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الملخص
ذمّرعدذداءرع ذلرالبیذ ،ر
ر
إ ّنرشعر
اءرالشیعةرقدرخدموارالشیعةرمباشرًةرمبدائحهمرألئمتهمروبصورةرغیرمباشرةرب ّ
ذهممرنذذايواريهخذذونرخصذذاّردقیذذد مرالدينیذذةرويمحشذذونرور خذذو م،رفذذدافعواردذذطرع ذذلرالبی ذ رو ذذا مرا ّهذذرةر
فذ ّ

ذیعیّاًردافذعردذطر
ذدررمذواربالمسذورواایايذةرواوذ.رو مذطرقبلذلربعذلرالنقذادرورقلّمذاردذدرشذادراًرعورباتبذاًرش ر
ولكنّهمرق ر
إرإالررودذذدرعيذوا رالذذتهمرلذیمردلیذ رمبذارع ّنرنتذابر«األغذذاي»،ريعذ ّدرمصذذدرر ذاّروراألدبرالعذذر ،ر
ع ذلرالبیذ ر) ّ
والرغرو،رع ّنر مارالكتابرجيمعربنيردفّتی رالكثیرمطرالرواياترالضعیمةرعورا نحولة؛رفالرخيلورمذطربعذلراومذواتر
ل
رفیصور مروربعلراألحیانرمبارالريوافقذ رالشذیعة رور
والسق اترحنيرإستعراض رلشخصیّةربعلرشعراءرالشیعة
ّ
مارا قالريأيترمبارعورد ارعبوالمرجرورنتاب راألغايرمطرمساویءربعلرشعراءرع لرالبیذ را لتذزمني ر ذورقذدريقذلر

ذدلردلذذیرعخالقهذذمرالديیهذذةرو خذذاء مرالسذذاخرةرمذذطرغذذیرالنقذذدروالراحذذیص رفهيّذ رحذذنيراسذذتعرا رالذذتهمر
روايذذاترتذ ّ
الشنیعةروؤالءرالشعراءريمنررماريرتابرفی رمطرحكاياترالسخیمةريبدوارتل یخرُسعتهمروال عطرورعدراضهم ر
الکلمات الدليلية :عبورالمرجراإلصمهاي،رشعراءرالشیعة،رتل یخرالسمعة،رالنقد ر
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التمهيد
دندماريلقيرالضذوءردلذیرحیذاةرشذعراءرالشذیعةرا لتذزمني،ريواجذ رمسذاوةءرنثذیةرقذدرايعكسذ رمذطرقبلذلرالذرواةر

والنقذذادرالقذذدامیرمذذطرالعذذرب،روبذذالرجو رإلذذیرتذراجمرالشذذعراءرالذذميطررمذواربذذأيوا رمذذطرالذذتهم،ريتبذ ّذنيرلنذذارإدتمذذادرالذذرواةر
ٍ
دلیراألخباررالضعیمةرمطرجهةروا بالغةرورتشوي رُسعةرالشعراءرمذطرجه ٍرذةرآخذر رور ذمارا قذالريذأيتربنمذاججرمذطر
ذاویءرشذذعراءرالشذذیعةرالّذذهرعورد ذذارعب ذوالمرجرورنتاب ذ راألغذذاي،رإجريذذتّهمهمربايماقذذةرواایايذذةروتل ذذیخرالسذذمعةر
مسذ ر
واو.رومارإلیرجلك رروحناولرعنرينقدرعورينميربعلرمزادمرا ؤرخنيرف
وجهةرإلیرالشعراءرا لتزمنيربأدلةرحم ّكمة ر
ةرالتهمرا ّ
نمارعسلمنا،رقدرعخمترالنماججرا منورةرور مارا قال،رمطرنتذابر«األغذاي»،رفالبذ ّدرلنذارعنريلقذيرالضذوءر
دلذیر ذمارالكتذابر رومؤلمذ رومصذادرارالتأرخيیذذةرقبذلردخولنذارإلذیرصذمیمرالبح ؛بتذذابراألغذايرمذطرع ذمرمذاروصذذلر
إلینذذارمذذطرنتذذثرال ذبا رالعذذر ،روادتمذذدردلی ذ رمعظذذمرا ذؤلمنيربعذذدا،رفكذذانرع ذذمرمصذذدررمذذطرمصذذادررتذذألیمهمرور
األدبروالنقدروالتاريخروايضارةرالعربیةربكافذةرجوايبهذارودصذور ارمنذمراوا لیذةروحذمردصذررمؤلمذ ردذرردنذ رابذطر
ذهرةرواسذذعةرجذذداً،رمنذذمرعنرنهذذررللنذذاقرعواسذ رالقذذرنر
خلذذدونرورمقدمتذ رربقولذ :ر«وقذذدرحصذذل روذذمارالكتذذابرشذ ر
الرابذذعرللهخذذرةرووصذذل رشذذهرت رإ راأليذذدلسرس ذريعراً»ر)ابذذطرخلذذدون،ر1011:191إ ردرردن رﺍبطرخل ذ ذدﻭﻥرور
مقدمت ر)1101ﻡ:ر9191إربقول :رﻭقدرحصل رومﺍرﺍلكتاﺏرش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهرﺓرﻭﺍس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذعةرجدﴽ،رمنمرﺃﻥرنهررللناﺱر
ﺃﻭﺍس رﺍلقرﻥرﺍلرﺍبعرللهخرﺓرﻭﻭصل رشهرت رﺇ رﺍأليدلسرسريعﴼ،رفبع رﺍيكمرﺍ ستنصررﺇ رمؤلم رﺃلﻒر
ﺩيناﺭدینﴼرﺫ بﴼ،رﻭخاﻃب ريلتمسرمن ريس ذ ذ ذ ذ ذخة رفبع رﺇلی رمن ريسذ ذ ذ ذ ذ ذخةرحسنةرمنقحةر)ﺍبطرﺍألباﺭرﺍأليدلسذ ذ ذ ذ ذ ذي،ر
١101ﻡ:ر19١/1إ،نماربع ربنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخةرﺃخرﯼرﺇ رسیﻒرﺍلدﻭلةرﺍيمدﺍيرﺃمیرحلثر»فأيممرﺇلی رﺃلﻒر
ﺩيناﺭ« 1ر)ﺍبطرمنظوﺭ1011،ﻡ:ر1/1إر
وتشذذیرا صذذادررالتأرخيیذذةرإلذذیرع ّنرأل رالمذذرجرصذذالتاًرمبلذذو راأليذذدلسرمذذطرب ذ رعمیّذذةرحی ذ ريقذذولرالذذم «:ر
وحصذذلرلذ ربذذبالدراأليذذدلسرنتذذثرصذذنّمهارلبذ رع لمیّذذةرملذذو راأليذذدلسرعقاربذ ،رسذ ّذی ارإلذذیهمر ِسذذراروجذذاءاراإليعذذاّر
ايّريتشیّع»ر)الذم ،1110،ر111/1إ رويذریرالذدنتوررع ذدرحممذدرخلذﻒرع ّنرعبذار
سرا،رو ماردخیثرإجرر ورمرو ر
ّ
جرقدرعخمرالتشیعردطرعم ،رو يرمطرآلرثوابة،روعسذرةرآلرثوابذةرنايذ رمسذیحیة،رعّرادتنقذ راإلسذالّرومالذ ر
المر
ّ

1ر-رياقشر مارا سألةرالدبتوررحممدرع درخلﻒراهللرفیربتاب ر)عبوالمرجراألصمهايیر/الرواية،رصصر10-11إربأ ّنرالعالقةربنيرايمدايینيرورالبويهیني،رباي رسیّهةًرج ّداً،رويصذعثر
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إلیرالتشیّع»ر)األدظمي:1011،ر10إ ر
ذة،رنمذذارع ّنرالذذبعلرالريثقذذونربذ ،رفی ذمنررونرمواضذذعر
وادذذبفرالكثذذیرمذذطرالعلمذذاءرإلذذیرمكايتذ راألدبیذذةروالعلمیذ ر
الضذذعﻒرواالض ذ رابرورشخصذذیت روعدب ذ رفقذذدرت ذ ّذر ر«زنذذيرمبذذار »رإلذذیراووايذذثرالسذذیهةرمذذطرحیذذاةرع رالمذذرجر
وعدب ذ رقذذائالً«:فقذذدرنذذانراألصذذبهايرمسذذرفاًرعشذذنعراإلس ذرافروراللّ ذماتروالشذذهوات،روقذذدرنذذانروذذماراوايذذثرمذذطر
تكوين راالقذيرعثذررنذا ررورنتابذ ،رفذه ّنرنتذابراألغذايرعحمذلرنتذابربأخبذاررااالدذةروا ذون رو ذورحذنيريعذر ر
للكتابروالشعراء،ريذتّهمربسذردراووايذثرالضذعیمةرمذطرعخالقهذمرالشخصذیّة،رويهمذلراووايذثراوديّذةرإًذاالًرنذا راًر
ذدلردلذذیرعيّذ رقلیذذلرالعنايذذةربتذذدويطرعخبذذارراو ذ ّدروالرزايذذةرو ذذمارالناحیذذةرمذذطراألصذذبهايرعفسذذدترنث ذیاًرمذذطرا راءر
يذ ّ

ذانر
ا ذؤلمنيرالذذميطرعدتمذذدواردلیذ ر)ا بذذار ،ر:1900ر100/1إ روقذذدرج ذذثربعذذلرا ذذؤرخنيرإلذذیرع ّنراإلصذذمهايرنذ ر
ذاق،ر
نذذمابراًرينتحذذلراألخبذذارروينذذدجمهارورنتابذ ،رفقذذالراا یذذثرالبغذذدادة«:نذذانرعبذوالمرجراألصذذمهايرعنذذمبرالنذ ر
نلرروايات رمنها»ر)البغدادة،ر:1011ر091/11إ ر
نانريشبةرشیهاًرنثیاًرمطرالصحﻒ،رعّ ّ
رتكونرر ّ
و ذذمارالكتذذابرالي ذزالرحم ّذاًرللنقذذدروالدراسذذةررغذذمرشذذهرت رالواسذذعة،رفیقذذولرخلذذﻒراهلل«:فلقذذدرنذذانرعب ذوالمرجر
ذة،رعورألمذذار
ذةراااصذ
ذاءًرللذذروارالدينیذذةرعورا م بیّذ
ذوريقصذذهارإرضذ ر
ّ
ّ
ذصرعلواي ذاًرمذذطرالقصذذص،رتتمثّذذلرفیهذذارالغرابذذةرو ذ ّ
يق ذ ّ

تس ذذتثیراای ذذالروترض ذذير ذذمارالعقلی ذذةرالّذذهرای ذذلرإل ذذیرالغري ذذثرول ذذورن ذذانرم ذذطرا ص ذذنوداترواألناجي ذذث»ر)خل ذذﻒر
ذادةرالصذوابر
اهلل:1900،ر101إ رورالواقعرع ّنردخولرالروايذاترا صذنودةروا نحولذةروراألغذايرقذدراحنرفذ رمذطرج ّ

الً «:ومثل ذ رالريوثذذور
ذكرابذذطراوذذوزةرفیهذذارقذذائ ر
ذحةرروايات ذ ،رفیشذ ّ
ذهطرالنقذذادرإلذذیرصذ ّ
وربعذذلراألحیذذان،رفذذالري مذ ّ
بروايتذ ،رفهيذ ريصذرّذرارورنتبذ رمبذذاريوجذذثردلیذ رالمسذذو،رويهذذونرشذذربراامذذر،رورّمبذذارحكذ رجلذذكردذذطريمسذ ،ر رومذذطر
عیرفیهارنلرقبیحرومنكر»ر)ابطراووزة:1002،ر111/11إر
تأملرنتابراألغايرر
ّ
ّ

ومذذطرمیذزاتر ذذمارالكتذذاب،نثرةرالروايذذاتروالقصذذصردذذطرا غنّذذنيروع ذذلرا ذذونروااالدذذة رولكنّذ ريسذذتمیدرمذذطر
خیالذ ذ را ذذنّحرورخل ذذور ذذمارالقص ذذص،رفالبذ ذ ّدرم ذذطراا ذذأرواالضذ ذ رابرورص ذذحتها ريق ذذولرحمم ذذدردب ذذدراوذ ذوادر
يتبنيرلنارمطرالرواياترالذهرعورد ذارعبذورالمذرجراإلصذمهايرورنتابذ راألغذاي،رعيّذ رنذانرقذدرتسذا لرفیمذار
األصمعيّ «:
يقل ذ رم ذذطرالكت ذذث،رعورق ذذدرن ذذانراﻃّالدذ ذ ردريك ذذطربش ذذكلرن ذ ٍ
ذافروق ذذدريق ذذلرمش ذذافهةرد ذذطرال ذذبعل»ر)األص ذذمعي،ر
ذكرحممذذدرغنیمذير ذذالل،رورصذحةربعذلرروايذذاتراألغذايرنأخبذذارراإلصذمهايروردذذروةر
1901؛101إ رنمذاريش ّ
ِربعلرالنساخ،رلبغیثرالناقرفیربتابراألغايی
دلیرعبیرالمرجرعنريهدیربتاب رإلیرسیﻒرالدولة،رور وريریرعمارمطروضع
ّ

فصلیه التنظیرات و النقد فی االدب العربی -السنة االولی ،العدد – 8ربیع 8011

01

اتر
بطرحزاّروحبیبت ردمراء»ر)غنیمير الل،رالرتا19:إ رنمارعسلمنا،رنانراإلصمهايرمسرفاًروراللّذماتروالشذهو ر
ن ّذلراإلسذراف،روصذذامرمعظذمرعخبذذارارإدتمذذاداًردلذيرخیالذ رالواسذذع،رتابعذاًرأل ذواءارومیولذ رإلذیرخلذذورقصذذصريوافذذور

ذةراوامذةرمذطرشخصذیّةرع رالمذرج«:لقذدر
ﻃبا رالناقرويزدا مرآيما ريقولرحممدرخلذﻒراهللرمشذیاًرإلذیر ذمارالنق
ّ
وقمنذذارمذذارأل رالمذذرجرمذذطرمیذذولروع ذواء،رفیخذذثرعنرحنذذمرر ذذمارا یذذولرواأل ذواء،رنلّمذذارحاولنذذاراالدتمذذادردلذذیرمذذار
ﻒرالرجلرمطرمروياترفقدريكونرالرجلرمضلّالً،روقدريكونرصاحثرغذر رو ذوی رولذیسرخيمذيرع ّنرلء ذواءر
خلّ
ّ
حكمهذذارورالتذذاريخ،رو ذذورحكذذمرقذذدراللذذيررغبتذ رالرورجنذذرراألخبذذاررفحسذذث،روإّ ذذارعيضذراًرورالكتمذذان»ر)خلذذﻒر

اهلل:1900،ر100إ
فهذذمارا راءرنلّهذذارتشذذیرإلذذیرع ّنرتشذذیّعرع رالمذذرجرنذذانرس ذ حیاًرالرخلذذو رفیذ رولذذیسردخیب ذاًرعنريرسذذمرلنذذار
صذذورةرمغذذايرةربذذالواقعرمذذطرالشذذعراءرا لتذذزمنيرويعذ ّد مرمذذطردذذدادرالظرفذذاءروا ذذانرآيذذما ،ر یذ ر كذذيرروايذذاترمذذطر
ذادةرمذذعريزدذذا مرالدينیذذةروعخالقهذذمرالسذذامیة رفلهذذمارالالكننذذارعنريع ذ ّدارخالص ذاًرورتشذذیع ،رإجرتضذذربر
حیذذا مرمضذ ّ
عموةرالنسث،رونذانرالنذاقر
ااصیصنيرب رونانر ّر
ا راءرحولريزدت رالشیعیة،رأليّ رنانرمطريدماءرالوزيررع رحممد،ر ّ

دلذ رجلذذكرالعهذذدر ذذمرونرلسذذاي رويتّقذذونر خذذاءا،رويصذذرونرورجمالسذذت رومعاشذرت روموانلتذ رومشذذاربت ردلذ رنذ ّرذلر

فنحاولرعنريتبنيرللقاریءرا نصﻒر لم رحتیريصلرإلذیراالسذتنتاجر
صعثرمطرعمرار)ايموة:1990،ر11/0إ ر
ّ
ا ن قيروالنتاجرالصحیحة رور مارا ال،ريعر رالتُّهمرالهرع ِ
لص لق رهبؤالءرالشعراءرعراإلجابةراألسهلةرالتالیة:ر
راإلسالّرويشهلررسیم رورالشذهررايذراّردنذدرﻃذوافرالكعبذة ر 2ر
یرحدود
 1ر لربهمكانرع راألسودرعنريتخ ّ
ل
ّ

ذذلرالكننذذاراالدتمذذادردلذذیرروايذذةراإلصذذمهايروربكذذاءرددبذذلرعمذذاّرال غذذاةروخضذذود روذذمربغیذذةرالنخذذاةروااذذال رمذذطر
رالسیدرايمیةروﻃردوارلتعرض ردلیرالصحابةروإفشاءرايقائورا ّرةرآيما ر
همرشعر
عيديهم ر ١ر لر خررالناّقرنلّ
ّ
ل

سوابق البحث
نذ ذ ذ ذاﮎربتثرﻭمقاالﺕرددﺓرق ذ ذذدرعلقذ ذ ذ رﺍلضوﺀردلیربعلرﺍلزﻭﺍيارمطربت ذ ذذابر«األغ ذ ذذايی»روررعترفیذ ذ ذ ر
م ذواﻃطراالذذلرالبیّنذذةرواالض ذ رابرم ذذطرسذذق رعوريقذذصرعورصريذذﻒرعورتصذذحیﻒرفذذیرمواضذذعربثذذیةرمن ذ ربدراس ذذةر

«حممذذدرخذذیرشذذیخرموسذذی»رفذذیردن ذوانر«مواضذذعراالذذلرواالض ذ رابرفذذیراألغذذايی»را بذذو رفذذیرجملذذةر«ال ذبا ر
العربذی»،رمجذذادیراألولر،1019رالعذذددر 00ربعذذلرالدارسذذنيرتنذذاولوار ذذمارالوتذذابرمذذطروجهذذةرالدينیذذةروررعوارفذذیر
ﻃیاترالوتابررواياترالشنیعةرتنسثرإلیرا لرالبیذ ر) إرورشذعراءارا لتذزمني روذماربتذاب«السذیﻒرالیمذايرور
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وجهذذةرفذذیرع ذذلرالبی ذ ر) إ رمذذطر
حنذذرراألصذذمهايرصذذاحثراألغذذاي»رلولیذذدراألدظمذذیرالذذمیرت ذ ّذر رإلذذیرالذذتهمرا ّ
جايثرآخر،رقدراّ ردراساترخاللرالسنواتراألخیةرحولرشخصیةرالشعراءرالشیعةرا لتزمنيرودور ذمرالريذادةر
ورجمالراألدبروجود مردطر یرع لرالبی ر) إربقصائد مرا لیهذةربذالنراترايذزنروالك،بذة،رفمذطر ذمارا ن لذور
قذذدردرقرزوايذذارعشذذعار مرمذذطرياحیذذةراالحتخذذاجرلب ذ ر اشذذمروراإلمامذذةروالبكذذاءردلذذیرقتل ذیرمذذطرالشذذیعةروالعذذداءر
الشذذديدراصذذوّرع ذذلرالبی ذ ر) إ،رمذذطرمثذذلرنتذذابر«عدبرالثذذورةرورالشذذیعة»رلصذذاد رآين ويذذد؛ر«األدبرا لتذذزّر
ذثرع ذذلرالبی ذ ر) إ»رلصذذاد رالسذذیاحي؛ر«حذذزبرالشذذیعةرورعدبرالعصذذرراألمذذوة»رلثريذذارملحذذس؛ر«تذذاريخر
ذ ّ
العصذذرراألمذذوة»رحملمذذدردلذذيرآجرشذذثرورتألیمذذاتردديذذدةرهبذذمارالصذذدد رولكنّنذذاردريعثذذرردلذذیر ذ رشذذاملربذذأنر
وجهةرإلیهم،ر ّإالرقلیالًرمطرا قذاالترالنقديذةر
خيو رورالدفا ردطرشعراءرالشیعةرويميرمزادمرا ؤرخنيرورالتّهمرا ّ

ور ذذمارا ذذال،رنمقالذذةرالذذدنتروررخمتذذارةرصذ ردنذوان«دراسذذةريقديذذةر راءرالنقذذادرا تحیّذذزةرحذذولرالشذذعراءرالشذذیعة»،ر

ومقالذذةرالذذدنتوررمعذذروفروردنذوان«شخصذذیّةرددبذذلراازادذذيرمذذطرخذذاللرالتناقصذذات»،رووذماريت ّذذر ر ذذمارا قذذال،ر
دراسةًريقديةروتبینيرمواقﻒرع رالمذرجراإلصذمهايرويم ر ِ
وجهذةرإلذیرالشذعراءرالشذیعة،رورصذبغةرمتباينذةرمذطر
ل
ذير مذ را ّ
ل
تلكرا ثاررلی ّبنيرايقیقةرمطرخاللرتلكرا زادم ر
عرض الموضوع
ذحةرنذ ّذلرمذذار
يعتقذذدربعذذلرالنقذذادرا عاصذرذريطربذذأ ّنر«األغذذاي»رفیذ رروايذذاترموضذذودةرومنحولذ ،رفیشذ ّكونرورصذ ّ

ذحةررواياتذ ،ريذریربذنير
جنراراإلصمهايرمطربیانرعدذرا رالنذاقروعحذواوم ربغ ّ
ذرردمذاريقذالردذطرنمبذ رورص ّ
ذلرالنّظ ّ

إروخاصذذةرورسذذكینةربنذ راإلمذذاّرايسذذنير) إرو ذذوراليبذذا رعنري عذذطر
دفّتیذ رحكايذذاترشذذنیعةرورع ذذلرالبیذ ر)
ّ

ورشخصذذیتهاروجيذذر لارسذذی ا،رفكیذذﻒرالريبذذال ردذذطرال عذذطرورشذذعراءرالشذذیعةرا شذذهوريطرنأمثذذالرددبذذلراازادذذيرور
نثیردزةرو ررر
السیدرايمیةرو ّ
لقدرج ثراإلصمهايرإلیرجنررالقصصرا وضودةرورشخصیةرسذكینةربنذ رايسذنير) إ رمثذلرإجتمادهذار
معردمرربطرع رربیعةرالماسو،رورجودهارإلیرابطرسريجرواصرار ارل رإلیرالغناءربعذدرتوبتذ ر)اإلصذمهاي،ر:1911ر
ذیةر
/10ر110إ رعمذذارورالقصذذةرالذذهريرتذذابرورصذ ّ
ذحتها،ريقذذول«:عخذذريردمذذيرقذذال:رحذ ّدثناردبیذذدربذذطرحنذذنيرايذ ّ
قال:نذذانرا غنّذذونروردصذذررج ذ ّدةرعربعذذةريم ذ ٍر،رثالثذذةربايخذذاز،رو ذذوروحذذداربالعرا

فعذذدلوارإلذذیرمنذذزلرسذذكینة،ر

رإمذذمرسذذألوارج ذ ّدةر
،رفغص ذ رالذذداررهبذذم،روعمذذرترروذذمرباألﻃمعذذة عّ ّ
فلمذذاردخل ذوارإلیهذذا،رعجيلذ رللنذذاقرإجي ذراًردام ذاً ّ
ّ
ذیرمذذطرصت ذ ،ر
حنین ذاًرعنريغنّذذیهم رفغنّذذا مرإيّذذاا،رفذذازدحمرالنذذاقرردلذذیرالس ذ حرونثذذروارلیسذذمعوا،رفسذذق رالذذروا رردلذ ل
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ذروريا،رايتظريذاارمذ ّدةرﻃويلذة،رنأيّذار
وماترحننيرص راودّ،رفقال ررسكینةردلیهارالسالّ:رلقدرن ّدرردلینارحنذنيررس رل
واهللريسوق رإلیرمنیتّة»ر)ا صدرريمس ؛111/10إرر

ذدةر
ورايقیقذذة،رصذ ّذورراإلصذذمهايرور ذذمارالقصذذةرالوًیذذة،رصذذورةرجملذذسرغنذذاءروﻃرب،نمذذارتذذداولربذذنيريذ ّ

فاجعةرنذربالءرالعظمذیرالذهرجرحذ ر
االماءرورقصور مرا ليءربالغلمانرورا غنّني؛نأيّ ريت لّعرإلیرت میﻒرآالّر ر
القلذوبرإلذذیراألبذد،رودويّهذذاربذنيرالنذذاقرهبذمارايكايذاترالسذخیمة رودلذذیرحذ ّدرقذذولرصذاحثر«السذذیﻒرالیمذذاي»،ر
ذذلرالك ذذطرعنريك ذذونرم ذذوترحن ذذنيرا غ ذ ّ رمك ذذدراًرلس ذذروررس ذذكینة!،روم ذذوترعبیه ذذارواستش ذذهادا،رعدريك ذذطرمك ذ ّدراًر

لسرور ا ر)األدظمي:1911،ر110إ فبهمارا راءرا تباينةرواألفكاررا تضاربةرورشخصذیةرع رالمذرجروحكايذاتر
األغاي،ريست یعرالقولربأ ّنرا واضعرالذهررُسذ رفیهذاراإلصذمهاي،رصذوراًرلشخصذیةربعذلرشذعراءرالشذیع ،رخيذالﻒر
ذحةربعذذلرعخبذذاراروتشذذیّع روالريثقذذونرب ذ ،رإلدماج ذ رروايذذاترشذذنیعةر
مبذذادةءرالشذذیع رودقائذذد م رفیش ذ ّكونرورصذ ّ
تنسثرإلیرع لرالبی ر) إروشعرائ را لتزمنيربنيردفّهرنتاب راألغاي رر
تلطيخ سمعة أبي األسود وزوجته
لقدرج ثربعلرا ؤرخنيرإلیريقدرشعراءرالشیعةرمطرياحیذةراألدبیذةرعوراالقیذة،رفرمذو مربذأيوا رمذطرااصذالر
ذدروجذ ربعضذذهمرنذذأ رالمذذرجراإلصذذمهايرإلذذیرخلذذور
الشذذنیعةرورُسذوارمذذنهمرصذذورةًرمغذذايرةربذذالواقع رمذذطر ذذماراألثنذذاءرقذ ّ
التهمرإلبعادرالناقردطرالشیعةروشعرائهمربأشكالرخمتلمةرفرووارايكاياترالسخیمةرلتشوي رُسعذتهمرللوصذولرإلذیر

مقاصدرم رعیّنذة رفهذمارعبذوراألسذودرالذد رقذدرعلصذوربذ ربعذلرالذتهمرللحذ ّ رمذطرمكايتذ رالرفیعذةربذنيرالنذاقر ذدي ر
زوجت رمعرابطرع رربیعةرالماسدردندربی راهللرايراّ ر

الً«:عخريرحممدربطرخلﻒربطرا رزبذان،ر
حكايةرتعر رابطرع رربیعةربزوجةرع راألسودرقائ ر
رویراإلصمهاير
ّ
حجرعبذذور
قذال:رحذ ّدثناردبذذداهللربذذطرحممذدرقذذالرحذ ّدثنارالعبذذاقربذذطر شذاّردذذطرعبیذ ،رقذذالرأخبرنييي مييول ل لاديياد رقذذالّ :
األسودرالد ،رومع رامرعت رورناي رمجیلة،رفبینار يرت وفربالبی ،رإجردر رواردمرربذطرع رربیعذة،رفأتذ رعبذار

رفلمذذاردذذادترإلذذیرا سذذخد،ردذذادر
األسذ
ذودرفاخرت ذ ،رفأتذذاارعبذذوراألسذذودرفعاتب ذ رفقذذالرل ذ ردمذذر:رمذذارفعل ذ رشذذیهاً ّ
ل

ورمعرقوّرجالس،رفقالرل :ر
فكلّمها،رفأخرترعباراألسود،رفأتاارورا سخدرو
ٌ
ودطرشت ِمرعقو ٍاّرخالئورعربع1ر
وإيرلتثنی ردطراوهلرواانارررررررررررر
ل
ّ
ِ
ضر لرويلذن لمعرر
إسالّ لرول ٌ
لحیذاءٌ لرو ٌ
ﻒ لروعيّ ررررررررررر ررنرميٌ لرومثليرقلذدريل ّ

-1رثنیرفالياً:رنم روصرفل ردطرحاجتِ راانا:رالمحشرورالكالّ رر
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فشتّا لنرمذاربی روبینكرإيّ رررررررررررر ردلیرنل ٍ
رحال،رعستقیمروتظلعر1ر
ّ

فقذالرلذ ردمذذر:رلسذ رعدذذودريذاردذذم ِ
رلكالمهذا،ربعذذدر ذمارالیذذوّ،رعّردذادرفكلّمهذذا،رفأتلذ رعبذذاراألسذودرفأخرتذ ر
ّ

فخاءرإلی ،رفقالرل :ر

الرخالئذورعلرربلعرر
تیروابرطررال لرم لر
رعلير ل رال لرم لر
تیروعخورال لرمتیررررررررر رر لوسیّدياررلذو ل
ِ
ی،روعيّكرتبّع ر
اولدرلرو لر
رد ِرطر ر
نارررررررررررروبر ٌل لر
لر
بر رم لرطر ر
رد ِرطراورلّ لر
كول لر
ير ٌ
اال
ی،روقذررر ٌ
2

ردلیرالسیﻒ،رفلماررآ اردمررعدر ردنها،رفتمثّلرعبوراألسود:ر
عّرخرج روخرجرمعهارعبوراألسودرمشتمالً
ّ

أس ِردرايامي١ر
ستل ِر
قيرصرورلرةلرار ر
ررررررررررررروتتّ لر
لر
الرنِ لر
لیرمطرر ر
ِر
البررل
رتل
عدورالمئابرر لرد ل

ورردر ذمارا ذزادمريقذذولرع ّنرَاس لذررع رالمذذرجردلذذیرمنزلذذةرع راألسذودرالذذد رقذذدربذرزرجلیّذراًرهبذذمارايكايذذة،رإجر
ّ
ذاجطرنذذهبطرع رربیعذذةريتخاس ذذرردل ذیرام ذرعةرع راألس ذذود،رجلذذكرالب ذذلرالماتذذكرمذذعرش ذذخادت ر
يشذذا درعنرشذذادررمذ ر
وسذ وت رعمذاّراألدذداء،رورموسذذمرايذجروورا سذخدرايذراّرو ذوريريذدرعنريل ّذخرُسعذذةرع راألسذودروردمذةرزوجتذ ،ر
فكیﻒربأدرا رالناقرا غموريط رمطرجايثرآخررنثرترصرشاترابطرع رربیعةرمراراًروالريصنعرعبوراألسذودرشذیهاًر
ذادررالماسذذد ريع ذ ريريذذدرعبذذورالمذذرجرعنريتصذذوررلنذذارضذذعﻒرع راألسذذودرور
ّإالرعنريذذأيترنذ ّذلرمذ ّذرةرلیعاتذذثرجلذذكرالشذ ل
حقارتذ رعمذاّرجلذذكرالبغذيرورغوايتذ ،رمذعرعيّذ رنذذانرشذیخرالعشذذیةروسذی ّد مرولذ رالمخذذررواواللذة رعريقبذذلر ذماراوذوانر
ٍ
احدروروةرواحذدرلیخیذثر
مارااررفكیﻒريأيترعبوراألسودربأبیاترمطروزنرو
مطرع راألسودرالشخا رإجاريقبلر
ٍّ

ضاللةرالشادر ر لربهمكاي رعنريقولرعبیاتاًردلیرقافیةرمعینةرعّربعدربضعةرعياّريأيتربأبیذاترعخرذریربذنمسرالقافیذ ر
ذروةرمذذعرشذ ّدةرغضذذب روثورتذ ردلذذیرجلذذكرالمعذذلرالذذديءردنذذدربیذ رالكعبذذة رفكیذذﻒردريذذنسرقافیذذةرتلذذكر
وريمذذسرالذ ّ

نلر ماراألسهلةريسوقنارإلیرب النرتلكرايكايةرورتزريّﻒرمصدر ا ر
األشعاررورويّها رر ّ

عضﻒرإلیر مارفكیﻒر ملرالسذیﻒرورالشذهررايذراّروورا سذخدرايذراّ،رو ذورمذطرنبذاررالتذابعنيرالذواقمنير
بشذرائعرايذذجرورآدابذ رورحذذرّرالكعبذذةرا ق ّدسذذة ،رالرجذذلرالّذذمةرقذذالرابذذطرخلكذذانرفی ذ «:ونذ ِ
ذانرمذذطرعنمذذلرالرجذذالر
الً»ر)ابذذطرخلكذذان،ر000/1إ،رفمذذار ذذورقصذذدرع رالمذذرجردذذطرتبیذذنير ذذمارالصذذورةرا غذذايرةرمذذعر
رعي ذاً،روعس ذ ّد مردق ذ ر
ش ذرائعراإلس ذذالّرورس ذذنن رورموسذذمراي ذذجر ذواررالكعب ذذة رورالواق ذذعرع ّنرج ذرعةرع رالمذذرجروحق ذذداردل ذذیرمق ّدس ذذاتر
ائها،رجيرارإلیريقلرمثلر مارايكاياترالسخیمة رر
الشیعةرورإلتزاّرشعر
ّ
1
ِِ
ٍ
ردمارالرت یق
ان:راسمرفعلرمبعنیربلذع لد رالظلع:رالعیث،رعة:رإيّ
رشتٌّ
كرضعیﻒرفايت ّ
2
مسرحیثمارزال ر ر
رالش
ع
ريتب
رألي
يربملك
،رُس
ع:رجرتبابیع:رالظل
ب
ذ
ت
ر
ة
ی
ی:رالع
دو
راو
،رالنانل:راوبانرالضعیﻒ
روج.
كص
ردطرنما:ري
ال
يكلريكو
ر
ً
ل
ّ ّ
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ل
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درعمارلیسروارإسذنادرموثذو ربذ رورقذدرجعذلرالسذندرينتهذیرإلذیرجمهذول،رأليّذ ر
إنريدقّورور مارالرواية،ريشا ّ
لیر ذمارمذطرمذوا رزيذاد رو ذلرالكذطراالدتمذادرإلذیر
ورصدرر مارالروايةريقذول«أخبرنيي ميول ل لادياد » ر ّ
عةرمذو ً
لیردونرعنريذذم لنرراُس ذ رعوريسذذب رعورقبیلت ذ را عین ذذة رإجري ذرااري ذذروةرمعظذذمرروايات ذ ردلذذیرلسذذانر
يقذذلرالروايذذةرمذذطرم ذو ً

ذولر
ذیخردذذطررجذ ٍذلريقذ ر
عشذذخا روًیذذةرنهذمارايكايذذة،رمذذثالًريقذذول:رقذذالر ررجذ ٌذلرمذذطرع ذذلرالكوفذذة ،عورحذ ّدث رشذ ٌ
نذذما ،رعوريقذذولرقال ذ ردخذذوزةٌ ور ذذمارا وضذذعريقذذولرصذذاحثرنتذذابرالسذذیﻒرالیمذذاي«:ادتمذذدرعبذذورالمذذرجر
اإلصمهايرورنثیرمطرعخبارارالسوداءرا ظلمذةرا سذمومةردلذيرﻃائمذةرخبیثذةرمذطرالذرواةرالكذ ّمابنيروادتذررعخبذار مر
عدبناربالسخائمروالباليا»ر)األدظمي:1911،ر11إ
موثّقةرو ّلو رصمحاترتارخينارو
ّ
ومذطرجايذثرآخذررإلذذیرحذ ّدرقذولرالذذدنتوررزنذيرمبذار رع ّنرنثذیاً ِرمذطرحذواد رابذطرع رربیعذذةرالغرامیّذةرمذطرصذذنعر

ذیرعمذارحقذائو،روسذاقهارمرويذةربالسذند،روروايذةر
اایال رولكطرصاحثراألغايرسا رعخباررابذطرع رربیعذةرنلّهذاردل ّ
ذاحررف ذ رب ذ رنثذذیرمذذطرالنذذاقروننّذذواردلم ذاًردقیق ذاًرل ذ رآدابروشذذرو ،روادتمذذاداًردل ذیر ذذمارالعلذذمر
بالسذذندرشذذيءٌرسذ ٌ
ال ذذدقیورعﻃم ذذأ ّنرعنث ذذررالب ذذاحثنيرإل ذذیررواي ذذاتراألغ ذذايرفضذ ذلّواروعض ذذلوارورحق ذذائورالت ذذاريخر)ا ب ذذار :1900،ر/1ر
101إ ريع رع ّنرصاحثراألغايرقدريقلرمطرعخباررابطرع رربیعةرمارﻃابرل رمذطرغذیريقذدروالراحذیصرإجرقذالر
ذدلردل ذیرجل ذذك،رولك ذ ّ رجنرتذ ذ رنم ذذاروق ذذعرإ ّر»ر
ورموض ذ ٍرع «:و ذذماراا ذذرردن ذذدةرمص ذذنو ،روش ذذعرارمض ذذعﻒري ذ ّ

)اإلصذذمهاي،ر0/1إ روريذذریرع ّنرزنذذيرمبذذار ريقذذﻒر ذذمارا وقذذﻒرب ريقذذةريقديذذةرحی ذ ريقذذول «:نذذاردلّنذذارصذذاحثر
األغايردلیرارتیاب روربعذلراألخبذار،رولكذطر ذاجاريذمنررمذاريرتذابرفیذ رنمذاريقذعرإلیذ ريذمنرارأليّذ ريريذدرعنريقذ ّدّر
ماريرو رالنانررويلهیرالسامع»ر)ا بار :1900،ر/1ر101إررر
وقذذدريسذذيراب ذوالمرجربأيّذ رقذذدريق ذذلر ذذماراألش ذذعاررورالصذذمحاترالتالی ذةرورحذذدي رع راألسذذودرد ذذطرج ذذارار
اابی ذ روالريذ ذرتب رب ذذابطرع رربیع ذذةرعب ذذداً ر ذذوريق ذذول«:حذ ذ ّدث رعب ذذوبكرراو ذذم رق ذذالرن ذذانرأل راألس ذذودرج ذذاررم ذذطربذ ذ ر
حلیس رفأولعرجاراربرمیِ ربايخذارةرنلمذارعمسذیرويؤجيذ رفشذكارعبواألسذودرجلذكرإلذیرقومذ فقالرعبذوراألسذودرواهللر
مذذارعجذذاورررج ذالًريق ذذعرر ذذيرويكذذمبردلذذیرر رفبذذا ردارارواشذذبةرداراًرور ذذميل،رفقیذذلرل ذ «:يذذارعبذذاراألسذذودرعبع ذ ل ر

دار »،رقال«:درعبعردارةرولكطربع رجارة»،رفأرسلهارمثالًروقالرورجلك:ر)اإلصمهاي:ر/11ر111إر
الئورعرربلعرر
رخ ٍر
االنارررررررررررررررلرو لردطرر لشتر ِمرعقرو ٍاّ لر
اوهلرلرو ر
ردذطرر ِر
إيررلتثنی لر
لرو ّ
ِ
رويلرذنر لرمعرر
ضر لر
ﻒرلروعريّذ ررررررررررررررر رررنرميٌ لر
سالّرلرولر ر ٌر
اءٌر لروإ ٌر
لرحیذ ر
رورمثرليررقلذدررريل ّ
ِ
ٍ
رالعصارناريل ر ثليرتلرذقرلر رر
ردطررجريروبررعلتلرذیرتلهارررررررررر رررفه ّن لر
رفلهنررعدرﻒررريلوماً لر

فذیرالواقذعرع ّنرعبذوالمرجرقذدرعخذمربعذلرعخبذذارارمذطرالذرواةربذالتلمیوروراالخذتال ردونردقّذةرواحذیصرورصذذحةر
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قصذةرزيذارةرابذطرع رربیعذةرمذعرزوجتذ رلیسذ روذاريبعذراً،ر
ّر
روايت ر
وتلكراألشعاررقاوارعبوراألسودرورجّرجارارايقذیر رو ّ

ذةرو تك ذ ر
ب ذذلر ذوررن ذذالّرمزيّذذﻒرلتش ذذوي روجه ذذةرش ذذادريارا خلذذصر لرالبی ذ ر) إربقتال ذ رورح ذذرّرالكعب ذذةرا قدس ذ ر
ذردیّةرآيذذما رفذذیرالواقذذعرع ّنربتذذابراألغذذايیر«ﻃذذافحرباألخبذذاررالتذذیرتسذذیءرإلذذیرآلرالبی ذ رالنبذذویر
ق ّردسذذاترالشذ ر
ذنهمردشذذاقاًرللهذذوروال ذذربر
الش ذريﻒروَذذرارسذذی مروتقذذدارفذذیرسذذلوبهمرو ذ ّذونرعمذذر م،روتذذوّ طرشذذأممروَعذذلرمذ
ّ

والعب »ر)األدظمی؛ر:ّ1911ر10إردلیرسبیلرا ثالرقدرعوردرصاحثراألغذايیربذأ ّنر«يزيذدربذطرمعاويذةريشذربر
اامرروردنداراإلماّرايسنيرفذالرينوذرردلیذ رورمعبذدريغنّذیرلزوجذةراإلمذاّرايسذطرورالسذیدةرالسذوینةربنذ راإلمذاّر
ايسنيرسمیهةرماجنةرردناءرصتومرفیرمجاوارإلذیردمذررابذطرعبذیرربیعذةر)اإلصذمهايی:ر110/1إرو ذیرصوذمربذنير
ا غنی ذذني،رورال ذذوترا غنّ ذذیر«حن ذذنيراي ذذیی»رف ذذیربیته ذذارح ذذنيرس ذذق رالس ذذقﻒردل ذذیراياضذ ذريطر)يم ذذسرا ص ذذدر:ر
000/1إ ربذ ّذلر ذذمارال ذذتهمرقذذدرعورد ذذارعب ذوالمرجربغی ذذةرَ ذريحرس ذذیةرآلرالبی ذ ،رفویذذﻒرالر ذذدفرتل ذذیخرُسع ذذةر
ذأیر ذذمرالرسذذندروذذا رفیبذذدوارع ّنرعبذذارالمذذرجريش ذ ّكلرح ذواد رااذذررعورايكايذذةرمذذطرروايذذةرإ رعخذذر ،ر
شذذعراء مربذ ّ
ويرويهارب ر رمتعددة،رويضیﻒرو مفرويع ّدل،رويو مرالقارئرعريّ ريستوثورمطراارربمنررسندرﻃويل ر

ﻭمطرمیزﺍﺕر مﺍرﺍلوتاﺏرﺍلضخمرالوطرﺍإلش ذ ذ ذ ذاﺭﺓرﺇ ربثرﺓرﺍلرﻭﺍياﺕرﻭﺍلقصصرﺍلهرجبر ذ ذ ذذاراإلصذ ذ ذذمهايیر
دطرا غمینيرورع لرال ّربرورا ون ريش ّوکرالذدبتوررحممذدرغنیمذیر ذاللرفذیرا ذنهجرالذمیرسذلو راإلصذمهايیر
ذمارالروايذاترقذذائالً«:روايذذةرمذطردبذذدالر طربذذطردمذاررالشذذهیربذذالقسرور یامذ ربسذذالمةرا غنیّذذةرعورعخبذذارر
فذیرجبذذرر ذ ّ
اء،رفولر مارا شا درالتیريعرضذهاراإلصذمهايیرحذولرلقذاءاتربذنيرقذیسرورسذالمة،ر
دروةربطرحزاّرورحبیبت ردمر
ّ
ذهط،رَعلنذاريرتذابرفذیرصذ ّحةر ذماراألخبذار،رعور
ّ
خاصةرتلکراألمابطرالتیرتتخلّذﻒرفیذ را غنیّذاترمذطرج ّذلرمالبس ّ
ذالّرألمذارلذطرتتمذورمذعررواراإلسذالّروبیذﻒرالرجذلريذبزرزوجذ ر
دلیراألقلرالريعتمدردلیهاربروايةرمطرتاريخراإلس
ّ

ذدرورالشذذو ،رور ذذلر ذذمارمذذطرتعذذالیمراإلسذذالّرعنر
مذذعررجذذلرآخذذررور ذذوريعلذذمرمذذاريذذدورربینهمذذارمطرايذذثرورالوجذ
ّ
يق ذ ّدّررجذ ٌذلرإمرعت ذ رفذذیرخلذذوةرمذذعررجذذلرآخذذر،ريتشذذابیانرل ذوادجراوذذویرورعدرالوجذذد،رفیصذذورراإلص ذذمهايیر ذذمار
ا شذذا درهبذذمارالعبذذارات«:وقذذدروفذذدردلذذیرزوجرحبیبت ذ ربالشذذاّ،رفأبرم ذ رالذ ّذزوجرفأحسذذطرمث ذواا،روخذذرجرورترب ذ رمذذعر

رفلمارخلوارتشابیار »ر)غنیمیر الل؛رالرتا:ر19إرر
دمراءريتح ّدثانر
ّ

ررررررﻭمطريدقورور مﺍرﺍلوتاﺏريرﻱرفی رمطرﺍلرﻭﺍياﺕرﺍلوﺍﺭﺩﺓرمارلیسروارﺇسناﺩرموثوﻕرب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ،رﻭمرﺩّر
ﺫل ذ ذ ذکرﺃﻥّرﺍإلصمهايرقدريقلردطرﺭجاﻝراليوثوربه ذ ذ ذمرﻭﻃعطردلیهمرﺍلوثیرمطرﺍلعلم ذ ذ ذاﺀرﺍألقدم ذ ذ ذني رﻭقدرﺫبرر
ﻭلیدرﺍألدظم ذيروربتاب ر«السیﻒرالیمايی»رﺍلوثیرمطر ؤالﺀرالرجاﻝر)ﺍألدظمي،ر1911ﻡ:ر10-00إر
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دعبل الخااعي
إجريلقذذيرالضذذوءردلذذیربعذذلرالزوايذذارمذذطرحیذذاةرددبذذلراازادذذي،ريعثذذرردلذذیرمواقذذﻒردديذذدةرالذذهرقذذدربیّنهذذارعبذذور

المذذرجرورنتاب ذ راألغذذاي،ر ی ذ رقذذدراحن ذ ّ رشذذأنرددبذذلرإل ذیراألسذذملرالذذردةءرعحیاي ذاً؛رإجريع ذ ّدرعنثذذررالنذذاقردرض ذةًر
أليذوا را خذذاﻃررورتل ذذیخرالسذذمعةروديذذاءةرالذذنمسرو

ور ذذمارا ذذالريكتمذذيربذذالوجیزةرورعخبذذاررع رالمذذرجرحذذولر

شخصیةرددبلرورمواقﻒرمنها:ر
قالرعبورالمرجربعدرعنريسثرإلیرددبلرعوصافاًرفريدةر«:إيّ ر خاءٌرخبیذ راللسذان،ردريسذلمردلیذ رعحذ ٌدرمذطر

االم ذ ذذاءروالرم ذ ذذطروزرائه ذ ذذمروالرعوالد ذ ذذمروالرجوريبا ذ ذذةرعٌحس ذ ذذطرإلیذ ذ ذ رعّردر س ذ ذذطروالرعفلذ ذ ذ رمنذ ذ ذ رنب ذ ذذیرعح ذ ذذد»ر
)اإلصمهاي/11،ر19إرر
ورالواقذعرع ّنرددذذبالًر ذورالشذذادررالعقیذذدةرالشذیعیةرولذ رالوفذاءرالصذذاد رأل ذذلرالبیذ رالّذذمةرالريعذرفرمنذ رمینذاًر
واالخذذال رالراسذذخرالريشذذوب رخذذدا رعور ذذم رفلذذیسرمذذطرالشذذكرورع ّنرددذذبالًرفقذذدرت ذ ّذر روريظم ذ رإلذذیرخمتلذذﻒر
اضیعرورتعر ربشعرارنثیرمطراالماءرورالوزراءروالقوادرورهبذمارالسذبثردذر ريمسذ رإلذیرشذتّیرا خذاﻃررحتّذیر
او
ّ
يةرمطرقریراأل وازر)ابطردسانر رالرتا:ر211/11إ رر
ر
عستشهدرو وربعیدردطرع ل رووﻃن رورقر

واوذذديرربالذذمبررع ّنر ذذمارالنذذو رمذذطراوخذذورالسذذاخردندرﺩدبلردرتوطرمطرﻃبع رﻭف رت بمارنذذطرعبذوالمرجرور
تابعیذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ،ربلرباﻥرموتسباﹰمستمدراًرمطربیهت رﺍلماسدﺓرﺍلهرﺃﻭح رل ربضرﻭﺭﺓرﺍلنقدرﺍواﺩﻑرإلصالﺡرا تم ذ ذ ذ ذ ذ ذذعر
کرفذیرب ّذلرشذیء،ر
ﻭتقوميرادوجاج ،رألي رباﻥرباﺭ اﹰرللخوﺭرﻭﺍلمساﺩ؛رأل ّنر«بانر مارالعصذر،رإجنردصذررشذ ّ
ودصررجمونرور تّکرفیرايیاةرالعملیة،روفیرالقولرعيضراً»ر)ﻃ رحسني،رالرت:ر19/1إر

قدرالمرددبلرعشعارارسالحاًروردقابراي ّكاّرالعباسینيرإلنهاررمساوئهمرومعايبهمرودذدواممرالبذارزرإزاءر
ّ
دوةرللرضارمطرآلرحممذدر) إ،رودريتعرضذوارأل ذلرالبیذ ر
اوامشینيرورالعلوينيرا ض هديط،رأل ّنرشعار مرنانرال ّد
ّ

) إروربدءراألمر،رولكنّهمرحنيرحكموا،رﻃغواروبغلواروارتكبواراورائمروروجههم،رفیصﻒرالشادررتلكرا زرة:ر
ض ِرر
انر ِرمطررربلدر ٍرورلروِرمطرر لرح لر
األحیاءرريلعرِرفر رررررررررر ِرمطرر ِرجةرلرال ٍر
ِر
سر لرح ٌرير ِرم لرطر
لرورلیر لر
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ارر لردل ر لرجلرزر رررر)ديوان111:إر
سذ ٌر
مائذ رهمررررر ررر لرنمذارترشارر ررعير لر
ناءٌرور رد ر
إالررلرورمررشرلر ر

رياسر:الّمةريتولّیرقسمةرجزوِررا یسر،راوزار راوزر:رالواحدةر«جزرة»:رنل ٍ
عيسار:رج ِ
رشيءرمباارللمبح ر
1ر-ر
ِ
ُّ
لل
ّ لل
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ذدبّررالعواقذذث روالريعذذرفرشذذادراًرعورثذذائراًر
روإّ ذذاريهخذذمردلذذیرا ذذأمونرويهخذذواردونرعنريستشذذعررااذذوفرعوريتذ ر

ذخلر
تذذرل رنالمذ رمذذطرايقذذدروالنقمذذةردلذذيرالسذذل ان،رمذذارترنتذ رعشذذعارارالالجدذذةروروجذ رالعباسذذیني روايذ ّ
ذو،رعمذذارسذ ٌ

حافلر رائمرالعباسذینيرومظذا هم،روتعذررتعبذیاًرصذادقاًردذطرا الّرا نكذوبنيروا عذمبنيرمذطرالشذیع رورتلذكرايقبذةر
ٌ
السوداءرورالتاريخ ررفقدرحكیرعبوالمرجرشخادةرالشادررورجرعت رور خاءرا أمونرهبمارااذرر«:عخذريرايسذطر
بطردليرقالرح ّدثنارابطرمهرويةرقالرح ّدث رابرا یمربطرا دبّررقال:رلقی ررددبلربذطردلذيرفقلذ رلذ :رعيذ ل رعجسذرر
الناقردندةروعقدمهمرحی رتقول:رر
وشذررفلرذتركر رمبلقر لرع ِردر
ميطرسریروفرهمرررررررررررقترل ررعخذا لرر لر
وّرالر لر
إير ِرمطرال لرقذ ِر
ّر
ضیلراألولر ِرد 1ر)ديوان101:إر
ايل ِر
ﻃولرخرورلِ رررررررررواسر لربرفلعو لرر ِرمطر ر
بعدر ِر
شادواربمنرِر ر لر

فقال:ريارعباراسحا رعيارع لرخشبهرمنمرعربعنيرسنةرفالرعجدرمطريصلب ردلیها»ر)اإلصمهاي،ر/11ر00إر

باﻥرتشیعرﺩدبلرﺍازﺍديرﻭﺇالاي رب،ﻝرﺍلبی ردلیهمرﺍلس ذ ذذالّرﺃ مرﺍلبوﺍد ربادتقاﺩيارﺇﺫر ل ردلیرﺍ عاﺭضةر
بشولٍرالﺫﻉ،رﻭمطرجذ ذراﺀرﺫلکرقاﻡربالدفاﻉردطرﺃحقی ذذتهمرورتولﹼيرﺍاالفةرﻭﺇﺩﺍﺭﺓرشؤﻭﻥرﺍ تم ذذع؛رفق ذذدر خ ذذار
االماءروابناء مروالقوادروالذوزراء،رووجذ رإلذیهمرعدنذﻒرالضذرباتروعقسذا ا،ردونرعنريبذا ربش ٍ
ذيء رقذالرحذنيرعسذندر
ّ
ا عتصمرالقیادةرإلیراألترا ،روسل همردلیردماءرالناقروعمواومروعدراضهم:ر
ِ
وزر لردرلیرهار رالتّاجررلروالعِقدررلروا ِإلتثر2ر
ر لدخ ٌر
ذش لقائِنلاررررررررررررر
نألي لر
ذكرإِجررملِّكتلنارل ل
ناقرلرورقلدرر لردظر لرمرال لركرربر 3ر)ديوان،ر01إر
صیﻒرلروعشر ٌر
ساقرمرل لركهمررررر ررلرو ٌر
اقرإجرر لر
ل لرقدرضا لررعمرررالرنّ ِر

وقذذالرحذذنيرمذذاترا عتصذذم،روقذذاّرالواثذذو،رعيشذذدرددبذذلرعشذذعاراًرمبناسذذبةرتسذذلم رمنصذذب راوديذذدردلذذیرﻃريقت ذ ر
اااصةرورالسخرية:ر
اتر لردر ل لزنررل ررعلح ٌردرررر
لخلی لم رةٌر لم لر

ِ
عحدر ر)ديوان،ر100إر
آخرر لر
ررر لو ٌر
قاّر لردريلذملراررب رر ل

أل ّنرالالحذذورمثذذلرالسذذابو،رإمذذاّرجذذورروضذذالل،روآ ِم ذرريمذذا روفسذذاد رفلذذیسرمذذطرالشذذكرورع ّنرشذذعررددبذذلرالثّذذلر

ذیرنثذذیرمذذطرا خذذاﻃر،رفهذذوريذذریرور ذذمارالعذذدوانرعمذاّرالظذذا ني،رالثذذأرر
بةرويمسذ رالثذذائرةرالّذذهردفعذ ربذ رإلذ ر
حیاتذ را ضذ ر
ل
قذذو را ضذ هديطرمذذطرالشذذیعةروعبنذذاءردلذذير) إ،رأليّذ رنذذانريذّذطريوالذذونرآلردلذذير) إروريتعصذذبونروذذمرور ذذوريبكذذير

ذاداًرالريرضذذير
دلذیرشذهدائهمربكذاءاًرشذديدرايذزنروالعاﻃمذة رفمذطرالبذديهيرعنريقذﻒرالشذادررعمذاّرخصذومهمرموقمذاًرح ّ

رويدافعردنهم،رأليّ رعيقطرع ّنر ارونرالرشیدرقدرعجیراإلمذاّرالرضذار) إروسذخنل روا ذأمونر
األدداءروعنريتعصثرألولیائ
ل
د:رعفعلرالتمضیلرمطرالو د:األر را نخمضة
ايضیل:رجرعحضةروحضل:القراررمطراألر ردندرعسملراوبل،رعة:را كانرالديء راألو
1ر-ر
ّ
ل
ورقمیصربغیر لنمني
ثروآتاب:رو
توبروآت
ث:رجرع
اإلت
2ر-ر
ٌ
علهمارقوادرًا
عتصمروج
اًارا
ب
ر
نیانر
غالمانرتر
»:ر
عشناق
و
وصیﻒر
«
١ر-ر
ّ
ّ
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ذدرالذذمر ذذمارا وقذذﻒرعيض ذاً رورمذذطرجهذذةرعخذذرةرع ّنرا تونذذلرقذذدرارتكذذثردم ذالًرعس ذوعرمنهمذذارور دم ذ رلض ذريحراإلمذذاّر
قذ ّ
ايسذذنير) إروم ذذاردةرالشذذیعةردل ذیرقذذرارالّزنذذيرومذذارعجاقهذذمرمذذطراألجیرو رالتّش ذريد رفكیذذﻒريسذذك رددبذذلرإزاءر ذذمار
انراوليرورالظلمراربني ر
العدو
ّ

ودلذذیرضذذوءرإﻃالدذ ردلذذیرتناقضذذاترايكذذمروﻃمذذعرايذذانمني،ريثذذورردلذذیهمربغیذذةرايضذذاارمثذذالبهمروخمذذازيهم،ر
أليّ رمارقرايكمرواﻃّلعردلیرماروراءراألستاررومؤامرا مرالعدوايیةروروج رالشیعة ر
وورايقیقذذة،رع ّنر ذذماراأل ذذاجيرمذذطرقِبذذلرددبذذل،ررردودرفعذ ٍذلردلذذیرغوايذذةراالمذذاءروضذذاللتهمرَذذاارالعلذذويني ر
إضافةردلیر ما،رإيّذ رقذدراسذتعر رمصذار رالشذهداءرمذطرع ذلرالبیذ ر) إراستعراضذاًرحزينذاًر رويسذت یعرعنريلخذصر
ذأرعةرثذورةربذالمور رفمذطراي ّرذورلذددبلر
بأ ّنرفعرل رنلّ ،رجيدرربالتمخیدرورالتحسنيرورتلذكرالمذبةرا ظلمذةرالّذهرين م ّ

عنرينتصﻒرومرويدافعردنهمروين ّددربصومهمرولوريال رمنهمراألج روالتشريد،رألنر مارجزءرمذطردقیدتذ رالدينیذةر
ومم ب رالراسخة ر

ذهريوجههذذارحنذذورالق ذوادرورالذذوزراء،رتبذ ّذنيرلنذذارمسذذاوةءرعخالقهذذمر
مذذطرجايذذثرآخذذررع ّنربعذذلرع ذذاجيرددبذذلرالّذ ّ

وحقائقهمرالذهرخيمومذاروراءرعقنعذتهم رفالشذادرريضذعريذداردلذیرجذرحهمرويذؤ همرهبذماراأل ذاجيرا ّذرةرالذهريؤيذد ار

يدماءرمهخويطرتارًرة رر
ّ

فمطر خاءرالوزراءرقول رورع ردباد،روزيررا أمونرالمةرنانرشرقراالورجاورال بع:رر

اد1إر
فسادررررررررر رررعم ذٌررير لردربّرارر)عبذور لردربّ ِر
عةرلرو ِر
ضیر ٍر
رعلرورلیراألرمرذوِررربِ لر
الد2ر
اوِ ِر
وّر ر
مةرلروريل ِر
ح ٍر
ارلِ لرملر لر
ضرو ر
سائِِرررفل لركأيرذهرمرررررررررر ر لرح لر
ردلیرجررل ر
لرخرِر ٌ لر
مداد3ر
ضمر ٌرخربذ لردٍرّرويضحر ِر
ريلسر رذور لردل رجالس رربِ لردواتذ ررررررررر رفمر لر
یاد 4ر)ديوان:ر101إر
السلراألقر ِر
رس لر
رمطرر) لرديررر ِررزرقِ لرلإرمرمررِر ٌ ررررررررررر لرحرِرٌردرجيذّر لر
رلونأيّ ِر

قذذالرعبذذورالمذذرجرهبذذمارالصذذدد«:ونذذانرا ذذأمونرإجاريظ ذررإلذذیرع ردبذذادريضذذحكرويقذذولر ذذطريقذذربرمنذ رواهللرمذ رذار
نمبرددبلرورقول روح ّدث رجحظةردطرمیمونربطر ارونرفمنررمثل رعورقريباًرمن »ر)اإلصمهاي،ر/11ر09إرر
ورالواق ذذعرعنراالم ذذاءرالعباس ذذیةرن ذذايواريتع ذذاﻃونرالش ذذعراءربالتس ذذامحروالتس ذذا لروإنرن ذذانرعش ذذعار مرجمذ ذاًرو ذذمر
،روصوررصالتِ ربكتّاب روجلسائ ،رورماارباونون ر)عيظر:راألغاي001/10،إ
-1ر«عبوردباد»:روزيررا أمونرورناتب ،رنانرفی ر ٌورواستسالّرسريعرللغضث،رفولعرددبلرمن
ّ
وص لر،رواولالدة:رالش ّدةروالصالبة
مور،رسوءرالتصرفرو
2ر-ر لخر ل :ر ل لو،رواالرقلة:راي
اوهل؛رجلدرالرجل:رتكلّﻒراوللدر ل
ل
ّ
١
مض ّم ٌخ:رمل ّ ٌخربال ّدّر
ر-ر ل
1ر-ر«دي ذذرر زقِ ذذل»:ب ذذنيرالبص ذذرةرودس ذذكررمك ذذرّ،روعص ذذلراُسذ ذ :ديررحزقی ذذلر)معخ ذذمرالبل ذذدان 119/2،إ؛رون ذذانرم ذذأویرللمخ ذذاينيريش ذذدونرفیذ ذ رإل ذذیرعس ذذاﻃنيرثابت ذذةروي ذذداوونر)البی ذذانر
ِ
والتبیني21١/2،إ ل ِ
ارد
ث،رو
ورحردروح ٌ
ٌ
رحرلدردلی :رغض ل
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و خواً فنریرعنرا أمونرنانريتّخمرسیاسةرمكیافیلیةرالهرترزرورسبیلرالسلو رإ رغايتذ ،ر یذ رإيّذ رنذانريم ّكذرر
ورتثبی ذ رخالفت ذ روﻃذذردرعددائ ذ رولذذورنذذانرمذذطرعقربائ ذ رفحینمذذاريهخذذوارددبذذلروريمحذذشرور خذذوا،ريصذذمحردن ذ ر
ويع يرل راألمان،رأليّ رنانرقدرسخررابذرا یمربذطرا هذدةرعشذدرسذخريةرور خائذ روقريذ رمبغذ ّ رالرشذید«ا خذار »ر
ورااالفة رفا أمونرنانريذریرورتلذكراوخذاءرمقاصذدارالسیاسذیة،ر یذ رإ ّنربیذانرالضذعﻒروايتكذاقرالعذدوريعذ ّدر

فوزاًرساحقاًردندارورعمررااالفة رأل ّنرابرا یمربطرا هدةرنانرقدرخرجردلیرا أمونروعقذاّربعذلرالثذوراتروالمذ ر
وريهخورددوارالعنیدرومنافس رورغصثرااالفةرهبمااراألبیات::رر
وروجه فكیﻒريقتلرددبلرو
ّ
مائو1ر
عﻃلسر ِر
نلر لر
يذل لعلررابطررشكل رةلربالعِرا ِرروعل لِِررررررررررررفلرذ لرهمارإلی ِرر ُّر
عداِررلِ لرمخارِرِر2ر
حطرر ِرمطررربل ر
إنررنا لرنرإبرا یمررمرض رللعراًرهبارررررررررررفلرذلررتلصلر لر
اسو ر)ديوان:ر110إر
فاس ٌروردطرررفل ِر
ااِالرفلرةلر ِر
سر لجا لررربِكائِ ٍطرررررررررريلرِر رر ر
علّنرريكون،ر لرورلیر لر

ذطر
ورویرعبذذورالمذذرجردذذطرتسذذامحرا ذذأمونرهبذذماراوخذذاءر«:فلمذذارقرع ذذارا ذذأمون،رضذذحكروقذذال:رقذذدرصذذمح ردذ ر
نلرمار خايارب ،رإجرقر لرنرإبرا یمرمبخار لررورااالفةرووالاردهدا»ر)اإلصمهاي،ر/11ر09إر
ّ
ّعمارالصورةرالشنیعةرالهرقدررُسهارعبورالمرجرلددبل،رتتعلّورهبخائ ر الذكربذطرﻃذو روتعميبذ رإثذررتلذكراوخذاءر

دلذذیريذذدروا رالبصذذرة رإيّذ ريصذ ّذوررلنذذارصذذورةردخذذزرو ذوانرلذذددبلرعمذاّروا رالبصذذرة،ر یذ رإنرُسذذعر ذذمارااذذررمذذطر
تعرفربددبلروعخالق رالسامیةروشخادت را میزة،رلطريقبذلر ذماراألخبذاررالضذعیمةرمذطرع رالمذرجرأليّذ رمذارحكا ذار
ّ
رُسعةرددبلروتشهراربنيرالناقرور مارا وقﻒريابعردطرحقدردفنيرإزاءرجرعةرددبلراألدبیة رر
ّإالربغیةرتشوي
ّ

قالرعبورالمرج«:عخريرع دربطرداصمرايلوايرقالرح ّدثنارعبوبكررا دائ رقذالرحذ ّدثنارعبذورﻃالذثراوعمذرةر
ذكربذذطرﻃو
خذذارددبذذلربذذطردلذذيرمالذ ل

وبلغ ذ راألبیذذاترمالك ذاًرف لب ذ رفهذذربرفذذأيترالبصذذرةرودلیهذذاراسذذحوربذذطر

العباقربطرحممدربطردبدا لث رو ّعمارددبلرفهيّ رحنيردخذلرالبصذرةربعذ رفقذبلردلیذ روددذاربذالن عروالسذیﻒر

ذارإمذارعبذور
لیضربردنق رفحلﻒربال ال ردلیرجحد
اروبكلرالنيرتریءرمطرال ّدّرعيّ ردريقلهاروإنردذ ّدوارلذ ،رقاو ّ
ّ

ذالرإمذارإجار
سعدرعورغیا،رويسبلهارإلی رلیغرةربدم
،روجعلريتضر رإلی رويقبلراألر رويبكيربنيريدي ،رفذر ّ رلذ رفق ّ
ّ
ذتح ِ
رفمذ ،ر
طرعنرعشهر رعّردداربالعصارفضرب ر
ادمیتكرمطرالقتل،رفالب ّدرم
ذلحروعمذرربذ رفذألقیردلذیرقمذااروف ِ
ّ
رحتّیرس ل
-1ريعذذررالرجذذل:رصذذااروصذذوتربیشذ ِ
ذتانإ،رفلمذذارقتذ لذلر لذ رإلذذیرا نصذذورر
ذوم ر«شذذكلة»:رعّرإب ذرا یمربذذطرا هذذدة،رعلمذذةرديلمیّذذةرسذذوداء،رقیذذل:رإ ّنرعبا ذذارمذذطرعصذذحابرا ازيذذارر)ﻃرسذ
ل
ّ
ل ّ
رغرةٌرإلیرالسو ِاد رر
فأدخب را هدة،رفأدثرمنهارإبرا یم ر)عيظر:راألغاي،01/19،رالمهرس 111:إ رعﻃلس:رصمةرللمرقرورلوي لر
2
رضعیﻒ،ريكلّﻒرمارالري یوربِ ر«ا خار »:مولیرالرشیدرومغنی
ر-رالظلع:رالعیث،رعة:إيّ
ٌ
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رويبلعذ رعوريقتلذ ،رفمذاررفعذ ردنذ ر
رسلح رفی روا قار رتأخمررجلی رو ور لﻒررعنرالريك ّ
ّ
ذﻒردنذ رحتّذیريسذتوفیل ل
فرد ل
رسلح رنلّ رعّرخالارفهربرإلیراأل واز»ر)اإلصمهاي،ر11/11إررر
یربلع ل
حتّ ل

نمذذارقلنذذارورالسذذابو،رع ّنرددبذذلرمذذطرعدذذالّرالشذذیعةرونذذانرعبذذد رمذذارعيشذذدا،رورمذذدارآلردلذذير) إروجنذذرر
والريضعﻒروالريبلبذلروفذاءاروجرعتذ رور ذمارالسذبیلرم،سذيروحمذطرعبداً أليّذ رالرخيشذیرلبیذانر
مناقبهمرورثاءرقتال مر
ّ

رتامذراًربذأ ّرنر«عينمذارتكويذواريذدرنركرمرا ذوتررولرذوننتمر
ايقائوروالرير ثرعحداً رفهوريعتقدرهبذمارا يذةرالشذريمةرإدتقذاداً ّ

ذممهمرويقذذم رور
وربذ ٍ
ذروجرمشذذیّدة»ر)النسذذاء11/إروهبذذماراالدتقذذادرالراسذذخرإجرقابذذلراالمذذاءروالقذوادرال اغیذذة،ريذرااريذ ّ
جم ذ رويهخذذو مرويمحذذشرور خذذوارورغذذیرخذ ٍ
ذوف رروالروجذ ٍرذل رفهيّذ رينظذذر مرهبذذمارالنمسذذیةراياقذذدةروهبذذمارا نظذذارر
ّ
األسود،رفكیﻒرخيشیرمطرالتعميثروا وترونیﻒريبكذيرويتض ّذر رعمذاّرخصذوم رويرضذیرهبذمارايقذارةروالسذخافةر
دالوةردلیربكاءرددبلرورتضرد رعماّرااصم،رعضافرعبورالمرجرورتلكرايكايةربقول «وأمير بيه ليیلق علي
ر
ّ

يتم ِ
لمييه لييرد سييلحه ليييه
قفيياه ولي ِ

ر،رلمييا رلعييه عنييه لت ي بلييل سييلحه لييه» فهذذلريقبذذلرمذذطرالشذذادرر

الشذذخا رالذذمةرنذذانريشذذهرربذذاورعةروالتهذ ّذوررعمذذاّرااصذذوّرعنريرتكذذثر ذذمارالمعذذلرالسذذخیﻒ رالشذذادررالذذمةريعرفذ ر

بالبس ذ ذذالةروالش ذ ذذخادةرن ذ ذ ُّذلرم ذ ذذطرورحولذ ذ ذ ر یذ ذ ذ راد ذ ذذبفرحمم ذ ذذدرب ذ ذذطرموس ذ ذذيرالضذ ذ ذ رراوي ذ ذذةرالعت ذ ذذا روربس ذ ذذالةر
ددبذذل «:وددبذذلررجذ ٌذلرقذذدر ذذلريمس ذ ردلذذیرا هالذذكرو ذذلرجمد ذ ردلذذیردنق ذ رفلذذیسرجيذذدرمذذطريصذذلب ردلی ذ »ر
ذیخربلذ رالثامنذذةروالتسذذعنيرسذذنة ر
ذمللرواوذوا لنرعمذذاّراألدذذداءر–رو ذذورشذ ٌ
)اإلصذمهاي،ر01/11إ رفكیذذﻒرددبذذلروالتذ ل
لرالكطرمطرالرجلرالمةر الذكريمسذ رورا خذاﻃرر
ِر
للوصولرإلیرسبیلرالنخاةرهبمارالنمسرالثائرةرواورعةرالعالیة ر
ورسبیلردقیدت رعنريبلعرداست رلیبغيرداةروي لثرسالمةًروعمناًر ر
رإم ذذاربنمسذ ذ ر
ذل،رإم ذذاربا ش ذذارنةرم ذذعرص ذذديق ّ
إ ّنرعب ذذارالم ذذرجرق ذذدرا ّ ذ ذمردد ذذبالًرورمواق ذذﻒرمتع ذذددةرباوناي ذذةروالقت ذ ّ

وحیداً رولكطرحینماريدقّورورعخباراردطرارتكابرجنايت ،رتظهررلنارتناقضاتردديدةرورالروايةرتذدلّنارإلذیرالشذكر
ورصذذحةر ذمارالتهمذذةروب ذراءةرددبذذلرمذذطرارتكذذابراونايذذات رحك ذیرعبذذورالمذذرجرسذذبثرخذذروجرددبذذلردذذطرالكوفذذةر
قائالً«:دطرع رخالدراازادي:رنانرسبثرخروجرددبلربطردل ّريرمطرالكوفةرعيذ رنذانريتشذ ررويصذحثرالشُّذ ار،ر
فخذرجر ذورورجذلرمذطرعشذخعرفیمذاربذنيرالعشذاءروالعتمذة،رفخلسذاردلذ رﻃريذوررجذلرمذطرالصذیارفة،رونذانريذروارنذذلر

،رفلمارﻃلعرمقبالًرإلیهماروثبذارإلیذ رفخرحذاا،روعخذمارمذارورن ِّمذ ،رفذاجار ذيرثذال ررمايذاترور
لیلةربكیس رإ رمنزل ّر
خرقذ ،رودريكذطرنیسذ رلیلته ٍذمرمعذ ،رومذاترالرجذذلرمكايلذ ،رواسذذتبرددبذلرروصذذاحبر ،روجذدرعولیذذارالرجذلرورﻃلبهمذذا،ر
وجذذدرالسذذل انرورجلذذك،رف ذذالردل ذ رددبذذلراالسذذتتار،رفاض ذ ررإ رعنر ذذربرمذذطرالكوفذذة رقذذالرعبذذورخالذذد:رفمذذار
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يبورمطرعولیاءرالرجلرعح ٌرد»(اإلصمهاي،ر١1/11إر
دخلهارحمرنتب ررالی رعدلم رعي ردر لر
ور مارايكايذةريشذا درع ّنرددذبالًربا شذارنةرمذعرصذديق رقتذلرصذیفیاًروبعذدرارتكذابر ذماراونايذةرتذواریرمذطر
ذارإالربعذذدرمذ ّذررسذذننيرورحذذنيرع ّنرعولیذذاءر
عدذذنيرالشذذرﻃةرواختمذذیرم ذ ّدةرعّر ذذربردذذطرالكوفذذةربالسذذردةرومذذاردذذادرإلیهذ ّ
رعنريتأمذذلروررواي ذةرعخذذرةر
ا قتذذولرنذذايوارقذذدرج ب ذواردذذطرالكوفذذةرفهذذوريذذدخلهارآمن ذاً رإجريقبذذلر ذذمارايكايذذةرفالب ذ ّد
ّ
يقلهذذارعب ذوالمرجرونأيّذ رقذذدريسذذیرمذذارحكا ذذاروراألس ذ ررالسذذابقةرمذذطربتاب ذ رفذذمبر ارمذذرةرعخذذریربشذذولرآخذذررفی ذ ر
تناقلردخیثرحولرارتكابراونايةرونیمیةرخروجرددبلردطرالكوفةرحی ريقول«:عخريرجعمرربطرقدامذةرقذالر
ذالّرفأخذذمار
حذ ّدث ر ذذرونرقذذالرحذ ّدث رع روخالذذدرااازادذذيبرقذذاالرنذذانرددبذذلرقييد جن ي جناد يةلربالكوفذذةرو ذذورغذ ٌ

ردمذ رسذلیمانربذطررزيذطرفقذالرعضذرب رعيذار
العالءربطرمنظذورراألسذدةرونذانردلذیرشذرﻃةرالكوف
ذةرفحبسذ رفكلّمذ رفیذ ّ
ل

ذثرفیق ذ لذعريذذدارفلعلّذ ريتذذأدبربضذذر رإيذذاارعّرضذرب رثالةائذذةرسذذو رفخذذرجرمذذطرالكوفذذةرفلذذمر
خذذیٌرمذذطرعنريأخذذمارغريذ ٌ
يدخلهاربعدرإالردزيزراً» (اإلصمهاي،ر )١1/11رو ماراونايةر ورارتكابرجلذكرالقتذلرمذطرقبذلرددبذلرأليذّ ردلذیر
ّ
ربعدرمررسنني ر
مارروة،ردريدخلرالكوفةرإال
ّ
ّ
السؤالرالمةريتبادررإلیرالم طر ذو:ر ذلرخذرجرددبذلردذطرالكوفذةربعذدراونايذةربذالموررعورعلقذيرالقذبلردلیذ ر
مذطرقبلذلرالشذرﻃةروسذخط رعبذوالمرجريقذولرتذذارةًرر«لخيرج مي الوولية لليد دييدخلها بعيد»،ريعذ رنذانرخروجذ رمذطر
الكوفةرمعلناًرالرالنع رعح ٌدرو ورارصذلردنهذارفذارمرالبذالردونرخ ٍ
ذوفرواضذ ر ٍ
اب ر رولكنّذ رورايكايذةرالسذابقةريقذولر
«لطال على دعبل االستتار لاضطر إليى أ ريرم مي الوولية» يعذ رمذارنذانرخروجذ رمذطرالكوفذةربذارزاًربذلر
ورنانرقدرخرجرخمتمیاًردطرعدنيرالشرﻃة رر
ذأةرقذذولرمذذطراألق ذوالريعتذذررصذذحیحاً رعيقبذذلرالقذذبلردلی ذ روسذذخن رعرخروج ذ رمذذطرالكوفذذةردونرخذ ٍ
ذوفرعّر
فذ ُّ
ّ

اختمذذاءارمذذطرعدذذنيرالشذذرﻃةرو رب ذ رمنهذذارخائم ذاًرمذذمدوراً ريضذذیﻒرعب ذوالمرجرور م ذ رلذذددبلرقذذائالً «:ييا دتشييطر

ذردرإددذاءرودريقذلرنیذﻒر ذور
ذیسرإالرجم ّر
و ا دصله عل الناس بالليل »ر)اإلصمهاي،ر١1/11إرولكنّ رل ّ
ذثرآلردلذير) إرورخيذو رمعذار ر
ذاقرويقذتلهم رفهذلرالكننذارعنريقبذلرمذطرالرجذلرالذمةر ّ
يسلرسیم رورجيرارالنّ ل
ّ
اقر
دنیمذذةرورسذذبیلردقیدتذ رالراسذذخةرللذدفا ردذذطرع ذذلرالبیذ ر) إرعنريكمذ لرذطرورال ذذر رمش ذ ّه راًرسذذیم ريردذذثرالنّذ لر
ويقذذتلهمردونرسذذبث ريبذذدورع ّنر ذذمارالذذتهمرقصذذدترتل ذذیخروجهذذةرددبذذلرويزدات ذ رالشذذیعیة،رأل ّنريمس ذ رالثذذائرةردر
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،رإجردقر
ذملرودرتك ذذطرتر بذ ذ رالق ذ رّذوةرب ذذشرايك ذذاّرالعباس ذذیني،رفل ذذمريس ذذلمرحتّ ذذیربع ذذدرش ذذهادت
تع ذذرفراان ذذو رلل ذ ّر
ّ
رودسوارورسی م رر
ا ؤرخونرورسیت رالكثیرالريلیورب
ّ
،رنمارعممردريبنوارشخصیّةرشعراءرالشیعةرا لتزمنير ّإال ّ
السيد الحميري
ذثرلصذذحابةروالرجذذالر
جرومذطرتبعذ ِرمذطرالن ّقذاد،ربذذأ ّرنرشذذعررالسذذیدرايمذذیةرملذذيءربالشذذتمرورالسذ ّر
يعتقذذدرعبذوالمر ل

العظاّروردصرارو ورقدربال رورتشیع ،رومطر مارا ن لورقدرتع ّردیرايدودروعتذیرباأل ذاجيرخالفذاًرللواقذع ر ذور
ذثرعصذذحابررسذذولراهللرصذذليراهللردلیذ روسذلّمر
ذعرار ذذارنذذانريمذذر رمذذطرسذ ّ
يقذذول«:إّ ذارمذذاترجنذذرارو خذذررالنذذاقرشذ ل
وعزواج رورشعرارويستعمل رمطرقمفهمروال عطردلیهمرفتحویرشعرارمذطر ذماراوذنسروغذیارلذملكرو خذرارالنّذاقر

لوفاًروتراقبراً»ر)اإلصمهاي:1911،ر0/1إ،روورموضعرآخرريقذول«:عخذريردلذيربذطرسذلیمانرقذالرإجاررعيذ ل رور
ّ
رسثرالسلﻒرعوربلیةرمطرباليا»ر)ا صدرريمس 1/1،إر
ّ
شعررالسیدر«د رجا»،رفدد ،رفهيّ
رالريأيتربعدارإال ّ

ذثرالنب ذذوة،ر
وجواب ذ ر و:ن ذذانرالس ذذیدريعتق ذذدرب ذذأ ّنردل ذذيرب ذذطرع رﻃال ذذثرق ذذدرور ر ك ذذمرمول ذذدارومرب ذذاا،رمناق ذ لر

ذيروبنیذ ذ ،روﻃع ذطرورإمام ذذةرالش ذذیخني،رب ذذأ ّنرعب ذذابك ٍررودم ذذرر
ذثرالرس ذذالة،رفادتق ذذدربالوص ذذیة،روحص ذذر اروردل ذ ّر
وموا ذ لر
لكطردلیّذاًرمذعرشذعوراربأيّذ رعولذیرهبذمارااالفذة،ربذايعراالمذاءر
ردلي،رفكايارنا
ّ
نيرجيثرالتر رمنهما،رو ّ
رّ
اغتصبارحو ّ
الثالثةريزوالًردلیرإرادةرا سلمني رورحنيرع ّنررسولراهللر) إرقال «:لرمطررنرنذ رر لمذوالاررفهذماردلذيرر لمذوالا»رورتلذكر

ذحربشذعراردلذ رحذدي رالبیعذةروقصذةر)غذديرخم1إرالذهر
وصیةرالريست یعرعحدرعنر رّرفهارعورينقضها رفقذدرنذانريل ّر

ودندماريریريقلرتلكرالوصیة،رفاص ب رشعراربايزنرالعمیو،روالغضثرايادرفیقول:ر
ر
ناي ربعدرحخةرالودا ر
مجلعینا2ر
ربلرئ رإلیراهللِرر ِمطررابر ِرطر رعرلرویررررررررررلروِرمطرر ِردي ِرطرااوارجِررعرل ر
ديرعمیررا ؤمنینا( ١ديوان)222 ،
علرربلرئ ررلروِرمطرررفلعیذ ٍرل
لروِرمطرررفِ ٍر
لرغذداةلررد ل

فكذذانريتص ذ ّدیربعنذذﻒر ذذطريرجذذیءردلیّذاً،رويشذذتم رعوريغضذذثردلذذیرالذذميطريذذمنرونراإلمذذاّردلذ ّذير) إرمبذذارالر
سن رفقالرعبورالمرج«:ح ّدث رع رقالرنن رمعرالسیدردلیربابردقبةربذطرسذاد،رفقذالرابذطرسذلیمانربذطردلذير
يعر ربالسید،رعشعررالناقرواهللرالمةريقول:ر
ّ
ٍ
رمطرالشيردلیرقدّررررررررررروصاحباارودثمانربطردمايار
حممدرخی
ّ
1ر-رالنوبه،رفر رالشیعة،ر19/1؛رالشهرستاي،را للروالنحل110/1،؛رالسیوﻃي،رتاريخراالماء،ر119/1؛ر
رعرویربن رنريزربطرربیعةر
2ر-ر
إبطرعروی:ر وردثمانربطردمان،رو ّعم ل
ل
١
دزة،رمعراختالفرورالبی رالثاي:ر
رتلكراألشعاررلكثی ّ
ّ
ر-ررويل
ٍ
ديرعمیرا ؤمنیناررر)دتیو:ر ورعبوربكررالصديوإ
طردتیوررررررررغدا لةرد
لوِمطردمرربرئ لروِم
ل
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فوثثرالسیدروقال«:بلرعشعر،رواهلل،رمن رالمةريقول:ر)اإلصمهاي،ر:1911ر11/1إر

رجارد ٍ
مةرررررررررررر لمطررنا لرنرعثبترهارورال ّدي ِرطررعلروتادراًر
سائلررقرريشاًرإنررنرنر ل لر
ِ
رومیعادراًر
عحلمهارررررررررر رحلماً لرروعصدرقلهاررقلذروالً لر
هاردلماً لررو لر
لمطررنا لرنرعدرل لرم ِر
لوررلِءبرا ِررح ّسادراً ر)ديوان؛ر19/1إررررررررررر
ارعبارحس ٍطررررررررإنررعي ل ر لردررتل لر
إنررريلصدرقو لررفلرذرلطررريلعدو لر

فلماجاريع ّردارالنّقاد،رمغالیذاًرممرﻃذاًرورادتقذادا،رويهذاجونردلیذ رو ذورشذادررشذیعيرملتذزّريص ّذرارجهذراًرمبم بذ ر

ورالذذمودردذذطر ذیرعئمت ذ روبیذذانرحماسذذنهمرومنذذاقبهم،روالريعتذذررقذذولرجلذذكرالشذذادررويظذذائرارورجنذذررفضذذلرعئمت ذ ر
الغلورالقبیحرعوراالفرا روراالدتقاد رر
رمذذطرجايذذثرآخذذر،رع ّنرالسذذیدرقذذدرعجذذابرهبذذمارالذذتهمرورحديث ذ رمذذعررجذذلرمتعصذذثرحی ذ ريقذذول«:عخ ذ ررير
حممذذدربذذطرجعمذذررالنحذذوة،رقذذال:نذذانرالسذذیدرخيتلذذﻒرإلینذذارويغشذذايارفقذذاّرمذذطردنذذديارجاتريذذوّرفتخلمذ ررجذذلروقذذالر
لكذمرشذذرفروقذدرردنذذدرالسذذل انرفذالرَالسذوار ذذمارفهيّذ رمشذذهورربشذذربراامذرروشذذتمرالسذذلﻒ،رفبلذ رجلذذكرالسذیدر
فكتثرإلی :ر)اإلصمهاي،ر:1911ر10/1إر
ردطرر لرخیر لررر
ثر ِرسلرویرعي ّ رررررر رررررجل لرنررترالّمةرفلرذّر لر
رفلمار رجلرير ٌر
1
ِ
ِ
ِ
ِ
رايما ِرر رمطررال لرقسرلرور ر
ردطرر رمرر لرحثررررررر رررفر لار ر
رجلنرترامررِرعرفلرذّر لر
2
رإماّراور لردیررررررررر رروفذارو ِررعمررتِ
ناراألنر ر
لر
ث ِر
رلذحاير ّر ّ
ل
هودر لردلیرالزوِررلروارنر لركر ر)ديوان؛ر/1ر122إر
رشر ٌر
أحرلّ لروريریتل رإيرذهارررررررررررر
لرسذ لر

و نذذا ردالئذذلرعخذذریرتشذذیرإلذذیرمنافسذذةرالصذذحابةرورعمذذررااالفذذةرفأغمضذوارعدیذذنهمردلذذیرحذ ّذوراإلمذذاّردلذذير

) إرا سلّمرورااالفةروغافلواردذطروصذیّةرالرسذولرالكذرمير) إردنذدرغذديررخ ٍّذمرفیحذ ّد رابذطرمیذثمرالبحذرايردذطر

ذرورةرلك ّذلر
تضاّرحوراإلماّردلير) إرقائالً«:إ ّنرا نافسةرالّهرناي ربنيرالصحابةرورعمررااالفذةرمعلومذةربالض ر
ا
ّ
رإالر
لمذذطرُسذذعرعخبذذار م،روتشذذاجر مرورالسذذقیمة،روللّذذﻒردلذ ّذيرووجذذوارب ذ ر اشذذمردذذطرالبیعذذةرعمذذررنذذا رراليدفع ذ ّ
جا ٌلرعورمعاي ٌرد»ر)البحراي،ر:1191ر01إ ر

وإثررتلكرالواقعة،رإيعكسرشعراءرالشیعةرماروقعربأ لرالبی ر) ِ
إرمطرتضییعرايقو روللّمهذمردذطرااالفذةر

ورعشعار مربارزيطرالغدررواایايةرمطرقبللرعصحابررسولراهللرورتلكرايادثة رفكانرمطرسذخايا مرعنريهخذووار

دل ذیرخص ذذوّرآلردل ذذير) إرويب ذذالغوارور خ ذذو م،روي ذذمنروارمناق ذذثرع ذذلرالبی ذ ر) إروحماس ذذنهم رإجري ذذریر ذذمار
ذمّرا نكذذر رفمذذار ذذورجيذذثرر
ايقذذائورترواجذ ربذذردودرفعذ ٍذلردنیذذدرمذذطرقبلذذلرخمذذالميرالشذذیعةرفیتهمذذو مربقلذذثرايقذذائوروالذ ّر
ر:راألسد،رالغالّرالقوةراألسد
-1ررال لقسور:رجرقل لسا ِو
ّ
2ر-رالمارو :رالّمةريمر ربنيراألمور
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شذذادرريذذدافعردذذطردقیدت ذ رالراسذذخةر روي ذمنررايقذذائورا ذ ّذرةرآيذذما ر ذذلرنذذانريسذذت یعرشذذعراءرالشذذیعةرعنريغمض ذوار
عدینهمردلیراایايةروتضییعرالعدالةرفیسكتواردطربیانرايقائو ر
ذعرار » رفالسذؤالرالذذمةريتبذذادررإلذیرالذذم طر هنذا:رمذذار ذذور
مذطرالعخذذثرع ّنراإلصذمهايريقذذول«:ر خذذررالنذاقرشذ ل
ذةرخاصذةرمذنهم رإنريصذ ّد رصذحةر ذمارااذرر
قصدارمطر«النّاق» ر لريقصدرب رمجیعرالناقرورجلذكرالعصذررعورﻃبق
ّ

ذأممرنذايواريبغضذونرالسذیدروي ذردوارحتذیر
رالناقرنذايوارقذدر خذروارشذعررالس
بأ ّن ر
ذیدروجمذوارآيذما ،رفالبذ ّدرلنذارعنريقبذلرب ّ
ّ

لكنّ ريصم رورموضعرآخررخالفاًرلملكرالذرعةربقولذ «:نذانرحسذطراأللمذا ،رمجیذلراا ذاب،رإجارصذ ّد ر
بعدرموت رو ر
ٍ
نلررجلرورا لسريصیبل رمطرحديث »ر)اإلصمهاي1/1،إ نملكريروةرابطرا عتزرمكايتذ ربذنير
ورجملسرقوّرعد یر ّر
الناق«:ر ذاراحتضذررالسذیدريظذررإلیذ رغالمذ روبكذ ،رفقذالرلذ :رمذاريبكیذك رقذال:رونیذﻒرالرعبكذيروعيذ راذوترولذیسر
فصررإ رصﻒراازازيط،رفقلرعالرع ّرنرالسذیدرايمذیةرمذادارآلررسذولراهللر) إرقذدر
لكرنمط رفقال:رإجارعيارقضی رر ِر
ماترفمعل،رفوافاارسبعونرنمنراًرفیهارالوشيروالدبیقي»ر)ابطرا عتز،رالرتا01/1:إرر

فذذالقولرالصذذحیح،ر ذذورع ّنرالنّذذاقرورتلذذكرا تمذذعرايقسذذموارإلذذیرعقسذذاّرشذذتّی،رفیحتمذذلرع ّنرفه ذةًرمذذنهمرترن ذوار
ذثرالسذذلﻒ،رخالفذاًر بذذادئهمرا م بیذذةرعورال ائمیذذة،ر ذذمرالّذذميطرت ّرقذوار
شذذعررالسذذیدر ّ
وحضذواردلذذیرترنذ رمذذطرعجذذلرسذ ّ

وشوقيرضیﻒريصوررمبذادةءر ذمارالقسذمرمذطرالنذاقر
ردليربطرع رﻃالثر) إروع لربیت رمعلناًرآيما ر
ّ
ّ
إلیرسث ّ
دونرتعر رإلذیرمذواقمهم،رقذائالً «:ومثلذ رحممذدربذطرو یذث،رنذانريمذدردلذیروزراءربذ رالعبذاقروخلمذائهم،رو ذور
ّ
ٍ
رترددردلذیرجمذالسرتذم لنررفیهذارفضذائلرع ربكذررودمذررودثمذان،روالريذمنررفیهذارشذيءر
غالرورتشیّع روإمامیّت ،رعيّ ّ
دلي،رفتولّیرحنقراًرو وريقول:ر)ضیﻒ،ر:1911ر011إر
مطرفضائلر ّ
ٍ
ني لرزير ٍ
أفون1ر
ديو لرولم ِر
مرررررد ِرطراو لردیربلذ لر
سامعهر
رم ِر
ل
عغردرورإرلیردرصر ربةرص ّم ل
ني2ر
رالبیلرا یام ِر
ِر
الربلنی رب
رورمشا ِرد مرررررر رررررلو ر
الريلمنرو لرنردلیّاً لر
ر
نریرعبارحس ٍط ر ِ
لوررريسرت یعو لرنر ِرم رِ
ِ
نير
السكان ِر
لر
طرج
ل
ل
ررررررورفلضرل ررقل ّعويررب ّ

فكماريری،رناي رتلذكرالعصذبةرغذالنيرورادتقذاد م،ر یذ ررنذايوارالريثقذونربش ٍ
رإالرجنذررمناقذثرعئمذتهمر
ر
ذيء ّ

ذالغلورور
رونايواريتش ّددونروردقائد م،رفیبتعدونرمطرجنذریردل ّذيروابنائذ رالكذراّ رفكیذﻒريذتّهمرالشذادررالشذیعيرب ّ
عئمذذتهمردونرعنرينذ لذددرفعلهذذمرالسذذخیﻒ رعلذذیسر ذذمارالتشذ ّدد،ردالمذذةرلضذذاللردقیذذد مروالغلذ ّذورألئمذذتهم رفلذذمرالر
يشیرشوقيرضیﻒرإلیر مارالنزدةرا غالیةروالريتّهمهمرباإلفرا رالقبیح ر

1
رفهورعفنيرومأفو ٌنر
فط:رضعﻒررعي
ٌ
عفطر-رعفناًروع ل
ر-رر ل
میامني:رجرا یمون:رجورالیمطروالرنة
2ر-ر
ِ
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روبعذذلرالنذذاقريوافقذذونرمبادئذ رالسیاسذذیةرويعخبذذونربشذذعرارويستحسذذنونرمم بذ رااذذا رورعشذذعارا 1رونمذ رذار
نذذانربعذذلرالنذذاقرورباديذذةرالبصذذرة،ري ربذذونربشذذعرارويقولذذون «:ذذو،رواهلل،رعحذذدرا بذذودني،رال،رواهلل،رمذذاربقذذيرور
رالناقرنلّهمرﻃردوارولعنوا،ربلر نذا رعمذوررعخرذریر
مارالزمانرمثل »ر)اإلصمهاي،ر0/1إ رفالريست یعرالقولربأ ّن ر
ذعرا،رأليّذ رنذذانريهخذذمردلذذیرغاصذ رخالفذذةرآلردلذذير
ع ّجخذ ر ذذمارالعصذذبیة،رمنهذذارتذذأثیرالسیاسذذةروالعقائذذدرورشذ ر
) إرمطرالعباسینيربصراحةراللهخةروصد رالبیان،ر روِرمطر مارا ن لذورنذانريواجذ رالصذعابرويرمیذ رخصذوم رعيذوا ر
الذرذتّهمروالشذذتائم،ر ی ذ رقذذالرعبذوالمرج«:عخريذذارع ذذدربذذطردبذذدالعزيزراوذذو رةرقذذال:رحذ ّدثناردمذذرربذذطرشذذبةردذذطرع ر
اوذذميلرالعذذالفردذذطرع رجعمذذررا نصذذوررقذذال:ربلغ ذ رع ّنرالسذذیدرمذذاتربواس ذ رفلذذمريذذدفنوارواهللرلذذهطرص ّقذذوردنذذدةر
ألحرقنّها»ر)ا صدرريمس ،ر10/1إ ر مارالروايةرتم ّرنريارقصدر ارونرالرشیدرالسخیﻒرورإحذرا رجسذدرالشذادرر
الشیعيرمنصوررالنمرةرحی ريقول«:لقدرًم ررعنرعيبش ر رعّرعحرق »ر)ابطرقتیبة:1010،ر/1ر101إر
ذثروشذذتمهم،رخي ذذررببال ذ ر
فعنذذدمارينظذذررا نصذذﻒرإلذذیرمذذاريقذذالرورالسذذیدرايمذذیةرمذذطرلذ ّذوفرالنذذاقرورالسذ ّر

مظلومیذةر ذمارالشذادررا لتذزّروردفادذ ردذطرحقذذو رالشذیعةرا هتضذمةروإفشذاءربعذلرايقذائورا كتومذةرورالتذذاريخ ر
ماروإممرالين ّددونريیّاترااصوّرورإحرا رجسدرشعراءرالشیعة،رفالريؤاخم مرعح ٌدروريیا مرا شؤومة ر
ّ
الحميري شاعر يساني ْأو أمامي؟
يعتقدرعبورالمرجربأ ّنرالسیدردريباجعردذطرمم بذ رورحممذدربذطراينمیذة،ربأيّذ رن ّذلرمتمسذكاًربعقیدتذ رالشذیعیةر
ذالرإيّذ ررجذ ِ
ذعرمذذطرنیسذذايیت ر ذذما،روقذذالربهمامذذةرجعمذذرربذذطرحممذذدر)الصذذاد إ،رفقذذدر
الكیسذذايیة،رفیقذذول«:إ ّنرمذذطرقذ ل
عخ ذذأ»ر)اإلصذذمهاي:1911،ر0/1إ روتبعذ ربعذذلرالنقذذادرا عاصذرذريطرور ذذمارالعقیذذدة ريبذذدورعنراإلصذمهايرقذذالر
مارالرعةرمتأثراًربروايةردطراُسادیذلربذطرالسذاحرروردذدّررجعذةرالشذادرردذطرالكیسذايیةربقولذ «:واهللرمذاررجذعردذطر
ياترإالرمنحولةرل ،رقیل ربعدا روآخرردهذدةربذ رقبذلرموتذ ربذثال »ر)ا صذدرريمسذ ،ر
جلك،روالرالقصائدراوعمر ّ
لكنّنذذارلذذدينارعخبذذاررنثذذیةردذذطرصذذحةرروايذذةرقبول ذ را ذذم ثراإلمامیذذة 2رابذذطرا عتذذزر)101ر-ر191ر ذ ذرإ،ر
0/1إ رو ر
يشذذیرإلذذیر ذذماراألمذذررقذذائالً«:وحذذدث رحممذذدربذذطردبذذدراهللرقذذال:رقذذالرالسذذدرة:رمذذارزالرالسذذیدريقذذولربذذملك،رحذذمر
1ر-رقذذدرد ذ ّدارعبودبیذذدر«عشذذعرراحملذذدثني،ريعخذذثربشذذعرا،رويستحسذذن رويروي ذ »ر)األغذذاي،ر1/1إ؛روقذذالرالعت ذ «:لذذیسروردص ذريار ذذما،رعحسذذطرمذذم باًرورشذذعرا،روالرعيقذذیرعلمان ذاًرمذذطر
السید»ر)ا صدرريمس 19:إ
-2رابطرشهرآشوب،رمناقثرآلرالبی ،ر/1ر211؛رعمی ،رالغدير،ر/1ر01؛رالكت ،رفواترالوفیات،ر109/1؛ريوبه،رفر رالشیعة،ر١9/1ر
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لقذذيرالصذذاد ردلیذ رالسذذالّ رمبكذذةرعيذذاّرايذذج،رفنذذانراروعلزمذ رايخذذة،رفرجذذعردذذطرجلذذك رفذذملكرقولذ رورترنذ رتلذذكر
ا قالة،رورجود ردمارنانردلی رويمنررالصاد ردلی رالسالّ»ر)ابطرا عتز،الرتا،ر00/1إر
اهلللريلرذعرمذورلروريلغمررر
اهللِرلرواهللررعنررررررررلروعي لرقنر ررعنرر ر
رَلعر لرمرتررربِاسر ِرمر ر
شاءلررّررربِأمرِراررررررلروالحرورلروريلقضيروراألموِررلروريلقدررر)ديوان،ر111إر
لروريلثب رر لرمهمار ر

عضﻒرإلیر ما،رإ ّنراإلماّرجعمررالصاد ر) إ،رل ّقب ربذ«سیّدرالشعراء» 1بعدررجودذ ردذطرالكیسذايیة،روقذالر

السیدرورجلك:ر

رياصاارسیّدار)ديوان،ر11إر
يترررررررررررمدیرال ّد ِر،رمارُسّی
صر
ِ
ل
بل لمل رومروّدةرويص ل
حيروي ل

وي لمیرعبذورالمذرجرعنريكذونرالشذعررالذمةرصذ ّد ردذطر«َعمذرا»،رمبسذتویرقصذائدا رفشذعراراوعمريذات،ردلذیر
الدق ر
ح ّدرقول ،ر
ّ
ضعیﻒ،ريتبنيرفی رالتولیدرو ّ
الهوامش
 1رولدر"ددبل"رورالكوفةرسنةر111ر ذرويكنّیرعباردلير)ابذطرخلكذان ر:ّ1011ر219/2إ،رفهذورينتمذير
وريسذذب رإ رقبیلذذةرخزادذذةرا عروفذذةربوالئهذذارالعريذذورلإسذذالّرولرسذذولراللّذ ر) إ رولعذذلرع ذذمرشذذادررعدلذذطردقیدت ذ ر
الشیعیةروداشريناضذلرورسذبیلهار ذورددبذلراازادذي،رونذانريتأسذ ربذالنمرةروربكذاءرآلرالبیذ رورثذائهم،روامتذازر
خاءًرالجدراًرورالعباسینير)ضیﻒ،الرتا:ر90/1إر
بأي رنانريضیﻒرإ رجلكر ر
 2ذذورالسذذیدرإُسادیذذلربذذطرحممذذدرايمذذیةروقذذدرعدر رعواخذذررالعصذذرراألمذذوةرودذذاشربقیّذذةرحیات ذ رورنذذاللر

العصررالعباسي ر وررعقرالشیعة،روناي رالشیعةرمطرتعظیمهارل رتلق رل روسادراًرمبسذخدرالكوفذةر)ابذطردبذدرربذ ،ر
فلمذذاردرفذ ر
:1010ر91/0إ السذذیدرايمذذیةرر ذ راهللرنذذانرنیسذذايیاريقذذولربرجعذذةرع رالقاسذذمرحممذذدربذذطراينمیذذةر ّ
ايوروالقولرمبم ثراإلمامیةراالثىنردشرية،رتر رمذارنذانردلیذ رور
اإلماّرجعمرربطرحممدرالصاد ردلیهمارالسالّر ّر
رج ذذعرإ راي ذ ّرذوروق ذذالربذ ذ ،روش ذذعرارر ذ ذ راهللرورمم بذ ذ رمش ذذهوررالرحاج ذذةرإ رجن ذذرارالش ذذتهارار)عمیذ ذ :1911،ر

91/1إر
ر

ر
1ر-رالنوبه،رفر رالشیعة:ر20؛را وسوةرااوايسارة،رروضاتراونات:ر19١/1
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النتيجة
ذدلرإل ذذیرع ّنراإلص ذ ذمهايرعدخ ذذلرورنتابذ ذ «األغ ذذاي»ررواي ذذاترموض ذذودةرومنحول ذ ذ ،ر
آراءربع ذذلرالنق ذذادرالع ذذربري ذ ّ
ذحت ،رويذذرونرعيّذ رالرخيلذذورمذذطربعذذلراوم ذواتروالسذذق اترحذذنيرإستعراض ذ رلشخصذذیّةربعذذلرش ذذعراءر
فیش ذ ّكونرورصذ ّر

الشذذیعة،ر ذذمرالذذميطربذذملوارالذذنمسروالنمذذیسرورالذذدفا ردذذطرع ذذلرالبیذ ر) إ،رفصذ ّذورر مروربعذذلراألحیذذانرمبذارالريوافقذ ر
الشذذیعة رأل ّنر ذذمارالذذتهم،رصذذدرترمن ذ ربذذدافعرالعصذذبیةروالتذذنعكسرايقیقذذةرورزوايذذارحیذذا مرالسذذامیة،روقذذدرخذذرجردذذطر
يورايوروالصوابرعحیاياً ر
ﻃر
ّ

نانرشعراءرالشیعةريذرونرفقذدرالعدالذةرورح ّذوردلذير) إروعبنائذ رفذیمء مرحنقذاًروغیظذاً،رفهذمارالبوادذ رالنمسذیةر
ذممرروالشذذكویرالمذذاءربنذذیرالعبّذذاقرورقّذواد م،رفیصذ ّذوررلنذذارددبذذلرآالم ذاًر
لذذترهمردلذذیراإلنثذذاررورالنقذذدروالتع ذريلروالتذ ّ

الجدذةًروعحرايذاًرَذذیشرفذذیرصذذدراربسذذبثرمذذارآلذ رإلیذ رااالفذذةرمذذطرالتم ّوذذکروالضذذعﻒ،روالّذذهرجيذذثرعنرترادذذيرمصذذا ر

الشذذعث،رفمذذطرال بیعذذيرعنراليسذذكتواردلذذیر ذذمارالعذذدوانرا بذذنيروالذذءوارعشذذعار مربالنقذذدرالذذالج ر هتضذذميرحذ ّذورع ذذلر
والرترددرور ذمار ذورا ذنهجرالذ ّمیريعذ ّدارعبذوالمرجراإلصذمهايیرضذرباًرمذطراومخیّذةرلذدیرددبذل،ر
ٍر
البی ر)
إردونرخوفر ّ
ذممرروالشذذكویرتذذداولربذذنيرشذذعراءرالشذذیعةروخمذذالمیهم،رفذذالريشذذیرعبذوالمرجروتابعیذ رإلذذیر
رومبذذارع ّنرالتشذ ّددروراالدتقذذادروالتذ ّ
ذطرقِبذذلرا ت ذ ّذرفنيرمذذطرخمذذالميرالشذذیعة،روالريع ذ ّدونرعق ذواومرإفراﻃ ذاًر
ذثردلذ ّذير) إروعبنائ ذ رمذ ر
تلذذكرالنزدذذاترا غالیذذةرورسذ ّ
قبیحاًرمطرالناحیةرالدينیةرعورالسیاسیة ر
نانرعبواألسودرالد رشیخرالعشیةروسذی ّد مرولذ رالمخذررواواللذة،رفكیذﻒريسذت یعرابذطرع رربیعذةرعنري عذطرور
ذجرويش ّذهرر
شخصیةرزوجتهارويبال
رورتعرض روارمراّت رونیﻒريتخ ّیرعبذوراألسذودرمذطرحذدودرالشذردیةرورموسذمراي ّ
رّ

س ذذیم رج ذواررالكعب ذذةرا ق ّدس ذذةرورح ذذنيرص ذذرميرالقت ذذالرورالش ذذهرراي ذراّ رفیب ذذدوار ذذمارالتخاس ذذرروربی ذذانرتل ذذكرايكاي ذذةر

ذزمنيرإالر
السذذخیمةريقصذذدرتل ذذیخرعد ذرا رالشذذیعةروشذذعرائهم رفهذذؤالءرا ؤرخذذونردريبن ذروارشخصذذیّةرشذذعراءرالشذذیعةرا لتذ
ّ
ودسذوارورسذذی م،ر یذ ريذذریرع ّنرعبذذارالمذذرجررویرحكايذذةرموضذذودةردذذطرسذذیةر«ددبذذل»رمسذ ّدداًرُسعتذ ،ررو ذذورالشذذادرر
ّ

ذینيرومذطريذدوررورفلكهذم،رحذامالًرخشذبت ردلذیرنتمذ ر
الوحیدرالمةردرتسكطرقوافی ردذطرالنقذدرالذالج رللخلمذاءرالعباس ل

ذمّرخصذوّر
خسنيرسنةرمتح ّديراًرجروترالعباسینيروب شهم،رفامتازردطرشعراءردصراربأي رنانرجريهاًرغايةراوذرعة،ر روي ّ

مطراومروايرمان رفنمس راألبیّةرالترضذيرالتذملّلرواانذو رعمذاّر
ع لرالبی ر) إرباأل اجيرا ّرةرغیردابئرمبارقدريصیب ر
ّ
الراحذة،رخالفذاًرلذرعةرع رالمذرجروحكايتذ رالسذخیمةربغیذةر
األدداءرو ذوراليبكذيرعبذداًربذنيري ّ
ذدةرخصذم رلی لذثرالنخذاةرو رّ

تشذ ّذهراربذذنيرالنذذاق رفنسذذت یعرالقذذولربذذأ ّنرعبذذارالمذذرجرقدرمجعربعلرمارﻭصلرﺇلی رم ذ ذطرﺍلرّﻭيذذاترا نحول ذ رحذذولربعذذلر
حتهارﻭحقیقةرﻭقودهارﻭم ذطر نارﻭقعروربعلرﺍ زﺍلورﻭﺍوموﺍﺕ ر
شعراءرالشیعةردونرالعنايةربتحقیورص ّر
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المصادر والمآخذ
رالقرآنرالكرميرراألصمهاي،رعبورالمرجر)ّ1011إ راألغاي،رالشرارواووامشرد ردبداهللردليرمهنا،ربیوت،ردارالمكر رراألدظمي،رولیدر)1011إ رالسیﻒرالیمايرورحنرراألصمهايرصاحثراألغذاي ،راألولذی،را نصذورة،رداررالوفذاءرلل بادةروالنشرروالتوزيع ر
ردمي،ردالم ردبدرايسنير)ّ1911إ رالغدير،ربیوت،رداررالكتابرالعر ر
ررامیّ

ررﺍبطرﺍألباﺭرﺍأليدلسي ر)١101ﻡإ رﺍيلةرﺍلسیﺍﺀ رصقیورحسنيرمؤيس رﺍل بعةرﺍألﻭلی رﺍلقا رﺓ:راليا ررابطرخلدون،ردبدرالر طربطرحممدر)1011إ رمقدمةرابطرخلدون،ر رالثايیة،ربیوت،رداررالكتابراللبناي رراب ذذطردس ذذانر،ردل ذذيرب ذذطرايس ذذطرب ذذطر ب ذذةراهللر)1001إ رت ذذاريخردمش ذذو،رة ذذاينيرجمل ذذدراً،رصقی ذذوردم ذذرورب ذذطرغرام ذذةرالعمروة،ربیوت،رداررالمكررلل بادةروالنشرروالتوزيع ر
رابطرقتیبةرالدينورة،رعبورحممدردبدراهللربطرمسلمر)1010إ رالشعرروالشعراء،رالقا رة،رداررايدي ررابطرا عتذز،ردبذدراهللربذطرحممذدر)الرتذاإ رﻃبقذاترالشذعراء،رصقیذوردبذدرالسذتاررع ذدرفذراج،ر رالثالثذة،رالقذا رة،رداررا عارف ر
رابطرمنظوﺭرﺍ صرﻱ ر)1101-1101ﻡإ رخمتاﺭرﺍألغاي رﺍلقا رﺓ:رصقیورﺍألبیاﺭﻱرابطرمیثمرالبحراي،رنمالرالديطرمیثمربطردلير)1011إ راختیاررمصباارالسالكني،رصقیورحممدر ادةراألمی ،رراألولی،رمشهد،رمؤسسةرال بعروالنشررالتابعةرلآلستايةرالرضويةرا ق ّدسة ر
رالبغدادی،رعبذوربكذررع ذدربذطردلذيراا یذثر)1011إ رتذاريخربغذدادروجيولذ ،رصقیذورمصذ م ردبذدرالقذادررد ذا،ربیوت،رداررالكتثرالعلمیة ر
راووزة،رمجالرالديطرعبورالمرجر)1991إ را نتظمرورتاريخراألممروا لو ،راحملقو:رحممدرورمصذ ميردبذدرالقذادررد ا،رتسعةردشررجزءاً،ربیوت،رداررالكتثرالعلمیة ر
رحسني،رﻃ ر)الر تاإ رحدي راألربعاء،رال بعةرالرابعةردشرة،رالقا رة،رداررا عارف ررايموة،رشهابرالديطرياقوتربطردبدراهللر)1990إ رمعخمراألدباء،رإرشادراألريثرإ رمعرفةراألديث،راحملقذو:رإحسانردباق،ر راألولی،ربیوت،رداررالغربراإلسالمي ر
خلﻒراهلل،رحممدرع در)1900إ رصاحثراألغايرعبورالمرجراإلصمهايرورالرواية،رقا رة،رمكتبةرمضةرمصر ر
رّ
ر ددبذذلراازادذذير)الرتذذاإ رديذوانرددبذذلراازادذذي،راحملقذذوردبدالصذذاحثرالذذدجیلي،ر رالثايیذذة،ربذذیوت،رداررالكتذذابراللبناي ر
رالذم ،رمشذسرالذذديطرعبذوردبذذدراهللرحممذدر)1110إ رتذذاريخراإلسذالّر لولوفیذذاترا شذا یر لواألدذذالّ،راحملقذو:رالذذدنتورردوادرمعروف،ر راألو ،ربیوت،رداررالغربراإلسالمي ر
بشارر ّ
-رضیﻒ،رشوقير)الرتاإ رالمطرومما ب رورالشعررالعر ،ر رالثايیةردشرة،رقا را،رداررا عارف ر
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) 1911إ رتذذاريخراألدبرالعذذر ،رالعصذذررالعباسذذيراألول،رال بعذذةرالسادسذذةردشذذرة،رالقذذا رة،ردارر

را عارف ر
رغنیمیر الل،رحممدر)الرتاإ رالنقدراألد رايدي ،رقا رة ررمبار ،رزنير) 10١1إ رالنثررالم رورالقرنرالرابع،راوزءراألول،ر رالثايیة،رالقا رة،رمكتبةرالتخاريةرالكری ر ا وسوةرااوايسارةراالصبهاي،رحممدرباقرر)الرتاإ رروضاتراونذاتروراحذوالرالعلمذاءروالسذادات،رصقیذوراسذدراهللراُسادیلیان،رقم ر

ر
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«Respond to the positions of Abu Faraj al-Isfahani toward some
poets Shiites»
Masoud Eghbali, Mojtaba Behroozi

Abstract
The poets Shiites Shiites had served directly to their imams
Bmdaúham
In INDIRECT charged with insulting the enemies of the
people of the house, They were Ahjohn ruction their religious faith and
Evhacon in Hjohm, Defended the people of the house and protected them
cleared, But they may threw who does evil, betrayal and cheese ... and by
some critics, Since the book «Music», is a source Hamavi Arabic
literature, No wonder, that this book is outstanding combination of a lot
of novels weak or apocryphal, Not without some errors and hiccups while
reviewing the character of some poets Shiites. Faisoarham sometimes do
not agree with him, including Shiites. In this article we come as cited in
his book Abualfarag songs from the misdeeds of some poets household
Almlenzmin. It may indicate the transfer of accounts and sordid morals
Ahjaehm sarcastic non-cash nor scrutinized. While it is reviewing the
charges for these heinous poets, little suspicious of what it meant to the
absurd tales of staining their reputation and appeal in their symptoms.
Key words: Abu Faraj al-Isfahani, poets Shia, committed literature,
criticism.
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