 يف شعررثاء ا ِإلمام احلسنی
حللِّ ّي
ِ السید حیدر ا
ِّ
فنیة
دراسة
َّ موضوعیة
َّ
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ُم َّ
لخ�ص البحث

الط��ف برعوا يف ه��ذا الفن واش��تهروا
کثریا ِم��ن ش��عراء َأدب
ِّ
آخ��ر .وق��د وجدن��ا ً

ُّ
جی��ف ومعینًا ال ینض��ب علی َم ِّر
س��یني نب ًع��ا ال
وس��یظل الش��عر
بِ��ه،
ُّ
ّ
الکربالئي احلُ
ّ
التاری��خ؛ ألَنَّ��ه لی��س ذا ب ٍ
عاطفي َفحس��ب ،ب��ل إِ َّن ُه حیمل ب�ین ثنایاه ُبع��دً ا دین ًَّیا،
عد
ُ
ُ
ٍّ
الدیني يف نطاق
والی��وم ال نَج��د بلدً ا إس�لام ًّیا إِلاَّ وانترش فیه ه��ذا النوع ِمن الش��عر
ّ
واس��ع.

لقد خلصت هذه الدراس��ة إِ لی عرض َأ برز املالمح والظواهر املختلفة لِ ِّلر ثاء
احلس��یني يف ش��عر الس��ید حیدر ِ
احل يِّ ّل  ،ونحن يف هذه الدراس��ة اعتمدنا يف خ َّطتها
ِّ
ّ
وقس��منا جوانب الرثاء يف ش��عرهُ ،ث َّم اس��تخرجنا
الوصفي
عل��ی املنهج
التحلیيل َّ ،
ّ
ّ
احلس��یني يف ش��عر
مواط��ن مجاهلا ،و َأ رشنا إِ لی املیزات البارزة واألساس�� َّیة لِلرثاء
ّ
اإل مام ا حلس�ین يف ش��عر الس��ید حیدر ِ
الس��ید حی��در ِ
احل يِّ ّل  .إذ کان رثاء ِ
احل يِّ ّل
ِّ
ِّ
ُ

ص��ور ا مؤ ِّث��رة وحزینة تتأ لمَّ
الش��اعر
رس��م
فعم بِالصور املأس��او َّية ،فقد
ً
ُ
َ
حزینً��ا ُم اً
ٍ
ٍ
صادقة ،
معان
منه��ا القلوب ،مع جزالة األُس��لوب ورصانته ونصاعته ،وإظه��ار
واعتم��د ع�لى متانة اللفظ والتعب�یر ،وغزارة وصف الوج��دان ،واملطالبة بِالثورة

ع�لى جباب��رة الدهر ،وق��ادة ال ُطغاة واهلیمن��ة علی َم ِّر العصور ،م��ع ُق َّو ة التأثری يف
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الش��یعي َش َ
الطف،
کب�یرا بع��د َأح��داث معرک��ة
��زا
االهت�مام بِ��األَدب
ِّ
��غل ح ِّی ً
ّ
ً
وتع��دُّ ه��ذه الواقع��ة ِمن َأكث��ر املعارك ج��دلاً يف تاري��خ البرشيةِ ،
ومن ه��ذا املنطلق
َّ
اإلمام احلس�ین مکان��ة مرموقة يف الش��عر الع��ريب ال یقابلها َأي ٍ
ف��إِ َّن لِرث��اء ِ
يشء
ّ
ُ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

نف��ساملتل ِّق��يوذهن��ه.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

��ف ِ ،
حلس�ین ،الس�� ِّید
الر ث��اءَ ،أ دب ال َّط ِّ
اإل م��ام ا ُ
الکل�مات الدَّ الل َّي��ةِّ :
حی��در ِ
احل�ِّل�يِّ ّ .
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Abstract
The interest in Shi'ite literature occupied a great deal after

َّ
العدد الثالث عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
م2019 أيلول/هـ1441 َص َفر اخلري

the events of the Battle of Tuff, this incident may be one of the
most controversial battles in human history, from this point of
view, the lament of Imam Hussein (PBUH) In Arabic poetry, has
a Prestigious position, nothing else corresponds to it, we have
found many poets of AL-Taf who have excelled in this art and
are famous for it, the hussainian Karbalai poetry will remain an
inexhaustible source over the course of history, because it is not
only an emotional dimension, but in addition, it has a religious
dimension.
Today, we can't find an Islamic country without this type of
religious poetry has spread widely in it. This study has concluded
with the presentation of the most prominent features and
phenomena of Hussein lamentations in the poetry of Sayyid
Haidar Al-Hali. In this study, we adopted in its plan the descriptive
analytical method, divided the aspects of lamentation Then we
extracted her beauty.
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 درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية-حل ِّل ّي
ِ رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا

We referred to the salient and essential features of Hussain
lamentations in the poetry of Sayyid Haidar Al-Hali. The
lamentation of Imam Hussain (PBUH) in the poetry of Sayyid
Haidar Al-Hili was sad and full of tragic images, the poet drew
poignant and sad images that hurt the hearts, with the style,
the peg and the light, a true meaning, its dependence on the
description of the conscience, the accuracy of the description,
the demand for the revolution on the titans of the age and the
leaders of tyrants and dominance over the ages, with the power
to influence the same recipient and his mind.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

strength of the word and expression, the abundance of the

م.م� .إياد ني�سي

مقدِّ مة البحث

اإلم��ام احلس�ین هللِ تعال��ی ک َُّل ٍ
َف َق��د َأعط��ی ِ
يشء ،وق��دَّ م التضحی��ات التي مل

یش��هد التاریخ ولن یش��هد مثیلاً هل��ا ،وکان عطاؤه غ�ير منقطع ،فکان علین��ا َأن یکون
ِ
ِ
عطاؤنا ِ
وعطائه ،حتَّی
تضحيت��ه
لإلمام احلس�ین ومش��ارکتنا ومواس��اتنا بمس��توى

نک��ون بِمس��توی احل��ب وال��والء لِلعظم��ة احلس��ینیة(ِ ،)1
الط��ف املؤمل��ة التي
فلواقع��ة
ِّ
َّ
ُ ِّ
ُ
استش��هد فيه��ا ِ
کبری يف نُف��وس املوالنی ألَهل
حلس�ین و َأصحابه الکرام َأ ٌ
اإلمام ا ُ
ث��ر ٌ

البی��تَ ،ول��ذا نُالح��ظ َأ َّن حم ِّبي َأه��ل البي��ت يف ک ُِّل ع��ام ُیقیمون الع��زاء علی
ُمصاب س�� ِّید الش��هداء بِ��ک ُِّل ٍ
فخر واعت��زاز ،ودموعه��م ُمنهمر ٌة عل��ی خدودهم،
ِ
و َأصواهت��م مرتفع�� ٌة بِ
الطف
البكاء والنحي��ب ،وجیب َألاَّ ننس��ی بِ َأ َّن ألَح��داث معرکة
ِّ

بش��کل عام ،ولِقتل ِ
ٍ
ٍ
بش��کل خاص حرارة يف قلوب املؤمننی ال تربد
اإلمام احلس�ین
ٍ
ٍ
حیس بِعظم��ة هذه القضیة،
ش��خص
َأبدً ا ،وکام َأس��لفنا بِ َأ َّن ک َُّل
م��وال ألَهل البیتُّ 
وه��ي التي تدفع�� ُه إِلی املثاب��رة وحت��دِّ ي الصعوبات يف طریق س�� ِّید ُ
الش��هداء دون

ُمباالة.

هيدف هذا البحث إىل اإلجابة عن األَسئلة اآلتية:
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الطف وهنضة ِ
واملهمة
اإلمام احلس�ین إِحدی ال َقضایا العظیمة
َأصبحت قض َّیة
ِّ
َّ
َل��دی ک ُِّل املؤمن�ین عل��ی َمدی التاریخ؛ مل��ا فیها ِمن طاق��ات قو َّیة هائلة تُس��اعدنا علی
الصمود َأمام قادة الطغاة واهلیمنة ،وحتدِّ ي الصعوبات واملش َّقات.

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

حث الش��اعر الس��يد حی��در ِ
َّأولاً  :ما هو الدافع الرئيس الذي َّ
احل يِّ ّل عىل ختصيص
ِّ

احلسیني؟
بعض أغراض شعره للرثاء
ّ

ثانیا :ما هي أبرز جوانب الرثاء احلسيني يف شعر الشاعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل؟
ِّ
ّ
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الکربالئي عند الشاعر الس ِّيد
الس�مات الرئیس��ة التي یتَّس��م بهِ ا الرثاء
ّ
ثال ًثا :ما هي ِّ
حیدر ِ
احل يِّ ّل؟

�أ�سبق َّية البحث

ثمة دراسات یشار إلیهاُ ،أنجزت حول أدب السيد حیدر ِ
نخص منها بِ ِّ
الذکر
احل يِّ ّل
ُّ
ِّ
ُ
َّ
ِ
مقالاً حتت عنوان (دیوان الس�� ِّيد حی��در احل يِّ ّل؛ أغراضه وفنون��ه) للدکتور فارس عزیز
مس��لم ،املنش��ور يف جم َّلة مرکز بابل ،ورس��الة جامع َّیة لِنیل درجة املاجس��تری يف جامعة
اإلمام احلجة يف ش��عر الس��يد حیدر ِ
طه��ران عنواهنا (اس��تنهاض ِ
احل�ِّل�يِّ ّ ) لِلطالب رضا
ِّ
َّ
احلکیم ،وإِرشاف الدکتور أمحد س��عدي؛ لذا ِمن هذا املنطلق ،وعىل الرغم من دراس��ة
الطف وما بعدها يف ِعدَّ ة ُكتُب َأو رس��ائل و َأطاریح جامع َّیة ،مل نجد دراسة سابقة
واقعة
ِّ
خاصة وموس��عة وشاملة حول الرثاء احلسيني يف شعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل؛ لذا فالوقوف
ِّ
َّ
ّ
َّ
والنظر يف األشعار التي نظمها السيد حیدر ِ
احلسيني ،یفتح لنا با ًبا جدیدً ا
احل يِّ ّل يف الرثاء
ِّ
ّ
للولوج إلی األدب امللتزم ،وممَّا ال غبار علیه ،فإِ َّن هذا البحث ُی َعدُّ وس��یلة من الوسائل
املعینة للمتط ِّلعنی والباحثنی ملعرفة أرسار اإلمام احلسنی وفضائله.
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املبحث الأَ َّول
فن الرثاء
نظرة عابرة يف ِّ

الش��اعر ِمن
ی��دور موض��وع الرثاء حول ذکر الصفات احلس��نة لِلمیتَ ،ویس��عی
ُ

والتوجع
یضا حافلة بِذکر اآلالم واملرارة
ِخ�لال وصفه هلذه اخلصال الط ِّیبة والتي هي َأ ً
ُّ
الباکي والش��کوی ِمن الزمانَ ،أن ُیلهم َﺫوی��ه ﺍﻟﺼﺮﺒ وﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ؛ لذا نجد هذا النوع ِمن
الش��عر ينامز من س��ائر َأنواعه بِالصدق يف العاطف��ة َ
املتأ ِّججة واخل َّفاق��ة ا ُملندفعة اندفا ًعا
ش��دیدً ا؛ لِتؤ ِّث��ر يف قلب املستمع .یقول صاحب کتاب (نوائ��ح نجوم السامء يف مصائب
«الرث��اء ف ٌّن ِمن فنون ِّ
وتفجعه
الغنائي ُی َعبرِّ فیه الش��اعر ع��ن ُحزنه
الش��عر
ُّ
ّ
عاش��وراء)ِّ :
ِ
خمتلفة َتبعا لِ
ٍ
حبیب ،کام یتَلو ُن الرثاء بِ َأ ٍ
ِ
ٍ
ِ
لب
لطبیعة
لوان
لفقدان
واملزاج واملواقف؛ فإِذا َغ َ
َ ًَ
َ َّ
ُ
کان (نُدب��ا) ،وإِذا َغلب ِ
ِ
الر ِ
علیه تَسجیل
َ
َ
حلزنً َ ،
احلَ ،و َب َّث اللوع َة وا ُ
علی��ه البکا ُء عل��ی َّ
ک��ان (تأبینًا) وإِذا غل��ب ِ
ِ
ِ
علیه َ
حیاته َ
التأ ُّمل
احلمی��دة التي َیت ََمتَّع بهِ ��ا الفقیدُ يف
اخلص��ال
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واحلیاة َ
القصیدة
َّأبنی والع��زا ُء يف
کان ( َعزا ًء) و َق��د یجَ ت َِم ُع
امل��وت
حقیق��ة
يف
الندب والت ُ
ُ
الواحدة»(.)4
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الر ُج��ل َر ً
ث��أ َأي َمدَ ح ُت ُه بعدَ
الرث��اء ُلغ�� ًةِ :من َرث��یَ ،رث ًَی��ا َو ِرثا َی ًة َو َمرثِ َی�� ًةَ ،و َر َث ُ
أت َّ
ِ
َموت��هَ ،و َر َث َ
الش��عر
��ي ُمرثِ َئة(َ .)2أ َّما الرثاء يف األَدب؛ َف ُه َو
ُ
��أت املر َأة ُزوجها ،کذلك؛ َوه َ
ِ
ا َّل��ذي یع الش��اعر ِ
فیه عن مش��اعر احل ِ
ٍ
واللوع��ة التي تَنتا ُب�� ُه؛ لِ ِ
عزی��ز ُف ِج َع
غیاب
��زن
ُ
َ
ُ
ُ َ برِّ ُ
بِ َف ِ
قده(.)3

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ويف الع�صر احلدیث ،رثی الش��عرا ُء ِ
ش��کل عام ،ورثوا َأنفسهم بِ
اإلنسان َّی َة بِ
ٍ
ٍ
ش��کل

خ��اص ،وغاص��وا يف وجدان َّیاهت��م َ
وتأ ُّمالهتم ،كذلك رث��وا العروبة ورث��وا األَ َ
خالق،
فض�ًل�اً عن رث��اء األَحبة(ِ ،)5
وعن��دَ حدیثنا عن ِ
عرصنا احلارض ،ال نقصد جمَیع الش��عراء
َّ
ِ
حلقبة،
ا َّلذی َن َظ َهروا يف هذه املدة الزمن َّیةَ ،بل نَقصدُ الشعراء ا َّلذی َن َظ َهروا يف بدایة هذه ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الو َطن َّی ِة التي تَسعی لت ِ
َحریر بِالدها ِمن
َففي بِدایة هذا العرص ن ََش�� َطت کثری من احلرکات َ
الب االستعامرَ ،فلهذا َأصبح لِلش��خصی ِ
مخَ ِ
ات الوطن َّیة والقوم َّیة ِحص ٌة ِمن الرثاء ،فنَری
َّ
َ
ٍ
کثر َة
الزعیم
حاف��ظ إبراهیم مثلاً َیرثِي
ّ
املرصي الراحل ُمصطفی کامل بِ َأبیات ُی َص ِّو ُر بهِ ا َ
َ
حلزن الکبری ا َّلذي َألمَ َّ بهِ م َج َّرا َء َرحیل هذا الزعیم الوطني:
املش ِّیعنی َوا ُ
�ون َأل�� ًف��ا َح� َ
تِ��س��ع� َ
�ع
���ول نعشك ُخ� َّ�ش� ٌ

��س��� َّي� ِ
َي���م���ش� َ
��ار
��ون تحَ � َ
����ت ل���وائ���ك ال� َ

َخ�� ُّط��وا بِ� َ�أدم� ِ
�ع� ِ�ه��م علی َوج���ه ال � َث��ری
ُ
لِ���ل���ح� ِ
س����ط����ارا ع��ل��ی َأس���ط� ِ
��ار
��زن َأ
ُ
ً
ال��ض��ج��ي��ج ک� َ
آنً�����ا ُي�����وال� َ
��أنهَّ ���م
����ون
َ
ِ ()6
������زوار
ک����ب احل��ج��ي��ج بِ��ک��ع��ب� ِ�ة ال�
َر
َّ
ُ
ِ
ش��اع ٌ
العص��ور املنصرَ ِ مةَ ،و ُه َو رثا ُء
لون جدیدٌ ِمن الرثاء لمَ َیکُن ش��ائ ًعا يف
کذل��ك
َ
عض ِهم بعضا ،ک ِ
َرثاء بشارة اخلوري َأمحد شوقي ،إذ َیقول فیه:
الشعراء َب ِ َ ً
ِ
شاعره
ِقف يف ُر َبی اخلُلد َواهتِف بِاس ِم
����س����در ُة امل��ن��ت��ه��ی َأد َن�������ی م���ن���اب� ِ
َف ِ
��ره
َ
الرکن ا َّل��ذي ان َب َل َجت
امسح جبينك بِ ُ
َو َ
ِ
ِ
ِ
��ن��ائ��ره
��را يف َم
َأش���ع��� ُة ال� َ
��وح���ي ش���ع� ً
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ِ
ال��ش��ع��ر ق���ا َم���ت َع����ن َم��ي��ام��نِ� ِ�ه
إِهل����� ُة

ِ
��ارسه
َو َر َّب����� ُة ال �نَّ��ث� ِ�ر َق��ا َم��ت َع���ن َم���ي�

()7

ال ن ِ
ره ًفا يف هذه القصیدةَ ،بل َأکثر ما تُش�یر إِلی
َجد ُحرق ًة َأو عاطف ًة َأو
إحساس��ا ُم َ
ً
ب ِ
ِ
الشعر والنثر.
راعة الراثي يف
َ

لوان الرثاء التقلید َّی��ة حارض ًة يف هذا العرصُ ،
وکان��ت َأ ُ
العائيل،
حیث نَ��ری الرثاء
ّ
اخللاَّ ن وغریهمِ ،
ورثاء األَقرباء ،ورثاء َأصحاب املناصب ،ورثاء ِ
ومن ذلك قول محَ مود
���ت َأي ِز ِ
���ون َق����دَ ح� ِ
َأي������دَ امل����نُ� ِ
ن����اد
َّ
َ
ِ
ٍ
ِ
��ع��ل��ة بِ
���ف���ؤادي
��������رت َأ َّي������ َة ُش
َو َأ َط�
ِ
����و مح��ل � ُة َف��ي � َل� ٍ�ق
َأ َ
وه���ن���ت َع��زم��ي َو ُه� َ
�ت ُع���ودي وه���و رم���ح طِ� ِ
وح � َط��م� ِ
��راد
َ ُ َ ُ ُ
َ َ
لمَ َأ ِ
�اح��ت��ي
��ب َألمَّ َ بِ��س� َ
در َه���ل َخ���ط� ٌ
ِ ()8
َف َ
��أن َ
����وادي
��اب َس َ
�م َأص� َ
َ��اخَ ،أ ْم َس� ْ�ه� ٌ
ِ
ِ
فه َو تقلیدٌ لِ ُ
ايس ِمن
أل
َأ َّما ُأ
س��لوب الرث��اء يف بدایات العرص احلدیثُ ،
ُ
س��لوب الع َّب ّ
ِ
ُ
ايس خارط َة
حیث املعنی واللفظ؛ وذلك ألَ َّن ش��عراء هذه احلقبة جعلوا من الش��عر الع َّب ّ
ٍ
ِ
جل النُهوض بِ
طریق هلُم ِمن َأ ِ
الش��عر العريب؛ لذا ُع ِر َفت هذه املدرس��ة التي ينتمي إِلیها
ِ
ِ
البعث َأو ِ
هؤالء الشعراء بِ
اإلحیاء.
مدرسة
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سامي البارودي يف ِ
رثاء زوجته:
ّ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

املبحث الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِّ
الطف
�أَدب
ح��زان وملم ٍ
ٍ
الطف وم��ا حتمل ب�ین َجنَباهتا ِمن ٍ
ت،
حم��ن و َأ
َأث��ارت قض َّی��ة واقع��ة
ِّ
ُ اَّ

َمش��اعر ُشعراء الشیعة و َأحاسیسهمَ ،ففاضت علی َألسنتهم َأمجل القصائد يف رثاء َأهل
الطف .وما عرفت
انطلق ِم��ن معرکة
البی��ت ،والتي یفوح فیها عبق الش��هادة ا َّلذي
ِّ
َ
ِ
ِ
عيل ،ولو
البرش َّي��ة مجعاء اً
عظيم من َأبنائها قيل فيه من الش��عر م��ا قيل يف احلسني بن ّ
تص��دَّ ی متتب��ع للموازنة بني ما نُظم في��ه ،وما نُظم يف عظامء الدنيا ِ
جمتمعني س��وى أهل
ِّ ٌ
حلسني.)9(
البيت ،لتعادلت الك َّفتانَ ،أو رجحت ك َّفة ا ُ
ِ
ئمة األَطه��ارَ وح ِّثهم َوترغیبهم حم ِّبیهم
َوجی��ب َألاَّ ننسی َبأ َّن ُه کان لتش��جیع األَ َّ
ٍ
ٍ
عالیة بِعمله
منزلة
احلسيني ِمن
علی َقول الشعر يف فضائلهم ومزایاهم ،وما ینال ُه الشاعر
ّ
احلسيني ،إذ َأعطی َموقف َأهل البیت لِلشعر
هذا ،األَثر الکبری يف حتفيز شعراء الرثاء
ّ
العاطفي ،وکان ِمن الدوافع األَساس َّیة َوالقو َّیة التي
حافزا دینیًّا إِلی جانب احلافز
الرثائي ً
ّ
الوالئي املنظومِ ،
واإلکثار ِمن هذا اللون يف
َأ َّدت إِلی اتجِّ اه ش��عراء الش��یعة نحو األَدب
ّ
شعرهم ،وما َّ
متخض عنها ِمن َتأجیج احلم َّیة الدین َّیة ،وتعزیز العالقة العاطف َّیة والعقید َّیة
َبأهل بیت النبوةِ .
ومن هذا املنطلق نُشری إِلی ما ورد عن ِ
اإلمام الصادق يف هذا
«من َ
السیاق ،فإ َّن ُه َ
قال فینا بیت ِش��عر بن��ی اهللُ َل ُه بیتًا يف اجلنَّة»(َ ،)10وهذا ُه َو ما َأ َّکدَ
قالَ :
علیه القرآن الكريمَ ،
﴿و َم ْن ُی َع ِّظم َش��عائِ َر اهللِ َف هَّإنا
قال اهلل تعالی يف حمکم کتابه الکریمَ :
242

م.م� .إياد ني�سي

ِمن َت ْقوی القلوب﴾(.)11

الش��یعي بِنظم الشعر وإنش��اده يف فضائل َأهل البیت
إِذن عندما یقوم الش��اعر
ّ
ومناقبه��م ،فإ َّن ُه َع َ
مل عم�ًل�اً دینیًّا یدخل يف تعظیم ش��عائر اهللِ ،وإِ َّن عمله یکون ِمن
َأعامل التقوی ،لذا عندما یقوم شعراء الرثاء احلسیني بِتَجسید ِ
واقع َأهل البیت العميل
ُ ّ
ق��ولاً وفع�ًل�اً َ ،ویسعون لتسلیط األَض��واء علیهم هبذا اجلهاز ِ
اإلعالم��ي الفاعل ،فإِنهَّ م

النبوة ،و َأنواع االضطهادات
بعملهم هذا ُی َع ِّر ُفون عا َّمة الن��اس َمظلومیة َأهل بیت َّ
األَصیل��ة َودینهم احلنیف َأم��ام الدعایات الکاذبة التي تصدر ع��ن الضجیج ِ
عالمي
اإل
ّ
املخال��ف وعمالئهم اخلونة واملجرم�ین ا َّلذین یسعون يف األَرض فس��ادا؛ لِ
یستتب هلُم
َّ
ً
َ
جل محُ اربة ِ
األَمر ِمن َأ ِ
اإلس�لام واملسلمني ،والوصول إِلی أطامعهم ومصاحلهم ،ولکن
ه��ذا املوقف املضاد ا َّلذي اتخَّ ذت ُه السلطات املتعاقبة ِمن موضوع رثاء احلسنی مل یؤ ِّثر

نموا وحرارةً ،وجعل ش��عراء الش��یعة
احلسيني
نمو الش��عر
الرثائيَ ،بل لع َّل ُه زاد ُه ًّ
علی ِّ
ّ
ّ

ُیامرسو َن ُه بِروح الفداء والتضحیة والتَّقوی(.)12
ف��إِ َّن ث��ورة ِ
اإلمام احلسنی کان��ت ِمن َأ ِ
جل إِص�لاح ُأ َّمة جدِّ ه الرس��ول األَعظم
حممد ،وخلالصها ِمن َبراثن اجلهل والظلم ،وإِحیاء َأحکام القرآن علی َأساس العقیدة
َّ
اإلسالم َّیة األَصیلة التي یقوم علیها بناء الدینَ ،فام دام دین ِ
ِ
اإلسالم والقرآن الکریم مخُ لدً ا
َأبد اآلبادَ ،و َقد حفظه اهلل تعالی بقوله﴿ :إِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
ون﴾(.)13
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه لحَ افِ ُظ َ

َفث��ورة س��بط النب��ي األَکرمِ -
یضا مع
اإلم��ام احلسنی -حمفوظ��ة ومخُ َّل��دة َأ ً
ِ
اإلس�لام والقرآن إِلی یوم الدینَ ،فكان مجُ َّرد ِذكر االسم الرشيف مدعاة لِلتضحية بِك ُِّل
معانيها ،والشهادة بِ َأقىص درجاهتاَ ،ف ُه َو القدوة لِك ُِّل األَحرار(.)14
إِ َّن احلسنيَ قد َمىض عىل استش��هاده َألف وثالثمئة وثامنون س��نة َأو تزيدَ ،و ِمن
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الت��ي مارس��تها السلطات اجلائ��رةَ ،ويف الوقت نفس��ه ُیدافعون عن العقیدة ِ
اإلس�لام َّیة

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

يومه إِىل يومنا هذاَ ،واألَجيال ِمن قوم َّيات ش��تَّى ينظمون فيه األَش��عار بِال ُفصحى َوغري
ِ
��رت بِ
العديد ِم��ن األَطوار ،و َق َضت ع�لى الكثري ِمن
ال ُفصح��ى ،و َق��د تغيرَّ ت احلياة و َم َّ
وشعرا ،فإِ َّن ُه
نثرا
ً
حلسنيً 
حلسني ،واهلتاف باسم ا ُ
العادات ،إِلاَّ االحتفال بِذكرى ا ُ
ينمو ِمن ٍ
عرص إِىل عرص ،متا ًما كام تنمو احلياةَ ،و َسيستمر هذا النمو(.)15

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

لإلنس��ان الش��یعي بِ ٍ
النف�سي ِ
وجه
احلسيني ص��ورة لِلموق��ف
ک��ان ش��عر الرث��اء
ّ
ّ
ّ
ولإلنس��ان املسلم بِ ٍ
خ��اصِ ،
احلسين��ي حزینًا يف غری ٍّ
ذل
وجه عا ٍّمَ ،فقد کان ش��عر الرثاء
ٍّ
ّ

روح اهنزامی ٍ
وال ٍ
��ة َأم��ام قسوة الواق��ع َوحتدِّ یاته(َ ،)16و ُت َع��دُّ املدَّ ة الواقعة بنی استش��هاد
َّ
احلس�ینَ وهنایة الدولة الع َّباس�� َّیة س��نة (656ه��ـ1258/م)ِ ،م��ن َأخصب عصور
الش��عر الکربالئ��ي ،لِ
ٍ
ئم��ة يف ذل��ك الزم��ن وأتباعه��م من
سب��ب واح��د؛ َو ُه َ
��و َأ َّن األَ َّ
ّ
یش��جعون هذا النوع ِمن الش��عر ،ویثیبون علی��ه ،و ُیکرمون
ش��يعتهم املخلص�ين کانوا
ِّ
قائلیه(.)17

املحرك األَ
س��ايس والباعث الرئیس يف
َومهام یکن ِمن َأمر ،فإِ َّن واقعة
ِّ
الطف کانت ِّ
ّ
ِ
ثم لو وصفنا ما ِقیل ِمن َقصائد َو َأشعار يف هذه
إثارة الشعراء ُمنذ ُحلوهلا إِلی اآلن ،ومن َّ

الواقع��ة بـ(الط ِّف َّیات)َ ،لکان َأعلق بِاملوضوع َو َأکثر ارتبا ًطا بِه ِمن غریه ِمن املصطلحات
املتضمنة َوص ًفا
املسمی��ات( .)18الط ِّف َّی��ات ُمصطل��ح آثر الباح��ث نسبته إىل لقصائ��د
ِّ
َأو َّ
الطف وما َجری فیها ِمن فاجعة َح َّلت بِ ِ
حلسنیَ و َأهل بیته و َأصحابه،
لِواقعة
ِّ
اإلمام ا ُ
َفجعت
حلسنیَ وت َّ
وال ری��ب يف َأ َّن هذا املصطلح یش��مل مجیع القصائد التي َبک��ت ا ُ
بِمقتل��ه يف تل��ك الواقع��ة األَلیم��ة ُمن��ذ ُحلوهل��ا س��نة إِح��دی َوس��تنی لِلهج��رة إِل��ی
اآلن(.)19
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املبحث الثالث
حل ِّل ّي و�شخ� َّصیته يف �شعره
نظرة عابرة علی حیاة ال�س ِّيد حیدر ا ِ
عيل بن أيب طالب
عيل بن احلسني ب��ن ّ
اب��ن احلسني ذي الدمعة ابن زيد الش��هيد ابن ّ
ِ
احل يِّل( ،)20ولِد السيد حيدر يف ِ
احل َّلة يف  ١٥ش��عبان س��نة ١٢٤٦هـ1830/م،
ِّ
ّ
احلسين��ي ّ
عمه الس ِّيد
يتيم ،وتولىَّ تربيته ُّ
وقب��ل أن يكمل عامه الثاين من عمرهَ ،ف َقدَ وال��ده ،فعاش اً
مه��دي ،وكان��ت وفاته ِ
باحل َّلة يوم التاس��ع م��ن ربيع الثاين ،ومح��ل إىل النجف فدفن يف
ّ
()21
الدر اليتيم طبع يف بومبي يف
الصحن الرشيف أمام الرأس الرشيف  .ل ُه دیوان س�َّم�اَّ ه ُّ

یضا،
املفص��ل يف نعت قبيلة املجد املؤ َّثل ،وهو مطبوع َأ ً
اهلن��د عىل احلجر ،وکتاب العقد َّ

وکتاب األَش��جان يف مراثي خ�ير إنسان ،وهذا الكتاب ال ي��زال خمطو ًطا ،وکتاب دمية
یضا ال يزال خمطو ًطا ،وتعدُّ حول َّياته يف اإلمام
القرص يف ش��عراء العرص ،وهذا الكتاب َأ ً

احلسني من أشهر شعره(.)22

منازع ،و َأدی ًبا َأری ًبا مل یدافع ،وکان ذا إِملا ٍم بالعرب َّیة ،مصنِّ ًفا،
کان
ش��اعرا بار ًعا غری َ
ً
ض��م إىل األدب نسكً��ا وتق��وى( ،)23یق��ول في��ه صاحب کتاب أعي��ان الش��يعة إِ َّن ُه کان
َّ
وقورا تق ًّيا ،عليه س�مات العلامء األب��رار ،كثري العبادة
لغو ًّي��ا عار ًفا بالعرب َّية
ش��هم أدي ًباً ،
اً

يب النفس ،واس��ع اجلاه،
يب عنه :كان أ َّ
والنوافل ،كريم الطبع( ،)24ويقول الش��يخ اليعقو ّ
ٍ
ٍ
س��امية يف األوس��اط العلم َّي��ة واألدب َّية( ،)26وكان
بمكانة
عظي��م القدر( ،)25وكان يتمتَّع
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هو أبو س��ليامن الس ِّيد حيدر بن س��ليامن بن داوود بن سليامن بن داوود ...بن حييى

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

له وألرسته أثر بارز يف أدب مدينة ِ
احل َّلة وش��عرائها ،ش��عره حس��ن ،تر َّفع به عن املدح

الوائيل علیه
واالستجداء ،وكان موصو ًفا بالسخاء( ،)27ويقول عنه الدکتور الشیخ أمحد
ّ
الرمحةُّ :
تصوره ِمن
«یظل ش��عر الس ِّيد حیدر األُفق ا َّلذي حتتدم َأجواؤه بام ال یسع البیان ُّ
األَبعاد امللتهبة»(.)28
ال��ريض ،ومهيار
الش��اعرین الرشيف
وممَّ��ا ال غبار علی��ه َأ َّن الش��اعر تأ َّثر بعبقر َّیة
َ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املذكوري��نَ ،ويف الوقت نفسه،
بالش��اعرين
الديلم��ي؛ لذا کانت للش��اعر صلة وطیدة
َ
َ
ّ

قوي يف ش��اعر َّيته؛ وذلك ألنَّه
وم��ع وجود بون شاس��ع يفصله��م زمن ًّیا ،کان هلام
تأث�ير ٌّ
ٌ
ودون معظم قصائده واملختار من ديوانه يف جماميعه
درس شعر
الريض دراس��ة حتليل َّيةَّ ،
ّ

األدب َّي��ة ،ونسخ ديوان مهي��ار بكامله يف أربعة أجزاء بالقطع الكب�ير ،كتبه وهو ابن 25

الديلمي عىل ي��د املحتاج إىل
تم اجل��زء الرابع من ديوان مهي��ار
ّ
س��نة ،وكت��ب يف آخرهَّ :
ش��وال
الغن��ي حيدر بن س��ليامن
ر ِّب��ه
احلسيني يوم االثن�ين وهو اليوم السابع عرش من َّ
ّ
ّ
1271هـ.

ثم جتده قد أمل ّ َبكثري من معاين الرشيف ومهيار ،وأودعها يف قصائده بقوالب
وم��ن َّ

من األلفاظ ،ر َّبام تكون أحيانا أقوى وأجزل من األصل(.)29

السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل ُه َو ِمن مفاخر ش��عراء العراق وکبار شعرائه يف العرص احلدیث،
ِّ

َ
متنوع ًة ،وتض َّلع يف الفقه واألصول واألدب
مفوه وأدیب کبری،
امتلك ثقاف ًة ِّ
فإ َّن ُه خطیب َّ
أن الش��عر يف هذه الفرتة ،وبِالتحدید يف مدینة ِ
يب .وممَّا یلفت النظر ُه َو َّ
احل َّلة ،مل یکن
العر ّ
خاصة ِمن املجتمع ،ممَّا َّ
متخض عن ظهور عدد من الش��عراء الذین
مقص��ورا علی طبقة َّ
ً
کانوا يف األصل من کبار الفقهاء والعلامء يف تلك احلقبة الزمن َّیة.

مصدرا
هيمن��ت علی ش��عره العاطف��ة الدين َّية ،فاتخَّ ذ م��ن أعالم املذه��ب وتارخيه
ً
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يستقي منه املوضوع والفكرة والصورة والسياق واملعنى ،وحيرص عىل إيراد مصطلحاته

ومواقفه عرب التاريخ(.)30

ِ
ِ
ِ
ِ
وجی��ب َألاَّ ننس��ی بِ َّ
هم
أن الش��اعر أص ُل ُه م��ن احل َّلة ،وکان��ت احل َّلة والت��زال من َأ ِّ
مراکز الش��یعة عل��ی صعید العلم واألدب والثقافة ،فکان لِلش��اعر السي��د حیدر ِ
احل يِّ ّل
ِّ

يب يف نهُ وض األدب امللتزم يف هذه احلقبة ،فإ َّن ُه دا َف َع عن العقائد الش��یع َّیة
مهم وإجیا ٌّ
أث��ر ٌّ
ٌ
النبوة ورثائهم ،وذکر فضائلهم.
َّ
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و َأفکارهم ،وجت َّلی هذا األمر يف َأش��عاره ومعانیه الش��عر َّیة الت��ي هي يف مدح َأهل بیت

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

املبحث الرابع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هم جوانب رثاء الإِمام احل�سنی
�أَ ُّ
حل ِّل ّي
يف �شعر ال�س ِّيد حیدر ا ِ
السي��د حی��در ِ
کب�یرا ،فإ َّن ُه کان ِم��ن کبار علامء
ش��اعرا و َأدی ًبا
احل يِّ ّل قب��ل أن یکون
ِّ
ً
ً

املدرس��ة اجلعفر َّية ،فکان ش��عره صورة واضحة عن َأهداف��ه الروح َّية وأغراضه ،واتخَّ ذ
الش��عر وس��يلة للعروج إِلی السامء ،ويثبت لنا َبأ َّن للشعر عنده درجة عالية ساميةَ ،ف ِمن
املهم،
ه��ذا املنطلق ،وبالنظر إلی ما أس��لفناه يف بدایة احلدیث ع��ن جوانب هذا احلدث ِّ
وجدنا َّ
بأن من الواجب علینا أن نعطي صورة واضحة خمترصة عن دور هذا العامل الکبری

الطف.
يف جمال أدب
ِّ

لق��د تطرقنا يف هذه الدراس��ة إلی أهم جوانب أغراض ش��عر السي��د حیدر ِ
احل يِّ ّل،
ِّ
ِّ
َّ

ألاَ وهو رثاء اإلمام احلسنیَّ ،
تصویرا دقی ًقا،
الطف
فإن الش��اعر َص َّو َر مش��هد واقعة
ِّ
ً
الشعري اخللاَّ ب الذي یأخذ بمجامع القلوب ،وکان تعبری ُه يف هذه القضیة
بسحر ختییله
ّ

یؤجج هلیب نریان احلزن الرس��ا ّيل يف النفوس ،ویوقظ فیها مش��اعر
تعبریا عاطفیًّا و َّقا ًدا ِّ
ً
التحرر.
الثورة ومعاين
ُّ

ِ
َف ِفي هذا القسم ،قمنا بقراءة مجيع األَبيات املنسوبة إِلی ِ
ثم
اإلمام احلسنی ،ومن َّ
ُقمنا بدراسة األَبيات ذات الصلة بِموضوع بحثنا هذا ،وهي کاآليت:
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َأولاً  :التذکری بنسب ا ِ
إلمام احلسنی الرشیف

تجَ اه��ل األَعداء مزیة النسب الرشیف ومنزلته املرموقةَ ،وکفی ِ
فخرا
باإلمام احلسنیً 

أ َّن ُه سبط الرسول األَکرم:

وه���م َخ�ير م��ن تحَ ��ت ال��س ِ
�ماء ب� َ�أ ِ ِ
�م
ُ َ ْ
رسه� ْ
َ َّ
َ ُ ْ
ِ
()31
َو َأك���ر ُم َم�� ْن َف َ
ف
رش ُ
��وق ال� َّ
�س�ماء و َأ َ
یضا إِلی َأ ِ
ِ
اجلدير بِ ِّ
برز الصفات
َومن
ش��ار َأ ً
الذکر ُهنا ُه َو َأ َّن الش��اعر يف هذا البیت َأ َ

النبوة طوال حیاهتم املبارکةَ ،ألاَ َوهي صفة الکرم والسخاء،
التي انامز بهِ ا َأهل بیت َّ
اإلم��ام َأمری املؤمننی یسعی ِ
جاهدً ا ِ
فکان ِ
إلش��باع جوع الفقراء وإِغاثتهم يف س��بیل
َ
ِ ِ
اهللَ ،
﴿و ُی ْط ِع ُم َ
ق��ال اهللُ احلکیم يف حمکم کتابه الکریمَ :
ون ال َّطعا َم َعىل ُح ِّبه م ْس��کینًا َو َیتیماً
َ
سریا﴾(.)32
َوأ ً
َفأ َّک��دَ السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل َم َّر ًة ُأخری علی النسب الرشیف يف األَبیات اآلتیة ،ولکن
ِّ
األول،
اليشء
األهم هنا هو إفادة الش��اعر من اس��تعارة مجیلة يف الشطر الثاين من البیت َّ
ّ
واملقص��ود م��ن ذلك هم أه��ل اإلس�لام احلقیقیون وأهل الص�لاة؛ وذلك لِ ِ
بی��ان َأمه َّیة
َ
ُّ

املوضوع ،قائلاً :

[جمزوء الکامل ،والقافیة من املتواتر]
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غبار علیه َأ َّن ِ
حلسنیِ من س�لالة آباء ِكرام ،و ُك ُّلهم س��ادة وقادة،
اإلمام ا ُ
ممَّ��ا ال َ
وهلُم مكان مكني ومقام عظيم بني العرب وسائر املسلمني ،لذا ِعند ِقرا َءتنا هذه األَبیات
نَحس بِمشاعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل املرهفة جتاه َأهل بیت النبوةَ ،مع ُق َّوة البیان وبراعة
ِّ
ُّ
ِ
ب ِ
الشاعر علی ن ََس ِ
یصور
األُسلوب التي يف ِش��عرهَ ،فأکَّد
حلسنی الرشیف؛ ل ِّ
اإلمام ا ُ
ُ
ِ
شریا إِلی
للمتل ِّقي َفخامة شأن َأهل بیت الرسالة ،ومکانتهم الفریدة عند املسلمنیُ ،م ً

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

ال�����س�����ف� ِ
����اح تحَ ���� َّک����م����وا
و َب������ن������وا
َّ

ِ
�����ي ع���ل���ی ال����ف� ِ
�ل�اح
يف َأه�
��������ل ح� َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وبِ����س����ب� ِ
����ت
���ط َأمح���������دَ َ أح�����د َق� ْ
()33
بِ� َ
�����رم� ِ
�����اح
��ش���ب���ا ال� َّ
����ص�����وار ِم وال� ِّ

ِ
حلسنی يف ش��عر الس ِّيد حیدر هو األَس��د اهلامم والبط��ل املقدام ا َّلذي مل
اإلم��ام ا ُ
ِ
ِ
غبار علیه َأ َّن يف هذه األَبیات داللة رصحیة
َیسج��د طوال َحیاته املبارکة لغری اهلل ،وممَّا ال َ
حلسنی ألَ ِ
عىل َأفضل َّیة ِ
مر اخلالفة ،وتقدُّ ِمه عىل اآلخرین ،يقول الشاعر الس ِّيد
اإلمام ا ُ
حیدر ِ
احل يِّ ّل:
اخل��ل�ا َف ِ
َأ ِع�����د َن���� َظ����را َن���ح���و ِ
����ة َأ َّی��م�ا
َ
ً

[من الطویل ،والقافیة من املتدارك]

ِ
������ق ب� َ
ع��ل��ی��ه ث��ی �ابهُ ��ا
����أن تَ��ص��ف��و
َأ َح� ُّ

�ي؟ َأم ا َّل��ت��ي
َأ َم�����ن ه���و
ٌ
ن��ف��س ل��ل��ن��ب� ِّ

ِ
لمها واق�ت�رابهُ ���ا؟
ل�� ُه ک��ان دا ًءا س ُ
الش��اعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل يف اس��تخدامه هذه العبارات « َأ ِ
ِ
الفالح»
حي علی
ِّ
ه��ل َّ
ِ
للنبي»ُ ،یعبرِّ َع��ن مکانة ِ
َو
اإلمام احلس�ین الفریدة عند
«س��بط َأمحدَ َ ،»و
ٌ
«نف��س ِّ
ٍ
ٍ
بش��کل عا ٍّم ،والتنبيه إىل أحق َّية اخلالفة يف أهل
خاص ،وعند املسلمنی
النبي
بش��کل ٍّ
ّ
()34

اهلدى.

ثان ًیاِ :ذکر قساوة قلوب السلطة املعادیة لإلسالم

صور ُهنا ِشدَّ ة ُمعاناة ِ
حلسنی و َأهل بیته الکرام
الشاعر الس ِّيد حیدر ُی ِّ
اإلمام ا ُ

الش��اعر
ش��ار
ُ
عل��ی رمضاء کربالء ،هذه األَرض الواس��عة التي ال ماء فيها وال کألَ ،فأ َ
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إِلی عظم��ة املصیبة ،وعطش ِ
حلسنی ضمنًا؛ لِ ُی َ
الستار عن حقیقة السلطة
زیل
َ
اإلمام ا ُ
األُمو َّیة املعادیة لِ ِ
کأ َّن ِ
إلس�لام ،و َقس��اوة ُقلوب جالوزة یزید ال َک َفرة ال َف َج��رةَ ،ف َ
اإلمام
حلسنیَ 
سأهلم لِيسقوه شرُ بة ِمن املاء ،ولکنهم مل یعطوه:
ا ُ
ِ
َف����ودی����ع���� ُة ال�����رمح� ِ
ع���ب���اده
����ن ب��ی�ن

[من الکامل ،والقافیة من املتدارك]

را ع���ل��ى م�ش�رع���ة
ق����ت����ل� َ
���ت ص����ب���� ً

[من الرمل ،والقافیة من املتواتر]

وج���دت فيها ال����ردى أص��ف��ى سجاال

ي�����وم آل�����ت آل ح�����رب ال ش��ف��ت

ح���ق���ده���ا إن ت���رك���ت هلل آال

()36

[من البسیط والقافیة من املرتاكب]

ح���ن���ت وب��ي��ن ي���دهي���ا ف��ت��ي��ة رشب���ت

من نحرها نصب عينيها الضبا اخل��ذ ُم

م��وس��دي��ن ع�ل�ى ال���رم���ض���اء تنظرهم

حرى القلوب عىل ورد الردى ازدمحوا

()37

یضا هذا املش��هد املؤمل َوهول
َويف جان��ب آخ��ر ِمن القصیدةُ ،ی َص ِّور الش��اعر لن��ا َأ ً
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ق����دْ َأودع�����ت����� ُه ُأم���� َّی���� ٌة رم���ض���ا َءه���ا
رصع���ت���ه ع��ط��ش��ا ًن��ا رصی���ع��� ُة ک� ِ
�أس��ه��ا
ُ
()35
ب��ت��ن��وف� ٍ�ة س����دَّ ت ع��ل��ی��ه ف���ض���ا َءه���ا
یضا:
وقال الشاعر يف هذا املضامر َأ ً

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

تعرض هلا
شریا إِلی الشدائد والنکبات التي َّ
املصاب بِصورة ُأخریُ ،مندِّ ًدا بِاألُمو ِّینی ،و ُم ً

الطف الدام َّیة علی َأیدي ُأ ٍ
ناس یزعمون َأنهَّ م مسلمون
آل البیت األَطهار يف معرکة
ِّ
واإلسالم ِم ُنهم براء ،فإِ َّن جالوزة یزید حالوا بني ِ
ِ
اإلمام احلسني و َأصحابه النُجباء،
وبني املاء ،ومنعوهم َأن يستسقوا ِمن ُه قطرة:
[من الکامل ،والقافیة من املتدارك]
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

و ُق���ل���وب َأب���ن���اء النبي ت��ف � َّط��رت

َع� َط� ً�ش��ا بِ ٍ
��ض��ت َأش�ل�ا َءه���ا
قفر َأر َم َ

()38

وکام َأنشد الشاعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل يف قصیدة ُأخری قائلاً [ :من الطویل ،والقافیة
ِّ

من املتدارك]

َک��ج��م� ِ�ر ال��غ��ض��ا َأک���ب���ا ُد ُه��� َّن ِم���ن ال� َظ�ما
�س فِ ِ
��ع��اب ال� َّ�ش��م� ِ
��ی��ه شرَ ابهُ ���ا
بِ � َق��ف� ٍ�ر ُل
ُ
�������رارا و َت��ن��ث��ن��ي
��اس���ا ِح
ً
�������ر ِّد ُد َأن���ف� ً
ُت� َ
ات لیس یثنی ان� ِ
()39
�ص��ب �ابهُ ��ا
هل��ا َع��َب�رَ ٌ
ُ
الش��اعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل يف اس��تخدامه مف��ردة ِ
رارا»،
ِّ
نفاس��ا َح ً
«مجر الغضا» َو« َأ ً
َأرا َد َأن ُیع�ِّب�رِّ َع��ن َم��دی َمظلوم َّیة ِ
اإلمام احلس�ین و َأصحابه و َأه��ل بیتهَ .و ِمن
َع��رض َل ُه ِ
ُهن��ا نَری َ
اإلمام
م��ؤرش واضح عىل االضطهاد ا َّلذي ت َ
ب��أ َّن هذه الکلامت هي َ
احلس�ین و َأه��ل بی��ت الرس��الة ،وإِذا نظرنا ِمن جان��ب آخر إِلی ه��ذه القضیة،
فإِنهَّ ا ُّ
الطبیعي
املتحجرة ،وفظاظته��م؛ ولذا َف ِمن
تدل عل��ی قساوة ُقلوب جالوزة یزید
ِّ
ّ
الطف حش��ا
تعرض هلا َأه��ل البیت يف معرکة
َأن
ِّ
َّ
وامللمت الت��ي َّ
تف��ت ه��ذه املحن اَّ

الصابر.
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تفت القلوب ،وتُدمي قلوب مجیع البرش ،وهذه
تعرضوا هلا ُّ
فاملحن والنکبات التی َّ
ٍ
أح��د من هذا االضطهاد
أي
ینج ّ
م��ن املصائب التي ال ینش��د الص�بر يف مثلها ،بحیث مل ُ
جف ریقه
األم��وي ،فعندما طلب اإلمام احلسنی رشبة من املاء لولده الرضیع الذي َّ
ّ
ً
عطشا ،کان الر ُّد هو ذلك السهم املسموم الذي ذبحه يف ِحجر أبیه ،فأخذ یرفرف کالطری
املذبوح من شدَّ ة األمل:

وطفل جدِّ ك يف سهم ال��ردى فطموا

()40

َ
یضا يف هذا املضامر منشدً ا:
وقال
الشاعر َأ ً
ُ

[من جمزوء الکامل ،والقافیة من املتواتر]
أت����������������رى جت�������������يء ف����ج����ي����ع����ة

����ض م�����ن ت����ل����ك ال��ف��ج��ي��ع��ه
ب�����أم� َّ

ح����ي����ث احل�����س��ي��ن ع���ل��ى ال����ث����رى
ق������ت������ل������ت������ه

آل

خ���ي���ل ال����ع����دى ط��ح��ن��ت ض��ل��وع��ه

أم�������� َّي��������ة

ظ���������ام إىل ج�����ن�����ب ال��ش�ري����ع����ه

ورض������ي������ع������ه ب���������دم ال������وري������د

ثال ًثا :اإلباء و الشجاعة

���ض����ب ف���اط���ل���ب رض����ي����ع����ه
خم� َّ

()41

إِ َّن کرب�لاء کانت والت��زال َمن��ارة البطولة والف��داء ،و َمنهج حی��اة لِلبرش َّیة جمَ عاء
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�ح� ْ�م��ل أ ِّم� َ
���ك ِق��د ًم��ا َأس � َق��ط��وا حن ًقا
ف� َ

[من البسیط ،والقافیة من املرتاكب]

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

الش��اعر ُهنا َعن ُبطولة ِ
علی َم ِّر العصور .حتدَّ َ
اإلمام احلسنی اجلسد َّیة وبسالته يف
ث
ُ

ساحة الوغی ،التي َأظهرها يف مواجهته َمع ال ُطغاة وجبابرة الدهر ،وحتدَّ ث الشاعر عن
ِ
بالئه العظیم يف املعارك ،ورفض��ه لِ ِ
احلق والقیم ِ
اإلنسان َّیة
الرش دفا ًعا َعن ِّ
إلذعان لقوی ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املثلی ،فإِ َّن ُه کان مستعدًّ ا لِ ِ
قبول َأي مکروه ،فکان س�� ِّید ش��باب َأهل اجلنة ال خیش��ی
ُ
حارب ِ
َ
الطغیان
اإلمام احلسنی و َأصحابه النجباء،
وجها لِوجهَ ،فقد
ُمواجه��ة
َ
العدو ً
ِّ
وعظیم ،وقدَّ موا َأنفسهم فدا ًء لِدينهم و ُأ َّمتهم بِ ِع َّزة
والعزة ،و َأبلوا بال ًء حسنًا
بِالشجاعة
َّ
اً

احل��ق ُه َو االنتصار
نرصا عسکر ًّیا؛ ألَ َّن املوت يف س��بیل
ِّ
وکربی��اءَ ،م��ع َأنهَّ م ال َیأمل��ون ً
ِ ِ
��و ما َأ َّکدَ علیه اهلل يف
العظی��م ا َّلذي من خالل��ه تخُ َّلد َمبادئ الثورة احلسين َّّيةَ ،وهذا ُه َ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِِ
ِ ِ
ون﴾(،)42
ني لاَ َي ْع َل ُم َ
ني َو َلك َّن ا ْل ُـمنَافق َ
﴿وهللِ ا ْلع َّز ُة َول َر ُسوله َول ْل ُم ْؤمن َ
حمکم کتابه الکریمَ :
قال:

ِ
کُ��� َّل�م�ا س����ا َل� ِ
���ف���اح ح���دی���دً ا
ال���ک
���ت
ُ

[من اخلفیف ،والقافیة من املتواتر]

ِ
��ب��ات
ک��ی��ف ال�� َّث
اس���ی���ات
ال���ر
َ
ُ
���م َّ
َع��� َّل َ

ُم���ن���ت� ٍ
��ض ل���ل���وغ���ی ص��ف��ی��ح�� َة ع����ز ٍم

ال��ص��ف��ی��ح�� ُة امل��ن��ت��ض��ا ُة
وه����و ت��ل��ك َّ

إِن ی��م��ت ف��ال� ِ�ف��رن��دُ ذاك ِ
ال��ف��رن��دُ ال
َ ُ

���ش����ب����ا ُة ت��ل��ك ال� َّ
مجُ ��� َت���ل���ی وال� َّ
��ش���ب���ا ُة
احل����رب ِق��د ًم��ا
َک � َف � َل��ت� ُ�ه��م بِ��ح��ج� ِ�ره��ا
ُ

وامل�����������وايض ع���ل���ی���ه���م ح���ان���ی���ات

��اه���م
َ��ه��م َف��� َف���ت� ُ
وإِذا م����ا ان��ت��س��ب��ت ُ
()43
���ات
َأ َب��������وا ُه اهل���ی���ج���ا ُء وامل����ره����ف� ُ
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و َأنش��دَ السي��د حی��در ِ
��و َر لنا فيه��ا َجوانب
احل�ِّل�يِّ ّ َأ ً
یض��ا يف ه��ذا املعن��ی َأبیاتًا َص َّ
ِّ
َ
ُأخ��ری ِم��ن بسال��ة ِ
اإلمام احلس�ین يف س��احة الوغ��ی ،ویجَ ب علین��ا َأن نُش�یر ُهنا
ِ
إِل��ی بع��ض ه��ذه الص��ور البطولی��ة ،وه��ي ک��اآليتَ « :أب��و األَ
ً
و«جیش��ا ِم��ن
ش��بال»،

املت��اح» ،و«یلقی الکتیب�� َة مف��ردا»ِ ،
و«تف ُّر دامی َة ِ
األَ ِ
اجل ِ
ِ
��راح»َ .أرا َد الش��اعر الس ِّيد
ج��ل
ُ ً
َ
حی��در ِ
احل�ِّل�يِّ ّ بتجسیده ه��ذه الص��ور الش��عر َّیة َأن ُیعبرِّ ع��ن بسالة ِ
اإلم��ام احلسنی
وشجاعته:
��ت��رح������ت َع��� َل���ي���ـ
َظ�����نَّ�����ت ب��م��ا اق�
َ
ـ� ِ
ِ
���ف���اح
ال���ص
����ی����م ِم������ن
�����ه َأن یخَ
ِّ
َ
ِ
������ال ُر ّو
���م����ت����ی َأب��������و األَش�������ب�
َف� َ
ِو َع ی������ا ُأم������� َّی������� ُة ب����ال����نُّ����ب� ِ
���اح

�����ف�����ت يف ج�����ن� ِ
ِ
ال���ض�ل�ا
����د
�����ز َح
َّ
َف َ
ُ
اب�����ن م���ع��� َت� ِ
ِ
��ل� ِ
ال��ب��ط��اح
��ج
ِل إِل�����ی
ِ ُ
�����زم������اتِ� ِ
ِ
�����ه
َف���� َل
����ق����ی����ت ِم��������ن َع� َ
ج���ی���ش���ا ِم������ن األَ
ِ
ً
ج����������ل امل����ت� ِ
���اح
ِ
و َغ����������دا َی�����ق�����ي ِدی���������� َن ِ
��������ه
اإلل�
ٍ
���ص����ب� ِ
���اح
������ر َوج�����������ه ک����ال� َّ
بِ� ُ
������ح� ِّ

َی����ل����ق����ی ال����ک����ت����ی����ب���� َة ُم������ف������ر ًدا

ِ
�����ر دام�������ی������� َة ِ
ِ
�����������راح
اجل�
َف������ت������ف� ُّ

وإِذا دع����������وا :ح�����ی�����دي َح���ی���ا
ِ
()44
��ي ع��ل��ی ال���ک���ف� ِ
��اح
ـ����د َدع����ا بِ���ح� َّ
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[من جمزوء الکامل ،والقافیة من املتواتر]

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

وکرر الش��اعر السيد حی��در ِ
احل يِّ ّل تصویر الروائع ِمن ه��ذه البطوالت امللحمیة يف
ِّ
َ َّ َ

قصیدة ُأخری منشدً ا:

وهم يكشفون اخلطب ال السيف يف الوغى

[من الطویل ،والقافیة من املتدارك]

��ف
ب��أم�ضى ش��ب��ا م��ن��ه��م ،وال ه��و أره� ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

إذا ه��ت��ف ال���داع���ي هب��م ي���وم م��ن دم

ال����ف����وارس أف�����واه ال��ض��ب��ا ت� َّ
��ف
ت�رش� ُ

أج���اب���وا ب��ب��ي��ض ط��ائ � ًع��ا ي��ق��ف القضا

ف
إىل ح��ي��ث ش����اءت م��ا ي����زال
ي�ص�ر ُ
َّ

وم���ن حت��ت��ه��ا اآلج����ال ت�س�ري وف��وق��ه��ا

��رف
ل�����واء م���ن ال���ن�ص�ر ال��ع��زي��ز ي���رف� ُ

هل���م س���ط���وات مت�ل�أ ال���ده���ر ده��ش��ة

ترجف
وتنبث منها الشم واألرض
ُ
َأش��اد الش��اعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل ُهنا بِام بذل ُه ِ
اإلمام احلسنی و َأصحابه ِمن َأ ِ
جل
ِّ
َ
ُمکافح��ة ال ُطغاة َوجباب��رة الدهرَ ،و ِمن ه��ذا املنطلق فإِ َّن ِ
اإلم��ام احلسنی و َأصحابه
الک��رام َأب��وا ُ
لیضح��وا بِالغايل
الذ َّل واهل��وان واحلی��اة َمع الظامل�ین ،وکان��وا ُمستعدین
ُّ
والنفی��سَ ،فتمکَّنوا ِمن إرض��اخ العدو َأمام مطالبهم وغایاهت��مَ ،وکسبوا احلياة اخلالدة
ِ
هم ُاﻷس��س
حلسين َّية من َأ ِّ
فانت�صر ال��دَّ ِم علی السی��ف ،و َأص َب َحت َمبادئ ه��ذه الثورة ا ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
بشکل خاص.
بش��کل عام ،وللشیعة
الدین َّیةَ ،واملرتكزات الثقافیة للمسلمنی والبرش َّیة
الش��اعر ِ
رم��زا لِلبسالة
��ور لنا
اإلمام احلس�ین و َأصحاب��ه الک��رام بِصفتهم ً
ل َق��د َص َّ
ُ
()45

��و َر القو َم ا َّلذین يف جبه��ة الباطل بِصورة
واملقاوم��ة ،بِصورة السب��اع الضواريُ ،ث َّم َص َّ
األَشخاص الضعفاءِ ،
ومن ُهنا نَری بِ َأ َّن الشاعر باستخدامه هذا التشبیه َأعطی لِقصیدته
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مجالاً
وابتكارا:
ً
مشوا إىل احل��رب م�شي ال��ض��اري��ات هلا

[من البسیط والقافیة من املرتاكب]

أج��م
ف��ص��ارع��وا امل���وت فيها وال��ق��ن��ا
ُ
ال��ط��ف أن قتلوا
وال غ��ض��اض��ة ي���وم
ِّ

�م
ماتت هبا منهم األس��ي��اف ال اهل��م� ُ
نشدَ الشاعر السيد حیدر ِ
َو َأ َ
احل يِّ ّل َمر ًة ُأخری يف هذا السیاق قائلاً :
ِّ

()46

ي����وم جت��ه��م وج����ه امل�����وت ف��ي��ه وق��د

[من البسیط ،والقافیة من املرتاكب]

الق���ى اب���ن ف��اط��م��ة ج����ذالن مبتهجا

يف ف��ت��ي��ة ك��س��ي��وف اهل��ن��د ق���د فتحوا

من مغلق احل��رب يف سمر القنا الرجتا

وأرضم����وه����ا ع�ل�ى األع������داء س��اع��رة

�م اصطلوا دون��ه م��ن مجرها الوهجا
ث� ّ

رضاغ���م إِن دع���ا ِ
داع���ي ال��ك��ف��اح هبم
َ
ُ

ن��زى من الرعب قلب امل��وت واختلجا

م��ا ف��وخ��روا يف ال��وغ��ى إلاَّ قضت هلم

غ�م�اره���ا أهن����م ك���ان���وا هل���ا ث��ب��ج��ا

()47

کر َر الشاعر لنا يف هذه القصیدة تصویر بسالة ِ
اإلمام احلسنی وشجاعته يف هذه
َّ
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را هب��ي��ج��اء مل ت��ث��ب��ت هل���ا ق���د ُم
ص��ب�� ً
ف���احل���رب ت��ع��ل��م إن م���ات���وا هب���ا فلقد

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

امللحم��ة البطول َّیةَ ،و ُه َو یحَ صدُ رؤوس األَعداء وال خیش��ی املوتَ ،فعبست وجوه القوم
خوف املوت؛ ألَنهَّ م أرشفوا عىل اهلالك:

[من الکامل ،والقافیة من املتواتر]
ل����ـ��م�ا ط���ل���ي���ق���ة ج��������ده وردت

رج������س
ل����ق����ت����ال����ه ي����ق����ت����اده����ا
ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ي���ل���ق���ى ال�����رم�����اح ب����ص����دره وك����أن

����رس
ي������وم ال����ك����رهي����ة ص��������دره ت� ُ

ف���ال���ش���وس ت����أن����س ب����ال����ف����رار ك�ما

��س
ب�����امل�����وت م���ن���ه ت����أن����س ال���ن���ف� ُ

ٌّ
ك�������ل س����ب����ق ص���اح���ب���ه
وي����������روم

������رأس
ه����رب����ا ف��ي��س��ب��ق ج���س���م���ه ال�
ُ

ل��ل��م��ره��ف��ات ن��ف��وس��ه��م وج��س��وم��ه��م

������س
ل��ل��وح��ش مل ي��ش��ق��ق هل���ا رم� ُ

()48

راب ًعا :ضاللة اتباع زمرة یزید َووصف فضاعة أعامهلم البشعة

یص��ور لنا الش��اعر السيد حیدر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ يف هذه األَبیات حال ج�لاوزة یزید الکفرة
ِّ
ُ ِّ
الفج��رة يف عدم انصیاعه��م لِإلیامن َو ِ
اإلس�لام ،ويف ذلك دلیل عل��ی مخُ الفتهم ألَوامر
ِ
اإلس�لام َواالنقي��اد ألَوام��ر ق��ادة ال ُطغ��اة ،ووقوعهم يف ُظل�مات الضالل��ة ،واتِّباعهم

احلق ،وتسلیمهم ألَوامر َأجهزة السلطة احلاکمة .كام
ألَهوائهم وشهواهتم وإيثارها عىل ِّ
وحجج نيرِّ ات ،وبراهني ساطعاتِ ،منها َقول ُه تعالی:
وصفهم اهلل بِذلك يف آيات ب ِّيناتُ ،
﴿ َل َقدْ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ ِ
اء ُه ْم َر ُس ٌ
سائِ َ
ى
��ول بِماَ لاَ تهَ ْ َو ٰ
يل َو َأ ْر َس�� ْلنَا إِ َل ْي ِه ْم ُر ُس�ًل�اً ُك َّلماَ َج َ
اق َبني إِ رْ َ
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ون﴾(.)49
َأن ُف ُس ُه ْم َف ِري ًقا ك ََّذ ُبوا َو َف ِري ًقا َي ْق ُت ُل َ
قال الشاعر:

��ح اب��� ُن َط��ل��ی� ِ�ق َأمحدَ  فتن ًة
إِذ َأل��� َق� َ

[من الکامل ،والقافیة من املتدارك]

ِ
ال��ص�لاح کتائ ًبا
�ج � ِع
َی��ل��ق��ی اب��� ُن ُم��ن � َت� َ

الس ِ
فاح ل��وا َءه��ا
َع� َق��دَ اب�� ُن ُمنتج ِع َّ

()50

َو َأ َ
الشاعر َمر ًة ُأخری يف هذا الصدد خماط ًبا جالوزة یزید الکفرة:
نشدَ
ُ
أم��ي��ة هبي م��ن ك��رى ال�ش�رك وأن��ظ��ري

[من الطویل ،والقافیة من املتدارك]

ُ
ع��ق��ائ��ل
ف���ه���ل أرست ل�ل�أن���ب���ي���اء

ف�م�ا ل��ل��ن��س��اء امل��ح��ص��نَّ��ات َول��ل�سرى

ُ
ه����وازل
ع��ي��س
جت����وب هب���ا ال���ب���ي���داء
ٌ

وم�����ا ل���ب���ن���ات ال�����رس�����ول ول��ل��ظ�ما

ُ
م����راج����ل
ب��ق��ف��ر ب���ه ل��ل��ح��ر ت��غ�لي
یش�یر الش��اعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل يف هذه القصی��دة إِلی انح��راف السلطة األُمو َّیة
ِّ
ُ
تعرض َل ُه آل
حق َأهل بیت
وجالوزهت��م ،وما فعلوه ِمن َأعامل ش��ا َّذة بِ ِّ
النب��وةَ ،وما َ
َّ
بیت الرسولِ من َأعامل َت َعسف َّیة وظلم ممنهج ضدّ همَ ،وما ناهلم ِمن َق ٍ
تل َذریعٍ ،وسبي
ِ
ِ
لحرمات؛ بِحی��ث آذوا ِ
اإلمام احلُسنی و َأهله و َأصحابه یوم
وتنکی��ل للنساء َ
وهتك ل ُ
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���م هب���ا ش��ح��ن��ا َءه��ا
َو َل�������دَ ت ُق���� ُل����وبهُ ُ� ُ
ِ
حمم ٍد
َح� َ�ش��دَ ت کتائ َبها علی اب��ن َّ
ب��ال�� َّط ِ
��ث ت َ
��ف َح���ی� ُ
َّ����رت آب���ا َءه���ا
َ����ذک َ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

عاشوراءَ ،وداست اخلیل ذلك اجلسد الرشیفَ ،و ُو ِّسدَ هذا اجلسد الطاهر علی رمضاء
ِ
کرب�لاءِ ،من َغ�یر َأن یرعی ألَهل البی��تُ حر َمة .وحتدَّ َ
الش��اع ُر يف هذه القصیدة
ث
یض��ا عن حلظة استش��هاد ِ
اإلم��ام احلسنی وأصحاب��ه الکرام ،وطريق��ة تَعا ُمل هذه
َأ ً
ش�یرا إِلی قل��وب جالوزة یزید
العصاب��ات اإلجرامیة َمع حامل الرس��الة
َّ
املحمد َّیةُ ،م ً
حتجرت يف قلوهبم الغلیظة ک ُُّل معامل ِ
اإلنسانیة،
التي هي كاحلجارة أو أشدُّ َقسوةً ،ول َقد َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بِحی��ث کانوا یرضب��ون ِ
اإلمام احلس�ین و َأصحابه النجباء بِ
ِ
الرم��اح والسیوف حتی

لفظوا َأنفاسهم األَخریةُ ،ث َّم َأقبل القو ُم علی سلبهمَ ،فنهبوا مطارفهم بعد استشهادهم،
قال الشاعر:

��ال ع��اف� ِ
�رة ِ
م��ا ح� ُ
اجل��س��و ِم علی ال� َّث��ری

[من الکامل والقافیة من املتدارك]

س���ی���وف ُأم����ی ٍ
����ة َأع���ض���ا َءه���ا
هن��ب��ت
ُ
َّ
ِ
ِ
حمم ٍد
ه��ت��ك ال�� ُط��غ��اة ع��ل��ی ب��ن��ات َّ
ح��ج��ب ال���نُّ���ب���و ِة ِخ���دره���ا ِ
وخ��ب��ا َءه��ا
ُ َّ
ُ ُ َ
َ
جل���وی
����ر ُق ا َ
َف��ت��ن��ازع��ت َأح��ش��ا َءه��ا ُح َ
�ع��دو ِردا َءه�����ا
وتجَ ���ا َذ َب���ت َأی���دي ال� ِّ

()52

وم��ن اجلدي��ر ِّ
بالذک��ر هن��ا ه��و إف��ادة الش��اعر يف ه��ذه االس��تعارات لوص��ف

السی��وف» ،و«تنازع��ت
أع�مال یزی��د وجالوزت��ه الوحش�� َّية ،وه��ي ک��اآليت« :هنب��ت
ُ
َأحشا َءها».

َوکام قال الس ِّيد حیدر يف هذا احلقل منشدً ا:
[من الکامل ،والقافیة من املتدارك]
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َف � َک��س��ت �ه م��س��ل��وب امل���ط� ِ
��ارف نَق َعها
َ
َ ُ
()53
وس � َق��ت � ُه ظ��م� َ
حل��ش��ا َس��م��را َءه��ا
�آن ا َ
َ
یضا َقول الشاعر:
َو ِمن ذلك َأ ً
[من الطویل ،والقافیة من املتواتر]
ف���ن���ادت ع��ل��ي��ه ح�ي�ن أل��ف��ت��ه ع���ار ًي���ا

عىل جسمه تسفي صبا الريح ما تُسفي
��و َر لنا الس ِّيد حی��در َجوانب ُأخری ِمن مظلوم َّیة ِ
اإلم��ام احلسنی و َأهل بیته
َص َّ
الک��رام يف األَبیات املنرصمة ،ویجَ ب علینا َأن نُش�یر ُهنا إِل��ی بعض ِمن هذه الصور
()54

کربالء» ،و«انتهاك حرمات اهلل» ،و«عطش بنات آل الرسول ،»و«سلب املطارف».
َأراد الش��اعر السي��د حیدر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ ِمن ِخالل جتسیده هل��ذه الصور الش��عریة َأن ُیعبرِّ عن
ِّ
َ
األَحاسیس احلزینة الكامنة يف َأعامقه؛ لِکي ی ِ
ساهم بِاألَ ِ
جر َمع املوالنی ،و ُیشاطرهم َأملهم
ُ
و َأحزاهنم يف هذا املصاب اجللل.

الش��اعر هب��ذه األَبیات قس��اوة ُقل��وب األَع��داء ،وکی��ف َأنهَّ ��م مل ُیراعوا آلل
َأ َّک��دَ
ُ
بی��ت الرس��ولُ حرم��ة ،ف��إِ َّن ج�لاوزة یزی��د َبأعامهل��م الش��نیعة وقتله��م ِ
لإلم��ام
حلس�ین و َأصحاب��ه الک��رامَ ،
ب��دي ،ولکن
حلص��ول عل��ی اخلُل��ود األَ ّ
کأنَّ�ما َأردوا ا ُ
ا ُ

رسع��ان م��ا تب��دَّ دت َأحالمه��م ،وظه��رت هلُ��م احلقیق��ةَ ،فکان��ت ک ُُّل َمساعیه��م َهبا ًء
نثورا.
َم ً

أیض��ا َأ َّن ظلم اإلم��ام احلسنی هو ضمن س��لسلة الظلم القدیم
وذکر الش��اعر ً

ملحم��د وابنت��ه فاطمة ،بحی��ث ُر َّض ضلع فاطم��ة بعد اقتح��ام بيتها وإحراق
َّ
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َ
املأس��اویة ،وهي ک��اآليت« :ترك اجلسد الرشیف ُمقط ًعا بِالسي��وف إِر ًبا إِر ًبا علی رمضاء

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

ب��اب دارها بالن��ار وعرصها وراء الباب .ةقد أش��ار الش��اعر بذلك إِلی َمدی شرَ اس��ة
و َفظاظة زمرة یزید املارقة يف تعاملهم َمع ِ
اإلمام السجاد ،فإِنهَّ م مل یرمحوا حتَّی عليل
اإلمام زين العابدين مقيدً ا بِاحلديد ویحَ دو بِ ِه األَعداء ِمن ٍ
كربالءَ ،فکان ِ
بلد إِلی بلد،
َ
ُ َّ
ُ
وسفکوا الدماء وارتوت رمال صحراء کربالء ِمن دماء الشهداء،
ُ
حلرمات َ
فاس��تباحوا ا ُ
وه��م َأجسا ٌد و َأش�لا ٌء َمطروح ٌة عىل رمضاء کرب�لاء ،وإِذا نظرنا إِلی ه��ذه القضیة ِمن
ُ
یضا ُس��تور نِساء آل بیت الرس��ول،
جان��ب آخ��ر َفسنجد َأ َّن ج�لاوزة یزید هتکوا َأ ً
ورضبوه�� َّن بِالسیاط غری ُمکرتثنی بِحرمته َّنَ ،فکان قلب الس ِّيدة زینبُ متصدِّ ًعا ِمن
الطف الدام َّية ،بحیث
حلزن واألَس��ى؛ ملا ش��اهدت ُه ِمن َأحداث فادحة ومؤملة يف معرکة
ِّ
ا ُ
رضجني بِدمائهم َحوهلا ،ورؤوس��هم َأمامها عىل رؤوس الرماح طول
کان َأه��ل بیتها ُم َّ
الطریقَ ،فاغرورقت عیناها بِالعربات ُحزنًا عىل َأهل بیتها ،قال الشاعر:

[من الطویل ،والقافیة من املتدارك]
ف���ي���وم غ�����دوا ب��غ�� ًي��ا ع�ل�ى دار ف��اط��م

�ف
أت���ت ج��ن��ده��م ب��ال��غ��ارضي��ة ت��زح� ُ

وق��ت��ل ابنها م��ن ي��وم رض��ت ضلوعها

�رف
وم���ن هتكها ه��ت��ك ال��ف��واط��م ي��ع� ُ

وم��ن ي��وم ق��ادوا حيدر الطهر قد غدوا

��ف
��ه� ُ
هب����ن أس�������ارى ش���أهن���ن ال���ت���ل� ُّ

ف���م���ن خم��ب�ر امل���خ���ت���ار أن ب��ق��ي��ة ال���ـ

�ف
َآل ال��ف��ت��ى ال��س��ج��اد ب��ال��ق��ي��د ي��رس� ُ

وم�����ن م��ب��ل��غ ال�����زه�����راء أن ب��ن��اهت��ا

َّ��ف
ع��ل��ي��ه��ا ال���رزاي���ا وامل��ص��ائ��ب ُع��ك ُ
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ت���ط���وف هب���ا األع������داء يف ك� ِّ
���ل ب��ل��دة

ت��ق��ذف
ف��م��ن ب��ل��د أض���ح���ت آلخ����ر
ُ

إذا رأت األط���ف���ال ش��ع � ًث��ا وج��وه��ه��ا

�ف
وأل��واهن��ا م��ن دهشة ال���رزء خت��ط� ُ

()55

یضا يف هذا السیاق قائلاً :
و َأنشدَ
الشاعر َأ ً
ُ

َغ�������دَ ت

َح����س���ری تجَ
ِ
ِّ���ی���اح
������������او ُب ب���ال���ن
َ
ب������أج������رد ص���ف���ص� ٍ
َ
��ف
����ح�����ت
َ
َ َ َ
َأض� َ
ِ
م���ض���اء ض� ِ
ِ
()56
���اح����ي
ال���ر
ُم َ
���ت���و ِّق���د َّ
وتَک َّل��م الش��اعر السي��د حی��در ِ
یض��ا يف ه��ذه القصی��دة ع�لى َفظاع��ة
احل�ِّل�يِّ ّ َأ ً
ِّ
َ
َ
ِ
ص��و ًرا َقساوة َأعداء ِ
اإلس�لام يف کربالء،
صاب الس ِّیدة العقیل��ة من ُملامتُ ،م ِّ
م��ا َأ َ
َو م��ا َّ
متخ��ض عنها ِم��ن ُبكاء الس ِّی��دة زین��بُ حزنًا عىل َأه��ل بیته��ا؛ َوذلك ملا
ارتكبت�� ُه ه��ذه العصاب��ات اإلجرام َّیة ِم��ن َجرائم و َفظائ��ع يف کربالء ،وملسته��ا الس ِّيدة
زین��ب بِ َأیدهی��ا ع��ن کث��ب ،و هذه ِم��ن املصائ��ب التي ال ینش��د الص�بر يف مثلها،
ین��ج َأ ّي َأ َح ٍد ِم��ن هذا االضطه��اد األُ
م��ويَ ،ف َض َّجت الس ِّي��دة الطاهرة
ّ
بِحی��ث مل ُ
بِالنَّحيب:
[من الطویل ،والقافیة من املتواتر]
وق���د ك���ان م��ن ف���رط اخل���ف���ارة صوهتا

ِ
الضعف
يغض ،فغض اليوم من ش��دِّ ة
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�����ات
وب������ن� ُ

ٍ
فاطمة

[من جمزوء الکامل ،والقافیة من املتواتر]

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

وه���ات���ف���ة ن���اح���ت ع�ل�ى ف��ق��د إل��ف��ه��ا

كام هتفت يف ال��دوح فاقدة األل� ِ
��ف

وقال الشاعر السيد حیدر ِ
یضا:
احل يِّ ّل َأ ً
ِّ

()57

[من الرمل ،والقافیة من املتواتر]

ون����������واع ب��������رزت م�����ن خ����دره����ا
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ت����ل����زم األي��������دي أك�����ب�����ا ًدا وج����اال

ك�����م ع��ل��ى ال���ن���ع���ي هل�����ا م�����ن ح��ن��ة

ك��ح��ن�ين ال��ن��ي��ب ف���ارق���ن ال��ف��ص��اال

ك���ب���ن���ات ال�������دوح ت��ب��ك��ي ش��ج��وه��ا

وغ�����وادي ال��دم��ع ت��ن��ه� ّ�ل اهن��ل��اال

()58

ث��م ازدادت
ب��دأت غرب��ة الس ِّیدة زین��ب بعد قت��ل ُأمها الس ِّي��دة الزهراءَّ ،

ع�لي وأخيها احلسن ،لكن عانت الغرب��ة بام تعنيه الغربة
باستش��هاد أبيها اإلمام ّ
وس��بيت ُ
وش��تمت و ُأحرق��ت اخليام
وم��ا حتمل م��ن َأمل حني قت��ل اإلمام احلسنيُ ،
وضرُ ِ بت األَيت��ام و ُقتل كافلها وحادي ضعنها وحاميه��ا الع َّباس ،كانت خمدَّ رة بني

هاش��م ،ال يرى ظ ُّلها وال يسمع صوهتا َأح��د ،ولکنَّها رجعت حمن َّية الظهر ،مسو َّدة
برة الوجه ،ومكسورة مهضومة ،بعدما كانت داره��ا عامرة زه َّية مضيئة بنور
املتن ،مغ� َّ
َأهل بیت النبوة ،ومن هذا املنطلق قال الشاعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل منشدً ا:
ِّ

[من الکامل ،والقافیة من املتواتر]

وأج������ل ي�����وم ب���ع���د ي���وم���ك ح����ل يف

اإلس���ل���ام م���ن���ه ي��ش��ي��ب ك����ل ج� ِ
�ن�ين
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ي���وم رست أرسى ك�م�ا ش���اء ال��ع��دى

ف���ي���ه ال���ف���واط���م م����ن ب���ن���ي ي���اس� ِ
ي�ن

أب��������رزن م����ن ح�����رم ال���ن���ب���ي وإنَّ�����ه

ِ
ح�����رم ِ
ال��ت��ب��ي�ين
اإلل��������ه ب����واض����ح

م����ن ك� ّ
����ل حم��ص��ن��ة ه���ن���اك ب��رغ��م��ه��ا

ِ
حت��ص�ين
أض���ح���ت ب��ل�ا خ�����در وال
ِ
م��ص��ون
ع���ن ح���ر وج����ه ب��ال��ع��ف��اف

ق���ذف���ت هب���ن ي���د اخل���ط���وب ب��ق��ف��رة

ه����ي��م�اء ص���ال���ي���ة اهل����ج��ي�ر ش���ط� ِ
��ون

ف���غ���دت هب���ا ج����رة ال���ظ���ه�ي�رة ب��ع��دم��ا

ك��ان��ت ب��ف��ي��اح ال���ظ�ل�ال ح���ص� ِ
ي�ن
وذک��ر لنا الش��اعر السي��د حیدر ِ
یض��ا يف هذه األَبی��ات َأح��وال َأهل بیت
احل�ِّل�يِّ ّ َأ ً
ِّ
َ َ
الرس��الةِ عند ِ
صو ًرا هبا االضطهاد ا َّلذي َت َعرض��وا َل ُهَ ،وما جری علیهم
اإلس��ارةُ ،م ِّ
ِمن محِ ن شا َّقة ومصائب جسیمة ارتكبها هؤالء الکفرة الفجرةَ ،وکیف تعاملوا َمع علیل
کربالءِ -
یضا يف القصیدة اآلتية
اإلمام زين العابدين -کام َأس��لفناَ ،و ُیش�یر
الشاعر َأ ً
ُ
إِلی س��بي نِساء َأهل البیت ،وکیف یحَ دو بهِ ن األَعداء ِم��ن ٍ
بلد إِلی بلد َو َقد ُهتِکَت
َّ
َ
ُستوره َّن ،قائلاً :
�ل ت��ط��وي امل��ه� ِ
ب�لا ك��اف� ٍ
�ام � َه يف ال�ُس�رُ َّ ى

()59

[من الطویل ،والقافیة من املتدارك]

ِ
اب���ن أمح���دَ ك���اف� ُ
��ل
وأنَّ����ى هل��ا ب��ع��د
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سلبت وق���د ح��ج��ب ال��ن��واظ��ر ن��وره��ا

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

ُت����س����اق� ُ
������������ع َأج����ف����انهُ ����ا
���ط األَد ُم
َ

[من الرسیع ،والقافیة من املتدارك]

ک���اجل���م� ِ
ِ
ذوب ح��ش��ا َأهلَ���ب���ا
��ر ع���ن

َف����دَ م���� ُع����ه����ا ل����و مل ی���ک���ن محُ ����ر ًق����ا

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

���ه وج����ه ال��� َّث���ری م ِ
ع����اد بِ� ِ
��ع��ش��ب��ا
ُ
َ
ُ

ع��ج��ب��ا لحِ ���ل��� ِم اهللِ وه����ي بِ��ع��ی��نِ ِ
��ه
ً

()61

[من الکامل ،والقافیة من املتدارك]

����ر َزت ُت��ط��ی� ُ�ل عوی َلها و ُب��ک��ا َءه��ا
َب َ

()62

خامسا :عدم نرصة اإلمام ُ
احلسنی
ً

یستمر الش��اعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل يف حدیثه عن بسالة ِ
حلسنی وتضحیته
ِّ
اإلمام ا ُ
ُّ

يف س��بیل العزة والکرامةُ ،ث َّم ینعطف َو َیقول بِ َأ َّن القوم ختلوا عن ِ
اإلمام احلسنی ومل

ینرصوهَ ،فهکذا وقف األُمویون يف وجه س��بط الرس��ول وحامل الرسالة املحمدیة،
یضا
ریب يف س��احة املعرکة ال ناصرِ َ َل ُه وال ُم ِعنی؛ و ُیش�یر
الش��اعر َأ ً
ُ
وه َو ُمنفر ٌد َوحیدٌ َغ ٌ
ُ
وامللمت ،إذ إِنهَّ م مل َیألوا ُجهدً ا يف إیذاء َأهل البیت ،ولکن ِ
اإلمام
إِلی فظاعة املصاب اَّ
احلسنی مل یشعر هبذا األَمر ِمن الناحیة املعنویة والعزیمة الصارمة والقیم النبیلة التي

کانت لدیهَ ،وذلك ألَ َّن ُه َیشعر َأ َّن ُه َم َع اهلل ،و َمن کان َم َع اهلل کان اهلل َمع ُهَ ،و َ
قال اهللُ تعالی
ت َأ ْقدَ َامك ُْم﴾( .)63قال:
يف هذا الصدد﴿ :إِ ْن َتنْصرُ ُ وا اهللَ َينْصرُ ْ ك ُْم َو ُي َث ِّب ْ

[من الطویل ،والقافیة من املتدارك]

وم��ن بعدهم يعسوب ه��اش��م ق��د غدا

ف��ري��دً ا ع��ن ال��دي��ن احلنيف ي��ق��ات� ُ�ل
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و َأنشد الس ِّيد حیدر يف هذا املضامر قائلاً :
[من البسیط ،والقافیة من املرتاكب]
ت��ن��ع��ى إل���ي���ك دم�����ا ٌء غ����اب ن��ارصه��ا

�م
ح��ت��ى أري���ق���ت ومل ي��رف��ع ل��ك��م ع��ل� ُ

م��س��ف��وح��ة مل جت���ب ع��ن��د استغاثتها

[من الطویل ،والقافیة من املتواتر]
فتلك عىل الرمضاء رصع��ى جسومهم

ِ
العجف
ونسوهتم هاتيك أرسى ع�لى

وه����ل ي��م��ل��ك امل���وت���ور ق���ائ���م سيفه

��ف؟
ليدفع عنه الضيم وه��و بال ك� ِّ

()66

سادسا :ذکر هول ُمصیبة کربالء
ً

یتحدَّ ث الش��اعر السيد حیدر ِ
الطف وعلی َأبعاد هذه
احل يِّ ّل ُهنا عن وقائ��ع معرکة
ّ
ِّ
َ

املأس��اة ِ
َ
اإلنسانیة الت��ي مل یعرف هلا التاریخ مثیلاً َ ،ف َ
کان اجلمیع يف یوم عاش��وراء َحزینًا

ناح��ت و َبکت ك ُُّل َأمالك الس�ماء َوکانت اجلن
علی مصاب س�� ِّید الش��هداءَ ،ول َقد َ

یض��ا تبکي وترثي ِ
اإلم��ام احلسنی؛ َوذل��ك ملا َجری
والط�ير والوحوش املفرتس��ة َأ ً
عل��ی َأهل البیتِ من ش��دائد َوحمن ش��ا َّقة ومصائب جسیمة يف س��احة الوغی .قال
الشاعر:

267

َّ
الرابع/العدد الثالث عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َص َفر اخلري 1441هـ/أيلول 2019م

یضا َقول الشاعر:
َو ِمن ذلك َأ ً

إال ب���أدم���ع ث��ك�لى ش�� َّف��ه��ا األمل ُ

()65

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

أ ِ����م تَ��ن��ع��ی امل� ِ
�ل�ائ� ُ
���ك َم����ن َل��� ُه
َف��ل� َیهِّ

[من الکامل ،والقافیة من املتدارك]

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

������م َو َوال َء َه�������ا؟
َع��� َق���دَ اإل َل����� ُه وال َء ُه ُ

َأآلد ٍم تَ��ن��ع��ی؟ و َأی������ َن خ��ل��ی � َف � ُة ال��ـ
َّرمح� ِ
�م ع��زا َءه��ا؟
���ن آ َد ُم ک��ي ُی��ق��ی� َ
ی��وم ِ
ِ
��ك إِ َّن��� ُه
�ض ی���و ٌم َب��ع��دَ
 ...ال أب��ی� َّ
��ن فِ ِ
َث��کَ�� َل��ت َس��م�ا ُء ال���دِّ ی� ِ
��ی��ه ُذک���ا َءه���ا
ٍ
�����ل بِ
ی�����و ٌم ع��ل��ی ال���دن���ی���ا َأط� َّ
���روع���ة
م��ل� َ
أت صرُ ً
رض���ه���ا وس�م�ا َءه���ا
اخ�����ا َأ َ
واس��� َت� َ
��ع خ��افِ � َق��ی��ه��ا ُم���ذ هبا
��س��م ُ
��ك َم َ
ِ
()67
�ي ُم � َط � ِّب � ًق��ا َأرج���ا َءه���ا
َه��ت َ
َ��ف ال �نَّ��ع� ُّ
َو َ
یضا يف قصیدة ُأخری ُمنشدً ا:
قال
الشاعر َأ ً
ُ

[من جمزوء الکامل ،والقافیة من املتواتر]
َ
���س��م�ا
َوتجَ ���������او َب���������ت َف
�����������وق ال� َّ

ِ
ِ
ِ
ِّ����ی����اح
�������ك ب����ال����ن
���ل���ائ�
���������ر امل�
ُغ�
ُّ
ِ
ف�����ی�����ه ق��د
��������ز ًع��������ا لِ�������ی�������و ٍم
َج
َ

���ص� ِ
�ل�اح
��ب ال��ف��س��ا ُد ع��ل��ی ال� َّ
َغ��� َل� َ
و ِمن هنا نَری بِ َأ َّن الش��اعر السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل يف هذه األَبیات اس��تعار اللفظ الدال
َ ُ
ِّ
ِ
��و البکاء
علی املش�� َّبه بِه للمش�� َّبهُ ،ث َّم َح َ
ش��ار إِلیه بِ�شيء من لوازمهُ ،
وه َ
ذف املش�� َّبه و َأ َ
()68

والرصاخ علی طریق االستعارة بِالکنایة ،ممَّا یم ُ
وحزنًا ،وإثبات ذلك
لـم ُ
أل ُفؤا َد املتلقي َأ اً
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األَمر لِلمشبه استعارة ختییل َّیة.

النُجباء.
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ه��ذه إضامم��ة ِمن َأهم جوان��ب الرثاء احلسیني يف ش��عر السيد حی��در ِ
احل يِّ ّلَ ،و ِمن
ِّ
ِّ َ
ُ
ِ
ِ
ه��ذا املنطل��ق تحَ ��دَّ َ
ح��داث معرکة
قصائده َع��ن َمدی َتأ ُّث��ره الش��دید بِ َأ
ث الش��اعر يف
الط��ف الدام َّی��ة َوما حتم��ل يف ط َّیاهتا ِمن ُمل�َّم�اَّ ت َو َمصائب جسیم��ة َونكبات؛ وكذلك
ِّ
ِ
ِ
َب َّ
صاب َأهل بیت الرس��الة
��ث الش��اعر يف َقصائده ُحزن��ه الكامن يف َأعامق��هَ ،وذلك ملا َأ َ
يف ذل��ك الي��وم الدام��ي ِم��ن ُملامت تُفت حش��ا الصاب��رَ ،وکی��ف تآمرت ق��ادة ال ُطغاة
ِ
النبي األَکرمَ واألَبری��اء ال ُعزل ِمن َأهل بیته
َو َجالوزهت��م الکفرة الفجرة علی س��بط ّ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

اخلامتة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلصائص التي اتَّضحت فيدراس��تنا علی ما تقدَّ م لرثاء اإلمام احلسنی يف شعر
السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل ،هي کاآليت:
ِّ

الط��ف الدامی��ة بحذافريها،
��و َر لن��ا الش��اعر جوانب ِمن أح��داث معرکة
ِّ
َ 1.1ص َّ
ِ
توصلنا إليها ِمن هذه الدراس��ة :بیان مظلوم َّیة آل بیت
أهم النتائج التي َّ
وم��ن ِّ
الرس��ول ،واملحن الش��ا َّقة واملصائب اجلسیمة الت��ي جرت علیهم يف زمن
السلط��ة األمو َّی��ة وجالوزهت��م الکفرة الفج��رة ،وجتاوز الش��اعر يف رثائه من
ِذکر املأس��اة واملحن الش��اقة والنکب��ات واملصائب اجلسیم��ة إلی رفض جور
واضطهاد السلطة األمو َّیة وأعامهلم التعسف َّیة ،واملطالبة بالثورة عىل قادة الطغاة

واهلیمنة.

2.2کان��ت مجیع َأش��عار السيد حیدر ِ
احل يِّ ّل مرآ ًة لخِ لجات نفس��ه وانتامءاته الفكر َّية
ِّ
س��ار الش��اعر علی ُخطی
وقیمه الدین َّیة ،واص ًفا ُح ّبه آلل بیت الن َّبوة؛ لذا
َ

القدم��اء يف رثاء ِ
ئمة األَطهارُ أس��وة حسنة
حلسنی ،جاعلاً األَ َّ
اإلم��ام ا ُ
ِ
ِ
س��م الشاعر بشعره صورة
للحیاة البسیطة امللیئة بِاملفاخر ،ومن هذا املنطلق َر َ
ش�یرا إِلی مضامنی ُخلق َّیة ک��ان یتَّخذها ِ
اإلمام
س�� ِّید الش��هداء احلقیق َّیةُ ،م ً
ِ
لم ش��مل املسلم�ین ،مؤ ِّک��دً ا علی اتخِّ اذه��ا الیومِ ،م��ن مجلتها
حلس�ین ،ل ِّ
ا ُ
یض��ا يف قصائده عل��ی األَیام املاضی��ة التي کان
الش��جاعة ،وحت�َّس�رَّ الش��اعر َأ ً
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ِ
عز ُ
وشموخ.
اإلسالم فیها بِ ٍّ
3.3أضاف الش��اعر إىل قصائ��ده التي رثى هب��ا اإلمام احلسنی طاب��ع االبتکار
وروع��ة اجل�مال ،فأخ��ذت قصائ��ده بمجامع القل��وب ،وذلك برباع��ة خلقه

خییة و َمزجها
للصور الشعر َّیة الرائعة التي تواکب التطورات هلذه احلقیقة التار َّ

احلسيني
املوضوع ثو ًبا جديدً ا ،وجعل لش��عره
امللحمي ال��ذي أل َب َس
بالطاب��ع
َ
ّ
ّ
4.4حاول الش��اعر بمش��اعره املرهف��ة الرقيقة إيص��ال صورة موج��زة إىل املتل ِّقي
ٍ
وملمهتا الت��ي تُدمي القل��وب ،مت ً
َّخذا
بش��كل أو بآخر ع��ن أحداث کرب�لاء اَّ

ﺑﺎحل��ب آلل بیت
حاف��زا إلث��ارة أحاس��یس القل��وب النابض��ة
ه��ذا ال�شيء
ً
ِّ
النبوة.

5.5کان الش��اعر یمزج عواطف��ه الصادقة التي تتد َّفق ینابیعها م��ن داخله بألفاظه
وأغراضا س��امیة ،فانامز ش��عره بد َّقة
السهل��ة البسيطة التي حتمل معاين كبرية
ً

وقوته ،وجزالة األس��لوب ورصانته
التعبري وبالغته ،وفصاحة وروعة البيان َّ

ونصاعت��ه ،وحس��ن الصیاغ��ة والدیباج��ة ،والوضوح يف األلف��اظ ،والرباعة
ِ
للوص��ول إلی أهدافه العالي��ة ،وهي بیان
الش��عر وس��يل ًة
يف التصوير؛ لیتَّخذ
َ
الطف الدامیة.
مظلوم َّیة أهل البیت يف معرکة
ِّ
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متفوقة.
مکانة متم ِّیزة ِّ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
الش�یرازيِ ،
اإلمام احلس�ین عظمة إهل َّیة وعطاء بال حدود ،دار العلوم،
احلسيني
حممد رضا
ّ
ّ
( )1الس ِّید َّ
کربالء ،د.ت.8 :
حممد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،5ط ،6دار صادر ،بریوت2008 ،م.97 :
(َّ )2
يب؛ أدب ص��در اإلس�لام ،ط ،1دار االعتصام ،قم،
( )3جعف��ر باق��ر
احلسين��ي ،تاری��خ األدب الع��ر ّ
ّ
1416هـ.ق.243 :
( )4پوریانپ��ور ،س��مری ،نوائح نجوم السامء يف مصائب عاش��وراء ،ط ،1ق��م ،دار نرش طوباي حم َّبت،
1435هـ.ق.43 :
يب ،دار الراتب اجلامع َّیة ،بریوت ،د.ت.6 :
حممد رساج الدین ،الرثاء يف الشعر العر ّ
(َّ )5
يب املعارص ،ط ،10القاهرة ،دار املعارف2003 ،م.19 :
( )6ضیف ،شوقي ،دراسات يف الشعر العر ّ
( )7ضیف ،شوقي ،شوقي شاعر العرص احلدیث ،القاهرة ،دار املعارف ،د.ت.41 :
عيل عبداملقصود عبد الرحیم ،ط ،1بریوت،
البارودي ،حممود س��امي ،دیوان
()8
ّ
ّ
البارودي ،بِاهتامم ّ
دار اجلیل1995 ،م.145 :
مؤسسة التاریخ ،بریوت2001 ،م-10/1 :
( )9جواد شبرَّ  ،أدب
ِّ
الطف أو شعراء احلسنی ،طَّ ،1
.11
الثقايف للن�شر والتوزیع،
القطیفي املع��ارص ،املرکز
( )10ن��زار آل س��نبل ،أهل البی��ت يف الش��عر
ّ
ّ
بریوت2003 ،م.159 :
احلج ،آیة.32 :
( )11سورة ّ
املؤسسة الدول َّیة
حممد مهدي ش��مس الدین ،واقعة کربالء يف الوجدان
الش��عبي ،طَّ ،2
ّ
( )12الش��یخ َّ
للدراسات والنرش ،بریوت1996 ،م.148 :
( )13سورة احلجر ،آیة.6 :
العراقي احلدیث ،ط ،1العتبة احلسین َّیة
عيل يف الشعر
ّ
عيل حسنی یوسف ،اإلمام احلسنی بن ّ
(ّ )14
املقدَّ سة ،قسم الشؤون الفکر َّیة والثقاف َّیة ،کربالء املقدَّ سة.172 :2013 ،
( )15شبرَّ  ،املصدر السابق.10/1 :
( )16شمس الدین ،املصدر السابق.149 :
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العاميل املعارص ،الدار اإلسالم َّیة ،لبنان1988 ،م.83 :
( )17الس ِّید حسن نور الدین ،عاشوراء يف األدب
ّ
النق��دي ،الطبعة األولی ،العتب��ة احلسین َّیة
املص�لاوي ،الطف َّیات املقول��ة واإلجراء
ع�لي کاظ��م
ّ
ّ
(ّ )18
املقدَّ سة ،قسم الشؤون الفکر َّیة والثقافیة ،کربالء املقدَّ سة2012 ،م.18 :
( )19املصدر نفسه.25 :
وأخرج�� ُه حسن األمنی ،دار التعارف للمطبوعات،
( )20الس ِّید حمسن األمنی ،أعیان الش��یعةَ ،ح َّقق ُه
َ
بریوت1983 ،م.266/6 :
الطف أو شعراء احلسنی.8/8 :
( )21جواد شبرَّ  ،أدب
ِّ
الزرکيل ،األعالم ،الطبعة اخلامسة عرشة ،دار العل��م للمالینی ،بریوت2002 ،م:
( )22خ�یر الدِّ ی��ن
ّ
.290/2
املؤرخ
الساموي ،الطلیعة من شعراء الشیعةَ ،ح َّقق ُه کامل سلامن
حممد
ّ
ّ
اجلبوري ،ط ،1دار ِّ
( )23الشیخ َّ
يب ،بریوت2001 ،م.297/1 :
العر ّ
( )24األمني ،املصدر السابق.266/6 :
ِ
عيل الیعقويب ،شعراء احل َّلة أو البابل َّيات ،مطبعة الزهراء ،النجف األَرشف ،د.ت:
( )25الش��یخ َّ
حممد ّ
.155/2
( )26املصدر نفسه.
الزركيل ،املصدر السابق.290 :
()27
ّ
ِ
ِ
( )28الس ِّيد حیدر احل يِّ ّل ،الدیوان ،حتقیق الدکتور ُمضرَ سلیامن احل يِّ ّل ،ط ،1دار األَ
علمي للمطبوعات،
ّ
بریوت2011 ،م.12/1 :
( )29شرب ،املصدر السابق.15/8 :
ِ
( )30عبد العزیز سعود بابطنی ،شعراء احل َّلة يف معجم البابطنی لشعراء العرب َّیة يف القرننی التاسع عرش
الکطراين ،مرکز بابل للدراس��ات احلضار َّیة
والعرشی��ن ،مجع ُه وع َّلق علیه مهدي عبداألمری مفتن
ّ
والثقافیة ،بابل ،د.ت.112 :
(ِ )31
احل يِّ ّل ،املصدر السابق.133 :
( )32املصدر نفسه.94 :
( )33سورة اإلنسان ،آیة.8 :
(ِ )34
احل يِّ ّل ،املصدر السابق.78 :
( )35املصدر نفسه.67 :
( )36املصدر نفسه.147 :
( )37املصدر نفسه.152 :
( )38املصدر نفسه.70 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

( )39املصدر نفسه.83 :
( )40املصدر نفسه.152 :
( )41املصدر نفسه.130-129 :
( )42سورة املنافقون ،آیة.8 :
(ِ )43
احل يِّ ّل ،املصدر السابق.88 :
( )44املصدر نفسه.94 :
( )45املصدر نفسه.134-133 :
( )46املصدر نفسه.152 :
( )47املصدر نفسه.90 :
( )48املصدر نفسه.121 :
( )49سورة املائدة ،آیة.70 :
(ِ )50
احل يِّ ّل ،املصدر السابق.67 :
( )51املصدر نفسه.143 :
( )52املصدر نفسه.71-70 :
( )53املصدر نفسه.67 :
( )54املصدر نفسه.139 :
( )55املصدر نفسه.136-135 :
( )56املصدر نفسه.95 :
( )57املصدر نفسه.139 :
( )58املصدر نفسه.149 :
( )59املصدر نفسه.165 :
( )60املصدر نفسه.142 :
( )61املصدر نفسه.86 :
( )62املصدر نفسه.71 :
حممد ،آیة.7 :
( )63سورة َّ
(ِ )64
احل يِّ ّل ،املصدر السابق.142 :
( )65املصدر نفسه.152 :
( )66املصدر نفسه.138 :
( )67املصدر نفسه.66-65 :
( )68املصدر نفسه.94 :
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* القرآن الکریم.
الثقايف للن�شر والتوزیع،
القطیف��ي املعارص ،املرک��ز
1.1آل س��نبل ،ن��زار ،أهل البیت يف الش��عر
ّ
ّ
بریوت2003 ،م.
حممد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،5الطبعة السادسة ،دار صادر ،بریوت2008 ،م.
2.2ابن منظورَّ ،
وأخرج ُه حس��ن األمنی ،دار التعارف للمطبوعات،
3.3األمنی ،الس ِّید حمسن ،أعیان الش��یعةَ ،ح َّقق ُه
َ
بریوت1983 ،م.
ِ
4.4بابطنی ،عبد العزیز سعود ،شعراء احل َّلة يف معجم البابطنی لشعراء العرب َّیة يف القرنَنی التاسع عرش
الگطراين ،مرکز بابل للدراسات احلضار َّیة
والعرشین ،مجع ُه وع َّلق علیه مهدي عبد األمری مفتن
ّ
والثقاف َّیة ،بابل ،د.ت.
عيل عبد املقصود عبد الرحیم ،الطبعة األولی،
البارودي ،حممود سامي ،دیوان
5.5
ّ
ّ
البارودي ،باهتامم ّ
دار اجلیل ،بریوت1995 ،م.
6.6پوریانپ��ور ،س��مری ،نوائح نجوم السامء يف مصائب عاش��وراء ،الطبعة األول��ی ،دار نرش طوباي
حم َّبت ،قم1435 ،هـ.ق.
يب؛ أدب صدر اإلسالم ،الطبعة األولی ،دار االعتصام،
7.7
احلسيني ،جعفر باقر ،تاریخ األدب العر ّ
ّ
قم1416 ،هـ.ق.
حممد رضا ،اإلمام احلسنی عظمة إهل َّیة وعطاء بال حدود ،دار العلوم،
احلسيني
8.8
ّ
الشریازي ،الس ِّید َّ
ّ
کربالء ،د.ت.
العراقي احلدیث ،الطبعة األولی ،العتبة
عيل يف الشعر
ّ
عيل ،اإلمام احلسنی بن ّ
9.9حسنی یوسفّ ،
احلسین َّیة املقدَّ سة ،قسم الشؤون الفکر َّیة و الثقاف َّیة ،کربالء2013 ،م.
احل�ِّل�يِّ  ،السيد حیدر ،الدیوان ،ج ،1حتقیق الدکتور مضرَ س��لیامن ِ
ِ 1010
احل يِّ ّل ،الطبعة األُولی ،دار نرش
ِّ
ُ
ّ
األَعلمي للمطبوعات ،بریوت2011 ،م.
الزرک�لي ،خری الدّ ی��ن ،األع�لام ،ج ،2الطبع��ة اخلامسة ع�شرة ،دار العلم للمالی�ین ،بریوت،
1111
ّ
2002م.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية فن َّية
رثاء الإمام احل�سني يف �شعر ال�س ِّيد حيدر ا ِ

يب ،دار الراتب اجلامع َّیة ،بریوت ،د.ت.
حممد ،الرثاء يف الشعر العر ّ
1212رساج الدینَّ ،
اجلبوري ،الطبعة
حممد ،الطلیعة من ش��عراء الش��یعة ،جَ ،1ح َّقق ُه کامل سلامن
ّ
الساموي ،الش��یخ َّ
َّ 1313
يب ،بریوت2001 ،م.
املؤرخ العر ّ
األولی ،دار ِّ
مؤس��سة التاریخ،
1414ش�َّب�رَّ  ،جواد ،أدب
ِّ
الط��ف أو ش��عراء احلس�ین ،ج 1و ،8الطبعة األولیَّ ،
بریوت2001 ،م.
املؤسسة
حممد مهدي ،واقعة کربالء يف الوجدان
الشعبي ،الطبعة الثانیةَّ ،
ّ
1515ش��مس الدین ،الش��یخ َّ
الدول َّیة للدراسات والنرش ،بریوت1996 ،م.
يب املعارص ،الطبع��ة العارشة ،دار املع��ارف ،القاهرة،
1616ضیف ،ش��وقي ،دراس��ات يف الش��عر العر ّ
2003م.
النق��دي ،الطبعة األولی ،العتب��ة احلسین َّیة
ع�لي کاظ��م ،الطف َّیات املقولة واإلج��راء
1717
ّ
ّ
املص�لاويّ ،
املقدَّ سة ،قسم الشؤون الفکر َّیة والثقاف َّیة ،کربالء املقدَّ سة.2012 ،
العام�لي املعارص ،ال��دار اإلس�لام َّیة ،لبنان،
 1818ن��ور الدی��ن ،الس ِّی��د حس��ن ،عاش��وراء يف األدب
ّ
1988م.
ِ
عيل ،ش��عراء احل َّلة أو البابل َّيات ،ج ،2مطبعة الزهراء ،النجف األَرشف،
1919الیعقو ّ
يب ،الش��یخ َّ
حممد ّ
د.ت.
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