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 مستخلص

 
يروم هذا البحث دراسة قصيدة تعود لشاعر عاش في العصر العثماني وهو محسن أبو الحب الكبير، 

، وكان المنهج (عليه السالم)موضوع هذه القصيدة التي سميت بـ)بيضة اإلسالم( حول رثاء اإلمام الحسين  وتناول

 سبقهاأربعة محاور،  عبررست القصيدة في هذا البحث هو المنهج التحليلي الفني، لذلك د ته الباحثة الذي استعمل

التي توصل إليها البحث، وهذه المحاور هي:  بأهم النتائجخاتمة  وبعدهاتمهيد يتحدث عن حياة الشاعر، وديوانه، 

 هيكل القصيدة، واللغة الشعرية، والصورة الشعرية، والموسيقى الشعرية.

 

Abstract 

        Purports to this research to study the poem back to the poet lived in the 

Ottoman era, which Mohsen great Abu al_hab, and is the subject of this line, which 

called the (egg Islam) around the lament of Imam Hussein, peace be upon him, was 

the approach used in this research is the analytical method artistic, so she studied 

poem of the four axes, preceded by booting talking about the poet's life, and his 

office, followed by the conclusion of the salient findings of the research, and this 

axis are: the structure of the poem, and poetic language, and the poetic image, 

music and poetry. 
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 المقدمة

 حياة الشاعر

، (1)ريحسن أبو الحب الكعبي الحويزي الحائ ةهو الشيخ محسن بن الحاج محمد بن المل

 .( 2)هـ، في كربالء المقدسة1225ولد سنة 

لقب بتسميات عدة، منها أبو الحب، والتي اختلف المؤرخون في سبب التسمية، فبعضهم 

ثره عمل له األطباء أن سبب هذا اللقب عائد إلى إصابة الشاعر بمرض السعال والذي على إيرى 

هو إلى أن سبب اللقب  بعض الدارسين اآلخرين فذهبوا. أما (3)لتسكن األلم ؛دواء على هيئة حبوب

د أجداده كان من تجار الحبوب أو مختصاً ببيع نوع معين منها مما أدى إلى اكتسابه وعائلته أح أن  

، ولقب أيضا بالكبير، وذلك للتمييز بينه وبين حفيده الشاعر محسن أبو الحب (4)هذا اللقب

ً  ألن ه كان؛ (6)(الشاعر الرسالي، وهناك لقب آخر أطلق عليه وهو )(5)الصغير  يحمل رسالة خطيبا

 عظيمة وهي الرسالة الحسينية التي طالما أشاد بها في خطبه وفي شعره.

صغيرا، وكان له أخ أكبر منه أراد  ما زالتوفي أبوه _الذي أواله عناية خاصة_ وهو وقد 

لم يرتدع، فكان يهرب من أهله،  هأن يعلمه إحدى الصناعات فلم يطعه، فلجأ األخ إلى ضربه، إال أن

 .(7)ويألف أهل العلم واألدب

، وقد التحق بمجالس (8)على أعالم عصره حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم العقلية والنقلية

العلم واألدب في كربالء؛ لينهل من معينها الذي ال ينضب ويبصر حماسة الشعراء واألدباء في 

َصقََل مواهبه ونمى ملكاته األدبية والذي ساعده على ذلك ذكاؤه  مساجالتهم ومناظراتهم، وبذلك فقد

ً عن افتقاده لعاطفة حـنان أبيه، فضالً عن دور أساتذتـه  الحاد ونباهته المتوقدة اللذان كانا عوضا

وتخرج في ( 10)تتلمذ في الفقه على يد ِّ الشيخ عبد الحسيـن الطهراني إذ، (9)الذين تتلمذ على يديهم

، فقد كان يختلف إلى أنديتهم ويصغي إلى (11)يد ِّ الحاج محمد علي كمونة الحائري األدب على

ً جهيراً وشاعراً  مذاكراتهم، لذا فما كاد أن يبلغ الثالثين سنة من عمره حتى أصبح خطيبا

 ً  .(12)مرموقا

 .(13)هـ1305ذي القعدة، لسنة  20وكانت وفاته في  ليلة اإلثنين في 

 

 

 ديوانه 

، قام بجمعه وتحقيقه حفيده ( ومراثيهمعليهم السالم)له ديوان شعر حافل بمدائح أهل البيت 

 .(14)الدكتور جليل كريم أبو الحب الكبير

حسب الحروف الهجائية، ومن ثم وضع بوكان منهجه في التحقيق هو ترتيب القصائد 

_ عنوان )بيضة هان عنوانا لبحثلتكو اختيرت من الباحثةلكل قصيدة، فاختار للقصيدة _التي  اعنوان

 اإلسالم( نسبة إلى البيت الثامن عشر والذي يقول فيه:

 أنت حريّة     بعد الحسين بصفقة المغبون يا بيضة اإلسالم  

ن معنى البيت أل، (15)وقال في تفسير كلمة بيضة هي بمعنى الحوزة وساحة اإلسالم

لكننا نرى أن البيت يحتوي على رموز أكثر أهمية بتركيبته النحوية يدل على ما ذهب إليه المحقق، 

من هذا المعنى، فـ)البيضة( قد تعني بيضة الدجاجة، و)اإلسالم( هو معادل موضوعي للدجاجة، 

، فالشاعر يشير إلى أن قضية ثورة الحسين )عليه (16)و)حرية( من الفعل حرى تعني موضع البيض
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ب أن يتعلم منها المسلم كيف يقف بوجه الظلم ويسعى السالم( هي من نتاج الدين اإلسالمي والتي يج

إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه البيضة هي ليست كبيضة الدجاجة التي حيرت 

العلماء في أيهما األصل الدجاجة أم البيضة، فثورة الحسين العظيمة ولدت من اإلسالم نفسه الذي 

. وهذه البيضة كانت سببا في نتاج ثورات (ه وآله وسلمصلى هللا علي)ثبت دعائمه الرسول األعظم 

عدة على مختلف العصور وبمختلف البلدان، وسببا في نجاحها إن هي تمسكت بمبادئ اإلمام 

 .(عليه السالم)الحسين 

 وقد بلغ مجموع أبيات هذه القصيدة اثنين وستين بيتا.

 :(17)نص القصيدة

يق        ي1  ـ        ِنم فق       ت  عش       فقة  ع        ي  د ع 
 

 زال  لوُع       ل  ى       ي ال        و  يُغمريق        ي ع       ا 
 

 ـ        ي أحسب       ـي أنّ        ي ل وع        ل  س       اع   2
  

 ِنّ          ي ِحا  ى         ي الُح         ّ    ي         ُر أع         ـين   
 

 ـ        بيق       ي هب       ين الح       ّ   ع         د  فُ  م        ا3
 

 رام  الع               واحُل نقض                هُ أ رفُ               ون ي 
 

م         ال  4  ـ         ألب س        رُهُ ج        و   الو          ار  أ   
 

ج ب         ي حال        ة  الم  قُ        ون     ف        ي ي أ         ر 
 

ري         ة  ياى ع        ا  ـ         ِنم 5   ُج        ن  ا         ا  العاع 
 

ل            ي ُح         نم أ           ويق ي   ى   ق         دم ُجق ق         ُت ه 
 

 ـ        ل       و أن          ادحة  الحم       ام  أعقّ        تم 6
 

ق          ا أ ب يق           ـي  لمُت الغ   ع          ا ب           ي ِبم          د 
 

ر  7 ق           ُعسم        ر مم    ـ         أه أن  ُ        ال  الُمقمح 
 

ي            ر   ُُص            ـون    ع             ـي ِ بمق             ا  ب غ   د عم
 

 ُ       عّد م  ـ       الب      رُإ أنمف اس      ي ِحا        ي8
 

ي         ُ  دعع          ـي هالرع         وُد حقيق          ي   هالغ 
 

 ـ        الوال الر  ّ   د        تل ع   ا     و ع     بي9
 

          الوال الروّج        د             تل           ا ديق        ي 
 

 ـ       ي ى      ي س      ـعاد  هي رب      ا   هِن م      ا10
 

         و ى       ي البقاي       ا ع       ن بق       ي ياس        ـين 
 

 ـ       الُح                 ا ي ف      ـمنم أا       تم ب      ه11
 

 ى        ي الغ        ّي س        وُد حها            هعي        ون   
 

ُ ُ  ال      جـ      12  لم      ا س     معُت ب ف     ـر  ي     وع 
 

 ى       ي ف       ربالج  ج       ر  ألف       ُت         ُ ون ي 
 

 ـ       وج     ا ُ ع     ن حف     را   ه ع     ة  ف     ربال13
 

 ي              ا أم  ف              ّا  ح يق              ة  هح ي              ـن   
 

 ـ    ل   يي ال    ديُي س   و  لديغ    ـل  ي ال    ج14
 

 أعس              ي اب            ُد ن ش             ة  الرقيق             ي 
 

 ـ     هعس      ال     ديُي أ     ا   حيق    ا  را ي    ا  15
 

 ع           ن ح           ين   ِي ل           ديغُل  ع           ا ل            ه 
 

 ـ      حرّ       القياع     ة ه      ي دهن  ع اب       ه  16
 

ّ            ـين     ب   ظ             ُُموع           ل  ي لظ            س 
 

 ـ     ي       الحس    يُن ب     ل المق    ون  هأنق    ي17
 

 ي ي        ُت ىي        ل  ع        ن الحس        ين  عق        ون ي 
 

 ـ       ي      ا بيض      ة  اإلس      الم  أن      ت  حريّ       ة  18
 

غمبُ          ـون     بع          د  الُحس          ين  بص          فمق ة  الم 
 

 ِل        هُ ـ      أع        ال       ج ع       تم ي     دا ُ 19
 

 حرّ           ال ق         ين  ى         دا ُ ف         ا  جق         ـين   
 

 ـ       ى      ي ي      وم  ألق         ل مم ال       ل  ن فمس       هُ 20
 

 ف يمم               ا أ  ُ              وُن ه اي              ة  ل               ّدين   
 

 ـ       هبي      وم         ال  لقفس      ه  ع       نم بع      دعا21
 

 أّد  ب             ا ح               المع            الي بيق             ي 
 

 ـ       أع ي      ُت رب      ي عوج ق      ا ي يققض      ي22
 

 ِي بقر                ي ىا                عدج هحريق                 ي 
 

 دي     ُن عحم      د  ل       يس      رق م ـ      ِنم ف      ان  23
 

 ِي بقر             ي ي            ا س            يوُ  ا             يقي 
 

 ـ             ا دع     ي ى ر     ره        اديةُ الظ     ـبا24
 

 عق             ه ه               ا ل رع             ا  هأيق             ـي 
 

 ـ      نف       ال      ج ع       ت يميق     ي حس     رة25
 

 هِأبعر                 ه يس                 رأي هيميق                  ي 
 

 ـ      ا       ا ِلي     ل  دي     ـة  أرُ       ب      ا26
  

 ي         ا رّ   أن         ت هليّ          ا ع         ن دهن         ـي 
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 أراـ      انفق     ُت نفس     ي ى     ي رُ     ا  هي 27
 

 ن         ي ى         اعال           ي ا هأن         ت ععيق         ي 
 

 ـ     ع    ا ف    ان   رب    اُن ال  ي    ا  نظ    ـير  ع    ا28
 

  ّربرُ                   ه ف                   ال هي حا الق                   ون   
 

 ـ             ج رج     الي ى     ي رُ     ا   حب     ا    29
 

 ع          ا ب          ين عقح          ور  هب          ين  ع          ين   
 

 ـ    رأس   ي هأرتي أس   رأي ع     نس   وأي30
 

 أُ م       د   ل       رجي  ى       ي الض       الل  عب       ين   
 

 ـ     هِلي    ل أ      و ا    القي ع    ن عص     بة  31
 

 ج            وا عق          اعي بع          دعا عرىون           ـي 
 

 ـ      جع      وا عظ     اعي عو       ا ل ي     ول  32
  

 ي         ارّ   ع         ا حن            ب         ه أا هن         ـي  
 

 ـ         ع        اُج الف        را   عح ّ        ا  ل الب            33
 

د    عقع          ـقوني   هأن          ا ال           ج ع          ن ُهرم
 

 ـ     عي    راُا ج    دج ا    الص  ل    ي دهن       34
 

 ع         ا ب         ال   ع         ن ِرج          ه   ردهن         ي  
 

 ـ       أه          نبي       ل  وع        ه ى      ي  ل       ه35
 

 هأن         ا ابق         ه حقّ         ا هع         ا حفظ         وني 
 

 ـ              ا ه       د فق     ت  الر ي         ع       ي  36
 

 يُؤحي         ل ع         ا ع         ن ىع             يُ         ؤحيقي 
 

 ـ     ُا     م ل    ي ب      رج هان    رق م ل    ي ع    ق  37
 

 ال        ج   م       وني (18)أن       ا عب       د  القّ        ن   
 

 ـ      ل       يب        ل     ي       يج  أع     د  نفيس      هُ 38
 

 لرُ                ا   ِي هارج                ي هأعيق                ي 
 

ف        ا  ـ                 ا ع ي        ي ي يُ ي       ُ  39  أحر 
 

 ل            و يس            ر يُ  بقفس            ه  يف            ديقي 
 

 ـ        أبقيرُ       ه لي        ون  بع       دج عوُ       حا40
 

 ل ق          اي             اع  س          ّر   الم ق          ون   
 

 ـ                     ج أعان         ةُ أحم         د  أّديمرُ          ا41
 

 ىا           دم ع          ي  ب          ا هأن         ت أعيق         ي 
 

 ـ       ي      ا أي        ا الم       ُل المحّ       ُ  هجب      ة42
 

 يعق          و ل           ا بال           ّل  ف          ا  ح          رهن   
 

 ـ      أأ     ر  س     وا  الي     وم  راأ     ُ  ىرق       ا43
 

  ي           ا   ل          يي س          وا  بالم           عون 
 

 ل     أق ش    م (19)ـ   ح      الحس   يُن ب  ي   ة  44
 

ل  المس               قون     ِي بض               وج  ُحس               اع 
 

 ـ     اش    ع تم ل    ه حرّ      الس    با     وب      ا45
 

 هأر ر            تم حر             العي           ون  الع           ين   
 

 ـ       ض        اإلل     هُ لعق     ر  نا      ة        ال   46
 

 حرّ               أحا  ُ                ع              ا   ال              ون   
 

ُ      يعُهُ ى     ي ُح م     ر    47  ـ      هاب     ُن القب     ي ر
 

 رُ         ـ   الس          ام  بقح         ر   الم ع         ون   
 

 ـ      هلق     د اش     يُت ب      نم أ      هر  عقيّر     ي48
 

فُُ  بق            ي ياس            يقي    ب            ا انرص            ار 
 

 ع   ا ل     ي    نم ـ    ي اي   ر  ى   ي عم   ر  الفر     49
 

 يُفق             بقُص           رة             اح   ها           دين   
 

 ـ               ي بغي      ة  ل       و أنّق      ي أدرفرُ        ا50
 

 لع م            ُت أنّ            ي لس            ُت ب            المغبون   
 

 ـ       ي      ا   حُف     ُر   ي     ا عراب         ف     ربال51
 

 بع            ُد ال ع            ان ه ربُ            ه يقس            يقي 
 

ُ        ة عم        ورة  52  ـ        ع       ا أن       ت ِي ره
 

 ب          دم اِحب          ة  ي الس          حا   ال           ون   
 

 هاب           يـ          ي أقبر         ي ِي ب         دهرا 53
 

 ب             ابر           ا   ال          ره   بالقس          رين   
 

 ـ         ج        ادها ل         رب   ب         ا نفيس         ة  54
 

ُ ُ  ب               ا جم              ين     هى              دها ِع              اع 
 

 ـ       جبر      وا ل مقر      ر    اِل      و   حماي       ة  55
 

 عق          ه هع          ا زادها ع             الس          بعين 
 

 ـ       ل      ي ع       ا نيّ      ر   هل       ن  القض      ا56
 

 هال            د أّارن           ي ه              س           بقوني 
 

 ـ      ي     ا ع     ن بح     ب   هبغ       ع     ّده  57
 

 القياع         ة  ى         ي           د  أحص         يقيي         وم  
 

 ـ        أعي       ا ال        رام  ال        اأبين أ       و   ي58
 

 ى           ي الموبق           ا  ب             رة  الر           دهين 
 

 ـ     ع    ا  م    ُت ع    ن حن       أح    اهل أوب    ة  59
 

 ِي ه ع             ُت بم               ه  ع             ن ح             ين   
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 ـ          ُعقّ         وا ب  ف            ع          ّي ى          نقي60
 

 ع            م بحم         ا           غار ُن  عر         وني 
 

 ـ        ِن فق       ر  ي أش       فعون لغ       ـير حج61
 

 ل                ا   المس               ين هر   ىم              ن  
 

 ـ      ع     ن يعرص       ب     وي    ل       يعرص      م 62
 

 ِي بحب                      ا ل ل                      ه عر                      ين 
 

 

 الرح يا الفقي ل قصيدةل

 ـ المحور اِهلل  ي ا القصيدةل1

تبدأ قصيدة أبي الحب الكبير بمقدمة غزلية، والتي نستمع فيها لصوت العاذلة التي تلومه على     

 عشقه وحبه، إذ يقول:

يق       ي ـ       ِنم فق      ت  عش      فقة  1  ع       ي  د ع 
 

 ع       ا زال  لوُع       ل  ى       ي ال        و  يُغمريق        ي 
 

والحقيقة أن هذا النوع من المقدمات نجده عند الشعراء الذين سبقوه مثل مهيار والكميت، 

المرأة في شعر الصعاليك فوصوت العاذلة مأخوذ من مقدمات شعر الصعاليك، كالشنفرى مثال، 

فسه لمخاطر الطريق وهو التصعلك أي السرقة، كانت حريصة على زوجها ناهية له عن دفع ن

المرأة في مقدمة رثاء الحسين عليه السالم عند ابي الحب، فهي ال تشجع حبيبها وكذلك الحال عند 

على السير في عشقه آلل البيت عليهم السالم، وربما أن هذه الفكرة هي من وحي خيال الشاعر؛ 

 قلبه.   ليبين المكانة الكبيرة لإلمام وأهل بيته في

ويشير بعدها إلى شدة عشقه إلى درجة الجنون،  لكن هذا الجنون ليس بسبب عشق إمرأة، 

 وإنما هو عشق لحفيد رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(:

 ـ     ي ى    ي س    ـعاد  هي رب    ا   هِن م    ا10
  

        و ى      ي البقاي      ا ع      ن بق      ي ياس       ـين 
 

 ـ     الُح             ا ي ف    ـمنم أا     تم ب    ه11
 

 س       وُد حها           هعي       ون   ى       ي الغ       يّ  
 

وهو  غرضها األساسحسن للتخلص من المقدمة الغزلية والدخول إلى  هووهذا البيت 

 الرثاء.فيصور لنا حاله عندما عرف بخبر واقعة الطف فيقول:

ُ ُ  ال     ج12  ـ     لم     ا س    معُت ب ف    ـر  ي    وع 
  

 ى        ي ف        ربالج  ج        ر  ألف        ُت          ُ ون ي 
  

 ـ      وج    ا ُ ع    ن حف    را   ه ع    ة  ف    ربال13
  

 ي               ا أم  ف               ّا  ح يق               ة  هح ي               ـن   
 

وبعدها يدع صوت اإلمام هو الذي يسرد لنا قصته مع الشهادة في سبيل هللا تعالى وهذا 

للغة الحوار التي كانت تدور بينه وبين  التفات جميل من الشاعر، فبعد أن عودنا على اإلستماع

عاذلته، وصوته وهو يعبر عن حزنه البالغ وهو يستمع لواقعة الطف األليمة على كل مسلم 

ى الحسين ومسلمة، بل حتى األديان السماوية األخرى تحدثت عنها وعبرت عن مدى حزنها عل

ً ا. )عليه السالم( وهو صوت ابن بنت رسول هللا )صلى  نتقل بنا إلى الصوت الذي طالما أبكانا دما

فتكلم بلسان إمامنا ليخبر المتلقي األسباب التي دعت إلى قيام الحسين  هللا عليه وعلى آله وسلم(.

 فيقول على لسان الحسين )عليه السالم(:، بالثورة ضد الطغاة (عليه السالم)

 ـ     هبي    وم       ال  لقفس    ه  ع     نم بع    دعا21
  

 بيق               يأّد  ب               ا ح                 المع              الي  
 

 ـ     أع ي    ُت رب    ي عوج ق    ا ي يققض    ي22
  

 ِي بقر                   ي ىا                   عدج هحريق                   ي 
 

 ـ     ِنم ف    ان  دي    ُن عحم    د  ل      يس    رق م 23
  

 ِي بقر               ي ي              ا س              يوُ  ا               يقي 
 

بدأ بسرد األحداث من النهاية  هوبعدها بأبيات يذكر ما دار في أرض كربالء، وهنا نلحظ أن

إلى البداية، أي أنه قدم نهاية الواقعة على بدايتها، وهذا ما يسمى بتفنية )اإلستباق( التي تستعمل في 
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))مخالفة لسير زمن السرد، تقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر  الفن الروائي عادة، ويعنى به

وهذا ما   .نهاية األحداث ثم تسترجع وقائعها شيئا فشيئا، فالرواية تبدأ ب(20)حدث لم يحن وقته بعد((

حدث في قصيدة أبي الحب، الذي قدم نهاية معركة الطف والتي تتمثل بحمل الرؤوس وسبي نساء 

، في حالة من الحزن الشديد الذي ال يخفف إال بالبوح هفكأن (عليهم السالم)آل البيت وأصحابهم 

 م(:فيقول على لسان اإلمام )عليه السال

 ـ           ج رج    الي ى    ي رُ    ا   حب    ا    29
   

 ع          ا ب          ين عقح          ور  هب          ين  ع           ين   
 

 ـ   رأس  ي هأرتي أس  رأي ع    نس  وأي30
  

 أُ م        د   ل        رجي  ى        ي الض        الل  عب        ين   
 

األعداء عظامه بأرجل خيولهم، وكيف منعوا ماء  وبعدها يتدرج باألحداث وكيف رض  

الفرات عنه وعن عياله، وأيضا منعوه عن ميراث النبي)صلى هللا عليه وآله وسلم( المتمثل بالوالية 

على المسلمين أجمعين، ومن ثم يصور لنا حال اإلمام السجاد)عليه السالم( الذي كان مريضا وكان 

الده وأهل بيته عليهم أفضل الصالة والسالم، وكيف أن يزحف إلى ساحة المعركة ليحامي عن و

في أرضه، ولكي يوضح منهج الدين اإلسالمي  تعالى اإلمام منعه لكي ال تخلوا األرض من حجة هللا

 وتوضيح ما غمض للناس من سر هللا تعالى المكنون:

 ـ    أبقيرُ   ه لي    ون  بع   دج عوُ   حا40
 

 ل ق           اي              اع  س           ّر   الم ق           ون   
 

م الفاجعة التي حلت باألمة يذكر عظ عبروبعد هذا البيت يدخل الشاعر إلى التعزية 

لكنهم غدوا بدورا في أرض كربالء التي ، اإلسالمية هذه الفاجعة التي خشعت لها حتى قلوب السباع

 ارتوت بدمائهم الزكية.

سبحانه وتعالى، ومن ثم يلجأ إلى ختم قصيدته بنفحات صوفية طالبا الشفاعة منهم عند هللا 

 فيقول بعد أن تحدث عن ذنوبه وذكر توبته:

 ـ      ِن فق     ر  ي أش     فعون لغ     ـير حج61
 

 هر   ىم              ن ل                ا   المس               ين  
 

 ـ    ع    ن يعرص      ب    وي    ل      يعرص     م 62
 

 ِي بحب                      ا ل ل                      ه عر                      ين 
 

 ـ المحور ال انيل ال غة الشعريةل2

إن القارئ لقصيدة ابي الحب يجد ألفاظها سهلة مأنوسة وعذبة، تخاطب العقول بمختلف 

والبد له من أن يخاطب الشعب  بشاعرنا خطي ألن  مستوياتها الثقافية، وربما كان السبب في ذلك 

 ولو أمعنا النظر فيها لوجدنا أن من أهم روافد اللغة اإلقتباس: بمختلف طبقاته الفكرية.

اعتمد على القرآن الكريم، في بعض المواضع إليصال فكرته إلى المتلقي بأبلغ فالشاعر 

 عبارة، من ذلك قوله:

 ـ   ع  ا ف  ان   رب  اُن ال  ي  ا  نظ  ـير  ع  ا28
  

  ّربرُ                    ه ف                     ال هي حا الق                     ون   
 

والذي ذكر في مواضع عدة في القرآن الكريم، لم يصل إلى ( عليه السالم)فقربان الخليل 

لتثبيت دعائم دين هللا عز وجل،  ؛عليه السالم الذي لم يكتف بتقديم نفسه كقربان عظمة قربان اإلمام

الذي كان  بل تعدى إلى ابنائه وأصحابه زيادة على تركه لعياله بعهدة ابنه السجاد )عليه السالم(

إلى درجة صبر  (21)چک  گچ مريضا ال يقوى على الحركة، ولم يصل ذو النون عليه السالم الذي 

 والذي تخطى كل المقاييس. م )عليه السالم(اإلما

 وفي قوله:     

 ـ       أه         نبي       ل  وع       ه ى      ي  ل      ه35
 

 هأن          ا ابق          ه حقّ          ا هع          ا حفظ          وني 
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 ـ             ا ه      د فق     ت  الر ي        ع      ي  36
 

 يُؤحي          ل ع          ا ع          ن ىع              يُ          ؤحيقي 
 

    .(22) چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ  فالبيت الثاني فيه إشارة إلى قوله تعالى:

نفسه. أليس آل  (صلى هللا عليه وآله وسلم)فمن يؤذي آل الرسول الكريم كأنه آذى الرسول 

 )عليهم السالم( هم جزء من الرسول الكريم)صلى هللا عليه وآله وسلم(؟. البيت

 وقوله:

 ـ      ض       اإلل    هُ لعق    ر  نا     ة       ال   46
 

 أحا  ُ                ع              ا   ال              ون   حرّ               
 

فاهلل سبحانه وتعالى أذاق عاقري ناقة النبي صالح عليه السالم عذاب الهون إذ يقول هللا جل 

فكيف بقاتلي اإلمام )عليه السالم(؟  (23)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ائ    چ وعال: 

. 

 ويقول في نهاية القصيدة:     

 ب    وي    ل      يعرص     م ـ     ع    ن يعرص      62
 

 ِي بحب                      ا ل ل                      ه عر                      ين 
 

 .(24)چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ وهنا إشارة إلى قوله تعالى: 

كي يجعل المتلقي يغادر قصيدته ؛ واإلستعانة بهذه اآلية الكريمة كان مقصودا من الشاعر

وهو يضع في الحسبان أن حبل هللا )تعالى( المتين مقرون بالتمسك بمحبة آل البيت )عليهم السالم( 

والعمل على منهجهم والسير على دربهم، لذلك فقد نجح الشاعر في اختيار المكان المناسب وهو 

ينية، ولم ال؟ فالخاتمة هي قاعدة القصيدة الخاتمة؛ لتحتوي هذا المعنى الذي هو خالصة الثورة الحس

 .(25)وآخر ما تبقى في األذهان

وإلى جانب استعانته بالموروث الديني، نلحظ أن الشاعر كان دقيقا في استعماله لأللفاظ 

المعبرة عن التجربة االليمة التي خاضها إمامنا عليه السالم، وهذا يعني أن شاعرنا كان عارفا 

العربية وما تحمل في طياتها من تعابير رشيقة وموصلة للمعنى المقصود، ففي  بأسرار ألفاظ اللغة

 قوله:

 ـ        ع        اُج الف        را   عح ّ        ا  ل الب            33
 

د    عقع           ـقوني   هأن           ا ال            ج ع           ن ُهرم
 

ين لم يؤدِّ تفاختار لفظة )ورده( ولم يقل )شربه( فعلى الرغم من استعمال الشاعر لكال اللفظ

والبد له من ترقيق  (تعالى)إلى انكسار الوزن، إال أنه استعمل )ورد( لكون اإلمام يخاطب هللا 

م في حالة استعماله للفظة شرب، الذي يدل على القوة والفخامة، أو يمكن أن ءصوته، وهذا ال يتال

من ضعف وهزل فكأنه ال ليبين حالة اإلمام وما وصل إليه  الشاعر أراد من استعماله لهذه اللفظة؛

 يقوى على النطق.

 وفي قوله مخاطبا اإلمام المهدي )عليه السالم(:

 ل    أق ش    م  ـ   ح     الحس  يُن ب  ي  ة  44
 

ل  المس                 قون     ِي بض                 وج  ُحس                 اع 
 

فالشاعر استعان بلفظة بـ)طخية( والتي تعني الظلمة الشديدة، ولم يستعمل )بليلة( للداللة 

استقامة الوزن بها؛ وذلك لما في كلمة طخية من وقع شديد على أذن على الظالم على الرغم من 

السامع ومن ثم تبين عظمة الجرم الذي وقع في يوم الطف، وكذلك استعمل لفظة )المسنون( وهي 

_ وهذه اللفظة تشير إلى شجاعة اإلمام المنتظر الذي سيأتي (26)صفة للحسام _على سبيل اإليغال

 لمة والكفرة.وبيده حسام يقطع دابر الظ

وإلى جانب استعماله لأللفاظ نجده كثيرا ما يستعين بأسماء اإلشارة)الحب هذا، هذا دمي، 

هذي رجالي، هذا وقد، هذا عليلي، هذي أمانة، هذي للرماح( وربما كان القصد من استعمال هذه 
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ها)صلى هللا عليه األلفاظ؛ لإلشارة إلى ذلك اليوم الذي فجعت به األمة اإلسالمية بفقد ابن بنت نبي

 وآله وسلم(.

ألساليب الطلب، والتي  هلهذه القصيدة، استعمال وبالغتها ومما يزيد من رفعة اللغة الشعرية

يمكن حصرها بـ)اإلستفهام، والنداء، واألمر، والنهي(. ومما يزيد هذه األساليب بالغة خروجها إلى 

 معان مجازية، كقوله في مطلع قصيدته:

يق        يـ        ِنم فق       ت  1  عش       فقة  ع        ي  د ع 
 

 ع       ا زال  لوُع       ل  ى       ي ال        و  يُغمريق        ي 
 

 ـ        ي أحسب       ـي أنّ        ي ل وع        ل  س       اع   2
  

 ِنّ          ي ِحا  ى         ي الُح         ّ    ي         ُر أع         ـين   
 

إذ استعمل أسلوبي األمر والنهي، في قوله )دعيني، وال تحسبي( وقد خرج كل منهما إلى 

تلومه على إفراطه في حبه آلل البيت عليهم السالم معنى التقريع والتوبيخ، فهو يوبخ حبيبته التي 

ليكون المكان الذي يحتوي هذين  ؛والذي فاق حبه لها، وقد نجح الشاعر في اختيار المطلع

األسلوبين؛ ألنه أول ما يطرق إذن السامع، وهذا يمثل براعة الشاعر في إستعماله لهذه األساليب 

لتي تعتمد على خبرة الشاعر باللغة ومجال استخدام ))من حيث إن الطلب أحد الوسائل اللغوية ا

 .(27)األساليب؛ لتكون أكثر فائدة في طرح المعاني((

 ويقول على لسان اإلمام )عليه السالم(:     

 ـ      جع      وا عظ     اعي عو       ا ل ي     ول  32
  

 ي         ارّ   ع         ا حن            ب         ه أا هن         ـي  
 

 ـ         ع        اُج الف        را   عح ّ        ا  ل الب            33
 

د    عقع          ـقوني   هأن          ا ال           ج ع          ن ُهرم
 

 ـ     عي    راُا ج    دج ا    الص  ل    ي دهن       34
 

 ع         ا ب         ال   ع         ن ِرج          ه   ردهن         ي  
 

 وكذلك قوله:    

 ـ       ِن فق      ر  ي أش      فعون لغ      ـير حج61
 

 هر   ىم            ن ل              ا   المس              ين  
 

إلستفهام في هذه األبيات خرج إلى معنى اإلستعطاف، ونلحظ أن الشاعر جعل االستفهام اف

 نهاية األبيات؛ ليجعلها بؤرة عناية المتلقي.في 

 ويقول في نص آخر:    

 ـ      ي     ا أي       ا الم      ُل المحّ      ُ  هجب     ة42
 

 يعق           و ل            ا بال            ّل  ف           ا  ح           رهن   
 

 ـ     أأ    ر  س    وا  الي    وم  راأ    ُ  ىرق      ا43
 

  ي            ا   ل           يي س           وا  بالم            عون 
 

ليبين هيبة اإلمام المنتظر )عليه السالم( الذي لوال  ؛إستعان بأسلوبي النداء واإلستفهام

وجوده، النعدم األمل عند المسلمين في التخلص من أعداء اإلسالم ونشر العدالة اإللهية في آخر 

 الزمان، وبالغة هذين األسلوبين نتجت من المعنى المجازي الدال على العظمة.

 وفي قوله:    

 ـ     ِنم ف    ان  دي    ُن عحم    د  ل      يس    رق م 23
  

 ِي بقر             ي ي            ا س            يوُ  ا             يقي 
 

ليبين مدى شجاعة اإلمام الحسين  ؛فالشاعر استعمل فني النداء واألمر في نهاية عجز البيت

 .(تعالى))عليه السالم(، والذي لم يتردد لحظة واحدة في الذود عن اإلسالم واالستشهاد في سبيل هللا 

 قليل، كقوله:وقد يستعمل هذه األساليب بمعانيها الحقيقية، وهو 

 ـ     ُا     م ل    ي ب      رج هان    رق م ل    ي ع    ق  37
 

 أن        ا عب        د  القّ         ن  ال         ج   م        وني 
  

 ويقول:     

 ـ     ي    ا ع    ن بح    ب   هبغ      ع    ّده  57
 

 ي       وم القياع       ة  ى       ي         د  أحص       يقي 
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 ، لذلك جاء كل من األمر والنداء للتعبير عن الدعاء.(سبحانه وتعالى)فهو يخاطب هللا      

 وإلى جانب هذه األساليب استعمل الشاعر أسلوب التقديم والتأخير، من ذلك قوله:    

 ـ      ى     ي ي     وم  ألق        ل مم ال      ل  ن فمس      هُ 20
  

 ف يمم                ا أ  ُ               وُن ه اي               ة  ل                ّدين   
 

إذ قدم الجار والمجرور )للمهالك( على المفعول به نفسه، واألصل )ألقى نفسه للمهالك(       

 ا التقديم تصوير مدى شجاعة اإلمام )عليه السالم(.فالشاعر أراد من هذ

 وفي قوله:     

 ـ       أعي      ا ال       رام  ال       اأبين أ      و   ي58
 

 ى         ي الموبق         ا  ب           رة  الر         دهين 
 

إذ قدم المفعول به الكرام الكاتبين _وهما الملكان اللذان يحصيان آثام العبد وحسناته_ على      

 الفاعل )توغلي(، والتقديم هنا أفاد معنى الكثرة في ارتكاب الذنوب من لدن الشاعر. 

 ـ المحور ال ال  ل الصورة الشعرية3

الشعر مجرد قالب متكون من  تعد الصورة وسيلة مهمة في الخطاب الشعري، وبدونها يصبح     

 .(28)وزن وقافية، ال روح فيه، ألنها ))قلب الفصيدة النابض وشريانها الحي((

تعمق احساسنا باألشياء وتثير في نفوسنا مشاعر وهواجس متنوعة،  أن هاوتكمن أهميتها في      

وتعين على كشف ))تركيبة عقلية وعاطفية معقدة تعبر عن نفسية الشاعر وتستوعب أحاسيسه  فهي

 .(29)معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة عن طريق اإليحاء والرمز فيها((

وهذا ما حصل في القصيدة التي بين أيدينا، فالقارئ يجد صورا عدة أسهمت في الكشف عن      

الواقع المرير الذي أصاب اإلسالم فقتل ابن بنت رسول هللا اهتز له عرش الرحمن، وبكت عليه 

 سباع والطيور بل حتى الصخور واألشجار.ال

 ولنستمع إلى الشاعر وهو يخاطب كربالء:

ُ        ة عم        ورة  52  ـ        ع       ا أن       ت ِي ره
 

 ب           دم اِحب           ة  ي الس           حا   ال            ون   
 

 ـ         ي أقبر        ي ِي ب        دهرا هاب          ي53
 

 ب             ابر           ا   ال          ره   بالقس          رين   
 

فهذان البيتان اعتمدا على تقنية التشبيه، فهو يشبه أرض كربالء التي كانت صحراء ال حياة     

فيها، بالروضة الجميلة؛ ألنها سقيت بدم أهل البيت )عليهم السالم( الطاهر، ولم تسَق من السحاب 

اج الروضة السوداء المحملة بكثرة المياه، وهذه الدماء ستجعلها تنبت البدور، وتبتهج بهم ابته

 بالورود، وهذه داللة على أنها حملت قبور األئمة وأصحابهم )عليهم السالم(.

 وفي نص آخر يقول:     

 ـ        بيق       ي هب       ين الح       ّ   ع         د  فُ  م        ا3
 

 رام  الع              واحُل نقض               هُ أ رفُ              ون ي 
 

م         ال  4  ـ         ألب س        رُهُ ج        و   الو          ار  أ   
 

ج ب        ي حال       ة  الم  قُ       ون     ف       ي ي أ        ر 
 

االستعارية تمثلت في قوله )ثوب الوقار(، فالشاعر أراد أن يميز عشقه اإلمام فالصورة 

عن عشق أي شاعر آخر إلمرأة، فالعشق الثاني يبعد اإلنسان عن دينه ويظهره  )عليه السالم(

يزيد المؤمن إيمانا، لذلك أراد أن يؤكد  )عليهم السالم(  كالمجنون أمام الناس، لكن عشق آل البيت

ليجلب انتباه المتلقي  ؛ى فلم يجد أمامه من سبيل سوى تجسيد الوقار بالمرئي وهو الثوبهذا المعن

 لهذا المعنى.

 وفي قوله:

 ـ    اش   ع تم ل   ه حرّ     الس   با     وب     ا45
 

 هأر ر            تم حر             العي           ون  الع           ين   
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لالستعارتين التشخيصيتين في هذا البيت الدور الكبير في رسم لوحة للجريمة القاسية  تكان

 التي حملت حتى الحيوانات والجمادات على إظهار الحزن والبكاء على الحسين )عليه السالم(.

 وفي قوله: 

 ـ     هلق    د اش    يُت ب     نم أ     هر  عقيّر    ي48
 

فُُ  بق           ي ياس           يقي    ب           ا انرص           ار 
 

جاءت في الجملة الفعلية )تزور منيتي( إذ أسند فعل الزيارة إلى الموت، نلحظ أن االستعارة 

فالشاعر يخشى أن تحين وفاته ولم يشهد اللحظة التي يخرج فيها إمام العصر والزمان ليأخذ بثأر 

 الحسين وأهل بيته )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(.

ً لسأ  وقد شكل التضاد ملمحا  لتوصيل أفكاره  ؛إذ استعان به الشاعر في القصيدة،  ظاهراً وبيا

يعمل على إثارة  أن ه، ربما مرد ذلك إلى (30)وتجاربه للمتلقي، ويعد التضاد من أسباب قوة التركيب

، فالشاعر عندما يجمع بين األضداد يخلق (31)))مشاعر ثرية تتصل بالصورة العامة للموقف((

 ذهنية ونفسية متعاكسة يوازن فيما بينها عقل الشاعر ووجدانه. صوراً 

 مام )عليه السالم(:من ذلك قوله على لسان اإل

 ـ        ع       اُج الف       را   عح ّ       ا  ل الب        ـ   33
 

د    عقع           ـقوني   هأن           ا ال            ج ع           ن ُهرم
 

فالتضاد وقع بين كلمتي )محلل( و )منعوني(، ومما يزيد من تأثير قسوة الصورة الضدية 

 لتكون بؤرة عناية المتلقي. ؛المتمثلة في هذا البيت جعل إحدى الكلمتين في قافية البيت

 ويقول:     

 ـ       ي      ا   حُف     ُر   ي     ا عراب         ف     ربال51
 

 بع           ُد ال ع           ان ه ربُ           ه يقس           يقي 
 

يكشف هذا البيت عن فلسفة الزمان من ناحيتي القرب والبعد فكال الضدين لم يعمال على 

 التي أدمت قلوب المسلمين منذ وقوعها إلى يومنا هذا.نسيان واقعة الطف 

 وفي قوله:    

 ـ    ع    ا  م   ُت ع    ن حن      أح    اهل أوب    ـة  59
 

 ِي ه ع           ُت بم             ه  ع           ن ح           ـين   
 

فالتضاد في )قام ووقعت( عمل على رسم صورة للشاعر وهو يحاول جاهدا على ردع 

عليهم )له، مادام الشاعر بعيدا عن ذكر آل البيت  ةنفسه عن ارتكاب المعاصي، لكنها غير مطيع

 ، فهم شفعاء للعباد أمام حضرة الرب الكريم.(السالم

 المحور الراب ل الموسيق  الشعريةل

إن الموسيقى الشعرية تتآزر مع الصورة الشعرية للتعبير عن التجربة االنسانية والخواطر 

النثر التعبير عنها؛ ألن االيقاع يشكل وسيلة مهمة الوجدانية التي يختص بها الشعر وال يستطيع 

، كما انه يعد عامال مهما في ))تحقيق (32)))يستعملها الشعراء لإلبانة عن أفكارهم وانفعاالتهم((

 .(33)فاعلية الكلمات وإثارة اإلنتباه إلى صوتها((

 ويقسم االيقاع على نوعين:

 قافية ويسمى بااليقاع الخارجي.يقاع المنتظم المتكون من الوزن وال: اإل اِهل

 : االيقاع غير المنتظم، والذي يوجد في بيت دون سواه ويسمى بااليقاع الداخلي.اآلار

 بعضاً . وكال اإليقاعين يكمل بعضهما

يستعين بالبحر الكامل التام؛ ليصب فيه  الشاعريقاع الخارجي لوجدنا وإذا ما أتينا إلى اإل

هـ، واختيار الشاعر لهذا 1400سالمي والتي فجعت القلوب منذ سنة أعظم مأساة شهدها التأريخ اإل

الوزن كان نتيجة لما يمتلكه هذا البحر من مميزات أعطيت له دون غيره، ))فقد أعطي دون سائر 
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، فضال عن أنه يعطي ))تدفقا (34)البحور ثالثين مقطعا ثم أعطي تسعة أضرب وهي أعلى نسبة((

ي تنبعث من حركاته الكثيرة والمتالحقة: )متفاعلن، متفاعلن، نتفاعلن(، ، الت(35)وغزارة موسيقية((

وهذه المميزات جعلته صالحا لألغراض الجادة، ومنها الرثاء الذي يعد من أكثر األغراض الشعرية 

 جدية.

وقد استعان بالضرب المقطوع )متفاعل(؛ ليؤكد قضية قطع الرؤوس الشريفة ومدى فداحة 

، أما بالنسبة للعروضة وحشو األبيات فقد زاوج الشاعر بين التفعيلة قباحتهو هذا العمل الشنيع

 الصحيحة والمضمرة ليكسر الرتابة والملل الناتجين من تكرار التفعيالت المتشابهة في الصيغة.

أما القافية فقد اختارها على روي النون المكسورة، وصوت النون من األصوات المهموسة 

الله على أبيات القصيدة، فجاءت ظحزن والحنين، ونلحظ أن هذا الروي ألقى بمن ال التي تبعث جواً 

معظم كلمات القصيدة تحمل حرف النون، بل حتى حركتها إذ أكثر الشاعر من األلفاظ المجرورة 

وكأنه يريد أن يسحب المتلقي إلى مشهد واقعة الطف وإثارة الحزن واأللم في نفسه. وسنفصل 

 في اإليقاع الداخلي. الحديث عن هذه القضية

ولو انتقلنا إلى اإليقاع الداخلي والذي يتكون عادة من الفنون البديعية اللفظية والتي تحتوي 

على فنون عدة، لكننا عند قراءة هذه القصيدة وجدناه يكثر من أسلوب التكرار متناسيا دور األساليب 

هو تأكيد احتمالية تكرار هذه  األخرى في صياغة األفكار والمعاني؛ وربما أن السبب في ذلك

 الفاجعة بمرور الزمن، وبخاصة أن الشاعر يعيش في العصر العثماني الذي شهد قتل علماء الدين.

التكرار ظاهرة أسلوبية لفتت انتباه البالغيين العرب القدامى والمحدثين،  أن  فضال عن 

ويقصد به ))تناوب األلفاظ واعادتها في سياق التعبير بحيث تشكل نغما موسيقيا يقصده الناظم في 

 .(36)الشعر والنثر((

دينا وقد أشارت نازك المالئكة إلى وظيفة داللية مهمة يحققها التكرار، فهو ))يضع في أي

مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهو بذلك أحد األضواء الالشعورية التي يسلطها الشعر على 

أعماق الشاعر فيضيئها، بحيث نطلع عليها، أو لنقل إنه جزء من الهندسة العاطفية للعبارة يحاول 

 .(37)الشاعر فيه أن ينظم كلماته بحيث يقيم أساسا عاطفيا من نوع ما((

 ر يتمظهر في قصيدة الشاعر في ثالثة مستويات:والتكرا

 ـ ع   عسرو  الحر  المفردل1

وهذا المستوى يتمثل في تكرار صوت معين في بيت أو مجموعة أبيات، ويمكن تعريفه 

بأنه عبارة عن تداخالت صوتية ناجمة عن ترديد صوت معين، أو عدد من األصوات مما لها قيمة 

 .(38)داء الفكرة والعاطفةتنغيمية ذات وظيفة عضوية في أ

إن قارئ هذه القصيدة يجد الشاعر يزاوج بين األصوات المهموسة واإلنفجارية التي تحدث 

أثناء النطق، ويلحظ أيضا أنه رتب هذه األصوات على أجزاء القصيدة، كل جزء حمله في صخبا 

 األصوات المناسبة لمعناه.

ع استخدام قليل للمهموسة؛ لتخفف حدة ففي المقدمة نلحظ سيادة األصوات االنفجارية م

أصوات األولى، فالشاعر في هذه المقدمة يخاطب امرأته التي تلومه على عشقه المفرط، فيصرخ 

بوجهها ليفهمها انه غير آبه لهذا اللوم، فهو قد عشق أشرف وأطهر الخلق في هذا الكون، لذلك كان 

 ، فيقول:في القصيدة واسعا ألصوات التاء والكاف والالم والباء، والجيم حضورا

يق        ي1  ـ        ِنم فق       ت  عش       فقة  ع        ي  د ع 
 

 ع      ا زال  لوُع      ل  ى      ي ال       و  يُغمريق       ي 
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 ... 

 ـ        ي أحسب       ـي أنّ        ي ل وع        ل  س       اع   2
  

 ِنّ         ي ِحا  ى        ي الُح        ّ    ي        ُر أع        ـين   
 

 ـ        بيق       ي هب       ين الح       ّ   ع         د  فُ  م        ا3
 

 رام  الع              واحُل نقض               هُ أ رفُ              ون ي 
 

م         ال  ـ         ألب س        رُهُ 4  ج        و   الو          ار  أ   
 

ج ب        ي حال       ة  الم  قُ       ون     ف       ي ي أ        ر 
 

ري         ة  ياى ع        ا  5  ـ         ِنم ُج        ن  ا         ا  العاع 
 

ل           ي ُح        نم أ          ويق ي   ى   ق        دم ُجق ق        ُت ه 
 

............................................................ 

وبعد أن ينتقل إلى دور اإلمام الحسين عليه السالم ليروي لنا أحداث واقعة الطف األليمة، 

استعمال األصوات المجهورة، وتارة ينخفض باستعمال األصوات  عبرنجد الصوت تارة يرتفع 

 المهموسة:

 ـ      ِنم ف     ان  دي      ُن عحم     د  ل       يس      رق م 23
  

 ِي بقر            ي ي           ا س           يوُ  ا            يقي 
 

       اديةُ الظ     ـبا ـ             ا دع     ي ى ر     ره  24
 

 عق            ه ه              ا ل رع            ا  هأيق            ـي 
 

 ـ      نف       ال      ج ع       ت يميق     ي حس     رة25
 

 هِأبعر                ه يس                رأي هيميق                ي 
 

 ـ      ا       ا ِلي     ل  دي     ـة  أرُ       ب      ا26
 

 ي        ا رّ   أن        ت هليّ         ا ع        ن دهن        ـي 
 

 

 ـ     انفق    ُت نفس    ي ى    ي رُ    ا  هي أرا27
   

 ن       ي ى       اعال         ي ا هأن       ت ععيق        ي 
 

إذ نلحظ في هذه األبيات واألبيات التي بعدها أن األصوات صورت حال اإلمام عليه السالم 

وهو في ساحة الوغى عطشانا غريبا، متحسرا على حال أبناء أمته الذين غدروه، ونجد صوت 

اإلمام عاليا في البيت األول وكأن الشاعر أراد أن يؤكد الغاية الكبرى من استشهاد اإلمام عليه 

م والتي يجب على ابناء األمة اإلسالمية في كل مكان وزمان أن يضع هذه الغاية في الحسبان السال

وأن ال يجعل دم اإلمام يذهب سدى فيلتزم بالشريعة األسالمية واال يتخطى الحدود التي رسمها هللا 

 )تعالى( له.

الجزء اإلستعانة بصوت الهاء الذي كرر في هذا  عبربعدها يخفف الشاعر من الصوت 

مرة، وهو من أشد االصوات همساً، وفي نهاية هذا الجزء نجد الشاعر يختمه بالقوة ذاتها الذي 27

 بدأ بها صوت اإلمام عليه السالم فبعد أن سرد حكايته مع الموت يقول مخاطبا هللا )عز وجل(:

 ـ    ُا     م ل   ي ب      رج هان   رق م ل    ي ع    ق  37
 

 ال         ج   م        وني (18)أن        ا عب        د  القّ         ن   
 

 ـ     ل      يب       ل    ي      يج  أع    د  نفيس     هُ 38
 

 لرُ                   ا   ِي هارج                   ي هأعيق                   ي 
 

ف        ا  39  ـ                 ا ع ي        ي ي يُ ي       ُ  أحر 
 

 ل              و يس               ر يُ  بقفس              ه  يف               ديقي 
 

 ـ       أبقيرُ      ه لي       ون  بع      دج عوُ      حا40
 

 ل ق            اي               اع  س            ّر   الم ق            ون   
 

التي صورت لنا اإلمام عليه السالم وهو في  فالشاعر يردد بعض األصوات اإلنفجارية

حالة التكلم بصوت مرتفع، فهو يدعو هللا تعالى لينال من قتلته ال ألجل اإلمام نفسه فهو ال يطلب 

ازهقوا روحه التي أرادها أن تحيا لينشر تعاليم الدين اإلسالمي؛ لكي يلقي هللا  ألن همشيئا لنفسه بل 

 تعالى وهو راض عنه، لذلك يلتفت إلى ابنه السجاد عليه السالم ليكون وصيا من بعده على الناس.

وبعدها ينتقل إلى الجزء الثالث الذي ينتقل فيه الصوت للشاعر؛ الذي أخذ يخاطب اإلمام 

األصوات  عبره السالم لكن قبل أن يخاطبه يبدأ حديثه بصوت خافت فيه رجاء وتوسل المنتظر علي

 المستعملة فيقول:

 ـ                   ج أعان        ةُ أحم        د  أّديمرُ         ا41
 

 ىا           دم ع           ي  ب          ا هأن          ت أعيق          ي 
 

 فكان الستعمال الهاء والنون أثره في ترقيق الصوت .
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 )عليه السالم( فيقول:وبعدها يأخذ الشاعر برفع صوته مستحضرا اإلمام المنتظر 

 ـ       ي      ا أي        ا الم       ُل المحّ       ُ  هجب      ة42
 

 يعق          و ل           ا بال           ّل  ف          ا  ح          رهن   
 

 ـ      أأ     ر  س     وا  الي     وم  راأ     ُ  ىرق       ا43
 

  ي          ا   ل         يي س         وا  بالم          عون 
 

 ل  أق ش م  (19)ـ ح   الحسيُن ب  ية  44
 

ل  المس             قون     ِي بض             وج  ُحس             اع 
 

 ـ      اش     ع تم ل     ه حرّ       الس     با     وب       ا45
 

 هأر ر          تم حر           العي         ون  الع         ين   
 

 فنجد في هذه األبيات والتي بعدها سيادة األصوات اإلنفجارية؛ لتناسب المعنى المنشود.

ويدخل ضمن تكرار الصوت تكرار حروف المد الذي له عالقة قوية بالحركة الموسيقية 

))لعل المشكلة التي تواجه دارس اإليقاع الشعري،  للشعر، والتي قال عنها الدكتور محسن أطيمش

وتغيراته تتعلق بقضية حروف المد التي تكسب المقطع إذا شاعت شيوعا واضحا نوعا من البطء 

الموسيقي أو ما يمكن أن يوصف بالتراخي الموسيقي، كما أن انعدامها، أو قلتها يسهم في إضفاء 

والشاعر في قصيدته هذه يحرص على أن تكون  ،(39)نمط من الموسيقى األقرب إلى السرعة((

قصيدته تحمل اإليقاع البطيء؛ لتمهل المتلقي تخيل الموقف الذي مر به إمامنا عليه وعلى آبائه 

أفضل الصالة والسالم. وبذلك يمكن لنا أن نقول إن الشاعر كان موفقا في اختيار األصوات 

 هنا كان خادما للمعنى.مة للمعنى المبتغى توصيله للمتلقي فالجرس ءالمال

 ـ ع   عسرو  ال فظ المفردل2

ألن بالغته تعتمد على ذكاء الشاعر في اختيار  ويعد هذا المستوى من أهم المستويات؛

األلفاظ القادرة على التأثير في نفس المتلقي وتقوية المعنى، إذ إن ))اللفظ المكرر ينبغي أن يكون 

 .(40)ت ألفاظه متكلفة ال سبيل إلى قبولها((وثيق االرتباط بالمعنى العام، إال كان

وقد أكثر الشاعر من هذا المستوى في جسد قصيدته هذه، وبخاصة في األجزاء األولى التي 

كشفت عن حب الشاعر ألهل البيت عليهم السالم فقد كرر لفظة الحب في البيتين الثاني والثالث 

مجنون، جن، جننت( ليؤكد مدى تعلقه بأهل مرتين، وبعدها كرر كلمة المجنون بصيغها المختلفة )

 البيت )عليهم السالم( دون سواهم.

وفي الجزء الذي يفصح فيه عن معرفته بمظلومية أهل البيت عليهم السالم، يأخذ الشاعر 

بتكرار بعض األلفاظ وكأن الدهشة والتحير من مدى بشاعة أعداء آل البيت عليهم السالم عقدت 

 ظا لها عالقة بالمعنى المنشود، كقوله:لسانه وجعلته يكرر ألفا

ُ ُ  ال       ج12  ـ       لم       ا س      معُت ب ف      ـر  ي      وع 
  

 ى       ي ف       ربالج  ج       ر  ألف       ُت         ُ ون ي 
 

 ـ        وج      ا ُ ع      ن حف      را   ه ع      ة  ف      ربال13
  

 ي             ا أم  ف             ّا  ح يق             ة  هح ي             ـن   
 

 ـ      ل     يي ال      ديُي س     و  لديغ      ـل  ي ال      ج14
  

 أعس             ي اب           ُد ن ش            ة  الرقيق            ي 
 

 ال      ديُي أ      ا   حيق     ا  را ي     ا  ـ      هعس       15
  

 ِي ل          ديغُل  ع          ا ل           ه ع          ن ح          ين   
 

فقد كرر لفظة كربالء مرتين، واللديغ أربع مرات، وكان لتكرار كربالء دوره في تصوير 

حزن الشاعر وحسرته على ذكر مكان الواقعة، أما اللديغ فجاء تكراره لتأكيد ضرورة عدم تمكين 

عر هنا يشير إلى قضية خيانة معظم أتباع اإلمام عليه السالم الذين العدو من النيل من اإلسالم، فالشا

بايعوه ومن ثم تركوه وحيدا مع نفر من الصحابة ال يتجاوز عددهم السبعين رجال، وجاء تكرار هذه 

اللفظة من باب عدم تكرار الخيانة وتمكين العدو، فالمؤمن كما يقول الرسول الكريم )صلى هللا عليه 

 واحد مرتين((. )ال يلدغ من حجر  وآله وسلم( )
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 ... 

 وفي قوله :    

 ـ       ى      ي ي      وم  ألق         ل مم ال       ل  ن فمس       هُ 20
  

 ف يمم               ا أ  ُ              وُن ه اي              ة  ل               ّدين   
 

 ـ       هبي      وم         ال  لقفس      ه  ع       نم بع      دعا21
  

 أّد  ب             ا ح               المع            الي بيق             ي 
 

الذي وقع في هذا  وفداحته كرر )يوم( في هذين البيتين عموديا، لإلشارة إلى أهمية األمر

 الزمان وهو يوم عاشوراء.

فضال عن تكرار الشاعر السم اإلشارة )هذا( سواء في البيت الواحد أم في أبيات متفرقة، إذ 

 .، وقد سبق وان أشرنا إلى هذا األمركرر اسم اإلشارة في هذه القصيدة ست مرات

 ـ ع   عسرو  ال م ةل3

لكثرة األلفاظ التي تعمق من األداء الموسيقي  وهو أكثر أهمية من المستويين السابقين؛

لألبيات، ويلجأ الشاعر إلى هذا المستوى عندما يكون ))التوتر الوجداني الذي يفترش مساحة 

القصيدة قد وصل إلى غايته، وتدرج إلى قمته ولم يعد أمام الشاعر سوى الصمت الكظيم بعد أن فقد 

. وهذا ما نلمحه في (41)اإلبانة عن مشاعره الغائصة((_بواسطة توتره_ القدرة على االستقرار أو 

 األبيات التي يخاطب فيها كربالء:

 ـ    ي      الحس   يُن ب    ل المق   ون  هأنق   ي17
  

 ي ي        ُت ىي        ل  ع        ن الحس        ين  عق        ون ي 
 

فعجز البيت يحمل الكلمات ذاتها التي بنت صدره، ونلمح ونحن نقرأ أو نسمع هذا البيت 

تمنعه من اإلتيان بكلمات مختلفة في عجز البيت فظل يردد ما قاله  كأن الشاعر يحمل عبرة وغصة

 في صدر البيت؛ ليؤكد مالقاة اإلمام عليه السالم للموت في أرض كربالء ال غيرها.

 وفي قوله على لسان اإلمام الحسين )عليه السالم(:

 ـ      أع ي     ُت رب     ي عوج ق     ا ي يققض     ي22
  

 ِي بقر               ي ىا               عدج هحريق               ي 
 

 ف     ان  دي     ُن عحم     د  ل       يس     رق م ـ      ِنم 23
  

 ِي بقر            ي ي           ا س           يوُ  ا            يقي 
 

إذ كرر اداة االستثناء إال والجار والمجرور بقتلي مرتين عموديا، وفي هذا التكرار داللة 

 على ضرورة حدوث القتل واالستشهاد ليستقيم ما عوج من الدين على أيدي بني أمية.

 وفي موضع آخر يقول الشاعر:     

 الر  ّ  د       تل ع  ا    و ع    بيـ      الوال 9
 

        الوال الروّج      د           تل         ا ديق      ي 
 

الشاعر في هذا البيت فن المراجعة وهو نوع من أنواع التكرار، وهي ))أن يحكي  يستعمل

المتكلم ما جرى بينه وبين الغير من سؤال وجواب بأوجز عبارة من ألطف معنى في أرشق سبك 

 .(42)واسهل لفظ((

وقد أشار ابن رشيق القيرواني الى التقسيم ، حسن التقسيموفي نص آخر نجده يستعين بفن 

بقوله: ))اختلف الناس في التقسيم: فيعضهم يرى انه استقصاء الشاعر جميع اقسام ما ابتدأ به... 

، وهذا واضح في (43)ويسميه )جمع األوصاف(، وبعض الحذاق من أهل الصناعة يسميه التعقيب((

 :قوله

ـي هالرعوُد حقيق ـي  ـ البرُإ أنمف اسي ِحا  ي ُ عّـد م 8 يُ  دعع   هالغ 

م على ثالثة مقاطع: )البرق أنفاسي، الغيث دمعي، الرعود حنيني( وكلها فهذا البيت قس  

تنتهي بحرف الياء، والذي يقرأ هذا البيت يجد الشاعر قد رسم صورة حركية لنفسه المضطربة 
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الشديد لمعرفته بقصة واقعة الطف، فهو كالموجة في البحر ترتفع تارة وتنزل بسبب تفجعه وحزنه 

 تارة أخرى ثم ترتفع وهكذا.
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 ... 

 ال اأمة

 النتائج التي توصلنا إليها: هموبعد فان من واجبنا بعد نهاية هذا البحث أن نذكر أ 

  ،نقله لوقائع  عبرإن الشاعر تفوق على الشعراء السابقين له أمثال مهيار والكميت ودعبل

 الطف فالقارئ لهذه القصيدة يجد نفسه كأنه يشاهد األحداث صورة وصوتا.

  اإلستعانة بالمقدمة الغزلية، ومن ثم ذكر  عبرلم يخرج الشاعر عن نظام القصيدة العام

استشهاد اإلمام وبعدها تعزية النفس اإلنسانية بخلود ثورة اإلمام عليه السالم وانتصار الدم 

 على السيف.

  كانت لغة القصيدة سهلة ال غموض فيها، وكان الشاعر موفقا في اختياره لأللفاظ التي

 تناسب السياق العام للنص.

  كثرة استعماله  لفن اإلقتباس من القرآن الكريم، وهذا راجع لطبيعة النص الذي كتبت من

 أجله هذه القصيدة.

 لمجازية؛ لتزيد القصيدة بالغة.استعان الشاعر باألساليب الطلبية الخارجة إلى المعاني ا 

 .كان لفني اإلستعارة المكنية والتضاد األكثر حضورا في قصيدة محسن ابي الحب الكبير 

  ومن الناحية اإليقاعية للقصيدة فالشاعر جعلها على وزن الكامل التام؛ الحتوائه على

ب المقطوع؛ تفعيالت عدة، تعين الشاعر على الحرية في التعبير، واستعان الشاعر بالضر

 للداللة على الرؤوس الشريفة المقطوعة.

 .اختار الشاعر قافية النون المكسورة لتكون رويا للقصيدة 

  كان للتكرار بأنواعه الثالثة األكثر استعماال في القصيدة، وكان لعنصر الصوت الدور الهام

 في تجسيد الحدث ونقله للمتلقي .

 

 

 

 

 

 

 هوامش البحث ومصادره:

 .178، سلمان آل طعمة:  ، ومعجم رجال الفكر واألدب في كربالء13/247أعيان الشيعة، محسن األمين:ينظر: ( 1(

 .8/56، وأدب الطف أو شعراء الحسين: 13/247( ينظر: أعيان الشيعة: 2)

 .11( ينظر: الديوان: 3)

 .1/104( ينظر: الحركة األدبية المعاصرة في كربالء: 4)
هـ، له ديوان مطبوع حققه سلمان 1369هـ، وتوفي فيها سنة 1305( محسن أبو الحب الصغير: شاعر ولد في كربالء سنة 5)

م. ينظر: معجم رجال الفكر واألدب في كربالء، و معجم الشعراء العراقيين، جعفر صادق 1966آل طعمة، سنة 

 .303-302حمودي التميمي: 

ي محمد حسين الشمري، في بحثه الموسوم بـ)الشيخ محسن أبو الحب الشاعر الرسالي، مجلة ( لقبه بهذا اللقب الباحث هاد6)
 .19: 204األحرار، ع

 .13/247( ينظر: أعيان الشيعة: 7)

 .244( ينظر: معجم خطباء كربالء، سلمان آل طعمة: 8)
 .11( ينظر: الديوان: 9)
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 22أسس مكتبة قيمة في كربالء له كتاب طبقات الرواة، توفي في  عبد الحسين الطهراني: عالم جليل القدر، مجتهد كبير( 10)

، معجم رجال الفكر 11/491، أعيان الشيعة: 397هـ، ينظر: الكنى واأللقاب، عباس القمي:  1286رمضان سنة 
 .116واألدب في كربالء: 

ً ألهل البيت )عليهم السالم( كثيراً ، له ديوان شعر  ( محمد علي كمونة الحائري:11) ً مبدعاً ، محبا ً فاضالً وشاعرا كان أديبا

( ودفن في المشهد الحائري خلف رأس اإلمام الحسين هـ1282جله في االئمة )عليهم السالم(، توفي في كربالء سنة )

 .14/297 )عليه السالم( . ينظر : أعيان الشيعة:
 .11: ( ينظر: الديوان12)

 .8/56، وأدب الطف: 13/247( ينظر: أعيان الشيعة: 13)

 م. 2010( أستاذ وطبيب وأديب، وله مؤلفات عدة منها )نقول الجاحظ من أرسطو في الحيوان(، توفي سنة 14)
 .171( الديوان: 15)

 ( ينظر: لسان العرب: مادة )َحَرى(.16)

 .172_168( الديوان: 17)

 العبودية، ينظر لسان العرب: مادة: قَنََن.( القن: عبد خالص في 18)
 ( طخية: الليلة المظلمة، ينظر: لسان العرب: مادة : طخا.19)

 .15( معجم مصطلحات نقد الرواية، د. لطيف الزيتوني: 20)

 .87( سورة األنبياء: آية 21)
 .57( سورة األحزاب: آية 22)

 17( سورة فصلت: آية 23)

 .103( سورة آل عمران: آية 24)
 .1/239( ينظر: العمدة، ابن رشيق القيرواني: 25)

 .168نقد الشعر: وهو أن يتم معنى البيت قبل وصوله للقافية، فتأتي القافية لتزيد معنى البيت جودة، ينظر: اإليغال: (26)

 .172( الجملة الطلبية في شعر أبي تمام، سامي عبد الجبار: 27)

 .15جليل رشيد فالح:  ( الصورة المجازية في شعر المتنبي،28)
 .1/376الصورة البالغية عند عبد القاهر الجرجاني _منهجا وتطبيقا_ د. علي أحمد الدهمان:  (29)

 .197( ينظر: األسلوب، دراسة تحليلية ألصول األساليب األدبية، أحمد الشايب: 30)

 .2/553( فلسفة البالغة، بين التقنية والتطور، د. رجاء عيد: 31)
 .1/69ر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه، د. محمد النويهي: ( الشع32)

 .53( مظاهر التناظر الصوتي واإليحائي في شعر البريكان، د. فهد محسن فرحان: 33)

 .245( تطور الشعر العربي الحديث في العراق، د. عباس علوان: 34)
 .31( األدب وروح العصر، عبدة بدوي وآخرون: 35)

 .239وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي هالل:  ( جرس األلفاظ36)

 .277_276( قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة: 37)

 .70( ينظر: لغة الشعر في القصيدة العربية األندلسية، د. بشرى محمد طه البشير: 38)
 .307( دير المالك، د. محسن أطيمش: 39)

 .231المعاصر: ( قضايا الشعر 40)

 .72( لغة الشعر، د. رجاء عيد: 41)
 .107( نفحات األزهار على نفحات األسحار، عبد الغني النابلسي: 42)

 . 2/20العمدة:( 43)

 المصادر هالمراج 

  القر ن ال ري 

سة أدب الطف أو شعراء الحسين )عليه السالم( من القرن األول الهجري حتى القرن الرابع عشر، جواد شبر، مؤس .1
 م.2001التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

 م.1985األدب وروح العصر، د. عبدة بدوي وآخرون، منشورات ذات السالسل، الكويت،   .2

 م.1966، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 6األسلوب، دراسة تحليلية ألصول األساليب األدبية، أحمد الشايب، ط .3
، دار التعارف 5سن األمين، حققه وأخرجه وعلق عليه حسن األمين، طأعيان الشيعة، اإلمام السيد مح  .4

 م.2000للمطبوعات_ بيروت، 

تطور الشعر العربي الحديث في العراق )اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج(، د. علي عباس علوان، منشورات  .5
 م.1975وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، 

 م.1980البحث البالغي والنقدي عند العرب، د.ماهر مهدي هالل، دار الرشيد للنشر،  جرس األلفاظ وداللتها في .6

 م.1968الحركة األدبية المعاصرة في كربالء، صادق آل طعمة ، الطبعة األولى،  .7

، دار الشؤون الثقافية 2دير المالك، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، د. محسن أطيمش، ط .8
 م.1986امة _ بغداد، الع
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 ... 

، انتشارت المكتبة الحيدري_ إيران، 1ديوان الشيخ محسن أبو الَحب  الكبير، تحقيق د. جليل كريم أبو الحب، ط .9

 م.2003
 الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، د.محمد النويهي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د. ت.  .10

 م.1986، سوريا، 1اهر الجرجاني_منهجا وتطبيقا_ د.علي أحمد الدهمان، طالصورة البالغية عند عبد الق  .11

، دار الجيل 4العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط .12

 م.1972للنشر والتوزيع، بيروت _ لبنان، 
 ، منشأت المعارف باإلسكندرية، د.ت.2فلسفة البالغة بين التقنية والتطور، د. رجاء عيد، ط  .13

 م.1981، دار العلم للماليين، بيروت _ لبنان، 6قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، ط  .14

 م.1985لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث، د.رجاء عيد، منشأت المعارف باإلسكندرية،   .15
 م.1970الك نى واأللقاب، عباس القمي، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، د.ط،   .16

 م.1999_معجم خطباء كربالء، سلمان هادي آلطعمة، مؤسسة البالغ دار الصالحي، بيروت، الطبعة األولى،  .17

كرم، بيروت، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء، سلمان هادي آل طعمة، دار المحجة البيضاء، دار الرسول األ  .18

 م.1999الطبعة األولى، 
معجم الشعراء العراقيين المتوفين في العصر الحديث ولهم ديوان مطبوع، جعفر صاادق حماودي التميماي، شاركة   .19

 م.1991المعرفة للنشر والتوزيع المحدودة، بغداد، الطبعة األولى، 

 م.2002اشرون، ، مكتبة لبنان ن1معجم مصطلحات نقد الرواية، د. لطيف الزيتوني، ط  .20
نفحات األزهار على نفحات األسحار في مدح النبي المختار، تأليف العالمة عبد الغني النابلسي، الناشر عالم الكتب    .21

 بيروت، د. ت.

هـ(، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمياة بيروتاـ 327نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر)  .22
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