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(القصص)5 :

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

سكرتري التحرير

حسن عيل عبداللطيف املرسومي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حممد قاسم حممد عيل عرفات

قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

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

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

()CD

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

الصفحات ترقي ًام متسلسالً.

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

بحدود ( )350كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك.

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

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

تكرر استعامله.
الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

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

وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة

عن قائمة املراجع واملصادر العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .هيشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

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

1212يراعى يف أسبقية النرش:

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

	-تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.

	-تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

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

تراث كربالء).

كلمة رئيس التحرير
بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

أما بعد ّ
فإن املجتمعات الراقية تويل وسائل البحث العلمي والتجريبي

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

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

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

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

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

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

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

كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

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

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

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

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

يكون تراث أي ساللة:

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

	-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

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

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

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

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

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

دليل ،أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

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

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

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

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

متنوعة ،تسعى إىل:

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

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

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

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

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

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

مسؤولية رشعية وقانونية.

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

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

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

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

تراث كربالء

للشاعر عيل الصفار

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

ِ
ِ
املقدسة وذلك يف سنة 1435هـ.
العباسية
َـــاهـــا
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امللخ�ص
مل تتخذ مراثي اإلمام احلسني مسارا واحدا يف رحلتها التي قطعتها عىل مر

العصور بل تنوعت وتعددت أنامطها بحسب تعدد الظروف واختالف األزمنة

فمن نمط بنائي مقطعي يف حقبة من العرص األموي إىل بناء شعري مبارش يف حقبة
الحقة له ثم أصبحت حتاكي القصيدة العربية املوروثة من حيث تكامل أجزائها يف

العرص العبايس لذلك سنرشع يف الدخول اىل تلك األنامط عرب حماور مخسة هي:
بناء القصيدة :وتقسم عىل قسمني :القصيدة املكتملة ،والقصيدة غري املكتملة.بناء املقطوعة.-بناء املوشحة.

-بناء املخمسة.

الرسد القصيص.وخرج البحث بمجموعة نتائج لعل ابرزها يتمثل بـ:

جعل البناء مقدمة القصيدة مساحة حضارية بعد أن خلق مع شخصشخصية أخرى متجاذب ًا بينهم أطراف احلديث يمكن القول إن املناسبة
بني الغزل (احلزين) والرثاء جاء من أن األول نلمح به معاين احلزن والتأمل
وهذه بعض املعاين اجلزئية يف الرثاء فأمل الفراق هو املحور الذي يدور حوله

السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول
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ابتداء من سنة 1100هـ حتى 1350هـ
البناء الفني لشعر رثاء اإلمام احلسني عليه السالم يف العراق
ً

الراثي واملتغزل والفرق بينهام أن املتغزل يأمل أن يلتقي بمعشوقه ،أما الراثي
فينقطع أمله من هذا للقاء.

-تفوق ملحوظ بنسبة القصائد غري املكتملة عىل سواها.
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Abstract

Imam Husain (pbuh) elegies did not take one route in its journey
through centries but rather, it was varied and its styles were many
according to the difference in circumstances and also the difference in
the periods; it ranges from a constructive style during Amawy's period
to a direct poetic construction during…. It, then, started to imitate the
inherited Arabic poem from the point of view of integrating its parts in the
Abbasid period, therefore, we shall start to tackle such styles from five
respects which are follows:
-- The Construction of the Poem: It is divided into two parts: The
complete poem and the incomplete poem.
-- The construction of the stanza.
-- The construction of the terza rima.
-- The construction of the pentameter poem (or quintet).
-- Story Narration

م2014/هـ1436-1435
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هـ1350 هـ حتى1100 ابتداء من سنة
البناء الفني لشعر رثاء اإلمام احلسني عليه السالم يف العراق
ً

The research came out with some results, the most prominent
of which are the following:
-- Making the construction of the beginning of the poem as a cultural area
after creating with a person anew person between whom a dialogue
may take place.It can said that the a comparison between the word of
love (sorrowful) and elegy is that in the first we mention meanings of
sorrow and suffering and these are some partly meanings of elegy; the
pain caused by departure is the core around which the elegizer and
flatterer move and the difference between them is that the flatterer
hopes that he meets his beloved while the elegizer is away from such
a meeting.
-- The number of the incomplete poems exceeds the number of others.
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املقدمة
البناء يف الشعر العريب خطوات يف مراحل اإلنــشــاء ،وكــل مرحلة من هذه

املراحل متثل خطوة يف متام مرشوع العمل الشعري ،ويستلزم تبع ًا هلذا األساس
إجياد رابط لفظي أو معنوي يربط تلك الوحدات برابط الوحدة القصدية املشرتكة،

و ّملا كان هذا املضامر ُأ ّس ًا كان البد منه يف عملية البناء الشعري فقد اقتىض براع ًة يف
وضع اللبنات موضعها املناسب حتى تتجاذب أقطاب املراحل بعضها مع بعض.
إن مراثي اإلمام احلسني مل تتخذ مسارا واحدا يف رحلتها التي قطعتها عىل

مر األعرص ،إنام تنوعت وتعددت أنامطها بحسب تعدد الظروف واختالف األزمنة،

فمن نمط بنائي مقطعي يف حقبة من العرص األموي اىل بناء شعري مبارش يف حقبة

الحقة له ،ثم أصبحت حتاكي القصيدة العربية املوروثة من حيث تكامل أجزائها يف

العرص العبايس؛ لذلك سنرشع يف الدخول إىل تلك األنامط ،عرب حماور مخسة ،هي:
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البناء الفني لشعر رثاء اإلمام احلسني عليه السالم يف العراق
ً

املحور الأول
بناء الق�صيدة
مدخل:

جتاذبت أطراف قضية بناء القصيدة رؤى وتصورات الن ّقاد قدي ًام وحديث ًا ،فكان

ابن قتيبة (ت 276هـ) رائد ًا يف هذا املجال إذ قال( :وسمعت بعض أهل األدب

يذكر ّ
إنم ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار ،فبكى وشكا،
أن مقصد القصيدة َّ
وخاطب الربع ،واستوقف الرفيق ،ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنني عنها،

إذ كان نازلة العمد يف احللول والظعن عىل خالف ما عليه نازلة املدر ،النتقاهلم من
كان.ثم وصل ذلك
ماء اىل ماء ،وانتجاعهم الكأل وتتبعهم مساقط الغيث حيث
َّ

بالنسيب فشكا شدة الوجد وأمل الفراق ،وفرط الصبابة والشوق ،ل ُيميل نحوه

القلوب ،ويرصف إليه الوجوه ...فإذا علم أنّه قد استوثق من اإلصغاء إليه واالستامع

له ،ع َّقب بإجياب احلقوق فرحل يف شعره ،وشكا النصب والسهر ،ورسى الليل،
حق
وحر اهلجري ،وإنضاء الراحلة والبعري.فإذا علم أنه قد أوجب عىل صاحبه ّ

وقرر عنده ما ناله من املكاره يف املسري ،بدأ يف املديح.)1()...
الرجاء ،وذمامة التأميلَّ ،

ونلحظ من خالل نص ابن قتيبة أن هناك شعورا شبه موحد بني أفراد

املجتمع ،فوقوف الشاعر ،وبكاؤه ،واستنطاقه لألحجار ،والنؤي ،إنام هي
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ذكرى وامتداد ملعان ماضية يف ذهنه ،فكأن اشرتاك الناس هبذه املعاين دعوة
ومركز استقطاب له ما دام الرأي العام يتعاطف معه ،ويتناغم ملوسيقاه البنائية،

فالعالئق الشعورية املتو ّطدة بني الناس إنام هي حالة نفسية مرتابطة ومتوطدة يف
عقل الشاعر وفكره ،فمراحل البناء يف العمل الشعري إنام هي صورة مص ّغرة
ملراحل حياة املجتمع اجلاهيل التي قامت عىل الرتحل والتن ّقل.فإذا متكّن الشاعر

من استقطاب عقول املتلقني هتيأ له أن ينفذ اىل صلب موضوعه ،متخلصا من
املقدمة ختلصا انسيابيا ال عضالة فيه ،متخذا من حديثه عن مغامراته يف الصحراء

سبيال للولوج يف املوضوع الرئيس من العمل الشعري.

أ ّما ابن طباطبا العلوي (ت 322هـ) فقد حتدَّ ث عن بناء القصيدة قائال( :فإذا

أراد الشاعر بناء قصيدة خمّض املعنى الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نثر ًا،

وأعدّ له ما يلبسه إياه من األلفاظ التي تطابقه ،والقوايف التي توافقه والوزن

الذي يسلس له القول عليه.

فإذا اتفق له بيت يشاكل املعنى الذي يرومه أثبته ،وأعمل فكره يف شغل القوايف

بام تقتضيه من املعاين عىل غري تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه ،بل يعلق كل

بيت يتفق له نظمه عىل تفاوت ما بينه وبني ما قبله ،فإذا كملت له املعاين ،وكثرت

األبيات وفق بينها بأبيات تكون نظام ًا هلا وسلكا جامعا ملا تشتت منها.)2()...

وإذا كان هذا الكالم يصدق عىل بعض الشعراء فإنه بالطرف املقابل ال

ينطبق عىل بعضهم اآلخر ،إذ ّ
إن والدة العمل الشعري ال تتوقف عىل مراحل

وخطوات سابقة بقدر ما هو نتاج آين.

وأشار احلامتي (ت 388هـ) اىل بناء القصيدة بقوله( :فإن القصيدة مثلها مثل
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خلق اإلنسان يف اتصال بعض أعضائه ببعض.فمتى انفصل واحد عن اآلخر ،أو

باينه يف صحة الرتكيب ،غادر باجلسم عاهة.تتخون حماسنه ،وتُع ِّفي معامل مجاله.)3().
ويتضح من قول احلامتي أنه استلزم ألجل قصدية الشعر اتصال أعضائه

بعضها ببعض ،فتجرد البناء من عضو يفرز لنا بناء مشوها ،إذ إن القصيدة نسيج
بنيوي وروح متكامل األجزاء.

أ ّما املحدثون فقد كانت نظرة بعضهم نظرة متأثرة بام جاء عن السلف ،يقول

الدكتور حممد مندور( :فالشعراء يبدؤون قصائدهم بوصف الديار وما هلا يف

نفوسهم من ذكريات وبالغزل واحلديث عن احلبيبة وديارها قبل أن ينتقلوا اىل
ما نكبتهم به رضورة العيش وهو املديح استجداء لرمز املمدوحني)( ،)4وهذا

مؤسس عىل مقولة ابن قتيبة يف النص السابق.

أ ّما الدكتور شوقي ضيف فيقول( :فالشاعر يبدؤها بوصف األطالل والديار

والنسيب ،ثم يستطرد اىل وصف الصحراء وحيواهنا األليف والوحيش ،حتى

إذا فرغ من هذا الوصف خرج اىل الغرض األسايس لقصيدته من الفخر أو املدح

أو اهلجاء أو االعتذار أو الرثاء ،وربام ختمها باحلكم واألمثال)(.)5

وقسم الدكتور حممود عبداهلل اجلادر القصيدة عىل ثالثة أقسام (االفتتاح والرحلة
َّ

والغرض) فيقول( :ولقد حتددت صيغ مدخل القصيدة اجلاهلية املوروثة عرب

ثالث مراحل أوهلا :االفتتاح الذي يعالج فنون الطلل والظعن والنسيب والغزل
واخلمر والشيب والشكوى والفروسية وما اىل ذلك من صور ظلت البيئة اجلاهلية

تغذهيا ،ومتدها بالتفاصيل املتجددة ،وظل الشاعر يتخذها منفذا تعبرييا حلديث
النفس يف تأملها للاميض ...وثانيها :الرحلة التي تتخذ ،غالبا ،جمرى وصف الناقة
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ورحلتها ...وثالثها :الغرض الذي تعاجله القصيدة ،ويتمثل يف االستجابة اآلنية

لظرف طارئ يستدعي املديح أو اهلجاء أو الرثاء أو الفخر ...الخ ويتخذ الشاعر
منفذا تعبريي ًا السترشافه الذايت وتطلعه اىل النموذج األعىل ملثله يف احلياة)(.)6
والقصيدة باعتبار أجزائها تقسم عىل قسمني:

أوالً :القصيدة املكتملة :وهي القصيدة املستوفية ألجزائها ،واملتمثلة باملقدمة

واملوضوع واخلامتة.
1 .1املقدمة:

متثل املقدمة لدى الشعراء منطلقا للنفس ،وبداية خطوة يف إفراغ مستودع من

األحاسيس واملشاعر ،فهي بمثابة املفتتح الذي يسلكه الشاعر ليهيئ املتلقي له،

وجيعل منه شعلة منجذبة نحوه ،وانطالقا من ذلك فإن االهتامم باملقدمة يتأتى
من طبيعة رضورهتا يف العمل الشعري فهي كالنوتات املوسيقية التي يبتدئ

املوسيقي هبا متهيدا للدخول يف العامل املوسيقي الكبري ،فاملقدمة بالنسبة للقصيدة
ال تقل عن هذا شأنا ،فهي بداية متنفس للشاعر وحلظة استفراغ للذات.

فاملقدمة (ظاهرة من الظواهر الفنية التي صاحبت القصيدة العربية عىل

اختالف األعصار التي مرت عليها واألمصار التي انتقلت إليها .وهي ظاهرة مل

تتخذ شكال واحدا ،بل تعددت أشكاهلا وتنوعت صورها ،ال يف العصور التي

أصل شعراء الطليعة املبدعة يف
تلت العرص اجلاهيل ،بل يف أول عهدها يوم أن ّ
اجلاهلية لقصائدهم جمموعة من التقاليد الفنية التي كان من أشهرها حرصهم عىل
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افتتاح مطوالهتم بألوان خمتلفة من املقدمات .فقد كانوا يستهلون قصائدهم إما
باملقدمة الطللية ،أو الغزلية ،أو مقدمة وصف الظعن ،أو مقدمة الشباب والشيب

أو مقدمة وصف الطيف ،أو مقدمة الفروسية)( .)7وقد جذبت هذه املقدمات

اهتامم الشعراء باختالف أعصارهم ْ
وإن اختلفت الظروف البيئية املحيطة هبم ،لذا

نجد بعض شعراء مراثي اإلمام احلسني قد التزموا باملقدمات استشعارا منهم
بعمق الصلة برتاثهم وارتباطهم به ،ومن املقدمات التي وردت يف هذه املراثي:
 .أاملقدمة الطللية:

رصخة يف روح الشاعر ،ورفض واضح منه لواقع ال يو ّد قبوله ،فهو مل

يستسغ أن تصبح تلك الديار جامدة ال حراك فيها وال حياة ،فالصمت املطبق

عليها يمثل عند الشاعر هناية ملبدأ احلياة ،وما استنطاق األحجار إال رمز من

رموز الرفض ،وترك االستسالم ،وعدم اخلضوع للصمت املريب ،فالطلل نفسه
روح الشاعر وجزء وجوده ،وبعض شخصيته وعمق جتربته ،فالطلل يف نظره

ليس أحجارا بقدر ما هو جمد ،وجمد عتيد ،فالوقوف عليه يعني اسرتجاع مبدأ

خلوده لذا فقد (كانت املقدمة الطللية أكثر املقدمات التي افتتح هبا الشعراء يف
اجلاهلية وصدر اإلسالم قصائدهم التي نظموها يف املوضوعات التقليدية)(.)8

ومن املقدمات الطللية التي وردت يف هذه املراثي قول الشيخ حسن

القيم( :من الطويل)
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اخلــلــيـ ِ
ِ
ــب َ
ـط ُمــو َّلـ ُـع
حـــى َقــ ْل ُ
ِّ
بـــأي ً
إذا أن ـ َكـ َـر ْت ِمـنْـ َ
ـار َص َباب ًة
ـك الــدِّ يـ ُ
أي و ْقــ َف ـ ٍـة
َوقــ ْفــ َن ــا هب ــا لــك ـ َّنــهــا ُّ
تُرجع ور َقــاء الصدَ ى يف ِعر ِ
اص َها
َ ِّ ُ َ ْ ُ َّ
َ
املش ِ
ب ُ
ؤمها
َم َض ْ
ت َو َم َض َق ْل ُ
وق َي ُّ

ويف ِّ ٍ
ــــر َك ُي ـنْ ـزَع
أي َدار كَـــا َد َص ْ ُ
َفــقــدْ عــر َف ـ ْتــهــا أدم ِ ِ
ــع
ه ُ
ُْ ٌ
ــــع مــنْــك ُ َّ
َ َّ

َو َجدْ نَا ُقلوب ًا َقدْ َج َر ْت َوهي أ ْد ُم ُع
ْسيك من يف األي ِ
َت ت َُر ّج ُع
ك َبات ْ
َف ُتن َ َ ْ
ْ
ب َي ْر ِجع
ـأيــا َيــدْ ُنــو وال ال َق ْل ُ
فال َنـ ُ َ
فيهم َح ْي ُ
ث و َّد ُعــوا
ـت َق ْلبي
وو َّد ْعـ ُ
ُ
َالز ُل إرع ـ ٍ
()9
ـاد بِـ ِـه ال َغ ْي ُ
ث َ ْيـ َـمـ ُـع
ز ِ ْ َ

ت َد ْمعي فيهم َح ْي ُ
أس ُعوا
فأر َس ْل ُ
ْ
ث َْ
ِ
كـ َّ ِ
ـاب َمدَ ِامعي
ـأن َحنيني وا ْنــص ـ َبـ َ

جعل الشاعر من هذه املقدمة مساحة حوارية بعد أن خلق مع شخصه

شخصية أخرى فتجاذبا بينهام أطراف احلديث ،وقد متكن الشاعر تبعا لقدرته
الفنية أن ُيدث لنا مفارقة معنوية عالية ،فصبابة دمع اخلليط أصبحت أكثر داللة

عليه من غريها إذا ما حصل إنكار من ديار أحبته ،ثم اسرتسل الشاعر بعدها
واصفا لنا حال وقوفه ليفاجئنا بمعنى تتعاطف معه النفوس ،إذ صري القلوب

دموعا ،ونستدل من صدى الورقاء حال الصمت املطبق عىل تلك الديار بدليل
ارتداد الصدى عليه ،إال أن الشاعر مل يقف صامتا فمىض بقلب مشتاق لينتهي

بطريف معادلة ال ثالث هلام ،فال النأي يدنو منه ،وال يطاوعه قلبه فريجع ،فواصل

سريه مرسال دمعه مودعا قلبه إذا ما و َّدعوا ،ثم تتحول هذه الدراما اىل زلزال

ورعود داللة عىل الفراغ الذي تركه أحبته يف نفسه.
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ويقول الشيخ سامل الطرحيي( :من اخلفيف)

ـــك فيها أســـى بــدَ مــ ٍع َذر ِ
أب ِ
وف
ْ
ُ
ْ
ً
ـت ِر ْفــعــ ًة بِــمــجـ ٍـد م ِ
نيـف
َشـ َـمــخَ ـ ْ
َ
َ ْ ُ
ث الــــردى بِــخُ ــسـ ِ
غَــا َلــه ح ِ
ــــاد ُ
ـوف
َّ َ
ُ َ
ُ
ِ ()10
ي ُس ْم ِر ال َقنَا َوبِ ِ
الس ُيوف
َب ْ َ
يض ُ

اص الط ُفو ِ
ِ
ـــر ِ
ف
ُ
َعـ ِّـر َجــا يب َعــى ع َ
بـــآل عــب ـ ِـد مــن ٍ
ِ
ـــن ِعـــــراص ِ
َــاف
م ْ
َ ْ ُ
َ
وف كَم ِ
يا ِعــراص الط ُف ِ
فيـك َبدْ ٍر
َ َ
ْ

َو ِهـــــ َز ْب ٍ
ـــــر َق َ
مــ ّي ــا
ـــــى َط
ــلــيــق ُ َ
َ

مثل الطف لدى هذا الشاعر جزء ًا مهام من أجزاء اللوحة الطللية ،إذ هي

مقامه الذي يسرتخي به زمام دمعه الــذارف ،ومنها انطلق معربا عن مكانة
اخللد التي ستبقى شاخمة عىل مر األعصار ،فاستمدت شموخها من بدور زانتها

رشفا ورفعة ،فهي كانت حمال للقنا وبيض السيوف ونقطة االفرتاق لنهجني
متضادين ،مثل األول منهام منطلق العدل واحلكمة ،والثاين عىل النقيض منه،
فذكرها والبكاء عليها استذكار لتلك الوثيقة القيمية.

ويقول الرشيف بن فالح الكاظمي( :من الكامل)

هــذي َم ـنَـ ِ
ـاء َف ِق ْ
ف َمعي
ـاز ُل َكـ ْـر َبـ َ
ِق ـ ْ
ـســأل َقـ ِـديـــ
ـف يب َعــى أ ْطــاهلــا نـ َ
لك ا َملــنـ ِ ِ
ـف يب َعــى تِ َ
ِقـ ْ
والر َبى
ـازل ُّ

َّ
الطف َف ْي َض األ ْد ُمـ ِع
يا َس ْعدُ ن َْس ِق
ـــم ِرمـ َ ِ
أه ِ
ــل تِ َ
األر ُبــ ِع
ـن ْ
ـالــا َعـ ْ
َ َ
لك ْ
ت ِج ِع
إن ُكن َ
ـر ِجـ َعـ ًا ْ
ُمـ ْ
ْت َل ْ ت َْس َ ْ
ـسـ َ ْ
ِ
()11
ـج ـ ِع
وال ـ َغــاض َّيــة َو ْقــ َفــ َة ا ُمل ـ َت ـ َفـ ِّ

ف يب عىل شاطِي ال ُف ِ
ِق ْ
رات َو َن ْينَوى
َ

استوقفت مالمح منازل كربالء الشاعر وصاحبه ليسقياها بفيض من الدموع

ال بسيل من املاء ،ثم سؤال يستقر يف قعر روح الشاعر سائال قديم رماهلا علها
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تنجيه بجواب ،ثم دعوة بعد ذلك من الشاعر لصديقه أن يسرتجع ذكريات
ماضية ،ذلك لعمق وقعها يف نفسيهام ثم عدد الشاعر بعد ذلك جمموعة أماكن
مثلت لديه املعاين بمجموعها مشهدا واحدا لذلك احلدث.
 .باملقدمة الغزلية:

هي استجابة لعامل روحي متجذر لدى الشاعر نابع عن حتمية العالقة بينه

وبني املرأة بوصفها قطبه املناسب له ،فذكرها والتغزل هبا إنام هو اشباع لرغبة

طافحة يف عمق خياله وسلطان شوقه البارح.

ومل تكن املقدمة الغزلية التي تسبق غرض الرثاء حمل اتفاق بني النقاد ،فقد

ذهب ابن رشيق القريواين معتمدا عىل رواية البن الكلبي اىل أنه ال يعلم مرثية

أوهلا نسيب اال مرثية دريد بن الصمة( ،)12إال أن النصوص التي وقع نظري

عليها تأبى قبول ذلك ،إذ ابتدأ بعض الشعراء مراثيهم بلوحة الغزل( ،)13وقد

علل الدكتور حممود عبداهلل اجلادر قول ابن الكلبي تعليال حسنا إذ يقول( :فال

توجيه لدينا بقوله إال أن يكون تعبريا من هذه التعابري املوروثة من علامء تلك
املرحلة والتي يعربون فيها عن شدة إعجاهبم بنص فيعمدون اىل إسقاط ما يامثله

فكأن ابن الكلبي أراد أن يقول إن مرثية دريد أوىل ال ثاين هلا بني املراثي املفتتحة
بنسيب معرب بطريقة أومهت املتأخرين باملعنى الظاهر لنصه)(.)14

ومهام يكن من أمر فإن بعض النقاد املحدثني وجه عنايته اىل هذه القضية

حماولة منه يف إجياد الوشائج والروابط املشرتكة بني الغرضني ،ومن هؤالء
النقاد الدكتور عناد غزوان إذ يقول (هناك اشرتاك بني الغرضني يف التعبري
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عن معنى األمل واألسى سواء كان ذلك بكاء عىل عزيز غال أو ندبا عىل حبيبة
مجيلة ،والرثاء يف رسمه لصوره الباكية احلزينة ينتزع تشبيهاته وأخيلته من واقع
األحداث املرتبطة بصاحب املرثاة)(.)15

أما الدكتورة برشى اخلطيب فرتى (أن هذا ليس غزال بمعناه احلقيقي الذي

ينبعث من وجود أحبة جمتمعني وإنام هو بكاء لغزل الشباب وللحب نفسه فكأن

الشاعر يريد أن يرثي احلب وأهله بتذكرهم ورواية حكاياته معهم ،بل يمكننا

القول إن الغزل جاء كبداية للحديث العاطفي احلزين املوجع الذي حياول الراثي

ذكره فيام بعد وبام أن احلب واحلزن واألمل والشوق كلها عواطف جتتمع يف قلب
اإلنسان الطبيعي فلم ال يكون انبعاث عاطفة احلزن سببا أو مقدمة النبعاث

العواطف مجيعها يف قلب الشاعر!!)

(.)16

ومما تقدم يمكن القول إن املناسبة بني الغزل (احلزين) والرثاء جاء من أن األول

نلمح به معاين احلزن والتأمل وهذه بعض املعاين اجلزئية يف الرثاء ،ففي اللوحتني

تشابه كبري ،فأمل الفراق هو املحور الذي يدور حوله الراثي واملتغزل والفرق
بينهام أن املتغزل يأمل أن يلتقي بمعشوقه أما الراثي فينقطع أمله من هذا اللقاء.
ومن املقدمات الغزلية التي تصدرت مراثي اإلمام احلسني قول الشيخ

صالح الكواز( :من الطويل)

اك ِو َص َ
ـم َت ـ َتــو َّقـ ْـع َب ـ ْعــدَ َذ َ
ــالــا
َف ـ َلـ ْ
ِ
ــن َب ـ ْ ِ
األم ِ
مـ َ
ـالــا
ـــور ُ َ
َف ـ َقــدْ َرا َم م ْ
ـن ُ
ِ
ـن ُش ْه ِ
ـسـ َـا ِء هال ََلا
إذا َرا َم مـ ْ
ب الـ َّ

ليك َخ َي َ
ت َس ْل َمى َع َ
الا
لقد َح َّر َم ْ

ـــاو َل َف ْو َق ُه
ـن ْأمـ ٍـر َو َح َ
َف َم ْن َكـ َّـل َعـ ْ

الس َح ِ
اب َفظ َّل ًة
َو َم ْ
ــن َل ْ َين َْل َداين َّ
تراث كربالء
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وه ِ ٍ
ب ِعـ َّلـ ُة َه ْج ِر َها
ــاجــرة والش ْي ُ
َ َ

ـن َتـ َقـ َ
وتــلـ َ
ـالــا
ـك َلــدَ هيــا َعـــــــ ْثـ َـر ٌة َل ـ ْ

ـــج َر َها َو َمــا ََلــا
ـن فيه َه ْ
ـأمـ ُ
َف ـ َتـ َ
ديم طِ َو َالا
ـر َ
الو ْص ُل ال َق ُ
َو َقــدْ َقـ َّ َ
ـن ُهـــن َ
ُأ َ
َاك ز ََو َالـــا
ـأمـ ْ
زيـــل َفــا َتـ َ

َلــ َقــدْ كَـــان ُيــدْ نــيــهــا إلــيـ َ
ــــو َّد ًة
ـك َم َ
ت يف الــصــدُ ِ
ود ِق َص ُار َها
َليايل َطا َل ْ
ُّ
هي ِ
إن َدا َم َ
إن
باب َيد ًا َو ْ
الغيدُ ْ
الش ُ
ـاب
ـن َقلبي والــشــبـ ُ
ُي ـ َعـ ِّـذبـ َ

ِ
الشباب
ـن يف ل ْي ِل
َل َقدْ ُكـ َّ

كيف َو َساعي الش ْي ِ
َف َ
ب فيه َس َعى َلا

َشفي ُع ُه
ك ََواكِب ًا

ِ
املشيب أز َ
َالــــا
فلم َبــدَ ا ُص ْب ُح
َّ

()17

يبدو استسالم الشاعر لألمور وواقعها واضحا ،فيكتفي باخليال مقتنعا به،

اال أن خيال معشوقته أصبح حمرما ليس من فرضيات حقه أن يناله قط ،وتفيض

املقدمة األوىل لواقع نتيجة حتمية وهي استحالة وصلها ولقائها ،فالشاعر

استطاع بقدرته الفنية ومهارته اإلبداعية أن يناظر بني مقدمة ومعطى ونتيجة
حتمية ،فكان تقابال وتناظرا يبعث يف النفوس نشوة االستحسان ،ويف األسامع

سالسة املعنى ،إذ تتحسس أن يف كل مفصل أملا ،ويف كل تضعيف حرسة ،وقد
مزجت هبا روح الشاعر وعربت عن بعض ما مر به ،فاملقدمة كانت بمثابة

املنطلق األول واملمهد لالنطالق اىل آفاق القصيدة كلها.ويقول السيد حسني

الرضوي( :من الطويل)

ِ
ب ا َملــــز ِ
ـــر ِ
َار َمـ َـر ُامـ َـهــا
َبــعــيــدٌ َعــى ُق ْ
ِ
ب َويف َق ْل ِ
ض ُامـ َـهــا
ب ا ُملــحـ ِّ
ت َُش ُّ
ـب َ َ
َعــى غ ْ ِ
ـصـ ٍـد َظ ْعن َُها َو ُم َق ُام َها
َــر َقـ ْ

أال هــذه ُحـــز َْوى َوتِ ـ ْلـ َ
ـك ِخ َي ُام َها
ـــو ْت بـ ْـأعــايل الـ َّـر ْقــمــتـ ِ
ـار َهــا
ّث َ
ـن َف ـنَـ ُ
ـــو ٍم ُيري ُعني
اىل اهللِ كــم يف ُك ـ ِّـل َي ْ
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ــــران ودم ِ
مـــو ِاقـــدُ نِ
ـــعـــي َغـ َـا ُمـ َـهــا
َ َ
ٍ َ َْ
(حز َْوى) ِخ َي ُام َها
َو َقدْ َق َّوضت َع ْن َس ْفحِ ُ
ِ
كــا ن َ ِ
ــهــا
ْــر ُام َ
َــأيــا وان َ
َـــال مــنــا ن ُ َ
ِ ِ
ح ُام َها
َف َقدْ َكــا َد ْ
أن َي ْغت ََال َن ْفس َ
ات السجايا ِ
وأع َظم آ َف ِ
()18
َامها
ْ
َّ َ
احتك ُ
ْ ُ

ـأن ُفــــؤادي َد ُارهــــا َو َجــوانِــحــي
ك ـ َّ
ت َلنا يف مو ِق ِ
ف ال َب ْ ِ
َت
ي وا ْن َثن ْ
َت َّل ْ
َْ
َفـــا ن َ ِ
ــهــا
ــوام َ
َــــال مــنــا َْل ـ ُظـ َـهــا َو َق ُ
َ

ال بع َض ذا َاهلج ِر ِ
والق َل
ْ
اء َم ْه ً َ ْ
أ ْمل َي ُ
جه ْل ِ
ت َاهلـ َـوى أم َذ َ
اك ِمنْك َسجي ٌة
َ َ

بعد أن تقع (حزوى) بإحساسات بارصة الشاعر ومتأل صورها خميلته يطمئ ّن

ويرى أم ً
ال يف مستقبل قريب الوقوع ،إال أن هذا االعتبار رسعان ما يستحيل اىل

كذب وخيال وخداع ،إذ ليس لزيارهتا وملس أديم ترهبا من سبيل ،ويرصخ ضمري

الشاعر شاكيا نارها التي اضطرمت بقلبه فاستحال رمادا ،إال أن دموع شاعرنا

رسعان ما تصبح غامما يواجه النريان التي اضطرمت يف قلبه ،ثم يتنفس أملا من خالل

أسلوب النداء طالبا منها أن تتمهل يف اهلجران ،فحاممها ال يتوانى عن اغتياله.وعىل
الرغم من أن الشاعر رصح من قبل بني معشوقته إال أنه مل يمتلك قدرة عىل إخفاء

قرهبا من روحه ويتجىل ذلك من خالل مهزة النداء التي وظيفتها نداء القريب.
 .جمقدمة وصف الظعن:

تصور هذه املقدمة مشهدا من مشاهد احلياة القائمة عىل مبدأ االستقرار

والرتحل ،فالظعن طرف من معادلة مكونة ملعادلة احلياة األكرب ،وهو يف الوقت
نفسه يمثل زاوية تنفس آلهات الشاعر وواقع لتصور ما حوله ،فال غرو أن نرى

دموعه تستقر يف أبيات مقدمته الظعنية؛ ألن الظعن واقع مرير ال هروب منه وال
تراث كربالء
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أمل يرجتى لرفضه ،لذا نجد الشعراء يف اجلاهلية وما تلته من أعصار أدبية قد
استهلوا قصائدهم هبذه املقدمة(.)19

ومن املقدمات الظعنية التي وردت يف مراثي اإلمام احلسني قول الشيخ

حسن مصبح( :من الطويل)

كيت َو َه ْ
ــل ت َْشفي ا َملــدَ امـ ُـع َمابيا
َب ُ
أخـ َـذ َ
الطريق ال َي َمنِيا
احلــادي
َو َقــدْ َ
َ
ـاء أرستُــــم ُفـ ِ
عــى أي َش ـنْــعـ ٍ
ـؤاديــا
ِّ
َ
ْ
َفها ب َلغَ السي ُل الـ ُّزبــى ِمــن م ِ
آق َيا
َ
َ َ
ْ َ
َّ ْ
ُقوى مهجتي َضع َف ًا وحـ َ ِ
ح ِاميا
ْ َ َ
ُْ َ
ـان َ
ِ
أن ال َتال َِق َيا
ـي ْ
َونَـــا َدى ُمـنَــادي احلـ ِّ
واش ِ
ٍِ
وجــدي ِبم ْ
تياقيا
َعىل َك َلف ْ
ـان فِيهن ر ِ
اضيا
َت َق َّض ْ
ت وع ْييش َكـ َ
َّ َ
ُ ِ ()20
جيب املنَاد َيا
َو ْ
أخ َر ُس َحتى ال ُأ ُ

كيت َو َه ْ
ــل ت َْشفي ا َملــدَ امـ ُـع َمابيا
َب ُ

ْ
الع َت ْطوي عىل َج َوى
ناديت
َو
ُ
واألض ُ

ون يف َغ َل ِ
س الدُّ َجى
الس ُار َ
اال ُّأيا ّ
وب َمدَ ِام ِعي
ــر ًا ُغ ـ ُـر َ
وأ ْطل ْقت ُُم َق ْ
أحـ ِ
ـاد ُهيــم ِر ْفــقـ ًا َف َقدْ َصــدَّ َع النَوى
َ

ــار ْت ُح ُ
ولم
اىل اهللِ أشكو َيـ ْـو َم َس َ

زمني
َف ـ َـا ِز ْل ُ
ــر ُهــم َف َي ُّ
ـــت أ ْكــبــو إ ْث َ
ـك الليايل عىل ِ
وأ ْذ ُكـ ُـر َهــاتِــيـ َ
احل َمى
الـــرد ِ
حـ ِ
ْفأ ْض َع ُ
اء َص َبا َب ًة
ـل ِ َ
ف َعـ ْ
ـن َ ْ

يتقاسم روح الشاعر بكاء وفراق ،لكنه يرصح ويعرتف أالّ شفاء بتلك الدموع

ما دام النأي قد فرق بينه وبني من أحب ،ثم ينتقل الشاعر اىل البيت الثاين ليصور

لنا صورة جسامنية فأضالعه انطبقت عىل قلبه ،ولكن عىل الرغم من ذلك فإن
احلادي عزم عىل الرحيل والسفر ،ونلحظ عىل الشاعر أنه اختار وقت الليل حيث

هجوع الورى ،ونزول الظالم عىل األرض ،رغبة منه يف إبراز مقدار أكرب من حجم
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املعاناة ،فيستنكر عليهم أخذ فؤاده ألنه مل يرتكب أدنى جرم ،فكانت مدامعه قد

غربت به وبلغ لديه السيل الزبى ،فاجته اىل احلادي يستعطفه بأن يرفق به؛ ألن
النوى قد قربه من ِ
احلامم ،وهذه املقدمة نلحظ هبا مفاصل األمل واحلرسة من خالل
َّ

رحيل الظعائن وقد محلت معه احبته ومعشوقيه متهيدا ملعان أكثر أملا وأعمق حزنا.

أما ظعائن الشيخ صالح الكواز فلم تكن مماثلة لسابقه إنام هي عىل غري ذلك،

فهي ظعائن احلسني وآله إذ يقول( :من اخلفيف)

ـضــامــا
ـــن ُيـ َ
ـاره ــم هبــم َل ْ
ِجــــر ٌة َج ـ ُ
ال يرى من ي ِد الــر ِ
وف ا ْعتِ َص َاما
َ
ََ
ُ
ِ
ِ
َـــامـــا
خــ ْلــ ُت ــه ــا يف وقـــوف َ
ـــهـــا آك َ

ــامــا
َر َح ــل ــوا
واألســــى بـ َقـ ْلــبــي أ َق َ
َ
َذ َهـــبـــوا والـــنـــدَ ى َفــعــا َد ا ُملــنَــادي

اء بالدّ ِار َحتّى
ك َْم
حبس ُ
ْ
ت األن َْض َ

ــامــا
ُســـــؤايل ومــــا َشــفــى يل ُســ َق َ
ـان الــصـ ِ
يف لــسـ ِ
ـداء ِمنْها الـ َكـا ََمــا
ـت مــن ِ
َــاشــدَ ًا ُم ْست ََه َاما
وهــي كــانـ ْ ُ
سحب أج َفاين الدموع ِ
الس َج َاما
َ
ُ ْ ُ ْ
ِ
ـامــا
َع َ
ـــربـــ ًا َخــيــلــهــم َ ُتــــوط اخلــيـ َ

ـت الــرســو َم َعنْهم فام أ ْغنَى
وســألـ ُ

ــــــادت
ـــن أ َع
ْ
وإذا مـــا ســـألـــت ُ
ُـــه ّ

ـت املــنــاشــدَ َع ـنْـ ُـهــم
ـأن ُك ــن ـ ُ
ف ــك ـ ّ

يــا َس ـ َقــى اهللُ َم ـ ْعـ َـهــد ًا َقـــدْ َسـ َقـ ْتـ ُه
ٍ
ُخــ ِّي َ
خــال
ـب يل بــه وهـــو
ــل ال ـ َقــلـ ُ
ِ
ـــن َبــنــي غــالـ ِ
ـب األُىل يف ا َملــعــايل
م ْ

غَلبوا كـ َّـل َغــالـ ٍ
ـن ُي َسامى
ـب َلـ ْ

()21

يرتبع األسى يف قلب الشاعر ،وتتخذ معاين األمل منه مقاما يقيم به ،رغبة منه

أحس بدفء السالم ،وسالم األمن
يف إظهار اقىص معاين األمل واحلرسة؛ ألنه ّ

يوم جاورهم فأحسنوا له اجلرية ،ثم يسرتسل الشاعر شارحا وواصفا حاله
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وصفا طويال بعد أن ذهبوا عنه ،فرصوف الدهر رصفته من حال اىل حال ،ثم
عمد الشاعر اىل االنضاء فحبسها ليطيل الوقوف عىل تلك الديار ،مستفهام منها،
ومشبها إياها لطول حبسها بسكون األطواد ،ثم يستطرد الشاعر يف سؤال تلك

الرسوم إال أن سؤاله مل يشفه فصداه يرجع من حيث انطلق صوته ،وما إفراغ
هذه اآلالم اال القرتاب الدخول بمساحة أوسع من مقاربتها.

ومل خيتلف الشيخ حممد عيل األعسم عن سابقه (صالح الكواز) فليس الظعن عنده

ظعن إمرأة معشوقة ،وإنام هو ظعن اإلمام احلسني وآله فيقول( :من الكامل)

ـس هبـ ِّ ِ
ـن
واس ـ َتـ ْـهـ َـونــوا َخ ْطبي ولــيـ َ
ْ
بــأمحــر أ ْدك ِ
بــبــيـ ِ
َــــن
ـاض َد ْمـــــ ٍع او
َ

مهـ َـهــم مل َيـ ْظـ َعـ ِ
ـن
َظ ـ َعـ َ
ـن الــكــرا ُم و ُّ
أيــــ َ ِ
ـــراتُـــ ُه
ا ُم م ـ ْثــي ْ
لــو َج َ
ُ
ــــر ْت َع َ َ
ِ
ـــر ٍم
إن
ْ
مــا ْ
رأت َعيني هــــا ََل ُم َّ

اس ُع ُمنْ َثني
َت
اال ا ْن َثن ْ
ُ
والدمع ْ َ

()22

أقام الشاعر معادلتني انفردت كل معادلة منهام بشطر بيت ،أما املعادلة األوىل فظعن

الكرام حقيقة وواقع ملموس لديه اال أنه يقر بأن مههم مل يظعن كظعنهم ،اما املعادلة
الثانية أهنم مل يدركوا جليا حقيقة خطبه وواقع أمره فعزموا عىل الرحيل ،ثم تبلغ معاين
األمل ذروهتا فيستنكر عىل الئمه مرشوعية لومه ،فيربز أمله بحقيقة بياض دمعه ْ
أن مل يبلغ

اىل مرتبة األمحر الداكن ،ثم يستهل هالل املحرم فتبدأ مرشوعية البكاء أكثر من األوىل.
 .دمقدمة الشباب والشيب:

تعد مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر اإلنساين ،وأكثرها إنتاجا وعنفوانا،

وال تدانيها مرحلة بمعطياهتا أبد ًا ،ومل تكن هذه املرحلة عابرة عند الشعراء فهم
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أصحاب اإلحساس املرهف املصقول ،لذا وقفوا منه موقفا نرى به مفاصل األمل
واحلرسة أكثر من معاين الرسور والفرح؛ ألن هناية الشباب إيذان ببداية اقرتاب

مرحلة أخرى وهي مرحلة املشيب؛ (والشعراء املعمرون يف اجلاهلية هم الذين

أرسوا أصول هذه املقدمة)(.)23

وقد ابتدأ بعض شعراء مراثي اإلمام احلسني قصائدهم هبذه املقدمة.

يقول السيد مهدي احليل( :من اخلفيف)
ُـــرجـــي َبــعــد املــشــيـ ِ
ـب الــشـ َبــا َبــا
أت ِّ

ولــئــن َعـــــا َد ُعـــــدْ َت فــيــه اىل َمــا
ِ
ـسـ ُبـ َ
ــن َخطيئاتِ ِه َما
ـك الــيــو َم م ْ
َحـ ْ
ِ
وإذا َنـــاشـــدُ َ
احلـــر َعنْها
وك يف

ــــاض و ّل بِ ِ
ــــه ال ــده ـ ُـر آبــا
أي َم
ٍ َ
ُّ
ـت َ ْتــشــى َعـ َـذا َبــا
ـسـ َ
َقــدْ َنــى اهللُ َلـ ْ
ٍ
الحتـــــر َعـــنْـــه ِخــ َط ــا َب ــا
غــــد
يف
ُ
ـت ِشــ ْعــري مـــاذا تـــر ُّد َ
اجلــوا َبــا
لــيـ َ
ـ ْبحِ يف َغ ْي ِ
الدجى ِج ْل َبا َبا
هب
َ

ـوء الصـ
ُّأيــا
ُ
النائم انتَبه َشـ َّـق ضـ ُ

()24

ترج ملستحيل ال يقبل مبدأ
تتأصل يف ذات الشاعر معاين التأنيب املؤمل ،فال ُ

العودة والرجوع ،ويقر الشاعر بعد ذلك بحقيقة ممارسات الشباب فال يرعوي

عن ذكرها وهذا ما يتضح يف البيت الثاين ،إذ لو قدر له الرجوع عاد ما كان
عليه ،فهو يقف يف هذه املقدمة أشبه بموقف احلكيم ،فيعقد مقارنة بني مرحلتني
خمتلفتني يف السلوك واألفعال ،فتبلغ معاين احلكمة عنده ذروهتا فيجعل من

متلقيه قابال ألطروحته يف الشباب ،وذلك عن طريق سؤاله بأي فعل قضيت
مرحلة الشباب؟ وختتم هذه املعاين بنداء اإلنسان الذي غزاه املشيب إذ وصفه

بالنائم تشبيها له بغفلة األخري ،وانقطاعه عن حميطه اخلارجي ،فتكون هذه
تراث كربالء
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اخلطوط املمهدة جرسا ملعاين القصيدة كلها.

ويقول الشيخ حسن مصبح( :من الكامل)
ـاب ُم ـ َقـ ّـو َضــا
َّمل ــا نَـــأى عــنــه الــشــبـ ُ
بمنار حج ِة ِ
فاح ٍ
ـن ُيدْ َح َضا
ص لـ ْ
ِ ُ َّ

ـــع عن هــوا ُه وأ ْعـ َـر َضــا
القلب أز َْم َ
ُ
ِ
ِ
وواع ٌ
ـــظ
ــنــون
فالشيب داعــي ـ ُة ا َمل
ُ

وساملت َ
ْك َيــدُ ال َق َضا
ت َْر ُجو
البقاء َ
َ
()25
وطر َت َق َّض ِم ْن زَمانِك وا ْن َق َض
ٌ

الصبا أيــدي َس َبا
ـب ِّ
َأو َب ْعدَ ما ذهـ َ

ــهــات َفـــات َ
َـــك مــا تــــرو ُم فإنه
َهــ ْي َ

يتجرد قلب الشاعر عن أوضح عنوانات الصبا والشباب ،فنأي العشق

واهلوى منه كان معادال لنأي مرحلة الشباب وتقويضها ،ولعل من أروع املعاين

التي دارت يف ذاكرة الشاعر (أن الشيب داعية املنون) إال أنه يف الطرف الثاين

كان واعظا بحجة قطعية ال تقبل الدحض والنقض وهو بياض الرأس ،وتثور
يف داخل الشاعر جدلية قبول االستسالم ومفصل تقبل الرضوخ ،فيستفهم
مستنكرا استسالمه للقضاء وهذا ما يبدو جليا باسم الفعل (هيهات) إذ إن األمر

واقع ال حمال فكل ما تروم ال يتحقق لك ،فوطر تقىض من زمانك وانقىض.
محاد احليل( :من الطويل)
ويقول الشيخ حممد بن ّ

تـــول لــلـ َـشــبـ ِ
ّ
ـاب وا ْقــ َبــا
ـب
َمــشــيـ ٌ
تَرى الناس منهم َظ ِ
ٍ
ظاعن
اعن ًا إثر
َ
َ
َتــرح ـ َلـ ِ
اجلــــران َعــنــه اىل ال َبىل
ـت
ُ
َّ

ـســى ْ
ـحــى ُم َغ َّفال
واضـ َ
َنــذيـ ٌـر َملـ ْ
ـن ْأمـ َ
َفــظـ ِ
ـحـ ِّـمــا
ـن ا ُملـ َتـ َ
ــــواه الــظــاعـ َ
ـن س َ
ّ

ومــا َر َح َ
ـر َح ـ َ
ا
ــــل
ُ
اجلــــران إال لـ ْ

ولــك ـنّ ـ ُه ّملــا َم َ
ـــى الــعــمـ ُـر َضايع ًا
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فبات َي ِس ُّح الدَ ْم َع يف اخلدِّ ُم ْسبِال
َ

ـان َشـ َبــا َبــه
ـزم ـ ُ
َت ـ َـذ َّك ـ َـر مــا أ ْفــنَــى ال ـ َ

()26

جيمح خيال الشاعر و ُيرخي زمام أفكاره فنتنفس معه واقعا ال مفر منه،

فيستهل مقدمته بلفظ (املشيب) ممثال إياه برسول نذير لشباب عزم عىل امليض
والرحيل ،ثم نرى صورة واضحة األطراف جلية التأثري ،فيمثل من غزاهم
املشيب أهنم رسب ظاعنون قد متسك أحدهم باآلخر مربزا تشبث الظاعنني

بالشباب أن يظن أحدهم هو باق واآلخر ظاعن ،ثم يصور مساحة األمل واحلزن
وقد خيمت عىل حمل سكناه بعد أن رحل اجلريان اىل البىل.
 .همقدمة احلكمة:

احلكمة هي أن تضع األمور مواضعها املنطقية ،ومقدمة الشاعر احلكمية

إنام هي واقع تصوره اخلاص نحو احلياة وموقفه منها ،فيجعل الشاعر من نفسه
داعية ومرشدا فإنه أكثر تأثريا يف املتلقني ،وال سيام أن أداته ذات سحر بياين

مؤثر ،فاحلكمة عند الشاعر هناية مطاف تصوره وآخر توقعاته للموجودات
فتضمينها يف القصيدة كأنام هو إنذار سابق وحقيقة أولية ملا سيأيت بعدها.

ومن املقدمات احلكمية التي وردت يف مراثي اإلمام احلسني قول الشيخ

صالح التميمي( :من الطويل)

آن َتــركــي مــوبــقـ ِ
ـات َ
اجلــرائِ ـ ِم
ُ
َأمــا َ ْ

َوت ـنْــزيــه َن ـ ْفــي عــن غ ٍ
َــــوي وآثــ ِم
ِ
ـن ُذ ٍ
نــوب َعظائ ِم
ـاص مـ ْ
ِ َبــا يل َخـ ٌ

واجــــ َع ُ
ــــل هللِ الــعــظــي ـ ِم َوســيــل ـ ًة
ْ
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ـــة ن ِ
ـــــذود هبــا ع ـ ْقــبــى نَـــدام ِ
َــــاد ِم
ُ
َي ُ ُ
َ
ِ
ـــومـــ ًا َمـــا ََمـــ ُة الئِـــ ِم
فــلــم ُت ـ ْغــنــه َي ْ
من ال َع ْفو يمي َعن غَزير ا َملك ِ
َار ِم
َْ

ِ
بــتــوبــة تَـــائِ ٍ
ـــب
ـــتـــم أيـــامـــي
واخ
ْ
ُ
ِ
السوء َن ْف َس ُه
وم ْن مل َي ُل ْم َيوم ًا َعىل
َ
َعــى أنني ُم ْست َْمطِ ٌر غَـــز َْر ص ّي ٍ
ب

ٍ
رش ظــاملٍ
َــم َب ْ َ
َفــك ْ
ــــن ُمــنْــ َقــاد اىل ِّ

ـر ر ِ
ٍ
احــــ ِم
ومـنْــقــاد اىل َخـ ِ َ
ُمنيب ًا ُ

()27

يرتجم الشاعر يف هذه املقدمة من خالل إبداعه الشعري حوارا داخليا بني

ذاته وضمريه ،متخذا من أداته الشعرية وسيلة إرشاد وإبالغ ملوعظة الناس
وتذكريهم بأمور دنياهم وحقيقة أمرها ،فنلحظ من خالل افتتاح هذه املقدمة
مالمح االسرتخاء ومراجعة الذات وموازنة أعامهلا وعيارها بعيار الصالح

وعدمه ،متخذا من لوم نفسه عالجا طبيعيا لسوء أعامله ،فليس لالئم سبيل

عليه ،ألنه قد صقل نفسه ،وهذهبا بعالج حماسبة النفس.
ويقول السيد سليامن احليل الصغري( :من الطويل)

أرى العمر يف ص ِ
ِ
ف
الزمان َيبيدُ
َُْ
َ
َ ْ
فكن َر ُجـ ً
اب َع ْي ِش ِه
ا َق ْد ن ََّض أ ْثـ َـو َ
ْ
أن ت ْ ِ
َــــري َ
وإ َّي َ
احلــيــا َة بِــذ َّلـ ٍـة
ــــاك ْ
وغـــر َفــقــيـ ٍـد مـــن ي ــم ــوت بــعـ ٍ
ـزة
َ ْ َ ُ
ُ

و َي ْ
ـن مــا أراه َيــعــو ُد
ــــب لــكـ ْ
ــــذ َه ُ
رثــاث ـ ًا َف ـ َثـ ْـو ُب الـ َفــخْ ـ ِـر ِم ـنْ ـ ُه َجـ ِـديــدُ

ـح ُو ُجــو ُد
ـوت
ُ
هي املـ ُ
واملــوت ا ُملــريـ ُ
وكـ ُّـل َفتى بــالـ ِّ
ـذل َع َ
ــاش َفقيدُ

()28

يطرق الشاعر يف هذه املقدمة قضية من أجل قضايا اإلنسانية ،وأكثرها جدال،

وأعمقها جذرا ،وهي قضية املوت واحلياة وما ينتظر اإلنسان بعد موته ،فليس
حلقيقة العمر خلود وال بقاء ،فهو ذاهب ال حمال ،وهذه حقيقة ال مفر منها فليس

السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول

179

1436-1435هـ2014/م

ابتداء من سنة 1100هـ حتى 1350هـ
البناء الفني لشعر رثاء اإلمام احلسني عليه السالم يف العراق
ً

ملعنى الرجولة أثر إال أن تلبس ثوب الفخر ،فالعيش بحياة ملؤها ذلة وهوان هو
موت وفناء ،فالعز وإن كان ثمنه املوت فهو وجود ،ألنه بمنظار الشاعر وجود،
فتأصيل وجوده رهن بعيش عزيز ،وفقده رهن بذلة عيشه.
ويقول الشيخ مغامس بن داغر( :من الطويل)

ألمـــر عـــن ِغــنَ ـ ِ
َو َذ َ
ـاك َع ـنَــاين
اك
ٍ َ ْ
ـــن ُحــ ِّب ِ
ـــواين
ــن َل َ
ــه َّ
ــــواه الـــذي َع ْ
َل َ

لِــــغ ْ ِ
ـت ِعــنَــاين
َــــر ِك ي ــا ُد ْن ــي ــا َثــنــيـ ُ
كـــان بــاأليــام ِم ـ ْثــي َع ِ
ــارفــ ًا
ـــن
َ
وم ْ
َ
َعيت اىل َن ـ ْفـ ِ
ــــان َش َبيبتي
ن ُ
ـي ز ََم َ
ِ
اللذات أيــا َم ِص َّحتي
وأ ْن ـ َفـ ْـذ ُت يف

َو َش ـ ْيــبــي اىل َه َ
ـــذا الــز ََم ــان نَعاين

ـس ـ َقــا ُم َلــاين
فــلـ َّـا َلـــا َعـ ْظــمــي الـ ِّ

مـــاين
بع ْف ٍو عن ْاســ ِم ا ُمل ْذنبني َ َ

َّــار حــتــى كــأ َّن ـ ُه
ــــر الــســت ُ
َلــقــدْ َس َ َ

()29

أرخى الشاعر زمام عنانه لغري معنى زائل ،ووجود مضلل ،فمصدر غناه أمر

ال يتوانى الشاعر عن ذكره واإلشهار به ،فنتحسس من خالل هذه املقدمة عاطفة
الندم واحلرسة يف ذاتية الشاعر ،إذ نعى زمان شبابه ،ولكن حقيقة شيبه أخذت عليه

تنعى ،وهي مقدمة لالنطالق اىل فضاءات أوسع ومساحات حركة أكثر انتقاال.
 .ومقدمة التفضيل:

ترتاءى أمام أنظار الشاعر مجلة من االختيارات امللحة عىل تضمينها كمقدمة

يبتدئ هبا عمله الشعري اإلبداعي ،وهنا تتصارع يف ذاكرة الشاعر ،وزوايا خميلته

أكثر األمور قبوال وأجودها تضمينا ،وتسهم يف مبدأ التجويد والقبول خلفية
الشاعر الفكرية والثقافية ،ألهنام أصاله اللذان منهام تتفجر مكامن اإلبداع
تراث كربالء
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وصدق االعتبار ،فمن دون أدنى شك سرتجح كفة مبدأ عقيدته ،وإذا كانت

أقرب األشياء اىل روح الشاعر العريب وجود األطالل والديار والنؤي وارتباط
النساء بتلك الديار ،فإن عدوال تفاضليا ،ورؤى تتأصل يف عمقه الفكري وأصله

الثقايف املمتد دعوه إىل مبدأ العدول عن هذه األشياء اىل ما هو أكثر خلودا واجدر

أصالة وهو بكاء احلسني عندئذ تنجيل حقائق األمور وتتضح لديه غوامضها.
أصل هلذا املبدأ فكان رائدا له أحقية
ولعل الكميت بن زيد األسدي أول من ّ

األصالة وأولية السبق ،فهو أول من دعا الشعراء اىل أن يرصفوا وجوههم

عن األطالل والدمن اىل ما هو أهم من ذلك( ،)30وبذا يكون قد أسس أساس
مدرسة هلا أصوهلا وقواعدها التي ختتلف ولو عىل سبيل االختالف اجلزئي عن
بقية أصول تلك املدارس ،ومل تنته معامل هذه املدرسة عند الكميت ،بل كان هلا
امتداد متمثل ببعض شعراء مراثي اإلمام احلسني يف هذه احلقبة.
يقول الشيخ إبراهيم العطار( :من الكامل)

َل َأب ِ
ـــــك ِذكْـــــر مـــ َع ِ
ـــالٍ َو ِد َي ِ
ــــــار
ْ ْ
َ َ
شت َب ْعدَ األَنِ ِ
يس َف َم ت ََرى
َوح ْ
واست َ
ْ
َكــا َوالَ َو ْص ُ
ــل ال ـ َعـ َـذ َارى َشا َقنِي
ــق َأ ْن َأ ْبــكِــي َدمـ ًا
َلكِ ْن َبكِ ُ
يت َو َح َّ

ـــو َة اآل َث ِ
ــــار
َقــــدْ َأصــ َب
ْ
ـــح َّ
ــحــت َم ُ
فِــيــهــن غَـــر الــوح ِ ِ
ـــن ِد َّي ِ
ـــار
ــش م ْ
ْ
ُ َّ
َ
ـــن َ
عـــذ ِاري
َفــخَ ــلـ ْعـ ُ
ـت يف ُح ـ ّبــي َُل َّ
ِ
ـاب ِ
آل ا ُمل ْص َط َفى ا ُملــخْ ـ َتـ ِ
ـصـ ِ
ـار
ُلـ َ

()31

كرس الشاعر طوق األعراف السائدة واخلطوات املتبعة عند الشعراء من وقوف

عىل نؤي واطالل مهدمة قد ارتبطت به ،فلم يعرها الشاعر أدنى احتامالت العناية

بعد أن ظهرت أمامه مالمح أقوى منها حضورا يف تصوره وأكثرها ارشاقا بمنهجه
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العقائدي ،فرجحت عنده كفة بكاء اإلمام احلسني عىل بكاء ما اعتادوا عليه

من أطــال ونساء وهــذه طبيعة أصالة األشياء أن تعلو كعبا عىل ما دوهنــا منزلة

كتب لألول خلود ولآلخر اندراس يف ذهن هذا الشاعر .ومل يبتعد الشيخ قاسم
ف ُي ُ
اهلر عن هذا املنحى ،فساجله يف رفضه وحاكاه يف اعتقاده إذ يقول( :من اخلفيف)

ـــل ود ِ
ِ
ِ
ادي
أه ِ َ
َل ْ َيـ ُـرعــنــي ا ْفــت ـ َقــا ُد ْ
مــالـ ِـذ ْكــرى عه ِ
ودهم َط َ
ــال ن َْوحي
ُُ
َ
َ

يح ِ
(*)
إ ْذ َحــدَ ى
ادي
فيهم من ال َب ْ ِ َ
ُ
ـعــهـ ِ
ِ
ْــــــدر ِ ِ
ال وال الن ِ
ـاد
اس تــلــك الـ َ
َ

.......................
ــــل وال ِذكْـــــر ُلــبــنَ ـ ٍـة وســـع ِ
َب ْ
ـــاد
َ ُ َ
ُ ْ

.......................

َـــب َور َب ٍ
ـج ـ ُـر َز ْيـــن ٍ
ـــــاب
ال وال َه ـ ْ

األســــى بــ ُفــؤادي
َف ـ َت ـ َل ـ َّظـ ْ
َــــار َ
ـت ن ُ
يل الـــو ِ
ـن ُم ْقلتي ك ََس ِ
ادي
َ
َّد ْمـــ ِع مـ ْ
ِ
ِ()32
كالع َهاد
ب َع ْين َّي بالدِّ َما
ُس ْح ُ

الوال للغمي ِم زَا َد ْت ُغـ ُـمــومــي
الوال لــلـ َعـ ِـقــيـ ِـق َس َ
ــــال َعــقــيـ ُـق الـــ
احل َس ِ
َب ْل َش َجاين نَاعي ُ
ني َف َف َ
ت
اض ْ

تنازل الشاعر عن حقه الطبيعي يف بكاء أحبائه وأودائه إذا ما حدا البني هبم ،وفرقت

املسافات بينهم ،فينفي سبب نوحه نتيجة بعدهم عنه ،ويف الوقت نفسه اندراس آثارهم،

وتستكمل لوحة رفض البكاء لسبب ابتعاد خليله وعشيقاته ،فيرضب ذلك عرضا

بسبب النتيجة ليطرح أصل بكائه ورشعية حدوثه وهو ناعي احلسني ال غريه.
 .زاملقدمة العقائدية:

العقيدة هي املنجم الفكري الذي ترتبط به اخليوط األوىل ملنطلقات أفكار

اإلنسان ،ومرجعيته التي اليها ينتمي ،وهبا يسمى؛ ألهنا جمموعة من األفكار
تراث كربالء
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والقيم والتصورات واإلحساسات املتنوعة أمامه.

ّ
ولعل أقدس ما خيلد به اإلنسان ،ويعده مصدر عزه ،وعنوان فخره ،وتفوقه هي

عقيدته أيا كان نوع تصورها ،وبأي شكل من األشكال كانت فعاليتها وسلوكها.
ومتثل العقيدة املهدوية أبرز مالمح احلضور الديني عند مذهب الشيعة

اإلمامية ،وأصــدق متثيل يف حضور الــذات عندهم داخــل وعيهم اإلنساين
وضمريهم احلي يف إطار التكوين النفيس لدهيم ،فمنها استمدوا عنرص اإلرادة
املتحدية والقوة املتألقة يف دنيا الظلم واجلربوت ،فالشاعر إن ابتدأ بمقدمة يندب

هبا اإلمام املهدي ،فإنام هي ترمجة وظهور للسطح ملعاين األمل املرتسبة يف عمقه
اإلنساين ،فال غرو أن نجد مالمح تلك املقدمة تنصهر يف روح الشاعر ،وتذوب
يف وجدانه ،ومتتزج يف جزيئات أفكاره ،ونفثات أحالمه فضال عن ذلك أن فكرة

اإلمام املهدي جزء كيانه ،ومفصل من مفاصل تفكريه ونفحات روحه،
وتنفسات صدره ،فاملقدمة تأكيد لإلعرتاف بأحقية ما يرى ،وأصالة ما يدعى.
ومن املقدمات العقائدية قول الشيخ عبداحلسني شكر( :من الكامل)

ـن َم ـ ْف ـ َز ِع
ـر َك َمــا َلنا مـ ْ
َعـ ِّ
ـجـ ْـل فــغـ ُ
ِ
واس َمعي
َقــدْ قيل للدُّ نْيا أطيعي ْ

ـر يــابــن(*) األنْــ َز ِع
َحـ ّتــا َم َهــذا الـ َ
ـصـ ْ ُ
ــك ص ِ
ِْ
ألــغــر ِه
ـــاديـــ ًا
وإال َم َســ ْيــ ُف َ َ
ِ
ي ِ
إن َل ْ َي َّ ِ
ــــور َهــــا
ْ
ــــر َقــــة َد ْ ُ
ــــل ب ُ ْ
ـت ِمنْك ُُم
َمــاذا القعو ُد َو َقـــدْ ُأطِ ـ َّلـ ْ
ِ
لم َ
ـم َتغ ُُّض َعىل ال َق َذى
ك َكـ ْ
هللِ ح ُ
ــمــ ً
ا
َــــم تُــطِ ُ
ـــــر َك ك ْ
ــيــق َ َت ُّ
هللِ َص ْ ُ
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ت َش ْم ُس
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َ
ال ْ َ
ِ
َـــر ِع
َهــــدْ َر ًا د َم ُ
ــــاء َضــيــاغـ ٍم َل ْ ت ْ َ
ـــر ِع
َج ـ ْف ـنَ ـ ًا َو َ ْت َ
ـــــر ُع أكْــؤســ ًا مل ُ ْت َ

ِ
وعـــدَ اك ِم ـنْـ َ
مس َم ِع
ـك بمنْ َظ ٍر َوبِ ْ
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يــدْ هــي األثــر صـ ِ
ـواعــقـ ًا يف َز ْعـ ـ َز ِع
َ َ
ُ
ِ
()33
اجلاللة من محاك األمن ِع
ب
ُح ُج َ

فـــانَ ْ
ـــض ُمــثــر ًا َن ـ ْق ـ َعــهــا بـ ُـمـ َـهـنَّـ ٍـد
ْ
اك ْبنو ال َّطلِ ِ
رت ِد َم َ
َت
يق َو َه َّتك ْ
َهدَ ْ

بعد أن تغلق منافذ الطرق ،وتوصد األبواب ،مل جيد الشاعر سبيال يضع به قدم

الشكوى ،فيسيل منه هدير أنني خمتلط بأمل العذاب ،وفزع الظلم ،وحمرقة الطغيان،

ونتيجة نفاد الصرب ،فيتوجه الشاعر متنفسا ومستفهام عن مساحة الصرب التي متتع هبا
مندوبه ،فهو مالذه األخري ،حمطته التي هبا ينزع لباس شكواه ،فناداه مناداة من مزقته

(عجل) ،فأنت مفزع نفزع إليه وليس لغريك لنا من مفزع،
مرشطات الظاملني ،قائال له ِّ

فليس لسيفك معنى إال أن يشهر اىل من ادخر ألجلهم ،عندئذ ستنصاع الدنيا سامعة

مطيعة فال معنى إلرشاق شمس ،وال طعم لطلوعها إن مل ُ
جيل سيفك ظالمها ،فدماء
الضياغم قد أسيلت وأستار اجلاللة قد هتكت فمن أجىل الواضحات أن تنهض
فإن مل تستنهض لكل ما تقدم فلله حلمك وصربك أن ترى أعداءك يعيثون فسادا.
ويقول السيد حيدر احليل( :من جمزوء الكامل)

ِ
ـــر َو َهــــي ك َ
ـــرو َعـــ ْه
َــــذا َم ُ
َأتَـــق ُّ
َل َ
ك َع ْن َجـ َـوى َي ْشكُو ُصدُ و َع ْه
ِ
ــــو ِتــــا َســمــي ـ َع ـ ْه
ـــغــيــ ٌة لــــدَ ْع َ
ِ
ــــو َتــــا َسيــ َعــ ْه
ــيــب َد ْع َ
ف ُت ُ
ـ ــر املــــو ِ
أن ُتـ ِـذي ـ َع ـ ْه
ت فــــأ َذ ْن ْ
ْ
ِّ
الـــوشـــيـــ َعـــ ْه
ِمـــنـــه ُ ْ
ـــــر َ
ـــــم َّ
م َ

َّ ِ
الــــريــــ َعــــ ْه
يـــاحـــامـــي
اهللُ
َ
ُ
بِ َ
َــغــيــث َو َقــ ْلــ ُب ـ َـه ــا
َــســت
ـــــك ت ْ

ِ
ـصـــ
ـــــر ُد
اخلــيــل ُمـ ْ
تَـــدْ ُعـــو ُ
وج ْ
ِ
ـس ــي ــو
وتـــــكـــــا ُد ألــــســــنــــ ُة ال ـ ِّ
ــــت بسـ
ور َهــــا َضــــا َق ْ
َف ُ
ــــصــــدُ ُ
ضبـــــ ًا ِر َد ُاء َ
ـــــرب َي ـ ْبــدو
احل ْ
َ ْ
تراث كربالء
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ـــن ك ِّ
ُـــل ِشي َع ْه
ـــرو َبــا َع ْ
َّ
ـــن ُغ ُ
عـــى ِ
ِ
الــذريــ َعــ ْه
أيــــن
الـــعـــدَ ى
َ
َ
()34
ـم ِ
وأر ْق َنــجــيـ َعـ ْه
ــ َعــايت َف ـ ُقـ ْ

َـــشـــت ِ
ال ت ْ
َـــفـــي أو تَـــنْـــ َز َعــــ

ــــــر َار
أ ْي َ
ــــــن الـــذريـــعـــ ُة ال َق َ
ـــــه ُ
ـــــال بــالـــ
االم َ
ْـــج ُ
ال َيـــن َ
ـــع ْ

1 .1البناء الفني:

توجه الشاعر بأنظاره اىل اإلمام املهدي مستغيثا حلال الرشيعة التي أضحت

أكال مستساغا ألفواه الظاملني ،فيستفهم معاتبا إياه ملا أضحت عليه الرشيعة من
ضعف أركاهنا وانكسار قوامها نتيجة تسلط الظاملني وجهلهم بأمرها ،فقوامها
واستقامتها يستوقفه الشاعر عىل ظهور مصلح يمتلك زمام األمور ،فهو أوىل

يقوم اعوجاجها ،ويعيد بناء أركاهنا ،ولعل ما يالحظ يف هذه األبيات هو
أن ّ
العمق العقائدي املرتسخ يف ذاكرة الشاعر وتصوراته ومالزمته إلرثه املرتبط
بأصل عقيدته ،فضال عن نفس الشكوى املختلط بعنرص اإلباء اللذين غطيا عىل

أجواء املقدمة ،فتطبعاهنا بطابع العلو والرفعة املناهضني للدناءة واخلنوع.
2 .2التخلص:

هو مرحلة انتقال من جزء ُأتم اىل جزء آخر ُب ِدئ الرشوع به ،فهو حلقة وصل

بني جزأين يف بناء القصيدة املكتملة ،يعمد اليه الشاعر رغبة منه بطبع القصيدة بطابع
االنسجام املرحيل ،وختتلف قدرات الشعراء تبعا لقدرهتم الفنية واالبداعية يف نوع

التخلص ،فبعضهم نشعر بتخلصه ارتباطا نفسيا وانسيابيا بني جزئيات املقدمة
واجلزء التايل هلا ،ويف الطرف اآلخر نجد مالمح العرس ،والالانطباع واضحني
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يف االنتقال ،وتتمثل هذه العرسة بالشق الواسع والفراغ الفني والصوري وعدم
الرتابط والتآرص بني املقدمة وما يليها من املوضوع األســاس ،فنستشعر غصة

تعرتض نفس الشعر وتشوب صفاء جوه ،فتكدره بكدرة الصنعة واملعاضلة.

ويرى ابن األثري أن التخلص هو (أن يأخذ مؤلف الكالم يف معنى من املعاين،

فبينا هو فيه إذ أخذ يف معنى آخر غريه ،وجعل األول سببا إليه ،فيكون بعضه
آخذا برقاب بعض ،من غري أن يقطع كالمه ويستأنف كالما آخر ،بل يكون مجيع

كالمه كأنام أفرغ إفراغا)(.)35

ويتضح للباحث من خالل عملية االستقصاء لظاهرة التخلص أن هناك

نوعني من أنواع التخلص:
 .أالتخلص باألداة:

ويقصد به توظيف أداة من األدوات للربط والتخلص من املقدمة للدخول

يف املوضوع األصل ومن هذه األدوات (لكن) و(بل) و(نعم).
يقول الشيخ عبدالرضا الكاظمي( :من الطويل)

ْس م ِ
وح َش ٌة َق ْف ُر
َخ َل ْ
ت وهي بعد األن ِ ُ
()36
ُروى ا َمل َوايض ُ
السمر
واللدن
البيض
ُ
ت ّ
ُ

ت أ ْبكي َم َرابِ َع ًا
يمين ًا َل ْس ُ
َح َل ْف ُ
ت َ
ِ
الظامي الذي ِم ْن ِد َمائِه
لكن َعىل
َو ْ

ويقول الشيخ أمحد العطار( :من البسيط)
والو ِ
طن
ـاج ُح ـزْين ُبعدُ الــدَّ ِار َ
ـاهـ َ
َمـ َ

تراث كربالء
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ِ
أه َوى َف َأر َقني
سى َط ْيف َم ْن ْ
وال ُ َ
ـــال وال مــربــ ٍع َخ ٍ
َب ٍ
ـــال وال َسـ َكـ ِ
ـن
َ ْ
ِ
ِ ()37
ـــع ا ُملـــزُن
َتــزَال َتن َْه ُّل منْها أ ْد ُم ُ

ٍ
جــــران بـــذي َس ـ َل ـ ِم
ُّـــر
وال تَـــذك ُ

أرق يف َاهلـ َـوى َد ْمـ َعـ ًَا عىل َط ٍ
ومل ْ
لل
ـاء َفال
َعم ُبكائي ملـ ْ
ن ْ
ـن أ ْبكى الــسـ َ
 .بالتخلص االنسيايب:

وهو عىل النقيض من املقصد األول فال يعمد به الشاعر اىل األداة فيفصل

بني اجلزأين ،وإنام نستشعر لطافة االنتقال ،وسالسة التخلص بقدرة فنية وبراعة

أسلوبية ،حتى أنك جتد أنه ال انقطاع وال انفصام بني جزأي القصيدة ،ومرجعية
هذا الفن األصيل مقدرة الشاعر عىل تطويع األساليب خدمة منه ألصالة ما

يبتغي من معان شعرية ،فال عضال وال تعاضل وال عرس يف تناول املوضوع.

وفيام سبق وحتديدا يف موضوع املقدمة اتضح لنا أن املقدمات التي استعملها

هؤالء الشعراء هي يف األغلب مقدمات ذات نغمة منسجمة مع موضوع الرثاء.
يقول الشيخ حممد بن اخللفة( :من الكامل)

النفس ِمن َح َ ِ
اتا
وب
ُ
كَا َد ْت ت َُذ ُ
س َ
َ
ِ
ِ ()38
حــاتــا
ُد ِر َس ْ
ـــت َم َعا ُملها ل َف ْقد ُ َ

َـــــر ُت َم ـ َعــامل ـ ًا اال وقــدْ
َم ــا ْ
إن َذك ْ
لــتــذ ّكــري َدار ًا بــعـ ْـر َصـ ِـة َكـ ْـر َبــا

ويقول الشيخ حسن القيم( :من الكامل)
ف َ
ــوى
ـــر َ
اجل َ
ومــو ّلـ ٌـع باللو ِم َمــا َع َ
ُ

َســ ْفــهــ ًا ُيــ ِّع ُ
ــنــف َواحـــــد ًا ويــلــو ُم
()39
باحل َس ِ
َد ْعني َفـ ِـرزْئــي ُ
ظيم
ني َع ُ

بـــن َجــوانــحــي
فــأج ـ ْب ـ ُت ـ ُه
والـــنـــار َ
ُ
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ويقول الشيخ كاظم األزري( :من البسيط)

ال ِ
َوغَــايــ ُة الــبـ ْ ِ
ـر ِمنْها َغــاي ـ ُة َ
ـــزن

وكــيـ ُ
نيع َيـ ٍـد
ــمــدُ للدنيا َص ُ
ـف ُ ْ
ي َ
هــي الــلــيــايل َت ــراه ــا غــر َخــائِ ـنَـ ٍـة

إال بــكـ ِّـل كَــريــ ِم الــطــب ـ ِع مل َت ِ
ُـــن

أظعان َعن الـ َـو َطـ ِ
ـن
اطميني
لل َف
ٌ
َ

ـت
أال ت ــذ ّك ــرت أيــامــا هبــا َظ ـ َعــنـ ْ

()40

ويقول السيد مهدي احليل( :من اخلفيف)

العه ِ
وجـــر ْت م ْق َلتي كــصــو ِ ِ
اد
ب َ
َ ْ
ُ
َ َ َ
ـوب واألكْـــب ِ
ُهـــو َمــــأوى الــقــلـ ِ
ـــاد
َ
احل ِ
َو َحــــدَ ا يف الــظـ ُعــون منها َ
ـــادي
عــن ساكُـــــم ســويــعــ ًة لــ ُف ِ
ــؤادي
ُ ْ َ
َُ
ِ()41
للح َس ِ
ِ
الــــو َداد
ني َحـ َّـق
َن َق ُضوا ُ

ـــهـــادي
ــــن
وس َ
ُ
َب ّ َ
الــبــن َل ْ
ــو َعــتــي ُ
ـوت ُم ْه َجتي عىل نـ ِ
ـار َو ْجـ ٍـد
وانــطـ ْ
أيــن منّي مــن رام ِ
العيس فيهم
ــت
ُ
َ
َ ْ َ َ
جلــــون بـــــاهللِ ربــضــوا
ُّأيـــــا املــــدْ
َ
ا ْن ـ َقـ ْ
َـــا َقــدْ
ـضــتـ ْ
ـم ُع ـ ُـه ــو َد و ِّدي ك َ
ثاني ًا :القصيدة غري املكتملة:

هو نوع بنائي ،ونمط أسلويب نلحظ به سمة التغاير إذا ما قيس أو قورن

بالقصيدة املكتملة ،إذ يتجرد الشاعر من ضابط املقدمة وأصول تقاليدها ،ويف

الوقت نفسه يتجرد أيضا من ملمح التخلص ،ليواجه موضوعه مواجهة من غري
تقديم سابق وال توطئة او متهيد يندرج من خالله أصل املوضوع.

ويبني اإلحصاء التي أجراها الباحث عىل هذه املراثي تفوقا ملحوظا بنسبة
ُ

القصائد غري املكتملة عىل سواها ،ويف ظني أن هذا التجرد جاء ألسباب ال يمكن
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جتاهلها أو نكراهنا ،منها اجلو الذي يفرضه املوضوع (الرثاء) ،وال سيام أن الشاعر

كان صادقا يف جتربته وأمينا يف نقل إحساساته ملتلقيه ،فاملقدمة ربام تثقل عليه
وتطول مسافة الطريق للدخول مبارشة اىل موضوعه ،ومنها ما يتعلق باملتلقي

فتقاسم الصدق العاطفي بني املتلقي والشاعر جتاه حمبوب واحد كان بمثابة انتفاء

وسقوط لقرينة املقدمة إذا ما أخذنا بنظر احلسبان قول ابن قتيبة السابق والذي
جعل وجود املقدمة مدعاة جللب املتلقي فانتفاء السبب أفىض اىل انتفاء املسبب.

وغياب املقدمة عن القصيدة كان حافزا للشاعر أن يبلغ من اهتاممه بمطلع

القصيدة درجة قصوى ويصبح مرتكزها وفاحتتها ،وهذا ال يعني جترد القصيدة

املكتملة من املطلع إال أنه أكثر وضوحا يف القصيدة غري املكتملة ،لذا آثر الباحث
أن جيعل احلديث عنه مستقال فهو قد نال اهتامما كبريا من فكر النقاد ،وكان حمال

ملناقشاهتم النقدية وآرائهم الفنية ،فقد أشار أبو هالل العسكري (ت 395هـ) اىل

أمهيته فيقول (أحسنوا معارش الكتاب اإلبتداءات ،فإهنن دالئل البيان)( ،)42أما إبن

رشيق القريواين فريى أن (الشعر قفل أوله مفتاحه)(.)43

ومن املطالع التي رصدناها يف مراثي اإلمام احلسني قول السيد حيدر

احليل( :من الرمل)

ـت َكـ ُّفـ َ ِ
مـــاالَ
َتـ ِـر َبـ ْ
ــن َراجٍ ُ َ
ـك م ْ

أن ُي ـ َقــاالَ
َعــ َث َــر
ــر و َي ـ ْـر ُج ــو ْ
ْ
الــده ُ

()44

ضمن الشاعر يف هذا املطلع معاين واسعة املساحة بني التفجع واللوم
َّ

عبت عن أحاسيس
والسخرية ،إذ جتلت كل هذه األشياء من خالل نغمة حزينة ّ

صادقة ،وعواطف مرتسبة يف داخل عمق الشاعر ،ومن أجل إطالق فضاء
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واسع من املعاين املحتملة التوقع ،فإن الشاعر عمد اىل استعامل الفاظ مطلقة يف

دالالهتا( ،فالدهر) رمز يف رؤى الشاعر معرب عن ما شئت من األحداث ،وما

توقعت من االحتامالت ،فهذا االستعامل مستوعب لكل معاين القصيدة التي
تلت املطلع ،فرغب الشاعر يف أن ينفي تفرد قاتل احلسني وحده مفضال عمل

شبكة من الذين اشرتكوا يف القتل وجاءت كلمة (الدهر) مستوعبة هلذا املعنى.
ويقول السيد حممد مهدي بحر العلوم( :من البسيط)

ِ
ث َّ
احلـــــاد ُ
اجل ـ َلـ ُـل
اهللُ اكْـــر َمــــا َذا

ض َ
األر ِ
واجل َب ُل
َف َقدْ َت َز ْلز ََل َس ْه ُل ْ

()45

نلحظ أن الشاعر يف هذا املطلع قد استعمل الفاظا مضافة اىل الفاظ أخر،

حمدثا هبا نوعا من التهويل ،وكربا يف حجم املعاين التي ابتغى طرقها ،فاسلوب

االستفهام (ماذا احلادث اجللل) وترك اجلواب وسم القصيدة بسمة املوسوعية
والشمول كان نتيجتها أن زلزلت األرض واجلبال.
ويقول الشيخ صالح الكواز( :من الكامل)

ـن دعـــا نُــعــاء ُن ـعـ ِ
بــاس ـ ِم ُ
ـاء
َ ُ َ
احلــسـ ِ َ َ

ائر األحــي ِ
لس ِ
َف َن َعى َ
ــاء
ْ َ
احل ـ َيــا َة َ

()46

قرن الشاعر يف هذا املطلع ديمومة احلياة ،ومواصلة فاعليتها بديمومة بقاء

رمز احلسني ،من هنا كان قتله قتال ملبدأ احلياة فضال عن أصل وجودها،

فدل الشاعر بذلك داللة واضحة ال تقبل الشك وهي أن احلسني هو أصل
احلياة وعنوان بقائها فانتفاؤه انتفاء لذلك العنوان.
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واستكامالً للحديث عن القصيدة املبارشة يتحتم علينا أن ننعم النظر اىل ما

بعد املطلع.

يقول السيد جعفر احليل( :من البسيط)

َـــر َبـــا ُسـ ِـف ـ َكــا
اهللُ ُّ
أي د ٍم يف ك ْ
ِ
وأي َخ ِ
بالطفوف َعدَ ْت
يل َضال ٍَل
ُّ
ِ
ت
اإلس ــا ِم َقــدْ َنَ َض ْ
ــو ٌم َ
َي ْ
بحامية ْ

األر ِ
ض َحتى أو َق َ
ف ال َف َلكَا
مل َ ْ
ي ِر يف ْ
َعــى َحــري ـ ِم رس ِ
ـــول اهللِ فا ْنت ُِهكَا
َ ُ
بِ ِ
يـــــن اهللِ إذ ت ِ
ــــه َحـــ َّيـــ ُة ِد ِ
ُـــركَـــا

ـــو ُم أ ّيـ ـ ًة َس َلكَا
والــر ْشــدُ مل تَـــدْ ِر َق ْ
ّ
اإلســـا َم َقــدْ أفِكَا
ك ّ
َــأن َمـ ْ
ش َع ْ
ـن َ َ
يم ِس ويصبِح بال َفح َش ِ
ِ ()47
اء ُمن َْهمكَا
ْ
ُ ْ
ُْ

ـي ُم ـ َّت ـ َبـ ٌـع
َرأى
بـــأن َســبــيـ َـل ال ـ َب ـ ْغـ ِ
ّ
ِ
ليتهم
ـاس َع ــا َد ْت اليهم َجاه ُ
والـنّـ ُ
و َقـــــدْ َ َتـــكَّـــم بـــاإليـــا ِن َطـ ِ
ـاغــي ـ ٌة
َ
َ

يستعظم الشاعر معاين مصاب جلل من خالل استفهام استنكاري توقفت

ألجله نواميس الطبيعة واختلت مساراهتا ،فلم تعد لطبيعتها قط يف رؤى
الشاعر ،ثم استطرد شارحا تفاصيل ذلك احلدث ،فيصف اخليل بالضالل عاقال
بذلك خيال املتلقي من أن يرسح اىل خيل أخرى فكان تصديا ال بد من أن يقع

طرفا لتلك اخليل ،فكان حامية اإلسالم قد رصدهتا بعد أن قلبت أصحاب تلك
اخليول معايري األحكام وسارت بغري طريقها الذي رسم هلا.
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املحور الثاين
بناء املقطوعة
مدخل:

املقطوعة هي تشكيل نمطي نلحظ فيه ظاهرة التكثيف الداليل بمعادل اجياز

األلفاظ ،تظهر فيه قدرة الشاعر ومهارته يف استقطاب مساحة أوسع من املعاين
ملباين لفظية قليلة ،وهذا التغاير بني بناء القصيدة واملقطوعة هو استجابة رضورية
نابعة عن طبيعة املعنى املطروق فضال عن نفسية الشاعر.

وقد احتلت املقطوعات يف مراثي اإلمام احلسني نسبة قليلة جدا إذا

ما قورنت بحجم اإلنتاج الشعري لتلك احلقبة ،ويبدو أن تعدد شعب املعاين
املكونة للموضوع (رثــاء احلسني) كانت أدعى اىل أن تصب يف قالب بنائي

يستوعبه استيعابا كامال ،وال سيام أن هؤالء الشعراء بمعرض إثبات فكرة
عقائدية تقوم عىل نقض دليل واثبات دليل يوضح صحة ما يدّ عون فليست

للمقطوعة القدرة -تبعا لبنائها -أن تستوعب الزخم املرتاكم من هذه املعاين.
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ومن تلك املقطوعات قول الشيخ صالح الكواز( :من اخلفيف)

ِ
ـي ُع ْ
ـإن
ــــذر ًا فـ ِّ
َيــا َ
ابـــن ب ـنْــت الــنــبـ ّ

أيــــت َ
احل ــي ــا َة َبـــ ْعـــدَ َك َذ ْن ـ َبــا
َقـــدْ َر
ُ
الــصــر َبــ ْعــدَ َق ـ ْتــلِـ َ
َج ـ َعــل
ـك َدأ َبـــا
َْ

ـــاحـــا
َــــــرا ُه أشــــدُّ مــنــي َو َق َ
َم ْ
ــــن ت َ
ِ
ـــــر الــطـ ِّ
ـف
َف ــك ــأين َل ْ َيــأتــنــي َخ َ ُ
ـــت َلـ َ
ـك ُحـ ْز َنـ ًا
إن َل ْ َأ ُم ْ
ـن ُح ِّبي ْ
أيـ َ

َــان َص ْع َبا
أو ّان ْاست َْس َه ْل ُ
ت َمــا ك َ
ـت َل َ
ك ُح َّبا
إن مل ْ ُأمـ ْ
أين ُحـزْين ْ
َ

()48

أعرض الشاعر عن املعاين اجلزئية للحادثة ليكتفي بمقطع جزئي واحد متثل

بمقطع االعتذار ،استطاع ان يضمنه بقالب مقطعي قصري متثل بأربعة أبيات.
ويقول الشيخ جواد بدقت( :من البسيط)

اف َعىل
ان َع ْن ِج ْس ٍم َو َط َ
َر ْأ ٌس َو َقدْ َب َ
ر ْأس تَرى َط ْلع َة َاهلـ ِ
ِ
البشري به
ـادي
َ
َ ٌ َ
ِ
ــجــتُــ ُه
وب َ
ُت ـنْــبــي ّ
ـــيـــا ُه َ ْ
الـــريـــ َة س َ
ِِ
ِ
َيـ ْ ِ
تاب ُمو َق َر ٌة
ـري وم ْن َخ ْلفه األ ْق ُ

آن َمــا َبــا َنــا
ـــر َ
ُر ْمــــحٍ َو َتـ ْـرتــيــل ـ ُه الـــ ُق ْ

ْـــوانَـــا
َّـــا َر َفــــ ُعــــو ُه عــنــه ُعـــن َ
كـــأن َ

الـــرا َيـــا َهــ َك ـ َـذا َكــا َنــا
ّ
بـــأن َخ ْ َ
ــــر َ َ
ياب َهبا َس ْه ً
َس ْه ً
وأحزَانَا
ال ْ
ال ُ َ

()49

فيقترص الشاعر هنا عىل مشهد رفع رأس اإلمام احلسني عىل الرمح

مستبعدا أجزاء كثرية من الواقعة.
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املحور الثالث
بناء املو�شحة
مدخل:

ملا كان الشعر وإبداعه استجابة لدواع نفسية شعورية بالدرجة األساس،

واجتامعية بالدرجة الثانية ،كان اخلروج عن نمط تقليدي معني والثورة عليه أمر

ال يستغرب ،وتأسيسا عىل هذا االعتبار فإن بناء املوشح الذي رضب قيد القافية
املقدسة عرض اجلدار هلو ثورة يف ميدان البناء الشعري ،إذ إن احلاجة االجتامعية

لعبت دورها يف إبراز هذا النمط من البناء ،وال سيام إذا آمنا إيامنا ال تشوبه شائبة

أن الشعر ليس وزنا وقافية إطالقا ،إنام مها مظهران من مظاهر الشعر ،وعالمتان
مائزتان من عالئمه ،ذلك بإن الشعر تشكيالت أبنية بأنظمة أسلوبية معينة،
فيها العالقات البنائية داخل أفراد العائلة اللفظية الواحدة أرسخ جذرا وأعىل

قمة من قيدي الوزن والقافية ،وال أدل عىل ذلك من ظهور القصيدة النثرية يف
العرص احلديث ،فضال عن القصيدة احلرة ،معلنتني أن الشعر أمر آخر ،لذا كان
اإلفالت من قيد القافية كبداية ثورة كان -كام أسلفت -لدواع نفسية شعورية

أوال ،واجتامعية ثانيا ،طوعا مللل النفس من التقليد ،وكل جديد جيعل القديم ممال.
واملوشحة هي ((فن غنائي مستحدث من فنون الشعر العريب ،يف هيكل من
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القصيد ال يسري يف موسيقاه عىل املنهج الشعري التقليدي امللتزم لوحدة الوزن،

ورتابة القافية ،وإنام يعتمد عىل منهج جتديدي متحرر فيه ثورة عىل األساليب
املرعية يف النظم؛ بحيث يتغري الوزن ،وتتعدد القافية ،ولكن مع التزام التقابل يف

األجزاء املتامثلة.وهذا الشكل املولد مل حيدث تغيريا يف صياغة التفكري الفني عند
األندلسيني ،كل ما هنالك أهنم يتخلصون من التقيد بالوزن ،كام يتخلصون من
التقيد بالقافية ،وهو جتديد شكيل اضطرهتم إليه ظروف الغناء واملوسيقى))(.)50
وانقسم الباحثون يف حتديد املوطن األصيل للموشحة ،فذهب بعضهم اىل

أنه مرشقي األصل والنشأة( ،)51يف حني ذهب آخرون اىل أنه أدب أندليس نشأ

يف األندلس وانتقل فيام بعد اىل املرشق( .)52ومهام يكن من أمر فإن هذه القضية
أخذت حيزا كبريا من مناقشات الباحثني ،واحتلت مساحة واسعة من آرائهم،

ولسنا يف صدد إثبات صحة اي األمرين ،ولكن الذي هيمنا أن بعض الباحثني
أنكر أن تأيت املوشحة يف غرض الرثاء ،يقول الدكتور رضا القرييش ((نظم

الوشاح العراقي يف األغراض التي نظم هبا أسالفه من شعراء أندلسيني وغري
أندلسيني ،فكانت موشحاته يف الغزل ،واخلمر ،والوصف ،واملدح ،والزهد،
واهلجاء وغريها ،وأعرض عن الرثاء فلم يوشح فيه إذ مل ير يف أجواء املوشحات

ما يصلح للتعبري عن أنني ثاكل أو زفرة الهبة))( ،)53وال يبتعد الدكتور صفاء
خلويص عن هذا املنحى فريى أن املوشح ((أدب رنني وغناء وألفاظ أكثر منه
أدب معنى وفكر ورصانة عىل نحو ما نعهد يف الشعر العمودي))( .)54ولكن

املوشحات الرثائية التي بني يدي الباحث تنقض هذا القول ،إذ جاءت املوشحة

احلسينية متوشحة بوشاح احلزن واألسى ،ومتجلببة بجلباب األمل والفراق،
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فالتغاير البنائي هلا مل يؤثر عىل املضمون الفكري الذي محلته ،شأهنا يف ذلك شأن
بقية األنامط البنائية كالقصيدة واملقطوعة.
نصار( :من الرمل)
يقول الشيخ حممد ّ

وم ِ
ــــوري يــا َسـ َـا
فــا ْن ـ َطــوي ُحــ ْزنَــ ًا ُ
الطه ِر ال َبت ْ
ُول
َباحوا ُحـ ْـر َمـ َة
ْ
واست ُ
ْ

الـــرك َعــى َر ْح ِ
ُ
ـــل الن َِّسا
ـم
َهـ َ
ـجـ َ
ِ
ـج ـ ٍ
ـرسـ ْ
ـول
أي ح ـ َ
َه ـ َتــكــوا َّ
ـاب لــلـ ُ

ـسـ ِ
ـسـ َـل األنبيا
َس ـ ْلـ ُ
ـي َنـ ْ
ـل الــغـ ِّ
ـب َنـ ْ

ــر ال ُع ْ
قول
َعـ َ
أب َ
ـجــبـ ًا َق ــدْ ْ َ
ـــر الــ َع ْ َ
عـــلِـــمـــوا أي نِــــس ٍ
َـــات
ــــاء و َبـــن ْ
َّ
َ
َ
ُ
ـــــول اهللِ يف َقــ ْي ـ ِـد َ
لــو َر ُس ُ
احلــ َي ــا ْة

ات
ـجـ َـر ْ
ـحـ َ
ـجـ َـمــوا لــلـ ُ
َق ـ ْب ـ َلـ َـا َقـــدْ َهـ َ
()55
َقـــ َعـــدَ الـــيـــوم عــلــيــه لـــلـــ َعـــزَا

كثف الشاعر يف مطلع موشحته معنى حشد له حشدا دالليا مؤثرا من خالل

بروز الرشك برمته وكليته ،فرتتب عليه أن أصبح احلزن مطبقا ومتمكنا من

الطرف اآلخر ،فضال عن داللة الفعل (هجم) الذي أوحى بوحشية اهلاجم
وجترده من أدنى معاين اإلنسانيةّ ،
وأقل صفات األخالق ،فكان املطلع أن عرب
تعبريا مثقال باإلحياء املؤثر ،وزاخرا بالدالالت املتمكنة من وقعها يف النفوس.

واستهل الشاعر بناء موشحته بانسجام قافية صدر املطلع مع عجزه ومغايرة

األبيات التالية به من حيث القافية ،ماعدا احتاد قافية الشطر األخري من البيت

واحتادها مع قافية املطلع ،ويتواىل البيت الثاين بقافية مغايرة لألوىل مع اتفاق

قافية الشطر األخري مع قافية املطلع األول ،ليقام بذلك بناء مرتكز عىل هذه
احليثية يف التنوع من جهة ،واالنسجام من جهة أخرى.
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ويقول الشيخ حممد عيل كمونة( :من الرمل)

َار نُوحوا والبسوا َثوب ِ
ِ
احلدَ ا ْد
ْ َ
شيع َة املخْ ت ِ ُ
َُ
ـر ِ
ابــن َعــي ا ُملـ ْـر َتــى َخ ـ ْ ِ
ـصـ ِ
ـاب ِ
الع َبا ْد
ُملـ َ
ِّ
لغ ٍ
ـات َع ْط َشان ًا َعىل َشـ ِّ
ات
ـط ال ُف َر ْ
َريب َمـ َ
ٍ
ٍ
ـت فِ ِيه ال ـ ُعــدَ ا ْة
أحــدَ َقـ ْ
َو َوحــيــد ُم ـ ْفــرد َقــدْ ْ
ـــار عــى وج ِ
َوقــتــيـ ٍ
ـــه ال ـ َف ـ َ
ا ْة
ـسـ ُـم ـ ُه َع ٍ َ َ ْ
ـل ِجـ ْ

الص َعا ْد
أس ـ ُه ُظ ْل ًام َعىل ُس ْم ِر ِّ
َوقطيِ ٍع َر ُ

()56

ابتدأ الشاعر مطلعه هذا بنداء املتعاطفني معه أن يتخذوا من السواد لباسا

مالزما هلم ،ومالزمة السواد للنوح لتكتمل مظاهر احلزن وتتوج مالمح األسى،
وقد بنى الشاعر هيكل موشحته عىل غرار املوشح األندليس ،فابتدأ بمطلع ذي
القافية الدالية ،أتبعها ببيت احتدت أشطره الثالثة بقافية موحدة ،وافرتق الشطر

األخري باحتاده مع قافية املطلع وعىل هذا املنوال يبني أبياته األخر.
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املحور الرابع
بناء املخ َّم�سة
مدخل:

لعل التنوع والتلون سار عىل كل جمال من جماالت احلياة؛ ليكسبها حياة ونضارة،
ويمتد هذا التنوع اىل املجردات والسيام الشعر والشعور ،فلم ِ
يكف هؤالء الشعراء

ثورهتم عىل أسطورة القصيدة العمودية باخرتاعهم (املوشح) ،بل اجتهوا اىل ختميس

األشعار إلنتاج نمط من املوسيقى املعتمدة عىل االنتقال من نفس الشاعر واملوسيقى
اىل نفس وموسيقى شاعر آخر ،ليكون بنهاية املطاف بناء من املوسيقى املنتظمة.
واملخمسة هي فن شعري يعمد فيه الشاعر اىل إحلاق ثالثة أشطر عىل بيت

لشاعر آخر بالوزن نفسه وبقافية متشاهبة ،أراد الشعراء هبذا الفن أن يثبتوا قابليتهم

عىل النظم ،وفيه يظهر التكلف يف أغلب نامذجه؛ ذلك ألن الدافع الشعري مل
ينبع عن قناعة تامة ،وإنام بعض ما أماله ظرف الفراغ الذي حيس به الشاعر

(.)57

وقد عدَّ الدكتور عيل عباس علوان هذا الفن تفكيكا للعملية اإلبداعية،

خيمس قصيدة قديمة ينظم ثالثة أشطر
ومتطيطا هلا؛ ألن ((الشاعر املتأخر حني ِّ
ليلصقها بشطرين ينقلهام نقال من الشاعر القديم ،وهو يف الواقع ال يزيد عىل
تفكيك قصيدة الشاعر واعــادة تركيبها بحيث جتيء أشطره الثالثة عبارة عن
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(متطيط) للصورة القديمة وألفاظها ومعانيها .)58())...وهذا احلكم إن كان
ينطبق عىل بعض املخمسات فإنه ال ينطبق عىل بعضها اآلخر منها ،انطالقا من أن

املخمسة شأهنا شأن أي فن شعري آخر ،فمنه ما نستشعر به سمة الرتابط والتآرص

والتواشج ،ومنه ما يفتقد لذلك ،وهذا أمر راجع اىل حذق الشاعر ومهارته يف

التخميس ،ولعل األمثلة التي سيوردها الباحث تثبت صحة هذا االدعــاء.
يقول السيد احلسني بن الرضا آل بحر العلوم خممسا قصيدة جده حممد

مهدي بحر العلوم( :من البسيط)

ِ
ْـــر ال َوال أ َث ُــر
َل ْ َي ـ ْبـ َـق لــلــذ ْكـ ِـر ذك ٌ
ِ
إالّ ُ
ــديــره الــ َق ــدَ ُر
ــــــر يف تَــ ْق
وأ ْبِ َ

ُ
والسم ُر
البيض
ت َحامليه
َم ْن َو َّز َع ْ
ُ
ِ
ِ ِ
(صـ َّ
ب)
َ
ـك ا َمل َسام َع م ْن أنَبائهم َخ َ ُ

ِ
ْ
تضا
فهل رأوا ْ
حــر َب آل اهللِ ُم ْف َ َ

إذ غَا َدروهم ألن ِ
ْبال الــر َدى غ ََر َضا
منه ُم َو ِرضا)
( َقدْ َبايعوا الس ْب َط َط ْو َع ًا ُ

تلِ َ
الصحائِ ُ
ف ِمنْهم ُك ّل َها ُخدَ ُع
ك
َ
أن با ْقتِ َف َ
ُّ
مت َِم ُع
اك
الكل ُ ْ
َد َعـــو ُه ْ

مل َي ْص َطنعها أليــ ِم اهللِ ُم ْص َطن ِ ُع
(أ ْق ْ
ــبــل فــإ ّنــا َجــيــعـ ًا ِشــيــعـ ٌة َتــبـ ُـع)

(ال َينْ َقيض ُح ْز ُن ُه أو َينْ َقيض ال ُع ْم ُر)
ِ
إن َط َال َذاك ُ
لت ِد َيـ َـا
وارتك ََم
اج ْ
وفيه َسا َل ْ
ال غَرو ْ
ــوع َس َ
ت ُد ُم ٌ
احلز ُْن ْ
ِ
ِ
الس ْب َع الطِ َب َ
الطفوف َو َما)
باآلل يف َي ْو ِم
(ما َح َّل
اق َد َمــا
َ
أل ْي َسام ْأمـ َطــر َّ
الء َج َرى ِم ْن َم ْع َ ٍ
ش َغدَ ُروا)
(يف ك َْر َب َ
لكن َعاد ُم ْن َت َق َضا
وه ُم ال َع ْهدَ
ْ
أ ْع ُط ُ

(و َس َّيوا ُص ُح َف ًا بالن ْ ِ
َص َت ْبت َِد ُر)
َ
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ِ
ِ
ُّ
ْتص)
ناص
والكل ُمن ُ
(و ُك ُّلنَا ٌ
ِ
ـجــ ُع ــوا ل ـ َتــجــافِــيـ ِـه َق ـ َبــائِـ َلـ ُـهــم
لهم
وح ـ َ
َو َش ـ َّ
ـن َو ُ
افــاهــم أ ْبــــدَ وا غَوائ ْ
لكن ال َف َ
عال َُل ْم)
ولون
َخانُوا َو َحاكُوا ب َطغ َْواهم َأوائِلهم
( َق ْوم ًا َي ُق َ
ْ
ِ
ِ ِ
َش)
َ
رأيم م ْن َقدي ِم الدَّ ْه ِر ُمنْت ُ
(و ُ ُ
ِ
ــحــوا
مل َيك ِْفهم َغدْ ُر ُهم َحتى ل َقدْ َس َم ُحوا
بــحــربــه ثــم َظــنُّــوا َّأنُــــم َربِ ُ
(يا وي َل ُهم ِم ْن رس ِ
ول اهللِ ك َْم َذ َب ُحوا)
ف ت ََرى الن ََار التي َقدَ ُحوا
َه ْي َهات َس ْو َ
َ ُ
َ ْ
()59
ِ
ٍ َ
سوا)
(و ْلدَ ًا َل ُه َوك َِر َيمت َل ُه أ َ ُ
فال تفكيك يف مكوناهتا وال متطيط يف أجزائها كام قال ناقدنا مذ قليل ،فملحظ
االنسجام جيل فيها ،ومفصل االتساق يزيدها مجاال من خالل عرض الفكرة

وصياغتها ،وهذا نابع من مضارعة الفكرة واحتادها بينهام ،فقد أديا اىل االتساق
اجلميل والتضمني األصيل ،الذي تطرب له النفس وتتشوق له األسامع.
ويقول عبدالباقي العمري( :من الكامل)

أش ِ
ِ
ِ
َه َّ
ــر ٍة
ـــل ا َُل
ـــر ٍة
ف ِع ْ
َط ْ
ـــحـــر ُم فـ ْ
َّ
ـــريف َعــى ُفــ ْقــدَ ان ْ َ
ـاس ـ َتـ َـهـ َّـل بـــ َع ْ َ
ِ
َفتي َّق ْ ِ
بس ْح َر ٍة)
ـــر ٍة
ت َذ ُ
(وتَن َّب َه ْ
ضت مــنــي َل ــواع ـ ُ
ات اجلناحِ َ
ـج َح ْ
الو ِ
هت ْ
أش َو ِاقي)
اديني فن َّب ْ
(يف َ
ِ
ـغـنَـ ِ
ــــذ ْت تُـــردد بــالـ ِ
َأ َخ َ
اء َذوي امل ِ َح ْن
ـاء َعــى َفن َْن
َ
ِّ
وأخـ ْـذ ُت ُأنْشدُ ها ِر َث َ
ُون ُ
احلز ِْن َع ْن)
اء َقدْ َأ َخ َذ ْت ُفن َ
َ
(و ْر َق ُ

احل َس ِ
ني أخي َ
َت َمعي َف ْقدَ ُ
احل َس ْن
َف َبك ْ
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إس َح ِ
َْ
اق)
وب
واألل َ
( َي ْع ُق َ
ان َع ْن ْ

أصــال ـ ًة
ُــــوح َ
عــن ِر ْف ـ َقــتــي وأنَـــا َأن ُ

ـت ُت ـ ْبــدي الـ َعـ ِـويـ َـل َو َكــا َل ـ ًة
ـاوبـ ْ
َفـ َتـنَـ َ
ِ
ت ُت َط ُار ُحني الغ ََرا َم َج َهال ًة)
للبتول ُس ـاَل ـ ًة
َو َعـــى ا ْفــتِــ َقــادي
( َق َام ْ
ور َف ِ
ون صحبي يف ِ
ِ
احل َمى ِ
اقي)
(م ْن ُد ِ َ ْ
ِ
النبي ُم َصا َبة
ـن ببني
بالطفوف ِع َصا َبة
ِمـ ْثــي ل ـ َت ـنْــدُ َب
هــي َل ْ ت ـ ُكـ ْ
ّ
احلــسـ ِ
َـــــذ ُت ِر َثـــا ُ
ّأن ّات ْ
ـــوى َو َص ـ َبــا َبــة)
ـن َمـ َثــا َبــة
(أنّـــى ُتـ َبــاريــنــي َج ً
وأسى و َف ْي َض َم ِ
آق)
(وكآب ًة
ً

ـــاط بِباطني وبِـ َظـ ِ
وعىل َش ِ
هيد ال َّط ِّ
ـاهــري
ف َح ْش َو َض َمئري
َكـ َـمــدٌ َأ َح َ َ
(وأنا الذي ُأ ْميل َاهل َوى ِم ْن َخاطِري)
سائِـــري
َأوتُــــدْ ِر ُك َ
الــو ْر َق ُ
ــاء ُكـنْـ َه َ َ
ِ
ِ ()60
األو َراق)
(وهي التي ُتْيل م ْن ْ
يبدو أن الشاعر مل يكن موفقا يف التجانس املوضوعي واالنسجام الغريض بني

القصيدتني فأحسسنا بذلك ضعفا يف األداء وركاكة يف النظم تركت يف النفس
غصة ويف النفس استبشاعا واألمر -كام أسلفت -راجع للشاعر وقدرته الفنية.

ويتضح للمقارن بني النصني السابقني أن طغيان الروح القصصية ،ووحدة

الغرض واحتاده يف النص األول جعلت منه نفسا مستساغا لدى السامع ،فتشعر

وكأنه قد قيل من شاعر واحد ،ويبدو أكثر اتضاحا إذا ما الحظنا غياب هذه
اخلصيصة يف النص الثاين فبدا التنافر واضحا.
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املحور اخلام�س
ال�سرد الق�ص�صي
مدخل:

هو جهد فكري مرتبط أشد االرتباط بملكات ذاتية يمتلكها الشاعر لتساعده

عىل نسج جمموعة أحداث رآها واقعا أو نسجها من تصورات خياله ،فصاغها
صياغة فنية عالية املستوى ،فهو مصدر من مصادر إغناء القصيدة ونسيج رابط

بني أجزائها وال خيفى أن االمتداد القصيص يف الشعر العريب واضح من حيث

األداء والتناسق واحلوار يف كثري من النصوص الشعرية ،وقد ظلت هذه األشكال

تأخذ جماهلا يف ّ
كل غرض بام يوافق األفكار التي رسمها الشاعر ،وقد أوشكت أن
تصبح القصة طريقا معهودا ،وشكال مألوفا ،واتساقا حمددا يف الشعر؛ ألهنا توحي

يف كثري من صيغها هبذه األشكال وتؤكد يف كثري من جوانبها هذه األفكار(.)61

ولو أ ِّطر احلديث عن الرسد القصيص يف حميط الرثاء لوجدنا (من الشعراء

من ال يكتفي برثائه بالتأبني وإنام يقوده رثاؤه اىل رسد بطولة امليت أو كرمه أو
فضائله األخرى بروح قصصية حتتمها طبيعة احلدث الذي يأيت به الشاعر يف

قصيدته ليصور ماهو بصدده من صفات امليت وفضائله)(.)62

وشعراء مراثي اإلمام احلسني وجدوا يف املالحم البطولية والوقائع
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اخلالدة التي سطرها اإلمام احلسني وآله وأصحابه يف واقعة الطف أرضية
صلبة استندوا عليها يف رسم مالمح تلك املعركة ،وكانت املادة التي اتكأ عليها

هؤالء الشعراء يف رسدهم القصيص هي أحداث واقعة الطف.
يقول الشيخ قاسم اهلر( :من اخلفيف)

ـســا ُه َقائِ ً
ال َو ْهـ َـو يف ال َّط ِّ
ف
َل ْس ُ
ت َأ ْنـ َ
ِ
ُسمى
ما ْاس ُم َهذي الغَرباء َقالوا ت َّ
َفبكَى ُثــم َق َ ِ
َــر ٍ
ب
َ
ــال ذي ْأر ُض ك ْ
َّ

أن ِ
ـوهــا َف ِف َيها
ْــز ُلــوا الـ َّـر ْحـ َـل وا ْنـ ِـز ُلـ َ
ــــاث َلــي ٍ
ــال
ـــاهـــا أ ْبـــ َقـــى َث
يف ُر َب َ
َ َ
ِ
ـــن َهـــدَ ايـــا
ـــســـ ْق َ
ـــس َ
ـــويت ُي َ
َو ِبـــــا ن ْ

ِ
ِ
ــــــاد
األم
اخ
ْ
ـح ــب ـ ِـه ْ َ
ـص ـ ْ
ـــــــروين ل ـ َ
ُ
ـع ـبـ ِ
كَـــربـــا يــا ســلــيـ َـل َخ ِ ِ
ـاد
ــــر الـ َ
َْ
ْ
َ
ـــــة ونَـــــك ِ
ــــــــــاء وغُـــــص ٍ
ِ
َـــــاد
َو َب
َّ
ـــان حــن ا ْفــتِـ َقـ ِ
ـاد
َآل َقـ ْـومــي قــدْ َح َ
ُ
ـر ِمــه ِ
ــاد
ـى بــغـ ِ َ
َبـــ ْعـــدَ َقــتْــي ُمــلــقـ ً

ِ
ٍ
األص ِ
واملـــيـــاد
ـــــــل
َخل ــب ــي ــث يف ْ
ابـــن ِز ِ
ِ
َــريــمــي ُ ْيــــدَ ى اىل ِ
يـــاد
َوك
ــــال َاهل ِ
اك َق َ
ـــــذ َ
ْـــروين بِ َ
ــــادي
َيـــن ُ
ـــــــزاء واهللُ بـــاملـــرص ِ
ٍ
ـــاد
ــــــر َج
ْ َ
َْ
اك ا ُملـــــر ِ
ـــــذ َ
ــمــعــوين َتــ َّبــ ًا لِ َ
اد
َ
ــاس َ
َف ْ

ـــب الــكَــريــمــ ُة ِم ـنّــي
وبــــا ُت َ
ْـــض ُ
َِ

ف َ ْيــــدي ِر َجــــاالً
ــــو َ
وبــــا اهللُ َس ْ
َِ
ي ِ
ُــم َخـــ
ـار ِجــ ُع ــوا فــاإللــ ُه َ ْ
ــزيــك ُ
َف ـ ْ

ــــرا ٌد
ـس لــلــ َق ْ
َلــ ْي ـ َ
َـــر َقــتْــي ُم َ
ــو ِم غ َ

ـــن الــتَّــعــدَ ِ
ــت َع ِ
اد
يف َمـــزَا َيـــا َجــ َّل ْ
ْ
ـمو ِ
ِ()63
ت يف َح ْر ِبم بِبِ ٍ
يض ِحــدَ اد
َْ

ـم
ــاجــابــو ُه ال َو َم ْ
َف َ
ــــن َقـــدْ َح ـ َبــا ُكـ ْ
ال َر َج ْعنا َحتَّى َنــخُ ـ َ
ـوض ِغ َــا َر الـ

اشتملت هــذه املقطوعة الشعرية عىل العنارص القصصية من أحــداث

وشخصيات ومكان وزمــان ،ولكن الذي يلحظ أن الشاعر اعتمد أسلوب
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احلوار الرسدي ،واحلوار حيمل سمة املرسحة أكثر من الرسد ،فالشاعر عندما

جيري حوارا عىل ألسنة األبطال فإنام يكون بصدد عرض مرسحي وكأنام يعرض

عىل مرأى ومسمع من املتلقي مما جيعل املتلقي يتحد مع الشاعر وجدانيا ،وهبذا

يكون قد بلغ رسالته الفنية يف إثارة العواطف.

ويقول السيد سليامن احليل الكبري( :من اخلفيف)

ــرى بِنَاظِ ٍر ذي ان ِْسك ِ
َاب
َو ْه َ
ــي َع ْ َ
س ِ
ــــد َيـــ ْغـــدُ و َمـــغـــار ًة لــلــكِـ ِ
ـاب
ْ
ِ
ــالــب يل َو َس ِ
ٍ
ـــاب
َـــر َس
َل ْ أجـــدْ غ َ
ِ
تجاب
واح
َب ْعدَ َصـ ْـو ٍن َع ْن الـ َـو َرى ْ

ــــر َق ـ ْلــبــي لــز ْيــن ٍ
َــب إ ْذ تُــنَــادي
َح َّ
َاب األُ
يابن ّأمي َما كِن ُ
بغ َ
أح َس ُ
ْت ْ
َ
ابـــن ّأمـــي َو َه ْ
ـأن
ــــل َعــلـ ْـمـ َ
ـت بـ ّ
يــا َ

ـسـ َ
َكـ ْيـ َ
ـارى
ـف َت ـ ْـر َض بـ ْ
ـاق ُأ َس ـ َ
ـأن ُنـ َ

ِ
الرك ِ
َاب
الس ْ ِي َص ْع َ
ب ِّ
ـدُ ُي َقاس يف َّ
ٍ
ـــذ ِ
ــــرى َو َقــ ْل ـ ٍ
ـب ُم َ
اب
َك بــعـ ْـن َع ْ َ
ـــاد ٍ
ـــه فيها وح ِ
ِ
ِ ()64
ثـــات ِصــ َع ــاب
َ َ

ُ
ــهــدَ ُه ال َق ْيـ
أج َ
ـجــا ُد ْ
ـسـ َّ
والعليل الـ َّ
ُكــ ّل ــا و َّشـــحـــوه بــالــس ِ
ــوط نَـــا َدا
ُ ُ
َ َ
َّ
ِ
ي َ ِ
ـن َم َص ٍ
ـن اللـ
اعب َضــاع د ْيـ ُ
الا مـ ْ
َ

اعتمد الشاعر أسلوبا رسديا يف تصوير هذا املشهد ،فإيراد العتاب عىل لسان

السيدة زينب كان له وقع كبري يف نفس املتلقي؛ إذ إن الشاعر قصد اىل هذا
األسلوب ليخلق من خالله جوا مشرتكا من األسى بينه وبني املتلقي عىل حال

احلــوراء زينب وهي تنادي احلسني رصيعا ،ألن املتلقي سيعمد اىل

اإلجابة عن كل سؤال ورد يف هذه األبيات معتذرا عن اإلمام ،إذ غياب الرد
عن هذه األسئلة يتيح للمتلقي فرصة املشاركة يف العزاء من خالل إجاباته الذهنية.
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3 .3اخلامتة:

هي حمطة الشاعر األخرية بعد سفره البنائي هليكل القصيدة ،هبا يستفرغ

هنايات أفكاره ،وخواتيم رؤاه ،فهي نفسه األخري ،ومن خالهلا نستشف طابع
روحه ،ورسم مالحمه ،ومن أجل حتقيق قصدية الشعر يف حتقيق هدف معني أو

رغبة ما ،ينبغي أن يأيت العمل الشعري مكتمل األجزاء وذلك من خالل جعل

اخلامتة توحي بانتهاء الكالم (فمن العرب من خيتم القصيدة فيقطعها والنفس هبا
متصلة...ويبقى الكالم مبتورا كأنه مل يعتمد جعله خامتة) (.)65لذا نجد النقاد قد

ركزوا عىل هذا املفصل ،وذهب بعضهم اىل أن اخلامتة ينبغي أن تكون بمعان سارة

يف ما قصد به التهاين يف املديح ،وبمعان حزينة يف ما قصد به التعازي والرثاء

(.)66

وبعد هذه اجلولة من آراء النقاد بقي لنا أن نقول إن هذه املراثي سبيلها يف

االختتام يكاد يكون واحدا ،فقد ح َّلت خامتة (الدعاء) وخامتة (السالم) أغلب

تلك املراثي؛ ذلك ألهنا قيلت بحق إمام معصوم ،ومن املناسب جدا أن خيتتم

الشاعر قصيدته بالتوسل به ،أو السالم عليه.

يقول الشيخ حممد بن اخللفة( :من الكامل)

ِ
ِ
ــن َن َف َح ِ
اتا
ـر ال ـ َفـ ْـو ِز م ْ
ُ ْتـــدي َع ـبِـ َ
ـــســـان) ُم ـ ْف ـ َتـ ِـقـ ٌـر اىل َفــ َق َــر ِاتــا
َ
(ح َّ
ِ
َــب َو َفـ ِ
ِ
ـاتــا
ـجــا َة
النفس غ َّ
منكم َنـ َ

ِ
الص َبا
يل
ـن َّ
فيكم َمـــدْ ٌح َأر ُّق م ـ َ
ُ
تــرفِ ُ
ــل بال َّثنَا
َــاء ْ
َفـ َتـ َقـ َّبــلــوا َح ْ
ــســن َ
َيـ ْـر ُجــو هبــا َ
(مــمــد) َســا َديت
اجل ــاين ُ

ت محــام األيـ ِ
ـك يف َو َكن ِ
َاتا
َح َّف ْ َ ُ ْ

َص َّ
ــــى اإللــــ ُه َعــلــيــكــم مــا َّارخــــوا
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ويقول الشيخ عبدالرضا الكاظمي( :من جمزوء الرمل)

اجلــــــــز ِ
ــــــــو َم َ
َاء
ُــــم َغــــــــدَ ًا َي ْ
ـــــك ُ

َف ِ
الــــر َضــــا م ـنْـــ
ــــر ُجــــو ِّ
ــــر َضــــا َي ْ

َو َصـــــــــــــــا ُة اهللِ تَــــغ َ
ْــــشــــا

ــــــســــــاء
ُــــــم ُ
وم َ
بـــصـــ ْبـــحٍ َ
ك ْ

ِ()68

ومن مقدمة (السالم) قول احلاج حممد جواد البغدادي( :من الطويل)
َقـ ِـريـ ٌ
ــر َفــ ٌة
ـض َلــ ُه َي ْعنو َجــريـ ٌـر َو َط ْ
وما َقدْ ر نَظمي ِعندَ وص ِ
ف ُعالك ُُم
َ ْ
ُ

أخ َطال
َو َي ـ ْغــدُ و لديه ْإمــرؤ القيس ْ

ِ
الذكر َ
احلكيم ُمنَزَّال
ـاء يف
وقــدْ َجـ َ

َب
ليكم َسال ُم اهلل َما ا ْن َق َّض ك َْوك ٌ
َع ْ

َّ
َب َو َتنَزَّال
وما
انقض َي ْوم ًا ك َْوك ٌ

()69

ويقول السيد نرص اهلل احلائري( :من اخلفيف)

ـل األح ـ َـش ـ ِ
ِ
ِ
ٍ
ـاء
ـــن َح
ــزيــن ُم ـ ْق ـ َلــقـ ِ ْ
م ْ
ِ ()70
ـن طِ ٍ
ـــن َو َمــــــاء
وا ُب ــون ــا َم ــا ب ـ َ

ٍ
ـم
َيـــا َبــنــي ْ َ
أحـــــد َســـــا ٌم َعــلــيــكـ ُ
ِ
بــــاء َوالكُــــم
ِّــــــرت
طِــي ـنَــتــي ُخ
ْ

ومما يالحظ عىل أغلب خواتيم هذه املراثي أهنا تتضمن اسم الشاعر

الذي تنتمي إليه ،وهو ملمح بارز من مالمح تعلق الشاعر بمرثيه تيقنا

منه بشموله بقضية الشفاعة ،وربام خشى بعضهم أن تنتحل قصائدهم ،أو

خيتلط بعضها ببعض ،فمثل االسم عالمة مائزة هبا يستدل عىل صدق نسبة
القصيدة اىل صاحبها.
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((6(6فن التقطيع الشعري.330 :
((6(6شعراء الغري.331/10 :
((6(6ديوانه.53 :
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((6(6ينظر :ميزان الذهب ،142 :املعجم األديب ،105 :معجم النقد األديب-268/2 :
 ،269يف العروض والقافية ،187 :األدب العريب يف كربالء.418-409 :
((6(6تطور الشعر العريب احلديث يف العراق.65 :
((6(6ديوانه (خمطوط) :الورقة .13-12
((6(6الرتياق الفاروقي.119-118 :
((6(6ينظر :ملحات من الشعر القصيص.5 :
((6(6مالمح الرسد القصيص يف الشعر العريب قبل اإلسالم( .235 :رسالة ماجستري).
((6(6جمموعة يف رثاء احلسني (خمطوط) :الورقة .5-4
((7(7ديوانه (خمطوط) :الورقة .8
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امل�صادر
1 .1القرآن الكريم.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املخطوطات:

1ديوان إبراهيم العطار ،الناسخ حممد بن طاهر الساموي ،تاريخ النسخ جمهول ،النجف
األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العامة بتسلسل .2/293
2ديوان أمحد العطار ،الناسخ حممد بن طاهر الساموي ،تاريخ النسخ 1363هـ ،النجف
األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العامة بتسلسل 1/293
3ديوان سليامن احليل ،الناسخ حممد بن طاهر الساموي ،تاريخ النسخ 1363هـ ،النجف
األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العامة بتسلسل .1/404
4ديوان الرشيف بن فالح الكاظمي ،الناسخ حممد بن طاهر الساموي ،تاريخ النسخ
1366هـ ،النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العامة بتسلسل .2/278
5ديوان الشيخ عبدالرضا املقرئ الكاظمي ،الناسخ حممد بن طاهر الساموي ،تاريخ النسخ
1366هـ ،النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العامة بتسلسل .1/278
6ديـــوان السيد مــهــدي احل ــي ،الناسخ حممد بــن طــاهــر الــســاوي ،تــاريــخ النسخ
1363هـ ،النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العامة بتسلسل .1/446
7جمموعة يف رثاء احلسني (شعر سليامن احليل الصغري) ،الناسخ حممد بن طاهر الساموي،
تاريخ النسخ 1363هـ ،النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العامة بتسلسل .2/446
8جمموعة يف رثاء احلسني (شعر قاسم اهلر) ،الناسخ جمهول ،تاريخ النسخ جمهول ،النجف
األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم بتسلسل .24
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الكتب املطبوعة:

1 .1األدب العريب يف كربالء من إعالن الدستور العثامين اىل ثورة متوز 1958م  -اجتاهاته
وخصائصه الفنية ،الدكتور عبود جودي احليل ،منشورات مكتبة أهل البيت ،كربالء،
2005م.
2 .2األدب املغريب ،حممد بن ثاويت ،حممد الصادق عفيفي ،دار الكتاب اللبناين للطباعة
والنرش ،بريوت ،ط1960 ،1م.
3 .3األدب املقارن ،الدكتور حممد غنيمي هالل ،مطبعة دار العامل العريب ،مرص ،د .ت.
4 .4األدب وفنونه ،الدكتور حممد مندور ،دار هنضة مرص للطبع والنرش ،مرص ،ط ،2د .ت.
5 .5الرتياق الفاروقي أو ديوان عبدالباقي العمري ،ط1384 ،2هـ1964-م.
6 .6تطور الشعر العريب احلديث يف العراق اجتاهات الرؤيا ومجاالت النسيج ،الدكتور عيل
عباس علوان ،منشورات وزارة اإلعالم ،اجلمهورية العراقية1975 ،م.
7 .7التعريف يف األدب العريب ،رئيف خوري ،بريوت1962 ،م.
8 .8مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ابو زيد حممد بن أيب اخلطاب القريش ،حتقيق
عيل حممد البجاوي ،دار هنضة مرص للطباعة والنرش ،الفجالة  -القاهرة ،ط ،1د .ت.
9 .9حلية املحارضة ،ابو عيل حممد بن احلسني املظفر احلامتي (ت  388هـ) ،حتقيق جعفر
الكتاين ،املكتبة الوطنية ببغداد1979 ،م.
1010دراسات نقدية يف األدب العريب ،الدكتور حممود عبداهلل اجلادر ،مطبعة دار احلكمة
للطباعة والنرش ،املوصل.1990 ،
1111ديوان ابن كمونة ،احلاج حممد عيل كمونة االسدي احلائري (ت 1282هـ) ،مجعه وعلق
عليه حممد كاظم الطرحيي ،مطبعة دار النرش والتأليف ،النجف1367 ،هـ1948-م.
1212ديوان االزري الكبري ،الشيخ كاظم بن احلاج حممد البغدادي (ت1210هـ) ،حققه
وقدم له وأعد تكملته شاكر هادي شكر ،دار التوجيه اإلسالمي ،بريوت-لبنان .د .ت.
1313ديوان التميمي (ت 1261هـ) ،باعتناء وحتقيق حممد رضا السيد سلامن ،عيل اخلاقاين،
مطبعة الزهراء ،النجف ،د .ت.
1414ديوان احلاج جواد بدقت االسدي (ت 1281هـ) حتقيق سلامن هادي آل طعمة ،د .ط ،د .ت.
1515ديوان احلاج حسن القيم احليل (ت 1318هـ) ،حتقيق الشيخ حممد عيل اليعقويب ،مطبعة
تراث كربالء
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النجف ،النجف األرشف ،ط1385 ،1هـ1965-م.
1616ديوان السيد حيدر احليل (ت 1304هـــ) ،حققه عيل اخلاقاين ،منشورات مؤسسة
االعلمي للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،ط1404 ،4هـ1984-م.
1717ديوان السيد حممد مهدي بحر العلوم (ت 1212هـ) ،مجع حممد صادق بحر العلوم،
حتقيق حيدر شاكر اجلد ،حممد جواد فخر الدين ،املكتبة األدبية املختصة ،النجف
األرشف1427 ،هـ2006-م.
1818ديوان الشيخ صالح الكواز احليل (ت 1290هـ) ،حققه الشيخ حممد عيل اليعقويب،
د.ط ،د.ت.
1919ديــوان الشيخ عبداحلسني شكر (ت 1285هـــ) ،حققه وقدم له الشيخ حممد عيل
اليعقويب ،املطبعة العلمية ،النجف1374 ،هـ1955-م.
2020ديوان عمرو بن معد يكرب ،صنعه هاشم الطعان ،وزارة الثقافة واإلعالم ،د.ت.
2121ديوان حممد جواد البغدادي (ت 1170هـ) حتقيق كامل سلامن اجلبوري ،بريوت-
لبنان ،ط1419 ،1هـ1999-م.
2222ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق كرم البستاين ،دار صادر ،دار بريوت ،بريوت1379 ،هـ-
1960م.
2323ديوان نرص اهلل احلائري (ت1168هـــ) ،نرشه وعلق عليه عباس الكرماين ،مطبعة
الغري احلديثة1373 ،هـ1954-م.
2424ذخائر املآل يف مدح املصطفى واآلل (ديــوان السيد حسني الرضوي احلائري (ت
1156هـ) ،حتقيق سعد حممد احلداد ،د .ط ،د .ت.
2525الرثاء يف الشعر اجلاهيل وصدر اإلسالم ،الدكتورة برشى حممد عيل اخلطيب ،ساعدت
جامعة بغداد عىل نرشه ،بغداد1977 ،م.
2626سحر بابل وسجع البالبل (ديــوان السيد جعفر احليل) ،حتقيق الشيخ اإلمام حممد
احلسني آل كاشف الغطاء ،دار األضواء ،بريوت ،ط1408 ،2هـ1988-م.
2727رشح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،حتقيق الدكتور إحسان عباس ،الكويت1962 ،م.
2828شعراء احللة او البابليات ،عيل اخلاقاين ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف1372 ،هـ1952-م.
2929شعراء الغري او النجفيات ،عيل اخلاقاين ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
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1373هـ1954-م.
3030شعر أوس بن حجر ورواته اجلاهليني دراسة حتليلية ،الدكتور حممود عبداهلل اجلادر،
ساعدت جامعة بغداد عىل طبعه ،دار الرسالة للطباعة ،بغداد1979 ،م.
3131الشعر والشعراء ،أبو حممد عبداهلل بن مسلم الدينوري املعروف بابن قتيبة (ت 276هـ)،
حتقيق امحد حممد شاكر ،دار املعارف ،مرص1966 ،م.
3232الطليعة من شعراء الشيعة ،الشيخ حممد الساموي (ت 1370هـ) حتقيق كامل سلامن
اجلبوري ،دار املؤرخ العريب ،بريوت-لبنان ،ط1422 ،1هـ2001 ،م.
3333العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين االزدي (ت
456هـ) ،حققه وفصله وعلق حواشيه حممد حميي الدين عبداحلميد ،مطبعة السعادة،
مرص ،ط1374 ،2هـ1955-م.
3434عيار الشعر ،حممد بن امحد بن طباطبا العلوي (ت 322هـ) ،حتقيق وتعليق الدكتور طه
احلاجري ،حممد زغلول سالم ،رشكة فن الطباعة ،القاهرة1956 ،م.
3535فن التقطيع الشعري والقافية ،الدكتور صفاء خلويص ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1987 ،6م.
3636فن التوشيح ،الدكتور مصطفى عوض كريم ،قدم له الدكتور شوقي ضيف ،دار
الثقافة ،بريوت ،ط1959 ،1م.
3737الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف بمرص ،ط،10
.1978
3838فن العروض والقافية ،الدكتور يوسف بكار ،دار املناهل للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت-لبنان ،ط1990 ،2م.
3939يف النقد األديب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف بمرص ،ط ،3د .ت.
4040القافية واألصــوات اللغوية ،الدكتور عوين عبدالرؤوف ،مكتبة اخلانجي بمرص،
1977م.
4141كتاب الصناعتني (الكتابة والشعر) ،أبو هالل احلسن بن عبداهلل بن سهل العسكري
(ت 395هـ) حتقيق عيل حممد البجاوي ،حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب
العربية ،القاهرة ،ط1371 ،1هـ1952-م.
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4242الكميت بن زيد االسدي شاعر الشيعة السيايس يف العرص األموي ،امحد صالح الدين
نجا ،دار العرص للطباعة والنرش ،بريوت1379 ،هـ1960-م.
4343لسان العرب ،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفريقي
املرصي (ت 711هـــ) ،حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر امحد حيدر ،راجعه
عبداملنعم جليل إبراهيم ،منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان .د .ت.
4444ملحات من الشعر القصيص يف األدب العريب ،الدكتور نوري محودي القييس ،املوسوعة
الصغرية ،منشورات دار اجلاحظ للنرش -وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية-
بغداد.1980 ،
4545املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين بن األثري (ت 637هـ) ،قدم له
وحققه وعلق عليه الدكتور امحد احلويف ،الدكتور بدوي طبانة ،مكتبة هنضة مرص ،ط،1
1380هـ1960-م.
4646املرثاة الغزلية يف الشعر العريب ،الدكتور عناد غزوان إسامعيل ،ساعدت كلية أصول
الدين عىل طبعه ،مطبعة الزهراء ،بغداد ،ط1394 ،1هـ1974-م.
4747املطرب من أشعار أهل املغرب ،أبو اخلطاب عمر بن حسن بن دحية (ت 633هـ)،
حتقيق األستاذ إبراهيم االبياري ،الدكتور حامد عبداملجيد ،الدكتور امحد بدوي ،راجعه
الدكتور طه حسني ،املطبعة األمريية ،سوريا1374 ،هـ1955-م.
4848معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلموي الرومي البغدادي
(ت 626هـ) ،حتقيق مزيد عبدالعزيز اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،د.ت.
4949معجم النقد العريب القديم ،الدكتور أمحد مطلوب ،وزارة الثقافة واإلعالم دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط1989 ،1م.
5050مقدمة ابن خلدون ،عبدالرمحن بن خلدون املغريب (ت 808هـ) ،حققها الدكتور عيل
عبدالواحد وايف ،مطبعة جلنة البيان ،القاهرة ،ط1388 ،2هـ1968-م.
5151مقدمة القصيدة العربية يف العرص األموي ،الدكتور حسني عطوان ،دار اجليل ،بريوت
 لبنان ،ط1407 ،2هـ1987-م.5252مقدمة القصيدة العربية يف العرص العبايس األول ،الدكتور حسني عطوان ،دار اجليل،
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بريوت  -لبنان ،ط1407 ،2هـ1987 ،م.
5353منهاج البلغاء ورساج األدباء ،أبو احلسن حازم بن أيب عبداهلل القرطاجني (ت 684هـ)
حتقيق حممد احلبيب بن خوجه ،املطبعة الرسمية ،تونس1966 ،م.
5454موسيقى الشعر ،الدكتور إبراهيم أنيس ،مكتبة االنجلو املرصية ،ط1972 ،4م.
5555املوشحات العراقية منذ نشأهتا اىل هناية القرن التاسع عرش ،الدكتور رضا حمسن
القرييش ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية1981 ،م.
5656املوشح يف األندلس ويف املرشق ،الدكتور حممد مهدي البصري ،مطبعة املعارف ،بغداد،
ط1949 ،1م.
5757ميزان الذهب يف صناعة العرب ،تأليف السيد أمحد اهلاشمي ،مطبعة حجازي ،القاهرة،
ط1370 ،11هـ1951-م.

الرسائل اجلامعية

مالمح الرسد القصيص يف الشعر العريب قبل اإلسالم ،حاكم حبيب عزر،

رسالة ماجستري -كلية اآلداب -جامعة بغداد1407 ،هـ1986-م.

شعر رثاء اإلمــام احلسني يف العراق ابتداء من سنة 1100هــ حتى

1350هــ.
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة
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