
ْعِلْيِم اْلَعاِل َواْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ  اَزٌة ِمْن وَزاَرِة التَّ َ  مجُ

ِة ِقَيِة اْلِعْلِميَّ ْ ْغَراِض التَّ ْعَتَمَدٌة ِلَ مجُ

َسِة  َقدَّ ِة اْلـمجُ اِسيَّ رجُ َعْن اْلَعَتَبِة اْلَعبَّ َتْصدجُ

َراِث َكْرَبَلء ِة َواْلِْنَسانِيَِّة/َمْرَكِز تجُ ْوِن اْلـَمَعاِرِف اْلِْسَلِميَّ ؤجُ ِقْسِم شجُ

د اخلامس/ العدد الول السنة اخلامسة/املجلَّ

شهر مجادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م
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املرشف العام
سامحة السيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل 
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. احسان عيل سعيد الغريفي ) مدير مركز تراث كربالء (

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(
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 أ.د. فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

 أ.د. أياد عبد احلسني اخلفاجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء (
 أ. د. زمان عبيد وناس املعموري )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(
أ .د. عادل حممد زيادة )كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي )كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين )كلية اخلليج / سلطنة عامن(
أ.د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير )كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(



سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء

اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.د. حسني عيل الرشهاين )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار(

أ. د. عيل خضري حجي )كلية الرتبية / جامعة الكوفة(
أ.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(

 أ.م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 مدقق اللغة العربية

أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(
مدقق اللغة االنكليزية

أ.م. د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
الدارة املالية 

حممد فاضل حسن
املوقع اللكتوين
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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

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

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

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

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



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

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

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

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

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

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

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية جمزية.



12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 
أ-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.
جـ -تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د -تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraifi@gmail.com أو موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشمعة اخلامسة
وكام  بجالله،  يليق  محًدا  الرزق  وبارئ  اخللق  خالق  هلل  احلمد 
د،  الم عىل خري خلقه سيِّدنا ونبيِّنا حممَّ الة والسَّ حيّب أن حُيَمد، والصَّ
جس  وعىل آله نرباس اهلَدى و آية التَقى الذين أذهب اهلل عنهم الرِّ

رهم تطهرًيا. وطهَّ
 - األول  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني   : بعد  ا  أمَّ
هبذا  وهي  كربالء،  تراث  ة  جملَّ من  اخلامسة  للسنة  اخلامس  د  املجلَّ
لها للوقوف يف مصاف  مت ما ُيؤهِّ ُتوقد شمعتها اخلامسة، بعد أن قدَّ
؛  بالبنان  هلا  ُيشار  التي  الرصينة  مة  املحكَّ العلميَّة  العامليَّة  ت  املجالَّ
العباس  تبارك وتعاىل، وبربكة أيب الفضل سيِّدنا  وذلك بفضل اهلل 
ة،  املجلَّ يف  احلياة  رشيان  هي  الَّتي  املرموقة  الباحثني  وبأقالم   ،
اهليأتان  قامت  فقد  والتحريرية،  االستشارية  ة  املجلَّ هيأيت  وبجهود 
يليق  الَّذي  ة إىل املستَوى  باملجلَّ راسات للرقّي  الدِّ بوضع اخلطط و 
فيها،  الكتابة  ة  املجلَّ ترغب  الَّتي  بالعناوين  الباحثني  َدت  فزوَّ هبا، 
بعض  مع  عقدهتا  التي  عة  املوسَّ للنَّدوات  تراثيَّة  حماور  ووضَعت 
اجلامعات العراقيَّة، فضاًل عن مراجعة وتصحيح األبحاث الواردة 
العلمّي  املستوى  إىل  بالبحوث  للرقّي  الباحثني،  وإرشــاد  إليها، 
يف  بكفاءاهتم  املشهود  العلميِّني  مني  املقوِّ إىل  إرساهلا  قبل  املرموق 

اجلامعات العراقيَّة .



ثنايا  بني  ـًبا  ُمغيَّ الكربالئّي  الرتاث  من  كبرٍي  قسٍم  لوجود  ونظًرا 
الرتاث  وألمهيَّة  واالندثار،  للتلف  عرضة  هي  الَّتي  املخطوطات 
تساهم  علميَّة  ونكات  معرفيَّة،  كنوز  من  حيويه  وما  املخطوط 
الباحثني  أمــام  ــاق  اآلف تفتح  و  الــرتاث،  توثيق  يف  فاعل  بشكل 
تثري  وأصيلة  مبتكرة  ودراســات  أبحاٍث  يف  للرشوع  والدارسني 
يف  ُتلحق  أن  ة  املجلَّ قررت  تطويره،  يف  وتساهم  العلمّي،  البحث 
هذا العدد، ويف األعداد القادمة شيًئا ممَّا خيتصُّ بالرتاث املخطوط 
قة، أو صورة ملخطوطة، أو فهرسة  اء الكرام خمطوطة حمقَّ م للقرَّ لُيقدِّ
للمخطوطات، أو أختاًما، أو بالغات، ونحو ذلك مما ُيعنى به الرتاث 
للشيخ  الذاتيَّة  الرتمجة  العدد ننرش حتقيق نّص  املخطوط، ففي هذا 
حمّمد تقي اهلروّي احلائرّي املذكورة يف خامتة كتابه )هناية اآلمال يف 
كيفّية الرجوع إىل علم الرجال( إذ ترجم نفسه يف هذه اخلامتة، وهو 
مدرًسا  قرن  ربع  من  أكثر  فيها  سكن  إذ  كربالء  تراث  أعالم  أحد 
الرشيف.  احلسيني  الصحن  يف  ودفن  فيها،  تويّف  أن  إىل  واستاًذا، 
عت بني إحياء الرتاث املغمور  ا بقيَّة أبحاث هذا العدد فقد تنوَّ وأمَّ
دورهم  و  ومنهجهم  سريهتم  يف  البحث  و  كربالء،  علامء  لبعض 
واملعرفية،  الفكرية  ونتاجاهتم  شخصياهتم  دراسة  وبني  العلمّي، 
فضاًل عن األبحاث األدبية والتارخييَّة، وغريها من األبحاث التِّي 
الَّتي تسعى  أهدافها  و  ة  املجلَّ دور  مع  يتناغم  ا  تنّوًعا علميًّ شكلَّت 

لتحقيقها. 



املايض  العام  من  ل  األوَّ العدد  يف  الكريم  للقارئ  نرشنا  كام  و 
نرش  قررنا  فقد  كربالء،  تراث  جملة  هيأيت  ألعضاء  الذاتيَّة  السرية 
ثة يف هذا العدد. ويكون هذا معتَمًدا يف العدد  سريهتم الذاتيَّة املحدَّ

ل ِمن كلِّ عام . األوَّ
شأنه  ِمن  ما  بكلِّ  رفدنا  الكرام  القّراء  من  نرجو  اخلتام  ويف 
ة أكثر فأكثر ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني  النهوض باملجلَّ

الم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين. الة والسَّ والصَّ

)رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربلء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
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( عارًفا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراًثا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرةألهنا   ، التاريخ  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  وأُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهوًما متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلًبا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجياًبا عىل حركيتها، ثقافًيا ومعرفًيا. 

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

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

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق اإللتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واإلقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص:
إن اختـيار الشاعـر عباس أبو الطوس موضوعا للبحث هيدف  إىل  رسم 
احلديث  العـراقـي  الشعـر  تاريخ  فـي  أمهـية  ذات  شعـريٍة  حلـركٍة  صورة 
تلك  فـي  الشعـر  حـركة  أحدثت  فقد  خاص،  بشكل  والكـربالئي  عامة 
املـرحلة حتوال ملموسا فـي سّلم الشعـر العـراقـي ووضعه فـي إطار احلداثة 
احلقـيقـية، فمام دعانـي إلـى البحث فـي شعـره، حـرص خاص علـى تاريخ 
هذه احلـركة فـي كـربالء التـي ربام ضاع كثـيـر من حقائقها، وانطمس دورها 
الصـراعات واألحداث واملحن. وهلذا كان حـريا أن  ومنجزها فـي خضم 
ايصال  فـي  مهام  دورا  لعبوا  الذين  الشعـراء  من  واحد  علـى  الضوء  يسّلط 
فلم  النقدية  األقالم  أغفلته  العـربـي  األدب  قـّراء  إلـى  الكـربالئي  الصوت 
تستحق  فـيام  تدرس،  مل  جمهولة  نصوصه  وظلت  االهتامم،  من  حظه  يأخذ 

جتـربته الشعـرية جمهودا أكاديمـيا يـرقـى إلـى مستواها.
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Abstract:
Choosing the poet Abbas Abul Tus as a topic for research 

aims at showing to an image of poetic movement with 
importance of modern Iraqi poetry history in general and in 
Kerbala in particular. Poetic movement made، in that stage، 
visible transformation in the scale of Iraqi poetry putting it in 
the real modernity framework; the matter that invited me to 
search in his verse in the special aspiration on the history of 
this movement in Kerbala where many facts might have been 
lost and role and achievement extinguished within the time of 
conflicts، struggles، and troubles. That›s why it was significant 
to shed light on one of the poet who played an influential role 
in conveying the Kerbala›I sound to Arabic literature readers 
who was neglected by the critical writing. Thus، he did not take 
his chance from others› attention. His texts were unknown 
and were not studied. On the contrary، his poetic experience 
deserves an academic effort suitable to its high level.
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المقدمة
إن اختـيار نموذج من الشعـر الكـربالئي احلديث جاء ألسباب عدة لعل 
النقدية  فالدراسات  الشعـر،  هلذا  املوجهة  النقدية  الدراسات  قلة  أمهها  من 
ملا  نسبة  قلـيلة  تزال  ما  عموًما  الكـربالئي  الشعـر  تناولت  التـي  التطبـيقـية 
يتمتع به من كثـرة نتاجـية وقوة فنـية. وإّن أهم ما يقف وراء هذا االختـيار 
هذا  سفـراء  أحد  الطوس  أبو  عباس  الشاعـر  بشعـر  املتنامـي  اهتاممـي  هو 
الشعـر ومبدعـيه، فأبو الطوس شاعـر يمثل مـرحلة اخلمسـينـيات من القـرن 
وفـي  آنذاك  مثـيـرة  أحداث  بام جـرى من حوله من  التأثـر  املاضـي، شديد 
كل اإلجتاهات، فبعد قـراءة عمـيقة ومتأنـية لشعـره، استطعت الكشف عن 
بام  األدب  عامل  فـي  طـريقه  ختطـى  صاحبه  وإن  الشعـر،  هذا  مجالـية  بعض 
يبهـر  له من قلب حّساس  أقواله وبام  فـي  الصـراحة واجلـرأة  به من  ُعـرف 

األبصار.
ومن يطالع شعـره جيده شعـًرا معبـًرا عن مـرحلته أصدق تعبـيـر مبتعًدا عن 
حشود الـرطانة واملعمـيات بدعوى الـرمزية، وقد جتلت فـي شعـر عباس أبو 
االجتامعـي، واإلجتاه  واإلجتاه  السـياسـي،  اجتاهات عدة، كاإلجتاه  الطوس 
الوجدانـي، وبحثنا هذا هيدف إلـى قـراءة اإلجتاه الدينـي فـي شعـره، وحماولة 
تفصـيل القول فـي مضامـينه، ودراسة بواعثه من خالل حتلـيل بعض النامذج 
بموضوع  الدينـي  اإلجتاه  متّثل  وقد  النص،  حيمله  ما  يبـرز  حتلـياًل  الشعـرية 
أربعة  – علـى  علـى مضامـينه  – بناًء  ُقّسم  وقد   ، البـيت  أهل  مديح 

أقسام، يسبقها متهـيد و تتبعها خامتة بأهم النتائج.
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تمهـيد:
1- احلـركة األدبـية فـي كـربالء زمن الشاعـر

أسهمت مدينة كـربالء فـي تطور النهضة األدبـية و احلـركة الفكـرية فـي 
العـراق، فكانت تستحق كل اهتامم خالل مـراحل تارخيـية خمتلفة، والسـيام 
الثانـي عشـر والثالث عشـر للهجـرة فقد بلغت فـيهام قمتها،  فـي القـرنـني 
هذه احلقبة من تاريخ العـراق التـي متّثل عصـر النهضة والذي ُسمـي بعصـر 
البعث األدبـي وإحـياء التـراث)1(، و قد ضمت بـني جنباهتا نخبة من خـيـرة 
خالل  من  املختلفة  األدبـية  التـيارات  سايـروا  الذين  األدبــاء  و  الشعـراء 
تتوافـر  مناخ  ندوات وأمسـيات ومهـرجانات شعـرية ساعدت علـى خلق 
احاسـيسه  الكـربالئي  الشاعـر  وعاش  األدب،  لنمو  الالزمة  الشـروط  فـيه 
البـيئة  تلك  لنا  وقد عكست  والقومـية،  الدينـية  بالـروح  متسلحة  و  مشبعة 
فـيضمنه  الشعـر  يبدع  وهو  احلـياة  فـي  وتطلعاته  ملشاعـره  صادقة  صوًرا 
متـّيز  نتاجه  فإن  لذا  احلـياة وأوضاعها،  نفسه من شؤون هذه  فـي  ما خيتلج 
أبـرز  بالصدق واألصالة والواقعـية)2(. وكان عباس أبو الطوس واحدا من 
الشعـراء فـي حقبة هناية األربعـينات واخلمسـينات من القـرن املنصـرم، ومن 
رواد املدرسة احلديثة فـي الشعـر املدرسة التـي محلت لواء التجديد فـي أوسع 
نطاق، و دفعوا عجلة الشعـر فـي كـربالء إلـى األمام، وال بّد من أن نشـيـر 
إلـى املواقف املشـرفة التـي حلق فـيها الشاعـر فـي ندوات كـربالء وحمافل 
أهل األدب فـيها، فقد عقدت ندوة أدبـية عام 1957م  باسم رابطة الفـرات 
األوسط التـي كان الشاعـر أحد أعضائها، ألقـى فـيها حماضـرات قـيمة عن 



279

أ. م. د. سها صاحب القـريشـي

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

النشاط األدبـي الكـربالئي نشـرت معظمها فـي الصحف العـراقـية الصادرة 
الثوري  الفكـر  أصحاب  من  كان  والـيقظة،  واحلـرية  كالبلد  حـينها  فـي 
العـربـي، ولوال قصـر عمـره لكان من املبشـرين بمستقبل أدبـي زاهـر فـي 

كـربالء والعـراق)3(.
2- األوضاع السـياسـية

العصور  عبـر  العـراق  توارثها  التـي  السـيئة  السـياسـية  لألوضاع  كان 
واألزمان وسوء احلّكام الذين تعاقبوا علـى حكمه ثقله الواضح فـي الساحة 
منهم علـى  الشعـراء  األدباء وال سـيام  انعكاسها علـى  ثم  الكـربالئية ومن 

وجه اخلصوص.
من  العديد  العـراق  شهد  الطوس  أبو  فـيها  عاش  التـي  املـرحلة  ففـي 
مايس  فـي  كام  البـريطانـيـني،  املستعمـرين  ضد  واالنتفاضات  الثورات 
حتارب،  اجلـيش  بقـيادة  طوائفها  بكل  اجلامهـيـر  هبت  حـيث  1941م  عام 
كان  فقد  الشعب،  طبقات  كل  فـيها  شاركت  التـي  املظاهـرات  وخـرجت 
لكـربالء دور بارز من خالل فتاوى العلامء)4( فـي حتفـيز الشعب للدفاع عن 
الدين وهم  يتقدمها رجال  املدينة  فخـرجت مجاهـيـر  واملقدسات.  األرض 
يطوفون شوارعها منددين بعاملة الوصـي ومؤيدين حلـركة الضباط األحـرار، 
وعندما فشلت حـركتهم وعاد الوصـي علـى رأس اجلـيش البـريطانـي، تّم 
إلقاء القبض علـى عدد كبـيـر من أبناء املدينة ووجهائها. وفـي وثبة 1948م  
معاهدة  مستنكـرة  املظاهـرات  خـرجت  حـيث  واضح  دور  لكـربالء  كان 
شـرف  كـربالء  ألهالـي  وكان  احلكومة،  بسقوط  ومطالبة  )بورتسموث( 
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استشهاد ثلة من شباهبا بإطالق النار علـيهم عدا من زج هبم فـي السجون، 
وكان ألبـي الطوس دور مشهود، حـني التقـى اجلامهـيـر الثائرة فـي قصائده 
أبلـى بالء  فقد  ثم  الوطن ومن  بعبث االستعامر هبذا  فـيها  ندد  التـي  احلارة 
اعتقل  التـي  وانتفاضة 1956م،  تشـرين عام 1952م   انتفاضة  فـي  حسنا 
التعذيب)5(، تتالطم  السجون وحتت  بـني جدران  أثـرها وظل متنقال  علـى 
  البـيت  أهل  وعقائد  فكـر  من  استلهمها  التـي  الثورية  الـروح  فـيه 

ولسانه ينشد)6(:
وحبكم الــوالء  حم�ضتكم  ــيــا، فـــــرحــة واأمـــانولقد  لــلــمـــــرء دنـــ
ثانـيوق�ضمت قلبـي فـي احلـياة ف�ضطـره �ضطـر  ـــان  ـــ�أوط ول لــكــم 

3- حـياة الشاعـر ومنجزه األدبـي
هو عباس بن مهدي ابن احلاج محادي ابن احلاج حسـني، ولد فـي كـربالء 
القـراءة والكتابة عند  فقـيـرة، وتعلم  فـي أسـرة  املقدسة عام 1930م، نشأ 
أصبح  ثم  الكـربالئي،  الكـريم  عبد  الشـيخ  وهو  الكتاتـيب  شـيوخ  أحد 
العـريقة،  املدينة  فـي هذه  العلم واألدب واملعـرفة  إلـى جمالس أهل  خيتلف 
حـيث درس علمـي النحو والعـروض وانكب علـى مطالعة خمتلف الكتب 
وقـرأ  منها  وافـرا  قسام  وحفظ  الشعـراء  دواويــن  وقـرأ  وحديثها  قديمها 
املجالت  بقـراءة  الغـربـية، فضال علـى ولعه  اآلداب  لكتب  كثـيـرة  تـراجم 
والصحف العـربـية. بدأ يقـرض الشعـر عام 1947م وهو مل يزل فـي بداية 
الدينـية.  املناسبات  أقـيمت فـي  التـي  شبابه، شارك فـي احتفاالت كـربالء 
والبلد واحلـرّية حتـى  كالـيقظة  املحلـية  الصحف  فـي  ينشـر قصائده  وأخذ 

ُعـرف فـي األوساط األدبـية العـراقـية والعـربـية)7(.
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صفاته
اشتهـر عباس أبو الطوس بحسه الوطنـي الثوري، وكانت ال  متـر مناسبة 
املهضومة.  بالده  حقوق  عن  فـيها  دافع  قصـيدة  فـيها  وألقـى  إاّل  وطنـية 
الشعب  آالم  فـي شعـره عن  بـني االشقاء وعّبـر  بالوحدة  الطوس  أبو  آمن 
ذو  ذكـي ومثقف،  بأنه شاب  ُعـرف  فقد  وأخـيـًرا  فـي كل مكان،  العـربـي 
خـيال متوقد، ونفس صافـية وخلق كـريم وقد كان احلـرمان والكبت الذي 

كان يعانـيهام فـي مطلع شبابه من أقوى عناصـر االنفعال فـي شعـره)8(.
نتاجه األدبـي:

للشاعـر دواوين كثـيـرة وهـي:
هديـر الشالل، من أغانـي الشباب، النشـيد الظافـر، فـي حمـراب باخوس، 
رباعـيات، زئيـر العاصفة، مجعها الدكتور سلامن هادي آل طعمة فـي ديوان 
وهو  عابـرة(  كتاب)سوانح  وله  الكاملة،  الشعـرية  األعامل  بعنوان  كبـيـر 
كمجلة  عـربـية،  جمالت  فـي  نشـرها  واحلـياة  األدب  فـي  مقاالت  جمموعة 

العـرفان اللبنانـية ورسالة الشـرق الكـربالئية والنجف وغـيـرها)9(.
وفاته:

قاسـية،  وسـياسـية  اجتامعـية  وظـروًفا  مـريـرة  حـياة  قضـى  أن  وبعد 
1958م  األول  كانون   26 فـي  نحبه  قضـى  املـرض،  مع  طوياًل  وصـراًعا 

ودفن فـي مدينته كـربالء)10(.
اإلجتاه الدينـي فـي شعـر عباس أبو الطوس

يلتقـي الدين أحـيانا واألدب فـي هدفهام، وهو تقويم النفس اإلنسانـية 
وهتذيب املجتمع. وقد خدم األدب العقـيدة فسجل دعوهتا وبث شعائرها 



282

اإلجتاه الدينـي فـي شعـر عباس أبو الطوس)1930 – 1958م(

الشـيعة  عقائد  »تعد  إذ  والعكس صحـيح،  الناس وشـرح مضامـينها،  بـني 
وأفكارهم بـيئة مناسبة خللق حالة من التغـيـيـر فـي اآلداب وأصبحت عامال 
فـي صـياغة ضـروب من الشعـر فـي شتـى املجاالت حتت مسمـى األدب 

الشـيعـي«)11(.
حول  متمحوًرا  الطوس  أبو  عباس  شعـر  فـي  الدينـي  اإلجتاه  جاء  لقد 
عند  مكانته  له  الدينـي،  الشعـر  فنون  من  أصـيال  فّنا  يعّد  واحد  موضوع 
املسلمـني والسـيام الشـيعة منهم. وعّده بعض الباحثـني من املضامـني التـي 

. ارتبطت باملدائح النبوية)12( أال وهو: مدح أهل البـيت
عاطفة  علـى  يقوم  الغنائي،  الشعـر  فنون  من  عامة  بصفة  املديح  يعد 
ـّر عن شعور الشاعـر جتاه فـرد من األفـراد أو مجاعة باإلكبار  اإلعجاب، ويعب
والثناء، ومن أقسامه مدح امللوك، والوزراء ومدح العلامء واألدباء، واملدح 

السـياسـي، واملدح الدينـي)13(.
أكثـر الشاعـر من مدح أهل البـيت  والتغنـي بحبهم والـرغبة فـي 
شفاعتهم،إذ شكل مدحيهم أحد أهم األغـراض الشعـرية فـي شعـره، شق 
طـريقه إلـيه بقوة سالكا هنج من سبقوه من الشعـراء فـي هذا الباب مستخدما 
التـي استخدموها، مولـيا مقام أهل  األشكال واألسالـيب واملعانـي نفسها 
بذلك عن حبه ووالئه هلم.  معبـرا  اشعاره  فـي  كبـيـرة  عناية    البـيت 

يقول)14(:
حممد بـيت  اآل  يــا  لكم  الغـيدحبـي  واحلــ�ــضــان  للكواعب  ال 
بق�ضائدي ناجـيتكم  ق�ضـيديولــطــاملــا  االآثمـني  فهال  �ضوقا 
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حبكم عــن  اأنثنـي  ال  ان  حتـى يزول من الوجود وجودياآلـيت 
وقد ساعدت علـى بـروز هذا اإلجتاه الشعـري عند أبو الطوس عوامل 
قبل  من  العـراق  علـى  اخلطـر  وهـيمنة  السـياسـية  احلـياة  اضطـراب  منها، 
املحتل والسلطة احلاكمة املـرتبطة به، وسوء األحوال االجتامعـية، فضال عن 
التـركة الثقـيلة التـي ورثها املجتمع العـراقـي من فقـر وجهل وانعدام املساواة 
واستشـراء الطائفـية املقـيتة نتـيجة للسـياسة العثامنـية ضد طائفة بعـينها)15(. 
كل تلك األمور أّدت إلـى أن يكون مديح أهل البـيت قويا راسخا ومتعدد 

اإلجتاهات واملضامـني. ومن هذه املضامـني التـي شملتها مدائح الشاعـر:
1-املديح التقلـيدي.

 ، البـيت  آل  بمديح  حافال  الظافـر(  الشاعـر)النشـيد  ديوان  يعد 
ُأقـيمت  التـي  فقد ضّم قصائد ألقاها فـي احتفاالت كـربالء واملهـرجانات 
علـى أرضها فـي ذكـرى موالـيدهم، أو استشهادهم وغـيـرها من املناسبات 
الدينـية التـي تشهدها املدينة فـي كل عام، مطلقا العنان فـي حبهم ووالئهم. 

يقول)16(:
ـــا �ــضــاعـــــر كــلــف بــــاآل حممد مبحـيدان الهوى  عن  ول�ضت  ــدا  اأب
بق�ضائدي ناجـيتهم  ن�ضـيديولــطــاملــا  حلَن  عُت  وقَّ وبذكـرهم 

احلسـنيفـي  ــام  اإلم حـرم  فـي  ألقاها  التـي  القصائد  تلك  ومــن 
ذكـرى مـيالد اإلمام علـيعام 1957م قصـيدة )مولد احلق( قال فـيها 

مستبشـًرا)17(:
رّددي خواطـر  فـيا  الو�ضـي  املولدولد  مهـرجان  فـي  الهنا  نغَم 
واأبـــــردوا�ضتلهمـي الذكـرى قوافـي تـرمنـي الـربـيع  روح  مــن  بـــاأرق 
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حـيـرة فلل�ض�لة  الو�ضـي  االأنكدولــد  بامل�ضـيـر  تنذر  عمـياء 
لها فما  قـري�ص  ذهلت  قد  الفناء االأ�ضودالـيوم  اأو  غـيـر اخل�ضوع 
مـرة بــاأحــمــد  فجـيعتها  اأحمدكــانــت  خلـيفة  فاجاأها  والـيوم 
هاتفا بحبِّك  مفتونا  املـرقد�ــضــاأظــلُّ  تـراب  فـي  ــد  اأو�ــضَّ حتـى 

وقد تبدو مثل هذه النصوص كاشفة عن انساقها العالمـية، فهـي ملتصقة 
هـي  أو  معـينة  ايدلوجـية  إلـى  تشـيـر  داللـية  بخانة  اإلسالمية  الذهنـية  فـي 
كالدعوة إلـى مبدأ أو قضـية بعـينها، إاّل أنَّ حقـيقة األمـر تتجاوز بالشاعـر 
ذلك الضـيق الفكـري، بل هو يتخذ من نصوصه الوالئية تلك منافذ هيـرُب 
علـيوعدله  إلنسانـية  فوالؤه  والواعـية،  املتمـردة،  الثائرة  ذاته  منها 
وللقـيم اخللقـية املحضة التـي مّثلها أرقـى متثـيل، أكبـر بكثـيـر من أن جتعله 
حبـيس ذلك الضـيق، علـى أن هذا احلبس و الضـيق ال يزيدان اإلنسان إاّل 
الذي محل هّم اإلنسانـية  إلـى فكـر علـي  ينتمـيان  فخـرا وشـرفا ماداما 

مجعاء حتـى شمل الكون كله)18(:
يــهــنــا بــوافـــــر ظــلــهــا املــتــكـــــررالــديــن عــنــدك رفــعــة و�ــضــعــادة
بعاجز ت�ضتهـني  ال  ان  اأكفـروالــعــزم  واخلديعُة  كفـر  والظلم 
و�ضمة واملـــذلـــة  جمـــد  تتبخـروالـــعـــزُّ  وال  متــحـــــى  ال  لــلــعــار 
فـي العـي�ص ثمة ا�ضود او احمـروالنا�ص فـي الدنـيا �ضوا�ضـية ف�
وتن�ضـرهذي مبادىء اأحمد ال�ضمحاء ال تــذاع  افتـراءات  حّبك 

ولكّننا  املقال،  بنا  لطال  املديح  من  النوع  هذا  حضور  نتتبع  بقـينا  ولو 
سنتوقف عند متثل أبـو الطوس لـيوم احلسـنياخلالد فـي قصـيدة )بطل 
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التاريخ احلسـني العظـيم( الطافحة بحّبه فهو جيد أن فـي مدحه يكسب 
جمدا فـي الدنـيا وشفاعة فـي اآلخـرة)19(:

اأغنـي �ضاعـركم  غـيـر  انــا  ارتفاعاومــا  املــدح  فـيزيدنـي  بكم 
جمــدا فك�ضبت  بحبكم  ـــوالكـــم مــ�ــضــاعــاعلقت  وعـــــزا كــــان ل
خطب كــل  فـي  �ضارمـي  ال�ضعاعافاأنتم  ــت  رم اإذا  واإ�ضعاعـي 
ــا فـــاأّطـــلـــب الــ�ــضــفــاعــاوفـي االأخـرى �ضفـيعـي حـني اأ�ضكو ــه ــاوف خم
ن�ضـيدا الدنـيا  اأمـــ�أ  ــارا وابــتــداعــا�ضاأبقـى  ــك ــت مبــدحــكــم اب

2- اظهار مظلومـية أهل البـيت
عمد أبو الطوس إلـى تكـرار املعانـي نفسها التـي كان قد طـرقها الشعـراء 
الشـيعة من قبل فـي موضوعات شعـرهم العقـيدي، أمثال دعبل اخلزاعـي 
والكمـيت والشـريف الـرضـي وأبـي فـراس احلمدانـي وغـيـرهم، فكثـيـرا 
أهل  مظلومـية  تظهـر  وإشارات  دام  وقلب  حـرى  بزفـرات  يـردد  نـراه  ما 
بنـي  وغدر  والوصـية  خم  غديـر  كحادثة  حقهم،  وغصب    البـيت 
أمـية وبعض الصحابة بآل البـيت، وال سـيام مظلومـية علـي بن أبـي طالب 
والتنكـر لبـيعته فـي غديـر خم التـي ُنّصب فـيها الوصـي واخللـيفة بعد 

النبـي  وهـي من العقائد الـراسخة عند الشـيعة اإلمامية. يقول)20(:
ــورة يخمدمـــاذا اقـــول ولــلــعــواطــف ث مل  واجلــوى  دام  والقلب 
�ضـيدجحدوك فـي الدنـيا وانت اأمـيـرهم اأعــظــم  ــت  وان وجتاهلوك 
اأقوى واأ�ضدق فـي بـيان املق�ضد؟اأنـى)الغديـر( هناك توجد حجة

معتمدا أسلوب االستدالل فـي اثباته أحقـية علـي فـي اخلالفة وأهنا 
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صـرفت عنهم بفعل كـيد احلّساد والشانئني من عبد شمس وغـيـرهم:
ـــــاإرادة الـــبـــاري وقـــول حممداأو ما ن�ضبت علـى العباد خلـيفة ب
تـردد�ضتان بـينك فـي التقـى وابن التـي دون  االكــبــاد  ــت  الك قــد 
وهكذا ظلمت  كما  جهلت  �ضاأن احل�ضدلكن  من عبد �ضم�ص كان 

وقصائده كام هو واضح تتمـيز من الناحـية الفنـية باملنبـرية واملباشـرة التـي 
استدعتها طبـيعة املوضوعات املطـروحة فـي شعـره وال سـيام وأهنا خـرجت 
من رحم)املناسبة( أّما الغاية الدالئلـية األهم التـي سعـى إلـى جتسـيدها من 

خالل هذا النوع من املديح فهـي امجاال:
اهلوية  يبـرز  بوصفه    النبـي  آلل  العمـيق  والــوالء  احلب  اظهار 
العقائدية التـي حيملها الشاعـر، تأكـيد مظلومـيتهم  تعبـيـرا عن رفض 
ووعـيها  حـياهتم  فـي  والنظـر  قـراءهتم  إلعادة  والدعوة  والظاملـني  الظلم 

وعـيا صحـيحا)21(:
غزواته عن  التاريخ  �ضائل  ينبئك باخلبـر ال�ضـريح االأوحدقم 
املتفـرد؟من �ضد)مـرحب( باحل�ضام وقده �ض�حه  رغم  �ضطـرين 
عــمـــــرا بــ� �ــضــاق يــجــود واليــدوبوقعة)االحزاب( خّلف �ضـيفه
حافل يوم  وهو  املفـردوبـيوم)اأحمد(  الها�ضمـي  ــذا  ه بفخار 
�ضواأٍة من  بها  ُت�ضهدكم  د)�ضفـني(  املتـر�ضِّ �ضـيفك  خمافة  ك�ضفت 

وظل يتابع حـرصه علـى ذكـر حادثة الغديـر فـي قوله)22(:
ــن دعــــاوى زمـــــرة يهجـر(؟مـــاذا افــنــد م قالت)حممد  غـيها  من 
بحكمه الغديـر  فـي  خ�ضك  تتغـيـراهلل  ال  اخلـــــ�ق  وارادة 
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وتقدرواهلل خ�ضك فـي الغديـر ف� يٌد ــه  االل حكم  علـى  تقوى 
بزعمهم وينكـرون  واالإماماالأكبـرفلـيجحدوك  اخللـيفة  انــت 

وقد خصص لتلك احلادثة التارخيـية املهمة قصـيدتـني فـي ديوانه )النشـيد 
الظافـر( بعنوان )يوم الغديـر( و)عـيد الغديـر( معـيدا فـيهام املضمون السابق 
ذاته، ولعل فـي استحضاره هلا بتلك اهلـيأة من التفاصـيل واملعانـي املتداولة، 
ما يشـيـر إلـى أثـر البـيئة املكانـية وتـراثها الفكـري والدينـي فـي ثقافة الشاعـر 
الثقافـي.  تكوينه  من  مهام  جزءا  بدورها  هـي  تشكل  التـي  هويته،  وصناعة 
يقول ومل ينَس الزهـراء  ومظلومـيتها، وإيذائها بعد رحـيل أبـيها النبـي 

األكـرم  وغصب حقها فـي قصـيدة )ذكـرى مولد الزهـراء()23(:

طـيها فـي  عالـيا  ي�ضمخ  ــا يــنــهــاراحلــق  ــه ــان ــع ـــن مل ـــُل م ـــط ـــُب وال
و�ــضــاءة وانــهــا  ــدهــور  ال مــهــمــا بـــدت وتــغـــــيـــــرت اأطــــوارمت�ضـي 
عار فاإنها  الظاملـني  حـياة  وخــــــــــزي فــــا�ــــضــــح وبــــــــواراأّمـــا 
�ضهـرة حــق  بغـيـر  ــارواحلاكمـني  ــج ــم اأح ــه ــاأن والــ�ــضــامــتـــــني ك

كانت  إذ  طويل،  وحديث  خاص،  شأن  احلسـني  اإلمام  وملظلومـية 
واقعة كـربالء الشـرارة التـي أهلبت املشاعـر الوالئية فأدخلت عنصـر احلزن 

والغضب واجلهاد إلـى األدب الدينـي وأضفت علـيه صبغة جديدة)24(.
الشعـر  ظاهـرة  وأصبحت  التاريخ  وجه  ـّرت  غـي كـربالء  حادثة  إن 
املــدح)25(  ومنها  عديدة  أغـراضا  عاجلت  متمـيزة  فنـية  ظاهـرة  احلسـينـي 

املتضمن معانـي الـرثاء كام فـي قول الشاعـر)26(:

حقدا رمــــوك  لــلــذيــن  طواعاف�ضحقا  الباغـي  امـــــرة  وجـــاروا 



288

اإلجتاه الدينـي فـي شعـر عباس أبو الطوس)1930 – 1958م(

عهد واي  ــود  ــه ــع ال ـــوك  ـــان لدى الطاغـني يحفظ او يـراعـىوخ
اأعــدى)�ــضــمــائــرهــم(عــداء �ضناعا!!فما  نفو�ضهم  اأخـــزى  ــا  وم
ت�ضـرت قــلــوبــهــم  اأقــ�ــضـــــى  ـــا  طماعا!!وم وامــتــ�أت  ــواء  االه من 
واقتطاعاطغوا فـي االر�ص فاقتحموا وعاثوا وحـــــرقــا  ف�ضقا  بها 
فـيها اال�ــضــ�م  حـرمة  جماعاودا�ــضــوا  ــدوا  احت حـينما  بقتلك 

الشـريف،  الغـرض  هلذا  يكون  أن  فـي  الطوس  أبو  ساهم  فقد  وهبذا 
استمـرارية وحلقة فـي سلسلة اآلثار األدبـية التـي جتّسد مشاعـر حمبـي أهل 
ملؤها  بعواطف  تـركـيزه  خالل  من  الدينـية،  واحاسـيسهم    البـيت 
التـي  البـيت  ألهل  حبه  علـى  املتـني  واألسلوب  الوضاء  والفكـر  احلـرارة 
الذي  واحلـيف  اجلور  ذلك  ورسخها  األصـيلة،  العقائد  تلك  هلا  أسست 
تعـرضوا  له عبـر التاريخ حتـى ُسمـي األدب الشـيعـي باألدب احلديث)ألنه 
وكانت  املسائل،  شتـى  وفهم  واالستدالل  الفكـر  فـي  جديدا  مسارا  سلك 
  البـيت  أهل  مبادىء  عن  الشامل  الدفاع  هـي  احلقـيقـية  مقوماته 
كامال،  مشـروعا  قدم  املقومات  وهبذه  املشاعـر،  فـي  الصدق  و  وحقهم، 

وحديثا)27(.
. 3- استعـراض أخالق وشجاعة أهل البـيت

الطوس  أبو  عباس  شعـر  فـي  التارخيـي  احلدث  توظـيف  غزارة  مُتّثـُل 
إاّل  البـيت  ألهل  منقبة  املدحـية  أشعاره  فـي  يتـرك  ال  حتـى  بارزة،  ظاهـرة 
كام   ، وأخالقهم  بشجاعتهم  يتعلق  ما  اخلصوص  علـى  استعـرضها، 

نقـرأ فـي قصـيدة )ذكـرى مولد اإلمام علـي( قوله)28(:
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وقـري�ص حولك للجـرمية ت�ضهـراأو ما �ضهـرت علـى فـرا�ص حممد
مدافعا الـر�ضول  عن  ثبت  ما  فـي يوم)اأحد(حـني فـر الع�ضكـراأو 
يتعفـروبوقعة)االحزاب( خّلف �ضـيفك الـ الثـرى  فـي  عمـًرا  جبار 
خمافة العقول  ل�ضارمك  ولفتكه �ضهدت)حنني(و)خـيرب(طا�ضت 

بمثابة  تعد  عدة  تارخيـية  أحداثا  تضمن  املقطع  فهذا  القصـيدة،  الخ.. 
جاءت  ما  علـى  فـيها  معتمدا  علـي  باإلمام  اختصت  تنكـر  ال  معاجز 
لكل  يذكـر  هو  وكذا  العظـيم.  التاريخ  هلذا  استذكاره  فـي  التاريخ  كتب  به 
شأنه،  وإعالء  اإلسالم  بقاء  أجل  من  وتضحـياته  سـيـرته  البـيت  أهل  من 

فللزهـراء يقول)29(:
�ضخ�ضه لــوال  واهلل  من  بنت  ــاريا  اأمــ�ــض وال  ديـــن  يــ�ــضــتــقــم  مل 
من حـيث غ�ضت نحوِك االب�ضار؟كم موقف لِك فـي الدفاع معّظم
ــراردافعِت عن دين الـر�ضول فما اهتدت ـــ ــال واال�ــض ــه ــِك اجل ــاِع ــدف ب
�ضاعـر حتـية  �ضـيدتـي  يــخــتــارفالـيِك  ال  والك  ودون  كــمــد 

ثم يستدعـي الشاعـر الدالالت املتعلقة بسـيـرة اإلمام احلسن كالذي 
ُعـرف عنه بأنه رائد االصالح والصبـر فـي مـرحلة عصـيبة مـر هبا اإلسالم، 

عىل الرغم من كثـرة الغدر وقلة الناصـر. يقول)30(:
و�ضعها لت�ضلح  للدنـيا  جئت  ـــعـــامقد  ــيـــــر واالن وتــعــمــهــا بــاخلـــ
بالنهـى اجلهالة  داجـية  ــراموتنـيـر  بــالــعــلــم بـــاالخـــ�ق بــاالكـــ
اعمالهم فـي  الباغـني  ولــتـــــر�ــضــد احلـــكـــام بــاالحــكــاموتــبــدد 

وفـي قصـيدة أخـرى عنوهنا )رجل اإلنسانـية( يـركز علـى هذه اخلصـيصة 
التـي اختّص هبا اإلمام احلسن قائال)31(:
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م�ضلح ــام  اإم من  نف�ضـي  �ضنديدتفديك  من  الغمـرات  وفـي  فــذٍّ 
متوّثٍب من  التاريخ  فـي  ال�ضودحـيـيت  الــكــارثــات  ــم  رغ بــاحلــق 
املعموِدتتقّحُم الكـرب اجل�ضام بعزمك الـ هامَة  وت�ضحُق  ما�ضـي 
متعاجًزا ال  اهلل  ديــن  ـــّدت  و�ضـيِدوط كِل  قــوام  لـي�ص  والعجُز 
دعّمته قــد  احلـي  باجلهاد  ــه نـــــــوًرا ونــــــار وقــــودبــل  ــت ــل ــع وج
فامنا اللئام  علـى  �ضبـرت  �ضديدواإذا  كل  زعزعت  قد  بال�ضبـر 

يورد  الشاعـر  أن  احلسن  اإلمــام  قضـية  فـي  النظـر  يلفت  وممــا 
لفظة)اإلحلاد(، كنتـيجة حتمـية لسـياسات بنـي أمـية الذين عاثوا فـي األرض 
فسادا وأرجعوا اجلاهلـية التـي جاء اإلسالم لوأدها، وهذا ما قارعه اإلمام 
احلسن فـي تلك احلقبة العصـيبة ضد معاوية.إذ يقول فـي قصـيدة)مولد 

احلق()32(.
ينثنـي حتـى  االحلـــاد  ــورا بــ�ــضـــــر حلــودوتــقــارع  ــب ــق ــــذالن م خ
مطاوع غـيـر  الــعــزمــات  مبحـيِدمتوقد  راأيــــه  والعــــن  َوْغــــــًدا 

ويف قصـيدة)رجل اإلنسانـية( يكرر هذا املعنى بقوله)33(:
عطـرها يعبق  االلهام  دوحة  التوحـيديا  عــامل  فـيغمـر  هديا 
فـي االفق تـرعد �ضـرخة التهديدومناعة الدين احلنـيف اذا اعتلت
جهده يعمل  ـــاد  االحل املنكودوت�ضلب  الغابـر  �ضـرع  لـيعـيد 

إلـيه وضع املسلمـني فـي حكم  وحياول الشاعـر أن يـرسم صورة ملا آل 
بنـي أمـية من ظلم وعدوان، وانحـراف، وتعطـيل لشـرائع الدين احلنـيف، 

أدركه اإلمام احلسـني بسـيفه وقّوم اعوجاجه وأعاده بدمه. يقول)34(:
ي�ضتقم مل  حممد(  منظملوالك)دين  هناك  �ضـرع  يكن  مل  بــل 
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مـرة ــاد حــكــم اجلــاهــلـــــيــة  ــع مظلمول لـيل  ال�ضبح  ولف  اأخـرى 
جمة واملــاآثــم  طـرفك  ويعدماأتــغــ�ــص  بــاالأنــام  يع�ضف  ــور  واجل
ميـيدهم م�ضـردون  تتاأملوامل�ضلمون  ال  فكـيف  الــطــغــاة  ظلم 
املتهجمعبثت امـية فـي احلـياة كما ارتاأت فــ�ــضــادهــا  يــ�ــضــاء  وكــمــا 
�ضاخـرا بالديانة  يعبث  منعممـروان  الف�ضاد  دنـيا  فـي  ويزيد 
وحتكموا�ضا�ضوا الـرعـية بال�ضـياط وحاربوا ب�ضـيوفهم  الهدى  دين 
املتقحمرفعوا العـرو�ص الـى ال�ضماء فـردها الــثــائــر  هـــذا  لــ�أر�ــص 
خمذميا باعث االلهام بل يا مدرك الـ يا  الهدى  فجـر  يا  ا�ض�م 

احلسـينـي  الصحن  فـي  ُأقـيم  مهـرجان  فـي  القصـيدة  هــذه  نظمت 
فـي  ونشـرت  والتشجـيع  باالستحسان  قوبلت  وقد  املقّدس عام 1957م، 
الصادقة  القصائد  من  وتعّد  علـي()35(،  بن  احلسـني  اخلالد  كـراس)العظـيم 

فـي تسجـيل العهد املظلم الذي مـر به املسلمون زمن األمويـني.
ومل يكتِف عباس أبو الطوس بـرسم الصور وتسجـيل احلوادث واظهار 
ما يمأل قلبه العامـر بحب آل النبـي من نار أذابت فؤاده أسـى وتوجعا علـى 
كان  وإنام  إزاءهــم،  املسلمون  علـيه  كان  ملا  وتفجعا  واهتضاما  أصاهبم  ما 
وإثارة  الناس،  فـي حتـريكه محـية  عاتقه  علـى  امللقاة  املسؤولـية  بثقل  يشعـر 
علـى  بالتـركـيز  وخائن  عدو  كل  من  ومحايته  وطنهم،  علـى  فـيهم  النخوة 
الزكـية من  أنفسهم   وشجاعتهم واستـرخاص  البـيت  بطوالت أهل 

:)36(دون مبادئهم. يقول من قصـيدة له فـي ذكـرى مـيالد اإلمام املهدي
والبـي�ص تقطـر من جنـيع قانـيلهم اجلفان الغـر تلمُع فـي الدجـى
عجاجها وثـــار  ازفـــت  اذا  باالكفانقــوم  الهـيجاء  الـى  بـرزوا 



292

اإلجتاه الدينـي فـي شعـر عباس أبو الطوس)1930 – 1958م(

الـى ال�ض�ح  الـى  البطاح  ـــى جنـــــاح هــانـــــيفمن  ــــ الـــكـــفـــاح ال
الـى ال�ضماء  الـى  الــلــواء  ـــــــز مـــكـــانومــن  ــــى اأع الـــــعـــــ�ء الـــــ
ر�ضالة وللقـري�ص  النبـي  البهتانيابن  ملنطق  اخل�ضوع  تاأبـى 
وحبكم الــوالء  حم�ضتكم  واأمـــانولقد  فـــــرحــة،  دنـــــيــا،  للمـرء 
ــانوق�ضمت قلبـي فـي احلـياة ف�ضطـره ــــان �ــضــطـــــر ث ــــ�أوط ــم ول ــك ل

منشطـرة  حب  مشاعـر  من  نفسه  فـي  حيتدم  ما  جتسـيد  دوما  حياول  فهو 
البطولة  أبدا تستلهم  تبقـى  فـي مقارنة  الوطن  البـيت، وحب  آل  بـني حب 
التاريخ فـ)للتاريخ والبطوالت سحـر خاص عند الشاعـر إذ حيقق من  من 
جمتمعه  فـي  بلوغه  عن  يعجز  الذي  طموحه  من  كثـيـرا  به  التغنـي  خالل 
وحلظته احلاضـرة()37( وهل هناك تاريخ أكثـر إشـراقا من تاريخ أهل البـيت 
 وكأن الغاية من استعـراض بطوالهتم وشجاعتهم، هـي جتسـيد حلالته 
النفسـية، فهو ما ينفك يشعـر بأنه مضطهد ينطلق من حالة القهـر والشعور 
فـي  فهو  التحفـيز،  بمثابة   هو  التذكـيـر هبم  ربام كان  أو  باالستالب، 
حـينها،  األمة  وضع  علـى    البـيت  أهل  وشخوص  لتاريخ  إسقاطه 
اعتمد املفارقات والتباينات الوضعـية بـني حال األمة فـي ماضـيها الزاهـي 

وحاضـرها املظلم، وأحوال األجـيال اخلانعة فـيه.
4-املضمون السـياسـي

اجلمعـي  العقل  فـي  رمزيتها  تعنـيه  وما  للمكان)كـربالء(  كان  لقد 
فـي  واضح  أثـر  والعسكـري،  السـياسـي  املجال  فـي  واإلسالمـي  العـربـي 
شعـر الشاعـر، فاملكان يعد مكونا رئيسا من مكونات العمل الفنـي، يعول 
فهو»لصـيق  ثم  الفنـية، ومن  معانـيه وصوره  بناء  فـي  كثـيـرا  الشاعـر  علـيه 
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عمله«)38(.  فـي  إحلاحه  يغـيب  أن  يستطـيع  ال  ألحواله  شـرعـي  وابن  به 
التـي  األدبـية  اآلثار  اكتسبه من  بام  املكان متسلحا  الطوس  أبو  ولذا استغل 
أتباعهم  مشاعـر  وجسدت  معانـيها    البـيت  أهل  عقائد  من  استقت 
وأحاسـيسهم، ومنها التعاطـي الصارم مع احلّكام الفاسدين، الذي أرسـى 
من  والظاملـني  الظلم  فضح  علـى  عمله  ارتكز  متجذر  أدب  دعائم  بدوره 
حّكام جور وخائنـني، وال سـيام»أن نشأة ونمو وتألق الفنون األدبـية رهن 
فأن  وقوة  استعدادا  أكثـر  البـيئة  كانت  فكلام  فـيها،  غـرست  التـي  بالبـيئة 
اإلستعداد  تكسب  إنام  األشعار  تلك  ومثل  متانة«)39(  أكثـر  سـيكون  ذلك 
سببا  لتصبح  علـيها،  املتـرتبة  واالجتامعـية  السـياسـية  التطورات  خالل  من 
وتـراخـيها،  توقفها  دون  من  وحتــول  روحــه  وحتـرك  املجتمع  نشاط  فـي 
ينبغـي أن يكون  فـيهم، وهو ما  الثورية  الـروح  تتأجج    البـيت  فأهل 
فـي  كبـيـر  أثـر  الفكـر  هلذا  كان  فكام  التغـيـيـر،  ألحداث  ونبـراسا  أساسا 
زاخـر  بالبالغة،  آياٍت  ُعـّد  شعـر  وخلق  العـربـي  األدب  فـي  ثورة  تفجـر 
 ، البـيت  أهل  ألتباع  الصادقة  العواطف  باظهاره  املحتوى  وغنـي 
كان لزاما أن يؤدي ذلك إلـى الصحوة والثورة فـي املجتمع، وهذا ما كان 
مـيالده)40(: ذكـرى  فـي  املؤمنـني  ألمـيـر  مناجاته  فـي  شاعـرنا  يأمله 

ر�ضالة العارفـني  عند  ــعــب وقــــول اأبــتـــــرال�ضعـر  عــ�ــضــمــاء الل
العلـى الـى  ال�ضعوب  قاد  مبعثـرولطاملا  وهو  الظلم  عنها  وارتــد 
اأوفـــــرمن وحـي يومك قد اأنـرت والح لـي ونـــور  املا�ضـي  مــن  قب�ص 
خالد وما�ص  الذكـرى  من  تتعطـروروؤى  وعـــزة  يفـي�ص  جمـــدا 

أهل  مواقف  ويستوحـي  العـرب،  حال  إلـيه  آل  مما  يشتكـي  ويمضـي 
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ويتمنـى  الزاهـية  العصور  بتلك  يذكـرونه  فهم  فـيشـيد هبم،   ، البـيت 
بلهفة لو أهنا تعود من جديد، متخذا من مدحيهم رمزا للتعبـيـر عن القضايا 

القومـية:
ـــا وحـــــــدة جـــبـــارة ــــــــام كـــن تتقهقـراأي وال  فـرقا  تنثنـي  ال 
ــــــــة خـــ�قـــة ين�ضـراأيــــــــــام كــــنــــا اأم العوا�ضم  فــوق  ــا  ــواوؤن ول
عزماتنا علـى  يقوى  غا�ضب  م�ضتعمـرال  لــه  ــو  يــدن وال  ــومــا  ي
اأعطـرفعلـى االإمام الفّذ فـي�ص حتـيتـي �ــضــ�م  املا�ضـي  ولــذلــك 

خالل  من  كبـيـرا  اهتامما  والعـربـية(  اإلسالمية  ثـيمة)الوحدة  مولـيا 
االنتصار  منهم  يـريد  الذي  باحلاضـر  كنا(  املنتصـر)أّيام  ماضـيها  مقارنة 
فـيه، يـريد للامضـي التجدد ألن الزمان هو الذي يغـيـر كل شـىء، وهو فـي 
الوقت نفسه املتغـيـر، املتحـرك أبدا، الذي حيـرك ما حوله فـي كل إجتاه)41(، 
التحـريض  وهـي  الفنـية،  رؤيته  تأسـيس  فـي  لفكـرته  مدخال  منه  متخذا 
علـى الصحوة والنضال، لـيس عن طـريق هجاء يعتمد أسلوب السخـرية 
من الشعب الصامت علـى الظلم وذل املحتل هلم والتخاذل فـي أخذ أبسط 
أهل  بإقدام  التذكـيـر  عّبـر  وإنام  احلقبة،  تلك  فـي  متعارفا  كان  كام  حقوقه، 
اإلمام  شجاعة  والسـيام  اخلطوب،  مواجهة  فـي  وشجاعتهم    البـيت 

:)42(احلسـني
اذا اعتلت للم�ضلمـني  الهدى  تتمطـرانت  علـيهم  اخلطوب  �ضحب 
غا�ضب حماهم  علـى  اأغــار  م�ضتعمـرفــاذا  اأوطانهم  علـى  و�ضطا 
ي�ضتهتـروان�ضاع يلعب فـي الديانة العب بطهـرها  وراح  بـــاغ 
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حلـربنا الــذئــاب  �ضـر  االأمنـروجتمعت  ونازعتنا  احلـياة  عبـر 
اأمــة �ضنبتنـيها  �ضهـيد  يــا  وتقهـربــك  الــعــدو  تثنـي  عـربـية 
ويفخـروبنور جمدك �ضوف نـرفع جمدنا ـــاء  االإب بــه  يتـيه  األــقــا 
ب�ضالة ن�ضتزيد  ونن�ضـروبت�ضحـياتك  اجلـروح  رغم  بها  نحـيا 
املكدروعلـى طـريقك ن�ضتحث جموعنا امل�ضـيـر  بنا  ي�ضط  مهما 
�ضفوفنا تـرّد  البلوى  ال  املنكـرون�ضـيـر  الــعــذاب  لـيل  وال  جزًعا 

وفكـريا  وجدانـيا  واإلنسانـي  العـروبـي  اهلاجس  بـروز  املالحظ  ومن 
األمم  علـى  الفخـر  باب  من  أو  عنصـرية،  لـيست  الشاعـر،  خطاب  علـى 

األخـرى، بل هـي دعوة إلـى التوحد بوجه الظامل)43(:
ال�ضنا ملاح  املجد  ذكـرى  يتهدمذكـراك  ال  العزم  ذكـرى  ذكـراك 
عهدنا ب�ضالف  تذكـرنا  االقــدماأبـــدا  واملــحــل  التـرفع  حـيث 
ــا ــن ــوائ تهزماأيــــــام كــــان لــعــزمــنــا ول واملمالك  القـيا�ضـر  تعنو 
باحلق عـربـية  اأمـــة  كنا  تــــاأمـــــــــر والـــــعـــــدالـــــة حتــكــماأيـــام 

عن  حديثه  معـرض  وفـي  الشباب(،  أغانـي  ديوانه)من  مقدمة  ففـي 
الوطن  وأحب  العـرب  أحب  يقول:»إنـي  الشعـر  فـي  اخلاصة  طـريقته 
احلبـيب  لوطنـي  غالـية  قّدمت تضحـيات  فـي حبه، وقد  وأتفانـى  العـربـي 
ما  يوما  يدي  تلوثت  شديدا...وإذا  مقتا  االستعامر...وأمقته  أكـره  وكذلك 
إنسان حـر وكل  لتنظـيفها متاما حتـى يصافحها كل  الذل فسأعمل  بتـراب 
وطنـي غـيور، وكذلك سأحاول جهد اإلمكان أن ال أمد يدي للامكـر الظامل 
البؤس  وسأحتمل  بشعـري،  النجوم  أضواء  من  مقاعد  للطغـيان  أضع  وال 
فمن  وجمتمعـي«)44(  بالدي  خدمة  وحسبـي  والقلق  الـرعب  بحـياة  وأقنع 
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القـيم  تلك  يستمد  ظل  عاشوراء  يوم  وصحبه  احلسـني  اإلمــام  ثورة 
واملبادىء، مؤصال هبا ملعنـى خلقـي رفـيع وهو حب الوطن وحماربة كل باغ 

علـيه، لـيظل احلسـني مدرسة يتعلم منها األحـرار)45(:
طـرفا تغ�ص  الطغاة  عن  الــذراعــا؟فكـيف  لــهــا  ــد  اأن مت وتــقــنــع 
ر�ضوخا �ضـرعتها  تقـر  وكـيف ت�ضايـر البغـي ا�ضطناعا؟وكـيف 
ــاك متـــادى ــف ــض ــل جــــور � ــم ــه ا�ضتطاعاوت ما  خ�ضفا  احلق  و�ضام 
ـــذات جه� ـــل ال بــغــمـــــرة  انتجاعاوتــــاه  �ضاء  ما  ال�ضهوات  وفـي 
ـــه فــعــاال ــمــون ب ــل ــض ــ� ــاق امل ــض ــ� ي�ضاعاف اأن  جــدك  ديــن  واأو�ــضــك 
اقتعادا ال�ضمت  ــ�زم  ت جماعا؟وكـيف  مزدحم  الزور  وجـي�ص 

تشوهات  من  به  متتاز  ما  بكل  العـراقـية  السـياسـية  احلـياة  شكلت  لقد 
تثـيـره من أسئلة كثـيـرة، شّكلت مادة  وتناقضات، بأحداثها وكوارثها وما 
كانت  حـيث  وأسئلته،  جتلـياته  بكل  الواقع  عن  يعّبـر  كـي  للشاعـر  غنـية 
العـراق)46(،  فـي  العـربـي  األدب  هنضة  أسباب  أحدى  السـياسـية  العوامل 
فقد كان األدب واليزال يتأمل احلـياة ويستلهم واقع الناس وسط ظـروف 
املدح  باب  من  علـيها  ُمِطاّل  للسـياسة)48(،  وجها  الشعـر  لـيغدو  قاهـرة)47(، 
ألهل البـيت . ففـي ذكـرى مـيالد الزهـراء  وبعد أبـيات مدحها 
واالستبشار بمولدها، يعود منكفئا إلـى جـرحه الذي ال يبـرأ، ومهه الذي ال 

يزول)العـراق( فـيقول)49(:
بذّلة يـــزال  وال  الــعـــــراق  ا�ضتعمارهــذا  وفوقه  اخل��ص  كـيف 
للبانة هــنــا  مـــن  ــُل  ــّب ــط ي وهـــنـــاك اآخـــــــر عـــــازف زمـــارهــــذا 

وآثار  سـياسـية  دالالت  من  متثله  وما  العـربـية(  علـى)اجلامعة  ويعـرج 



297

أ. م. د. سها صاحب القـريشـي

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

مل  تعقدها  التـي  القمم  تلك  فمثل  العـربـية،  السـياسـية  احلـياة  علـى  سلبـية 
تعقد إاّل إلجهاض املقاومة العـربـية وقتل روح الثورة التـي يستمد الشاعـر 
ـّر من خالهلا عن ثورة الذات  كل معانـيها من ثورة أهل البـيت  لـيعب

الوطنـية ومتـردها داخله. يقول:
ــة تــغـــــيـــــر لــونــهــا ــع ــام ــــل جل ــتــكــّذب مــالــهــا اخــبــاروي ــوى ال ــض و�
وغـيـره بال�ض�م  هــداأتــنــا  اأيـــن الــ�ــضــ�م وهـــذه االأخــطــار؟قــد 
بـــاأدمـــغ حتـــل  ال  ــل  ــاك ــض ــ� امل عقاران  ــول  ــل احل قــبــل  بــهــا  لعبت 
ــتــار ــرفــع اال�ــض ــريــب تـــ اال�ــضــتــارعــمــا قـــ خلفها  فــتــبــدو  ــرا  طـــ
غمامة الــنـــــيــام  لــلــقــوم  ــوح  ــل االقطاروت تـرجف  منها  �ــضــوداء 
اوطانه فـي  يـراق  ال�ضباب  الــغــدارودم  عـي�ضه  لـيكمل  ظلما 
قفاروال�ضم�ص تفزع فـي ال�ضماء ملا يـرى اجلـيو�ص  ثقل  مــن  وتــهــز 
�ضـرارفخذوا احلـياد لكم واال تندموا الطغاة  حـرب  من  طار  ان 

وألن )أرض العـراق التـي رويت بدماء الكثـيـر من الشـيعة دفاعا عن آل 
البـيت  أصبحت مولدا لشعـراء هنضوا جلهاد حكام اجلور بشعـرهم(
للهمم  واستنهاضا  محـية  أكثـرهم  من  واحدا  الطوس  أبو  عباس  وكان   )50(

وتذكـيـرا بتضحـيات أسالفهم)51(:
ــغــار؟كـيف ال�ضكوت علـى االذى والـى متـى ــدو �ــض ــع ــل ــن عــبـــــيــد ل ــح ن
قــاتــ� ذال  واهلل  ــم  ــوك ــع ــب ــض ــتــم االحـــــــرار واالبـــــــرار؟� ــاأن اأف
مـراق�ص لــلــكـــــرام  املــ�ــضــانــق  فخاران  الب�د  حب  فـي  وال�ضجن 
اأوطاننا من  اخلـيـرات  ناهبـي  ــــدوالريا  ــا ال ــه بـــل يـــا عــبـــــيــدا رب
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تتقـربوا وال  مــواطــنــنــا  ـــــــاأن رجــــالــــهــــا ثــــوارخــلــوا  مـــنـــهـــا ف
وفـي خضم ما اجتاح العـراق- فـي تلك املـرحلة من عمـره- من إرهاب 
قلب  يدمـي  أن  شأنه  من  بالشعب  تعبأ  ال  خائنة  وسلطة  مدمـر،  استعامر 
الشاعـر ككل األحـرار فـي هذا الوطن الكبـيـر، لـيعود ويستحضـر فـي كل 
مـرة رموز أهل البـيت املقدسة عبـر قصائد مدحـية موحـية، لـيعود فـيها إلـى 
الشكوى امُلمّضة من اختالل املوازين فـي بلده، وسـرٍد ملحنٍة قامتٍة وسط ظلم 
احلاكم الطاغـي املستبد. يقول فـي املقطع األخـيـر من قصـيدة فـي ذكـرى 

:)52( مـيالد اإلمام احلسن
�ضاعـر �ضكوى  العظماء  �ضـيد  ــــن حــطــاميا  ــاه ره ــب ـــاأمل بــ�ــض ـــت م
ب�دنا اأ�ضـر  جــور  مــن  ـــم خمـــاتـــل هــــدام�ضكواي  ـــرا وظـــل طــــ
ووراءه جـــــرميــة  لــكــل  االجـرامي�ضعـى  علـى  ت�ضاعده  �ضحب 
بائ�ص �ضعب  لنهب  طعاميتل�ض�ضون  بغـيـر  فقـر  مــن  بــات  قــد 
اأن�ضهم مدامة  ومــا  االيـــتـــاميت�ضامـرون  ــــــع  اأدم عـــ�ـــضـــارة  اال 
بـــــرواتــب مبانـيا  بــاالرغــامويــ�ــضـــــيــدون  ال�ضعفاء  مــن  اأخـــذت 
عنهم ال�ضـرائب  تاأخـرت  باالأَقدامفــاذا  ال�ضعب  ودا�ضوا  بـرموا 
ب�ده حق  الوطنـي  ادعـى  واالعــــدامواذا  لل�ضجن  فم�ضـيـره 
ــامكم �ضويقت فـي ال�ضجن اأحـرار ب� ــك ــة احل ــاي ــن ذنــــب وتـــلـــك ج
ح�ضامالـيوم قد حـرم الك�م علـى الفتـى الــف  �ضـربوه  ولــو  حتـى 
ب�دنا حقوق  عن  �ضكتنا  االجلــامولقد  علـى  اأرغمنا  ــوف  واخل
ف�ضـرنا اجلمود  داء  بنا  نظاموطحا  بغـيـر  �ضـيـرنا  واجلــهــل 
ـــــــا ـــت واإّن ـــعـــوب عـــل ـــض ـــ� مل نزل بتفـرق وتخالف وخ�ضامكــــل ال
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حتـيتـي امل�ضتهان  عـراقـي  �ض�ُمفعلـى  اال�ــضــوِد  �ضبَل  يا  وعلـيك 
وهبذا النص يكون الشاعـر قد كشف عن الشواغل الفكـرية ألمة عاشت 
بتصويـره  والتشـرذم،  واجلهل  بالضعف  الشعور  من  متوازنة  غـيـر  حالة 
الواقع املأزوم الذي عاشه اإلنسان العـربـي املسلم فـي ظل أنظمة وجمتمعات 
حيكمها الظلم والفساد، وتسودها الفوضـى والالعقالنـية واإلرهاب، وذلك 
بإفادته من التاريخ الدينـي ألهل البـيت األطهار  أحداثا وشخصـيات 
مستغال ما فـيه من قـيم ومعطـيات إنسانـية وروحـية أثـرت جتـربته وساعدته 
اجلديد  احلضاري  للوضع  االستجابة  موقف  فـي  املتلقـي  إلـى  نقلها  فـي 

وجعلت مضموهنا داال.
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الخاتمة
الطوس علـى مديح أهل . 1 أبو  فـي شعـر عباس  الدينـي  اقتصـر اإلجتاه 

البـيت حصـرا، وبذلك ارتفع بمدحيه إلـى مستوى يغـيب عنه غـيـرهم.
إلتحام ذكـر أهل البـيت  بذات الشاعـر أضفـى علـيها ظالال من . 2

أهل  مديح  كان  لذلك  التذكـر،  حلظة  فـي  والثائرة  املحبة  الذات  تلك 
البـيت وتذكـرهم يقتـرن باحلالة النفسـية التـي علـيها الشاعـر. فانطوى 
مدحيه علـى مضامـني توزعت بـني جتسـيد مشاعـر احلب والوالء هلم 
، واستعـراض بطوالهتم ومواقفهم الشجاعة فـي مقارعة الظلم 
وغصب حقوقهم، والدفاع عنها، كام ألقـى هذا احلب واحلزن والغضب 
الظاملـني  وفضح  الظلم  ضد  دمه  فـي  الثورة  جذوة  لـيعكس  بظالله 

وحكام اجلور فـي احلقبة الزمنـية التـي عاشها من تاريخ العـراق.
بناء . 3 علـى  الشاعـر  فـيها  نشأ  التـي  احلضارية  الثقافـية  البـيئة  ساعدت 

البـيت  أهل  مدح  طـريق  عن  عنها  والتعبـيـر  وتكوينها،  شخصـيته 
فـي  الدينـي  اإلجتــاه  أغـراض  ضمن  أصـيال  شعـريا  غـرضا  بوصفه 

الشعـر العـربـي.
الشعـرية . 4 األغـراض  تنامـي  فـي  تأثـيـرها  تـركت  التـي  األمور  من  إن 

ورقـيها، التطورات السـياسـية التـي تتـرتب علـيها تطورات اجتامعـية 
األفكار  صقل  خالل  من  املجتمع،  حـيوية  فـي  سببا  لتصبح  ودينـية، 

وشحذ اهلمم.
املنحـى . 5 هذا  فـي    البـيت  أهل  وحب  الوطن  حب  بـني  التطبـيع 
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الوطنـية  الوحدة  علـى  مدحيه  خالل  من  الشاعـر  ركز  فقد  الوالئي، 
شوكة  لكسـر  الوحـيد  السبـيل  لوصفها  االمة  أبناء  بـني  والقومـية 

االستعامر وخونة السلطة احلاكمة.
من . 6 للشاعـر  ذاتـية  وملكات  مكتسبة،  شخصـية  عناصـر  مكنت  لقد 

من  متخذا  عمـيق  سبات  فـي  يغط  بات  ملجتمع  املوقظ  بمهمة  القـيام 
ضد  الثورة  لتجديد  حضاريا  مشـروعا    البـيت  أهل  استذكار 

الظلم والطغـيان.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their  time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description,the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



heritage with this issue and the next ones to be presented as 
an incontestable handwritten to the respected readers or an 
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or 
notifications, etc. that relate to the  handwritten heritage. In this 
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi 
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his 
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He 
interpreted himself in that end. He was one of the well-known 
figure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than 
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the 
holy Husseini courtyard. 

   The other researches of this issue varied into reviving the 
underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search 
in their biographies, methodology, and their scientific role to 
studying their characteristics and their intellectual and cultural 
products as well as the literary and historical researches, that 
besides other researches that formed a scientific variety 
harmonizes with the role and aims that the journal intends to 
carry out.

  As we deployed the biographies of the two commission staff 
in the last year/ first issue, we decided to deploy their updated 
biographies in the current issue. This will be adopted in the first 
issue every year.ز

  At the end, we kindly ask the respected readers to provide 
us with anything that promote the journal forwardly. And the 
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of 
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his 
progeny, the good men, the chaste men.

Editor-in-Chief



Issue Word
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
  All praise is due to God, creator of the creation, granting  

good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer 
and peace be upon our master and prophet Mohammed and 
his progeny, the light of right guidance whom God removed all 
impurity from them and to make them completely pure. 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Kerbala  
Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( year) of its 
age, after what it presented that qualifies it to stand side by side 
with the famous international enhanced adjudicated scientific 
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas' 
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life 
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the 
advisory and editorial. The two commissions put the plans and 
studies to promote the journal to a higher position. It provided 
the researchers with titles that th journal intended to write about. 
It limited heritage axis for expanded symposiums that were 
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and 
correcting the coming researches and advising researchers to 
highlight papers into brilliant scientific level before sending them 
to the scientific evaluators who were very qualified in the Iraqi 
universities.

  Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i 
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage 
and extinction and due to the importance of handwritten heritage 
and what it contains of knowledge treasures and scientific 
topics that participate actively in documenting the heritage 
, opening horizons in front of the researchers and learners 
to start searching and created and original studies enrich the 
scientific research and participate in its development, the 
journal decided to attach materials that concern the handwritten 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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