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قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة التي تعنى بالرتاث

الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ سة عىل وفق القواعد اآلتية:

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

 -2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ()CD
بحدود ( )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقي ًام متسلس ً
ال.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

 -4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك
معه يف البحث إن وجد ،وجهة العمل ،والعنوان الوظيفي ،ورقم اهلاتف ،والربيد
االلكرتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

 -5يشار إىل املراجع و املصادر 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
تكرر
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر

العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
 -7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستق ّلة ،ويشار يف أسفل الشكل
إىل مصدرها ،أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

 -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.
-9أن ال يكون البحث
ً

 -10تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعرب بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

 -11ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تعاد البحوث إىل

أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ
التس ّلم.
ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد

نرشها املتو ّقع.

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

للنرش.

د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

و يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية

قدرها ( )150ألف دينار عراقي.
 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 -13ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة

(،)turath@alkafeel.net

أو عىل موقع املجلة /http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

الكبري/جممع
( العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
نحمد اهلل تعاىل عىل نعامئه ِ
ومنَنِه ونستعني به ونصيل ونسلم

ونبينا حممد وعىل آل بيته الطيبني
عىل صفوة أنبيائه ورسله س ِّيدنا ّ
الطاهرين.

أما بعد َّ
فإن األمم تعرف بعلامئها ومفكرهيا ومبدعيها لكوهنم
النخبة ا َّلتي سامهت بصورة فاعلة يف البناء العلمي واحلضاري

والثقايف ،فهم ال�سراج ا َّل��ذي تستنري به األجيال وتقتدي ،وهم

الرافد
ألي
الركيزة
األساسية ّ
ٍ
ّ
جممتع من املجتمعات القائمة ،وهم ّ
ّ
يشع خري ًا لذا
املعطاء لش ّتى صنوف العلوم واملعرفة ،فهم مصدر ّ

سعت جم ّلة تراث كربالء عىل تعميق دور الدراسات ذات الطابع

العلمية واالجتامعية
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار
ّ
والوصفية
النمطية
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن
ّ
ّ
املعتادة ،وستعمل هيأتا املج ّلة عىل تنفيذ سرتاتيجية مدروسة من

خالل ختصيص عدد خاص ّ
كل عام عن عامل من علامء كربالء
ضمن حماور سيعلن عنها الح ًقا.
وأ ّما يف هذا العدد فتصدرت املج ّلة ببحث السيد حممد املجاهد

الطباطبائي أثره العلمي واجلهادي ،تاله بحث عن رواة كربالء
يف مصنفات الرجاليني الشيخ أبو حممد إلياس بن هشام احلائري

انموذجا ،وبعده السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل
ً

واحلكومية
الذاهب إىل تكفري أيب طالب ،والتعليم واملدارس الدينية
ّ
يف كربالء ح َّتى أواخر العهد العثامينّ ،وقد اعتادت املج ّلة نرش بحث
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان :دور

األول ،إضافة إىل
علامء كربالء يف التصدِّ ي لالحتالل الربيطاين ّ
أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية منوعة ليثري ّ
كل بحث
حق ً
ال من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع ،ففي

األدب بحثان؛ األول حول املضامني اجلهادية للثورة احلسينية يف

الشعر الكربالئي ،والثاين دراسة وصفية لرثاء اإلمام احلسني يف

شعر الشيخ ابن العرندس ،ويف التاريخ االقتصادي دراسات عن
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي
يف كربالء ،ومن األبحاث ذات الطابع التارخيي احلائر احلسيني
النشأة والتطور ،كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من

داخل العراق وخارجه.

كل هذا التنوع يف أبحاث العدد كان اهلدف منه نرش الفكرة

العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه
لذا َّ
املعرفية لتتسع قاعدة
فإن املجلة تدعوكم لرفدها بنتاجاتكم
ّ

لتعم
التوثيق بقراءات جديدة لرموز كربالء وأعالمها وعلامئها ّ
وإبداعيا.
علميا
الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة
ًّ
ًّ
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

رئيس التحرير

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا ،بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك
الفرد :قو ً
ال ،وتفكري ًاّ .
ال ،وفع ً
تشكل 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 الرتاث ،بحسب ما مر ذكره :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 طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه،

ومن هنا يمكننا التعرف عىل 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 ساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة ،بإخفاء دليل،

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

حتيز بحدود مكانية مادية
 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية ّ
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا تراث ًا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها ،أي :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها :فمرة ،ألنهّ ا كربالء 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 ُ
وغ ِّيب

تراثهاُ ،
واخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -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.

 -اجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

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

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك ال�تراث 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

ذل��ك ،فالكشف عن ال�تراث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء.

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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الم َّ
لخ�ص
ُ

االهتمـام بِ َ
األدب الشیعي َش َ
غل حیز ًا کبری ًا بعد َأحداث معرکة الطف،
و تعد هـذه الواقعة ِمن َأكثر املعارك جد ً
ال يف تـاريـخ البرشية ،و ِمـن هـذا

إلمام ُ
املنطـلـق فإِ َّن لِـرثـاء ا ِ
احلـسـنی مکانـة مـرمـوقـة يف الشعـر الـعـريب
ٍ
تج هــذا الـلـون ِمـن الشـعـر ردة فـعـلٍ
ال یقابلها َأي
شـيء آخـر ،و قـد َن َ
علی العنـف و االضطهـاد ُ
األمـوي ضـد َأهـل بیت الرسـول ،tمما َّأدت

هــذه القضایا إِلی تـطوره تطور ًا ملحوظ ًا يف السـاحـة َ
األدبـیـة؛ و الـدارس
يف هـذا احلـقـل ِمـن َ
األدب جیـد يف الـرثـاء احلسیني الکثری ِمـن الصـور املؤملة

و املحزنة التي هي کجمرة نا ٍر ُمستعرة ُ
قلب ُک ّل إنسان يف هـذا الکون.
حترق َ
و قـد وجدنا کثری ًا ِمن شعراء َأدب الطف برعوا يف هـذا الفن و اشتهروا

احلـسـیـني نبع ًا ال جیـف و معیـنـ ًا ال ینضب
بِه ،و سیظل الشعر الکربالئي ُ
علی َمــر التـاریـخَ ،
أل َّن ُه لیس ذا ُبعد عـاطفي َفـحـسـب و إِ َّنام بِا ِ
إلضـافة إِلی
ِّ
دیـنـیـ ًا ،و الیوم ال َنجد بلد ًا إسالمی ًا إِال
ذلك فـإِ َّن ُه حیـمـل بنی ثنایاه ُبعد ًا
َّ
و انترش فیه هـذا النوع ِمن الشعر الدیني يف نطاق واسع .و خلصت هـذه
الـدراسـة إِلی عـرض َأبـرز املالمح و الظواهـر املختلفة لِلرثـاء احلـسـیـني يف

شـعـر ابـن الـعـرنـدس احليل ،و نحــن يف هــذه الدراسة اعتمدنا يف خـطـتـها

علی املنـهـج الوصفي التحلیيل ُمراعنی فیها جوانب التحفظ و احلیطة يف
الدینیة ،و قسمنا جوانب الرثاء يف شـعـرهُ ،ث َّم استخرجنا مـواطـن
البحوث
َّ
األساسیة لِلرثاء احلسیني يف شعر ابن
مجاهلا ،و َأرشنا إِلی املیزات البارزة و
َّ
إلمام ُ
العرندس احليل .کان رثـاء ا ِ
احلسنی  يف شعر ابن العرندس حـزین ًا
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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الشاعـر صــور ًا مـؤثـرة و حزینة تتأمل
رسـم
و ُمفع ًام بِالصور املأساوية ،فقد
َ
ُ
منها القلوب ،مـع جزالة ُ
األسلوب و رصانته و نصاعته ،و املعاين الصادقة،

و اعتامده عىل متانة اللفظ و التعبری ،وغزارة لِوصف الوجدان ،و دقـة يف
الوصف ،و املطالبة بِالثورة عىل جبابرة الدهر ،و قادة ُ
الطغاة و اهلیمنة علی

َم ِّـر العصور ،مع ُق َّوة التأثری يف نفس املتل ِّقي و ذهنه.
إلمام ُ
الکلامت الدّ اللية :الرثاءَ ،أدب الطف ،ا ِ
احلسنی  ،ابن العرندس
احليل.
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Abstract
The Shiite literature was greatly focused on and was of
great concern after the happenings of Al- Taff Battle . Much
debate has been noticed regarding that Battle all through
human history Accordingly، elegizing Imam Husain was greatly
appreciated and evaluated in the Arabic poetry as no other
type of poetry was given the same rank and status . That sort
of poetry resulted in a reaction against the Amawy oppression
and injustice directed against Ahlul – Bait ( pbuth) . As a result،
the poetry flourished and spread in the literary area ( field) .
Anyone concerned with this type of literature would notice
in Al- Husain’s elegy a great number of sorrowful and painful
images which resemble a firebrand which burns the heart of
every human being in this  niverse . A great number of poets
of Al- Taff literature who were famous of such art were noticed
. However the Karbalaiy Husainy poetry would still be a spring
and a source with no end all through history as it is not only of
an emotional dimension but also of a religious on . Besides ،
this sort of poetry spread and was found mostly in all Islamic
countries .
The present study displayed and showed the most
prominent features of Al- Husainy's elegy in the poetry of Ibn
Al-  rinids .
The descriptive analytic approach was followed and
adopted but taking into consideration the reservation and

م2017 ايلول/ هـ1438 �شهر ذي احلجة املعظم
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cautiousness side in the religious researches . A division of
the elegy side was then carried out showing their aesthetic
features . This was then followed by showing the most
prominent and fundamental features of Al- Husainy's elegy
in the poetry of Ibn Al-  rindis ; this poetry was full of satire
and was sorrowful . Besides، the poet delineated and pictured
gloomy and sorrowful images where ones hearts were
directly affected . Addition ally such poetry was characterized
by eloquence with true feelings ; it was sound، expressive،
emotional and decisive in its description . It called for revolting
against the tyrants all over centuries . Besides، this sort of
poetry has a profound effect on its readers ' and addressees
' spirits and minds .
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ـــد َمــــة
الـــمـــ َق ِّ
ُ

الم علی خا َتم َ
َ
املرس ِلنی ،و
الس ُ
احلمدُ هلل َر ِّب َ
العالمَ ِنی ،و َّ
األنبیاء و َ
الصلاَ ُة و َّ
الص ِ
مج ِعنیَ ،س ِّیدنا محُ َّمد بن عبداهلل علیه و علی آلِه َأ َ
الة
فو ِة َخلق اهللِ َأ َ
فضل َّ
َص َ
و َأزکی ال َّت ِ
بإحس ٍ
ان إِلی یوم الدِّ ین.
سلیم ،و َمن تبعهم
َ
َأ َّما َبعد فإ ِّننا إِذ ن َقدِّ م هذا العمل املتواضع ال ندَّ عي َأ َّننا َأتينا بِجديد و ال
الز َلل ،فإِن کان ِمن سه ٍو يف ِع ٍ
بارةَ ،أو
ُنبرَ ِّ ئ أنفسنا ِمن اخلطأ و التقصری و َّ
ٍ
ُغ ُم ٍ
استنتاجَ ،ف ُعذرنا َأ َّن الکامل هلل وحدَ ه ،و
فکرةَ ،أو خللٍ يف
وض يف
ٍ
َ
اجلهدَ ،و ُ
وجه ،و استفراغ ُ
ٍ
کرم
عظم
رقیبَ ،و َأ ُ
حسبنا ِصدق ال َّت ُّ
اهلل أ ُ
ٍ
حسیب.

وممـــا جیــدر بالذکر قبل ُک ِّل يشء ُه َو َأ َّن موقف ا ِ
إلسالم و القرآن الکریم
ِمن الشعر هو موقف إِیامين َأخالقي ،فإِ َّننا لو َتأ َّملنا يف آیات القرآن الکریم
َ
ُ
املوقف اجلاميل
حیرم الشعر يف ذاته َبل َأرا َد َأن یکون
لوجدنا أ َّن القرآن مل ِّ
َ
ِ
خاضع ًا لِلموقف الدیني ُم َتأثر ًا باملثل اجلدیدة التي جا َء هبا ا ِ
حاول
إلسالم و
َأن ُیو ِّفق بنی املوقف اجلاميل و بنی املوقف الدیني ،حتی ال جید الف َّن ُ
ان وجو َد

كام وصف اهلل  هؤالء

خصومة بنی الدین اجلدید و اجلامل الفني
الشعراء الذین یقولون ِمن لغو و باطل يف َمدح و ذم یؤذي اهلل و رسوله،
بِصورة خمزیة مشجیة یندی هلــا اجلبنی قائ ً
ال سبحانه و تعاىل َبأ َّن َأتباع هؤالء
()1

ثم ُیشری ُ
اهللإِلی هؤالء الشعراء
الشعراء هم املنحرفون عن رصاط احلقَّ ،
الذین ینهون اآلخرین عن َأ ٍ
شیاء یرتکبوهنا ،فقال اهلل يف آيات بينات ،و
«و ُّ
ون َألمَ ْ َت َر َأنهَّ ُ ْم
غاو َ`
ُحجج نريات ،و براهني ساطعاتَ :
الش َع ُ
راء َي َّتبِ ُع ُه ُم ا ْل ُ
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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فيِ ُك ِّل ٍ
ون ما ال َي ْف َع ُل َ
ون` َو َأنهَّ ُ ْم َي ُقو ُل َ
يم َ
ون" )2(.و ِمن هذا املنطلق َح َّث
واد يهَ ِ ُ
النبي َ
الصنف ِمن
األکرم عامة الناس يف املجتمع علی التصدی هلــذا ِّ

ُّ
الشعراء ،و الذین َقد ُعرفوا بتشجيعهم و تربيرهم لِلفساد و َقول الکذب ،يف
اح ُثوا ىِف ُو ُج ِ
قوله« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُم المْ َدَّ ِ
وه ِه ُم ال َ
اح َ
اب»( ،)3و روي عن رسول
ت َ
ني َف ْ
إلسالم ِمن الشعر َأ َّن ُه َ
الم ُمؤَ َّل ُف فَماَ
قال« :إِنَّم ِّ
اهلل يف بیان موقف ا ِ
الش ْع ُر َك ٌ
احلقَّ ِمنه َفال خري فيه»)4(.
َوا َف َق َ
احلقَّ ِم ْن ُه َف ُه َو َح َس ْنَ ،و َما لمَ ْ ُي َو ِاف ِق َ ْ ُ
قبل َأن ندخل يف ُصلب هـــذا املــوضوع جیب َأن ُنشری بِ َـأ َّن االهـتمـام
سـبـب لِـنجاتـنا بـإِ ِ
بـقـضیـة الطـف و ا ِ
ذن اهلل  يف
إلمـام احلـسـنی 
ٌ
الـدنـیــا و اآلخــرة ،و ِمــن هـذا املنطلق َأصـبـحـت هــــذه القـضیـة إِحـــدی

ال َقضایا العظیمة و املهمة َلـــدی ُک ّل املؤمننی علی َمــــدی التـاریخ ،و ذلك
ملا فیها ِمن طــاقــات قویة هائلة ُتساعدنا علی الصمود َأمـــام قادة ُ
الطغاة و

اهلیمنة ،و حتدِّ ي الصعوبات و املشقات.
إلمـــام احلسنی  هلل تعالی ُک ّ
َفـ َقـد َأعطی ا ِ
ـــل يشء و بال حـــدود و
قــــدم التضحیات التي مل یشهد التــاریخ و لن یشهد مثی ً
ال هلـــــــا ،فـکــان
عطاؤه بـــال حــــدود و بـــال هنــــایة ،فکـــان علینا َأن یــکون عـطـاؤنــا ل ِ
إلمام

احلسنی  و مشارکتنا و مواساتنا بال حـــدود ،حتی نــکــون بِمستوی
ــب و الــوالء لِلعظمة ُ
ُ
احلسینیة )5(.فکـــان لِواقعة الطف املـــؤملـــة التي
احل ّ
إلمام ُ
استشهد ِخــالهلـــــا ا ِ
احلــسنی  و َأصحابه الکرام َأثــــر ًا کبری ًا يف

ألهل البیت َ ،و لـــذا ُنالحظ بِ َ
ُنفوس و عاطفة املوالنی َ
ـــأ َّن حمبي َأهـــل
البيت يف ُک ِّل عـــام ُیقیمون العزاء علی ُمصاب س ِّید الشهداءبِ ُک ِّل فخ ٍر
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ِ
ٌ
مرتفعة بِ
البكاء و
و اعتزاز ،و دموعهم ُمنهمر ٌة علی خدودهم و َأصواهتم
النحيب علی َمــــر العصور .و جیب َأن ال ننسی بِ َأ َّن َ
ألحداث معرکة الطف
ِّ
بشکلٍ عـــام و لِقتل ا ِ
إلمام احلسنیبشکلٍ خاص حرارة يف قلوب املؤمننی
موال َ
ٍ
ٍ
حیس بِعظمة
ألهل البیت
شخص
ال تربد َأبد ًا ،و کام َأسلفنا بِ َأ َّن ُک ّل
ّ
تدفعه إِلی املثابرة و حتدي الصعوبات يف طریق س ِّید
هذه القضیة ،و هي التي
ُ
ُ
الشهداءدون ُمباالة.
َو َق��ـ��د ُق��س��م البحث عىل َأرب��ع��ة مباحث؛ املبحث َ
األ َّول :ال��رث��اء يف
ِّ َ
العرصاململوکي ،و املبحث الثاينَ :أدب الطف ،و املبحث الثالث :نظرة
عابرة علی حیاة ابن العرندس احليل وشخصیته يف شعره ،و املبحث الرابع:
جوانب الرثـــاء احلسيني يف شعرالشيخ ابن العرندس احليلُ ،ث َّم تلیها خامتة

البحث.
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المبحث الأَول:
الرثاء في الع�صر المملوكي

أت الـر ُجل َر ً
ثـأ َأي
ـیـ ًةَ ،و َر َث ُ َّ
«الـرثـاء ُلغ ًة؛ ِمن َرثیَ ،رثـ َیـ ًا َو ِرثـا َیـ ًة َو َمـرثِ َ
املــرأة ُزوجها ،کــذلك؛ َو ِهـي ُمـرثِـئَـة»َ )6(.
َمدَ حـ ُت ُـه بـعـدَ َمـوتـهَ ،و َر َث َـأت َ
«أ َّمــا
َ
الـرثــاء يف َ
الشاعر ِ
فیه َعــن َمشاعر ُ
احل ِ
زن و
األدب؛ َف ُـه َـو
الشعر ا َّلــذي ُی َعبرِّ ُ
ُ
ُ
قده»)7(.
غیاب عزی ٍز ُف ِج َع بِ َف ِ
ِ
اللوعة التي َتنتا ُب ُه لِ ِ
یدور موضوع الـرثـاء عادة حـول ذکـر الصـفـات احلـسـنة لِلمیت َو یسعی
الشاعر ِمن ِخالل وصفه هلـــذه اخلصـال الطیبة و التي هي َأیـض ًا حافلة بِذکر
ُ
اآلالم و املــرارة و التوجع الباکي و الشکوی ِمــن الزمانَ ،أن ُیلهم َﺫویـــه
ُ
یمتاز عـن بـاقـي َأنـواعـه
ﺍﻟﺼﺮﺒ و ﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ ،لــذا نجد هــذا النوع ِمن الشعر

بِـالصـدق يف العاطفة َ
املتأججة و اخلفاقة التي هي ُمندفعة اندفاع ًا شـدیـد ًا
لِتؤثر يف قـلـب املسـتـمـع ،وغزارة لِوصف الوجدان و حرارة القلب و متانة
ُ
والرثــاء
اللفظ و الصور الرائعة و دقة يف الوصف و ضخامة األسلوبّ .
ِ
فن ِمــن فنون ِّ
لفقدان
تفجعه
الشعر
ّ
الغنائي ُی َعبرِّ فیه الشاعر عـن ُحــزنــه و ّ
ّ
الرثاء بِ َ
ِ
خمتلفة َت َب َع ًا لِ
ٍ
ٍ
ٍ
املزاج و املواقف؛
لطبیعة و
لــوان
ــأ
َلو ُن
ِ
ُ
حبیب؛ «کام َیت َّ
لب ِ
الراحلِ َ ،و َب َّث اللوع َة و ُ
َ
کـــان ( َندْ ًبا)،
احلزن،
علیه
فإِذا َغ َ
ُ
البکاء علی َّ
ِ
ِ
لب ِ
حیــاتــه
احلمیدة التي َیت ََم َّتع بهِ ــا الفقیدُ يف
علیه َتسجیل اخلصال
َو إِذا َغ َ
علیه َ
ِ
ِ
غلب ِ
ِ
َ
َ
(عزا ًء)
احلیاة
املوت و
حقیقة
التأ ُّمل يف
کـــان َ
کـــان (تأبین ًا) َو إِذا َ
ِ
القصیدة الواحدة».
العزاء يف
الندب و ال َّتأبنیُ و
و َقد یجَ ت َِم ُع
ُ
ُ
الــرثـــاء يف هــذا العرص مرآة ُی َ
عکس ِمــن ِخـاللهِ ــــا مــــا
صبح
ُ
وقد َأ َ
()8
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ٍ
حوادث َج ِسمیةَ .و بمــــا َأ َّن الکثری ِمن املـــدُ ِن لحَ ِ َقتها َأرضار
تحَ ــدُ ث ِمــن
َ
َ
جراء ُ
ــم معاين الرثــاء
صبح
ُ
احلـروبَ ،أ َ
رثـــاء املـــدُ ن املنکوبة أحـــد أ َه ّ
ِمن َّ

يف هذه احلقبة .علی سبیلِ املثال عندما َّ
احتل املغول عام «ِ »656هجری ًا بغدا َد
ِ
قام الکثری ِمن الشعراء بِ
رثـــاء هــذه املدینة ،و ِم ُنهم شمس
وعاثوا هبا فساد ًا َ
الدین الکويف حیث یــقــول:

«م��ا لِ��ل��م��ن ِ
��ازل َأص��ب��ح��ت ال َأهلها

َأه���ل���ي َو ال ِج��ي��ران��ه��ا ِج��ي��ران��ي

دت ال��دَّ َار بعدَ َر ُ
حيلکم
َو لقد َق َص ُ
��غ��ي�� ِر َت َ
َو َس َ��أل��تُ��ه��ا ل��ک��ن بِ َ
��م
��ک�� ُّل ٍ

ِ ()9

ف َ
��ت��ک�� َّل َ��م��ت ل��ک��ن بِ َ
��غ��ي�� ِر لِ���س���ان

��ص��ـ��ر َألم���� ٍر َج��ری
ن��وح��وا ع��ل��ی ِم
َ
��ن َ
َ
ِ
ت����راك في
األ
ساکرها ِم َ
زال���ت َع َ

ٍ
ال��وری
ِم��ن
ح��ادث َع َّمت مصيب ُت ُه َ
يون َ
کأنَّها ِسنة َ
الع ِ
َغ ِ
الکری
مض ُ

ِ
��ي��ران
ال��ح
َو
ُ
وق���ف���ت ف��ي��ه��ا وق��ف��ة َ

َو ِمن املعاين ُ
األخری التي کــانت ُمتداولة بنیَ الشعراء ِخالل ِ
هذه ُ
احلقبة
ِ
الزائلة ،کقول ابــن إیاس َو هـــو َیرثي دولــــ َة
رثـــاء الدول
الزمنیة هي
ُ
َّ
طــاح هبـــا السلطان سلیم َ
األول:
املاملیك بعد َأن َأ َ
ِ
العاطفة و االبتعاد عن التَک ُّل ِ
ِ
یمتاز هــذا اللون ِمن الشع ِر بِ
ُ
فو
صدق
َو
ل تــیــار)10(.
ِ
االستقالل َعـن ُک ِّ
االفتعال و بِ
ِ
کرثـاء ُ
نالك َم ٍ
َو عالو ًة علی املعاين املذکورة کــانت ُه َ
احل َّکام
عان تقلید َّیة
و رثاء العائلة و َ
ِ
األقارب و ِ
رثــــاء
اخللاَّ نَ ،و ِمن ذلك قــول ابــن ُنباتة يف

ِ
ولــده عبدالرحیم:

م������ع إِ ٍ
َ
س�����ائ�����ل ال������دَ
ي������ه
«ي������ا
ِ
������ص������د َت������ن������ي ي������ا زم����ان����ي
َأ َق َّ

ع�����ب�����دَ
����رغ���� ِم����ي
ِ
ال�����رح�����ي�����م بِ ُ
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ج������������������و ُز َر َّدك
�������م�������ا ُأ
َف َ
ِّ
َ
�����ن�����ت َق����ص����دَ ك
ک�����أنَّ�����نِ�����ي ُک
ُ

َأن َت ِ
��ي��ن َ
ال��ع ُ
��ي َ
��س��ق َ
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َ
عاش الشعراء املاملیك يف عرص َخ َّیم استخدام املحسنات البدیعیة و
األلفاظ و تنمیق الکالم علی َ
زخرفة َ
خاص ًة.
عام ًة و علی الشعر
َّ
األدب َّ
َفأکثر الشعراء ِمن املحس َّنات البدیعیة بِفرعیها فی نتاجاهتم َ
وأصبح اللجوء
َ
الصناعة و التَّکلف وسم ًة بارزة فی َأدب هذا العرص و مضامر ًا بعید
إِلی َّ
الشوط لإِ براز املقدرة َ
األدبیة و الغزارة اللغویة بنی الشعراء و ُ
َّ
األدباء .و مل
یکن الشعراء يف هذا العرص َ
بمنأی عن هذه النزعة .و إِ َّنام سایروها و عاجلوها
َ
نراهم تار ًة یمیلون إِلی املحسنات
ممیز ًا لِشعرهمَ .ف ُ
و أولعوا هبا لِتصبح طابع ًا َّ
املعنویة و ُیرسفون يف استخدامها يف شعرهم و ت��ار ًة ُأخ��ری تستهوهیم

مر ًة
ُ
املحسنات اللفظیة فیوظفوهنا توظیف ًا یطغی علی شعرهم ،و نتعرض هلم َّ
باأللفاظ و َ
نراهم َیتالعبون َ
ّ
یفککوهنا تار ًة
األحرف ،یفصلون بینها حین ًا و
َف ُ
و یرمخوهنا ُأخری لِ ُینتجون منها َألفاظ ًا َجدید ًة ُیثری هبا نتاجهم ِّ
الشعري،
اطالعهم اللغوي و مرونتهم يف ترصیف َ
و لِتکون مظهر ًا لِسعة ِّ
األلفاظ و
ِ
قصائد ِهم یمیلون إِلی
راهم يف غری قلیلٍ من
تقلیبها و ال َّتالعب هبا .و َقد َن ُ
املحسنات البدیعیة و زخرفة َ
األلفاظ ،ویستعریون منها مادهتم الشعریة
لِلتعبری عن عواطف َأنفسهم و خلجات صدورهم .و ال خیفی علی القارئ
َأ َّن دراسة هذه املحسنات البدیعیة و زخرفة َ
األلفاظ متیط اللثام عن خبایا
َأفکارهم و آرائهم کام تکشف عن سعة إملامهم هبذه العلوم ،وتبینَّ کیف

استطاع الشعراء َأن ِّ
یوظفوا قواننی علم البالغة بِشکلٍ عام و علم البديع
َ
ِ
صائص
هم َخ
بِشکلٍ خاص ،و خیلقون منها صورا شعریة مجیلة ،لذا ِمن أ ّ

ُ
إغــراق الشعراء بِ
اللفظی ِة
البدیعَ ،و الصنائِ ِع
ـــو
ِ
الرثــاء يف هــذا العرص ُه َ
َّ
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رأیناه يف َ
اجلناس ومــاشــابــه ذلك مما َ
ِ
األ ِ
ِ
بیات املذکورةَ ،و َأیض ًا
کالتوریة و
العامیة َوکذلك ُ
الغلوَ ،ح ُ
یث ُی َص ِّو ُر َل َك
کثرة التکرار و استخدام الکلامت
َّ
املصیبة بِ َ
ِ
ــأنهَّ ـــا تهَ ِ
رثـــاء صفي الدین احليل
ــد ُم املجــدَ َو هــذا مــــا َنـــرا ُه يف
لخِ ِ
اله حیث َیقول:

��ص��ـ��ر َألم���� ٍر َج��ری
ن��وح��وا ع��ل��ی ِم
َ
��ن َ
َ
ِ
ت����راك في
األ
ساکرها ِم َ
زال���ت َع َ
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المبحث الثاني:
�أَدب الطف

األدبیة و َ
واسع ِمن امل ُثل َ
سنیحمیط ِ
إلمـــام ُ
ٌ
شخصیة ا ِ
األخالق
احل
فضاء واسع ِمن املعطیات َ
األخـالقیة و
النبویة و القیم النبیلة ،و ثــورتــه
ٌ
ُ َ
هم سمة ِمن سمـات العظمة يف هذه َّ
الشخصیة
العقائدیةَ ،و لع َّلنا
نتمثل أ َّ
«:حسنیٌ ِمني و َأنـــا ِمن ُحسنی» ،فارتقت إِنسانیة
ِمن َقول َجدّ ه الرسول
ُ
َ
نبوة اجلد إِلی حیث
السبط إِلی حیث َّ
نبو ُة اجلد «أنـــا ِمن ُحسنی» ،و هبطت َّ
«حسنی مني»)13(.فـــإِ َّن املعنى املتبادر ِمـــن التعبري
إِنسانیة احلفید السبط ُ
ِ
«مني و َأنـــا ِمنه» ُي ِفيـد شـمولية االمتـداد لِعمـوم الصفات بني الشخصيتني
َ
كــــان ِمـن الطبيعـي َأن يكـون ملقتل سبط
املقدستني ،مــــا عـــدا النبوةَ ،ف

ِ
النبي  بِ
الطريقة التي ُقتِ َل ِفيها ،ذلك الوقع املؤمل يف نفـوس املـسلمني.
َو ُهناك َأحادیث کثریة ُتشید بِ ُ
احلسنیَ ،و َمدی ُح ّب الرسول َ ل ُهَ ،ف َقد

()14

َ
حیـمله
عاش احلـسنیُ  خمَ س سـنـوات يف ِظ ِّل النـبـوة و کثـیـر ًا مـا کـان
ُ
الـرسـول علی ظهره ،و کثری ًا مـا کـان هو َو َأخوه َ
األکرب احلسن یقفزان
علی ظهر الرسول الکریم َ أثناء سجودهَ ،فیطیل السجود حتی ینزال ِمن

احلب لِشخصیة ا ِ
إلمام احلسنی  مل ینحرص بام ذکرنا
علی ظهره )15(.و ّ
ِمن َ
األمثلة سالف ًا ،کام یقول الشیخ باقر رشیف القريش يف هذا السیاق َل َقد
إلمـام َأمـیـر املـؤمـنـنی مجیع ذاتـیـاته يف نـفـس ولـده ُ
فـاض ا ِ
َأ َ
احلـسـنی ،و
روع حکمه و آدابه ،و َقـــد َبـلـغ ِمـن عـظیـم
َمـن ََح ُه ُح َّب ُه و إخالصه ،و زود ُه بِ َأ ِ
ِ
ــــه بِ
الدخول يف عملیات احلـــروب َأیـــــام صفنی ،کام مل
ـبـه َأ َّن ُـه مل یسمح َل ُ
ُح ّ
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یسمح َ
ألخیه احلسن  بِذلك لِئال ینقطع بِموهتام نسل رسول اهلل .
َو ِمــن ُهنا َنــــری بِ َ
ـــأ َّن جبابرة الدهر و قادة ُ
الرغم ِمــن ُک ِّ
الطغاة بِ
ــل
ِ
إلمام ُ
حمــبــة ا ِ
احلسنیِ مــن
جهودهم التي بـذلوها ،مل یتمکنوا ِمــن إزالة َّ

()16

كـل مخُ ططاهتم باءت بالفشل .وال عجب يف ذلك إِذ َ
ُقلوب املسلمنیَ ،ف ّ
قــال
اهلل  يف القرآن الکریم ،مخُ ــاطـبـ ًا النبي َ
األکــرم َ ﴿:و ُق ْ
جــاء الحْ َ ُّ
ــق
ـــل
َ

ـل إِنَّ ا ْل ِ
ــق ا ْل ِ
بــاط َ
بــاط ُ
َو َزهَ َ
ـل کـــانَ َز ُهــوقــا﴾َ )17(.فاستطاعت شخصیة
إلمـــام ُ
ا ِ
احلسنی َ أن تدخل قلوب الکثریین ،و جتتذب الناس ومتتلك
َأ ِز َّمـــة قلوهبــم ،و مفاتيح عقوهلـم ،و ذلك ملا هلا ِمن منزلة مرقومة و سامیة
عند الرسول َ
املحــبــة مل ینحرص وجـــودها بعد
األعظم  ،و لـــذا هــــذه
َّ
رحیل النبي َ
األکــرم  و ا ِ
إلمام علی َ ، و يف الوقت نفسه َنجـــد
بِ َ
ــــأ َّن هـــذه املحــبــة تزداد يف النفوس یوم ًا بعد یـــومَ ،
ألنهَّ ا ِمن ِعند اهلل
َّ
املحــبــة ا ِ
ـــو مــــا
 ،و هي ِمـن العوامل التی تستجلب
إلهلیة .و هـــذا ُه َ
َّ
َأ َّکـــد علیه اهلل احلکیم يف حمکم کتابه الکریمُ ﴿ :ق ْ
ــــل ال َأ ْس َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا
إِلاَّ الَود َة ا ْل ُقربى﴾)18(.
َ َّ فيِ ْ
َأثــــارت قضیة واقعة الطف و مـــا حتمل بنی ثــنــایــاها ِمن حمــن و
َأحــزان و ُملامتَ ،مشـاعــر و َأحـــاسـیـس ُشـعــراء الـشــیـعـة َفـفـاضـت
عـلـی َألسـنـتـهم َأمجل القــصـائـد يف رثــــاء َأهـل البیت  ،و التي یفوح

فیها عبق الشهادة ا َّلــذي انطلقَ ِمـــن معرکة الطف .مـا عـرفـت البـشـريـة
مجعاء عظي ًام ِمـــن ابنائها قيل فيه ِمـــن الشـعــر مـــا قيل يف احلسني بن

عيل  و لو تصدّ ی مت ّتبع لِلمقارنة بني مــــا نظم فيه ،و مــــا نظم يف عظامء
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الدنيا جمتمعني لتعادلت الكفتانَ ،أو رجحت كفة ُ
احلسني  ـ.
لقد شکلت ملحمة کربالء علی َم ِّر التاریخ إِهلام ًا لِلشعراء َو ذوي النفوس
محلته الفاجعة َ
األلیمة ِمــن َم ٍ
ـعـان روحـیـة و تــوثب ثـــوري و
الشفیفة ملـــا
ُ
()19

غریة علی العقیدةَ ،فـکـــانـت علی الدوام دعـوة تستحث شاعریة َ
األ ُنفس
کامل َ
األخالق)20(.
النزاعة لِلتحلیق يف عامل املثل الزاخر بِ ِ
َّ
إِ َّن َأهم بواعث إِجتــــاه شعراء شیعة َأهــل البیت  إِلی رثـــاء ا ِ
إلمـــام

احلسنی  هي حادثة الطف َ
األلیمة و مـــا حتمل يف طیاهتـــا ِمن ُملامت،
َو َمــشــاهــد ُتــدمــي القلب و تــؤرق اجلفون ،و اخلـــامتــــة َ
املفجعة
األليمة ِّ

التي آلـت إِليـها واقــعــة کـربــالء ِمن سبي بــنــات َأهــل بیت النبوة 
ٍ
بــلــد إِىل بــلــد .إِ َّن عالقة الشیعة بِمعتقدهم و بزعامئهم
ومحلهن ِمن
أقـــوی و َأشــدّ ِمن عالقة َ
الروحینی و ُهم النبي حممد و َأهل بیته َ
األب
ّ
ّ
بابنه و ُ
األ ِّم بِولیدها الوحید ،و التاریخ ک ّله ِ
شاهد علی ذلكَ ،فال غــرو إِذا
کـــانت املراثي ترتی ِمن تلك َ
األیـــام إِلی یــــوم الناس هـــذا ،و ال تعجب
إِذا َأحسست بِـــدفء عاطفة الشاعر الشیعي بنی حنــایــا ُحروفه و کلامته،
ّ
حیــتل الرثـــاء يف الشعر الــوالئــي
ـــه َیکـــاد َیلفظ َأنفاسه فیهاَ ،و
فـــإِ َّن ُ

املـسـاحــة الکبریة ِم ُنهَ ،و یـکــون َ
ملـــأ ِ
ســاة ا ِ
إلمـــام احلسنیالرقم القیايس

فیه(.)21

َوجیــب َألاَّ ننسی َ
حــث َو تــرغیب َ
ّ
األئمة
ـــه کـــان لِتشجیع َو
بـــأ َّن ُ
َ
األطهار حمبیهم علی َقـــــول الشعر يف فضائلهم و مزایاهم ،و مـــا
یـــنــالـــه الشاعر احلسیني ِمن منزلة عالیة بِعمله هـــذاَ ،
األثــر الکبری يف
ُ
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شعراء الرثــــاء احلسینيَ ،
فـــأعطی َمــوقـف َأهــل البیت لِلشعر الرثـــائي
حــافــز ًا دینی ًا إِلی جــانــب احلــافــز العاطفي ،و کـان ِمن الدوافع َ
األساسیة
َّ
َو القویة التي َأ َّدت إِلی اجتـــاه شعراء الشیعة نحو َ
األدب الوالئي املنظوم و
إلکثار ِمن هـــذا اللون يف شعرهم ،و مــــا متخض عنها ِمن َ
ا ِ
احلمیة
تــأجیج
َّ
الدینیة ،وتعزیز العالقة العاطفیة و العقدیة َ
بــأهــل بیت النبوة  .و ِمن
َّ

هـــذا املنطلق ُنشری إِلی مــا ورد عن ا ِ
إلمام الصادق  يف هـذا السیاق،
قــــال فینا بیت شعر بنی ُ
َ
َ
اهلل َل ُـه بیت ًا يف اجلنة»َ )22(.و هـذا
قــــالَ «:من
فإ َّن ُه
َ
﴿و
ُه َـو مـا َأ َّکدَ علیه القرآن ،عندما
قـــال اهلل  يف حمکم کتـابــه الکریمَ :
َم ْن ُی َع ِّظم َشعائِ َر اهلل َف هَّإنا ِمن َت ْقوی القلوب﴾.
إِذن عندمـا یقوم الشاعر الشیعي بِنظم الشعر و إنشاده َحـــول فضائل و
مل عم ً
ــه َع َ
دینی ًا َو یدخل يف تعظیم شعائر
مناقب َأهــل البیت فــإ َّن ُ
ال َّ
اهلل  ،وإِ َّن عمله یــکــون ِمـن َأعامل التقوی .لــذا عندما یقوم شعراء
احلسیني بِتَجسید ِ
الرثـــاء ُ
واقع َأهــل البیت  العميل قــو ً
ال و فع ً
الَ ،و
()23

یسعون يف تسلیط َ
األضواء علیهم ِمن ِخالل هذا اجلهاز ا ِ
إلعالمي الفاعل،
بمظلومیة َأهــل بیت النبوة ،
فإِنهَّ م بعملهم هــذا ُی َع ِّر ُفون عــامــة الناس َ
و َأنواع االضطهادات التي تعرضوا هلـا ِمن السلطات اجلائرة ،و يف الوقت
إلسالمیة َ
نفسه ُیــدافــعــون عــن العقیدة ا ِ
األصیلة َو دینهم احلنیف َأمـــام
الدعــایــات الکــاذبة التي تصدر عــن الضجیج ا ِ
إلعالمي املخالف َو
عمالئهم اخلــونــة و املجرمنی ا َّلــذین یسعون يف َ
األرض فساد ًا ،لِیستتب
ُهلــم َ
األمر ِمن َأجلِ محُ ــاربة ا ِ
إلسالم و املسلمني ،و الوصول إِلی اطامعهم
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اختذته السلطات املتعاقبة ِمن
و مصاحلهم .ولکن هذا املوقف املضاد ا َّلذي
ُ
نمو الشعر احلسیني الرثــائيَ ،بــل لع َّل ُه
موضوع رثـــاء احلسنی مل یؤ ِّثر علی ِّ

ــه بِــروح الفداء و
نمو ًا و حــرار ًة ،و جعل شعراء الشیعة ُیمـــارسـو َن ُ
زاد ُه َّ

التضحیة و التقوی.
فـــإِ َّن ثــــورة ا ِ
إلمام احلسنی  کـــانت ِمن َأجلِ إِصالح ُأ َّمة جده
الرسول َ
األعظم حممد  ،و خلالصها ِمن َبراثن اجلهل و الظلم ،و إِحـیــاء
()24

إلسالمیة َ
َأحـکــام القرآن علی َأســاس العقیدة ا ِ
األصیلة التي یقوم علیها
بناء الـدیــنَ ،فام دام دین ا ِ
إلسالم و القرآن الکریم مخُ لد ًا َأبد اآلبادَ ،و َقد
حفظه اهلل ﴿ :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
الذ ْك َر َو إِ َّنا َلـ ُه حَل ِاف ُظونَ﴾(.)25
َفثورة سبط النبي َ
األکرم  ا ِ
إلمام احلسنی  حمفوظة و مخُ لدة َأیض ًا مـــع

ا ِ
إلسالم و القرآن إِلی یــــوم الدین َ .فـكـــان مجُ ـرد ذكـر االسـم الـرشيف
مـدعاة لِلتـضحية بِ ُك ِّ
ــل معانيها ،و الشهادة بِ َأقـىص درجاهتــــاَ ،ف ُه َـو القـدوة
ـل َ
لِ ُك ِّ
األحـرار(.)26
استمدَ شعراء َ
األدب امللتزم ِمن قضیة معرکة الطف ،و توايل املصائب

ِ
النبوةخـالل العـصـور الالحـقـة الـعـون و املـــدد يف َخلق
علی آل بیت
صـــور شـعـریـة بــــاهـــرة ،و حتـمـل َمـعـها ُ
احلــــزن الرسايل و التـعبـیـر

العـاطـفـي الو َّقـــــاد .و يف هذا املضامرجیب أن ال ننسی َّ
بأن األستاذ السید
جواد شرب ُی َعدُّ ِمن أبرز الشخصیات الذین اهتموا بأدب الطف ،و مما جیدر

بِالذکر َّ
أن األسـتـاذ السـیـد جـواد شـرب سـعی جاهد ًا يف جمـال إحـیاء أدب

کتابه املسمی
الطف ،فإ َّنه قام بجمع قصائد الکثری من شعراء الشیعة ،فصار ُ
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سخی ًا من مصادر األدب
بـ «شعراء احلسنی َ أو َأدب الطف» مصدر ًا
ّ
امللتزم ،بحیث استمد الشعراء املعارصون منه موضوعات و نامذج و صور ًا
َأدبیة عدة حول مدح أهل البیت bو رثائهم و ذکر فضائلهم .و من هذا

قام صاحب کتاب شعراء احلسنی  أیض ًا بِجمع قصائد الشیخ
املنطلق َ
ابـن العرنـدس احلـيل يف موسوعته الشعریة و َع َّلقَ عليها.
إِ َّن احلسني َ قـــد َمىض عىل استشهاده َألف و ثالثامئة سنة َأو تزيدَ ،و

األجيال ِمـن قوميات ش َّتى ينظمون فيه َ
ِمن يومه إِىل يومنا هــذاَ ،و َ
األشعار
ِ
الفـصحى َو غري ُ
بِ ُ
الفصحى ،و َقــد تغيرَّ ت احلــيــاة و َم َّرت بِ
العديد ِمن
َ
األطوار ،و َق َضت عىل الكثري ِمن العادات إِلاّ االحتفال بِذكرى ُ
احلسني،

و اهلــتــاف بــاسـم ُ
ٍ
عرص إِىل عرص،
ـــه ينمو ِمن
احلسني نثر ًا و شعر ًا ،فـــإِ َّن ُ
متـــامـــ ًا كام تنمو احلــيــاة ،و سيستمر هـــذا النمو)27(.
َ َ
إلنسان الشیعي بِ ٍ
کان شعر الرثاء احلسیني صورة لِلموقف النفيس ل ِ
وجه

إلنسان املسلم بِ ٍ
خاص و ل ِ
وجه عامَ ،فقد کان شعر الرثـــاء احلسیني حزین ًا يف
غری ٍّ
روح اهنـــزامیة َأمام قسوة الواقع َوحتــدیـــاتـــهَ )28(.و ُت َعدُّ املـــدة
ذل و ال ٍ
الواقعة مــــا بنی استشهاد احلسنی َ و بنی هنــــایة الــدولــة العباسیة
سنة «656هـ1258 /م»ِ ،مـــن َأخصب عصور الشعر الکربــالئي ،لِسبب
بسیط؛ َو ُه َو َأ َّن َ
األئمة يف ذلك الزمن کـــانوا یشجعون هــذا النوع ِمن الشعر

و یثیبون علیه و یکرمون قــائــلــیــه.
َو مهام یکن ِمن َأم��ر ف��إِ َّن واقعة الطف کـــانت املحرک َ
األس��ايس و
الـبـاعـث الـرئـیـس يف إثـارة الشـعـراء ُمـنـذ ُحـــلـــوهلــــا إِلی اآلن ،و
()29
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ثم لـو وصـفـنـا مـــــا قـِیـل ِمـن َقـصـائـد َو َأشـعار يف هـــذه الواقعة
ِمـن َّ
بـــ(الط ِّفیات) َلـکــــان َأعـلـق بِــــاملـــوضــوع َو َأکثـر ارتـبـاط ًا بِــــــه ِمـــن
غریه ِمن املصطلحات َأو املسمیات )30(.الط ِّفیات ُمصطلح آثــر الباحث

املتضمنة َوصف ًا لِواقعة الطف و ما َجری فیها ِمن فـاجـعـة
نسبته لِلقصائد
ّ
إلمام ُ
َح َّلت بِا ِ
احلــسـنی َ و َأهــل بیته و َأصحابه ،و ال ریب يف َأ َّن هــــذا
املصطلح یشمل مجیـع القـصـائـد التي َبـکـت ُ
ـفـجـعـت
احلـسـنی َ و َت َّ
بِمـقـتـلـه يف تـلك الـواقـعـة َ
األلیـمـة ُمـنـذ ُحـلـوهلـــا سنة إِحدی َو ستنی

لِلهجرة َو إِلی اآلن(.)31
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«المبحث الثالث
نظرة عابرة علی حیاة ابن العرند�س الحلي و �شخ�صیته في �شعره
الشیخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس احليل الشهری بابن العرندس،
أحد أعالم الشیعة و ِمن علامئها املؤ ّلفني يف الفقه واألصول ،و ُله َمدائح و
مراثي ألئمة َأهل البیت  bتنم عن تفانیه يف والئهم و مناوءته ألعداهم)32(.
َ
ُّ
ابن العرندس ُه َو ِمن مفاخر شعراء العراق و کبار شعرائه يف العرص اململوکي،
ُ
یمتلك ثقافة متنوعة ،و متضلع ًا من
ﻣﻔﻮﻩ و أدیب کبری ،و کان
فإ َّن ُه ﺧـﻄﻴﺐ َّ

الفقه و األصول و األدب العريب .و مما یلفت النظر ُه َو َّ
أن الشعر يف عرص
املاملیك و بِالتحدید يف احللة ،مل یکن مقصور ًا علی طبقة خاصة ِمن املجتمع،

فقد ظهر العدید من الشعراء الذین کانوا بِاألصل کبار الفقهاء و العلامء يف تلك
الزمنیة .وجیب أن ال ننسی بِ َّ
أن الشاعر أص ُل ُه ِمن احللة ،و کانت احللة
احلقبة
َّ
ِمن َأهم مراکز الشیعة علی صعید العلم و األدب والثقافة يف حقبة االنحطاط.

کام یقول الدکتور نضری اخلزرجي يف هــذا السیاق بِ َّ
أن الشعر احلسیني يف هــذه
احلقبة انحصرَ َ يف املدرسة العراقیة ،و يف دائرة أضیق ،بِاملدرسة ِ
احل َّلیة ،إذ َب َر َز
س يف مدرستها العلمیة و األدبیة أو َأ َخ َذ ِمن
شعراء مدینة احللة «بابل» ممِ َن َد َر َ
علامئها و أدبائها « :و يف احلقیقة فإِ َّن دیوان هذا القرن اعتمد يف َ
األساس علی
شعر املدرسة ِ
احل ّلیة کماّ ً و کیف ًا » مثل صالح بن عبد الوهاب احليل الشهری بابن
العرندس( .)33فکان لِلشاعر ابن العرندس احليل دور مهم و إجیايب يف نهُ وض
الشیعیة و َأفکارهم ،و
األدب امللتزم يف هــذه احلقبة ،فإ َّن ُه دا َف َع عن العقائد
ّ
جتلی هــذا األمر ِمن ِخالل َأشعاره و معانیه الشعریة التي هي يف مدح َأهل
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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بیت النبوة bو رثائهم و ذکر فضائلهم .و ُله قصیدة رائیة یـقـال إِنهَّ ــا مل ُتـقـرأ
يف جمـلـس إال وحـضـر ُه الـغـائب  )34(.و لو ال َأ َّن َأشـعــار ابـن الـعـرنـدس
طاب ثـراه َقـد وقـعت مـوضـع قـبـول َأهل البیت  ،bملا َأخذت بِمجامع قلوب

حمبیهم هــذا املأخذَ ،و ملَّا ح ّلت حم ّلها الرفیع )35(.وصاحب کتاب أدب الطف
ّ
عند بیان ترمجة الشیخ ابن العرندس احليل یقول :کـان عامل ًا ناسك ًا أديب ًا بـارعـ ًا

ُمتضلع ًا من علمي الفقه واألصول و غريمها مصنف ًا فيهاُ ،له كتاب كشف
الآليل و کـان ممِ َن نظم َفأجا َد و قرص شعره عىل رثـاء أهل البيتَ )36(.bوتوفيّ
سنة٨٤٠هـ يف احللة ،و ُد ِف َن فیها(.)37
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المبحث الرابع:
جوانب الرثاء الح�سيني في �شعرال�شيخ ابن العرند�س الحلي

الشیخ ابن العرندس احليل قـبـل أن یـکـون شـاعـر ًا و َأدیـبـ ًا کـبـری ًا فـإ َّن ُـه
کان ِمن کبار علامء املدرسة اجلـعفـريـة .فکان شـعـره صورة واضحة عن
َأهـدافــه الـروحـيـة و أغـراضـه .فإ َّن ُه مل يـتـخـذ هنج َمـن تـقـدمه أو عـارص ُه

من أصحاب القرحية و أبطال الشعر ،بل اختذ الشعر وسيلة للعروج
إِلی السـمـاء .و يثبت لنا َبأ َّن الشـعـر عنده درجـة عـاليـة سـامـيـةَ ،فمن
هـذا املنطلق و بـالعنایة إلی ما أسلفناه يف بدایـة احلدیث عن جوانب هذا

احلدث اهلام ،وجدنا بأ َّن ُه من الواجب علینا أن نعطي صورة واضحة و لو
تطرقنا يف هذه
باختصار عن دور هذا العامل الکبری يف جمال أدبالطف .و إن ّنا ّ

الدراسة إلی أهم جوانب أغراض شعر الشیخ ابن العرندس احليل ،أال و
هو رثـاءاإلمام احلسنی َّ ،
فإن الشاعر َص َّو َر مشهد واقعة الطف تصویر ًا

دقیق ًا ،من خالل سحر ختییله الشعري اخلالب الذي یأخذ بمجامع القلوب،
وکان تعبری ُه حول هذه القضیة تعبری ًا عاطفی ًا و ّقاد ًا یؤجج هلیب نریان احلزن
الرسا ّيل يف باطنهم و یوقظ فیها مشاعر الثورة و معاين التحرر.

هنالك دراسـة واحـدة أنجــزت حـول أدب الشیخ ابن العرندس احليل
نخص منها بِالذکر ،بحث ًا حتت عنوان «حتلیل سیامئي لرائیة ابن العرندس
ُّ

و مقارنتها مع معارصیه» للدکتورة آفرین زارع والباحثة طاهرة طوبائي،
املنشور يف جملة اللغة العربیة و آداهبا؛ لذا ِمن هذا املنطلق رغـم دراســة
ّ
الطف و مــــا بـعـدهـا يف ِعـــدَّ ة ُك ُتب َأو رسـاالت و َأطـــاریح
واقــعــة
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جــامــعــیــة ،و لکنـنـا َمـــع َ
األسف مل نجـــد دراسة سابقة خــاصــة و موسعة

و شاملة حــول الرثـــاء احلسيني يف شعر ابــن العرندس احليل ،لذا فالوقوف

و النظر يف األشعار التي نظمها الشیخ ابن العرندس احليل يف الرثاء احلسیني،
یفتح لنا باب ًا جدید ًاللولوج إلی األدب امللتزم .و جیب أن ال ننسی ْ
بأن نشری

إلی َّ
أن هذا البحث ُی َعدُ وسیلة من الوسائل املعینة للمتطلعنی و الباحثنی عن
معرفة أرسار اإلمام احلسنی  وفضائله.و سبب ِق َّلة َ
األشعار التي ُنظمت
يف رثـــاء َأهــل البیت  يف عرص املاملیك یــرجــع إِلی َ
األزمات السیاسیة
َ
املتأججة التي کـــانت تخُیم علی املجتمع اململوکي ،و ذلك بسبب َ
األعامل
ِّ

التعسفیة التي مــارستها السلطة احلـاکمة ضد الشیعة ،فانقلبت طبیعة الثقافة
ِمن اللون الشیعي إِلی السني ،و لذا عـانـی الشاعر الشیعي يف عرص املاملیك
مـا عاناه ِمن الویالت و اآلالمَ .ف ِفي هذا القسم قمنا بقراءة مجيعا َ
ألبـيـات

إلمــام احلـسـنی  ،و ِمن ثم ُقمنا بِدراسة َ
املنسوبة إِلی ا ِ
األبـيـات التي هي
َّ
ذات الصلة بِموضوع بحثنا هذا؛ َف ِفي ما ييل َنقوم بِدراسة بعض َأهم جوانب
الرثـــاء احلسيني يف هـذه َ
األشعار ،و هي کالتايل:

َأ ً
وال :التذکیر بنسب ا ِ
إلمام الحسین الشریف

ِعند ِقرا َءتنا َ
حس بِمشاعر ابن العرندس املرهفة جتاه َأهل بیت
لألبیات َن ُّ
األسـلــوب الـتي يف ِشـعـرهَ ،
النبوة َ ،مــع ُق َّوة البیـان و بــراعــة ُ
فــأ َّکــد
إلمـــام ُ
ــب ا ِ
ــس ِ
احلــســنی  الـشـریـف ،لِــیـصـور
الشاعر علی َن َ
ُ
لِـلمـتـلـقـي َفخامة شــأن َأهل بیت الرسالة  و مکانتهم الفریدة عند
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املسلمنیُ ،مشری ًا إِلی تجَ اهل َ
األعداء مزیة النسب الرشیف و منزلته املرموقة،
إلمام احلسنی  فخر ًا أ َّن ُه سبط الرسول َ
األکرم؛ َ
َو کفی با ِ
الشاعر
فقال
ُ
ُمنشد ًا:
النبي المصطفى الهادي ا َّلذي
«سبط ِّ

علي المرتضـى
َو هُ َ
��و اب��ن م��والن��ا ّ
ال��ورى َنسب ًا َو َأشرفهم َأب�� ًا
َأسمى َ

َأه��دى َ
األن��ا َم ِمن الضالل و َأرش��دا

َبحر الندى مروي الصدا ُمردي العدا
و َأج ّلهم حسب ًا و َأكرم محتدا ()38
َ
َ
َ

َ
فـأ َّکـدَ ابــن العرندس علی هـــذه القضیة َمـــر ًة ُأخـری يف قصیدته
الرائیةَ ،و ذلك لِ ِ
بیان َأمهیة املوضوع ،قــائــ ً
ال:
الهدَ ى ِس ُ
بط ال ُن ُب َّو ِة َوالِ��دُ الـ
���ام ُ
«إِ َم ُ
الهدَ ی
���ام َأ ُب���و ُه المر َتضـَى َع َل ُم ُ
إِ َم ٌ

َ
ِ
م��ر
أئمـة َر ُّب النَهي َم ْ
��ى َل�� ُه األ ُ
��و َل ً
()39
ول الله َو ِ
َو ِص ُّي َر ُس ِ
هر
الص ُنو َو ِّ
الص ُ

ـــو َأ َّنالشاعرابنالعرندس ِمن ِخاللهـــذه َ
شـار
األبیات َأ َ
َوممَّــــاجیدربِالذکر ُهنا ُه َ
َ
َ
متيزَ بهِ ا ا ِ
إلمام عيل  طوال حیاته املبارکةَ ،أال َو هي
أیض ًا إِلی أبر ِز الصفات التي َّ
إلمـــام َأمری املؤمننی َ یسعی ِ
صفة الکرم و السخاء .فکــان ا ِ
جــاهــد ًا إِلی إِشباع
قــــال ُ
جــوع الفقراء و إِغاثتهم يف سبیل اهلل  ،و َ
اهلل احلکیم يف حمکم کتابه الکریم:
﴿ َو ُی ْط ِع ُمونَ َّ
الطعا َم َعىل ُح ِّب ِه ِم ْسکین ًا َو َیتی ًام َو َأس�ی�ر ًا﴾َ )40(.و يف جانب
الشاعر إِلی َأ َّن ا ِ
َ
إلم��ام عل ًيا  کــان یسخط سخط ًا شدید ًا
شـــار
آخرَ ،أ َ
ُ
علی َأعــداء ا ِ
إلس�لام ،و ذلك ِمن ِخ�لال استخدامه ملفردة «م��ردي العدا»
َأي « ُمهلک َ
ُ
األع����داء»َ ،ف َ
��ک��ان ا ِ
یقف کالصخرة الصامء
إلم���ام عيل 
صامد ًا َأمــام سهام َ
األعــداء ،دفـاعـ ًا َعن الــدیــن و العقیدة؛ َو َل َقد َشدَّ َد
قـــال ُ
َ
اهلل–تبارك َو تعالی–:
ال��ق��رآن الكريم علی هـــذا امل��وض��وع ،إِذ
ش اء عل ا ْل ُك َّفا ِر ر َاء بينَهم﴾)41(.
﴿ َم َّمدٌ َر ُس ُ
ين َم َع ُه َأ ِ دَّ ُ َ
ول اهللِ َو ا َّل ِذ َ
ُ حمَ ُ َ ْ ُ ْ
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«ثانی ًا :ذکر قساوة قلوبهم المتحجرة»

يصور لنا الـشـاعــر ابــن العرندس احليل ُهنا ِشـــدَّ ة ُمـعـانـاة َأهــل
البـیت علی رمـضـاء کـربــالء .هـــذه َ
األرض الــواســعــة التي ال

مــاء فـيـهـا و ال کـألَ ،
الـشـاعـر إِلی عظمة املصیبة ،و عـطـش
شـار
فـأ َ
ُ
إلمام ُ
احلســنی  ضـمــن ًا ،لِـ ُی َ
ا ِ
الستار عــن حقیقة الســلــطـــة
ــزیـل
َ
ُ
األمـــویـــة املعادیة لِ ِ
إلســالم و َقســـاوة ُقلوب جـالوزة یـزید (لعنه اهلل)
احلسنی َ 
الکفرة الفجــرةَ .ف َ
إلمـــام ُ
کـأ َّن ا ِ
سأهلم لِــيـسقوه ُشــربـــة
ِمــن املـــاء و لک ّنهم مل یعطوه.

«ل����م َأن���س���ه ف���ي ك��رب�لا ُم��ت��ل��ظِّ��ي�� ًا
َو المقنب ُ
م��وي َحول خبائه الـ ْنـ
األ ُّ

ال��ك��رب ال يلقى لِ ٍ
ِ
��م��اء َم���وردا
ف��ي
لأ الفدافد ُف��دف��دا ()42
��وي َق��د َم� َ
َن��ب ِّ

َو يف جــانــب آخــر ِمــن القصیدة ُی َص ِّور الشاعر لـنـا َأیض ًا هـــذا املشهد
املــؤمل َو هـــول املــصــاب بِـصـورة ُأخــریُ ،منـــدد ًا بِ ُ
ـــاألمــویـنی و ُمـشـیـر ًا
إِلی الشـدائـد و النکبات التي تـعـرض هلــــا آل البـیت َ
األطهار  يف معرکة
نــاس یـزعـمـون َأنهَّ ـم مـسـلـمـون و ا ِ
الدامیة علی َأیــــدي ُأ ٍ
إلسـالم
الطف
َّ
ـنـهم بـــراء .فـــإِ َّن جــالوزة یــزیــد (لعنه اهلل) حالوا بني ا ِ
إلمـــام احلسني 
ِم ُ
و َأصحابه النُجباء ،و بني املـــاء ،و منعوهم َأن يستسقوا ِم ُنه قـطـرة.
«و ِم��ن العجائب َأنَّ َع��ذب فراتها
َ
ط���ا َم َو ق��ل��ب ال��س��ب��ط ظ���ا ٍم َن��ح��و ُه

تتقيدا
َت��س��ـ��ري ُم��س��ل��س��ل�� ًة َو ل��ن َّ
سقي الناس سلسله َغدا()43
َو َأبوه َي ِ
َ

الشاعر ابــن العرندس احلـيل ِمـن ِخـالل استخدامه ملفردة «قلب ظــا ٍم» َو
« ُم ِّ
تلظي ًا »َ ،أرا َد َأن ُیعبرِّ َعـــن َمـــدی َمــظـلـومـیـة ا ِ
إلمـام احلـسـنی  و
َأصحـابـه و َأهـل بـیـتـه َ .و ِمــن ُهنا َنری َ
بـــأ َّن هــــذه الکلامت هي مؤَ رش
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ــــه ا ِ
َ
إلمـــام احلـسـنی  و َأهل
واضح عــن االضطـهـاد ا َّلـــذي َت
ـعـرض َل ُ
بیت الرسالة ؛ و إِذا نظرنا ِمن جانب آخــر إِلی هـذه القضیة فإِنهَّ ا ّ
تدل

علی قساوة ُقــلــوب جــالوزة یــزیــد (لعنه اهلل) املتحجرة و فظاظتهم؛ و
ـــو ِمـــن الطبیعي َأن تفت هـــذه املحـن و امللامت التي تعرض هلــــا
لــذا ُه َ
َأهــل البیت يف معرکة الطف حـشـا الصـابـر.

َو يف هــذا البیت یذکر لنا الشاعر ابــن العرندس احلـيل َأیض ًا مـشـهـدً ا آخـر
ِمن املشاهد َ
املــأســاویـة و الصور املؤملة التي حصلت بعد معرکة الطف

ـــو عندما َأصبح َ
الرأس الرشیف بنی یــدي یــزیــد (لعنه اهلل)،
الدامیة ،و ُه َ
َّ
خذ َ
َفأ َ
القضیب َو َج َ
ینکت َثنايا احلسنی : 
عل
األخری (لعنه اهلل)
ُ
َ
َ
��ط ُم َح ٍ
ا َث��غ ُ��ر ِس��ب ِ
���ق���ر ُع َج��ه�ل ً
مد
«أ ُي َ

اك ال َثغ ِر يحمى بِ ِه الثَّغر»()44
احب َذ َ
وص ِ

َ َ

ُ َ

ُ

ُ

ممـــا جیدر بِالذکر هنا ُه َـو َأ َّن الشاعر استخدم اجلناس التام يف هذا البیت،
َو ّ
األسنان َ
األول والثَّاين إِحدى َ
فاملراد بالثغ ِر َ
األربع التي َتقع يف مقدَّ مة الفم ،و
بِالثغ ِر الثالث ُ
احلــدود اجلغرافیة.

«ثالث ًا :اإلباء و الشجاعة»

إِ َّن کربالء کــانت و ال تزال َمنارة البطولة و الفداء ،و َمنهج حــیــاة لِلبرشیة
الشاعر ُهنا َعـن ُبطولة ا ِ
إلمـام احلـسـنی
ـــر العصور .حتــدَّ َث
جمَ ـعــاء علی َم ِّ
ُ
 اجلسدیة و بسالته يف سـاحـة الوغی ،والتي َأظهرهـا يف مواجهته ُ
الطغاة

و جـبـابـرة الدهر ،و بـالئه العظیم يف املعارك و رفضه لِ ِ
إلذعان لِقوی الرش
ــه کـــان ُمستعد ًا لِ ِ
دفــاعــ ًا َعن احلــق و القیم ا ِ
قبول
إلنسانیة املثلی ،فــإِ َّن ُ
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

217

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

درا�سة و�صفیة لِرثاء الإِمام احل�سنی(÷) يف �شعر ال�شیخ ابن العرند�س احللي

َأي مکروه ،فکــان سید شباب َأهل اجلنة  ال خیشی ُمواجهة و نضال
حـارب ا ِ
إلمـــام احلـسـنی  و َأصحابه النجباء،
العدو وجه ًا لِــوجهَ ،فقد
َ
َ
الطغیـان بِــالشجاعة و العزة ،و َأبلـوا بال ًء حـسـنـ ًا و عظـیمـ ًا ،و قـدمـوا

َأنـفـسهم فـــدا ًء لـِديـنـهم و ُأمـتـهـم بِ ِع َّـزة و کربیاءَ ،مــع َأنهَّ م ال َیأملون
نرص ًا عسکری ًاَ ،
ــو االنتصار العظیم ا َّلــذي ِمن
أل َّن املــوت يف سبیل احلــق ُه َ
ــو مــا َأ َّکدَ علیه اهلل–سبحانه
ِخـاللـه تخُ لد َمبـادئ الـثـورة احلسينيةَ .و هـذا ُه َ

﴿و هللِ ا ْل ِع َّز ُة َو لِ َر ُسولِ ِه َو لِ ْل ُمؤْ ِمنِ َ
ني َو َل ِك َّن
و تعالی–يف حمکم کتابه الکریمَ :
ني لاَ يع َلمونَ ﴾)45(.
المْ ُن ِ
َاف ِق َ َ ْ ُ
َ
غاة بِ ِ
الط ِ
الحسين على ُ
عزم ِه
«ص��ال
ُ
َو َغ���دا بِ�ل�ام َ
��ن َأن��ج�ل ً
ا
ال��ل��دن َي��ط َ��ع ُ

َ
ِ
��ح��س��ام ُمف َّلال
ف��أع��ا َد بِ��ال
��ض��ـ��رب ال ُ

ال يختشـي ِمن ُش ِ
رب كاسات الردی
ضرب َأهودا
َو بِغين غرب العضب َي
ُ

و َثنَى السنان ِمن الطعان مقصدا»()45

َ

َّ

کر َر الشاعر ابــن العرندس احليل تصویر الروائع ِمن هــذه البطوالت
َو َّ
امللحمیة يف قصیدة ُأخری ،قــائــ ً
ال:
��اج ِ
« َف�� َق��ا َم ال َفتَى لما َت َ
��رت ال َقنَا
��ش َ
مع ال َقو ِم ح َّتى َك َأ َن ُهم
فر َق َج َ
َ ...ف َّ

َو َص َ
هج ِ
ــر
ته َ
��ال َو َقدْ َأو َدى ُبم َ
الح ُّ
ملهم الصقر»()47
ور بِ َغ ٍ
ُط ُي ُ
اث َش َّت َش َ ُ ُ ّ ُ

بـذله ا ِ
إلمـــام احلسنی  و َأصحابه
َأشا َد الشاعر ابــن العرندس ُهنا بِمـــا ُ
ِمن َأجلِ ُمکافحة ُ
الطغاة َو جـبـابـرة الدهر؛ َو ِمن هذا املنطلق فــإِ َّن ا ِ
إلمـــام
احلسنی  و َأصحابه الکـرام َأ َبوا ُ
الــذ َّل و اهلـــوان و احلیاة َمـــع الظاملنی،

و کـــانـــوا ُمستعدین أن یضحوا بِـــالغايل و النفیسَ ،فتمکنوا ِمن إرضــاخ
العدو َأمـــام مطالبهم و غــایــاهتمَ ،و کسبوا احلياة اخلــالــدة ِمن ِخــالل
انتصار الـــدم علی السیفَ .فأص َب َحت َمبـادئ هـــذه الــثــورة ُ
احلسينية
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هــم ُ
الدینیةَ ،و املرتكزات الثقافیة لِلمسلمنی و البرشیة بشکلٍ
اﻷسس
ِمــن َأ ِّ
َّ
الشاعر ا ِ
إلمـــام احلسنی 
ــور لنا
عـــام و لِلشیعة بشکلٍ خــاص .و َقـــد َص َّ
ُ

بِـصفته رمــــز ًا لِــلبـسـالـة و املقاومة ،بِصورة طائر جارح كبري احلجمُ ،ث َّم
القوم ا َّلذین يف جبهة الباطل ،بِصورة ُط ُيورصغرية ضعیفة ،و ِمن ُهنا
َص َّو َر
َ
َنری بِ َأ َّن الشاعر ِمن ِخـالل استخدامه هلـــذا التشبیه َأعطی لِـقصیدته روعـــة
اجلامل و طــابـع االبتکار.
الشاعر َمــر ًة ُأخـری يف هـــذا السیاق قائ ً
َو َأ َ
نشدَ
ال:
ُ
«و ال��خ��ي ُ
��ل ُم��ح��دق ٌ��ة بِجيم َجماله
َ
ُ
السبط یخترق المواکب َحام ً
ال
َو

َو قلوبهم في الغلي تحکي المرجال

عزيمة تردي الخميس الجحفال»()48
ٍ
بِ

کر َر الشاعر لـنا يف قصیدته تصویر بسالة و شـجـاعـة ا ِ
إلمـــام احلسنی 
َّ
ــــو یحَ صدُ رؤوس َ
األعـــداء و ال خیشی
يف هـــذه امللحمة البطولیةَ ،و ُه َ

املـــوتَ ،فـعبست وجـــوه القوم خــوف املـــوت َ
ألنهَّ م أرشفوا عىل اهلـالك.

«رابع ًا :ضاللة جالوزة یزید لعنه الله
و انصیاعهم َألوامر الحکام ُ
األمویین»

صور لنا الشاعر ابن العرندس احليل يف هــذه َ
األبــیات حال جالوزة
ُی ِّ
یزید لعنه اهلل الکفرة الفجرة يف عدم انصیاعهم لِإلیامن َو ا ِ
إلسالمَ ،و إِ َّنام
إلسـالم َو االنـقـيـاد َ
ـــو دلیل علی مخُ الفتهم َ
ألوامــر ا ِ
ألوامر قـــادة
ذلك ُه َ

الطغاة و اهلیمنة ،و وقوعهم يف ُظلامت الضاللة ،و اتباعهم َ
ُ
ألهوائهم و
شهواهتـم و إيـثـارها عىل احلق ،و تسلیمهم َ
ألوامر َأجهزه السلطة احلــاکمة.
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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كام وصفهم اهلل–سبحانه و تعاىل–بِذلك يف آيـــات بينات ،و ُحجج نريات،
سائِ َ
ولـه َ ﴿:ل َقدْ َأ َخ ْذ َنا ِمي َث َ
يل َو
و براهني ساطعاتَ ،و ِمنها َق ُ
اق َبنِي إِ رْ َ
اء ُه ْم َر ُس ٌ
َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي ِه ْم ُر ُس ً
ول بِ َمــا لاَ تهَ ْ َو ٰى َأ ُنف ُس ُه ْم َف ِريق ًا َك َّذ ُبوا َو
ال ُكلَّماَ َج َ
ريق ًا ي ْقت ُلونَ ﴾)49(.
َف ِ َ ُ
ٌ
«ج ٌ
عصابة
��ي��ش ُي��ري��دُ ِر َض���ا َي��زي��د
َ

النبي َو خالفوا
العلي َمع
َج َحدوا
ِّ
َّ
��ه��م
َو َغ����واهُ ����م ش��ي��ط��ان��ه��م َف َ��أ َض�� َّل ُ

غصبت َف َأ َ
العلي َو َأحمدا
غض َبت
َّ
الوصي َو لم يخافوا الموعدا
الهادي
َّ
عمد ًا َف َلم َي ِجدوا َو َّلي ًا ُمرشدا»

()50

«خامس ًا :وصف َأعمال یزید لعنه الله و جالوزته القذرة»

ُیـشـری الشـاعـر ابن العرندس احليل يف هــذه القصیدة إِلی انحــراف
السلطة ُ
األمـــویـــة و جــالوزتـهم ،و مـــا فعلوه ِمـــن َأعـمـال شــاذة بِحقِّ
ـــه آل بیت الرسول ِ
َ
مــن َأعامل َت َع ُسفیة
َأهل بیت النبوة َ ،و مــا
تعرض َل ُ

ریـع ،و سـبي و تـنکیل لِلنساء
و ظلم ممنهج ضدهمَ ،و مـــا نــاهلـم ِمــن َقـتـلٍ َذ ٍ
إلمام ُ
لحــرمــات؛ بِحیث آذوا ا ِ
احلــسـنی  و َأهله و َأصـحــابــه
و َهتك لِ ُ

یـــوم عــاشــوراء ،و داست اخلیل ذلك اجلسد الشـریـف ،و ُو ِّســدَ هــذا
اجلسد الطاهر علی رمــضــاء کـربــالءِ ،مــن َغری َأن یـرعی َ
ألهـل البیت 
ِ
الشاع ُر يف هـــذه القصیدة َأیض ًا عــن حلــظــة استشهاد
ُحـر َمـة .و حتــدَّ َث

إلمـــام احلسنی و ا ِ
سبط ا ِ
عامل هــذه العصابات
إلمــام العباس  ،و طريقة َت ُ
االجرامیة َمــع حــامــل الرســالــة املحمدیةُ ،مشری ًا إِلی قـلـوب جــالوزة
یـزیـد لعنه اهلل الـتي هـي َأ َشـدّ ِمن احلجارة َقسوة ،و ل َقد حتجرت يف قلوهبـم

إلنسانیة ،بِحیث کـانـوا یرضبون ا ِ
الغلیظة ُک ّل معامل ا ِ
إلمــام احلسنی  و
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الرمــاح و السیوف حتی لفظوا َأنفاسهم َ
َأصـحــابــه النجباء بِ
األخریةُ ،ث َّم
ِ
القوم علی سلبهمَ ،فنهبوا مطارفهم بعد استشهادهم.
َأقبل
ُ
لب ِ
العدا
َ
«و الس ِّيد العباس َق��د َس َ

��ج��ردا
َع��ن�� ُه
َ
ال��ل��ب��اس َو َص َّ
���ي���روه ُم َّ

السادة الشهداء َصرعى في الفال
َو َّ

ُك ٌّ
��ل َألحقاف ال ِّ��رم��ال

الحسين السبط ظمآن الحشا
َو ابن ُ
دم
ك��ال�� َب��د ِر َم��ق��ط��وع ال���وري���د َل��� ُه ٌ

���ب���ردا
َو ال���م���اء ت��ن��ه��ل��ه ال���ذئ���اب ُم َّ
َأم��س��ى على ُت ِ
���رب الصعيد ُم��ب��دَّ دا

ت��وس��دا»()51

َّ

ــو َر لنا ابــن العرندس َجوانب ُأخـری ِمن مظلـومیة ا ِ
إلمــام احلسـنی 
َص َّ
و َأهـل بیته الکرام  يف هذه القصیدة ،و یجَ ـب علینا َأن ُنشری ُهـنـا إِلی
بعض ِمـــن هــذه الصــور َ
املـأســاویــة ،و هـي کاآليت" :سلب املطارف" ،و

"عـطـش سـبـط ا ِ
إلمــام احلسنی  ،" و " َمقطوع الوريــد" ،و "تـــرك
اجلـسـد الرشیف ُمـقطـعـ ًا بِــالسيوف إِربــ ًا إِربــ ًا علی رمـضـاء کـربـالء».
َأرا َد الشاعر ابــن العرندس ِمـن ِخـالل جتسیده هلـــذه الصور الشعریة َأن
ساهم يف َ
ُیعبرِّ عــن َ
األحــاسیس احلــزینة الكـامنة يف َأعامقه ،لِکي ُی ِ
األجـ ِر

َمـــع املــوالـنی ،و ُیشاطرهم َأملـهم و َأحـزاهنـم يف هــذا املـصـاب اجللل.
تشبیها مجـیـلاً يف البیت
ـــو َأ َّن الشاعر استخدم
ً
ممـــا یجَ ــدر بِـالذکر ُهنا ُه َ
َو ّ
ِ
شب َه وجه سبط ا ِ
الشـبـه هو
جـه
إلمام احلسنی  بِــالبــدر ،و َو ُ
الثالثَ ،ف َّ
سن و اإلنارة و البهجة يف ُک ٍّل َ.أ َّکدَ الشـاعر ِمـن ِخــالل هــذه َ
ُ
األبـیـات
احل ُ
ُ
علی قـسـاوة ُقـلـوب َ
األعـداء ،و کیف َأنهَّ ـم مل ُیراعـوا آلل بیت الرسول 
ِمـن ُحـرمـة ،فـإِ َّن جالوزة یـزیـد لعنه اهلل ِمـن ِخــالل َأعـمـاهلـم الشنیعة و
احلـسـنی  و َأصحابه الکرام َ
کــأ َّنمــا َأرادوا ُ
إلمــام ُ
قـتـلـهم ل ِ
احلصول
اخللود َ
علی ُ
األبــدي و لکن رسعـــان مــــا تبددت َأحالمهم و ظهرت ُهلـم
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احلقیقة َفـکــانت ُک ّـل َمساعیهم َهبا ًء َمنثور ًاَ .فـعـنـدمــا طلب ا ِ
إلمام احلـسـنی 
ُشـربـة ِمـــن املــــاء لِـولـده الرضیع ا َّلــذي َج َّف ریقه عطش ًا ،کــان الرد
ــــو ذلك السهم املسموم ا َّلــذي ذبحـــه يف حجر َأبیهَ ،
فـأ َخ َذ ُّ
یرف کالطری
ُه َ
املـذبـوح ِمــن ِشدَّ ة َ
األمل.

الحسین
سادس ًا :عدم نصرة اإلمام ُ

إلمـام ُ
یستمر الشاعـر ابن العرندس يف حدیثه عـن بسالة ا ِ
احلـسـنی 
و تضحیته يف سبیل العزة و الکرامةُ ،ثم ینعطف َو َیــقــول بِ َ
ـــأ َّن القوم ختـلوا
َّ
إلمـام احلسـنی  و مل یـنـرصوهَ ،فهکـذا وقف ُ
عـن ا ِ
األمــویــون يف وجـــه

ریب
ــــو ُم ٌ
نفرد َوحیدٌ َغ ٌ
سبط الرسول  و حــامـل الرسـالـة املحمدیة ،و ُه َ
الشـاعـر َأیـضـ ًا إِلی
ــه و ال ُم ِـعـنی؛ و ُیـشـری
يف ســاحــة املعرکة ال نــاصرِ َ َل ُ
ُ
فظاعة و فداحـة املـصـاب و امللـمـات .بِحیث َأ َّن األعداء مل َیألوا ُجهد ًا يف
إلمـام احلـسـنی  مل یشعر هبذا َ
إیذاء َأهل البیت  ،و لکن ا ِ
األمر ِمـن
الناحیة املعنویة و العزیمة الصارمة و القیم النبیلة الـتي کانت لدیهَ ،و ذلك
َ
ـعـهَ ،و
ــع اهلل کــان اهلل َ م ُ
أل َّن ُه َیشعر َأ َّن ُـه َم َـع اهلل  ،و َمـن کــان َم َ

اهلل–سبحانه و تـعـالـی–يف هــذا الصـدد﴿ :إِنْ َتـنْصرُ ُ وا َ
قــــال ُ
َ
اهلل َيـنْصرُ ْ ُك ْم
َ
كم﴾)52(.
َو ُي َث ِّب ْت أ ْق َـدا َم ُ ْ
«وال��س��ب ُ
���ران الحشا لِمصابهم
َ
��ط َح َّ
ُ
م��ي��ة
 ...دارت عليه ُع�� ُل��وج آل أ َّ

َو َ
الشاعر َأیض ًا يف قصیدته:
قـــال
ُ
ٍ
ُ
ش���اك م��ا َل��� ُه ِم��ن ناص ٍر
ال��س��ب��ط
«و
َ

ح��ي��ران ال َي��ل�� َق��ى َن��ص��ي��ر ًا ُمسعدا
ِمن ُك ِّل ذي نقص يزيد

َتمردا»()53

ُّ

شاك إِلی رب السموات العلی» ()54
ٍ
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«سابع ًا :ذکـرهـول ُمصیبة کربـالء»

َیــتـحدَّ ث الشاعر ابن العرندس احليل ُهنا عن وقــائـع معرکة الـطــف
وأبـعــاد هـــذه َ
َ
إلنــسـانـیــة التي مل یــعــرف هلـــا الـتـاریـخ مثی ً
املــأسـاة ا ِ
ال.

َ
ـکــان اجلمیع يف یــــوم عــاشــوراء َحــزیـنــ ًا علی مـصـاب س ِّید الشهداء َ ،و
َف
نـاحـت و َبـکت ُك ّ
ـل َأمالك السـامء َو کانت الوحوش املفرتسة و الطیور
لـ َقـد َ
َأیض ًا تبکي و ترثي ا ِ
إلمام احلسنی َ ، و ذلــك ملـــــا َجـــری علی َأهــل
البیت ِ
من شـدائـد َو حمـن شاقة و مصائب جسیمة يف سـاحـة الـوغـی.
« َف َبكت ُه َأم� ُ
العلى
ال��س��م��اوات ُ
ل�اك َّ
َو ار َت���دَّ ك ُّ
��ف الجود َمكفوف ًا َو طر

َو الوحش َصاح لما َعرا ُه ِمن َ
األ َسى

��ات َع ِ
ال��ردا
َو ال��ده ُ��ر َب َ
ليه مشقوق ِّ
ف ال��ع��ل��م َم��ط��روف�� ًا َع��ل��ي��ه َأرم���دا
َو
ناح على َعزا ُه َو َع��دَّ
الطير َ
ُ

الشاعر َمــر ًة ُأخـری يف هـــذا احلـقـل قــائــ ً
کام َأنشدَ
ال:
ُ
��س َو ِ
��ام َب َكت ُه ا ِ
السما
«إِ َم ٌ
إلن ُ
الج ُن َو َّ

دا»()55

الطيروالبروالبحر»()56
و َ

َو َو ُ
حشال َفلاَ َ

ُ َ َْ َ َ

َو ِمن ُهنا َنــری بِ َ
ــأ َّن الشاعر ابن العرندس احليل يف هـــذه َ
األبیات استعار
اللفظ الدال علی املشبه بِـه للمشبهُ ،ث َّم َح َ
شــار إِلیه بِيشء ِمــن
ذف املشبه و َأ َ

ـــو البکــاء ،و التشقیق ،و الـصـیــاح ،و تـعـدیـد املـنـاقـب و
لــوازمــه ،و ُه َ
الفضائل علی طریق االستعارة بِــالکنایــة ،ممـــا ُ
یمأل ُفؤا َد املتلقي َأملـــ ًا و
ُحزنـ ًا ،و إثبات ذلك َ
األمر لِلمشبه استعارة ختییلیة.
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التوجع»
«ثامن ًا :ذکر شدَّ ة الحزن و
ُّ

ُیـشـری الشاعر ابن العرندس ُهنا َأیض ًا إِلی َمدی شرَ اسة و َفظاظة جالوزة
یزید لعنه اهلل يف تعاملهم َمـع ا ِ
إلمـام السـجـاد ،فـإِنهَّ م مل یـرمحـوا حـتـی
عليل كـربـالءَ ،فـکــان ا ِ
العابدينمقيد ًا بِـاحلـديـد َو یحَ ـدو بِ ِـه
إلمام زيــن
ُ
َ
عـداء ِمن ٍ
فاستباحوا ُ
احلـرمـات و َسفکوا الـدمــاء و ارتوت
بلد إِلی بلد،
ُ
األ ُ

رمـــال صحراء کربالء ِمن دماء الشهداء ،و ُهم َأجساد و َأشالء َمطروحة
عىل رمضاء کربالء ،و إِذا نظرنا إِلی هـــذه القضیة ِمن جانب آخــر َفسنجد
َأ َّن جــالوزة یزید لعنه اهلل هتکوا َأیض ًا ُستور نِساء آل بیت الرسولو
رضبـوهن بِــالســیــاط غری ُمکرتثنی بِحرمتهنَ .فـکــان قلب السیدة سکینة 
احلــزن و َ
تصدعا ِمــن ُ
شاهدته ِمن َأحداث فادحة و مؤملة يف
األسى ملـا
ُم
ُ
ً
الدامية؛ بحیث کـان َأهل بیتها ُمرضجون بِدمائهم َحوهلا،
معرکة الطف
َّ
ورؤوسهم َأمامها عىل رؤوس الرمــاح طول الطریقَ ،فاغرورقت عیناها
بِـالعربات ُحــزنــ ًا عىل َأهل بیتها .
الساجد الـــ
َ
«و سروا بِزين العابدين َ
��ن َ
سكينة َس َ
ٌ
األ َس���ى ف��ي َقلبها
َو
��ك َ

َ
س���ال قتل ال��ط ِّ
��ف َم��د َم��ع زينب
َو َأ

قيد ًا َو ُمص َّفدا
ـــباكي َ
الحزين ُم َّ

َف َ
���غ���دا بِ��ض��ام��ره��ا ُم��ق��ي��م�� ًا ُم��ق��ع��دا
َف َجرى َووسط َ
الخدِّ ِمنها خدَّ

دا»()57

َو َتک َّل َم الشاعر ابن العرندس احليل َأیض ًا يف البیت الثالث ِمن هـــذه
صــاب الس ِّیدة العقیلة ِ مــن ُمـلـمـات،
القصیدة َعــن َفظـاعة مـــا َأ
َ
صور ًا َقساوة َأعـــداء ا ِ
إلســـالم يف کربــالءَ ،و مـــا متخض عنها ِمــن ُبكــاء
ُم ِّ

ارتكبته هـــذه
و ذلـك ملــــا
ُ
الـسـ ِّیـدة زیـنـب ُ حــزنــ ًا عىل َأهل بیتها َ
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الـعـصـابــات االجرامـیــة ِمن َجـرائـم و َفظائع يف کربــالء ،و ملستها السیدة
زینب  بِــیــدیـها عن کثب ،و هــذه ِمن املصائب التي مـــا ال ینشد الصرب يف
ـــد ِمن هـذا االضطهاد ُ
ینج َأ ّي َأ َح ٍ
األمـــويَ ،ف َض َجت السیدة
مثلها ،بِحیث مل ُ
الطاهرة  بِـالنحيبَ ،و کـــان لِذلك َأثـــر ُه العمیق يف الن ُُفوس املــؤمـنـة،
َف َ
النفوس بِانتظار الوقت املــناسب لِ َ
ألخذ
ــأهل َبت هــــذه املصائب اجلسیمة
َ
إلمـــام احلسنی ِ من َقــادة ُ
بِ َثأ ِر ا ِ
الطغاة َو اهلیمنة.

َو ذکــر لنا الشاعر ابــن العرندس احليل َأیض ًا يف هذه َ
األبیات َأحوال
َ
َأهل بیت الرسالة ِ عند ا ِ
صور ًا ِمن ِخـالهلــا االضطهاد ا َّلــذي
إلسارُ ،م ِّ

ـــهَ ،و مـــا جـری علیهم ِمن محِ ن شاقة و مصائب جسیمة ِمن
َت َعرضوا َل ُ

قبل هؤالء الکفرة الفجرةَ ،و کیف تعاملوا َمـــع علیل کربالء–ا ِ
إلمـــام زين
الشاعر َأیض ًا يف هـــذه القصیدة إِلی َسـبي
العابدين – کام َأسلفناَ .و ُیشری
ُ
ـن َ
األعـــداء ِمن ٍ
بلد إِلی بلد َو َقـــد
نـِسـاء َأهل البیت  ،و کیف یحَ ـدو بهِ ّ
ُهتِ َکت ُستورهن ،قائ ً
ال:

«و َل ِ
هفي لِـزَ ِ
دين َو َقد َس َرى
العابِ َ
َ
ين َ
َو ُ
آل َر ُس ِ
��س ُ
��اؤهُ ْ��م
���ول الله ُتس َبى نِ َ

َ
َ
��ل��ي�ل ً
ا ال ُي�� َف ُ
س���ر
أ ِس َ
��ك َل��� ُه أ ُ
���ي���ر ًا َع ْ
الخدر» ()58
َو ِم ْن َحولِ ُه َّن ِ
الس ُتر ُيهت َُك َو ِ ُ

ُ
میة ُ
الطلقاء»
«تاسع ًا :في التحدث عن بني أ َّ

لعن الشـــاعـــر ابـــن العرندس هــؤالء الکــفــرة الــفـــجـــرة ِمـــن
َی ُ
ِخــالل أبياته ،و ذلك لِتحقری ُخصــوم َأهل البیت َ و ُمعاندهیمُ ،مشری ًا إِلی
َأ َّن َوصمة اخلـيـانة َس ُت ِ
الحق َأعــــداء ا ِ
ــــر العصورَ ،فــاحت ََّج
إلســالم عىل َم ِّ
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الشیخ ابــن العرندس احليل علی َأعامل َجـالوزة یـزیـد لعنه اهلل القذرة َو مـــا
عملوه ِمن َقتلٍ و َتنکیل آلل بیت الرسول  ،و سفك دمائهم ،و تعذیبهم
بِ َأشدِّ العقوبات ،و هتك و سبي حریم َأهل بیت النبوة  ،و َ
األحـــداث

التي َأد َمـت قـلـوب مجیـع البرش .و َأ َّکــــدَ
الشاعر يف هـــذه القصیدة علی َأ َّن
ُ
احلسنی  سرَ َمديَ ،حتی یوافیه َ
إلمام ُ
ــزنــه عىل ا ِ
األجـل.
ُح ُ
ُ
« َف َ
م���ي��� َة َم���ا َح��دا
��ل�أ
َّ
ل��ع��ن��ن َب��ن��ي أ َّ
ل���ع���ن���ن َي���زي���ده���ا َو زي��اده��ا
َو َأل
َّ
محم ٍد
ب��ك��ي��ن عليك َي���ا ب��ن
َو َأل
َّ
َّ

َح ٍ
جيج َو َأنجدا
��ار َ
الح ُ
��اد َو َم��ا َغ َ
َو ي��زي��دُ ه��ا َربِّ����ي َع���ذاب��� ًا َس��ر َم��دا
وسد في التُراب ُ َّ
َحتى ُأ َّ

ملحدا»()59

هــم َجـوانـب الرثـــاء ُ
احلسیني يف شعر الشیخ ابــن
هــــذه اضاممة ِمــن َأ ِّ
العرندس احليل يف عـهـد املاملیكَ ،و ِمـن هـــذا املنطلق تحَ ـــدَّ َث الشاعر يف
تــأ ُّثــره الشدید بِ َ
قصائِده َعــن َمـــدی َ
ِ
الدامیة َو
حــداث معرکة الطف
ــأ
َّ
مــــا حتمل يف طیاهتـــا ِمـــن ُملامت َو َمــصــائــب جسیمة َو َنــکــبــات؛
ِ
كــمــا َب َّ
الكـــامــن يف َأعامقهَ ،و ذلك ملـــــا
ــث الشاعر يف َقـصـائِــده ُحــزنـه
صـــاب َأهـل بیت الـرسـالـة يف ذلـك الــيـوم الــدامي ِمن ُملامت ُتفت
َأ
َ

حشا الــصــابِــرَ ،و کـیـف تــآمــرت قــــادة ُ
الطغاة َو اهلیمنة َو َجــالوزهتــم
و َ
الکفرة الفجرة علی ِسبط النبي َ
العزل ِمــن َأهل بیته
األکرم َ
األبریاء ُ
النُجباء .
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الـخـاتـمـة
اخلصائص التي اتضحت من خالل دراستنا لرثاء اإلمام احلسنی  يف شعر

الشیخ ابن العرندس احليل هي کالتايل:
َ .1ص َّـو َرلنا الشـاعـر جـوانـب ِمن أحداث معرکة الطف الدامیةبحـذافـريهـا،

أهــم النتائج التي تـوصـلنــا إليـها مـِن هـــذه الـدراسة :بـیـان مـظــلـــومیة
و ِمـن ّ

آل بـیت الــرســول ،bو املحـن الشـاقة و املـــصـائب اجلــســیـمـة الـتي جـــرت
علیهم مـِـن قـبـل السـلـطـة األمــویـــة و جـالوزهتـم الکـفـرة الفجـرة ،و جتاوز
الشاعر يف رثائه من ذکر املأساة و املحن الشاقة و النکبات و املصائب اجلسیمة إلی
رفض جور و اضطهاد السلطة األمویة و أعامهلم التعسفیة ،و املطالبة بالثورة عىل

قادة الطغاة و اهلیمنة.
 .2إِذا عـرضـنا ُمـفـردات قصائد الشاعر ابن العرندس احليل علی املعـجم ال
یمـکن لنا َأن نجـد حتی و لـو ً
خطأ واحد ًا ،و هذا إذا َّ
دل علی يشء فإِ َّن ُه ُّ
یـدل علی
َأ َّن ُه کان شاعر ًا جمید ًا بِ ِ
اللغة العربیة الفصحی غایة اإلجادة بِحیث َأ َّن ُه یتعاطی مــع
َ
ذواق الشعر العريب الفصيح بِذلك.
ممــا یزید إعجاب ّ
األلفاظ بِرباعة ّ
 .3کانت مجیع َأشعار ابن العرندس احليل مرآ ًة لخِ لجات نفسه و انتامءاته الفكرية
سار الشاعر علی ُخطی القدماء
و قیمه الدینیة ،واصف ًا ُح ّبه آلل بیت النبوة  ،لذا َ
األئمة َ
ال َ
ُ
إلمام ُ
احلسنی ،jجاع ً
يف رثاء ا ِ
طهارأسـوة حسنة لِلحیاة البسیطة
األ
سم الشاعر ِمن ِخـالل َأشعاره صورة
التي هي ملیئة بِاملفاخر ،و ِمن هذا املنطلق َر َ

إلمام ُ
سید الشهداء jاحلقیقیةُ ،مشری ًا إِلی مضامنی ُخلقیة کـــان یتخذهاا ِ
احلسنی
 ،jلِ ِّ
لم شمل املسلمنی ،مؤکد ًا علی اختاذها الیومِ ،من مجلتها الشجاعة ،و حتسرَّ
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الشاعر َأیض ًا ِمن ِخـالل قصائده علی َ
األیام املاضیة التي کـــان ا ِ
إلسالم فیها بِع ٍز و
ُشموخ.

 .4أحاط الشاعر ابن العرندس بقضیة معرکة الطف من مجیع جوانبها و زوایاها
دل عىل يشء فإنّام ُ
املختلفة ،و هذا إن ّ
يدل عىل سعة اطالعه من الناحية التارخییة ،و
تب يف هذه الواقعة األلیمة و ما نتج عنها من قضایا.
غزارة علمه حول ما ُک َ

 .5أضاف الشاعر لقصائده التي رثـى هبا اإلمـام احلـسنیjطابع االبتکار و

روعة اجلامل ،فأخذت قصائده بمجامع القلوب ،و ذلک مـن خـالل خـلقـه بـرباعة

للصور الشعریة الرائعة التي تواکب التطورات هلذه احلقیقة التارخییة و َمزجها
املوضوع ثوب ًا جديد ًا ،وجعل لشعره احلسیني مکانة
بالطابع امللحمي الذي ألــ َب َس
َ

متمیزة متفوقة.

 .6حـاول الشـاعـر مـن خـالل تـعـبریه عـن مـشـاعـره املـرهفة الرقيقة إيصال

صورة موجزة إىل املتلقي بشكلٍ أو بآخر عن أحداث کربالء و ملامهتا التي تدمي
القلوب ،متخذ ًا هذا اليشء حافز ًا إلثارة أحاسیس القلوب التي هي ﻧﺎبضة ﺑﺎحلب
آلل بیت النبوة .b

 .7کـان الشـاعـر یمـزج عـواطـفه الصـادقـة التي تتدفق ینابیعها من داخله

بـألفـاظه السهلة البسيطة التي حتمل معاين كبرية و أغراضه السامیة ،فکان شعره

قوته ،و جزالة األسلوب
ّ
یتميز بدقة يف التعبري و بالغته ،و فصاحة وروعة البيان و َّ
و رصانته و نصاعته ،و حسن الصیاغة و الدیباجة ،و الوضوح يف األلفاظ ،و
ِ
للوصول إلی أهدافه العالية ،أال و هي
الشعر وسيل ًة
الرباعة يف التصوير ،لیتخذ
َ

بیان مظلومیة أهل البیت bيف معرکة الطف الدامیة.
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الهوام�ش

 .1عيل صابري ،النقد األديب و تطوره يف األدب العريب ،الطبعة األولی ،دار نرش سمت ،طهران،
1384هـ.ش ،ص .33

 .2سورةالشعراء ،آیة .226–224

 .3احلافظ نور الدين اهليثمي ،جممع الزوائد و منبع الفوائد ،حتقیق حممد عبد القاهر أمحد عطا ،الطبعة
األولی ،دار الکتب العلمیة ،بریوت2001 ،م ،ص .150
قه و َع َّلقَ علیه حممد
العمدة يف حماسن الشعر ،و آدابه و نقدهَ ،ح َّق ُ
 .4أبو عيل احلسن ابن رشيق القريواينُ ،
حمیي الدین عبداحلمید ،الطبعة اخلامسة ،دار اجلیل ،بریوت1981 ،م ،ص.27

.5السید حممد رضا احلسیني الشریازي ،ا ِ
إهلیة و عطاء بال حدود ،دار العلوم ،کربالء
إلمام احلسنی عظمة ّ
ّ
املقدسة ،بالتا ،ص .8

.6حممد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،5الطبعة السادسة ،دار صادر ،بریوت 2008 ،م ،ص
.97
.7جعفر باقر احلسیني ،تاریخ األدب العريب؛ أدب صدر اإلسالم ،الطبعة األولی ،دار االعتصام ،قم
املقدسة1416 ،هـ.ق ،ص .243

دار اجلیل ،بریوت ،بالتا ،ص .5
.8إمیل ناصیفُ ،
أروع ما قیل يف الرثاءُ ،
 .9حسن دادخواه ،اللغة العربیة و آداهبا ِمن إیران إلی مرص ،الطبعة األولی ،دار نرش جامعة الشهید
تشمران ،أهواز 1389 ،هـ .ش ،ص .177

 .10بکري شیخ أمنی ،مطالعات يف الشعر اململوکي و العثامين ،الطبعة السابعة ،دار املالینی ،بریوت،
1999م ،ص .108

 .11فؤاد أفرام البستاين ،املجاين احلدیثة ،ج  ،5الطبعة الثامنة ،ذوي القربی ،قم املقدسة1391 ،هـ.ش،
ص .253
 .12شیخ أمنی ،مطالعات يف الشعر اململوکي والعثامين ،املصدر السابق ،ص .112

 .13انطون بارا ،احلسنی يف الفکر املسیحي ،الطبعة اخلامسة ،دار العلوم ،بریوت2009 ،م ،ص -26
.27

 .14عيل حـسـنی یوسف ،اإلمام احلسنی بن عيليف الشعر العراقي احلدیث ،الطبعة األولی ،العتبة
احلسینیة املقدسة ،قسم الشؤون الفکریة و الثقافیة ،کربالء املقدسة ،2013 ،ص .20

 .15مأمون غریب ،اإلمام احلسنی؛ حیاته و استشهاده ،مرکز الکتاب للنرش ،القاهرة ،بالتا ،ص .33

 .16باقر رشیف القريش ،حیاة اإلمام احلسنی بن عيل ،ج ،1الطبعة الرابعة ،مدرسة العلمیة اإلیرواين،
قم املقدسة1992 ،م ،ص .424
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 .17سورة اإلرساء ،آیة .81

 .18سورة الشورى ،آیة .23
ّ
الطف أو شعراء احلسنی  ، ج ،1الطبعة األولی ،مؤسسة التاریخ ،بریوت،
.19جواد شرب ،أدب
2001م ،ص .11-10
.20انطون بارا ،املصدر السابق ،ص .398

.21نزار آل سنبل ،أهل البیت bيف الشعر القطیفي املعارص ،املرکز الثقايف للنرش و التوزیع ،بریوت،
2003م ،ص .212

.22املصدر نفسه ،ص .159
.23سورة احلج ،آیة .32

.24الشیخ حممد مهدي شمسالدیـن ،واقعة کربالء يف الوجدان الشعبي ،الطبعة الثانیة ،املؤسسة الدولیة
للدراسات و النرش ،بریوت1996 ،م ،ص .148
.25سورة احلجر ،آیة .6

.26عيل حـسـنی یوسف ،املصدر السابق ،ص .172
.27شـبـر ،املصدر السابق ،ص .10

س الـدیـن ،املصدر السابق ،ص .149
.28شم 

.29السید حسن نور الدین ،عاشوراء يف األدب العاميل املعارص ،الدار اإلسالمیة ،لبنان1988 ،م ،ص
ّ
.83
الطفیات املقولة و اإلجراء النقدي ،الطبعة األولی ،العتبة احلسینیة املقدسة،
.30عيل کاظم املصالوي،
ّ
قسم الشؤون الفکریة و الثقافیة ،کربالء املقدسة2012 ،م ،ص .18

.31املصدر نفسه ،ص .25

.32عبد احلسنی أمحد األمیني ،الغدیر يف الکتاب و السنة و األدب ،الطبعة األولی ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بریوت1994 ،م ،ص .28

 .33نضری اخلزرجي ،أرشعة البیان؛ قراءة موضوعیة يف املوسوعة احلسینیة ،بیت العلم للناهبنی ،بریوت،
بالتا ،ص .53
اجلبوري ،الطبعة األولی ،دار
.34الشیخ حممد الساموي ،الطلیعة من شعراء الشیعةَ ،ح َّق ُ
قه کامل سلامن ّ
املؤرخ العريب ،بریوت2001 ،م ،ص .420

.35الشیخ حممد الغروي ،املختار من کلامت اإلمام املهدي  ، ج ،1الطبعة األولی ،دار املجتبی 
 ،قم املقدسة1414 ،هــ ،ص .428
ّ
الطف أو شعراء احلسنی  ، ج ،4الطبعة األولی ،مؤسسة التاریخ ،بریوت،
 .36جواد شرب ،أدب
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2001م ،ص .287

أخرج ُه حسن األمنی ،دار التعارف للمطبوعات،
قه و
السید حمسن األمنی ،أعیان الشیعة ،جَ ،7ح َّق ُ
َ
ّ .37
ِ
شعراء الشیعة ،ج ،2الطبعة
بریوت1983 ،م ،ص -375عبد احلسنی الشبسرتي ،مشاهری
املختصة ،قم املقدسة1421 ،هــ ،ص .313
األولی ،املکتبة األدبیة
ّ
.38األمیني ،املصدر السابق ،ص .35
.39الغروي ،املصدر السابق ،ص .423

.40سورة اإلنسان ،آیة .8
.41سورة الفتح ،آیة .29

.42شرب ،املصدر السابق ،ص .288

.43األمیني ،املصدر السابق ،ص .36

.44فخر الدين الطرحیي ،املنتخب يف مجع املراثي واخلطب ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بریوت،
2003م ،ص .347

.45سورة املنافقون ،آیة .8

.46شرب ،املصدر السابق ،ص .289

.47الطرحیي ،املصدر السابق ،ص .346
.48األمیني ،املصدر السابق ،ص .20
.49سورة املائدة ،آیة .70

.50األمیني ،املصدر السابق ،ص .36 -35

.51شرب ،املصدر السابق ،ص .289
.52سورة حممد ،آیة .7

.53شرب ،املصدر السابق ،ص .289

.54األمیني ،املصدر السابق ،ص .18
.55املصدر نفسه ،ص .36

.56الغروي ،املصدر السابق ،ص .423
.57األمیني ،املصدر السابق ،ص .37

.58الطرحیي ،املصدر السابق ،ص .347
.59األمیني ،املصدر السابق ،ص .37
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الم�صادر و المراجع
 .1القرآن الکریم.

 .2آل سنبل ،نزار ،أهل البیتbيف الشعر القطیفي املعارص ،املرکز الثقايف

للنرش و التوزیع ،بریوت (2003م).

العمدة يف حماسن الشعر ،و آدابه
 .3ابن رشيق القريواين ،أبو عيل احلسنُ ،
قه و َع َّلقَ علیه حممد حمیي الدین عبداحلمید ،الطبعة اخلامسة ،دار
و نقدهَ ،ح َّق ُ
اجلیل ،بریوت (1981م).

 .4ابن منظور ،حممد بن مکرم ،لسان العرب ،الطبعة السادسة ،دار

صادر ،بریوت ( 2008م).

أخرج ُه حسن األمنی،
قه و
السید حمسن ،أعیان الشیعةَ ،ح َّق ُ
َ
 .5األمنیّ ،

دار التعارف للمطبوعات ،بریوت (1983م).

 .6األمیني النجفي ،عبد احلسنی أمحد ،الغدیر يف الکتاب و السنة و

األدب ،الطبعة األولی ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بریوت (1994م).
 .7بارا ،أنطون ،احلسنی يف الفکر املسیحي ،الطبعة اخلامسة ،دار العلوم،

بریوت (2009م).

 .8البستاين ،فؤاد أفرام ،جماين احلدیثة ،الطبعة الثامنة ،ذوي القربی ،قم

املقدسة (1391هـ.ش).

 .9احلسیني ،جعفر باقر ،تاریخ األدب العريب؛ أدب صدر اإلسالم،

الطبعة األولی ،دار االعتصام ،قم املقدسة (1416هـ.ق).

السید حممد رضا (بالتا) ،اإلمام احلسنی عظمة
 .10احلسیني الشریازيّ ،
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�أ.م.د .حممود �آبدانان مهدي زادة � -أ.م.د .غالمر�ضا كرميي فرد

إهلیة و عطاء بال حدود ،دار العلوم ،کربالء املقدسة.
ّ

 .11حسنی یوسف ،عيل ،اإلمام احلسنی بن عيل يف الشعر العراقي

احلدیث ،الطبعة األولی ،العتبة احلسینیة املقدسة ،قسم الشؤون الفکریة و

الثقافیة ،کربالء املقدسة (2013م).

 .12اخلزرجي ،نضری (بالتا) ،أرشعة البیان؛ قراءة موضوعیة يف املوسوعة

احلسینیة ،بیت العلم للناهبنی ،بریوت.

 .13دادخواه ،حسن ،اللغة العربیة و آداهبا ِمن إیران إلی مرص ،الطبعة

األولی ،دار نرش جامعة الشهید تشمران ،أهواز ( 1389هـ .ش).

قه کامل
الساموي ،الشیخ حممد ،الطلیعة من شعراء الشیعةَ ،ح َّق ُ
َّ .14

اجلبوري ،الطبعة األولی ،دار املؤرخ العريب ،بریوت (2001م).
سلامن ّ
ّ
الطف أو شعراء احلسنی ،الطبعة األولی،
 .15شرب ،جواد ،أدب

مؤسسة التاریخ ،بریوت (2001م).

ِ
شعراء الشیعة ،الطبعة األولی،
 .16الشبسرتي ،عبد احلسنی ،مشاهری

املختصة ،قم املقدسة (1421هـ).
املکتبة األدبیة
ّ

 .17شمس الدین ،الشیخ حممد مهدي ،واقعة کربالء يف الوجدان

الشعبي ،الطبعة الثانیة ،املؤسسة الدولیة للدراسات و النرش ،بریوت

(1996م).

 .18شیخ أمنی ،بکري ،مطالعات يف الشعر اململوکي و العثامين ،الطبعة

السابعة ،دار املالینی ،بریوت (1999م).

 .19صابري ،عيل ،النقد األديب و تطوره يف األدب العريب ،الطبعة

ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

درا�سة و�صفیة لِرثاء الإِمام احل�سنی(÷) يف �شعر ال�شیخ ابن العرند�س احللي

األولی ،دار نرش سمت ،طهران ( 1384هـ ش).

 .20الطرحيي ،فخر الدين ،املنتخب يف مجع املراثي واخلطب ،مؤسسة

األعلمي للمطبوعات ،بریوت (2003م).

 .21ال����غ����روي ،ال��ش��ی��خ حم���م���د ،امل���خ���ت���ار م���ن ک���ل�م�ات اإلم����ام

املهدي  ،الطبعة األولی ،دار املجتبی  ، قم املقدسة (1414هـ).

 .22غریب ،مأمون (بالتا) ،اإلمام احلسنی؛ حیاته و استشهاده ،مرکز

الکتاب للنرش ،القاهرة.

 .23القريش ،باقر رشیف ،حیاة اإلمام احلسنی بن عيل  ، الطبعة

الرابعة ،مدرسة العلمیة اإلیرواين ،قم املقدسة (1992م).

الطفیات املقولة و اإلجراء النقدي ،الطبعة
 .24املصالوي ،عيل کاظم،
ّ

األولی ،العتبة احلسینیة املقدسة ،قسم الشؤون الفکریة و الثقافیة ،کربالء

املقدسة (2012م).

دار اجلیل ،بریوت.
 .25ناصیف ،إمیل (بالتا)ُ ،
أروع ما قیل يف الرثاءُ ،

السید حسن ،عاشوراء يف األدب العاميل املعارص ،الدار
 .26نورالدینّ ،

اإلسالمیة ،لبنان (1988م).

 .27اهليثمي ،احلافظ نور الدين ،جممع الزوائد و منبع الفوائد ،حتقیق

حممد عبدالقاهر أمحد عطا ،الطبعة األولی ،دار الکتب العلمیة ،بریوت

(2001م).
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area against which aggression is always directed. Each level has its
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or
a deviation or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters
and aiming to:
-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and
as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions which
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area
all through history and the extent of the relation with its neighbors
and then the effect that such a relation has, whether negatively or
positively on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral and then
putting them in their right way and positions which it deserves
through evidence.
- the cultural society: local, national and international should
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then
introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consolidate their
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their
belief in western centralization. This records a religious and legal
responsibility.
- acquaint people with their heritage and consolidating the relation
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted
with the past to help them know the future.
- the development with all its dimensions: intellectual, economic,
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the
green revenues.
And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings
and contributions without which it can never proceed further.
Editorial & Advisory Boards

Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?
1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic
and moral, which diagnoses, in its behavior, as associative culture
and by which an individual's activity is motivated by word and deed
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater
their effect be as unified their location be and as extensive their time
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and
poverty, length and shortness, when coming to a climax.
According to what has been just said, heritage may be looked at
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at
a certain time, at a particular place. By the following description, the
heritage of any race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture
is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in
the writings of some orientalists and others who intentionally studied
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes,
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by
distorting its reading or its interpretation.
2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with
its neighbors, it forms the greatest heritage of a wider race to which
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with
all that it has of the treasures generating all through history and
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and
still once more because it is that part that belongs to the east , the

pure history, The Husseini Haa'ir The Emergence and Development.
In addition, the Journal is used to publishing an article in English
in every issue. So, the article in English in this issue is The Role
of Scholars of Karbala' in Opposing the First British Occupation.
The above-mentioned variety extended to cooperate with many
researchers and professors working for different Iraqi universities
and other universities from abroad.
The scientific idea behind the variety of articles is to spread the
academic idea of appearing the heritage of Kerbala' among all the
engriedients of the society. For this reason our Journal invites you
to providing it with your scholarly productions to expend the base
of the documentation in new readings about the characters and the
scholars of Kerbala' within highly superior researches.
At last many thanks to God.

Editor-in-Chief

The Issue Word
Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings
and peace of Allah be upon the most honored of messengers our
master Muhammad and upon all the members of his household the
most kind the most pure.
Now then, nations are known with their elites that composed
of the most prominent scholars, thinkers and innovators who
actively contributed in the processes of the scientific and cultural
construction of their countries and became the guide and the
example that is followed by the generations. In addition, those elites
are considered as the cornerstone to any one of the international
communities. This could be attributed to the fact that they are
regarded as the rich scholarly resource to the various parts of the
sciences and knowledge's. Therefore, the Journal of Kerbala'
Heritage has pursued to deepen the role of the scientific creative
studies that specialized in studying and analyzing the historical and
scientific remains of the those brilliant scholars in fresh unusual,
Non- descriptive and Non- typical researches. Henceforth, this
journal, with both of its advisory and editorial boards, would carry out
a sophisticated strategy in specifying a yearly issue researching one
outstanding personality of the scientists of Kerbala' within certain
topics that would be announced later on.
In this issue, our Journal has started with the research on Al- Syed
Al- Mujaahid Al- Tabaatabaai'i His Scientific and Hihadist Impact
(1180 H.- 1242 .H.). This article has been followed by many other
ones as Al- Sayed Al- Fakhaar Bin Ma'ad Al- Haa'iri and his book
Hujaat Al- Thaahib Ilaa Takfeer Abi Taalin, The Education and the
Religious Formal Schools in Karbala until the Late Ottoman Era and
other researches aiming to enrich different fields of the knowledge.
In literature, there are two articles, one article entitled as The Jihatist
implications of the Husseini Revolution in the Poetry of Kerbala' The
Poetry of the Sheikh Hadi Al- Khafaji as a Sample, other article is
A descriptive Study of Elegizing Imam Hassan (pbuh) in Sheikh
Ibn Al-, Arandas Al- Hilli's poetry. Beside that, there is a research in
economic history that is Studies on the Abbasid Economic Policies
and their Affections over the Conditions of Kerbala' and a research in

the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they
are approved or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the meant research for
publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition
chief approval and the eminent date of publication.
c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish
them for publication.
d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.
e: Researchers to be published are only those given consent by experts
to in the field.
f. A researcher bestowed a version in which the meant research published,
and a financial reward of (150,000) ID
12. Taking into consideration some points for the publication priorities,
as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the Journal
:(turath.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or Delivered
directly to the Journal's headquarters at the following address:Karbalaheritage
center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind Hussein park the large,
Karbala, Iraq.

Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific
researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to
the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having,
approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new
Roman font and being
in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350
words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the
context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication
year and page number. Such is for the first mention to the meant source,
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the
title of the book and the page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically
ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time
there should be a reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published before, or
submitted to any means of publication.
10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with
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