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 الممخص:

الخطاب ليس معرفة خالصة بالضرورة, إال أنه يرى العالم بوساطة استخدامه لممعرفة, بحيث         
ن رؤية العالم, ورؤية العالم تبدو بدورها الجزء اآلخر من المعرفة ذاتها, وعبر تصبح المعرفة جزءًا م

( Authoityبمفهوم السمطة ) -بهذا المعنى -هذا المزج تولد سمطة الخطاب, إذ يرتبط الخطاب بشدة
بمعناها االجتماعي والسياسي بوصفها مجموعة عالقات تفعل فعمها في العالم, اذ تتمفصل السمطة 

فة في الخطاب، بحيث تترك السمطة اثرًا في الخطاب وبحيث ان السمطة ذاتها ايضًا تولد والمعر 
 المعرفة وتنشىء الخطاب في سمسمة غير متناهية من تبادل االدوار.

  .(، الدين، السياسةسمطة الخطابالخطاب، شعر المعارضة، ): الكممات المفتاحية
                                             ABSTRACT 

       The speech is not necessarily pure knowledge, but it sees the world 

through its use of knowledge, so that knowledge becomes part of the world’s 

vision, and the vision of the world in turn appears as the other part of the 

same knowledge, and through this blending, the authority of the discourse is 

generated, as the discourse is closely related - in this sense - to the concept of 

authority (  Authoity) in its social and political sense, as a set of relationships 

that do their work in the world, as power and knowledge are articulated in the 

discourse, so that power leaves an impact on the discourse, and so that the 

same power also generates knowledge and establishes discourse in an endless 

series of exchanging roles. 

Keywords: discourse, opposition poetry, discourse authority, religion, 

politics.                                                                     
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 توطئة:
إلماام ارسل معاوية بن ابي سفيان كتابًا الى ابعد مقتل الخميفة عثمان بن عفان,        

أما بعد: فمعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وانت بريٌء "...نصه عمي )عميه السالم( 
من دم عثمان كنت كاأبي بكر وعمر وعثمان )رضي اهلل عنهم أجمعين(, ولكنك أغريت 

قاوَي باك الضاعي.... ثام جرين, وخاذلت عناه اصنصاار, فأطاعاك الجاهاُل, و بعثمان المها
   :"آخر الكتاب بشعر كعب بن جعيل وهو كتب في
 (ٕٛٔ/ٔم،ٕٚٓٓ)المبرد، 

 اـــــــــــــراق ليم كارىينــوأىل الع          راق     ــــــــــأرى الشام تكرُه ممك الع
 اـــــــان من ذاك دينـــــيرى كل ماك                اً ــــــــــاًل لصاحبو مبغضــــــــــوك

 اـــــــــــــــوّد ناُىم مثل ما ُيقِرضون           ا رميناىم      ــــــــا رمونـــــــــــاذا م
 اــــىنٍد رضين ا رضينا ابنـــــــفقمن        ا         ــــــــــــــوا عمٌي إماٌم لنــــــــفقال
 اـــــــــا: أال ال نرى أن ندينـــــفقمن        و           ـــوا نرى أن تدينوا لـــــــــوقال

 اـــــــــــــوضرب وظعٌن يقرُّ العيون          اد        ــــــــــومن دون ذلك خرُط الَقت
بناي ... فماا أنات وعثماانن إنماا أنات رجاٌل مان "ميه السالم( قااالاًل فيجيبه اإلمام عمي )ع

ُأمية, وبنو عثمان أولى بمطالبة دمه, فإن زعمت أنك أقوى عمى ذلك, فأدخل فيما دخال 
 ."فيه المعممون, ثم حاكم القوم الي

 (ٜٕٔ/ٔ،ٕٚٓٓ)المبرد، 
إتهامااه اإلمااام عمااي )عميااه السااالم( بقضااية  اطياال التااي ينطقهااا الوليااد باان عقبااةوماان االب

 (ٜٓٗ/ٕ،ٕٚٓٓ) المبرد،    مقتل الخميفة عثمان بن عفان

 ــوــــــوال ُتْنيبوه ال تحــــــلُّ مناىبـــ  بني ىاشم ُردوا سالح ابن اختكم             
 بني ىاشم كيف اليوادة بيننــــــا               وعند عمي ِدرُعــــــُو وَنجائبـــــو

 زُبوْ نــــــــو                كما عذرت يومًا بكسرى مراىم قتموه كي يكونوا مكا
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 وكان عروة بن الزبير اذا ذكر مقتل عثمان بن عفان يقول:
كان عمي اتقى هلل من أن يعين في قتل عثمان, وكان عثمان اتقى هلل مان ان يعاين فاي "

 (ٜٓٗ/ٕ،ٕٚٓٓ)المبرد،"  قتل عمي

)عميااه  ان, ظهاارت طواالاا. مناصاارة للمااام عماايفبعااد مقتاال الخميفااة عثمااان باان عفاا     
بأنه اولى بالخالفة مان غيار , بال اولاى بالخالفاة مان اباي بكار وعمار  السالم( واعتقادهم

 بن الخطاب.
العمااااوي( وحاااازب )الخااااوارج( ماااان اشااااد االحاااازاب معارضااااة  -عييولعاااال الحاااازب )الشاااا    

لمسامطة االمويااة, والصااراع العنياا. بااين تمااك االحازاب اوصاامها حااد التقتياال والتخريااب فااي 
 افع عنه وتساعد عمى نشر افكار ... بعض اصحيان وكان لكل حزب فالة شعرية تد

 ـ الحزب الشيعي:1
ليست مان المصاالح إن اإلمامة "في حق إمامة عمي )عميه السالم(  يقول الشيعة       

ين, وقاعادة العامة التي تفوض الى نظار اصماة, ويتعاين القااالم بتعييانهم بال هاي ركان الاد
ة, بل يجب عمياه تعياين االماام لهام, ي اغفاله وال تفويضه الى اصماإلسالم, وال يجوز لنب

ويكااااون معصااااومًا ماااان الكباااااالر والصااااهاالر, وان عميااااًا )عميااااه السااااالم( هااااو الااااذي عينااااه 
)صااااموات اهلل وسااااالمه عميااااه( بنصااااوص ينقموهااااا ويؤولونهااااا عمااااى مقتضااااى مااااذهبهم, ال 

او  يعرفهااا جهابااذة الساانة وال نقمااة الشااريعة, باال اكثرهااا موضااوع او مطعااون فااي طريقااة,
 (ٖٖٚ/ٔ، ٕٗٓٓابن خمدون ، ( ."عن تأويالتهم الفاسدةبعيد 
وقااد انتشاارت كممااة الوصااي بااين الشاايعة عمااى اعتبااار ان النبااي )صاامى اهلل عميااه وآلااه    

وساامم( أوصااى بالخالفااة لعمااي باان ابااي طالااب ماان بعااد , فاالمااام عمااي )عميااه السااالم( لاام 
اهلل رسااول اهلل )صاامى  يكاان إمامااًا بطريااق اإلنتخاااب وانمااا جاااء إمامااًا بطريااق الاانص ماان

احماااااااااد اماااااااااين، (: و ينشاااااااااد اباااااااااا الهياااااااااثم وكاااااااااان بااااااااادريًا بقاااااااااولعمياااااااااه وآلاااااااااه وسااااااااامم( ، 
 (.ٖٜٕإٛٛ،ٜ٘ٚٔ
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 كنــــــــا شعار نبينا ودثـــــــاره               يفديو منا الروح واألبصـــــــــار
 وباحت األسرارإن الوصي إمامنــــــا وولينـــــا              َبِرَح الخفــــــــاء 

إال ان االحاااداث السياساااية وظهاااور العدياااد مااان التياااارات الحزبياااة والتاااي آلااات الاااى مقتااال 
هااا , ليتنااازل اإلمااام الحساان باان عمااي بعااد ذلااك عاان ٓٗاإلمااام عمااي )عميااه السااالم( ساانة 

الخالفة لمعاوية بن ابي سفيان ونقطة التحول في سياسة معاوية تجا  آل البيات )عمايهم 
ستعمال اسموب سباب االمام عمي )عمياه الساالم( واهال بيتاه عماى المناابر, السالم( هو ا

وحادثااة مقتاال االمااام الحسااين )عميااه السااالم( عمااى يااد بنااي اميااة تمااك االمااور اذكاات نااار 
وكااااانوا قباااال ذلااااك ( ٖٔ،ٕ٘ٓٓحجااااازي، ) يع فااااي نفااااوس الشاااايعة وتوحيااااد صاااافوفهمالتشاااا

ل مقتماه رأياًا سياسايًا نظرياًا لام يصال شايع قبا متفرقي الكممة مشتتي االهواء, اذ كاان الات
م, الاى قمااوب الشاايعةا فممااا قتاال الحسااين امتازج التشاايع باادماالهم وتهمهاال فااي اعماااق قمااوبه

 ، ٕٖٙ/ٔ،ٜٜٙٔساااااااان ابااااااااراهيم حساااااااان،)د.ح واصاااااااابح عقياااااااادة راسااااااااخة فااااااااي نفوسااااااااهم
 (ٛٗ،ٜٛٙٔحميدة،

بحرياة االنساان باربط مبادأ التوحياد بالعباادة, موق. الشيعة من االنساان وحريتاه  يتميز"  
فاالنسان عندما يقر بعبودبة اهلل وحد , يتحرر من كل انواع العبوديات االخرى, فيصبح 

 (ٓٔٔ،ٕٔٔٓالصدر،  ) "حرًا تجا  البشر
إن اإلمامااة ليساات "ذكر اباان خماادون فاي المقدمااة قولاه: وعان جااوهر الماذهب الشاايعي يا  

قاااالم بهااا بتعيياانهم باال هااي ماان المصااالح العامااة التااي تفااوض الااى نظاار اصمااة, ويتعااين ال
ركن الدين وقاعدة اإلسالم, وال يجوز لنبي اغفاله وال تفويضه الى االمام بل يجب عمياه 
تعيااين االمااام لهاام, ويكااون معصااومًا ماان الكباااالر والصااهاالر, وان عميااًا )رضااي اهلل عنااه( 
هااو الااذي عينااه صااموات اهلل وسااالمه عميااه بنصااوص ينقمونهااا ويؤولونهااا عمااى مقتضااى 

    (٘٘ٔ/ٔ،ٕٓٓٓ. )ابن خمدون،" هبهممذ
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لعاال مااا يميااز المعارضااة السياسااية الشاايعية ضااد الساامطات الحاكمااة, انهااا لاام تركااز فقااط 
عمى مظمومية أهل البيت )عمايهم الساالم( مان قبال بناي ُأمياة, أو حياازتهم لمخالفاة عناوة 

  افعالهم دون وجه حق, بل ان المعارضة الشيعية كانت ثورة ضد استبداد الحكاااام, و 
تجا  المعدمين والفقراء من الناس, والمنهج الشيعي وتوجههم االجتماعي ادى الى توساع 

عاانو  مان  حركتهم العقاالدية السيما الماوالي وهام مساممين ينتماون صقاوام غيار عربياة لماا
ان الشاايعة كااانوا حاازب المعارضااة الراليسااي الااذي ياادعو "وبمااا ظماام واضااطهاد بنااي اميااة 

دالااااة التااااي جاااااء بهااااا االسااااالم, فااااإنهم لجااااأوا اليااااه. وهااااذا يعنااااي ان العاماااال لممساااااواة والع
)د.فااااااااااااخر " .لحركاااااااااااة الشااااااااااايعة...االجتمااااااااااااعي كاااااااااااان الااااااااااادافع اصهااااااااااام صنضااااااااااامامهم 

 (ٓٙ،ٕٕٔٓجاسم،
وتوساااع الحركاااة الشااايعية وماااا قامااات باااه مااان ثاااورات, وماااا تعرضااات لاااه مااان ظااارو.    

باث افكاارهم ومشاروعيتهم فاي  عصيبة اسهمت في ازدياد قوتهم واصرارهم عماى مواصامة
اختيااار حياااة تااروق لهااما إذ كاناات الحركااة الشاايعية قاالمااة عمااى اساااس االصااالح, تسااتمد 

مان مبادالها من العقيدة االسالمية والسيرة النبوية الشريفة, والثورة الشايعية تساتمد مبادالهاا 
أشارًا وال بطارًا وال لام أخارج  "لساالم( مخاطباًا اصماويين قااالالً مقولة اإلماام الُحساين )عمياه ا

نماا خرجات لطماب اإلصاالح فاي ُأماة جادي ، ٜٛٚٔشامس الادين، . )"ظالمًا وال مفسدًا وا 
ٖٔٔ) 

 ومن ابرز شعراء الحزب الشيعي:   
 الكميت: 

 كااااااااااان خطيااااااااااب بناااااااااي اسااااااااااد وفقيااااااااااه الشاااااااااايعة"عااااااااار. عاااااااااان الكمياااااااااات بأناااااااااه 
وهااااو ماااان شااااعراء الشاااايعة الااااذي اقتاااارن شااااعر   (ٕٙٔ/٘ٔ،ٜٜ٘ٔ)االصاااافهاني،"

وة الااى الوقااو. فااي وجااه أهاال الظاللااة, وياارى أن أحقيااة الخالفااة تعااود آلل بالاادع
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. يقااااول فااااي قصاااايدة (ٖٗٔااااأٖٖ/ٔ، ٜٜٗٔ)ادوناااايس، بيااات النبااااوة دون سااااواهم
 (ٓ٘ا ٖٗ،ٜٙٛٔ)شرح هاشميات الكميت، مشهورة له:

 
 ذو الشيب يمعبُ ًا, اـــــــــوال لعب         بيِض أطرُب      لِطربُت وما شوقًا الى ا

 لم يميني داٌر وال رســــــــُم منزٍل                   ولم يتطَّربني بنـــــــــاٌن مخضبُ و 
 اح غراٌب ام تعرض ثعمبُ وال أنا ممن يرجزالطير ىمـــــــــُو                    أصــــ

: 
 يطمبُ واء والخير ـــــكن أىل الفضائِل والنيى                   وخير بني حـــــــــــول

 ا نابني اتقربُ ــــــــــــــالى اهلل فيم     ن بحبيم              ــــــالى النفر البيض الذي
 يم ارضى مرارًا واغضبُ ـــم رىط النبي فإنني                   بيم ولـــــــــبني ىاش

 بُ ــــْرحوالى كنِف ِعطفاُء أىٌل ومَ ــــــودٍة                   خفضت ليم من جناحي م
 ورــــــبأسمر ماِض من وراء السن      وكم من كمي وقد ضممنا جناحُو              

 ي ُأذمُّ واقصبُ ـــــــــــمجّنًا عمى ان  ؤال                 ــــــــوكنت ليم من ىؤالك وى
ن       ا              ـــــوُأرمى وارمي بالعداوة اىمي  يم واؤنبُ أوذى في الي ـــــــــوا 

: 
 رى الجور عداًل اين ال اين يذىبُ ي            ٍة       ـــفقل لمذي في ظل عمياء جون

 رى حبيم عارًا عميَّ وتحسبُ ـــــــت             أي سنٍة     ــــــــــــــــبأي كتاب أم ب
 بل ىو اشجبُ ْير م ال جَ ـــوُبغٌض لي ـــــــو من عداوٍة                 أأسمم ما تأتي ب

 ِق مشعبُ ـــــــعب الحشْ ومالي إال مَ  ٌة                 ـــــــــــفما لي إال آل أحمد شيع
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فقصيدة الكميت فيها مناظرات في حقوق الهاشميين, يستعين فيها باصدلة والنظر        
العقمي عمى تقدير حق البيت الهاشمي, ويقال ان الكميت حابس مان قبال هشاام بان عباد 

 الممك اثر قصيدته تمك. 
وتعاااد هاااذ  القصااايدة مااان عياااون الشاااعر العرباااي, وقاااد اكتساااب الكميااات اثرهاااا شاااهرة  "   

واساااعة, وهاااي احااادى نمااااذج الشاااعر السياساااي العرباااي والاااذي نماااا وازدهااار فاااي العصااار 
 (ٜٕ،ٖٜٚٔخفاجي ، . )"االموي

ل حازب يساتطيع فكايعتبر القرآن الكريم حماال أوجاه  كان االمام عمي )عميه السالم(    
ان يجاد فاي القاارآن ماا يؤياد رأيااه ولاذا فاإن القاارآن فاي نظار عمااي )عمياه الساالم( ال يكفااي 

االجتماعية التاي انزلات مان لهداية الناس انه يحتاج الى تفسير مالالم لكي يؤدي رسالته 
 (ٕٔٓ، ٜٜ٘ٔالوردي، )  اجمها
وتوظيفهاا فاي النصاوص ويعد الكميت من الشعراء الذين اعتمدوا النصاوص القرآنياة     

ففي نص شعري يذكر فيه فضاالل اإلمام عمي )عميه السالم( وما له مان احقياة الشعرية 
 (ٙ٘ا٘٘،ٜٙٛٔ)شرح هاشميات الكميت،  كاممة في منصب الخالفة, يقول مادحًا:

 ا تقٌي ومعربُ ــــــــــــــــتأوليا ِمن        ا لكم في آل حاميم آية       ــــــــوجدن
 لكم نصُب فييا لذي الشك منصُب        ًا تتابعت        ــــــيرىا آيا وآيغوفي 
       

ففي تمك اصبيات يؤكد الكميت عمى احقية آل بيت النبوة في الخالفة مساتندًا عماى آياات 
)  "القربـى ال أسألكم عميو أجرًا إاّل المودة فـي"قرآنية تؤكد هذا الرأي كما في قوله تعاالى 

 إنمــا ُيريــد اهلل ليــذىب عــنكم الــرجس أىــل البيــت ويطيــركم"وقولااه تعااالى  (ٖٕالشااورى/
جاّل وقولاه  (ٕٙاإلساراء/) "وآت ذا القربـى حقـوُ "وقوله عّز وجْل  (ٖٖ)االحزاب/  "تطييراً 
  (41)األنفال/ ."ولمرسول ولذي القربى "فإن هلل خمسو وعال

 لسالم( في خالفة النبيويكرر الكميت في نص آخر احقية اهل البيت )عميهم ا      
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 (ٜ٘،ٜٙٛٔ)شرح هاشميات الكميت  ، )صمى اهلل عميه وآله وسمم( في قوله: 
 ا َوَرثتُيم ذاَك أٌم وال أبُ ــــــــا             ومـــــــوا ورثناىا أبانا وأمنـــــــوقال

 ق الياشميَن أوجبُ ـــسفاىًا وح     يرون ليم فضاًل عمى الناس واجبًا        
 م وُمغرَّبُ ــــــــبو دان َشرقي لك      ة الذي       ـــــــــلكن مواريث ابن آمنو 

فالشاعر يؤكد الدعوى الباطمة التي صرح بها بني امية في قولهم انهم والة اهلل        
في أرضه ولهم أحقية السيادة فيها, ويأتي الكميت ليبين في نصوصه ان االقربون اولى 

هم أهل بيته م ومن يخم. النبي محمد )صمى اهلل عميه وآله وسمم( بالخالفة من غيره
 دون سواهم...

)شرح   ويذهب الكميت الى االستناد عمى االحاديث النبوية الشريفة لبيان صحة دعوا :
 (ٕٕٓ،ٜٙٛٔهاشميات الكميت،

 ار ـــإن الولي عمي غير ما ىجــــــا              إن الرسول رسول اهلل قال لن
 راـــــلم يعطو قبمو من خمقو بشــــــِو              قف أوقف اهلل النبي بفي مو 

 زالنا بما ائتمراال كـالمذين است              وُ ـــــــــىو اإلمام إمام الحق نعرف
ان الشاعر يبين باالدلة تفضيل النبي محمد )صمى اهلل عميه وآله وسمم( البن عمه     

لسالم( وفق خطبة اعمنها النبي )صمى اهلل عميه وآله وسمم( عمي بن ابي طالب )عميه ا
في ومكان يدعى )غدير خم( نصها: "من كنت موال  فعمي موال , المهم واِل من واال , 

 (ٛٔٔ، ٕٔٔٓبن حنبل، ) وعاِد مة عادا ..."
، ٜٙٛٔ)شرح هاشميات الكميت،   ويشير في نص آخر الى حادثة الهدير في قوله:   

 (ٜٛٔا ٜٚٔ
 اــــبما اْعَيى الرفوض لو المذيع  ـــــــــــار           اصفاه النبي عمى اختيو 

 اــــــــــــــأبان لو الوالية لو أطيع ـــــــــٌم            ويوم الدوح َدوح غدير خُ 
 اـــــــــفمم أت مثميا خطرًا مبيع ــــــا                ال تبايعوىـــــــــولكن الرج
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 اـــــــــــأساء بذاَك أولُيْم صنيع         ن        ــــــــــــــبمغ بيم لعنًا ولكفمم ا
 اــــدل                 إلى الجور واحفظيم مضيعْ ــــــــــــفصار بذاك اقربيم لع

 ا*  ــــــواقوميم لدى الحدثان ِرْيعَ              وا    ـــــــاضاعوا امر قائدىم فضم
اصبح  ي, فبعد تكوين النظرية الكيسانيةكثير عزة من ابرز شعراء الحزب الشيعويعد    

من كبار شعراء هذ  الفرقة فيما بعد, وما في هذ  النظرية من افكار متعددة كافكرة 
 التناسخ التي تقول بإن قبس النبوة ينتقل من االمام عمي )عميه السالم( وابنااله من بعد . 

 (ٕٚ، ٜٔٚٔ)ديوان كثير عزة: حنفية:يقول كثير عزة في ابن ال
 واءــــــــــــوالة الحق اربعة س               ة من قريش   ــــــــــــاال ان االئم
 اءــــــىم االسباط ليس ليم خفن بنيو                 ة مــــــــــــــعمي والثالث

 ربالءــــــــــــــــو كوسبط غيبت ان وبر                ــــــــــــــفسبط سبط ايم
 واءـــــــوت حتى                  يقود الخيل يقدميا المــــــوسبط اليذوق الم

 اءــــــبرضوى عنده عسل وم      ا           ــــــــــتغيب ال يرى فييم زمان
 
وفي كتاب ارسمه عبد الممك الى محمد بن الحنفية واشياعه وما عانو  من ظمم   

, واستخ. ابن الزبير قد ضيق عميك وقطع رحمكد نصه: "انه قد بمهني ان واضطها
بحقك حتى تبايعه, فقد نظرت لنفسك ودينك, وانت اعر. به حيث فعمت ما فعمت, 

)  وعارفو حقك" حيث شالت فنحن مكرموك وواصموا رحمكوهذا الشأم فانزل منه 
  (ٚٓٔ/٘،ٜٜٓٔالبهدادي، 

)ديوان كثير عزة  :ام, وكثير في ركابه, يرتجز قاالالً عند الذ خرج ابن الحنفية نحو الش
 (ٜٚٗا ٜٙٗ، ٖٔ،ٜٔٚٔ،
 ديــــا مت يا ميدي ياابن الميتـم

 ا نمتريـق لسنـــــــــانت امام الح
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 و ونرتجيـــــــانت الذي نرضى ب
 انت ابن خير الناس من بعد النبي

 ر ومن مثُل عميـــــياابن عمي س
 وبميل ارض كمب ـــــــــحتى تح

 ارك اهلل العميـــــــــثمت اقبْل, ج
 بين لنا وانصح لنا ياابن الوصي

 ا ما نبتغيــــــــــبين لنا من دينن
 
كان الشعر الناتج عن حركة التشيع له االثر الكبير في اغناء الشعر العربي, اذ   

امة من انمازت النصوص الشعرية الشيعية بقوتها وغزارتها, اما العاطفة فكانت تمثل دع
لرؤيتهم ان حقوقهم سمبت دعاالم الشعر, والعواط. عندهم انواع منها عاطفة الهضب 

الحنق والهيظ عمى مهتصبي حقوقهم عنوة ودون وجه حق, فجاءت اشعارهم مألى ب
والعاطفة االخرى هي عاطفة الحزن. اثر المعاممة السيالة التي اتبعتها السياسة االموية, 

) الكيالني،  يت النبي محمد )صمى اهلل عميه وآله وسمم(وعاطفة الحب الشديد آلل ب
  (ٗٛد.ت،

ويذهب الدكتور مصطفى بهجت الى التعبير عن قوة الشعر الشيعي وما فيه من   
عواط. قاالاًل "تكمن قوة شعر الشيعة في عواطفهم التي زخر بها شعرهم, وهي عاطفة 

 (.ٖٛ، ٕٜٛٔبهجت، ) "الحب في المديح, والحزن في الرثاء, والهضب في الهجاء
ظهرها شعراء الشيعة تجا  آل بيت النبوة وما يحممون من اومن العواط. التي       

 (ٜٚ/ٕ،ٜٜٜٔ، )الجاحظ مشاعر صادقة قول الشاعر حر ب بن المنذر بن الجارود:
 واثواُب كتان أزور بيا َقْبِري اف ُيقيُمني              ـــفحسبي من الدنيا كف

 المودَّة من أجرِ فما سؤُلنا اال            ٍد    ــــــى الّنبَي ُمحموحبي ذوي ُقرب
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وتتأجج مشاعر الشيعة وتزداد عاطفة عند حادثة مقتل االمام الحسين )عميه    
السالم(, اذ تعد واقعة الط. وما جرى فيها من افعال شنيعة ارتكبها آل ُأمية واحدة من 

واثرت اثرها الكبير في النفوس واهاجت الموعة,  عنيفاً االحداث التي "هزت العالم هزًا 
واستدرت الدمعة بل هي التي كونت فيهم هذا اصدب الثر والشعور الفياض وخمقت منهم 

ل: وهل وجدت أديبًا غير اكبر عدد من الشعراء حتى قيل ان االدب شيعي وقي
 (ٚٔ/ٔ،ٜٛٛٔشبر ، ) شيعي..."

 

 من الشعراء الذي وهب شعر  في مدح آل  ديالشاعر سفيان بن مصعب العب ويعد     
 (ٜٙٔ/  ٔ، ٜٛٛٔشبر،  )ل:بيت النبي )عميهم السالم( والتفجع لمصابهم فهو القاال

 

 امُ ـــــــوتمك الرزايا والخطوب عظ    د ىدَّ ركني رزء آل محمد          ــــــــــــلق
 امـــــــــوعظآلل النبي المصطفى        ارع        ـوابكت جفوني بالفرات مص
 امــــــــــــــــِبين عمينا حرمٌة وذم ــــــــة              عظام باكناف الفرات زكي
 امـــــــــوكم من كريم قد عاله حم ـــــــة              فكم من حرة مسبية ويتيم

 مراـــــــــــمالئكة بيض الوجوه ك  ول اهلل صمت عمييم              ــــــآلل رس
 ادق لغالمـــــــــــــفشبت واني ص بنوك ذوو العمى                افاطم اشجاني
 رامــــــــأن عميَّ الطيبات حــــــذ طيب معيشتي                 كـــواضحيت ال ألت

 امــــــــو                 وال ظل يينيني الغداة طعــوال البار والعذب الفرات اسيغ
 رامــومالي الى الصبر الجميل م   وة              ــًا جمياًل وسميقولون لي صبر 

 رامــــوفي القمب مني لوعة وضي بعد آل محمد                 ار ــــــــبفكيف اصط
ويبين شعراء الحزب الشيعي الصمة الوثيقة التي تربط االمام الحسين )عميه السالم(    

وسمم( وما ارتكبته السمطة اصموية من شناعة ال  بجد  النبي محمد )صمى اهلل عميه آله
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)العالمة  ينتفض قاالاًل: مة فهذا خالد بن معدان الطااليتمت لمدين االسالمي بص
 (ٖٕٚ/٘ٗ ،ٕٜٛٔالمجمسي،

 الـــــــــو ترميـــــــــمترماًل بدمائ    اؤوا برأسك يا ابن بنت محمد             ـــــج
 والـــــــقتموا جيارا عامدين رس          ن بنت محمد       أنما بك يا ابـــــــــــوك

 ل والتنزيالـــــــــفي قتمك التأوي         وا         ــــــــقتموك عطشانًا ولما يرقب
 ر والتيميالــــــــــقتموا بك التكبي           ا      ـــــــــــويكبرون بأن قتمت وأنم

الشيعة كثيرة اال ان واقعة الط. عدت "من بين الفجاالع  والحوادث التي مر بها    
 (ٗٙ،ٜٓٛٔنعمة ، ) التاريخية اشد وقعًا وابعد اثرًا في النفوس".

)عميه السالم(  شيعي آخر يرثي ابو االسود الدؤلي االمام الحسينوفي نص شعري    
 )ديوان ابو االسود الدؤلي  ومن اصيب معه من بني هاشم رحمة اهلل عميهم.

 (ٙٚا٘ٚ،ٜٗٙٔ،
 

 ةـــــــــة الظالمـــــقد افنتيم الفئ     ن بني ىاشم            ـــــــــــــــالست تري
 ةــــــــــــوبالطف ىام بني فاطم               يدىــــــــــــــــــيم بالفأنِت ُترثي

  وــــــــــــــباألحزاب خابرًة عالم         اْب        ــــــفمو كنِت راسخة في الكت
 و*ــــــــــــــــــليم سبقْت لعنة حاِئم ـــــــــــــــــــــأنيم معشر             عممت ب

 وــــــــــــــفال ُتكثري بي من الالئم     ٍة         ـــــــــــــسأجعل نفسي عمى ُجن
 ةـــــــــــــلدائمل والفوز والنعمة ا        و      ــــــــــُأرجي بذلك حوض الرس

 وـــــــــــْت َبرًة               وتخمَص ان خمصت غانمــــــــــــــــــلتيمَك ان ىمك
ويعبر ابو االسود الدؤلي عن غضبه حيال السمطة االموية وقتمهم االمام الحسين     

يوان )د في قوله: (ٛٙ/ٖ، ٖٜٚٔ)المسعودي، )عميه السالم( متمنيًا زوال ممك االمويين
 (ٕٓٔ،ٜٗٙٔابو االسود الدؤلي،
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 ادِ ــــــــــــــــــازال اهلُل ممَك بني زي     ًا          ــــــاقول وزادني جزعًا وغيض
 ادِ ــــــــوم عــــكما بعدت ثمود وق     وا          ـــــــوابعدىم كما غدروا وخان

 ادــــــــــوم التنــــــقفت الى ياذا و       ابيم الييم         ـــــــــــوال رجعت رك
فالحسين )عميه السالم( ما فيه من صفات قدسية وانسانية تحبب فيه القاصي    

والداني, جعمت من شعراء الشيعة يتهافتون لرثااله... وما لهذا الوقع الجمل من اثر في 
اء نفوسهم نتج عن حزن عميق جعمهم يصورون واقعة الط. بدقة متناهية, ومن الشعر 

  , الذي وص. ديار آل صوير تمك الواقعة سميمان بن قّتةالذي اسهموا في ت

، ٜٛٛٔشبر ،  ) بيت النبوة خالية موحشة اثر ما حل بهم من قتل وتنكيل إذ يقول:
ٔ/٘ٗ ،ٕٔٔ) 

 وم حمِت*ــا يــــــــــات آل محمد              فمم أرىا امثاليـــــــــــــــمررت عمى ابي
 عرتـــــلقتل الحسين والبالد اقش      ة        ـالشمس اضحت مريضالم تر ان 

 ا وَجمتِ ــــــلقد عظمت تمك الرزاي    انوا رجاء ثم اضحوا رزية          ـــــــوك
: 

 اب المسممين فذلتــــــــــــأذل رق       م       ــــــــوان قتيل الطف من آل ىاش
 و وصْمتِ ــــــــــوانجمنا ناحت عمي  ده           اء لفقـــــوقد اعولت تبكي السم

ن واالهم ل الزبير وما فعمو  بآ ل بيت النبوة وموفي نوع من الهجاء غير المباشر آل  
)ديوان ابي الطفيل عامر بن واثمة الكناني  هاجيًا ابن الزبير: قول ابي الطفيل الكناني

 (ٖٗا ٕٗ، ٜٜٜٔ،
 

 اــــا               منيا الخطوب اعاجيب وتبكينــــحكنال درَّ درُّ الميالي كيف ُتض
 اـــــياابن الزبيره عن الدنيا ُتسمين      ام من ِغيٍر        ـــــَوِمثل َما ُتحِدُث االي

 اــــــــــــنا اجرًا وييدينعممًا ويكس          ا    ــــُكنا َنجيُء ابن عباس فيقبسن
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 اــــــــــجفانُة ُمطِعمًا ضيفًا وَمْسكين      ًة        ـــــــــــوال يزاُل عبيُد اهلِل مترع
 اــــــــنناُل منيا الذي نبغي اذا شين ـــــا              فالبُر والديُن والُدنيا بدارىم

 اــــــــــــبو ِعَماَياُت باقينا وماضين      ان النِبي ىو النوُر الذي ُكشفْت          
 اـــــــــــفضل عمينا وَحٌق واجب فين        في ديننا وليْم         ورىطو عصمةٌ 

 دينا وِ ــــر وال اولى بــــــــياابن الزبي       ولْسَت فاعممُو اولى منيم رحمًا       
 اـــــــــــــــا             منيم وتؤذييم فينا وتؤذينـــــــــــــــــيم تمنعيم عنا وتمنعنفف
 في الدين عزًا وال في االرض تمكينا  زى ببغضيم           ـــتي اهلل من اخن يؤ ــل

ومن الشواعر الشيعيات الالتي ناصرن االمام عمي )عميه السالم(, بكارة الهاللية     
 (٘ٙٔ/ٕ، ٕٖٜٔعفيفي،( مة التي ترى عدم صالحية معاوية لمخالفة قاال

 دـــــــــا أراد بعيـــــــــىييات ذاك وم        ًا     ـــــــــــأترى ابن ىند لمخالفة مالك
 دــــاء وسعيــــــــأغراك عمروا لمشق        ة     ــــــــمنتك نفسك في الخالء ضالل
 ودــــــــــــــــــــالقت عميًا اسعد وسع        ا      ــــــــــفارجع بأنكد طائر بنحوسي

مام عمي )عميه السالم( بالخالفة, وتدافع عن مبدأها وقد اقتنعت الشاعرة بأحقية اال    
الشيعي ودافعت عنه بشعرها, فهي ترسل ابنها لحومة الميدان, التخشى عميه القتل في 

 (٘ٛٔ،ٖٜٗٔيموت،  )سبيل نصرة امامهم عمي )عميه السالم(, فتقول مخاطبة ابنها:
 اــــــــــــمًا في التراب دفينسيفًا حسا           ا    ــــــيا زيد دونك فاستثر من دارن

 اــــــــان مصونـــــــة              فاليوم أبرزه الزمـــــــــمذخورًا لكل عظيمقد كان 
ولما انتهت الخالفة الى معاوية, لم تتزحزح عن ايمانها بأحقية عمي, لذا تهجو بني    

 (٘ٛٔ،ٖٜٗٔيموت،  )امية:
 اــــلمنابر من امية خاطبوق اــــــــــف           وت وال ارى    ـــمقد كنت آمل ان أ

 اـــــــــــان عجائبــــر مدتي فتطاولت              حتى رأيت من الزمـــــــــــخفاهلل أ
 اــــــــــــــــوسط الجموع آلل احمد عائب    ل يوم ال يزال خطيبيم         ـــــــفي ك
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سفيان قد عمم بكل اشعار بكارة الهاللية ضد , ولم ويذكر ان معاوية بن ابي        

ه بل انها خاطبت معاوية قاالمة "نبحتني كالبك يا ستتراجع عن هجو  حتى وهي في مجم
قاالمة  كثر عجبي, وعشي بصري, وأنا واهلل أمير المؤمنين واعتورتني, فقصر محجني, و 

 لشأنك,  فامضماقالوا, ال ادفع ذلك بتكذيب, وما خفي عميك مني اكثر, 
 (ٖٓٛ/ٕصفوت،د.ت، )فال خير في العيش بعد أمير المؤمنين"

ومن االشعار الراالعة التي تبين مدى اقتناع المرأة بأحقية االمام عمي )عميه       
السالم( بالخالفة, شعر أم البراء بنت صفوان والتي تتمنى لو كانت رجاًل, كي تحارب 

 )القاالمة في حرب صفين:الى جانب االمام عمي )عميه السالم( فهي 
 (٘ٛٔ،ٖٜٗٔيموت،

 وارــــــــــعضب الميزة ليس بالخ  ًا ذا رونق           ـــــــيا عمرو دونك صارم
 فرارــــــــــــــــرعًا ومشمرًا              لمحرب غير معرِد لــــــــاسرع جوادك مس

 ارـــــــــــــــــالعدو بصارم بت وافر ــــــــــــو             أجب اإلمام ودب تحت لوائ
 ارــــــــــــــفأذب عنو عساكر الفجصبحت ليس بعورِة              ا ليتني اــــــــــي

فهي تندب ابنها عمرو كي يحارب بالنيابة عنها, وينصر اإلمام عمي )عميه       
حقية عمي, وحينما قتل السالم( عمى االعداء الذين تعتبرهم فجارًا, وذلك لشدة اقتناعها بأ

 (ٖٓٛ/ٕصفوت،)د.ت( ، )اإلمام بكته بقولها:
 ازلــــــفدحت فميس مصابيا بالي        ول مصيبة        ـــــــــيا لمرجال لعظم ى

 ادلـــــــــخير الخالئق واإلمام الع      ا         ــــــــــــالشمس كاسفة لفقد امامن
 وق التراب بمحتف أو ناعلــــــــف            يا خير من ركب المطي ومن مشى  

 اطلــــــــــفالحق أصبح خاضع لمب       ا       ـــــــــــحاشا النبي لقد ىددت قوان
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فاالمام عمي )عميه السالم( لدى شيعته أفضل البشر بعد النبي )صمى اهلل عميه وآله    
 عمى محمد )صمى اهلل عميه وآله وسمم(, فهم يعتبرون الحكمة العالية التي أفاضها اهلل

وسمم(, ليفصل هديها في اصمور, قد ورثها آل بيته, إذ انتقمت هذ  الحكمة من النبي 
محمد )صمى اهلل عميه وآله وسمم( الى اإلمام عمي )عميه السالم( ومن عمي الى 

    (ٚٚ،ٜ٘ٙٔفموتن، ابنااله.)
مي بن ابي طالب تشكو وفدت ام سنان بنت جشمة عمى معاوية وهي من انصار ع

 مروان بن الحكم والي المدينة.  
 (ٖٛٔ،ٖٜٗٔيموت ، )فقال معاوية: كي. قولك:

 وردـــــــــوالميل يصدر باليموم وي       اد فمقمتي ال ترقد      ــــــــــعزب الرق
 قصددو آلل أحمد يـــــــــــــــإن الع      ام فشمروا       ــــــــــيا آل منحج ال مق

 اء من الكواكب أسعدــــــوسط السم   ـاليالل تحفو         ــــــــــــــــىذا عمي ك
 ور منو تيتدواــــــــــــــالئق وابن عم محمد           ان ييدكم بالنــــــــــخير الخ 

 وق لوائو ما يفقدــــــــــــــوما زال مذ شير الحروب مظفرًا            والنصر ف
 فالشاعرة ال تخادع وال توارب عن الحق, فتعتر. بشعرها وال تنكر .     
والتحول الذي شهد  الشعر اصموي السيما الشعر الشيعي كان مرتبط باصحداث    

والتحوالت التي شهدها المجتمع اثرت بشكل واضح ، السياسية التي طرأت في البالد 
بيت النبوة وماطالهم من ظمم أثر  في فكر شعراء الشيعة وميولهم الوالالية لخدمة آل

الخالفة اصموية فما كان من الشعراء اال توظيفهم لمواهبهم الشعرية والسعي من خالل 
 اساليبهم لنشر مظمومية ومباديء أهل البيت )عميهم السالم(. 

إذ يعد الشعر وسيمة اعالنية ودعاالية تبث اصخبار بوساطته فهو بمنزلة مدونة ازلية     
 ا الخم. عن السم.. يتصفحه
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 حزب الخوارج:ـ 2
كان الخوارج في بدء امرهم مع جيش اإلمام عمي )عميه السالم(, وقد عرفوا      

عمى منهج يرتبط بقراءة بتصوفهم وزهدهم في الدنيا واشتهروا باسم )القراء( اذا ساروا 
لبعد عن العمم عيدون كل االقرآن وما فيه من حكم ومواعظ وزهد وتنسك, اال انهم كانوا ب

افة الى عنادهم في ابداء آراء خاطالة عمى اعتقادهم بصحتها السيما تفسير وطمبه اض
 كتاب اهلل عزَّ وجْل )القرآن الكريم(...

وتبدأ رحمة انشقاق الخوارج في واقعة صفين الداالرة بين جيش اإلمام عمي )عميه     
)عميه السالم( عمى السالم( وجيش معاوية... وعندما اوشك جيش اإلمام عمي 

االنتصار في المعركة, سارع معاوية ومن يساند  الى تدارك االمور باستعمالهم حيمة 
رفع المصاح. في دعوى لمتحكيم, وبعد جدال اضطر اإلمام عمي )عميه السالم( 
مسايرة الخصم وقبول الدعوى, اال ان جهل )القراء( أي الخوارج وفهمهم لتفسير القرآن 

فهم وتفسير اإلمام عمي )عميه السالم( القاالم عمى العمم والمنطق هذا جاء معارضًا ل
االمر سار بهم الى االنشقاق عن ص. اإلمام عمي )عميه السالم( وتكوين حزب 

.)  خاص بهم فهم يعتقدون ان الحكم ال يكون اال هلل ورفعهم شعارًا )ال حكم إاّل هلل(
 (ٕٔٔا ٕٓٔالهنداوي، د.ت ،

 
هناك وصية للمام عمي )عميه السالم( ارسمها مع عبد اهلل بن وكانت           

العباس لالحتجاج عمى الخوارج قوله "ال تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجو , 
نة, فإنهم لن يجدوا عنها محيصًا". )ابن ابي حديد، تقول ويقولون... ولكن حاججهم بالس

ٜٔٙٚ ،ٔٛ/ٚٔ.) 

االمام عمي )عميه السالم( القاالم عمى ان القرآن الكريم  يتصادم الخوارج مع مبدأ     
منفتح الداللة وال يحتاج الى مرجعية ينبهي الرجوع اليها, ومبدأ الخوارج يعتمدون 
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التزامهم التعيير الحرفي لمقرآن وهذا مبدأ يمكن ان يعبر عنه بأنه مبدأ رياضي اعتمد  
 اهل السنة... 

طيء صنه تجاوز حدود الدين "فمعاوية, ليس بصاحب فهم يرون ان قرار التحكيم خا   
حق شرعي, فهو وال بهى عمى الخميفة, فمما خا. الهزيمة لجأ الى التحكيم, خدعة 
وكيدا. اما عمي, فألنه قبل في التحكيم شك بحقه الشرعي في الخالفة, وبما انه شك 

واال فالخوارج  ,ويتوب ليس له حق الخالفة, بل قد تجاوز الدين وبهذا كفر, فميعتر.
 (ٜٜ،ٜٜٓٔعبود ، اعداء له". )

ويذكر بأن االمام عمي )عميه السالم( عندما كان يخطب يومًا اذ قام اليه رجل   
خارجي قاالاًل "ياعمي أشركت في دين اهلل الرجال وال حكم إاّل هلل , فنادوا من كل جانب 

حق يراد بها باطل, ثم  جعل عمي يقول: هذ  كممةحكم إال هلل ,ال حكم إال هلل , ف ال
 قال: ان لكم عمينا ان ال نمنعكم فينا ما دامت ايديكم معنا, وان ال نمنعكم مساجد اهلل,

 (.ٕٕٛ/ٚ، ٜٛٛٔال نبدأكم بالقتال حتى تبدؤنا..." )الدمشقي ،وان 

فهم يدعون  د الهرابة قاالم عمى الجهل والتمفيق،ان منطق الخوارج منطق شدي   
اهتمامهم بالدين ومخافة اهلل وحد , مع ان منهجهم االساسي واضح لمعيان فصراعهم 
وانشقاقهم قاالم من اجل السمطة والخالفة وآنى لمبدالهم الديني الزهدي من مبدأ السمطة 

-فراحوا يتهمون االمام عمي )عميه السالم( بالكفر إلنه يعر. نواياهم المادية !!والخالفة
صفكارهم المبطنة وزعمهم ا ة جيدًا, لذا عرفوا بإسم )شرار خمق اهلل( وذلك الدنيوي

 االهتمام بالدين وحد  دون سوا . 
 يجيز الخوارج الثورة عمى السمطة باعتبارها جاالرة وضرورة باعتقادهم ازالة االمة   

م, اذ ان ساسية لديهوهي من االهدا. اص (ٜٛٔ/ٔ، ٜٜٓٔالجور )اصشعري ، 
المتزمت والمتطر. في آن  ض. الى ذلك فكرهم الدينيتوص. بالفوضى, أسياستهم 

واحد مما جعمهم يشهدون صراعات داالمة بينهم وبين فرق اسالمية اخرى, اودت في 
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ووا تحت ى حركتهم, اما المتبقين منهم انضالنهاية الى انشقاق صفوفهم والقضاء عم
 (.ٔ٘،ٖٜٛٔ، )الرازيشر افكارهم والزامهم مبدأ التقية. العمل السري لن

 مالمح الخوارج الغالبة: -
 .الهمو والجهل في الدينٔ
 . استحاللهم دماء المسممينٕ
 . التكفير بالذنوبٖ
 . شق عصا الطاعةٗ
 . التضميل والطعن٘
تمك النقاط مجتمعة توضح ببساطة جهمهم    (ٙٓٔ. سوء الظن ) البيوضي ،د.ت، ٙ

"ان االمام اذا كفر كفرت  ن اراالهم قولهمالعميق في معرفة الدين وتطبيق مباداله وم
واستدالل )نافع بن االزرق( عمى قتل  (ٗٔٔ/ٔ، ٜٜٛٔالرعية" )الشهرستاني ، 

  (ٕ٘ٛا ٕٕٛ/ ٖ، ٜٚٚٔشمبي ،  والنساء. )االطفال 
 خصائص شعر الخوارج: -
يرى الدكتور احمد امين ان لمخوارج ادبًا خاصًا مبني عمى مذهبهم وما انماز به   

في الدين ودعواهم, االخالص في العقيدة اضافة الى عربيتهم الخالصة, من شدة 
جعل اشعارهم تعر. بالقوة, وما فيها من فصاحة في االسموب, وقوة في وهذا ما 
وابن زياد يقول عنهم "لكالم هؤالء ( ٕٗٙ، ٜ٘ٚٔامين،  وتخير االلفاظ . )السبك, 

 (. ٓٗ، ٜ٘ٗٔ، )القمماويلى اليراع" من النار إ اسرع الى القموب
ولعل سالمة المهة عندهم وما فيها من متانة في التركيب وصالبة في الرأي ناتج    

 عن كونهم بدوًا ونشأتهم نشأة بدوية. 
وفي مقارنة يجريها ادونيس بين شعر الخوارج وما سبقه من نتاج شعري اذ يرى ان    

بخال. ما سبقه من خصيص رة سياسية ودينية محددة تعتمد التفي شعر الخوارج فك
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اشعار ناتجة عن انطباعات وافكار ومشاعر مشتقة, أما شعر الخوارج فموقفه ظاهر 
  (ٜٖٓ، ٜٜٗٔق. تجمع فيه السياسة والدين معًا. )ادونيس ،لمعيان صادٍر عن مو 

وهذان الموقفان اسهما في تطور الشعر العربي, اذ حدث تحول "في المضمون وفي     
ان ال جاهميتان هذا من جهة. ومن جهة ثانية نجد ان الهاية التي الشكل معًا, اسالميت

يهد. اليها هذا الشعر هي الجهاد في سبيل الحكم الصالح... وتوثيق التعاون وتعميق 
الخوارج... ويدعون الى حكم جديد". الوحدة في ما بين االفراد الذين يدينون بأفكار 

 (ٜٖٓ،ٜٜٗٔ)ادونيس، 

 ب الخالفة االموية سيقسم شعراء الخوارج عمى فترات:وبناءًا عمى تعدد حق   
 يام االمام عمي )عميو السالم(:.الخوارج أ1

 منهم:
 ،ٕٖأٖ، ٜٗٚٔحسان عباس ، )ا عبداهلل بن وىب الراسبي - أ

 (ٖٚٓ/ٕ،ٖٖٜٔصفوت،
 قال مرتجزًا يوم النهروان:         

 
 أنا ابُن وىب الراسبي الشاري

 ارــــــاضرُب في القوم ألخِذ الث
 رارـــــــــــحتى تزول دولة األش
 ارـــــــــــويرجع الحق الى األخي

 (ٗٔٔ،ٖٜٛٔ)ديوان الخوارج،: .العيزار بن األخنس الطائيب

 خرج يوم النهروان بين الصفين وانشأ يقول:
 اــــَوُغوِدْرُت في القتمى بصفين ثاوي           م أؤْب  ـــــوم صفين لـــــاال ليتني في ي

 اــــــــواصبحت ميتا ال ُأجيب المنادي       ًة       ــــًا والقيت ُجثـــــــــــــــطعُت آربوقُ 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
777 

 اــــــأشاب غداَة البين مني النواصي          ُم    ــــــــــــَو لَقَتميُ  *ولم أَر قتمى ِسِنبس
يي جديم  اــر كانوا يخضبون العواليعمى الني           َة ُقّتموا   ـــــــــــــثمانون من حَّ

 اــــــحنانيك فاغفر حوبنا والمساوي        ا       ــــــــــــــــــينادون ال ال ُحكْم إال لربن
 اــــــــوكٌل عن الرحمن اصبح راضي       ُو       ـــــــىم فارقوا في اهلل من جار ُحكمُ 
لو الناس ما ىاب َمْعش  عمى النير في اهلل الحتوف القواضيا                 ُر   ـــــــــــفال وا 

 اـــــإذا صالُح االقواِم خافوا المخازي           و بًفمجيم   ــــــــــــشيدُت ليم عند اإلل
 اــــــــــــفال ُيبْعدنَّ اهلل من كان شاري     وآلوا الى التقوى ولم يتبعوا اليوى          

 
 (ٖٗ، ٜٗٚٔ)احسان عباس ، :رادي.عبد الرحمن بن ممجم المت

النصاري, وكان ابنه حجار مسممًا: قال في تشييع المسممين جنازة أبجر بن جابر ا
 (ٖٗ، ٜٗٚٔ)احسان عباس ، 

 و جنازُة أبجِر*ــــــــًا            لقد بوعدْت منـــــــــــــر مسممان حّجاُر بن أبجلئن ك
ن كان حجار بن أبجَر ك  رــــــــــــــفما مثُل ىذا كفوٍر بمنك  فرًا           اــــــــــــــوا 

 منظر حـــُقبْ  جميعًا لدى نْعٍش, فيا   ًا          ــــــــــــــأترضوَن ىذا أنَّ قسًا ومسمم
 اس مشيرـــــبأبيض مصقول الرئ    وي لفّرقُت جمْعُيم         ـــــــــــفموال الذي ان

 ذ ذاك او ذرــــــــالى اهلل او ىذا فخ ـــــــــــــــــًة           ـــولكنني انوي بذاك وسيم
 
 (ٜٕٖ/ٚ،ٕٜٜٔالدمشقي ،)ي .ابن ابي مّياس المرادث

 قال في مقتل االمام عمي )عميه السالم(
 ًة فتفّطراــــــــــــأبا حسن مأموم             , حيدرًا   ونحن ضربنا, يالَك الخيرُ 

 ربِة سيٍف إذ عال وتجبراــــــــــلض          و     ـــــــــــنظام ونحن حممنا ممكُو من
 وُت* بالموِت ارتدى وتأزراـــالمإذا           اح أِعزٌة     ــــــــونحن كراٌم في الصب
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 (ٜٕٖ/ ٚ، ٕٜٜٔالدمشقي ،  ل: )وفي نص آخر يقو 
 ميِر قطام بّينا غيَر معجمِ ـــــــــكـ    ٍة          ــــــــو ذو سماحــفي أَر ميرًا ساق

 ام المصمم*ـــــــــوقتُل عمٍي بالحسنٌة              يَّ وعبد وق ُة آالفٍ ـــــــــــــــــثالث
ْن غال           ــــــفال ميَر اغال م  مِ ـــــوال فتَك إال دون فتِك ابن ممج   ن عمٍي وا 

)عميه السالم( )ابن ابي حديد  ًا مقتل االمام عميوفي نص آخر صحد الخوارج ذاكر 
،ٜٜٔ٘ ،ٖ /ٔٙٗ) 

 اـــــــــجزاء اذا ماجاء نفسًا كتابي    م          ــــدسسنا لو تحت الظالم ابن ممج
 ا ــــــــــــبكَف كريٍم بعد موِت ثوابي           أبا حسن ُخذىا عمى الرأس ضربًة   

 
 (ٖٚٔ/ ٘ ) المقدسي ، د.ت،: .الخوارج أيام معاوية ويزيد2

 :. فروة بن نوفل االشجعيأ
 له نص شعري يذكر فيه قضية التحكيم وفراقهم لالمام عمي:

 اللـــــــــــــوىييات الحراُم من الح       ًا      ــــــــــــكرىنا ان نريق دمًا حرام
 الــــــــوقاذ اهلل من قيل ــــــــــــمع      وٍل        ـــــــــــــوقمنا في التي )...( بق

 الـــــــــكُم اهلل ال ُحكم الرجـــــــــبح        ا ونرضى      ــــــــــــنقاتُل من يقاتمن
 الـــــة إْحدى الميـــــــــفما من رجع        ا     ـــــــــــــــــوفارقنا أبا حسن عمي

 ا الضاللِ ـــــــــــــأخ وذاك االشعري       اب اهلل عمرًا       ــــــــــــفحكم في كت
 

 (ٕٗ٘/ٖ،ٜ٘ٙٔويقول أيضًا: )اصندلسي، 

 ار*ــــــــــــــماذا فعمتم بأجساد وأبش      ا قبضْت    ـــــــما إن ُنبالي إذا ارواحن
 اري بْمقدارِ ــــوالشمس والقمُر السَّ  ا        ــــــتجري المجرُة والنَّسران بينيم

 ارِ ــــــأنَّ السعيد الذي ينجوا من الن       العمم أنفعُو    د عممت وخيرُ ـــــــــــلق
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 (ٕٗ٘/ٖ،ٜ٘ٙٔوقال يرثي قومه: )اصندلسي،

 اــــــــــفمم يبق منيا اليوم إال رميمي  ا        ـــــىم نصبوا األجساد لمنبل والقن
 اـــــــــــــــــُميُيَعّمْمَن اجسادًا قمياًل نعي   ر تحِجل نحوىم       ـــــتظل عتاُق الطي

 اـــــُسيوف اذا ما الخيل َتدْمى كموُمي       ا  ــــــِلطاف َبراىا الصْوم حتى كأني
فالشاعر يصور شدة المعركة  وما آلت اليه اجساد اهل مذهبه اذ لم يبق منها         

بأكل اال الرمم, نتيجة تعرضهم لمسهام والرماح ويص. ايضًا حال الطير التي لم تنعم 
اجسادهم لما هم عميه من اجساد ناحمة اثر زهدهم في الحياة حسب ما يدعون, ويرى 

إن الخيل تصيبهم بالجراح وهم في ان الرجال اذ ما اضمرهم الصوم بهذ  السيو. ف
 ومة المعركة.  ح

 (ٕٙ،ٖٜٛٔ)ديوان الخوارج،: ب.ام الجراح العدوية

ين صفو. الخارجيين وادعاالها بإن تل بالتي اصابها الجزع لكثرة القوهي من الشاعرات 
 قتمهم قاالم عمى العداوة والظمم, وتستودع القاتمين عذاب اهلل المنتظر في قولها: 

 مــــــوبينكم شيء سوى عطر منش   ا          ــــوما بعد مرداس وعروة بينن
      ال دمــــــــــا            ىرقت دماء المسممين بــــــفمست بناج من يد اهلل بعدى

 ت. عيسى ابن فاتك:
وجهة  قلقرآن الكريم استعمااًل خاصًا وفوهو من الشعراء الذي اجادوا استعمال الفاظ ا

قول: )ديوان الخوارج، اذ ي ( ،ٓٗضي.،د.ت، نظر الدكتور شوقي ضي. )
ٜٖٔٛ،ٔ٘ٗ) 

 وعـــــــــــــــفيسفر عنيم وىم رك ابدوه             ـــــــــــإذا ما الميل اظمم ك
 وعــــــواىل االرض في الدنيا ىج  وا           ــــــاطار الخوف نوميم فقام
 وعـــــــــــــانيس منو تنفرح الضم       ود      ــــفيم تحت الظالم وىم سج

 وعـــــــــــعمييم من سكينتيم خش          ول صمت   ـــوخرس بالنيار لط
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ت اسالمية عديدة كاقوله كممة )ركوع( فالركوع دال فنصه الشعري يتضمن مدلوال   
 (ٜٕ)الفتح/ " تراىم ركعًا سجدًا يبتغون فضاًل من اهلل ورضواناً "ومدلوله قوله تعالى 

كانوا قمياًل من " وله تعالىوورود كممة )هجوع( في بيته اآلخر, ومدلولها في القرآن ق 
 (ٚٔ)الذاريات /" الميل ما ييجعون

لثالث فجاءت الفاظه معبرة عن الصالة بداللة ذكر الشاعر لفظة )سجود( أما البيت ا   
  (ٓٗ)ق/" ومن الميل فسبحو وأدبار السجود"ومدلولها في القرآن الكريم قوله تعالى 

وخشعت "وذكر  كممة )خشوع( في بيته الرابع ومدلولها في القرآن الكريم قوله تعالى    
  (ٛٓٔ)طه/ "األصوات لمرحمن فال تسمع إال ىمساً 

هم لمقرآن الكريم واستمدادهم منه" ) الحوفي ، ففي شعر الخوارج "مالمح دالة عمى تف   
ويرى عبد القادر القط "ان الشعراء منذ السنوات االولى لالسالم قد بدأوا  (ٖٖٕد.ت، 

 (ٗٔ، ٜ٘ٙٔية الجديدة" )القط، يتأثرون تأثرًا واضحًا بالمعاني الدين
 (٘٘ا ٗ٘، ٕٗٓٓباس بن يحيى، آخر: ) عوقوله في نص 

مينالى ال   وا         ـــــــقامفمما اصبحوا صموا و   اــــــــــــجرد العتاق ُمَسوَّ
 ا؟ــــــــــــــــوييزمكم بآسك اربعون  ا زعمتم           ــــــــــــــأألفا مؤمن فيم

 اـــــــــــــــمنونكن الخوارج مؤ ـول       ا زعمتم      ــــــــكذبتم ليس ذاك كم
 اــــــــــــعمى الفئة الكثيرة ينصرون        ك   ـــــــــــىم الفئة القميمة غير ش

 اـــــــــــــــــوما من طاعة لمظالمين     ار عنيد        ـــــــــــــــأطعتم أمر جب
ارج دون نالحظ ان الشاعر جعل من العناصر العقاالدية محصورة في فالة الخو        

سواها, وذكر  مواجهة وثبات اربعين عنصرًا من الخوارج أمام ال. من الجنود االمويون, 
المؤمنة القميمة  فيها نوع من التقارب والعودة الى الماضي وذكر معركة بدر تمك الفالة

كم من فئة قميمة "رك, وقول الشاعر يتناص مع قوله تعالى   امام جيش  الكثرة المش
جبار  أطعتم أمر)وقول (ٜٕٗ) البقرة /" رة بإذن اهلل واهلل مع الصابرينثيغمبت فئة ك
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يالحظ ان قول الشاعر يتناص مع قوله تعالى  عنيد وما من طاعة لمظالمين(
لرغم من االسموب الديني البارز وعمى ا (٘ٔ)ابراهيم/" واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد"

"شعور المفكرين المتفمسفين, وانما كان  في شعر الخوارج, اال ان شعورهم الديني لم يكن
 شعور اعراب سذج لم يدرسوا ويبحثوا, او يعمموا ويحمموا, ولهذا ال نجد في ادبهم جداالً 

 (ٔٗ، ٜ٘ٗٔاو دفاعًا بالحجج والبراهين..." )القمماوي ، 

 (.ٛ٘، ٜٗٚٔوما ينسب اليه قوله: )احسان عباس ،   

 ر او تميمــــــــــــــــــاذا فخروا ببك             واه   ــــــــأبي االسالم ال أب لي س
 ُو بذي الَحَسِب الصميمـــــــــــليمحق           و     ــــــــــــكال الحيين ينصر ُمّدعي

  ريمُ ــــــــــــــــــــــولكن التقيَّ ىو الك  رمْت عروُق              ــــوما حسٌب ولو ك
 الممك بن مروان:.الخوارج في زمن عبد 3

نعامة يقول  المكنى ايام السمم ابا محمد وفي الحرب ابا: أ.قطري بن الفجاءة المازني
 (ٖٙٙ،ٜٗ٘ٔفي نص شعري مشهور له: )الشري. المرتضى،

 ك لن تراعيـــــــــمن االبطال ويح     ا         ــــــــاقول ليا وقد طارت شعاع
 ل الذي لك لن تطاعيـــــــعمى األج             اء يوم ـــــــــــــفإنك لو سألت بق

 اعــــــــــــــــفما نيل الخمود بمستط     ال الموت صبرًا         ـــفصبرًا في مج
 اليراع عــــــــفيطوى من اخي الخن    اء بثوب عز         ـــــــــــوال ثوب البق

 و ألىل الموت داعــــــــــــــــعيفدا      ل حي        ـــــــــسبيل الموت غاية ك
 اعـــــــــــوتسممو المنون الى انقط     أم وييرم         ـــــــــومن ال يغتبط يس

 اعـــــــــــــــاذا ما عد من سقط المت    اة         ــــــــــــوما لممرء خير من حي
محياة وتدفعه الهريزة الى يبتدأ قطري بن الفجاءة قصيدته بالحوار مع نفسه, وحبه ل  

ا القول مخال. لعقيدة الخوارج وزعمهم الزهد  التمسك بها والخو. من الموت وهذ
في الحياة والتطمع نحو اآلخرة )دار البقاء( وهنا تحول في العقيدة ثم يص. حاله فيما 
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ذكر من ابيات بضرورة التحمي بالصبر وان الموت واقع ال محالة ويص. ابن خمكان 
، ٜٜٗٔبأنها قصيدة تشجع اجبن خمق اهلل .) ابن خمكان ، بن الفجاءة  قصيدة

ٖ/ٕ٘ٙ)  
، ٖٜٚٔفي التوبة: )المسعودي،  وقول قطري بن الفجاءة الى سميرة بن الجعد,

٘/ٖٔ٘.) 

 رِ ــــــــــــــفإنك ذو ذنب ولست بكاف ـــــادة           وتب توبة تيدي اليدك شي
 رِ ــــتفدك ابتياعًا رابحًا غير خاس        ة        ــــسر نحونا تمق الجياد غنيم

 ب. عمران بن حطان:
عقد في الصفرية, وخطيبهم في كتاب الكامل لممبرد يذكر  قاالاًل: "كان رأس ال    

, والفرقة الصفرية من الفرق التي لها شأن كبير ( ٓٚ٘/ٕ، ٕٚٓٓوشاعرهم" ) المبرد، 
العامة "وكان عمران راليس العقد منها, وكان  في مجال الثورات واثرها في السياسة

شاعرًا روى له ابو الفرج ما ال يقل كثيرًا عما روا  لشعراء قد وصمنا من شعرهم الكثير, 
ومع هذا ال نكاد نعثر عمى شيء من شعر عمران, غير ما روا  صاحب االغاني, اال 

ويمة" )القمماوي، شعرنا انه مقتط. من قصيدة طعمى القميل وهو في اغمب االحيان ي
ٜٔٗ٘،ٚ٘.)  

  (.ٛٗ، ٜٗٚٔرداس بن أَديَّة: ) شعر الخوارج، م قال يرثي ابو بالل  
 الل ــــــــروج أبو بـــــــــــــوحبًا لمخ ــــــــــــًا            لقد زاد الحياة إلّي ُبغض

 ا العواليوا الموت تحت ُذر ــــــوأرج      وت عمى فراشي      ــــــأحاذُر أن أم
 الِ ــــــــــــــــحْتِف أبي بالل لم ُأبــــكـ       أن حتفي     ـــــــــــولو أني عممُت ب

 ت قاليـــــــــــــــا واهلل َربَّ البيـــــا فإني            ليـــــــــــــفمن يُك ىّمو الدني
 (ٓٚ٘/ ٕ، ٕٚٓٓوفيه يقول ايضًا: )المبرد،

 مرداســــــــياربَّ مرداس اجعمني كـ          مصرعو   و ياعين بّكي لِمرداس 
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 اســـــــفي منزل موِحٍش من بعد إين       ي ِلمَرزئتي     ـــــتركتني ىائمًا أبك
 اســــما الناُس بعدَك يا ِمرداُس بالن      ا قد كنت أعرفُو      ــأنكرت بعدك م

 اسـعمى القرون فذاقوا جرعة الك           ا  ــــــــــإّما شِرْبَت بكأٍس داَر أّولي
 اســـــــــمنيا بأنفاِس ورِد بعد انف      اًل       ــــــفكل من لم يذقيا شارٌب عج

 (ٔ٘ٔ/ ٙٔ، ٜٔٙٔاصصفهاني، قد رأى الفرزدق ينشد والناس حوله: ) وقال و 

 ادِ ــــــــــــــــــــي العبان اهلل ما بأيد ـــــــــــــاد ليعطى            اييا المادح العب
 وادِ ــــــم العــــــــوأرُج فضل المقسّ  ىما طمبَت الييم              أل اهللـــــــــــفاس

 وادِ ــــــــــــوتسّمي الخيل باسم الج   ا ليس فيو           ــــــال تقْل في الجواد م
ه تجا  حزب السمطة الحاكم فالشاعر يبدي سخطه تجا  الفرزدق ومدحه المبالغ في  

الجل الكسب المادي, ويرى ضرورة الطمب من رب العباد صن هو الحاكم االكبر في 
 (.ٖٚ٘/ ٕ، ٕٚٓٓقوله: )المبرد، الكون وبيد  جميع اصرزاق. و 

 و من اأُلنس والخفرْ ــــــــــُنسرُّ بما في          ر منزٍل   ــــــنزلنا بحمِد اهلل في خي
 وليس ليم دعوى سوى المجِد ُيْعتصرْ         ا بقوٍم يجمُع اهلل شمميم     ـــــــنزلن
: 

 رْ ـــــــــــوأولى عباِد اهلل باهلل من شك          ا   ــــــــفنحن بنو االسالم واهلُل رّبن
يقال ان عمران بن حطان ولى هاربًا من بطش الحجاج لتعظيمه امر ابي بالل    

, والمالحظ (ٖٚ٘/ٕ، ٕٚٓٓ) المبرد،  د, فمم يزل فيهم حتى ماتفارتحل نحو قوم االز 
من االبيات اعال , ان العنصر الديني يحصر  الشاعر في فالتهم فقط )الخوارج( دون 
سواهم ويجعل من اسالمهم معيارًا لمتقوى بداللة استعماله ضمير المجموعة )نحن( 

اإلسالم قد قاربت بين الهرباء" )  ة"يقول: انقطعت الوالية إال والية اإلسالم, إلن والي
 ( ٚٚ٘، ٕٚٓٓالمبرد، 

 (ٕٖٔا ٖٔٔ، ٖٜٛٔوقوله مادحًا ابن ممجم لعنه اهلل: ) ديوان الخوارج،   
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 اــــا              اال ليبمغ من ذي العرش رضوانـــــــــيا ضربة من تقي ما اراد بي
 اـــــــــــــاوفى البرية عند اهلل ميزان          ًا فأحسبُو    ــــــــــــــــإني ألذكره يوم

 قمبه الفقيه الطبري فقال:
 اــــــإال لييدم من ذي العرشي بنيان          ا   ــــــــيا ضربة من شقي ما اراد بي

 اـــــــــــاييا والعن عمران بن حّطان         ُو    ـــــــــــــــــــإني ألذكره يومًا فألعن
 احمد الطيب يُردُّ عمى عمران بن حطان:قال محمد بن 

 اـــــــــــيا ضربة من غدور صار ضاربيا                اشقى البرية عند اهلل انسان
 اــــــُو                والعُن الكمَب عمران بن حطانـــــــــــــإذا تفكرُت فيو ظْمُت ألعن

 
 ية:.الخوارج بعد عبد الممك حتى اواخر الدولة االمو 4

 :أ. الطرماح بن حكيم
شعر الطرماح يعج بالنادر والهريب كما ذكرت معظم المصادر, وشعر  لم يفهمه عمماء 

, عن ثماني عشرة مسألة كمها في حمد بن حبيب, محمد ابن االعرابيالعربية "سأل م
واحدة, يقول في جميعها  )ال أدري ال أدري(" ) غريب شعر الطرماح فمم يعر. منها 

ويمجأ الطرماح الى االغراب في شعر  في تكرار  لمحرو.  ( ،ٗٙ، ٜٙٙٔ،  الصالحي
 (.ٜٕٓ، ٜٙٙٔمات المتشابهة والمقاطع مثل قوله: ) الصالحي، والكم

 المــــــــــــــــأخمق القيقر قذف الغ           ا   ـــــــــــــــــأخمقت حد الحروم كم
 نــشرئبت شوك الكف شئن البرائ           ا    ـمعيد قمطر الرجل مختمف الشب

 وـــــــــــــباخرى خواذليا اآلنح برقي              رة اليـــــــــــــــــــوبربر برب
 ل مطرحـــبطرحيما طرفييما ك   ة            ـعمى أن لمعينين في الصبح راح

من  لم يكن الطرماح بن حكيم الطاالي في شعر  مطابق لما جاء به حزب الخوارج
كما شعر عمران بن حطان, ولم يك قاالد جيش كاقطري بن الفجاءة "بل انا مباديء 
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لنجد في شعر الطرماح مواضيع اخرى بعيدة عن الدين وااليمان تشهل الجزء االكبر 
 (ٜٗ، ٜ٘ٗٔالقمماوي، لجزء الديني في شعر  جزء قميل..." )من شعر , وا

حكم واالتيان بنظام جديد يتطابق مع قيم لعل ما يصبو اليه الطرماح تهيير نظام ال   
 (.ٓٓٔا ٜٜ،ٜ٘ٗٔولى اذ يقول: ) القمماوي، ومباديء االسالم اال

 اذفـام, إحدى المقـــبو وبنفسي العـــــــــــــاذٌف         واني لمقتاد جوادي وق
 فــــــــــــمن اهلل يكفيني عداة الخالئإلى غنى         مااًل أو أؤول بـــــــــألكس

 ارفـــعمى شرجع يعمى بخضر المط     إذا العرش ان حانت وفاتي فال تكن    
 ون في فج من األرض خائفــيصابــــــة          ولكْن أحن يومي سعيدًا بُعصب

يطمب الشاعر الجا  والسمطة والمال التي تهنيه عن الخالال., وفي ذات الوقت    
ديني في سبيل مبدأ يسويه مع معاصريه يطمب التقرب من اهلل جل جالله "خروج 

أ ديني صنه يحقق الهاية ويعطيه حقه مثمهم, وكونه يكسبه مااًل اوجاهًا ال ينفي أنه مبد
 (.ٓٓٔ، ٜ٘ٗٔالدينية" ) القمماوي ، 

 ب. حبيب بن خدرة الياللي, موالىم:
شعراء ، ٖٛٓ، ٖٕٓٓاني ، الجرج : )قال يرثي زيد بن عمي )عميهما السالم(

 (ٕٗٔا ٖٕٔ، ٜٗٚٔارج،الخو 
 دارُ ــــــــَصحُبوك كان لِوْردىم إص        ة    ــــــــــياأبا ُحسين لو ُشراُة ِعصاب

 اُروا*ــــــــــاوالُد َدْرَزَة أسمموك وط             د الى ِبمىـــــــيا أبا حسين والجدي
 ارُ ـــــــــــــــبَّ َقتٍل ععارًا عميك ورُ       ن       ـــــــــإن يقتموك فإن قتمك لم يك

 (.ٕٗٔ، ٜٗٚٔيرثي زيد بن عمي )عميهما السالم(: ) شعراء الخوارج، وقال ايضًا 

 ادرـــــيوم الخميس لغير ورِد الص     وك مكّباًل        ـــــــــــأوالد درزة أسمم
 رــــــــــــــاظبمكاٍن ُمسِخنٍة لعين الن  ــــرام تقوُدُه          تركوا ابن فاطمة الك

 (.ٕٕٔا ٕٔٔ، ٜٗٚٔقال يرثي قتمى الخوارج مع الضحاك: )شعراء الخوارج، و 
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 ارُ ــــــرْت ليم من تحتيا انيـــــــفج  أبكي الذين تبوءوا الُغرَف العمى         
 ارف األبرارــــــــــــــال صبر حيث تع   ي لنفسي ال ليم ابكييُم        ـــــــــأبك

فكار، وذلك لضيق المالحظ في شعر الخوارج هو التشابه والتكرار في تداول اال      
ه غرض الزهد في اشعارهم والذي زاد من التشابه والتكرار، شعراء النطاق الذي فرض

الخوارج واسموبهم الشعري الزهدي الذي يقوم عمى الجهاد في سبيل اهلل والدفاع عن 
أخرى .. ) شعراء  حتاج اليه في دنيا  من جهةعما يمعتقدهم من جهة ا ونرا  يتحدث 

 (ٕٔ، ٜٗٚٔالخوارج، 
ويختم. شعراء الخوارج عن شعر غيرهم،اذ يالحظ طهيان العقيدة عمى اغمب        

اشعارهم، مما جعمت أشعارهم لربما تتسم بضع. التخيل وقمة التصوير،اذا ان اهدافهم 
ة من عاني الدينية العامة او المنبعثلمفتكثر اتطهى عمى الجوانب الشعرية "العقاالدية 

غرض اتجه اليه هذا  م في الكثرة الهالبة من أشعارهم وفي كلبههعقيدة الخوارج ومذ
 (.ٜٚٔ، ٜٙٛٔالشعر وعالجه" ) الهادي ، 

 
 الخاتمة:
ن الصراع السياسي في العصر اصموي وما فيه من تعدد لمتيارات واالحزاب اثر إ      

العربي الذي انقسم بدور  متماشيًا مع تمك التيارات ، إذ نرا   وبشكل كبير عمى الشعر
متحواًل في المضمون ومؤثرًا في الشكل الشعري بوساطة الجمع بين الدين والسياسة 
فالشعر اصموي شعر سياسي انضوى تحت وطأة الدين, ونرى الشاعر اصموي متذبذبًا 

عمى جوانبه الفكرية والنفسية بين تمك التيارات وما فيها من صراعات ، مما اثرت 
 واالجتماعية في آن واحد.
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 المصادر 
 اااااااااااااااااااااااااااااا

 القرآن الكريم• 
اتجاهات الشعر في العصر اصموي ، صالح الدين الهادي ، مكتبة الخانجي ، • 

 ، ٔالقاهرة ، ط
تألي. والترجمة أدب الخوارج في العصر اصموي ، سهير القمماوي ، مطبعة لجنة ال• 

 م.ٜ٘ٗٔوالنشر ، 
أدب الشيعة الى نهاية القرن الثاني الهجري ،د. عبد الحسيب طه حميدة ، جميع حق • 

 م.ٜٛٙٔالطبع محفوظ له ، 
أدب الط. او شعراء الحسين )عميه السالم( من القرن اصول الهجري حتى القرن • 

 م.ٜٛٛٔها ا ٜٓٗٔ، ٔ، جالرابع عشر، جواد شبر ، دار المرتضى ، بيروت ا لبنان 
أدب العرب مختصر تاريخ نشأته وتطور  وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من • 

 م.ٕٕٔٓصورهم ، مارون عبود ، مؤسسة هنداوي لمتعميم والثقافة ، القاهرة ، مصر ، 
أشكال الخطاب الشعري في العصر اصموي في المشرق ، حسين عمي الهنداوي ، • 

 لممؤل. ، صاحب موسوعة المرصد اصدبي ، جامعة دمشق.جميع الحقوق محفوظة 
اعتقادات فرق المسممين والمشركين ، اإلمام فخر الدين الرازي ، مراجعة وتحرير : • 

 م.ٖٜٛٔها ا ٖٙ٘ٔعمي سامي النشار ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 
، ٕبيروت ،طاصدب في ظل التشيع ، عبد اهلل نعمة ، دار التوجيه اإلسالمي ، • 

 م.ٜٓٛٔ
ية ، شارع ابو ،  مكتبة الثقافة الدين٘البدء والتاريخ ، لممطهر بن طاهر المقدسي ،ج• 

 .سمير الطاهر، )د.ت(
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ها( ، برعاية ٗٚٚالبداية والنهاية ، ابن كثير عماد الدين ابو الفداء الدمشقي ) ت • 
لمعار. ، بيروت ا ، مكتبة اٚالببميوغرافي العربي،د. عبد اهلل أنيس الطباع ، ج

 م.ٜٛٛٔها ا ٛٓٗٔ، ٔلبنان،ط
البيان والتبيين ، ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق وشرح ، حسن • 

السندوبي ، قدم له ونقحه واعد فهارسه ، مصطفى القصاص ، دار احياء العموم ، 
 م.ٜٜٜٔها ا ٕٓٗٔ، ٕط ٕ، جٕبيروت ،مج

ول ، مجاهد مصطفى بهجت ، منشورات التيار اإلسالمي في الشعر العباسي اص• 
 م.ٕٜٛٔ، ٔوزارة اصوفاق والشؤون الدينية ، العراق ا بهداد ، ط

الثابت والمتحول بحث في اإلبداع واإلتباع عند العرب ، أدونيس ، دار الساقي ، • 
 م.ٜٜٗٔ، ٚبيروت ا لبنان ، ط

الكتاب المبناني ،   الحياة اصدبية في عصر بني امية ، محمد عبد المنعم خفاجي ،دار• 
 م. ٖٜٚٔبيروت ا لبنان ، 

الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي )دراسة اسموبية( ، عبد الرحمن حجازي، • 
 م.ٕ٘ٓٓ، ٔالمجمس اصعمى لمثقافة ، مصر ، ط

السيادة العربية والشيعية واإلسرااليميات في عهد بني أمية ، فان فموتن، تر: حسن • 
 م.ٜ٘ٙٔيم ، طبعة النهضة المصرية ، ابراهيم ومحمد زكي ابراه

الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطاالي ، عزمي الصالحي ، رسالة ماجستير ، • 
جامعة بهداد ، ساعدت جامعة بهداد عمى نشر  ، مطبعة االقتصاد ا بهداد ، سنة الطبع 

 م.ٜٔٚٔ، 
أبي الحسين  الصاحبي في فقه المهة العربية ومساالمها وسنن العرب في كالمها ،• 

احمد بن فارس بن زكريا الرازي المهوي ، حققه وضبط نصوصه وقدم له ، د. عمر 
 م.ٖٜٜٔها ا ٗٔٗٔ، ٔفاروق الطباع ، مكتبة المعار. ، بيروت ، ط
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 ، )د. ت(.ٚ، طٕالعصر اإلسالمي ، د. شوقي ضي. ، دار المعار. ، مصر ، ج• 
دلسي ، شرحه وضبطه وصححه العقد الفريد ، ابي عمر احمد بن عبد ربه اصن• 

وعنون موضوعاته ورتب فهارسه : احمد امين ، احمد الزين ، ابراهيم االبياري ، 
 م.ٜ٘ٙٔها ا ٖ٘ٛٔ، ٘مطبعة لجنة التألي. والترجمة والنشر ، القاهرة ، ج

الكامل في المهة واصدب ، ابو العباس المبرد ، تح: جمعة الحسن ، دار المعرفة ، • 
 م.ٕٚٓٓها ا ٕٛٗٔ، ٕ، طبيروت ا لبنان 

المدرسة االسالمية ، محمد باقر الصدر ،تقديم : زكي الميالد ، دار الكتاب المصري • 
 م.ٕٔٔٓا القاهرة ، دار الكتاب المبناني ا بيروت ، 

، مكتبة الثقافة ا المدينة ٕالمرأة العربية في جاهميتها واسالمها ، عبد اهلل عفيفي ، ج• 
 م.ٕٖٜٔها ا ٖٓ٘ٔالمنورة 

ها( ، تح : ابراهيم ٜ٘ٗالممل والنحل ، ابو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني )• 
 م.ٕٙٓٓ، ٔشمس الدين ، مؤسسة اصعممي لممطبوعات ، بيروت ، ط

أمالي المرتضى ، الشري. المرتضى عمي بن الحسين الموسوي العموي ، تح: محمد • 
 م.ٜٗ٘ٔها ا ٖٖٚٔي ، ابو الفضل ابراهيم ، الناشر : عيسى البابي الحمب

بحار اصنوار الجامعة لدرر اخبار اصالمة اصطهار ، العالمة الشيخ محمد باقر • 
ها ا ٖٓٗٔ، ٖ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ا لبنان ، ط ٘ٗالمجمسي ،ج

 م.ٖٜٛٔ
تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ، د. حسن ابراهيم حسن ، دار • 

ها ا ٙٔٗٔ،  ٗٔ،  طٔ، بيروت ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،ج الجيل
 م.ٜٜٙٔ

تحوالت المكون الديني في الشعر العربي ، د. عباس بن يحيى ، مجمة حوليات • 
 م.ٕٗٓٓ، جامعة المسيمة ا الجزاالر ، ٔالتراث ، العدد
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شمس الدين ،  ثورة الحسين ) ظروفها االجتماعية وآثارها االنسانية ( ، محمد مهدي• 
 م.ٜٛٚٔها ا ٜٖٛٔ، ٘مطبعة نمونة ، ايران ا قم ، دار المثق. المسمم ، ط

، المكتبة ٕجمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، احمد زكي صفوت ، ج• 
 العممية ، بيروت ا لبنان ، )د. ت( .

( ،تح ٖٜٓٔخزانة اصدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البهدادي)ت • 
ها ا ٛٔٗٔ، ٔ، جٗوشرح: عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

 مٜٜٚٔ
خصاالص شعر الخوارج عمران بن حطان انموذجا ، أ. عبد اهلل ابو بكر البيوضي ، • 

 المجمة العممية لكمية التربية ، العدد الرابع ا جامعة مصراته .
د. فاخر جاسم، راليس قسم العموم السياسية ا  دراسات في الفكر السياسي اصسالمي ،• 

كمية القانون والسياسية اصكاديمية العربية المفتوحة ، بحث منشور في الدنمارك ، 
 م.ٕٕٔٓ

ديوان ابي اصسود الدؤلي ، تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين ، مكتبة النهضة ، • 
 م.ٜٗٙٔها ا ٖٗٛٔ، ٕبهداد ، مطبعة المعار.، بهداد، ط

أبي الطفيل عامر بن واثمة الكناني )القرن اصول الهجري( ، صنعة وتحقيق :  ديوان• 
ها ا ٜٔٗٔ، ٔالطيب العشاش ، المواهب لمطباعة والنشر ، بيروت ا لبنان ، ط

 م.ٜٜٜٔ
، ٔديوان الخوارج ، جمعه وحققه ناي. معرو. ، دار المسيرة ،  بيروت ا لبنان  ، ط• 

 م.ٖٜٛٔها ا  ٖٓٗٔ
زة ، جمعه وشرحه ،د. احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ا لبنان ، ديوان كثير ع• 

 م.ٜٔٚٔها ا ٜٖٔٔمكتبة لسان العرب، 
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شاعرات العرب في الجاهمية واالسالم ، جمعه ورتبه ووق. عمى طبعه ، بشير يموت • 
 م.ٖٜٗٔها ا ٖٖ٘ٔ، ٔ، المكتبة الوطنية ، بيروت ، ط

ها ( ، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم ، ٙ٘ٙ شرح نهج البالغة البن ابي الحديد) ت• 
ها ا ٖٚٛٔ، ٕ، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي ، قم ، ايران ، طٕج

 م.ٜٚٙٔ
شرح هاشميات الكميت ابن زيد اصسدي ، بتفسير : ابي رياش احمد بن ابراهيم • 

العربية ، بيروت ، القيسي ، تح: د. داود سموم ونوري حمودي القيسي ، مكتبة النهضة 
 مٜٙٛٔها ا ٙٓٗٔ، ٕط
 م.ٜٗٚٔ، ٕشعر الخوارج ، د. احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ا لبنان ، ط• 
فجر اإلسالم) يبحث عن الحياة العقمية في صدر اإلسالم الى آخر الدولة اصموية( ، • 

 م.ٜ٘ٚٔ، ٔٔاحمد أمين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ا لبنان ، ط
شعر اإلسالمي واصموي ، د. عبد القادر القط ، دار النهضة العربية لمطباعة في ال• 

 م.ٜٚٛٔها ا ٚٓٗٔوالنشر ، بيروت ، 
كتاب اصغاني ، ابي فرج اصصفهاني ، تح: عبد السالم محمد هارون ، مطبعة دار • 

 م.ٜٜ٘ٔه ا ٜٖٚٔالكتب المصرية ، القاهرة ،
قاضي ابي العباس احمد بن محمد الجرجاني )ت كنايات اصدباء واشارات البمهاء ، لم• 

 م.ٖٕٓٓها( ، تح: د. محمود شاكر القطان ، الهيالة المصرية العامة لمكتاب ، ٕٛٗ
مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ابو الحسن عمي بن الحسين بن عمي المسعودي ، • 

 م.ٖٜٚٔ، ٘، دار الفكر ، بيروت ، طٖتح: محمد محيي عبد الحميد ، ج
إلمام احمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن اصقوال واصفعال مسند ا• 

،  نشر من قبل المكتبة الشيعية ، ٔ،احمد بن حنبل، دار صادر ، بيروت ، مج
 م.ٕٔٔٓمؤسسة آية اهلل العظمى الميالني إلحياء الفكر الشيعي ، 
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ة ، االمام ابي مقاالت اإلسالميين واختال. المصمين ، شيخ اهل السنة والجماع• 
ها( ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ٖٖٓالحسن عمي بن اسماعيل اصشعري )ت 

 م.ٜٜٓٔها ا ٔٔٗٔ،  المكتبة العصرية ، صيدا ا بيروت ، ٔ،ج
(، تح: درويش ٛٓٛها ا ٕٖٚمقدمة ابن خمدون ، عبد الرحمن محمد ابن خمدون ) • 

 م.ٕٓٓٓ، ٕجويدي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط
 م.ٜٜٚٔ، ٖمقدمة لمشعر العربي ، أدونيس ، دار العودة ، بيروت ، ط• 
موسوعة التاريخ اصسالمي والحضارة اإلسالمية ، احمد شمبي ، مكتبة النهضة • 

 م.ٜٚٚٔ، ٚ، طٖالمصرية ، ج
وعاظ السالطين )رأي صريح في تاريخ الفكر االسالمي في ضوء المنطق الحديث( ، • 

 م. ٜٜ٘ٔ، ٕر كوفان ، لندن ، طد. عمي الوردي ، دا
وفيات اصعيان وابناء ابناء الزمان ، شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد ابن • 

 م.ٜٜٗٔ، القاهرةا مصر ، ٖخمكان ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد ،ج
 م.ٜٙٛٔ


