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Abstract
Seyed Mahmoud Mohammad Al-Musawi, nicknamed Mahmoud Manaf, is one of the
contemporary poets immersed in the world of Arabic literature, who despite his genius in
composing many poems in the scope of religion, belief, wisdom, Hosseini epic, political poems,
lyrics, mysticism, praise of the Prophet and praise of Imam Mahdi (A.S) is still unknown in
literary and critical circles, and his poems are still far from the studies that show the beauty of his
poetic style. This article, with a descriptive and analytical method and with the aim of examining
the cognitive style of one of its ideological poems under the title of " Azahat deyaro almaredyna
tolola", is the topic of a debate between Imam Hassan (AS) and Mu'awiyah and his companions.
The article examines three levels: intellectual level, literary level, and language level. At the
intellectual level, the idea of poetry and what happened during the debate of Imam al-Hassan
(AS) with Mu'awiyah and his companions is described. At the literary level, the common literary
styles in this poem is examined, and at the linguistic level, the vowels, consonants, and letters
used in the poem are examined, and finally the way words and phrases were used are analyzed.
One of the findings of this study is the poet's sincere love. For this purpose, he uses different
poetical meters, which is one of the best ways to highlight simple and uncomplicated emotions
such as anger, joy and pride. Thus, it is concluded that the use of overt letters is more than covert
letters, and this is commensurate with the general atmosphere of the poem, because it expresses
the intensity of his anger at the Umayyad policy. Regarding the literary level, the poet has used
most of his metaphors and similes about the wrong policies of the Umayyads in order to
denounce their policies, and also the percentage of similes used in praising the Ahl Al-Bayt
(members of the family of the prophet) is more than other similes. Most of the sentences in this
poem are short and Jomley-e Fe'liyye, (verbal sentence).
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دراسة يف البنيات األسلوبية يف قصيدة «أضحت ديا ُر املاردي َن طُلوال»
حملمود مناف
3

سيدحممدابقر مهدوي ،1طاهره چالدره ،*2كتايون فالحي

 .1طالب دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،كرمسار ،إيران
 .2أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،كرمسار ،إيران
 .3أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،كرمسار ،إيران
(تاريخ االستالم2020/6/24 :؛ تاريخ القبول)2020/10/11 :

امللخّص
السيد حممود حممد املوسوي امللقب مبحمود مُناف من الشعراء املعاصرين املغمورين يف عامل األدب العريب ،وهو ررم براعت وعبقريتـ يف
إنشــاد القصــائد الكــطرية يف حقــل الــدين ،والعقيــدة ،واحلكمــة ،وامللحمــة احلســينية والشــعر السياســي واالجتمــاعي ،الغــزل العــذري ،والغــزل
العرفاين ،املد النبوي ،ومد اإلمام املهدي (عج) ،ال يزال جمهـوال ومغمـورا يف األوسـاط األدبيـة والنقديـة وبقـي شـع ُر بعيـدا عـن البحـوو
الــل تكشــف النقــاب عــن مجــال أســلوب الشــعري إال مــا نــدر .ــدف هــذ املقالــة الــل اعتمــدت يف خطتــها علــى املنــهج الوصــفي التحليلــي
اإلحصائي ،إىل دراسة أسلوبية إلحدى قصائد العقائدية حتج عنوان «أضحج ديار املاردين طلـوال» وتكـون فكر ـا منـاظرة اإلمـام احلسـن
بن علي مع معاوية بن أيب سفيان وأصحاب  .تبين الدراسة يف هذ املقالة على املستويات الطالاة لحسلوبية :املسـتوى الفكـري ،واملسـتوى
األديب واملســتوي اللغــوي .ففــي املســتوى الفكــري نــبني فكــرة القصــيدة ومــا جــرى خــالل جمادلــة ومنــاظرة اإلمــام احلســن مــع معاويــة
وأصـحاب  .ويف املسـتوى األديب نت قصـى األسـاليب البيانيـة الشـائعة يف هـذ القصـيدة ،وضـمن املسـتوى اللغـوي ،نركـز علـى دراسـة األصـوات
واحلــروف املســتخدمة يف القصــيدة ،مث نتطــرق إىل كيفيــة اســتخدام الكلمــات واجلمــل .ومــن النتــائج الــل توصــلج هــذ الدراســة إليهــا أن
الشاعر صادق يف عاطفت  ،فهو استخدم البحر الكامل الذي يعدّ من أصلح البحور إلبراز العواطـف البسـيطة رـري املعقـدة كالغضـب والفـر
والفخر .وكذلك توصلنا إىل أن نسبة حروف اجملهورة الشديدة اكطر من املهموسة والرخوة وهذا يناسب اجلو العـام للقصـيدة ،إذ إهنـا تعـرب
عن شدة رضب على السياسة األموية .أما يف املستوى األديب فوجدنا الشـاعر أنـ وظـف التشـبي واالسـتعارة يف أرلبيـة االسـتعماالت هلـدف
تشوي وتقبيح السياسة األموية ومد آل البيج ونسبة التشبيهات البالرية أكطر مـن بقيـة التشـبيهات .وأمـا بالنسـبة إىل اجلمـالت فإنـ
يكطر من اجلمل القصرية واجلملة الفعلية يف هذ القصيدة أكطر من اجلملة اإلنية.
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مقدمة
إن اللغــة متشــابكة ومعقــدة ومــن طــرق تفكــك وفــتح هــذ الظــاهرة املتشــابكة لفهــم وإدراك
السمات الفنية املستخدمة يف عمل أديب ما والتعرف علـى صـاحب العمـل ،دراسـة سلسـلة مـن
األصوات ،والكلمات ،وجمموعة من اجلمالت ،والوحـدات اهليكليـة للجمـل مـن ناحيـة أسـلوهبا
املميز .فتحليل لغة اجلمالت هو منهج تنـويري ـدد كـل مسـتويات اللغـة ويفـتح طريقـة آمنـة
نســبيًا لتقيــيم لغــة الكاتــب أمــام خماطبيـ  .فلــذلك ،يف علــم األســلوب ،مــن الضــروري دراســة
خصائص اللغة األدبية وحتليل خطاهبا.
لقد دأب النقاد األسلوبيون املعاصرون علـى رصـد أسـاليب الكتـاب وتفـردهم واخـتالفهم،
الواح ــد ع ــن اآلخ ــر ،وانطالق ــا م ــن اعتب ــار األس ــلوب نظام ــا لس ــانيا خاص ــا ،يس ــعى النق ــاد
األســلوبيون إىل وضــع حمــددات متكــن مــن متييــز أســلوب عــن أســلوب وهــذ احملــددات هــي
االختيار ،والتركيب واالنزيا ( .محد)204 :2017 ،
ومبا أن األسلوب هو نتيجة الرؤيـة املتميـزة للكاتـب إىل العـامل الـداخلي واخلـارجي والـذي
يتجلى بالضرورة يف طريقة خاصّة من التعبري (ويسا )18 :1384 ،وأيضا هـو حصـيلة اختيـار
خ ــاص للكلم ــات والتع ــابري (ويس ــا )26 :1384 ،أو حص ــيلة احن ــراف وانزي ــا ع ــن الع ــادات
امليلوفــة يف اللغــة (ويســا )37 :1384 ،فــإن دراســة عمــل أديب علــى ضــوء دراســة اخلصــائص
اللغوية واألدبية والفكرية في ميكن أن تقودنا إىل أسلوبية هذا العمل األديب.
وهذا البح يسـعى مـن خـالل دراسـة اسـلوبية يف قصـيدة «أضـحج ديـار املـاردين طلـوال»
للشــاعر العــريب املعاصــر حممــود منــاف ،أن يعــرف الشــاعر إىل القــراء والبــاحطني يف األدب
العريب احلدي ويُريهم األفكار واملضامني الواردة يف هذ القصيدة حـىت يتعرفـوا مـن خـالل
هــذا البح ـ علــى األجــواء احلاكمــة علــى ديــوان شــاعرنا الف ـذّ .هــذا اوال ،ويف الوهلــة الطانيــة
يسعى البح أن يكشف النقاب عن اسلوب الشاعر يف اختيار وانتقاء اللغـات والتراكيـب الـل
جعلــج هــذ القصــيدة ممتــازة .ويقــوم هبــذ املهمــة عــرب االاــة مســتويات لحســلوبية ،أال وهــي
املستوي الفكري ،واملستوى األديب ،واملستوى اللغوي.
أسىللة البح :
يطر يف حطنا سؤال رئيسي تتفرع من أسىللة متعددة ،والسؤال الرئيه هو:
 -ما هي أبرز السمات األسلوبية هلذ القصيدة وما هي مجاليا ا؟

املاردين طسلوال» حملمود منا
داير
دراسة يف البنيات األسلوبية يف قصيدة «أضحَ س
َ
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واألسىللة الل تتفرع من هذا السؤال:
 مــا هــي الفكــرة الكامنــة وراء إنشــاد هــذ القصــيدة كيــف رســم الشــاعر هــذ الفكــرة يفخالل القصيدة؟
 ما هي األساليب والفنون البيانية أكطر ترددا يف هذ القصيدة؟ ما هي السمة األسلوبية هلذ القصيدة يف املستوى الصويت ،واملعجمي ،والتركي ؟ ما نوع اجلمل الل يستخدمها الشاعر يف هذ القصيدة؟منهج البح :
منــهجنا يف هــذا البحـ منــهج وصــفي حتليلــي إحصــائي ،فقــد قمنــا بالتحليــل علــى مجيــع مــا
ذكرنا يف البح  ،كما قمنـا بالوصـف للظـواهر الـل قمنـا بعرضـها وأمـا يف قسـم الصـوتيات
فقد أحصينا أقسام احلروف املستخدمة يف القصيدة لكي نبني مدى اهتمـام الشـاعر بعـرض
الفكرة عرب موسيقى احلروف.
خلفية البح :
إن الدراســة األســلوبية مــن املوضــوعات اخلصــبة الــل حــازت أخــريا علــى اهتمــام العديــد مــن
النّقاد ،وشغلج حيزا واسعا من البحوو يف األدب وأجـري هـذا املنـهج التحليلـي علـى نصـوص
خمتلفة شعرا كان أم نطرا ،فمن بعضها اص بالذكر:
الباحطان ياسر أمحد فياض ومها فواز خليفة (سنة 2009م) نشـرا املقـال املعنـون بـالبىن
األســلوبية يف شــعر النابغــة اجلعــدي يف جملــة جامعــة األنبــار للعلــوم اإلنســانية وقامــا برصــد
البنيات األسلوبية يف هذا اجملال الشعري ضمن مستويات االاـة :املسـتوى الصـويت ،واملسـتوى
الدالف ،واملستوى التركي .
وأيضــا الطالــب رشــيد بديــدة (ســنة 2011م) قــدم رســالت يف مرحلــة املاجســتري بــ«البنيــات
األسلوبية يف مراية بلقيه لـعار قبـاين» وأجـرى حطـ يف االاـة فصـول؛ يف الفصـل األول حتـدو
عن البنيات الصوتية وموسيقى األصوات الناجتة عن التكرار والتوازي .ويف الفصل الطاين املوسوم
بالبنيات املورفوتركيبية درس األفعال واألناء وداللتـهما وصـيغهما الصـرفية ،والتقـدمي والتـيخري
يف تركيــب الكلمــات ،مث تطــرق إىل دراســة التراكيــب اجملازيــة عــرب ظــاهرة التشــبي  ،واالســتعارة،
والكناية ،ويف الفصل الطال املعنون بالبنيات املعجمية رصد احلقول الداللية لحلفا؛.
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والبــاحطون عيســى متقــي زاد وزمــالؤ (ســنة 2013م) أنشــيوا حطــا حتــج عنــوان «دراسـةٌ
أسلوبيةٌ يف قصيدة "موعد يف اجلنة» وفي درسوا اخلصائص األسلوبية هلذ القصـيدة ضـمن
املســتويات التاليــة :املســتوى الصــويت ،واملســتوى التــركي  ،واملســتوى البالرــي .ففــي املســتوى
الصــويت حطــوا عــن ظــاهرة التكــرار الصــويت لــبعض احلــروف واملوســيقى الناجتــة عنــها .ويف
املستوى التركي رصدوا بعض امليـزات النحويـة يف هـذ القصـيدة ضـمن املبحـطني :أال ومهـا
مبح دراسة اجلمل ،ومبح دراسة األلفا؛ .ويف املستوى البالري حللـوا بعـض التشـبيهات،
واالستعارات ،والكنايات الواردة فيها.
والباحطان صادق فتحي دهكردي وهيام طعمة مطلك (1395ش) نرشررا مقاال حتج عنـوان
دراسة اسلوبية للخطبة الشقشقية ،واعتمدا يف رصدمها الظواهر األسـلوبية يف هـذ اخلطبـة
عل ــى املس ــتويات األربع ــة التالي ــة ،أال وه ــي املس ــتوى الص ــويت ،واملس ــتوى الص ــريف ،واملس ــتوى
التــركي واملســتوى الــدالف .وتوصــل املقــال إىل عــدة نتــائج منــها :اهتمــام اإلمــام علــي عليـ
السالم بدور احلروف ودالال ا ،وايضا كشف عـن املسـتويات اللغويـة ملـا حتـوي مـن مجاليـات
عالية ،وكذلك وحدة النص الذي احتوى على التراكيب اللغوية العميقة املضامني.
أما بالنسبة إىل أشعار حممود مناف فلم جند حطا عـن الدراسـات والبحـوو النقديـة يف
شعر ؛ وذلك ألن مل يقم بنشر أشعار حىت اآلن إال أن عزم مـؤخرا علـى نشـر ديوانـ يف دار
الوالء اللبنانية فيعطاين نسخة من اجمللد األول مـن ديوانـ  ،فإنـ مغمـور يف األوسـاط األدبيـة
والنقدية داخل الدول العرب يـة ورريهـا ومل يـتم حـ حـول شـعر  ،فلـذلك هـذا املقـال لـ دور
ريادي يف التعريف بالشاعر ودراسة أسلوب شعر .

حياة الشاعر

1

مبنـاف .ولـد حممـود منـاف يف مدينـة بغـداد عاصـمة
هو السيد حممود حممـد املوسـوي املعـروف ُ
العراق عام  1955للميالد ،ويف أسرة هاوية ينتهي نسبها إىل اإلمـام الكـاظم موسـى بـن جعفـر
 .ونشي يف بيىلة علمية وفقهية وهو يستمع بآذان صارية وعقل جـوال وذكـاء مفـرط
الصادق
اىل املفكــرين واألدبــاء وهــم يــدلون بنطــرهم الراقــي وشــعرهم املتــدفق ،كمــا أنـ مل يفتــي يقــرأ منــذ
 .1ما ورد يف ترمجة الشاعر هو نتيجة املقابلة الشفوية للباح مع الشاعر يف مدينة قم ،يف /7تري،1397/
املوافق مع  28يونيو 2018م.
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صبا كتبا كطرية وجمالت عن الشعراء واألدباء و ضر مع أبي عددا من مهرجانا م وندوا م
األدبية ،ويقرأ ويدرس األدب العـريب القـدمي واجلديـد ،خصوصـا القـرآن الكـرمي ،وهنـج البالرـة،
و ...حىت تشبع وارتوى من روائع التراو العريب القدمي واحلدي  ،وأاّر هذا األمر يف شـعر لفظـا
ومعـىنً وأســلوبا تــياري بالغــا فيـ  .لعبــج هــذ الفتــرة دورًا كــبريًا يف تطـوير علــم حممــود ومعرفتـ
إضــافة إىل مــا يســتفيد مــن احلــوزة العلميــة يف النجــف األشــرف حيـ تعلــم بســرعة مبســاعدة
الذاكرة القوية الـل وهبـها اهلل لـ  ،ومل يلبـ حـىت رأى نفسـ علـى كرسـي التـدريه والتعلـيم يف
جمال تفسري القرآن الكرمي والفق وسائر العلوم اإلسالمية يف احلوزات واجلامعات األكادميية.
عالق ــة حمم ــود من ــاف ب ــاحلوزة واجلامع ــة قادتـ ـ إىل االا ــراط يف القض ــايا السياس ــية
واالهتمام بـيمور جمتمـع العـراق فلـذلك قـام بإصـال جمتمعـ وتنـوير أذهـان النـاس ،فهـو كلمـا
رأى أن نشاط حزب البع والقدرة احلاكمة على العراق خيالف حرية اجملتمع ،ويظلم حقـوقهم
حـذّرهم مــن قبــول هــذا االضــطهاد .تبعــا لــذلك ،يف عــام 1977م ،عنــدما كــان الشــعب العراقــي
يســري يف رحلــة زيــارة األربعــني لإمــام احلســني ،شــارك أيضــا يف املســرية ،وردد مــع الشــعب
العراقي شعارات ضد احلكومة البعطية وصدام مما أدى إىل اعتقال عـدد كـبري مـن األشـخاص،
ومنهم سيد حممود حممد املوسوي ،ومجيعهم سجنوا وتعرضوا ألشد التعذيب واإلعدام.
وبعــد هــالك صــدام املقبــور ،شــارك بنشــاط يف اجملــاالت العلميــة والطقافيــة والتعليميــة يف
الع ــراق ،فه ــو يق ــيم حالي ــا يف الع ــراق ويعم ــل يف جم ــاالت الش ــعر واألدب والعل ــوم اإلنس ــانية
والدراسات اإلسالمية .وعلى الررم من متيز أشعار كمّا وكيفا وتفوقهاإاال أنـ اشـتهر كمفكـر
ومصـلح ديـين وسياسـي واجتمـاعي وفقيـ وحكـيم أضـعاف اشـتهار شـاعرا ورمبـا يكـون هـذا
األمـر بسـبب قلـة نشـر لشـعر وعـدم حبـ للشـهرة ،وكـذلك بسـبب ان اجلوانـب األخـرى مـن
مواهب وقدرات كتفسري القران الكرمي والفق والفلسفة والتاريخ قد رطج على شعر .

عرض املوضوع
نقوم فيما يلي بتحليل القصيدة يف مستويات :الفكري ،األديب ،اللغوي
أوال :املستوى الفكري
تناولج هذ القصيدة ما جرى يف مشاجرة أو مناظرة جادّة ما بني اإلمام احلسـن بـن علـي
وبني أركان احلزب األموي :عمرو بن العـاص ،وعتبـة بـن أيب سـفيان ،والوليـد بـن عقبـة بـن أيب
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معيط ،واملغرية بن شعبة ،ومروان بن احلكم ،وعمرو بن عطمان بن عفان ،يف جمله معاويـة بـن
أيب سفيان مع التنسيق مـا بينـهم .فجـادل اهلل اإلمـام عـن أمـور سياسـية وعقائديـة وسـبو
فشرع اإلمام بتوجي الصواعق إىل معاوية ،ألن رأس احلربة ،مثّ توج حنـو اآلخـرين
وأبا
فيعياهم جدال وأرهقهم سجاال حىت اعترفوا بعجزهم .فالشاعر اعجـب هبـذ الواقعـة فصـورها
لنا يف  76بيتا رائعا .واألفكار الل عاجلها الشاعر يف هذ القصيدة متطل فيما يلي:
 يف مطلع القصيدة لق الشاعر خيال وعاطفت يف أجـواء العصـر األمـوي الـذي كـانتســيطر علــى أشــعارهم مقدمــة طلليــة ،فهــو تــيار هبــذ الظــاهرة وخاطــب ديــار حــزب
األمويني الـذين نـاهم املـاردين فوصـفها بـاخلراب والقفـر ،وكـذلك وصـف أصـحاب
هذ الـديار بـيهنم صـاروا مطلـوف الـدم ،وذلـك ألهنـم طغـوا وعـدلوا عـن احلـق (مـن
البيج األول إىل البيج السادس).
 الفكــرة الطانيــة ذات األمهيــة البالغــة لــدى الشــاعر هــي هجــو أركــان احلــزب األمــوي،خاصة معاوية بن ايب سـفيان .وكطـرة األبيـات يف هـذا املضـمون جعلتنـا أن نعتقـد بـي ّن
الفك ــرة األص ــلية هل ــذ القص ــيدة ه ــي هج ــو األع ــداء .فالش ــاعر يف هجائـ ـ ملعاوي ــة
وأصدقائ مل يستخدم األلفـا؛ البذيىلـة الناقضـة لحخـالق اإلسـالمية والدينيـة ،إمنـا
مــال إىل الســخرية واهلــزل ،فرســم صــورا كاريكاترييــة عــن معاويــة وســخر مــن بطنـ
الكبرية وأيضا سخر من عور عني املغرية بن شعبة الطقفي ،مثّ صوّر كالشخص الـذي
صار مركوال ومرفوسا حتج األقدام (من البيج السابع إىل البيـج السـابع والعشـرين،
مث من البيج السابع واألربعني إىل البيج الطال واخلمسني).
 مد اإلمام احلسن وأهل بيج الرسول هو الفكرة اآلخـرة الـل اختصـج بنفسـهااالاا وعشرين بيتا والشاعر يف بعض األحيان يزاوج بني أبيات مـد اإلمـام وذم
السياسة األموية وهجوها.
 وبقيج فكرة واحدة أدرجها الشاعر يف ختام القصـيدة وهـي املضـامني احلكميـة الـلاستمدّ الشاعر جوهرها من نتيج مناظرة األمويني بـدون أن يـزودّوا أنفسـهم بسـال
العل ــم يف معرك ــة م ــع اإلم ــام احلس ــن  .ه ــذ املض ــامني تش ــكل س ــتة أبي ــات م ــن
القصيدة ،من البيج السبعني إىل السادس والسبعني.
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اانيا :املستوى األديب
يف املستوى األديب يركز النق اد األسـلوبيون علـى دراسـة الفنـون األدبيـة البيانيـة األكطـر شـيوعا
يف الــنص األديب حــىت يكشــفوا أن ميــل الشــاعر أو األديــب إىل أي مــن األســاليب األدبيــة كــان
أكطــر؟ (نيعــي .)70 :1386 ،أمــا هــذ القصــيدة فتزخــر بــالفنون األدبيــة الــل قــد ســاعدت
الشــاعر علــى التعــبري مبشــاعر وأحساســي املرهفــة والرقيقــة جتــا هــذا اجلــدل الــذي خــاض
اإلمام احلسن للدفاع عن نفس وآبائ الطاهرين.
إ ّن توظيف األساليب البيانية الشـائعة يف القصـيدة حيـ ال يكـاد أن جتـد بيتـا خيلـو مـن
الفنون البيانية وحىت يف بعض األحيان تتشابك عواطـف ومشـاعر الشـاعر لدرجـة أهنـا جتمـع
بني عدة أش كال من صور اخليال .يف ما يلـي سـندرس بعـض هـذ الصـور الـل رسـم الشـاعر
عربها لوحات مجيلة عن هذا اجلدل التارخيي وضعف احلكومة األموية وحلفائها.
التشبي :
التشبي كواحد من أقسام الفنون البيانية املهمة يلعب دورا كبريا يف خلق أنـواع الصـور الفنيـة .ويف هـذ
القصيدة ،التشبي ل حضور واسع وقد استفاد الشاعر من قوة تعبري هذا الفـن يف العديـد مـن األبيـات
يف بناء الصورة الشعرية إلارائها باحلركة واحليوية الناجتة واستطمر بيشكالٍ متعـددة مسـايرًا فيهـا
النسق البياين املتطلب خللق مساحة فنية ورسم املفاهيم اجملردة نصب أعني املخاطبني.
وإن تُع ّد التشبيهات املستخدمة يف هذ القصـيدة يكـون مخسـة عشـر تشـبيها وينقسـم كـل
التشــبيهات الــل اعتمــد عليهــا حممــود منــاف يف خلــق الصــور الفنيــة إىل قســمني :التشــبي
املرسل اجململ يف تسعة مواضع ،والتشبي البليا يف ستة مواضع .ومن التشبي املرسل اجملمـل
كقول يف املغرية بن شعبة حي شب خجل عندما أبطل اإلمام احلسن دعـوا وردّ مكـر
إىل حنر وجعل تدبري منحطـا خبجـل الفتـاة البكـر عنـدما تـذهب إىل بيـج العـريه مطرقـة
رأسها ،ويف املرة الطانية شبه باألرنب الصغري العاجز الـذي رأى نفسـ يف مقربـة مـن الوقـوع
يف فخاخ الصياد وقف يف مكاهنا خائفا مرجتفا:
واألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورُ الطقَف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيب أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبرطَ كَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رد
مطـ ـ ـ ـ ــل الفتـ ـ ـ ـ ــاة البِك ـ ـ ـ ـ ـرِ لَيلَ ـ ـ ـ ـ ـةَ عرسـ ـ ـ ـ ــها
أو كاألُررينِـ ـ ـ ـ ـ ـبِ مل جيـ ـ ـ ـ ـ ـدُّ م ـ ـ ـ ـ ــن مره ـ ـ ـ ـ ــرب

فَه ـ ـ ـ ـ ــوى جر ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ ــارعا مررك ـ ـ ـ ـ ــوال
خرجـ ـ ـ ـ ــال ومل ير ـ ـ ـ ـ ـكُ قب ـ ـ ـ ـ ـلَ ذاكر خرجـ ـ ـ ـ ــوال
فَطَ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى حزين ـ ـ ـ ـ ـ ــا خائف ـ ـ ـ ـ ـ ــا مرعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)37 :2019 ،
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يف هذ األبيات ،يسعى مناف إىل وصف حقارة ،وضعف ،وفشـل املغـرية ،ويشـر ذلـك بشـكل
مجيل يف العبارة« :فَهـوى جر ـا ضـارعا مرركـوال»  ،ولكـن لـيه هـذا كـل شـيء وال يكتفـي الشـاعر
هبذ اجلملـة ،وإمنـا مييـل إىل اسـتخدام التشـبي ويصـور هـذا املوضـوع مـن خـالل التشـبي  ،فإنـ
استخدم لتصوير هذا املفهوم ذات مرة ،صورة عذراء تطرق رأسها حيـاء مـن رؤيـة وجـ العـريه
ليلة زفافها ،وجسد املفهوم مرة أخرى يف شكل أرنب صغري عاجز حماصر يف فخاخ الصياد.
وفيما يلي هذ األبيات ،يشب حالة ندم الذين خاضـوا يف املنـاظرة مـع اإلمـام احلسـن وحالـة
قــرارهم بــالعودة مــن فكــر م اخلاطىلــة حالــة أهــل اجلحــيم الــذين يريــدون أن خيرجــوا مــن النــار
ويطلبون من اهلل تعاىل أن خيرجهم منها حىت يرجعوا إىل الدنيا لعلهم يعملون صاحلا ،فيقول:
سـ ـ ـ ـ ـ ــاروا فَلَمـ ـ ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ـ ـ ـتريقَنوا أَن املَـ ـ ـ ـ ـ ــدى
أش ـ ـ ــبا ُ مر ـ ـ ــن ن ـ ـ ــادى وق ـ ـ ــد خرشـ ـ ـ ـير اللظ ـ ـ ــى

جرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطرِ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورلُو ُ قُفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
«رربِ ارجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون» للصرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ِ فَعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)37 :2019 ،

ففي هذين البيتني ،يصور الشاعر عرب التشبي املرسل اجململ التمطيلـي (باعتبـار الوجـ )
حالة حزب األموية الذين ندموا على منـاظرة اإلمـام احلسـن ومتنـوا أن يرجعـوا مـن قـرارهم
وفعلتـهم اخلــاطىلني حالــة الـداخلني يف نــار جهــنم وينــدمون علـى فعلــوا يف الــدنيا ويتمنــون أن
خيرجهم اهلل من النار .فالشاعر يريد أن يوحي إىل القـارئ بـيهنم علـى الباطـل وظـاملون إىل
أنفسهم قبل أن يظلموا اإلمام.
ومــن التشــبيهات األخــرى الــل جــاء هبــا الشــاعر لترســيم املوضــوعات اجملــردة واملفــاهيم
االنتزاعية ،التشبي البليا الذي صار يف تركيب املضاف واملضاف إلي  ،كقول :
مرـ ـ ـ ـ ــاذا يُرِي ـ ـ ـ ـ ـدُ م ـ ـ ـ ـ ـنر الرَّسُـ ـ ـ ـ ــولِ مُحرمَّـ ـ ـ ـ ــد

مرـ ـ ـ ــن فَجَّـ ـ ـ ــروا شُ ـ ـ ـ ـعربر احلُقـ ـ ـ ــود سُـ ـ ـ ــيوال
(املوسوي)40 :2019 ،

ويف تعبري "شُعب احلقود" ،يشب الشـاعر الضـغائن والعـداوات األمويـة جتـا أهـل البيـج
مــن حي ـ عمقهــا وشــد ا بالوديــان العميقــة الــل أجــري فيهــا ســيل مــن ال ـتُهم واالفتــراءات
واألكاذيب على أهل بيج الرسول .
وكذلك نشاهد التشبي البليا يف تصوير جلبنهم وفرارهم كاألعع بعد أن القو كيسد
يطب على فريست :

املاردين طسلوال» حملمود منا
داير
دراسة يف البنيات األسلوبية يف قصيدة «أضحَ س
َ

فَ ـ ــرُّدا يرش ـ ــدب عرلَـ ـ ــى الرِجرـ ـ ــالِ بِعُق ـ ــرِ دارِهُ ـ ــمُ
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فَورل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أَعنُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزا ورعُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)39 :2019 ،

ففي هذا البيج ،شب الشاعر أنصار معاوية بيعنُز وعُجول يف طريق التشـبي البليـا الـذي
وقــع املشــب واملشــب بـ حــاال وصــاحبها؛ أي شــب ضــمري الــواو يف فعــل «ولّــوا» الــذي يكــون يف
موضع صاحب احلال باألعنُز والعجول ،الذي جاء حاال عن الواو.
والنوع اآلخر من التشبي البليا يف هذ القصيدة جاء على طريق املوصوف والصفة ،مطل قول :
فَترقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَّموا اُـ ـ ـ ـ ـ ــم انطَنرـ ـ ـ ـ ـ ــوا لَمـ ـ ـ ـ ـ ــا ررأَوا

جريشـ ـ ــا مـ ـ ــن الكَل ـ ـ ـمِ العظـ ـ ــيمِ صرـ ـ ــؤوال
(املوسوي)38 :2019 ،

ففي هذا البيـج ،شـب كـالم اإلمـام احلسـن مـن حيـ تـياري علـى اخلصـم وإجبـار
على االنقياد وقبول ذل  ،جبيش جـرّار إذا را العـدو يـدخل يف قلبـ اخلـوف والرعـب ويررمـ
على التراجـع عـن اخلـوض يف احلـرب .إ ّن قصـد الشـاعر يف اسـتخدام كلمـة «جيشـا» بصـورة
النكرة كان بسـبب أن يكشـف عـن الرعـب واخلـوف الـذي أدخـل هـذا اجلـيش العظـيم يف قلـب
العــدو؛ ألن ـ كمــا قيــل يف أصــول النقــد البالرــي القــدمي ،فــإن أحــد أرــراض تــنكري الكلمــات
التهويل والتخويف( .أنظر :السبكي :2003 ،ج206/1؛ اهلاوي ،ال تا)159 :
االستعارة:
تُعدب االستعارة من أهم معامل األسلوبية الل تعتمد على نظام االنزيا ؛ إذ «إنّها تقوم على حتقيـق
عالقات جتاورية جديدة لإسناد امليلوف بني املفردات» (محد .)163 :2013 ،وكما مييز االستعارة
بين «هلا القدرة على اجلمع بني األضداد واألشياء البعيدة ،وذلـك مـن خـالل خلخلـة العالقـة بـني
الدال واملدلول ،وإعـادة بنائهـا مـن جديـد خبلـق عالقـات جديـدة بينـها» (محـد )162 :2013 ،ممـا
يتيح للمبدع احلرية يف تكوين صُورر حسـبما يريـد ،فيلجـي للتشـخيص وبـ احليـاة يف اجلمـادات،
وللتجسيم والتجسيد للمعنويات ،مبا يتناسب مع حالت الوجدانية ،وانفعاالت العاطفية.
حســب االحصــائيات الــل قمنــا هبــا ،إن اســتخدام االســتعارات يف هــذ القصــيدة أكطــر
بالنســبة إىل التشــبيهات ،حي ـ يكــون تــردد اســتخدام هــذا الفــن يف القصــيدة الــل حنــن
بصــددها ه ــو  27اســتعارة ،من ــها  13اســتعارة مكني ــة ،و 14اســتعارة مص ــرحة .والش ــاعر يف
العديد من األبيات ،قدّم مبساعدة االستعارات املستمدة من ذوق احلسـاس وخيالـ اخلصـب
الشاسع ،مشاهد رائعة من املناظرة بـني اجلبـهتني؛ جبهـة احلـق وجبهـة الباطـل؛ منـها البيـج
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التــاف ،حي ـ وظّــف هــذا الفــن األديب لتصــوير قــدرة اإلمــام احلســن علــى املنــاظرة واجلــدل
وكذلك لتصوير ضعف معاوية وأنصار :
يرغش ـ ـ ـ ـ ـ ــى اهلَ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانَ مُشرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِقا ومُغرِب ـ ـ ـ ـ ـ ــا

قَصرـ ـ ـ ـ ـ ـبم ترحـ ـ ـ ـ ـ ـدَّى الص ـ ـ ـ ـ ــارمر املَس ـ ـ ـ ـ ــلوال
(املوسوي)36 :2019 ،

ففي هذا البيج ،استعار الشاعر لفظة "قصب" ملعاوية وأنصار من حي ضـعف وعـدم قدرتـ
وأيضـا اسـتعار لفظـة الصـارم املسـلول لإمـام مـن حيـ قوتـ
على املواجهة لإمام احلسـن
على فتك العدو وقتلـ  .وبـديهي أن هـاتني االسـتعارتني هلمـا أاـر بـالا يف تصـوير هـذين املفهـومني
االنتــزاعيني بشــكل حمســوس وملمــوس لــدى القــارئ .وجــدير بالــذكر أن التــنكري يف كلمــة "قصــب"
والتعريف يف لفظة "الصارم" قد أعطيا جاذبية هائلة إىل مجالية صـورة تقابـل الضـعيف والقـوي؛
فالشاعر استفاد من وظيفة التنكري الل قد تفيد الضعف واحلقارة (انظر :القزويين ،ال تا :ج)36/2
لكي يرسم عربها ضعف األمويني ويف املقابل ،جاء بلفظة الصارم معرّفـة لكـي يـوحي إىل القـارئ
شهرة اإلمام احلسن يف اخلطابة وبالرة القول ،ويف املناظرة.
وكما رسم لسان اإلمام حسن عندما حترك يف فم ضد إهانات األمويني يف صورة سـيف
رك يف يد بطل حل يقطع رأس اخلصم:
شر ـ ـ ـ ـ ـ ـترموا الورص ـ ـ ـ ـ ـ ـيَّ وآلَ بريـ ـ ـ ـ ـ ــج مرحمرـ ـ ـ ـ ـ ــد

سرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَها فَهرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزَّ لس ـ ـ ـ ـ ـ ــانر املَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقُوال
(املوسوي)38 :2019 ،

فكما نشاهد أن الشـاعر رسـم لنـا يف هـذا البيـج معركـة اسـتُخدم فيهـا سـال مـن جـنه
الكالم ،فمعاوية وأنصار رموا يف بداية هذ املعركة نبـال الشـتم علـى اإلمـام ،وكـذلك اإلمـام
هزّ سيف لسان عليهم فهزمهم وقطع رؤوسهم حدة ألفاظ البليغة .فالشاعر يف اسـتخدام
تعــبري «هرـزَّ لســانر املَص ـقُوال» يريــد أن يصــور ح ـدّة كلمــات اإلمــام وأارهــا علــى تــذليل العــدو،
فلذلك عمد إىل االستعارة الل من شيهنا تصوير املعاين يف أبرز احلاالت.
ومن مجيل االستعارات الل جاء هبا الشاعر حممود مناف يف قصيدت  ،هو الصورة الل
رنها الشاعر يف البيج التاف عن كيفية إدارة معاوية للبالد:
لَ ـ ــم يرقـ ـ ـضِ حرـ ـ ـقَّ الش ـ ــعبِ مر ـ ــن بِش ـ ــراع

نركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يتبر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعُ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وقَبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)41 :2019 ،

املاردين طسلوال» حملمود منا
داير
دراسة يف البنيات األسلوبية يف قصيدة «أضحَ س
َ
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ففي هذ البيج ،يشب الشاعر احلكومة بسفينة يقودها معاوية مطل القبطان اهلـاوي رـري
املؤهل للقيادة ،ومبا أن رري قادر على إدارة هذ السفينة ،فقد طـوّ السـفينة بـني األعاصـري
والنسمات الناعمـة .وممـا يلحظـ املتلقـي يف هـذ الصـورة االسـتعارية ،أ ّنهـا مفعمـة باحليويـة
واحلركة والداللة والعمـق ،فقـد جـاءت موحيـة ومعـربة عـن ضـعف احلكومـة األمويـة يف تـدبري
أمور الناس وقضاء حاجا م.
ومن الصور االستعارية الل أتى هبا الشاعر يف القصيدة هـو مـا جيسـد عربهـا املفـاهيم اللطيفـة
اجملردة الل من خبايا العقل حىت رأ ا العيون (اجلرجاين )47 :2006 ،حنو ما نرى يف البيج التاف:
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــافر أمحـ ـ ـ ـ ـ ــدر والورصـ ـ ـ ـ ـ ــيَّ بِقلبِـ ـ ـ ـ ـ ــ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامر بِعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وعرطائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإذا العُلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومُ تر ـ ـ ـ ـ ـ ــدرفبقا ورمهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
علم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يرف ـ ـ ـ ـ ـ ــيضُ ون ـ ـ ـ ـ ـ ــائال مرب ـ ـ ـ ـ ـ ــذوال
(املوسوي)39 :2019 ،

والشاعر نقل معىن العلم مـن عاملهـا اجملـرد إىل عـامل احملسوسـات ،فهـو يرنـ يف هيىلـة
ماء يفيض ويتـدفق مـن جوانـب النـهر ،لكطـرة جريانـ وسـيالن  .وهـذ الصـورة تـد ّل أوال علـى
كطرة علم اإلمام احلسن واانيا تدل على جريان مـن منبعـ بـدون أي مشـقة؛ ألنـ جـرى
من منبع اإلهلام اإلهلي كما جيري املاء من مصدر .
الكناية:
«تعد الكناية من األساليب البيانية واملهيمنات األسلوبية الل يلجي إليهـا األديـب لرسـم صـور
وتيدية معاني  ،إذ يقوم بعملية تركيب لغوي ينتقل خالهلا املعىن إىل أحد لوازمـ  ،ومـا يترتـب
علي فيذكر عـن طريـق العـدول عـن إفـادة املعـىن املـراد مباشـرة إىل إفادتـ عـن طريـق الزم
ولوازم ـ » (الكــاليب واملــدين ،)222 :2014 ،لــذا فالكنايــة مــن منظــور البالرــيني هــي «أن يريــد
املتكلم إابات معىن من املعاين فال يذكر باللفظ املوضوع ل يف اللغة ،ولكن جيـيء إىل معـىن
تالي وردف يف ال وجـود فيـومد بـ إليـ وجيعلـ دلـيال عليـ » (اجلرجـاين .)66 :1992 ،والكنايـة
إجراء أسلويب ناجع يربز من الداللة يف النص مما يستدعي إيالؤها عناية كبرية ،مـن خـالل
استطمار اإلمكانات الل توفرها آليات التعبري الظاهري املصرّ ب علـى سـطح الـنص لغـرض
اإلحالة إىل الكشف عن الداخل املكنون للنص (الكاليب واملدين.)223 :2014 ،
وقد شـكل هـذا األسـلوب ملمحـا بـارزا يف القصـيدة والشـاعر قـد اسـتفاد منـ يف خلـق 25
الصورة الكنائية الل متطل معظم يف مد اإلمام احلسن وهجو السياسة األموية؛ منها قولـ
يف ترسيم سياسة معاوية يف إدارة اجملتمع آنذاك:
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لَ ـ ــم يرقـ ـ ـضِ حرـ ـ ـقَّ الش ـ ــعبِ مر ـ ــن بِش ـ ــراع

نركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يتبر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعُ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وقَبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)41 :2019 ،

والشاعر عرب الكناية يف قول «نركباء يتبرعُ تارة وقَبوال» رسم لنا السياسة املذبذبـة الطنائيـة
الــل اختــذها معاويــة يف املعاملــة مــع موافقي ـ وأنصــار وأهــل بيــج الرســول والشــيعة؛ فإن ـ
بالنسبة إىل من يؤيد آراء وسياست كان كـريح القبـول ،وهـي طيبـة وممدوحـة؛ وبالنسـبة إىل
الشــيعة الــذين يرفضــون سياســت كــان كــالريح النكبــاء الــل «احنرفــج ووقعــج بــني الــر ني،
وهي لك املال وحتبه القطر» (ابـن منظـور :1414 ،ج .)771/1فهـذا التوظيـف الكنـائي مـل
بن طيات دفقات وشحنات إ ائية داللية بعيدة املرامي ،لشدِ انتبـا املتلقـي ملعرفـة اإلمكانيـة
اإل ائية الل أرادها الشاعر( .الكاليب واملدين)228 :2014 ،
ومن مجيل الصور الكنائية الل جاء هبا الشاعر معربة عن املفـاهيم املعنويـة واالنتزاعيـة
حي ـ تكــون مرئيــة وحمسوســة لــدى القــارئ ،مــا صــور فيهــا حالــة معاويــة النفســية عنــدما
افتضح هو وأعوان يف اجلدال مع اإلمام احلسن :
ضـ ــاقر الفضـ ــاء علـ ــى اب ــنِ هنـ ــد فـ ــاحنىن

عـ ـ ـ ـ ـ ــن هيبـ ـ ـ ـ ـ ــة وكرامـ ـ ـ ـ ـ ــة مرعـ ـ ـ ـ ـ ــزوال
(املوسوي)41 :2019 ،

فالشاعر يف قول «ضاقر الفضاء على ابـنِ هنـد» عبّـر بشـكل حمسـوس عـن حالـة فضـيحة
معاوية وإحراج  ،ورنها يف صورة أن ال ميكن ل اخلالص مـن حتمـل هـذ الفضـيحة الـل
انطوت علي حي ال جيد ملجي حىت يلجي إلي .
واالتكاء على الكناية لتصوير وترسيم أحوال األمويني النفسانية خمتلفـة ومتداخلـة حيـ
نرى هذا األسلوب هيمن علي األبيات الكطرية ،فقد كىن الشـاعر يف البيـج التـاف عـن احلالـة
الل أوجدها اإلمام احلسن فيهم:
ك ـ ــانوا الص ـ ــرو ر الباذخ ـ ــات عل ـ ــى الـ ــوررى

فَرمـ ـ ــى هبـ ـ ــا قَع ـ ـ ـرر احلضـ ـ ــيض فل ـ ـ ــوال
(املوسوي)39 :2019 ،

فكما يظهر أنّ الشاعر يف تعبري «رمى هبا قَعـرر احلضـيض فلـوال» رسـم صـورة كنائيـة عـن
إذالل أع ــوان معاوي ــة بع ــد اجل ــدل م ــع اإلم ــام احلس ــن وس ــقوطهم ع ــن أع ــني الن ــاس
وخسار م املوقع اجليد الذي كان هلم عند الناس.
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وقريب من هذ الصورة الكنائية قول :
إن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــربؤوسر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامخات إذا طَغرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج

وأَبر ـ ـ ـ ـ ـ ــج نزوع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ترس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيلُ ذي ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)36 :2019 ،

إن الصورة الكنائية يف هذا البيج متطل يف «تستحيل ذيـوال» فهـذ العبـارة كنايـة عـن ذُلّ
وهوان األمويني الذين يرون أنفسهم رؤساء على اآلخـرين فطغـوا علـى النـاس ومل يععـوا عـن
فعلهم هذا ،وإحلاحهم على الطغيان جعلهم أذالء حقراء.
والصورة الكنائيـة األخـرى ولـيه أخـريا هـي مـا نشـاهدها يف البيـتني التـاليني لالسـتهزاء
مبروان بن حكم والسخرية من  ،حي يقول:
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ـ ـ ــروانُ يف ترعنِيف ـ ـ ـ ـ ــ
أَأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلب ورهن ـ ـ ـ ـ ـ ــا من ـ ـ ـ ـ ـ ــهمُ أَو فك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

مـ ـ ــن بعـ ـ ــد مـ ـ ــا قَضرـ ـ ــج الرجـ ـ ــالُ األُوىل
ير ـ ـ ـ ـ ــا لحُعريُّ ـ ـ ـ ـ ــور يرحترقـ ـ ـ ـ ـ ـرُّنَ احلُ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)40 :2019 ،

والشاعر قد رسم لنا تعنيـف وتـوبيخ مـروان بـن حكـم علـى معاويـة وأعوانـ لعـدم متكنـهم
مــن هزميــة اإلمــام احلســن يف املنــاظرة وملــاذا مل يطلبــوا من ـ املشــاركة فيهــا؟ مث جــاء
باالستفهام املراد ب استهزاء مروان ،مث سخر من بقول «يرا لحُعريُّور يرحترقـرُّنَ احلُـوال» ،وهـذا
التعبري كناية عن توبيخ وتعنيف من يكون يف موقع أحقر على من يكون فوق .
االطا :املستوى اللغوي
املستوى اللغوي أكطر اتساعًا من املستويني السابقني و توي على االو وحدات ،منها الوحـدة
الصــوتية واملعجميــة والنحويــة« .إن أيــة دراســة أســلوبية البـدّ أن تضــيء زوايــا هــذ املســتويات
الطالاة يف النص ،ألن دراسة هذ املستويات الطالاة يف أي نص أديب كفيلـة بـين تعطـي صـورة
مقابلــة لطبيعــة العمــل األديب مــن الــداخل ،جزئياتـ وكلياتـ » (اخلليــل .)264 :2016 ،وهــذا مــا
ميكن مسك يف الدراسة االسلوبية هلذ القصيدة الل حنن بصددها:
الف) اجلانب الصويت
يف ه ــذا الف ــرع م ــن املعاجل ــة األس ــلوبية يرم ــي األس ــلوبيون إىل اس ــتجالء خص ــائص البني ــة
املوسيقي اخلارجية واملوسيقى اجلانبيـة واملوسـيقى الداخليـة عـرب اسـتكنا موسـع للتمظهـرات
اإليقاعيــة الــل تولــدها جمموعــة مــن الــوزن العروضــي ،واألصــوات املســتخدمة يف الكلمــات
إل اء عواطف الشاعر على القارئ.
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إن املــراد باملوســيقى اخلارجيــة هــو الــوزن العروضــي للقصــيدة (انظــر :خليــل.)321 :2014 ،
واملقصــود باملوســيقى اجلانبيــة للقصــيدة هــي العوامــل الــل هلــا تــياري علــى النظــام املوســيقي
للقصــيدة ،لكــن رــري مرئــي يف مجيــع أجــزاء البيــج أو املصــراع ،وأوضــح مطــال علــى ذلــك هــو
القافية والرديف (شفيعي كدكين .)391 :1371 ،واملوسيقى الداخلية تتمطـل يف أصـوات احلـروف
وجرس الكلمات املتساوية الطول واملتنارمة املقاطع واملنسجمة يف احلروف» (اهلـاوي:2006 ،
 .)37فهي تنشي من التجانه بني الكلمات والتالؤم بني حروفهـا وأصـوا ا وهـي «الـنغم الـذي
جيمع بني اللفظ والصـورة وبـني وقـع الكـالم واحلالـة النفسـية للشـاعر أي أ ّنهـا مزاوجـة تا ّمـة
بني الشكل واملعىن وبني الشاعر واملتلقّي» (جيدة.)352 :1986 ،
لقــد أنشــد منــاف هــذ القصــيدة يف البحــر الكامــل (متفــاعلن متفــاعلن مفعــولن)  ،وهــو مــن
األوزان األكطر استخدامًا يف الشـعر القـدمي واجلديـد (انظـر :يعقـوب .)114 :1991 ،ويقـول عبـد اهلل
الطيــب عــن هــذا الــوزن «مــن عجيــب خصــائص الكامــل أن ـ مــن أصــلح البحــور إلبــراز العواطــف
البسيطة رري املعقدة كالغضب والفر والفخر واحملض ،وما إىل ذلك» (الطيب :1409 ،ج.)316/1
بــىن حممــود منــاف قافيــة أبيــات هــذ القصــيدة علــى حــرف الــالم الــل تعـدّ مــن «أحلــى
القــوايف ،لســهولة خمرجهــا» (املوســوي ،)60 :2019 ،مث أتــى بــيلف اإلطــالق بعــد الــروي (حـرف
الالم) ،ومن هذا املنطلق زاد على سهولة وحالوة القافية؛ ألن جميء ألف اإلطالق مع حـرف
الالم يسبب يف حسن القافية وحالو ا( .انظر :املوسوي )87 :2019 ،وكين الشاعر ـاول عـرب
توظيف هذين احلرفني الرقيقتني تصوير مشاعر الرقيقة نتيجة جنا اإلمام احلسـن وهجـو
األمويني ،وهبذ الطريقة يربط بني القافية وموضوع شعر .
ويف جانب املوسيقى الداخليـة للقصـيدة ،خيتـار منـاف احلـروف والكلمـات مبهـارة خاصـة
من أجل حتقيق املعىن املطلوب وإاارة إعجاب القارئ من خـالل خصـائص ومعـاين احلـروف؛
كما نرا يف األبيـات التاليـة ،فإنـ مبـا يصـور املنـاظرة يف هيىلـة سـاحة احلـرب واملعركـة ،فإنـ
يســتخدم بشــكل متكــرر حــريف القــاف والكــاف اللَلترـيُّنِ تعــدان مــن احلــروف الشــديدة املتفجــرة
(عب ــاس )38 :1998 ،ك ــي يص ــور للق ــارئ محاس ــة املن ــاظرة وقس ــاو ا م ــن طري ــق خص ــائص
«القساوة والصالبة والشدة» (املوسوي )107 :2019 ،الل تكمن يف هاتني احلرفني:
والفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسُ املقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدامُ ال مُترراجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يرلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر بِروح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وبِفك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِ

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراعِ وال أَفَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مرل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
مرـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ــانَ جربَّ ـ ـ ـ ـ ــارر الفُ ـ ـ ـ ـ ــؤاد مرهُ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)40 :2019 ،
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وكــذلك خلــق تكــرار حــرف املــيم الــل تعـدّ مــن احلــروف الشــفوية فضــاء موســيقيا عاليــا
يرسم املفهوم املطلوب من إيراد البيج التاف بشكل جيد أمام أعني القارئ:
يُ ـ ـ ـ ـ ـ ــردُونَ مرس ـ ـ ـ ـ ـ ــموما ير ـ ـ ـ ـ ـ ــرونَ حممر ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

بِجبين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أَو ظامىلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مرقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)40 :2019 ،

فقد وردت حرف امليم ستة مرات فخلق نغمة موسـيقى تنقـل القـارئ إىل جـوّ الـنص الـذي
خيّم علي احلزن والكآبة؛ ألن كما يقول الناقد حممد مفتا «أنّ احلروف الشـفوية تـدلّ علـى
احلزن» (مفتـا  )62 :1982 ،فالشـاعر عـرب اسـتخدام هـذ احلـرف يريـد أن ينقلنـا إىل فضـاء
احلزن النابعة عن حزن ومصائب أهل بيج الرسول .
هنــا جتــدر أن نقــوم بدارســة أنــواع احلــروف املســتخدمة يف القصــيدة لنطلــع عــرب هــذ
الدراسة على تياري وفاعليـة ا حلـروف علـى القـاء املعـىن املـراد علـى القـارئ .وقبـل الولـوج إىل
صميم املوضوع البد من التـذكري بيننـا جنـري دراسـتنا يف احلـروف مـن حيـ خصائصـها يف
األداء ونقسمها إىل قسمني األول :احلـروف اجملهـورة واملهموسـة ،والطـاين :احلـروف الشـديدة
واحلروف الرخوة.
جدول  .1نسبة األصوات اجملهورة

؛
9

ض
ز
ر
ذ
د
ج
األصوات ب
29
16 136 28
97
التواتر 54 114
ي
و
ن
م
ل
ال
ع
األصوات
التواتر 154 266 141 219 264 18 106
من خالل توزيع االصوات يف القصيدة جند أن صوت الـالم أكطـر االصـوات اسـتخداما يف
القصيدة  264مرة يلية حرف حرف الزاي  226مرة ،والذال  219مرة.
جدول  .2نسبة تواتر االصوات املهموسة

س
خ
و
ت
األصوات
55
23
78
20
106
التواتر
وجدنا صوت التاء اكطر االصوات املهموسة استخداما يف القصيدة مائة وسـج مـرات يليـ
حــرف احلــاء  78مــرات .وهنــا تــبني لنــا أن نســبة األصــوات اجملهــورة أكطــر مــن األصــوات
املهموسة يف القصيد ة وذلـك أن االصـوات اجملهـورة تناسـب اهليكـل العـام للقصـيدة؛ اذ أهنـا
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تعــرب عــن هتافــات وصــرخات علــى ظلــم األمــويني وأصــداء فرح ـ لغلبــة اإلمــام احلســن
عليهم فعرب عنها الشاعر من خالل هذ االصوات اجملهورة.
تنــدرج حــروف« :ب ،ج ،ت ،د ،ط ،ض ،ك ،ق» حتــج عنــوان احلــروف الشــديدة( .بش ـر،
)177 :2000
جدول  .3نسبة تواتر احلروف الشديدة
األصوات
التواتر

ب
114

ج
54

ت
106

ط
29

د
97

ض
29

ك
51

ق
76

جدول  .4نسبة تواتر احلروف الرخوة
األصوات
التواتر
األصوات
التواتر

س
55
هـ
104

ز
16
78

ت
106
خ
23

ص
30
ال
18

ش
28

ذ
28

؛
9

ف
88

فكم ــا تظه ــر م ــن اإلحص ــائيات ال ــل أدرجناه ــا يف اخلان ــات ،أن نس ــبة ت ــواتر احل ــروف
الشــديدة أكطــر بالنســبة اىل احلــروف الرخــوة وهــذا األمــر يالئــم موضــوع القصــيدة؛ إذ إن
القصيدة تتمحور حول هجاء األمويني وإبداء الغضب والشدة عليهم.
إن اآللية األخرى خللق املوسيقى الداخلية يف هذ القصيدة هي تكـرار الكلمـات ،الـل لعبـج
دورًا كــبريًا يف ايقــاع األبيــات؛ يف بعــض األحيــان يكــون التكــرار مــن نــوع إعــادة الكلمــة أو إعــادة
اجلملة ،وأحيانًا يتم التكرار من خالل الفنون البديعية ،مطل اجلناس ،ورد العجز على الصدر.
مــن مصــاديق تكــرار الكلمــة الــل قــد ســامهج يف خلــق أو تقويــة املوســيقى الداخليــة يف
القصيدة ،ميكن لنا أن نشري إىل األبيات التالية حي يكرر الشاعر كلمة أو مشتقات كلمـة يف
أبيات متتالية:
والليـ ـ ـ ـ ُ مر ـ ـ ــن هرـ ـ ـ ـزرمر الفُح ـ ـ ــولَ فَل ـ ـ ــم ترعُ ـ ـ ــد
درق ـ ـ ـ ـ ـ ــج ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواقيهُ افت ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاخب
وترزاحف ـ ـ ـ ـ ــج ررجِـ ـ ـ ـ ـ ـلُ التالعـ ـ ـ ـ ـ ـبِ واهل ـ ـ ـ ـ ــوى
فتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاقَطَج زُمرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرم وطاحر ـ ـ ـ ـ ـ ــج أُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ
يرترخريَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرُ املَنح ـ ـ ـ ـ ـ ــولَ مرنحُ ـ ـ ـ ـ ـ ــولُ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربؤى

بع ـ ـ ـ ـ ـ ـدر التركـ ـ ـ ـ ـ ــافحِ والصـ ـ ـ ـ ـ ــراعِ فُحـ ـ ـ ـ ـ ــوال
واس ـ ـ ـ ـ ــتجلَبرج بعـ ـ ـ ـ ـ ـدر الطب ـ ـ ـ ـ ــولِ طُب ـ ـ ـ ـ ــوال
وتعاقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ررجَّالَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وخُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
خمدوع ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــني الوحُ ـ ـ ـ ـ ـ ــولِ وُح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
والقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِ ح ـ ـ ـ ـ ـ ــىت يرت ـ ـ ـ ـ ـ ــركر املَنحُ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)38 :2019 ،
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فكمــا يتــبني مــن األبيــات اعالهــا ،خلــق الشــاعر حممــود منــاف عــرب تك ـرار الكلمــات إيقاعــا
وموسيقى ل وقع يف اآلذان واألناع .األمر الذي هنا يلفج انتبـا املتلقـي هـو أن الكلمـات املكـررة
يف االاة أبيات وقعـج جبانـب بعضـها الـبعض ،وذلـك قـد تسـبب يف أن األذن مل تكـد ختلـص مـن
ناع صوت الكلمة املكررة حىت يقع طنني الصوت املكرر فيها من جديد ويطريها.
وكذلك رد العجز على الصدر ،حضور الواسـع يف هـذ القصـيدة ،لعـب دورا هامـا يف تقويـة
النغم واإليقاع املوجود يف القصيدة ،وسنذكر أار هذا الفن يف تقوية موسيقى األبيات فيما يلي:
وضرـ ـ ـ ـ ـ ــحآلَةُ األفك ـ ـ ـ ـ ـ ــارِ تص ـ ـ ـ ـ ـ ــهرُ أهلَه ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وترنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطبهُم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــني الوِه ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ضُ ـ ـ ـ ـ ـ ــحوال
(املوسوي)36 :2019 ،

عجرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لمبط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم أَكلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

تلقامر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن يُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِحر املَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكوال
(املوسوي)37 :2019 ،

إن يررف ـ ـ ـ ـ ـ ـعِ املل ـ ـ ـ ـ ـ ـكُ اجلَهـ ـ ـ ـ ـ ــولَ وطَيشر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

يُض ـ ـ ـ ـ ـ ـحِ كـ ـ ـ ـ ـ ــال املُتعاش ـ ـ ـ ـ ـ ـقَنيِ جرهُـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)42 :2019 ،

فقــد ردّ الشــاعر عجــز كــل هــذ األبيــات علــى صــدورها واســتخدم هــذ التقنيــة يف التــياري
والتطريب مبا توفرّ من اإليقاع واملوسيقى توفريا قويا وواضحا وهلذا التكـرار القـائم علـى ردّ
العجز على الصدر داللة صوتية؛ ألنّ األلفا؛ الل ذكرت يف صدور األبيـات تـردد صـداها يف
ص مجـاال موسـيقيا ،وهـو أشـب
آخر األبيـات مـرّة أخـرى ومـن شـين هـذا الترديـد أن يهـب الـن ّ
بوااق دقيق أو نغمة موحدة تربط بني أول البيج وآخرها.
وأيضا التجنيه آلية أخرى هلا تياري كبري على خلق أو تقويـة املوسـيقى الداخليـة للكـالم.
إن الكلمات املتجانسة املستخدمة يف هذ القصيدة تكون كلـها مـن نـوع اجلنـاس النـاقص ،وال
نشــاهد فيهــا جناســا تامــا ،ورمبــا ذلــك بســبب أن الشــاعر ال يريــد أن يوقــع نفسـ يف التكلــف
لإتيان بالكلمات املتصنعة ،وإمنا يريد أن تكون الكلمات املتجانسـة عفويـة .ومـن بـني األبيـات
الل استخدم الشاعر فيها فن اجلناس نتمطل مبا يلي:
أَض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحرج ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارُ املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردينر طُلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال

ودمُ التَّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذخ مُهُّررق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مطلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)36 :2019 ،

شر ـ ـ ــتَّانَ ب ـ ـ ــنير طُلـ ـ ـ ــولِ مرـ ـ ـ ــن عر ـ ـ ــدرلوا ومرـ ـ ـ ــن

العر ـ ـ ـ ـ ـ ــدلُ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــيهِم أَص ـ ـ ـ ـ ـ ــبحر املَع ـ ـ ـ ـ ـ ــدوال
(املوسوي)36 :2019 ،
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حلـ ـ ـ ــفُ اجلَهال ـ ـ ـ ــة مر ـ ـ ـ ــن يُس ـ ـ ـ ــاجلُ عارف ـ ـ ـ ــا

قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أُهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمر املَعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولَ واملَنقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)37 :2019 ،

نالحظ من خالل هذ األبيات أنّ اجلنـاس قـد ورد يف كلمـات «طلـول» ،و«املطلـول» (اجلنـاس
املطــرف) ،و«املعقــول» و«املنقــول» (اجلنــاس الالحــق واملــزدوج) ،و«عــدلوا» و«العــدل» و«املعــدول»
(اجلنــاس االشــتقاق) ،فبــذلك قــد حقــق إيقاعــا داخليــا يف الكــالم دون اللجــوء إىل تكــرار الكلمــة
نفســها ولكــن بتغــيري بســيط يف بعــض حــروف األلفــا؛ املتجانســة تنــتج كلمــات جدي ـدة ومبعــان
خمتلفة ،ممّا يسهم يف إاراء الكلمات بكوهنا إيقاعية منظمة ذات جرس عذبة يف األناع.
ب) اجلانب املعجمي
يف هذا اجلانب ،يقوم األسلوبيون بدراسة البنية الداخلية للكلمات ،وعملية بناء وتصـريف
الكلمــات ،واســتخدام األلفــا؛ القدميــة ،وإنشــاء األلفــا؛ اجلديــدة ،وجيعلــون الكلمــة واملقطــع
الصرفـي 1مادة لدراسـا م( .نيعـي )69 :1386 ،إن أهـم اخلصـائص اللغويـة يف كلمـات هـذ
القصيدة تكون كما يلي:
استخدام األلفا؛ املهجورة:
استخدام األلفا؛ املهجورة 2حسب ما يقول النقاد الشـكالنيون هـو مـن التقنيـات الـل تسـتخدم
لالنزيا واخلروج عن اللغة امليلوفة املعتادة من أجل إضفاء اجلمالية على الـنص األديب (أنظـر:
شــفيعي ك ــدكين .)24 :1371 ،يف ه ــذ القص ــيدة ،يتمط ــل اس ــتخدام األلف ــا؛ املهج ــورة يف اقتب ــاس
كلمات من معلقات العصر اجلاهلي ،فالشاعر يف األبيات التمهيدية للقصـيدة حـذا حـذو شـعراء
املعلقــات واســتعار بعــض الكلمــات الشــائعة يف املعلقــات ،مبــا فيهــا «ســقطَ اللــوى ،حرومــل ،درخــول
وطلول» ومن هذا املنطلق أعطى شعر خصائص أشعار املعلقات.
عالوة علـى هـذا ،فـإن الباحـ يف أبيـات كـطرية مـن القصـيدة وجـد كلمـات مهجـورة يكـاد
أبناء هذا العصر أن ال يستخدموهنا ،مطل كلمة "صؤول" يف البيج التاف:
فَترقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّموا اُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم انطَنر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا لَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ررأَوا

جريشـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن الكَل ـ ـ ـ ـمِ العظـ ـ ـ ــيمِ صرـ ـ ـ ــؤوال
(املوسوي)38 :2019 ،

1. Morpheme
2. Archaism
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كلمة الصؤول كما جاء يف لسان العرب يسـتخدم مـرة للـبعري فهـي تـدل علـى الفحـل الـذي
ييكل راعير ويُواابُ الناسر فييكلهم ومرة أخرى يستخدم للرجل الذي يرضُّرب النـاسر ويرترطـاول
علــيهم (ابــن منظــور :1414 ،ج/11مــادة صــال) .فهــذ الكلمــة مبــدلوهلا هــذا ال تســتعمل يف اللغــة
املعاصرة والشاعر نزع اىل استخدمها للداللة على ضـخامة جـيش كـالم اإلمـام احلسـن
مصوّرا ذلك اجلو الذي كان أي كلمة مبطابة جندي يريد الواوب على العدو.
استخدام الكلمات قليلة االستعمال
إحــدى الســمات اللغويــة هلــذ القصــيدة هــي اســتخدام بعــض الكلمــات الــل ينــدر اســتعماهلا
اليوم وقد ال يتم العطور عليها إال يف النصوص القدمية ،منها كلمة "تباذخ" يف البيج األول من
القصيدة الل اراد الشـاعر منـها معـىن التعـاف واالسـتكبار .والباحـ ررـم البحـ عـن هـذ
اللفظة يف مادة «بذخ» يف اشهر املعاجم القدمية واحلديطة مل يعطر على هذا االستعمال.
وك ــذلك يف بع ــض األحي ــان ،اس ــتفاد الش ــاعر م ــن الف ــا؛ وإن ذك ــرت يف مط ــاوي الكت ــب
القدميــة ولكــن ال تســتخدم اليــوم بــاملعىن الــذي قصــد الشــاعر؛ مطــل كلمــة قبــول مبعــىن ريــح
الصبا يف البيج التاف:
لَ ـ ــم يرقـ ـ ـضِ حرـ ـ ـقَّ الش ـ ــعبِ مر ـ ــن بِش ـ ــراع

نركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يتبر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعُ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وقَبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)41 :2019 ،

كطرة استخدام أدوات التيكيد
امليــزة اللغويــة األخــرى الــل أبــدى الشــاعر اهتمامًــا كــبريًا هبــا واســتخدمها بتــردد كــطري هــي
اســتخدام أدوات التوكيــد مطــل حــرف «إن» و«قــد» وأس ـلوب احلصــر ،وذلــك؛ ألن ـ عنــدما أراد
مد اإلمام احلسن أو هجو معاوية وأنصار يؤكد بيدوات التوكيد ،حنو قول :
إال وأَجنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـبر سرـ ـ ـ ـ ـ ــاقطا مرـ ـ ـ ـ ـ ــرذوال
إن اهلـ ـ ــوى مـ ـ ــا لَ ـ ـ ـجَّ يف ر ـ ـ ـريِ النبهرـ ـ ــى
(املوسوي)36 :2019 ،

فالشاعر يف هذا البيج يهجـو معاويـة بينـ قـد جلّ وأحل يف روايتـ وكـان نتيجـة إحلاحـ يف
الغواية أن قال كالما ساقطا مرذوال ال يعتىن ب  .وبديهي أن البيـج قـد أسـند هـذا األمـر إىل
معاوية بالتيكيد وبطريق احلصر.
وكذلك يف البيج التاف استخدم أدوات التوكيد ألجل تطبيج فكرة هجو األمويني يف ذهن
املتلقي حي يقول:
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ولَقـ ـ ـ ـ ـ ــد عرهـ ـ ـ ـ ـ ــدتُ ولس ـ ـ ـ ـ ـ ـجُ بِكـ ـ ـ ـ ـ ــاذب

يف احل ـ ـ ــربِ واجلَـ ـ ـ ـدر الرَّهي ـ ـ ــب جُف ـ ـ ــوال
(املوسوي)39 :2019 ،

كمــا يشــاهد أن الشــاعر قــد اســتفاد مــن أداة «الم جــواب القســم» وحــرف حتقيــق «قــد»
وحرف جـر «البـاء» الزائـدة يف خـرب «لـيه» والـل تـدل علـى التوكيـد يف النفـي ليقـرر مفهـوم
خــوف وفــزع األمــويني مــن احلــروب واملعــارك .وكمــا قلنــا إن هــذ األدوات كــطرية يف القصــيدة
وحنن نكتفي هبذا احلد خوفا من إطالة الكالم.
ج) اجلانب النحوي أو التركي
يف هذا اجلانب من املستوى اللغوي يهتم األسلوبيون بدراسة التراكيب الل تغلب على الـنصّ،
فهل يغلب علي التركيب الفعلي ،أو االني أو اخلوالف أو تغلـب عليـ اجلمـل الطويلـة املعقـدة
أو القص ــرية املزدوج ــة ،وهن ــا ميك ــن أن ي ــييت دور األس ــلوبية النحوي ــة يف دراس ــة العالق ــات
والترابط واالنسجام الداخلي يف النص ومتاسك عـن طريـق الـروابط التركيبيـة املختلفـة .قـد
الحظ بعض علماء اللغة أن يف النصوص األدبية والشعرية خاصة احنرافات عدة عـن النسـق
النحوي ،مما يشجع على دراستها والتعرف بواستطها على توظيف العالقة بني املعاين اللغويـة
والس ــياق( .خلي ــل )159-158 :2011 ،حن ــن يف ه ــذا القس ــم نق ــوم بدراس ــة اجلم ــل واألس ــاليب
املستخدمة يف القصيدة واالنزياحات النحوية:
أوال :دراسة اجلمل
تنقســم اجلمــل باعتبــارات خمتلفــة عــدة تقســيمات ،فمنــها اإلنيــة والفعليــة باعتبــار نوعهــا ،وزاد
الزخمشــري اجلملــة الشــرطية إىل هــذين اجلملــتني ،والصــواب أهنــا مــن قبيــل الفعليــة؛ ألن املــراد
بالصــدر املســند أو املســند إليـ وال عــربة مبــا تقــدم عليهمــا مــن احلــروف( ،ابــن هشــام)492 :1985 ،
ومنها اجلملة الصغرى والكـربى باعتبـار الوصـف( ،ابـن هشـام )497 :1985 ،ومنـها اجلملـة اإلنشـائية
واخلربية باعتبار األسلوب ،ومنها اجلمل الل هلا حمل من اإلعراب واجلمـل الـل ال حمـل هلـا مـن
اإلعراب .حنن يف هذا اجلانب من الدراسة نقوم بتحليل اجلمل باعتبار النوع وباعتبار األسلوب.
إن الشاعر قد وظف يف هذ القصيدة كال النوعني من اجلمل الفعلية واالنيـة ولكـن نسـبة
شيوع اجلمل الفعلية أكطر من االنية ،حي يكون تواتر اجلمـل الفعليـة  133مـرة ويكـون تـواتر
اجلمل االنية  43مرة .ومن بني اجلمل الفعليـة اعتمـد علـى الفعـل املاضـي أكطـر جـدا بالنسـبة
اىل الفعل املضارع واألمـر .ورمبـا كـان سـبب أنـ يسـرد واقعـة مضـج .النقطـة الـل هنـا جتـذب
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انتبـا املتلقـي هـي التنــوع يف اسـتخدام اجلمـل يف بعــض األبيـات ،حيـ قــد أتـى مـطال يف عبــارة
اجلملة االنية مع اجلملة الفعلية الل تتكـون مـن الفعـل املاضـي وعطـف عليهـا الفعـل املضـارع
وهبذ الطريق قد أعطى النص احلركية والديناميكية ،كما نشاهد يف البيتني التاليني:
إن املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظَررةَ السَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنِيَّة فك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرةٌ
العل ـ ـ ـ ـ ـ ـمُ يرفَ ـ ـ ـ ـ ـ ـعُ للسـ ـ ـ ـ ـ ــماء مُنرـ ـ ـ ـ ـ ــاظرا

صر ـ ـ ـ ــدرقَج ورهن ـ ـ ـ ــجم ال يرخـ ـ ـ ـ ــافُ نُكـ ـ ـ ـ ــوال
قَ ـ ـ ـ ـ ــد رامر آف ـ ـ ـ ـ ــاقر اجلَم ـ ـ ـ ـ ــالَ حل ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)41 :2019 ،

كما يتبني بدأ الشاعر البيج باجلملـة اإلنيـة املبـدوءة حـرف «إن» ويليهـا الفعـل املاضـي مث
الفعل املضارع .وكذلك يف البيج الطاين أتى جبملة إنية خربها الفعـل املضـارع ،مث جـاء بالفعـل
املضــارع املقــرون بــ«قــد» نعتــا لكلمــة «منــاظرا» وهبــذ التقنيــات أجــرى يف كالم ـ حركيــة ورونقــا
ومجــاال حتتــها دالالت تنبــع مــن صــيا األفعــال واجلمــل .فالفعــل املضــارع «خيــاف» يــدل علــى أن
املنــاظرة الــل تتبــع مــن العلــم واملعرفــة هنــج ال خيــاف النكــول دائمــا ومســتمرا .وكــذلك اجلملــة
اإلنية «العلم يرفع »...يدل على ابوت وقطعية حتقق أن صاحب العلم يكون يف أعلى الدرجات.
وكــذلك يف البيــتني التــاليني ،تنــوع صــيا االفعــال وتعــددها قــد تســبب خــروج الكــالم مــن
الرتابة وامللل وأدخل يف الكالم نوعا من احليوية والرونق:
يرحك ـ ــونَ مر ـ ــن ق ـ ــد ك ـ ــان س ـ ــاجرلَ ف ـ ــانطىن
قـ ـ ــد رَ ـ ـ ـرَّهم حل ـ ـ ـمُ اب ـ ـ ـنِ بنـ ـ ــج حممـ ـ ــد

ب ـ ـ ـ ـ ــابر العل ـ ـ ـ ـ ــومِ املُرترض ـ ـ ـ ـ ــى وربرت ـ ـ ـ ـ ــوال
فَمرضـ ـ ـ ــوا خيـ ـ ـ ــالونَ الطري ـ ـ ـ ـقر سُـ ـ ـ ــهوال
(املوسوي)39 :2019 ،

واجلمـل املســتخدمة يف هــذ القصــيدة مــن حيـ أســاليبها تتنــوع بــني اخلربيــة واإلنشــائية
ولكن نسبة شيوع اجلمل اخلربيـة اكطـر جـدّا بالنسـبة اىل اجلمـل االنشـائية ،حيـ قـد وظـف
الشاعر  164مجلة خربية واانتا عشرة مجلة انشـائية .أمـا اجلمـل اخلربيـة فهـي تتنـاوب بـني
اإلنية والفعلية ،واجلمالت اإلنيـة تتكـون مـن املنسـوخة ( 23مجلـة) ورـري املنسـوخة (20
مجلة) ،واجلمل اخلربية الفعلية  122مجلة ،أما بالنسبة اىل اجلمل اإلنشائية فهي تشـكل 12
مجلــة ،بينــها االســتفهام بــاهلمزة (مــرة واحــدة) ،وهــل (مــرة واحــدة) ،ومــا (مــرة واحــدة)،
وم ــاذا ( 4م ــرات) وفع ــل األم ــر (م ــرة واح ــدة) ،والن ــداء (م ــرة واح ــدة) ،والتحض ــيض (3
مــرات) .والــذي يلفــج النظــر أن كــل اجلمــل اإلنشــائية يف هــذ القصــيدة خرجــج مــن معناهــا
األصلي إىل معان أخر ال تقوم على اساس من طلب الفهم ،حنو البيج التاف الـذي خـرج فيـ
االستفهام والنداء من معنامها األصلي:
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أَأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلب ورهن ـ ـ ـ ـ ـ ــا من ـ ـ ـ ـ ـ ــهمُ أَو فك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

ير ـ ـ ـ ـ ــا لحُعريُّ ـ ـ ـ ـ ــور يرحترقـ ـ ـ ـ ـ ـرُّنَ احلُ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)40 :2019 ،

فكما نشاهد أن االستفهام يف التعبري «أأقلب وهنا» والنداء يف قول «يا لحعيور» خـرج عـن
مفهومهما األصلي ودلّ على املعىن التحقري والتهكم.
وكذلك يف البيج التاف جاء االستفهام يف معىن النفي:
هـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن سرـ ـ ـ ــؤول حركمرـ ـ ـ ــة أو منحرـ ـ ـ ــة

إال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفى بِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملنحرتريُّنِ سرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوال
(املوسوي)39 :2019 ،

اانيا :االنزياحات النحوية
ال خترج مجالت هذ القصيدة عن األحكام النحوية املطردة ،بل تكاد تكون كل العبارات وفق
األحكام النحوية الصحيحة الل استنبطها النحويون من استقراء لغة العـرب ،فكـل لفـظ يقـع
يف موقعــ الص ــحيح ،ولك ــن كم ــا ج ــاء يف عل ــم البالر ــة ،يف بع ــض األحي ــان ،خي ــرج األدب ــاء
الفطاحــل كالمهــم عــن الــنمط املعتــاد «إلاــراء اللغــة الشــعرية وإرنــاء التحــوالت اإلســنادية
التركيبية يف الـنص الشـعري ،ممـا جيعلـ أكطـر حيويـة ويبعـ يف نفـه القـارئ احلـرص علـى
مداوم ــة النظ ــر يف التركي ــب ،بغي ــة الوص ــول إىل الدالل ــة ب ــل ال ــدالالت الكامن ــة وراء ال ــنصّ»
(الزيــود .)164 :2007 ،والشــاعر يف هــذ القصــيدة اســتفاد مــن ظــاهرة االنزيــا النحــوي لكــي
يعطي نص مجالية ولطائف بالرية قد ال تلمه أارهـا وفقـا للترتيـب املعيـاري لتركيـب اللغـة،
مطل تقدم املفعول ب على الفاعل يف البيج التاف:
يرترخريَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرُ املَنح ـ ـ ـ ـ ـ ــولَ مرنحُ ـ ـ ـ ـ ـ ــولُ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربؤى

والقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِ ح ـ ـ ـ ـ ـ ــىت يرت ـ ـ ـ ـ ـ ــركر املَنحُ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)38 :2019 ،

وكذلك تقدم اجلار واجملرور «على التقى» على معموهلما «جمبوال» يف البيج التاف:
ال لَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاومر طُغمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤومة

مر ـ ـ ـ ــن ال ير ـ ـ ـ ــزالُ عل ـ ـ ـ ــى التبق ـ ـ ـ ــى مرجبُ ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)38 :2019 ،

وكذلك تقدم احلال على صاحب ملراعاة الوزن الشعري:
فَ ـ ـ ـ ـ ـرُّدا يرش ـ ـ ـ ـ ـدب عرلَـ ـ ـ ـ ــى الرِجرـ ـ ـ ـ ــالِ كَيمنـ ـ ـ ـ ــا

شر ـ ـ ـ ـدَّ الورصـ ـ ـ ــيب عل ـ ـ ـ ــى الكُم ـ ـ ـ ــاة عرج ـ ـ ـ ــوال
(املوسوي)38 :2019 ،
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النتائج
إجابة على األسىللة املطروحة يف هذا املقال ،حققج دراسة األسلوبية يف القصيدة النتائج التالية:
 أبــرز مــا مييــز هــذ القصــيدة مــن حيـ األســلوب هــو أهنــا اســتطاعج أن تظهــر بيمجــلطريقة ممكنة صدق عاطفة الشاعر يف تصوير مشاعر نتيجة جنا اإلمـام احلسـن يف
مواجهة األمويني وهزمية هذ اجملموعة .ومتطـل صـدق عاطفتـ يف عـدة مسـتويات منـها
مستوى تقدمي الصور الفنية ،ومسـتوى املوسـيقى الداخليـة الناجتـة عـن احلـروف ،وعلـى
مستوى اختيار الكلمات واجلمل الل هلا آاار داللية عميقة يف نفه القارئ.
 والفكرة الكامنة وراء هذ القصـيدة هجـو األمـويني ومـد اإلمـام احلسـن عليـ السـالموالتعبري عن قوت يف املناظرة العلمية مع احلزب األموي.
 ومجــع الشــاعر بشــكل الفــج للنظــر بــني هجــو األمــويني ومــد اإلمــام احلســن ومتكــنمبساعدة خيال املرهف من تقدمي صور كاريكاتورية من خراب قصر آمـال األمـويني يف
هزمية اإلمام احلسن يف املناظرة.
 وحتققــج هــذ الصــور مــن خــالل بعــض الفنــون البيانيــة ،مطــل التشــبي ( 15موضــعا)،واالستعارة ( 27موضـعا) والكنايـة ( 25موضـعا) .التشـبيهات الـل اسـتخدمها الشـاعر
يدور حول النوعني التشبي املرسل اجململ والتشبي البليا ،وكـان التـردد األكطـر للتشـبي
املرسل اجململ ،وكاد استخدام االستعارات يساوي بني التصر ية واملكنية.
 حتق ــق االنس ــجام ب ــني موض ــوع القص ــيدة ووزهن ــا ع ــرب اختي ــار وزن مناس ــب م ــع الفك ــرةالقصــيدة؛ فالشــاعر اختــار وزن الكامــل الــذي يع ـ ّد مــن أصــلح البحــور إلبــراز العواطــف
البسيطة كالغضب ،والفر  .واختار لرويّ القافية حرف الالم الـل تكـون مـن ألطـف وأرقّ
احلروف وعرب هذ احلرف قد صور ألطف وأرقّ أحاسيس جتا توفيق اإلمام احلسن
يف كسر هيمنة األمويني.
 ويف اجلانب الصويت واإليقاعي إن الشاعر من أجـل تقويـة اجلوانـب املوسـيقية وأيضًـا مـنأجــل امــتالك رو القــارئ والتــياري عليهــا ،فقــد اســتخدمج القــوة الكامنــة وراء املوســيقى
الداخلية للحروف والكلمات .فهو استخدم احلروف اجملهـورة الشـديدة أكطـر بالنسـبة إىل
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احلروف املهموسة الرخوة ليصور عرب هذ التقنية شدة رضب على األمويني ،وليعـرب عـن
هتافات وصرخات على ظلم األمويني.
 ويف اجلانب املعجمي ،استخدم مناف األلفـا؛ القدميـة املهجـورة واسـتعار بعـض كلمـاتمن املعلقات السبع ،خصوصا من معلقة امرئ القيه وهبذا الطريق خلق يف شـعر جـوّا
قدمييا ونوستالوجيا.
 ويف البُعد التركي والنحوي توصلنا إىل أن التراكيب املستخدمة يف هذا القصـيدة جـاءتحسب األصول واألحكـام النحويـة الصـحيحة ويف بعـض األحيـان الـل خـرج بعـض اجلمـل
عن النمط السائد والشائع يف النحو العريب تكون حتتها دالالت كامنة وراء هذا اخلروج.
 استفاد الشاعر م ن اجلمل الفعلية واإلنيـة كليهمـا ولكـن نسـبة اسـتخدام اجلمـل الفعليـةأكطر جدا بالنسبة اىل اجلمل اإلنية ،ومبـا أنـ يسـرد للقـارئ واقعـة مضـج ،اسـتفاد مـن
الفعــل املاضــي أكطــر مــن الفعــل املضــارع ،واملــطري لالهتمــام أن حممــود منــاف يف كــطري مــن
األبيات استفاد جنبا إىل جنب اجلمل اإل نيـة مجـال فعليـة أو اسـتفاد مـع الفعـل املضـارع
فعال ماضيا وهبذ الطريق خرج كالم مـن الرتابـة وامللـل إىل احليويـة والديناميكيـة وأمـا
بالنســبة إىل األســاليب اخلربيــة واإلنشــائية ،فــإن أكطــر األســاليب املســتخدمة هــو االســلوب
اخلــربي والنقطــة االخــرى أن اجلمــل اإلنشــائية معظمهــا خرجــج مــن معناهــا األصــلي إىل
معان أخر تستفاد من السياق ،مطل التعجب ،والنفي و...
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