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أبو اجملد األصفهاني حياتُه وشعرُه
محيد باقري دهبارز

*

**

نصراهلل شاملي

***

سردار أصالني

امللخص
أبو ا جملد األصفهاني من أهم أبرز الشعراء اإليرانني املعاصرين الذين قالوا الشعر بالعريية وعاشوا وترعرعوا يف الظروف اإليرانية ـ العراقية
ونهلوا من املنهلني العربي والفارسي .هذا ومل حتظ حياته العلمية واألدبية ـ رغم أهميتها ـ حظا وافرا من الدراسات اجلامعية مما جعل هذا
البحث أن يتناول حياة أبي اجملد الشعرية والعلمية.
من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة اليت انتهجت املنهج التحليلي ـ الوصفي هو أن أشعار أبي اجملد جلها يف مدح اإلخوان وذم أهل
البطالن ورثاء األصدقاء ،كما له مدح وجوه العلماء واألدباء وهجاء غري ذوي املروءات يف عصره .أما شعره مع قلّة األبيات فمملوة باملعاني
العميقة والصنايع البديعية وهو جمدّ أن يرصّع شعره باجلناس والتورية وغريهما من احملسنات اللفظية واملعنوية.
املفردات الرئيسية :أبواجملد األصفهاني ،األغراض الشعرية ،اإلخوانيات ،املدح.

املقدمة
ما إن وصل اإلسالم إىل أبواب إيران حتى احتضنه الفرس وانضموا إىل املسلمني وكأن اإلسالم هدفهم املنشود أو قبلتهم
املأمولة «لقد اتصل العرب بالفرس بعد الفتح اإلسالمي على نطاق واسع .وكان االتصال بني العرب والفرس قبل ظهور اإلسالم يقوم على نطاق

حمدود أساسه اجلوار» (كفايف 791،م ،ص  .)7وإنَ الفتح اإلسالمي قد أحدث يف إيران عصراً جديداً أدّى إىل تغيريات جوهريةٍ على
ــ تاريخ التسلم 177/ /79 :هـ .ش؛ تاريخ القبول 171/ /79 :هـ .ش.
* طالب الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
** أستاذ يف اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
*** أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآدابها جبامعةإصفهان.

Email: bagheridehbarez@gmail.com
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لغة الفرس وأدبهم ،واستطاع الفرس التنويع يف أداء املعاني وذلك باستخدام املعاني الفارسية يف املفردات العربية وبرز يف هذا
املضمار غري قليل من الشعراء اإليرانيني الذين ينشدون بالعربية؛ ويعدُ شاعرنا أبا اجملد واحداً من هؤالء الذين برزوا بني أعالم
األدب العربي؛ ومبا أنّه عاش حقبة طويلة من عمره يف النجف ،استطاع أن يتطاول على كثري منهم ملا يتمتع به من مواهب
وقابليات .فهو عاشر فريقاً من الذين كانوا ميتلكون ناصية األدب؛ كالشيخ جواد الشبييب ،والشيخ هادي بن العباس ،و السيد
جعفر احللّي والسيد إبراهيم الطباطبائي ،والسيد حممد سعيد احلبوبي ،فكان من بينهم مرموقاً بعني اإلكبار واإلعجاب حتّى قيل:
« ال جمال أليّ أديب أن جيحف حق األصفهاني و أدبه الذي فاز بسببه على كثري من أدباء العرب ،ومن تأملّ يف سريته ال شك يرى أنّ املرتجم له قد

جتلّت فيه بعض ظواهر العبقرية ،فإحاطته باألدب وفهمه ألسراره ،وتوغله بالتتبع ،و وقوفه على املفردات اللغوية تدلّنا على ذكاء وحافظة نادرين»
(اخلاقاني 011،هـ ،ج ،0ص  ،)04وهو قد حتبب بالغزليات واملوشحات والدوبيتيات وكل هذه املقطعات الشعرية ال ختلو عن نكت
دقيقة يف األدب واالجتماعيات ففي إنشاد الدوبيتيات توفق وابتكار يف املعاني ويساعده األدب الفارسي والعلوم الدينية يف صيد
األلفاظ وبسط املعاني ،فال غرو إذا جاءنا يف شعره الذي خيتلف كثرياً من شعراء عصره .أمّا بالنسبة للمقال ،فهو يتناول حملة عن
حياة الشاعر وآثاره ثم يتطرق البحث إىل موضوعات شعره وحتليلها حسب ما يقتضيه املقال.
الدراسات السابقة
فيما خيص بالدراسات السابقة فمن املمكن اإلشارة إىل كتاب شعر أبي اجملد النجفي األصفهاني (دراسة موضوعية فنية) وهو
كتاب جديد الطبع لباحثة عراقية امسها «إسراء ،حممد رضا صالل العكراوي»؛ فاملؤلفة تناولت شعر أبي اجملد من منظور فين وقدّم
صورة واضحة من كيفية حياته وموضوعات شعره وأسلوبه األدبي واحلقيقة لو كنت رأيت الكتاب قبل تسعة أشهر ملا كتبت هذه
الدراسة أو لتناولت جانبا آخر من شعر أبي اجملد ألن:
إذا قالتتتتتتتتتتت «حتتتتتتتتتتذامُ» فصتتتتتتتت تدّقوها

فتتتت تأنّ القتتتتتتول متتتتتتا قالتتتتتتت «حتتتتتتذامُ»!

أما يف إيران فللباحث «أمحد شاملى» فضل السبق يف دراسة حياة أبي اجملد وشعره فله مقال عنوانه «أبواجلد عالمه شيخ حممد
رضا جنفى اصفهانى» مطبوع يف جملة «

» العدد

سنة  191هـ.ش ،فالباحث تناول يف املقال حياة أبي اجملد أكثر مما تناول

شعره وأشار باالختصار إىل كيفية حياته وموضوعاته الشعرية (شاملى ، 119 ،ص  27ـ.)91

أضف إىل ذلك ما جاء به «جميد هادي زاده» حمقق كتاب السيف الصنيع لرقاب منكري علم البديع يف املقدمة حول حياة املؤلف ـ
أبي اجملد ـ وآثاره وأساتذته وأوالده وتالمذته حيث يعطي تصويرا واضحا ملعامل حياته املختلفة (أبو اجملد 079 ،هـ ،ص

ـ .)77

موجز عن حياة أبي اجملد
يقول عنه احللّي« :هو جمموعة الكمال والفضل الفاضل الشهري بالشيخ (آغا رضا األصفهاني) خلف العالمة الرباني املتأله (الشيخ حممد
حسني) رضوان اهلل عليه سليل العالمة احملقق (الشيخ حممد تقي) قدس سرّه صاحب هداية املسرتشدين يف شرح معامل الدين .وهم سلسلة علم
وفضل وأعالم هداية .وهلم يف العلم والدين مساعٍ مشكورة .وهم أحفاد الشيخ الكبري كاشف الغطاء وهو قدس سره جدّهم ألمّهم» (احللّي النجفي،
 771م ،ص

) .ويصفه صاحب رحيانة األدب بقوله« :كان من أجَ ّل علماء عصرنا؛ فكان فقيهاً ،وأصولياً ،وحكيماً ،ومتكلماً ،وعروضياً،

وشاعرًا ماهراً ،جيمع بني العلوم املعقولة واملنقولة» (مدرس تربيزى 190 ،هـ.ش ،ج ،9ص .)747
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ولد بالنجف يف  71احملرم سنة  719وتويف بأصفهان سنة  127وأقام له جملس الفاحتة السيد أبو احلسن األصفهاني يف النجف
(األمني 711،م ،ج ،9ص  ،) 2فلما ارحتل هو رمحه اهلل دفن يف ختت فوالد بأصفهان يف مقربة جده الشيخ حممد تقي األصفهاني
سنة ( 127أبو اجملد ،ص  .)71وقال جابري أنصاري مادة تاريخ وفاته شعراً:
إذا جتتتتتتتتتتتاءَ البشتتتتتتتتتتتري وقتتتتتتتتتتتالَ أرخ

لقتتتتتتتتتت ت د آوَى الرضتتتتتتتتتتتتاءُ باجلنتتتتتتتتتتتتان
(جزى 171 ،هـ ،ص )99

وكانت نشأته األوىل يف النجف ،تعلّم القراءة والكتابة فيها ،ويف التاسعة من عمره ذهب به أبوه إىل أصفهان لكنّه عاد إىل
النجف يف الرابعة عشرة من عمره وبقي هنا حتى سنة  111هـ.ق (جنفى 11 ،هـ.ش ،ص  ،)12فهو يقول يف هذا اجملال:
سافرت خبدمة الوالد إىل أصفهان وعمري تسع سنني وبعد سنني رجعت إىل النجف واشتغلت بقراءة الفصول وتفسري البيضاوي
وشطر من تفسري الكشاف عند الوالد وقرأت النحو من غري كتاب ومعامل األصول والروضة يف شرح اللمعة على السيد إبراهيم
القزويين وقد ترمجته يف حلي الزمان العاطل وقرأت رسائل الشيخ املرتضى قليالً منه على الوالد وأكثره على شيخنا وأستاذنا
الشيخ فتح اهلل املشهور بالشريعة مدار ثمّ حضرت دروس سيدنا السيد الكاظم اليزدي وشيخنا الشيخ مال كاظم (اخلراساني )
وملّا أتى السيد العالمة السيد حممد الفشاركي األصفهاني من سامراء إىل النجف واظبت على احلضور عنده وانتفعت منه مل أنتفع
من أحد على قصر املدّة عنده وتعلمت العلوم الرياضية بأقسامها من الفاضل الكامل املريزا حبيب اهلل العراقي وأخذت علوم

احلديث من ثقة اإلسالم النوري والسيد املرتضى الكشمريي (املصدر نفسه).
وخترّج يف األ دب والشعر على شاعر عصره الشهري السيد اجلفر احللّي ،وساجل كبار شعراء العراق حتى برع يف الشعر العربي
ونظم فيه فأجاده كلّ اإلجادة .وبعد أن استحصل شيخنا العلم يف احلوزة العلمية بالنجف األشرف أكثر من ثالثني سنة وبلغ املرتبة
السامية من الثقافة العالية عزم يف سنة  111على العودة إىل أصفهان ،ألجل املضايقات والفنت اليت كان يصيبه طرف منه بسبب
قيام احلرب العاملية (أبو اجملد 079 ،هـ ،ص ،) 4ـ والعجيب أنّنا ال جند أثر ذلك يف أشعاره ـ فخرج من العراق بصحبة الشيخ
عبدالكريم احلائري اليزدي إىل سلطان آباد حيث بقي الشيخ احلائري بها وقصد أبواجملد أصفهان فوصلها حمرم سنة  110هـ.ق.
قوبل يف أصفهان حبف اوة وإكبار بالغني وحصل له ما كان لسلفه األعالم من الزعامة الدينية واملكانة الروحية ،فنهض بأعباء الرئاسة
واهلداية واإلرشاد والتوجيه وقام مقام والده يف سائر الوظائف الشرعية .ويف سنة  100ذهب إىل قم وبقي بها مدرّساً حنو سنة
واحدة ،فتزاحم على جمالس درسه أفاضل الطالب واملتعلمني .و«كان زعيم احلوزة الدينية يف قم املغفور له احلاج الشيخ عبدالكريم احلائري

يوصي الطلبة باحلضور لديه واالستفادة منه ،ملا يعلم من مبلغ علمه وإحاطته بالعلوم احلوزوية وغريها» (رازي 147،هـ ،ج  ،ص .)707
واحلق أنّ املرتجم له كان آية يف الذكاء وحدّة الفهم ،برز بني أعالم النجف وتطاول على كثري منهم ملا حواه من مواهب
وقابليات ونازل كثرياً من الفرسان الذين عرفوا بالسباق والقوة يف سائر احللبات واألندية األدبية يف النجف ،وعاشر فريقاً من الذين
امتلكوا ناصية األدب ،وبذّوا أقرانهم كالشيخ جواد الشبييب والشيخ هادي بن العباس والسيد جعفر احللي والسيد إبراهيم
الطباالطبائي والسيد حممد سعيد احلبوبي ،فكان من بينهم مرموقاً بعني اإلكبار واإلعجاب ،وكان فَكهاً ظريف املعشر وله حكايات
ومداعبات مع من مرّ ذكرهم ال تزال تذكر .وكان قصري القامة صبيح الوجه صغري العمة (اخلاقاني 011 ،هـ ،ج ،0ص  00ـ،)04
سريع القول حمبّذ الصحبة كثري البداهة (جنفى ، 11 ،ص .) 17

أساتذته

ـ كان والده السيد «حممد حسني» أوّل أستاذه الذي تعلّم عنده قراءة الفصول وتفسري البيضاوي وشطر من تفسري الكشاف
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7ـ السيد إبراهيم القزويين ،تعلّم عنده معامل األصول والروضة يف شرح اللمعة
1ـ الشيخ فتح اهلل املشهور بـ«شريعتمدار» ،تعلّم منه رسائل الشيخ املرتضى
0ـ السيد كاظم اليزدي
4ـ الشيخ مال كاظم اخلراساني
2ـ العالمة السيد حممد الفشاركي األصفهاني
9ـ املريزا حبيب اهلل العراقي ،تعلّم منه العلوم الرياضية
1ـ السيد جعفر احللّي وأدباء النجف وفضالئها ،تعلّم منهم الشعر وعلوم األدب
آثاره
لشيخنا أبي اجملد حواش كثرية على الكتب اليت كان يقرأها يف الفقه واألصول واحلديث والتفسري والكالم والرتاجم واألدب ،له
تأليفات متعددة و«قد بقي منه حنو ثالثني كتاب ًا بني مطبوع وخمطوط» (رازي 147،هـ.ش ،ص  .)701وفيما يلي أهم تآليفه:
ـ اإلجازة الشاملة للسيدة الفاضلة ،إجازة حديثية كتبها للحاجية أمينة اإلصبهانية وقد طبعت
7ـ أداء املفروض يف شرح أرجوزة العروض ،واألرجوزة ملريزا مصطفي التربيزي طبع
1ـ األجمدية ،يف آداب شهر رمضان املبارك ،ألفه باسم والده الشيخ جمد الدين ،طبع ثالث مرات
0ـ تصانيف الشيعة ،خرج منه قليل
4ـ حاشية روضات اجلنات وقد طبعت
2ـ ديوان شعره املطبوع ،ولكن أشعاره على حد قول «هادي النجفي» ـ وهو من أحفاد أبي اجملد املقيم يف أصفهان ـ أكثر بكثري مما
طبع ولكن ختطفها يد الزمان والسبب يعود إىل عدم اهتمام الشاعر نفسه جبمع شعره وتبويبه (النجفي ،يف حوار مع كاتب البحث).

9ـ
1ـ نقد فلسفه دارون ،ثالثة أجزاء طبع األول والثاني منها ببغداد .وقد ذكر صاحب الرحيانة تأليفات أخرى لشاعرنا ،وهي:
تنبيهات دليل االنسداد ،ذخائر اجملتهدين يف شرح كتاب معامل الدين يف فقه آل طه ويس ،مسط الآلل يف الوضع واالستعمال،
السيف الصنيع لرقاب منكري علم البديع ،وقاية األذهان (تربيزى 190 ،هـ ،ج ،9ص  )741وذكرت أيضاً يف تذكرة القبور آثار أبي
اجملد وإضافة إىل ذلك ذكرت هذه اآلثار :إستيضاح املراد من فاضل جواد ،الروضة الغناء يف معنى الغناء ،حلي الزمان العاطل،

روض األريض ،القول اجليمل ،املوامج والروزنامج

(جزى ، 171 ،ص .)99

أغراضه الشعرية
إنّ ألبي اجملد أشعاراً يف خمتلف األغراض ولكن أشعاره اإلخوانية أكثر من غريها؛ وبعد ذلك مدح األصدقاء من الفقهاء
والشعراء وأهل الزمان رثاء بعض الوجوه العلماء مثل آل كاشف الغطاء وممن عاصرهم الذين ارحتلوا وأثروا يف قلب الشاعر أثراً
مؤملاً دفعه إىل رثاهم ثم وصف الرياض والشيشان يف إطار الدوبيتيات ولد موشحات يف التغزل ومدح أئمة الطاهرين سالم اهلل
عليهم وفيها يلي نذكر أهم أغراضه:
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اإلخوانيات

كما مرّ أن الشعر اإلخواني أهم ما يوجود يف ديوان شعره من حيث الكيفية والكمية ،واإلخوانيات «هي غرض شعري يتصل
بالعالقات االجتماعية الفردية ومناسباتها وميكن أن يطلق عليه شعر املودة والصداقة الذي يقوي التواصل بني األصدقاء واألقارب» (صالل

العكراوي71 7 ،م ،ص  ،)14والشعر اإلخواني هو شعر يتم به عملية التواصل الودي والعاطفة الصادقة فيما بني الصديقني.
ومبا أن الشعر اإلخواني عملية تواصلية فبحاجة إىل طرفني يتواصالن ويتعاوران الودّ ،فمن أهم ما يرتبط به أبو اجملد هو الشيخ
هادي كاشف الغطاء واألديب أبي احملاسن حسن احلائري والشيخ مصطفى التربيزي ونفر أخر من ذوي العلم واجلاه .والشاعر يقول
يف قصيدة موجهة إىل التربيزي وهو راحل عنه:
يتتتا طتتترفُ حتتتتى متتتتى تتتتذري التتتدمعَ بعتتدَهم

قتتتتد أستتتتهرو ولكتتتتن عنتتتتك قتتتتد رقتتتتدوا

ولتتتتتتو رضتتتتتتوا بالتتتتتتذي طتتتتتتريف يكابتتتت تدُه

متتتتن بعتتتتدهم هتتتتانَ متتتتا يلقتتتتى ومتتتتا جيتتتتدُ
(أبو اجملد 011 ،هـ ،ص )42

وقلب الشاعر حيرتق يف هجر األحباء وعينه ال تنام ولكن البدّ له أن يتصرب ويتجمل يف هذا الفراق املضين ،فموسيقى الشعر
حزينة وألفاظه توحي مدى األمل والتحسر بشكل يقنع املتلقي حتى يواكب الشاعر يف ما يريد إلقاءه.
إضافة إىل الشعر اإلخواني الذي يعبّر به الشاعر عن صدق ودّه وصفاء صدقة جتاه اإلخوان أو حتسره على فراق األحبة وحنن
نرى يف ديوان الشاعر مقطوعات حتمل يف طياته التحية والسالم ومنها ما أرسله إىل حممد مهدي جنل العلماء قائال:
حتمّتتتتتتتتتل هتتتتتتتتتدا اهلل م نّتتتتتتتتتي حتيتتتتتتتتتة

تبلّغهتتتتتتتا عتتتتتتتين إىل الستتتتتتتيد املهتتتتتتتدي

فتتتتتى فتتتتاق يف الفضتتتتل املشتتتتايخَ يافعتتتتا

وحتتتتتتاز املعتتتتتتالي وهتتتتتتو يف دارة املهتتتتتتد

والشعر واضح املعنى وهو خياطب شخصا ويرجو منه أن يبلغ سالمه إىل السيد املهدي ،ولكن املبالغة اليت يدرجه الشاعر يف
البيت الثاني ـ ومن مثل هذه املبالغات كثرية يف ديوانه ـ وهو يفخر بصديقه ويباهي به مبا أن املهدي يسود املشايخ وهو يافع وحاز
املعالي وهو يف املهد! والشاعر بهذه املبالغة العجيبة توحي بيت عمرو بن كلثوم الشهري ويصدّق عليه َمثَل« :أفخر من عمرو بن
كلثوم»:
إذا بلتتتتتتتتتتغ الفطتتتتتتتتتتامَ منتتتتتتتتتتا صتتتتتتتت تيّ

ختتتتتتتت ترك لتتتتتتتتته امللتتتتتتتتتو الستتتتتتت تاجدينا!
(عمر بن كلثوم 77 ،م ،ص )7

والشاعر يف شعره اإلخواني صادق خالص ال يقصد من وراءه هدية وأي نفع مادي وإمنا يبذل جهده لكي يواصل صداقته مع
العلماء الكبار وينهل من منهل ودّهم الصايف.
ألبي اجملد مداعبات تندرج يف دائرة الشعر اإلخواني وهو يف كثري منها يتخذ منهج السخرية والفكاهة إلجياد التأثري يف نفوس
سامعيه فقال مداعبا مع بعض أعمامه مضمناً حكاية أبي هلب مع النيب :
ش لتتتتتتي يتتتتتتريين بَشاشتتتت تةً
وَيتتتتتتا ربّ عَتتتت تم

وفتتتتتتتي قلب تتتتتته غتتتتيقد علتت تيّ قتتتتد التَهَتتتتب

فيتتتتتا عمّنتتتتتتا لستتت تتُ التتتتتني حمتتتتتتتتمداً

فلتتتم صتتتارَ عمّتتتي يف الشتتتقاء أبتتتا هلتتتب
(املصدر نفسه ،ص )01

ومن مداعباته الشعرية ما قاله لبعض أصدقاءه وقد تزوج بنت السيد القطب:
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وَال عَجَتتتتتتتب إن كتتتتتتتتان مثلتتتتت تي مُبَعتتتتت تدٌ

وَغتتريي قري تبٌ متتن حمتتى السّتتيد القطتتب

كتتتتتتتتذا أستتتت تدُ األفتتتتتتال عَنتتتتتتتتته مُبَعَتتتت تدٌ

وأقربُهتتتتتا متتتتتن قطبهتتتتتا صُتتتتتورة التتتتتدكب
(املصدر السابق)

ومن مجلة مداعباته أيضاً ما قاله يف من كتب إليه يستهدي خضاباً:
كتبتتتتتتتتت تتَ تَستتتتتتتتت تتَهدي خضتتتتتتتتتتتاباً وَال

يعتتتتتودُ متتتتتن بَعتتتتتد املشتتتتتيب الشّتتتتتباب

ذقنُتتتتتتتك يتتتتتتتتتا هتتتتتتتذا عَلتتتتتتتى طولتتتتتتتتته

يصتتتتتتتتتتلحُ بالتتتتتتتتتتتتنّورة ال باخلضتتتتتتتتتتتتاب
(املصدر نفسه ،ص )0

وله خماطباً خاله السيد إمساعيل الصدر ومداعباً له حلبه الباذجنان وحبه هو للطماطة:
أيهتتتتتتتتا اخلتتتتتتتتالُ دَع طريتتتتتت تقَ العنتتتتتتتتاد

وَاتتتتتت ترُكن أكتتتتتتتلَ أستتتتتتتود كاملتتتتتتتتتتداد

ال تفضتتتتتتتلّ عَلتتتتتتتى الطماطتتتتتتتة شتتتتتتتتي اً

إن شتتتتتتتتر األلتتتتتتتتوان لتتتتتتتتونَ الستتتتتتتتواد
(املصدر نفسه ،ص )2

وقال مداعباً لرجلٍ يشمّ ورداً:
أ جتتتتتتتتتتتتتاعلَ وَرداً عَلتتتتتتتتتتتى ذَقنتتتتتتتتتتتته

كتتتتتتتتتأن أذى التتتتتتت توَرد أمتتتتتتت ترٌ مُهتتتتتتت تمّ

تَشُتتتتتتمك متتتتتتنَ التتتتتتوَرد أنتتتتتتتَ الشتتتتتتذا

َو لكتتتتتتن سَتتتتتتل التتتتتتوردَ متتتتتتاذا يشتتتتتتمّ
(املصدر نفسه ،ص ) 71

فكما مرّ أن للشعر اإلخواني حظ وافر يف ديوان أبي اجملد فالشاعر يسعى بشعره هذا أن يواصل املودة فيما بينه وهوالء
األصدقاء .أما شعره اإلخواني فإما بيان عن حتسره على فراق األحبة وإما حتية لصديق ودود وإما ممازحة ومداعبة معه تنطوي على
نوع من املودة األصيلة.
ب) املدح
مدح أبواجملد أشخاصا يراهم أهالً للمجد ويكربهم يف حياته ومن مجلة من مدحهم يف ديوانه أكثر من غري مرّة هم آل كاشف
الغطاء؛ فمدح العالمة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء ومدح األديب املرحوم عبد اجمليد جنل العالمة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
والشيخ علي بن الرضا آل كاشف الغطاء والشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء والشيخ علي آل كاشف الغطاء .فنراه يف مدحه
الشيخ هادي آل كاشف الغطاء كيف يهيج شاعرَنا هبوب ُالنسيم الذي يهبّ من جانب منزل احملبوب وينتظر الشاعر بفارغ البال
علّه يأتيه خرب من جانب املعشوق ويستنشق هذا اخلرب كرائحة العطور:
هَتتتتتب النستتتتتيمُ متتتتتتن احلمتتتتتى عَطتتتتترَا

فعستتتتتتتتتى نُحَمّتتتتتتتتلُ متتتتتتتتتنهمُ خَبَتتتتتتت ترَا
(املصدر نفسه ،ص )21

ونشاهده كيف يضحّي بالغالي والرخيص يف سبيل احملبوب؛ ويسكب دموعه الغالية ـ وهي كل ما ميلكه الشاعر ـ كي جيد
السبيل إىل احملبوب لكن هيهات أن تساعده الدموع الغزيرة ألنَ الشيء إذا كُثرَ هان قدرُه وهكذا شأن دموع الشاعر اليت جتري من
جفونه القرحة:
هانَتتتتتت دُمُتتتتتوعي فيتتتتتك مُتتتتتذ كثُتتتتترت

وَ يقتتتتتتتلّ قتتتتتتتدرُ الشتتتتتتتيء إن كثُتتتتتتترَا

صَتتتتت تدّقتَ أقتتتتتتتتوالَ الوُشتتتتتتتاة وكتَتتتتتتتتم

كتتتتتتتذبتُ فيتتتتتتتك السّتتتتتتتمعَ والبَصَتتتتت ترَا
(املصدر نفسه)

أبو اجملد األصفهاني حياته وشعره
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لكن الشاعر ما يزال ميَنّي نفسه بقرب احملبوب ويزعم أنَ دموعه املنهمرة تساعده وُترَوّضُ قلبه القاسية؛ وسرعان ما خييب أمله
عندما يراه يصَدّقُ أقوالُ الوشاة الذين ال همَ هلم إال إبادة صداقتهم احلميمة ،فيسعى من جديد أال يصَدّقُ ما تراه العني ويك ّذبُ ما
تسمعه األذن وحينما يرى قساوة احملبوب وظلمه إياه ،ـ ويتَيقَّنُ من ذلك ـ ال يتعجّبُ من هذا األمر ألنّه قد قُدِرَ من األزل وكتب يف
اللوح؛ أنَ دولة احلسن ال عدل فيها وال رمحة وأنَ ملوك القلوب كلهم ظلمة جيفون عاشقيهم وال ينظرون إىل قلوب قد ديست
حتت أقدامهم اجلبابرة:
إن جُتتتتتترتَ يف حُكتتتتتتمٍ فتتتتتتال عَجَتتتتتتبَ

كتتتتتم متتتتتن مَليتتتتتك جَتتتتتارَ مُتتتتتذ قتتتتتدرَا
(املصدر نفسه ،ص )20

لكنّ العاشق الوهلان مهما جفا به املعشوق وبالغ يف جفاءه إياه ال حيزنه ذلك أبداً وحياول من جديد أن يفتح طريقه إىل قلب
احملبوب فيذَكرُ خصاله احلميدة وأفعاله الكرمية وأنّه من أمَ داره ال يرجع قانطاً ملا فيه مِن كرم اجلود وإصالة العود .ويتعجب كيف
خابت عيناه اجلاريتان وهي عاملة مبناقبه احملمودة:
متتتتتتا تَنتتتتتتتتهرونَ التتتتتتدهرَ سَائلتتتتتتتكم

فتتتتتتتتعَالمَ ستائتتتتتتتتلُ أد معتتتتتتتي نُهتتتتتتترَا
(املصدر نفسه)

هذا شاعرنا ،وقد جفاه من هو أعزّ إليه مِن نفسه ويصَدِقُ قولَ الوشاة عنه ،يف حني أنّ املعشوق لطيف مع كل الناس إال مع
شاعرنا امللهوف ،فماذا يفعل هذا البائس؟ أ يلجأ إىل سبيل آخر؛ يذَكره مالطفته مع اآلخرين و الوفاء بعهده جتاههم؟ وهل جيدي
ذلك نفعا؟ طبعاً ال ،ألنَ الكلّ يعرف ذلك كما يعرف أنّ طينته جُبلت بهذه اخلصال .وال غرو يف ذلك وإنّما العجيب هو أنّ حقّ
شاعرنا قد سلُب وعهده مل يرعَ ،والذي وفى بعهده من بني العشاق وراعى حقوق احملبوب ،هذا هو الشاعر املسكني فيتأوّه قائال:
حفتتتتتتق التتتتتتذمام عهتتتتتتدتُ شتتتتتتيمتُكم

فتتتتتتتتتتذمامُ وُدّي متتتتتتتتا لتتتتتتتتتهُ خُفتتتتتتتترَا
(املصدر نفسه)

ثمّ يصف الشاعر يف البيت التالي امليزات الظاهرية للمحبوب وأنّه عندما ميشي ترى قامته تنثين كأغصان البان وأفضل من ذلك
يفضح هذه األغصان بدال هلا وعندما خيرج سافرا ترى القمر خيتفي حتت السحب الداكنة ملا يرى من مجال احملبوب وحسنه:
إن هَتتتتتتتتتتتتز قتتتتتتتتتتتتتامتَه وإن سَتتتتتتتتتفرَا

فضتتتت تحَ الغُصُتتتتتتونَ وأخجَتتتت تلَ القمتتتتتترَا
(املصدر نفسه ،ص )24

هذه هي خصال احلبيب وميزاته اجلمالية فال عجب أن يسكب الشاعر دموعه اليت ترتقرق كالعيون اجلارية حتت أشعة الشمس
الذهبية وتتألأل كاملرجان على خدّيه النحيفني .وتشبه هذه الدموع يف تأللؤها بأسنان احلبيب عند إبتسامته ،لكنّ هناك فرق بارز
بينهما وهو أنّ هذه الدموع متبعثرة ،ومضطربة ،ومنتثرة،كحال الشاعر يف حني أنّ األسنان املرجانية للحبيب منتظمة ،و متساوية،
ومتمالكة ،كحال احلبيب نفسه:
أنظتتتتتتتتتتر إىل دَمعتتتتتتتتتتي وَمَبستتتتتتتتتتمه

دُريتتتتتتتتتتتتن مُنتَظمتتتتتتتتتت تاً وَمُنتَثتتتتتتتتتتتترا
(املصدر نفسه)

ومهما كان من األمر فشاعرنا ملتزم بالسكينة والوقار ال خترجه الشدائد من دائرة االتزان وال يذبح عقله ورصانته أمام حبه
وحياول أن يكتم حبه اجلموح مبساعدة نفسه األبية وحزنه الدفينة:
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وَأطعتتتتتتُ يف تتتتتتر الغَتتتتترام بتتتتته التتتتتت

ملستتتتتتتتتتتتلينيَ اهلتتتتتتتتتتتتم و الكتتتتتتتتتت ت َا
(املصدر نفسه ،ص )22

فالشاعر يصحو عن سكره فجأةً مبدد نفسه األبية واليت يسميها الكرب ،وال عجبَ يف ذلك ألنّ السكران يصحو عن سكره وإن
طال الزمان به:
وَصَتت تحَوتُ عَتتتتن سُتتتتكر الصّتتتتبا عَجتت تالً

البتتتتتتتد أن يصتتتتت تحُو التتتتتتتذي سَتتتتتتتكرَا
(املصدر السابق)

ويشكر الشاعر يف النهاية من حمبوبه جزيالً ،ألنّه السبب الذي أيقظه من سكره واإلنسان احلرّ جيب أن يشكر اآلخرين الذين
غمروه بلطف وإحسان:
وَشَتتتتتتتكرتُ للتتتتتتتهادي بتتتتتتته نعَمتتتتتتتاً

وَاحلتتتتتت ترك إن يتتتتتت ترَ نعمَتتتتتت تةً شَتتتتتتتتكرَا
(املصدر السابق)

هناك نوع آخر من املدح جنده يف ديوان أبي اجملد؛ وهو إنشاده الشعر يف مدح آل كاشف الغطاء ويشرتكه يف هذا املدح شخص
آخر .فعلى سبيل املثال اشرتك هو والسيد جعفر احللي ـ رمحهما اهلل ـ يف نظم قصيدة ،وكانا يف بعض ضواحي النجف األشرف،
وتلخصا فيه إىل مدح الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء ،فكتبا إليه وهو يف البلد:
تتتتتتتاتُ

للمَتتتتتتتتتها منتتتتتك نَظتتتتترةد وَالتفتتتتتتتتتاتٌ

وَببَتتتتتتتدر السّتتتتتتتماء منتتتتتتتك

وَلتتتت توُرود الريتتتتتتاض منتتتتتتك ابتهتتتتتتاجٌ

رَسَتتتتتتتتتمَتهَ اخلتتتتتتتتتدودُ وَالوَجَنتتتتتتتتتاتُ

وَقتتتتتدُود الغُصتتتتتون إن هتتتتتتتي مالتتتتتت

فهتتتتت تيَ شتتتتتتتوقاً إليتتتتتتتتتك مُنعَطفتتتتتتتاتُ

لتتتك نَفستتتي الفتتتتتتتداءُ يتتتا حامتتتلَ التتتتت

كتتتتأس أرَقّهتتتتا فتتتتإن كأستتتتي اللّثتتتتاتُ
(أبواجملد ،ص )00

فنشاهد يف األبيات املذكورة يشبهان عني املمدوح بعيون الظباء والبقرات الوحشية ،وكأنّ مجال البدر وحسنه ،ومسة من
مسات املمدوح ،ونضارة خدّيه منحت األزاهري سروراً وابتهاجاً ونضرةً .وليس انعطاف الغصون حتت الرياح اهلوجاء إال شوقاً ملا
ينتظره من زيارة املمدوح ،فهي متيل مينةً ويسرةً اشتياقاً لقامته الرشيقة .وهما يتمنيان لو يفديان بنفسيهما يف سبيل هذا املمدوح الذي
أرقهما لياليَ طويلةً.
ومما يشرتك أيضاً يف نظمه هو والسيد جعفر احللي قصيدة قد أنشآها ـ وكانا يف قرية من ضواحي النجف األشرف تسمّى
«الرجبية» ـ وكتبا بها إىل الشيخ هادي آل كاشف الغطاء ،فما هو لشاعرنا معلَم حبرف «أ» وما للسيد جعفر معلَم حبرف «ج»:
(أ) أيتتتتتاغزالَ املنحنتتتتتى قتتتتتدّ فقتتتتتد

جُتتتترتَ عَلتتتتى العُشتتتاّق يف حلتتتتق وقتتتدّ

(أ) وَلتَتتتتتتتتتم تتتتتت ّد غلتتتتتتته لتتتتتتتعاشقٍ

وَقتتتتتتد حتَتتتتتوَى ثَغتتتتر بَتتتترداً وَبَتتتترد

(ج) تُسَتت توّفُ الوَعتت تدَ إىل غتتتتد وَ يتتتتا

متتتا أقتتتربُ اخللت تفَ وَمتتتتا أبتتتتتعدُ غتتتتتتد

(ج) أعَرتُتتتتتك القلتتت تبَ فمَتتتتتا وَرَدتَتتتتتتته

وَمتتتتتتا سَمتتتتتتتتعنا بمُتتتتتتتعارٍ ال يتتتتتتتَرد

(ج) أعتتتدهُ أو خُتتتذ جَستتتدي وَال تَكتتتن

مُفرّقتتتتتاً متتَتتتتتتتتابَنيَ قتَتتتتتتلب وَجَتتتتتتسُد

(أ) يتتتتا ظ تيُ أخشتتا وَإنّتتي أسَ تدٌ مَتتتى

عَهتتتتتتتدنا الظتتتتت تيُ خيشتتتتتتتاهُ األسَتتتتتتتد

(أ) فلتتتتي فتتتتوادٌ فيتتتتك قتت تد ذابَ أستتتتى

وَدَمتتتتتعُ عَتتتتتنيٍ فيتتتتتك قتتتتتج مامجتتتتتدا
(املصدر نفسه 011 ،هـ ،ص )41
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فنرى كيف يصف شاعرنا املمدوح بالغزال الذي ينحين قدّه وينثين ملا فيه من لطافة ولينة ،وهو مع ضعفه ولطافته جيور على
العشاق بسهام حلظه وحسن قدّه .ويستطيع احملبوب أن يربد بثغره غلة العاشقني ويروي عطشهم ،لكنّه يرتكهم يف سكر اهليام.
ويصل الدور إىل السيد احلليليبني أوصاف املمدوح وحالته ،قائالً:
أنت الذي تعدني باللقاء غداً وتسوّف الوعد من غدٍ إىل غد ،فما أقرب خلف وعدك وما أبعد هذا الغد الذي تسوّفين إليه .أيها
احملبوب! إنين أعرتك قليب لكنّك خنت األمانة وأسرت قليب املهموم ومل ترده إىل؛ والعهد هو أن يرَدُ املُعار .يا من الذي قليب
أسريه! فإمّا أن تردّ قليب وإال خُذ جسدي وال تُ َفرّق بني القلب واجلسد .وخياطب شاعرنا املمدوح بقوله:
أيها احملبوب! ويا من هو أعزّ إىل من نفسي! أنت كالغزال حسناً وبهاءً وأنا ذلك األسد الذي أروم صيدك ولكنّين أخشى من
سهام عيينيك ،أتُرى كيف خيشى األسد من الغزال؟
كان لي قلبٌ لكنه ذاب أسىً يف حبك حال كونك مل تشفق عليّ وما صببت لي الدمع كي جتمد عينك.
واحلق أن مدح أبي اجملد مدح صادق خالص ألنه موجه إىل األصدقاء واألحباء وليس مدحه من مدح التكسب السخيف الذي
طاملا اعتنى به الشعراء العرب ،فهو يف مدحه كبار املشايخ والعلماء يذكرنا أمثال كبار الشعراء الشيعة كالشريف الرضي الذي مل
يتكسب بشعر ومل ميدح أحدا ألنه كان شريفا نبيال عزيزا .ومع أنه اليوجد معنى جديد حمدث يف مدحه واليتجاوز مدحه تلك
املعاني املدحية التقليدية ،كشرف املمدوح ونبله وكرمه و ...ولكن الصداقة يف القول ومزج املدح بنوع من الشعر اإلخواني الغزلي
جعل من مدحه نوعا من احلداثة املطلوبة.
ج) الرثاء
ومن مجلة أغراض أبي اجملد الشعرية هو الرثاء .وخيتصّ هذا املدح برثاء سيد الشهداء اإلمام احلسني  وهو يف رثائه يتطرق
البحث للخصال املعنوية والقيم الروحية واألخالقية لإلمام الشهيد :
فتتتتتتتي التت تدّار بَتتتتتتنيَ الغَمتتتتيم وَالسَتت تنَد

أيتتتتتتتامُ وَصتتت تلٍ مَضَتتتتتت وَلتتتتتتم تَتتتتتتعُد
(املصدر نفسه ،ص )41

يقول :أنا أتذكر أيام الوصل على سفوح تلك اجلبال ،وتلك أيام قد مضت وال سبيل إىل رجوعها.
ضَتتتتتتاعَ بتتتتتتها القلتتت تبُ وَهتتتتتي آهتتتتتتتلةد

وَهي آهتتلةد وَضَاعَ مُتتتذ أقفرَت بها جَلدي
(السابق)

يقول الشاعر :إنّ قليب كان تائهاً حني كانت الديار آهلة بالسكان ،وعندما أقفرت وخلّت من األحباء عيل صربي.
جَتتت ترَى عَلينتتتتتا جتتتتتورُ الّزمتتتتتان كمتتتتتا

متتتتتن قبلتتتتتها قتتتتتد جَتتتت رى عَلتتتتتى لبَتتتتتد
(املصدر نفسه)

يقول :هذا الضياع والبعد عن األحبة بسبب جور الزمان وأهله ،وليس هذا عجيباً ألنّ دأب الزمان هو إجياد الفراق.
طتتتتتالَ عنتتتتتائي بتتت تنيَ الركسُتتتتتوم وَهَتتتتتل

للحُتتتتتتتتر غتتتتتتتتري العنتتتتتتتتاء والنكتتتتتتتتد
(املصدر نفسه)

ـ الغميم  :النبات األخضر حتت اليابس (ابن منظور،د.ت،ج ،4ص  .)1111والسَندُ :ما ارتفع مِن األرض يف قُبُلِ اجلَبَلِ أَوِ الوادي (املصدر نفسه،

ج،1ص  ،)7 0وهما أيضاً اسم موضعني ميكن إرادتهما
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يواصل شاعرنا حديثه عن الفراق بأشعاره املفجعة ويقول :عنيت بسبب بقائي بني هذه الرسوم والطلل البالية اليت هي كلّ ما
بقي من آثار احلبيب ،ثمّ يسلّي الشاعر نفسه ألنّه حرّ واحلرّ البدّ أن يعاني من العناء والنكد .ونراه بعد ذلك يعكف على الغرض من
هذه القصيدة وهو الرثاء قائالً:
أال تَتتتتت ترَى ابتتتتت تنَ التتتتتتتني مُضتتتتتتتطهداً

يف الطّتتتتتف أضتتتتتحى لشتتتتترّ مُضتتتتتطهد

يتتتتتتوم بَقتتتتتي ابتتتتتنُ النّتتتتتتتي مُنفتتتتتترداً

وَهُتتتتتت وَ متتتتتتتن العَتتتتتتزم غتتتتري مُتتتتتتنفرد

مباضتتتتتتتتت تي ستتتتتتتتتتتتتيفه وَ متتتتتتتتتتتتتتقوَله

فتتتتترقَ بَتتتتتتتتني الضّتتتتتالل وَ التتّرشَتتتتتتتتتد

فقتتتتتتتالَ ال أطلتتتتتتتبُ احليتتتتتتتاة وَ هَتتتتتتتل

فتتتتتتتتراقُ دُنتتتتتتتياكم ستتتتتتتوى وَكتتتتتتتتتد

ملّتتتتتتا قعَتتتتتتدتُم عَتتتتتتن نَصتتتتتتر ديتتتتتتنكم

وآلَ شَتتتتتتتتتتتتملُ اهلتتتتتتتتدى إىل البَتتتتتتتدد

بتتتتتتتتتقائم السّتتتتتتتيف قتتتتتتتتمتُ أنصُتتتتتترهُ

مُتتتتقومتتتتتتتتاً متتتتتتتتتا دَهتتتتتتتاهُ متتتتتتن أوَد

وَاليتتتتتتومُ وصتتتتتتلُ احلبيتتتتتتب مَوعتتتتتتدُهُ

فكيتتتتت تفَ أرضتتتتتتتى تتتتتتتتأخريه لتتتتتتتتتتغد
(املصدر نفسه ،ص )4

يشرح الشاعر سبب معاناته وحزنه ،وجممل القول هو أنّ ابن النيب  بقي مرمالً بدمه يف أرض كربالء .وقُـِتلَ كلُ أعوانه
وأنصاره وبقي وحده ينادي":هل من ناصرٍ ينصرني" ،فال جييبه أحد .لكنّه  ذو عزم قوي ال يزحزحه اإلعصار .وهو 
بسيفه القاطع وبرهانه الساطع أنار الطريق للضالني ،وفرّق بني اهلداية والضالل .وكانت هذه اهلداية يف أوّل األمر بالكالم املشفق،
وملّا رآى أن النصيحة ال جتدي هلم نفعاً وال يهتدون إىل الدّرب الرشاد ،أخذ املشريفّ ليدافع عن حريم رسول اهلل  ودينه،
ويعلم متاماً بأن اليوم هو يوم وصله للحبيب فال يستطيع أن يوَخره لغدٍ .ويبشّر نفسه بأن اهلل تبارك وتعاىل شاء أن يراه قتيالً وهو
بقيامه هذا ال يطلب جاهاً ،وال مقاماً ،والجنةً ،وال حُورا ،وإنّما يطلب وجه اهلل تبارك وتعاىل ورضاه:
بُشتتتتتتراي أنّ احلبيتتتت تبَ شتتتتتتاءَ يتتتتتتتترى

فتتتتي الطمتتتتف ميتتتتدان خَتتتتيلكم جَسَتتتتدي

وَالتتت ترّاسُ منّتتتتتي عَلتتتتتى القنتتتتتاة غتتتتتتداً

يستتتتتار متتتتتتتتتتتتتن بَتتتتتتتتتتلدة إىل بَتتتتتتلد

وَلستتتتتتتُ أبغتتتتتتي ستتتتتتوى رضتتتتتتاهُ وَال

يتتتتتتتدورُ خُلتتتتتتتدُ اجلتتتتتتتنان يف خَلتتتتتتتدي
(املصدر نفسه)

وهناك قصيدة أخرى أنشدها الشاعر يف رثاء اإلمام الشهيد وال جند يف ديوانه قصائد للرثاء سوى هاتني القصيدتني فكأنّه اقتصر
رثائه على احلسني  .وعدد أبياتها قليلة ال يتجاوز سبعة أبيات ومن مجلة ما قاله فيها:
أبَتتتتتت لتتتتتي هُمُتتتتتومي أن أذوقَ مَنامتتتتتا

فتتتتتتال تَعتتتتتتذليين أن سَتتتت ت تُ إمتامتتتتتتتا

إىل مَ أستتتتتتتيمُ التتت ت قَ للتتتتتتتتدهر قلبتتت تاً

وَأرقتتتتتتبُ سُتتتتتتتحباً للزّمتتتتتتتان جهامتتتتتتتا

وأن أنتضتتتتي متتتتن غمتتتتد ستتتتيفي شُتتتعلةً

فتتتتتتأمـ آفتتتتتتتتتاقَ البتتتتتتتتتالد ضرامتتتتتتتا

فأتتتتتتتتتتتر أزواجَ امللتتتتتتتتو أرامتتتتتتتتتتالً

وأتتتتتتتتتتتر أوالدَ امللتتتتتتتتتتو يتتتتتتتتتتتامى

فتتتتتإن مَنَعُونتتتتتا أن نعتتتتتتتي َ أعتتتتتتتتتزةً

فتتتتتتتما مَنَعونتتتتتتا أن تتتتتتوتَ كتتتتتتتتراما

فلتتي متتن إبتتاء الضّتتيم يتتا ستتعدُ متتذهبُ

تَحَتتت تدّت أبتتتتتا الستتتتتجاد فيتتتتته إمامتتتتتا
( املصدر نفسه ،ص ) 7

يعّرب الشاعر يف قصيدته هذه عن همومه املكتومة وآالمه الدفينة وهي اليت منعته النوم ومنحته األرقّة والسهر .لكنّ ال عيب يف
كلّ هذه ،ألنّه عرف بواسطتها إمامه املبني وقد نوّرَ اإلمام  قلبه بعد أن كانت حمَجّبة بالسّحب الداكنة اجلهالء .وحان األوان
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كي ينتضي سيفه م ن الغمد ويقتل امللوك اجلبابرة الذين منعوا الشاعر من احلياة العزيزة املقتدرة ،وإن كانوا غري قادرين على منعه
اختيار املوت كرمياً عزيزاً .وهذا اإلباء وعلوّ النفس تعلّمهماالشاعر من إمامه الشهيد احلسني .
وحال الرثاء يف ديوانه كحال املدح والشاعر يف رثاءه صادق الود والكالم وليس بكاءه على اإلمام الشهيد جمرد دعوى وهو
يبكي عليه حقيقة ويذرف الدموع! وهذا دأب الشيعة الذين يعرفون حق األئمة املعصومني .
د) الشّكوى
ومن األغراض اليت وردت يف ديوان أبي اجملد الشكوى .لكنَ هذا املوضوع بالنسبة للموضوعني املذكورين أعاله قليل جداً .فمن
مجلة ذلك ،قصيدة يشكو فيها من ابن عمه ،وقد أساء إليه جمازاةً إلحسانه عليه:
مَتتتتتا القتتتتتربُ يف األنستتتتتاب نتتتتتافعٌ إذا

تَباعَتتتتتدَ األرحتتتتتتتامُ فتتتتتتتتتي اخلالئتتتتتق

كتتتتم عتتتتارضٍ متتتتنهم رَجتتتتوتُ سَيبَتتتتتته

فلتتتتم أصتتتت ب منتتتتته ستتتتتوى الصتتتتتواعق

ال غتَتتتتتتتتتتتروَ إن حرمتُتتتتتتتته فتتتتتتتتتتإنّ ذا

جتتتتتزاءُ متتت ت تن يأمتتت تلُ غتتت تريَ اخلتتالتتتتتتتق

لتتتتيبَ ابتتتتنُ عمتتتتي متتتتانعَ التتتترزق وَال

عَمّتتتتتتي متتتتتتتتتن دون اإللتتتتتته رازقتتتتتتتتتي

يتتتتتتا نفتتتبُ لتتتي متتتتتن اإلبتتتاء شتتتيمةد

فصاحبيتتتتتتتتتتين متَتتتتتتتتتترّةً أو فتتتتتتتتتتتارقي

ال رَ جعَتتتتت كفّتتتتي إلتتتتتتتى بتتتتتَعدَ متتتتتتتا

لحاجتتتتتتتة مُتتتتتدت إلتتتتت ت تى اخلتتتالئتتتتتتتق

أنّتتتتتتي امتتتتتتتتروُ ال اليستتتتتترُ يطغتتتتتتيين

و ال العُستتترُ عَتتتن اجلتتتود تتتتراهُ عتتتايقي
(املصدر نفسه ،ص  2ـ)27

فهو يف هذه األبيات يشكو من أرحامه وأنسابه الذين أساءوا إليه عوض إحسانه عليهم ،ويقول :ال ينفع النسب لإلنسان إذا
كان هناك بون شاسع يف األخالق بني الطرفني ،ألنّك حتسن إليه ،لكنه مبا خبُثت طينته فهو يسيء إليك وال عيب له إذ جُبلّت على
هذه اخلصلة .وإذا رافقك شخص يف األخالق وكان كفوك فيها فهو أقرب للنسب وكرم األخالق .ثمّ يشرح الشاعر قنوطه ممن
خيالفه يف األخالق ويقول :من رجى وأمّل العطاء وسيب اجلود ممن ليس أهالً للعطاء واجلود ،فال شك أن تصيبه خيبة األمل وينال
اللوم واملالمة بدل احلسن والعطاء.
لكن الشاعر يسّلي نفسه ويقول :إنين أحسنت على عمّي وابن عمّي ـ واإلحسان شيميت ـ لكنهما يف زعمهما سدّا عنّي الرزق،
وما أخطأ هذا الزعم ألنّ الذي يرزقين اهلل تبارك وتعاىل ،فعلى املعاوز أن يتّكل عليه سبحانه وتعاىل .ثم خياطب نفسه ويقول :أيتها
النفس أال تعلم أنّين ذو خصال محيدة وسجايا شريفة؟ ومن مجلة هذه اخلصال اإلباءة والغرور أمام األشخاص الدنيئة .فعليك
بقبول هذه اخلصلة منّي وصاحبيين بهذه اخلصال وإال فارقيين وشأني .ثم يلوم الشاعر بعد ذلك نفسه ويتمنى لو قطعت تلك اليد
اليت تسأل املخلوق بدل اخلالق.
ه) أغراض أخرى (املقرضات ـ الصناعات البديعية)
مقرضاته
التقريض لغة يقول عنه اجلوهري« :التقريض مثل التقريق يقال :فالن يقرّض صاحبه إذ مدحه أو ذمّه» (اجلوهري 771 ،م ،ج ،1ص
 ) 17وهو يف االصطالح« :أن يصف الشاعر كتابا أو ديوان شعر أو قصيدة بكالم حسنٍ شعرا أو نثرا والغالب شعرا» (صالل العكراوي،

71 7م ،ص  .)4وألبي اجملد براعة خاصة يف هذا الفن حيث نرى أن أشعاره التقريضية احتلّت مكانةً واسعة يف ديوانه ،فقال ـ على
حنو املثال ـ مقرضاً ديوان العالمة الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء:
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قتد أستتكرتين وَلتتيبَ السكتكرُ متتن أربتتي

بناتُ فتتتتكتتتر حستنيٍ ال ابتتتتتنة العتتتنب

رَقّتتتتت وَرَاقَ ألهتتتتل الفضتتتتل مَنظتتتتتترُها

كتتتروضة دَبّجَتهتتا راحتتتتتتتتة السكتتحتتتتب

يتتتا ليتتتتَ شَتتتعري أشتتتعرٌ متتتتا أراهُ وَذا

نوعٌ من السحر أم ضَتربٌ متنَ الضَترَب

يابنَ األىل جَمعُ شَمل الدّين همّتهم قد

إذ همّة النّاس مجتتتعُ املتتتتتال والتتتنّشب

ستتتتتارَ شتتتتتتعرُ يف اُفتتتتتاق أمجعُتتتتتتها

كمَجتتد أهليتتك س تريَ األنتتتتتتجَم الشُّتتتتهب

وكتتتتم بَنتتتتيتَ بتتتتأبيات القتتتتريض لهتتم

بيوتَ مَتتتتتتجد قد استتَغنَت عَتن الطنتب

طلبت تتَ نيتتتتتلَ عُلتتتى أهتتتتتليك مُجتتتتتتهداً

فنتتتتتلتَ ذا ونَيتتتتتلُ املتتتتتتتتجد بالطّلتتتب

فتتتافخَر وَقتتتل مَتتتن لتتته جتتتد كجت تدّي أم

أخٌ كتتتمثل أختتي أم هتَتتتتتتتل أبٌ كأبتتتتتي
(املصدر نفسه ،ص  10ـ )12

وقال أيضاً مقرضاً كتاب العروة الوثقى للفقيه الكبري السيد حممد كاظم الطباالطبايي اليزدي :
فقيتتتتهُ بيتتتتتت التتتتتوحي متتتتتا ختتتتتابَ يف

عُتتتتتتروَته التتت توُثقى مَتتتتتتتن استَمستتتتتكا

فتتتتتتإن أهتتتتتتتتتلَ البيتتتتتتت أدرى بمتتتتتتتتتا

يف البيتتتتتت متتتتتن أحكامتتتتته مُتتتتتدركا
(املصدر نفسه ،ص ) 11

الصناعات البديعية
قد استخدم شاعرنا الصناعات البديعية يف شعره كثرياً وأكثرها تداوالً هو التّورية ،واجلناس،و التضاد ،ومما قاله مضمناً بيت
املتنيب وفيه التورية والتضاد:
وَقتتتتت تتَد غتتتتتتتابَ احلبيتتتتت تبُ وزارنتتتتتتتي

بَغتتتيضٌ إليتتته الثقتتتلُ ينمتتتى وينستتتبُ

أمتتتتتتا تغلتتتتتتج األيتتتتتتامُ يفّ بتتتتتتأن أرى

( بَغيضتتتاً تنتتتتتتتاءُ أو حَتتتتتبيباً تتتتتتقربُ)
(املصدر نفسه ،ص )17

التورية هنا يف كلمة "احلبيب" إذ له معنيان :أحدهما قريب غريُ مقصود وداللة اللفظ عليه ظاهرة ،واآلخر بعيد مقصود ،وداللة
اللفظ عليه خفية .والتضاد يف كلميت"تناء" و"تقرب".
وله يف التورية واجلناس:
لقتتتد زُرتُ يف كتتتانون ستتتاحة حتتتارث

أصَكتتك لتتـ سنتتتان متتتتن شتدّة البتَتترد

فأوقتتتتتد بَرديتتتتتاً فتتقتتلتتتتتتُ متُتتتتتداعباً

متى يصطلي املقترورُ يتا صتاح بتال دي

التورية هنا كلمة الربدي يف املصرع الثاني من البيت الثاني معناه الظاهري هو نبات كالقصب وهو غري مقصود ومعناه اخلفي،هو
الثوب وهواملراد .وأمّا اجلناس ففي كلميت :الربد يف البيت األول والربدي يف البيت الثاني من نوع اجلناس الناقص.
أبو اجملد والشعر الفارسي
مما يلفت االنتباه ويثري العجب يف نفس من يبحث عن شعر أبي اجملد هو أن الشاعر النجفي مع ترعرعه يف أصفهان وإتقانه اللغة
الفارسية ـ باللهجة األصفهانية ـ لكنه مل يقل الشعر الفارسي إال أبيات معدودة ال تتجاوز العشرة على حدّ قول حفيده (هادي
النجفي)! والشاعر فيه امللكة الشعرية العربية وبإمكانه أن يكون من الشعراء ذوي اللسانني ولعلّ نزوحه النازح إىل العربية مينعه أن
ـ الضّرَب ،بالتّحريك :العَسَل األبيضُ الغليظ ،يُذكرُ ويؤنّث (ابن منظور،د .ت،ج ،0ص .)7429

أبو اجملد األصفهاني حياته وشعره
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يقول الشعر الفارسي ـ واهلل أعلم ـ مهما يكن من أمر فهو يعترب نفسه شيخا جنفيا وقع يف شرائك عيون األصفهانيات اجلميالت وهو
يقول يف بيت شعر فارسي يرويه لنا حفيده هادي النجفي:
عقللل دلدبردندباللليد ندفللل دا للل دد د

خوندليلللللاهدنلللللاا اهد لللللا دد

د

د

والبيت يتداعي يف الذهن قصيدة «حافظ الشريازي» املعروفة اليت هي يف نفس البحر والوزن وهي تتكرر فيها «الغياث» كرديفٍ
هلا بعد القافية «ان»:
لللددملللادر دا دلللنديايلللاهد لللا د

بربدملللادر دا دلللندبرملللاهد لللا دد د
د

د

وليت الشاعر كان يهتمّ بالشعر الفارسي إىل جانب الشعر العربي حتى يكون نتاجه األدبي أكثر وتراثه الثقايف أذخر!
ال خيلو من الطرافة أن نشري إىل أن أقران أبي اجملد وحمبّيه اإليرانيني الذين رثوه بعد موته بقصائد فارسية مجيلة ذكرها حفيده
هادي النجفي يف كتاب قبيله عاملان دين ومنهم املرحوم العالمة احلاج علي فاني األصفهاني ،حيث يقول:
ندبسللندر للند«رضللا»دلدس ل اگدت للند للاهد د

ن للیدچللودمر للددرلبدفللا دس للدگد سللندع للاهدد

ند ل دع للودم للوردلدنللددع للودخللوبدم لل وردد

ندقو دلدخويشدنددراجدلدندنخندخلويشدالو هدد

د

د

(جنفى ، 117 ،ص ) 1

النتيجة
من خالل دراسة حياة أبي اجملد وأشعاره وصلنا إىل نتائج ،أهمّها:
ـ للشعر اإلخواني حظ وافر يف ديوان أبي اجملد فالشاعر يسعى بشعره هذا أن يواصل املودة فيما بينه وهوالء األصدقاء .أما
شعره اإلخواني فإما بيان عن حتسره على فراق األحبة وإما حتية لصديق ودود وإما ممازحة ومداعبة معه تنطوي على نوع من املودة
األصيلة.
7ـ أما مدحه ف إنّه مل ميدح أحداً حبّاً ملال أو جاهٍ؛ فكان مدحه خالصاً ينمّ عن حبّه الصادق جتاه املمدوح .وما يلفت االنتباه يف
مدحه كونه مقلدا ملعان تقليدية يف املدح وعدم تطرقه إىل اجلديد واملبدع إال يف نزر قليل من شعره.
 1ـ لقد ابتدع أبو اجملد نوعاً من األشعار وهو مشاركته يف إنشاد القصيدة مع شاعر آخر ال جند نظريه يف الشعراء اإليرانيني الذين
أنشدوا بالعربية.
0ـ إنّنا ال جند تأثري األحداث السياسية يف شعره ،وخاصة احلرب العاملية األوىل ،والفنت اليت ظهرت يف ذلك العصر؛ فكأنّه
عاش يف زمان غري زمانه.
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املصادر واملراجع
أ .العربية
 القرآن الكريم
 .ابن منظور ،حممد بن مكرم( .د.ت) .لسان العرب .القاهرة :داراملعارف.
 .7أبو اجملد األصفهاني ،حممد رضا 011( .هـ) .ديوان أبي اجملد( .حتقيق السيد أمحد احلسيين)( .ط ) .قم :مطبعة اخليام.
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 079( .هـ) .السيف الصنيع على رقاب منكري علم البديع( .حتقيق جميد هادي زاده)( .ط ).
قم :املكتبة األدبية اخلاصة.
 .0األمني،السيد حمسن 711( .م) .أعيان الشيعة .بريوت :دار التعارف للمطبوعات.
 .4اجلوهري ،إمساعيل بن محاد 771( .م) .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( .تصحيح أمحد عبالغفور عطار)( .ط.)0
بريوت:د.ن.
 .2احللي النجفي ،السيد جعفر 711( .م) .سحر بابل وسجع البالبل( .حتقيق الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء)( .ط.)7
بريوت :دار األضواء.
 .9اخلاقاني،علي 011( .هـ) .شعراء الغرّي .قم :مطبعة بهمن.
 .1صالل العكراوي ،إسراء حممد رضا71 7( .م) .شعرُ أبي اجملد األصفهاني( .ط ) .النجف :مكتبة الروضة احليدرية.
 .7عمرو بن كلثوم 77 ( .م) .ديوان عمرو بن كلثوم( .مجع وحتقيق وشرح إميل بديع يعقوب) .بريوت :دار الكتاب العربي.
 . 1كفايف ،حممد عبد السالم 791( .م) .يف أدب الفرس وحضارتهم .بريوت :دارالنهضة العربية.
 .اهلامشي ،أمحد .) 112( .جواهر البالغة يف املعاني والبيان والبديع( .ط ) .قم :دار الفكر.

ب .الفارسية
 . 7جزى ،عبدالكريم 171( .هـ) .رجال أصفهان يا تذكرة القبور( .چ .)7ايران :بىنا.
 . 1رازى ،شيخ حممدشريف 147( .هـ.ش) .تن ند دانشمندان .تهران :چاپ اسالمى.
 . 0شاملى ،امحد 191( .هـ.ش) .ابو اجملد اصفهانى عالمه حممد رضا جنفى اصفهانى .جمله د نگ اصفهان ،بهار ، 191
ص  27ـ.91
 . 4مدرس تربيزى ،حممدعلى 190( .هـ.ش) .رحيانة األدب( .چ .)0تهران :چاپخانه حيدرى.
 . 2جنفى ،هادى .مصاحبه با هادى جنفى 7 .آبان  . 177در حمل مسجد نو بازار.
 . 9ـــــــــــــــــــــــــ .قبيله عاملان دين 11 ( .هـ.ش)( .چ ) .قم :انتشارات عسگريه.
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