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 اإلهام هىسى الكاظن
ُ
ت
َّ
 )علٍه السالم( شخصٍ

 وحضىرها يف الشعر احلذٌث
 

 

 حسني عبذ العال بعٍىيأ . م . د . حسني لفته حافظ                      أ . م . د .     
 جاهعت الكىفت/  هركز دراساث الكىفت                                  

 
 ادلقذهت :

سفف النجاة ، كأبكاب الجنة ،  ىـسابع األئمة مف أىؿ البيت الذيف  –عميو السالـ  –اإلماـ مكسى الكاظـ    
محنة كالده  اإلماـ الكاظـ . كقد عاش كغمائـ الرحمة ، كمعادف البركة ، كأعالـ األرض ، كمصابيح اإليماف

ىػ ، ُْٖعمى عيد المنصكر ، كقد قضى مسمكمان عمى يده سنة  –عميو السالـ  –اإلماـ جعفر الصادؽ
كىكذا تسٌنـ اإلماـ مكسى الكاظـ عميو السالـ مقاليد اإلمامة ، كقد تعرض خالؿ إمامتو إلى االضطياد 

و، فقضى مسمكمان مضطيدان عمى سيرة ئكتب اهلل لو الشيادة عمى يد أعداكاالعتقاؿ ، كقد انتيت حياتو بأف 
 آبائو الغر المياميف .

، كما كاف لشخصية اإلماـ ف أثنكا عميو ثناءن منقطع النظيرميو الذيكقد نالت شخصية اإلماـ إعجاب مترج    
مثؿ حضكره كاسع في ذاكرة الشعراء الذيف مضكا يسطركف أسمى ما اتسمت بو ىذه الشخصية مف قيـو ك 

، كفقا لمعيار ة شعراء معركفيفكقد اخترنا ليذه الدراسة أربع قصائد لثالث ،كأخالؽ كانت مثاالن يحتذل بو
ف ىذه ألى إف ننكه أ، كنكد ه القصائد بالصكر الفنية المؤثرةعف غنى ىذ كطكؿ النفس الشعرم فضالن الجكدة 

ف ألحد اآلف ، كنأمؿ  ف القكؿ في ىذه الشخصية لـ ينتوً ف تمثؿ كافة الشعر الحديث أل أالقصائد ال يمكف ليا 
التي احتميا أىؿ البيت  لة الكبيرةف تكضح المنز أنيا أراسات أكاديمية مف شتككف ىذه الدراسة فاتحة خير لد

عبد األكلى لمشاعر  كعف القصائد مكضكع الدراسة فكانتماـ الكاظـ عميو السالـ في الشعر الحديث كمنيـ اإل
 (الخفيؼ: )مف (ُ)ـ( كمطمع قصيدتوُّٕٖتالمعركؼ باألخرس ) الغفار بف عبد الكاحد بف كىب

ميػػػػام اػػػػاـم صػػػػصلمكـػػػػام ػػػػ   م   ٌػػػػػ

ػػػص قم  ؿتػػػا  ،مكـػػػاماػػػ ممػػػػ م  لمهي ػػػصى مهى

م  
 :)مف البسيط( (ِ)( ، كمطمع قصيدتوـُُْٗت) كالثانية لمشاعر إبراىيـ ميدم أطيمش   

ملررػػػام  عػػػطؼمغػػػاحر ًم ماػػػ مظمةؼػػػلو

مطمك هرػػػػػ ًمػكذممكؽػػػػػا مخلرػػػػػام   ػػػػػم 

م  
 :)مف الكامؿ((ّ)كالثالثة كالرابعة لمشاعر الدكتكر محمد حسيف عمي الصغير ، مطمع األكلى

ػػػػػػػػػػ مً مأنًػػػػػػػػػػًزم  ط  ةػػػػػػػػػػاطيًمػةضى

م  ػػػػػػػ  ً مةاةػػػػػػػام  مك ٍفػػػػػػػخىٍدمًاػػػػػػػ ى

م  
 :) مف الكامؿ (  (ْ)كمطمع الثانية      
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ػػػػػػػ  ؽيم م ي مََمك  ؿى  ًظػػػػػػػ ي مال ػػػػػػػٍؿطي م  ؾ 

ػػػػػؽيمم  ٍؾى م ى رى  ػػػػػ ي م  خي م  ً ٍاػػػػػطي ػػػػػفى مكأاامى

م  
إذا م –عند تأٌمؿ سماتيا كخصائصيا  –كتعدُّ ىذه القصائد      ا قكرنت بقصائد أخرل ، أنمكذجان فنيان راقيا ن

فقد اتسمت بالفف كاإلجادة ، كقٌكة التأثير ، كجماؿ األسر ، كالقدرة عمى إحكاـ المعاني ، كتنسيؽ األفكار ، 
و كقٌكتو . كجاءت دراسة فضالن عٌما زخرت بو مف صكر بيانية حققت قدران غير قميؿ مف سحر الخياؿ كركعت

لضكء عمى القيـ الجمالية في ىذه القصائد األربع عمى صعيد ماـ في التمييد بعدىا سمطنا اشخصية اإل
 المستكييف المغكم كالبالغي لبنيتيا ، كذلؾ لبياف قيمتيا البالغية كالجمالية .

كقد اقتضى منيج البحث أف نفصؿ الدراسة في تمييدو كمبحثيف ، تناكلنا في التمييد حياة اإلماـ مكسى     
المبحث األكؿ فقد تناكلنا فيو الظكاىر البالغية  ليذه القصائد  ، في حيف ، أما  –عميو السالـ  –الكاظـ 

 .تطرقنا في المبحث الثاني إلى  المغة الشعرية ليذه القصائد األربع 
 

 ( :إلهام هىسى الكاظن )عحٍاة ا التوهٍذ :
ىػ كفي مكضعو يعرؼ باألبكاء بيف ُِٖفي سنة    

بيت اإلماـ مكة كالمدينة ، كلد سابع أئمة أىؿ ال
مكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف 
عمي السجاد بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب 

 .(ٓ)عميو السالـ
نشأ اإلماـ في المدينة ، كترٌبى في كنؼ أبيو     

اإلماـ جعفر الصادؽ عميو السالـ فنيؿ مف معيف 
 ه دػػػػػػعمكمو كمعارفو ، تكٌلى قيادة األمة بعد كفاة كال

 اإلماـ جعفر الصادؽ عميو السالـ.
كاف يمقب بالعبد الصالح لعبادتو كاجتياده ، كقيامو   

ؿ في سجكده ، ككاف ، ككاف إذا سجد أطا(ٔ)بالميؿ
عظـي الذنبي مف عندم ، فميحسف ): يقكؿ في سجكده
 . (ٕ)(يا أىؿ التقكل كيا أىؿ المغفرة العفك مف عندؾ ،

إلى مف يسيء إليو ،  كيمقب بالكاظـ ألٌنو كاف يحسف
لى ذلؾ أشار عبد الغفار (ٖ)ككاف ىذا عادتو أبدان  ، كا 
 : ) مف الخفيؼ (:األخرس في قصيدتو 

مم   صرمغا مم  غرغم ػمممم  اعؼو

ممذ لمااممممممممممممم   ألذقا  م صرقمقط 

ٌرةو     ككاف يبمغو عف الرجؿ أٌنو يؤذيو فيبعثي إليو بصي
رر ثالث مئة ديناركاف يصٌر الفييا ألؼ دينار ، ك  ، صُّ

ـٌ ييقٌسميا بالمدينة  كأربع مئة دينار ، كمئتي دينار ، ث
 .(ٗ)) عمى الفقراء ( ، ككانت صرر مكسى مثالن 

كعرؼ اإلماـ بمقب باب الحكائج ، كقد أشار كثير    
مف الشعراء إلى ىذه الحقيقة ، منيـ الشاعر عبد 

 الباقي أفندم العمرم :)مف مجزكء الكامؿ (
ٍمممممممم ملنمًخٍطماخ غ مخىمغٍمٱكملي

ٍممممممممممممممممممممممم مأكمحؿّس  مأمطيؾى   فم اؽى
 : ) مف المجتث ( : كقكلو

م  طز يا خٍفى منٌلصٍمممممممممملم فم ىهى مؾيٍؾفى مك دٌلهطي
مصٍمػػ   محمخ مػػػكباجلممممممممةلاػمم  غرغمم ىس

:  كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر محمد حسيف الصغير   
  مف الكامؿ (:)

ىفمككً ر  ًمممممم ٍ عى م  خي م جلل   يام ٍب ى

ممممممممممممممممم ر عي ت ً مجىخىضى ٍ ميفمذي ٌقانم،مكاى  ذى

ٍصرًقًمممممم ااًفمكغى رًٍصم  ظ   هلًلمًاٍ ملى

ؽيمممممممممممممممم م حلػاًبمكاامةًً مجىخى ق   كًا ى
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ٍطحىىجم م  خي ـي م حلى  ئًجم،مك إلاا  ةابي

ىٍػتىٍؾً ؽيمميفم جلائتاً مكاى ٍمممممممممم  ةًً من

منًٍػتثنم مي مأٍخؼى ٍؿ طم،مكٍْهى مممي ىسمة محى
ممممممممممممممممممم مػ  عيمنى راحيهػامةًعريػػ بًً متىخىضى
 كيقكؿ أيضان :

م حل  ئًجم(ماامأحاقيممممممم  )مةابي
 فشاةامأذصهمم–قاً ص نمم-ممممممم

لقد ظٌؿ قبر اإلماـ عميو السالـ مالذان كأمنان لكٌؿ     
مف أخنى  بو عند اهلل كؿُّ  يتكسؿ بو ، مف استجار

، كقد  ف  جى عميو الزماف ، كقمبت لو الدنيا ظير المً 
) قبر مكسى بف : ألمح اإلماـ الشافعي إلى ىذا بقكلو

جعفر الترياؽ المجرب ( ، فما قصد قبره ذك كربة إاٌل 
فصار قبره مالذان لكٌؿ ككشؼ اهلل عنو كربتو ، 

عاش اإلماـ مكسى  ،(َُ)، ككيفان لكٌؿ مطمكبمكركب
الكاظـ محنة أبيو عمى عيد أبي جعفر المنصكر 

د جدَّ في طمبيـ ، الذم عرؼ بعدائو لمعمكييف ، كق
عمييـ ، كقتؿ جماعة منيـ ، كاعتقؿ  كأذكى العيكف

 –عميو السالـ  –آخريف ، كلـ يسمـ اإلماـ الصادؽ 
مف شٌره كأذاه ، فقد تكعده بالقتؿ ألكثر مف مٌرة ، 

ىػ ، كنيض ُْٖذ كعيده فاغتالو بالسـ سنة كقد نف
 .(ُُ)اإلماـ حينئذو بأعباء اإلمامة

ىػ فأعقبو في الحكـ ُٖٓمات المنصكر سنة    
كلده الميدم الذم كاف أخؼ كطأة مف أبيو عمى 

، يامو نشاطان بارزان ضٌد العمكييفالعمكييف، كلـ تشيد أ
سكل ما كاف مف اعتقاؿ اإلماـ مكسى الكاظـ بسعاية 

ف بعض أعدائو ، فقد ) بقي اإلماـ طيمة حكـ م
الميدم ككلده اليادم تحت الرقابة الشديدة ، كقد 
استدعاه محمد الميدم إلى بغداد أكثر مف مٌرة كىك 

، (ُِ)حاقد عميو ، كقد حبسو ، ثـ أطمقو مف سجنو (

  -حاجب الخميفة الميدم –ع بف يكنسحكي عف الربي
اـ عمي بف أبي قاؿ : رأل الميدم في المناـ اإلم

  ﴿يو السالـ  كىك يقكؿ : يا محمد طالب عم

               

    ﴾  :قاؿ الربيع : فأرسؿ [  ِِ] محمد

، ، فجئتو فإذا ىك يقرأ ىذه اآلية إلي ليالن فراعني ذلؾ
كتان ، كقاؿ : عمٌي بمكسى بف ككاف أحسف الناس ص

: يا أبا ، كقاؿ جعفر فجئتو فعانقو كأجمسو إلى جانبو
أبي طالب الحسف إني رأيت أمير المؤمنيف عمي بف 

مي أك ، فتؤمٌني أف تخرج عفي النـك يقرأ عمٌي كذا
لىدىم ؟ فقاؿ : كاهلل ال فعمتي ذلؾ ، كال عمى أحد مف كى

أعطو ثالثةى ىك مف شأني ، قاؿ : صدقت ، يا ربيع 
 .(ُّ)آالؼ دينار كرٌده إلى أىمو إلى المدينة

ىػ بعد مكت أبيو ُٗٔكبكيع مكسى اليادم سنة    
كاف أىكج كثير الطيش متيٌكران ، شديد ك الميدم ، 

البطش ، كالسيما عمى العمكييف الذيف لقكا منو عنتان 
كاضطيادان عمى الرغـ مف قصر أيامو ، كحسبو مف 

بؿ  ،(ُْ)بآؿ الحسف في كقعة فخ عظيـ الشٌر ما فعمو
إنو تكعده بالقتؿ ، فدعا عميو اإلماـ بيذا الدعاء 

 ز األنبياء ) إليي كـ لي مف عدكو الذم ىك مف كنك 
ة مديتو ، كأرىب شبا حد ه ، كداؼ لي قد شحذ ظب

قكاتؿ سيٌمو ، كلـ تنـ عيني عف حراستو ، فمما رأيت 
 ضعفي عف احتماؿ الفكادح ، كعجزم عف مممات
الجكانح ، صرفت ذلؾ عني بحكلؾ كقٌكتؾ ال بحكلي 
كقٌكتي ، فألقيتو في الحفير الذم حفر لي خائبان مما 
أٌممو في دنياه متباعدان مما رجاه في أخراه ، فمؾ 
الحمد عمى ذلؾ قدر استحقاقؾ سٌيدم، الميـ خذهي 

ٌده عٌني بقدرتؾ ، كاجعؿ لو شغالن حبعٌزتؾ ، كافمؿ 
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عما يناكيو ، الميـ كاعدم عميو  فيما يميو ، كعجزان 
عدكل حاضر ، يككف مف غيظي شفاء ، كمف حنقي 
عميو كفاء، كصؿ الميـ دعائي باإلجابة ، كانظـ 
شكايتي بالتعبير ، كعٌرفو عٌما قميؿ ما تكعدت 
الظالميف ، كعٌرفني ما كعدت في إجابة المضطٌريف ، 

ت ، فما كان(ُٓ) إنؾ ذك الفضؿ العظيـ ، كالمف الكريـ(
 .(ُٔ)حتى جاء مػػػكت اليادم إاٌل أياـ

ىػ ، َُٕلـ تطؿ أياـ اليادم فقد مات سنة    
فتكلى األمر مف بعده أخكه ىاركف الرشيد الذم عرؼ 
بالقسكة المتناىية في معاممة أعدائو ، كالسٌيما 

، في أيامو اضطيادان كعنتان ممٌضان العمكييف الذيف لقكا 
ظـ )عميو السالـ (، ككاف مف بينيـ اإلماـ مكسى الكا

ككاف يتحيف الفرص في اعتقالو ، كقد كجد الرشيد 
ىػ ، ُٕٗالفرصة مكاتية في اعتقالو حيف حج سنة 

صمى اهلل عميو  –فمٌما فرغ مف الحج كأتى قبر النبي 
زائران لو ، كحكلو قريش كأفياء القبائؿ ،  -كآلو كسٌمـ 

 كمعو مكسى بف جعفر ، فمما انتيى إلى القبر قاؿ :
السالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل ، يا ابف عـ  ، افتخاران عمى 
مف حكلو ، فدنا مكسى بف جعفر فقاؿ : السالـي 
عميؾ يا أبىًت ، فتغٌير كجو ىاركف ، كقاؿ : ىذا 

 .(ُٕ)الفخر يا أبا الحسف حٌقان 
كميما يكف فقد عدَّ الرشيد تصٌرؼ اإلماـ      

، كقد مقصكدان ، مما أثار مكامف الحقد في نفسو 
زيف لنفسو الدكافع في اعتقالو ، فالتفت إلى قبر 

قائالن : يا  –صمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ  –الرسكؿ 
رسكؿ اهلل إني أعتذر إليؾ مف شيءو أريد أف أفعمو ، 

جعفر فإنو يريد التشتيت أريد أف أحبس مكسى بف 
، فأمر بو فاعتقؿ ، كقد (ُٖ)، كسفؾ دمائيابيف أمتؾ

فعؿ الرشيد فذىب إلى أف  حاكؿ بعضيـ تسكيغ
 . (ُٗ)الممكؾ ال تحتمؿ مثؿ ىذا الكالـ

مكث اإلماـ مكسى الكاظـ في السجف بضع     
اـ كحده يكابد عذاب السجف سنيف ، كبيذا قضى اإلم

، كقد أثر فيو ىذا السجف ، كليكؿ ما قاساه كآالمو
في السجف كتب إلى الرشيد مف السجف ) إنو لف 

بالء إاٌل انقضى عنؾ معو يـك ينقضي عٌني يكـه مف ال
مف  الرخاء ، حتى نفضي جميعان إلى يكـو ليس لو 

، كىذه الرسالة (َِ)انقضاء يخسر فيو المبطمكف (
لة كاضحة عمى عمؽ معاناة عمى اقتضابيا تدؿُّ دال 

، كقد انتيت ىذه المعاناة بكفاتو مسمكمان اإلماـ
ىػ عمى ُّٖ، لخمسو بقيف مف رجب سنة (ُِ)برطب

، كقد أظير ندم بف شاىؾ بأمر مف الرشيدد السي
الرشيد أف اإلماـ مات حتؼ أنفو ، كأمر بإحضار 

لقضاة ثـ كشؼ عف القكاد كالكتاب كالياشمييف كا
أثران ، كما يدؿُّ عمى  : أتركف بوكجيو ، فقاؿ ليـ

 . (ِِ): الاغتياؿ ؟، قالكا
جمع المسممكف عمى اختالؼ مذاىبيـ عمى ألقد     

، فكميـ نيمكا مف عمكمو  كتقديرهإكبار االماـ 
، ككميـ تمثمكا بتقكاه ككرعو ككميـ أحبكه كأخالقو

لسخائو ككرمو ، كلعؿ تاريخ اإلنسانية قديما كحديثا 
حافؿ بالثكرات الصاخبة التي قاـ بيا المصمحكف 

جؿ أيكف عمى حكاـ الظمـ كالطغياف مف االجتماع
نماء أكطانيـ حتى ع انكا إسعاد أبناء مجتمعيـ ، كا 

في سبيؿ ذلؾ جميع ضركب األذل ، كأنكاع التنكيؿ 
كالتشريد كاالضطياد ، ككاف في طميعة ىؤالء 
المجاىديف كالمكافحيف عف كرامة المسمميف أئمة أىؿ 

 البيت عمييـ السالـ .

 ) ظىاهر بالغٍت ( ادلبحث األول :
حاكؿ في ىذا المبحث أف ندرس ىذه القصائد ن    

ظيار ما ف كجمالية  بالغيةييا مف قيـ األربع ، كا 
انبثقت عف أساليب تعبيرية كتصكيرية ، استطاع 
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الشعراء مف خالليا أف يبٌرزكا شخصية اإلماـ مكسى 
 .عميو السالـ ، كيجٌسدكا معالـ ىذه الشخصية الكاظـ

كمف خالؿ النظر في القصائد األربع التي ىي    
محكر الدراسة ، نجد أف شعراءىا قد استعانكا 

اؿ في استمالة النفكس ؛ ألٌف لمخياؿ قدرة عمى بالخي
براز المعاني في أساليب جديدة ،  تأليؼ الصكر ، كا 
كحمالن زاىية ، فضالن عٌما يضفيو ىذا الخياؿ مف طابع 
الجماؿ كالرقة ، كالكقع الحسف في النفس ، كبقدر ما 
يعنى الشعراء في انتقاء صكر الخياؿ ، ككصؼ 

رة الحسية أقكل في المشاىد الحسية تبقى الصك 
داللتيا مف صكر الخياؿ ) ألف في التصكير الحسي 
كالتشبيو في المشاىدات انتقاالن مف األمكر الذىنية 
الصرفة إلى العياف كالنظر ، كانصرافان مف القضايا 
العقمية المحضة إلى أنغاـ الحكاس بما تدركو دكف 
جيد عقمي في تصكير أمر مفركض ، أك معنى 

ال يتحقؽ مصداقو في الخارج إاٌل بما  ذىني مجٌرد ،
الغمكض كاإلبياـ ،  –عندئذو  –ىك حٌسي ، فيزكؿ 

، كتبقى (ِّ)كتدرؾ في ضكء ذلؾ حقائؽ األشياء (
الصكرة ) الكسيمة التي يحاكؿ بيا األديب نقؿ فكرتو 

 .(ِْ) كعاطفتو معان إلى قٌرائو أك سامعيو (
راسة كيمضي الشعراء الذيف اخترنا قصائدىـ لمد    
إلى تكليد الصكر كابتكارىا  -في ىذه القصائد  -

معتمديف في ذلؾ عمى عنصر الخياؿ ، كمف ىذه 
الصكر التي تنطكم عمى جماؿ التعبير ، كدٌقة 

 التصكير ، قكؿ عبد الغفار األخرس :
 قصمأحينامةث بمحٌصؾمنػىعمممممممممم

ما  ػػػف مكأحيناؾمغرٌصممكيممممممممم
صٌمى  –التبرؾ بالنبي محمد فيذه الصكرة تعٌبر عف 
الذم دفع الشاعر إلى زيارة  -اهلل عميو كآلو كسٌمـ 

قبر اإلماـ مكسى الكاظـ لمتبرؾ كالزيارة ، كقد انتزع 
 لذلؾ التبرؾ صكرة حسية تمثمت بالثكب .

كيسترسؿ الشعراء في استنباط الصكر الناجمة    
 : إبراىيـ أطيمشعف خياؿو متكثب ففي قكؿ 

م  لررام  عطؼمغاحر ًمما مظمةؼلو
 كذممكؽا مخلرام  رصمك هر مم

يب المكىكـ تصكير الحب ريدنرل أف الشاعر حيف ي   
، يستحضر لو  ، فاتف الحسف الذم بدا رائؽ الشباب

صكرة جميمة ىي صكرة الغزاؿ غضيض الطرؼ 
 . مكٌحالن 

كيذىب الدكتكر محمد حسيف الصغير إلى إثارة    
ؿ ىذه الصكرة الرائعة الخياؿ قصد اإليضاح مف خال 

 التي يرسميا :
م بلراًفمة رغثنممم مأ ًٍػنىثي ط   كتىخي

ٍع ىؽيممم م  خى ـى م  ٌظاا مثىَنى مفإذ مأتىخٍفى
كىكذا لك عرضنا نصكصان أخرل مف ىذه القصائد     

لكجدنا شعراءىا قد استعانكا كثيران بالصكر البيانية 
،  تعارةو جميمةالتي ال تخمك مف تشبيوو مميح ، أك اس

 :أك كناية مستممحة، كأكؿ ما نبدأ بو مف ىذه الفنكف
 
 ( التشبيه :1)

تعيف بيا سيعدُّ التشبيو مف عناصر التعبير التي ي    
الشعراء في إبراز الصكرة البالغية لمشكؿ ، كاستقراء 

، (ِٓ)، بكصفو معياران لمفطنة كالبراعةداللتيا الحسية 
ي كصؼ ىك كيراد بو ) الداللة عمى اشتراؾ شيئيف ف

 .(ِٔ) مف أكصاؼ الشيء في نفسو (
كنستطيع أف نقؼ عمى صكر التشبيو في جممة   

كافرة مف نصكص ىذه القصائد ، كمف ذلؾ قكؿ 
 إبراىيـ أطيمش :
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ممممميفمؾنيمػلملن ام  ػر محارذثوم
ملخنًدم   رًام  حرً مممممممممم صغو مكك كم ي

ماثامكمضم   ؽمغاظؿ  ممكابػمو
م ًمػػر محرهانمجلاـم حلػ ميطسرؾ مممممممممممممممم

، األكؿ بيف البيت األكؿ يعقد الشاعر تشبيييففي    
، كب كنصؿ السيؼ في شٌدة  تأثيرىماعيف المحب

كالثاني بيف كاك الصدغ كىك الشعر المتدلي عمى 
، أما البيت ارض كبيف جنح الميؿ في شدة سكادهالع

، تشبييان بيف األسناف ككميض البرؽالثاني فقد عقد 
، كىي جميعان مف التشبيو كالجامع بينيما الممعاف

 المرسؿ.
كتكثر التشبييات في شعر الدكتكر محمد حسيف     

 الصغير ، فمف ذلؾ قكلو :       
ني ممممممم م(م ذل  ثى مًذع  م)مةابي  هي ى

قيم زٍ ى ى ي  م قًٍِت ةامم مًبم،مفًؿنٍصى
فقد شٌبو اإلماـ مكسى الكاظـ )عميو السالـ (     

بباب حطة ، التي ذكرىا القرآف الكريـ ، حيث تحٌط 
عندىا الذنكب ، بكصؼ اإلماـ  أحد غمائـ الرحمة ، 
كمعادف البركة ، كما لو عند اهلل مف الجاه كالكرامة ، 

 كىك مف التشبيو البميغ الذم حذفت أداتو .
كيعمدي الشعراء أحيانان إلى التشبيو المشركط عند     

المشٌبو مف دكف غيرىا ، كما إثبات صفةو مف صفات 
كقد شٌبو نار  الدكتكر محمد حسيف الصغيرفي قكؿ 

إبراىيـ التي يضرب المثؿ في عظميا ، كشٌدة اتقادىا 
بأنيا جذكة تجاه نكر اإلماـ مكسى الكاظـ ، ألف نكره 
ىك نكر اهلل، الذم يتضاءؿ دكنو كٌؿ نكر كضياء 

 ميما عظمت جذكتو : 
م)م ةٍطمممممممم ٍضك هماامناري   ًهرمم(م ال محى

ؽيمممممممم ىٍػعى مي تيًنفى مًاٍ محى ٍ مجًلي رو صى مَخى

نالحظ جماؿ ىذا التشبيو ، الذم جاء محمقان في 
عمؽ الخياؿ حيث شبو اإلماـ بالنجـ المحمؽ  في 
أفؽ السماء ، كغاية ىذا التشبيو ىك المديح ليذه 
الشخصية التي بيرت الشاعر كدفعتو الى البحث عف 

جديدة باالتكاء عمى العناصر التاريخية تشبييات 
ة بشخصية النبي لمكركثة مف الرمكز الدينية الخاصا

 ابراىيـ الخميؿ عميو السالـ .
 
 ( االستعارة :2)

االستعارة ركفه ميـ مف أركاف المجاز ، كفف مف    
تسيـ في إبراز الصكرة بما تضفي فنكف الخياؿ ، 

ى ككنيا ) تعطي عمييا مف الجٌدة كاإلثارة ؛ زيادة عم
 كيرادي بيا، (ِٕ)(مف المعاني بأقؿ  األلفاظ الكثير

تعميؽ العبارة عمى غير ما كضعت لو في أصؿ المغة )
 .(ِٖ)عمى جية النقؿ لإلبانة (

كنستطيع أف نقؼ عمى صكر االستعارة في    
مكاضع متفرقة مف ىذه القصائد ، ففي قصيدة عبد 

 لو :الغفار األخرس كردت االستعارة في قك 
مغهمم جل لمؾ مقسيممممم  ر ارا و

ما  ػػػػا م    نمككهػػقاظؿمم
م لن بمقمممم  صمأكثقخناػػػاؽمأف 

منطحيجم   ؾصمخنتيشم إلةؿا  مم
في ىذيف البيتيف استعارتاف ، تمثمت األكلى     

بسيـ النكل ، كلـ تستعمؿ في معناىا الحقيقي ، 
يات ( ؛ ألفَّ فعبارة ) سيـ النكل ( مجاز بقرينة ) رام

الرمي ال يككف بسيـ النكل حقيقة ، فالشاعر ىنا 
ز في الكممة  فيطمقيا عمى غير معناىا في يتجكَّ

ـٌ الرمي مف دكف السيـ تحقيقان لممبالغة المغة ، كال يت
في التشبيو ، ليذا استعار السيـ لمنكل ، كالسيـ 
أمر مادم، كالنكل أمر معنكم فاستعير ىنا المعنكم 
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عف المحسكس ، كىي استعارة مكنية فقد لمتعبير 
 حذؼ منيا المشٌبو بو كىك القصد كالسعي ، كصٌرح

 فيو بمفظ المشبو كرمز إليو بشيءو مف لكازمو .
كفي االستعارة الثانية شٌبو الذنكب بالقيد الذم    

يحدُّ مف حركة األسير أك السجيف ؛ ألفَّ الذنكب قد 
فراف تمؾ كٌبمت يدم الشاعر ، ثـ ىك ال يجد لغ

الذنكب إاٌل اهلل ، كباب اهلل الذم ينفذ إليو ىك اإلماـ 
صٌمى اهلل عميو  –مكسى الكاظـ بضعة النبي األكـر 

لى  -كآلو سٌمـ  فيك باب حطة تحطُّ عنده الذنكب ، كا 
 ذلؾ أشار الشاعر الدكتكر محمد حسيف الصغير :

م(م ذلن ممممم ثى مًذع  م)مةابي  هي ى
قيممممممم م زٍ ى ى ي  م قًٍِت ةاًبم،مفًؿنٍصى

أما االستعارة الثالثة فقد تمثمت بقكلو ) كاكتحمتـ     
مف القياـ السيادا ( كىي تبدك في نسبة االكتحاؿ 
إلى السير ، كىك أمر معنكم ، فضالن عف صفة 
االكتحاؿ الحسية ، كقد نقؿ إلى معناىا ىذه االستعارة 

 الرائعة .
ش نمحظ جممة كفي قصيدة الشاعر إبراىيـ أطيم    

مف االستعارات التي رسمت مع التشبيو صكران جميمة 
 معٌبرة كمكحية ، كمف ىذه االستعارات :  

 ؾلـميامق سمح نر مةلمحط ومممممم
 ق بم ملؾ ؽمبػهمم  غنجمح خر ًممممممم

 فػاقعجماق يتم ر نمحقدلقممممم
  ًمػػػػط قرػؾنصم     عمؾقرقانميفمحمممممم

 ؾتابمأااياممطكمم  صما مااءم  
  ًمػػػػػطؽم    ا م ال ممفِتكـػػحمممممم

 ينػػػػكـامحينم   خام ةجمتل بػ
  ًمػػؾقاربم   صغمملامرذجمأحنرمممممم

 ك  رنحعم  غضما مؾرنرفماامةطذج
م مؾرنرفمحتخر ًمػػػأفىعم  غص ئطمؾممممممممممم 

اشتمؿ البيت األكؿ عمى استعارتيف تمثمت      
ة بسيـ الغنج، فقد شٌبو األكلى بقكس جفنيو ، كالثاني

الحاجب بقكس الرمي بداللة جفنيو ، كما جعؿ لمغنج 
مع أٌف سيمان يصمي قمب العاشؽ ،  -كىك الدالؿ  -

ٌنما أثبت ،  الغنج ليس لو سيـ عمى كجو الحقيقة كا 
 . لو ذلؾ عمى سبيؿ التخييؿ

كفي البيت الثاني شٌبو دمكعو كىي تجرم عمى     
بالدٌر لصفائيا كبياضيا ، ثـ خٌده عند تكديع أحبابو 

 استحالت دمان أللـ الفراؽ كاليجر فكانت كالعقيؽ .
كفي البيت الثالث يطمب مف معشكقو أف يرؽ لو   

فيك بمثابة عاشؽ مشفؽ ظمآف ال يركيو إال كصؿ 
و عسى أف يعيد لو ما كاف يتمٌناه، ليذا محبكب

فقد بدا ىذا المحبكب مكٌرد  ،استعار لمشباب الماء
 .د،رائؽ الشباب، جميؿ المنظر يثير شغؼ مف رآهالخ
كاستعار في البيت الرابع العقارب لمصدغ لما    

بينيما مف المشابية ، أما البيت الخامس فقد 
نيف ، كما استعار األفعى استعار النرجس لمعي

 .فيك أشبو باألفعى مضفكران ا شعره ، إذ بدلمغدائر
أما الدكتكر محمد حسيف الصغير فقد استثمر     

 االستعارة في قكلو :                    
قيممممممم رٍصى مقى متىٍؿًطؾي ٍخ ي م  ػ  ممذٌّتم ىاعؾى
ٍهرىؽيمممممممممممممممممممممم ممى فى م،مكجىٍهخي حى ي مكٍذصى  كحىؿيؼي
ٌنيا تصكر المعنى أكجماؿ االستعارة يظير في    

اعر مع مبالغة مقبكلة ، يحقؽ غرض الش تصكيران 
ثارة لخيالو دكف إطالة كتأثير في نفس ال ك أسامع ، كا 

إطناب ، كفييا مجاؿ فسيح لإلبداع كاالبتكار ، ككما 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػنالحظ في مثؿ ىذه االستعارة التي شخص م
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 خالليا المادم حتى دبت بو الحياة اذ أصبح السجف
 في الكالـ . يدعك كيعير كما الى ذلؾ مف التكسع

 
 ( الكناية :3)

يرادي بالكناية ىك ) أٍف يريد المتكٌمـ إثبات معننى مف    
المعاني فال يذكره بالمفظ المكضكع لو في المغة ، 
كلكف يجيءي إلى معننى ىك تاليو كردفو في الكجكد 

، كتكمف أىمية  (ِٗ)(مو دليالن عميوفيكمئ إليو ، كيجع
براز األفكار ، كتنبيو الكناية في تجسيد المعاني ، كا  

الممكات ، كاستثارة األذكاؽ ، كعند تأمؿ ىذه القصائد 
تبدك الكناية كاضحة في عدد منيا ، كمف النصكص 

 التي كردت فييا الكناية قكؿ عبد الغفار األخرس : 
مػقصمكق نامدللمؾلؾمكأ قرٍم

منام ىلمةاةفم  طفرؽم  قرا  ػمممممممممممممممممممم
م لن بمقص مأكثقخنامممممممماؽمأف 

منطحيجم   ؾصمخنتيشم إلةؿا  ممممممممممممممممم
مكاص نام حلفمأيصممحمخامممم

مممممممممممممممممم مة ض فم إلاص   مجو  يطِّج 
 –عمييـ السالـ  –كناية عف شفاعة أىؿ البيت     

كاعتصاميـ بيـ يكمئذو  يـك القيامة لذكم الذنكب ،
قذىـ مف سكء يشفع ليـ كين مف كٌؿ شافعو  بعد يأسيـ

 الشاعر إبراىيـ أطيمش: كمف الكنايات قكؿ .المكرد
مكنصلنم ميفمذاظمكىغن  هض م ة محؿ طو

مغ ثانمكغرثانم لذر مكر حر ًممممممممممممممممممم
   هصلمك  ؿ ممةرجمؾلممممؾرص نم

مر ًمةانمةاألذاكـأة قما مقتاممممممممممممممممممم
ر ، فقد كٌنى عف اإلماـ مكسى الكاظـ بابف جعف   

كما عٌبر بالكناية عف استجابة دعاء المضطر 
 المستغيث باإلماـ ، كعف كرمو غيثان .

ككردت الكناية في شعر الدكتكر محمد حسيف     
 الصغير كما في قكلو :     

م حل  ئًجم(ماامأحاقيممممممممم  )مةابي
مفشاةامأذصهمم–قاً ص نمم-مممممممممم

معنكية  عبَّر الشاعر بالكناية عف صفةو  قدف    
كىي  )عميو السالـ ( اإلماـ مكسى الكاظـ اتصؼ بيا

، كقضى ما مف أحد قصد قبره إاٌل كفٌرج اهلل كربتو 
 .حاجتو ، كلـ يرٌده خائبان 

 كقاؿ الدكتكر محمد حسيف الصغير أيضان :    
م  ؿىقرصً مك إلةامةنهارًقًمممم اي  رحي

يػًمممممممممم ر عيمػػػكب ىرًٍ ً مقًص  خى ى مهام  خي
ميفمجى ى حًمممم ٍطآفي م  قي ف  ي خىصى   ًمػػػحى

م ألٍركىعيممممممممم طم  تٍقى م  ؿى ـي م إلاا  كٍه ى
يعرض الشاعر في الشطر األكؿ مف البيت األكؿ     

لصفةو مف صفات اإلماـ ىي صالبة مكقفو ، كشٌدة 
تمسكو بدينو ، كقد آثر التعبير عف ذلؾ بالكناية 

، كيعبر ) رجؿ العقيدة ( عندما استعمؿ عبارة 
عف  -فسو في الشطر الثاني مف البيت ن -الشاعر 

صفةو الزمتو كىي ما إف يجٌف عميو الميؿ حتى تراهي 
 و شيءه .منصرفان إلى العبادة ، ال يمييو عف ذكر رب  

كفي البيت الثاني أراد الشاعر أٍف يصؼ اإلماـ 
، فال يكاد القرآف يفارؽ  مكاظبة عمى قراءة القرآفبال

بَّر بالكناية عف ىذا المعنى حيف عمد إلى لسانو ، فع
 ؽي القيٍرآفي في نىبىراًتًو ( .الـز مف لكازمو ، كىك ) يىتىدىفَّ 

 )لغت القصائذ( ادلبحث الثانً:
يرتبط الشعر الحديث بالقصيدة العربية القديمة      
ىذه الزىرة البرية التي كلدت كنشأت كترعرعت بيف  –

في شبو جزيرة احات الصحراء رماؿ ككدياف كك 
كليا تاريخ فني عريؽ عراقة الكممة الشعرية  –العرب
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الغنائية مف حيث انتماؤىا االجتماعي ككاقعية 
ؾ ارتباطيا بأرضيا كعفكية كصدؽ تعبيرىا عف ذل

في ىذا الخزيف التراثي  االنتماء كالكاقع المذيف تجميا
الرائع الذم يمثؿ تجربة شعرية فذة تصكر حياة 

، بكؿ ما (َّ)الـ بقرنيف مف الزمفالعرب قبؿ اإلس
تحمؿ تمؾ الحياة مف ىمـك كآماؿ كحرماف كشجاعة 
كصراع كطمكح كقيـ أخالقية كمثؿ إنسانية تمؾ القيـ 
كالمثؿ التي انطمقت مف كجكد القبيمة التي تعد النكاة 
الرئيسة في بناء المجتمع العربي عصرئذ كاستمر 

نبيمة الشعراء المحدثكف يستميمكف ىذه القيـ ال
ؽ الزمني كيكظفكنيا في قصائدىا عمى الرغـ مف الفر

ىي الشيء الثابت  ٌف الصكرةأالشاسع، كالشؾ في 
ف كؿ قصيدة كما قيؿ إنما ىي في أفي الشعر كمو ك 

، أك كما قاؿ الجاحظ إف الشعر (ُّ)ذاتيا صكرة
 .(ِّ)صناعة كضرب مف النسج كجنس مف التصكير

تكظؼ في كليس ىناؾ مف شؾ في أف المغة     
القصيدة عمى نحك متميز ؛ ألٌف الكممات فييا تتخذ 

أثقؿ مف الكزف الذم تحممو الكممات نفسيا  "كزنان 
عندما نصادفيا في الكالـ االعتيادم، أك في صفحة 

ة ، أننا جريدة ، أك حتى في صفحة الكتابة النثري
 . (ّّ)لمعانييا " نممس تكثيفان 

كاضحة بيف  كمف الجدير بالذكر أف ىناؾ عالقة   
ؽ اإلماـ المعاني كاألفكار التي قاليا الشعراء بح

ف العالقة العضكية بيف سطح الكاظـ عميو السالـ " أل 
بنيتو األسمكبية كبنيتو  النص الشعرم كعمقو أم بيف

ضمكف الشعرم عمى لمم نفسيان  ، تعد انعكاسان الفكرية
 .(ّْ)"األسمكب األدائي

عف التعبير عف  ف ىذا النكع مف األدب ال يعجزإ   
 جكانب الحياة كمف ثـ تأدية رسالتو في الحياة

 . )ع( المتمثمة في التعبير عف منزلة أىؿ البيت

 اللغة وموضوع القصيدة :              

في الشعر مكضكع  كىذه مسالة كجدنا ليا حضكران    
الدراسة ، كىي مسالة تحدث عنيا القدماء فالتعبير 

ختيار ألفاظ مالئمة عف معاني المديح يقتضي ا
كتراكيب مناسبة لمكضكعو ، تتناسب كحالتو النفسية 
التي تأخذ مكانيا في القصيدة مف دكف سيطرتو 
الكاعية ، كتنظيميا كتكظيفيا في البناء العاـ ، فما 

ال يناسب المدح الذم يتطمب  يناسب الغزؿ مثالن 
جزالة المفظ ككضكح المعنى كقكتو كمتانتو كمناسبتو 

القصيدة ، كمف ىنا تبايف أسمكب الشاعر  لمضمكف
نفسو بيف غرض كآخر كؿ بحسب مكضكعو كطريقة 

 .(ّٓ)بنائو
تبايف لغة كلعؿ المتمعف في ىذه القصائد يالحظ    

ف ىناؾ مجمكعة عكامؿ تؤثر أالشعر بيف الشعراء ، ك 
في ىذه المغة منيا المكىبة الشعرية كالمكقؼ مف 

ح عمى الفكر كالثقافة المغة كالتجربة ، كمدل االنفتا
ككؿ ما يرتبط برؤية الشاعر الخاصة كمكقفو الخاص 

 .(ّٔ)مف الحياة كالمجتمع
كلكؿ شاعر مبدع  أسمكب متفرد يقكد إلى عالقات    

متميزة بيف األلفاظ كجممو الشعرية الخاصة التي 
تتجاكز المألكؼ كالعادم ذلؾ بػأف يقصر كؿ إمكانات 

فيجعميا تتجاكز حدكد المغة ، كأف يستثمر عطاءىا 
مناطقيا التعبيرية مف أجؿ أف تحيط بكؿ أعماؽ 

 التجربة الشعكرية كأبعادىا الخفية .
اختيار األلفاظ  بييآتيا  مف إف لغة الشعر ، بدءان    

ث كحداتيا الصكتية، كجرس ، مف حيالخاصة
،  كمف حيث طبيعة الصيغ كاالشتقاقات، حركفيا

المفردات كالظكاىر كطبيعة العالقات المبنية بيف 
األخرل كاالقتباسات كالتضمينات كالرمكز 
كاالستعماالت المكنية ، كمف ىنا صار مف الضركرم 
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أف تككف ىذه األشياء مكظفة لمتعبير عف تمؾ 
اٌل جاءت مفتعمة  الدكاعي المضمكنية  كالنفسية ، كا 

 كمعطمة عف أداء دكرىا الحقيقي .
  خصائص اللغة الشعرية :    

 ؿ ما يالحظ الباحث في خصائص لغة الشعركأك    
المعني بشخصية اإلماـ كأىؿ بيتو ، ىك كضكح ىذا 

بسيكلة ألفاظو كبساطة عرضيا نحك  الشعر متمثالن 
 قكؿ الشاعر الدكتكر محمد حسيف الصغير  :

   ط  ةامأنًزًممةضػىطًي ًمممم

 ةػاةام    ً ممًا ىممك ٍفخىدٍمممممممم

طىممة يمممي ىس)م ٍؿ ى  أؽام ٍماىم(ممحى

مم ىمممممممم ا  ثوممةلي اى ٍاطي  قًتػػاةاماى

م)ممهي ىم ثىممةابي ني (ممًذع    ذل 

قيمم،مًبمممممم   قًٍِت ةام زٍ ى ى ي  مفًؿنٍصى

قيمماى ٍم ممًؾنٍصى   ً عامفىٍ اي

ممًبممممم تًٍ غي يممف ىيٍعى  ًسػػعاةامحي

ممكبً ًم مى    ًؿط م هلليممذى

ػػاةامأفٍمم  خىاكرًقًممًا ىممؽىممممم  يي ي

ميم  فا ٍػمٍؾخاًبم ألمفتًخ ٍلي

ٍػخىخاةام ؾػػاءنممػخىًخػي  مممم  مي

   ؿقام   رئ  مكبًؼ  ها

ممم هام،مبى ً تي  مكًؾنٍصى   ثل   ةام ظ 

ا هممفتها    لئضيػػػػػػػمَنى

م:ممػ ىممممممممم  ك نًٍخخاةام،مكقيطىبم،مًذمن

ًخ ًممأنًٍظٍؿم ممبػاذى    خيَنى

ً هامك ٍػ طٍممممممم  ًظػػلةامةأفٍضى

لرٍػمطحً ًمحبىضػٍممكأقًمٍممممم    ظ 

ٍػخىػػخري نممػرىثًمممممم  اثاةامأكٍمم،ممي

ثهممًْهىممممم  قيٍصًغر ثهممبيٍقػػػػػػؿى

ٍخصًمممممممم ػػػػػناةاماعًمطى هممةا خى  حى

ٍك يممممم  ًا ٍممحى ي  يمم جًلنافًممرى

نىتاحًهاممممممم ػػػػػػض ةامأرىحانممحى  اي

ض مممم  ةا اػػط م إلاااثًممكؽى

ثًممممممممم ديمماى نٍضى ممحى  نٍػراةا م  عربى

تٍرافىمممممم  أؾظ ممااََممرب فىممغي

خي سى يممممممممم ٍقط نمََممؽي قػاةاََمم ى  ؾي

ٍخا يمممممم ممَيى طـػػػػػػػص وممكي   ظى

ـىبي ممممممممممم  غػػػػػراةامناظرثنممك

نالحظ إذان أف ىذا الشعر سيؿ في ألفاظو كمعانيو    
سرَّ  -رحمو اهلل  -كيعمؿ الدكتكر محسف غياض 

كيرل أنيا جاءت بسبب ىدؼ الشعر  ىذه السيكلة
الذم تمثؿ في التبشير بالفكرة الشيعية  (ّٕ)الشيعي

كالتغمغؿ بيا بيف كؿ طبقات األمة ، مف ىنا ندرؾ 
سر ىذه السيكلة كىذا الكضكح كىذا الحرص الذم 

ف التعقيد كتجنب الغريب يظيره الشعراء في االبتعاد ع
ما ىميـ أف يفيـ الناس شعرىـ ىذا ميفقد كاف 

تيـ كأمزجتيـ ككاف ييميـ أف يسيؿ ااختمفت ثقاف
حفظ شعرىـ ىذا عمى الناس فيسيؿ بذلؾ انتشاره 

 بينيـ كذيكعو بيف مختمؼ طبقاتيـ .
كمف الجدير بالذكر أف الشعراء حرصكا عمى    

تضميف المصطمحات الشيعية في قصائدىـ كمنيا  
استعماؿ ) اإلماـ كاإلمامة كالكصي كباب الحكائج ، 

كاظـ الغيظ ، كابف النبي إلى غير ذلؾ مف النعكت ك 
  -عميو السالـ -إلماـ مكسى الكاظـ التي عرؼ بيا ا

 انظر إلى قكؿ الدكتكر محمد حسيف الصغير :
م حل  ئًجم(ماامأحاقيمممممممم  )مةابي

مفشاةامأذصهمم–قاً ص نمم-ممممممممممممم
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 كقكلو أيضان  :    
ىفمكممم ٍ عى م  خي م جلل   كً ر  ًميام ٍب ى

ممممممم ر عي ت ً مجىخىضى ٍ ميفمذي ٌقانم،مكاى مذى
كىناؾ ميزة أخرل امتاز بيا شعرىـ تتمثؿ في     

ر كمف ىذه تكظيؼ المفردة  القرآنية بشكؿ الفت لمنظ
اب حطة، كالمنى، ، كبالمفردات  كممة )الميؿ، كالجنة

يسى ، كعكاألبرار، اللةضالطرؼ، كال قاصرات ،كالحكر
( عمى  ، كالمالئكة، كالمصطفىمرافكمكسى كابف ع

 نحك ما جاء في قكؿ الدكتكر محمد حسيف الصغير :
  ملهًامحىٍغيلميفم بليعي مممم

ى ةامممممم مًانٍ يمَشى ٍػتي ي مًفم،مكذى
مجبن ممممم خ قي فى مػػػػػػك  خي  ثو

مض ةاػػفرراءمػلًّمك ٍَنممممممم
يو كامتازت لغة الشعراء الذيف رثكا اإلماـ الكاظـ عم   

السالـ بالعاطفة الجياشة كالحماس المتدفؽ ، كىدؼ 
الشاعر كاف إظيار شدة الحزف كالتكجع ألىؿ البيت 

 نحك قكؿ الشاعر عبد الغفار األخرس :
م   ػمم  غرغمغا مم   صرماعؼو

ماامذ لمقٌطم صرقم ألذقا  مم
 صمكق نامدللمؾلؾمكأ ػػػػػػق

مفم  طفرؽم  قرا  ػقرنام ىلمةاةمم
م ل  صمأكثقخناػػػػػن بمقاؽمأف 
م نطحيجم   ؾصمخنتيشم إلةؿا مم

 كبلرناما م  ؾ عمةصاؽوم
مكظ ر نمفط  لاثَنمه مظ ر نمممم

فىصنامآؿم جلل م  ؾ رلممممقصمكى
م مرفصكمم رفا  ػزكٌ كنامامم

 كأخيران نقكؿ إف المغة في العصر الحديث  تبكأت     

مكانة خاصة في النقد العربي الحديث، كأصبحت 
بحث بيف النقاد منذ البدايات النقدية العربية مدار 

الحديثة. كقد عد اكتشاؼ اإلنساف العالـ مف حكلو 
كمحاكلة معرفة أسراره لـ يتـ إاٌل حيف )عرؼ المغة 

، كلذلؾ (ّٖ)كلـ يعرؼ السحر إاٌل يكـ أدرؾ قكة الكممة(
صار لمغة عند الناس شأف عاـ مف شؤكف الحياة ، 

متفاىـ كالتفكير مشتركة لفيي تمثؿ ليـ الكسيمة ال
ف ىذه المغة تختمؼ في الشعر ككنيا أمنذ كجدكا، إال 

تتخذ طابعان خاصان يضفي عمييا الشاعر مف ركحو 
حساساتو ما يجعميا ترتفع إلى درجة السمك ؛ ألنو  كا 
يمنحيا الخصكصية بعد أف كانت مطمقة مف خالؿ 

  رؤيتو كمكىبتو الشعرية، فالشعر ىك فف المغة .
 متتاخلا

 كمف كؿ ما تقدـ نستطيع القكؿ :   
إف القصائد التي اخترناىا لمدراسة تمثؿ أنمكذجان  -ُ

إذا ما قكرنت بغيرىا مف القصائد التي  فنيان راقيا ن
 -عميو السالـ –إلماـ مكسى الكاظـ نظمت في حٌؽ ا

فقد اتسمت بالفف كاإلجادة ، كقٌكة التأثير ، كجماؿ 
المعاني ، كتنسيؽ  إحكاـ األسر ، كالقدرة عمى

، فضالن عٌما زخرت بو مف صكر بيانية حققت األفكار
 قدران غير قميؿ مف سحر الخياؿ كركعتو كقٌكتو.

أبرز  كمف خالؿ دراسة ىذه القصائد األربع -ِ
كجمالية انبثقت عف  بالغيةالبحث ما فييا مف قيـ 

أساليب تعبيرية كتصكيرية ، استطاع الشعراء مف 
 -كا شخصية اإلماـ مكسى الكاظـ خالليا أف يبٌرز 

 ، كيجٌسدكا معالـ ىذه الشخصية . -عميو السالـ 
لغة الشعر  كمما يالحظ عمى ىذه القصائد تبايف -ّ

ف ىناؾ مجمكعة عكامؿ تؤثر أفييا بيف شعرائيا ، ك 
في ىذه المغة منيا المكىبة الشعرية كالمكقؼ مف 

ثقافة المغة كالتجربة ، كمدل االنفتاح عمى الفكر كال
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ككؿ ما يرتبط برؤية الشاعر الخاصة كمكقفو الخاص 
 مف الحياة كالمجتمع.

كأظير البحث في خصائص لغة الشعر المعني  -ْ
بشخصية اإلماـ كأىؿ بيتو ،  كضكح ىذا الشعر 
متمثال بسيكلة ألفاظو كبساطة عرضيا ، فضالن عف 

 العاطفة الجياشة كالحماس المتدفؽ فييا .
 البحث :هىاهش 

                                                 

 .  ِِبد الغفار األخرس : مجمكعة ع (ُ)
 .  ، اإلمارات العربيةالمكسكعة الشعرية، اإلصدار الثالث (ِ)
 .  ُِٗ -ُِٓديكاف أىؿ البيت :  (ّ)
 .  ِّْ -َِِ: المصدر نفسو (ْ)
، تاريخ مدينة  ُّْترجمتو في : مقاتؿ الطالبييف :  (ٓ)

، تذكرة  ُّٗ/ٓ، الكامؿ في التاريخ :  ُْ /ُٓالسالـ : 
، تيذيب  َّٖ/ٓ، كفيات األعياف :  ّْٔ:  الخكاص
، مسالؾ  َِٔ/ِ:  ، سير أعالـ النبالء ّْ/ِٗالكماؿ: 

 .  ِٔٓ/ِّاألبصار : 
، ّْٔ، تذكرة الخكاص:  ُْ /ُٓتاريخ مدينة السالـ :  (ٔ)

 .  َِٔ/ ِسير أعالـ النبالء : 
، َّٖ/ٓ، كفيات األعياف: ُْ/ُٓ: تاريخ مدينة السالـ (ٕ)

 .  ُِٔ/ ِ، سير أعالـ النبالء :  ّْ/ِٗؿ : تيذيب الكما
 .  َِّ/ٓالكامؿ في التاريخ :  (ٖ)
 .  ُْ/ُٓ: ، تاريخ مدينة السالـُّْمقاتؿ الطالبييف:  (ٗ)
 . َّٖ/ٓ ، كفيات األعياف:ّْٔ ينظر: تذكرة الخكاص:(َُ)
أعالـ سير ،  ّْ/ِٗ:  ؿام: تيذيب الك ينظر (ُُ)

 .  َِٔ/ِ:النبالء
 .  ِّٖة اإلثنى عشر : سيرة األئم (ُِ)
، ّْٖ، تذكرة الخكاص:  ُْ/ُٓ: تاريخ مدينة السالـ (ُّ)

حكادث سنة  الـ )ػػػػػػػػ، تاريخ اإلس ّّٗ/ْكفيات األعياف : 
 .  َّٖ/ِأخبار الدكؿ المنقطعة :   ، ُْٖىػ ( : ُّٖ

 .  ُّْ/ُ: كالركض المعطار ، ِٖ/ُ الحمة السيراء : (ُْ)
 .  ٖٕ/ِ : ينظر : ينابيع المكدة (ُٓ)
 .  ِٔٓ/ِّمسالؾ األبصار :  (ُٔ)
 يػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػ، الكام ُٖ/ُٓ:  تاريخ مدينة السالـ (ُٕ)

                                                                               

، كفيات  ّْٖ:  صكاػػرة الخػػ، تذك َِّ/ٓ:  التاريخ
 .  ُّٔ-ُّٓ، خالصة الذىب المسبكؾ : ّّٗ/ْ:  األعياف

 .  ُْٓمقاتؿ الطالبييف :  (ُٖ)
 .  ُّٔسبكؾ : خالصة الذىب الم (ُٗ)
، الكامؿ في التاريخ :  ُٗ/ُٓ: تاريخ مدينة السالـ (َِ)
 .  ّْٗ، تذكرة الخكاص :  َِّ/ٓ
 .  ْٔٓ/ِّمسالؾ األبصار :  (ُِ)
 .  َِ-ُٗ/ ُٓتاريخ مدينة السالـ :  (ِِ)
 .  ٕٔأصكؿ البياف العربي :  (ِّ)
 .  ُِْأصكؿ النقد األدبي :  (ِْ)
 .  ٖٓنقد النثر :  (ِٓ)
 .  ْٕت في إعجاز القرآف : النك (ِٔ)
 .  ِٕٗأسرار البالغة :  (ِٕ)
 .  ٕٗالنكت في إعجاز القرآف :  (ِٖ)
 .  َْدالئؿ اإلعجاز :  (ِٗ)
 .  ٔينظر : بناء القصيدة في شعر الشريؼ الرضي :  (َّ)
 .  ُِالشعر كالتجربة : (ُّ)
البناء الفكرم كالفني لمقصيدة اإلسالمية في الشعر  (ِّ)

 .  ُْٕ: العراقي الحديث
 .  ْٔينظر العمـ كالشعر :  (ّّ)
، كاتجاىات شعر المديح في  ِْ ، ُٗينظر الكساطة : (ّْ)

 .  ُّٕالعصر األمكم : 
 .  ْٖلغة الشعر العربي :  (ّٓ)
 .  ُُٕالغرض الشعرم دراسة نقدية :  (ّٔ)
 .   ِٖ-ُٖلغة الشعر العربي الحديث :  (ّٕ)
ي ر العصر العباسػػػػػي شعػػػػػينظر : التشيع كأثره ف (ّٖ)

 .  كما بعدىا ُُٖ: األكؿ
 

 ادلصادر وادلراجع
 ف الكريـالقرآ . 
  اتجاىات شعر المديح في العصر األمكم

دراسة تحميمية : تغريد عدناف محمكد ، 
 ـ . ََِِأطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ، 
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  أخبار الدكؿ المنقطعة : لجماؿ الديف أبي
زدم                بف ظافر األ الحسف عمي بف منصكر 

( ، تحقيؽ : د . عصاـ مصطفى ىػُّٔت)
ىزايمة كآخركف ، دار الكندم لمنشر 

 ـ .ُٗٗٗ،  ُكالتكزيع ، أربد ، األردف ، ط
 ىر بف عبد الرحمف أسرار البالغة : لعبد القا

، ىػ( تحقيؽ : ىممكت ريترُْٕتالجرجاني )
 .ـُْٓٗكزارة المعارؼ، استانبكؿ  مطبعة

 لعربي )رؤية بالغية معاصرة(اف اأصكؿ البي :
لمدكتكر محمد حسيف عمي الصغير ، دار 

 ـ .ُٖٔٗالشؤكف الثقافية العامة ، بغداد 
 بعة ، مطأصكؿ النقد األدبي: د. أحمد الشايب

 .ـُِْٗالقاىرة ، الطبعة الثانية  ،االعتماد
 سالمية في البناء الفكرم كالفني لمقصيدة اإل

ي الحديثي، لماىر د: د.العراقي الحديثالشعر 
 ـ .ََِٗ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد

  . بناء القصيدة في شعر الشريؼ الرضي : د
األدباء ،  اتحادعناد غزكاف ، منشكرات 

 ـ .ََِٖبغداد ، 
  : تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ

محمد بف أحمد بف  لمحافظ شمس الديف
ىػ(، تحقيؽ : د . ْٖٕت عثماف الذىبي )

لسالـ تدمرم، دار الكتاب العربي، د اعمر عب
 ـ .ُّٗٗىػ/ ُُْْ، الطبعة الثانية بيركت

  تاريخ مدينة السالـ : ألبي بكر أحمد بف
ىػ( ّْٔب البغدادم )تعمي بف ثابت الخطي

عكاد معركؼ ، دار الغرب : د . بشار تحقيؽ
 .ـََُِىػ /ُِِْ ُاإلسالمي، بيركت، ط

 كزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػ: لسبط ب تذكرة الخكاص 

                                                                               

، ُىػ( مطبعة صدر، إيراف، طْٓٔ)ت
 ىػ .ُِْٕ

  أثره في شعر العصر العباسي األكؿالتشيع ك :
الدكتكر محسف غياض ، مطبعة النعماف ، 

 ـ .ُّٕٗالنجؼ األشرؼ ، 
  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ : لمحافظ

جماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ بف عبد 
، ىػ(ِْٕتم )مف بف يكسؼ المزٌ الرح

شار عٌكاد معركؼ ، مؤسسة تحقيؽ : د . ب
 .ـََِِىػ/ ُِِْ،  ُالرسالة، بيركت، ط

  الحمة السيراء . أبك عبد اهلل محمد بف عبد
ىػ( . تحقيؽ : د. ٖٓٔاهلل ابف االبار )ت

حسيف مؤنس . دار المعارؼ . مصر . 
 ـ . ُٖٓٗ/ِالقاىرة . ط

 المسبكؾ مختصر مف سير  خالصة الذىب
 عبد الرحمف بف إبراىيـ ابف قنيتكؾ: الممك 

 .ىػ(، مكتبة المثنى، بغداد،)د.ت(َٕٕت)اإلربمي
 ألبي بكر عبد القاىر بف عبد دالئؿ اإلعجاز :

: ، تصحيح(ىػُْٕت)الرحمف الجرجاني 
 .ِأحمد مصطفى المراغي،المطبعة العربية،ط

  ديكاف أىؿ البيت : الدكتكر محمد حسيف
 ُكت ، طالصغير ، مؤسسة البالغ ، بير 

 ـ .ََِٗىػ/ َُّْ
 في خبر األقطار: محمد بف  كالركض المعطار

عبد المنعـ الحميرم ، تحقيؽ : د. إحساف 
 .ُْٖٗ/ِعباس ، مكتبة لبناف . بيركت. ط

 س الديف أحمد بف سير أعالـ النبالء : لشم
المكتبة  ىػ(ْٖٕت) محمد بف عثماف
 .ـََِٕىػ/ ُِْٖ، ُالعصرية، بيركت، ط
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 إلثنى عشر : ىاشـ معركؼ سيرة األئمة ا
الحسني ، مطابع بيركت الحديثة ، بيركت ، 

 ـ . ََِٗىػ / َُِْ
  كميش ، دار مالشعر كالتجربة : أرشيبالد

 ـ . ُّٔٗاليقظة العربية ، بيركت 
  ،الغرض الشعرم دراسة نقدية : نادية العزاكم

أطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ، كمية 
 ـ .ُْٗٗاآلداب ، 

 محمد بف عبد الكريـ لتاريخ الكامؿ في ا :
ق( ، تحقيؽ : أبي َّٔابف األثير )ت

الفداء عبد اهلل القاضي . دار الكتب العممية، 
 . ـ ُٕٖٗ/ُبيركت ، ط

  مجمكعة عبد الغفار األخرس . 
  مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : البف

فضؿ اهلل العمرم شياب الديف أحمد بف 
سمماف ىػ ( تحقيؽ : كامؿ ْٕٗيحيى ) ت 

كميدم النجـ ، دار الكتب الجبكرل ، 
 ـ .ََُِ، بيركت ،العممية

  مقاتؿ الطالبييف : ألبي الفرج عمي بف
ىػ ( تحقيؽ : ّٔٓالحسيف األصفياني ) 

السيد أحمد الصقر ، مطبعة شريعت ، قـ ، 
 ىػ .ُِّْ،  ُط

  ،المكسكعة الشعرية، اإلصدار الثالث
 . المتحدة  اإلمارات العربية

 ثر : ألبي الفرج قدامة بف جعفر بف نقد الن
ىػ( ، ّّٕقدامة الكاتب البغدادم ) ت 

تحقيؽ : د . طو حسيف ، كعبد الحميد 
العبادم ، دار الكتب العممية ، بيركت 

 ـ .ُِٖٗىػ/ َُِْ

                                                                               

  النكت في إعجاز القرآف : ألبي الحسف عمي
ىػ( ، )ضمف ّٖٔبف عيسى الرماني  )ت 

، تحقيؽ : ؿ في إعجاز القرآف ( ثالث رسائ
، خمؼ اهلل ، د . محمد زغمكؿ سالـ . محمدد

 ىػ .ُٕٔٗدار المعارؼ ، القاىرة 
  الكساطة بيف المتنبي كخصكمو : لمقاضي

الجرجاني ، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ 
 ـ .ُٖٓٗإبراىيـ ، دار الفكر ، بيركت 

  كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف : ألبي
محمد بف العباس شمس الديف أحمد بف    

ىػ( ، دار إحياء ُٖٔتأبي بكر بف خمكاف )
 .ـُٕٗٗىػ/ ُُْٕالعربي، بيركت ،  التراث

  ينابيع المكدة لذكم القربى : سميماف بف
،  ( ىُِْٗإبراىيـ القندكزم الحنفي )ت

سيد عمي جماؿ أشرؼ الحسيني ، : تحقيؽ 
دار األسكة لمطباعة كالنشر ، قـ ، 

 . ؽ .   ى ُُْٔ/ُط
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