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ملخص البحث:
احلر يف قصيدة الفرزدق يف اإلمام السجاد  gمن املوضوعات البكر
يعدّ الرأي ّ

واملهمة ،والتي ﱂ ﹸت ﹾب ﹶحث ساب ًقا ،فقد وجدناه بارز ًا يف القصيدة بروز ًا واضح ًا،
أهم النتائج التي توصلنا إليها يف البحث ،فهي:
ومتميز ًا ،أ ّما ّ

احلر تأسيس ًا بكر ًا يف الثقافة العربية الرتاثية من طريق قصيدة
-1شكّل الرأي ّ
الفرزدق يف اإلمام السجاد  ،gالتي تعدّ املنطلق احلقيقي للنظرية الديمقراطية
احلديثة.

-2ورد الرأي احلر يف القصيدة معل ً
ال بعلل سياسية وتارﳜية وأخالقية ودينية ،ﳑّا

جعل تلك العلل أنواع ًا للرأي احلر من جهة ،وحماور الرأي احلر من جهة أخر

يف البحث.

احلر الفرعية يف أنواعها األصلية بمعزل عن واقﻊ اإلمام
-3ﱂ تكن قيم الرأي ّ

السجاد  gالذي يعدّ جز ًءا من واقﻊ آل البيت .b
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Abstract:
The free opinion in the poem of Al-Farazdaq on imam Al-Sajad is
considered as important , a raw material to search , distinguished
and prominent in its lines . The results are as follows :
1-The free opinion of Al-Farzdaq establishes a foundation brick to
the modern democracy .
2-The free opinion comes through certain reasons political, historical, ethical and religious to be types of the free opinion on the one
hand and to be chapters of the present research study on the other
hand .
3-There is a great nexus between the value of the free opinion and
the reality of the imam Al-Sajad ( Peace be upon him )
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خلطاب اإلمام السجاد  gقيمة مهمة يف فكر املعصومني من آل البيت ،b

من خالل ما شهده من نزيف اآلالم يف معركة الطف ،وما شهده من آالم األﴎ
مﻊ العقيلة  ، hفانعكس أثر تلك اآلالم عﲆ منظور اإلمام السجاد  gيف توعية
املجتمﻊ الشامي بشكل خاص ،واملجتمﻊ اإلسالمي –أينام وجد -بشكل عام ؛

بحقيقة الثورة احلسينية ،وحقيقية موقف السلطة ﲡاه الثورة العظيمة ؛ لكي ﳚعل

النفس وهي تتلقى أبعاد الثورة عﲆ أهنا ثوابت ال تقبل الزعزعة.

وﱂ يكن احلزن املزمن الذي انتاب اإلمام السجاد  gعﲆ شهداء الطف إﱃ

آخر عمره الرشيف بمعزل عن مرشوع التوعية ،وحماولة تذكري املجتمﻊ اإلسالمي

ﲢذيرا غري مباﴍ
يف كل حلظة بجريمة السلطة األموية يف الطف ،كي ﳛذر املجتمﻊ
ً

من الرجوع إﱃ ملذات الدنيا ،واالنغامس فيهاّ ،
فﺈن ذلك يعني تأييد ًا للحاكم الظاﱂ،
وزيادة يف ﻇلم العباد.

وعﲆ الرغم من الدور املهم الذي جسده خطاب اإلمام السجاد gيف املواقف

السابقة ،إالّ أنه كان يعاين من ضعف دراسته قدي ًام ،وحديث ًا ،وحينام أردنا التصدّ ي

لدراسة قضية معينة عن السجاد gوجدنا ّ
أن خري ما يمثل اإلمام السجاد gهي
قصيدة الفرزدق فيه ،التي قاهلا أمام اخلليفة األموي ر ﹰﹼدا عﲆ استنكاره تقدير اإلمام

احلج ،والواقﻊ ّ
أن هذه القصيدة ﱂ تنل من
السجاد gمن عامة املسلمني يف موسم ّ
))1
ﴎ ﲨاهلا اإلبداعي املطلق هو الذي جعل
الدراسة إالّ اليسري  ،وال نعلم إذا كان ّ

البحث العلمي يصمت أمامها ،فال يأﰐ بﴚء عنها ،أم ّ
ألن حديث القصيدة يكاد
يكون مقدّ س ًا ؛ ألنه يف إمام معصوم ،ولذلك ﱂ يقرتب إالّ القليلون من دراستها.

ولعشقنا الكبري للقصيدة ،وعشقنا األكرب لإلمام الذي قيلت فيه القصيدة،
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ال عن أنّنا نعتقد ّ
أهلمنا اﷲ  موضوع ًا غري مطروق فيها ،فض ً
أن ذلك املوضﻊ

الﴪ احلقيقي خللود القصيدة ،ﹶأالﹶ هو (الرأي احلر) الذي يبدو لنا أنّه ﱂ يغادر
هو ّ
الفكر السياﳼ ،ودراساته إالّ يف بحث يف غري هذه القصيدة) ،)2لذا وسمنا بحثنا هذا

وقسمناه عﲆ وفق املحاور
(الرأي احلر يف قصيدة الفرزدق يف اإلمام السجادّ ،) g
اآلتية:

املحور األول :الرأي لغة واصطالح ًا.
املحور الثاين :الرأي احلر والفلسفة.
املحور الثالث :نبذة عن تاريﺦ الرأي احلر يف الثقافة العربية اإلسالمية.
املحور الرابﻊ :الرأي احلر عند األئمة املعصومني .b
املحور اخلامس :الرأي احلر يف قصيدة الفرزدق يف اإلمام السجاد .g
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املحور األول :الرأي لغة واصطالح ًا:
أ -الرأي لغة:
رأ ير رأيا :النظر بالعني ،والقلب ،والرؤيا :النظر يف املنام ﲢديد ًا،

والرأي هو النظر اخلاص بالشخص ) ،)3واملجاز يذهب مﻊ الرأي مذهب ًا هو :وجهة

نظر الشخص يف أمر ما).)4

وهلذا فاملفهوم اللغوي قريب جدﹰﹼ ا من داللة الرأي التي نرومها.
ب -الرأي يف القرآن الكريم:
ورد الفعل (رأ) ومشتقاته يف كتاب اﷲ تسﻊ عرشة وثالثمﺌة مرة) ،)5أ ّما

اآليات التي وردت فيها بعﺾ هذه املشتقات التي تتعلق بالرأي ،فكانت يف أقواله

تعاﱃ:

اك ﹶو ﹶق ﹾو ﹶم ﹶك ﹺيف ﹶض ﹶال ﹴل ﹸمبﹺ ﹴ
(إﹺ ِّين ﹶأ ﹶر ﹶ
ني) ).)٦
اف اﷲَّﹶ) ).)7
(إﹺ ِّين ﹶأ ﹶر ﹶما ﹶال ت ﹶﹶر ﹾو ﹶن إﹺ ِّين ﹶأ ﹶخ ﹸ

ﳘ ﹾت بﹺ ﹺه ﹶو ﹶه َّم ﹺ ﹶهبا ﹶل ﹾو ﹶال ﹶأ ﹾن ﹶر ﹶأ ﹸب ﹾر ﹶه ﹶ
ان ﹶر ِّب ﹺه) ).)٨
ﹶ
(و ﹶل ﹶقدﹾ ﹶ َّ
( ﹶأ ﹶال ت ﹶﹶر ﹾو ﹶن ﹶأ ِّين ﹸأ ﹺ
ني) ).)9
ويف ا ﹾل ﹶك ﹾي ﹶل ﹶو ﹶأنﹶا ﹶخ ﹾ ﹸري ا ﹾﹸملن ﹺﹾزلﹺ ﹶ

( ﹶيا ﹸبن َّﹶي إﹺ ِّين ﹶأ ﹶر ﹺيف ا ﹾﹶملنﹶا ﹺم ﹶأ ِّين ﹶأ ﹾذ ﹶب ﹸح ﹶك ﹶفا ﹾن ﹸظ ﹾر ﹶما ﹶذا ت ﹶﹶر) ).)10
( ﹶق ﹶال فﹺ ﹾر ﹶع ﹾو ﹸن ﹶما ﹸأ ﹺريك ﹾﹸم إﹺ َّال ﹶما ﹶأ ﹶر) ).)11
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( ﹶأ ﹶفت ﹶﹸام ﹸرو ﹶن ﹸه ﹶع ﹶﲆ ﹶما ﹶي ﹶر) ).)12
)و ﹶما ن ﹶﹶر ﹶ
اك ا َّت ﹶب ﹶع ﹶك
ووردت لفظة (رأي) يف آية واحدة فقﻂ ،وهي قوله تعاﱃ :ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
الر ﹾأ ﹺي().)13
إﹺ َّال ا َّلذي ﹶن ﹸه ﹾم ﹶأ ﹶراذ ﹸلنﹶا ﹶباد ﹶي َّ
ووردت مواقﻊ الرأي يف القرآن الكريم من طريق ورود لفظة (احلوار واجلدل)

فيه ،ففيام يتعلق باللفظة األوﱃ (احلوار) ،فقد وردت مﻊ مشتقاﲥا ثالث مرات يف كتاب

اﷲ تعاﱃ) ،)14وفيام يتعلق باللفظة الثانية (اجلدل) ،فقد وردت سبع ًا وعرشين مرة)،)15
ووردت سورة كاملة باسم (املجادلة) ،عل ًام ّ
أن زيادة رصيد اجلدل عﲆ احلوار يف القرآن

الكريم مرجعهّ :
أن اجلدل قد يقوم عﲆ كثري من أمور الالفكر ،واهلو ،والباطل)،)1٦

بينام يقوم احلوار عﲆ الفكر ،واحلق من دون غريه) ،)17لذلك قل رصيده يف كتاب اﷲ

تعاﱃ.

وﻇهرت آلة احلوار ،واجلدل ،وهي ( :قال) ومشتقاﲥا يف القرآن الكريم كثري ًا،

مرة).)1٨
إذ بلﻎ رصيدها ﲬس ًا وعرشين وسبعمﺌة وألف ّ

ونر ّ
أن من معاين (بني) ومشتقاته – الذي ورد يف كتاب اﷲ تعاﱃ كثري ًا)-)19

إبداء الرأي ) ،)20والﴚء نفسه يقال عن لفظة (بالغ) التي وردت يف كتاب اﷲ تعاﱃ

أيض ًا).)21

العزة إبداء الرأي معه ،وهذا ما
أكّد اخلطاب القرآين
رب ّ
احلر حينام فتح ّ
ﹶ
الرأي َّ

رب العزة:
نجده يف ﳎموعة من النصوص القرآنية ،من ﲨلتها ما قال فيها ّ

(وإﹺ ﹾذ ﹶق ﹶال رب ﹶك لﹺ ﹾلم ﹶال ﹺئك ﹺﹶة إﹺ ِّين ج ﹺ
اع ﹲل ﹺيف ﹾاألﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶخ ﹺلي ﹶف ًة ﹶقا ﹸلوا ﹶأ ﹶ ﹾﲡ ﹶع ﹸل فﹺ ﹶيها ﹶم ﹾن ﹸي ﹾف ﹺسدﹸ
ﹶ
ﹶﱡ
ﹶ
ﹶ
فﹺ ﹶيها ﹶو ﹶي ﹾس ﹺف ﹸك الدِّ ﹶما ﹶء ﹶون ﹾﹶح ﹸن ن ﹶﹸس ِّب ﹸح بﹺ ﹶح ﹾم ﹺد ﹶك ﹶو ﹸن ﹶقدِّ ﹸس ﹶل ﹶك ﹶق ﹶال إﹺ ِّين ﹶأ ﹾع ﹶل ﹸم ﹶما ﹶال ﹶت ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
ون)).)22
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ﹺ
ف ﹸ ﹾﲢ ﹺيي ا ﹾﹶمل ﹾوتﹶى ﹶق ﹶال ﹶأ ﹶو ﹶﱂ ﹾ ت ﹾﹸﺆ ﹺم ﹾن ﹶق ﹶال ﹶب ﹶﲆ ﹶو ﹶل ﹺك ﹾن
يم ﹶر ِّب ﹶأ ﹺر ﹺين ﹶك ﹾي ﹶ
ﹶ
(وإﹺ ﹾذ ﹶق ﹶال إﹺ ﹾب ﹶراه ﹸ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
اج ﹶع ﹾل ﹶع ﹶﲆ ك ِّﹸل ﹶج ﹶب ﹴل ﹺمن ﹸﹾه َّن
رص ﹸه َّن إﹺ ﹶل ﹾي ﹶك ﹸث َّم ﹾ
ل ﹶي ﹾط ﹶمﺌ َّن ﹶق ﹾلبﹺي ﹶق ﹶال ﹶف ﹸخ ﹾذ ﹶأ ﹾر ﹶب ﹶع ًة م ﹶن ال َّط ﹾري ﹶف ﹸ ﹾ
ﹺ
ﹺ
يم) ).)23
ﹸج ﹾز ًءا ﹸث َّم ا ﹾد ﹸع ﹸه َّن ﹶي ﹾأتين ﹶﹶك ﹶس ﹾع ًيا ﹶوا ﹾع ﹶل ﹾم ﹶأ َّن اﷲَّﹶ ﹶع ﹺز ﹲيز ﹶحك ﹲ
وأشار اخلطاب القرآين إﱃ املصادر التي تﺆسس موهبة إبداء الرأي عند

اإلنسان ،وتنميتها ،ومن ﲨلة ذلك ما يأﰐ:

التشجيﻊ عﲆ كسب الثقافة من طريق ما ورد حول القراءة) ،)24والعلم).)25
تأكيد الرتكيز عند قراءة كتاب اﷲ).)2٦
اكتساب احلكمة التي هي بذرة الرأي اخلام).)27
ّ
الﴪ وراء الكم اهلائل من تفاسري القرآن الكريم منذ والدة
إن األمور هذه هي ّ

التفسري القرآين ،واﱃ يومنا هذا ،فتختلف اآلراء باختالف التفاسري ،ومن ثم إذا كان
ذلك االختالف ﳑكن ًا يف كتاب اﷲ حينام تتوافر الرشط الصحيحة للعلم الذي ورد

يف حديث سيد املرسلني (عليه وعﲆ آله أفضل الصالة والسالم)  � :من قال يف

فليتبوأ مقعده من النار� ) ،)2٨فانه – يف غريه – بدﳞة ال تقبل
القرآن شيﺌ ًا بغري علم
ّ
اجلدل أو النقاش.

من ذلك نجد ّ
أن القرآن الكريم هو املصدر األول الذي ع ّلم الثقافة

احلر.
اإلنسانية عامة ،والثقافة العربية خاصة الرأي ّ
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جـ -الرأي يف احلديث النبوي الرشيف:
حينام نستقري سرية الرسول مﻊ أصحابه ،سنجد مواضﻊ شجﻊ فيها
الرسول عﲆ إبداء وجهات النظر) ،)29السيام ّ
أن القرآن أكّد -يف آية كريمة-
املشورة) ،)30ومن املعروف ّ
أن املشورة تﹸبنﹶى بمجموعة من اآلراء ،وثمة روايات

مﺆكدة تشري إﱃ ّ
أن سيد املرسلني كان يسمﻊ حتى من غري املسلمني)،)31
ويشجﻊ عﲆ االجتهاد يف الدين ﹶملن كان متف ّق ًها فيه).)32
ّ
شجعوا عﲆ ﳑارسة الرأي احلر،
والبدّ أن يكون الرسول أكرب من ّ
السيام ّ
أن كتاب اﷲ تعاﱃ أكد هذا األمر كام ب ّينا.
د -الرأي يف االصطالح:
حينام نتطرق إﱃ ثيمة الرأي يف االصطالح علينا التقديم للخطاب الثقايف
الغريب ،ليس ّ
ألن الغربيني الوحيدون الذين حققوا الرأي ،يف الوقت الذي فقد فيه
العرب هذه الثيمة يف خطاهبم الثقايف ،بل ّ
ألن ﲡربة الغربيني أقدم وأوسﻊ من ﲡربة
العرب.
وعﲆ األساس هذا سنجد ّ
أن ّأول املثقفني العرب الذين راودوا ﲡربة الرأي

احلر هم الذين ترعرعوا يف بلدان غربية ،أو من الذين تأثروا بالفكر الغريب ،أو كانوا
ر ّدة فعل عﲆ استبداد بعﺾ املفكرين العرب ،فض ً
التحرج من
ال عن عدم وجود
ّ
عرض نظرية الرأي احلر يف داخل البلدان الغربية.
وبنا ًء عﲆ ذلك آثرنا تقسيم املوضوع هذا عﲆ قسمني رئيسني ،ﳘا:
داللة الرأي احلر يف اخلطاب الثقايف الغريب.
داللة الرأي احلر يف اخلطاب العريب.
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 -1داللة الرأي احلر يف اخلطاب الثقايف الغريب:
أي مصطلح من املصطلحات اآلتية:
ﳛتضن الرأي يف اخلطاب الثقايف الغريب ّ
.Advice، Sugges�on ، Thought، Idea، View، Opinion

وقد ّفرق املفكرون الغربيون بني مصطلح الرأي من جهة ،ومصطلح

الرأي احلر من جهة أخر ،من خالل ّ
أن الرأي بصورته العامة يشرتك فيه الناس

كلهم من دون ﲤييز :جاهلهم ومثقفهم ،بسيطهم ومعقدهم ،سوقيهم وتقنيهم ،بينام
الرأي احلر هو الذي ﳜتص به ثلة من املثقفني الذين انامزوا بمميزات ال ينافسهم

فيها إالّ نزر قليل من البرش).)33

أ ّما الرأي احلر( )The Absolute of an opinionيف اخلطاب الثقايف

الغريب ،فقد توزع بني أكثر من مفهوم وأشهر هذه املفاهيم هي:

أ -إبداء وجهة النظر بكل حرية ،وبأسلوب سهل واضح ،يأخذ باحلسبان

املصلحة العامة يف ذلك).)34

ب -هو املوقف الذي يتخذه الفرد ﲡاه حال ملحة ،ﴍط أن يكون الفرد

مطلع ًا عﲆ دقائق املوضوع املطروح كلها بوضوح ،مﻊ األخذ باحلسبان ثقافة املتلقي
 ،وحماولة مالقحتها مﻊ ثقافة صاحب الفكر). )35

جـ -هو الفكرة املستندة عﲆ خلفية ثقافية عميقة ،وﲡربة إنسانية رفيعة ،متخذة

من احلوار أساس ًا لتثبيت الفكرة ،بعيد ًا عن التسلﻂ ،وفرض القوة واإلكراه ).)3٦

د -ﳐالفة األصل باستقراء سلبيات الداللة العامة للﴚء ،وﲢويل السلبي
٢٨٥

ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳊﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ ﰲ ﺍﻹﻣــــﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ )(g

اﳚاب ﹰﹼيا ،باتباع نظرية املناقشة ،والتحليل العلمي ،بال أ ّية ضغوط).)37
هـ -احلوار الذي يتخذ سب ً
ال جديدة للوصول إﱃ منهج جديد لتطوير صورة

األصل).)3٨

و -هو النظرية النابعة من سامع هالة واسعة من املفاهيم).)39
ﹴ
عمل ّ
حلل
ز -هو النظرية التي تتخذ من الفلسفة فكر ًا هلا ،ومن املنطق ورقة
املشكل القائم).)40
احلر يف الثقافة العربية
من هذه التعريفات كلها نصل إﱃ مشرتكات للرأي ّ
احلديثة ،وهذه املشرتكات:
اخللفية الثقافية.
سامع اآلخرين يف وجهات نظرهم.
حل مشكلة معينة.
املصلحة العامة.
وعﲆ األساس هذا ،يقوم الرأي احلر عﲆ بناء فكر ﲨاعي ،وليس فكر ًا شخص ﹰﹼيا.

٢٨٦

أ.د .ثائر سمري حسن الشمري أ.م.د .حسن عبد اهلادي الدجييل

احلر يف اخلطاب الثقايف العريب:
 -2داللة الرأي ّ
ﹶمن يستقري الفكر العريب احلديث الذي ناقش داللة الرأي احلر ،فﺈنه ﳚد
إحاطته يف ﳎاالت متعددة من احلياة ،لعل من أﳘها:
أ -احلياة االجتامعية.
ب -احلياة الثقافية.
جـ -احلياة الدينية.
أ -احلــياة االجتمـاعية:
ﹸأ ﹺ
ﲣ ﹶمت احلياة االجتامعية العربية احلديثة باملشكالت التي تطالب باحللول ،بيدﹶ

ّ
شحة احللول لتلك املشكالت ،وكثري ًا ما تكون هذه احللول
أن الذي ﳛدث هو ّ

الشحيحة هي أنصاف حلول ،وليست حلوالً هنائية ،هلذا ﹸاحتيج إﱃ مشورة أهل

العقد ،واحلل ،وعﲆ األكثر ال يتمكنون من ّ
حل املشكلة ،لذا يتدخل النقد البناء

ال وشائك ًا ،واملالحﻆ ّ
لفﺾ ما كان مشك ً
توجه إليه مطارق
أن هذا الطرف هو ﹶمن ّ
املجتمﻊ مرة باالنتقاد ،أو التعرض له مباﴍة ،وبصور ﳐتلفة مرة ثانيةّ ،
ولعل من
ﲨلة حمن الرأي احلر االجتامعية :االهتامم باملرأة ،ورفﻊ شأهنا ،وإذا كانت بعﺾ هذه

النظريات التي نادت برفﻊ مستو املرأة سلبية ،فذلك ال يعني أن النظريات التي

نادت بحقوق املرأة كانت كلها سلبية ،بل عﲆ خالف ذلكّ ،
فان كثري ًا من تلك
النظريات كانت اﳚابية ،ومن ﲨلتها:

املرأة كائن حي له حق التعلم ،والتعليم ،وقيادة العملية التعليمية حاهلا حال

الرجل ،فﺈذا تع ّلمت املرأة ،ضمنّا ﳎتم ًعا صح ﹰﹼيا يف مرافقه ﲨيع ًا).)41

٢٨٧

ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳊﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ ﰲ ﺍﻹﻣــــﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ )(g

ﱂ يكن احلوار حكر ًا عﲆ الرجل ،فللمرأة دور كبري فيه ،فحينام كان للرجل

اختصاصاته االجتامعية التي ال ينافسه فيها أحد ،كان للمرأة اختصاصاﲥا التي ال
ينافسها فيها أحد أيض ًا ،فاإلفادة من رأي اجلنس اآلخر ﳛدث تكام ً
ال إنساني ًا يف

الفكر ).)42

للمرأة الرأي األول واألخري يف اختيار ﴍيك احلياة الذي يتوافق معها يف كل

صغرية وكبرية ،وليس األمور الشخصية فقﻂ).)43

ومن ضمن املشكالت االجتامعية التي صارت متنازعة اآلراء هي السلطة

االجتامعية الدكتاتورية ،هذه السلطة التي تبدأ من البيت ،حيث السلطة األبوية

عﲆ أفراد األﴎة كلهم) ،)44ثم تتنامى هذه السلطة لتكون سلطة الكبري سنﹰﹼا

))45
تتوسﻊ أكثر مﻊ سلطة العمل حيث سيادة رئيس العمل عﲆ
عﲆ الصغري  ،ثم ّ

املرؤوس) ،)4٦وسيادة صاحب املال عﲆ من يفقده) ،)47ومن هذه القيم احلياتية

الطبيعية يف املجتمﻊ العريب تنقلب موازين كثري من القيم األصيلة ،واملبادئ العريقة

لتتحول إﱃ قيم نفعية فقﻂ).)4٨
ّ
ب -احلياة الثقافية:

قد يتبادر إﱃ ذهن املتلقي ّ
أن الثقافة) )49العربية مربأة من النقد ،ومن ثم فهي

غري مشمولة بوجهات نظر اآلخرين ،والواقﻊ ّ
أن الداللة الثقافية هي األخر عانت

من ويالت املعتقدات التي ص ّبت حصة األسد فيها عﲆ سواحل الالثقافة ،ومن ثم
إن طموح املنطق يف الثقافة صار مشوش ًا ﹾ
الالمثقف ،إذ ّ
إن ﱂ يكن معدوم ًا أساس ًا،

أن اخلطاب الثقايف العريب املنتج – يف أكثره -ال وجود له إالّ
السيام إذا ما علمنا ّ
٢٨٨

أ.د .ثائر سمري حسن الشمري أ.م.د .حسن عبد اهلادي الدجييل

خارج خارطة الوطن العريب ،فالثقافة التي حلقت يف أجواء أكثر البقاع العربية
إنّام كانت الثقافة السلطة السياسية ،فكل ما تطمح إليه أكثر األنظمة العربية هو ما

يصب أكثره يف صورة املعارضة السياسية أكثر منها معارضة
يسود ،والذي بخالفه
ّ

للجهل ،والالمعرفة ،وبذلك تضخم الرأي احلر يف عاﱂ الثقافة بني ما هو شكل

استقر
ثقايف ال مضمون فيه ،وبني ما هو مضمون ثقايف ﳛل حمل الشكل أيض ًا ،وهبذا
ّ

احلر احلقيقي مﻊ النوع الثاين ،وهو إطالق الفكر الثقايف من دون حدود ،أو
الرأي ّ

خطوط محراء.

احلر ،هي الثقافة األدبية
تطرق هلا املثقف العريب ّ
من ﲨلة األمور الثقافية التي ّ

بش ّقيها الكبريين :الشعر والﴪد ،فاألول بوصفه الرتاث الثقايف األديب العريب الذي

ّ
مستمرا يف اخلطاب الثقايف العريب احلديث ،والثاين – وإن كان يمتلك بذور ًا
ﻇل
ﹰﹼ

تراثية باملفهوم العام – مستورد من الغرب ،نقولّ :
إن هذين الرافدين عانا كثري ًا

مرة أخر ،فكثري ًا ما كان النص غري واضح ،ومبهام؛
مرة ،ومن املتلقي ّ
من املنتج ّ

هلذا جاء إزميل املثقف احلر ليبني هذه السلبية الكرب ،إذ ّ
إن روح النص األديب هي
التوصيل ،فلو ﹸف ﹺقدﹶ التوصيل ملا ﹸف ﹺه ﹶم أبد ًا) ،)50وثمة أمر آخر هو املوهبة األدبية التي
إذا تنفست روح األديب ،صار مبدع ًا ،وح ّلق يف فكر املتلقي عواﱂ متنوعة ،وليس يف
عاﱂ واحد) ،)51والبد للخطاب األديب العريب احلديث أن يكون هادف ًا رسالي ًا غايته
إصالح ﻇاهرة معينة بغﺾ النظر عن مداها ).)52

٢٨٩

ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳊﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ ﰲ ﺍﻹﻣــــﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ )(g

جـ -احلياة الدينية:
من ينظر إﱃ الدين من منبعه األول (القرآن الكريم) ال ﳚد تز ّمت ًا فيهّ ،
ولعل
)ال إﹺك ﹶﹾرا ﹶه ﹺيف الدِّ ﹺ
شعار هذه البدﳞة قوله تعاﱃ :ﹶ
ين( ) ،)53وﱂ ﹸيك ﹺﹾره الرسول أحد ًا

عﲆ الدين) ،)54وحتّى بعد والدة املذاهب اإلسالمية ﱂ نجد أحد ًا يكره عﲆ املذاهب
الدينية).)55

ويف العرص احلديث نجد كثري ًا من التخوف للوصول إﱃ البحث احلر داخل

املﺆسسة الدينية ،عﲆ الرغم من وجود توجهات أكاديمية دينية ذات بعد علمي
منضبﻂ ،وعدم وجود اهلو يف أكثر هذه الدراسات ،ولألسباب هذه ﹸو ﹺجدﹶ ت
اآلراء احلرة التي ناقشت املستجدّ ات العرصية التي ولدت يف املراحل احلالية ،وقد

عانى كثري من املفكرين الدينيني من ﳎتمعاﲥم إﱃ درجة التكفري ،واخلروج عن
تعرض املفكرون إﱃ
اإلسالم ،يف الوقت الذي كانوا فيه براء من هذه التهم ،وقد ّ
قضايا املجتمﻊ من الناحية الدينية ،وحاولوا مناقشتها ،ومن ﲨلة ذلك:

النفاق ،وأخطاره االجتامعية ،وأكّدوا ّ
أن هنالك عالجني ﳚب خلطهام مع ًا،

وتطبيقهام حتى يبرت النفاق من جذوره ،وﳘا :التطبيق العميل ملا يقوله الشخص

نظر ﹰﹼيا ،ودحر الغيبة هنائي ًا عنده.

التمسك بالصدق ،وإبعاد بذور الكذب هنائي ًا ،فالصدق كناية عن اإليامن ﲨلة

وتفصيالً.

جعل القرآن الكريم ،وأحاديث الرسول – من طريق األساليب احلديثة

اهلادفة – معارصة ومفهومة للناس كلهم.
٢٩٠
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احلر والفلسفة احلديثة:
املحور الثاين :الرأي ّ
احلر من جوانب متعددةّ ،
لعل أشهرها:
تناقش الفلسفة احلديثة الرأي ّ
احلر عﲆ
الرأي احلر فكر :نظرت بعﺾ النظريات الفلسفية احلديثة إﱃ الرأي ّ

أنّه فكر قائم بذاته ،وقد انطلقت أطروحة هذه النظريات من فرضية أن الرأي احلر

تنشيﻂ للفكر القديم ،وتقدمه لألمام ،وقيامه بتحديث القوالب القديمة للموضوع
املطروح ،واستنهاض ما كان راكد ًا منه).)5٦

الرأي احلر شخصية مستقلة :زعمت هذه النظرية الفلسفية ّ
احلر
أن الرأي ّ

هو الشخصية املميزة للفرد التي يستطيﻊ بوساطتها ﲢقيق وجود خاص له داخل

منظومة املجتمﻊ املتخمة بماليني الشخصيات املستقلة ،السيام أنّه ليس لكل فرد
رأي حر).)57

الرأي احلر ثقافة تقنية :وجدت هذه النظرية الفلسفية يف الرأي احلر ثقافة تقنية

انطالق ًا من كون الفرد ذي الرأي احلر إنسان ًا عريق املعرفة ذا خلفية ثقافية فذة
تستطيﻊ التغيري نحو األفضل).)5٨

الرأي احلر ﲥشيم للدكتاتورية :هي من أرقى النظريات الفلسفية احلديثة ؛

حرا  ،بعيد ًا عن الدكتاتورية ،وحم ّق ًقا للديمقراطية
لكوهنا ترمي إﱃ بناء الدولة بناء ﹰﹼ

من أرقى أبواهبا).)59

٢٩١

ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳊﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ ﰲ ﺍﻹﻣــــﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ )(g

املحور الثالث :نبذة عن تاريﺦ الرأي احلر يف الثقافة العربية الرتاثية:
حني نبدأ بالثقافة العربية الرتاثية التأسيسية – عرص ما قبل اإلسالم – سنجد

صورة عامة للرأي ،هي رأي القبيلة التي هلا قوانينها ،وأفكارها ،منه االﳚايب  ،ومنه
السلبي ،وال يمكن اخلروج عن قوانني هذه القبيلة ،ومن خرج أو حاول اخلروج

فمصريه النفي من القبيلة ،وما ﻇاهرة الصعلكة إالّ نتيجة الرأي احلر عﲆ كثري من

سلبيات القبيلة) ،)٦0فض ً
ال عن وجود الرأي الديني الذي ﳜالف الفكر الديني
السائد ،وذلك ما ﲤثل باملوحدين الذين كانوا ﻇاهرة مهمة يف احلياة العربيةّ ،
ولعل

عدم تطبيق التوحيد عﲆ األفراد غري املوحدين من جهة ،وﲢريف كثري من فكر

بعﺾ الديانات التوحيدية املتالئمة مﻊ ديانة الرشك التي أخذ هبا كثري من غري
املوحدين العرب من جهة ثانية ،هو الذي جعل العرب غري املوحدين ال يصطدمون

باملوحدين).)٦1

ومن يستقري اخلطاب الثقايف العريب قبل اإلسالم ،سيجد السيادة

للخطاب التقليدي – غري احلر يف األكثر – من خالل ﲤثل القصيدة لشكل واحد
ال تغادره ،فمن الطلل إﱃ الرحلة إﱃ الصيد إﱃ الغرض ،حتّى قيل ّ
إن ما ﹸو ﹺجدﹶ من

بعﺾ النصوص التي انعدم فيها الطلل بأهنا ﱂ تصل كاملة) ،)٦2أ ّما اخلطاب الثقايف
احلر فتمثل بالصعاليك الذين ترك أكثرهم الطلل فدخلوا إﱃ املوضوع مباﴍة،

وربام كان هلم موضوع واحد للقصيدة كلها).)٦3

بعد أن ولد اإلسالم أﴍقت بوادر الفكر احلـــر الــذي أنجـــــب فيام بعد

حضا
الــــرأي -الصحي -احلر بامتياز ،فالقرآن الكريم والرسول – كام ب ّينا – ّ

عﲆ االقتناع باإلسالم ،ثم اإليامن به ،والقى الرسول كثري ًا من الباليا واألذ

يف سبيل نرش الدعوة اإلسالمية.
٢٩٢
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وعﲆ الرغم من سطوة الفكر األموي عﲆ كثري من القيم اإلسالمية

العريقة ،إالّ ّ
احلر املنطلق إلصالح هذا التهرؤ يف الفكر اإلسالمي كان
أن الرأي ّ

واضــــــــح ًا – ﹾ
ضحى بنفسه من أجل اإلسالم  ،-ويف مقدمة الفكر احلر الذي
وإن ّ
قاوم الفكر األموي هو فكر آل بيت الرسول،السيام سيد الشهداء أيب عبداﷲ
احلسني  ،gوثورته احلرة اخلالدة ،واﱃ يومنا هذاّ ،
ولعل قصيدة الفرزدق يف مدح

اإلمام السجاد  gهي األبرز يف الرأي احلر عﲆ مستو العرص اإلسالمي بشكل

عام ،والعرص األموي بشكل خاص). )٦4

وال يمكن نسيان العاﱂ اجلليل (سعيد بن جبري رﴈ اﷲ عنه) ،ورأيه الرصيح

(احلجاج) الظاملة التي كانت نتيجتها ﹾ
أن أودت بحياة األول ،ومن ثم موت
بسياسة
ّ
الثاين إهل ﹰﹼيا ).)٦5

وعندما نصل إﱃ العرص العباﳼ ،سنجد ّ
أن الرأي احلر معتم جدﹰﹼ ا ،و ﹶمن

يعتقد استعجالنا هذا احلكم ،عليه النظر إﱃ جزاء من أبد رأي ًا له قيمة ليس عﲆ

مستو الترصيح فقﻂ ،وإنّام اإلشارة كان هلا احلﻆ األوفر من ذلك أيض ًا ،وﱂ يكن

لإلشارة دور يف ذلك فقﻂ ،لكن اإلحساس مطلق ًا سواء أكان هذا اإلحساس صائب ًا،
أم خاطﺌ ًا).)٦٦

ومن هذه الصورة اﲣذ املفكرون األسلوب غري املباﴍ يف عرض نتاجاﲥم،

فثمة مفكر اﲣذ غطاء يف عمله ليغطي الغرض األساس منه ،والذي ال يفهمه إالّ
الذين بلغوا من املعرفة عتيا ،وعﲆ الرغم من ذلك كله ك ﹺﹸش ﹶفت بشكل أو بﺂخر بعﺾ

األعامل ،مثل (ألف ليلة وليلة) التي غدت ﳎهولة املﺆلف ،ﹸ ﹺ
وﴎ ﹶدت ضمن فكاهات
األطفال) ،)٦7وهو نفسه الذي جعل كثريين يشككون يف شخصية (جحا) وكتابه
٢٩٣

ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳊﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ ﰲ ﺍﻹﻣــــﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ )(g

املوسوم (أخبار جحا)) ،)٦٨ولعل أوضح مسار للرأي احلر يف العرص العباﳼ هو
ﹺس ﹶري املعصومني من آل البيت  ،bوشيعتهم ،وما يتعلق بذلك من إحياء الشعائر
احلسينية).)٦9

أ ّما الشعر العباﳼ ،فقد ﹸو ﹺجدﹶ فيه ما يشري إﱃ الرأي احلر ،واكرب ﹶمن ﹸي ﹾذكﹶر يف

هذا املجال (أبو نواس) ،إذ كان ديوانه متخ ًام بالرأي احلر الذي ﻇهر عﲆ شكل نقد

اجتامعي) ،)70و(أبو ﲤام)) ،)71و(حممود الوراق)) ،)72و(املتنبي)) ،)73و(املعري))،)74

فض ً
ال عن (الشعراء الشعبيني) الذين ﲣصصوا بالرأي احلر تقريب ًا من طريق النقد

االجتامعي ،والﴚء نفسه يقال عن (الشعراء املتصوفة).

ويف العرص الوسيﻂ أصابت الرأي احلر أزمة تكالب القو األجنبية عﲆ

األرض العربية ،لذا جلأ أكثر الشعراء يف هذه املرحلة إﱃ النقد غري املباﴍ من خالل

اسرتفاد املاﴈ ،وتفعيل احلاﴐ املفقود من طريق تناصه مﻊ ما يالئمه من املاﴈ،
هلذا ﹶك ﹸث ﹶر ال َّت ﹶعكﱡز عﲆ الرتاث بسبب هذه القضية.

وبذلك وجدنا ّ
أن الرأي احلر العريب – عﲆ الرغم من العوائق التي

واجهتهَّ -
ﻇل صامد ًا وقو ﹰﹼيا  ،بحيث استطاعت تلك الشذرات التي وصلت عنه ﹾ
أن
ﲡعل الثقافة العربية مرفوعة الرأس ،واﱃ يومنا هذا.

املحور الرابﻊ -الرأي احلر عند األئمة املعصومني :b
من القضايا التي ال يأتيها الباطل من بني يدﳞا ،وال من خلفهاّ ،
أن األئمة

املعصومني  bقرآن اﷲ الناطق ،وانعكاس لنظريات الرسول ك ّلها ،والتوضيح

لكل إشكال يدور يف خلد الناس حول دين اإلسالم ،وسبل النجاة لكل مستغلق
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ومستعص ،وكل ما وردنا عنهم  bسنة واجبة التنفيذ.
وعند التنقيب عن الرأي احلر يف فكر األئمة املعصومني  bسنجد اآلﰐ:
اتصف األئمة املعصومون  bبالشجاعة الفائقة ،وهذا العامل مركز نمو الرأي

احلر لدﳞم.

كان األئمة املعصومون  bاألذن الصاغية لكل من يتحدث إليهم ،سواء أكان

عدوا.
ذلك املتحدث صديق ًا ،أم ﹰﹼ

ﱂ يفرقوا يف إثبات احلق بني األقربني واألبعدين ،أو بني األصدقاء واألعداء.
يسمى باملفهوم احلديث (النقد البنّاء).
كانوا ّ
يشجعون عﲆ ما ّ
كانوا يوصون بتحرير النقد أمام اآلخر ،وليس بغيابه ،السيام ّ
أن العمل بخالف

ذلك ﹸيعدّ مأثمة إسالمية كرب (الغيبة).

تبني لنا – من خالل ما ورد من آثار مشهودة عن األئمة املعصومني  -bأهنم
ّ

احلق يف أنفسنا قبل قول
كانوا ينقدون أنفسهم قبل أي ﳾء ؛ ليشجعونا عﲆ قول ّ
اآلخر.

رواد ًا للرأي
وإذا كانت تلك العلل العامة التي جعلت من األئمة املعصومني ّ b

فﺈن العلل اخلاصة لريادﲥم الرأي احلر هي ّ
احلر عﲆ مستو اإلنسانية ﲨعاءّ ،
أن
ّ
عم املصطفى ،وربيبه،
جدّ هم هو أمري املﺆمنني عيل بن أيب طالب  :gابن ّ

وبمنزلة أخيه ،ووصيه الذي ال منافس له ،وزوج ابنته البتول  ،hوأعظم من خلق
ّ
ولعل العلل هذه
اﷲ بعد رسوله ،وحامل علمه ،وأشجﻊ من خلق اﷲ بعد نب ّيه،
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كفيلة بجعل هنج البالغة امللف الذي أودع فيه أمري املﺆمنني  gرأيه احلر ،الذي –

شجﻊ الناس عﲆ العمل بفلسفته.
بدوره – ّ

املحور اخلامس :الرأي احلر يف قصيدة الفرزدق يف اإلمام السجاد :g
البدّ من القول ّ
إن قصيدة الفرزدق التي نحن بصدد دراستها يف بحثنا هذا ؛

هي حماولة جادة من لدن مثقف عريب كبري مثل الفرزدق لطرح نظرة عربية جديدة
احلر بكل قوة ،ومتانة ،بعد ﹾ
أن كان رأي السلطة هو الرأي
ﲢتضن خطاب الرأي ّ

اليتيم الذي يعانق الفضاء الثقايف العريب الرتاثي ،ولعل الدوافﻊ التي دفعت الفرزدق
لعرض رأيه هذا أمـــــام ﳑثل السلطة األموية األول – اخلليفة) - )75كثرية منها:

انتامء الفرزدق إﱃ مذهب آل البيت  ،)7٦)bوكان اإلمام السجاد  gاملرجﻊ

األعﲆ – يف عرصه -للشيعة يف العاﱂ ،لذا وجب صدّ من ﳛاول التعرض له ،حتى

ﹾ
إن كانت السلطة نفسها.

إذا كانت أبعاد معركة الطف غري منتهية – واﱃ يومنا هذا -وكانت كل أرض

كربالء ،وﱂ يكن بمقدور الفرزدق املشاركة يف معركة الطف لكرب سنه ،وعدم توافر
اخلربة القتالية لديه) ،)77فكان خري مشاركة ّ
للذ ّب عن اإلمام احلسني  gوآل بيته

 ،bالوقوف هذا املوقف مﻊ شبل احلسني .g

وقبل مناقشة أهم حماور الرأي احلر يف قصيدة الفرزدق عن اإلمام السجاد،g

علينا عرض القصيدة كي يتمكن املتلقي من تأ ّمل املحاور التي سندرسها فيها عن
الرأي احلر.

حق اإلمام السجاد  gبعد ﹾ
أن ﲡاهل اخلليفة شخص
قال الفرزدق يف ّ
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اإلمام:g

ـاء وﻃﺄ ﹶتـ ﹸﻪ
هــﺬا الــﺬي تعـ ﹸ
ـرف البطحـ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﻋبـــاد اﷲﹺ ﻛ ﹼلﻬـــم
ﺧـــﲑ
ابـــﻦ
هـــﺬا ﹸ
ـﺔ،إن ﻛنــﺖ جاهلــﻪ
ـﻦ فاﻃﻤـ ﹾ
هــﺬا ابـ ﹸ
وليﺲ ﻗولﻚ  :ﻣﻦ هﺬا؟ بﻀائﹺ ﹺره
ﻋم نﻔعﻬﲈ
ﻛلتا يديﻪ ﻏياث
ﹼ
سﻬﻞ اﳋليﻔﺔ ،ﻻ ﹸﲣﺸﻰ بوادره

ﲪـــال أﺛقـــال أﻗـــوام،إذا افتدﺣـــوا
ﹼ
ﻣا ﻗال:ﻻ ﱡ
ﻗﻂ ،إﻻﹼ ﰲ ت ﹼﹶﺸ ﱡﻬ ﹺد ﹺه
ﹶﻋ ﱠم الﱪيﺔ باﻹﺣسان فانقﺸعﺖ

ﱡ
واﳊـــﻞ واﳊـــر ﹸم
والبيـــﺖ يعرفـــ ﹸﻪ
ﹸ

العلـــم
الطاهـــر
ﹼقـــي
ﹸ
ﹸ
ﹼقـــي الن ﱡ
هـــﺬا الت ﱡ
أنبيـــاء اﷲﹺ ﻗـــد ﹸﺧتﻤـــوا
بجـــدﱢ ﹺه
ﹸ
أنﻜرت وال ﹶع ﹶج ﹸم
تعرف ﻣﻦ
العرب
ﹶ
ﹸ
ﹸ

يستوفﻜان ،وﻻ يعروﳘا ﻋد ﹸم
ﱢ
يم
يﺰينﻪ اﺛنان :ﺣسﻦ اﳋلﻖ
والﺸ ﹸ

ﺣلو ﹼ
نعم
الﺸﲈئﻞ ،ﲢلو ﻋنده
ﹸ
نعم
ﻻء ﹸه
ﹼﺸﻬد ﻛانﺖ
لوﻻ الت ﹼ
ﹸ
ﹶ

ﹸ
واﻹﻣﻼق والعد ﹸم
ﻋنﻬا الﻐياهﺐ

إذا رأت ﹸﻪ ﻗريﺶ ﻗال ﻗائلﻬا:
ي ﹺ
ﺣياء،و ﹸي ﹶ
ﻐﴣ ﻣﻦ ﻣﻬابتﻪ
ﻐﴤ
ﹸ
ﹰ

فﲈ

ﻋرفان راﺣتﻪ
يﻜا ﹸد يﻤسﻜﻪ
ﹸ

يستلم
رﻛﻦ اﳊطيم إذا ﻣا جاء
ﹸ

بﻜ ﹼﻔﻪ

ﺧيﺰران

ﳛ ﹸﻪ
ر ﹸ

ﻋبﻖ
ﹲ

ﻗدﻣ ﹰا،وﻋ ﱠﻈ ﹶﻤﻪ

ﴍ ﹶف ﹸﻪ
ا ﹸ
ﷲ
ﹼ
ﹺ
اﳋﻼئﻖ ليسﺖ ﰲ رﻗاﲠم
أي
ﱡ

ﹶﻣﻦ يﺸﻜر اﷲ يﺸﻜر أوليﺔ ذا
ينﻤﻰ إﱃ ذروة الديﻦ التي ﻗﴫت

إﱃ ﻣﻜارم هﺬا ينتﻬي الﻜر ﹸم
ﹸيﻜ ﹼل ﹸم

إﻻﹼ

ﺣﲔ

يبتسم
ﹸ

ﱢ
ﺷﻤم
ﻛﻒ أروع ،ﰲ ﻋرنينﻪ
ﻣﻦ
ﹸ

القلم
جر بﺬاك لﻪ ﰲ لوﺣﻪ
ﹸ

ﻷوليﺔ

هﺬا،

أولﻪ

نعم
ﹸ

اﻷﻣم
فالديﻦ ﻣﻦ بيﺖ هﺬا نالﻪ
ﹸ

ﱡ
اﻷﻛﻒ ،وﻋﻦ إدراﻛﻬا القد ﹸم
ﻋنﻬا
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ﹺ
ﹸ
اﻷنبياء لﻪ
فﻀﻞ
ﹶﻣﻦ جدﹼ ه دان

اﻷﻣم
وفﻀﻞ ﹼأﻣتﻪ دانﺖ لﻪ
ﹸ

ﻣﺸتق ﹸﺔ ﻣﻦ رسول اﷲ نبعتﻪ

والﺸيم
ﻃابﺖ ﻣﻐارسﻪ واﳋيم
ﹸ

ﻣﻦ ﻣعﴩ ﺣ ﱡبﻬم ديﻦ ،وبﻐﻀﻬم

وﻣعتﺼم
ﻛﻔر ،وﻗرﲠم ﻣنجﻰ
ﹸ

ﻏرتﻪ
ﹸ
ينﺸﻖ ﺛوب الدﱡ جﻰ ﻋﻦ نور ﹼ

ﻣقدم بعد ذﻛر اﷲ ذﻛرهم
ﹸ
أهﻞ التﱡقﻰ ﻛانوا أئﻤتﻬم
إن ﹸﻋدﱠ
ﹾ

الﻈلم
تنجاب ﻋﻦ إﴍاﻗﻬا
ﻛالﺸﻤﺲ
ﹸ
ﹸ

ﰲ ﹼ
الﻜلم
ﻛﻞ بدء ،وﳐتوم بﻪ
ﹸ
ﺧﲑ ﹺ
ﹶ
أو ﹺﻗ ﹶ
:هم
أهﻞ
اﻷرض؟ﻗيﻞ ﹸ
يﻞ ﹶ
:ﻣﻦ ﹸ

يستطيﻊ جواد بﹺ ﹶعدﱢ جودهم
ﻻ
ﹸ

وإن ﻛرﻣوا
وﻻ يدانيﻬم ﻗوم،
ﹾ

العﴪ بسط ﹰا ﻣﻦ أﻛﻔﻬم
ينقﺺ
ﻻ
ﹸ
ﹸ

وإن ﻋدﻣوا
إن أﺛروا ﹾ
سيان ذلﻚ :ﹾ

ﹸ
الﻐيوث إذا ﻣا أزﻣ ﹲﺔ أزﻣﺖ
هم
الﴩ والبلو بح ﱢبﻬم
ﹸيستدﹶ ﹸع ﱠ ﱡ

واﻷسد أسد ﱠ
والبﺄس ﳏتد ﹸم
الﴩ،
ﹸ
ﱢعم
ويسﱰب بﻪ
ﹸ
اﻹﺣسان والن ﹸ

)(٨٧

احلر فيه
وحني تأ ّملنا ما قبل اخلطاب الشعري وما بعده  ،وجدنا الرأي ّ

يصب يف املحاور اآلتية:
ّ

الرأي احلر السياﳼ.
الرأي احلر التارﳜي.
الرأي احلر األخالقي.
احلر الديني.
الرأي ّ
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 -1الرأي احلر السياﳼ:
ينطلق بناء القصيدة الفلسفي من هذا الرأي ،الذي يعدّ املنطلق ألنواع الرأي
احلر األﹸخر كلها ،فالواقﻊ ّ
أن سبب إنتاج اخلطاب الشعري الذي نحن بصدد دراسته

هو االستنكار الذي وجهه هشام بن عبد امللك لشخص اإلمام السجاد  ،gوﱂ

يكن االستنكار بدافﻊ الغرية ؛ لكون اإلمام – gيف نظر هشام – إنسان ًا اعتياد ﹰﹼيا

ال ﹸي ﹶقدَّ ر كام ﹸي ﹶقدَّ ر أصحاب السلطة ،لكن تقدير الناس لإلمام ، gوإﳘاهلم ملمثل
احلق إﱃ نصابه ،فﺈذا كان هشا ﹲم ﳑ ّث ً
ال للسلطة
السلطة إنّام جاء من باب إرجاع ّ
ال عن ّ
الدنيوية ،فاإلمام gﳑثل للسلطة اإلهلية عﲆ عباد اﷲ ،فض ً
أن ويل اﷲ احلق

ال عن ّ
عﲆ األرض – كام هو معروف – هو اإلمام  gوليس هشام ًا ،فض ً
أن السلطة
التي تقوم بالشعب هي سلطة ناجحة ﲤام ًا ،والتي تقوم باإلعالم فقﻂ ،فهي نصف

ناجحة ،ويف هذا املوقف انسحب الشعب من قيادة هشام إﱃ قيادة اإلمام ،gكام

توجه اإلعالم فاستقر ﲢت لوائه  gأيض ًا – متمث ً
ال بالفرزدق -نظر ﹰﹼيا – من طريق

حماججة السلطة بمكانة اإلمام  gالعالية ،ومكانة السلطة الواطﺌة ،-وعمل ﹰﹼيا – من
طريق هذه القصيدة التي نحن بصدد دراستها. -

شكّلت هذه القصيدة ّأول معارضة مباﴍة للسلطة يف تاريﺦ الثقافة

العربية من طريق توجيه خطاب املعارضة إﱃ السلطة مباﴍة دونام تشفري ،أو وجود
خارج نطاق احلدود اجلغرافية للسلطة ،وهلذا نر ّ
النص اإلبداعي العريب الذي
أن ّ

تأسس كثري ًا عﲆ أعتاب السلطة السياسية ث ّبت نظرية هي من أهم وأعقد النظريات

النص اإلبداعي واحلاكم ،ﹶأالﹶ وهي نص السلطة
الدكتاتورية بالتالقح الو ّدي بني ّ
للنص داخل شخصية السلطة نفسها ،أ ّما النص الذي
بتذويب الشخصية اإلبداعية ّ
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نص السلطة ،وﳚعله سلطة
نحن اآلن بصدد دراسته ،فهو ّأول نص عريب يلوي عنق ّ

النص ّأول عملية ﲢرر النتاج اإلبداعي من قضبان السلطة
النص وبذلك يكون ّ
وأغالهلا وﲢجيمها ،إﱃ آفاق التحرر الفكري ،واملطلق اإلبداعي.
 -2الرأي احلر التارﳜي:
يصنّــــــف اخلطاب الثــــــــقايف الـــــعاملي احلديــــــث (الـــــرأي احلر

التارﳜي) ( )The history of Absdute an opinionضمن الفكر الرتاثي)،)79

أو الفكر الرتاثي الفلسفي) ،)٨0بوصفه احلقيقة األصلية التي ﲣالف احلقيقة التقليدية

التي شاعت يف الذاكرة التارﳜية للمعلوماتية اإلنسانية) ،)٨1فالدرس التارﳜي الذي

شجن فيه عقل القارئ للتاريﺦ بشكله العام ،سواء كان دارس ًا للتاريﺦ ،أو متأم ً
ال

فيه ،أو تفكيك ﹰﹼيا له درس مفتعل ال ينتمي إﱃ واقﻊ احلقيقة التي وقعت فع ً
ال إالّ يف

رتوشها العامة ،أ ّما ساحة احلقيقة وميداهنا الفعيل فمفارقة مﻊ ما قيل عنها.

ّ
ولعل طبيعة املجتمعات غري العربية ،السيام املجتمعات األوربية كانت

أكثر معانقة هلذه النظرية من املجتمعات العربية ،لكون النوعية األوﱃ من املجتمعات

مارست الفكر احلر عﲆ املستو اليومي بكل رحابة صدر ،أ ّما املجتمعات األﹸخر-

السيام املجتمعات العربية -فام زالت الفكرة احلرة تعاين كثري ًا من اجلراحات التي ال
تندمل أبد ًا ،لكون املجتمﻊ العريب يعاين من الذاتية معاناة واسعة ،ومعقدة إﱃ درجة

ّ
أن النظرية اجلمعية للمجتمﻊ العريب ذابت يف الذاتية ،فصارت الـ(أنا) هي الـ(نحن)،
والـ(نحن) هي الـ(أنا) ،فكان صاحب األنا هو ذلك املقنﻊ بالثقافة الذي ﳛلق دائام

يف مغازلة السلطة ،واالقرتاب من تعقيداﲥا كلها ،فظل الشاعر مدة طويلة يمثل
هذا االﲡاه ،ومن ثم تطور املثقف إﱃ العاﱂ املختص يف علم ما ،فكان هنالك دوم ًا
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ﳑثلون لكل علم ،وكل معرفة ،وكل فن ،وكانت تلك املجاميﻊ تتخذ من موضوع

العلم ،أو املعرفة ،أو الفن منرب ًا للحديث ،وتتخذ من املتلقي كائن ًا يستقبل البث

من دون السامح لذلك املتلقي يف احلوار ،أو حتى التصحيح أو اإلضافة ،وبذلك

ضاع صوت القارئ يف صوت املنتج ضياع ًا ال يمكن العثور عليه حتى يف أعامق
الدالالت التشفريية للخطاب املطروح.

قد يستغرب القارئ ويستفهم هل مات الصوت اآلخر ،أو انه ﱂ يكن

ال ؟! والواقﻊ ّ
موجود ًا أص ً
أن الرأي اآلخر كان موجود ًا ،وإن ﱂ ينترش كالرأي

األول ،فمثالً :الصعاليك يف العرص اجلاهيل – كام هو معروف – خالفوا السنن

االجتامعية للعادات ،والتقاليد السقيمة ،هلذا حارهبم املجتمﻊ اجلاهيل ،وعزهلم،

وبعد قيام اإلسالم (العرص األموي ،والعرص العباﳼ) أودع أصحاب الفكر احلر

القبور بشكل مباﴍ – من طريق قتلهم بوساطة السلطة احلاكمة ،-أو بشكل غري
مباﴍ – من طريق النفي ،أو تضييﻊ الشخصية ،أو الدفن احلي ،أو إبادة املنتج
الثقايف. -

ّ
ولعل آل البيت  bعموم ًا ،واملعصومني  bمنهم عﲆ وجه اخلصوص قد

ﲣصصوا بقول احلقيقة ؛ ال كام يريد احلكام ،أو يضطر إليه اخلطاب ،أو تتطلبه

التقية ،أو يتحكم به اهلو ،لكن كام يريد اﷲ (تعاﱃ) ﲤا ًما ،من دون زيادة أو نقصان،

حقيقة تتنازل عن الذاتية ،وتعلو عﲆ اجلامعة ،وتتنازل عن االجتهادات ،وتنعزل

عن التأويالت ،وتتقاطﻊ مﻊ التزويق ،واملجامالت ،وترتفﻊ عن التملق ،وتتجاهل
املغريات.
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لذا فكل من يقف مﻊ آل البيت – السيام املعصومني  -bفهو من حزب

اﷲ الغالبني ،وكل من يعزف عنهم فهو من حزب الشيطان املدحورين.

وملا أراد الفرزدق إﻇهار حقيقة اإلمام السجاد  gأمام مستنكريه ﳑن يمثلون

حرا حقيقي ًا منزه ًا عن املاديات كلها ،ومرتفع ًا إﱃ مصايف
السلطة األموية ؛ اثبت رأي ًا ﹰﹼ

فأول
اآلراء احلرة التي أرادها اﷲ (تعاﱃ) أن تكون قانون ًا طبيعي ًا بني عباده ﲨيع ًاّ ،
القضايا التي استند إليها الفرزدق إلثبات حق اإلمام السجاد  gكانت املوروث

التارﳜي ،الذي نستطيﻊ وصفه بام يسمى باملفهوم احلديث (الرأي احلر التارﳜي)،
وعنارص هذا الرأي – كام عرضته القصيدة -هي:
أ -املوروث املكاين:
شكّل املكان البﺆرة التي م ّيزت اإلمام السجاد  ،gفاملكان الذي ينتمي له

أصل اإلمام هو املكان املقدّ س األول ،وكام يرد يف البيت:
ـرف البطح ــا ﹸء وطأ ﹶتــ ﹸه
ه ــذا ال ــذي تع ـ ﹸ

ﱡ
واحلـــل واحلـــر ﹸم
والبيـــت يعرفـــ ﹸه
ﹸ

ﱡ
واحلل واحلرم :مكان اإلمام
فالبطحاء -مكة ،-والبيت – الكعبة،-

العزة ،واتصل به األنبياء والصاحلون
رب ّ
الرتاثي واحلديث ،املكان الذي قدّ سه ّ

كلهم ،ومكان جدّ ه املصطفى ،والكرار  ،gوعمه ووالده  ،واملكان الذي
انطلق منه سيد الشهداء  gإﱃ الطف.

خاصا بفرد معني من الناس ،بل هو مكان
فهذا املكان ليس مكان ًا تقليد ﹰﹼيا ﹰﹼ

اﷲ (تعاﱃ) عند الناس ،لذا فاملكان خالد وليس مﺆقت ًا ،كام أنّه ليس طل ً
ال ؛ ألنه
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مرتبﻂ باﷲ (تعاﱃ) ،فكل ﹶمن حاول النيل من هذا املكان سيكون جزاؤه التالﳾ،

أو الالوجود.

ّ
إن اإلمام عيل بن احلسني  وريث هذا املكان وصاحبه الرشعي ،وبسبب

تواضﻊ املعصوم ،وإرادته اخلري للناس ﲨيع ًا ،ﻇهر املكان املقصود وكأنّه خاص

بالناس ك ّلهم ،ولكن حني حاول أحد املشبوهني من السلطة األموية – هشام بن
عبد امللك – إلغاء هذا األمر ،أفصح املكان عن صاحبه احلقيقي ،فتنحى الناس عن

املكان لصاحبه األصيل.

لذا جاء (التشخيص) بديع ًا جدﹰﹼ ا ،حينام جعل الشاعر املكان ينطق – ضمن ًا-

بحق اإلمام ،فالبرش ليسوا الوحيدين الذين يعرفون عالقة املكان باإلمام  ،gبل
املكان (اجلامد) نطق بصلة الرحم التي تربطه باإلمام ،فالبطحاء ،والبيت ،واحلل،
واحلرم كلها تفقه اإلمام  ،gليس هذا فحسب ،بل ﳜربونه ليس بالرؤية فقﻂ ،وإنام

من حركاته التي اختص هبا (وطأته) أيض ًا ،وهنا جاءت العالقة اجلزئية من عالقات

املجاز املرسل ،ويف الوقت نفسه يتالقح (التشخيص) مﻊ موضوع (املجاز املرسل)،

وﲢديد ًا (العالقة اجلزئية) و(العالقة املكانية) ،وبذلك صار املكان وأصحابه

ينطقون بانتساب اإلمام إﱃ املكان ،أو أرقى من ذلكّ ،
أن املكان ينتسب لإلمام،
والناس ينتسبون إﱃ املكان الذي بدوره ينتسب إﱃ اإلمام.g
ب -املوروث األﴎي:
من أرقى العلل التي جعلت الرأي احلر التارﳜي ينطلق يف فضاءات البوح

بمكانة اإلمام السجاد ،gفهو (اإلمام) سليل عرتة عظيمة يف األرض والسامء؛
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وعامه :اإلمام احلسن gكريم آل حممد ،وأبو الفضل
فوالده سيد الشهداء ّ ،g

العباس ،gوعمته العقيلة زينب  ،hوجدّ ه ألبيه أمري املﺆمنني عيل بن أيب طالب

 ،gوجده أل ّمه الزهراء البتول  ،hوجدّ ه األكرب سيد املرسلني النبي حممد،
ومن ثم فهو متّصل ببني هاشم سادات العرب قبل اإلسالم ،ويف ذلك قال الفرزدق:
ﹺ
ﹺ
ـم
عبـــاد اﷲﹺ ك ّلهـــم
خـــري
هـــذا ابـــ ﹸن
ـي الطاه ـ ﹸـر العل ـ ﹸ
ـي النّق ـ ﱡ
ه ــذا التّق ـ ﱡ
ه ــذا ابــ ﹸن فاطم ـ ﹾ
ـة،إن كن ــت جاهل ــه

بجـــدِّ ﹺه أنبيـــا ﹸء اﷲﹺ قـــد ﹸختمـــوا

))٨3

ففي البيت األول :جعل الشاعر مفردة (ابن) كناية عن (البنوة)،

و(اجلدودة) مع ًا من طريق ّأهنا شملت:

والد اإلمام  gاحلسني بن عيل .
والد اإلمام  gمن جهة األب – أمري املﺆمنني .-g
جدّ اإلمام  gاألول -الرسول.
جدوده ﲨيع ًا يرجعون إﱃ أصل نسب بني هاشم.
تتضمن
فﺈهنا ﱂ
ّ
وإذا كانت (البنوة واجلدودة) قد تالقحت دالل ﹰﹼيا يف (البنوة)ّ ،

شكلياﲥا فحسب ،وإنّام ما جهد أولﺌك فيه من تثبيت عر التوحيد بصورة عامة –
بنو هاشم قبل اإلسالم ،-وعر اإلسالم الصحيح بصورة خاصة أيض ًا ،فقد جاهد
بأعز ما يملكون يف سبيل إعالء كلمة اﷲ (تعاﱃ) عالي ًا.
أولﺌك،
وضحوا ّ
ّ

وإذا كان الشاعر قد ﲨﻊ األﴎة اهلاشمية كلها يف البيت األول من البيتني
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الزهراء)  hيف البيت
السابقني ،فانّه ﲨﻊ النسب النسائي لألﴎة ك ّله بـ(فاطمة ّ

الثاينّ ،
ألهنا:
ولعل سيدة النساء كان هلا بعد نسبي كبري ّ
ابنة الرسول.
الكرار .g
زوج ّ

عرتة املعصومني منها .b
فض ً
ال عن ﻇليمة الزهراء  hاملشهودة ،التي كانت نرباس ًا للجهاد يف سبيل بقاء

اإلسالم خالد ًا.

ومﻊ هذه الدالالت كلها يقف البيتان األول والثاين لتحديد ثنائية واضحة

الظاهر ،واملخفي ،هي:

إن البيت األول مﻊ ّ
ّ
كل ما يدخره من دالالت – حدّ دناها سابق ًا  -كناية عن

سيد الشهداء .g

ّ
إن البيت الثاين قام عﲆ سيدة النساء  ،hبكل ما تعنيه هذه الكلمة من دالالت.
فالبيت األول م ّثل حمنة اإلمام احلسني gاملعروفة ،التي كانت رمز ًا للشهادة

والفداء واخللود ،وكانت – بدورها – امتداد ًا ملحنة الزهراء  ،hفلوال حمنة الزهراء

 hملا كانت حمنة اإلمام احلسني ،gولكن ّ
ألن حمنة اإلمام احلسني gصارت ذروة
كأهنا -هي األصل ،وحمنة الزهراء h
املحن التي ال تدانيها أ ّية حمنة أخر ،غدت – ّ

الفرع.
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جـ -املوروث القومي:
من اجلدليات التي طرحها الفرزدق عﲆ طاولة احلوار الداخيل خلطابه

الشعري ،البعد القومي يف الرأي احلر التارﳜي ،وهذا البعد طرح يف ثنائية أيض ًا:
البعد اإلنساين ،والبعد العريب ،وﲤتعت هذه الثنائية بمواصفات كثرية ،هي:
أ -البعد اإلنساين:
تراث اإلمام السجاد gالن ﹶَّسبي.
تراث اإلمام السجاد gالديني.
األصل العريق للنسب والدين األصيلني منذ أن ﹸو ﹺجدﹶ بنو هاشم عﲆ وجه

األرض.

ب-البعد العريب:
ﳑ ّثل الرسول يف عرصه ،لكونه حفيد الرسول.
ﳑثل أمري املﺆمنني  gيف عرصه ،لكونه حفيد أمري املﺆمنني  gفض ً
ال عن كونه
واحد ًا من األئمة املعصومني .b

لكونه شبل سيد الشهداء  gواملتمم لثورته العظيمة مﻊ عمته  ،hفقد نﹸظﹺ ﹶر إليه
رمز ًا من رموز أيب عبداﷲ .g
وﻇهر البعد القومي يف قول الفرزدق:
ﹺ
))٨4
ـم
بضائـ ﹺـره
وليــس قولــك  :مــن هــذا؟
ـرب تع ـ ﹸ
ـرف م ــن أنك ـ ﹶ
الع ـ ﹸ
ـرت وال ﹶع ﹶج ـ ﹸ
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 -3الرأي احلر األخالقي:
أكد كثري من املفكرين والفالسفة ّ
أن قيام املجتمﻊ املزدهر ال يمكن أن يتنازل

رصح أحد الفالسفة الفرنسينيّ :
بأن اإلنسان ال يمكنه
عن األخالق أبد ًا ،فقد ّ
اخللود إذا ﱂ يمتلك قي ًام يعيش هبا) ،)٨5يف الوقت الذي أكّد أحد علامء االجتامع:

ّ
بأن لكل ﳎتمﻊ عقيدة ،وفلسفة العقيدة هي العادات والتقاليد التي يتعامل هبا
ذلك املجتمﻊ) ،)٨٦وقال فيلسوف غريبّ :
إن لكل ﳾء هواء يتنفس به ،وهواء الفكر

اإلنساين األخالق) ،)٨7وقد زعم آخرّ :
أن احلياة مع ّقدة ،وﲢتاج إﱃ تيسري  ،وال
يمكن تيسريها إالّ باألخالق).)٨٨

وﱂ يرد اهتامم باألخالق أكثر ﳑا ورد يف الفكر اإلسالمي ،فقد ورد عن الرسول

ريب فأحسن تأديبي“) ،)٨9كام ورد عنه قوله ” :إنّام جﺌت
 أنّه قال ” :أ ّدبني ّ
))90
ور ﹺو ﹶي عن أمري املﺆمنني  gقوله ” :لقد سبقت
ألﲤم مكارم األخالق“  ،ﹸ
ﹶ
ﹸ
ﲢﺾ عﲆ
األخالق
األعامل ”) ،)91وقد ورد يف كتاب اﷲ كثري من اآليات التي ّ
األخالق احلميدة.

من:

رب العزة آل البيت  bمثاالً أخالقيا ﹸﳛتذ به ،وليس أدل عﲆ ذلك
وجعل ّ
ّ
أن الفلسفة احلقيقية لكتاب اﷲ مرتبطة هبم.
وطهرهم تطهريا).)92
أذهب اﷲ (تعاﱃ) عنهم الرجسّ ،
مكانتهم العظيمة يف (سورة اإلنسان)).)93
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من هنا تأﰐ أﳘية الرأي احلر األخالقي عن اإلمام gالذي ورث ﳎد آبائه،

وأجداده ،وتتحدد األدلة التي ب ّثها الفرزدق عن أخالق اإلمام ،gبام يأﰐ:
أ -قيمة الكرم:

من األمور التي اشتهر هبا العرب ،وعرفوا هبا قيمة الكرم ،فالعرب يعطون

للمحتاج ،ومن ﹶب ﹸعدﹶ عن أهله ،ومن يستحق العطاء ،ﹾ
وإن ﱂ يكن حمتاج ًا ،كالشعراء
مثالً.

وحينام ﹸولﹺدﹶ اإلسالم حاول ﲥذيب هذه القيمة بان جعلها متوازنة بني

املعطي ،واملعطى له ،وتقوية هلذا التهذيب تأسست الزكاة يف اإلسالم ،وكان هدفها

القضاء عﲆ الفقر يف املجتمﻊ اإلسالمي.

وقد ﴐب النبي الكريم أروع األمثلة ،ال يف الكرم املادي فحسب،

بل بالكرم املعنوي ،وليس ّ
ضحى هبا الرسول هلداية
أدل من التضحيات التي ّ
اإلنسان ،وإخراجه من الظلامت إﱃ النور.

ف
وورث آل البيت  bهذه القيمة من جدّ هم سيد املرسلني ،فقد ﹸع ﹺر ﹶ

سجل أروع
عن اإلمام احلسن  gبأنه كريم آل حممد ،أ ّما اإلمام احلسني  gفقد ّ
ضحى بنفسه ،وآل بيته  ،bوكل ما يملك من أجل
األمثلة يف الكرم العظيم بأن ّ

القيم اإلسالمية العظيمة.

إذن ،ليس من الغريب أن يرث اإلمام السجاد gهذه القيمة من أهله،

وقد طرحت يف قصيدة الفرزدق يف األبيات:

٣٠٨
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ﻋم نﻔعﻬﲈ
ﻛلتا يديﻪ ﻏياث
ﹼ

يستوفﻜان ،وﻻ يعروﳘا ﻋد ﹸم

ﹶﻋ ﱠم الﱪيﺔ باﻹﺣسان ،فانقﺸعﺖ

ﹸ
واﻹﻣﻼق والعد ﹸم
ﻋنﻬا الﻐياهﺐ

إذر رأتﻪ ﻗريﺶ ﻗال ﻗائلﻬا:

إﱃ ﻣﻜارم هﺬا ينتﻬي الﻜر ﹸم

][...

يﻜا ﹸد

][...

يﻤسﻜﻪ

ﻋرفان
ﹸ

راﺣتﻪ

يستلم
رﻛﻦ اﳊطيم إذا ﻣا جاء
ﹸ

يستطيﻊ جواد بﹺ ﹶعدﱢ جودهم
ﻻ
ﹸ

وإن ﻛرﻣوا
وﻻ يدانيﻬم ﻗوم،
ﹾ

العﴪ بسط ﹰا ﻣﻦ أﻛﻔﻬم
ينقﺺ
ﻻ
ﹸ
ﹸ

وإن ﻋدﻣوا
إن أﺛروا ﹾ
سيان ذلﻚ :ﹾ

ﹸ
الﻐيوث إذا ﻣا أزﻣ ﹲﺔ أزﻣﺖ
هم

واﻷسد أسد ﱠ
والبﺄس ﳏتد ﹸم
الﴩ،
ﹸ
)(٩٤

ينطلق النص من وصف كرم اإلمام  gبام يأﰐ:
الكرم مطلق لديه :إذ ّ
إن يديه تغمران العباد بعطائهام ،وليس هنالك حدﱞ هلذا

العطاء ،فاليدان يف طبيعتهام تتنوع قيمة الكرم لدﳞام من( :مال) إﱃ (معونة) إﱃ
(دفاع) ،إﱃ (دعاء) ،وهذا العطاء دائم غري مادي ،وغري وقتي ،وليس هدفه التملق
 ،وإنام هو اهلي بامتياز.

يقرص اإلمام gيف بث قيمه يف الناس ﲨيع ًا ،فلم
اإلحسان املطلق للناس :ﱂ ِّ

يفرق بني عريب وأعجمي ،أو بني مسلم
يفرق بني آل بيته  ،bوغريهم ،كام أنّه ﱂ ّ
ّ

يفرق – أيض ًا – بني أصحابه وأعدائه ،وألنه كان كذلك ،ﱂ يكن هناك
وغريه ،وﱂ ّ
ﹴ
ﴍ يف الدنيا ؛ ّ
حينﺌذ – جﴪ ًا لﻶخرة.
ألن الدنيا ستكون –
سوا ﹲد أو ﱞ
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عدم ر ِّده طالب حاجة مطلق ًا :لكل إنسان طاقة ،إذا وصلت إﱃ منتهاها ،فﺈنه

ال يستطيﻊ ﲡاوزها  ،باستثناء اإلمام السجاد ،gفلو ﱂ تكن هناك أوقات ألداء
الفروض والتطبيقات الرشعية ،لكان ذلك الوقت متعلق ًا بتحقيق طلبات العباد،

عل ًام أنّه  gحتى يف عباداته كان منشغ ً
ال بﺈجابة طلبات الناس ؛ لكونه كان يدعو

هلم.

ب -مساعدة الناس:
تعدّ هذه القيمة من القيم العريقة التي ّ
يتحﲆ هبا مثاليو اخللق ،التي تعطي

أبعاد ًا فكرية ،لعل أﳘها :التواصل مﻊ الناس ،والتوحد معهم ،والتواضﻊ ،وحب
اآلخرين ،والرفﻊ من مستو اجلامعة مقابل (األنا) املقيتة ،وحل مشكالت الناس،

حضهم عﲆ ﹾ
أن يكونوا قائمني يف اإلسالم،
وتقويتهم ،وهي يف اإلسالم ترمي إﱃ ّ
وليسوا قاعدين ،ويف كل ﳾء.

واجتمعت القيمة السابقة ،يف أبيات الفرزدق:

سﻬﻞ اﳋليﻔﺔ ،ﻻ ﹸﲣﺸﻰ بوادره

ﲪال أﺛقال أﻗوام،إذا افتدﺣوا
ﹼ
ﻣا ﻗال:ﻻ ﱡ
ﻗﻂ ،إﻻﹼ ﰲ ت ﹶﹶﺸ ﱡﻬ ﹺد ﹺه

][...
ي ﹺ
ﺣياء ،و ﹸي ﹶ
ﻐﴣ ﻣﻦ ﻣﻬابتﻪ
ﻐﴤ
ﹸ
ﹰ

ﱢ
يم
يﺰينﻪ اﺛنان :ﺣسﻦ اﳋلﻖ
والﺸ ﹸ

ﺣلو ﹼ
نعم
الﺸﲈئﻞ ،ﲢلو ﻋنده
ﹸ
نعم
ﻻء ﹸه
ﹼﺸﻬد ﻛانﺖ
لوﻻ الت ﹼ
ﹸ
ﹶ

يبتسم
فﲈ ﹸيﻜ ﹼل ﹸم إﻻﹼ ﺣﲔ
ﹸ

وتتش ّظى قيمة مساعدة الناس من طريق القيم اآلتية:
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التسهيل عﲆ الناس :وذلك من خالل التخفيف عن كواهلهم فيام صعب من

ﲢمل تكاليف أمورهم ،وتبني حل مشكالﲥم ،وقضاء حوائجهم.
أمور احلياة ،أو ّ

استقبال الناس يف الظروف كلها :وذلك من خالل إجابتهم إﳚاب ﹰﹼيا ،حتى لو

ﳞون كثري ًا من أعباء املشكلة ،أو املحنة ،فتتحول
كانت الظروف سلبية ،فاالستقبال ّ
املحنة إﱃ الفرج ،والغمة إﱃ النعمة ،والرش إﱃ اخلري.

التواضﻊ :هو ما يقلب ﻇهر املجن ،فيتحول صاحب احلاجة إﱃ املعطي هلا،

واملعطي هلا صاحب احلاجة.
-4الرأي احلر الديني:

أن تفهم بالشكل الصحيح ّ
من األمور التي ﳚب ﹾ
أن الدين ليس فيه أ ّية

شائبة ؛ ألنه صادر عن العزيز احلكيم ،إنّام املالحظات تنتج من بعﺾ الذين يطبقون
الدين ،فمنهم من استوعب الدين بالشكل الذي فيه كثري أو قليل من الدالالت غري

الواقعية – من وجهة نظر القارئ للدين  -لذا فال يوجد من ﹸيبدي رأيه يف الفكر
الديني األصيل الصادر من اﷲ (تعاﱃ) ،لكن من املمكن انتقاد بعﺾ الذين يم ّثلون

الدين من بني البرش.

وحينام ﻇهرت الدول التي كانت حمسوبة عﲆ اإلسالم شك ً
ال – مثل الدولة

مرة – التمييز بني اخلطاب
األموية -بدأ انحراف بعضهم عن الدين ،لذا بدأ – ّ
ألول ّ
االﳚايب  ،واآلخر السلبي ،يف اخلطاب الديني.

و ﹸيعدﱡ اإلمام السجاد  gواحد ًا من األئمة املعصومني الذين محلوا لواء

اإلسالم الناصﻊ ،ومحوه من براثن التزوير الباطلة.
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ولذلك عﹸدَّ الدين الصحيح متمث ً
ال باإلمام السجاد  gواحد ًا من اآلراء

احلرة التي طرحها الفرزدق أمام الدين الزائف الذي محله بنو أمية ،متمث ً
ال بـ(هشام

النص للر ّد عﲆ ما يدّ عيه،
بن عبد امللك) ،الذي أنكر شخصية اإلمام  ،gفجاء هذا ّ
أ ّما األبيات اخلاصة بالرأي احلر الديني يف القصيدة ،فهي:
ﻗدﻣ ﹰا،وﻋ ﱠﻈ ﹶﻤﻪ

القلم
جر بﺬاك لﻪ ﰲ لوﺣﻪ
ﹸ

ﹶﻣﻦ يﺸﻜر اﷲ يﺸﻜر أوليﺔ ذا

اﻷﻣم
فالديﻦ ﻣﻦ بيﺖ هﺬا نالﻪ
ﹸ

ﴍ ﹶف ﹸﻪ
ا ﹸ
ﷲ
ﹼ
ﹺ
اﳋﻼئﻖ ليسﺖ ﰲ رﻗاﲠم
أي
ﱡ

ينﻤﻰ إﱃ ذروة الديﻦ التي ﻗﴫت
ﹺ
ﹸ
اﻷنبياء لﻪ
فﻀﻞ
ﹶﻣﻦ جدﹼ ه دان

ﻷوليﺔ

هﺬا،

أولﻪ

نعم
ﹸ

ﱡ
اﻷﻛﻒ ،وﻋﻦ إدراﻛﻬا القد ﹸم
ﻋنﻬا

اﻷﻣم
وفﻀﻞ ﹼأﻣتﻪ دانﺖ لﻪ
ﹸ

ﻣﺸتق ﹸﺔ ﻣﻦ رسول اﷲ نبعتﻪ

والﺸيم
ﻃابﺖ ﻣﻐارسﻪ واﳋيم
ﹸ

ﻣﻦ ﻣعﴩ ﺣ ﱡبﻬم ديﻦ ،وبﻐﻀﻬم

وﻣعتﺼم
ﻛﻔر ،وﻗرﲠم ﻣنجﻰ
ﹸ

ﻏرتﻪ
ﹸ
ينﺸﻖ ﺛوب الدﱡ جﻰ ﻋﻦ نور ﹼ

ﻣقدم بعد ذﻛر اﷲ ذﻛرهم
ﹸ
أهﻞ التﱡقﻰ ﻛانوا أئﻤتﻬم
إن ﹸﻋدﱠ
ﹾ

الﴩ والبلو بح ﱢبﻬم
ﹸيستد ﹶف ﹸﻊ
ﱠﱡ

الﻈلم
تنجاب ﻋﻦ إﴍاﻗﻬا
ﻛالﺸﻤﺲ
ﹸ
ﹸ

ﰲ ﹼ
الﻜلم
ﻛﻞ بدء ،وﳐتوم بﻪ
ﹸ
ﺧﲑ ﹺ
ﹶ
أو ﹺﻗ ﹶ
:هم
أهﻞ
اﻷرض؟ﻗيﻞ ﹸ
يﻞ ﹶ
:ﻣﻦ ﹸ

اﻹﺣسان وال ﱢن ﹶع ﹸم
ويسﱰب بﻪ
ﹸ

)(٩٦

ويعطي الفرزدق رأيه الديني يف اإلمام من خالل القيم اآلتية:
مكانته اإلهلية األزلية :فهو يشري إﱃ آل بيت النبي (عليهم الصالة والسالم)،

وكيف أن مكانتهم عند اﷲ (تعاﱃ) قديمة ،فقد خلق اﷲ (تعاﱃ) نور حممد،

وآل بيته  ،bومنهم اإلمام السجاد  gأوالً ،ومن ثم خلق الكون ثاني ًا) ،)97لذلك
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هم موحدون ومﺆمنون بالفطرة ،وليس بالدعوة ،فال يكمل إيامن الشخص من دون
بحق آل البيت  ،bومنهم اإلمام السجاد.g
اإليامن ّ

هو طريق اﷲ (تعاﱃ) الذي يﺆتى منه :ال يمكن ﹾ
أن يصل اإلنسان إﱃ األهداف

العظيمة من دون واسطة ،فالعلم وسيلته املعلم ،والرتبية وسيلتها الوالدان،

والوصول إﱃ من نح ّبها وسيلته الزواج ،وهذه هي موارد مادية ،فكيف بالقيم

الروحية ؟! الوصول إﱃ اﷲ (تعاﱃ) البد له من طريق ،وطريقه آل البيت  ،bومنهم

اإلمام السجاد.g

أي حب يف الدنيا ال تتعد فائدته الدنيا
حبه يعني الفوز :من األمور البدﳞة أن ّ

نفسها ،إالّ مﻊ آل البيت  ،bومنهم اإلمام السجاد ،gفﺈنه شفرة قبول اإلنسان فائز ًا
يف اآلخرة؛ لذا كانت الصالة عﲆ حممد وآل حممد (عليهم أفضل الصالة والسالم)،
كلمة نجاح العمل يف الدنيا ،وكلمة نجاحه يف اآلخرة أيض ًا.
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اﳋاﲤﺔ
توصل إليها البحث ،وهي:
أهم النتائج التي ّ
ويف هناية البحث نو ّد طرح ّ
أ -شكّل الرأي احلر تأسيس ًا بكر ًا يف الثقافة العربية الرتاثية من طريق قصيدة

الفرزدق يف اإلمام السجاد ،gالتي تﹸعدّ املنطلق احلقيقي للنظرية الديمقراطية
احلديثة.

ب -ورد الرأي احلر يف القصيدة معل ً
ال بعلل سياسية وتارﳜية وأخالقية ودينية،

ﳑا جعل تلك العلل أنواع ًا للرأي احلر من جهة ،وحماور الرأي احلر من جهة أخر
يف بحثنا هذا.

جـ -ﱂ تكن قيم الرأي احلر الفرعية يف أنواعها األصلية بمعزل عن واقﻊ اإلمام

السجاد  gالذي هو جزء من واقﻊ آل البيت .b
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اهلوامش
-1من األبحاث التي اﲣذت القصيدة مادة للدراسة :قصيدة الفرزدق يف اإلمام زين
العابدين – gدراسة لغوية ،-عام  ،1977قصيدة (هذا الذي تعرف البطحاء وطأته)  -دراسة
فنية  ،-عام  ،19٨2صورة عيل بن احلسني  gمن خالل قصيدة الفرزدق ،عام  ،19٨5الصورة
الفنية يف قصيدة الفرزدق حول اإلمام زين العابدين  ،gعام  ،1993احلقيقة البالغية يف مدح
الس ّجاد gيف قصيدة الفرزدق  ،عام .2014
اإلمام ّ
-2ينظر :ﲡيل الرأي احلر يف شعر الرشيف الرﴈ.
-3ينظر :لسان العرب /مادة رأ.
-4ينظر :أساس البالغة/مادة رأ.
-5ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم /مادة رأ ومشتقاﲥا.
-٦األنعام/من اآلية .74
-7األنفال /من اآلية .4٨
-٨يوسف /من اآلية .24
-9يوسف /من اآلية .59
-10الصافات ،من اآلية .102
-11غافر /من اآلية .29
-12النجم.12 /
-13هود /من اآلية .27
-14تنظر :الكهف 34/و ،37املجادلة.1/
(مرتان) ،األنعام 25/و،121
-15تنظر :البقرة ،197/النساء ،107/و109
ّ
(مرتان) و ،74الرعد ،13/النحل ،125/الكهف54/و
األعراف ،71/األنفال ،٦/هودّ 32 ،
 ،5٦احلج 3/و٨و  ،٦٨العنكبوت ،4٦/لقامن ،20/غافر 4 /و 35و 5٦و ،٦9الشور،35/
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الزخرف ،5٨/املجادلة.1/
-1٦ينظر :احلوار يف الفلسفة ،17/واحلوار يف اخلطاب القرآين.22/
-17ينظر :اجلدل وجدل اجلدل ،44/ولعبة اجلدل.12/
-1٨ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم /مادة قول.
-19ورد الفعل (بني) ومشتقاته ثامين وثامنني ومﺌتني مرة يف كتاب اﷲ  .ينظر :املعجم
املفهرس أللفاظ القرآن الكريم /مادة بني.
مح ﹸن * ﹶع َّل ﹶم ا ﹾل ﹸق ﹾر ﹶآ ﹶن * ﹶخ ﹶل ﹶق ﹾ ﹺ
ان * ﹶع َّل ﹶم ﹸه ا ﹾل ﹶب ﹶي ﹶ
اإلن ﹶﹾس ﹶ
ان(
)الر ﹾ ﹶ
-20من أمثلة ذلك ،قوله تعاﱃَّ :
(الرمحن.)4-1/
-21تنظر :آل عمران.20/
-22البقرة.30/
-23البقرة.2٦0/
مرة .تنظر :األعراف،204/
-24وردت لفظة (القراءة) ومشتقاﲥا يف كتاب اﷲ َّ
ست عرشة ّ
يونس ،94/النحل ،9٨/اإلﴎاء14/و  ،45و71و  ،10٦الشعراء ،199/احلاقة،19/
املزمل( 20/مرتان) ،القيامة ،1٨/االنشقاق ،21/األعﲆ ،٦/العلق1/و ،3عل ًام ّ
أن ّأول آية
نزلت عﲆ صدر الرسول كانت متصدرة بفعل األمر (اقرأ) .تنظر :العلق.1/
-25وردت لفظة (العلم) ومشتقاﲥا يف كتاب اﷲ إحد وثامنني وسبعمﺌة مرة .ينظر :املعجم
املفهرس أللفاظ القرآن الكريم /مادة (علم).
-2٦تنظر :املزمل( 20/مرتان).
-27وردت لفظة (احلكمة) عرشين مرة يف كتاب اﷲ  .تنظر :البقرة129/و  ،151و231
و 251و( 2٦9مرتان) ،آل عمران 4٨/و ٨1و ،1٦4النساء 54/و ،113املائدة،110/
النحل ،125/اإلﴎاء ،39/لقامن ،12/األحزاب ، 34/ص ،20/الزخرف ،٦3/القمر،5/
اجلمعة.2/
-2٨مسند اإلمام أمحد .111/2
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-29ينظر :السرية النبوية22/2 /و  ،110 ،٦٦ ،54وتاريﺦ الرسل وامللوك45/1/و ،5٨
 ،113 ،77ومروج الذهب ومعادن اجلوهر .100 ،55 ،33 ،21 ،11/1
-30تنظر :آل عمران.159/
-31ينظر :تاريﺦ اليعقويب .55 ،22 ،13
-32ينظر :االجتهاد يف الفكر اإلسالمي.77 -٦7/
-33ينظر-55 :Humanly of thought ،111 :The Culture & Al human :
.44 :The philosophy language ،70
-34ينظرThe ،٦٦ -55 :Contemporaries، Culture of tribula�on:
.135 -133 :human of future
-35ينظرLanguage ،55 :Gold of methods ،٨2 -7٨ :Mind of Knights:
.99 :of light
-3٦ينظر.111-90 : The democrats in the world :
-37ينظر.100 -99 :The democrats of history :
-3٨ينظر. 33 -22 :The democrats in the world :
-39ينظر.٦7 :Contemporaies، cultare of tribulation :
-40ينظر12-3 : Education of talk:
-41ينظر :الفكر احلر ومشاكل العرص ،25 -21/واحلوار النسوي يف املجتمﻊ
الذكوري ،55-4٨/وتشظي الفكر.٦٦ -55/
-42ينظر :املبادئ املتوﳘة يف النظرية النسوية املعارصة ،144 -133/وقواعد التهشيم
االجتامعي ،3٦-34/وسيناريو التفكري االجتامعي.٨٨ -77/
-43ينظر :ناطحات االختالف الفكري ،72-٦٦/وجدليات التوتر ،99-٨1/وسنفونية
الوتر املتخلخل يف املجتمﻊ الراهن.33-11/
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-44ينظر :السلطة األبوية يف الفكر االجتامعي العريب ،57-53/واخلطاب الذكوري يف
البنية االجتامعية العربية ،22-1٨/والدكتاتورية األبوية يف العاﱂ.111/
-45ينظر :اهليمنة االجتامعية ،٦٦-33/والفكر االجتامعي املتعايل ،122 -112/واألنا
املرتفعة .100-90/
-4٦ينظر :التصنيم يف اخلطاب االجتامعي اإلنساين ،٨4-٨2/وجدليات السلطة
اإلنسانية ،73-71/وكاتدرائيات احلكومة العربية االجتامعية.99-٨٨/
-47ينظر :جدليات التوتر.222/
-4٨ينظر :الدكتاتورية االجتامعية.٨٨/
-49من اخلطأ إيامن بعﺾ املحسوبني عﲆ الفكر الثقايف ّ :
أن الثقافة إطار عام ّ
يتحﲆ به كل
من أكمل تعليمه األكاديمي العايل ؛ اذ يشرتطون ارتباط الثقافة بالقراءة والكتابة فقﻂ – ﹾ
وإن
كانتا اآللة األوﱃ ألية ثقافة -من غري مراعاة اخللفية األخالقية ،وما يستحصله الفرد من ﳎتمعه
سواء كان سلب ًا أو إﳚاب ًا ،وتأثر الفرد يف ﳎتمعه ،واﲡاهاته املختلفة ،ونتاجاته يف املجاالت كلها،
ومعتقده الديني ،والسياﳼ – ﹾ
إن ﹸو ﹺجد  ،-مﻊ القراءة والكتابة  .ينظر :الثقافة واملثقف،11/
والتفكري الثقايف العريب ،55/واملطرقة والسندان يف التيارات الثقافية العربية احلديثة،2٦ -23/
ونقد الثقافة.٨٨/
-50ينظر :اجلواهري ومعارضته شعر ﹰﹼيا  ،٨2-7٨/وإبراهيم نرص اﷲ واحلراثة خارج مدار
الﴪد ،33-22/وتشابك البعد الروائي مﻊ البعد املﴪحي عند عبد الرمحن الربيعي،15-7/
والﴪد وشعريته يف اخلطاب األديب التسعيني.22-15/
 -51ينظر :ﴎد القصيدة وقصيدة الﴪد ،1٨-10/وإيقاع الصمت يف الرواية العربية
احلديثة (من .)2000-1990
-52ينظر :أسطرة البنية القصصية الشعرية.93-90/
-53البقرة /من اآلية .25٦
-54ينظر :ﲢليل احلديث من وجهة نظر معارصة.54 -4٦/
-55ينظر :نظرية املذاهب اإلسالمية.75-72/
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-5٦ينظر :الفلسفة السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية ،117 -112/والديمقراطية
يف الدول االسكندنافية ،77/والفكر احلي يف النص الفلسفي احلديث.111/
-57ينظر :الفلسفة السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية ،115/والفكر الفلسفي
املتحرر ،52 -4٨/والقيادة الفكرية يف اخلطاب املنفتح.7٨/
-5٨ينظر :الفكر احلي يف النص الفلسفي احلديث.11٦/
-59ينظر :الديمقراطية يف الدول االسكندنافية ،٨2/والفكر احلي يف النص الفلسفي
احلديث.119/
-٦0ينظر :الفكر احلي يف النص الفلسفي احلديث.٦٦-55/
-٦1ينظر :املناهج احلديثة يف تفسري القرآن الكريم.٨-3/
-٦2ينظر :القبيلة اجلاهلية سلطة العرب ، 51-40/والقبيلة وتفصيالﲥا يف الفكر العريب
قبل اإلسالم ،15 -10/والقبيلة وأبعادها يف الشعر العريب يف اإلسالم.34-19 ،
-٦3ينظر /قصص األنبياء يف الشعر العريب قبل اإلسالم  -دراسة موضوعية وفنية.٦٨ -٦7/ -
-٦4ينظر :دراسات نقدية يف األدب العريب  ،2٦ -25/والقصيدة العربية قبل اإلسالم –
دراسة نقدية ،122/-والوحدة املوضوعية والعضوية يف القصيدة اجلاهلية.٦٦/
-٦5ينظر :سعيد بن جبري ،20 -1٨/والفكر الديني عند سعيد بن جبري.٨٨/
-٦٦تنظر :املقدمة يف كتاب  :كليلة ودمنة.23 -22/
-٦7تنظر :املقدمة يف كتاب  :ألف ليلة وليلة .10-7/1
-٦٨تنظر :املقدمة يف كتاب :أخبار جحا.٦-3/
-٦9ينظر :املراسيم احلسينية يف العرص العباﳼ.٦4-57/
-70ينظر :ديوانه.134 ،122 ،117 ،114 ،99 ،٨4 ،71 ،5٦ ،34 ،22/
-71ينظر :ديوانه .1٦٦ ،150 ،144 ،11٦ ،٨9 ،7٦/2 ،٨9 ،77 ،43 ،27/1
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-72ينظر :ديوانه.٨٨ ،75 ،٦٦ ،40 ،20/
-73ينظر :ديوانه .134 ،122 ،11٦ ،111 ،99/2 ،102 ،79 ،77 ،33 ،25/1
-74أكثر اآلراء احلرة للشاعر املعري وردت يف لزومياته .تنظر :اللزوميات،52 ،19/1
.115 ،111 ،34 ،12/2 ،7٨ ،٦4
-75تروي املصادر التارﳜية ّ
الس ّجاد g
أن سبب إنشاد الفرزدق قصيدته ّ
بحق اإلمام ّ
حج هشام بن عبد امللك يف إحد السنني ،طاف بالبيت ،وحاول الوصول إﱃ احلجر
هو أنّه ّملا ّ
األسود ،لكنه فشل لكثرة الزحام  ،فنصب له كرﳼ جلس عليه ،ومعه ثلة من أعيان الشام ،فبينام
الس ّجاد  ،gففتح له الناس الطريق فطاف بالبيت ،ووصل
هو عﲆ هذه احلال ؛ أقبل اإلمام ّ
إﱃ احلجر األسود ،فسأل أحد أعيان الشام هشام ًا عن هوية اإلمام  ،gفا ّدعى أنّه ال يعرفه،
بحق اإلمام  . gينظر :وفيات األعيان وأنباء
ثم أنشد أبياته ّ
فأجاب الفرزدق :أنا أعرفه ،ومن ّ
أبناء الزمان ،95/٦والكنى وااللقاب ،20/2وديوان الفرزدق.454/
-7٦ينظر :طبقات اعالم الشيعة.233/2
-77ينظر :الكنى وااللقاب .19/2
-7٨ديوانه.457 -454/
-79ينظر:
The human of ،٨٨-7٨ :Contemporaries، Culture of tribula�on
.210 -200 : future
-٨0ينظر.77 -٦٦ : The democrats in the world :
-٨1ينظر :الديمقراطية يف الدول االسكندنافية.77/
-٨2ديوان الفرزدق.454/
-٨3م.ن.454/
-٨4م.ن.454/
-٨5ينظر :الفكر احلر ومشاكل العرص ،٦٦ -44/وتشظي الفكر.222،
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-٨٦ينظر :قواعد التهشيم االجتامعي.7٨/
-٨7ينظر :احلوار النسوي يف املجتمﻊ الذكوري.٨7/
-٨٨ينظر :سيناريو التفكري االجتامعي.111/
-٨9مسند اإلمام أمحد.٨9/1
-90م.ن .55/3
-91ﴍح هنج البالغة .٨5/5
 -92تنظر :األحزاب.33/
-93تنظر :االنسان.22-7/
-94ديوانه.457 -454/
-95م.ن.457 -454/
-9٦م.ن.457 -454/
-97ينظر :نور األبصار يف سرية آل البيت األطهار.11٨/
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املﺼادر واملراجﻊ العربيﺔ
القرآن الكريم ،املصدر األول واألكرم.
.1إبراهيم نرص اﷲ واحلراثة خارج مدار
الﴪد ،د.طاهر شعبان ،ﳎلة كلية اآلداب –
جامعة القاهرة ،ع.1997 ،2
.2االجتهاد يف الفكر اإلسالمي ،د.كارلوس
شونﴘ ،برلني.1995 ،
.3أخبار جحا ،جحا ،دار الرتاث  ،بريوت،
ط.19٦2 ،1
.4ألف ليلة وليلة ،دار اجلمل ،برلني ،ط،1
.1995
اﷲ
جار
،
البالغة
.5أساس
الزﳐرشي(ت53٨:هـ) ،ﲢقيق :أ.عبد الرحيم
حممود ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
.٦أسطرة البنية القصصية الشعرية ،د.دالل
جعفر ،دار الفجر ،بريوت ،ط.2009 ،1
.7األنا املرتفعة ،د.نرجس حسني ،السويد،
.2001
.٨إيقاع الصمت يف الرواية العربية احلديثة،
د.غسان ثامر ،دار اآلداب ،بريوت ،ط،1
.2007
.9تاريﺦ الرسل وامللوك ،الطربي ،ﲢقيق:

٣٢٢

حممد أيب الفضل إبراهيم ،دار الرتاث ،بريوت،
ط.19٨٨ ،2
.10تاريﺦ اليعقويب ،اليعقويب،دار ابن خلدون،
بريوت ،ط.1999 ،1
.11ﲡيل الرأي احلر يف شعر الرشيف الرﴈ،
د .حسن عبد اهلادي الدجييل ،د.فهد نعيمة
ﳐيلف ،ﳎلة أهل البيت  ،bس ،10ع،1٦
.2014

.12ﲢليل احلديث الرشيف من وجهة نظر
معارصة ،د .هاين سليامن ،دار ابن سينا،
بريوت.199٨ ،
.13تشابك البعد الروائي مﻊ البعد املﴪحي
عند عبد الرمحن الربيعي ،د .عبداﷲ نشأت،
ﳎلة كلية الرتبية ،جامعة احلديدة ،ع.1999 ،1
.14تشظي الفكر ،د .عدنان مقدام  ،ميونﺦ،
.2000
.15التصنيم يف اخلطاب االجتامعي اإلنساين،
د.كريم ﲨيل  ،لندن.2005 ،
.1٦التفكري الثقايف العريب ،د.ند أبو عيل ،دار
الفارايب ،بريوت ،ط.199٦ ،1
.17الثقافة واملثقف ،د .عميد نارص ،دار
الفكر ،بريوت ،ط.1992 ،1
.1٨اجلدل وجدل اجلدل ،د .سورﰐ جريف،
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مدريد.19٨٨ ،

ط.1991 ،2

.19جدليات التوتر ،د .سالم عبد املحسن،
شيكاغو.1997 ،

.2٨الدكتاتورية األبوية يف العاﱂ ،د.سنان
عارف ،السلفادور.19٨3 ،

.20جدليات السلطة اإلنسانية ،د.أحالم
ﴎمد ،الربازيل.2007 ،

.29الدكتاتورية االجتامعية ،د.سامح رجدي،
برلني.2010 ،

.21اجلواهري ومعارضته شعر ﹰﹼيا ،د .كامل
سويف ،ﳎلة الفصول األربعة الليبية ،ع،1
.1991

.30الديمقراطية يف الدول االسكندنافية،
د.عيل عالم ،ﳎلة كلية العلوم السياسية،
جامعة اإلسكندرية ،ع.2002 ،2

الس ّجاد
.22احلقيقة البالغية يف مدح اإلمام ّ

.31ديوان أيب ﲤام ،ﲢقيق :د .خليل العطية،

 gيف قصيدة الفرزدق ،د.ثائر سمري حسن
الشمري ،د.حسن عبد اهلادي الدجييل ،ضمن
كتاب :بحوث يف الشعر العريب  ،دار الرضوان،
عامن ،ط.2014 ،1
.23احلوار يف اخلطاب القرآين ،د.حسني
صالح ،دار ابن سينا ،بريوت ،ط.199٦ ،1
.24احلوار يف الفلسفة ،د.كامل رفعت ،دار
الفكر  ،بريوت ،ط.1992 ،1
.25احلوار النسوي يف املجتمﻊ الذكوري،
د.قائد عبد الكريم ،بلغراد.19٨1 ،
.2٦اخلطاب الذكوري يف البنية االجتامعية
العربية ،د.كالدس سمري ،رومانيا.197٨ ،
.27دراسات نقدية يف األدب العريب ،د.حممود
عبد اﷲ اجلادر ،مطابﻊ التعليم العايل ،بغداد،

بغداد ،ط.1977 ،1

.32ديوان أيب نواس ،ﲢقيق :د.هبجة عبد
الغفور احلديثي ،بغداد ،ط.19٨0 ،1
.33ديوان الفرزدق ،ﴍحه األستاذ عيل
خريس ،مﺆسسة األعلمي ،بريوت ،ط،1
.199٦
.34ديوان املتنبي ،ﲢقيق :عبد الرمحن
الربقوقي ،القاهرة ،ط.19٨٨ ،1
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