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ملخص
ُ
البحث إلى تقديم قراءة نقديﱠة لل ﱢشعر الذي رافق األخبار التﱠأريخيﱠة ذات الطّابع
يسعى ھذا
ّ
األصفھاني ،ويخصﱡ بالقراءة الحقبة العبّاسيﱠة
ال ّسياس ﱢي في كتاب مقاتل الطالبيّين ألبي الفرج
ﱢ
ُ
صراع فيھا بين أوالد العمومة من الطّالبيّين والعبّاسيّين .وينطل ُ
البحث في
ق
األولى التي دار ال ﱢ
ﱢ
ﱢ
قراءته من فكرة ترى ﱠ
أن بنية ال ﱢشعر قد تؤثر في بنية الخبر المنثور؛ وذلك إذا كان المؤلفُ على
ق بوظيف ِة ال ﱢشعر ،وبخصوصيﱠة لغته ،ودورھا الكبير في اإليماء واإلشارة إلى األفكار،
وعي عمي ٍ
ٍ
َ
البحث محاو ُر ع ﱠدة تأتلف في مجموعھا
أو في التﱠصريح بھا واإلرشا ِد العلن ﱢي إليھا .وينتظ ُم
الخبر مبيﱢنًا تشكيلھا وتركيبھا في
لمعالجة فكر ٍة واحد ٍة ھي موضع ال ﱠدرس ،فيعرضُ لبنية
ِ
المصنﱠفات القديمة ذات النﱠسق التﱠجميع ﱢي ،كما يُبيﱢنُ طبيعة ائتالف البنية الخياليﱠة والواقعيﱠة فيھا،
ويكشفُ عن البنية االعتقاديﱠة ال ّسياسيﱠة في كتاب مقاتل الطّالبيّين خا ﱠ
صة .ث ﱠم يتناول بالتﱠحليل
األشعار التي تض ﱠمنتھا أخبارھم زمن العبﱠاسيّين األ َو ِل ،ويُرتﱢبھا وفق ناظمي ال ﱢشعر من المقتولين
أوالً ،ث ﱠم من أھلھم وذويھم ثانيًا ،ث ﱠم من ال ﱡشعراء المشھورين والمغمورين من أنصارھم ثالثًا.
الكلمات الدالة :الشعر ،الخبر السياسي ،النقد األدبي.
Abstract
This study aims at conducting a critical reading to the poetry which
accompanied historical political news in the book "Maqaatil
AL_Talibiyyen" (Talibites' Assassinations) by Abu AL-faraj ALAsfahani with special focus on the first abbasid phase in which there was
a struggle between the Abbasids and their cousins, the Talibites. The
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study emanates from a notion that views the structure of poetry as a
factor which may influence the structure of narrated news when the
composer is deeply aware of the function of poetry and the particularity
of its language and its considerable role in implying and signaling ideas
or in directly stating them. The study consist of several sections which
together deal with a single idea. It reviews the structure of news in
ancient manuscripts of an additive style, it explains the nature of the
correlation between the fictional and realistic structure in it, and uncovers
the doctrinal political structure in "Maqatil AL-Talibiyyeen" in
particular. Then it analyzes the verses that contained their news in the
first phase and arranges them according to the poets, first in relation to
the assassinated persons themselves, second in relation to their families
and relatives, and third in relation to their supporter famous and mediocre
poets.
Keywords : Poetry , Political news, Criticism.
مقدمة
األصفھاني )مقاتل الطّالبيّين( ال ﱢشع ُر والخب ُر إلى ح ﱟد كبير؛
تالز َم في كتاب أبي الفرج
ﱢ
َ
فالكتاب كتابٌ تأريخ ﱞي لكنﱠه حوى كثي ًرا من األشعار التي تتﱠصل
بحوادث شھدتھا حياة الطّالبيّين،
فجاء بعضھا ليُمثﱢل ما يُس ﱠمى شعر المناسبات ،وجاء بعضھا اآلخر ليُمثﱢل ما يُس ﱠمى شعر
المعتقدات ،والعالقة بينھما عالقة الجزء بالكلﱢ ؛ فشعر المعتقدات يشم ُل شعر المناسبات الخا ﱠ
صة
ان معلوم ،كما يشم ُل ما قيل في ال ﱠدعوة إلى
بالمعتقد ،ويتمي ُز بارتباطه الوثيق بزما ٍن معيﱠن أو مك ٍ
المعتقد وترسيخ مبادئه ونصرة أفكاره ،من لدن نشوئه حتى انتھاء وظيفة ال ﱢشعر ،وانتفاء
ضرورتھا بعد ذيوع المعتقد واشتھاره.
يقف التﱠالزم بين ال ﱢشعر والخبر على مؤلفات األدباء ممن صنﱠفوا في التﱠأريخ ،بل كان
ولم
ِ
ﱠ
سنﱠة تأليفيﱠة تعاھدھا جمھور المؤلفين القدامى على اختالف مناھجھم العلميﱠة ومنازعھم النظريﱠة؛
يكف ْ
ﱡ
يخ ِد ُم المدرستين
مما يستوجبُ على الباحثين ضرورة النﱠظر في ھذا التﱠالزم الذي ال
ﱠ
التﱠأريخيﱠة واألدبيﱠة على السﱠواء؛ فھو يخدم التﱠأريخ بفحصه مضامين ال ﱢشعر ،وقياسه مدى التوافق
ي ممثﱠالً باألبيات
أو االختالف بين النﱠصﱢ التﱠأريخ ﱢي ممثﱠالً بال ﱠسرد الخبريﱢ  ،والنﱠصﱢ ال ﱢشعر ﱢ
ال ُمض ﱠمنة .كما يخد ُم األدب من خالل تحديد قيمة ال ﱢشعر في مقابل المعارف األخر ،من تأريخ
وسياسة واجتماع ...وغيرھا؛ ليلقي بذلك ال ﱠ
معرفي ُش ِغل نُقّاده كثي ًرا بسياقاته
ضوء على نمط
ﱟ
ﱠ
الجماليﱠة شغالً كاد يفرغه من القيمة ،وأغفلوا دوره الكبير في الفھم الدقيق لحقائق األشياء
وظواھرھا.
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وبالنﱠظر في كتاب مقاتل الطّالبيّين يتبيﱠنُ ﱠ
أن الكتاب يُحقﱢق مجموعة من المميﱢزات التي تجعله
مثار اھتمام ال ّدارسين في المجالين التّ
أريخي واألدب ﱢي ،لع ﱠل أھ ّمھا البناء العقديﱡ الذي قام عليه،
ﱢ
ياسي الذي احتوى مضامين أخباره ،والتﱠضمينُ ال ﱢشعريﱡ الذي تخلل كثي ًرا منھا،
وال ّرو ُح ال ﱢس ﱡ
وظاھ ٌر ﱠ
أن المزيﱠة األخيرة ھي التي تستثي ُر ناقد ال ﱢشعر؛ فتتنازعه بسببھا كثير من التساؤالت عن
ھذا الحضور الالفت لل ﱢشعر في الخبر ،فھل كان المؤلف يقص ُد إلى ھذا التﱠضمين قص ًدا؟ وھل أثرﱠ
صا أم تجاوز ذلك إلى االعتناء
عر عقديًّا خال ً
ال ﱢشع ُر في مضامين األخبار؟ وھل كان توظيفُ ال ﱢش ِ
ﱠ
بنصوص ال ُمخالفين وقبولھا؟ وھل كان ال ﱢشع ُر قاد ًرا على التعبير عن ال ّروح ال ّسياس ّي الخاصﱢ
باألخبار؟.
ويجيبُ ال ُ
بحث عن ھذه األسئلة من خالل قراءة األخبار الخا ﱠ
صة بالطّالبيّين في العصر
صراع حول ال ﱡسلطة بين األقارب أوالد العمومة:
العبّاس ﱢي األول ،وھي الحقبة التي دار فيھا ال ﱢ
صراع طاب ًعا خا ًّ
صا مختلفًا عن سابقه الذي كان طرفُهُ
الطّالبيّين والعبّاسيّين؛ م ﱠما يُضْ في على ال ﱢ
األمويّين األباعد.
ُ
البحث لتحقيق غايته من فكر ٍة ترى ﱠ
وينطل ُ
أن بنية ال ﱢشعر المنظوم قد تؤثﱢر في بنية الخبر
ق
ﱢ
ق بوظيفة ال ﱢشعر ،وبخصوصيﱠة لغته ،ودورھا
المنثور ،وذلك إذا كان المؤلف على
وعي عمي ٍ
ٍ
الكبير في اإليماء واإلشارة إلى األفكار ،أو في التﱠصريح بھا واإلرشاد العلن ﱢي إليھا.
الخبر في المصنفات التﱠجميعي ﱠة ـ مقاتل الطّالبيّين خا ﱠ
صة ـ
أجل ذلك يعرضُ لطبيعة بني ِة
ومن ِ
ِ
ﱠ
وما ينشعبُ عنھا من البنية الخياليﱠة والواقعيﱠة ،والبنية االعتقاديﱠة ال ّسياسيﱠة ،ثم يتناو ُل بالتحليل
األشعار التي تض ﱠمنتھا األخبار ،ويُرتﱢبھا وفق ناظمي ال ﱢشعر من المقتولين أوالً ،ث ﱠم من أھلھم
وذويھم ثانيًا ،ث ﱠم من ال ﱡشعراء المشھورين والمغمورين من أنصارھم ثالثًا.
بنيةُ الخبر
تتعد ُد أنوا ُ
الخبر التﱠأريخ ﱢي بتعدد المضامين التي يحْ ِملُھا ،والمقاصد التي يَ ْن ُشدُھا؛ فھناك
ع
ِ
األدبي ذو المضمون
ي ُح ْك ًما ومعارضةً ،وھناك الخبر
ياسي ذو المضمون ال ﱡسلطو ﱢ
ﱡ
الخب ُر ال ﱢس ﱡ
ً
ً
االجتماعي ذو المضمون اإلنسان ﱢي وصفًا ونقدًا ...إلى غير
الخبر
وھناك
،
ة
ورداء
ة
اإلبداع ﱢي جود
ﱡ
ْ
ذلك من الضﱡ روب التي حفلت بھا المد ﱠونات ال ﱡتراثيﱠة .وھي على تباينھا تشتر ُ
ك جميعًا في صفة
ُ
ُ
ماض ح َد َ
حيث احتماله الصﱢ دق والكذب ،كما تشتر ُ
ث
ھو
حيث
ك في زمن الخبر من
الخبر من
ٍ
)(١
ً
ً
ً
ً
ً
صا مكتوبًا مقرو ًءا بعد ْ
وانتھى ،فاستحال ن ّ
أن كان فعال واقعيّا وحدثا معيشا .
تعرضُ الخبر في
وتَظھ ُر ھذه األخبا ُر في ال ُمد ﱠونا ِ
ت على صورتين :إحداھما صورة مفردة ِ
مضمونه الخاصﱢ  ،كاألخبار الخا ﱠ
ت الخلفاء والفقھاء واألدباء ،...أو األخبار
صة بتراجم حيوا ِ
َ
الخا ﱠ
وادث محدد ٍة مخصوص ٍة مج ﱠردة .ومعظم ھذه األخبار تنتحي في سرْ ِد مضامينھا
صة بح
) (١تستبعد من الوصف األخير األخبار الموضوعة والمصنوعة؛ إذ ال يحتويھا زمن حقيقي ،وال تصدر عن فع ٍل
ث معيش.
واقعي أو َح َد ٍ
ﱟ
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كبير ج ْھ ٍد في تبيﱡ ِن مدلوالتھا وتعرﱡ ف مقاصدھا ،بيد أنﱠھا
منحى إبالغيًّا مباشرًا ال تحتاج معه إلى
ِ
ْ
تمحيص صدقِھا وكشفَ ك ِذبِھا ،وھو ما يحرصُ عليه دارسھا من
تتطلب ـ كغيرھا من األخبار ـ
َ
أھل التﱠأريخ.
ص ﱟي واحد،
والثﱠانية صورة الجمع أو التﱠمازج ،وھي تعرضُ لمضامين شتﱠى في قالب ن ﱢ
ياسي
ياسي مع األدب ﱢي ،أو يتقاط ُع فيھا
األدبي مع االجتماع ﱢي ،أو يتقاطع فيھا ال ﱢس ﱡ
ﱡ
فيتقاط ُع فيھا ال ﱢس ﱡ
ُ
ً
ً
االجتماعي ...وھذه الصﱡ ورة تُ ْب ِھظ الخب َر وتجعل مسألة ھويته وتميﱡ ِزه ُمبھمة غامضة لدى
مع
ﱢ
طالبي الفوارق المائزة بين النﱡصوص خا ﱠ
صة؛ فتعدد البنيات فيھا ـ شكالً ومضمونًا وإبال ًغا
متداخل يصعبُ تحديد نوعه وغايته في الوقت نفسه).(١
جامع
وبالغةً ـ يجعلھا مزيجًا لنصﱟ
ٍ
ٍ
األخبار على قيام ال ﱠدارس بتحديد اتﱢجاھه عند تناولھا؛ فإذا كان
ت العادة في قراءة ھذه
ودرج ِ
ِ
سياسيًّا و ﱠجه اھتمامه ْ
شطر األبعاد ال ﱢسياسيﱠة فيھا ،وغضﱠ النﱠظر عن توجﱡ ھاتھا األدبيﱠة وتضميناتھا
اإلبداعيﱠة .وإذا كان ال ﱠدارس ناق ًدا أدبيًّا و ﱠجه اھتمامه ْ
اإلبداعي يتفحصه ويُحلﱢله
شطر الجانب
ﱢ
مستظھ ًرا موضوعيﱠته وفنيﱠته.
خ في بني ِة الخبر؛ فھي على ال ﱠرغم من تع ﱡددھا
وال يخفى ما قد يُؤدي إليه ھذا الفص ُل من شرْ ٍ
حرص الجام ُع على ائتالفه حرصًا ال يمكن معه فصلُھا بدعوى دقﱠة
يض ﱡمھا تشكي ٌل واح ٌد
َ
ق ظاھريﱟ يرفع من قدر
التﱠخصص وأحاديﱠة الغاية ،كما ال يمكنُ قبول محاولة تفسيرھا بنس ٍ
المضمون ال ﱢسياس ﱢي ـ مثالً ـ ويقلﱢل من ق ْدر ال ﱢشعر ويجعله استئنا ًسا ُمج ﱠردًا ال أثر له في الخبر،
مغيﱢبًا بذلك قيمته الحقيقيﱠة ودوره الكبير في القراءة التﱠأريخيﱠة ،قال سعيد األفغاني" :وأحبﱡ ْ
أن أنبﱢه
ھنا إلى خطأ يوقع كثي ًرا من الباحثين في القصور؛ ذلك أنﱠھم يكتفون في بحوثھم في التﱠأريخ
العرب ﱢي بالمصادر التـأريخيﱠة فحسب ،فتجيء بُحوثُھم على ِظ ْل ٍع ما تكاد تستقلﱡ واقفةً ،وكم من
ْ
خلت منھا مصادر التﱠأريخ وزخرت بھا كتب األدب ودواوين ال ﱢشعر").(٢
حقائق تأريخيﱠة
ْ
اختلفت أشكاله وتنوعت
وھذا يقتضي التﱠعامل مع الخبر على أنﱠه بنيةٌ كليﱠة واحدةٌ مھما
ْ
مضمون عن
مضامينه؛ فيُصا ُر إلى دراسة البنية بكاملھا دون تمييز ش ْك ٍل عن ش ْكل ،أو عزل
ٍ
آخر ،ويُفضي تحقيق ذلك إلى كثير من النﱠتائج ذات القيمة ،منھا :توطي ُد العالقة البنائيﱠة بين ال ﱢشعر
وعي لألدب ،قال رينيه ويليك " :ﱠ
إن التﱠمييز بين األنواع األدبيﱠة لم يعد ذا
) (١لم يعد النﱡقاد يشغلون كثيرًا بالتﱠحديد النﱠ ﱢ
أھميﱠة في كتابات معظم كتاب عصرنا" .انظر ،ويليك ،رينيه١٩٨٧) ،م( مفاھيم نقدية ،ترجمة محمد
عصفور ،سلسلة عالم المعرفة ،ع.،١١٠ص .٣١١وشكك جيرار جينيت بمعايير ال ﱢشعريﱠة وقوانينھا ،قال " :ﱠ
إن
ال ﱢشعريﱠة ،إذا ،علم غير واثق من موضوعه إلى ح ﱟد بعيد ،ومعايير تعريفھا ھي إلى حد ما غير متجانسة،
وأحيانًا غير يقينيﱠة" .انظر ،جينيت ،جيرار) ،بدون سنة نشر( مدخل إلى جامع النﱠص ،ط ،١ترجمة عبد
مسألتي النﱠوع واألدبيﱠة
الرحمن أيوب ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد .ص .١٠وانتھى دارسو الخطاب من
ﱢ
وأنزلوا كل نتاج للكالم تحت مسمى الخطاب ،قال تيري إيجلتون" :ورأيي الخاص ﱠ
أن األكثر فائدة ھو رؤية
األدب على أنه اسم يطلقه النﱠاس من حين آلخر وألسباب مختلفة على أنواع معينة من الكتابة ضمن نطاق
مجال كامل لما س ﱠماه ميشيل فوكو ممارسات الخطاب" .انظر ،إيجلتون ،تيري١٩٩٧) ،م( مقدمة في نظرية
األدب ،ط ،٢ترجمة أحمد حسان ،دار نوارة ،القاھرة .ص.١٧٤
) (٢األفغاني ،سعيد١٩٥٧) ،م( عائشة والسياسة ،ط ،٢مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاھرة .ص.٣
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ي ،وتبيﱡنُ
ي المنثور ،وتبيﱡنُ دور ال ﱢشعر وضرورة تضمينه ال ﱠسرد الخبر ﱠ
المنظوم وال ﱠسرد الخبر ﱢ
أثر ْ
عزل ال ﱢشعر وإقصائه في بنية الخبر ،وتبيﱡنُ أثر الخبر في بنية ال ﱢشعر إيجابًا وسلبًا ،وتبيﱡنُ
ْ
صيﱠة لل ﱢشعر في الخبر وداللته المج ﱠردة كما تُستظھَر من رواية ال ﱢديوان.
الفرق بين ال ﱢداللة النﱠ ﱢ
أن ھذه النﱠتائج جميعًا ال يمكن تح ﱡسسھا في األخبار كلﱢھا م ﱠما اعتاد جامعوھا على ْ
على ﱠ
مزج
المعارف اإلنسانيﱠة بعضھا ببعض؛ وذلك يرجع إلى ﱠ
أن منشئي المدونات التي تنتثر األخبار في
ِ
ثناياھا ال يحملون جميعًا نظرة واحدة إلى قيمة ال ﱢشعر ،فمنھم من يُدرك أھميﱠته فيأتي توظيفه له
ٌ
تباين ظاھ ٌر أو خف ﱞي معھا ،فيستخدمه شر ًحا للخبر ،أو
ُمنسج ًما مع مضامين األخبار ،ال يتخلله
١
ً
ً
جدلي.
لمضمون
صا لمجموع أفكاره ،أو تقويةً لوجھة نظر  ،أو ليكون نھاية مفتوحة
تلخي ً
ﱟ
ٍ
ومنھم من يُق ِح ُم األشعار إقحا ًما ال يتعرفُ معانيھا وال يُدرك مراميھا ،ال يدفعه إلى ذلك إال
حرصه على مجاراة طريقة التﱠأليف القديمة التي تستدعي في أحايين كثيرة ض ﱠم األشعار إلى
األخبار) ،(٢وھي صورة تتب ﱠدى فيھا ،إلى درجة كبيرة ،ق ﱠوة ال ﱢشعر وسلطته التي طالما فرضھا
على النﱠثر منذ عصره األول قبل اإلسالم ،قال التﱠوحيديﱡ ":ويقال :ما أحسنَ ھذه الرﱢ سالة لو كان
فيھا بيت من ال ﱢشعر ،وال يقال :ما أحسنَ ھذا ال ﱢشعر لو كان فيه شيء من النﱠثر؛ ﱠ
ألن صورة
المنظوم محفوظة ،وصورة النﱠثر ضائعة")(٣؛ فالعقليﱠة القديمة لم تكن تستسيغ سماع الخبر دون
ال ﱢشعر؛ فھي تنظ ُر إليه على أنﱠه الوثيقة التﱠأريخيﱠة الوحيدة التي يُركنُ إليھا ،قال ابن سالم" :وكان
ال ﱢشعر في الجاھليﱠة عند العرب ديوانَ علمھم و ُمنتھى ُح ْكمھم به يأخذون وإليه يصيرون")،(٤
وف ﱠ
وتحصين مناقِبھا على ضرب من
صل الجاحظ ذلك بقوله" :فكلﱡ أ ﱠم ٍة تعتمد في استبقاء مآثرھا،
ِ
الضﱡ روب ،وشكل من األشكال ،وكانت العرب في جاھليﱠتھا تحتا ُل في تخليدھا ،بأن تعتمد في ذلك
خبر
تصور
على ال ﱢشعر الموزون ،والكالم المقفﱠى ،وكان ذلك ھو ديوانھا") ،(٥وبعد ھذا ال يمكن
ﱡ
ٍ
ث دون شعر ،يشھد على ذلك ﱠ
أن معظم المؤلفات القديمة ذات النﱠسق التﱠجميع ﱢي التﱠوليف ﱢي لم
أو حد ٍ
ْ
تخ ُل من نقل ال ﱢشعر وروايته.
ي في الخبر ،ﱠ
فإن ناقد ال ﱢشعر فيه يقف أمام مقصديﱠتين:
وأيًّا كان أمر االستخدام ال ﱢشعر ﱢ
إحداھما شكليﱠة تزيينيﱠة ال تُعطي الخبر داللة بنيويﱠة فاعلة يمكن أن تؤثﱢر في شكله ،أو تنسحب
على مضمونه .واألخرى مقصديﱠة منھجيﱠة ضروريﱠة يتحرّاھا ال ّراوي ويستدعيھا المضمون ،أ ﱠما
المقصديﱠة األولى فيمثﱢلھا في التﱡراث ابن إسحاق في سيرته التي ﱠ
ھذبھا ابن ھشام؛ إذ كانت بعض

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

انظر ،القيسي ،نوري حمودي١٩٨٠) ،م( الشعر والتأريخ ،ط ،١دار الحرية ،بغداد .ص.١٨
انظر ،المرجع نفسه ،ص.٤٠
التوحيدي ،أبو حيان )بدون سنة نشر( اإلمتاع والمؤانسة ،ط ،١صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين
وأحمد الزين ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت ـ لبنان .ج / ٢ص.١٣٦
الجمحي ،محمد بن سالم (١٩٧٤) ،طبقات فحول الشعراء ،ط ،١قرأه وشرحه محمود محمد شاكر ،دار
المدني ،جدة .ص.٢٤
الجاحظ ،عمرو بن بحر) ،بدون سنة نشر( الحيوان ،ط ،١تحقيق وشرح عبد السالم ھارون ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت .ج /١ص.٧٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(٧)٢٥

ياسي قراءة في "مقاتل الطّالبيّين" زمن العبّاسيّين األُ َو ِل"
س
 ١٩٠٦ــــــــــــــــــــــــــــــــ "أث ُر الشﱢع ِر في الخبَ ِر ال ّ
ﱢ

األشعار فيھا تُروى دون تل ﱡمس قيمتھا في بنية الخبر؛ آية ذلك ﱠ
أن كثي ًرا منھا كان موضوعًا)،(١
والوضع يجعل الخبر مضطربًا ،مھلھالً في مضمونه ،مف ﱠك ًكا في بنيته.
وال تدل عبارة ابن إسحاق االعتذاريﱠة" :ال علم لي بال ﱢشعر ،أتينا به فأحمله") ،(٢على إقالل
بضاعته في ال ﱢشعر حسب؛ ﱠ
ألن معظم المؤرخين ال يملكون من أدوات العلم بال ﱢشعر ما يملكه
ت تضمينھم ال ﱢشعر على الصﱡ ورة التي جاء بھا فعل ابن إسحاق؛ ولذلك ﱠ
فإن
أربابه ،ومع ذلك لم يأ ِ
ﱠ
ﱢ
عبارته تتﱠسع لتد ﱠل على عدم قدرته ـ أحيانًا ـ على توظيف النصﱢ الشعريﱢ في خدمة الخبر
التﱠأريخ ﱢي بحيث يكون االنسجام متحقﱢقًا بين مضمون النﱠص وواقع الخبر .وإذا ص ﱠح ھذا النﱠظر
صورة ال يعدو ْ
ﱠ
فإن استخدام ال ﱢشعر وفق ھذه ال ّ
أن يكون استخدا ًما شكليًّا تزيينيًّا حسب.
وأ ﱠما المقصديﱠة الثﱠانية فيمثﱢلھا الطﱠبريﱡ في تأريخه إذ كان أكثر وعيًا بقيمة ال ﱢشعر؛ فجاء
ت ومعرف ٍة تكاد تكون دقيقة بأحواله ،جعلت أخباره منسجمةً مع مضامينھا
تضمينه إيﱠاه عن تثبﱡ ٍ
ﱢ
ومتﱠسقةً في الوقت نفسه ببنية كليﱠة تؤالف بينھا.
وھاتان المقصديﱠتان في الجمع بين ال ﱢشعر والخبَر تصبحان مناط اھتمام النﱡقاد؛ فھم يجدون
ن ﱠ
صھم ال ﱢشعر ﱠ
وج َد لي ْن َش َد،
ي وقد دخل في بني ٍة أخرى ال ينبغي أن يكون فيھا على األصل؛ فال ﱢشعر ِ
تأريخ سياس ﱟي أو اجتماع ﱟي أو
من
ا
ء
جز
ليكون
يوجد
لم
و
،
ديوان
في
ن
و
ليد
أو
ليروى،
أو
خاصﱟ
ﱠ
ً
ٍ
)(٣
ثقافي  ،وإن كان مضمونه يحتمل أفكار ھذه المعارف؛ ولذلك فإ ﱠن فحص بنية ال ﱢشعر في البيئة
ﱟ
ﱠ
ﱠ
ت التي قد تختلف عند تناول النﱠصﱢ في بيئته
أويال
ت
وال
فاسير
ت
ال
من
كثير
يل
تحص
في
فيد
ي
ة
الجديد
ُ
ِ
ٍ
األصيلة.
بنية خياليﱠة وبنية واقعيﱠة
)(٤

تبيﱠن ﱠ
أن بنية الخبر التﱠأريخ ﱢي الكليﱠة قد تشم ُل بنيات ع ﱠدة من أھمھا بنية األدب )ال ﱢشعر(،
وبنية ال ﱢسياسة واالجتماع .أو بعبارة أخرى :بنية الخيال التي يمثﱢلھا ال ﱢشعر ،وبنية الواقع التي
تمثﱢلھا المجاالت األخر ،وبينھما تضارب في المقاصد والغايات؛ فال ﱢشعر ال يعنيه التﱠأريخ بل ال
)(١
)(٢

)(٣

)(٤

انظر ،الدوري ،عبد العزيز٢٠٠٠) ،م( نشأة علم التأريخ عند العرب ،ط ،١مركز زايد للتراث والتاريخ،
اإلمارات .ص.٨
ابن سالم ،طبقات فحول الشعراء ،ص .٨ير ﱡد بعض الباحثين ھذا النﱠص عن ابن إسحاق؛ فيرى محمد نجيب
البھبيتي أنه موضوع عليه ،ويُصحﱢ ح بناء على ذلك المرويات ال ﱢشعريﱠة التي نقلھا في السﱢيرة ،حتى تلك التي
تعود إلى عاد وثمود ،ورأيه فيه نظر.انظر ،البھبيتي ،محمد نجيب١٩٨٥) ،م( المدخل إلى دراسة التأريخ
واألدب العربيين ،ط ،١دار الثقافة ،الدار البيضاء .ص ١٤٠وما بعدھا.
أن ال ﱢشعر أسمى مقا ًما من التﱠأريخ؛ ﱠ
يرى أرسطو ﱠ
ألن ال ﱢشعر يروي ما يمكن أن يقع من األحداث ،والتأريخ
يروي ما وقع فعالً ،وھذا تمييز خاص بالغاية التي ينتھي إليھا مضمون كلﱟ منھما ،واختالف الغاية يدعو إلى
التﱠناول الفرديﱢ لك ﱟل منھما ضرورة ،ومن ھنا يقع التﱠباين وعدم اللقيا بين المعرفتين ،ومن ث ﱠم تنعدم القيمة
التفضيليﱠة .انظر ،أرسطو) ،بدون سنة نشر( فن الشعر ،ط ،١ترجمة عبد الرحمن بدوي ،دار الثقافة ،بيروت.
ص.٢٦
استعمال لفظة التأريخ استعمال إجرائي ،لإلشارة إلى الخبر عامة؛ فالسﱢياسة واالجتماع في الخبر القديم تظلھا
الفكرة التﱠأريخيﱠة بمظلتھا.
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خارجي؛ وإنما يُعنى بنقل اإلحساس وال ﱡشعور
يعنيه الحدث من حيث ھو تجسيد لمعطى واقع ﱟي
ﱟ
)(١
لحظة وقوع الحدث ،فتارة يُبالغ ،وتارة يُنقﱢص ،وتارة يُقارب الحقيقة .
ضا ال ﱢشعر ،فھو واقع ال يقبل الخيال ،أو ما
وعلى الطﱠرف اآلخر يقف الخبر بدوره مناق ً
الحقيقي
واقعي؛ ومن أجل ھذا كان عمل مؤرخ األخبار
يشبه الخيال مما بولِ َغ فيه وكان له أص ٌل
ﱡ
ﱞ
ي الذي قد يلحق بھا؛ لما يمكن ْ
أن يجرﱠه ھذا الفعل من
يقوم على إقصاء الفعل الخيال ﱢي األسطور ﱢ
الطﱠعن بھا وعدم االعتراف بمضمونھا.
وال ّسؤال اآلن :كيف يت ﱡم التﱠعامل مع البنيتين آناء قراءة الخبر وتحليله؟ اإلجابة عن ھذا
ال ﱡسؤال تقتضي تأكيد حقيقة أ ﱠن الخبر ضرْ بٌ من النﱠثر قد يستخدم لغاية أدبيﱠة أو غير أدبيﱠة ،فال
حدود للنﱠثر إال ما يصنعه النﱡقاد له صناعة ،ومن ھنا جاء إدخال معظم النﱠثر القديم ،على تنوعه،
في دائرة األدب على ال ﱠرغم من ﱠ
أدبي بليغ.
أن كثيره لم يكن يبتغي األدبيﱠة وإن كتب بلسان
ﱟ
وأوضح نورثرب فراي ) (N. Frayeھذه الطﱠبيعة الثﱡنائيﱠة للنﱠثر ،قال" :يستخدم النﱠثر ،خالفًا
لل ﱢشعر ،ألغراض غير أدبيﱠة أيضًا؛ فھو ال يمتد إلى الحدود األدبيﱠة لكلﱟ من النﱠغم والمنظر فقط ،بل
الفردي
االجتماعي والفكر
إلى الحدود الخارجيﱠة لكل من الفعل والنﱠظر ،أي إلى الفعل
ﱢ
ﱢ
ْ
ﱠ
نفسيھما") .(٢ولع ﱠل ھذه الخا ﱠ
ن
ال
ل
ك
ش
م
ال
في
يقع
صة ھي التي جعلت النﱠثر دائ ًما
وعي للنﱠصﱢ
ﱢ
ُ ِ ِ
األدب ﱢي؛ فالطﱠبري في تأريخه يستخدم لغة عالية قد ترقى إلى لغة األدب ،وربما تفوق لغات كثير
من األدباء ،وابن حجر كذلك في شرحه على صحيح البخاري) ،(٣ومع ذلك لم يُصنﱢفھما أحد على
أنﱠھما أديبان ،فمقصديﱠة التأريخ غلبت على األول ،ومقصديﱠة ال ُمحدﱢثين غلبت على الثّاني.
ومثل ھذا النﱠثر يمكن تسميته بالنﱠثر العاطف ﱢي ال ﱡشعوريﱢ ؛ فالنﱠزعة ال ﱡشعوريﱠة الخالصة القائمة
على اإلقناع تستحكم عليه ،فصاحبه قد يحمل فكرة يؤمن بھا أش ﱠد اإليمان ،ويعارض مخالفھا أش ﱠد
المعارضة ،وفي كلتا الحالين يسعى إلى ْ
أن يُعبﱢر عن ذلك تعبيرًا دقيقًا صادقًا يقنع اآلخر ويستميله
إليه ،وال يجد طريقًا إلى إربته إال بتلك اللغة التي يبث فيھا أقصى مشاعره ،فتعمل بذلك على
تقريبه من األدب وليس منه ،قال فراي )" :(Frayeتتمثل أشد أنواع ھذا النﱠثر تركي ًزا في الكتيب
أو الخطبة التي تمسك بإيقاع التﱠأريخ وتمسك بحادثة حاسمة أو طور خطير من أطوار الفعل
وتف ﱢسره ،وتعبﱢر عن المشاعر المتﱠصلة به ،أو تستخدم بنية لغويﱠة بشكل ما لحصر تيار التأريخ
وتوجيھه").(٤
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

انظر تمثيالت أرسطو ،فن الشعر ،ص٨ـ.٩
فراي ،نورثرب١٩٩١) ،م( تشريح النﱠقد ،محاوالت أربع ،ط ،١ترجمة محمد عصفور ،منشورات الجامعة
األردنية ،عمان.ص] .٤٣٤التأكيد من عندي[.
ال يتوقف األمر عند التﱠأريخ والتﱠفسير بل ينسحب على جميع المؤلفات القديمة ومنھا الفلسفة والتﱠصوف .انظر،
ناصف ،مصطفى١٩٩٧) ،م( محـاورات مـع النﱠثر العربي ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،الكويت ،ع .٢١٨ص٣٢٥ـ.٣٥٠
تشريح النقد ،ص] .٤٣٥التأكيد من عندي[ إن الموازنة بين لغة المؤرخين القدماء ولغة المؤرخين المحدثين
تؤكد المفارقة الكبيرة في القدرة على االستعمال اللغوي وغايته ،وھو ما يمكن إرجاعه ،فضالً عن الموھبة،
إلى االستحكام العاطفي الكبير لدى القدماء في مؤلفاتھم وغيابه عند المحدثين.
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وعلى ال ﱠرغم من كون ھذا النﱠثر يُظھر ضربًا من األدبيﱠة تُمثﱢله لغته ،ال يزال بمنأى عنھا
لكونه واق ًعا ال خياالً ،فھو ينطلق من المعطيات الموجودة ويحافظ على صورتھا الحقيقيﱠة ،فيفقد
ي من
بذلك حظﱠه من األدبيﱠة خال تلك البنيﱠة اللغويﱠة العالية التي تجعله شبيھًا بأنواع اللسان النﱠثر ﱢ
خطبة ورسالة وحكاية ...مما كان إثبات مقصديﱠته األدبيﱠة ـ دائ ًما ـ ضربًا من اإلسقاط الخارج ﱢي ال
يمسﱡ طبيعة النﱠصﱢ وال حقيقته).(١
وبالنﱠظر إلى كتاب مقاتل الطالبيﱢين يتﱠضح أنﱠه من المد ﱠونات التﱠأريخيﱠة التي ض ﱠمت ال ﱢشعر
إلـى جوار الخبر في بنية واحدة) (٢تنش ُد اإلقناع ،ليأتي تشكيل الكتاب وفق الخطّاطة اآلتية:
خبر )واقعي(  +شعر )متخيﱠل( = سر ًدا تأريخيًّا واقعيًّا
والنﱠتيجة الظّاھرة التي تنتھي إليھا الخطّاطة تُبيﱢن ﱠ
أن تأثير ال ﱢشعر في البنية الكالميﱠة جاء ضعيفًا؛
ﱠ
ﱢ
األدبي؛ مما
إذ بقي النﱠصﱡ خبرًا واقعيًّا حقيقيًّا ،وبقي تصنيف الكتاب ضمن االتجاه التأريخ ﱢي ال
ﱢ
يؤكد ﱠ
أن ال ﱢشعر قد يفقد كثيرًا من تأثيره النﱠوع ﱢي في التﱠشكيل الكالم ﱢي إذا خرج عن بنيته الخا ﱠ
صة.
إن ضعف البنية التأثيريﱠة لل ﱢشعر في النﱡصوص الجامعة تجعله ضمن تراتب القوى المعرفيﱠة
في مرحلة أدنى عن غيره من معارف القوى األخر ،وال سيما ق ﱠوة التﱠأريخ والفلسفة واألديان،
غير ﱠ
أن ھذا يقتصر على التﱠأثير في بنية النﱠصﱢ الظّاھريﱠة ال في مضمونه ومعناه ،فالتﱠشكيل
ﱠ
ﱡ
ﱠ
كالمي
فرز
ة
ي
عمل
ه
ن
إ
وأفكارھا،
معانيھا
عن
يكشف
ال
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ي
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ر
ٌ
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صوص
ن
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وعي
ﱡ
ﱞ
النﱠ ﱡ
ﱟ
ٍ
ﱠ
ﱢ
ينتھي وجودھا عند بدء البحث في مضامين الفكر النصﱢ ﱢي وأثر الشعر فيه ،فالكاتب ال يمكن أن
ي ،قال إليوت
يُض ﱢمنَ الخبر شع ًرا دون أن تكون له وظيفة تخدمه وتفيده في تشكيله المعنو ﱢ
ﱡ
)" :(T.S Eliotعندما أقول ﱠ
إن ال ﱢشعر أكثر من النﱠثر تعلﱡقًا بالتﱠعبير عن االنفعال والشعور فإنني
ال أعني ﱠ
أن ال ﱢشعر ال يحتاج إلى أن يكون له مضمون أو معنى فكريﱠان") ،(٣ومن ھنا تتﱠضح
ﱢ
ضرورة ظھور وعي الكاتب بأھميﱠة الشعر في تأصيل الفكر وال ﱢدفاع عنه.
األدبي يتﱠجه إلى الخبر من منظوره األدب ﱢي ﱠ
فإن ذلك يستدعي منه قراءة
ول ﱠما كان النﱠاقد
ﱡ
مغايرة للقراءة النﱠصﱢ يﱠة التﱠقليديﱠة ،فھو أمام خبر يحتوي شع ًرا ،وال يوجد تحديد ظاھر أليﱢھما
المقصود ،ومن ث ﱠم يصبح المنطلق في التﱠحليل مع ﱠمى بادئ األمر؛ ألن أ ﱠ
ي تفضيل بين االثنين
) (١يصنف بعض النقاد ھذا التأليف تحت ما يسمى )األدب التطبيقي( ،ويعرﱢفه بكونه "المؤلﱠف الذي نستطيع أن
نعتبره أدبًا ،إذا غضضنا النظر عن غرض المؤلف؛ فال ﱠشيء الذي أراد المؤلف أن يجعله وسيلة لغاية ،يصبح
في نظرنا ھو الغاية بعينھا" .غير ﱠ
أن اھتمام النﱡقاد توجه عمليًّا نحو األدب الصﱢرف الذي تتﱠحد فيه النﱠظرة
اللغويﱠة والمقصديﱠة في االتﱢجاه الفنﱢ ﱢي ليس غير .انظر ،كرومبي ،السل آبر١٩٨٦) ،م( قواعد النقد األدبي،
ط ،٢ترجمـة محمد عوض محمد ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد .ص ١٩وما بعدھا.
ُشر األصفھاني في مقدمة مقاتل الطّالبيين إلى ال ﱢشعر وال إلى منھج تضمينه ،ويب دو أن ذل ك يرج ع إل ى أنﱠ ه
) (٢لم ي ِ
كان سنﱠة تأليفيﱠة اعتاد عليھا المؤلفون ،فلم يجد حاجة إلى ذكر الحديث عن ال ﱢشعر ال ذي ام تأل ب ه كتاب ه .انظ ر،
األصفھاني ،علي بن الحسين )بدون س نة نش ر( ،مقات ل الطّ البيين ،ط ،١تحقي ق ال ﱠس يّد أحم د ص قر ،دار إحي اء
الكتب العربية ،القاھرة .ص ٣ـ.٥
) (٣إيليوت ،ت س١٩٩١) ،م( في الشعر والشعراء ،ط ،١ترجمة محمد جديد ،دار كنعان ،دمشق .ص .١٥
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يُعطي أحدھما األھميﱠة على اآلخر؛ مما يؤكد حقيقة ﱠ
أن البنية الخارجيﱠة شكليﱠة ال تعطي قيمة
للكالم إال قيمة تصنيفيﱠة ظاھريﱠة.
وال ﱠسير في التﱠحليل أدبيًّا يجعل من ال ﱢشعر مرك ًزا ومن ال ﱠسرد الخبريﱢ ھام ًشا ،وھو ھامش
شارح لكونه المناسبة التي نُ ِظ َم ال ﱢشعر من أجلھا ،وال يعني ھذا أن يُكبﱢل النّاقد نفسه في ضوء
المناسبة ،فقد يقول ال ﱢشع ُر شيئًا ال تقوله المناسبة؛ ذلك ﱠ
أن الكثافة الشعريﱠة أكثر ُع ْمقًا من الكثافـة
النﱠثـريﱠة).(١
بنية اعتقاديﱠة سياسيﱠة
وال تقف بنيات كتاب مقاتل الطّالبيّين على بنيتي الخبر وال ﱢشعر ،بل تنسحب إلى بنية معنويﱠة
تحيط به وتسيطر على أخباره وأشعاره وتُسيﱢرھما لخدمتھا ،ولعلﱠھا ال ﱠسبب وراء ھذا المزيج
ياسي
المتداخل في الكتاب؛
فاألصفھاني كان شيع ﱠ
ﱡ
يني وفكره ال ﱢس ﱢ
ي الھوى يتوخى خدمة معتقده ال ﱢد ﱢ
المنبثق عنه ،فجاء الكتاب عرضًا لصراعات رجاالت المعتقد ومقاتلھم ،وأحزان من واالھم
وتشيﱠع لھم ،قال" :ونحن ذاكرون في كتابنا ھذا ،إن شاء ﷲ وأيد منه بعون وإرشاد ،جمالً من
أخبار من قُتِل من ولد أبي طالب منذ عھد رسول ﷲ ،صلى ﷲ عليه وآله وسلم ،إلى الوقت الذي
ابتدأنا فيه ھذا الكتاب.(٢)"...
ياسي؛ إذ ﱠ
إن أخبار المقتولين لم تكن
فلم يكن صاحب الكتاب ومعتقده بعيدين عن التﱠوجه ال ﱢس ﱢ
أخبارًا اجتماعيﱠة أو ِسيَرًا أدبيﱠة ،بل كانت أخبار أناس لھم تصورات سياسيﱠة أظھرھا الصﱢ راع بين
ثالث طوائف :األمويﱢين ،والعبّاسيﱢين ،وال ّشيعة ،وجميعھم كانوا يسعون إلى الظﱠفر بالحكم
وال ﱡسلطة ،ولذلك ﱠ
فإن زمن القتل محصور في إرھاصات الحقبة األمويﱠة وخالفتھا ،والعھد
العبّاس ﱢي وخالفته) ،(٣وھما العھدان اللذان كان الصﱢ راع فيھما على الحكم والخالفة على أش ﱢده ،قال
عارضًا طرق القتل" :ومن احتيل في قتله منھم ]أي الطّالبيّين[ ب ُس ﱟم سقيه وكان سبب وفاته ،ومن
خاف ال ﱡسلطان وھرب منه فمات في تواريه ،ومن ظُفِ َر به فحبس حتى ھلك في محبسه").(٤
وھذه الطرق من وسائل ال ﱢسياسة في تصفية خصومھا ،وإذا كان األمر كذلك ﱠ
فإن أخبار
الكتاب ھي أخبار سياسيﱠة؛ مما يستدعي التﱠعامل معھا وفق ھذا المنحى ،لتصبح العالقة أش ﱠد
وضوحًا بين بنية ال ﱢشعر وبنية الخبر.
)(١

)(٢
)(٣
)(٤

يرى إدوارد سعيد ضرورة االستعانة بالمناسبة في تحليل النﱠصﱢ  ،مسترشدًا بذلك بما قدمته المدرسة اإلسالميﱠة
الظّاھريﱠة في الفقه واللغة ،وھو بذلك ير ﱡد على ال ّداعين إلى تعدد القراءة تع ﱡددًا غير متنا ٍه ،ويبدو ﱠ
أن الفريقين قد
جانبا الصواب ،أحدھما بالقصور واآلخر بالغلو ،وفعلھما ھذا شبيه بالنﱢزاع القديم بين علماء الكالم
ي .انظر ،سعيد ،إدوارد٢٠٠٠) ،م(
والظّاھريين ،فقد بالغ بعضھم بالتﱠأويل ،وبالغ اآلخرون بالتﱠسليم الظّاھر ﱢ
العالم ،النﱠص ،النّاقد ،ط ،١ترجمة عبد الكريم محفوظ ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق .ص ٤١وما
بعدھا.
المقاتل ،ص.٤
خال مقتل جعفر بن أبي طالب ،رضي ﷲ عنه ،فھو في عھد النبي عليه الصالة والسالم.
المقاتل ،ص.٥
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ومن جھة أخرى تؤكد عاطفتُه التﱠأليفيﱠة البنيةَ االعتقاديﱠة ال ﱢسياسيﱠة للكتاب؛ فقد عمل على
انتقاء أخبار المقتولين وتنقيتھا بحيث يص ﱢور أرباب المعتقد تصوي ًرا إيجابيًّا يبعث األسى
والحزن ،ويُع ﱢمق حجم ﱡ
الظلم الذي وقع عليھم ،قال" :ومقتصرون في ذكر أخبارھم على من كان
محمود الطريقة سديد المذھب ،ال مـن كان بخالف ذلك ،أو عدل عن سبيل أھله ومذاھب أسالفه،
ث وإفساد").(١
أو كان خروجه على سبيل َع ْي ٍ
شعر والخبر
مراتب ال ﱢ
العاطفي
مراتب مختلف ٍة يضبطُھا ال ّروح
يتماز ُج ال ﱢشع ُر والخب ُر في مقاتل الطّالبيّين وفق
َ
ﱡ
الذي كان يغلبُ على األصفھان ﱢي آناء الكتابة ،فتارة كانت تأخذه الغاية التﱠأريخيﱠة الخالصة فيبتعد
عن تضمين ال ﱢشعر ،وتارة كانت تنتھره نفسه األدبيﱠة فيخفﱢف من َسورتھا بشيء من ال ﱢشعر
ُ
صوت المقتول ليبوح بأبيات ينظمھا بنفسه أو يستظھرھا من
يستنطق به أصواتًا عدة؛ فيظھ ُر
صوت المؤلف ممثﱠالً
ً
ُ
ُ
صوت أھل المقتول وقرابته سالكا مسلك سابقه ،ويظھ ُر
محفوظه ،ويظھ ُر
باختياراته ال ﱢشعريﱠة التي ألفاھا تُناسبُ الحدث ،وظاھ ٌر ما قد يحمله تباين ھذه األصوات من تع ﱡد ٍد
في داللة ال ﱢشعر وإيحاءاته ال ّسياسيﱠة والفكريﱠة عند الكاتب والقارئ على السﱠواء ،وتفصيل ذلك
على النﱠحو اآلتي:
شعر للمقتول
 .١ال ﱢ
األصفھاني يقص ُد قصﱠ حوادث المقتولين ق ًّ
صا تأريخيًّا خالصًا ،يتتبع فيه الحادثة
يكن
ﱡ
لم ِ
ويعرض تفاصيلھا حسب؛ فھذا يمنح نمط القصص لديه ضربًا من التّأليف يجعله متنًا تأريخيًّا
جامدًا ھو أقرب إلى عمل المؤرخ منه إلى عمل )األديب المؤرخ(؛ فغاية الكتاب الحقيقيﱠة ـ كما
سبق بيانه ـ تسعى إلى حشد ميول النﱠاس وعواطفھم تجاه شخوص تأريخيﱠة معيﱠنة؛ لذا كان ال بد
عر على لسانھم ليكون أكثر تأثيرًا في المتلقي ،وأكثر دقﱠةً في عرض قضاياھم
ي ال ﱢش َ
أن يُجر َ
ّ
البي بعد
وبيان صراعاتھم؛ ويصب ُح ال ﱢشعر في ھذه األحوال تعبي ًرا عن الحسﱢ
العاطفي لدى الط ﱢ
ﱢ
ﱡ
والظلم الواقعي ِْن عليه ،فيجده متنفﱠسًا له يفزع إليه واصفًا وشاكيًا
أن تستشعر نفسه ِعظَم القھر
ومتظلﱢ ًما.
األصفھاني خب ًرا عن موسى بن عبد ﷲ بن الحسن ،قال)" :(٢أرسل أبي إلى أبي
روى
ﱡ
أن يلقاھما ،وكتب إليھما ْ
جعفر :إنﱢي كاتبٌ إلى محمد وإبراھيم ،فأرْ ِسلْ موسى عسى ْ
أن يأتياه،
وقال لي :أ ْبلِ ْغھما عنﱢي فال يأتيا أب ًدا ،وإنﱠما أراد ْ
أن يُ ْفلِتني من ي ِده ]يد أبي جعفر[ ،وكان أر ﱠ
ق
أصغر ولَ ِد ھ ْند) ،(٣وأرسل إليھما:
ي ،وكنت
َ
النﱠاس عل ﱠ

) (١المصدر نفسه ،ص.٥
) (٢المقاتل ،ص.٢٢٤
) (٣ھي :ھند بنت أبي عبيدة بن عبد ﷲ بن زمعة بن األسود بن المطلب ،زوج عبد ﷲ بن الحسن ،وله فيھ ا أبي ات
شعر ،انظر ذكرًا لھا في ترجمة محمد بن عبد ﷲ بن الحسن ،المقاتل ،ص ٢٣٢وما بعدھا.
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)(١

فان
يا ْبنَي أميﱠة إنﱢي ع ْنكما
غـان وما الغنى غير أنﱢي ُم ْر َع ٌ
ٍ
ش ِ
ثالن ِ◌
يا ْبنَي أميﱠة إال ْ
ترحما ِكبَـري فإنﱠمـا أنتـمـا وال ﱡث ْكـ ُل ِم ِ

ويالحظ على الخبر البنية المر ﱠكبة التي تقتضيھا ال ُح ْبكة الدراميﱠة فيه ،فھي تتسلسل على
النﱠحو اآلتي:
−

إرسال عبد ﷲ ب ن الحس ن رس الة إل ى أب ي جعف ر المنص ور ينبئ ه فيھ ا بموافقت ه عل ى تس ليم
ولديه له.

−

ويطلب من أبي جعفر أن يرسل أخاھم موسى المأسور لديه ليلقاھما.

−

ويكتب عبد ﷲ بن الحسن إلى ولديه أن يأتيا.

−

ويأمر موسى أن يبلغھما أال يأتيا أب ًدا.

−

والغاية من ھذا كله ھو الخدعة ليف ﱠ
ك أسر موسى من يد أبي جعفر المنصور.

غير ﱠ
أن مضمون رسالته إلى ولديه ـ وقد جاء شع ًرا في نھاية الخبر ـ يُحيل على معنى
مغاير لمعنى ال ُخدعة التي تصد ُر عادة عن ق ﱠو ٍة وجراء ٍة ال تأبه بال ُم ْخت َدع ْ
وإن كان خليفة كأبي
ٍ
ْ
جعفر المنصور ،فألفاظ )مرعش ،فان ،ترحما ،كبري ،الثكل( تؤكد ال ﱠ
ض ْعف والوھنَ الذي لحقه
بعد افتراق ولديه عنه؛ م ﱠما يعم ُل على تخفيف المعاني ال ّسياسيﱠة التي يحملھا الخبر من طلب
المنصور ولديه ،وأ ْسر الثالث ،ثم اختداعه للمنصور لينجﱢ يَھم جميعًا.
لقد جاء ال ﱢشع ُر ليؤثﱢر
أن استعاد ـ من أجل وصف حال صاحبه ـ
في(٢مضمون الخبر بعد ِ
)
شعرًا قدي ًما ألمي ﱠة بن األسكر  ،وھذا يحتمل تأويلين :األول ﱠ
أن عبد ﷲ بن الحسن في تضمينه
شعر أميﱠة أراد أن يُص ﱢور وضعه وما آل إليه من ضعف ھو أشبه ما يكون بضعف أميﱠة بعد
خرف ،فكان ذات يوم في نادي قومه وھو
ِكبَره؛ فقد روى
ﱡ
األصفھاني أن أميﱠة " ُع ﱢمر طويالً حتى ِ
يُح ﱢدث نفسه ،إذ نظر إلى راعي ضأن لبعض قومه يتعجب منه ،فقام لينھض فسقط على وجھه
فضحك ال ّراعي منه وأقبل ابناه إليه") ،(٣وأنشد األبيات؛ فيكون التﱠضمين على ھذا التأويل مباشرًا
يقصد منه االستشھاد باألبيات ال غير).(٤

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ُمرْ عش :الذي يرتعد ويرتجف من ال ِكبَر.
ھو أميﱠة بن األسكر شاعر مخضرم أدرك الجاھلية واإلسالم ،وكان من سادات قومه وفرسانھم ،مات في
خالفة عمر رضي ﷲ عنه ،انظر ترجمته ،األصفھاني ،علي بن الحسين )بدون سنة نشر( ،األغاني ،ط ،٢دار
الفكر ،بيروت .ج /١٠ص.١٤
األغاني ،ج /١٠ص١٨ـ١٩
قد يحتمل التﱠضمين تأويالً آخر مؤداه أن األبيات وسيلة الختداع أبي جعفر ،فيظھر فيھا الطّالب ّي مدى ضعفه
ليعود إليه ولداه ،وھذا قد يكون صحيحًا فيما لو كان الخليفة مطﱠلعًا عليھا ،وھذا ما لم يصح.
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ياسي قراءة في "مقاتل الطّالبيّين" زمن العبّاسيّين األُ َو ِل"
س
 ١٩١٢ــــــــــــــــــــــــــــــــ "أث ُر الشﱢع ِر في الخبَ ِر ال ّ
ﱢ

والثﱠاني ﱠ
أن ھذا التﱠضمين لم يكن مباشرًا بل كان عبر وسيط وھو اإلمام علي ـ رضي ﷲ
عنه ـ الذي كان معجبًا بشعر أميﱠة وتمثﱠل أبياته في خطبة له ،فيكتسب بذلك داللة أعمق؛ إذ ﱠ
إن
تابع المعتقد يتقفﱠى دائ ًما آثار متبوعه ويتتبع خطاه في قوله وعمله ،فإذا استشھد اإلمام علي ـ
رضي ﷲ عنه ـ بشعر أميﱠة بن األسكر ﱠ
فإن التﱠابع سيستشھد بھذا ال ﱢشعر ضرورة ،ال ألنﱠه صادر
عن أميﱠة بل ألنﱠه صادر عـن اإلمـام المتبـوع ،فيصبح التﱠضمين عبر وسيط ،وھو ما يمكن تسميته
التﱠضمين االعتقاديﱡ ).(١
وإذا ص ﱠح ھذا التﱠصور فإنﱠنا نكون أمام مناسبتين :إحداھما المناسبة الحقيقيﱠة التي قيل فيھا
ال ﱢشعر ،والثّانية المناسبة التي حوكي فيھا ال ّشاعر أول م ﱠرة ،وبينھما تباين؛ فقد روى
األصفھاني) (٢ﱠ
أن اإلمام عليًّا ،رضي ﷲ عنه ،صعد المنبر في الكوفة ،وخطب في النﱠاس ،حتى
ﱡ
ً
اعترض عليه األشعث بن قيس ،فوبﱠخه اإلمام توبيخا شدي ًدا ،ثم استشھد ببيت من أبيات أميﱠة ،قال
فيه:
)(٣
ضان
يلعب بي
أن
ماذا يَريبــ ُك منﱢي راعـ َي ال ّ
أصبحتُ قِنًّا لراعي ال ﱠ
ُ
ض ِ
والظّاھر ﱠ
أن استشھاد اإلمام علي جاء من جھة توبيخ المعترض عليه وتقريعه على فعله،
أما استشھاد الطّالب ﱢي فكان من أجل بيان الحال ،بدليل عدم انطباق أبيات أميﱠة األولى على حال
علي ،بينما تنطبق كاملة على حال الطّالب ﱢي.
اإلمام ﱟ
ويكون الجم ُع بين المناسبتين من خالل سعي صاحب الخبر إلى محاكاة متبوعه محاكاة
اعتقاديﱠة ،عن طريق تمثﱡل استشھاداته ال ﱢشعريﱠة ،ثم اإلحالة على المناسبة األولى التي تتضح فيھا
ال ﱢدالالت التي رغب صاحب الخبر بإيصالھا ،وھي دالالت ال ﱠ
ضعف والوھن.
ويبدو ﱠ
أن الضﱠعف قد نال من الطّالبيّين في صراعھم م ع العبّاس يّين ،فأخ ذت مظ اھره تظھ ر
فھاني خب رًا م ؤداه ﱠ
أن)" (٤الحس ن ب ن معاوي ة ق ال ألب ي جعف ر،
ف ي أش عارھم بج الء ،روى األص
ﱡ
وھو في ال ﱢسجن ،وقد أتاه نعي أخيه يزيد بن معاوية ،يستعطفه على ولده:
ـدي ال لف ْق ِد يزي ِد
يتمـوا لف ْق َ

ارح ْم صغا َر بني يزي ٍد إنﱠـ ُھـ ْم
سالسل وقيو ِد
سجن بين
وارح ْم كبي ًرا سنﱡه متھـ ﱢد ًمـا في ال ﱢ
ٍ
وجز ْيتَنا
ولئنْ أخذتَ ُ
بج ْرمنـا َ
أو ُع ْدتَ بال ﱠر ِح ِم القريبِة ب ْيننا
ْ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

كـل صعـيـ ِد
لنُقتﱠلـنﱠ بـه ب ِ
مـا جـ ﱡدكم من ج ﱢدنا ببعيـ ِد

التﱠضمين االعتقاديﱡ  :يمكن أن يع ﱠد من أنواع التﱠضمين ،وله طريقان :إ ّما التﱠضمين ال ُمباشر مع المتﱠفق معه في
المعتقد ،وإ ﱠما التﱠضمين غير المباشر عبر الوسيط الذي يملك مرجعيﱠة اعتقاديﱠة مقبولة لدى األتباع ،وأيﱡ
تضمين له مع غيره يأخذه التّابع لكونه صدر عنه حتى أصبح محسوبًا له ال لصاحبه
الحقيقي.
ﱢ
األغاني ،ج /١٠ص١٩ـ.٢١
ﱡ
القن :العبد.
المقاتل ،ص.٣٠٣
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وجاء ھذا الخبر بأ َ َخ َر ٍة في ترتيب أخبار الحسن بن معاوية ال يليه سوى مراثي ال ﱡشعراء في
محمد بن عبد ﷲ بن الحسن ،وھو خبر تحتويه مناسبة نعي أخيه يزيد ،فيھبﱡ المحبوس مستعطفًا
أبا جعفر ،لعله يجد منه عف ًوا فخرو ًجا من الح ْبس).(١
ونراه تد ﱠرج في االستعطاف من العا ﱢم إلى الخاصﱢ  ،فعرض أوالً ألحوال األبناء بعد ف ْق ِد
والدھم وسجن ع ﱢمھم ،ثم عرض ثانيًا لحاله التي آلت إلى ال ِكبَر والھرم ،ثم عرض ثالثًا ل ُجرْ مه
ُمق ًّرا به وأنه سوف يؤخذ به في كل مكان ،ثم عرض راب ًعا لواجب العفو وھو صلة القرابة
بينھما.
ويختلف مضمون ال ﱢشعر االستعطاف ﱢي عن مضمون سيرة الحسن ومجاھدته للعبّاسيّين
صوت الثّائر المتم ﱢرد وإنﱠما ظھر ال ﱠ
وص ْبره على عذاباتھم ،فل ْم يظھر منه ذلك ال ﱠ
صوت الخافت
ال ُم ْن َك ِسر ،ولع ﱠل ذلك يرجع إلى ِكبَر سنﱢه وعدم مقدرته على المجالدة كما فعل في ميعة ال ﱠشباب.
ويُؤيﱢد ھذا النﱠظر تلك األلفاظ التي استعملھا )ارحم ،صغار ،يتموا ،ارحم ،كبيرا ،ال ﱠرحم(،
األصفھاني ﱠ
أن أبا جعفر "كتب إلى
أخبار له في الثﱠورة والمعارضة ،روى
وھي تتعارضُ مع
ﱡ
ٍ
جعفر بن سليمان أن يَجْ ل َد حسنًا ْ
إن ظفر به ،فلما سأله عن المال ،قال :أنفقناه فيما كنّا فيه ،وذاك
شيء قد عفا عنه أمير المؤمنين ،قال :وجعل جعفر يكلﱢمه ،والحسن يُبطئ في جوابه ،فقال له
جعفر :أكلﱢمك وال تجيبني! قال :ذلك يش ﱡ
ق عليك ،ال أكلﱢمك من رأسي كلمة أب ًدا .قال :فضربه
أربعمئة سوط وحبسه").(٢
األصفھاني ﱠ
وتستمر مظاھر ال ﱠ
أن محمد بن عبد ﷲ قال:
ضعف في أشعار األخبار فروى
ﱡ
ُ
"بينا أنا برضوى مع أ ﱢم ول ٍد لي ،معھا ابن لي ترضعه ،إذا ابن )استوطا( مولى ألھل المدينة قد
ي في الجبل يطلُبُني ،فخرجت ھاربًا وھربت الجارية فسقط ال ﱠ
بي منھا ،فتقطﱠع ،رحمة
ھجم علَ ﱠ
ص ﱡ
)(٣
ﷲ عليه" .
ھاني ھذا الخبر خبرًا آخر ُمتﱠصالً به ينقل شع ًرا قاله صاحب الخبر ،فروى
وألحق األصف ﱡ
أنه) "(٤ل ﱠما سقط ابن لمحمد فمات ،ولقي محمد ما لقي ،قال:
)(٥
شكو الوجى ت ْن ُكبُـه أ ْطـرافُ مـر ٍو حدا ِد
ين ي ْ
ُم ْن َخ ِر ُ
ق الخفﱠ ِ
الجال ِد
كـذاك مـنْ ي ْكرهُ ح ﱠر ِ

ش ﱠرده الخـوفُ فـأزرى ب ِه
ب العبا ِد
ت له راحـةٌ والموتُ ح ْت ٌم في رقا ِ
ق ْد كان في المو ِ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

لم ينجح في استعطافه ،وبقي محبوسًا حتى وفاة المنصور ،وخرج في عھد المھدي .انظر ،المقات ل ،ص،٣٠٠
.٣٠٢
المقاتل ،ص.٣٠٢
المصدر نفسه ،ص.٢٣٠
المصدر نفسه ،ص٢٣١
الوجى :الحفا أو شدة الحفا.
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ياسي قراءة في "مقاتل الطّالبيّين" زمن العبّاسيّين األُ َو ِل"
س
 ١٩١٤ــــــــــــــــــــــــــــــــ "أث ُر الشﱢع ِر في الخبَ ِر ال ّ
ﱢ

ق بالكيفيﱠة التي مات بھا أحد أبناء محمد بن عبد ﷲ ،ﱠ
ﱠ
ي متعلﱢ ٌ
لكن
إن مضمون الخبر ال ﱠسرد ﱢ
ً
ُ
ّ
لبي من
البنية الداخليﱠة للخبر تعطي دالال ٍ
ت مختلفة لعل أھ ﱠمھا تلك المطاردة التي كان يلقاھا الطا ﱡ
العبﱠاس ﱢي ،ومحاولته ال ّدائبة على التﱠخفي والمواراة ،ومن ث ﱠم الھرب إذا ما ُكشف أمره ،ويؤكد
ث ولده ولم يظھر شيئًا من الجزع أو التﱠفجع والحسرة عليه ،وإنما
ال ﱢشعر ھذه البنية فھو لم ير ِ
استحضر ھذه األبيات شاكيًا فيھا حاله وما آلت إليه نفسه.
)(١

األصفھاني أنﱠه
والحال نفسھا من ال ﱢشكاية نراھا في خبر البن محمد بن عبد ﷲ ،فقد روى
ﱡ
"ل ﱠما قُتل محمد ]بن عبد ﷲ[ ،خرجنا بابنه األشتر عبد ﷲ بن محمد ،فأتينا الكوفة ،ثم انحدرنا إلى
البصرة ،ثم خرجنا إلى ال ﱢسند ،فل ّما كان بيننا وبينھا أيام نزلنا خانًا فكتب فيه:
ين يشْكو الوجى ت ْن ُكبُـه أ ْطـرافُ مـر ٍو حدا ِد
ُم ْن َخ ِر ُ
ق الخفﱠ ِ
الجال ِد
كـذاك مـنْ ي ْكرهُ ح ﱠر ِ

ش ﱠرده الخـوفُ فـأزرى ب ِه
ب العبا ِد
ت له راحـةٌ والموتُ ح ْت ٌم في رقا ِ
ق ْد كان في المو ِ
وكتب اسمه تحتھا".
بال سوى ذلك التﱠنقل من الكوفة فالبصرة فال ﱢسند ،وھو تنقﱡل
وال ي ْسر ُد الخب ُر معان َي ذاتَ ٍ
الفرار بما يشوبه من الھ ﱢم والخوف ،وقد عبﱠر ال ﱢشعر عن ھذه األحاسيس ،فالتﱠطابق واضح بين
داللة الخبر وداللة ال ﱢشعر.
وعلى ھذا ،يتبيﱠن التﱠشابه بين مناسبتي األبيات ،فالخبران تض ﱠمنا ال ﱢشعر في مناسبة واحدة
ھي الفرار من الخصوم ،ﱠ
ي تظھر معنى ُمخالفًا إلى ح ﱟد ما؛
لكن العودة إلى فكرة التﱠضمين االعتقاد ﱢ
فصاحبا الخبرين يستحضران األبيات نفسھا التي أنشدھا زيد بن علي بن الحسين عند دخوله على
ھشام بن عبد الملك ،فقال له ھشام" :بلغني أنﱠك ترو ُم الخالفة وأنت ال تصلُ ُح لھا؛ ألنﱠك ابنُ أ َمة؟
قال زيد :فقد كان إسماعيل بن إبراھيم عليھما السالم ابنَ أمة ،وإسحاق ابنَ ُح ﱠرة؛ فأخرج ّ
ﷲ من
صُلب إسماعيل خي َر ولد آدم ،فقال له :قُ ْم ،فقال :إ ًذا ّ
ُ
وﷲ ال تراني إالّ
حيث تَ ْكره ،فل ّما خرج من
ال ّدار ،قال :ما أحبﱠ أ َح ٌد الحياةَ ﱡ
قط إال ذ ﱠل (٢)"...وكان كثيرًا ما يُنشد األبيات السابقة.
ﱠ
إن األخذ بھذه اإلحالة يُعطي داللةً على تأنيب النﱠ ْفس ودفعھا للحرب والقتال بدل الھرب
ﱢ
سرْ
الخبر عن زيد بن علي وما يحتويه من التﱠقليل من شأن الحياة وقيمتھا،
د
ذلك
د
ك
ويؤ
والفرار،
ِ
كما يؤ ﱢكد ذلك ال ﱢشعر نفسه؛ فاألبيات أيضًا تحم ُل معان َي تأنيب النﱠفس لخشيتھا من المواجھة على
الرﱠغم من ﱠ
أن الموت واق ٌع عليھا غير مدفوع .وبھذا يكون ال ﱢشعر قد غيﱠر تغيي ًرا كبي ًرا في داللة
ﱠ
ﱠ
ﱠ
الخبرين ،فمن التعداد للتنقل المكان ﱢي وما يلحقه من صور ال ﱠ
ضعف والخوف ،إلى تحفيز النفس
إلى عدم تعلﱡقھا بال ﱡدنيا التي تذلﱡ اإلنسانَ وال تأخ ُذ به إلى الع ﱠزة.
) (١المقاتل ،ص.٣١١
) (٢الحصري ،أبو إسحاق إبراھيم بن علي القيرواني )١٩٩٧م( زھ ر اآلداب وثم ر األلب اب ،ط ،١تحقي ق يوس ف
علي طويل ،دار الكتب العلمية ،بيروت .ج /١ص.٨٥
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يتوقف التﱠضمينُ ال ﱢشعريﱡ على صورة ال ﱠ
ضعف حسب ،بل تع ّداه إلى إظھار صورة الق ﱠوة
ولم
ِ
)(١
ّ
ﱠ
نفس الطالب ﱢي ،فقد روى
في
األصفھاني خب ًرا عن عبد ﷲ بن موسى أنه قال " :أتيت عمي يحيى
ﱡ
ِ
بن عبد ﷲ بعد انصرافه من ال ﱠديلم وبعد األمان ،فقلت :ما بعدي ُمخبَ ٌر وال بعدك ُم ْخبِ ٌر ،فأخبرني
يي بن أخطب اليھوديﱡ :
بما لقيت ،فقال :ما كنت إال كما قال ُح ﱡ
ذل
لعم ُر َك ما ال َم ابنُ
سهُ ولكنﱠ منْ ال يَ ْنـ ُ
أخطب نف َ
َ
ص ِر ﷲ يُ ْخ ِ
فس ْ
عذ َرھا وقلقـ َل يبغي العـ ﱠز ك ﱠل ُمقلقِ ِل
فجاھ َد حتى أبل َغ النﱠ َ
وبنيةُ
الخبر ھنا ال تكتم ُل إال مع ال ﱢشعر؛ فالبنية ال ﱢشعريﱠة ھي التي تقو ُم عليھا داللة الخبر،
ِ
على ال ﱠرغم من كونھا غير مقصودة في ال ﱡسؤال ،بمعنى ﱠ
أن ال ّسائل لم يكن يري ُد اإلجابة شعرًا ،بل
أرادھا نث ًرا تفصيليًّا بدليل عبارته )ما بعدي ُمخبَ ٌر وال بعدكَ ُمخبِ ٌر( فقد أراد منه ْ
أن
يخبره بكلﱢ
َ
شيء حدث معه ولقيه في صراعه مع العبّاسيّين ،ﱠ
ي يختصر ك ﱠل ذلك شع ًرا ويُحيل
لكن الطّالب ﱠ
سائله على أبيات ال ﱠرجل اليھوديﱢ بعد ْ
أن وج َدھا ُمل ﱢخصةً لحاله.
ي في عرض حاله ،وال سيﱠما ﱠ
أن مناسبة ھذه
والغريبُ من الطّالب ﱢي أن يستشھ َد بأبيات اليھود ﱢ
(
٢
)
يي بن أخطب بعد غزوة بني قريظة ،فجاء في سيرة ابن ھشام " :أُتي
األبيات كانت في رثاء ُح ﱢ
ﱠ
ال ابن ھشام :فقاحيﱠة ضرب من الوشي -قد شقھا
ب عَدو ﷲ َوعَليه ُحلة له فقاحيﱠة -ق َ
ب ُحيَ ّي بن أَ ْخطَ َ
عليه من كل ناحية قدر أُنملة أنملة لِئال يُ ْسلَبھا ،مجموعة يداه إلى عنقه بحبل .فل ّما نظر إلى رسول
ﷲ ،صلى ﷲ عليه وسلم ،قال :أَما وﷲ ما ل ُ
مت نفسي في عداوتك ،ولكنﱠه من يخذل ﷲُ يخذل ،ثم
ال :أَيھا النّاس إنه ال بأْس بأَمر ﷲ ،كتاب َوقدر وملحمة كتبھا ﷲ على بني
أَقبل على النﱠاس ،فق َ
٣
ّ
ْ
َ
ّال الث ْعلبِ ّي األبيات في رثائه.
يل ،ثم جلس ف ُ
إسرائ َ
ضربت عنقه" ،وأنشد َجبَ ُل بْنُ َجو ٍ
ويمكن ْ
أن يُع ﱠد ھذا من غرائب التﱠضمينات االعتقاديﱠة؛ إذ ال مس ﱢوغ للطالب ﱢي ليستشھد بھذه
ْ
ث عھدھم مع رسول
األبيات التي تستحض ُر معھا تلك المقتلة العظيمة التي
لحقت باليھود ج ﱠراء نُ ْك ِ
ﷲ ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ وھو على ھذا ين ﱢز ُل نفسه وقومه منزلة الخصم المعادي ال ﱠس ﱢيء ال
منزلة الخصم طالب الح ﱢ
ق ،فالمناسبتان تتعالقان لكنھما تتعارضان اعتقاديًّا ،فاليھوديﱡ كان
ّ
ّ
ﱠ
اسي ،ولم يترك اليھوديﱡ وسيلة
ب
الع
مه
كان
خص
البي
والط
الم،
س
ال
عليه
خصمه الرسول الكريم
ﱡ
ﱡ
ﱠ
البي مع العبّاس ﱢي ،فيكون تمثيل الصورة على النﱠحو
لمحاربة النﱠبي إال واستعملھا ،وكذلك الط ﱡ
اآلتي:
اليھود ّ
ي) منھزم ( ـــــ ال ّرسول صلى ﷲ عليه وسلم) منتصر(
) (١المقاتل ،ص.٤٦٩
) (٢ابن ھشام،عبد الملك الحميري )١٩٩٦م( ،السيرة النبوية ،مصطفى السقا ،إبراھيم األبياري عبد الحفيظ شلبي،
ط ،١دار الخير دمشق ـ بيروت .ج/٣ص١٨٩ـ .١٩٠
) (٣ھو جبل بن جوال الثعلبي ،كان يھوديًّا فأس لم ،وكان ت ل ه ص حبة .انظ ر ،اب ن حج ر ،أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر
العسقالني )١٤١٢ھـ ( ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ط ،١تحقيق محم د عل ي البج اوي ،دار الجي ل ،بي روت.
ج.٤٥٤ /١
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ياسي قراءة في "مقاتل الطّالبيّين" زمن العبّاسيّين األُ َو ِل"
س
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الطّالب ّي) منھزم ( ـــــ العبّاس ّي) منتصر(
فتَ َشابَهَ االثنان في فشلھما بتحقيق االنتصار أمام الخصم ،كما تَشابَھا في التﱠضحية من أجل المبدأ
والمعتقد ،وھو تشابه كان على الطّالبي أن ين ﱢزه نفسه عنه ،وال سيما ﱠ
أن المنتصر ھو على الحق
وعد ﱠوه على الباطل ،وھو من جھة أخرى اعتراف غير مباشر ﱠ
بأن عد ﱠوه كان على الحق ،فضال
عن ذلك ﱠ
فإن خصم النﱠب ﱢي كان خص ًما لدو ًدا يتحين الفرص حتى يقضي على النﱠب ﱢي ودعوته ،ومن
ّ
تمام البراءة االعتقاديﱠة عند الطالب ﱢي أن يبتعد عن تضمين شعر قيل في رثاء عدو من أعداء من
يستمد منه شرعيﱠته في سعيه لحيازة السلطة.
ﱠ
إن المناسبة التي استرجعتھا األبيات تفيد ھذا التﱠأويل ،وال يستطيع المؤول لل ﱢشعر أن يعزله
ﱠ
ْ
عن مناسبته ،أو أن يغضﱠ الطرْ ف عنھا ،وال سيﱠما عندما يكون األمر على صلة وثيقة بالتوجھات
ال ﱢسياسيﱠة االعتقاديﱠة.
شعر لذوي المقتول
 .٢ال ﱢ
جاء شعر ذوي المقتولين في معرض الرﱢ ثاء لھم والتﱠحسر عليھم بسبب ما أصاب ذويھم
على يد عدوھم من قتل وح ْبس وتشريد ،واتﱠخذ لذلك بنية مختلفة ع ﱠما سبق ،فھو ترتيبًا يأتي في
نھاية األخبار الخا ﱠ
صة بالطّالب ﱢي ،وموضعه ھذا يتوافق وطبيعة ال ﱢرثاء من حيث ھو تعبي ٌر ع ﱠما
مضى وانتھى؛ م ﱠما يعني ﱠ
أن األخبار التي سبقته ينبغي أن تتالحم جمي ًعا لتُش ﱢكل بنية واحدة
يجمعھا مضمون واحد ،ﱠ
لكن ذلك لم يحدث ،فاألشعار جاءت لتبيﱢنَ وصفًا عا ًّما يمكن أن ينطبق
على أحوال الطّالبيّين جميعھا منذ نشأة دعوتھم حتى تعرضھم للقتل من أجلھا؛ فھي ال تمنح
األخبار أ ﱠ
األصفھاني في رثاء عبد ﷲ بن
ي خصوصيﱠة يمكن أن تُميﱢزھا عن غيرھا ،روى
ﱡ
الحسن) " (١قال إبراھيم بن عبد ﷲ  ...يذكر أباه وأھله وح ْبسھم:
ما ذ ْك ُر َك ال ﱢد ْمنةَ القَفار وأھـ ـ َل ال ّدار ما نأوا ع ْنك أو ق ُربوا
ب
سفا ًھـا وقـد تَف ﱠر ُع َك الـ
ﱢ
ب بلـون كـأنﱠه ال ُعطُ ُ
شـيـ ُ
إال َ
سبوا
وم ﱠر خمسون من سن ْي َك كـما عـ ﱠد لـك الحاسبون ْإذ ح َ
)(٢

ب
سـتَ له وال إليـ َك ال ﱠ
فع ﱢد ذ ْك َر ال ﱠ
شبـاب ل ْ
اب ي ْنقـلِـ ُ
شبـ ُ
تبتدئ األبيات بذكر ال ﱢديار وبيان حال المرث ﱢي من ِكبَر سنﱢه وذھاب شبابه ،وھذا المبتدأ
ال ﱢشعريﱡ ال يتصل بروح األخبار ال ّسابقة له ،التي يدور سرْ دھا حول مطالبة أبي جعفر المنصور
عبد ﷲ بن الحسن بضرورة شخوص ولديه إليه ) محمد وإبراھيم( ،ثم نھاية عبد ﷲ ومقتله.

) (١المقاتل ،ص .٢٢٨
) (٢ال ُعطُبُ  :القطن.
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ﱠ
إن ال ﱢشعر يحول الخبر من داللة إلى داللة ،من حقيقة الصﱢ راع إلى ضرورة التﱠسليم بالموت
والق ْتل؛ ألن األجل قرب بعد ظھور أماراته ،ففكرة العجز المفضية إلى الموت تتعارض
صراع لعبد ﷲ بن الحسن كما تُبيﱢنُھا األخبار مجموعة.
وسيرورة ال ﱢ
وال يكتفي الشّ ّ◌ ِ◌عر ببيان صورة العجز فقط ،بل إنه يبتعد أكثر ليص ﱢور الحزن واألسى،
ي مطﱠرد في كل أخبار من قتلوا من الطّالبيّين ،انظر قوله):(١
وھو حزن اعتياد ﱞ
ض َر الـ
إنﱢي عر ْتني الھمو ُم ْ
واحت َ
واستخرج النّاس للشﱢفاء وخلﱢـ

ب
ـھ ﱡم وسادي
والقلب ُم ْن َ
ش ِع ُ
ُ
ب
فـتُ لـدھـ ٍر بظ ْھـره َح َد ُ

ش ِربوا
ت اللئـا ُم به ويحتـويه الكـرا ُم إنْ َ
أعـوج اسـتـ ْعـد ِ
فأثر القتل وما استصحبه من الذلة والھوان توقف عند الھ ﱢم وبيان معايب ال ﱠد ْھر ،وھو شعور
أقرب ما يكون إلى الھروب من حقيقة األمر؛ ففكرة الصﱢ راع ال يمكن أن تحتمل إلقاء مشكالتھا
على شيء خارج ميدانھا ،وال سيما صراع المعتقدات الذي تغ ﱢذيه الفكرة ال ﱢسياسيﱠة؛ فالخصوم فيه
أن النﱠتيجة تنتھي إلى غالب ومغلوب ضرورة ،ويدركون أيضًا ﱠ
يدركون ﱠ
أن زمن الصﱢ راع ممت ﱞد ال
ينتھي بانتصار أحدھما وھزيمة اآلخر ،وھذه طبيعة حتميﱠة في )اإليديولوجيات( المتصارعة
تؤكدھا سيروراتھا التّأريخيﱠة.
ب كما جاء في سرد الخبر ،قال):(٢
ولم يذكر ابن المقتول في شعره من مات من أھله أو ُع ﱢذ َ
ب
نفسي فدتْ شيبةً ھناك وظُنـ بـوبًا به من قيودھ ْم نَـ َد ُ
ب
سادة الغـ ﱡر مـن ذويه فما
وال ّ
سـ ُ
روقب فيھـم آ ٌل وال نَ َ
َ
ب
يا ِحلَ َ
س ُ
ت من ِح ْلـ ٍم وبِـ ﱟر يـزينُـه َح َ
ق الي ﱢد ما تض ﱠم ْنـ ِ
وأ ﱠمھات من الفـواطـم ْ
ب
ص ْت ِك
ٌ
بيض عقايـ ٌل َع َر ُ
أخـ ـل َ
فال ﱢذكـر العام لل ّسادة الغ ﱢر يجعل القطعة صالحة حتى للمقتولين في كل زمـن مـن أزمان
الصﱢ راع ،فال تخصيص يحدد من ُذ ِكر في الخبر ،وقد تقبل ھذه القطعة في مكان غير ھذا المكان
دون أن يؤثر ذلك في فحوى مضمونھا؛ ذلك ﱠ
أن التﱠخالف ظاھر بين مضمون الخبر ومضمون
ال ﱢشعر ،أو على األقل لم يكن ال ﱢشع ُر معبﱢ ًرا تعبي ًرا دقيقًا عن مضمون الخبر وأفكاره.
ومن جھة أخرى يالحظ ﱠ
أن قطعة الثﱠأر لم تكن بالعمق الذي أظھرته مقاتل الطّالبيّين في
)(٣
ﱠ
الخبر ،فھو يلوم فيھا النﱠفس ويُمنّيھا لو أنﱠھا تستطيع القتال لتأخذ بالثأر ،قال :
ب
كيف اعتـذاري إلى اإلل ِه ول ْم يُ ْ
ضـ ُ
فيك المأثورةُ القُـ ُ
ش َھر ِ
) (١المقاتل ،ص.٢٢٨
) (٢المصدر نفسه ،ص٢٢٨ـ.٢٢٩
) (٣المقاتل ،ص.٢٢٩
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ياسي قراءة في "مقاتل الطّالبيّين" زمن العبّاسيّين األُ َو ِل"
س
 ١٩١٨ــــــــــــــــــــــــــــــــ "أث ُر الشﱢع ِر في الخبَ ِر ال ّ
ﱢ

ب
ولم أقـ ْد غـارةً مل ْمـلَـ َمةً فيھـا بناتُ ال ﱠ
ريح ت ْنتـ ِحـ ُ
ص ِ
)(١
ب
وال ّ
سل السـ س ْمـر وفيھـا أسـنﱠـةٌ ذ ِر ُ
سابقات الجياد واأل َ
حتى توفﱢي بنـي ثبيلـةَ بالـ

صاع الذي اختلبوا
ق ْ
س ِط بكيل ال ّ

)(٢

ب
سل ُ ُ
بالقتـل قتـالً وباألسير الـذي فـي الق ﱢد أسرى مصفودة ُ
وتظھر المفارقة في البيت األخير ،فقد أراد ْ
أن يثأر وأن يقتل ،وھي مقابل للعقوبة التي لحقت
بھم ،لكنه يتناسى عند القتل ﱠ
أن من يريد الثﱠأر منھم ھم من نسب النﱠب ﱢي الكريم وآله ،فما أخذه على
العبّاسيين من عدم مراعاة نسب الطالبيّين ،يدعو إليه ھو من جديد ،وھذه طبيعة أخرى من طبائع
الصﱢ راع االعتقاديﱢ الذي ال يقوم فيه التﱠمييز بين القريب والبعيد ،وإنﱠما المع ﱠول عليه ھو المعتقد
حسب.
وتنتھي القصيدة بأبيات التﱠحسر على أحوال آل الرسول الكريم ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ من
جھة علي ـ رضي ﷲ عنه ـ وھي كالبكاء تظھر في معظم شعر الطّالبيّين ،قال):(٣
ب
أصبح آل ال ﱠرسول أحمد في النـ نـاس كـذي عـ ﱠر ٍة به َج َر ُ
وأي ح ْبـ ٍل مـن أ ﱠمـ ٍة قضبوا
سا لھم ما جنـتْ أكـ ﱡفـ ُھـ ُم
ﱡ
بؤ ً
وأي ع ْھـ ٍد خانـوا اإللـه بِـ ِه
ﱡ

ب
ُ
اق َعـ ْقـ ُدهُ الك ِذ ُ
شـ ﱠد بميثـ ٍ

وينبع ث م ن رث اء إب راھيم ب ن عب د ﷲ ألخي ه محم د نف س ث وري ي تالءم وطبيع ة الصﱢ راع
ي ،فال بكاء بسبب الموت في سبيل العقيدة ،وال مناص لألتباع م ن القت ال والنﱢض ال حت ى
االعتقاد ﱢ
)(٤
تحقيق الغايات ،قال :
الب الو ْترا
ض ﱢ
اق وبالقَنا فإنﱠ بھا ما يُد ِرك الطّ ُ
سأبكـي َك بالبي ِ
الرق ِ
قص َم الظﱠھرا
وإنّا
ٌ
أنـاس ال تفـي ُ
الك منّا ولو َ
ض دمو ُعنا على ھ ٍ
عصرا
ص ُرھا من ج ْفن ُم ْقلتِه
ْ
ولستُ كمنْ يبكـي أخاهَ بع ْبـ َر ٍة يُع ﱢ
ولكنﱠني أ ْ
ب في ق ْطـري كتائَبھا َج ْمرا
شـفـي فُـؤادي بغا َر ٍة أُل ﱢھ ُ

)(١
)(٢

)(٣
)(٤

األسل :الرماح ،وأصل األسل نبات له أغصان دقاق كثيرة وال ورق لھا .ذرب :حادة.
ثبيلة :ھكذا قرأھا المحقق ،وال وجه لھا ،وفي الطبري ) نتيلة( وھي الصواب؛ جاء في لسان العرب :نتلة
ونتيلة :أم العباس وضرار ابني عبد المطلب .انظر ،الطبري ،محمد بن جرير) بدون سنة نشر( ،تاريخ الرسل
والملوك ،ط ،١تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ،دار المعارف ،مصر .وابن منظور ،جمال الدين محمد بن
مكرم ) ٢٠٠٠م( ،لسان العرب ،ط ،١دار صادر ،بيروت .مادة ) ن ت ل(.
المقاتل ،ص.٢٢٩
المقاتل ،ص٣٠٩

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(٧)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األصفھاني مما غلب عليھا البكاء ،وال
وھذا النﱠفس قد يختفي في معظم األشعار التي استشھد بھا
ﱡ
سيﱠما أشعار ال ﱡشعراء من غير أھل المقتولين كما سيأتي بيانه.
واستشھد ذوو المقتولين بأشعار الجاھليّين التي رأوھا واصفة ألحوال أھليھم ،ومن ذلك ما
رواه
األصفھاني بسنده عن إبراھيم بن عبد ﷲ بن الحسن ،قال)" :(١لقيني موسى بن عبد ﷲ
ﱡ
بال ﱠسيالة) ،(٢فقال :انطلق أرك ما فعل بنا في سويقة) ،(٣فذھبت معه ،فوجدت نخلھا قد َعرْ ْ
قبت،
فقال :نحن وﷲ كما قال دريد بن الصﱢ مة:
ص ْب ِر
تقو ُل :أال تبكي أخاك! وقـ ْد أرى مكانَ البُكا لكنْ بُنيتُ على ال ﱠ
قتيل أبي بك ِر
لمقتـل عبد ﷲ والھـالـك الذي على ال ﱠ
ش ِ
رف األقصى ِ
ِ
َ
ـي خالـ ٍد وع ﱠز ُمصابًا خيـ ُر ق ْبـ ٍر على ق ْب ِر
وعب ِد
يغوث أو نديـ َم ﱢ
أبى القت ُل إال آ َل صـ ﱠمـة إنﱠ ُھـ ْم أبَوا غي َره والقَ ْد ُر يجري على القَ ْد ِر
ش ٍر يسعى لھا آخـ َر ال ﱠد ْھ ِر
فإ ﱠما تَرينا ال تـزا ُل دمــاؤنـا لدى م ْع َ
ـيف غيـ ُر نَكير ٍة
فإنّا لِ ْ
لح ِم ال ﱠ
س ِ
شـتـفى
يُغار علينا واتـرينَ فيُ ْ

ونَ ْل َح َمهُ طو ًرا وليس بـذي نُـ ْك ِر
ص ْبنا أو نُغـي ُر علـى و ْت ِر
بنا إنْ أُ ِ

ش ْط ِر
بذاك قس ْمنا ال ﱠدھر شطرين بيننا فما ينقضي إال ونحنُ علـى َ
وھذه األبيات قالھا دريد في رثاء إخوته ،وھي أحسن شعر قيل في الصبر على النوائب كما
يرى أبو عمرو بن العالء) ،(٤والخبر يوضح ما فُعل بالطّالبيّين في منازلھم ،واكتفى فيه باإلشارة
ْ
ب الذي أل ﱠم بھم ،وھذا اإليجاز في الخبر يتبعه التﱠفصيل
إلى تقطيع النﱠخيل لل ﱠداللة على ِعظَ ِم
الخط ِ
بلغة ال ﱢشعر ال ُمكثﱠفة.
ﱠ
إن ال ﱠسارد بتضمينه ألبيات دريد ،بعد أن رآھا ُمعبﱢرة عن حاله وصحبه ،يجري موازنة
مطابقة للمناسبتين ،فاألسماء يمكن أن تستبدل بھا أسماء الطّالبيّين فتتغير المناسبة وتتحول من
مقاتل آل ص ﱠمة إلى مقاتل الطّالبيّين ،وأيﱡ استشھاد من ھذا النوع يجعل القارئ يتل ﱠمس مواضع
المشابھة واالختالف بينھما.

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

المصدر نفسه ،ص.٢٩٨
السﱠيالَة :موضع بقرب المدينة ،وھي الطريق منھا إلى مكة .انظر :البكري ،معجم ما استعجم ،ج/٣ص.٧٦٩
سويقة :موضع على مقربة من المدينة ،وكانت بھا منازل الحسن بن الحسن بن علي .انظر :البكري ،معجم ما
استعجم ،ج/٣ص.٧٦٧
ابن الصمة ،دريد١٩٨٥) ،م( ديوانه ،ط ،١تحقيق عمر عبد الرسول ،دار المعارف ،مصر .ص  ٩٥ـ .٩٦
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ياسي قراءة في "مقاتل الطّالبيّين" زمن العبّاسيّين األُ َو ِل"
س
 ١٩٢٠ــــــــــــــــــــــــــــــــ "أث ُر الشﱢع ِر في الخبَ ِر ال ّ
ﱢ

وتتمثل المشابھة بين المناسبتين من جھات عدة ،منھا :ھالك األھل واألقارب بعد النﱢزاع،
فقد مات لدريد إخوته الذين جاء ذكرھم في األبيات )عبدﷲ ،وعبد يغوث ،وخالد( ،ومات لل ّسارد
أخوه محمد بن عبدﷲ ،ولقي أھله العنت والبأس الشديد من العبّاسيّين.
وكان دريد يعت ﱡد بقومه اعتدادًا عظي ًما فأنزلھم منزلةً سامية حتى مع غلبتھم وھزيمتھم،
فالقتل الذي طاف بھم أتى على قدرھم ومكانتھم؛ ﱠ
ألن العظيم ال تصيبه إال المصائب العظام ،وھذا
يقابله في المعنى التوعد للقتلة بأخذ الثأر والنيل منھم ،وھي الصورة نفسھا التي أراد السارد
إيصالھا عن الطّالبيّين.
أما االختالف فيتمثل بتباعد المعتقد بين ال ّشاعر وال ّسارد ،فاألول جاھلي يتكلم بلسان القبيلة
والقوم ،واآلخر طالب ﱞي يتكلم بلسان المعتقد وأھله ،فنكون أمام سارد يؤمن إيمانًا تا ّمًا بأن معتقده
ھو الحق وغيره ھو الباطل؛ وبسبب ذلك نجده ال يرتضي ـ بدعوى الطّابع اإلنسان ﱢي ـ أن يستشھد
بشعر نظمه أحد خصومه أو أحد شعرائھم ،ولذلك كان االستشھاد يغترب في الزمن ليصل إلى
ال ﱢشعر الجاھلي حيث ال خصوم وال أعداء ،فيحافظ بذلك على قوة المعتقد بعدم مناقضته لمبادئه
ودعواه.
لكن ھذا االستشھاد ال يخلو من تناقض مع المعتقد من جھة العموم ،فدريد طال عمره
وأدرك اإلسالم ولم يسلم ،وخرج يوم حنين وتمنﱠى أن يكون شابًا قاد ًرا على حمل السالح ليقاتل
النبي ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ وكان يرتجز):(١
يا يليتني فيھا َج َذ ْع أخـ ﱡب فيھـا وأض ْع
ص َد ْع
كأنﱠـھا شـاةُ َ

أقـو ُد وطفاء ال ﱠز َم ْع
فإشھار المعاداة ظاھر في سيرة دريد تجاه النﱠبي الكريم ،وفكرة المعتقد )الدوغمائية( تفرض عدم
قبول المعادي ،لكنھا ھنا تتناسى الخصم القديم في حضرة الخصم الجديد .وقد تناسته مرة أخرى
في خبر آخر تكررت فيه األبيات نفسھا).(٢
فھاني بس نده)" :(٣ل ﱠم ا ك ان ي وم الفط ر ش ھدنا إب راھيم ،وكن ا قريبً ا م ن المنب ر،
وروى األص
ﱡ
وعبد الواحد بن زياد معنا ،فسمعت إبراھيم يتمثل بھذه األبيات:
س َمنْ يُ ْف َجـ ْع بم ْثـلِ َك في ال ﱡدنيا فق ْد فُ ِجعا
أبا
ِ
المنازل يا خي َر الفوار ِ
اللـهُ يعلَـ ُم أنﱢـي لو خشيتُھم

خوف لھم فَ َزعا
القلب من
وأوجس
ُ
ٍ

) (١الديوان المجموع ،ص .١٢٨جذع :صغير السن .الخبب :ضرب من السير .أضع :أعدو .وطفاء :كثرة شعر
الحاجبين والعينين واألشفار .الزمع :الشعرة المدالة في مؤخر رجل الشاة والظبي واألرنب .صدع :الفتي
الشاب القوي من األوعال والظباء واإلبل.
) (٢انظر ،المقاتل ،ص٣٧٤ـ .٣٧٥
) (٣المصدر نفسه ،ص .٣٤٢الخبر والشعر مكرران ص.٣٧٤
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سـلِ ْم أخي لَ ُھم
لم يقتلوهُ ولـ ْم أ ْ

نعيش م ًعا
حتى نموتَ جميـ ًعا أو
َ

ثم بكى ،فقال :اللھم إنﱠك تعلم ﱠ
أن محم ًدا إنما خرج غضبًا لك ،ونفيًا لھذه المسودة وإيثا ًرا لحقك،
ﱡ
ﱟ
ض بريقه وترا ﱠد الكالم
ر
ج
ثم
.
نيا
د
ال
من
ومنقلب
له،
د
مر
خير
اآلخرة
فارحمه واغفر له ،واجعل
َ َ َ
في في ِه وتلجلج ساعة ،ثم انفجر باكيًا منتحبًا ،وبكى النﱠاس".
ويتﱠضح ال ّروح العقديﱡ في سرْ د الخبر ،فالمقتول لم يكن صراعه من أجل دنيا يصيبھا،
صراع طاب ًعا شرعيًّا يستحق المقتول كفاءه
وإنما من أجل إرضاء ﷲ عز وجل ،فھو يسبغ على ال ﱢ
الفوز برحمة ﷲ وغفرانه ،ويستحق الخصم )القاتل( النيل منه ،ولعنه ،وعدم إدخاله في رحمة
صراع؛ فليس من المقبول أن يكون االثنان يدافعان عن
ﷲ .وھذه المقابلة تفرضھا طبيعة ال ﱢ
ْ
عقيدتين يرضى عنھما ﷲ وھما في الوقت نفسه مختلفان يُشھران ال ﱡسيوف ويُضْ مران العداوة
والبغضاء.
البي لم يخش
وجاءت األبيات مؤكدة حقيقة ال ﱢ
صراع وإصرار المتنازعين عليه ،فالطّ ﱡ
ي ألنه يقاتل في سبيل عقيدة آمن بھا ،ولو لم يكن كذلك لنجا ونجا أخوه من القتل ،فالعقيدة
العبّاس ﱠ
ي وكانت نتيجة ذلك كله الموت ،ومن ث ﱠم االنتحاب على من رحلوا بسببه.
غ ﱠذت المقصد ال ّسياس ﱠ
شعراء
شعر ألحد ال ﱡ
 .٣ال ﱢ
ْ
اشتملت أخبار مقاتل الطّالبيّين زمن العبّاسيين األُ َول على أشعار كبار ال ﱡشعراء ممن كانوا
ْ
اشتملت على شعراء مغمورين معروفين لدى
على آص َر ٍة قويﱠة مع المذھب وأربابه ،كما
ْ
الطّالبيّين وال شھرة لھم موجودة لدى مؤرخي األدب ،كما اشتملت على شعر شعراء معارضين
للمذھب كمروان بن أبي حفصة ،وسابقين على عصر العبّاسيّين كعمر بن أبي ربيعة).(١
البي
وتباينت قيمة ھذه االستشھادات من واحد آلخر ،فبعضھا جيء به لمديح شخصية الطّ ﱢ
على نحو أبيات إبراھيم بن ھرمة في العبّاس بن الحسن ،قال األصفھاني)" :(٢وكان العبّاس أحد
فتيان بني ھاشم ،وله يقول إبراھيم بن علي بن ھرْ مة:
تلجـتْ
ل ﱠما تع ﱠر ْ
ت وا ْع َ
ضتُ للحاجا ِ

سواسا
بو ْ
عندي وعا َد ضمي ُر القل ِ

المـجـ ِد لبّاسا
ب
ْ
سعيتُ أبغي لحاجا ٍ
ت ومصـدرھا ب ًّرا كري ًما لثـو ِ
سـنى ووفﱠقـنـي فاعت ْمتُ خير شباب النّاس عبّاسا
للح ْ
ھداني ﷲ ُ
)(٣

يحر حنّاسا
ين جرى لم ْ
قِ ْدح النﱠبي وقِ ْد ٌح من أبـي َح َ
س ٍن ومنْ ُحس ٍ

) (١انظر ،المقاتل .٤٨٧ ،٤٧٠ ،واالستشھاد لم يكن ذا بال.
) (٢المصدر نفسه ،ص ،١٩٧وابن ھرمة ،إبراھيم )١٩٦٩م( ،ديوانه ،ط ،١تحقيق محمد جبار المعيبد ،مطبعة
اآلداب ،النجف .ص.١٣٢
) (٣حناس :الشجاعة.
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ياسي قراءة في "مقاتل الطّالبيّين" زمن العبّاسيّين األُ َو ِل"
س
 ١٩٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــ "أث ُر الشﱢع ِر في الخبَ ِر ال ّ
ﱢ

ويبدو ﱠ
أن األصفھاني قد جاء باألبيات لوصف ال ﱠشخصيﱠة حسب ،وھو ما يجعل ال ﱢشعر مركز
ً
ﱢ
ّ
الخبر؛ فالعبارة ال ﱠسرديﱠة قصيرة غير معبﱢرة تعبير الشعر الذي جعل الطالبي برا كري ًما شجاعًا،
ذا نسب كريم يرجع إلى النﱠبي صلى ﷲ عليه وسلم ،ويتصل بعلي بن أبي طالب رضي ﷲ عنه،
وھذا كله لم ْ
يقله الخبر.
غير ﱠ
أن وظيفة ال ﱢشعر ھنا تتجاوز الوصف الخالص إلى تقديم ال ﱠشخصيﱠة بصورة مميزة،
ﱡ
ﱠ
ﱢ
فمجيء ذكرھا في الشعر دليل على أنھا شخصيﱠة عظيمة القت اھتمام الشعراء وعنايتھم حتى
جعلوھا مضمونًا من مضامين شعرھم.
وجيء ببعض األشعار لتصحيح خطأ شاع فيھا ،على نحو ما ورد عند سديف بن ميمون،
روى األصفھاني ":إن إبراھيم بن عبد ﷲ أبو الحسن ،وكلﱡ إبراھيم في آل بيت أبي طالب كان
يُ ْكنى أبا الحسن ،فأ ﱠما قول ُسديف إلبراھيم بن عبد ﷲ:
ش طوي ْل
إي ًھـا أبـا إسـحـاق ُھنﱢيتَـھا فـي نَ َعـ ٍم تَ ْتـرى وعيـ ٍ
ت ال ُكبو ْل
أذكـر ھدا َك ﷲُ وتـ َر األولـى سـي َر بھـ ْم فـي ُم ْ
ص َمتا ِ
فإنﱠما قال ذلك على مجاز الكالم ،وما يعرف شكالً لألسماء من الكنى ،ولضرورته في وزن
ال ﱢشعر إلى ذلك").(١
وجاء ھذا الخبر في بداية الحديث عن إبراھيم بن عبد ﷲ بن الحسن ،ويظھ ُر فيه النﱡزو ُ
ع
التﱠ
حقيقي لدى األصفھان ﱢي في تصحيحه لرأي ال ّشاعر في كنية الطّالب ﱢي ،وھو ما يدل على تنازع
ﱡ
وحرْ ص المؤلف على تحقيق الكنية نابع من معرفته بأثر ال ﱢشعر
المعرفة التّأريخيﱠة وال ﱢشعريﱠةِ ،
ّ
ﱢ
الكبير فيما لو ترك االسم ھ ْمالً دون تحقيق ،وھو بھذا يُحقق أخبار الطالبيّين حتى ال يقع الوھم
في اسم أحدھم أو في سيرته تم ﱢشيًا مع غايته من الكتاب.
األصفھاني بيتين البن ھرْ مة في معرض حديثه عن ما ذكر في تسمية محمد بن عبد
وينقل
ﱡ
)(٢
ي ،قال " :ولمحمد يقول إبراھيم بن علي بن ھرمة:
ﷲ بن الحسن بالمھد ﱢ
ال والذي أنتَ منهُ نعمةٌ سلَفتْ نرجو عواقبھا في آخ ِر ال ﱠزمـ ِن
شي أوجـهَ ال ُھ ُج ِن
ھجنَةٌ إ ِذ القَتـام يُغ ﱢ
ما غيﱠـرت وج َھـهُ أ ﱞم ُم ﱠ
وھذان البيتان من قصيدة اعتذاريﱠة قالھا إبراھيم بن ھرْ مة ،بعد أن غضب عليه عبد ﷲ بن
حسن وقطع عنه أرزاقه بسبب تعريضه به في قصيدة مدح فيھا الحسن بن زيد ،وھذا يجعلنا أمام
مناسبتين :األولى المناسبة الحقيقيﱠة التي صدر عنھا ال ﱢشعر ،والثّانية المناسبة التأريخيّة التي
استخـدم فيھا الشعر ،والمناسبة الثانية تلغي األولى وتمحو مضمونھا االعتذاري وتثبت المضمون

) (١المقاتل ،ص.٣١٥
) (٢المصدر نفسه ،ص٢٤٣ـ .٢٤٤والديوان المجموع ،ص٢٣٤ـ .٢٣٥
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المدحي الذي ينزل فيه الشاعر ممدوحه منزلة المھدي الذي يظھر في آخر الزمان) نرجو
عواقبھا في آخر الزمن(.
وقراءة ال ﱢشعر في ضوء المناسبة األولى تُفر ُ
غ المضمون من ج ﱠدته ،فال ّشاعر اس تغ ﱠل م ا قي ل
في محمد بن عبد ﷲ من كونه المھد ﱠ
ي ليحظى بالعفو م ن أبي ه وأھل ه ،إذ ق ال بع د البي ت األول
مباشرة:
سنَن
لقـ ْد أتيتُ بأم ٍر ما شھدتُ له وال تع ﱠمـده ْ
قصـدي وال َ
واإلح ِن
شحنا ِء
إال مقـالـة
إح ٍن وما مقا ُل ذوي ال ﱠ
َ
أقوام ذوي َ
ٍ
فھذه النﱠبرة االعتذاريﱠة تغلب على النﱠبرة الوصفيﱠة بالمھدي ،ولذلك يأتي استشھاد األصفھاني
بالبيتين من باب الذكر حسب ،ﱠ
ألن اإلحالة على القصيدة كاملة كما يفرضھا البيتان ال توجب ھذا
ّ
ﱠ
معان
من
يستطيعه
ما
اعر
ش
ال
فيھا
حشد
ة
ي
اعتذار
فالقصيدة
القصيدة،
الوصف وال تجعله مدار
ٍ
ّ
لكسب رضا ممدوحه ،ومنھا فكرة المھدويﱠة التي راجت حول محمد بن عبد ﷲ وتناقلھا الناس في
أيامه).(١
لطاني عند أبي جعفر المنصور ،وھو
صا لطبع ُس
ومن جھة أخرى يأتي شعر ابن ھرْ مة مل ﱢخ ً
ﱟ
األصفھاني)" :(٢لما ظھر محمد بن عبد ﷲ دعا أبو
عدم المشاورة في أمر رآه واستحسنه ،روى
ﱡ
فسرْ إليه .قال يا أمير المؤمنين ،ھؤالء عمومتك
جعفر عيسى بن موسى ،فقال له :قد ظھر محمد ِ
حولك ،فادعھم وشاورھم .قال :فأين قول ابن ھرمة:
يمحض القو َم س ﱠرهُ وال ينتجـي ْ
األذنَيـن فيما يُحاو ُل
تزور امر ًءا ال
ُ
فاعـ ُل
إذا مـا أتى شيئًا َمضى كالذي أتى ومـا قال إنﱢي فاع ٌل فھـو ِ
ال ﱢشعر ھنا ال يقتصر أثره في الخبر على كونه مختص ًرا لسرْ ٍد نثريﱟ كان يفترض بالمنصور أن
يقوم به في ر ﱢده على وزيره حسب ،بل نراه يؤثﱢر في المنصور نفسه ال من جھة تحويله مستب ًّدا
كما ذھب بعض الباحثين) ،(٣وإنﱠما من جھة اعترافه بال ﱢشعر وق ﱠوته ،فھو الذي لم يكن يثيبُ على
ال ﱢشعر وال يتذوقه يستشھد ببيتين قيال في مدحه بعد أن رأى أنﱠھما يصفان طبعه ال ﱡسلطو ّ
ي.
وسواء وقع ھذا التﱠضمين ال ﱢشعريﱡ حقيقة على لسان المنصور أو ﱠ
أن المؤرخين وجدوه
ْ
معبﱢ ًرا عن شخصيﱠته فنقلوه عنه ،فإنﱠه أكسب ال ﱢشعر ق ﱠوة وقيمة بعـد ْ
أصبحت فكرتـه ھي
أن
الموضـوع ال ﱠرئيس الذي يدور حوله الخبر.

) (١أنكر عبد ﷲ بن الحسن أن يكون ولده محمد ھو المھدي ،ويبدو ﱠ
أن ھذا اإلنكار لم يكن له صدى عند كثير من
الشعراء .انظر ،المقاتل ،ص ٢٤٥وما بعدھا.
) (٢المقاتل ،ص٢٦٦ـ .٢٦٧والديوان المجموع ،ص.١٦٧
) (٣انظر،الغذامي،عبد ﷲ٢٠٠٥) ،م( النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ط ،٣المركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء ،بيروت .،ص.١٥٦
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ومن جھة ثانية منح ال ﱢشعر الخبر نمطًا مختصرًا أنآه عن التﱠطويل النﱠثريﱢ في عرض
التﱠفاصيل والجزئيّات وھو ما تتض ﱠمنه عادة اللغة ال ﱢشعريﱠة بكثافتھا وعمقھا.
ومن جھة ثالثة يستبطن ال ﱢشعر داللة ھجائيﱠة لل ﱡسلطة بعد أن اقتطع البيتين من موضعھما
المدح ﱢي في سياق القصيدة ،وألصقھما بالخبر الذي يُشير إلى طلب المنصور من وزيره الظفر
بمحمد بن عبد ﷲ ،والوزير يدعوه إلى المشاورة ،لكنﱠه يرفض ذلك وينفﱢ ُذ رأيه في إيحاء ظاھر
رفيع من أخالق ال ﱡسلطة وھو ال ّشورى).(١
ق
إلى تسلطه واستبداده ومخالفته ألھم خل ٍ
ٍ
وتخلل الرﱢ ثاء أشعار األخبار وجاء ترتيبه كالمعتاد في آخر الخبر؛ فرثى أشج ُع السﱡلمي
ودعبل الخزاعي علي بن موسى الرضا ،أ ﱠما األول فرثاه في قصيدة َسرعان ما جعلھا في ھارون
الرشيد مخافة أن يؤخذ بھا ،وھي في أبياتھا تتفجع وتتحسر على موت علي الرضا ،فال تشيع
فيھا الروح السياسية الناقدة التي كانت توجﱢ ه تھم موته بطريق مباشرة وغير مباشرة إلى الخليفة
المأمون؛ غير ﱠ
ع
أن ش ﱠدة التﱠفجع قد تحسب ضمن ال ﱢ
صراع ال ّسياس ﱢي فھي تعبير واضح عن جزَ ٍ
عظيم ،وكلما اشت ﱠد الجزع اتﱠضحت أھميﱠة المرثي وقيمته لدى النّاس وھو ما يثير حفيظة المعادي
ٍ
أو الخصم ضرورة ،انظر قوله):(٢
س
س يُح َدى في أز ﱠمتھا اسم ْع وأس ِم ْع غ ًدا يا
يا
َ
َ
صاحب العي ِ
صاحب العي ِ
س
س وال تقرا ال ﱠ
ا ْقـرا ال ﱠ
سالم على ق ْب ٍر بطو ٍ
سالم وال النﱡعمى على طو ِ
َ
أصـاب
س
ع
فقد
قلـوب المسلمين بھا رو ٌ
وأفـرخ فـيـھا رو ُ
َ
َ
ع إبلي ِ
س
وأخلستْ واحـد الـ ﱡدنيـا وسيﱢ َدھا
ﱡ
فـأي مختَـلِـ ٍ
س مـنﱠا ومخلو ِ
)(٣
س
ولو بـدا المـوتُ حتى يستدي َر ب ِه القـى وجـوه
ٍ
رجـال دونه شو ِ
صراع تتبدى من ذكر طوس موضع القبرين :قبر ھارون الرشيد ،وعلي بن موسى
وصورة ال ﱢ
ﱠ
ﱠ
ُ
خصي شخص الرﱢ ضا
ال ﱢرضا ،وتخصيص ال ﱠسالم على القبر دون طوس مقصود به التفضيلُ◌ الش
ﱡ
على ال ﱠرشيد .كما ﱠ
ت جمعيﱠة
أن ألفاظ )قلوب المسلمين ،واحد الدنيا ،سيدھا ،رجال( تحتمل دالال ٍ
ﱢ
ﱠ
ُ
ﱠ
ي ،فكلﱡ طائف ٍة ترى أنھا تمثل المسلمين جمي ًعا ،وأن قائدھا ھو
صراع االعتقاد ﱢ
تنتمي إلى حقل ال ﱢ
واحد الدنيا وفردھا ،وسيﱢدھا وحاميھا ،ﱠ
وأن دونه رجاالً يدفعون عنه ويحامون عليه ،ويزداد ذلك
وضوحًا بمباشرته ال ﱢشعريﱠة ،قال):(٤
س
ال يـو َم أولى
بتخريق الجيو ِ
ع المعاطي ِ
ِ
ب وال ل ْط ِـم الخدو ِد وال َج ْد ِ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

انظر تحليالً دقيقًا لمسألة الشورى عند أبي جعفر المنصور في كتاب ،الخالديين ،محمد وسعيد بن ھاشم
)١٩٣٤م( المختار من شعر بشار ،ط ،١اعتناء محمد بدر الدين العلوي ،لجنة التأليف والترجمة والنشر،
القاھرة .ص ٢٥٩وما بعدھا.
المقاتل ،ص.٥٦٨
شوس :من
الشوس وھو النظر بمؤخر العين تكبرًا وتغيظًا.
َ
المقاتل ،ص.٥٦٩
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س
منْ ِ
س الذي نادتْ بروعتِ ِه لنـا النﱡعـاةُ وأفـواهُ القـراطي ِ
يوم طو ِ
س
حقًّا بـأنﱠ ال ﱢرضا أودى ال ﱠزمانُ به ما
ُ
يطلب المـوتَ إال ك ﱡل منفو ِ
وطوس لھا يومان :يوم ال ﱠرشيد السابق ،ويوم ال ﱢرضا الالحق ،وإثبات الحزن على يوم الرﱢ ضا
يستبطن نسقًا تفضيليًّا على يوم ال ﱠرشيد ،ومن ث ﱠم نسقًا اعتقاديًّا بين الطائفتين .وعلى ھذا استطاعت
األبيات أن تقول ما لم يقله الخبر الذي نحا منحى موضوعيًّا بحكم غايته التّأريخيﱠة ،ﱠ
لكن ال ﱢشعر
انحرفَ عن ھذه الغاية لينال من االعتقاد اآلخر ،بتقليل شأنه أو تجليل عمله ال ﱠسيء في حق
الطّالبيّين ،أو شتمه المباشر كما يظھر في شعر دعبل الخزاعي ،قال):(١
س إال أنﱠ آ َل ُمح ﱠمــ ٍد لھـ ْم دون ن ْفسي في الفؤا ِد كمينُ
ھو الـنﱠـفـ ُ
أض ﱠر بـ ِھـ ْم ُ
إرث النﱠب ﱢي فأصبحـوا يُسـا َھـ ُم فيھـم ميتـةٌ ومنـونُ
اب مـن أميﱠة وانتحـتْ عليھـم ِدرا ًكـا ْ
أز َمـةٌ وسنـونُ
دع ْت ُھ ْم ذئـ ٌ
وعاثتْ بنو العبﱠاس في ال ﱢدين ع ْيثةً تح ﱠكـ َم فيـھـا ظـالـ ٌم وظنيـنُ
وس ّموا رشي ًدا ليس فيھم لـر ْ
شـ ِده وھـا ذاك مـأمـونٌ وذاك أمينُ
بالرشد منھـم رعـايـةٌ وال لـولـ ﱟي بـاألمـانـ ِة ديـنُ
فما قُبلتْ ﱡ
رشي ُد ُھ ُم غـا ٍو وطـ ْفـاله بَعـْـدهُ لھـذا رزايـا دون ذاك مجـونُ
لحةٌ وغضـونُ
أيا عجبًا منھم يُس ّمـونَـك ﱢ
الرضـا ويلقـا َك منھـم ُك َ
الف أنْ يتخـيـفـوا معالـ َم
ديـن اللـه وھو مبيـنُ
ُ
أتعجب لألجـ ِ
ِ
والموازنة بين شعر المقتولين وشعر ذويھم وشعر ال ﱡشعراء المشھورين تظھر ﱠ
أن األخيرينَ
كانوا أكثر مباشرة في ھجومھم على خصومھم العبّاسيّين ،وھذا يُف ﱢسره حرص ال ّشاعر على تأكيد
ي ،وھو ما ال يحتاج إليه المقتولون الذين ضحوا في سبيل
انتمائه المذھب ﱢي ووالئه االعتقاد ﱢ
معتقدھم ،وال يحتاجه ذووھم الذين ساروا المسير نفسه ،ولحقوا بھم من بعدھم.
األصفھاني المقتولين من الطّالبيّين عن ال ﱢسباب وال ﱠشتم ويظھرھم بمظھر
وعلى ھذا يُن ﱢزه
ﱡ
ال ّ
صابرين المتجلﱢدين على ما أصابھم من قرْ ح على يد أوالد عمومتھم ،ويترك التﱠعبير عن ذلك
كلﱢه لل ﱡشعراء الذين لن يتورعوا ،بحكم صنعتھم ال ﱢشعريﱠة ،عن القيام بما ترفﱠع عنه متبوعوھم.
وتلقانا في المقاتل أشعا ٌر أخ ُر ارتبطت باألخبار ونسجھا شعرا ُء شيع ٍة مغمورون غير
مشھورين ،منھم :غالب بن عثمان الھمداني ،وأبو الحجاج ال ُجھَني ،وعبد ﷲ بن مصعب ،وال
ي مع الخبر عن سابقتھا؛ فھي تأتي في آخر األخبار لتكون
تخر ُج ھذه األشعار في تش ﱡكلھا البنيو ﱢ

) (١المصدر نفسه ،ص .٥٧١وانظر ،الديوان المجموع ،ص  ٢٨٩ـ  . ٢٩٠درا ًكا :متتابعًا .يتخيفوا :يخالفوا.
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منتھى ينتھي به الخبـر من جھة ،ولتكون ذاكرة اعتقاديﱠة لك ﱢل فكرة من أفكاره من جھة أخرى؛
بناء على ﱠ
أن الشعر متنق ٌل بين األلسنة مذا ٌ
ع بين النﱠاس.
وموضوع ھذه األشعار ھو ال ﱢرثاء الذي يعمد إلى بيان محاسن المقتول ومكارمه ،ويشوبه
التﱠفجع والحسرة والبكاء على فراقه ،وال ينسى وصف بطولته وشجاعته في التﱠصدي لخصمه
ومقارعته ،وتبيين مساوئ الخصم وتعديه في القتل وتجاوزه ،وشحذ الھ ﱠمة ألخذ الثأر منه
والنكاية به.
وھذه الموضوعات تضمنتھا أشعار المشھورين ،غير ﱠ
أن ما تمتاز به أشعار المغمورين
المض ﱠمنة قلة ال ﱢسبـاب وال ﱠش ْتم المباشر للخصم كتلك التي توالھا دعبل الخزاعي ،فقد أخلصھا
أصحابھا لبيان الحزن واألسى ) البكائيات(ْ ،
وإن لم تخ ُل أحيانًا من بعض التﱠعريض ،وھي بذلك
ي ،التي ينشئ وجودھا عالقة
ي الخالي من مواضع التﱠحسس النﱠقد ﱢ
تمثل ضربًا من الشعر االعتقاد ﱢ
خصام شديد بين القارئ والنﱠص فيما لو كان القارئ من غير أتباع المعتقد.
ولع ﱠل أھ ﱠم فكرة يمكن تناولھا في ھذه البكائيات ـ إضافة إلى فكرة التﱠفجع والحسرة ـ فكرة
الثأر؛ وال ﱠسبب في ذلك أ ﱠن وصف مكارم الطالبي ومحاسنه ووصف قتاله ونضاله قد أتت عليھا
ضا وتفصيالً ،لكنﱠھا لم تعرض للحزن واألسى والثأر ،وھي مشاعر عاطفيﱠة ال
أخبار الكتاب عرْ ً
الحي.
يمكن أن يعبﱢر عنھا النﱠثر ال ﱠسرديﱡ الجاف كما يعبﱢر عنھا ال ﱠدفق ال ﱢشعريﱡ
ﱡ
أما الحزن واألس ى عل ى المقت ولين فج اء التعبي ر عن ه بمش اھد البك اء عل ى المقت ولين ،ومن ه
قول غالب بن عثمان الھمداني في رثاء محمد بن عبد ﷲ):(١
ت ودارا
ت منزلـةً ُدثِـر ِ
ت لـ َي البكا َء فأعْولي ُحيﱢـيـ ِ
يا دا ُر ھج ِ
سويقةَ أصبحتْ
ع من َكنَفَي ُ
ِ
بالج ْز ِ
وقول عبد ﷲ بن مصعب في رثائه):(٢
سالتْ دمو ُع َك ضلﱠةً قد ھجتَ لي

بي قِفارا
كالبُ ْ
ـر ِد ب ْعـ َد بنـي النﱠ ﱢ
ُ
يبعث األحزانا
وجـ ٍد
بُـرحـاء ْ
ْأذريـتَ د ْم َعـ َك ساكبًـا ت ْھتانا

ب
ي وا ْبنَي ُم ْ
ھال على المھد ﱢ
ص َع ٍ
فواجه األ ْقرانا
ع
ولف ْقـ ِد إبراھيـ َم حين تصدﱠعتْ
عنـه الجمـو ُ
َ
إن البكاء يطﱠرد في كل مراثي الطّالبيّين وال غرابة فيه ألبتة ،غير ﱠ
أن قيمته في الخبر
السياسي تنجلي من قدرة األصفھاني على توظيف الشعر فيه توظيفًا دقيقًا؛ إذ يجعله يعبر عن
ي ،الذي ال يكون مكتمال إال مع توكيد مفاھيم الوالء والبراء،
أليف االعتقاد ﱢ
الجانب اآلخر في التﱠ ِ
فإذا كان سر ُد األخبار يتطلب الموضوعيﱠة والحياد ،ﱠ
فإن ال ﱢشعر يمنح المؤلف سعة للتﱠعبير عن
) (١المقاتل ،ص.٣٠٤
) (٢المقاتل ،ص .٣٠٦برحاء وجد :شدة الحزن .تھتانا :قطر الدمع.
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ي امتدا ًدا عاطفيًّا ينقل إحساسات المؤلف وآراءه
تأثره بمقاتل متبوعيه ،فيجعل من النﱠصﱢ ال ﱢشعر ﱢ
ّ
المتخفيﱠة ،وھذا ما ظھر بجالء في اختياراته ألشعار دعبل التي كان يشتم بھا بني العباس ،وما
ظھر في أشعار ھؤالء المغمورين في بكائھم على متبوعيھم.
ويسير الحرص على األخذ بالث أر مس يرة المراث ي ويت وخى غايتھ ا ف ي اإلف راغ ال ﱡش عوريﱢ ،
قال غالب الھمداني):(١
سقِـنـي بيديكَ إنْ لم أ ْبتع ْ
جحفـالً ج ّرارا
ـث لبنـي نُتَيـلـةَ ْ
ال ت ْ
ق به الفضا ُء عرمر ًمـا
لجبًا يضي ُ
ِ

يغـشـى ال ﱠدكاد َك قسطالً م ّوارا
الخليف مھارا
قُبًّـا تُغـاد ُر في
ِ

سا
ْ
خلل ال ُغبـار عوابِ ً
يخرجنَ من ِ
سلَفَي نُتَيـلـةَ ثـارنا
فننا ُل في َ

ب األماع ِز نارا
يورينَ في ح َ
ص ِ

ق
ريح والحـ ٌ
فيه بنات بني ال ﱠ
صـ ِ

فيمـا يُنـا ُل ونُـدر ُك األوتارا

وقال أحد العلويين في رثاء يحيى بن عبد ﷲ بن الحسن):(٢
كـان لنـا غيـثًا به نـرتـوي وكـان كـالنﱠـجـم به نھتدي
سؤد ِد
فإنْ رمـانـا الـ ﱠدھ ُر عن
قوس ِه وخـانـنـا في منتھى ال ﱡ
ِ
سـنـ ﱢي الثّـائر ال ُمھتدي
ب نبتـغـي ثا َرهُ
بالح َ
َ
فعـن قـريـ ٍ
سـؤدد في َم ْل َح ِد
إنﱠ ابن عبد ﷲ يحـيـى ثـوى والمجـ ُد وال ﱡ
لقد عبﱠرت ھذه األشعار في مباكيھا وثاراتھا عن صورة الطّالب ﱢي المظلوم المقتول على غير
ذنب سوى محبة آل البيت الكريم ،وال ﱠدعوة إلى استرجاع حقوقھم التي سلبھا إياھم خصومھم من
العبّاسيّين بعد أن حازوا ال ﱡسلطة ،وھذا االسترجاع ال يكون إال مع التﱠضحية وال ﱠسير على منوال
األسالف ممن ض ّحوا في سبيل المعتقد ،فالثأر نداء الستمرار ال ﱠدعوة والعمل من أجلھا؛ مما
يجعل األشعار نھاية مفتوحة لمسيرة طويلة تنتظ ُر أن يُسيﱢرھا األتباع ،وھو ما يثبت استشراف
ال ﱢشعر للمستقبل ،وحصر تيار التﱠأريخ في الماضي.
خاتمة
ت القراءة ﱠ
أن تضمين ال ﱢشعر في أخبار مقاتل الطّالبيّين لم يكن شكليًّا يُقص ُد به
أظھر ِ
ٌ
ﱠ
ألصفھاني
ا
قصد
التي
ئيسة
ر
ال
الكتاب
وغاية
تتوافق
ة
وظيف
له
كانت
بل
حسب،
المجرد
االستئناس
ﱡ
) (١المصدر نفسه ،ص .٣٠٤لجب :صوت العسكر .الدكادك :بطون من األرض مستوية .القبﱡ  :جمع أقب وھو
الضامر ،وھو وصف للخيل يعني دقة الخصر وضمور البطن .الخليف :الطريق بين جبلين.
) (٢المصدر نفسه ،ص٤٨٦
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إلى تحقيقھا من عرضه أحوال شخصيات الطّالبيّين وتصوير نضالھم وكفاحھم في صراعھم مع
ي في الخبر ال ّسياس ﱢي بما يأتي:
الجماعات األخر ،ويمكن إجمال أبرز مظاھر األثر ال ﱢشعر ﱢ
−

ي الذي يغل ب علي ه دائ ًم ا ،فمنح ه رقﱠ ةً وليون ةً
ي عن الجفاف النﱠظر ﱢ
أبعد ال ﱢشع ُر الخب َر ال ّسياس ﱠ
القلوب ويُحاو ُل تملﱡكھا بذلك التﱠصوير الحزين والبك اء المس تمر عل ى
ترشحان فك ًرا يخاطبُ
َ
ي أن يتأدى إليه.
شخوص المعتقد ،وھذا مقصد أثير لدى المؤلف ما كان للسﱠرد الخبر ﱢ

−

كان ال ﱢشعر تنفيسًا للطّالبيّين ،عبﱠروا من خالله عن الجانب اآلخر من شخصيّاتھم ،بم ا يُخفي ه
ولين وعدم قدرة على ال ﱠ
ص راع ،وھ و
ھذا الجانب من ضعف
صبر وال ُمجالدة مع طول أم ِد ال ﱢ
ٍ
م ا ظھ ر ف ي أش عار المقت ولين أنفس ھم .وبم ا يظھ ره ھ ذا الجان ب م ن ح زن ورث اء ،وع زم
وإصرار عل ى مواص لة الصﱢ راع وأخ ِذ الثﱠ أر م ن الخص م كم ا تبين ه أش عار أھ ل المقت ولين،
وھذا كلﱡه لم يكشف عنه ال ﱠسر ُد الخبريﱡ .

−

كش ف ال ﱢش عر درج ات ال والء والب راء ل دى ال ﱠشخص يات ،واتﱠض ح ذل ك م ن خ الل م ا ُس ﱢمي
بالتﱠضمين االعتق اديّ ،س واء أك ان بتقلي د المتب وع م ن أھ ل المعتق د ومحاكات ه ف ي تض ميناته
واقتباساته ،أم كان بتضمين نصوص من الخصوم ال ُمعادين ،على نح و م ا ج اء ف ي تض مين
صمة ،وكال ال رﱠجلين ُمع ا ٍد لل ﱠرس ول الك ريم
نصﱢ حيي بن أخطب اليھودي ،ونصﱢ دريد بن ال ﱢ
عليه الصالة والسالم.

وإن ك ان تأوي ل ھ ذا التﱠض مين ق د ض اق حت ى ل م نج د س وى اإلحال ة عل ى التﱠش ابه ب ين
ي على الوالء االعتقاديﱢ  ،إال أنﱠ ه يُبق ي
المناسبتين ،وتفضيل الحاجة إلى المعنى في المختار ال ﱢشعر ﱢ
الباب مفتو ًحا أمام تأويالت اعتقاديﱠة قد يراھا آخرون ،ويتمثل قريبھا في انفتاح أھ ل المعتق د عل ى
اآلخر وعدم انغالقھم على أنفسھم ،غير ﱠ
أن ھذا القريب ال يمكن الجزم به إال بع د دراس ة مس توفاة
ك ﱠ
لصورة اآلخر )المعادي( كما يراھا أھل المعتقد؛ ويدفع نحو ھذا االحت راز إدرا ُ
أن االنفت اح ل م
يكن على الخصم المباشر) العبﱠاس ﱢي(.
 −ن ﱠزه ال ﱢش ع ُر شخص يات الكت اب ع ن ال ﱢس باب وال ﱠش ْتم ،فل م ينق ل لھ م ش ع ًرا يكي ل ش ْت ًما عل ى
خصومھم ،لكنﱠه لم يتورع عن ذلك ُمطلقًا بعد أن أحال ھذه المھمة على ال ﱡشعراء الذين أ ﱠدوھ ا
عل ى الوج ه الم راد ،كم ا تجل ى ف ي نصوص ھم عا ﱠم ة ونص وص دعب ل الخزاع ي خا ﱠ
ص ة؛
وظاھر ما في ھذا التﱠضمين من إبان ة ع ن الجان ب الع اطف ﱢي ل دى المؤل ف وم ا يش ع ُر ب ه م ن
ي.
ق ْھر اعتقاديﱟ لم يتخفف عنه إال بھذا
اإلفراغ ال ﱢشعر ﱢ
ِ
وبالجمل ة ،ﱠ
اني س يؤثﱢ ُر ض رورةً في ه ،وس يق ﱢدم
ال معرف ﱟي إنس ﱟ
إن ت الزم ال ﱢش عر م ع أي مج ٍ
ت جديدةً تُحتﱢم على النﱡقاد استنباطھا والكشفَ عنھا؛ وھو ما يجع ُل وظيف ة ال ﱢش عر غي ر الفنﱢيﱠ ة
دالال ٍ
أكثر حضورًا وقيمة بين المعارف.
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المصادر والمراجع
−

أرسطو) .بدون سنة نشر( فن الشعر .ط .١ترجمة عبد الرحمن بدوي .دار الثقافة .بيروت.

−

األصفھاني ،علي بن الحسين) .بدون سنة نشر( .األغاني .ط .٢دار الفكر .بيروت.

−

األصفھاني ،علي بن الحسين) .بدون سنة نشر( .مقاتل الطّالبيين .ط .١تحقيق ال ﱠسيﱢد أحمد
صقر .دار إحياء الكتب العربية .القاھرة.

−

األفغاني ،سعيد١٩٥٧) .م( .عائشة والسياسة .ط .٢مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
القاھرة.

−

إيجلتون ،تيري١٩٩٧) .م( .مقدمة في نظرية األدب .ط .٢ترجمة أحمد حسان .دار نوارة.
القاھرة.

−

إيليوت ،ت .س١٩٩١) .م( .في الشعر والشعراء .ط .١ترجمة محمد جديد .دار كنعان.
دمشق.

−

البكري ،عبدﷲ بن عبد العزيز١٩٩٦) .م( .معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع.
ط .٣تحقيق مصطفى السقا .مكتبة الخانجي .القاھرة.

−

البھبيتي ،محمد نجيب١٩٨٥) .م( .المدخل إلى دراسة التأريخ واألدب العربيين .ط .١دار
الثقافة .الدار البيضاء.

−

التوحيدي ،أبو حيان) .بدون سنة نشر( .اإلمتاع والمؤانسة .ط .١صححه وضبطه وشرح
غريبه أحمد أمين وأحمد الزين .منشورات دار مكتبة الحياة .بيروت ـ لبنان.

−

الجاحظ ،عمرو بن بحر) .بدون سنة نشر( .الحيوان .ط .١تحقيق وشرح عبد السالم
ھارون .دار إحياء التراث العربي .بيروت.

−

الجمحي ،محمد بن سالم١٩٧٤) .م( .طبقات فحول الشعراء .ط .١قرأه وشرحه محمود
محمد شاكر .دار المدني .جدة.

−

جينيت ،جيرار) .بدون سنة نشر( .مدخل إلى جامع النﱠص .ط .١ترجمة عبد الرحمن أيوب.
دار الشؤون الثقافية .بغداد.

−

ابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني١٤١٢) .ھـ( .اإلصابة في تمييز الصحابة.
ط .١تحقيق محمد علي البجاوي .دار الجيل .بيروت.

−

الحصري ،أبو إسحاق إبراھيم بن علي القيرواني١٩٩٧) .م( .زھر اآلداب وثمر األلباب.
ط .١تحقيق يوسف علي طويل .دار الكتب العلمية .بيروت.
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−

الخالديان ،محمد وسعيد بن ھاشم١٩٣٤) .م( .المختار من شعر بشار .ط .١اعتناء محمد
بدر الدين العلوي .لجنة التأليف والترجمة والنشر .القاھرة.

−

الدوري ،عبد العزيز٢٠٠٠) .م( .نشأة علم التأريخ عند العرب .ط .١مركز زايد للتراث
والتاريخ .اإلمارات.

−

سعيد ،إدوارد٢٠٠٠) .م( .العالم .النﱠص .النّاقد .ط .١ترجمة عبد الكريم محفوظ .منشورات
اتحاد الكتاب العرب .دمشق..

−

الصمة ،دريد١٩٨٥) .م( .ديوانه .ط .١تحقيق عمر عبد الرسول .دار المعارف .مصر.

−

الطبري ،محمد بن جرير) .بدون سنة نشر( .تاريخ الرسل والملوك .ط .١تحقيق محمد أبو
الفضل إبراھيم .دار المعارف .مصر.

−

الغذامي ،عبد ﷲ٢٠٠٥) .م( .النقد الثقافي .قراءة في األنساق الثقافية العربية .ط .٣المركز
الثقافي العربي .الدار البيضاء .بيروت.

−

فراي ،نورثرب١٩٩١) .م( .تشريح النﱠقد .محاوالت أربع .ط .١ترجمة محمد عصفور.
منشورات الجامعة األردنية .عمان.

−

القيسي ،نوري حمودي١٩٨٠) .م( .الشعر والتأريخ .ط .١دار الحرية .بغداد.

−

كرومبي ،السل آبر١٩٨٦) .م( .قواعد النقد األدبي .ط .٢ترجمـة محمد عوض محمد .دار
الشؤون الثقافية .بغداد.

−

ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم٢٠٠٠) .م( .لسان العرب .ط .١دار صادر.
بيروت.

−

ناصف ،مصطفى١٩٩٧) .م( .محـاورات مـع النﱠثر العربي .سلسلة عالم المعرفة .المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب .الكويت .ع.٢١٨

−

ابن ھرمة ،إبراھيم١٩٦٩) .م( .ديوانه .ط .١تحقيق محمد جبار المعيبد .مطبعة اآلداب.
النجف.

−

ھشام ،عبد الملك الحميري١٩٩٦) .م( .السيرة النبوية .مصطفى السقا .إبراھيم األبياري
عبد الحفيظ شلبي .ط .١دار الخير دمشق ـ بيروت.

−

ويليك ،رينيه١٩٨٧) .م( .مفاھيم نقدية .ترجمة محمد عصفور .سلسلة عالم المعرفة.
ع.١١٠
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