوبـة((( .ولعـل الكشـف عن واحـد أو اثنين مـن دواوينهم يحل إشـكالية
هذا التداخل(((.
يـدور مـا عثرنـا عليه من أشـعارهم حـول رثاء الهاشـميين ومديحهم .ورغم مـا تنضح به
مـن عاطفـة صادقـة إال أن العنايـة الزائدة بالمحسـنات البديعية كانت تحـ ّد من تدفّقها
وانطالقها أحياناً.
وهنـاك شـعر اجتماعـي يجـري مجـرى السـليقة وينسـب ألحدهـم .وربّمـا كان للحفيد
الثانـي .أمـا الجديـد فـي نتاجهـم فهو نظـم البنـد((( .ويع ّد صاحبـه من أوائـل الناظمين
ألي منهم.
فيه .بَ ْي َد أننا ال نملك دليالً قاطعاً يؤكد نسبته ّ

(« )13سـليمان بـن عبد اللَّـه بـن علـي الماحـوزي»((( (مـن 1075ه1664/م إلـى 1121ه
1709/م)
ولـد شـمس الديـن وكنيته أبو الحسـن فـي «البحرين» .وتتلمـذ على علمائهـا ،ثم جلس
للتدريس وتخ ّرج عليه جمع من كبار فقهائها.
(((

(((
(((
(((
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م ّمـن ترجـم للحفيد الثاني الحـ ّر العاملي في أمل اآلمل ،مصدر سـابق ،ج 2ص .146وم ّمن لـم تتحدد عنده
مالمـح الشـخصيات يوسـف البحراني فـي كشـكوله ،ج 3ص ،218والبالدي ،علي بن حسـن  ،أنـوار البدرين،
مصـدر سـابق ،ص .102والمرجـع األخيـر يخلـط خلطاً كبيـرا ً بيـن الجـد والحفيـد األول .ينظر أيضـاً األمين،
محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 7ص ،459ومحفـوظ ،حسـين ،المنتخـب ،ص .19وممـن تفطـن
لوجـود شـخصيتين تحملان االسـم نفسـه التاجـر فـي منتظمـه .فقـد ترجم للجـد تحـت رقـم  ،433وأتبعه
للحفيـد الثاني .وشـ ّبر ،جواد فـي أدب الطف ،ج 5ص 69 – 61حيـث ف ّرق بين الجد والحفيـد الثاني .يُراجع
أيضاً أعالم الزركلي ،مصدر سابق ،ج 3ص.353
أشـار الطهرانـي ،آقا بزرك في الذريعـة  9ـ  2ص 685إلى ديـوان الجد تحت رقم  4777وإلـى ديوان الحفيد
الثانـي تحـت رقم  .4778وربما دلّت عدم اإلشـارة إلى ديـوان الحفيد األول أنه كان شـاعرا ً مقالً ولم يكن له
ديوان شعر.
نُ َذكِّـر أن البنـد هو شـعر ذو شـطر واحد ،يقوم إيقاعه على أسـاس التفعيلـة الواحدة المتكـررة بحرية تامة،
يُراجع ص 412وما بعدها من هذا البحث.
الماحـوز كانـت قرية صغيرة وأنجبت العديـد من العلماء وهي اليـوم من الضواحي الراقيـة لمدينة المنامة
عاصمـة البحرين .وتُراجع أخبار الشـاعر عند يوسـف البحراني فـي الكشـكول ،ج 3ص 42و .134والبحراني،
يوسـف ،لؤلؤة البحرين ،مصدر سـابق ،ص .7والخوانسـاري ،محمد باقر ،روضات الجنات ،مصدر سـابق ،ج4
ص .16والبلادي ،علـي بـن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص .149واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة،
مصدر سـابق ،ج 7ص .302والمنتظم ترجمة  .361وأعالم الزركلي ،مصدر سـابق ،ج 3ص .128وكحالة ،عمر،
معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 4ص .267وش ّبر ،جواد ،أدب الطّف ،مصدر سابق ،ج 5ص.203

احتـل مكانـة علميـة مرموقـة ،وسـ ّمي بالمحقّـق البحرانـي .ووصـل إلـى مرتبـة شـيخ
ّ
اإلسالم فيها.
له جملة من اآلثار أغلبها رسائل ،وع ّدد له صاحب األعيان  64مص ّنفاً.
علـى الصعيـد األدبـي :للماحـوزي الكثيـر مـن الشـعر المبثوث فـي كتبه خاصـة كتابه
«أزهـار الريـاض» ،وفـي مص ّنفـات فقهـاء البحريـن ،وبعـض المجموعـات الشـعرية.
ويقـال إن أحـد تالمذتـه قـام بجمـع شـعره ،ولك ّننـا ال نعـرف شـيئاً عـن مصيـر هـذا
الديوان(((.
طـرق هذا الشـاعر العديد مـن الموضوعات .فرثى الهاشـميين وق ّرظ «البحريـن» .ومن أبرز
المالمـح المميـزة فـي شـعره السياسـي واالجتماعـي .أنـه أدان ظلـم الـوالة اإليرانييـن فـي
البحرين وهجاهم .ون ّدد بما شاع في المجتمع البحراني من اتجاهات أخالقية سيئة.
وتعـ ّد قصيدتـه التـي حـثّ فيهـا علـى مغـادرة مواطن الظلـم أجمل مـا وقع بيـن أيدينا
مـن شـعره وأرقّـه .وهي تدل علـى نفس طويل ومقدرة شـعرية جيّـدة .وورد الكثير من
نتاجه على شكل مقطوعات قصيرة .وهو يميل إلى التح ّرر من قيود الصنعة.

(« )14حسين بن علي الحسيني»((( (من معاصري «سليمان الماحوزي»)
لـم نتمكـن مـن الحصـول علـى ترجمـة وافيـة لهـذا الشـاعر .واعتمدنـا علـى التاجر في
ترجيح الفترة الزمنية التي عاش فيها.
جـل القصائد
ومـن أهـم اآلثـار األدبيـة التـي وصلتنـا عنه رسـالة الكاف ّيـات .وفيهـا جمع ّ
التي قيلت في معارضة كافية «الشريف الرضي» والتي مطلعها( :بسيط)
ـاك(((
ـك الي ـــوم إ َّن القل ـــب مرع ــ ِ
لِيهن ــ ِ

َ ََْ
ي ـــا ظبيـــ َة البَ ـــانِ تَ ْر َع ـــى ف ـــي َخ َمائِلِـــ ِه َ ْ َ
َ
وفيهـا عمـد إلـى ذكـر الشـعراء ،وق ّرظهـم ورتّبهـم ترتيبـاً تاريخياً .فذكـر كاف ّية ابن سـناء
الملـك (ت 592ه)((( ،والتلعفـري (ت 675ه)((( ،وابـن الصائـغ (ت 722ه)((( ،وصفـي
كل مـا قيـل فـي هـذا الصـدد إلـى أن انتهـى
الديـن الحلّـي (ت 750ه)((( .وقـد تت ّبـع ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

أشار له الطهراني آقا بزرك في الذريعة ،مصدر سابق.266/2 - 9 ،
التاجر ،محمد علي ،المسودات األولى للمنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
ديوان الرضي ج 2ص 107والرسالة المخطوطة ص.1
هو هبة اللَّه بن جعفر وتُراجع ترجمته عند ابن خلكان ،وفيات األعيان ،مصدر سابق 6 ،ص.61
هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة – تُراجع ترجمته في المصدر نفسه ،ج 4ص.62
محمد بن حسن بن سباع الجذامي .يُراجع المصدر نفسه ،ج 3ص.326
عبد العزيز بن سرايا – يُراجع المصدر نفسه ،ج 2ص.335
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بعصـره فـأدرج فـي خاتمتهـا كاف ّيتـه التـي نظمهـا هـو .ومـع تنويهـه بـكل واحـدة منها
فضّ ل عليها جميعاً كافية الشريف الرضي.
وتتميـز كافيـة الحسـيني بغلبـة النظـم .كمـا يبـرز فيهـا حرصـه الشـديد علـى إظهـار
مقدرته األدبية خاصة في مجال استخدام البديع.
(« )15أحمد بن عبد الرؤوف بن الحسين الحسيني»((( (من معاصري «سليمان الماحوزي»)
هـو فقيـه شـاعر .واألخبـار المتعلقـة بـه شـحيحة .لـه حاشـية علـى ألف ّيـة ابـن مالـك،
وشرح لديوان المتنبي ،ويبدو من أخباره مع «سليمان الماحوزي» أنه من تالميذه.
تنصـب تجربتـه الشـعرية حول رثـاء الهاشـميين .ومع عنايتـه بالمضمون الفكـري يميل
ّ
أحيانـاً إلـى زخرفـة أشـعاره .وال تخلو بعـض أبياته التـي وصلتنا من جزالة في األسـلوب.
وغالباً ما يص ّدر مراثيه بمقدمات تأملية أو وجدانية يبكي فيها فراق األحبة.
وعلى صعيد موسيقى اإلطار وجدنا الشاعر صاغ شعره على بحري الطويل والكامل.
(« )16علي بن حسين البالدي»((( (من معاصري «سليمان الماحوزي»)
مـن الشـعراء الفقهـاء .وتضـ ّن المصادر التـي تترجم له بأخباره .وقد استشـهد «سـليمان
الماحوزي» ببعض من شعره.
يـدور أكثـر شـعره حـول رثـاء الهاشـميين .ويسـير فيـه علـى النهـج السـائد مـن اهتمـام
بالتاريـخ وتفصيـل ألحداثـه .كمـا أنـه يسـتثمر مقدمـات مراثيه للتعبيـر عن حزنـه لفراق
األحبة.
يميل لمحاكاة األقدمين .وال يخلو شعره من رقّة.
(« )17عبد الرضا بن عبد الصمد الحسيني»(((
فقيـه شـاعر ،عاصـر صاحـب السلافة المتوفـى سـنة 1120ه1708/م ،وقـ ّرظ مؤلـف
((( األميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 2ص ،624ومحفـوظ ،حسـين ،المنتخـب ،مصدر سـابق،
ص ،24والتاجـر ،محمـد علـي ،مسـودات المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة  ،65وشـ ّبر ،جـواد ،أدب الطّـف،
مصدر سابق 5 ،ص.69
((( يُراجـع عنـه البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص ،116والتاجر ،محمد علـي ،المنتظم،
مصـدر سـابق ،ترجمة رقم  ،625ومحفوظ ،حسـين ،المنتخب،مصدر سـابق ،ص .22والبالدي نسـبة إلى بالد
القديـم ،وهـي من المـدن العريقة فـي البحرين ،ومـن المراكـز العلمية فيها فـي الفترة المدروسـة .وكانت
عاصمة البحرين .تُراجع الخريطة رقم ( )2ص.559
((( ابـن معصـوم ،المدنـي ،علـي خـان ،سلافة العصـر ،مصـدر سـابق ،ص .517والمحبّي ،نفحـة الريحانـة ،ج3
ص .182والحـ ّر العاملـي ،أمـل اآلمـل ،مصـدر سـابق ،ج 2ص .148واألميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصدر
سابق ،ج 8ص.11
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الكتـاب شـعر الشـاعر ،وتتسـم األبيـات التـي ذكرهـا لـه بتقليديـة المعانـي والعنايـة
بالصنعة.
(« )18علوي بن إسماعيل»(((

عالـم أديـب ،ينتمـي إلـى البيت الهاشـمي .ووصفه معاصره صاحب السلافة بأنه شـاعر
« َه َجر» ومنطيقها.
ذكـر لـه عـدة مقطوعـات فـي الغزل العـذري .وهـي ال تخلو من رقـة .وقد مال الشـاعر
فيها إلى إسقاط أحاسيسه على عناصر الطبيعة ومساءلتها.
المروي له النظم على بحور الوافر والمتقارب والسريع.
لم تتعد موسيقى الشعر
ّ
(« )19عبد اللَّه بن محمد بن أبي شبانة الحسيني»(((
تضـ ّن المصـادر التـي ترجمـت لـه بإعطـاء تصـ ّور واضـح لشـخصيته .وهـي تشـير إلـى
وفـوده علـى «الهنـد» ومـدح األميـر «أحمـد بـن معصـوم» ،وألسـباب مجهولـة أغضبت
الحاكم غادرها إلى «إيران».
أثنـى معاصـره صاحـب السلافة ،وابـن األميـر المذكـور علـى شـعره ،وذكر له مـا يقرب
المئتـي بيـت أكثرهـا فـي المديـح وبعضهـا اآلخر فـي الغـزل .وبدا الشـاعر فيهـا ملتزماً
بعمـود الشـعر مضمونـاً وصياغـة .كمـا ظهـر مـن خاللهـا ميـل لتنمـق العبـارات ،ممـا
وسمها بالتص ّنع أحياناً.
ّ
وتـدل األبيـات المذكـورة فـي السلافة علـى اهتمامـه بالنظـم علـى البحـور األساسـية
خاصـة الطويـل والوافـر .كمـا نظـم علـى بحـور المرتبـة الثانيـة :الخفيـف والسـريع
والمنسرح.
(((
(« )20محمد بن يوسف بن علي بن كنبار البالدي» (ت 1130ه1717/م)
بـرز كشـاعر فقيـه وعـرف بكثـرة مالزمـة التعبّـد والدعـاء واالنهماك فـي الـدرس .وقيل
يكل منه.
إنه لم يكن ّ
عـاش فـي فتـرة تاريخية شـديدة االضطـراب فعاصر اشـتداد وطـأة الغـزو العماني على
((( ابـن معصـوم المدنـي ،علي خـان ،سلافة العصر ،مصـدر سـابق ،ص .519والمح ّبـي ،نفحة الريحانـة ،مصدر
سـابق ،ج 3ص184؛ والبلادي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص .95واألمين ،محسـن ،أعيان
الشيعة ،مصدر سابق ،ج 8ص.150
((( ابـن معصـوم المدنـي ،المصـدر نفسـه ،ص .505والمح ّبي ،المصـدر نفسـه ،ج 3ص .191والبلادي ،علي بن
حسن ،المصدر نفسه ،ص.97
((( البحرانـي ،يوسـف ،لؤلؤة البحريـن ،مصدر سـابق ،ص109؛ والبالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر
سابق ،ص180؛ وش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص 204وج 7ص.317
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«البحريـن» .وقـد اضطـره ذلك إلى النــزوح إلـى «القطيف» ،ولضيق المعيشـة فيها عاد
إلـى «البحريـن» .وصـادف وقـوع فتنة كبيرة وحـروب ،فأصيب بجروح بالغـة ،فنقل إلى
«القطيف» وتوفي بها.
ويقـال إن لـه ديـوان شـعر فـي رثـاء آل البيـت .ويبـدو ممـا حصلنـا عليه من شـعره أنه
يعطي جانب المعاني أهميته ويساير طبعه الشعري.
وصاغ شعره في قوالب البحور األساسية خاصة البسيط والطويل.
(« )21أحمد الحاجي بن عبد اللَّه بن حسن بن جمال البالدي»((( (ت1137ه 1724/م)
مـن الشـعراء الفقهـاء ،تتلمـذ علـى «سـليمان الماحـوزي» ،وله بعـض المص ّنفـات منها:
شرح رسالة الصالة لشيخه «سليمان الماحوزي».
انصبّـت تجربته الشـعرية علـى رثاء الهاشـميين ومديحهم .ويبدو أنه متدفّق الشـاعرية
غزيـر اإلنتـاج .وقـد قـال حفيـده صاحـب أنـوار البدريـن :إن لـه مـا يقـرب مـن ألـف
قصيدة في العلويين ،هذا عالوة على المدائح األخرى والتواريخ وغيرها.
وذكر أن له ديواناً ضخماً وأنه تلف في إحدى الحوادث.
مـن المالمـح المميـزة فـي شـعره تصديـر بعـض مراثيـه الحسـينية بالبـكاء علـى محنـة
الوطن والتو ّجع على رحيل األهل واألصحاب ،مع ربط ذلك بفواجع الهاشميين(((.
وتتجلّـى فـي شـعره ظاهـرة الحوار من جانب واحد خاصة على لسـان المرأة الهاشـمية.
ويظهر عنده ميل إلى تنميق أشعاره دون إسراف.
نظـم حسـبما توفّـر لنـا مـن شـعر علـى عـدة بحـور ،وهـي :البسـيط والكامـل والطويل
والمتقارب.
(« )22علي بن لطف اللَّه بن يحيى بن راشد»((( (من 1099ه1687/م إلى 1142ه1729/م)
حظـي بمكانـة أدبيـة مرموقـة فـي «البحريـن» بيـن أدبـاء فترتـه وشـعرائها .لكـن عـدم
((( ترجمته في البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص165؛ واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة،
مصـدر سـابق ،ج 2ص 600وج 3ص8؛ واألمينـي ،عبـد الحسـين ،الغدير في الكتـاب والسـنة واألدب ،مصدر
سابق ،ج 11ص341؛ والتاجر ،محمد علي ،مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ورقمها .71
((( تُراجـع على سـبيل المثال مقدمـة قصيدتيه النونيتين في ديـوان الدمسـتاني ص 372و ،375وكذلك قصيدته
الرائية عند األميني ،عبد الحسين ،الغدير في الكتاب والسنة واألدب ،مصدر سابق ،ج 11ص.341
((( البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص ،187والتاجـر ،محمد علـي ،المسـودات األولى
للمنتظم مصدر سابق ،ترجمة الشاعر.
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االسـتقرار الـذي وسـم الحيـاة العامـة قد أضـاع كل ما تركه من نثر وشـعر .فلـم نعثر له
إال علـى قصيـدة واحـدة فـي الحنين إلـى الوطن .نظمها علـى ما يبدو أثناء سـفر طويل
ّ
آالم الغربـة .ونحا فيها منحـى األقدمين ،فيمكـن اعتبارها
وشـاق ،وتصـدى فيهـا لوصـف ِ
مـن المعارضـات .وهـي تتسـم بتدفّـق العاطفـة وصدقهـا ،وجريان الشـاعر علـى طبعه
الشعري دون تكلّف.
(« )23حسين بن زعل البحراني» (القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميالدي)
نقلا عـن معاصريه بأنه
مصدرنـا الوحيـد للتعـ ّرف عليـه هـو أعيـان الشـيعة((( .ووصفه ً
عالـم محـ ّدث شـاعر أديـب .ويظهـر أنـه غـادر «البحريـن» لطلـب العلـم .وتنقّـل بيـن
العديد من المدن اإليرانية ،ثم سافر إلى «العراق».
لـه مقطوعـة فـي المديـح صـ ّرح فيهـا بضعـف حالـه وحاجتـه .وتو ّجـه بهـا إلـى الفقيه
العراقـي محمـد علـي بـن بشـارة الخيقانـي النجفـي (ت 1160ه1747/م)((( .وطبقـاً
لذلك فهو من معاصريه.
والمقطوعـة منظومـة علـى وزن الطويـل ،واألبيات فيها تجري مجرى السـليقة ال يكترث
الشاعر بتنميقها أو زخرفتها بالبديع.
(« )24علي بن عبد اللَّه الحسيني»((( (ت 1162ه1748/م)
يوصف بأنه من سادات «البحرين» وأهل الشرف فيها .ومن شعرائها المعروفين.
هبـط «النجـف» فـي النصـف األول من القرن الثاني عشـر .واختلط بعلمائها وشـعرائها.
وكان لـه معهـم مطارحـات .روي لـه شـعر فـي المديـح قالـه طلبـاً للرفـد .وصـ ّرح فيـه
بفقرة وحاجته.
يسـاير هذا الشـاعر طبعه الشـعري دون تكلّف .ونظم حسـبما وجدناه من شـعره على
مجرى الطويل والبسيط.
(« )25لطـف اللَّـه بـن محمد بن عبد المهـدي الجدحفصي»((( (القرن الثاني عشـر الهجري/
الثامن عشر الميالدي)
المعلومـات المتوفـرة لنـا عـن هـذا الشـاعر قليلـة .لكـن يمكـن القـول إنه مـن الفقهاء
(((
(((
(((
(((

ج 6ص.23
الزركلي ،األعالم ،مصدر سابق ،ج 6ص.259
الخاقاني ،علي ،شـعراء الغري ،مصدر سـابق ،ج 6ص .234واألمين ،محسـن ،أعيان الشيعة ،مصدر سابق ،ج8
ص.281
ورد االسـم كاملاً فـي منتخـب محفـوظ ص 20نقلاً عـن مجموعـة حفيـده المسـماة بمجموعة لطـف اللَّه
الجدحفصي .وتُراجع ترجمته عند ش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص.255
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وإن لـه بعـض المص ّنفـات .ويدلنـا تاريـخ كتابتـه لبعضهـا أنـه كان حيـاً فـي 1164ه
1750/م(((.
ينصـب مـا عثرنـا عليـه من شـعره على رثاء الهاشـميين .وغالباً ما يسـتفتح تلـك المراثي
ّ
التأسي بمصاب آل البيت.
بمقدمة تأملية ،يدعو فيها إلى ّ
تبـرز فـي شـعره كل ظواهـر الشـعر البحرانـي مـن عنايـة بالتاريـخ والتفـات إلـى محنة
المـرأة .كمـا تظهـر عنـده النــزعة الحواريـة خاصـة المبنيـة علـى الخطـاب مـن جانب
واحد.
ويتسـم أسـلوبه بمتانـة التعبيـر وقـوة التراكيـب فـي غالـب األحيـان .ويجـري شـعره
مجرى السليقة .ويميل إلى استعمال الزخارف البديعية باقتصاد.
تقـل عـن سـتين بيتـاً فـي أكثـر األحـوال ،وغالبـاً مـا
تتميـز قصائـده بطـول النفـس إذ ال ّ
يصب شعره في قوالب األوزان الطويلة كالكامل فالطويل فالوافر.
ّ
(« )26حسن بن محمد بن خلف بن ضيف الدمستاني»((( (ت 1181ه1767/م)
من مشاهير فقهاء البحرين وشعرائها.
عـاش فـي فترة سياسـية عاصفة فعاصر اشـتداد الغارات المتتابعة واالعتـداءات المكثّفة
علـى «البحريـن» فاضطر إلى النــزوح إلـى «القطيف» ،وهاجر إلى «إيـران» وتنقّل بين
مدنها .ثم عاد إلى «القطيف» وتوفي بها.
أخـذ العلـم عـن فقهـاء بلاده .ووصـل إلـى مرتبـة عاليـة فـي اإلفتـاء .لـه العديـد مـن
المص ّنفات منها :انتخاب الجيّد من تنبيهات السيد((( ،ورسالة في التوحيد.
جـل شـعره حـول رثـاء الهاشـميين ومديحهـم .وتنضـح أكثـر مقدمـات قصائـده
يـدور ّ
بمعاناتـه وتألمـه الضطـراب الوضـع في وطنـه .وقد دفعه ذلـك إلى تأمل الدنيـا وذم ّها.
ووصف الشاعر الغربة .كما نزع إلى البكاء والتف ّجع.
جـل الظواهـر الفكريـة المدروسـة مـن اهتمـام بالتاريـخ المأسـاوي
تظهـر فـي مراثيـه ّ
للهاشميين ،وتجسيد لمحنة المرأة ،مع التفات واضح إلى معاناة الطفولة.
((( الطهراني ،آقا بزرك ،الذريعة ،مصدر سابق 9 ،ـ .944/3
((( دمسـتان مـن قـرى البحريـن .وتُراجـع ترجمته عنـد البلادي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق،
ص ،217واألميـن ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 5ص ،260ومقدمـة ديوانـه ،وأعلام الزركلـي،
مصدر سابق ،ج 2ص ،220وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سابق ،ج 3ص.286
((( هـذا المص ّنـف عبارة عـن مختـارات من كتـاب «تنبيهـات األديب في رجـال التهذيب» لهاشـم بن سـليمان
البحراني .والكتاب األصلي لهذين المصنفين هو «تهذيب األحكام» ألبي جعفر محمد بن الحسـن الطوسـي
والمعروف بشيخ الطائفة ،المتوفى سنة 469ه .والكتاب من المجاميع المع ّول عليها عند الشيعة.
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وتعبـق بعـض أشـعاره بنفحـة صوفيـة عميقـة .فتتدفـق مشـاعره وتنسـاب فـي ترانيـم
حزينـة متشـائمة .وقـد أدى ميلـه إلـى حشـد المحسـنات فـي بعـض األحيان إلـى الح ِّد
من تدفقها وانسيابها ،فأتت مفتعله باردة.
وحـرص الشـاعر علـى تجسـيد معانيـه فعمد إلـى تصويرهـا ،وأغلب صوره مسـتقاة من
ثقافته الدينية واألدبية .وقد يستمدها من بيئة «البحرين».
يميـل فـي موسـيقى أشـعاره إلـى النظـم علـى البحـور األساسـية .وقـد أتـى الطويل في
مقدمـة إيقاعـه ،يليـه الكامـل ،فالبسـيط((( .كمـا نلمـح التفاتـاً واضحـاً منـه للنظم على
مجزوءات البحور ،خاصة مجزوء الرمل لتميزه بجرس غنائي خالّب ومؤثر.
(« )27محم ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــن إبراهي ـــم العصف ـــور»((( (1112ه1700/م إل ـــى 1182ه
1768/م)
ولـد ونشـأ فـي «البحريـن» ،ودرس علـى علمائهـا .وانتهـت إليـه الزعامـة الدينيـة بعـد
وفـاة والـده وهجرة أخيه «يوسـف بن أحمد البحراني» إلى «إيران» .اشـتغل بالتدريس،
وص ّنف عدة مؤلفات منها :مرآة األخبار في أحكام األسفار.
جل مـا عثرنا عليه من شـعره
لـه ديـوان مخطـوط لـم نتمكـن من الوصـول إليه .ويـدور ّ
حـول رثـاء آل البيـت .ويتجلـى فيه اطالعه الواسـع على األدب العربي القديم .فالشـاعر
ال ينفك من ذكر أسماء أعالمه شعرا ًء ونقادا ً.
انعكـس أثـر األحـداث الخطيرة التـي عاصرها ،ونجم عنها تشـريد أهل البالد في شـعره،
فبكـى أح ّبتـه المغادريـن فـي مقدمات مراثيـه ،وربط بيـن محنتهم ومحنة الهاشـميين،
وتو ّجع من معاداة الدهر للفئتين.

وتتدفّـق أشـعاره بالعاطفـة الصادقـة والحـزن الدفيـن .وفيهـا يجـري مجـرى السـليقة،
متجاوزا ً في الغالب مذهب التنميق اللفظي الشائع.
وتبـدو فـي شـعره نزعـة تفجعيـة مريـرة .وعـ ّول علـى التنويـع فـي األسـاليب خاصـة
اإلنشائية ،وعلى التكرار والتقطيع وغيرها لتجسيد آالمه.
كمـا اعتنـى بتصويـر محنـة المرأة الهاشـمية ،وعمـد إلى أسـلوب الحوار ،خاصـة ما كان
من جانب واحد إلبراز مأساتها.
((( تُراجع في جدول األوزان ص.402
((( تُراجـع ترجمتـه عنـد البالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص ،205والتاجـر ،محمد علي،
مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة رقم  ،772وش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص.349
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صـب شـعره فـي أوزان البحـور األساسـية خاصـة الطويـل والكامل والبسـيط ،وسـاعدته
ّ
مقاطعها على تجسيد مختلف االنفعاالت.
(« )28حسين بن علي بن عبد اللَّه الشاخوري الغريفي»((( معاصر للشاعر السابق
جـل المؤرخين ،ولعل السـبب
ينتمـي هـذا الشـاعر إلـى البيـت الهاشـمي ،وأغفل ذكـره ّ
أنـه كان شـاعرا ً ،ولـم يكـن مـن العلمـاء .والمصـدر الوحيد الـذي عثرنا علـى ترجمة فيه
هـو مسـودات منتظـم الدريـن .وصـ ّرح مؤلفه أنه لـم يقف على شـيء من أحوالـه .بَيْ َد
أننـا يمكـن اسـتنتاج الكثيـر عنـه مـن خلال شـعره .فهـو صديـق «محمـد بـن أحمـد
العصفـور» السـالف الذكـر ،تتلمذا على الشـيوخ نفسـهم وعارضا قصائـد بعضهما بعضاً،
ودعا كل منهما لآلخر في خواتيم قصائده(((.
يبـدو أن والد الشـاعر كان من العلماء الشـعراء .وهو يصـ ّرح بمعارضته له في قصيدتين
مـن قصائـده التـي عثرنـا عليهـا .يقـول فـي إحداهمـا والخطـاب موجـه للهاشـميين
أجداده( :طويل)
ـــــك عيـــــونُ)(((
(أتبكـــــي ربوعـــــاً ال بكت َ

َــال َو ِ
قلــت فيكــم َو ْز َن َمــا ق َ
الــدي
لقــد ُ
ُ
ْ
وأورد صاحـب المنتظـم مطالـع سـت قصائـد مـن شـعر األب دون أن يالحـظ عالقـة
النسـب مـن خلال االسـمين مع مـا تم ّيز به مـن مالحظة دقيقـة((( .ولعلـه تفطن لذلك
في التحرير النهائي للكتاب.
عـاش «الشـاخوري» فـي الفتـرة العاصفـة مـن تاريـخ «البحريـن» الحديـث ،وأورد لـه
صاحـب المنتظـم قصيـدة قالهـا إبـان تواجـده فـي «العـراق» .وال نـدري هـل قصـد
«العراق» زائرا ً أم أنه كان مقيماً بها؟
ويبـدو هـذا الشـاعر متدفّـق القريحـة ،غزير اإلنتـاج ،فالمجموعـات الشـعرية البحرانية
تذكـر لـه الكثيـر مـن القصائـد .ويتركـز مـا وصلنـا منهـا حـول مراثـي الهاشـميين ،وهذا
يعني أن تجربته الشعرية ربما دارت في هذا اإلطار.
(((
(((
(((
(((
536

الشـاخورة مـن قـرى البحرين .وكانـت من المراكـز العلميـة .والغريفة اسـم لموضعين في البحريـن .تُراجع
مـادة «غريفـة» عنـد الحمـوي ،شـهاب الدين ،ياقـوت الحموي فـي معجـم البلـدان ،مصدر سـابق .ووردت
ترجمة الشاعر عند التاجر ،محمد علي ،في مسو ّدات المنتظم ،مصدر سابق ،ورقمها .262
تُراجع على سـبيل المثال مجموعة ( )1ص .71وفصل المعارضات في شـعر البحرين ص 489وما بعدها من
هذا البحث.
ديوان الدمستاني ص .392وتُراجع أيضاً القصيدة الثانية في مجموعة ( )1ص 60البيت .62
تـرد ترجمـة علـي بـن عبد اللَّـه الشـاخوري فـي مسـو ّدات التاجـر دون ترقيـم .ولعلّـه عثـر عليها فـي فترة
متأخرة وبعد انتهائه من تحرير المسو ّدات ،فلم يتس َّن له ترقيمها.

تبـرز فـي مراثيـه كل الظواهـر الفكريـة مـن عنايـة بالتاريـخ وتصويـر لمحنـة المـرأة.
وخصـص الكثيـر مـن مقدمـات أشـعاره للبكاء علـى األحبـة الراحلين .كما وصـف لواعج
ّ
الحنين واأللم وربط بين محنتهم ومحنة الهاشميين.
وتزخـر قصائـده برقّـة العاطفـة ويسـري فـي أعطافهـا ألـم عميـق .ويميـل الشـاعر إلى
إعطـاء تجربتـه فرصـة التدفـق دون وضـع أيـة عوائـق .ومن ثـم قلّـت عنايتـه بالتنميق
واستغل الحوار كأداة فنية لتجسيد المآسي العلوية.
ّ
اللفظي في أكثر األحيان.
تقـل عـن السـتين بيتـاً .وبنى شـعره
وتتميـز أشـعاره بطـول النفـس ،وأقصـر قصائـده ال ّ
على أوزان الطويل والبسيط والوافر والكامل.
(« )29يوس ـــف ب ـــن أحم ـــد ب ـــن إبراهي ـــم ب ـــن عصف ـــور ال ـــدرازي البحران ـــي»((( (1107ه
1695/م إلى 1186ه1772/م)
ولـد فـي «البحريـن» وقـرأ علـى أبيـه أوالً ،ثـم علـى جماعـة مـن علمـاء «البحريـن».
واضطـر بسـبب عنف الحياة السياسـية في بلاده إلى التردد بينها وبيـن «القطيف»طلباً
للمعيشة والعلم.
وبتفاقـم األحـداث وتـر ّدي األوضـاع األمنيـة نـزح إلـى «إيـران» ،وتنقـل بيـن العديد من
مدنهـا ،مشـتغالً بالتدريـس والتصنيـف .ونـال في بعضها مكانـة دينية ،فقـد تولّى إمامة
الجمعـة والجماعـة فـي جامـع «شـيراز» .وحيـن اهتـزت أوضاعهـا انتقل إلـى «العراق»
وأقـام بـ«كربلاء» مكملاً مسـيرته العلميـة فـي مجـال التأليـف والتدريـس والمطالعـة.
وحظي هناك بمنـزلة علمية رفيعة إلى أن توفي بها.
وتنـوف مؤلفاتـه على العشـرين مص ّنفاً أشـهرها :الحدائق النضرة في الفقه االسـتداللي،
والد ّرة النجفية.
عـرض فـي شـعره للعديد مـن المضامين .وعلـى الخصـوص المدائح النبوية .وهو يسـير
فيهـا علـى نهـج شـعراء الفترة المدروسـة .وال تخلو أشـعاره من رقّة .وهي تزداد انسـياباً
وشـفافية حيـن يتنـاول همـوم الـذات الشـاعرة .فقـد وصـف مشـاعر الغربـة ولوعـة
الحنين .كما عبّر عن توق ملّح إلى الوطن واألهل(((.
((( ترجمـت له أكثـر كتب التراجـم .نذكر منها :الخوانسـاري ،محمـد باقر ،روضـات الجنات ،مصدر سـابق ،ج8
ص ،203والبلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص ،193واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة،
مصـدر سـابق ،ج 10ص ،317وأعلام الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 8ص ،215وكحالـة ،عمر ،معجـم المؤلفين،
مصـدر سـابق ،ج 13ص .268وقـد كتـب ترجمتـه الذاتيـة بنفسـه فـي ذيل كتابـه «لؤلـؤة البحريـن» .ينظر
ص 442وما بعدها.
((( يُراجع البحراني ،يوسف ،الكشكول ،مصدر سابق ،ج 2ص 392وما بعدها وص.406
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وهـو يميـل إلـى اسـتعمال البديع ولكـن باعتـدال غالباً .ويأتـي في مقدمـة البحور التي
نظم عليها الطويل ويليه الكامل.
(« )30عبد النبي بن أحمد بن مانع الجدحفصي»((( (من معاصري يوسف البحراني)
ال تقـ ّدم المصـادر التـي ترجمـت لـه شـيئاً عـن حياتـه الخاصـة .ويظهـر مـن تلقيبـه
بالخطّـي أنـه ربمـا نـزح إلـى «القطيـف» وأقـام فيهـا .وقـد اعتبـره بعـض دارسـي تلـك
الربوع من أهلها(((.
بالطـب والحكمـة ،عالم
ويظهـر ممـا قيـل عنـه أنـه متعـدد الثقافـة .ويذكـر أنه عـارف
ّ
بأنساب العرب .ومن مص ّنفاته األدبية «تاريخ المولّدين من الشعراء».
علـى الصعيـد األدبـي انصبـت تجربتـه فـي حدود مـا عثرنـا عليه من شـعره ،حـول رثاء
الهاشـميين .وكان ذا نفـس شـعري طويـل .ويظهـر أثـر الغربـة فـي مطالـع مراثيـه(((.
ويتضـح تأث ّـره باألقدميـن مـن خالل معارضاتـه التي غلب عليهـا اسـتعارة القالب الفني،
مع توظيفها وما يتناسب مع أغراض.
ويظهـر ممـا اطلعنـا عليـه من شـعره ميل بارز لمسـايرة الطبع الشـعري .هـذا مع األخذ
من ألوان البديع بقدر معقول .كما اتضح عنده حرص على استخدام التشبيه(((.
وتتركـز موسـيقاه الشـعرية علـى النظـم علـى بحـور الطويـل والبسـيط والكامـل ثـم
الخفيف.
(« )31ماجد بن أحمد بن علي بن إبراهيم الجدحفصي»((( (كان حياً في 1197ه1782/م)
آخـر أمـراء البحريـن مـن قبـل «إيـران» .قيـل :إنه قتـل ،وقيـل :إنه اختفـى أو هـرب .لم نجد
لـه سـوى قصيـدة واحـدة مـن البسـيط .وهـي فـي رثـاء «الحسـين»((( .وع ّدتهـا واحـد
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ترجـم لـه التاجر فـي المنتظم ،تحت رقم  .571ويذكر شـبّر في أدب الطف في ترجمتـه  5ص 364أنه لُق َِّب
بالخطي ،ويشـير إلى أن لطف اللَّه بن علي الجدحفصي أورد له في مجموعته المحررة في 1201ه1786/م
ثالث قصائد مجموع أبياتها  330بيتاً.
ترجم له المسـلم ،محمد سـعيد في كتابه «سـاحل الذهب األسـود» ،مصدر سـابق ،ص 240على اعتباره من
شعراء القطيف.
مما قاله في مطلع إحدى قصائده[ :كامل]
صنعـــــت بنـــــا األيَّـــــا ُم
للَّـــــ ِه مـــــا
ــــــــــا ُم
فَ َعلَــــــــــى األَح َّبــــــــــ ِة والديــــــــــا ِر َس َ
ْ
راجع على سبيل المثال ميميته عند البالدي ،حسين بن علي ،رياض المدح والرثاء ،مصدر سابق ،ص.510
تُراجع ترجمته عند التاجر ،محمد علي ،المنتظم ،مصدر سابق ،ورقمها .748
وردت كاملة في مسـودات المرجع السـابق .وذكر شُ ـ َّبر ،جواد في أدب الطف ،ج 5ص 86أبياتاً منها ونسبها
خطأً لماجد بن هاشم الجدحفصي ربما بسبب تشابه االسمين ،فخلط بذلك بين شعر الشخصيتين.

وسـبعون بيتـاً وتتصدرهـا مقدمة تأمليـة يتو ّجع فيها مـن ظلم الدهر ،ويبكـي من تتابع
المحن.
وتظهـر فـي القصيـدة العنايـة بالتاريـخ علـى غـرار مـا درسـناه ،كذلك تبـرز فيهـا النزعة
الحواريـة المبنيـة علـى الخطـاب من جانـب واحد .كمـا أن تراكيبها ال تخلو مـن المتانة
وقوة السبك .والشاعر يميل فيها إلى مجاراة طبعه الشعري دون تكلّف.
(« )32علي بن أحمد بن شـرف بن إسـماعيل الكامل الجدحفصي»((( من (1144ه1731/م)
إلى (1199ه1784/م) تقريباً(((
ينتمـي ألسـرة السـيد «عبد الرؤوف الحسـيني الجدحفصي» التي عرفـت بالعلم واألدب،
وأنجبت العديد من الشعراء.
وال نـكاد نعثـر علـى شـيء مـن أخبـاره .ربّمـا ألنه كان شـاعرا ً ولـم يكن مـن العلماء لذا
لـم يهتـم به المترجمـون .أو أنه عاش بعيـدا ً عن البحرين ،فانقطعت أخبـاره .ومقدماته
العاطفيـة تفيـض بـكا ًء ووجـدا ً علـى الديـار وأهلهـا .وقـد صـ ّرح فـي إحداها بأنـه غادر
قسرا ً وبإكراه(((.
كان مـن الطبيعـي أن يتجـه لمـا يتناسـب ووضعـه المؤلـم .فركـز علـى رثاء الهاشـميين
والبكاء على فواجعهم مسقطاً عليهم محنه وآالمه.
وقـد اعتنـى بالتاريـخ المأسـاوي شـأنه شـأن شـعراء الفتـرة المدروسـة ،فوصـف محنـة
المـرأة العلويـة ،واتـكأ علـى أسـلوب الحـوار القائـم علـى الخطـاب مـن جانـب واحـد
لتجسيد فاجعتها.
وحـرص علـى تتابـع المعانـي وتدفّقهـا أكثـر مـن االهتمـام بالتنميـق اللفظـي وتزييـن
العبارات.
وتتميـز بعـض مقدماتـه الغزليـة التـي صـ ّدر بهـا مراثيـه برقّـة العاطفـة ،والعنايـة بإبراز
الصفات الجمالية للمرأة.
وصـاغ أكثـر مـا وجدنـاه لـه مـن شـعر علـى الطويـل والبسـيط والكامـل والمتقـارب،
فساعدته على تصوير مختلف االنفعاالت.
((( مصدرنـا األساسـي للتعـ ّرف عليـه هو مـا وصلنا مـن شـعره .وكذلـك األخبـار المتناثرة التـي عثرنـا عليها في
المسو ّدات األولى للمنتظم حيث إننا لم نتمكن من الوصول إلى المسو ّدات النهائية لهذا المصدر.
((( تاريخ الوفاة تقديري .وقد حصلنا على تاريخ الميالد وأضفنا إليه خمسة وخمسين عاماً.
((( يُراجـع ديـوان الدمسـتاني ص ،335األبيـات الالميـة مـن  ،10 – 1وقـد أوردها محفـوظ في منتخبـه ص.24
وكذلك األبيات العينية الواردة عند ش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 6ص 22من .5 – 1
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(« )33لطـف اللَّـه بـن علـي بـن لطـف اللَّـه بـن محمـد الجدحفصـي»((( (كان حيـاً فـي
1211ه1796/م)(((
لـم تم ّدنـا المصـادر التـي ذكرتـه بشـيء عـن حياتـه أو علمـه .ونكتفـي باإلشـارة إلـى
مختاراتـه المؤرخـة فـي  1200أو 1201ه1786/م والتـي ض ّمنهـا العديـد مـن قصائـد
شعراء البحرين(((.
ولعل نزوحه عن الوطن واضطراب حياته وتنقّله أدى إلى ضياع أخباره.
يـدور أكثـر مـا وصلنـا مـن شـعره حـول رثـاء آل البيـت .ويذكـر أن لـه أراجيـز قصصيـة
طويلة(((.
صـ ّدر مراثيـه الحسـينية بوصـف لوعة الفراق ،والبـكاء على ديار األحبـة المغادرين .كما
تنـاول فيهـا الظواهـر الفكريـة المألوفـة عنـد الشـعراء كالتاريـخ ومحنـة المـرأة ،وعـ ّول
على أسلوب الحوار من جانب واحد لتصوير مأساتها.
ويتميـز أغلـب شـعره بالسالسـة وطـول النفـس ،وفيـه يجـري مجـرى السـليقة دون أن
يقيّد نفسه بزخرفة األسلوب إال في النادر.
صـب موسـيقى أوزانـه في قوالب بحر الطويل والبسـيط والخفيف والسـريع .أما شـعره
ّ
الذي نحا فيه منحى قصصياً فقد نظمه على بحر الرجز.
(« )34عبد المنعـم بـن محمـد بـن أحمـد الجدحفصـي»((( (عـاش فـي حـدود 1201ه
1786/م)(((
يبـدو أن هـذا الشـاعر لـم يكـن مـن العلماء ،لـذا لم يترجـم لـه المص ّنفون ،ولـم يذكروا
شـيئاً عـن أحوالـه .كمـا أن اضطـراب األوضـاع وما نتـج عنها مـن تشـتّت أدى إلى ضياع
الكثير من أخباره ونتاجه.
وتتركّـز التجربـة الفنيـة لهـذا الشـاعر حـول المراثـي الهاشـمية .وعمـد إلـى تصديرهـا
(((
(((
(((
(((
(((
(((
540

ذكـره البالدي ،علـي ،في أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص ،188وشـ ّبر ،جواد ،في أدب الطف ،مصدر سـابق،
ج 5ص ،359وهو حفيد الشاعر لطف اللَّه بن محمد المذكور سابقاً.
وهو تاريخ رثائه البن ع ّمه .ووردت القصيدة في مسودات المنتظم ،مصدر سابق.
يُراجـع عنهـا :الطهراني ،آقـا بزرك ،الذريعـة ،مصدر سـابق ،ج 20ص104؛ وشـ ّبر ،جـواد ،أدب الطف ،مصدر
سابق ،ج 5ص.359
التاجر ،محمد علي ،المسو ّدات األولى للمنتظم ،مصدر سابق.
ذكـرت بعـض أشـعاره عند األمين ،محسـن ،أعيـان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 8ص ،126ومنتخـب محفوظ،
مصـدر سـابق ،ص ،21والتاجـر ،محمـد علـي ،مسـودات المنتظم ،مصدر سـابق؛ وشـبّر ،جـواد ،أدب الطف،
مصدر سابق ،ج 5ص.53
هو تاريخ كتابة مجموعة لطف اللَّه بن علي الذي أورد بعض أشعاره .ونعتقد أنه من معاصريه.

وتأسـف على رحيـل أهلهـا .واعتنى بوصف
بمقدمـات وجدانيـة بكـى فيهـا خلـو الديار ّ
ما أصابه من وجد وكمد.
والنهماكـه فـي وصف تجربته وتجسـيد آالمـه تتدفّق أبياته بالعاطفة وتنسـاب بتلقائية.
ولم يقيّد نفسه بأية قيود في الغالب.
ليصب
وعـ ّول – فـي حـدود مـا عثرنـا عليـه مـن شـعر – علـى بحـري الطويـل والكامـل
ّ
فيهـا تجربتـه .وقـد أعانتـه مقاطعهمـا على تجسـيد مشـاعره ومـا يختلج في نفسـه من
أحاسيس.
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نرجح أنهم من رجال
شعراء ّ

القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميالدي
( )35أ« .محمد الشاخوري»
يترجـم صاحـب المنتظـم لشـخصيتين تحمالن هـذا االسـم .األول «محمد بـن أحمد بن
سـليمان الشـاخوري»((( ،وهـو شـاعر وأديـب .له رسـالة أدبيـة طريفة .زخـرف تعابيرها
بصنـوف البديـع ،وحلّـى فقرهـا بأبيـات مـن القريـض .كمـا يُـر َوى لـه شـعر فـي مناجاة
الخالقّ .
ويدل إيراد يوسف البحراني ألدبه أنه ربما كان من معاصريه(((.
والثانـي هـو «محمـد الشـاخوري» .وقـد اكتفـى بذكـر هذيـن االسـمين فقط .ونسـتنتج
من إيراد «لطف اللَّه بن علي» شيئاً من أشعاره أنه ربما كان من معاصريه(((.
وعلـى ذلـك فالشـخصيتان مـن أبنـاء القـرن الثانـي عشـر ،كمـا أننـا ال نسـتبعد أنهمـا
شخصية واحدة.
وللثانـي قصائـد فـي رثاء الحسـين .ويغلب عليها االسـتهالل بمطالع تأملية .ويسـير فيها
علـى النهـج المألـوف مـن عنايـة بأحـداث التاريـخ ووصـف لمعانـاة المـرأة والطفولـة.
وبدا فيها مهتماً بالمضمون والمعاني في المقام األول.
ويظهر في حدود ما عثرنا عليه من شعره ميله إلى النظم على بحر الطويل.
( )36ب« .قاسم بن علي اإلصبعي»(((
يذكـر المصـدر الوحيـد الـذي ترجـم لـه أنه لـم يعثر على شـيء مـن أحوالـه .ويذكر أن
لـه منظومتـي الرطـب ،والتتـن (التبـغ) .ويقـول :إنـه وجدهمـا منسـوبتين إليـه فـي
(((
(((
(((
(((

ترجمة رقم .778
تُراجع الرسالة في كشكول يوسف البحراني ،مصدر سابق ،ج 3ص 396والمناجاة في ج 2ص.175
محفـوظ ،حسـين ،المنتخب ،مصدر سـابق ،ص ،23والتاجـر ،محمد علي ،مسـتدرك المنتظم ،مصدر سـابق،
ص ،57وشبّر جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 6ص.24
قريـة أبـي صيبـع مـن قـرى البحريـن .ووردت ترجمتـه عنـد التاجـر ،محمد علـي ،فـي مسـودات المنتظم،
مصدر سابق ،ورقمها .728

مجموعـة خطيـة .وفـي مسـتدرك المنتظـم يضيـف إليـه أيضـاً منظومـة غـزوة أُحـد(((.
وكان قـد صـ ّرح فـي تقديمـه للمنظومـة األخيـرة ومنظومـة «طوق بـن الصبـاح» ،أنهما
لشـعراء بحرانييـن ال يسـتطيع تحديـد أسـمائهم .إال أن النظـرة المتأنيـة فـي أسـلوب
التنـاول وعـرض األفـكار ،والصيـغ الفنيـة تشـعر أن المنظومـات األربـع لشـخص واحـد.
وعلى هذا األساس نسبناها جميعاً لإلصبعي(((.
ويمكننـا أن نعـ ّول علـى االسـتنتاج فـي تحديـد الفتـرة الزمنيـة التـي عـاش فيهـا هـذا
الشـاعر ،فعـدم عثـور التاجـر على أي شـيء من أخبـاره ربما ّ
دل على أنه عـاش في فترة
بعيـدة عنـه نسـبياً .ومـن ثـم نر ّجـح أنـه عـاش فـي القـرن الثانـي عشـر الهجري/الثامن
عشـر الميلادي .ولـو أنـه عـاش قبلـه بقـرن واحـد لربمـا كانـت المهمـة أكثـر سـهولة.
ولتساقطت إلينا بعض أخباره.
كمـا أن الموضـوع الـذي تطرحـه المنظومـات األربـع واحـد .وهو قضيـة الصـراع الدائر
والمسـتعر بيـن العديـد مـن األطـراف((( .وكان القـرن الثامـن عشـر مـن أكثـر الفتـرات
التـي اشـت ّد فيهـا الصـراع بيـن القـوى المختلفـة المتلاك البحريـن .وعلى ذلـك فالصراع
الـذي بُنيـت عليـه المنظومـات هو انعـكاس للصراع الدائر على السـاحة السياسـية التي
عاصرها الشاعر .ومن ثم فهي انعكاس فني لواقعه.
( )37ج« .حسن المليلي الجدحفصي»(((

وجـل ما يمكـن قوله
ليـس بيـن أيدينـا مـا يميـط اللثـام عـن شـخصية هـذا الشـاعرّ .
إنـه مـن شـعراء األراجيـز القصصيـة .والراجـح كمـا يقـول المصـدر الوحيـد الـذي
حـاول الترجمـة لـه أنـه ليـس مـن العلمـاء الذيـن اهتـم المؤرخـون بشـعرهم أو
الترجمـة لهـم .وهـو يميـل إلـى اعتبـاره مـن أبنـاء القـرن الثالـث عشـر الهجـري/
التاسـع عشـر الميلادي .ونحـن نقـول :إنـه لـو كان كذلك لربمـا وصلتنا شـذرات من
أخبـاره .لـذا فنحـن نرجـح أنه مـن رجال القـرن الثاني عشـر ،وأنه ربمـا كان معاصرا ً
(((
(((

(((
(((
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ص.65
مثال
قصاص أسـلوبه الفني في الصياغة .فحسـن المليلي ً
لكل
أن
القصصي
للشـعر
اسـتنا
ر
د
في
الحظناه
مما
ّ
ال يط ّعـم نصوصـه ببحور مختلفـة ،ويحيى الشـمالي الحلّي أو العرادي – نسـبة إلى عراد مـن قرى البحرين
– صـاغ منظومته «الراحبة» على أسـاس المقاطع الخماسـية ،وقد دفعنا عدم وثوقنا مـن هويته البحرانية أو
العراقية إلى استبعاد منظومته.
يُراجع فصل الشعر القصصي ص 335وما بعدها.
تُراجـع ترجمتـه عنـد التاجـر ،محمـد علـي ،المنتظم ،مصـدر سـابق ،ورقمهـا  ،227وفـي مسـتدركه ،مصدر
سابق ،ص.64

لإلصبعـي وأنهمـا ربمـا تأثـرا ببعضهمـا فـي التطـرق للشـعر القصصـي .وإن كنـا ال
نملك الوصول إلى أيهما أسـبق(((.
يقـ ّوي اعتقادنـا السـابق أن الكثيـر مـن أبنـاء هـذا القـرن قـد فاتتنـا أخبارهـم .كمـا أن
موضـوع منظومتـه «قصة السـمك» ،وهـي النتاج الوحيـد الذي وصلنا يرجـح ذلك ،فهي
تقـوم علـى الصـراع بيـن السـمك الحلال أكلـه والسـمك المحـ ّرم ،وعلـى النسـق نفسـه
الوارد في قصص األصبعي وكصدى لواقع الشاعر.
ويشـير المصـدر المذكـور إلـى أن لـ «المليلي» عـ ّدة منظومات في المغـازي بَ ْي َد أننا لم
نعثر عليها.
( )38د« .علي بن عبد اللَّه بن جعفر البوري»(((

تنـدر المعلومـات المتعلقـة بأحـوال المترجـم .ويقـال إنـه محـ ّدث أديـب تقـي صالـح.
وقد تلقى علومه في «البحرين» .ويرجح التاجر أنه من أبناء القرن الثاني عشر.
تغلـب علـى شـعره نزعة روحية .وتنــزع مراثيه إلـى التهوين من شـأن الدنيا ومظاهرها
الخ ّداعة ،مع تمجيد للمثل العليا ،خاصة مبدأ الزهد.
يميـل فـي شـعره إلى بسـاطة التعبير ووضـوح المعاني ،مع انصراف عن ضـروب الزينة.
وقد صاغ ما عثرنا عليه من شعره على بحري الطويل والخفيف.

( )39ه« .عبد الحسين بن محمد الكاتب البالدي»(((

ّ
ويـدل إيراد
عثرنـا علـى شـعر كثيـر لهـذا الشـاعر ،بَ ْيـ َد أننـا لـم نعثـر لـه علـى ترجمـة.
لطـف اللَّـه بـن علـي لبعـض قصائـده فـي مختاراته أنـه ربما كان مـن معاصريـه أو من
السابقين له بقليل(((.

يخصـص مقدماته للغزل
ّ
جـل مـا وجدنـاه من شـعره هو فـي رثاء الهاشـميين .وغالباً مـا ّ
ذي الطابـع الحزيـن .فهـو يذكـر الحبيبـة وقـد يصـف صفاتهـا الجماليـة ثـم ينفـذ إلـى
الحديث عن لوعة الفراق وألم البعد ،مما يوسم شعره بنزعة عاطفية رقيقة.
يعتنـي كغيـره مـن الشـعراء بالتاريـخ وقـد يتطـ ّرق لوصـف مأسـاة المـرأة والطفولـة.
(((
(((
(((
(((

يُراجع فصل الشعر القصصي ،ص 333وما بعدها.
بوري من قرى البحرين .تُراجع خريطة ( )2ص 559ووردت ترجمة الشاعر في مستدرك المنتظم ص.62
التاجر ،محمد علي ،المسـودات األولى للمنتظم ،مصدر سـابق ،ومحفوظ ،حسـين المنتخب ،مصدر سـابق،
ص.26
تُراجع ترجمة لطف اللَّه بن علي  540رقم .33
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ويميـل إلـى النظـم علـى البحـور المألوفـة .وأكثـر مـا وجدنـاه مـن قصيده مصـاغ على
وزن الطويل .كما ينظم على الكامل والبسيط.
(« )40حسين بن محمد بن أحمد العصفور»((( (ت1216ه1801/م)
مـن مشـاهير علمـاء البحريـن .درس على أبيـه وأفراد أسـرته التي اشـتهر أبناؤها بالعلم
واألدب .وحظـي بمكانـة فقهيـة مرموقـة ،وقـد أثنـى مترجمـوه علـى صفاتـه العلميـة
فأشادوا بقوة حافظته ،ونوهوا بقدرته الواسعة على االستيعاب.
		 ويبـدو أنـه نظـرا ً لذيـوع صيتـه توافد عليه طلاب العلم مـن المنطقـة .فتتلمذ عليه
جمـع مـن علمـاء «القطيف» و«األحسـاء» علاوة علـى البحرانيين ،ووصـل بعضهم إلى
درجة فقهية عالية.
		 لـه العديـد مـن المص ّنفـات ،وهـي تربـو علـى الثالثيـن ،منهـا :النفحـة القدسـية،
ومفاتيح الغيب؛ والتبيان في تفسير القرآن.
		 توفـي فـي «البحريـن» فـي إحـدى المواقـع الحربيـة متأثـرا ً بجراحـه ،ويذكـر أن لـه
ديـوان شـعر ،تنـوف أبياتـه علـى السـبعة آالف .ولـم نعثـر إال علـى أرجوزتـه «شـارحة
الصـدور» وهـي مـن المتـون التعليميـة وموضوعهـا األصـول الخمسـة((( .وقصيـدة في
مـدح اإلمـام
«علـي» مصـ ّدرة بمقدمة غزليـة رقيقة ،تخلّـص بعدها إلـى التنويه بمناقب
ّ
الممـدوح ،واعتنـى بتجسـيد الفضائـل مع ّوالً علـى التصويـر البياني خاصة التشـبيه ،كما
وصب إيقاعها الموسـيقي
حـرص علـى جمـال الصياغة مع األخذ بفنـون البديع باقتصادّ .
في قوالب بحر الكامل.
(« )41أحمد بن حسن الدمستاني»((( (ت1240ه1824/م)
أخـذ العلـم عـن أبيه وعن الشـيخ «يوسـف بن أحمـد البحراني» .وتتلمـذ عليه عدد من
العلمـاء ،أشـهرهم العالمان األحسـائيان المعروفـان «أحمد بن زيـن الدين» (ت1242ه
((( ترجمتـه عنـد البالدي ،علي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص ،207وعند األميني ،عبد الحسـين،
شـهداء الفضيلة ،مصدر سـابق ،ص ،313واألمين ،محسن ،أعيان الشيعة ،مصدر سـابق ،ج 6ص ،140والتاجر،
محمـد علي ،المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة  ،270وكحالة ،عمر ،معجم المؤلفين ،مصدر سـابق ،ج 4ص،44
وشبّر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص.119
((( يُراجع الباب الثاني شعر العقيدة ص 123وما بعدها.
((( وردت شـذرات عنـه عنـد الخوانسـاري في روضـات الجنات ،مصـدر سـابق ،ج 8ص ،208والبلادي ،علي بن
حسـن ،أنـوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص ،220واألميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصدر سـابق ،ج 5ص336
و 495و ،604والتاجـر ،محمـد علـي ،مسـودات المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة  ،42ومقدمة ديـوان والده
حسن الدمستاني ص ،52وش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 5ص.336
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1826/م) ومعاصـره «عبد المحسـن اللويمي»((( .له بعـض المؤلفات .وتندر المعلومات
الخاصة به .ويبدو أنه عاش شطرا ً من حياته متغ ّرباً عن الوطن.
يظهـر تأثـره بوالـده جلياً مـن خالل معارضاتـه لقصائـده .وتتركز تجربته الشـعرية حول
مراثـي الهاشـميين .ويتسـم بعـض شـعره بالتدفـق العاطفي .وغلـب على البعـض اآلخر
النظـم .ويميـل فـي بعـض األحيـان إلـى تنميـق أسـاليبه بالحلـى اللفظيـة ولكـن دون
إسراف.
نظـم علـى البحـور األساسـية ،ويأتـي البسـيط فـي مقدمة مـا عثرنا عليـه ،يليـه الطويل
فالكامل .كما نظم على السريع والوافر .يُراجع جدول أوزانه في الجدول ص.402

(« )42علي بن إسماعيل بن محمد الغياث الغريفي»((( (ت في حدود 1244ه1828/م)
ولـد هـذا الشـاعر فـي «البحريـن» وتتلمـذ علـى علمائهـا ،ثـم هاجـر إلـى «النجـف»
واستقر بها بسبب ظلم لحق به .وبقي هناك إلى أن توفي بالطاعون.
أخـذ عـن كبـار فقهائهـا ،كمـا أخـذ عنـه آخـرون .وكان بارعـاً فـي النحـو والعربيـة حتى
س ّمي بـ «سيبويه».
يتسـم مـا روي لـه مـن شـعر بالرصانـة وقـوة العبـارة .ويظهـر بجلاء تأثـره باألقدميـن
والسير على نهجهم ،مع ميل لالبتعاد عن مدرسة البديع.
(« )43علي بن محمد بن علي بن يوسف الصالحي»((( (ت 1247ه1831/م)
يوصـف بأنـه محـ ّدث أصولـي نحوي عروضـي .وأخذ العلم عـن علماء أسـرة آل عصفور
كالشـيخ «حسـين بـن محمـد» وأخيـه «أحمـد» .لـه بعـض المصنفـات منها :رسـالة في
النحو وأخرى في المنطق.
علـى الصعيـد األدبـي تـدور تجربته الشـعرية حول رثـاء الهاشـميين .واسـتثمر مق ّدماته
ألغراض الشعر األخرى كالغزل والبكاء على ديار األحبة المغادرين.
تجـري أشـعاره على السـليقة تـارة ّ
فتـرق معانيه ،وتعذب أسـاليبه .وقد يعمـد إلى إبراز
ـح المترجم
((( تُراجـع ترجمتهـا عنـد البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدريـن ،مصدر سـابق ،ص 406وَ .409و َم َن َ
األول منهمـا إجـازة ح ّررها في 1205ه1790/م ،ونشـرها حسـين محفوظ فـي كتابه «إجازات الشـيخ أحمد
اإلحسائي».
((( ترجمتـه مسـتقاة مـن الخاقانـي ،علـي ،شـعراء الغـري ،مصـدر سـابق ،ج 6ص ،250واألمين ،محسـن ،أعيان
الشيعة ،مصدر سابق ،ج 8ص ،167والتاجر ،محمد علي ،مستدرك المنتظم ،مصدر سابق ،ص.73
((( الصالحيـة من قرى البحريـن ،راجع خريطة ( )2ص .559ووردت ترجمته عند التاجر ،محمد علي ،مسـودات
المنتظم ،مصدر سابق ،تحت رقم .687
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قدرتـه علـى اسـتخدام ألـوان البديـع فيسـرف فـي اسـتعماله لتأتـي أبياتـه معتسـفة
متكلّفة.
ويظهـر ممـا عثرنـا عليه من شـعره ميله للنظم علـى البحور األساسـية كالطويل والكامل
والبسيط.
(« )44إبراهيـم بـن محمـد بـن حسـين بـن حاميـم آل نشـرة»((( (كان حيـاً فـي 1250ه
1834/م)
ليـس لدينـا تصـور كامـل عن حياة هذا الشـاعر وشـعره .ولكـن يمكن القول أنـه ينتمي
إلـى أسـرة لهـا اهتماماتهـا العلميـة واألدبيـة .وقـد بـرز عـدد مـن أبنائهـا فـي ميـدان
الثقافة.
ويبـدو أنـه ممـن نـزح إلـى «النجف» واسـتقر بهـا ،وبقي هنـاك إلى أن قضـى نحبه في
أرضها .وقد ع ّدہ البعض من شعرائها.
يظهـر أنـه قصـر شـعره على آل البيـت مدحاً ورثـا ًء .ويتميز مـا وصلنا منـه – وهو قليل
– بتدفّق العاطفة ورقّتها.
وقـد اعتنـى مثـل غيره مـن الشـعراء بالتاريـخ والتنويه بالقيـم الخلقية للهاشـميين .كما
برز لديه ميل معتدل الستعمال الزينة البديعية في الغالب.
وعلى صعيد اإليقاع بدا لنا أن الكامل هو البحر المفضل لديه.
(« )45خلف بن عبد علي بن حسين العصفور»((( (ت 1273ه1856/م)
يق ّدمـه صاحـب منتظـم الدريـن علـى أنـه عالـم محـ ّدث .نشـأ فـي «البحريـن» وتخرج
علـى شـيوخها ،ثـم نـزح إلـى «بوشـهر» وتولـى إمامـة الجمعـة والجماعة ،وبقـي هناك
إلى أن قضى نحبه فيها.
يعـ ّد لهـا التاجـر مـا يربـو علـى العشـرين مص ّنفـاً أغلبهـا رسـائل .ومـن كتبـه «واضحـة
البرهـان فـي ر ّد مـن عمـل بظواهـر القـرآن» ورسـالة فـي الميـراث وأخـرى فـي علـم
الحروف.
جل شـعره في رثـاء آل البيت،
علـى صعيـد األدب يوصـف بأنـه أديب شـاعر .ويقال :إن ّ
((( ترجـم له حفيده محمـد علي التاجر في المنتظم ،مصدر سـابق ،تحـت رقم  ،22وعلي الخاقاني في شـعراء
الغري ،مصدر سابق ،ج 1ص .124وشبّر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 6ص.318
((( البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص ،213واألمينـي ،عبد الحسـين ،شـهداء الفضيلة،
مصدر سابق ،ص ،319والتاجر ،محمد علي ،مسودات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة .302
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ولـم نتمكـن مـن الحصـول إال على أبيـات قليلة له ،تبـدو وكأنها مقدمـة عاطفية لمرثية
ويتأسف على فراق «البحرين».
يتحسر ّ
حسينية ،وفيها ّ
(« )46عبد اللَّه بن أحمد الذهبة»((( (ت 1277ه1860/م)
مـن أهالـي قريـة «جدحفـص» .نـزح مـن البحريـن وسـكن «مسـقط» ثـم «لنجـه» من
توابع «إيران» ،وبها توفي .وكان دائم التر ّدد على «البحرين» و«القطيف»(((.
يُقـال :إن لـه ديـوان شـعر كبيـر يتكـون مـن مجلديـن .ويظهـر أنـه نـال مكانـة أدبيـة
مرموقة ،فهناك تقريظات ألشعاره.
يـدور أكثـر شـعره حول رثـاء الهاشـميين .ويبدو أنه طـرق موضوعات الشـعر األخرى إذ
نعثـر لـه علـى موضوعـات في األلغـاز .وتبرز فـي مراثيه عنايـة بالموضوعـات المعتادة
من اهتمام بالتاريخ وتصوير لمحنة المرأة .وع ّول على أسلوب الحوار لتجسيد ذلك.
تسـري فـي بعـض قصائـده نفحـة صوفيـة وعاطفة صادقـة .كمـا أن أشـعاره ال تخلو من
متانة بناء ،وكان يجنح إلى استخدام البديع ولكن باعتدال غالباً.
فـي موسـيقى اإلطـار مـال إلـى بحـور المرتبـة األولـى خاصـة الطويـل .ولـه أبيـات فـي
مجزوء الكامل .كما نظم على السريع والخفيف.
(« )47صالح بن ط ّعان بن ناصر الستري»((( (ت 1284ه1864/م)
فقيـه تخـ ّرج علـى علمـاء البحرين .لم ت ُذكَـر له أية مص ّنفـات .وحين وجهـت إليه بعض
األسئلة الفقهية مراسلة أجابها عنه ابنه أحمد بن صالح.
دارت مضامينـه الشـعرية حـول رثـاء الهاشـميين ،وتأبيـن الفقهـاء الذيـن جمعتهـم بـه
بعض الروابط خاصة شيوخ درسه.
يتصدر بحر البسيط ثم الكامل أوزانه الشعرية في حدود ما عثرنا عليه من شعر.
(« )48خليل بن علوي بن هاشم الجدحفصي»((( (ت 1310ه1892/م)
ينتمـي إلـى أسـرة «عبد الـرؤوف الحسـيني الجدحفصـي» العلميـة التـي أنجبـت عددا ً
من الشعراء الفقهاء.
(((
(((
(((
(((

البلادي ،علـي بن حسـن ،أنـوار البدرين ،مصـدر سـابق ،ص ،250والتاجر ،محمـد علي ،مسـودات المنتظم،
مصدر سابق ،ترجمة  484وش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 7ص.98
تنظر المواقع على الخريطة رقم ( )1ص.558
التاجر ،محمد علي ،مسودات المنتظم ،مصدر سابق ،ترجمة رقم (.)387
التاجـر ،محمـد علـي ،مسـودات المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة  ،308والدجيلـي ،عبد الكريـم ،البنـد في
األدب العربي ،مصدر سابق ،ص.126
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وتنـدر أخبـاره .ويدلّنـا شـعره علـى أنـه كان رقيـق الحـال ،وأنـه اضطـر للمديـح طلبـاً
للرفـد .كمـا يبـدو أنـه كان يتـردد علـى «القطيـف» و«العراق» طلبـاً لألمـن ،وهروباً من
الحاجة.
وبالرغـم مـن أنـه لم يكـن من العلمـاء إال أن نتاجه يـدل على رصيد ثقافـي جيد خاصة
فـي مجـال التاريـخ واألدب .وكان يرتبـط بعالقـة صداقـة مـع العديـد مـن شـعراء
«البحرين» و«العراق» و«األحساء» وفقهائها.
لـه ديـوان مـا زال مخطوطـاً وقـدرت أبياته بأربعـة آالف بيت إال أن مـا وجدناه يقل عن
هذا العدد.
تتعـدد مضاميـن شـعره الفكريـة وهـي ال تتعـدى موضوعات الشـعر العربـي التقليدية.
ودار أكثرهـا حـول المدائـح النبويـة ورثاء الهاشـميين .كمـا أن تناوله للمعاني وأسـلوب
صياغتها لم يخرج عن إطار األقدمين.
وأبـرز ملمـح تجديـدي فـي شـعره ميلـه لكتابـة فـن البند ،وهـو فن طرقـه أدباء أسـرته
السابقون(((.
واعتنـى باسـتخدام البديـع ،وتميـز اسـتعماله باالعتـدال فـي أكثـر األحيـان .يميـل إلـى
اسـتخدام البحـور األساسـية .وقد أتـى الطويل في المرتبـة األولى تاله الكامل فالبسـيط،
يُراجع جدول البحور ص.402

(« )49أحمـد بـن صالـح بن ط ّعان بن ناصر السـتري»((( (مـن 1251ه 1835/م إلى 1315ه
1897/م)
تلقّـى تعليمـه األول فـي «البحرين» ،ثم رحل إلـى «النجف» وتتلمذ علـى كبار فقهائها،
وبعد عودته تف ّرغ للتعليم.

اسـتق ّر بـه المقـام فـي «القطيـف» بعـد اضطـراب األوضـاع فـي بلاده وواصـل فيهـا
التدريـس والتصنيـف .وظل على اتصـال بـ «البحرين» ،فكان دائم التردد عليها لمباشـرة
القضايا الفقهية ،وتوفي في إحدى زياراته لها.
((( يُراجع ديوانه ص .68وعن تعريف البند يُراجع ص 412وما بعدها من هذا البحث.
((( سـترة ثالث جزر البحرين من حيث المسـاحة .وتُراجع ترجمته عند البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين،
مصـدر سـابق ،ص ،252واألميـن ،محسـن ،أعيان الشـيعة ،مصـدر سـابق ،ج 2ص ،606والتاجـر ،محمد علي،
المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة  ،56والخاقانـي ،علـي ،شـعراء الغـري ،مصـدر سـابق ،ج 1ص ،262وأعلام
الزركلـي ،مصـدر سـابق ،ج 1ص ،135وكحالـة ،عمـر ،معجـم المؤلفيـن ،مصـدر سـابق ،ج 1ص ،252وشـ ّبر،
جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 8ص.126
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بلـغ مرتبـة عاليـة فـي اإلفتـاء ،وصـار مرجـع أهـل البحريـن والقطيـف .لـه العديـد من
المص ّنفـات وهـي تربـو علـى الثالثيـن بيـن رسـالة وكتـاب ،منها «شـرح اللمعـة» و«زاد
المجتهدين».
لـه ديـوان شـعر .ويقال :إن قسـماً منـه طبع فـي «الهند» بعـد وفاته .ولكننا لـم نتمكّن
من العثور عليه.
تتركـز أكثـر موضوعاتـه حـول رثـاء الهاشـميين ومديحهـم .ويغلـب على بعـض نصوصه
سمة النظم .كما أن له العديد من المنظومات الفقهية.
ينــزع الشـاعر لتكريـم العقـل ،ويبـرز ذلـك مـن خلال مقدماتـه التـي يم ّجـده فيهـا،
ويدعو إلى التعويل عليه.
ويبـدو هـذا الشـاعر مشـغوفاً بالبديـع ،ويتجلّى ذلـك من خلال عنايته بتنميق أشـعاره
بفنونـه .وقـد صاحـب هـذا الحـرص اهتمامـاً بالمضمون الفكـري .ويتمثل نزوع الشـاعر
«علي» مطلعها:
إلى الزخرفة في جنوحه إلى نظم قصيدة «بديعية» في مدح اإلمام ّ
[بسيط]

ـض ِمـــن كَلِ ِم ـــي(((
براعـــ ًة تس ـــته ُِّل الفي ــ َ

ـي» إِ ْذ َع ــ َـا قَلَ ِم ـــي َ َ َ
بَ َديـــ ُع َم ْد ِح ـــي «عل ــ ٍّ
مـال فـي اإليقـاع الموسـيقي إلـى البحـور األساسـية .وحسـبما حصلنـا عليـه مـن شـعره
يأتـي الطويـل فـي مقدمـة البحـور التـي نظـم عليهـا .يليـه الوافـر فالكامـل .هـذا مـع
التفات واضح للنظم على مجزوء الرمل.
ْ

(« )50ناصـر بـن أحمد بـن عبد الصمـد آل شـبانة الموسـوي»((( (مـن 1260ه1844/م إلى
1331ه1912/م)
ينتمـي نسـبه إلـى اإلمام موسـى بن جعفـر ،من بيت شـرف وعلم .ولد فـي «البحرين»،
وانتقـل مـع والـده إلـى «مسـقط» فـ «إيـران» ،ووفـد علـى «النجـف» وأخـذ مـن كبـار
فقهائها.
اسـتق ّر بـه المقـام أخيرا ً فـي «البصرة» .وأصبح فيهـا زعيماً ومرجعاً دينيـاً ،و ُعرف بدماثة
الخلق ،وتوفي بها عن عمر يقارب السبعين عاماً.
كل بيت من
روي الميم ويتض ّمـن ّ
((( البديعيـة غالبـاً ما تكـون قصيدة طويلـة تنظم على بحر البسـيط ،وعلـى ّ
أبياتهـا نوعاً بديعياً .وموضوعهـا عادة المديح النبوي .يُراجع أبو زيد ،علـي« ،البديعيات في األدب العربي»،
ط ،1عالم الكتب ،بيروت  ،1983ص 46و.47
((( ترجمته عند البالدي ،علي بن حسـن ،أنوار البدرين ،مصدر سـابق ،ص ،239واألمين ،محسـن ،أعيان الشيعة،
مصـدر سـابق ،ج 10ص ،201والتاجـر ،محمـد علـي ،مسـودات المنتظم ،مصدر سـابق ،ترجمة  ،949وشـ ّبر،
جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 8ص.251
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تـدور أكثـر أشـعاره حـول رثـاء الهاشـميين ،فيهتـم علـى شـاكلة شـعراء «البحريـن»
بالتاريـخ .ويربـط بينـه وبيـن الواقـع فـي بعـض المقدمـات .وقد يسـتثمر ذلـك للتعبير
عن توقه للعودة إلى الوطن.
يظهـر تعلّقـه بالقدمـاء مـن خلال اسـتلهامه أفكارهـم وأسـاليبهم .ولـه تخميـس لبعض
أبيـات الشـاعر العباسـي «حيـص بيـص» .يميل إلـى التح ّرر مـن مذهب البديع ويسـاير
سجيته الشعرية في الغالب.
(« )51علـي بـن حسـن بـن علـي بـن سـليمان البلادي»((( (مـن 1274ه1857/م إلـى
1340ه1921/م)
ولـد فـي «البحريـن» .وفي سـن الحاديـة عشـرة غادرها إلـى «القطيف» بسـبب انخرام
الحالـة األمنيـة .جمعتـه الغربـة هنـاك بـ «أحمـد بـن صالـح بـن ط ّعـان» ،فتتلمـذ على
يديـه وصاهـره واتخـذه أبـاً روحيـاً ،وقـرأ عليـه النحـو والصـرف وعلـوم البالغـة والفقه،
سـافر بعـد ذلـك إلـى «النجـف» إلكمـال تحصيلـه العلمـي ،وحصـل علـى اإلجـازة مـن
بعض علمائها.
ص ّنـف العديـد مـن الكتـب منها «أنـوار البدريـن» وهو أحـد مراجعنا المهمـة ،وله أيضاً
العديد من المنظومات الفقهية.
التأسـف على فراق
يـدور أغلـب شـعره حـول مديح الهاشـميين ورثائهم .ولـه أبيات في ّ
الوطن ومحنه.
تتّسـم بعـض أشـعاره بالنظـم .ويتميـز البعـض اآلخـر بتدفـق العاطفـة .فـي موسـيقى
اإلطار نظم على الطويل والبسيط والكامل بصنفيه التام والمجزوء.
(« )52سـلمان بـن أحمـد بـن عبـاس بـن علـي بـن إبراهيـم آل نشـرة التاجـر»((( (مـن
1307ه1889/م إلى 1342ه1923/م)
ولـد فـي «البحريـن» .وتلقـى دروسـه األولـى في «الهنـد» على يـد بعض رجـال التعليم
البحرانييـن والعراقييـن .واصـل تلقّيـه فـي «البحريـن» علـى يـد شـيوخ القـراءة والعلم،
((( تُراجـع ترجمتـه التـي د ّونها بنفسـه فـي كتابـه «أنـوار البدريـن» ص ،270واألمين ،محسـن ،أعيان الشـيعة،
مصـدر سـابق ،ج 8ص ،185والزركلـي ،األعالم ،مصدر سـابق ،ج 4ص ،276وشـ ّبر ،جـواد ،أدب الطف ،مصدر
سابق ،ج 9ص.28
((( التاجـر ،محمـد علي ،مسـو ّدات المنتظم ،مصدر سـابق ،خاصة األخيرة منهـا التي تترجم للشـاعر تحت رقم
 ،349وش ّبر ،جواد ،أدب الطف ،مصدر سابق ،ج 9ص.84
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فأخـذ عـن «محمـد بـن صالـح بـن أحمـد بـن ط ّعـان» (ت1333ه1915/م)((( ،وعـن
«سـلمان بـن أحمـد العصفـور» (ت 1338ه1919/م)((( .ودرس بعـض فصـول النحو في
«العـراق» .وأخـذ في قرظ الشـعر منذ سـن الخامسـة عشـرة .كما يذكر شـقيقه صاحب
المنتظـم .وشـرع فـي تصنيـف عدة مؤلفـات إال أن المنيـة عاجلته فحالـت دون إتمامه
أي منها.
ٍّ
يظهـر أنـه نـال شـهرة فـي األوسـاط األدبيـة بالبحريـن ،فقـد اسـتدعاه األميـر الشـاعر
«إبراهيـم بـن محمـد الخليفة» إلى مجلسـه في عام 1916م فأنشـده علـى إثر اجتماعه
به قصيدة ع ّرف فيها نفسه وأوضح فيها مبادئه(((.
شـارك بشـعره فـي تكريـم الشـخصيات العربيـة الداعيـة إلـى اإلصلاح التـي زارت
«البحريـن» .فلـه قصيـدة فـي اإلشـادة بـ «أميـن الريحانـي» أنشـدها إياه عـام 1922م،
وأخـرى فـي مـدح الداعيـة المصـري «محمد علي يحيى السـعيد» ،نظمهـا في  15رجب
1342ه1923/م ،وهـي آخـر شـعره ،إذ توفـي بعدهـا بفتـرة قصيـرة إثـر انتشـار وبـاء
الطاعون(((.
يبـدو التاجـر شـاعرا ً متدفـق القريحـة غزيـر اإلنتـاج .فله شـعر مـا زال مبعثرا ً فـي أيدي
النـاس ،وفـي بعـض المجاميـع الشـعرية .وصـ ّرح شـقيقه بضيـاع الكثيـر منـه فـي حيـاة
الشاعر.
ّ
ويـرق شـعره فـي هـذا اللـون
تتركـز أغلـب تجربتـه الشـعرية حـول رثـاء الهاشـميين،
ويتسـم بصـدق العاطفـة نتيجـة تفاعـل الـذات الشـاعرة مـع الموضـوع .وعـ ّول علـى
أسـلوب التصويـر لتجسـيد المأسـاة ،والتفـت التفاتاً واضحـاً إلى محنة المـرأة والطفولة.
واتكأ على األسلوب الحواري خاصة الخطاب من جانب واحد لتصوير معاناتها.
(((
(((
(((
(((

يُراجع الزركلي ،األعالم ،مصدر سابق ،ج 6ص.156
ترجمته التاجر ،محمد علي ،المنتظم ،مصدر سابق ،ورقمها .348
مما قاله فيها( :بسيط)
مفصلَـــ ًة
َمــــــا شَ ــــــأنَ َها كَـــــ ِـذ ٌب كَالَّ وال َع ْســـــ ُـف
ف ـــإن تـــ ِر ْد ِصفَت ـــي ُخ ْذ َه ـــا َّ
ِ
ِ
ل ـــي ِمقـــ َو ٌل َص ـــا ِر ٌم ُحـــ ٌّر أَ ُص ـــو ُن ِبـــه
ْـــــف
مع َنـــــى الوفـــــاقِ لئـــــا يلـــــز ُم الخل ُ
رغـم قـرب العهد بهذا الشـاعر ظلّت أخباره وكثيـر من جوانب حياتـه مجهولة .كما اتسـمت المعروفة منها
وجل مـن ترجم لـه ح ّددها بسـنة
بعـدم الدقـة .فهنـاك جهـل بتاريـخ مولـده ،واختلاف حول سـنة وفاتـهّ .
 .1925كمـا أن الجـزء األكبـر مـن شـعره مـا زال مطموسـاً .يُراجـع مـا قالـه عنـه محمـد جابر األنصـاري في
«لمحـات مـن الخليـج العربـي» ،مصـدر سـابق ،ص .163ومبـارك الخاطـر فـي «نابغـة البحريـن :عبد اللَّـه
الزائـد» ،مصـدر سـابق ،ص 59إحالـة ( )1ود.علـوي الهاشـمي فـي «شـعراء البحريـن المعاصـرون» ،مصـدر
سـابق ،ص .23ونأمـل أن نكـون قـد دقّقنا بعـض تواريـخ حياته ،وكشـفنا عن جانب من شـعره في دراسـتنا
خالل األبواب المختلفة.
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طـرق موضوعـات الشـعر األخـرى خاصـة الرثـاء ،فرثـى والـده وأسـاتذته((( ،ومـدح من
يـراه أهلاً مـن المصلحيـن .وهـو ذو قـدرة علـى النظـم ،فلـه أرجـوزة صاغ فيهـا معاني
الفيلسـوف الفرنسـي «جوسـتاف لوبـون» الـواردة فـي كتابـه «جوامـع الكلـم» وأطلـق
عليها االسم نفسه(((.
اعتنـى في شـعره بالمضمـون الفكري ،وتجاوز الحلـى اللفظية تارة واسـتخدمها باعتدال
تارة أخرى.
اتخـذ اإلطـار الموسـيقي لشـعره نهجـاً مغايـرا ً لمـا كان شـائعاً عنـد شـعراء الفتـرة .فقد
تقـ ّدم الخفيـف علـى بق ّيـة البحـور .وكان المألـوف تقـ ّدم الطويـل .وتلاه الكامـل
فالبسيط((( ،وأتت هذه البحور الثالثة مرتبة بالتوالي بعد الخفيف.
(« )53إبراهيـم بـن محمـد بـن خليفـة آل خليفـة»((( (مـن 1267ه1850/م إلـى 1352ه
1933/م)
ولـد هـذا األميـر في مدينة «الــ ُم َح َّرق((( .وهو ينتمي إلى األسـرة الحاكمـة .وكان والده
حاكمـاً للبحريـن لفتـرات متقطّعـة .ثقافتـه تقليديـة قوامهـا القـرآن الكريـم والتاريـخ
والتراث الشعري العربي.
فـي عـام 1885م تو ّجـه إلـى مكة المكرمة وأخذ عـن كبار علمائها اللغـة العربية واألدب
والفقـه .وفـي العـام الموالـي أثنـاء مرافقتـه لوالـده المنفـي زار العديـد مـن مناطـق
الجزيـرة العربيـة ،كـ «عـدن» ونواحيهـا .كمـا عـ ّرج على «البصـرة» ،وقد أتاحـت له تلك
الرحلـة االحتـكاك بالعديـد مـن األدبـاء والتعـ ّرف علـى مـا بـرز مـن أفـكار فـي تلـك
المناطق ،فأثرى ذلك رصيده الثقافي.
لـه مسـاهمته الف ّعالـة فـي خدمـة الحيـاة العلميـة ،فقـد شـغل منصـب نائـب الرئيـس
(((
(((
(((
(((

(((
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ذكرنـا شـواهد مـن مرثيته لوالده فـي موضـوع المعارضات ص 489ومـا بعدهـا .وتُراجع مرثيته في أسـتاذه
سلمان العصفور في الرياض ص.621
نقلهـا إلـى العربيـة أحمد فتحـي زغلـول (الكاتـب المصـري ت1332ه1914/م) وطبعت في مصـر في عام
 .1922ونظم الشاعر جزءا ً كبيرا ً منها وتوفي قبل إتمامها.
راجع جدول األوزان .402
يُراجـع عنـه الريحانـي ،أميـن ،ملـوك العرب ،مصـدر سـابق ،ج 2ص 215ومـا بعدهـا .والتاجر ،محمـد علي،
مسـو ّدات المنتظـم ،مصـدر سـابق ،ترجمـة  .23واألنصـاري ،محمـد جابـر ،المجموعـة الكاملة آلثار الشـيخ
إبراهيـم ،مصـدر سـابق ،وهي أهـم وثيقة لنتاج الشـاعر .يُراجـع أيضاً مبـارك الخاطر :نابغـة البحرين ص23
ود.علوي الهاشمي :شعراء البحرين المعاصرون ،مصدر سابق ،ص.15
كانت عاصمة البحرين آنذاك ،وهي ثاني المدن اآلن.

لمجلـس المعـارف عـام 1919م ،ورأس النـادي األدبـي الـذي رعـى الحركـة األدبيـة فـي
البلاد .وفـي عـام 1922م التقـى بـ «أميـن الريحانـي» أثنـاء زيارتـه لـ «البحريـن» .وقـد
قـال عنـه فـي كتابـه «ملـوك العـرب» بأنـه أشـ ّد ميلاً إلـى األدب والشـعر منـه إلـى
السياسـة ،ووصفـه بأنـه شـيخ األدبـاء والشـعراء فـي «البحريـن» ،وأنـه رجـل عصـري
التفكير ،مطّلع على الصحافة العربية ،ومتصل بالحركة الثقافية العالمية.
لـه ديـوان شـعر مطبوع ،ويأتـي المضمون الوجداني بمـا فيه من غـزل وصبابة ومناجاة
ويحتل موضـوع اإلخوانيات
ّ
ومعاتبـة للدهـر فـي مقدمة األغراض الشـعرية التي طرقها.
مكانة واضحة .وللشاعر عالوة على ذلك مر ٍ
اث لبعض أفراد أسرته.
يجنـح علـى مسـتوى األداء الفنـي إلـى االهتمـام بنصاعـة األسـلوب واعتمـاد التركيـب
العربـي التقليـدي أساسـاً للتعبيـر عـن تجربتـه .وقـد دفعـه ذلـك إلـى االنسـياق وراء
سـج ّيته الشـعرية ،مـع محاولـة لتجـاوز مذهـب الصنعـة ،أو اسـتخدامه باقتصـاد فـي
بعض األحيان.
فـي موسـيقى اإلطـار شـكّل وزن الطويـل القاعـدة اإليقاعيـة األساسـية التي نظـم عليها
شعره .وقد أتى الوافر ثم البسيط في مراتب تالية.
(« )54طه بن إبراهيم العرادي»((( (من 1283ه1866/م تقريباً إلى 1363ه1943/م)
تتلمـذ علـى علمـاء «البحريـن»((( .وغلبـت ثقافتـه األدبيـة واللغويـة والتاريخيـة علـى
ثقافتـه الدينيـة .ووصفـه المصـدر الوحيـد الـذي ترجـم لـه بأنـه شـاعر لغـوي نحـوي،
وساعدته حياته الطويلة – عاش ما يقارب الثمانين عاماً – على إثراء ثقافته.
له ديوان شعر ما زال مخطوطاً.
وخصص الجزء األكبر من تجربته الشعرية لرثاء الهاشميين ومديحهم.
ّ
ويظهـر فـي نظمـه لهـذا اللـون عنايتـه بالجانـب التاريخـي ،وتصويـر محنة المـرأة ،كما
ّ
يـدل لقبـه علـى أن أصلـه من عـراد ،إحدى قـرى البحريـن ،ولكنه سـكن مدينـة المنامـة وعاش فيهـا طوال
(((
حياته إلى أن توفي .تُراجع ترجمته في المنتظم ،مصدر سابق ،ورقمها .401
((( دعا في إحدى مطوالته الثنين من شيوخه فقال[ :خفيف]
فَ ِق ِنــــــــــي بال ِق َيــــــــــام واآل ِل طُــــــــــ َّرا ً
مــــــــــع آبائــــــــــي الكــــــــــرام بالهــــــــــا
ثــــــم أشــــــياخي األماجــــــد منهــــــا
أحمــــــــــد وابــــــــــن ماجــــــــــد نبالهــــــــــا
وذهـب التاجر في المصدر نفسـه إلـى أن المذكورين هما أحمـد بن محمد العصفـور (ت1315ه1897/م)
وتقـع ترجمته في المصدر نفسـه تحت رقـم ( )100والثاني هو محمد بن علي بن ماجد الجشـي .ولم نجد
له ترجمة أو تاريخ وفاة.
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هـو شـائع عنـد شـعراء الفتـرة .ونلحـظ شـغفه بوصـف البطولـة وتمجيـد مـا يـدور في
فلكها من مثل عليا ،كالنجدة والشهامة والعفّة وما إليها.
طـرق أغـراض الشـعر األخـرى فرثـى مـن قضـى مـن العلمـاء .ولـم نجـد لـه مديحـاً في
أحـد .وأغـرم بالمعارضـات ،فعـارض قصائـد قديمـة وحديثـة .وغلـب علـى معارضاتـه
لألقدميـن اسـتعارة القالـب الفنـي فقـط .ومـع هـذا الخـروج عـن اإلطـار الموضوعـي
برزت ظالل واضحة للتأثر.
وشـغف بالتخميـس ،فخ ّمـس الكثيـر مـن األبيـات المنسـوبة لشـخصيات مـن آل البيت
«علـي» وابنيه «الحسـن» و«الحسـين» والسـيدة «فاطمة الزهـراء» ومن إليهم.
كاإلمـام
ّ
وتبرز عنده سمة أخرى هي تخميس بعض قصائده الخاصة.
يعتنـي الشـاعر بالمضمـون الفكـري لقصائـده ،ويميل إلـى التح ّرر من قيـود الصنعة مع
حرص على تخ ّير ألفاظه وتعابيره.
يغلـب علـى شـعره طـول النفس وأشـرنا إلى أن لـه قصيدة ع ّدتهـا حوالي ثمانية وسـت
مئة بيت(((.
فـي موسـيقى اإلطـار نلحـظ تقـ ّدم بحر الطويـل ،ويليه البسـيط ،هذا مـع التفات واضح
للنظم على السريع والخفيف.
(« )55محمـد بـن عيسـى بن علـي بن خليفـة الخليفـة»((( (الوائلـي) (مـن 1296ه1878/م
إلى 1384ه1964/م)
أميـر مـن البيـت الحاكـم .قـرأ القـرآن فـي سـ ّن الخامسـة .وتلقـى ثقافتـه فـي مجلس
يعج بالوفود التي تحمل معها شعرها وأنسابها.
والده حاكم «البحرين» الذي كان ّ
وشـكّلت جوالتـه وتنقالتـه الكثيـرة بيـن بلـدان العالـم المختلفـة عربيـة وغيـر عربيـة
ركيـزة هامـة مـن ركائـز ثقافتـه .وكان كثيـر التـر ّدد علـى «القاهـرة» واإلقامة فيهـا .مما
أتاح له االحتكاك المباشر بشعرائها وأدبائها.
لـه دور واسـع فـي إنعـاش الحركـة األدبيـة فـي «البحريـن» .وهـو مـن مؤسسـي النادي
األدبـي عـام 1921م .ورعـى الشـعراء ،وسـ ّهل قـدوم العديـد مـن األدبـاء والمفكريـن
العرب إلى البالد.
نشـر الكثيـر مـن نتاجـه األدبي تحت اسـم «الوائلي» فـي جريدة البحرين التي أنشـئت
عام 1941م ،ومنها اكتسب هذا اللقب.
((( يُراجع الباب الرابع ،موضوع التخميس ص 501وما بعدها.
((( تُراجع مقدمة الديوان بطبعتيه األولى ص 11وما بعدها ،والثانية ص 5وما بعدها.
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لـه ديـوان شـعر طبع مرتين :األولـى في القاهرة عـام 1975م ،والثانية فـي البحرين عام
1987م.
طـرق العديـد مـن أغـراض الشـعر العربـي .ويمثّـل شـعر الغـزل أبـرز معالـم تجربتـه
الشـعرية .ومـن الموضوعـات الحديثـة التي عرض لها موضـوع اإليقـاظ الوطني والحثّ
على النهوض بالمجتمع.
اسـتلهم فـي نتاجـه األدبـي روح الشـعر العربـي القديـم .فنـرى فـي نصوصـه آثـارا ً مـن
غـزل «عمـر بـن أبـي ربيعة» وحكمـة «المتنبـي» و«الرضـي» وشـعر «مهيـار الديلمي»
وغيرهم .وتتميز أكثر قصائده برقّة العاطفة وعذوبة األلفاظ.
سـاير فـي تعابيـره الفنيـة طبعه الشـعري ،ونـادرا ً مـا كان يعتني بمذهـب الصنعة .ومن
المالمـح المميـزة لشـعره اتخـاذه وزن الكامـل إطـارا ً موسـيقياً نظـم عليـه الكثيـر مـن
أشعاره فأتى هذا البحر في مقدمة أوزانه ،تاله الطويل فالبسيط(((.

((( يُراجع جدول ( )1في باب األوزان والقوافي ص 402وص.422
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خريطة رقم ( )1مب ّين عليها موقع جزر البحرين وما يجاورها
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خريطة رقم ( )2وهي لجزر البحرين مب ّين عليها أهم الجزر والمدن والقرى
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فهرس المصادر والمراجع (((

((( رتبنا المصادر تاريخياً بقدر اإلمكان .ورتبنا المراجع هجائياً.

المدونة الشعرية
مصادر
ّ
أوالً :الدواوين الشعرية:
أ ـ المطبوعة:

1.1ديوان جعفر الخطي  -مطبعة الحيدري  -طهران 1373ه 1953 -م.
2.2ديــوان حســن الدمســتاني  -نشــر مكتبــة العلــوم العامــة بالبحريــن وطبــع مطبعــة
النعمان بالنجف د.ت.
3.3شــعر إبراهيــم بــن محمــد الخليفــة المجمــوع تحــت اســم «المجموعــة الكاملــة آلثــار
الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد الخليفــة  -أشــعاره ورســائله»  -تحقيــق وشــرح محمــد
جابر األنصاري  -بإشراف مديرية التربية والتعليم  -البحرين 1968 -م.
4.4ديــوان محمــد بــن عيســى الخليفــة أو ديــوان الوائلــي الطبعــة القديمــة بمراجعــة
العوضي الوكيل  -المطبعة العالمية  -القاهرة 1975م.
الطبعــة الجديــدة بتحقيــق علــي أبــا حســين  -المطبعــة الحكوميــة  -دولــة البحريــن
 1987م.ب  -الدواوين المخطوطة:

5.5ديوان خليل بن علوي.
ـي «رثــاء أهــل البيــت» و«رثــاء
6.6شــعر طــه إبراهيــم الم ـرادي المك ـ ّون مــن مخطوطـ ّ
الحسين».
ثانياً :االختيارات الشعرية:
أ  -المخطوطة:

7.7مجموعة ( )1تاريخ نسخها 1265ه1848/م.
8.8مجموعــة ( )2وهــي عبــارة عــن منظومــات ومطــوالت شــعرية ُج ِمعــت مــن عــ ّدة
جهات.

ب  -المطبوعة:

1.1الطريحــي (فخــر الديــن) المنتخــب فــي جمــع المراثــي والخطــب المســمى بالفخــري
مؤسسة األعلمي  -بيروت  -د.ت.
2.2البــادي (حســين بــن علــي آل الشــيخ ســليمان) ريــاض المــدح والرثــاء  -دار اإلرشــاد
العامة  -البحرين  -ط - 3د.ت.
3.3محفــوظ (حســين) المنتخــب مــن أدب البحريــن  -شــركة طباعــة تابــان  -طهــران
1375ه 1955 -م.
مدونة التراجم والنقد وكتب األدب العامة:
ثالثاًّ :
أ  -المطبوعة:

1.1ابــن معصــوم المدنــي (علــي خــان بــن أحمــد) ســافة العصــر فــي محاســن الشــعراء
بكل مصر  -المكتبة المرتضوية 1324 -ه.
2.2المح ّبــي (محمــد أميــن فضــل اللَّــه) نفحــة الريحانــة ورشــحة طــاء الحانــة  -تحقيــق
عبد الفتاح الحلو  -دار إحياء الكتب العربية  -القاهرة  -ط1963 - 1م.
3.3البحرانــي (يوســف بــن أحمــد آل عصفــور) أنيــس المســافر وجليــس الخاطــر المعــروف
بالكشكول  -نشر مكتبة نينوى  -طهران  -طبع مطبعة النعمان  -النجف  -د.ت.
4.4البــادي (علــي بــن حســن) أنــوار البدريــن فــي تراجــم علمــاء القطيــف واإلحســاء
والبحرين  -مطبعة النعمان  -النجف 1377 -ه.
5.5األمين (محسن) أعيان الشيعة  -دار التعارف  -بيروت 1983 -م.
6.6الخاقانــي (علــي) شــعراء الغــري  -النجفيــات  -منشــورات دار البيــان  -بغــداد 1374 -ه
 1954م.7.7األمينــي (عبــد الحســين) الغديــر فــي الكتــاب والس ـ ّنة واألدب  -دار الكتــاب العربــي
 بيروت ط1977 - 4م.8.8شــبّر (جــواد) أدب الطــف أو شــعراء الحســين  -مؤسســة االعلمــي  -بيــروت  -ج،1
1969م وج1980 ،10م.
ب  -المخطوطة:

1.1العصفور (حسين بن محمد)  :المقتل (مقتل الحسين).
2.2التاجــر (محمــد علــي)  -مســو ّدات منتظــم الدريــن فــي تراجــم علمــاء القطيــف
واإلحساء والبحرين.
3.3التاجر (محمد علي) :مسو ّدات مستدرك منتظم الد ّرين.
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المراجع
1.1القرآن الكريم
2.2اآلمــدي (الحســن بــن بشــر) :المؤتلــف والمختلــف  -بتصحيــح كرنكــو  -دار الكتــب
العلمية  -بيروت 1982 -م.
3.3ابن األثير (علي بن محمد الجزري):
 أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة  -تحقيــق محمــد إبراهيــم الب ّنــا وزميــاه  -طبعــةدار الشعب  -القاهرة 1970م.
 الكامل في التاريخ  -دار الكتاب العربي  -بيروت  -ط1983 - 4م.4.4اإلدريســي (محمــد بــن محمــد بــن عبــد اللَّــه) :نزهــة المشــتاق  -الجــزء الخــاص
بجزيرة العرب  -نشر مجلة المجمع العلمي العراقي  -بغداد 1971 -م.
5.5األصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين):
 األغاني  -الدار التونسية للنشر 1983 -م. مقاتــل الطالبييــن  -تحقيــق أحمــد صقــر  -مؤسســة األعلمــي  -بيــروت  -ط- 21987م.
6.6ابــن أعثــم الكوفــي (أبــو محمــد أحمــد) :الفتــوح  -دار الكتــب العلميــة  -بيــروت  -ط1
 1986م.7.7امــرؤ القيــس :ديوانــه  -تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم  -دار المعــارف  -ط- 4
1984م.
8.8األميــن (حســن) :دائــرة المعــارف اإلســامية الشــيعية  -دار التعــارف للمطبوعــات -
بيروت  -ط1981 - 3م.
9.9األميني (عبد الحسين) :شهداء الفضيلة  -مؤسسة الوفاء  -بيروت  -ط1983 - 2م.
1010أنيس (إبراهيم):
 موسيقى الشعر  -دار القلم  -بيروت  -ط1972 - 4م. -األصوات اللغوية  -مكتبة األنجلو المصرية  -القاهرة  -ط1981 - 6م.

1111األنصــاري (محمــد جابــر) :لمحــات مــن الخليــج العربــي  -الشــركة العربيــة للــوكاالت
والتوزيع  -البحرين  -ط1970 - 1م.
1212البحتــري (أبــو عبــادة الوليــد بــن عبيــد) :حماســته  -ضبــط األب لويــس شــيخو
اليسوعي  -دار الكتاب العربي  -بيروت  -ط1967 - 3م.
1313التهامــي (علــي بــن محمــد) :ديوانــه  -تحقيــق علــي نجيــب عطــوي  -دار ومكتبــة
الهالل  -بيروت 1986 -م.
1414الجابــري (علــي حســين) :الفكــر الســلفي عنــد الشــيعة االثنــي عشــرية  -مكتبــة الفكــر
الجامعي  -بيروت  -ط1977 - 1م.
1515الجابــري (محمــد صالــح) :الشــعر التونســي المعاصــر  -الشــركة التونســية للتوزيــع -
1974م.
1616الجاحظ (عمرو بن بحر):
 البيــان والتبييــن  -تحقيــق عبــد الســام هــارون  -مؤسســة الخانجــي  -القاهــرة -ط - 3د.ت.
 رسائله  -المطبعة الرحمانية  -مصر  -ط1933 - 1م.1717الجاســر (حمــد) :المعجــم الجغرافــي  -منشــورات دار اليمامــة للبحــث والترجمــة
والنشر  -الرياض  -ط1979 - 1م.
1818جريــر بــن عطيــة الخطفــي :ديوانــه  -شــرح محمــد إســماعيل الصــاوي  -دار مكتبــة
الحياة  -بيروت  -د.ت.
1919ابــن جعفــر (قدامــة) :نقــد الشــعر  -تحقيــق محمــد عبــد المنعــم خفاجــي  -مكتبــة
الكليات األزهرية  -ط1978 - 1م.
2020جمــال الديــن (مصطفــى) :اإليقــاع فــي الشــعر العربــي  -مطبعــة النعمــان  -النجــف
 1970م.2121ابــن الجــوزي (الســبط شــمس الديــن يوســف بــن فرغلــي) :تذكــرة خــواص األمــة -
مؤسسة أهل البيت  -بيروت 1981 -م.
2222أبــو حاكمــة (أحمــد مصطفــى) :تاريــخ شــرقي الجزيــرة العربيــة  -تعريــب محمــد
أمين عبد اللَّه  -دار مكتبة الحياة  -بيروت  -د.ت.
2323الحاوي (إيليا) :ف ّن الوصف  -دار الكتاب اللبناني  -ط1980 - 3م.
2424ابــن حجــر العســقالني (شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي) :اإلصابــة فــي تمييــز الصحابــة
 دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -مص ّور عن الطبعة األولى 1328 -ه.2525ابن أبي الحديد (عبد الحميد بن محمد):
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 شــرح نهــج البالغــة  -تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم  -دار إحيــاء الت ـراثالعربي -بيروت ط1965 - 2م.
 القصائــد العلويــات  -مطبوعــة ضمــن الروضــة المختــارة  -مؤسســة األعلمــي -بيروت  -ط1972 - 1م.
2626الحـ ّر العاملــي (محمــد بــن الحســن) :أمــل اآلمــل  -تحقيــق أحمــد الحســيني  -مكتبــة
األندلس  -بغداد  -ط1385 - 1ه.
2727ابــن حــزم (علــي بــن أحمــد) :جمهــرة أنســاب العــرب -تحقيــق عبــد الســام هــارون
 دار المعارف  -مصر  -ط1982 - 5م.2828الحســيني (مرتضــى) :فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة  -منشــورات األعلمــي -
بيروت  -ط1982 - 4م.
2929الحصــري القيروانــي (إبراهيــم بــن علــي) :زهــر اآلداب  -تحقيــق علــي البجــاوي  -دار
إحياء الكتب العربية  -القاهرة  -ط1969 - 2م.
3030الحلو (عبد الفتاح) :شعراء هجر  -دار العلوم  -الرياض 1981 -م.
3131الحلّــي (الحســن بــن يوســف المط ّهــر) :نهــج الحــق وكشــف الصــدق  -دار الكتــاب
اللبناني  -بيروت 1982 -م.
3232الحمداني (أبو فراس) :ديوانه  -دار صادر  -بيروت  -د.ت.
3333الحموي (شهاب الدين ياقوت):
 معجم البلدان  -دار صادر  -بيروت 1984 -م. معجم األدباء  -دار الفكر  -بيروت  -ط1980 - 3م.3434حميــدة (عبــد الحســيب طــه) :أدب الشــيعة  -مطبعــة الســعادة  -مصــر  -ط- 2
1968م.
3535الحميــري (محمــد عبــد المنعــم) :الــروض المعطــار  -تحقيــق إحســان عبــاس  -مكتبــة
لبنان  -ط1984 - 2م.
3636ابن حنبل (اإلمام أحمد) :مسنده  -دار صادر  -د.ت.
3737ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي) :صورة األرض  -مكتبة الحياة  -بيروت 1979 -م.
3838اإلمــام الشــافعي (محمــد بــن إدريــس) :ديوانــه  -دار الجيــل  -بيــروت  -د.ت .تاريــخ
المقدمة 1971م.
3939الشــبلنجي (مؤمــن بــن حســن) :نــور األبصــار  -الــدار العالميــة للطباعــة والنشــر
والتوزيع  -بيروت  -ط1983 - 1م.
4040ابــن شــهر آشــوب (رشــيد الديــن محمــد بــن علــي) :مناقــب آل أبــي طالــب  -المطبعــة
الحيدرية  -النجف 1956 -م.
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4141الصاحــب بــن ع ّبــاد :ديوانــه  -تحقيــق محمــد حســن آل ياســين  -مكتبــة النهضــة -
بيروت ط1974 - 2م.
4242صبحــي (أحمــد محمــود) :البحريــن ودعــوى إي ـران  -مطبعــة عــوف  -اإلســكندرية -
1963م.
4343الصــدوق (أبــو جعفــر محمــد بــن بابويــه الق ّمــي) :أماليــه  -مؤسســة األعلمــي  -بيروت
 ط1980 - 5م.4444ضيف (شوقي):
 عصر الدول واإلمارات  -دار المعارف  -مصر 1980 -م. الرثاء  -دار المعارف  -مصر ط - 2د.ت.4545الطائــي (عبــد اللَّــه بــن محمــد) :األدب المعاصــر فــي الخليــج العربــي  -معهــد
البحوث والدراسات العربية  -القاهرة 1974 -م.
4646الطاهــر (علــي جــواد) :مقدمــة فــي النقــد واألدب  -المؤسســة العربيــة للدراســات
والنشر  -بيروت  -ط1979 - 1م.
4747ابــن طباطبــا العلــوي (محمــد بــن أحمــد) :عيــار الشــعر  -تحقيــق عبــاس عبــد الســاتر
 دار الكتب العلمية  -بيروت  -ط1982 - 1م.4848الطباطبائــي (عبــد الجليــل) :ديوانــه المسـ ّمى :روض الخـ ّـل والخليــل -طبــع علــى نفقــة
أمير البحرين 1964 -م.
4949الطبرسي (أحمد بن علي) :االحتجاج -مؤسسة األعلمي  -بيروت  -ط1983 - 2م.
ـب الديــن أحمــد بــن عبــد اللَّــه) :الريــاض النضــرة فــي مناقــب العتــرة
5050الطبــري (محـ ّ
 دار الكتب العلمية  -بيروت  -د.ت.5151الكتبي (محمد بن شاكر) :فوات الوفيات  -دار صادر  -بيروت 1973 -م.
5252كحالة (عمر رضا) :معجم المؤلفين  -دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -د.ت.
5353الكميــت بــن زيــد األســدي :القصائــد الهاشــميات شــرح محمــد شــاكر الخيــاط  -مطبعة
الموسوعات القاهرة  -د.ت.
5454الالمــي (عبــد الرحمــن كريــم) :األدب العربــي فــي األحــواز  -مــن مطلــع القــرن
الحــادي عشــر الهجــري إلــى منتصــف القــرن الرابــع عشــر  -منشــورات وزارة الثقافــة
واإلعالم بالعراق  -بغداد 1985م.
5555لوريمر (جون جوردون):
 دليل الخليج  -القسم الجغرافي. دليل الخليج  -القسم التاريخي.568

تعريــب قســم الترجمــة بديــوان أميــر دولــة قطــر  -وطبــع فــي الدوحــة فــي
سنوات متفرقة ابتدا ًء من الستينيات.
5656ابــن ماجــد (شــهاب الديــن) :الفوائــد فــي أصــول علــم البحــر والقواعــد  -تحقيــق
إبراهيم خوري وعزة حسن  -مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1971م.
5757الماحــوزي (ســليمان بــن عبــد اللَّــه) :فهرســت علمــاء البحريــن  -مطبــوع ضمــن
فهرســت آل بابويــه لنفــس المؤلــف  -منشــورات مكتبــة آيــة اللَّــه المرعشــي النجفــي
 قم 1404 -ه.5858مبارك (زكي) :المدائح النبوية  -دار الشعب  -د.ت.
5959آل مبــارك (عبــد اللَّــه) :األدب العربــي المعاصــر فــي الجزيــرة العربيــة  -القســم األول
 الشــعر فــي شــرقي الجزيــرة  -معهــد البحــوث والدراســات العربيــة  -القاهــرة -1973م.
6060المتقــي الهنــدي (عــاء الديــن علــي) :كنــز الع ّمــال  -مؤسســة الرســالة  -بيــروت  -ط5
 1985م.6161المتنبــي (أحمــد بــن الحســين) :ديوانــه بشــرح عبــد الرحمــن البرقوقــي  -دار الكتــاب
العربي  -بيروت 1979 -م.
6262ابــن المجــاور (جمــال الديــن يوســف بــن يعقــوب) :صفــة بــاد اليمــن المسـ ّمى تاريخ
المستبصر  -ضبط أوسكر لوفغرين  -ليدن 1951م.
6363المجلسي (محمد باقر) :بحار األنوار  -مؤسسة الوفاء  -بيروت  -ط1983 - 2م.
6464محفوظ (حسين):
 مصــادر دراســة ت ـراث البحريــن  -نشــر مركــز دراســات الخليــج العربــي  -جامعــةالبصــرة ضمــن مجموعــة البحــوث التــي ألقيــت فــي النــدوة العلميــة العالميــة
الثانية المركز.
 كتاب إجازات الشيخ أحمد األحسائي  -مطبعة اآلداب  -النجف 1971 -م.6565المح ّبــي (محمــد أميــن) :خالصــة األثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر  -دار صــادر
 بيروت  -د.ت.6666المــرادي (الحســن بــن قاســم) :الجنــي الدانــي فــي حــروف المعانــي  -تحقيــق
فخر الدين قباوة وزميله  -دار اآلفاق الجديدة  -بيروت  -ط1983 - 2م.
6767الشريف المرتضى (علي بن الحسين):
 ديوانه  -تحقيق رشيد الصفار  -دار إحياء الكتب العربية  -القاهرة 1958 -م. أمالــي المرتضــى  -تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم  -دار الكتــاب العربــي -بيروت  -ط1967 - 2م.
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6868المرزبانــي (محمــد بــن عمـران) :معجــم الشــعراء  -تصحيــح وتعليــق ف .كرنكــو  -دار
الكتب العلمية  -بيروت  -ط1982 - 2م.
ـب ومعارضاتهــا  -الــدار العربيــة للكتــاب -
6969المرزوقــي (محمــد وزميلــه) :يــا ليــل الصـ ّ
1986م.
7070مريــدن (عزيــزة) :اللغــة الشــعرية فــي العصــر الحديــث  -دار الفكــر  -دمشــق  -ط1
 1984م.7171ابــن مزاحــم المنقــري (نصــر) :موقعــة صفيــن  -تحقيــق عبــد الســام هــارون -
المؤسسة العربية الحديثة  -القاهرة  -ط1981 - 3م.
7272المســعودي (أبــو الحســن علــي بــن الحســين) :مــروج الذهــب  -المكتبــة التجاريــة
الكبرى  -القاهرة  -ط1964 - 4م.
7373اإلمــام مســلم بــن الحجــاج :صحيحــه  -تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي  -دار إحيــاء
التراث العربي  -بيروت  -د.ت.
7474المســلم (محمــد ســعيد) :ســاحل الذهــب األســود  -منشــورات دار الحيــاة  -بيــروت
 د.ت.7575ابن المعتز (عبد اللَّه) :كتاب البديع  -دار المسيرة  -بيروت  -ط1982 - 3م.
7676الواقدي (محمد بن عمر) :كتاب المغازي  -عالم الكتب  -بيروت  -د.ت.
7777ولبــر (دونالــد) :إيـران ماضيهــا وحاضرهــا  -تعريــب عبــد المنعــم محمــد حســين  -دار
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني  -ط1985 - 2م.
الدوريات
1.1مجلة تراثنا اللبنانية :األعداد  1و 6و 7و 8و 10و.15
2.2مجلة صوت البحرين  -العدد  - 3السنة الثانية.
3.3مجلة لغة العرب العراقية  -العدد  - 9آذار 1912م.
4.4مجلة الوثيقة البحرانية  -األعداد من .12 - 1
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الكشاف العام

الكشاف العام

أ

آشور.21 :
آقـا بـزرك الطهرانـي،104 ،102 ،101 ،97 ،83 ،29 :
،126 ،125 ،113 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105
،525 ،524 ،523 ،504 ،165 ،164 ،150 ،142
.534 ،528
آل بو عينين.69 :
آل البيـت،124 ،123 ،113 ،106 ،46 ،30 ،29 ،14 :
،152 ،151 ،149 ،148 ،147 ،146 ،141 ،125
،166 ،165 ،163 ،158 ،156 ،155 ،154 ،153
،223 ،219 ،207 ،205 ،197 ،192 ،176 ،173
،307 ،255 ،249 ،240 ،236 ،234 ،233 ،231
،493 ،436 ،403 ،363 ،354 ،337 ،321 ،310
.548 ،540 ،535 ،532 ،521 ،495
آل خليفـة،68 ،67 ،66 ،64 ،63 ،62 ،61 ،58 ،57 :
.495 ،326 ،69
آل رقبة.42 :
آل صباح.62 ،57 :
آل عبد اللَّه.64 :
آل عبد الدار.339 :
آل عبس.343 :
آل كنانة.221 :
آل مبارك.97 :
آل مذكور.61 ،57 ،56 :
أبان بن سعيد بن أبي العاص.35 ،29 :

إبراهيـم آل نشـرة،248 ،241 ،215 ،155 ،153 :
.548 ،479 ،452 ،396 ،378 ،276
إبراهيـم أنيـس،418 ،410 ،406 ،405 ،404 ،403 :
.425 ،421 ،420
إبراهيم بن عبد اللَّه.506 :
إبراهيم بن عبد النبي القدمي.113 ،110 :
إبراهيم بن علي البالدي.150 ،142 :
إبراهيم بـن محمـد الخليفـة،119 ،117 ،115 ،97 :
،325 ،288 ،280 ،268 ،263 ،260 ،256 ،124
،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،382 ،372 ،363
،456 ،434 ،433 ،424 ،423 ،420 ،407 ،406
.554 ،553 ،505 ،504 ،477
إبراهيم بن محمد الطيبي.38 :
إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه (الخواجة).312 :
إبراهيم بن محمد.70 :
إبراهيم بن هالل الصابي.492 :
إبراهيم السعافين.511 ،132 ،130 ،129 ،128 :
إبراهيم العريض.353 :
ابـن أبـي الحديـد،157 ،110 ،42 ،35 ،30 ،29 ،27 :
،239 ،231 ،223 ،221 ،212 ،166 ،164 ،158
.507 ،342 ،244
ابن أبي حجلة.296 :
ابـن األثيـر،207 ،196 ،192 ،188 ،185 ،170 ،29 :
.395 ،341 ،303 ،222 ،212
ابن أعثم الكوفي.227 ،212 ،196 :

ابن بابويه القمي = الصدوق
أبو الحسـن علي بن الحسين المسـعودي،29 ،28 :
168 ،146 ،43
ابن بطوطة.30 :
ابـن الجـوزي ،208 ،206 ،201 ،196 ،194 ،186 :أبو حنيفة النعمان.198 :
أبو زيد القرشي.490 :
.246 ،244 ،237 ،220
أبو سعيد الجنابي.37 ،36 :
ابن حجر العسقالني.222 ،43 ،35 ،31 ،30 ،29 :
ابن حوقل.26 :
أبو سعيد القرمطي.36 :
ابن خالويه.505 :
أبو سفيان.339 :
ابن خلدون.38 ،37 ،36 ،34 ،30 ،28 ،27 ،22 :
أبو عبد اللَّه محمد بن سعد222 ،165 ،42 ،35 :
أبو عبيدة.42 :
ابن خلكان.529 ،506 ،151 ،45 :
ابن رشـيق ،436 ،431 ،371 ،314 ،311 ،231 ،191 :أبو فديك.36 :
أبو فراس الحمداني.493 ،265 :
.447
أبو القاسم النصيبي= ابن حوقل.
ابن الرومي.496 ،192 :
أبو نواس.503 ،499 ،495 ،490 ،478 :
ابن زكريا.37 :
أبو هالل العسكري.359 ،311 :
ابن زيدون.496 :
األتراك.54 :
ابن سناء الملك (هبة اللَّه بن جعفر).529 :
ابن سينا.93 ،40 :
أجود بن زامل.39 :
ابـن شهرآشـوب ،212 ،208 ،198 ،190 ،187 ،163 :أُحد.344 ،221 :
األحساء،44 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،29 ،15 ،12 ،11 :
.503 ،227 ،222 ،220
،98 ،97 ،96 ،88 ،82 ،79 ،73 ،66 ،58 ،54 ،52
ابن الصائغ.529 :
.550 ،546 ،522 ،325 ،276 ،127 ،125 ،109
ابن طباطبا.311 :
إحسان عباس.27 ،24 :
ابن عباس.43 :
أحمد بـن إبراهيم آل عصفور،86 ،84 ،83 ،73 ،72 :
ابن عبد البر.222 :
.108 ،100 ،94 ،91
ابن عبد ربه.166 :
أحمد بـن الحاجـي،368 ،217 ،199 ،195 ،156 :
ابن عساكر.222 ،206 ،35 ،29 :
.532 ،495 ،494 ،493 ،480
ابن فضل اللَّه العمري.26 :
أحمد بن حسن الدمستاني.124 :
ابن قتيبة الدينوري.508 ،201 ،169 ،44 ،35 :
أحمد بن الحسين = المتنبي
ابن هشام.83 :
أحمد بن حنبل.216 ،167 :
أبناء لؤي.220 :
أحمد بن زين الدين (الشيخ).546 ،97 :
أبو بكر السلغري.38 :
أحمد بن سليمان آل عصفور.88 :
أبو بكر الصديق.166 ،29 :
أحمد بن صالح بن طعان الستري،96 ،87 ،81 ،73 :
أبو تمام.505 ،499 ،498 ،497 ،494 ،255 ،44 :
،177 ،166 ،157 ،150 ،142 ،118 ،109 ،105
أبو جحش.339 :
،239 ،236 ،235 ،234 ،225 ،224 ،220 ،212
أبو الحسن حازم القرطاجني.410 :
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،361 ،265 ،260 ،259 ،255 ،249 ،245 ،243
،454 ،439 ،426 ،410 ،394 ،392 ،386 ،378
،501 ،493 ،491 ،484 ،469 ،461 ،459 ،458
.552 ،550
أحمد بن صالح بن طوق القطيفي.97 :
أحمد بن صالح الدرازي.74 :
أحمد بن عباس التاجر.112 :
أحمد بن عبد اللَّه البالدي.113 :
أحمد بـن عبـد اللَّه بـن المتـوج البحرانـي (جمـال
الدين).521 ،216 ،164 ،101 ،96 ،45 ،41 :
أحمد بن عبد اللَّه العصفور.265 :
أحمد بن عبد اللَّه المعري.495 ،255 :
أحمد بن عبد الرؤوف.387 ،275 ،444 ،211 ،104 :
أحمد بن عبد السالم (الشيخ).116 :
أحمد بن عبد الصمد الموسوي.322 ،87 :
أحمد بن علي بن سعادة البحراني.107 ،93 ،40 :
أحمد بن علي القلقشندي.155 ،37 ،29 :
أحمد بن فهد بن إدريس األحسائي.96 :
أحمد بن علي المنوي.179 :
أحمد بن ماجد.39 ،27 ،22 :
أحمد بـن محمد آل ماجد البلادي،113 ،101 ،63 :
.331 ،259
أحمد بن محمد اإلصبعي.117 ،114 :
أحمد بن محمد بن يوسـف المقابي،100 ،94 ،88 :
.107
أحمد بن محمد الخليفة.69 ،64 ،63 :
أحمد بن محمد السبعي.96 :
أحمد بن محمد العصفور.97 :
أحمد بن محمد الميداني.213 :
أحمد بن معصوم (نظام الدين).526 ،308 :
أحمد بن مهدي (أبو السعود).483 :
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود = البالذري
أحمد البنا.221 :

أحمد الحسيني.301 ،30 :
أحمـد الدمسـتاني،232 ،219 ،195 ،174 ،97 ،11 :
،393 ،392 ،386 ،383 ،375 ،363 ،268 ،245
،440 ،438 ،423 ،422 ،407 ،406 ،404 ،402
.500 ،484 ،481 ،479 ،471 ،467 ،546
أحمد شوقي.500 :
أحمد صقر.196 :
أحمد العناني.53 ،52 :
أحمـد مصطفى (أبو حاكمـة)،62 ،61 ،58 ،57 ،56 :
.68 ،63
أحمد هيكل.511 :
األحنف بن قيس.311 :
األحواز.413 ،249 ،132 ،131 ،98 :
اإلخباريون.104 ،95 ،94 ،93 :
الطـف أو شـعراء الحسـين (جـواد شـبر)،12 :
أدب ّ
.126
اإلدريسي.23 ،19 :
أرادوس.33 :
أرجوزة شارحة الصدور (حسين عصفور).426 :
األزد.28 :
أرجـوزة الكامـل فـي الصناعـة (جعفر بـن كمـال
الدين).530 ،101 :
أزهار الرياض (سليمان الماحوزي).529 :
أسامة (ابن عم طوق).344 :
االستبصار (محمد بن الحسن الطوسي).83 :
استرابون.34 ،33 :
أسرة المتوج.45 :
اإلسكندر المقدوني.310 :
اإلسكندرية.337 ،53 :
إسماعيل الخشاب.130 :
أصفهان.99 ،87 ،73 :
األصفهاني.508 ،220 ،212 ،197 ،196 ،152 ،44 :
األصمعي.508 :
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أصول الكافي (الكليني).83 :
األصوليون.104 ،95 :
األعراب المرتزقة.59 :
أعيان الشيعة (محسن األمين).126 ،12 :
األكديون.33 :
ألفونسو دي البوكيرك.53 ،26 ،23 :
أمراء البحرين.56 :
أمراء هرموز.38 :
امرؤ القيس.490 ،478 ،395 ،196 :
األمم المتحدة.68 :
األمويون.475 ،249 ،220 ،178 :
أميـن الريحانـي،133 ،115 ،70 ،66 ،34 ،31 ،21 :
.555 ،553
اإلنجليز.133 ،70 ،64 ،31 :
اإلنجيل.394 :
إنزاك (إله).33 :
أنكي (إله).33 :
أنـوار البدريـن (علي بـن حسـن البلادي)،60 ،12 :
.552 ،525 ،126 ،114 ،109 ،72
أنيس المسـافر وجليـس الخاطر (يوسـف بن أحمد
البحراني).126 ،12 :
األهواز.98 :
أوال = البحرين
أور.25 :
األوروبيون.129 ،87 ،31 ،22 :
إيـران،67 ،63 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،52 ،40 ،11 :
،98 ،95 ،93 ،87 ،86 ،82 ،80 ،75 ،73 ،71 ،68
،349 ،148 ،133 ،132 ،123 ،117 ،102 ،99
.551 ،538 ،534 ،526 ،525 ،524 ،411
اإليرانيون.302 ،98 ،87 ،56 ،55 ،31 :
إيليا الحاوي.376 :
أيوب (النبي) .394 : 
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ب

بابا خان.55 :
بابل.21 :
البارودي.511 :
بحار األنوار (المجلسي).102 :
البحتري.500 ،421 ،44 :
البحر المتوسط.21 :
البحرانيـون،94 ،88 ،87 ،74 ،73 ،72 ،65 ،54 ،12 :
.552 ،546 ،413 ،281 ،127 ،124 ،99 ،98 ،96
بحرية (عين).21 :
البحرين،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 :
،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24
،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35
،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51
،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،68 ،67 ،66 ،65 ،63 ،62
،97 ،96 ،94 ،93 ،92 ،90 ،89 ،88 ،82 ،80 ،79
،117 ،112 ،111 ،109 ،107 ،101 ،100 ،98
،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،120 ،119 ،118
،149 ،147 ،146 ،138 ،136 ،134 ،132 ،131
،276 ،255 ،231 ،223 ،179 ،175 ،165 ،151
،327 ،326 ،312 ،309 ،298 ،297 ،295 ،293
،391 ،390 ،378 ،376 ،365 ،362 ،359 ،352
،420 ،417 ،413 ،411 ،410 ،403 ،401 ،395
،467 ،463 ،454 ،453 ،448 ،436 ،431 ،425
،517 ،516 ،515 ،510 ،509 ،499 ،498 ،489
،532 ،528 ،526 ،525 ،524 ،522 ،521 ،518
،552 ،551 ،550 ،548 ،546 ،539 ،538 ،534
.559 ،558 ،557 ،556 ،554
بدر.187 :
البدو.69 :
بر العرب.19 :
براغا.51 :
بربار.526 :

البرتغال.51 ،23 :
بنو تيم الرباب.167 :
البرتغاليـون ،133 ،131 ،54 ،53 ،52 ،51 ،26 ،23 :بنو ثعلب.38 :
.309
بنو حرب بن أمية.338 :
برديسو.33 :
بنو سعد بن زيد بن مناة.28 :
البرهـان فـي تفسـير القـرآن (هاشـم بن سـليمان) :بنو صوحان.42 :
.101
بنو عامر بن عبد القيس.28 :
برية.21 :
بنو عامر بن عقيل.38 ،37 :
بريطانيا.128 ،71 ،70 ،20 :
بنو عتبة.61 ،57 :
البريطانيون.71 :
بنو عصفور.547 ،52 ،39 ،38 :
بشار بن برد.366 :
بنو عقيل بن عامر.51 :
بشر بن أبي حازم األسدي.508 :
بنو مسمار.28 :
بشر بن منقذ (األعور الشني).44 :
بنو مضر.338 ،221 :
بشير كاظم.51 :
بنو معن.28 :
البصرة.554 ،551 ،522 ،131 ،44 ،36 ،21 ،15 :
بنو نبهان.498 :
البطحاء.370 ،151 :
بنو هاشم.470 ،397 ،231 ،166 ،29 :
بطليموس.33 ،22 :
بهاء الدين األربلي.111 :
بغـداد،126 ،98 ،80 ،73 ،54 ،29 ،22 ،20 ،19 :
البهائي.525 ،133 ،110 ،87 ،85 :
.413 ،128
بهبهان.73 :
البكريون.43 :
بهجـة الخاطـر ونزهـة الناظـر (يحيى بـن حسـين
بالد الرافدين.33 ،25 :
البحراني).107 :
بالد العجم.73 :
بوري.545 :
بالد الهند.32 :
بوشهر.88 ،63 ،57 :
بالد ما بين النهرين.32 :
البالذري .342 ،222 ،212 ،190 ،172 ،29 ،28 ،27 :البوصيري.503 ،496 ،492 ،237 ،231 ،164 :
البيت الحرام.224 :
بلينوس33 :
بيـروت،114 ،110 ،105 ،99 ،73 ،46 ،31 ،27 ،19 :
بليني.22 :
،185 ،157 ،152 ،148 ،145 ،126 ،125 ،120
بندر عباس.57 :
،410 ،342 ،237 ،236 ،222 ،216 ،201 ،192
بنسانو.33 :
.489 ،478 ،431
بنو أبي الحسن علي بن مسمار.28 :
بيشة.330 :
بنو إسرائيل.176 :
بيعة الرضوان.142 :
بنو أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد.28 :
بيعة السقيفة.166 :
بنو أمية.470 ،439 ،210 :
بنو تميم.498 ،313 :
بيعة غدير خم.167 :
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ت

تاريخ العرب قبل اإلسالم (جواد علي).33 :
تاريخ مشايخ الشـيعة (يحيى بن حسين البحراني):
.108
تايلوس.22 :
تُبَّع.395 :
تتميم أمل اآلمل (محمد بن علي آل شبانة).108 :
التجريد (نصير الدين الطوسي).317 :
تحفة الباحثين في أصول الدين (حسن الدمستاني):
.426 ،143
تستر.111 :
تشارلز بلجريف.119 :
تعريـف رجـال مـن ال يحضـره الفقيـه (هاشـم بن
سليمان).108 :
تميم بن أبي بن مقبل.44 :
تنبيهـات فـي رجال التهذيب (هاشـم بن سـليمان):
.108
تهامة.28 :
التهذيب (الطوسي).83 :
تورانشاه.53 ،39 :
تونس.128 :

ج

الجاحظ.231 ،43 ،42 :
الجارود.35 :
جامع شيراز.537 ،99 :
جامعة البصرة.80 ،79 :
جامعة بغداد.132 ،93 :
الجامعة التونسية.417 ،401 ،205 ،133 :
جامعة عين شمس.276 ،249 ،130 :
جامعة قطر.130 :
جبارة الهولي (الشيخ).60 ،59 :
الجبري (الشيخ).58 :
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جبريل.223 ،221 ،206 ،190 ،188 :
الجبريون.58 :
جبل عامل.79 :
جديس.27 :
جذيمة.28 :
جرجي زيدان.130 ،129 ،128 :
الجرعاء.34 :
جرير.491 ،313 ،134 :
الجـزء الـذي ال يتجـزأ (عبـد اللَّه بن علـي البالدي):
.108
جزر أوال= جزر البحرين
جـزر البحريـن،38 ،30 ،28 ،24 ،22 ،20 ،19 ،11 :
.323 ،298 ،131 ،60
جزيرة أرد (أراد).33 :
جزيرة أُكل= جزيرة النبيه صالح
جزيرة إيبريا.24 :
جزيرة تاروت.38 :
جزيرة سترة.294 ،20 :
الجزيرة العربيـة،68 ،63 ،62 ،61 ،56 ،33 ،21 ،19 :
.522 ،353 ،138 ،130 ،97 ،93 ،88 ،86 ،80 ،72
جزيرةالمحرق.20 :
جزيرة النبيه صالح.522 ،521 ،81 ،60 :
جعفر بن كمال الدين.99 ،98 ،90 ،74 ،73 :
جعفـر الخطـي،123 ،115 ،113 ،87 ،54 ،20 ،11 :
،294 ،287 ،278 ،149 ،138 ،132 ،131 ،127
،318 ،317 ،314 ،312 ،309 ،307 ،300 ،298
،376 ،374 ،369 ،366 ،330 ،328 ،327 ،322
،402 ،395 ،389 ،388 ،387 ،386 ،379 ،377
،441 ،439 ،422 ،409 ،408 ،405 ،404 ،403
،517 ،511 ،493 ،492 ،460 ،459 ،457 ،455
.525 ،524 ،517
الجغرافيون العرب.23 :
الجفير.28 :

الجالهمة.68 ،67 ،62 :
جليل منصور العريض.276 ،205 :
جمـال الدين يوسـف بن يعقوب بن المجـاور،22 :
.30 ،27
جمال زكريا قاسم.52 :
الجمجمي.89 ،44 ،43 :
جهرم (بلدة).73 :
جواثى.35 :
جـواد شـبر،177 ،168 ،164 ،158 ،151 ،149 ،46 :
،331 ،279 ،268 ،259 ،258 ،232 ،205 ،186
،528 ،525 ،523 ،522 ،471 ،462 ،397 ،384
.548 ،543 ،540
جواد علي.34 ،33 ،32 ،25 ،22 :
جواهـر البحرين فـي أحـكام الثقلين (عبـد اللَّه بن
صالح).103 :
جواهر البحرين في أحكام الثقلين (يوسف البحراني):
.20
جودت الركابي.511 ،129 ،128 :
جـون غـوردون لوريمـر،38 ،31 ،26 ،24 ،22 ،20 :
،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،63 ،59 ،57 ،53
.72
جويرية بن مسهر العبدي.30 :
جيش المنذر.35 :
جيمس بلجريف.72 ،60 ،59 ،54 ،53 ،31 :

ح

حاتم الطائي.498 ،396 :
الحارث بن سعيد = أبو فراس الحمداني
حبيب بن أوس الطائي = أبو تمام
الحتوف.60 :
الحجاز.88 :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (يوسف
آل عصفور البحراني).102 :

الحـدق النواظـر فـي تتمـة كتـاب النـوادر (الفيـض
الكاشاني).110 :
حرب السمك (حسن المليلي).427 ،349 ،348 :
الحرم المكي.21 :
حسان بن ثابت.146 :
حسن األمين.126 ،87 ،32 ،29 :
الحسن بن أحمد الهمداني.28 ،19 :
الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي.45 :
الحسن بن بشر اآلمدي.44 :
الحسن بن بهرام (أبو سعيد).30 ،26 :
الحسن بن علي أبي طالب.556 ،244 ،216 ،188 :
الحسن بن قاسم المرادي.360 :
الحسن بن هانئ = أبو نواس
الحسن بن يحيى بن العياش.37 :
الحسن بن يوسف المطهر الحلي.244 ،86 ،41 :
حسن جوهر.324 :
حسـن الدمستاني،144 ،143 ،134 ،123 ،105 ،92 :
،172 ،169 ،167 ،154 ،153 ،152 ،149 ،145
،194 ،193 ،192 ،189 ،186 ،184 ،183 ،178
،208 ،207 ،206 ،200،201 ،198 ،197 ،195
،224 ،223 ،220 ،219 ،217 ،214 ،211 ،210
،257 ،248 ،243 ،237 ،234 ،233 ،226 ،225
،284 ،276 ،269 ،267 ،265 ،263 ،260 ،259
،369 ،364 ،362 ،360 ،336 ،331 ،296 ،289
،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،386 ،378 ،373
،426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،409 ،408 ،407
،441 ،437 ،436 ،435 ،434 ،432 ،431 ،427
،468 ،467 ،460 ،457 ،452 ،450 ،449 ،448
.534 ،507 ،501 ،500 ،495 ،494 ،474 ،470
حسن عون.337 :
الحسن القيرواني (أبو علي) = ابن رشيق
حسن المليلي.544 ،410 ،408 ،348 :
حسن الن ّدي.87 :
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الحسـين ،154 ،149 ،126 ،124 ،46 ،45 ،30 ،12 :8
،187 ،184 ،183 ،178 ،171 ،170 ،169 ،163 ،156
،206 ،205 ،197 ،196 ،195 ،193 ،192 ،191 ،188
،222 ،220 ،216 ،213 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207
،244 ،241 ،239 ،238 ،231 ،226 ،225 ،224 ،223
،450 ،444 ،394 ،392 ،390 ،367 ،365 ،335 ،245
،523 ،507 ،501 ،495 ،494 ،491 ،481 ،480 ،473
.556 ،543 ،538
حسين آل عصفور،107 ،103 ،97 ،95 ،91 ،82 ،81 :
،207 ،199 ،175 ،174 ،145 ،142 ،118 ،110
،323 ،287 ،270 ،223 ،218 ،217 ،215 ،209
.547 ،546 ،497 ،495 ،365
حسين البحراني.40 :
حسين بن أبي سروال.110 ،87 :
حسين بن حسن الغريفي.107 :
حسين بن زعل البحراني.533 ،316 ،308 :
حسين بن سعيد.53 :
حسين بن عبد الرؤوف.82 :
حسين بن عبد الصمد العاملي.90 :
الحسين بن علي األصبهاني الطغرائي.500 ،495:
حسين بن علي البالدي.151 ،134 ،124 ،123 :
حسين بن علي الحسيني.529 ،492 :
الحسين بن محمود (أبو الفتح).45 :
حسـين الشـاخوري،214 ،208 ،206 ،170 ،154 :
،242 ،241 ،233 ،226 ،225 ،220 ،219 ،215
،432 ،395 ،386 ،371 ،283 ،279 ،275 ،243
،499 ،497 ،492 ،482 ،477 ،475 ،445 ،435
.536 ،508 ،501
حسين الماحوزي.98 ،96 ،95 ،89 ،86 ،85 :
حسـين محفـوظ،233 ،113 ،112 ،100 ،89 ،79 :
،367 ،281 ،280 ،278 ،275 ،266 ،235 ،234
.547 ،462 ،425 ،373
الحصري القيرواني.496 ،231 :
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الحقائـق الفاخـرة فـي تتميـم الحدائـق الناضـرة
(يوسف البحراني).110 :
حكـم الجهـر واإلخفـات بالتسـبيح فـي األخيرتيـن
(عبد اللَّه بن عباس الستري).103 :
حكيم بن جبلة.30 :
الحلبي الحائري.165 ،164 :
حلوان.37 :
حمد أبو الفضل إبراهيم.145 :
حمد بن عيسى.64 :
حمد الجاسر.31 ،26 ،23 :
الحمزة بن عبد المطلب.502 ،340 ،339 ،338 :
حمود الحمادي.149 :
حميدة عبد الحسيب طه.152 :
حنين.344 :
حيدر آباد.308 ،99 ،74 :
الحيرة.342 ،136 :
حيي بن أخطب.339 :

خ

خالد الفرج.119 :
خرنق.44 :
الخط.525 ،297 ،131 :
الخطيب القزويني.436 ،431 ،376 ،361 ،359 :
خلف بن عبد علي العصفور.548 ،298 :
خلف بن عبد المطلب.311 :
الخلفاء الراشدون.36 ،35 :
الخليـج العربـي،51 ،33 ،31 ،26 ،24 ،22 ،20 ،19 :
.276 ،130 ،119 ،80 ،79 ،71 ،61 ،53
خليفة بن محمد الخليفة.66 :
الخليفيون.69 ،67 :
خليل بـن علـوي،184 ،178 ،169 ،150 ،124 ،97 :
،246 ،221 ،219 ،211 ،208 ،196 ،193 ،189
،321 ،316 ،315 ،313 ،293 ،263 ،262 ،258
،375 ،373 ،372 ،370 ،368 ،337 ،324 ،322

،395 ،393 ،390 ،389 ،388 ،387 ،385 ،381
،409 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،396
،449 ،447 ،438 ،426 ،422 ،420 ،414 ،410
،491 ،476 ،472 ،469 ،468 ،461 ،457 ،451
.549 ،506 ،504 ،503 ،501 ،500
الخوارج.93 ،60 :
خوزستان.522 ،111 :
خير الديـن الزركلـي،87 ،83 ،80 ،45 ،40 ،29 ،21 :
،136 ،109 ،106 ،105 ،104 ،101 ،100 ،90 ،89
.553 ،533 ،511 ،504 ،308

د

دار إحياء الكتب العربية.126 :
دار اإلرشاد العامة.125 :
دار األندلس.185 ،128 :
دار البيان.126 :
دار الكتاب العربي.126 :
دار اليمامة.26 :
دارا (ملك الفرس).330 :
داود .156 :8
داود بـن أبـي شـافيز،167 ،165 ،149 ،107 ،46 :
،451 ،444 ،440 ،381 ،367 ،217 ،216 ،185
.523 ،453
داود بن الحسن الجزيري.94 ،82 :
الدرر الكامنة.31 :
دعبل بـن علـي الخزاعـي،232 ،222 ،205 ،146 :
.495
دلمون.33 ،32 ،25 :
دمشق.335 ،128 ،45 ،35 ،29 :
الدوحة األولى.67 :
الدوحة الثانية.67 :
دوس بن ُعدثان.28 :
الدول اإلسالمية.27 :
الدول األوروبية.51 :

دول الخليج العربي.24 :
الدولة اإليرانية.61 ،60 :
الدولة الصفوية.99 ،52 :
الدولة العثمانية.52 :
الدؤلي.163 :
دونالد ولبر.58 ،52 :
ديار الجبل.522 :
الدين الحنيف.35 :
ديوان إبراهيم بن علي بن حسن البالدي.12 :
ديوان إبراهيم بن محمد الخليفة.11 :
ديـوان األحمـدي (أحمد بـن صالح بـن طعـان
الستري).123 :
ديوان جعفر الخطي.11 :
ديوان حسن الدمستاني.11 :
ديوان خليل بن علوي.12 :
ديوان ديك الجن.222 ،183 :
ديوان الشريف الرضي.241 ،183 :
ديوان الشريف المرتضى.183 :
ديوان الصبابة.296 :
ديوان طه بن إبراهيم العرادي.12 :
ديوان عبد اللَّه بن أحمد البصري.12 :
ديوان محمد بن عيسى الخليفة.11 :
ديوان نيل األماني (حسن الدمستاني).123 :
ديوان الوائلي.124 :

ذ

الذهبي.508 ،222 ،201 :

ر

راشد بن سليمان الجزيري.523 ،481 ،480 ،46 :
الرباب بنت امرئ القيس.197 :
رحمة بن غيث.65 :
رسـالة إتمـام الصلاة فـي الحـرم األربعـة (يوسـف
البحراني).103 :
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رسـالة باهرة العقول في نسـب الرسول (حسين بن
عصفور).106 :
رسـالة الجنـة الواقية في أحـكام التقية (حسـين آل
عصفور).106 :
رسـالة جواهـر الكلمـات فـي العقـود واإليقاعـات
(مفلح الصيمري).104 :
رسالة الصالة (علي بن سليمان القدمي).103 :
رسـالة فـي أصـول الديـن (محمد بـن أحمـد آل
عصفور).103 :
رسـالة في تفسير األسـماء الحسـنى (صالح بن عبد
الكريم).101 :
رسـالة في علم العروض والقافية (حسين بن حسن
الغريفي).107 :
رسالة في مناسك الحج (سليمان الماحوزي).103 :
رسـالة قـرة العيـن فـي حكـم الجهـر بالبسـملة
والتسبيح (أحمد بن صعان).103 :
رسـالة الناسـخ والمنسـوخ (أحمد بـن عبـد اللَّه بن
المتوج).101 :
رستم (القائد الفارس).311 :
الرشت.59 :
رشيد الصفار.478 :
رضوى.384 :
رقبة بن مصقلة.42 :
الروافض.31 ،30 :
الروضـة العليـة في شـرح األلفية (ياسـين بن صالح
الدين).106 :
الرومان.22 :
الرياض.425 ،423 ،337 ،35 ،26 ،23 :
ريـاض الدالئل وحيـاض المسـائل (أحمد بن محمد
المقابي).103 :
رياض المدح والرثاء (حسـين بن علي البالدي)،12 :
.125 ،124
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ز

الزبارة.66 ،63 ،62 :
زبدة األصول (البهائي).110 :
الزبور.394 :
الزبير بن العوام.311 :
زحر بن قيس الجعفي.186 :
زكي مبارك.152 ،151 :
زمان سلطان بن قزل خان.55 :
الزنج.395 ،36 :
زهير بن أبي سلمى.255 :
زواهر الزواجـر في معرفة الكبائر (إبراهيم بن علي
البالدي).142 :
زياد األعجم.44 :
زيد بن صوحان.42 ،30 :
زينـب ابنـة علي بـن أبـي طالـب،193 ،190 ،189 :
،479 ،474 ،451 ،390 ،339 ،225 ،211 ،194
.484 ،482

س

سابور.395 :
ساحل الذهب األسود.138 :
الساحل الشرقي.72 ،67 ،19 :
الساحل العربي.20 :
سبأ.396 :
سترابون.22 :
سحبان وائل.396 :
سرة السلطان سر علي بن تورانشاه.39 :
سرجون األكدي.32 :
سعد بن مالك.43 :
السعودية.66 :
السعوديون.66 :
سعيد بن سلطان.74 :
سعيد بن يوسف الجزيري.522 ،218 ،46 :

سفيان بن مصعب العبدي.30 :
السنة.120 ،119 ،88 :
ّ
سواد العراق.28 :
سكينة بنت الحسين.199 ،189 :
سلافة العصـر (علـي خـان المدنـي ) ،125 ،114 :سوريا.128 :
السوريون.33 :
.136
سلافة العصـر فـي محاسـن الشـعراء بـكل مصـر سوق الخميس.69 :
سوندك (السلطان).55 :
(علي بن أحمد المدني).12 :
سيحان بن صوحان.42 ،30 :
الساللة الهاشمية.527 :
سيد قطب.221 ،164 ،148 :
سلطان بن أحمد اإلباضي.74 :
سيف الدولة.494 ،329 :
سلطان حسين (الشاه الصفوي).59 :
السـيف الصارم في الرد على ابن الناظم (ياسين بن
سلمان بن أحمد آل خليفة.69 ،65 ،64 :
صالح الدين).106 :
سلمان بن أحمد التاجر،498 ،496 ،495 ،494 ،12 :
سيف بن ذي يزن.212 :
.552 ،511 ،504 ،503 ،502 ،499
سيف بن موسى بن جعفر.99 :
سلمان بن أحمد العصفور.324 :
السيوطي.106 :
سلمان بن حكيم العبدي.36 :
سلمة بن أبي حبابة العبدي.44 :
ش
سـليمان بن أحمـد التاجـر ،154 ،153 ،150 ،124 :الشاخورة.536 :
 ،186 ،178 ،171 ،169 ،166 ،165 ،156 ،155الشاطئ الغربي.57 :
 ،240 ،239 ،236 ،235 ،232 ،224 ،223 ،197الشام.377 ،240 ،222 ،151 ،21 :
 ،307 ،303 ،262 ،248 ،247 ،244 ،242 ،241شاه إيران.65 :
 ،377 ،374 ،367 ،365 ،364 ،362 ،361 ،324شـرائع اإلسلام (المحقق الحلي جعفر بن الحسن):
،402 ،401 ،394 ،393 ،392 ،385 ،382 ،379
.109
 ،422 ،420 ،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،403شرح األلفية (ابن الناظم).83 :
 ،459 ،455 ،446 ،444 ،441 ،436 ،435 ،426شرح الكافية (الرضي األسترابادي).83 :
.484 ،482 ،475 ،473 ،472 ،462
شرح رسالة الطير (ابن سينا).40 :
سليمان بن صالح بن عصفور.553 ،106 ،81 :
شرح رسالة العلم (ابن سعادة).40 :
سليمان بن عبد اللَّه.94 :
شرح نهج البالغة (ميثم البحراني).99 :
سليمان الصفوي.56 :
الشركة البحرية الهندية البريطانية.26 :
سليمان القانوني (السلطان).54 :
شركة طباعة تابان.125 :
سـليمان الماحـوزي ،99 ،92 ،90 ،89 ،84 ،83 ،56 :الشـريف الرضي،205 ،163 ،147 ،146 ،138 ،137 :
،116 ،110 ،109 ،108 ،105 ،103 ،101 ،100
،497 ،496 ،493 ،492 ،491 ،478 ،276 ،222
،530 ،528 ،523 ،321 ،302 ،267،293 ،257
.557 ،529 ،524 ،502 ،499
.532
الشـريف المرتضـى،158 ،147 ،145 ،138 ،134 :
.478 ،349 ،222 ،163
سماهيج.28 :
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شط العرب.21 :
الشعبي.43 :
شـعراء البحرين،148 ،136 ،133،135 ،20 ،12 ،11 :
،205 ،198 ،192 ،183 ،159 ،158 ،152 ،150
،418 ،385 ،380 ،337 ،310 ،289 ،275 ،231
.496 ،431 ،428
شعراء الشيعة.232 ،152 ،146 :
الشعراء العباسيون.491 :
شعراء عبد القيس.30 :
شعراء الغري (علي الخاقاني).126 :
الشـفا فـي الحكمـة النظريـة (سـليمان الماحوزي):
.108
شمر بن ذي الجوشن.171 :
الشنفرى.508 :
شوقي ضيف.152 ،138 :
شيبة بن ربيعة.187 :
شيخ المشايخ = سليمان بن عبد اللَّه الماحوزي
الشيخ المفيد.166 :
شـيراز،99 ،98 ،88 ،84 ،80 ،73 ،68 ،63 ،60 ،54 :
.524
الشـيعة،92 ،86 ،79 ،59 ،55 ،54 ،52 ،41 ،31 ،29 :
،206 ،205 ،168 ،165 ،151 ،147 ،120 ،119
.533 ،515 ،211 ،207
شيعة البحرين.32 ،31 :
شيعة عثمان.42 :
شيعة علي.42 :
شيوخ الجبور.52 :

ص

الصاحب بن عباد.223 ،192 :
الصادق (اإلمام) .206 ،30 :8
صالح بن طعان.323 :
صالح بن عبد الكريم.101 ،73 :
الصالحية.547 :
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صحار.311 ،99 :
صحار بن عياش العبدي.42 :
صدر الدين بن محمد.89 :
الصدوق.198 ،192 ،111 ،109 ،101 :
صعصعة بن صوحان العبدي.43 ،42 ،30 ،29 :
صفوة الصافي (محمد بن علي المقابي).101 :
الصفويون.148 ،131 ،87 ،58 ،57 ،56 ،55 ،51 :
صفي الدين الحلي.529 :
صفي محمد بن مهدي (شيخ اإلسالم).99 :
صفين.212 :
صالح الدين بن علي القدمي.114 :
الصلتان العبدي.44 :
الصين.21 :

ض

ضرار بن ضمرةالضبائي.235 ،168 :

ط

طارق.344 :
الطبرسي.166 :
الطبـري،190 ،185 ،171 ،167 ،157 ،36 ،35 ،30 :
،237 ،226 ،221 ،209 ،206 ،196 ،193 ،191
.497 ،392 ،243
طرفة بن العبد.43 :
طسم.27 :
الطـف،174 ،170 ،168 ،164 ،154 ،46 ،30 ،14 :
،223 ،212 ،211 ،207 ،201 ،193 ،179 ،175
،470 ،453 ،426 ،397 ،248 ،239 ،238 ،232
.523 ،482
طـه العـرادي،325 ،240 ،238 ،191 ،150 ،124 :
،490 ،450 ،435 ،433 ،427 ،384 ،383 ،381
.555 ،504 ،503 ،502 ،495 ،492
طهران.526 ،126 ،125 ،110 ،41 :

طوق بن الصباح،412 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342 :
.544
طيء.498 :
طيبة.337 :
ظالم.344 :

ظ
ع

عاد.395 :
عباس األول.57 :
العباس بن علي.212 :
عباس الثاني.58 :
عباس الصفوي (الشاه).55 :
عباس عبد الساتر.311 :
عباس القمي.30 :
العباسيون.495 ،36 :
عبد اللَّه آل مبارك.353 ،138 ،130 :
عبد اللَّه األحسائي.97 :
عبد اللَّه بن أحمد آل خليفة.69 ،66 ،64 :
عبد اللَّه بن أحمد الحداد.125 :
عبد اللَّه بـن الحسـين ،201 ،198 ،196 ،192 :8
.474 ،277
عبد اللَّه بن حسين البحراني.137 :
عبد اللَّه بن خالد آل خليفة.70 ،63 ،61 :
عبـد اللَّه بن صالـح السـماهيجي،84 ،80 ،73 ،60 :
.116 ،111 ،104 ،96 ،95 ،85
عبد اللَّه بن عباس.81 :
عبـد اللَّه بـن عبـاس السـتري،106 ،105 ،103 ،92 :
.118
عبد اللَّه بن عبد العزيز البكري.28 ،19 :
عبد اللَّه بن علي البحراني.84 :
عبد اللَّه بن علي البالدي.98 ،85 ،60 :
عبد اللَّه بن علي الماحوزي.262 :

عبد اللَّه بن عوف.35 :
عبد اللَّه بن المتوج.141 ،45 :
عبد اللَّه بن محمد البحراني.136 :
عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم.309 :
عبد اللَّه بن محمد بن أبي شبانة.531 :
عبد اللَّه بن محمد بن سنان.370 ،314 :
عبـد اللَّه بـن محمـد الحسـيني،312 ،308 ،288 :
.383 ،313
عبد اللَّه بن محمد قطب شاه (السلطان).308 :
عبد اللَّه بن المعتز.436 ،431 :
عبد اللَّه بن يوسف البالدي.95 :
عبد اللَّه الخليفة.34 ،33 :
عبـد اللَّـه الذهبيـة،469 ،384 ،247 ،246 ،186 :
.549 ،471
عبد اللَّه الطائي.425 ،353 ،130 ،120 ،119 :
عبد اللَّه العيوني.37 :
عبد اللَّه القاروني.321 :
عبد الجليل الطباطبائي.294 ،114 ،69 :
عبـد الحسـين األمينـي،165 ،152 ،142 ،106 ،46 :
.232 ،167
عبد الحسين بن محمد الكاتب.545 ،285 :
عبد الحميد بن محمد = ابن أبي الحديد
عبد الرحمن البرقوقي.447 :
عبد الرحمن بن ملجم.168 ،167 :
عبد الرحمن الالمي.249 ،132 ،98 :
عبـد الرضا بـن عبـد الصمـد البحرانـي،141 ،137 :
.530 ،440 ،288
عبـد الرؤوف بـن أحمـد جـد حفصـي،415 ،156 :
.525 ،453 ،447 ،417
عبـد الرؤوف بن حسـين الجد حفصـي،234 ،233 :
،329 ،328 ،287 ،266 ،262 ،258 ،238 ،235
.549 ،539 ،527 ،471 ،415 ،389 ،370
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عبـد الرؤوف بـن ماجد بن هاشـم الحسـيني،266 :
.525
عبد السالم هارون.42 ،28 :
عبد الصاحب الدجيلي.495 :
عبـد العزيـز عتيـق،376 ،375 ،371 ،365 ،364 :
.454 ،447 ،436 ،431
عبد العظيم الربيعي.127 :
عبد الفتاح الحلو.136 ،126 ،97 :
عبد القاهر بن عبد الرؤوف.328 ،326 :
عبـد القيـس،44 ،43 ،42 ،41 ،35 ،34 ،30 ،29 ،28 :
.525
عبد الكريم الدجيلي.417 ،416 ،415 ،414 ،413 :
عبد اللطيف بن إبراهيم آل مبارك الحسائي.97 :
عبد اللطيف بن محمود آل محمود.319 ،88 :
عبد المحسن بن عبد العزيز.97 :
عبد المحسن اللويمي.547 ،97 :
عبد الملك بن مروان.36 :
عبد الملك الحمر.34 ،33 :
عبـد المنعم بـن محمد بـن أحمـد الجـد حفصـي:
.540 ،425 ،373 ،282 ،275 ،242 ،234
عبد المنعم محمد حسين.58 :
عبـد النبي بـن مانـع،387 ،384 ،382 ،280 ،169 :
.538 ،492 ،390
عبد النبي المقابي.46 :
عبد الهادي الفضلي.123 :
عبد علي بن أحمد البحراني.95 :
عبد علي التوبلي.110 :
عبد علي الدرازي (الشيخ).94 :
العبديون.44 ،43 ،42 ،30 :
العبسيون.347 ،344 ،343 :
عبيد اللَّه بن زياد.226 ،190 :
العتبات المقدسة.73 :
عتبة بن ربيعة.187 :
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العتوب.68 ،64 ،63 ،62 ،61 ،57 :
عثمان بن سند.61 :
العثمانيون.525 ،93 ،73 :
عدن.554 :
العدنانية.37 ،28 :
عراد (قرية).544 ،33 :
العـراق،92 ،89 ،87 ،86 ،80 ،73 ،33 ،31 ،21 ،11 :
،127 ،125 ،117 ،102 ،98 ،97 ،96 ،95 ،93
،510 ،413 ،377 ،314 ،311 ،240 ،150 ،148
.550 ،536 ،521
العراقيون.552 ،414 ،308 ،98 ،44 :
العـرب،231 ،71 ،61 ،57 ،53 ،43 ،41 ،37 ،28 :
.498 ،470 ،406
عربستان.73 :
عزيزة مريدن.335 :
العشرة الكاملة (سليمان الماحوزي).104 :
العصر األموي.491 ،36 :
العصر الجاهلي.43 ،25 :
العصر العباسي.489 ،147 ،36 ،26 :
العصر المغولي.131 :
العصر المملوكي.131 :
العصفوريون.39 ،38 :
عطاء الملك الجويني.99 :
عقبة بن سليم الفهري.36 :
عقـد اللآل فـي فضائـل النبـي واآلل (أحمد بـن
سليمان اإلصبعي الشاخوري).106 :
عقيل بن أبي طالب.43 :
عقيل بـن كعب بـن ربيعة بـن عامر بـن صعصعة:
.37
العقيليون.38 :
العالء الحضرمي.36 ،34 ،27 :
علل الشرائع (الصدوق).111 :
علماء اإلمامية.97 ،85 :

علمـاء البحريـن،104 ،102 ،100 ،99 ،97 ،93 ،92 :
.127
علماء شيراز.98 :
علماء العراق.324 :
علماء النجف.308 :
علوي بن إسماعيل.531 ،386 ،283 :
علوي بـن الحسـين بن أحمـد الحسـيني (العلـوي
المرتضى).527 :
علوي الهاشمي.554 ،553 ،511 ،401 :
العلويـون،307 ،233 ،231 ،198 ،173 ،172 ،151 :
.532 ،793 ،475
علي األكبر.480 :
علي باحسين.124 :
علي البجاوي.168 :
علي البحراني النجفي.73 :
علي بن إبراهيم آل شبانة.297 ،289 ،256 ،117 :
علي بن إبراهيم البوري.123 :
علي بن أبي بكر الهيتمي.157 :
علي بـن أبـي طالـب،150 ،46 ،45 ،43 ،30 ،29 :
،166 ،165 ،164 ،163 ،158 ،157 ،156 ،153
،216 ،215 ،209 ،207 ،189 ،188 ،168 ،167
،241 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،220
،340 ،339 ،338 ،316 ،276 ،248 ،247 ،244
،505 ،502 ،477 ،391 ،370 ،346 ،343 ،341
.556 ،551 ،546 ،523 ،507
علي بن أحمدبن حزم28 :
علي بن أحمد الجد حفصي.539 ،195 ،124 :
علي بـن أحمد الكامل،360 ،244 ،237 ،233 ،209 :
،449 ،432 ،391 ،390 ،375 ،366 ،364 ،362
.479 ،453
علي بن إسماعيل الغريفي.547 ،506 ،106 :
علي بن جعفر.56 :
علي بن حسن = الشريف المرتضى

علي بـن حسـن البلادي،56 ،46 ،45 ،40 ،35 ،29 :
،91 ،89 ،88 ،84 ،82 ،81 ،75 ،74 ،73 ،72 ،61
،104 ،103 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،92
،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105
،153 ،142 ،135 ،131 ،123 ،118 ،117 ،113
،186 ،178 ،172 ،169 ،166 ،158 ،157 ،155
،223 ،220 ،219 ،216 ،212 ،209 ،199 ،196
،245 ،242 ،239 ،238 ،235 ،233 ،232 ،224
،295 ،285 ،276 ،266 ،260 ،257 ،255 ،247
،371 ،368 ،367 ،363 ،362 ،360 ،303 ،297
،397 ،396 ،395 ،394 ،387 ،386 ،378 ،377
،459 ،458 ،456 ،448 ،446 ،433 ،426 ،425
،496 ،492 ،479 ،476 ،475 ،472 ،469 ،461
.552 ،551 ،530 ،528 ،524 ،506
علي بن حسين.52 :
علي بن الحسين .505 ،246 ،151 :8
علي بن الحسين الهاشمي.123 :
علي بن حماد البرباري.526 ،427 :
علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة.71 ،70 ،64 :
علي بن سليمان البحراني.40 :
علي بن سليمان بن حاتم.93 ،85 :
علي بن سليمان القدمي.90 ،56 :
علي بن عبد اللَّه البوري.545 ،245 :
علي بن عبد اللَّه الحسيني.533 ،73 :
علي بن عبد اللَّه الستري.315 :
علي بـن عبـد اللَّه بـن وصيـف (الناشـئ الصغيـر):
.232 ،205 ،198 ،152
علي بن عبد العالي الكركي.87 :
علي بن لطـف اللَّه بن يحيى بن راشـد،475 ،301 :
.532
علي بن ماجد الحسيني.113 :
علي بن محمد بن عبد النبي المقابي.108 :
علي بن محمد التهامي.506 ،505 :
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علي بـن محمـد صالحـي،284 ،282 ،107 ،105 :
.547 ،389 ،384 ،381 ،368 ،361
علي بن المعلى.30 :
علي بن المق ّرب العيوني.45 ،37 :
علي بن موسى الرضا .206 :8
علي جواد الطاهر.337 :
علي حسين الجابري.98 ،95 ،94 ،93 ،92 :
علي الخاقاني.550 ،547 ،506 ،177 ،106 ،29 :
علي خـان ابن المعصوم المدني،114 ،99 ،81 ،74 :
،285 ،283 ،268 ،267 ،149 ،135 ،134 ،131
،312 ،311 ،308 ،301 ،299 ،295 ،289 ،288
،459 ،455 ،438 ،383 ،371 ،370 ،369 ،313
.530 ،525 ،524 ،491 ،463
علي الشابي.148 ،133 ،52 :
علي الكركي.133 :
علي الليثي.130 :
علي نجيب عطوي.506 :
عماد الدين إدريس القريشي.198 ،194 ،185 :
عمار بن ياسر.347 ،343 :
ُعمـان،99 ،74 ،68 ،65 ،60 ،58 ،53 ،41 ،20 ،15 :
.411 ،349 ،311
عمانويل األول.51 :
العمانيون.81 ،68 ،66 ،65 ،60 ،59 :
عمر بن أبي ربيعة.557 ،491 ،478 :
عمر بن أبي سلمة.29 :
عمر بن الخطاب.222 :
عمر بن سعد.239 ،190 ،172 :
عمـر كحالـة،102 ،101 ،100 ،98 ،97 ،93 ،90 ،89 :
.550 ،537 ،523 ،136 ،107 ،105 ،103
ال َعم ّرد.345 ،343 :
عمرو بن أوس العبدي.44 :
عمرو بن بحر = الجاحظ
عمرو بن دراك العبدي.44 :
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عمرو بن عبد ود العامري.391 ،316 :
عمرو بن قميئة.44 :
عمرو بن كلثوم.311 :
عمورية.494 :
عنزة بن أسد.61 :
العهد البرتغالي.39 :
العهد الصفوي.133 :
العوالم (عبد اللَّه بن نور اللَّه البحراني).102 :
العوام بن الزجاج (أبو البهلول).37 :
عيسى ابن مريم.236 :
عيسى بن جامع.97 :
عيسى بن علي بن خليفة.71 ،70 ،64 :
العيونيون.38 ،37 :

غ

غاشم.344 :
والسـنة واألدب (عبد الحسـين
الغديـر في الكتـاب ّْ
األميني).126 ،12 :
الغريفة.536 :
غزوة األحزاب.316 :
غزوة خيبر.344 ،341 :
غيث بن ناصر آل مذكور.61 ،60 :

ف

الفارابي.107 :
فارس.131 ،59 ،38 ،36 ،19 :
فاطمـة بنت الحسـين (الصغـرى)،198 ،192 ،152 :
.478 ،205 ،201 ،199
فاطمـة الزهـراء،216 ،205 ،195 ،190 ،187 ،166 :
.556 ،497 ،477 ،329 ،225 ،222 ،220
فخـر الديـن الطريحـي،216 ،145 ،125 ،87 ،46 :
.523 ،521 ،481 ،480 ،443 ،217
فخر الدين قباوة.360 :
الفخر الرازي.244 :

قريظ بن أنيف المازني.506 :
فدك.166 :
الفرزدق.151 ،146 :
قزاع خان.55 :
الفرس.310 ،57 ،36 ،31 :
قس بن ساعدة األيادي.396 ،316 ،311 :
فضل بن جعفر بن أبي قائد.86 :
القصاصير.22 :
قصة أُحد (قاسم اإلصبعي).412 ،337 :
الفضل بن عبد اللَّه العيوني.37 :
قصة التتن (قاسم اإلصبعي).543 ،412 ،348 :
فهر .438 :
قصة الرطب (قاسم اإلصبعي).543 ،412 ،348 :
فؤاد خوري.56 :
قصر غمدان.303 :
الفيض الكاشاني.102 ،98 :
قطام بنت األخضر.167 :
الفينيقيون.34 ،33 :
قطب الدين تهتمن الثاني.38 :
ق
قطر.70 ،69 ،68 ،67 ،62 ،21 :
قاسم بن مهزع الخاطر.118 ،88 ،82 :
قطر الندى (ابن هشام).83 :
قاسـم اإلصبعـي ،408 ،348 ،344 ،343 ،341 ،340 :القطريون.67 :
.545 ،543 ،426 ،412 ،411 ،410
القطيـف،44 ،39 ،38 ،37 ،36 ،29 ،15 ،12 ،11 :
القاهـرة،359 ،212 ،167 ،130 ،126 ،124 ،117 :
،109 ،96 ،95 ،88 ،82 ،79 ،74 ،73 ،72 ،53 ،52
.557 ،478
،534 ،532 ،525 ،132 ،131 ،127 ،125 ،118
قبر األمير زيد.42 :
.551 ،550 ،549 ،546
قبيلة أسد.28 :
القليعة.28 :
قبيلة بكر بن وائل.498 ،43 ،36 ،28 ،19 :
قوليخان.55 :
قبيلة البنعلي.69 ،67 :
ك
قبيلة تغلب بن وائل.311 ،19 :
الكاظم .40 :8
قبيلة ربيعة.28 :
كافور.494 :
قثم بن خبيئة.44 :
كرب بن مصقلة.42 :
القدس الشريف.460 ،393 :
قراد السدوسي البحراني.44 :
كربلاء،169 ،165 ،155 ،154 ،98 ،95 ،81 ،60 :
القرامطة.45 ،36 ،30 :
.537 ،515 ،439 ،393 ،365 ،266 ،207 ،187
قرية أبي صيبع.543 :
كرزكان.37 :
قرية بالد القديم.95 :
كرمان.296 :
كسرى (ملك الفرس).310 :
قرية جد حفص.549 ،299 ،297 ،81 :
قرية عسكر.29 :
كشاجم = أبو الفتح حسين بن محمود
قرية فاران.82 :
كشف الغمة (بهاء الدين األربلي).111 :
قرية القدم.82 :
كعب بن زهير.146 :
المصلَّى.298 :
كعب بن مامة.311 :
قرية َ
قريش.340 ،338 ،155 :
كلب علي خان.61 ،60 ،56 :
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كليب بن ربيعة.443 :
الكليني.101 ،83 :
الكميت بـن زيـد األسـدي،158 ،152 ،151 ،146 :
.491 ،163
الكواكـب الدريـة فـي شـرح الرسـالة النجميـة
(حسين بن أبي سروال).110 :
الكوفة.479 ،342 ،44 :
الكويت.82 ،63 ،62 ،57 ،22 :

ل

لبنان.129 ،128 ،79 ،24 :
لسان الصدق (علي عبد اللَّه الستري).105 :
لطف اللَّه بن علي بن لطف اللَّه الجد حفصي،12 :
،278 ،227 ،226 ،224 ،223 ،214 ،150 ،113
.543 ،540 ،538 ،493 ،462 ،281
لطـف اللَّه بـن محمـد البحرانـي،362 ،176 ،150 :
،452 ،445 ،442 ،394 ،388 ،387 ،381 ،363
.533
لوفغرين أوسكر.22 :
لؤلؤة البحرين (يوسف البحراني).114 ،108 ،20 :
لؤي بن غالب.221 :
لويس شيخو.44 :
ليدن.22 :

م

ماجد بن أحمد الجد حفصي.538 ،383 ،174 :
ماجد بن محمد.99 :
ماجد بن هاشـم بن علي بن مرتضـى الجد حفصي:
،131 ،124 ،116 ،113 ،110 ،93 ،92 ،87 ،73
،268 ،267 ،257 ،209 ،169 ،149 ،135 ،132
،374 ،331 ،330 ،329 ،326 ،321 ،315 ،299
،489 ،462 ،459 ،454 ،443 ،440 ،438 ،379
.524 ،497 ،491
الماحوز.528 :
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المالكي.31 :
ماهر حسين فهمي.130 ،114 :
مبارك الخاطر.554 ،553 :
المتقي الهندي.237 ،210 ،207 ،206 ،191 ،176 :
المتلمس بن عبد المسيح.43 :
المتنبـي،530 ،494 ،447 ،329 ،255 ،223 ،137 :
.557
المثقب العبدي.43 :
مجان.33 :
مجلـة الوثيقـة،36 ،33 ،28 ،26 ،24 ،23 ،22 ،20 :
.65 ،63 ،61 ،54 ،51 ،39
مجمـع األحـكام (محمد بـن علي بـن عبـد النبـي
المقابي).102 :
مجمع البيان (الطبرسي).111 :
المجمع العلمي العراقي.22 :
محاديث العيون.37 :
محاسن االعتقاد (حسين العصفور).105 :
المحرق.554 ،82 ،33 :
محسـن األميـن،93 ،90 ،88 ،80 ،79 ،40 ،30 ،29 :
،107 ،106 ،105 ،103 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97
،308 ،266 ،262 ،177 ،141 ،115 ،111 ،109
.550 ،448 ،385 ،368 ،316
محمـد ،142 ،113 ،106 ،35 ،34 ،29 ،27 :
،158 ،157 ،155 ،153 ،152 ،151 ،146 ،144
،194 ،191 ،188 ،176 ،172 ،167 ،166 ،165
،225 ،221 ،220 ،216 ،210 ،207 ،206 ،205
،337 ،247 ،237 ،236 ،234 ،233 ،232 ،231
،427 ،415 ،399 ،345 ،343 ،342 ،340 ،339
،503 ،502 ،493 ،492 ،479 ،476 ،470 ،439
.527 ،516 ،506 ،504
محمد إسماعيل الصاوي.313 :
محمد أمين الخانجي المصري.126 :

محمـد أميـن فضـل اللَّـه المحبـي،137 ،136 ،12 :
.526 ،525 ،524 ،308 ،149 ،138
محمـد باقـر الخوانسـاري،89 ،87 ،80 ،79 ،45 ،40:
،524 ،521 ،116 ،105 ،104 ،102 ،98 ،97 ،95
.537 ،528
محمد بن إبراهيم البنا.29 :
محمد بن أحمد البالدي.110 :
محمد بن أحمد بن سليمان الشاخوري.543 ،116 :
محمد بـن أحمـد العصفـور،175 ،172 ،147 ،126 :
،315 ،277 ،218 ،209 ،207 ،196 ،190 ،187
.535 ،508 ،495 ،448 ،442 ،441 ،365 ،321
محمد بن إدريس الشافعي.505 ،504 ،222 :
محمد بن إسماعيل البخاري.221 ،35 :
محمد بن الحسـن الحـر العاملـي،80 ،79 ،40 ،30 :
.528 ،524 ،522 ،521 ،110 ،99 ،87
محمد بن الحسن الطوسي.534 ،101 ،93 ،83 :
محمد بن باقر بن محمد المجلسـي،102 ،98 ،87 :
.227 ،205 ،198 ،192 ،133
محمد بن حسن بن رجب.85 :
محمد بن حسن بن سباع الجذامي = ابن الصائغ
محمد بن حميد الطوسي.497 :
محمد بن خلف الستري.110 :
محمد بـن خليفة بـن سـلمان آل خليفـة،68 ،64 :
.70 ،69
محمد بـن خليفـة النبهانـي،36 ،31 ،25 ،23 ،21 :
،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،62 ،60 ،58 ،56 ،55 ،37
.317 ،88
محمد بن سهل.40 :
محمد بن شاعر.99 :
محمد بن شاكر الكتبي.45 :
محمد بن شرف.99 :
محمد بن صالح بن طعان.553 :
محمد بن ضياء الدين = الفخر الرازي

محمد بن عبد اللَّه آل شبانة.301 :
محمد بن عبد اللَّه آل عبد القادر.37 ،35 :
محمد بن عبد اللَّه بن ماجد (شيخ اإلسالم) .57 :
محمد بـن عبـد اللَّه بـن محمد بـن إبراهيـم = ابن
بطوطة
محمد بـن عبـد اللَّـه الحسـيني،295 ،134 ،114 :
.476 ،369 ،308
محمد بـن عبـد الحسـين آل شـبانة،99 ،74 ،73 :
.526 ،296
محمد بن علي األكوع.19 :
محمد بن علي الباقر .156 :8
محمد بن علي بن أبي شبانة.295 ،108 ،86 :
محمد بـن علي التاجر،257 ،245 ،244 ،242 ،238 :
،307 ،301 ،298 ،287 ،284 ،282 ،280 ،265
،447 ،427 ،381 ،370 ،349 ،330 ،321 ،315
،542 ،541 ،540 ،527 ،501 ،495 ،471 ،454
.548 ،544 ،543
محمد بن علي الجد حفصي.342 :
محمد بن علي الخزاعي.27 :
محمد بن علي بن عبد النبي.86 :
محمد بن عمر الواقدي.187 :
محمد بن عمران المرزباني.44 :
محمد بن عيثان (الفقيه األحسائي).325 :
محمد بـن عيسـى الخليفـة الوائلـي،70 ،63 ،11 :
،284 ،283 ،281 ،277 ،275 ،256 ،124 ،117
،303 ،302 ،300 ،299 ،293 ،289 ،287 ،285
،380 ،376 ،372 ،370 ،366 ،363 ،326 ،314
،408 ،407 ،406 ،404 ،403 ،402 ،401 ،396
،434 ،433 ،432 ،424 ،423 ،422 ،421 ،409
،467 ،459 ،458 ،455 ،452 ،450 ،449 ،445
.556 ،500 ،493 ،473 ،472
محمد بن ماجد البالدي.82 :
محمد بن ماجد الماحوزي.99 ،84 ،81 :
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محمد بن محسن العصفور.107 :
محمد بن محمد البحراني.106 ،40 :
محمد بن محمد بن مالك بن الناظم.106 ،83 :
محمد بن محمد بن النعمان = الشيخ المفيد
محمد بن مكرم بن منظور.155 :
محمد بن يعقوب = الكليني
محمد بن يوسف البحراني.83 :
محمد بـن يوسـف بن علي بـن كنبـا البلادي،96 :
. 531 ،177
محمد بن يوسف بن قائد.45 :
محمد بـن يوسـف بن مسـعود بن بركـة التلعفري:
.529
محمد بن يوسف العسكري المقابي.107 ،87 :
محمد جابر األنصاري.554 ،553 ،511 ،124 ،115 :
محمد الحبيب ابن الخوجة.410 :
محمد حسن آل ياسين.192 :
محمد حسين آل بو خميس.325 :
محمـد الرميحـي،68 ،67 ،66 ،32 ،31 ،26 ،25 ،24 :
.120 ،119 ،71 ،69
محمد سعيد المسلم.525 ،138 ،131 ،79 ،73 ،53 :
محمد سلطان بن فريدون خان.56 :
محمد الشاخوري.268 ،258 ،194 :
محمد شفيع (الفقيه العراقي).315 :
محمد صالح الجابري.128 :
محمد عبد المنعم الحميري.223 ،147 ،27 ،24 :
محمد عبد المنعم خفاجي.505 :
محمد علي باشا.128 :
محمد علي بن بشارة الخيقاني النجفي.533 :
محمـد علـي التاجـر،39 ،37 ،27 ،26 ،25 ،24 ،21 :
،118 ،110 ،105 ،61 ،60 ،57 ،55 ،54 ،46 ،44
،211 ،199 ،196 ،194 ،185 ،179 ،174 ،147
.234 ،227 ،226 ،225 ،215 ،214
محمد علي العصفوري.57 :
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محمد فؤاد عبد الباقي.216 :
محمد كاظم األزري.503 :
محمد محسن بن مرتضى = الفيض الكاشاني
محمد محمود نوفل.489 :
محمد محيي الدين عبد الحميد.191 :
محمد المرزوقي.496 :
محمـد الهـادي الطرابلسـي،375 ،364 ،361 ،359 :
،496 ،490 ،454 ،447 ،436 ،421 ،418 ،410
.500 ،499
محمود بن نور الدين (ركن الدين).310 ،309 :
المحيط الهندي.54 :
المدرسة اإلخبارية.98 :
مدرسة داود الجزيري.81 :
مدرسة علي القدمي.82 :
مدرسة محمد الفاراني.82 :
مدن الجد حفصي (الحاج).63 :
مدن الخليج.34 :
المدن الفينيقية.34 :
مدينـة المعجـزات فـي النـص علـى األئمـة الهـداة
(هاشم بن سليمان).105 :
المدينة المنورة.384 :
المذهب الجعفري.106 :
المراثي الهاشمية.14 :
مرتضى الحسيني.236 :
مرحب اليهودي.391 ،341 :
المرزباني.44 :
المرزوقي.506 :
المرقش األصغر.44 :
المرقش األكبر.44 :
مروزان.37 :
مسجد الخميس81 :
مسجد السدرة.82 ،81 :
مسجد رسول اللَّه.35 :

مسجد عبد القيس.35 :
مسقط.551 ،99 ،74 ،21 :
مسلم بن الحجاج.216 :
مسلم بن عقيل بن أبي طالب.192 :
مسلم بن الوليد.135 :
المسـلمون،342 ،222 ،187 ،133 ،74 ،66 ،53 ،27 :
.507
المسيحية.51 :
مصر.511 ،131 ،130 ،129 ،128 ،125 :
المصريون.131 ،128 :
مصطفـى جمال الدين،416 ،415 ،414 ،413 ،412 :
.417
مصطفى كمال.496 :
مصعب بن الزبير.36 :
مصقلة بن رقبة.42 :
مضيق هرمز.38 ،22 :
المطاريش.56 :
مطبعة النعمان.126 ،123 :
معاوية بن أبي سفيان.43 ،42 ،29 :
المعتصم.494 :
المعجم الجغرافي.23 :
معـراج النبيـه فـي شـرح مـن ال يحضـره الفقيـه
(يوسف البحراني).109 :
المفضل بن معشر بن نكرة.43 :
مفلح بـن حسـن الصيمـري،164 ،109 ،46 ،40 :
.522 ،481
المقتل (حسين بن محمد العصفور).126 ،12 :
المقدسي.23 :
مقرن بن أجود بن زامل.52 ،39 :
مكة.554 ،338 ،155 ،88 ،25 :
مكتبة آية اللَّه المرعشي.321 :
مكتبة األندلس.30 :
المكتبة المرتضوية.126 ،74 :

مكتبة نينوى الحديثة.126 :
ملاذ العباد في أحكام التقليـد واالجتهاد (أحمد بن
صالح بن طعان).105 :
ملحمة جلجامش.33 :
الملطاط.342 :
ملوك األحساء.52 :
ُملُوك بنت عبد الرؤوف.329 :
ملوك الحيرة.136 :
ملوك العرب.555 :
ملوك هرمز.54 :
المماليك.128 :
الممزق العبدي.43 :
مملكة هرمز.53 ،52 :
من ال يحضره الفقيه (الصدوق).109 ،83 :
مـن ال يحضره النبيه في شـرح من ال يحضره الفقيه
(عبد اللَّه بن صالح).109 :
منار الهـدى في إثبـات النص على األئمـة (علي بن
عبد اللَّه الستري).105 :
المنامة.528 ،63 :
المنتخب من أدب البحرين (حسين علي محفوظ):
.125 ،12
منتظم الد ّرين في تراجم علماء القطيف واألحسـاء
والبحريـن (محمـد علي بـن أحمد التاجـر)،12 :
.127
المنذر بن ساوى.25 :
المنسـك الكبيـر والمتوسـط والصغيـر (حسـين آل
عصفور).104 :
المنطقة الشرقية.33 :
منظومـة ظننـت وأخواتهـا (حسـين بن العصفـور):
.107
منية الممارسـين (عبد اللَّه بن صالح السماهيجي):
.94
المهدي .476 ،177 ،176 ،165 ،149 :8
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النجـف،547 ،412 ،321 ،127 ،126 ،119 ،29 :
مهدي التاجر.31 :
.551 ،548
مهدي قلي خان.55 :
نخبة األصول (محمد بن علي المقابي).104 :
المهلهل بن ربيعة.443 ،342 :
مهيـار الديلمـي أبـو الحسـن مرزويـه ،257 ،192 :نصر اللَّه الحائري.98 :
نصر بن مزاحم المقري.212 :
.557 ،493
نصر بن ناصر.63 ،61 :
الموالون.29 :
نصر بن نصير البحراني.40 :
مؤسسة األعلمي.192 ،126 :
نصير الدين الطوسي.317 ،40 :
موسى (النبي) .394 ،365 ،171 :8
نظام الدين كيقباذ.38 :
موسى بن جعفر .551 ،198 :8
نُعم.346 ،345 ،343 :
مؤمن بن حسن الشبلنجي.237 :
النعمان بن منذر بن ماء السماء.136 :
مويلك بن قابس العبدي.44 :
ميثم بـن علـي البحرانـي ،109 ،107 ،99 ،93 ،89 :نعمة اللَّه الجزائري.98 :
نفحـة الريحانة ورشـحة طلاء الحانة (محمـد أمين
.117
المحبي).138 ،136 ،126 ،12 :
ميرزا عبد اللَّه أفندي.80 :
ننخرساك (إلهة).33 :
ميكائيل.221 :
النهروان.167 :
مينا.73 :
نوح .392 ،210 ،176 :8
ن
نور اللَّه الشوشتري.29 :
نورية الرومي.276 :
نابليون.129 :
نونو .بي  .سلفا.52 :
نادر شاه.60 ،59 :
النيسابوري.236 :
نازك المالئكة.414 ،413 ،412 :
النيل.498 :
ناصر آل مذكور.63 ،62 :
ناصر بن أحمد بن عبد الصمد آل شـبانة الموسوي:
.551 ،448 ،315 ،177
ناصر بن أحمد المتوج.385 ،91 ،45 :
ناصر بن عبد الجبار الحسيني.328 :
ناصر بن علي بن نشرة.281 :
ناصر بن محمد الجارودي.96 :
ناصر خسرو.20 :
ناصر القاروني.82 :
نبوخذ نصر.31 :
نجد.66 ،61 ،37 :
نجدة بن عامر.36 :
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هـ

الهادي وضياء النادي(هاشم بن سليمان).100 :
هارون.188 :
الهاشـميون،191 ،175 ،174 ،172 ،155 ،30 ،14 :
،234 ،232 ،226 ،221 ،217 ،214 ،210 ،194
،248 ،247 ،246 ،244 ،243 ،242 ،241 ،238
،387 ،386 ،381 ،380 ،375 ،362 ،361 ،249
،471 ،445 ،444 ،438 ،432 ،397 ،392 ،390
،532 ،523 ،516 ،515 ،506 ،503 ،494 ،479
.553 ،549 ،547 ،545 ،537 ،536 ،534
هجر.531 ،97 :

الهرامزة.52 :
هرموز.39 ،38 :
هشـام بن سـليمان،112 ،108 ،105 ،101 ،94 ،87 :
.534
هشام بن عبد الملك.151 :
الهنـد،128 ،99 ،74 ،71 ،53 ،51 ،26 ،21 ،20 ،11 :
.552 ،551 ،531 ،526 ،311 ،301 ،299
هند بنت عتبة.339 :
الهنود.31 :
الهولة.59 ،57 :
الهيثمي.210 ،209 ،206 ،191 ،176 :
هيرودوتس.34 :

و

وادي الرافدين.32 :
الوافـي (محمـد محسـن بن مرتضـى الفيـض
الكاشاني).102 :
وحشي.339 :
وسائل الشيعة (الحر العاملي).102 :
الوسـيلة المرعيـة فـي معرفـة األوقـات الشـرعية
(خليفة بن حمد النبهاني).317 :
وقعة أم سوية.67 :
وقعة الجمل.30 :
وقعة الحنينية.69 :
وقعة المحرق.69 :
الوكرة.67 :
الوليد بن عبيد (أبو عبادة).44 :
الوليد بن عتبة.187 :
الوهابيون.93 ،70 ،68 ،67 ،66 ،65 :

يبرين.28 :
يحيى بن حسين البحراني.107 :
يحيى بن زكريا.222 :
يحيى بن عشيرة.111 ،87 :
يحيى بن العياش.37 :
يحيى بن المهدي.30 :
يحيى الشمالي.544 :
يزيد بن معاوية.201 ،200 ،186 :
يعقوب .394 :8
اليمامة.28 ،25 :
اليمن.30 ،22 :
اليهود.31 :
يوسف .394 ،246 :8
يوسف البحراني،59 ،58 ،57 ،56 ،53 ،45 ،40 ،20 :
،87 ،86 ،85 ،83 ،81 ،80 ،74 ،73 ،72 ،62 ،61
،101 ،99 ،98 ،96 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88
،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،105 ،104 ،103
،213 ،210 ،131 ،117 ،116 ،115 ،114 ،112
،353 ،317 ،301 ،300 ،293 ،269 ،267 ،257
،524 ،521 ،504 ،448 ،440 ،445 ،439 ،416
.546 ،543 ،538 ،537 ،535 ،528
يوسف بن أبي بكر السكاكي.361 :
يوسف بن أحمد آل عصفور.537 ،100 ،95 ،73 :
يوسف بن عبد اللَّه (أبو عمر) = ابن عبد البر
اليونان.496 :

ي

ياسـين بن صالح الدين البحراني،106 ،98 ،84 ،60 :
.299 ،116 ،111
ياقـوت الحمـوي،152 ،131 ،39 ،30 ،29 ،27 ،24 :
.536 ،502 ،232
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كشاف الشعر

قافية الهمزة

المطلع

القافية

البحر

يدنُو إلى
أال نو ُحوا
فمن ِ
الفرض
هلموا نبكي
إ ّن َسا َر
ال خي َر
ُ
فتخال
فإذا برزتُ
قولوا لشيعتي
َوه ّد قواي

استقصا ِء
بكربال ِء
الوال ِء
األنبيا ِء
الهوا ِء
األحيا ِء
األعدا ِء
ِ
وخبائي
عزائي
عزائي

الكامل
الوافر
مجزوء الكامل
الوافر
ـــــــ
الكامل
الكامل
ـــــــ
الكامل
الوافر

حسن الدمستاني
أحمد بن المتوج
خليل بن علوي
داود بن أبي شافيز
ـــــــــ
ماجد بن هاشم
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
داود بن أبي شافيز

ويا لهف
فإنكم سفن
هي جلس َة

ُملقَى
الهدى
ح َوى

الطويل
السريع
مجزوء الكامل

حسن الدمستاني
أحمد الدمستاني
الوائلي

الم ّج ُد
وأفْ َر َغ
يح ِمي
أين النبيو َن
فانتاس ُه
َ

الشاعر

قافية األلف

قافية الباء

السريع
ال َّن َس ْب
ـــــ
الغَضَ ْب
األخاشب مجزوء الكامل
ْ
المذا ِه ْب مجزوء الكامل
السريع
الق ََص ْب

حسن الدمستاني
ــــ
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
حسن الدمستاني

عدد
األبيات
4
6-3
4
3
2
1
1
3
2
2

192
443 ،216
208
216
345
440
395
193
211
217

4
1
1

217
392
433

4
4
4
3
2

ص

269
346
386
469
391

ففلق
َ
َو ُم َّح َص
فقد ُم َّح ُصوا
الل ُه يا
غت
ولو بُلِ ْ
تالله
ت َ َو ُّد لو
لِ َم ال
لهفي ألطفا ِل
َج َن ُحوا
التحسب
ِ
أبا الفضلِ
واصلح
ْ
قصدتُ
الناس
وأنت ُ
فَسحبا ُن
أين اإلبَا
ُتب الكالم
ك ُ
أَقْذَى
أال قد
أين الفَخا ُر
ولو أوعدتَ
أ ِقلني
ُخ ْم ُص
إن تُك ِْس ِب
ولولَ ما
َربْ َع
ماذا الذي
نسيت الذي
ُ
فإنك أدنى
أيا ماج ٌد
له ُم َر َس ْت

يب
ال ّر ْ
الحب
في َّ
الرب
َ
َسبا
اعتجابا
مستجلَبا
َغيّبَا
ت ُْسلَبا
َزيْ َن َبا
َرحيبَا
أصحابا
مخالِ َبا
انتصابَا
والر َحابَا
ِغضَ ابَا
ِ
خاطبَا
ن َبا
كالهبا
لهبَا
َو ْص َبا
الكوك َبا
َسرابَا
َمثابَا
ُسغ َبا
األلقابَا
ال ِّرقابَا
وال ُّربَى
واليَل َُب
المشار ُِب
يهاب
ُ
صواب
ُ
تضطرب
ُ

السريع
الطويل
الطويل
السريع
الوافر
الكامل
السريع
السريع
الكامل
الخفيف
الكامل
الطويل
الوافر
الوافر
الوافر
الطويل
السريع
الكامل
البسيط
الوافر
السريع
الوافر
الوافر
الكامل
الكامل
الوافر
الكامل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
البسيط

حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
عبد الله الذهبة
محمد بن عبد الله الحسيني
حسن الدمستاني
عبد الله الذهبة
عبد الله الذهبة
حسن الدمستاني
علي بن عبد الله البوري
جعفر الخطي
حسين بن زعل البحراني
عبد الله بن محمد الحسيني
عبد الله بن محمد الحسيني
عبد الله بن محمد الحسيني
حسين بن زعل
عبد الله الذهبة
سليمان الماحوزي
صالح بن طعان
طه بن إبراهيم العرادي
عبد الله الذهبة
عبد الله بن محمد الحسيني
عبد الله بن محمد
حسن الدمستاني
جعفر الخطي
عبد الله بن محمد
علي بن محمد الصالحي
ناصر بن أحمد الحسيني
أحمد بن عبد الرؤوف
إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
خليل بن علوي

1
1
1
1
1
2
4
1
2
2
3
4
3
5
4
1
2
3
5
4
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1

378
172
172
397
134
152
186
186
195
245
294
308
308
312
313
316
470
317
323
325
384
383
456
451
441
463
282
177
211
434
434
247
597

حاشا الحسي َن
يَ ُه ُّب
تظل
ليث ُّ
آسا ُد
أبَ ْع َد
لقد ه َج َر
كلكم ُ
أوال
الضاربي
وأقمنا
وأعظ ُم
يا َم ْرب َع
َو ِظ َّل اليتامى
ّ
أرق من
هل المحر ُم
أصاب
يوم َ
والبيت
أناس بهم
و ُهما ٌم
ُحما ٌة متى
وبني هاشم
يَم ُّر بها
فكم أ َع َّز
ِ
مستفيد
وكم
َفت
َوق ُ
وما أنا
كأن علو َم ُه
فَأَق َر
ُمح ِّم ٍ
الت
تنا ِدي ِه
فما سابِغاتُ
ال كان
فكأن الظُّبا
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ال ُّرت َُب
والهرب
ُ
تَنت ِك ُب
نشب
ُ
والهضَ ُب
ِ
المش ْي ُب
أ َر ُب
َسل ُبوا
تنشب
ِ
كتاب
من ِ
للحطب
ِ
بزينب
ِ
طالب
ِ
والك َر ِب
الغهب
ِ
التقليب
ِ
المحار ِِب
ُرضاب
ق ِ
جانِ ِب
اب
اإلج َد ِ
الحقائِ ِب
ال َح َس ِب
والضَّ ْر ِب
المال ِع ِب
الرغائِ ِب
باكتساب
ِ
وب
للمح ُب ِ
كالس ُح ِب
ُّ
السحائِ ِب
َّ
اكب
ال َع َن ِ
طب
ال ّر ِ
اب
األتر ِ

البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
الوافر
البسيط
البسيط
الرمل
الوافر
البسيط
الطويل
ـــــــــ
البسيط
المنسرح
الكامل
الطويل
الخفيف
الطويل
الخفيف
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الوافر
ــــ
البسيط
الطويل
الطويل
البسيط
الخفيف

سلمان التاجر
سلمان التاجر
ناصر بن أحمد
خليل بن علوي
خليل بن علوي
سليمان الماحوزي
خليل بن علوي
ناصر بن أحمد
محمد بن عيسى الخليفة
يوسف البحراني
ماجد بن أحمد الجدحفصي
حسن الدمستاني
ــــــــــــــــــــــــــــ
علي بن حسن البالدي
ديك الجن
حسن الدمستاني
عبد المنعم بن محمد
سلمان التاجر
عبد المنعم بن محمد
سلمان التاجر
سلمان التاجر
سلمان التاجر
حسن الدمستاني
عبد المنعم بن محمد
عبد الرؤوف بن الحسين
خليل بن علوي
ــــ
علي بن الحسين البالدي
لطف الله بن محمد
لطف الله بن محمد
ماجد بن أحمد
سلمان التاجر

1
1
1
1
4
4
3
1
1
1
3
2
1
3
1
2
1
3
1
2
2
1
1
6
2
1
2
1
1
1
1
1

248
385
385
375
468
267
293
448
70
117
174
193
213
216
223
224
234
240
242
242
243
262
266
282
307
315
351
360
352
363
383
392

وقفت
ُ
وافا ُه
وصفو َة
برزَتْ
لَ ُه َّن على
فال يُجاريه
صا ِف ِح
أما آن
يفرق
َّلف الجمو َع
أيا والِدي
فأَي َن حما ُة
الطا ِه ُر
أبا الفضْ لِ
أبا الفضْ لِ
ِ
فاحص ْن
لقد سافرتُ
و َح ْولَ َها األيتام
أرائ ِعة
أال من
ٌ
أمالك
إذا أنا
أقصري

غارب
ِ
رب
التُ ِ
بالطّ ُن ِب
بالذهب
ِ
ِ
األخاش ِب
العذ ِْب
الرضاب
ِ
ِب
واج ِ
رب
والتُّ ِ
الل َه ِب
خاضب
ِ
غالب
آل ِ
ال َّن َس ِب
را ِغ ِب
سالِ ِب
وب
لل َن ِ
ذهابي
وا أبي
شَ بابي
ِص َحابي
َع َجبي
مثالبي
بي

الطويل
البسيط
البسيط
الرمل
الطويل
البسيط
الخفيف
الطويل
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
البسيط
الوافر
السريع
الوافر
الوافر
الرمل
الطويل
الخفيف

عبد المنعم بن محمد
علي بن حسن البالدي
علي بن حسن البالدي
الوائلي
لطف الله بن محمد
خليل بن علوي
الوائلي
لطف الله بن محمد
حسن الدمستاني
سلمان التاجر
أحمد بن عبد الرؤوف
لطف الله بن محمد
خليل بن علوي
خليل بن علوي
ــــ
سلمان التاجر
محمد بن علي آل شبانة
أحمد حسن الدمستاني
إبراهيم الخليفة
يوسف البحراني
الوائلي
جعفر الخطي
سلمان التاجر

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
3
3
3
2
5
1
1
1

373
378
379
380
394
396
423
433
435
436
445
445
447
457
457
473
295
194
268
269
393
460
472

لك مع ًنى
سامي وجودك
إنما أنت
فرِز ُؤك
قال ط َر ُحوا
وإلى َ
أوال
َر ْو ٌض كما
والطُّه ُر

وت َ َرضَّ ْت
أوقاتُ
ِ
باآليات
ال َم َم ِ
ات
ت ََسل َِّت
الس ِ
احات
َّ
الزهر ِ
ات
ُمزن ِة

الخفيف
البسيط
الخفيف
الوافر
ــــ
الكامل
الكامل
الكامل

سلمان التاجر
خليل بن علوي
خليل بن علوي
حسين الشاخوري
حسن الدمستاني
علي بن إبراهيم آل شبانة
جعفر الخطي
حسن الدمستاني

3
4
1
1
3
3
1
4

503
313
393
435
200
297
368
474

قافية التاء

599

600

ُمبَ ّصرين
كان الحسي ُن
قالوا لها
و َغدَتْ تم ّر ُغ
َدي
َول َ
رسال ُة

والعصم ِة
بِضْ َع ِة
م َّر ِة
لثم ِة
حيا ِة
العبار ِة

ــــ
الكامل
الكامل
ــــ
الكامل
الطويل

إذا كا َن
فأنا وإن
فقال أسلِ ْم

وفرحتي
شُ باتِي
ِم ْحنتي

الطويل
الكامل
ــــ

حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
ــــ
علي بن إبراهيم آل شبانة
عبد اللطيف بن محمود آل
محمود
الوائلي
جعفر الخطي
طوق بن الصباح

1
2
2

َد ِع الضراع َة

الحا ِج

البسيط

خليل بن علوي

3

264

ُنت
إذا ك َ
َسقَى
َو َعى قلبُ ُه
ل ُه األذكا ُر
لَ ُه صو ُم
امت
ت ََس ْ
يعقوب
فَما
ُ
كسروي
ُّ
أرى ما
لقد بَ َّر َح

ن َِاص ُح
ر ِاش ُح ْه
جوانِ ُح ُه
واصطبا ِح
الص َبا ِح
َّ
ال َّربَا ِح
الصال ِح
َّ
ال ِكفَا ِح
كَالِ ِح
ِببِا ِر ِح

الطويل
الطويل
الطويل
الوافر
الوافر
الوافر
ــــ
الخفيف
الطويل
الطويل

إبراهيم خليفة
جعفر الخطي
علي بن عبد الله الستري
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
جعفر الخطي
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني

2
4
1
1
1
3
2
4
2
1

263
297
315
234
235
246 ،245
246
310
437
441

الحظي األطفال
الس ْم ُر
كأنّما ُّ
َم ْن لله َدى
نفس
يا ُ
عاينت
ولو
ْ

الصعي ْد
ِ
الح َدا ْد
ال َجوا ْد
فُؤا ْد
المقلَّ َد

مجزوء الرمل
السريع
السريع
السريع
الطويل

قافية الجيم
قافية الحاء

3
3
4
2
3
3

144
198
200
201
289
317
302
307
345

قافية الدال
خليل بن علوي
سلمان التاجر
سلمان التاجر
سلمان التاجر
العلوي المرتضى

4
1
1
2
4

193
362
441
473
200

فهو قدي ُم
ذ ُْق ِشد َة
ابني أمي َة
فهوتْ علي ِه
يا راكباً
أأل ُّذ بعدك
يو ٌم به
ِ
وظللت
َح َال ِم ْن
سقي ُم
بَ َس ْم َن
وأل ْخبِط َّن
بح ٌر يفوق
زان َْت به
وحمز ُة
وإذا األقوا ُم
قت
َع ِش ْ
فعند ذلك
لل ِه قو ٌم
فترا ُه ْم
غابُوا
فيا ل ََك
ذ ُْق
حاكت له
تزو ُرهُ
َس َما ب َِك
َو َص َّو َب
قَبْ ُل كانت
وسكين ٌة تدعو
في آلِ ِه
وأطفالُ ُه
أمية ما

س ْر َم َدا
الجلدا
أُبِيدا
المنضُ ودا
توخيدا
مو ُرو َدا
بردا
وقَ َدا
الرقا َدا
واإلثم َدا
ُعقُو َدا
جوا َدا
ُم ْزب َدا
ت َم َّهدا
وش َّردا
وصلدا
َ
َو َورِيدا
ق َّدا
ُعبادا
وفؤا َدا
َو َغ َدا
سعودا
ال َجل َدا
وس َدى
ُه َدى
قا ِع ُد
َص َوا ِع ُد
ِصيْ ُد
وي ُ ِ
رش ُد
يُ ْح َم ُد
وا ِق ُد
أبا ِع ُد

ــــ
البسيط
الكامل
الكامل
ــــ
الكامل
البسيط
البسيط
مجزوء الرمل
المتقارب
الطويل
الكامل
الكامل
الكامل
ــــ
الرمل
الكامل
ــــ
البسيط
الرمل
البسيط
الطويل
البسيط
البسيط
البسيط
الطويل
الطويل
الخفيف
الكامل
الكامل
الطويل
الطويل

ــــ
حسن الدمستاني
خليل بن علوي
خليل بن علوي
ــــ
خليل بن علوي
لطف الله بن محمد
لطف الله بن محمد
الوائلي
علوي بن إسماعيل
جعفر الخطي
جعفر الخطي
خليل بن علوي
خليل بن علوي
ــــ
علي بن حسن البالدي
خليل بن علوي
ــــ
علي بن حماد البرباري
علي بن حسن البالدي
لطف الله بن محمد
جعفر الخطي
أحمد الدمستاني
لطف الله بن محمد
لطف الله بن محمد
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
سلمان التاجر
حسن الدمستاني
محمد بن أحمد العصفور
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني

3
6
4
6
3
1
1
1
3
1
3
3
2
1
3
1
1
7
2
1
3
1
2
1
1
2
6
4
4
1
1
4

143
174
178
190
190
211
223
227
281
286
286
309
315
316
339
360
372
411
427
458
442
457
472
225
226
178
184 ،183
186
189
207
196
211
601

أل ُم أل َّم
ال غَر َو
أس ٌد
إذا لم
كم من جواد
برز َن
حالِ ُك
ِ
أخي
هواتِ ُف
فمضَ ى
وكانوا له
أيدر َِك
أمي ُة
جليل
فلِذَا ُ
و َه َّم
ومن َحقّها
أفاط ُم
مح ّم ُد يا
وظ َّّل أبُو
وأل َوتْ عليه
يا أبي
و َح ُّر
وبقى ثالثاً
من كان
عليكُم بتق َوى
َص ْبرا ً
إذا اشت ّد ِت
َ
لعمرك
ولوال وقو ُع
فهل نظر ٌة
ْ
وإن أن َْس
إذا نَا َم
602

يخم ُد
ال َع ْسج ُد
وترع ُد
َو َوالِ ُد
يُع َب ُد
صائِ ُد
أمل ُد
صائِ ُد
وتشا ِه ُد
يَتَر َّد ُد
يُكا ِب ُد
ِ
كاس ُد
أبا ِع ُد
األضدا ِد
ِ
بمرصد
ِ
أحمد
الم ْه ِد
لَ ْح ِد
الم ْج ِد
ِ
الوجد
واإلبعا ِد
بُ ْع ِد
ُمفا ِد
واآل َحا ِد
ال َعبْ ِد
األمجا ِد
أُ ْح ِد
لمجهو ِد
وال َع ْب ِد
بال َو ْع ِد
ال ِّن ِّد
الس ِ
هد
ُّ

الكامل
الكامل
الكامل
الطويل
الكامل
الطويل
الرجز
الكامل
الطويل
الكامل
الطويل
الطويل
الطويل
الكامل
الطويل
الطويل
الطويل
ــــ
الطويل
ــــ
الخفيف
الطويل
الكامل
الكامل
الطويل
الكامل
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل

محمد بن أحمد العصفور
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
أحمد الدمستاني
خليل بن علوي
لطف الله بن محمد
خليل بن علوي
خليل بن علوي
خليل بن علوي
أحمد الدمستاني
خليل بن علوي
أحمد الدمستاني
حسن الدمستاني
حسين بن علي البالدي
سلمان التاجر
سلمان التاجر
محمد بن أحمد العصفور
ــــ
سلمان التاجر
ــــ
ــــ
محمد بن أحمد العصفور
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
أحمد الدمستاني
أحمد بن عبد الله العصفور
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
ــــ
حسن الدمستاني
الوائلي
الوائلي

5
2
1
2
1
1
1
1
2
9
1
4
6
1
2
1
3
1
3
4
2
1
2
1
1
2
1
1
2
3
1
3

218
261
432
375
375
387
389
390
477
481
440
467
470
158
165
166
190
191
197
198 ،197
199
209
240
243
245
265
266
270
270
284
287
299

أحم ُد من
تف َّر َس
الدي ُن
هيهاتُ
ق ْم واد ُع
وكان ذَا
ما للدمو ِع
قَ َّيدني
ويبس ُم
و ُمذ أحرزوا
ِ
وكففت
ف َد ْع
رؤساؤ ُه ْم
ومن بَ ِ
عد
والتقوا
نَضُ بَ ْت
قُ ْم واد ُع
باكياتٌ
اشتعلت
ُم ْذ
ْ
عفوا ً
يُعاملني
وتب َّوأَ
أال يا
ُعق َ
َيبك
متى أنظ ُر
حبيبة
َملَك الجزيرة
َع َد ِت
فَتَى ما
وطني
خلياني
وإن لم

السؤد ِد
ُّ
َو َم ْه ِد
تتق َّع ِد
مح َّم ِد
األعوا ِد
ال َخ ِّد
حا ِد
ُمق ِ
َيد
وأب َر ِد
الفر ِ
اقد
طرا ِد
القتا ِد
عا ِد
الخ ِّد
الشدا ِد
ال َو َّرا ِد
األعوا ِد
ص َوا ِد
ِح َدا ِد
ِ
باإلثمد
وال ُب ِ
عد
وب َوا ِد
ِ
قصد
َرغ ِْد
وال َّن ْج ِد
خ ِّدي
يُنا ِدي
ُم ِ
عتدي
ويُ ِبدي
ووسا ِدي
ُسها ِدي
ِ
وجدي

الرجز
الوافر
الكامل
الكامل
الكامل
ــــ
الكامل
الرجز
الطويل
الطويل
الكامل
الوافر
الخفيف
الطويل
الرمل
الكامل
الكامل
الخفيف
الوافر
الرجز
الطويل
الكامل
الوافر
الطويل
الطويل
الطويل
ــــ
الكامل
الوافر
الكامل
الرمل
الطويل

محمد بن عبد الله الحسيني
جعفر الخطي
خليل بن علوي
خليل بن علوي
الوائلي
ــــ
الوائلي
محمد بن عبد الله الحسيني
جعفر الخطي
لطف الله بن محمد
جعفر الخطي
أحمد بن طعان
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
خليل بن علوي
جعفر الخطي
الوائلي
حسن الدمستاني
أحمد بن طعان
محمد بن عبد الله الحسيني
إبراهيم الخليفة
الوائلي
خليل بن علوي
سلمان التاجر
سلمان التاجر
الوائلي
الوائلي
خليل بن علوي
جعفر الخطي
الوائلي
خليل بن علوي
حسن الدمستاني

3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
5
3
1
2
1
2
3
2
1

311
312
322
322
326
346
364
369
378
381
387
390
395
434
438
441
446
448
454
455
456
459
469
474
476
376
326
323
314
303
472
457
603

604

القلب
كأن
َ
أال يا أيُّها
وا ٍد إذا

صا ِدي
فؤادي
الوادي

الوافر
الهزج
الكامل

أحمد بن طعان
عبد الرؤوف الجدحفصي
علي الصالحي

1
4
1

439
416
368

قد َح َج َب
ما منه ُم
يا ساكني
شَ ْه ٌم

كَذَا
بَ ِذي
ِ
يغتذ
ِ
تنفذ

ــــ
السريع
الكامل
الكامل

ــــ
أحمد الدمستاني
سلمان التاجر
سلمان التاجر

1
1
2
2

341
438
155
169

ِ
وانتفت
مفهو ُم َها
فقال َع َّما ُر
َوبَ ْع َد ذا
وله ال ّنج ُم
أح َر َم
يا هن ُد
شهر المح ّر ِم
هب
ٌ
بطل َّ
تراءتْ لي
اليخد َع َّن َك
يا فَا ِع َل
خ ُِض َ
الهول
أل ِفتُ َك
تالل ِه
فأنت الغيثُ
َ
ُسقْياً أليام
بطل
ٌ
فأنت الغيث
ِ
كفاس َد ِة
فيا عجباً
ِفتي ٌة

واألث َ ْر
ال َبشَ ْر
ِ
المنتش ْر
آل ُمضَ ْر
َز َه ْر
ال ُعصو ْر
يَتَ َغ َّي َرا
متف ِّكرا
ثُبُو َرا
ِقشْ َرا
ُمتح ِّذ َرا
إقتا َرا
الصب َرا
َّ
َص ْبرا
ِج َها َرا
أج َرا
اخْضَ َرا
ثُبُو َرا
أج َرا
ِقش َرا
الصق َرا
وقُصو َرا

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
الرمل
مجزوء الرمل
الكامل
الكامل
الخفيف
الطويل
الكامل
البسيط
الطويل
الوافر
ـــ
الوافر
الكامل
الخفيف
الوافر
الطويل
الطويل
الخفيف

ـــ
حسن الدمستاني
ـــ
ـــ
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
الوائلي
حسين الشاخوري
سلمان التاجر
حسن الدمستاني
عبد الرؤوف بن الحسين
أحمد بن طعان
حسن الدمستاني
إبراهيم الخليفة
ـــ
إبراهيم الخليفة
الوائلي
سلمان التاجر
إبراهيم الخليفة
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
سلمان التاجر

2
3
2
1
2
2
1
1
1
4
2
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
2

143
144
348
338
506
426
277
214
240
259
262
265
270
327
350
363
370
377
382
461
462
507

قافية الذال

قافية الراء

يا آل
و ُحثّ ق َ
ُواك
انهض
ْ
ولما أَتَى
ألست بأولى
كأن رسول
ولي زفر ٌة
َ
لديك النعي ُم
و ُردّتْ لَ ُه
فما حاجتي
ما كنت
بنفسي
ل َّما رآ ُه ُم
ونح ُن ِم َّنا
وغص ُن
غز ٌال
ضجيج
لَ ُه َّن
ٌ
ت ُِدي ُر علينا
َوخ َُيل
وقد طارحتني
عفيف
ٌ
أ َو ْج ُه ِك
وما كا َن
فَتَى
فَق ُْل
كأ َّن بني
ألبست
لئن
ْ
قصمت
لقد
ْ
ست
لقد َع َّر ْ
أبي يا
لئن َغدَرتْ
غُص ُن

الشَّ نف َرى
المس َرى
ْ
الشَّ َرى
يُبَشْ ُر
يُذْك ُر
والزج ُر
ِ
والزواخ ُر
والكوث ُر
ُحضَّ ُر
ُص ْف ُر
ِ
تأس ُر
فَج ُر
الك َّرا ُر
والكفو ُر
تَ ْدبُ ُر
نَيِّ ُر
انفطَا ُر
الثَّ ْغ ُر
ال َّنص ُر
األخض ُر
وق ُر
ِس ْح ُر
ذخ ُر
تنج ُّر
قَ ْف ُر
الب ْد ُر
بَ ْك ُر
جب ُر
المه ُر
والسم ُر
ُّ
ال َغ ْد ُر
تدبُ ُر

الكامل
الطويل
الكامل
الطويل
ـــ
الطويل
الطويل
المتقارب
ـــ
الطويل
الطويل
الطويل
ـــ
ـــ
المتقارب
المتقارب
المتقارب
الطويل
الطويل
المتقارب
الطويل
الطويل
الطويل
ـــ
ـــ
ـــ
ــــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
المتقارب

حسين الشاخوري
حسن الدمستاني
سليمان الماحوزي
داود بن أبي شافيز
ـــ
محمد بن أحمد العصفور
سعيد بن يوسف
علي بن أحمد الكامل
علي بن أحمد الكامل
خليل بن علوي
حسين بن محمد العصفور
عبد الله بن محمد الحسيني
ـــ
ـــ
علي بن أحمد الكامل
علي بن أحمد الكامل
أحمد بن الحاجي
عبد الله بن محمد
جعفر الخطي
علي بن أحمد الكامل
جعفر الخطي
عبد الله بن محمد
سلمان التاجر
سلمان التاجر
سلمان التاجر
أبو تمام
أبو تمام
سلمان التاجر
سلمان التاجر
سلمان التاجر
أبو تمام
علي بن أحمد الكامل

1
1
3
3
2
1
1
1
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
1
1
4
3
3
1
1

508
364
302
167
167
172
218
237
237
265
287
288
339
352
362
365
368
370
374
375
379
383
497
498
498
498
498
498
499
499
499
390
605

وج َّد َل
ف ََسم ًعا
وبالفت ِح
ِب َم ْن بَايَ َع
ما قد ُر

606

رص ُر
َص َ
بِشْ ُر
الس ِّر
ِّ
وال َف ْخ ِر
وال ُّزم ِر

المتقارب
الطويل
الطويل
ـــ
ـــ

ممطُو ِر
أمرب ُع
قاص ِر
تعاليت
ُ
مغرو ِر
لهفي
الم َناحي ِر
ما مرك ُز
بتضوي ِر
حتى إذا
تزفي ِر
يُلقي
بمحفو ِر
ُملقَى
و َمالُوا
طَ َوا ِه ِر
َعاثِ ِر
ومقروح ٌة
ِساتِ ِر
َونا َدى
من ال ِك ْب ِر
وأعظ ُم
ال َح ِ
أَيَا َج ُّد
واس ِر
ِب ِوكْ ِر
وفاطم ُة
َص ْخ ِر
أبي يع ِز ْز
يقضي الحسين خنزي ِر
فَالَ كَا َن
َع ِاش ِر
ال َّد ْه ِر
مح َّر ُم ال
وتحقي ِر
رزي ٌة
ِ
والمفاخ ِر
ومن ذا يُع ّزي
اض
ال َّنجائِ ِر
لقد َر َ
َمذْكو ِر
قَو ٌم
قو ٌمبهم
والج ُو ِر
ُم ْنك َِس ِر
ُحلْ ُو الخصا ِل
المضَ امي ِر
وال يُ َناغَى
والمطعمو َن
ومأسو ِر
بالظّ َف ِر
أظن هاروتَ

البسيط
الطويل
البسيط
البسيط
ـــ
ـــ
ـــ
الطويل
ـــ
ـــ
الطويل
الطويل
الوافر
ـــ
البسيط
الطويل
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط

علي بن أحمد الكامل
محمد بن أحمد العصفور
عبد الله بن أحمد بن المتوج
عبد الله بن أحمد بن المتوج
عبد الرؤوف بن أحمد
الجدحفصي
حسين الشاخوري
ابن أبي الحديد
ماجد بن هاشم
حسين بن علي الشاخوري
حسين بن علي الشاخوري
حسين بن علي الشاخوري
ـــ
داود بن أبي شافيز
داود بن أبي شافيز
داود بن أبي شافيز
حسن الدمستاني
علي بن أحمد الجدحفصي
أحمد بن الحاجي
أحمد بن الحاجي
ماجد بن هاشم
لطف الله بن علي
حسن الدمستاني
حسين الشاخوري
خليل بن علوي
علي بن أحمد الكامل
حسين الشاخوري
حسين الشاخوري
عبد الرؤوف بن الحسين
حسين الشاخوري
حسين الشاخوري
عبد الرؤوف بن الحسين

1
1
2
2
2

391
508
142
142
157

2
1
2
5
2
3
2
2
2
2
4
3
5
1
1
2
2
4
4
1
1
1
3
2
1
2

154
158
169
170
171
171
171
185
185
185
187
195
199
199
209
214
214
219
221
233
233
235
238
241
243
286

ُم ِّني
هو ال ُح ُّب
إن أَن َْسى
إذَا َج َّن ِني
َمضَ ْت في
آه وق ََّل
إن تُصيبني
ليس البعا ُد
إذَا َج َال
وإنِّي ألر ُجو
تصدح
متى
ُ
ق ُْل ألحفَى
وذكا ٌء
وختام
ٍ
وقضا ٌء
مستنير
واحتجا ٍج
وزاخ ُر
وقريض
ٌ
لئ ْن سلمتم
َر َمو ُه
ْت
تعشِّ ق ُ
نُو ُر ال ُه َدى
وليس تأوِي
وأشكُو
ولم يبقِ
إن ك َّر
َ
وضاق
َو ُر ْم ِح
ورديَّ َة
فانساب
َ
ت َتلُو

َس َق ِر
ال ُّنك ِر
وال ُّنو ِر
الفَج ِر
وال َغ ِّر
كُثي ِر
و ُذكُو ِر
بإضَ را ِر
المآث ِر
ال ُع ْم ِر
والبشائِ ِر
الشُّ ْك ِر
ال َج ْم ِر
وعمرِو
وشُ ك ِر
َع ُمرو
الس ْح ِر
ِّ
ال َبشَ ِر
ِح ْج ِر
ال َب ِّر
َم ِاط ِر
السح ِر
ِّ
وال َق َد ِر
المحاجِي ِر
الك َْس ِر
القَط ِر
كاس ِر
َ
متطاي ِر
الخنا ِج ِر
البص ِر
َ
الس َّحا ِر
َّ
َزبُو ِر

البسيط
الطويل
الكامل
الطويل
ـــ
الكامل
الكامل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
الخفيف
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
البسيط
الخفيف
ـــ
الطويل
الطويل
البسيط
البسيط
الطويل
الطويل
الكامل
الطويل
الطويل
البسيط
الكامل
الكامل

عبد الرؤوف بن الحسين
الوائلي
جعفر الخطي
محمد بن عبد الله الحسيني
محمد بن عبد الله الحسيني
جعفر الخطي
جعفرالخطي
ياسين بن صالح الدين
يوسف البحراني
محمد بن عبد الله آل شبانة
يوسف البحراني
جعفر الخطي
جعفر الخطي
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
خليل بن علوي
جعفر الخطي
ـــ
علي بن أحمد الكامل
إبراهيم خليفة
عبد الرؤوف بن الحسين
حسين الشاخوري
جعفر الخطي
خليل بن علوي
أحمد بن عبد الرؤوف
خليل بن علوي
خليل بن علوي
عبد الرؤوف بن الحسين
أحمد بن طعان
جعفرالخطي

5
1
4
4
3
3
3
2
3
5
3
4
1
2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

288
289
294
295
295
297
298
299
300
301
302
313
315
316
316
316
316
316
317
350
360
370
370
371
377
385
387
388
388
389
394
394
607

608

وكم ربيب ِة
ٍ
وقريض
ت َ َرى في
ويا هاجري
وإن كُ َّر
َم ْن ُمبلغ َّن
فبين عذارى
فلل ِه يو ٌم
وردي َة
نوائبُه
هل
َس ُ
بأحزانِ
ال ّدي ُن في
عفي ًرا
ج ُّم
جليل
ٌ
وتَثْ َرى
عسى الده ُر
أنس
وإن َ
يا صا ِر ًما
وألزمتني
عذرا ً

سابُو ِر
ُح ْج ِر
ونا ِر
شاك ِر
ال َّنوا ِف ِر
ومن ُحو ِر
ِ
نواش ِر
َماك ِر
ال َب َص ِر
فا ِج ِر
يُس ِر
َصا ِغ ِر
مذعو ِر
َمت ْب ِر
األُ ْز ِر
ال ِّذكْ ِر
ُصف ِر
والتها ُج ِر
والمآز ِر
َعا ِر
أشعاري
عذري

البسيط
الخفيف
الوافر
الطويل
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
البسيط
الطويل
البسيط
الطويل
البسيط
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
الكامل
الطويل
البسيط

ِ
يناظ ُرني
ُس ْؤلي
نعم ال
ُع ْج بالمطي
من لي وقد
فَ ُق ْم

فخرِي
نُورِي
ناصرِي
ُسرورِي
وأنصاري
الضاري

الوافر
البسيط
الطويل
الكامل
البسيط
الطويل

حسين الشاخوري
جعفرالخطي
الوائلي
الوائلي
داود بن أبي شافيز
ماجد بن هاشم
داود بن أبي شافيز
يوسف البحراني
عبد الرؤوف الجدحفصي
يوسف البحراني
الوائلي
علي بن أحمد الكامل
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
الوائلي
خليل بن علوي
جعفرالخطي
محمد بن عبد الله الحسيني
علي بن أحمد الكامل
أحمد بن طعان
الخطي
عبد الرؤوف بن أحمد
الجدحفصي
طه العرادي
حسن الشاخوري
الوائلي
جعفرالخطي
سليمان الماحوزي
أحمد بن صالح بن طعان

6
1
1
4
2
1

وكم آلل
تكفَّل رزقي

وسا
َم ْر ُم َ
ال َّنف َْسا

البسيط
الطويل

حسن الدمستاني
خليل بن علوي

1
4

قافية السين

1
3
1
1
1
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
2
1

395
395
433
435
440
443
444
446
447
448
449
449
449
450
450
452
457
476
479
505
149
157
502
451
424
298
257
177
172
264

حت
أَ ْص َب ُ
فقال أين
إنه في
ب َِس َنا

وسا
َم ْغ ُم َ
و«الجنيس»
ُ
ِق ٍّس
بأُن ِْس

البسيط
ـــ
ـــ
ـــ

حسن الدمستاني
ـــ
طه العرادي
سلمان التاجر

5
2
3
3

296
351
504
504

والحق
ُّ

ُصوص
والخ ُ

ـــ

ـــ

2

143

يا كَا ِف َل
فانهض
ْ
طَل َع ْت
كنت
قد ُ
َر َحلُوا
والليل
ُ
أيقو ُم

القضَ ا
أ َم َرضَ ا
وض
ال َم ْم ُح ُ
ويُر َو ُض
و ُم َغيِّ ُض
بغيض
ُ
المفروض
ُ

الكامل
الكامل
الكامل
الكامل
الكامل
الكامل
الكامل

أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
جعفر الخطي
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم

1
2
3
1
5
1
1

378
473
267
268
278
460
462

فنازعك
قال لهم
وافَى ُ
الهالل
ودع ْوتَ
أنا في مديحك
أحبابنا
أال ما
لك المج ُد
ِهي ال ُّدنْيا
فو َح ّق ُك ْم
َهلُ ِّمي
قضا ٌء
وقد قضَ ى
كأن قلوبَ َنا

انتزا ْع
تَبَ ْع
ُمتَلَفّعا
تقطي َعا
المص ِق ُع
ُر ُجو ُع
وانقطا ُع
يسم ُع
ِ
وانخ َدا ُع
يتقطَّ ُع
بَا ُع
امتنا ُع
اتسا ُع
الو َدا ُع

الوافر
ـــ
الكامل
الكامل
الكامل
السريع
الوافر
الطويل
الوافر
الكامل
الوافر
ـــ
ـــ
الوافر

إبراهيم بن محمد
قاسم اإلصبعي
سلمان التاجر
أحمد الدمستاني
ابن أبي الحديد
عبد الرؤوف بن الحسين
إبراهيم الخليفة
خليل بن علوي
إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
جعفر الخطي

1
2
3
1
1
3
4
2
3
5
2
2
3
2

70
344
224
440
158
471
477
505
260
280
325
325
325
363

قافية الصاد
قافية الضاد

قافية العين

609

610

ألست ت َ َرى
َ
ويا ط ْو َد
اشاق ََك
ُح ْك ُم
وال ِعل ُم
لِربْه ُم
ِب ِه ْم أش َر َق
وال تكترِثْ
يا قب ُر
فلب
ّ
التار ُِك
َه َج َع
قالوا أتى
َس ْم ًعا

قواط ُع
ال ِقال ُع
طوالِ ُع
ويخض ُع
التضييعِ
المضَ ا ِجعِ
الشرائعِ
بِضَ ائعِ
المطلَعِ
امتنا ِع
منقعِ
ضُ لو ِعي
ممر ِعي
األصم ِعي

الطويل
الوافر
الطويل
الكامل
الكامل
الطويل
الطويل
الطويل
الكامل
الوافر
الكامل
الكامل
ـــ
الكامل

مهدي قلي

قد زاغا

الكامل

ُ
الجمال
َل َح
الله أكبْر
افدي ربيع
أه َوى
وال ُّ
أشك
فإن ت ِر ْد
والشك ُر

وصفَا
وانقصفَا
َ
كَنفَا
َجلِ ُف
والوصف
ُ
َع َس ُف
لم ِ
يعرف

البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
ـــ

وأبرز ُه نَح َو
فما كلمت ُه
بني المصطفى
َ
استقبلتك
وإذا

ال َحقَّا
َرشْ قَا
َحقَّا
سحيقا

الطويل
ــــ
الطويل
الخفيف

إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
إبراهيم الخليفة
عبد الله بن صالح السماهيجي
عبد الرؤوف بن الحسين
عبد الرؤوف بن الحسين
عبد الرؤوف بن الحسين
خليل بن علوي
إبراهيم الخليفة
جعفر الخطي
الوائلي
حسن المليلي
محمد بن أحمد العصفور

1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
1
2
1

372
374
424
433
80
234
235
266
324
505
391
467
350
508

قافية الغين
ــ

8

56

الوائلي
حسين الشاخوري
حسين الشاخوري
سلمان التاجر
سلمان التاجر
إبراهيم الخليفة
ـــ

1
1
1
1
1
2
1

432
215
242
303
307
553
143

قافية الفاء

قافية القاف
حسن الدمستاني
ــــ
أحمد الدمستاني
جعفر الخطي

2
2
2
2

197
197
232
287

أحمد الدمستاني
جعفر الخطي
حسن الدمستاني
جعفر الخطي
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
أحمد بن حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
جعفر الخطي

إال َم أخا
لست أدري
العل
بُغا َة َ
يا ُمنت ِقي
تقول له
وباتَ يراعي
وجاء أمير
نَضَ ى
أ ِمثْلُ ُه
فَ َر َّق
وما للفتى
الح
متى َ
يفيض
ُ
شرب ُِت
وتذكُّ ٍر

ال َو ْرقَا
ِ
المنطيقَا
يَ ْرقَى
المنتقَى
ص ُد ُ
وق
يضيق
ُ
ُ
غسوق
بريق
ُ
تتعل َُّق
ال َمرقْ َر ُق
ومفر ُِق
ُ
طروق
ويفيق
ُ
ِيق
َحر ُ
ال َّراقي

الطويل
الخفيف
الطويل
الكامل
الطويل
ـــ
ـــ
ـــ
الطويل
ـــ
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
الكامل

يبكيك
فما يش َّد
عاثَ ِ
الحما ُم
قالت ْ
نزل
يا من مضى
إنسيَّ ٌة
ِف ْه ُر يا
كَف ِ
َّاك
يا ظبي َة

بعزاكا
ال َفلَكا
َملِكا
بأهلِكا
وخل َدكا
وأغر ِ
اك
َس َم ِ
اك
كف ِ
َّاك
َم ْر َع ِ
اك

الكامل
البسيط
البسيط
ــــ
البسيط
البسيط
الخفيف
الكامل
البسيط

َم َ
رق المه ُر
يا حليماً
المكاتب
تلك
ُ

العويل
ْ
يَ ْع َج ْل
وصوال

ــــ
مجزوء الرمل
الكامل

3
6
2
1
4
1
2
4
3
5
3
2
1
1
2

479
511
270
439
167
168
168
168
184
184
268
424
434
436
388 ،300

قافية الكاف
سليمان بن صالح
جعفر الخطي
جعفر الخطي
ــــ
جعفر الخطي
الوائلي
سلمان التاجر
خليل بن علوي
الشريف الرضي

1
1
3
1
1
3
1
1
1

81
330
330
345
459 ،387
285
438
439
529

قافية الالم
حسن الدمستاني
عبد الرؤوف بن ماجد
خالد الفرج

4
5
4

227
266
119
611

الع ْد ُل
ذكرتُ
سأسكب
ُ
َ
فذاق
وأعا َرتْ
يا ُذكَا
لفرق ِة
انظر
على الو َرى
يا من تقدس
قد َر َاق
إلى اللَّه
َوقَ ْع َن علي ِه
وفي الظعنِ
وأيتا ُم ُك ْم
بالرغمِ مني
الصب ُر
أال ت َ َرى
َو َح َّر ُموا
ولو أنني
لم يَشْ ج
إذا لم يك ْن
أتخد ُعك
ُد َ
نياك
أضحى الخليل
يا ُم ْن ِف َق
أما قد
وراءكُما
أوالِدَهُ
وال كالتي
وعائد ٍة
وإحدى
612

َعقْال
اله ُموال
ِ
بخيال
لسبيال
َس َ
الغزاال
كربَال
ُ
وبال
ُ
أوال
ج ْز ُل
ِمث ُْل
وال َغ َز ُل
ذ ُ
ُحول
ُمتَبَل ُِّل
وقيلُوا
َو ُص ُ
ول
معتز ُِل
قُ ِتلُوا
المقل
ُ
َج ُلل
قليل
ُ
ُ
منزل
عقل
ُ
َح ُم ُ
ول
وال َع َم ُل
إكليل
ُ
ث َ ِم ُل
ليل
َد ُ
لقليل
ُ
و َج ُه ُ
ول
و َم ِق ُيل
نُ ُز ُ
ول
بُ ُع ُ
ول

الرجز
الوافر
الوافر
الوافر
الخفيف
الرمل
الرجز
الرجز
المجتث
المجتث
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
ــــ
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
البسيط
البسيط
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
ــــ
ــــ

حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
أحمد بن حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
جعفر الخطي
سلمان التاجر
عبد الجليل الطباطبائي
عبد الجليل الطباطبائي
عبد الرضا بن عبد الصمد
عبد الرضا بن عبد الصمد
أحمد بن الحاجي
حسين الشاخوري
خليل بن علوي
محمد الشاخوري
ــــ
أحمد بن الحاجي
حسين الشاخوري
حسن الدمستاني
علي بن أحمد الكامل
حسين الشاخوري
خليل بن علوي
إبراهيم الخليفة
محمد الشاخوري
أحمد البالدي
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
محمد الشاخوري
جعفر الخطي
جعفر الخطي
جعفر الخطي
جعفر الخطي
جعفر الخطي

4
2
1
2
1
6
1
2
4
4
1
2
3
1
3
1
1
3
1
1
4
3
3
2
3
2
1
3
2
2
3
3

144
208
219
223
366
502
69
69
141
141
156
176
185 ،184
194
194
195
206
206
209
215
219
256
258
259
260
267
268
322
323
329
329
329

هذا موالنا
ويا أصب َر
إن األنا َم
ومن يَ ْج َه ُل
فالموتُ
فاجتمعت
ْ
كؤوس
لديهم
ُ
وما ُد َ
نياك
وبالشعرا ِء
فذاك
قو ٌم
شجا ٌع
انشق
وكيف ُ
ويا مهجتي
أال ت َ َرى
يت
ضا َه ُ
كرعت
فلقد
ُ
وفي ُمحكمِ
ببيوتكم
فمدي ُح ُهم
يا آل أحمد
هو المج ُد
كيف السلُ ُّو
ِ
فأوجست
إلى أن َّ
فك
فجذتْ
هل المح َّر ُم
َّ
والحو ُر
طابت
ْ
المصطفى
حميصو َن
ُ
َمر ِّوي

يجفل
ُ
ث َ ِق ُيل
ارتحلُوا
ُ
ضالل
األجل
ُ
وبَ َذلُوا
الم َع ْس ُل
ُ
االنتقال
تُطاو ُِل
باقل
ُ
شغ ُْل
ُ
عادل
األسل
ُ
المجا ِم ُل
ال ُمق َُل
َخ َجلِ
لل َعلِيلِ
وإ ْج َما ِل
وال َخليلِ
الشمو ِل
للولي
التنا ُو ِل
ال َوالي
الشَّ عيلِ
مستطيلِ
بالفلو ِل
وال َما ِل
البتو ِل
األُصو ِل
و ُم َهلْلِ
ليا ِل
َخ َبا ِل

ــــ
ــــ
البسيط
الوافر
البسيط
ــــ
الطويل
الوافر
الطويل
الطويل
المجتث
الطويل
البسيط
الطويل
البسيط
المتدارك
مجزوء الكامل
الطويل
مجزوء الكامل
مجزوء الكامل
الكامل
الطويل
البسيط
الوافر
ــــ
ــــ
البسيط
مجزوء الكامل
مجزوء الكامل
الكامل
الطويل
الطويل

ــــ
جعفر الخطي
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
أحمد البالدي
ــــ
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
خليل بن علوي
خليل بن علوي
عبد الرضا عبد الصمد
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
سلمان التاجر
حسن الدمستاني
سلمان التاجر
يوسف البحراني
لطف الله بن محمد
سلمان التاجر
حسن الدمستاني
أحمد بن طعان
ــــ
ــــ
حسن الدمستاني
سلمان التاجر
سلمان التاجر
لطف الله بن محمد
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني

4
3
2
1
2
5
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1
3
3
2
2
2
3
1
5
4
4
1
2
5
3
1
2

346
329
331
331
331
338
368
369
395
396
440
451
468
473
507
134
153
153
154
156
176
178
207
212
212
213
214
223
232
233
235
236
613

أنتم َسحاب
مبا ِذ ُيل
أنتم ِغياثُ
جادوا
يا ُم ْفرِغي
مشار ُِق
ال ِعل ُم نُو ٌر
وما ُدن َي َاك
للَّ ِه وقف ُة
َصبْري
فالروح
ُ
َربْ ٌع
يُ َمث ُّل
كل
َمن ِّ
هي البحري ُن
ُ
منال
َرث َّْت
ولو كان
آلخذ الثأر
قال له
يَ ْحلُو
فَشَ َّد
حتى إذا
الصو ُر
ما ُّ
هو ُد ّر ٌة
أطَ َّن
لوال ُع َل
موس
أنتم شُ ُ
ينجاب
ُ
كالريح
على سبُو ٍح
سال ٌم
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الم ُحو ِل
ب ُِسؤا ِل
الجليلِ
ليالي
َر ُسو ِل
جال ِل
السبُلِ
ُّ
االنتقا ِل
واألثلِ
يَ ْج ُملِ
َخطَلِ
بال َعطَلِ
وإ ْجال ِل
تلي
والكما ِل
ِ
المفاصلِ
ال َج ْهلِ
الرجا ِل
َصيْقَلِ
ال َج َبلِ
السلَسلِ
َّ
كالسيُو ِل
ال َق ُبو ِل
الذّليلِ
األهلِ
بالفضائلِ
األصلِ
ْ
األصيلِ
أَلْ َيلِ
الس ُيو ِل
ُّ
وإقبا ِل
ق ُبو ِل

مجزوء الكامل
الطويل
مجزوء الكامل
الكامل
مجزوء الكامل
الطويل
البسيط
الوافر
البسيط
الطويل
البسيط
البسيط
الطويل
الكامل
الوافر
الطويل
الكامل
الوافر
ــــ
ــــ
الكامل
الوافر
مجزوء الكامل
مجزوء الكامل
الكامل
الطويل
الكامل
مجزوء الكامل
الكامل
مجزوء الكامل
البسيط
الطويل

سلمان التاجر
حسن الدمستاني
سلمان التاجر
علي بن أحمد الكامل
سلمان التاجر
حسين الدمستاني
الوائلي
حسن الدمستاني
لطف الله بن علي
عبد النبي بن مانع
ناصر بن علي بن نشرة
لطف الله بن علي
الوائلي
علي بن محمد الصالحي
سليمان الماحوزي
سلمان التاجر
ماجد بن هاشم
المتنبي
ــــ
ــــ
علي الصالحي
أحمد بن طعان
سلمان التاجر
سلمان التاجر
ماجد بن هاشم
سلمان التاجر
ماجد بن هاشم
سلمان التاجر
علي الصالحي
سلمان التاجر
أحمد الدمستاني
جعفر الخطي

2
1
1
1
1
1
1
1
6
7
2
6
3
2
4
3
5
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

242
243
244
244
247
248
256
259
278
280
281
281
284
286
293
303
321
329
339
345
361
361
365
365
374
379
379
381
381
382
383
389

فَل ْم يُفد ُه ْم
ما ِ
أنت
سرا ٌة
كأ َّن ظبا ُه ْم
أنتم صرا ُط
مأوى
خميصو َن
فذلك الرز ُء
طابت
ْ
أنا الذي
فكان مهبطُ ُه
أيا َم
ألستُ ُم
يا ُمخسئي
فيا رب َع
باللَّ ِه ع ِّج ْل
َو َورا َءها
تد ُعو

البسيط
بأقفا ِل
الخليلِ مجزوء الكامل
والقنابِلِ
الطويل
َه َوايِلِ
الطويل
السبيلِ مجزوء الكامل
ِّ
الكامل
للضال
الطويل
لَيا ِل
البسيط
بلبا ِل
األصو ِل مجزوء الكامل
ومنت ِعلِ
البسيط
البسيط
َعا ِل
البسيط
معتزلي
القُللِ
البسيط
العقُو ِل مجزوء الكامل
الوافر
قُفُو ِل
للرسو ِل مجزوء الكامل
ُ
وبال َّر ُسو ِل
ــــ
ــــ
السهو ِل
ُّ

أناس
ٌ
أيُّها المه ُر
الئِمي
هو الوجو ُد
واحسرتاه
بنت
فد َع ْت ُ
طَلَ َع
َو ِب ُحس ِنها

بِك ْم لَ ْم
الخيا ْم
األ َوا ْم
انعدا َما
الظَّ َما
َما
الس َما
َّ
السما
َّ

الوافر
ــــ
الرمل
الوافر
الكامل
مجزوء الرمل
الرمل
الكامل

ليل ٌة
ِذكر أيَّ ِام
أي امرئ
و َحكَى النها ُر

ِ
وانص َرا َما
كِ َل َما
واأللما
أَنْ ُج َما

الرمل
الرمل
البسيط
الكامل

حسن الدمستاني
سلمان التاجر
سلمان التاجر
سلمان التاجر
سلمان التاجر
علي بن أحمد الكامل
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
سلمان التاجر
الوائلي
حسن الدمستاني
لطف الله بن علي
الوائلي
سلمان التاجر
أحمد بن طعان
سلمان التاجر
سلمان التاجر
ــــ

1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
4

392
393
435
444
446
449
449
452
455
455
460
462
470
475
476
482
483
483

يوسف البحراني
حسن الدمستاني
الوائلي
إبراهيم بن علي البالدي
محمد بن أحمد العصفور
خليل بن علوي
الوائلي
عبد الحسين بن محمد
الكاتب
عبد الرضا بن عبد الصمد
علي بن لطف الله
جعفر الخطي
علي بن أحمد الكامل

2
4
1
2
1
5
3
5

91
227
474
142
196
196
283
285

1
4
3
1

288
301
322
366

قافية الميم
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ؤوس
فَتَرى ال ُّر َ
كل يُزِي ُر
فكأنما وق ُع
فتف ّرقوا
ذو مبسمٍ
وبَغَوا
يا حماماً
رأوا
فجوادُهُ
أُخ َذتْ
َو َعل َْت
غُرب ٌة
َهاكُم
وجاء
هذا الذي
لهج
وكأنما ُ
أُ َع َ
زيك
تزل َز َل
فإ ّن أُ َّس
يا من ُه ُم
وبدا
ففا َز من
عسا
فَتُ ً
هو الده ُر
فيا لك
أَ ِشي ُم
َر َعى الله
ول ّما أن
أطيق
وكيف ُ
َعقدَتْ
يا نظا َم
نبأٌ أل َّم
616

ْأس َح َما
نَ َدما
الس َما
َّ
الضَّ يغما
ُمتبس َما
مط َعما
ِحماما
فمك َّرما
أُضْ َرما
وت ُشتما
الظَّما
تعا َمى
ُم ْسل ُم
ويل ِز ُم
وال َح َر ُم
يُتَ ْر ِج ُم
أ ْعظَ ُم
يُحط ُم
ُه ُم
الم ْح َك ُم
يُ ِ
دمد ُم
فَ َع ُموا
و ِذما ُم
َد َوا ُم
أث َا ُم
القدي ُم
ِ
بواس ُم
الشؤو ُم
يقو ُم
اإلسال ُم
نِظا ُم
غ ُمو ُم

الكامل
البسيط
الكامل
الكامل
الكامل
الكامل
الرمل
الكامل
الكامل
الكامل
الكامل
الرمل
الكامل
ــــ
البسيط
الكامل
الطويل
الطويل
البسيط
الكامل
الكامل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الوافر
الطويل
الوافر
ــــ
الخفيف
ــــ
الكامل

داود بن أبي شافيز
جعفر الخطي
داود بن أبي شافيز
أحمد الدمستاني
خليل بن علوي
علي بن أحمد الكامل
عبد الرضا عبد الصمد
محمد بن أحمد العصفور
داود بن أبي شافيز
لطف الله بن محمد
علي بن أحمد الكامل
علي بن لطف الله
سلمان التاجر
حسن الدمستاني
الفرزدق
سلمان التاجر
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
سلمان التاجر
سلمان التاجر
أحمد بن طعان
خليل بن علوي
عبد الرؤوف بن الحسين
خليل بن علوي
علوي بن إسماعيل
إبراهيم الخليفة
محمد بن عبد الله الحسيني
محمد بن عبد الله الحسيني
سلمان التاجر
سلمان التاجر
جعفر الخطي

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
3
4
2
3
1
7
3
2
3
2
5
2
3
3
5
2
2

367
376
381
386
389
432
438
441
451
452
453
475
134
145
151
156
220
225 ،224
236
236
239
255
258
258
261
283
288
309
309
324
324
328

ِ
جعفر الخطي
ــــ
ضُ مو ُم
أأخي
جعفر الخطي
ــــ
َح ِمي ُم
أرثي
أ ِر َجالَ ُه
جعفر الخطي
ــــ
التَّعظي ُم
قاسم اإلصبعي
ــــ
َم ْعلُو ُم
فـ«أُح ُد»
سلمان التاجر
الكامل
ُح َّو ُم
وكأنما األعدا
قو ٌم
خليل بن علوي
البسيط
قبابُه ُم
سلمان التاجر
الكامل
أنْ ُج ُم
و ِفجا ُجها
ماذا َعراها
سلمان التاجر
الكامل
وت َ ْب ِس ُم
الشَّ ِمي ُم
وال زالت
محمد بن عبد الله الحسيني
الوافر
ٍ
جعفر الخطي
الكامل
َم ْعكُو ُم
جاث على
َ
خليل بن علوي
الطويل
زُؤا ُم
تغشاك
فكيف
محمد بن عبد الله الحسيني
الوافر
كَري ُم
لَ ُه فه ٌم
الوائلي
الطويل
عائ ُم
مضى الليل
قضى اب ُن
سلمان التاجر
الطويل
والنظ ُم
أحمد بن طعان
البسيط
لَه ُم
والحق
ُّ
سلمان التاجر
الكامل
يُ َعظّ ُم
فَ َدعا ُه
سلمان التاجر
الكامل
يَض ِر ُم
يا بَح َر
أحمد بن طعان
البسيط
فع ُموا
ففاز
سلمان التاجر
الكامل
وكأنما الصهواتُ عظموا
الوائلي
فصي ُم مجزوء الكامل
وتحي َر
خليل بن علوي
الطويل
قَتَا ُم
فَل َُيل
ِ
مفلح الصيمري
الطويل
أقد ُموا
فمالت
ٌ
لله ما
َسال ُم
عبد النبي جدحفصي
الكامل
ِّ
نب َّينا
حسن الدمستاني
ــــ
كل ال َعالَمِ
العزم
سلمان التاجر
الطويل
فكل مدي ٍح ذوي ِ
الحسين بن علي البالدي
الطويل
إذا غي ُر ُہ
وال َّنظْمِ
غ َدا َة
عبد النبي بن مانع
البسيط
والشِّ َيمِ
ولم أَن َْس
أحمد بن طعان
الطويل
َمغَانِمِ
النعيمِ مجزوء الكامل
الوائلي
ّلت
وتمث ْ
ِ
الوائلي
الطويل
المعالِم
أح ُّب بالدي
الوافر
المستَ َه ِام
ول َّما أن
محمد بن عبد الحسين آل
شبانة

4
1
3
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
2
4
5
2
3

328
328
328
337
361
503
364
367
369
369
370
371
372
374
393
394
459
461
436
377
381
481
538
145 ،144
155
156
169
188
287
294
296

617

618

وكان ُعم ُر
قال له
غدا َة
كأنه حين
يع ُدون
معا ِه ُد
أفنا ُه ُم
كري ُم
سه ٌم
بدي ُع
يا نفس

األعوام
ِ
ال َعلْقَمِ
ُم ِ
لتطمِ
ال َع ِرم
ُرخُمِ
والغنمِ
والسلَمِ
َّ
الكريمِ
ُرمي
كَلِ ِمي
اسجمي

لي ِم ْن
لهف نفسي
شيَّدْتَ
هو عيب ُة
أصبحت
َ
لو ُذق ُْت
طويل
ُ
يا ساكني
وافت ّر
بأس َها
ُ
قل للذي
خفيف
ٌ
هذي تقول
والعقل
ُ
بال َه َو ٍر
على دارِها
بني الوحي
رحلتم

الكامل
أُ َج ْن
ِ
الحصا ْن مجزوء الكامل
الكامل
ال َّذقَ ْن
الكامل
بَطَ ْن
الكامل
بال ِّر َس ْن
الكامل
َع ْن
المتقارب
السما ْن
ِّ
البسيط
ال ِم َح ْن
الكامل
َهتَ ْن
الرمل
الساعدي ْن
َّ
الكامل
اللب ْن
المتقارب
َج َبا ْن
البسيط
وال ِم َح ْن
ــــ
تيقنا
الطويل
وال لَ ْح َنا
الطويل
اإلذنا
الطويل
لُذْنا
الطويل
رهنا

ــــ
ــــ
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
الوافر
الكامل
البسيط
الكامل

قاسم اإلصبعي
قاسم اإلصبعي
عبد النبي مانع
عبد النبي مانع
عبد النبي بن مانع
علي الصالحي
عبد النبي بن مانع
خليل بن علوي
إبراهيم آل نشرة
ــــ
إبراهيم آل نشرة

2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

339
344
383
384
387
389
390
447
480
551
216

إبراهيم آل نشرة
حسن الدمستاني
إبراهيم آل نشرة
إبراهيم آل نشرة
إبراهيم آل نشرة
إبراهيم آل نشرة
حسن الدمستاني
ماجد بن هاشم
إبراهيم آل نشرة
سلمان التاجر
إبراهيم آل نشرة
حسن الدمستاني
أحمد بن الحاجي
حسن الدمستاني
محمد بن أحمد العصفور
أحمد بن طعان
محمد بن أحمد العصفور
محمد بن أحمد العصفور

2
4
3
1
1
1
2
4
1
1
1
1
4
2
1
2
1
8

153
226
241
274
248
277
289
299
378
382
396
451
480
144
147
166
174
175

قافية النون

أُ ِّف لده ٍر
فلو أننا
فتب ِكي ِه
ك َ
َفاك من
ُ
السباق
كا َن
تالله
َس َرى الظّع ُن
رب
يا ُّ
الليل
فما ُ
أأبدانُنا
بَني ال َو ْحي
فيا عبرتي
أيا ِ
فاط َم
قو ٌم إذا
ت ِ
ُعوضه ْم
أما في رسول
ِقفُوا
قص ْرتُ
خادم
يا ِ
اقب ٌِل
أليس رسول
قضي ُة
ويا نكب ًة
أيدبح
ُ
أأقتل
ُ
ففي كل
َحيْد ٌر
تضعض َع
واشت َّد
هوا ِج ُر

بَانَا
ُجدنَا
ُسخْنا
قَ ْرنا
َميْ َدانا
كانَا
تالقينا
جانا
َح َّنا
البُدنَا
ال ُّد َج َنا
فاكت َّنا
َم ْخ ُزونا
ووح َدانَا
تفنى
مض َنى
ُمضْ َنى
َم ْغ َنى
ِخ ْسرا ُن
إنسا ُن
َجني ُن
و َحني ُن
تهو ُن
ريا ُن
َم ِعي ُن
ُعيُو ُن
وحني ُن
غُصو ُن
والفُرسا ُن
جفو ُن

البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
البسيط
ــــ
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
البسيط
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
البسيط
الطويل
الطويل
مجزوء الرمل
الطويل
ــــ
الطويل

أحمد بن علي المنوي
حسن الدمستاني
أحمد بن طعان
أحمد بن طعان
خليل بن علوي
خليل بن علوي
حسين الشاخوري
ــــ
محمد بن أحمد العصفور
حسن الدمستاني
محمد بن أحمد العصفور
محمد بن أحمد العصفور
حسين الشاخوري
علي بن حسين البالدي
أحمد بن طعان
حسن الدمستاني
محمد بن أحمد العصفور
عبد الله بن حسين
يوسف البحراني
يوسف البحراني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الشاخوري
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسن الشاخوري
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
ــــ
حسن الدمستاني

3
3
1
2
3
2
5
2
1
1
3
1
5
2
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
4
1
1
1
4
1

179
208 ،207
226
259
263
264
279
347
366
436
436
448
477
506
456
207
278
277
115
115
206
207
208
210
210
215
220
224
351
431
619

هذا الذي
الد ُه ُر
ايا أُ ُّم
قلت
لقد ُ
أخذوا
وأمض
ِّ
أهديت ُك ْم
إعاد ُة
وأنتم يا
وزينب ذاتُ
ُ
وقولي إن
اغب ّر آفاق
وال كوقع ِة
أبي ِ
الح ِظ
فدأبُ َك
َر َم ْي ُت
نصحت
ُ
ق ُْل لل َفخُو ِر
أنا َم
قالت له
ونُر ِج ُع
فنأخ ُذ
من ِّ
كل أرو َع
يك ُّر فيهم
أَقْ َرى
من ك ُِّل
فنان ٌة
وأرجو
ِ
أهواك
فقلت
620

و َم ّن
بَ َد ُن
طَعي ُن
ُعيو ُن
حلوانِ
كرزكانِ
حسانِ
الثاني
ال ترقبوني
َغلَيانِ
للحسينِ
ال َع ْصرانِ
الشَّ انِ
َرواني
َمعانِ
فَ َنفَاني
َهوانِ
كَفَّانِ
يقظَانِ
العدناني
العدناني
تَ َوانِي
ُعر ُجونِ
الضَّ انِ
يُقري ِني
عر ُجونِ
سحبانِ
يقيني
وتحناني

الكامل
البسيط
الطويل
الطويل
الكامل
الكامل
البسيط
ــــ
الوافر
الطويل
الوافر
الكامل
البسيط
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
البسيط
البسيط
ــــ
ــــ
ــــ
البسيط
البسيط
البسيط
البسيط
الكامل
الوافر
البسيط

إبراهيم آل نشرة
ماجد بن هاشم
حسين الشاخوري
حسين الشاخوري
علي بن المقرب العيوني
علي بن المقرب العيوني
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
حسين بن علي الشاخوري
حسن الدمستاني
حسن الشاخوري
فاطمة الزهراء
حسن الدمستاني
زينب ابنة علي
حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
خليل بن علوي
حسن الدمستاني
جعفر الخطي
قاسم اإلصبعي
قاسم اإلصبعي
ــــ
علي بن أحمد الكامل
حسن الدمستاني
علي بن أحمد الكامل
علي بن أحمد الكامل
الوائلي
حسين الشاخوري
الوائلي

1
1
4
1
1
1
1
2
3
5
1
2
4
2
1
2
2
5
2
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

452
459
482
536
37
37
134
145
170
189
211
222
225
225
234
258 ،257
263
263
311
339
340
350
362
363
373
390
396
432
452

ِخ ْص ٌب
ِ
تسابقت
ولقد
ترضى
غطَّى
نصحت
ُ

والك ْونِ
التبيينِ
ترعاني
فأبكاني
َه َوانِ

فلو ت َ َرى
قالوا له
أيموتُ
َو َرثَ
على الده ِر
وضّ َّم ُه
قد َص َّح
حتى ِ
قد ْم َنا
بها الحيد ُر
فم ْن للهدى
تولَّ َع
أَخ ُو ِه َّم ِة
ال ت َ ُغ ّر َنك
شمس
ُ
حتى إذا
ُوم
من لل ُعل ِ
ِب ُمه ّن ٍد
بعثت
ْ
ترقب
من ُ
َم ْن كالِ ٌئ
يا َم ْن
إني أخاف
لمن الشمس

ـــ
ـــ
و ُد ُّر ْہ
ـــ
ـــ
الشفا َع ْه
محمد بن أحمد العصفور
الكامل
الزاخ َر ْہ
سلمان التاجر
شبلُ ْه مجزوء الكامل
إبراهيم الخليفة
الطويل
نائِلُ ْه
قاسم اإلصبعي
ــــ
ُم ْغ َرقَ ْه
حسين العصفور
ــــ
كالدعام ْه
عبد الجليل الطباطبائي
الرجز
ِست َرہ
أحمد بن طعان
الطويل
حرائِ ُب ْه
عبد الله الذهبة
الطويل
سحائِ ُب ْه
أحمد بن طعان
الطويل
صوائبُ ُه
ضرائِ ِب ْه
عبد الله الذهبة
الطويل
عبد الله بن علي الماحوزي
الرمل
نظيفَه
وس َناها
طه العرادي
الخفيف
طه العرادي
الكامل
أشداقَ َها
طه العرادي
الكامل
َس َّباقَ َها
طه العرادي
الكامل
إبراقَها
طه العرادي
الكامل
أنماقَها
طه العرادي
الكامل
فالقَها
طه العرادي
الكامل
فساقَها
الوائلي
البسيط
ث ُناياها
حسن الدمستاني
الكامل
َوبَالَها
محمد كاظم األزري
الخفيف
ضياها

البسيط
الكامل
البسيط
البسيط
الطويل

علي بن أحمد الكامل
أحمد بن طعان
الوائلي
حسن الدمستاني
خليل بن علوي

1
2
1
1
1

453
458
459
460
461

قافية الهاء
4
1
2
1
1
7
2
3
4
3
4
1
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
1

346
341
209
364 ،241
424
340
145
294
166
469
260
247
262
427
240
249
381
433
435
450
475
261
504
621

فَ ِقني
ندب
لَ ُه َّن ٌ
والوحش
ُ
يا ساكن
نفسي آل ِل
يا لل ِر َجال
إني إذا
َز َه ِت
وتار ُِك
َ
ضاق
يا أم ًة
بكوا لَها
لله َرب ُة
ما لي أرى
يبل
ُّ
والوحش
ُ
فلو أن
ْ
فألبكينك
يا دافني ِه
َه َوى
كل أروع
من ِّ
أحداث ُها
أما ال ُع ُيو ُن
هيهاتَ
انتجعت
كيف
َ
صفت
بأ ٍخ ْ
مالي
ولأليام
ِ
ِع َصبِي
وبقيت
ُ
تستقل
ُّ
ال
غليل
فإذا ُ
622

بَالها
أعال َيها
ضواريها
َم َو ِاضيْها
كرباتِها
جذواتِها
َم َماتِها
أنَها َرها
فطرتِ ِه
َح َياتِها
دوا ِهيها
ت ُع ِّزيَها
ت ُ َربِّيَها
نا ِعيها
مثاويَها
ضوا ِريَها
ِشما ُمها
بيضائِ َها
وفائِ َها
عبي ُرها
إرها ِقها
أم َعائِ َها
وكائِ َها
ظبائِ َها
وشتائِ َها
إخائِ َها
أعدائِها
لِ َو َرائِها
أصنائِها
أنوائِ َها
ظمائِ َها

الخفيف
البسيط
البسيط
ــــ
الكامل
الكامل
الكامل
الكامل
ــــ
الكامل
البسيط
البسيط
البسيط
ــــ
البسيط
البسيط
الطويل
ـــــــــ
ــــــــ
الطويل
الكامل
الكامل
الكامل
الكامل
ـــــــــ
الكامل
الكامل
ــــــــ
الكامل
الكامل
الكامل

طه العرادي
طه العرادي
حسين الشاخوري
محمد بن أحمد العصفور
يوسف البحراني
يوسف البحراني
يوسف البحراني
خليل بن علوي
ــــ
علي بن إبراهيم آل شبانة
حسين الشاخوري
محمد بن أحمد العصفور
طه العرادي
ــــ
حسين الشاخوري
حسين الشاخوري
طه العرادي
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
الوائلي
طه العرادي
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
ماجد بن هاشم
جعفر الخطي
ماجد بن هاشم
جعفر الخطي

2
1
1
5
2
2
2
2
1
4
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
5
2
1
2
2
1
4
2
1
1
1

555
384
386
187
210
445
213
373
143
256
475
187
191
191
225
226
384
327
/327
424
238
331
326
330
326
454
257
326
391
438
455

ُ
الطفوف رحابِها
هذي
ِ
أعتابِها
فامش
نكاب ُدها
يا ُحجة
قالوا مدح َّن
لمعنا ُه
فإن ِأص ُف ُه
أشبا ُه
هذي فرسي مستور ُد ُہ
ِ
قاطبُ ُه
مع ِرفَ ْة
فاحسب ُه
قضية
كأ َّن َمثَا َر
كواكِ ُب ُه
ومن َر ِاس ِخ
حا ِجبُه
سق َِت الغوادي كثبانِ ِه
يا أيُّها
َز َمانِ ِه
فاحم َّر ِت
آذانِ ِه
بَ َنانِ ِه
فاقتلع
مر ِاسي ِه
والعشق
ُ
يُطفيهِ
هو الجحي ُم
َعاص ِي ِه
يا شافعي

الكامل
الكامل
البسيط
البسيط
ــــ
خبب
الرجز
الرجز
الطويل
الطويل
الكامل
الكامل
ــــ
ــــ
البسيط
البسيط
البسيط

حسن الدمستاني
حسن الدمستاني
محمد بن يوسف البالدي
أحمد بن طعان
ــــ
سلمان التاجر
حسين بن محمد العصفور
يوسف البحراني
بشار بن برد
عبد الله الذهبة
الوائلي
الوائلي
قاسم اإلصبعي
ــــ
أحمد الدمستاني
أحمد الدمستاني
حسن الدمستاني

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1

154
155
177
157
157
462
143
58
366
246
300
314
344
348
383
393
237

ال َعل َّيا
لو تراه
َذ َهبِيا
الشمس
هذه
ُ
لهف نفسي المذاكي
َ
َسلِي
ما كان
إمامي
سحاب
ُ
فيو ٌم أرى
وآمالي
إ ّن يدا ً
ببقائي
َد ْهرِي
توارت
شقيقي
لَ ُه خ ُّد
ِقف بـ«المصلّى» وداللي

الخفيف
الرمل
الخفيف
الكامل
الطويل
الطويل
الطويل
الوافر
الهزج
الكامل

سلمان التاجر
الوائلي
سلمان التاجر
علي الصالحي
حسين الشاخوري
الوائلي
عبد الله محمد بن إبراهيم
أحمد بن الحاجي
خليل بن علوي
خلف بن عبد علي العصفور

2
2
1
4
2
1
3
3
16
1

235
366
171
284
215
302
309
217
414
298

قافية الياء

623

