
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء



7

املرشف العام
سامحة السّيد 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. إحسان عيل سعيد الغريفي)مدير مركز تراث كربالء(

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

اهليأة االستشارية
الشيخ مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي)أستاذ يف احلوزة العلمية/النجف األرشف(

الشيخ حممد حسني الواعظ النجفي)احلوزة العلمية/قم املقّدسة(
أ. د. عيل خضري حجي)كلية الرتبية/ جامعة الكوفة(

أ.د. مشتاق عباس معن)كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد(
أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل)كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة(
أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل)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. اسامعيل إبراهيم حممد الوزير)كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء



9

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

أ.د. عيل طاهر تركي احليل)كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء(
أم.د. رضغام كريم كاظم املوسوي)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حممد حسني عبود)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(
أ.م.د. محيد جاسم الغرايب)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء)جامعة القرآن واحلديث/ قم املقدسة(
أ.م.د. حممد عيل أكرب)كلية الدراسات الشيعية/جامعة األديان واملذاهب/إيران(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
م.د. فالح عبد عيل رسكال)جامعة كربالء/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية(

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

مدقق اللغة االنكليزية
أ.م. د. رائد داخل اخلزاعي)كلية اآلداب/جامعة الكوفة(

اإلدارة املالية
سالم حممد مزهر

املوقع اإللكرتوين
يارس السّيد سمري احلسيني



23

املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

الّصفات 27 صفوة  يف  املعجميَّة  األنــســاق 
لــلــشــيــخ  ــــامت  الــــسِّ دعــــــاء  رشح  يف 
ضوء  يف  قراءة  الكفعمي)ت905هـ( 

نحو النَّص

أ.م.د. ِعامد جبَّار كاظِم داود
بية  الرتَّ يَّة  ُكلِّ ــط  واس جامعة 

للعلوم اإلنسانيَّة

وآراؤه 113 العاميل  احلسن  بن  حممد  الشيخ 
الّرجالية، رواية األجاّلء أنموذجًا

ــخ حمــمــد حــســني عيل  ــشــي ال
بحسون العاميل

العلمية/النجف  احلــــوزة 
األرشف

النراقي 155 املحّقق  بني  النسبة  انقالب  نظرّية 
والشيخ األنصاري

عوض  احلليم  عبد  الشيخ 
احليل

مشهد   / العلمية  ــوزة  ــ احل
املقدسة

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده 195
العلمّية

حمّمد جاسم حمسن املوسوّي
سة/ مركز  العتبة العباسّيُة املقدَّ

تراث كربالء

يف 241 كربالء  يف  العلمية  احلركة  يف  املرأة  أثر 
القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني

م.م. حسني هليب الشيباين
تربية  /مديرية  الرتبية  وزارة 

كربالء املقّدسة



24

املنسوخات الكربالئية يف دليل خمطوطات 293
اإلصدار  العاّمة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة 

السادس

م.م. مصطفى ناجح الرّصاف
ــف الــغــطــاء  ــاش مــؤســســة ك

العامة/ النجف األرشف

حمّمد 353 املـــريزا  الــعــاّلمــة  ــازات  إجـ فهرس 
بإمام  امللّقب  اهلمدايّن  الوّهاب  عبد  بن 

احلرمني)ت 1305هـ(

زاده  لــطــف  ــد  ــّم حم الــشــيــخ 
التربيزّي

احلوزة العلمية /قم املقدسة

َعينيَّة جواد بدقت األسدي يف رثاء اإلمام 435
احلسني دراسة يف البنية والتشكيل

عيل  حممد  كــاظــم  عــيل  أ.د.   
املصالوي

الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية

اإليقاع الداخيل يف شعر احلاج جواد بدقت: 473
رائّيته يف رثاء اإلمام احلسنيُأنموذًجا

طعمة  أمحـــد  شــاكــر  أ.م.د. 
عيل  حمــمــد  م.   - ــري  ــام ــع ال

العامري
األدب  كلية  ِسمنان/  جامعة 
األجنبية/  واللغات  الفاريس 

قسم اللغة العربية وآداهبا

شعراء 505 عند  الشعري  التشكيل  أسلوبّية 
كربالء)القصيدة احلسينية اختياًرا(

أ.د. كريمة نوماس املدين
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/
قسم اللغة العربية



25

املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن 539
 احلسني اإلمـــام  رثـــاء  يف  ــب  احل ــو  أب

واملستشهدين معه

م. شهالء جعفري
اآلداب  شرياز/كلية  جامعة 
والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة 

العربية وآداهبا

حتقيق الرتاث

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني 571
احلائري)1217- اهلروي األصفهاين  عيل 

1299هـ(

جعفر  حممد  الشيخ  حتقيق: 
اإلسالمي

/مشهد  الــعــلــمــيــة  احلــــوزة 
املقدسة

أضواء عىل اجازات العالمة الشيخ يوسف 641
بعض  حتقيق  مــع  البحراين  عصفور  آل 

نصوص إجازاته

ــق: الــشــيــخ  ــي ــق دراســـــة وحت
إسامعيل الـگـلداري البحراين

/مملكة  الــعــلــمــيــة  ــوزة  ــ احلـ
البحرين

25The History of Education in 

Shi‘i(Hawzah) with a focus on the 

school of Karbala

Asst. Prof. Dr. Morteza 

Maddahi

At al-hikmah Institute of 

Al-Mustafa International 

University 



 َعينيَّة جواد بدقت األسدي 
 يف رثاء اإلمام احلسني )عليه السالم( 

دراسة يف البنية والتشكيل

Jawad Badqat Al-Asadi›s
 ‹Aniyya-Rhyming Poem in Elegizing 

Imam Al-Hussein: A Study of its Structuring

أ.د. علي كاظم المصالوي
جامعة كربالء/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية

By: Prof. Dr. Ali Khadim Al-Maslawi
Department of Arabic Language، College 

of Education for Human Sciences، 
University of Karbala



437

أ.د. عيل كاظم املصالوي
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن األ

ددا
/ الع

سابع
د ال

اجمللَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
املع

وال 
ر ش

شه

امللخص: 
اعتنــت الدراســة بقصيدة طفية يف رثاء اإلمام الســني تعود ألحد الشــعراء 
ها حمّقــق ديوانه  الكربالئيــني املعروفــني يف عصه وهــو جواد بدقت األســدي، عدَّ
الســّيد ســلمن هادي آل طعمة من عيون قصائده، حاول الباحــث عرب حتليل بنياتا 
املتشــكلة)اهليكلية، واملوضوعية، والداخلية( أن يقف عل مواطن أرسارها اجلملية، 

ليبنّي للمتلقي أساليب الشاعر املستعملة للوصول إىل التأثري املطلوب.

وعل وفق ذلك توزعت خطة البحث عل مدخل ضم التعريف بالشاعر، وثالثة 
مباحث وخامتة ضّمت أبرز النتائج التي توّصل اليها البحث.

أّمــا المبحث االول فقد عني بالبنية اهليكلية للقصيدة وبيان مفاصلها الثالثة وهي 
املقدمة وحســن التخلص وأخرًيا اخلامتة؛ أّما المبحث الثاني فعني بالبنية املوضوعية 
للقصيــدة إذ تشــكل يف نقطتني أوالمها: الســني ومقتلــه، والثانية هي الســبايا 
وبيان حاهلن بعد مقتل الســني، أّما المبحث الثالث فعني بالبنية الداخلية)اللغة 
الشــعرية( للقصيــدة وكان يف ثــالث نقــاط األوىل: األلفــاظ، والثانية: األســاليب 

الرتكيبية والتصويرية، والثالثة: اإليقاع.

وكان املنهــج الفني واألســلوب حارضين مفيدين للباحث فيــم ذهب من حتليل 
ملفاصل القصيدة.

بنية والتشكيل. الكلمات المفتاحية: جواد بدقت، رثاء الحسين، ال
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Abstract
This current study concentrates on a poem written by the Karbala’i poet 

‘’ Jawad Badqat Al-Asadi ‘’ in elegizing Imam Al-Hussein. This ‘aniyya-

rhyming poem is considered the masterpiece among his poems، as believed 

by Sayyed Hadi Al-Tu›ma، the rectifier of Badqat›s divan. In order to get 

into the aesthetic values، communicative effect، and stylistic distinctive-

ness، the present research studies the poem through an introduction and 

three sections. The introduction examines the background of the poet. The 

first section is devoted to the poem› framework and its patterning: preface، 

main body of content، conclusion. The second section is dedicated to the 

thematic structure of the poem: Imam Al-Hussein and his killing، and the 

circumstances of the Al-Hussein›s family captives. The third section han-

dles the inner structuring of the poem through its poetics: lexical items، 

styles employed in the poem، and rhythm. By adopting a rhetorical-stylistic 

approach، the research gets into the aims of the study and concludes some 

points pertaining to the issue under study.

Key Words: Jawad Badqat، Elegy of Imam Al-Hussein، Structuring.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

المــد هلل رب العاملــني، والصالة والســالم عــل املبعوث رحة للعاملني، ســيدنا 
وموالنــا حممد الصادق األمني، وعل أهــل بيته الطيبني الطاهريــن، وعل من وااله 

وواالهم بصدق وإحسان أمجعني.. أّما بعد: 

فــاألدب املرتبــط بالشــخصيات العظمئية له شــأنه وأمهيته يف واقع الدراســات 
املعمولــة، وإذا أردنــا أن نكون أكثــر حتديًدا الشــخصيات التي هلا الــدور الكبري يف 
حركــة التاريخ، وشــكلت انعطافة مهمة يف ســري أحداثــه، ومازال تأثريهــا باقًيا ال 
يزول بامتداد الزمن وتطاول الســنني، فهي دائمة العطاء والتجّدد والتأثري يف العقول 
واملشــاعر واألحاسيس؛ وال شك يف أنَّ مثل هذه الشخصيات امتلكت زمام العاملية 
وأصبحت رمزا من الرموز اإلنســانية الية...ومن أبرز تلك الشــخصيات وأقواها 
حضــوًرا وتأثــرًيا يف نفــوس املســلمني عامة والشــيعة منهــم خاّصة هي شــخصية 
اإلمام الســني، بل تعدى تأثريه إىل الديانات األخرى وبشــكل بــدا يتمّدد كّلم 
مّرت اإلنســانية بظروف صعبة قاســية...فكانت عاملية الضور والتأثري مرافقة هلذه 

الشخصية املتفردة.

والشــعراء بطبعهــم مّيالون الختــاذ الرموز حمــوًرا يلقون عليه ظالل مشــاعرهم 
وأحاسيســهم، وال شــك أّن مثل هذه الرمــوز خيتلف تعامل الشــاعر معها والتعبري 
عنها، فاألخروي البعيد عن الدنيوي والروحي البعيد عن املادي يؤطر ذلك التعامل 

ويعطيه إّما صبغة الديمومة والبقاء، أو االنحسار والفناء بحسب الرمز املتخذ.

والســؤال الذي نفرتضه هنا هو: هل يرتقي الشــاعر املحل – وإن مل يكن ذلك يف 
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م شــعره يف رحاب هذه الشخصيات العظمئية إىل مصاف  خلده أو تفكريه- إذا ما قدَّ
العاملية املرتبطة بتلك الشخصية؟

ولعل اإلجابة ستختلف باختالف زاوية النظر التي تتعدد بتعدد أطراف السؤال.. 
بيد أّننا نســتطيع أن نقول: إّن الشــاعر املحل يســتطيع أن يرتقي إىل العاملية ليس من 

حيث تعلق نتاجه بتلك الشخصية بقدر تعلقه بطريقة التعبري عنها..

ويف هذا البحث اخرتنا شــاعًرا حمّلًيا يعالج قضية عاملية وشــخصية عظمئية وهي 
شــخصية السني، وليس مّهنا الكم عل هذا الشاعر من حيث وصوله أو عدمه 
إىل العاملية من خالل نّصه الشــعري ولكنا نفصح عن مكّونات نّصه اللغوية وطريقة 

تشكل صوره وأساليبه، ونرتك بعد ذلك األمر وتقديره للقارئ.

فكان الشاعر املختار هو جواد بدقت األسدي من شعراء كربالء، وكانت قصيدته 
الطّفيــة العينية يف رثاء الســني حمــلَّ عنايتنــا الفنية واملوضوعيــة يف الصفحات 

القادمة.

وتوزعــت خطة البحــث عل مدخل ضــم التعريف بالشــاعر، وثالثــة مباحث 
وخامتة ضمت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.

أّمــا املبحث األول فعنــي بالبنية اهليكلية للقصيدة وبيــان مفاصلها الثالثة، وهي 
املقدمة وحسن التخلص وأخرًيا اخلامتة.

وأّما املبحث الثاين فعني بالبنية املوضوعية للقصيدة إذ تشكل يف نقطتني أوالمها: 
.ومقتله، والثانية هي السبايا وبيان حاهلن بعد مقتل السني السني

وأّمــا املبحث الثالث فعني بالبنيــة الداخلية)اللغة الشــعرية( للقصيدة، وكان يف 
ثالث نقــاط األوىل: األلفاظ، والثانية: األســاليب الرتكيبيــة والتصويرية، والثالثة: 

اإليقاع.
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وكان املنهــج الفني واألســلوب حارضين مفيدين للباحث فيــم ذهب من حتليل 
ملفاصل القصيدة.

وآخر دعوانا أن المد هلل رب العاملني.
المدخل: التعريف بالشاعر: )1(

هــو الاج جــواد بن حممد حســني بن عبــد النبي بــن مهدي بن صالــح بن عل 
األســدي الائري، املعروف ببدقــت، وآل بدقت إحــدى األرس العربية املعروفة يف 
كربالء، ويرجع نسبها إىل بني أسد، إحدى القبائل العدنانية املشهورة، ويعود تسمية 
آل بدقت هبذا اإلســم إىل أنَّه كان يف جدهم الاج مهدي متتمة فأراد أن يقول)بزغت 
الشــمس( فقــال: )بذقــت(، ثــمَّ صــار تصحيــف يف اســمه مــن الــذال إىل الــدال 
فقالوا)بدقــت(، وكانت أرسة الشــاعر متتهن رشف اخلدمة يف الروضتني املقدســتني 

السينية، والعباسية.

ولــد الشــاعر يف كربــالء، واختلــف يف ســنة والدته، فقيــل إنَّ مولده كان ســنة 
1210هـ، وقيل إّنه ولد سنة 1221هـ، كم قيل إّنه ولد سنة 1232هـ.

نشأ الشاعر، وتربى يف أحضان أرسته، ولوالده الفضل األكرب يف تعليمه، وتثقيفه، 
وتوجيهه، حتى َصُلَب عوده، وســمت منزلتــه... ومل يلبث أن درس األدب العرب، 
ة، حتى صار ينظم الشعر، كم أتقن العربية وأرسارها، ووصف  ونبغت ملكته الشعريَّ

.الشاعر بأّنه فاضل متدين مشهور باملحبة ألهل البيت

وكان مــن معارصي الشــاعر أيًضا الشــيخ صالــح الكواز الل، الــذي قال فيه 
الشــاعر بأّنه أشــعر من رثى اإلمام السني يف عصه، والشــيخ صالح التميمي، 

وعبد الباقي العمري...)2(

تــويف الــاج جــواد بدقت ســنة 1281هـــ، وقيل 1285هـــ، ودفــن يف الرواق 
السيني، له ديوان شعر مطبوع حمقق وهو املعتمد يف الدراسة.
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املبحث األول: 
البنية اهليكلية

يقصد بالبنية اهليكلية ما تعارف عليه النقاد القدماء من)مقدمة، وحســن ختلص، 
وخامتــة(، وأولــوا هذه األمــور أمهية كبرية يف نجاح الشــاعر أو إخفاقــه اذا ما ابتعد 
عم اشــرتطوه من رشوط أفاضــوا يف إبرازها يف كتبهم، وأوصوا هبا قارض الشــعر، 
ونســتعيض عنهــا بالقول إهّنم أرادوا اإلجادة فيها والعناية واســتملة أســمع املتلقني 

ونيل إعجاهبم.)3(

وعل العموم فقد نظم الشــاعر جواد بدقت األســدي الكربالئي أربع طفيات)4( 
ها حمقق ديوانه السّيد  يف رثاء اإلمام الســني ومنها عينيته حمّل الدراســة التي عدَّ
ســلمن هادي آل طعمة من عيون قصائده)5(، وقد بلغ طوهلا ثالثني بيًتا، مما يعني أّن 
الشــاعر مل جيّود هبا ويزيد من طوهلا عل حســاب اللحظة الشــعورية التي مرَّ هبا أثناء 
كتابته القصيدة، كم يفعل كثري من الشعراء املجودين، وفضاًل عن ذلك يمكن القول 
إّن الشــاعر جارى نفسه الشــعري الذي يمكن وصفه باملتوسط، وهذا القول ينطبق 
عل طفياته األخرى املرصودة مما يعني اســرتاحة الشــاعر إىل هذا الطول يف كتابته يف 
موضــوع الطفيات، ولعله راعى بذلــك متلقيه الذي وجده ميااًل إىل متوســط طول 
القصيدة مما حيدث أثًرا كبرًيا يف نفســه يظل ألمد أطول مما لو جاءت القصيدة طويلة 
متفرعــة املواقــف واالنفعاالت؛ عــل أّن قضية طول النفس أو توســطه أو قصه ال 
يعني بالرضورة أن نحكم بإجادة الشــاعر أو عدمها بقدر ما يعطي حالة من التصور 
النفــيس أثناء كتابة القصيدة وحتويلها من اليز الشــعوري والتخييل إىل اليز املادي 
اللغــوي، وبخاصة عندما نتكلم عن شــعراء امتلكوا اإلمكانــات اللغوية والفنية يف 
التعبري عن جتارهبم الشــعورية كم هو الال مع الشــاعر جواد بدقت الذي أثرت عنه 
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ملحمــة يف أهــل البيت بلغت ألًفا ومائتني وواحد وســتني بيًتــا موحدة الوزن 
والقافية.)6(

ومهــم يكن مــن أمر فقد اســتهّل جواد بدقــت طفيته العينيــة بمقدمة يف وصف 
الظعائن وبنيَّ اشتياقه وحسته عل مرابع أحبته، وجاء هبا مّصعة املطلع، بلغ طوهلا 

ثمنية أبيات، ابتدأها بقوله: 

األربــــــُع ال  الـــظـــعـــائـــن  األدُمـــــــــُعشـــجـــْتـــك  ال  فــــــــــؤاُدك  وســـــــــاَل 

االشـــتـــيـــاُق ــك  ــب ــل ق يـــــذْب  مل  ــُع؟ولــــو  ــ ــدم ــ فـــمـــن أيــــــَن يـــســـرتســـل امل

ــا دمــــــنــــــًة بــلــقــعــا ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــوس ــ فــــام أنـــــــَت والــــدمــــنــــُة الــبــلــقــُعت

ــوي ــ ــرع ــ ت ال  وهـــــــي  تـــســـمـــُعتـــاطـــبـــهـــا  ال  وهـــــــي  ــا  ــ ــأهلـ ــ ــسـ ــ وتـ

ــو ــل ــس ــيـــَل ال ــبـ ــدَت تـــــــروُم سـ ــ ــع ــ ــزُعف ــ ــن ــ وســـهـــُمـــك طـــــــاَش بـــــِه امل

ــني ــ ــاذل ــ ــع ــ ــِة ال ــ ــن ــ ــس ــ ــأل ــ ــُعخــــــــذوه ب ــم ــط ي ســــلــــوٍة  يف  عـــــــاَد  ــد  ــقـ فـ

السلو طــلــبــت  حـــني  األضــــــلُع؟جتاهـــــلت  ــت  انــضــمَّ ــد  ق عـــالم 

األجرعني وقــفــِت  مــن  ارتعــَت  تــــجرُع؟هــل  ــا  ــاهِب صـــ ــن  م فــأمــســيــَت 

ونلحظ يف هذه املقدمة التي تشعر بتقليدّيتها أّن الشاعر أظهر اشتياقه وحزنه وأمله 
د من نفســه شــخصية راح حياكيها ويبثُّ عربها شجونه  عل تلك الظعائن بعد أن جرَّ
ومشاعره الباكية، وكيف أراد السلوة ونسيان من حيّب وحتّمله قول العاذلني يف حبه؛ 
وعل الرغــم من هذه املقدمة التقليدية بألفاظها املحاكية للبداوة التي متثلها الشــاعر 
القديم إال أّننا نجد فيها انزياًحا داللًيا وســيميائية الفتة الرتباطها بقضية الطف، فم 
دام هنــاك ظعائن إذن هناك رحل الســني الذي غادر املدينة ونزل أرض كربالء 
التي وصفها بالدمنة البلقع بعد ما جرى فيها من أحداث أليمة موجعة حياول الشاعر 
بعد أن طاش ســهمه أن يسلو عنها ويتجاهل أمرها وال يتذكر ما حدث فيها، ولكن 
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حبه وشوقه وأمله عل تلك الظعائن قد انضمت عليه أضلعه فهي ال تغادره أبًدا، فهو 
واقــف برغم ارتياعه يف تلك الكثبان الرملية التي شــهدت تلــك الوقائع التي مازال 

ها. يتجرع من مرِّ

ثم ينتقل الشــاعر بمخاطبه املتخيل إىل ســؤاله مســتنكًرا عليه وقفته طالًبا منه أن 
يقف بالطفوف التي حدث فيها موقف لعظمه حيط له الفلك األرفع: 

ــوف ــف ــط ــال ــف ب ــوقـ ــن مـ ــ ـــــعفـــأيـــنـــك م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــُط لـــه الــفــلــك األرفـــ ُيَ

فالشــاعر حــني وّجه اســتفهامه اإلنكاري إىل ماطبــه املجــرد أراد أن يوازن بني 
حالني عاشهم يف نفسه الظعائن السائرة وما جرى يف أرض الطفوف من مآس متثلت 
بقتل السني املصيبة األعظم عل الشاعر، ثم يردفها عل ما وقع عل بنات النبي 
من ســبي تتفطر له األكباد، فاالنتقالة التي أحدثها الشــاعر رضبت باجتاهني: األول 
تقليــدي تعارف عليه الشــعراء القدمــاء يف انتقاالتم من بــاب)دع ذا، و...( ليوّجه 
الشــاعر بعدهــا متلقيــه إىل موضوعه الرئيس الــذي يريده، واآلخر هو أّن مشــاعره 
التي قدمها هي مشــاعر حقيقية صادقة ومقصودة أرادنا أن نستشعر هبا أجواء الطف 
ووصول ظعائن الســني وأهله وعياله أرض كربالء التي شــهدت رماهلا مقتله 
وســبيت فيها حريمه، فضاًل عن ظهور صوت الشاعر عن طريق الشخصية املجردة 
وبيــان حالتــه الزينة الباكية، فمشــاعره كانــت متواصلة املوضوع والبناء وليســت 
د بذلك كّله للســامع أو املتلقي ملا سيعرضه عليه من  منفصلة عن أجوائه العامة، فمهَّ

مآٍس جرت عل السني وأهل بيته مجيًعا.

أّما خامتة القصيدة فقد تركها مفتوحة باســتفهام جيرح األحاسيس بعد أن عرض 
لال نساء الرســالة وما قاسينه من حوادث أليمة جرت عليهن بعد أن فقدن حاتن 

واملدافعني عنهن... فنراه يقول: 
ــوث املــنــادي ــ ــان غ ــ ــد ك ــ ــادي وق ــنـ ــزع املــــفــــزُع؟تـ ــ ــف ــ ــل ي ــ ــ ــا وه ــ ــاه ــ مح
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إّن من شــأن مثل هذه اخلواتيم أن تؤثر يف املتلقي أو الســامع، وجتعله يف حالة من 
الذهول ملا خيلِّفه االستفهام من حتّس وأمل عل ما جرى عل السني وأهل بيته، ليصل 
به األمر إىل التمنّي لو أنَّه كان معهم وشــاركهم تلك املأســاة واستشهد دوهنم وبذل 

ما بوسعه يف سبيلهم، ولكن ما باليد حيلة سوى الدمع والتحّس عل ما أصاهبم...
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املبحث الثاين
البنية املوضوعية

الريــب يف أّن لــكل موضوع حمــاوره التي تــدور حوهلا القصيــدة، ينفث عربها 
ًسا عن انفعاالته، صاهًرا أجزاء  الشاعر أحاسيسه ومشــاعره وأفكاره ومهومه، ومنفِّ
القصيــدة بعضهــا ببعض عن طريــق اخليال: القوة التي بواســطتها تســتطيع صورة 
معينة أو إحســاس واحد أن هييمن عل صور عدة أو أحاســيس يف القصيدة فيحقق 
الوحدة فيم بينها بطريقة أشــبه بالصهر.)7( ولعل معاجلة أفكار املوضوع أو مضامينه 
إذا اقرتبــت مــن التجريد كانت عقيمة أو غري ذات جــدوى مما لو تعرضت للتصوير 

املجازي وكان ذلك بطريق املوضوعية األدبية.)8(

 وحــني النظــر يف طفية جواد بدقــت نجده قد حمورها بمحورين مها الســني
ومقتلــه، واملحــور الثاين هو الســبايا وحاهلن؛ أّما املحور األول الــذي جاء بعد بيت 
 التخّلــص فقد بدأه الشــاعر باجتمع القــوم وإرصارهم عل قتل االمام الســني 

إذ قال: 

ــاء ــض ــف ــا ال ــه ــي ــار ف ــ ــة حـ ــوم ــم ــل ــم ــا الـــبـــطـــل األنـــــــزُعب ــ وطـــــــاش هبـ

احلــســيـــــن قـــتـــِل  دون  ــت  ــع ــل أق ــام  ــُعفـ ــل ــق ت ال  الــــدهــــر  لـــيـــَتـــهـــا  ــا  ــيـ فـ

فقــد عرب بلفظ)ملمومة( عن اجتمع هؤالء الشــذاذ من متلف القبائل واملناطق، 
 ،وقــد حار فيه الفضاء داللة عل كثرتم وجتمعهم وإرصارهم عل قتل الســني
فاهلدف واضح بالنســبة إليهم ومقصود وال سبيل للرجوع أو اإلقالع عنه. ثم يذكر 

من هؤالء الشذاذ وعل رأسهم شمر الذي حزَّ رأس السني بقوله: 

احلــســني رأَس  الـــشـــمـــُر  مـــيَّـــز  ــىل جمــــمــــُع؟إذا  ــ ــع ــ ــل ــ ــا ل ــ ــه ــ ــع ــ ــم ــ أجي
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فاملعنــى الــذي نستشــّفه هــو إْن كان الشــمر قــد قــام هبــذا العمــل وهــو قتلــه 
الســني فلمن كان العل؟ وملن كانت النهاية؟ فنهاية شــمر ومن جاء ودفع لقتل 

السنيكانت واضحة، وبقي العل واملجد للمقتول وليس للقاتل.

ثم ينادي الشــاعر الســني بنداء عقائدي إيمين ليعلــم املتلقي من هو املقتول 
وابن من؟ فيقول: 

املــكــرمــات رشع  الـــــذي  بـــن  ــرشُعفــيــا  ــ ــ مـ ــا  ــ ــ هلـ ــس  ــ ــي ــ ــل ــ ف وإالَّ 

فالســني ابن بنت رســول اهلل بل هو امتداده من ناحية الدم والرســالة، 
فاملقتــول ليس شــخّصا اعتيادّيا كســائر الناس، إّنه ابن لصاحــب الرشع الذي يدين 
لــه كل من دخل اإلســالم وهــداه إىل اإليمن وترك الرشك، ثم يقول ماطًبا الســني 

مستدالًّ عل هداه وضاللة من قتله بقوله: 

الـــكـــتـــاب أّم  أهلل  أنـــــــزل  ــم  ــكـ ــدُعبـ ــ ــص ــ ي آالئــــــكــــــم  نــــــرش  ويف 

فالســني من نسل هذه الدوحة املباركة التي أنزل اهلل تعاىل عليها ُأم الكتاب، 
ويف كراماتــم وآالئهم كان كتــاب اهلل صادًعا هبا.. كيف ال!!وهــم أهل بيت النبوة 
وموضــع الرســالة ومتلف املالئكة.. والشــاعر أراد من وراء ذلــك أن يبنّي أّن قتل 
الســني عل أيدي هــؤالء الظاملني كان خطأ كبــرًيا وجرًما كبــرًيا وخروًجا عن 
الديــن والرشع الذي جاء به جــّده نبّي الرحة حممد صل اهلل عليــه وآله املبعوث من 
اهلل تعاىل برســالة اإلسالم، لذا كان مقتله عظيًم عند اهلل ورسوله واملؤمنني...ثم يبني 
الشاعر أمله عل قتله بتلك الطريقة الفظيعة التي يعتص القلب لذكرها، فيقول ماطًبا 

السني باستفهام إنكاري ليسرتسل بعده بم أحزنه وآمله: 

ــه املــــــرشيف ــ ــب ــ ــض ــ ــا يـــــرشُع؟أوجــــــهــــــك خي ــنـ ــقـ ــه الـ ــيـ وصــــــــدرك فـ

وعــــــلــــــُم اإللـــــــــــِه بــــــه مــــــــودُعوتـــعـــدو عـــىل جــســِمــك الــصــافــنــات
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يـــنـــقـــُعويـــنـــقـــع مـــنـــك غــلــيــل الــســيــوف ال  ــك  ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ غ وإن 

ــك الــــــردى مــرصعــا ــي ــل ــقـــي ع ــــرصُع؟ويـ ــردى ي ــالـ ــا بـ ــض ــق وكــيــف ال

هنا يلتفت الشــاعر مــن خطــاب اجلمعة)كم(املقصود هبا أهــل البيت إىل 
ت أمور يف وجدان الشــاعر  خطــاب املفرد املخاطب املقصود الســني، فقد حزَّ
وجدهــا مقرحــة جلفونــه، مؤملــة لقلبــه، موجعــة جلروحــه، راح خياطب هبــا إمامه 
الســني، وهذه الصور املرتاكمة متسلســلة بحســب األحداث التي حصلت يف 
واقعــة الطف، فقــد رضب وجهه بالســيوف، وكان صدره مرشًعــا للرماح، ثم 
عدت عل جســمه اخليول الصافنات، وأيُّ جســم ســحقته؟! إّنه اجلسم الذي أودع 
 اإللــه فيــه علومه وأرساره..دااًل بذلك عــل فداحة األمر الذي قامــوا به، ثمَّ إّنه
روى عطش الســيوف من دمه الزاكي، ولكن يف الوقت نفســه مل يرتو من عطشه ومل 
يســكن أو خيف ذلك العطــش، مكنًِّيا بذلك عن قتله عطشــان.. وحتَّم ذلك وقىض 
الردى عليه مصًعا ولكن هذا املصع مل يكن حقيقًيا.. فالذي يملك القضاء بم منحه 
اهلل تعاىل من عطايا وكرامات ال يصعه الردى، لذا عرب الشــاعر عن ذلك بأســلوب 
االســتفهام اإلنــكاري باألداة)كيــف( داالًّ بذلك عن حياة الســني عليه االســالم 
الروحيــة التي تتجّدد وال ختمــد جذوتا أبًدا ما دامت الياة، فمصع الســني كان 
ماّدًيــا يف عيــون أعدائه، والقيقة أّنه بتضحيته هذه خلَّد نفســه، وانتص عل أعدائه، 

وجاء تعبري الشاعر بصورة متزلة مكثفة الداللة واألبعاد.

ثم يواصل الشاعر خطابه للحسني بقوله: 

ــدمـــت ــا قـ ــهـ ــتـ ــيـ ــي ويـــــــا لـ ــفـ ــنـ وأحـــــــرزهـــــــا دونــــــــك املـــــــرصُعبـ

وأيـــــــــر مـــــا كـــــــان لـــــو يـــقـــنـــُعويـــــا لـــيـــتـــه اســـتـــبـــدل اخلـــافـــقـــني

ــوا بـــك يـــا بـــن الــنــبــي ــ ــع ــ ــعـــوالــقــد أوق ــًزا عـــىل الـــديـــن مـــا أوقـ ــ ــزي ــ ع

فالشــاعر هنا يعتــصه األمل والتحّس عل ما أصاب الســني وبوّده لو افتداه 
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بنفســه؛ وكيف أوقعــه القوم يف حبائل غدرهم بــه، فهم إذ فعلوا ذلــك كأّنم أوقعوا 
بــشء عظيــم وعزيز عل هذا الدين، وكيف ال يكون كذلــك وهو رحيانة النبي وابن 
بنته، وســيد شــباب أهل اجلنة، وقد ضغط الشــاعر هذه املعاين واختزهلا حني نسب 
الســني وكناه بـ)ابن النبي( مشرًيا إىل االمتداد الرسايل والسموي هلذا الدين، فضاٍل 

عن االمتداد املادي املتمثل بصلة الدم.

ن بنات النبي!  ثم يبدأ الشــاعر جواد بدقت بعرض حال السبايا وأّي سبايا؟! إهنَّ
وكأنه يواصل ربط املعنى املتقدم، فاملقتول ابن النبي واملسبّيات هنَّ بنات النبي بقوله: 

ــا ــع ــرب ــى نـــســـفـــت م ــتـ ــرص مـ ــ ـــ ــعوخ ــ ــرب ــ ــا بـــــعـــــدهـــــا م ــ ــه ــ ــف ــ ــق ــ ــل ــ ت

ــي ــب ــن ــات ال ــ ــن ــ ــا ب ــ ــ ــروه ــ ــ ــد أوق ــقـ فـــهـــل بـــعـــدهـــا جـــلـــل أســـفـــع؟لـ

يبدأ الشاعر لوحته الشعرية بعد مقتل السني، وكيف جاء القوم بالنياق اهلزل 
وأركبوهن عليها، فيســتنكر الشاعر هذا الفعل الشنيع بقوله مستنكًرا ومتعجبا)فهل 
بعدها جلل أسفع( لقد جاؤوا بفعلة نكراء يندى هلا جبني كّل مؤمن غيور، ومل يراعوا 

حرمة النبي فيهن وهّن بناته، إهّنا مفارقة غريبة وعجيبة اصطنعها القوم. 

ثم يواصل الشاعر استفهامه بقوله: 

ــداة مــطــيــاتـــــــــــهــا ــ ــ ــن أرقـــلـــوا وبـــمـــن جــعــجــعــوا؟أتـــــــــــــــــــدري ح ــم ب

إّن القــوم ال يعلمــون من حيملون عل هــذه املطايا داللة عــل جهلهم ونكراهنم 
لكل القيم، فيسعون هبن وحيبسوهن جمعجعني هبن، ثم يستدرك ليلفت السامع إىل 

فداحة جهلهم فيقول: 

ــهــا اإللــــُه ــي ــٌم يـــغـــاُر عــل ــري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدهــا تــضــُعح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وأمـــــالُكـــــُه عــن

، ويمكن أن  ــن صاحبات املنزلة الرفيعة، والقدســية املهابة عند اهلل عــزَّ وجلَّ إهنَّ
نستشــف معنى آخر عن طريق كلمة)يغار( الواردة يف البيت وهو أن هؤالء ليس هلم 
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غرية تذكر، ولو كان هلم لراعوا حرمة اهلل ورسوله فيهنَّ ولكن مل حيدث ذلك.

ثم يواصل الشاعر وصف حالتهن بقوله: 

أغـــلـــف الـــســـبـــا  يف  ــا  ــهـ ــظـ ــالحـ أكـــــوُعتـ ــرى  ــ ــ الـ يف  هبــــا  ــدو  ــ ــ ويـ

ــامِم ــ احل ورق  بـــالـــنـــوح  ــَن  ــارحـ ــطـ ــُعيـ ــج ــس ت وذي  ــوُح  ــ ــنـ ــ تـ ــذي  ــ ــه ــ ف

ــا ــ ــاده ــ ــب ــ ــأك ــ ــزُعيــــــــمُّ الـــــــزفـــــــرُي ب ــ ــن ــ ت بــــــــِه  تــــــكــــــاُد  أن  إىل 

ــيـــا ــري وتــــفــــى لـــــفـــــرِط احلـ ــ ــس ــ جـــــواهـــــا ويـــــعـــــرُبـــــُه املــــدمــــُعت

فالشــاعر يصــف هيأتّن املنكــسة، وقد ســبوهن عل تلك النيــاق حيدو هبن يف 
الــسى من أكوع أي أعــرج، وكانت أصوات أنينهن كنــوح ورق المم، وأكبادهن 
تكاد خترج من كثرة تنهدهنَّ وحتّسهن عل من فقدن، وعل الرغم من ذلك كله فهن 
عزيــزات النفس صبورات حمتســبات هلل فيم جرى عليهن من مصائب، ال يســمعن 
األجنبــي الغريب أصوات بكائهن، ويعوضن أملهن وحزهنن بالدموع اجلاريات عل 

خدودهن.

ثم ختم الشاعر لوحة السبايا بمناداة تلك النسوة لمتن بالقول: 

ــان غــــوُث املــنــادي ــ ــد ك ــ ــزع املــــفــــزُع؟تـــنـــادي وق ــ ــف ــ ــل ي ــ ــ ــا وه ــ ــاه ــ مح

فكان لســان كل واحــدة منهن تنادي حاميهــا وكافلها ليهــب إىل نجدتا ويفزع 
الستصاخها ليخلصها من األعداء، ولكن ما باليد حيلة فقد أودى اجلميع.

وهبذه النهاية املأســاوية ينهي الشاعر موضوعات قصيدته الطفية، وهي بال شك 
 أليمة عل مســامع املتلقي ومشــاعره، تبعث يف نفســه المية ملا أصاب الســني
وأهل بيته وعياله، وأن ال يقبل أو يســام بذّل أبًدا مهم كّلفه األمر ومهم تطلب 
مــن تضحيات، ومازال من يناوئ أهل البيــت ويعادهيم يقف بالطرف اآلخر 

من القضية.
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املبحث الثالث
البنية الداخلية)اللغة الشعرية(

متثــل لغة الشــعر أهم عنــارص البناء الفنــي يف القصيدة، من حيث تفرد الشــاعر 
ومتايــزه عن أقرانه باســتعمل اللغــة لصياغة جتربتــه الشــعورية.»واللغة ظاهرة فنية 
تأثــرت بدورهــا بحركات التطــور والتجديد التــي طرأت عل الشــكل الفني العام 
للقصيدة العربية القديمة وهي تنتقل من مرحلة حضارية فنية إىل أخرى، من العص 

اجلاهل فالعص اإلسالمي فاألموي فالعبايس«)9(.

ورأى نقادنا القدماء أّن سالمة اللغة من رشوط مجالية القصيدة، كم كانوا يؤمنون 
بــأّن لغــة أي قصيدة جيب أن تتناســب مع موضوعهــا. وجيب أن تكون متجانســة، 
ومــن نوع واحد.)10( وتكمــن أمهية اللغة يف أّن من خالهلا تنبعــث األفكار والصور 
واملوســيقى وال تعرف هذه العنــارص إال عن طريق تركيبات اللغة التي ندرســها يف 

القصيدة.)11(

1ـ األلفاظ

ال شكَّ يف أّن األلفاظ ليس هلا قيمة كربى بعيًدا عن معناها املوضوع هلا، أو املعنى 
املتشــكل يف الســياق الذي وضعها الشــاعر فيه. وهي بذلك ختتزن طاقات وجدانية 
خيالية موسيقية تثري االنطباعات والتداعيات املختلفة يف ذهن اإلنسان بخاصة إذا مل 
يستعملها يف سياق مألوف أو متعارف عليه مما يفقدها لظة االصطدام بذهن املتلقي 

فتحدث فيه املفاجأة أو التأثري املطلوب.

وأول ما يلفت انتباهنا هو اســتعمل الشــاعر جواد بدقــت يف طّفيته هذه األلفاظ 
القديمة التي حتتاج ملعرفة معانيها إىل الرجوع إىل املعجمت من نحو)بلقعا، ملمومة، 
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خــرص، أوقروها، أرقلــوا، جعجعوا، أكوع(، فضــاًل عن اســتعمله ألفاًظا هي من 
معجم الشــاعر اجلاهل من نحو)الضعائن، األربع، دمنــة، األجرعني، ال ترعوي(، 
وظاهــر األمــر أّن الشــاعر كان متأثــًرا باملعجــم العرب القديم، ســائًرا عــل خطاه، 
متمّسًكا بوســائله وأساليبه، فعكس بذلك ثقافته اخلاصة به؛ وملا كان معلوم لديه أّن 
هــذه القصائد تلقى عل املنابر أو يف حمافل خاصــة نتوقع أن مجهوره كان من املثقفني 
ليضمــن جتاوهبــم معه وإال فإن معانيهــا مما يصعب عل املثقف نفســه، وأجد أن من 
أســباب متّيزها عنده هو هــذا النفس الذي مزج فيه بني أســاليب القدماء بأســاليب 

املحدثني.

وعل الرغم من هذه الغرابة التي تســبب يف غموض املعنى يف ذهن املتلقي إاّل أّن 
اإلحساس به يصل عن طريق أصوات تلك االلفاظ وظالهلا.

ونجد الشــاعر يستعمل اســم الســني مرتني يف بيتني متتاليني يف طفيته ومها 
قوله: 

ــني ــس احل قـــتـــل  دون  أقـــلـــعـــت  ــام  ــ ــقــلــعف ت ال  ــر  ــ ــدهـ ــ الـ لـــيـــتـــهـــا  فـــيـــا 

احلــســني رأس  الــشــمــر  ــز  ــيَّـ مـ ــع؟إذا  ــ ــم ــ ــىل جم ــ ــع ــ ــل ــ أجيــــمــــعــــهــــا ل

ونلحظ أن اســم الســني جاء معرفــا بـ)ال(التعريف، فأعطى أبعــاًدا وإحياءات 
متعددة ســاعدت عل التأثري يف املتلقي وبخاصة وهو يصح باســم قاتله وهو شمر 
لعنة اهلل عليه وأيًضا عرفها بـ)ال( التعريف ليكون التقابل بني جهتني أو شخصيتني.

ونجده أيضا يستعمل لفظ)النبي( مرتني يف قوله: 

ــوا بـــك يـــا بـــن الــنــبــي ــ ــع ــ ــعـــوالــقــد أوق ــًزا عـــىل الـــديـــن مـــا أوقـ ــ ــزي ــ ع

ــتـــى نــســفــت مــربــًعــا ــعوخــــــرص مـ ــ ــرب ــ ــا بـــــعـــــدهـــــا م ــ ــه ــ ــف ــ ــق ــ ــل ــ ت

ــي ــب ــن ــات ال ــ ــن ــ ــا ب ــ ــ ــروه ــ ــ ــد أوق ــقـ ــا جـــلـــل أســـفـــع؟لـ ــده ـــ ـــ ـــ ــع فـــهـــل ب
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وأيضا نجد اللفظ معرفا بـ)ال(التعريف، مشريا هبذه الكنايات إىل حقيقة االنتمء 
إىل نبــي هذه األمة التي مل ترعو عن انتهاك حرمته بأبنائه وبناته، ومل حتفظه فيهم. إذن 

فتكرار اللفظ شّكل ملمًحا فنًّيا يف قصيدة الشاعر العينية.

2- األساليب التركيبية والتصويرية: 

ومن أهم األســاليب الرتكيبيــة املائزة التي تطالعنا يف طّفية جــواد بدقت توظيفه 
ألسلوب االســتفهام الذي جاء ممزوًجا بأساليب تركيبية أخرى مثل النداء والرشط 
والنفــي؛ فاالســتفهام يعــد مــن املهيمنات األســلوبية املعتمــدة يف اهلندســة البنائية 
للقصائد، ويف ورود تنوع الرتاكيب االســتفهامية تعددت املعاين واملقاصد التي يريد 

إيصاهلا إىل السامع)املتلقي(.

فمن ذلك قوله: 

ــني ــرع ــة األج ــف ــت مـــــن صــــاهبــــا جتـــرعهــل ارتــعــت مــن وق ــيـ ــسـ ــأمـ فـ

ــوف ــف ــط ــال ــف ب ــوقـ ــن مـ ــ يــــــط لــــــه الــــفــــلــــك األرفــــــــعفـــأيـــنـــك م

احلــســني رأس  الــشــمــر  مــيــز  ــع؟اذا  ــ ــم ــ ــىل جم ــ ــع ــ ــل ــ أجيــــمــــعــــهــــا ل

ــه املــــــرشيف ــ ــب ــ ــض ــ ــــرشعأوجــــــهــــــك خي ــا ي ــ ــن ــ ــق ــ ــه ال ــ ــي ــ وصــــــــــدرك ف

ففــي النّص املتقدم نلحظ توظيًفا مكثًفا ألســلوب االســتفهام كاشــًفا عن حالة 
الردى العظيم الذي حلَّ بســيد الشهداء، فأكســبت تلك الرتاكيب االستفهامية 
املتتالية النص الشــعري إجراء أسلوبًيا عمل عل تعميق أوارص الداللة التي أوجدها 
السياق الشعري فتمحور النص يف موقف جديل يصنعه السؤال األبدي بصورة)رأس 
الســني املخضب( يف أرض الطفوف التي تفجع هلا الفلك األعل، ثم يصل الشاعر 
ذروة الدفــق الشــعوري األليم خالًقا فجوة /مســافة التوتر / حاّدة بموقف الشــمر 
حني حيز رأس الســني، ففي هذا النسق الرتكيبي يؤدي االستفهام عرب تلك الروابط 
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املشــرتكة معه إىل تكثيف الداللة وتعميق اإلحياء فمنــح الصورة الرتكيبية لغة إحيائية 
خاصة.

ومع تنامي النص الشــعري عند الشــاعر يتعّمق اإلنزيــاح الرتكيبي بني مكوناته 
وهذا ما توضح يف قوله: 

ــا ــردى يــرصعويـــقـــي عــلــيــك الـــــردى مــرصعـــً ــ ــال ــ ــف الــقــضــا ب ــيـ وكـ

مــــْت ــي ويـــالـــيـــتـــهـــا قــــدَّ ــفـ ــنـ وأحـــــــرزهـــــــا دونـــــــــك املـــــرصعبـ

فأســهم السياق االســتفهامي الذي جاء ممزوًجا بالتمنّي يف إعطاء الدث أمهيته، 
فهذا التمزج أســهم يف كشف داللة النص التي دارت حول سؤال استنكاري ملا نزل 
كــرب عظيــم بأهل البيــت، ففي الصورة الرتكيبية طاقة شــعرية تكشــف عن 
أمنية الشــاعر، وقــد أصبحت فيم بعد مقولــة يفتتح هبا كثري من جمالــس تأبني لذكر 
الســني، وهكذا يقّدم النص دالالت مزدوجة جتمع بــني التفّجع ملصيبة الطف 

وبني أمنية مازال يرتّدد صداها يف نسق املستحيل.

ومن املظاهر الرتكيبية التي شــّكلت نسًقا أســلوبًيا فاعاًل يف رسم صورة الرثاء ما 
استهّل به قصيدته الطّفية.. فاحتًة التوتر الشعري عنده: 

األربـــــع ال  الـــضـــعـــائـــن  االدمـــــــعشــجــتــك  ال  فـــــــــــؤادك  وســـــــــال 

االشــتــيــاق ــك  ــب ــل ق يــــذب  مل  فـــمـــن أيــــــن يـــســـرتســـل املـــدمـــعولــــو 

ــا دمـــــنـــــة بــلــقــعــا ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــوس ــ ــعت ــق ــل ــب ــام أنــــــت والــــدمــــنــــة ال ــ فـ

فالشــاعر يســتثمر النســق الرتكيبي)النفــي( فاحًتــا املجال الشــعري أمــام فضاء 
تأويــل للمتلقــي تنعكس فيه تلك اهلواجس واملشــاعر والدمــوع.. تنتهي به إىل عامل 
نقي، فالســياق النّص لبنية النفي عدت منبًها أســلوبية يتواشــج فيهــا ثنائية الداللة 
والرتكيــب، ومن هنا عدت فاحتة البيت الشــعري»الكلمة املفتاح التي يتخلق النص 
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مــن رحها، ويتشــكل يف إطارها وهكذا فــإن الكلمة املفتاح تولد القصيدة، وجتســد 
الرؤية اجلوهرية للواقع«)12(

ويمكن القول إّن السمة الغالبة يف هذه القصيدة هي التعّمق الرتكيبي واالزدواج، 
فمن ذلك ما نجده يف انزياح لغوي جتســد بني أساليب مجعت النداء والطباق واخلرب 
واالســتفهام، فامتــازت تلك النصوص بصــور متنوعة منحت النــص قيمة تعبريية 

وحساسية شعورية وتوتر وتدفق إيقاعي، فهو يقول: 

املــكــرمــات رشع  الـــــذي  بـــن  مـــــرشعفــيــا  هلـــــــا  فــــلــــيــــس  وإال 

الـــكـــتـــاب أم  أهلل  أنـــــــزل  ــم  ــكـ يـــصـــدعبـ آالئــــــكــــــم  نــــــرش  ويف 

ــه املــــــرشيف ــ ــب ــ ــض ــ ــا يــــرشع؟أوجــــــهــــــك خي ــنـ ــقـ ــه الـ ــيـ وصــــــــدرك فـ

ــنــات وعــــــلــــــم اإللـــــــــــه بـــــــه مـــــــودعوتـــعـــدوعـــىل جــســمــك الــصــاف

ــنـــقـــعويـــنـــقـــع مـــنـــك غــلــيــل الــســيــوف يـ ال  ــك  ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ غ وإن 

ــك الــــــردى مــرصعــا ــي ــل ــقـــي ع ــا بـــالـــردى يـــرصع؟ويـ ــض ــق وكـــيـــف ال

نجد النص يقوم عل تبادل تلك األنســاق الرتكيبيــة املتنوعة، إذ جيري هذا النوع 
مــن التحوالت يف هــذه الصيغ إىل جتســيد ذلك التوتــر العنيف الذي هزَّ إحســاس 
الشــاعر إزاء تلك األحداث اجلســيمة، وهذا ما عمل عل تقوية املســلك األســلوب 
والفكري للنّص وأثار به ذهن املتلّقي وأدهشــه..وهبذا يكون اإلجراء األســلوب قد 

جتل بتحقيق»كيان عالئقي يف املفهوم التأثريي كم هو يف املفهوم التعبريي«)13(

واجلدير بالذكر أّن نسقية التكرار شّكلت سمة أسلوبية فاعلة األداء والضور يف 
قصيدة الشاعر، ملا هلذا النسق الرتكيبي من وظيفة مزدوجة تعمل عل تكثيف الداللة 
وااليقــاع، وقــد لوحظ عن طريق اإلحصاء أّن الشــاعر وّظف التكــرار بكل أنواعه 
فــورد تكرار الضمئــر وتكرار األلفاظ وتكــرار العبارات ومن هنــا يمكن القول إّن 
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ا ذات إمكانات وأبعاد عميقة مسهًم يف شحن  النص الشــعري عند شاعرنا يمثل نصًّ
.وأهل بيتهالصور اإليقاعية الرتكيبية التي رثى هبا اإلمام السني

أّما عل صعيد األســاليب التصويرية: فنجد نســق املمثلة واالستبدال من األنساق 
التصويريــة الفاعلة التي وظفها الشــاعر لتقوية املعنى وتعميــق الصورة، وهي جزء 
من تكوين التجربة الشــعورية، وللصور التشبيهية دالالت إحيائية كثرية وردت عند 
شــاعرنا يف رســم صورة الــزن واالمل والدموع، ومن هنا يقــوم املتلقي بتأويل تلك 

الصور، فمن أمثلة ذلك ما ورد عند يف قوله: 

األربـــــع ال  ــن  ــائـ ــعـ ــظـ الـ األدمـــــــعشــجــتــك  ال  فـــــــــــؤادك  وســـــــــال 

االشــتــيــاق ــك  ــب ــل ق يــــذب  مل  فـــمـــن أيــــــن يـــســـرتســـل املـــدمـــعولــــو 

إّن هذا النوع من الصور االســتعارية املبنّية عل التمثل جتّسد حقيقة شعوره بإزاء 
مايصف، ترتقي فيه الصورة االســتعارية إىل مستوى التخييل والتشخيص واألنسنة 
حني جيعل لتلك الضعائن صفة الشــعور واإلحســاس بم جرى، واهنيال الدموع من 
القلب وليس من العني، فالصورة االستعارية جديرة بتنمية الركة الشعورية األليمة 

وجتّدد الزن باستمرار.

ومثل تلك الصور ومجاليتها مانجده يف تصوير بنسق تقابل ترسمه السيوف التي 
يملؤها الغل والقد ألهل بيت الرسول فيقول: 

ــنـــقـــعويـــنـــقـــع مـــنـــك غــلــيــل الــســيــوف يـ ال  ــك  ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ غ وإن 

ــك الــــــردى مــرصعــا ــي ــل ــقـــي ع ــردى يــرصعويـ ــ ــال ــ ــف الــقــضــا ب ــيـ وكـ

إّن ما يثري العمل الشــعري هو منتوجه اجلميل عرب تلك الصور االستعارية املغلفة 
بالزن واإلثارة الكامنة يف انتزاع طاقة ختييلية تلقى إلثارة املتلقي وحّســه الوجداين، 
فالشاعر جيعل عرب تلك الصورة املبنية عل مفارقة عجيبة مضمرة يف نفسه يف تصوير 
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غليل تلك السيوف الاقدة ونيلها من سبط الرسول األعظم وغليل الثأر مل ينقع.

وتظهر تشــكالت الصورة االســتعارية املمزوجة بالتشــبيه يف نص القصيدة عرب 
 تلك التتابعية يف رســم صور توغل بالزن والتفجع يف صورة ســبايا آل البيت

بعد استشهاد السني وأهل بيته وأصحابه: 

ــامِم ــ احل ورق  بـــالـــنـــوح  ــَن  ــارحـ ــطـ ــُعيـ ــج ــس ت وذي  ــوُح  ــ ــنـ ــ تـ ــذي  ــ ــه ــ ف

ــا ــ ــاده ــ ــب ــ ــأك ــ ــزُعيــــــــمُّ الـــــــزفـــــــرُي ب ــ ــن ــ ت بــــــــِه  تــــــكــــــاُد  أن  إىل 

ــيـــا ــري وتــــفــــى لـــــفـــــرِط احلـ ــ ــس ــ جـــــواهـــــا ويـــــعـــــرُبـــــُه املــــدمــــُعت

ــان غــــوُث املــنــادي ــ ــد ك ــ ــزع املــــفــــزُع؟تـــنـــادي وق ــ ــف ــ ــل ي ــ ــ ــا وه ــ ــاه ــ مح

تتضافر الصور لتعرب عن حراكها الشــعوري املوجع، ممّا جيعلها شاعرية يف نسقها 
ومتازجها الركي لرســم صورة الزن يف نفوس الســبايا الذين أهنكهم الزن واألمل 

واملسري املضني وشمتة األعداء فيهن.

فاسرتاتيجية اإلجراء األســلوب عرب تلك الصور غرّيت نسق اخلطاب من حالته 
النمطية إىل حالة مســتجدة متنح النص تباينًا داللًيا ساعد عل استحضار مشهد مرئي 

حمسوس يكشف عن حشد صوري مكّثف لتلك السبايا.

3ـ اإليقاع: 

ن بتجربة  ال ريب يف أّن الوزن يرتبط باملزاج الشــخص للشاعر، فالوزن إيقاع يلوَّ
الشاعر الشــعورية، وخيضع النفعاالته)14(، ولكن ويف الوقت نفسه خضعت الذائقة 
العربيــة لســيطرة األوزان الطويلة عل الشــعر العرب عامة)15(، لذلك نظم الشــاعر 
العــرب متلــف املوضوعات عليهــا ومنها الرثــاء)16(، » ألنَّ الشــاعر يف حالة اليأس 
واجلزع يتخّيـــر عادة وزًنــا طوياًل كثري املقاطع، يصب فيه من أشــجانه ما ينفس عنه 
حزنه وجزعه«)17(.وكان بحر املتقارب الذي نظم الشاعر عليه طّفيته متذّياًل للبحور 
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الطويلــة التي نظمت عليها مراثي اإلمام الســني يف تلك القبة)18(، وهذا يعني 
استســاغة الذائقة األدبية نظم املراثي الســينية عل هذا الوزن، ولكن ليس بشــكل 
كبري، فالقبة التي تلت حقبة الشــاعر مل يكن البحر املتقارب ضمن البحور التي»هلا 
نصيب واضح يف مراثي اإلمام«)19(، واملقصد من ذلك القول أّن من أسباب متيز هذه 
العينية الطّفية هو وزهنا الذي اســتدعى االهتمم واجلذب من لدن السامع)املتلقي(، 
وكان مالئــًم لالــة الشــاعر النفســية واالنفعاليــة ومــا أراد التعبري عنه من مشــاعر 
وأحاسيس اعرتته)20(، وعل الرغم من صالحية هذا الوزن للموضوعات التي تتسم 
بالشــدة والقوة أكثر من صالحيته ملواطن الرفق واللني)21( إاّل أّن الشــاعر اســتعمله 
لبيان حزنه وأمله وتفجعه ملا حلَّ بالسني وأهل بيته، وما اعرتاه من مشاعر 
الغضب والنق عل أعداء الســني وأهل بيتــه مجيًعا، وهذا يعني أّنه ال يمكن 
تصنيف األوزان وإيقاعها عل أساس عام وفًقا للشدة والقوة أو الرفق واللني، وإّنم 
نجد أّن إيقاع كّل قصيدة حمكوم بمشاعر الشاعر وأحاسيسه التي أملت عليه اللحظة 

الشعرية وقت نظمه القصيدة.

ا هلا، وهو من  أّما عل صعيد القافية فإّن الشــاعر اختار صوت العني املضموم رويًّ
األصوات التي متتلك صفة اجلهر)22(، ومل يكن بدًعا من شــعراء حقبته يف ذلك، فقد 
كانوا »يتجهون صوب الروف املجهورة، ويبدو أّن السبب األسايس يف هذا التوجه 
يرجع إىل طبيعة املوضوع)الرثاء(فلم كان املوضوع موضوًعا شجًيا مؤلـًم به مفاصل 
التحّس والتأّســف والتوّجع كان الصوت حارًضا، ...«)23(.وقد وجد أحد الباحثني 
أّن صــوت العني يــرد بكثرة رّوًيا لقصائــد الرثاء، وعلل ذلك بــأّن جرس العني فيه 
مرارة، فضاًل عن قدرته عل التعبري عن الوجع والفزع واهللع)24(، ويمكن أن نضيف 
إليها األلفاظ الواردة يف عينية الشاعر وهي: )األدمع، املدمع، جترع، يصع، تسجع، 
ختضع، املفــزع..(، كّلها تدّل عــل األمل والتحّس ملا أصاب املرثــي، ويذهب باحث 
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آخر إىل تعليل استعمل الشعراء لصوت العني قائاًل إّن »صوت العني صوت حلقي، 
فربم أن عمق املخرج تناســب تناســًبا طردًيا مع عمق املشــاعر اهلائمة داخل الشاعر 
وهواجســه، وكأّن التوجــه إىل أعمق نقطة مرجية للصــوت عكس مدى أمل وحسة 

الشاعر العميقني«)25(.

ا لقصيدته  ويمكن القول إّن الشاعر جواد بدقت أحسن اختيار صوت العني رويًّ
الطّفية.

ومــن الظواهــر اإليقاعية املالحظة عــل القصيــدة أهّنا جاءت مصعــة املطلع، 
والتصيــع هــو أن تكون»عــروض البيت فيــه تابعة لرضبــه؛ تنقص بنقصــه وتزيد 
بزيادته«)26(، أي أن»تكون قافية الشــطر الثاين وروّيه عل قافية الشطر األول وروّيه، 
ويكثــر يف البيــت األول من كل قصيــدة«)27(، ونجد مثــل ذلك طبيعًيا متناســًبا مع 
رســمية القصيدة ويف أهّنا مجاهريية اإلنشاد أو حمفلية، وغالًبا ما هيتم الشعراء بتصيع 
قصائدهم تلك، فإّن لوقوعه يف»أوائل القصائد طالوة، وموقًعا يف النفس، الستدالهلا 

به عل قافية القصيدة قبل االنتهاء إليها«)28(.

وإذا مل يــصع الشــاعر داخل قصيدتــه فإّنه عمد إىل زيادة اإليقاع حني اســتعمل 
 أســلوب رّد األعجــاز عــل الصــدور يف ثالثــة أبيــات مــن القصيدة، وهــي البيت 
)3، 18، 22( أي أّنه وّزعها عل املفاصل املوضوعية للقصيدة، وباألســلوب نفسه، 

واألبيات هي: 

ــقــعــا ــل ــة ب ــ ــن ــ ــعتـــــــــــوســمـــــتــهــا دم ــق ــل ــب ــام أنــــــت والــــدمــــنــــة ال ــ فـ

ــك الــــــردى مــرصعــا ــي ــل ــقـــي ع ــا بـــالـــردى يـــرصع؟ويـ ــض ــق وكـــيـــف ال

ــا ــع ــرب ــى نـــســـفـــت م ــتـ ــرص مـ ــ ـــ ــا بــــعــــدهــــا مـــربـــعوخ ــهـ ــفـ ــــ ــــ ــقـ ــلـ تـ

ويذهب الشــاعر إىل أسلوب إيقاعي آخر وهو التكرار، إذ نجد النسق التكراري 
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التقابل الذي استعان به الشاعر يف رسم صورة لتلك الدار التي يسأل عنهم فيها، إذ 
قال: 

ــوي ــ ــرع ــ ت ال  وهـــــــي  ــعتـــاطـــبـــهـــا  ــم ــس ت ال  وهــــــــي  ــا  ــ ــأهلـ ــ ــسـ ــ وتـ

فتكــرار الضمري)هي( مــع)ال( النافية وفعــل املضارع أحدث نوًعــا من اإليقاع 
الناتــج عن تــرّدد ذلك الصوت، فشــّكل التكرار كثافة شــعورية عرب تلك املســاءلة 
املوجعــة التي ال تفيض إىل جواب، فتفعيل رؤى الشــاعر بذلــك التكرار أضفى عل 
النــّص معنى توشــحت به فاعليــة القصيدة، ولــذا فالتكرار»مؤرش أســلوب عل أّن 

هنالك معاين حتوج إىل شء من اإلشباع«)29(

أّمــا تكرار اللفظ يف القصيدة له خاّصية أســلوبية تثري املوقف وتشــحذ شــعور 
املتلقي إىل حدِّ االمتالء)30(، ففي هذه القصيدة يردد الشــاعر لفظة)الســلّو( ملا هلا من 

أثٍر إيقاعي، يسهم يف الكشف عم يضمره الشاعر من رؤى وانفعاالت؛ إذ يقول: 

ــو ــل ــس ــدت تـــــــروم ســـبـــيـــل ال ــ ــع ــ ــزعف ــ ــن ــ ــك طـــــــاش بـــــه امل ــ ــم ــ ــه ــ وس

ــني ــ ــاذل ــ ــع ــ ــعخـــــــــذوه بـــألـــســـنـــة ال ــم ــط ي ســــلــــوة  يف  عـــــــاد  ــد  ــ ــق ــ ف

ــو ــل ــس ــلـــت حــــني طـــلـــبـــت ال ــاهـ ــد انـــضـــمـــت األضـــلـــع؟جتـ ــ عـــــالم ق

يقوم البناء اهلنديس للنص عل تكرار لفظة)السلّو( يف كّل فقرة شعرية تشكل ثيمة 
فكرية تتمتع بإيقاع نغمي تعطي إحياء واضًحا برشعية حضورها يف النص الشعري.

ومن األلفاظ التي ترّدد صداها يف القصيدة قوله: 

ــوا بـــك يـــا بـــن الــنــبــي ــ ــع ــ ــوالــقــد أوق ــعـ عـــزيـــزا عـــىل الـــديـــن مـــا أوقـ

ــا ــع ــرب ــى نـــســـفـــت م ــتـ ــرص مـ ــ ـــ ــعوخ ــ ــرب ــ ــا بـــــعـــــدهـــــا م ــ ــه ــ ــف ــ ــق ــ ــل ــ ت

فنلحــظ يف النص الشــعري أعــاله ترديد الــدوال يف توزيعات أســلوبية منظمة، 
ل هبا الشاعر الزمة رضورية يف مقاطع نّصه للبوح عم يعتلج يف نفسه من انفعال  شكَّ
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شــعوري وحزن عميق وحسة رسمديــة وهبذا فالتكرار»الهيــدف إىل اظهار املعاين 
فحسب، وانم يظهر االحاســيس واالنفعاالت وهو من هذه الناحية رديف الصورة 

التي تنبثق من خالهلا العواطف الكامنة واالنفعاالت البيسة«.)31(

ومــن الظواهــر االيقاعية املرصــودة التجنيــس الصوتي الذي يعد من االســس 
االيقاعية املهمة التي ينبني عليها االيقاع الداخل للقصيدة، فهو يمنح النص الشعري 

تناسبا إيقاعيا عرب تشابه اللفظني يف النطق واختالفهم يف املعنى.

وقــد مثلــت ظاهرة التجنيس حضــورا فاعال يف قصيــدة الشــاعر الرثائية إلثراء 
مشاعر الزن واالمل عند اجلمهور فمن أمثلة ذلك ماورد عند الشاعر: 

ــني ــرع ــة االج ــف ــت مـــــن صــــاهبــــا جتـــرعهــل ارتــعــت مــن وق ــيـ ــسـ ــأمـ فـ

فاســهم التجنيس الصــويت _ االيقاعــي يف تثبيت صورة الــزن يف نفس املتلقي 
اتضح عرب تردد بني لفظة)األجرعني(وهو اســم مكان وبني لفظة)جترع( يف شــطري 

البيت مما زاد من موسيقى النص وقوة الداللة.

ونجد أمثلة اجلناس تكرر يف قصيدة الشاعر جواد بدقت يف موضع آخر: 

ــني ــس احل رأس  الـــشـــمـــر  مـــيـــز  ــعاذ  ــمـ ــا لــــلــــعــــىل جمـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ أجيـ

اذ نلمــس بوضــوح التقــارب الصــويت _ االيقاعــي بــني االلفاظ املتجانســة يف 
لفظتي)أجيمعهــا، جممــع( فالنســيج اللغوي للنــص حقق أقىص درجات االتســاق 
الصويت عرب الدوال املتجانســة، فالشاعر جانس بني االلفاظ ذات األصل االشتقاقي 
لت انعطافة ايقاعية يف  الواحد مقلبا اللفظة الواحدة عل معان ودالالت جديدة شــكَّ
بنيتها العميقة، واملعنى بني لفظة)جيمعها( املســبوق باالســتفهام وبني)جممع( مفرق 
داللة واضحة للقارئ بني موقف الشمر اللعني وجرأته يف حزِّ الرأس الرشيف وبني 

.ذلك املجمع االهلي العظيم والس املستودع يف رأس السني
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وممّا يشــّد انتبــاه القــارئ لقصيدة الشــاعر هو أّنــه كان حيرتف النكة الشــعرية 
ل حضوًرا أسلوبًيا _ إيقاعًيا بكثرة  اإليقاعية يف توظيف اجلناس االشتقاقي الذي شكَّ

يف قصيدته الرثائية فمن تلك املواضع: 

ــا ــع ــرب ــى نـــســـفـــت م ــتـ ــرص مـ ــ ـــ ــعوخ ــ ــرب ــ ــا بـــــعـــــدهـــــا م ــ ــه ــ ــف ــ ــق ــ ــل ــ ت

ــك الــــــردى مــرصعــا ــي ــل ــقـــي ع ــردى يــرصعويـ ــ ــال ــ ــف الــقــضــا ب ــيـ وكـ

املــكــرمــات رشع  الـــــذي  بـــن  مـــــرشعفــيــا  هلـــــــا  فــــلــــيــــس  واال 

إذ  اإليقاعي؛  التشكيل  الصوتية يف  اجلناس  فاعلية  النّص تكشف عن  قراءة  إّن 
ل صورة نغمية جعلت النّص يتوّشح بعذوبة  إّن توزيع تلك األلفاظ املتجانسة شكَّ
مدلوهلا  فتعّزز  االشتقاقية،  اجلناسات  بفاعلية  واألمل  الزن  مشاعر  إلثارة  التلقي 
النص ضمن دائرة الزن األبدي لتلك الفاجعة. ولذا يمكن القول إّن التجنيس بنية 

صوتية _داللية تنمز بإنتاجها اإليقاعي _ الداليل.)32(
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اخلامتة
ومن خالل ما تقدم يمكننا قول اآليت: 

1. مّثلت طّفية الشاعر العينية جهًدا فنًيا واضًحا حاول الشاعر فيه أن يقّدم أفضل 
ما لديه من أداء لغوي مجايل اجتاه شــخصية الســني وما حلَّ به وبأهله يف 

يوم الطف األليم.

2. حّقــق الشــاعر التأثــري يف املتلقي عن طريق وســائل فنية عدة، منها اســتعمله 
األساليب الرتكيبية والتصويرية فضاًل عن اإليقاعية.

3. حــاول الشــاعر أن يضخَّ روًحــا جديدة يف قالبــه التقليدي الذي اســتعمله، 
مســتثمًرا املعطيات الداللية ملوضوع قصيدته، وبدا ذلــك واضًحا يف مقدمة وصف 

الظعائن.

4. اســتعمل الشــاعر وزن املتقارب ليكــون إيقاًعا لقصيدته فضــاًل عن اختياره 
ا هلا كان من أسباب اشتهارها عل الرغم من متوّسط طوهلا. حرف العني رويًّ

5. ولعّلنا ال نغايل إذا قلنا إّن من الشــعراء الذين جاؤوا بعده قد تأثروا بقصيدته 
ونســجوا عل منواهلــا، وأقرب مثال عــل ذلك القصيــدة العينيــة للجواهري)فداء 
ملثــواك...(، إذ يلمــح الباحث أثًرا هلا فيها عســى أن متّكنه األيــام يف عرضه بصورة 

مفصلة.

وآخر دعوانا أن المد هلل رب العاملني
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ملحق)نص القصيدة العينية(
قال يف رثاء اإلمام السني، وهي من عيون شعره: 

ــع ــ األربـ ال  ــُن  ــائـ ــعـ ــضـ الـ ــك  ــت ــج األدمــــــــُعش ال  فــــــــــؤادك  وســــــــال 

االشــتــيــاق ــك  ــب ــل ق يــــذب  مل  ــل املـــدمـــع؟ولــــو  ــســـرتسـ ــن أيـــــن يـ ــمـ فـ

ــا دمـــــنـــــة بــلــقــعــا ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــوس ــ ــعت ــق ــل ــب ــام أنــــــت والــــدمــــنــــة ال ــ فـ

ــوي ــ ــرع ــ ت ال  وهـــــــي  ــعتـــاطـــبـــهـــا  ــم ــس ت ال  وهــــــــي  ــا  ــ ــأهلـ ــ ــسـ ــ وتـ

ــو ــل ــس ــدت تـــــــروم ســـبـــيـــل ال ــ ــع ــ ــزعف ــ ــن ــ ــك طـــــــاش بـــــه امل ــ ــم ــ ــه ــ وس

ــني ــ ــاذل ــ ــع ــ ــعخـــــــــذوه بـــألـــســـنـــة ال ــم ــط ي ســــلــــوة  يف  عـــــــاد  ــد  ــ ــق ــ ف

ــو ــل ــس ــلـــت حــــني طـــلـــبـــت ال ــاهـ ــد انـــضـــمـــت األضـــلـــع؟جتـ ــ عـــــالم ق

ــني ــرع ــة األج ــف ــا جتــــرع؟هــل ارتــعــت مــن وق ــ ــاهب ــ فـــأمـــســـيـــت مــــن ص

ــوف ــف ــط ــال ــف ب ــوقـ ــن مـ ــ ــك األرفـــــــعفـــأيـــنـــك م ــ ــل ــ ــف ــ ــــــــــُط لـــــه ال ُيَ

ــاء ــض ــف ــا ال ــه ــي ــار ف ــ ــة حـ ــوم ــم ــل ــم ــا الـــبـــطـــل األنــــــزعب ــ وطــــــــاش هبـ

ــني ــس احل قـــتـــل  دون  أقـــلـــعـــت  ــام  ــ ــقــلــعف ت ال  ــر  ــ ــدهـ ــ الـ لـــيـــتـــهـــا  فـــيـــا 

احلــســني رأس  الــشــمــر  ــز  ــيَّـ مـ ــع؟إذا  ــ ــم ــ ــىل جم ــ ــع ــ ــل ــ أجيــــمــــعــــهــــا ل

املــكــرمــات رشع  الـــــذي  بـــن  مـــــرشعفــيــا  هلـــــــا  فــــلــــيــــس  وإال 

الـــكـــتـــاب أم  أهلل  أنـــــــزل  ــم  ــكـ يـــصـــدعبـ آالئــــــكــــــم  نــــــرش  ويف 

ــه املــــــرشيف ــ ــب ــ ــض ــ ــا يــــرشع؟أوجــــــهــــــك خي ــنـ ــقـ ــه الـ ــيـ وصــــــــدرك فـ

وعــــــلــــــم اإللـــــــــــه بـــــــه مـــــــودعوتـــعـــدو عـــىل جــســمــك الــصــافــنــات

ــنـــقـــعويـــنـــقـــع مـــنـــك غــلــيــل الــســيــوف يـ ال  ــك  ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ غ وإن 
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ــك الــــــردى مــرصعــا ــي ــل ــقـــي ع ــا بـــالـــردى يـــرصع؟ويـ ــض ــق وكـــيـــف ال

ــدمـــت ــا قـ ــهـ ــتـ ــيـ ــي ويـــــــا لـ ــفـ ــنـ وأحـــــــرزهـــــــا دونـــــــــك املـــــرصعبـ

ــعويـــــا لـــيـــتـــه اســـتـــبـــدل اخلـــافـــقـــني ــن ــق ــو ي ــ ــ ــا كـــــــان ل ــ ــ وأيـــــــــر م

ــوا بـــك يـــا بـــن الــنــبــي ــ ــع ــ ــوالــقــد أوق ــعـ عـــزيـــزا عـــىل الـــديـــن مـــا أوقـ

ــا ــع ــرب ــى نـــســـفـــت م ــتـ ــرص مـ ــ ـــ ــعوخ ــ ــرب ــ ــا بـــــعـــــدهـــــا م ــ ــه ــ ــف ــ ــق ــ ــل ــ ت

ــي ــب ــن ــات ال ــ ــن ــ ــا ب ــ ــ ــروه ــ ــ ــد أوق ــقـ فـــهـــل بـــعـــدهـــا جـــلـــل أســـفـــع؟لـ

ــا ــاهتـ ــيـ ــطـ ــن أرقـــلـــوا وبـــمـــن جــعــجــعــوا؟أتـــــــــــــدري حـــــــــــداة مـ ــم ب

ــا اإللـــــه ــهـ ــيـ ــلـ وأمـــــــالكـــــــه عــــنــــدهــــا تــضــعحــــريــــم يــــغــــار عـ

أغـــلـــف الـــســـبـــا  يف  ــا  ــهـ ــظـ ــالحـ أكــــوعتـ الـــــــرى  يف  هبــــا  ويـــــــدو 

احلـــامم ورق  بـــالـــنـــوح  ــســجــعيـــطـــارحـــن  ت وذي  تــــنــــوح  فــــهــــذي 

ــزعيـــــــم الـــــــزفـــــــري بــــأكــــبــــادهــــا ــ ــن ــ ت بـــــــه  ــاد  ــ ــ ــك ــ ــ ت أن  إىل 

ــا ــيـ ــرط احلـ ــ ــفـ ــ ــى لـ ــ ــفـ ــ ــري وتـ ــ ــس ــ ــه املــــدمــــعت ــ ــربـ ــ ــعـ ــ جــــــواهــــــا ويـ

ــوث املــنــادي ــ ــان غ ــ ــد ك ــ ــادي وق ــنـ ــزع؟تـ ــ ــف ــ ــزع امل ــ ــف ــ ــا وهــــــل ي ــ ــاه ــ مح
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اهلوامش
ينظــر / معجم املؤلفني: 3 / 168، الطليعة من شــعراء الشــيعة: 202/1، أدب الطف: . 1

146/7. ومقدمــة ديوانه: 5-24.و شــعر جواد بدقت األســدي أغراضــه وخصائصه 
الفنية)بحث منشور(: 139.

ينظر / ديوان الشيخ صالح الكواز الل: 8.. 2
ينظر: نقد الشــعر: 51.العمدة: 218/1. كتاب الصناعتــني: 455 ومنهاج البلغاء 309 . 3

.310 –
ينظر: ديوان الاج جواد بدقت االسدي: القصيدة االوىل: 43 وبلغت)32( بيتا، والثانية: . 4

45 وبلغت)36( بيتا، والثالثة: 66 وبلغت)35(بيتا.
عمل الباحث ملحقا لنص القصيدة العينية املوجودة يف ديوانه يف الصفحات: 53-51.. 5
ديوان الاج جواد بدقت االسدي: 108-169.ومطلعها: )من اخلفيف(. 6

ــا ــالهـ عـ ســـــــامء  يف  ــس  ــ ــم ــ ــش ــ ال ــة بــســــــــنــاهــاأهـــــــي  ــ ــهـ ــ أخـــــــــذت كـــــــلَّ وجـ

بناء القصيدة الفني: 16ـ17.. 7
ينظر: م.ن: 59. 8
بنــاء القصيدة عند الرشيف الريض: 203، د. عناد غزوان. ضمن كتاب: الرشيف الريض . 9

دراسات يف ذكراه األلفية.
ينظر: بناء القصيدة 145 – 147.. 10
ينظر: بناء القصيدة الفني: 26.. 11
يف القول الشعري: يمنى العيد: 188. 12
البالغة واالسلوبية)نحو نموذج سيميائي لتحليل اخلطاب(: 55. 13
ينظر: التشكيالن اإليقاعي واملكاين يف القصيدة العربية الديثة: 19.. 14
ينظر: الرثاء يف الشعر اجلاهل وصدر اإلسالم: 242.. 15
ينظر: الرثاء يف اجلاهلية واإلســالم: 256، رثاء االمام الســني يف الشــعر العراقي يف . 16

العص الوســيط دراسة يف الفن: 173، واملراثي الشــعرية يف عص صدر اإلسالم: 229، 
ومراثي اإلمام السني يف العص األموي)رسالة ماجستري(: 93.
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موسيقى الشعر: 177.. 17
رثاء االمام الســني يف الشــعر العراقي يف العص الوسيط دراسة يف الفن: 173. فقد . 18

ذكر الباحث قبله البحور)الكامل، الطويل، اخلفيف، البسيط ومن ثم املتقارب(
االمام السني بن عل يف الشعر العراقي الديث دراسة موضوعية فنية: 204.. 19
وجتدر االشــارة إىل أن الشاعر استعمل وزن املتقارب يف موضوع الرثاء يف عينيته موضوع . 20

الدراسة ويف طفيته التي مطلعها: 

ــات اســـــتـــــدارا؟ ــ ــ ــادث ــ ــ ــك احل ــلـ ــى فـ ــتـ ــارامـ ــطـ ــتـ ــسـ ــًى مـ ــ ــشـ ــ وغــــــــــادر كـــــــلَّ حـ

ديوانه: 43-44.ومن االحصائية املعمولة عل جممل شــعره تشري إىل استعمله املتقارب يف 
املــدح يف ثــالث قصائد ويف الغزل يف قصيدتني أيضا ويف الوصف يف واحدة. ينظر: شــعر 

جواد بدقت األسدي أغراضه وخصائصه الفنية)بحث منشور(: 155.
علم العروض التطبيقي: 163.. 21
االصوات اللغوية: 39.. 22
رثاء االمام السني يف الشعر العراقي يف العص الوسيط دراسة يف الفن: 195.. 23
ينظر: الشعر اجلاهل منهج يف دراسته وتقويمه: 63/1.. 24
رثاء االمام السني يف الشعر العراقي يف العص الوسيط دراسة يف الفن: 202-201.. 25
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده: 173/1.. 26
املعجم املفصل يف اللغة واألدب، 1/ 256.. 27
منهاج البلغاء: 283.. 28
التكرار وعالمات االسلوب يف قصيدة نشيد الياة للشاب: 49. 29
ينظر اسلوب التكرار بني تنظري البالغيني وابداع الشعراء: 12. 30
التكرار وعالمات االسلوب يف قصيدة نشيد الياة للشاب)بحث منشور(: 67. 31
قراءات أـسلوبية يف الشعر الديث: 38.. 32
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املصادر واملراجع
أواًل: الكتب

1. أدب الطف أو شــعراء الســني من القرن األول اهلجري حتــى القرن الرابع 
عرش، الســّيد جواد شــرب، ط1، مؤسســة التاريخ العرب، بريوت - لبنان، 1422هـ 

- 2001م.

2. أســلوب التكرار بني تنظري البالغيني وإبداع الشــعراء، د.شــفيع السّيد، جملة 
إبداع، جملد2، العدد5، 6، 1984م.

3. األصــوات اللغوية، الدكتور إبراهيم أنيــس، ط3، مطبعة جلنة البيان العرب، 
القاهرة، 1961م.

4. االمام السني بن عل يف الشعر العراقي الديث)دراسة موضوعية فنية(، عل 
حسني يوسف، ط1، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1435ه – 2014م.

5. البالغة واألســلوبية)نحو نموذج ســيميائي لتحليل النــص(، هنرش بليت، 
ترمجــة وتقديم وتعليق: د. حممد العمــري، إفريقيا الرشق، الــدار البيضاء، املغرب، 

1999م.

6. بنــاء القصيــدة يف النقــد العرب القديــم)يف ضوء النقد الديث(، د. يوســف 
حسني بكار، ط2، دار األندلس، بريوت، 1403هـ – 1983م.

7. الرشيف الريض دراسات يف ذكراه األلفية، جمموعة من الباحثني، آفاق عربية، 
بغداد، رقم السلسلة)7(، 1985م، د.ط.

8. التشــكيالن اإليقاعي واملــكاين يف القصيدة العربية الديثــة، د.كريم الوائل، 
ط1، عامل الكتب الديثة، 2009م.
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9. ديــوان الاج جواد بدقت األســدي)ت 1281هـ(، حتقيق ســلمن هادي آل 
طعمة، ط1، مؤسسة املواهب للطباعة والنرش، بريوت، 1999 م.

10. ديوان الشــيخ صالح الكــواز الل)ت1290هـ(، حققه الشــيخ حممد عل 
اليعقوب، د.ط، د.ت.

11. رثاء االمام السني يف الشعر العراقي يف العص الوسيط دراسة يف الفن، 
خالــد كاظم حيدي، دار املتقني للثقافة والعلوم والطباعة والنرش يف بريوت، ومركز 

إحياء الرتاث االسالمي يف النجف االرشف.د.ط.ت.

12. الرثــاء يف اجلاهليــة واإلســالم، الدكتــور حســني مجعة، مطبعــة دار العلم، 
دمشق، ط1، 1991م.

13. الرثاء يف الشعر اجلاهل وصدر اإلسالم، الدكتورة برشى حممد عل اخلطيب، 
ساعدت جامعة بغداد عل نرشه، بغداد، 1977م.

14. الشــعر اجلاهل منهج يف دراســته وتقويمــه، الدكتور حممــد النوهيي، الدار 
القومية للطباعة والنرش، القاهرة، د.ت.

15. الطليعة من شعراء الشيعة، الشيخ حممد السموي)ت 1370هـ( حتقيق كامل 
سلمن اجلبوري، دار املؤرخ العرب، بريوت – لبنان، ط1، 1422هـ، 2001م.

16. علم العروض التطبيقي، الدكتور نايف معروف، الدكتور عمر األسعد، دار 
النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 1407هـ - 1987م.

17. العمدة يف حماســن الشــعر وآدابه ونقده، أبو عل السن بن رشيق القريواين 
االزدي)ت 456هـ(، حققه وفصله وعلق حواشــيه حممــد حميي الدين عبد الميد، 

مطبعة السعادة، مص، ط2، 1374هـ - 1955م.
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18. يف البنيــة والداللة)رؤيــة لنظــام العالقــات يف البالغة العربية(، ســعيد أبو 
الرضا، منشاة املعارف باإلسكندرية، مص، د.ط.ت.

19. يف القــول الشــعري - الشــعرية واملرجعية - الداثة والقنــاع، يمنى العيد، 
ط1، دار الفاراب، 2009م.

20. قراءات أســلوبية يف الشــعر الديــث، د. حممد عبد املطلــب، اهليأة املصية 
العامة للكتاب، القاهرة، 1995م.

21. كتاب الصناعتني)الكتابة والشــعر(، أبو هالل الســن بن عبد اهلل بن سهل 
العســكري)ت 395هـ( حتقيق عــل حممد البجاوي، حممد أبــو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1، 1371هـ - 1952م.

22. املراثي الشعرية يف عص صدر اإلسالم، مقبول عل بشري النعمة، دار صادر، 
بريوت، د.ت.

23. املعجم املفصل يف اللغة واألدب، د. أميل بديع يعقوب، وميشال عايص دار 
العلم للماليني، بريوت، ط1، 1987.

24. معجــم املؤلفني، عمر رضا كحالة، دار إحيــاء الرتاث العرب، مكتبة املثنى، 
بريوت، د. ت.

اهلل  عبــد  أب  بــن  الســن حــازم  أبــو  األدبــاء،  البلغــاء ورساج  منهــاج   .25
القرطاجني)ت684هـــ( حتقيق حممد البيب بن خوجه، املطبعة الرســمية، تونس، 

1966م.

26. موســيقى الشــعر، الدكتور إبراهيم أنيــس، مكتبة االنجلــو املصية، ط4، 
1972م.
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27. نقد الشــعر، أبــو الفرج قدامة بن جعفر)ت337هـــ( حتقيق كمل مصطفى، 
مكتبة اخلانجي بمص، مكتبة النهضة ببغداد، ط2، 1963م.

ثانيًا: الرسائل  اجلامعية

1- مراثي اإلمام الســني يف العص األموي، دراسة فنية، جمبل عزيز جاسم، 
رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 2005.

ثالًثا: البحوث 

1- التكرار وعالمات األســلوب يف قصيدة)نشيد الياة( للشاب دراسة أسلوبية 
إحصائيــة، د.احد عل حممد، جمّلة جامعة دمشــق، جملد 26، العــدد األّول + الثاين، 

لسنة 2010 م.

2- شــعر جواد بدقت األســدي أغراضه وخصائصه الفنيــة، للباحثني: د. منذر 
إبراهيم حســني الل وم. م. حممد حسني عبد اهلل املهداوي وم.م أحد صبيح حميسن 

الكعبي، جملة جامعة أهل البيت، العدد اخلامس، لسنة 2005م.


