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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
ترقم  أن  simplified Arabic عىل  بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط 

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
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

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



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

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

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

10- تعرب 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 الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني 

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



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

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

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

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

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



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا . 

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

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

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

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
من  األمـــوي،  العرص  )A(يف  احلسني  ــام  اإلم مراثي  موضوع  يعد 
أنه ُجوبِه من  التأمل والتحليل، ذلك  التي حتتاج إىل مزيد من  املوضوعات 
السلطة األموية بأشد مواقف التنكيل، وفنون اإلخافة، لذا ال بد من الوقوف 
عىل حجمه، وأثره، ذلك أنه ترك أثره عىل حرية الشاعر وضيق عليه ومن ثم 
أدى إىل حتجيم شعره، وربام أدى إىل قتله، فضال ً عن إحجام تداوله خوفا ً 
من السلطة الظاملة، مما دفع بعض الشعراء إىل ابعد من ذلك حينام نسبوا هذه 

املراثي إىل اجلن تفاديا للعقاب...
وأمام حالة كهذه، وأمام إقبال شعراء عىل ممارسة تلك املراثي، ال بد من أن 
تربز جمموعة خصائص متيز هذا الفن، وتصبغه بصبغتها، وهذه حماولة ملعرفة 
خصائص البناء الفني هلذا النوع، وأثر ذلك احلال عىل بنية القصيدة،والكيفية 
التي اثرت عىل اوصاهلا ومالحمها، ال سيام أن شاعرها كتب حتت عباءة التسرت 
خوفا من بطش السلطة.. وقد دار البحث حول بناء القصيدة، وتوقف عند 
العضوية،  وحدهتا  إىل  وتطرق  املقطوعة،  بناء  وتناول  وخامتتها،  مطلعها، 

لكوهنا يف صميم موضوعة قول املرثية يف ظل ظرفها احلاف.
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Abstract
Imam Hussein's  (pbuh) elegies in the Umayyad Period , is one 

of the subjects that needs more consideration and analysis as it 
has been confronted by the Umayyad power with different types of 
exemplary punishments and terrorization. Therefore, this subject 
requires more interest to show the authority influence over the 
poet's freedom by exerting pressure on him to reduce his poem, 
otherwise, he would be jailed or lose his life by assassination. In 
addition, this theme aims to appear the poet’s refrainment from 
qolloquialing these elegies fearing from the Umayyad irritation . 
This has led some poets to attribute such elegies even to the jinn 
to avoid punishment.

 With a state like this and with the insistence of some poets to 
introduce such elegies, there must have been some characteristics 
recognizes that type of art with special colures. This research is an 
attempt to know the features of the technical formation of that type 
of art, the impact it has had on the structure of the poem and to 
realize which one of its parts and features has also been or not 
been affected by it. Furthermore, there should be knowledge of 
what has been written under the pressures of the tyrant authority. 
Thus, this research has been planned to express the formation of 
the poem with some consideration of its onset and epilogue. It has 
also tackled the formula and the construction of the stanza and its 
organic unity as it has been thought that it creates the essence of 
the recitation of the elegy in that critical condition .
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البحث:
العصور  اىل  اجلاهيل  العرص  يف  اتبع  الذي  التقليدي  املنهج  تأثري  امتد 
الطلل  الغالب–بني  تنحرص–يف  بمقدمة  قصيدته  يبدأ  فالشاعر  تلته،  التي 
العريب  الشعر  يف  مميزة  ظاهرة  القصيدة  مقدمة  فأصبحت  والنسيب)1(، 
القديم)2(، وقد عدها النقاد عنرصًا مهاًم يف بناء القصيدة، فالشاعر يبدأ بذكر 
الديار والدمن والبكاء والشكوى وخماطبة الربع ....الخ، كام أشار إىل ذلك 

ابن قتيبة )3(.
إن هذا النظام الذي ابتدعه القدماء واستحسنه النقاد وسار عليه املتأخرون 
ال ينسحب عىل مجيع األغراض، كالرثاء إذ ))أن املتعارف عند أهل اللغة أنه 
دريــد..(()4(، والسبب يف ذلك  إال قصيدة  أوهلا نسيب  للعرب مرثية  ليس 
التشبيب بام هو فيه من  الرثاء جيب أن يكون مشغوال عن  ))ألن اآلخذ يف 
احلرسة واالهتامم باملصيبة ؛ إنام تغزل دريد بعد مقتل أخيه بسنة، وحني أخذ 

ثأره وأدرك طلبته(()5(.
فيها  نجد  نكاد  فال  األموي  العرص  يف   )A( احلسني  اإلمام  مراثي  أما 
عىل  جلها  وردت  بل  بنائها،  يف  منهجًا  التقليدي  االنموذج  اختذت  قصيدة 
حقبة  يف  نظمت  التي  تلك  وبخاصة  مقطوعات،  أو  مبارشة  قصائد  هيأة 
مبكرة، ولعل شدة وقع املصيبة عىل الشاعر أبعدته عن العناية الفنية بقصائده، 

فجاءت لتلبي حالة شعورية مفاجئة وطارئة أملت بالشاعر.
املنهج  بإتباع  بقصائده  يعتني  قد  الشاعر  فنرى  املتأخرة  احلقبة  يف  أما 
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التقليدي، ولعل تعدد األغراض يف هذه القصائد قد أسهم يف والدهتا هبذه 
ورد  التي  )اهلاشميات(  الكميت  املثال–قصائد  سبيل  ومنها–عىل  الصورة 
فيها رثاء اإلمام احلسني )A(، وان مل يكن الغرض الرئيس، فالشاعر حتول 
التقديم  املتلقي، وهو هبذا  انتباه  بقصـائده ))حتواًل سلبيًا(()6(، أراد به لفت 
حمبب  هو  عام  عزف  انه  إال  القصيدة  بناء  يف  التقليدية  الطريقة  عن  خيرج  مل 
عند غريه من الشعراء يف ابتداء قصائدهم بذكر الديار، ووصف حال الشاعر 
وحمبة  عليا  قيمة  إىل  واالنرصاف  السالفة،  األيام  وذكر  حمبوبته  بفراق  املتيم 

أرفع وأسمى لدى الشاعر أال وهي حمبة )7( رهط النبي )( إذ يقول :
ْبُت َوَما َشْوقًا إرِىل البرِيرِضرِ َأْط�َرُب  َيْلَع��ُبَطررِ الشْوق  َوُذو  ّني  مرِ بًاً  لعرِ َوال 
ٍل نرِ���ي َداٌر َوال َرْس��ُم ًمْن���زرِ ����ُبَوَل����ْم ُيْلهرِ ُمَضَّ َبَن��اٌن  ْبنرِ���ي  َيَتَطرَّ َوَل��َم 

����ُه  رْيَ َهَّ َثْعَل���ُبَوال َأن��َ�ا مّم����َ�ْن َيْزُج���ُر الطَّ َتَعّرَض  َأْم  ُغ�َراٌب  َأصاَح 
���يًة انحاُت البارَح��اُت عشَّ َأْعَض��ُبَوال السَّ َمرَّ  َأْم  الَقْرن  َسلرِي��ُم  َأَمرَّ 
َه��ى ُيْطَل�ُبَوَلكْن إرِىل َأهل الَفَض�ائ��ل َوالنُّ ��ْ�رُي  َواخْلَ اَء  َحوَّ َبني  َوَخرْيرِ 
ي��َن برُِحبرِ����ه��ْم َف���ررِ البرِيرِضرِ الذَّ )8(إرِىل النَّ َأَتَق����رُب  َنالن�ي  فرَِيم�ا  اهللرِ  إرِل��ى 

السامع  لدى  املفاجأة  فتتحقق  حيب،  بمن  ذلك  بعد  الشاعر  يرصح  ثم 
من  املتلقي حالة  نفس  تثري يف  التي  املقدمة  الشاعر من هذه  يريده  ما  وهذا 

الرتقب والتساؤل، والفضول)9( فيقول:
هبم وهلم أرىض مرارا واغض���ب )10(بن�������ي هاش�م ره����ط النب��ي فإنني 

.)A(وهكذا األمر يف معظم هاشمياته التي ورد فيها رثاء اإلمام احلسني
وملا كانت هاشميات الكميت مل تقترص عىل الرثاء فقط وإنام جاء الرثاء 
واملوضوعات  ــراض  اإلغ متعددة  القصائد  هذه  ضمن  قصرية  )قطعة( 
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سنعرض لدراستها )مستقلة( يف املباحث الالحقة .
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أوال: بناء القصيدة:
ارشنا من قبل إىل أن قصائد الرثاء ختتلف عن غريها من القصائد؛ ألهنا 
مبارشة ومستقلة عن غريها من املوضوعات، فقد درج بعض الشعراء فيها 
عىل اختزال املقدمة فمن ))الشعراء من ال جيعل لكالمه بسطًا من النسيب، 
نراه  ما  وهذا  مصافحة(()11(،  ويتناوله  مكافحة،  يريده  ما  عىل  هيجم  بل 
تعالج  فهي  األمــوي،  العرص  يف   )A( احلسني  اإلمام  مراثي  يف  واضحًا 
غرضًا واحدًا، وبخاصة تلك القصائد التي نظمت يف حقبة قريبة من واقعة 
الطف، فالقصائد خمصصة للرثاء من أوهلا إىل اخرها، ولعل السبب يف ذلك 
يعود إىل تأثر الشاعر بشدة وقع الفاجعة التي سيطرت عىل مشاعره، مما جعله 

يتجاوز املقدمة متناوال موضوع القصيدة مبارشة.
ومما يميز هذه املراثي السمة الدينية، فالشاعر ينطلق يف تناوله ملوضوعه–
نفوس  يف  مكانة  من  به  يتمتع  وما  منزلته  )A(–من  احلسني  اإلمام  رثاء 
املراثي  هذه  فان  ذلك  وعىل   ،)J( الرسول  من  قرابته  وبحكم  املسلمني 
الفني  التقليد  بانحسار))سمة  قد متثل  ختتلف عن غريها، وهذا االختالف 
الذي كان حيتذي آهليكل القديم بلوحاته املعروفة حيث انزل الشعر العريب 
إىل ميدان املنازلة000، وهلذا فان طبيعة األحداث والصـراع 000 اقتضـى 
أن متثل القصيدة املبارشة ملوضوعاهتا مساحة واسعة يف امليدان الشعري أثناء 
قصائد  خلو  ظاهرة  الــعــريب(()12(.إن  الشعر  حياة  من  املتقدمة  احلقبة  هذه 
دخلت  ألهنا  اخلروج؛  أو  التخلص  باختزال  أسهم  قد  املقدمات  من  الرثاء 
يف معاجلة الغرض منذ املطلع )13(، ولعل مرد ذلك–طرح املقدمات–يعود 



181

م. د. جمبــل عزيــز جا�ســم

د الثاين/ العدد الثالث 1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/املجلَّ

إىل العامل النفيس للشاعر أو للسامع أو املتلقي، فالشاعر وبسبب االنفعال 
النفيس املتصاعد ال يمتلك الوقت الكايف ليبدأ قصـيدته بمقدمة، وإنام يلج 
إىل موضوعه مبارشة )14(، أما السامع فهو مهيأ سلفًا ملا ترك املرثي يف نفسه 
أبيات  أول  سمعه  يطرق  أن  بعد  عواطفه  تتأجج  ما  رسعان  وحزن  امل  من 
إعداد  إىل  حيتاج  ال  املتلقي  أن  أي  مؤثر،  بمطلع  يبدأها  أن  عىل  القصيدة، 
مما  الشاعر  يريده  الذي  اإلصغاء  عنرص  يتحقق  وبذلك  الشاعر،  من  نفيس 
املثال– سبيل  املديح–عىل  غرض  يف  بذله  من  البد  الذي  العناء  عليه  يوفر 

الذي يتطلب التقديم له بمقدمة يستوثق الشاعر عن طريقها حالة اإلصغاء 
واالستامع)15(0وربام يكون الوازع الديني احد األسباب التي أدت إىل اختفاء 
املقدمات من هذه القصائد، إذ إن املقدمات بام حتتوي من تشبيب ونسيب 
وتغزل وغري ذلك ال تتالءم مع أجواء هذه املراثي امللبدة باحلزن فضال عن 
ابتعاد الشعراء أنفسهم عن اخلوض يف هذه املعاين ملا عرف عنهم من متسك 
بثوابت أخالقية قد ألزموا أنفسهم هبا ال تبيح هلم ذلك–كام ارشنا إىل ذلك 
من قبل–فجاءت قصائدهم عىل هذا النحو، فكان املطلع فيها يمثُل مقدمة ً 

يفصح الشاعر فيها عام جييش يف صدره مبارشة.
المطلع:

أوىل الشاعر والناقد مطلع القصيدة عناية كبرية )16(؛ ملا له من أمهية تنعكس 
عىل القصيدة كلها، فإذا أحسن الشاعر اختيار املطلع الذي يناسب الغرض 
كانت قصيدته أوقع يف النفس، وبذلك جيتذب السامع ويشده نحو املشاركة 
وما  والتخلص  االستهالل  حتسني  يف  جيتهد  احلاذق  ))فالشاعر  الشعورية 
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التي تستعطف أسامع احلضور وتستميلهم  املواقف  بعدمها اخلامتة فإهنا من 
لإلصغاء (()17(، و خري الشعر ما أفصح الشاعر فيه عن مراده من أول البيت 

حتى قيل))مل يبتدئ احد من الشعراء بأحسن مما ابتدأ به أوس بن حجر :
جزعا أمجل���ي  ال��ن��ف��س  وقع���اأي��ت��ه��ا  ق���د  حت���ذري���ن  م���ا  ف���إن 

ألنه افتتح املرثية بلفظ نطق به عىل املذهب الذي ذهب إليه يف القصيدة 
عذوبة  القصيدة  مطلع  يف  يراد  0مما  البيت(()18(  أول  من  بمراده  فأشعرك 
الفهم  سهلة  واضحة  العبارة  تكون  وان  املعاين  وجودة  وحسنها  األلفاظ 
وذات أسلوب، جزل)19(، وان يكون فخاًم )20( 0ومن سامت املطلع اجليد هو 
))االبتعاد عن التعقيد فانه أول العي ودليل الفهة(()21(، فاملطلع هو مفتاح 
القصيدة ))فالشعر قفل أوله مفتاحه، ينبغي للشاعر أن جّيود افتتاح شعره؛ 

فانه أول ما يقرع السمع، وبه يستدل عىل ما عنده من أول وهلة(()22( .
ويرى باحث معارص أن املطلع يشبه البيضة املخصبة فإذا ما اعرتاها تشوه 
فان ذلك سينعكس عىل الكيان الالحق )23(، وتأيت أمهية املطلع مما يرتكه يف 
نفس املتلقي وما يرتتب عىل ذلك من اهتامم بالنص إذا كان جيدًا آرسًا، أو 

انرصاف عنه إذا كان ضعيفاً  فاترًا )24( .
إن لكل غرض من أغراض الشعر مطلعاً  يالئمه ويستجاد فيه وال يستجاد 
يف غريه، وعىل ذلك ))ينبغي للشاعر أن يتحرز من أشعاره ومفتتح أقواله مما 
يتطري به، أو يستجفى من الكالم يف املخاطبات كذكر البكاء ووصف إقفار 
القصائد  يف  والسيام  الزمان  وذم  الشباب،  ونعي  االالف،  وتشتت  الديار، 
ووصف  املراثي  يف  املعاين  هذه  وتستعمل  والتهاين،  املدائح  تتضمن  التي 

اخلطوب احلادثة(()25(.



183

م. د. جمبــل عزيــز جا�ســم

د الثاين/ العدد الثالث 1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/املجلَّ

وبناءً  عىل ما تقدم، فقد يصلح يف املديح ما ال يصلح يف الرثاء، والعكس 
فلكل غرض سبيل  اغلبها،  أو  األغراض  صحيح، واألمر كذلك مع سائر 
يسلكه الشاعر خيتلف عن غريه، وقد علل ذلك ابن األثري بقوله ))إن الغزل 
ومتني  الكالم  فحل  من   00 احلوادث  يف  تنظم  التي  واأللفاظ  حمضة،  رقة 
يقال  ما  إىل  متطلعة  تكون  األسامع  فإن   ً وأيضا  الغزل،  ضد  وهي  القول، 
املهم  إذ  بالغزل  االبتداء  ذكرها ال  باخلوض يف  واالبتداء  احلوادث  تلك  يف 

واجب التقديم(()26(.
ولكن قصيدة الرثاء ال ختضع للمطلع التقليدي ؛ ملا هلا من ميزة خاصة، 
وقد جاءت هذه اخلصوصية من االنفعاالت العاطفية الصادقة واالنطباعات 
النفسية العميقة التي يعيشها الشاعر وان كانت هذه االنفعاالت موجودة يف 

غري الرثاء فهي ليست بالقوة التي هي يف غرض الرثاء )27( .
لنا  تبنّي  األموي  العرص  يف   )A( احلسني  اإلمام  مراثي  استقراء  ومن 
من  الشاعر  نفس  يف  خيتلج  عام  صادقًا  تعبريًا  جاءت  القصائد  مطالع  إن 
مشاعر وأحاسيس وانفعاالت، فهي انعكاس للحالة النفسية التي يعيشها، 
كاحلزن  االنفعاالت،  تلك  حول  تدور  املطالع  هذه  معظم  فإن  ذلك  وعىل 
والندم والغضب بصورها املختلفة، فمن املطالع التي سيطر عليها السخط 
والغضب الشديد مطلع قصيدة عبيد اهلل بن احلر اجلعفي الذي التقى اإلمام 
احلسني)A( قبل الواقعة بوقت قصري إال انه مل جيبه عندما دعاه لنرصته)28(، 
مما ترك يف نفس الشاعر ندمًا شديدًا وحرسة ظهرت واضحة يف أشعاره التي 
قآهلا عندما أتى كربالء ونظر مصارع اإلمام احلسني )A(وأصحابه بقوله :

غ��ادر  ح��ق  غ���ادر  أمي��ر  أال كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه)29(ي��ق��ول 
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فقد ابتدأ الشاعر قصيدته بمطلع هتكمي ساخط عرّب فيه عام يف نفسه من 
غيظ وسخط جتاه قتلة اإلمام احلسني )A( وأمريهم، ويعرب فيه عن ندمه 

لعدم منارصة اإلمام )A( عندما دعاه لذلك إذ يقول بعد هذا املطلع:
الئم��هون��ف��يس ع��ىل خ��ذالن��ه واع��ت��زآل��ه العهد  الناكث  هذا  وبيعة 
ن��رصت��ه أك����ون  أال  ن��دم��ي  )30(ف��ي��ا  نادم��ه  تسدد  ال  نفس  كل  أال 

فقد حسم الشاعر يف مطلع قصيدته أمرين أوالمها أمهية كبرية أكد عليها 
يف معظم قصائده يف هذا املجال ؛ ملا ترك مقتل اإلمام )A( يف نفسه من 
آالم وأحزان، األول، هو إثبات صفة الغدر )لألمري( الذي يمثل السلطة، 
فقد أكد هذه الصفة )الغدر( حينام كرر اللفظ )غادر( بإرصار، فالغدر صفة 
 ،)A( ذميمة لدى الفارس، والثاين : إثبات منزلة الشهادة لإلمام احلسني
بتقرير  الشاعر  حاول  لقد  املؤمن،  نفس  إليها  هتفو  التي  املراتب  أعىل  وهي 
عدم  بسبب  منه  يعاين  الذي  النفيس  الضغط  من  التخفيف  األمرين  هذين 
 ً خطأ  كان   )A( احلسني  نرصة  عدم  إن   .  )A( احلسني  لإلمام  إجابته 
فادحًا، والندم ال يكفي للتكفري عن هذا الذنب، فام كان منه إال أن مارس 
آالمه  الستيعاب  األرحب  املجال  الفروسية  يف  ليجد  فارسا  بوصفه  دوره 
والتكفري عن ذنوبه )31(، كان للحالة النفسية التي يعاين منها الشاعر الدور 
األهم يف بناء قصيدته واختياره للمطلع الذي يرتجم ترمجة صادقة ملا خيتلج 
يف نفسه جتاه ما جرى يف واقعة الطف، فالشاعر دعي للنرصة ومل جيب، ثم تقع 
الواقعة، ويقتل اإلمام احلسني )A( وأهل بيته وأصحابه، وينجو الشاعر، 
فلم الندم واحلرسة وكان مصريه–لو انه أجاب الدعوة–املوت املحقق ؟ ربام 
 ،)A( احلسني  قتل  عىل  زياد  بن  اهلل  عبيد  يقدم  أن  يتوقع  الشاعر  يكن  مل 
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ولكن إقدامه عىل قتل اإلمام )A( حرك مشاعر األمل والندم لدى الشاعر، 
ختفف  مل  أهنا  إال  املشاعر  هذه  عن  تعبريًا  الساخطة  النادمة  الكلمة  فجاءت 
هذه  عىل  للخروج  له  حافزًا  ذلك  فكان  الشاعر  عىل  النفسية  الضغوط  من 

)اإلمارة( الغادرة أماًل يف اخلالص من تأنيب الضمري .
الشاعر،  التي تعترص قلب  املطلع أحيانًا جمسدًا حلال احلزن واألمل  ويأيت 

ومن ذلك مطلع قصيدة أيب دهبل اجلمحي التي يقول فيها:
صبابة الشجي  الصب  أخ��ا  تذيب الصخور اجلامدات هومها)32(إليك 

تذيب  التي  احلــرارة  هذه  العميق،  وحزنه  شوقه  حــرارة  عن  يعرب  فهو 
)الصخور اجلامدات(، ويف ذلك مبالغة للتأكيد عىل شدة مهومه وأحزانه التي 
تركتها الواقعة يف نفسه، وال خيفى ما يف هذا املطلع من الدهشة والتعجب 
التي استولت عىل الشاعر؛ فهو مل يكن–كغريه من الشعراء–يتوقع أن يقدم 
هؤالء القوم عىل هذا الفعل )العجيب(، وقد شفع هذا املطلع باحلديث عن 

الزمان وحوادثه معربًا عن التالزم بني الزمن واملصائب فيقول:
عجائب ال��زم��ان  وأي��ام  ويظهر بن املعجبات عظيمها)33(عجبت 

مررت عىل أبيـــــــات آل حممد فلم أرها أمثآهلا يوم حلــــــت )34(
الذين  أو  الواقعة  عارصوا  الذين  الشعراء  مراثي  مطالع  يف  يالحظ  ومما 
ال تفصلهم عنها مدة طويلة بروز ظاهرة تلفت االنتباه، وهي ظاهرة املرور 

بالديار أو املصارع، ومن ذلك قوله :
نرى الشاعر حيرص عىل افتتاح مرثيته بمطلع حزين يستذكر فيه )أبيات آل 
سيوف  نالتهم  وقد  أهلها  من  خلت  أن  بعد  باحلزن  يشعر  وهو   ،)حممد
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قبول  نال  قد  املطلع  هذا  أن  ويبدو  رادع،  أو  دون رمحة  األعداء ورماحهم 
الشعراء واستحساهنم، فتنازعوا نسبته فقد تصدر مقطوعات نسبت إىل أكثر 

من شاعر)35(.
إن نجاح القصيدة يعتمد عىل مطلعها إذا ما نجح الشاعر يف جعله ))مصورًا 
احلزن  فمام يصور عمق   ،)36(  )) ملغزاها  القصيدة مرتمجًا عنها وخملصًا  جلو 
واألمل عند الشاعر هو مروره عىل قرب مرثيه، وما يثري هذا املشهد من أحزان 

ومشاعر، ومن ذلك قصيدة لعقبة بن عمرو السهمي مطلعها :
بكربال احلسن  ق��رب  ع��ىل  ففاض عليه من دموعي غزيرها)37(م��ررت 

لقد حرك مرور الشاعر عىل قرب احلسني )A( عاطفته، فاستجابت هلا 
عيونه بإرسال الدموع الغزيرة تعبريًا عن احلزن الشديد.

التي  والتفجع  احلزن  حالة  عن  تعرب  بمطالع  تفتتح  التي  القصائد  ومن 
تعيشها املرأة املفجوعة بفقد األب أو األخ أو الزوج، فهي تستعني بوسائل 
تناسب )أجواء التفجع( باالستعانة بمطلع )حواري( كام يف قصيدة للسيدة 

فاطمة بنت احلسني )3( وهي ختاطب الغراب فتقول :
من فقل���ت  الغ����������راب  )38(نع����ق  غ��������راب  ي��ا  وحي���ك  ت��ن��ع��اه 

وقصيدة للسيدة زينب بنت عيل )3( تتحدث فيها عن الزمن ونوائبه، 
فقد بدا هلا وحشًا كارسًا فتقول :

ومالبه)39(لقد حط فينا م������������ن زماين نوائبه أنياب�����������ه  وفرقتنا 
وظف  وقد  واألحــزان،  باآلالم  تعج  بمطالع  القصائد  هذه  بدأت  لقد 
إمتام  يف  تسهم  التي  املفردات  واملشاعر  األحاسيس  هذه  إلظهار  الشعراء 
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القصائد،  هذه  بناء  يف  مميزة  ظاهرة  املفردات  هذه  شكلت  فقد  لذا  ذلك، 
فذكر)القبور( و)صوت الغراب( وذكر )الزمان ونوائبه( كل ذلك أسهم يف 
كام  املتلقي  خميلة  يف  مؤثرة  )معان(  من  املفردات  هلذه  ملا  املشاعر  هذه  إبراز 

سيتضح ذلك يف املباحث الالحقة.
ونجد يف مراثي احلسني )A( قصائد افتتحها الشاعر بمخاطبة )العاذلة(، 

ومن ذلك قصيدة أليب األسود الدؤيل خياطب فيها زوجته مطلعها:
)40( أق���ول لع�������������������اذلتي م������رًة قائمه  ودن���ا  ع��ىل  وك��ان��ت 

فهو يدعوها إىل الكف عن لومه ملحبته آلل البيت  وفيها يتوعدها 
بالفراق عىل الرغم من وجود آرصة جتمعهم )وكانت عىل ودنا قائمه(، ففي 
هذا املطلع يبدو الشاعر مرصًا عىل اإلخالص آلل البيت ، ويظهر هذا 

اإلخالص واضحًا يف قوله:
ص���ارم���ه)41( إذا أنت مل تبرصي م������������ا أرى ل��ن��ا  وأن���ت  فبيني 

وقد تنحو خماطبة العاذلة منحى آخر غري الذي بدا لنا يف خطاب أيب 
: )A( األسود الشديد لزوجته وذلك يف قول السيدة سكينة بنت احلسني

طرقه  ق��اط��ع  ف��ه��ّم  ت��ع��ذل��ي��ه  فعينه ب���������دموع ُذّرف غدق��ه)42(ال 
فهي تسوغ )للعاذلة( إن آهلم القاطع كان سببًا للدموع )الذرف(، ومن 
قصائد  مطالع  تالئم  التي  املفردات  من  وآهلموم  الدموع  أن  نستشف  ذلك 
الرثاء هذه؛ ألهنا جاءت استجابة للعاطفة الصادقة املتدفقة التي تكنها البنت 
ألبيها، وهذا ما نلمسه يف مراثي النساء عىل مر العصور واألزمنة)43(، وقد 
 ،يأيت املطلع مصورًا لعمق الظلم واجلور الذي ارتكبه أعداء آل البيت
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ومن ذلك قصيدة للفضل بن العباس بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب 
مطلعها:

ضمنونا الس�����جون أو سريونا)44(كلام أحدثوا ب�����������������أرض نقيقًا 
أمية  آل  تعامل  بني هاشم وطريقة  البيت من  آل  فهو يصف حال 
معهم من سجن وترشيد وقتل وارس، فالشاعر يضع نفسه يف موضع املدافع 
ويستمر  و)سريونا(،  )ضمنونا(  اجلمع  بصيغة  يتحدث  إذ  هاشم،  بني  عن 
عىل هذا املنوال، فهو يعدد مثالب خصومه وحماسن قومه، وقد أفصح منذ 
املطلع عن هذه )املساجلة( التي سيطرت عىل بناء القصيدة إىل آخرها0 ومن 
الشعراء من يتناول مسألة اإلمام احلسني )A( من منطلق ديني، ومنهم أبو 
األسود الدؤيل الذي يرى أن فقد اإلمام )A( إنام هو فقد للدين وحماولة 
لطمس الرشائع التي جاء هبا، فالشاعر عندما ينعى احلسني)A( إنام ينعى 

الدين الذي أصابه التصدع، فيقول يف مطلع قصيدته:
قم فانع��������ه والبيت ذا األستار)45(يا ناعي الدي���������ن الذي ينعى التقى

هو   )A( احلسني  أن  يرى  ألنه  احلسني(؛  ناعي  الشاعر)يا  يقل  فلم 
تسليط  حاول  فالشاعر  األستار(،  ذو  وهو)البيت  وهو)التقى(،  )الدين(، 
الضوء عىل هذه املعاين الدينية ليعالج هبا هذه الفاجعة، منطلقًا يف ذلك من 

عقيدته.
وال تبتعد السيدة زينب بنت عيل )A( عن هذا املعنى عندما افتتحت 

قصيدهتا بمطلع )وعظي( موجه إىل املتلقي، فتقول:
الكتاب)46(مت��س��ك ب��ال��ك��ت��اب وم����ن ت��اله  أهل  هم  البيت  فأهل 
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انه  إذ  املتلقي  يف  تأثريا  أكثر  وعظي  بمطلع  القصيدة  هذه  افتتاح  ولعل 
صدر عن السيدة زينب بنت عيل )A( وما هلا من منزلة يف قلوب املسلمني 
فضاًل عام تتمتع به من علم وبالغة، فهي تبدأ قصيدهتا بالدعوة إىل التمسك 
أهل  هم  البيت  )فأهل  تاله  عمن  تفصح  ثم  تاله(  )من  و  بالكتاب 
الكتاب(، وكانت هتدف من وراء إثبات هذه احلقيقة عند مفتتح القصيدة إىل 
بيان منزلة آل البيت، ثم تتدرج يف رسد مناقب آل البيت فتقول:

ال��ك��ت��اب وه��م تلوه ن��زل  للصواب)47(هب��م  آهل��داي��ة  أه��ل  وه��م 
بعد إثبات هذه الصفات التي يتصف هبا أهل البيت تدخل يف رثاء 
اإلمام احلسني )A(، ووصف حال السبايا، وما تعرضوا له يف هذه الواقعة 
املروعة، فكان ملفتتح الكالم أمهية كبرية يف إبراز هول املصيبة، ولتثري يف نفس 
كانت هذه صفاته هل جيوز  فمن  العمل،  هذا  التساؤل عن رشعية  املتلقي 
التعامل معه هبذه الصورة الوحشية ؟ لقد كان هذا املطلع وثيقة احتجاج ضد 

الذين أقدموا عىل قتل احلسني )A( وسبي أهل بيته .
 )A(ومن املطالع احلزينة ما جاء يف قصيدة للسيدة أم كلثوم بنت احلسني

وهي ختاطب مدينة الرسول )J( فتقول :
ت��ق��ب��ل��ي��ن��ا ال  ج���دن���ا  جينا)48(م���دي���ن���ة  واألح���زان  فباحلرسات 

فاملطلع يصور عمق احلزن واألمل الذي تعاين منه، فمخاطبة الديار التي 
عام   )J( الرسول  مدينة  إبعاد  حتاول  وكأهنا  األحزان،  يثري  أهلها  فقدت 

يعكر صفو هذه الديار بقوهلا )ال تقبلينا( .
من  خلوها  احلقبة  هذه  يف   )A( احلسني  اإلمام  مراثي  يف  يالحظ  ومما 
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وحالته  الشاعر  معاناة  إىل  يعود  ذلك  يف  الغالب–والسبب  الترصيع–يف 
النفسية املضطربة التي تبعده عن العناية الفنية بشعره )فيرتك عاطفته تتفجر 
دون اهتامم فني ملحوظ (، ولعل ما نجده من مراث مرصعة املطالع راجع 
إىل ميل بعض الشعراء أو الشواعر إىل ترديد هذه املراثي يف جمالس العزاء التي 
تقام يف هذه املناسبة، إذ يلجأ الشاعر عندئذ إىل ترصيع املطلع أو القصيدة ؛ 
ألن املطلع املرصع له وقع يف النفس، وجيعل املتلقي يندمج مع القصيدة أو 
املقطوعة امللقاة، ويتفاعل معها حتى جتعله يتوقع ما يقوله الشاعر )49(، ونرى 
ذلك يف املقطعات التي نظمت هلذا الغرض كام سيتضح لنا ذلك عند دراسة 

املقطعات.
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خاتمة الق�صيدة
والشعراء  النقاد  أوالها  كبرية،  أمهية  العربية  القصيدة  يف  اخلامتة  احتلت 
 : الشعر  بصناعة  احلذاق  لبعض  ))قيل  فقد  املطلع،  فائقة شأهنا شأن  عناية 
لقد طار اسمك واشتهر، فقال : ألين أقللت احلز، وطبقت املفصل، وأصبت 
مقاتل الكالم، وقرطست نكت األغراض بحسن الفواتح واخلواتم (()50(، 
فـ  مراعاته،  بالشاعر  وحيسن  يناسبه  معنى  غرض  لكل  يكون  ذلك  وعىل 
))االختتام ينبغي أن يكون بمعان سارة فيام قصد به التهاين واملديح، وبمعان 
بام  غرض  كل  يف  االختتام  وكذلك  واملراثي،  التعازي  به  قصد  فيام  مواسية 

يناسبه(()51(.
السامع  أو  املتلقي  ذهــن  يف  يعلق  ما  آخــر  ألهنــا  ؛  اخلامتة  أمهية  وتــأيت 
العهد هبا ؛ فإن  بالنفس ؛ لقرب  ))وخامتة الكالم أبقى يف السمع، والصق 
حسنت حسن، وان قبحت قبح، واألعامل بخواتيمها(()52( . ولكي تكون 
خامتة القصيدة مقبولة ومؤثرة البد للشاعر أن يعتمد عىل معايري أشار إليها 
القصيدة وان  اندرج يف حشو  الكالم ))كأحسن ما  النقاد، ومنها أن يكون 
فيها الكالم عىل لفظ كريه أو معنى منفر للنفس عام قصدت إمالتها  يتحرز 
 إليه(()53(، وقد علل القرطاجني )ت 684 ( وجوب العناية بخامتة القصيدة
تأثري  من  كثري  عىل  معفّوة  فيه  فاإلساءة  وخامتته،  الكالم  منقطع  ))ألنــه   
اإلحسان املتقدم عليه يف النفس واليشء أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد 

إنضاج(()54(.
بعد هذه التوطئة عن أمهية اخلامتة وما ينبغي للشاعر إتباعه لتكون اخلامتة 
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حسنة ومقبولة ومؤثرة يف السامع، البد لنا بعد ذلك من أن نعرض خلواتيم 
مراثي اإلمام احلسني)A( يف العرص األموي وأثرها يف بناء القصيدة، فقد 
اختلفت هذه اخلامتة بني قصيدة وأخرى وان كانت تعالج مسألة واحدة وهي 
رثاء اإلمام احلسني )A( إذ أننا نرى الشاعر تارة خيتتم قصيدته بالتهديد 
باحلزن والتفجع والبكاء،  لقتلة اإلمام )A( وتارة أخرى خيتتم  والوعيد 
والوعيد  التهديد  قصائدهم  عىل  يغلب  الفرسان  الشعراء  أن  يالحظ  ومما 
ومنهم عبيد اهلل بن احلر اجلعفي، إذ خيتتم قصيدته بخطاب موجه إىل عبيد 

اهلل بن زياد وايل يزيد عىل الكوفة بقوله:
بقتلهم راغمتمونا  لقد  وناقم����هلعمري  عليكم  منا  ناقم  فكم   
بجحف�ل أس�����ري  أن  م���رارًا   إىل فئة زاغت ع����ن احلق ظامل�هأه��م 
كتائ�ب يف  ذدت��ك��م  وإال   أشّد عليكم من زحوف الديامله)55(فكفوا 

القسم عىل إرصاره  ليؤكد هبذا  بالقسم  الشاعر خامتة قصيدته  لقد شفع 
الثورة  مبلغ  به  يبلغ  ملا  الغضب  هذا  الفئة، ولكن  ونقمته عىل هذه  وغضبه 
بعد، وعىل الرغم من زيغ هذه الفئة )الظاملة(، فهو يدعوهم إىل الكف عن 

هذه األعامل مهددًا ومتوعدًا .
نرى يف هذه اخلامتة تصاعد انفعال الشاعر إىل أعىل درجاته، بعد أن تدرج 
واحلرسة  والندم  )الغادر(،  األمري  عىل  السخط  بني  احلادثة  هلذه  تناوله  يف 
لتقاعسه عن نرصة اإلمام احلسني )A(، وثنائه عىل الذين آزروه، ثم يعود 
إىل  أقوآله  ليرتجم  بالثورة؛  والتلويح  والتهديد  الغضب  إىل  اخلامتة  هذه  يف 
أفعال وان شاهبا بعض التــردد )أهم مرارًا( إال إننا نجد إرصاره واضحًا عىل 



193

م. د. جمبــل عزيــز جا�ســم

د الثاين/ العدد الثالث 1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/املجلَّ

االنفعاالت  استجابة هلذه  التي جاءت  )الكتائب(  وقيادة  السري )بجحفل( 
املتصاعدة والغضب الشديد الذي يعتمل يف صدر الشاعر الذي هتفو نفسه 

إىل ساحات املعارك ليخفف عام يف نفسه من ندم وحرسة وغري ذلك.
شهد  انه  لو  يتمنى  وإنام  التهديد،  عىل  الفارس  طموح  يقترص  ال  وقد 
يف  األمحر  بن  عوف  بن  اهلل  عبد  كقول   ،)A(احلسني عن  ليدافع  الواقعة 

خامتة قصيدته إذ يقول:
شه�دته كنت  ك��ان  إذ  ليتني  االعاديافيا  الشانئن  عنه  فضاربت 
جماهدا استطعت  ما  عنه  وأعملت س�يفي فيهم وسنانيا)56(ودافعت 

لقد كان تركيز الشاعر يف هذه اخلامتة عىل احلديث عن نفسه وما كان يتمناه 
دون اإلشارة إىل ما يفرتض اإلشارة إليه يف مثل هذه القصائد من ذكر صفات 
املرثي وخصآله، أو وصف رشاسة األعداء وابتعادهم عن القيم اإلنسانية، 
نفسه بصورة عملية  يدور يف  للتعبري عام  الفارس  تطلع  يتالءم مع  ما  وهذا 
كالبكاء  بالضعف،  توحي  التي  انفعاالته  وكتم  والرمح،  السيف  باستعامل 
واحلزن، والتجلد قدر استطاعته؛ ليعكس صورة الرجل القوي يف مواجهة 

املصاعب .
واإلرشــاد  النصح  تتضمن  ال  بخواتيم  اختتمت  أخرى  قصائد  ونجد 
والدعوة إىل التوبة وإرضاء اهلل فحسب، كقول عبد اهلل بن عوف بن األمحر :

سفاهة وضلت  تاهت  ام��ة  املتعاليا)57(فيا  الواحد  وأرضوا  أنيبوا 
للبكاء  جفوهنا  إلرخاء  العيون  دعوة  وهي  أال  أخرى  دعوة  نجد  وإنام 
احلسني  بنت  سكينة  السيدة  عن  جاء  ما  ومنه  الغزيرة،  الدموع  وإرســال 
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)A( إذ تقول:

ً رفقه يا عن فاحتفيل طول احلياة دم���ا  وال  أه��ال  ًوال  ول��دا  تبك  ال 
 قيحا ً ودمعا ًويف أثرهيام العلقه)58( لكن عىل ابن رسول اهلل فآنسكبي

وال تبتعد األخت املفجوعة بفقد أخيها عن هذا املعنى، إذ ختتتم قصيدهتا 
باللوعة ولوم الزمان، وما آلت إليه أمور آل البيت، وكان ذلك وصف 

حلال السيدة زينب بعد أن فقدت من حتتمي بحامه فتقول:
بظله أل����وذ  رك���ن  يل  ي��ب��ق  يغالبهف��ل��م  ذا  من  الدهر  يعاين  ذا  ومن 
مش��تت�ًا ال��زم��ان  ه���ذا  وأرخت علينا الفاجعات نكائبه)59(وف��رق��ن��ا 

تفصح هذه اخلامتة عن عمق معاناة السيدة زينب )B(، فقد ترك فقد 
اإلمام )A( آثاره الواضحة عليها، فهو بحق ركن قوي تلجأ إليه وحتتمي 
ذلك  الهنيار  مبارشًا  انعكاسًا  اخلامتة  هذه  فجاءت  الزمان،  عاديات  من  به 
أشعار  يف  جليا  األمر  هذا  ونلمس  امللامت،  عند  إليه  تستند  الذي  )الركن( 

النساء، كام سريد ذلك عند دراسة بناء املقطعات. 
بتقرير حقيقة راسخة يف عقيدته، ومن ذلك  الشاعر قصيدته  وقد خيتتم 
خامتة قصيدة أيب األسود الدؤيل التي يرثي هبا اإلمام احلسني )A( ويلوم 
يف  معه  خيتلفون  إهنم  إال  مصاهرة  صلة  هبم  تربطه  الــذي  قشري  بني  فيها 
العقيدة)60(، وقد دعاهم إىل نرصة اإلمام احلسني )A( ؛ألنه يرى أن فضل 

هداية الناس ومنهم بنو قشري يعود إىل أهل البيت، فيقول:
شئت�م إن  فاكفروا  اهتديتم  األخي�ار)61(هبم  بنو  وهم  اخليار  وهم 

فهو يقرر حقيقة ثابتة لديه وهي فضل آهلداية، وبعد أن أشار إىل هذا األمر 
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فهوال يعبأ بمن يضل بعد أن أكد صواب منهج آل البيت فهم )اخليار( 
وذلك  الشاعر  لدى  ترسخ  قد  املعنى  هذا  أن  ويبدو  األخيار(،  )بنو  وهم 
عندما يؤكد انقطاعه آلل البيت، وعدم اكرتاثه بام تطلب منه)عاذلته(، 
أو )الئمته(، فهو ال خيشى ما ستؤول إليه نتائج هذا احلب واالنقطاع آلل 

البيت، بقوله:
ال��الئ��م�����هس���أج���ع���ل ن���ف���يس هل����م ج��ن��ة ت��ك��ث��ري يب م���ن  ف���ال 
ب��������رة ه��ل��ك��ت  إن  غانم�ه)62( ل��ت��ه��ل��ك  خلصت  إن  وختلص 

يتضح لنا مما تقدم أن معظم خواتيم املراثي إذا مل نقل كلها جاءت معربة 
الشاعر  وظفها  وقد  أنواعها  اختالف  عىل  وأحاسيسه  الشاعر  مشاعر  عن 
لترتجم ملا جيول يف خاطره ثم لينقلها إىل املتلقي رغبة يف إرشاكه وتفاعله مع 

احلدث .
ثانيًا : بناء المقطوعة :

قبل أن نلج يف دراسة املقطعات يف مراثي اإلمام احلسني )A( البد لنا 
من وقفة قصرية عند أسباب ميل الشعراء إىل املقطعات، ثم ندرس أسباهبا 
عند شعراء مراثي اإلمام احلسني )A( يف العرص األموي، وبخاصة عند 

الشعراء قريبي العهد من الواقعة.
بالشاعر،  يتعلق  ما  منها  أسباب  إىل  يعود  املقطعات  إىل  الشعراء  ميل  إن 
ومنها ما يتعلق باملوضوع الذي يعاجله الشاعر، فمام يتعلق بالشاعر نجد أن 
احلالة النفسية للشاعر ومقدرته عىل النظم تؤثر تأثريًا كبريًا يف ميله إىل هذا 
النمط من األشعار ؛ فالشاعر الذي يسيطر عليه االنفعال احلزين يضطر إىل 
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االختصار وتكثيف املعاين وصبها يف أبيات قليلة، دون أن يقدم لقصائده أو 
مقطوعاته بمقدمات وإنام يطرح موضوعه بصورة مبارشة ومكثفة.

أما ما يتعلق باملوضوع فإّن األغراض الشعرية تفرض عىل الشاعر اتباع 
أنامط معينة يف بناء قصائده، فلكل غرض أسلوب يلجأ إليه الشاعر خيتلف 
الغالب– الشاعر–يف  نجد  الدراسة  موضوع  الرثاء  غرض  ففي  غريه،  عن 

يعالج موضوعه بأبيات قصرية، وقد أشار أبو هالل العسكري إىل أسباب 
ميل الشعراء إىل املقطعات معتمدًا عىل آراء الشعراء أنفسهم يف هذا األمر)63(.
الطوال، فهي حتمل فكرة مركزة ومعربة  القصائد  املقطعات عن  ختتلف 
أخرى  موضوعات  يف  لإلفاضة  تتسع  ال  وهي  صادقة،  شعورية  جتربة  عن 
سوى ترمجة العواطف واألحاسيس بكثافة وتركيز دون تكلف أو صناعة، 

وإنام تصدر عن انفعال شعوري رسيع )64(.
بعد هذه التوطئة املوجزة عن املقطعات وأسباب كثرهتا يف الشعر العريب، 
ويف الرثاء بخاصة، وميل الشعراء إىل نظمها )65(، البد لنا من تناول مراثي 
اإلمام احلسني )A( التي وردت عىل هيأة مقطعات وبخاصة يف املدة القريبة 
تنطوي  وما  الشاعر  يعيشها  التي  املضطربة  النفسية  احلالة  إن  الواقعة0  من 
أو اخلوض  التقديـم  الشاعر  عليه من أحزان وآالم وانفعال شديد ال متهل 
يف موضوعات أخرى، وإنام تفرض عليه الولوج إىل غرضه بصورة مبارشة، 
ونلمس هذه الكثرة من املقطعات يف أشعار النساء اللوايت فجعن بفقد اإلمام 
احلسني )A(، فاملرأة وما تتصف به من رهافة احلس وجيشان العاطفة ال 
التي هيمنت عىل  املقطعات  إىل  وإنام جتنح  أشعارها،  اإلطالة يف  تقوى عىل 
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أشعارها، فواقعة كربالء ما تزال شاخصة أمام أبصارهن ))فاملصيبة يف أوهلا 
والنفوس جزعة متحمسة، وشعر هذا الرضب فيه بكاء ولوعة وجزع، ويف 
مقطوعات  بل  طويلة  بقصائد  يرثي  أن  الشاعر  يستطيع  ال  احلال  هذه  مثل 
قصار، منحرصة يف املوضوع ذاته من غري استطراد أو خروج إىل أفكار أخرى 
إنام هي عواطف مكبوتة وحرسات حرى ينفثها الشاعر كيفام أويت له(()66(.

الترصيع،  )املحسنات،  بالصنعة  العناية  ))قلة  املقطعات  يف  وتتجىل 
املقدمة، وتعدد املوضوعات( وإيثار التعبري األمني عن الفكرة (()67(0ومن 
املقطعات التي عاجلت استشهاد اإلمام احلسني )A(هذه املقطوعة للرباب 

بنت امرئ القيس زوج اإلمام احلسني )A( تقول فيها:
ب�ه يستضاء  ن��ورًاً  ك��ان  ال��ذي  مدف���ونإن  غي��ر  قتي���ل  كربالء  يف   
صاحل�ة اهلل  ج���زاك  النبي  املوازي�نسبط  خس����ران  وجنبت  عنا   
ب�ه أل��وذ  صعبًا  جباًل  يل  كنت  والدي�نقد  بالرحم  تصحبنا  وكنت   
ومن للس�ائلن  ومن  لليتامى  مس�كي�نمن  كل  وي�����أوي  يغني،   
بصهرك�م صهرًا  ابتغي  ال   حتى أغيب بن الرمس والطن)68(واهلل 

يف   )A( احلسني  اإلمام  مكانة  إىل  باإلشارة  املقطوعة  هذه  بدأت  لقد 
حياته فهو )نور يستضاء به(، ثم تعود لتصف حال اإلمام )A( وقد ترك 
رسمتهام  صورتني  املطلع  هذا  استوعب  لقد   ، املعركة  ارض  عىل  رصيعًا 
 )A( الدعاء لإلمام احلسني املقطوعة، فجاء  بناء  ؛ لرتتقي هبام يف  للفقيد 
جزاًء ووفاًء للخصال الكريمة التي أشارت إليها يف مطلع القطعة، وما تلبث 
حاميها  ؛ألنه  فقده  تبكي  فهي  الضعيفة،  املرأة  طبيعة  إىل  تعود  حتى  طوياًل 
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)قد كنت يل جباًل صعبًا ألوذ به(، فاملرأة بطبيعتها التي فطرت عليها ضعيفة 
واملساكني  لليتامى  بره  تذكر  ثم  املخاطر،  ويدفع عنها  إىل من حيميها  حتتاج 
دون اإلشارة إىل ذلك بالطرق املعهودة، وإنام بصيغة التساؤل )من لليتامى( 
و)من للمساكني(، ثم ختتتم هذه املقطوعة مشفوعة باليمني بالبقاء وفية له، 
زوجها  لذكرى  وفية  البقاء  وهو  به  القيام  الزوجة  تستطيع  ما  أقىص  وهذا 

الفقيد.
الطوال؛  القصائد  لتضارع  قرصها  عىل  املقطوعة  هــذه  جــاءت  لقد 
استوعب ذكر خصال   ً املكثفة، فقد تضمنت مطلعا  املعاين  الستيعاهبا هذه 
املرثي بصورة جمملة، وما آل إليه احلال بعد القتل، ثم الدعاء له، وبكاء الفقد 
وأثره عىل الراثي، ثم العودة ملا بدأت به من ذكر اخلصال التي يتمتع هبا اإلمام 
الشعرية  املقطوعة  هذه  جسدت  لقد  لذكراه0  بالوفاء  اخلتام  ثم   ،)A(
)الصحبة(،  سنوات  عرب  تراكمت  التي  ومشاعرها  أحاسيس)الشاعرة( 
وتفجرت بعد هذه التجربة الشعورية، فتمثلت هذه املثل والقيم العليا التي 
ختتزهنا ذاكرهتا هبذه املقطوعة املكثفة املعاين، فكانت مثاال ً للعاطفة الصادقة 

واملشاعر الوفية )69( .
آل  بحق  اقرتفوه  ملا  ــداء  األع لتقريع   ً مضطرا  نفسه  الشاعر  جيد  وقد 
غضبه  تأجج  بفعل   )A(اإلمام قتل  عىل  إقدامهم  وهو   ،)( البيت 
الشديد، وهذا ما نلمسه يف مقطوعة للسيدة زينب بنت عيل )B(، وهي 

ختاطب)القتلة( بلهجة غاضبة متوعدة هلم بالعذاب فتقول :
ألمك���م فويل  ص��ربًا  أخي  يتوق���دقتلتم  ح���رها  ن��ارًا  س�تجزون 
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س�فك�����ها اهلل  حرم  دماًء  حمم���دسفكتم  ث��م  الق��رآن  وحرم����ها 
غ���دًا إّنُك���ُم  بالنار  فابش��روا  ختل�دواأال   ً يقين���ا  حقًا  س��قر  لفي 
أخ���ي واين ألبكي يف حيايت عىل  س�يول�د  النبي  بع�د  من  خري  عىل 
مكفك���ف مس�ته��ل  غزي��ر  عىل اخلد مني دائام ليس جيم�د)70(بدمع 

لقد حاولت )الشاعرة( إثبات حقيقة راسخة لدهيا، وهي أن عمل هؤالء 
الذين أقدموا عىل قتل اإلمام احلسني )A( حمرم وسيجزهيم اهلل عليه)نارًا 
تبرشهم  فهي   ،)J( الرسول  القرآن وسنة  ملا جاء يف  يتوقد( طبقًا  حرها 
بالنار وهي عىل يقني راسخ بذلك0 لقد استغرق إثبات هذا األمر األبيات 
)الضغط  بـــ  أعدائها  يف  التأثري  حتاول  وكأهنا  املقطوعة،  من  األوىل  الثالثة 
النفيس( عليهم وبيان عدم رشعية عملهم، وبعد ذلك تعود لتطلق ألحزاهنا 

العنان فتبكي أخاها بدموع غزيرة دائمة وفاًء لذكراه.
تشكل  تكاد  ظاهرة  بروز  هو  وسابقتها،  املقطوعة  هذه  يف  يالحظ  ومما 
مفصاًل مهاًم ورئيسًا يف بناء املقطوعة، تلك هي ظاهرة الوفاء للفقيد، إذ إننا 
نلمس متسك املرأة املفجوعة -سواء أكانت زوجة أو غري ذلك- بالبقاء وفية 
لذكرى الفقيد، فهو دائم احلضور يف تفكريها طوال حياهتا وهذا ما اتضح يف 

مقطوعة الرباب السابقة .
أما وفاء األخت فيتمثل ببكائها عليه وحزهنا الدائم، فهي ال متتلك وسيلة 
الدائمة، فكان  الغزيرة  الدموع  الوفاء سوى إرسال  للتعبري عن هذا  أخرى 
هذا الوفاء–عىل اختالف طرقه–سمة مميزة يف هذه املراثي 0لقد جاءت جل 
املراثي ومنها املقطعات عىل هذا املنوال، فهي تبدأ بتقريع اجلناة ملا اقرتفوه من 
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الذنوب الكبرية وتبرشهم بنار جهنم جزاءً  هلم، ثم إرسال الدموع السواجم 
املقطوعة  يف    زينب  السيدة  قول  ذلك  ومن   )71(  )A( اإلمام  فقد  عىل 

السابقة:
أخي عىل  حيايت  يف  ألبكي  النبي سيولد)72(واين  بعد  عىل خري من 

ومن ذلك قول أم لقامن بنت عقيل :
لكم النبي  ق���ال  إن  تقولون  األم����مماذا  آخر  وانت���م  فعلتم  ماذا 
مفتق�دي بع��د  وبأهل��ي  منهم أس�ارى ومنهم رضج�وا بدمبعت���ريت 
أن ختلفوين بسوء يف ذوي رمحي)73(ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

 )J( لقد بنيت هذه القطعة لتعرب عن فكرة حمددة من حماججة الرسول
 )J( هلؤالء القوم–عىل لسان الشاعر–واستيائه من أفعآهلم ملخالفتهم له
انطالقًا   )J( الكريم الرسول  قرابة  الذي أوىص بحفظ  الكريم  وللقرآن 
اْلُقْرَبى (()74(0 لقد  يِف  َة  َاملََْودَّ إاِلَّ  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَئُلُكْم  من قوله تعاىل))ُقل آلَّ 
القوم  هؤالء  عىل  احلجة  إلقامة  القصرية  القطعة  هذه  وظفت)الشاعرة( 
فعلتهم  عىل  لوجه  وجهًا  حياورهم  وكأنه   )J( النبي  بأسئلة  بمواجهتهم 
هلذه  النتيجة  فكانت  اجلناة،  هلؤالء  والتقريع  باللوم  املقطوعة  تنهي  ثم  هذه 

املساءلة هي جتريم اجلناة )75(.
إحساس  أو  فكرة حمددة  إيصال  إىل  بناء مقطوعته  الشاعر يف  يعمد  وقد 
معني أملَّ به، ومن ذلك هذه املقطوعة لعبيد اهلل بن احلر اجلعفي التي وظفها 
للتعبري عن أمل وحرسة شديدين أملّا به، فقد جاء هبذه املقطوعة لترتجم هذا 

اإلحساس إذ يقول:
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حي�ًا م���ادم���ت  ح���رسة  والرتاق���يف��ي��ال��ك  حلق��ي  ب��ن  ت���ردد   
نص��ري يطلب  ح��ن   ً والنف�اقحسينا  الض��اللة  أه��ل  ع��ىل 
ق�واًل بالقص�ر  يل  ي��ق��ول  بانط����القغ���داة  وتزم��ع  أترتكن����ا   
ح���ي قلب  التلهف  فلق  بانف����الق فلو  قلب��ي  الي�����وم  هلمَّ   
حسينًا ن���رصوا  اأُلىل  ف���از  النفاق)76(ف��ق��د  أولو  اآلخرون  وخاب   

لقد غلب التحرس والندم عىل املقطوعة؛ ألنه مل جيب اإلمام )A( عندما 
دعاه للنرصة، فهو مل يرش إىل قتل احلسني )A( بقدر إشارته إىل ندمه لتقاعسـه 
عن نرصته، وكأنه يلوم نفسه عىل هذا الضعف واخلور الذي اعرتاه، فجاءت 
يعتمل يف صدره من مشاعر وأحاسيس  عام   ً ً صادقا  تعبريا  مقطوعته هذه 
تولدت عن هذا الندم . إن فوات الفرصة عىل الشاعر جعل ندمه وحرسته 
دائمة، وقد أشار إليها يف مطلع مقطوعته مستذكرًا لقاء احلسني )A( وما 
ثم  وتقريعها،  النفس  لوم  االستذكار  هبذا  وأراد  ليزيد  حوار  من  بينهام  دار 
يعود إىل ذكر الندم و)التلهف( و )انفالق القلب( لينهي املقطوعة بمثل ما 
ابتدأها، فجاء بناؤها ليفصح عن فكرة حمددة بسطها الشاعر بإجياز وصدق، 
هذا  عن  االبتعاد  يستطيع  فال  عليه  تلح  الشاعر  يعيشها  التي  الندم  فحالة 

املعنى .
بناء  يف  ذلك  اثر  فيظهر  الشاعر  عىل  والتفجع  احلزن  حالة  تسيطر  وقد 
املقطوعة، فيلجأ إىل توظيف )وسائل داعمة( ومؤججة للعواطف وهذا ما 
نلمسه يف مقطوعة لعامر بن يزيد بن ثبيط البرصي يدعو فيها زوجته لندب 

اإلمام احلسني )A( والبكاء عليه بإرسال الدموع الغزيرة، إذ يقول:
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فاندب���ي ق��وم��������ي  ف����رو  ال��ق��ب�����وري��ا  يف  ال��ربي�����������������ة  خ���ري 
بعب���رة الش��هي����د  درورواب��ك�����ي  ذي  دم����ع  ف��ي�����ض  م���ن 
التفج�ع م��ع  احل��س�����ن  والت������������������������أوه والزفي��������روارث����ي 
جم���داًل يزي���د  آهلجي��روابك��������ي  ح����ر  يف  واب��ن��ي�����������ه 
دم����اؤه�������م جت����ري ع���ىل ك��ب��ب ال��ن��ح��������ورم�تزمل����ن 
ًتف�ُ��ْز ل�م  نفس���ي  هل���ف  وح��������������ور)77(ي��ا  ب��ج��ن��ات  معهم 

لقد ابتدأ الشاعر مقطوعته هذه بالدعوة إىل ندب احلسني )A( وبكائه 
بدموع غزيرة، فاملرأة تعد )وسيلة( مساعدة يف إثارة مشاعر احلزن والتفجع 
ملا عهد هبا من عواطف جياشة، فهي ال تستطيع كتم عاطفتها عىل خالف 
احلقيقة  أحزانه وآالمه، وانطالقًا من هذه  أو خيفي  يتجلد  قد  الذي  الرجل 
وجد الشاعر يف زوجته ما يعينه عىل إظهار أحزانه، فهو يلح عليها وعىل مدى 
أربعة أبيات ثم يصف أباه وأخويه وهم جمدلني )يف حر آهلجري( )متزملني( 
أن يعني زوجته عىل رسم صورة يف خميلتها  أراد  و)دماؤهم جتري(، وكأنه 
واستدرار  والعويل  البكاء  نحو  اكرب  دافعًا  ليعطيها  بيته  أهل  القتىل من  عن 
معهم  كان  انه  لو  يتمنى  فهو  بالتمني،  مقطوعته  خيتتم  ثم  الغزيرة،  الدموع 
تصور  عن  املتلقي  رصف  اخلامتة  هبذه  أراد  ولعله  وحور(،  )بجنات  ليفوز 
البكاء  انه يتمنى هلم السالمة، وإنام أراد  أن بكاءه عىل ذويه ألنه فقدهم أو 
وإظهار احلزن عىل اإلمام )A( بدليل تقديم بكائه )A( عىل بكاء ذويه 
الذين سقطوا يف واقعة الطف، ثم شفع ذلك بتمني أن يكون معهم يف اجلنان 

.)A( ألهنم شهداء وقد نرصوا احلسني



203

م. د. جمبــل عزيــز جا�ســم

د الثاين/ العدد الثالث 1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/املجلَّ

للندب  الشاعر  خصصها  البيتني  تتعدى  ال  قصرية  مقطوعات  وهناك 
اخلالص، والندب هو ))النواح والبكاء عىل امليت بعبارات مشجية وألفاظ 
النائحون  يولول  إذ  اجلامدة،  العيون  وتذيب  القاسية  القلوب  تصدع  حمزنة 
وسكب  والنشيج  النحيب  يف  مرسفني  ويعولون  ويصيحون  والباكون 

الدموع(()78(0ومن ذلك مقطوعة للرباب زوج احلسني )A( تقول فيها:
حس��ينًا نسيت  ف��ال  األع��������داءواح��س��ي��ن��ًا  أسن����ة  أق��ص��دت��ه   
رصيع���ًا بكرب����الء  ك��رب��الء)79(غ����ادروه  جانبي  اهلل  السقى   

لقد ملكت حالة الفقد عىل املرأة أحاسيسها ومشاعرها، فكانت هذه 
املقطوعة تعبريًا صادقًا عن زفراهتا وآالمها، فهي حزينة مكسورة اجلناح ال 
الشعور  ذلك  عن  لتعرب  كلامهتا  فأطلقت  املصيبة،  هول  حتمل  عىل  هلا  طاقة 
احلزين بندب احلسني )A( واصفة ً حلآله وقد نالت منه )أسنة األعداء( 
الدعاء  ومنه  املقطوعة  بناء  عىل  فانعكس  تفكريها،  عىل  أثره  ترك  ما  وهذا 
عىل كربالء تلك األرض التي مل حتفظ هلا زوجها، فكان هذا الدعاء رد فعل 

طبيعي هلذا االنفعال ومثله قول أم لقامن بنت عقيل:
الرس�ولع��ي��ن��ي اب��ك��ي ب��ع��ربة وع��وي�����ل آل  ن��دب��ت  إن  وان���ديب 
عل�����ي ل��ص��ل��ب  ك��ل��ه��م  لعقي��ل)80(س��ت��ة  ومخس���ة  أصيبوا  قد   

لقد أفصحت الشاعرة عام تريده يف هذه املقطوعة املوجزة بالدعوة املبارشة 
للعني بالبكاء والندب آلل الرسول )J(، وقد أشارت إليهم )ستة لصلب 
عيل ( و)مخسة لعقيل (، وقد وظفت لذلك وسائل التفجع والبكاء باإليعاز 

للعني بالبكاء )بعربة( و)عويل( وندب .
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وقد نجد مقطعات أخرى تعتمد الترصيع يف بنائها ومن ذلك هذه األبيات 
جلارية عاشت يف كنف اإلمام احلسني )A( إال إهنا فجعت بفقده فأنشأت 

تقول :
 وأمرض��ني ن����اع نع���اه فأفج��عا نعى س�يدي ناع نع���اه فأوجع������ا
 وجودا بدم�ع بعد دمعكام م���ع���ا فعينيّّ جودا بالدم���وع أواسُك�ب���ا
فأص�بح هذا املجد والدين اجدعا عىل من دهى عرش اجلليل فزعزعا
 وإن كان عنا شاحط الدار اشسعا)81( عىل اب����ن نب����ي اهلل وابن وصي���ه

والتفجع  احلزن  حالة  لتلبي  جاءت  إنام  املقطعات  هذه  مثل  أن  ويبدو 
ذكرى  يف  زالت–تقام  كانت–وما  التي  النساء  مآتم  يف  تكثر  التي  والنواح 
هذه  يف  تردد  فهي  بذلك  يوحي  املقطوعة  بناء  ألن  وذلك  املناسبة؛  هذه 
املجالس وبلحن معني لتؤدي هذه الوظيفة، عىل خالف غريها من املقطعات 
عن  وابتعاده  الشاعر  اضطراب  بسبب  الترصيع  تعتمد  ال  التي  والقصائد 
العناية بالناحية الفنية لشعره، استجابة هلذا االضطراب العاطفي املتولد عن 

الفاجعة وتداعياهتا.
وهناك مقطوعة قد تركت أثرها يف نفس املتلقي فاكتسبت شهرة واسعة 
حذمل  بن  بشري  مقطوعة  تلك هي  العصور  مر  املجالس وعىل  تردد يف  فهي 
اقترصت  فقد  املدينة،  أهل  )A(إىل  احلسني  نعي  مهمة  له  أوكلت  الذي 
أهل  بمخاطبة  فابتدأها   )A( اإلمام  مقتل  خرب  عن  اإلبالغ  عىل  مهمته 

املدينة بطريقة مؤثرة إذ يقول فيها:
هبا لكم  مقام  ال  يثرب  أه��ل  م��دراري��ا  ف��ادم��ع��ي  احلس��ن  قتل 
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ي��دار)82(اجل��س�����م م��ن��ه ب��ك��رب��الء م��رضج القناة  عىل  منه  وال��رأس 
شديد  وإجياز  بنجاح  ـ  اإلمام  مقتل  خرب  إبالغ  ـ  مهمته  الشاعر  أتم  لقد 
ونداء  بخطاب  بدأها  إذ  معان،  من  البيتان  تضمنه  مما  الرغم  عىل  ومكثف 
ثم  والدموع،  باحلزن  معزز  إخبار  ثم  االنتباه  للفت  يثرب  أهل  إىل  موجه 
وصف موجز ودقيق ملا جرى لإلمام )A( وال خيلو هذا الوصف من نفس 
حزين0ومما يالحظ يف هذه املقطوعة أهنا وظفت املفردة القرآنية يف نسيجها 
أو بنائها الشعري، ولعل لثقافة الشاعر واجتاهاته الدينية األثر األكرب يف بروز 
هذه الظاهرة فضال عن اجلو العام الذي ولدت فيه هذه املقطوعة وغريها من 
الكريمة:﴿َوإرِْذ  اآلية  النداء من مضمون  هذا  الشاعر  استقى  فقد  القصائد، 
ْنُهُم  يٌق مِّ ُن َفررِ ُعوْا َوَيْستئذرِ َب اَل ُمَقاَم َلُكم َفاْرجرِ َيْثررِ َأْهَل  َيا  نُهْم  ائرَِفٌة مِّ َقَالت طَّ

يُدوَن إرِالَّ فرَِرارًا﴾)83(. َي برَِعْوَرٍة إرِن ُيررِ برِّي َيُقوُلوَن إرِنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما هرِ النَّ
 وكأنه حياول الرجوع بذاكرهتم إىل الوراء وما كان يفعل الذين حاولوا 
بعدم   )J( النبي  هلم  ليأذن  والذرائع  السبل  وإجياد  بيوهتم،  يف  القعود 

اخلروج معه يف غزواته ومعاركه مع الكفار آنذاك.

ثالثًا : الوحدة العضوية : 
ويقصد هبا أن تكون القصيدة ذات بنية حية تامة اخللق )84(، وتتمثل بوحدة 
املوضوع الذي تدور حوله القصيدة، ووحدة املشاعر التي يثريها هذا املوضوع 
وما يتطلب هذا األمر من ترتيب الصور واألفكار ترتيبا ً تتدرج فيه القصيدة 
حتى تنتهي إىل خامتة يستلزمها هذا الرتتيب للصور واألفكار تؤدي فيها أجزاء 
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القصيدة وظيفتها بصورة متتابعة ومتسلسلة ومرتابطة العالئق )85( .
القصيدة  يف  العضوية  الوحدة  حتقق  إمكانية  يف  النقاد  اختلف  لقد 
العربية)86(، إاّل إننا نجد هذه الوحدة قد حتققت يف قصيدة الرثاء ،فالوحدة 
فيها ))تقوم عىل أساس تنمية املشاعر ألقسام القصيدة تنمية عضوية بحيث 
يليه  الذي  اجلزء  ويستدعي  مقنعًا،   ً طبيعيا  نشوًء  سابقه  من  جزء  كل  ينشأ 
و  القصيدة وتشملها عاطفة موحدة،  أجزاء  تتكامل  استدعاًء حتميًا، حتى 
تتحقق هذه الوحدة يف القصائد ذات املوضوع الواحد وهي القصائد القصرية 
واملقطعات(()87(0وتتجسد يف هذه الوحدة ))هيمنة إحساس واحد أو حلظة 
ولعل  كله(()88(،  العمل  لون حمدد يف  ذات  نفسية  رؤية  أو  واحدة  شعورية 
السبب الذي اظهر هذه الوحـدة يف املراثي هو حتللها من التقليد الفني الذي 
سار عليه الشعراء يف بناء قصائدهم يف غري الرثاء )89(، رغم سعيهم يف هذه 

القصائد إىل أن جتيء ملتحمة غري متنافرة األجزاء)90(.
الفني للقصيدة تدعو إىل دراسة الوحدة العضوية فيها؛  البناء  إن دراسة 
الوحدة  ــة  ))دراس وألن  للقصيدة)91(،  الفني  البناء  إطار  يف  تدخل  ألهنا 
التي  األقسام  هي  التي  األجزاء  عالقات  بدراسة  بالبحث  يتعلق  العضوية 
يتكون منها النص، بينام يف حالة البناء الفني يتعلق األمر بدراسة العالقات 

بني العنارص املكونة للقصيدة فضاًل عن دراسة األقسام املكونة هلا(()92( .
 ،)93( تسمياهتا  اختالف  عىل  العضوية  الوحدة  أمهية  إىل  النقاد  أشار  لقد 
وشغلت حيزًا كبريًا يف تفكري ودراسات القدماء)94( 0 ومن استقراء مراثي 
اإلمام احلسني )A(–موضع البحث–نجد إن الوحدة العضوية قد حتققت 
بوحـدة املوضوع الذي تعاجله، ووحدة املشاعر واألحاسيس التي تثريها هذه 
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املراثي  هذه  بعض  شاب  وان  املرثية  عىل  احلزينة  العاطفة  تسيطر  إذ  املراثي 
بعد– فيام  لنا  سيتضح  والتهديد–كام  والسخط  كالغضب  أخرى  عواطف 

وغريها من العواطف إال إهنا تصب يف مصب واحد، فإذا حتققت الوحدة 
الرثاء فمن باب أوىل أن نراها متحققة يف املقطعات إذ  العضوية يف قصيدة 
تستوعب  ال  ألهنا  ؛  فيها  الوحـدة  هذه  وجــود  عىل  التدليل  إىل  حتتـــاج  ال 
إال فكرة واحدة )95(، فمنها ما كان رثاء فيه حرسة وندم وذلك ما نلمسه يف 

مقطوعة عبيد اهلل بن احلر اجلعفي :
حي�����ًا م��ادم��ت  ح��رسة  والرتاق��يفيالك  حلق���ي  ب��ن  ت���ردد   
نص����ري يطلب  ح��ن  والنف�اقحسينًا  الضالل����ة  أه��ل  عىل   
ق�واًل بالقص��ر  يل  ي��ق��ول  بانط�القغ���داة  وتزم���ع  أترتكن�����ا   
ح��ي قل��ب  التلهف  فلق  بانف��القفلو  قلب����ي  الي�����وم  هلمًّ    
حس��ينًا ن��رصوا  اأُلىل  ف��از  النفاق)96(فقد  أولو  اآلخرون  وخاب   

لألسباب التي مر ذكرها، فهي تدور حول هذا املستوى يف االنفعال، أو 

صبابة الش��جي  الصب  أخا  إليك 
عجائ����ب الزم��ان  وأي��ام  عجبت 
نوم������ًا أمية  من  النش��اوى  تبيت 
هاش��م ذؤاب��ة  من  ك���رام  وتضحى 
العىل وتغدو جسوم ماتغذت سوى 
فأص��بحت املكرم��ات  قبلته���ا  لقد 
لعينه����ا تب���دت  ما  ص��ون  وربات 

هومها اجلامدات  الص��خور  تذيب 
ويظهر بن املعجب������ات عظيم����ها
محيم�ها ين����ام  ما  قت���ىل  وبالط����ف 
حُيّكم فيه����ا كي��ف ش����اء لئيم�����ها
غذاها عىل رغم املعال���ي س��هومه���ا
يقبلها وق������ت آهلج��ري س���مومه����ا
قبيل الس����ب���ا إال لوق���ت نجوم�ه���ا
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كأن�م����ا آهل����وان  أي������دي  تزاوهلا  
وما ضي�����ع اإلس��الم إال عصاب����ة
فص�ارت قناة الدين يف ك�����ف ظامل
هل�����ا وخاض هبا طخياء ال هيت�دي 
مراده������ا ي���رد  وخيبط عش�����وا ال 
ال����ردى جيشمها ما ال جيش��م������ه  
ببي���داء جم��ه���ل ألقاه����ا  إىل حيث 
فيه���ا عصاب��ة ألط��ف  رمتها ألهل 
فتي��ة خري  ف��ي  شع��واء  هبا  فشنت  
ب����ه ل��و سمت  فيها مفخرًا  أن  عىل 
بوارق�����ًا اإلباء  سحب  من  فجرت 
ع���زة فام ص��عرت  خ���دًا  إلحراز 
أولئ���������ك  آل اهلل  آل  حمم���������د
رفع�����ة املك�����ارم   أولن   أك����ارم 
ج�رأة الض��ي�اغم  أعطن  ضياغ���م 
ظوامي����ا املناي���ا  تي����ار  خيوض��ون 
م�����اج�د ابي���ض  للمجد  هبم  يقوم 
محاي�����ة احلفاظ  أدى  ما  بع����د  محى 
إىل أن قىض من بعد ما إن قىض عىل
أصابته ش�نعاء فل����و ح���ل وقعه���ا
فأيتاُم�����ُه مل  تل����ق بالط��ف كاف���اًل

تقح�������م ما ال عف�����و في���ه اثيم�ه���ا
تأم�����ر نوك����اه�����ا ودام نعيم�ه�������ا
إذا م����ال منه���ا جانب ال يقيم����ه���ا
س�بيل وال يرجى آهلدى من يعومه���ا
ويرك�����ب عمي���ا ال يرد عزوم���ه���ا
ألودى وعادت للنفوس جس��ومه��ا
تض���ل ألهل احلل����م فيها حلومه���ا
حداها إل�����ى هدم املك����ارم لومه���ا
املكرمات هومه���ا ختلت لكس���ب 
إىل الشمس مل حتجب سناها غيومها
يشيم الفنا قبل الفن���ا من يش���يمه��ا
إذا كان فيها س���اع���ة م��ا يضيمه��ا
كريم����ه�ا حداه���ا  ما  حتدث  كرام 
ذميمه��ا ل��وال عاله���م  العىل  حممد 
فام كان إال م���ن عطاه���م قدومه����ا
كام خاض يف عذب امل�وارد هيمه���ا
اخو عزمات أقع���دت من يرومه���ا
وأمحى احلم������اة احلافظن زعيمه���ا
ظم�������اء يس�يل بالس���هام فطيمه����ا
عىل األرض دكت قبل ذاك ختومه��ا
ومل ي���ر م����ن حين����و علي����ه فطيمها
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ترد تعبريًا عن االستياء كقول أم لقامن بنت عقيل :
 ماذا فعلتم وانت����م آخ��ر األم���م م�����اذا تقولون إن قال النب�ي لك�م
منهم اسارى ومنهم رضج�وا بدم بعرتت���ي وبأهل�����ي بعد مفتق���دي
أن ختلفوين يسوء يف ذوي رمحي)97(ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

أو دعوة للبكاء والندب والتفجع كقول عامر بن يزيد البرصي:
فان��دب�����ي قوم���ي  ف����رو  القب�����وري���ا  ف����ي  الربي�����ة  خي�ر 
ب��ع��ربة الش�����هي���د  دروروابك���ي  ذي  دم����ع  في���ض  م����ن 

وصاح غراب البن فيهم فأصبحت
فقرص فام ط�������ول الك���الم ببال����غ
فم���ا محل����ت ام الرزاي����ا بمثله����ا
أت�����ت أواًل فيه���ا ب�أول  معض����ل
قىض فيه أمرًا لو قىض دون ما قض�ى
نفس�����ي جزوع��ة فاقس���م التنفك 
أمي����ة وقع�����ة تلق����ى  أو  حيات����ي 
لقد كان يف أم الكتاب وف�ي آهل��دى
تعلموهن���ا ق��د  القرآن  ف��ي  فرائض 
هبا أّن من قب�ل املسي��ح بن مري������م
فإم�����ا لك������ل غي������ر آل امح�������د
وإم���ا ملي����راث الرس����ول وأهل����ه
فكي��ف وضلوا بعد مخس��ن حج���ة

من الش��جو ال تأوي العامرة بومه���ا
مداها رم��ي بالعي عنه���ا كليمه�����ا
وان ولدت يف الده�ر فه�ي عقيمه���ا
فامذا الذي شمت عىل من يس�ومه���ا
عفت من مغاين الظاملي����ن رس�ومه�ا
وعيني سفوحًا ال يمل س����جومه���ا
يذل هلا حت�����ى املم������ات قرومه���ا
ويف الوحي مل ينس��خ لقوم علومه����ا
يلوح لذي الل��ب البص��ري أرومه���ا
بريمه���ا أم���ر  مل�����ا  بع����ده  وم����ن 
فيقض����ي هبا حكامه���ا وزعيمه����ا
فكل يراهم ذم�����ها وجس����يمه������ا
يالم عىل ه��لك الش�������راة أديمه���ا
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التفج�ع م���ع  احلس����ن  والزفي�������������روارث��ي  والت������������أوه 
جم�������داًل يزي�������د  آهلجي�����روابك������ي  ح�����ر  ف������ي  وابنيه 
دماؤه����������������م النح������ورمتزملي����������ن  كب���ب  عىل  جت���ري 
َتف�ُ��ْز ل���م  نفس���������ي  هلف  وح������ور)98(يا  بجن����ات  معه����م 

ومنها ما يأيت يفيض بالوعيد والتقريع، ومن ذلك قول الشاعر :
 أبش���روا بالعذاب والتنكي�����لأهيا القاتل���ون جهال حس����ين���ًا
 من نب�����������ي ومل����ك وقبي��لكل أهل الس���امء يدعو عليك�م

قد لعنتم عىل لس���ان ابن داود           وموس���ى وحام�ل اإلنجي������ل)99(
الشعراء، فهي مركزة ذات  التي تظهر عىل أشعار  الخ من االنعكاسات 

وحدة واحدة.
مراثي  عىل   ً غالبا  نراه  ما  – وهذا  املتوسطة  أو  القصرية  القصائد  يف  أما 
واضحة  تبدو  العضوية   – فالوحدة  املقطعات  بعد   )A( احلسني  اإلمام 
لتآزر األبيات يف إظهار حالة احلزن التي تلم  بالشاعر إذ تنمو القصيدة بتتابع 
هذه األبيات حتى تكتمل الفكرة التي تعاجلها هذه القصيدة عند االنتهاء من 

اخلامتة .
الوحدة    - كاملة  إثباهتا  عىل  حرصنا  التي   - القصيدة  هذه  يف  يتضح 
العضوية فقد بنى الشاعر قصيدته بناء ً حمكاًم وذلك بتتابع املعاين وترابطها، 
فهو ينتقل من معنى إىل معنى برشاقة ومهارة، فبدأها بـ )البيتني1-2( بإظهار 
ينتقل يف  ثم  الزمان،  ً حلوادث  التي تذيب الصخور متعجبا  حزنه وصبابته 
)البيتني 3-4 ( إىل عقد موازنة ومقارنة بني بني أمية ومثالبهم، وبني وقتىل 
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املعركة غري  بنرصهم يف هذه  )النشاوى(  ،فهو يصف  ومناقبهم  بني هاشم 
املعركة رصعى واصفا  الذين تركوا يف ميدان  بني هاشم  املتكافئة ،ويصف 
ً )االبيات5-8 (  حلآهلم وحال نسائهم وما تعرضن له من سبي وأذى ثم 
ينتقل )األبيات 9- 15 ( إىل بني أمية واصفا ً انحرافهم عن الدين وظلمهم 

للرعية فقد )صارت قناة الدين يف كف ظامل ( 0 
لقد عمد الشاعر إىل عقد هذه املوازنة بني الفريقني، )األبيات 16- 25 ( 
ففريق هم كرام ونساؤهم )ربات صون ( وهم من )آل اهلل ( و)آل حممد ( وفيهم 
سخاء وكرم، فهم )أكارم (، واتصفوا بالشجاعة فهم )ضياغم ( ال هيابون 
املوت ألهنم )خيوضون تيار املنايا ضواميا(، وفريق يسند هلم صفات الغدر 
واالنحراف، وفساد الدين ؛ ألهنم عمدوا إىل)هدم املكارم(000وغريها من 
 )A(الصفات التي حتط من شأهنم ؛ألهنم أقدموا عىل قتل اإلمام احلسني
إىل  الشاعر  يرمي  التي  الفكرة  إبراز  يف  أسهمت  املوازنة  فهذه  وأصحابه، 
الشاعر يف  لقد أسهب  املصيبة،  إظهارها، وهي فداحة اخلسارة وشدة وقع 
هذا اجلزء من القصيدة )جزء املوازنة أو املقارنة (؛ ليجعل منه أساساً  للجزء 
الذي يليه، ثم ينتقل الشاعر إىل وصف هناية أمر احلسني)A( وما جرى 

آلل بيته بعد مقتله )األبيات 33-26(.
آالم  من  الطف  واقعة  تركته  وما  مشاعره  وصف  إىل  ينتقل  ذلك  وبعد 
 )35-34 أمية)األبيات  آل  هالك  ومتني  وجزع،  دموع  إىل  الشاعر  ترمجها 
وهو وصف عمق احلزن الذي أمّل به وهو يصور ما جرى آلل البيت يف 
واقعة ألطف، ولعل إسهاب الشاعر يف احلديث عن مناقب الفقيد وأهل بيته 
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وتأخري احلديث عن مشاعره وأحاسيسه جتاه الفقيد نابع من حماولة الشاعر 
للتأثري يف املتلقي ولتحقيق املشاركة الشعورية، فقد حافظ عىل رباطة جأشه، 
ومل يظهر حزنه وأمله حتى قدم له وسّوغ له باحلجج التي ساقها، وال خيفى 
من  جزء  فكل  أجزائها،  بني  واالنسجام  الرتابط  مدى  القصيدة  قارئ  عىل 

أجزائها ييضء جانباً  من جوانب مشاعر الشاعر جتاه هذا احلدث .
و تتجىل الوحدة العضوية يف قصيدة عبيد اهلل بن احلر اجلعفي التي يقول 

فيها )101( :
غ����ادر ح������ق  غادر  أمري   يقول   -1
واعت����زآله خذالنه  عىل  ونفيس   -2
نص����رت�����ه أكون  إال  ندمي   فيا   -3
محات�����ه م���ن  أك���ن  مل  ألين  واين   -4
تآزروا  الذي��ن  أرواح  اهلل  س���قى   -5
6- وقفت عل����ى أجداثه�����م وجمآهل���م 
7- لعمري لقد كانوا مصاليت يف الوغى 
8- تآس��وا عىل نرص اب����ن بن���ت نبيه��م 
9- فإْن يقتل������وا يف ك���ّل نف���س تقي�����ة               
10- وما إن رأى الراؤون أفض��ل منه�م 
11- أتقتلهم ظلم�����ًا وترجو ودادن����ا 
12- لعمري لق���د راغمتمونا بقتله����م 
13- أه�������م مرارًا أن أس��ري بجحف����ل  
14- فكف�����وا وإال ذدتك���م يف كتائ����ب 

فاطم��ه  بن  الشهيد  قاتلت  كنت   أال 
الئم�ه العه���د  الناك����ث  هذا  وبيعة 
نادم�����ه تس���دد  ال  نف����س   كل  أال  

الزم���ه  تف����ارق  إن  ما  حس���رة  لذو 
دائم�ه  الغيث  من  سقي�����ا  نرصه  عىل 
فكاد احلش���ا  ينف����ض والعن سامج�ه 
رساع������ًا إىل آهليجا  محاة خضارم�����ه 
بأسيافه���م آس����اد غي���ل رضاغم�����ه

عىل األرض قد أضحت  لذلك وامج�ه 
لدى املوت س���ادات  وزه����رًا قامقم�ه 
ف������دع خط����ة ليست لن��ا بمالئم����ه    
فك���م ناقم من�����ا عليك����م وناقم������ه 
إىل فئ�����ة زاغ����ت ع����ن احل��ق ظامل��ه 
اشد عليكم م�����ن زح���وف الديامل����ه  
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الشاعر حتى تصل  بتضافر األحاسيس واملشاعر لدى  القصيدة  تنمو  إذ 
ذروهتا عند اكتامل القصيدة، فهو يبدأ بمطلع هتكمي ساخط )البيت األول(–

كام ارشنا إىل ذلك من قبل–ثم يتبعه بإحساسه بالندم واحلرسة )األبيات2-4(؛ 
بالتقصري عند رفضه االستجابة لطلب احلسني)A(، فقد سيطر  لشعوره 
هذا الشعور عىل تفكري الشاعر فتحول إىل مصدر ضغط مل يستطع التخلص 
الضمري  تأنيب  من  اخلالص  يف  أماًل  السلطة  عىل  اخلروج  إىل  ساقه  بل  منه 
ونرصوه   )A(احلسني آزروا  للذين  الدعاء  الندم  هذا  ثمرات  من  وكان 
 ،)A(واصفًا شجاعتهم وإقدامهم يف الذود عن اإلمام )األبيات 5-11(
وكأنه يريد تعنيف نفسه ولومها ألهنا مل تكن من هؤالء املنارصين، وتتصاعد 
مشاعر الشاعر الساخطة عند تقريع ابن زياد ولومه عىل قتل اإلمام احلسني 
)A( بغضب شديد ثم خيتتم القصيدة بالتهديد )األبيات 12-14( وهي 
ذروة االنفعال لدى الشاعر، فالقصيدة متثل انعكاسًا لضمري الشاعر ؛ ألهنا 
تعرب عن ))جتربة ذاتية نفسية، تربطها وحدة شعورية فكرية جتعل منها بنية 

عضوية متامسكة (()102( .
لدليــل  حتتاج  وال  واضحة  تبدو  العضوية  فالوحدة  املقطعات  يف  أما 
إلثباهتا؛ ألهنا ال تستوعب إال وحدة واحدة من املشاعر )103(، فتأيت مركزة 

ومكثفة لتعرب عن انفعال آين واستجابة رسيعة للحدث.
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الهوام�ص
ينظر : مقدمة القصيدة العربية يف العرص األموي /76 وما بعدها .. 1
ينظر : بناء القصيدة العربية/ 278 .. 2
ينظر : الشعر والشعراء 1/ 20 .. 3
العمدة 1/ 231 .. 4
م ن 2/ 152 .. 5
متثل هذا التحول بانشغال الشاعر عن ذكر الديار والبكاء فيها، وانرصافه عن حمبة النساء وشغفه . 6

هبن إىل حب مأل عليه حياته وهو حب آل البيت )ينظر : مقدمة القصيدة العربية يف العرص األموي 
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ينظر : يف الشعر اإلسالمي واألموي /289 .. 9
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العمدة 231/1 .. 11
اثر اإلسالم يف بناء القصيدة العربية حتى هناية العرص االموي /22 .. 12
ينظر : رثاء االبناء /147 .. 13
ينظر : حياة الشعر يف الكوفة /381 .. 14
ينظر : الشعر والشعراء 20/1 وما بعدها .. 15
ينظر : عيار الشعر /122 وما بعدها، و كتاب الصناعتني /451، واملثل السائر 98/3، و العمدة . 16

. 217/1
الوساطة بني املتنبي وخصومه/ 48 .. 17
حلية املحارضة206/1 .. 18
ينظر : املطلع التقليدي يف القصيدة العربية /46 .. 19
ينظر : بناء القصيدة العربية /383 .. 20
العمدة 218/1 .. 21
م ن 1/ 218 .. 22
ينظر : االستهالل فن البدايات يف النص األديب /17 .. 23
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ينظر : أسس النقد األديب /0297. 24
عيار الشعر /122 .. 25
املثل السائر 3 / 97 .. 26
ينظر : املطلع التقليدي يف القصيدة العربية / 86 وما بعدها .. 27
الكامل يف التاريخ 4 / 78 ومابعدها.. 28
جمموع شعره 1 /117 .. 29
م ن 1 /117 .. 30
ينظر تفصيل خروج عبيد اهلل بن احلر اجلعفي عىل السلطة االمويةيف الكامل يف التاريخ 78/4 وما . 31

بعدها .
ديوان أيب دهبل /86 .. 32
ديوان ايب دهبل /86 .. 33
م ن /59 .. 34
ابن أيب رمح اخلزاعي . 35 إىل  الذهب 74/3(، ونسب  قته )يف مروج  بن  البيت لسليامن  نسب هذا 

)مقاالت اإلسالميني 142/1(.
الشعراء وإنشاد الشعر /137 .. 36
مقتل احلسني 151/2 .. 37
الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور /362 .. 38
نور العني يف مشهد احلسني /54 .. 39
ديوان أيب األسود الدؤيل /124 .. 40
م ن /124 .. 41
أمايل الزجاجي /168 .. 42
ينظر : الرثاء يف العرص اجلاهيل وصدر اإلسالم /130 وما بعدها .. 43
الكنى واأللقاب 232/1 .. 44
ديوان أيب األسود الدؤيل /124 .. 45

)2( املنتخب يف املراثي واخلطب /329 .64. 
م ن /329 .. 47
م ن /357 .. 48
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ينظر : الشعراء وإنشاد الشعر /134 .. 49
العمدة 217/1 .. 50
منهاج البلغاء /306 .. 51
العمدة 217/1 .. 52
منهاج البلغاء /285 .. 53
م ن /285 .. 54
شعراء أمويون )جمموع شعره( 117/1 .. 55
معجم الشعراء /126 .. 56
مروج الذهب 95/2 .. 57
أمايل الزجاجي /169 .. 58
نور العني يف مشهد احلسني / 54 .. 59
ينظر : األغاين 12/ 271 وما بعدها، وينظر نور القبس املخترص من املقتبس /7وما بعدها .. 60
ديوان أيب األسود الدؤيل/124 .. 61
م ن /124 .. 62
وقيل للفرزدق: ما صريك إىل القصائد القصار بعد الطوال، فقال : ألين رأيتها يف الصدور أوقع، . 63

ويف املحافل أجول، وقالت بنت احلطيئة ألبيها : ما بال قصارك أكثر من طوالك، فقال : ألهنا يف 
اآلذان أولج، وباألفواه اعلق، وقال أبو سفيان البن الزبعرى قرصت يف شعرك، قال :حسبك من 
الشعر غرة الئحة، وسمة واضحة، وقيل للنابغة الذبياين : أال تطيل القصائد كام أطال صاحبك ابن 
حجر، فقال: من انتحل انتقر، وقيل لبعض املحدثني : مالك ال تزيد عىل أربعة واثنني، فقال: هي يف 
القلوب أوقع، واىل احلفظ أرسع، وباأللسن اعلق، وللمعاين امجع، وصاحبها ابلغ وأوجز 0 )ينظر 

كتاب الصناعتني /192 وما بعدها (.
ينظر : الشعر اجلاهيل خصائصه وفنونه /125، ينظر : شعر الرثاء يف العرص اجلاهيل /22 .. 64
للمزيد من التفصيل عن ظاهرة املقطعات يف الشعر العريب ينظر : أبحاث يف الشعر العريب /7 وما . 65

بعدها .
الكامل يف التاريخ 25/4 .. 66
لغة الشعر احلديث يف العراق بني مطلع القرن العرشين واحلرب العاملية الثانية / 47 .. 67
األغاين 149/16 .. 68
ينظر : أدب الشيعة /14 .. 69
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مثري األحزان /69 .. 70
الطربي 466/5 .. 71
مثري األحزان /69 .. 72
أن . 73 إال  املرجح  )الديوان /169(، وهو  الدؤيل  الطربي 357/4، ووردت منسوبة أليب األسود 

شهرهتا جاءت من خالل ترديد أم لقامن هلا .
الشورى / 23 .. 74
ينظر : شعر الفقهاء يف العرص األموي /184 .. 75
شعراء أمويون )جمموع شعره( 109/1 .. 76
إبصار العني يف أنصار احلسني /204 .. 77
الرثاء /12 .. 78
تذكرة اخلواص /147 .. 79
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ينظر : منهاج البلغاء /287 .
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ينظر : رثاء األبناء /89 .. 95
ينظر : شعراء أمويون )جمموع شعره( 109/1 .. 96
ديوان أيب األسود الدؤيل /120 .. 97
إبصار العني يف أنصار احلسني /204 .. 98
الطربي 467/5 .. 99

ديوان أيب دهبل اجلمحي/86 وما بعدها .. 100
شعراء أمويون )جمموع شعره( 117/1 .. 101
يف النقد األديب /156 .. 102
ينظر : رثاء األبناء /89 ،وينظر : الشعر اجلاهيل خصائصه وفنونه /148 .. 103
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الم�صادر والمراجع:
أبحاث يف الشعر العريب، د0 يونس امحد السامرائي، مطبعة دار الكتب . 1

للطباعة والنرش، جامعة املوصل )د ت( .
طاهر . 2 الشيخ  بن  حممد  الشيخ  تأليف  احلسني،  أنصار  يف  العني  إبصار 

الساموي، تصحيح وحتقيق عيل جهاد احلساين، مؤسسة البالغ للطباعة 
والنرش، الطبعة األوىل، 2003 م.

االجتاهات الفلسفية يف النقد األديب، سعيد عدنان، دار الرائد العريب، . 3
بريوت لبنان )د ت( .

امحد . 4 األموي،  العرص  هناية  حتى  العربية  القصيدة  بناء  يف  اإلسالم  اثر 
شاكر غضيب، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1989 م.

عبده، . 5 طه  احلسيب  عبد  آهلجري،  الثاين  القرن  هناية  إىل  الشيعة  أدب 
مطبعة السعادة، الطبعة األوىل، مرص، 1956 م.

االستهالل فن البدايات يف النص األديب، ياسني النصري، دار الشؤون . 6
الثقافية العامة، الطبعة األوىل، بغداد 1993م .

أسس النقد األديب عند العرب، د امحد امحد بدوي، مكتبة هنضة مرص، . 7
1964م .

هوامشه . 8 وكتب  رشحه  356هـ،  ت  األصفهاين  الفرج  أليب  األغاين، 
األستاذ عبد أ 0 عيل مهنا، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، لبنان، 

1986م .
الزجاجي، ت . 9 إسحاق  بن  الرمحن  عبد  القاسم  الزجاجي، أليب  أمايل 
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340 هـ، حتقيق عبد السالم حممد هارون / املؤسسة العربية احلديثة 
للطبع والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، 1382 هـ .

بناء القصيدة العربية يف النقد القديم يف ضوء النقد احلديث، د 0 يوسف . 10
حسني بكار، دار الثقافة للطباعة والنرش ،القاهرة، 1979 م.

جرير . 11 بن  حممد  جعفر  أليب   ،) وامللوك  الرسل  )تاريخ  الطربي  تاريخ 
الطربي، ت 310 هـ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، 

مرص، 1971م.
املطبعة . 12 هـ،   654 ت  اجلــوزي  بن  سبط  للعالمة  ــواص،  اخل تذكرة 

احليدرية، النجف االرشف، 1964م .
التطور و التجديد يف الشعر األموي، د 0 شوقي ضيف، دار املعارف، . 13

الطبعة اخلامسة، مرص 1973 م.
حلية املحارضة يف صناعة الشعر، ملحمد بن احلسن بن املظفر احلامتي، . 14

والنرش،  للطباعة  احلرية  دار  الكناين،  جعفر  د0  حتقيق  هـ،   388 ت 
بغداد، 1971م .

يوسف . 15  0 د  آهلجري،  الثاين  القرن  هناية  إىل  الكوفة  يف  الشعر  حياة 
خليف، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش، مرص، 1968م .

الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور، تأليف زينب بنت عيل بن حسني . 16
العاميل، املطبعة األمريية، بوالق، 1312 هـ .

ديوان أيب األسود الدؤيل، صنعه أبو سعيد احلسن السكري، حتقيق حممد . 17
حسن آل ياسني، دار الكتاب اجلديد، الطبعة األوىل، بريوت، 1974م .
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ديوان أيب دهبل اجلمحي، رواية أيب عمرو الشيباين، حتقيق عبد العظيم . 18
االرشف،  النجف  األوىل،  الطبعة  القضاء،  مطبعة  املحسن،  عبد 

1972م.
رثاء األبناء يف الشعر العريب إىل هناية القرن اخلامس آهلجري، د0 خميمر . 19

صالح موسى، مكتبة املنار، الطبعة األوىل، عامن، 1981م .
الرثاء يف العرص اجلاهيل وصدر اإلسالم، برشى حممد عيل اخلطيب، . 20

مطبعة اإلدارة املحلية، بغداد، 1977م .
الشعر اجلاهيل خصائصه وفنونه، د 0 حييى اجلبوري، مؤسسة الرسالة، . 21

الطبعة الثانية، 1979م .
الدار . 22 النوهيي،  حممد  د0  وتقويمه،  دراسته  يف  منهج  اجلاهيل  الشعر 

القومية للطباعة والنرش، القاهرة )د ت( .
شعر الرثاء يف العرص اجلاهيل، د0 مصطفى عبد الشايف، الدار اجلامعية . 23

للطباعة والنرش، بريوت، 1965م .
كاظم . 24 سهام  فنية،  موضوعية  دراسة  األموي  العرص  يف  الفقهاء  شعر 

جابر، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 2000 .
ت . 25 قتيبة،  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  حممد  أيب  تأليف  والشعراء،  الشعر 

276هـ، مطبوعات دار الثقافة ،الطبعة الثانية، بريوت1969 م .
مطبوعات . 26 القييس،  محودي  نوري  د  وحتقيق  دراسة  أمويون،  شعراء 

املجمع العلمي العراقي، بغداد، 1976م .
الشعراء وإنشاد الشعر، عيل اجلندي، دار املعارف، مرص، 1969 م.. 27
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رشيق . 28 بن  احلسن  عيل  أليب  ونقده،  وآدابــه  الشعر  حماسن  يف  العمدة 
االزدي القريواين، ت 456 هـ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، 

مطبعة حجازي، الطبعة األوىل، القاهرة، 1934م .
العلوي، ت 322 هـ، حتقيق . 29 بن طباطبا  امحد  بن  الشعر، ملحمد  عيار 

وتعليق د0 طه احلاجري و د0 حممد زغلول سالم، رشكة فن للطباعة، 
مرص، 1956م .

النهضة . 30 دار  القط،  القادر  عبد  د0  ــوي،  واألم اإلسالمي  الشعر  يف 
العربية، بريوت، 1979 م.

يف النقد األديب، د0 شوقي ضيف، دار املعارف، الطبعة الثانية، مرص، . 31
1966 م.

الكامل يف التاريخ، أليب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد . 32
بابن األثري اجلزري امللقب  الواحد الشيباين املعروف  الكريم بن عبد 

بعز الدين، ت 630 هـ، دار الفكر، بريوت، د ت.
عيل . 33 حتقيق  هـ،   395 ت  العسكري،  هالل  أليب  الصناعتني،  كتاب 

حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم املكتبة العرصية، بريوت، 
1986م .

الكنى واأللقاب، عباس حممد رضا القمي، املطبعة احليدرية، النجف . 34
االرشف 1956م .

لغة الشعر احلديث يف العراق بني مطلع القرن العرشين واحلرب العاملية . 35
والنرش،  الثقافية  الشؤون  دار  العوادي،  حسني  عدنان  د0  الثانية، 
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بغداد، 1985 م .
اللهوف يف قتىل الطفوف، للسيد عيل بن موسى بن حممد بن طاووس . 36

احلسيني، ت 664 هـ، املطبعة احليدرية، النجف االرشف .
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تأليف ضياء الدين بن األثري، . 37

قدم له وعلق عليه د 0 امحد احلويف و د0 بدوي طبانه دار هنضة مرص 
للطبع والنرش، الطبعة الثانية، القاهرة، 1947 م.

مثري األحزان، نجم الدين حممد بن جعفر بن جعفر أيب البقاء هبة اهلل . 38
بن نام احليل ت 645 هـ املطبعة احليدرية، النجف ،1950 م .

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، للمؤرخ أيب احلسن عيل بن احلسني بن . 39
عيل املسعودي، ت 346 هـ حتقيق الشيخ قاسم الشامعي الرفاعي، دار 

القلم، الطبعة األوىل، بريوت، 1989 م.
املطلع التقليدي يف القصيدة العربية دراسة ونقد وحتليل، عدنان عبد . 40

النبي البلداوي، مطبعة الشعب، بغداد )د ت( .
املرزباين، . 41 موسى  بن  عمران  بن  حممد  اهلل  عبيد  ،أليب  الشعراء  معجم 

العربية،  الكتب  إحياء  دار  فراج،  امحد  الستار  عبد  ت 384هـ حتقيق 
1960 م.

مقتل احلسني، أليب املؤيد املوفق بن امحد املكي اخلوارزمي، ت 568 . 42
هـ، مالحظة وتعليق العالمة حممد الساموي، مطبعة الزهراء، النجف 

االرشف، 1948م .
دار . 43 عطوان  حسني  د0  األمــوي،  العرص  يف  العربية  القصيدة  مقدمة 
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املعارف، مرص، 1974م .
الدين . 44 فخر  ،تأليف  بالفخري  املعروف  واخلطب،  املراثي  يف  املنتخب 

الطرحيي، املطبعة احليدرية، الطبعة الثالثة، النجف االرشف 1949م .
منهاج البلغاء ورساج األدباء، صنعه أبو احلسن حازم بن حممد بن حني . 45

اخلوجة،  بن  احلبيب  تقديم وحتقيق حممد  هــ،  القرطاجني، ت 684 
دار الكتب الرشقية، تونس، 1966م .

للطباعة . 46 مرص  هنضة  هالل،  غنيمي  حممد  د0  احلديث،  األديب  النقد 
والنرش والتوزيع )د ت( .

نور العني يف مشهد احلسني، أليب إسحاق االسفرايني، ت ق العارش . 47
آهلجري، مطبعة املنار تونس)د ت( .

وضبطها . 48 بتصحيحها  اعتنى  االسدي،  زيد  بن  الكميت  اهلاشميات، 
بالشكل حممد شاكر اخلياط النابليس األزهري عن الشيخ حممد حممود 

الشنقيطي، مطبعة املوسوعات، مرص ،1350هـ .
الوساطة بني املتنبي وخصومه، للقايض عيل بن عبد العزيز اجلرجاين، . 49

ت 366 هـ، حتقيق ورشح حممد أيب الفضل إبراهيم و عيل البجاوي، 
دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثالثة، 1951م .
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



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 
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 
to 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 scope of the research when possible.
13- Receiving research 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.



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.
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