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ّ
ملخص البحث
احلمد هلل الذي جتىل للقلوب بالعظمة ،واحتجب عن االبصار بالعزة واقتدر

االبصار تثبت لرؤيته وال االوهام تبلغ كنه عظمته ،وال
عىل االشياء بالقدرة ،فال
ُ
االلسن حتيص نعمه ،وصىل اهلل عىل خاتم رسله حممد وعىل اله الطاهرين وصحبه

الغر امليامني… وبعد

تعدُّ الصورة يف النص االبداعي بشكل عام ،والنص الشعري بشكل خاص

ذات أمهية قرائية خاصة ،بوصفها جتسد الرؤية الشمولية لقراءة النص ،وقد َّ
شكل

القول الشعري يف اهل البيت  شعرية مائزة يف ميدان النشاط الشعري االنساين
الواعي ملا هلم من منزلة سامية وعظيمة عند اهلل (سبحانه وتعاىل) ،ويف نفوس

املسلمني املوالني هلم خصوص ًا ،لذا انربت اقالم الشعراء العرب املوالني ألهل بيت
النبوة تصدح قلوهبم وضامئرهم وال ًء وحب ًا وانتام ًء ألهل بيت رسول اهلل  فجاء

هذا البحث لدراسة صورة االمام احلسن يف الشعر العريب ،واالليات التي

وظفها هؤالء الشعراء يف رسم صورهم الشعرية لبيان منزلة االمام احلسن,
وماقام به من مواقف ،وماتعرض له من مظلومية كبرية ،ومامتتع به من صفات
وسجايا كريمة ،فهو سبط رسول اهلل وسيد شباب أهل اجلنة ،وقد مثلت صورهم

الشعرية قي ًام مجالية وابداعية حققت هوياهتا الوالئية املائزة وحضورها الوجداين

والفكري املاثل واملاتع يف الوقت نفسه.

وقد وقع االختيار عىل جمموعة شعراء من خمتلف بقاع العامل العريب تغنوا باإلمام

وليد ًا طاهر ًا ،ورثوه شهيد ًا مظلوم ًا ،وجسدوه قضية مصريية كربى ،فمثلوا حمور
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الدراسة ،والبد ان تتعدد االلوان والصور بتعدد االنفعاالت واملشاعر ،فجاءت

صورة االمام احلسن يف قصائدهم متنوعة وذات ثراء لغوي وفني عبرّ عن

عمق االنتامء ملعتقدهم وقيمهم واظهارها بصورة مؤثرة يف املتلقي بمختلف االبعاد.
وقد افاد البحث من معطيات الدراسة االسلوبية بمكونه التصويري للكشف عن
مواطن اجلامل ومواضع االنزياح التي شكلت بمجملها اسلوبية رائعة مؤثرة.

توزع البحث عىل مدخل اهتم ببيان الصورة الشعرية بعدها معيارا اسلوبيا

وتبع ذلك ثالثة حماور مثلت مالمح أسلوبية الصورة وهيً :
أوال :نسق املشاهبة.
ثاني ًا :نسق االستبدال .ثالث ًا :نسق املجاورة .وختم البحث بأهم النتائج التي وصلت

اليها الدراسة.

()1
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ABSTRACT
Thanks be to Allah invading the human heart with His grandeur, no
sight could cuddle Him for the His dignity, He surmount matters with
capacity; no sight catches His being, no doubts could fathom His grandeur,
no tongues could count His blesses, peace be upon the seal of the prophets
Mohammed and his immaculate and prominent progeny.
Now:
The imagery is considered as paramount in the creative text in
general and poetry in particular as there is a Quranic importance to
convey a profound portrait: poetry surges into view as prominent in the
field of creativity for the sublime and great niche Allah maintain to the
Ahlalbayt and also people do, that is why the quills of the adherent poets
take delight in the love of the imams.
The current paper floats into being to scrutinize the portrait of imam
Al-Hassan in the Arabic poetry and the techniques the poets employ in
portraying the niche of imam Al-Hassan, stance, rigours, traits, as he is
the son of the prophet and the master of the youths in paradise; whose
imagery manifests aesthetic and creative values and culls its doctrinal
identity and sentimentalist and intellectual presence, existed and
infatuated at one time.
There are certain poets as selected from different regions praising
and elegizing the imams as immaculate and as a suppressed martyr that is
why the paper comes with various colours as they are different quills; the
study reverts into stylistics to have the artistic values and images and tends
to be bifurcated into three axes: 1- Simile. 2- Replacement. 3- Propinquity.
Ultimately the study terminates at the findings.
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 ...املدخل ...
الصورة الشعرية معيار ًا أسلوبي ًا
النص اإلبداعي
للصورة أمهية بالغة يف أي َّ
نص إبداعي ،وال يبتعد اذ قلنا ان ّ

يساوي الصورة ،..فالنص عبارة عن صور جزئية ترتاكب وتتألف فيام بينها لتضع

النص.
لنا صورة كاملة األبعاد واأللوان والتأثري تسمى ّ

فالصورة الشعرية متثل املحور الرئيس الذي تدور حوله مكونات القصيدة
أمجعها ،فهي متثل املركز البؤري للبناء الشعري كله وهي تعمل بوسائل ِهاِ اخلاصة
أحدثت لغتها
لتحقيق مركزيتها يف النص الشعري والتتأتى الصورة الشعرية إال اذا
ْ

خرق ًا وانزياح ًا فيام هو سائد ومعياري ،وهبذا األمر تلتقي مع األسلوبية بعدَّ ها

«علم االنزياح» )2(.وبطبيعة احلال فإن املفهوم األسلويب للصورة الشعرية يدور يف
مضامر االنزياح بالتعاضد مع قسيميه (االختيار والتأليف) الن لوالها ملا كان هناك

انحراف وجتاوز.

()3

لتصور مستقل ملفهوم الصورة الشعرية عىل
وهبذا ستكون األسلوبية حاملة
ّ

أساس ان األسلوبية هي الدراسة العلمية لألسلوب.

ومن َث َّم فإن أدواهتا االجرائية أقرب اىل املوضوعية .وحتقق الصورة الشعرية

باملنظور األسلويب يف إطار االنزياح الرتكيبي الذي ينشأ من العالقات بني الوحدات
املعجمية واالنزياح الداليل الذي يقوم عىل عالقات املشاهبة (التشبيه) وعالقات

االستبدال (االستعارة) وعالقات املجاورة (الكناية).
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ُ
تنرصف اىل الصورة حني تكون ملمح ًا خاص ًا وبارز ًا يمثل
ولذلك فاألسلوبية

تكتسب رشعيتها من جتاوزها األحكام املسبقة باالعتامد عىل
حالة نسقية مائزة،
ُ
النص واالنطالق منه واالحتكام إليه واملعايري العلمية املتفق عليها.
ّ

ويف بحثنا هذا اقترصنا الصورة الشعرية عىل ما حققته عالقات املشاهبة

أهم بؤر
واالستبدال واملجاورة من انزياحات داللية ،بعدَّ هذه العالقات من ّ
ُ
تبحث عنها األسلوبية ،وما حتققه من تأثريات
االنزياح يف النصوص االبداعية التي

يف امللتقي ،وما ترتكه فيه من استجابات.

ً
أوال :نسق املشاهبة
ُيعد نسق املشاهبة وسيلة أسلوبية فاعلة يلجأ إليها األديب لتقوية املعنى وتعميق

ِ
اخليال الشعري بطاقته اجلاملية؛ لذا ُع ّرف يف الدراسات
الداللة ،عرب استلهام
نيص ينبني جمازي ًا وفق عالقة إما عىل أساس التشبيه أو
النقدية احلديثة بأنه« :نسق ّ

االستعارة».

()4

واملشاهبة تقرتن بدينامية التشخيص الذي ينزع بالتعبري عن تصورات جمردة

او غري جمردة ،فعندها تتبلور صور املشاهبة الذي يشكل بحسب رأي (بول ريكور)

حلظة أساسية إلنتاج نسق املشاهبة.

ُ
تصور املتلقي وإدراكه أو
وللصور التشبيهية دالالت إحيائية
ختتلف باختالف ّ
تولدها يف ِ
نفس ِه أو خميلته ،ومن هنا يقوم املتلقي بتأويل
بحسب طبيعة اإلثارة التي ّ
تلك الصورة .وأبرعها هي التي تستطيع ان توحي بأكرب قدر ممكن من الدالالت
اإلحيائية واإلثارات التخيلية عند املتلقي.

()5
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ونسق املشاهبة من أبرز املستويات األسلوبية الفاعلة يف الصورة الشعرية التي

جتنح اىل اقتناص الوحدة القائمة عىل التامثل بني العنارص املشاهبة ،اي بعد معاينة

هذه السامت داخل تراكيبه مفردة ثم جتمعها بعد ذلك شبكة دالة تربز أثرها يف

األسلوب الشعري.

تغنوا بوالدة اإلمام
ويطالعنا يف هذا النسق جمموعة الشعراء املوالني الذين ّ

احلسن وبنسبه لرسول اهلل  فهو سبط رسول األمة وقرة عني البتول وابن

حيدرة الكرار (عيل بن ايب طالب) ،وبصفاته وسجاياه وحسنه وكرمه وشجاعته
وصربه ،فمن تلك النامذج الشعرية ،قصيدة الشاعر حممد عيل اليعقويب جاء فيها:

()6

النحر
الفطر عيد ًا وال
ش����ه����ر اهلل ف���ي���ه ك��أن�ما به العيد ليس
هت���ل���ل
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
احلرش من ذكره القطر
يضوع ليوم
ب��ال�شرف ال��ذي
ول��ي��دٌ ح��ب��اه اهللُ
ُ
ُ
متتاز قصيدة الشاعر اليعقويب التي وسمها بـ (مأل الدنيا برشا) بذلك االستهالل

الشعري التشبيهي ،وهذا ما انامزت به اللغة الشعرية يف انحياز وظيفتها ملصلحة
املعنى الشعري الذي يقصده ،فالشاعر خلق مناخ ًا شعريا مفع ًام بالفرح والنشوة

لوالدة اإلمام  امليمونة حتى جعله عيد ًا يغني عن تلك األعياد املعروفة عند

املسلمني إذ شبه والدته املباركة بالعيد ،بل ازداد النص قو ًة وشموخ ًا حني ردف

جسدت احلب الوالئي
قوله بـ «وليدٌ حباه اهلل بالرشف .»...ومن صور التشبيه التي ّ

ألهل بيت النبوة ومباركتهم لوالدة سبط الرسول األعظم  ما قاله الشاعر:

الشيخ عبد املنعم الفرطويس.

()7

ت�ل�أأل يف ب��ي��ت ال��ن��ب��وة م�شرق�� ًا من احلسن الزاكي ُينري الدياجيا
ب��احل��ق ه��ادي��ا
ت��ن��زل ك��ال��ق��رآن
إمام هدى من ذروة العيش نوره
َّ
ّ
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النص مجلة من املامثالت الداللية لقيمتها األسلوبية يف صنع صورة
حيتضن
ّ

النص التشبيهية ،فلم جيد الشاعر صورة أروع من تلك يف تشبيه والدة اإلمام 
ّ
بنزول القرآن ،فحب أهل البيت والوالء هلم يكون كالشخص الذي يتبع الطريق
املستقيم فهم كالقرآن هلذه البرشية بل هم القرآن الناطق باحلق والصدق ،وقد

أضفت هذه الصور التشبيهية فضاء احيائي ًا يعمل عىل ادامة اإلحساس بالتواصل

النص ومتلقيه ولذا ُيعدُّ مثل هذا التشبيه مركز ًا لالستقطاب الداليل
الشعوري بني ّ

يف النص( .)8بل نجد الصورة التشبيهية املامثلة لسابقتها عند الشاعر معروف عبد
املجيد ،اذ جيعله  كآيات القرآن اهلادية اىل سواء السبيل ،اذ يقول(:)9
ّ
النبوة واألناشيد الند َّية يف شفاه املصطفى
ياكل آيات َّ

ومز َق األكفان وهو يطوف حول البيت م َّتئدا
ياسبطه
املسموم ..قام ّ
َ
ويسعى بني مرو َة والصفا

قعدوا ومل تقعد!..

فالشاعر جعل من املشبه به عنرص ًا أسلوبي ًا فاع ً
النص ليوحي بأمهية ومنزلة
ال يف َّ

اإلمام احلسن ،وهو سبط الرسول املصطفى اذ قرن الشاعر والدته العظيمة
بالسم ظل ًام وغدر ًا.
فهي كآيات القرآن ،واألناشيد الندية ،بحادثة استشهاده ُّ

عكست رؤية شعرية جديدة
ويمكن القول إن القيمة اإلجرائية األسلوبية التي
ْ

يستضئ هبا املعنى ويلتقط بريقها ،عرب تلك الدوال االيقونية يف (آيات النبوة،
ُ
واألناشيد الندبة ،وسبطه املسموم ،وشفاه املصطفى ،ومزق األكفان) مما أكدّ مجالية

املوجه اىل شخص اإلمام  ،ولذا قيل ان« :التشبيه خطاب
اخلطاب التشبيهي ّ
بالغي يعتمد البساطة يف الرتكيب ذاته ويف عالقاته مع املعنى».

()10
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بل تتسع الصور الشعرية لتمأل فضا ًء رحب ًا من القداسة والوالء حني جيعل

اإلمام  شبيه املصطفى ،بل جزء منه ووريثه املنصوص من اهلل (تعاىل) ،اذ تتجىل
هذه الصورة الرائعة عند الشيخ الشاعر نجم الدين البغدادي يف مدحه اإلمامني

احلسن واحلسني  وبيان منزلتهام عند رسول اهلل :

()11

له الشبه السامي يف نصف حممد وف��از بباقة الفتى احلسن الطهر

الفخر
مه��ا أقسام شبه ال��رس��ول وراث�� ًة وناهيك من فخر يدين له
ُ
الصدر
ضمها
ُ
مه��ا نقطتا ي���اء ال��ن��ب��ي فطاملا من املصطفى املختار ّ

إذ تظهر تشكيالت الصورة الشعرية عرب تلك التتابعية من الدوال األسلوبية

(الشبه السامي ،نصف حممد ،شبه الرسول ،وراثة ،نقطتا ياء النبي ،ضمها الصدر)
النص بصور فائقة املعنى عىل استقطاب دالالت وأبعاد
التي وظفها الشاعر ليوحي ّ

تأويلية متنوعة ،لذا جاء املشهد الشعري مكثف ًا باملعاين العميقة ذات األبعاد اجلاملية

والتأثري الواعي يف املتلقي ،فعدّ ت مثل هذه الصور التشبيهية «بنية مقصودة لذاتهِ اِ
وليست وسيلة سطحية انتفاعية» )12(.بل نجد الشاعر (أمحد حسن الدجييل)

()13

رصح هبا الشاعر الذي سبقه يف تشبيه اإلمام
يعضد تلك الصورة التشبيهية التي ّ

احلسن بجده املصطفى ،بل نراه يزيد الصورة وضوح ًا وعمق ًا ،اذ يقول:
ل��ي��س ب���دع��� ًا ف��إن��ه َر ْو ُح طه ق���د جت��ّل�ىّ وس��ي��ف��ه امل��س��ل��ول
ُ
ويروق املستحيل
وال���ك���ت���اب ال����ذي ب���ه ي��ظ��ه ُ��ر احلق جلي ًا…

ريت نسق اخلطاب من
ان اسرتاتيجية األجراء األسلويب يف
َّ
النص املتقدم غ ّ

ٍ
بمعان جديدة
النص اختالف ًا داللي ًا للنهوض
حالته النمطية اىل حالة مستجدة متنح ّ
ُ
يكشف
فساعدَ هذا األجراء األسلويب عىل استحضا ِر مشهد مرئي حمسوس
عدة
َ
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عن احلشد صوري مكثف وبؤرة تترسب فيها أفانني الصور فتثري مشاعر املتلقي بام
هيأت له من صورة شعرية تشبيهية متثلت بجعل شخص اإلمام احلسن روح
ْ
طه األمني بل هو ذلك الكتاب املستبني الذي أنزله عىل شخص الرسول الكريم

 ،لذا نجد ان األسناد التصويري املجسم لنسيج املشاهبة كرس أطر التامثل
املعياري ،وقام بدور أسلويب ذي طابع داليل مرتبط بخيال الشاعر وحبه ووالئه.

وتتجىل صور التشبيه األخرى جمسدة شخص اإلمام احلسني تلك

الصفات والشامئل الطيبة والسجايا الفضيلة فهو معدن الوحي والتنزيل وسبط
الرسول األمني وابن بنت النبي املصطفى ،اذ يقول الشاعر متغني ًا بفرح والدته
امليمونة جملي ًا ذلك النسب ،الطاهر،عند الشاعر حممد مجال اهلاشمي:

()14

وه��ل تلد ال��زه��راء إال كوكب ًا
ومااحلسنالزاكيسوىفرعدوحة

تدور عىل أفالكها األنجم الزهر

اخلرض
تدور عىل اآلباد اغصاهنا
ُ

اما الشاعر ابراهيم بري فريسم لنا صورا شعرية ذات نسق تشبيهي ومقصد

داليل عميق اذ يقول:

()15

الطري مشدوه ًا عىل ٍ
فنن وجا َد بال ّلحن حتى أسكر الفننا
و ّغ��رد
ُ
احلي ،فازداد النهار سنا
كزهرة النرجس العذراء بسمتُه َش َ
قت عىل ّ
ِ
غصنا
منتق أعظ ْم هبا دوح ًة… أكر ْم به ُ
من دوحة اخلُلد ُغصن اخللد ٌ

بلغت أقىص حدَ من الفاعلية احلسية
يف النصني املتقدمني نجد أن صورة املشاهبة ْ

عند الشاعرين ،اذ بلغت فيها حد االنزياح الشعري ،يف تلك الدوال االسلوبية يف

تشبيه األمام  بـ (الدوحة ،الكوكب ،زهرة النرجسُ ،غصن اخللد) .اذ مجع
هذا الفضاء الشعري مساحة عابقة بالوالء والطاعة واحلب لشخصه الكريم 

ومنزلته السامقة عند اهلل (تعاىل) ورسوله الكريم.
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فنسق املشاهبة الذي ِ
فاض به الشاعران من الصور اإلحيائية مثلت ذات قيمة

ونسق داليل ومجايل حيمل يف اعبائه جوهر العالمة الشعرية املكتنزة باختزال املعنى
وخصوبته وثراء شعريته .وتتامثل تلك الصور الشعرية املبنية عىل نسيج املشاهبة عند

شعراء أهل البيت  ،فنجد الشاعر سلامن هادي آل طعمةإذ يقول الشاعر:

()16

ت��ط��ل��ع يف أف���ق���ن���ا م��ص��ل��ح�� ًا ك�م�ا يف ال���ف�ل�اة رسى م��ن��ه ُ��ل
ُ
امل��ح��ف��ل
ش�مائ��ل ك���ال���روض يف ُح��س��نِ ِ��ه وجم����د ل���ه ي���زده���ي
ُ
اجل����ن����دل
ي����ل��ي�ن ل����ه
ف��ي��ا م��رح��ب�� ًا ب��س��ل��ي��ل ال���ويص زك������ي
ُ
ُ
يسأل
ك�م�ا ال��ن��ج��م ي���زه���ر يف ُأف��ق��ه غ��دا ال��ده��ر ع��ن فضله
النص املتقدم نجد ان الشاعر يستغل تقانة التشبيه وعمقه ومجاله يف رسم
ويف ّ

صور شعرية مزدوجة تبدأ من والدته امليمونة وعظيم صفاته وسجاياه الكريمة،

اذ تنرش عىل مساحة اجلسد الشعري بقدر ٍ
عال من الصور التشبيهية بكل فاعليتها
األدائية وهيمنتها األسلوبية مندجمة معها االستعارات والكنايات خالقة بذلك
ُ
النص ،مما يمنح القراءة
مسار ًا أسلوبي ًا خمتلف ًا،
ينهض عىل حرية الدوال الفاعلة يف ّ

الشعرية فضا ًء حر ًا لتفاعل احلواس املتلقية وهي تشتغل بتشبيهات فاعلة متثل صورة
كريم أهل البيت وسجاياه العظيمة ،لذا يمثل هذا املشهد الشعري التصويري إبداعا

من جهة األداء األسلويب وهو انجاز فاعيل للمعنى وحتقيق له ،وهنا يسهم اخليال
الشعري بقوة يف صريورة املعنى وثرائه.

ُ
يصل لدرجة تفاعل احلركة الشعورية
بل نجد ان احلس الوالئي العميق

والنفسية بني طيب صفات اإلمام احلسن وسجاياه الكريمة وحسن كالمه
وعذب الفاظه ،اذ متتثل هذه الصورة عند السيد حممد الشريازي.

()17
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نطقه العذب كالزالل ارتشافا

خلقه كالنسيم عند مهب الـ

ي���ت���ل���ق���اه م����ن ص���غ���ى هب��ن��اء
فجر صبح ال��رب��ي��ع ب��األش��ذاء

فالشاعر حيقق حضور ًا أسلوبيا فاع ً
ال يف النص املتقدم تستدعي القارئ

للتواصل فض ً
ال كوهنا تفتح األبواب للتأمل يف وصف اإلمام احلسن الزاكي

بني تلك الصفات احلميدة يف اخللق ُ
واخللق ،فهذه األيقونات األسلوبية القائمة عىل

نسق املشاهبة يف تشبيه كالمه  بالزالل العذب ،وخلقه بالنسيم اهلادئ يمثل
انتاج الصورة الشعرية بكل تقانة اسلوبية قادرة عىل مزج الصورة الذهنية بالصورة
البرصية ويتمظهر فيها نسق املشاهبة بفاعليته الشعرية وانتاجه الداليل.

وتتقابل تلك الشعرية التي رسمت والدة اإلمام احلسن وذكر صفاته

السم
وشامئله وسجاياه العطرة مع تلك الصور التي ذكرت مصيبته األليمة وحادثة ّ
التي أودت بحياتِ ِه الرشيفة و ّجترعه لظلم وغدر بني أمية ،ويف هذا الصدد يقول

الشاعرسلامن أمحد البحراين:

()18

ِ
امل����ذاق ك��ص ِ
ّ
��اب
���ر
عظيم و ُم
إن رزئ���ي بالسبط رز ٌء
ٌ
���ص���اب ُم ّ
ٌ
ال��س��م داف��ت إل����ي����ه ض���غ���ائ���ن األح�������زاب
غيل يف ن��اق��ع م��ن ُّ
ِ
ِ
الكتاب
تنعاهآي
الطست شهيد ًا…
ف��ق�ضى ب��ع��د ق����ذف أح���ش���اه يف
ُ

ان الدوال التي وظفها الشاعر هلا مكانتها اإلحيائية والداللية ،اذ جاءت

تشبيهاته مشحونة بحس االنفعال واالمل ملصيبة اإلمام احلسن املظلوم جراء
ِ
رزء عظيم،
السم الذي ُدس له يف الرشاب ،اذا أوحت تلك الدوال «رزئي
بالسبط ٌ
ُّ
ُمصاب ُم ّر املذاق» بطبيعة االنكسار النفيس والوجداين الذي عاشته األمة املسلمة

املوالية ألهل بيت الرسول بعد مصيبة استشهاد اإلمام احلسن.

34

ومن صور التشبيه األخرى تشبيه اإلمام احلسن بالليث يف شجاعته

وحتمله،وصربه عىل ظلم بني أمية ،وذلك يف قواللشيخ أمحد الوائليمن قصيدة يف

اإلمام احلسن:

()19

وجرعت اشجان ابن هند ولؤمه

السم وهو سالحه
أزجى إليك ُّ

كالليث اذ ت��ق��ت��ا ُد وه��و مق ّيد

وي���دُ اجل��ب��ان بغيلة تستأسدُ

إن تقانة التشبيه ترسم صورة احلال التي كان عليها اإلمام ومعاوية ،اذ مثَّل

الدال األول (اإلمام) موقف القوة (الليث) ولكن اخلديعة واملكر جعلت من
(اإلمام) ليثا مقيد ًاُ ،
وأزجي إليه السم من يد جبانة استأسدت عىل الليث فالشاعر
أراد أن يوصل عرب نسق املشاهبة صورة اإلمام احلسن الشجاع الذي أوقعت

به يد الغدر واخلديعة ،مما يشكل نسق ًا خيالف ما شاع من أن اإلمام ضعف وتراجع
عن مواجهة معاوية وجيشه .ومن األوصاف الالفتة يف هذا املوضوع ايض ًا ما جاء

يف قول يقني البرصي اذ ينادي اإلمام  بقوله:

()20

صعب جلامها
فيا صابر ًا صرب املسيح وملج ًام خطوب ًا عىل االسالم
ٌ

فهو يستثمر نسق املشاهبة ليقرن صرب اإلمام بصرب النبي عيسى وما واجهه من

حتديات ،وهو مع ذلك الظرف الصعب كان ملج ًام خلطوب مل يكن الحد أن يلجمها

إالهو ،فأوصل عرب صورته رسالة مفادها ان اإلمام  امتلك صرب األنبياء

وشجاعتهم وحكمتهم يف قيادة األمة ومواجهة الظروف الصعبة والتحديات
اجلسيمة.

35

ثاني ًا :نسق االستبدال (االستعارة)

ُيعد نسق االستبدال منجز ًا أسلوبي ًا له دور يف الصورة الشعرية اذ يربز فيه

االنزياح واضح ًا يف خرق التطابق بني العالقات اللغوية وحرصها يف كيان واحد
عرب استثامر التنافر بني الدال واملدلول ،اعتامد ًا عىل الوظيفة املجازية التي تعد أساس

الصورة االستعارية ،فتعمل عىل استشارة املتلقي وتنشيط خميلته لتجاوز البنية

السطحية اىل البنية العميقة التي يمكن الوصول إليها عرب عدد من القراءات املنتجة
إلبعادها اإلحيائية ،وعليه يمكن القول ان االستعارة تشكيل من« :ممارسة تركيبية

عىل مستوى حموري االختيار والتأليف».

()21

وتكمن فضيلة االستعارة أسلوبي ًا يف هذا الواقع اجلديد الذي ختلفه الصورة

الشعرية ،ويف اإلحياء املتو ّلد عن تردد القارئ بني داللتني :داللة حرفية غري

مقصودة ولكنها مدعاة متنعها القرائن وال يمكن ان تتحقق إال يف اخليال ،وداللة
أخرى حمتجبة يطلب من املتلقي استنتاجها بنا ًء عىل تلك القرائن )22(.وقد مثلت

نصوص هؤالء الشعراء نسق ًا استبدالي ًا فاع ً
ال يف رسم تلك الصور الشعرية عرب

االنزياحات واالستعارات يف التربك والتغني بوالدة اإلمام احلسن والتهليل

بمرحبه الكريم ،أويف وصف مصيبته األليمة التي هزت الكون فمن أمثلة ذلك،

قول الشاعر أمحد الوائيل ،يف قصيدته التي تغ ّنى فيها بوالدة املجتبى فجاءت

صوره ومعانيه ذات ابعاد احيائية مجالية توحي بمنزلته السامية عند اهلل ،إذ يقول:

()23

وش��دت له ال��زه��را ُء متأل مهدَ ه ن���غ�م ً
�ا غ������دا َة
هت�����زه وهت���ده���دُ
ّ
ِ
ُ
ب��ال��زاد ال��ك��ري��م عناية هلل
ورع��ت��ه
ت���غ���دق ب��ال��ك��ري��م وت��رف��دُ
ِ
ٍ
وبسمع ِه ال��وح��ي امل��ب�ين ي��رد ُد
أمح��د
ع��ي��ن��اه تستجيل م�لام��ح
وي��ر ّب��ه امل��ح��راب وه��و م��ط ّ��و ٌق ع��ن��ق ال��ن��ب��ي غ���داة ف��ي��ه يسجدُ

36

نجد ان اإلسناد االستعاري جتسم يف رسم الصورة الشعرية يف النص املتقدم

عرب تلك الدوال االنزياحية يف «متأل مهده نغ ًام رعته بالزاد الكريم ،عيناه تستجيل
مالمح أمحد ،يربه املحراب».

ولعل هذا االنتهاك للمألوف اللغوي استطاع عربه الشاعر ان جيسد لنا رؤيته

الشعر ّية يف تبيان منزلة اإلمام السامقة فهو ابن السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء

العاملني وهو سبط الرسول املصطفى ،تربى يف حجر النبوة ،ويف مهد الرسالةَّ ،
فإن
أوحت للقارئ بعظم منزلته عند الرسول وابنته فاطمة
هذه الدوال االنزياحية
ْ
كشفت عن احياءات الصور الشعرية ذات النسق
 .لذا فان هذه االنزياحات
ْ

االستبدايل إلثارة املتلقي وإرشاكه يف كشف تلك الصور ،ولذا قيل ان «االستعارة

آلية تصويرية الترتبط باللغة فقط ،بل بالنسق التصويري الذي ُيعد استعاري ًا يف

جممله» )24(.وتتاموج تلك الصور االستعارية عرب عالقات االستبدال عند الشاعر

الشيخ نزار سنبل إذ اختزل والدته وحياته املريرة ووجوده املقدس يف حياة
املسلمني إذ يقول:

()25

فرف من ُح ُلم الواحات ما سكنا
وناغمت بسامت الطري ساقيتي
َّ
حل َسنا
وم��ا حت�َّي�رَّ ُت يف ُح��س��ن ُأب��ادل��ه حلو االحاديث إال الوحي وا َ
فنلحظ ان النص املتقدم يستمد بنيته العميقة عرب تلك املعطيات االستعارية التي

ّ
(ناغمت بسامت الطري ساقيتي ّ
رف من ُح ُلم الواحات) حتريت يف
وظفها الشاعر يف
َ

ُحسن أبادله (إذ تتاموج الصور االستعارية يف خيال الشاعر باألفعال االنزياحية،

ليعبرّ عن حبه ووالئه وصدق عاطفته إلمامه املجتبى ،ثم تندمج تلك الصور مع

صور أخرى اسرتسل هبا يف قصيدة للشاعر [الشيخ قاسم القاسم](« :)26كي تستعري
ِ
املالئك شيئا لرتسم وجه احلسن ،ولن تستطيع النك حني حتاول
من الزغب ،زغب
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ان ترسم بعض معانيه يسمو؛ الن (احلسن )فوق ضيق املسافات فوق الزمن
منحت السحاب الندى ،فعاش عىل راحتيك الربيع فهل ياترى حيتويك البقيع».

ُّ
تشف عن توظيف أفعال
فاملشهد الشعري يموج بصور استعارية حركية

االنزياحاالستعاري يف «زغب املالئك منحت السحاب الندى ،عاش عىل راحتيك
الربيع ،حتتويك البقيع» التي متثل حجم املنزلة السامية التي حيتلها اإلمام عند اهلل

(سبحانه وتعاىل) فهو زغب من املالئك يف مجال وجه احلسن وهو يف سخائه وكرمه
كالربيع يف يديه والسحاب الذي يدّ ر باخلري والعطاء ،بل ازداد املشهد حركية
بتوظيف تلك الدوال التي عملت بطاقة اختزالية كبرية لإلشادة بكرمه وعطائه

وسخائه وجوده عرب ذلك التعالق االستعاري مع الدوال االنزياحية األخرى ،فكان
لتلك الصور االستعارية أثرها الفاعل يف «إعادة تشكيل جزئيات الواقع ،حيث

تذوب عنارصها لتتخلق يف ميالد جديد ،تتضح من خالهلا الرؤية الفنية اخلاصة

لألشياء واملعاناة االنفعالية لصاحبها».

()27

ومثلام َّ
وظف الشعراء تلك الصور الشعرية عرب عالقات االستبدال االستعاري

يف التغني بوالدة االمام احلسن والتمجيد بصفاته وحماسنه وسجاياه الكريمة،

نجدهم ايض ًا يرثونه ويتحدثون عن مصيبته االليمة وفاجعته اجلسيمة التي
اهتز هلا الكون والعرش ،واالشارة اىل صربه وحتمله فمن امثلة ذلك ،قول الشاعر

الشريازي:

()28

وعلقم
��رع��ت��ه َي����دُ ال���زم���ان ِم����رار ًا أك��ؤس�� ًا ملؤها زع��اف
ْ
َج ّ
ج���ر جيوش ًا وأق���ام���وا عليه أخ��ب��ث ملحم
ف��اب��ن ه��ن��د عليه
َّ
ط��ع��ن��ت��ه ب��خ��ن��ج��ر ي����د ب��غ��ي اذا ل��س��اب��اط حينام ك���ان أق��دم

38

ان اخلطاب االستعاري الذي هيمن عىل فضاء النص عرب تلك االنزياحات يف

«جرعته َيدُ الزمان ،أكؤس ًا ملؤها زعاف ،طعنته بخنجر يد بغي» انبثت عرب ذات
ّ
الشاعر احلزينة التي حققت انزياحا عالي ًا للتعبري عن حجم االمل واملعاناة التي حتملها

االمام  ولذا ُعدّ التعبري االستعاري هو «وسيلة من وسائل املنشئ لتأثري الصورة

ومتكنها يف النفس والتي تعكس وتوحي بمشاعر تلك النفس وانفعاالهتا»(.)29
()30
خيم عىل مساجد
ويرثيه الشاعر عبد احلسني شكر لريسم صورة احلزن الذي َّ

العبادة ودور العلم ،اذ يقول:

والسنن
رز ٌء به عرصات العلم قد بقيت دوارس�� ًا من فروض اهلل ّ
الغرو ْ
إن تكن األكوان قد خلعت ثوب املحاسن من حزن عىل احلسن

ف��إنَّ��ه ك���ان يف االش��ي��اء هبجتها قد قا َم فيها مقام الروح يف البدن
أقرحت جفن النبي وكم قد ألبست فاط ًام ثوب ًا من احلزن
هلل كم
ْ
نلحظ فضاء االستعارة يف النص الشعري يتجىل يف هذا اخلرق اللغوي الذي

احدثه االنزياح االستعاري للدوال (عرصات العلم ،بقيت دوارس ،األكوان
خلعت ثوب املحاسن ،البست فاطمة ثوب ًا من احلزن) فهو يرسم مشهد ًا حركي ًا

بالسم ،اصبحت دور
مكثف ًا لفقد االمام  بعد مصيبته األليمة وحادثة استشهاده ُّ

العلم طامسة ومساجد العبادة خالية ،فهذه االنزياحات االستعارية منحت الصورة
الشعرية كثافة وديناميكية اضافية لشدّ انتباه املتلقي ،بل اضفت جو ًا من احلزن واألمل

والتوجع لفقدان االمام سبط املصطفى.

وثامثل هذه الصورة الشعرية سابقتها يف رسم احلزن واألمل لفقد االمام

احلسن ،اذ يسرتسل الشاعر الشيخ سلامن البحراين( ،)31يف قصيدته ليصف

صورة الكون بعد استشهاده  اذ يقول:
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ِ
ف��ق�ضى ب��ع��د َق ْ ِ
ِ
الكتاب
آي
������ذف ح��ش��اه يف الطست شهيد ًا… تنعاه ُ

ُ
ج��ب�ري����ل يف احل��ج��ب ل�لأم�لاك واألنبيا ب��أي انتحاب
ون����ع����اه

ربالفخيم اجلناب
وب���ك���اه
ُ
امل����ح����راب وامل��س��ج��د االع��ظ��م واملن ُ

ترتسم الصور االستعارية عرب هذا اخلرق اللغوي املألوف للدوال االنزياحية
اذ
ُ

يف «تنعاه آي الكتاب ،بكاه املحراب واملسجد االعظم» لتشكيل بؤرة النص يف احلزن
والتأيس عىل فقيد سبط الرسول وبيان منزلته العظيمة عند اهلل (سبحانه وتعاىل)
حتى ان آيات الكتاب نعته واملسجد االعظم واملنرب القسيم ،ملصابه األليم وجربيل

نعاه مع مالئكة السامء .بل نجد الشاعر معروف عبد املجيد ،يعبرُّ عن أمل وحرارة
ِ
بقوله(« :)32وارحم ثكاىل اخللق ..واألمل ّ
املذهب يف بطون
فقد األمام الزاكي

األمهات ،وهدأة الريف امللفع بالطفولة واشتعال الشيب يف رأس املدن ،فاألرض

اضعف طاقة من ان تراك جتود بالنفس الزكية مرة اخرى ،وتقتل ياحسن».

فقد ّ
وظف الشاعر هذه االنزياحات عرب تلك الدوال االنزياحية يف (األمل

ّ
املذهب ،الريف امل ّلفع بالطفولة ،اشتعال الشيب يف رأس املدن) بلغة شعرية انفعالية

صافية لتجريد املستغلق واخلطابية املبارشة لنقل انفعاالته املؤملة اجتاه تلك املصيبة
والفاجعة التي أودت بحياة األمام ليرتك الناس الضعفاء ينتظرون سخاءه وعطفه،

وخابت تلك اآلمال التي تعلقت بوجود االمام ،فجاءت هذه الصورة الشعرية

ماحيس به الشاعر من امتزاج بني الفكرة التي يريد التعبري عنها
االستعارية «لتعكس
ّ

والعاطفة التي تضيف اىل الواقع ماتضيفه»(.)33

40

ثالث ًا :نسق املجاورة (الكناية)
وهي من االنزياح الداليل الذي يوظفه املبدع للتوسع يف نصوصه واالنزياح به

عن اخلطاب املبارش ،إذ يقوم بعملية تركيب لغوي ينتقل من خالهلا املعنى اىل أحد
لوازمه ،وماترتب عليه من معنى فيذكره من طريق العدول عن إفادة املعنى املراد

مبارشة اىل إفادته من طريق الزم من لوازمه.

فالكناية دال عىل مدلولني خمتلفني :مدلول حقيقي ،ومدلول جمازي وكال

فالنص هو الدال ،واملعنى الداليل هو مدلول النص ،وهذا ال يعني
املدلولني مراد،
ّ

ان الدال خيتلف عن املدلول يف الكناية ،فالدال حيمل معنيني أحدمها قريب واآلخر
ثم فالصورة الكنائية تقوم عىل الداللة املبارشة
بعيد واملعنى البعيد هو املقصود ،ومن َّ

احلقيقية التي يصل املتلقي من خالهلا اىل املعنى« :عرب استقصاء اجلزئيات الداللية
التي ترشح عن البناء الكنائي ،وعدم االكتفاء باملعنى املجرد الذي خيتفي وراء البناء

اللفظي» )34(.ويمكن القول ان الكناية إجراء أسلويب ناجع يربز جانب ًا من الداللة

يف النص مما يستدعي إيالءها عناية كبرية ،عرب استثامر اإلمكانات التي توفرها

النص لغرض اإلحالة اىل الكشف عن
آليات التعبري الظاهري
املرصح به عىل سطح ّ
ّ
للنص.
الداخل املكنون ّ

ومن أمثلة الصور الشعرية التي زخرت باالنزياح الكنائي يف شعر هؤالء

دائر يسقي احلاممات
الشعراء مما نجده عند الشاعر معروف عبد املجيد فكأس جعدة ٌ

النبيلة واألحبة والوطن وهدأة الريف امل ّلفع بالطفولة واشتعال الشيب يف رأس
املدن فاألرض أضعف طاقة من أن تراك جتود بالنفس الزكية مرة أخرى .إذ نرى

البعد النفيس الذي حيمله استحضار تلك
الشاعر
ينسج داللته الرمزية الكنائية من ُ
ُ
الدوال الكنائية يف (كأس جعدة) (احلاممات النبيلة) (هدأة الريف امل ّلفع بالطفولة)
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مصورة ذلك احلدث املأسوي الذي
اذ تشتغل احلركية الرمزية بأسلوبية عالية
َّ
أصاب كبد سبط الرسول املصطفى وسيد شباب أهل اجلنة ،بحيث يظهر ذلك
الدال الكنائي رمز ًا لكل األحبة واملوالني ألهل البيت  فتتمحور صور الشهادة

واألمل والوجع والتأيس الذي الزال مستمر ًا عند حمبي أهل البيت  فإن قيمة الرمز

ليست قيمة داللية فحسب يتحدد فيها املرموز بكل معانيه ،بل هو قيمة إحيائية توقع
النفس ما اليكون يف التعبري عنه بطريق التسمية والترصيح .ومن أروع تلك الصور

الشعرية يف حقَ اإلمام احلسن ماقاله الشاعر حممد مجال اهلاشمي:

()35

َ
��ت املقاييس ك َّلها فخابت ،ومل يظهر آلمادها حدُّ
بحبك ج ّ��رب ُ
ستبىل معي الدنيا ،وح ّبك بعدنا سيبقى اىل أن ينفض اجلسد اللحدُ

هو الدين أهداين َ
إليك ،فأبرصت بكالنفسمايسعىلهالشاعرالفر ُد
احل��ب ليس ل��ه ر ُّد
اىل اهلل أسعى يف والئ��ك خملص ًا ب��ه ،وشفيع
ِّ
ٍ
حممد وشبل عيل ،قدّ س
أن��ت اال السبط سبط
جلدُّ
فام َ
ُ
األب وا َ
أباح الك ُّم ما أضمر الورد
َ
ترعرعت يف حجر النبوة ناشئ ًا اىل أن َ
(جربت املقاييس
ان هذا التشكيل األسلويب الفاعل لتلك الدوال الكنائية يف
ُ

بحبك ،ينفض اجلسد اللحد ،شفيع احلب ليس له ر ّد ،ترعرعت يف حجر النبوة)

حيقق شعرية الصورة،ويفتح املعنى اىل أفق غري حمدود إذ نجد هذه الدوال الكنائية
اجلياشة جتاه امامنا املظلوم
حتتشد يف ّ
النص ليعرض لنا الشاعر مشاعره وعواطفه ّ

الشهيد احلسن ،إذ كنى عن استحالة معرفة كنهه بأن املقاييس الحتده،
والصورة الكنائية األخرى يف امتداد حبنا ووالئنا واستمرار هذا الوالء اىل هناية

سمو نفسه كشاعر
الوجود واملعاد ،والينتهي بانتهاء اعامرنا ،بل ك ّنى الشاعر عن ّ

اليرد ،وكنى عن امتداد االمام
ذاب يف ُح ّب االمام والوالية له ليكون شافع ًا له
ُّ
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احلسن الرساليبانتامئه اىل النبي واإلمام عيل بأنه ُ
الك ُّم الذي اضمره الورد؛

ُ
حتمل بني طياهتا دفقات شعورية وشحنات إحيائية داليل بعيدة
ان هذه الكنايات

املرامي ،لشدّ انتباه املتلقي .ومن تلك الصور الكنائية التي مث َّل ْت نسق ًا اسلوبي ًا فاع ً
ال
يف قصائدهم ،قصيدة للشاعر الشيخ امحد الوائيل( )36اذ يقول:

ٍ
عطاء أجو ُد
ما أهون الدنيا لديك وأنت من وكف السحابة يف
واحل��ك��م ل��وال أن تقيم عدالة أنكى لديك من ُ
الذعاف وأنكد

وهي���ون ك���ريس مل��ن أق��دام��ه تر ق��ى��ع�لى ص���در ال��ب��ن��ي وتصعد
��ي وق���ال إن َ
َّ���ك س ِّيد
أو يبتغي منه ال��س��ي��ادة َم�� ْن له شهد ال��ن��ب ُّ
حم��م��دُ
ق��د ق��ادن��ا ل��ل��ص��دق م��ن��ه حممدٌ وم���ذ َّم���م م���ن مل ي��ق��ده َّ

النص بكنايات عدة أعطت ابعاد ًا وألوان ًا شعورية متنوعة وأظهرت
حفل
ّ

امكانية الشاعر الفنية يف رسم الصورة الشعرية وأوصلت رسائل عدة تنوعت بني

عقلية ووجدانية ،موظف ًا آليات األجراء األسلويب (الكناية) .ففي البيت األول ك ّنى
الشاعر عن كرم األمام وجوده وعطائه السخي فهو كريم أهل البيت وهذا لقبه

الرشيف الذي ُعرف به ،وأراد الشاعر يف البيت الثاين التعبري عن زهده يف (كريس
االمارة واخلالفة) الدنيوي املادي الذي تقاتل عليه بنو أمية ،فهو أرفع منزلة وأرقى
كيف ال وقد رقى فوق صدر جده املصطفى رسول األمة فالشاعر ك ّنى هبذه

الدوال االنزياحية املجاورة عن انتامئه ورشعيته يف والية املسلمني فهي رشعية اهلية

َ
الشك فيها ،وقد اكدّ ها النبي يف أحاديث كثرية و َم ْن مل يؤمن هبا فليس من
حقة
دين حممد .

فاإلحياءات الرمزية املوجودة تغدو فيها «الصورة الكنائية يف غاية التألق ألهنا

نجمت عن عملية تفاعل وماحيمله من ُبعد مجايل»( .)37لتخلق صورة مرئية تنبض
ْ

43

برؤية شعرية واقعية حمملة بوجع انساين موال ألهل البيت  طاملا عانى منه املوايل

عىل ّمر الدهور واألزمنة ومن هنا نعيد الرمز الراصد لقصدية الشاعر يف جتريد
النص منذ كان حمددا يؤطر احلدث الشعري بل جيعله مفتوح ًا( )38ومن تلك الصور
الشعرية أيض ًا ،ماقاله الشاعر عيل الفرج(:)39

أن���ايش ٌء ع�لى البقيع ه��ي��ا ُم ع�لى هيا ْم
وقفت فوقها احلامم
و ُأس��م��ي ج��ن��از ًة
ْ
ٍ
شمعة ها هنا حتمل السالم
الف
ُصلبت ُ
يف النص الشعري املتقدم تستند الذات الشاعرة يف تشكيل صورها الشعرية

الصغرى ذات الرموز الداللية اىل فضاء شعري م ًّلبد باألسى واحلزن ينسجم

وطبيعة املوضوع ضمن أفق رؤيوي ختيييل هتيمن عليه تقانة الرمز يف االلفاظ

(البقيع ،اهليام ،احلامم ،الف شمعة ُصلبت ،حتمل السالم) فتلك الدوال الرمزية
النابعة من فضاء محيمي والئي تكشف هول مظلومية اهل البيت  وتشري اىل صرب

السم ظل ًام وانتهبت
االمام احلسن ومعاناته وردعه لتلك الفئة الظاملة التي سقته ُّ

حقه يف اخلالفة املرشوعة له فـ «ان الشعر جيسدُ عالقة الرمز باملعاناة ،ومهمته
تتجاوز جمرد التصوير ،فالشاعر ينفعل بالواقع ويتفاعل معه ،وهذا جيعل الرمز وليد

املعاناة الذاتية»( .)40ومن امجل تلك الرموز الشعرية ،ما وظفه الدكتور الشيخ أمحد
الوائيل،يقول يف حق االمام احلسن:)41(

��وب ومص َّعدُ
��ص ٌ
��س�ماء م ّ
���ر ب��ه النجوم وط��ر ُف��ه نحو ال ّ
ي��ا َم�� ْن تمَ ُ ُّ
ِ
تتناغم األش��ج��ار م��ن
ت��ردي��د ِه إي����اك ربيِّ أس��ت��ع�ُي�نُ وأع��ب��دُ
ِ
ال���س�م�اء حم��ل ٌِّ��ق وي���دُ َب��دْ ي��ن امل��ع��وزي��ن ت��س��دّ ُد
ب���آف���اق
َر ْو ٌح
َّ
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تظهر مجالية الدال الكنائي بكل ماحتمله من حمموالت داللية تغمر الصورة

الشعرية بقدر كبري من املعاين والرموز يف االشارة اىل عبادته املخلصة هلل (تعاىل)

يف االلفاظ (مصوب ،مصعد) وجتسده الدائم واالشارة اىل كرمه ومعاونته لكل
املحتاجني فقد ُعرف بالكرم واجلود لذلك اشار اليها الشاعر يف ( َيدّ َبدْ ين املعوزين

تسدد) وهذا مايسمى بـ (الرمز احلقيقي الذي تذوب فيه العالقة ذات البعدين او
اكثر من وحدة داللية احتاملية تتفجر احيا ًء متجدد ًا ،وظال ً
ال كثيفة).
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 ...اخلامتة ...
َّ 1 .1
شكل القول الشعري يف حق االمام احلسن عالمة شعرية مائزة يف ميدان
النشاط الشعري العريب.

 2 .2وظف هؤالء الشعراء صورهم الشعرية لرسم صورة االمام احلسن
بآليات أسلوبية سواء يف التغني بوالدته املباركة امليمونة او الندب ملصيبته
االليمة وحادثة استشهاده.

3 .3مثلت صورهم الشعرية قي ًام مجالية وابداعية حققت هويتها الوالئية وحضورها
الوجداين والفكري.

 4 .4مثّل نسق املشاهبة ملمح ًا اسلوبي ًا بارز ًا يف قصائدهم ووسيلة من وسائل الشدّ
النيص ،وخطاب ًا اقناعي ًا تصويري ًا لرسم صور حية نابضة باحلركة واحليوية.

5 .5حقق النسق االستبدايل االستعاري صور ًا شعرية ذات انزياحات عالية حتقيق ًا

للمقاصد الداللية التي قصدها الشاعر ،وجلذب انتباه املتلقي وقد اسهمت
بشكل فاعل يف بلورة ال ُبنية العميقة وكشفت عن مكنوناهتا النفسية وحاالهتا

الشعورية.

6 .6ومثل النسق الكنائي قيمة اسلوبية متميزة عملت عىل إثراء الدالالت وتعميق
املعاين للوصول اىل الغايات التي قصدها الشعراء.

1 .1إبراهيم حممد بري :ولد عام  1917بجنوب لبنان تلقى تعليمه اإلبتدائي يف مدرسة الضيعة
ثم التحق بالكلية العاملية وهو يف العرشين من عمره ومنها انتقل اىل اليسوعية حيث خترج
حام ً
ال شهادة يف اآلداب العليا ،موظف سابق بوازة العدل ،دواوينه الشعرية :انتج إحدى
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.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

عرشة جمموعة ظهر منها ستة دواوين هي مارد النيل ،عيناك للنبي وآله ،من هنا أرشقت
الشمس ،ردها يازمان تويف سنة 1996م.تنظر :قبس من نور اإلمام احلسن.421 :
2جتدر االشارة اىل اعتامد البحث عىل ترمجة بعض الشعراء ونصوصهم الشعرية عىل كتاب قبس
من نور االمام احلسن املجتبى،اذ عقد مؤلف الكتاب فصال كامال حتت عنوان:االمام
احلسن يف الشعر العريب،وقد مجع كثريا من النصوص الشعرية التي َّ
قل تداوهلا وصعب
العثور عليها ،وعىل ترمجة أصحاهبا،وبخاصة وهو يشري اىل خمطوطات مل تظهر للنور اىل
االن ،ومن هنا جوزنا ألنفسنا االعتامد عليه من حيث َّ
ان عمله هذا اشبه بجمع ديوان يف
موضوع معني مل يقم أحد قبله يف حدود علمنا بمثل عمله هذا.
3ينظر مدخل اىل علم األسلوب30:
4ينظر الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهويب.44:
5شعرية القصيدة العربية املعارصة (دراسة أسلوبية).199 :
6ظ التشبيه واالستعارة (منظور مستأنف).97 :
7ولد الشيخ حممد عيل اليعقويب سنة  #1313يف مدينة النجف األرشف لوالد اشتهر بالعلم
والفضل واألدب ،وقد شجعه أحد مشاخيه األعالم عىل ارتياد جمال اخلطابة فأصبح اخلطيب
املرموق واملحدّ ث الفقيه ،نشأ الشيخ حممد عيل يف مدينة احللة وترعرع يف نوادي العلم
وجمالس األدب حتى عاد اىل موطنه النجف سنة 1385ه فعكف عىل البحث والتأليف
وقراءة كتب األدب والرتاجم وخ ّلف آثار ًا أدبية وتارخيية تقدر بثالثني كتاب ًا وديوان ًا ونقد ًا.
وقبس مننور األمام
ينظر :معجم رجال الفكر واالدب يف النجف،1369-1368/3
ٌ
احلسن.418:واالبيات يف.419:
8ولد الشيخ الشاعر عبد املنعم الفرطويس1917- #1334م بمحافظة العامرة يف العراق بعد
والدته عاد به والده اىل النجف األرشف ،ملا بلغ عمره اثنتي عرشة سنة بدأ بدراسة علم
النحو والرصف العروض واملعاين والبيان واملنطق والفقه واألصول ،حتى أتقنها مجيع ًا ثم
اجته اىل البحث اخلارج يف الفقه واألصول عىل يد السيد أيب احلسن األصفهاين والسيد حمسن
احلكيم والسيد أيب القاسم اخلوئي ومل ينل درجة االجتهاد ،بل اجته اىل نظم ملحمة أهل
البيت  وعدد أبياهتا يتجاوز األربعني الف بيت ًا وهي من بحر واحد وهو بحر اخلفيف
وقد طبعت ثامنية اجزاء وفيها نبتدأ بصفات اهلل (سبحانه وتعاىل) ثم العقائد كأصول الدين
وفروعه واحلشد والنور ثم علوم القرآن وقصة السالم من هجرة النبي وغزواته وبيعة
الغدير واالنقالب بعد وفاة الرسول ومظلومية السيدة فاطمة الزهراء ثم عقيدة
اإلمامة وواقعة الطف ،وثم التجأ اىل أبو ظبي وتويف سنة1984- #1404م .ودفن يف
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النجف األرشف ،ينظر :معجم رجال الفكر واالدب يف النجف ،938-937/ 2 :وقبس
من نور اإلمام احلسن.351 :
9 .9فاعلية التصوير يف غريب عىل اخلليج للسياب :جملة األقالم  ،4-3آذار نيسان .28 ،2005
1010مرصي اجلنسية تولد عام 1952م يف ارسة اعتنقت املذهب الشافعي ،درس اآلداب واللغات
السامية يف جامعة االزهر ،يعمل االن يف حقل االعالم ،اعتنق مذهب اهل البيت  سنة
1984م ،صدر له رواية :انا احلسني بن عيل ،وجمموعة شعرية بعنوان :معلقة عىل جدار
االهرام واخرى بعنوان أحجار ملن هتفو هلا نفيس ،وجمموعة قصصية بعنوان :أكاسيا .تنظر
ترمجته يف قبس من نور االمام احلسن املجتبى .368 :واالبيات يف.372 :
النص الشعري ،خليل عودة ،جملة النجاح ،جملد ،13
1111املستويات اخلطاب البالغي يف
ّ
العدد.54 ،1999 ،2:
1212هو نجم الدين البغدادي الشافعي امللقب بالعشاري متوىف سنة  ، #1195ينظر قبس من نور
االمام احلسن املجتبى.353:
1313أسلوبية البيان العريب.69 :
1414الشاعر أمحد بن حسن الدجييل1924:ولد ،يف مدينة النجف األرشف وفيها عاش ومات
 1991ونشأ يف بيت علم وأدب ودرس عىل يد كرباء املدينة من العرب واإليرانيني ثم درس
يف كلية الفقه وخترج فيها كان أبوه شاعر ًا ،وأسهم يف تأسيس الرابطة األدبية بالنجف وتوىل
تدريس اللغة واالدب يف مدارسها كام توىل التدريس يف سامراء أيض ًا له ديوان خمطوط ُّ
يضم
قصائده الدينية واالجتامعية له دراسة بعنوان (املختار الثقفي) ،تلتقي يف أشعاره مفاهيمه
الدينية ونزعته اخللقية بتطلعه القومي ومحاسته الوطنية ،له :أحالم الشباب ،وازهار الشوك.
ينظر :قبس من نور اإلمام احلسن.415 :
1515السيد حممد بن مجال الدين بن حسني بن املريزا حممد عيل بن عيل نقي املوسوي الكلبايكاين
الشهري باهلاشمي .عامل أديب شاعر .ولد يف النجف  20املحرم سنة  1332هو نشأ هبا عىل
والده احلجة املتوىف سنة  ، #1377دخل املدرسة العلوية االيرانية ثم تركها وانرصف اىل
الدراسة الدينية فقرأ مقدماته االولية ومن ثم حرض االبحاث العالية عىل جمموعة كبرية
من علامء العرص ،ربى جي ً
المن الشعراء الشباب وعني هبم وكان من املسامهني يف مجعية
(منتدى النرش) ومدرس ًا فيها ،وكذا مجعية (الرابطة االدبية) .صار امام اجلامعة خلف ًا لوالده
وتوىل َّ
حل املسائل واملشاكل الرشعية .طبع له :االدب اجلديد ،هكذا عرفت نفيس ،املرأة
وحقوق االنسان ،مشكلة االمام الغائب وحلها ،االسالم يف صالته وزكاته،اصول الدين
االسالمي،الزهراء  ؛ تويف يف النجف األرشف سنة 1977 - #1397م ودفن يف وادي
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السالم .تنظر ترمجته معجم رجال الفكر واالدب يف النجف ،1327 -1326/ 3 :وقبس
من نور اإلمام احلسن.390 
1616هو السيد سلامن بن السيد هادي آلطعمة من آل فائز املوسوي احلائري ولد يف كربالء سنة
1935م ،ينحدر من أرسة علوية تعرف ب آل طعمة يعد األستاذ السيد سلامن اليوم من
مؤرخي مدينة كربالء املقدسة وله العرشات من املؤلفات منها كتابه املشهور (تراث كربالء)
ينظر قبس من نور اإلمام احلسن املجتبى.399:
1717ولد الشريازي عام  ، #1347يف النجف األرشف وهاجر اىل كربالء املقدسة بصحبة والده
وقد تلقى العلوم الدينية عىل يد كبار العلامء واملراجع يف احلوزة العلمية بكربالء املقدسة
حتى بلغ درجة االجتهاد وقد واصل تدرسيه للبحث اخلارج ألكثر من اربعني عام ًايف كربالء
والكويت وقم ومشهد املقدسة ،وكان حيرض درسه ما يقارب اخلمسامئة من العلامء والفضالء
حتى عام  ، #1416كام بدأ بتأليف (موسوعة الفقه) وهو يف اخلامسة والعرشين .ينظر ترمجته
قبس من نور اإلمام احلسن .349 :واالبيات يف.350:
1818الشيخ سلامن بن أمحد بن عباس التاجر البحراين ،أديب وكاتب وشاعر ولد سنة ، #1307
له عدة مؤلفات منها :رسالة يف أرسار اللغة العربية ،رسالة يف جواب أسئلة السيد عبد القادر
املسقطي ،نظم كتاب جوامع الكلم لكوستافلوبون الفرنيس له القصيدة اهلمزية يف مدح امري
املؤمنني ،ينظر قبس من نور اإلمام احلسن.410 
1919هو الشيخ أمحد بن الشيخ حسون بن سعيد بن محود الليثي الوائيل ولد يف 1927- #1346م.
يتميز شعر الوائيل بفخامة األلفاظ وبريق الكلامت وارشاقة الديباجة ،فهو يعني كثري ًا بأناقة
قصائده وتلوين اشعاره بريشة مرتفة من مؤلفاته )1 :هوية التشيع )2 .نحو تفسري علمي
للقرآن )3 .من فقه اجلنس )4 .ديوان شعر  )5 .102احكام السجون )6 .استغالل األجري.
ان األبداع الذي حققه الشيخ أمحد الوائيل يف خطابته وفق نمط جديد متثل يف افتتاح جملسه
باي من القرآن الكريم ثم يبدأ احلديث عنها والتفسري والتوسع مضامينها؛ تويف الشيخ امحد
الوائيل يف الرابع عرش من شهر مجادي األول يف عام  .#1424ينظر :معجم رجال الفكر
واالدب يف النجف ،1316 -1315/ 3وقبس من نور اإلمام احلسن ،396 :واالبيات
يف ديوان الوائيل.22 / 2 :
2020من مواليد البرصة سنة  ، #1370واهنى دراسته االولية فيها،وخترج من جامعة بغداد كلية
القانون سنة  ،#1391من نتاجاته االدبية ديوان شعري خمطوط .تنظر ترمجته يف قبس من نور
االمام احلسن املجتبى.374:
2121اللسانيات وحتليل النصوص.210 :
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2222ينظر االستعارة يف النقد احلديث (االبعاد املعرفية واجلاملية).28-27 :
2323ديوان الوائيل.22/ 2 :
2424االستعارات التي نحيا هبا.23 :
2525هو فاضل والشاعر الشيخ نزار بن حممد شوقي بن عبد الرزاق بن الشيخ بدر آل سنبل،
ولد سنة  ، #1385يف اجليش ،القطيف التحق باحلوزة العلمية بعد إهنائه شطر ًا من الدراسة
األكاديمية سنة  ، #1401ودرس يف القطيف والنجف األرشف وأخريا يف قم املقدسة حيث
حيرض األن البحث اخلارج ومن نتاجه األديب )1 :ديوان شعر )2 .أهل البيت يف الشعر
القطيفي املعارص )3 .رواية عندما يرف الستار(عقائدية) ،كام نرشت له بعض القصائد يف
جملتي املوسوم والتوحيد ومن نتاجه العلمية )4 .تقرير بحث اخلارج فقه ًا واصو ً
ال لبعض
األساتذة األعالم وله ايض ًا مشاركة يف النوادي األدبية والثقافية .تنظر ترمجته يف قبس من نور
اإلمام احلسن املجتبى .363:واالبيات يف.365:
2626هو الشاعر الفاضل الشيخ قاسم بن عبد الشهيد عيل آل قاسم ،ولده يف القديح -القطيف
سنة  ، #1382حاز عىل الشهادة الثانوية العامة (العلمية) وابتدأ دراسة احلوزوية يف القطيف
عام 1407ه ثم غادرها اىل قم املقدسة عام 1412ه من نتاجه األديب )1 :ديوان شعر خمطوط
من نتاجه العلمي )2 .بحث يف نشأة اللغة وحقيقة الوضع.تنظر ترمجته يف قبس من نور
اإلمام احلسن املجتبى.365:
2727فلسفة البالغة بني التقنية والتطور.47 :
2828قبس من نور اإلمام احلسن.350:
2929الصور االستعارية يف الشعر العريب احلديث.39:
3030الشيخ عبداحلسني بن الشيخ امحد بن شكر النجفي بن الشيخ امحد احلسن بن حممد بن شكر
اجلباوي النجفي ،تويف يف طهران سنة 1285ه ،رثى اهل البيت  بقصائد كثرية تزيد عىل
اخلمسني منها روضة مرتبة عىل احلروف وقد تصدى اخلطيب الشهري الشيخ حممد عيل
اليعقويب جلميع مانظمه الشاعر يف اهل البيت  يف مديح ورثاء فنرشه يف كراسة تناهز املائة
صفحة بالنجف االرشف ،تنظر ترمجته واالبيات يف ديوان الشيخ عبد احلسني شكر.71:
وقبس من نور االمام احلسن.407 :
3131قبس من نور االمام احلسن.410:
3232قبس من نو االمام احلسن املجتبى.369:
3333الصورة الشعرية100 :
3434البنى األسلوبية يف النص الشعري (دراسة تطبيقية).326 :
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3535قبس من نور اإلمام احلسن .393:
3636ديوان الوائيل.23/2:
3737خصائص األسلوب يف شعر البحرتي.265 :
للنص الشعري.149:
3838ينظر املغامرة اجلاملية ّ
3939الشيخ الشاعر عيل بن عبداهلل الفرج (اململكة العربية السعودية) ولد عام1971/ #1391م،
يف القديح إحدى مدن القطيف التحق باملدرسة وهو يف السادسة من عمره ،رحل اىل النجف
سنة ، #1410ثم اىل دمشق ، #1412وعاش يف إيران فرتة بعد ذلك ،دواوينه الشعرية :اصداء
النغم املسافر  ، #1417ونسيج املرايا ، #1420مؤلفاته جتديد البالغة :نحو اعادة صياغة
للرتاث البالغي العريب ينظر ترمجته واالبيات يف :قبس من نور االمام احلسن.380:
4040الرمز يف الشعر الليبي املعارص.4:
4141ديوان الوائيل.23/ 2 :
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املصادر واملراجع
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.2
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1االستعارات التي نحيا هب��ا ،جوزيف
اليكوف ،وم��ارك جونسن ،ترمجة عبد
املجيد جحفة ،ط ،2دار توبقال للنرش،
املغرب 2009م.
 2االستعارة يف النقد احلديث (األبعاد
املعرفية واجل�مال��ي��ة) ،د .ي��وس��ف أبو
العدوس ،ط ،1األهلية للنرش والتوزيع،
عامن ،األردن 1997م.
3أسلوبية البيان العريب من أفق القواعد
املعيارية إىل آف��اق النص اإلب��داع��ي،
د.رمحن غركان ،ط ،1دار الرائي ،دمشق
2008م.
ال��ن��ص الشعري
4البنى األسلوبية يف
ّ
(دراس��ة تطبيقية) د .راش��د بن محد بن
هاشل احلسيني ،ط ،1دار احلكمة ،لندن
2004م.
5التشبيه واالستعارة (منظور مستأنف)،
د .ي��وس��ف أب��و ال��ع��دوس ،ط ،2دار
املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،عامن
األردن2010- #1430م.
6خصائص األسلوب يف شعر البحرتي،
د .وس��ن عبد املنعم الزبيدي ،مطبعة
املجمع العلمي العراقي - #1432
2011م.
7ديوان الشيخ عبد احلسني شكر النجفي
(ت )#1285حتقيق وتقديم :الشيخ
حم��م��د ع�لي ال��ي��ع��ق��ويب ،ط ،1املطبعة
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احليدرية ،النجف االرشف - #1386
1966م.
8 .8دي���وان ال��وائ�لي،ال��دك��ت��ور الشيخ أمحد
الوائيل ،د.ط.م.
9 .9الرمز يف الشعر الليبي املعارص ،د.عيل
عياد حممد صالح ،املجلة الليبية العاملية،
العدد الثاين ،مارس 2015م.
1010شعرية القصيدة العربية املعارصة (دراسة
أسلوبية) ،د .حممد العيايش كنوين،
ط ،1عامل الكتب احلديث ،اربد األردن
2010- #1431م.
1111ال��ص��ور االستعارية يف الشعر العريب
احل���دي���ث رؤي�����ة ب�لاغ��ي��ة ل��ش��ع��ري��ة
األخ����ط����ل ال���ص���غ�ي�ر ،د .وج�����دان
الصايغ،ط،1املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت 2003م.
1212ال��ص��ورة ال��ش��ع��ري��ة ع��ن��د ال��ش��اع��ر عز
ال��دي��ن ميهويب دراس���ة اسلوبية ،عبد
ال���رزاق بلغيث ،ماجستري من جامعة
بوزريعة،كلية اآلداب واللغات ،قسم
اللغة العربية 2009م
1313فاعلية التصوير يف غريب عىل اخلليج
للسياب :جملة األق�لام  ،4-3آذار -
نيسان 2005م.
1414فلسفة البالغة بني التقنية والتطور ،رجاء
عيد ،ط ،2منشاة املعارف باإلسكندرية،
د.ط.ت.

ق��ب��س م��ن ن��ور األم���ام احلسن،
1515
ٌ
دراس��ة موضوعية فنية ،الشيخ حسن
الشمري ،ط،1اصدار شعبة الدراسات
والبحوث االسالمية يف العتبة احلسينية
املقدسة2013،م.
1616اللسانيات وحتليل النصوص ،د .رابح
بوحوش ،ط ،2عامل الكتب احلديث،
اربد ،األردن2009 - #1430م.
1717مدخل اىل علم األسلوب ،د .شكري
عياد ،دار التنوير2013م.
النص
1818املستويات اخلطاب البالغي يف
ّ
الشعري ،خليل ع��ودة ،جملة النجاح،
جملد  ،13العدد1999 ،2:م.
1919معجم رجال الفكر واالدب يف النجف
خالل ألف عام ،الدكتور الشيخ حممد
ه����ادي االم��ي��ن��ي ،ط- #1413 ،1
1992م ،د.م.
للنص الشعري ،أ.د.
2020املغامرة اجلاملية
ّ
حممد صابر عبيد ،ط ،1ع��امل الكتب
احلديث وجدارا للكتاب العاملي ،سلسلة
مغامرات النص االب��داع��ي( ،)1عامن
االردن 2008 - #1428م.
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