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٢٣٤٠–٢٠١٢رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 
٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٥٦٤: ISBNالرقم الدولي

.العوادي، حسن هادي مجيد

شعر العراقـي للحقبـة   الـ قصائد اإلسـتنهاض باإلمـام الحجـة عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف فـي            
ـــ ١٢٠٠( ـــ١٣٠٠-هـ ــوادي؛    / دراســـة تحليليـــة  ): م١٨٨٢–م ١٧٨٥) (هـ ــد العـ ــادي مجيـ ــسن هـ ــأليف حـ تـ
قـسم الـشؤون الفكريـة    العتبـة الحـسينية المقدسـة،    : كـربالء -. ١ط–]. تقديم محمـدعلي الحلـو   [

.م٢٠١٣. = ق١٤٣٤والثقافية 

).١٠٩قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٣١٩ص

.الكتاب باألصل رسالة ماجستير

.الكتاب ملحق بتراجم شعراء الشيعة في حقبة الدراسةفي آخر 

.في الحاشية؛ وكذلك ٣٠٩-٢٩٣ص : المصادر

محمد . ٢. هـ٢٥٥الثاني عشر، اإلمام ،)عج(تأثير محمد بن الحسن –العراق –الشعر العربي . ١
العشر المذهبي . ٣. العراق–تأثير في الشعر العربي –. هـ ٢٥٥الثاني عشر، اإلمام   ،)عج(بن الحسن   

. ٥. دراســة وتحقيــق –االنتظــار –. هـــ٢٥٥الثــاني عــشر، اإلمــام ،)عــج(محمــد بــن الحــسن  . ٤. العربــي
الحـسين بـن علـي    . ٧. تاريخ ونقد–العصر المملوكي –الشعر العربي . ٦. شعر–. ق٦١واقعة كربالء،   

. ، مقـدم .م-١٩٥٧لحلـو، محمـد علـي،    ا. ألـف . شـعر –جزاء األعـداء  –. هـ٤١–٤الثالث، اإلمام  ،)ع(
.السلسلة. ج. العنوان. ب
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م٢٠١٣-هـ ١٤٣٤

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال
٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

www.imamhussain-lib.com 
info@imamhussain-lib.com:البريد االلكتروني 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ِمِ احِيِماِبسمنِ الرحلر

} ملَهعنَجضِ وتُضِْعفُوا ِفي اَألراس َلى الَِّذينع نأَن نَّم نُِريدو

ارِثِنيالْو ملَهعَنجةً وِفي اَأل}٥{أَِئم ملَه كِّننُمنُرِي وضِ ور

ونذَرحا َكانُوا يم مها مِنمهودنجو انامهو نوع٦{فِر{

سورة القصص
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اإلهداء

ــان    إىل ــصر والزمــ ــاحب العــ ــوالي صــ ــيدي ومــ ســ

ــاًهـــذا األثـــر األدبـــي  أهـــدي) /( مـــن ا راجيـ

....سبحانه وتعاىل أن يرزقين شفاعته يف الدنيا واآلخرة

املتواضع هذا إىل روح املرحوم ديأهدي جهكما

.وزوجيت وأوالديوالدتيإىلوالدي و
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٧

يةمقدمة اللجنة العلم

تـشهد انفتاحـاً علـى أغـراض     -بعـد واقعـة الطـف      -باتت القـصيدة العربيـة      

قابليـة اإليـداع   » تحـرض «شعرية لم يسبق لها من قبل، واستطاعت هذه الواقعـة أن      

ليبتكر لوناً جديداً من ألوان الرثاء، أطلق عليه غـرض  لدى الشاعر بطريقة ترشيدية     

معنـى آخـر استـصراخه    وب/الحجـة  اإلمـام  االستنهاض، أي اسـتنهاض   

ن الـشاعر يبحـث عـن طـرٍق     إفـ ،واستنجاده آخذاً بثأر جـده الحـسين عليـه الـسالم     

مختلفٍة ينطلق منها في بيان هواجسه وأحزانه معبراً عن عمق المأسـاة التـي أحدثتـه          

هذه الفاجعة، وهو بقدر ما يبحث عن أغراٍض جديدة للرثاء، فانه يتوج هذا الرثـاء       

تصار للشهيد المظلوم الذي سفك دمـه ودمـاء آلـه بمـشاهد مـن               على االن  باإلصرار

صـرخاٍت يـستنجد مـن خـالل     إلـى القسوة مروعة أقضت مضجع الشاعر فأحالتهـا        

ال ألجـل  المظلـوم الثأر من سفكة دماء الـشهيد        إلىالحجة ويدعوه   اإلمام   قصائده

ررات هـذه هـي مبـ   ... اهللا تعالىشيء، بل ألجل رفض هؤالء اإلصالح وإقامة دين      

فواجـع فساً يبـيح مـا تعتلجـه نفـسه الغـضبى مـن       الشاعر الذي جعل من قصيدته متن   

ولو بعـد حـين علـى يـد      أحداث الطف، ولم يجد الشاعر سوى أمل الثأر المأخوذ        

ــام  ــض اإلم ــو إذ يستنه ــي أنالحجــة، فه ــار ال يعن ــام ه للث ــداإلم ــات  بعي عــن مجري

ه الحسين فـي مـشاهد خفيـت       جدسه الشريفة تتحرق لما جرى على       فاألحداث، فن 

الحجة سبيالً للرد على هذا االجراء األموي فـي      اإلمام   ولم يجد . حتى على الشاعر  
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد.................................................٨

استباحة دم جده اال النهوض بثورة عارمـة تطـيح ببقايـا فلـول األمـويين المهزومـة              

المتمثلة بطغاة العصر وجبابرة الـسلطات، ليؤسـس دولـة الحـق واالنتـصار لمبـادئ              

... المحرومين والمستضعفينالدين ومساعدة

مـن فلـسفة النهـوض الثـوري     إذن فاستنهاضات الشاعر لإلمام الحجة تنطلـق       

والبناء اإليجابي لمجتمع إنساني متكامل تضمن فيما الحقوق وتراعـى مـن خاللهـا     

، فمهمـة الــشاعر  حـسب ر مـن أجـل الثــأر  ائهــذا الثـ باالسـتنهاض  المبـادئ، ولـيس   

   د الذي يقف عند حـدود استـشفاء الـنفس مـن أولئـك              تتخطى حالة االنتقام المجر

وان كانـت  -حالـة أسـمى   إلـى ، بل تخطـت هـذه الحالـة    األبرياءالسفاكين لدماء  

ال أن االنتقـام الـذي يـدعو    إ-محضة  إنسانيةحالة االقتصاص من السفاكين مسألة      

ومعـه  /إليه الشاعر سيكون على يد إمام المصلحين الحجة بن الحـسن     

.األدبية هذه تنطلق من فلسفة البناء والتحديستنهاضات ستكون اال

حلة ما بعد عاشوراء، حـساً ثوريـاً     إذن استطاع األدب الشيعي أن يؤسس لمر      

إيجابياً بقدر ما استطاع أن يؤسس لألدب غرضاً شـعرياً إنـسانياً بـديعاً يحمـل معـه                  

.»ماالنتقا«اإلبداع الفني فضالً عن اإلبداع الفلسفي لترشيد الثأر و

قــصائد االســتنهاض «ان دراســة األســتاذ حــسن هــادي العــوادي الموســومة  

مـن   »)هــ  ١٣٠٠-هـ   ١٢٠٠(في الشعر العراقي للحقبة      /باإلمام الحجة   

أهم الدراسات األدبية التي تغني المكتبة األدبية، بل المعرفية بهذا اإلبـداع األدبـي           

...رفة واإلبداعكما هي عاشوراء المع.. الذي أحدثته عاشوراء الثورة

السيد محمد علي الحلوعن اللجنة العلمية 
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٩

املقدمة

نبينا ،  والصالة والسالم على أفضل األنام والمرسلين     ،  الحمد هللا رب العالمين   

ــين  ــصادق األم ــين  ، محمــد ال ــين المنتجب ــه الطيب ــل بيت ــرار ، وعلــى أه وصــحبه األب

.الصالحين

...أما بعد

ولم تزل فيه كنـوز تحتـاج       ،  عي حافالً بالعطاء  فلم يزل التراث اإلسالمي الشي    

والـشعر  ،  وليفيدوا منهـا أيمـا فائـدة      ،  إلى الكشف واالستخراج لينتفع الدارسون بها     

اإلسالمي الشيعي أحد الكنوز المهمة التـي ينبغـي أن تستكـشف ويعـاد النظـر فـي          

.بعادها الجمالية والفنيةأواستكناه ، قراءتها

مثَّلـت معتقـداً ومنحـى      ،  ء على قصائد خاصـة    وجاء هذا البحث ليسلط الضو    

الحجــةاإلمــام تعلقــت باســتنهاض، فنيــاً جديــداً فــي الــشعر الــشيعي بوجــه خــاص

اسـتقلّ بنفـسه ليكـون    ، فكانت فرعاً نضراً من فروع الرثـاء الحـسيني      ،  /

بعـدما وجـد   ، سقاها الشاعر الشيعي من آالمه وعواطفه الشيء الكثيـر        ،  شجرةً يانعة 

وفـي الوقـت نفـسه ثورتـه        ،  ووجد فيها استقراره وأمانه   ،  ه وهدفه المنشود  فيها ضالت 
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................١٠

والمتربصين به فكانـت قـصيدة االسـتنهاض نـشيداً خالـداً فـي ضـمير               ،  ضد أعدائه 

.الشاعر الشيعي العراقي على وجه الخصوص

ولما كانت حقبـة ظهورهـا واسـتقاللها قرابـة القـرن الحـادي عـشر الهجـري              

لقرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين فقد جعلنا حقبة  ونضوجها وتكاملها في ا   

نضوجها واستوائها عند الشعراء الشيعة في العـراق موضـوع دراسـتنا التـي وسـمت                 

في الـشعر  /دراسة تحليلية لقصائد االستنهاض باإلمام الحجة  (بـ

).هـ١٣٠٠-هـ ١٢٠٠حقبةالعراقي لل

ساعد الــدكتور علــي كــاظم وقــد اقتــرح علــي هــذا الموضــوع األســتاذ المــ 

المصالوي بعدما وجد فيه مجـاالً خـصباً للدراسـة وكونـه يـشكل ظـاهرة تـستحق                 

فصادف مقترحه هـوى فـي قلبـي فـسعيت إلـى تحقيقـه وإنجـازه        ،  العناية والتحليل 

.بأفضل ما استطعت إليه سبيال

، تبين لنا عدم دراسته سابقاً، وبعد فحص الموضوع من حيث تناوله أو عدمه 

ان هذا األمر مدعاة لنا للفخر واالعتزاز بهذا الموضوع الذي يعد جديـداً وبكـراً    فك

.على ساحة الدراسات األكاديمية

المهدي المنتظر في الـشعر  اإلمام وتجدر اإلشارة إلى وجود من اهتم بقضية     

اإلمام المهدي المنتظر في (فحررت رسالة أكاديمية وسمت بـ  ،  العربي بوجه عام  

وهي دراسة كان طابعها تاريخيـاً أدبيـاً   ) إلى نهاية العصر العباسي  الشعر العربي 

أكثر من كونها دراسة تحليلية جمالية فنية ولكنها لم تخلُ من فائـدة للباحـث مـن              

ذ لم يقتصر   إ؛حيث النظر إلى فكرة المنتظر وكيفية تبلورها عند الشعراء بوجه عام          
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١١...........................................................................................................املقدمة 

ء من المذاهب األخـرى وكيـف       شمل الشعرا  بل،حسباألمر على الشعراء الشيعة     

.وظفوا فكرة المنقذ ولماذا كان التوظيف في أشعارهم

عمد الباحث إلى تشكيل خطة بحثه من بابين سبقها تمهيد وقد تعرضـنا فيـه         

إلى التعريف بحقبة الدراسة وأوضـاعها الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة كمـا               

مع تبيان معنى   ،  غة واالصطالح في الل ) االستنهاض والحجة (اختص بدراسة لفظتي    

وأيـضاً الوقـوف عنـد تطـور قـصيدة االسـتنهاض       ،  الحجة فـي األديـان والمـذاهب      

ثـم الوقـوف   ، منذ نشأتها إلى حين اكتمالها واستقاللها  /اإلمام الحجة ب

بين البعد التاريخي والعقدي واالسـتعمال       /الحجةاإلمام   عند شخصية 

.الشعري

:سمناه على ثالثة فصول شملتوأما الباب األول فقد ق

اكتمالهـا واسـتيفائها   جهـة وتناولنا فيـه أقـسام القـصيدة مـن     : البناء الفني .١

ــشروطها والمتمثلــة بالمقدمــة والموضــوع والخاتمــة  ــا فيــه القــصائد  ، ل كمــا تناولن

.االستنهاضية الخالية من المقدمات

االتجاه التجديدي  وقد تناولنا فيه االتجاه التقليدي و     : االتجاهات العامة .٢

الحجـة اإلمـام    :وهـي  ،كما تناولنـا فيـه المحـاور الموضـوعية        ،  لقصائد االستنهاض 

.ودولة اإلمام؛وأخذ الثأر؛وآل البيت عليهم السالم؛/

وقد تناولنـا فيـه الوظيفـة الـسياسية والوظيفـة النفـسية             : الوظائف واألداء .٣

.والعقدية والوظيفة االجتماعية واألخالقية

: ا الباب الثاني فقد قسمناه على ثالثة فصولوأم
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................١٢

./اإلمام الحجةاأللفاظ الشعرية لقصيدة االستنهاض ب.١

./اإلمام الحجةالصياغة الشعرية لقصيدة االستنهاض ب.٢

./اإلمام الحجةاإليقاع الشعري لقصيدة االستنهاض ب.٣

در البحـث قائمـة     فـإن مـصا   ،  ولما كان البحث معنياً بالشعر بالدرجة األساس      

على دواوين الشعراء وكتب األدب العامة وأيضاً اعتمدنا في البحث على المصادر       

.اللغوية والتاريخية

وقد حاول الباحث االبتعاد عن كل مـا يثيـر القـضايا العقائديـة التـي تناولهـا                  

وذلك بالرجوع ،  بعيدة عن االنحياز  ،  شعراء الحقبة والتعامل معها بموضوعية علمية     

.مما يجعل القارئ يطمئن لتوجهات الباحث، مصادر متنوعةإلى

وتجدر اإلشارة إلى اعتماد الباحث المنهج التحليلي الذي يقوم على وصف        

.الظواهر واستكناه أبعادها الجمالية والفنية

أســتاذيوال يــسعني فــي هــذا المجــال إال أن أتقــدم بالــشكر الجزيــل إلــى   

لي كاظم المصالوي الذي بذل مجهوداً كبيراً المساعد الدكتور عاألستاذالمشرف 

في توجيهي إلخراج هذه الرسالة بأفضل ما يكون فلـه منـي وافـر الـشكر والتقـدير        

بالشكر إلى كل من قدم لي يـد العـون   أتقدمودعائي له بالصحة والتوفيق وكذلك   

.والمساعدة من أهل بيتي وإخواني وأصدقائي

أمكنني عمله فإن أصبت فبتوفيق من  وأخيراً أقول إنني اجتهدت وعملت ما     

وآخر دعوانا ، وفوق كل ذي علم عليم، نني إنسانأاهللا تعالى وإن أخطأت فعذري 

.أن الحمد هللا رب العالمين
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التمهيد

üالدراسةحقبةتاريخية عن لمحة
üلغة واصطالحاًاالستنهاض
üةلغة واصطالحاًالحج
üةفي األديان والمذاهبالحج
üةي الفكر اإلسالميفالحج
üةقصيدة االستنهاض بتطوراإلمام الحج/

üـــةاإلمـــام شخـــصيةعجـــل اهللا فرجـــه الـــشريف بـــين  الحج
البعد التاريخي والعقدي وبين االستعمال الشعري

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥

حملة تارخيية عن حقبة الدراسة 

العراقي للنصف الثـاني مـن القـرن الثـامن عـشر تـاريخ              يالتاريخ السياس  ديع

، لثـورات افلقـد جـاء هـذا النظـام بعـد قمـع       . الذاتي للمماليـك الجـورجيين    الحكم  

والسيطرة على السلطة من قبل االنكشارية واستتباب الوضع وحلول مـستوى معـين    

انهم قاوموا تهديـد قبائـل المنتفـك فـي الجنـوب      إلىإضافة. من الرفاه في المنطقة 

ذوا من االفراسياب في القرن ولقد اتخ. وجعلوا من البصرة مدينة مستقلة عن بغداد 

وربـا وذلـك بالـسماح لـشركة الهنـد          أوتوجهوا للتجـارة مـع      ،  الماضي نموذجا لهم  

.١٧٦٣الشرقية بتأسيس وكالة لها في البصرة في 

ان فشلهم في خلق نظام وراثي في الحكم وتشكيل عدة وحدات من حرس    

الـذي  ، دم االسـتقرار المماليك المتنافسة فيما بينها ادى الـى االنـشقاق الحزبـي وعـ         

.كان من مصلحة حاكم ايران الجديد

شـاه  قام كريم خان زاده بإنهاء حالة الفوضى التي سـادت بعـد اغتيـال نـادر               

وكما كان حكـم المماليـك فـي    . من شيراز إيرانأراضيم  معظ ١٧٦٥سنة  وحكم  

قـة  فـي منط األوربيـة العراق فقد كان يهتم بالعوائد االقتـصادية مـن تنميـة التجـارة           
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................١٦

خمـد مقاومـة عنيـدة    أبعـد ان  ١٧٧٦صادق خـان البـصرة فـي       أخوهاحتل  . الخليج

كـريم خـان    أخيـه فيها حتى وفاة     يوبق،  يقودها حاكمها من المماليك سليمان آغا     

اعطـي  ١٧٨٠وفـي  ، عاد سليمان بعد ذلك من شيراز حيـث كـان اسـيرا            .١٧٧٩في  

األولالحميـد   طان عبـد  لالحكم على والية بغداد والبصرة وشهرزور من قبـل الـس          

) ١٨٠٢–١٧٨٠(حكمـه  تعد حقبـة  ،  "سليمان باشا العظيم  "او  " بيوك"ـوالمعروف ب 

عـدادا كبيـرة مـن المماليـك لتقويـة          ألقد اسـتقدم    . أوج حكم المماليك في العراق    

وانهـى االنكـشارية   ، وقطع النزاعات بين قـوات الحـرس المتنافـسة   ، حرسه الخاص 

وكانـت محاوالتـه للـسيطرة علـى       . التجـارة والزراعـة    ىونمـ ،  كقوة مستقلة محليـة   

ان غـزوات الوهـابيين مـن الجزيـرة          إلـى إضـافة ،  القبائل البدوية العربية اقل نجاحا    

الـشيعية فـي     األضـرحة العربية على الحسا في حافة الصحراء التي تفاقمـت لتطـول            

.الصعوبات التي يواجههاعزّزت منقد ١٨٠١كربالء في 

ونشوء االطماع البريطانيةسقوط المماليك 

حـين سـمح سـليمان باشـا         ١٧٩٨لقد تفاقم النفوذ البريطاني في العـراق فـي          

ان تزايد التغلغل األوربي هذا واحياء الحكـم        . بتعيين ممثل بريطاني دائم في بغداد     

وغيرهـا هـي مـن       واإلداريـة العـسكرية    اإلصـالحات العثماني المباشـر متزامنـا مـع        

خـر حـاكم مملـوك فـي     آان . عشر البـارزة فـي تـاريخ العـراق     ميزات القرن التاسع    

جــل الــسالح أوربــا مــن أاتجــه بــصورة متزايــدة نحــو  ) ١٨١٦(العــراق داود باشــا 

جـل تحـسين المواصـالت    أوالخبراء لتدريب قواته العـسكرية وعمـل جاهـدا مـن           

فـي  . ففي هذا المجال قد شابه نظيره في مـصر محمـد علـي باشـا           ،وترويج التجارة 
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١٧.................................................................................الدراسة حقبةعنتارخييةحملة

ت الذي اقترب فيه محمـد علـي باشـا اكثـر الـى فرنـسا كانـت بريطانيـا تقـوي               الوق

.باستمرار موقعها في الخليج والعراق

) ١٨٠٨(ان سقوط داود باشا يعزى جزئيا الى تـصميم الـسلطان مـراد الثـاني                 

تقليص حكم المقاطعات واالبقاء على السلطة المركزيـة لحكومتـه فـي كـل              على  

ــة ــة داود باشــا كــ دى أممــا و. انحــاء الدول ــي العــراق مــن  ين معارضــوالــى ازال ه ف

والطـاعون الـذي   ١٨٣١اضافة الـى الفيـضانات التـي دمـرت بغـداد فـي             ،  المماليك

كان المماليك راغبين دائمـا بمقاسـمة الـسلطة الـى           . صاب سكانها في نفس السنة    أ

شــيوخ العــشائر فــي الريــف  -حــد مــا مــع مجموعــات مــن االشــراف المحليــين   

ين ين المــدن ممــن لهــم عالقــات مــع المعــسكرات والبيروقــراط وجماعــات تــسك

وال تشمل فئة رجال الدين العلماء حسب بل رؤوس . و نخبة رجال الدينأوالتجار 

مـن  -المتصوفين والعوائل االشراف والقيمـين علـى المراقـد واالضـرحة العظيمـة       

. السنة والشيعة

تقاللية عـن حكومـة     كما لم يكن باشوات المماليك في بغداد يتمتعـون باسـ          

. لم يكن داود هـو االول الـذي يخلـع بـالقوة    . السلطان كما يبدو في بعض االحيان 

لقد كان الباشوات عادة يقدمون مساهمات مالية ومن خالل ممثليهم في العاصـمة       

فهم يقدمون الهدايا الى الموظفين الكبار في القصر والباب العالي حيث يمكـن ان     

.يساعدوا في تنصيبهم

ر نهاية عهـد المماليـك   شّأ١٨٣١عثماني جديد الى بغداد في وصول والٍ ان

ولقد . وفرض الحكم المباشر تدريجيا على المنطقة     . وبداية عهد جديد في العراق    
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................١٨

إخـضاع وعائلـة بابـان فـي الـسليمانية اثـر      ١٨٣٤قدم الجليليـون فـي الموصـل فـي      

لقرن التاسـع عـشر تـم بتـر     وفي خمسينيات ا، ١٨٥٠العثمانيين للمنطقة الكردية في    

مـن خـالل تعطيـل    القوى الدينية المستقلة من النخبة الشيعية في كـربالء والنجـف    

. في مدينتي الكاظمية وكربالءالسيماالمدارس الدينية وعدم السماح ببنائها و

جل فرض سيطرة على مناطق القبائل اسـتمر العثمـانيون فـي االعتمـاد             أومن  

تحالفــات وتأليــب وإقامــةالتــدخل فــي قيــادة القبائــل علــى الطــرق التقليديــة فــي 

في حين بقيت القبائل . استخدام القوة العسكريةوأحياناأخرىمجموعة قبائل ضد  

الذي وضعه العثمانيون قد اثر فـي  اإلصالحن إف،العربية والكردية تشكالن مشكلة 

ل هـذه  ومـن خـال   حد ما  إلىالبنية العشائرية في العراق وخفف من حدة المشكلة         

األوضاع التـي كـان يعيـشها النـاس فـي هـذه الحقبـة العـصيبة مـن مظـالم الحكـام                    

والـشعراء كـونهم يتحسـسون آالم    ، أوجدت حالة مـن األلـم والـشكوى والمعانـاة       

األمة فكانت إحدى صور التعبير عن ذلك هو الجانب األدبي حيث يلمس الباحث  

بير فـي إثـراء البيئـة األدبيـة عامـة         ذلك في نتاجاتهم الشعرية وهذا كان له األثر الك        

.والدينية خاصة
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١٩

اقتضت طبيعة البحـث ان نقـوم بتعريـف المفـاهيم التـي سـوف نتناولهـا مـن            

ننطلـق منـه إلـى    حتـى يكـون لـدينا مرتكـزٌ       االصـطالح جانب اللغة ثم من جانـب       

).ستنهاضمصطلح اال(به ئالجانب اإلجرائي للبحث وأول ما نبتد

الستنهاض لغةا

الفَـِرخُ الـذي وفَـر جناحـاه ونَهـضَ          ،  والنـاِهضُ . إبراح ِمن الموِضعِ  : نُهوضُال

.)١(ما بين المنِْكِب والكَِتِف: للطَّيراِن ونَهضُ البِعيِر

قَام وبابه قَطَع وخَضَع وأنْهضَه فـانتَهضَ واستَنْهـضَه ألمـِر كـذا أمـره               : ونَهضَ

وِض له٢(بالنه(.

ويقـالُ نَهـضَ ِمـن    . اً نَـشيطاً ظـ قَام يقِ ،  ونهوضاً،  نهضاً،  واالستنهاض ِمن نَهضَ  

أسـرع إلـى مالقاِتـهِ     : ونَهـضَ إلـى العـدِو     ،  قَام وتحرك إليِه مـسِرعاً    ،  مكاِنِه إلى كذا  

.)٣(دعاه إلى سرعِة القيام بِه: واستنهضَ فالناً لألمر

. مهـدي المخزومـي، ود  . العـين، تحقيـق د  ): هــ ١٧٥ابو عبـد الـرحمن الخليـل بـن احمـد ت      (الفراهيدي،  ) ١(

.٣/١٨٤٧: ١٩٨٨، ١السامرائي، مؤسسة األعلمي، بيروت، طإبراهيم

.٣٢٩: مختار الصحاح، مكتبة النهضة، بغداد، د ت ط): بكر بن عبد القادرأبيمحمد بي (الرازي، ) ٢(

المعجـم الوسـيط،   ): عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلـف اهللا احمـد  . ، ود إبراهيم. د(أنيس،  ) ٣(

.٢/٩٥٨: ت.ط، د.للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، داإلسالميةالمكتبة 
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ونَهـضَ مـن    . أصلٌ يدلُ على حركـٍة فـي علُـٍو        ،  هاء والضاد النُون وال : ونَهضَ

ضةُ ناِهـ ويقُولـون . أي قَوم ينهضون في أِمرِه ويقُومون بـِه   ،  وماله ناِهضةٌ . قَام: مكاِنِه

.)١(ونَهضَ النَبتُ استوى. يغضَبون لهنبنو أبيِه الذي: الرجِل

طلب القياِم باألمِر أو طلب النصرِة والمعونِة فهو«وأما على صعيد االصطالح 

، والنهوضُ هو إبـراح مـن الموضـع والقيـام عنـه     . ألمٍر ماالمستنهِضوتحريِك همةِ 

وأنهضه حركـه   ،  وانتهض اي قام وأنهضته فانتهض وتناهض القوم للقتال نهضوا له         

ار ابن منظور إلـى  فهنا أش. )٢(»الطاقة والقوة: وناهضته أي قاومته والنهضة  ،  للنهوض

، والقيـام والمقاومـة  ، ابراح مـن الموضـع  (معان عدة تدور حولها هذه الدراسة منها  

واالستنهاض الذي نريده هو الدعوة إلى هذه المعـاني بحـسب مـا             ) والطاقة والقوة 

في أساس البالغة ) هـ٥٣٨ت (وقد ذهب الزمخشري   ،يقتضيه الموقف أو الحادثة   

. وحانت منه نهضة إلى موضـع كـذا      . هض نهضاً وانتهض  من ن «ستنهاض  إلى أن اال  

، اسـتوى وانهـضت القربـة انهـدتها       : نهض النبت : ومن المجاز . وهو كثير النهضات  

وقد ذكر ضمن   . )٣(»نشر جناحيه ليطير  : ونهض الطائر .... ونهض الشيب في الشباب   

، للطيـران ونهوض الطائر ونشر جناحيـه  ، المعاني اللغوية السابقة معنى استواء الزرع    

إبـراهيم معجم مقاييس اللغـة، وضـع حواشـيه    ): هـ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكريا ت       ابو الحسن (الرازي،  ) ١(

.٥/٣٦٤: م٢٠٠٨، ٢شمس الدين دار الكتب العلمية، بيروت، ط

لسان العرب، تحقيق عبد علي ): هـ٧١١أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ت (،  األنصاري) ٢(

مـادة  (١٤/٣٠٧: ت.مـد الـشاذلي، دار المعـارف مـصر، د     الكبير، ومحمد أحمـد حـسب اهللا، وهاشـم مح         

.)نهض

-٩٧٤: م١٩٦٠البالغة، دار مطابع الشعب، القاهرة، أساس): هـ٥٣٨محمد بن عمر ت (الزمخشري، ) ٣(

٩٧٥.
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٢١..................................................................................................لغةاالستنهاض

وكل هذه المعاني ، والطاقة والقوة، والحركة إلى العلو،  وحلول الشيب بدل السواد   

وهـذا  . تدل على القيام والحركة والتغيير مـن حـال إلـى حـال أخـرى أفـضل منهـا                  

المعنــى هــو مــا نريــد أن نــصل إليــه لنؤكــد العالقــة الدالليــة بــين المعنــى اللغــوي  

نتيجـة سـببها المعنـى اللغـوي الـذي يعـد            فالمعنى االصطالحي هو    ،  واالصطالحي

) االسـتنهاض (ومن المصطلحات القريبة من   . األصل في ظهور معنى متعارف عليه     

.)١(»طلب المساعدة، أعان، ساعد«ومعناه ) االستنجاد(وه

.)٢(»حمل على الصراخ، صرخ مستنجداً«وأيضاً االستصراخ وهو بمعنى

. )٣(»لب الغوث واإلجابة والنصرة   وهي بمعنى ط  «) االستغاثة(وأيضاً مصطلح   

وكل هذه المسميات تدل على محاولة الحـصول علـى اإلنقـاذ مـن موقـف متـأزم              

يستدعي اإلسراع والنجدة وبهذا تكون جميع هذه المصطلحات قريبة مـن بعـضها             

رب وعلى الرغم مـن تقـا  ، في المعنى العام ومن الصعب على الدارس التفريق بينها      

نجـده أكثـر التـصاقاً      ) االسـتنهاض (أن مـصطلح     طلحات إالّ الداللة بين هذه المـص    

أمـا بقيـة   ، وطلـب التعجيـل بظهـوره وقيـام أمـره         /الحجةاإلمام   بقضية

فقد ارتبطت بقـضايا أخـرى مختلفـة عـن     )٤()االستصراخ(المصطلحات ومنها مثالً    

هذا من جهة ومن جهـة أخـرى نجـد ان لفـظ     ،من وجهة نظر عقائديةاإلمام  قضية

.)مادة نجد(١٥/٤١-١٤: لسان العرب) ١(

.)مادة صرخ(٧/٢٩١-٦: ن.م) ٢(

.)مادة غاث(١٠/١٥: لسان العرب) ٣(

ــبط) ٤( ــصراخ(ارت ــصر     ) االست ــال ال الح ــبيل المث ــى س ــر عل ــدلس، ينظ ــة باألن ــك الزائل ــاء المــدن والممال برث

.)االستصراخ في الشعر األندلسي(
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٢٢

ومشتقاته متداولة عند شعراء حقبة الدراسة مما يعني وعـي الـشعراء        ) نهض(ل  الفع

ولعلهم وجـدوا فيـه ضـالتهم النفـسية     ، بهذا المصطلح وتقبله عندهم أكثر من سواه    

،والعقائدية والـسياسية واالجتماعيـة متحققـة دون سـواه مـن األلفـاظ المرادفـة لـه              

ألن معنـى  ؛المصطلحات األخرىولهذا نرى أن االستنهاض أعم وأوسع فضاًء من        

النهوض ان يحتوي كل ما يخص النهوض بحال اآلخر كما النهـوض بـالنفس فـي       

حين قد يستقل كل معنى من معاني المصطلحات القريبة منه بمعنـى معـين خـاص        

ومن قصائد حقبة الدراسة التي نجد فيها هذا اللفظ قـول الـشاعر عبـد الحـسين                . به

.)من الكامل(: شكر في نصِّه

 
 

 
 

 
 

  . /الحجـة  اإلمـام  السـتنهاض ) انهـض (فهنا الشاعر استعمل لفظة    

اإلمـام  فيهـا وكذلك نجده في قول الشاعر عباس األعسم من قصيدة لـه يـستنهض           

مـن  (: فـي نـصّهِ  ويذكره بالحوادث التي جرت على أهل بيتـه    /الحجة  

.)الطويل

  
 
 

 
   

 
 

 
.٤٦: هـ١٤١١ديوان الشيخ عبد الحسين شكر، انتشارات الشريف الرضي، قم، ): الشيخ عبد الحسين(شكر، ) ١(

فـي العتـرة الطـاهرة، جمـع الحـاج عبـد الـرزاق األعـسم،           القصائد الفـاخرة  ): الحاج عبد الرزاق  (األعسم،  ) ٢(

.١٤٧: األشرفالنجف 
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٢٣..................................................................................................لغةاالستنهاض

للقيام باألمر مثلما صـب اهتمامـه علـى         ) استنهض(فهنا الشاعر استعمل لفظة     

كمـا  «ولم يهتم بنفـسه أو عـشيرته        ) نقاسي(المجتمع وذلك من خالل لفظة الجمع       

.)١(»كان يفعل الشاعر الجاهلي في شعره

وكذلك قول الشاعر الشيخ محـسن أبـو الحـب الـذي اسـتعمل صـيغة األمـر               

من الذين قتلوا جـده    لالنتقاماإلمام   الذي خرج إلى معنى االلتماس وهو يستنهض      

)من البسيط(: في نصِّهعليه السالمالحسين 

  
 

 
 

   
 

 
     ــةاإلمـام  وكـذلك قــول الـشاعر محمــد علـي كمونــة الـذي يــستنهضالحج

وحـرق  ويذكره بما جرى على أهله في واقعة الطف من قتـل وسـبي   /

)من الوافر(: في نصِّهللخيام 

  
 

 
 

   
 

 
  : ، دار نهـضة مـصر، القـاهرة   اإلسـالم تـاريخ الـشعر العربـي فـي صـدر        ): محمد عبد العزيـز   . د(الكفراوي،  ) ١(

١/٢٩٦.

كتبـة  الحـب، انتـشارات الم  أبـو الحب، تحقيق جليـل كـريم   أبوديوان الشيخ محسن ): محسن(الحب،  أبو) ٢(

.٥٧: هـ١٣٢٧، ١الحيدرية، قم، ط

، جمعه وعلق عليه محمد كاظم الطريحـي، مطبعـة دار النـشر         ةديوان ابن كمون  ): محمد علي (،  ةابن كمون ) ٣(

.٤١: م١٩٤٨، األشرفوالتأليف، النجف 
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٢٤

ألنـه يـدافع عـن قـضية     ؛شـعراً ملتزمـاً  االسـتنهاض وبهذا يمكننا أن نعد شعر    

. مهمة يلتزم بها الشاعر وال وسيلة له للتسلية والمتعة أو الكـسب المـادي والـدنيوي    

مما ال ريب فيه أن األثـر المكتـوب      «بقوله  ) االلتزام(ستشرقين  وقد عرف بعض الم   

حتى قبل أن يتناول ، واقعة اجتماعية وال بد أن يكون الكاتب مقتنعاً به عميق اقتناع

عن ، وهو مسؤول على كل شيء، أن يشعر بمدى مسؤوليته   ،  إن عليه بالفعل  ،  القلم

متـواطئ مـع المـضطهدين إذا    إنه. عن التمرد والقمع ،  الحروب الخاسرة أو الرابحة   

.)١(»لم يكن الحليف الطبيعي للمضطهدين

ويـشخص ذلـك   ، وبهذا فإن شاعر االستنهاض يتأمل ما يحـيط بـه مـن واقـع             

ومن ثم يعبر عما يجول في خاطره شعراً فهو يريـد دائمـاً أن     ،  الواقع ويقوم بتحليله  

ث عنـه فـي هـذه    وهذا ما سنفـصل الحـدي  . يحول الواقع إلى حلم والحلم إلى واقع   

.الدراسة

: م١٩٦٥، ١، بيروت، طاألدبالملتزم، ترجمة جورج طرابيشي، منشورات دار األدب): جان بول (سارتر،  ) ١(

٤٤.
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٢٥

وأما لفظة احلجة لغة 

  جفهي من ح :     ـةُ الِحـجـ   ، قد تُكـسر الِحجوِحج ـجويقـالُ للرجـل   . ةُفيقـال ح

جالكثير الحاجمن غير إمالةحج.

قارعةُ : وجه الظفِر عند الخصومة والمحجةُ    : والحجةُ،  شحمة األذن : والِحجةُ

.)١(حالواضالطريق

الحجـةُ  : وقـال األزهـري  ؛الخصم وقيل الحجةُ ما دوفع به    ؛البرهان: والحجةُ

.الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة

وهو رجلٌ محجِدلٌاجِة. أي ججوجمع الحججحاج٢(وحج(.

:وقد وردت لفظة حجة في القرآن الكريم في أربع آياٍت

.)٣()دليل(وهي بمعنى »للناِس عليكم حجةلِئلَّا يكون«األولى 

.١٧١: العين) ١(

.٤٩: لسان العرب) ٢(

: سورة البقـرة  ١/٣٣٢م  ١٩٩٧، ١ط، مؤسسة األعلمي، بيروت  ، تفسير الميزان ): محمد حسين (، الطباطبائي) ٣(

١٥٠.
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٢٦

عـذر مـن   (وهـي معنـى     »للناِس على اِهللا حجة بعد الرسِل      لئلَّا يكون «والثانية  

.)١()رسال الرسلإعدِم 

البينـة  (وهي بمعنى »قُلْ فللِه الحجة البالغةُ فلو شاَء لهداكم أجمعين     «والثالثة  

.)٢()التي بلغت القطع في العذر

وهـي بمعنــى  »لنـا أعمالُنـا ولكـم أعمــالكم ال حجـة بيننـا وبيـنكم      «ة والرابعـ 

.)٣()المحاجة والخصومة(

وهـو االسـتدالل   ، ما يراد به إثبات أمـٍر أو نقـضه  : وأما الحجة في االصطالح  

.على صدق الدعوة أو كذبها

وفي إطالق اسم المصدر عليه مبالغة ظـاهرة فـي          ،  أي يحتج بحديثه  : وحجةٌ

.)٤(بالحديثواالحتجاجبالثقة الثناء عليه

عليـه  ) كـآدم (الكامـل  اإلنـسان  هو حجة الحـق علـى الخلـق وهـو       ": والحجة

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبـأهم بأسـمائهم          «مثلما في قوله تعالى      )٥("السالم

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات واألرض وأعلـم مـا تبـدون ومـا كنـتم          

.)٦(»تكتمون

.١٦٥: النساء٥/١٥٠ن .م) ١(

.١٤٩: األنعام٣/٣٨٩ن .م) ٢(

.١٥: الشورى١٨/٣٤ن .م) ٣(

.١١٣: م١٩٦٠البالغة، دار مطابع الشعب، القاهرة، أساس): هـ٥٣٨محمد بن عمر ت (الزمخشري، ) ٤(

، ١المعجــم الــشامل للمــصطلحات العلميــة والدينيــة، دار الهــادي، بيــروت، ط ): حــسينإبــراهيم(ســرور، ) ٥(

.٥٦٦: م٢٠٠٨

.٣٣: سورة البقرة) ٦(
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٢٧.............................................................................................لغةاحلجةلفظةوأما

.)١()والبرهان، والدليل، الغلبة(والحجة بمعنى 

حجـة الحـق   (بمعنـى  االصـطالحي ن لفظة الحجة جاءت فـي المعنـى         أوبما  

الكامـل الـذي خـصه اهللا سـبحانه وتعـالى بحمـل رسـالة        اإلنـسان  وهو) على الخلق 

الحق وإعالء كلمة اهللا سبحانه وتعالى ومحاربة الظلـم والعـدوان فهـذا    الدين ونشر 

نى هو الذي تناوله شعراء الحقبة في شعرهم ومنـه قـول الـشاعر حيـدر الحلـي              المع

ويـشكو لـه ألـم الزمـان وضـيق الـصدر             /الحجـة اإلمام   وهو يستنهض 

: )من بسيط(وغياب الحق ويطلب الفرج منه إلقامة دولة الحق في نصِّه

  
 

 
 

   
 

 
 

.٥٦٦: المعجم الشامل) ١(

يدر الحلي، حققـه علـي الخاقـاني، مؤسـسة األعلمـي،      ديوان السيد ح): حيدر بن سليمان بن داود   (الحلي،  ) ٢(

.٦٥: م١٩٨٤، ٤بيروت، ط
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٢٨

ة يف األديان واملذاهبمعنى احلجعلىوإذا عرجنا 

سـيأتي فـي آخـر الزمـان حجـة علـى هـذا             فإننا نجد اتفاقاً عقائدياً على أنـه      

الكون يقوم بنشر العـدل اإللهـي ويحكـم بالقـسط ويكـون الـدين كلـه هللا الواحـد              

ولكنها اختلفت في تحديد شخصية هذا الحجـة كمـا اختلفـت أيـضاً فـي                «،  القهار

ومنهم من ، عليه السالم) عيسى(ومنهم من سماه ، )المنقذ(تسميته فمنهم من سماه   

.)١(»/) المهدي المنتظراإلمام الحجة(أطلق عليه 

.وسوف أستعرض هذا االختالف عند األديان والمذاهب

يعد اإليمان بحتمية ظهـور المـصلح الـديني العـالمي وإقامـة الدولـة اإللهيـة            

واالختالف «، شتراك البارزة بين جميع األديانالعادلة في األرض كلها من نقاط اال

حديد هوية هذا المصلح الديني العالمي الذي يحقق جميـع     فيما بينها إنما هو في ت     

.)٢(»أهداف األنبياء

.١٣: م،٢٠٠٨، ١، دار المحجة البيضاء، بيروت، طاألديانالمهدي في اإلمام): الشيخ مهدي خليل(جعفر، ) ١(

.١٤: المهدي في األديان) ٢(
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٢٩..............................................................واملذاهب األديانيفاحلجةمعنىعلىعرجناإذاو

ن الثابـت عنـد    أ«فلو تحرينا عن هـذه الفكـرة فـي الديانـة اليهوديـة لوجـدنا                

اليهود هو اإليمان بوجود المصلح وكما هو مـدون لـديهم فـي التـوراة والمـصادر               

قيدة عند اليهـود كثيـر مـن      الدينية المعتبرة عندهم وقد فصل الحديث عن هذه الع        

.)١(»الباحثين في العالم العربي

ورد من تفصيالت فـي هـذه العقيـدة عنـد      وبغض النظر عن مناقشة صحة ما     

ن المقدار الثابت هو أنها فكرة متأصلة في تـراثهم الـديني وبقـوة بالغـة              أاليهود إال   

أساسـها  أن تقيم علـى  -ها ومصاديقها لمن خالل تحريف تفاصي    -مكنت اليهودية   

اسـتقطبت لـه الطاقـات اليهوديـة     «تحركاً استراتيجياً طويل المدى وطويـل الـنفس         

المتباينة األفكـار واالتجاهـات ونجحـت مـن تجميـع جهودهـا وتحريكهـا باتجـاه                 

اليهوديــة ألتبــاعهم ألنــه مــصداق التمهيــد لظهــور المنقــذ قــادةورهتحقيــق مــا صَــ

.)٢(»الموعود

لفكـرة اسـتناداً إلـى مجموعـة مـن اآليـات       كما آمن النـصارى بأصـل هـذه ا     

ويــصرح علمــاء اإلنجيــل باإليمــان «والبــشارات الموجــودة فــي اإلنجيــل والتــوراة 

بحتمية عودة عيسى عليه السالم في آخر الزمـان ليقـود البـشرية فـي ثـورة عالميـة                

.)٣(»كبرى يعم بعدها األمن والسالم كل األرض

، والسيناتور األمريكي بول )وتوا أبداماليين من الذين هم أحياء اليوم لن يم   (ينظر كتاب جورج رذرفورد     ) ١(

.)النبوة والسياسة(، واغريس هالسل في كتابها )على الكالمؤمن يجر(فترلي في كتابه 

المصلح العالمي، مؤسسة صـدر الخالئـق، النجـف    ): السيد نذير(، ينظر الحسيني، ١٠: المهدي في األديان  ) ٢(

.٢٠: االشرف

.١١: ن.م) ٣(
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٣٠

ففـي الديانـة الزرادشـتية هنـاك        «عية  الوضـ أما ما جاء في المعتقدات الدينيـة        

فيها األخبـار الكثيـرة حـول آخـر الزمـان وعـن ظهـور        تمجموعة من الكتب جاء 

الموعــود الــذي ســيخلص البــشرية مــن الكبــت والحرمــان ومــن ضــغوط الــتحكم  

.)١(»والطواغيت الذين يسعون في األرض فساداً

أعـراف الهنـود   حول المنقذ الموعود في«وفي الديانة الهندية جاء الحديث    

وأمـا فـي الديانـة       .)٢(»وهـو منقـذهم ومخلـصهم     ) بوذا الخـامس  (وكتبهم وقيل أنه    

حينما يمتلئ العالم بالظلم يظهر الـشخص الكامـل الـذي يـسمى            «الصينية فقد جاء    

سـينجي كريـشنا    ..... ويقضي على الفساد ويؤسس للعدل والطهر     ) بترتنكر المبشر (

فقـد جـاء فـي كتـبهم        «وأمـا فـي ديانـة الـصابئة         . )٣(»العالم حين يظهر البراهيميتون   

.)٤(»العديد من األحاديث عن المستقبل والموعود الذي سيأتي في آخر الزمان

وهناك ديانات أخرى جاء في كتبها الحديث عن الموعود في آخـر الزمـان            

ــا  ــال (ومنه ــال النيب ــة جب ــة ، ديان ــة المــصرية القديم ــديانات  ، الديان ــن ال ــا م وغيره

.)٥()األخرى

.٢٦: ، ينظر كتاب المصلح العالمي)، زند، قصة دينيكاوستا(ينظر كتاب ) ١(

.٢٦: ينظر كتاب المصلح العالمي) مهابهارتا، يورانها(ينظر كتاب ) ٢(

.٢٧: ، كتاب المصلح العالمي٥٤: ينظر كتاب اوبانيشاد) ٣(

.١٠٣: ينظر كتاب الكنز العظيم، تعاليم يحيى، سر المعمودية المقدسة، المهدي في األديان) ٤(

.١٢٣: ينظر كتاب المهدي في األديان) ٥(
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٣١

يف الفكر اإلسالمي احلجةاإلمام وأما

نباءها المسلمون من عهد رسول اهللا صلى أمن األمور الحتمية التي تلقى  فهو

،إلى عهد التابعين وعهد العلماء ومـن بعـدهم       ،  اهللا عليه وآله وسلم وعهد الصحابة     

ام اإلمولكثرة ما كان النبي يخبر عن/المنتظر الحجةاإلمام وهي قضية

حتى أصبح «فقد جمع الصحابة والعلماء مئات األحاديث عنه في هذا األمر    الحجة

الحجــةاإلمــام عنــدنا أكثــر مــن ســبعين مــن الــصحابة تــروى عــنهم روايــات فــي 

، باعتبار أنه توجد روايـات آحـاد      ) بالرواية المتواترة (وهذا ما يسمى     /

نقلـه شـخص واحـد أو    وهي عبارة عن رواية أو خبر أو حـديث أو قـول أو فعـل ي          

.)١(»شخصان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

أيـضاً مـن   /الحجـة اإلمـام    وقد اختلفت المذاهب اإلسالمية في    

.)٢(»شخصه وتسميته وطول عمره فذهب كل مذهب إلى ما يعتقد به«حيث 

الغيبة، تحقيق عباد اهللا الطهراني والشيخ علـي احمـد ناصـح، مؤسـسة     ): هـ٤٦٠محمد بن الحسن(الطوسي،  ) ١(

جعفر محمد بن علي بـن الحـسين   أبو(، الصدوق، ١٨٧: هـ١٤١١، ١، قم المقدسة، ط   اإلسالميةالمعارف  

.٢/٣٢٤: م٢٠٠٩، ١النعمة، دار الفجر، بيروت، طوإتمامن كمال الدي): هـ٣٨١بن بابويه القمي تا

سـهيل زكـار، دار الفكـر، بيـروت،     . تاريخ ابن خلدون، تحقيـق د    ): هـ٨٠٨عبد الرحمن ت    (ابن خلدون،   ) ٢(

.٥٣: ، المصلح العالمي١/٣١١: م١٩٨٨، ٢ط
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محمد المهدي مـن ولـد  اإلمام بأن الحجة هو«أما الشيعة اإلمامية فقد أقرت  

الحــسن اإلمــام الثــاني عـشر وهــو ابـن  اإلمــام الحــسين علـيهم الــسالم وهـو  مـام  اإل

العسكري عليه السالم وقد ولد في سامراء وغاب بأمر اهللا وسيظهر في آخر الزمـان   

.)١(»لينشر العدل اإللهي ويقوم على إحياء دولة الحق

وهذا هو مـدار بحثنـا لقـصائد االسـتنهاض الخاصـة باستنهاضـه لطلـب الثـأر               

صـلى اهللا  (وإحقاق الحق ونشر الدين اإلسالمي الحقيقي الذي بعث بـه رسـول اهللا              

).عليه وآله وسلم

يـه والـدكتور يوسـف    أصول الكافي، تحقيق محمـد جـواد، الفق  ): هـ٣٢٩محمد بن يعقوب ت    (الكليني،  ) ١(

.٣٠٤: ، كمال الدين٢٧٧: بن حماد، الفتن ال١/٣٣٨: ١٩٩٣، ١، بيروت، ط األضواءالبقاعي، دار 
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٣٣

/اإلمام احلجةباالستنهاضقصيدةتطور

توطئة

أنـه كـان رهـين    إالّ«إن لشعر االستنهاض أصوالً قديمة منذ العـصر الجـاهلي      

يــرتبط معهــا بمــصيٍر ، هفالــشاعر يــرى نفــسه فــرداً مــن أفــراد قبيلتــ ، النظــام القبلــي

.)١(»واحد

بـل سـيهتم أوالً وأخيـراً بمـا        ،  لن يفكر في مشكالت المجتمـع وآمالـه       «فهو  

، ويعالجـه بالطريقـة التـي تناسـب عقليتـه وعـصره      . يرفع أو يخفض من شأن قبيلتـه      

.)٢(»كالفخر مثالً أو هجاء أعدائهم

ه وال يأخـذ  إذن فالشاعر الجاهلي انصب اهتمامه الـشعري علـى نفـسه وقبيلتـ      

ومنه قول المهلهل وهو يجتزئ بالوعيد لبني مرة في ، المجتمع في حسبانه إال نادراً    

)من الوافر(: نصِّه

  

 
 

 
 

.١/٣٩٦: تاريخ الشعر العربي في صدر اإلسالم:ينظر) ١(

.١/٣٩٧: ن.م) ٢(
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       فهنا الشاعر يستنهض نفسه وعشيرته لألخذ بالثأر وأنه سـوف لـن يهـدأ ولـن

يضع سيفه ودرعه حتى يتم األخذ بالثأر وإبادة بني بكر وهذا مـن مـصاديق النظـام       

.القبلي الذي يرتبط به

يـة  أما في عصر صدر اإلسالم فقد انصب اهتمام الـشعراء علـى الـدعوة النبو            

ونشر تعاليم اإلسالم والدفاع عنها واستنهاض الناس إلى فهم مبادئ الدين الحنيف    

ومهاجمة الكفار والملحدين من أعدائه وقد برز ذلك بـشكل واضـح فـي غـزوات      

بهدف نشر الدين اإلسـالمي وتخلـيص   ) صلى اهللا عليه وآله وسلم   (الرسول محمد   

.الناس من العبودية والضالل

)من الوافر(: كعب بن مالك في نصِّهومنه قول الشاعر

  
 

 
 

  ولو تأملنا أغلـب النمـاذج الـشعرية اإلسـالمية لوجـدنا أنهـا قـصائد فخريـة          «

وهو نوع من ، )٣(وبكتاب اهللا وما جاء فيه،  ئهيغلب عليها طابع الفخر باإلسالم ومباد     

.»أنواع االستنهاض غير المباشر لتوجيه الناس إلى الدين الجديد

أما في العصرين األموي والعباسي فقد امتزج شعر االسـتنهاض مـع أغـراض          

.١٩٠: ١٩٧٦، ٧تاريخ االدب العربي، العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، ط): شوقي. د(ضيف، ) ١(

.٦٦: م١٩٩٧، ١ديوان كعب بن مالك، تحقيق مجيد طراد، بيروت، ط): كعب(ابن مالك، ) ٢(

الـى مجلـس   ) رسالة دكتـوراه (االستنهاض في الشعر العباسي دراسة موضوعية فنية     ): فهد نعيمة (مخيلف،  ) ٣(

.١١: كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥............................................................)/(احلجةباإلماماالستنهاضقصيدةتطور

وهـذا مـا    ) المدح والفخـر والهجـاء والـشكوى والزهـد ورثـاء المـدن            (أخرى مثل   

./اإلمام الحجةقصيدة االستنهاض بسنتناوله في موضوع تطور

ت أ الشعراء بأنفسهم بعيداً عن نظرية اإلصالح ومن يمثلها من أهل البيـ         لم ين 

فـي نفـوس النـاس    وترسـيخها  دعـائم هـذه العقيـدة    بل شاركوا أيضاً بنشر   ،  العلوي

ثين والمفسرين في ذلكووثقوها بأبياتهم الشعرية فشاركوا المحد.

دها قبل والدته إال أن يكون حلقة مـن حلقـات التكامـل    وما اإلشارة إلى قائ   

قبل والدته /الحجةاإلمام   ألن الحديث عن   ،في هذه العقيدة الراسخة   

يكشف عن وجود اتفاق على هذه العقيدة بحيث وصلت أفواه الشعراء وأدرجوها          

ن مـ كثيـراً من خالل الشعر العربي الذي وثـق لنـا           بوصفها توثيقاً تاريخياً  قصائدهم  

.حوادث التاريخ على مر العصور

فـي أبيـاتٍ    /الحجـة اإلمـام    علـي عليـه الـسالم     اإلمـام    وقد ذكر 

.)المتقاربمن (: إذ قال؛تنسب له
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  الحجـة اإلمـام  يـذكر فيهـا  ) عليـه الـسالم   (ليه  ورويت منظومة أيضاً منسوبة إ    

وكيف أنه يقاتل أهل الشرك والنفاق وينشر الدين الحـق علـى بقـاع               /

ن هذا القول هو من إخبار خـاتم األنبيـاء والرسـل النبـي محمـد          أو ،المعمورة كافة 

)من الطويل(:إذ قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 
 

 
   

 
 

  : ودولته فيقول/الحجة اإلمام إلى أن يصل إلى ذكر

 
 

 
   

 
 

   
 

  
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  فـي عهـد رسـول اهللا        /الحجـة اإلمـام    وأيضاً مـن الـذين ذكـروا      

ينابيع المودة، صححه عـالء الـدين األعلمـي، مؤسـسة         ): لبلخيسليمان بن ابراهيم بن محمد ا     (القندوزي،  )١(

.٤٩٥: م٢٠٠٩، ٢األعلمي، بيروت، ط

.)هكذا جاء في المصدر(البيت مختل الوزن )٢(

.٤٩٦: ن.م)٣(
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) عليهمـا الـسالم  (أال وهـو معلـم الـسبطين الحـسن والحـسين      ) صلى اهللا عليه وآله (

بـالعلم  ) صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (وقد دعـا لـه رسـول اهللا        )١()يحيى بن أعقب  (

)من الخفيف(: والمعرفة إذ قال
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
 

معلم السبطين رضي اهللا عنه، هو يحيى بن أعقب وهو مـدفون بالقـاهرة وقـد قيـل إن جبريـل عليـه              ()١(

و جـالس فـي المـسجد بتفـاحتين مـن الجنـة فأعطاهمـا إلـى الحــسن         الـسالم جـاء إلـى الرسـول وهـ     

ينـابيع  : ينظـر ) وهما قاما بإعطائها إلى معلمهما فأنطقه اهللا بذكر المغيبات       ) عليهما السالم (والحسين  

.٤٧٠المودة 

.)هكذا جاء في المصدر(البيت غير موزون )٢(

.٤٧٠: ينابيع المودة)٣(
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وقـد قـدم إلـى رسـول اهللا         )١()نعثـل (رجـل يقـال لـه        الحجةاإلمام   وقد ذكر 

وسأله أسئلة فأجابه الرسول عليهـا فأسـلم وأنـشأ شـعراً            ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

.)من مجزوء الرجز(: قال فيه
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 
   

 
 

   
 

 
       ولكن األحداث التي مرت على أهل البيت بعد وفاة الرسول األعظم محمـد

من ظلم وعدوان حتى وصلت في العصر األموي إلـى          ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

السب والشتم والتسليب والقتل كل هذه األحداث أدت إلى حجـب فـضائل أهـل             

خوفـاً مـن اتهـامهم بالرافـضة     «وعدم ذكرها من قبل الشعراء ) معليهم السال (البيت  

.)٣(»وتعرضهم إلى القتل والتشريد

الـسيد المحـسن عبـد اهللا    . فرائـد الـسمطين، حققـه د     ): مد بن المؤيد الجـويني    بن مح  إبراهيم(الخراساني،  )١(

.٢/١٠١: م٢٠٠٨، ١السراوي والشيخ محمد صادق نابع، دار الجوادين، ط

.٥٠٠: ينابيع المودة)٢(

الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت،     ): محمد بن سعد  (ابن سعد،   )٣(

تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ): هـ٣١٠جعفر محمد بن جرير تأبو(، الطبري، ٤٢: م١،١٩٩٠ط
!
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إن أناساً ال يصبرون على سماع منقبـة أو         : وقد قيل لإلمام الشافعي رحمه اهللا     

فـإذا رأوا واحـداً منـا يـذكرها يقولـون رافـضي فأنـشد        ، فضيلة ألهل البيت الطيبين  

)من مخلع البسيط(: يقول

  
 

 
 

   
 

 
     وقيل له أيضاً إنك توالي أهل البيت عليهم السالم فلو عملت في هـذا البـاب

.)من الطويل(: أبياتاً فقال

 
 

 
   

 
 

                وهذا مما يدل على خوف المحدثين والشعراء من ذكر مناقـب أهـل البيـت

األمـر تحـسباً مـن الـسلطة الحاكمـة ولـيس هـذا فحـسب بـل وصـل               عليهم السالم   

إلـى أن ينـسبوا بعـض الـشعر إلـى      ) يه الـسالم  عل(الحسين  اإلمام   بالشعراء بعد مقتل  

) عليـه الـسالم   (الحـسين   اإلمـام    فقد روي إن هاتفاً سـمع ليلـة مقتـل         ،  مصادر غيبية 

)من الخفيف(: يقول

  

)من الوافر(: وأيضاً ما قيل في البيت المشهور
"

.٣/٤٨٧: م١٩٧١، ٢دار المعارف، بيروت، طإبراهيمالفضل أبوتحقيق محمد 

.٣/٤١٣: ينابيع المودة)١(

.٣/٤١٤: ينابيع المودة)٢(
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وغيرهـا ممـا روي للجـن والهواتـف دلـيالً          ،  ويمكن أن تكون هذه األشـعار     

أنها تمثل مـدى خـوف   «وشدة أثرها في نفوس المسلمين كما ، على عمق الفاجعة  

اإلمـام   الشعراء من بطش الدولة األموية بهـم فـي حـال المجـاهرة الـصريحة برثـاء                

كانـت  «الفرج األصـفهاني ذلـك حينمـا قـال           وقد الحظ أبو  ) عليه السالم (الحسين  

وخـشية  ، مخافـة بنـي أميـة   ) الحـسين اإلمـام  أي رثـاء  (الشعراء ال تقدم علـى ذلـك        

. )٢(»منهم

مثـل إشـراك   ،  مما جعل أولئك الشعراء يتوسلون بوسائل تستحق اإلعجـاب        "

ونتيجة لمـشاعر الظلـم والنـدم   . )٣("أو نسبة الشعر إلى الجن والهواتف   ،  عالم الغيب 

اإلمام التي أصابت نفوس المسلمين وال سيما التوابون الذين ندموا على عدم نصرة

تطويع الرثاء ألغراض تجاوزت الحـزن    «ولهم دور مهم في     ) عليه السالم (الحسين  

ــن      ــد اهللا ب ــول عبي ــأر ومنهــا ق ــالثورة وأخــذ الث ــة ب ــرفض والمطالب ــى ال والتفجــع إل

)من الطويل. ()٤(»الجعفي

  

: م١٩٨٢الكامـل فـي التـاريخ، دار صـادر، بيـروت،      ): مالحسين علي بن أبي كـر   وعز الدين أب  (،  األثيرابن  )١(

٤/٩٠.

مقاتـل الطـالبيين، تحقيـق أحمـد صـقر، مؤسـسة األعلمـي، بيـروت،         ): هــ ٣٥٦أبو الفرج ت  (،  األصفهاني)٢(

.١٢٤: هـ١٤٠٨

) م١٩٥٠-١٩٠٠(فـي الـشعر العراقـي      ) عليـه الـسالم   (الحـسين    اإلمـام مراثـي   ): علي حسين يوسف  (عناد،  )٣(

.١١: جامعة كربالء–كلية التربية إلى) رسالة ماجستير(في الموضوع والفن دراسة 

.٣/٤٨٩: تاريخ الطبري)٤(
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  وهكذا استمرت هذه األبيات والمقطعات في مدحهم ورثائهم عليهم السالم

لتفنن والتزويق ألنها صادرة من محب موال أو قريـب        قصيرة محدودة بعيدة عن ا    «

)٢()المقطعات(وبعد هذه المرحلة من     . )١(»مفجوع خائٍف يترقب من عيون السلطة     

غير المكتملة بدأت مرحلة أخرى وهي مرحلة القصائد المكتملة البناء والمستوفية     

من مآسـي  غرضاً مستقالً بذاته بل كانت بعنـوان عـام يتـض         الشروط لكنها لم تأخذ     

١٢١ت (أهل البيت أو مدائحهم ومن هذه القصائد قول زيد بن علي عليه الـسالم         

.)من مجزوء الرمل(: في نصِّه)هـ

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 
   

 
 

 
.١٤): رسالة ماجستير(ينظر مراثي اإلمام الحسين في الشعر العراقي )١(

ة منهـا  بنائياً في الفن الـشعري لجـأ إليـه كثيـر مـن الـشعراء عنـد الـنظم ألسـباب متباينـ              اًتعد المقطوعة نمط  )٢(

أبـو (العـسكري،  . (موضوعية تتمثل في اإليجاز واالختصار والتكثيف حتى يكون لهـا وقـع فـي الـصدور        

كتـاب الـصناعتين الكتابـة والـشعر، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي،         ): الهالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل   

.)١٨٠:م١٩٩٨، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، إبراهيمومحمد أبو الفضل 

اعيان الشيعة، تحقيق حسن االمين، مؤسسة التـاريخ العربـي، دار التعـارف للمطبوعـات،       ): محسن(المين،  ا)٣(

.٢٣/٧١: م٢٠٠٠، ٥بيروت، ط
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وهنا يفتخر زيد بأنه من الـساللة المحمديـة وأن اهللا شـرفها برسـوله الكـريم                  

الحجـة اإلمـام  وأن من هذه الساللة من يقوم آخر الزمان وينتقم مـن الظلمـة وهـو            

ــروا   / ــذي ذك ــشعراء ال ــن ال ــام وم ــةاإلم ــشاعر /الحج ال

والتي أظهر فيها والءه آلل البيت    ) بالهاشميات(في قصائده التي عرفت      )١(الكميت

. عليهم السالم

الحـسين  اإلمـام  وقد أنشد الكميت قصيدة لإلمام الباقر عليه السالم يرثي بها         

.)السريعمن (: عليه السالم وأصحابه إذ قال فيها

  

 
 

 
  الجميـع حتـى وصـل الكميـت لـذكر     ىالباقر عليه الـسالم وبكـ  اإلمام   فبكى

: إذ قال/الحجةاإلمام 

  

التاسع من ولـد  هو يا أبا المستهل إن قائمنا  ،  اء اهللا سريعاً إن ش  : فقال له اإلمام  

الحسين عليه السالم وهذا مما يدل على أن األئمة أخبـروا شـيعتهم ومحبـيهم عـن             

.قبل والدته/الحجة اإلمام 

الـشاعر الـورد   الحجـة اإلمام ومن الشعراء الذين ذكروا في قصائدهم عقيدة      

هــ ذب هـذا   ) ١٢٦(هــ وتـوفي سـنة    ) ٦٠(هو الكميت بن زيد األسدي أبو المستهل ولد في الكوفـة سـنة          )١(

كما عليه عادة الشعراء وقال فيه اإلمـام البـاقر عليـه    الرجل عن أهل البيت بلسانه ولم يكن يقصد عطاياهم  

بـصائر  ): هــ ٢٩٠محمد بن الحـسن ت  (الصفار، ): ال تزال مؤيداً بروح القدس ما دمت تقول فينا        (السالم  

.٣٩٦: هـ١٤٠٤الدرجات، تحقيق محسن كوجه البزبزي، مكتبة المرعشي، قم، 
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وقد ذكر هذا الشاعر في قـصيدة مدحيـة لـه آلل البيـت علـيهم      )١(بن زيد األسدي  ا

ومكـان غيبتـه ومكـان الظهـور وشـبهه باألنبيـاء       /الحجـة اإلمام  مالسال

.)من البسيط(: الباقر عليه السالم إذ قالاإلمام وعرض ذلك كله على

  
 

 
 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  فيهـا ورؤيتـه   اإلمـام  نـاء سـامراء وغيبـة   وهنا قد أنبأ الشاعر في قصيدته عـن ب  

ممـا  ، بالحجاز وشباهته باألنبياء كل ذلك قبل حدوث هذه األمور بعشرات الـسنين          

يكشف عن عمق هذه العقيدة فـي النفـوس وانتـشارها بـين قواعـد الـشيعة آنـذاك              

.ومحبيهم والموالين لهم

)من الطويل(: )٣(الصادق عليه السالماإلمام وقال

  

محمـد  (: الطوسي. (عده الشيخ الطوسي من رجال الباقرأخو الكميت وقد : الورد بن زيد األسدي الكوفي   )١(

، ٢رجــال الطوسـي، تحقيـق محمـد صــادق بحـر العلـوم، دار الـذخائر، قــم، ط      ): هــ ٤٦٠بـن الحـسن ت   ا

.)١٢٣/١٦٣٩: هـ١٤١١

االثني عـشر المطبعـة   إمامةفي النص على األثرمقتضب ): هـ٤٠١احمد بن عبد اهللا بن عباس      (الجواهري،  )٢(

.٥٠): ت.د(م، العلمية، ق

.٢/٢٣٩: ينابيع المودة)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٤٤

الصادق عليه السالم شيعته ومحبيه بوجـود دولـة      اإلمام   ففي هذا البيت يخبر   

./الحجةاإلمام لهم في آخر الزمان بقيادة

والـصديقة الزهـراء عليهمـا الـسالم     اًعلياإلمام   يمدح )١(وهذا الشاعر العبدي  

.)ن البسيطم(: إذ قال،ويذكر األئمة من بعده
  

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  فهو من شعراء أهل البيت عليهم السالم ولـه شـعر كثيـر      )٣(وأما الشاعر الحميري  

وقد حمـل شـعره بـين طياتـه أخبـاراً عـن           في مدائحهم وكذلك في مصائبهم ورثائهم     

ولعل شيعة العلـويين لـم      «وقد قال فيه الدكتور طه حسين       . /الحجةاإلمام  

وقّف عليهم عمره وجهـده وكـاد يقـف    ، يظفروا بشاعر مثله في حياتهم السياسية كلها      

أبـو  (وهـو أبـو محمـد سـفيان بـن مـصعب العبـدي الكـوفي         ) هــ ١٦٠(من شعراء القرن الثاني الهجري وفاته سنة     )١(

.)١٨٤: م٢٠١٠، ١الموسوعة الشعرية المهدوية، دار العلوم، بيروت، ط): عبد القادر الشيخ علي(المكارم، 

وهـو  ) دانـي غايـة الطلـب   (وفـي أعيـان الـشيعة جـاء بلفـظ         .)هكذا جاء فـي المـصدر     (البيت مختل الوزن    )٢(

.٢٣٣، ٨: الصحيح

هــ مـن   ) ١٠٥(بن محمد بن زيد مـن أشـهر شـعراء أهـل البيـت ولـد بعمـان سـنة         إسحاقبن إسماعيلهو  )٣(

بغـداد سـنة   عتنقهـا، تـوفي ب  اأبوين إباضيين فترك مذهب أبويه بحثاً عن الحق حتى وصـل إلـى اإلماميـة و          

تحقيـق احمـد صـقر، مؤسـسة األعلمـي، بيـروت،           ، )األغـاني ): (هـ٣٥٦الفرج   أبو(،  األصفهاني) (هـ١٧٣(

.)٧/٢٦٥: م١٩٨٧، ٢ط
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.)١(»عليهم مدحه وثناؤه مخلصاً في ذلك إخالصاً ال يشبهه إخالص

ادق عليه السالم بسيد الشعراء وله قصيدة يمدح فيها أهل الصاإلمام وقد لقبه

وإنه سيغيب كمـا فعـل   /الحجةاإلمام البيت عليهم السالم ويذكر فيها 

موسى عليه السالم حين خرج خائفاً يترقب وبعدها سيظهر ويقوم بتقـسيم األمـوال        

ا آنـذاك  يعيشهالتي كان ، بالحق وهذا يعكس مدى تأثر الشاعر بالحالة االجتماعية      

)من الطويل(: إذ قال؛ألموال المسلمينمن ضياع للحق ونهٍب

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  الرضا عليـه  اإلمام  فقد عاش في عصر   ) هـ٢٠٣ت(وأما الشاعر علي الخوافي     

/الحجـة اإلمـام  رثـاه بقـصيدة ذكـر فيهـا      اإلمـام    السالم وعندما تـوفي   

.)من البسيط(: ه األمة إذ قالوتمنى خروجه وإقامة دول الحق واإلصالح في هذ

 
 

 
   

 
 

  .٢/٢٤٠.: ت.، د٢، دار المعارف، مصر، طاألربعاءحديث ): طه. د(حسين، )١(

، هـامش  ٢،١٣: للشيخ المفيـد ورد هكذا في المصدر وال يستقيم الوزن، وجاء في هامش رسائل في الغيبة   )٢(

.، وبأي منهما يستقيم الوزن)لكن(و: وفي اإلكمال)  وكنّا: (أنه روي) ٥(رقم 

شـاعر العقيـدة الـسيد الحميـري، الـسيد محمـد تقـي        ): بن محمد بن يزيد بـن مفـزع      إسماعيل(الحميري،  )٣(

.١٣٨: م٢٠٠١، ١الحكيم، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، ط

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٤٦

 
 

 
   

 
 

                 ومن خالل القصيدة نستشف مدى معاناة الـشاعر مـن غيـاب الحـق وانتـشار

الظلم ونرى مدى شوقه إلى قيام دولة الحق وهذ تحول جديد في مضمون معـاني           

ودولتـه  /الحجـة اإلمـام  إذ إنه بدأ الشاعر يتساءل عـن ظهـور      ،الشعراء

. بعد أن كان الشعراء يخبرون فقط عن وجود هذا اإلمام

فإنه كان يترقـب بفـارغ الـصبر         )٢()هـ٢١٣ت(أما الشاعر القاسم بن يوسف      و

اشتياقاً له ولدولة الحق ليرى بأم عينه راية العـدل والـصالح قـد          الحجةاإلمام   دولة

وبهـذا بـدأ دور   ،الفـساد وسدلت بظاللها على أرض المعمورة وانقطاع دابر الظلـم     

)السريعمن (: قالاالنتظار وفلسفته عند الشيعة والمحبين إذ 

  
  
  

وهذا ما يدل على أن الثقافة الشيعية التي كان يعنى بها األئمة عليهم السالم قد 

ومحبيهم وأخذوا يخبرونهم عمـا سـوف يحـصل فـي نهايـة      تطورت لدى شيعتهم   

بعضاً منهم نأولم يقف الشعراء عند هذا الحد بل نجد . الزمان من أحداث وظهور

حملَ مراثيه معارضة واضحة للسلطة الحاكمة تصل إلى درجة التحدي فهذا الشاعر 

.٥١: مقتضب األثر)١(

له أخ يقال له القاسم بن يوسف كان شاعراً وكاتباً، وهمـا  : ذكره ابن عساكر في ترجمة أحمد بن يوسف       )٢(

تـاريخ مدينـة   ): علـي بـن الحـسين بـن هبـة اهللا     (ابـن عـساكر،   (وأوالدهما جميعاً أهل أدٍب وشعر وبالغة       

.)٦/١١٤: م١٩٩٦، ١دمشق، تحقيق علي شبري، دار الفكر، بيروت، ط
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أجد أحداً أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ أربعين سنة فال         (دعبل الخزاعي يقول    

وكان من أهم ما يميز قصائد المدح والرثاء عند شعراء الشيعة بعد «)١()يصلبني عليها

كتمالها وتحولها إلى قصيدة متكاملة لتضمنها على مفاهيم ومـصطلحات عقائديـة    ا

وقد جسد الشاعر . )٢(»/والحجة المهدي ،  والوصاية،  واإلمام،  كاإلمامة

اإلمـام  ئيته المشهورة التـي أنـشدها فـي حـضرة    دعبل الخزاعي هذه المفاهيم في تا    

)من الطويل(: الرضا عليه السالم والتي مطلعها

  
 

 
 

   
 

 
  : قولهإلى أن يصل ب

  
 

 
 

  لقـد نطـق روح القـدس    «بكاء شديداً ثم قال    عليه السالم الرضا  اإلمام   فبكى

إال إني ،  ال،  فقلت يا موالي  ومتى يقوم؟ بلسانك ثم قال له أتدري من هذا اإلمام؟       

اإلمـام  سمعت بخروج إمام منكم يطهر األرض من الفساد ويمألها عـدالً فقـال لـه    

مـن بعـدي محمـد ابنـي وبعـده ابنـه علـي وبعـده ابنـه                 اإلمام   الرضا عليه السالم إن   

ولد همدائحه ألهل البيت وذاع صيتانتشرتهو دعبل بن علي الخزاعي أصله من الكوفة وقيل من قرقيسيا         )١(

.)٣/٥٢٧: األغاني)(هـ٢٤٦(وقيل سنة ) هـ٢٤٥(وتوفي سنة ) هـ١٤٨(في سنة 

بعـة النعمـان   شوقي ضـيف، مط . ، تقديم د  األولالتشيع وأثره في شعر العصر العباسي       ): محسن. د(غياض،  )٢(

.١٧: م١٩٧٣النجف األشرف، 
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لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطـول  ، /الحسن وبعده الحجة القائم   

واإلشـارة إلـى   . )١(»رض قسطاً وعـدالً اهللا عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيمأل األ 

في الشعر لهو خير دليل على شيوع هذا الترقب بـين صـفوف الـشيعة    اإلمام  خروج

.والمحبين في ذلك الزمان

فلـه قـصيدة يمـدح      )٢()هـ٢٥٤ت(مري  يوأما الشاعر محمد بن اسماعيل الص     

ويـذكر  /فيها أهل البيت عليهم الـسالم ويتعـرض فيهـا لإلمـام الحجـة        

ها إن لإلمام غيبتين ال بد منهما وبعدها سوف يظهـر وينـشر العـدل والرفـاه وهـو              في

)من الرجز(: أمل هذه األمة المترقب إذ قال

  
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  فلـه شـعر يرثـي فيـه الـشهيد يحيـى       )٤()هــ ٢٨٣ت(بـن الرومـي   اوأما الـشاعر   

.١١/٣٣٨: الكافي)١(

.٣٩٢/٥٧٧٩: وهو من أصحاب اإلمام الهادي عليه السالم قمي األصل ذكره الشيخ الطوسي في رجاله)٢(

.٥٥: مقتضب األثر)٣(

) هـ٢٨٣(في سنة وتو) هـ٢٢١(مولده سنة ... وهو شاعر زمانه مع البحتري له النظم العجيب والتوليد الغريب     )٤(

ط مؤسـسة  وسير اعـالم النـبالء، تحقيـق شـعيب األرنـؤ     ): هـ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان ت      (الذهبي،  (

شرح مجيد طراد، دار الجيل، بيـروت،  ): ديوانه(ابن الرومي، (، )١٣/٤٩٦: م١٩٩٢، ٨الرسالة، بيروت، ط    

.)١/١١: م١٩٩٨
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إذ يـصف فيهـا     /الحجـة اإلمـام    العلوي تعرض من خالله إلـى عقيـدة       

وته وقابليته على حصد رؤوس الغي والنفاق وإنه سوف يقود جيشاً وقاإلمام جيش

جراراً ال يستطيع أحد أن يقف في وجهه ويثنيه عـن هدفـه المنـشود وهـذا تحـول                

وتفاصـيله وقـوة مقاتليـه    اإلمـام  إذ بـدأ الـشعراء بـذكر جـيش     ،آخر لـدى الـشعراء    

)من الطويل(: وشجاعتهم إذ قال

  
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  .ذو لونين أبيض وأسود: أخرج)١(

.األصواتاختالط: هزمج)٢(

.٤٢٧: اليسطيعهن وبها جاء في مقاتل الطالبيين: كذا في المصدر وبه ال يستقيم الكالم وزناً ولغة والصحيح)٣(

.ال يستطيع النظر لشدة لمعانها: المحمج)٤(

.شدة الحر: الوقدة)٥(

.مجمع الشجر: اعترضت، الحراج: البصر، أعرضت: الطرف)٦(

.كشف: القطيع، أوثج: رسالجمع راجل، اإل: الرجلة)٧(

.)٥٢-٥١: ديوان ابن الرومي(، ٦٥٤/٦٥٥: مقاتل الطالبيين)٨(
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فيـروى أنـه دخـل معـسكر        )هــ ٣٥٧ت()١(ا الشاعر أبو فـراس الحمـداني      وأم

الخليفة العباسي وشهر خلفه أكثر من خمسمائة سيف وأنشد قصيدة فـي حـب آل       

وهذا ما يدل على حبـه واسـتماتته فـي       /الحجةاإلمام   محمد ذكر فيها  

ــدأت القــصائد . وتهالكــه فــيهم) صــلى اهللا عليــه وآلــه(حــب آل محمــد  وبهــذا ب

لمقطعات واألراجيز تأخذ منحى آخر من قبل شعرائها حتى وصل بهم األمر إلى وا

تحدي الخالفة والسلطة الحاكمة والوقوف بوجهها وهذا مـا نالحظـه فـي قـصيدة               

)من البسيط(: أبي فراس الميمية إذ قال فيها

 
 

 
   

 
 

   
 

 
               هم وبـين آل البيـت   نحتى يصل إلى قولـه فـي ذم بنـي العبـاس والمقارنـة بيـ

: عليهم السالم فيقول

  
  

  
/الحجـة اإلمـام  وله مقطوعة أيضاً يذكر فيها أسماء األئمة منهم   

:)من الخفيف(وبهذا يكشف عن هويته العقائدية بشكل واضح وصريح إذ قال

هو الحـارث بـن أبـي العـالء سـعيد بـن حمـدان الحمـداني ولـد فـي الموصـل مـن أب عربـي وأم روميـة                  )١(

بـو  علـي  . فراس الحمـداني، قـدم لـه د    أبيديوان  ): العالء سعيد بن حمدان    أبيالحارث بن   (الحمداني،  (

.)٥: ١ملحم، دار ومكتبة الهالل، بيروت، ط

.١٤: ديوان الحمداني)٢(
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  اإلمـام  فله قصيدة يرثـي بهـا جـده   ) هـ٤٣٦ت(أما السيد الشريف المرتضى   و

مــن (: إذ قــال فيهــا/الحجــةاإلمــام الحــسين عليــه الــسالم ويــستنهض

)الكامل المرفل

  
  
  
  

فلـه قـصيدة   ،  )٣()هــ ٥٠٢ت(وأما العالم الجليل يحيى بن سـالمة الخـصكفي          

بعد أن عدد أسماء األئمـة علـيهم الـسالم إذ     /الحجةاإلمام   يذكر فيها 

)من الرجز(: قال

.١٤: ديوان الحمداني)١(

ديـوان الـشريف المرتـضى، حققـه رشـيد      ): هـ ٤٣٦القاسم علي بن الحسين بن موسى ت         أبو(المرتضى،  )٢(

.١٠: م١٩٩٨، ١العفار، دار البالغة، بيروت، ط

وكان عالماً فـصيحا فـي   ) كيفا(حيث نشأ في حصن   ) طبرى(غيرة يقال لها    في بلدة ص  ) ميافارقين(ولد في   )٣(

.٣١٨: النظم والنثر، الموسوعة الشعرية المهدوية
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  محمـد بـن علـي بـن     /الحجـة اإلمـام    واذكـر  نوأيضاً مـن الـذي    

: فـي نـصّهِ   . )١()هـ٦٣٨ت(بن عربي   امحمد بن أحمد بن عبد اهللا الطائي المعروف ب        

)من الوافر(

  
 

 
 

  )من الطويل(:وله أيضاً

  
 

 
 

   
 

 
       وله قصائد أخرى يبين فيها أحداث ما قبل الظهور ومـا سـوف يجـري فيهـا،

عـز الـدين عبـد الحميـد بـن          /الحجةاإلمام   ومن العلماء الذين ذكروا   

في نصِّه عن) هـ٦٥٥ت()أبي الحديدابن(الشافعي والملقب يأبي الحسين المدائن

وانتقل إلى اشبيلية ثم إلى مصر والحجـاز وبغـداد وموصـل وبـالد        ) هـ٥٦٠(ولد في حرسية باألندلس سنة      )١(

.)١١/٤:معجم المؤلفين): عمر(كحالة، (الروم ثم توفي في دمشق 

، بيروت، دار صادر، ديوانه شرح وتقديم نواف الجراح): ابو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد (ابن عربي،   )٢(

.٤٢٨: م٢٠٠٧، ٣ط

.٧/٨٥: الموسوعة الشعرية المهدوية)٣(
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.)من الكامل(: )البد من مهديكم(سمها افي قصيدة له /الحجةاإلمام 

  
 

 
 

   
 

 
  اإلمـام الحجـة  فقد آمـن ب ) هـ٨٥٨ت(وأما الشاعر عبد الرحمن البسطامي  

وأيقن أن عصره يكون فيه الرخاء واألمان والعـدل والقـسط وقـد              /

جـامع أسـرار   (تميز هذا الشاعر بعلم الحروف وخواصه حيث ألف كتاباً أسماه       

كر فيهـا وقـد كتـب قـصيدة مـدح آلل البيـت يـذ            )٢()الغيوب في علم الحروف   

: مشيراً لما في علم الحروف من أخبـار عنـه إذ قـال             /الحجةاإلمام  

)من الطويل(

  
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
 

ذهب وكان من أعيان العلماء األفاضل، حكيماً، كاتباً، عارفاً بأصول الكـالم يـ     ) هـ٥٨٦(ولد في بغداد سنة     )١(

عز الدين عبد الحميد بن (، المعتزلي، )شرح نهج البالغة، العبقري الحسان(مذهب المعتزلة ومن تصانيفه     

القـصائد العلويـات الـسبع، تقـديم صـاغ علـي الـصاغ، مؤسـسة         ): أبي الحسين هبة اهللا بن محمد المدائني    

.١٤٧-١٣٣: م١٩٧٢، ١األعلمي، بيروت، ط

: ؤلفين في تراجم مصنفي الكتب العربية، دار إحياء التراث العربي، بيـروت    معجم الم ): عمر(ينظر كحالة،   )٢(

٥/١٨٤.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٥٤

 
 

 
  اإلمـام  فقـد آمـن هـذا الرجـل ب    )٢()هــ ٦٩٦ت(وأما الشاعر عامر البـصري    

مــن (: إذ قــالاإلمــام المنتظــر ونظــم أبياتــاً فــي اســتنهاض/جــةالح

)الطويل

  
 

 
 

   
 

 
   

 
 

         ومما نالحظه من القصائد واألبيات التي مرت ان الشعراء انتقلوا بشعرهم من

والشوق إلى الرؤيا وبيـان ألـم الفـراق         ،  باب المدح والرثاء إلى االستنهاض والندبة     

ن وانتظار قدوم الجيش الذي ال يقهر والذي سوف يحرر األرض من الظلم والطغيا

.ويعيش الناس في دولة الحق والعدل اإللهي الذي أراده اهللا لها

فله  )٤()هـ١٠٣٠ت(وأما الشيخ محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي البهائي          

وسـيلة الفـوز واألمـان فـي مــدح     (اســمها /الحجـة اإلمـام  قـصيدة فـي  

)من الطويل(: بدأها بقوله) صاحب الزمان

.٣/٥٢٥: ينابيع المودة)١(

.)٥/٥٤: معجم المؤلفين(هو عامر بن عامر البصري أبو المظفر حكيم أديب )٢(

.١٧٦: المصلح العالمي)٣(

ودفن فـي مـشهد اإلمـام الرضـا عليـه      ) هـ٩٥٣(هو محمد بن الحسين بن عبد الصمد البهائي ولد في بعلبك  )٤(

.)٩/٢٣٤: أعيان الشيعة(السالم 
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           ثم ينتقل بقصيدته فيذكر ما أصابه الزمان من خطـوٍب ومـن تقلبـات يـشيب

: كل ذي لب إذ قاللها الناس ويحتار فيها 

  
 

 
 

   
 

 
  ه ويطلب منه إغاثة اإليمان     ضفيستنه االستنهاضحتى يصل بقصيدته إلى أبيات      

ب وإنقاذ كتاب اهللا مـن تحريـف الظلمـة وجـور الـسالطين ويطلـب منـه إنعـاش قلـو                    

: من كل الظالمين إذ قالواالنتقامالمؤمنين المنتظرين رؤيته وإحقاق دولة الحق 

  
 
 

 
   

 
 

   
 

 
  مـن المقاصـد التـي    الحجـة اإلمـام  اسـتنهاض «وقد أصـبح فـي هـذه الحقبـة         

الحـسين عليـه الـسالم بوجـه خـاص أو           اإلمـام    يتوخاها الشاعر الشيعي حيثما يرثي    

قائمـاً بذاتـه أي    يذكر أئمة أهل البيت ومصائبهم بوجه عام ثم بـدأ يـستقل غرضـاً             

.)٢(»بمفاصلها البنائية) قصيدة االستنهاض(تشكلت 

.١٧٧: المصلح العالمي)١(

ديـوان محـسن ابـو الحـب الكبيـر دراسـة فـي الموضـوع         ): علي كاظم وكريمـة النومـاس     . د(المصالوي،  )٢(
!
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وال ريب في أن ذلـك لـه أسـبابه ودواعيـه التـي مـن أهمهـا الواقـع الـسياسي              

ياالذي كان يعيـشه الـشاعر ممـا يتـيح لتلـك األشـعار أن تمثـل رفـضاً س                  ئالسي اً سـي

الـشاعر مـن آمـال      واضحاً فضالً عن كونها تنفيـساً نفـسياً عمـا يـصطرع فـي نفـس               

وأحالم ورؤية للواقع بأفضل ما يكون من السعادة والهنـاء وقـد شـاعت فـي حقبـة         

الدراسة العديد من هذه القـصائد التـي تمحـورت أغراضـها فـي الـرفض الـسياسي         

للواقع والطلب من اهللا بتعجيل الظهور لتبديل الواقع الذي ضاقت به الصدور نتيجة           

.الذي كانت تعاني منه الناس حينذاكالظلم والجور والفقر والعوز 

وهكذا وصلت القصيدة إلى حقبة الدراسة بعـد أن مـرت بمراحـل تطورهـا                

السابقة من خالل كونها أبياتاً في قصيدة مدح أو رثاء ألهـل البيـت علـيهم الـسالم      

الحـسين عليـه الـسالم ثـم وصـلت إلـى       اإلمام   ثم انتقلت لتكون أبياتاً ضمن مراثي     

الستكمال بوصـفها غرضـاً مـستقال قائمـاً بذاتـه وهـو االسـتنهاض               مرحلة النضج وا  

أو رثائهم أهـل البيـت علـيهم الـسالم وبعـد ذلـك               همويكون ذلك من خالل مدح    

ألخذ الثأر ونشر العدل والقـضاء علـى         /اإلمام   يقوم الشاعر باستنهاض  

.الظلم والجور

يـة إلـى    وهكذا تطورت قصيدة االستنهاض مع وعـي الـشاعر وإمكاناتـه الفن           

أوال ثم بعد ذلك تذكيره بما جرى على أهل    /الحجةاإلمام   استنهاض

بيته من ظلم وعدوان وتقتيل وهذا يعد نوعاً من أنواع التجديد في موضـوع الـشعر     

.العربي

"
.٥٧: م٢٠٠٩، )٧(الشعري، مجلة اهل البيت العدد 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٧

بني البعد التارخيي والعقدي وبني /احلجةاإلمام شخصية

االستعمال الشعري

لتحوالت والتطـورات التـي مـرت بـه مـن      الشاعر العربي في ظل اتمكنلقد  

فنية من شأنها ان توجد نماذج شعرية معبـرة عـن معاناتـه وتكـشف            أساليبإيجاد

لكل عصر وحدة تامة بذاتها تعبر عن نفسها من خالل    «ن  إذ  إ،  عن رؤاه المستقبلية  

يمكـن للـشاعر أن   ومـن خـالل هـذا ال     )١(»خرآال يقاس بأي شعر      شعري نموذجأ

نفـوذ  المن خالل تفاعله مع الواقع وإاللشعري المالئم لواقعه وعصره ه ا ءيشكل بنا 

وأحـداثها منتزعـة مـن واقعهـا        ةصـور «مـة هـو     أفالشعر عند كل    ،  عمق معاناته  إلى

تعبيـرا عـن مأسـاتها وتمثـيال     ، األحـداث وصراعها مع ذلك الواقع وتلك    ،  وتجاربها

درك الـشاعر  ألقـد  )٢(»ط بجـوهر الحيـاة  للكينونتها فـي عـالم يعـج بالحركـة ويخـت       

برفـد نتاجـه   إالتـتم  ومـشكالتها ال ، أمتـه جادته في التعبير عن قضايا      إن  أالمعاصر  

ذلك الكنز الزاخـر بـالرموز والشخـصيات         والتاريخيالشعري بالموروث العقائدي    

حـسام الخطيـب،   . نظرية األدب، ترجمة محـي الـدين صـبحي، مراجعـة د         ): رينيه واوستن وارين  (ويلك،  )١(

.٥٠: م١٩٦٢، ٣لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، دمشق، طاألعلىالمجلس 

منـشورات وزارة االعـالم،   -سلـسلة كتـاب الجمـاهير        -مقـاالت أدبيـة ونقديـة        -الشعر والفكر المعاصـر   )٢(

.٥: م١٩٧٤العراق، 
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النبيلـة فـي نفـوس المتلقـين وهـذا           واألخـالق المعـاني الـسامية      إحياءالتي تستطيع   

بل ، الماضي فحسبإدراكيتضمن ال«الذيالتاريخيبالحس يتطلب تزود الشاعر

هذا األمـر  ف، وبالزمن وبهما معا متحدين ،  فهو حس بما وراء الزمن    ،  الحاضر إدراك

علـى الـرغم   ، للشعراء عن مصادر للرمز قد تكون غائبة عـنهم       من شأنه أن يكشف   

التـراث  مما يوصل حاضر الـشعر بماضـيه ويجعـل معنـى       ،  أيديهممن وجودها بين    

.)١(»بل يفتح النظر لفهم التراث بمعناه الواسع، غير مقتصر على جانب واحد

، ومن المعروف ان الشعراء يتباينون في المقدرة على النفاذ في كنز المورث    

نفـاذا  أكثـر وال يخفى أنه كلما كانت الرؤيا االسـتبطانية للـشاعر تجـاه المـوروث          «

وتعمـق  ، جوانـب الماضـي  إضـاءة رة على قدأكثرنصّه الشعري  أصبح،  وتعمقا فيه 

لذا فان الشاعر يختار مـن شخـصيات         )٢(»بعاد المستقبل أواستشراف،  عالم الحاضر 

المتلقي ومن إلىوالقضايا والهموم التي يريد ان ينقلها األفكارما يوافق طبيعة أمته

الحقبة فقد انعكست طبيعة المرحلة التاريخية والحضارية التي عاشتها امتنا في         «ثم  

وخيبت أملها في كثير مما كانت تأمـل الخيـر   ،  أحالمهاكثير من    وإحباط،  األخيرة

والهـزائم المتكـررة التـي      ،  وسيطرة بعض القوى الجائرة على بعـض مقـدراتها        ،  فيه

حاقت بها رغم عدالة قضيتها انعكس كل ذلك على نوعية الشخصيات التراثية التي 

.)٣(»تراثه ليوظفها في نصه الشعرياستمدها الشاعر العربي المعاصر من 

.٣٢٠: م١٩٧٨، ٢الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، ط): محمد فتوح. د(احمد، )١(

الرؤيا والتشكيل في الشعر العربي المعاصـر، اطروحـة دكتـوراه، كليـة           ): سالم كاظم األوسي  . د(األوسي،  )٢(

.١٢٥: م٢٠٠٠التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، 

: م١٩٧٨، ١خـصيات التراثيـة فـي الـشعر العربـي المعاصـر، طـرابلس، ط            استدعاء الش ): علي عشري (زايد،  )٣(

١٥١/١٥٢.
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٥٩.....................الشعري االستعمالوبنيوالعقديارخييالتالبعدبني/اإلمام احلجة شخصية

إذ ؛الـشاعر الحـاج جـواد بـدقت فـي قـصيدة لـه           إليهوهذا المعنى ما يتطرق     

نظرة عطف وحنان لتخفف عنه      إليهان ينظر  /الحجةاإلمام   يطلب من 

ــم الزمــان  ســمــا يقا ــر واوجــوره ي مــن ظل ــه ال يوجــد مــواس غي ــام ن ــةاإلم الحج

.)من مجزوء الرمل(: قالإذ /
  

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 
 

 
   

 
  

   
 

  
  فهـو يـرتبط بالهويـة الخاصـة     /ةما البعد العقدي لإلمام الحجـ    أو

الرمـوز  أوالشخصيات نأ«فمن المعروف ،  التي تميزه عن باقي شخصيات التاريخ     

غيـر ذلـك     أمةصـوفي  أمةسواء أكانت ديني  ،  التراثية التي يستعملها الشاعر المعاصر    

ولكن كان لهـا    ،  فقد كان لها وجودها التاريخي    ،  ماباعتبار   ةهي شخصيات تاريخي  

)٣(جنب ذلك هوية خاصة تميزها من كونها مجرد شخـصية تاريخيـة فحـسب              إلى

) الرهبانية(العبادة يراد منها أوالدين نأ«الذهن إلىيتبادر أن من الضروري أال إال

.العناد والجماح: شماسي)١(

، دار المواهب للطباعـة  ةديوان الحاج جواد بدقت، تحقيق سلمان هادي آل طعم   ): جواد بدقت (سدي،  اال )٢(

.٨٩: م١٩٩٩، ١والنشر، بيروت، ط

.١٨٨: ر العربياستدعاء الشخصيات التراثية في الشع)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٦٠

يـراد   إنمـا ،  الىواالنقطاع لعبادة اهللا سبحانه وتع    ،  واالنعزال عن الناس في المحراب    

قامة مجتمع تسوده قيم التحرر والعدالة      إلاإلنسان   بالدين القوة المحركة التي تقود    

ــشريعة  وهــذه كلهــا ال، والمــساواة والخيــر والمحبــة تكــون إال بــسيادة الــدين وال

/الحجةاإلمام   استنهاض إلىوهذا ما دفع الشعراء      )١(»الحقة اإلسالمية

.هذه القيم والمبادئلنشر

)من الوافر(: قالإذةالشاعر محمد علي كمونإليهيتطرق وهذا ما

  
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  غنـاء  إاحـد وسـائل     ) الرمـز التراثـي   (السيما  وومن خالل استغالل الموروث     

فـإن ، قائمـة بقـاء صـلة التواصـل بـين الـشاعر المعاصـر وماضـيه            إو،  الرؤيا الـشعرية  

:اً البد أن يخضع لمقاييس مهمة منهاالموروث وتوظيفه فنياالعتماد على

أن تكـون الحاجـة اليـه       كـ ان تكون ثمة عالقة عضوية بينه وبين القصيدة         .١

نابعة من الموقف الشعري نفسه وهذا ما يمثله قول الشاعر عبد الحسين االعسم في    

الحـسين رمـزاً فـي الـشعر العراقـي المعاصـر، رسـالة ماجـستير الـى             ): عبد الحسن شهيب احمد   (الحساني،  )١(

.٥: مجلس كلية اآلداب، جامعة القادسية

.٣٩: ديوان ابن كمونة)٢(
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٦١.....................الشعري االستعمالوبنيوالعقديارخييالتالبعدبني/اإلمام احلجة شخصية

)من الوافر(: قالقصيدة له اذ 

  
 

 
 

   
 

 
   

 
 

  سابقة من نوع مـا بـين المتلقـي والرمـز التراثـي بـأن ال        ةان تكون ثمة صل   .٢

فـي وجـدان   أيقـظ «الـشاعر  إليـه مـا المـح   إذاحتـى  ، ن غريباً عنه غربة مطلقـة   يكو

وهذا ما يعبر عنه الشاعر عبـد     )٢(»المتلقي حالة من الذكريات والمعاني المرتبطة به      

)من الوافر(: قالالحسين األعسم إذ 

  
 

 
 

   
 

 
   

 
 

  ليهـا الـشاعر عنـد      عه  بـ نالتـي يجـب أن يت      األخـرى ومن الشروط والمحـاذير     

اريخياً عن سواها بما متميزة ت  الذاتيةالشخصيةأن تكون    الذاتيةالشخصيةاستعماله  

أخـرى ومـن جهـة     ،  هذا من جهـة    ةفنياً على التعبير عن قضية معاصر      ةيجعلها قادر 

، التراثيـة الشخـصية يكتفي بتعليق همومه وقـضاياه فـي عنـق       الأيجب على الشاعر    

.٧٤: ديوان األعسم)١(

.٣٢٣: الرمز والرمزية)٢(

.٧٢: ديوان األعسم)٣(
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٦٢

.)١(وتذهب بقيمتهباألداءتتربص خطورةفان ذلك يمثل 

التاريخيـة والعقائديـة     خصيةالشومع هذا التطور عند الشعراء المعاصرين مع        

كثيرة اسم الشخصية التراثية كما يوردهـا المؤرخـون          أحياناخذوا ال يوردون في     

وبتـوافر جميـع   . مـن خـالل الرمـوز الفنيـة فـي شـعرهم            إليهـا بل يكتفون باإلشـارة     

الشاعر وباستغاللالشروط الفنية في الشخصية التراثية 

ن قويـة ناجمـة عمـا ارتـبط بهـا مـ      إيحائيـة من قـدرات  الشخصيةما تملكه  «

بحيث يكـون اسـتدعاء الشخـصية مثيـراً لتلـك      ، دالالت في وجدان المتلقي ووعيه 

فـي  شـكر وهذا المعنـى يتطـرق اليـه الـشاعر عبـد الحـسين       )٢(»الدالالت وباعثاً لها  

)من الكامل(: يدته اذ قالقص

  
 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

  عرفة الشروط التي يجب ان تتـوافر فيـه   والبد من التوقف عند معنى الرمز وم    

تـصويت خفـي   «وقـد عـرف الرمـز انـه     ،  ليؤدي وظيفته الفنيـة فـي الـنص الـشعري         

باللسان كالهمس ويكون تحريك الشفتين بكالم غير مفهوم بـاللفظ مـن غيـر ابانـة          

.١٤٩: ت.رؤية فنية، منشاة المعارف مصر، د–دراسة في لغة الشعر ): رجاء. د(عيد، )١(

.٣٥٣: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي)٢(

.٤٦: ديوان شكر)٣(
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٦٣.....................الشعري االستعمالوبنيوالعقديارخييالتالبعدبني/اإلمام احلجة شخصية

هـو اشـارة بالـشفتين وقيـل الرمـز اشـارة وايحـاء بـالعينين والحـاجبين           إنمـا بصوت  

والرمز في اللغة كل ما أشرت اليه مما يبان بأي شيء أشـرت اليـه        ،  والشفتين والفم 

قـالَ  (اً وفي التنزيل العزيز في قصة زكريا عليه الـسالم    زَورمزَ يرمزُ رم  ،  بيد أو بعين  

وقـد  )٢(.»)١()اًرمـزَ أيـاِم إالّ م النَّـاس ثَالثَـةَ  لِّـ تُكَرب اجعلْ لـي آيـةً قـالَ آيتُـك أالّ          

ــ  ــرف الرم ــضاً أز ع ــرك  «ي ــذي يت ــرهال ــضموني    أث ــا الم ــي جانبيه ــصيدة ف ــي الق ف

.)٣(»والبنائي

، هو الكهف الطلـسمي   «فيه   قال الذي) يوسف اليوسف (ومنها أيضاً تعريف    

ــى  ــز المعن ــا   ، الخــازن لكن ــوء داخــل خالي ــصورات والمخب الكــامن وراء ظــاهر الت

ان يبـيح للـوعي   والحامل بالتـالي لمكنونـات الـنفس دون      ،  أليافهاالقصيدة وخلف   

أو أبعـاد   أعمـاق ولهـذا فهـو عمـق أو بعـد مـن            ،  الـسطح  إلـى حق ابرازهـا ودفعهـا      

.)٤(»المعنى

أنه الداللة على ما وراء المعنى      «فيرى في الرمز    ) عباس إحسان(أما الدكتور   

ويمكننـا االسـتدالل علـى    )٥(»يـضاً أمعنـى الظـاهري مقـصوداً    الالظاهري مع اعتبار   

، معرفة الشروط التي يجب ان تتوافر فيه ليؤدي وظيفته الفنية     معنى الرمز من خالل   

: منهاأسسفنياً في القصيدة الشعرية مشروط بعدة هواستثمار

.٤١اآلية : سورة آل عمران)١(

.)رمز(مادة : لسان العرب)٢(

دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، النقد الجامعي للشعر العراقي الحديث، رسالة    ): عباس ثابت (حمود،  )٣(

١٣٢: ١٩٨٩.

.٢٩٨: ١٩٨٠، ٢مقاالت في الشعر العربي، مطبعة دار الحقائق، بيروت، ط): يوسف(اليوسف، )٤(

.٢٢٨-٢٢٧: م١٩٩٦، ١فن الشعر، دار صادر، بيروت، ط): احسان(عباس، )٥(
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٦٤

الرمـز ال فـي   عدإلىمما يعني موقفاً متجهاً ، خاصيته التشكيلية التصويرية .١

. إليهما يرمز بل إلى، ذاته

: قـال عـسم فـي قـصيدة لـه إذ     وهذا المعنى يصرح به الشاعر عبد الحسين األ       

)من الطويل(

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  ن هناك شيئاً مثالياً غير منظور يتـصل بمـا وراء الحـس      إأي  ،  قابليته للتلقي .٢

اًيتم تلقيه بالرمز الذي يجعله موضوعي .

مـن  (: قـال وهذا المعنى يجسده الشاعر محسن ابو الحـب فـي قـصيدة لـه اذ              

)الطويل

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

  اإلشارةن الرمز له طاقة خاصة به منبثقة عنه تميزه من       إي  أ،  ه الذاتية قدرت.٣

.٦٦: ديوان األعسم)١(

.٨٢: ديوان أبو الحب)٢(
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٦٥.....................الشعري االستعمالوبنيوالعقديارخييالتالبعدبني/اإلمام احلجة شخصية

.حول لها في نفسهالتي ال

: قالوهذا المعنى قد جسده الشاعر محسن ابو الحب في قصيدة له اذ 

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

  .)٢(اًاً وانسانيويعني أن الرمز عميق الجذور اجتماعي، تلقيه بوصفه رمزاً.١

من (: قاليدة له اذ    وهذا المعنى يجسده الشاعر عبد الحسين شكر في قص        .٢

)الطويل

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
  باألثر الذي يحدثه في العملية اإلبداعية في نقطة مشتركة «ويلتقي دور الرمز 

) اإليحـاء واإليجـاز  (وهمـا  ين أساسيين يحكمان االستعمال الرمزي  أتتمثل في مبد  

أما اإليجاز فيعني االستغناء بالرمز عن     ،  ء المعنى واألول هو عكس المباشرة في أدا     

.٨٣: و الحبديوان أب)١(

.٤٦٠: م١٩٨٧، ٣النظرية البنائية في النقد االدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط): صالح. د(فضل، )٢(

.٣٢: ديوان شكر)٣(
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٦٦

وهـذا المعنـى قـد      . )١(»الكالم المطنب في إيصال الفكـرة إلـى القـارئ أو المتلقـي            

أوضحه الشاعر عبد الحسين شكر في قصيدة له إذ يـوحي إلـى الرمـز إضـافة إلـى                  

لمعنـى  نه يجوز ما يريد في هذا الرمز العظيم من معنى وبهذا تصل الفكرة وا         أذلك  

)من الكامل(: إلى القارئ بشكل واضح إذ قال

 
 

 
   

 
 

   
 

 
 هذه الدراسة والذي يمثله شخصيةوبالعودة إلى الرمز الشعري الذي تعنى به

والـذي  ،  نجد ان البعد الرمزي والداللي الذي يرتبط به        /الحجةاإلمام  

وحتى غير المـسلم   ،  المسلماإلنسان   يجعله يأخذ الموقع الكبير في ضمير ووجدان      

بوصفه عقيدة راسخة عند األديان والمذاهب فضالً عـن ارتباطـه النـسبي والـسببي                

وفـي  ،  المسلم وضميره اإلنسان   خية ذات الصلة العميقة بوجدان    بالشخصيات التاري 

) صلى اهللا عليه وآلـه  (مقدمة تلك الشخصيات شخصية الرسول الكريم نبينا محمد         

.علي عليه السالماإلمام وشخصية

/الحجـة اإلمـام  وهذا ما نظر إليه الشعراء في شعرهم الستنهاض   

وابـن ) صلى اهللا عليه وآله   (لنبي محمد   حيث نظروا إليه كونه ابن الرسول األعظم ا       

المقتـول المظلـوم الـشهيد    اإلمـام  علي وابن الزهراء عليهما السالم وأنـه ابـن       اإلمام  

بغـداد،  ، دار الرسالة للطباعـة ) م١٩٥٨–١٩٢٠(نقد الشعر العربي الحديث في العراق من    ): عباس(توفيق،  )١(

.٣٠٦: م١٩٧٨

.٤٦: شكرديوان)٢(
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٦٧.....................الشعري االستعمالوبنيوالعقديارخييالتالبعدبني/اإلمام احلجة شخصية

الحسين عليه السالم ومن جانب آخر نظروا إليه بوصفه شخصية مستقلة لها دورهـا    

.في التاريخ اإلسالمي واإلنساني

مـن  (: قـصيدة لـه إذ يقـول   وهذا ما صوره الشاعر عبد الحـسين األعـسم فـي        

)الطويل

 
 

 
   

 
 

   
 

 
  يـة فـي الـشعر العراقـي       بين ركنـي العمليـة اإلبداع      االرتباطبقي أن نشير إلى     

رمـز مجـسد   اإلمـام  فـإن ،  /الحجـة اإلمـام    وهما الشاعر والمتلقي وبين   

لطموحات وأهداف وآمال الناس جميعاً في شرق األرض وغربها فضالً عن كونه            

والظل الذي تستظل به في غيبته والناجي من الفـتن وظلمـات       األمةإمام زمان هذه    

الكون حتى وإن أظلهـا الـسحاب وفـي ضـوء         األهواء وهو الشمس الذي ينور هذا       

شعري متميز فإنـه يكـشف عـن األثـر        أنموذجذلك يمكننا أن نقول إن كان هناك        

./الفني لإلمام الحجة 

حميـد  (في الشعر العربي يتمثـل بالقـصيدة العراقيـة التـي يقـول فيهـا الـشاعر          

ــي لكــل االبنــةإن القــصيدة فــي العــراق هــي  «) ســعيد ــه الــشرعية للــشعر العرب فعل

وهذا ما نجده في قصائد شعراء العراق االستنهاضية ومنهم )٢(»وطموحاته وإضافاته

.٦٥: ديوان األعسم)١(

، ١التحريـر، بغـداد، ط  ةحميد سعيد الشعرية، منشورات مكتبـ ةعن تجرب–حرائق الشعر ): حسن(الغرفي،  )٢(

.٩٩: م١٩٨٩
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العراقيالشعريف/احلجةباإلماماالستنهاضقصائد................................................٦٨

)من الكامل(: قول الشاعر السيد حيدر الحلي إذ يقول

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

  ي العملية اإلبداعية ن قد أبدعوا بربطهم بين ركنَووبهذا يكون الشعراء العراقي

./اإلمام الحجةوهما الشاعر والمتلقي و

.١/١١١: ديوان الحلي حيدر)١(
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األولالباب

/اإلمام احلجةاالستنهاض بقصيدة

يف البناء واالجتاهات والوظائفراسةد

üاالستنهاضقصيدةلالفني البناء: األولالفصل
üالعامة لقصيدة االستنهاضاالتجاهات: الثانيالفصل
üواألداء لقصيدة االستنهاضالوظائف: الثالثالفصل
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األولالفصل 

االستنهاضلقصيدة البناء الفين 
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٧٣

البناء الفين

حديث عن البناء الفني البد من تعريف ماهيـة البنـاء فـي اللغـة            قبل ال : توطئة

الشيء : والبناء، وهو نقيض الهدم ) بنى(فهو في اللغة المصدر للفعل      "،  واالصطالح

.)١("المبني وجمعه أبنية

وأما في االصطالح فلم يبتعد النقاد كثيراً عن المعنـى المعجمـي للبنـاء فقـد              

قـديماً وحـديثاً فمـن النقـاد القـدامى      تصوراتهم وتجاذبت هذه القضية رؤى النقاد   

الذي استطاع ان يضع شكالً فنياً للقصيدة من حيث البناء وهو ) هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة 

وعـد هـذا نهجـاً      الخاتمـة والـتخلص   واالبتـداء   وهـي  )٢(أقـسام  ةثالث علىتقسيمها  

.تقليدياً لدى الشعراء

ينبغي على الشاعر إذ": بقولهليهإأشارفقد ) هـ٣٢٢ت(أما ابن طباطبا العلوي 

فـيالئم  ، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه ،  أبياتهوتنسيق  ،  ان يتأمل تأليف شعره   

قـد ابتـدأ وصـفه أو بـين         يجعل بين ما  وال،  ويتصل كالمه فيها  ،  بينها لتنظيم معانيها  

.١/٣٦٥: ينظر لسان العرب)١(

.٣١: م١٩٨٤، ٣ط،  شعراء، عالم الكتب، بيروتالشعر وال): هـ٢٧٦ابو محمد عبد اهللا بن مسلم ت (ابن قتيبة، )٢(
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول............٧٤

فينسى السامع المعنى الذي يسوق   ،  هو فيه تمامه فصالً من حشو ليس من جنس ما       

.)١(..."،إليهول الق

مخَّض المعنى الذي يريد بناء الـشعر  الشاعر بناء قصيدٍةأرادإذا":وقال أيضاً 

والقـوافي التـي   ، التـي تطابقـه  األلفـاظ واعد له ما يلبسه إياه من  ،  عليه في فكره نثراً   

اتفق له بيت يـشاكل المعنـى الـذي      فإذا. توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه      

تضيه من المعاني على غير تنسيق قوأعمل فكره في شغل القوافي بما ت ،  هأثبتيرومه  

بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه على تفاوت ما بينه ، للشعر وترتيب لفنون القول فيه 

وفق بينها بأبيات تكون نظامـاً   األبياتوكثرت  ،  كملت له المعاني   فإذاوبين ما قبله    

)٢(..."لها وسلكا جامعاً لما تشتت منها

الـشعراء فإنـه بالمقابـل ال ينطبـق          فريق مـن  واذا كان هذا الكالم ينطبق على       

ن والدة العمـل الـشعري ال تتوقـف علـى مراحـل وخطـوات       إإذ ، آخـر فريٍق على  

بنـاء القـصيدة    إلىأيضاً) هـ٣٨٨ت  (أشار الحاتمي   إذ   .سابقة بقدر ما هو نتاج آني     

بـبعض فمتـى   أعـضائه اتصال بعض فياإلنسان فإن القصيدة مثلها مثل خلق "بقوله  

تتخـون  . غادر بالجـسم عاهـة  ، أو باينه في صحة التركيب ،  انفصل واحد عن اآلخر   

ويتضح من قول الحاتمي أنـه اسـتلزم ألجـل بنـاء     )٣(."وتعفّي معالم جماله،  محاسنه

عيار الشعر، تحقيق وتعليق الدكتور طه الحاجري محمد  ): هـ٣٢٢محمد بن احمد بن طباطبا ت       (العلوي،  )١(

.٢٠٩: م١٩٥٦زغلول سالم، شركة فن الطباعة، القاهرة، 

.٥: ن.م)٢(

جعفـر  . حاضـرة فـي صـناعة الـشعر، تحقيـق د     حليـة الم ): علي محمد بن الحسن بن المظفر     أبو(حاتمي،  ال )٣(

.١/٢١٥: م١٩٧٩ط، .، مصر، دواإلعالمالكتاني، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة 
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٧٥.....................................................................االستنهاضلقصيدة الفينالبناء: الفصل األول

وأمـا المحـدثون فقـد    . اً متكامل األجـزاء جسدلتكون أجزائهاالقصيدة التناسق بين   

: الدكتور محمد منـدور قال، ماءم ال تختلف عما كان عليه النقاد القد كانت نظرته 

فالشعراء يبـدأون قـصائدهم بوصـف الـديار ومـا لهـا فـي نفوسـهم مـن ذكريـات                "

مـا نكبـتهم بـه ضـرورة     إلـى وبالغزل والحديث عن الحبيبة وديارها قبل ان ينتقلـوا    

ابـن   ةعلـى مقولـ    وهذا مؤسـس   )١("العيش وهو المديح استجداًء لرمز الممدوحين     

.قتيبة في النص السابق

فالـشاعر يبـدؤها بوصـف األطــالل    "ل قــد قـا وأمـا الـدكتور شـوقي ضـيف ف    

، وصف الـصحراء وحيوانهـا األليـف والوحـشي         إلىثم يستطرد   ،  والديار والنسيب 

الغرض األساسي لقـصيدته مـن الفخـر أو    إلىفرغ من هذا الوصف خرج      إذاحتى  

وبهذا فإن .)٢("واألمثالذار أو الرثاء وربما ختمها بالحكم المدح أو الهجاء أو االعت

دراسة العالقات بين العناصـر المكونـة للقـصيدة فـضالً           "البناء الفني يعني    الشكل و 

.)٣("عن دراسة عالقة األقسام المكونة لها

: تقسم على قسمينأجزائهاوصفبالقصيدةوعليه فإن

األجــزاءةوهــي القــصيدة المــستوفي: المكتملــةاالستنهاضــية القــصيدة : أوالً

.بالمقدمة والموضوع والخاتمةالمتمثلة و

.القصائد االستنهاضية الخالية من المقدمات: ثانيا

.٥٩: ١٩٧٤األدب وفنونه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة ): محمد(مندور، )١(

.١٥٤: ت. ، د٨في النقد األدبي، دار المعارف، القاهرة، ط ): شوقي. د(ضيف، )٢(

بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،      ): مرشد(الزبيدي،  )٣(

.١٤: م١٩٩٤
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول............٧٦

المكتملةالقصيدة االستنهاضية : أوالً

المقدمة.١

ة نزلـ األولى للشعراء في إفراغ أحاسيسهم ومـشاعرهم وهـي بم      ةوهي الخطو 

، ويجعـل منـه شـعلة منجذبـة نحـوه         ،  تهيئة المتلقي له  المفتتح الذي يسلكه الشاعر ل    

وعليـه  . ومن هذا المنطلق فان االهتمام بالمقدمة يأتي من ضـرورة العمـل الـشعري           

علـى أهميتهـا ووصـفوا     وأكدوااهتم النقاد والقدامى بمقدمة القصيدة العربية       "فقد  

مة ظاهرة من فالمقد.)١(غرض القصيدة مباشرةً بال مقدمة هجوماً عليه      إلىالدخول  

ر التي مرت عليها وعصالالظواهر الفنية التي صاحبت القصيدة العربية على اختالف  

شكالها أوهي ظاهرة لم تتخذ شكال واحداً بل تعددت . واألمصار التي انتقلت إليها

بل في أول عهدها يوم ، ال في العصور التي تلت العصر الجاهلي     ،  وتنوعت صورها 

لمبدعة في الجاهلية لقصائدهم مجموعة من التقاليد الفنية       صّل شعراء الطليعة ا   أأن  

: شهرها حرصهم على افتتاح مطوالتهم بألوان مختلفة من المقدمات أالتي كان من    

أو مقدمـة وصـف   ، أو الغزليـة ، ة الطلليـة نوا يستهلون قصائدهم إما بالمقدم  كا"فقد  

، مـة الفروسـية  أو مقد، او مقدمة الشباب والشيب أو مقدمة وصـف الطيـف  ،  الظعن

.)٢("كما اشترطوا ان يكون حلواً سهالً وفخماً جزالً

إلـى هم زمـان ن هذه المقـدمات قـد جـذبت الـشعراء بـاختالف أ       لذلك نرى أ  

ها استشعاراً مـنهم    في التي يعيشون  أماكنهماختالف ظروفهم و  من  رغم  العلىيومنا  

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققـه  ): هـ٤٥٦أبو علي الحسن بن رشيق األزدي، ت      (القيرواني،  )١(

.١/٣٥٦: م١٩٥٥، ٢دين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، طوفصله وعلق حواشيه محمد محيي ال

.٢٥٦: م١٩٨٧، ٢مقدمة القصيدة في العصر العباسي األول، دار الجيل، بيروت، ط): حسين. د(عطوان، )٢(
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٧٧.....................................................................االستنهاضلقصيدة الفينالبناء: الفصل األول

:عر االستنهاضبعمق الصلة واالرتباط بتراثهم ومن المقدمات التي وردت في ش

المقدمة الغزلية.٢

شيوعاً وهي استجابة    وأكثرهاوهي من المقدمات التقليدية في الشعر العربي        

حتمية العالقة بينه وبـين المـرأة بوصـفها    منلعامل روحي متجذر لدى الشاعر نابع      

ِفذكرها والتغزل بها إنما هو إشباع لرغبة      ،  للرجل) عز وجل (النفس التي خلقها اهللا     

وال شــك أن المــرأة أقــدر علــى "إليهــاوشــوقه ، فحــة فــي عمــق نفــس اإلنــسانطا

)١("وأقدر على إثارته بشتى االنفعاالت واألحاسـيس     ،  امتصاص حزن الشاعر وألمه   

وبما أن شعر االستنهاض هو وليد شعر الرثاء فلم تألف العرب افتتاح قصائد الرثـاء        

رشيق القيرواني معتمـداً روايـة      بالغزل وهي محل خالف عند النقاد فقد ذهب ابن          

وقـد  )٢("أنه ال يعلم مرثية أولها نسيب إال مرثية دريد بـن الـصمة    "إلىالبن الكلبي   

فـال  "قـال  إذعلل الدكتور محمود عبد اهللا الجـادر قـول ابـن الكلبـي تعلـيالً حـسناً        

ك توجيه لدينا بقوله إال أن يكون تعبيراً من هـذه التعـابير الموروثـة مـن علمـاء تلـ                 

المرحلة والتي يعبرون فيها عن شدة إعجابهم بنص فيعمدون الى إسقاط ما يماثلـه     

فكـأن ابـن الكلبــي أراد ان يقـول إن مرثيـة دريــد أولـى ال ثـاني لهــا بـين المراثــي        

ولعـل   )٣("المفتتحة بنسيب معبر بطريقة أوهمت المتـأخرين بـالمعنى الظـاهر لنـصه            

إذذه القضية ومنهم الدكتور عناد غـزوان  هإلىجمعاً من النقاد المحدثين تعرضوا  

.٢٩: م٢٠٠٩الطفيات، المقولة واإلجراء، مطبعة الزوراء كربالء، ): علي كاظم. د(مصالوي، ال)١(

.٢/١٥١: العمدة)٢(

، دراســة نقديــة فــي األدب العربــي، مطبعــه دار الحكمــة للطباعــة والنــشر ): محمــود عبــد اهللا. د(جــادر، ال)٣(

.٤١٧: م١٩٩٠الموصل، 
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول............٧٨

هناك اشتراك بين الغرضين في التعبير عن معنى األلم واألسى سواء كـان  كان"قال  

والرثـاء فـي رسـمه لـصوره       ،  ذلك بكاء على عزيز غال أو ندباً علـى حبيبـة جميلـة            

الباكية الحزينـة ينتـزع تـشبيهاته وأخيلتـه مـن واقـع األحـداث المرتبطـة بـصاحب                   

ومهما يكن األمر فإن أهم مـا يميـز الغـزل فـي مقدمـة الرثـاء الحـسيني                )١(".ثاةالمر

: صفتان/اإلمام الحجةوشعر االستنهاض ب

أو ، فيـه شـيء مـن ذكريـات اللهـو والتـصابي       ليس  ،  أنه غزل عفيف  : األولى

وذلك ألن مناسبة االستنهاض ال تسمح بذلك ففيها رثاء أهل البيت          ،  وصف للنساء 

من (: ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم     .التألم والبكاء عليهم  و هموذكر مصائب 

)الطويل

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
       وهنا الشاعر يذكر الوداع والفراق وما يجري فيـه مـن ذرف الـدموع وشـجو

        كمـا  إليـه ن على فراق حبيبه وأنه يرتبط بـه ويحـ    الصدور حتى أنه لم يبق فيه صبر

اإلمـام  وهو مدحدهدفه المنشوإلىيصل   أنإلى،  أمهيرتبط الطفل الرضيع بصدر     

)من الطويل(: قالإذواستنهاضه 

.٣: م١٩٧٤، ١المرثاة الغزلية في الشعر العربي، مطبعة الزهراء، بغداد، ط ): عناد غزوان. د(، إسماعيل)١(

http://www.abbyy.com/buy
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٧٩.....................................................................االستنهاضلقصيدة الفينالبناء: الفصل األول

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

         وطبيعيـة منـسابة بـين مقدمـة     ، وهنا كانت انتقالة الشاعر موفقـة كـل التوفيـق

.القصيدة وغرضها

ومن المقدمات الغزلية التي تصدرت شعر االسـتنهاض قـول الـشيخ محـسن            

)من الوافر(: الحبأبو

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

      وهنا الشاعر يذكر بأن قلبه مستهام ويجدد له في كل يوم غرام ولكنـه يمثـل

فضه مر به وكأنه لم ير شيئاً من غرامه وأن ر غرام والعشق بأنه خيال وأنه حلم     هذا ال 

ممـا سـوف يـأتي بعـده مـن غـرض          اًترقبـ مقـارئ   جعل ال له جعله حزيناً متألماً مما      

.االستنهاض

.٥٩: ديوان األعسم)١(

.١٣٨: ديوان أبو الحب)٢(

http://www.abbyy.com/buy
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول............٨٠

ورفضه ان يعود   ،  التصابيو غزل يقوم على أساس نفي الشاعر للحب      : ةالثاني

ومـن ذلـك قـول    . الحـب والعـشق والهـوى   إلىتلك األيام التي كان يحن فيها       إلى

)من الطويل(: الشاعر صالح الكواز

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 
   

 
 

  نـه يبكـي مـن      إإذ؛مور وواقعها واضـحاً فـي شـعره       يبدو استسالم الشاعر لأل   

جزعه وآالمه وما يقاسيه ويقول بأنه كان فـي عهـد الـصبا يؤرقـه الحمـى والـسرى         

ه ؤالدجى ويهيجه الروض الجميل وتتحرك له أحشا    إلىالبرق ويشجو    إلىويصبو  

ينفعـه يهمه الشغل به ويـرفض ان يعـود إليـه ألنـه ال            ولكنه أصبح ال يلهيه هذا وال     

إلـى شيء في هذه الدنيا سوى ظهور خير البشر فينقذه من كربه وهمه ويأخذ بيده      

ــشباب  أكثــروبهــذا يكــون الــشاعر ، دار النجــاة األبــدي اتزانــاً كابحــاً انفعــاالت ال

لطبيعـة  المغتـر وهـذا مناسـب   إليهـا ر الـدنيا غيـر مـا ينظـ     إلـى وقوراً ينظر   ،  ةحالجام

.١١٢: ديوان الكواز)١(

http://www.abbyy.com/buy
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٨١.....................................................................االستنهاضلقصيدة الفينالبناء: الفصل األول

حظ تأثر الشعراء بقصائد الـشريف الرضـي   ولعل من المال . الشعور الذي طغى عليه   

والفجور وحـب    لهومن ال  اًمنها حيث كان غزله عذرياً خالي     ) الحجازيات(سيماوال

، مدرسة الشيعة فـي الـشعر      أركانمن   اًساسيأركناً   يعدوبما أن هذا الشاعر     ،  الهوى

.لهفال نستغرب تأثرهم فيه ومجاراتهم 

مقدمة الحكمة.٣

والحكمـة هـي ان تـضع     ،  لتقليديـة فـي الـشعر العربـي       مات ا وهي مـن المقـد    

مواضعها الصحيحة ومقدمة الشاعر الحكمية هي تصور الشاعر الخـاص         في  األمور  

وذا تـأثيٍر فـي المتلقـين    يجعـل نفـسه داعيـاً ومرشـداً     إذ، وموقفه من الحياة  لألشياء  

ن هـي أن يـضم  "والحكمـة فـي الـشعر    ، كانت أداتـه ذات سـحر بيـاني   إذاالسيما  و

الشاعر الحكيم في شعره آراءه الصريحة المنطقية ونظراته الثاقبـة الـسليمة لألمـور              

)١("دون اللجوء الى االنفعاالت والتخيالت

اإلمـام الحجـة  ومن المقدمات الحكمية التي وردت في قصائد االستنهاض ب      

)من الكامل(: قول الشاعر محمد مهدي بحر العلوم/

 
 

 
   

 
 

   
 

 
         سـتيقان  فهنا الشاعر يبين مدى ضرورة العلم وفائدتـه فـي معرفـة األمـور واال

بحــث جمــالي فــي االنــواع والمــدارس االدبيــة والفنيــة منــشورات  –الفــن واألدب ): ميــشال. د(عاصــي، )١(

.١١٦: م١٩٧٠، ٢المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

.٦١: ديوان بحر العلوم)٢(

http://www.abbyy.com/buy
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول............٨٢

؛ى ومدى ضرر الجهل على الناس وأنه من آفات الشعوب    منها والوصول الى الهد   

يستطيع ان يصل الى الهدى والـصالح وأنـه يـضر نفـسه والمجتمـع               ألن الجاهل ال  

.)من المتقارب(: بجهله وأيضاً قول الشاعر حيدر الحلي

  
  
  
  

/الحجـة اإلمـام    الـسيد حيـدر الحلـي معـاجز       وهنا يذكر الشاعر  

وكراماتـه وانهـا ســوف تكـون ظــاهرة لكـل النــاس وسـتفرح بهــا قلـوب المحبــين       

وهذا ديدن النـاس بـين الخيـر        . لها قلوب الظلمة والحاقدين   والمنتظرين له وتحزن    

قاعدة مـن القواعـد العامـة فـي هـذه           يوضحفهو بذلك   ،  والشر والصراع على البقاء   

. الدنيا وهي الصراع بين الخير والشر

)من الكامل(: ومنه قول الشاعر محسن ابو الحب في قصيدة له
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
 

.٤٤-١/٤١: ديوان الحلي حيدر)١(

.٢٧: حبديوان أبو ال)٢(

http://www.abbyy.com/buy
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول..........١٥٢

: وقوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

            بهـذه  طمئنان  اوبهذه النصوص يكون الشعراء قد عبروا عما في نفوسهم من

.العقيدة الحقة والدفاع عنها

والتاريخيةالوظيفة االجتماعية .٣

اإلمـام  جتماعي فـي حكومـة  الروايات معالم الوضع االعدد منلقد وصفت  

، هته بالجنـة الموعـودة التـي تـنعم بهـا األرض وسـكانها      اوشـب  /الحجة

يمـأل األرض قـسطاً     (نـه   أالمتواترة عند الفريقين     /ويكفيك من صفاته    

.فالقسط والعدل هما من أهم صفات المجتمع اآلمن) وعدالً

تـنعم  «: قـال ) صلى اهللا عليه وآلـه (د الخدري عن رسول اهللا  وروي عن أبي سعي   

أن «حتـى يـصل األمـر فـي زمانـه      )٢(»أمتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلهـا قـط      

.)٣(»تقضي المرأة في بيتها بكتاب اهللا تعالى وسنّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

اة إلـى جنـب   ل إلـى أن ترعـى الـش    صـ ولم يقف األمر عند هـذا الحـد بـل و          

األمـر الـذي يجعـل هـذا الوصـف وصـفاً لجنّـة إلهيـة وعـدت بهـا الـسماء                ،الذئب

.١١٢: ن.م)١(

.٢٢٣: المالحم والفتن)٢(

.٢٣٩: الغيبة، مكتبة الصدوق، تحقيق علي اكبر الفقاري، طهران): محمد بن ابراهيم(النعماني، )٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٣..........................................................االستنهاضلقصيدة واألداءالوظائف: الفصل الثالث

ــن آل محمــد    ــل م ــادة رج ــه (األرض بقي ــه وآل ــلى اهللا علي ــث  ) ص ــذه األحادي وه

والروايات لم تكـن غائبـة عـن مفهـوم الـشعراء بـل كـانوا يعرفونهـا ويؤمنـون بهـا                     

نون أن يكونوا من الذين يعيشون  وينتظرون هذا اليوم الموعود بفارغ الصبر بل يتم       

فيها قطـب الخيـر    /الحجةاإلمام   في ظل هذه الدولة العادلة التي يمثل      

وقد أكد . اللضهو قطب الشر والظلم والوالجانب الثاني الذي يعاديه أمام والعدل  

هـذه العوامـل تتمثـل    «عدد من النقاد أهمية العوامل االجتماعيـة فـي إنتـاج األدب       

والوضــع المهنــي ، قتــصادي للمؤلــفالوضـع اال : مــن األمــور منهــاعنـدهم بجملــة  

)١(»جتماعية ونظرته للتراثوطبقته اال

إن دولة الرفاه اإلسالمي المنشودة ذات مرجعية عقائدية وقيمية مـستمدة   ثم

فـإن نجاحهـا فـي تحقيـق     ومـن ثَـم  ، )صلى اهللا عليه وآلـه (من كتاب اهللا وسنة نبيه      

المجتمع مرهون بغرز هـذه المعتقـدات والقـيم الـسامية فـي         جتماعية في   العدالة اال 

صعباً /الحجةاإلمام ستنهاضاوبهذا يكون شعر  وقلوبهم  عقول الناس   

جتماعيـة  ما لم يـتم فهـم العوامـل اال       ،  ها الشعراء ليموضوعاته التي يؤكد ع    في فهم 

لمـة  ومن هذه الموضوعات دعوة الشعراء إلـى أخـذ الثـأر مـن الظ         ،  التي تؤثر فيهم  

وإحقاق دولة الحق والعدالة في جميع األرض وإحياء معـالم الـدين التـي طمـست      

جتماعية إلى الخلفية االدون الرجوع من ف،اللة وحكام الجورمن خالل ملوك الض

ال يمكـن إيجـاد معنـى يفـسر لنـا تلـك       ،  تجاهـه العقـدي   او،  ومنـابع ثقافتـه   ،  للشاعر

ال يرى في األمر مشكلة في فهم تلـك  الشاعر  عندالمفاهيم لكن المتلقي المقصود     

دامة إوذلك بسبب الفهم المشترك بين الشاعر والمتلقي مما يساعد على ، الدعوات
.١١٧: م١٩٩٢، ٣التحليل االجتماعي لألدب، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط): السيد(ينظر يسين، )١(

http://www.abbyy.com/buy
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول..........١٥٤

مـن  هـم  موتأثراً بين الطرفين وهذا عامل محدثاً بذلك تأثيراً ،  عملية التواصل بينهما  

االجتمـاعي وهـذا مـا   حـدث وزيادة التفاعل بينهم وبين ال    ،  عوامل توجيه الجماهير  

.ستنهاض بكونه شعراً جماهيرياً وليس نخبوياًيميز شعر اال

ستنهاض تتمثل في إبرازهـا لحقيقـة الـصراع         جتماعية لشعر اال  إن الوظيفة اال  

علـى األرض  اإلنـسان  هذا الـصراع الـذي ولـد مـع بدايـة وجـود            ،  بين الخير والشر  

الحجـة ام اإلمـ والذي سوف يستمر إلى ما شاء له اهللا اإلستمرار حتـى ظهـور دولـة      

رهم بـشكل واضـح وصـريح       اشـع أوهذا المعنى جسده الـشعراء فـي         /

)من الرمل(: قالومنهم الشاعر محمد مال اهللا الفلفل إذ 

   
   
   
   

وأما الشاعر عبد الحسين األعسم فإنه يؤكد حتميـة العـدل اإللهـي علـى يـد           

وأنه سوف يقيم حدود اهللا وينتقم من كـل جبـار عنيـد      /الحجةاإلمام  

مـن  (: قالحقيقي ومبادئه السامية إذ    موات األرض بالعدل ويعيد اإلسالم ال      يويحي

)الطويل

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٧/٢٤: الموسوعة الشعرية المهدوية)١(
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١٥٥..........................................................االستنهاضلقصيدة واألداءالوظائف: الفصل الثالث

 
 

  
   

 
  

     نحـراف األمـة   اوهذا الشاعر محمد علي األعسم أيضاً يـصف ظلـم الزمـان و

الحجــةاإلمـام  لظاهـا غيــر ئعـن اإلسـالم الحقيقــي فتنـة كبيــرة ال يمكـن أن يطفــ    

)من الوافر(: قالالً إذ بثورته الكبرى ليمألها قسطاً وعد/

 
 

  
   

 
  

   
 

  
    سـتنهاض بلغـة الجماعـة خـارجين     وكان أغلب الشعراء يتحدثون بقصائد اال

وهــذا ، معبــرين عـن همـوم المظلـومين والمحـرومين    ) األنـا والـذات  (ى بـذلك علـ  

الجمهور في إدامـة التفاعـل والتـأثر فـي ظـل        وبين  همالحديث كان حافزاً مهماً بين    

وهذا أيضاً كان مـن أسـباب كتابـة        /اإلمام الحجة ستنهاض ب قصائد اال 

لذاتيـة تجربـة   وبهذا جعل الشاعر من تجربتـه ا   «ستنهاض  الكم الهائل من قصائد اال    

.)٣(»جماعية تعبر عن تطلعات المجموع وهمومهم

)من الوافر(: قالوهذا ما جسده الشاعر محسن أبو الحب إذ 

 
 

  
 

.٦٦: ديوان األعسم)١(

.٢٧: ديوان محمد علي األعسم)٢(

ستير، كليـة اآلداب، جامعـة   القيم االسالمية في الشعر العراقي الحـديث، رسـالة ماجـ   ): رائد فؤاد(الرديني،  )٣(

.٢١: م٢٠٠٢بغداد، 
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول..........١٥٦

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ثابتـة وراسـخة فـي ذهـن الـشاعر           /الحجة  اإلمام   ن عقيدة أوبما  

وألمه من الزمان وتطلعه إلى حياة االجتماعيةأنها تجسد هموم الشارع وأحاسيسه و

ولأللفـاظ  اجتماعيـة لـة   فاألعمال الفنية تتألف دائماً من موضوعات لها دال       «أفضل  

.)٢(»اجتماعيةتتسم بأنها انفعاليةارتباطاتواألنغام واألشكال 

)من الوافر(: قالوهذا ما جسده الشاعر محمد علي كمونة إذ 

 
 

  
   

 
  

  البحـر الزاخـر بالميـاه وأن    /الحجـة   مـام   اإل فهنا الشاعر جعل من   

كمـا أن أحـزان   . الناس أمواج تستجدي منه المـاء الـذي هـو منهـل الحـق والعـدل             

ومـا يقاسـونه مـن الظلـم وغيـاب العـدل ال تنفـصل عـن واقعهـم               هموآالمالشعراء  

الحجـة اإلمـام  انتظـار وجـد الـشعراء العراقيـون فـي فلـسفة           فقد  لذلك  ،  االجتماعي

، ألنهـم أبنـاء هـذا الـشعب المظلـوم          ؛بث همومهم ومعانـاتهم   مجاالً ل  /

ــع " ــن المجتم ــشاعر اب ــواميس    ، فال ــي الن ــره ف ــضغوط بعناص ــه وم ــصنوع بوجدان م

.١٣٩: ديوان أبو الحب)١(

فـي النقـد االدبـي الحـديث منطلقـات وتطبيقـات، دار الكتـب             ): عبـد الرضـا علـي     . فائق ود . د(مصطفى،  )٢(

.١٧٦: م٢٠٠٠، ٣للطباعة والنشر، الموصل، ط

.٣٩: ديوان كمونة)٣(
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١٥٧..........................................................االستنهاضلقصيدة واألداءالوظائف: الفصل الثالث

وهذا ما عبر عنه الشاعر )١("ولكن الشاعر الحقيقي ابن ذاته أيضاً  ،  واألعراف والقيم 

)من المنسرح(: قالحيدر الحلي إذ 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  وإحيـاء األمـل    النـاس  فياالنتظارأيضاً بزرع الصبر وفلسفة      ءوقد قام الشعرا  

دولة الموعود اإللهي وهذا ناتج عن حساسية الشعراء بوصفهم فنانين           النتظارفيهم  

مـن الكـشف   مإلى ما ال يلتفت إليه الجمهور كما مكـنه         االلتفاتمن  "مما مكنهم   

فالـصبر علــى  )٣("عـن جوانـب إنــسانية ال تبـرز عــادة إلـى مــستوى الـوعي العــادي     

وهـذا مـا بينـه    )٤("خير األمور مغبـة الـصبر  "قد قيل  و،  الحميدة األمورالمصائب من   

)من السريع(: قالالشاعر جعفر الحلي إذ 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٩١: م١٩٨٩، ١لمنظور النفسي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طنقد الشعر في ا): ريكان(، إبراهيم)١(

.٨-٢/٧: ديوان الحلي حيدر)٢(

، ٢مفهوم الشعر، دراسة في التـراث النقـدي، دار التنـوير للطباعـة والنـشر، بيـروت، ط          ): جابر. د(عصفور،  )٣(

.٢٧٤: م١٩٨٢

وتحقيـق، منـشورات دار النـضال للطباعـة والنـشر       جمهرة وصايا العرب، دراسـة      ): محمد نايف (الدليمي،  )٤(

.١/١٢٠: م١٩٩١، ١والتوزيع، بيروت، ط
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول..........١٥٨

 
 

  
    الـذي  بـات وقد صور الشاعر جعفر الحلي بهذه األبيات فلـسفة االنتظـار كالن

.فينمو بها ويزهوما يصبر النتظار قطرات المطر التي ال بد وأن تأتي يوماً 

ي توارثهـا عـن أسـالفه    تـ وأما الشجاعة فهي مـن صـفات المجتمـع العربـي ال        

تمع العراقي الذي تجاذبته األحـداث الـسياسية والتيـارات الثقافيـة والفكريـة         والمج

وهـذه الـشجاعة هـي    ،  البد أن تكون الشجاعة هي الحل األمثـل لجميـع مـشكالته           

من شخص معين بحـد ذاتـه        لالنتقامشجاعة الحق والدفاع عنه فهي ليست موجهة        

ن يتوجـه الـشعراء إلـى    ال غرابـة أ وإنما موجهة للـدفاع عـن الحـق وإنهـاء الظلـم فـ           

حولـه وهـذا مـا بينـه الـشاعر حـسن             وااللتفافالعدل   الستقبالتحريك همة الناس    

)من الطويل(: قالعلي قفطان إذ 

   
   

   
ألن الموت في سبيل الحق هو غايـة   ؛أكد الشعراء عدم إهابة الموت     كذلك

،ال يمـوت إال بقـدره الـذي كتـب لـه      اإلنسان   نأفي هذه الدنيا و   اإلنسان   ما يتمناه 

محـسن أبـو   وهذا الـشاعر اإلنسان فالشجاعة وعدم إهابة الموت ال عالقة لها بأجل 

)من الوافر(: قالالحب يبين لنا هذه الحقيقة إذ 

 
 

  
 

.٢٤٦-٢٤٤: ديوان الحلي جعفر)١(

.١٨٠-١٧٨: الكوكب الدري من شعراء الغري)٢(
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١٥٩..........................................................االستنهاضلقصيدة واألداءالوظائف: الفصل الثالث

 
 

  
  وال ، ال يلذ لهم بل ال يقر لهـم قـرار   ،  فهذا شأن أصحاب الحق والمطالبين به     

فـي ظـالل دولـة تاجهـا     نون بعقيدة أو عمل تعبدي إالّ   ئوال يطم ،  يرتاح لهم ضمير  

إن ".وهذا ما يؤكد اختالف الشعراء مع السلطة الحاكمـة ،معقود على نبعة هاشمية 

وتـشير إلـى   ، مثل هذه الدعوات تعبر عن إيمان الشعراء بأن األئمة حاضرون بينهم          

وأما .)٢("/الحجة اإلمام  وطأة الواقع الذي ال يمكن تخفيفها إال بظهور       

فهـي ليـست    "الشعراء  عند  /الحجةاإلمام   باستنهاضاالقتصاصاقتران

)٣("كما كان قبل اإلسالم، لغاية محدودة وضيقة

من أعداء اإلسالم في كل زمـان ومكـان وهـذا    االقتصاصبل هي تتجه إلى   

القصاص الذي يعبر عن الحياة يجب أن يكون من لدن قيـادة إلهيـة عادلـة تتمثـل                 

ألنه األمين على اإلسالم والمـسلمين وهـذا مـا     /الحجةمام  اإل بشخص

)من الطويل(: بينه الشاعر عبد الحسين األعسم إذ قال

   
   
   

   

.٢٣: ديوان أبو الحب)١(

.٨١): رسالة ماجستير(مراثي اإلمام الحسين عليه السالم )٢(

القيم األخالقية واالجتماعية والفكرية في وصـايا عـصر مـا قبـل اإلسـالم       ): جواد سهام حسين (السامرائي،  )٣(

.٨: م٢٠٠٢، جامعة تكريت، كلية التربية للبنات، )رسالة ماجستير(الشعرية والنثرية 

.٦٧: ديوان األعسم)٤(
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دراسة يف البناء واالجتاهات والوظائف/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : الباب األول..........١٦٠

إن هؤالء الشعراء نظروا إلى الواقع العراقي بعيون نقدية من خـالل مـا يعانيـه      

المجتمع من ظلم وفساد وغياب للحق لذلك فإنهم يؤكـدون حاجـة المجتمـع بـل              

يـادة عادلـة تنـصف المظلـوم وتـردع الظـالم وال تكـون هـذه         جميع اإلنسانية إلى ق 

ألن ظهـوره يمثـل الثـورة التـي معهـا      /الحجـة اإلمام  القيادة إال بظهور  

كانـت أم  اجتماعيـة يستطيع الناس الخالص من جميع األزمات التـي يعـانون منهـا       

)من الكامل(: نفسية وهذا ما أكده الشاعر محمد مهدي بحر العلوم إذ قال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
    ــوا شــعر ــد وجه ــشعراء ق ــه  االســتنهاضوبهــذا يكــون ال ــن خــالل وظيفت م

.القية إلى خدمة المجتمع الذي كانوا هم جزءاً منهواألخاالجتماعية

علـوم،  ديوان السيد محمـد مهـدي بحـر العلـوم، جمـع محمـد صـادق بحـر ال           ): محمد مهدي بحر  (العلوم،  )١(

، ١، طاألشـرف تحقيق محمد جواد فخر الدين وحيدر شاكر الجد، المكتبـة األدبيـة المختـصة، النجـف              

.٦٢: م٢٠٠٦
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الثانيالباب

الشعرية لقصيدة االستنهاض اللغة

/اإلمام احلجةب

üاأللفاظ : األولالفصل
üالصياغة: الثانيالفصل
üاإليقاع: الثالثالفصل
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١٦٣

اللغة الشعرية

توطئة

فيهـا يتكلمـون ويفهـم      ،  لقد تميز البشر عن سائر المخلوقات األخرى باللغـة        

ــي نفوســهم   ، كــل واحــد مــنهم اآلخــر  ــستطيعون أن يعبــروا عمــا يجــول ف وبهــا ي

وبمـا أن الـشعر وسـيلة مـن وسـائل      ، وتـصــورات وعواطف  أفكاروخواطرهم من   

وقـد  )١("فـي بنـاء الـنص الـشعري    أساسيفهو عنصر مهم ومكون "، التعبير المتميزة 

ألنها فـي الـشعر    "ف عن المألوف والمعهود     استعمل الشاعر هذه اللغة بطريقة تختل     

وعلـى هـذا    ،  )٢("وإنما هي خلق فني فـي ذاتهـا       ،  فحسب األفكارليست وسيلة لنقل    

ويتحـول بهـا   ، ان يرتفع باللغـة مـن عموميتهـا   "ن مهمة الشاعر تتمثل في     إف األساس

غنى االشكال تأثيراً أوان ينظمها من خالل رؤيته وموهبته في ، صوت شخصيإلى

وعليـه فبقـدر   ، على نحو فريد  وإيقاعهامراً دالالتها وأصواتها وعالقات بنائها      مستث

فاللغـة بهـذا المعنـى تكـاد        ،  إبداعـه يتميز الشاعر في خلق لغتـه الخاصـة يتجلـى           ما

تمثـل البيئـة اللغويـة     وبهذا تكون لغة الشاعر لغـة خاصـة ال         )٣("تؤلف جوهر الشعر  

.٨: ينظر لغة الشعر بين جيلين)١(

.١٥: م١٩٧٣النقد األدبي الحديث، دار الثقافة دار العودة، بيروت، ): محمد غنيمي. د(ينظر هالل )٢(

لغة الشعر الحديث في العراق بـين مطلـع القـرن العـشرين والحـرب العالميـة               ): نعدنان حسي . د(العوادي،  )٣(

.٩: م١٩٨٥العراقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، واإلعالمالثانية، منشورات وزارة الثقافة 
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة  : لباب الثانيا..................................١٦٤

وال يراد بالخرق الخروج التـام  "،  وتتمرد عليه  وإنما تخترق المألوف  ،  تمثيالً مطابقاً 

الـشعرية التـي هـي    إلـى في الصياغة للوصول نوإنما التفن، اللغة والنحو أصولعن  

تختلـف عـن اللغـة    ومن هنا كانـت لغـة الـشعر ال   )١("يتَّسم به الشعر األصيل  أهم ما 

ريقـة االسـتعمال   ودالالتها وإنما يكمـن التميـز فـي ط   وأصواتهااالعتيادية بألفاظها  

إلىفي الوصول اإلبداعيقه مع بعضها وهذه هي براعة الشاعر وذواأللفاظوعالقة 

. ما ينشد إليه

:ومن اجل إعطاء تصور كامل لهذه اللغة ينبغي أن نقف عند المباحث اآلتية

.األلفاظ.١

.غةالصيا.٢

.يقاعاإل.٣

بغـداد،  واإلعـالم لغة قصيدة الحرب قراءة في شعر كمـال الحـديثي، وزارة الثقافـة       ): احمد. د(المطلوب،  )١(

.١١: م١٩٩٢
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ولالفصل األ

أللفاظا
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١٦٧

، لفـظ الـشيء  ، والفعـل لفـظ  ، أن ترمي بشيء كان في فيـك   ": اللغةاللفظ في   

أصواتوأما في االصطالح فهي   ")١(...."رميته،  لفظهأ: لفظت الشيء من فمي   : يقال

. )٢("لها داللة

فــي بنــاء العمــل األساسـية والركيــزة األولــىبكونهــا اللبنـة  األلفــاظوتتمثـل  

إلـى الً شعرياً ينقل فيـه تجربتـه   يمكن للشاعر ان يؤسس عم دونها ال من  الشعري و 

وعلى الرغم من تعدد وسائل التعبير لدى       )٣("سر الشعر وروحه  "فهي  ،  رض الواقع أ

مـن  اًلـذلك تجـد كثيـر   اإلبـداع ن وسيلة اللغـة تبقـى الرائـدة فـي نقـل      إالمبدعين ف 

وبرعوا في وضع العالقـات بينهـا   ، وتأنقوا في اختيارها،  الشعراء قد اهتموا بألفاظهم   

ولكــن ال ننــسى أن اإلبــداعأفــقإلــى، رتقــوا باأللفــاظ مــن المعنــى المعجمــي وا

بقدر ما هو تطوير تلـك  ، يعني فقدانه للمعنى المعجمي  ال  االستعمال الشعري للفظ    

.)لفظ(مادة : لسان العرب)١(

وداللتهـا فـي البحـث البالغـي والنقـدي عنـد العـرب، دار الحريـة            األلفـاظ جـرس   ): ماهر مهـدي  (هالل،  )٢(

.٢٨٥: م١٩٨٠، بغداد، واإلعالمللطباعة، وزارة الثقافة 

.٨٩: م١٩٥٩والعالمية، انا والشعر، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية): شقيق(الجبري، )٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٦٨

ومهمـا يكـن مـن    ، قاس به براعة الشاعر وأصالة شـعره تألنه المقياس الذي    ؛اللفظة

شارات تدل على الحالة النفـسية  إ"ها نإوأهميتها فاأللفاظأمر ومهما قيل في مفهوم    

هـي األداة التـي     األلفـاظ وبمـا أن    ،  )١("ثناء تجربته الشعرية  أالتي يمر بها الشاعر في      

المتلقـي إال أنـه      إلـى أحاسيـسه يعبر بها الشاعر عن تجربته الشعرية والنفسية ونقـل          

ى ينبغي عليه أن يعتني بألفاظه بشكل جيد وواضـح لكـي تـؤدي المقـصود والمعنـ      

وعليه سيكون ، الذي يريده من دون مشقة على المتلقي سواء كان قارئاً أو مستمعاً         

:بالشكل اآلتياأللفاظالحديث عن 

.١٣٥: في الشعر العراقي رسالة ماجستير) عليه السالم(ينظر مراثي االمام الحسين )١(
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١٦٩

األعالمأمساء.١

بـذكر مجموعـة مـن    /الحجـة اإلمام حفلت قصائد استنهاض 

اإلمــام أرحـام مــن أووالرسـل  األنبيــاءمـن  األغلــبوهـم فــي األعـم   ، االعـالم 

وكانـت شخـصيات   "،  وخـصومه  أعدائـه أو مـن    ،  وأنـصاره /الحجة

هي هذه األصوات التي استطاع الـشاعر مـن خاللهـا ان يعبـر عـن كـل              ،  التراث

الـصدارة  /الحجـة اإلمام  ومن الطبيعي ان يأخذ    )١("وأفراحهأتراحه

نه يمثل المحـور الـرئيس الـذي تـدور حولـه قـصائدهم           إإذبين تلك االعالم ؛     

. االستنهاضية

) من الطويل(:قالإذالحب أبومن ذلك تعبير الشاعر محسن و

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.٨-٧: استدعاء الشخصيات التراثية)١(

.٨٢: ديوان أبو الحب)٢(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٧٠

، موسـى (األنبيـاء أسـماء فالمتلقي في هذا النص يرى أن الـشاعر قـد وظـف      

وأراد بها تأكيد مـسألة الغيبـة لألمـام وأنهـا قـد حـصلت مـع         ) عيسى،  نوح،  الخضر

ةكما وشبهه أيضاً باألنبياء وذلـك إلعـالء منزلتـه مقارنـ    ، وأنها أمر طبيعي له األنبياء

.ألنبياءامع 

)من الخفيف(ومن قوله أيضاً 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ان معهـم مـن اعـدائهم    عدد من األنبيـاء ومـن كـ     سماءأوهنا الشاعر ذكر    

، شـبيه هـؤالء االنبيـاء فـي االصـالح والحـق         الحجةاإلمام   أن،  ليبين حقيقة هي  

مقارنة بما فعله االنبياء ، فعليه مقاومة هؤالء االعداء والظالمين إلعالء راية الحق

. عليهم السالم

)من الطويل(: ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  نهم أول أوأهل بيته و) صلى اهللا عليه وآله(فهنا الشاعر يبين فضل الرسول 

آدم وأن سجود المالئكة آلدم كان ألجل وان اهللا خلقهم نوراً قبل خلق"الخلق 

.١٢٢: ديوان أبو الحب)١(

.٦٥: ديوان األعسم)٢(
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١٧١..........................................................................................األلفاظ: ولالفصل األ

ــن   ــه ســوف يكــون م ــد اهللا وأن ــهم خــاتم النبفــضلهم ومكــانتهم عن ين وخــاتم ي

.)١("االوصياء

)من الوافر(: ةالشاعر محمد علي كمونقالو

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  الحجـة اإلمـام    سـوف يكـون مـع     ) عليه الـسالم  (أن الخضر   فهنا الشاعر يبين    

كما فعل عمار إليهفي ظهوره ويكون على مقدم جيشه ليدعو الناس    /

فـضلية  أهذا مـن بـاب بيـان       ف) عليه السالم (علي  اإلمام   صفين مع  ةبن ياسر في وقع   

./اإلمام بأصحامنزلة 

وشيعتهم فمنه قـول الـشاعر كـاظم    وأصحابهورد من أسماء أهل بيته  وأما ما 

)من الطويل(: االسدي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  الحجـة اإلمام جد) صلى اهللا عليه وآله(فقد ذكر الشاعر هنا الرسول األعظم    

سـيف مـن سـيوفه الـذي يقـام بـه الحـق وأنـه مـن سـاللة                   اإلمام   وأن /

.١/١١٠: الكافي)١(

.٣٩: ديوان كمونة)٢(

.٤٩٤: راء الغريشع)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٧٢

الهدى والصالح وإقامة الدين الحنيف وأنـه االمتـداد   إلىيدعون  نالفاطميين الذي 

. الطبيعي لهم في األرض

)من الوافر(:ةيضاً قول الشاعر محمد علي كمونأو

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  أمهويذكره بما جرى على      /الحجةاإلمام   فهنا الشاعر يستنهض  

ويطلب منه وسم سريع القتلظلممن ) عليهم السالم(الحسينوجده ه الحسن وعم

وأخـذ  اإلمـام  تعجيـل ظهـور  النهوض ألخذ الثأر من هؤالء الظلمة وهذا من اجـل         

.الحق

فقـول الـشاعر كـاظم    ) عليهم السالم(عداء أهل البيت أورد من أسماء  أما ما 

)الطويلمن(: االسدي

 
 

  
   

 
  

  أهل البيت وهم بنو حرب ويمثلهم ابـو سـفيان           أعداءفهنا الشاعر يذكر أهم     

سيوف بني هاشم وعلـى    ومعاوية ويزيد ويطلب من اهللا ان يريه يوم االنتقام منهم ب          

. /الحجةاإلمام يد

)من البسيط(:ومنه قول الشاعر صالح الكواز

.٤٠: ديوان كمونة)١(

.٤٩٤: شعراء الغري)٢(
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١٧٣..........................................................................................األلفاظ: ولالفصل األ

 
 

  
   

 
  

   
 

  
           وذلـك لبيـان    ،فهنا الشاعر يصرح بأسماء أعداء أهل البيت ومن قام بظلمهـم

وأن ) عليهم السالم(مع مسيرة الحق والمتمثلة بأهل البيت ، مسيرة الشر والمتمثل به

.اإللهياال بقيام دولة العدل انن ال تنتهياتين المسيرتيه

)ن الطويلم(: ومنه قول الشاعر جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

  ) عليـه الـسالم  (الـذي حـزَّ نحـر الحـسين       ) الـشمر (وهنا قد ذكر الشاعر اسـم       

الـرأس الـذي كـان يقبلـه سـيد           هـذا ،  وقتله تلك القتلة المريعـة فـي يـوم عاشـوراء          

وقد وفق الشاعر في هذه المشابهة بـين الحـق      ،  الخلق قد قطعه رأس الباطل والظلم     

.والباطل

الذين لـم يـصرحوا بأسـماء أعـداء أهـل البيـت علـيهم الـسالم                ومن الشعراء 

)من الطويل(: الحبأبوواكتفوا بالرمز إليهم قول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

 
.هكذا وردت في ديوان الكواز)١(

.٢٩: ديوان الكواز)٢(

.٢٥٩: ديوان الحلي جعفر)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٧٤

 
 

  
     ـة اإلمـام  وأعـداء فهنا الشاعر قد رمز ألعداء أهـل البيـتالحج/

ــر الكاســر الوحــشي وبمفــردة ) الــصقر(بمفــردة  ــوان ) القطــا(وهــو الطي وهــي الحي

وذلـك  ) عليهم السالم (الذي تمثل بشيعة أهل البيت      ،  الضعيف المغلوب على أمره   

انتـشر فيهـا الظلـم    وقـد مما يدل على تأثر الشاعر بطبيعة الحيـاة التـي كـان يعيـشها         

. والباطل

)من الطويل(: الشاعر عبد الحسين األعسمقالو

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  الـذي يقـيم   ) العـدل (برمـز   /مـام الحجـة     لإلهنا الشاعر قـد رمـز       

سوف ينتقم منهم اإلمام وان) برةبالجبا(لظلم والظلمة لحدود اهللا في األرض ورمز 

اهللا في هـذا  ةوهذه هي سن. عدالً وقسطاً بعدما ما ملئت ظلماً وجوراً   األرضويمأل  

.الوجود

.٨٢: ديوان أبو الحب)١(

.٦٦: ديوان األعسم)٢(
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١٧٥

لفاظ االستنهاضأ.٢

/اإلمـام الحجـة   لقد استعمل الـشعراء فـي شـعر االسـتنهاض ب          

، دعـوك ا، قـم ،  تـستنهض ،  اغثنـا ،  متـى (لفاظاً تدل على النهوض والظهور منها       أ

قسطا وعـدالً  األرضلى النهوض باألمر لكي يمأل إاإلمام  وذلك لدعوة ) أدرك

عبد الحسين ومن ذلك قول الشاعراإللهيوينتقم من الظلمة وينشر دولة العدل 

)من البسيط(: شكر

 
 

  
   

 
  

  الحجـة اإلمـام  السـتنهاض ) واسـتنهض ، قـم (لقد استعمل الشاعر هنا لفظتـي    

التي تـدل علـى البنـاء ونظامـه        ) شيد(إلنقاذ الدين كما استعمل لفظة       /

.وعليه اعادة تشييد هذا الركن، للداللة على ان الدين قد هد ركن منه

)من الكامل(: وازومنه قول الشاعر صالح الك

 
 

  
  .١٨: ديوان شكر)١(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٧٦

 
 

  
  وذلك للطلـب منـه لتفـريج الـشدائد عنـه      ) ادعوك(فهنا الشاعر استعمل لفظه  

يـد الظلمـة   أصله الذي انحرف عنـه علـى  إلىحقاق الحق وإعادته  إورفع الكرب ب  

)من الطويل(:ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم.والجبروت

 
 

  
   

 
  

  ) الخنـاق (للتعبير عن استنهاضه وانه ضاق بـه   ) اغثنا(هنا لفظة   استعمل الشاعر 

.معاناة الناس من الظلم وهدر الدماء البريئةإلىرمزاً

)من الوافر(:بو الحبأوكذلك قول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  الحجــة اإلمــام  ليــستنهض) غثنــا أ، متــى (تــيوهنــا الــشاعر اســتعمل لفظ  

أسـلوب اسـتعمل الـشاعر   فويسأله متى الظهور ورؤية الطلعة البهية له    /

وهو أقصى درجات التكثيـف التـي يبلغهـا الخطـاب بـين الـسائل            اإلمام   الحوار مع 

)رمن الواف(: ةومنه قول الشاعر محمد علي كمون.والمجيب

 
 

  
 

.١١٢: ديوان الكواز)١(

.٦٣: ديوان األعسم)٢(

.١٣٩: ان أبو الحبديو)٣(
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١٧٧..........................................................................................ظاأللفا: ولالفصل األ

 
 

  
  أمـا حـان وقـت الظهـور     ، بالـسؤال عـن التـأخير   اإلمـام   فهنا الشاعر اسـتنهض   

األلفـاظ الحوار لكي تـساعد هـذه        أسلوبيضاً استعمل الشاعر    أوانتهاء الغيبة وهنا    

.ما يطرحه الشاعرعلى لى جذب انتباه المتلقي ع

)من الكامل المرفل(:ومنه قول الشاعر محمد مال اهللا

 
 

  
   

 
  

  أنه ليس هناك صـاحب ألمـر الـدين ومنقـذ غيـره وأن      اإلمام  هنا الشاعر يبلغ  

. الذي يرغب الشاعر بشدة في تحققهاألمرمطالبه ال تنجح إال بالتوسل بهم وهو 

.)من الكامل(: ومنه قول الشاعر جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

  ــا ــشاعراســتعملهن ــر فعــل ال ــام الســتنهاض)أدرك(األم /اإلم

الـشاعر هنـا حركـة    أيـضاً وشـيعته وقـد اسـتغل     أهلـه يدرك دين جده ويأخذ بثأر      ف

الجمع ومن إلىوقد انتقل بها من المفرد ) والميم، الهاء(الضمائر في األبيات ومنها 

حركية الحوار بين جمالية خاصة على مع فعل األمر    أضفتالمفرد مما    إلىالجمع  

.واإلمامر الشاع

.٤١: ديوان كمونة)١(

.٨٤: ديوان مال اهللا)٢(

.٢٥٥: ديوان الحلي جعفر)٣(
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١٧٨

لفاظ الزمان واملكانأ.٣

فالمكـان  )١("يعد الزمان والمكان جزءاً من الخبـرة الذاتيـة والعقليـة للـشاعر         "

ويعـزو  ، مفاصل التي يعلـق عليهمـا ذكرياتـه   من المهموالزمان لدى الشاعر مفصلٌ 

جـة  من دون أدنى شك بالنتياقد شاركت-برأيه -ه؛ ألنهانا سبب آالمه وأحزا   مإليه

فنظـرة الـشاعر للزمـان والمكـان     ، الذكرى الحزينة والمفرحـة   ما حاملتا فه،  الحتمية

تـرتبط مباشــرة  ةزمنــأوةألن هنــاك أمكنـ ؛االعتيـادي اإلنــسان تختلـف عــن نظـرة  

رمـزاً  "أصـبحت ن بعـض األمكنـة      إبـل   ،  بالحدث الذي يتمحور حوله عمله الفنـي      

)من الوافر(: ةمحمد علي كمونومنه قول الشاعر .)٢("للصراع بين الخير والشر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  القطـب الــذي تـدور حولــه   ب/الحجــةاإلمـام  يــشبهفهنـا الـشاعر   

أيضاً بأنه البحر الذي يمد والحركة لها كما بين الشاعرعاعاإلشأي مصدر األفالك

، ١الزمـان والمكـان فـي الـشعر الجـاهلي، عـالم الكتـب الحـديث، األردن، ط        ): بـاديس .د(ينظر فوغـالي،    )١(

.٨٩: م٢٠٠٨

.٣١٨: م٢٠١٠، ١جة البيضاء، طالتشيع بين السياسة والتأريخ، دار المح): مختار(سدي، االينظر )٢(

.٣٩: ديوان كمونة)٣(
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١٧٩..........................................................................................األلفاظ: ولالفصل األ

السحب بالماء الذي هو سبب الحياة في هذا الكون ثم ينتقل ليبين بـأن زمـان هـذا             

بأسـعد حـال وهـذا هـو جـزء ممـا        القطب والبحر الزاخر ال بد أن يكون فيه النـاس         

. يه الشاعر وما يدور في مخيلتهلإيتطلع 

)من الطويل(:بو الحبأحسن ومنه قول الشاعر م

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

             صـلى اهللا عليـه   فهنا يرمز الشاعر الى البيت الحرام الذي دخلـه النبـي محمـد

/الحجـة   اإلمـام    سـوف يدخلـه   وفاتحاً لنشر الحق والـدين       وآله وسلم 

) صـلى اهللا عليـه وآلـه   (مرة ثانية لتصحيح ما حـرف النـاس مـن سـنة جـده محمـد             

. أراد اهللا لهـا أن تكـون       وأنه سوف يعيـدها إلـى مـا       وأبعدوها عن مسارها الصحيح   

)من الطويل(:الشاعر صالح الكوازوقال

 
 

  
   

 
  

  ن هـذه األزمنـة     إي  أ/اإلمـام الحجـة   فهنا الشاعر يـربط الزمـان ب      

وتحريف الحـق عـن   ) صلى اهللا عليه وآله وسلم   (ينا منذ وفاة الرسول     التي مرت عل  

وهـذا مـرتبط ببقـاء الـشاعر     . الـدين وإحيـاء ي بزمانه زمان الحـق  ن تنتهأمحله البد   

.٨٢: ديوان أبو الحب)١(

.١١٦: ديوان الكواز)٢(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٨٠

ومنــه قــول الــشاعر عبــد . /االنتظــار لإلمــام الحجــة والمتلقــي وفلــسفة

)من الوافر(: الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

  ورؤية هـذا اليـوم والعـيش فيـه     اإلنسان فهنا الشاعر يربط بين زمان الظهور وبقاء    

)من الطويل(: وله أيضاً. انتظارهةوهذا يدل بشكل صريح على عقيدة الشاعر وفلسف

 
 

  
   

 
  

  جرى فيها من تحريف للحق رابطـاً بـذلك         وما ةهنا الشاعر يذكر يوم السقيف    

هذا اليوم عن الحـق الـذي      في  نحراف  االجرى على البشرية من انحراف بسبب       ما

. أراده اهللا لإلنسانية

)من الكامل(:قول الشاعر جعفر الحليوكذلك 

 
 

  
   

 
  

        فهنا الشاعر يذكر يوم الطف وأرض كربال وقد مزج بينهما من حيث الزمان

ينتهـي اال بخـروج    الـذي ال  الحـق والباطـل     لك على الـصراع بـين       والمكان داالً بذ  

./اإلمام 

.٧٠: ديوان األعسم)١(

.١١٤: ديوان األعسم)٢(

.٢٥٩-٢٥٥: ديوان الحلي جعفر)٣(
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١٨١

لفاظ السالحأ.٤

منذ بدء الخليقة السالح للدفاع عن نفـسه وذلـك نتيجـة    اإلنسان   لقد استعمل 

لشخـصيته الرجوليـة   حقيقـي ومكملٌاإلنسان  فالسالح رفيق ،  الخوف من اآلخرين  

حيـاة القبيلـة ويقـوم علـى     سلحة وما يتصل بها ركن مهم تستند عليـه     ذلك ألن األ  "

وقـد  )١(..".مكانتها في المجتمـع العربـي  ، بقاء أمنها ودعتها وتشاد على كثرته وقلته      

هذا السالح ضمن طريقين األول طريق الحق والدفاع عنه والثـاني    اإلنسان   استعمل

طريق البغي والضالل والعدوان فعندما يرمز الشاعر في شعره للسالح فهو يقصد به       

الذين استعملوه في طريق الشر وظلم الناس      قامة العدل ضد الظلمة   إلحق و حالل ا إ

)من الكامل(: والسيطرة عليهم ومنه قول الشاعر جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

 
مـة مطبعـة   شعر الطرد عند العـرب دراسـة مـسهبة لمختلـف العـصور القدي      ): عبد القادر حسن أمين   (أمين،  )١(

.٧٤: م١٩٧٢النعمان، النجف االشرف، 

.٢٥٩: ديوان الحلي جعفر)٢(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٨٢

لباطل والظلم وأن هذا لرمزاً ) السيف(صارم وهو الةفهنا الشاعر استعمل لفظ   

اإلمام يوجد صاحب ثأر غيري بقتل الحق وأنه الأالسيف قد قام بذبح أهل البيت   

.ليأخذ بثأره من هذا السيف الظالم وممن شهره

)من الطويل(: وكذلك قول الشاعر حسن علي قفطان

 
 

  
   

 
  

  للـدفاع عـن     أنفـسهم المنتظـرين الـذين هيـأوا        إلـى فالشاعر هنا رمز بالسيف     

الحق مع إمـام منـصور يستنهـضونه للقيـام بـاألمر بأسـرع وقـت لكـي يكونـوا مـن                       

ع الــشاعر بــين الـصف المــدافع عـن الــدين والحـق ضــد الباطــل والظلـم وقــد جمـ     

اإلعالمـي السيف الذي يمثل سالح المعركة وبـين الـصوت الـذي يمثـل الـصدى       

.لكل الوقائع

)من المتقارب(:ومنه قول الشاعر حيدر الحلي

 
 

  
   

 
  

  محالـة منـه   وهو على يقين بأن هذا اليوم آت الاإلمام  ر يستنهض وهنا الشاع 

.وانه سوف يرى الظالمين يقطّعون بسيف الحق وليس لهم من ناصر

)من الطويل(: الطباطبائيإبراهيمقول الشاعر ومنه 

.١٨٠: شعراء الغري)١(

.٧٣: ديوان الحلي حيدر)٢(
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١٨٣..........................................................................................األلفاظ: ولالفصل األ

 
 

  
   

 
  

  ألن ؛ويطلـب منــه النهـوض وأن يجــرد ســيفه  اإلمــام فهنـا الــشاعر يـستنهض  

في غمدهبقائهصدأ نتيجة د أمنت بعدم خروج سيف الحق وأنه سيوف الظالمين ق  

. طويالً

)من الطويل(: ومنه قول الشاعر محمد مال اهللا

 
 

  
   

 
  

           هنا يرمز الشاعر للسيف الذي يقوم اعوجاج الدين أي جـيش الحـق وعدتـه

. وقوته في ايقاف دابر الظلم والقضاء عليه

)طويلمن ال(: ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

  بأنـه الـسيف الـساطع مـن     /الحجـة اإلمـام    إلـى فهنا الشاعر يرمز    

طل أي هو الضارب والقاضي على البا    ) صلى اهللا عليه وآله   (سيوف الرسول محمد    

صـلى اهللا عليـه   (األعظـم سول والظلم ومعيد الدين الى أصله الحق الذي جاء به الر   

معجم شعراء الحسين، تقديم عبد الهادي الفضلي، مؤسـسة ام القـرى للتحقيـق والنـشر،             ): جعفر(الهاللي،  )١(

.٢/٧٧: م٢٠٠٤بيروت، 

.٩٦: ديوان مال اهللا)٢(

.٥٦: ديوان األعسم)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٨٤

)من الكامل(:وأيضاً قول الشاعر عبد الحسين شكر. )وآله

 
 

  
   

 
  

  أنـت بالسيف الـذي قيـل لـه    اإللهيدولة الحق والعدل     إلىر يرمز   فهنا الشاع 

. صاحب العدل وليس له سواك ناشروأنتالفارق بين الحق والباطل 

.٤٦: ديوان شكر)١(
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١٨٥

احليوانلفاظ أ.٥

، رفيق سفرهم"العرب ألنه مساحة واسعة من شعر الشعراء لقد احتل الحيوان    

ونجـد الـشعراء أيـضاً قـد     )١("وشريكهم في الكفاح ضد مؤثرات الطبيعية وعواملها  

رهم وذلـك الحـتالل     اشعأالخير والشر في     علىالحيوانات للداللة    أسماءاستعملوا  

ه قـول الـشاعر   ومنـ ، للتعبيـر ةفي الحياة مما مثل لديهم قيمة فني     مهماًالحيوان مكاناً   

)من الكامل(:عبد الحسين شكر

 
 

  
   

 
  

      ــى ــة التــي هجمــت عل ــذئاب الجائع ــم والظلمــة بال ــل الظل ــشاعر يمث ــا ال فهن

الشاعر وقال.األشاوس واستغلت كثرتها للقضاء عليهم ألنهم يمثلون الحق والعدل  

)من الرجز(:عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

 
مجلـس كليـة اآلداب ـ جامعـة     إلىلغة شعر ديوان الهذليين، رسالة ماجستير ): علي كاظم. د(المصالوي، )١(

.٦٠: الكوفة

.٤٦: ديوان شكر)٢(

.٥٧: ديوان األعسم)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٨٦

صـحاب الحـق   أللظهور حتى يـرى خيـل الحـق أي         اإلمام   فهنا الشاعر يدعو  

مشبهاً كثرتهم رمز لها بالخيل أي جنود اهللا والمطالبين بثأر اهل البيت          وقدوالعدل  

)من البسيط(:و الحبالشاعر محسن ابوقال.بقطع السحاب المتراكم

 
 

  
   

 
  

               فهنا الشاعر قد استعمل لفظتي الضياغم ويقصد بها أهل البيـت مـن الحـسين

وهم فـي واقعـة   وأصحابه والكالب الذين خرجـوا لحـرب الحـسين والـذين ناصـر            

.كربال وأنهم ينتظرون طلعته البهية ليجردوا صوارمهم للدفاع عن الحق

)من الرمل(:وأيضاً قول الشاعر جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  لكـي   وأصـحابه /الحجـة اإلمـام    إلـى فهنا الشاعر يرمز باألسـود      

يأخذوا بثارات المظلومين من الظلمة ويجهـزون علـيهم كمـا يجهـز الجـراد علـى                  

.رض بأسرابه الكبيرة فيطبق عليهانباتات األ

بين ألفاظ السالح وألفاظ ومن المالحظ أن الشعراء قد وظفوا صفة التشابك        

.الحيوان من أجل خلق صور فنية للتعبير عما يجول في خواطرهم

.٥٧: ديوان أبو الحب)١(

.٢٤٤: ديوان الحلي جعفر)٢(
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الصياغة
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١٨٩

يـصُوغه صَـوغاً   يَءصَـاغَ الـش  أي، مشتقة من الفعـل صَـاغَ   : الصياغة في اللغة  

ترتبط ألن السبك ان ، والصياغة في الشعر ترادف السبك)١(بمعنى سبكه.. .وصياغةً

. )٢(كلمات البيت بعضها ببعض

فـال قيمـة للمـادة اللغويـة قبـل أن           ،  وفي الصياغة تظهر مقدرة الشاعر األدبية     

يـستطيع جزؤهـا المفـرد التعبيـر        ال،  تعبر عن دالالتها أشد توهجـاً     " يركبها بطريقة   

.)٣("عنها

نهـا تمثـل قـدرة     إإذ   ؛وتُعد الصياغة من العوامـل المهمـة فـي صـناعة الـشعر            

في نظم الشعر وكذلك تبـين مـدى فنيـة الـشاعر فـي رِص               وإبداعهالشاعر وبراعته   

نظم في  ال"البعض اآلخر ضمن العمل الشعري له إذ         إلىالمفردات وضمها بعضها    

.)٤(..".ويبنى بعضها على بعض، حتى يعلق بعضها ببعض، الكلم وال ترتيب

.)صاغ(ن العرب مادة ينظر لسا)١(

حامـد عبـد المجيـد،    . احمد بـدوي ود . البديع في نقد الشعر، تحقيق د): هـ٥٨٤ت  أسامة(ينظر ابن منقذ،    )٢(

.١٦٣: م١٩٦٠مصطفى، مصر، إبراهيماألستاذمراجعة 

.١٨١: لغة الشعر الحديث في العراق)٣(

، تحقيـق محمـود   اإلعجـاز دالئـل  ): هــ ٤٧٤تبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمـد  أبو(جرجاني،  ال )٤(

.٥٥: هـ١٤٢٤، ٥محمد شاكر مكتبه الخانچي، القاهرة، ط

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٩٠

تتنـوع  التي األساليبوعدد كثير من الفنون إلىن الشاعر يعمد إوعلى هذا ف  

الشعري ومهمـا يكـن مـن أمـر     إبداعهوانفعاالته وما يشعر به لحظة     أحاسيسهبتنوع  

.أضربعلى ثالثة األساليبفإن هذه 

والنـداء والتقـديم والتـأخير       واألمـر االسـتفهام   (ومنهـا   :نحويـة أساليب  .١

.)والحذف

.)التشبيه واالستعارة والمجاز(ومنها: أساليب بيانية.٢

ــة أ.٣ ــاليب بديعي ــا: س ــاس   (ومنه ــضمين والتكــرار والجن ــاس والت االقتب

.)والترصيع والتصريع والتدوير

:هافي شعر االستنهاض لدى الشعراء ومناألساليبولهذا تنوعت 
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١٩١

النحويةاألساليب :أوًال

االستفهام

ه الذي قالوا في، وهو االستخبار، هو طلب العلم بشي لم يكن معلوماً من قبل "

يءطلب حصول صورة الش"هو أو)١("ليس عندك أي طلب الفهمأنه طلب خبر ما

دافعها داللي تأثيري بالدرجة     أسلوبيةوقد يخرج االستفهام لمقاصد      )٢("في الذهن 

التوسـع فـي اللغـة وهـو مقيـاس قـدرة الـشاعر علـى                 أنـواع وهو نوع مـن     ،  األساس

أدواتإحــدىعــادة مــن فــادةوتــتم اإل، والــربط فيمــا بينهــااألســاليباســتخدام 

ــ  ) هل والهمزة(االستفهام   ياالستفهام والمتمثلة بحرف   ، مـا (أو من أسمائه المتمثلـة ب

مـساحة واسـعة مـن شـعر       األسـلوب وقـد شـغل هـذا       ..) .أيـان ،  متى،  كم،  أين،  من

)من الطويل(: الحبأبواالستنهاض ومنه قول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

  .١٣١: م١٩٨٢، ١البالغة والتطبيق، بغداد، ط): كامل حسن البصير. احمد ود. د(مطلوب، )١(

تعريفـات،  كتـاب ال ): هــ ٨١٦الحسن الحسيني الحنفي أبوعلي بن محمد بن علي السيد الزين (الجرجاني،  )٢(

.١٨: م٢٠٠٥، ١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

.٥٢: ديوان أبو الحب)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٩٢

وقام بتكرارهـا لغـرض التأكيـد    ) متى(فقد استعمل الشاعر هنا أداة االستفهام  

ن إثـم ، يـضاً جـودة األداء  أو، على زمن الظهور وساعده فـي ذلـك هـذا األسـلوب        

.اذ جعل التساؤل مستمراً لديه، اًعداً داللياً عميقتراكم اللفظة اكسب النص ب

)من الطويل(: ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

  هام في مطلع بيته األول وحاول فيه اظهار      فهنا الشاعر استخدم اسلوب االستف    

مـن  ،  وذلك لجعل المتلقي مشاركاً لـه فـي الحالـة الـشعورية التـي يعيـشها                التعجيل

.الظلم وانتشار الباطل

)من الطويل(:ومنه قول الشاعر عبد الحسين شكر

 
 

  
   

 
  

               وال ،  فهنا الشاعر يقف متعجباً لما يجري على العبـاد مـن الظلـم والطواغيـت

يمكن لإلنسان الـواعي ان يقـف متفرجـاً أو ان يـسكت عنهـا لـذلك يبـين الـشاعر                     

.ورفضهعليهصوت الرفض لهذا الظلم كما يناشد الناس بعدم السكوت 

)من الوافر(: ةلشاعر محمد علي كموناوقال

 
 

  
 

.٥٣: ديوان األعسم)١(

.٢٥: ديوان شكر)٢(
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١٩٣........................................................................................الصياغة: الفصل الثاني

 
 

  
                   فهنا الشاعر استعمل اسـلوب االسـتفهام الـذي خـرج الـى التعظـيم مـن قـدر

و مبتغـاة كـل   وقيادته الى العالم ونـشره للحـق الـذي هـ          /الحجةاإلمام  

)من السريع(:الشاعر جعفر الحليقالو.الشعوب في كل بقاع األرض

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  جعـل التـساؤل     إذ،االسـتفهام التكـراري    أسـلوب اً استعمل   وهنا الشاعر أيض  

لديـه مـن   ماإضافةمستمراً في قصيدته ولعله قصد هذا التكرار ليمكن المتلقي من        

.تساؤالت قد يكون الشاعر استغنى عن ذكرها في قصيدته

)من الطويل(: الشاعر حسن علي قفطانقالو

 
 

  
   

 
  

  الطلب وذلك للتعبيـر     إلىاالستفهام الذي خرج     أسلوبفهنا الشاعر استعمل    

الـسالم  عليـه  اإلمـام  خبارإإلى عن ما في نفسه وما يحس به من ظلم جرى ويدعو      

واقعـه  إلـى جعل األمر مرهوناً بالمتلقي ليـشده  ألنه ليس له طاقة على إخباره حيث   

.والدفاع عن الحق

.٣٨: ديوان كمونة)١(

.٢٤٦-٢٤٤: ديوان الحلي جعفر)٢(

.١٨٠: شعراء الغري)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٩٤

األمر

ــواإلوهــو طلــب اســتدعاء الفعــل   ــزاممــن المخاطــب علــى جهــة  ةجاب اإلل

من شعر االستنهاض وقد كثيراألمر في أسلوبوقد استعمل الشعراء )١(واالستعالء

فهـم مـن خـالل      ي ةمجازيـ  معـان أخـر   إلـى معانيها الحقيقيـة  تخرج هذه الصيغ من     

)من الوافر(: ةوقال الشاعر محمد علي كمون.السياق والقرائن

 
 

  
   

 
  

  إلـى وقـد خـرج مـن معنـاه األصـلي          ) انهض(فعل األمر   فهنا استعمل الشاعر    

الـشاعر  قـال و./الحجةاإلمام  نهوضالتماس ل  نى آخر مجازي وهو   مع

)من المتقارب(:حيدر الحلي

 
 

  
   

 
  

  واإلرشـاد   للداللة والتأكيد على النصح   ) قلْ(وهنا استعمل الشاعر فعل األمر      

. وله األمر والنهيالحجةاإلمام بأن صاحب األمر هو

)من الطويل(: الطباطبائيإبراهيمالشاعر وقال

 
 

  
 

فـي علـوم البالغـة،    اإليـضاح ): هـ٧٣٩الرحمن ت ين محمد بن سعيد الدين بن عبد      دجالل ال (القزويني،  )١(

.١٤١: م١٩٨٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

.٣٨: ديوان كمونة)٢(

.١/٧٣: ديوان الحلي حيدر)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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  بالـضمير وذلـك لبيـان    وأكـده ) أثرهـا (استعمل الشاعر فعل األمـر      يضاًأوهنا  

.شدة الطلب والحث على أخذ الثأر بقوة وسرعة

)من الطويل(: الشاعر محمد مال اهللاوقال

 
 

  
   

 
  

  للطلب والدعاء من اهللا سبحانه وتعـالى    ) أغرق(فقد وظف الشاعر هنا فعل األمر       

)السريعمن (: وقال الشاعر صالح الكواز. للتعجيل باالنتقام من الذين حرفوا الدين

 
 

  
   

 
  

            الرجـاء (معنى   إلىوهنا وظف الشاعر فعل األمر الذي خرج عن معناه األصلي (

. لم الفراق واالنتظارأالتي أذابها ، الرعيةإنقاذ/الحجةاإلمام طالباً من

النفي

)٤("أسلوب نقض وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد فـي ذهـن المخاطـب            "وهو  

عمله الشاعر لدفع ما يتردد فـي ذهـن المتلقـي مـن أمـور كـان يعتقـد                وكذلك يست "

.٧٦: معجم شعراء الحسين)١(

.١٠٧-١٠٦: ديوان مال اهللا)٢(

.٦٤٦: أروع ما قيل في محمد وأهل بيته)٣(

، ١ي النحــو العربــي نقــد وتوجيــه، منــشورات المكتبــة العــصرية، بيــروت، ط فــ): مهــدي. د(المخزومــي، )٤(

.٢٤٦: م١٩٦٤
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٩٦

)١("نكـار ذلك االعتقاد ومحو الشك بالنفي واإل     إزالةفيعمل األديب على    ،  بحدوثها

وذلـك  ..) .ولـيس ،  لن،  لم،  ال،  ما(بواسطة حروف عدة منها      األسلوبويؤدى هذا   

الشاعر ومنه قول الشاعر   هو سلبي في نظر   لكل ما  واإلنكارالنقض   إبرازلقوتها في   

)من الطويل(: الحبأبومحسن 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  وذلك لتأكيد ضرورة حتمية وهـي  ) لم(النفي أداة أبياتهلقد كرر الشاعر في     

وغيبته وأنها لم تكن الغيبة األولـى مـن نوعهـا ولكنهـا كانـت ألنبيـاء             اإلمام   وجود

./الحجةاإلمام مشبهاً غيبة هؤالء األنبياء بغيبة، وصالحين قبله

)من الكامل(: حسين شكرالشاعر عبد الوقال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  أن األمـر  لتأكيد اة النفي مع الفعل المضارع وذلك فقد استعمل الشاعر هنا أد   

إمـام سوف يحصل ال محالة وال هروب منه وأن هذا األمر سوف يكـون علـى يـد     

.٢٤٧: في النحو العربي نقد وتوجيه)١(

.٨٣: ديوان أبو الحب)٢(

.٤٨: ديوان شكر)٣(
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)من الطويل(: الشاعر عبد الحسين األعسموقال.من أهل البيت عليهم السالم

 
 

  
   

 
  

  للداللة والتأكيـد علـى عـدم وجـود     ) ال(النفي بـأسلوبفهنا الشاعر استعمل  

غاثتهـا مـن الظلـم وحكـام     إولنـصرة األمـة  /اإلمام   شخص يحل محل  

)من الوافر(: ةالشاعر محمد علي كمونوقال.الجور

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  أنه لـم يعـش ليتمتـع       ) وال،  ليس(أدوات النفي    الشاعر من خالل تكرار    أكد

وى ولكن هذا الحب والهـوى  ويلهو أو ينادم وإنما هو خلق وكبر على الحب واله        

ــادة      ــة الحــق بقي ــة واســتقبال دول ــو حــب الحري ــوع آخــر ه ــن ن ــام م ــةاإلم الحج

/.

)من الطويل(: الشاعر علي سليِمان النجفيوقال

 
 

  
   

 
  

 
.١٤٧: ديوان األعسم)١(

.٣٨: ديوان كمونة)٢(

.٦٨٠: أروع ما قيل في محمد وأهل بيته)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................١٩٨

وعـدم  نفـاذ صـبره  وذلـك للتعبيـر عـن    ) لـم (فقد استعمل الشاعر هنا النفي بــ      

تحمله للبقاء في ظل الظروف التي يعيشها معبراً بذلك عن حالته النفسية ومـشاركاً               

. خرينلآلبالهموم

النداء

اسلوب يقصد به الحضور واالقتراب المادي أو المعنـوي مـن الطـرف      أوهو  

ومده بأدوات معينة لتنبيه المنادى وحمله علـى اإلصـغاء   وهو رفع الصوت  "،  اآلخر

) ووا، وهيـا ، وآي، وآ، يـا ، الهمزة(وتتألف حروف النداء من   )١("الى خبر او طلب   

وقد استعمل النداء في كثير من قصائد االستنهاض وذلـك لمـا لـه مـن قابليـة علـى          

ــصورة مباشــر ، أرضــية نفــس المــتكلمةتهيئــ الــى ةوتوصــيل الــشعراء أفكــارهم ب

.المتلقي

)من السريع(: ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

             ـة اإلمـام  تحدث الشاعر فـي هـذين البيتـين بلـسان حـال الـذي ينـدبالحج

ليـوحي بـأن الـذي ينـدب     ، وهـي للبعيـد  ) يا(وقد استعمل اداة النداء    /

لفـوز ل/اإلمـام  مهما كان موقعه ومكانه وزمانه فهـو بحاجـة الـى ندبـة            

.بلقياه

نحو منهج جديد في البالغة والنقد دراسة وتطبيـق، منـشورات جامعـة قـان يـونس،      ): ء حميدسنا(البياتي،  )١(

.٦٧: م١٩٩٨، ١بنغازي، ط

.٥٨: ديوان األعسم)٢(
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)من الوافر(: وله أيضاً

 
 

  
   

 
  

  لبيـان عقيدتـه فـي حـب    ) يـا (ضاً قد اسـتعمل أداة النـداء     ن الشاعر أي  أويبدو  

وأنهمـا جـزءان يكمـل بعـضهما      ،  رؤيـاه  فـي وانتظاره والرغبـة     /اإلمام  

.اآلخر كما يكمل الروح الجسد

)من البسيط(: الشاعر عبد الحسين شكروقال

 
 

  
   

 
  

            ويبدو استعمال الشاعر للنداء في هذين البيتين لـم يكـن الغـرض منـه النـداء

ومن الجانب آخر تعظيم   ،  صراحة بقدر ما أراد تعظيم هذا األمر الذي تمر به األمة          

.عند اهللا سبحانه وتعالى/اإلمام شأن

)من مجزوء الرمل(:الشاعر جواد بدقتوقال

 
 

  
   

 
  

  غـرض الترجـي     أبياتـه النداء الذي اسـتعمله فـي        أسلوبفقد بين الشاعر في     

./الحجةاإلمام إلىوذلك لبيان حاجته 

.٦٢: ديوان األعسم)١(

.٢٥: ديوان شكر)٢(

.٨٩: ديوان بدقت)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٠٠

)من الكامل(:الشاعر جعفر الحليوقال

 
 

  
   

 
  

  الحجـة وقد جاء بها للتعظيم لبيان منزلة اإلمـام         ) أي(لقد استعمل الشاعر هنا     

.)٢(الشاعر والمتلقيعند/

)من الطويل(: الشاعر حسن علي قفطانوقال

 
 

  
   

 
  

  نـسبة الفـرق بـين شـيعة        لتأكيـد أبياتـه لقد وظف الشاعر حروف النـداء فـي         

.والناصبين له العداءأعدائهومنتظريه ومحبيه وبين /الحجةاإلمام 

)من المتقارب(: الشاعر حيدر الحليوقال

 
 

  
   

 
  

  اإلمـام  داللة علـى قـرب  لوهي للقريب وذلك ل) الهمزة(لعل الشاعر استعمل   

فـي الحـق والعدالـة      األولـى لبيت اهللا الحرام الذي يعد البذرة        /الحجة

.للظهور في آخر الزمان/الحجةاإلمام وكونه أيضاً منطلقاإللهية

.٢٥٩-٢٥٥: ديوان الحلي جعفر)١(

.٢٨٣، ص٤ج: معاني النحو)٢(

.١٨٠-١٧٨: ريشعراء الغ)٣(

.٧٨-٧٣: ديوان الحلي حيدر)٤(
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سلوب الشرطأ

والثـاني  ، بمعنـى أن األول يـستلزم الثـاني       ،  سلوب تالزمي بـين الطـرفين     أهو  

فحــالٌ مــن ، وهــذا مــا يجعــل المتلقــي فــي حــالين متغــايرين ، األوليتوقــف علــى 

راء فـي قـصائد االسـتنهاض     وقد اسـتعمل الـشع    ،  حالة من اإليضاح   يتبعهاالغموض  

.األسلوبهذا 

)من الطويل(: ومنه قول الشاعر صالح الكواز

 
 

  
   

 
  

  ـــ وذلــك المتــصاص انفعاالتــه ) إذا(لقــد اســتعمل الــشاعر اســلوب الــشرط ب

ن جملـة   إذ  إ،  لعاطفية والنفسية مما يؤدي الـى خلـق تـوازن نفـسي لـدى المتلقـي               ا

.الشرط تبقي ذهن المتلقي متحفزاً لحين مجيء الجواب

)من الطويل(: الشاعر محسن ابو الحبوقال

 
 

  
   

 
  

            حتميـة األمـر والقـضاء وأنـه        ) لـوال (فهنا الشاعر يبـين مـن خـالل اسـتخدامه

) لمـا عبثـت  (خارج عن سيطرة البشر وأنه بيد اهللا سـبحانه وتعـالى فجعـل الجـواب       

.والمتمثل بالقضاء والوعد المحتوم) حلمك(متعلقاً بفعل الشرط 

)من البسيط(: سين شكرالشاعر عبد الحوقال

.٨٦: ديوان الكواز)١(

.٥٣: ديوان ابو الحب)٢(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٠٢

 
 

  
   

 
  

  ةوقـدر  /الحجـة اإلمام   عزم األولى،  هنا يرسم صورتين  فالشاعر

يكـون ناشـر العـدل المحتـوم        والثانية قوة هذا العزم واختيـاره ل      ،  اهللا التي كمنت فيه   

. لتأكيده) ما(دولة الحق مستعمالً بذلك وإقامة

)من الوافر(: ةكمونالشاعر محمد علي وقال
 

 
  

   
 

  
  وأن هـذا  ، لفلـسفة انتظـاره  حتميـة الوقـوع سـبباً   ) لـوال (هنا الشاعر جعل مـن     

.الشاعر والمتلقيكل من االنتظار جاء نتيجة عقيدة راسخة لدى 

اسلوب التوكيد

وهو اسلوب من االسـاليب التركيبيـة اسـتعمله الـشعراء فـي االسـتنهاض لمـا             

فضال عن الخلفية المعرفية التـي يمتلكهـا المتلقـي    ، على الشاعريفرضه واقع الحال    

ذلك تنشأ رغبة ملحة بين الطرفين الشاعر والمتلقي باإلتيـان       من،  وطبيعة الموضوع 

بنوع من انواع التوكيد الذي يفرضه السياق في العمل الفني ومن ذلك قول الشاعر             

)السريعمن (: جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

  .٢٥: ديوان شكر)١(

.٣٩: ديوان كمونة)٢(
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                 استعمل الشاعر هنـا اسـلوب تكـرار الجملـة والمـدعوم بأسـلوب االسـتفهام

دته ليزيد من ايقاعية النظم المنفعـل الـذي جـس         ،  من أجل بيان حقيقة ثابتة    ) متى(بـ

.األلفاظ وذلك ليزيد من حدة الخطاب وابراز مالمحه المضمونية لدى المتلقي

)من المتقارب(:الشاعر حيدر الحليوقال

 
 

  
   

 
  

  بـصعوبة األمـر   وذلـك لالعتـراف واإلقـرار       للتوكيد) إن(استعمل الشاعر هنا    

ليؤكٍد ما يعاني منه الشاعر والحالة التي تمـر بـه ممـا يجعـل المتلقـي الـذي يعـيش           

.نفس الظروف مشاركاً له في احاسيسه وانفعاالته

)من الطويل(: الشاعر جعفر الحلي أيضاًوقال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ــة التوكيــد مــن خــالل التكــرارفهنــا الــشاعر اســتعمل اســلوب  ليؤكــد الحال

أسـاة التـي   المأساوية التي يمر بها المجتمع والشاعر الذي هو جزء منه ويقارنها بالم        

.٢٤٦-٢٤٤: ديوان الحلي جعفر)١(

.٧٨-١/٧٣: ديوان الحلي حيدر)٢(

.٥٩: ديوان الحلي جعفر)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٠٤

أهل البيـت علـيهم الـسالم ويؤكـد بـذلك تـشابه هـذه المـصائب رغـم                   مرت على 

)من الكامل(: الشاعر صالح الكوازوقال.اختالف الزمان والمكان

 
 

  
   

 
  

  للداللـة علـى معـانٍ   ) أن، التكـرار (كــ فهنا الشاعر اسـتعمل أكثـر مـن مؤكـد      

الستنهاضه وإثارته طلب الثأر كمـا جعـل   اإلمام وأحداث قد جرت على أهل بيت 

. عنه الشاعرتأكيده نقل واقع حال المتلقي الذي عبر

)من البسيط(: وله أيضاً

 
 

  
   

 
  

  المؤكـدة لتحويـل الـصورة الذهنيـة     ) إن(تكـرار  الـشاعر  اسـتعمل وأيضاً هنا  

في الـسماء عنـد المتلقـي إلـى صـورة حـسية            عليه السالم الحسين  اإلمام   وهي نعي 

.أن ينتقموا من الظلمة في كل بقاع األرضمطالباً بها جنود الحق 

)من الوافر(: بو الحبأالشاعر محسن وقال

 
 

  
   

 
  

 
ين من القـرن األول الهجـري حتـى القـرن الرابـع عـشر مؤسـسة        أدب الطف، او شعراء الحس    ): جواد(شبر،  )١(

.١١٢-١/١١٠: م٢٠٠١، ١التاريخ العربي، بيروت، ط

.٣/٢٩٨: الموسوعة الشعرية المهدوية)٢(

.١٣٩: ديوان أبو الحب)٣(
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من اجل بيان تفـاعالت الـشاعر    ،  اعر هنا القسم لزيادة التوكيد    لقد وظف الش  

. يعيشانهوجعله متنفساً له وللمتلقي وربطهما مع الواقع الذي ، ع األحداثم

)من الخفيف(:يضاًأوله 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  التوكيد والمتمثل بالتكرار مع التشبيه وذلـك      أسلوبلقد استعمل الشاعر هنا     

وأنه الفرع اإلصالحفي األنبياءدعوة و/الحجةاإلمام لبيان العالقة بين 

.م وعقائد على هذه البشرية جمعاءلما أنزله اهللا من تعاليمن األصل وأنه مكمل

سلوب التقديم والتأخيرأ

أو ، الشعراء لتأكيد أهمية المقـدم إليهاساليب التركيبية التي يلجأ     و من األ  وه

ريب فيه ان اي تغيير فـي    ومما ال "علو منزلته    علىالسامع وتنبيهه    خبارإتعظيمه أو   

  إلينـا عن معنى جديد يوحيه ئنبنظام الجملة من حيث ترتيب الكلمات أو نظمها ي

في شعر االستنهاض ومنـه قـول       األسلوبء هذا   وقد استعمل الشعرا   )٢("ذلك التعبير 

)الكاملمن (:الشاعر صالح الكواز

 
 

  
   

 
  

  .١٢٤: ن.م)١(

.٤٤: ينظر نحو منهج جديد في البالغة والنقد، دراسة وتطبيق)٢(

.٥٠: ديوان الكواز)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٠٦

لقد استعمل الشاعر هنا اسلوب التقديم والتأخير من أجل حـصر المعجـزات       

وان هذه المعجـزات كانـت رداً علـى المكـذبين والكفـار وذلـك لتأكيـد            ،  نبياءباأل

. من خوارق العاداتوأنها ليست/الحجةاإلمام معجزة

)من الوافر(:الحبأبووقال الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

  الجـار والمجـرور   من خـالل تقـديم       التقديم والتأخير  أسلوباستغل الشاعر   

األرضوأنه قـوام  /الحجةاإلمام لتعظيم منزلةالفعلعلى )على نوب (

فـضالً علـى  ، ن ما في نفس الشاعر والمتلقي مـن عقيـدة راسـخة    يبيوهذا  ،  والسماء

. ذا االنتظارلهتتأهبمما يجعلهاللنفسقوية ةاعطاء جرع

)من الطويل(:الشاعر عبد الحسين األعسموقال

 
 

  
   

 
  

  علـى  ) علـيكم (إذ قـدم الخبـر     التقـديم والتـأخير    أسـلوب لقد وظف الشاعر    

ألجل طلب الشفاعة من أهل البيت عليهم السالم وبالخصوص مـن   )سالم(المبتدأ  

وبهذا يصرح الشاعر عن عقيدته بشكل واضح وصريح  /الحجةاإلمام  

.خاصة في باب الشفاعةبو

.١٣٩: ديوان أبو الحب)١(

.٦٨: ديوان األعسم)٢(
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٢٠٧

األساليب البيانية: ثانياً

فقـد جـاء فـي معجـم مقـاييس         ،  هو الظهور والوضوح والكـشف    :البيان لغة  

أي ، وفالن أبين من فـالن ،  اذا اتضح وانكشف  : الشي وأبان  بان"اللغة أن البيان من     

. )١("أوضح كالماً منه

وأبـان الـشي فهـو مبـين     ، فهـو بـين  ، اتّـضح : بان الشي بياناً  "وفي لسان العرب    

ــا  ــه أن ــحته: وأبنت ــشي ، أي وضّ ــتبان ال ــا  : واس ــر واســتبنته أن ــه والتبيــين : ظه : عرفت

.)٢("االيضاح

المعنـى الواحـد   إيـراد بهـا    وقواعد يعـرف   أصولفهو  ":وأما البيان اصطالحاً  

بعبارات يختلف بعضها عـن بعـض فـي وضـوح الداللـة العقليـة علـى نفـس ذلـك              

.)٣("المعنى

ه بمقتـضيات   ؤوغايته تمكين المتـأدب مـن مجـاراة البلغـاء مـن حيـث وفـا               "

يحائهـا وبعـد مرماهـا الـذي تهـدف          إومـدى   ،  المعاني وبمتطلبات الذوق والجمال   

).بين(معجم مقاييس اللغة، مادة )١(

.مادة بان: لسان العرب)٢(

.٣٢٦: اإليضاح)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٠٨

، المتعـددة أسـاليبه وفهـم   ،  مهارتـه  وإبـداع ،  مما يـدل علـى إجـادة الـشاعر        . )١("ليهإ

ــة، واختيــار االبلــغ منهــا ــم البيــان  . واألوضــح دالل ويمكــن حــصر موضــوعات عل

)....االستعارة، المجاز، التشبيه(: اآلتيةباألضرب

وهي جميعاً فصول تظهر لنا كيف أن معنـى واحـداً يـستطاع أداؤه بأسـاليب              

وألـوان التـشبيه واالسـتعارة ممـا      ،  ة وطرائق مختلفة من صور الحقيقـة والمجـاز        عد

له لبلـوغ أرقـى     ومما يستطيع المبدع أن يتوسـ     ،  ربوالناثرون الع ،  يتفنن فيه الشعراء  

أسـاليب بنـاء الـصورة الفنيـة        ،  غةفي الـصيا   يتدخلومما  .درجات البالغة وأسماها  

السـتعارة والمجـاز والكنايـة أو بعـدم اسـتعمال         ستعمال الفنون البيانية كالتشبيه وا    با

، التـصوير أسـاليب وألهميـة   ،  مثلمـا هـو الحـال فـي الـصورة التقريريـة           تلك الفنون   

رسـم  فـي   بـداعهم إوسوف نقوم بدراستها في شعر االستنهاض وبيان دور الشعراء          

:هذه الصور الفنية ومنها

الحسيةةالصور.١

، بيئـة الـشاعر  إلـى وأقربهـا  ، لتـصوير بـسط فنـون ا  أيعد التصوير الحـسي مـن      

ةساسياً على التشبيه الذي يقـوم بـدوره علـى الموازنـ    أسيما وأنه يعتمد اعتماداً     وال"

. )٢("بين أمرين

همية كبيرة في عملية رسـم الـصورة الـشعرية    ألذلك فان الصورة الحسية لها   

اعر تجاربـه  إذ تعد مدركات الحس هي المادة الخام التي يبني بها الـش   "وتجسيدها  

.١٩٦: هـ١٣٨٧ن، قم، آساليب البيان في القرأ): جعفر باقر(حسيني، ال)١(

.١٢٤: نقد الشعر في المنظور النفسي:ينظر)٢(
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٢٠٩........................................................................................الصياغة: الفصل الثاني

ولعل من أهم فنون التصوير الحسي تلك الصورة التي اعتمـدت حاسـة     )١("الشعرية

دفـع  الواقع مما  في  دق الحواس وأكثرها تأثيراً     أإذ تعد الحاسة البصرية من      ،  البصر

: رهم ومنه قـول الـشاعر عبـد الحـسين شـكر     اشعأتناولها وتوظيفها في    إلى لشعراءا

)من الطويل(

   
   
   

لقد وظف الشاعر خياله في صياغة صورة فنية حسية معبرة عمـا يجـول فـي                 

بـديالً عـن مـاء     عليـه الـسالم   دم الحـسين    (مـستعيراً   ،  االت ومعـان  خاطره مـن انفعـ    

عن القبر كما استعمل الشاعر التشبيه المقلوب مشبهاً بذلك ) قلب الهدى(التغسيل و

بمـداد البحـر الـذي يمـد هـذا الكـون بالمـاء الزاخـر لتحيـا بـه                    ) فيض يد الحسين  (

)من الوافر(: ةالشاعر محمد علي كمونقالو.األرض

   
   
   

فـي  )٤()وهو ما حذفت منه أداة التشبيه(بياته التشبيه البليغ ألقد وظف الشاعر في     

الصورة الفنية في التراث النقـدي والبالغـي، دار الثقافـة للطباعـة والنـشر،       ): جابر احمد . د(عصفور،  : ينظر)١(

.٣٧٣: م١٩٧٤ط، .القاهرة، د

.٣٢: ديوان شكر)٢(

.٣٩: ديوان كمونة)٣(

، ٢جواهر البالغة، علـق عليـه ودققـه سـليمان الـصالح، دار المعرفـة، بيـروت، ط           ): احمد(الهاشمي،  : ينظر)٤(

.٢٣٤: م٢٠٠٧
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢١٠

وفي البيت الثـاني    ) بدر الصالح (و) س المعالي شم(بـاإلمام   البيت األول حيث شبه   

علـى   /الحجةاإلمام   لرسم صورة حسية توحي الى فضل     ) هو القطب (

قـال و.كان حاضـراً أو غائبـاً  يهم البشر وأنهم بحاجة اليه سواءٌ كل هذا الكون بما ف    

)من الطويل(: الشاعر محسن ابو الحب

 
 

  
   

 
  

                نيابـه  أعـن  ر شفالشاعر هنا يشبه اعـداء الرسـول وأهـل بيتـه بالليـث الـذي كـ

.ومخالبه لالنتقام من الرسول لما فعل بهم في واقعة بدر وأحد

)من الطويل(: ايضاًقالو

 
 

  
   

 
  

         حيث شبه  ،  التشبيه أسلوبلقد استعمل الشاعر الصورة الحسية مستعمالً فيها

ساحات الوغى لالنتقام مـن ظلمـة وقتلـة         إلىبالذئاب التي دخلت    اإلمام   أصحاب

. الذي يعبر عن نصرته بأنها نصرة هللا والحقليه السالمالحسين عاإلمام 

)سريعمن ال(:ل الشاعر جعفر الحليوويق

 
 

  
   

 
  

  .٥٣: ديوان أبو الحب)١(

.٨٥: ن. م)٢(

.٢٤٤: ديوان الحلي جعفر)٣(
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/الحجـة اإلمـام   رؤية إلىلقد جعل الشاعر هنا القلوب المشتاقة       

قطر المطر الذي يمثل حياته وزهوه قاصداً بذلك عدالـة           إلىلنبات الذي يشتاق    كا

.هاوزهوبالحق/اإلمام دولة

)من الخفيف(: الحبأبووقال الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

  ولكن هـذا الـسيف     ،  بالسيف /الحجةاإلمام   قد شبه الشاعر هنا   ف

الشاعر والمتلقـي  لم يخرج من غمده للداللة على غيبته التي تركت األثر في نفس  

. وذلك لطول مدتها

)من الطويل(: الطباطبائيإبراهيمالشاعر قالو

 
 

  
   

 
  

  عميقة للتعبير عن صورة حسية ذات معانِ ألفاظهلقد صور الشاعر من خالل      

ضـد الحـق   اًجديـد اًالصراع بين الحق والباطل وإن هذا الباطل يجرد كل يوم سـيف   

ن عدالة الـسماء التـي   ارج ع خوسيف الحق لم يجرد بعد وهذا صراع غير متكافئ          

. أمهلت هذا السيف الظالم من أجل استدراجه إلى قعر جهنم

ــصور  ــسمعية مــن ال ــصورة ال ــالمهمــة الالحــسيةوتعــد ال ي تناولهــا شــعراء ت

إذ ال يجيـد    ،  الـصور تـصويراً صـورة المـسموعات        أصـعب أن  "ذلـك   ،  االستنهاض

.١٢٢: ديوان أبو الحب)١(

.٧٧-٢/٧٦: معجم شعراء الحسين)٢(
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ذلك فقـد تكـون     لـ ،  )١("والتفـصيل  اإلسـهاب األديب تصويرها إال إذا سلك مسلك       

أفعــالتــأثيراً مــن غيرهــا فــي المتلقــي لمــا تــوحي بــه مــن  أكثــرالــصورة الــسمعية 

المتمثلـة باأللفـاظ عنـد    األصـوات قـاط  قوة في الت "ن لحاسة السمع    إذ  إ؛اتوحرك

نحس و،فضالً عن الحركة التي توحي بها الصورة   ،  نطقها لتكوين الصورة السمعية   

)من الكامل(: الشاعر عبد الحسين شكرقالو. )٢("بها منتشرة في مفاصل الشعر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 تــي تــدل علــى الحركــة المقرونــة لقــد وظــف الــشاعر فــي أبياتــه األلفــاظ ال

مـستعيناً بـذلك بالنـداء المتكـرر     ) تقطعـي ،  ابلعـي ،  تصدعي،  اندك(بالصوت ومنها   

السمعية ووقع كصوت الناقوس الـذي      كةالذي يحدث لدى السامع حالة من الحر      

يـضاً بـأكثر مـن صـورة فـي أبياتـه           أوقد اسـتعان الـشاعر       يترك أثره في أذن السامع    

.إليهللوصول إلى ما يرمي 

)من مجزوء الكامل المرفل(: الشاعر محمد مال اهللا فلفلقالو

 
 

  
   

 
  

 
.١٧٤: م١٩٧٦، ٧دراسات في علم النفس األدبي، دار المعرفة، القاهرة، ط): حامد(عبد القادر، )١(

، في الشعر العربي الجـاهلي، منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب       الصورة السمعية ): صاحب خليل (،  إبراهيم)٢(

.١٥٤: م٢٠٠٠، ١دمشق، ط

.٨٥: ديوان شكر)٣(
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٢١٣........................................................................................الصياغة: الفصل الثاني

 
 

  
          جـرى لمـا  بالـصم    إياهـا  اًواصـف هنا الشاعر وظف الحاسة السمعية في أبياتـه

حولها وأنها ال تسمع من يثني عليها أو يـشتمها للداللـة علـى مـا يجـري مـن ظلـم                  

، وعدوان على المجتمع الذي يعيشه الشاعر والمتلقي الـذي انعكـس علـى نفـسيته               

.فجعل من شعره متنفساً لما يدور حوله من مصائب

)من الطويل(: وقال الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

  ف الحاسة السمعية والمتمثلة بالصراخ في أبياته للداللة على      ظوهنا الشاعر و  

.بعد استشهادهعليه السالمم الفجيعة التي أصابت عائلة الحسين ظع

)من الكامل(: ال اهللا الفلفلوقال الشاعر محمد م

 
 

  
   

 
  

      وهذا النعيب قـد  ) نعب الغراب(فهنا الشاعر يصور لنا صورة سمعية في لفظة

.وقسوتهوألماً لما يعانيه من ظلم الزمانهيج نار شجونه ليطلق معه الزفرات تحسراً

وتأتي بعد الصورة البصرية والسمعية الصورة اللمـسية التـي وظفهـا الـشعراء               

شعر االستنهاض لكنها أقل حضوراً وقد يشرك معها الشاعر صورة أخرى ليدل      في

.٨٩-٨٥: ديوان مال اهللا)١(

.٥٥: ديوان األعسم)٢(

.٩٨-٩٦: ديوان مال اهللا)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢١٤

)من الخفيف(: ومنه قول الشاعر محسن أبو الحببها على معناه المراد

 
 

  
   

 
  

          للداللة ) حركاني،  هزة(فهنا الشاعر استعمل الصورة اللمسية من خالل لفظة

نه ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر مما يعكس أعلى أنه سوف ينتقم من كل ظالم و      

.سي واالجتماعي الذي كانا يعيشانهلقي من الوضع السيالنا معاناة الشاعر المت

)من الكامل(: ومنه أيضاً قول الشاعر عبد الحسين شكر

 
 

  
   

 
  

      وذلك من عليهم السالملحسين فهنا الشاعر ينقل الصورة اللمسية ألصحاب ا

خالل مصافحتهم للسيوف والرمـاح بأيـديهم وصـدورهم وأنهـم كـانوا ال يهـابون          

.الموت ألنهم يمثلون الحق الذي البد أن ينتصر

ومن الحواس التي وظفها الشعراء أيضاً في شـعر االسـتنهاض حاسـة الـذوق               

)طويلمن ال(: قول الشاعر عبد الحسين األعسمومن الشواهد عليها 

 
 

  
   

 
  

  كأنـه الـشرب مـن عـين فـرات         اإلمـام    نتهال من بحـر جـود     جعل اال فالشاعر  

.١٢٣: ديوان محسن)١(

.٤٧: ديوان شكر)٢(

.٦١: ديوان األعسم)٣(
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. لعذبصافية ال شائبة فيها معبراً بذلك عن صدق هذه العقيدة وصفاء منهلها ا

)من الطويل(:بو الحبأالشاعر محسن قولو

 
 

  
   

 
  

  فـي  ) الـورود (بياتـه حاسـة الـذوق مـن خـالل كلمـة             ألقد وظف الشاعر في     

وهـو أعـذب ورود   ) وروداً للمـوت (للمـاء  أجمل توظيف حيث جعل هذا الورود    

رود يستطيع ان يميـز بـين الـو   هذه العقيدة وأن النافر منها ال   اإلنسان   من ان يخالف  

. ي تهرب منه النفوسالعذب الصافي وورود الموت الذ

الصورة الذهنية.٢

وهي الصورة التي ال يمكن إدراكها عن طريق الحواس وإنما يكون مجـال     "

وفي هذا االسـلوب يوظـف الـشاعر طاقاتـه     )٢("بعيداً عن االحساس ادراكها الذهن   

لخلق عوالم جديـدة    ) الكناية،  المجاز،  االستعارة(بمساعدة الفنون البيانية    ،  الخيالية

مـن  ةحقـائق الوجـود بدرجـ   "من الفن والجمال بارزاً فيها الخيـال الـذي يعبـر عـن      

أو اكبـر ممـا يـستطيع    ، طبيعـة الوضوح والجدة والصفاء أكبر مما توجد عليه فـي ال      

الشاعر عبد ومن الشعراء الذين استغلوا هذه الصورة  )٣(..".الناس العاديون أن يروها   

)من الطويل: (األعسم؛ إذ قالالحسين

.٨٥: ديوان أبو الحب)١(

.٣١٠: نحو منهج جديد في البالغة والنقد، دراسة وتطبيق: ينظر)٢(

وظيفــة االدب بــين االلتــزام الفنــي واالنفــصام الجمــالي، مطبعــة الرســالة، القــاهرة، ): محمــد. د(النـويهي،  )٣(

.٦٣: م١٩٦٦
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                 فهنا الشاعر انتقل من الصورة الحسية وهي دوران األفـالك فـي هـذا الكـون

اإلمـام  طب هـو إلى الصورة الذهنية وهي أنها ال يمكن أن تدور بال قطب وهذا الق      

)من الطويل(:وله أيضا./الحجة

 
 

  
   

 
  

  للداللة )ضوء وجهك قائماً (في   )٣()المرسل المجاز(فقد استعمل الشاعر هنا     

قامـة دولـة الحـق كمـا اسـتعمل اسـلوب       إل/الحجة اإلمامعلى خروج 

الذي يـدر   ياها بازدهار األرض بالعشب الجميل      إمشبهاً  ) تزهو المعالي (التشبيه في   

.على الناس الفائدة والخير

)من السريع(: الشاعر جعفر الحليقالو

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  .٥٣: ديوان األعسم)١(

.٥٥: ديوان األعسم)٢(

مانعة، وهو مجاز عقلي حينما يـسند الفعـل   ةحقيقي مع وجود قريناستعملت في غير معناها ال ةالمجاز كلم )٣(

فنـون  ): توفيـق . د(الفيـل،  : (ينظر: ما تستعمل اللفظة في غير معناها الحقيقي   نحي. الى غير صاحبه، ومرسل   

.٤٧): م١٩٩٧، ٣التصوير البياني، مكتبة اآلداب القاهرة، ط

.٢٤٤: ديوان الحلي جعفر)٤(
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غالـب وكيـف يكـون الغبـار     يوشـجاعة بنـ  اإلمام فهنا الشاعر يصور معارك 

وهـذا الغبـار   ) نقـع الـوغى  (الوطيس بقوله   ىالمتطاير من ساحة المعركة حين يحم     

ولـم يتـرك الـشاعر هـذا األمـر بـل خصـصه         ،  لشدته كأنه الليل بسواده وطول مدته     

الحلوى معلناً عن بداية عهد جديد من الذي تتناثر فيه الرؤوس بدل) بليل الزفاف(

مـن  (: الـشاعر حـسن علـي قفطـان    قـال و. )١(الحق وهذا من أنـواع التـشبيه التمثيلـي      

)الطويل

 
 

  
   

 
  

   
 

  
       وذلـك  عودة الدنيا من الـشباب  فقد وظف الشاعر الصورة الذهنية من خالل

ها والصورة التي لنظرته وجماله وزهوه للداللة على عودة الدنيا الى خيراتها وعدالت     

. ارادها اهللا لها

)من الكامل(: الشاعر جعفر الحليقالو

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

محمـد  . د(هـدارة،  (مـن متعـدد أمـرين أو أمـور،     اًوهـو مـا كـان وجـه الـشبه فيـه منتزعـ       : "التشبيه التمثيلـي   )١(

.٨٦): هـ١٤٠٩م، ١٩٨٩، ١العربية، بيروت، طعلم البيان، دار العلوم ): مصطفى

.١٧٨: شعراء الغري)٢(

.٢٥٥: ديوان الحلي جعفر)٣(
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وهـي  ) الملـة (الـى   اإلنـسان    سند الشاعر هنا االستغاثة التي هي من فعل       أفقد  

والشاعر يهدف من ورائه    ،  )١(فاعليةوهذا مجاز عقلي عالقته     ،  شياء المجردة من اال 

صـلى اهللا عليـه     (معنى قضية مهمة وهي امتداد الـشريعة مـن الرسـول             عندالوقوف  

. /ةالحجاإلمام الى ولده) عليه السالم(الحسين اإلمام الى) وآله

الصورة التقريرية.٣

نـه يعتمـد الوصـف    إذ إ؛عيـداً عـن خيالـه     وهي الصورة التي يرسمها الشاعر ب     

والمالحـظ أن  "المباشر مستعيضاً عن الخيال بتنويع االساليب والميل نحو الخطابية          

والحـزن  ، الشعراء العراقيين مالوا الى هـذا االسـلوب التقريـري فـي أحـوال التفجـع          

ن فيما تتـضمنه المواقـف العاطفيـة الحـادة مـن     كمويبدو أن تفسير ذلك ي   ،  الشديد

ومـن المالحـظ علـى الـصورة         )٢("فـي المتلقـين بـصورتها المباشـرة        ةمواقف مؤثر 

ــستطيع المتلقــي الوصــول     ــسيطة ي ليهــا وفهمهــا إالتقريريــة أنهــا صــورة واضــحة ب

إليهـا فضالً على ما يضيفه الشاعر، واستيعابها من دون أي معاناة أو جهد أو صعوبة  

.الب فنيه متميزةلفاظ وقوأبما يختاره من ، حاسيسهأمن عاطفته و

)من الطويل(: بو الحبأومنه قول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

  صاحبه، لعالقة مع قرينة مانعـة مـن ارادة االسـناد    هو اسناد الفعل، أو ما في معناه، الى غير      : "المجاز العقلي )١(

.٢٠٥: اساليب البيان": الحقيقي

، ديوان الـسيد محمـد   )القصائد البهية في النصائح المهدوية    ): (محمد مهدي محمد طاهر   (، ينظر القزويني )٢(

.٥-٤: ت.د، مهدي، مكتبة السيد سلمان هادي آل طعمة
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  الواضح إليصاله الى المتلقي مـن خـالل         فهنا الشاعر استعمل اسلوب التقرير    

فـاد مـن هـذا    أمثلمـا  ،  الحسين في واقعة الطف من مأسـاة      اإلمام   بيان ما جرى على   

لتذكيره بما جرى من أجل   /اإلمام   بينه وبين  األسلوب في عمل حوار   

. الظلمة الذين قاموا بهذه األفعالالنهوض واالقتصاص من 

)من البسيط(:ومنه قول الشاعر عبد الحسين شكر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ) سالمعليهمـا الـ  (علـي  اإلمـام  بيهأمه الزهراء وأفالشاعر يصور ما جرى على   

ــين  بمــستعيناًمــن مــصائب  ــه وب ــة فــي الحــوار بين ــصورة التقريري ــام ال ــاإلم ةالحج

كما يبين حزنه أيضاً من هذه المظالم الذي جرت على أهـل البيـت          ،  /

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(بعد وفاة الرسول 

)من الخفيف(:الشاعر عبد الحسين األعسمقالو

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٨٣: ديوان أبو الحب)١(

.٢٦-٢٥: شكرديوان )٢(

.١١٥: ديوان األعسم)٣(
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ويبين أنه يفديه بكل ما يملـك فـي هـذه        /اإلمام   فالشاعر يمدح 

والحـضور  الدنيا ألنه خاتم األوصياء وهو امام زمانه وغوثه ويتمنى ان يرزق رؤيته          

. في دولته

)من البسيط(:الشاعر عبد الحسين شكروقال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  فـي  سلوب الحوار الجماعي من خالل الـضمير       أبياته  أاعر في   لقد وظف الش  

كـأس  ، غيث ندى(كما استعمل الصورة التقريرية في     /اإلمام   مع) لنا(

عليهـا الـسالم  رت على امـه الزهـراء   جمذكرين إياه بالمصائب التي ) مد يدا،  ردى

والمصائب التـي تجـري علـى شـيعته ومحبيـه ويطلبـون منـه ان ينـتقم مـن الظلمـة                   

. يحقق العدالة في هذا الكونو

)من الطويل(: الشاعر حسن علي قفطانقالو

 
 

  
   

 
  

  جـة الحاإلمـام  بـأن علـيهم اإليمـان بعقيـدة    ، فالـشاعر ينـصح ويحـذر النـاس    

وااللتزام بها ألنه خاتم األوصياء الذي بشر به الرسول األعظم والذي           /

.يوم القيامةعليهم سوف ينشر العدل والقسط ويكون الشاهد 

.٢٥: ديوان شكر)١(

.١٨٧: شعراء الغري)٢(
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٢٢١

الساليب البديعيةا: ثالثاً

وكـل مـا مـن شـأنه أن     ،  واالنشاء واالبتداء ،  البديع لغة هو الجديد والمخترع    

: ءوابـدعتُ الـشي  ، المبـدع :والبـديع .ق اليـه بيدل على الجدة واالبتكـار الـذي يـس    

، بداعه األشياء واحداثه إياهاسماء اهللا تعالى ؛ إلأوالبديع من ، على مثالاخترعته ال

أو يكون من بدع ، عويجوز أن يكون بمعنى مبدِ  . وهو البديع األول قبل كل شيء     

.)١(بدأه: أي، الخلق

، والجنـاس ، والطبـاق ، والتـضمين ، االقتبـاس (سـاليب الفنـون البديعيـة     أومن  

وغيرها من الفنون االخرى وقد استعمل الـشعراء فـي شـعر            ...) والتصريع،  والتكرار

ة االستنهاض كثيراً مما اكـسب نـصوصهم معـاني فنيـة وجماليـة ومواقـف وجوديـ        

ن الكــريم آوالوعــد والوعيــد وقــد كــان للقــر ، مثــل الترغيــب والترهيــب، عميقــة

، )االقتبـاس والتـضمين  (ر الرائد فيها ومن هـذه الفنـون        والحديث الشريف الدو  

و تضمين الحديث الـشريف مـن دون       أن الكريم   آوهي اقتباس الشعر شيئاً من القر     

ن لـه فـي الكـالم بحيـث         طِّوإنّما يحسن ويكون مقبوالً إذا و     ": إشارة إلى أنه منهما   

.)بدع(مادة : لسان العرب)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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لكـالم تـصريح أو     داخالً في سياقه دخوالً تامـاً وإن كـان فـي ا           ،  يكون مندرجاً فيه  

ــر  إ ــن الق ــه م ــعار بأن ــديثآش ــاً ، ن أو الح ــسمى اقتباس ــذلك ال ي ــسمى  ، ف ــا ي وإنّم

. )١("تضميناً

)من الطويل(: الشاعر حسن علي قفطانقال

 
 

  
   

 
  

  )٣()ذمةواللم يرقبوا إال(الكريمة اآليةمنبياته أالشاعر في اقتبسلقد 

عليـه  (الحـسين   اإلمـام    لجعل قولـه اكثـر عمقـاً وجـدة فـي ذم الـذين قـاتلوا               

وأهل بيته واصحابه وأيضاً الذين قتلوا وصلبوا وقطّعـوا أوالد الرسـول فـي              ) السالم

واحداً وهو نهـج  اًألنهم يمثلون نهج؛ى ظلمهمكل زمان ومكان حيث اجتمعوا عل    

.يهمه االلتزام بالقيم السماويةالباطل الذي يقف بوجه الحق وال

)من الخفيف(: وقال الشاعر محسن أبو الحب

 
 

  
   

 
  

               الـشاعر فـي بيتيـه الـذين تقاعـسوا عـن نـصرة عليـه  (الحـسين  اإلمـام  لقد ذم

رغم سـماعهم أخبـار استـشهاده فهـم كالـذين وصـفهم القـرآن فـي اآليـة           ) السالم

.٦٥٣: هـ١٣٨٧اساليب البديع في القرآن، قم، ): جعفر باقر(الحسيني، )١(

.١٨٠: شعراء الغري)٢(

.٨اآلية : سورة التوبة)٣(

.١٢٢: ديوان أبو الحب)٤(
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.لضعف إيمانهم وابتعادهم عن الحق)١()إذا قاموا للصالة قاموا كسالى(الكريمة 

)من الوافر(: وله أيضاً

 
 

  
    ــه باقتبــاس معنــى اآليــة الكريمــة ــشاعر قول إن صــالتي ونــسكي (ويخــتم ال

نـه ال يحيـد عنـه     أليثبت بذلك قوة إيمانه وسيره على النهج الحـق و          )٣(....)ومحياي

)من الرجز(: وقال الشاعر عبد الحسين األعسم.أبدا

 
 

  
   

 
  

  )من الطويل(: وله أيضاً

 
 

  
          أفتؤمنون بـبعض الكتـاب     (فقد اقتبس الشاعر في األبيات السابقة معنى اآلية

وذلـك لبيـان ان   )٧()بما تخفي الصدورخبير (اآلية اقتبس كما  )٦()وتكفرون ببعض 

حال المنافقين الذين يظهرون اإليمان هم أقرب إلى الكفـر بمـا تخفـي صـدورهم            

وشيعتهم ومحبيهم وأنهم يقومـون  ) صلى اهللا عليه وآله(من ظلم أهل بيت الرسول  

.١٤٢اآلية : نساءسورة ال)١(

.١٤٠: ديوان أبو الحب)٢(

.١٦٢اآلية : سورة األنعام)٣(

.٥٧: ديوان األعسم)٤(

.٦١: ن. م)٥(

.٥٨: سورة البقرة)٦(

.١٩اآلية : سورة غافر)٧(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٢٤

بهذه األفعال وكأنها أبيحت لهم من خالل القرآن والسنة وبهذا يكونـون كـاليهود              

.فوا الكلم عن مواضعه من أجل مصالحهمالذين حر

)من الرجز(: وقال الشاعر عبد الحسين شكر

 
 

  
   

 
  

  كريم الوردت في القرآن ) عذاب الكافرين وعالمتهم يوم القيامة    (إن فكرة   

ظر الكفار والمنـافقين فـي ذلـك اليـوم المـشهود مـن          تنللداللة على العذاب الذي ي    

وقد وظف  )٣()يعرف المجرمون بسيماهم  (و)٢()فويل للكافرين (خالل قوله تعالى    

الشاعر هذا المعنى في التفاتة فنية ببيان صنف الناس الذين حاربوا مـن أجـل ملـك       

.هم غداً يوم الحسابزائل أو حفنة دراهم متناسين موقف

)من البسيط(: قول الشاعر عبد الحسين شكروكذلك 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  وذلك للداللة )٥()اذا الشمس كورت(الكريمة معنى اآلية اقتبسد الشاعر قف

.٨٦: ديوان شكر)١(

.٢اآلية : سورة إبراهيم)٢(

.٤١اآلية : سورة الرحمن)٣(

.١٨: ديوان شكر)٤(

.١اآلية: تكويرسورة ال)٥(
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٢٢٥........................................................................................الصياغة: الفصل الثاني

اإلمام على الظالم الذي يصيب االرض بغياب الشمس رابطاً هذا المعنى بيوم مقتل

أمـا  ،  هـذا مـن جانـب      ،ظلمـت األرض حزنـاً عليـه      أحيـث   ) عليـه الـسالم   (الحسين  

لظلمة وما يرمز كلٌّوافأراد الشاعر ان يظهر حقيقة الصراع بين النور  اآلخر  الجانب  

. والباطل والصراع األبدي بينهماالحقإلى ا ممنه

)من الكامل(: وله أيضاً

 
 

  
   

 
  

  )٢()يـا أرض ابلعـي مـاءك   وقيـل  (الكريمـة   معنى اآلية    اقتبسفهنا الشاعر قد    

ولكـن الـشاعر   ، التي تدل على ذهـاب المـاء ونهايـة الطوفـان وبدايـة ظهـور الحـق        

حيـث جعـل بدايـة الظهـور      ،  استعمل هذه اللفظة في معنى مغاير لما جاء في اآليـة          

مغـايراً  ن وبهذا يكون قد اعطى معنى جديـداً   بداية لظهور الشر وابتالع الدي    ،  الحق

ومنه قـول الـشاعر   . وقد وفق الشاعر في اقتباسه هذا، ستغالل اللفظلمعنى اآلية مع ا  

)من الطويل(: محسن أبو الحب

 
 

  
   

 
  

  )٤()اًالعـسر يـسر  مـع إن (الكريمـة  ية في أبياته معنى اآلاقتبسفالشاعر هنا قد  

.٤٧: ديوان شكر)١(

.٤٤اآلية: سورة هود)٢(

.٨٢: ديوان أبو الحب)٣(

.٦اآلية: سورة الشرح)٤(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٢٦

ف سوف ينتهـي يومـاً بظهـوره الـشري    /ليبين أن االنتظار لإلمام الحجة      

)من الطويل(: وله أيضاًليمأل األرض قسطاً وعدالً كما صرح القرآن بذلك

   
   

)٢()ساء صـباح المنـذرين  ف(الكريمة أبياته بمعنى اآلية     اقتبسفهنا الشاعر قد    

ن الظلم لن يدوم أبداً وال بد من صباح يوم يعاقب هؤالء الظلمة فيـه      أللداللة على   

وكذلك قـول الـشاعر محمـد علـي         ./الموعود  اإلمام   وهو يوم خروج  

)من الوافر(: ةكمون

   
   
   

اذْ )٤()والعاصـفات عـصفاً  (شعره بمعنى اآلية الكريمـة  اقتبسفهنا الشاعر قد   

الظلمة كما تعصف الرياح لدنمس الدين والحق من وطاإلمام قصد بها أن غياب   

باألشياء جعله ييأس من عودة الحق ولكن النصوص التي جاءت من خالل القرآن       

والـسنة الـشريفة جعلتـه ينتظـر ظهـور دولـة الحـق ويتحمـل األذى بالـصبر                  الكريم

والسلوان ويقف في مواجهة العواصف ورياحها وقفة باسـلة متحـدياً بـذلك قوتهـا           

)من مجزوء الرمل(: وأيضاً قول الشاعر جواد بدقت.ابهاوخر

.٨٣: ديوان أبو الحب)١(

.١٧٣اآلية: سورة الشعراء)٢(

.٤١: ديوان كمونة)٣(

.٢اآلية: سورة المرسالت)٤(
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٢٢٧........................................................................................الصياغة: الفصل الثاني

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  ها بـذلك يـد  مـشب )٢()يد اهللا فـوق أيـديهم   (معنى اآلية    اقتبسفهنا الشاعر قد    

أي ،بيد اهللا سبحانه وتعالى التي تعبر عن القدرة والعلو والسيطرة على األموراإلمام 

له السلطة التامة في الحكم بحكم اهللا سـبحانه   /الحجةاإلمام   ن ظهور إ

الشاعر بهـذه العقيـدة معرفـة تامـة     ةوتعالى في دولته المرتقبة وهذا يدل على معرف       

.الشك فيها

مهممرتكزٌوفهالنبوي الشريف قوالً وفعالً وتقريراً أمراً واجباً     الحديثوأما  

من مرتكزات ثقافة المـسلمين وعقائـدهم وهـو منبـع مـن منـابع الثقافـة االسـالمية              

ألنهـا   ؛نوا قصائدهم تلك االحاديـث    ن الشعراء قد ضم   إوعليه ف ،  صالً من اصولها  أو

ك به ومنه قول الشاعر حـسن علـي   ن يشك ألهياً ال يمكن ألحد     إتمثل بعداً سماوياً    

)من الطويل(:قفطان

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٩٠: ديوان بدقت)١(

.١٠اآلية : سورة الفتح)٢(

.١٧٨: شعراء الغري)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٢٨

ةالحجاإلمام   أنبالشريف  النبوي  شعره معنى الحديث    فهنا الشاعر قد ضمن     

ــأمر اهللا   / ــر ب ــوف يظه ــاً    "س ــت ظلم ــدما ملئ ــدالً بع ــأل االرض ع ويم

تها فـي  اوأنه يعيد نعيم الدنيا شباباً أي تخرج األرض والسماء جميع خير )١("وجوراً

. ه االلهيةظل دولت

)من الكامل المرفل(:وكذلك قول الشاعر سليمان داود الحلي

   
   
   

     اإلمـام  سـوف يفرجـه  فهنا الشاعر يكذب الزمان ويؤكد بأن كل ضيق وهـم

شـافي صـدور   وبللكـرو ألنـه المرتجـى للـشدائد والمفـرج     /الحجـة 

االئمـة  "ومنها  اإلمام   تؤكده االحاديث الشريفة التي جاءت بحق     المؤمنين وهذا ما  

.)٣("ثم يخرج قائمنا فيشفي صـدور قـوم مـؤمنين    ،  بعدي اثنا عشر كلهم من قريش     

)من الطويل(: وأيضاً قول الشاعر عبد الحسين األعسم

   
   

الشمس "بياته عالمة من عالمات الظهور وهي خروج أفهنا الشاعر قد ضمن    

األعلمـي،  ، تحقيـق الـشيخ علـي النمـازي الـشاهرودي     ، بحار األنوار): هـ ١١١١محمد باقر ت    (، المجلسي)١(

.٥٠/٢٣٩: م٢٠٠٨، ١ط، بيروت

.٦٨٢: أروع ما قيل في محمد وأهل بيته)٢(

.٣٦/٣٠٣: بحار االنوار)٣(

.٥٣: ديوان األعسم)٤(
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٢٢٩........................................................................................الصياغة: الفصل الثاني

جديد كما ينتهي الليل بصبح      للداللة على نهاية الظلم وبداية عهد      )١("من المغرب 

)من الطويل(:وله ايضاً. مشرق

 
 

  
   

 
  

              فـي عـالم   "ئمـة وهـم   وفي هذه األبيات قـد ضـمن الـشاعر حـديث خلـق األ

.ليؤكد به وجوده وأنه خاتم الوصيين بعد خاتم النبيين)٣("االنوار قبل خلق الخليقة   

)من الطويل(: وكذلك قول الشاعر محسن ابو الحب

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ) عليهم الـسالم (ومنهم نوح وعيسى "نبياء بياته غيبة األأهنا ضمن الشاعر في    

رداً علـى    )٥("لهيـة إومـا فيهـا مـن أسـرار          /الحجـة اإلمـام    وشبهها بغيبة 

وهـذا  ، ويخبرهم بأنها ليـست جديـدة فـي عـالم الخلـق         ،  الذين ينكرون هذه الغيبة   

وهـذا  ). عليهم الـسالم (مستمد من األحاديث النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت     

.ثقافة الشاعر وفهمه لعقيدته والدفاع عنهايدل على 

.٢٦٧: الغيبة للطوسي)١(

.٦٥: وان األعسمدي)٢(

.١/١١٠: الكافي)٣(

.٨٣: ديوان أبو الحب)٤(

، ١موسـوعة االمـام المهـدي الميـسرة، دار العلـوم، بيـروت، ط            ): باسـم (، االنـصاري،    ٢٦٩: الغيبة للطوسي )٥(

.٤٦: م٢٠٠٨
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٣٠

الطباق

أو ، جزاء الرسالةأالجمع بين الشيء وضده في جزء من       "ويعرف الطباق بأنه    

.)١("أو البيت من أبيات القصيدة، الخطبة

اذ يكـسب العمـل األدبـي       "،  هـم عناصـر االبـداع الـشعري       أمن  عد الطباق   يو

يـأتي  وينبغـي أن  ، يراً فـي نفـس المتلقـي   اً وأكثر تـأث حسناً وطرافة ويكون اشد وقع 

.)٢("الطباق بشكل عفوي غير متكلف

ويمثل الطباق في القـصيدة الـشعرية الجـرس الموسـيقي الـذي يثيـر الـذهن                 

. ويهز الروح ويلقي المعاني في الروع وتقر فيه النفس

وقد استعمل الشعراء في شعر االستنهاض الطباق كثيراً ومـنهم الـسيد حيـدر             

)من المتقارب(:بقولهالحلي

 
 

  
   

 
  

  فـي سـياق    ) الحاضـر (و) الغائـب (و) الفـاجر (و) الَبر(جمع الشاعر المتضادين    

، د والحق والباطلالصالح والفساوهي قاصداً مجموعة من المعاني     ،  تركيبي واحد 

كثف في االولـى معـاني االسـتقامة والـصالح وفـي الثانيـة االنحـراف والتـدني                   إذ

.يقلل من شأن الثانيالسلوكي ليبرز األول و

.٣٠٧: كتاب الصناعتين)١(

، رسـالة ماجـستير، كليـة التربيـة،     لغة الشعر عند السيد حيـدر الحلـي  ): أحمد صبيح محسن(الكعبي،  : ينظر)٢(

.١٩٧: م٢٠٠٤جامعة بابل، 

.٧٨-١/٧٣: ديوان الحلي حيدر)٣(
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٢٣١........................................................................................الصياغة: الفصل الثاني

)من المنسرح(: وله أيضاً

 
 

  
  الـى الحـق والباطـل     ) يـل الل(و )الـشمس (لقد رمز الشاعر من خالل اللفظتين       

ــ  ــي االول ــصد ف ــدين واإلىحيــث ق ــة الثافــي يمــان والهــدى وال ــم والجــور ني الظل

.وهذا اعطى للبيت الشعري وقعاً وتأثيراً، والعدوان

)من البسيط(:ومنه قول الشاعر صالح الكواز

 
 

  
  تحـول  عـن ) الليـل (و) النهار(تعمال المتضادين   شاعر من خالل اس   لقد عبر ال  

الليل الذي هو باألصل على الناس غير ناٍس    ظلمأالذي  الحق الذي عبر عنه بالنهار      

. عن النور الذي يمثل الهدايةيدبع

)من الوافر(:وكذلك قول الشاعر محسن ابو الحب

 
 

  
           الـى   ليرمـز ) صـمتوا (و )نطقـوا (لقد جمع الشاعر بين المتضادين فـي لفظتـي

يفقهون شـيئاً سـوى الظلـم    الء القوم في نطقهم وسكوتهم وأنهم ال      ؤالجهل عند ه  

.ن الظلمة والجهلة في كل زمان ومكاندوالعدوان وهذا هو دي

)من الرجز(:وكذلك قول الشاعر عبد الحسين األعسم

.٨-٢/٧: ديوان الحلي حيدر)١(

.٧٤: ديوان الكواز)٢(

.١٣٩: ديوان أبو الحب)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٣٢

 
 

  
   

 
  

  ليميـز بـين الـذين      ) المنكـر (و )المعـروف (لقد جمع الشاعر بين المتـضادين       

ساروا على نهج الحق واتبعوا الهـدى والـذين خـالفوا هـذا الـنهج والتزمـوا الباطـل             

مــن أجــل مــصالح دنيويــة زائلــة متناســين بــذلك غــضب الجبــار   ومنكــر االفعــال

.وعقوبته

.٥٧: ديوان األعسم)١(
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االيقاع
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٢٣٥

ايقـاع  :واإليقـاع ،  موضـع الـسقوط   : والموقـع ،  سـقط :بمعنى،  وقَع:من الفعل 

. )١(وهو أن يوقع األلحان بينها، ناءاللحن والغ

تكرر على نحو مـا فـي الكـالم    النغمة التي ت  "وأما في االصطالح فيعرف بأنه      

.)٢("الحركات والسكتات على نحو منتظمأي توالي، أو البيت

ظهر أهمية االيقاع في الشعر مـن خـالل التنـاغم الـذي يبـدو واضـحاً فـي               تو

والتقـارب  ، والشدة والرخاء ،  في حاالت من الطول والقصر    ،  والكلمات،  االصوات

.)٣(احلق في النفس شعوراً باالرتيفيخ، والتباعد

، الـوزن (وهـي    بهـا ولإليقاع في الشعر العربي عناصـر يتكـون منهـا ويعـرف             

وسـوف نحـاول دراسـتها فـي البحـث          ...) والتـصريع ،  الجناسو،  التكرارو،  القافيةو

./ةشعر االستنهاض لإلمام الحجوبحسب أهميتها في 

.)وقع(مادة ٦/٨٩٤: لسان العرب)١(

.٤١١: النقد االدبي الحديث)٢(

.١٦٤: دراسة في الموضوع والفن، رساله ماجستيرعليه السالممراثي في االمام الحسين : ينظر)٣(
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٢٣٦

الوزن.١

وآلـة  ، مثلـه ءبـشي ءثقـل الـشي  :والـوزن ، وزنـاً وزنـةً  :الوزن من وزن الـشي  

.)١(موزان:أصله، الميزان:الوزن

فـي بيـان   ةركان الشعر العربي لمـا لـه أهميـة كبيـر     أساسياً من   أويعد الوزن ركناً    

االحساس لدى الـشاعر وبراعـة فنـه إليـصال الفكـرة الـى المتلقـي مـن خـالل اختيـار                      

يـرتبط بـالمزاج   ن الـوزن إولهـذا فـ  "التنظيمات الخاصة لتكون اكثر تأثيراً وشعوراً لديه   

.)٢("ويخضع النفعاالته، فالوزن ايقاع يلون بتجربة الشاعر الشعورية، الشخصي للشاعر

ةالحجـــاالوزان الــشعرية فــي شــعر االســتنهاض باإلمــام     ءوعنــد اســتقرا  

، الطويـل (دون غيرهـا ومنهـا   ر معينـة  وبحـ نجد ان الشعراء استأثروا ب    ،  /

وقـد الحـظ عـدد مـن       ".)جـز الرو،  والرمـل ،  رافالوو،  والبسيط،  والخفيف،  الكاملو

وبمـا أن    )٣(،"ومنـه الرثـاء   ،  الباحثين سيطرة االوزان الطويلة على الشعر العربي عامة       

ن الـشاعر فـي حالـة اليـأس والجـزع والندبـة       إشعر االستنهاض وليـد شـعر الرثـاء فـ     

.)وزن(مادة٦/٤٨٢٨: لسان العرب)١(

التـشكيالن االيقـاعي والمكـاني فـي القـصيدة العربيـة الحديثـة، دار الـشؤون               ): كريم. د. أ(الوائلي،  : ينظر)٢(

.١٩: م ٢٠٠٦، ١الثقافية العامة، بغداد، ط

. الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر االسالم، مطبعة االدارة المحلية، بغداد، د       ): بشرى محمد علي  (الخطيب،  )٣(

.٢٤٢: م١٩٧٧ط، 
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٢٣٧.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

فس عـن  من أشجانه ما ينليصب فيه "، عادة وزناً طويالً كثير المقاطع    خيروالرثاء يت 

سها ويبدو ان السر في ذلك عدم تمتع االوزان الشعرية بالقدرة نفـ       )١("حزنه وجزعه 

.على استيعاب مشاعر االنسان

فالبحر الطويل

أربـع  ) نمفاعيل، فعولن(من البحور ذات المقاطع الكبيرة حيث تكرر فيه    هو

معاناةالتاريخي او  دمرات وكثرة حروفه جعلته من البحور الخصبة الستيعاب السر        

ا يجول في خاطره ومن ذلك الشعراء حيث أعطت للشاعر حرية الكالم والتعبير عم

:بو الحبأقول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  عـالء  ويبين أنّه هـو المؤمـل إل  /ةالحجاإلمام  فهنا الشاعر يمدح  

لى اهللا عليـه  ص(أنه ابن رسول اهللا محمد وكلمة الحق وأن بقاء الناس مرهون ببقائه      

.شر عدلهاخير من ختم به اهللا وأنه قوة األمه وناوهو خاتم النبيين و) وآله

ابنه مثله في التبليغ وإقامة العدل حيث شبهه الـشاعر  ومبلغ رسالة السماء وأن   

وظل البحر الطويل متميزاً فـي  . حق به والدر الذي يخرج من البحر   شبل الليث الال  ب

دراسـة وتطبيـق فـي شـعر الـشطرين والـشعر       هوحديثـ هموسيقى الشعر العربي قديمـ    ): عبد الرضا . د(علي،  )١(

.١٧٧: م١٩٩٧، ١الحر، الشروق للنشر والتوزيع، عمان ـ االردن، ط

.٨٢: ديوان أبو الحب)٢(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٣٨

ار ومـا يجـول   فكأالحتوائه على ما يدور في ذهن الشاعر من    "الشعر العربي عموماً    

:عسموكذلك قول الشاعر عبد الحسين األ.)١("في مخيلته من هواجس

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

     ــور ــائع ظه ــسرد وق ــل ل ــر الطوي ــتعمل البح ــشاعر اس ــا ال ــام فهن ــاإلم ةالحج

ودولته الشريفة وكيف إنّه يملك جيشاً قوياً ال يستطيع احد ان يقـف          /

.عليهابوجه وأنه سوف يبلغ مشارق األرض ومغاربها وتكون له السيطرة

الكاملبحر وأما 

ست ) متفاعلن(وتكرار وحدته الوزنية ، بطوله وكثرة حركاتهأيضاً تميز فقد

مثل وعاًء صالحاً الستيعاب مشاعر الحزن والرفض واالستنهاض ومـن          وقد  ،  مرات

:محمد مهدي بحر العلومذلك قول الشاعر 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

، ١االرشـاد، بغـداد، ط  ةقراءة عروضية في المعلقات العشر، مطبع   ): عبد المنعم احمد صالح   . د(التكريتي،  )١(

.٣٧: م١٩٨٦

.٦١: ديوان األعسم)٢(

.٦٢: ديوان بحر العلوم)٣(
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٢٣٩.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

منـه وأن  ال محالـة  لصـ حا/الحجة اإلمام أن ظهور ن  بيالشاعر  ف

حربــه لوأن الجاحــدين ســوف يقومــون هالــذين انتظــروه ســوف يفرحــون بظهــور

. وقوف ضده لنكرانه وعدم التصديق بهوال

:وكذلك قول الشاعر صالح الكواز

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  فرغ احاسيسه وآالمه وما يعانيه في هذه األبيات ليبين مـدى           أفهنا الشاعر قد    

ةتحمله لهذه األعباء وأن الدنيا لم تبق له من شيء ولكنه على يقين أن هذه المحنـ      

ومــن المالحــظ أن الــشعراء قــد . /اإلمــام ســوف تنتهــي يومــاً بظهــور

بـشكل كبيـر فـي قـصائدهم االستنهاضـية ومـنهم            ) ل المرفـل  الكام(استعملوا وزن   

حاسيــسهم أالـسيد حيـدر الحلـي والــسيد مـال اهللا الفلفـل وذلـك مــن أجـل تفريـغ         

.ومشاعرهم

أما البحر البسيط

موسـيقاه  عنـه بوضـوح  لكنـه تميـز  ، وكثرة مقاطعـه بجزالتهفقد شابه الطويل  

.)٢()مستفعلن فاعلن(التي تخلقها الوحدة الوزنية المتأتية من الدندنة

.٥٠: ديوان الكواز)١(

مرشـد الـى فهـم اشـعار العـرب، مطبعـة مـصطفى البلبلـي الحلبـي                ال): عبد اهللا الطيـب   . د(مجذوب،   :ينظر)٢(

.٤٥٢: م١٩٥٥، ١وأوالده، مصر، ط
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٤٠

:بو الحبأومنه قول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  ) االحجـار تـضربها  (و) الرمضاء تقلبها(ووضوح الجرس في ، فانسيابية التعبير 

جعل المعنى يتدفق الى أذن المتلقي كأنه رنين الجرس تاركاً بذلك ) اهللا يحجبها(و

:وأيضا قول الشاعر عبد الحسين االعسم.أثره فيه

 
 

  
   

 
  

  تـستقبله  ) كتاب اهللا مهجـورا (و) بعيد الدار مستورا(فصوت الجرس في لفظ     

ــصورأُ أثرهــا فــي نفــس المتلقــي بــالحزن  ةتاركــةومباشــرةســريعةذن المتلقــي ب

وهـو مـن األوزان     ) الخفيـف (. ستعملها الشعراء أيضاً  ومن األوزان التي ا   . والمعاناة

)٣("وأعماقهمتمثالً بالحوار الداخلي ما بين الشاعر "من األداء النفسي للشاعر القريبة

:ومنه قول الشاعر محسن ابو الحب

 
 

  
   

 
  

 
.٥٧: ديوان أبو الحب)١(

.١٢٣: ديوان األعسم)٢(

.٢٣٧: الشعر العربي الحديث)٣(
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٢٤١.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

 
 

  
   

 
  

  قـام بـسؤالها    إذ  ،هنا الحوار الـداخلي بينـه وبـين نفـسه         حيث استعمل الشاعر  

.هذه الحوارية الهادئةوقامت بإجابته بالحقيقة التي يريد أن ينقلها الى المتلقي عبر 

:ومن الخفيف أيضاً قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

  ويتوسـل  /الحجـة   اإلمـام  فهنا الشاعر يبين مدى شوقه الى رؤية      

مـن خـالل حواريتـه التـي تمثلـت بهـا       عتب عليه لطول الفراق والغيبـة به للظهور وي 

.أبياته

ــور ــن البح ــتع وم ــي اس ــشعراء بحــر الت ــوافر(ملها ال ــوفرة  "فهــو ) ال ــاز ب يمت

وة في التنفيس ظمن البحور التي لها الح     أيضاَ ولذلك سمي بالوافر وهو    )٣("حركاته

:حسين االعسمومنه قول الشاعر عبد ال، حاسيسهأعن عواطف الشاعر و

 
 

  
   

 
  

 
.١٢٢: ديوان أبو الحب)١(

.١١٥: ديوان األعسم)٢(

دار ةلقوافي، تمهيد عمر يحيى، تحقيق فخر الـدين قبـاو  الوافي في العروض وا): الخطيب(ينظر التبريزي،   )٣(

.٦٩: م٢٠٠٢، ٤الفكر، دمشق، ط

.٦٩: ديوان األعسم)٤(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٤٢

ــشاعر  ــيفال ــن صحف ــار   أع ــي انتظ ــه ف ــاً عقيدت ــسه مبين ــامحاسي ــة اإلم الحج

ألنهـا تمثـل للـشاعر    ؛والخروج معه لالنتقام مـن الظلمـة ونـشر الحـق      /

:ومنه قول الشاعر محسن ابو الحب.فهي رجاهم ومبتغاهمةقي عقيدة ثابتوالمتل

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  في الصبر واالنتظار /الحجة  اإلمام فهنا الشاعر تحدث عن لسان    

الجبابرة حتـى كـادت األرض   ةسطومنرغم كل ما يرى من ظلم في هذه الدنيا و   

وحكمة اهللا سبحانه وتعـالى  /الحجة اإلمام بأهلها لوال وجود   خن تسي أ

: ةوأيضاً قول الشاعر محمد علي كمون. فيها

 
 

  
   

 
  

  ــشاعر فــي   ــين ألقــد وظــف ال ــه وب ــه اســلوب الحــوار بين ــامبيات ــة اإلم الحج

حركات بحـر الـوافر للتفريـغ والتنفـيس عـن احاسيـسه       مستعيناً بوفرة /

. وعما يجول في خاطره

) الرمـل (السـتنهاض بحـر   وأيضاً من البحور التي استعملها الشعراء في حق ا   

ته ممـا جعـل قـصائد االسـتنهاض     ينـسياب اووضوح النغم و، االموسيقةوقد تميز بخف 

. تمتاز بالحزن وبيان الحاجة لإلمام

.١٣٨: ديوان أبو الحب)١(

.٤١: ديوان كمونة)٢(
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٢٤٣.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

:قول الشاعر جواد بدقت)مجزوء الرمل(ومن

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 ومن هه اليه لينقذه من معاناتنفالشاعر قد بين حاجته لإلمام وضعفه وشدة حني

. /اإلمام ابية النغم الستعطافوانسيالبحر ادهره مستغال خفة موسيق

وذلك لسهولته واتفاقـه  ) زالرج(ومن البحور التي استعملها الشعراء أيضاً بحر    

نـه  وم، والحركـة النفعاالت السريعة التي تحتاج الى االنفجـار  مع حركات القتال وا  

: قول الشاعر عبد الحسين االعسم

 
 

  
   

 
  

  ، متلقييصال المعنى الى ال   إلسهولته في   ) بحر الرجز (لقد وظف الشاعر هنا     

بـالفوز اًمقترنـ انتظـاره  إلـى جانـب  ،  األمـام  لدنته من   بدنثارة انفعاله الستجابة    إمع  

التي استعملها الشعراء فـي قـصائد   ةومن خالل ما تتبعناه من البحور الشعري .والظفر

ألن شعر االستنهاض يـنظم  ؛االستنهاض لوحظ أن بعض البحور تتسم بالقلة وذلك   

على المنابر مما يتطلب من الشاعر ان ينظم علـى االوزان         من أجل االلقاء واالنشاد   

.المألوفة عند المتلقي وذلك لحصول التفاعل بينهما

.٨٩: ديوان بدقت)١(

.٥٧: ديوان األعسم)٢(
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٢٤٤

القافية.٢

تعد القافية عنصراً مهماً من عناصر االيقاع الشعري والزمة من لوازم الـشعر            "

اخـر  ي يلزمـه الـشاعر فـي أو       رف الـروي الـذ    حـ " وعرفـت القافيـة بأنهـا        )١("العربي

القافيـة شـريكة   "ذلـك بقولـه   ) هــ ٤٥٦ت(وقد اكد ابن رشيق القيرواني     )٢("االبيات

إن .)٣("وال يسمى شعراً حتى يكـون لـه وزن وقافيـة     ،  الوزن في االختصاص بالشعر   

ذن المتلقي لها يجعل من العمل الشعري للـشاعر         أوضوح القافية وقوتها واستساغة     

حدا بالشعراء الى استعمال بعض الحروف التـي    اكثر تقبالً وشيوعاً لدى الناس مما       

لدى المتلقي بحيث تجعله يتأثر بالعمل الشعري ويرتبط به  ةخاص الها وقع وموسيق  

ومن الحروف التي شكلت النـسبة االكبـر فـي قـصائد االسـتنهاض تلـك التـي لهـا                  

ن لما لهذه الحروف مـ ) والباء والدال ، والالم، والميم،  الراء(اصوات جهورية مثل    

.٣٢٤: م١٩٩٤رية، القاهرة، ، مكتبة النهضة المص١٠أصول النقد األدبي، ط): أحمد(الشايب، : ينظر)١(

تقليب القوافي وتلقيب حركتها، ضمن كتـاب  ): هـ٢٩٩ابو الحسن محمد بن احمد ت      (ابن كيسان،   : ينظر)٢(

، ١ابـراهيم الـسامرائي مكتبـة المنـار، االردن، ط    . رسائل ونصوص في اللغـة واالدب والتـاريخ، تحقيـق د      

.٢٦٣: م١٩٨٨

.١/١٥١: العمدة)٣(
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٢٤٥.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

فالراء احتـل المرتبـة   ")١("والهمس واالسرار ،  الصمت والجهر "اصوات تمييزية بين    

االولى بوصفه صوتاً مجهوراً متوسطاً بين الشدة والرخاوة ومن أهم ما يميزه تكرار    

ومـن ذلـك قـول    )٢("وهـو إمـا مرقـق أو مفخـم      ،  طرف اللسان للحنك عند النطق به     

)من الكامل(:الشاعر جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  الـصفة مـع مالـه      ويبدو ان الشاعر استغل هذه       )٤("يتميز صوت الراء بالتكرار   "

فكانـت  ، يريـد إيـصاله مـن معنـى للمتلقـي      للداللة على مـا   ،  اعرحاسيس ومش أمن  

للتزاوج بين الـصفة والمعنـى مثـل فيهـا صـوت الـراء عاكـساً لتلـك                   ةموفق ةمجانس

.االحداث التي كانت في داخله

)من الطويل(: وكذلك قول الشاعر حسن علي قفطان

 
 

  
   

 
  

  يـق دور بـارز اسـتغلها الـشاعر إليـصال المعنـى         قلقد كان لصفة التكرار والتر    

.٢١: م١٩٧١، ٤االصوات اللغوية، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، ط): ابراهيم. د(انيس،: ينظر)١(

.٦٧: م، ن)٢(

.٢٥٩-٢٥٥: ديوان الحلي جعفر)٣(

دار ، تحقيـق حمـد وطمـاس   ، فقـه اللغـة وسـر العربيـة     ): هــ  ٤٢٩أبو منصور عبد الملك ت      (، ينظر الثعالبي )٤(

.٥٢: م٢٠٠٤، ١ط، بيروت، المعرفة

.١٨٠-١٧٨: راء الغريشع)٥(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٤٦

المتلقي الذي يحمـل ذات العقيـدة مـشاركاً    ىالذي يريده بشكل سلس وواضح ال  

)من السريع(:وكذلك قول الشاعر صالح الكواز. ذاتهاالمشاعر في

 
 

  
   

 
  

                 لقد وظف الشاعر صفة الراء والقافية المقيـدة فـي ابياتـه للتعبيـر عـن الحـزن

ان يعيشها النـاس  اعر التي ك  بياته اكثر داللة على المش    أمما جعل   ،  واألسى والحرقة 

)من الرجز(:وكذلك قول الشاعر عبد الحسين األعسم. آنذاك

 
 

  
   

 
  

             لقد استغل الشاعر صفة التكرار عنـد النطـق بحـرف الـراء ليـشير الـى تكـرار

ا بأسلوب الجمع مستغالً ضمير  ملدى الشاعر والمتلقي حيث جمعه     نالحز لحظات

.بعيداً عن حب الذات) األنا(للداللة على ذلك متناسباً ) نا(الجمع 

جعلتـه   )٣(التي ترافق النطـق بـه      ةوالغن،  فإن صفته الجهورية  ،  أما صوت الميم  

السـيما إذا صـحب   واًواضـح اًواحـساس اًن له ايقاعـ إإذ، مالئما لغرض االستنهاض  

ولربما ناظر الشاعر جهارة هذا الصوت وغنته مع هواجـسه  ، الحزن الشديد والتفجع  

)من الطويل(:ومنه قول الشاعر كاظم األسديالحزينة

 
 

  
  .١١٢: ديوان الكواز)١(

.٥٧: ديوان األعسم)٢(

.١٤٧: ينظر االصوات اللغوية)٣(
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  مــع ةبياتـه صــفة حــرف المـيم مــن الجهـارة والغنــ   ألقـد اســتغل الـشاعر فــي   

يشعر به المجتمع مـن ظلـم   لبيان ماوللتعبير عن المجموع   ) واوال(صوت  اإلستعانة ب 

لبلـورة صـورة واضـحة عـن الواقـع الـذي يعيـشونه         الحكام وإن اختلفت هويـاتهم      

)من الطويل(:وكذلك قول الشاعر عبد الحسين األعسم.آنذاك

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  الـذي  ) الكسر(بياته صوت الميم محركاً إياه بصوت       ألقد وظف الشاعر في     

ليكشف بذلك عمـا يـدور فـي خلـده     ةيرافقه وضوح صوتي أكثر مع نغمات مميز 

. وانتظار دولته/الحجة سه من حب لإلمامسيحاأو

)من الوافر(:بو الحبأوكذلك قول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.٤٩٨-٤٩٤: شعراء الغري)١(

.٦٥: ديوان األعسم)٢(

.١٣٩: ديوان أبو الحب)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٤٨

للتعبيــر عــن الــف اإلطــالق بياتــه صــفة المــيم مــع ألقــد وظــف الــشاعر فــي 

غنـة بياته صـفة الجهوريـة وال     أتحيث اكتسب  /الحجة   اإلمام استنهاض

بهذا التنوع الصوتي استطاع الشاعر ان يوصـل   إذ  االلف المطلقة    ةنغممع  الواضحة  

.نمط ايقاعي مستقليذسالته الى المتلقي بشكل واضح صاٍفر

)من البسيط(:وكذلك قول الشاعر حيدر الحلي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  اً بصوت الـضم القـوي   مدعوماًحرفبياته االستنهاضية  ألقد وظف الشاعر في     

ــؤثر  ــا والم ــرعن م ــذلك   للتعبي ــراً ب ــه مثي ــيس لدي ــن احاس ــدور م ــامي ــة اإلم الحج

.للنهوض لقيادة دولة الحق االلهي/

يمتلكه هذا الصوت من داللة فضال عمافإنه صوت جهوريأما صوت الباء   

قـد  و)٢("ء بلوغـاً تامـاً  يدل علـى بلـوغ المعنـى فـي الـشي          "نه  إإذ   ؛حيث المعنى من  

يعتريهم من حزن وآهات وآالم    ظهار ما   استعمله الشعراء في قصائد االستنهاض إل     

م معه الهواء انحباسـاً تامـاً يـتالء       فلم يجدوا لذلك سبيالً غير الصوت الذي يحبس       "

لطلـب الثـأر مـن األعـداء     اإلمـام  ويـستنهض )٣("صدره على من فقد   مع انحباسات   

.١/١١٤: ديوان الحلي حيدر)١(

: م٢٠٠٨، ١الكـريم، دار ومكتبـه الهـالل، بيـروت، ط     الصوت اللغوي وداللته في القرآن    ): محمد فريد (عبد اهللا،   )٢(

.١٢٦) م ١٩٩٦، ٢اصوات اللغة العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط): عبد الغفار حامد. د(هالل، (١٢٩

.١٤٠: يةنهـ  دراسة ف)١٣٥٠-١١٠٠(شعر رثاء االمام الحسين في العراق للفترة )٣(
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)من الطويل(:ومن ذلك قول الشاعر عبد الحسين االعسم

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  عن المعنى الذي يريـد ان يـصل         معبراًصوت الباء الداللي    لقد جعل الشاعر    

مبيناً أيضاً مايحمله صدره من الهمـوم  ، ليه وهو المعاناة من الظلم والقتل والتشريد    إ

.الشاعر لقصيدتهةالطف الى زمن كتابةمنذ وقعةوالتحسر على فقد األحب

التـي يـصعب الوقـوف   ) قطب جـد  (ةن حرف الباء من حروف القلقل     إو هذا

ت اثنـاء  لـشدة الـضغط الـذي تولـده هـذه االصـوا      دون احداث صوت واضح   فيها

)من الكامل المرفل(: ومن ذلك قول الشاعر السيد محمد مال اهللا.)٢("النطق بها 

 
 

  
   

 
  

  يدة لبيان ماقالمةوظف صوت الباء الجهوري مستعيناً بالقافي    بيتهفالشاعر في   

.يقاسيه المجتمع من ظلم وغياب للحق

)من البسيط(:الشاعر عبد الحسين شكروقال

 
 

  
 

.٥٣: ديوان األعسم)١(

.١٤٥: بيةاصوات اللغة العر)٢(

.٨٤-٧٨: ديوان مال اهللا)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٥٠

 
 

  
   

 
  

             نالحظ فـي هـذه األبيـات تناسـباً بـين حـرف الـروي والمعـاني التـي نـشدها

أللف الممـدودة   استعمال ا مع  ن جهارة صوت الباء وشدته االنفجارية       إذإ،  الشاعر

.الشاعرانقص فيه من آهات وآالم يشعر بهمعنى متكامل البوحت أ

صوت النونأما 

يحتاج الى جهد عضلي أقـل ممـا يحتاجـه          "فهو صوتٌ مجهور ذو مخرج أنفي       

وقد اسـتعمله الـشعراء بمثابـة االنـاء الـذي يفرغـون فيـه همـومهم            )٢("الصوت المهموز 

)من الوافر(:الشاعر عبد الحسين االعسموآالمهم وأحزانهم ومن ذلك قول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  لمجتمع من للتعبير عما يعانيه االمكسوربياته صوت النون أوظف الشاعر في 

. من ظلم وذلهموم واحزان وما حل به

)من الكامل(: الشاعر السيد محمد مال اهللاوقال

.١٧: ديوان شكر)١(

.١١٢: االصوات اللغوية)٢(

.٧٠: ديوان األعسم)٣(
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  حزانه وشجونه وما يقاسيه ويعانيه من جور الزمـان مـستغالً    أفالشاعر عبر عن    

. كل ما يشعر بهفيهصوت النون المجهور الذي فرغ 

فإنه انـدفاع الهـواء مـن الرئـة ممـا يـسد        )٢(،امت ال الصائت  أما صوت الدال الص   

شـعار االسـتنهاض لكـشف ان       أوقد استعمله الشعراء فـي      ،  عارض سريانه عن النطق به    

الظلمة يسمعون النداءات واليصغون لها رغم التحذير المتكرر ولكنهم يـستمرون فـي      

)لبسيطمن ا(:ظلمهم وغيهم للعباد ومنه قول الشاعر عبد الحسين شكر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ات عـن النـداء  مع االلف الممدودة للتعبير ) الدال(فهنا الشاعر وظف صوت     

ــذين لظلمــة لالموجهــة ةال يــستمعون الــى صــوت الحــق واليــصغون اليــه نتيجــ ال

يـات  وقد استعمل القرآن الكريم هذه الداللـة فـي بعـض اآل     ،  يمانابتعادهم عن اإل  

. )٤()وال أنتم عابدون ما أعبد(ومنها 

.٩٨-٩٦: ديوان مال اهللا)١(

.١١٣: م١٩٩٢للقارئ العربي، دار المعرف، مصر، ةعلم اللغة مقدم): محمود. د(ينظر سعران، )٢(

.٢٧: ديوان شكر)٣(

.٣آية :سورة الكافرون)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٥٢

)من الطويل(: ائيالسيد ابراهيم حسين الطباطبوقال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  علـى أن الظلمـة ال ينفـع    ةللداللـ ) الدال(فالشاعر في ابياته استغل صوت      

الحجة اإلمامنما يستحقون القصاص العادل من قبل  إنصح أو اإلرشاد و   معهم ال 

/.

صوت العينأما 

ومن خالل ، اذ يتذبذب الوتران الصوتيان،  ةنغمة موسيقي  تصحبهفهو صوتٌ   

هذا التذبذب تظهر لنا طبيعة العالقة بين صفته والمعاني االستنهاضية التـي ينـشدها            

)من الكامل المرفل(:يد حيدر الحليالشاعر ومنها عينية الشاعر الس

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ةالذي يمثـل النغمـة الموسـيقي   ) العين(لقد وظف الشاعر في قصيدته صوت      

والقافية المقيدة ليعبر بها عن مرارته فهاماالستبدعم  ه  يالصارخة نتيجة تذبذب وتر   

.٧٧-٢/٧٦: معجم شعراء الحسين)١(

.٩٢-١/٨٨: ديوان الحلي حيدر)٢(
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من أجل العينيبرويهعن الوجع والفزع والهلع هوتفجعه وقد وفق الشاعر في تعبير  

.وتحريك األلم والتوجع داخل نفس المتلقي /جة  الح اإلمام استنهاض

)من الطويل(:الشاعر عبد الحسين االعسموقال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  وجيشه وفـزع  اإلمام قوة) العين(من خالل صوت وبياته ألقد بين الشاعر في    

.االعداء من هذا الجيش وجزعهم من مصيرهم الذي سوف يرونه على يديه

ولـشدته وجهارتـه صـفاء فـي     )٢(أما صوت الجيم فهو صوت مجهور شـديد       

م الـذي كـانوا يعـانون    ه الشاعر في وصف المعاناة والظلـ   لالسمع والسيما اذا استعم   

منهم الشاعر السيد محمد مال اهللا منه وقد استعمله الشعراء في قصائد االستنهاض و       

)من الطويل(: في قوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ، ي الــسمعه فــءوجهارتــه وصــفا) الجــيم(لقــد اســتغل الــشاعر شــدة صــوت 

واستعماله القافية المقيدة التي تمثل الصوت الذي يرن في اذن السامع للتعبيـر عـن                

.٦١: ديوان األعسم)١(

.٨٢: م٢٠٠٢المدخل الى علم االصوات العربية، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، ): غانم قدوري. د(الحمد، )٢(

.٨٤-٧٨: ديوان مال اهللا)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٥٤

ره فـي المجتمـع    تـرك أثـ   الصورة التي ارادها الشاعر من لوعة المعاناة واأللم الذي          

امثلهتي  تالذي يمثل جانب الحق وقوة الباطل ال       /الحجة   اإلمام بغياب

.ة الزمانفراعن

)من مجزوء الكامل المرفل(:ود الحليوكذلك قول الشاعر سليمان دا

 
 

  
   

 
  

   
 

  
             للداللـة علـى    ) الجـيم (لقد وظف الشاعر فـي قـصيدته االستنهاضـية حـرف

وهـذا نـابع مـن عقيـدة     ، ألنه يمثـل العدالـة االلهيـة فـي األرض          ؛ليهإاحتياج الناس   

.المحبينواالنتظار لدى الشيعة 

ةف الـروي ولكـن بنـسب   وقد استعمل الشعراء في شعر االستنهاض باقي حرو 

.ن بعضها لم يرد في شعر االستنهاضإقليلة بل 

وقد ) قافية مطلقة وقافية مقيدة(فقد قسمت على قسمين للقافيةأما بالنسبة 

استعمل الشعراء القافية المطلقة في شعر اال ستنهاض بشكل كبير وذلك لسبب طبيعة 

ا في النفس كي يعبر الشاعر عم  ةفاالستنهاض يحتاج الى حرية وانطالق    ،  الموضوع

تفيد "يجول في خاطره ومايختلج في نفسه من اآلم واحزان أما القافيه المقيدة التي      

عنهـا  افـإن الـشعراء قـد ابتعـدو    ، وتوقفـه عـن تدفقـه وحركتـه    ،  )٢("انطالقة الصوت 

ولكن هذا ال يعنـي تـرك   ،  التي تحقق الغرض المنشود    ةواتجهوا الى القافية المطلق   

.٦٨٣-٦٨٢: اروع ما قيل في محمد)١(

.٥٩: م١٩٨٧علم العروض والقافية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ): عبد العزيز. د(العتيق، )٢(
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لـى ن عدداً منهم استعملها للداللـة ع  أشعارهم بل نجد    أراء للقافية المقيدة في     الشع

)من الكامل المرفل(: ومن القافية المقيدة قول الشاعر سليمان الحلي. غرضه

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   نـشاد  جمة مـع اإل ألنهـا منـس  ؛لعل الشاعر لجأ في قصيدته الى القافية المقيـدة

ونحـن قـد اوردنـا       )٢("فية اطوع وأيسر في تلحين ابياتهـا      هذه القا "ألن   ؛على المنابر 

ر أيضاً قول الشاعر جعفومن ذلك . ض هو شعر منبري سابقاً أن أغلب شعر االستنها    

)من السريع(: الحلي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
            حيث وظف الشاعر هنـا القافيـة المقيـدة للداللـة علـى أن قـصيدته هـي مـن

الشعر المنبري الذي يراد منه الوصـول الـى مجموعـة اكبـر مـن النـاس مـع سـهولة           

. ناء القائهأثفي تلحينه 

.٦٨٣-٦٨٢: أروع ماقيل في محمد وأهل بيته)١(

.٢٥٧: الشعراينظر موسيق)٢(

.٢٤٦-٢٤٤: ديوان الحلي جعفر)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥٦

التكرار.٣

ضـفاء  وذلـك إل ،ئل التعبيـر الفنـي لـدى الـشعراء        يعد التكرار وسيلة من وسـا     

المتلقي من معنى خـاص  ايقاع جميل معبر عن ذاته وما يريد ان يوصله الشاعر الى    

فضالً على أنه يعد من اقوى طرق االقناع مـن خـالل اعتمـاده علـى            "بداعه الفني   إب

ادتهـا فـي   تناوب االلفـاظ واع "االدبي يعني   والتكرار في النص     )١("التأكيد والتقرير 

وقـد  )٢("بحيث تشكل نغماً موسيقياً يقصد به الناظم فـي شـعره ونثـره   ، سياق التعبير 

ذلك أن القـرآن الكـريم قـد خاطـب      "،  ورد هذا االسلوب في القرآن الكريم أيضاً      

)٣("العرب بما يألفون من االساليب

اذ )٤(»ثــم كــالّ ســوف تَعلمــون* كــالّ ســوف تَعلَمــون «:ومنــه قولــه تعــالى

تكررت اآلية في السورة وذلك من اجل التوكيد على سوء عاقبـة تكـاثركم وهـو                

نه ابن رشيق القيرانـي بقولـه      يب شعر فقد الأما التكرار في    .من باب االنذار والترهيب   

و الحـب دراسـة فنيـة موضـوعية، رسـالة          ديـوان محـسن ابـ     ): راوية محمـد هـادي حـسون      (الكلش،  : ينظر)١(

.١٥: ماجستير، مقدمة الى مجلس كلية التربية، جامعة كربالء

.٢٣٩: جرس االلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب)٢(

.٢٣٩: ن.م)٣(

.)٤-٣(آية : سورة التكاثر)٤(
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٢٥٧.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

فاكثر ما يقع التكرار في االلفاظ ، ومواضع يقبح فيها، وللتكرار مواضع يحسن فيها"

لمعنـى جميعـاً  ر اللفظ وافاذا تكر، ي دون االلفاظ أقلوهو في المعان، دون المعاني 

وللتكرار عدة انواع منها التكرار في الحرف الواحـد ومنـه         )١("فذلك الخذالن بعينه  

)من الوافر(:بو الحبأقول الشاعر محسن 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  في ابياتـه للداللـة علـى حزنـه        ) والميمالتاء(لقد وظف الشاعر تكرار حرفي      

مـن   ةأكـسب الـنص حالـ     مـا   م،  /الحجـة    اإلمـام  ولهفته وشـوقه لرؤيـة    

وقـال .خـالل رفـضه للواقـع الـذي يعيـشه     التوتر الحزين يتفاعل معها المتلقـي مـن       

)من الرجز(:الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.٢/١٢١: العمدة)١(

.١٣٩: ديوان أبو الحب)٢(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٥٨

 
 

  
  مـا  فيـه   الجهورية ليفـرغ     ةالصف يحرف النون ذ  لقد جعل الشاعر من تكرار      

معلنــاً /اإلمــام نتظــاراحاســيس مؤكــداً بــذلك فــوزه بأفــي نفــسه مــن 

. حاسيسه وشعورهأليشارك المتلقي في إياهابصراحة تامة عن عقيدته مؤكداً 

مـن  (: مثلمـا فـي قـول الـشاعر حيـدر الحلـي      ثم يأتي بعد ذلك تكرار اللفظة   

)مجزوء الكامل المرفل

 
 

  
   

 
  

  مـا  ثـالث مـرات مـع قافيـة العـين           ) تـدعو (لقد جعل الشاعر من تكرار لفظه       

هـذه   ةإلجابـ  /ةلالمـام الحجـ    هحمل مرارة الشاعر ووجعه واستنهاضـ     ي

.المتلقيوالدعوة التي طالما انتظرها الشاعر 

)من الطويل(:وكذلك قول الشاعر جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      بدا االنسجام واضحاً بين ) ضيأتُغ(ة من خالل االيقاع الذي ولده تكرار لفظ

.٥٨: سمديوان األع)١(

.٩٢-١/٨٨: ديوان الحلي حيدر)٢(

.٢٦٠-٢٥٩: ديوان الحلي جعفر)٣(
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٢٥٩.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

ايقاع األبيات والمعاني التي ارادها الشاعر من خاللها كالتأكيد والتعظيم والتهويـل          

.ا يأتي بعدها من المعانيوالتعجب مما جعل المتلقي في حالة ترقب لم

أما تكرار الجملة فقد ورد كثير منـه فـي قـصائد االسـتنهاض لـدى الـشعراء                  

)من السريع(: ومنه قول الشاعر جعفر الحلي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  اثبـات وحـدة الهـدف مـن     ) متـى نـرى  (راد الشاعر من خالل تكرار جملـة     أ

، الهـاجس الروحـي لفلـسفة االنتظـار    لمعـاني الجزئيـة التـي شـكلت     اخالل تاكيده   

عطـت انطباعـاً واضـحاً الـى ذهـن      أةف وحدة موسيقي لّأان هذا التكرار     فضالً على 

. المتلقي

)من مجزوء الرمل(:وكذلك قول الشاعر جواد بدقت

 
 

  
   

 
  

  صدر بيتـين  ضمن) في البراياسيدي ما (لقد وظف الشاعر في تكراره جملة       

وحبيبه وسبيل نجاتـه حيـث جعـل    هار تحسره العميق وحنينه الى منقذه     ظمتتالين إل 

.في نفس الشاعر والمتلقياًافر هذه العبارات وقعفي تض

.٢٤٦-٢٤٤ديوان الحلي جعفر )١(

.٨٩: ديوان بدقت)٢(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٦٠

)من الطويل(:وكذلك قول الشاعر صالح الكواز

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  تأكيـد الـشاعر خوفـه وتحـسره علـى الـدين         ) دعوتـك (إن لتكرار جملـة     

رآن والــشرع والحــق الــذي بــدأ بــالتراجع والــضياع بــسبب حكــام الجــور  والقــ

والظلمة فجعل بهذا التأكيد داللة واضحة لدى المتلقي بما يجري على الرسالة        

اإلمـام  وان منقـذها الوحيـد هـو   ، )صـلى اهللا عليـه وآلـه      (التي جاء بهـا الرسـول       

. /الحجة

.٨٢: ديوان الكواز)١(
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٢٦١

رد االعجاز على الصدور.٤

وهـو نـوع   )١("أو منظوم يالقي آخره أوله بوجه من الوجـوه      كالم منثور   "هو  

أيضاً من انواع التكرار الذي استعمله الشعراء في قصائد االستنهاض وذلـك لزيـادة          

.التنغيم الموسيقي والتكثيف الداللي الذي يتوخاه الشاعر في قصيدته

)من الكامل المرفل(:ومنه قول الشاعر حيدر الحلي

 
 

  
  والتركيـز  ، هـذه الكلمـات كانـت لـه غايـة أراد تأكيـدها         الشاعر هنا بتكراره    

وهي ان الدين بأصـوله وفروعـه قـد صـرف عـن معنـاه       ، هايلععليها وجلب االنتباه    

.)لى اهللا عليه وآلهص(الحقيقي الذي نزل به جبريل األمين على الرسول االعظم 

)من الطويل(:اعر محسن ابو الحبوكذلك قول الش

 
 

  
 

.٤/٢١٤: خزانة األدب وغاية األرب)١(

.٩٢-١/٨٨: ديوان الحلي حيدر)٢(

.٥٣: ديوان أبو الحب)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٦٢

لقد ركز الشاعر على البيت الذي احترق والذي كان جبريل حاجبه للداللـة           

فضالً عن ذلك فان هـذا    ،  يمانبط الوحي وثقل اإل   هم وصفهعلى اهمية هذا البيت ب    

م مـع االجـواء الحزينـة التـي         ءثافة الموسيقية التـي تـتال     سهم في زيادة الك   أالتكرار  

.رسمها الشاعر

)من الوافر(:وقول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
  تأكيـد غايـة الـشفاعة التـي     ) داء دفين(ات راد الشاعر في تكراره الكلم   ألقد  

خـرة  وأهـل بيتـه فـي الـدار اآل    /الحجـة  اإلمامر منكان يتوخاها الشاع 

. براً عن حاجة الشاعر لهذه الغايةوقد أضاف هذا التكرار نغماً موسيقياً مع

.٢٦: ديوان األعسم)١(
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٢٦٣

اجلناس.٥

أن يتشابه لفظان في    "ويعد الجناس وسيلة من وسائل التعبير االيقاعية ويعني         

عد من ، الطبع من غير تكلفوجاد به، فاذا جاء عفواً، ويختلفان في المعنى، النطق

.)١("المحسنات الجميلة

وذلك ألنه يعمل على خلق ، اق النص الشعرييللجناس أهمية كبيرة في س"و

.)٢("دة الجرسحيقاع منسجم يظهر أثره في وإ

ع الحـروف  تّفق فيه اللفظان بنـو اوهو ما، الجناس التام:نواع منها أللجناس  "و

.)٣("وشكلها وعددها وترتيبها

:ومنه قول الشاعر صالح الكواز

 
 

  
 

.١٠: اساس البالغة)١(

.٢٠٤): رسالة ماجستير: (ديوان محسن ابو الحب دراسة موضوعية فنية)٢(

.١٢٤: اساليب البديع في القرآن الكريم)٣(

.٢٩٨: الموسوعة المهدوية)٤(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٦٤

للداللــة علــى وجــه ) خـد (فقـد اســتعمل الــشاعر فـي الــشطر األول لفظــة   

عليه األرض وأما في الشطر الثاني فقد استعمل اللفظة للداللة على خد الحسين 

.السالم

مــن (: )١()الجنــاس المحــرف(مــن الحلــيوكــذلك قــول الــشاعر حيــدر  

)الكامل


 

  
  للداللة على مجموعة مـن  ) أظهر(ةفقد استعمل الشاعر في الشطر األول لفظ

في ظهـر  اإلنسان ةللداللة على نطفةالناس وأما في الشطر الثاني فقد استعمل اللفظ    

.بيهأ

مختلفـة  ، وهو ان تكون فيه الحروف متساوية في تركيبها ": س غير التام  الجنا

وقيـل  ")٣("أو متساوية بالوزن مختلفة في التراكيب بحرف واحد ال غيـر     ،  في وزنها 

.)٤("هو التماثل في االلفاظ مع االختالف في المعنى

)من الطويل(: ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
 

سـاليب  أ" هو ما اتفق لفظاه فـي عـدد الحـروف وترتيبهـا واختلفـت الحركـات فقـط                : " الجناس المحرف )١(

.٢٠٨: القرآنالبديع في 

.١١٤-١/١١١: ديوان الحلي حيدر)٢(

.٣٧٩: ينظر المثل السائر)٣(

خزانـة األدب وغايـة األرب،   ): هــ ٨٣٧أبو بكر علي بن عبد اهللا المعروف بابن حجـة ت       (ينظر الحموي،   )٤(

.١/٤١٨: م٢٠٠٥، دار صادر، بيروت، ٢كوكب دياب، ط. دراسة وتحقيق د

.٥٣: ديوان األعسم)٥(
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٢٦٥.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

ومعنـاه  ) الـضرب (و،  ومعناه قبـضه الـسيف    ) العضب(الجناس حصل هنا بين     

يالقتال والقضاء على الظلمة وقد وظف الـشاعر هـذا الجنـاس لتـوفير نغـم موسـيق          

:وكذلك قول الشاعر محـسن ابـو الحـب     .المعنى الذي كان ينشده الشاعر    و مءيتال

)فرمن الوا(

 
 

  
  ، يمـان هـي بمعنـى الوفـاء واإل   التـي  ) وفـوا (لقد وظف الـشاعر الجنـاس بـين        

فى ضـ أعطاهم أجورهم ومن خالل التقارب الصوتي بين اللفظتـين          أأي  ) وفاهم(و

.اً عذباًيالشاعر على البيت نغماً موسيق

)من الكامل(: قول الشاعر عبد الحسين شكر

 
 

  
           والجنـاس  )مفـزع (و) زعنـ ا(لقد وظف الشاعر التقارب الصوتي بـين لفظتـي

ــى    ــي المعن ــا ف ــذي بينهم ــى إإذال ــأ(ن معن ــسم   ) زعن ــول الج ــة المفت ــصير القام الق

.خيفء مللهروب من شياإلنسان جأ اليهالمكان الذي يل) المفزع(و

)من الوافر(:وكذلك قول الشاعر محمد علي كمونة

 
 

  
  واالولـى بمعنـى القـدح    ) احرالقـ (و)قـداح أ(تـي الجناس هنا حصل بـين لفظ  

حيث جمع بينهما مـستغالً تقـارب   ) عود النيل(الذي يشرب به الماء والثانية بمعنى     

.١٤٠: ديوان أبو الحب)١(

.٤٦: ديوان شكر)٢(

.٣٨: ديوان كمونة)٣(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٦٦

وت الراء المجهور المكرر للداللة علـى مبتغـاه بـصوٍت موسـيقي             صبصوت الدال   

.مميز

)فمن الخفي(:وكذلك قول الشاعر محمد مهدي بحر العلوم

 
 

  
  فـي عجـز البيـت الـشعري     ) غـوث (و) غيـث (لقد وظف الشاعر الجناس بين      

المنسجم الذي احدثته اللفظتـان للداللـة علـى المعنـى الـذي      مستغال بذلك االيقاع   

.يبتغيه الشاعر وهو المطر في األولى وانقاذ العباد في الثانية

)من المتقارب(:در الحلييالسيد حوكذلك قول الشاعر 

 
 

  
         فرحـاً (و)ترحـاً (شعري بـين   لقد وفق الشاعر في استعمال الجناس في بيته ال (

ممـا ولـد جرسـاً موسـيقياً جمـيالً         ) الـسرور (والثانية بمعنـى    ) الحزن(ومعنى األولى   

.مؤثراً في المتلقي

.٦٤: ديوان بحر العلوم)١(

.١/٤١: ديوان الحلي حيدر)٢(
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٢٦٧

والتشطريالتدوير .٦

وغالبـاً مـا يجـيء    "، )١("وهو ان يشترك شطرا البيت بكلمـة واحـدة   والتدوير  "

ي االبحـر الخفيفـة كالمتقـارب      خاصـة فـ   وبالت الداللية   يالتدوير الستكمال التشك  

.)٢("توالخفيف والمجزوآ

)من الكامل المرفل(: ومنه قول الشاعر حيدر الحلي

 
 

  
   

 
  

                ًفقد دور الشاعر في قصيدته عـشرة أبيـات مـن مجمـوع إثنـين وسـبعين بيتـا

لـشاعر اسـتعمل هـذا التـدوير لحاجتـه النفـسية وعـدم اسـتقراره لينقـل إلــى          ولعـل ا 

وقول الـشاعر محمـد علـي       . ستقرار والترقب لما سوف يقوله    المتلقي حالة عدم اال   

)من الوافر(: ةكمون

 
 

  
 

.١/١٧٧: العمدة)١(

.١٧٣): رسالة ماجستير(ينظر لغة شعر ديوان الهذليين )٢(

.٩٢-١/٨٨: ديوان الحلي حيدر)٣(

.٣٩: ديوان كمونة)٤(
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٦٨

وخمـسين بيتـاً ولعـل     لقد دور الشاعر بيتين من قصيدته التـي احتـوت اثنـين             

الــشاعر هنــا اضــطر إلــى هــذا التــدوير لحاجــة الــوزن إليــه وذلــك لقلــة وروده فــي  

.القصيدة

)من الكامل المرفل(: وقول الشاعر محمد مال اهللا الفلفل

 
 

  
  تهـا ثالثـة   وعشرين بيتاً من قصيدته التي بلغ عـدد أبيا      واحداًلقد دور الشاعر    

نتظار وحيـرة واسـتنفار ممـا       اوأربعين بيتاً ولعله أراد بهذا التدوير جعل المتلقي في        

.سوف يأتي بالبيت الذي يلي المتقدم

والتدوير عكس التشطير ففي التشطير يقوم الشاعر على إلغـاء التواصـل بـين              

نفصال م االمما يجعل اإليقاع أكثر بروزاً نتيجة تالزم المعاني وعد       ،  الصدر والعجز 

سـتنهاض ومنـه قـول الـشاعر محـسن أبـو       فيما بينها وقد ورد هذا الفن فـي شـعر اال     

)من الطويل(: الحب

 
 

  
  وازن الشاعر بين الشطرين بحيث يستطيع كل مصراع أن يقوم بنفسه دون أن

الحجـة اإلمـام  منحت الشاعر حريـة فـي أبياتـه عـن    ستقاللية ايستعين باآلخر وهذه  

/.

)من الكامل(:ومنه قول الشاعر عبد الحسين شكر

 
 

  
  .٨٤: اهللاديوان مال )١(

.٨٣: ديوان أبو الحب)٢(
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٢٦٩.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

 
 

  
           م مـن ظلـم وعـدوان    حكت هذه األبيات مأساة أهل البيت ومـا جـرى علـيه

حاسيسه وما يتمناه من    أوقتل وتمثيل ويأتي البيت الثاني ليكون متنفساً للشاعر عن          

./الحجةاإلمام ظهور

)من الطويل(:وكذلك قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
   

 
  

           على الرغم من وجود التـشطير فـي هـذه األبيـات اال أننـا نتحـسس االتـصال

مرتبط بطبيعة المـسألة التـي تحـدث عنهـا         وهذا،  المعنوي بين صدر البيت وعجزه    

عنـد اهللا سـبحانه   ومنزلتـه /الحجةاإلمام  نها عكست فضل  إذ  إ؛الشاعر

.دخره إلقامة الحق والعدل االلهياوتعالى وأنه 

.٤٨: ديوان شكر)١(

.٦٠: ديوان األعسم)٢(
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٢٧٠

التصريع.٧

وآخر جزء في عجزه في  ،  وهو عبارة عن استواء آخر جزء من صدر البيت        "

.)١("الوزن والروي واالعراب

خلـق االيقــاع  "ويعـد التـصريع مـن وســائل االيقـاع المهمـة فهـو يــسهم فـي        

.)٢("رفياًلكونه تكراراً ح، بالتناغم مع المضمون في تركيبه الداللي

فضالً عن ذلك فانه يمثل المقدمـة الموسـيقية التـي تلهـب االحـساس وتثيـر             

)من الطويل(:المشاعر ومنه قول الشاعر عبد الحسين األعسم

 
 

  
         ويبـدو أن الـسبب فـي ذلـك      ،  لقد وظف الشاعر في مطلع قـصيدته التـصريع

. )٤("حالوة في النفسن وقعه فيه أو، صريع في المطلع أليقتان ال"د الى يعو

.٤/٥١: خزانة االدب وغاية األرب)١(

.١٥٠: أسرار البالغة)٢(

.٦٥: ديوان األعسم)٣(

.٤/٥١: االدب وغاية األربةخزان: ينظر)٤(
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ــي  لعــل و ــضاً ف ــصريع أي ــصائد طــالوة "للت ــل الق ــنفس ، اوائ ــي ال ــاً ف ، وموقع

وكـذلك قـول الـشاعر عبـد     )١("الستداللها به على قافية القصيدة قبل االنتهـاء اليهـا      

)من الكامل(:الحسين شكر

 
 

  
        لقد استغل الشاعر التصريع الذي ورد في مطلع قصيدته لبيان عظـم المـصيبة

الجهـل والظلـم بـالتزامن مـع     والمعاناة التي كـان يعيـشها المجتمـع والـشاعر نتيجـة       

.موسيقية مؤثرةة مما اعطى مطلع القصيدة شحن) مفزع(و)األنزع(لفظتي

)من الطويل(:بو الحبأحسن وكذلك قول الشاعر م

 
 

  
  ) الـراء (كثافة موسيقية مـع تكـرار حـرف     ىاعط) دهر(و )بدر(فالتصريع في   

/الحجـة  اإلمـام الشاعر ليعبر عن احتياج الـشعوب لطلعـة    الذي جاء به  

.حقاق الحقإلنشر العدل و

.٢٨٣: منهاج البلغاء)١(

.٤٦: ديوان شكر)٢(

.٨٢: حبديوان أبو ال)٣(
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صيعالرت.٨

علـى  ةبلفظـ ) او عجـزه (مـن صـدر البيـت    ةوهو عبارة عن مقابلة كـل لفظـ     "

.)١("وزنها ورويها

هو تقطيع أجزاء البيت تقطيعاً مسجوعاً أو شبيهاً "والترصيع في علم العروض 

تين أو ينوعماده السجع الذي فـي احـدى القـر   ،  ويكون في الشعر والنثر    مسجوعبال

.)٢("في الوزن والرويقابله من األخرى اكثر مع ما ي

ها قدامة وجعله من نعـوت  تحدث عنيع هو أول األنواع البديعية التي   رصوالت

ير مقـاطع  يى فيـه تـص   خّوهـو أن يتـو    "حيث قال    -اي من محاسنه وصفاته     -الوزن  

.)٣("التصريفأو من جنس واحد في ، زاء في البيت على سجع أو شبيه بهاألج

)من الطويل(: لي قفطانومن نماذجه قول الشاعر حسن ع

 
 

  
 

.٤/٣٧٤: االدب وغاية األربةخزان)١(

.٢١٦: اساليب البديع في القرآن)٢(

.٣٨: نقد الشعر)٣(

.١٨٠: شعراء الغري)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٧٣.........................................................................................االيقاع: الفصل الثالث

في زيادة حدة ) ذالُّء فيهمأ(و)اء فيناعزّأ(قد أسهم الترصيع في قول الشاعر    ل

رادهـا مـن العلـو    أالـصورة التـي   ومة بين االيقاع   االيقاع رغبة من الشاعر في المالء     

.مهانة بين الطرفينوالدنو وال، والرفعة

)من الكامل(:وكذلك قول الشاعر حيدر الحلي

 
 

  
  ةبغيبــ(و)بــضرائح حجبــتْ(اســتطاع الــشاعر مــن خــالل الترصــيع فــي قولــه

لى صـ (جـده الرسـول      يبـضريح  /الحجة   اإلمام ان يشبه غيبة  ) ضربتْ

عـن النـاس   اهميجـسد ا حجبـ ذينلال) ليه السالمع(علي اإلمام   بيهأو) وآلهاهللا عليه   

.ا كالشمس لم يحجبها السحابولكن بقي فضلهم

)من الطويل(:وكذلك قول الشاعر محسن ابو الحب

 
 

  
  سقة جعلت من البيت متناسـقاً  يع في هذا البيت خلق نغمة موسيقية متنا       رصالت

ــى       ــة النــاس ال ــر عــن حاج ــيقياً ودالليــاً للتعبي /الحجــة اإلمــامموس

.حتياجهم الى الكواكب والفجراك

.٣٤-٢/٣٢: ديوان الحلي حيدر)١(

.٨٤: ديوان أبو الحب)٢(
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٢٧٧

، السالم علـى أشـرف الخلـق والمرسـلين        والصالة و ، الحمد هللا رب العالمين   

فـإن مـن خـالل    وبعد؛، تجبيننوصحبه الم، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نبينا

من النتائج والنقاط التي نـدونها فـي هـذه    ةننا أن نصل إلى جمل  كأم، مسيرة البحث 

دراسة تحليلية لقـصائد االسـتنهاض باإلمـام        (بوصفها نتائج أفرزتهـا      الخاتمة

ـ ١٣٠٠هـ إلى   ١٢٠٠في الشعر العراقي من      /المهدي   وهـي  ) هـ

:اآلتيعلى النحو 

والقيـام  ، مـن الموضـع  بـراح إ(معنـى االسـتنهاض هـو       نأعـن كشف التمهيـد    .١

هـذه المعـاني تـدل علـى القيـام والحركـة             وكـلُّ ، )والمقاومة والطاقـة والقـوة    

اإلمـام   اقاً بقـضية  وهـذا المعنـى نجـده أكثـر التـص         . والتغيير من حال إلى حـال     

.طلب التعجيل بظهوره وقيام أمرهو/الحجة 

٢.     ة الحق على الخلـق (ت بمعنى  اءد ج ة فق أما بالنسبة إلى معنى لفظة الحجحج (

الكامــل الــذي خــصه اهللا ســبحانه وتعــالى بحمــل رســالة الــدين اإلنــسان وهـو 

اوله شعراء وإعالء كلمة اهللا ومحاربة الظلم والعدوان وهذا المعنى هو الذي تن          

.شعارهمأالحقبة في 
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٧٨

أن األديان والمذاهب اتفقـت عقائـدياً بأنـه سـوف            عنكذلككشف التمهيد   .٣

خر الزمان حجة علـى هـذا الكـون يقـوم بنـشر العـدل اإللهـي ويحكـم              آيأتي  

ختلفــت فــي كمــا ا،تهوشخــصيتــهبالقــسط ولكنهــا اختلفــت فــي تحديــد هوي

.تسميته

له أصول قديمة منذ العـصر الجـاهلي   تان شعر االستنهاض كان  ثبت الباحث   أ.٤

فراد قبيلته يـرتبط  فالشاعر يرى نفسه فرداً من أ، كان رهين النظام القبلي  إال أنه   

كما أن شعر . مالهآن يفكر في مشكالت المجتمع ومعها بمصير واحد ولم يك    

ضمن قصائد عن أبياتاالستنهاض لم يكن غرضاً مستقالً بذاته بل كان عبارةً

الدراسة بعد أن مرت بمراحل مدح أو رثاء إلى أن وصلت القصيدة إلى حقبة       

ها غرضـاً  عـد لـة النـضج واالسـتكمال ب   إلـى مرح ، أبياتـاً من خالل كونها     تطور

فحين يقوم الشاعر بمـدح أو رثـاء أهـل البيـت     ،  مستقالَ بذاته وهو االستنهاض   

ألخذ /الحجةاإلمام عليهم السالم يتطرق بعد ذلك إلى استنهاض 

الثأر ونشر العدل والقضاء على الظلم ثم تطورت مـع وعـي الـشاعر وإمكاناتـه       

أوالَ وبعـد ذلـك تـذكيره بمـا جـرى           /م  اإلمـا  الفنية إلى استنهاض  

على أهل بيته من ظلم وعدوان وتقتيل وهذا يعد نوعا من أنواع التجديـد فـي              

.الشعر العربي

ي بـين البعـد التـاريخ      /اإلمـام    اولنا في التمهيـد شخـصية     تن كذلك.٥

فـي   إجادتَـه ن الـشاعر أدرك بـأن       وذلك أل ، والعقدي وبين االستعمال الشعري   

الـشعري بـالموروث    ِهتاِجـ نِ فـد تتم إال بر  ومشكالتها ال ، ضايا أمته التعبير عن ق  
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ذلك الكنز الزاخـر بـالرموز والشخـصيات التـي تـستطيع            ،  العقائدي والتاريخي 

وبهـذا تكـون    . ألخـالق النبيلـة فـي نفـوس المتلقـين         إحياء المعـاني الـسامية وا     

طموحاتـه  عربـي لكـل فعلـه و      بنـة الـشرعية للـشعر ال      القصيدة في العراق هي اال    

.وإضافاته

تحليـل أجـزاء القـصيدة مـن     بالدراسة  اللى صعيد البناء الفني فقد تناولت     أما ع .٦

ومــن أهــم ) الخاتمــةو–الموضــوع و–بالمقدمــة (حيــث اكتمالهــا والمتمثلــة 

التي كـان مـن أهـم مميزاتهـا أنهـا غـزل           المقدمة الغزلية : المقدمات التقليدية 

وذلـك  ، أو وصف للنـساء ، والتصابيليس فيه شيء من ذكريات اللهو ، عفيف

، بهمئألن مناسبة االستنهاض ال تسمح بذلك ففيها رثاء أهل البيت وذكر مـصا         

إذ جعل ، تصوره الخاص وموقفه من الحياةفيفإن الشاعر مقدمة الحكمةأما 

فقـد حـرص الـشعراء    المقدمة الطلليـة وأما . من نفسه داعياً ومرشداً للمتلقين 

يفردون لها أبياتاً يقفـون  وكانوا يستهلون قصائدهم بهانهمألعلى االهتمام بها  

وواقعـا  متنفـساً  تعـد  فالمقدمة الطلليـة ،منهـا  بها على وصف الديار والترحل    

، مقـدمات الـشجاعة والفروسـية   أما . من الطبيعة  الشاعر لما حول تصويرياً  

عـن  نها تطورت واتخذت طابعاً دينياً لدى الشعراء وذلك مـن أجـل الـدفاع               إف

مقدمة الشكوى وذم وأما . اإلسالم والمسلمين والقضاء على الظلم والظالمين  

ستغلها الشعراء بكثرة وذلك نتيجة اإلحباط الذي كانوا يرونـه ممـا   افقد الدهر  

أنفسهم فوجدوا في هـذه المقـدمات متنفـساً لهـم لبـث شـكواهم إلـى             فيأثر  

لـدى الـشعراء   نها تمثل إف المقدمة العقائدية وأما  ./صاحب األمر   
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٨٠

فمنها يستمدون اإلرادة والقوة لمقاومة دنيا الظلم       ، الحضور الديني  وجوه أبرز

.والجبروت

ة الحجـ اإلمـام    لتكون منسجمة مـع اسـتنهاض      تْفَوبما أن تلك المقدمات وظِّ    .٧

تميـز  وإنمـا  ، متكلفـاَ فلم يكن التخلص منها إلـى الغـرض صـعباً           /

ع من التخلـصات بـاألدوات أو بغيرهـا فـي        أنوا تْدوِجو، بالسهولة واالنسيابية 

.شعر االستنهاض

فقد توزعت بين   ، /وأما خواتيم قصائد االستنهاض باألمام الحجة       .٨

لما لهم من منزلة عظيمـة عنـد اهللا       ، والدعاء والسالم أو التوسل   ، الشفاعة طلب

.سبحانه وتعالى

ى اتجاهين دراسة اتجاهات قضية االستنهاض تبين للباحث أنها كانت عل       وفي.٩

وفيـه حـاول الـشعراء اقتفـاء أثـر الـسلف مـن الـشعراء فـي الموضـوع                   تقليدي

. ر الشعراء بالثقافات الجديدةبرز فيه تأثتجديديو، والبناء

الحجـة اإلمـام  وأما المحاور األساسية في شعر االستنهاض فكانت تدور حول        .١٠

دولـة  وبنـاء ،  بالثأر مـن القتلـة    خذ  األو، وآل البيت عليهم السالم    /

./اإلمام 

دراسـة أنهـا كانـت    ع الويميز قصائد االستنهاض في الحقبـة موضـ   وإن أهم ما  .١١

. واجتماعية وأخالقية، ونفسية وعقديةأدباً ملتزماً وِظف لغايات سياسية 

تمخضت الوظيفـة الـسياسية بتنـامي الـوعي الـسياسي لـدى الـشعراء كـأن يعـيش                   .١٢

ر بمعاناتهــا حتـى تركـت األثــر   الـشاعر فـي قلـب األحــداث ويـنغمس فيهـا ويتـأث      
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لذلك نجد أن الشعراء في هذه الحقبة قـد اجتهـدوا فـي         ، الواضح في نفسه وشعره   

. وعالقة المواطن بالسلطة، الدفاع عن قضايا األمة كالمطالبة باالستقالل والحرية

بقضية عادلة فكانوا واالشعراء آمنمنها أنف، الوظيفة النفسية والعقدية  نتائج  أما  .١٣

لتلـك  ن النص الشعري وظفوبما أ، دين لقبول كل ما يعزز تلك القضية     مستع

خاصـة فـي فلـسفة    بنه سيكون محور التقـاء بـين الـشاعر والمتلقـي و      إف، القضية

. في الدنيا واآلخرةاإلمام االنتظار وشفاعة

أما الوظيفة االجتماعية واألخالقية فقد تمحورت حول دولة الرفـاة اإلسـالمي    .١٤

ن نجاحها فـي تحقيـق العدالـة االجتماعيـة مرهـون بفـرز هـذه                أفي  ، المنشودة

وهـذا مـا توخـاه شـعراء     همالمعتقدات والقيم السامية في عقـول النـاس وقلـوب        

ي كان هدفها خدمة المجتمـع الـذي    تاالستنهاض في قصائدهم االستنهاضية ال    

منهاًكانوا جزء

األلفـاظ  (صرها د بحثت على أساس تناول عناأما على صعيد اللغة الشعرية فق     .١٥

).اإليقاع–الصياغة –

وبما أن األلفاظ األداة التي يعبر بها الشاعر عن تجربته الشعرية والنفسية ونقـل              .١٦

ن آالقــر(فقــد توزعـت إلــى المـوروث الــديني وهـو    ، أحاسيـسه إلــى المتلقـي  

وألفـاظ االسـتنهاض    ، عـالم وأسـماء األ  ، )الكريم والحـديث النبـوي الـشريف      

اإلمـام   وذلـك لـدعوة   ) أدعـوك ،  أدرك،  قـم ،  انهـض ،أغثنـا ،  متى(ومنها  

، وألفــاظ الزمــان والمكــان، إلــى النهــوض ونــشر الحــق والعــدل/

.وألفاظ الحيوان، وألفاظ السالح
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٨٢

ومـن أدواتـه     االسـتفهام : ومنهـا األساليب التركيبيـة  أما الصياغة فقد شـملت      .١٧

علـى  وقـد ركـز الـشعراء       ) ....أيـان ،  متى،  كم،  أين،  من،  ما،  الهمزة،  هل(

، واألمـر ، )إلـى م ، حتـى م ،  متـى (استعمال االستفهام اإلنكاري والمتمثل بـ    

وقد استعمل في كثير من قصائد االستنهاض وذلك لما له مـن            والنداء، والنفي

وتوصـيل الـشعراء ألفكـارهم بـصورة        ، قابلية على تهيئة أرضية لنفس المتكلم     

فقد  األساليب البيانية وأما  ، والتقديم والتأخير ، والتوكيد،  مباشرة إلى المتلقي  

وأمـا   ،)الصورة الحسية والصورة الذهنية والـصورة التقريريـة       (تـضمنت   

.)االقتباس والتضمين(: فقد تضمنتاألساليب البديعية

ألوزان عمال الشعراء ل وعلى صعيد اإليقاع وجد الباحث أن هناك ميالً إلى است         .١٨

) والرجـز ،  الرمـل ،  والخفيـف ،  والبـسيط ،  والكامل،  الطويل(المـشهورة   

، الـراء (حروفـاً للـروي     بوصـفها   كذلك استعمال الشعراء الحروف الجهوريـة       

كلّاً  كما استعمل الشعراء  ) والجيم، والعين، الدالو، والنون، والياء، الميمو

كمـا  ، فـي قـصائدهم االستنهاضـية   القافية المطلقـة والقافيـة المقيـدة       مـن 

،التـصريع و،  والتشطير، لتدويروا، والجناس، والطباق، التكرار(وااستعمل

لتنويـع اإليقـاع وإبـراز تـأثيره فـي          ) الصدور ورد اإلعجاز على  ، والترصيع

.قصائدهم االستنهاضية

وأيضاً كشفت لنا هذه الدراسـة بـأن الحقبـة التـي كـان يطلـق عليهـا بالعـصور                .١٩

المظلمة لألدب العربي لم تكن كذلك بالنـسبة لـألدب الـشيعي فقـد كـان لـه                   
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٢٨٣..........................................................................................................اخلامتة

اعــل فــي المقاومـة الــسياسية والــدفاع عـن المظلــومين ونقــد الحالــة   الـدور الف 

.االجتماعية آنذاك وهذا ما جعله أدباً متميزاً له آثاره في المجتمع العراقي

فـي  /مام الحجـة   ف قصائد االستنهاض باإل   وأخيرا يمكن أن نوصّ   .٢٠

ء على ثقافـة شـعرا  دالة ، هاأنها كانت معبرة عن مرحلت وع الدراسة   ة موض بالحق

وقـيم  ، توفيق الشعراء بين الفـن والمـضمون  وذلك من خالل ، عصرها ومتلقيها 

فـي العـراق   فكانوا يعبرون عن صورة صادقة للحياة األدبية     ، الماضي والحاضر 

توجـه الجهـود إلـى المزيـد مـن          فائـدة لذلك يرى الباحـث     ، )حقبة الدراسة (

.فادة منهاواالكشف هذه الكنوز لالدراسات وذلك 
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٢٨٤

)قملح(
وردت نالـــذي)/(الحجـــةاإلمـــام شـــعراء اســـتنهاضاجمتـــر

.)حقبة الدراسة(أسماؤهم في هذا البحث

بن الـسيد  اهو السيد إبراهيم بن الحسين بن الرضا       : السيد إبراهيم الطباطبائي  .١

ولـد فـي النجـف عـام        ،محمد مهدي الطباطبائي الحسيني الشهير ببحر العلـوم       

،أبيه وكان زعيماً دينياً ومن شـيوخ األدب        يد علىدارساً  ونشأ بها   ) هـ ١٢٤٨(

محـرم  ٦توفّي فـي النجـف فـي    ، فعني بتربيته وغذاه بما وهب من علم وأدب       

:ينظــر. ودفــن فــي مقبــرة األســرة الخاصّــة) هـــ١٣١٨(وقيــل ) هـــ١٣١٩(ســنة 

: مقدمـة ديوانـه   ،  ١١٤/ ١:شعراء الغـري  ،  ١٧٧/ ٩: )مخطوط(الحصون المنيعة   

أدب ،٣٦-١/٣٢:معارف الرجال،١٤٣-١/١٣٩:يد بحر العلومرجال الس،٧-٢

.٩/١٥:الذريعة،١٧٣-٨/١٦٢الطف

هو أبو يحيى السيد جعفـر بـن أبـي الحـسين حمـد بـن           : السيد جعفر الحلّي  .٢

فـي  ، حـدى قـرى الحلـة   إولـد فـي قريـة الـسادة     ،  محمد حسن بن أبي محمـد     

لـى النجـف فـي شـبابه        وانتقـل إ  ،  ونـشأ بهـا   ) هـ ١٢٧٧(النصف من شعبان عام     

الحصون : ينظر. ودفن بوادي السالم) هـ١٣١٥(توفي عام ، وتلقى علومه هناك
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٢٨٥......................................................................................................)ملحق(

معجــم رجــال الفكــر ، ١/١٧١: رف الرجــالامعــ، ٢/٢٢٣: )مخطوطــة(المنيعــة 

الطليعــة ، ٢٧–٧: مقدمــة ديوانــه، ٨/٩٩: أدب الطــف، ٤٤٢-١/٤٤١: واألدب

.١٧٦–١٧٤/ ١: من شعراء الشيعة

هو الجواد بن محمد الحسين بن عبد النبي بـن مهـدي           : بدقت الحاج جواد .٣

ولـد فـي   ، بن صالح بن علي األسدي الحائري المعروف بالحاج جواد بـدقت    ا

وكان فاضالً أديبـاً شـاعراً محاضـراً مـشهوراً بالمحبـة           ،  )هـ ١٢١٠(كربالء سنة   

لـه  ، ودفـن فيهـا  ) هـ١٢٨١(توفي في كربالء سنة ، )عليهم السالم(ألهل البيت  

الطليعـة مـن شـعراء    : ينظر.ديوان مطبوع حققه األستاذ سلمان هادي آل طعمة 

.٢٤–٥: مقدمة ديوانه، ١٤٦/ ٧: أدب الطف، ٢٠٢/ ١: الشيعة

هو الشيخ حـسن بـن علـي بـن عبـد الحـسين بـن نجـم                 : الشيخ حسن قفطان  .٤

، )هــ ١١٩٩(ولـد فـي النجـف سـنة     ، السعدي الرباحي الدجيلي الشهير بقفطان  

توفي ،  )عليهم السالم (وأكثر شعره في حب آل البيت        ،اضالً ناسكاً تقياً  كان ف 

عــن عمــر ينــاهز الثمــانين ودفــن فــي الــصحن  ) هـــ١٢٧٩(فــي النجــف ســنة 

الطليعـة مـن    ،  ١٩٠/ ٩: )مخطـوط (الحصون المنيعـة    : ينظر. الحيدري الشريف 

-٧/١٠٣: أدب الطــف، ٣/١٠: شــعراء الغــري، ٢٣٦–٢٣٤/ ١: شــعراء الــشيعة

:أعيــان الــشيعة،٣٨٤-١/٣٨٣:مــشاهير شــعراء الـشيعة ،١/٢٤٠:الذريعـة ،١١٣

.١/٢٩١:معارف الرجال،٣/١٠٩:ماضي النجف وحاضرها،٢٩١-٨/٢٨٨

هو السيد حيدر بن سليمان بـن داود بـن الـسيد سـليمان       : السيد حيدر الحلي  .٥

اهير شعراء أشهر مش) عليه السالم(الحسين اإلمام الكبير الحلي ينتهي نسبه إلى  
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٨٦

وعمه السيد مهدي بن الـسيد    ،وأبوه السيد سليمان الصغير شاعر مجيد     ،  عصرِه

وجده السيد سـليمان الكبيـر مـن مؤسـسي دولـة      ،داود من أشهر شعراء عصرهِ 

ونـشأ بهـا   ) هــ  ١٢٤٦(شعبان مـن عـام      ١٥ولد في الحلة في     ،  األدب في الحلة  

توفي في ،تربيته عمه السيد مهديفتولى،يتيماً فقد مات أبوه وهو طفل صغير

وحمل نعشه إلى   ) هـ ١٣٠٤(مسقط رأسه في الليلة التاسعة من ربيع األول سنة          

الطليعة من شعراء : ينظر.)عليه السالم(علي اإلمام النجف ودفن مما يلي رأس

: البابليـات ، ٢/٣٣١: شعراء الحلة ، ٣٣-٨/٦: أدب الطف ، ٣٠٢-١/٢٩٧: الشيعة

، ١/٢٩٠: معارف الرجال، ٢/٢٩٠: األعالم، ٢٦-٣: مقدمة ديوانه،١٦٨-٢/١٥٣

.٩/٢٦٩: الذريعة، ٤٤٤-١/٤٤٢: معجم رجال الفكر واألدب

هـو أبـو حيـدر الـسيد سـليمان بـن داود بـن                : السيد سليمان الحلي الصغير   .٦

) هـ١٢٢٢(ولد في الحلة عام ،  سليمان الكبير الحلي شاعر مشهور وأديب كبير      

توفي في الحلـة  ، وقد قرض الشعر وهو ابن ثالثة عشر عاماً      ،  أبيهونشأ بها على    

: )مخطوطـة (الحـصون المنيعـة     : ينظر. تقريباً ودفن في النجف   ) هـ ١٢٤٧(عام  

: أدب الطـف ، ٣/١٦: شـعراء الحلـة  ، ١/٣٨٣: الطليعة مـن شـعراء الـشيعة      ، ٩/ ١

-٢/١٣٨: تـاريخ الحلـة   ، ٨/١٢٤: الذريعـة ، ٤٩-٢/٤٤: البابليات، ٢٨٦-٦/٢٧٨

.٢٥٥-٢/٢٥٣: مشاهير شعراء الشيعة، ١٣٩

هو الشيخ صالح بن الحـاج مهـدي بـن الحـاج حمـزة             : الشيخ صالح الكواز  .٧

ومـن المرمـوقين فـي       ،شاعر مـن الرعيـل األول مـن شـعراء الفيحـاء           ،  الشمري

ونشأ بها فـي بيـت والـده    ) هـ١٢٣٣(ولد في الحلة عام   ،  وسطه الذي عاش فيه   
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٢٨٧......................................................................................................)ملحق(

قتـدى بأبيـه واتبـع سـيرته      ايـع األوانـي الخزفيـة والكيـزان ف        الذي كان كوازاً يب   

١٢٩١(توفي في الحلة في شوال من عام ،وزاول مهنته ردحاً طويالً من الزمن     

الطليعـة مـن   : ينظـر .ونقل جثمانه إلى النجف ودفن فيهـا ) هـ ١٢٩٠(: وقيل) هـ

أدب  ،١٤-٥: مقدمة ديوانـه  ، ٣/٦٤: شعراء الحلة ، ٤٣٧-١/٤٣٤: شعراء الشيعة 

: األعـالم ، ١٠٢-٢/٨٧: البابليـات ، ٢/٥٨٩ق/٩: الذريعة، ٢٣١-٧/٢١٣: الطف

.٣١٧-٢/٣١٦: مشاهير شعراء الشيعة، ١٧١-٢/١٦٧: تاريخ الحلة، ٣/١٩٨

بن الشيخ محمد علي بن اهو الشيخ عبد الحسين : الشيخ عبد الحسين األعسم.٨

ولد ، وشاعر شهيرعالم كبير ، حسين بن محمد الزبيدي النجفي الشهير باألعسم

) هــ ١٢٤٧(تـوفي سـنة   ، في النجف ونشأ بها على أبيه فدرس عليه المقـدمات    

الحـصون  : ينظر. ودفن مع أبيه في مقبرة آل األعسم الخاصّة وقد ناهز التسعين     

شـعراء  ،٥٠٢-١/٤٩٩:الطليعة مـن شـعراء الـشيعة   ،٣٢١/ ٩: )مخطوط(المنيعة  

معجم رجـال    ،٢/٦٨٣ق/٩:ذريعةال ،٢٩٤-٦/٢٨٧:أدب الطف  ،٥/٤٢:الغري

.٢٧-٢/٢٤:معارف الرجال،٣/٢٧٨:األعالم،١٦٦-١/١٦٥:الفكر واألدب

بن ابن الشيخ أحمد اهو أبو المرتضى عبد الحسين : الشيخ عبد الحسين شكر.٩

حاسـن  أكان أديباً شاعراً من أفاضل الـشعراء و ، الحاج حسين بن شكر النجفي    

تردد على إيران ومدح ناصر الـدين  ، في الشعراألدباء وذوي البديهة واإلكثار    

، ثم عاد إلى النجف ثم سافر مرة أخرى إلى إيران، شاه العجم فأجزل له العطاء

) هــ ١٢٨٥(ثم عاد إلى إيران فوافته المنيـة هنـاك سـنة    ، ثم عاد فسكن كربالء 

:الذريعـة ،٥/١٣٣:شـعراء الغـري  ، ٣١٧/ ٩: )مخطـوط (الحصون المنيعة   : ينظر
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/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٨٨

مشاهير شعراء ،٣٤-٢/٣٣:معارف الرجال،٣/٢٧٨:األعالم،٥٣٥-٢/٥٣٤ق/٩

.٧/١٨٥:أدب الطف،١/٤٧٧الطليعة من شعراء الشيعة ،٣٩٥-٢/٣٩٣:الشيعة

بن الشيخ أحمد بن حسن اهو الشيخ محمد رضا : الشيخ محمد رضا النحوي.١٠

طن ولد في الحلة مو   ،  الحلي النجفي الشاعر الشهير في عصره ويعرف بالشاعر       

فذكره بعضهم ، ولكن لم تصل الينا أخبار كافية عن تاريخ والدته   ،  أبيه وجده 

أنه ولد في أواسط القرن الثاني عشر في الحلة ونشأ بها واستمر فيها مدة طويلة  

رجـب مـن عـام    ٢٦تـوفي فـي الحلـة فـي        ،  من الزمن انتقل بعدها إلى النجف     

الحصون المنيعـة  :أبيه ينظرونقل جثمانه إلى النجف فدفن فيها مع    ) هـ ١٢٢٦(

،٥/٣:شعراء الحلة،٢٣٠- ٢/٢٢٣:الطليعة من شعراء الشيعة،٢/٤٤٨:)مخطوط(

.٢/٢٧٧:معارف الرجال،١٥-٢/٣:البابليات،١٧٠-٦/١٣٨:أدب الطف

هو الشيخ محمد علي بن حسين بن محمـد الـشهير        : الشيخ محمد علي األعسم   .١١

تقريبـاً  ) هــ  ١١٥٤(د فـي النجـف سـنة        ولـ ،  عالم جليل وشاعر معـروف    ،  باألعسم

تـوفي  ، ونشأ بها وأخذ العلم عن مشاهير عصره كالسيد محمد مهدي بحـر العلـوم    

ودفـن فـي مقبـرتهم الخاصّـة فـي        ) هــ  ١٢٣٤(: وقيـل ) هــ  ١٢٣٣(في النجف سنة    

الطليعة مـن    ،١٥١/ ٩: )مخطوط(الحصون المنيعة   : ينظر. الصحن العلوي الشريف  

،٢٠٩- ٦/١٩٦:أدب الطــف،١٠/٣:شــعراء الغــري،٢٧٠- ٢/٢٦٧:شــعراء الــشيعة

ــشيعة  ــان ال ــة،٢٨٠- ١٤/٢٧٥:أعي ــاب ،١/٤٥٤:الذريع ــى واأللق ،٤٣- ٢/٤٢:الكن

- ٢/٣١٠: معارف الرجـال   ،١/١٦٧:معجم رجال الفكر واألدب    ،٦/٢٩٧:األعالم

.٢٨٥- ٤/٢٨٣:مشاهير شعراء الشيعة،٤٢- ٢/٣٨:ماضي النجف وحاضرها،٣١٢
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٢٨٩......................................................................................................)ملحق(

هـو الـشيخ محمـد علـي بـن محمـد بـن عيـسى                 : مد علي كمونة  الشيخ مح .١٢

كـان شـاعراً بليغـاً أديبـاً     ، النجفي الحائري الشهير بابن كمونة لجـدهم األعلـى        

حسن الـشكل  ،وكان وقور المجلس،  )عليهم السالم (محباً آلل البيت    ،  فصيحاً

ي شـهر  توفي فـ ، )عليهم السالم(له ديوان شعر جلّه في األئمة األطهار   ،والهيأة

بمرض الوباء في كربالء ودفن مـع  ) هـ١٢٨٢(جمادى اآلخرة ليلة األحد سنة      

أخيه الحاج مهدي في مقبرتهم المعـدة لهـم فـي الحـائر الحـسيني تجـاه قبـور         

: الطليعة من شعراء الـشيعة    : ينظر .حقق ديوانه الشيخ كاظم الطريحي    ،  الشهداء

:ماألعــال،١/٨٢ق/٩:ةالذريعــ،١٥٦–١٥٥/ ٧: أدب الطـف ، ٢٧٥–٢٧٣/ ٢

.٣١٣-٤/٣١١: مشاهير شعراء الشيعة،٦/٢٩٩

هو السيد محمد مهدي بن مرتضى بن محمـد  : السيد محمد مهدي بحر العلوم  .١٣

بن عبد الكريم بن مرادين شاه أسد اهللا بن جالل الدين بن حسن بن مجد الـدين         ا

بإبراهيم الغـر بـن   بن قوام الدين بن إسماعيل بن عباد بن أبي المكارم يتصل نسبه ا

أشـهر  ،)علـيهم الـسالم  (الحسن بن علي بـن أبـي طالـب    اإلمام  بناالحسن المثنى   

، )هــ ١١٥٥(ولد في كـربالء عـام    ،  تزعم الدين ونال الرياسة العليا    ،  مشاهير عصره 

دفـن فـي مقبرتـه الخاصـة        ،  وكان يومه مـشهوداً   ) هـ ١٢١٢(توفي في النجف عام     

شـعراء  ،٣٦٨- ٢/٣٦٣:الطليعة مـن شـعراء الـشيعة   : رينظ،قرب قبر الشيخ الطوسي  

روضـات  ، ٧١- ٢/٦٧:الكنى واأللقـاب   ،٥٤- ٦/٤٨:أدب الطف  ،١٢/١٣٣:الغري

ــات ــة،١٩٨- ٧/١٩٢:الجن ،٢١٠- ١/٢٠٩:رجــال الفكــر واألدب ،١/١١٣:الذريع

.٢٨- ٥/٢٥:مشاهير شعراء الشيعة،٧/١١٣:األعالم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة : الباب الثاني...................................٢٩٠

،يد مهدي بن داود بـن سـليمان الكبيـر        هو أبو داود الس   : السيد مهدي الحلي  .١٤

الـسيد سـليمان     هفي الحلة ونشأ بها نشأة صالحة علـى أخيـ         ) هـ١٢٢٢(ولد سنة   

وكان ،شاعرا مطارحا ألدباء وقته،فكان فاضال أديبا مصنفا في األدب،الصغير

ديوانـه لـم   ،روضة وكرر أكثر الحروف  ) عليهم السالم (قد نظم في آل البيت      

فـي الحلـة   ) هــ ١٢٨٩(توفي ،نسخة في مكتبة الحكيم العامة  يزل مخطوطا منه    

، ٩/٣٣٠: )مخطوطــة(الحـصون المنيعــة  : ينظــر.ونقـل الــى النجـف ودفــن بهـا   

شـعراء  ، ٢١١-٧/٢٠١: أدب الطـف  ، ٣٥٧-٢/٣٥٥: الطليعة مـن شـعراء الـشيعة      

ــشيعة، ٧/٣١٣: األعــالم، ٨٠-٢/٦٧: البابليــات، ٣٥٠-٥/٣٢٣: الحلــة : أعيــان ال

٢٢-١٥/١٧.

هو الشيخ عباس بـن عبـد الـسادة بـن مرتـضى بـن قاسـم بـن          : عباس األعسم .١٥

ولـد فـي   ، شـاعر معـروف وعـالم منظـور      ،  بـن الحـاج محمـد األعـسم       اموسى  

ودرس فيها على يد المجدد الشيرازي والـشيخ مهـدي      ) هـ١٢٤٨(النجف سنة   

ــوان مخطــوط ، كاشــف الغطــاء ــه دي ــوفي ســنة ، ول فــي النجــف ) هـــ١٣١٣(ت

السنة األولى ص ١٠مجلة الغري العدد    ،  ٢٢ص   ٣٧ألعيان ج ا: ينظر. األشرف

.٤٠معجم رجال الفكر واألدب ص ، ٢٤٠

بـن الحـاج محمـد أبـو الحـب      اهو الـشيخ محـسن    : الشيخ محسن أبو الحب   .١٦

الحـاج محمـد وهـو طفـل     هفي كربالء ومات أبو ) هـ١٢٢٥(الحائري ولد سنة    

صـغر سـنه كـان ذا فطنـة     صغير فنشأ يتيماً في حجر الفقر والفاقـة ولكنـه علـى          

ونباهة ورغبة شديدة للحضور في محافل الفضل واألدب وله ديوان يقـع فـي              
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٢٩١......................................................................................................)ملحق(

، ينظر ديوان الـشيخ محـسن أبـو الحـب         ). هـ١٣٠٥(صفحة وتوفي سنة    ) ١٩٨(

معجـم الـشعراء    ،  ٩/٣٣٣: أدب الطـف  ،  ٧٩ص  : بغية النبالء في تاريخ كـربالء     

.٢٠٢: العراقيين

تالمذة صاحب الجواهر مـن أهـالي التـوبي هـاجر        من: السيد مال اهللا الفلفل   .١٧

غلب ثم ي فكان من المقربين إليه تإلى كربالء المقدسة أيام السيد كاظم الرش    

عليه الشعر وعرف بـه ولـه ديـوان خطـي تنقـل عنـه رؤيـاه فـي المنـام الـسيدة                  

) أراك متى هبت صبا وجنـوب     (: الزهراء عليها السالم واشتهرت قصة قصيدته     

اختلـف فـي تـاريخ وفاتـه        ،  بيتاً سمعه منها عليها السالم في المنـام        التي ضمنها 

.٤٦٩ص ٣ج: ينظر كتاب األمل الموعود). هـ١٢٧٧(وقيل) هـ١٢٦٩(فقيل 

كان فاضالً كـامالً وشـاعراً بليغـاً وكـان حيـاً إلـى سـنة              : علي سلمان النجفي  .١٨

ة ن القـصيد أيظهـر مـن مجـرى هـذه األبيـات       : الخطيب شـبر   قالو،  )هـ١٢٣٣(

وانتهــاك حــرم ســيد ) هــ ١٢١٦(نظمـت علــى أثــر الهجـوم علــى كــربالء ســنة   

وسـفك دمـاء األبريـاء مـن رجـال ونـساء       ، الحسين عليه الـسالم اإلمام  الشهداء

. /فثارت حمية هذا العلوي الغيور فاندفع مستجيراً بصاحب األمـر           

.٦٨٠ص: ينظر أروع ما قيل في محمد وآل بيته

بـن الـسيد أحمـد الحـسيني العـاملي          ايد كاظم   هو الس : كاظم أحمد األسدي  .١٩

مـن شـعره   ) هــ ١٣٠٤(الملقب باألمين شاعر معروف وعالم جليـل تـوفي عـام     

ينظــر كتــاب . /المنتظــر الحجــةاإلمــام قـصيدة ميميــة طويلــة فــي 

.٤٩٨-٤٩٤: الكوكب الدري من شعراء الغري
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٢٩٣

واملراجعاملصادر

دار الــشؤون الثقافيــة   ، ١ط، ور النفــسي نقــد الــشعر فــي المنظــ    : )ريكــان (، بــراهيمإ. ١
.م١٩٨٩، بغداد، العامة

، ١ط، الـــصورة الـــسمعية فـــي الـــشعر العربـــي الجـــاهلي  : )صـــاحب خليـــل(، بـــراهيمإ. ٢
.م٢٠٠٠، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب

ــر . ٣ ، ١ط، المثــل الــسائر فــي ادب الكاتــب والــشاعر   : )هـــ٦٣٧ضــياء الــدين  (، ابــن االثي
مكتبــة ، هنـ الـدكتور بـدوي طبا  ، عليـه الــدكتور احمـد الحـوقي   قـدم لـه وحققـه وعلـق     

.م١٩٦٠، نهضة مصر

دار ، الكامــل فــي التــاريخ: )عــز الــدين أبـي الحــسين علــي بــن أبـي كــرم    (، ابـن االثيــر . ٤
.م١٩٨٢، بيروت، صادر

.م١٩٩٨، بيروت، دار الجيل، شرح مجيد طراد: )ديوانه(، ابن الرومي. ٥

ســهيل . تحقيــق د،٢ط، تــاريخ ابــن خلــدون : )هـــ٨٠٨عبــد الــرحمن ت  (، ابــن خلــدون . ٦
.م١٩٨٨، بيروت، دار الفكر، زكار

ــا . ٧ ــارس ت   (، ابـــن زكريـ ــن فـ ــد بـ ــن الحـــسين أحمـ ــة : )هــــ٣٩٥ابـ ــاييس اللغـ ــم مقـ ، معجـ
.م١٩٩٠، الدار اإلسالمية، تحقيق عبد السالم هارون،١ط

تحقيــق محمـد عبـد القــادر   ، ١ط، الطبقـات الكبـرى  : )محمـد بــن سـعد  (، ابـن سـعد  . ٨
.م١٩٩٠، بيروت، دار الكتب العلمية، اعط
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/قصائد االستنهاض باإلمام احلجة ................................................................٢٩٤

ــاووس . ٩ ــن محمـــد ت      (، ابـــن طـ ــر بـ ــن جعفـ ــى بـ ــن موسـ ــي بـ ــم علـ ــو القاسـ ـــ٦٦٤ابـ : )هـ
.م١٩٦٣، مطبعة النجف، المالحم والفتن

ديوانــه شـرح وتقـديم نــواف   : )ابـو عبــد اهللا محمـد بـن علــي بـن محمـد     (، ابـن عربـي  . ١٠
.م٢٠٠٧، بيروت، دار صادر،٣ط، الجراح

تحقيــق ، ١ط، تــاريخ مدينــة دمــشق : )بــن الحــسين بــن هبــة اهللا  علــي(، ابــن عــساكر. ١١
.م١٩٩٦، بيروت، دار الفكر، علي شبري

عـالم  ، ٣ط، الـشعر والـشعراء  : )هــ ٢٧٦ابو محمد عبد اهللا بـن مـسلم ت      (،  ابن قتيبة . ١٢
.م١٩٨٤،بيروت، الكتب

ــ  : )محمــد علــي  (، ةابــن كمونــ . ١٣ جمعــه وعلــق عليــه محمــد كــاظم      ، ةديــوان ابــن كمون
.م١٩٤٨، النجف االشرف، مطبعة دار النشر والتأليف، الطريحي

تقليــب القــوافي وتلقيــب    : )هـــ ٢٩٩ابــو الحــسن محمــد بــن احمــد ت     (، ابــن كيــسان . ١٤
. تحقيــق د، ضـمن كتــاب رسـائل ونـصوص فــي اللغـة واالدب والتـاريخ     ، ١ط، حركتهـا 

.م١٩٨٨، االردن، ابراهيم السامرائي مكتبة المنار
.م١٩٩٧، تحقيق مجيد طراد، بيروت، ١عب بن مالك، طديوان ك): كعب(ابن مالك، . ١٥

. دواحمـد بـدوي  . تحقيـق د ، البـديع فـي نقـد الـشعر    : )هــ ٥٨٤اسـامة ت  (،  ابن منقذ . ١٦
.م١٩٦٠، مصر، مراجعة االستاذ ابراهيم مصطفى، حامد عبد المجيد

تحقيــق جليــل كــريم  ، ١ط، ديــوان الــشيخ محــسن ابــو الحــب : )محــسن(، ابــو الحــب. ١٧
.هـ ١٣٢٧، قم، تشارات المكتبة الحيدريةان، ابو الحب

دار ، ١ط، الموســوعة الــشعرية المهدويــة  : )عبــد القــادر الــشيخ علــي   (، أبــو المكــارم . ١٨
.م٢٠١٠، بيروت، العلوم

، بيـروت ، دار العلـم للماليـين  ، ١ط، االلتزام في الشعر العربـي : )احمد. د(أبو حاقة   . ١٩
.م١٩٧٩

، دار المعـارف ، ٢ط، فـي الـشعر المعاصـر   الرمز والرمزيـة  : )محمد فتوح . د(،  احمد. ٢٠
.م١٩٧٨، مصر
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٢٩٥...............................................................................................واملراجع املصادر

.م٢٠٠٢، بيروت، ٨ط ، )االصول(الثابت والمتحول : )أدونيس(، أدونيس. ٢١

بحـث  ، ١ط، الكميـت االسـدي بـين القـصيدة والـسياسة     : )الكميت بن زيـد (،  االسدي. ٢٢
دار ، اعــــده الــــدكتور علــــي نجيــــب عطــــوي اســــتاذ مــــساعد فــــي الجامعــــة اللبنانيــــة  

.م١٩٨٨، يروتب، االضواء

تحقيـق سـلمان هــادي آل   ، ١ط، ديـوان الحـاج جـواد بـدقت    : )جـواد بـدقت  (، االسـدي . ٢٣
.م١٩٩٩، بيروت، دار المواهب للطباعة والنشر، طعمه

، رســـالة ماجـــستير، لغـــة الــشعر عنـــد احمـــد مطــر  : )مـــسلم مالــك بعيـــر (، االســدي . ٢٤
.جامعة بابل، مقدمة الى مجلس كلية التربية

، دار المحجــة البيـــضاء ، ١ط، لتــشيع بـــين الــسياسة والتـــأريخ  ا: )مختـــار(، االســدي . ٢٥
.م٢٠١٠

ــاة الغزليـــة فـــي الـــشعر العربـــي : )عنـــاد غـــزوان. د(، اســـماعيل. ٢٦ مطبعـــة ، ١ط ، المرثـ
.م١٩٧٤، بغداد، الزهراء

مؤســـسة ، تحقيــق احمـــد صــقر  ، ٢ط، )األغـــاني(: )هـــ ٣٥٦ابــو الفـــرج  (، االصــفهاني . ٢٧
.م١٩٨٧، بيروت، األعلمي

، تحقيـــق أحمـــد صــــقر  ، مقاتـــل الطــــالبيين : )هــــ ٣٥٦أبـــو الفــــرج ت  (،االصـــفهاني . ٢٨
.هـ١٤٠٨، بيروت، مؤسسة األعلمي

جمـع الحـاج   ، القصائد الفاخرة في العترة الطـاهرة  : )الحاج عبد الرزاق  (،  األعسم. ٢٩
.النجف االشرف، عبد الرزاق األعسم

حتــى شــعراء مــن كــربالء مــن القــرن الــسابع الهجــري   : )ســلمان هــادي (، آل طعمــة. ٣٠
.م١٩٦٦، ط.د، النجف االشرف، مطبعة اآلداب، مطلع القرن الرابع عشر

دار البيــان ، ١ط، دراســات فــي الــشعر العراقــي الحــديث  : )ســلمان هــادي(، آل طعمــة. ٣١
.م١٩٩٣، بيروت، العربي

شـعر الطـرد عنـد العـرب دراسـة مـسهبة لمختلـف         : )عبد القادر حسن أمـين    (،  أمين. ٣٢
.م١٩٧٢، النجف االشرف، انالعصور القديمة مطبعة النعم
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مؤســـسة التـــاريخ ، تحقيـــق حـــسن االمــين ، ٥ط، اعيـــان الــشيعة : )محـــسن(، االمــين . ٣٣
.م٢٠٠٠، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، العربي

ــد (، االمينـــي. ٣٤ ــسين أحمـ ــد الحـ ــدير: )عبـ ــز الغـــدير للدراســـات   ،٣ط، الغـ ــق مركـ تحقيـ
.م٢٠٠٥، بيروت، مؤسسة دار معارف الفقه اإلسالمي، اإلسالمية

لـسان  : )هــ ٧١١أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابـن منظـور ت      (،  االنصاري. ٣٥
وهاشــــم محمــــد ، ومحمـــد أحمــــد حـــسب اهللا  ، تحقيــــق عبـــد علــــي الكبيــــر ، العـــرب 

.ت.د، دار المعارف مصر، الشاذلي

، بيـــروت، دار العلـــوم، ١ط، المهـــدي الميـــسرةاإلمـــام موســـوعة: )باســـم(، االنـــصاري. ٣٦
.م٢٠٠٨

، القــاهرة، مكتبــة االنجلــو المــصرية  ، ٤ط، االصــوات اللغويــة : )ابــراهيم.د(، انــيس. ٣٧
.م١٩٧١

محمـد خلـف اهللا   ، عطيـة الـصوالحي  ، عبـد الحلـيم منتـصر   . دو ،ابراهيم. د(،  أنيس. ٣٨
، تركيــا، المكتبــة االســالمية للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، المعجــم الوســيط: )احمــد

. ت.د، ط.د

، الرؤيــا والتـشكيل فــي الـشعر العربــي المعاصــر  :)ســالم كـاظم األوســي . د(، األوسـي . ٣٩
.م٢٠٠٠، جامعة بغداد، ابن رشد، كلية التربية، اطروحة دكتوراه

نقـد الـشعر،   ): هــ ٣٣٧بـن زيـاد ت  ة ابو الفـرج قدامـة بـن جعفـر بـن قدامـ          (البغدادي،  .٤٠
.ت. محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. تحقيق د

في ضوء النقـد  (بناء القصيدة في النقد العربي القديم   ): حسينيوسف  . د(بكار،  .٤١
.م١٩٨٣، دار االندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢، ط)الحديث

، بيـــروت، دار المناهـــل، دار الرائـــد، ٣ط، فـــي العـــروض والقافيـــة : )يوســـف. د(، بكـــار. ٤٢
.م٢٠٠٦

، ١ط، دراسـة وتطبيـق  نحو منهج جديد في البالغة والنقد: )سناء حميد (،  البياتي. ٤٣
.م١٩٩٨، بنغازي، منشورات جامعة قان يونس
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، تمهيــد عمــر يحيــى  ، ٤ط، الــوافي فــي العــروض والقــوافي   : )الخطيــب(، التبريــزي. ٤٤
.م٢٠٠٢، دمشق، تحقيق فخر الدين قباوه دار الفكر

، قــراءة عروضــية فــي المعلقــات العــشر  : )عبــد المــنعم احمــد صــالح  . د(، التكريتــي. ٤٥
.م١٩٨٦، بغداد، رشادمطبعه اال، ١ط

دار ) م١٩٥٨–١٩٢٠(نقـد الـشعر العربـي الحـديث فـي العـراق مـن           : )عباس(،  توفيق. ٤٦
.م١٩٧٨، بغداد، الرسالة للطباعة

، فقـــــه اللغـــــة وســـــر العربيـــــة : )هــــــ٤٢٩أبـــــو منـــــصور عبـــــد الملـــــك ت  (، الثعـــــالبي. ٤٧
.م٢٠٠٤، بيروت، دار المعرفة، تحقيق حمد وطماس،١ط

تجميــع عبــد الــرزاق محمــد    ، ١ط، تفــسير القــرآن العظــيم  : )ابــو حمــزة (، الثمــالي. ٤٨
.هـ١٤٢٠، دفتر نشر الهادي قم، حسين حرز الدين

مطبعـه دار الحكمـة   ، دراسة نقدية في األدب العربي: )محمود عبد اهللا . د(،  الجادر. ٤٩
.م١٩٩٠، الموصل، للطباعة والنشر

الدراســات العربيــة  معهــد ، جامعــة الــدول العربيــة  ، انــا والــشعر : )شــقيق(، الجبــري. ٥٠
.م١٩٥٩، والعالمية

ــن محمـــد ت      (الجرجـــاني، . ٥١ ــد الـــرحمن بـ ــن عبـ ــاهر بـ ــد القـ ــر عبـ ــل ): هــــ٤٧٤ابـــو بكـ دالئـ
.هـ١٤٢٤الخانچي، القاهرة، ة، تحقيق محمود محمد شاكر مكتب٥االعجاز، ط

علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الــــسيد الــــزين ابــــو الحــــسن الحــــسيني     (الجرجــــاني، . ٥٢
ــي  ـــ٨١٦الحنفـ ــاب التع): هـ ــات، طكتـ ــع،    ١ريفـ ــشر والتوزيـ ، دار الفكـــر للطباعـــة والنـ

.م٢٠٠٥بيروت، 

ــر. ٥٣ ــل (، جعفـ ــان اإلمـــام :)الـــشيخ مهـــدي خليـ ــي االديـ ــة ، ١ط، المهـــدي فـ دار المحجـ
.م٢٠٠٨، بيروت، البيضاء

المهـــدي المنتظـــر فــي الـــشعر العربـــي إلــى نهايـــة العـــصر    : )احمـــد كــاظم (، جــواد . ٥٤
.قسم اللغة العربية، لية اآلدابك، جامعة الكوفة، رسالة ماجستير، العباسي
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مقتـضب االثـر فـي الـنص علـى      : )هــ ٤٠١احمد بن عبد اهللا بـن عبـاس     (،  الجواهري. ٥٥
.)ت.د(، قم، امامة االثني عشر المطبعة العلمية

، ١ط، الـــدر المنـــضد فـــي مـــدائح محمـــد وآل محمـــد ، )عـــدنان عليـــوي(، الجـــوراني. ٥٦
.م٢٠٠٨، النجف االشرف، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر

ــلمى الخـــضراء . د(الجيوســـي، .٥٧ ــي الـــشعر العربـــي   ): سـ ــات والحركـــات فـ االتجاهـ
عبــد الواحــد لؤلــؤة مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،       . ، ترجمــة د١الحــديث، ط

.م٢٠٠١
حليـة المحاضـرة فـي صـناعة     : )ابو علي محمد بن الحسن بن المظفر(،  الحاتمي. ٥٨

، وزارة الثقافـــة واالعــــالم ، ردار الرشـــيد للنـــش  ، جعفـــر الكتــــاني . تحقيـــق د ، الـــشعر 
.م١٩٧٩، ط.د، مصر

الحــــسين رمــــزاً فــــي الــــشعر العراقــــي  : )عبــــد الحــــسن شــــهيب احمــــد (، الحــــساني. ٥٩
.جامعة القادسية، رسالة ماجستير الى مجلس كلية اآلداب، المعاصر

.ت.د، مصر، دار المعارف، ٢ط، حديث االربعاء: )طه. د(، حسين. ٦٠

.هـ١٣٨٧، قم، نآب البيان في القرساليأ: )جعفر باقر(، الحسيني. ٦١

.هـ١٣٨٧، قم، نآساليب المعاني في القرأ: )جعفر باقر(، الحسيني. ٦٢

.هـ ١٣٨٧، قم، ساليب البديع في القرآنأ: )جعفر باقر(، الحسيني. ٦٣

دراسـة الواقعـة االدبيـة علـى ضـوء      ، ١ط، سوسيولوجية االدب: )قصي. د(،  الحسيني. ٦٤
.م٢٠٠٩، روتبي، دار البحار، علم االجتماع

ــذير (، الحـــسيني. ٦٥ ــسيد نـ ــالمي : )الـ ــق ، المـــصلح العـ النجـــف ، مؤســـسة صـــدر الخالئـ
.االشرف

حققـه علـي   ، ٤ط، ديـوان الـسيد حيـدر الحلـي    : )حيدر بن سليمان بـن داود     (،  الحلي. ٦٦
.م١٩٨٤، بيروت، مؤسسة األعلمي، الخاقاني

كتبــة اهــل  منــشورات م ، ١ط، األدب العربــي فــي كــربالء  : )عبــود جــودي . د(، الحلــي. ٦٧
.م٢٠٠٥، كربالء، البيت

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٩...............................................................................................واملراجع املصادر

تحقيــق الــشيخ  ، ٢ط، ســحر بابــل وســجع البالبــل ديوانــه   : )الــسيد جعفــر (، الحلــي. ٦٨
.م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، بيروت، محمد الحسين آل كاشف الغطاء دار االضواء

، جمعـه وشـرحه   ١ديوان الشيخ صـالح الكـواز الحلـي، ط     ): الشيخ صالح الكواز  (الحلي،  . ٦٩
.م١٤١٠نشورات المطبعة الحيدرية، النجف االشرف، محمد علي اليعقوبي م

مطبعـة المجمـع   ، المـدخل الـى علـم االصـوات العربيـة     : )غـانم قـدوري  . د(، الحمـد . ٧٠
.م٢٠٠٢، بغداد، العلمي

ــدان   (، الحمــــداني. ٧١ ــعيد بــــن حمــ ــي العــــالء ســ ــن ابــ ــارث بــ ــيديــــوان : )الحــ ــراس أبــ فــ
.بيروت، دار ومكتبة الهالل، علي بو ملحم. قدم له د، ١ط، الحمداني

، رســالة دكتــوراه، النقــد الجــامعي للــشعر العراقــي الحــديث : )عبــاس ثابــت(، حمــود. ٧٢
.١٩٨٩، جامعة بغداد، كلية اآلداب

خزانـة األدب  : )هــ ٨٣٧أبو بكر علي بن عبد اهللا المعروف بابن حجـة ت    (،  الحموي. ٧٣
.م٢٠٠٥، بيروت، دار صادر، كوكب دياب. دراسة وتحقيق د، ٢ط، وغاية األرب

فـي  ) عليـه الـسالم  (، شـعر رثـاء اإلمـام الحـسين     )خالد كاظم حميدي (وي،  االحميد. ٧٤
ــ ١١٠٠(العــراق  دراســة فنيــة، رســالة ماجــستير، مقدمــة الــى كليــة اآلداب،       ) هـــ ١٣٥٠ـ

.  جامعة الكوفة

ـــن يزيـــد بـــن مفـــزع     (، الحميـــري. ٧٥ ــدة الـــسيد   : )اســـماعيل بـــن محمـــد ب ــاعر العقيـ شـ
، المؤسـسة الدوليـة للدراسـات والنـشر    ، السيد محمد تقـي الحكـيم     ،  ١ط،  الحميري

.م٢٠٠١، بيروت
.م١٤٠٨، ايران، مطبعة بهمن، شعراء الغري: )علي(الخاقاني . ٧٦

ــعراء الغـــري    : )علـــي(، الخاقـــاني. ٧٧ ـــشعر النجفـــي  ، ١ط، الكوكـــب الـــدري مـــن شـ او ال
اعتنــى بــه وهذبــه محــسن   ) عليــه الــسالم (المــصفى فــي مــدح بيــت آل المــصطفى    

.م٢٠٠١، بيروت، ضاءدار المحجة البي، عقيل

النجـــــف ، المطبعـــــة الحيدريــــة ، شـــــعراء الحلــــة او البابليــــات  : )علــــي (، الخاقــــاني . ٧٨
.م١٩٥٢، االشرف
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، ١ط، فرائــد الــسمطين  : )بــن محمــد بــن المؤيــد الجــويني    إبــراهيم (، الخراســاني. ٧٩
ــه د ــسن عبـــد اهللا الـــسراوي والـــشيخ محمـــد صـــادق نـــابع       . حققـ دار ، الـــسيد المحـ

.م٢٠٠٨، الجوادين

حققـــه عبـــد ، ٢ط، ديـــوان دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي  : )دعبـــل بـــن علـــي (، خزاعـــيال. ٨٠
.م١٩٧٢، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الصاحب عمران الدجيلي

ــشرى محمـــد علـــي  (، الخطيـــب. ٨١ ــشعر الجـــاهلي وصـــدر     : )بـ ــي الـ ، اإلســـالم الرثـــاء فـ
.م١٩٧٧، ط. د، بغداد، المحليةاإلدارةمطبعة 

، بغـداد ، مكتبـة المثنـى  ، ٥ط، الـشعري والقافيـة  فن التقطيع   : )صفاء. د(،  خلوصي. ٨٢
.م١٩٧٧

دار الثقافــة للنـــشر  ، األمــوي قـــضية االلتــزام فــي الـــشعر   : )مــي يوســف  . د(، خليــف . ٨٣
.م١٩٨٩القاهرة ، والتوزيع

انتـشارات  ، ١ط، القصائد الخالدات في حب أهـل البيـت    : )محمد عباس (،  الدراجي. ٨٤
.ـ ه١٤٢١، قم، الشريف الرضي

منــشورات ، دراســة وتحقيــق، ١ط، جمهــرة وصــايا العــرب : )د نــايفمحمــ(، الــدليمي. ٨٥
.م١٩٩١، بيروت، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع

تحقيـق  ، ٨ط ، النـبالء أعـالم سير : )هـ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان ت (،  الذهبي. ٨٦
.م١٩٩٢، بيروت، ط مؤسسة الرسالةؤوشعيب األرن

، مكتبــة النهــضة، مختــار الــصحاح: )در بكــر بــن عبـد القــا أبــيمحمــد بــي (، الـرازي . ٨٧
.د ت ط، بغداد

ــي. ٨٨ ــي الـــشعر العراقـــي الحـــديث   اإلســـالمية القـــيم  : )رائـــد فـــؤاد  (، الردينـ رســـالة  ، فـ
.م٢٠٠٢، جامعة بغداد، كلية اآلداب، ماجستير

، اســتدعاء الشخـصيات التراثيـة فــي الـشعر العربـي المعاصــر    : )علـي عـشري  (، زايـد . ٨٩
.م١٩٧٨، طرابلس، ١ط
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دار ، بناء القصيدة الفنـي فـي النقـد العربـي القـديم والمعاصـر        : )مرشد(،  يالزبيد. ٩٠
.م١٩٩٤، بغداد، الشؤون الثقافية العامة

ــر ت   (، الزمخـــشري. ٩١ ــن عمـ ـــ٥٣٨محمـــد بـ ــشعب ، اســـاس البالغـــة : )هـ ، دار مطـــابع الـ
.م١٩٦٠، القاهرة

منـــشورات دار، ترجمــة جـــورج طرابيـــشي ، ١ط، االدب الملتـــزم: )جـــان بـــول(، ســارتر . ٩٢
.م١٩٦٥، بيروت، االدب

ــراهيم. د(، الـــــسامرائي. ٩٣ ــين  : )ابـــ ــة الـــــشعر بـــــين جيلـــ ــة  ، ٢ط، لغـــ ــسة العربيـــ المؤســـ
.م١٩٨٠، بيروت، للدراسات والنشر

القـــيم األخالقيـــة واالجتماعيــة والفكريـــة فـــي  : )ســـهام حـــسين جــواد (، الــسامرائي . ٩٤
تربيــة كليــة ال، )رســالة ماجــستير(وصــايا عــصر مــا قبــل اإلســالم الــشعرية والنثريــة  

.م٢٠٠٢، جامعة تكريت، للبنات

، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت  ١معــاني النحــو، ط): فاضــل صــالح(الــسامرائي . ٩٥
.م٢٠٠٧لبنان، 

، ١ط، المعجــم الــشامل للمــصطلحات العلميــة والدينيــة : )حــسينإبــراهيم(، ســرور. ٩٦
.م٢٠٠٨، بيروت، دار الهادي

ــعران. ٩٧ ــود. د(، سـ ــ  : )محمـ ــة مقدمـ ــيللقـــارةعلـــم اللغـ ــ، ئ العربـ ، مـــصر، رفادار المعـ
.م١٩٩٢

العراقـي الحـديث فـي القـرنين     األدبفـي  واألسـلوب تطـور الفكـرة     : )داود. د(،  سلوم. ٩٨
.م١٩٥٩، بغداد، مطبعة المعارف، التاسع عشر والعشرين

، القـاهرة ، مكتبـة النهـضة المـصرية   ، ١٠ط، أصـول النقـد األدبـي   : )أحمـد (، الـشايب . ٩٩
.م١٩٩٤

ــبر. ١٠٠ ــواد(، شـ ــري حتـــى    ، الطـــفأدب : )جـ ــرن األول الهجـ ــن القـ ــسين مـ ــعراء الحـ او شـ
.م٢٠٠١، بيروت، ١ط، القرن الرابع عشر مؤسسة التاريخ العربي
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دار مجـدالوي  (، االردن، ١ط، تطور الشعر العربي الحـديث : )شلتاغ عبود . د(،  شراد. ١٠١
.)م١٩٩٨

–سلـــسلة كتــــاب الجمــــاهير  –مقــــاالت أدبيـــة ونقديــــة  -الـــشعر والفكــــر المعاصـــر  . ١٠٢
.م١٩٧٤، العراق، منشورات وزارة االعالم

انتـشارات الـشريف   ، ديوان الـشيخ عبـد الحـسين شـكر    : )الشيخ عبد الحسين(،  شكر. ١٠٣
.هـ ١٤١١، قم، الرضي

: )هـــ٣٨١ابــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه القمــي ت       (، الــصدوق. ١٠٤
.م٢٠٠٩، بيروت، دار الفجر، ١ط، كمال الدين واتمام النعمة

تحقيــق محـسن كوجــه  ، بـصائر الـدرجات  : )هـــ٢٩٠محمـد بــن الحـسن ت   (، الـصفار . ١٠٥
.هـ١٤٠٤، قم، مكتبة المرعشي، البزبزي

.ت. د، القاهرة، دار المعارف، ٨ط ، في النقد األدبي: )شوقي. د(، ضيف. ١٠٦

ــارف، العــــصر الجــــاهلي، ٧ط، العربــــياألدبتــــاريخ : )شــــوقي. د(، ضــــيف. ١٠٧ ، دار المعــ
.م١٩٧٦، مصر

.م١٩٩٧، مؤسسة األعلمي، بيروت،١ط، تفسير الميزان): محمد حسين(،الطباطبائي. ١٠٨

تـاريخ الرسـل   ، ٢ط، تاريخ الطبـري : )هـ٣١٠بن جرير تجعفر محمد   أبو(،  الطبري. ١٠٩
.م١٩٧١، بيروت، دار المعارفإبراهيمالفضل أبوتحقيق محمد ، والملوك

مــد  تحقيــق مح ، ٢ط، رجــال الطوســي  : )هـــ ٤٦٠محمــد بــن الحــسن ت    : (الطوســي . ١١٠
.هـ١٤١١، قم، دار الذخائر، صادق بحر العلوم

تحقيــق عبــاد اهللا الطهرانــي   ، ١ط ، الغيبــة: )هـــ٤٦٠محمــد بــن الحــسن (، الطوســي. ١١١
.هـ ١٤١١، قم المقدسة، اإلسالميةمؤسسة المعارف ، والشيخ علي احمد ناصح

األدبيــةوالمــدارس األنــواعبحــث جمــالي فــي  –الفــن واألدب : )ميــشال. د(، عاصــي. ١١٢
، بيــــروت، منــــشورات المكتـــب التجــــاري للطباعـــة والنــــشر والتوزيـــع   ، ٢ط، لفنيـــة وا

.م١٩٧٠
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.م١٩٩٢، بيروت، مؤسسة النعمان، الدر النضيد: )األمينمحسن (، العاملي. ١١٣

.م١٩٩٦، بيروت، دار صادر، ١ط، فن الشعر: )إحسان(، عباس. ١١٤

، القـاهرة ، فـة دار المعر، ٧ط، دراسـات فـي علـم الـنفس األدبـي     : )حامـد (، عبد القادر . ١١٥
.م١٩٧٦

ــه فـــي القـــرآن الكـــريم  : )محمـــد فريـــد(، عبـــد اهللا. ١١٦ دار ، ١ط، الـــصوت اللغـــوي وداللتـ
.م٢٠٠٨، بيروت، الهاللةومكتب

ـــة للطباعـــة والنـــشر   ، علـــم البيـــان : )عبـــد العزيـــز . د(، العتيـــق. ١١٧ ، دار النهـــضة العربي
.م١٩٨٥، ه١٤٠٥، بيروت

دار النهــضة العربيــة للطباعــة  ، فيــةعلــم العــروض والقا : )عبــد العزيــز . د(، العتيــق. ١١٨
.م١٩٨٧، بيروت، والنشر

، هدافـه وخصائـصه فـي القـرن التاسـع عـشر      أ، الـشعر العراقـي  : )يوسـف (،  عز الدين . ١١٩
.م١٩٥٨، مطبعة الزهراء بغداد

ــين : )عبـــــاس(، العـــــزاوي. ١٢٠ انتـــــشارات المكتبـــــة ، ١ط، تـــــاريخ العـــــراق بـــــين االحتاللـــ
.هـ١٤٢٥، قم، الحيدرية

كتـاب الـصناعتين الكتابـة    : )الهالل الحـسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل         وأب(،  العسكري. ١٢١
المكتبـــة ، ومحمـــد أبـــو الفـــضل ابـــراهيم، تحقيـــق علـــي محمـــد البجـــاوي، والــشعر 

.م١٩٩٨، د ط، بيروت، العصرية

دار ، الـــصورة الفنيــــة فـــي التـــراث النقـــدي والبالغــــي    : )جـــابر احمـــد  . د(، عـــصفور . ١٢٢
.م١٩٧٤، ط.د، القاهرة، الثقافة للطباعة والنشر

دار التنــوير  ، دراســة فــي التــراث النقــدي   ، ٢ط، مفهــوم الــشعر : )جــابر. د(، عــصفور. ١٢٣
.م١٩٨٢، بيروت، للطباعة والنشر

، دار الجيـل ، ٢ط، مقدمة القصيدة في العصر العباسـي األول : )حسين. د(،  عطوان. ١٢٤
.م١٩٨٧، بيروت

.ت.الجيل، بيروت، د، دار١، طاإلسالممقدمة القصيدة في صدر ): حسين. د(عطوان، .١٢٥
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.بيروت، دار المحجة، بيتهما قيل في محمد وأهل أروع: )محسن(، عقيل. ١٢٦

ــاس . د(، علـــوان. ١٢٧ ــي عبـ ــراق    : )علـ ــي العـ ــي الحـــديث فـ ــشعر العربـ ــور الـ ــات (تطـ اتجاهـ
، الجمهوريــة العراقيــة، منــشورات وزارة الثقافــة واالعــالم ) الرؤيــا وجمــاالت النــسيج 

.م١٩٧٥

جمـع  ، ١ط، ديوان الـسيد محمـد مهـدي بحـر العلـوم     : )رمحمد مهدي بح (،  العلوم. ١٢٨
، تحقيـق محمـد جـواد فخـر الـدين وحيـدر شـاكر الجـد        ، محمد صـادق بحـر العلـوم      
.م٢٠٠٦، النجف االشرف، المكتبة األدبية المختصة

عيــار الــشعر، تحقيــق وتعليــق   ): هـــ٣٢٢محمــد بــن احمــد بــن طباطبــا ت    (العلــوي، . ١٢٩
.م١٩٥٦الم، شركة فن الطباعة، القاهرة، الدكتور طه الحاجري محمد زغلول س

ــا . د(، علــــي. ١٣٠ ــد الرضــ ــي قديمــــ اموســــيق: )عبــ ــهالــــشعر العربــ ــة ، ١ط، هوحديثــ دراســ
، عمـان ـ االردن   ، الشروق للنشر والتوزيـع ، وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر

.م١٩٩٧

فـــي الـــشعر ) عليـــه الــسالم (الحــسين  اإلمـــام مراثــي : )علـــي حــسين يوســـف (، عنــاد . ١٣١
الــى كليــة ) رســالة ماجــستير(دراســة فــي الموضــوع والفــن  ) م١٩٥٠-١٩٠٠(اقــي العر

.جامعة كربالء–التربية 

لغــة الــشعر الحــديث فــي العــراق بــين مطلــع القــرن    : )عــدنان حــسين. د(، العــوادي. ١٣٢
دار ، منـشورات وزارة الثقافـة واالعـالم العراقيـة    ، العشرين والحرب العالميـة الثانيـة    

.م١٩٨٥، ادبغد، الحرية للطباعة

.م١٩٩٥، دار الفكر اللبناني، ٢ط، علم اساليب البيان: )غازي. د(، عون. ١٣٣

.ت.د، ة المعارف مصرأمنش، رؤية فنية-دراسة في لغة الشعر : )رجاء. د(، عيد. ١٣٤
ـــشعر  : )حــــسن(، الغرفــــي. ١٣٥ ــق الـ ــن تجربــــ -حرائــ ــعيد الــــشعرية  ةعــ ــد ســ ، ١ط، حميــ

.م١٩٨٩، بغداد، التحريرةمنشورات مكتب

. تقـــديم د، التـــشيع وأثـــره فـــي شـــعر العـــصر العباســـي االول : )محـــسن. د(، غيـــاض. ١٣٦
.م١٩٧٣، مطبعة النعمان النجف األشرف، شوقي ضيف
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.ت. د، القاهرة، دار المعارف، ٢ط، الفخر والحماسة: )حنا(فاخوري . ١٣٧

، منـــشورات ذوي القربـــى، ٣ط، الجـــامع فـــي تــاريخ االدب العربـــي : )حنـــا(، فــاخوري . ١٣٨
.ـ ه١٣٢٧، ايران

تحقيــق ، ١ط، العـين : )هـــ١٧٥ابــو عبـد الــرحمن الخليـل بــن احمـد ت    (، الفراهيـدي . ١٣٩
.م١٩٨٨، بيروت، مؤسسة األعلمي، ابراهيم السامرائي. ود، مهدي المخزومي. د

دار الـشؤون الثقافيــة  ، ٣ط، النظريـة البنائيـة فــي النقـد االدبـي    : )صـالح . د(، فـضل . ١٤٠
.م١٩٨٧، بغداد، العامة

ــل. ١٤١ ــال اهللا(، الفلفــ ــل  : )مــ ــال اهللا الفلفــ ــوان الــــشاعر مــ ــي ، ديــ ــة ، ديــــوان خطــ المكتبــ
.النجف األشرف، الحيدرية

ــاهلي    : )بـــاديس.د(، فوغـــالي. ١٤٢ ــان فـــي الـــشعر الجـ ــان والمكـ ــالم الكتـــب  ، ١ط، الزمـ عـ
.م٢٠٠٨، األردن، الحديث

ــكري. د(، فيـــصل. ١٤٣ ــي   ، )شـ ــي االدب العربـ ـــة فـ ــة االدبي ــاهج الدراسـ ــم ، ٥ط، منـ دار العلـ
.م١٩٨٢، بيروت، للماليين

.م١٩٩٧، مكتبة اآلداب القاهرة، ٣فنون التصوير البياني، ط): توفيق. د(الفيل، . ١٤٤

منهـاج البلغـاء وسـراج    : )هــ ٦٨٤ابو الحسن حازم بـن ابـي عبـد اهللا ت        (،  القرطاجني. ١٤٥
.م١٩٦٦، تونس، المطبعة الرسمية، تحقيق محمد الحبيب بن خوجه، االدباء

، )القـصائد البهيـة فـي النـصائح المهدويـة     ():محمـد مهـدي محمـد طـاهر      (، القزويني. ١٤٦
.ت.د، ديوان السيد محمد مهدي، مكتبة السيد سلمان هادي آل طعمة

، مؤســسة النــور، فاطمــة مــن المهــد الــى اللحــد : )الــسيد محمــد كــاظم (، القزوينــي. ١٤٧
.م١٩٩١، بيروت

: )هـــ ٧٣٩ين محمــد بــن ســعيد الــدين بــن عبــد الــرحمن ت        دجــالل الــ  (، القزوينــي . ١٤٨
.م١٩٨٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، في علوم البالغةااليضاح

صـححه  ، ٢ط، ينـابيع المـودة  : )سليمان بن ابراهيم بن محمد البلخـي   (،  القندوزي. ١٤٩
.م٢٠٠٩، بيروت، مؤسسة األعلمي، عالء الدين األعلمي
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العمــدة فــي محاســن   : )هـــ ٤٥٦ت ، أبــو علــي الحــسن بــن رشــيق األزدي    (، القيروانــي. ١٥٠
حققـه وفـصله وعلـق حواشـيه محمـد محيـي الـدين عبـد         ، ٢ط،  ه ونقده الشعر وآداب 

.م١٩٥٥، مصر، مطبعة السعادة، الحميد

دار إحيــاء ، معجــم المــؤلفين فــي تــراجم مــصنفي الكتــب العربيــة    : )عمــر(، كحالــة. ١٥١
.بيروت، التراث العربي

رســـالة ، لغـــة الـــشعر عنـــد الـــسيد حيـــدر الحلـــي : )أحمـــد صـــبيح محـــسن(، الكعبــي . ١٥٢
.م٢٠٠٤، جامعة بابل، كلية التربية، ماجستير

دار ، تــاريخ الــشعر العربــي فــي صــدر االســالم    : )محمــد عبــد العزيــز . د(، الكفــراوي. ١٥٣
.القاهرة، نهضة مصر

مؤســـــــسة الـــــــسيدة ، ١ط، منتخـــــــب األثــــــر : )لطـــــــف اهللا الــــــصافي (، الكلبابكــــــاني . ١٥٤
.ـ ه١٤١٩، قم، المعصومة

بــو الحــب دراســة فنيــة    ديــوان محــسن ا ): راويــة محمــد هــادي حــسون   (الكلــش، . ١٥٥
.موضوعية، رسالة ماجستير، مقدمة الى مجلس كلية التربية، جامعة كربالء

ــن يعقـــوب ت  (، الكلينـــي. ١٥٦ ــد بـ ـــ٣٢٩محمـ ــافي : )هـ ــول الكـ ــق محمـــد  ، ١ط ، أصـ تحقيـ
.م١٩٩٣، بيروت، دار االضواء، الفقيه والدكتور يوسف البقاعي، جواد

، ون مــن تــاريخ العــراق الحــديث   أربعــة قــر : )المــستر ســتيفن هيمــسلي  (، لونكريــك. ١٥٧
، لبنــان بيــروت ، دار الرافــدين للطباعــة والنــشر ، ٥ط، نقلــه للعربيــة جعفــر الخيــاط 

.م٢٠٠٤
ــذوب. ١٥٨ ــب . د(، مجـ ــد اهللا الطيـ ــد الـــى فهـــم   : )عبـ ــعار العـــرب أالمرشـ مطبعـــة ، ١ط، شـ

.م١٩٥٥، مصر، مصطفى البلبلي الحلبي وأوالده

تحقيـــق الـــشيخ علـــي    ،١ط، نـــوار بحـــار األ : )هــــ ١١١١محمـــد بـــاقر ت   (، المجلـــسي . ١٥٩
.م٢٠٠٨، بيروت، األعلمي، النمازي الشاهرودي

منــشورات المكتبــة ، ١ط، فــي النحــو العربــي نقــد وتوجيــه : )مهــدي. د(، المخزومـي . ١٦٠
.م١٩٦٤، بيروت، العصرية
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االســتنهاض فــي الــشعر العباســي دراســة موضــوعية فنيــة     : )فهــد نعيمــة (، مخيلــف. ١٦١
.الجامعة المستنصرية، ة اآلدابالى مجلس كلي) رسالة دكتوراه(

، بيـروت ، دار العلـوم العربيـة  ، ١ط،  علـم البـديع   : )محمود احمد حـسن   . د(،  المراغي. ١٦٢
.م١٩٩١

ديــوان الــشريف : )هـــ٤٣٦ابــو القاســم علــي بــن الحــسين بــن موســى ت   (، المرتــضى. ١٦٣
.م١٩٩٨، بيروت، دار البالغة، حققه رشيد العفار، ١ط، المرتضى

بـن  اتحقيـق مجـدي   ، ١ط، الفـتن : )هــ ٢٢٩حماد بن معاويـة ت  نعيم بن(،  المروزي. ١٦٤
.م١٩٩٧، بيروت، دار الكتب العلمية، منصور بن سيد الشوري

فــي النقــد االدبــي الحــديث منطلقــات   : )عبــد الرضــا علــي . دوفــائق. د(، مــصطفى. ١٦٥
.م٢٠٠٠، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ٣ط، وتطبيقات

، مطبعـة الـزوراء كـربالء   ، المقولـة واإلجـراء  ، الطفيات: )علي كاظم . د(،  المصالوي. ١٦٦
.م٢٠٠٩

ديــوان محــسن ابــو الحــب الكبيــر     : )علــي كــاظم وكريمــة النومــاس   . د(، المــصالوي. ١٦٧
.م٢٠٠٩، )٧(مجلة اهل البيت العدد ، دراسة في الموضوع الشعري

رســـالة ماجـــستير الـــى  ، لغـــة شـــعر ديـــوان الهـــذليين : )علـــي كـــاظم. د(، المـــصالوي. ١٦٨
.عة الكوفةكلية اآلداب ـ جاممجلس 

ــد. د(، مطلـــوب. ١٦٩ ــصير  . دواحمـ ــة والتطبيـــق : )كامـــل حـــسن البـ ، بغـــداد ، ١ط، البالغـ
.م١٩٨٢

وزارة ، لغــة قــصيدة الحــرب قــراءة فــي شــعر كمــال الحــديثي  : )احمــد. د(، المطلــوب. ١٧٠
.م١٩٩٢، الثقافة واالعالم بغداد

ــة ا    (، المعتزلــــي. ١٧١ ــسين هبــ ــي الحــ ــد بــــن أبــ ــد الحميــ ــز الــــدين عبــ ــن محمــــد  عــ هللا بــ
مؤســـسة ، تقـــديم صـــاغ علـــي الـــصاغ ، ١ط، القـــصائد العلويـــات الـــسبع : )المـــدائني
.م١٩٧٢، بيروت، األعلمي
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.١العدد، ٣السنه ، مجلة اآلداب، مالمح من الشعر العراقي الحديث. ١٧٢

، بيـروت ، دار الهـادي ، رثـاء اهـل البيـت فـي العـصر االمـوي       : )رقية رسـتم بـدر    (،  ملكي. ١٧٣
.م٢٠٠٤

.م١٩٧٤القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، األدب وفنونه: )مدمح(، مندور. ١٧٤

مطبعـة ثـامن   ، ١ط، معـان فـي الفـاظ القـرآن    اإل: )يوسف السيد مهـدي (،  الموسوي. ١٧٥
.ـ ه١٤٢٩، ايران، الحجج

ــاني. ١٧٦ تحقيـــق علـــي اكبـــر    ، مكتبـــة الـــصدوق ، الغيبـــة : )إبـــراهيم محمـــد بـــن   (، النعمـ
.طهران، الفقاري

ــويهي. ١٧٧ ــة : )محمـــد. د(، النـ ــصام الجمـــالي   األدبوظيفـ ــي واالنفـ ــزام الفنـ ــين االلتـ ، بـ
.م١٩٦٦، القاهرة، مطبعة الرسالة

دار ، علــق عليــه ودققــه ســليمان الــصالح  ، ٢ط، جــواهر البالغــة : )احمــد(، الهاشــمي. ١٧٨
.م٢٠٠٧، بيروت، المعرفة

، م١٩٨٩، بيـروت ، دار العلـوم العربيـة  ، ١ط، علـم البيـان  : )محمد مصطفى . د(،  هدارة. ١٧٩
.ـ ه١٤٠٩

، بيــروت، دار الثقافــة دار العــودة، النقــد األدبــي الحــديث: )محمــد غنيمــي. د(هـالل  . ١٨٠
.م١٩٧٣

وداللتها فـي البحـث البالغـي والنقـدي عنـد       األلفاظجرس  : )ماهر مهدي (،  هالل. ١٨١
.م١٩٨٠، بغداد، واإلعالموزارة الثقافة ، دار الحرية للطباعة، العرب

، القــاهرة، مكتبـة وهبـة  ، ٢ط، اللغـة العربيـة  صـوات أ: )عبـد الغفـار حامـد   . د(، هـالل . ١٨٢
.م١٩٩٦

مؤسـسة  ، تقـديم عبـد الهـادي الفـضلي     ،  معجـم شـعراء الحـسين     : )جعفر(،  الهاللي. ١٨٣
.م٢٠٠٤، بيروت، القرى للتحقيق والنشرأم

ــوائلي. ١٨٤ ــشكيالن : )كــــريم. د.أ(، الــ ــة    اإليقــــاعيالتــ ــصيدة العربيــ ــي القــ والمكــــاني فــ
.م٢٠٠٦، بغداد، لثقافية العامةدار الشؤون ا، ١ط، الحديثة
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، ٢ط، الـــشعر الـــسياسي العراقـــي فـــي القـــرن التاســـع عـــشر  : )إبـــراهيم. د(، الـــوائلي. ١٨٥
.م١٩٧٨، بغداد، مطبعة المعارف

ــة فـــي الـــشعر العراقـــي الحـــديث   : )رؤوف. د(، الـــواعظ. ١٨٦ –١٩١٤(االتجاهـــات الوطنيـ
.م١٩٧٤، العراقيةاإلعالممنشورات وزارة ، )م١٩٤١

، مكتبـة الـصدر  ، ١ط، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحـديث    : )علي(،  الوردي. ١٨٧
.م٢٠٠٤، قم

ــه(، ويلــك. ١٨٨ ، ترجمــة محــي الــدين صــبحي   ، ٣ط، نظريــة األدب: )واريــنأوســتنوريني
ــة د ــس ، حـــسام الخطيـــب . مراجعـ ــىالمجلـ ــوم   األعلـ ــون واآلداب والعلـ ــة الفنـ لرعايـ

.م١٩٦٢، دمشق، االجتماعية

ــدبولي، ٣ط، يــــل االجتمــــاعي لــــألدب التحل: )الــــسيد(، يــــسين. ١٨٩ ــاهرة، مكتبــــة مــ ، القــ
.م١٩٩٢

، بيـروت ، مطبعـة دار الحقـائق  ، ٢ط، مقـاالت فـي الـشعر العربـي    : )يوسـف (،  اليوسف. ١٩٠
.م١٩٨٠
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٢٨..........................................................وإذا عرجنا على معنى الحّجة َّـ األديان واِّـذاهب

٣١..........................................................................ة َّـ الفكر اإلسالميوأما اإلمام الحّج

٣٣..................................................../تطور قصيدة االستنهاض باإلمام الحّجة 

٣٣..........................................................................................................توطئة 

٥٧ب البعد التاريخي والعقدي وب االستعمال الشعري/شخصية اإلمام الحّجة 
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الباب األول

لوظائفدراسة يف البناء واالجتاهات وا/قصيدة االستنهاض باإلمام احلجة

٧١.........................................البناء الفين لقصيدة االستنهاض: الفصل األول
٧٣.................................................................................................................البناء الفني

٧٦...................................................................القصيدة االستنهاضية المكتملة    : أوالً
٧٦....................................................................................................................المقدمة. ١

٧٧..........................................................................................................المقدمة الغزلية. ٢

٨١..........................................................................................................مقدمة الحكمة. ٣

٨٣..........................................................................................................المقدمة الطللية . ٤

٨٥..........................................................................................مقدمة الحماسة والفروسية . ٥

٨٧..........................................................................................مقدمة الشكوى وذم الدهر . ٦

٨٩.........................................................................................................المقدمة العقدية. ٧

٩١.......................................................................................................التخلص
٩٢..........................................................................................................التخلص باألداة. ١

٩٣.................................................................................................التخلص من دون أداة . ٢

٩٤....................................................................................................................الخاتمة. ٣

٩٧.................................................القصائد االستنهاضية الخالية من المقدمات      : ثانياً

١٠١.................................االجتاهات العامة لقصيدة االستنهاض: الفصل الثاني
١٠٣...............................................................................................االتجاهات العامة: أوًال

١٠٣........................................................................................................توطئة 
١٠٦..........................................................................................................االتجاه التقليدي 

١١٢...................................................................................................................التجديدي 

١٢١........................../اِّـحاور اِّـوضوعية لشعر االستنهاض باإلمام الحّجة : ثانيًا

١٢٢............................................................./اإلمام الحجة  :  المحور األول
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١٢٢................................................................/مدح اإلمام الحجة   : الجانب األول

١٢٣.................................................................تعجيل الظهور والتحريض عليه  : الجانب الثاني

١٢٥................................................................رمزاً للعدالة/كونه   : الجانب الثالث

١٢٧...............................................................آل البيت عليهم السالم  : المحور الثاني 

١٣٠................................................................................ر أخذ الثأ :  المحور الثالث 

١٣٣.............................................................../دولة اإلمام   : المحور الرابع 

١٣٥..............................الوظائف واألداء لقصيدة االستنهاض: الفصل الثالث
١٣٧........................................................................-الوظائف واألداء -قصائد االستنهاض 

١٣٧........................................................................................................توطئة 

١٣٩......................................................................................ة الوظيفة السياسي  . ١

١٤٦...........................................................................الوظيفة الروحية والعقدية    . ٢

١٥٢....................................................................الوظيفة االجتماعية والتاريخية      . ٣

الباب الثاني

/اللغة الشعرية لقصيدة االستنهاض باإلمام احلجة 

١٦٣.........................................................................................................اللغة الشعرية

١٦٣........................................................................................................توطئة 

١٦٥...............................................................األلفاظ: الفصل األول
١٦٩.......................................................................................................أسماء األعالم. ١

١٧٥.................................................................................................ظ االستنهاضألفا. ٢

١٧٨..............................................................................................ألفاظ الزمان واِّـكان. ٣

١٨١.......................................................................................................ألفاظ السالح. ٤

١٨٥.......................................................................................................ألفاظ الحيوان. ٥
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١٨٧..............................................................الصياغة: الفصل الثاني
١٩١..............................................................................................األساليب النحوية: أوًال

١٩١....................................................................................................االستفهام 

١٩٤..........................................................................................................األمر 

١٩٥.........................................................................................................النفي

١٩٨.........................................................................................................النداء 

٢٠١..............................................................................................أسلوب الشرط  

٢٠٢..............................................................................................اسلوب التوكيد  

٢٠٥.................................................................................ب التقديم والتأخير    أسلو

٢٠٧.............................................................................................األساليب البيانية: ثانيًا

٢٠٨.........................................................................................الصورة الحسية . ١

٢١٥.........................................................................................الصورة الذهنية . ٢

٢١٨.......................................................................................الصورة التقريرية   . ٣

٢٢١............................................................................................االساليب البديعية: ثالثًا

٢٣٠.......................................................................................................الطباق 

٢٣٣.............................................................االيقاع: الفصل الثالث
٢٣٦....................................................................................................................الوزن. ١

٢٣٧.............................................................................................فالبحر الطويل 

٢٣٨...........................................................................................وأما بحر الكامل  

٢٣٩.........................................................................................أما البحر البسيط  

٢٤٤.................................................................................................................القافية. ٢

٢٥٠.............................................................................................أما صوت النون  

٢٥٢.............................................................................................أما صوت العين 

٢٥٦................................................................................................................التكرار. ٣

٢٦١.........................................................................................رد االعجاز على الصدور. ٤
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٣١٥

٢٦٣...............................................................................................................الجناس. ٥

٦ .٢٦٧.................................................................................................التدوير والتشط

٢٧٠...............................................................................................................التصريع. ٧

٢٧٢................................................................................................................الصيع. ٨

٢٧٥...............................................................................اخلامتة

٢٨٤............................................................................)ملحق(

٢٩٣....................................................................املصادر واملراجع

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٦

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

الحسينية المقدسةالعتبةفي 
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

ياسرالصالحيالشيخ  مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
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التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي ار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالمأسر  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي إلشائية على ضوء الكتاب والسنةعلم اإلمام بين اإلطالقية وا  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي سالم شريك المالئكةخادم االمام الحسين عليه ال  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   

  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   
  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   

  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  
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  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  شوراءتيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عا  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــالمرأة في حياة اإلمام الحسين  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزئين-الجعفريات   
  جزئين–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
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