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 -تطور وتاريخ  - الطفيات يف الشعر العربي

 ؛ جامعة أهل البيتأ.د عبود جودي الحلي
 جامعة كربالء ،؛ كلية التربيةأ.م.د علي كاظم المصالوي

 جامعة كربالء ،كلية التربية ؛ م.م علي حسين يوسف

 ملخص البحث 
جرى عل   وأصحابه و أه  بب ه ووص ع ما الي بات تلك األ  ا  أو القصائ  الي  ثع احلسني  

 عباله ونسائه مر ب   اس شهاده يف واق ة اليف األلبمة مد  حلولا إىل اآلن.
تلك األ  ا  أ كانع ن  دا أو  بف كانع فك ؛ت مبراح  تيو ت ياللاوال     يف أن ه ه األ  ا  مرَّ 

كبف تيو ت وتدامع عل  مرِّ  ،ما هي موضوعاتها ويصائصها املوضوعبة و ال دبة ال امة ،قي ا أو قصائ 
 ال صو  و اس كملع م اصلها البدائبة ؟

وق  تك   البح  باإلجابة عر ه ه األسئلة و ص  ال يو  ال ا خيي ال ين لا مد  بد ا اتها علد   دك      
ن ف وقي  ومر ثمَّ وتبلو ها ضمر قصائ  م ح أه  الببع أو  ثدائهم كالد ي هد ه يف هامشبدات الكمبدع      
وتائبة دعب  اطخزاعي ومر ثمَّ اس قاللا عل     الشر ف الرضي ووضوح م اصلها البدائبة و أيدريا أيد ت   

 مسا ها يف الش ر ال ربي ح   ال صر احل    وعربت عر مراحلها الي مرت بها. 

 املقدمة
وأصحابه و أه  بب ه ووص ع ماجرى علد    الي بات تلك األ  ا  أو القصائ  الي  ثع احلسني  

 عباله ونسائه مر ب   اس شهاده يف واق ة اليف األلبمة مد  حلولا إىل اآلن.
 تلك األ  ا  أ كانع ن  دا أو فكبف كانع  ؛ت مبراح  تيو ت ياللاوال     يف أن ه ه األ  ا  مرَّ 

كبف تيو ت وتدامع عل  مرِّ  ،ما هي موضوعاتها ويصائصها املوضوعبة و ال دبة ال امة ،قي ا أو قصائ 
 ال صو  و اس كملع م اصلها البدائبة ؟

ه ه األسئلة وغريها اضيل  باإلجابة عدها ه ا البح  ال ي تشك  عل  فقرتني األوىل عرَّفع بالرثاء يف 
س للي بات كما قد مدا هدو الرثداء ولكدده  ثداء  و طبب دة عقائ  دة د دبدة         اللغة و االصيالح فاملوضوع األسا

سباسبة كما سبجلي البح  عر  لك ومر ثمَّ خي لدف باطخصدائ  و املمبدزات عدر  ثداء اآليدر امل دروف يف        
 الش ر ال ربي ومر هدا تدب  يصوصبة الي بات وأهمب ها ال ا خيبة و األدببة.
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و  ال دا خيي ال دين للي بدات جمببدا عدر األسدئلة الدي أثا هدا البحد  يف          اما ال قر  ال انبة فأوضحع ال ي 
مق م ه مب  ئني مد  حلوا الواق ة ح   ال صر احل    م وق ني عد  الدما ج والدصدوص الشد ر ة املشدهو      

 يف تلك احلق   اص  ر طبب ة ال يو  ويصائصه وأسباب  لك ودواف ه.
 م الدقاط الي توقف عد ها البح .وا   ع ال قرتان خبامتة اس  رض فبها أه

  :الرثاء يف اللغة واالصطالح :أواًل
  :الرثاء يف اللغة

ومرثبدًة:   ،ومرثدا ً  ،و ثداء   ،و ثبدع املبدع  ثبداً    ،(0)وأ د   علبده   ،الرثاء مدر  ثد  لده:  قَّ لده     
بب  أنَّ ال راء  ، ر  ون امل د  ن سه ،. وق  مس  عر ال رب قولم:  ثأت املبع )بالمز((1)وبكب ه ،م ح ه

 . (4)م لاًل  لك بقوله: "  مبا يرجع بهم فصاح هم إىل أن  همزوا ما لبس مبهمو  " ،(7)ع َّه مر الوهم
 ،م د : كدان   ،فهو م ح املبع بأل اظ ت ا عل  أنها لالدك  ،والرثاء عد  الدقاد الق ام  مر باب امل  ح 

 . (5)وقض  حنبه ،وتوىل

  :الرثاء يف االصطالح
  درب الشداعر فبده عدر مشداعر       ،فإنَّده: " غدرض مدر أغدراض الشد ر الغددائي       ،رثاء يف االصديالح أما ال 

 . (6)أو دولة " ،أو     ،أو لكا ثة تدزا بأمة ،واللوعة الي تد ابه لغباب عز ز فج  ب ق ه ،احلزن
ا   صدم املدوت   حبدمد  ،والوح   ،والباع  عل  الرثاء احلاجة الد سبة امل م لة يف   و  اإلنسان بالغربة 

لد ا فدإنَّ الرثداء م     ،أو املتلوقات الي اع اد علبهدا وأل هدا   ،أو األ باء ،أو ال راق عرى أل  ه م  اآلير ر
واأل دباء األيدرى الدي  زاولدا      ،(1)واملد ن والد وا   ،(3)وإمنا ت  اه إىل  ثاء احلبواندات  ، ق صر عل  البشر

 . (1)اإلنسان
ولد ا وضد وا    ،(01)" ف ل    َّ  اجلزع  بد  الرثداء "  ،عل  د جة واح  ل لك م  كر احلزن يف الرثاء  

فالد ب عاد  ما  يل   ،وال زاء ،وال أبني ،ومدها: الد ب ،  ا ك  واح  مدها عل  نوع مر الرثاء ،أل اظًا
 . (00)ومده ن ب الرسوا الكر م وأه  بب ه  ،عل   ثاء األه  واألقا ب واألحبة

 . (01)ومده تأبني امللوك والزعماء واأل راف ،وهو أ به باجملامالت االج ماعبة ،بنيو أتي ب    لك ال أ
لد لك ميكدر أن   د َّ     ،(07)أما ال زاء فهو موقف تأم  ياص بالشت  الراثي يف مسدائ  املدوت واملصدري   

 ة والدوائح الي كانع مت َّلع ب ا اتها ب لك ال  و  ات السحر ،تيو ًا نوعبًا للرثاء ب   أن مرَّ مبراح  تيو  َّة

                                                
 . 0136/  5، والصحاح: 174/  1 دظر: ال ني:  (0)
 . 0511/  7 دظر: لسان ال رب:  (1)
 . 171/  0، وتاج ال روس: 0511/  7، ولسان ال رب: 014/  05 دظر: ته    اللغة:  (7)
 . 0517/  7، ولسان ال رب: 0136/  5صحاح: ال (4)
 . 043/  1، وال م  : 041، وك اب الصداع ني: 001 دظر: نق  الش ر:  (5)
 . 667/  0امل جم امل ص  يف اللغة واألدب:  (6)
  .067 :األ  ا  واألنوا  وحماسر ،10 :ومقي ات مراث ،715 :د وان احليبئة : دظر (3)
  .51 :ب األن لسيال ج    يف األد : دظر (1)
  .16 – 11 : ثاء غري اإلنسان يف الش ر ال باسي : دظر (1)
  .043/  1 :ال م   (01)
   .077 :اجلاهلبة وأدب ال رب يف عصر ،57 – 01 :وفر الرثاء ،013/  0 :الصحاح : دظر (00)
   .15 – 54 :وفر الرثاء، 0631/  5 :الصحاح : دظر (01)
   .75 :اجلاهلبة أدب ال رب يف عصر : دظر (07)
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بوصدد ه ختلبدد ًا   ،ثددمَّ أصددبح الرثدداء  لددن حاجددات ن سددبة    ،(04)تقددام للمبددع يف مراسددبم طقوسددبة صددايبة  
 . (06)و لن أ ضًا حاجات اق صاد ة مر يالا الغزوات ال أ  ة ،(05)للمبع

وأب د ها   ،نسدان فإنَّ الرثاء     مر أص ق أغراض الش ر يف ال  بري عر مشاعر اإل ،ومهما  كر مر أمر
وقد   كدر اجلداحن أنَّده " قبد  ألعرابدي: مدا بداا          ،والسبما إ ا كان املبع قر بًا أو عز زًا ،عر الد اق والر اء

لد لك فدإنَّ مدر  وائد  الشد ر ال ربدي تلدك         ،(03)املراثي أجود أ  ا كم؟ قاا: ألّنا نقدوا وأكبادندا حتدرتق "   
 ميل ها: )مر اليو  (  الي (01)   بر الصمَّةد املراثي الي قبلع يف  ثاء اإليوان كمرثبة 

 ج  ددد  احلبددددد  مدددر أم م بددددددد ِ  أ ثَّ
  

 ب اقبددددة أو أيل دددددددع كدددد  موعددددددددِ  
 

 الي أولا: )مر املدسرح(  ،(01)ومرثبة أوس بر حجر
 أ  هددددا الددددد س أمجلددددددي جزعدددددددددًا    

 

 فدددددإنَّ مدددددا حتددددد   ر قدددددددد  وق دددددددددا 
 

: (10). ومدها مرثبة اطخدساء يف  ثداء أيبهدا صدتر   (11)أح  مرثبة بأحسر مدها " وق  قب  فبها: " م  ب  ئ
 )مر البسبط( 

 اُ قددد ى  ب بدبدددددك أم بال بددددددددر عدددوّ   
 

 أم  ّ فع إن يلددع مدر أهلهدددا الد ا ُ     
 

 : )مر اليو  ( (11)ومرثبة م مم بر نو ر  يف أيبه مالك 
 ل مددري ومددا دهددددري ب أببدددر مالددددك   

  

 ممددددا أصدددداب فأوج ددددددددددا وال جددددزع  
 

 :)مر اليو  ( (14)ملرثب ه البائبة (17)وق  ع َّ األصم ي ك   بر س ب  الغدوي فحاًل
 ل دددد َّ أبددددا املغددددددوا  مدددددك قر دددددددد ُ    أيرى وا ف  الصوت جهرً  ادُع :فقلع

 

اإلنسدان ال ربدي    إنَّ ص ق ال اط ة يف ه ه املراثي ميكر أن  كون ت دبريًا عدر احلالدة الد سدبة الدي ت درتي      
 و قوي ساع ه يف مواجهة حبا  الصحراء الي ال ترحم.  ،حبدما  صاب ب ق  مر  ش  به أ  ه

  :حملة تارخيية ؛رثاء اإلمام احلسني  :ثانيًا
متلَّك املسلمني   وٌ  باحلري  وال هوا لوا ما ف ل ده السدلية    ،(15)هد60ب   واق ة اليف بكربالء سدة  

فكان الداس  ند اك بدني ندادٍم     ،وأصحابه يف مشه  داٍم أق مع عل  ق   اإلمام احلسني  حبدما ،األمو َّة
 يائف مر بيشهم.  ،وبني حان  عل  األمو ني ،وبني يائف مر عقاب إلي حمب  ،ل  م نصرته اإلماَم

                                                
   .046/  0 :ال ربي واجلام  يف تا  خ األدب ،113 :ال صر اجلاهلي –تا  خ األدب ال ربي  : دظر (04)
   .713 :ونصوص ،وفدون ،قضا ا ؛األدب اجلاهلي : دظر (05)
   .775 دظر: مقاالت يف الش ر اجلاهلي: ( 06)
 . 711/  1الببان وال ببني:  (03)
 م  اي الف  سري.  466ومجهر  أ  ا  ال رب يف اجلاهلبة واإلسالم:  ،016األصم بات:  (01)
 . 41د وان أوس بر حجر:  (01)
 . 7الش ر والش راء:  (11)
 . 40د وان اطخدساء:  (10)
 . 111/  0، وطبقات فحوا الش راء: 051امل ضلبات:  (11)
 . 13 دظر: فحولة الش راء:  (17)
 . 101/  0طبقات فحوا الش راء:  (14)
، 450/  7، وتدا  خ اليدربي:   061/  1، وتا  خ الب قدوبي:  771 دظر يف مق   احلسني )علبه السالم(: األيبا  اليواا:  (15)

، 716/  4، وال ددا  خ الكددبري: 007، واإل  دداد: 007، ومقاتدد  اليددالبني: 017/  5، وك دداب ال  ددوح: 61/  7ومددروج الدد ه : 
، واملت صر يف 076/  3، وخم صر تا  خ دمش : 60/  4، واملد ظم: 46/  4  يف ال ا  خ ، والكام000/  04وتا  خ م  دة دمش : 

، 56/  01، وكددز ال مداا:   113، وتدا  خ اطخل داء:   061، وال صوا املهمدة:  001/  4، والب ا ة والدها ة: 011/  0أيبا  البشر: 
 . 014، ونو  األبصا : 010/  0و   ات ال ه : 
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مسد م   مدر مدزلدة     ،مدر مدزلدة عظبمدة    وم  كر يافبا عل  أحد  مدر املسدلمني مدا كدان للحسدني        
وتأكبد ه املسد مر    ،بدابر بد ده   والسبما وأنَّ احلوادث دلَّع عل  م ى ت ّل  الددن   ،وا األكرم الرس

وق  جتسَّ   لك فبما تواتر عده مر قوله: " حسني مين  ،ام  اٌد طبب ي لشتصه الكر م عل  أنَّ احلسني 
فإنَّ امل د  امل بداد  مدر ال  دبري     ،(16)احلسني سبط مر األسباط " ،أح َّ اهلل مر أح َّ حسبدًا ،وأنا مر حسني

فكدان مدر    ،ما ع ا الدبدوَّ   ،)مين وأنا مده(   ب  مشولبة االم  اد ل موم الص ات بني الشتصب ني املق س ني
فدإنَّ مدا    ، لك الوق  املؤم يف ن وس املسلمني ،اليبب ي أن  كون ملق   سبط الدن و بالير قة الي ق   فبها

و د َّ  احلدزن الد ي أصداب املسدلمني باس شدهاد        ،حلد     شدري إىل عمد  ال اج دة     وي يف ك   ال دا  خ وا 
 إىل د جة جتاو  ح ود البشر ة لبشم  الوجود كلَّه. اإلمام احلسني 

وأنَّ السماء  ،(13)كأنَّما تليخ بال ماء ساعة تيل  الشمس –ب   مصرع اإلمام  –فق   وي أنَّ اجل  ان   
وأندده مددا  فدد  حجددر إال وجدد  حت دده دم    ،(11)نددع تبكددي علدد  اإلمددام الشددهب   واأل ض واجلددر واملالئكددة كا

 . (71)وغريها مر األيبا  ،(11)عببط
فق  نسبع ك ري  ،ب  جتاو ته إىل  وا ة الش ر ،وم تق صر تلك األيبا  عل  ما قب  مر  وا ات تا خيبة 

فق   وي أنَّ هات ًا مس  لبلة  ،بببةب   اس شهاده إىل مصاد  غ مر األ  ا  الي قبلع يف اإلمام احلسني 
 : )مر اطخ بف( (70) قوا مق   احلسني 

 أ هدددددا القددددداتلون جهددددددداًل حسبددددددددددا
  

 أبشدددددددروا بال ددددددد اب وال دكبدددددددددد     
 

 : )مر الوافر( (71)ومر  لك ما قب  يف الببع املشهو  
 أترجددددددو أمددددددددة ق لددددددع حسبدددددددددددًا  

 

   اعددددددددة جدددددد ه  ددددددوم احلسدددددددداِب 
 

و د     ،وغريهدا ممدا  وي للجدر والواتدف دلدباًل علد  عمد  ال اج دة         ،تكون ه ه األ  ا  وميكر أن 
وعدد م تصد  قهم لألحدد اث الددي وق ددع   ،وصدو   واضددحة ت ددرب عدر حددزنهم   ،أثرهدا يف ن ددوس املسددلمني 

كمددا م لددع يددوفهم مددر بيددأل ال ولددة األمو ددة بهددم يف حدداا اجملدداهر   ،بكددربالءوأهدد  بب دده  ،للحسددني
 ء اإلمام. الصرحية برثا

وأسدرهم مدر غضد      ،ل ا إنَّ مدر غدري املسد ب   أن تكدون هد ه األ د ا  لشد راء يدافوا علد  أن سدهم           
وق  الحن أبو ال رج األص هاني  لك حبدما قاا: " وكانع الش راء ال تق م عل   لك ] أي  ثداء   ،السلية

الش راء   وسدلون بوسدائ  تسد ح      مما ج   أولئك ،(77)ويشبة مدهم " ،اإلمام احلسني [ خمافة مر بين أمبة
 أو نسبة الش ر إىل اجلر والواتف.  ،م   إ راك عام الغب  ،اإلعجاب

                                                
/  01، وكددز ال مداا:   1731/  6، وال و دبح:  061، وال صدوا املهمدة:   77/  7، وامل جم الكبري: 74سدر ابر ماجه:  (16)

 01، وحت ة األحو ي بشرح جام  الرتم ي: 751/  7،، وفبه: )احلسر واحلسني سبيان مر األسباط..( وال اج اجلام  لألصوا: 57
 /011 . 

، وال صدوا املهمدة:   041/  3، وخم صدر تدا  خ دمشد :    11/  4  خ: ، والكامد  يف ال دا  441/  7 دظر: تا  خ اليدربي:   (13)
014 . 

/  1، والصدواع  احملرقدة:   150/  0، ويالصة ت هب  ته    الكماا يف أمساء الرجاا: 771/  4 دظر: ال ا  خ الكبري:  (11)
 . 161/  1، وعبون أيبا  الرضا: 561

 . 561/  1رقة: ، والصواع  احمل041/  3 دظر: خم صر تا  خ دمش :  (11)
 . 07 دظر: ك  ما يف الكون  بكي احلسني:  (71)
 . 541، واإل  اد: 11/  4، والكام  يف ال ا  خ: 413/  7 دظر: تا  خ اليربي:  (70)
 ، وفبه أنَّ قلمًا مر ح    يرج عل  ق لدة اإلمدام يف أوا مرحلدة لدم يف أثدداء عدودتهم إىل الشدام       41 دظر: اليبقات الكربى:  (71)

 وهم  شربون اطخمر يف إح ى الكدائس. 
 . 010مقات  اليالببني:  (77)
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ومهما  كر مر أمدر فدإنَّ تلدك األ د ا  املدسدوبة إىل عدام الغبد  أصدبحع جدزءًا مدر الدرتاث ال ميكدر              
ومدر هددا كدان ةاجدة إىل      ،القبدة فضاًل عر أب داده اإلنسدانبة واألي   ،ملا حيمله مر قبم تا خيبة وفدبة ،جتاهله

 ولببان ظروف وعوام  نشأته.  ،د اسة موضوعبة إلظها  وكشف تلك القبم
فكدان اسد  كا ًا لد ا     ،يف كربالء ح د  اآلن  مد  مق   اإلمام  ،وق  واك  الش ر احل ث احلسبين 

وتدؤجج   ،ضدي البيدولي  ت بد  صدو   املا   ،   م  عل  صباغة احلقبقة ال ا خيبة بقوالد  فدبدة م درب     ،احل ث
 ابيددة إ اهددا بددزمر   ،جاعلددة مددر أحدد اث كددربالء صددو ًا ملبئددة باالحيدداءات والدد الالت     ،مشدداعر امل لقددي 

 . (75)فكان لألدب ال ربي مر  لك ثرو  كبري   ،(74)امل لقي
تلدك املقيوعدات الدي نسدبع ألفدراد مدر الببدع         ومر اليبب ي أن تكون ب ا ة  ثاء اإلمدام احلسدني    

والسدب   الربداب  وجدة     ، (73)والسب   سدكبدة بددع احلسدني    ،(76)م   السب     د  بدع علي ،الدبوي
فدال نسد ب      ،وأوا امل جوعدات ب قد  سدب هرَّ    ،فهؤالء الدسو  كرَّ جزءًا مر وقائ  املأسا  ، (71)اإلمام

وصدو ها   ،نبهدا احلز ددة  وم ا ،والسدبما وأنهدا دلَّدع بأل اظهدا الرقبقدة      ،صحَّة نسبة تلدك املقيوعدات إلدبهرَّ   
والسدبما يف   ،فضاًل عّما عرف عر ال رب مر  داعر َّة  ،املؤثر  عل    َّ  اجلزع ال ي أمَّ بأه  الببع 

و مبددا القصددب   مددر غددري الشدد راء يف م دد  تلددك   ،فقدد   صدد   الببددع والبب ددان واملقيوعددة  ،أوقددات الشدد ائ 
 والببان.  م  ن ال صاحة ،فما بالك بأه  الببع الدبوي ،الظروف

والسدبما ال وابدون الد  ر ند موا علد  عد م        ،وكان ملشاعر الظلم والد م الي أصابع ن دوس املسدلمني   
دوٌ  مهددٌم يف تيو دد  الرثدداء ألغددراض جتدداو ت احلددزن وال  جدد  إىل الددرفض وامليالبددة   نصددرتهم اإلمددام 

فب د  مصدرع اإلمدام وصدحبه      ،ومدا ه اإىل   األمر ال ي كان طاب ًا ممبزًا ملراثي اإلمام احلسني  ،بال و  
  (مر اليو  ): (71)مبا ر  قاا عبب  اهلل بر احلر اجل  ي

  قددددوا أمددددرٌي غدددددددددددادٌ  حدددد َّ غدددداد  
 فبدددددددا ن مددددددي أأّل أكدددددون نصرتددددددددده
 وإندددي ألندددي م أكدددددر مدددر محاتددددددده
 سقددددددد  اهلل أ واح ال  ددددددر تدددد   وا  
 فدددإن  ق لدددوا فكددد َّ ن ددددددس تقبددددددددة     

 ا ان  أى الددرانون أفضدددددد  مدددهم ومدد
 أتق لهددددددم ظلمددددددًا وترجددددو ودادنددددددا
 ل مددددري لقدددد   اغم موندددددا بق لهددددم  
 أهددددمَّ مددددرا ًا أن أسبددددددددر  ح ددددددد ٍ  
 فك ددددددوا وإاّل  دتكددددددم يف ك ائدددددد    

 

 أال كدع قاتلع الشهبددد  ابدر فاطمدده      
 أال كددددّ  ن ددددٍس ال تسَّدددد د نادمدددددددددده    

 ت دددا ق ال مددددده  لددد و حسدددددر  مدددا ان  
 علدد  نصددددره سددقبًا مددر الغبدد  دائمددده   
 عل  األ ض قدد  أضحع ل لك وامجه 
 لدد ى املددوت سددادات و هدددددرًا قماقمدده   
 فدددد ع ييددددددة لبسددددع لدددددددا مبالئمددددده  
 فكدددم ناقدددددم مدددددا علبكددددم وناقمددددده     
 إىل فئدددددة  اغدددع عدددر احلدددد  ظاملددددده     
 أ دددّ  علبكدددددم مدددر  حدددوف ال  املددددده 

 

كاندع األسداس يف    ،والي كانع ن بجة للش و  بدالظلم واإلحبداط   ،ني الرافضة لظلم السليةه ه امل ا 
وهدو مدا جتسَّد  ف لبدًا علد  أ ض       ،إ  ا  األمة بأنَّ قوى اطخبدر س ظّ  مس ه فة ما م تكر هدداك وق دة حتد     

ا أنَّ عببد  اهلل بدر احلدر    الواق  بال و ات الك ري  الي قامع بوجه األمو ني ب   وق ة كربالء. لد ا ميكدر القدو   

                                                
 . 1 دظر: احلسني  مزًا يف الش ر ال راقي امل اصر ) سالة ماجس ري(:  (74)
 . 11 دظر: أثر ال شب  يف األدب ال ربي:  (75)
 . 15/  7 دظر:  دابب  املود :  (76)
 . 065/  04 دظر: األغاني:  (73)
 . 061مالي الزجاجي:  دظر: أ (71)
 . 411/  7تا  خ اليربي:  (71)
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وأنده هدو الد ي مهد  لدم       ،اجل  ي " هو ال ي وض  ملر جاء ب  ه مر الش راء ال قالبد  ال دبدة لرثداء احلسدني    
  (41)ح د  أصبح  ثاء احلسني موضوعًا أساسبًا مر موضوعات األدب الشب ي " ،و ل  مداكبه ،الير  

أو  ،أنَّهدا يف الغالد  كاندع مقيوعدات     احلسدني   و الحن عل  املراثي الي أعقبع اس شهاد اإلمدام  
وهي ظاهر  طبب بة يف وقع كانع عبون السلية األمو ة ترق  كد َّ مدر    ،مر دون مق مات ،قصائ  قصري 

ثمَّ إنَّ تلك املراثي كانع اس جابة  ،فرمبا كان يوف الش راء و اء ع م إطال هم القصائ  ،تشك يف والئه لا
وألب ها ثو   الرفض  ،ت احلزن يف ن وس أ جاها األس  ملا حص  آلا الببع الدبويان  البة ت رب عر حلظا

 ،فإنَّ تلك املراثي كانع اس جابة للحظ ها الراهدة ،(40)واالس دكا  لل    الشدب  ال ي ا تكب ه حكومة  ز   
 ،  ال اج ةفالوقع ال ي أعق ،أو قر   م جوع مر أه  الببع ،فهي إما أن تكون صاد   عر مواٍا حم 

 وال ربات حّرى.  ،فالد وس حز دة ،وال هو وقع ت در وتزو   ،لبس وقع إطالة وتكلف
ال ي م   بلو  ب   يف تلك احلقبة سببًا يف ع م وجود  ،وميكر أن  كون اإلطا  ال قائ ي ملأسا  كربالء 

 قصائ  مك ملة كما  ا إلبه حاا املراثي فبما ب  . 
كمدا فقد  كد ري مدر كددو  تراثددا        ،فق ان قصائ  كاملة  مبا قبلع يف تلك احلقبدة ومر اطخري أن ال نس ب    

وق    ز  ما  هبدا إلبه تصر ح أبي ال رج األص هاني حبدما قاا: " وقد   ثد  احلسدني مجاعدة مدر       ،ال ربي
 . (41)م أيري الش راء... أما مر تق َّم فما وق  إلبدا  يء مما  ثي به... "

نلحدن فبهدا أنَّ    ،مرحلدة أيدرى   –مرحلة املقي ات والقصائ  غري املك ملة  -لة وق  أعق  ه ه املرح 
لكدده م  كدر    ،ومسد وفبة لشدروط القصدب   ال قلب  دة     ، ثاء اإلمام احلسني كان ضمر قصائ  مك ملة البداء

وكان الشداعر الكمبدع    ،إمنا كان ضمر موضوع عام   ضمر مأسا  ) ا ها م( عامة ،غرضًا مس قاًل ب اته
والدي أظهدر فبهدا والءه     ،(47)بر     األس ي يري مم   ل ه املرحلة يف قصائ ه الي عرفع بد )الامشبات(

 وإيالصه آلا ببع الدن و ثاء  ه ائهم. 
 : )مر اليو  ( (44)وميل ها ،ومما ا  هر مر تلك القصائ  )الامشبات( بائب ه امل روفة 

  ل بًا مين و و الشبدد   ل ددُ وال   طربع وما  وقًا إىل الببض أطدددرُب
 : (45)مدها ،وق  ضمدها أبباتًا يف  ثاء سب   باب أه  اجلدة 

  ددددد  اليددف مددر  ا ها دددددمٍ   ق بددٌ 
 ومد  دددر اطخ  ددددددر مدددر  ا ها ددددددم   

 ر حولددددده ددددده ال  ددددَ ق بدددد  كدددأنَّ الولّ 
 

 فبدددا لدددك حلمدددًا لبدددددس عدددده م بَّدددددد ُ  
 رَّبأال حبدددددد ا  اك اجلببدددددددددر امل دددددددد 

  ي دددددر بددده  دددم ال رانبددددددر  بدددربُ   
 

وهي مسدات تكداد تشدرتك فبهدا أغلد        ،وال حسر باد  فبها ،و  جل  يف األببات امل ق مة ص ق ال اط ة 
فدإنَّ أغلبهدا صد   عدر  د راء عرفدوا        – (46)أي حقبة اطخالفة األمو دة  –مراثي اإلمام احلسني يف ه ه احلقبة 
فهد ا الكمبدع    ،مدر دون أن  كدون هدداك دوافد  ماد دة تد ف هم       ،الببعبش   والئهم ومتسكهم مبدهج أه  

ولدو   ،حبدما أجا ه علد  مدا نظمده يف أهد  الببدع قدائاًل: " واهلل مدا أحببد كم للد نبا          جيب  اإلمام الباقر 

                                                
 . 731حبا  الش ر يف الكوفة:  (41)
 . 05 دظر: مراثي اإلمام احلسني يف ال صر األموي، د اسة فدبة ) سالة ماجس ري(:  (40)
 . 011مقات  اليالببني:  (41)
ام احلسددني يف ال صددر األمددوي د اسددة فدبددة ) سددالة   ، ومراثددي اإلمدد754 دظددر: اإلمددام احلسددني )ع( عمددالق ال كددر ال ددو ي:    (47)

 .01ماجس ري(: 
: إنَّ عجز الببع  روى )أ و الشب (، وميكر أن تكون المز  حم وفدة جلدوا   لدك.    0، وفبه: هامأل 76 رح الامشبات:  (44)

 . 01/  0 دظر: امل جم امل ص  يف اللغة واألدب: 
 . 51 رح الامشبات:  (45)
 . 011سباسة يف ال صر األموي:  دظر: أدب ال (46)



 
 
 

 02 

 ل ا را ال  د
 

ف القدة الشداعر بأهد  الببدع عالقدة       ،(43)ولكدين أحببد كم لريدر  "    ،أ دت ال نبا ألتبدع مدر هدي يف    ده    
 . (41)ك ر مما هي دنبو ةأيرو ة أ

وإ ا جادلوا  ،فحني حيملون عل  األمو ني  كون قو ًا ،وكان أسلوب الش راء خي لف باي الف الباع  
ومالحق ها لك  مر تظر به الوالء أله  الببع  ،وكان ه ا دأب الش راء برغم قسو  السلية ،(41)كان هادئًا

كاندع حدداجر حمببده      (51)بين أمبة جتهر بسد  علدي  ف ي الوقع ال ي كانع فبه مدابر  ،واإليالص لم
 ،وترنبمدة األسد  لقلدوب فج دع ب قد  احلسدني       ،وكانع واق دة كدربالء الدشدب  احلدز ر     ،تص ح بالوالء له

ألنه صاد  عر  ،مل ه  ال ربات ،فكان الرثاء  ص   عر تلك القلوب " مل اع الزفرات ،وأه  بب ه األطها 
 . (50)ح  ووفاء "

م د  ال  جد     ،األ  ا  الي بة يف ال صر األموي عل  أك ر عداصر الرثداء اجلداهلي أصدالة    وق  حافظع 
ألنَّ مدر عداد  الشد راء يف هد ا ال صدر " أن  دسدجوا علد  مددواا األولدني           ،وامليالبة بأي  ال أ  ،عل  املبع

ال قب   الي ترستع املس د   إىل  ،وفضاًل عر  لك فق  متبزت مراثي اإلمام احلسني بص ق ال اط ة ،(51)"
فكانع املالمح ال قائ  ة يف تلك املراثي ت جس  يف  ،والي تبلو ت ب    ال و   احلسبدبة ،يف أ هان الش راء

. (57)والقدوا بال قبَّدة   ،أمداًل يف عدود  اإلمدام لبقد  َّ مدر أع ائده       ،والقوا بالرج ة ،االح جاج عل  اطخصم
 ،حركع فاج ة كربالء مشداعرهم فراحدوا  بكدون سدب  الشده اء     وكان  لك واضحًا يف مراث  ك ري  لش راء 

وأبدي األسدود    ،(55)وعوف بدر عبد  اهلل اآل دي   ،(54)م   سلبمان بر ق ة ،و  لدون ستيهم عل  األمو ني
 . (53)وأبي دهب  اجلمحي ،(56)ال نلي

 ،ك  مدؤم بشد  ،كانع األ  ا  الي بدة صدو ًا صدادقة لدقد  مدا جدرى يف كدربالء        ،ويف ال صر ال باسي 
 و وق  اللوعة واحلزن يف الد وس.  ، س  ري ال موع ،وم ري
 : )مر الوافر( (51) قوا مدصو  الدمري 

 فدد ت ن سددددي جببدددددك مددر جببدددددر     
 أخيلدددددو قلددددد   ي و ع ود دددددددددددددر   

 بددددددي   دددداد    مددددداُح َ َرَقدددددعوقددد  
 د ددددددددداٌ برتبددددددددددة كددددددربال لدددددددددم   

 اٍعفأوصدددداا احلسبدددددددر ببيددددددر قدددددد  
 

 أسبدددددد   جددددرى دمددددددده علدددد  يدددددد    
 مدددددر األحدددددزان  واألم اليو ددددددددددد    
 بددددري مددددر دمدددددداء بدددددددي الرسددددددوا  
 نبدددددددام األهددددددد  دا سدددددددة اليلددددددوا 
 مالعدددددددد  لل بددددددددو  وللقبددددددددددوا   

 

 إميانًا مده بأنَّه مي   اإلسالم بأكمله.  ،فق  حاوا الشاعر  بط الو ع وال  ر باحلزن عل  احلسني  

                                                
 . 001/  05األغاني:  (43)
 . 017 دظر: ط بات الشبخ صاحل الكوا  احللي )ة  / جملة جام ة كربالء(:  (41)
 . 011 دظر: أدب السباسة يف ال صر األموي:  (41)
 . 30، والدصائح الكافبة: 13/  5 دظر: ال ق  ال ر  :  (51)
 .060األموي: أدب السباسة يف ال صر  (50)
 . 704تا  خ اآلداب ال رببة مر اجلاهلبة وح   عصر بين أمبة: ( 51)
 . 011، 066 دظر: أدب السباسة يف ال صر األموي: ( 57)
 4، والكامد  يف ال دا  خ:   31/  7، ومروج ال ه : 160/  1، و رح احلماسة للمر وقي: 010 دظر: مقات  اليالببني:  (54)

 /10 . 
 .016م الش راء للمر باني:  دظر: م ج (55)
 .116، 056 دظر: د وان أبي األسود ال نلي:  (56)
 . 61 دظر: د وان أبي دهب  اجلمحي:  (53)
 . 315/  7 هر اآلداب:  (51)
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أما السب  احلمريي فق  قاا فبه ال ك و  طه حسني: " ول د َّ  دب ة ال لدو ني م  ظ دروا بشداعر م لده يف        
خملصدًا يف  لدك كلده     ،وكاد  قف علبهم م حه وثدانه ،وقف علبهم عمره وجه ه ،حباتهم السباسبة كلها

 وء الكام ( : )جمز(61)قوله فمر  ثائه لإلمام احلسني  ،(51)إيالصًا ال  شبهه إيالص "
 علددددددددد  جدددددد ث احلسبدددددددددد  مددددددر  ُأ

  ددددددا أعظمدددددددددًا ال  لددددددع مدددددددددددددر 
 دددددددددددددددددددداً بِّبر تضددددددددددمَّر ط قبدددددددددددٌد

  بددددددددددددددانه أهدددددددددددددد  الر دددددددددددددددددا
 

 ددددددر وقددددد  ألعظمدددددددده الزكددددددددددبة     
 وط ددددددددداء ساكبدددددددددددددة  و َّدددددددددددددددة   
  بدددددددددددددانه يبددددددددددددر الرب َّدددددددددددددددددة   
 سددددددددة واطخالفددددددددددددددة والوصبَّددددددددددة  

 

و ب و أنَّ هد ا األمدر كدان مسدألة طبب بدة يف       ،(والوصبة ،اطخالفة)فق  ضمَّر الشاعر أبباته م اهبم م    
اجل اا ال كري بني ال رق اإلسالمبة إلثبات صحة م  قد اتها يف   وك ر فبه ،عصر تبلو  فبه م ه   ا الببع

  .والسباسة ال  ر
ح د  إنَّ ابدر امل  دز     ،صائ  الي  ثي بها اإلمدام  وكانع تائبة دعب  بر علي اطخزاعي مر أمج  الق 

وأفتر امل ائح  ،وقاا فبها أبو ال رج األص هاني بأنها مر أحسر الش ر ،(60)وص ها بأنها أ هر مر الشمس
 (مر اليو  ) :(67)وميل ها ،(61)يف أه  الببع

 ومدزا وحددي مق ددر ال رصددات    يلددع مددر تالو     ددات  م ا ُس
   (64)دها قوله يف  ثاء احلسنيوم 

 أفاطددددم لددددو يلدددع احلسدددني جمددددد اًل   
 إ ن لليمددددددع اطخددد َّ فددداطم عددددددد ه   
 أفدداطم قومددددي  اابدددة اطخبدددر وان بدددي   

 

 وقدددد  مدددات عيشاندددددًا بشدددددط فدددراتِ  
 وأجر دددع دمدددد  ال بدددر يف الوجددداتِ  
 هددددددوم مسدددداوات بددددأ ض فددددددددال ِ   

 

وقد    ، ه ا ال صر تلك الوفر  مر القصدائ  الدي قبلدع يف  ثداء احلسدني      القصائ  الي بة يف ومما ميبز
 عاماًل مهمًا يف  لك.  ،و عا  هم للش راء ،كان تشجب  األئمة

 ،هدد( حبدمدا ديد  علبده الشداعر دعبد       051فق   وي أنَّ اإلمام علي بر موس  بدر ج  در الرضدا )ت     
ثدمَّ قداا للشداعر     ،فبك  اإلمام ح د  أغمدي علبده    ،إ اهاطل  مده أن  دش ه تائب ه الي تق م  كرها فأنش ه 

 . (65)وأمر له مبكافأ  كبري  ،أحسدع ثالث مرات
فهد ا   ،وه  أ ضًا يف تلك القصائ  م ا ضة واضحة للسلية ال باسدبة تصد  أحباندًا إىل د جدة ال حد ي      

أنا أمح  يشدبي علد    عل  الرغم مر قو  بيشهم وق  قاا  ومًا: "  ،دعب   هجو و ستر مر بين ال باس
ممدا  د ا قولده هد ا علد  أنَّ ال قبد   ال اب دة يف         ،(66)فدال أجد  أحد ًا  صدلبين علبهدا "      ،ك  ي مد  أ ب ني سدة

فق  كان هؤالء  ،واإلمام احلسني ياصة ،كانع جت  ص اها يف مراثبهم يف أه  الببع عامة ،ن وس الش راء
وخباصة أنَّ ال باسبني أقاموا دولد هم حتدع    ،(63)فة مر ال لو ني "الش راء  رون " أنَّ ال باسبني اغ صبوا اطخال

                                                
 . 141/  1ح    األ ب اء:  (51)
 . 431د وان السب  احلمريي:  (61)
 . 163 دظر: طبقات الش راء البر امل  ز:  (60)
 . 11/  01ألغاني:  دظر: ا (61)
 . 11، وأيبا    راء الشب ة: 070د وان دعب  اطخزاعي:  (67)
 . 075د وان دعب  اطخزاعي:  (64)
 . 054/  0، وعبون أيبا  الرضا: 11/  01 دظر: األغاني:  (65)
 ، وفبه: )مخسني سدة(. 131، و تصبات ك اب األغاني: 513/  7خم ا  األغاني:  (66)
 . 014يف ال صر ال باسي أألوا:  ال شب  وأثره (63)



 
 
 

 04 

 ل ا را ال  د
 

فقد   كدر أنَّ  ا أبدي طالد  كدانوا " يف حمددة        ،لكر سباس هم كانع خبدالف  لدك   ،  ا  الرضا مر  ا حمم 
وكد لك مدد  غريهدم     ،ق  مد وا   ا   قرب احلسني والغري مر أ ض الكوفة ،ويوف عل  دمائهم ،عظبمة

 . (61)ه ه املشاه  "  مر  ب  هم حضو 
ممدا   ،(61)فان كس عل  مراثي اإلمام احلسدني   ،ل ا ك ر االح جاج واجل اا السباسي يف ه ا ال صر 

 ،والوصددا ة ،واإلمددام ،وضددمدها م دداهبم ومصدديلحات عقائ  ددة كاإلمامددة   ،مبزهددا بالسددهولة والوضددوح 
 ،ا وصدلع إىل تكامد  مسد و اتها البدائبدة    لكر أهم ما ميبز األ د ا  الي بدة يف هد ا ال صدر أنهد      ،(31)وامله ي

أو علد    ،ب د  مدا كدان  ثدانه م د اياًل مد   ثداء أهد  الببدع          وظهرت القصب   الكاملة يف  ثاء احلسني 
إ  اك سدبع   ،وه   لك واضحًا عدد   داعر أهد  الببدع الكدبري الشدر ف الرضدي        ، ك  مقيوعات ون ف

ة البداء والدسبج... وكانع وح ات البداء البكلي مرتابيدة  " فجاءت م كامل ،الي بة عد ه صو تها امل كاملة
والسددمو  ،نابضددًا بامل دداني الروحبددة ،حبددًا ،وبدد ا اليلدد  القدد  م لبكددون طلدداًل م جدد دًا ،(30)بشددك  كلددي "

 : )مر الكام ( (31) قوا الشر ف الرضي ،امل ج د
 اإل ا  فإنددددددما َثقدددف بدددددي ولدددو لدددو

 باليددددف حبدد  غددد ا مددراق دمائهددددا    
 

 هددي مهجددددة علدد  اجلددددددوى ب ؤادهدددا   
 قهددددددا لبدددددوم جالدهددددددددا  أ دومددددداخ 

 

و دوم   ،األطدالا فبهدا ط دوف كدربالء     ،حسبدبة امل اني ،فالقصب   مر أولا إىل  يرها كربالئبة الد س 
وسددب  أ ق الشداعر مأسددا  احلسدني " لقدد  طدوع الشدداعر املدو وث الشدد ري القدد  م      ،ال ددائي  ددوم عا دو اء  

وسأا  ،وطلاًل ج   ًا هو أمس  وأعم  مر طل  اجلاهلي ال ي وقف وبك  واس بك  ،بة ج    لبصوغ بد
 امسًا ب لك املالمدح األساسدبة لبدبدة الي بدات الدي أصدبحع م دااًل طاملدا سدا  علبده            (37)وم جيبه " ،اليل 

 الش راء فبما ب  . 
فالد اف  ال داط ي امل م د  ب ددأثر     ، صددرلقد  تهبدأت الد واف  املداسدبة لدضددوج القصدب   الي بدة يف هد ا ال        

والد اف  السباسدي الد ي     ،وال اف  الد سي امل م   بالش و  بالظلم واإلحبداط  ،الش راء مبأسا  احلسني 
تلدك الد واف   دكلع صدو   مك ملدة       ،مت   بإحساس الش راء أنهم جزء مر امل ا ضدة للحكومدة ال باسدبة   

 . (34)للقصب   الي بة مر جهة املوضوع وال ر
  
ببد    ،(35)ويف ال صو  امل أير  م تسلم األ  ا  الي بة مما أصاب الش ر ال ربي عامة مر وهر وض ف 

مدهم الشبخ علدي   ،حافظوا عل  الوجه املشرق للش ر ال ربي (36)أنَّ  لك م حي  دون وجود   راء جمب  ر
ومدهددا  ،ثدداء اإلمددام احلسددني صدداح  الرائبددة املشددهو   يف   ،(31)وابددر ال رندد س احللددي ،(33)الشدد هبين

 : )مر اليو  (.(31)قوله

                                                
 . 041/  4مروج ال ه : ( 61)
 .  005 – 001 دظر: ال شب  وأثره يف ال صر ال باسي األوا:  (61)
 .  03 دظر: م. ن:  (31)
 .  75ط بات الشر ف الرضي: (30)
 .  110 – 111/  0د وان الشر ف الرضي:  (31)
 .75م اإلنسانبة(: ط بات الشر ف الرضي )ة  / جملة باب  لل لو (37)
 .  16 دظر:  ثاء اإلمام احلسني يف ال صر ال باسي، د اسة فدبة( ) سالة ماجس ري(:  (34)
 .  011/  1 دظر: تا  خ  داب اللغة ال رببة:  (35)
 .  17 دظر: أدب ال صو  امل أير :  (36)
 .  47: ، واحلسني يف الش ر احللي17/  0، والبابلبات: 045/  4 دظر: أدب اليف:  (33)
 .  473/  7، وم جم   راء احلسني: 411/  0، واليلب ة مر   راء الشب ة: 114/  4 دظر: أدب اليف:  (31)
 ، وفبه: )فوا لف ن سي(. 473/  7، وم جم   راء احلسني: 115/  4 دظر: أدب اليف:  31)
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 أ ق دددد  ظم ندددددددًا حسددددنٌي بكربددددددددال  
 ووال ه السدداقي علد  احلدوض يف غد     
 فبا لف ن سدددي للحسبدددر ومدا جدد     

 

 ويف كددد  عضددددو مدددر أناملدددددده ةددددرُ     
 وفاطمددددددة مدددداء ال ددددرت لددددددا مهدددددُر
 علبدده غدد ا  اليددف يف حربدده الشمددددرُ   

 

كدان مدر ببددهم السدب  حبد         ،صر احل    فق  عرف ع د مر الش راء برثائهم لسب  الشده اء أما يف ال 
 ح   قب  فبه: " لق   ،احللي ال ي عرف  ود   ثائه اإلمام احلسني

: )مر (10)ومر مشهو   ثائه قصب ته ،(11)ناح ج ه اإلمام احلسني وأوالده األئمة مر ب  ه نوح ال كاىل "
 الرم ( 

 و رجددددددو أن  قدددداال  دُرع ددددددر ال هددددد 
 

 دك مدددددر  اٍج حمددددددددداالك دد ددددد تربدددددع  
 

واحللي يف ه ه املرثبة ومراثبه األيرى كان صادق ال اط ة بق   إجادته يف تق  م األمنو ج الراقي ملراثي  
مضب ًا ملساته اإلب اعبة الي أك ت ت وقه يف ه ا  ،كما وصلع إلبه مر أسالفه الش راء ،اإلمام احلسني 

  ر. ال
واإلفراط  ،وعل  الرغم مما أصاب الي بات يف ال صو  امل أير  وميل  ه ه احلقبة مر  كاكة األسلوب 

فق  كانع تلدك املراثدي ت درب عدر      ،(11)ووجود امل ردات ال يبلة ،واللحر يف اإلعراب ،يف الصد ة الب   بة
بَّدة يف ضدمائر اجلمداهري ح د  يف أحلدك      م لما كانع دلباًل عل  بقداء الد كرى احلسدبدبة ح    ،مرحل ها ال ا خيبة

 الظروف. 
ح   ال صر احل    ق   مما تق َّم ميكر مالحظة أنَّ الي بات الي قبلع مد  اس شهاد اإلمام احلسني  

فمدر ناحبدة الشدك  كاندع الي بدة يف بدادئ األمدر         ،مرَّت بأك ر مر مرحلة مر ال يو  يف الشدك  واملضدمون  
وكاندع تلدك املقيوعدات ولبد   ظدرف يداص        ،غري مك ملة البداء ال ين ،بباتمقيوعة أو قصب   قلبلة األ

كدان  ثداء اإلمدام احلسدني جدزءًا مدر موضدوع         ،ثدمَّ تيدوَّ ت إىل قصدائ  مك ملدة     ،أعق  مصرع اإلمام 
وعدد  الشدر ف الرضدي     ،لكدددا ب د   لدك ويف ال صدددددر ال باسدي      ، ش م  علد  مواسدا  أهد  الببدع عامدة     

ل كون أمنو جدًا  ل زمده  د راء املراثدي فبمدا       ،لي بات أي ت  كلها الدهائي مر جهة البداءه  أن ا ،ياصة
 ب  . 
فق  مرَّ أن املقيوعات الدي قبلدع يف اإلمدام ب د  مصدرعه كاندع صدوتًأ مد و ًا          ،أما مر ناحبة املضمون 

ر م  شدرتك يف  وكاندع صدو   م درب  عدر ند م  يدر ر ممد        ،للرفض واالس دكا  وال شددب  علد  ق لدة اإلمدام    
 ،عامدة لببدان مظلددومب هم   ثدمَّ تيدوَّ  موضدوع املراثدي يف القصدائ  الددي نظمدع يف أهد  الببدع         ،امل ركدة 

كما يف الامشبات. وق  اتسد  املوضدوع ب د   لدك لبكدون حجاجدًا وخماصدمات مبدبدة          ،وحقوقهم املغ صبة
 عل  أسس عقائ  ة. 

وال صو  الي تل ه أصبح موضوع الرثاء  شد م    ،ل باسيوب   أن اس قرَّت القصب   الي بة يف ال صر ا 
واسد دهاض اإلمدام    ،وطلد  الشد اعة   ،وإظهدا  الشداعر والءه   ،عل  احلزن ملا أصاب اإلمدام احلسدني   

 امله ي وم اجلة الش راء قضا ا أم هم فبما ب  . 

 اخلامتة
 :ب   ال رض امل ق م ميكددا عرض أهم الدقاط الي توقف عد ها البح  وهي

                                                
 .  41تيو  الش ر ال ربي احل    يف ال راق:  (11)
 .  011/  0: د وان السب  حب   احللي (10)
  .111 – 111هد، د اسة فدبة ) سالة ماجس ري(: 0751هد ح    0011 دظر:   ر  ثاء اإلمام احلسني يف ال راق اب  اء  مر سدة  (11)
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وخباصدة   ،تلك املقيوعات الدي نسدبع ألفدراد مدر الببدع الدبدوي       د كان ب ا ة  ثاء اإلمام احلسني 0
والسدبما وأنهدا دلَّدع     ،الدساء امل جوعات يف واق ة اليف فدال نسد ب   صدحَّة نسدبة تلدك املقيوعدات إلدبهرَّ       

فضداًل   ، ي أمَّ بأهد  الببدع   وصو ها املؤثر  عل   د َّ  اجلدزع الد    ،وم انبها احلز دة ،بأل اظها الرقبقة
 ،فقد   صد   الببدع والبب دان واملقيوعدة      ،والسدبما يف أوقدات الشد ائ     ،عّما عرف عر ال رب مر  اعر َّة

م د ن ال صداحة    ،فمدا بالدك بأهد  الببدع الدبدوي      ،و مبا القصب   مدر غدري الشد راء يف م د  تلدك الظدروف      
 والببان. 

ب   اس شهاده إىل مصاد   ا  الي قبلع يف اإلمام احلسني د ب   حادثة اليف نسبع ك ري مر األ  1
و دد   أثرهددا يف ن ددوس    ،كددأنَّ تددروى اىل هدداتف مددا او للجددر وهددي دلبدد  علدد  عمدد  ال اج ددة        ،غبببددة

 فضال عر داللة اطخوف مر بيأل السلية األمو ة ال ي متلك حمن أه  الببع بشك  عام. ،املسلمني
والسبما ال وابون الد  ر ند موا علد  عد م      ، أصابع ن وس املسلمنيد وكان ملشاعر الظلم والد م الي7

دوٌ  مهددٌم يف تيو دد  الرثدداء ألغددراض جتدداو ت احلددزن وال  جدد  إىل الددرفض وامليالبددة   نصددرتهم اإلمددام 
 بال و  .

مددر دون  ،أو قصددائ  قصددري  ،ددد كانددع األ دد ا  الي بددة الددي أعقبددع الواق ددة يف الغالدد  مقيوعددات  4
نع اس جابة ان  البة للحظات القاسبة الي كان   راء الشب ة ميرون بها يف ظ  سلية جائر  ا  كا ،مق مات

ولرمبا م   بلو  ب د  اإلطدا  ال قائد ي ملأسدا       ،فال وقع لل يو   أو ال جو   يف ظ  تلك الظروف ال صببة
 اليف يف تلك احلقبة. 

ضمر قصدائ  مك ملدة البدداء     مام احلسني د تب  مرحلة املقي ات و القصائ  القصري  مرحلة  ثاء اإل5
وكان الشاعر الكمبع بر     األس ي يدري مم د  لد ه املرحلدة يف قصدائ ه الدي        ،يصع ) ا ها م( عامة

 والي أظهر فبها والءه وإيالصه آلا ببع الدن و ثاء  ه ائهم.  ،عرفع بد )الامشبات(
م د  ال  جد  علد      ،الرثداء اجلداهلي أصدالة   د حافظع الي بدات يف ال صدر األمدوي علد  أك در عداصدر       6
فضداًل  ،ألنَّ مر عاد  الش راء يف ه ا ال صدر " أن  دسدجوا علد  مددواا األولني     ،وامليالبة بأي  ال أ  ،املبع

أمداًل يف عدود     ،والقدوا بالرج دة   ،عر برو  املالمح ال قائ  دة يف تلدك األ د ا  كاالح جداج علد  اطخصدم      
 القوا بال قبَّة.و ،اإلمام لبق  َّ مر أع ائه

 ،ومد ري  ،بشدك  مدؤم   ،كانع الي بات صو ًا صادقة لدق  ما جرى يف كربالء ،د ويف ال صر ال باسي3
عاماًل مهمدًا   ،و عا  هم للش راء ،و كان تشجب  األئمة ،و وق  اللوعة واحلزن يف الد وس ، س  ري ال موع

 يف وفر  تلك القصائ .
مما مبزها  ،فان كس عل  الي بات ،اسي يف ه ا ال صر)ال باسي(د ك لك ك ر االح جاج واجل اا السب1

 وامله ي.  ،والوصا ة ،واإلمام ،وضمدها م اهبم ومصيلحات عقائ  ة كاإلمامة ،بالسهولة والوضوح
وظهددرت  ،ددد ول دد  أهددم مددا ميبددز ط بددات ال صددر ال باسددي أنهددا وصددلع إىل تكامدد  مسدد و اتها البدائبددة 1

أو علدد   ددك   ،ب دد  مددا كددان  ثدانه م دد اياًل مدد   ثدداء أهدد  الببددع  حلسددني القصدب   الكاملددة يف  ثدداء ا 
وه   لك واضحًا عد   داعر أهد  الببدع الكدبري الشدر ف الرضدي الد ي  سدم املالمدح           ،مقيوعات ون ف

 األساسبة للبدبة الي بة الي أصبحع م ااًل طاملا سا  علبه الش راء فبما ب  . 
الي بة يف ال صر ال باسي فال اف  ال اط ي امل م   ب دأثر الشد راء   د  كلع جمموعة مر ال واف  نضج 01

والد اف  السباسدي الد ي مت د       ،والد اف  الد سدي امل م د  بالشد و  بدالظلم واإلحبداط       ،مبأسا  احلسدني  
 دكلع صدو   مك ملدة للي بدة مدر جهدة        ،بإحساس الش راء أنهدم جدزء مدر امل ا ضدة للحكومدة ال باسدبة      

 املوضوع وال ر.
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 ،وعل  الرغم مما أصاب الي بات يف ال صو  امل أير  وميل  ال صر احل    مر  كاكدة األسدلوب   د00
فقد  كاندع تلدك القصدائ       ،ووجود امل ردات ال يبلدة  ،واللحر يف اإلعراب ،واإلفراط يف الصد ة الب   بة

ضدمائر اجلمداهري ح د  يف     م لما كانع دلباًل عل  بقاء ال كرى احلسبدبة حبَّدة يف  ،ت رب عر مرحل ها ال ا خيبة
 أحلك الظروف.

 
  :املصادر واملراجعأوال: 

  .0143 ،مصر ،مك بة مصر وميب  ها ،ب  كبالنيحمم  س ،أثر ال شب  يف األدب ال ربي .0
 ،عصدام حممد  احلداج علدي     .د حتقبد   (هدد 111ت ة أمح  بر داود حدب وأبال  دو ي) ،األيبا  اليواا .1

  .1110 ،0ط ،بريوت ،   ال لمبةدا  الك ،مدشو ات حمم  علي ببضون
حممد  هددادي   .حتقبد  د  ،(هدد 714ت عبد  اهلل حممد  بدر عمددران     وأبدداملر بداني )  ،أيبدا   د راء الشدب ة    .7

  .0117 ،1 ركة الك ن لليباعة والدشر بريوت ط ،األمبين
مؤسسددة املت ددا  للدشددر  ،حسددر عبدد  اجللبدد   وسددف  .د ،قضددا ا وفدددون ونصددوص ،األدب اجلدداهلي .4

  .1117 ،1ط ،القاهر  ،وال و   
  .0161 ،0ط ،مصر مك بة نهضة ،م  احلويفحمد. أمح   ،أدب السباسة يف ال صر األموي .5
مؤسسدة   ،جواد  رب ،او   راء احلسني مر القرن األوا الجري ح   القرن الراب  عشر ،أدب اليف .6

  .1110 ،0بريوت ط ،ال ا  خ ال ربي
 ،املؤسسة اجلام بة لل  اسات والدشر وال و    ،اج حسرحسني احل .د ،أدب ال رب يف عصر اجلاهلبة .3

  .0114 ،0ط ،بريوت
 

  .0115 ،بغ اد .مدشو ات مك بة بسام ،ناظم   ب  .د ،أدب ال صو  امل أير  .1
 ،بدريوت  ،مدشدو ات مؤسسدة األعلمدي    هدد(  407ت  حممد  بدر عبد  الد مدان    الشبخ امل بد  )  ،اإل  اد .1

  .0131 ،7ط
حتقبد    (.هدد 106ت  أبي سد ب  عبد  امللدك بدر قر د  بدر عبد  امللدك        ) ي اي با  األصم ،األصم بات .01

  .0136 ،4ط ،مصر ،دا  امل ا ف ،م   اكر وعب  السالم حمم  ها ونحمأمح  
 عدر طب دة   ،نشر صالح  وسف اطخلب  ،(هد756 ت)أبو ال رج علي بر احلسني األص هاني  ،األغاني .00

  .0131بريوت  ،دا  ال كر للجمب  ،األصلبة بوالق
 ،حتقب  عبد  السدالم حممد  هدا ون     (هد 741ت )أبو القاسم عب  الرمحر بر إسح   ،أمالي الزجاجي .01

  .هد0711 ،0ط ،القاهر  ،املؤسسة ال رببة احل   ة
 ،علدي الصدغري  حسدني  حممد    د. ،د اسة يف املددهج واملسدا    ،عمالق ال كر ال و ي اإلمام احلسني  .07

  .1111 ،0ط ،بريوت ، ا ف للميبوعات مؤسسة ال
حتقب  صاحل  (هد711ت امليهر ال  وي  احلسر بر حمم  بر وأبالشمشاطي ) ،األ  ا  راسحماألنوا  و .04

  .0113 ،1بغ اد ط ،دا  الشؤون ال قافبة ال امة ،مه ي ال زاوي
  .ت .د ،الدجف ،دا  الببان لليباعة والدشر وال و    ،حمم  علي الب قوبي ،البابلبات .05
ق  م  (هد344ت  عماد ال  ر أبو ال  اء إمساعب  بر ك ري القر ي ال مشقيك ري ) ابر ،الب ا ة والدها ة .06

دا  إحبدداء الددرتاث  ،مك دد  ال حقبدد  حقدد  نصوصدده وعلدد  علبدده ،لدده حممدد  عبدد  الددرمحر املرعشددلي 
  .0113 ،0ط ،مؤسسة ال ا  خ ال ربي بريوت ،ال ربي
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حتقبد    ،قبد  عبد  السدالم حممد  هدا ون     حت (هدد 155 ع مان عمرو بر ةدر  وأباجلاحن ) ،الببان وال ببني .03
  .0115 ،5ط ،مصر ،مك بة اطخاهي

دا  ال كدر لليباعدة والدشدر     ،الشدبخ مدصدو  علدي ناصدف     ،الرسوا أحاد  ال اج اجلام  لألصوا يف  .01
  .1111 ،بريوت ،وال و   

حتقبد  عبد     ،0ج ،هدد( 0115ت حمم  مرتض  احلسدبين الزبب ي ) ،تاج ال روس مر جواهر القاموس .01
  .ت .د ،الكو ع ،لس ا  امح  فراجا

 ،اع دد  بدشدره مدر م ندالبدو     ،ودكدا لو ندالب   ،تا  خ اآلداب ال رببدة مدر اجلاهلبدة ح د  عصدر بدين أمبدة        .11
 . 0131 ،1ط ،مصر ،دا  امل ا ف ،طه حسني .د ،تق  م

 . 0117 ،بريوت ،مدشو ات دا  مك بة الالا ،جرجي    ان ،تا  خ  داب اللغة ال رببة .10
  .0136 ،3ط ،مصر ،دا  امل ا ف ، وقي ضبف .د ،ال صر اجلاهلي ،دب ال ربيتا  خ األ .11
دا  األمري   ،(هد701 ت ر رج  ر حمم  بر ج وإلمام أب)اامللوك امل روف ب ا  خ اليربي تا  خ األمم و .17

  .1115 ،0ط ،بريوت ،لليباعة والدشر وال و   
حتقب  حمم  حمدي الد  ر    ،(هد100ت  بي بكرجالا ال  ر عب  الرمحر بر أالسبوطي ) ،تا  خ اطخل اء .14

  .0164 ،7ط ،القاهر  ،ميب ة امل ني ،عب  احلمب 
اهلل بر عب  اهلل بر احلسني ت  ةهبالقاسم علي بر احلسر بر  و ر ابثقة ال ابر عساكر ) ،ال ا  خ الكبري .15

  .ده0771 ،ميب ة  وضة الشام ،الشبخ عب  القاد  أفد ي ب  ان تببهاع د  برت ،(هد530
 ،و كر فضائلها وتسمبة مر حلها مر األوائ  واج ا  بدواحبها مر وا د ها وأهلها ،تا  خ م  دة دمش  .16

د اسدة وحتقبد  علدي     ،هدد( 530ت  القاسدم علدي بدر احلسدر بدر هبدة اهلل بدر عبد  اهلل        ابر عسداكر)أبو  
  .1111 ،بريوت ،دا  ال كر لليباعة والدشر وال و    ،ي ري

 ،(هدد 111ت  بدر اسدح  بدر ج  در بدر وهد  بدر واضدح الب قدوبي البغد ادي           أمح )تا  خ الب قوبي  .13
 . هد 0415 ،1ط ،إ ران ،دا  االع صام ،حتقب  يلب  مدصو 

 ،بغد اد  ،مك   دا  اجلدائر لليباعدة والدشدر وال و  د     ،باقر مساكة .د ،ال ج    يف األدب األن لسي .11
0130.  

 ال الء حمم  بر عب  الدرمحر بدر عبد  الدرحبم     وأب) املبا ك و ي ،شرح جام  الرتم يبي  حت ة األحو .11
  .ت .د ،بريوت ،هد( دا  الك   ال لمبة0757ت 

 ،ميب دة الد مدان   ، دوقي ضدبف   .تق  م د ،حمسر غباض .د ،ال شب  وأثره يف ال صر ال باسي األوا .71
  .0137 ،الدجف

 ،لدي عبداس علدوان   د. ع ،تيو  الش ر ال ربي احلد    يف ال دراق اجتاهدات الرن دا ومجداالت الدسدبج       .70
  .0135 ،اجلمهو  ة ال راقبة ،و ا   اإلعالممدشو ات 

حتقبد  األسد ا  إبددراهبم    ،05ج ،(هدد 731ت  مدصدو  حممد  بدر أمحد      وأبد األ هدري )  ،ةتهد    اللغد   .71
  .0136 ،مصر ،األ با ي

ال ضد  جدالا الد  ر عبد       وأبد السبوطي ) ،( رح صحبح البتا ي) رح اجلام  الصحبح  ،ال و بح .77
 ،0ط ،الر اض ، ركة الر اض للدشر وال و    ،حتقب   ضوان جام   ضوان ،(هد100 ت الرمحر
0111.  

 هد. 0413 ،7ط ،إ ران ، بمدشو ات  وي القر ،حدا ال ايو ي ،اجلام  يف تا  خ األدب ال ربي .74
 هد036ت      حمم  بر أبي اطخياب القر يالقر ي)أبو  ،مجهر  أ  ا  ال رب يف اجلاهلبة واإلسالم .75

  .0110 ،دا  نهضة مصر لليب  والدشر ،يوابجحتقب  علي حمم  ال ،ر با(قت
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  .ت .د ،1ط ،مصر ،دا  امل ا ف ،طه حسني .د ،ح    األ ب اء .76
 ،الدجدف  ،دا  الضدباء لليباعدة وال صدمبم    ،سد   احلد اد   ،تدراجم وقصدائ    ،ر احللدي ش احلسني يف ال .73

1113.  
دا  الكاتد  ال ربدي لليباعدة     ،ف وسف يلب .د ،ي للهجر حبا  الش ر يف الكوفة إىل نها ة القرن ال ان .71

 . 0161 ،القاهر  ،والدشر
 صدد ي الدد  ر أمحدد  بددر عبدد  اهلل   اطخز جددي ) ،تهدد    الكمدداا يف أمسدداء الرجدداا    هب يالصددة تدد  .71

  .1110 ،0ط ،بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،شرييحتقب  جم ي مدصو  ال ،هد(117ت
حتقبد  حممد     ،(هدد 111ت )سد ب  احلسدر السدكري     وصدد ه أبد   ،هد(61)ت د وان أبي األسود ال نلي .41

  .0111 ،1ط ،بريوت ،والدشر مدشو ات دا  ومك بة الالا لليباعة ،حسر  ا  اسني
ميب ددة  ،حتقبدد  عبدد  ال ظددبم عبدد  احملسددر ،عمددرو الشددبباني أبدديبروا ددة  ،د ددوان أبددي دهبدد  اجلمحددي .40

  .0131 ،0ط ،الدجف ،القضاء
 ركة دا  األ قم بر أبي األ قم  ،د. فا وق عمر اليباع ،ضبط وتق  م رح و ،د وان اوس بر حجر .41

 د. ت ،بريوت ،لليباعة والدشر وال و   
البدابي   ،حتقبد  ن مدان أمدني طده     ، رح السكبع والسكري والسجسد اني  ،هد( 51)ت د وان احليبئة  .47

  .0151 ،0ط ،القاهر  ،احللن
رحه وعلد  علبده وعمد  فها سده  داكر هدادي       مج ه وحققه و  ،هد( 037د وان السب  احلمريي )ت .44

 د. ت.  ،بريوت ،مدشو ات دا  مك بة احلبا  ،ق م له السب  حمم  تقي احلكبم ، كر
 ،امليب ددة احلب   ددة ،نشددر وتصددحبح وت لبدد  علددي اطخاقدداني ،(0113)ت  لدديلسددب  حبدد   احلن اد ددوا .45

  .0151 ،الدجف
 دركة دا  األ قدم بدر أبدي      ،مدر اليبداع  ع رح وضدبط وتقد  م د. فدا وق     ،هد(14)ت د وان اطخدساء .46

  .ت .د .بريوت ،اال قم لليباعة والدشر وال و   
 ،مج ه وق م له وحققه عب  الصاح  عمدران الد جبلي   ،هد( 146د وان دعب  بر علي اطخزاعي )ت  .43

 م. 0131 ،1ط ،بريوت ،دا  الك اب البداني
تصدحبح و درح    ،هدد( 416ت ل لدوي حمم  بدر أبدي أمحد  احلسدني املوسدوي ا     )ف الرضي  د وان الشر .41

 هد.  0713 ،بريوت ،امليب ة األدببة ،أمح  عباس األ هري
 ،0ط ،أبدو ظدن   ،اجملم  ال قايف ،عب  اهلل عب  الرحبم السوداني ،ال باسي ش ر ثاء غري اإلنسان يف ال .41

0111.  
 كدي   حتقبد   ،(هد457ت  إبراهبم بر علي إسحاق وأباحلصري القريواني ) ، هر اآلداب ومثر األلباب .51

  .0131 ،4ط ،توبري ،دا  اجلب  ،مبا ك
 ،دا  إحبداء الدرتاث ال ربدي    ،(هدد 135ت  ،عب  اهلل حمم  بر  ز   القدزو ين  واحلافن أب)سدر ابر ماجه .50

  .1111 ،0ط ،بريوت
ميب ة اجملم  ال لمي  ،نو ي محودي القبسي .و د ،داود سلوم .د ،صد ه ، تصبات ك اب األغاني .51

  .0111 ،بغ اد ،ال راقي
ال الح عبد  احلدي بدر أمحد      و هاب ال  ر أبابر ال ماد احلدبلي ) ،   ات ال ه  يف أيبا  مر  ه  .57

  .0111 ،0ط .بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،د اسة وحتقب  مصي   عب  القاد  ،(0111ت  بر حمم 
نشره أمح   ،(هد010ت  علي أمح  بر حمم  بر احلسر املر وقي وأباملر وقي ) ،د وان احلماسة رح  .54

  .0110 ،0بريوت ط ،دا  اجلب  ،أمني وعب  السالم ها ون
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بقلدم   ،و لبه خم دا ات مدر ا د ا  ال درب     ،هد( 016للكمبع بر     االس ي )ت  ، رح الامشبات .55
 د. ت.  ،ميب ة  ركة ال م ن الصداعبة ،حمم  حممود الراف ي

 ،7ط ،بدريوت  ،الك د   عدام  ،(هدد 136 ت عبد  اهلل بدر مسدلم   ابر ق ببة)ابو حممد    ،الش ر والش راء .56
0114.  

 ،(هدد 711ت  نصدر إمساعبد  بدر محداد     وأباجلوهري ) ،وصحاح ال رببةاملسم  تاج اللغة  ،الصحاح .53
  .1115 ،4ط ،بريوت ،ب دا ة مك بة ال حقب  ب ا  إحباء الرتاث ال ربي

ال باس أمح  بر حممد    وأبابر حجر الب مي ) ،احملرقة عل  أه  الرفض والضالا والزن قة ع الصوا .51
 ،مؤسسدة الرسدالة   ،عب  الرمحر بر عب  اهلل الرتكي وكام  حممد  اطخدراط  حتقب : (هد137ت  بر علي
  .0113 ،0ط ،بريوت

حتقبد  عبد     ،هدد( 116 ت عب  اهلل بدر امل  دز بدر امل وكد  اطخلب دة ال باسدي      )امل  ز ابر  ،طبقات الش راء .51
  .0136 ،7ط ،مصر ،دا  امل ا ف ،راجفالس ا  أمح  

حتقبد    (هدد 170 ت اجلمحدي بر عب اهلل  حمم  بر سالمابر سالم )ابو عب  اهلل  ،طبقات فحوا الش راء .61
  .ت .د ،ج   ،دا  امل ني ،حممود حمم   اكر

 ،دا  املددؤ خ ال ربددي ،حتقبدد  كامدد  سددلمان اجلبددو ي ،حممدد  السددماوي ،اليلب ددة مددر  دد راء الشددب ة .60
  .1110 ،0ط ،بريوت

ميب دة   ،حتقب  حمم  س ب  ال ر دان  ،(هد711ت  األن لسي م أمح  بر حمر عب   به)اب ،ال ق  ال ر   .61
  .0141القاهر   ،االس قامة

 ،هدد(  456القريواني ت علي احلسر عب  احلمب  ابر   ب  )أبو ،ال م   يف حماسر الش ر و دابه ونق ه .67
  .0167 ،7ط ،مصر ،املك بة ال جا  ةحتقب  حمم  حمبي ال  ر عب  احلمب  

مهدد ي  د. حتقبدد  ،(هددد035ت  عبدد  الددرمحر اطخلبدد  بددر أمحدد  ال راهبدد ي  ال راهبدد ي )أبددو ،ال ددني .64
  .0111 ،0ط ،بريوت ،مؤسسة األعلمي ،إبراهبم السامرائيد.  و ،املتزومي

ج  ددر حممدد  بددر علددي بددر احلسددني بددر بابو دده القمددي ت    وأبددالشددبخ الصدد وق ) ،عبددون أيبددا  الرضددا .65
 ،مدشدو ات مؤسسدة األعلمدي للميبوعدات     ،علبه حسني األعلمي صححه وق م له وعل  ،(هد710

  .0114 ،0ط ،بريوت
حممد  عبد  املدد م     .حتقبد  د  (هدد 106ابدو سد ب  عبد  امللدك بدر قر د  ت       )األصم ي  ،فحولة الش راء .66

  .0157 ،0ط ،مصر ،امليب ة املدرب ة باأل هر ،وطه حمم  الز ين ،ي اجي
ت  علي بر حمم  بر أمح  املالكيابر الصباغ ) ،ة علبهم السالمال صوا املهمة يف م رفة أحواا األئم .63

  .0111 ،0ط ،بريوت ،للميبوعاتمؤسسة األعلمي  ،(هد155
  .0155 ،القاهر  ،دا  امل ا ف (ضمر سلسلة فدون أدببة) ، وقي ضبف .د ،فر الرثاء .61
م  بدر عبد  الكدر م    حمبر  احلسر علي بر أبي الكرم حمم  وعز ال  ر أبابر األثري ) ،الكام  يف ال ا  خ .61

  .0165 ،بريوت ،دا  صاد  ودا  بريوت ،هد(671ت بر عب  الواح  الشبباني 
 ،(هدد 715ت  هدالا احلسدر بدر عبد  اهلل بدر سده        ال سدكري )أبدو   ،ك اب الصداع ني الك ابة والشد ر  .31

  .0111 ،1ط ،بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،ةحم ب  قمب .د ،حتقب 
ميب ة جملس دائر  امل ا ف  ،(هد704 حنو حمم  أمح  بر أع م الكويف ت وأب)ابر أع م  ،ك اب ال  وح .30

حمم  عبد  امل بد  يدان مد  ر دائدر        .حتع مراقبة د ،0131 ،0ط ،الد  ،حب    باد ال كر ،ال  مانبة
  .امل ا ف ال  مانبة

  .1111 ،1ط ،بريوت ،دا  ال ى ،احنز ه قمب ،ك  ما يف الكون  بكي احلسني .31
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عالء ال  ر علي امل قي بر حسام ال  ر الد  ع امل قي الد ي ) ،اا يف سدر األقواا واألف ااكدز ال م .37
  .1114 ،1ط ،بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،حتقب  حممود عمر ال مباطي ،(هد 135

حتقب  عبد    ،(هد300كرم األنصا ي ت مال ض  مجاا ال  ر حمم  بر  وأب)ابر مدظو   ،لسان ال رب .34
  .ت .د ،دا  امل ا ف مصر ،وها م حمم  الشا لي ،وحمم  أمح  حس  اهلل ،علي الكبري

حممدد  بددر مكددرم  )ابددو ال ضدد  مجدداا الدد  ر  اي بددا  ابددر مدظو  ،خم ددا  األغدداني يف األيبددا  وال هدداني  .35
 ،القداهر   ،الد ا  املصدر ة لل دألبف والرتمجدة     ،حتقبد  عبد  احللدبم اليحداوي     ،(هد300ت  االنصا ي

0166.  
االنصدا ي  حممد  بدر مكدرم    )ابدو ال ضد  مجداا الد  ر      ابدر مدظدو    ،عساكر البر دمش   صر تا  خخم .36

دا   ،مراج ة   اض عب  احلمبد  مدراد   ،وحمم  ناجي ال مر ،حتقب  أمح   ات  محو  ،(هد300ت
  .0115 ،0ط ،سو  ا ،ال كر

 ،بدبة املصدر ة امليب دة احلسد   ،(هدد 371ت ) ال د اء  بدو أ إمساعبد  عماد الد  ر   ،املت صر يف أيبا  البشر .33
  .د. ت ،0ط ،القاهر 

دا   ،(هدد 746ت  احلسدر علدي بدر احلسدني بدر علدي       وأبد املسد ودي )  ،مروج ال ه  وم دادن اجلدوهر   .31
  .1114 ،0ط ،بغ اد ،الك اب ال ربي لليباعة والدشر

حتقبد  عبد  السد ا      ،(هدد 714ت  عب  اهلل حممد  بدر عمدران بدر موسد       وأب)ملر باني ا ،م جم الش راء .31
 .0161 ،مصر ،البابي احللن ،راجأمح  ف

حتقبد  محد ي    ،(هدد 761ت  القاسم سلبمان بر أمحد  اليرباندي   وحلافن أباليرباني )ا ،امل جم الكبري .11
 ،املوصد   ،ميب دة الزهدراء   ،مدشو ات و ا   األوقاف والشدؤون ال  دبدة ال راقبدة    ،عب  اجملب  السل ي

  .0114 ،1ط
 ،بريوت ،ومبشاا عاصي دا  ال لم للمال ني ،ب  ب      قوبأم .د ،امل جم امل ص  يف اللغة واألدب .10

  .0113 ،0ط
مؤسسة أم القرى لل حقب  والدشر  ،تق  م عب  الادي ال ضلي ،ج  ر الاللي ،م جم   راء احلسني .11

  .1114 ،0ط ،بريوت
ا  د ،قصي احلسدني  .د ،حتقب  (هد061 ت حمم  بر   لي بر عامرالضن ) اي با  امل ض  ،امل ضلبات .17

  .0111 ،0ط ،بريوت ،ومك بة الالا
 ، درح وحتقبد  أمحد  صدقر     ،(هدد 756ت ابو ال درج علدي بدر احلسدني     )األص هاني  ،مقات  اليالببني .14

  .هد0415 ،0ط ، رانإ
 ،دا  احلقائ  م  د دوان امليبوعدات اجلام بدة يف اجلزائدر     ، وسف البوسف ،مقاالت يف الش ر اجلاهلي .15

  .0117 ،7ط
حتقبدد  حممدد  حسددني    ،(هددد110ت ) بروا ددة ث لدد   ،(هددد170ت )األعرابددي  بددرا ،راثمددمقي ددات  .16

  .0114 ،جام ة اجلزائر ،واألدب مدشو ات جملة اللغة ،األعرجي
ت  ال ددرج عبدد  الددرمحر بددر علددي  ومجدداا الدد  ر أبددابددر اجلو ي) ،وك واألمددماملددد ظم يف تددوا  خ امللدد .13

  .ت .د ،بريوت ،وال و   دا  ال كر لليباعة والدشر  ،سهب   كا  .د حتقب  ،(هد513
ت قبدد  بددر عبدد  اهلل بددر عمددر بددر حيبدد     حممدد  بددر ع ال لددوي ) ،الدصددائح الكافبددة ملددر   ددوىل م او ددة   .11

  .0141 ،1ط ،بغ اد ،ميب ة الدجاح ،(هد0751
حممد    .حتقبد  د  ،هدد( 713بر ق امدةبر   داد البغد ادي ت    بر ج  ر)ابو ال رج ق امة ق امة ، رنق  الش .11

  .ت .د ،بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،عب  املد م ي اجي
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 ل ا را ال  د
 

يدرج   ،بلدجيالشدبخ مدؤمر بدر حسدر بدر مدؤمر الشد        ،نو  األبصا  يف مداقد   ا ببدع الددن املت دا      .11
  .0113 ،0ط ،بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،أحاد  ه ووض  حوا به الشبخ عب  الوا ث حمم  علي

  .0411 ،1ط ،إ ران ،و ي طباعة والدشرمان بر إبراهبم القد بلالشبخ س ، دابب  املود  ل وي القرب  .10

  :الرسائل اجلامعيةثانيا: 
 سدالة   ،عب  احلسدني  دهب  أمحد  احلسداني     1111 د 0143 ، مزا يف الش ر ال راقي امل اصر سنياحل .0

  .1116 ،قادسبةالجام ة  ،كلبة االدابماجس ري 
كلبدة   ، سدالة ماجسد ري   ،أمحد  كدر م علدوان    ،د اسدة فدبدة   ، ثاء اإلمدام احلسدني يف ال صدر ال باسدي     .1

  .1111 ،جام ة الكوفة ،اآلداب
يالد    ،د اسدة فدبدة   ،هد 0751هد وح   0011يف ال راق اب  اء مر سدة   ثاء اإلمام احلسني   ر  .7

  .1113 ،جام ة الكوفة ،كلبة اآلداب ، سالة ماجس ري ،كاظم محب ي احلمب اوي
كلبدة   ، سدالة ماجسد ري   ،عز ز جاسم جمب  ،بةد اسة فد ،يف ال صر األموي مام احلسني مراثي اإل .4

  .1115 ،الكوفة جام ة ،اآلداب

  :اجملالتً ثالثا: 
د اسدة يف البدداء    ،ات الشر ف الرضدي  بط)املوضوع  ،1113 ،01ال  د  ،جملة باب  لل لوم اإلنسانبة .0

  .71 ،1ص  ،علي كاظم املصالوي .د ،(البكلي واملوضوعي
م املوضدوع )ط بدات الشدبخ    1113 ،0ك ،إنسداني  ،ال د د الرابد    ،طخامساجملل  ا ،جملة جام ة كربالء

 د. علي كاظم املصالوي. ،صاحل الكوا  احللي د اسة موضوعبة حتلبلبة(


