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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

عر عند احلالج، فقد كانت لغةُ  ة يف لغة الشّ امت التّجديديّ هذا البحث يتناول السّ
عر العريبّ  ج لغةً سهلةً مفهومةً غريَ خارجةٍ عىل مبادئ الشّ ويفّ قبل احلالّ عر الصّ الشّ
ي املسلمِ  كل أو من حيث املضمون، وغريَ صادمةٍ لوعي املتلقّ القديم من حيث الشّ
ةٍ غريِ معهودةٍ عند  غم من وجود نربةٍ عاطفيّةٍ قويّ اتَ اإلهليّة، عىل الرّ يف خطابه الذّ

عراء الّذين كتبوا قصائد دينيّة . الشّ

ة العربيّة، من  عريّ ا احلال مع احلالج فهو خمتلف، فنجد خروجاً عىل تقاليد الشّ  أمّ
د القطيعة مع اجلمهور املسلم،  ج تعمّ كل ومن حيث املضمون . فاحلالّ حيث الشّ
ة العربيّة  عريّ ج عىل الشّ فكان ال بدّ من أن ينسحبَ ذلك عىل شعره . وخروجُ احلالّ
ف،  ة جديدة، ومدرسة ينهلُ من عطائها أهلُ التّصوّ ة، كان تأسيساً لشعريّ التّقليديّ

ف . عراء املحدثني املتأثّرين بالتّصوّ هم من الشّ ومن اقتفى أثرَ

ج،  ة يف شعر احلالّ د أبرز املالمح التّجديديّ راسة أن أحدّ وأحاول هنا يف هذه الدّ
وهي عىل النّحو اآليت: 

دة . القافية املوحّ  -١
تعاقب حروف اجلرّ .  -٢

التّكلّف يف استعامل التّكرار .  -٣
ي . إهيام املتلقّ  -٤

ة . ات اإلهليّة منزلة احلبيبة البرشيّ إنزال الذّ  -٥

دة، تعاقب حروف  ج، القافية املوحّ ، احلالّ عريّ الكلامت املفتاحية: التّجديد الشّ
. اجلرّ
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Abstract: 
This research deals with the innovative features in the language 

of poetry of Al-Hallaj, the language of Sufi poetry before Al-Hallaj 
was an easy and understandable language that did not deviate from 
the principles of ancient Arabic poetry in terms of form or content, 
and not shock the awareness of the Muslim recipient in his dis-
course of the divine entity. Despite the presence of a strong emo-
tional tone that is unusual for poets who wrote religious poems.

As for the case with Al-Hallaj, it is different, and we find a de-
parture from the traditions of Arabic poetry, in terms of form and 
in terms of content.  Al-Hallaj deliberately abandoned the Muslim 
public, so it was necessary for this to apply to his poetry. Al-Hallaj's 
departure from traditional Arabic poetics was the foundation of a 
new poetics, and a school that draws ,from its gifts, the people of Su-
fism, and those who follow their footsteps among the modern poets 
influenced by Sufism. Here, in this study, there is an attempt to iden-
tify the most prominent features of innovation in Al-Hallaj  poetry: 

1-Unified rhyme
2-The succession of prepositions.
3-Misplaced use of repetition
4-Illusion of the recipient.
5-Relegating the divine essence to the status of a human beloved.

Keywords: poetic renewal, Al-Hallaj , unified rhyme, succession 
of prepositions.



٥٤٢

الّتجديد الشعري عند احلالج

مة:  املقدّ
حيم محن الرّ بسم اهللا الرّ

ج، فهو الّذي مجع  يُعدّ املسترشقُ الفرنيسّ لويس ماسينيون أبرز من اهتمّ باحلالّ
هري" آالم احلالّج "، وهو من أمجل  قة، وكتب عنه كتابه الشّ ه من مصادر متفرّ شعرَ
كتبها  دكتوراه  أطروحة  والكتاب  الكبري،  ف  املتصوّ هذا  عن  كتبت  تي  الّ الكتب 
ه . ومن الطّريف أنّ  ر قربَ ة سنة ١٩٠٨م وصوّ ماسينيون بعدما زار بغداد يف بعثة آثاريّ
س  ر ذلك يف روايته "ماسينيون يف بغداد" . وكذلك كرّ وائيّ العراقيّ عيل بدر صوّ الرّ
ج، وقد  قة عن احلالّ املسترشق الفرنيسّ روجيه أرنالديز حياته يف كتابة أبحاث معمّ
كتور كامل مصطفى  عي إىل املطلق " . وكذلك اهتمّ الدّ ج – السّ كتب كتابه " احلالّ
مَ خدمة كبرية  ج وقام بتحقيق ديوانِه، وبرشحِ ديوانِه، وهو بذلك قدّ يبيّ باحلالّ الشّ
وفيّة بعمق . وقد  ج الصّ ج، ولكلّ من يريد أن يقف عىل جتربة احلالّ لداريس احلالّ
ف اإلسالميّ "، وهو  ج- شهيد التّصوّ كتب عنه طه عبد الباقي رسور كتابه" احلالّ
ج فأصدرت  ت دار اجلمل برتاث احلالّ من الكتب املمتعة يف هذا املجال . وقد اهتمّ
بتحقيق  "الطّواسني"  بكتاب  املعروف  ه  ونثرَ  . يبيّ  الشّ بتحقيق  ه  شعرَ ضمّ  كتاباً 
من  وهو  ج"،  احلالّ أخبار  "كتاب  بعنوان  كتاباً  وأصدرت   . اليسوعيّ  ا  نويّ بولس 
عليه  والتّعليق  وتصحيحه  بنرشه  قام  وقد  سريته،  عن  ث  تتحدّ تي  الّ الكتب  أقدم 

املسترشقان الفرنسيان لويس ماسينيون وباول كراوس .
عيمِ املؤثّر،  ، والزّ هيدِ احلرِّ ج رمزَ الشّ رن املنرصم صار احلالّ ومنذ مخسينيات القَ
ه من أجل املبدأ واالنسانيّة يف االدب العامليّ  جل الباذلِ نفسَ فيعِ للرّ والنّموذجِ الرّ
اعر  ن مرسحيته"موت احلالّج"، وكتب الشّ يسِ ، فألّف األمريكيّ هربت مَ والعريبّ
اعر العراقيّ  ج"، واهتمّ به الشّ بور مرسحيته "مأساة احلالّ املرصيّ صالح عبد الصّ
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ب ب" أدونيس"،  ان عيلّ أمحد سعيد امللقّ وريّ اعران السّ ، والشّ عبد الوهاب البيايتّ
التّونيسّ عزّ  اللّبناينّ ميشال فريد غريّب، واملرسحيّ  وعدنان مردم بك، والقاصّ 

ين املدينّ . الدّ
ة  عامّ ويفّ  الصّ باألدب  األخرية  العقود  يف  العربيّة  األكاديميّات  ت  اهتمّ وقد 
دراسة  ج  احلالّ شعر  داوود  سليامن  أماين  الباحثة  درست  وقد  ة،  خاصّ ج  وباحلالّ
ج"،  وفيّة – دراسة يف شعر احلسني بن منصور احلالّ أسلوبيّة بعنوان" األسلوبيّة والصّ

ج األسلوبيّة . وقفت الباحثة يف هذا الكتاب عىل أهمّ خصائص شعر احلالّ
عند  عري  الشّ التّجديد  عىل  وء  الضّ يسلّط  أن  حياول  مه  أقدّ الّذي  البحث  وهذا 
، وهو موضوع جديد مل  عر العريبّ واللّسان العريبّ ج، وخروجه عىل مبادئ الشّ احلالّ

ق إليه من ذي قبل، وأدعو اهللا أن أكون موفّقاً يف ذلك. تطرّ يُ
ج:   تعريف باحلالّ

امل  ى البيضاويّ يف قرية الطّور يف الشّ مَ ولد أبو املُغيث احلسني بن منصور بن حمَ
امل من مدينة شرياز عىل  قيّ من مدينة البيضاء من مدن فارس بإيران، وإىل الشّ الرشّ

ى جموسيّاً . مَ ه حمَ بعد نحو ثالثني كيلو مرتاً يف حدود سنة ٢٤٤ هـ، وكان جدّ
اجلنيد  عن  ليأخذ  بغداد  إىل  وصل  حتى  وفيّة  الصّ شيوخ  بني  ج  احلالّ ل  تنقّ

وفيّة يف وقته . (ت٢٩٨هـ) شيخ الطائفة الصّ البغداديّ
ج أن يدعو إىل مذهب سيايسّ وروحيّ يقوم عىل فقه معنيّ ورياضات  حاول احلالّ
مستهيناً  اهلدف  إىل  الوصول  واإلرصار عىل  ة  دّ والشّ ف  بالتّطرّ كلّها  تتميّز  روحيّة، 

ه . بالعقبات ولو بلغت املوت نفسَ
تي بلغت تسعة وأربعني كتاباً، وكان اثنان منها  ج كتبَه الّ ويف بغداد صنّف احلالّ
اسة واخللفاء واألمراء"_ أن  مها _ وهو كتاب " السّ ية أحدِ ياسة، وكان من أمهّ يف السّ
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ج إال   د يف خزانة كتب عيلّ بن عيسى وزير املقتدر العبّايسّ . ومل يبقَ من كتب احلالّ جِ وُ
ة سجنه وقبل أن يُصلب . فه يف مدّ كتاب الطّواسني أي اإلهلامات أو اآليات، الّذي ألّ

م بالقرمطة، وهو اجلناح  ج الّذي اهتّ لطة العبّاسيّة من خطر احلالّ وقد خافت السّ
ولة العبّاسيّة،  د أمن الدّ العسكريّ للحركة اإلسامعيليّة، وهو اجلناح الّذي كان هيدّ
قُطّعتْ  بَ ألفَ جلدة ثمّ  كِم عليه باملوت سنة٣٠٩هـ، فرضُ م للمحاكمة، وحُ دّ فقُ
ِل  ه يف هنر دجلة، ثم محُ ي رمادُ قتْ جثّته، ثمّ ذرّ ه، وأحرِ نقُ بتْ عُ أطرافُه األربعة، ورضُ

ه إىل خراسان، ألنّه كان له هبا أصحاب١ .  رأسُ
ج وقد قُطِعتْ  (ت٣٨٤هـ) أنّه قال: " قصدت احلالّ بيلّ  وروي عن أيب بكر الشّ
منه  مرقاةٍ  أهونُ  فقال:  ؟  فُ  التّصوّ ما  له:  فقلتُ  جذعٍ  عىل  لِبَ  وصُ ورجاله  يداه 
، ولكن سرت غداً، فإنّ  ما تر . فقلت له: ما أعاله ؟ فقال: ليسَ لك إليه سبيلٌ
دتَه وغابَ عنك. فلامّ كان وقتُ العِشاء جاء اإلذنُ من اخلليفةِ أن  يف الغيبِ ما شهِ
لَ من  أُنزِ الغدُ  فلامّ كان   . الغدِ  إىل  ر  نؤخِّ أمسينا،  قد   : فقال احلرسُ  . رقبتُه  تُرضبَ 
بُ الواجدِ إفرادُ الواحدِ له . ثمّ  سْ ه فقال بأعىل صوته: حَ نُقُ بَ عُ َ مَ لِتُرضْ دِّ اجلذعِ وقُ
َقُّ  َا احلْ ونَ أَهنَّ لَمُ عْ يَ ا وَ نْهَ ونَ مِ قُ فِ شْ نُوا مُ ينَ آمَ ذِ الَّ اۖ  وَ َ نُونَ هبِ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ َا الَّ لُ هبِ جِ تَعْ سْ قرأ يَ
بَّ عليهِ  ه ولُفَّ يف باريةٍ وصُ نُقُ بَتْ عُ عَ منه. ثمّ رضُ مِ ۗ اآلية . وقيل هذا آخرُ يشءٍ سُ

يحُ "٢ . ه الرِّ فَّ ه عىل رأسِ منارةٍ لتَسُ مادُ ِلَ رَ قَ ومحُ رِ النِّفطُ وأُحْ
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ج:  ف قبل احلالّ لغة التّصوّ
وفيّة  الصّ غريُ  فالقصيدة  وفيّة،  الصّ غريِ  القصيدة  عن  وفيّة  الصّ القصيدة  ختتلف 
يكتبها  قصيدة  فهي  وفيّة  الصّ القصيدة  ا  أمّ اإلنسان،  هبا  ليخاطب  اإلنسان،  يكتبها 
ف  وفيّة حمراباً، يناجي املتصوّ اإلنسان، وخياطب هبا اهللا، وبذلك تكون القصيدة الصّ
وفيّةُ عبارةٌ عن  الصّ القصيدةُ  الوجد . وعىل هذا األساس  فيه  ربّه بقلب قد استعر 
: " وهذا النّمط من "احلوار األحادي" أسلوب  د عيلّ كنديّ "مناجاة ". يقول حممّ

املناجاة  من  نوع  عىل  وفيّة  الصّ القصائد  تقوم  إذ  وفيّة،  الصّ القصيدة  يف  غالب 
عن  التّعبري  يف  األحادي"  "احلوار  تعتمد  فهي  األعىل،  إىل  دائامً  املتّجهة  اخليّة،  الدّ
فة إىل اخلالق العظيم سبحانه بأحاديثهم  ه املتصوّ ثنائيّة هي باألحادية أشبه، حني يتوجّ
م بعض فيوضاته ومالمح جتلّياته،  ونجواهم، وهم يستشعرون أنّه يف قلوهبم، وأهنّ

. ٣ أو آخذ هلم عن أنفسهم، فهم ال ينقطعون عنه وهو ال يبارحهم"
عر  ج لغةٌ سهلةٌ مفهومةٌ غريُ خارجةٍ عىل مبادئ الشّ ويفّ قبل احلالّ عر الصّ لغةُ الشّ
ي املسلمِ يف  كل أو املضمون، وغريُ صادمةٍ لوعي املتلقّ العريبّ القديم من حيث الشّ
عراء  ةٍ غريِ معهودةٍ عند الشّ غم من وجود نربةٍ عاطفيّةٍ قويّ اتَ اإلهليّة، عىل الرّ خطابه الذّ
وس(ت١٦٧هـ) عىل  الّذين كتبوا قصائد دينيّة، كام هو احلال مع صالح بن عبد القدّ

سبيل املثال٤: 
هِ كشــــفُ املصيبةِ والبلو كــــــو     ويف يــــــــــــدِ إىل اهللاِ أشكو إنّه موضـــعُ الشّ
نيا ونحنُ مــــن أهلِها      فام نحــــــــــنُ باألحيــــاءِ فيها وال املوتى جنـا مـــن الدّ خرَ
نيا حنا وقلنـــــــــــا جـــــاءَ هذا من الدّ ربٌ عــــــــــن حديثِهـــا       فرِ إذا مــــــا أتانا خمُ
ؤيا لُّ حديثِنــــــــــــا      إذا نحنُ أصبحنا احلديثُ عــــــــن الرّ ؤيـــــا فجُ وتُعجبُنا الرّ
تَبسْ وأتـــــــتْ عجــــىل نتْ مل تأتِ عجىل وأبطـــــــأتْ     وإن قبُحتْ مل حتُ فإن حسُ



٥٤٦

الّتجديد الشعري عند احلالج

دا سٌ هتدأُ العيـــــونُ وال هيَ نّعٌ     له حارِ جــــــنٌ ممُ طو دونَنا األخبـــــــارَ سِ
ى فنُغشى وال نَغشى لٍ       مـــــن النّاس ال نُخشَ نا ولـــــم نُدفنْ فنحـــــــــــنُ بمعزِ ْ قُربِ
نيا نيا وقــــــــــد فــارقوا الدّ ةٍ     مقيمنيَ يف الدّ ـــــــــلّ ِ أال أحـــــدٌ يأوي ألهـــــــــلِ حمَ
هــــــم        ومل يعرفوا غيــــــــــــــــرَ التّضايُقِ والبلو م مل يعرفـــــــوا غيــــــرَ دارِ كأهنّ

ث عن أمور  ، تتحدّ ينيّ عر الدّ هديّ أو الشّ عر الزّ تي تنتمي إىل الشّ فهذه القصيدة الّ
خطاباً  تكن  مل  لكنّها  سبحانه،  اهللا  إىل  واهلجرة  نيا  الدّ احلياة  يف  هد  بالزّ تتعلّق  دينيّة 
اتِ  الذّ خماطبة  يف  عالية  عاطفيّة  شحنة  عىل  مشتملة  وغري  اهللا،  إىل  هاً  متوجّ مبارشاً 

اإلهليّة، كام نجد ذلك يف قول رابعة العدويّة(ت١٨٥هـ) مثال٥ً: 
راحتي يا إخويت فـــــــــــــــي خلـــــويت        وحبيــــبي دائامً فــــــــــــي حضـــــــــــريت
وضـــــــــاً     وهــــــــواهُ فــــــــــــــي الــــــــــربايا حمنتي مل أجدْ يل عــــــــن هـــــواهُ عِ
ــــــــمَّ رضــــــى        واعنـــــــــــــــــــــائي فـي الور واشقويت إن أمتْ وجداً ومـــا ثَ
وهجرتُ اخلـــــــلقَ مجعــــــاً أرجتــــــي     منــــــــــك وصـــــــــــالً فهو أقىص منيتي

وس من  ة عن أسلوب نصّ صالح بن عبد القدّ خيتلف أسلوب نصّ رابعة العدويّ
حيثُ كون النّصّ مناجاة بني العبد وربّه، ومن حيثُ  كونه مشحوناً بالعاطفة، لذلك 

ف يُلغي املسافة بينه و اهللا سبحانه . املتصوّ
، ال نجد  ويفّ ينيّ أو نصّ رابعة الصّ هديّ أو الدّ ني نصّ صالح الزّ ويف كال النّصّ

كل ومن حيث املضمون . ة العربيّة، من حيث الشّ عريّ خروجاً عىل تقاليد الشّ
د القطيعة مع اجلمهور، فكان ال  ج تعمّ ج فهو خمتلف، فاحلالّ ا احلال مع احلالّ أمّ
ة،  ة العربيّة التّقليديّ عريّ ج عىل الشّ بدّ من أن ينسحبَ ذلك عىل شعره . وخروجُ احلالّ
ف، ومن اقتفى  كان تأسيساً لشعريّة جديدة، ومدرسة ينهلُ من عطائها أهلُ التّصوّ

ف . عراء املحدثني املتأثّرين بالتّصوّ هم من الشّ إثرَ
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ج،  ة يف شعر احلالّ د أبرز املالمح التّجديديّ راسة أن نحدّ ونحاول هنا يف هذه الدّ
وهي عىل النّحو اآليت: 

دة: -١ املوحّ
تي نجدها يف شعر احلالج تكرار القافية الواحدة عىل  الّ من األساليب اجلديدة 
عراء، كام يف  الشّ من  أحد  إليه  يسبقه  مل  تقفوي  نمط  كاملة، وهو  القصيدة   مستو

قوله٦: 

؟ قــــــــــــالَ أنــــــتَ رأيتُ ريبّ بعيـــــــــــــــــــــــنِ قلبـــــي       فقلتُ من أنـــــــتَ

فليسَ لألينِ منـــــــــــــــــــــك أيــــــنٌ     وليــــــسَ أيــــــــــــــنٌ بحــــــيثُ أنــــــتَ

زتَ كـــــــــلّ أينٍ     بنحــــــــوِ ال أيـــــنٍ فـــــــــــــأينَ أنــــــتَ أنـــــــــــــتَ الّذي حُ

وليسَ للوهمِ منــــــــــــــكَ وهـــــــــمٌ      فيعلمُ الوهـــــــــــــمُ أيــــــــــــــنَ أنــــــتَ

نـــــــوِّ حـــــتّى      مل يعلــــمِ األيــــــــــنُ أيـــــــــــــنَ أنــــــتَ زتَ حــــــــــــدَّ الدُّ وجُ

ـــــــــــدتَ أنــــــتَ جِ ففي بقــــــــــــــــــائي وال بقـــــــــــائي     ويف فنــــــــــــــائي وُ

: أنــــــتَ ـي فقلــــــــــــــتُ يف حموِ اسمـــــــــي ورســـــــمِ جسمي      ســـــــألتُ عنـّ

مـــــــــتَ أنــــــتَ ــــــي ودُ نِيـــــــــتُ عنـّ ي إليكَ حتّى      فَ أشـــــــــــــــــــــــــارَ سـرّ

ي فــــــــــــأينَ أنــــــتَ ي حفيظُ قلبي      عرفـــــــتُ ســـــرّ وغــــــــــــــــــــــابَ عنـّ

أنتَ حيـــــــــــــــــــــــــايت وســرُّ قلبي      فحيثُـــــــام كنـــــــتُ كــــــــــــنتَ أنــــــتَ

أحطتُ علمـــــــــــــــــــاً بكــــــلِّ يشءٍ     فكـــــــــــــــــــــلُّ شــــــــيءٍ أراه أنــــــتَ

نَّ بالعفــــــوِ يـــــــــــــــــــــــــــاإهلي      فليسَ أرجـــــــــــــــــو ســــــواكَ أنــــــتَ فمُ
" وتوحي القافية املكثّفة بقدر عالٍ من   ،" " أنت  فالقصيدة كلّها تنتهي بكلمة 
عوريّ اخلاصّ للمخاطَب إذ ملَكَ عليه  ة التّعلّق واملوقع الشّ اللُّهاث والتّعب وشدّ
ج وهو  ةَ اهللاِ عند احلالّ د هبذا التّكرار واحديّ كلَّ اآلفاق حتّى مل يعدْ ير سواه، ويؤكّ
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التّعبريِ عن حبّه وتنزهيِه قد تبدو  معنى ألحّ عليه يف غريِ مقطوعة، لكن طريقتَه يف 
 .  ٧ يقصدها" وال  اعرُ  الشّ ها  يريدُ ال  ة  ظاهريّ معانٍ  إىل  فتؤدّي  مألوفةٍ  وغريَ  غريبةً 
إىل  إشارة   " أنا  مري"  للضّ واضح  غياب  مع   " أنتَ  مري"  الضّ عىل  ج  احلالّ وإحلاح 
ج" أنا احلقّ "،  ة الوجد الّذي جعله ال يُبرصُ سو اهللا، وهذا ما يُفرسِّ قولَ احلالّ شدّ
ج أو سواه . وهذا ما يدفع  فليس هناك سو اهللا، وال وجود حقيقيّ لشخص احلالّ
باغ: " اد . يقول ابنُ الدّ م هبا من أنّه يؤمن باحللول واالحتّ تي اهتّ ج التّهمة الّ عن احلالّ

واعلم أنّ احلقّ تعاىل جتىلّ لعباده يف كلّ يشءٍ فهم يشهدونه يف كلّ مشهودٍ، ويطالعونه 
مع كلِّ موجودٍ، وذلك عند فناء ذواهتم يف مشاهدة ذاته، ال بمعنى احللول الّذي هو 
ثات، فعند فناءِ العبدِ وذهابِه عن نفسه يُشهدُ ربَّه كان اهللاُ  وال يشءَ  من صفاتِ املُحدَ
لَبَتْ  لُ سائرُ إطالقاتِ املحبّنيَ إذا غَ مَ معه، وهو اآلنَ عىل ما عليه كان . وعىل هذا حيُ

. ٨" ئقِ باألجسامِ كرُ األحوال، ال عىل معنى احللولِ الالّ عليهم صفاتُ األُنسِ وسُ
وهذا النّوعُ من االستعاملِ احلرّ للقافية خروجٌ عىل القافية غريُ جائز، وهو عندهم 
ا بلفظها ومعناها، وإنّام  عيبٌ عرويضٌّ يُطلق عليه"اإليطاء"، و"هو إعادةُ اللّفظةِ ذاهتِ
إعادةَ  وأجازوا  العني،  ولناظر  جل،  للرّ "إنسان"  نحو  بمعنًى خمتلفٍ  ا  إعادهتُ جيوزُ 

اللّفظةِ نفسها بمعناها بعد سبعةِ أبيات"٩ . 
ار  ج خيتلف عن التّجديد العرويضّ عند بشّ فى أنّ هذا التّجديد عند احلالّ وال خيَ
ار وأبو العتاهية خرجا يف بعض  بن برد(ت١٦٧هـ) وأيب العتاهية(ت٢١١هـ)، فبشّ
ا احلالّج  عر املرسل١١، أمّ ا١٠ً، وهو ما يُطلق عليه الشّ قصائدهم عىل القافية خروجاً تامّ
ر القافية نفسها بام حيلو له،  ز لنفسه أن يكرّ اً، بل جوّ فلم خيرجْ عىل القافية خروجاً تامّ

عرِ العريبّ . غريَ ناظر لقواعد الشّ
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٢- : تعاقب حروف اجلرّ
، وهذا التّعاقبُ حلروفِ اجلرّ غريُ  كذلك نجدُ يف شعر احلالج تعاقباً حلروفِ اجلرّ

مستساغٍ يف اللّسان العريبّ الفصيح، كام يف قوله١٢: 

مٍ      فيهِ بــــــــهِ منـــــــهُ يبدو فـــــــــــيهِ إبداءُ ـــــــــــــن قِــــدَ العِشقُ يف أزلِ اآلزالِ مِ

ـــــــنْ قتــالهُ أحياءُ فـــــــــاتِ ملـِ ن الصِّ فــــةً     مِ وْ صِ ثٌ إذ كـــــــــانَ هُ دَ العِشقُ ال حَ

ءِ مـــــا مبـــــــــداه أشياءُ ثُ اليشّ ـــدَ ثةٍ      وحمُ ــدَ هُ منــــــــــــــــــــــــهُ فيهِ غريُ حمُ صفاتُ
ففي البيت األول تعاقبت أربعة أحرف هي: يف، والباء، ومن، ويف . ويف   

ج١٣:  البيت الثّالث تعاقب حرفان مها: من، ويف . ومن ذلك أيضاً قول احلالّ
كتبت إليـــــــــه بفهــــــــــــم اإلشــــــارة      وفـــــــــي األُنــــسِ فتّشتُ العبـــــــــارة
تارة كتاباً لهُ منــــــــــــــــــهُ عــــــــنهُ إليــــــــهِ      يتــــــــرجمُ عـــــــــن غيبِ علم السِّ

فقد تعاقبت أربعة أحرف يف البيت الثّاين هي: الالم، ومن، وعن، وإىل .   
أنّه كان  العرب، هو  اللّغويّ عند  وق  الذّ ج هذا اخلروج عىل  غ للحالّ ولعلّ ما سوّ
ها يف  تي نجدُ الّ البساطة  يُفرسِّ رسَّ  ما  ملعانيه، وهذا  ة  ألفاظُه مرتمجِ أن تكون  يقصد 
– ج  احلالّ شعرَ  أنّ  إىل  يُشارَ  أن  وينبغي   "  : يبيّ الشّ يقول  ذلك  ويف  ج.  احلالّ شعرِ 

فلسفيّة   – النّفسيّة  املعاين  عن  املبارشِ  والتّعبريِ  العقالنيّةِ  بطابعِ  ينطبعُ   – مجلته  يف 
– التّعبريُ  صحَّ  إنْ   – وباجلملِ  األلفاظ،  دون  باملعاين  يتعلّقُ  بأسلوبٍ  وعاطفيّة– 

شعرُ  يصلُحُ  هنا  من   . ورِ  بالصّ احلافلةِ  كيباتِ  والرتّ البيانيّةِ  التّعقيداتِ  من  اخلاليةِ 
مجةِ كام صلُحَ شعرُ عمر اخلَيَّام ومن سواه من شعراء الفالسفة، فكأنّ  ج للرتّ احلالّ
عرِ – يف اللّغاتِ كلّها – جتعلُ منه عملةً أدبيّةً قابلةً  لسَ املرسلَ ميزةٌ للشّ التّعبريَ السّ

للتّداولِ يف املجتمعِ اإلنساينّ كلّه "١٤.
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التّكلّف يف استعامل التّكرار: -٣
استعاملِ  يف  املبالغة  لكنّ  األثري،  عراء  الشّ أسلوبُ  هو  بل  جديداً  ليس  التّكرارُ 
عرِ عند احلالج،  التّكرار، والتّكلّفَ يف استعاملِه هو اجلديدُ الّذي نلحظُه يف لغةِ الشّ

يقول١٥: 
ي ونجوائي      لبّيكَ لبّيكَ يــــــــــــــــا قصدي ومعنائي لبّيكَ لبّيكَ يـــــــا ســــــــــرّ
ائي اكَ أم نــــــــــــــــــــاديت َ إيّ أدعوك بل أنـتَ تدعوين إليك فـــــــهــلْ      ناديتُ إيّ
نطِقي وعبــــــــــــــــــــــارايت وإيامئي مي      يا مَ ياعنيَ عنيِ وجودي يــــــــــا مد مهِ
لتي وتبــــــــــــــــــاعييض وأجزائي يا كلَّ كيلّ ويـا سمعي ويــــــــــــا برصي      يا مجُ
لبــــــــــــــــــــوسٌ بمعنائي لتبسٌ      وكلُّ كلِّكَ مَ يا كلَّ كيلّ وكـــــــــلُّ الكــــــــــلِّ مُ
يــا من بهِ علِقتْ روحـــــــــي فقد تلِفتْ      وجداً فصـــــــــــرتُ رهيناً حتتَ أهوائي

يف  والنّداء  عاء  الدّ ر  وكرّ ات،  مرّ أربع  ل  األوّ البيت  يف  "لبّيك"  كلمة  ر  كرّ فقد 
ء إىل نفسه، وهو  تني، إىل غري ذلك يف بقية األبيات مثل إضافة اليشّ البيت الثّاين مرّ
ابع  وفيّة، مثل عني عني يف البيت الثّالث، وكلّ كلّ يف البيت الرّ د به الصّ أسلوب تفرّ
البيت  اتّصاهلا بحرف اجلر يف  للبيتني مع  قافية  " فقد وردت (معنائي)  واخلامس، 
العليا،  للذات  املتتالية  النداءات  سلسلة  ز  يعزّ إيقاع  إىل  يفيض  وتكرارها  الثاين 
(يا  (يا رسي)،  املتكلم يف  ياء  إىل   املناد يناجي معشوقه ويناديه، مضيفاً  فالشاعر 
اسم  إىل   املناد ومضيفاً  األول،  البيت  يف  معنائي)  (نجوائي،  وتوابعها  قصدي)، 
) يف البيت الثاين، ساعياً بذلك إىل استعطاف احلبيب  متّصل بياء املتكلّم (يا كلّ كيلّ
ق  الذي بات قصده مقصده ومعناه فهو يلبّيه مراراً علّه يعرج إىل املراتب العليا وحيقّ
ق يف اآلن ذاته األثر اإليقاعي  رغبته باالتّصال والفناء. ويأيت تكرار القافية هنا لتحقّ

ة". اللة املرجوّ والدّ
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ج١٦:  ومثل ذلك قول احلالّ

ِّ ك يف الرسّ ي وســـرُّ ي     إذا مـــــــــا التقى رسّ ــــــــــانٌ إلــــــى رسّ ي تَـرمجُ رسائرُ رسّ
ي ـــــرِّ منه إىل رسّ ـــــــــــــــام      أهيمُ بســــــــــــــرِّ السِّ ِّ منّي، وإنّ ومــا أمرُ ســـرِّ الرسِّ
ـــــــــــــــام      أُمرتُ بأمرِ األمـــــــرِ ملّــــــــا قىض أمري وما أمرُ أمــــرِ األمرِ مــنّي وإنّ
ين صبــــري ــــربِ إذ عزّ ـــــــــــــــام      أُمرت بصربِ الصّ ـــربِ منّي وإنّ وما أمرُ صربِ الصّ
ر  لف من أربعة أبيات من ثالث كلامت رئيسة تتكرّ غري املؤّ ل هذا النّصّ الصّ يتشكّ
ة،  مرّ عرشة   إحد ر  تتكرّ رسّ  فكلمة  وصرب.  وأمر،   ، رسّ هي:  فيها  مبالغ  بصورة 
ات . " ففي هذه املقطوعة  ر مخس مرّ ات، وكلمة صرب تتكرّ ر تسع مرّ وكلمة أمر تتكرّ
فهو   ، اللّغويّ بنائها  يف  اساسيّاً  ناً  مكوّ بوصفه  اإلضافة  تركيب  عىل  احلالج  اعتمد 
اكيب وضوحاً عنده، وأوضح ما فيه هذا النّمط اجلديد من إضافة اليشء  أوسع الرتّ
التّالية:  اكيب  الرتّ ما هومن جنسه، وقد استخدم من ذلك  أو  نفسه،  إىل  أو االسم 
املفاتيح هنا  انّ الكلامت  رب. وواضح  ، أمر األمر، صرب الصّ ّ ي، رسّ الرسّ رسائر رسّ
ما عداها،  وتراكيبه وقد غلبت عىل  لت عباراته  تشكّ فمنها  ن صرب،  امر، رسّ هي: 
قد  اللّغة  وكأنّ  جنسها،  من   أخر ومفردات  ات  بمشتقّ وجاء  استخدامها،  ر  فكرّ
فرغت حتى مل يبقَ إال هذه املفردات الثالث، فمىض يقلّبها عىل وجوهها، ويبني منها 
ابقة". ولعلّ املقصود من  كيبيّة للمقطوعة السّ نات الرتّ لت املكوّ دة شكّ تراكيب متعدّ
اإلنسان  أنا  هو   ّ الرسِّ ف"  األنا  عىل  تركيز  هو  ج  احلالّ عند  الرسّ  عىل  كيز  ...الرتّ  "
ف دأبه إغناء كينونته، وإغناء  املكثّف يف النّقطة الّتي جيعله اهللا فيها كائناً "١٧. فاملتصوِّ
 ير أن ال  يعني  القلب  وإيقاظ عني  القلب،  إيقاظ عني  يكون من خالل  كينونته 
، وأمر األمر،  ز احلالج عىل استعامل اإلضافة فيقول رس الرسّ سو اهللا ؛ لذلك يركّ
رب، وهذه اإلضافات كلّها حتيل إىل اهللا . أي أنّ احلالج يطرح نظرية تقوم  وصرب الصّ
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عىل أساس أنّ اهليكل ناسويتّ لكن املحتو الهويتّ دائامً ؛ لذلك فليس هناك أحد 
"... يستطيع أن يقول أنا عىل احلقيقة، إال اهللا وحده "١٨ .     

عراء املحدثني قد تأثّروا هبذا املنحى األسلويبّ عند  فى عىل القارئ أنّ الشّ وال خيَ
الّتي  ثورةِ احلداثةِ  بعدَ   ، السيّام  التّكرارِ النّوعِ من  هم حافلةٌ هبذا  ج، وقصائدُ احلالّ
اعرِ يوسف اخلال، وقد شاركه أدونيس وأنيس  بنانيّةِ بزعامةِ الشّ أطلقتْها جملّةُ شعرٍ اللّ
وعصام  شقرا،  أبو  وشوقي  رفقه،  وفؤاد  سعيد،  وخالدة  املاغوط،  د  وحممّ احلاج 

ل منها سنة ١٩٥٧م١٩ . حمفوظ . وقد صدر العدد األوّ
إهيام املتلقّي: -٤

ي، كام يف قوله٢٠:  ج أسلوب إهيام املتلقّ ثة يف شعر احلالّ من األساليب املستحدَ
فينةْ  أال أبلــــــــــــــغْ أحبّــــــــــائي بـــــــــأينّ      ركِبــــــــــتُ البـــــــحرَ وانكرسَ السّ
ليبِ يكــــــــــونُ مـــــــويت      وال البَطحـا أريــــــــــدُ وال املــــــــــدينةْ عىل دينِ الصّ

أنّ  البيتني"...  معنى  لب٢١،  الصّ إىل  إشارة  اإلسالميّ  التّأويل  بحسب  فينة  السّ
لب قربة إىل اهللا ورضباً باملثلِ للبرشِ  موت احلالج يكون عىل نسق هناية املسيح بالصّ
تأويلُه بسهولة،  فيمكن   " املدينة  أريد وال  البطحا  "وال  قوله:  ا  أمّ للعقيدة،  وتثبيتاً 
وفيّةِ يف الفداءِ والتّضحيةِ ليثبّتَ هلم  ج أرادَ أن يكونَ مسيحَ الصّ واخلالصةُ أنّ احلالّ

م وقد كان"٢٢ . مرشهبَ
ويف قوله٢٣: 

كرِ طوة الذّ بُّ الكـــــــاملَ مـــــــن اهلو      وغـابَ عـــــــن املذكورِ يف سَ إذا بلغَ الصّ
هُ اهلو       بأنّ كمــــــــالَ العـــــــــاشقنيَ من الكفرِ ـــاً حني يَشهدُ يُشــــــــــــاهدُ حقّ

ح بكفره، والبيتان  ج يُرصّ ي الّذي يستمع إىل هذين البيتني يظنّ أنّ احلالّ إنّ املتلقّ
ته  دٍ فاضَ بقوّ جْ "...عبارة مستغربة يف وصفِ وَ طحة  ج، والشّ من شطحات احلالّ
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ه  يبلغُ الّذي  "الكامل"  عىل  يدور   ..." هنا  واملعنى   .  " وغلبتِه  غليانِه  ةِ  بشدّ وهاجَ 
طِ ليذكرَ دعو الكاملِ يف احلبِّ يعتربُ  نُه فعلُ الرشّ العاشقُ يف احلبِّ اإلهليّ ويتضمّ
. فاملحبُّ اإلنسانُ يبقى إنساناً يف األحوالِ  ةٌ وطمعٌ رّ كفراً ألنّه، يف حقيقته، غرورٌ وغُ
هنا  جُ  واحلالّ  . مبارشةً  احلبِّ  من  احلقّ  إذا غابَ عن وعيه وعرفَ  كلّها خصوصاً 

، وكلُّ ما قيلَ يف ثلبِه هبذا اخلصوصِ ثوابٌ له"٢٤ . مظلومٌ
وكذلك يف قوله٢٥: 

اُقتــــــــــــــــــــلوين يـــــــــــــــــا ثِقــــايت      إنّ فـــــــــــي قتـــــــــــيل حيــــــــــــــــايت
وممـــــــــايت فـــــــــي حيـــــــــــــــــــــايت       وحيـــــــــــــــــــــايت فــــــــي ممـــــــــايت
مـــــاتِ أنــــــــــــــا عنـــــــــــدي حمـــــــــــوُ ذايت      مــــــــــــــن أجـــــــلِّ املَكــــــــرُ
يّئـــــاتِ وبقــــــــــــــائي فـــــــــــي صفــــــــــايت       مــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــحِ السّ
سومِ البــــــــــــــــالياتِ ئِمــــــــتْ روحـــــــــــــي حيــــــــــايت      فــــــــــــــــي الرّ سَ
قـــــوين      بعظــــــــامي الفـــــــــــــانيـــــــــــــــــاتِ فاقتــــــــــــلونـــــــــي واحـــــــرِ
ارســـــــــاتِ فـــــــــــــــــــــايت      فــــــــــــــي القــــــــبورِ الدّ وا برُ ـــــــرّ ثــــــــــــــم مُ
جتـــــــدوا ســــــــــــــــــرَّ حبيـــــــــــــبي      فــــــــــــــي طـــــــــوايا البـــــــــــــاقياتِ
ارجــــــــــاتِ لـــــــــــوِّ الدّ نــــــــــــي شيــــــــــــــــــــخٌ كبـــــــــريٌ      فــــــــــــــي عُ إنّ
جـــــــــورِ املُرضعـــــــــاتِ ــــــــي صـــــرتُ طفــــــالً      فــــــــــــي حُ ثــــــــــــــم إنّ
بِخـــــــــــــــــــــــاتِ ســـــاكنــــــــاً فـــــــــي حلـــــــــدِ قبــــــرٍ      فـــــــــــي أراضٍ سَ

بــــــــــــــــــــــــــايت جَ ـــــــــــي أبــــــــــــــاهــــا      إنّ ذا مــــــــــــن عَ ـــــــــدتْ أمّ لَ وَ
فبنــــــــــــــــايت بعـــــــــــــد أنْ كـــــــــن      نَ بنــــــــــــــــايت أخـــــــــــــــــــــــــوايت
اتِ فامجـــــــــــــــعٍ االجـــــــــــــزاءَ مجعــــــاً      من جســــــــــــــــــومٍ نـــــــــــــــــــريِّ
ــــــراتِ مـــــــــن هــــــــــــواءٍ ثــــــــــمّ نـــــــــارٍ      ثمّ مـــــــــــــــــن مــــــــــــــــاءِ فُ
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ــــــــــواتِ ـــــــــــــــربُ مَ ــــــــــــا تُ فـــــــــــازرعِ الكــــــــلَّ بـــــــــــــــأرضٍ      تُرهبُ
هـــــا بسقــــــــــــــــيٍ      مــــــــــــن كــــــــــــــؤوسٍ دائــــــــراتِ وتعــــــــــاهـــــــدْ
ـــــــــــــــواقٍ جـــــــــــــــاريــــــــاتِ ـــــــوارٍ ســــاقيــــــــــــاتٍ      وسَ مـــــــــــــن جَ
فــــــــــــــــإذا امتــــــــــــــمتَ سبــــــــعاً      أنبتــــــــــتْ كـــــــــلَّ نبـــــــــــــــــــــاتِ

تي  الّ الوجودِ  وحدةِ  ةِ  نظريّ حولَ  تدورُ  تي  الّ زةِ  امللغَ القصائدِ  من  القصيدةُ  هذه 
إىل  جوعِ  والرّ والتّجزؤ  والتّسلسلِ  واملكانِ  مانِ  الزّ عواملِ  إلغاءِ  أساسِ  عىل  تقوم 
جرة،  تي تلدُ الشّ نطةِ الّ ، وخريُ متثيلٍ للبيتِ الثّاين عرشَ حبّةُ احلِ احلقيقةِ الكرب االهليّةِ

فهي عندما تُزرعُ تلدُ أباها من جديد٢٦. 
ابن  نوهلا عمر  نظم عىل  وفيّة، وقد  الصّ مزامري  القصيدة من  وقد أضحت هذه 
القونويّ  ين  الدّ (ت٦٣٨هـ)، وصدر  ين بن عريبّ الدّ الفارض(ت٦٣٢هـ)، وحميي 
عيلّ  األندليسّ  يّ  رتُ شْ الشُ احلسن  وأبو  زوجته(ت٦٧٢هـ)،  وابن  عريبّ  ابن  ربيب 
املعروف  البطل  اجلزائريّ  القادر  عبد  واألمري  (ت٦٦٨هـ)،  النُّمرييّ اهللا  عبد  بن 

(ت١٨٨٢م) .
ات اإلهليّة منزلة احلبيب: -٥ إنزال الذّ

وكأنّه  اإلهليّة،  ات  الذّ مع  يتعامل  أنّه  ج  احلالّ شعر  يف  ة  التّجديديّ الظواهر  من 
د عليه املسلم الّذي يضع فارقاً بينه  ، وهو أسلوب مل يتعوّ يتعامل مع حبيب برشيّ

د أن خياطب اهللا بصيغة التّذكري، مثل قوله٢٧:  وربّه، والّذي تعوّ
طَشا دُ إال عَ رْ نـــــــي الـــــــــوِ شا      لــــــــم يزدْ يـــــــحِ قويل للرّ نسمــــــــــــــاتِ الرّ
ي مشــــــــى لـــــــــــي حبيبٌ حبُّه وســـــطَ احلَشــــا      إن يشأ يميش عىل خــــــــدّ
ـــــــــهُ      إن يشـــــــــــــــــأ شئتُ وإن شئـــتُ يشا ـهُ روحي وروحــــــي روحُ روحُ

 ، الغزيلّ عر  الشّ يف  ترد  الكناية  وهذه  شا،  بالرّ اإلهليّة  ات  الذّ عن  ج  احلالّ يكنّي 
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ات اإلهليّة بصورة مجيلة ال يرتوي املحبّ من وصاهلا، وهي  ر الذّ ج هنا يصوّ فاحلالّ
روحها،  وأصبح  روحه،  أصبحت  منها،  قرهبا  ة  شدّ من  وهو  منه،  قرهبا  ة  شدّ من 

وإرادهتا إرادته، وإرادته إرادهتا، فال فرق بينهام . 
ويف قوله٢٨: 

عجبــــــــــــــــتُ منــــــــكَ ومــــــــــنّي      يــــــــا منيــــــــــــــــةَ املتمــــــــــــــــــــنّي
ـــــــــــــي ــــــــــــــك أنّ أدنيتَنــــــــــــــــي منــــــــــكَ حـــــــــتّى      ظنــــــــــــــــنتُ أنّ
وغـــــــــــــــــبتُ فــــــــــي الوجدِ حتّى      أفنـــــــــــــيتَني بــــــــــــكَ عـــــــــــــــنّي
يــــــــــــــا نعمتي فـــــــــــي حيـــــــــايت      وراحتــــــــــي بعـــــدَ دفنـــــــــــــــــــــي
ك أُنـــــــــــسٌ      إذ كنــــــــــتَ خـــــــــويف وأمنـــــــــــــي مــــــــــــايل بغيـــــــــــــرِ

يامن ريـــاضُ معانيــــــهِ قد حـــــــــوتْ كلَّ فنِّ
وإنْ متنيـــــــــــــــــــــــــتُ شيـــــئــــــــــاً      فــــــــــــأنتَ كــــــــــــلُّ التّمــــــــــــــنّي

ة القرب بني املحبّ وحمبوبه، واستعامل التّذكري يف  يف هذه القصيدة تأكيد عىل شدّ
ة القرب- يرد كثرياً يف  عر العريبّ . وهذا املعنى – أي شدّ خماطبة احلبيب وارد يف الشّ
ره  تها، وقد صوّ وفيّة برمّ ، تقوم عليه التّجربة الصّ فة، وهو معنى حموريّ شعر املتصوّ
بن  ومجيل  ذريح،  بن  كقيس  عراء  الشّ من  باملتغزلني  تشبّهاً  غزليّاً  تصويراً  فة  املتصوّ

محن .  ر، وكثري بن عبد الرّ مَ عْ مَ
عراءِ العبّاسيّني،  لّنيَ من الشّ جِ بشعرِ املتغزّ تَلِط َ شعرُ احلالّ لذلك ال عجبَ أن خيَ
بن  مد  الصّ عبد  إىل  أو  (ت٢٣٥هـ)،  احلميصّ اجلنّ  ديكِ  وإىل  إليه  بَ  نُسِ فمامّ 

ل(ت٢٤٠هـ) هذه املقطّعة٢٩:  ذّ املُعَ
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لطــــــــــانٌ عـــــــــــىل املُهجِ لَّ والغنــــــــجِ      لــــــــــكَ سُ يــــــــــــا بديعَ الـــــــــــدّ
جِ ُ تـــــــــــاجٍ إىل الــــــــــــرسُّ إنّ بيـــــــــــــــتاً أنتَ ســــــــــــــــــــاكنُهُ      غــــــــــريُ حمُ
ــــاسُ باحلُججِ تُنا      يـــــــومَ يـــــــــــــــأيت النـّ جّ ــــــــــــكَ املــــــــــــــــأمولُ حُ وجهُ

ا شعرٌ صويفّ  ها عىل أساسِ أهنّ ج، نفهمُ ا للحالّ فهذه املقطّعةُ إذا أردنا أن نقولَ إهنّ
بن  مد  الصّ لعبد  أو  احلميصّ  اجلنّ  لديكِ  ا  إهنّ قلنا  وإذا  اإلهليّة،  اتُ  الذّ منه  القصدُ 

ل، نحملُها عىل الوجه الظّاهر وهو الغزل . ذّ املُعَ
تي يمكن محلُها عىل الوجهني:  ، الّ ه هذه القصيدةُ ج وإىل غريِ بَ إىل احلالّ وممّا نُسِ

، بحسبِ النّسبةِ إىل القائل٣٠:  ويفّ أو الغزيلّ الصّ
بتْ      إال وحبُّــــــــــــك مقرونٌ بأنفـــــــــايس تْ شمـــــــسٌ وال غرُ واهللاِ مــــا طلَعَ
يس ثُهـــم      إال وأنـــــتَ حديثــــــي بيــــــنَ جالّ وال جلستُ إلـــــــى قـــــــومٍ أُحدّ
ســــوايس حــــــــاً      إال وأنتَ بقلبي بيــــــــــــــنَ وَ وال ذكـــرتُكَ حمزونـــــــاً وال فَرِ
طَشٍ        إال رأيتُ خياالً منــــــــــــــكَ يف الكاسِ ـــــــــربِ املاءِ من عَ تُ بشِ مْ َ وال مهَ
اسِ ياً عـــــــىل الرّ شْ عياً عىل الوجهِ او مَ مُ      سَ تُ عىل اإلتيــــــانِ جئتـــــــــُكُ رْ ولو قَدِ
ـــــــــــــــكَ القايس فاً من قلبـِ بـــاً       فغنِّني واسِ ويـــا فتى احليِّ إن غنّيتَ لـــــــــي طرَ
ـــــــــــاسِ للنّاسِ هـــــاً       ديني لنفيس ودينُ النـّ فَ ونَنــي سَ لحَ ـــاسِ كم يَ ما يل وللنـّ
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اخلامتة: 
ج كانت لغة حتاول أن  عر عند احلالّ راسة أنّ لغة الشّ تبنيّ يل من خالل هذه الدّ
بآراء  مبالياً  ج  احلالّ يكن  ومل  اآلخرين،  عراء  الشّ عند  املتّبعة  عر  الشّ لغة  عىل  د  تتمرّ
عر أو باللّغويّني، كام أنّه مل يكن مبالياً بطرح عقيدته  النّقاد والبالغيّني أو متذوقي الشّ
وفيّة أمام املأل يف وضح النّهار، مهام كانت العواقب، وإن أد ذلك إىل موته.  الصّ
س للغة جديدة، تعتمد مبدأ اجلرأة يف الطّرح، واالنزياح  وهو بفعله هذا كان يؤسّ
ة مجاليّاهتا،  ة يف قمّ غ أيّ يشء. وهو بصنيعه هذا صنع لنا نصوصاً شعريّ الّذي يسوّ

مازالت خالدة إىل يومنا هذا.
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٢٧) ديوان احلالّج . ص٦٢. 
٢٨) ديوان احلالّج . ص٨١. 

٢٩) ديوان احلالّج . ص١١٢. 
٣٠) ديوان احلالّج . ص١٢٤- ١٢٥. 
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الّتجديد الشعري عند احلالج

قائمة املصادر واملراجع: 
األسلوبيّة *  .  ٢٠١١  . سليامن  أماين  داوود،   

وفيّة: دراسة يف شعر احلسني بن منصور  والصّ
ج . الالّذقية - سوريا: دار احلوار . ط١ .  احلالّ

ج: * احلالّ آالم   .  ٢٠٠٤ لويس.   ماسينيون، 
ج . دمشق - سوريا:  تر احلسني مصطفى حالّ

قدمُس للنّرش والتّوزيع . ط ١. 
اخلطيب.  * عيلّ  بن  أمحد  بكر  أبو  البغدادي،   

١٩٩٧. تاريخ بغداد: تح: مصطفى عبد القادر 
 . العلميّة  الكتب  دار  لبنان:   - بريوت   . عطا 

ط١ .   
، غريغوس أبو الفرج بن أهرون * ابن العربيّ

ول. بريوت-  . د.ت.  تاريخ خمترص الدّ امللطيّ
لبنان: دار املسرية . 

د.ت.  * د.  حممّ بن  أمحد  عيلّ  أبو  مسكويه، 
جتارب األمم: اعتنى بنسخه وحتقيقه: هـ . ف. 

آمدروز . دار الكتاب اإلسالميّ . 
احلداثة: *  .  ٢٠٠٨  . إسامعيل  د  حممّ دندي، 

ة مفهومها وإشكاالهتا . سوريا  عريّ حداثتنا الشّ
– دمشق: ط٢ . 

رسور، طه عبد الباقي. ١٩٩٦ . احلسني بن *
 . اإلسالميّ  ف  التّصوّ شهيد  ج  احلالّ منصور 

القاهرة – مرص: دار هنضة مرص . ط١. 
عي * السّ ج  احلالّ  .  ٢٠١١ روجيه.   أرنالديز، 

املطلق  عن  البحث  جمموعة  تر   املطلق:  إىل 
– لبنان:  بإدارة ج.هـ. رادكوسكي . . بريوت 

التّنوير. ط١ . 
ج أيب املُغيث احلسني بن منصور * ديوان احلالّ

كامل  وأصلحه:  صنعه   . البيضاويّ  ى  مَ حمَ بن 
يبيّ . دار اجلمل . أملانيا . بغداد .  مصطفى الشّ

ط١ . ١٩٩٧ . 
رشح *   .  ٢٠٠٧ مصطفى.  كامل   ، يبيّ الشّ

ج . أملانيا  بغداد: دار اجلمل. ط٢ . ديوان احلالّ
عبد * بن  صالح    .  ٢٠١٣ عباس.  مجان،  الرتّ

القدوس حياته  بيئته  شعره .
 بريوت - لبنان: دار اجلمل . ط١ . 

عمر * حفص  بن  ين  الدّ رساج  ن،  امللقّ ابن 
طبقات    .١٩٨٦  . املرصيّ أمحد  بن  عيلّ  بن 
– بريوت   . رشيبة  ين  الدّ نور  تح:  األولياء: 

لبنان: دار املعرفة . ط٢ .  
محن.  ١٩٨٦ .  طبقات * ، أبو عبد الرّ لميّ السّ

ين رشيبة.  وفيّة: تح: نور الدّ الصّ
حلب - سوريا: دار الكتاب النّفيس . 

العاشقة *   .  ١٩٩٤ وداد.   ، كاكينيّ السّ
ة.  دار طالس.  فة رابعة العدويّ املتصوّ

دمشق - سوريا. ط٢ . 
.  ٢٠١٠. يف لغة القصيدة * د عيلّ ، حممّ كنديّ

وفيّة. بريوت – لبنان،  الصّ
دار الكتاب اجلديد املتّحدة. ط١.

* . د األنصاريّ محن بن حممّ ابن الدبّاغ، عبد الرّ
ومفاتح  القلوب  أنوار  مشارق  كتاب  د.ت. 

أرسار الغيوب: تح: هـ. ريرت. دار صادر. 
أبو احلسن عيلّ بن أيب * ين  الدّ ابن األثري، عزّ 

التّاريخ.  يف  الكامل   .١٩٦٦ ب.  امللقّ الكرم 
بريوت- لبنان، دار صادر. 

ج * احلالّ مناجيات  أو  ج  احلالّ أخبار  كتاب 
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أ.م.د. عباس صادق عبد الصاحب

وهو من أقدم األصول الباقية يف سرية احلسني 
. اعتنى  ج البيضاويّ البغداديّ بن منصور احلالّ
ل.  عليه:  احلوايش  وتعليق  وتصحيحه  بنرشه 
اجلمل.  منشورات  كاراوس.  وب.  ماسينيون 

أملانيا. كولونيا. ط١. ١٩٩٩. 

هب يف صناعة * يّد أمحد.  ميزان الذّ ، السّ اهلاشميّ
شعر العرب. بريوت، دار الكتب العلميّة. 

بن * ين  الدّ شمس  العبّاس  أبو  خلكان،  ابن 
د بن ايب بكر. وفيات األعيان: تح إحسان  حممّ

عبّاس. بريوت، دار الثقافة. 


