األول/العدد األول
السنة األوىل/املج َّلد ّ
1436-1435هـ2014/م

العتبة العباسية املقدسة

تراث كربالء :جملة فصلية حمكمة تعنى بالرتاث الكربالئي= Karbala heritage Quarterly Authorized
Journal Specialized in Karbala Heritage

العباسية املقدسة؛  1435-1436هـ.2014/.

 /العتبة العباسية املقدسة  -كربالء :االمانة العامة للعتبة

جملد :ايضاحيات؛  24سم

فصلية  -العدد االول السنة االوىل ()-2014

ISSN: 2312-5489

املصادر.

النص باللغة العربية؛ مستخلصات بالعربية واالنجليزية.

 .1كربالء (العراق)  -تاريخ  -دوريات .2 .احلسني بن عيل (ع) االمام الثالث 4-61 ،هـ -.دوريات

الف .العنوان .ب .العنوان:

Karbala Heritage Quarterly Authorized Journal Specialized in

Karbala Heritage

DS79. 9. K37 A8 2014. V1 M1

الفهرسة والتصنيف يف العتبة العباسية املقدسة

الرتقيم الدويل:
ISSN: 2312-5489

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق العراقية  1992لسنة 2014م
كربالء املقدسة  -مجهورية العراق
Tel: +964 032 310059
Mobile: +964 770 047 9123
Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net
E-Mail: turath@alkafeel.net

(القصص)5 :

املرشف العام
الصايف
سامحة السيد أمحد َّ
األمني العام للعتبة الع َّباسية املقدَّ سة
رئيس التحرير
د .احسان عيل سعيد الغريفي (دكتوراه يف اللغة العربية من جامعة كراتيش)
مدير التحرير
أ .م .د .مشتاق عباس معن (كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد)
اهليأة اإلستشارية
أ .د .عباس رشيد الددة/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابل
عزالدين األعرجي/كلية الرتبية للبنات/جامعة بغداد
أ .د .عبدالكريم ّ
أ .د .عيل كسار الغزايل/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء
أ .د .عادل نذيربريي/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء
أ .د .عادل حممد زيادة /كلية اآلثار/جامعة القاهرة
أ .د .حسني حامتي/كلية احلقوق/جامعة إسطنبول
أ .د .تقي عبدالرضا العبدواين/كلية اخلليج/سلطنة عامن
أ .د .إسامعيل إبراهيم حممد الوزير/كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء

سكرتري التحرير

حسن عيل عبداللطيف املرسومي

(ماجستري من املعهد العراقي للدراسات العليا/قسم اإلقتصاد/بغداد)
هيئة التحرير

أ .م .د .شوقي مصطفى املوسوي (كلية الفنون اجلميلة/جامعة بابل)

أ .م .د .ميثم مرتىض مصطفى نرصاهلل (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)

أ .م .د .عدي حاتم عبدالزهرة املفرجي (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
أ .م .د .حممد ناظم هبجت (كلية الرتبية للعلوم الرصفة/جامعة كربالء)

أ .م .د .زين العابدين موسى جعفر (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
م .د .عيل عبدالكريم آل رضا (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
م .د .غانم جويد عيدان (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
تدقيق اللغة العربية

أ .م .د .أمني عبيد الدليمي (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابل)

أ .م .د .فالح رسول احلسيني (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
اإلدارة واملالية

أمحد فاضل حسون املسعودي (ماجستري تاريخ من كلية الرتبية يف جامعة كربالء)
املوقع اإللكرتوين

ميثم عبدالسادة (ماجستري لغة عربية من كلية الرتبية يف جامعة كربالء)
التصميم واإلخراج

حممد قاسم حممد عيل عرفات

قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

1 .1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون وفق منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا.

2 .2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق ( )A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج

()CD

بحدود ( )15000-10000كلمة بخط ( )simplified Arabicعىل أن ترقم

الصفحات ترقي ًام متسلسالً.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
3 .3تقديم ّ
كل يف
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث ،ويكون امللخص

بحدود ( )350كلمة.

4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني،
وجهة العمل ،والعنوان الوظيفي ،ورقم اهلاتف أو املحمول ،والربيد
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث

أو أي إشارة إىل ذلك.

5 .5يشار إىل املراجع واملصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن:

اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان النرش ،رقم الطبعة ،سنة
النرش ،رقم الصفحة ،هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم

تكرر استعامله.
الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6

وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة

عن قائمة املراجع واملصادر العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستق ّلة ،ويشار يف أسفل
الشكل إىل مصدرها ،أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة
األوىل ،وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش

ضمن أعامهلام ،كام يشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل
البحث ،أو املساعدة يف إعداده.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
9 .9أن ال يكون البحث
ً

1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعرب بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

1111ختضع البحوث لتقويم علمي رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تعاد
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية:

 .أيبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

 .بخيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها
وموعد نرشها املتو ّقع.

 .جالبحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل
إعدادها هنائي ًا للنرش.

 .دالبحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

 .هيشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

 .ويمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية.

1212يراعى يف أسبقية النرش:

	-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
	-تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

	-تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.

	-تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

1313ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة ( ،)turath@alkafeel.netأو
ت َُس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل( :العراق/كربالء املقدسة/

الكبري/جممع الكفيل الثقايف/مركز
حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

تراث كربالء).

كلمة رئيس التحرير
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة عىل سيدنا حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين.

أما بعد ّ
فإن املجتمعات الراقية تويل وسائل البحث العلمي والتجريبي

اهتامم ًا كبري ًا ،وتسعى جادة وجاهدة يف تطويرها مع توفري ّ
كل املستلزمات

واخلدمات التي حيتاجها الباحثون يف خمتلف الدراسات والبحوث ،مما أدى إىل

استمرارية التقدّ م العلمي يف تلك املجتمعات ،وكان أحد األسباب الفاعلة يف

رقيها ،وألجل املسامهة يف نرش املعارف الرتاثية واحلضارية وإحياء تراث مدينة
اإلمام احلسني الذي يشكل ذاكرة األ ّمة وتارخيها احلضاري والثقايف الذي
خاصة عرب
تأثرت به مجيع احلضارات اإلنسانية بصورة عامة واإلسالمية بصورة َّ

س مركز تراث كربالء ْ
والقراء األفاضل
أن يقدِّ م للباحثني
َّ
األجيال املتعاقبةَ ،ي ُ ُّ
األول من املجلد األول للسنة األوىل ِمن جم َّلة تراث كربالء ا َّلتي أخذت
العدد َّ
املقومة علم ًّيا ِمن قبل األساتذة
هيأهتا الكفوءة عىل عاتقها نرش البحوث األصيلة َّ
املتخصصني ،ليجد الباحث فيها قارئ ًا كان أو كاتب ًا ماد ًة علم َّية راقية وفاعلة

تُسهم يف تطوير املسرية العلم َّية واحلضار َّية بقسميهام اإلبداعي واجلاميل ،وهذا

ما تطمح إليه املجلة من خالل نرش بحوثكم األصيلة فيها ،ونسأل اهلل تعاىل أن
يوفقنا خلدمة العلم واملعرفة بام يرضاه ليكون ذخر ًا لنا يوم القيامة.

كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟
1 .1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص
يف سلوكياهتا؛ بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك الفرد :قوالً ،وفعالً،
وتفكري ًا .تشكّل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك

الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية،
ومن ذلك تأيت ثنائية :السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الــراث ،بحسب ما مر ذكــره :بأنه الرتكة املادية

واملعنوية لساللة برشية معينة ،يف زمان معني ،يف مكان معني .وهبذا الوصف

يكون تراث أي ساللة:

	-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.
	-املادة األدق لتبيني تارخيها.

	-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لرتاث (ساللة برشية مستهدفة) عارف ًا بتفاصيل محولتها؛

كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق

تعرف
طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه ،ومن هنا يمكننا ّ
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ

دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف

املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء

دليل ،أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

2 .2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية حت ّيز بحدود مكانية مادية فحسب ،بل هي
كنوز مادية ومعنوية تشكّل بذاهتا تراث ًا لساللة بعينها ،وتتشكّل مع جماوراهتا

الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها؛ أي :العراق ،والــرق ،وهبذا
ألنا كربالء
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها :فمرة؛ ّ
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ ،ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه املستويات
أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت و ُغ ِّيب تراثهاُ ،
واخزلت
بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

3 .3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع للعتبة العباسية

املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء؛ لتحمل مهوم ًا

متنوعة ،تسعى إىل:

	-ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:
املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

	-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ ،ومديات تعالقها مع جماوراهتا،

وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو إجياب ًا عىل حركيتها؛ ثقافي ًا ومعرفي ًا.

	-اجــــــــراء الـــنـــظـــر إىل مـــكـــتـــنـــزاهتـــا :املـــــاديـــــة واملـــعـــنـــويـــة،
وس ــل ــك ــه ــا يف مـــواقـــعـــهـــا الـــتـــي تــســتــحــقــهــا؛ ب ــال ــدل ــي ــل.

	-تعريف املجتمع الثقايف :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي :بمدخرات تراث
كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقع ًا.

	-تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل
الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يسجل هذا السعي

مسؤولية رشعية وقانونية.

	-التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء
يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

	-التنمية بأبعادها املتنوعة  :الفكرية ،واالقتصادية ،وما إىل ذلك ،فالكشف
عن الرتاث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

تراث كربالء

للشاعر عيل الصفار

الفصلية املحكَّمة الص ِ
ِ
َقصيد ٌة تُؤر ُخ صدور َم َ َّل ِة ت ِ
ادرة عن مركز
ُراث كربالء
َّ
َ
ِّ
ِ
ِ
تراث كربالء/قسم الشؤون الفكرية وال َث َّق ِ
للعتبة
العامة
افية التابعة لألمانة

ِ
ِ
املقدسة وذلك يف سنة 1435هـ.
العباسية
َـــاهـــا
ََ
مــــــ َّلــــــ ٌة ُطــــ ُفــــو ُف َ
ــــهــــا ُمـــن َ
َــســمــو بِ ُ
ــــأ ْف ِ
ــــق كــر َبــا
َفــصــلــ َّيــ ٌة ت ُ
ـــــوابـــــا َ
مج ـ َلــهــا
ـــســـ ُة َمــــا أ َ
ـــم َ
اخل ْ
َأ ْب ُ َ

ُ
َّـــــا
ــــت كَــــا الـــ ُف
َــــو َع ْ
تَــــن َّ
ـــصـــول إِن َ
ٍ
ِ
ُــــــراث بِ
ــالــفــلــكــلــور َبـــدا
بـــــاب ت
ُ

ـــــــر ُيــعــنــى بِـــتَـــاريـــخ َم َ
ـــى
َ
وآخ ٌ
ـــض ٍ
َوثـــاِ ٌ
ــت
ــــص لِ َ
ـــاد َأ ْيــنَــ َع ْ
لـــث ُخ َّ
ورابِ
ٌ
ـــــو ٌر
ج
ــــــــالُ ،ص َ
ــــــــع َف ٌّ
ٌ
ــــــنَ َ ،
ِ
َ ِ
م ـ َتــنــى
ــــس لِــلــعــل ـ ِم
فــيــه ُ ْ
وخــــام ٌ
ِ
ٍ َ
ـــــت
رش َق ْ
َفــيــاهلــا م ْ
ــــن صــفــحــات أ َ
ث الــ َعــ ْق ـ َـل بــ َق ٍ
ُتَــــــدِّ ُ
ــلــب ُم ــغ ـ َـر ٍم
ِ
ُت ُ
ـــب ُع ـ ْتـ َـم ـ ًة
ــــن فــكـ ِـر ا ُملـــح ِّ
ــيــط َع ْ
ـــس ِ
وكــيــف ال وبِ ُ
َ
ـسـ َـهــا
ـــن َشــمـ ُ
ـــاحل َ
ولــيــ ُلــهــا بِـــاســـ ِم الــكــفــيــل مــقـ ِ
ـمــر
َ
َ
ُ
ْ
ِِ
ـار َت ـ َـو ْت
ْــس َ
بِ ـ ُ
ــاب ظـ َـا َهــا َف ـ ْ
ـج ــوده ان َ

ِ
ــطــاهــا
ــهــا ُخ
َعــــى ُخـــطـــا كــفــيــل َ
َ
ِ
ِ
َـــاهـــا
ــــــن َســـنَـــا تُـــراثـــهـــا َســـن َ
وم ْ
ِ
صــــحــــاب الــ َعــبــا َن ــراه ــا
كَـــ َعـــدِّ َأ

بــــيــــع َه َّ
ك ٌّ
ــــاهــــا
ُــــــل َر
ــــــل يف ُر َب َ
ٌ
ِ
ـــــــار يف ُس َاهــــــا
ُْ
َـــمـــعـــ َّيـــ ًا َس َ
مـــت َ
ِ
َويــــُـــخْ ِ
ـــر َاهـــا
ـــر ُج
اآلثــــــار م ْ
ــــن َث َ
َ
ِ
يف َأ ٍ
ـاه ــا
ــــــن َجــنَ ـ َ
دب طـــوبـــى َل ْ
نَـــا َل ْ ِ
ــــن اإلْبـــــــدا ِع ُمــبـ َتــغــاهــا
ـــت م َ
والـــعـــلـــم ِمـــــن حـــ َّل ِ
ِ
َــســاهــا
ـــتـــه ك
َ
ْ ُ
ُ
ـــواهـــا
ـــــا َمــــى َه َ
ـــــا َمـــــى؛ َف َ
بِ َ

ســــواهــــا
َو َمــــــــا َأرادا أبــــــــد ًا
َ
ِ
َو ُت ِ
ـــاهـــا
ــــن ُد َج َ
ــــس م ْ
ْـــــــر ُج األَنْــــ ُف َ
ِ
ِ
ٍ
يف ك ِّ
ـاهــا
ُــــل َس
ـــع ضــيـ َ
ـــطـــر َســـاط ٌ

ـــاهـــا
ويف َهــــــوا ُه
أحــــــــرز ْ
َت ِر َض َ
َ
ِ
َ
ـــقـــاهـــا
عـــيـــنـــه َس
فــــيــــض
ألن
َّ
َ

ِ
ـن فــضـ ِ
ـت
ـس ـ َقـ ْ
ـل ك َّف ِيه َنـ َـمـ ْ
مـ ْ
ـت وا َّتـ َ
ِ
ـــــــم َوإر ُثــــهــــا
ــــي َع
َف ْ
ــــطــــاء دائ ُ
ــــه َ
ٌ

ُخ ْ
ـــذ َســب ـ َع ـ ًة منها َو ُق ْ
ـــؤ ِّرخـــ ًا:
ــــل ُم َ

ـــداهـــا
وانـــ َطـــ َل
ْ
ـــقـــت إىل ا َملــــــدَ ى َي َ
ِ
ُـــــــراث َأ ٍ ِ
ُ
ــــر َاهــــا
ت
ـــــــم ق َ
رض دائ ٌ
ُ
كـــربـــاء َمــــا أح ــاه ــا)
ُـــــــراث
(ت
َ
(+ 254 + 1101
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م .د .موسى خابط عبود

امللخّ �ص
يتضمنها أدب اإلمام
بعضا من املعاين االجتامعية التي
يتناول هذا البحث ً
ّ

احلسني؛ خط ًبا ورسائل وأحاديث فض ً
ال عن الدعاء ليقف عىل معانيها كام

يتصورها الباحث يف ضوء النصوص املرافقة ملطالب البحث ،ولذا
يمكن أن
ّ
جتسد البحث يف مبحثني رئيسني:
ّ

األول :قضاء حاجة الناس ،وقد راقبنا ذلك يف خطبه ورسائله وأحاديثهاملرو ّية ثم الدعاء.

الثاين :االغرتاب يف أدب اإلمام احلسني ،وقد ت َل َّمسه البحث يف ضوءاألنواع األدبية التي ن ُِقل إلينا عن طريقها كالم اإلمام احلسني ،وبذلك

ّ
فإن اإلمام حياكم يف كالمه عــد ًدا من مشكالت الواقع االجتامعية
ّ
للحل والتواصل مع الناس بغية غرس جمموعة من القيم االجتامعية
سع ًيا
حتصن شخصية الفرد يف حميطه.
اإلسالمية األصيلة التي ّ

السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول
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Abstract

This research tries to clarify some of the Social meanings that Imam
Husain's (peace be upon him) has, orations and letters together with
invocation of God to know their meanings as seen by the researcher in
the light of the texts attached to this paper. The research falls into two
sections: The first is on peoples' needs satisfaction and this has been
clearly reflected in his orations, letters and speeches narrated and also
supplication. The second is the expatriation in Imam (peace be upon him)
literature and this has been clarified by the research in the light of the types
of literature by which Imam Husain's (peace be upon him) speech has
been transferred and shown to us. By that means, Imam Husain (peace be
upon him) deals with some social problems so as to find solutions and to
communicate with people in order to establish the original Social Islamic
values which help protect the Muslim from the impurified environment.

م َّل ٌة َف ْصلي ٌة ُمك ََّم ٌة
ََ
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رشع اإلسالم منهجا متكامال لرتبية الفرد املسلم بوصفه نواة للمجتمع ولبنة
ّ

يف بنائه ،يشتغل هذا املنهج مع أول نبض يف عروق اإلنسان لريسم له املسار

القويم طوال حياته وال يزهد يف صحبته حتى خيرتم املوت أيامه.

فلو "تتبعنا آيات القرآن الكريم ،وأحاديث السنة النبوية ،لوجدنا اجلانب

االجتامعي يأخذ أمهية ومكانة بعد العقيدة مبارشة يف كثري من اآليات

واألحاديث طيلة املدة التارخيية للترشيع اإلسالمي"( .)1ومن تلك اآليات قوله
خ ُذوه َف ُغ ُّلوه ُ ثم َْ ِ
ون ِذ َرا ًعا
يم َص ُّلو ُه ُ ث َّم ِف ِس ْل ِس َل ٍة َذ ْر ُع َها َس ْب ُع َ
ُ
تعاىلُ ُ :
الح َ
َّ
ِ
ِ
ي ُّض َع َل َط َعا ِم ا ْل ِ ْسكِ ِ
ني.)2(
اس ُلكُو ُه  إِ َّن ُه ك َ
َان ال ُي ْؤم ُن بِاللَِّ ا ْل َعظي ِم َ وال َ ُ
َف ْ
ويف معان اجتامعية أخر وردت أحاديث نبوية رشيفة؛ منها قوله( :ال

يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه)(.)3

وملا كان "األدب مؤسسة اجتامعية ،أداته اللغة ،وهي من خلق املجتمع"(،)4

صار جليا أن "األدب واالجتامع وجهان حلقيقة واحدة هي الطبيعة البرشية"(.)5
ولعل األدب واحد من أبرز قنوات توصيل املعاين اإلسالمية االجتامعية

وغريها عند أهل البيت؛ لذلك دأب اإلمام احلسني إىل ولوج كنه

الذات البرشية وطبيعتها وسعى سعيا جادا لنرش الفضائل االجتامعية ،إذ كان
"داعيا حثيثا لرضورة التغري االجتامعي نحو األفضل"( ،)6فهو "امتياز اجتامعي
كبري"(.)7

من هنا ،تضمن أدب اإلمام احلسني دالالت اجتامعية؛ أمهها:

أوالً :قضاء حوائج الناس :شدد الدين اإلسالمي عىل مد يد العون للفرد

االجتامعي الذي تصيبه فاقه أو تعتوره شدّ ة ،فقد جاءت نصوص دينية كثرية
السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول
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ون ال َّط َعا َم َع َل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيم
و ُي ْط ِع ُم َ
تؤكد هذا املعنى؛ منها قوله تعاىلَ :
َو َأ ِس ًريا ،)8(ومنها أيضا ما ورد عن الرسول املصطفى( :مثل املؤمنني يف
توادهم وترامحهم وتعاطفهم ،مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو ،تداعى له سائر
اجلسد بالسهر واحلمى)(.)9

وإذا كان "أكثر االجتاهات شيوعا يف موضوع العالقة بني األدب واملجتمع

دراسة األعامل األدبية كوثائق اجتامعية ،عىل افرتاض أهنا صور للحقيقة
االجتامعية الواقعية"( ،)10فإن أدب اإلمام احلسني متكن أن يكشف عن
عنايته بحاجات الناس وإغاثة امللهوفني ،وحرصه عىل االستجابة هلم.

وقد جتلت تلك املعاين من خالل خطبه ،إذ كانت أكثر األنواع األدبية

بروزا ،تعقبها األحاديث الفنية واألدعية ثم الرسائل.

1 .1اخلطبة وقضاء حوائج الناس :من بديع خطبه التي دعت إىل قضاء
حوائج الناس ،ما ورد عنه" :يا أهيا الناس نافسوا يف املكارم وسارعوا يف

املغانم وال حتتسبوا بمعروف مل تعجلوه ،واكسبوا احلمد بالنجح وال تكتسبوا

باملطل ذما ،فمهام يكن ألحد عند أحد صنيعة له رأي أنه ال يقوم بشكرها
فاهلل له بمكافأته فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرا.واعلموا أن حوائج الناس

إليكم من نعم اهلل عليكم فال متلوا النعم فتحور نقام"(.)11

للحض الشديد عىل عمل اخلري واالجتهاد
تفصح مقدمة اخلطبة عن صورة
ّ

يف طلبه وعىل وفق سياق اجتامعي ديني ،حتى لكأن املتلقي يتخيل حال املسلمني
الب والفضيلة.
وهم يف زحام وتدافع جتاه عمل ِّ

وهذه الصورة هي ما تنبئ عنها أفعال األمر( :نافسوا ،وسارعوا ،واكسبوا)
تراث كربالء
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التي تبعث عىل التحميس والتثويب وإثارة املشاعر واجتذاب النفوس إىل

االستجابة( ،)12وهذا االنفعال مر ّده إىل خصوصية املوضوع ،فـ"اختالف

املوضوع يستتبع اختالفا يف منهج اخلطبة من حيث حرارة اجلمل وانفعاهلا ،أو
هدوؤها ولينها حسبام توحي بتلك طبيعة املوضوع"(.)13

وهكذا بدا العنرص العاطفي واضحا يف انسيابه من أول وهلة ،سعيا منه

ملنح النص سلطة ضاغطة عىل املتلقي وكشف األبعاد االجتامعية لفعل اخلري
الذي يشكل هيمنة واضحة عىل مرجعية التفكري اإلسالمي.

ومثلام دعت األفعال السابقة يف النص إىل فعل اخلري ،هنت أفعال أخرى عن

خالف ذلك ،إذ انامزت تلك األفعال( :ال حتتسبوا ،ال تكتسبوا) بإيقاع صويت
متجانس ،خيتلف عن اإليقاع الصويت املتجانس ألفعال األمر املتقدمة ،وقد قيل:

"تغري النغمة قد يتبعه تغري يف الداللة"(.)14

ثم نلحظ بعد ذلك أن النص بدأ يتنامى عضويا من خالل مد أوارص بني

املعاين املتقدمة وإحدى مقارباهتا ذات الداللة االجتامعية ،التي ختلص إىل عدم
اعتامد معيار املكافأة الدنيوية يف بذل اخلري بل انتظار مكافأته سبحانه؛ ألنه
(أجزل عطاء وأعظم أجرا) ،وهلذا فإن "عمل املعروف املطالب به ليس جمرد

عمل خري بل عدم توقع اجلزاء االجتامعي عليه وهذا هو أرفع مستويات املنافسة
واملسارعة"(.)15

وبعدها يستمر التنامي العضوي للنص حتى يدخل صميم الفكرة الرئيسة

(واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم اهلل عليكم) ،فقضاء حوائج الناس
متثل حتديدا الجتاه قراءة النص ورسام ملسار املعنى الذي ال يستجيب لالجتاه
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األحادي ملسري النعمة ،املعلوم نحو املحتاج فحسب ،بل شدد عىل أمهية االجتاه

املسكوت عنه غالبا؛ وهو االجتاه املعاكس ملسري النعمة ،األول الذي يتجه صوب

قايض احلاجة.

وهبذا استطاع النص أن حييط نفسه بمؤرشات مضيئة تدفع املتلقي إىل

استدعاء اخلطاب الغائب رسيعا واخلروج من ربقة التصور املعلوم عند عامة
قضاء حاجة الناس
صاحب احلاجة

نعمة من اهلل

قايض احلاجة

املجتمع ،ويمكن تعميق الداللة املتقدمة ،باملخطط اآليت:

وألمهية تلك النعم وتعلقها بواقع املسلمني وأحواهلم االجتامعية شدد النص

عىل وجوب تدفق النعم واستمراريتها؛ ألن ر ّدها يوجب العقوبة الساموية.

وتابع قائال" :واعلموا أن املعروف مكسب محدا ،ومعقب أجرا،

فلو رأيتم املعروف رجال رأيتموه حسنا مجيال يرس الناظرين ،ولو رأيتم اللؤم

وتغض دونه األبصار"(.)16
رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب
ّ

يشكل هذا املقطع من النص نموا عضويا حيوم حول الفكرة الرئيسة يف

اخلطبة لعضدها عىل وفق سياق اجتامعي ،إذ "إن التجاوب النفيس بني اخلطيب

واملستمعني رشط أساس يف التأثر بكالمه" (.)17

وإذ مارس النص -فيام تقدم -عملية إقناع السامع من خالل جعله بني
تراث كربالء
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سندانة الثواب ومطرقة العقاب ،فإنه جنح إىل عملية استاملة املتلقي ،والسيام أن

االستاملة تأيت بعد اإلقناع وتعمل عىل إجياد باعث االستجابة لدى املستقبل(.)18

وقد جتلت تلك االستاملة من خالل تقديم صورة فنية افرتاضية التي جسدت

املعروف هبيئة رجل حسن مجيل ،ونقيض ذلك كان مع اللؤم فنفرت منه ،وهبذا
خلق النص قوة مزدوجة لدفع املتلقي نحو تسيري اخلري وحمبته.

ويستمر النص بالنمو الدائري ليشكل تكثيفا ضوئيا حتلق حول مركزه،

إذ قدم صور مبارشة متتابعة عن اجلود والبخل والعفو والتواصل ختتزن يف

مضموهنا معاين اإليثار ونبذ الذات ،إذ جاء يف اخلطبة" :أهيا الناس من جاد ساد
ومن ِ
بخل رذل ،وإن أجود الناس من أعطى من ال يرجو ،وإن أعفى الناس من
عفا قدرة ،وإن أوصل الناس من وصل من قطعه"(.)19

ويتحف النص املعنى السابق بصورة فنية استداللية" :واألصول عىل

مغارسها تسمو"( ،)20وهتدف هذه الصورة إىل تأطري العالقة بني قضاء حوائج

الناس وعدم توقع اجلزاء أو التقدير من اآلخرين ،وذلك ألن "كامل النفس

اإلنسانية إنام حيصل بتوجهها إىل اهلل تعاىل"(.)21

ثم يواصل النص بتفصيل معطيات قضاء احلوائج واستحقاقاهتا الدنيوية

تعجل ألخيه خريا وجده إذ قدم عليه غدا و َمن أراد اهلل تبارك
"فمن ّ
واآلخرويةَ :

وتعاىل بالصنيعة إىل أخيه كافأه هبا يف وقت حاجته ،ورصف عنه بالء الدنيا ما هو

أكثر منه ،و َمن ن ّفس كربة مؤمن ّفرج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرة ،و َمن أحسن
ِ ِ
ِ
ني.)22(
أحسن اهلل
ب ا ُْل ْحسن َ
إليهواللُّ ُي ُّ
َ

وهكذا ختم خطبته هبذه املقاطع التي ّتوجت بمفهوم قرآين عن
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املحسنني.

ومن الالفت أن اعتامد فقرات النص عىل أكثر من سياق داخيل يف تشكيل

بنيته املحكمة وما يتبعها من اختزال أو رسم لتفصيالت احلدث ،إنام ينطوي عىل

أرسار فنية ونفسية تظل عىل صلة بطبيعة األفكار االجتامعية التي يروم النص

عرضها أمام املتلقي ،كام سعى النص إىل جعل املتلقي أمام إمكانيات متعددة
ليكتشف بنفسه ما يكمن خلف األحداث من داللة ومعنى.

ويرصد املتتبع بشكل موسع جتليات داللة أن يكون قضاء احلاجة خالصا

لوجه اهلل تعاىل ،لتشمل أغلب نصوص اإلمام االجتامعية التي حترص عىل
عدم عنونة عمل اخلري أو حرص فاعليته يف أطر ضيقة ،بل يراد له أن ُي ِّلق يف
مدارات اجتامعية فسيحة.

الب وعنونته
2 .2احلديث الفني وقضاء حوائج الناس :لعل ظاهرة حتجيم فعل ِّ
هي من األدواء االجتامعية املتفشية منذ القدم ،التي دعا اإلمام إىل
معاجلتها وتقويمها؛ فمن داللة تلك املعاين ،ما ورد عنه يف أحد أحاديثه
الفنية ،إذ قال رجل عنده" :إن املعروف إذا أسدي إىل غري أهله ضاع فقال

احلسني" :ليس كذلك ،ولكن تكون الصنيعة مثل وابل املطر ،فتصيب
الب والفاجر"( ،)23فكام أن غزارة األمطار تعم األخرض واليابس ،كذلك
ّ
الب دون الفاجر.
ينبغي للمعروف أن يشمل اجلميع من غري أن يستقطب ّ

وهكذا يشع النص بدالالت إنسانية رحبة ،فمثلام سعت تلك الدالالت

لعضد اخلري والصرب يف نفس املسلم قليل املؤونة ،كذلك اجتهدت لتحول دون
تعميق الرش يف ذات املنحرف البائس لتدفع به نحو الصواب.
تراث كربالء
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وال ريب يف أن اإلمام إنام ينطلق هبذه املفاهيم والرؤى من تعاليم

اإلسالم السمحاء( ،)24فالدين اإلسالمي "دين هيتم بشؤون الفرد واملجتمع
وإجياد حياة سعيدة للجميع إىل حد بعيد ،حتى ُجعل ذلك من صلب الدين
وواقعه ،وعُدَّ ذلك من أفضل العبادات"(.)25

وقد حقق اجلانب النفيس أو الروحي حضورا طيبا يف عدد من نصوصه

االجتامعية األُخر ،التي تعنى بتلبية حوائج الناس ،وإىل ذلك أشاريف حديثه:

"صاحب احلاجة إن مل يكرم وجهه عن سؤالك فأكرم وجهك عن ر ِّده"(.)26

وال خيفى يف أن حلظة رشوع السائل (صاحب احلاجة بصورة حقيقية) بطلبه

إىل املسؤول ُتدث جوا فيه جانب من التوتر النفيس الضاغط عىل الطرفني،

فالسائل يعاين مرارة السؤال وحرارته ،واآلخر تتصارع بني جنبيه :شعوره بام
يكابده السائل يف مسألته ،ونزوعه الفطري يف التمسك بام لديه.وما أن ينترص

العامل املعنوي عىل نظريه املادي حتى تترسب الشحنات الوجدانية من ذلك
اجلو الضاغط ،فيتكشف ،ليصنع ذلك العطاء صنع الغيث يف الرتبة الكريمة،

بدال من أن يرتك آثارا نفسية سلبية فيام لو هيمن العامل املادي عىل ذلك املوقف.
تبني مما مر أن أثر السياق النفيس للنص كان فاعال يف ترسيخ ظاهرة تلبية

حوائج الناس لدى املتلقي ،استنادا إىل أن "الدين اإلسالمي يويص بالتوازن بني
جانبي احلياة املادي والروحي حتقيقا للتوافق النفيس وتكامل الشخصية"(.)27

ويلتفت يف نص آخر إىل عالقة سببية يف عملية قضاء احلوائج ق ّلام يلتفت

إليها اآلخرون ،إذ يقول يف حديثه مع معاوية بن أيب سفيانَ " :من قبِل عطاءك فقد

أعانك عىل الكرم"(.)28فبدال من أن ينفرد العون باجتاه صاحب احلاجة وحده
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كام هو متداول -فإن النص يكشف عن اجتاه خبيء للعون يتجه نحو قاضيها،الذي ال يتمكن من إمتام عملية العطاء من دون قبول اآلخر ،كام يشدد النص عىل

أمهية عدم رد العطاء السليم ،وقبوله إسهاما يف تدعيم سبيل املعروف.

ويبدو أن النص استطاع كرس أحد املسلامت املعرفية االجتامعية ،بمعنى كرس

أفق االنتظار للمتلقي (معاوية) وتوسيع دائرة القراءة للعطاء ،ويف الوقت الذي
ربز فيه النص قدرة اإلمام عىل اقتناص املواقف االجتامعية وحتميلها طاقات
ي ِّ

ربز أيضا سعيه إىل إجياد موازنة اجتامعية حتول
جديدة ذات خصوبة وعمق ،فإنه ي ِّ
دون تضخم أحد طريف معادلة العطاء عىل حساب اآلخر (صاحب احلاجة)،

وربام مل ختل تلك املحاولة من مسحة سياسية يوحي هبا السياق االجتامعي
السيايس املقتضب الذي ورد فيه النص.

3 .3الدعاء وقضاء حوائج الناس :هناك حاجات ليس إىل سبيلها انقضاء،
ومنها استمطار السامء ،واملطر نبض احلياة وبخاصة يف العصور املتقدمة،
واهلل تعاىل مل جيعل لإلنسان عليه من سبيل عند احتباسه سوى أفراد قالئل

انامزوا بدرجات سامية عنده ّ
جل وعال ،ومن أبرزهم احلسني بوصفه

إماما ،واإلمام "جيب أن يكون أفضل أهل زمانه"( ،)29فقد لبى طلب
املسلمني يف االستسقاء ،فلبى اهلل تعاىل دعاءه الذي جاء فيه" :اللهم أسقنا

ُسقيا واسعة وادعة عامة ،نافعة غري ضارة تعم هبا حارضنا وبادينا وتزيد

هبا رزقنا وشكرنا.اللهم اجعله رزق إيامن وعطاء إيامن ،إن عطاءك مل يكن
حمظورا .اللهم أنزل علينا يف أرضنا ُسكناها ،وأنبت فيها زينتها ومرعاها"(.)30

متيز هذا الدعاء بشموليته وسعته ،إذ ورد فيه( :واسعة ،عامة ،حارضنا
تراث كربالء
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وبادينا) زيادة عىل دقته وتشديده يف كلامته( :وادعة ،نافعة ،غري ضارة)؛ وذلك
ألن "املطر ربام جاء يف غري إ ّبان الزراعات ،وربام جاء والتمر يف اجلُ ْرن ،والطعام
يف البيادر ،وربام كان يف الكثرة جماوزا ملقدار احلاجة"(.)31

وقد ن ّبه يف هناية النص إىل أن استجابة اهلل تعاىل حلوائج املسلمني تتطلب

شكر ًا وأفضل الشكر اإليامن به ّ
جل وعال.

4 .4الرسالة وقضاء حوائج الناس :كان الشعراء ممن ُل ّبيت حوائجهم عند

اإلمام فقد كتب إىل أخيه اإلمام احلسن جييبه يف موضوع إعطاء

الشعراء" :أنت أعلم مني بأن خري املال ما وقى العرض"(.)32

يشع هذا النص بإشارات صارمة إىل الواقع املعيش ،فالنص يذكر ذلك يف

سياق إمضاء حقيقة اجتامعية قائمة ،وهي أن رجوع العصبية القبلية إىل عهدها
اجلاهيل أو أشد ،قد عمل عىل تفيش اهلجاء عند الشعراء إذ أمدّ بنو أمية ذلك
اللهب بالوقود وزادوه اشتعاال مما تأصل يف نفوس العرب حب الفخر واملباهاة

(.)33

ّ
ولعل الدالالت املتقدمة تتساوق مع ما ذكره يف موضع آخر عندما
ِ
يم عىل ذلك ،فأجاب" :أتراين خفت أن يقول:
أجزل يف عطاء شاعر مدحهَ ،فل َ

لست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل ،وال ابن عيل بن أيب طالب! ولكني
ويمل عنه،
خفت أن يقولُ :
ُ
لست كرسول اهلل ،وال كعيل ،ف ُيصدَّ قُ ،

ويبقى خملدا يف الكتب ،حمفوظا عىل ألسنة الرواة"( .)34وهذا النص إنام يمثل
استرشافا دقيقا للمستقبل ووصفا موضوعيا لواقع احلال.
وتأسيسا عىل ما سبق ،فإن املراد بـ ِ
(العرض) يف رسالته اجلوابية املتقدمة
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"ليس هو (الناموس) إذ ليس بني املسلمني من خيال أن ينال من عرض أهل
بيت الرسالة ،بل املراد به (العرض السيايس) الذي استهدفه من (آل حممد)
األمويون"( ،)35فكانت مبادرته قطعا معنويا أللسنة الشعراء واملستغلني

هلذا املنرب الشعبي الفاعل ،وتقليال من فرص استغالهلم ووقوفهم عىل أبواب

احلكام(.)36

وحتسن اإلشارة إىل أن رسالته تلك ،أنتجت مفاهيم عدّ ة؛ منها :رغبة

اإلمام احلسن بإبراز مكانة أخيه احلسني ،وبيان العالقة الراقية بينهام،
وهذا يتجىل من خالل رصد عبارة( :أنت أعلم مني ،)...فإن لذلك "حظا من

اللطف تاما ونصيبا من اإلحسان وافرا واهلل أعلم حيث جيعل رساالته"(،)37

زيادة عىل قدرة اإلمام عىل مالمسة الواقع من خالل تقويمه خلطورة جانب
الدعاية ،الذي يمثله الشاعر وأثره يف تفكري املجتمع ورؤيتهم ،والسيام أن
الشاعر آنذاك كان يشكل أخطر منظومة إعالمية متنقلة.

ومسألة عودة اهلجاء إىل أغراض الشعراء ،وتفشيه ،إنام متثل إشارة واضحة إىل

تصدع اجتامعي مبكر لثقافة املجتمع املسلم الفتية؛ ذلك املجتمع الذي مل ينقطع

عهده بالرسول إال عقودا قليلة ،وما تستبطنه هذه املسألة من أدواء اجتامعية
كثرية استتبعت غياب العدل االجتامعي وهجر القيم اخللقية يف املجتمع؛ األمر
الذي تقدم أسباب اغرتاب اإلمام احلسني.

ثانيا :االغرتاب يف أدب اإلمام احلسني :وردت يف القرآن الكريم إشارة

و َل ْو
إىل أحد مالمح االغرتاب وشدة وطأته عىل ذات اإلنسان ،إذ قال تعاىلَ :
اخ ُر ُجو ْا ِمن ِد َي ِ
اركُم َّما َف َع ُلو ُه إِالَّ َقلِ ٌ
يل،)38(
َأنَّا َك َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم َأ ِن ا ْق ُت ُلو ْا َأن ُف َسك ُْم َأ ِو ْ
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وزيادة عىل تأكيد املعنى املتقدم ،انصب اهتامم عدد من أحاديث املصطفى

عىل إبراز مفاهيم ُأخر لالغرتاب؛ من ذلك مفهوم الوحدانية ،أو قلة عدد
املسلمني املخلصني للدين ،إذ ورد عنه يف هذا الصدد( :بدأ اإلسالم غريبا،

وسيعود غريبا كام بدأ غريبا ،فطوبى للغرباء)( ،)39فاإلسالم "كان يف أول أمره

كالغريب الوحيد الذي ال أهل له عنده؛ لقلة املسلمني يومئذ وسيعود غريبا كام
كان أي يقل املسلمون يف آخر الزمان فيصريون كالغرباء ،فطوبى للغرباء ،أي
اجلنة ألولئك املسلمني"( ،)40وإنام خصهم تعاىل بنعمة اجلنة ،لصربهم عىل أذى

أعداء الدين اإلسالمي وحفاظهم عليه(.)41

وال غرو ،فاملؤمن السائر إىل اهلل غريب بني أولئك الذين اتبعوا نزواهتم

وأهواءهم ،فهو غريب؛ لفساد دينهم ،غريب يف متسكه بالسنة؛ لتمسكهم

بالبدع ،غريب يف اعتقاده؛ لفساد اعتقادهم ،غريب يف صالته؛ لسوء صالهتم،

غريب يف طريقه؛ لضاللة طرقهم وفسادها (.)42

و"كان ما تنبأ به الرسول أن يكون ،إذ مل ينقض زمن طويل حتى عاد

اإلسالم مغرتبا من جديد ،وأول مظاهر الشعور باالغرتاب ظهرت نتيجة
احلزن عىل أهل البيت"( ،)43وعىل أساس من احلزن كان "حزن االغرتاب عىل

مصائرهم ومصائر حمبيهم"( ،)44ولذلك جييء اغرتاب اإلمام احلسني نتيجة
متوقعة لألحداث التي حصلت يف صدر اإلسالم والعرص األموي.

وقبل أن ننطلق يف إبراز جتليات االغرتاب االجتامعي عنده ،حيسن

بنا أن نشري إىل مفهوم االغرتاب االجتامعي باملعنى اإلسالمي -فهناك عدة

أنواع من االغرتاب تسمى بمسمياهتا منها :االغرتاب العاطفي ،واالغرتاب
السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول
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االقتصادي ،واالغرتاب الفكري ،وغريها مما يقع خارج دائرة البحث(-)45

فعىل الرغم من أن مصطلح االغرتاب عموما يكاد يكون غامضا ال حتده قوانني
رصحية( ،)46يمكن االعتامد عىل ما تقدم يف االقرتاب من مفهوم االغرتاب يف

ضوء املنهج اإلسالمي ،والتعامل معه عىل أنه" :اغرتاب عن احلياة االجتامعية

الزائفة اجلارفة ،واغرتاب عن النظام االجتامعي غري العادل ،فالغرباء قاوموا

احلياة ومغرياهتا بطريقة إجيابية (سلبية) فقهروا السلطتني سلطة احلكام وسلطة

النفس"(.)47

وإذا ما اعتمد املتتبع الدقة واملوضوعية يف عرضه ملفهوم االغرتاب السابق،

عىل نصوص اإلمام احلسني فسيلمس بوضوح أنه جاهد النظام االجتامعي
غري العادل بطريقة إجيابية تضحوية.بمعنى آخر ،إن اغرتابه كان اغرتابا إجيابيا،
واالغرتاب االجيايب حيصل "حني يسلم اإلنسان ذاته إىل املجتمع ويضحي هبا يف
سبيل الوصول إىل هدف نبيل خيدم اآلخرين وهو اغرتاب رضوري"(.)48

وملا كان االغرتاب يشكل ظاهرة يمكن رصدها ودراستها يف أنامط احلياة

مجيعها( )49فإنه ال بد له أن ينفذ إىل األدب؛ ألن "األدب ظل املجتمع"( ،)50فهو

يعرب عن الذات اإلنسانية التي تعيش مع اجلامعة واقعها االجتامعي()51؛ ولذلك

حقق االغرتاب أثرا فاعال يف األدب ،كام هو أثره يف أدب اإلمام احلسني،

إذ حازت خطبه املساحة األوسع يف الكشف عن اغرتابه ،تعقبها الرسائل،
فاألحاديث الفنية ثم األدعية.

1 .1اخلطبة واغــراب اإلمام احلسني :من خطبه يف هذا املنحى ،خطبته
التي خطبها عند قرب أخيه اإلمام احلسن ،الذي استشهد مسموما

(،)52
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جاء فيها" :رمحك اهلل أبا حممد! إن كنت لتبارص احلق مظانه ،وتؤثر اهلل عند

مداحض الباطل يف مواطن التقية بحسن الرو ّية ،وتستشف جليل معاظم
األرسة بأيرس
الدنيا بعني هلا حاقرة وتقبض عليها يدٌ ظاهرة األطراف نقية
ّ

املؤونة عليك"( ،)53ثم واصل كالمه بقوله" :وال غرو وأنت ابن ساللة

النبوة ورضيع لبان احلكمة ،فإىل روح ورحيان وجنة ونعيم ،أعظم اهلل لنا
ولكم األجر عليه ،ووهب لنا ولكم السلوة وحسن األسى عنه"(.)54

من البني أن هذا النص التأبيني جسد نمطا واقعيا ينسجم وواقع اإلمام

احلسن ،إذ ذكر جانبا من مناقبه وسجاياه وصربه العظيم عىل مفاتن الدنيا
وغرورها ،وحلمه الواسع عن مكر أعدائه ،وهو مع ذلك كله يف سالمة من

دينه ،وقد هنضت بتلك املعاين املتقدمة ،عبارات النص املرشقة التي انامزت

األسة،
بتواشجها وتطعيمها بصور ذات إثارة فنية نحو (مداحض الباطل ،نقية ّ

ورضيع لبان احلكمة) ،ولعل تلك السامت الفنية التي طبعت النص عوضته عن
فقدانه للعنرص اإليقاعي ،وكشفت  -باستشهاد اإلمام احلسن عن نقصان

عدد األفراد الذين يبعدون بوجودهم جزءا مهام من شبح االغرتاب .ومن هنا
فال شك يف أن فقدان اإلمام احلسني آلخر أحبته من أهل الكساء
وبقاءه وحيدا يف التصدي لتلك األوضاع االجتامعية العصيبة ،سيضاعف من

وقع املصيبة ويدفعه الستحضار أمل فراق أهله الراحلني عنه ،فيترسب إىل نفسه

الشعور باالغرتاب.

وال غرو ،فتلك حقيقة أمضاها والده اإلمام عيل حني قال" :فقد األحبة

غربة"( ،)55زيادة عىل اشتامل النص عىل عبارات التوديع مشفوعة بألفاظ ذات
السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول
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دالالت اغرتابية( :السلوة ،واألسى) ،ساعدت يف توصيل الشعور باالغرتاب

(.)56

ومل ت ِ
ُنسه مصيبته بأخيه من أن يلتفت إىل احلارضين يف آخر خطبته

ليرشكهم يف دعواته( :أعظم اهلل لنا ولكم األجر عليه )...عرفانا ملوقفهم وتنمية
للحس اجلمعي يف املجتمع.

واألوضاع االجتامعية املرتدية التي تصدى هلا بعد رحيل أخيه ،كانت

مجة؛ تطرق إىل جانب منها يف إحدى خطبه ،يصف فيها حال الناس ،فهم:

"بني ُمستع َبد مقهور وبني ُمستض َعف عىل معيشته مغلوب ،يتقلبون يف امللك
بآرائهم ويستشعرون اخلزي بأهوائهم اقتداء باألرشار وجرأة عىل اجلبار"

(.)57

وأما السلطة احلاكمة ،ورموزها ،فهم "بني جبار عنيد وذي سطوة عىل الضعفة

(.)58
قسم املجتمع إىل طبقتني:
شديد ،مطاع ال يعرف املبدئ املعيد" وهبذا ّ

األوىل مستع َبدة؛ وهم السواد األعظم ،واألخرى متجربة؛ وهم امللوك وأعواهنم.
ويبدو أنه ليس هناك طبقات ُأخر -أو تكاد -مستقلة بسامهتا وهنجها من

شأهنا أن تشكل ظاهرة صحية يف املجتمع؛ ولذلك يستغرب اإلمام من حال
جمتمعه ،إذ تابع خطبته ،متعجبا لذلك" :فيا عجبا وما يل ال أعجب واألرض من

غاش غشوم ومترصف ظلوم وعامل عىل املؤمنني هبم غري رحيم"(.)59

وهذا التعجب يشري إىل اغرتاب معمق عن البنية االجتامعية السائدة التي

ارتضت واستسلمت ألن يكون سلب حقوق الفرد ومصادرة رأيه وإهدار
حريته ،ثقافة هلا ،و"انتهاك اإلنسان حلرية نفسه وحقوقه أشد خطورة عليه من

انتهاك اآلخرين حلقوقه"(.)60
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وأحسب أن لتسويغ اإلمام لنفسه احلق يف أن يعجب (ما يل ال أعجب)،

أثره العميق يف تزويد املتلقي بصورة تعكس واقع املجتمع السوداوي آنذاك،
وبعده السحيق عن النظرة االجتامعية املثالية لإلسالم.

والتعارض بني الفرد واملجتمع ال يتعمق إال عندما يبلغ احلال شكله

األدنى( ،)61وهذا التعارض قد شكل أثرا يف اغرتابه.)62( 

2 .2الرسالة واغرتاب اإلمام احلسني :ال شك يف أن متكن القيم اجلاهلية
وأعرافها االجتامعية من نفوس النظام السيايس األموي ،يرسخ االعتقاد بأن
املبادئ اإلسالمية اجلديدة ونظمها ملا تدلف بعدُ إىل أغوار الضمري وعمق

القناعات بالفكر اإلسالمي.ومن شواهد ذلك ،رسالة اإلمام اجلوابية
ملعاوية بن أيب سفيان الذي بعث برسالة إىل احلسني يلومه عىل تزوجه

من جاريته ،فكتب" :أما بعد ،فقد بلغني كتابك ،وتعيريك إياي بأين
تزوجت مواليت وتركت أكفائي من قريش ،فليس فوق رسول اهلل منتهى
خرجت عن يدي
يف رشف ،وال غاية يف نسب؛ وإنام كانت ملك يميني،
ْ
بأمر التمست ثواب اهلل تعاىل ،ثم ارجتعتها عىل سنة نبيه ،وقد رفع اهلل

باإلسالم اخلسيسة ،ووضع عنّا به النقيصة ،فال لوم عىل امرئ مسلم إال يف

أمر مأثم ،وإنام اللوم لوم اجلاهلية"(.)63

وال خيفى أن الواقع السيايس الذي عارصه اإلمام قد ألقى بظالله

عىل الواقع االجتامعي ،وهذا ما تكشف عنه رسالة معاوية التي أنشئت بفعل
أسباب اجتامعية تزاوجت بأخرى سياسية مضمرة ،وهلذا فقد اكتسبت مثل هذه
النصوص أمهية وحيوية يف أدب اإلمام .وقد استطاع وبانسيابية أن ينسب
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فعله يف التزويج إىل السنة النبوية الرشيفة ،وزاد فعله رشفا حني قرنه بطلب
الثواب؛ وهذا وحده يكفي إلفحام اخلصم.

ولعل اإلحساس الذي متلك السلطة األموية بعدم مرشوعية سلطاهنم،

دفعهم بوعي أو بغري وعي إىل االهتامم باقتناص مواقف اجتامعية يروهنا بحسب
قيمهم أهنا سلبية؛ طمعا بإحراز موقف أو تغطية ملفارقات معينة ،أو سعيا
لتحقيق اخرتاق يف مساحة اإلمام الشخصية؛ إضعافا لرصيده االجتامعي.

وبناء عىل ما تقدم نلحظ أن اإلمام ينطلق إىل معاجلة الظاهرة االجتامعية

من واقع النص الديني -وهذه أحد مالمح االغرتاب اإلجيايب لديه -بخالف
النظام السيايس الذي ينطلق من أعرافه االجتامعية إىل النص الديني الذي
ُيشكل عندهم مرجعا تابعا ملرجعيات ثقافية ُأخر ،وليس مرجعا رئيسا متبوعا

يف األحوال كلها ،كام هي ثقافة أهل البيت.

نصه املتقدم هو جتسيد ملفهوم اإلسالم الذي
وصفوة القول :إن ّ

يمثل قفزة خارج املفهومات السائدة ،التي يبدو أهنا ما زالت تكتّف األفكار

اإلسالمية ومتارس حياهلا سلطة عرفية ،فـ"الروح القبلية كانت هي السائدة يف

العرص األموي ،وهي التي أعطت حكم بني أمية طابعا قبليا سافرا"(.)64

وهكذا فقد كانت لألوضاع السياسية التي أحاطت باإلمام ،بصمة جلية

يف اغرتابه؛ فاالغرتاب يف أحد جوانبه ،ينشأ "نتيجة ملعاناة اإلنسان مشكالت

عرصه وأزماته ،ووعيه واكتشافه للتناقضات التي تسود املجتمع ،دون أن يكون
قادرا عىل إصالح الوضع املغلوط ،بسبب القهر السيايس"( ،)65ولذا "حتسب

الغربة االجتامعية وجها مبارشا من وجوه االغرتاب السيايس؛ ألهنا تتصل
تراث كربالء
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اتصاال وثيقا بالظروف السياسية وتقلبات األحداث"( ،)66وكذلك "تسهم

العوامل املوضوعية والنفسية يف إبراز اجلوانب االجتامعية للظاهرة السياسية،
والوجوه السياسية للظاهرة االجتامعية"(.)67

ويف ضوء ما تقدم نجد أن الظاهرة االجتامعية يمكن أن تكون متعددة

املاهيات ،وثورته يف الواقع واحدة من الظواهر االجتامعية متعددة املاهيات؛

ذلك أن العوامل التي أثرت يف نشوئها متعددة ،إال أن العنرص االجتامعي يبقى
شديد الربوز فيها( ،)68فإصالح املجتمع هو جوهر ثورته ،وهو يؤكد ذلك

خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي"(.)69
بقوله" :إنام
ُ

وابتدأت رحلة اإلصالح حينام قرر الرحيل عن مدينة جدّ ه املصطفى

مع أهله وأصحابه ،واالنفصال عن موطنه حتت جنح الظالم نحو مكة املكرمة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ني.)70(
ب َق َال َر ِّب ن َِّجني م َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظال َ
ت َّق ُ
وهو يقرأَ  :فخَ َر َج من َْها َخائ ًفا َي َ َ

وال مندوحة من تقرير أن رحيله بفعل تلك الظروف السياسية التعسفية،

وعىل تلك احلال ،كان كفيال بأن حيرك مشاعر االغرتاب يف روحه ،فـ"االرحتال

عن الوطن يو ّلد اغرتابا مكانيا ال تنفتح معه إال أسوار الوحشة"( ،)71وبخاصة
أن االغرتاب كان عنوة ،واالقتالع عن الوطن أشد قسوة من االغرتاب
اإلرادي( .)72واختياره لتلك اآلية الكريمة دليل مهم عىل ذلك؛ إذ استحرض

من خالهلا صورة نبي اهلل موسى وهو يرحل عن وطنه خائفا من أن يدركه
الطلب فيحول دون قصده الرسايل( .)73وسياق اآلية الكريمة ،نفسه إنام حيكي

عن واقع حال اإلمام آنذاك ،واإلحساس باخلوف عادة ما يصاحب النزوح

عن الوطن( ،)74وهذا "اخلوف ذاته اغرتاب"(.)75
السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول

49

1436-1435هـ2014/م

املوضوع االجتامعي يف أدب اإلمام احلسني (عليه السالم)

ومما زاد يف اغرتابه ،تلك األخبار التي وردت جتأر بانثالم حال أنصاره

الذين كتبوا إليه بالبيعة ،فبعدما كان يستأنس حلاهلم غدا يستوحش من نواياهم،
إذ تشكلت ملوقفهم املتغري داللة متغرية ،و"حتول الداللة يشري إىل حالة

اغرتاب"( .)76وهذا ما كشفته رسالته التي كتب فيها" :وقد أتتني كتبكم وقدمت

عيل ُرسلكم ببيعتكم أنكم ال تسلموين وال ختذلوين فإن وفيتم يل ببيعتكم فقد
َّ
أصبتم حظكم"( )77ثم تابع" :وإن مل تفعلوا ونقضتم عهودكم ونكثتم ببيعتكم

فلعمري ،ما هي منكم بنكر ،لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي ،واملغرور من

اغرت بكم"(.)78

ولعل أهم ما يميزه يف هذا الصدد إحساسه اإلنساين املتدفق بتدهور

أقره
عرصه يف جمال احلقوق واحلريات ،ورغبته يف إقامة العدل االجتامعي الذي ّ
اإلسالم ،انسجاما وواقع مسؤولية إمامته ،وهذا املائز اإلنساين جعله مرشحا
أكثر من غريه لالغرتاب(.)79

وأيا كانت األسباب فإهنا مل ِ
تثن عزمه ومل تدفعه إىل اليأس واالستسالم

للواقع ،كام هو شأن أغلب الشخصيات االجتامعية البارزة املعارصة له من مثل

عبداهلل بن عمر بن اخلطاب ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبدالرمحن بن أيب بكر(،)80

أو كام هو شأن أغلب الذين عانوا االغرتاب االجتامعي( ،)81بل عمقت يف ذاته

التصميم يف بلوغ اهلدف ،والسيام بعد أن تيقن من أن الواقع السائد يف وقته ال
يستجيب بمعطياته القائمة ،للمثل اإلنسانية السامية والقيم التي دعا إليها الدين

اإلسالمي.

فاإلمام كان يرى يف الواقع االجتامعي املرتدي اصطداما بغاياته املنشودة
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وحرسا ملدّ جيري يف وجدانه التواق إىل احلرية ،وهذا ما تشري إليه رسالته

التي بعث هبا إىل أخيه حممد بن احلنفية" :أما بعد ،فكأن الدنيا مل تكن ،وكأن
اآلخرة مل تزل والسالم"(.)82

3 .3احلديث الفني واغرتاب اإلمام احلسني :مما ال ضبابية فيه أن السلطة
األموية مارست حيال اإلمام أشدّ أنواع اخلنق االجتامعي والنفيس،
وقد جتىل هذا األمر يف نصوص عدّ ة؛ منها حديثه الفني الذي أوضح فيه

هرة إن بني أمية
ألحد حمبيه ،أسباب إقدامه عىل الثورة ،جاء فيه" :يا أبا ّ
أخذوا مايل فصربت وشتموا ِعريض فصربت ،وطلبوا دمي...وأيم اهلل يا أبا

هرة لتقتلني الفئة الباغية وليلبسهم اهلل ذال شامال وسيفا قاطعا"(.)83
ّ

ومن الواضح أن النص انامز بقوة التشخيص وإدانة النظام بدرجة عالية،

فالنص يشع بشعوره بالقهر واالستالب وكبت احلريات وغياب العدل
االجتامعي.وهذه الظواهر العدمية كلها صنعت أسبابا منتفخة كمنت خلف

ثورته ،وانفجرت حني ُطلب منه مبايعة يزيد بن معاوية ،وهي األسباب
ذاهتا التي تسببت يف اغرتابه؛ ألن "اإلنسان مغرتب طاملا هو مست َغ ّل"( ،)84وهلذا

فإن "نموذج الغريب ونموذج الثائر يعيشان معا جنب إىل جنب"( ،)85ليكون

االستغالل قاسام مشرتكا بينهام.

وأما طلب دم اإلمام وقتله ،فال شك يف أهنا حماولة سلطوية حلجب

فاعليته بوصفه مرجعية دينية اجتامعية من خالل عملية (شخصنة) الفكر،

التي هي نزعة طاغوتية بدائية ،فاجلسد معادل موضوعي( )86للفكر يف حسابات

القامعني؛ ففي تصورهم أن تصفية اجلسد تعني تصفية الفكر ،والقتل هو البديل
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عن النقص الفكري.

وعموما فإن تدرج النص يف ذكر دوافع االغرتاب من سلب األموال إىل شتم

األعراض وصوال إىل إراقة الدماء وتأكيدها من خالل تكرار املعنى ليس إال
عملية رسم دوائر لالغرتاب ،شكل القتل فيها بؤرهتا االغرتابية احلادة.

4 .4الدعاء واغــراب اإلمــام احلسني :كان لتاليش املعايري االجتامعية
اإلسالمية واإلنسانية عند ساسة املجتمع آنذاك ،بام صري رحيل اإلمام

عن حرم جدّ ه ،أمرا واقعا ،أبلغ األثر يف نفسه ،وهذا املعنى قد محله عدد

من أدعيته.جاء يف أحدها" :اللهم إنّا عرتة نبيك حممد (صلواتك عليه وآله)،
قد ُأخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدّ نا وتعدّ ت بنو أمية علينا ،اللهم

فخذ لنا بحقنا وانرصنا عىل القوم الظاملني"(.)87

فإخراج اإلمام وإزعاجه وطرده والتعدي عليه هلي أسباب كفيلة باغرتابه؛

ولذلك فإن هذا النص ببساطة أسلوبه ومبارشته للمعنى ،إنام يمثل قطعة مقدودة

من نفسه املعذبة ،متور بام يعترص قلبه من آهات ومهوم؛ وهذا يعني أنه "يتعامل

مع العبارة بمقدار ما حتققه من فائدة توصيلية إىل اجلمهور ،وليس بام تفرضه

املعايري االجتامعية التي تصاحبها احلذلقة إىل اجلمهور والتخيل املوهوم"(.)88
وقد تفتق الشعور باالغرتاب عنده يوم الطف ،والسيام بعد استشهاد ولده

عيل األكرب؛ إذ جاء يف دعائه هبذه الفاجعةَ :
"قتل اهلل قوما قتلوك يا ُبني! ما
ّ
أجرأهم عىل الرمحن ،وعىل انتهاك حرمة الرسول! عىل الدنيا بعدك العفا"(.)88

وال خيفى أن االغرتاب -هنا -كامن يف فقد أعز األحباب واألالف ،يستتبعه

فقدان مذاق احلياة واشتهائها ،فاملتلقي يستشعر من دعائه وبخاصة قوله( :عىل
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الدنيا بعدك العفا) ،أن هناك شعورا عاطفيا طاغيا يف نفسه جيهد أن يلتمس

طريق االنعتاق من العامل املحيط؛ ومثل هذا الشعور يربز حني ييأس اإلنسان من
احلياة أو يبلغ عدم التكيف مع تركيبة البنية االجتامعية درجة ال يمكن معها أن
يتحقق انسجام ولو بدرجة متدنية.

وال ريب يف أن هيمنة النظام احلاكم وطغيانه كانت تتم من خالل عوامل

القهر السيايس واإلذعان االجتامعي وتزييف الوعي ،ومن ذلك اإلجهاز عىل

كل حركة أو ثورة ترمي إىل اخلالص من الواقع املرير الذي يفيض بطبيعة احلال
وشحة عدد األنصار من أول
إىل قلة أنصار الثورة حلساب السلطة املتجربة،
ّ
عوامل االغرتاب االجتامعي(.)90

ومن هنا كان اإلمام ينادي يوم كربالء" :واغربتاه واقلة نارصاه"(.)91

ذاب يذب عن حرم رسول
ويف موضع آخر يف كربالء ،نادى" :هل من ّ

موحد خياف اهلل فينا؟ هل من مغيث يرجو اهلل يف إغاثتنا؟ هل من
اهلل؟ هل من ّ
معني يرجو ما عند اهلل يف إعانتنا؟"( .)92فمن مجلة دالالت هذه النداءات ،هو

الشعور باالغرتاب نتيجة فقد األنصار ،و"الشعور بالفقد يستلزم أدوات النداء
واالستغاثة والندبة"(.)93

وهكذا عاش اإلمام مغرتبا واستشهد مغرتبا ،ليصنع من ذلك عالمة

استفهام كربى ال يقوى املتلقي حني يلتمس هلا اإلجابة إال اإلقرار بأمهية العدل

االجتامعي واليقني بحريات الشعوب والتضحية يف سبيلها.
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خامتة
يف ختام املوضوع االجتامعي نلحظ أن اإلمام حاكم عددا من مشكالت

الواقع الصعبة بظالهلا االجتامعية كافة ،إذ شكلت تلك املحاكمة حفرا يف الواقع
الصعب.وال شك يف أن توظيف األدب ملعاجلة الواقع االجتامعي حيفز قدراته

يف التواصل اجلمعي ملجتمعه؛ بغية غرس القيم االجتامعية اإلسالمية التي من

شأهنا أن تنتج توازنا اجتامعيا ينعم املسلم من خالهلا بالسعادة واألمان ،زيادة
عىل حتصني الفرد وبث املنعة يف نفسه واألنفة من القبول بإهدار حريته وحقوقه.
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الهوام�ش
(((1دراسة موضوعية فنية يف أدب الرقائق (رسالة ماجستري) ،أمحد عبدالرزاق.64 :
(((2احلاقة.34 - 30/
(((3صحيح البخاري( 28 :كتاب اإليامن).
(((4نظرية األدب.119 :
(((5أسطورة األدب الرفيع.53 :
(((6اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري.399 :
(((7امللحمة احلسينية.132/1 :
(((8اإلنسان.28/
(((9صحيح مسلم( 1001 :باب تراحم املؤمنني) ،وقال( :من خرج يف حاجة مؤمن
فاهلل ضامن له اجلنة).خمترص جواهر الكالم يف احلكم واألحكام  -معجم مفهرس للحكم
النبوية ،القايض ناصح الدين اآلمدي ،81 :وجاء عن اإلمام جعفر الصادق" :ما
عيل ثوابك وال أرض لك بدون اجلنة".ثواب
قىض مسلم ملسلم حاجة إال ناداه اهللَّ :
األعامل وعقاب األعامل.188 :
((1(1نظرية األدب.131 :
((1(1كشف الغمة ،222 - 221/2 :وينظر :املجالس السنية ،36/1 :ولواعج األشجان.17 :
((1(1ينظر :األدب يف عرص النبوة والراشدين ،108 :والنثر الفني وأثر اجلاحظ فيه.127 :
((1(1النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه.127 :
((1(1داللة األلفاظ ،إبراهيم أنيس.47 :
((1(1تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي.310 :
((1(1كشف الغمة.222 - 221/2 :
((1(1املنطق.362 :
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((1(1ينظر :التوجيه األديب.43 :
((1(1كشف الغمة.222/2 :
((2(2م.ن.222/2 :
((2(2التكامل يف اإلسالم ،د .أمحد أمني.86/1 :
((2(2كشف الغمة .222/2 :والنص القرآين يف :آل عمران.134/
((2(2حتف العقول ،174 :وينظر :بحار األنوار ،117/78 :وأعيان الشيعة.620/1 :
((2(2عن رسول اهلل ،قال( :اصطنع اخلري إىل َمن هو أهله وإىل َمن هو ِمن غري أهله ،فإن مل
فأنت أهله) .عيون أخبار الرضا.38/2 :
تصب َمن هو أهله َ
((2(2التكامل يف اإلسالم.88/1 :
((2(2نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ،83 :وينظر :بحار األنوار ،357/71 :وكلمة اإلمام
احلسني ،حسن الشريازي.127 :
((2(2علم النفس الديني.343 :
((2(2نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ،83 :وينظر :بحار األنوار ،357/71 :وكلمة اإلمام
احلسني.127 :
((2(2العقائد اإلسالمية ،حممد احلسيني الشريازي.175 :
((3(3عيون األخبار ،303/2 :وينظر :ملعة من بالغة احلسني.50 - 49 :
جل ْرن) :موضع التمر الذي جيفف فيه .لسان العرب:
((3(3البيان والتبيني .228/1 :و(ا ُ
مادة (ج ر ن).
((3(3كشف الغمة ،223/1 :وينظر :ملعة من بالغة احلسني ،105 :وبالغة اإلمام احلسني
بن عيل.58/1 :
((3(3ينظر :تاريخ النقد األديب عند العرب ،طه أمحد إبراهيم.38 :
((3(3زهر اآلداب ،98/1 :وينظر :العمدة ،ابن رشيق.172/2 :
((3(3احلسني سامته وسريته ،حممد رضا اجلاليل.95 :
((3(3م .ن.95 :
((3(3كشف الغمة.223/1 :
((3(3النساء/من  ،66وينظر :جممع البيان يف تفسري القرآن.109 - 108/3 :
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((3(3صحيح مسلم ،كتاب اإليامن.72 :
((4(4لسان العرب :مادة (غ ر ب).
((4(4ينظر :لسان العرب :مادة (غ ر ب).
((4(4ينظر :مدارج السالكني بني إياك نعبد وإياك نستعني ،ابن قيم اجلوزية،200 - 199 :
واالغرتاب يف تراث صوفية اإلسالم ،د .عبدالقادر موسى املحمدي.58 :
((4(4االغرتاب يف تراث صوفية اإلسالم.59 :
((4(4الفلسفة الصوفية يف اإلسالم ،د .عبدالقادر حممود.151 :
((4(4للتوسع ،ينظر :مــدارج السالكني 201 :عىل سبيل املثال ،واالغــراب يف الشعر
العراقي ،حممد رايض جعفر ،50 :والغربة واحلنني يف شعر السياب ،د .صالح عيل حسني
اجلمييل.258 :
((4(4ينظر :االغرتاب االجتامعي يف شعر صدر اإلسالم (رسالة ماجستري) ،حسن صالح
سلطان.9 :
( )46((4(4االغرتاب يف اإلسالم ،فتح اهلل خليف.88 :
((4(4االغرتاب يف شعر أمحد الصايف النجفي ،وفاء عبداألمري هادي الصايف.6 :
((4(4ينظر :االغرتاب ،د .أمحد العدواين ،5 :واالغرتاب يف شعر أمحد الصايف.12 :
((5(5النقد األديب ،أمحد أمني.276 :
((5(5ينظر :دراسات يف النقد األديب.5/2 :
((5(5ينظر :تاريخ اليعقويب ،157 - 156 :والكامل يف التاريخ.402/3 :
((5(5عيون األخبار ،338/2 :وينظر :مجهرة خطب العرب ،139/2 :وأدب احلسني
ومحاسته .31 - 30 :و(مداحض) من الدَّ حض وهو الزلق أو املزلقة ،ينظر :كتاب
و(األرسة) :مجع ِسار ،وتعني خطوط باطن الكف ،ينظر :لسان
العني :مادة (د ح ض)،
ّ
العرب :مادة (س ر ر) .و(تقبض) يف األصل (تفيض).
((5(5عيون األخبار.339 - 338/2 :
((5(5هنج البالغة ،رشح حممد عبده.449 :
((5(5للتوسع يف معرفة ألفاظ االغرتاب ودالالهتا ،ينظر :االغرتاب يف الشعر العراقي.71 :
( )56((5(5حتف العقول ،170 :وينظر :بحار األنوار.69/100 :
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((5(5حتف العقول.170 :
((5(5م .ن.170 :
((6(6حقوق اإلنسان عند اإلمام احلسني( مقال) ،جريدة األحرار ،ع.4 :86
((6(6ينظر :البنيوية التكوينية والنقد األديب ،لوسيان غولدمان وآخرون ،راجع الرتمجة:
حممد سبيال.20 :
((6(6عن أثر التفاوت بني الواقع املعيش والنظرة املثالية يف اغرتاب األديب ،ينظر :األدب
العريب يف كربالء ،د .عبود جودي احليل.212 - 211 :
((6(6زهر اآلداب ،101/1 :وينظر :مجهرة رسائل العرب.22/2 :
((6(6اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي.134 :
((6(6ابن باجة وفلسفة االغرتاب ،حممد إبراهيم الفيومي.72 :
((6(6االغرتاب يف حياة وشعر الرشيف الريض ،عزيز جاسم.97 :
((6(6م .ن.97 :
((6(6ينظر :ثورة احلسني وظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية.173 :
((6(6مقتل احلسني ،اخلوارزمي.273/1 :
((7(7ينظر :تاريخ الطربي ،343/5 :واإلرشاد .294 :والنص القرآين يف :القصص.22/
((7(7ينظر :حممود درويش الشاعر ،ساري الديك.6 :
((7(7رماد الشعر  -دراسة يف البنية املوضوعية والفنية للشعر الوجداين احلديث يف العراق،
د .عبدالكريم رايض ،95 :وينظر :الغربة يف شعر حممود درويش ،أمحد جواد مغنية.19 :
((7(7ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل.111 - 110/2 :
((7(7ينظر :االغرتاب ،حممود رجب.43/1 :
((7(7مظاهر الغربة النفسية يف الشعر العريب يف العرصين اإلسالمي واألموي (أطروحة
دكتوراه) ،أمحد دواليبي.195 :
((7(7رماد الشعر  -دراسة يف البنية املوضوعية والفنية للشعر الوجداين احلديث يف العراق.82 :
((7(7مقتل احلسني ،اخلوارزمي.335/1 :
((7(7م .ن.335/1 :
((7(7ملعرفة أثر اإلنسانية يف االغرتاب ،ينظر :االغرتاب يف شعر أمحد الصايف.6 :
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((8(8ينظر :تاريخ الطربي343/5 :و ،383عىل سبيل املثال.
((8(8لالطالع عىل جانب من مصائر املغرتبني اجتامعيا ،ينظر :االغرتاب االجتامعي يف شعر
صدر اإلسالم (رسالة ماجستري) 121 :عىل سبيل املثال.
((8(8دالئل اإلمامة ،الطربي.77 :
((8(8الفتوح ،279/5 :وينظر :مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،324/1 :ومثري األحزان.50 :
((8(8مقدمة يف نظرية األدب.54 :
((8(8الشعر العريب املعارص ،عز الدين إسامعيل.400 - 399 :
((8(8املعادل املوضوعي :مصطلح أديب صاغه :ت .س إليوت ،وعرفه بقوله" :إن السبيل
الوحيد للتعبري عن الوجدان يف الفن هو إجياد معادل موضوعي ،أو بعبارة أخرى ،إجياد
جمموعة من األشياء ،أو موقف ،أو سلسلة من األحداث ،لتصبح قاعدة هلذا الوجدان
بنوع خاص ،حتى إذا ما اكتملت احلقائق اخلارجية والتي ال بد وأن تنتهي إىل خربة حسية،
حتقق الوجدان املراد إثارته" .ينظر :الشعر العريب املعارص ،د.الطاهر أمحد مكي90 :
((8(8مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،337/1 :وينظر :ملعة من بالغة احلسني.72 :
((8(8تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي.133 :
((8(8تاريخ الطربي ،446/5 :وينظر :اإلرشاد.374 :
((9(9ينظر :االغرتاب يف حياة وشعر الرشيف الريض.99 :
((9(9أرسار الشهادة ،الفاضل الدربندي ،426 :وينظر :معايل السبطني.43/2 :
((9(9الفتوح ،131/5 :مقتل احلسني ،اخلوارزمي.37 - 36/2 :
((9(9مظاهر الغربة النفسية يف الشعر العربيفي العرصين اإلسالمي واألموي.249 :
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امل�صادر واملراجع
● ●القرآن الكريم.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

(أ)
●ابن باجة وفلسفة االغرتاب ،حممد إبراهيم الفيومي ،دار اجليل ،بريوت ،ط1988 ،1م.
●أدب احلسني ومحاسته ،أمحد صابري اهلمداين ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،إيران ،ط،3
1415هـ.
●األدب العريب يف كربالء من إعالن الدستور العثامين إىل ثورة متوز 1958م  -اجتاهاته
وخصائصه الفنية ،د .عبود جودي احليل ،مكتبة أهل البيت ،كربالء ،العراق2005 ،م.
●األدب يف عرص النبوة والراشدين ،صالح الدين اهلادي ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط،3
1987م.
●اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،الشيخ املفيد ،منشورات حمبني ،قم ،إيران ،ط،1
2005م.
●إرشاد القلوب املنجي من عمل به من أليم العقاب ،احلسن بن أيب احلسن حممد الديلمي،
تح :هاشم امليالين ،دار األسوة ،إيران ،ط1424 ،2هـ.
●أرسار الشهادة ،الفاضل الدربندي (ت1286هـ) ،منشورات األعلمي ،طهران ،د .ت.
●أسطورة األدب الرفيع ،د .عيل الوردي ،دار كوفان للنرش ،بريوت ،لبنان ،ط1994 ،2م.
●أعيان الشيعة ،حمسن األمني ،تح :حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،د .ت.
●االغرتاب ،حممود رجب ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1978 ،
●االغرتاب يف تراث صوفية اإلسالم  -دراسة معارصة ،عبدالقادر موسى املحمدي ،بيت
احلكمة ،بغداد ،العراق ،ط.1 ،2001
●االغرتاب يف حياة وشعر الرشيف الريض ،عزيز السيد جاسم ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،ط.1987 ،2
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●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●االغرتاب يف الشعر العراقي ،د .حممد رايض جعفر ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق ،د .ت.
●اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري  -دراسة يف املنهج واملسار ،د .حممد حسني عيل
الصغري ،مؤسسة املعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،ط2002 ،1م.
(ب)
●بحار األنوار ،حممد باقر املجليس (ت1111هـ) ،املكتبة اإلسالمية ،طهران ،د .ت.
●بالغة اإلمام احلسني بن عيل - دراسة وحتليل ،حسني أبو سعيدة املوسوي ،كوثر،
ط2004 ،1م.
●البنيوية التكوينية والنقد األديب ،لوسيان غولدمان وآخرون ،راجع الرتمجة :حممد سبيال،
مؤسسة األبحاث العربية ،بريوت ،لبنان ،ط1984 ،1م.
●البيان والتبيني ،اجلاحظ (ت255هـــ) ،تح :عبدالسالم حممد هــارون ،مطبعة املدين،
القاهرة ،مرص ،ط1998 ،7م.
(ت)
●تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي ،د .حممود البستاين ،جممع البحوث
اإلسالمية ،بريوت ،لبنان1990 ،م.
●تاريخ الطربي ،الطربي (ت 310هـــ) ،تح :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف،
القاهرة ،ط ،4د .ت.
●تاريخ النقد األديب عند العرب من العرص اجلاهيل إىل القرن الرابع اهلجري ،طه أمحد
إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1985 ،1م.
●تاريخ اليعقويب ،اليعقويب (ت 292هـ) ،علق عليه ووضع حواشيه :خليل املنصوري،
رشيعت ،قم ،ط1425 ،2هـ.
●حتف العقول ،ابن شعبة احلراين ،قدم له وعلق عليه :حسن األعلمي ،رشيعت ،طهران،
ط1384 ،1هـ.
●التسهيل لعلوم التنزيل ،أمحد بن جزي الغرناطي (ت741هـ) ،اعتنى بتنقيحه وضبط
كلامته وخرج آياته وأحاديثه وعرف بأعالمه د.عبد اهلل اخلالدي ،دار األرقم ،بريوت،
لبنان ،د .ت.
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●التكامل يف اإلسالم ،د .أمحد أمني ،آثار ،د .م ،ط2006 ،1م.
●التوجيه األديب ،طه حسني وآخرون ،وزارة املعرف ،مرص1951 ،م.
(ث)
●ثواب األعامل وعقاب األعامل ،الصدوق (ت 381هـ) ،قدم له :حممد مهدي اخلرسان،
أمري ،قم ،ط1368 ،2هـ.
●ثورة احلسني - ظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية ،حممد مهدي شمس الدين ،وثق
أصوله وحققه وعلق عليه :سامر الغديري ،مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي ،ط2006 ،1م.
(ج)
●مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة ،أمحد زكي صفوت ،املكتبة العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط ،1د .ت.
●مجهرة رسائل العرب ،أمحد زكي صفوت ،املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان ،د .ت.
(ح)
●احلسني سامته وسريته ،حممد رضا اجلاليل ،دار املعروف ،قم ،إيران ،ط2005 ،2م.
(خ)
●اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ،إحسان النص ،دار املعارف ،القاهرة1963 ،م.
(د)
●دراسات يف النقد األديب ،رشيد العبيدي ،مطبعة املعارف ،بغداد ،ط1969 ،1م.
●دالئل اإلمامة ،أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي (من أعالم القرن اخلامس
اهلجري) ،أمري ،قم ،ط1363 ،3هـ.
(ر)
●رماد الشعر  -دراسة يف البنية املوضوعية والفنية للشعر الوجداين احلديث يف العراق،
د .عبدالكريم رايض جعفر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،العراق ،ط1998 ،1م.
(ز)
●زهر اآلداب ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل العرصي القريواين ،مفصل ومضبوط ومرشوح
بقلم الدكتور زكي مبارك ،حققه وزاد يف تفصيله وضبطه ورشحه حممد حميي الدين
عبداحلميد ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ط1972 ،4م.
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●

●
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●
●
●

●

(ش)
●الشعر العريب املعارص ،د .الطاهر أمحد مكي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1980 ،1م.
●الشعر العريب املعارص  -قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،د.عز الدين إسامعيل ،دار
العودة ،بريوت ،لبنان ،ط1973 ،2م.
(ص)
●صحيح البخاري ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري (ت256هـ) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان ،ط.2001 ،1
●صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت261هـ) ،دار دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2002 ،2م.
(ع)
●العقائد اإلسالمية ،حممد احلسيني الشريازي ،دار صادق ،كربالء ،العراق ،د .ت.
●علم النفس الديني ،رشاد عيل عبدالعزيز ،دار املعرفة ،مرص اجلديدة1996 ،م.
●العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق (ت456هـــ) ،حققه وفصله وعلق
حواشيه :حممد حميي الدين عبداحلميد ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ط1972 ،4م.
●عيون األخبار ،ابن قتيبة (ت276هـــ) ،رشحه وضبطه وعلق عليه وقدم له ورتب
فهارسه:د.يوسف عيل طويل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1998 ،م.
●عيون أخبار الرضا،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه الشيخ الصدوق
(ت 381هـ) ،أمري ،قم ،ط1378 ،1هـ.
(غ)
●الغربة يف شعر حممود درويش ،أمحد جواد مغنية ،دار الفارايب ،بريوت ،لبنان ،ط2004 ،1م.

(ف)

● ●الفتوح ،ابن أعثم الكويف (ت314هـ) ،دار الكتب اإلسالمية ،بريوت ،لبنان1406 ،هـ.
● ●الفلسفة الصوفية يف اإلسالم ،د .عبدالقادر حممود ،دار الفكر العريب ،مرص ،ط1966 ،1م.
(ك)
● ●الكامل يف التاريخ ،ابن األثري(ت630هـ) ،تح :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت،
لبنان ،ط.2002 ،1
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●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●كشف الغمة يف معرفة األئمة ،اإلربيل (ت 693هـ) ،دار األضواء ،بريوت ،لبنان2005 ،م.
●كلمة اإلمام احلسني ،حسن الشريازي ،مركز الرسول األعظم ،بريوت ،لبنان ،ط1999 ،1م.
(ل)
●لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي (ت
711هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،3د .ت.
●ملعة من بالغة احلسني ،مصطفى املحسن آل االعتامد ،مطبعة الغري احلديثة ،النجف،
العراق ،ط1960 ،5م.
●لواعجاألشجان،حمسناألمنيالعاميل،تح:حسناألمني،داراألمري،بريوت،لبنان،ط1996،1م.
(م)
●مثري األحزان يف أحوال األئمة األثني عرش أمناء الرمحن ،رشيف اجلواهري ،مطبعة
رشيعت ،قم ،إيران1423 ،هـ.
●املجالس السنية يف مناقب ومصائب العرتة النبوية ،حمسن األمني ،رشيعت ،بريوت،
لبنان ،ط1425 ،1هـ.
●جممع البيان يف تفسري القرآن ،الطربيس ،تصحيح وتعليق :هاشم الرسويل اهلاليت وفضل
اهلل اليزدي الطباطبائي ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،طهران ،ط1986 ،1م.
●خمترص جواهر الكالم يف احلكم واألحكام  -معجم مفهرس للحكم النبوية ،القايض
ناصح الدين اآلمدي ،دار العلوم ،بريوت ،ط1994 ،1م.
●مدارج السالكني بني إياك نعبد وإياك نستعني ،ابن قيم اجلوزية (ت751هـ) ،تح :حممد
حامد الفقي ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة1956 ،م.
●معايل السبطني ،حممد مهدي احلائري ،منشورات الرشيف الريض ،قم ،إيران1409 ،هـ.
●مقتل احلسني ،أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي (ت568هـ) ،تح :حممد
الساموي ،دار أنوار اهلدى ،ط2005 ،3م.
●مقدمة يف نظرية األدب ،عبداملنعم تليمة ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط1979 ،2م.
●امللحمة احلسينية ،مرتىض املطهري ،فيضية ،ط1425 ،1هـ.
●املنطق ،حممد رضا املظفر (ت1383هـ) ،دار الغدير ،قم ،ط1426 ،4هـ.
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●

(ن)
●النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه ،عبداحلكيم بلبع ،جلنة البيان العريب ،املنرية ،د .ت.
●نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ،احلسن بن حممد بن نرص احللواين (من أعالم القرن اخلامس
اهلجري) ،حتقيق ونرش :مدرسة اإلمام املهدي ،قم ،إيران ،ط1408 ،1هـ.
●نظرية األدب ،رينيه ويليك وأوستن وارين ،تر :حميي الدين صبحي ،مصطفى خالد
الطرابييش ،ط1972 ،3م.
●النقد األديب ،أمحد أمني ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،ط1967 ،4م.
●هنج البالغة ،الشيخ حممد عبدة ،كيميا ،قم ،إيران ،ط1،1427هـ.
(ي)
●يزيد بن معاوية ،أبو جعفر أمحد املكي ،د .مط ،د .م ،ط1978 ،1م.
●يوم احلسني ،د .فاضل املالكي ،مؤسسة البحوث والدراسات اإلسالمية ،ط1424 ،2هـ.
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املوضوع االجتامعي يف أدب اإلمام احلسني (عليه السالم)

الر�سائل والأطاريح اجلامعية
●
●

●

●
●

(أ)
●االغرتاب االجتامعي يف شعر صدر اإلسالم (رسالة ماجستري) ،حسن صالح سلطان،
كلية الرتبية ،جامعة املوصل2000 ،م.
●االغرتاب يف شعر أمحد الصايف النجفي (رسالة ماجستري) ،وفاء عبداألمري هادي الصايف،
كلية الرتبية للبنات ،جامعة الكوفة2005 ،م.
(د)
●دراسة موضوعية فنية يف أدب الرقائق (رسالة ماجستري) ،أمحد عبدالرزاق خليل ،كلية
اآلداب ،جامعة البرصة2002 ،م.
(م)
●حممود درويش الشاعر  -دراسة فنية (رسالة ماجستري) ،ساري الديك ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد1988 ،م.
●مظاهر الغربة النفسية يف الشعر العريب يف العرصين اإلسالمي واألمــوي (أطروحة
دكتوراه) ،أمحد دواليبي ،كلية اآلداب ،جامعة حلب2000 ،م.

تراث كربالء
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الدوريات
●
●
●

●

(أ)
●االغرتاب ،د .أمحد العدواين ،جملة عامل الفكر ،مج ،10ع.1979 ،1
●االغرتاب يف اإلسالم ،فتح اهلل خليف ،عامل الفكر ،الكويت ،مج ،10ع.1979 ،1
(ح)
●حقوق اإلنسان عند اإلمــام احلسني ،جريدة األحــرار ،كربالء ،ع4 ،86رجب
1428هـ  19 -متوز 2007م.
(غ)
●الغربة واحلنني يف شعر السياب (بحث) ،د .صالح عيل حسني اجلمييل ،جملة كلية املعلمني،
اجلامعة املستنرصية ،ع1996 ،164م.
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