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  الممخص:
تقريب فكرة تجسيد أو تمثيل أو  إلىوسيمة الشاعر تمثل الصورة الفنية في القصيدة  

لذلك يعمد الشعراء الى اختزال كثير من األفكار من خبلل الصور معينة الى ذىن المتمقي 
، لذا حاولنا أن ء التشيع عن غيرىم في ىذه القضيةالتي تأتي في اشعارىم وال يختمف شعرا

ما مر بيمعتمدين المقارنة بين مرحمتين نقف عمى الصور الشعرية وأقساميا عند شعراء التشيع 
( واليدف من ذلك الوقوف عمى التحوالت التي شعر التشيع وىما )المرحمة األموية و العباسية

ولعل أول ما يمفت . حمتين السابقتيندخمت عمى الصورة الشعرية في شعر التشيع خبلل المر 
ما النظر خاصة في شعر التشيع ىو اعتماد الشعراء عمى الصور الحسية بشكل كبير وىذا 

في ىذا البحث.واألمر أتبعو عند دراسة الصورة الحسية وفقًا لمتقسيم الذي  الباحثتوصل إليو 
اآلخر الجدير بالذكر والذي البد من اإلشارة إليو ىو أن ىذا الشعر شعر قضية وشعر أفكار 

( والدفاع عنيم ورد خصوميم من خبلل الحجة عوىم الشعراء فيو ىو إثبات حق أىل البيت )
يميز الصورة في ىذا الشعر أنيا جاءت كوسيمة لتأكيد الحقائق واألفكار ولم  والبرىان وليذا ما

تكن غاية بحد ذاتيا. والسبب في ذلك إنيا تستمد تكوينيا من الحقائق التاريخية التي يعتمدىا 
(. وىذا ما يفسر لنا واقعيتيا إلى حد ما وتقريريتيا وعدم بعد عالشعراء لمدفاع عن آل البيت )

 ا ألن ىم الشعراء إيصال الحقائق واألفكار لممتمقي.الخيال فيي
 الكممات المفتاحية: )الصورة الشعرية، شعراء التشيع، االموية والعباسية(.
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         In the poem, poetic image represents the poet’s means of 
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embodying, representing or bringing around a certain idea to the mind 

of the addressee. Therefore, poets tend to reduce many ideas through 

the images that come in their poetry. Shi’ites' poets are not different 

from others in this issue, so we tried to depend on poetic images and its 

classification according to Shi'ite's poets, taking into account the 

comparison between the two phases that Shi'ites' poetry went through, 

namely: the Umayyad and Abbasid phases. The aim of this is to 

identify the transformations that came into the poetic image in Shi'ites' 

poetry during the previous two phases. Perhaps the first thing that 

draws attention, especially in Shi’ites' poetry, is the poets’ dependence 

on sensory images to a large extent, and this is what the researcher 

reached through his studying the sensory image based on the division 

that he has followed in this research. The other thing worth mentioning 

and which must be pointed out is that, this poetry is a poetry of  

principles and ideas, and the poets’ intention it is to prove the right of 

Ahl Al-Bayt (Peace be upon them),  and defend them and keep away 

their foes through argument and proof. For this, what distinguishes the 

image in this poetry that it came as a means to confirm facts and ideas 

and it was not an end in itself. The reason for this is that it derives its 

structure from the historical facts that poets relied on to defend Ahl Al-

Bayt (Peace be upon them). This explains to us, to some extent, its 

realty, its discretion, as not having distant imagination, because it is the 

poets' intention to transmit facts and ideas to the addressee. 

Keywords: (poetic image, Shi'ite poets, Umayyad and Abbasid). 

 المقدمة :
لصورة ىي تمثيل أو تجسيد أو تقريب فكرة معينة إلى ذىن السامع. ا

ومادامت كذلك لذا يعمد الشعراء في كثير من األحيان إلى االعتماد عمى ما تقع 
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عميو الحواس وتشبيو الفكرة أو الصورة المراد إيصاليا لممتمقي بذلك الشيء وىذا 
ك العصر اإلسبلمي. كان ديدن أغمب الشعراء في عصر ما قبل اإلسبلم وكذل

وبما إن البيئة التي يعيش فييا الشاعر زاخرة بتمك األشياء الحسية لذلك كانت 
البيئة ىي أىم المصادر التي اعتمد عمييا الشعراء في رسم صورىم من خبلل 
استميام ما فييا من محسوسات تمثل وتعبر عن الفكرة المراد إيصاليا إلى 

 المتمقي.
ر خاصة في شعر التشيع ىو اعتماد الشعراء عمى ولعل أول ما يمفت النظ

الصور الحسية بشكل كبير وىذا ما سنوضحو عند دراسة الصورة الحسية وفقًا 
 لمتقسيم الذي سنتبعو في ىذا البحث.

واألمر اآلخر الجدير بالذكر والذي البد من اإلشارة إليو قبل البدء في 
أفكار وىم الشعراء فيو ىو  دراسة الصورة ، ىو أن ىذا الشعر شعر قضية وشعر

( والدفاع عنيم ورد خصوميم من خبلل الحجة عإثبات حق أىل البيت )
والبرىان وليذا ما يميز الصورة في ىذا الشعر أنيا جاءت كوسيمة لتأكيد الحقائق 
واألفكار ولم تكن غاية بحد ذاتيا. والسبب في ذلك إنيا تستمد تكوينيا من 

(. وىذا ما يفسر عتمدىا الشعراء لمدفاع عن آل البيت )الحقائق التاريخية التي يع
لنا واقعيتيا إلى حد ما وتقريريتيا وعدم بعد الخيال فييا ألن ىم الشعراء إيصال 

 الحقائق واألفكار لممتمقي.
 الصورة عند شعراء التشيع في العصر األموي :

صحيح أن العصر األموي يختمف في كثير من الجوانب السياسية 
تماعية واالقتصادية عن عصر صدر اإلسبلم وكذلك يختمف عن عصر ما واالج

قبل اإلسبلم إال أننا إذا جئنا إلى الحياة األدبية فسنجد الشعراء في العصر 
األموي الزالوا متمسكين بالتقاليد الفنية التي ألفيا الشعراء منذ عصر ما قبل 

شعراء في البادية وعدم اإلسبلم ولعل ليذا جممة من األسباب منيا بقاء بعض ال
انتقالو لمحاضرة والتأثير بمظاىر التطور التي ظيرت في العصر األموي. وكذلك 
من األسباب رغبة الشعراء في إرضاء الذوق العام الذي اعتاد عمى التقميد الفني 
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القديم ، فضبًل عن عدم جرأة الشعراء عمى كسر ذلك التقميد بالخروج عميو إال ما 
 كميت بن زيد األسدي.وجدناه عند ال

أما عن شعراء التشيع في العصر األموي وخاصة فيما يتعمق بجانب 
بمنأى عن بقية شعراء العصر األموي من  لم يكونواالصورة الشعرية لدييم فيم 

حيث قربيم من عصر البداوة والعصر القديم بعاداتو وتقاليده األدبية. يقول احد 
: ))خمت أبيات الدؤلي من الصورة دؤليثين عن الشاعر أبي األسود الالباح

الشعرية الكمية ، وكاد يخمو من الصور الشعرية الحركية التي تعتمد عمى األلفاظ 
الحقيقية لكنو مميء بالصور الجزئية أو المتداخمة إذ كان شاعرنا قريبًا من عيد 

ب البداوة والعصر القديم بعاداتو وتقاليده من الناحية األدبية والشعرية، ولع
الموروث الفني الثقافي دوره في تغذية مصادر صوره ، فضبًل عن الصحراء 

وليذا  (ٔ)وأثرىا في تشبيياتو فجاءت صوره الشعرية ذات طابع بدوي وتراثي((
نجد أن الصورة الشعرية الحسية ذات الطابع البدوي ىي التي استأثرت في شعر 

أن شعراء التشيع في  التشيع ولعل من أىم األسباب التي ساعدت عمى ذلك ىو
كان  –باألخص الكميت منيم الذي كان يشكل أمة في زمانو  –العصر األموي 

األسموب الذي شاع عندىم وىو أسموب الجدل والحجاج الذي يعنى ببيان 
( فيذا السبب منع الشعراء من االىتمام عالحقائق والدفاع عن أىل البيت )

كميت : ))لم يخرج عن منيج بالصور عمى حساب المعنى وليذا قيل عن ال
شعراء ما قبل اإلسبلم في االىتمام ببناء القصيدة وفق منيجية العناية بالمغة 

، فقد دون أن يولي الصورة عناية كبيرة والبحث عن المفظ المتين المسبوك من
، لذا تمبس دور اإلسبلم وصدره بالعناية بالمعانيشغف سمفو من شعراء ما قبل 

، استجابة لطبيعة السفر الذي ي يسعى إلى شد جميورهالمفوه الذ الخطيب
. لذا كان ىم الكميت وغيره تحقيق أىداف الصورة التي من أىميا نقل (ٕ)عاشو((

 .(ٖ)التجربة الشعرية لآلخرين دون االقتصار عمى تصوير تجربة الشاعر الذاتية
لكن ثمة حادثة وقعت ىنا في العصر األموي كان ليا أكبر األثر عمى 

( في معركة عدب الشيعي بشكل عام تمك الحادثة ىي مقتل اإلمام الحسين )األ
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الطف األليمة تمك الحادثة التي أليبت القموب والعواطف واستدرت الدموع فكان 
وأصبحت  (ٗ)ليا ))أكبر األثر في حياة العرب السياسية واالجتماعية واألدبية((

. وبسبب (٘)ى شعراء الشيعة((فاجعة كرببلء ))سببًا في إلياب عاطفة الحزن لد
ىذه الحادثة ازداد ميل الشعراء إلى التصوير وخاصة الحسي منو ذلك ألنيم 
يريدون التوثيق لتمك األحداث فضبًل عن إثارة الحزن واستدرار الدموع وخاصة 

 عند الموالين ألىل البيت.
ومن ىنا يمكن أن نقول عن تحوالت الصورة في شعر التشيع في العصر 

وي أن الحسية بقيت مسيطرة عمى صور الشعراء نظرًا لما ذكرناه من أسباب األم
، كما نبلحظ تعدد الصور في القصيدة الواحدة ذلك ألن األشعار ىنا أصبحت 
قصائد طويمة ومكتممة ليس الحال كما في شعر الحروب والمعارك في المرحمة 

التقدم لمقتال. وسنقف األولى الذي كان عبارة عن أراجيز يقوليا المقاتمون عند 
التقسيم الذي ذكرناه  عمى طبيعة الصورة الشعرية في العصر األموي متبعين

 :لمصورة وىو
 أواًل : الصورة الحسية : 

ذكرنا سابقًا أن الكميت من أبرز شعراء التشيع في العصر األموي وقد     
نظمو  كان لو حضورًا فاعبًل في الدفاع عنيم ومحاججة الخصوم من خبلل ما

من قصائد ونظرًا لشيوع أسموب االحتجاج في شعره لذا اعتمد عمى ىذا األسموب 
حتى في بناء صوره ))فكانت تشبيياتو واستعارتو الحسية وكناياتو المنوعة صور 
ذات دالالت مشرقة في شعره كشفت عن شاعر مصور لو لوحاتو التي تشيد لو 

 .(ٙ)بذلك((
خص )ىاشمياتو( بعض الموحات التي ويوجد عند الكميت في شعره وباأل

( والرد عمى خصوميم عأراد منيا ترسيخ ودعم فكرتو في إظيار حق آل البيت )
 وكأن الشاعر يعقد مقارنة بين الجانبين ليتبين الحق من الباطل.

( فيو بين عومن الموحات التي استأثرت في شعره لوحة آل البيت )
بًل عن تصوير حسن سياستيم تصوير كرميم ، وشجاعتيم وصفاء نسبيم فض
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في معاممة الرعية وتكاد الحسية ، والتأثر بالقديم ، وتأثير البيئة الصحراوية ىي 
 :(ٚ)التي تسيطر عمى صور الشاعر فيو لم يحمق بعيدًا في خيالو من ذلك قولو

 والغيووووووووووووووث الوووووووووووووذين إن أمحووووووووووووول
 النوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس النوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس

 

 فمووووووووووووووأوى حواضوووووووووووووون األيتووووووووووووووامِ  
والروايوووووووووووا التوووووووووووي بيوووووووووووا يحمووووووووووول  

 نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواسال
 

 َوُسوووووووووووَق الُمطظبعوووووووووواِت العظووووووووووامِ  
والبحوووووووووور التوووووووووي بيوووووووووا تكشوووووووووف  

 الحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
 

 ة والوووووووووووداُء مووووووووووون غميووووووووووول األوامِ  
 أبطحيوووووووووووووووووووووووووووووووووين أريحيووووووووووووووووووووووووووووووووووين 

 
كووووووووووووووووووووووووواألنجم ذات الرجووووووووووووووووووووووووووم  

 واألعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبلمِ 
 

 ومصووووووووووووووفين فووووووووووووووي المناصووووووووووووووب
 

 ِخَضووووووووووووماين كووووووووووووالقروم السوووووووووووووامِ  
فيووووووووووم االسوووووووووود فووووووووووي الوووووووووووغى ال  

 المووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواتي
 

 بوووووووين خووووووويس العووووووورين واآلجوووووووامِ  
غيوووووووووووث جووووووووووودب  أسوووووووووود حووووووووووورب 

 بياليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
 

 مقاويوووووووووووول غيوووووووووووور مووووووووووووا أْفووووووووووووَدامِ  
( عىذه الموحة تظير لنا بعض الخصال التي انماز بيا أىل البيت ) 

استطاع الشاعر أن يجعميا في صور ىي إلى الحسية أقرب منيا إلى الذىنية لذا 
( بو)الغيث( الذي ينزل عمى الناس إلحيائيم وبث الحياة عنراه يصور أىل البيت )

( بأن حاليم كحال عما يستعين بصورة من البادية ليعبر عن أىل البيت )فييم. ك
الروايا التي تحمل الماء لمقوم ، وىم مصدر ىداية الناس من ظممات الدنيا لذلك 
يشبييم بو)األنجم( ويظير تأثير البيئة الصحراوية عمى صورتو من خبلل تعبير 

 : (ٛ)( في قولوعالقروم الذي شبو بو أىل البيت )
 ومصوووووووووووووفين فوووووووووووووي المناصوووووووووووووب

 
 خضووووووووووومين كوووووووووووالقروم السووووووووووووام 
 وقصد بو الشاعر كالقروم )يعني كالفحل من اإلبل(. 

في ساحات القتال  األسد( أشار الشاعر بانيم عوالى شجاعة آل البيت )
( عال ييابون شيئًا ، كما صور شجاعة أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب )

 : (ٜ)قائبلً 
َس والوصوووووووووووويظ الوووووووووووووليظ والفووووووووووووارِ 

 الُمِعمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومَ 
 

 تحوووووووت العجووووووواج غيووووووور الَكيَوووووووامِ  
 كوووووم لوووووو ثوووووم كوووووم لوووووو مووووون قتيووووول 

  
 وجوووووريح تحوووووت السووووونابك داموووووي 
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 وخموووووووووووووووويس يمفووووووووووووووووو بخموووووووووووووووويس
 

 وفئووووووووووووووام حووووووووووووووواه بعوووووووووووووود فئووووووووووووووامِ  
( وشجاعتو كما تظير صورة سقوط عوىنا نبلحظ قدرة اإلمام عمي ) 

مام ن اإلأالقتمى من جيش األعداء تحت سنابك الخيل تغطييم الدماء. وكيف 
 ( يخبط الجيش بالجيش وىنا إشارة إلى شجاعتو وسيطرتو في الحرب.ع)

( بالعمم نجد الشاعر يصورىم بأن ليم تمعة عوالى تقدم أىل البيت )
خضراء تجري بين الناس لبث الحياة بعد أن يبس واصفر نبت العمم وفي ىذا 

 : (0ٔ)يقول
ن هاااج نباااتل العماام فاااي الناااس لااام  وا 

 تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز 
 

  
اااااااذن  ل لهااااااام تمعاااااااة   خضاااااااراء منااااااا  وم   

( فيبدو تأثير البيئة الصحراوية عمى عأما في مجال رثاء أىل البيت ) 
خيال الشاعر إلظيار صوره فضبًل عن تأثير الواقع ومحاولة توثيقو استدرارًا 

 : (ٔٔ)(علمدموع ، فيقول في رثاء اإلمام عمي )
 راعيووووووووًا كووووووووان مسووووووووجحًا ففقوووووووودنا

 
 ه وفقوووووود المسوووووويم ىمووووووك السوووووووام 
 لنووووووووووووا فقووووووووووووده ونووووووووووووال سووووووووووووووانانا 

 
باجتوووووووووووووووووداع مووووووووووووووووون األنووووووووووووووووووف  

 اصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطبلم
 

( بمنزلة الراعي وأن فقده يعني ضياع وىبلك ماشيتو عفينا يظير اإلمام )
( فقد خّصو الشاعر بأكثر من صورة وىي تمتاز ع، أما مقتل اإلمام الحسين )

 :(21)بالحسية والواقعية إلى حد ما ومن ذلك قولو
ومووووووووووووووووووووووون أكبووووووووووووووووووووووور األحوووووووووووووووووووووووداث 

 مصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويبة ةمصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويبكانت
 

عمينوووووووووووووووووا قتيووووووووووووووووول األدعيوووووووووووووووووواء  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبُ   الُممحظ

 
قتيوووووووووول بجنووووووووووب الطووووووووووف موووووووووون آل 
 ىاشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

 

 فيالووووك لحمووووا لوووويس عنووووو ُمووووَذِببُ  
 ومنعفوووووور الخوووووودين موووووون آل ىاشووووووم 

 
أال حبووووووووووووووووووووووووذا ذاك الجبووووووووووووووووووووووووين  

 المتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووربُ 
 

 قتيووووووول كوووووووأن الولوووووووو العفووووووور حولوووووووو
 

 يطفوووون بووووو شووووم العوووورانين ربووووربُ  
عمى رمضاء كرببلء قد ( وىو ساقط عفيذه صورة تظير اإلمام الحسين ) 
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عفر التراب جبينو وخديو ، أما النسوة من عيالو فأخذن يطفن حولو كالقطيع من 
 البقر الوحشي.

( عوتترأى لمشاعر واقعة الطف مرة أخرى فيصور سقوط اإلمام الحسين )
 :  (23)عمى األرض وتجمع الطيور حولو كأنيا بمثابة الجسد عميو فيقول في ذلك

 جاسووووور منووووووتركوووووب الطيووووور كالم
 

 مووووووع ىوووووواب موووووون التووووووراب ُىيووووووام 
 وتطيوووووووووووووووول الُموووووووووووووووورزآت المقووووووووووووووووا 

 
 ليووووت عميووووو القعووووود بعوووود القيووووام 
( عمى لسان زوجتو عونجد الصورة الحسية في رثاء اإلمام الحسين ) 

 : (21)الرباب حيث تقول
قوووود كنوووووت لووووي جوووووببًل صووووعبًا ألووووووذ 
 بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

وكنوووووووووووووووت تصوووووووووووووووحبنا بوووووووووووووووالراحم  
 والوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودين

 
م والشجاعة وحسن السياسة في إدارة شؤون الرعية أما الموحة المنافية لمكر 

( وباألخص الحكام من عفيي الموحة التي رسميا الشعراء لخصوم أىل البيت )
بني أمية ومن تمك الصور التي أظير فييا سوء السياسة األموية ما جاء في قول 

 :(21)الكميت
 ساسوووووووووووة ال كمووووووووووون يووووووووووورى النوووووووووووا

 
 س ورعيووووووووووووووووووووووووووووووووة االنعووووووووووووووووووووووووووووووووام 
 كوليووووووووووووودال كعبووووووووووووود المميوووووووووووووك او  

 
 او كسووووووووميمان بعووووووووُد او كيشووووووووام 
 رأيوووووووووو فوووووووووييم كووووووووورأي ذوي الثموووووووووة 

 
 فوووووووي الثائجوووووووات ُجووووووونح الظوووووووبلم 
جوووووووووووووزظ ذي الصووووووووووووووف وانتقووووووووووووواء  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةِ   لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذي الُمخظ
 

 نعقوووووووووووووووووًا ودعووووووووووووووووودعًا بالبيوووووووووووووووووام 
( مع الرعية وحسن عوىنا يريد الشاعر المقارنة بين سياسة أىل البيت ) 
وىم يعاممون الناس كقطيع من  معاممتيم ويقارن تمك الصورة بصورة األمويين

 األنعام أو األغنام يتخيرون ما بدا ليم منيا فيكون فريسة ليم.
وحاول الشاعر في صورة أخرى إظيار الظمم والجور األموي من خبلل 

 :  (21)سوء السياسة واإلدارة لشؤون الببلد والعباد فقال في ذلك
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 بحقكووووووم أمسووووووت قووووووريش تقودنووووووا
 

 ُنركوووووبُ وبالفوووووذ منيوووووا والووووورديفين  
 إذا اتضووووووووعونا كووووووووارىين لبيعوووووووووة 

 
أنووووووووووووووواخوا ألخووووووووووووووورى واألزموووووووووووووووة  

 تجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذبُ 
 

 ردافوووووًا عمينوووووا لوووووم يسووووويموا رعيوووووة
 

 وىميمووووووو أْن يمتروىووووووا فيحمبوووووووا 
 لينتتجوىووووووووووا فتنووووووووووة بعوووووووووود فتنووووووووووة 

 
 فيفتصووووووموا أخؤلىووووووا ثووووووم يركبوووووووا 
 أقاربنووووووووا األدنووووووووون موووووووونكم ِلَعمظووووووووةٍ  

 
وساسووووووووووووووووتنا موووووووووووووووونيم ضووووووووووووووووباع  

 وأذؤب
 

بني أمية وكيف جعموا الرعية بمثابة الناقة يركبون  ىذه الصورة تظير حال
عمييا حينًا ، وىميم أن يحصموا عمى الحميب منيا من دون رعاية لشؤونيا 
وحاجاتيا. وفي البيت األخير يجعل الشاعر من بني أمية بمنزلة الضباع 

 والذئاب التي ىميا أن تحصل عمى فريستيا.
مأثور من األمثال القديمة ويستعين الكميت بالمألوف من الصور وال

إلظيار ظمم األمويين في حكومتيم من خبلل صورة امرأة تدعى )حومل( 
وقصتيا مع كمبة ليا كانت تحرسيا لكن تمك المرأة كانت تسيء معاممة الكمبة 

 :  (21)وتمنعيا من الطعام وفي ذلك يقول الشاعر
فتموووووووك ممووووووووك السووووووووء قووووووود طوووووووال 
 ممكيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

 

فحتووووووووووووووووى َم حتووووووووووووووووى َم العنوووووووووووووووواء  
 لمطوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولُ ا
 

رضووووووا بفعوووووال السووووووء مووووون أمووووور 
 ديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونيم

 

 فقووووود أيتمووووووا طوووووورًا عوووووداء وأثكمووووووا 
 كمووووا رضوووويت بخووووبًل وسوووووء واليووووةٍ  

 
 لكمبتيوووووا فوووووي أول الووووودظىِر حومووووولُ  
 نباحووووًا إذا مووووا الميوووول أظمووووم دونيووووا 

 
 وضوووووربًا وتجويعوووووًا خبووووواٌل مخبووووولُ  
ومووووووووووووا ضوووووووووووورب األمثووووووووووووال فووووووووووووي  

 الجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور قبمنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 

 ألجوووووووور مووووووون حكامنوووووووا المتمثووووووولُ  
ونجد عند الكميت لوحة أخرى تصور حال األمة التي ابتميت بحكام مثل  
 : (21)األمويين فيقول وكأنو في حجاج مع اآلخر

فيووووووووا ساسووووووووًة ىوووووووواتوا لنووووووووا موووووووون 
 حوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووديثكم

 

ففووووووووووووويكم لعموووووووووووووري ذو أفوووووووووووووانين  
 مقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولُ 

 
 أأىووووول كتووووواب نحووووون فيوووووو وانوووووتم

 
عمووووووى الحووووووق نقضووووووي بالكتوووووواب  

 ونعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودل
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 أنصوووووومح دنيانووووووا جميعووووووًا وديننووووووا
 

موووووووى موووووووا بوووووووو ضووووووواع السظوووووووواُم ع 
 المؤبظوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولُ 

 
ُبرينووووووووا كبووووووووري القوووووووودح او ىوووووووون 
 متنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 موووووون القوووووووم ال شووووووار وال متنبوووووول 
 واليووووووووووووة سوووووووووووومٍف ألووووووووووووفظ كأنووووووووووووو 

 
موووووون الرىووووووق المخموووووووط بووووووالنوِك  

 أثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
 

ىذه الصورة أراد منيا الشاعر أن يظير الظمم األموي من خبلل إظيار 
خاء ويسر بينما بقية الرعية فيي الحكام ومن ىو في زمرتيم ينعمون في الحياة بر 

في عوز وفقر حتى أنيا أصبحت ىزيمة ويشبو الشاعر حال الرعية بالعود الذي 
وىن وضعف من شدة البري. أما دولة بني أمية فيي في نظر الشاعر دولة 

 ذئاب واإلنسان المسمم فييا مستضعف ال حيمة لو.
قد ىجره الجميع  ويصور الكميت بن زيد االسدي حالو وكأنو بعير أجرب

 : (21)( وفي ىذا يقولعال يتقربون إليو بسبب اعتقاده وحبو آلل البيت )
 كووووووأني جووووووان محوووووودث وكأنمووووووا

 
بيوووووووم اتقوووووووي مووووووون خشوووووووية العوووووووار  

 أجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووربُ 
 

وىكذا نستنتج عما تقدم من نصوص ظيرت فييا الصور الحسية بشكل 
لئلتيان  كبير وطفت عمى خيال الشاعر بحيث لم يطمق العنان لخيالو لكي يحمق

نما كان لمواقع والبيئة التي يعيش فييا الشاعر فضبًل عن  بصور غريبة وا 
الموروث القديم والبيئة البدوية القديمة أكبر األثر عمى مخيمة الشاعر. إال أننا ال 
نعدم أن نجد بعض الصور الذىنية أو المعنوية التي جاءت وخاصة عند الكميت 

  وسنقف عمييا في الفقرة الثانية :
 ثانيًا : الصورة الذهنية : 

ومن األمثمة التي تجسد تمك الصور عند شعراء العصر األموي ما ورد 
( وخصوميم من عفي الموحة التي رسميا الكميت لممقارنة بين أىل البيت )

 :  (10)األمويين فقال في ذلك
 ساسوووووة ال كمووووون يرعوووووى النووووواس

 
 سووووووووووووووووووواء ورعيووووووووووووووووووة األنعووووووووووووووووووامِ  
 بسووووووووطوا أيوووووووودي النوووووووووال وكفوووووووووا 

 
 أيوووووووودي البغووووووووي عوووووووونيم والُعوووووووورامِ  
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نبلحظ الشاعر في البيت الثاني يأتي بصورة معنوية يمدح بيا أىل البيت 
( مشيرًا الى كرميم جاعبًل من النوال وكأنو شخص ولو يدان ، وفي الشطر ع)

( وترفعيم عن الظمم حتى عالثاني من البيت صور الشاعر عدالة أىل البيت )
 وكذلك استطاعوا أن يكفوا الجيل عنيم.أنيم كفوا أيدي البغي ، 

وتبدو الصورة الذىنية في أشعار الكميت وذلك في قولو مادحًا أىل البيت 
 :(12)(ع)

 أخوووووذوا القصووووود فاسوووووتقاموا عميوووووو
 

 حيووووووووث مالووووووووت زواموووووووول اآلثووووووووام 
فالشاعر يشبو اآلثام بالزوامل وىي اإلبل التي تحمل عمييا الحمولة وىنا  

 .صورة معنوية تجسم اآلثام
وكذلك من الصور التي جاء بيا الكميت في معرض مدحو لئلمام عمي 

 :(11)( قولوع)
سووووووقى جوووووورع الموووووووت ابوووووون عفووووووان 
 بعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودما

 

 تعاورىوووووووا منوووووووو وليووووووود ومرحووووووووبُ  
( عفينا الشاعر يجعل الموت بمنزلة الشراب وقد سقاه اإلمام عمي ) 

 ألعدائو. 
عر ( يستميم الشاعوفي معرض رد الشاعر عمى خصوم أىل البيت )

 :(13)بعض الصور القرآنية التي تحقق لو تمك الغاية وىذا ما نجده في قولو
ألوووووووم يتووووووودبر آيوووووووة فتدلوووووووو عموووووووى 
 تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورك

 

 مووووووووووا يووووووووووأتي أم القمووووووووووب مقفوووووووووول 
( واتبع غير طريقيم عوىنا الشاعر يحتج عمى من خالف أىل البيت ) 

ل فيبلظ تدبر آيات القرآن الكريم لتدلو عمى الطريق الصحيح المتمثل بطريق آ
 ڳک گ گ گ گ )( وىنا الشاعر يستميم ما جاء في قولو تعالى : عالبيت )
[ فالصورة المعنوية جاء في قول الشاعر بأن جعل القمب مقفل ٕٗ]محمد:(ڳ

وىي عين الصورة التي وردت في اآلية القرآنية.ونجد التشخيص واضحًا ممثبًل 
 :    (11)(عبالصورة الذىنية التي وردت في رثاء اإلمام الحسين )
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ألوووووووم تووووووور أن الشووووووومس أضوووووووحت 
 مريضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

 

 لفقووووود حسوووووين والوووووببلد اقشوووووعرتِ  
ألووووووووووم توووووووووور أن البوووووووووودر أضووووووووووحى  

 ممرضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواً 
 

 لقتموووووووى رسوووووووول ا  لموووووووا تولوووووووتِ  
وقووووووووود أعولوووووووووت تبكوووووووووي السوووووووووماء  

 لفقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووده
 

وأنجميوووووووووووووووووا ناحوووووووووووووووووت عميوووووووووووووووووو  
 وصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومتِ 

 
( مصورًا عنبلحظ أن الشاعر يشرك الطبيعة في حزنو عمى مقتل االمام )

زينة باكية فالشمس مريضة وكذلك البدر أما السماء فيي معولة إياىا بصورة ح
باكية والنجوم تنوح وتصمي عمى اإلمام وىنا يبغي الشاعر تعظيم المصيبة التي 

 (.عحمت بالببلد بسبب مقتل اإلمام )
 ا تحوالت الصورة في العصر العباسي : 

ميا من نريد ىنا أن نسمط الضوء عمى الصورة الشعرية ورصد ما دخ     
 تحوالت والى أي مدى تأثرت بالتطور الذي دخل الحياة العباسية.

وتعد الصورة الشعرية من العناصر التي شمميا التطور الذي حدث في 
القصيدة في العصر العباسي ذلك ألن مظاىر الحضارة والتطور كان ليا أثر فقد 

لترف في مال الشعراء إلى تصوير تمك المظاىر الحضرية بما يناسب حالة ا
الحياة والسيولة في األسموب ، لذلك كان من أىم خصائص الصورة الشعرية في 
ىذا العصر االبتعاد عن الخشونة والتأثر بالطابع الحضري ، كذلك أعطى 
الشعراء مجااًل واسعًا لمتحميق من أجل تكوين صورة ال تتقيد بدقة الوصف لمواقع 

، كما استطاع الشعراء توظيف وزاد استعمال الشعراء لمتخييل بشكل كبير 
 المعارف واألفكار والثقافات التي وفدت لتشكيل صور تقوم عمى التجديد.

 :  (11)ومن الجدة في التصوير ما ورد في قول ابن ىرمة
 َكوووووووووَأنظ َتؤللوووووووووَؤ الَمعوووووووووروِف فيووووووووووِ 

 
ُشوووووووعاُع الَشووووووومِس فوووووووي الَسووووووويِف  

 الَصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقيلِ 
 

بين ثناياه آية جديدة  فالتشبيو ىنا ))فضبًل عن روعتو الظاىرة يحمل
وانطبلقة بديعة ىي تشبيو الشيء المعنوي بالشيء المادي وىي سابقة بيانية ليا 

 .(11 )خطرىا وىكذا نجد أنفسنا أمام صناعة مبتكرة تعمن عن نفسيا في جرأة((
ويتضح تطور الصورة الشعرية في صورة المحبوبة التي رسميا بشار بن 
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 :     (11)برد مجسدًا بعض الخصال فييا
 يوووووووووووووووا َلْيَمتِوووووووووووووووي تَوووووووووووووووْزَداُد ُنْكوووووووووووووووَرا

 
 ِموووووون ُحوووووووبا مووووووون َأْحَبْبوووووووُت ِبْكوووووووَرا 
 َحوووووووووووووووووْوَراٌء ِإْن َنَظوووووووووووووووووَرْت ِإَلْيوووووووووووووووووو 

 
 ووووووووووَك َسووووووووووَقْتَك بووووووووووالعينين َخموووووووووورا 
 فكووووووووووووووووووووَأنظ َرْجووووووووووووووووووووَع حووووووووووووووووووووِديثيا 

 
َيوووووووواِض ُكِسوووووووويَن َزْىووووووووَرا   ِقَطووووووووُع الرا
 وكووووووووووووووووووووَأنظ تحووووووووووووووووووووت لسووووووووووووووووووووانيا 

 
 ىووووووووواُروَت َيْنفُوووووووووُث فيوووووووووو ِسوووووووووْحرَ  
 َخووووووووووال مووووووووووا َجَمَعووووووووووْت َعَمْيوووووووووووَوتَ  

 
 ثياَبيووووووووووووووووووووا َذَىبوووووووووووووووووووووًا وِعْطوووووووووووووووووووووَرا 
 وكَأنظيَوووووووووووووووووووووووا َبوووووووووووووووووووووووْرُد الشووووووووووووووووووووووورا 

 
 ب َصوووووووَفا َوَوافَووووووووَق ِمْنوووووووَك ِفْطووووووووَرا 
 ِجنيظوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة ِإْنِسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويظةٌ  

 
 أَو َبووووووووووووووووْيَن َذاَك َأَجوووووووووووووووول  َأْمووووووووووووووووَرا 
أما إذا انتقمنا إلى الصورة الشعرية عند شعراء التشيع في ىذا العصر  

نجد تمك الجدة عندىم خاصة في األشعار التي تخص تمك  وتحوالتيا فإننا ال
العقيدة التي يحممونيا إذ بقيت الصورة في الشعر عندىم خادمة لممعنى ، وبقيت 
وظيفتيا األساسية التوثيق لؤلحداث ، وزيادة قناعة المتمقي ، فضبًل عن تصوير 

عن الحقوق  الواقع الموضوعي وىذا مرده إلى وظيفة الشعر المتمثمة في الدفاع
( وتصوير ما حل بيم من مصائب. وكان ىم الشعراء عالمسموبة ألىل البيت )

في ىذا العصر ىو إثارة انفعال المتمقي من خبلل الصور المحسوسة التي 
تصور حجم المأساة التي تعرض ليا أىل البيت وخاصة فيما يتعمق بمقتل اإلمام 

أشرنا إلى كثرة ىذا الرثاء عند  ( الذي سيطر عمى أذىان الشعراء وقدعالحسين )
الشعراء عندما تناولنا تحوالت الرثاء في العصر العباسي وتكاد الصورة الحسية 
ىي الغالبة عمى صور شعراء التشيع في ىذا العصر ، وال نممس تحواًل إال ما 
كان في صور اليجاء الذي شاع في القرن الثالث ويتمثل في ىجاء الشاعر 

بلل التصوير الكاريكاتوري الذي رسمو لبعض الشخصيات دعبل الخزاعي من خ
التي أراد ىجاءىا وسيتضح لنا ىذا األمر عند ذكر النماذج التي تخص 

 الموضوع.
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ذا أردنا التماس بعض األسباب وراء تمك التقميدية أو الواقعية في الصورة  وا 
و كما ذكرنا الشعرية بما يجعميا تقترب من الواقع فنقول أن الشعراء في المديح وى

في الدراسة الموضوعية في العصر العباسي كان مديحيم تحريضي أي غرضو 
إثارة الممدوح وتحريضو ضد خصوم أىل البيت من األمويين لذلك لم يمجأ 
الشعراء إلى المبالغة في المديح لمحكام من بني العباس إال بقدر ما يثير 

 حفيظتيم ضد األمويين. 
ة الشعرية عند شعراء التشيع يتمثل في أن وسبب آخر وراء ظيور الصور 

( واإلمام عمي باألخص كان ألجل الدفاع عن حقيم عمديحيم ألىل البيت )
واثبات أحقية اإلمام بالخبلفة فضبًل عن رغبة الشعراء في توثيق فضائل اإلمام 

( وىذه جميعيا ال تجعل الشاعر ييتم بغير الفكرة ويعطييا األولية عمى ععمي )
 الصورة.

وفضبًل عن حسية الصورة عند شعراء التشيع وارتباطيا بالواقع الموضوعي 
لؤلحداث  كذلك ما نبلحظو أن تمك الصور كانت قميمة حتى تصل إلى حد الندرة 
نما ىميم إيصال فكرة  أحيانًا وىذا يعود إلى أن الشعراء لم ييتموا بالصورة كثيرًا وا 

 إلى المتمقي.
عند شعراء التشيع من خبلل الوقوف  وسنوضح ما ذكرناه عن الصورة

 عمى نماذج من تمك الصور الشعرية فضبًل عن أنواعيا وىي:
 أواًل : الصورة الموضوعية : 

وىذه قمنا جاءت بنسبة أكبر وقد عممنا ىذا األمر فيما تقدم. فينا تكون 
غاية الشاعر نقل الواقع الموضوعي دون االعتماد عمى الخيال لنسج صورة 

يبة وباألخص في غرض المديح والرثاء ذلك ألن الشعراء ىنا ال بعيدة وغر 
يبحثون عن المنافسة مع غيرىم من أجل الحصول عمى جائزة أو ما شابو ذلك 

( وأىل بيتو ، وكذلك في الرثاء فأن الشعراء عخاصة في مدحيم لئلمام عمي )
فعبًل ىدفيم استدراج دمعة المتمقي من خبلل المشاىد الموضوعية التي حدثت 

في ساحات القتال والتي كان ضحيتيا األئمة من أىل البيت خاصة واقعة الطف 
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فكان اعتماد الشعراء عمى ما نقل من روايات عن تمك الحادثة فكأن ميمة 
الشاعر كانت توثيق تمك الواقعة شعرًا كما ىو الحال بالمديح وباألخص 

جمو تسجيل وتوثيق ( والذي كان عالمتضمن ذكر مفاخر وفضائل اإلمام عمي )
لتمك الفضائل ونجد ذلك واضحًا في شعر السيد الحميري الذي تعقب فضائل 

 ( لينظميا شعرًا.عاإلمام عمي )
ومن أمثمة تمك الصور التي تعبر عن واقع موضوعي ما قالو الشاعر 

 :  (11)سديف بن ميمون في الرثاء
 وقتووووويبًل بجووووووف حوووووران أضوووووحى

 
تحجوووووووووول الطيوووووووووور حولووووووووووو فووووووووووي  

 الكنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس
 

فالشاعر يصور لنا مقتل الشييد محمد بن عبد ا  عمى أيدي األمويين 
وكيف بقي مصموبًا في الكناسة حتى ان الطير كانت تحوم حولو وقيل صنعت 

 ليا عشًا في رأسو.
ومن المشاىد التي صورىا الشعراء وىي تمثل واقعًا موضوعيًا يحكي قصة 

اد وكيف كان يضربو بقضيب ( وىو بين يدي عبيد ا  بن زيعرأس الحسين )
 : (11)كان في يده وفي ىذا يقول السيد الحميري

 لووووم يووووزْل بالقضوووويِب يعمووووو ثنايووووا
 

فووووووي َجناىووووووا الِشووووووفاُء موووووون كووووووّل  
 داءِ 
 

 قووووال زيووووُد ارفعوووون قضوووويَبك ارفووووعْ 
 

 عووووون ثنايوووووا غووووور  ُغوووووذي باتاقووووواءِ  
 طالمووووا قووووود رأيووووُت أحموووووَد َيمَثُميوووووا 

 
 وكووووووم لووووووي بووووووذاَك موووووون ُشووووووَيداءِ  
 األرُض فقوووووووووووَده وَبكتْووووووووووووُ  بكوووووووووووتِ  

 
 بووووووواحمراٍر لوووووووو نوووووووواحي السوووووووماءِ  
 َبكتوووووووووا فقوووووووووَده َأْربعوووووووووين َصوووووووووباحاً  

 
ووووووووووووحى   كوووووووووووولظ يوووووووووووووٍم عنوووووووووووود الض 

 والمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواءِ 
 

فالشاعر يشير إلى حادثة في مجمس ابن زياد حينما أحضر رأس الحسين 
( أمامو في الكوفة وأخذ يضرب ثناياه بقضيب كان بيده فقال لو زيد بن أرقم ع)

ع قضيبك عن ىاتين الشفتين ، فوا  الذي ال إلو إال ىو لقد رأيت ثنايا : أرف
 . (30)رسول ا  ترشف ثناياه ثم بكى
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وال يقتصر الشاعر عمى ىذه الصورة بل عمد إلى تجسيد موقف آخر 
( ويتمثل ىذا الموقف في بكاء األرض والسماء عحدث بعد مقتل اإلمام الحسين )

( من ذلك ما عذا في األخبار عن أئمة أىل البيت )( وقد ورد ىععمى اإلمام )
( أنو قال: ))بكت السماء عمى يحيى بن زكريا وعمى عُنقل عن اإلمام الصادق )

الحسين بن عمي أربعين صباحًا ولم تبك إال عمييما. قيل فما بكاؤىا ؟ قال كانت 
 .(32 )الشمس تطمع حمراء وتغيب حمراء((

زاعي إلى إثارة العاطفة عند السامع فيما ويعمد الشاعر دعبل بن عمي الخ
( معتمدًا عمى نقل الواقع الموضوعي المتمثل في مقتل عيرثي اإلمام الحسين )

 :  (31)( قائبًل في ذلكعاإلمام )
 ىووووذا حسوووووين بالسووووويوف مبضوووووع

 
 وممطووووووووووووخ بدمائووووووووووووو مستشوووووووووووويدُ  
عوووووواٍر بووووووبل ثوووووووب صووووووريع فووووووي  

 الثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورى
 

بوووووووووووووووين الحووووووووووووووووافر والسووووووووووووووونابك  
 يخضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودُ 

 
 بنوووووووك قتمووووووى حولووووووووالطيبووووووون 

 
فووووووووووووووق التوووووووووووووراب ضوووووووووووووواحيًا ال  

 ُتمحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودُ 
 

نبلحظ أن الشاعر ال يضيف شيئًا في صورتو سوى الواقع الفعمي وىو 
( عمى األرض وىو ممطخ بدمو ، وقد ُسمبت ثيابو عسقوط اإلمام الحسين )

وكانت الخيل تدوس عميو ، أما أصحابو وأىل بيتو فكانوا حولو مجزرين 
 ب لم يدفنوا.كاألضاحي فوق الترا

( بعد مقتمو كيف عويجسد لنا الشريف الرضي حالة عيال اإلمام الحسين )
أخذن سبايا وقد سمب األعداء منين الحجاب فكانت الواحدة منين تحتمي 

 :(33)بأنامميا خوفًا من رؤية األعداء ليا وىتك حجابيا وفي ذلك يقول
 َوالّسوووووَبايا َعموووووى الّنَجائِوووووِب ُتْسوووووَتا

 
الَووووووووووووووووِت الُجيوووووووووووووووووَب ُق َوقوووووووووووووووود نَ  

 الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووّذيولُ 
 

قَوووووووْد َسووووووووَمْبَن الِقَنوووووووواَع َعوووووووون كووووووووّل 
 َوجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍ 

 

 فيوووووِو لمّصوووووْوِن ِموووووْن ِقَنووووواٍع َبوووووديلُ  
 َوَتَنقّوووووووووووووووْبَن ِباألَناِموووووووووووووووِل َوالّدْموووووووووووووووو 

 
 وووووُع َعمووووى ُكووووّل ذي ِنقَوووواٍب َدِليوووولُ  
 َوَتَشوووووووووووووواَكيَن َوالّشووووووووووووووَكاُة ُبَكوووووووووووووواءٌ  

 
 َوَتَنووووووووووووووواَديَن َوالّنوووووووووووووووَداُء َعِويووووووووووووووولُ  
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حالة النسوة بشكل يستثير األلم والحزن ويستجمب الدمع  يصور الشاعر
فقد أركبوىن عمى النياق اليزيمة، وسمبن قناعين وأخن يستترن باألنامل خشية 
من النظر إليين من قبل األعداء، كما أخذن بالشكوى لبعضين عن طريق 

ريف البكاء. وكانت تنادي الواحدة األخرى بالعويل إنيا ))صورة رائعة رسميا الش
( وىن يسبين عمى الرضي وقد مثمت عمق ألمو وحزنو عمى بنات رسول ا  )

 .(31 )ىذه الحالة المروعة((
( نجد تمك الصور التي تعبر عن واقع عوفي باب مدح اإلمام عمي )
 :  (31)موضوعي من ذلك قول السيد الحميري
َموووووون كووووووان بوووووواَب مدينووووووِة العمووووووِم 
 الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذي

 

 نبووووووواءَ ذكوووووووَر الن وووووووزوَل وفسظووووووور األَ  
فالشاعر يشير إلى احدى فضائل أمير المؤمنين التي خصو بيا النبي  

())(31 )( حينما قال : ))أنا مدينة العمم وعمي بابيا فمن أراد العمم فميأت بابو 
 ( .فينا السيد الحميري لجأ إلى توثيق تمك الفضيمة مستعينًا بحديث النبي )

( موثقًا عى فضائل اإلمام عمي )ورسم السيد الحميري بريشتو الشعرية إحد
إياىا وقد جاء رسمو ال يختمف كثيرًا عن الواقع المتعمق بتمك الفضيمة يقول السيد 

 : (31)الحميري
 أال يووووووا قوووووووِم لمَعَجووووووِب الُعجووووووابِ 

 
 ِلُخوووووفا أبوووووي الحسوووووين ولمُحبوووووابِ  
 َعوووووودُو موووووون ُعووووووداِة الجوووووونا وغوووووودٌ  

 
 بعيووووٌد فووووي الُموووورادة موووون صوووووابِ  
 و وانسووووووواَب فيووووووووأتوووووووى ُخفّوووووووًا لووووووو 

 
 ليوووووووووونيَش رجمَوووووووووووو منووووووووووو بنوووووووووووابِ  
ليووووووووووونيَش خيوووووووووووَر مووووووووووون ركوووووووووووب  

 المطايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 

 أميووووووووووَر المووووووووووؤمنيَن أبووووووووووا تُوووووووووورابِ  
 َفَخووووورظ مووووون السوووووماِء لوووووو ُعقووووواب 

 
 موووووون الُعقبووووووان أو شووووووبُو الُعقووووووابِ  
 فطووووووواَر بوووووووو فحمظوووووووق ثوووووووم أىووووووووى 

 
بووووووووووووووووووو لووووووووووووووووووؤلرِض موووووووووووووووووون دوِن  

 السظوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحابِ 
 

 فصووووووووّك ِبُخفاووووووووِو وانسوووووووواَب منووووووووو
 

 َحووووووَذَر الِحصووووووابِ  وولّووووووى ىاربوووووواً  
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 إلووووووى ُجحوووووور لوووووووو فانسوووووواب فيووووووو
 

 بعيوووووووِد القعووووووور لوووووووم ُيووووووورَتْج ببوووووووابِ  
كريووووووووووووووووُو الوجووووووووووووووووِو أسووووووووووووووووووُد ذو  

 بصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويصٍ 
 

 حديوووووووُد النووووووواِب أزرُق ذو ُلعوووووووابِ  
( عفالشاعر يصور حادثة تشير إلى احدى كرامات أمير المؤمنين عمي ) 

فيو ثم ىوى إلى ( عزم عمى الركوب فمبس أحد خعوفاد تمك الحادثة أن اإلمام )
اآلخر ليأخذه فانقض عقاب من السماء فحمق بو ثم ألقاه فسقط منو أسود 

 ( الخف ومشى.عوانساب فدخل جحرًا فمبس عمي )
نما تعبر عن  وقد تكون الصورة الشعرية ال تعبر عن واقع موضوعي وا 
 واقع نفسي انفعالي ومع ذلك تبقى صورة مألوفة ال نجد فييا الجدة مثال ذلك قول

 : (31)الشاعر سديف بن ميمون في اليجاء
 وتنقضوووووي دولوووووة احكوووووام قادتيوووووا

 
فييوووووووووا كأحكوووووووووام قووووووووووم عبوووووووووادي  

 وثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونِ 
 

فطالموووووووووووا قووووووووووود بوووووووووووروا بوووووووووووالجور 
 أعظمنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 

بوووووووووري الصوووووووووناع قوووووووووداح النبوووووووووع  
 بالسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفنِ 

 
فالشاعر ىنا يصور حال األمة وكيف أن ظمم العباسيين صنع بيا حتى 

التضييق والحرمان الذي كانت غدت الناس وكأن عظاميم قد ُبريت من شدة 
(. ىذه الصورة مألوفة فقد عتمارسو السمطة العباسية عمى أتباع آل البيت )

 :   (31)وردت عند الكميت وىو يصور الظمم األموي فقال في ذلك
برينووووووووووا كبووووووووووري القوووووووووودح أوىوووووووووون 
 متنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 مووووون القووووووم ال شووووواٍر وال متنبوووووولُ  
سمييا توثيقية الشاعر ومن الشعراء الذين وردت عندىم صورة يمكن أن ن 

 :  (10)( بمثابة سفينة نوح قائبًل في مدحيمعكشاجم إذ جعل أىل البيت )
 َسوووووووووووِفيَنُة ُنووووووووووووٍح فموووووووووووْن َيْعِتموووووووووووقْ 

 
 ِبُحووووووووووووووووبايُم َيعَتِموووووووووووووووووْق بالنظَجووووووووووووووووواءِ  
 

 
 

( عن أىل بيتو قائبًل : وىنا الشاعر يشير إلى ما ورد في حديث النبي )
 ن ركبيا نجى ومن تخمف عنيا غرق وىوى((.))إن أىل بيتي فيكم كسفينة نوح م

 ثانيًا : الصورة التخيمية :
صحيح أن ما يميز صور شعراء التشيع ىو الندرة في الوجود ، فضبًل   
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عن االتفاق شبو التام مع الواقع الموضوعي في أغمب األحيان إال أننا ال نعدم 
إلى تشخيص أن نجد عندىم بعض الصور التي أعمل الشاعر فييا خيالو فيو 

وتجسيم المعنويات أميل منو إلى استميام الصور المحسوسة أو التي يراىا في 
 :   (12)(عالواقع من ذلك قول السيد الحميري في مدح اإلمام عمي )

باااااا  عمااااايا هاااااو العياااااثل الربياااااعل ماااااع الح 
 

  
 إذا ن زلاااااات بالناااااااس  إحااااااد  المصااااااا     

ي ينقذ الناس ويخمصيا من ( بمثابة الغيث الذعفينا صورة اإلمام عمي ) 
حال نزول المصائب وتمك صورة يريد بيا الشاعر اإلشارة إلى نعمة وجود اإلمام 

 الذي ىو بمثابة المطر الذي يغيث النبات.  
 : (11)(عوقال الشاعر دعبل بن عمي الخزاعي في مدح اإلمام عمي )

آل الرسوووووووول مصوووووووابيح اليدايوووووووة 
 ال
 

أىوووووووووووووووووووول الغوايووووووووووووووووووووة أربوووووووووووووووووووواب  
 الضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبلالت

 
قوووووووووود أنووووووووووزل ا  فووووووووووي إطوووووووووورائيم 
 سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراً 

 

 تثنووووووي عمووووووييم ، وثناىووووووا ب يووووووات 
موووونيم أبووووو حسوووون السوووواقي العوووودا  

 ُجرعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 

 مووووون الوووووردا بحسوووووام ال بكاسوووووات 
( ىو الذي عفالشاعر يجعل من الموت وكأنو شراب وأن اإلمام عمي ) 

نما سيف أمير  يسقي األعداء من ىذا الشراب لكن ىذا الشراب ال يقدم بكأس وا 
 نين ىو اإلناء الذي يشرب بو األعداء جرع الموت.المؤم

 :  (13)( قائبلً عوصورة أخرى لدعبل الخزاعي يمدح فييا اإلمام عمي )
 وصوووووووووووووووووارمو كبيعوووووووووووووووووة بخوووووووووووووووووم

 
فموضوووووووووووووووووعيا مووووووووووووووووون النووووووووووووووووواس  

 الرقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب
 

( عفينا يشبو المحسوس وىو السيف غير محسوس ىو بيعة اإلمام )
كما ىو حال بيعتو التي ىي بغدير خم فيجعل سيف اإلمام يقصد رقاب األعداء 

 في رقاب الخمق. 
وُيعمل الشاعر مييار الديممي خيالو في صورتو وىو يمدح أىل البيت 

( جاعبًل المذلة بمثابة الرداء الذي يتزمل بو ، كذلك جعل لمعز ثوبًا يقول في ع)
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 : (11)ذلك
وطروسوووووووي سوووووووووٌد فكيوووووووف بِووووووووَي 

 اآل
 

ووووووووقالُ    َن ومووووووونكم بياُضووووووويا والصا
فوووووووكظ أسوووووووري مووووووون  حوووووووّبكم كوووووووان 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  الشا
 

 ك وفووووووووي منكبووووووووي لووووووووو أغووووووووبللُ  
 كووووووووووم تزّمْمووووووووووُت بالمذلظووووووووووة حتووووووووووى 

 
 قمووووُت فووووي ثوووووب عووووّزكم أختووووالُ  
( عفالشاعر يجعل لمشرك أغبلل وىي تقيده لكن بحب أىل البيت ) 

استطاع أن يفمت منيا ويفك أسره ، كذلك يصور المذلة بييأة الرداء الذي طالما 
( فأخذ عل عمى ثوب عز بسبب حبو آلل البيت )تزممو لكنو خمعو بعدما حص

 يختال فيو.
وفي الرثاء نجد بعض الصور التي اعتمد فييا الشعراء عمى مخيمتيم من 

 :(11)ذلك قول دعبل الخزاعي
فيووووا نفووووُس ِطيبووووي، ثّوووومظ يووووا َنْفووووُس 
 أْبِشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووري

 

 َفَغْيووووووُر َبعيووووووٍد ُكوووووول  مووووووا ُىووووووو آتِ  
َواَل َتْجَزعووووووي ِمووووووْن ُموووووودظِة الَجووووووْوِر  

 ِإنظنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
 

 كوووووأني بيووووووا قَووووووْد آَذنووووووْت ِبَشووووووتاتِ  
فوووووإْن قَووووورظَب الووووورْحمُن ِموووووْن ِتموووووَك  

 ُمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودظتي
 

وووَر ِموووون ُعْموووري ليوووووم وفوووواِتي   وأخظ
َشوووووووووفيُت، ولَوووووووووم َأتْووووووووورْك ِلَنْفسوووووووووي  

 غصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةً 
 

َوَرّويوووووووووووووووُت ِموووووووووووووووونيْم ُمنِصوووووووووووووووومي  
 َوَقنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواتي

 
فينا يأتي دعبل بصورة عمادىا التشخيص لمسيف والرمح فنراه يتوعد 

داء بأنو سيسقي سيفو ورمحو من دمائيم فيما إذا أدرك يوم الثأر يوم يأذن األع
 ا  تعالى بذلك.

ويجعل دعبل الخزاعي الدين باكيًا عمى مقتل اإلمام الحسين بل اإلسبلم 
( عبكاممو قد تضعضع لمصابو ىذه الصورة جاء بيا وىو يرثي اإلمام الحسين )

 : (11)قائبلً 
وتضعضوووووووووووووع اإلسوووووووووووووبلم يووووووووووووووم 

 بومصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 

 فالووووووودين يبكوووووووي فقوووووووده والسوووووووؤدد 
أما الشاعر الشريف المرتضى فجعل أجنحة الدين تتكسر حزنًا عمى جده  
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 :(11)( فقال مصورًا ذلكعاإلمام الحسين )
لقوووووود ُكسووووووورْت لموووووووديِن فوووووووي يووووووووِم 
 كووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورببل

 

كسوووووووووووائُر ال ُتوَسوووووووووووى وال ىوووووووووووي  
 ُتْجَبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورُ 

 
 

 ثالثًا : الصورة الكاريكاتيرية : 
))يستيدف إضحاك الناس عمى الميجو وسخريتيم  وىذا النوع من الصور

منو ، وليذا يعتمد عمى فن أصيل في رسم شخصية الميجو من ناحية معنوية 
أو جسمية ، ولكنو ليس رسمًا تصويريًا بل ىو رسم )كاريكاتيري( يبعث عمى 

ويكثر ىذا المون من الصور في اليجاء الساخر الذي شاع في  (11 )الضحك((
بسبب ذيوع روح السخرية والفكاىة التي غمبت عمى ىذا  العصر العباسي

 العصر.
ورسم صورة كاريكاتيرية مضحكة تجعل الميجو محل سخرية من قبل 
نما  اآلخرين لم يقتصر عمى اليجاء الشخصي الذي انتشر في العصر العباسي وا 
وبسبب الخصومات السياسية بين الحكومة العباسية ومناوئييا من العمويين نجد 

الشعراء قد استطاعوا استثمار ىذا المون من الصور في ىجائيم السياسي  أن
الذي وجيوه إلى حكام بني العباس وباألخص ما نجده عند الشاعر دعبل بن 
عمي الخزاعي الذي أتقن ىذا النوع من اليجاء معتمدًا فيو عمى الصور 

عميو  المضحكة التي تجعل من الحاكم العباسي أو القائد في وضع ال يحسد
 كونو أصبح محل سخرية السامع ليذا الشعر الذي قيل في ىجائو.

ومن الصور المضحكة التي رسميا الشاعر دعبل الخزاعي ما صور فييا 
الخميفة المعتصم العباسي حتى قال بعض النقاد أن دعببًل ))لم يتعرض لخميفة 

،  (11 )ىاجيو((باليجاء كما تعرض لممعتصم ، فقد صبظ عميو ُشواظًا ممتيبًا من أ
 : (10)ومما قالو فيو

 َبَكوووووووووى لَشوووووووووَتاِت الووووووووودايِن ُمْكَتئِوووووووووٌب َصوووووووووبُ 
 

 َوفَووووووواَض ِبفَووووووووْرِط الووووووودظْمِع ِمووووووووْن َعْينِوووووووِو َغووووووووْربُ  
 
 

 وقوووووووووووووواَم إَموووووووووووووواٌم لَووووووووووووووْم َيُكووووووووووووووْن َذا ِىَداَيووووووووووووووةٍ 
 

 َفمَوووووووووووووْيَس لووووووووووووووو ِديووووووووووووووٌن َولَوووووووووووووْيَس لَووووووووووووووُو لُووووووووووووووب   
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 َوَمووووووووووووا كانووووووووووووِت األنبوووووووووووواُء تووووووووووووْأِتي ِبِمْثِموووووووووووووِ 
 

 ُك َيْومووووووووووووووًا َأْو تَووووووووووووووِديُن لَووووووووووووووُو الُعووووووووووووووربُ ُيَممظوووووووووووووو 
 وَلِكوووووووووووووْن َكَموووووووووووووا قووووووووووووواَل الوووووووووووووِذيَن َتتَووووووووووووواَبُعوا 

 
وووووَمِف الَماِضوووووي الوووووذي ضووووومو التوووووربُ    ِموووووَن السظ
ُممووووووووووُوُك بنووووووووووي )الَعبظوووووووووواِس( فووووووووووي الُكتْووووووووووِب  

 َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووْبَعةٌ 
 

 ولوووووووووووم تأِتَنوووووووووووا َعوووووووووووْن ثووووووووووواِمٍن َليُوووووووووووُم اْلُكتوووووووووووبُ  
 ةٌ َكوووووَذِلَك أْىوووووُل الَكْيوووووِف ِفوووووي الَكْيوووووِف َسوووووْبعَ  

 
 ِكووووووووووووووووووووَراٌم إَذا ُعوووووووووووووووووووود وا َوثَوووووووووووووووووووواِمُنُيْم كمووووووووووووووووووووبُ  
ّنوووووووووووي أُلعموووووووووووي كموووووووووووَبُيْم َعْنوووووووووووَك ِرْفَعوووووووووووةً    وا 

 
 أَلنظووووووووووووووَك ُذو َذْنووووووووووووووٍب َولَووووووووووووووْيَس لَووووووووووووووُو َذْنووووووووووووووب 
 كَأنظووووووووووووووووووووووووووووَك ِإْذ ُمماْكَتنوووووووووووووووووووووووووووووا ِلَشوووووووووووووووووووووووووووووَقاِئَنا 

 
 َعُجوووووووووووٌز عمييووووووووووا التوووووووووواُج واْلِعقووووووووووُد واإِلتْووووووووووبُ  
َلقَووووووووووْد ضوووووووووواَع ُمْمووووووووووُك النظوووووووووواِس ِإْذ َسوووووووووواَس  

 َكيُوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومْ ُممْ 
 

 )َوصوووووويٌف( وَ)َأشووووووناٌس( َوقَووووووْد َعظُووووووَم الَكووووووْربُ  
 
 

يرسم الشاعر صورة مضحكة لمخميفة العباسي فبعد أن يشير إلى ضعف 
الوازع الديني عنده وضعف عقمو نراه ينتقل إلى رسم صورتو التي اعتمد فييا 
عمى التراث الديني المتمثل بما ورد في القرآن الكريم فيما يخص أصحاب 

يف. فيعمد الشاعر أول األمر إلى جعل المعتصم بمثابة الكمب الذي لحق الك
أصحاب الكيف وال يكتفي دعبل بذلك بل يحط من وضع المعتصم ، ليرفع من 
شأن كمب أىل الكيف ألنو يراه ليس لو ذنب بينما قمل الشاعر من قيمة الميجو 

ابع في وصفو ألنو ذو ذنب ولكي يمعن الشاعر في سخريتو من الميجو راح يت
 بما يجعمو أضحوكة: 

 كَأنظووووووووووووووووووووووووووووَك ِإْذ ُمماْكَتنوووووووووووووووووووووووووووووا ِلَشوووووووووووووووووووووووووووووَقاِئَنا
 

 َعُجوووووووووووٌز عمييووووووووووا التوووووووووواُج واْلِعقووووووووووُد واإِلتْووووووووووبُ  
َلقَووووووووووْد ضوووووووووواَع ُمْمووووووووووُك النظوووووووووواِس ِإْذ َسوووووووووواَس  

 ُمْمَكيُوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومْ 
 

 )َوصوووووويٌف( وَ)َأشووووووناٌس( َوقَووووووْد َعظُووووووَم الَكووووووْربُ  
 
 

ظير فييا كأنو امرأة وىنا يرسم الشاعر صورة مضحكة أخرى لممعتصم ي
عجوز عمييا التاج والعقد واالتب الذي ىو نوع من البرد ُيشق فتمبسو المرأة ليس 

 فيو جيب أو كمين.
ميا لممعتصم عندما وصورة أخرى نجدىا عند الشاعر دعبل الخزاعي رس

، وقيام الواثق خميفة لممسممين فمم يدع دعبل ىذه الحادثة تمر سمع بخبر موتو
ميا فنراه ييجو الخميفة الراحل وكذلك من قام خمفًا عنو وفي ذلك دون أن يستغ
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 :  (12)يقول
 الحمووووووُد ِلمّووووووِو ال َصووووووبٌر وال َجمَوووووودٌ 

 
 َواَل َعوووووَزاٌء ِإَذا َأىوووووُل الوووووببل َرقَوووووُدوا 
َخميفَووووووووٌة موووووووواَت لووووووووم َيحووووووووزْن لَووووووووُو  

 َأحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودٌ 
 

 وآخوووووُر قووووواَم لوووووم َيْفوووووَرْح بِوووووِو َأَحووووودُ  
 بُعووووووُ فمووووورظ ىوووووذا َوَمووووورظ الش وووووْؤُم يت 

 
 وقووووواَم ىوووووذا فقووووواَم الَويوووووُل والنظَكووووودُ  
يظير الشاعر الميجو بصورة سافرة تدعو إلى الضحك إذ يجعمو مقام  

الشؤم الذي كان يخيم عمى الناس لذلك عند موتو ال نجد من يحزن عميو ، 
وكذلك الخميفة الذي جاء بعد الخميفة المتوفى فيو لم يسمم من الشاعر فقد وجو 

ن سيام ىجائو إذ جعمو مقام الشؤم والنكد الذي خيم عمى الناس إليو سيمًا م
 لذلك ال نجد من فرح بقيامو خميفة عمييم. 

ولم يكن المعتصم العباسي ىو الوحيد من الخمفاء الذين ىجاىم الشاعر 
نما كان إبراىيم بن الميدي واحدًا  دعبل الخزاعي بصورة تدعو إلى الضحك وا 

وكة ومن الصور التي رسميا الشاعر ما جاء ممن جعمو دعبل الخزاعي أضح
 :(11)في قولو

َنَعووووووووَر ابووووووووُن )ُشووووووووْكمَة( بووووووووالِعراِق 
 وَأْىِموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِ 

 

 َفَيفووووووا ِإليووووووِو كوووووول  َأْطمَووووووَس موووووواِئقِ  
إْن كوووووووووواَن ِإبووووووووووراىيُم ُمضووووووووووَطِمعًا  

 ِبيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 

فمَتْصوووووووووووووووووووُمَحْن ِمووووووووووووووووووون َبعوووووووووووووووووووِدِه  
 )ِلُمَخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارِق(

 
ولَتْصوووووووووووووُمَحْن ِمووووووووووووون بعوووووووووووووِد َذاَك 
 )َلَزلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَزٍل(

 

ْصووووووووووووووووووُمَحْن ِموووووووووووووووووون بعوووووووووووووووووووِدِه ولتَ  
 )ِلمَمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواِرِق(

 
َأنظووووووووووووووى ُيكوووووووووووووووُن، ولوووووووووووووويَس َذاَك 
 بكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواِئنٍ 

 

َيوووووووووِرُث الِخبلفوووووووووَة فاِسوووووووووٌق َعووووووووون  
 فاِسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقِ 

 
بإبراىيم بن الميدي كونو خميفًة حتى يقرر أن الخبلفة  ءنجد الشاعر ييز 

أصبحت ال قيمة ليا بتوليو ذاك المنصب ويرى الشاعر أنيا يمكن أن تصمح بعد 
ن الذين ىم أمثال إبراىيم بن الميدي ومنيم )مخارق ، وزلزل( ويقال ذلك لممغني

أن تمك األبيات كانت بمثابة العفو عن الشاعر دعبل فقد أسقط عنو المأمون 
 .(13)العباسي العقاب بعد أن سمع تمك األبيات

ولم يكتف دعبل الخزاعي في ىجائو إلبراىيم بن الميدي بل استغل 
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تي أصيبت بيا حكومتو في بغداد حتى عجزت عن دفع الشاعر حالة اإلفبلس ال
رواتب الجيش مما اضطر الجنود إلى أن يطمبوا من الخميفة الخروج ليم ليغني 

 :  (11)ليم بداًل عن العطاء فصور الشاعر ىذا الموقف المضحك بقولو
 يووووووا َمْعَشووووووَر اأَلجنوووووواِد ال َتقنطُوووووووا

 
وارضووووووووووووووووووا بمووووووووووووووووووا كووووووووووووووووووان وال  

 َتْسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَخُطوا
 

 عَطووووووووووووووووَن ُحنينيظوووووووووووووووةً َفَسووووووووووووووووَف تُ 
 

 َيْمتَوووووووووووووذ ىا اأَلْموووووووووووووَرُد واأَلشوووووووووووووومطُ  
 والمعَبوووووووووووووووووووووووووووووِديظاُت ِلقُووووووووووووووووووووووووووووووظاِدكمْ  

 
 ال تَووووووووووْدخُل اْلِكوووووووووويَس وال تُووووووووووْرَبطُ  
 وىكووووووووووووووووذا َيوووووووووووووووورُزُق أصووووووووووووووووحاَبو 

 
 َخِميفَوووووووووووووووٌة ُمًصوووووووووووووووَحُفُو اْلَبوووووووووووووووْرَبطُ  
ووووووووووكظ بووووووووووأرزاِقكمْ    قوووووووووود َخووووووووووَتم الصظ

 
َح اْلَعوووووووزَم فمَوووووووْم ُتْغَمطووووووووا   َوَصوووووووحظ
 ِإبووووووووووووووووراىيَم َمْشووووووووووووووووُؤَومةٌ  َبيَعووووووووووووووووةُ  

 
 تُْقتَوووووووُل فييوووووووا الَخموووووووُق َأو تُقحوووووووطُ  
نبلحظ أن الشاعر يسخر من الخميفة في صورة مضحكة تظيره وىو يقسم  

نما من األغاني فيعطي كل واحدًا  العطاء عمى جيشو لكنو ليس من األموال وا 
لحيري( استحقاقو فالجنود ليم )حنينية( يعني يغني ليم أغنية من أغاني )حنين ا

وىو مغني من الحيرة. أما القواد فيؤالء ليم )المعبديات( ويعني بيا أغاني تعود 
إلى )معبد اليقطيني( المغني. ويمعن الشاعر في تصوير الخميفة بشكل يثير 

 .و عبارة عن طنبور لو ثبلثة أوتارالسخرية عندما يجعل مصحفو )البربط( وى
استشاط غضبًا وشكا بعد ذلك وقيل إن إبراىيم عندما سمع أبيات دعبل 

 .(11)لمخميفة المأمون
ولم يكن خمفاء بني العباس وحدىم الذين أصابتيم سيام اليجاء من قبل 
الشعراء وكانوا محل سخرية واستيزاء بل كان لموالة والوزراء والقواد والكتاب 
نصيٌب من تمك السيام ومن أمثمة تمك الصور المضحكة ما قالو الشاعر دعبل 

 : (11)اعي في ىجاء أبي عباد وزير المأمونالخز 
 أولَوووووى األمووووووِر بضووووويعٍة َوَفَسوووووادِ 

 
 َأمووووووووووووٌر ُيووووووووووووَدباُرُه )َأُبووووووووووووو عبظوووووووووووواِد( 
 َخووووووِرٌق َعمَووووووى جمسوووووواِئِو، فكووووووَأّنيمْ  

 
 َحَضوووووروا ِلممحموووووٍة ويووووووِم ِجوووووبَلدِ  
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 َيسووووووووطو َعمَووووووووى كتظابِووووووووِو بَدواتِوووووووووِ 
 

ووووووووووووووول ومضووووووووووووووومخ بمووووووووووووووودادِ    فمرمظ
ي عندما سمع تمك األبيات ضحك ))وكان إذا نظر إلى وقيل إن المأمون العباس 

  .(11 )أبي عباد يضحك ويقول لمن يقرب منو : وا  ما كذظَب دعبل في قولو((
 

 هوامش البحث :
( شعر أبي األسود الدؤلي دراسة موضوعية أسموبية ، آالء حسين محمد قدوري ، جامعة ٔ)

 . ٚ٘ٔ:  ٕٚٓٓبغداد/ابن رشد ، 
،  ٗالفنية في شعر الكميت بن زيد األسدي ، مجمة جامعة أىل البيت ، العدد ( الصورة 2)

 .ٚٚٔكرببلء : 
( ينظر : الصورة الفنية في شعر الطائيين بين االنفعال والحس ، د. وحيد صبحي كبابو ، 3)
 . ٜم : ٜٜٜٔ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  ٔط
 .ٛٗي اليجري ، عبد الحسيب طو حميده: ( أدب الشيعة إلى نياية القرن الثان4)
 .ٜٗ( أثر التشيع في األدب العربي : ٘)
 .  ٖ٘ٔ( القيم الجمالية في شعر الكميت بن زيد االسدي ، آيات عبد جوني : 6)
 . ٜ( شرح ىاشميات الكميت : 7)
 . ٕٔ(  المصدر السابق : 8)
السيوف ، والفئام : الجامعة . الكيام : الكميل من الرجال و ٜٔ( شرح ىاشميات الكميت : 9)

 من الناس. 
 . ٜٖ( م . ن : 10)
 . مسجحًا : بمعنى رقيقًا.ٜٔ( المصدر السابق : 11)
 . ٕٗ( م . ن : 12)
 . ٕٓ(م ، ن: 13)
 . ٔٙ/ٔ( أدب الطف : 14)
 . ٗٔ( شرح ىاشميات الكميت : 15)
 . الفذ : الفرد.ٖٓ( م ، ن : 16)
 . ٗٙ( المصدر السابق : 17)
 . ٕٙ، ن: ( م ٛٔ)
 . ٖٛ( المصدر السابق : 19)
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 . ٗٔ( م ، ن: 20)
 . ٘ٔ( م . ن : 21)
 ٔٗ( المصدر السابق . ٕٕ)
 .ٗٙ(  م . ن : ٖٕ)
 . ٗ٘/ٔ( أدب الطف : ٕٗ)
 ٕٔ٘( ديوان ابراىيم ابن ىرمة : ٕ٘)
 . ٕٜ( الشعر والشعراء في العصر العباسي ، مصطفى الشكعة : ٕٙ)
 ٕٙٔ( ديوان بشار بن برد : ٕٚ)
 .ٖٕ( شعر سديف بن ميمون : ٕٛ)
 .ٓٙ( ديوان السيد الحميري : ٜٕ)
 .ٖٜٕ( ينظر : ينابيع المودة : ٖٓ)
 .ٕٙٓ/ٖ( مناقب آل أبي طالب ، ابن شير آشوب : ٖٔ)
 .ٕٚٗ( شعر دعبل بن عمي الخزاعي : ٕٖ)
 .ٛٛٔ/ٕ( ديوان الشريف الرضي : ٖٖ)
 .ٙ٘كاظم المصبلوي :  ( الطفيات المقولة واإلجراء النقدي ، د. عميٖٗ)
 .ٛ٘( ديوان السيد الحميري : ٖ٘)
 .ٕٕ/ٗ( أسد الغابة في معرفة الصحابة : ٖٙ)
 .ٕٚ( شعر سديف بن ميمون : ٖٚ)
 .ٖٙ( شرح ىاشميات الكميت : ٖٛ)
 .ٕ٘ٔ( ديوان السيد الحميري : ٜٖ)
 .ٚٔ( ديوان كشاجم : ٓٗ)
 .ٖٔٔ( ديوان السيد الحميري : ٔٗ)
 .ٕٔٗعمي الخزاعي : ( شعر دعبل بن ٕٗ)
 .ٕٔٛ( م ، ن: ٖٗ)
 .ٖٕ/ٖ( ديوان مييار الدليمي : ٗٗ)
 .ٚٚ( شعر دعبل بن عمي الخزاعي : ٘ٗ)
 .ٕٙٗ( م . ن : ٙٗ)
 ٖٚٔ/  ٕ( ديوان الشريف المرتضى : ٚٗ)
 .ٕٛٗ( اتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري : ٛٗ)
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 .ٕٕٖ( العصر العباسي االول ، شوقي ضيف : ٜٗ)
 .ٔ٘( شعر دعبل بن عمي الخزاعي : ٓ٘)
 .ٖٜ( المصدر السابق : ٔ٘)
 .ٜٚٔ/ٕ، ومعاىد التنصيص :  ٖٕٚ/٘( ينظر : تاريخ دمشق : ٕ٘)
 .ٖٚٔ( شعر دعبل بن عمي الخزاعي : ٖ٘)
 . ٙ٘ٔ(  المصدر السابق  :ٗ٘)
 .ٕٖٓ/ٔ( ينظر : وفيات األعيان ، ابن خمكان : ٘٘)
 .ٜٜي : ( شعر دعبل بن عمي الخزاعٙ٘)
 .ٖٜ( األغاني : ٚ٘)
 

 مرجعيات البحث
اتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري : محمد مصطفى ىداره ،  -

 م. ٜٛٛٔ،  ٔلبنان ، ط –دار العموم العربية ، بيروت 
أثر التشيع في األدب العربي : محمد سيد كيبلني ، دار العرب لمبستاني ،  -

 م.ٜٜٙٔ،  ٕالقاىرة ، ط
ة إلى نياية القرن الثاني اليجري : عبد الحسيب طو حميدة ، أدب الشيع -
 م.ٜٙ٘ٔ، مطبعة السعادة ، مصر ،  ٔط
( من القرن األول اليجري حتى القرن عأدب الطف أو شعراء الحسين ) -

 ٔلبنان ، ط –الرابع عشر: جواد شبر ، منشورات االعممي لممطبوعات ، بيروت 
 م.ٜٜٙٔ، 
ة : عز الدين أبي الحسين عمي المعروف أسد الغابة في معرفة الصحاب -

 بابن األثير ، انتشارات ، طيران.
األغاني : أبو الفرج األصفياني ، تحقيق دار إحياء التراث العربي ، بيروت  -
 ، )د.ت(. ٕلبنان ، ط –
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تاريخ مدينة دمشق : أبو القاسم عمي بن الحسين ابن ىبة ا  بن عبد ا   -
مر بن غرامة العمروي ، دار الفكر ، بيروت ، بن عساكر ، تحقيق أبو سعيد ع

 م.ٜٜٚٔ،  ٔط
 م.ٜٓ٘ٔديوان بشار بن برد : تحقيق محمد الطاىر بن عاشور ، القاىرة ،  -
ديوان السيد الحميري : جمع وتحقيق وشرح شاكر ىادي شكر ، منشورات  -

 ىو.ٕٖٗٔإيران ،  –المكتبة الحيدرية ، قم المقدسة 
الطبع أحمد عباس األزىري ، مؤسسة  ديوان الشريف الرضي : ممتزم -

 ىو.ٖٓٔٔلبنان ،  –األعممي لممطبوعات ، بيروت 
 –ديوان الشريف المرتضى : تحقيق رشيد الصفار ، دار الببلغة ، بيروت  -

 م.ٜٜٛٔ،  ٔلبنان ، ط
 م.ٜٜٚٔديوان كشاجم الرممي : شرح مجيد طراد ، دار صادر ، بيروت ،   -
مد نسيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ديوان مييار الديممي : تحقيق أح -

 م.ٕٜ٘ٔ،  ٔالقاىرة ، ط
،  ٔلبنان ، ط –شرح ىاشميات الكميت : مؤسسة النعمان ، بيروت  -

 م.ٜٜٚٔ
، المكتبة  ٔشعر دعبل بن عمي الخزاعي : صنعة عبد الكريم األشتر ، ط -

 م . ٖٜٙٔالحيدرية ، 
، مطبعة شعر سديف بن ميمون : جمع وتحقيق رضوان ميدي العبود  -

 .ٜٗٚٔ،  ٔالغري الحديثة ، النجف األشرف ، ط
الشعر والشعراء في العصر العباسي : د. مصطفى الشكعة ، دار العمم  -

 م .ٖٜٚٔلممبليين ،بيروت ،
الصورة الفنية في شعر الطائيين بين األنفعال والحس : د. وحيد صبحي  -

 م .ٜٜٜٔ، ٔكبابو ،اتحاتد الكتاب العرب ، دمشق ، ط
المقولة واألجراء النقدي : د. عمي كاظم المصبلوي ، مؤسسة  الطفيات -

 م .ٕٕٔٓ،  ٔاألعممي لممطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ط
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العصر العباسي األول : د. شوقي ضيف ، منشورات ذوي القربى ، قم  -
 م.ٖٜٙٔىو/ٕٙٗٔ،  ٔإيران ، ط –المقدسة 

العباسي معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص :  عبد الرحيم بن أحمد  -
 م .ٜٛٗٔ،مطبعة السعادة ، مصر ، 

مناقب آل أبي طالب : ابن شير اشوب محمد بن عمي ، المطبعة الحيدرية ، 
 م.ٜٙ٘ٔالنجف االشرف ، 
 وفيات األعيان : 

ينابيع المودة لذوي القربى : سميمان بن إبراىيم الحنفي ، تحقيق سيد عمي  -
إيران ،   -شر ، قم المقدسة جمال أشرف الحسيني ، دار األسوة لمطباعة والن

 ىو.ٕٕٗٔ
 الرسائل واألطاريح الجامعية :  -
شعر ابي األسود الدؤلي دراسة موضوعية أسموبية : آالء حسين محمد  -

 م . ٕٚٓٓقدري ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية التربية ابن رشد ، 
القيم الجمالية في شعر الكميت بن زيد األسدي : آيات عبد جوني ،  -

 م.ٕٙٓٓكمية التربية بنات ،  –رسالة ماجستير ، جامعة بغداد 
 البحوث والمقاالت: -

الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد األسدي : د. عباس عبيد الساىدي ، 
 بحث منشور عمى شبكة األنترنت .

 
 
 
 


