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شهد األدب العريب ومنذ بداياته يف العصر اجلاﻫلي ضرباً من األغراض األدبية يسمى اهلجاء وﻫو تقبيح
املهجو ،وقد
ّ
صورة فرد أو فئة أو سلوك خاص باملبالغة يف الذم وذكر املساوئ أو اختالقها ونسبتها إىل
توسعت ومبرور الزمان دائرة استخدام ﻫذا الفن لتشمل الشعر السياسي مثل ما جنده عند شعراء بين أمية
كاألخطل(92 – 19ه) ومسكني الدارمي (89 – ...ه) واألحوص (105 - ...ه) وكذلك شعراء
الشيعة كالكميت بن زيد األسدي (126 – 60ه) أو السيد إمساعيل احلمريي (173 – 105ه) أو
دعبل اخلزاعي (246 – 148ه) وغريﻫم وقد استمر استخدام ﻫذا الفن إىل العصور املتأخرة عند شعراء
الشيعة ومنهم السيد حيدر احللي (1304 – 1246ه) صاحب احلوليات احلسينيّة املشتملة على بعض
مظاﻫر اهلجاء ،فيأيت ﻫذا البحث لرصد أشكال اهلجاء السياسي الوارد يف ﻫذه احلوليات وكمية انتشار
أنواعه فيها ،وكشف اللثام عن سبب رغبة الشاعر أكثر يف« :اهلجاء السياسي عن طريق توظيف القضايا
التارخيية» بشكليه املباشر والضمين ،بالقياس مع باقي أمناط اهلجاء عن طريق دراسة االحتماالت الواردة
هبذا الشأن وذلك من خالل انتهاج املنهج الوصفي التحليلي مستعيناً باالستقراء التام ألبيات اهلجاء يف
توصل البحث إىل نتائج أمهها أ ّن أمناط اهلجاء السياسي يف ﻫذه حوليات تنقسم إىل
ﻫذه احلوليات .وقد ّ
ثالثة أقسام ﻫي -1 :اهلجاء السياسي الفاحش  -2اهلجاء السياسي املقرتن باملدح  -3اهلجاء السياسي
بتوظيف القضايا التارخيية (بشكليه :املباشر والضمين) ،وقد مال الشاعر إىل استخدام النمط األخري
بشكل أوسع يف حولياته الشتماله على وظيفة ِحجاجيّة تساعد يف إقناع املخاطب أ ّن املهجو يستحق
الذم حقيقةً ،ولكونه أكثر انسجاماً مع مفهوم االلتزام الديين واتصافه بعنصر الصدق عند املخاطب العام.
ّ
كلمات مفتاحية :حوليّات السيّد حيدر احللّي ،اهلجاء ،اهلجاء السياسي ،األدب الشيعي.

*  -طالب الدكتوراة يف فرع اللغة العربية وآداهبا ،جامعة مسنان ،إيران.
**  -أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة مسنان ،إيرانkhorsandi@semnan.ac.ir .
 - 2أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة مسنان ،إيرانsh.ameri@semnan.ac.ir .
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المقدمة:
كان اهلجاء من األغراض األدبية املنتشرة يف الشعر العريب منذ العصر اجلاﻫلي ،حيث كانت احلروب
والتنافرات بني القبائل والشخصيات والعصبية الشديدة املنتشرة يف اجملتمع اجلاﻫلي تُـهيئ األرضيّة املناسبة

للجوء إىل ﻫذا الفن لغرض االنتقاص واالنتقام من العدو أو التحريض ض ّده ،إىل أن ظهر اإلسالم
فتحولت أسباب احلروب واملنافرات يف غالبيتها إىل أسباب عقائدية بني معسكر الكفر ومعسكر اإلسالم،
مث بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ومضي فرتة صدر اإلسالم وظهور األحزاب السياسية انتشرت
دائرة استخدام ﻫذا الفن بشكل أوسع ومل يقتصر على املناقضات الفردية أو القبلية السائدة يومذاك

كنقائض جرير (110 – 33ه) واألخطل (92 – 19ه) ،بل أصبح لكل طائفة من الطوائف السياسية
شعراء ميثّلوهنم ويهجون أعدائهم ومل يكن احلزب العلوي مبعزل عن ﻫذا األمر فقد اشتهر من بينهم شعراء
ُجميدون كالكميت بن زيد األسدي (126 – 60ه) والسيد إمساعيل احلمريي (173 – 105ه)
ودعبل اخلزاعي (246 – 148ه) وآخرون ممن عاشوا يف العصور املتقدمة وامتدت ﻫذه السلسلة إىل
العصور املتأخرة وتوسع نطاقها ،مث مبا أ ّن لواقعة الطّف ومقتل اإلمام احلسني عليه السالم الوقْع الكبري يف
نفوس ﻫؤالء الشعراء ،تو ّجه الكثري منهم إىل ﻫجاء بين أمية ومن كان يف خطّهم يف ثنايا قصائدﻫم ،وكان
من بينهم السيد حيدر احللي (1304 – 1246ه) صاحب احلوليات احلسينية املشتملة على بعض

التطرق إىل
مظاﻫر اهلجاء .مجع الشاعر يف ﻫذه القصائد بني قوة الرثاء وش ّدة العاطفة وصدقها وحسن ّ
التعرض للهجاء السياسي كغرض شعري
الرثاء املمزوج باحلماس ،إال أنّه استطاع أيضاً أن يتفنّن يف كيفية ّ
مهم ومن ﻫنا تظهر ضرورة البحث وأهميته يف معرفة األساليب اليت انتهجها الشاعر يف ﻫجائه ودراسة
ما ميكن أن يقال يف تفسري ميل الشاعر إىل منط خاص من اهلجاء السياسي بهدف الوصول إىل صورة
واضحة حول اهلجاء يف ﻫذه احلوليات بأشكاله املختلفة ومستويات انتشاره املتعددة مما يساﻫم يف معرفة
أدق.
بعض مسات ﻫذه احلوليات بشكل ّ
أسئلة البحث
� -ما ﻫي أمناط وأساليب ومضامني اهلجاء السياسي يف حوليات السيد حيدر احللي؟
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 apما سبب رغبة الشاعر يف اإلكثار من بعض أمناط اهلجاء السياسي بالقياس مع البعض اآلخر؟
وما ﻫي االحتماالت الواردة هبذا الشأن؟ وأيّها أرجح؟

منهج البحث

يتّبع ﻫذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ،مستعيناً باالستقراء التام ألبيات الهجاء في
حوليات الشاعر يف توضيح خمتلف أمناط اهلجاء السياسي فيها مع ذكر بعض النماذج هلا واإلشارة إىل
األساليب البالغية املستعملة يف كل منط من أمناطه مع تقدمي إحصائية دقيقة ملستوى انتشار أبيات اهلجاء
مبختلف أمناطه يف ﻫذه احلوليات ،مث يدرس االحتماالت الواردة يف تفسري سبب ميل الشاعر إىل منط
خاص من اهلجاء السياسي.
سابقة البحث
درس الباحثون اهلجاءَ بشكل عام كغرض شعري منتشر يف الشعر العريب يف دراسات متعددة منها:

«فن الهجاء وتطوره عند العرب» لـ( :إيليا حاوي ،ط  ،1بريوت لبنان :دار الثقافة1998 ،م ).حيث
تناول الكاتب دراسة ﻫذا الفن منذ العصر اجلاﻫلي إىل العصر العباسي وسلّط الضوء على املظاﻫر
املختلفة للهجاء من خالل الرتكيز على شعر بعض مشاﻫري الشعراء وذكر اخلصائص العامة للهجاء يف
شعرﻫم ،إال أ ّن البحوث اليت تناولت دراسة اهلجاء يف الشعر السياسي الشيعي بشكل خاص قليلة نسبياً،
وميكن ﻫنا اإلشارة إىل كتاب بعنوان« :دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة (دعبل
الخزاعي ،السيد الحميري ،ديك الجن)» لـ( :عبد الغين إيرواين زادة ،ومجال طاليب ،ط  ،1قم إيران:
جممع ذخائر إسالمي 1393 ،ه ش ).حيث جند فيه دراسة اهلجاء السياسي عند الشعراء الثالثة ،مع
موجز عما يرتبط حبياهتم وعقائدﻫم وأوصافهم ،كذلك ينبغي اإلشارة إىل حبث نُشر يف موقع جملة الواحة
بعنوان« :النزعة الهجائية عند دعبل الخزاعي» لـ( :حممد اخلباز2016/6/20 ،م = 1395/3/31ه
ش ) alwahamag.com ،فقد ذكر الکاتب فی ثنايا حبثه بعض ما له صلة بسمات اهلجاء يف قصائد
دعبل االعتقادية ،ومل جند بعد الفحص حبثاً تناول موضوع اهلجاء يف حوليات السيد حيدر احللي بشكل
خاص ،إال أ ّن ﻫناك مقالة بعنوان« :ديوان السيد حيدر الحلي أغراضه وفنونه» لـ( :فارس عزيز مسلم،
جملة مركز بابل ،العدد  ،1حزيران عام 2011م ،صص  ).66-43يتطرق الكاتب فيها للهجاء يف باقي
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أشعار السيد حيدر احللي ما عدى احلوليات يف حدود نصف صفحه وال يتطرق إطالقاً إىل اهلجاء يف
حولياته.
نوع الهجاء في الحوليات
شّت وذلك تارة بلحاظ ﻫدف الشاعر من اهلجاء
صنّف الباحثون يف األدب العريب ،اهلجاءَ إىل أنواع ّ

قسمه حممد سامي الدﻫان إىل :الهجاء الشخصي ،والهجاء األخالقي،
وتارة بلحاظ موضوعاته ،فقد ّ
1
والهجاء السياسي ،والهجاء الديني ،والهجاء االجتماعي  .مث ذكر لكل من ﻫذه الطوائف أنواعاً
أخرى مما تدخل حتت ﻫذه العناوين الرئيسة ،أما اهلجاء الوارد يف حوليات السيد حيدر احللي فهو من
قسم اهلجاء السياسي نظراً للمضامني املطروقة فيها واليت تدور حول هنضة اإلمام احلسني عليه السالم
وجه الشاعر معظم ﻫجائه حنو آل أيب سفيان وبين أمية ككيان سياسي معروفة
ضد احلكم األموي ،فقد ّ

وجه انتقاصات حنو مناوئي أﻫل البيت عليهم السالم بشكل عام.
املعامل يف تاريخ اإلسالم ،كما ّ
أقسام الهجاء السياسي ونسبة انتشارها في الحوليات

موزٍع على عشرين قصيدة،
يتش ّكل جمموع أبيات حوليات السيد حيدر احللي من  1096بيتّ ،
خلت ستة 2منها من اهلجاء ،مث يف باقي القصائد يرتاوح عدد األبيات اهلجائية بني بيتني إىل أكثر من
عشرين بيتاً ،وﻫي غالباً تأيت يف أثناء القصيدة ،ما عدى قصيدة واحدة وﻫي دالية 3استهلها الشاعر
4
تبني بعد إحصاء األبيات اهلجائية أ ّن جمموعها
هبجاء بين أميّة واستمر يف اهلجاء إىل البيت  . 21قد ّ
5
تبني أ ّن الشاعر سلك مسالك متنوعة للتطرق إىل اهلجاء
يساوي  95بيتاً موزعاً على  14قصيدة  ،كما ّ

ميكن تقسيمها إىل ثالثة أمناط ﻫي:

 1راجع :حممد سامي الدﻫان ،الهجاء ،صص  12و 25و 42و 57و 69و.77
2

وﻫي القصيدة  3و 5و 9و 13و 15و 16يف قسم "مراثي آل البيت" من ديوان السيد حيدر احللي .راجع :علي

اخلاقاين ،ديوان السيد حيدر الحلي ،ج  ،1صص  62و 65و 78و 85و 92و.95

 3راجع :نفس المصدر ،صص .72-70

 4ﻫناك قصيدة أخرى أيضاً جند يف البيتني األولني منها عبارتني تشتمالن على اهلجاء ولكنهما جيمعان بني اهلجاء وأغراض
أخرى .راجع :نفس المصدر ،ص .80

 5توجد القصائد كاملة يف قسم «مراثي آل البيت عليهم السالم» يف :نفس المصدر ،صص .116-50
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 .1الهجاء السياسي الفاحش
ﻫو ﻫجاءٌ يشتمل على ذكر أمور قبيحة وبعيدة عن احلياء مع املبالغة يف الذم أو اختالق
اهلجائني املعروفني يف األدب العريب خصوصاً ما شاع
املثالب للمهجو على غرار ما جنده يف شعر ّ

عند شعراء بين أمية كاألخطل يف ﻫجائه لألنصار أو لغُدانة 1على سبيل املثال ،فقد اعتمد السيد
حيدر احللي يف بعض حولياته على ذكر أموٍر كثرياً ما نراﻫا يف ﻫذا النمط من اهلجاء ،كالطعن في
الحسب والنسب وطهارة المولد ونسبة الفحشاء إلى نساء بني أمية ووصفهم بالبخل والذلة
والحقارة والفجور وقلة الحياء و ،...يقول يف داليته اليت استهلها هبجاء بين أمية:
فَما ل ِ
أُميَّةُ غُوِري فِي ال ُخم ِ
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1
الس ّكري ،شعر األخطل (حتقيق فخر الدين قباوة) ،ص  .327وﻫجاءه لغُدانة يف:
راجع ﻫجاءه لألنصار يف :صنعة ّ
نفس المصدر ،ص  155و.156

 2علي اخلاقاين ،ديوان السيد حيدر الحلي ،ج  ،1صص  70و .71غوري في الخمول وأنجدي :تقلّيب يف الضعف
تكّبمت واعتديتم /.قديمكم :يقصد اآلباء واألجداد /حديثكم :يقصد األبناء واألوالد /حرثكم:
واخلمول /.تطاولتمّ :
يقصد نساء بين أمية.
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املالحظ يف ﻫذه األبيات شدة التقارب بينها وبني اهلجاء السياسي الفاحش املعروف عند العرب من
حيث المبالغة في التحقير وتعميم األوصاف الذميمة فقد رمى بين أمية خبمول الذكر وبُعدﻫم عن
املكرمات ،وﻫبوط األحساب وحقارة النسب وخبث املولد ،وبالتطاول ملا ال يستحقون ،وأ ّن ﻫذه أمور
وشب عليها َخلَ ُفهم مث وصمهم بالفحشاء ووصف نساءﻫم بالبغاء،
الصقة هبم قد شاب عليها َسلَ ُفهم ّ

وﻫذا التعميم والمبالغة من السمات الشائعة يف ﻫذا النمط من اهلجاء يف األدب العريب.

مييل أسلوب الشاعر البالغي يف ﻫذا النمط إضافة إىل موضوع املبالغة يف الذم حنو اإلكثار من
استخدام الطباق والمقابلة  ،واستخدام شّت أنواع اجلمل من إنشاء (أمر ودعاء) وخّب لغرض التقبيح
الذم ،كما يعمد إىل االقتباس من بعض مفردات القرآن الكرمي لتوظيفها يف جمال
والسخرية ،كناية لغرض ّ
اهلجاء الفاحش كاستخدامه ملفردة "الحرث" يف البيت األخري من املقطع الذي أوردناه للتعبري عن
أّن ِشئتم .1﴾...موضوعات
"النساء" مقتبساً ذلك من قوله تعاىل﴿ :نساؤُكم َح ْر ٌ
ث لكم فأتوا َحرثَكم ّ
ﻫجاء السيد حيدر احللي يف ﻫذا النمط قريبة جداً مما جنده يف مصاديق اهلجاء الفاحش يف األدب العريب
وجه ﻫذا النمط من اهلجاء حنو بين أمية .ال يش ّكل ﻫذا النمط الغالبية الكّبى يف اهلجاء الوارد يف
وقد ّ
مفرقاً يف  6قصائد ،مقارنة مبجموع أبيات اهلجاء فيها
احلوليات حيث ال يتجاوز عدد أبياته  27بيتاً َّ

وﻫو  ،95مما يدل على عدم رغبة الشاعر يف استخدام ﻫذا النمط من اهلجاء بشكل واسع.
 .2الهجاء السياسي المقترن بالمدح
من أقسام اهلجاء السياسي الوارد بشكل محدود يف احلوليات ،ﻫو ما يأيت بنية تشديد حالة الوضوح
والتباين (أو ما يعّب عنها يف اإلنكليزية بـ 2)Contrast :بني حمامد املمدوح ومثالب املهجو ،هبدف
املبالغة يف حتقري املهجو وتعظيم املمدوح يف عني املخاطب ،وذلك عن طريق الجمع في البيت الواحد

 1البقرة.223 :
2
البني بني أمرين حمسوسني مما يساعد على متيز أحدمها عن
التباين أو ما يعادله باإلجنليزية "Contrast" :ﻫو االختالف ّ
اآلخر كالفرق بني اللون األسود واألبيض وتشتد درجة التباين بينهما إذا يُنظر إليهما معاً .راجع معىن الكلمة يف:
Angela Crawley, Oxford Elementary Learner`s Dictionary; P. 72.
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المهجو وصفة حميدة من صفات الممدوح كقوله يف
بين ما يشير إلى صفة ذميمة من صفات
ّ
مستهل إحدى قصائده:1
وح ِج ّْبيِ ٌل بِأ َّ
َأراقُوا َد َم ال ُموفِ ْي َن لِل ِّه بِالنَّ ْذ ِر
َن ذَ ِوي الغَ ْد ِر
نـَ َعى ُّ
الر ُ
نـَعى وانْ ِق َالب ال َكو ِن ِيف ِضم ِن نـَعيِهِ
َن َذ ِوي الحج ِر استباحوا َذ ِوي ِ
بِأ َّ
الح ْج ِر
ْ ْ
ُ
ْ
َ ْ ْ ََ ُ
َ َ
ويف أوىل حولياته حسب ترتيب الديوان:
يـَْل َقى ابْ ُن ُم ْنتَ َج ِع
اح لَِواءَ َﻫا
َع َق َد ابْ ُن ُم ْنتَ َج ِع
َّ
الس َف ِ
الص َال ِح َكتَائِبَاً
ِّ
فالشاعر مجع يف البيت األول بني اإلشارة إىل قوله تعايل﴿ :يُوفُو َن بِالنَّ ْذ ِر َويَ َخافُو َن يَ ْوًما َكا َن َش ُّرهُ

ُم ْستَ ِط ًيرا﴾ 2يف مقام مدح املمدوح ليجعله من أﻫل الوفاء ومن مصاديق ﻫذه اآلية ،وذكر في نفس
املهجو .كما أنّه يف البيت الثاني
البيت ما يشري إىل ما خيالف ﻫذه اخلصلة احلميدة وﻫو الغدر عند
ّ
احملرف 3بني كلميت (الحجر ِ
والح ْجر) للجمع يف البيت الواحد بني مايشري إىل مدح
استخدم اجلناس َّ
َْ
التصرف ِ
لصغَر أو َس َف ٍه أو جنون" ،فيما تعين
املهجو؛ فاألوىل تعين يف الشرع "المنع من
املمدوح وﻫجو
ُّ
ّ
املهجو حيث يشري يف الشطر
الثانية "العقل" .4كذلك جيمع يف البيت الثالث بني مدح املمدوح وﻫجو
ّ
األول إىل أصل اإلمام احلسني عليه السالم الطاﻫر ،فهو ابن علي وفاطمة سالم اهلل عليهما ،ويقارن ذلك

يف الشطر الثاين بأصل عبيد اهلل بن زياد بن مسيّة« ،حيث ُوصفت بأهنا كانت امرأة بغي يتداوهلا
الرجال» 5وكما اشتهر أبوه بـ" :زياد بن أبيه" لغموض يف نسبه.6

1

توجد األبيات حسب ترتيب ذكرﻫا يف :علي اخلاقاين ،ديوان السيد حيدر الحلي ،ج  ،1صص  80- 80و.52

 2اإلنسان.7 :
3

ﻫو نوع من اجلناس غري التام خيتلف فيه الركنان يف احلركات فقط .انظر :إمييل يعقوب وآخران ،قاموس المصطلحات

اللغوية واألدبية ،ص.175
4
مكرم (ابن منظور) ،لسان العرب ،ج
«احلِ ْجُر ،بالكسر :العقل واللب إلمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز »...حممد ابن َّ
 ،3ص.59
 5صاحل حممد الرواضية ،زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة في صدر اإلسالم ،ص.36

 6راجع ما کتبه صاحل حممد الرواضية حول نسب زياد ابن أبيه يف :نفس المصدر ،صص .37 -32
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أسلوب الشاعر البالغي يف ﻫذا النمط مييل بشكل ملحوظ حنو صنعة "الطباق" وﻫو اجلمع بني
لفظني مقابلني يف املعىن ،1فهو جيمع يف البيت الواحد بني صفة ذميمة من صفات املهجو وبني صفة
محيدة من صفات املمدوح مما تقابل تلك الصفة الذميمةّ .أما من حيث المضمون فهو ال يأيت بشئ
جديد زائد عما ﻫو معرف يف صنعة اهلجاء ،ففي األمثلة املذكورة تطرق الشاعر إىل توجيه صفات ذميمة
السفه والفحشاء وما شابه ذلك حنو بين أمية ولكن باختصار شديد يف بيت شعري واحد إىل
كالغدر و َّ
جانب ذكر صفات محيدة نسبها إىل املمدوحني ،ويف الواقع ما مييّز ﻫذا النمط عن باقي األمناط ﻫو
الجمع بين الهجاء والمدح في بيت واحد وليس ﻫذا بطريقة جديدة يف شعر العرب بل ﻫناك أمثلة
متعددة هلا كقول دعبل اخلزاعي عندما استخدم ﻫذا األسلوب مرتني يف بيتني متواليني يف مدح اإلمام
الرضا عليه السالم وﻫجاء ﻫارون العباسي ،يقول:
ِ ِ
وس َخ ْي ُر الن ِ
َّاس ُكلِّ ِه ُم
قَْ َّبان يف طُ َ
الر ْجس ِمن قُـر ِ
ب ال ّزكِ ِّي َوَال
ْ
َما يـَْنـ َف ُع ِّ ُ

َوقَ ُّب َش ِّرِه ُم َﻫ َذا ِمن العَِِّب
ِ2
الرج ِ ِ
الزكِ ِّي بُِقر ِ
َعلى َّ
ضَرر
س من َ
ب ِّ ْ
ْ

كذلك جند ما يشبه ﻫذا النمط من اهلجاء يف شعر أيب فراس احلمداين (357 – 321ه) أيضاً.3
استخدم السيد حيدر احللي ﻫذا النمط يف  14بيتاً من حولياته منتشراً يف  7قصائد منها فقط ،مما يؤيد
مر.
قلة استخدامه يف احلوليات بالقياس مع جمموع أبيات اهلجاء فيها وﻫو  95كما ّ
 .3الهجاء السياسي الضمني والمباشر بتوظيف القضايا التاريخية

ال شك أ ّن ذكر احلوادث التارخيية وتوظيفها كان وال يزال جوﻫر كثري من األغراض الشعرية يف األدب
العريب ،فاألدباء كثرياً ما يلجأون إىل تتبع األمور التارخيية لتوفري مادة للمدح أو الرثاء أو اهلجاء أو غريﻫا
من األغراض يف قصائدﻫم ،ولكن إذا مزج الشاعر يف مقام اهلجاء ﻫذه احلوادث التارخيية بشيء من
املبالغة أو خلط بني الصحيح والسقيم من املعلومات التارخيية اليت يستقي منها صفات رذيلة للمهجو،
 1راجع :أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص .366

 2حسن محد ،ديوان دعبل بن علي الخزاعي ،ص .77
3

راجع على سبيل املثال البيت  53إيل  56من قصيدته امليمية املشهورة اليت دافع فيها عن أﻫل البيت عليهم السالم

وانتقد العباسيني يف :خليل الدويهي ،ديوان أبي فراس الحمداني ،ص .304
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عند ذلك يقرتب ﻫجاؤه من اهلجاء السياسي الفاحش الذي حتدثنا عنه سابقاً ،إال أ ّن من الظواﻫر امللفتة
للنظر يف كثري من أبيات اهلجاء السياسي يف حوليات السيد حيدر احللي ﻫو رغبته يف تتبّع القضايا
التارخيية والرتكيز عليها وذكرﻫا كما هي من دون مبالغة أو مجازفة أو الخلط بينها وبين األخبار غير
المشهورة ِ
وذكرها مكرراً في قصائد متعددة بغرض الهجاء ،وهبذا يبتعد يف كثري من األحيان عن
اهلجاء السياسي الفاحش الذي حيتوي عادةً على املبالغة أو الكذب وتلفيق التّهم .يأيت ﻫذا النمط من

خيصص الشاعر مقطعاً شعرياً من قصيدته للهجاء
اهلجاء يف احلوليات تارًة بطريقة مباشرة ،حيث ّ
بتوظيف القضايا التارخيية فيكون الهجاء فيه هو الغرض األساس ،وتارًة باإلشارة الضمنيّة إىل معلومة

يتضمن
تارخيية بألفاظ معدودة ضمن مقطع شعري يكون الغرض األصلي فيه غير الهجاء ولكن
ّ
الهجاء كغرض فرعي ثانوي ،ما ميكن تسميته بالهجاء الضمني ،وقد سبق أن استعمل حممد فاروق

سعيد حممد ﻫذه التسمية عند احلديث عن أنواع اهلجاء السياسي 1واملقصود منه ﻫو صياغة األبيات اليت
تصاغ ٍ
يؤدي إىل تقبيح صورة شخص أو فئة لدى املخاطب كغرض
لغرض غري غرض اهلجاء ،على شكل ّ

ثانوي ويف ما يأيت نتعرض إىل كال القسمني:

أ .الهجاء السياسي الضمني بتوظيف القضايا التاريخية
التفجع ،أو ذكر
ﻫناك طائفة من املقاطع الشعرية يف ﻫذه احلوليات يكون الغرض األول فيها ّ
املصائب ،أو االستنهاض ،أو الرثاء ،على سبيل املثال ،إال أ ّن الشاعر يمزج األبيات بعبارات موجزة
تجعل من الهجاء والذم غرضاً ثانوياً لتلك األبيات ،ويف ﻫذا الشكل من اهلجاء كثرياً ما يلجأ إىل ذكر
المهجو والفجائع التي قام بها ،مما ذكر في الكتب التاريخية المعروفة ،وحياول هبذه الطريقة
جرائم
ّ

رثي ،وحالة الغضب واالستنكار تجاه
أن يُثير لدى المخاطب حالة العطف
ّ
والترحم تجاه المَ ّ
المهجو في وقت واحد ،كقوله:
ّ
ِ
أح َشاءَ َﻫا
الر َج ِاء طَ ِريْ َد ًة
ولْـتَـ ْغ ُد
َّ
َحائِ َمةُ
ال َس ْج َل يُنق ُع بَ ُردهُ ْ
1

راجع موقع" :احتاد مكتبات اجلامعات املصرية" على شبكة االنرتنت ،)http://srv4.eulc.edu.eg( :قسم الرسائل:

حممد فاروق سعيد حممد ،الهجاء في التراث العربي وعبرية العهد القديم ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،كلية
اآلداب2014 ،م( .قسم املستخلص).
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فَ َح َشا
ولْـتُطْبِق
فَـ َوِديْـ َعةُ
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ِ ٍ ِ
ص ِة
ابْ ِن فَاط َمة ب َع ْر َ
ضَراءُ يف
اخلَ ْ
ني
الر ْمحَ ِن
َّ
بَْ َ
ص ِريْ َعةُ
َعطْ َشانَاً
َ
مسلُوب ال مطَا ِر ِ
ف
َْ َ
َ

َك ْربََال
أفْ َالكِ َها
ِعب ِادهِ
َ
ِ
َكأْس َها
نَ ْق َع َها

صَر َعتْهُ
َ
س ْتهُ
فَ َك َ
إىل قوله:
ِ
ِِ
رت
َما َح ُ
صائ َمة اجلََوان ِح أفْطَ ْ
ال َ
ال َعافِرةِ اجلُ ُس ِوم َعلَى الثـََّرى
َما َح ُ

ت
بـََرَد ْ
َح َّّت
قَ ْد
بتَـنُوفٍَة

َو َس ْقتهُ

َغلِْيالً َوْﻫ َو َكا َن ُرَواءَ َﻫا
الوَرى َغ ّْباءَ َﻫا
ص َّ
تَ ُ
ك َعلَى َ
اءها
أ َُميَّة
َرْم َ
ْأو َد َع ْتهُ
ضَ
ِ
ضاءَ َﻫا
َّت
َع ْليه فَ َ
َسد ْ
اء َها
ظَ ْمآ َن
الح َ
َ
شا َس ْم َر َ

ٍِ
ِّما إظْ َماءَ َﻫا
ب َدم َوَﻫ ْل تـُ ْرِوي الد َ
1
اء َها
ت ُس ُ
نَ َهبَ ْ
يوف أ َُميَّ ٍة أ ْع َ
ضَ

الشاعر يف ﻫذه األبيات يف مقام إظهار احلزن واجلزع لبعض ما جرى من مصائب على اإلمام احلسني
عليه السالم ،يقول( :أرجو أن ال جيد العطاشى اجملتمعون حول موضع املاء ،ماءً ليشربوه ويتفرقوا عطاشى
من دون أن جيدوا ماءً ليّبّدوا به أحشاءﻫم ،مواسا ًة لإلمام احلسني عليه السالم الذي قضى عاطشاً ووجد
برد الغليل ،وﻫو العطش الشديد ،بدل برد املاء ،وينبغي لكواكب السماء أن تقع على األرض ليهلك
الناس مجيعاً لعظمة ﻫذا املصاب ،فإ ّن وديعة اهلل بني عباده وﻫو اإلمام احلسني عليه السالم قد قتله بنو
أمية وتركوا جسده الشريف على الرمضاء ،قُتل احلسني وﻫو عطشان وقتله أناس لطاملا شربوا اخلمر
وسكروا ووقعوا على األرض من شدة سكرﻫم ،ومل يك ّفنوه إال بغبار الصحراء ورماهلا وأصابوه بطعن الرماح
بدل أن يعطوه شيئاً من املاء ...،ما حال ذاك العطشان الذي أفطر بدمه؟ وﻫل الدم يّبّد عطش
هنبت سيوف بين أمية أعضاءَه).
العاطش؟ ما حال ذاك الشخص املقطّع بالسيوف واملع ّفر بالرتاب الذي ْ

التفجع ملصيبته
ففي ﻫذه األبيات وإن كان الغرض األساس هو رثاء اإلمام الحسين عليه السالم و ّ
وتعظيمها يف عني املخاطب ،إال أ ّن الشاعر يف نفس الوقت يثري حالة غضب واستنكار املخاطب جتاه
بين أمية عن طريق التصريح بأ ّن ﻫذه املصيبة إمنا وقعت على أيديهم ،ويف الواقع جند يف ﻫذا الشكل من

المهجو إىل جنب التوظيف املتعارف للهجاء
اهلجاء توظيفاً ثانياً له وﻫو إثارة غضب المخاطب تجاه
ّ

الذم ،كما يشري يف البيت اخلامس إىل استهانة بين أمية بأحكام الشريعة ويرميهم بشرب
وﻫو التحقري و ّ
1

علي اخلاقاين ،ديوان السيد حيدر الحلي ،ج  ،1صص  52و .54الحائمة :اجملتمعة /طريدة :مأيوسة ،ﻫاربة

حر الشمس  /التنوفة :الّبية اليت ال ماء
َّ /
الس ْجل :الدلو العظيمة /الغبراء :األرض /الرمضاء :األرض احلامية من ش ّدة ّ
السمراء :الرمح.
فيها وال أنيس َّ /
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اخلمور كمعلومة تارخيية ورد ذكرﻫا يف كتب التاريخ والسري .1كذلك يلجأ الشاعر أحياناً إىل ﻫذا األسلوب

ولكن ال بنية إثارة الغضب ،بل بهدف التوظيف العادي للهجاء وﻫو الذم والتحقري ،على سبيل املثال

نراه يشري يف أكثر من قصيدة بشكل ضمين إىل موضوع َم ِّن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم على أهل
مكة عند فتحها وتسميتهم بــ" :الطُّلقاء" كمعلومة تارخيية مؤكدة ،2يقول يف إحدى قصائده:
3
إ ْذ أَلْ َق َح ابْ ُن طَلِ ِ
َش ْحنَاءَ َﻫا
وهب ُم ِهبَا
أح َم َد فِْتـنَةً
ت قُـلُ ُ
َولَ َد ْ
يق ْ
ويقول يف قصيدة أخرى:
وِممَّا يُِزيل ال َق ْلب َع ْن ُمستَـ َقِّرهِ
الص ْد ِر َوا ِريَا
َويَْ ُرت ُك َزنْ َد الغَْي ِظ ِيف َّ
ْ
َ
َ
ُ
ِ 4
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األعاديَا
ني َح َّّت
الو ْح ِي عْن َد طَليق َها
ُوقُ ُ
َ
بـ َحال هبَا يُ ْشج َ
وف بـَنَات َ

فهو يصف يف البيت األول يزيد بن معاوية بأنّه" :ابن طليق أحمد" حيث إنّه حفيد أيب سفيان
وﻫو من مجلة الطلقاء يوم فتح مكة ،ويقول بأ ّن يزيد ﻫو الذي أثار فتنة عظيمة (قُتل بسببها احلسني عليه
جت األحقاد والضغائن يف قلوب املنافقني جتاه عرتة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.
السالم) الفتنة اليت ﻫيّ ْ

كما يتحدث يف البيتين الثاني والثالث عن مصيبة وقوف عائلة احلسني عليه السالم وبناته أسارى بني
ويعّب عن يزيد ﻫنا أيضاً بـ" :طليقها" أي ﻫو طليق ج ّد ﻫؤالء البنات الواقفات بني
يدي يزيد بن معاوية ّ

يديه .ل ّـما نراجع األبيات السابقة والالحقة للمثال األول جند أ ّن الغرض األساس لذلك املقطع الشعري
ﻫو الرثاء احلماسي ولكن أشار الشاعر إىل ﻫذه املعلومة التارخيية بقصد الهجاء الضمني.كما أ ّن الغرض

األساس يف القطعة الشعرية اليت استخرجنا منها املثال الثاين ﻫو الرثاء وإظهار احلزن.
1
صرح الذﻫيب (748 – 673ه) يف كتابه« :سير أعالم النبالء» أ ّن يزيد بن معاوية كان يتناول املسكر ويفعل املنكر
ّ
وﻫو الذي أقدم على قتل اإلمام احلسني عليه السالم كما يصفه بالنصب والغالظة واجلالفة .راجع :حممد بن أمحد الذﻫيب،

سير أعالم النبالء ،ج  ،4صص  37و.38

 2روى ابن األثري « :ملا دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مكة كانت عليه عمامة سوداء فوقف على باب الكعبة ...مث
أخ كرمي .قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء ،فعفا عنهم،
أين فاعل بكم :قالوا :خرياً ،أخ كرمي ،وابن ٍ
قال :يا معشر قريش ما ترون ّ

وكان اهلل قد أمكنه منهم وكانوا له فيئاً ،فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء ».علي بن حممد الشيباين (ابن األثري) ،الكامل
في التاريخ ،ج  ،2ص .252

 3علي اخلاقاين ،ديوان السيد حيدر الحلي ،ج  ،1ص .52
 4المصدر نفسه ،ص .115
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الهجاء السياسي في حوليّات السيّد حيدر الحلّي -حيدر زﻫراب وحممود خورسندي وشاكر العامري

ض ِّمن
الكالم معلومةً
أسلوب الشاعر البالغي يف ﻫذا النمط يقرتب من فن االستطراد حيث يُ َ
َ
عرفه البالغيون ﻫو« :أن خيرج املتكلم من
تارخييةً بغرض اهلجاء يف أثناء غرض آخر .واالستطراد كما ّ
الغرض الذي ﻫو فيه إىل غرض آخر ملناسبة بينهما مث يرجع فينتقل إىل إمتام الكالم األول» 1وﻫذا
التموج املعنوي وحركةً ملموسةً بني املعاين لدى السامع وبالتايل
االنتقال بني األغراض يسبّب حالةً من ّ
جيعل الشعر أكثر تأثرياً وأكّب هبجة عنده ،خبالف لو استمر الشاعر يف غرض واحد يف أبيات متتالية،
فذلك رمبا يسبّب اململ والضَّجر لدى املخاطب خصوصاً يف بعض األغراض الشعرية اليت من شأهنا
الشعور باحلزن والكآبة كالرثاء .ال خيتص استخدام ﻫذا النمط بشعر السيد حيدر احللي بل ميكن رصد
مناذج متعددة له يف شعر بعض معاصريه كصاحل الكواز احللّي (1290 -1233ه) يف بعض قصائده
2
ملعز الدين الفاطمي
احلسينية أو الشعراء الذين سبقوه كابن ﻫاين األندلسي (362 – 326ه) يف مدحه ّ
3
الرومي (283 – 221ه) يف رثاء حيىي بن عمر بن حيىي بن احلسني بن زيد
(365 – 319ه) أو ابن ّ
بن علي بن احلسني عليه السالم 4أو دعبل اخلزاعي يف قصيدة ميدح هبا اإلمام علي عليه السالم وابنه
اإلمام احلسني عليهما السالم .5املالحظ يف مصاديق ﻫذا النمط من اهلجاء أ ّن وجه االشتراك بينها ﻫو
خروج الشاعر من الغرض األصلي للشعر والدخول يف غرض ثانوي ﻫو اهلجاء الضمين بتوظيف القضايا

 1راجع :أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص .365
2

راجع البيت الثالثني يف القصيدة الرثائية األوىل يف ديوانه يف :حممد علي اليعقويب ،ديوان الشيخ صالح الكواز الحلي،

ص ( .18استخدم يف البيت الثالثني موضوع "الطلقاء" كمعلومة تارخية بغرض اهلجاء الضمين).
3
املعز لدين اهلل الفاطمي (365 – 319ه)
استخدم ﻫذا النمط من اهلجاء يف ثنايا إحدى أشهر قصائده اليت ميدح هبا ّ
ويُهنّئه بشهر رمضان .راجع البيت  92من قصيدته األوىل يف :زاﻫد علي ،تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ
األندلسي المغربي ،ص ( .35استخدم لفظة "الطلقاء" يف هناية البيت  92للهجاء الضمين لبين العبّاس حيث أ ُِسر
اس بن عبد املطلب يف غزوة بدر مث أُطلق سراحه كما ذكر ابن األثري ذلك .راجع :علي بن حممد الشيباين (ابن
جدُّﻫم العبّ ُ

األثري) ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص . )128
 4يسوق ابن الرومي شعره يف غرض الرثاء من ّأول القصيدة إىل البيت السابع ويف البيت الثامن يشري ضمناً إىل مسألة أسر
العبّاس بن عبد املطلب وإطالق سراحه يف غزوة بدر بغرض اهلجاء الضمين مث يعود ويستمر يف الرثاء كغرض أصلي لتلك

الرومي ،ج  ،2ص .163
القطعة ،راجع البيت الثامن من ﻫذه القصيدة يف :أمحد حسن بَ َسج ،ديوان ابن ّ
5
التشوق إال أنّه يف البيت احلادي عشر يشري
يستمر دعبل اخلزاعي من أول القصيدة إىل البيت العاشر يف غرض املدح و ّ
فجأة إىل معلومة تارخيية ترتبط مبقتل اإلمام احلسني عليه السالم بواسطة جيش عبيد اهلل بن زياد (67 – 33ه) وهبذا
جيعل من الذم واهلجاء غرضاً ثانوياً لتلك األبيات .راجع البيت  11من ﻫذه القصيدة يف :حسن محد ،ديوان دعبل بن
علي الخزاعي ،ص .144
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التارخييةّ ،أما وجه االفتراق بينها يرجع إىل نوع األغراض األصلية اليت خيرج منها الشاعر إىل اهلجاء
الضمين .مضامين ﻫذا النوع من اهلجاء يف حوليات الشاعر تتكون من جمموعة من املعلومات التارخيية
املوجه حنو بين أمية وقد ورد يف حولياته  22بيتاً حيتوي على ﻫذا
اليت يوظفها بغرض اهلجاء الضمين ّ
النمط موزعاً على  9قصائد.
ب .الهجاء السياسي المباشر بتوظيف القضايا التاريخية

يف قبال ما أُشري إليه من توظيف القضايا التارخيية للهجاء بالشكل الضمين ،ﻫناك موارد متعددة من

توظيف القضايا التارخيية بالشكل املباشر يف حوليات الشاعر ،وذلك باستخدامها في مقاطع شعرية

يكون الغرض األول فيها الهجاء .على سبيل املثال استخدم الشاعر نفس املعلومة التارخيية املرتبطة
من النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم على أﻫل مكة وأيب سفيان ومْن ِحه األمان ،يف قصيدة أخرى
مبسألة ّ

ضم معلومة تارخيية أخرى إليها وﻫي قتل اإلمام احلسني عليه السالم
ولكن بهدف الهجاء المباشر مع ّ

ومن م عه من أوالده بأمر من ينتمي إىل آل أيب سفيان (يزيد بن معاوية بن أيب سفيان وأتباعه) ،يقول:
ب ُم َح َّم ِد؟!
ت نَاقِم؟!
أَأ َْمنُ َ
َوقُ ْل ِألَبِي ُس ْفيَا َن َما أنْ َ
ك يَ ْو َم ال َف ْت ِح ذَنْ ُ
ِ1
بِس ْف ِ
ك َدِم األط َْه ْار ِم ْن ِ
أح َمد
صنِ ِيع ِه
فَ َك ْي َ
آل ْ
ف َج َزيْ تُ ْم ْ
أح َم َداً َع ْن َ
َ
ٍ
شاﻫد تارخيي من حسن تصرفات بين ﻫاشم جتاه آل أيب
كما نرى مجع الشاعر يف البيتني بني

يصور لنا أهنم أناس
سفيان ،وشاﻫد تارخيي من سوء تصرفات آل أيب سفيان جتاه بين ﻫاشم لكي ّ
ط من شأهنم ويف الواقع جند يف ﻫذا النوع
لذمهم واحل ّ
"يقابلون اإلحسان باإلساءة" وجيعل ذلك وسيلة ّ
ِ
املهجو يستح ّق الهجاء وال ّذم
يبني للمخاطب أ ّن
من اهلجاء توظيفاً حجاجيّاً للمعلومات التارخيية حيث ّ
ّ
ٍ
أعمال سيئة سجلّها التاريخ .ال يقتصر شواﻫد ﻫذا النمط هبذين البيتني
حقيقتةً لِـما قام هبا فعالً من
واملعلومة التارخية اليت أشرنا إليها ،بل ﻫناك شواﻫد متعددة له يف حوليات الشاعر استخدم فيها طوائف
متنوعة من املعلومات التارخية وباألخص ما يرتبط منها باألحداث الواقعة بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم يف مسألة اخلالفة وما يتعلق بسرية النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مع أﻫل بيته عليهم السالم
وأقواله فيهم.2
 1علي اخلاقاين ،ديوان السيد حيدر الحلي ،ج  ،1ص .71
 2راجع مثالً البيت 11 :إىل البيت 22 :من القصيدة الثالثة يف قسم« :مراثي آل البيت» يف ديوان الشاعر ،فقد أشار إىل
قصة املباﻫلة وبعض أقوال رسول اهلل صل ى اهلل عليه وآله وسلم يف مدح اإلمام علي عليه السالم مما ورد يف كتب السري
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مييل أسلوب الشاعر يف ﻫذا النمط إىل كثرة استخدام الجمل االستفهامية وذلك عن طريق سرد
املهجو على شكل مجل استفهامية ،كما نالحظ ذلك يف
املشهورات التارخية اليت تشري إىل ما يشني
ّ
من النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم على أيب سفيان والتغاضي عن
مر ذكرمها فقد أشار إىل ّ
البيتني الذين ّ
جرائمه عند فتح مكة على شكل استفهام تقريري يهدف إىل أخذ االعرتاف بصدور ﻫذا السفح اجلميل

من النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ويف نفس الوقت يكون ﻫذا االستفهام استفهاماً توبيخياً يهدف إىل

سن الرد هلذا التصرف اجلميل من رسول اهلل صلى اهلل عليه
مؤاخذة آل أيب سفيان يف عدم مراعاهتم ُح َ
وآله وسلم حيث أقدموا على قتل ذريته ،ففي ﻫذين البيتني جند ثالث مجل استفهامية استخدمها الشاعر
بغرض اهلجاء ويف باقي حولياته أيضاً ميكن مشاﻫدة جمموعة من ﻫذه اجلمل االستفهامية املستخدمة هبذا
الغرض 1ويف الواقع تتضمن ﻫذه االستفهامات سلسلة من االستدالالت املبنيّة على القضايا التارخيية يف
املهجو يستحق
ذم بين أمية أو مناوئي أﻫل البيت عليهم السالم بشكل عام مما جيعل املخاطب يقتنع بأ ّن
ّ
الذم والتحقري ،كما يضفي الشاعر هبذه الطريقة على شعره صبغة ِحجاجية يف الدفاع عن موقفه الساخط
املهجوين .وصل عدد أبيات ﻫذا النمط إىل  32بيتاً موزعاً على  9قصائد ،مما يؤيد انتشاره بشكل
جتاه
ّ
أوسع بالقياس مع باقي األمناط والرسم البياين اآليت يبني ذلك باألرقام:

الرسم البيانی ( :)1أنماط الهجاء السياسي وعدد أبياتها ونسبة انتشارها في الحوليات.
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احلوليات
املتضمنة للهجاء

عدد األبيات

وجعلها وسيلة لذم مناوئيه .راجع :نفس المصدر ،ص .59
 1انظر مثالً القصيدة الثالثة من حوليات الشاعر فقد أشار فيها إىل جمموعة من القضايا التارخيية بغرض اهلجاء على شكل
مجل استفهامية .راجع :نفس المصدر ،صص .62 – 58

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة التاسعة ،العدد السابع والعشرون

��

سبب إكثار الشاعر من الهجاء بتوظيف القضايا التاريخية
تبني فی احملور السابق ،أ ّن معظم اهلجاء السياسي يف احلوليات يأيت بتوظيف القضايا التارخيية
ّ
(بشكليه الضمين واملباشر) ،حيث تُش ّكل نسبة ﻫذا النمط من اهلجاء ما يعادل % 57 :من جمموع
أبيات اهلجاء فيها وذلك يف  54بيتاً موزعاً على  12قصيدة ،وإذا ما قارنّا ﻫذه النسبة مع النسبة
املنخفضة للهجاء السياسي الفاحش ( 27بيتاً يف  6قصائد =  )% 28أو نسبة اهلجاء املقرتن باملدح
( 14بيتاً يف  7قصائد =  )% 15يتجلّى بوضوح أ ّن الشاعر مييل أكثر إىل استخدام ﻫذا النمط بشكل
ملحوظ ،ومن ﻫنا يأيت السؤال عن سبب ﻫذا امليل ورغبة الشاعر عن اهلجاء السياسي الفاحش؟ لإلجابة
عن ﻫذا السؤال ندرس االحتماالت الواردة يف املقام وﻫي كاآليت:
 .1تفادي الضغوط االجتماعية
قد يقال إ ّن الشاعر إمنا ابتعد عن اهلجاء السياسي الفاحش ومال إىل اهلجاء بتوظيف القضايا
التارخيية ،ألنه رمبا كان يالقي ضغوطاً اجتماعية إذا ما تناول بين أمية باهلجاء الفاحش ،إال أ ّن ﻫذا
االحتمال ال ميكن الركون إليه إذا ما علمنا أنّه كان يعيش يف مدينة احللة العراقية 1وﻫي كانت وال تزال من
احلواضر الشيعية املعروفة يف العراق وبالتايل كانت األرضيّة االجتماعية مؤﻫلة لتلقي اهلجاء السياسي
ستهل إحدى أشهر
الفاحش جتاه بين أمية ،ولذلك وجدناه قد ّ
وجه ﻫجاءً فاحشاً ّ
مراً الذعاً وسافراً يف ُم ّ

حولياته ويف أبيات متتالية وقد ذكرنا بعضها عند احلديث عن اهلجاء السياسي الفاحش يف حولياته ،فقد

شتم بين أمية يف تلك القصيدة شتماً صرحياً وبأبشع الكلمات ونال من عرضهم بأبشع األساليب
ووصفهم بأقبح الصفات ورماﻫم بالذلة وحقارة النسب وقلة احلياء والفجور ومل يرتك يف ﻫذا اجملال كبريﻫم
فرماﻫن بأقبح األمور ومع ذلك مل جند يف تاريخ الشاعر ما يشري إىل
وال صغريﻫم بل تناول حّت النساء
ّ
تعرضه لضغوط اجتماعية من قِبل أﻫل بلدته ،أضف إىل ذلك أ ّن بعض معاصريه من أبناء بلدته أيضاً
ّ
كانوا ينالون من بين أمية يف أشعارﻫم على طريقة اهلجاء السياسي الفاحش ،منهم السيد جعفر احللي
(1315 – 1277ه) الذي ﻫجا يزيد بن معاوية ومعاوية بن أيب سفيان ﻫجاء فاحشاً مراً يف قصيدةٍ
ّ

ُ 1ولد الشاعر يف مدينة احللة يف  15من شعبان سنة 1246ه وتويف فيها يف  9من شهر ربيع الثاين سنة 1304ه .راجع:
أحالم فاضل عبود ،السيد حيدر الحلي حياته وأدبه ،صص  33و.126

��
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أصبحت من القصائد املشهورة يف ﻫذا اجملال 1ومل يتعرض إىل ضغظ اجتماعي هبذا السبب .إذن ال ميكن
إرجاع تقليل الشاعر من اهلجاء السياسي الفاحش وميله حنو اهلجاء بتوظيف القضايا التارخيية إىل اخلوف
من الوسط االجتماعي الذي كان يعيش فيه.
 .2الضغوط السياسية أو الخوف من الحكومة
مل يكن يتمتع العراق من الناحية السياسية يف عهد الشاعر بأجواء مستقرة حيث إ ّن ح ّكام العراق

ٍ
مترد بعض القبائل عن االنسياق بأوامر
وقتئذ كانوا قد انشغلوا بثورة العشائر العراقية بعضها على بعض ،و ّ

احلكومة ،مما حت ّدث عنه علي الوردي بشيء من اإلسهاب کموضوع" :ثورة الفرات األوسط "2أو "الثورة
ضد التجنيد اإلجباري يف بغداد "3وغريﻫا من املسائل اليت كانت تستقطب عناية احلكومة ،فلم يكن من
أﻫم اﻫتمامات احل ّكام ٍ
وقتئذ تتبّع ما يقوله الشعراء يف ثنايا أشعارﻫم خصوصاً يف املناطق النائية عن مركز
ّ
يقربون الشعراء
حكمهم ،مث أحياناً جتد بعض االستثناءات يف ح ّكام العراق يف تلك الفرتة ممن كانوا ّ

ويبجلون العلماء ورمبا كان ذلك من أجل مصاحلهم ،فقد عاصر السيد حيدر احللي "حممد شفيق"
ّ
املشهور بـ":مدحت باشا" (1301 – 1238ه) 4الذي اشتهر يف التاريخ بنظرته االنفتاحية وخدماته
االجتماعية 5فقد وصفه علي الوردي بأنّه«:أعظم من سعى يف جتديد الدولة العثمانية ودفعها يف طريق
احلضارة» 6وكان لتعاطفه مع العلماء واألدباء فرتة واليته على العراق يتل ّقى املدح والثناء من بعضهم ،وقد

 1راجع البيت  7إىل  10من قصيدته الكافيّة يف :جعفر احللي ،سحر بابل وسجع البالبل ،ص .350
 2راجع :علي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،ج  ،2صص 244-242
 3راجع :نفس المصدر ،صص  240و.241
4
عني والياً على بغداد (-1286
حممد شفيق (1301-1238ه) املشهور بـ" :مدحت باشا" أو "أمحد مدحت" ّ
1288ه) .راجع :خري الدين الزركلي ،األعالم ،ج ،7ص .195
5

راجع بعض إجنازاته كمكافحة الرشوة وتشييد مدينة الناصرية يف العراق وإنشائه أول مدرسة وأول مطبعة وأول جريدة

وأول مستشفى يف بغداد ،يف :علي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،ج  ،2صص  239و251
و 262و.263

 6نفس المصدر ،ج  ،2ص .74
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المفصل» ،2كما له
مدحه السيد حيدر الحلي نظماً ونثراً 1يف مناسبة أورد ذكرﻫا يف كتابه« :العقد
ّ

قصيدة مؤلّفة من  26بيتاً ميدحه هبا أيضاً ،3وال يقتصر مدحه للحكام مبدحت باشا بل مدح غريه من
احلكوميني أيضاً 4وكل ذلك يدل على وجود حالة من حسن العالقة املتبادلة بني الشاعر واجلهات
احلكومية ولو على مستوى الظاﻫر .لذلك ال ميكن إرجاع السبب يف رغبة الشاعر عن اهلجاء الفاحش
السياسي وميله حنو اهلجاء بتوظيف القضايا التارخيية إىل ضغوط سياسية أو اخلوف من احلكومة ،كما أنّه
بأمر أنواع اهلجاء السياسي
لو كان خياف ،مل يكن يقدم على نشر قصيدتة الدالية اليت تناول فيها بين أمية ّ

الفاحش وقد سبق أن أشرنا إىل أبيات منها يف ثنايا ﻫذا البحث.
 .3مراعاة القيم األخالقية وااللتزام الديني

ال شك أ ّن حوليات الشاعر تندرج ضمن الشعر السياسي الشيعي ،كما أهنا تندرج أيضاً ضمن
الشعر الديين الشيعي نظراً للمواضيع املطروقة فيها وكوهنا ترتبط بشخصية دينية كاإلمام احلسني عليه
السالم املناﻫض للحكم األموي ،فقداسة موضوع ﻫذا الشعر وكونه مرتبطاً بشخصية دينية مقدسة ،يـدعو
الشاعر إىل االلتزام مبراعاة القيم األخالقية والدينية عند تطرقه للهجاء وﻫذا االلتزام الواعي الذي ينتج عن
اقتناع الشاعر هبذه القيم ،خيتلف عن مسألة "اإللزام" الذي يُر َغم الشاعر بسببه على اتباع طريقة خاصة

حرية
يف شعره ،فكما ّبني ذلك أمحد أبو حاقة ،ﻫناک فرق بني مسألة "االلتزام" و"اإللزام" ،حيث تبقى ّ
االختيار واإلرادة الواعية من دعائم االلتزام املمدوح ،5وﻫذا ما جنده عند السيد حيدر احللي فقد سبق أن
أشرنا مع ذكر بعض الشواﻫد ،أ ّن الشاعر مل يكن يعاين ضغوطاً اجتماعية أو سياسية يف ﻫجائه السياسي

المفصل ،ج ،2ص .166
 1راجع مدحه له يف :حيدر احللي ،العقد
ّ

 2ﻫو كتاب أديب لغوي ألّفه السيد حيدر احللي ،وقد مجع فيه خمتارات أدبية يف خمتلف املواضيع مع بعض مراسالته
وأشعاره.
 3راجع :علي اخلاقاين ،ديوان السيد حيدر الحلي ،ج  ،2صص  46و.47

 4له قصيدة يف مدح "حممد رشيد بن إبراﻫيم بابان" املشهور مبحمد باشا بابان (احلاكم اإلداري يف احللة عام 1296ه)،
راجع :نفس المصدر ،صص  26و.27
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يقول أمحد أبو حاقة« :ينبغي دائماً التفريق بني االلتزام واإللزام .فااللتزام يقوم على حرية االختيار ،واإلرادة الواعية،

وعفويّة الشعور  ....فاحلرية شرط أساسي يف اختيار االلتزام ».أمحد أبو حاقة ،االلتزام في الشعر العربي ،ص .706
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الفاحش لبين أمية ،ومع ذلك جنده مييل ميالً واضحاً إىل اختيار اهلجاء بتوظيف القضايا التارخيية كطريقة
يدل على أنّه اختار ﻫذه الطريقة طواعيةً بعيداً عن
شائعة يف أغلب أبيات اهلجاء يف حولياته ،وﻫذا ّ
الضغوط ،ذلك أل ّن ﻫذا النمط من اهلجاء أقرب إىل االلتزام بالقيم األخالقية والشرعيّة اليت تناسب الشعر
الديين الذي يدور حول هنضة شخصية مقدسة كاإلمام احلسني عليه السالم ،فالشاعر يف ﻫذا النمط من

يتحرى عنصر الصدق يف ما يعتمد عليها من معلومات تارخيية ،ليتخذ منها مادةً للهجاء
اهلجاء ّ
الصادق اخلايل من املبالغة أو الكذب واالفرتاء أو تعميم األوصاف الذميمة مما يبتعد عنه اهلجاء السياسي
املهجو يستحق اهلجاء
الفاحش عادةً ،وهبذه الطريقة يعطي هلجائه صبغة ِحجاجية يف إقناع املخاطب بأ ّن
ّ
املهجو ،وهبذا جيعل
والتحقري حقيقتةً بتقدمي ما يؤيد ﻫجاءَه من معطيات تارخيية تشري إىل قبائح أعمال
ّ
شعره أكّب فاعلية يف نفوس خماطبيه وأقرب للصدق واإلنصاف يف أعينهم .على سبيل املثال ملا يصف بين

أميّة وأمراءﻫم باالستهانة بالدين أو شرب اخلمور أو معاداة أﻫل البيت عليهم السالم جند أ ّن ﻫذه األمور
املهمة حّت عند من ال ينتمي إىل الشيعة
وصلت من الشهرة التارخيية إىل درجة أهنا تُذكر يف كتب السري ّ

بل يُع ّد من املتش ّددين عليهم كمحمد بن أمحد الذﻫيب (748 – 673ه) يف كتابه« :سير أعالم

النبالء» ،1كما مشل كتاب« :الكامل في التاريخ» البن األثري (630 – 555ه) الكثري من التفاصيل
التارخيية اليت وظّفها السيد حيدر احللي لغرض اهلجاء أو غريه من األغراض الشعرية يف حولياته،كاجلرائم
اليت ارتكبها بنو أمية يف حق اإلمام احلسني عليه السالم ،وقتله عطشاناً وسيب نسائه وأﻫل بيته ،ومحل
خصص ابن األثري فصالً يف كتابه لذكر
رأسه الشريف من كربالء إىل الكوفة ومنها إىل الشام و ...فقد ّ
مقتل اإلمام احلسني عليه السالم وما يرتبط بواقعة الطّف ضمن أحداث سنة إحدى وستني وتكلّم

بإسهاب عن ﻫذه األمور .2على ضوء ما تق ّدم ميكن القول إ ّن ترجيح الشاعر هلذا النمط من اهلجاء جاء

 1أورد الذﻫيب يف كتابه « :وعن حممد بن أمحد بن مسمع قال :سكر يزيد ،فقام يرقص ،فسقط على رأسه فانشق وبدا
دماغه .قلت :كان ...ناصبياً ،فظاً ،غليظاً ،جلفاً ،يتناول املسكر ،ويفعل املنكر .افتتح دولته مبقتل الشهيد احلسني
واختتمها بواقعة احلرة ،فمقته الناس ومل يبارك يف عمره» كما ي ّدعي أ ّن له نظراء من الدولتني (يعين األمويني والعباسيني)،
شر منه .راجع :حممد بن أمحد الذﻫيب ،سير أعالم النبالء ،ج  ،4صص  36و 37و.38
بل فيهم من ﻫو ّ

 2راجع :علي بن حممد الشيباين (ابن األثري) ،الكامل في التاريخ ،ج ،4صص .94 – 46
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بسبب انسجامه مع القيم األخالقية والشرعية واتصافه بعنصر الصدق يف نظر املخاطب العام واشتماله
لوظيفة ِحجاجية يف إقناع املخاطب.
النتيجة:
 .1تنقسم أمناط اهلجاء السياسي يف حوليات السيد حيدر احللي إىل ثالثة ٍ
أقسام ﻫي :اهلجاء
السياسي الفاحش ،اهلجاء السياسي املقرتن باملدح ،واهلجاء السياسي (الضمين واملباشر)
بتوظيف القضايا التارخيية.
 .2استخدم الشاعر "اهلجاء السياسي املقرتن باملدح" لتشديد حالة التباين والوضوح بني مثالب
املهجو.
املهجو وحمامد املمدوح هبدف املبالغة يف حتقري
ّ
 .3ﻫناك وظيفة ِحجاجية يف بعض أبيات اهلجاء املباشر بتوظيف القضايا التارخيية يف إقناع
املهجو يستحق الذم حقيقتاً ،كما أ ّن يف اهلجاء الضمين بتوظيف القضايا
املخاطب بأ ّن
ّ
التارخيية يهدف الشاعر إىل إثارة غضب املخاطب جتاه املهجو إضافة إىل موضوع اهلجاء.
 .4مل تكن أمناط اهلجاء السياسي املستخدمة يف احلوليات مما انفرد هبا الشاعر بل سبقه إليها
آخرون وال سيما اهلجاء السياسي الضمين فقد سبقه فيه شعراء كـ :ابن ﻫاين األندلسي وابن
الرومي ودعبل اخلزاعي ،كما وسبقه يف اهلجاء السياسي املقرتن باملدح شعراء كدعبل اخلزاعي
وأيب فراس احلمداين.
 .5مييل أسلوب الشاعر البالغي يف اهلجاء السياسي الفاحش حنو اإلكثار من اجلمل اإلنشائية
واخلّبية احلاوية لضروب من املبالغة واستخدام الطباق واملقابلة وأحياناً االقتباس من القرآن
الكرمي ،فيما مييل أسلوبه يف اهلجاء السياسي املقرتن باملدح إىل اإلكثار من صنعة الطباقّ ،أما
يف اهلجاء السياسي الضمين بتوظيف القضايا التارخيية فهو مييل حنو استخدام فن االستطراد،

كما أنّه مييل يف اهلجاء السياسي املباشر بتوظيف القضايا التارخيية حنو استخدام أنواع اجلمل
االستفهامية بغرض اهلجاء.
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 .6تُش ّكل أبيات «اهلجاء السياسي بتوظيف القضايا التارخيية» بشكليه الضمين واملباشر النسبة
الكّبى ( 54بيتاً يف  12قصيدة =  )%57بني جمموع أبيات اهلجاء يف ﻫذه احلوليات(95
بيتاً) ،بينما ال تش ّكل نسبة أبيات «اهلجاء اهلجاء السياسي الفاحش» فيها إال  %28من
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هجاء سیاسی در حولیات سید حیدر حلّی
حيدر زهراب* ،محمود خورسندی** ،شاکر

عامری***

چکیده:
ادب عربی از دیرباز شاهد گونه ای از شعر بنام هجاء بوده که در آن شاعر به زشت جلوه دادن
شخصيت فرد یا گروهی میپردازد .رفتهرفته دامنه اینگونه از شعر به ادبيات سياسی مانند آنچه که نزد
شاعران حزب أمو ی از قبيل أخطل و مسکين دارمی و أحوص و همچنين شاعران شيعی کشيده شد که
در طول تاریخ نمونههایی از آن را نزد شعرایی مانند کميت بن زید اسدی و سيد اسماعيل حميرى و
دعبل خزاعى میتوان یافت .این مقاله با استفاده از شيوه وصفی تحليلی و با تکيهبر دادههای آماری به
بررسى اینگونهی شعری در حوليات سيد حيدر حلی میپردازد وسعی در معرفی انواع هجاء سياسی
بکار رفته در این حوليات دارد .همچنين به دنبال پاسخ این پرسش است که چرا شاعر تمایل بيشتری
به استفاده از «هجاء مبتنی بر مطالب تاریخی» چه بهطور مستقيم و یا به شکل ضمنی دارد .نتایج
بهدستآمده از این پژوهش گویای آن است که هجاء سياسی بهکاررفته در این حوليات به سه دسته:
 -1هجاء فاحش  -2هجاء همراه با مدح  -3هجاء بر اساس دادههای تاریخی (به دو شکل مستقيم و
ضمنی) تقسيم میشود و دليل تمایل بيشتر شاعر به بهکارگيری دسته سوم را میتوان به کارکرد
احتجاجی آن در راستای اقناع مخاطب با استفاده از دادههای تاریخی و همچنين تناسب بيشتر این
گونه از هجاء با اصول اخالقی و دینی دانست.
کلیدواژهها :حوليات سيد حيدر حلی ،هجاء ،هجاء سياسی ،ادبيات شيعى.
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Abstract
Arabic literature has long been blessed with a kind of poetry called lampoon
in which the poet portrays ugly characteristics of an individual or a group.
Gradually, the scope of this kind of poetry has been drawn to political
literature, as in the works by the poets of the Umayyad Party, such as Akhtal
and Meskin Daremi, and Ahwas, as well as Shiite poets. Some examples of
this kind of poems can also be found in the poems of such poets as Komeit
bin Zaid Asadi, Seyed Ismail Hemyari, and Da'bal Khazaee. This paper uses
a descriptive method based on statistical data to study this kind of poetry in
the satirical poems of Seyed Heidar Helli and seeks to introduce the various
political lampoons used in this kind of poetry. It also tries to answer the
question of why the poet is more inclined to use the "history-based
lampoons" either directly or implicitly. The results of this study suggest that
the political lampoons used in these satirical poem, either the direct or the
indirect ones, can be divided into three categories: 1. Exaggerated
lampoons, 2. lampoons laced with praise, and 3. History-based lampoons,
the reason for the poet's desire to prefer the third category being its
persuasive function because of its resort to historical data as well as the
harmony of this type of lampoons to ethical and religious principles.
Key words: the year composed poems of Seyed Heidar Helli, lampoon,
political lampoon, Shiite literature.

