اجلمالية الفنّية يف شعراإلمام احلسني×
أ .م .د .مرتضى عبد النبي علي الشاوي*

توطئة

يتضمن املعاين
يعدّ ش�عر اإلمام احلسين بن عيل÷ م�ن األدب اإلسلامي؛ إذ
ّ

اإلسلامية يف الوع�ظ ،واإلرش�اد ،والنصيح�ة ،والفخ�ر ،واحلامس�ة ،والوص�ف،
والتذكري باآلخرة ،والتحذير من النار ،ومن فتنة القرب.

يتضم�ن نصوص� ًا إبداعي�ة ،فض ً
ال ع�ن احتوائه تل�ك املظاه�ر البيانية،
وكذل�ك
ّ

فالش�اعرية تق�ف عن�د الص�ورة وأدوات التصوي�ر ،م�ن تش�بيه وكناية واس�تعارة،
وحاالت نفس�ية ،ودراسة عميقة يف نقل األجواء الس�ائدة آنذاك ،والقريبة من نفس

الرس�ول| ،فهو ّ
النبوة وأغصان الوالية ،فوالده اإلمام عيل×
يتغذى من ش�جرة ّ
النب�ي ،الزهراء البتول’ ،س� ِّيدة نس�اء العاملني ،صاحبة
أمير البلغ�اء ،و ُأ ّمه بضعة
ّ
البيان واملنزلة الرفيعة ،وأخوه اإلمام احلسن املجتبى× كريم آل حممد^.

فش�عر اإلمام احلسين× املنس�وب إلي�ه بمفردات�ه ومعجمه الش�عري وصوره

مدون ًا يف مت�ون الكتب
وأغراض�ه ،خير دلي�ل عىل م�ا وصل إلين�ا من�ه ،س�واء كان ّ

القديم�ة ،أو منثور ًا هنا وهناك ،أو جمموع ًا يف ديوان ،أو ُذكرت منه مقاطع أو قصائد

يف كتب قديمة ،وعىل الرغم من ق ّلته إلاّ أنّنا فخورون به ،فإنّه كالم منظوم يف ديباجته

الشعرية ،وموضوعاته اإلنسانية؛ بام حيمل من حكمة وزهد وأخالق وإرشاد وتوعية

ّ
تتضمن الكلمة الشعرية من إحساس وأفكار.
بأقل ما
ّ
* جامعة البرصة /ك ّلية الرتبية ـ القرنة/قسم اللغة العربية.

واملنهجية التي اس�تعملتها يف هذه الدراس�ة البالغية البيانية هي :تس�ليط الضوء

أهم مرتكزات البالغة العربية يف قراءهتا األكاديمية التطبيقية من جانب حتلييل،
على ّ
ومضمن ًا فروعها ،متم ِّث ً
ال بأشعار اإلمام احلسني×
واضع ًا التقسيامت األساسية هلا،
ِّ

بما يناس�ب تلك التقس�يامت ،كوهنا ظواهر بالغي�ة ،ومالمح فنّية عا ّم�ة ،يتجلىّ فيها

النص الشعري بخطابه العام واخلاص ،وهي دراسة فنّية مجالية ،تقف عند ٍّ
كل ممّا يأيت:
ّ
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إن مع�امل الص�ور التش�بيهية واضح�ة ،وتظه�ر يف أبع�اد خطاب�ه الش�عريّ ،
ّ
وأن

مفهوم التش�بيه يعتمد عىل املقارنة بني األش�ياء يف ضوء الربط واجلمع بأداة التش�بيه؛

ّ
عامة ،املس�موع منه واملقروء،
ألن التش�بيه «أب�رز أن�واع التصوير ا ّط�راد ًا يف كالم البرش ّ
يس�هل للذاك�رة عملها ،فيغنيها ع�ن اختزان مجيع
يوس�ع املع�ارف من حيث كونه ِّ
فهو ّ
اخلصائ�ص املتع ِّلق�ة ّ
بكل يشء عىل ح�دة؛ بام يقوم عليه م�ن اختيار الوج�وه الدالة التي

يمكن بفضل القليل منها استحضار الكثري»(((.

فهناك جمموعة من الصور التش�بيهية املتنوعة وردت يف ش�عر اإلمام× ،منها :ما

ويس�مى عند البالغيني بالتش�بيه البليغ،
خيص التش�بيه الذي يتش�كّل من دون أداة،
ّ
ّ
فاملش ّبه مث ً
ال (احلسني)× نفسه ،واملش ّبه به (البدر) ،كام ورد يف قوله×:
ج�دي ووالدي
ألي�س رس�ول اهلل ّ

وقوله يف محاسيته×:
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أن���ا احل��س�ين ب��ن ع�لي ب��ن أيب

أن�ا البدر إن خلا النجوم خفاء(.)2
الب�در ب�أرض الع�رب(.)3
طال�ب
ُ

لألئمة^ ،واملش� ّبه به
وكذلك جاء املش� ّبه (نح�ن) الضمري اجلمعي الذي يرمز
ّ
((( الطرابليس ،د .حممد هادي ،خصائص ُ
األسلوب يف الشوقيات :ص.142
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.71
((( املصدر السابق :ص.82

(رساج اهلل) ،كام يف قوله×:

وجدي رس�ول اهلل أكرم َمن مشى

رساج اهلل يف األرض يزهر(.)1
ونحن
ُ

وأحيان ًا يستعمل الفعل (رصنا) ّ
والتحول ،فاسمه يف ضمري (نا)
الدال عىل التغيري
ّ

يؤول أمره ،فش� ّبه حالته بالعظام التي ال
املتك ّلمني العائد عىل املتكلم يف خطابه الذي ّ

فائدة منها ،كام يف قوله×:
األح��ب�� ُة بعد عرش
وتنسانا
ّ

ِ
بالي�ات(.)2
وق�د رصن�ا عظام� ًا

حسية ،ذات أبعاد
فتش�بيه احلالة املتغرية كالعظام الفانية بالثوب البايل هي صورة ّ

حممل�ة بال ُبعد اإلنس�اين ،وهي إش�ارة إىل مصري اإلنس�ان ،وحالته اجلس�دية
حيو ّي�ةّ ،

بـ (التشبيه باملصدر) ،كام يف قوله×:

فق�د ُعم�ي اب�ن آدم ال يراه�ا

الصامخ (.)3
عمى أفىض إىل صمم ّ
ً

حلدَ ث ّية،
فاستعامل املصدر كأداة للتشبيه هي صورة يف غاية الد ّقة؛ إذ
تتضمن ا َ
ّ

والرتكيز عىل نمطية مم ّيزة خلفاء أحد عنارص التشبيه ـ وهي األداة ـ من أجل حتقيق

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

املتغيرّ ة.
وهناك التشبيه البليغ الذي يكون من دون أداة ،و ُيعرف عند اللغويني والبالغيني

اإلجياز واالختصار ،والرتكيز عىل احلدث املرتبط بزمن الفعل ،وإجياد جوانب كثرية
يف التصوير عىل مستوى التشبيه.

وكذلك نجد هذا اللون يف قوله×:
رم��ي��ت��ن��ي رم���ي��� ًة ال مقيل

ب�كل َخ ْط ٍ
ّ
�ب ف�ادح جلي�ل(.)4

وق�د أش�ار بع�ض الن ّقاد إىل مثل ه�ذا النوع من التش�بيه الذي تحُ �ذف فيه األداة،

((( املصدر السابق :ص.105
((( املصدر السابق :ص.85
((( املصدر السابق :ص.95
((( املصدر السابق :ص.151
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وكأن ،ومثل،
كق�ول ابن ناقيا البغدادي (ت485هـ)« :للتش�بيه أدوات منه�ا :الكاف
ّ
وشبيه ،ونحو ذلك ،وربام استُغني عن هذه األدوات باملصدر نحو :خرج خروج ِ
القدْ حِ ،

وطلع طلوع النجم ،ومرق مروق السهم»((( ،وقيمة هذا النوع بالغي ًا تبدو كبرية؛ ّ
ألن

يس�مى مؤكّد ًا ،لتأكيده بحذف األداة ،فه�و أوجز وأبلغ وأوقع يف
«م�ا ُحذف منه األداة
ّ

أن املش� ّبه عني املش� ّبه ب�ه»((( ،وإنّام
النف�سّ ،أم�ا أنّه أوج�ز فلحذف أداته ،وأبلغ إلهيامه ّ
تحُ ذف األداة من أجل أغراض يتط ّلبها السياق ،أو رغبة من املنشئ يف املبالغة.
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وهن�اك أل�وان ُأخرى من صور التش�بيه ،مثالً :التش�بيه باألداة (ال�كاف) ،كام يف

قوله× واصف ًا الدنيا:
بسم
ج��ت ح�لاوهت��ا
لقد ُم�� ِز ْ
ٍّ

فطرفا التش�بيه خمتلفان؛ ّ
ألن املش� ّبه حسيّ  ،واملش� ّبه به عقيل ،فحلاوة الدنيا رغم
بس�م قاتل ،فلا هروب من القدر ،أش�به باإلنس�ان يف غاية
طعمه�ا إلاّ أنهّ �ا مط ّعمة
ٍّ
احلذر ،وهو مغلوب عىل أمره.
ويف قوله×:

ُّ
وك���ل َم��ن فيها كسفر
نحن

دن�ا م ّن�ا الرحي�ل على الوف�از(.)4

حسيان ،فاملش ّبه حسيّ  ،واملش ّبه به حسيّ  ،فوجود اإلنسان يف الدنيا
وطرفا التشبيه ّ
كاملسافر ال تدوم له احلياة ،ويف ّ
كل حلظة هو يف شأن.
وقوله×:

ً
محلا
فكي�ف تطي�ق ي�وم الدي�ن
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فما كاحل�ذر منه�ا م�ن ملاذ(.)3

ألوزار الكبائ�ر كال�روايس(.)5

فطرفا التشبيه خمتلفان ،فاملش ّبه عقيل ،واملش ّبه به حسيّ  ،فعظم الذنوب مثل اجلبال
((( ابن ناقيا البغدادي ،عبد اهلل بن حممد ،اجلامن يف تشبيهات القرآن :ص43ـ .44
((( د .عبد القادر حسني ،القرآن والصورة البيانية :ص.88
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.101
((( املصدر السابق :ص.111
((( املصدر السابق :ص.113

الراسيات بحجمها ،وثقلها ،وارتفاعها ،وهيئتها.
وقوله×:

إذا بلغ امل���راد ُع�ل�اً
وع���ز ًا
ّ
هت����دم ح��ا َف��ت��اه
ك��ق�صر ق��د
ّ

ت�ولىّ

واضمح�ل م�ع البلاغ

إذا ص��ار البناء إىل ال��ف��راغ(.)1

علو
فطرفا التشبيه خمتلفان ،فاملش ّبه عقيل ،واملش ّبه به حسيّ  ،فمهام بلغ اإلنسان من ٍّ
ّ
يضمحل وينتهي ،مثلام ترتفع القصور وتتهدّ م إذا كان األس�اس متخلخالً،
ورفع�ة،

قائ ًام عىل فراغ.
وقوله×:

فطرفا التش�بيه متشاهبان ،فاملشبه حسيّ  ،واملش ّبه به حسيّ  ،فوكف الدمع قد سال،
وقطر قلي ً
متفرق ًا ،عظيم القدر فهو هاطل.
ال قليالً ،ونزل متتابع ًا ّ
وهناك تشبيه باستعامل االسمية بمفردة (مثل) ،كام يف قوله×:
عظيم ه��ول��ه وال��ن��اس فيه

حي�ارى مث�ل مبث�وث الف�راش(.)3

حس�يان ،فاملش ّبه حسيّ  ،واملش� ّبه به حسيّ  ،وتطاير الناس من شدّ ة
فطرفا التش�بيه ّ
اهلول مثل تطاير الفراش املبثوث.

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

واب���ن سعد ق��د رم���اين عنو ًة

بجن�ود كوك�وف اهلاطلين(.)2

وكذلك اس�تعامل االس�مية ملف�ردة (نظائر) ،وهي مجع تكسير على وزن فعائل،

ومفردها (نظري) ،بمعنى (أمثال) ،مفردها (مثل) ،كام يف قوله×:
ف���إن الغافلني ذوي ال��ت��واين
ّ

نظائر للبهائم يف الغياض(.)4
ُ

حسيان ،فاملش ّبه حسيّ  ،واملش ّبه به حسيّ  ،فال فرق بني اجلهالء وهم
طرفا التشبيه ّ
((( املصدر السابق :ص.129
((( املصدر السابق :ص.160
((( املصدر السابق :ص.115
((( املصدر السابق :ص.120
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غافلون عن البهائم يف صورة اهلياج.

ّ
(كأن) الثقيلة واملخ ّففة ،وكالمها يفيدان التشبيه ،كام يف قوله×:
واستعامل
األح��ب��ة بعد عرس
وتنسانا
ّ
ك���أنّ���ا مل ن��ع��ارشه��م ب���و ٍّد

وكام يف قوله×:

وأي�ن ال َق�رن بع�د ال َق�رن منه�م
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ك��أن مل يخُ لقوا أو مل يكونوا
ْ

وقوله×:

كأن مل نختبـره�ا
جهلنـاه�ا
ْ

ٍ
بالي�ات
وق�د رصن�ا عظام� ًا
ٍ
ّ
م�ؤات(.)1
خ�ل
ومل ي�ك فيه�م

م�ن اخللف�اء والش�م الكب�ار

وه�ل أح�دٌ ُيص�ان م�ن الب�وار(.)2

على ط�ول الته�اين والتع�ازي(.)3

الصور اجملازية

ال خيلو ش�عر اإلمام احلسين× من الصور املجازية ،وقد ُيعدّ «املجاز من أحسن

الوس�ائل البياني�ة التي هتدي إىل الطبيعة إليضاح املعنى ،إذ ب�ه خيرج املعنى متّصف ًا بصفة

حسية تكاد تعرضه عىل عيان السامع»((( ،ويمكن أن نلمس مالحمه فيام يأيت:
ّ

اجملاز العقلي

كام يف قوله×:
ودن��ي��ان��ا وإن م��ل��ن��ا إليها
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وط�ال هب�ا املت�اع إىل انقض�اء(.)5

ألن طبيعة اإلنسان امليل إىل ّ
فاملجاز العقيل عالقته السببية؛ ّ
امللذات وارتكاب

((( املصدر السابق :ص85ـ.86
((( املصدر السابق :ص.108
((( املصدر السابق :ص.112
((( د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة.290 :
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.74

الفاحشة ،وليس امليل احلركي ،فكان استعامالً جمازي ًا عالقته السببية ،فسبب امليل هو

وجود املتاع.

وكذلك يف قوله×:

ولس�ت هل�م وإن َع َتب�وا مطيع� ًا

يغيبن�ي التراب(.)1
حي�ايت أو ّ

فاملجاز هنا عقيل عالقته السببية ،كون الرتاب سبب ًا خلفاء اإلنسان بعد موته.

وقوله×:

وقاد ْت�ك املع�ايص حي�ث ش�اءت

وألف ْت�ك ام�رء ًا س�لس القي�اد(.)2

يتضمن اس�تعارة فيها أنس�نة املع�اين؛ ملا فيها من تش�خيص يف خلع
اهللاك ،أو ربما
ّ

صفات األشخاص عىل ٍّ
كل من املحسوسات واملاديات(((.
ويف قوله×:

أن امل���ال َم��ن كسبه
أو
ظ��ن ّ
ّ

ز ّل��ت به النعالن من خالق(.)4

فهنا جماز عقيل عالقته احلالية ،فالتي ّ
تزل هي األقدام عن الطريق ،وليس النعلني.

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

فاملج�از هن�ا عقلي عالقته املس� ّببية ،فاملع�ايص كانت مس� ّببة لقيادة اإلنس�ان إىل

اجملاز املرسل

كام يف قوله×:

فق�د ُعم�ي اب�ن آدم ال يراه�ا

عم�ى أفىض إىل صم�م الصامخ(.)5
ً

حلاس�ة الس�مع ،والصامخ :قناة
فاملجاز مرس�ل وعالقته اآلل ّية ،فالصمم :فقدان ّ
((( املصدر السابق :ص.77
((( املصدر السابق :ص.99
((( ُانظر :املنصوري ،د .حافظ ،شعر الرشيف الريض (الفن واالبداع) :ص.152
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.137
((( املصدر السابق :ص.95
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األُذن اخلارجية التي تنتهي عند الطبلة ،وهي مدخل الصوت.

الصور االستعارية

ّ
إن االستعارة وسيلة للمبالغة واإلجياز ،أو التكثيف((( ،وخري مثال للتطبيق :تلك

الصور التي جاء هبا شعر اإلمام احلسني× يف انتظام لوحات فنّية ،كام يف قوله×:
فيس�لم في�ه مهج�ور ًا فري�د ًا
أح�اط به ش�حوب االغتراب(.)2

ُّ
الش�حوب :تغيري اللون بسبب معني ،كاهلزال ،أو اجلوع ،أو السفر ،أو االغرتاب
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والنزوح من مكان إىل مكان آخر ،فاستعارة ُّ
الشحوب إىل اإلغراب يكمن عن أنسنة

األش�ياء املعنوي�ة ،وجعله�ا يف فاعلية احلراك اإلنس�اين ،وغياب املش� ّبه عن الصورة

جيعلها يف صبغة االستعارة الترصحيية.
وكذلك يف قوله×:

عليك ِ
بظ ْلف نفسك عن هواها
وب����ادر ب��اإلن��اب��ة ق��ب��ل م��وت

ّ
أل�ذ م�ن الصلاح
فما يشء

على ما في�ك من عظ�م ا ُ
جلن�اح(.)3

فاستعارة الظلف لتهذيب النفس هو األثر ،ف ُيقال :جاء عىل ظلفه ،أي :عىل أثره

وكونه تابع ًا له.

واس�تعارة اجلن�اح لع َظم الظروف وأحواهلا ،يتناس�ب مع مف�ردة اجلناح ملا حتمل

م�ن كرب ،وهو اإلثم واحلرج ،فالرج�وع إىل جادة الصواب هو بالتوبة احلقيقية لعظم
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الذن�وب ،وق�د ُيقال :ال جناح عليك .أي :ال حرج وال إث�م عليك ،فيقع هذا اللون
الذي خيتفي فيه املش ّبه عىل مفهوم االستعارة املكنية.

((( ُانظر :عصفور ،جابر أمحد ،الصورة الف ّنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب :ص.232
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.83
((( املصدر السابق :ص.92

ويف قوله×:

إذا ع�اش ام�رؤ مخسين عام� ًا

ف�لا ُي��رج��ى ل��ه أب����د ًا رش��اد

ومل ُي َ�ر في�ه آث�ار العف�اف

فقد أردى بنيته ال��ت��ج��ايف(.)1

لقد اس�تعار مفردة (اآلثار) للعفاف ـ عىل الرغم من ماهية اآلثار التي تُطلق عىل

املعاين املادية ،والعفاف صفة معنوية ـ ألنهّ ا تتناس�ب مع الفرتة الزمنية التي يكتس�بها
اإلنس�ان بعد مخسين عام ًا ،فآثار العفاف طاغية ،وهلذا السبب اس�تعار مفردة اآلثار

لداللتها التأرخيية املوافقة لطول العمر.
إذا م����ا ع���ظ���ك ال���ده���ر

ف�ل�ا جت��ن��ح إىل خ���ل���ق(.)2

املحمل باألحداث ،وقد اس�تُعري ل�ه من صفات
فاملس�تعار ل�ه هو الدهر املطل�ق
ّ

العض ،داالً عىل أس�نانه ،وهي اس�تعارة ختيلية« ،فاملس�تعار له فيها غري
الوحش وهو ّ

حس ًا وال عقالً ،بل هو صورة ومهية»(((.
حم ّقق ال ّ
ومثلها يف قوله×:

م��ن ص��اح��ب وم��اج��د قتيل

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

وقوله×:

والده�ر ال يقن�ع بالبدي�ل(.)4

تسمى
فأنسنة الزمان وإضفاء صفات غري أخالقية قريبة من
ّ
التوحش يف التعامل ّ

باالس�تعارة املكنية التي خيتفي هبا املش� ّبه به ،وتبقى قرينة دا ّل�ة عليه؛ ّ
ألن القناعة من
صفات اإلنسان ،وعدم القناعة تستبعد عنه اإلنسانية القريبة من الوحشية.

((( املصدر السابق :ص.131
((( املصدر السابق :ص .138دخيل ،حممد عيل ،أدعية اإلمام احلسني× (الصحيفة احلسينية) :ص.24
((( د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة :ص.278
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.147
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أو قوله×:
لي�س يصف�و لزاه�د طل�ب الزهـ

ـ�د إذا كان مثق ً
لا بالعي�ال(.)1

يتضمن من مناسبة بينهام.
فاستعارة مفردة (الثقل) للمستعار له وهو العيال؛ ملا
ّ

أو يف قوله×:

واهلل يعل�م والق�رآن ينطق�ه

إن الذي بيدي من ليس يملك يل(.)2
ّ

فهنا استعارة قائمة عىل التشخيص املادي للقرآن ،فهو ناطق مثل اإلنسان ،يتك ّلم
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بلسان حاله.

الصورة الكنائية
وق�وة تأثريه�ا ،وجتس�يدها املع�اين يف ص�ور
تتجّل�ىّ قيم�ة الكناي�ة يف إجيازه�اّ ،

حمسوسة((( ،ونجد مالحمها يف شعر اإلمام احلسني× كثري ًا كام يف قوله×:
وقاطنه�ا رسي�ع الظع�ن عنه�ا

وإن كان احلري�ص على الثّ�واء(.)4

املتمس�ك
فرسي�ع الظعن :كناية ع�ن االرحتال ،واحلري�ص عىل الثواء :كناية عن
ّ

واملش�فق والراغ�ب يف املنفعة؛ ّ
اس�تقر وأطال اإلقامة
ألن الث�واء معناه :ثوى باملكان
ّ

فيه ،فخفاء املوصوف ّ
يسمى بالكناية عن موصوف (ذات).
يدل عىل هذا النوع الذي ّ

وقوله×:

وي����رى ُذب�����اب ال��ّش�رّ من
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ي��ط��ن وال ُ
ي���ذ ُّب���ه(.)5
ح���ويل
ّ

((( املصدر السابق :ص.146
((( املصدر السابق :ص.148
((( ُانظر :الزركيش ،حممد بن هبادر ،الربهان يف علوم القرآن :ج ،2ص .192خمتار عطية ،علم البيان
وبالغة التشبيه يف املعلقّات السبع :ص.148
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.74
((( املصدر السابق :ص.79

الرش وانتش�اره يف البالد،
الرش وطريقه ،وعن ش�يوع ّ
فذباب الشرّ  :كناية عن حدّ ّ

فتجمع األعداء عىل اإلمام احلسني× مثل تزاحم الذباب
اخلسة والطمع،
ّ
فهم أهل ّ

عىل ما ّ
لذ وطاب من طعام ورشاب.

ويف قوله×:
حي�و ُل ع�ن قري�ب م�ن قص�ور
ّ

مزخرفة إىل بيت ال�ت�راب(.)1

يشري اإلمام احلسني× إىل ّ
أن اإلنسان رسعان ما ينتقل من الدنيا املليئة بالزخرف

إىل القرب حيث ُيوارى بالرتاب ،فبيت الرتاب كناية عن القرب.
ويف قوله×:

إذ كنّ�ى ع�ن األبعد وه�و خالف األقرب عن اس�م املذم�وم ،ف ُيق�ال :أهلك اهلل

األبعد ،وهنا تربز اإليامءة باألبعد إىل يشء جمهول.
ويف قوله×:

ستميض غ�ير حم��م��ود ف��ري��د ًا

وخيل�و ُ
بع�ل عرس�ك بالتراث(.)3

فقد كنّى بـ (بعل عرسك) عن الزوجة التي ترث الزوج بعد مماته.

ويف قوله×:

ولي�س أخ�و الرزان�ة َم�ن جت�اىف

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

أليس م�ن أعجب عجب العجب

أن يطل�ب األبعد ميراث النبي(.)2

تش�مر للفلاح(.)4
ولك�ن َم�ن
ّ

فالرزان�ة هي الوق�ار ،فأخو الرزانة :كناي�ة عن املؤمن التق�ي ،واملتجايف للفالح:

كناية عن العايص البعيد ،وهو كثري الذنوب ،والتش�مري للفالح :كناية عن الته ّيؤ إىل

عمل اخلري.

((( املصدر السابق :ص.80
((( املصدر السابق :ص.83
((( املصدر السابق :ص.87
((( املصدر السابق :ص.94
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ويف قوله×:

ومؤث�ر املق�ام ب�أرض قف�ر على

ب��ل��د خصيب ذي رذاذ(.)1

كنّ�ى عن (البل�د اخلصيب ذي ال�رذاذ) ع�ن األرض التي نام نبتها ،وكثر عش�بها

بسبب املطر الضعيف ،أو الساكن الدائم القطر كأنّه الغبار.
ويف قوله×:

وف��اط��م��ة ُأ ّم���ي س�لال��ة أمحد

وعمي يدعى ذا اجلناحني جعفر(.)2
ّ

فذو اجلناحني :كناية عن جعفر بن أيب طالب الطيار ،الذي استُش�هد يف س�نة
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(8هـ) يف معركة مؤتة.
ويف قوله×:

مج���ة ت�ت�رى عظام ًا
ذن��وب��ك ّ

ودمع�ك جام�د والقلب ق�ايس(.)3

كنّى عن مجود الدمع وقساوة القلب ،فوصف الدموع باجلمود وهو «املعروف

أن مجود العني إنّام يكنّى به عند إرادة البكاء وبخل العني بالدموع ،وهي حالة حزن ال
ّ
رسور؛ كام يف قول اخلنساء:

جتم�دا
أعين�ي ج�ودا وال
ُ
َّ

أال تبكي�ان لصخ�ر الن�دى»(.)4

وكام يف قول أيب عطاء السندي يرثي ابن هبرية:
علي�ك بج�اري دمعها جلم�ود(.)5
أن عين�اً مل ُجت�د ي�وم واس�ط
أال ّ
عىل العكس من قول عباس بن األحنف:
سأطلب ُبعد الدار عنكم لتقربوا
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وتسكب عيناي الدموع لتجمدا(.)6

((( املصدر السابق :ص.102
((( املصدر السابق :ص.105
((( املصدر السابق :ص.113
((( احلويف ،عبد السالم ،رشح ديوان اخلنساء :ص.35
((( ُانظر :األنباري ،حممد بن القاسم ،الزاهر ىف معاين كلامت الناس :ج ،1ص.147
((( ُانظر :جميد طراد ،رشح ديوان العباس بن األحنف.

إذ «جعل س�كب الدموع كناية عماّ يلزم يف فراق األح ّبة من احلزن والكمد ،فأحس�ن
وأص�اب يف ذل�ك ،ولكنّه أخطأ يف جعل مجود العني كناية عّم�اّ يوجبه التالقي بني الفرح
والس�ـرور بق�رب أح ّبت�ه ،وه�و خفي وبعي�د؛ إذ مل ُيع�رف يف كالم العرب عن�د الدعاء

لشخص بالرسور أن ُيقال له :مجدت عينك ،أو ال زالت عينك جامدة»(((.

خفي الداللة عىل املعنى
فيعدّ هذا االس�تعامل من «التعقيد املعنوي؛ كون الرتكي�ب ّ

املراد ،بحيث ال ُيفهم معناه اّإل بعد تفكري طويل»(((.
ويف قوله×:

وخذ بالليل حظ النفس واطرد

ع�ن العينين حمب�وب الغماض(.)3

ويف قوله×:

ل��ك��ن ري��ب ال��زم��ان ذو غري
ّ

ّ
والك�ف م ّن�ي قليل�ة النفق�ه(.)4

وهنا إش�ارة أو إيامءة ،وهي من أنواع الكناية التي تكون قليلة الوسائط ،واضحة

فالكف :إشارة إىل كرم املمدوح وجوده.
اللزوم ،بال تعريض،
ّ
ويف قوله×:
الشر س�مح ًا
بعي�د ًا ع�ن سماع ّ

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

فقد كنّى عن (حمبوب الغامض) بالنعاس.

ّ
الك�ف ع�ن عي�ب وث�أي(.)5
نق�ي

الكف :إيامءة أو إش�ارة ّ
تدل عىل
املحرم�ات ،فنقي
ّ
فالكناي�ة هن�ا يف التجنّب عن ّ

ذلك ،فهي كناية قليلة الوسائط ،واضحة اللزوم ،بال تعريض(((.

((( اهلاشمي ،أمحد ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع :ص .25األميني ،أمري ،هتذيب جواهر
البالغة :ص.28
((( اهلاشمي ،أمحد ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع :ص.24
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.120
((( املصدر السابق :ص.134
((( املصدر السابق :ص.191
((( ُانظر :د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة :ص.288

83

ويف قوله×:

ق�د عرفن�اك ي�ا منغص�ة العي�ش

ٍ
ّ
ف���ان وب���ايل(.)1
ك��ل
وي��ا دار

فالكناية عن منغصة العيش يف داللتها عىل الدنيا الفانية برمزيتها ،فقد اس�تعملها

ّ
بأقل الوسائط للوصول إىل املعنى املرت ّقب.
ويف قوله×:

�ري ع�ن ثي�اب كان فيه�ا
ُ
وع ِّ

ُ
وألبس بعد أث��واب انتقال(.)2
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فالتعري عن الثياب وإلباس ثياب الرحيل :كناية عن اإلنسان الذي فارق احلياة،
ّ

فثياب االنتقال ترمز إىل الكفن.

ويف قوله×:
ال ل�شيء ك��ان م�� ّن��ي قبل ذا
ب��ع ّ
�لي اخل�ي�ر م��ن ب��ع��د النبي
خ�ي�رة اهلل م���ن اخل��ل��ق أيب
ٍ
ذه�ب
فض�ة ق�د َخ ُلص�ت م�ن
ّ
ج�د كج�دِّ ي يف ال�ورى
َم�ن ل�ه ٌّ

غير فخ�ري بضي�اء الفرقدي�ن

وال��ن��ب��ي ال��ق��ريش ال��وال��دي��ن
ّ
ث��م ُأ ّم���ي ف��أن��ا اب��ن اخلريتني
ّ
ال��ف��ض��ة واب���ن الذهبني
ف��أن��ا
ّ
أو كشيخي فأنا ابن القمرين(.)3

فالكناي�ات الواردة يف األبيات الس�ابقة من (ضياء الفرقدي�ن ،ابن اخلريتني ،ابن
الذهبين ،اب�ن القمري�ن) ،هي كنايات عن موص�وف جت ّلت يف املف�ردات الدا ّلة عىل

خاصة يف صفات املمدوحني األبويني ،وهنا يشير إىل أبويه ،ومها :اإلمام عيل
رمزية ّ

ابن أيب طالب× ،والس ِّيدة فاطمة الزهراء’.
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الزخرفةالبديع ّية

ّ
إن البدي�ع مظه�ر من مظاهر املس�توى اللفظي؛ ألنّ�ه «أداة تعبريية يعتم�د املفارقة

((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.146
((( املصدر السابق :ص.150
((( املصدر السابق :ص.161

احلس�ية واملعنوية لغة بذاهت�ا ،كام جيعل من اإليقاع التكراري خاصي�ة بذاهتاّ ،
وكل ذلك
ّ

ثم
يم ِّث�ل عملي�ة تنظيم لألدوات التعبري ّي�ة التي كان اإلحلاح عليها وس�يلة لقبوهلا ّأوالًّ ،

باملحس�نات اللفظية مراعاة
اإلعج�اب هب�ا ثاني ًا»((( ،فيزخر ش�عر اإلمام احلسين×
ّ

للجان�ب املوس�يقي؛ مل�ا يمتاز به م�ن املطابقة ووض�وح الداللة ،وهذه التحس�ينات
جاءت كاآليت:

اجلناس

ّ
إن اجلناس أو التجانس يعتمد التامثل الس�طحي ،والتسمية ذاهتا تشـري إىل ذلك،

وكما يكث�ر من الطباق يكث�ر أيض ًا من اجلن�اس بطريقة عفو ّية بلا تك ّلف ،كام يف

قوله×:

مق�در ًا
وإن كان�ت األرزاق ش�يئ ًا ّ
وإن كان�ت األموال للترك مجعها

فق ّلة سعي املرء يف ال��رزق أمجل
فام بال مرتوك به املرء يبخل(.)3

فاجلن�اس بين (األرزاق) و(ال�رزق) ،و(الرتك) و(مرتوك) ،ه�و جناس ناقص؛

إذ تتواج�د زيادة يف إح�دى الكلمتني املتطابقتني أكثر من ح�رف واحد ،وهذا النوع

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

وتعدّ من أبنية التكرار واإلعادة(((.

يسمى مذ ّي ً
ال(((.
ّ

يتأكّ�د ح�رص اإلم�ام× ،يف جلب أكثر من طب�اق بأطرافه االس�مية يف موضع

واحد بغية التناسب ،وربام جيمع بني زخرفتني يف آن واحد ،يف مجعه اجلناس والطباق

مع ًا ،حرص ًا عىل التناس�ب ،وجملبة إليقاع موس�يقي يف نبرات متالحقة تثري اللفظ
((( د .حممد عبد املطلب ،البالغة العربية (قراءة ُأخرى) :ص.348
((( ُانظر :اجلرجاين ،عبد القاهر ،أرسار البالغة :ص ،12نق ً
ال عن البالغة العربية (قراءة ُأخرى):
ص.372
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.144
((( د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة :ص.326
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مجاالً ،وتُلبس املعنى روح ًا موسيق ّية ،كام يف قوله×:
اغ�ن ع�ن املخل�وق باخلال�ق
َ

واس�ت�رزق ال��رمح��ن م��ن فضله

تسد عىل ال��ك��اذب والصادق
ّ

فلي�س غير اهلل م�ن رازق(.)1

فاجلناس بني (املخلوق) و(اخلالق) ،و(اسرتزق) و(رازق) هو جناس اشتقاق(((،

وهو اجلمع بني لفظني مشرتكني من اشتقاق واحد ،أو جتمعهم املشاهبة يف احلروف.
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ويف قوله×:
أأن�ت َأوىل ب�ه م�ن إل�ه فيما ت�رى

اعتللت وما يف الدين من علل(.)3

فاجلناس هنا بني (اعتللت) و(علل) هو جناس اشتقاق.

ويف قوله×:

ف���م���از م�����ن أل���ف���اظ���ه

ّ
ك���ل وق���ت ووزن(.)4
يف

(وزن)،
األول :الفعل (ماز) ،والثاين :االس�م ْ
فهن�ا جناس بين لفظني خمتلفينّ ،

ويس�مى جناس مس�توىف ،وهو عن�د البالغيني :م�ا كان اللفظان متجانسين فيه من
ّ

نوعني خمتلفني كاسم وفعل(((.
ويف قوله×:

ث���ج���اج
ث��ج��ي��ج ال����رع����د ّ

ِ
ن��ط��اق��ي��ه(.)6
إذا أرخ����ى

و(ثجاج) هو ما يعرف بجناس املشتق ،كام يف قوله×:
فاجلناس بني (ثجيج)
ّ
كي� ًا
إن الذنوب هي املكاوي(.)7
أال ّ
ذن�ويب ق�د ك�وت جنب�ي ّ
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((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.137
((( ُانظر :السيوطي ،جالل الدين ،معرتك األقران :ج ،1ص.303
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.149
((( املصدر السابق :ص.167
((( ُانظر :د .حممد أمحد قاسم ،وحميي الدين ديب ،علوم البالغة (البديع والبيان واملعاين) :ص.115
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.176
((( املصدر السابق :ص.188

فاجلناس بني (كوت) و(ك َّي ًا) و(املكاوي) جناس اشتقاق.

وكذلك بني (جادت) و(جد) جناس اشتقاق ،كام يف قوله×:
إذا جادت الدنيا عليك فجد هبا
عىل الناس طر ًا قبل أن تتف ّلت(.)1
وكذلك يف قوله×:
وإن صافي�ت أو خالل�ت خلا ً

ففي الرمحن فاجعل َمن تؤاخي(.)2

ويف قوله×:
يعت�ز الفت�ى بامل�ال زه�و ًا
ُّ

وما فيها يفوت عن اعتزاز(.)3

وقوله×:
وأن تعت�اض بالتخلي�ط رش�د ًا

فإن الرشد من خري اعتياض(.)4
ّ

وقوله×:
وإذا بل�غ امل�راد ُعلا ً
وع�ز ًا
ّ

ت��ولىّ واضمحل مع البالغ(.)5

وقوله×:
أق�ول وق�د رأيت مل�وك عرصي

ني امل��ل��ك ب���اغ(.)6
أال ال يبغ ّ

فاجلناس بني (خاللت) و(خالً) هو جناس اشتقاق.

فاجلناس بني (تعتاض) و(اعتياض) هو جناس اشتقاق.

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

(يعتز) و(اعتزاز) هو جناس اشتقاق.
فاجلناس بني
ّ

واجلناس بني (بلغ) مع (بالغ) هو جناس اشتقاق.

فاجلناس بني (يبغني) و(باغ) هو جناس مشتق.

((( املصدر السابق :ص.84
((( املصدر السابق :ص.94
((( املصدر السابق :ص.111
((( املصدر السابق :ص.119
((( املصدر السابق :ص.129
((( املصدر السابق :ص.130
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وقوله×:
ِ
ـ�م ال أب�ذل اإلنص�اف م ّن�ي
ول َ

وأبلغ طاقتي يف االنتصاف(.)1

فاجلن�اس بني (اإلنص�اف) مع (االنتص�اف) يرجع إىل جناس االش�تقاق؛ ألنهّ ام

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

ينتميان إىل جذر لغوي واحد.

الطباق
م�ن املالحظات الفنّيةّ :
أن خري ما يطبع ش�عر اإلمام احلسين× كثرته يف اجلمع
بني األش�ياء املتضادة ،يف ُبنَى قائمة عىل التوافق الس�طحي ،والتخالف العميق؛ ّ
ألن
ٍ
ّ
معان كنائية تنح�از إىل الضدّ ية،
بال�دوال عىل أطراف تنت�ج
املس�توى الس�طحي يأيت
يصب يف بنية الطباق بوصفه يفرز سياقات ضدّ ية ،كام يف قوله×:
ّ
أليس م�ن أعجب عجب العجب

واهلل قد أوىص بحفظ األقرب(.)2

فاألبعد خالف األقرب ،ومها ضدّ ان ،استعان هبام عىل الزخرفة اللفظية يف تفعيل

املع�اين وإظه�ار حريهتا عىل املس�توى الفنّ�ي ،فاجلمع بين األضداد ـ بين (األبعد)

و(األقرب) ـ هو تناسب يف االسمية.

وكذل�ك يف قوله× جمموعة من األضداد ،يس�تعني هبا للزخرف�ة اللفظية ،تكتنز

باملعاين العميقة:

فعقب�ى ّ
كل يشء نح�ن في�ه
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أن يطلب األبعد م�يراث النبي

ٍّ
وح��رم
وم��ا ح��زن��اه م��ن
ح��ل ُ

من اجلمع الكثيف إىل شتات

ي��وزّ ع يف البنني ويف البنات(.)3

ّ
و(احلل) ضدّ ه (احلرم) ،و(البنني)
التفرق،
فـ(اجلمع) ضدّ (الشتات) الذي معناه ّ

ضدّ ه (البنات) ،وهو تناسب يف االسمية.
((( املصدر السابق :ص.131
((( املصدر السابق :ص.83
((( املصدر السابق :ص.85

وقوله×:
ول����ك����ان ذل�����ك م���ن���ه أد

ن���ى ّ
رشه م���ن خ���ي��ره(.)1

(رشه) و(خريه) هو تناسب بني االسمية.
فالطباق بني ّ
وقوله×:

جهلناهـا ك��أن مل نختربها

عىل طول التهاين والتعازي(.)2

فالطباق بني (التهاين) و(التعازي) هو تناسب بني االسمية.
وقوله×:

وقوله×:
ّ
ب���د ي��وم�� ًا
وك���ل ُأ
خ�����وة ال ّ
ّ

إن طال الوصال إىل انقطاع(.)4

فالطباق بني (األداين) و(األقايص) هو تناسب بني االسمية.

فالطباق بني (الوصال) و(االنقطاع) هو تناسب يف االسمية.

فاإلمام× يكثر من األضداد انسجام ًا مع البنية اإليقاعية يف تفعيل الثراء اللغوي

لع�رض املع�اين املخالف�ة؛ من أج�ل التكثري والس�عة ،واجلمع بين املتضا ّدين ألجل

املقابلة املعنوية ،كام يف قوله×:

وط���رق���ت
ع���ش���ت
ف���ل���و
ُ
ُ

ص���ادق���ت َم����ن ي��ق��در
مل���ا
ُ

م���ن ال���غ���رب إىل ال�ش�رق

أن ُي��س��ع��د أو ُي��ش��ق��ي(.)5

والطباق بني (الغرب) و(الرشق) ،وبني (يسعد) و(يشقي) ،هو طباق اإلجياب،
((( املصدر السابق :ص.110
((( املصدر السابق :ص.112
((( املصدر السابق :ص.118
((( املصدر السابق :ص.128
((( املصدر السابق :ص.139

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

ٍ
ّ
رف��ق
ب��ك��ل
وب����ر امل��ؤم��ن�ين
ّ

ونصح ل�لأداين واألق���ايص(.)3
ٌ
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تتداخل األلفاظ املتضادة فيام بينها من أجل اتّساع دائرة املعنى ،فهو تناسب بني
ٍ
أطراف تارة يف الفعلية ،و ُأخرى يف االسمية.
وقوله×:

ويفن�ى م�ا ح�واه املل�ك أصلا ً

ٍ
وفعل اخل�ير عند اهلل
ب���اق(.)1

ٍ
و(باق) هو تناسب بني طرفني الفعلية واالسمية.
و(يفنى)

وقوله×:
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ومرهت�ن الفضاي�ح واخلطاي�ا

(مرهت�ن) بمعن�ى مقي�د ،و(ف�كاك) بمعن�ى مطلق ،وهو تناس�ب بين طرفني يف

االسمية.

وقوله×:

ي��ا ده��ر ُأ ٍّف ل��ك م��ن خليل

كم لك يف اإلرشاق واألصيل(.)3

فيه طباق بني (اإلرشاق) و(األصيل) ،وهو تناسب بني طرفني يف االسمية أيض ًا.

وقوله×:

ي��ا نكبات ال��ده��ر دويل دويل

ِ
شئت أو أطييل(.)4
واق�صري إن

طباق بني (اقرصي) و(أطييل) ،وهو تناسب بني طرفني يف الفعلية.
أو قوله×:

م����ن ي���س���ع���د اهلل ي��ل��ن
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يقصرّ

باجتهاد للفكاك(.)2

جي������زى ب��م��ا أويت م��ن

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.141
((( املصدر السابق :ص.147
((( املصدر السابق :ص.151
((( املصدر السابق :ص.167

ل����ه ال����زم����ان إن خ��ش��ن

���س���ن(.)5
ف��ع��ل قبيح أو َح َ

والطباق بني (يلن) و(خش�ن) ،و(قبيح) و(حسن) ،وهو تناسب بني طرفني تارة
بالفعلية ،و ُأخرى باالسمية.
وقوله×:

احل�ر للمل�وك عب�د ًا
فص�ار
ّ

ِ
وج���اه(.)1
للحر م��ن ق��د ٍر
ف�ما
ّ

(احلر) و(العبد) ،وهو تناسب بني طرفني يف االسمية.
فالطباق بني
ّ

وقوله×:
معين ًا ل�لأرام��ل

واليتامى

أمني اجليب عن قرب ون��أي(.)2

والطب�اق بين (ق�رب) و(ن�أي) ،وه�و تناس�ب بين طرفين يف االس�مية ،فهذه

عقله يف التأثري واالستجابة.
ويف قوله×:

وينفعن�ي بموعظت�ي وق�ويل

وينفع ّ
كل مستمع وراوي(.)3

فالطباق بني (مستمع) و(راوي) ،ويف ضوء ذلك ّ
فإن اإلكثار من الطباق يف شعره
ُيع�دّ وس�يلة ألجل اجلمع بين املتضادات يف تك ُّث�ر املعنى؛ وهلذا قي�ل« :ليس الطباق

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

املتض�ادات املعنوي�ة تتجاذب يف حراك ثقايف تنبثق من معجم ش�عري خاص ،يتعاىل
ويتحرك جّ
باتاه املتل ِّقي؛ لكي يستقطب
النص بإضفاء الطابع اإلنساين عليه،
عىل خم ّيلة ّ
ّ

متوهجة،
بالضـرورة ترف ًا لفظي ًا فحسب ،بل هو تعبري يف أكثر األحيان عن حركة نفسية ّ

ورصاع بين م�ا هو كائ�ن وما جيب أن يك�ون ،بني الراه�ن واملتوقع .واملب�دع يلجأ إليه
لتصوي�ر ِ
اهل ّوة القائمة بني واقع مرفوض ومس�تقبل مأمول .والقصد منه العمل عىل بناء
ُّ
تش�ف ع�ن غليان داخيل
ع�امل خمالف مل�ا هو قائم ،ح�امل باألفض�ل ،فكثرة املتعارضات

ورفض ألمر الواقع»(((.

((( املصدر السابق :ص.185
((( املصدر السابق :ص.192
((( املصدر السابق :ص.188
((( د .حممد أمحد قاسم ،وحميي الدين ديب ،علوم البالغة (البديع والبيان واملعاين) :ص.69
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املقابلة
يعتم�د التقاب�ل عىل مقابل�ة صورتين ملوضوعني أو ذاتين واملقارنة بينهماّ ،
وأن
ألن الطباق
كمي فحسب ،ولكن أيض ًا ّ
«أعم من الطباق ،ليس اس�تناد ًا إىل معيار ّ
املقابلة ّ
ينحصـر فقط يف اجلمع بني متضادين اثنني فقط ،بينام املقابلة تكون بني معاين متضا ّدة أو

معاين غري متضادة توضع متقابلة»(((.
ورأي علامء البديعّ :
أن أعىل ُرتَب املقابلة وأبلغها ما ك ُثر فيه عدد املقابالت ،لكن
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رشيطة االبتعاد عن التك ُّلف واإلرساف فيه ،كام ورد يف قول اإلمام×:
فال اجلود ُيفنيها إذا هي أقبلت

ّ
فإن (اجلود) يقابله (البخل) ،و( ُيفنيها) يقابله ( ُيبقيها) ،و(أقبلت) يقابله (تو ّلت)،

يس�مى :مقابلة ثالثة بثالثة ،ومن هنا تكون
وهذا النوع من أش�كال املقابلة ُيعرف بام
ّ
املقابل�ة ـ وهي ن�وع من العالقة بني األد ّلة اللغوية ـ بنية أساس�ية للخطاب األديب يف

مستوياته اخل ّطية ،واإليقاعية ،والداللية ،حت ّقق انسجام ًا وترابط ًا بني وحداته(((.

املشاكلةاللفظية
تعدّ من دائرة التكرار الذي جيمع بني التامثل الس�طحي والتخالف العميق ،وفيها
طاب�ع التكراري�ة الذي يتك�رر لفظه دون معن�اه((( ،وتبدو املش�اكلة يف بنيته�ا «قريبة
الش�به باجلن�اس يف تكريره اللفظ مع اختلاف املعنى ،ويف خمادعة الق�ارئ وخمايلته»(((،
كام ورد عنه×:
عجب�ت ملعج�ب بنعي�م دني�ا
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وال البخل ُيبقيها إذا ما تو ّلت(.)2

وم��غ��ب��ون ب��أي��ام ل�����ذاذ(.)6

((( الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.208
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.84
((( ُانظر :الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.200
((( ُانظر :د .حممد عبد املطلب ،البالغة العربية (قراءة ُأخرى) :ص.374
((( الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.91
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.101

وكام ُينسب إليه قوله×:
ف��ه��زام��ون ق��دم�� ًا
ف���إن هن���زم
ّ

وقوله×:

ح��س��ب��ي ب������ربيِّ ك��اف��ي�� ًا

وقوله×:

أليس م�ن أعجب عجب العجب

وإن نهُ���زم فغري مهزمينا(.)1
م��ا اختيش والبغي حسبه(.)2
أن يطلب األبعد مرياث النبي(.)3

أي
وه�ذا الل�ون من التك�رار يف البن�ى اللفظية ُيع�دّ واحد ًا م�ن أبرز آلي�ات بناء ّ

ن�ص لغوي عىل مس�توى وحدات�ه املعجمية ،والصوتي�ة ،والداللي�ة ،والرتكيبية؛ ملا
ٍّ
واالنسجام(((.

الظواهر الفنّية
أـ التصوير الغييب

ّ
إن التقاط املشهد الغيبي ،ونقل احلقيقة من خلف حجاب مادي ،تلك احلالة التي
يؤول إليها اإلنسان بعد مماته ودفنه ،هلي من ِ
العبرَ واملواعظ التي يسهم اإلمام× يف
نقله�ا ،رهبة لذلك العامل اخلف�ي ،وتنبيه ًا وحتذير ًا ألنفس كثيرة املعايص والذنوب،

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

في�ه من تكرار عىل مس�توى اخلطاب اللغوي ،لك�ي يمنحه قدر ًا كبري ًا من التامس�ك

فاس�تعامل الصورة بأدواهتا الفنّية من اس�تعارة وكناية يف تعبري نفيس وش�عوري ،قد
أزاح النق�ل غير املألوف يف تقديم الوص�ف؛ ملا يقع داخل القرب م�ن أهوال غامضة

�ميت بفتنة القرب ،فرس�م الصورة بألواهنا اإلبداعية خ ّفف من حقيقتها؛ ممّا جعلها
ُس ّ
((( املصدر السابق :ص.156
((( املصدر السابق :ص.79
((( املصدر السابق :ص.83
((( ُانظر :الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.69
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وحس ًا وحيو ّية يف املفردات ،كام يف قوله×:
أكثر مجاالً ّ
م��زخ��رف��ة إىل ب��ي��ت ال�ت�راب
حي���و ُل ع��ن قريب م��ن قصور
ّ
فيسلم فيه م��ه��ج��ور ًا فريد ًا

أح��اط ب��ه شحوب االغ�تراب

ّ
ك���ل ص��احل��ة أت��اه��ا
وأل��ف��ى

وس��ي��ئ��ة ج��ن��اه��ا يف الكتاب
ّ

ّ
ك��ل أمر
وه��ول احل�شر أفظع

ال���ت���زود إن عقلنا
ل��ق��د آن
ُّ

إذا ُدع��ي اب��ن آدم للحساب

وأخذ ّ
احلظ من باقي الشباب(.)1

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

حسية ممزوجة بأدوات بيانية
يقابلها صورة الدنيا بمغرياهتا؛ إذ وصفها بتعابري ّ

من استعارة يف أنسنة أشيائها ،وإضفاء مالمح لونية وشعورية لدنيا؛ لتتمظهر بأشياء

حسية ،كام جاء يف قوله×:
ّ

زخ��ار ُف��ه��ا تصري إىل ان��ج��ذاذ

غ��رت��ك منها
ودن��ي��اك ال��ت��ي ّ
ٍ
بجه�د
تزح�زح ع�ن مهالكه�ا

ف�ما أص��غ��ى إل��ي��ه��ا ذو نفاذ

عجب�ت ملعج�ب بنعي�م دني�ا

وم���غ���ب���ون ب���أي���ام ل���ذاذ

بسم
لقد ُم��زج��ت ح�لاوهت��ا
ٍّ
وم��ؤث��ر امل��ق��ام ب���أرض قفر

ف�ما ك��احل��ذر منها م��ن م�لاذ

عىل بلد خصيب ذي رذاذ(.)2

ب ـ احلوار القصصي
يلجأ اإلمام احلسني× إىل احلوار القصيص بني اجلامد واإلنسان يف إضفاء روح حيوية

للكلمة ألجل أنسنة اجلامدات ،فيجعل األشياء متحركة مع اإلنسان يف صياغة رصينة.
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خياطب سكّان القبور بعد زيارته مقابر الشهداء بالبقيع((( ،وينادهيم من واقع غيبي
ٍ
مقربة من مش�كاة
ال يمكن أن يتصوره ّ
أي ش�خص إلاّ إذا كان يف مقام عال ،ومرتبة ّ

((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص80ـ.81
((( املصدر السابق :ص101ـ.102
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.182

النبوة ،فاال ّطالع عىل عامل الغيب س�واء كان مستور ًا حتت األرض ،أو يف السامء ،أمر
ّ

ال يصفه إلاّ َمن يؤمن بذلك إيامن ًا عميق ًا ويقين ّي ًا ،فيبينِّ فيه مشاعرهّ ،
ويبث أحاسيسه،
أي
ومهما تكون املناداة واملخاطبة إىل ع�امل الربزخ ،يبقى الر ّد غامض ًا غري واضح من ّ
أي جواب من جانب القرب ،فال يس�فر عماّ خفي إلاّ عندما
إنس�ان كائن ،فليس هناك ّ
تك�ون املخاطبة من نب�ي ،أو ويص ،أو إمام معصوم ،فهك�ذا يكون احلوار القصيص

حي وبني مجاد ال يفصح عن نفس�ه ،فنابت عن�ه األرض يف احلديث ،واملخاطبة
بين ّ

عىل لس�ان املتك ِّلم الذي يشعر بإحساس�ه العميق ،وخلجات نفسه ،ما تبعثه األرض
ٍ
ال عن ذلك ّ
معان ،فض ً
أن اإلمام املعصوم× يرى ما ال يراه الناس ،فعلم اإلمام
من
نادي�ت س�كان القب�ور ُفأس�كتوا
ُ

وأجابني عن صمتهم ت َُر ُب احلىص

وحش�وت أعينه�م تراب� ًا بعدم�ا

كانت ت��أ ّذى باليسري من القذا

قال�ت أتدري م�ا فعلت بس�اكني
أ ّم�ا العظ�ام فإنّن�ي مزق ُته�ا حت�ى
قطع�ت ذا زاد ِم�ن ه�ذا ك�ذا
ُ

اخلالصة

وخرقت الكسا
قت حلمهم
مز ُ
ّ
ّ
ُ
امل��ف��اص��ل وال��شّ ��وا
تباينت

فرتك ُتها رمم ًا يطوف هبا البال(.)1

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

كام جاء يف قوله×:

ّ
إن اهل�دف م�ن ه�ذه الق�راءة ه�و تس�ليط الضوء على جان�ب إبداعي م�ن حياة

اإلمام× األدبية ،وهي وقفة بالغية بيانية ،نستشف منها ال ُبعد اجلاميل الذي ينضوي
عليه ّ
كل نتاجه الش�عري ـ عىل الرغم من ق ّلته ـ وش�حن حياته باألحداث السياس�ية
التي انتهت باستشهاده؛ إذ كان يتمتع باالقتدار الفنّي يف التعبري.
فام وصل إلينا من أدب اإلمام احلسني× قليل جدّ ًا ،ويغني عماّ قاله من شعر أو نثر

فاألئمة ليسوا
يف جمال اخلطابة ،والوصايا ،والدعاء ،والرس�ائل ،واخلواطر يف حياته،
ّ
((( املصدر السابق :ص.183
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بش�عراء ،لكنّهم يقولون الش�عر يف مناس�بة أو غاية ،ويتم ّثلون باألشعار ،وخياطبون

احلجة ،وإقناعهم ،ودحضهم ،وتوعيتهم.
الناس عىل قدر فهمهم شعر ًا ونثر ًا؛ لبلوغ ّ
فاحلدي�ث عن ش�عر اإلمام احلسين× يف بي�ان مضامين�ه ،وأغراضه الش�عرية،

مفصلة .إلاّ ّ
أن اختيار عنوان
وتعبرياته الفنّية ،حيتاج إىل وقفة تأ ّمل دراس�ة فنّية عا ّمة ّ
البح�ث هب�ذه الكيفية يقتصـر عىل جانب واحد ،وهي وقف�ة يف اجلنبة اجلاملية الفنّية.
فاملتأ ّمل يف ش�عره جيد الصورة الوصفية يف ُأس�لوبه الغيبي عندما يتحدّ ث عن القرب،

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

ويصف اإلنسان من أعامقه ،وكأنّه جييل يف وصفه العتمة والغموض السائد عند عا ّمة
جيس�د الصور احليو ّية ُبأس�لوب رائ�ع ال يبتعد عن عنارص
الناس ،فاس�تعامله البياين ِّ
التصوير الشعري من االستعانة هبا يف نقل املشهد ،أو الوصف ،أو الفخر ،أو املدح،

أو اهلجاء؛ ألجل كشف هوية اخلصم.

فت�ارة يس�تعمل فنون البيان من تش�بيه واس�تعارة أو جماز؛ لرس�م مع�امل التصوير
الش�عري ،فيك�ون الوص�ف يف غاي�ة الد ّقة واإلبداع ،وت�ارة ُأخرى يلج�أ إىل احلوار
القصيص بني اجلامد واإلنسان ،يف إضفاء روح حيوية للكلمة؛ ألجل أنسنة اجلامدات،

متحركة مع اإلنسان يف صياغة رصينة.
فيجعل األشياء
ّ

وربام جيمع مع الصورة الشعرية جاذبية املفردة يف استعامل اإليقاع الداخيل بجلب

مزايا اجلرس عن طريق استعامل الزخرفة البديعية من جناس وطباق ومقابلة.

ال عن ذلكِّ ،
فض ً
حيش�د أفكاره باستلهام معاين القرآن الكريم ،واحلديث النبوي،

خاصة ،يس�تنطق معه�ا الق�رآن بمفردات ش�عرية،
فيط�رز ش�عره بمس�حة معنوي�ة ّ
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النبوي.
ربز ظاهرة التناص مع القرآن الكريم ،واحلديث
ّ
وإيقاعات مشحونة ،تت ّ

تتضمن
أ ّما األلفاظ فترتاوح بني الليونة والر ّقة ،وحيدو هبا إىل االستعامل الفنّي؛ ملا
ّ

م�ن جزالة وحيو ّية وصدق ،وهذه من صفات الش�عر اإلسلامي ،فمالحمه واضحة

املعامل ،إلاّ أنّه واسع الداللة ،خيتفي يف مفرداته وصياغاته معامل البيان العريب من جماز،

وتشبيه ،واستعارة ،وكناية.
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