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قواعد النرش يف جملة
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

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

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  عىل   )simplified Arabic( بخط  كلمة   )10000-5000( بحدود 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم 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.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

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

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خالل  للنرش  املرسلة  املادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسّلم.

التحرير عىل نرشها ب.  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  خيطر أصحاب 
وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات عليها ت.  املقومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث 
عىل  يعملوا  كي  املحددة،  املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل 

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
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. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
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( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا 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 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
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، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي  - مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل.

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

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

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.
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امللخ�ص

هذا بحث يقف عىل مراثي االمام احلسني يف الشعر العراقي احلديث يف ثالثة 
حماور:

اإلمام  رثاء  يف  للشعراء  الذاتية  الرؤية  جتسد  التي  النفسية  الوظيفة  األول: 
.احلسني

الثاين: الوظيفة اإلجتامعية واألخالقية التي تعرب عن طموحات الشعراء يف 
بناء جمتمع فاضل.

الثالث: الوظيفة السياسية التي نجد أثرها من خالل حماولة الشعراء وأستلهام 
مبادئ الثورة احلسينية يف رفض الظلم واملطالبة بتحرير الشعوب.

العراقيني  - الشعراء  أن  يف  تلخيصها  يمكن  نتائج  بمجموعة  البحث  وخرج 
اليستطيع  ولكنه  اإلنسان،  ذات  من  ينبع  األدب  أن  احلسينية  مراثيهم  يف 
الشاعر  فقد سجل  األديب،  فيه  يعيش  الذي  املجتمع  واقع  ينفصم عن  أن 
عوامل  أثارهتا  التي  مهومه  كل   احلسني اإلم��ام  حرضة  ويف  العراقي 
السياسة حمرضا، ومستنهض، او ناصحًا، وشاكيًا اىل سيد الشهداء، وبذلك 
وعيه  عىل  فضال  السيايس،  الواقع  تغيري  يف  الكلمة  دور  يعي  كان  فالشاعر 
بأن األدب ليست بعيد عن األحداث السياسية، وهذا يعني أن الشاعر كان 

يامرس دوره يف نقد ذلك الواقع حتى يف حاالت حزنه.
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Abstract

This research aims at investigating Imam Husain's (peace 

be upon him) elegies at the period specified as such elegies 

have kept treating Arab affairs. Accordingly, this research falls 

into three sections:

The first: The pscychological function which reflects the 

personal viewpoints of the poets in elegizing Imam Husain 

(peace be upon him) .

The second: The social and ethical function which 

expresses the poets ambitions in establishing a virtuous 

society.

The third: The political function the effect of which is 

noticed in the poets attempts and their acquiring of the 

principles of Imam Husain's revolution in not accepting 

injustice and appealing for nation's freedom .

The research ends with proving that the Iraqi poets in their 

Imam Husain's elegies start from inside the human being 

which is inseparable from the society reality in which the writer 
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lives. The Iraqi poet, in the presence of Imam Husain (peace 

be upon him), expressed his sorrows and troubles stimulated 

by the pscychological, social, ethical and political factors.
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توطئة

ينطلق هذا البحث من ان األدب عامة، والشعر خاصة، ال بدَّ أن يكون هادفًا 
لتحقيق غاية منشودة؛ نفسية أواجتامعية أوأخالقية أوسياسية مستندًا يف ذلك إىل 
أمرين: مبدأ االلتزام يف األدب الذي يقابل مبدأ )الفن للفن()1(، وإىل استقراء 
مراثي اإلمام احلسني يف احلقبة موضوع الدراسة، إذ إن تلك املراثي مل تنفك 
من معاجلة قضايا اإلنسان العريب، فقد عربت عن مهوم اجلامهري وطموحاهتا، إذ 
حاول الشعراء توظيف احلقائق التارخيية املتمثلة بأحداث معركة الطف من أجل 
املتمثل  التارخيي  االنتامء  عمق  ولتأكيد  وثراء،  قوة  ملنحه  باملايض  احلارض  ربط 

بأنصع صفحات التاريخ، صفحة الثورةاحلسينية.
إن أهم ما ميز مراثي اإلمام احلسني يف العراق خالل النصف األول من القرن 
العرشين تلك النظرة النقدية للواقع العراقي وهوأمر يدل عىل إدراك واٍع عند 
الشعراء بمسؤوليتهم التارخيية، وشعورهم بأن غائية األدب ال تتعارض مطلقًا 
يندغم  أن  أنَّ األدب »جيب  الشعراء  الفنية اخلاصة، وقد وجد هؤالء  قيمه  مع 
يف مشكالت املجتمع... حتى حييل حياتنا الفردية إىل حياة اجتامعية ترتفع عن 
اهلموم الشخصية الصغرية، وتضطلع باهلموم اإلنسانية الكربى«)2(، لذلك كان 
معربًا عن   أمتهم وهم يرثون اإلمام احلسني الشعراء بقضايا  التزام هؤالء 
التزامهم بمبادئ الثورة احلسينية، كون تلك املبادئ خري ما ينهض باإلنسان إىل 
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 عامل السموالروحي واألخالقي)3(، فضال عىل ما يؤديه رثاء اإلمام احلسني
من رؤية ذاتية تتمثل يف رجاء التقرب إىل اهلل عن طريق اإلمام احلسني وما 
ينتج من ذلك األمر، من شعور بالراحة النفسية، واألمان الداخيل وهكذا نجد 
وهذا  فيه”)4(،  نعيش  الذي  العامل  من  أفضل  عامل  خلق  إىل  هيدف  “الشاعر  إن 
التي  اإلنسانية  بالقضايا  الشعراء  اهتامم  يعكس  الشعري  التوظيف  يف  املنحى 
يف  واضحا  ذلك  فظهر  التارخيية)5(،  املتغريات  وأفرزهتا  العاملية  اآلداب  أكدهتا 
املفردات  منها، واستعامل  السياسية االجتامعية  املوضوعات اجلديدة، وال سيام 
املعربة عن تلك االفكار اجلديدة مما دفع الشعراء اىل ان تكون مراثيهم احلسينية 
معربة عن رسالتهم االنسانية والقومية فضال عىل ما تضمنته تلك املراثي من قيم 

دينية وأخالقية وتربوية.

لذلك سيكون هذا الفصل يف ثالثة ماور:
اإلمام  رثاء  يف  للشعراء  الذاتية  الرؤية  جتسد  التي  النفسية  الوظيفة  األول: 

.احلسني
الثاين: الوظيفة االجتامعية واألخالقية التي تعرب عن طموحات الشعراء يف 

بناء جمتمع فاضل.
الثالث: الوظيفة السياسية الني نجد أثرها يف حماولة الشعراء واستلهام مبادئ 

الثورة احلسينية يف رفض الظلم واملطالبة بتحرير الشعوب.
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أوالً: الوظيفة النفسية:
من  تثريه  ما  يف  خاصة-  -والرثاء  عامة  للشعر  النفسية  الوظيفة  تتمثل 
فالنصوص  نفيس،  استقرار  يتولد من ذلك من  وما  النفس،  كامنة يف  عواطف 
والعاطفة  املجنح،  اخليال  من  فسيحة  آفاقا  أمامنا  من  »تكشف  املؤثرة  األدبية 
املتقدة«)6(، ويبدوهذا األمر جليًا يف النصوص التي ترتبط بعقيدة اإلنسان يقول 
أحد الباحثني املعارصين “إن قراءة القرآن -مثاًل- ال تتحفني بطائفة من األفكار 
وال حتلق يب يف أجواء من التأمالت فحسب، ولكنها إىل ذلك تنفحني نسائم من 
العواطف، وتثري عندي طائفة من االنفعاالت، وقد تفرض عيل سلوكا معينًا”)7( 
إن اإلنسان إذا ما آمن بعدالة قضية فإنه يكون من الناحية النفسية مستعدا لتقبل 
لتلك  موظفا  األديب  النص  يكون  وحينام  القضية،  تلك  ويعزز  يدعم  ما  كل 
اتفاق  هناك  أن  طاملا  واملتلقي،  املبدع  بني  التقاء  حمور  سيكون  فإنه  القضية، 
املواد  هذه  من  ملادة  يتعرض  حني  “فاملتلقي  واحدة  قضية  عىل  مشرتك  ضمني 
فإنه يتحرك باجتاه إصدار حكم عليها واالستجابة هلا”)8( والنقطة األساسية التي 
يلتقي عندها الشاعر واملتلقي يف مراثي اإلمام احلسني هي املنزلة العظيمة 
لإلمام، وعدالة قضيته وتضحيته يف سبيلها مما ترتب عىل ذلك أن يكون اإلمام 

احلسني شفيعا ملحبيه وأنصاره.
إن مبدأ الشفاعة من أهم األسباب التي دفعت الشعراء إىل القول، وجعلت 
املتلقي يعيش حاالت التأثر والتصديق ملا حيققه مبدأ الشفاعة من شعور باألمان 
النفيس عند املسلم، من هنا كان احلزن عىل اإلمام احلسني خيارا يميل إليه 
الشعراء من أجل نيل شفاعته، للوصول إىل مرضاة اهلل، وهذا وحده يمكن أن 
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إىل من  فالكل بحاجة  للشاعر واملتلقي معًا،  النفسية  الراحة  لبعث  كافيًا  يكون 
يأخذ بأيدهيم يوم القيامة، يقول عبداحلسني احليل)9(: )من الرمل(

ــوم ال  ـــ ـــ ـــت يل ركــــٌن شـــديـــٌد ي ــِدأن ــدي ش ركــــن  إىل  إالّ  ــى  ــج ــت ــْل يحُ
فخــْذ ــدت  ـــ ـــ محُ يـــٌد  ــي  ــن م ــِدهـــذه  ـــ ــدي م ظـــل  إىل  مــنــك  ـــدي  ـــي ب

فاإلنسان بام هوكائن تتجاذبه الغرائز والنزوات، فإنه سيظل عرضة للخطيئة 
والتقصري، مما يولد يف داخله أنواعًا من الرصاعات التي تزعجه وتقض مضجعه 
باستمرار، والسيام حينام يرتاءى له ذلك املوقف الرهيب، وهويعرض للحساب 
اإلهلي، يوم القيامة فيأيت دور الشفيع – اإلمام احلسني هنا خيفف عن تلك 
الرصاعات الداخلية، وليكون بارقة أمل يف النجاة، يقول حممد عيل اليعقويب)10(: 

)من اخلفيف(

يـو حضوركم  أرجــوســوى  خــاليص لست  احلــســاب  ويف  وفــــايت  م 
إن مالزمة احلزن لطلب الشفاعة يف املرثية احلسينية دليل واضح عىل إيامن 
ثورة احلسني وشخصيته،  “ارتبطت  فقد   ،اإلمام احلسني بشفاعة  الشعراء 
واخلالص  باإلنقاذ  واألمل  باألمل،  واألمل  باألمل،  وتضحيته  وبطولته  ومبادئه 
النهائي، ألن البرشية ال تستطيع لوحدها أن تتغلب عىل األمل البرشي، وبذلك 
بنفسه  الشفاعة واخلالص”)11(، فاإلمام حينام ضحى  أصبح االستشهاد طريق 
وأصحابه، فإن ذلك كان من أجل خالص املسلمني، حتى إن تضحيته يف سبيل 
اإلسالم مل تقف عند حد، فقد أعطى اهلل كل يشء، فأعطاه اهلل كل يشء، ومما 

أعطاه اهلل للحسني، أن يغفر ملن نرصه، ولوببيت شعر، أوبدمعة حزن)12(.



280 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

وظائف مراثي اإلمام احلسني )عليه السالم( يف الشعر العراقي للحقبة )1950-1900(

يقول حممد عيل النجار)13(: )من الكامل(

جفـوًة رثائك  عن  ببعدي  ــا عـــى مــقــداري وأرى  ــات ــي فــنــظــمــت أب
التـي  ــوَن مــصــداَق األحــاديــِث  ـــاِرألك ـــب األخ ــة  ــل ــا يف مج ــن ل ــــــروى  تحُ
واحــٍد  شــعــٍر  بيت  فينا  ــال  ق قـــــــراِرمــن  دار  اخلـــلـــد  جـــنـــان  ــه  ــل ف

ويقول عباس رشيد اخلزاعي)14(: من )اخلفيف(

فيكــم  قــال  من  اجلنات  بــيــت شــعــر وقــلــبــه مــســـــرورحُتدخلون 
والقوافـــي  لــديــكــم  نــصــرحُوشــعــوري  ــع  ــي ــم شــف ــدك ــن ع ـــي يل  ه

للخالص  وسيلة   احلسني اإلم��ام  شفاعة  من  الشعراء  جعل  فقد 
األخروي، وكانوا يتكلمون بلهجة الواثق املطمئن لرسوخ ذلك املبدأ عندهم، 
“حالة إحساسه احلاد  فكان خري وسيلة حاول الشاعر من خالهلا االنتقال من 
بالواقع؛ واقعه النفيس الذي يموج بألوان الرصاع... وعندئذ يكون الدافع إىل 

اإلبداع هوالرغبة يف التخلص من هذا الواقع«)15(.
ويقول عبداملنعم الفرطويس)16(: )من البسيط(

اكتسبت  ملا  عندي  وما  الشفيعحُ  أمِل)17(أنت  من  احلرش  يوم  غرك  يداي 
األوىل  تتمثل  غايتني  حتقيق  الصادقة  الكلمة  خالل  من  الشاعر  حاول  فقد 
الثانية يف رجائه  تتمثل  إنسانا مبدعا، يف حني  القول بوصفه  لدافع  باالستجابة 
بنيل شفاعة اإلمام احلسني لتتوحد الغايتان يف حتقيق جومن األمان النفيس 

واالطمئنان الداخيل.
واملالحظ أن اإلمام احلسني وأهل بيته مل يكونوا شفعاء يف اآلخرة 
فحسب، بل إن الشعراء استنجدوا به للخالص من صعوبات الدنيا ومصائبها، 
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أولطلب النجاح يف حياهتم يقول يعقوب جعفر احليل)18(: )من البسيط(

نائبـــــٍة ــل  ك يف  ألرجـــوكـــمحُ  ومنتـــدِبإين  ــٍو  ــرج م خـــرحُ  فــإنــكــم 
ويقول حمسن أبواحلب)19(: )من البسيط(

وبكــم  عــديت  وأنــتــم  رجــائــي  العلــِلأنتم  علةحُ  فأنتم  أرجــوالــنــجــاَة 
ويقول عبدالقادر رشيد النارصي)20()من اخلفيف(

شفيعـا  يل  كــن  البيان  رب  ابــن  ومطلـْبيــا  سـواكم  شافـَع  ال  يــوم 
جئـــ  إن  إهلـــك  لـــدى  ــــــَريّن  تسكْب واذكحُ التسابيح  حوله  ومن  ـَت   
حييـــا  املـــرشد  ــدك  عــب ــــه...  ل ــل  ــر مـــأرْبق ــن غ ــاة م ــي ـــام احل يف زح
ــا األمــانــــــــــــــي  ــي ــدن ــم ب ــاع ـــامل الــشــقــــــــاء مــعــذْبغـــره ن وهــــويف ع

إن هذا املنحى يف طلب الشفاعة والنرصة يكاد يكون ظاهرة عامة يف خواتيم 
املراثي يف إشارة من الشعراء إن حزهنم عىل سيد الشهداء دليل عىل إخالصهم 
ملنهج أهل البيت لذلك فمن حقهم أن يتوسلوا به لتحقيق مطالبهم التي 
تعرب عن نفوس أرهقها الزمن، فلم جتد سوى اللوذ بحمى احلسني الستعادة 
الثقة بالنفس، وليكون ذلك للشاعر »طريقا يف املثوبة عىل شعره وقصائده... كي 

ينال الشفاعة واألجر واملثوبة«)21(.
وقد تلبي املرثية احلاجة النفسية لالنتقام من أعداء الدين -ممثلني بقتلة اإلمام 
احلسني- يف إشارة إىل حنق الشاعر وغضبه عليهم، وذلك من خالل التحريض عىل 
أخذ ثأر اإلمام واالقتصاص منهم، يقول عبداملنعم الفرطويس)22(: )من الطويل(

الوتــرا  يطلب  أن  للموتور  آن  حرَى أما  أفئــدة  الثأر  بأخذ  فيشفي 
عزماتــــهحُ بــه  تطغى  أن  الكربى وللحق  بالبطشِة  الرشك  أهل  فتنذر 
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املنـــى  يبلغ  أن  املنصور  الغّراوللعلم  الطلعة  عى  منشورا  فيخفق 
إن القراءة النفسية ملثل هذه النصوص يمكن أن تكشف عن أوجه الغرض 
الذي يقصده الشاعر يف طلبه للثأر، مثلام تكشف عن املزاج الشخيص للشاعر، 
والسيام إذا عرفنا أن الشاعر–أي شاعر »يقيض عمره يف جهاد ونضال وعراك 
مع الدنيا والناس ومع األوهام واألباطيل واألضاليل«)23(، فالفرطويس الذي 
عاش حياة بائسة)24( يمكن أن تعرب أبيات التحريض املتقدمة التي بلغت حوايل 
37 بيت من أصل 67 بيت أي أكثر من نصف املرثية عىل إعادة املوازنة النفسية 
للطبقة التي ينتمي هلا الشاعر بحكم ما تعرضت له من عوامل القهر واالضطهاد، 
فمثل هذه األبيات يمكن أن تكون ردة فعل تتناسب وجسامة القلق الذي يعيشه 
أن يعرب عن والئه ألهل  التحريض  الشاعر من خالل  الشاعر)25(، وقد حياول 
البيت انطالقا من التربئة من أعدائهم، فيكون ذلك جزًء من رسالته األدبية التي 
القومية واإلنسانية ويدافع عن اإلنسان  القيم  التزام هادف يدعم  “رسالة  متثل 
تفرس دعوات  أن  يمكن  هنا  ألوان االضطهاد)26(. من  لون من شتى  كلام حلقه 
التحريض بأهنا دعوات والئية ال دعوات انتقام من اآلخرين، والسيام وأن مبادئ 
الثورة احلسينية تأبى ذلك وقد تنعكس احلالة النفسية للشاعر يف املرثية بصورة 
تساؤل وشك يف حقائق التاريخ، يقول حممد مهدي اجلواهري)27()من املتقارب(:

السنيــــِن دوي  لــعــل  ــت:  ــل ـــك املــفــجــــــــــــــِعوق ـــداء حـــادث ـــأص ب
ـــل املــخــلــصــون الــدعـــــــــــا  ـــارت ــــن ســجــــــــِعوم ــــن مــرســلــني وم ةم

احلسيـن  حديث  اصطناع  يف  ــدا  ــِعي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه ممــت بـــلـــون أريــــــد ل



283

م. د. عيل حسني يوسف

مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ذاهتـــ يف  ــة  ــق ــي ــق احل تــطــبـــــــــــــــــِعأريــــــد  مل  ــة  ــع ــي ــب ــط ال بــغــر 
ويسمعه  الشاعر  يراه  ملا  مطمئنة  غري  األبيات  هذه  يف  اجلواهري  نفس  إن 
فيام عنده من  الشك  إىل  الشك  به  فيذهب   الدعاة بشأن قضية احلسني من 

مسلامت متوارثة بشأن حديث احلسني، يقول اجلواهري)28(:

مــع ـــا  ـــي ف ــــكُّ  ــــش ال يب  معيوجـــــــاز  ــا  ــي ف الـــشـــك  اىل  اجلــــــدود 
لكن شك الشاعر مل يكن سلبيًا بل كان سبياًل إىل الوصول إىل حقيقة الثورة 
احلسينية الناصعة إنه أشبه بشك ديكارت حينام قاده إىل اإليامن باهلل)29(، يقول 

اجلواهري حينام يتجاوز مرحلة الشك)30(:

القيـــــاد  ــيــك  إل طــوعــا  وأعــطــاك إذعــانــة املــهــطـــــــــــِع)31(فــأســلــم 
إىل  تنتقل  قد  التي  الداخيل،  االطمئنان  جومن  خلق  الشاعر  حاول  فقد 
املتلقي، ألن النص األديب املؤثر حني خيرج من حوزة املبدع فإنه يتحول إىل ملك 
مشاع بني املتلقني، فيؤدي الوظيفة نفسها واألثر ذاته، فقد يشعر املتلقي بام يشعر 
به املبدع إىل درجة أنه يتامهى مع النص يف حال من )االحتاد الفني( أي »أن حتس 
نفسك، والصورة التي تراها، أواملوسيقى التي تسمعها شيئًا واحدًا«)32(، وهذا 
هذه  ألن   ،احلسني اإلمام  مراثي  يف  النفسية  الوظيفة  أوجه  من  مهم  وجه 
الذي  و)النحن(  الشاعر  )أنا(  بني  الصلة  ببيان  إال  تفهم  أن  يمكن  ال  الوظيفة 
يمثل املتلقني “من حيث إهنا عملية متيض نحوإدماج ال�)أنا( مع االخرين يف بناء 

اجتامعي متكامل هو )النحن(”)33(.
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وقد تتمثل الوظيفة يف الكشف عن األبعاد اخلفية حلزن الشاعر، ما يسهل فهمه 
وتفسريه، والسيام أن شعراء املراثي احلسينية -يف احلقبة موضوع الدراسة- مل يكن 
ختلومن  مرثية  جيد  ال  القارئ  فلعل  غاياته،  من  جمردًا  احلسني  اإلمام  عىل  حزهنم 
حزن  املعنى  هبذا  فاحلزن  يوما،  حتقق  أن  بد  ال  العدل  دولة  بأن  توحي  أمل  بارقة 
إجيايب ال حزن خضوع واهنزام، فقد يكون »احلزن عالمة قوة، ال عالمة ضعف؛ 
أصحاء...«)34(. ونحن  إال  كذلك  نكون  وال  نفقد،  ما  لقيمة  بإدراكنا  يشهد  ألنه 

إن هذا املزيج الغريب من احلزن واألمل، وربام ال نجد ما يامثله يف أي نوع من 
األدب ما خال مراثي اإلمام احلسني، فالشاعر يعي حزنه، حماوال يف أغلب 

األحيان تسويغه بأسباب منطقية يقول عبداحلسني االزري)35(: )من الكامل(

ــةحُ مــاجــدا ــي ــن ــــروإن طـــوت امل قليال ال غ ـــــاش  وع ـــره  مـــآث كـــثـــرت 
الفرح، أويف  ينطلق من احلزن ليصنع  الذي  املؤمن  فهذه خصيصة اإلنسان 

حزنه يكمن الفرح.
 ،ويصور يعقوب جعفر احليل حزن عدد من األنبياء عىل اإلمام احلسني

إلسباغ الرشعية عىل حزنه، فيقول)36(: )من الوافر(

كليـــٌم وهــوبــه  راح  املسيححُومــوســى  عيسى  بكى  ــًى  أســـ وفــيــه 
طــــــه  اهلل  أنـــبـــيـــاء  ــه يــنــــــــــــــوح حُوأكــــــرم  ــي ـــدا ف ـــهـــم غ وأرشف
حسيــن  وذا  ــاء  ــس ال هتـــوي  طريـــححُأال  منعـفر  الـــغـــرباء  عــى 

أن  حي��اول  بل  باحلزن،  يكتفي  ال   احلسني اإلم��ام  رث��اء  يف  فالشاعر 
املطالبة، واحلث عىل احلزن، يقول حمسن  يسجل أسبابه، وقد يتعدى األمر إىل 

أبواحلب)37(: )من البسيط(
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نلبسها  ــزن  احل ثياب  علينا  ــرٌض  الرسِلف سيد  طــه  بــن  احلسني  عــى 
فاطمٍة ألبــن  حزنا  الدمع  ــذرف  املقــِلون مــن  ال  دمـــاًء  القلوب  مــن 

فقد حاول هؤالء الشعراء أن يكون حزهنم عىل اإلمام احلسني منسجام مع 
حزن األنبياء والوجود عىل سيد الشهداء أنه جزء من احلزن العظيم الذي »ال يكون 
إال من نصيب الرجل العظيم، ولوكان البكاء عيبًا لنزه اهلل األنبياء عن البكاء«)38(.
إن هذه النصوص احلزينة تكشف عن الواقع الالمرئي املتمثل بخبايا النفس 
اإلنسانية، والسيام عند النفوس التي تتحسس مرارة الواقع، فليس كل إنسان 
يراه  ما  يرى  العادي ال  فاإلنسان  لواقعه،  والدقيقة  الفاحصة  الرؤية  بقادر عىل 
هبا  يعرب  التي  نفسها  بالطريقة  يراه  عام  يعرب  أن  يستطيع  أوال  أوالشاعر،  الفنان 
الشاعر فخلف كل بيت شعر يوجد العديد من املعاين والصور، وخلف كل كلمة 
حزن يكمن واقع مرير، واقع الشاعر نفسه وقد يسقط الشاعر كل آالمه وأحزانه 
اخلفيف( )من  ن��وح)39(:  آل  كاظم  الشيخ  يقول   احلسني لإلمام  رثائه  يف 

الـ ليحيــى  احلــيــاَة  نفسهحُ  ــــاءحُسئمْت  إحــــي بـــــه  قـــتـــلـــه  إذ  ــــــن  دي
ســـا إذ  امحـــد  ـــَن  دي ــَن  ــدي ال ــر  الطلقـــاءحُن ــه  حلــرب جــيــوشــا  ــت  ق

إن الشاعر يسترشف الواقع من خالل حتسسه ملا يثريه هذا الواقع يف نفسه من 
اإلمام  وكأن   اإلمام احلسني البكاء عىل  إفراغها يف  مهوم ومتاعب، حياول 
كلها  الشاعر  املوضوعي ألحزان  املعادل  يمثل  بام شهد من مآس   احلسني
»فلكي يعقل اإلنسان العامل ونفسه ال بد له من أن خيرج عنهام، وأن حيتل منهام 
برج املراقبة...«)40(، فإن التعبري )سئمت نفسه( يمكن أن يكون إشارة واضحة 
ملا يشعر به الشاعر نفسه، لذلك فإن مثل هذه املعاين جتسد قصة النفوس التي 
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ذكره  برياض  تلوذ  ملجأ   احلسني سوى  جتد  فلم  الواقع  عبء  حارصها 
العطرة، وهذا ال يعني هروبًا من مواجهة ذلك الواقع أونكوصًا من الشاعر بل 
حماولة الكتشاف الذات من جديد، الذات التي ال جتد نفسها إال بحرضة اإلمام 
احلسني، وهذا ما يطلق عليه علامء النفس بالوقاية النفسية التي يلجأ إليها 
واطمأن  ألفها  أن  للشخص  سبق  التي  السلوكية  األنامط  »بتلك  للوذ  اإلنسان 

إليها«)41(، يقول السيد حممد مجال اهلاشمي)42(: )من الطويل(

شاعــٍر طفحَة  السجاد  أبــا  بسلـــِمفعذرا  إلــيــك  يــرمــي  أن  ـــاول  حي
سبـره  الفكر  حاول  قد  الذي  مفعـِموأنت  معانيك  مــن  ببحر  ففاض 
مهـرا  للشعر  الدمع  اختــذت  املطلسِملــذك  الــوجــود  أرسار  فيه  يــرى 
مرتاميــــا  ــا  ــامل ع إال  كــنــت  ـــاٍر ويــزهــوبــأنــجـــــــــــِمفـــا  ـــأق ــشــع ب ي

إن الشاعر بوصفه إنسانًا فنانًا ال بد وأن حاجاته النفسية تبقى من دون إشباع 
تتناسب ومزاجه، مما يؤدي  أمامه، قد ال  يف األغلب، وأن اخليارات املطروحة 
به إىل حالة من التوتر التي ال يستطيع حتملها، لذلك يعمل جاهدا خلفض ذلك 
الذين   احلسني كاإلمام  العظيمة  الشخصيات  رحاب  إىل  باللجوء  التوتر 
يمثلون له عاملًا من األمان، وقدوات أنموذجية »وهكذا تتجسد يف الفنان املبدع 
الذايت،  قلقه  داخله  يف  فيتفاعل  إنسانيًا،  قلقًا  ويستقطب  ومهومعرصه،  مهومه 

وقلق جمتمعه وأمته، وقلق إنساين عام«)43(.
اإلم��ام  مراثي  يف  متاما  مهيأة  واملتلقي  الشاعر  بني  االتصال  قنوات  إن 
احلسني من خالل اشرتاكهام يف هم واحد، ومأساة واحدة مما خيلق »تطابقًا 
تتنقل  التي  اإلبداعية  العملية  وحمتوى  الرثاء(  )موضوع  االتصال  حمتوى  بني 
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نتائجها عن طريق العمل الفني املنجز«)44(، ويبدوذلك واضحًا من خالل عنرص 
الشاعر واملتلقي مما  الذي يمثل عامال مشرتكا بني  املأساة يف احلدث احلسيني، 
خيلق جوا من التالحم بني العمل املنتج واملستقبل، يقول السيد مسلم احليل)45(

)من البسيط(:

ثحُال  محُ خلفتها  وقــد  مضيَت  ــز والــعــظــِملقد  ــع ــال ال ــث بــقــني فــيــنــا م
هبا  لــلــمــؤمــنــني  تضحية  أمــِمدروس  إىل  تــلــقــى  ـــم  أم مــضــت  إذا 

ويقول حسني عيل األعظمي)46( )من الرمل(:

ننشـــــده  ــــذي  ال ـــذكـــرحُ  ال ـــــاءحُدمـــه  ـــ ـــ ومــســـ ـــاٌح  ـــب ص الح  ــا  ــل ك
اآلخر  اشرتاك  إىل  إشارة  يف  اجلمع  بلسان  يتكلام  أن  الشاعران  حاول  فقد 
أدبه مجاعيًامل  -املتلقي- يف احلزن، فالشاعر حياول يف أغلب األحيان أن يكون 
السائد يف مجاعته، بل ألنه أحس هوإحساسًا عنيفًا  الرأي  أنه  »ينظمه... ملجرد 
أدبه«)47(،  ينتج  أن  عىل  أرغمه  هوالذي  اإلحساس  وهذا  العاطفة،  هبذه  قاهرًا 
جنباته  بني  حيمل   احلسني اإلمام  رثائه  يف  العراقي  الشاعر  أنَّ  يعني  وهذا 
مهوم قطاعات واسعة من الناس تشرتك كلها يف اإليامن بعدالة القضية احلسينية، 

وهذا واضح يف استعامله بكثرة لضامئر اجلمع )نا، نحن(.

ثانيًا: الوظيفة االجتاعية واألخالقية:
هذه  األدب؛  إنتاج  يف  االجتامعية  العوامل  أمهية  النقاد  من  عدد  أكد  لقد 
للمؤلف،  الوضع االقتصادي  تتمثل عندهم بجملة من األمور منها:  العوامل 

والوضع املهني وطبقته االجتامعية، ونظرته للرتاث)48(.
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الوظيفة االجتامعية لألدب، وتفسري  فهم  يمكن  العوامل  تلك  ومن خالل 
أهدافه وغاياته.

من  ع��دد  فهم  يصعب  فإنه   ،احلسني اإلم���ام  م��راث��ي  وبخصوص 
االجتامعية  العوامل  قهم  يتم  مل  ما  الشعراء،  عليها  يؤكد  التي  املوضوعات 
الثأر  أخذ  إىل  الشعراء  دعوة  املوضوعات؛  تلك  ومن  الشعراء،  يف  تؤثر  التي 
والتحريض واستنهاض اإلمام الثاين عرش عىل وجه اخلصوص فبدون الرجوع 
إىل اخللفية االجتامعية للشاعر، ومنابع ثقافته، واجتاهه العقائدي، ال يمكن إجياد 
معنى منطقي يفرس تلك املفاهيم، لكن املتلقي املعني، واملقصود من قبل الشاعر 
قد ال يرى يف األمر مشكلة يف فهم مثل تلك الدعوات، إذ إن الفهم املشرتك بني 
الشاعر واملتلقي يساعد عىل إدامة عملية التواصل بينهام، حمدثا تأثريا وتأثرا بني 
الطرفني، مما انعكس عىل أن تكون املرثية عامال مهام من عوامل توجيه اجلامهري، 

وزيادة تفاعلهم مع احلدث االجتامعي والسيايس.
يف  تتمثل   احلسني اإلمام  ملراثي  االجتامعية  الوظيفة  إن  القول  ويمكن 
إبرازها حلقيقة الرصاع بني اخلري والرش، هذا الرصاع الذي وجد مع وجود اإلنسان، 
وسوف يستمر ما شاء اهلل له االستمرار، ولكل طرف من طريف هذا الرصاع من 
يمثله، فاألبطال والشهداء واملضحني من أجل املبادئ اإلنسانية، يمثلون الطرف 
البرشية  مسرية  إعاقة  حياولون  الذين  واألرشار،  الظاملون  أما  -اخلري-  األول 
نحوالكامل، فإهنم يمثلون طرف الرش، هذا املعنى جسده الشعراء العراقيون يف 
الفضيلة  معامل  د  الذي جسَّ فاحلسني  اللبس،  يقبل  بشكل ال  احلسينية،  مراثيهم 
كان رمزًا وبامتياز ملفاهيم اخلري، فقد كان »أنموذجا ألفضل املزايا اهلاشمية«)49( 
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فضال عن إنه ابن بنت النبي واقرب الناس إليه، وأكثرهم حمبة له، أما يزيد 
عيوب  من  الكثري  فيه  كان  بل  األموية،  املزايا  ألفضل  “نموذجا  يكن  مل  الذي 
أرسته ومل يكن له من مناقبها املحمودة إال القليل”)50(، فكان يمثل طرف الرش.

كان هذا التقابل بني طريف معركة كربالء حمورا مهام حاول الشعراء العراقيون 
يف هذه احلقبة -موضوع الدراسة- استثامره يف إبراز إن ذلك الرصاع مل ينته ما 
كل  ويف   حسني زمان  كل  ففي  رشيرة،  وأخرى  خرية  نفوس  هناك  زالت 

مكان كربالء.
يقول حممد صالح بحر العلوم)51( )من الطويل(

فصوهلا  ــروي  ت الطف  يــوم  يتجـــددحُفجيعة  ــا  ــوره ط ــاٍة  ــي ح أصــــولحُ 
بنفسـِه الشهيد  احلـــر  ينشدحُوتضحية  احلـــقُّ  باسمها  حــق  شــهــادة 

وقريب من هذا املعنى قول السيد حممد مجال اهلاشمي)52( )من اخلفيف(:

تنـــ فــال  الــقــروَن  أفــجــَع  ـــومـــه تــتــربْمحـــادٌث  ــــول ي ـــن ه ـــكُّ م ــــ ف
ـــــزمـــــان، فــحــق  ـــذا ســـنـــة ال ـــك ــــــــامل يــتــظــلــْمه ـــام وظ ـــظ ـــت ـــس م

فالثورة التي أعلنها اإلمام احلسني نجد صداها يف أثناء األيام، إىل األبد، 
حينام يطل الرش برأسه بني الفينة واألخرى لتدمغه وتكبح مجاحه، بقوة املبادئ 
آخر  يف  اخلري  غلبة  حقيقة  لتؤكد   الشهداء سيد  أجلها  من  استشهد  التي 

األمر، يقول عبداحلميد الساموي)53( )من الطويل(:

بغيهـــا  أمية  يف  أودى  كيف  املتوغـلحُسيل  سلطاهنا  انطوى  وكيف 
رنـــا  بعدما  رمزها  تالشى  أحولحُوكيف  الدهر  من  طرف  مدها  إىل 
معـــولحُهوى رصحها األعى فأضحى بجنبه  اإلهلـــي  ــعــدل  ال مــن  يــرن 
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يمهل  فقد  أخالقية  اجتامعية  كوظيفة  اإلهلي،  العدل  حتمية  يؤكد  فالشاعر 
األرض  يف  يعيثون  هيملهم  ال  لكنه  والطغيان،  الظلم  نفسه  له  تسول  من  اإلله 
فسادًا، فرسعان ما يفتك هبم وجيعلهم نسيًا منسيًا، بعكس الصاحلني واخلريين، 
وقد كان ذلك من أهم احلقائق التي أكدها القرآن الكريم. والشاعر حينام يضع 
اجلامهري،  آمال  عن  بذلك  يعرب  فإنام  فنيا،  ويوظفها  عينيه،  نصب  احلقيقة  تلك 
ويريض خواطرهم يف االقتصاص من الظاملني، فالشاعر يف الرثاء احلسيني معرب 
عام خيتلج يف الذاكرة اجلمعية للجمهور، إذ ليس من املبالغة القول إن اجلمهور 
صوت  ينصهر  وقد  طموحه  عن  املعرب  باسمه،  الناطق  بوصفه  للشاعر  مدين 
خيفي  اجلامعة  باسم  ليبدواخلطاب  حتى  منالشعب،  املاليني  صوت  مع  الشاعر 
من ورائه مهوم شعب بحاله، ويف إحدى مراثيه احلسينية يقول حممد صالح بحر 

العلوم معربا عن تلك احلقيقة)54(: )من الكامل(

مرعبا أنا صورة الشعِب الذي نفض الكرى  لــيــثــا  ــــار  وث مــقــلــتــيــه  عـــن 
ـــــواَءهحُ ــال وصـــنـــت ل ــف ــه ط ــت ــاغــي أشيبا ن رأيس  فــيــه  وارفـــــع  كــهــال 
أمــســِه جتــــارَب  بيتي  يف  ــت  ــم ــه تـــصـــّدعـــا وتــشــعــبــاوأق ــي ــق ــا ت ــن ــي ع
دمـــي  يف  واحلفيظةحُ  بيتي  تغلباالبيتحُ  ــن  ل ــتــي  ال ـــّويت  ق ــشــعــبحُ  وال

فالشاعر يظهر إيامنه بالشعب كقوة ال تغلب، وهوقادر عىل حتقيق ما يصبوإليه 
»لذا فإن الشاعر حاول أن جيعل من جتربته الذاتية جتربة مجاعية تعرب عن تطلعات 
املجموع ومهومهم«)55(، وهذا االرتباط بني )أنا( الشاعر و)النحن( وتعبريه عن 
إدامة  الشاعر واجلمهور يف  الطبقات املحرومة كان حافزا مهام للطرفني:  مهوم 
التفاعل يف ظل خيمة القضية احلسينية، فكان ذلك سببا وراء هذا الكم اهلائل من 
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املراثي، وإذا كان أحد الباحثني يقول أنه مل يعلم أنَّ “شاعرًا عربيًا حتى اليوم مل 
يعرض يف شعره -ولوجزئيًا- إىل احلسني وثورته إال نادرًا”)56(، فكيف بالشعراء 
العراقيني الذين حلَّت بني ظهرانيهم فاجعة كربالء، وسالت تلك الدماء الزكية 
عىل أرضهم، لذلك فقد متيز باالصالة، وأصالة املرثية احلسينية ال تعني التفرد 
آمن  التي  للقضية  اإلخالص  وصدق  الوالء،  شدة  تعني  بل  الرثاء،  يف  املطلق 
أبدا  فيها  يفكر  مل  أحدًا  أن  تعني  »ال  فالفكرةاألصيلة  احلسينيون،  الشعراء  هبا 
التارخيية  بظروفها  نسبية ومرشوطة  اإلبداع  إن األصالة يف  إذ  قبل...«)57(،  من 
تارخيي  ثقايف  مضمون  ذات  بيئة  يف  “تعيش  الشاعر  فشخصية  واالجتامعية، 
إطار  خالل  من  متفاعلة  دينامية  بطريقة  والتأثري  األثر  معها  تتبادل  اجتامعي، 
نوعي اكتسب مضمونه مناخلارج”)58(، ترى ذلك واضحًا يف األثر االجتامعي 
االجتامعي التي تتسم به مفردات املراثي احلسينية، إذ إن العالقات االجتامعية 
بني الشاعر ومعارفه تأثرت بقضية استشهاد اإلمام، فاصطبغت املراثي بني 
األصدقاء بالطابع احلسيني، فالفن يعد جمهودا مرشقا ألجيال من املبدعني الذين 
هذا  ويف  فيهم،  املجتمع  ويؤثر  املجتمع،  يف  يؤثرون  جيل،  بعد  جيال  يتعاقبون 

التفاعل بني الطرفني كمن رس بقاء االدب وديمومته.
وهذا السيد حممد سعيد احلبويب يتأثر بوفاة أحد أصدقائه)59(، فريثيه بمرثاة 

أقرب إىل رثاء اإلمام احلسني يقول)60(: )من الكامل(
فاريتنــــا  ـــربا  خم ــرم  ـــ ــح امل ـــان  قتيـــال ك ــني  ــس احل ــه  فــي جــعــفــر  يـــا 
لكنــــــه  جسمه  جسمك  غســيالفــكــأن  أنــت  وكنت  العفر  كــان 
يكــــن  ــومل  ل راســه  راســك  مفصـــوال وكــأن  ممــيــزا  مــنــكــبــيــه  عـــن 
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جبينــــه  مثل  الــوضــاح  جتديــــال وجبينك  كمثله  ولــيــس  بــلــجــًا   
الورى  أيـدي  مرشفا  أنت  ممــوال ومحلت  يــكــن  مل  بــنــعــش  وثــــوى 
كرحيلــــــه  ـــال  راح عــنــا  تــنــأ  عليـــــال إن  تــركــت  ســجــاد  فــلــرب 

فقد كان احلدث احلسيني حارضًا يف ذهن الشاعر، مل يغب عن باله، إذ إنه يراه 
جمسدًا يف كل ما يثري أشجانه ولواعجه إن هذا التامهي بني حزن الشاعر ومهومه 
االجتامعية وحزنه عىل اإلمام احلسني يؤكد األثر العميق لألبعاد االجتامعية 
يف احلزن عىل اإلمام احلسني، وهوأمر يكاد يكون طبيعيا »فاألعامل الفنية 
اجتامعية، ولأللفاظ واألنغام واألشكال  دائام من موضوعات هلا داللة  تتألف 
ارتباطات انفعالية تتسم بأهنا اجتامعية«)61(، ويبدوأن رؤية الشعراء خللود املأساة 
»يف  تفسريها  يمكن  اجتامعية  عوامل  إىل  كثرية  أحوال  يف  تعود  كانت  احلسينية 
والقيم  والعاطفية  واالجتامعية  الرئيسة  املوضوعات  بني  يوجد  الذي  التطابق 
والنامذج التي يصورها العمل األديب، وبني القيم والنامذج املتمثلة متثيال قويا عند 

اجلمهوراملتلقي«)62(.
يقول السيد مصطفى مجال الدين)63(: )من الكامل(

أبــــدا خــالــد  رزؤك  ــــوالي...  احلقـــِبم يف  الفتح  ــذا  ه كخلود 
وجد  فقد  لذلك  االجتامعي،  واقعهم  عن  تنفصل  ال  الشعراء  أح��زان  إن 
أحزاهنم،  به  يغلفون  إط��ارًا   احلسني اإلمام  قضية  يف  العراقيون  الشعراء 
 ويبّثون شكواهم، فالشاعر يستجيب لنداء ذاته الكئيبة عىل اإلمام احلسني
بقدر ما يستجيب لضغوط العوامل االجتامعية املؤثرة عليه، فالشاعر–أي شاعر 
واألعراف  النواميس  يف  بعنارصه  ومضغوط  بوجدانه  مصنوع  املجتمع،  »ابن 
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والقيم، ولكن الشاعر احلقيقي هوابن ذاته أيضًا«)64(.
يقول حممد حسن أبواملحاسن)65(: )من البسيط(

اتسقْت مــا  اهلل  رســـول  آلل  ــســقحُدنــيــا  ــت ــصــفــووت ــا ت ــه ــل ــؤم أنــــى ت
وغياب  الظلم  وجد  بيته-  -وأهل   احلسني اإلمام  حرضة  يف  فالشاعر 

العدل، قد أصبح حدًا وغاية ملا يف املجتمع من ظلم وقسوة.
بسيد  إقتداًء  والصرب  التأيس  حاولوا  أحزاهنم  من  الرغم  عىل  الشعراء  لكن 
واحليف  الظلم  إن  الشعراء  وجد  إنام  كلها،  حزنا  املراثي  تكن  فلم  الشهداء، 
الذي للحق باإلمام احلسني كان تقابله الشجاعة بأزهى صورها ومن ذلك 
الشعراء قرائحهم خللق حالة من االستنفار مشفوعة باحلزن،  التناظر استحث 
ليكون رثاء اإلمام احلسني عربة واعتبار لكل من يؤمن بعدالة قضيته، يقول 

حسني عيل األعظمي )من البسيط()66(:

غدرت  التي  الدنيا  إىل  احلسني  نكِدرأى  يف  الــبــيــت  ـــآل  ب ــت  ــاث وع ــه  ب
علــى  وصال  والدنيا  األهل  األســـِدفودع  صــولــة  مستميتا  أعــدائــه 

إن قبول احلسني لواقع احلال املفروض، وبتلك النفس األبية، وتضحيته 
بنفسه وأصحابه هلودرس نموذجي ال يمحى أثره، وال ينضبمفعوله ومثل »هذا 
وملا  يكون،  أن  جيب  ملا  هودعوة  وإنام  فقط،  احلال  لواقع  تقريرًا  ليس  الشعر 
نفسه  الشاعر  يقول  لذلك  ش��ك«)67(،  بال  عليه  األمر  يكون  أن  الشاعر  يريده 

-األعظمي- يف املرثية ذاهتا)68(.

موحـــدًة آمـــاال  احييَت  مــت  بــدِدإن  ــن  م ــر  ــده ال يف  مــاهلــا  وأمــــًة 
فقد قرن الشاعر بني استشهاد اإلمام احلسني وإحياء األمل يف النفوس 
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حاول  مهم،  اجتامعي  هدف  ذلك  أن  يف  شك  وال  الظلم،  من  األمة  إنقاذ  يف 
ال  ما  إىل  االلتفات  من  »متكنه  فنانا  بوصفه  فحساسيته  إليه،  االلتفات  الشاعر 
عادة  تربز  ال  إنسانية  جوانب  عن  الكشف  من  متكنه  كام  اجلمهور،  إليه  يلتفت 
إىل مستوى الوعي العادي«)69( ومن القيم التي أكد عليها الشاعر؛ قيمة الصرب، 
كقيمة ارتبطت بالواقع االجتامعي للعراق يف النصف األول من القرن العرشين 
فالتقلبات السياسية وما تبعها من عدم استقرار األحوال املادية واملعاشية، وما 
بد من  الصرب رشًا ال  يروا يف  أن  الشعراء  أجنبية، فرض عىل  رافق ذلك هيمنة 
مغبة  األمور  “خري  قيل  وقد  العرب،  عند  احلميدة  األمور  من  والصرب  قبوله، 
الصرب”)70(، فالشاعر يف الرثاء احلسيني يتأسى بصرب احلسني، ثم إنه ال يرى 

خيارًا غري الصرب ملا هوفيه، يقول يعقوب احلاج جعفر احليل)71(: )من الطويل(

عنده  الصربحُ  جيملحُ  رزِء  كــلَّ  مجيلحُارى  احلسني  رزء  يف  الصرب  ــا  وم
فاملعنى الضمني يف البيت يؤكد عىل هتوين الصرب وقبوله فلإلنسان أن يصرب 
عىل ما ينوبه، لكنه مع نائبة احلسني قد يتعذر عليه الصرب، وقد يظهر الشاعر 
اهتاممه بقيمة الصرب عىل لسان حال اإلمام احلسني، وهويقوي من عزيمة 

أهل بيته، يقول يعقوب احلاج جعفر احليل يف مرثيةأخرى)72(: )من الطويل(

خليفـــٍة خــرحُ  ــاهللحُ  ف اصــربوا  وأرفــــــــقحُفقال  ـــّر  أب بــل  ــقــى  وأب عليكم 
هنا تبني عاقبة الصرب يف توجيه اإلمام ألهل بيته، فالصابرون عىل ما يريد اهلل 
ال بد إهنم سيجازون الثواب العظيم، وهذا املعنى طاملا أّكد عليه القرآن الكريم.
وقد يذكر الشاعر صرب أصحاب احلسني يف ساحةاملعركة، ملا يف ذلك من 
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قيمة توجيهية للشباب املسلم، يقول حممد حسن أبواملحاسن)73(: )من البسيط(

حلقا  الوغى  يوم  يف  أثبت  احللــقحُوالصرب  الضبا  وقــع  من  تطاير  إذا 
بمعتـــرٍك هضب  كــأهنــم  ختتفــقحُرســـوا  بــاملــوت  عواصفه  ضنٌك 
ضافيــة  الــنــقــع  ــاب  ــي ث ــني  ــس )74(والب كأن نقع املذاكي الويش والرسقحُ

فقد أكد الشاعر صعوبة الصرب يف ساحات القتال، وكأنه هييب بأبناء جلدته 
أن جيعلوا الصرب وسيلة لتحقيق ما يصبون إليه.

ويقول حسني عيل األعظمي)75( )من البسيط(:

وهوكا  األحداث  يف  الصرَب  مستنِدأهلْمَتنا  ــر  خ ضــيــق  ــل  ك يف  تــــراه 
فالشاعر يؤكد إن أهم ما يف الثورة احلسينية هوصرب اإلمام الذي أصبح درسا 

لكل الصابرين واملثابرين من أجل حتصيل مراضيهم.
ومن القيم األخرى التي أكد عليها الشعراء: العدل، فقد حاول الشعراء نقد 
الواقع االجتامعي من خالل تصويرهم لغياب العدل فيه، يقول الشاعر إبراهيم 

الوائيل)76(: )من البسيط(

عبثــْت قد  العدَل  إن  النبوِة  ــه أهــــواءحُصهر  ــاحــت ــعحُ واجــت ــام ــط بــه امل
فاإلحساس بالظلم واإلحباط نتيجة غياب العدل دفع الشاعر إىل التوجه إىل 
اإلمام احلسني شاكيًا له حال األمة، وال خيفى ما يف البيت من قيمة نقدية 
أفراده،  بني  العدل  توفر  بمدى  تقاس  أي جمتمع  إنسانية  فإن  للمجتمع،  الذعة 
فإن غاب عنه العدل فإنه سيصبح ال حمالة جمتمعًا يفرق بني الناس فيتفشى الظلم 

وتسود اجلاهلية.
اإلمام  مراثي  يف  وأمهيتها  مرشوعيتها  اكتسبت  فقد  الشجاعة  قيمة  أما 
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احلسني بوصفها أهم ما يرغب العريب أن يتحىل به من صفات، ففي جمتمع 
الثقافية  والتيارات  السياسية،  األح��داث  جتاذبته  وقد  العراقي-  -كاملجتمع 
هذه  مشكالته؛  ألغلب  األمثل  احلل  هي  الشجاعة  تكون  أن  بد  ال  والفكرية، 
الشجاعة يمكن أن تسمى شجاعة احلق، إذ إهنا لسيت موجهة لالنتقام من أحد 
بل »هي قيمة تكتسب اجتامعيا، وهي تقدم فكري، بقدر ما هي تقدم أخالقي، 
وهي فضيلة اجتامعية يف روحها«)77(، فال غرابة أن يتوجه الشعراء إىل رحاب 
األمة،  شباب  مستنهضني  أصحابه،  وشجاعة  بشجاعته  مشيدين   احلسني
ليبثون فيهم الروح املعنوية التي من خالهلا يثبت الشعب وجوده وحيقق هويته 

بعد عقود طويلة من االستالب وغياب الشخصية.
يقول حممد جواد الغبان)78(: )من الكامل(

التــي  هنضتك  الشهداء  أبــا  صادعافأعد  بالفضيلة  فيها  قمت  قــد 
رشــــاده  الــغــريــر  للنشئ  ــن الــغــوايــة صــادعــالـــرتد  ولـــه تــكــون ع
واعملوا  بحزم  جدوا  هبم:  سعى( واهتف  مــا  إال  لإلنسان  ليس  )أن 

دون  من  يكتمل  ال  والذي  املطالب  لتحقيق  العزم  أمهية  الشاعر  أكد  فقد 
بأن  عبداهلل  أبا  اإلمام  خياطب  الشاعر  راح  لذلك  شجاعًا،  اإلنسان  يكون  أن 
بناء  الشباب مبادئ ثورته ويشء من شجاعته، ليوفقوا يف مساعيهم بغية  يلهم 
اإلمام احلسني يف كربالء  املستوحاة من وقفة  الشجاعة  إن هذه  أوطاهنم. 
املرء  عليه  يكون  أن  جيب  ملا  القدوة  النموذج  رسم  خالهلا  من  الشعراء  حاول 

ليكون دوره فاعاًل يف جمتمعه.
وأكد الشعراء عدم اهابة املوت، ألن املوَت أجل عند اهلل إذ ال يموت اإلنسان 
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إال بيومه الذي قرره اهلل، وال دخل لإلنسان يف ذلك، فالقضاء مقدر، واإلقدام 
والشجاعة ال عالقة هبا بأجل اإلنسان، فكم مقاتل مغامر عاش طوياًل، وكم من 
خائف مات يف أتفه األسباب، لذلك فإن شعراء املراثي طاملا أكدوا عىل هذه احلقيقة 
من خالل تصويرهم الستشهاد اإلمام الذي كان نتيجة لإلرادة اإلهلية، ومل 
يمت اإلمام غلبًة، من ذلك قول السيد مهدي الطالقاين)79(: )من الكامل(

دا  ــرِّ م ــون  ــزب ال احلـــرب  إىل  دافمىض  الــنــحـــــورمــعــوَّ حـــزَّ  ــى  ع عضبا 

يــرى بـــأن  ـــه  اإلل شـــاء  إذا  العــدىحــتــى  بــني  مــــدالً  اهلــــام  ذاك 
عــن  فخر  الــقــضــاء  ــة  داعــي ــه  ــادت النــدان ذاك  ملبيًا  اجلــــواد  ظــهــر 

فقد أكد الشاعر َأن اإلمام احلسني حينام سقط شهيدا فإنام كان ذلك ألمر 
خيافون  ملن  درس  وهذا  املعركة،  بظروف  خاصة  ألسباب  وليس  وإرادته،  اهلل 
اإلقدام، وقد قالت العرب »إن الشجاعة وقاية، واجلبن مقتلة، ولذلك من يقتل 

مدبرًا أكثر من يقتل مقباًل«)80()من الطويل(:

كنهجهم  واهنج  العِر  شباَب  اللطمــا فهيا  لك  يريدحُ  ال  حسينًا  فــإن 
بنفسـِه ضحى  الضيم  أبــى  والعزماأليس  الشجاعة  الناس  علَّم  وقد 

فقد أكد الشاعر أمهية الشجاعة يف تغري الواقع من خالل تأكيده عىل اإلقتداء 
بثورة اإلمام احلسني التي تأبى الضعف والوهن، إذ علمت اإلنسانية كيف 
باستنهاض  الثأر، وذلك  أخذ  بالشجاعة، مسألة  يرتبط  تنترص ومما  لكي  تصرب 
األئمة لينتصفوا ممن ظلمهم، لذلك مل يعد الطلب الثأر يتجه لتلبية غايات حمدودة 
وضيقة، كام كان قبل اإلسالم)81(، بل أصبح يف مراثي اإلمام احلسني يتجه 
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إبراهيم  املاثلني يف كل مكان وزمان، يقول  إىل االقتصاص من أعداء اإلسالم 
الوائيل)82( خماطبا اإلمام احلسني: )من البسيط(

مراقدها  من  تنهض  للكتائب  بيـداءحُقل  اخليل  صهيل  من  خلت  فقد 
دعوته  ــق  احل ــن  اب يــا  للحق  ــب  إعيـــاءحُول التضليل  مــن  عـــراه  فقد 
تــــــــرة ـــى  ع ــــدأ  هت مل  اهلل  ــبــة  ــي خرساءحُكــت وهي  للتغايض  أوتستجـب 

األمور  إلع��ادة  بيدها  يأخذ  من  اجلامهريإىل  حاجة  عن  تعرب  األبيات  هذه 
يف  املتمثلة  اإلهلية  القيادة  هي  احلقة،  القيادة  بأن  الشاعر  وجد  وقد  نصاهبا،  إىل 
املسلمني ويقول عبداملنعم  القادة وهم األمناء عىل  البيت، فهم  أئمة أهل 

الفرطويس مستنهضًا اإلمام املهدي)83(: )من الرسيع(

غائب  مــن  النفس  فــدتــك  ـــن االنـــتـــظـــاْرفاظهر  ألنـــفـــس مـــّلـــت م
إن مثل هذه الدعوات تعرب عن إيامن الشعراء بأن األئمة حارضون بينهم، وتشري 
إىل وطأة الواقع الذي ال يمكن ختفيفها إال بظهور اإلمام املهدي، وتؤكد عىل تفاعل 
الذي  للعرص  احليوية  االجتامعية  »املشكالت  ألن  عرصه  مشكالت  مع  الشاعر 
بعيش فيه الفنان هي التي حتفزه عىل اإلنتاج الفني«)84( وقد حاول الشعراء إبراز 
التي جسدها بشكل  ملبادئ اإلسالم  بفعل إمهاهلا  األمة كان  ما اصاب  إن  حقيقة 
واضح اإلمام احلسني يف كربالء يقول مظهر اطميش)85(: )من جمزوء الرمل(

ـــــى ومـــبـــنـــى إهنــــــــــا ذكــــــــــــرى تــــســــامــــت  ـــــن ـــــع ـــــام ـــــاإلب ب
رصاع  ـــــــــــــــرى  ذك ــــــــــــا  ــــلــــطــــغــــيــــان حـــصـــنـــاإهن هـــــــد ل

ــــي  ــــت مــــن أجـــلـــهـــا نـــحـــن اجــتــمــعــنــا إهنــــــــــا الـــــــــذكـــــــــرى ال
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ــــا لـــبـــكـــاء ــــمــــعــــن ـــــــا اجــــت ـــا م ـــزن ـــــــــورث ح ــــكــــاء ي ــــب ــــال ف
ـــا كــــــم لــــنــــا فــــيــــهــــا عـــظـــات  ـــن ـــظ ـــع ــــا ات ــــه ــــي لــــيــــتــــنــــا ف
ـــــًا ـــــق ــــــا طـــــري ــــــرســــــمــــــن ـــاوت ـــن ـــي إل الــــســــبــــط  خـــــطَّـــــه   
ـــــف نـــبـــنـــي  ـــــي ـــالـــــعـــــرفـــــنـــــا ك ـــن ـــق ـــل ــــــه خ ــــــي وطـــــــنـــــــا ف
ــــا كـــــيـــــف نـــنـــشـــئ  ــــن ــــم ــــل ـــا وع ـــن ـــه ـــن أمــــــــــــة املــــــــجــــــــد ل

دروس  إمهال  إىل  يعزى  أن  يمكن  سلبيات  من  يوجد  ما  أن  يؤكد  فالشاعر 
الثورة احلسينية، وقد مجع الشاعر بني الشكوى والتحرس عىل ما وصل إليه واقع 
األمة جراء إمهاهلا لذلك التاريخ املجيد الذي مل يستثمره أبناء العرص من أجل بناء 
جمتمع صحيح، وقريب من هذا املعنى قول حممد جواد الغبان)86(: )من الكامل(

صــارٍخ دعـــوة  الــشــهــداِء  ــا  أب ضائعــا إيـــٍه  ومـــدا  ــال  عحُ إلــيــك  ينعى 
وضعنا  يف  نظــرًة  تلقي  جازعـــا لوكنت  ـــردك  ي ــا  م مــنــه  ــت  ــرأي ل
نحوالعلـى  يـــرْس  مل  غــريــر  راجعــــا نـــشء  لــلــضــاللــِة  تقهقر  اال 
غـداالـ والتكاتَفمْذ  ــآزَر  ــت ال شائعــا نبذ  فــيــه  واخلـــــذالن  ــــدوان  ع
هدامــــٌة ــادئ  ــب م عليه  ــــرشوا هبـــن خمــازيــاوفــضــائــعــــــــا وجــنــت  ن
وضميــــحُرهحُ لــضــمــرِه  بــائــع  ــم  بائعـــا ك أخــســك  ــا  م يــدعــوبــحــزن 

فهذه األبيات تدل بوضوح عىل نظرة الشاعر النقدية ملجتمعه واحلال الذي 
وصل إليه الشباب الذي ترك اإلقتداء بعظامء املسلمني ومتسك بتلك الثقافات 
البعيدة عن الواقع العراقي -بحسب ما يراه الشاعر- فهذه شكوى اكثر بقدر 
الواقع  املراثي حاول تعرية  بأن شاعر  القول  نقد الذع من هنا يمكن  ما تكون 

وإظهاره يف صورته احلقيقية، وإبراز ما فيه من مساوئ وعيوب.
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ويقول عبداحلميد الساموي)87(: )من الكامل(

ــٌن كــائ رحُ بـــاإلغـــاِءمــا كــنــتحُ أحــســبحُ واملــقــدَّ تــصــاب  ــول  ــق ــع ال إن 
التفكري،  يتمثل بتخلف طرق  الداء، وهوعنده  فالشاعر حياول أن يشخص 
فالواقع »مشلول بالتخلف والركود، واقع يعاين من هبوط مادي وروحي يكاد 

يعم شؤون احلياة مجيعًا«)88(.
إن هؤالء الشعراء الذين نظروا للواقع العراقي آنذاك بعيون نقدية من خالل 
تشخيصهم ملا يعاين منه املجتمع ومن خالل الشكوى واستنهاض األئمة، فإهنم 
يؤكدون مجلة أمور: منها حاجة املجتمع إىل قيادة تنصف املظلوم وتردع الظامل، 
مما دفعهم إىل تأكيد حضور شخصية اإلمام املهدي يف أغلب املراثي، ألن ظهوره 
واألخالقية،  االجتامعية  الواقع  ألزمات  احلل  معها  يكون  التي  الثورة  يمثل 
حرصًا  املجتمع  سالمة  عىل  حريص  احلسيني  الشاعر  أن  إىل  يشري  األمر  وهذا 
متثل   احلسني اإلمام  ثورة  بأن  ثابت  وإيامن  راسخة  دينية  عقيدة  من  نابعًا 
املعادل املوضوعي، لثورة النبي حممد حينام صدح بأمر اهلل حمررًا العرب من 

جاهليتهم ووثنيتهم، لذلك يقول مظهر اطميش)89(: )من الكامل(

ـــزال كــتــاهبــم  ــــ ــت الي ــي ــل ب ــي ــل ــة هــاديـــــــــــا أس ــلــربي ســـفـــرًا جــلــيــال ل
ــــًا خــالــدا  ــال درس ــم األعــــارص شــاديــا أبــقــيــت لــأجــي ف فــيــه  ــا زال  م

ويقول طالب احليدري)90(: )من املتقارب(

خيــلــــــــــــــــــــدا أن  ــك  ــل ــث ــم ــب ــريٌّ ــردا ح ـــ ـــ ــبــطــاَلملــفـــ ــَحــال يــصــب وأن 
ــال يف اإلبــــــــــــــاِء ــث َم ــا  ــن ل ـــت  ـــــؤددارضب ـــ ـــ ـــ ــل والــســـ ــب ــن يــعــلــمــنــا ال

وكيــــف  حيــيــى  كــيــف  اصيـــداتعلمنا  ــا  ــاخم ش الــفــتــى  ــوت  ــم ي
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فمع احلسني يكتسب الوجود معناه، فاإليامن بقضية ما يعني العيش من 
أجل تلك القضية، واالستعداد للموت والتضحية من أجلها، فال بد من وجود 
فاملعنى  املرض،  فهويعادل  وبالتايل  االمتالء  من  احلياة  حيرم  »فالالمعنى  معنى 
حمتمال...«)91(،  يشء  كل  جيعل  وربام  التحمل،  ممكنة  األشياء  من  الكثري  جيعل 

يقول حممد مهدي اجلواهري)92(: )من الطويل(

وتحُقهــرا  تــِذلَّ  أن  تأبى  النفس  ترى املوت من صرب عى الضيم ايرسا هي 
خالــدًا الذكر  من  ممودا  منكـــرا وختتار  املغبة  مذموم  العيش  عى 
خمدرا الليث  مشية  عيل  ابــن  فاصحــــرا مشى  الذئاب  الغاب  يف  حتدته 

ثم يقول يف خامتة القصيدة)93(: )من الطويل(

مصابـه  يف  مــضــوا  قـــوام  ال  ا أقـــول  تغررًّ حتى  التحريف  يسومونه 
ملها  تــأخــْذ  التاريخ  ــة  روع ــوا  ــورا دع ـــَّ حتـــ أن  آيـــاتـــه  جتـــهـــدوا  وال 
ـه  ينطْقفإنَّ الــدهــر  لــســان  ا وخــلــوا  ــربرًّ ع الــنــطــق  ـــاول  ح ــا  م إذا  بليغ 

فمواجهة حلياة ال تتأتى إال ملن يتأسى بعظامء الرجال ومن الصعوبات التي 
ختلق اهلموم يف النفس واإلرادة يف إثبات الذات ينشأ التوتر الفعال »التوتر الذي 
ينبثق بدوره عن عدم االنسجام بني اإلنسان والعامل، هذا  الذي  ينشأ عن األمل 
التوتر قدم لنا شخصيات كبرية من اإلبداع«)94(، واألبيات تتضمن يف دالالهتا 
التاريخ،  الشاعر عىل اإلفادة من دروس  تأكيد  التوجيهية من خالل  مسوغاهتا 
املتلقي،  أجل  من  توظف  األحوال،  أغلب  يف  املراثي  نصوص  أن  يؤكد  وهذا 
النصف  يف  عامة  العراقي  الشعر  ان  اىل  االشارة  من  لذلك.والبد  تبعًا  وتوجه 
االول من القرن العرشين قد اجته اىل معاجلة اجلوانب االجتامعية كردة فعل عىل 
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تركة القرن التاسع عرش)95( مما كان واضحا يف النصوص املتقدمة فقد اظهرت 
اهتامم شعراء املراثي احلسينية بمشكالت جمتمعهم، فقد طغى االهتامم باجلانب 
االصالحي والتوجيهي عىل االهتامم باجلوانب الفنية، وحيض املضمون بالعناية 
للمطالبة  االمر  صيغ  استعامل  كثر  لذا  باللغة،  االهتامم  حساب  عىل  االوىل 

باالصالح والتغيري مما جعل عددا من تلك املراثي متيل اىل النثرية.

ثالثًا: الوظيفة السياسية:

متيز الشعر العراقي يف النصف األول من القرن العرشين باهتاممه الكبري بقضايا 
فقد   ،1908 العثامين  الدستور  اعالن  بعد  كان  ما  والسيام  ومشاكلها،  السياسة 
كانت العوامل السياسية عامالًمهاًم يف هنضة األدب العراقي، بخالف األدب يف 
الفاعل األسايس يف هنضتها  الثقافية  العوامل  إذ كانت  العربية األخرى،  األقطار 
العراقي  الشاعر  جعل  العراق  يف  السيايس  الوعي  تنامي  ويبدوأن  األدبية)96(، 
يعيش يف قلب األحداث، وينغمس فيها »فاألديب يتأثر باحلياة اخلارجية السائدة 
ولذلك  املجتمع«)97(،  أدبه من حياة هذا  القائمة يف جمتمعه، وهويستمد  بيئته  يف 
وابتعد  وأهدافه  بموضوعاته  الدراسة  موضوع  احلقبة  يف  العراقي  الشعر  ارتفع 
الدفاع  يف  الصدق  وبرز  العبارات،  وانتقاء  األلفاظ،  ورصف  املبالغات،  عن 
كاملطالبة  السياسية،  القضايا  معاجلة  يف  الشعراء  وانشغل  األم��ة)98(،  قضايا  عن 
باالستقالل، واحلرية وعالقة املواطن بالسلطة، والديمقراطية، وقضية فلسطني، 
تلك  يف  العراقي  للشاعر  السيايس  الوعي  عىل  هذا  ويدل  العربية)99(،  والوحدة 
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احلقبة، وشعوره باملسؤولية، ويدل أيضا عىل وعيهم ب� »دور الشعر وهدفه باعتباره 
اآلم��ال«)100(. ونيل  التقدم،  عىل  به  وحيثون  الظلم،  به  يقارعون  سالحًا  )كذا( 

السياسة  عن  بعيدة  احلقبة،  هذه  يف   احلسني اإلم��ام  مراثي  تكن  ومل 
الداخيل  السيايس  احل��دث  العراقي  احلسيني  الشعر  راف��ق  فقد  ورصاعاهتا، 
واخلارجي، وصار الشاعر يعالج من ضمن ما يعاجله يف املرثية، قضايا الوطن 
والعروبة والقومية، إذ إن الظروف السياسية التي مرت بالعراق واألمة العربية 
والتأمل  املايض  إىل  الطاغي  “احلنني  إىل  دفعهم  مما  الشعراء،  عىل  بثقلها  ألقت 
الطويل يف أحداثه واسرتجاع لنغامت ذلك املجد املندثر، واإلرصار عىل العيش 
والثقافة  احلكم  قضايا  يف  قدمته  وما  األم��ة،  وأجم��اد  العريب  الفخر  أج��واء  يف 
واحلضارة”)101(، فاملايض وسيلة ناجحة لبث روح التضحية والشجاعة واإلقدام 
يف نفوس اجلامهري، وكان الشاعر يف رثاء اإلمام احلسني حياول أن يوظف 
 مبادئ الثورة احلسينيَّة، والعمل عىل غرس تلك املبادئ، فإنَّ اإلمام احلسني
الثورات  والبأس ومعلم  الشجاعة  والفداء، وخالصة  والتضحية  البطولة  رمز 

ة مجيعًا، يقول السيد حممود احلبويب)102(: )من الطويل( احلرَّ

دعى ملن  ذكرى  أيَّ  أبقى  العــز  الذكــرىدم  نعـَي  أن  قوم  يا  لنا  وآن 
جهادهم يف  أحرارنــا  خطى  احلمــرافنقفوا  األسطر  تارخينا  من  ونقرأ 
شعوبنـــا حــاط  الــرشَّ  عنـا  ومن نحن بني الناس أن نقبل الرشاوندفع 

من  األول  النصف  يف  العراقي  الشعري  اخلطاب  يف  اجلديدة  النربة  هذه  إنَّ 
القرن العرشين تشري بوضوح إىل وعي تام بخطورة املرحلة، وتؤرش ميالد قضايا 
أدبية جديدة فرضت نفسها عىل الواقع األديب، فإذا كان الشعراء العراقيون يف 
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القرن التاسع عرش »مل جيددوا يف يشء ومل خيرجوا عن نطاق الشعر القديم«)103(، 
القرن العرشين كان مههم الشاغل  فيام يتعلق بموضوعات الشعر، فإنَّ شعراء 
وأبعادها  احلسينيَّة  الثورة  مبادئ  فكانت  ببلدهم،  عصفت  التي  األح��داث 
السياسية التي متثَّلها الشعراء العراقيون بوصفها قياًم أنموذجيَّة، حارضة يف كل 
ا متثل ماضيًا إجيابيًا حمفزًا لألجيال للثورة عىل كل  آن يف أذهاهنم، فضاًل عن أهنَّ

ة، يقول حسني عيل األعظمي)104(: )من الرمل( أشكال العبوديَّ

ــــــورٌة  ث ـــل  ـــي ج كـــــل  يف  ــق ســــواءحُدمــــــــهحُ  ــح ــل ــم ول ــل ــظ تــــرع ال
ـــــٍة ــــــــهحُ رمـــــــز ضــــحــــايــــا أم ـــــــاءحُدم ــــاة وإب ة فـــيـــهـــا حــــي ـــــــرَّ ح
ــدهحُ ــش ــن ــــــذي ن ــــــهحُ الــــذكــــر ال ومــــســــاءحُدم صــــبــــاح  الح  ــــا  كــــلَّ
ــــى أمـــــٍة ــــوت ـــث مل ـــع ـــب ــؤمــاءحُدمــــــــهحُ ال ــا مـــن بــنــيــهــا الــل ــه ــت ــارب ح

فقد وجد الشاعر تضحية اإلمام احلسني كفيلة بأن تكون خري درس ألمة 
ة واإلباء، التي أرسى دعائمها  تنشد الثورة لترصع هبا الظلم، ولتحقق حياة العزَّ
اإلمام احلسني بوقفته يف كربالء، فمام ال شك فيه »انَّ الشاعر وهويستخدم 
احلالة الرتاثية التي جيدها مناسبة لعرض أفكاره وإبرازها يستند يف ذلك إىل قناعة 
احلالة  نحوجيعل  عىل  وثقافية  وسياسية  اجتامعية  بقيم  الوشائج  متصلة  حمددة 
الرتاثية حتتوي هذه األفكار، وتعرب عنها يف النص الشعري الذي يبدعه«)105(، 
الشاعر  يتخلَّص  احلسينيَّة  العلوم  بحر  الشاعر حممد صالح  مراثي  إحدى  ففي 
ت  استمرَّ التي  األجنبيَّة  واهليمنة  االستعامر  مكائد  من  التحذير  يشبه  ما  إىل 
جاثمة عىل العراق، حتى بعد إعالن احلكم الوطني، يقول)106(: )من الطويل(

وصحبه احلسيــن  كان  كا  توقــدحُوكونــوا  للجاهر  خيــر  مصابيـح 
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دحُوصونوا حقوق الشعــب من كل مارٍد يتمـرَّ طغيانــه  يف  الشعــب  عى 
بتعهـــــٍد فاتــح  مــن  تثقوا  تعّهـــدحُوال  الفاحتيــن  للغــزاة  فــا 
توبــًة التجــارب  بعد  تقبلــوا  أســودحُوال  َعْهَدْيــِه  تاريخ  لطاغيـة، 
ــٍة ألم عــمــٌر  عامًا–وهي  ــون  ــالث )107(ث دحُ مصفَّ فيها  الشعب  وهذا  متر 
هبا ــة  ــي ــان ث عامًا–كل  ـــون  ـــالث دحُث وجيـــــــدَّ ينقيض  قــرنــًا  تــعــادل 
جانٍب كــل  مــن  األرزاء  دحُتفاقمت  مــهــدِّ بالفنــــــاء  ــل  وك علينــا 

بحر  مرثيَّة  تضمنتها  التي  ة  املدويَّ الرصخة  وهذه  الثوري،  النفس  هذا  إنَّ 
ومشاكل  السياسة،  عن  ببعيد  ليس  األدب  أنَّ  عىل  واضح  دليل  هي  العلوم، 
الذي  احلد  إىل  احلقبة 1917–1947  العراق يف  ينعى حال  فالشاعر  املجتمع، 
ت سياسة البالد عىل ما هي عليه آنذاك،  شعر فيه بأنَّ الفناء هيدد اجلميع إن استمرَّ
ت صلة األديب بمشكالت الشعب، وشاركه شعوره،  مما يشري إىل أنه »كلام اشتدَّ
مشكالته«)108(،  وحل  العلل  تلّمس  عىل  أقدر  كان  وأحاسيسه  بآالمه  وأحسَّ 
واحلل عند بحر العلوم يتمثَّل يف االقتداء باإلمام احلسني والسري عىل النهج 

الذي اختطَّه يف حماربة الطغاة.
عن  الدفاع  يف  والتهاون  والفرقة،  االحتالل  أنَّ  اخلرضي  عبدالغني  ويؤكد 
إىل تكامل  بنهج اإلمام يف إشارة  ك اجلميع  الوطن مل تكن لتحصل لومتسَّ

ذلك النهج، وحيويته يف العصور كلها، يقول)109(: )من الطويل(

هنجـِه  ضــوء  عى  رسنــا  لعادت يد الباغـي عى أرضنا صفـرافلوأننــا 
بحســـــرٍة يــداه  غلَّت  الــذي  مغرتاوعــاد  باملواعيـــد  يومًا  كــان  ومــا 
مللمـــــٍة نــفــرتق  مل  ـــدًا  ي غــّراوعــدنـــــا  المعـة  اآلفـــاق  عــى  تشيــع 
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شبـرانذب عــن األوطـان من أرض يعرب ألعدائهـا  يومًا  وهبــت  وما 
ويف مرثيَّة أخرى، يؤكد الشاعر نفسه هذا املعنى، فيقول)110(: )من الوافر(

بذلنـــــــا  بإخـــالص  ــا  ــلــوإّن وآال ف أصحـــابًا  السبـــــط  كبذل 
طريـــدًا الباغـي  الكافــــر  العقـااللعاد  حتـى  لنــا  يسلـــب  ومل 
جبـــارًا  فلسطيـــــن  تذهب  طـــاالومل  ــْرب  ــعحُ ال لغيـــر  ملك  وال 

وت��رشذم،  تفرقة،  من  ��ة  األمَّ تعانيها  التي  املشاكل  كل  الشاعر  وجد  فقد 
واحتالل، كانت من جّراء تضييع أبنائها مبادئ اإلمام احلسني، وقد تكلَّم 
الشاعر بحرسة حينام استعمل األداة )لو( يف إشارة إىل شعوره باخليبة والندم عىل 
)نا( مما  ث بضمري اجلامعة  املرثيتني حتدَّ الشاعر يف  انَّ  ثمَّ  األمة،  ما أصاب هذه 
ة  يعني صدق إخالصه وانتامئه إىل قضايا أمته العربيَّة، وابتعاده عن النظرة القطريَّ
حالته  ختطي  استطاع  الفردية  أنانيته  جتاوز  استطاع...  »كلام  فالشاعر  الضيقة، 

الفردية، وضياعه إىل حالة االلتحام باملجتمع والعرص«)111(.
التي عاجلت  الدراسة،  املراثي احلسينيَّة يف احلقبة موضوع  أغلب  واملالحظ عىل 
الواقع السيايس أنَّ الشعراء كانوا يرون يف ثورة احلسني ثورة رابحة بحساباهتا 
لذلك  بيته،  وأهل   الشهداء سيد  بمرصع  انتهت  أهنا  من  الرغم  عىل  ة،  املعنويَّ
يف  للنجاح  مثاليًا  درسًا  بوصفه  احلدث  ذلك  مع  التعامل  يف  الشعراء  هؤالء  انطلق 
مواقف  اإلنسان  يف  يزرع  أن  يمكن  مرشقًا،  وتارخيًا  العريب،  اإلنسان  مشاكل  حل 
الطويل( )من  احليدري)112(:  طالب  يقول  عزيمته،  من  ويشد  والرفض،  التحدي 

للعدى  العحُْرب  خيضع  أن  ذلَّة  تصرّبا كفى  الناهضون  يستطيع  وأن 
مواجهة  أجل  من  احل��زن  أن��واع  كل  رفض  إىل  بالشاعر  األم��ر  يصل  وقد 
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واملنعة،  القوة  النفوس  لتكتسب  بالتحدي،  مرشقًا  سيكون  فالغد  التحديات، 
لذلك رفض عدد من الشعراء تصوير اإلمام احلسني بموقف االستعطاف 

واإلشفاق، فهوبطل حتّدى فناضل، وقاتل فاستشهد.
إنَّ احلدث احلسيني كان غذاًء ودافعًا مهاًم يف نظم املرثيَّة، فمن خالل ذلك 
لقصيدته،  خيتارها  التي  املعاين  بوساطة  املكبوتة،  مهومه  الشاعر  يصب  احلدث 
الذاكرة  من  ونقله  تشخيصه،  أجل  من  وإحضاره  التأريخ،  استدعاء  حماوالً 
املال  عباس  يقول  السيايس،  التوظيف  يف  دورها  القصيدة  لتؤدي  املامرسة،  إىل 

عيل)113(: )من اخلفيف(

تنـــادي  احلسيـــن  دم  من  جهـاراقطـرة  بصوت  الدنـا  سمــاء  يف 
فوقكـم أنــا  هـا  العــرب  محراء قـد زحت عن جبينـي الستاراأمــة 
أريكـــْم عصـر  وكــّل  صبـــح  شعــاراكّل  دومـًا  الدمـاء  تبقى  كيف 
أزهـــى فهـي  طريــة  سكارىفالبسوهـا  تعودوا  أن  الكــرم  دم  من 
الفــًا سحُ أشهـى  النجيـــع  انتصـــاراوســالف  أويعيـد  العـــز  ينبت 
جْرســـًا أرخـم  السيـــوف  هنـــاراوقــراع  ليـاًل  الــدفـــــوف  قــراع  مــن 
خدينــــا للمعالــي  الشهــم  العــذارىخلق  الغــوي  خــادن  مثلمــا 
امحـــــــــــراراامسحوا الطــرف وانظروا يل طوياًل السمــاء  متـــــأ  قــطــرة 
نــارا اللفظ  وأرســل  أنــادي  ــداراكم  ب بـــــــــــدارًا  يعــرب  بنـــي  يــا 

أكثر  الكالم  ليكون   ،احلسني دم  من  قطرة  حال  بلسان  تكلَّم  فالشاعر 
تأثريًا، وهذا التقمص يعرب عن إبداع تكمن خلفه عاطفة ثائرة رافضة لكل أنواع 
الظلم، والشاعر »ينقلها -أي العاطفة- من فرد واحد أحسَّ هبا أوالً إىل آخرين 

كثريين جيعلهم الفن يشاركونه عاطفته«)114(.
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انعكست  وقد  احلسينّية،  مراثيه  إحدى  يف  الوائيل  أمحد  قول  ذلك  من  وقريب 
املزاوجة  خالل  من  فراح  مرثيته،  مضامني  عىل  واالجتامعية  السياسية  األح��داث 
إىل  تدفع  التي  غات  املسوِّ يستمد  األحداث،  وتلك  للمرثيَّة،  األسايس  الغرض  بني 
استنهاض الشباب املسلم لرفض الواقع السيايس املرتدي، يقول)115(: )من اخلفيف(

عليــه  الليالــي  شابـت  دمــًا  جديـدحُ يــا  الرمــــال  يف  ــآن  ــول وه
حسامـًا واحلسيـــن  الطف  يزيـــــدحُحيمــل  بالوجــود  ــرَّ  م كلَّمــا 
بجيــــٍل اخلنـــوع  س  عـــرَّ جيـــدحُوإذا  للمذلَّـة  منه  وانحنـــى 
دّوي صـداه  من  بالرمــل  صنديــــدحُصـــاح  ـــارٌس  ف الرمـــل  فـــإذا 
اجليـ افتقـــر  كلمـــا  أنــت  الرصيــدحُهكـذا  دمـــاك  فمن  لعـزم  ـل 
وإن صــداهـا  يضـــع  مل  ــة  الشديـدحُرصخ الضجيج  حـاول تضييعهــا 
بحــــاٌر أطفأتـــه  ــا  م اجلليدحُوهليــب  لظـــاه  من  استــام  وال  ال 
أْن حـاولــت  وأن  حـــر  العبيدحُونـــــزوع  النفوس  نزعــــه  حتتوي   
ســم للحــر  اخلنــوع  دنيــا  رغيـدحُإنَّ  عيٌش  للخانعيـــن  وهــي 

فقد حاول الشاعر من خالل خماطبته اإلمام احلسني أن يصوغ فكرته يف 
األبيات املتقدمة، التي أكدت بقاء الذكرى احلسينيَّة خالدة يف ضمي�ر الزمن عىل 
الرغم من تباعد احلقب بوصفها درسًا متجددًا ومستمرًا باستمرار الرصاع بني 
اخلري والرش، فالشاعر أراد إيصال هذه الفكرة وهو»ال حياول أن ينفس عن عاطفته 
فحسب، بل حياول أن يؤدهيا يف نوع من األداء كفيل بأن ينفعل به متلقيه«)116(.
احلقبة  يف   احلسني اإلم��ام  ملراثي  القارئ  جيد  فقد  م،  تقدَّ عاّم  وفضاًل 
موضوع الدراسة نقدًا سياسيًا موجهًا ضد السلطة، واملؤسسات السياسية، وهذا 
ملا جيري،  العراقي، ومراقبته  الشاعر  يدل عىل وعي  السيايس  النقد  االهتامم يف 



309

م. د. عيل حسني يوسف

مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

بمنعطفات  متر  »السياسة يف كل مرحلة  فكانت  بلده،  منه عىل مستقبل  حرصًا 
جديدة، وتسلك روافد خمتلفة حتى صارت صورة األوضاع السياسية هذه مادة 
ة«)117(، وكان ذلك  ة متّد الشعراء بالتجارب احليَّة، وتثري فيهم العواطف احلارَّ ثرَّ
الشاعر إىل اإلمام احلسني، يقول  النقد -يف أغلب األحوال- شكوى من 

عبدالقادر رشيد النارصي)118(: )من الكامل(

لغاصـــــٍب  يذّل  أن  العــدالة  واألجــراِمأِمن  النجــم  عــــداد  شعـب 
رت حترَّ فيه  النـور  عصــر  ظالِموالعصـر  عصـر  وليـس  الشعــوب  كّل 
زماهنــا دال  التفتيـش  قيـــاِمفمحاكـــم  بعـد  البستيـــل  ض  وتــقــوَّ
عريقـــــة وهي  الرشق  شعوب  لإلعــداِماال  كاألنعـــــام  تنقــاد 
هــا عدوِّ ســوط  وقـــع  من  تــزل  األيتــــاِمملا  بكـا  تبكي  مرتاعـــة 
فتخاذلــــت بساقهــا  حــَزَ  األقـــداِموالقيـد  عى  وهــوت  ثقلـــه  من 

فانيـًا أبكــي  لست  بكيتـك  إن  األيــــــاِمأنــا  ــد  ي مفاخــره  تــطــوي 
خالـد وهونبــع  مصابــك  من  بسـالِميل  مرقمــي  َيـــيِّ  حيحُ ــي  وح

، وحال سيئة،  يراه من واقع مرتدٍّ ما   اإلمام احلسني فالشاعر يشكوإىل 
ه�ا، حماوالً خلق حالة من الرفض والتحدي  حتى وصل باالمة إىل أن تذلَّ بعد عزِّ

يف نفوس اجلامهي�ر، لتبصريهم بمفاسد السياسة.
ويقول طالب احليدري)119(: )من الكامل(

خماتـل  جور  الشهـداء  اإلجـراِمأشكـوأبــا  عى  مطبــوع  الشعـب  يف 
ًة مــــرَّ أعيـدت  قــد  لأصنـاِماجلاهليَّــة  احلكــم  فعــاد  أخــرى 
الورى يف  عدل  بغيــر  نظــــاِماحلاكميـــن  وغيــر  ــون  ــان ق وبغيــر 
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السخر  الثائر  وروحه  احللوة  والفاظه  املمتنع  »السهل  باسلوبه  فاحليدري 
يف  وهنجهم  وجورهم،  ومكرهم،  احلكام،  يشكوختل  احلزينة«)120(  ونظرته 
دأب  وهوأمر  احلقوق،  توزيع  يف  املساواة  عدم  خالل  من  جاهلّيًا  هنجًا  احلكم 
التي  السلطة  ة، »إذ حفل... بفضح طبيعة  العراق عامَّ السيايس يف  الشعر  عليه 
حتكم البالد بمختلف مراحلها، ودعا كثريًا إىل مناهضتها«)121(، فإذا كان األمر 
يتعلَّق بمراثي اإلمام احلسني فإنَّه ليس غريبًا أن تفعل املراثي يف النفوس ما 
ال تفعله القصائد السياسية األخرى، فقد »كان جمرد ذكر احلسني بعد واقعة 
به،  لإلطاحة  ودعوة  احلكم،  لنظام  سافرًا  حتديًا  سيايس  بملحظ  يعد  الطف، 
فهويرعب الطغاة، ويدخل الذعر بني صفوف أوليائه، بل هويقيمهم ويقعدهم 
منذ عرصه حتى العرص احلارض)122( وقد تعود ذاكرة الشاعر إىل زمن احلكومة 
ة حينام يرى حكومته املعارصة ال تلبي طموحات الشعب، يقول الشيخ  األمويَّ

مهدي مطر)123(: )من الكامل(

تأمــروا شكــت اإلمـارة حظها واستوحشـت  عابثيــن  مــن  أعوادهــا 
خالفـــــة للمسلميـــن  رت  املنكـرحُوتنكَّ الصالح  عى  يصول  فيهــا 
ويثـأرحُفشكت إليـك وما شكــت إالّ إلـــى الصــالح  عى  يغــار  بطل 

من  يزيد  اإلسالمية يف عهد  احلكومة  إليه  ما وصلت  إىل  الشاعر  أشار  فقد 
جمانبة ملبادئ اإلسالم، األمر الذي اقتىض أن جيهر احلسني بدعوته لتصحيح ما 
اعوجَّ من أمرها، وداللة األبيات واضحة يف بعدها السيايس الذي يتمثَّل يف نقد 

السلطة احلاكمة، وتنبيهها عىل أخطائها.
وتقدم،  رقي  من  إليه  وصلت  وما  األوربية،  البلدان  الشاعر  يرى  وحينام 
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ويقارن ذلك مع حال أمته، يعترصه اهلم، فيهرع إىل اإلمام احلسني شاكيًا 
واقع احلال، من ذلك قول حممد جعفر النقدي)124(: )من الكامل(

يـزْل  ومل  البــالد  يف  التمــدن  خيالـِهشــعَّ  بعيـد  عى  يسيــر  وطنــي 
أسحــارِه سنــا  يف  أدرك  آصالــِهالغرب  يف  الشـــرق  وضــلَّ  قصدًا 

شاعــٍر نفثــة  احلــق  شهيــد  وحلالــــــِههــذي  ـــالده  ب حلـــال  يرثــي 
واألباطيل،  باألوهام  بالتمسك  بلده،  ختلف  مشكلة  الشاعر  ص  شخَّ فقد 
إىل  فوصلت  الغرب،  دول  انتهجته  الذي  الصحي�ح  العلمي  الطريق  وترك 
بمسالك  تتخبط  الرشق  أمم  ظلَّت  حني  يف  وتقدم،  رقي  من  إليه  وصلت  ما 
التخلف، مما جعلها فريسة سهلة لالحتالل، لذا فإنَّ الشاعر نفسه يقول يف بيت 

آخر من املرثيَّة)125(:

وبموطنـــي  سيفــه  د  جــرَّ لضاللـِهوالغرب  صيانــــًة  اليــراَع  غمد 
بالعرب،  الغرب  املعربة عن عالقة  العدائية  الشاعر هذه الصورة  فقد رسم 

التي ما كانت لتتحقق لوال ضعف العرب، وهتاوهنم يف الدفاع عن أرضهم.
التي  احلسينيَّة  املراثي  اهتامم شعراء  كبريًا من  فلسطني حيزًا  وأخذت قضيَّة 
تلك  العراقيني، وجدوا يف  الشعراء  أنَّ  السياسية، والسيام  القضايا  خاضت يف 
قوميًا  دافعًا  املراثي  لذكرها يف  دافعهم  للعرب واملسلمني، فكان  القضيَّة قضيَّة 
ودينيًا، إذ مل ير هؤالء الشعراء فاصاًل بني قضايا العروبة وقضايا اإلسالم »ومل 
تكن األفكار القومية التي عرضها الشعراء منفصلة عن القيم واألفكار الدينيَّة 
فتاريخ  األفكار،  هذه  بني  يفصلون  جتعلهم  حواجز  ة  ثمَّ تكن  مل  إذ  اإلسالميَّة، 
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العرب وماضيهم احلضاري هوذاته تاريخ املسلمني وماضيهم«)126( لذلك كانت 
فلسطني بالنسبة للشاعر العراقي متثل عاماًل مشرتكًا بني العروبة واإلسالم، فهي 
ق إىل  قضية ذات وجهني؛ عريب وإسالمي، ولعلنا ال نجد شاعرًا عراقيًا مل يتطرَّ

تلك القضيَّة، يقول السيد حممود احلبويب)127(: )من الطويل(

تتـــرىأعيذكــم أن هيتـف القدسحُ صارخـا  هتافاتكــم  فتلبيــه  بكم 
يـــرى فا  منقذيــن  منكــم  ل  والشعـرايؤمِّ اخلطابـــــة  إالّ  إلنــقــاذه 

وإذا كان السيد احلبويب يرى أن العرب ال يملكون حيال فلسطني -وهي تنتهب- 
سوى الضجة الفارغة باخلطب والقصائد الرنانة، فإنَّ الشيخ عبدالغني اخلرضي 
يرى أنَّ ضياع فلسطني من أيدي العرب كان نتيجة إمهاهلم القيم العربية واإلسالمية، 
الوافر( )من  ي��ق��ول)128(:  يملك،  ما  بكل  الشهداء  سيد  أجلها  من  ضّحى  التي 

بذلنـــــــا  بإخـــالص  ــا  ــلــوإّن وآال ف أصحـــابًا  السبـــــط  كبذل 
طريـــدًا الباغـي  الكافــــر  العقـااللعاد  حتـى  لنــا  يسلـــب  ومل 
جبـــارًا  فلسطيـــــن  تذهب  طـــاالومل  ــْرب  ــعحُ ال لغيـــر  ملك  وال 

ويستنهض الشيخ حممد النقدي العرب، إذ يرى أهنا ذهبت ضحيَّة العدوالذي 
رمى بحباله يف األرض العربيَّة، يقول)129(: )من الكامل(

الغريب بأرضكـْم  قــوم قد جــار  وحبالــــِهيا  أرشاكـــه  مــن  فــحــذار 
أليمــــة اجلــراح  تـأسوه  القدس  لنبالـــــِهما  رشقـــة  ضــحــيَّــة  إالّ 

الدكتور  الذي حدد  العراق،  أمثلة لألدب اجلديد يف  الشعراء كانوا  فهؤالء 
االشرتاكي،  العمل  ومساندة  االستعامر،  بمناهضته  قضاياه  الدين  عز  يوسف 

والدعوة إىل الوحدة العربية)130(.
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وقد وصل األمر بالشعراء أحيانًا أن يطلبوا الصفح من اهلل لقومهم العرب، 
صالح  يقول  الرشيف،  القدس  والسيام  مقدساهتم،  عن  الدفاع  يف  لتهاوهنم 

اجلعفري)131(: )من الكامل(

ع الـ  أســـواراواملسجـد األقىص الرشيف مصدَّ وال  أسســـًا  ال  فقرات 
فهـــل منهـم  نفسه  يمنع  عــاد  جـــاراما  ــرم  ــك أوي قريبـــًا  حيــمــي 

إعصـــارايا رب صفحــك قد تراخــت رحينـا رصهــا  نسينــا  حتى 
وتريدنــــــا أردتنــا  بحيث  الثـــارالسنا  أردت  إن  لنفســـك  فاثأر 
يعــــد مل  ولكن  حصــى  مجــارااألكثرون  منــه  تعتـــد  ألن  يكفي 

تعترص  التي  باملرارة  اإلحساس  إىل  بوضوح  يشري  الذع  نقد  الشكوى  هذه 
 احلسني اإلمام  وقعة  بني  املوازنة  أذهاهنم  ويف  العراقيني،  الشعراء  قلوب 
مأساة  أمام  متفرجة  وقفت  التي  آنذاك،  العربية  احلكومات  وحال  كربالء  يف 
أنَّ  عىل  ذلك  يدل  فإنام  األبيات  هذه  مثل  مرثيته  يضمن  إذ  والشاعر  فلسطني، 

»شعر احلسني زاخرًا بالثورة عىل االستبداد«)132( بكل اشكاله.
ويقول السيد حممد مجال اهلاشمي)133(: )من الطويل(

فإنَّمــا  تائهيـــن  يا  مهلكــم  قفرحُعى  وصحراؤكـم  وعــر  طريقكــم 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
نواحيـًا أبدى  العلـــم  فإنَّ  من احلــق أخفاها التعّصـب والغدرحُافيقــوا 
فقـد وإسعافهـا  فلسطينــًا  أقامت حلـل العقـد -عقادها- مرحُوخّلــوا 

م ضّلوا الطريق )يا تائهني( حينام مل يقفوا وقفة  فقد وصف الشاعر قومه بأهنَّ
معاناة  عن  بعيدًا  ليس  والشاعر  أراضيهم،  من  سلب  ما  هبا  يسرتجعون  قوية 
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يعيش  الذي  العريب  بمأساة  إحساسه  إىل  تشري  فاألبيات  فلسطني،  يف  الشعب 
موضوع  وكان  واملعتقالت،  والسجون  القمع  وعذاب  االحتالل  وطأة  حتت 
احلرية من أهم املطالب التي ألحَّ عليها الشعراء العراقيون يف مراثيهم احلسينيَّة، 
ة بالتخلص من االستعامر، لذلك  واملالحظ أنَّ هؤالء الشعراء طاملا ربطوا احلريَّ
عبدالقادر  يقول  املستمر،  بالنضال  إالّ  تتحقق  أن  يمكن  ال  ة  احلريَّ بأنَّ  وجدوا 

رشيد النارصي)134(: )من الكامل(

الدامــي  والنضــال  العقيـــدة  إمـــاِمأأبــا  خيـر  ياابن  ذكــرك  قدسـت 
بطولــٍة كل  رمـز  يومــك  األيــــاِموجعلت  فـم  يف  تسطــع  غـــّراء 

دوحــــٌة الضعيفـــة  األمــم  ة  الداميحريَّ بالنجيــــع  ولكن  تسقــى 
اإلمام احلسني ومسألة احلرية يف  الصلة بني نضال  النارصي  فقد عقد 
الشعراء  دأب  وكان  املستلبة،  شعبه  بحرية  املطالبة  يف  ذلك  توظيف  إىل  إشارة 
العراقيني عامة يف النصف األول من القرن العرشين، املطالبة باحلرية، ألن ذلك 
يعني استقالل بلدهم بشكل حقيقي، فقد »كانت دعوة الشعراء إىل احلرية سبياًل 
إىل التخلص من قبضة االستعامر«)135(، فاحلرية مطلب مجاهريي، يدرك الشاعر 

أمهيته قبل غريه بوصفه فنانًا ذا إحساس مرهف.
وقد وجد الشعراء بأنَّ خري درس يف التحرر الثورة احلسينيَّة، التي يمكن أن 
تكون نرباسًا يف التحرر لكل األمم، لذا فإنَّ حممد صالح بحر العلوم ينصح أبناء 
جيله بأن يعتربوا بتلك الثورة، وهم ينشدون احلرية، فيقول)136(: )من الطويل(

معهدحُخذوا من ضحايا الطف درس حترٍر  للتحرر  الضحايا  فتلك 
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دًا مــــرَّ ــالــبــكــاء  ب ــا  ــروه ــذك ت دحُوال  املــجــرَّ الــبــكــاء  هــذا  جيــِدهــا  فلم 
فقد عربَّ الشاعر عن مطمح مجاهريي، لكنه ما كان ليعرب عنه لومل يكن يشعر 
د الشاعر الدافعني  بأمهيته، وشدة ارتباطه بقضيَّة اإلمام احلسني، وبذلك جسَّ
املهمني يف كل عمل أديب، ومها: »رغبة الفنان )الشاعر( يف أن ينفس عن عاطفته، 
ورغبته يف أن يضع هذا التنفيس يف صورة تثري يف كل من يتلقاها نظري عاطفته«)137(، 
وإذا كان الشاعر يستمد مقومات احلرية من وقفة اإلمام احلسني يف كربالء، 
»وهبذا  العريب،  الفرد  ضمري  يف  الرتاث  قيم  حضور  إىل  بوضوح  يشري  ذلك  فإنَّ 
املستقبل«)138(. يف  ليستمر  حيًا  يظل  أن  املايض  قيم  من  هوحي  ملا  الفرصة  تتاح 
ووجد عدد من الشعراء العراقيني يف احلكم امللكي امتدادًا للحكومة اإلسالمية، 
رسموا  التي  املثالية  احلكومة  بآمال  بالتشبث  الشعراء  هؤالء  حاجة  إىل  يشري  مما 
الطويل( )من  األعظمي)139(:  عيل  حسني  يقول  أذهاهنم،  يف  هلا  خيالية  صورة 

زاهـــرًا  اهلاشمييــن  تاج  النصــــرحُوأصبـح  أوعّانيكلؤه  ببغــداد 
ــــٌد خملَّ بنيـــك  يف  ــي  ح ـــك  الدهــرحُوإن بقي  ما  األحياء  مــع  وبــاٍق 

ويؤكد املعنى ذاته يف مرثية حسينيَّة أخرى، فيقول)140(: )من الكامل(

ــٍة  دول سيـــادة  يف  نحيــا  ونكـــرمحُواليــوم  نحُعـــّز  مملكــة  وبــظــلِّ 
استقالهلـــا شيَّدوا  هاشـــم  هتـــــدمحُأبناء  ال  الــتــي  ســيــادهتــا  ــنــوا  وب
فيصــٍل مفرِق  فوق  يسطــع  معلــــمحُوالتاج  هاشمــيٌّ  وصــيٌّ  ــه  ول
عاطــــٌر ك  فذكرحُ وانظْر  قْم  ويحُشتـــمحُأحسني  ــذّم  يحُ الدنيـــا  يف  ويــزيــدحُ 

فقد عربَّ الشاعر يف األبيات املتقدمة عن قناعته السياسية، ووالئه للعائلة املالكة 
يف العراق واألردن، لكنه وظَّف ذلك املديح لزرع األمل يف نفوس الناس من خالل 
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تأكيده الطابع الرشعي للحكم امللكي آنذاك، حينام أشار إىل االمتداد النََسبي للعائلة 
املالكة الذي يرتبط باإلمام احلسني، والسيام يف قوله: )وإنك حي يف بنيك خملَّد(.
من  ينبع  األدب  أنَّ  احلسينيَّة  مراثيهم  يف  العراقيون  الشعراء  أثبت  فقد  وهكذا 
فيه  يعيش  الذي  املجتمع  واقع  عن  ينفصم  أن  يستطيع  ال  ولكنه  اإلنسان،  ذات 
مهومه  كل   احلسني اإلمام  حرضة  ويف  العراقي،  الشاعر  ل  سجَّ فقد  األديب، 
إىل  وشاكيًا  وناصحًا،  ومستنهضًا،  حمرضًا،  السياسة،  عوامل  أثارهتا  التي  ومتاعبه 
سيد الشهداء، وبذلك »مل يرتك هؤالء الشعراء هذه األحداث متر دون أن يكون هلم 
فيها رأي أواجتهاد أوتفسري«)141(، فالشاعر العراقي كان يعي دور الكلمة يف تغيري 
الواقع السيايس، فضاًل عىل وعيه بأّن األدب ليس ببعيد عن األحداث السياسية، 
وهذا يعني أنَّ الشاعر كان يامرس دوره يف نقد ذلك الواقع، حتى يف حاالت حزنه.
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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.

Edition & Advisory Boards



 - 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 neighbours 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 descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



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 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.



 - 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 its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

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.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts 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:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.

alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 

headquarters at the following address: Karbala heritage 

center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



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 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 is 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 researchers 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 



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 cooperates 

with 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, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos 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, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being 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, 
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In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land, and to 

make them leaders and inheritors
(Al-Qasas-5)
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