اق
ُج � ْم � ُه � ْو ِر َّي��ة ا ْل � ِع� َ�ر ِ

ال�شي ّعي
ديوانُ
الوقف ِ
ِ
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م ِ�سن �أبو احلب
ِ اللة املَ َك
ْ ُال�ش ْي ِخ ح
)أمنوذجا
� الكبري (كربالء ومرادفاتها
ً

The significances of the word in the poetry
of sheikh Muhsen Abu Alheb. (Karbala
and its vocabularies as a model)
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 قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء
Lect. Dr. Falah Abid Ali Serkal
University of Karbala/ College of Education for Human
Sciences/ Dept. Arabic language
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املُلخـ�ص

ٍ
مصطلح أديب له فاعلية كربى يف
حتاول هذه الدراسة أن تسلط الضوء عىل

تدور حوهلا نظرية األدب»( ،)1وهو ما تعارف عليه الباحثون بـ(داللة املكان) ،فام

بالك إذا كان ذلك املكان هو(ك ربالء وم رادفاهتا) ذلك املكان الذي اكتسب داللته
من امل��وروث العقدي والديني واجلهادي لعدد من الشخوص املقدسة(اإلمام
ٍ
أحداث تارخيية استثنائية
مر هبم من
احلسني ،وأهل بيته وأصحابه ،)وما َّ
كانت هلا خصوصية واضحة املعامل أثارت إبداع الشع راء وشحذت ق رائحهم،
فضلاً عن جذب املتلقي وحتريك أفكاره ومشاعره النفسية ،وضامن استجابته

ومشاركته للمبدع ،بوصف ذلك املكان يوقظ الفكر اجلمعي للمسلمني ،ويثري

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

حمورا أساس ًي ا من املباحث التي
األدب العريب عىل صعيد املبنى واملعنى ،بل«يمثل ً

ع واطفهم ،ويستمد خصائصه من الث وابت العقدية القارة يف وعي تلك اجلامعة.

توجه الباحث يف هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن الدالالت التي
هلذا كان ُّ

محلتها مفردة(ك ربالء) وم رادفاهتا؛ الطف ،والطفوف( ...)2يف شعر أحد شع راء
ك ربالء؛ وهو الشيخ(حمسن أبو احلب الكبري).

الكلمات المفتاحية :داللة المكان ،كربالء ،محسن أبو الحب.
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Abstract
The place is the main theme in this Study which discusses the movement
of the poets self and his in tellectual and psychological conflict with the reality surrounded him، And the place، The vital artistic element occupies a large
area of the poet’s compilation and dominates his memory in it’s various Kinds
tistical tables and we build our cvitical conception there up on
We have divided this thesis into Three sections study of Place and its significance in the poetry of Mohseen Abo Al - Hab Al Kaber by (Karbala and
synonyms) Example An objective and artistic study.
Keywords: The significances of the word, Karbala, Muhsen Abu Alheb.

 جملة ف�صلية حمـكمة- تراث كربالء

which we tried to deduce and fixing their Kinds according to the annexed sta-
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املقـدمـة
ّ
رفض ا أو قب ولاً  ،والسيام األدباء الذين يتجىل إحساسهم باألشياء
عىل فكره ومشاعره ً

من حوهلم بشكل الفت للنظر أكثر من غريهم ،فيصبح األدب م رآ ًة عاكس ًة

ملختلف املشاعر النفسية والفكرية التي يحَ ملها األديب إزاء املكان ،وهذا جيعل
وعنرصا فاع لاً من عنارص التج ربة
املكان جز ًءا مهام من البناء يف العمل الفني،
ً
األدبية ،وهو هبذا يمثل خالصة التفاعل بني األديب وجمتمعه ،بل احليز الذي جتري
فيه خمتلف أفعاله ،واملرسح الذي تقع فيه األحداث املثرية َلمِ ِل َك ِ
ته األدبية ،فلذلك
نجد أن املكان من أهم العنارص التي يسقط عليها األديب مشاعره س واء أكانت
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تُعدُّ عالقة اإلنسان ب املكان من أهم الع وامل املؤثرة يف حياته ،إذ تُلقي بظالهلا

مشاعر سخط أم مشاعر رضا تب ًعا للموقف الفكري والنفيس الذي يعاين منه،

وبخاصة الشع راء بوصفهم أكثر الناس حساسية جتاه الظروف املحيطة هبم مما
يدفعهم إىل نقل أحاسيسهم.

ولكي يصبح املكان فاع لاً
ومؤثرا يف العمل األديب جيب أن يكون ذا داللة
ً

حتاكي شي ًئ ا ما يف نفس األديب ،فيصبح النص األديب وعا ًء حيمل مشاعر األديب

وم واقفه إزاء كل ما يتعرض له ،وهبذا تكون له دالالت موضوعة عن قصد ،وأبعاد

خمتارة عن فكر ،ولغة مبنية عن إحساس دفني ،واألديب احلاذق جيعل من املكان

ورمزا ألمور غائرة يف ذاته ويف ذات اآلخرين ،وال يصبح شي ًئا ثانو ًي ا بل وعا ًء
راوية ً
تزداد قيمته كلام كان متداخلاً يف العمل الفني ،ويكشف عن وعي صاحبه يف

استثامره ويف إث راء رسالته األدبية(.)3
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والشاعر حمسن(أبو احلب) أحد الشع راء الذين تفاعل وا مع املكان؛ ألن الشاعر

ابن بيئته ،فأ َّث ر وتأثر بكل ما حوله وما حييط به ،إال أن تفاعله مع املكان وعالقته
به كانت من نوع خاص ،وبحس ٍ
ية عالية ،فقد َّ
احتل املكان مساحة واسعة يف شعره
ِّ
ووظفه يف العديد من قصائده حمم لاً إياه الكثري من إحساساته الفكرية والنفسية.
ويمكننا دراسة داللة(ك ربالء) وم رادفاهتا يف شعره التي تربز واضحة عن طريق

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
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انعكاس شعوره إزاءها عىل وفق ثالثة مباحث ،األول :داللة املكان األليف(ا ُمل حبب)،

والثاين :داللة املكان املعادي(غري المُ حبب) ،والثالث :املكان ا ُمل غلق واملفتوح.

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

املبحث الأول :املكان الأليف(املُحبب)

يعد املكان يف جوهره عند العرب وحدة فاعلة ومؤثرة يف منظومتهم الفكرية

يوصف املكان بأنه«املجال الذي جتري فيه أحداث القصة ،وال بد للحدث من
إطار يشمله ،وحيدد أبعاده ،ويكسبه من املعقولية ما جيعله حدثا قابال للوقوع

عىل هذه الصفة أو تلك ،وال بد للحدث أن يأخذ حجمه احلقيقي استنادا لسعة
املجال أو ضيقه ،كام أن املكان يعود عىل احلدث من جهة ثانية بالقيمة االجتامعية

وحيم له من الشحنات العاطفية التي تصاحبه»(.)4
التي ترتبط بهّ ،

لذا نريد باملكان األليف ذلك املكان الذي يضفي طابع االجيابية واأللفة

واالنتامء يف نفس الشاعر ،وجيعله يميل إليه ويمتزج به ،حتى يصل احلال  -يف
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والعقائدية ،ويتجىل ذلك بشكل واضح يف ما نلمحه يف نتاجهم الشعري ،وهلذا

بعض األحيان  -إىل االمتزاج الروحي واالحتاد النفيس ،حينها يمثل املكان معادلاً

ورمزا من الرموز
موضوع ًي ا لنفسية الشاعر وقنا ًعا من األقنعة التي خيتبئ خلفهاً ،
التي تتجسد فيها أحاسيسه ومشاعره النفسية.

ويرى ياسني النصري ّ
أن ثمة ظاهرة يف بنية املكان ا ُمل حبب قلام نلتفت إليها؛

هي تلك اللغة اإلشارية املضمرة فيه التي توحي بكثري من الدالالت املشحونة
التي يولدها ذلك املكان ،وال تظهر إال ملن جييد التعامل الروحي مع تلك األمكنة،

وصخورا وأت ربة ،بل هي لغة يف حد
أحجارا
ل ُي درك حينها أن هذه األمكنة ليست
ً
ً

ذاهتا يعرفها من جييد ق راءهتا(.)5

لذا حظيت ك ربالء وم رادفاهتا باهتامم كبري من لدن الشع راء قديماً وحدي ًثا،
هاجس ا حمور ًّيا
والسيام الشاعر حمسن(أبو احلب) الكبري ،إذ مثلت لديه ك ربالء
ً
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ِ
حضورا
استاملته وشدّ ِه إىل ما حيبه وما يعتقد به ،إذ متثل
قو ًّي ا امتلكت املقدرة عىل
ً
تارخي ًي ا مكث ًف ا لشخوص ت راثية وعقائدية مقدسة ،وأحداث تارخيية استثنائية

حدثت ألصحاب ذلك املكان.

فمن تلك األمثلة التي محلت داللة املكان املحبب لك ربالء وم رادفاهتا يف شعره

قوله خماط ًب ا أرض ك ربالء(:)6
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ِ
أرض وال ٌ
أن��ت ي��ا كربال ٌ
فلك
م��ا
ِ
سموت عىل السبع العال رش ًفا
لقد

(البسيط)

عرش ُ
ِ
بل أنت ٌ
العرش قد رفعا
مليك

وأن���ت أع�لى م��ن ال��ك��ريس ُمرتفعا

إن نسق التعبري يف هذين البيتني يوحي بداللة التفاعل اإلجيايب بني ذات

الشاعر واملكان ،فأسبغ فيهام عىل(ك ربالء) داللة حمبب ًة استمدها من املنزلة الرفيعة
التي حباها اهلل هلذا املكان ،إذ حوى اجلثامن الطاهر لسيد الشهداء ،والثلة

الطاهرة من أهل بيته وصحبه الك رام.
أيضا(:)7
وقريب مما تقدم قوله ً
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ي��ا ك��رب�لا أص��ب��ح ِ
��ت حم��س��ود السام
ل����و مل ت���ك���وين ب���ق���ع��� ًة م��ي��م��ون�� ًة

(الكامل)

إذ رصت للعرش العظيم قرينا
ِ
اخ�ت�رت َ
��ب امليمونا
م��ا
ذاك ال��ط ّ��ي َ

فعالقة الشاعر هبذا املكان عالقة روحية يشده إليه أكثر من سبب ،فك ربالء يف

عقيدته حمسود ٌة من مالئكة السامء الحتضاهنا اجلثامن الطاهر لإلمام احلسني،
حتى غدا قربه ً
عرش ا يناطح عنان السامء ،هذا اإلمام الذي أورثه اهلل ما وعد به

عباده الصاحلني ،فهو القائل« :عبدي أطعني تكن مثيل أو مثيل تقول لليشء كن

فيكون »(.)8
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ف املكان يف نظر الشاعر مل يكن ضمن إطار جغ رايف جمرد عن الداللة ،بل حيمل

وأفكارا فلسفية ،وهو متغري الداللة ،عميق األغ وار ،يتسم بمرونة
قي ماً مجالية،
ً
تستوعب فكر الشاعر ،وتعكس رغباته النفسية.
ضم ت جثامني الشهداء الصاحلني التي ثوت
عىل زيارة القبور الطاهرة التي ّ
بني ث راه ،فقد قال رسول اهلل« :من زارين أو زار أحدًا من ذريتي زرته يوم

القيامة فأنقذته من أهواهلا»( ،)9وغري ذلك الكثري من األحاديث التي رويت

عنه ،لذا نرى(أبو احلب) قد أوىل هذا املوضوع عناية فائقة يف شعره ،فمن
ذلك ما جاء يف قوله(:)10

إن ك��ان ح��ج البيت ف ً
واجبا
��رض��ا
ً

(الكامل)

ف���ي���ن���ا ف�������إن حل����ج����ه أرسارا

ه��ذا وال كالطائف ال��رام��ي لدى

ق�ب�ر احل��س�ين م���ن ال���دم���وع مج���ارا

ح���رم ب�����وادي ال��ط��ف م��ك��ة دون���ه

ال ي��س��ت��ط��ي��ع ل���ه ال�����ورى إن��ك��ارا

ه�����ذا ي���ق���ب���ل ق��ب�ر س���ب���ط حم��م��د

م����ن زاره زار اإلل������ه ب��ع��رش��ه
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فاحتفاء أبو احلب هبذا املكان(كربالء) ومتجيده يتأتى من الثواب املنصوص

ش��غ�� ًف��ا وذاك ي��ق��ب��ل األح���ج���ارا
م���ن ش���ك ف��ل��ي��س��ت��ن��ب��ئ األخ���ب���ارا

فذات الشاعر أسرية هذا املكان ،لذا حاول يف هذه األبيات أن يبني منزلة اإلمام

احلسني ويشري إىل قدسية مرقده ،قدسية هذا املكان وعقيدته فيه ،فهو يامثل

بيت اهلل احل رام؛ ألنه يضم بني جنباته جسد سيد الشهداء ،وبضعة رسول اهلل

الداعي إىل دين اهلل القويم.

فام يعطى هذا املكان قدسيته وعقائديته لدى املحبني ،هو بسبب ما منحه

اهلل من رفيع املكانة ،وعظيم املنزلة ،وهو ما نجده يف قول الشاعر(:)11
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ف���اخ���ري ك��رب�لا ال���س�م�اء ف���إن ال��ـ

ِ
أع����ط����اك ف���وق���ه���ا ت��أي��ي��دا
ـ���ل���ه

ك����ان ع��ل��م اإلل�����ه ف��ي��ك ق��دي�ًم�اً

أن ل���ل�م�اج���دي���ن ف���ي���ك حل����ودا

مل��ح��ة م��ن س��ن��اك ت��غ��ن��ي ع��ن البد
ف���ت���ح اهلل ف���ي���ك ل��ل��خ�ير ب���ا ًب���ا

ض����ي����اء ورف�����ع����� ًة وس���ع���ودا
ر
ً
أب�����دَ ال���ده���ر ال ي����رى م���س���دودا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

فقد محلت هذه األبيات داللة حمببة ملوضع ك ربالء ،إذ اهنا تفاخر بقاع األرض

والسامء؛ الن اهلل أ ّي دها بتأيده ،فأصبحت بابا من أب واب اخلري التي ال تُسد،

ضم جثامن اإلمام احلسني والصفوة الطاهرة من أهل بيته
ذلك املكان الذي َّ

أيضا(:)12
وصحبه .ويقول ً

(البسيط)

ال��روض يفخر ب��األزه��ار فافتخري

وم��ن��ت��ظ��م
ي���ا ك���رب�ل�اء ب��م��ن��ث��ور
ِ

ف��ي��ك احل��س�ين وأه���ل���وه وصحبته

األم��م
ف��أي فخر ك��ه��ذا الفخر يف
ِ

من ال�لآيل التي يف ال��ع ِ
��رش معدهنا

هم الشموس هم األقامر والشهب الـ
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(اخلفيف)

هم الرياض هم األجبال واهلضب الـ

النعم
أدرى بمقدارها اجل��ب��ار ذو
ِ
الظلم
الئ��ي هب��ا هي��ت��دى يف ح��ال��ك
ِ
اليت إليها التجاء الناس يف األز ِم

فالشاعر يف هذين النصني يطالب ك ربالء بأن تفاخر السامء ،وذلك ألهنا

رمزا للفخر واخلري ومال ًذا
ضمت يف ث راها أجساد طاهرة طيبة كانت وما زالت ً

للناس يف املحن واألزمات.

ونرى الشاعر يف أبيات أخرى يرفع من شأن امل راقد املقدسة حتى ليشبهها

بالكعبة املرشفة التي حيج إليها املسلمون ويطوفون حوهلا فن راه يقول يف ذلك:

()13
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��ورا بالعراق غدت
من ناشد يل ق��ب ً
لو أنصف الناس طافوا حوهلا وسعوا

رب ال��س�ماء به
أم��ا ت��رى م��ن ف��دى ّ

حتييها
م��ش��اع��ر الكعبة العظمى ّ
وق��رب��وا اهل���دي نُ��س ً
��ك��ا يف جمانيها
ّ
َرمح����ن ل��ل��ن��اس ق��د ًم��ا يف أوال��ي��ه��ا

وزاده������ا م��ن��ه ت�شري�� ًف��ا وت��ن��وهي��ا
م���ذب���وح���ا ب��وادهي��ا
ذب��ي��ح��ه ب����ات
ً

فالشاعر يف هذا النص مل يقصد بتشبيه أرضحة أهل البيت(عليهم السالم)

بالكعبة التقليل من منزلة بيت اهلل احل رام وإنام أراد من ذلك إظهار البيعة والوالء

واملودة ألهل البيت وهذا ُي عد من الف رائض الدينية التي أوجبها اهلل عىل
املؤمنني ،إذ قال تعاىل﴿ :ي ا َأي ها ا َّل ِذين آم نُ و ْا ا َّت ُق و ْا ال ّل ه واب َت ُغ و ْا إِ َل ِ
يه ا ْل َو ِس ي َل َة﴾(.)14
َ ُّ َ
َ َ ْ
َ َ

دور ٌ
فاعل يف تشكيل عنارص املكان يف الشعر ،إذ ّ
إن املكان يف بعض
وللعقيدة ٌ
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الر
هذا لعمر أيب البيت الذي وضع ْ
زينها
أم��ا ت��رى كيف ّ
رب العرش ّ

(البسيط)

جزئياته ُبعدٌ ُم ٌ
تخيل إذ يستطيع املبدع خلق وتشكيل املكان عىل وفق رؤيته
كبريا
الشعرية العقدية ،لذا نرى الشاعر يف أبيات أخرى يع ّظ م هذا املكان تعظي ماً
ً
ينطلق من عقيدته بقدسية هذا املكان ،إذ يصور الكعبة املقدسة وهي تطوف

حول أرضحة أهل البيت يف ك ربالء وهو ما جعله يتخوف من ألسنة الناس

برميه بالكفر ،إذ عرب الشاعر عن ذلك قائل(:)15

(الطويل)

وواهلل ل��وال خيـفتي ألسن ال��ورى

ِ
وق��ي َ
��ل لـهم ذا تايه الـــرشد كافر

َ
تلك وهـــذه
تُفاخر ب��األص��داف

ضمت األصداف أضحت تفاخر
بام ّ

لقلت جم���اين ك��رب�لاء ه��ي التــي
ول��و أهن��ا استطاعت ألقبل بيتـها

ب��ح��ج ف��ن��اه��ا ف���أرض احلـــج آم��ر

ّ
حت����ف ب���ه أرك���ـ���ان���ه وامل��ـ��ـ��ـ��ش��اع��ر
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لا وأ نِسْحُم ِخْيَّشلا ِرـْعِش يف ِناَكَملا ُةلالَد
ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب

إىل أن ت��راه طاي ًفا ح��ول كربــال الـ
م��ن��اس��ك��ه اع��ـ��ـ��ـ��وال��ه املتــجاهر
ٍ
ٍ
حس نفيس ُم درك ،وفكرة
متأت من نتاج
فذ ْك ِر الشاعر للمكان وتصويره له
متولدة من اإلحساسات املرتبطة به .هلذا نجده يؤكد يف أبيات أخرى عىل الط واف

حول مشاهد الطف املحببة إليه ،والتلبية فيها ،ويقرن قدسية هذه املشاهد
بقدسية العرش( ،)16إذ يقول:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
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ْ
طف بالطفوف فام أحىل الطواف هبا
ِ
ب��أن هبا
ُ��ح عندها وأعلم َّ
لبيك ص ْ

(البسيط)

فالطف والعرش كانا يف العال رشعا
داع����ي اإلل����ه أال واغ���رب���ت���اه دع��ا

أيض ا يف وصف رفعة هذا املكان(:)17
وقال ً

(الكامل)

السها يف كربال
أط��ن��اهب��ا ب��ال��رغ��م م��ن��ه��م ط�� َّن��ب��وا
رضبوا القباب عىل ُّ
ِ
فمقام هذه اخليام تعلو عىل نجوم السامء ،إذ َّ
ب صغري َخ ِف ُّي
الس ها ُك َويك ٌ
إن « ُّ
ِ
بصارهم ...ويف املثلُ :أ ِرهيا
َّ
الض وء يف بنات َن ْع ش الكربى ،والناس َي ْمتَح نون به َأ َ
الس ها وت ُِريني القمر»( ،)18وهو كناية عن مكانة ك ربالء ورفعتها.
ُّ

فعالقة(أبو احلب) ب املكان عالقة وثيقة ،بل من الع وامل املؤثرة يف حياته إذ ترك
كثريا من البصامت عىل حياته ،و َألقى بظالله عىل منظومته الفكرية ،وشاهد ذلك
ً

ما نجده يف عقيدته ا ُمل تجذرة اجتاه ك ربالء ،ومكانتها املتميزة يف نفسه ،إذ يقول(:)19
م�����ا ج����ن����ة دان�����ي�����ة ق���ط���وف���ه���ا
م���ا األب���ح���ر ال��س��ب��ع وم���ا ع�ّم�اّ ره��ا

(الرجز)

م�����ا دي����م����ة ه���ام���ي���ة خ��ل��وف��ه��ا

وم�����ا آلل���ي���ه���ا وم�����ا ص���دوف���ه���ا

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

م���ا ك��ع��ب��ة ال��ب��ي��ت وم���ا حطيمها

م���ا ب��ي��ت��ه��ا امل���ع���م���ور م���ا س��ت��وره
ٍ
روض���ة الـ
أزه��ى وأهب��ى منظر م��ن

م��ا زم����زم م��ا ح��ج��ره��ا م��ا خيفها

وم�����ا س����واري����ه وم�����ا س��ق��وف��ه��ا

يف ك���رب�ل�اء ت���زه���و هب���ا ط��ف��وف��ه��ا

األشياء ويعيد صياغتها بجاملية مؤثرة.

وأبو احلب يرى أن لك ربالء رفعة وفضلاً عىل مجيع ما ذكره يف هذه األبيات،

ضم جسد بضعة رسول اهلل،
وهذا ما جعله املكان املحبب إىل نفسه؛ النه َّ

جس ده يف قوله(:)20
ذلك اجلسد الذي زين املكان ،وقدّ سه ،و ّ
مج له يف عينه ،وذلك ما ّ
(الكامل)

م���ا زي��ن��ة ال��ق�بر ال����ذي يف ك��رب�لا
فالشاعر ال يرى أية ٍ
قيمة للزينة والذهب عىل القرب يف قبال اجلثامن الطاهر لإلمام
ّ
ض�����م الب�����ن حم���م���د ج��ث�مان��ا
ق����د
ّ
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فخيال الشاعر ا ُمل بدع حيول األشياء اجلامدة ،إىل عنارص حسية ّح ية ،ويشكل

وأي يشء أغىل وأثمن من جثامن بضعة رسول اهلل.
ضم ه هذا القربُّ ،
احلسني الذي ّ

وقد حاول أبو احلب يف أبيات أخرى توظيف خياله الشعري الذي يقوم عىل

املقابلة ،وعىل الثنائية الضدية يف عرض داللة املكان األليف ،إذ يقول(:)21
ح���ب���ذا ك��رب�لا ً
أرض�����ا م��ط ّ��ه��رة
ي���ا ّ

كانت لعمر أيب ً
أرض��ا فمذ حظيت

(البسيط)

���و ْت هب��ا ُعصب أك��رم هب��ا عصبا
َث َ

ب��ك��م أع��ي��دت س�ًم�اً مم��ل��وءة شهبا

فها ه��ي ال��ي��وم ت��زه��و وه��ي حالية

ك���أن عليها ال��ل��ؤل��ؤ الرطبا
بكم
ّ

ف��ل��م ت��ك��ن ه���ذه إال ل��ك��م وط��ن��ا

وتلك أع��داؤك��م ص��اروا هلا حطبا

ال��ن��ار م��ع جنة اخل��ل��د ال��ت��ي وعُ��د

األب��رار كلتامها يف كربالء انتصبا
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لا وأ نِسْحُم ِخْيَّشلا ِرـْعِش يف ِناَكَملا ُةلالَد
ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب

فالشاعر يف هذه األبيات قد شبه أرض ك ربالء بالسامء اململؤة بالشهب املنرية؛

وذلك ملا احتوت من أجساد طاهرة تعود ألهل البيت ،فأصبح وا زينة هذه

ونارا
األرض كام أن النجوم هي زينة السامء ،كام أن ك ربالء أصبحت جنة هلمً ،

ألعدائهم ،فهذا التقابل أكسب األبيات مجالية يف الداللة.

كثريا ما ينبني عىل وفق ثنائية ضدية ،ونجد هلا
فموقف الشاعر إزاء املكان ً

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

صدى واس ًع ا يف شعره ،من نحو ما نجده قوله(:)22
ً
ق���ب���ور ال��ـ
ه����ذه ك���رب�ل�ا وت���ل���ك
ُ

(اخلفيف)

زواه������ر ك��ال��ب��دور
ـ��� َق���و ِم ف��ي��ه��ا
ٌ

دي������ار ال��ـ
ه����ذي ك���رب�ل�ا وت���ل���ك
دوارس ك��ال��ق��ب��و ِر
ـ��� َق���و ِم ف��ي��ه��ا
ٌ
ُ
فالشاعر يقيم يف هذين البيتني ثنائية ضدية ،ومقابلة داللية يب ينّ عن
طريقها خلود ذكر احلسني ومن معه يف أرض ك ربالء بقبورهم املحببة لقلوب

حمبيه التي غدت كأهنا البدور الزواهر ،وبني ديار من ناوأهم التي أضحت مقفر ًة

كالقبور ودارس َة املعامل ،متوسلاً بأسلوب التك رار إلجالء تلك الداللة.

يتبني لنا أن(أبو احلب) أراد من تلك املقارنات وامل وازنات الداللية التأكيد عىل

160

حمبوبية ذلك املكان يف نفوس حمبي أهل البيت.

وهبذا يتم ّي ز املكان يف شعر(أبو احلب) بقوة احلضور النفيس أكثر من كونه

ُم در ًك ا حس ًّي ا ،فهو مالذ العاطفة ذو العالقة الوثيقة بني احلاوي وحمت واه ،تلك

العالقة التي تقوم عىل التأثر والتأثري.

ضم قرب أيب الفضل
وشاهدُ ذلك ما نجده يف التفاعل مع املكان الذي َّ
العباس يف قول الشاعر(:)23

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

قصدت أبا الفضل الذي هو مل يزل
ُ

ي��م��د إىل ال��ع�ين ال��س��ق��ي��م��ة كفه
ُّ

(الطويل)

ق��دي�ًم�اً ح��دي��ثً��ا ل��ل��ح��وائ��ج مقصدُ

وإن ُقطعت ي��وم الطفوف ل�� ُه يدُ

فأرض الطفوف عنده أرض أليفة،
وهي تعطي داللة املكان املحبب املألوفُ ،
وقريبة إىل نفسه؛ باحتضاهنا جلسد أيب الفضل ،هذه الشخصية التي متثل با ًبا

من أب واب قضاء احل وائج عند اهلل ،وطبيبا مشافيا ملنزلته عند اهلل ،فأرض الطفوف

متثل منز ًعا هتفو إليها أرواح الشيعة وأجسادهم.
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يح مجيل باحتفائه هبذا املكان،
فهذه األلفاظ املتتابعة التي أوردها الشاعر ت رص ٌ
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لا وأ نِسْحُم ِخْيَّشلا ِرـْعِش يف ِناَكَملا ُةلالَد
ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب

املبحث الثاين :املكان املعادي(غري املحبب)

يربز ٌ
نمط آخر من أنامط املكان يف شعر(أبو احلب) خيضع للتحول الداليل
ُ

للمكان ،وينفتح عىل معنى مغاير ومضاد ملا تقدّم ،إذ يتحول من األليف

إىل ا ُملعادي ،ومن ا ُملحبب إىل غري ا ُمل حبب ،عندما تعلن ذات الشاعر رفضها

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

للمكان(لك ربالء وم رادفاهتا) وعدم الفته هلا ،ألنه يشكل معادلاً موضوع ًي ا للظلم،

والغدر ،واخليانة ،وضياع احلق ،وتغليب دولة الباطل ،فيتذكر الشاعر أحيانًا
حزن عميق ٍ
املكان املحبب إليه ٍ
بنربة تفتح آفاق الذات أمام ٍ
وبعد عن املكان اآليت

من عمق التاريخ حمم لاً بمدلوالت العداء والرفض والنفور ،ذلك املكان غري األثري،
اخلايل من اإللفة ،موضع نفور النفس ،والذي يصعد العداء الوجودي بينه وبني

ذات الشاعر.

فمثلاً يعرض لنا أبو احلب
تصويرا تفصيل ًي ا ملا َح َّل باإلمام احلسني وأهل
ً

بيته وأصحابه يف أرض ك ربالء ليحرف داللته من األليف إىل املعادي ،فيقول يف
ذلك(:)24
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ب��أيب ال��ذي��ن جسومهم ف��وق الثرى

ب��أيب ال��ذي��ن رؤوس��ه��م ف��وق القنا

(الكامل)

ختضب
رغ�ًم�اً بفيض دم امل��ن��اح��ر
ُ
وجت��ل��ب
تهُ����دى ألب���ن���اء ال��س��ف��اح
ُ

ب���أيب ال��ذي��ن ح��ري��م��ه��م يف كربال
تسلب
أضحت برغم ذوي احلمية
ُ
فاألبيات توحي بحرسة تأمل عىل ما جرى يف هذا املكان ،فهو يتخذ من

عبارة(بأيب الذين) منطل ًق ا لعرض وتفصيل ووصف مصارع أهل البيت عىل

صعيد(ك ربالء)؛ ذلك املوضع الذي مثل له مكانًا غري حمبب إىل نفسه ،ملا وجد فيه

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

أهل البيت من مصائب شتى تدمي القلوب وهتيج الع واطف.
وغال ًب ا ما يتخذ املكان(غري ا ُمل حبب) داللة حزينة يستمدها الشاعر من

األحداث التي جرت عىل جنباته ،وألقت بظالهلا عليه ،من نحو قول الشاعر(:)25

س��وى َم��ن أملّ��ت بالطفوف ركابه

ال��ب��وات��ر
ت��و ّل��ت ق����راه امل��اض��ي��ات
ُ
وجعجعها فيها ال��ق��ض��ا امل��ت��وات��ر

يف البيتني مؤرش واضح لعمق تأثر ذات الشاعر هبذا املكان ،فام جعل(الطفوف)
ِ
مكانًا
صعيده ،إذ تو ّلت
مرفوض ا يف نفسه هو ما القاه اإلمام احلسني عىل
ً
ضيافته السيوف الب واتر بالرضب والطعن والتبضيع ،بدلاً من اإلق راء والرتحيب.
وشبيه ما تقدم ما ذكره الشاعر يف قوله(:)26
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أال َم���ن رأى ض��ي�� ًف��ا أ َّمل ب��م��ن ٍ
��زل

(الطويل)

(البسيط)

الس���ي�م�ا يف جم�����اين ك����رب��ل�اء هل��م
ي���وم أش���ب���وا ب���ه ن���ار ال���وغ���ى هلبا
حزن عميق ،وب ٍ
ففي هذا البيت تعلن الذات رفضها للمكان ٍ
ٍ
عد عن
بنربة
ُ

هذا املكان ،لتدل(ك ربالء) داللة واضحة االرتباط باحلدث الذي أشب وا به نار الوغى

ٍ
مآس وآالم ألقت بظالهلا عىل نفس
أليب األح رار ،وما صحب تلك احلرب من
الشاعر ،وجعلت من املكان غري حمبب ِّ
الذكر.

وقد يتخذ الشاعر منحى آخر بعرض داللة املكان غري املحبب فيدعو عىل

ذلك املكان بالويل والثبور ،من نحو دعوته عىل(م رابع ك ربالء) بال ُب عد لذكرها؛

بسبب ما سال عىل ث راها من الدم الطاهر ألهل البيت ،فيقول(:)27
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لا وأ نِسْحُم ِخْيَّشلا ِرـْعِش يف ِناَكَملا ُةلالَد
ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب

��ات ذك���رك ي��ا م��راب��ع كربالء
ه��ي��ه َ
ِ
أن�����ت إال روض�����ة مم���ط���ور ٌة
م���ا

(الكامل)

بُ���ع���دُ ال���زم���ان وقُ����ربُ����ه ُينسيني
ِ
األح��ب��ة ال ال��س��ح��اب اجل��ون
ب���د ِم

وتستمر هذه النغمة احلزينة وشعور الذات برفض املكان ليقول يف أبيات

أخرى(:)28
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مل��ا س��م��ع��ت ب��ذك��ر ي��وم��ه��م ال��ذي

غ��وث��اه م��ن ذك����راك وق��ع��ة كربال

(الكامل)

يف ك��رب�لا ج���رى أل��ف��ت ش��ج��وين
ي����ا أم ك����ل ح���زي���ن���ة وح���زي���ن

فذكرى هذا املكان(ك ربالء) غري املحبب هو ما أ ّلف بني الشاعر وبني شجونه

الدائمة التي دامت حتى املامت .فهذان البيتان ُيعززان ما أرشنا إليه من رفض

الشاعر للمكان ،وشعوره باالغ رتاب عنه.

ٍ
بشكل معلن،
فذات الشاعر حتدد موقفها السلبي ال رافض لذلك املكان

ويف ش واهد أخرى يميل إىل الرتميز عنه ،أو يكتفي باإلشارة إليه ،ولكن الشعور

الغالب هو رفض الذات له.
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ونلحظ هذه النربة تتكرر يف أبيات أخرى خياطب أرض ك ربالء مبي نًا أهنا

مثار حزن قلبه املكلوم؛ ذلك ألن فيها مصيبة احلسني وأهل بيته األطهار،
ُ
فيقول(:)29

(اخلفيف)

ل����ك ي����ا ك���رب�ل�ا ب��ق��ل��ب��ي ك��ل��وم

ع��ش��ت ع��م��ري كليم
أن��ا منها م��ا
ُ

ك��ي��ف ال واحل���س�ي�ن ف��ي��ك ره�ين

وب����ن����وه وامل�����اج�����دون ال���ق���روم

م��س��ريت مُ����ذ ت��رع��رع��ـ
ف��ارق��ت��ن��ي
ّ

ـ���ت ف��ح��زين ح��ت��ى امل��م�ات مقيم
ُ

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

فيتفاقم ذلك اإلحساس باحلزن يف نفس الشاعر عىل ما جرى يف ذلك املكان

ليستحيل إىل جروح دائمة تالمس شغاف القلب إىل املامت.

ومثارا للحزن
فعدم ألفة الشاعر هلذا املكان لكونه جام ًع ا لألرزاء والبلوى،
ً

كم فيك يا دار من دمع جرى ودم

أعنيك يا كربال إذ ليس غ�يرك للـ

(البسيط)

وك���م ف���ؤاد وج��س��م ب���ات يف سقم
()31
ِ
حم
أرزاء أمجع من بيض ومن ُس ِ

كثري من الدمع ،والدماء ،واملصائب
ففي هذا املكان جرى ألهل البيتٌ 

اجلسام ،التي أهلبت قلب الشاعر ،وأبغضت هذا املكان لنفسه ،هلذا استعمل
الشاعر أسلوب النداء(يا دار ،وأعنيك يا ك ربال) ليعرب عن عمق ذلك اإلحساس

احلزين الذي خيتلج يف نفسه من ذلك املكان.
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الدائم ،فيقول(:)30

وهلذا أصبحت مدينة ك ربالء من األماكن التي أحس الشاعر إزاءها بالعداء

كثريا ما تشجي الشاعر وتبكيه ،ويرى فيها دار حزن وإهنا سميت
والك راهية ،فهي ً

ك ربالء ألن الكرب اليروم منها ارحتاال( ،)32وقد عرب الشاعر عن ذلك بقوله(:)33
ال أرى ك���رب�ل�اء ي��س��ك��ن��ه��ا ال��ي��و
سُ��م��ي��ت ك��رب�لاء ك��ي ال ي���روم ال��ـ

(اخلفيف)

م س���وى م��ن ي���رى ال��س�رور حم��اال

ـ��ك��ـ��رب منها إىل س��واه��ا ارحت���اال

دارا وإ ّال
ف���اخت���ذه���ا ل��ل��ح��زن ً
أيض ا بأهنا مثار حزن وم وارد أمل تزلزل
فالشاعر يرى يف أرض الطف(ك ربالء) ً
داء ع��ض��اال
ف���ارحت���ل ال ك��ف��ي��ت ً

اجلبال الشم؛ وذلك لعظم مصاب احلسني فيها ،حتى جعلت األنبياء حتزن

عىل ما جرى فيها فيقول(:)34
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لا وأ نِسْحُم ِخْيَّشلا ِرـْعِش يف ِناَكَملا ُةلالَد
ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب
(البسيط)

هي الطفوف وم��ا يدريك ما فيها

فيها م���وارد ح��زن لست أحصيها

ف��ي��ه��ا آلدم ع�����والت وأح��س��ب��ه��ا

عجت دواعيها
ه��ذي ال��رع��ود إذا ّ
فصار طوفاهنا م��ن بعض جارهيا

ع��دت أصاغرها
فيها مصائب لو ّ
ف��ي��ه��ا م��دام��ع ن���وح س���ال سائلها

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ع��د اخلليل هبا
فيها م��ن ال�� ّن��ار م��ا ّ

ال��ش��م ح��زنً��ا م��ن مراسيها
ل��زال��ت
ّ

ن�ي�ران ن��م��رود م��ن أدن���ى مصاليها

ف��ي��ه��ا أع��ي��د ك��ل��ي��م اهلل م��ن��ع��ق��دً ا

ل��س��ان��ه ده���ش��� ًة مم���ا ج����رى فيها

فيها م��ن ال��رس��ل واألم�ل�اك حمتشد

م���ع���ارش ل��ي��س غ�ي�ر اهلل حيصيها

فيها لعيسى رصاخ ب��ات يسعده

س��ي��ده��ا
ف��ي��ه��ا ّ
حم���م���د امل���خ���ت���ار ّ

رصاخ م��ري��م تشجيه ويشجيها

ت��غ��ري��ه ب��ال�� ّن��وح أح��ي��انً��ا ويغرهيا

لح
وأحيانًا ينتقل اخليال الشعري املجنح بالشاعر إىل عرصة ك ربالء ليؤنبه و ُي َّ
عليه بالذنب العظيم؛ ألنه مل َي ُذد عن إمامه عىل ثرى ذلك املكان ،فيقول(:)35
(الكامل)
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ذن��ب��ي ع��ظ��ي��م ح��ي��ث إين مل أك��ن
أذود
ع���ن���ه ب���ع���رص���ة ك����رب��ل�اء
ُ
ٍ
ٍ
طرف خفي
لغوي خاص ل ُي لمح من
أسلوب
أو قد يميل الشاعر الستعامل
ٍّ

إىل داللة ذلك املكان غري املحبب ،من نحو استعامل الشاعر ألسلوب(االستفهام

االنكاري) يف قوله(:)36

أي الشموس ب���وادي ال��ط ِ
��ف ٌ
آفلة
ُّ

(البسيط)

أظ�� ّن��ه��ا م��ه��ج ال���زه���را ذرارهي�����ا

ت��ب�رح لفقدهم
ن��ع��م وه���ا ه��ي مل
ْ
يبدو أن العنرص الطاغي يف هذا النص هو رفض الشاعر للمكان(الطف)،
م��ذه��ول��ة ب��ال��دم��ا جت���ري مآقيها

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

هذا املكان الذي أفلت بني ربوعه شموس ألهل البيت ،من ذرية السيدة

فاطمة الزه راء ،ما جعلها مل تبارح ذلك املكان ،إلقامة العزاء عليهم بالنوح

والعويل.

رسول اهلل ليب ينّ داللة الطابع احلزين لذلك املكان بسبب ما القت ذرارهيام عىل
ث راه من مصائب شتى ،فيقول(:)37
ُّ
ك�����ل ام������رئ م��ي�راث����ه يف ول����ده

م��ا الح يل ي��و ًم��ا ب��ي��ث��رب كوكب
أيضا(:)38
وقال ً

ك��ان��ت ودي��ع��ة أمح���د ب�ين ال���ورى

(الكامل)

مل ص���ار إرث����ي ع���ن ب��ن��ي مصونا

إال وع�������اد ب���ك���رب�ل�ا م���دف���ون���ا
(الكامل)
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فتار ًة يتحدث الشاعر عىل لسان الزه راء ،وتارة أخرى يتحدث عىل لسان

كيف اب��ن هند بالطفوف اجتاحها

فمكان(ك ربالء وم رادفاهتا) يضفي داللة الطابع احلزين عىل نصوص الشاعر

بصورة عامة ،وعىل وجه اخلصوص يف اجلزء الذي يمثل املكان غري املحبب لنفسه.
ٍ
ِ
متأت من الشعور الذي يتبلور يف
حقيقة األمر إنّام هو
والرفض للمكان يف

النفس من الذكرى املؤملة لألحداث التي جرت فيه ،فهو يف الغالب حضور نفيس

أكثر من كونه مدر ًك ا حس ًي ا ،لذلك نلحظ عناية الشاعر هبذا النمط الداليل الذي
يعرب عن بغض املكان املذكور ملا انطوى عليه من ٍ
حزن وأملٍ ،فيقول(:)39
أال ال ت���رى يف ك��رب�لا غ�ير ن��ادب
وذات ح��ج��اب م��ا خت���ال حجاهبا

(الطويل)

وآخ����ر حم��ل��ول ال���وط���اب جي��ادب��ه

عليها ومل ي�ضرب هلا السرت ضاربه
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لا وأ نِسْحُم ِخْيَّشلا ِرـْعِش يف ِناَكَملا ُةلالَد
ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب

زم���اج���ر رع����د ج�� ّل��ل��ت��ه سحايبه

ت��ع��ج وم���ا جي���دي العجيج ك��أنهّ��ا
ّ
فعن طريق إنعام النظر يف هذه املقطوعة نتبني أن هذا املكان يمثل موض ًعا
ينطوي عىل األحزان ،وهو ما جعله من امل واضع غري املحببة يف املنظومة الفكرية

للشاعر.

ومما تقدم يمكن القولَّ :
تشف عن فاعلية التعامل بني
إن أشعار(أبو احلب)
ُّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
168

الذات واملكان ،فتار ًة نستشعر َّ
أن النص يوحي بداللة املكان األليف املحبب
وح َّب ها للمكان ،وتار ًة أخرى توحي النصوص بداللة عداء
وحيمل تفاؤل الذات ُ

الذات للمكان ،ورفضها له ،وتكثيف النص باألمكنة املعادية التي تعكس غ ربة
الذات النفسية وكرهها لذلك املكان.

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

املبحث الثالث :املكان املُغلق واملفتوح

َّ
إن الشعور إزاء املكان مرتبط بشكل مبارش وأكيد باحلالة النفسية لذات

ولكنه يتحول أو يرتجم بوساطة الشعر إىل دالالت نفسية سل ًب ا أو إجيا ًب ا ،ف تُسقط

عليه الذات شحناهتا العاطفية.

ونريد بداللة املكان ا ُمل غلق الداللة الظاهرة للمكان ،أي املعنى احلقيقي

لـ(ك ربالء وم رادفاهتا) ببعدها اجلغ رايف ،أما داللة املكان املفتوح فهي الداللة العميقة

لـ(ك ربالء وم رادفاهتا) ،أي املعاين املجازي التي خترج إليها هذه األلفاظ ،لتدُل عىل

البعد الزماين بعد أن كانت تدل عىل البعد اجلغ رايف احلقيقي.

َّ
ثم ة عالقة واضحة املعامل بني
وإن القارئ لشعر أبو احلب يلحظ أن هناك َّ
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الشاعر ،ف املكان بحدوده اجلغ رافية ،وأبعاده املعروفة راسخ يف وعي الشاعر وعقله،

نقس م ب واعث احلزن لديه عىل
ثيمة املكان وبني ظاهرة احلزن عنده ،ويمكن أن ّ

قسمني ،إحدامها ب واعث زمانية ،واألخرى مكانية ،وكلتامها متعلقة بالذكريات

املؤملة ملأساة ك ربالء زمانًا ومكانًا ،وهبذا أصبحت هذه الب واعث عنده بمثابة املثري،
وكان شعره بمثابة استجابة لتلك املثريات()40؛ وذلك ألن التج ربة الشعرية«ال

تكتسب البعد اإلنساين إال من خالل تشابك عنارص التج ربة ،وبخاصة يف بعدها
املكاين والزماين ،فعىل قدر وعي األديب بال واقع الذي يعايشه ،وإدراكه لطبيعة

الرصاعات والعالقات يتضح موقفه الفكري والشعوري إزاء ذلك»(.)41

وهلذا نلحظ  -يف بعض األحيان  -أن داللة املكان تنحرف عند الشاعر عن

التقريرية واملبارشة إىل داللة ي راد هبا زمان األحداث التي جرت يف ذلك املكان ،من

169

لا وأ نِسْحُم ِخْيَّشلا ِرـْعِش يف ِناَكَملا ُةلالَد
ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب

نحو ما نلحظه يف قول الشاعر الذي ُي عرب فيه عن حزنه كلام رأى غري ًب ا بكى

لغ ربة احلسني وأهل بيته(:)42

أب��ك��ي ل��ك��ل غ��ري��ب ع��ن��د ذك��رك��م

(البسيط)

ح��زنً��ا ملهلككم يف ك��رب�لا غربا

فأراد الشاعر يف هذا البيت الشعري بذكر املكان(ك ربالء) إجالء داللته الزمانية

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ال املكانية ،إذ إنّه مل ُي ر ْد ذكر املكان ،بل أراد ما حدث يف ذلك الزمان.
أيضا(:)43
وشبيه ما تقدم نجده يف قول الشاعر ً

أأن���س���ى هل���م يف ك���رب�ل�اء م��واق�� ًف��ا
م��واق��ف ت ِ
ُ��ن��س(َّ )44
ك��ل ٍ
خ��ل خليله

(الطويل)

��ع
ت���ذوب ال��س�ما م��ن ه��وهل��ا امل��ت��و ّق ِ

وت��ذه��ل ع�ّم�اّ أرض��ع��ت ّ
مرضع
ك��ل
ِ

فلو أمعنا النظر يف هذين البيتني لتب ينّ لنا أن الداللة يف لفظة(ك ربالء) هي
داللة زمانية ال مكانية ،أراد الشاعر عن طريقها عرض ما َّ
حل بأهل البيت

الناس
يصيب
يف يوم ك ربالء ،تلك املصائب التي تُصيب قلب ا ُمل حب مثل ما
َ
ُ

يوم القيامة ،إذ تُنيس األحبة واخلالن ،وتُذهل كل مرضعة عام أرضعت ،فوظف
170

االقتباس الق رآين يف إجالء تلك الداللة.

ونلحظ أحيانًا بعض االستعامالت اللغوية التي ُي وردها الشاعر يف نصه

الشعري وهي تُلمح إىل الداللة الزمانية للمكان ،من نحو ما نجده يف قول
الشاعر(:)45

ال ك���ان ي��وم��ه��م يف ك���رب�ل�اء وال

ي����وم ب���ه أس��ل��س اهل�����دار م��ق��وده
ٌ

(البسيط)

ُ
وال���رس���ل
ط���اف���ت ب���ه ال���رك���ب���ان

واسرتنب الليث حتى اصطاده الوعل
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ي����وم م��ن ال��ده��ر مل ت��ف�تر ن��وائ��ح��ه
ٌ

ُ
غ��ل��ل
ع���ن امل���ن���اح ومل ي��ب�رد هل���ا

فقد كرر الشاعر لفظ(يوم) ثالث م رات وهو ما يوحي بالداللة الزمانية ال

املكانية للفظ(ك ربالء) يف هذه املقطوعة ،إذ ّ
إن إحلاح الشاعر عىل لفظ من األلفاظ
اخلاص بمدلوله ،فيشعل شعور ا ُمل خاطب ويوقظ عاطفته(.)46
ويقرتب مما تقدم قوله(:)47

ُ���ث���ر إذا م���ا ع��ددهت��ا
م��ص��ائ��ب��ه��م ك ٌ

أق��م��ار ت�����وارت وأن��ج��م
هل���م ف��ي��ه
ٌ

(الطويل)

ول��ك��ن ي��وم ال��ط��ف أده���ى مصائبا
َّ

ط��ل��ع��ن ومل ي��ط��ل��ع��ن إال غ��وارب��ا

فأورد الشاعر لفظ(يوم) يف البيت األول وفيه إحياء واضح املعامل إىل داللة(الطف)

الزمانية وما جرى يف وقته من مصائب عىل أهل البيت.
أيضا(:)48
وقد تكرر هذا النمط الداليل يف قوله ً

ي���وم ال��ط��ف��وف ول��ي��س ي���وم غ�يره
ت��ف��ج ً��ع��ا
ي����وم ب���ه ب��ك��ت ال���س�م�اء
ّ

(الكامل)

ويعقب
يبدي العجائب يف الزمان
ُ
تنحب
ب���دم ف��ه��ا ه���ي ل��ل��زم��اج��ر
ُ

فقد كرر الشاعر لفظة(يوم) ثالث م رات ،وان تك رار الشاعر هلذه الكلمة مل

ِ
يأت اعتبا ًط ا ،وإنام أوردها لغاية داللية تتمثل يف التأكيد عىل عظم ما َّ
حل هبذا
اليوم.

وقد يستعمل الشاعر أسلوب االستفهام ال عىل سبيل احلقيقة بل عىل سبيل

املجاز ليحرفه عن مساره اللغوي إىل معنى بالغي يريد عن طريقه تبيان زمان

احلدث ،من نحو قوله(:)49
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َّ
ليدق بعدما يتكرر أب واب القلب ،موح ًي ا باالهتامم
يؤكد عنايته به دون س واه،
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ف
اهتادارموءالبرك( ريبكلا بح ب
(الطويل)

نجيعا بكربال
مل��ن أع�ي�ن س��ال��ت
القطر
زم��انً��ا وج�� ّف��ت ث��م ساعدها
ً
ُ
ف أسلوب االستفهام املجازي لكي يعرب بوساطته عن
نرى الشاعر قد و ّظ َ
م رارة احلزن واألسى يف داخله ج راء تلك األعني الطاهرة التي مل تُسل دم ًعا من

احلزن واألمل ،بل سالت د ًم ا نجي ًعا من الوجد يف زمان الطف.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

أيضا(:)50
وقوله ً

ِّ
ل���ك���ل ق��ت��ي��ل ط���ال���ب ب��دم��ائ��ه

(الطويل)

ف�ما ب��ال قتىل ال��ط��ف مل تلف طالبا

فداللة عبارة(قتىل الطف) يف عجز البيت هي داللة زمانية ،واالستفهام خرج

من معناه اللغوي إىل معنى جمازي ُي راد به(الندبة) للطلب بثأر القتىل يف ذلك

الزمان.

اضح ا يف مسار الداللة من املكان إىل
فنتلمس يف نصوص كثرية حت ولاً و ً

الزمانُ ،م ستمد من شاعرية األديب ،وقوة خياله ،وتفننه يف استعامل اللغة ،من
نحو ما نلحظه يف قول الشاعر خماط ًب ا أبا الفضل(:)51
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ي��م��ي�� ًن��ا ب��ي��م��ن��اك ال��ق��ط��ي��ع��ة وال��ت��ي

ل��ص�برك دون اب��ن النبي بكربالء

(الطويل)

تسمى ش�مالاً وه��ي جامعة الشمل
أم���ر حُ
الي��ي��ط ب��ه فكري
ع�لى اهل���ول ٌ

إن نسق التعبري يف هذين البيتني يوحي بداللة إحيائية متحولة للمكان ،يرى

الشاعر يف هذا املوضع(ك ربالء) مكانًا جامعا ملعاين الوفاء والفداء باحتضاهنا جلسد

أيب الفضل الذي وقف
صابرا جماهدًا دون أخيه احلسني يف يوم عاشوراء.
ً
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ومما ُي لحظ عىل أغلب ش واهد الشاعر ا ُمل تقدمة أهنا تنطوي عىل نغمة حزينة

ظاهرة للعيان ،ويبدو أن ظاهرة احلزن مل تكن عند الشاعر حمسن أبو احلب

فحسب؛ بل كانت ظاهرة عامة عند أغلب الشع راء حني يذكرون(ك ربالء)
حمورا أساس ًي ا يف معظم ما يكتب الشع راء املعارصون
أن يقال :إن احلزن قد صار ً
من قصائد»(.)52

ويتبني مم ّا تقدم أن داللة املكان ،واملكان الزماين كانتا بنية واحدة متشابكة

الداللة ،قد عملت عىل إثارة املشاعر املتباينة عند الشاعر ،وقد عكست الكثافة

املكانية يف شعره رؤية الذات الشعورية والفكرية وعمق إحساسها بمكان(ك ربالء)
وم رادفاتهَّ ،
رموزا مبارشة ترتبط بشكل أو
وأن هذه األماكن هلا خصوصية بوصفها ً

بآخر بظالمة أهل البيت.
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وم رادفاهتا ،إذ«استفاضت نغمة احلزن حتى صارت ظاهرة تلفت النظر ،بل يمكن
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اخلـامتـة

اآلن وقد شارف البحث عىل االنتهاء البد لنا أن نوجز أهم النتائج التي

متخضت عنه؛ لتكمل الفائدة ويعم النفع .فقد أسفر عن النتائج اآلتية:

*أظهر البحث َّ
متميزا يف شعر
حضورا
أن املكان(ك ربالء وم رادفاهتا) سجل
ً
ً

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

عنرصا م هماً دخل يف البناء الفني واملوضوعي
الشيخ حمسن أبو احلب بوصفه
ً
لشعره ،واتصل بفكره ومشاعره ،فأظهر دالالت متعددة يكشف عنها السياق
النيص الذي ترد فيه.

*حظيت ك ربالء بكثافة عالية يف شعر الشاعر وعربت عن عالقته هبا ،وكشف
توظيفها يف شعره عن أبعاد عمقت املعنى عن طريق ال��دالالت املحملة
بالشعور واملجسدة لفكره ،ومكنون ذاته ،وهيمنتها بشكل كبري عىل شعره.

*م ّث ل املكان أحد أهم وسائل الشاعر ومنافذه القولية ،إذ حمََّ َله أفكاره ومعتقداته
التي و َّد طرحها ،والدعوة إليها ،وقد متكن من توظيف املكان بانسيابية عالية

إليصال ذلك.
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*استطاعت خميلة الشاعر باالستناد إىل عقيدته أن تثري لدى املتلقي حساسية
خاصة يف استشعار صورة املكان عن طريق التنظيم اللغوي ،وتعدد مستويات
ٍ
بمعان حمددة ضمن سياقها
الداللة لأللفاظ التي حتتفظ بقدر معني من اإليامء
يف النص ،تساندها يف ذلك داللتها املعجمية الثابتة.

*أظهر البحث إمكانية الشاعر عىل استنطاق(ك ربالء) بقابلية إحيائية ،وأضفى
عليها طاب ًعا عقائد ًيا ناب ًعا من انتامئه العقائدي ،وخاض ًعا لرؤيته الفكرية
وإحساسه بقدسية ذلك املكان.

لاكرس يلع دبع حالف .د.م

* َّ
إن إحساس الشاعر بك ربالء وم رادفاهتا إحساس نفيس خالص ،فألفة املكان
وعدم ألفته متعلقة باألحداث التارخيية التي جرت عىل ث راه ،وداللة املكان
تتغري بتغري حالته النفسية املرتبط بذلك املكان.

إذ إنه انتقل به من مفهومه العام إىل مفهوم خاص ،فتشكلت لديه ثالث

دالالت؛ املكان األليف ،واملكان املعادي ،واملكان ا ُمل غلق واملفتوح.

* َّ
ثم ة عالقة واضحة املعامل بني
إن القارئ لشعر(أبو احلب) يلحظ أن هناك َّ
نقس م ب واعث احلزن لديه
ثيمة املكان وبني ظاهرة احلزن عنده ،ويمكن أن ّ
عىل قسمني ،إحدامها ب واعث زمانية ،واألخ��رى مكانية ،وكلتامها متعلقة

بالذكريات املؤملة ملأساة ك ربالء زمانًا ومكانًا ،وهبذا أصبحت هذه الب واعث
عنده بمثابة املثري ،وكان شعره بمثابة استجابة لتلك املثريات.
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* َّ
إن لك ربالء لدى الشاعر أبعا ًدا ودالئل تبتعد عن املفهوم التقريري للمكان،

* َّ
إن رؤية الشاعر اخلاصة للمكان تتجسد يف األسلوب الذي يتمظهر به النص،
ولذا فان الكشف عن دالالت املكان يف شعره أوجب استنطاق عقيدة الشاعر
ٍ
ناحية
ب املكان من جهة ،واألسلوب الفني الذي اخرج النص للوجود من
أخرى.

* َّ
إن انتظام املفردات الدالة عىل األبعاد املكانية يف شعر(أبو احلب) ينتج من
سياق خاص تنتظم عىل أساسه اللغة الدالة عىل املكان ،واختذت يف الغالب

مستويني ،األول :موضوعي يتبنى رؤي��ة واقعية لك ربالء كبعد جغ رايف،
يت عىل أساسه
والثاين :ذايت يقوم عىل اختاذ موقف نفيس وعقائدي مسبق ُبنِ ْ
هيكلية(ك ربالء) يف نصوصه الشعرية.
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امل�صادر واملراجع
القرآن الكريم.

•آليات اخلطاب النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاهيل(بحث يف
جتليات الق راءات السياقية) ،حممد بلوحي ،منشورات احتاد الكتاب العرب،

دمشق 2004 ،م.

•بحار األن وار(اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ،حممد باقر املجليس ،األمرية
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل2008 ،م.

•التكرير بني ا ُمل ثري والتأثري ،د .عز الدين عيل السيد ،عامل الكتب ،بريوت-
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أول :الكتب
اً

لبنان ،الطبعة الثانية1407 ،هـ1986-م.

•مجاليات املكان ،د .سمري أمحد قاسم وآخرون ،املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثانية1984 ،م.

•دي وان الرشيف الريض ،رشح د .يوسف شكري فرحات ،دار اجليل ،بريوت،
الطبعة األوىل 1995 ،م.

•دي وان الشيخ حمسن أبو احلب الكبري(،ت1305هـ) ،حتقيق :جليل كريم أبو
احلب ،بيت العلم للناهبني ،بريوت ،الطبعة األوىل2003 ،م.

•الزمان واملكان يف الشعر اجلاهيل ،د .باديس فوغايل ،عامل الكتب احلديث،
األردن ،الطبعة األوىل2008 ،م.
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•الشعر العريب املعارص ،قضاياه وظ واهره الفنية واملعنوية:د .عز الدين إسامعيل.
دار الفكر العريب – القاهرة .1978

•الطفيات؛ املقولة واإلج��راء النقدي ،الدكتور عيل كاظم املصالوي ،قسم
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة ،الع راق – ك ربالء،

الطبعة األوىل2012 ،م.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

•كامل الزيارات ،أبو القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي ،دار املرتىض
للطباعة والنرش ،بريوت ،الطبعة األوىل2008 ،م.

•لسان العرب ،أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور األنصاري األفريقي
املرصي(ت711هـ) ،حققه وعلق عليه ووضع ح واشيه عامر أمحد حيدر،
م راجعة ،عبد املنعم خليل إب راهيم ،منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل2003 ،م.

•مدخل إىل علم النفس :دافيدوف ليندال .ترمجة :سيد الط واب وآخرين .الدار
الدولية للنرش والتوزيع .1983
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ثانيًا :الرسائل اجلامعية

•املكان يف شعر أيب العالء املعري ،رسالة ماجستري ،حريب نعيم حممد الشبيل،
جامعة القادسية ،كلية ال رتبية2002 ،م.

