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

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

 )CD ( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا 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  االلكرتوين 

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
األجنبية  واملراجع  املصادر  بقائمة  إخرى تسمى  قائمة  هلا  فأنه تضاف  أجنبية  ومراجع 
الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن  منفصلة  وتكون 



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 مجيع األفكار املنشورة 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 قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

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

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

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

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

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 
قدرها )150( ألف دينار عراقي .

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

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
) turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد الثاني
التنافس وآليات والبحث والتواصل

حضارية  ثنائية  التواصل،  عن  والبحث  البحث،  مع  التواصل 
تستعني هبا املجتمعات الواعية للنهوض بواقعها، واالرتقاء بسبل 
العلمية  منها  الطبيعية  ُصُعدِه  خمتلف  عىل  املجتمعي  االتصال 

والعملية وسواها.
م به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام  ومن املسلَّ
واألكاديمي، ويف الوقت نفسه تثري التنّوع املتأصل فيهام عرب تبادل 

اخلربات، وتالقح األفكار، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى 
اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقّدسة عرب نافذته البحثية 
استقطاب  كربالء–إىل  تراث  جملة   : املحّكمة–أعني  األكاديمية 
الباحثني املتخّصصني عرب التواصل معهم، وجيتهد أعضاء اهليأتني 
وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية"  "االستشارية 
االكتفاء بالتواصل التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم، أو 
استكتاهبم بشكل مبارش، بل العمل عىل تنويعها، ولعل أوىل تلك 
األكاديمية(  لألبحاث  الساقي  )مسابقة  عن  اإلعالن  هي  النوافذ 

التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

املسابقات العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.



- إثراء املكتبة الرتاثية املتخّصصة بأفكار ورؤى جديدة يصنعها 
سعي الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.

- تكريم األقالم التي تستحق التكريم بوصفه دافًعا من دوافع 
التعزيز االجيايب لدى الباحثني، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق 

العلمّي.
ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب 
الفني"اجلاميل"  و  األديُب  و  العلمُي  و  )املجتمعُي  اخلمسة  املجلة 
والتارخيي(، وتكون رشائط الصياغة البحثية فيها هي نفسها رشائط 
ُمدخالت  هي  اجلائزة  خُمرجات  ألّن  املجلة  يف  البحوث  صياغة 
املجلة، إذ سيتّم نرش األبحاث الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار 

إىل كوهنا من األبحاث الفائزة تكرياًم هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  بل سيعمل أعضاء  ليست األخرية،  النافذة  وهذه 
ينفع  ما  كّل  تنشيط  عىل  واملعنوية  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

الباحثني املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  وصف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان ومكان معنيني. وهبذا 

الوصف يكون تراث أي ساللة :
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها كان له وعيًا بعطياهتا، بمعنى : أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
يمكننا  هنا  ومن  والقوة،  الضعف  يف  طــردي،  تعالق  به  والوعي 
املسترشقني  بعض  كتابات  يف  تولدت  التي  االنحرافات  نعرف  ان 
منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  دراسة  َقّصَد  مّمن  وسواهم 
كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  عندهم  حصل  فمرة 



خالل  من  باملعرفه  ضعف  بوجود  حدث  ومرة  الرشقيني،  لساللة 
إخفاء دليل ما أو حتريف قراءته، أو تأويله .

2- إن كربالء ال متثل رقعة جغرافية حتدها حدود مكانية مادية 
لساللة  تراثًا  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 
من  حتويه  بام  كربالء  ــا  ألهّن فمرة،   : عليها  وقعت  التي  احليف 
مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة  ألهنا كربالء اجلزء الذي 
ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة  ألهنا اجلزء الذي 
مستوى  فكل  استهدافات،  من  عليه  ينطوي  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت 
وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو 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 مهومًا متنوعة، تسعى إىل :
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

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



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  العالقة  تلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها 
حراكها الثقايف واملعريف .

يف  وصبها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجــراء   -
مواقعها التي تستحقها بالشكل القائم عىل الدليل.

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

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

هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية .
املاضني  برتكة  االلتحام  وتأصيل  الرتاثية  التوعية  تعزيز   -
مع  به  للتعامل  ومؤهال  التجدد  األرث  هذا  جيعل  الذي  بالشكل 

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
يرمي البحث اىل رصد مستويات اخلطاب الشعري يف شعرأدباء كربالء 
من عام 1000هـ حتى 1300هـ وقد اختري شعر السيد ) حممد مهدي بحر 
هذه  من  مستوى  كل  عىل  الوقوف  البحث  حاول  وقد  انموذجا،   ) العلوم 
املستويات ، فتوفرت مادة بحثية اقتضت طبيعتها ان تنتظم يف ثالثة مباحث 
تضمن   ، البحث  نتائج  بأهم  حمملة  جاءت  خامتة  وعقبتها  متهيد  سبقهام 
التمهيد اعطاء نبذة عن حياة السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( ، وقد كرس 
باخلطاب  متمثال   ، االديب  املــوروث  بلغة  اخلطاب  لدراسة  االول  املبحث 
الثاين  املبحث  اما   ، الشعري  األديب  باملوروث  واخلطاب  الرتاثية  باللفظة 
فحدد للخطاب الديني ، الذي احتوى بدوره اخلطاب بلغة القرآن الكريم، 
الثالث  املبحث  خصص  بينام   ، الرشيف  النبوي  احلديث  بلغة  واخلطاب 

لدراسة اخلطاب باللغة السهلة.



324

م�ستويات اخلطاب ال�سعري يف �سعر ال�سيد حممد مهدي بحر العلوم 

Abstract
These Papers aim to highlighting the levels of poetic 

discourse in the poetry which written in Karbala from 1000 
A.H. to 1300 A.H. Al-Sayyid (Muhammad Mahdi Bahrul-
U100m) has been chosen as an example. The topic has tried 
to considerably study each of these levels. Accordingly, the 
subject was divided into three sections with a prelude and 
a conclusion full of the results of the research. The prelude 
included a biography of Al- Sayyid (Muhammad Mahdi 
Bahrul-Uloom).Section one studied the discourse through a 
literary heritable point of view, for instance the discourse as 
a heritage term and the discourse as a passed down literary 
poetry. Section two dealt with the religious discourse which 
included the discourse studied from aholy Quranic point of 
view and in relation to the holy prophetic hadith also. Section 
three was devoted to study and handle the discourse in easy 
and understandable language.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل اهل بيته الطيبني 

الطاهرين املعصومني .
وبعد ...

العلامء  بدرر  مزينًا  والعلمي  األديب  املقدسة  كربالء  مدينة  تراث  فيبقى 
اخلالد،  لرتاثنا  الروح  بث  يف  مميز  بشكل  شاركوا  الذين  الشعراء  وأفاضل 
اهلر  قاسم  ،والشيخ  هـــ   1168 ت  احلــائــري  اهلل  نــرص  )السيد  ومنهم 
ت1276هـ،والشيخ جواد بدقت ت1281هـ ،والشيخ حممد عيل كمونة ت 
1282هـ( وشاعرنا السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ت1212هـ( هو مثال 
بعظيم  املعرفة  عامل  أغنوا  الذين  األجالء  والشعراء  العلامء  اولئك  من  أمثل 

نتاجهم .
وبدأ  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  العلوم(  بحر  مهدي  )حممد  السيد  نشا 
حياته العلمية فيها ، إذ كانت متثل هذه املدينة املقدسة أرضا خصبة للشعراء 
والعلامء، فقد شهدت حمافل العلم واالدب يف ثراء علمه وجودة شعره ، بيد 
أنَّ الذي يؤسف له أنَّ عاملا مثل السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( مل حيظ 
بالعناية البحثية التي تناسب شأنه ، فلم يكتب عنه – عىل حد علم الباحث 
– بحث أكاديمي يفي مكانته ، أو يلقي ضوءًا كاشفًا عىل نتاجه األديب، األمر 
الذي دفع الباحث اىل أْن يشمر عن عزيمة يف كتابة هذا البحث ، فتوفرت 
وخامتة  مباحث  وثالثة  متهيد  يف  تنتظم  ان  طبيعتها  اقتضت  بحثية  مادة  يل 
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التمهيد حماولة ألعطاء نبذة عن  نتائج البحث ، تضمن  جاءت حمملة بأهم 
حياة السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( ، وقد كرس املبحث االول لدراسة 
اخلطاب بلغة املوروث االديب ، اذ تضمن مستوى اخلطاب باللفظة الرتاثية ، 

ومستوى اخلطاب باملوروث االديب الشعري .
عىل  بدوره  احتوى  الذي  الديني  للخطاب  حدد  فقد  الثاين  املبحث  اما 

اخلطاب بلغة القرآن الكريم واخلطاب بلغة احلديث النبوي الرشيف .
بينام خصص املبحث الثالث لدراسة اخلطاب باللغة السهلة .

ويف اخلتام اليدعي الباحث الكامل يف بحثه إنَّام حسبه بذل اجلهد ، المتام 
البحث بالشكل اجليد ، سائال العيل القدير التوفيق إلعطاء البحث حقه .

واهلل ويل التوفيق
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التمهيد
اسمه ولقبه :

هو السيد حممد مهدي بن مرتىض بن حممد بن عبد الكريم ... بن احلسن 
)C( )1( املثنى بن االمام احلسن بن عيل بن ايب طالب

وشيخ  االمامية  ورئيس   ،)2( دهره  عالمة  منها  القاب  بعدة  السيد  لقب 
مشاخيهم )3( ، ولكن لقب ) بحر العلوم ( هو اكثر االلقاب شهرة وانتشارا 

. )4(

الوالدة والنشأة والوفاة :
ولد السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( يف مدينة كربالء املقدسة عام 1155 
هـ )5( ،ابتدأ السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( حياته العلمية يف أجواء هذه 
السيد  ترعرع يف كنف والده  العلمية، فقد  أجوائها  يف  ونشأ  املقدسة  املدينة 
مرتىض ، اذ نال عناية خاصة منه ، فأرشف ارشافا مبارشا عىل تنشئته العلمية 
 ، العبادة  ومواطن   ، العلم  حلقات  اىل  يأخذه   – والده   – فكان   ، والدينية 
فترشبت روح السيد من هذه الينابيع الصافية العلم والتقوى واالجتهاد )6( .

اىل  ونقل   ، هـ   1212 عام  السيد  تويف  مرشقة  ايامنية  علمية  رحلة  وبعد 
مثواه يف جامع الشيخ الطويس يف مدينة النجف االرشف )7( .

أساتذته:
وفقه  اصول  علامء  من   ، زمانه  يف  العلامء  خرية  عند  العلم  السيد  طلب 
وحديث وفلسفة ، وتكفل السيد بنفسه حتصيل باقي العلوم واملعارف التي 
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عرف هبا ، ومن اهم العلامء الذين درس السيد عىل ايدهيم :
	 السيد حممد مهدي الفتوين العاميل ت 1183 هـ•
	 السيد حممد تقي الدورقي ت 1186 هـ•
	 السيد حسني بن ايب القاسم اخلوانساري ت 1191 هـ•
	 السيد عبد الباقي احلسيني اخلاتون ابادي ت 1191 هـ•
	 الشيخ حممد باقر املعروف بالوحيد البهبهاين ت 1205 هـ )8( .•

تالميذه:
ذلك  اجل  من   ، فذة  بعقلية   ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  عرف 

حرص طلبة العلم عىل التتلمذ عىل يديه ومن اشهرهم :
السيد مري عيل الطباطبائي ت 1231 هـ

الشيخ أسد اهلل التسرتي ت 1234 هـ
الشيخ أمحد حفيد الوحيد البهبهاين ت 1235 هـ

الشيخ شمس الدين بن مجال الدين البهبهاين ت 1248 هـ
الشيخ حممد تقي االصفهاين ت 1248 هـ )9( .

آثاره:
ترك السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( مؤلفات علمية كثرية منها :

	 الفوائد الرجالية .•
	 حاشية عىل ذخرية احلجة السبزواري .•
	 مشكاة اهلداية يف الفقه .•
	 حتفة الكرام يف تاريخ مكة والبيت احلرام .•
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	 ديوان شعر .•
	 رسالة يف الفرق وامللل .•
	 رسالة يف مناظرته لليهود.•
	 الدرة البهية يف نظم بعض املسائل االصولية .•
	 رسالة يف قواعد احكام الشكوك .•
	 رسالة يف حكم قاصد االربعة يف السفر)10(•

انجازاته:
مل يدخر السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( جهدا يف اثراء احلركة العلمية 
يف حوزة النجف االرشف ، وذلك بتوسعة حلقات الدرس ، وكثرة الطالب 

الوافدين لتلقي العلم ، حتى عرف عرصه بعرص الكامل العلمي )11( .
وباالضافة اىل اعباء املرجعية الدينية واهتامماهتا الكثرية ، فقد عمل السيد 
عىل انجاز امور عديدة منها بناء املئذنة اجلنوبية للروضة احليدرية املطهرة ، 
وبناء مقام االمام احلجة )عجل اهلل فرجه الرشيف ( يف وادي السالم ، ومسجد السهلة ، 
وبناء مرقدي النبيني هود وصالح ) عليهام السالم ( ، ومتييز قرب مسلم بن عقيل )عليه 

السالم ( عن قرب املختار ) ريض اهلل عنه ( )12( .
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المبحث االول
الخطاب بلغة الموروث االدبي:

يعد الرتاث االديب املنهل الذي يستوحي منه الشعراء ما يساعدهم عىل ارواء 
نصهم الشعري ولذلك )) جيب عىل الشاعر احلديث إاّل يسد جمرى هذا النهر 
الكبري ، واْنام ال بد أْن حييا مرة ثانية(( )13( ويمثل الرتاث بمعناه الواسع ))احد 
الشاعر احلديث ، ومتنحها  التي تكّون لغة  البالغة االمهية  املصادر االساسية 
االصالة والتدفق (( )14( ، وال مرية يف ان الشعر من اقوى االنواع الفنية حلمة 

باملايض ، اذ ال يستطيع املبدع )) ان يتخلص من تراثه (( )15( .
ما  احياء لكل  انام هي  او رجعة  انكفاءة   (( الرتاث  اىل  الرجوع  واليمثل 
اثر عن املايض من معطيات فنية اجيابية وهي اضاءة وتعميق لرؤيا الشاعر 
واحساسه باالستمرار والتواصل الفني (( )16( فضال عن كون عالقة االبداع 
اللغة  هذه  بأصول   ، للغة  املبدع  الفردي  االستخدام  عالقة  هي  بالرتاث   ((

االديب  الرتاث  متثل  اىل  ماسة  بحاجة  واملبدع   ،  )17(  )) اجلامعية  واوضاعها 
الثقايف والشعري ، فهو جزء اليتجزأ من  )) تراثنا العريب  يف شعره والسيام 

الرتاث االنساين الشامل (( )18( .
وجدناه   ) العلوم  السيد ) حممد مهدي بحر  لديوان  استقرائنا  ضوء  ويف 
مستوى  االول  بمستويني  ذلك  االديب ، ويتضح  باملوروث  قوية  عالقة  عىل 
)املفردة الرتاثية ( اما املستوى الثاين فيتمثل بــ ) املأثور االديب الشعري ( من 

خالل استثامر عبارة ، او تركيب او استقاء فكرة .
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يف  مميز  باسلوب  حيفل  شعره  املعجمية ، نجد  الرتاثية  املفردة  صعيد  فعىل 
له  نقرأ   )19(  ) ، الوصب ، عطَّ ...  نحو ) حلى ، غطارفة ، صاب  استعامهلا 

قصيدة يف رثاء االمام احلسني )A( : ) البسيط (
َوَزْحَزُحوا اأًلْمَر لألَذناِب َعن ترة       َوَأّخــروا َمْن بِه الَعليـاُء َعْليــاُء

ُء )20(     َحّلْت بذلَك يف األْســالِم َقارَعــٌة       َوِفتَنٌة َتْقِرع اأَلْساَمَع َصامَّ
فالشاعر هنا رسم ابعاد معركة الطف واصوهلا ، فأساس الواقعة هو حقد 
دفني وغيظ وحسد لالمام عيل )A( فغيظ األعداء وحسدهم مستمر بدءًا 
ثأرهم  بأخذهم  وانتهاء   ، احلقيقي  مكانه  عن   )A( عيل  اإلمام  تأخري  من 
املعجمية  الرتاثية  املفردة  شكلت  ، اذ   )A( احلسني االمام  من   )21(  ) )ترة 
)ترة( رؤية جلوانب الواقعة فالشاعر )) اذ يزاوج بني القديم واجلديد تظهر 
عىل سطح نتاجاته بعض االلفاظ والرتاكيب املنتمية لغري عرصه ، وربام كان 

وراء ذلك ثقافته اللغوية الشديدة االرتباط برتاث العرب القديم (( )22( .
ويف بيت شعري آخر قال السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( : ) البسيط (

ت اأَلْقَطاَرَغامُء )23( َوطْخَية َغّشت اأَلْبَصَار ُظْلَمُتها         َعْمَياء َقْد َعمَّ
 ، النور   ( عىل  مرتكزة  متضادة  عالقة  يكّون  البيت  هذا  يف  الشاعر  نجد 
الظالم ( فصورة املرثي –االمام احلسني )A( القائمة يف خيال الشاعر هي 

نور ساطع عمتها ) الظالم ( الذي شكلته لفظة ) طخية ( .
عىل  اللفظة  هذه  استعامل   ) السيد ) حممد مهدي بحر العلوم  تفضيل  ان 
آثر  بل   ) ) ظلمة  لفظة  يستعمل  ، فلم  األتّم  املعنى  اعطاء  متأتٍّ من  غريها 
أعم  دالالت  تعطي  املعجمية  اللفظة  هذه  الّن  عليها   ) طخية   ( استعامل 
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َأنَّ  بيد   ، الظالم  يف  البسيط  النظر  إمكانية  املخيلة  يف  فإْن تصورنا   ، وأشمل 
وحتجب  القمر  ضوء  تسد  قطعة  أهنّا  اذا   ) طخية   ( مع  ينعدم  التصور  هذا 
ضياءه )24( ، فاالمام احلسني )A( يمثل ) القمر ، النور ، الضياء ( وأعداؤه 
 يمثلون ) الظالم ، العتمة ، السواد ( وهذه املعاين اّنام يستنبتها السيد بحسه

 )) املرهف وعمق درجة حتسسه لاللفاظ ومعانيها يضعها يف املكان املناسب 
وال يضع غريها وهبذا تكون ]هكذا[املفاضلة بني الشعراء (( )25( .

اإلمام  راثيًا   ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  قال  اخرى  قصيدة  ويف 
احلسني )A( : ) البسيط (

يـــام َوأْعـــداء تَكافحــه   َيْلقى اأَلَعاِدِي بَِقلٍب ِمْنه ُمْنَقِســـم        َبنَي اخِلَ
َواللْحظ َكاَلْقلِب َعنٌي َنْحَو نِْسَوتِه        َتْرنو َوَعنْيٌ لِقوٍم اْلُتباِرحه )26( 

ابدع السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( يف رسم صورة حال االمام احلسني 
فني  مشهد  يف   )a( رسوله وأعداء   )( اهلل أعداء  يكافح  ، وهو   )A(
مستقى من طبيعة الواقعة ، موظفا اللفظة الرتاثية ) اللحظ ( فأصبح القلب 
األعداء  اىل  وينظر   ، واألطفال  النسوة  اىل  تنظران  عينان  وكالمها   ) حلظا   (
بعني اخرى يف صورة شعرية برصية ماثلة امام املتلقي ، أضف اىل ذلك جعل 
لالعداء ،  واحدة  وعني  للمخيم  عينني   ) العلوم  السيد ) حممد مهدي بحر 
 ) حلُظُه   ( و  فقلبه   ، الثاين  للطرف  منه  أكثر  األول  الطرف  أمهية  يضفي  مما 
األعداء  أنَّ  بيد   ، مصريهم  اليه  سيؤول  ملا  وترقبا  وخشية  حرصا  خميمه  مع 
ال حيتلون من اهتاممه الفعيل سوى عني واحدة ، وذلك من دواعي احلرب، 
اإلمام  تركيز  قوة  اىل   ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  إشارة  عن  فضاًل 
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احلسني )A( يف ساحة املعركة ، فهو يف آن واحد ينظر يف اجتاهني متعاكسني 
شعورا وصفة.

احلسني  االمام  رثاء  يف   ) العلوم  السيد ) حممد مهدي بحر  قول  ونسمع 
)A( : ) البسيط (

ـُر َحألمُتُوَنا َعن املَــــاء امُلَباِح و َقــد         َأْضَحت ُتَناِهله األوغاُد َوالغمــ
َهل ِمْن ُمغيث يغيث االَل ِمْن َظمأ         برَِشبٍة ِمْن َنِمرٍي َماهَلــا َخَطر )27(

استطاع السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( بثقافته العالية استلهام املوروث 
االديب يف بناء نصه الشعري موظفا اياه للمعنى الذي يرومه .

املراد  الشعري  املعنى  مع  توظيف ) حألمتونا (  يف  باد  االنسجام  فملحظ 
بناؤه ، فوظف املفردة الرتاثية املعجمية ) حألمتونا ( مع منع املاء عن اإلمام 
احلسني )A( واهل بيته ، وجاءت لفظة ) نمري ( متسقة مع طلب املاء الذي 
عالقته   ) العلوم  السيد ) حممد مهدي بحر  حقق  ، وقد  اآلل  عطش  يروي 
باملوروث االديب يف ضوء )) املفردة والعبارة ... ، ففي ] قصائده [ الكثري من 

االلفاظ التي يندر وجودها يف لغة العرص (( )28( .
وقال السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( يف قصيدة اخرى : ) الطويل (

بـــة        ألْشقى األناِم الَكافِر اجَلاحِد الوغِل )29( ُضَوبًا عيٌل برَِضْ َوال َكاَن خَمْ
اتصف  التي  السوء  لصفات  نافلة   )30(  ) الوغل   ( لفظة  السيد  استعمل 
هبا قاتل االمام عيل )A( ، اذ مل يكن )) شاعرنا ... بشاعر جيهل ما لقيمة 
اذ  فهو  منها  تشع  التي  والدالالت  املرادة  املعاين  تشكيل  يف  أثر  من  األلفاظ 
يضعها يتحسسها بحس شعري مرهف مكنته اياه ثقافته الواسعة واطالعه 
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العميق عىل نتاجات العرب يف اجلاهلية حتى عرصه (( )31(
لقد وعى السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( املوروث األديب وعيًا عميقًا، 
وهذا ينم عن رغبة عميقة فيه ، والشاعر اذا رغب يف الرتاث فعليه أْن يبلغه 

بجهد عظيم )32( .
ويظل متيز املبدع يف استعامل ) اللفظة الرتاثية ( مرتبطا بتدفقه من جوهر 
السيد ) حممد مهدي بحر  قول  نسمع  ذلك  الشاعر ، من  ومعاناة  إحساس 

العلوم ( : ) الطويل (
َوالِسَيئت الّزْهَرا َو ال اْبُتّز َحّقها         َواَل ُدِفَنت ِسًا بُِمْحَلولك اّلّطفل )33(

اذ إنَّ التجربة الشعورية التي يمر هبا السيد ازاء ظلم السيدة فاطمة الزهراء 
 )34(  ) الطفل  و  الرتاثية ) حملولك  االلفاظ  باستمراء  كفيلة  ، كانت   )B(
الزهراء  للسيدة  القوم  ظلم  شدة  عن  الشعري  بنصه  مبينا  املعريف  خزينه  من 
)B( ، حتى اهنّا دفنت رسا يف ظلمة الليل البهيم ) حملولك ( ، فتساوق 
عن  فضال  ارثها  وضياع  حقها  بابتزاز   –  )B( هلا  القوم  ظلم  قوة  بذلك 

املظامل االخرى – مع شدة سواد الليل .
بحر  مهدي  حممد   ( السيد  عند  االديب  املــوروث  بلغة  اخلطاب  يقف  ومل 
للموروث  استعامله  يف  ايضا  متثل  ، بل  الرتاثية  املفردة  استعامل  عند  العلوم( 
االديب الشعري ، فهو منبع متدفق ساعد السيد عىل صياغة نصوصه الشعرية، 
عند  الشعورية  واحلالة  التجربة  املوهبة ، ووحدة  انضاج  يف  امهيته  عن  فضال 

الشاعر .
من ذلك قول السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( : )الطويل (

حَتَرَيت االَلباُب يِف َذاِت مُمِْكن          َتَعاىل َعن االْمكاِن يِف الَوْصف والَعّقل 
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جَتَمعت االْضَداُد ِفيه ِمن الُعىل        َفعـــزَّ َعن األْنداِد َوالّشـــــبه َواملِْثل )35(  
الدين  صفي  الشاعر  ابيات  اجواء  استلهام  الشعريني  البيتني  يف  نلحظ 

احليل)36( بقوله : ) اخلفيف (
ـَك األْنــــــــــَداد مُجَِعت ِفـــــي ِصَفاتَِك االْضـَداد          ِفِلَهذا َعّزت لــــ
َزاِهٌد َحاِكٌم َحِليـــــٌم ُشَجـــــاُع          َناسٌك َفاتِــــــٌك َفِقيــــٌر َجـــــَواُد
ـَاُد )37( ـَنَّ الِعبــــــ ِشَيـــم َما مُجِْعــــِن ِفــــي َبرَش َقط        َوال َحاَز ِمْثَلهـــ

فالسيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( وجد يف ابيات ) صفي الدين احليل( 
عيل  االمام  املمدوح  ازاء  االحاسيس  لتساوق   ، اليه  يأوي  شعوريا  كهفا 
، من   )A( عيل االمام  سامت  من  اجلانب  هذا  يف  ، وباخلصوص   )A(
اجل ذلك استقى السيد ابياته من هذا املوروث االديب الشعري واجاد فيه، 
حشد  االديب ، او  املوروث  للغة  اجلامد  الرصف  حدود  يف   (( يقع  مل  فالسيد 
السيد كان  بل   )38(  )) واع  غري  تلقفا  الشاعر  يتلقفها  التي  القصيدة...   صور 

قد  يكون  فانه   ، احلارض  روح  عن  يعرب  متثاال  املايض  حجارة  من  يصنع   ((  
وصل من خالل هذه العالقة مع املوروث اىل مستوى االبداع (( )39( .

والريب ان وحدة املعنى املتولد من وحدة التجربة الشعورية عامل مهم 
من عوامل التأثر والتأثري ، وخري مثال ذلك تأثر السيد ) حممد مهدي بحر 

العلوم ( بقصيدة ) ايب احلسن التهامي ()40( عندما رثى ولده الصغري .
قال ابو احلسن التهامي راثيا ولده : ) الكامل (

ـَْل َمظــّنِة االْبَدار )41( َعجَل اخلسـوف َعَليه َقْبل َأَوانِه        َفَمــــــحاُه َقب
فعمد السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( اىل هذه الصورة فصاغها صياغة 
 : السيد  فقال   ، واحلزن  اللوعة  اىل  املفيض  املعنى  رقة  فيها  نتحسس   مجيلة 
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) الكامل (.
َبْدٌر َتَكــــَامل َقْبِل حني َكاَملِه         َفَأَصَاَبه َخســـٌف لِْغري َجالء )42( 

خالل  من   (( تأتى   ) العلوم  السيد ) حممد مهدي بحر  ابداع  أّن  ونلحظ 
متثل املوروث متثال ذاتيا ينسجم مع التجربة الشعرية (( )43( فضال عن حاجة 
الشاعر اىل )) قراءة غريه ، ألن هذه القراءة متده باملعرفة التي ال يستطيع ان 

حيصلها بنفسه ، وتقدم له جتارب الذين سبقوه (( )44(
وقد نحا املوروث األديب الشعري عند السيد ) حممد مهدي بحر العلوم( 
منحى توظيف عبارة او تضمني شطر من بيت انطالقا من روح التواصل بني 
العمل  هذا  أجزاء  الشاعر ، وأكثر  عمل  يف  ما  خري   (( ألن  واحلارض  املايض 
فردية ، هي تلك التي يثبت فيها اجداده الشعراء املوتى خلودهم (( )45( من 

ذلك قول السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( : ) الوافر (
َواْن َخْطُب َدَهى يِف َيوِم َحْرب          َفُأْســــــد ال َيَنْهنهها اللقاء )46(

اذ نرى يف هذا البيت توظيف السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( ماقاله 
الرشيف الريض : ) الكامل (

ـُّران )47( با َوًأْسَنة املـــ َت الظُّ آَساُد ًحْرٍب الَيَنْهنهَها الـــــًرَدى       حَتْ
ومثل ذلك ايضا قول السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( : ) الكامل (

ائي)48( َياَكَوَكبا َما َكاَن َأْسَنـــى ُنـــــْوَر         َبنْي الَكواِكِب ِزْيَنـة للرَّ
ايب  لبيت  بحرالعلوم(  استثامرالسيد)حممدمهدي  يتضح  البيت  هذا  ففي 

احلسن التهامي يف قوله : ) الكامل (
َياَكَوَكبًا َما َكاَن َأْقرَص ًعْمــــره          َوَكذا ُتكوُن َكواكُب االْسحـار )49(
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اما عىل صعيد التضمني الكامل فنلحظ السيد ) حممد مهدي بحر العلوم( 
يضمن قول ايب ذؤيب اهلذيل عندما رثى ابناءه االربعة ، قال ابو ذؤيب اهلذيل: 

) الكامل (
َواَذا املَّنية أْنشَبـــت َأْظَفاَرهـــا            ألَفيُت ُكلَّ مْتيمٍة اْلَتْنَفـــُع )50(

وقال السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( : ) الكامل (
ّيٍة َوَدَواء َدى ٍمــــــن مِحٍ ــري بَمــــــا            رَصف الرَّ اّن امُلَقّدَر َكائن َيْ
)َواَذا املَّنية أْنشَبت َأْظَفاَرهــا(           َكاَن اْحتاِمُء املرِء أْصل الــّداء )51(

ذؤيب  ايب  بيت  عىل   ) العلوم  بحر  ) حممد مهدي  السيد  تعكز  نلحظ  اذ 
اهلذيل لوحدة غرض النص الشعري ، فكالمها يرثي االبناء ، فاللوعة واحدة 
 ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  متثل  ذلك  اجل  من   ، مشرتك  واالسى 
ثقافة  جزًء من   – اهلذيل  ذؤيب  ايب  بيت   – كونه  عن  املذكور ، فضال  البيت 
ادبية موروثة ترسخت يف ضمري وجدان الشاعر املعارص ، الن )) موضوعات 

املايض يمكن ان تنسحب عىل احلارض وان تنطبق عليه (( )52(
توظيف  من   ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  متكن  للباحث  يظهر  و 
املوروث االديب – بكافة مستوياته – يف نصوصه الشعرية بطريقة تفيد الداللة 
واملستوى الفني للنص ، بام يؤرش اىل استيعاب ومتكن وثقافة يف التعاطي مع 

هذا املوروث ليفصح عام تعتمل به نفسه من الوان احلاالت الشعورية )53( .
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المبحث الثاني
الخطاب الديني

واضح،  ديني  بخطاب   ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  شعر  ينامز 
والمرية يف ذلك ، اذ أّنه نشأ يف حاضنة دينية ) النجف االرشف ( ، فأنعكست 
الحظ  شعره  لديوان  قراءتنا  ضوء  ويف  شعره  عىل  االيامنية  االجــواء  تلك 
الباحث اعتامد السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( يف خطابه الديني الشعري 

عىل القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف .
بحر  مهدي  حممد   ( السيد  اغرتف  فقد   ، الكريم  القرآن  صعيد  عىل  اما 
العلوم ( منه ما يعينه عىل صياغة نصه الشعري ، وقد افاد السيد من ثقافته 

الدينية كثريا ، وبانت هذه الفائدة عىل مستوى االلفاظ واملعاين والصور .
يقول السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( : ) الطويل (

َوليــَس َعَلــــُي َحاَش هللِ بِالـــِذي         َيُسوء َأخــاُه أْو ُييِسء الـــى ااَلْهل 
ها َمّر امَلَساِءة ِمن حَمِل )54( ورها          اَذا َسّ َوَهل ُساَء َنْفسًا َنْفُسها َوُسُ

معاين  حتمل  التي  القرآنية  اللفظة  عىل  التعبريية  وظيفته  يف  السيد  اعتمد 
عديدة ، فالسيد يعلن يف نصه الشعري بشكل صائت عن حقيقة كون نفس 
رسول اهلل )a( هي نفس االمام عيل )A( ، وكالمها نفس واحدة ، فال 

ترض نفس نفسها ، وكل ذلك مستقى
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا  من قوله تعاىل : )) َفَمْن َحاجَّ
َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل 
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َلْعَنَة اهللَِّ َعىلَ اْلَكاِذبنَِي (( )55( .
احلسن  االمامان  مها  االبناء  من  املــراد  أنَّ  عىل  املسلمني  علامء  امجع  اذ 
واحلسني )C( ، والنساء هي السيدة فاطمة الزهراء ) عليها السالم ( ، اما 

. )56( )A( واالمام عيل )J( االنفس فهام الرسول الكريم
ومن اجلدير بالذكر انَّ السيد يف هذا النص جيعل املتلقي ينصت اىل االيقاع 
املوسيقي ، يف ضوء تكراره حرف السني )6( مرات ، وبطبيعة احلال ان تكرار 
االصوات واعادهتا يف سياق النص يشكل نغام ايقاعيا يقصده الشاعر ، فضال 
هبا  ُيعنى  العبارة  يف  هامة  جهة  عىل  احلاح   (( اىل  يشري  التكرار  انَّ  ذلك  عن 

الشاعر اكثر من عنايته بسواها (( )57( .
ويبدو استعامله للنص القراين يف قوله : )الطويل (

ور َيْسُمو َوَيْسَتعيل )58( َوَحاَوَلت اأَلْرَجاُس اْطَفاَء ُنوِرهم    بِأْفواِهِهم والنُّ
لُِيْطِفُئوا  ُيِريُدوَن   ((  : تعاىل  قوله  من  الشعري  بيته  امتاح  قد  السيد  نلحظ 
ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن (( )59( ، والبيت الشعري 
يظهر  اذ   ، تضادية  عالقة  سياق  يف  تتداخالن  دالليتني  اشارتني  عىل  يرتكز 
البيت حالة من التنافر بني خطني ، االول خط االرجاس من الكافرين ، بازاء 
اخلط الثاين املتمثل بخط النور االهلي ، بيد انَّ النرص للخط االهلي الرسايل ، 

فيعم نوره ظالم الكفر والرجس .
ومن التجليات الشعرية االخرى الستعامل السيد النص القرآين بصورة 

مكثفة ، قوله : ) املتقارب (
ــــاِريبِهــــم ثــــّم َخــــّروا ُبكيـــا  ـُوا اىل         حَمَ اَذا َعْسَعـس الليـُل َقامــ

ُيَناُجـــــوَن َربـــًا َسِميعـًا مِلـــن          ُيناِجيـــه ِســـرًا َنــداًء َخّفيـــا )60(
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يظهر يف هذين البيتني اشارات معنوية ، تسجد مقّوم بنياهنا ، فلو توغلنا 
يف تالفيف النص الشعري ، وجدنا اكثر من آية قرآنية كريمة وظفها السيد يف 
ْيِل إَِذا َعْسَعَس((  بيتني ، ففي البيت االول نرى قوله تعاىل ماثال امامنا : )) َواللَّ
ا (( )62( . ًدا َوُبِكيًّ وا ُسجَّ ِن َخرُّ محَْ )61( ، وقوله تعاىل : )) إَِذا ُتْتىلَ َعَلْيِهْم َآَياُت الرَّ

اما البيت الثاين فهو اآلخر يفيض بالنصوص القرآنية كقولة تعاىل : )) َأملَْ 
ْرِض َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثالََثٍة إاِلَّ  امََواِت َوَما يفِ األَْ َتَر َأنَّ اهللََّ َيْعَلُم َما يفِ السَّ
ُهَو  إاِلَّ  َأْكَثَر  َوالَ  َذلَِك  ِمْن  َأْدَنى  َوالَ  َساِدُسُهْم  ُهَو  إاِلَّ  َسٍة  مخَْ َوالَ  َرابُِعُهْم  ُهَو 
َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا (( )63( ، وقوله تعاىل : )) إِنَّ اهللََّ َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا (( )64( ، 

ا (( )65( . ُه نَِداًء َخِفيًّ وقوله تعاىل : )) إِْذ َناَدى َربَّ
فالسيد يصف حال اخوانه املؤمنني عند قيامهم ليال ملناجاة رهبم ، فكانت 
عام  االبانة  من  ومتكنت   ، الشاعر  لفكرة  موضوعيا  معادال  املباركة  اآليات 

يريد التعبري عنه .
آي  من  الشعري  بيته  يمتاح   ) العلوم  السيد ) حممد مهدي بحر  ونلحظ 

الذكر احلكيم ، عندما قال : ) الطويل (
َوَمـن َكلَّ َعْن َفْهم الَكالَلــِة َفْهمه      ُمقّرًا بُِكلِّ الَعْجز َعْن َذاك َوالَكلِّ )66(

توظيفا   ، شعره  يف  الكريم  القرآن  الفاظ  توظيف  يف  الشاعر  يربح  فلم 
فقول   ، معا  وشعرية  قرآنية  وثقافة  قدرة  عن  وينم   ، ومعنى  لفكرة  يؤسس 
السيد واضح التأثر بقوله تعاىل : )) َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اهللَُّ ُيْفتِيُكْم يفِ اْلَكالََلِة إِِن 
اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك (( )67( فقد عجز بعض 
وضح   )A( عيل انَّ االمام  بيد  لفظة ) الكاللة (  معنى  فهم  عن  املسلمني 
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املعنى بسهولة ويس )68( .
اجلناس  خاصية  البيت ، باستثامر  يف  باد  االيقاع  فملحظ  ذلك  اىل  اضف 
يف ) َكلَّ ( و ) َكالَلة ( و) َكل ( وغري خاف ما للجناس من امكانية عىل ان 
)) يقرب بني اللفظ وصورته من جهة ، وبني الوزن املوضوع فيه اللفظ من 

جهة اخرى (( )69( .
منحى  يأخذ   ،  ) العلوم  بحر  مهدي  ) حممد  السيد  نجد  اخر  سياق  ويف 
جديدا يف توظيف القرآن الكريم يف خطابه الشعــري متمثال بالقصة القرآنية، 

ومنها قوله : )الطويل(
هم          بِِعْجل َفَضّلوا ّعاِكِفنَي َعلــى الِعْجل  اِمري أَضلُّ وأْصَحــاُب مْوَسى الٍّسَّ
ـََو َحْيـدرًا اذ َلـــْم َيكونـــوا َكِمْثلـه          َوَما الّناُس ااّل َمائلون الــى املِْثـل )70( َأبـ
تتضح أمهية األشتغال يف هذا النص يف ضوء توظيفه لقصة النبي موسى 

)A( مع السامري،مستلهام قوله
 ،  )71(  )) اِمِريُّ  السَّ ُهُم  َوَأَضلَّ َبْعِدَك  ِمْن  َقْوَمَك  ا  َفَتنَّ َقْد  َفإِنَّا  َقاَل   ((  : تعاىل 
ُكْم َوإَِلُه ُموَسى  ْم ِعْجالً َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا إهِلَُ وقوله تعاىل )) َفَأْخَرَج هلَُ

َفَنيسَِ (( )72( .
فالشاعر يستحرض ماآلت اليه اأُلمة بعد استشهاد الرسول )a( وضالهلم 
عن طريق احلق ، فعكفوا عىل التيه يف مسارب الغي ، ومل ينصتوا اىل وصايا 
قوم  القومان  عيل )A( )73( ، فتشابه  االمام  تنصيبه  يف   )J( الرسول

. )J( وقوم النبي حممد )A( موسى
ويف ابيات اخرى فيض من التوافق مع النص القرآين الكريم اذ يستقي من 
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قصة النبي يوسف )A( ماجيسد موازنة فنية متكافئة بني اخلطاب الداخيل 
للنص – النص القرآين – واخلطاب اخلارجي – النص الشعري ، قال السيد 

) حممد مهدي بحر العلوم ( راثيا ولده : ) الكامل (
َكِم ُكْنُت ُأْكتــم َامـــَره َوَحديَثـه           َخوفـــٌا مـــَن احُلّســـاِد واأَلْعـــداِء 

َما َكانت ااّل َحاجة يف الّنَفس َما           َكانت لَِترْصف َعْنه رّش َقَضاِء )74(
االستلهام  حلالة  تكريس  هو  البيتني  هذين  يف  الفني  العمل  مرتكز  إنَّ 
القرآين يف العمل الشعري ، فالسيد يؤسس لبيتيه من قوله تعاىل : )) َوَقاَل َيا 
َقٍة َوَما ُأْغنِي َعْنُكْم ِمَن  َبنِيَّ الَ َتْدُخُلوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأْبَواٍب ُمَتَفرِّ
ُلوَن * َوملََّا  ِل املَُْتَوكِّ ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكَّ َعَلْيِه َتَوكَّ  ِ َّ� ْكُم إاِلَّ هللِ ٍء إِِن احلُْ اهللَِّ ِمْن يشَْ
ٍء إاِلَّ َحاَجًة  َدَخُلوا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم َأُبوُهْم َما َكاَن ُيْغنِي َعْنُهْم ِمَن اهللَِّ ِمْن يشَْ

يفِ َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها (( )75( .
اذ تتوازى – نسبيا – التجربتان فالنبي يعقوب )A( امر اوالده الدخول 
اهلل  بيد  كلها  النتيجة  إنَّ  اال   ، واحلسد  العني  من  خوفا   ، متفرقة  ابواب  من 
جل  اخلالق  امر  ليدفع   )A يعقوب )  النبي  امر  كان  وتعاىل ، وما  سبحانه 

وعال )76( .
عالقته  شابه  الذي  املحور  هذا  ضوء  يف  تتحقق  للسيد  الشعرية  فالتجربة 
مع ولده ، فكان يكتم امره وخربه خوفا عليه من احلسد ، بيد أنَّ قضاء اهلل 

)( وقدره كان لولده باملرصاد ، من دون جدوى لكتم امره .
مساحة  املباركة  القرآنية  النصوص  أفرتشت  فقد  ريب  ادنى  دون  ومن 
 ، والشعري  الديني  بني   – خالهلا  من   – ، مازجا  الشاعر  ديوان  من  واسعة 
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املعاين  خمتلف  عن  التعبري  من  جديدة  عوامل   – القرآنية  النصوص   – له  فاحتة 
. )77(

التعبريية  مهمته  يف  يقف  مل   ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  انَّ  غري 
الرشيف  النبوي  احلديث  كان  بل   ، الكريم  القرآن  عند  الديني  اخلطاب  يف 

حارضا لديه يف منجزه الشعري ، ومن ذلك قوله : )الكامل (
ـًّا َعن إَمـــاِم َزَمانِكــم ُعْميانا )78( َوَرِضيُتـم بِاملَيتِة اجَلْهـــالِء       ُصمــ

فالسيد يعتمد يف هذا البيت عىل ما روي عن النبي حممد )J( : )) من 
مات ومل يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية (( )79( .

وقوله ايضا : ) الطويل (
َوأْنَزَلـــُه ِمْنــه بَِمْنِزَلــــة مضـْت         هِلَاُرون ِمـــْن ُموَسـى ِمـــْن َقْبل )80(

فالبيت ينهض عىل احلديث املروي عن رسول اهلل )J( عندما خاطب 
موسى  من  هارون  بمنزلة  مني  تكون  ان  ترىض  اما   ((  : )A عليًا )  االمام 

غري انه ال نبي من بعدي (( )81( .
يف  الرشيف  النبوي  احلديث  رصد  يمكن  التي  االخــرى  املظاهر  ومن 

اخلطاب الديني للشاعر قوله : ) الطويل (
ْبل  ـْـر والنُّ َوَشبهـــه بااُلْنبيــــــاء جَلْمعـــــــه             مَجِيع الذِي ِفيهـِم مَن الَفخ
ـْل والبـْذل َله ُحكم َداود َوُزهد ابـــِن َمْريــم             َوجمد خليل اهلل ذَي الَفض
ـْـد مبيتـــــــه              وعـــــزم كليــــِم اهلل يف شدةِ االزل  َوتسليم إسامعيل عن
َوَحكمة اْدريـــس َواْسَمــــاِء ادم              َوَشكر نجي اهلل يف َعهد ذي الكفل 

َوخطب ُشعيب يِف ِخطابه قومــِه              َوَخشية حَييى الرِب يف َهيبة احلكل )82(
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مما  مرجعيتها  حتسس  الباحث  االبيات ، يستطيع  معطيات  عىل  وارتكازا 
روي عنه ) J( قوله : )) من اراد ان ينظر اىل ادم يف علمه واىل نوح يف فهمه 
واىل حييى بن زكريا يف زهده واىل موسى بن عمران يف بطشه فلينظر اىل عيل 
بن ايب طالب (( )83( ، ويف رواية اخرى : )) من اراد ان ينظر اىل ادم يف علمه 
واىل نوح يف تقواه واىل ابراهيم يف حلمه واىل موسى يف هيبته واىل عيسى يف 

عبادته فلينظر اىل عيل بن ايب طالب (( )84( .
 : قوله   ، الرشيفة  النبوية  باالحاديث  تأثرا  تفيض  اخــرى  ابيات  ويف 

)الطويل(
أَمن ُهو َباب لِْلِعلـــِوِم َكَمـــن َغدا           ُيفّضل ّربــاِت احِلَجـــال ِمَن اجَلْهـِل
َوَمن ُهو َأْقَضاكم  َكَمن َكاَن جّده           لُِيْقيِض يِف جـّد َقضيــــة ِذي فصــــل
َوَمن َبني َمْن َقاَل اسألوين َجْهـــرة           َوَمْن َيْسَتقيل الناَس يف َاملْحفِل احَلْفل 
َوَمن ُهو َكرار اىل احلــرِب َيْصطيل           بِنرَِياهِنا َحتى َتبـــوح باَِم َيْصلـــي)85(

السيد  منها  رام  الرشيفة ، التي  النبوية  باالحاديث  غني  الشعري  فالنص 
االول  قويا ، فالبيت  معنويا  دفقا  شعره  اعطاء   ) ) حممد مهدي بحر العلوم 
وعيل  العلم  مدينة  انا   ((  :  )A عيل )  لالمام   )J( عنه روي  مما  مستقى 
باهبا (( )86( ، والبيت الثاين مستلهم مما روي عنه ) J( : )) اقضاكم عيل(( 
 )87( والبيت الثالث فيه اشارة اىل ماروي عن االمام عيل ) A( بقوله :
 )) سلوين قبل ان تفقدوين ، فان عندي علم االولني واالخرين اما واهلل لو 
االنجيل  اهل  وبني   ، بتوراهتم  التوراة  اهل  بني  حلكمت  الوسادة  يل  ثنيت 
بانجيلهم ، واهل الزبور بزبورهم ، واهل القرآن بقرآهنم ، حتى يزهر كتاب 
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من هذه الكتب ويقول يارب ان عليا قىض بقضائك (( )88( .
اما البيت الرابع فهو مشتمل عىل ما روي عنه ) J( قوله : )) العطني 
الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله كرار غري فرار اليرجع 

. )A( فاعطى الراية لالمام عيل ، )حتى يفتح اهلل عىل يديه (( )89
ويبدو للباحث – مما تقدم ذكره – ان السيد ) حممد مهدي بحر العلوم( 
اغرتف من معني احلديث النبوي الرشيف ما يشاء ، ليبني عىل اساسه نصوصه 

الشعرية )90( ، مما يؤكد عىل فاعلية اخلطاب الديني عنده .
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المبحث الثالث
الخطاب باللغة السهلة

 ، والتعقيد  والغريب  الغموض  عن  البعيدة  اللغة  هي  بذلك  ــراد  وامل
فيستطيع املتلقي فهمها بسالسة فــ )) ال لفظ املوروث يندر استعامله نتوقف 
عنده ، وال جماز ينقر املخيلة ، فيستفزها للتدبر (( )91( واملبدع يف هذا املستوى 
من االداء يتكئ عىل )) ما متليه اللحظة الشعورية ... فتدفع االلفاظ لتمثيل 
احلالة من دون ... معاودة النظر يف التكوين الشعري (( )92( فمن اهم مهام 
الشاعر االفصاح عام خيتلج يف نفسه من حالة شعورية ال حتتمل )) ان يغوص 
معها الشاعر يف اكوام من االلفاظ او يدع املثري يبلغ حدا من االثارة يكون 
بموجبها الشاعر ... فاعال يف توجيه اثارها (( )93( وعىل هذا االساس تكون 
لغته السهلة بعيدة عن )) الصناعة اللفظية التي تعمد اىل التزويق يف االلفاظ 

واىل االستعارات واملجازات (( )94( .
إهنَّا  اليعني  ذلك   ، والتمويه  الصعوبة  عن  السهلة  اللغة  ابتعاد  أنَّ  بيد 
ختالف النواحي الفنية للقصيدة الشعرية ، بل تسري يف ركاهبا مما يعطيها طابعا 
شعريا مميزا ، لذلك قد نجد فيها )) شيئا من جزالة الرتكيب ، لكننا نقرأ ايضا 

مفردات وتراكيب يكثر تداوهلا (( )95( .
بقدوم  مهنئا  العلوم (  بحر  مهدي  السيد ) حممد  قاله  مثال ، ما  ذلك  من 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء )96( من حج بيت اهلل احلرام : ) السيع (
رَضُ ـََزل            يف الَقلِب ُمـْذ َغاَب َلـــُه حَمْ ى َفَقد أْقبل َمن مَلْ يـــ ُبرْشَ
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َدَعاُه َربُّ الَبيت لِلَحج فــــــي            َعاٍم به َحــــج الــــَوَرى أكبـــــُر
َوَعاد َمْشكـــورًا َلــه َسْعَيـــــــه             َوهـــي لُعْمــــري نِْعمة ُتْشكــــُر

َوَقّر َعْينا َوِعيون الـــــــــــَوَرى             ُقرت بِأهْبَى َطْلَعـــــة ُتزُهر )97(
تفرتش النص الشعري اللغة السهلة ، والتي تتكئ عىل املبارشة ، فالشاعر 
هينئ الشيخ جعفر كاشف الغطاء بمناسبة قدومه من حج بيت اهلل احلرام ، 
ومثل هذا املطلب ال يستدعي تكلف القول يف االلفاظ والرتاكيب ، بل تراه 
مبتعدا كل البعد عن التمويه والغموض ، حتى يصل فحوى شعره اىل اكرب 

عدد ممكن من املتلقني .
فضل  يف   ) العلوم  بحر  مهدي  حممد   ( السيد  قاهلا  اخرى  قصيدة   ويف 

) الرمان ( : ) الرجز (
ُمَسّبــح ُمَهلــــِل ِفــــي اجَلـــْوف         َلْيس َعىل اكِله ِمــْن َخــــــــــوِف 
ـَا  ـََراب مُجِِعــــــا         َيْصلح لأِلْكِل ِوْللَشــرب َمــعـــ َوهو َطَعــــام َوشـ
بع         َويف الّضام َوالّري ِفَيه ُمْنتفــــــــــع  ُيؤكِل يف اجُلوِع َويف َحاِل الشَّ
عـــاِم أمــــــرأه )98( اْن اكـــَل اجَلايـــع ِمْنـــه أْشَبعــه         َأو مُمْتٍل ِمَن الطَّ

بعيد  سياق  ويف   ، االلفاظ  بساطة  من  الشعري  النص  هذا  سهولة  تأيت 
هدف  الن   ، واملبارشة  التقريرية  صفة  فيه  تشيع  بل   ، اللغوي  التعقيد  عن 
 ، املجازات  فيها  تقل  لذلك   (( للمتلقي  والتوصيل  االفهام  التقريرية  اللغة 
واالستعارات ، والصور الشعرية ، وهيدف مستخدمها اىل التوصل اىل املعنى 
مبارشة (( )99( وهذا كله نابع من طبيعة املوضوع الذي يتطلب الفاظا قريبة 
املنال فضال عن ذلك فان الذي اضفى عىل النص مسحة مجالية طبيعة االيقاع 
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وتنوع القوايف وحركة الروي ، اذ أنَّ سهولة النص جاءت متساوقة مع طبيعة 
االيقاع .

ويف قصيدة اخرى قال السيد ) حممد مهدي بحر العلوم ( : ) الوافر (
َهاد َخرِي الـــــــــ        اَنــــام االْذكيــــــاِء االْزَكيـــــــاء  ُهم الُعَلامء والزُّ

اذا ما امُلْكرَمات ُذكرن َيوَمــــــــًا      ففيهم بِدؤها َواالْنتِهـــــاء )100(
فجاء   )%  ( البيت  اهل  ائمة  أزاء  الشاعر  عاطفة  عن  البيتان  يكشف 
شعره متدفقا عفو اخلاطر ، متواشجا بالنفس ، بيد انَّ البيتني جاءا مفتقرين 
الفاظًا  أبياته  يف  حيشد  الشاعر  الشعري،فرتى  للخيال  ومنفيني   ، للتكثيف 
سهلة الفهم )العلامء ، الزهاد ، األذكياء ، األزكياء ، املكرمات ، البدء ، اخلتام، 
أحاسيسه  عن  لألفصاح  تعبرييا  منفذا  السهولة  هذه  لتكون  املديح ، األنام( 

وأداة طيعة يف بناء منجزه الشعري.
ومن ذلك أيضا قول )السيد حممد مهدي بحر العلوم( : )الوافر(

يوم ــداة  غ النَجاة  أْرجــو  بِكم 

ــه الـــّســـالم َســـالم بــرٍّ ــل ِمـــَن ال
الرَجاء ِفيها  بِغيرُكم  يخيب 
َوالــثــَنــاء)101( َوالتحيَّة  َعليكم 

،فجاءت  سهل  بطابع  تنامز  بلغة   )( البيت  أهل  ائمة  خياطب  الشاعر 
قلبه  من  خارجة  وتلقائية  بعفوية   ، حاله  لسان  عن  تفصح  وتراكيبه  الفاظه 
بال تكلف يف القول ،لكّن لغته هذه عىل سهولتها صورت بدقة لسان حال 

الشاعر مع املخاطب.
وقوله أيضا خماطبا اإلمام املهدي املنتظر)f( : )البسيط(
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بِطاعتِه َنرُجو  الذي  األَمام  أْنَت 
ال َرأي للّناس إاّل فيك فأِت َوال 

َتْستعر الّنيران  إذا  الِجنان  ُخلد 
تخَش اختالفًا ففيك األْمر ُمْنحصر)102(

التقريرية  اخلطابية  عىل  اعتمدت  ،والتي  البيتني  السهلة  اللغة  تفرتش 
واملبارشة،فلم يكتنفها الغموض أو التقعر،ألنَّ الشاعريتحدث عن موضوع 
لغته  يف  السهولة  هذه  عليه  فرض  مما   ، اإلسالمي  املجتمع  كل  يشمل  مهم 

الشعرية.
ومناقب  وخصال  سجايا  ايصال  هو   ، املنحى  هلذا  املربر  أنَّ  ويبدوأيضا 
يتمكن  ،وبذلك  فهمهم  مستويات  بكافة  الناس  كل  اىل   ،   البيت  اهل 
املتلقي،إذ أصبحت  وبني  بينه  الوجداين  التفاعل  أساليب  بسط  الشاعر من 

لغته السهلة واسطة فعالة يف تكوين داللة النص الشعري )103(.
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الخاتمة
بعد هذه الرحلة الشائقة مع شعر السيد حممد مهدي بحر العلوم ، توصل 

البحث اىل نتائج عديدة امهها :
تفاعل السيد )حممد مهدي بحر العلوم ( مع املوروث االديب تفاعال 	 

مميزا ، مبينا قدرته عىل استثامره فنيا وتسخريه يف نصوصه الشعرية .
فعىل صعيد اللفظة الرتاثية ، فإهنا غدت واسطة مهمة للتعبري عن مشاعر 
الشاعر واحاسيسه ، بام متتلك من قدرة عىل االحياء ، وشحن االبيات الشعرية 
بطاقات تعبريية متجددة ، فال تكاد جتد قصيدة ، ختلو من املفردات الرتاثية، 
مما يكسبها – القصائد – زمخا معنويا وفنيا نابضا باحلياة ، مؤكدا يف الوقت 

نفسه عىل اصالة الشاعر وقوة عالقته باملايض .
خطابه  يف  السيد  عمد  فقد   ، الشعري  االديب  املــوروث  صعيد  عىل  اما 
الشعري هذا اىل استيحاء معاين ابيات لشعراء آخرين ، فيسلكها يف شعره ، 
كاسيا اياها حلة جديدة ، متشحة باألصل ، فضال عن اعتامده عىل اسلوب 
التضمني ، ويضمن احيانا اجزاء من ابيات لشعراء آخرين يف شعره ، منطلقا 
يف االسلوبني من وحدة التجربة واالحساس الواحد لوحدة املعنى املقصود.

النبوي 	  واحلديث  الكريم  القرآن   ( ببعديه  الديني  اخلطاب  شكل 
بنيته  يف  االساس  كانت   ، انوارا  عطائهام  فيض  من  يقتبس  نورا  الرشيف( 
الشعرية ، ومن اشكال اخلطاب الديني ) القرآين ( ايراده االلفاظ والرتاكيب 
القرآنية املباركة، فضال عن استدعائه القصص القرآين، بصورة منسجمة مع 
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البناء اللغوي ألبياته الشعرية .
اما احلديث النبوي الرشيف ، فقد استقى السيد منه ، ما شأنه تقوية املعنى 
املبتغى ، من دون الشعور باإلقحام املنايف للعمل الفني ، مؤكدا بذلك ثقافته 

الدينية الواسعة ، وترشب روحه القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف.
استطاع السيد )حممد مهدي بحر العلوم ( إن جيعل من اللغة السهلة أداة 	 

مهمة للتواصل مع املتلقي بكافة مستوياته ، إذ متكن من إخضاع هذا اخلطاب 
، مفصحة عام  منسابة يف شعره  لغته  ، فجاءت  يعرتيه من حالة شعورية  ملا 
األلفاظ  ، جاعال  والغموض  والتمويه  التعقيد  نافرا عن   ، يعتمل يف خلده 

تتمثل حالته االنفعالية لتعرب عنها بأحسن صورة .
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ظ : الفوائد الرجالية : 1/ 93 – 94 ، االعالم ، الزركيل : 7 / 334 ، الديوان : 37-36 .. 10
ظ : موسوعة العتبات املقدسة ، حممد بحر العلوم : 78/2 ، الديوان : 28 .. 11
ظ : الفوائد الرجالية : 95/1 – 97 ، الديوان : 30 .. 12
احلياة والشاعر ، ستيفن سبندر ، تر : مصطفى بدوي : 104 .. 13
دير املالك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعارص ، د. حمسن اطيمش : 186 .. 14
دراسات يف الشعر العراقي احلديث ، د. عبده بدوي : 23 .. 15
دير املالك : 122 .. 16
يف الشعرية ، د. كامل ابو ديب : 38 .. 17
زمن الشعر ، ادونيس : 194 .. 18
ظ : الديوان : 46، 47 ،50، 52 .. 19
الديوان : 40 .. 20
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ترة : الثار ، ظ : لسان العرب ، ابن منظور : 5 / 274 .. 21
الطفيات املقولة واإلجراء النقدي ، د. عيل كاظم املصالوي : 68 .. 22
الديوان : 41 .. 23
ظ : العني ، الفراهيدي : 4 / 294 .. 24
الطفيات املقولة واالجراء النقدي : 70 .. 25
الديوان : 57 ، واللحظ هو مؤخر العني ، ظ : القاموس املحيط ، الفريوز ابادي : 10 / 436 .. 26
الديوان : 70- 71 ، َحأَلمُتونا : َحأَل الناقَة عن الورد اي منعها وذادها عنه ، ظ : لسان العرب : 1 / . 27

59 ، نمري : اي ناجع ، ظ : القاموس املحيط : 16 / 581 .
رماد الشعر ، عبد الكريم رايض جعفر : 179 .. 28
الديوان : 113 .. 29
الوغل : النذل الساقط الضعيف ، الذي يقرص يف االمور ، ظ : لسان العرب : 11 / 732 .. 30
الطفيات املقولة واالجراء النقدي : 67 .. 31
ظ : االرض اليباب ، الشاعر والقصيدة ، ت . س . اليوت ، تر : د. عبد الواحد لؤلوة : 12 .. 32
الديوان : 113 .. 33
حملولك : َحلَك اليشء ، حَيْلك ، حُلوَكة : اشتدَّ سواُده ، وأحلولك مثله ، ظ : خمتار الصحاح ، الرازي . 34

150 / 1 :
الطفل : الشمس عند غروهبا ، ظ : لسان العرب : 11 / 403 .. 35
الديوان : 98 .. 36
صفي الدين احليل : هو صفي الدين بن عبد العزيز بن رسايا بن عيل احليل الطائي السنبيس ، يعد من . 37

الطراز االول من الشعراء ، عرف شعره بجزالة اللفظ ودقة املعنى ، اماما من ائمة االدب ، كام انه معدود 
من علامء الشيعة املشاركني يف الفنون ، ولد عام 677 هـ وتويف عام 752 هـ ، ظ : الغدير يف كتاب و 

السنة واالدب ، عبد احلسني امحد االميني النجفي : 6 / 42 .
ديوان صفي الدين احليل : 57 .. 38
رماد الشعر : 178 .. 39
لغة الشعر يف ديوان االخطل الصغري ، عيل عز الدين اخلطيب ، ) رسالة ماجستري ( : 51 .. 40
ابو احلسن التهامي : هو ابو احلسن عيل بن حممد التهامي ، شاعر من شعراء القرن الرابع اهلجري واوائل . 41

اخلامس ، ولد يف مكة حدود عام 360 هـ ، وعاش بداية حياته يف مكة املكرمة ، ثم رحل عنها اىل بلدان 
 اسالمية ، فقد زار معرة النعامن وحلب ، وطرابلس ، ودمشق ، واخريا رحل اىل القاهرة وقتل فيها عام 416 هـ 
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، ظ : ديوان ايب احلسن التهامي : 11 .
ديوان ايب احلسن التهامي : 309 .. 42
الديوان : 134 .. 43
رماد الشعر:178 .. 44
مشكلة السقات يف النقد العريب ، دراسة حتليلية مقارنة ، حممد مصطفى هدارة : 257 .. 45
مقاالت يف النقد االديب ، ت . س . اليوت ، تر : د . لطيفة الزيات : 16 .. 46
الديوان : 48 .. 47
ديوان الرشيف الريض : 434/2 .. 48
الديوان : 133 .. 49
ديوان ايب احلسن التهامي : 309 .. 50
ديوان اهلذليني : القسم االول / 3 .. 51
الديوان : 135 .. 52
التجربة اخلالقة ، س . م . بورا ، تر : سالفة حجازي : 42 .. 53
لقد افرتش استعامل السيد للموروث االديب مساحة واسعة من ديوانه ، ينظر عىل سبيل املثال ال احلرص ، . 54

الديوان : 44 البيت 1-2 ، 45 البيت : 2 ، 46 البيت : 11 ، 47 البيت : 1 ، 50 البيت : 3 ، 51 البيت 
: 4 ، 52 البيت : 2، 53 البيت : 1 ، 55 البيت : 4 ، 56 البيت : 3 ، 57 البيت : 4 ، 72 البيت : 4 ، 
78 البيت : 1 ، 81 البيت : 8 ، 83 البيت : 2 ، 84 البيت : 12 ، 90 البيت : 1 ، 99 البيت : 2 ، 120 
البيت : 1 ، 121 البيت : 8 ، 137 البيت : 2-4 ، 144 البيت : 1 ، 160 البيت : 1 ، 173 البيت : 6 .

الديوان : 108 .. 55
آل عمران : 61 .. 56
ظ : تفسري القرطبي ، القرطبي : 4 / 104 ، املعجم االوسط ، الطرباين : 7 / 319 ، فتح الباري ، ابن . 57

حجر : 8 / 94 .
قضايا الشعر املعارص ، نازك املالئكة : 242 .. 58
الديوان : 116 .. 59
الصف : 8 .. 60
الديوان : 173 .. 61
التكوير : 17 .. 62
مريم : 58 .. 63
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املجادلة : 7 .. 64
النساء : 58 .. 65
مريم : 3 .. 66
الديوان : 99 .. 67
النساء : 176 .. 68
تذكر املصادر اّن أبا بكر وعمر عجزا عن فهم معنى ) الَكاَللة ( وقالوا فيها مقاالت جمانبة للصواب ، . 69

حتى بني االمام عيل ) عليه السالم ( معناها هلم وللمسلمني ، ظ : االرشاد ، الشيخ املفيد : 1/ 500 ، رشح 
هنج البالغة ، ابن ايب احلديد : 17 / 201 – 202 ، الكايف ، الكليني : 7/ 99 ، بحار االنوار ، العالمة 

املجليس : 40 / 147 – 248 .
املرشد اىل فهم اشعار العرب ، د. عبد الطيب املجذوب : 2 / 234 .. 70
الديوان : 91 .. 71
طه : 85. 72
طه : 82. 73
يف احلقيقة إنَّ ذكر مصادر تنصيب االمام عيل ) A( للوالية بعد رسول اهلل ) J ( كثرية جدا وال . 74

يسع املقام لذكرها ، ولكن نقترص عىل البعض منها عىل سبيل املثال ال احلرص ، ظ : تفسري الفخر الرازي 
، الفخر الرازي : 12 / 53 ، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب : 1 / 48 وما بعدها .

الديوان : 134 .. 75
يوسف : 67 – 68 .. 76
ظ : جممع البيان يف تفسري القرآن العالمة الطربيس : مج 5-6 / 249 – 250 ، تفسري معني التالوة ، . 77

املوىل نور الدين الكاشاين : 243 .
ظ : الديوان عىل سبيل املثال ال احلرص : 41 البيت : 6 ، 49 البيت : 5 ، 66 البيت : 6 ، 84 البيت : . 78

21 ، 93 البيت : 1 ، 107 البيت : 6.
الديوان : 129 .. 79
ظ : الكايف : 1 / 377 ، بحار االنوار : 8 / 362 .. 80
الديوان : 94 .. 81
ظ : املستدرك عىل الصحيحني ، النيسابوري : 367/2 ، مسند امحد ، امحد بن حنبل : 177/1 .. 82
الديوان : 94 – 95 .. 83
ظ : شواهدالتنزيل ، احلسكاين:79/1،الفصول املهمة:ابن الصباغ املالكي:107،الرياض النرضة،حمب . 84
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الدين الطربي:290/2،األمايل،الصدوق:659.
،البيايض:103/1،رشح هنج . 85 املستقيم  املهمة:121،الرصاط  ،الفصول   3/1 : التنزيل  : شواهد  ظ 

البالغة:128/1.
الديوان : 100 – 101 .. 86
ظ : املستدرك عىل الصحيحني : 137/3 ، املعجم الكبري ، الطرباين : 11 / 65 .. 87
ظ : فتح الباري : 10 /590 ،الرياض النرضة:262/2،الصواعق املحرقة،ابن حجر:76،سريأعالم . 88

النبالء،الذهبي:627/2،تفسري القرطبي:162/15.
ظ : االرشاد : 1 / 34 ،صحيح البخاري:46/1و241/10،مسند امحد:278/1،بحاراألنوار:4/. 89

153،األحتجاج ، الطربيس:258/1.
ظ : صحيح البخاري ، البخاري : 3 / 1096 ، حلية االولياء ، ابو نعيم االصبهاين : 1 / 62 .. 90
ظ : الديوان عيل سبيل املثال ال احلرص : 93 البيت 3 ، 102 البيت : 5 ، 104 البيت 6-5-4-2 ، . 91

105 البيت 1 ، 111 البيت : 4 ، 112 البيت : 1 ، 128 : البيت : 3 .
رماد الشعر : 230 .. 92
املصدر نفسه : 203 .. 93
شعر عبد القادر رشيد النارصي ، د . عبد الكريم رايض جعفر : 206 .. 94
لغة الشعر ، اللغة السهلة ، د. مجيل سعيد ، ) بحث ( جملة املجمع العلمي العراقي : 65 – 66 .. 95
تطور الشعر العريب احلديث يف العراق ، د. عيل عباس علوان : 113 .. 96
الشيخ جعفر كاشف الغطاء : هو جعفر بن حييى املالكي ، امللقب بكاشف الغطاء ، من كبار املذهب . 97

االمامي ، له مؤلفات عديدة منها ) العقائد اجلعفرية يف اصول الدين ( و ) غاية املأمول يف علم االصول 
( و ) كشف الغطاء ( ، ظ : الذريعة اىل تصانيف الشيعة ، اغا بزرك الطهراين : 6 /185 ، االعالم : 

. 124 /2
الديوان : 147 .. 98
املصدر نفسه : 176 .. 99

بناء القصيدة الفني يف النقد العريب القديم واملعارص ، مرشد الزبيدي : 28 .. 100
الديوان : 48 .. 101
املصدر نفسه:51.. 102
املصدر نفسه:69.. 103
ينظر املصدر نفسه:47،55،132،136-46.. 104
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الم�صادر والمراجع
القرآن الكريم

االحتجاج ، الشيخ امحد بن عيل الطربيس ت548هـ، نرش املرتىض ، . 1
مشهد ، 1403 هـ

ادب الطف او شعراء احلسني ، عبد اهلل شرب ، ط1 ، دار حمبي اهل . 2
البيت )عليهم السالم ( للطباعة والنرش ، قم ، 2015م

االرشاد ، الشيخ املفيد ت413هـ، ط 1 ، دار اهلدى للطباعة و النرش . 3
والتوزيع ، العراق ، 1436 هـ–2015 م .

االرض اليباب ، الشاعر والقصيدة ، ت . س اليوت ، ترمجة : د. عبد . 4
الواحد لؤلؤة ، املؤسسة العربية للدراست والنرش ، ط1 ، بريوت ، 

1400 هـ–1980 م .
االعالم ، خري الدين الزركيل ، مطبعة كوستانوماس ، مرص ، 1972 . 5

م .
اعيان الشيعة ، حمسن االمني ، مطبعة النور ، قم ، ايران ، 2014 م .. 6
املكتبة . 7  ، ـــ  ت460ه الصدوق  عيل  بن  حممد  جعفر  ابــو   ، ــايل  االم

االسالمية ، قم ، 1409 هـ .
بحار االنوار ، حممد باقر املجليس ، مؤسسة الوفاء ، بريوت ، 1404 . 8

هـ .
بناء القصيدة الفني يف النقد العريب القديم واملعارص ، مرشد الزبيدي . 9
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، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 1994 م .
وزارة . 10  ، : سالفة حجازي  ترمجة   ، بورا   . .م  ، س  اخلالقة  التجربة 

االعالم ، بغداد ، 1977 م .
ومجال . 11 الرؤيا  اجتاهات   – العراق  يف  احلديث  العريب  الشعر  تطور 

النسيج ، د . عيل عباس علوان ، بغداد ، منشورات وزارة االعالم 
، 1975 م .

املبني . 12 احلق  دار   ، ت606هـ  الرازي  الفخر   ، الرازي  الفخر  تفسري 
للطباعة والنرش والتوزيع ، ط1 ، قم ، ايران ، 2014 م .

القرطبي ت671هـ، . 13 امحد  بن  اهلل حممد  عبد  ، اليب  القرطبي  تفسري 
حتقيق : امحد عبد العليم ، دار القاهرة ، 1372 هـ .

وضبط . 14 حققه   ، الكاشاين  الدين  نور  املوىل   ، التالوة  معني  تفسري 
 ، اجلوادين  دار   ، ط1   ، تاج  صادق  حممد  الشيخ  سامحة   : هوامشه 

بريوت ، لبنان ، 1433 هـ–2012 م .
حلية االولياء ، ابو نعيم امحد بن عبد اهلل االصبهاين ت430هـ، دار . 15

الكتاب العريب ، بريوت ، 1405 هـ .
مكتبة . 16  ، بدوي  مصطفى   : ترمجة   ، سبندر  ستيفن   ، والشاعر  احلياة 

االنجلو املرصية ، القاهرة ، د.ت .
17 . ، الكويت   ، بدوي  عبده  د.   ، احلديث  العراقي  الشعر  دراسات يف 

منشورات ذات السالسل ، ط1 ، 1987 م .
دير املالك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعارص ، . 18
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د. حمسن اطيمش ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط2 ، 1986 
م .

ديوان ايب احلسن بن عيل بن حممد التهامي ) 000 – 416 هـ ( حتقيق . 19
: د. حممد بن عبد الرمحن الربيع ، مكتبة املعارف ، الرياض ، ط1 ، 

اململكة العربية السعودية ، 1402 هـ–1982 م .
ديوان السيد حممد مهدي بحر العلوم ، مجع حممد صادق بحر العلوم . 20

، حتقيق : حممد جواد فخر الدين و حيدر شاكر اجلد ، ط1 ، املكتبة 
االدبية املختصة ، النجف االرشف ، العراق ، 1427 هـ–2006 م .

ديوان الرشيف الريض ، رشحه وعلق عليه وضبطه وقدم له د. حممود . 21
مصطفى حالوي ، كلية االداب ، اجلامعة اللبنانية ، دار االرقم بن ايب 
االرقم للطباعة والنرش ، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1419 هـ–1999 

م .
الشعراء . 22 عمدة  والفضالء  االدباء  تاج  العالمة  العامل  الشيخ  ديوان 

ايب  بن  رسايا  بن  العزيز  عبد  املحاسن  ابو  الدين  صفي  والفصحاء 
مطبعة   ، بدمشق  ، طبع  واسعة  رمحة  اهلل  التنبيس رمحه  احليل  القاسم 

حبيب افندي خالد ، غرة رجب املبارك ، 1397 هـ .
ديوان اهلذليني ، القسم االول ، ط2 ، مطبعة دار الكتب املرصية ، . 23

القاهرة ، 1995 م
الذريعة اىل تصانيف الشيعة ، حمسن اغابزرك الطهراين ت1389هـ، . 24

مطبعة الغري ، النجف ، 1355 هـ .
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رماد الشعر ، عبد الكريم رايض جعفر ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية . 25
العامة ، 1988 م .

الطربي،دار . 26 الدين  املبرشة،حمب  العرشة  مناقب  النرضةيف  الرياض 
التأليف،مرص،1372هـ.

زمن الشعر ، ادونيس ، ط3 ، بريوت ، د. مط ، 1983 .. 27
سريأعالم النبالء،الذهبي،دارالفكر،بريوت،1408هـ.. 28
رشح هنج البالغة ، ابن ايب احلديد املعتزيل ، مكتبة ايه اهلل املرعيش ، . 29

قم ، 1404 هـ .
شعر عبد القادر رشيد النارصي ، دراسة حتليلية فنية ، عبد الكريم . 30

رايض جعفر ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 1989 م
البيت . 31 اهل  يف  النازلة  االيات  يف  التفضيل  لقواعد  التنزيل  شواهد 

) صلوات اهلل وسالمة عليهم ( ، احلافظ عبد اهلل بن امحد املعروف 
مؤسسة   ، احلمودي  باقر  :حممد  وتعليق  حتقيق   ، احلسكاين  باحلاكم 
الطبع والنرش ، وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي ، ط1 ، طهران ، 

ايران ، 1411 هـ–1990 م .
البخاري ، حتقيق : مصطفى . 32 البخاري ، حممد بن اسامعيل  صحيح 

ديب البغا ، دار ابن كثري ، بريوت ، 1407 هـ .
احليدرية،النجف . 33 البيايض،املكتبة  يونس  بن  املستقيم،عيل  الرصاط 

األرشف،1384هـ.
ــايب . 34 ــب ــد ال ــي،امح ــم ــت ــي ــراهل ــج ـــن ح ـــة،اب ـــرق ـــح ـــصـــواعـــق امل ال
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احللبي،مرص،1312هـ.
الطفيات املقولة واالجراء النقدي ، د.عيل كاظم املصالوي ، وحدة . 35

العتبة  يف   ) السالم  )عليه  احلسني  االمام  يف  التخصصية  الدراسات 
احلسينية املقدسة ، ط1 ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بريوت ، 

1433 هـ–2012 م .
اهلل . 36 عبد   : حتقيق   ، ت170هـــ  الفراهيدي  امحد  بن  اخلليل   ، العني 

درويش ، مطبعة االستقامة ، قم ، ايران ، 2014 م .
االميني . 37 امحد  احلسني  عبد   ، واالدب  والسنة  الكتاب  يف  الغدير 

النجفي ت1390هـ ، دار الكتاب العريب ، لبنان ، ط3 ، 1387 هـ 
-1967 م .

حجر . 38 ابن  الدين  شهاب   ، البخاري  صحيح  رشح   ، الباري  فتح 
لبنان   ، بريوت   ، والنرش  للطباعة  املعرفة  دار  العسقالين ت852هـ، 

، د.ت .
املالكي . 39 الصباغ  بن  حممد  بن  األئمة،عيل  معرفة  يف  املهمة  الفصول 

ت855هـ،النجف األرشف ، د مط ،1381هـ-1962م.
الفؤائد الرجالية ، السيد بحر العلوم ، حتقيق وتعليق : حممد صادق . 40

بحر العلوم ، مطبعة االداب ، النجف االرشف ، 1385 هـ .
يف الشعرية ، د. كامل ابو ديب ، مؤسسة االبحاث العربية ، ش . م.م . 41
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ط3 ، 1967 م .

( ت . 44 ) قدس رسه  الكليني  يعقوب  بن  ثقة االسالم حممد   ، الكايف 
328 هـ ، منشورات دار اخلري للطباعة والنرش ، قم ، ايران ، 2014 

م .
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االردن ، 2010 م .
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وصححه امحد شمس الدين ، دار الثقافة ، بريوت ، لبنان ، د.ت .
املرشد اىل فهم اشعار العرب وصناعتها ، د. عبد اهلل الطيب املجذوب . 49

، رشكة مكتبة ومطبعة البايب احللبي واوالده ، مرص ، ط1 ، 1374 
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هـ–1955 م .
املستدرك عىل الصحيحني ، حممد بن عبد اهلل النيسابوري ت405هـ، . 50

حتقيق : عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1990 م .
مسند امحد ، امحد بن حنبل ، دار صادر ، بريوت ، 1982 م .. 51
حممد . 52  ، مقارنة  حتليلية  دراسة   ، العريب  النقد  يف  السقات  مشكلة 

مصطفى هدارة ، مكتبة االنجلو املرصية ، ط1 ، 1958 م .
املعجم االوسط ، سلامن بن امحد الطرباين ت360هـ ، حتقيق : طارق . 53

عوض اهلل وعبد املحسن بن ابراهيم ، دار احلرمني ، القاهرة ، 1415 
هـ .

املعجم الكبري ، سلامن بن امحد الطرباين ت360هـ، حتقيق : محدي . 54
عبد املجيد ، مكتبة العلوم واحلكمة ، املوصل ، العراق ، 1404 هـ .

مقاالت يف النقد االديب ، ت . س . اليوت ، ترمجة : د. لطيفة الزيات . 55
، القاهرة ، د. مط ، د.ت .

موسوعة العتبات املقدسة ، حممد بحر العلوم ، دار التعارف ، بغداد، . 56
د.ت .

الر�صائل واالطاريح
 * ، اخلطيب  الدين  عز  عيل   ، الصغري  االخطل  ديوان  يف  الشعر  لغة 

رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، اجلامعة املستنرصية ، 2000 م .
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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 decentants 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.
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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 



It is worth noting that the topics and sections for which the 
award is given are the five sections of the journal ( the Society 
section the Science section the Literature section the Art 
(Aesthetic) section and the History section ) ; the same conditions 
of research writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the outcomes of the 
award are the incomes of the journal .

The researches winning will be edited in the forthcoming 
issues of the journal and will be referred to as being awarded 
winners as a sort of honour for their writers and also writings .

This is not the last window (look) but rather the members 
of the two boards through the financial and moral abilities of 
the centre activate and encourage all that is of advantage for 
specialist researchers .

May Allah the Most High bless



Second Issue Word
Competition

The Techniques of Researching and Communication 
communicating with the research and persuing communication 
is a cultural duality which educated societies resort to for 
improvement and for developing ways of society communication 
on all its levels : the naturalistic the scientific the practical and 
else .

It is postulated that this duality makes up an enriching variety 
for both the public and academic society and at the same time 
it enriches their built–in variety through exchanging experiences 
exchanging thoughts and the active collective work .

Karbala heritage centre as part of the Islamic and human 
knowledge affairs department in the Al-Abbas holy shrine 
through its academic research and authorized window: Imean 
Karbala Heritage Journal proceeded further to attract the 
specialist researchers through communicating with them. 
Members of the two boards the advisory and the editorial boards 
made every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting for 
researchers to send their researches or directly requesting them 
to write about a certain topic but rather they varied such ways of 
communication the most prominent of which is to announce for 
(Al- Saqy competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement:

-To help activate the spirit of competition among researchers 
through scientific competition of a specialized research writing 
type .

- Enriching the specialized heritage library with new thoughts 
and viewpoints given by researchers to discover what is new .

-Honouring those deserving honour as encouragement and 
impetus for recognized researchers and good writings .



vicinity  in time  the research stratification is subject to technical priorities.
11. All researches are  exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers  whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

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

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

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

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

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

f. A researcher destowed a version in which the meant research published  
and a financial reward of (150 000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities  as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scopes of the research when possible.
13- Receiving researches be by correspondence on the  E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)  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.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

approximately  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 cooperates with the 
journal for the first time  so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project  scientific or nonscientific  
if any.

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

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