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اإلهداء
إلى والدي رحمه هللا  ،إلى والدتً حفظها هللا  ،إلى زوجتً  ،إلى
أبنائً  :أمٌمة  ،رحمة  ،عبد الحكٌم.
إلى كل من شجعنً على مواصلة الدرب  ،رغم المتاعب والصعاب.
إلى كل الذٌن أٌقظوا فِـًّ غرٌزة البحث والكتابة .
إلى الحرف العربً.
إلى كل الذٌن أحبهم وٌحبوننً ،وكل من أسعده نجاحً.
أشكر كل هإالء شكرا جزٌال.
وأهدي لهم هذا العمل المتواضع.
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مقدمــــــــــــة
ّ

مقدمــــــة

مقدّمـــــــــــة:
إف المتتب لحركية ا دب قديما كحديثا ،بد أف ي ٍمحظ أف العقؿ العربي ظؿ ينتج،
ٌ

كيراج ما ينتج بحدة تارة ،كباحتشاـ تارة أخرل

 ،غير أف ا كيد هك أف

معظـ الشعر

العربي قد أيشب درسا ،فقد راح الباحثكف يكسعكن شرحا كتحميال ،كاشليف عف اتجاهات
كاتجاهات شعرائ  ،كلـ يستثف مف ذلؾ ا دب الشيعي ،كاف كاف التعامؿ مع كم شعرائ
مكسكما بكثير مف الحيطة كالحذر رتباط بقضايا العقيدة في كثير مف المكاض  .كلما
كاف شعراء الشيعة مف أكثر الشعراء إيمانا بمذهبهـ ،فقد استطاعكا التعبير كاإلفصاح عما
في صدكرهـ بكؿ صدؽ ،في قكالب فنية ترقى إلى مستكل أشعار فحكؿ الشعراء قديما
كحديثا.
كلعؿ الحديث عف شعراء الشيعة ،يقكد حتما لمحديث عف شاعر آؿ البيت ا كؿ:
(الكميت بف زيد ا سدم) كالذم خصهـ بقصائد طكاؿ ،هي مف أجكد شعرا كالمكسكمة ب ػ:
(الهاشميات).
لقد كانت هاشميات الكميت التي ارتبطت بركح ككجدان  ،أبمغ قكؿ كأقكل حجة ،يصدع
بها شاعر في كج خصكم  ،كدف في سبيمها أغمى ما يممؾ.
كلذلؾ فإف إشكالية البحث تقكـ أساسا عمى محاكلة الكشؼ عف العالقة بيف المعتقد
كالتعبير ،بيف اللكر كاللف ،بيف الرؤيا كقدرة الشاعر عمى تطكي المغة لمتعبير عف هذا
الرؤيا ،كاقناع معارضي في صكر كأشكاؿ تعبيرية جميمة.
إف شاعر الشيعة ،صاحب قضية يداف عنها بركح  ،كيضحي مف أجمها بحيات  ،كيعبر
عنها بشعرا ،كيصكغها في أجمؿ للظ كأحمى تشكيؿ فني؛ كلذلؾ كاف هدؼ هذا البحث،
أ

مقدمــــــة
التعرؼ عمى مصادر الخياؿ عند الكميت ،طرؽ ا حتجاج ،كمصادر التشكيؿ اللني في
هاشميات  .كهك ما سأحاكؿ الكشؼ عن مف خالؿ هذا العمؿ كالمكسكـ بػ ػ :

التشكيل

الفني في هاشميات الكميت بن زيد األسدي
كهي دراسة تطبيقية حاكلت مف خاللها الكقكؼ عمى الملظ اللصيح ،كالمعنى البدي
كالتركيب الطريؼ ،كالصكرة الجميمة ،في قصائد الهاشميات.
لقد ترددت كثي ار قبؿ خكض غمار هذا البحث ،كالذم يعكد اللضؿ في تناكلي إياا إلى
ا ستاذ المشرؼ الدكتكر عمي عالية في بداية ا مر لخصكصية المكضكع أك  ،كلقمة
المصادر التي تناكلت هاشميات الكميت بالدراسة ثانيا  -فحد عممي لـ أجد مف تناكؿ
جكانب التشكيؿ اللني في شعرا -كما إف بدأت العمؿ حتى شعرت بمتعة البحث ،كتبيف
لي أني أماـ قامة شعرية تستحؽ ا هتماـ ،كفحؿ لـ ينؿ حظ الكافي مف الدراسة قديما
كحديثا؛ ككاف أكثر ما دفعني كحببني في المكضكع ،أف الكميت يعد فاتؽ عمـ الجدؿ
كا حتجاج في الشعر -كما يعترؼ ل بذلؾ الدارسكف -عالكة عمى صدؽ عاطلت تجاا
آؿ البيت – رغـ تشكيؾ بعض الدارسيف في ذلؾ -كاعتداؿ مذهب  ،كمزج بيف اللكر
كاللف .ضؼ إلى ذلؾ رغبة خلية في التعرؼ عمى ا دب الشيعي ،كسبر أغكارا ،كما
تخلي أشعارا مف خبايا كأسرار ،في ظؿ الصراع بيف السنة كالشيعة.
لـ تتعد الدراسات التي حاكلت إبراز مكاطف التشكيؿ اللني ،كالبنى ا سمكبية كالمغكية
لمهاشميات ،جانبا مف الجكانب ،أك قصيدة مف القصائد الست الطكاؿ ،كخاصة بائية
الكميت الشهيرة كالتي كاف لها الحظ ا كفر دكف سكاها كمنها :
 -شعر الكميت بيف الرغبة كالرهبة ،لحمداف عبد الرحماف أحمد حمداف.

ب

مقدمــــــة
 هاشميات الكميت  -دراسة نقدية -نصار مسمـ القطاكم.كبعض المقا ت :
 هاشميات الكميت بيف النمطية كالخصكصية ،لمحمد أميف الؤدب، قراءة جديدة في هاشميات الكميت ميدا إيزانمك.كلذلؾ حاكلت اإلفادة في إنجاز هذا العمؿ مف المصادر القديمة التي تعرضت لمكميت
كأشعارا ،كمنها كتاب( :ا غاني بي اللرج ا صبهاني)( ،الحيكاف كالبياف كالتبييف
لمجاحظ)( ،مركج الذهب لممسعكدم)( ،خزانة البغدادم) ...كبعض الدراسات الحديثة كمنها
عمى كج الخصكص( :في الشعر اإلسالمي كا مكم ،لعبد القادر القط) (ضحى اإلسالـ
كفجر اإلسالـ حمد أميف)( ،أدب السياسة في العصر ا مكم حمد محمد الحكفي)،
(شعراء قتمهـ شعرهـ لسمير مصطلى فراج) ،عالكة عمى دراسات شكقي ضيؼ المتميزة.
كما أفدت مف الدراسات البالغية كا سمكبية كالمسانية كالتاريخية التي أعانتني عمى التعرؼ
عمى الشاعر كعصرا ،كالمحيط اللكرم ،كالمناخ اللني الذم عاش في .
كاعتمدت الديكاف الذم حقق الدكتكر محمد نبيؿ طريلي الصادر عف دار صادر ،عالكة
عمى :شرح هاشميات الكميت بي رياش أحمد بف إبراهيـ القيسي ،الصادر عف مكتبة
النهضة العربية ،كبتحقيؽ :داكد سمكـ كنكرم حمكدم القيسي.
لقد حاكلت مف خالؿ هذا العمؿ ،دراسة ا نسجة الصكتية كالبنى الصرفية كالتركيبية،
كسماتها الد لية التي تسهـ في إبراز الخصائص ا سمكبية ،معتمدا في ذلؾ المنهج
التاريخي تارة ،كالنلسي تارة أخرل ،كالكصؼ كالتحميؿ كاإلحصاء
ا سمكبية  -كالذم ناؿ النصيب ا كفر مف الدراسة ،طك ار ثالثا.
ج

 -آليات المقاربة

مقدمــــــة
كقسمت هذا العمؿ إلى بابيف ،بثالثة فصكؿ لكؿ منهما ،عالكة عمى مقدمة ،مدخؿ
كخاتمة:
 خصصت المدخل لمتعرؼ عمى أهـ مصطمحات البحث :كقضايا اللف،
التشكيؿ ،ظاهرة التشي عند الكميت ،قصائد الهاشميات.
 أما الباب األول فقد عرضت في فصم ا كؿ لمثكرة الشيعية ،مف خالؿ شاعر
آؿ البيت (الكميت) كالمرجعيات التي كاف لها التأثير الكبير في تكجي رؤياا
الشعرية كالعقدية.
 كعرضت في فصم الثاني ،إلى قضايا الرؤيا بكج عاـ ،كالرؤيا الشعرية عند
الكميت عمى كج الخصكص.
 أما اللصؿ الثالث ،فقد خصصت لظاهرة عرؼ بها الكميت ،كاشتهر بها في
ذلؾ العصر ،أ كهي ظاهرة ا حتجاج اؿ البيت ،بكؿ الكسائؿ المغكية
كالمنطقية.
 ككاف الباب الثاني تطبيقيا ،خصصت فصم ا كؿ لدراسة بعض البنى
المغكية ،درست في جممة مف الظكاهر الصكتية كاإليقاعية التي تميزت بها
قصائد الهاشميات ،مف خالؿ دراسة ا كزاف كالبحكر ،البنية الصكتية كما
يتبعها مف دراسة لألصكات المهمكسة كالمجهكرة ،التماثؿ الصكتي ،التكرار،
الترديد...
 كدرست في فصم الثاني الطاقات اإليحائية لمبنى المغكية اللعمية كا سمية
كد

تها :كالجمكع كالمصادر كالصيغ كالتعريؼ.

 أما ثالث فصؿ فكاف دراسة هـ التراكيب التي ميزت شعر الكميت كد

تها،

كشكمت عدك ت أسمكبية  :كتراكيب اإلضافة ،تحك ت الضمائر؛ كعرضت
د

مقدمــــــة
قبؿ ذلؾ لنظاـ الجممة كأنماطها في الهاشميات ،كما عرضت في نهاية
اللصؿ هـ الحقكؿ الد لية كعمى رأسها المعجـ الشيعي ،ككذا الصكرة
الشعرية في المدح كالهجاء كالرثاء كهي أهـ أغراض قصائد الهاشميات.
 أما خاتمة اؿبحث فخالصة هـ النتائج التي تـ التكصؿ إليها.
أخي ار

مد
يلكتني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ٌ

ني كلك بالقميؿ مف كقت أك

جهدا ،أك عمم  ،كعمى رأسهـ :ا ستاذ المشرؼ الدكتكر عمي عالية  ،الذم لـ يأؿ جهدا
في نصحي كارشادم ،كتشجيعي ،فبمشكرت قطعت دربا ،كصقمت فكرا ،كأنجزت عمال
أرجك أف أككف قد كفقت في  ،كأسهمت في نلض بعض الغبار عف جانب يسير مف تراثنا
اللكرم كا دبي .

ه

،

مدخـــــــــــــل
 التشكيل وأنواعه
 مفهوم كممة فن
 بين الفن الشعري والفن التشكيمي
 الكميت والهاشميات

مدخــــــــل..........................................................مصطمحات ومفاهيم
مصطمحات و مفاهيم
تمهيــــــــــــــــــــد:
قبؿ الخكض في الحديث عف التشكيؿ في هاشميات (الكميت بف زيد ا سدم) ،كابراز
عد
الجكانب اللنية كالجمالية في هذا القصائد كالمقطكعات ،المكسكمة بالهاشميات كالتي ٌ
بها الكميت ،شاعر آؿ البيت بال منازع ،يجدر بنا إيضاح جممة مف المصطمحات ذات
الصمة بمكضكع البحث ،كأبرزها :التشكيؿ ،اللف ،الهاشميات كعالقة هذا القصائد بمقتؿ
الكميت..
 -1التشكيل وأنوعه:
 -1.1التشكيل من المغة إلى اإلصطالح :
538ق) قكل  " :هذا شكم أم مثم

جاء في أساس البالغة لمزمخشرم ( ت

كهذا

بسرا كحال،
ا شياء أشكاؿ كشككؿ ،كهذا مف شكؿ ذاؾ :مف جنس  ،كأشكؿ النخؿ طاب ٍ

كأشكؿ المريض :تماثؿ .كمف المجاز أصاب شاكمة الصكاب ،كهك يرمي برأي الشكاكؿ،
كشاكمتي الطريؽ  :جانباا".1

الش ٍب ك ً
كفي المساف بف منظكر (ت 711ق )َّ :
المثؿ  ..يقاؿ هذا مف
الشكؿ باللتح ّْ :ي

شكؿ هذا ،أم مف ضرب كنحكا ،كهذا شكؿ ذلؾ :أم مثم في حا ت ،

كشكؿ الشيء

صكرا  .2كا شكؿ عند العرب
تصكرا كش ٌكم ٌ :
صكرت المحسكسة كالمتكهمة ،كتش ٌكؿ الشيءٌ ،

 - -1الزمخشري ،أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقٌق  :محمد باسل عٌون السود  ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت  ،لبنان  ،ط  ، 1ج ( ،1998 ،1مادة شكل) ،ص .517
 -2ابن منظور ،لسان العرب  ،المجلد الثالث  ،دار صادر  ،بٌروت  ،ط ( ،1997 ، 1مادة شكل) ،ص.463
2

مدخــــــــل..........................................................مصطمحات ومفاهيم
المكناف المختمطاف ":كا شكؿ مف اإلبؿ كالغنـ  :الذم يخمط سكادا حمرة أك غبرة كأن قد
أشكؿ عميؾ لكن  ..كش ٌكمت المرأة شعرها :ظلرت خصمتيف مف مقدـ رأسها " ..

1

كيخم المحدثكف عمى المادة المغكية القديمة ركح العصر كتصكرات في فهـ د

ت

ا للاظ كتكجيهها ،إذ جاء في" المعجـ الكسيط"  :الشكؿ ،هيئة الشيءً ،
شكؿ المكف شكال،
خالط لكف غيرا  ،كش ٌكؿ الزهر ،ألٌؼ بيف أشكاؿ متنكعة ،كتش ٌكؿ الشيء تمثٌؿ .2
أف لمقضية منطمقات ثالثة :
كبتأممنا المعاني التي احتكتها مادة (شكؿ) يمكف أف نتبيف ٌ

التخيؿ ،ا ئتالؼ ،كالكظيلة اإليحائية ) ،إف معاني المادة المعجمية ،تدكر عمى التخيؿ
( ٌ

كاعطاء المعاني كا شياء ،شكال ينهض الخياؿ برسـ معالم كسمات كخصائص كأبعادا،
كيش ٌكم بما يتالءـ م رؤيت اإلبداعية التخيمية ،كيترجـ تجربت اللنية عبر رحمة المخيمة

حيث تتكلٌ يد ا شياء عمى نحك جديد .3
كالشكؿ بملهكم اللني مف مكضكعات العقؿ في بحث عف جكهر الجماؿ ،فالشعر
فإف النكاة التي ينطمؽ منها التشكيؿ
بمثابة الركح التي تتشكؿ بكاسطة ا للاظ ،كلذلؾ ٌ
الشعرم ،هي المغة التي يؤسسها الخياؿ كينحك بها منحى ييعطٌؿ دكر الكممات في

مكضعها المعجميٌ :إنها المغة التي تيخمؽ كتيش ٌكؿ لمد لة عمى و
معاف كد

ت جديدة

.4

كالتجربة الشعرية في حقيقة ا مر هي امتزاج لعناصر بكساطة عالقات تشكيمية هي:
الشاعر المبدع  ،كمصدر اإلبداع ( الحياة كالككف) ،العمؿ اإلبداعي ،كالمتمقي .

 -1المرجع السابق ،ص.464
 -2إبراهٌم مصطفى  ،أحمد حسن الزٌات  ،حامد عبد القادر ومحمد علً النجار ،أشرف على طبعه  :عبد السالم
هارون ،د ت  ،القاهرة  ،ص .491
3
 نواف قوقزة ،نظرٌة التشكٌل اإلستعاري فً البالغة والنقد ،وزارة الثقافة ،عمان ،األردن ،ط ، 2000 ،1ص .234
 نفسه  ،ص .413

مدخــــــــل..........................................................مصطمحات ومفاهيم
كيقكد مصطمح الشكؿ إلى ملهكـ التشكيؿ اللني الذم قد يشير إلى نمط معيف أك قالب
معد مسبقا  ،حتكاء الكسيط المستخدـ كتكجيه كجهة تلرض بالضركرة إمكانات تعبيرية
معينة ،كهك شكؿ آلي كقالب خارجي تحكمي  ،كما في بحكر الشعر العربي.1
كالمعتقد أف ا دب  -الشعر عمى كج الخصكص -أكبر مف هذا التكصيؼ الشكمي،
فهك باإلضافة إلى مادة اللف ا دبي" أللاظ المغة " يشتمؿ عمى بعض مف عناصر سائر
اللنكف بما يتكافر في مف عناصر مكسيقية كتصكيرية :صكر حسية كمعنكية ،تصطبغ
مشاهدها با شكاؿ كا لكاف كعناصر تمكج بالحركة كالركح كالحس كالعاطلة .2
كالقصيدة الشعرية انطالقا مما سبؽ يحكمها تشكيالف :داخمي يتمثؿ بالعناصر
التصكيرية كااليات التي يتبعها الشاعر في رسـ فكرت بالكممات ،كعركضي خارجي يتمثؿ
بالكزف كالقافية كالشكؿ اإليقاعي ،الذم تتخذا القصيدة لتترجـ انلعا ت الشاعر كتؤثر
في المتمقي ،ك بد مف تكاممهما لبناء قصيدة ذات قيمة فنية كمعنكية.
كالشاعر الحقيقي هك الذم يستطي تشكيؿ عناصر صكرت مف عينات كما يقكؿ (عز
الديف إسماعيؿ ) " :ماثمة في المكاف ،ككأن بذلؾ يصن نسقا خاصا لممكاف لـ يكف ل
مف قبؿ  ،فإذا كانت حقيقة المكاف -كحقيقة الزماف -نلسية كليست كاقعية ،كاف تشكيؿ
الصكرة مف حيث هي نسؽ لملكرة كليست لمطبيعة ،متلقا تماما م حقيقة المكاف
النلسية.3
كعمى هذا ا ساس يمكف القكؿ :إف الصكرة الشعرية تتشكؿ بكؿ ما يمكف استحضارا في
المكاني.

الذهف مف مرئيات ك ما يمكف تمثم في الكاق
1

 مصطفى عادل  ،داللة الشكل  ،دار النهضة العربٌة  ،بٌروت ،ط ،2001 ،1ص .60 - 2عاصً مٌشال ،الفن و األدب ،المكتب التجاري للطباعة و النشر  ،بٌروت ط  ،.1970 ،2ص .44
 -3عز الدٌن إسماعٌل  ،الشعر العربً المعاصر ،دار العودة  ،بٌروت  ،ط  ،1981، 3ص .128
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كلئف كاف هذا المصطمح (التشكيؿ) قميؿ التداكؿ

في النقد القديـ ،إ أف اإلشكا ت
 ،ترادؼ

كالمدلك ت كالقضايا التي يثيرها المصطمح مكجكدة  :فالتكهـ كالتمثؿ كالتصكر

لغكيا التخيؿ  ، 1الذم يلسر ما كاف ت تركي العرب مف أخبار كأشعار تتعمؽ بالجف
كالغيالف .يركم الجاحظ عف أستاذا النظاـ  " :كاذا استكحش اإلنساف تمثؿ ل الشيء
الصغير في صكرة الكبير ،كارتاب كتلرؽ ذهن كانتلضت أخالط  ،فرأل ما
ما

يرل كسم

يسم ".2
كقد أبدع الشاعر العربي القديـ في تكظيؼ كؿ أنكاع التشكيؿ في صكرا الشعرية -

كما سنرل  -كهي يبنى كتشكيالت لغكية تحكمها أساليب

ا نزياح ،كالتكازم  ،كالتكرار

كالحذؼ..كغيرها ،كتنظمها أنماط إيقاعية خاصة تجعؿ الشاعر يتميز عف غيرا ،فالكممة
هي الريشة التي يرسـ بها الشاعر صكرا اللنية ،كمفقؿ بها تجربت الشعكرية العميقة .3
إف مصطمح التشكيؿ قريب

مف فف الرسـ  ،كهك بالنسبة لألدب المرحمة ا خيرة مف

مراحؿ الصناعة ا دبية عمكما كالشعرية عمى كج الخصكص،

إن النتيجة الطبيعية

لمرحمة التجريب مف حيث الكصكؿ إلى مستكل مف العمؿ قريب مف الجهد النظرم في
مقاربة التأليؼ النصي لمجنس ا دبي .
إف التشكيؿ ا دبي هك مرحمة تأسيس العمؿ المحيط بالتجربة الشعرية عمى نحك
يستكعب حراكها الجمالي الداخمي ،تككف في جاهزة لبمكغ مرحمة التشكيؿ التي تأخذ فيها
ا سماء مسمياتها كا شياء تعريلاتها كحدكدها كهكياتها ،إذ تتمظهر التجربة في حاضنة
 -1ابن منظور  ،لسان العرب ،المجلد الثانً ،مادة (خٌل) ،ص . 337
 - 2الجاحظ :أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب  ،الحٌوان  ،تح :عبد السالم هارون ،دار الجٌل ،بٌروت ،ج ،6
 ،1996ص . 250
 -3حبٌب مإنسي  "،آلٌات التصوٌر فً المشهد القرآنً "  ،مجلة التراث العربً  ،دمشق ،عدد  ، 91أ ٌلول ،2003 ،
ص .147
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(الصنعة) ،كهنا تبرز مقدرة الشاعر في إدارة دفة التجربة

 ،ككض نتائج عممياتها

كممارساتها مكض التنليذ اللني كالجمالي.1
إف مركنة الشعر عمى مستكل التعبير كالترميز كالسيمياء؛ جعؿ من الجنس ا دبي
ا كثر غنى كثراء ،فهك يرتبط بالعاطلة كالكجداف كالمعرفة  ،داخؿ تجربة عميقة كخصبة،
قابؿ ستيعاب كؿ الممكنات ،لغة كايقاعا كصكرة كبناء ،فضال عف تلاعم م اللنكف
ا خرل عمى النحك الذم يعمؽ خصائص الجمالية كيضاعؼ مف طاقات اإليحائية ك
يؤثر عمى سالمة الحس.
كمصطمح التشكيؿ ،القريب إلى فف الرسـ مف حيث الطبيعة كالعمؿ كالممارسة

 ،هك

أيضا أقرب إلى الشعر ضركرة ،ذلؾ أف العالقة بيف الشعر كالرسـ متينة ،فهك الذم ينقؿ
حساسية الشكؿ الخارجي إلى فضاء عمم مف أجؿ اإليهاـ بالشكؿ الداخمي  .2كب ذا
يتزاكج فضاء الرسـ شعريا ببالغة تعبيرية كسيميائية نكعية ،تقرب حساسية التشكيؿ
الشعرم إلى فف الرسـ إذ " :يسهـ تأثير اللعؿ المكني بالدرجة ا ساس في إضلاء قدرات
جديدة مف اإلثارة ،كتكسي القابميات التشكيمية الجمالية ،التي تهيكؿ النص خدمة لمصكر
الشعرية ".3
كهكذا يتراءل لنا دكر المغة اؿمصيرم في إنجاز الشكؿ ،كصيركرت إذ " :إف المغة
تحدد الكيلية التي ندرؾ بها العالـ الذم يحيط بنا ،كأف الشعكب المختملة التي تتكمـ لغات
مختملة تنسجـ م لغاتها"  .4فالمغة عنصر خالؽ كليست مجرد كسيمة تعبيرية .

 - 1محمد صابر عبٌد ،التشكٌل الشعري  ،دار نٌنوي للدراسات و النشر و التوزٌع  ،دمشق ،سورٌة  ،ص .12
 -2نفسه  ،ص .14
 -3محمد صابر عبيد ،مراٌا التخٌٌل الشعري  ،مجدالوي للنشر والتوزٌع ،عمان  ،2011 ،ص .231
 -4قاسم حسٌن صالح  ،سٌكولوجٌة إدراك اللون و الشكل  ،دار الرشٌد للنشر ،بغداد  ، 1982 ،ص .115
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 -2.1أنواع التشكيل :
 التشكيؿ بتراسؿ الحكاس  :كتراسؿ الحكاس معناا كصؼ مدركات حاسة مف الحكاسبصلات مدركات حاسة أخرل  ،فنعطي ا شياء التي ندركها بحاسة السم مثال صلات
ا شياء التي ندركها بحاسة البصر ،كنصؼ ا شياء التي ندركها بحاسة الذكؽ بصلات
ا شياء التي ندركها بحاسة الشـ ،كهكذا تصبح ا صكات ألكانا كالطعكـ عطك ار ..
 -التشكيؿ بمزج المتناقضات :المألكؼ في تشكيؿ الصكر هك الجم

1

بيف ا شياء

المتباعدة عف طريؽ تراسؿ الحكاس  ،كقد يمجأ الشاعر لمتعبير عف أحاسيس المبهمة
الغامضة ،كحالت النلسية المستعصية إلى مزج المتناقضات في كياف كاحد  ،مضيلا عمي
بعض سمات كممتزجا ب .2
 -التشكيؿ بالملارقة التصكيرية :الملارقة كما يرل

(عمي عشيرم زايد )  " :تكنيؾ فني

يستخدم الشاعر إلبراز التناقض ؛ كالتناقض في الملارقة فكرة تقكـ عمى استنكار
ا ختالؼ كالتلاكت بيف أكضاع كاف مف شأنها أف تقكـ عمى افتراض ضركرة ا تلاؽ فيما
كاقع ا ختالؼ .3
 التشكيؿ بالزمف :مف القضايا كالرؤل التي يصعب فيها اللصؿ بيف الشكؿ كالمضمكف :التشكيؿ بالزمف ،فالزمف يمكف أف يسيطر عمى الشاعر فيعتصر مف ماضي ما يقرر عمى
حاضرا كمستقبم  ،رؤل غائمة تففرج حينا كتضيؽ أحاييف كفؽ مكافقة بيف الكاق كالصراع؛
إف ما يحدث في الزمكاني اللني كا دبي هك انصهار عالقات الزماف كالمكاف في كؿ
 -1علً عشٌري زاٌد  :بناء قصٌدة العربٌة الحدٌثة  ،مكتبة دار العلوم  ،ط  ، 1979، 2ص .81
 .2حافظ المغربً  ،التشكٌل بالصورة فً الخطاب الرومانسً -شعر عبد القادر القط " نموذجا"  ،النادي األدبً فً
منطقة الباحة ،المملكة العربٌة السعودٌة  ،ط  ، 2011، 1ص .45
 - 3علً العشٌري زاٌد  ،بناء القصٌدة العربٌة الحدٌثة  ،ص .137
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مدرؾ كمشخص فالزماف ينكشؼ ليصبح شيئا فنيا مرئيا ،كا مر نلس بالنسبة لممكاف
يندمج في حركة الزمف كالمكضكع بكصل

حدثا

إذ

أك مجمكعة مف ا حداث ،كاذا كانت

عالقات الزماف تنكشؼ في المكاف ،إؼف المكاف يدرؾ كيقاس بالزماف.1
 التشكيؿ بالتناص :كالتشكيؿ بالتناص صكرة مف صكر ا نلتاح عمى التراث بأشكال ،كالتناص عند (محمد ملتاح ) " :فسيلساء مف نصكص أخرل ،أدمجت في بتقنيات مختملة،
ممتص لها ،يجعمها مف عنديات  ،بتصييرها منسجمة م فضاء بنائ  ،كم مقاصدا،
محكؿ لها بتمطيطها أك تكثيلها بقصد مناقضة خصائصها كد لتها أك بهدؼ تعضيدها،
كمعنى هذا أف التناص هك تعالؽ (الدخكؿ في عالقة) نصكص م نص حدث ،بكيليات
مختملة ".2
 التشكيؿ با يقاع  :كيككف بطرؽ بالغية متنكعة كحسف التقسيـ ،رد العجز عمىالصدر ،كرد ا عجاز عمى الصدكر :كهك أف يككف أحدهما في آخر البيت كااخر يككف
في صدر المصراع ا كؿ أك حشكا أك في آخرا ،أك في صدر المصراع الثاني

 .3كلهذا

اللف البديعي المكسيقي دكر هاـ في إبراز مضاميف النص الشعرم تكثيلا ل  ،ما يأخذ عمى
المتمقي كؿ سبيؿ لمعايشتها ،نها تعتمد التكرار ،كت زيد إيقاعا بعين  ،يظؿ يتردد في
نلس المتمقي حلظا لممشهد النلسي كالجمالي .

4

كهكذا يتبيف لنا أف "التشكيؿ" مف السعة

بحيث يمكن  ،بمعية عناصر أخرل مف سائر اللنكف تمكج بالحركة كالركح كالحس
كالعاطلة ،استيعاب الكسيط المستخدـ ،كرسـ صكرة لملكرة تتلؽ م الطبيعة كالحقيقة.
 - 1ميخائيؿ باختيف ،أشكاؿ الزماف كالمكاف في الركاية ،تر :يكسؼ حالؽ ،ك ازرة الثقافة ،
2
 محمد مفتاح ،تحلٌل الخطاب الشعري( استراتٌجٌة التناص) ،المركز الثقافً العربً ،بٌروت ،ط ،1992 ،3ص.121دمشؽ ،1990 ،ص.11

 -3أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع  ،ضبط وتدقٌق وتوثٌقٌ :وسف الصمٌلً ،المكتبة
العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت .ص . 333
 - 4حافظ المغربً :التشكٌل بالصورة فً الخطاب الرومانسً  ،ص .46
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 -2مفهوم كممة ( فن ) :
جاء في المعاجـ العربية أف كممة فف تعني ":الحاؿ كالضرب مف الشيء  ،كالجم أفناف
كفنكف ،كالرجؿ يلنف الكالـ أم يشتؽ في فف بعد فف ،كرجؿ ملف :يأتي بالعجائب ،كذك
فنكف مف الكالـ  .1كلـ يرد ذكر العالقة التي تجمعها م اللنكف التي عرفتها اإلنسانية
كأشكاؿ يسمى الكاحد منها فنا " كالتصكير كالعمارة كالنحت كغيرها  ..بؿ كشلت عف
ارتباط معناها بالمغة كا دب  :فالذم ّْ
يلنف الكالـ يشتؽ في فف بعد فف ،كعندما يلتف فهك
يأخذ في فنكف مف القكؿ ".2
ك يتضح الملهكـ الد لي لمكممة بشكؿ أكضح في المكسكعة البريطانية كما يمي :
اللف هك أف يحسف المرء استخداـ مهارات كخيال  ،في خمؽ ا شياء الجمالية ،كالبيئات
كالتجارب التي يمكف تقاسمها م ااخريف

3

كعمي يمكف القكؿ :إف اللف هك القدرة عمى التعبير عف الجماؿ كالحقيقة بكؿ أشكالهما،
كهذا سمة تطب اللنكف جميعها كأكلها الشعر.
أما ا صؿ ا شتقاقي لمكممة فهك باليكنانية " "techneكبالالتينية " "artكهك يشمؿ ملهكـ
هاتيف الد لتيف عالكة عمى الشعر كالنحت كالمكسيقى كالغناء كغيرها مف اللنكف الجميمة ،

 - 1ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب ،المجلد الخامس ( ،مادة فنن) ،ص  .165والزبٌدي مرتضى ،محمد بن
محمد الحسٌني ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،تحقٌق  :مجموعة من المإلفٌن ،دار الهداٌة  ( ،مادة فنن ) ،ج ،35
ص.515
 - 2ابن منظور ،لسان العرب  ،المجلد الخامس ( ،مادة حجج) ،ص.165
"art is the use of skill and imagination in creation of esthetic objects ,
 - 3النص األصلي :
ينظر:

environements or experiences that can be shared with others".
the new encyclopedea britaniaca founded 1768,15 th edition,p,594
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عالكة عمى الكثير مف الصناعات المهنية النافعة كالتي قد تثير متعة جمالية بالضركرة،
كهذا ما يتنافى م أفكار الذيف يربطكف ملهكـ اللف بملهكـ الجماؿ .1
إف لكؿ شكؿ فني عناصر محددة ،فالعناصر البنائية في ا دب هي الملردات التي
تنتظـ كتتخذ ترتيبا شكميا لها" :تبعا لنمط معيف في مكاضعة فنية  ،أك جنس أدبي تتحقؽ
فيهما قيـ رمزية "  .2كمهما يكف مف أمر فإف اللف بد أف يحقؽ كلك بقدر يسير شيئا مف
المتعة الجمالية  ،كاللناف يحتاج إلى قكل ركحية خالقة  ،كي يتمكف مف بناء عالم ا مثؿ
سكاء كانت أدات الكممة أك الحجر أـ ا لكاف.
 -3بين الفن الشعري والفن التشكيمي:
إف اللناف يسعى إلى تحقيؽ هدؼ معنكم فكرم إلى جانب الهدؼ الجمالي ،كلذلؾ
فصكرة العمؿ اللني يجب أف تكحي بمضمكف خالؽ ،حتى تكتمؿ جمالية هذا العمؿ
كقيمت  ،كهذا ينطبؽ عمى كؿ ا عماؿ اللنية ،فالصكرة الصكتية هي صكرة حسية ،مادية
قبؿ كؿ شيء ،أما المدلكؿ فهك المتصكر الذهني ،أك اللكرة أك الملهكـ الذم تعطي
الصكرة الذهنية.
كهذا ينطبؽ عمى العمؿ التشكيمي مف حيث هك دكاؿ كمدلك ت عمى أشياء ذهنية تتشكؿ
في عقؿ المتمقي ،كمف ثـ تحيم إلى أفكار تتجسد في عمؿ فني .كإلدراؾ هذا العالقات
في فف الشعر

بد مف الكشؼ عف التشكيالت المغكية في البيت الشعرم كخصكصياتها

البنى الزمانية كالمكانية لمصكرة الشعرية باعتبارها المؤثر ا ساسي في
كأبعادها ،مف خالؿ ي
فف الشعر داخميا كخارجيا.

 - 1إبراهٌم زكرٌا  :مشكلة الفن  ،دار الطباعة الحدٌثة ،مصر ،د ت ،ص
2
 فتحً إبراهٌم ،معجم المصطلح األدبً ،المإسسة العربٌة للناشرٌن المتحدٌن ،تونس  ،ط  ،1986 ، 1ص.250.14
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إف اللف عالقة منظمة بيف عناصر متنكعة نابعة مف رؤية شعرية كفنية كفمسلية
ٌ

كحضارية لمككف كالحياة يحكمها اإلبداع الخالص ،كلذلؾ فعالقة اللناف م مراجع

الداخمية كالخارجية نجدها تتراكح بيف ا ندماج كا للة م المحيط الطبيعي كاللكرم مف
جهة؛ كبيف ا نلصاؿ عن كالتكجس من مف جهة ثانية.
كاذا كاف الشعر يشترؾ م اللنكف التشكيمية ا خرل في جممة مف العناصر :ا شكاؿ،
ا لكاف كالمظاهر الحسية المختملة ،فإن يتميز عنها في التعبير عف حكاس

تستطي

اللنكف ا خرل التعبير عنها كالشـ كالذكؽ ..ف المغة بملرداتها قادرة عمى نقؿ أقكل
اإلحساسات عند اللناف؛ فالمممس كالطعـ كالرائحة ،عالكة عمى ا لكاف كا شكاؿ مف أهـ
عناصر الصكرة الشعرية .إف الكممة هي الريشة التي ينقؿ بها الشاعر صكرا اللنية كينقؿ
بها تجارب العميقة ،كلهذا كانت عناية نقادنا كبالغيينا

– القدامى كالمحدثيف -فائقة في

البحث عف الصكرة البالغية كأنكاعها اللنية كالتشبي كا ستعارة كمجازات القكؿ الشعرم
ا خرل .فالتشبي ككؿ ما يرتبط ب هك جكهر العمؿ اللني ،عند الشاعر العربي ،كالكصؼ
في النصكص القديمة كاف يعني القدرة عمى تصكير ا شياء في هيئة تشبيهات دقيقة قادرة
عمى تقديمها لممتمقي  .1كلهذا كاف أكثر ا شياء جذبا نتباههـ ،كأكثرها إثارة إلعجابهـ
عمى -حد قكؿ جابر عصلكر .2-
إف عممية التأثير كالتأثر بيف مختمؼ اللنكف أمر

يمكف إنكارا  :فقد يستمهـ الشاعر

الصكرة كالنقش كالتمثاؿ ،كزخارؼ أماكف العبادة كزينتها ،كيسجؿ إيحاءاتها في قصائد،

 -1ابن رشٌق  ،أبو علً الحسن بن رشٌق القٌروانً األزدي  ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه  ،تحقٌق :محمد محً
الدٌن عبد الحمٌد ،دار الجٌل ،ط ،5ج ،1981 ،2ص .294
 -2جابر عصفور  ،الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب  ،المركز الثقافً العربً  ،بٌروت  ،ط ، 3
 ، 1992ص.103
11

مدخــــــــل..........................................................مصطمحات ومفاهيم
كما قد يستمهـ المصكر ،النحات ،الرساـ كالبناء ما نظم الشاعر قصائد شعرية  .1ذلؾ أف
مصدر هذا ا عماؿ جميعا هك اإلنساف .كقديما قاؿ أرسطك :إف فنكف الرسـ كالنحت
كالمكسيقى ،كمها أشكاؿ شعرية ،بؿ

بد مف الشعرية فيها حتى تصؿ إلى المتمقي ،كتؤثر

في  ،فالشعرية مادة مشتركة بيف اللنكف كا جناس ا دبية .2
كقد استخدمت الزخرفة اإلسالمية الخطكط إلظهار الركعة كالجماؿ ،فالكممة ليست سكل
شكال مف أشكاؿ الرسـ كالتصكير الذم يندرج تحت مظمة ا شكاؿ الهندسية .كلذلؾ كجدنا
أف اللف اإلسالمي مرتبط بالديف ،بإيماف اللرد كلذلؾ فهك
بعض الباحثيف الغربييف يعتبر ٌ

بالنسبة للمسلم قد يكون تعبٌرا عن هذا الدٌن ،عن إٌمان ٌلمسه فً التقدم والرقً الثابت والراسخ
3
رسوخ هدوء وصالبة أروقة المسجد.

 -4الكميت والهاشميات :
كانت نشأة الكميت بالككفة إحدل حكاضر العمـ كا دب كالسياسة  ،في كقت كاف في
الصراع عمى أشدا بيف الشاـ كالعراؽ  -كلعم امتداد لمخالؼ بيف المناذرة كالغساسنة أياـ
الجاهمية  -فأخذ عمى عممائها عمكـ الديف كا دب ككاف يأخذ نلس بقرض الشعر بإيعاز
مف قكم الذيف مازالكا ب إلى أف صرفكا إلي  ،فتلرغ ل حتى كصؿ في إلى درجة اإلجادة،
كبذلؾ اختار الكميت لنلس أف يككف شاعر شيعة بني هاشـ ،كاختصهـ بمدح

 ،كحارب

أعداءهـ مف بني مركاف كهجاهـ كدف نلس ثمنا لهذا التشي .
 -1عبد الغفار مكاوي  ،قصٌدة وصورة ،الشعر والتصوٌر عبر العصور  ،سلسلة عالم المعرفة  ،الكوٌت  ،ع
 ،1987ص .5
2
 -أرسطو طالٌس ،كتاب فن الشعر ،ترجمة وتحقٌق :شكري محمد عٌاد ،دار الكتاب العربً ،القاهرة ،1967 ،ص.32

،119

3

CAN MEAN DIFFERENT THINGS TO DIFFIRENT PEOPLE , TO MUSLIM IT
 النص األصلي:MAY BE AN EXPRESSION OF RELIGION, OF FAITH READ IN THE ASSURED AND STATELY
PROGRESS OF WRITING A CROSS A PAGE OR IN THE CALM AUSTERITY OF CLOISTER OF A
”MOSQUE,

ينظر

Brend ,Barbar ; Islamic Art ,British museum Press , 1991 ,P1.
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كالتشي معكد إلى الخالؼ بيف الصحاب الكراـ حكؿ مف هك أحؽ بالخالفة بعد كفاة
الرسكؿ  -صمى ا﵀ عمي كسمـ  -فذهب بعضهـ إلى أف عميا بف أبي طالب -رضي ا﵀
عن  -أحؽ الناس بالخالفة لقرابت مف الرسكؿ  -صمى ا﵀ عمي ك سمـ  -كاصهارا ل ،
كحسف بالئ في نصرة الديف ،ثـ كصاية الرسكؿ  -صمى ا﵀ عمي ك سمـ  -ل بالخالفة
ادعكا يكـ غدير و
خـ ،كفي ذلؾ يقكؿ الكميت ( مف الكافر):
كما ٌ
الد ٍك ًح ىد ٍك ىح ىغ ًد ً
ير يخ ٍّـ
كي ٍكـ ٌ
ى

1

ً
يع ػػا
ىأب ى
اف ل ي الك ىيةى ٍلك أيط ى

يركم أبك اللرج ا صلهاني في كتاب ا غاني ":إف (حكيما بف عياش

2

) كقيؿ ( :عباس

ا عكر الكمبي ) ككاف شاع ار منقطعا إلى بني أمية في دمشؽ كل بهجاء مضر ،فكانت
ؼجب
شعراء مضر تهجكا كيجيبهـ ،ككاف الكميت يقكؿ " :هك كا﵀ أشعر منكـ" ،قالكا " :أ
الرجؿ " قاؿ " :إف خالد بف عبد ا﵀ القسرم (أمير العراؽ) محسف إلي فال أقدر أف أرد
عمي "؛ قالكا  ":فاسم بأذنيؾ ما يقكؿ في بنات عمؾ كبنات خالؾ " ،كأنشدكا ذلؾ ،فحـ م
الكميت لعشيرت  ،فقاؿ قصيدت

المذهب  " :أ
ة

قتمن ".3
فقاؿ " :فعمها كا﵀
ٌ

يحييت عنا يا مدينا  " ..فبمغ ذلؾ خالدا،

ؼف هاشميات بقيت
كلئف مات الكميت بف زيد ا سدم شاعر آؿ البيت ضحية شعرا  ،إ
صكرة نابضة بحياة أمة ثائرة كبتاريخ مميء بالصراعات  ،يؤكد أف البقاء لممكقؼ ،البقاء
لمكممة  .كلعؿ للظة الهاشميات أطمقت متأخرة عمى المجمكعة
الهاشمييف ،حيث تظهر أكؿ ما تظهر في شرح

الشعرية التي ؽملت في

( أبي رماش القيسم ) المتكؼل سفة

(339ق) في قكل  " :هذا الهاشميات لمكميت بف زيد ا سدم بتلسير أبي رياش

القيسم

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،جمع وشرح وتحقٌق ،محمد نبٌل طرٌفً ،دار صادر بٌروت ،ط ،2000 ،1ص.623
2
خم  :موضع بٌن مكة والمدٌنة.
 - 3غدٌر ٍ
 أبو الفرج االصبهانً ،األغانً ،تحقٌق وإشراف لجنة من األدباء ،دار الثقافة ،بٌروت ،لبنان ،ط ،5ج ،1981 ،16ص .334
13

مدخــــــــل..........................................................مصطمحات ومفاهيم
رحم ما ا﵀ "  .1كالراجح أف الهاشميات ،ؽ ملت في كقت فضجت في شاعرية الكميت ،
كتلتحت قريحت كاستك ل عكدق ،كهي :ست قصائد كخمس مقطكعات
خمسمائة كستيف بيتا  .كفيما يمي مطال

 ،بمغت أبياتها

تمؾ القصائد كما هي مرتبة حسب طبعة

الديكاف :
 الهاشمية ا كلى ( مف الخليؼ ):2
صب ىكوة
ىغ ٍي ىر ىما ٍ

م ٍف لً ىق و
مب يمتىٌيوـ يم ٍستىهى واـ
ى

 الهاشمية الثانية ( مف الطكيؿ ):3
ت ك ما ىشكقنا إلى ً
البم ً
ب
ض أى ٍ
ى
ط ىر ي
ط ًرٍب ي ى ٍ

 الهاشمية الثالثة ( مف المنسرح ):4
ب
أٌنى ك ًم ٍف ٍأي ىف آىب ى
ؾ الطٌ ىر ي

 الهاشمية الرابعة( مف الطكيؿ ): 5
ىم يؿ
أ ى ىه ٍؿ ىعوـ ًفي ى ٍأريً ً يمتىأ ّْ

ك

أح ىالًـ
ٍ

الش ً
ك لى ًعنبا ًم ّْفم كيذك ّْ
ب
يب ىي ٍم ىع ي
ث
ًم ٍف ىح ٍي ي

ص ٍب ىكوة ك
ى

ًرُّيب

اء ًة يم ٍقبً يؿ
ٍ
اإلس ى
كهؿ يم ٍدبًهر ىب ٍع ىد ى

 الهاشمية الخامسة( مف المتقارب ): 6
ط ىر ًب
ؾ ًم ٍف ىم ٍ
ى
ط ًرٍبت ك ىه ٍؿ بً ى

 الهاشمية السادسة (مف الكافر):7
ؽ الهي يجك ىعا
عف ىع ٍينً ى
ؾ ا ىىر ي
ىنلىى ٍ

اب ىك ٍلـ تىٍم ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًب
ص ى
ىكلى ٍـ تىتى ى
ُّ
عا
ممتى ًرم ًم ٍنهىا
الضميك ى
ىك ىه ّّـ ىٍ

 - 1داود سلوم ،شعر الكمٌت بن زٌد األسدي  ،عالم الكتب ،بٌروت ،ط  ،2ج  ،1998 ،1ص.53
 - 2الكميت  ،ديكاف الكميت  ،ص .487
 - 3المصدر السابق  ،ص .512
 - 4نفسه  ،ص .554
 - 5نفسه  ،ص .587
 - 6نفسه  ،ص .617
 - 7نفسه  ،ص.622
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قذا عالكة عمى خمس مقطكعات تراكحت بيف البيتف ك اؿسبعة أبيات .كفيما يمي كصؼ
لهاشميات (الكميت بيف زيد ا سدم ) كما كردت في الديكاف الذم حقق الدكتكر محمد نبيؿ
طريلي الصادر عف دار صادر ،الطبعة ا كلى ،سنة :2000
القافية

البحر

عدد ا بيات

الصلحة

مطم القصيدة

أحالـ

الخليؼ

103

487

طربت ك ما شكقا ...

يمعب

الطكيؿ

140

512

أنى ك مف أيف...

ريب

المنسرح

133

554

أ هؿ عـ...

مقبؿ

الطكيؿ

111

587

طربت كهؿ بؾ ...

تمعب

المتقارب

33

617

نلي عف عينؾ ا رؽ...

الدمكعا

الكافر

20

622

سؿ الهمكـ...

عطبكؿ

البسيط

7

626

أهكل عميا...

عم ار

البسيط

7

628

يعز عمي...

يكسؼ

المتقارب

2

629

دعاني ابف الرسكؿ...

اللركؽ

الكافر

2

630

دعاني ابف النبي...

الغبيف

الكافر

2

631

مف القمب متيـ ...

الجدكؿ رقـ 01 :

مها المدح كفيها الهجاء  ،إضافة
أما مكضكعاتها فمتنكعة  ،كأغراضها اللنية متعددة  ،فؼ
إلى الكصؼ كالرثاء ؛ كالمدح مكضكعها الرئيس كغرضها ا كؿ ؛ فقد تغفل الشاعر بآؿ
البيت ،كذكر مناقبهـ كتغنى بأمجادهـ  ،ككصؼ أخالقهـ  ،كمدح نبيهـ  ،كأعمى مف مكانت ،
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كقدـ للضؿ بني هاشـ في اإلسالـ كالمسمميف  ،كيؼ

؟ كهـ شمكس تنير درب البشرية

يقكؿ (مف الخليؼ):1
ً
ؽ الح ًد ً
يث أبًي القىا
يس ىرةي الصَّاد ً ى
أٍ
كمي وت ـ ػًٍػف ىب ًػفػ ػ ػ ػ م آ
ىخ ٍي ًر ّْ
حي ٌ

القد ً
ً
س ػ ػُّ
ام ً
الؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ داٌـ
سـ فى ٍرًع ى
ىدـ طيٌانر مأٍمك ًمهـ ك ً
اإل ىـ ػ ػاـ
ى
ى ي يٍ ى
2

إلى أف يقكؿ :

اح ٍي ًف ك ٍاب يف ىهالىةى ًم ٍن يػ ػـ
الجىن ى
يذك ى
ً
ك ً
أما ىؿ التٌ يجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك
الكص ُّي الذم ى
ى
ص ّْي ذم ي ً
ص ُّي الك ً
كك ً
صػ
الخطٌة اللى ٍ
ى
ىى
كقىتًي هؿ ًابلطَّ ً
ؼ يغكًد ىر ًم ٍػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ق
عب ًذم ً
النبًي بً َّ
الش ً
ىك ىس ًم ُّي َّ
الخ ػي
ض ًؿ َّ ً
الح ػٍػؿػ ػ ػ ػ ػ
ىكأ يىبك اللى ٍ
إف ذ ٍك ىريه ٍـ ي

كالمالحظ أف الكميت

الم ىح ًاـػ ػ ػم
أس يد ا﵀ كال ىكًـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّ
ى
م ي
يمػ ػ ػ وػة ً ٍن ًه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ًاـ
بًي بػً ً ىع ٍر ى
ش أٌ
ً
ً
صاـ
كم ٍرًدم ي
صكـ ىي ٍكىـ الخ ى
الخ ي
ػػؿ ي
أمة ىكطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىغ ًاـ
اء َّ
غك ىغ ى
ىب ٍي ىف ٍ
ؼ ى ً
ػػ ً
الم ًح ّْؿ بًا ٍح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رًاـ
ط ًريد ي
ً3
ػ ػػك بً ًل َّي ّْ
ؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اـ
لاء لً ٍأل ٍس ػىػ
الش ي
ي

يمدح أهؿ البيت عيانهـ كأشخاصهـ ،كاٌنما لقرابتهـ مف الرسكؿ

–

صمى ا﵀ عمي كسمـ -كلذلؾ كجدناا في مدائح منلطعا لهـ ٌأيما انقطاع ،مجتهدا في حبهـ

ٌأيما اجتهاد ،مخمصا في هكاهـ كلك كمل ذلؾ أغمى ما يممؾ؛ أما هجاؤا لبني أمية فيقكـ عمى

فكرتيف بارزتيف :اغتصاب الخالفة كظمـ الرعية 4كما تعكس قصائد الهاشميات.

 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى( ،ص .)506 – 499
 - 2فرع القدامس :أعلى الشرف  ،ورجل قدموس  :أي شرٌف  -والقدّام  :القدٌم.
 - 3فذو الجناحٌن( :جعفر بن أبً طالب) ،وهو ابن عم الرسول (صلى هللا علٌه وسلم) – وابن هالة ٌ :عنً حمزة بن
عبد المطلب  ،وأمه هالة  -والوصً( :علً بن أبً طالب -كرم هللا وجهه  ،)-ووصً الوصً( :الحسن بن علً)،
والقتٌل ( الحسٌن بن علً ) ،وأما التجوبً :فهو (عبد الرحمن بن ملجم) قاتل اإلمام علً  -رضً هللا عنه – وتجوب :
بطن من حِمٌر  -كالطؼ شاطىء اللرات – كالطغاـ  :السلمة مف الناس  -كسمي النبي  :يعني محمد بف الحنلية –
وأبو الفضل
كالمحؿ :الذم أح ٌؿ ما يحؿ كيعني عبد ا﵀ بف الزبير(رضي ا﵀ عن ) الذم أحؿ القتاؿ في الحرـ -
(العباس عم النبً -صلى هللا علٌه و سلم ٌ ، )-نظر :صالح علً الصالح ،الروضة المختارة  ،منشورات مإسسة
األعلمً ،بٌروت  ،لبنان ،1972 ،ص .21 -17
 -4زكً مبارك ،المدائح النبوٌة فً األدب العربً ،دار الكتاب العربً ،القاهرة ،دط ،1935 ،ص .98
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الباب األول
بين المذهب والشعر
 الفصل

األول :ثورة الغضب بين الصدق

والتسييس

 الفصل

الثاني :قضايا الرؤيا في الشعر

 الفصل

الثالث :المنطق الحجاجي

والحجاج المنطقي في هاشميات الكميت

الفصل األول
ثورة الغضب بين الصدق
والتسييس
 -1الكميت بن زيد األسدي  :شاعر آل البيت
 -2المرجعيات الدينية والفكرية لمكميت
 -1.2المرجعية الشيعية
 -2.2الكميت واالعتزال

الباب األول-الفصل األول........ ..................ثورة الغضب بين الصدق والتسييس
تمه ـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :
انتهز ا مكيكف خالفة عثماف بف علاف  -رضي ا﵀ عن  -كهك منهـ إلحياء
العصبية القائمة بيف الهاشمييف كا مكييف منذ الجاهمية

 ،كراحكا يحيكف نلكذهـ القديـ

اب عثماف  -رضي ا﵀ عن ً -
كحمم كسيمة لـ آربهـ؛ كما إف قتؿ عثماف
متخذيف مف قر ة
بف علاف  -رضي ا﵀ عن  -كباي عميا  -رضي ا﵀ عن  -خمؽ كثير مف صحاب رسكؿ
ا﵀ (صمى ا﵀ عمي ك سمـ ) 1تخمؼ ا مكمكف ،كفركا إلى مكة كالشاـ  ،ككاف (معاكمة بف
لمكاف في إقميم  ،محبكبا  ،مطاعا
أبي سلياف ) ا مكم أمير الشاـ زعيـ هذا ا سرة  ،قكل ا ة
في دمشؽ لطكؿ مدت هناؾ ،كحسف سياست كسعة حمم كسخائ  ،فنشط ؿ مظلر بالممؾ
اإلسالمي دكف عمي.
هكذا تحكؿ الصراع مف غضب لمقتؿ الخميلة عثماف  -رضي ا﵀ عن  -إلى صراع
بيف معاكية كعمي  -رضي ا﵀ عنهما -ينتهي بانتصار السياسة ا مكية عمى الشجاعة
ت الشاـ كالعراؽ تتحارباف في سبيؿ الحككمة اإلسالمية
الهاشمية؛ كهكذا كؽؼ

 ،كسجؿ

التاريخ دخكؿ أمنا عائشة  -رضي ا﵀ عفها  -هذا المعركة فكانت مكقعة الجمؿ  2كمف
بعدها صليف  ، 3ككا د ا مر يتـ لعمي -رضي ا﵀ عن

 -لك اؿحيلة كالدها ء ،فقد نادل

(عمرك بف اؿعاص) برف المصاحؼ عمى الرماح إشارة إلى تحكيـ كتاب ا﵀ -عز كجؿ-
كهكذا ترؾ الناس صليف كهـ أحزاب ثالثة :شيعة (عمي ) -رضي ا﵀ عن

 -كأنصار

(معاكية) – رضي ا﵀ عن  -كالخكارج الذيف يبغضكف (عميا) ك (معاكية)؛ كبعد مقتؿ
 -1كان ذلك بتارٌخ  25ذي الحجة سنة  35هـ.
 -2موقعة الجمل هً معركة وقعت فً البصرة عام  36هـ بٌن قوات أمٌر المإمنٌن علً ابن أبً طالب والجٌش الذي
ٌقوده الصحابٌان طلحة بن عبٌد هللا والزبٌر بن العوام باإلضافة إلى أم المإمنٌن عائشة التً قٌل إنها ذهبت مع
جٌش المدٌنة فً هودج من حدٌد على ظهر جمل ،وسمٌت المعركة بالجمل نسبة إلى ذلك الجمل
 -3موقعة صفٌن هً المعركة التً وقعت بٌن جٌش علً بن أبً طالب وجٌش معاوٌة بن أبً سفٌان فً شهر صفر
سنة  37هـ  ،بعد موقعة الجمل بسنة تقرٌبا.على الحدود السورٌة العراقٌة والتً انتهت بعملٌة التحكٌم فً شهر رمضان
من سنة ثمان وثالثٌن للهجرة.
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اإلماـ عمي -رضي ا﵀ عن  -تنازؿ (الحسف بف عمي) (لمعاكية) ،كذلؾ درءا لمشر،
كجمعا لمكممة ،هذا ا خير عمؿ عمى

تكطيد ممك  ،ثـ إق اررا في بيت  ،كالحيمكلة

بيف

الهاشمييف كبين  ،كسمؾ في سبيؿ ذلؾ سبؿ الترغيب كالترهيب حتى كاف ل ذلؾ ،ثـ تكج
بالبمعة بن (يزيد).

1

عمى أف ثكرة الغضب سرعاف ما كشرت عف أنيابها بعد تكلي (يزيد بف معاكية) الخالفة
كتخمي عف مبدأ اؿشكرل في الحكـ  ،فأخذت ا حزاب تعبر عف آرائها ،ك تناضؿ بالسيؼ
رضي ا﵀ عن  -كالزبيريكف كالخكارج

كالمساف ،ككاف منها الشيعة أتباع اإلماـ عمي-
ؼيؽ أتباع كشعراؤا .
كغيرهـ ..ككاف لكؿ ر
 -1الكميت بن زيد األسدي شاعر آل البيت :

مسلة سياسية،
إف التناقض الصارخ عند الكميت بيف شي تم كمضريت  ،إنما يشير إلى أ
كهي خدمة (زيد)  2كأصحاب  ،فمف غير المعقكؿ أف

يتخمى الشيعي

عف عصبيت

م إلى عصبية ّْ
النحؿة كالعقيدة  .3كلعؿ قصيدت المشهكرة " المذهبة " كهي مف أقدـ
القبؿة
هجاء مخزيا ،كبمغت أكثر
ق اليمف
القصائد في العصبيات خير دليؿ عمى ذلؾ فقد قجا في ا
ن

مف ثالثمائة بيت  -كما يقكؿ صاحب ا غاني – كمطمعا:4

ىك ىه ٍؿ ىب ٍا هس ىيقيك يؿ يم ىسمٌ ًم ىينا

أ ى حٌي ً
يت ىعَّنا ىيا ىم ًد ىينا
ي

 -1أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،دار القلم ،بٌروت  ،لبنان ،ط ،1986 ،5ص .180
 -2زٌد بن علً هو اإلمام زٌد بن علً زٌن العابدٌن بن الحسٌن السبط بن اإلمام علً بن أبً طالب إمام الشٌعة الزٌدٌة
التً ٌنتمً إلٌها الشاعر قتل سنة 122هـ.
 -3شوقً ضٌف  ،التطور و التجدٌد  ،دار المعارف بمصر  ،ط  ، 5ص .269
 -4األصبهانً  ،األغانً  ،ج  ، 16ص  .342والمسعودي :اإلمام أبً الحسن لن علً ،مروج الذهب ومعادن الجوهر،
اعتنى به وراجعه:كمال حسن مرعً ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت ،ط  ، 1ج ،2005 ، 3ص .192
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(خالد القسرم) ،1رغـ أف بعض الركايات

كيظهر أ نها كانت سببا في حبس مف قبؿ

تشير إلى أف مف أمر بحبس هك (هشاـ بف عبد الممؾ ) حيف سم شيئا مف شعرا في بني
هاشـ كأف هذا القصيدة ؽملت بعد الح بس ،كتذهب ركايات إلى أف الكميت اضطر لدخكؿ
هذا المعارؾ العصبية ،لمرد عمى شاعر يمفم يسمى (حكيـ بف عياش الكمبي) الذم كاف
المسلة  -كما يرل شكقي ضيؼ -
أ
يتعصب لميمف ضد ـ ضر .2كأيا كاف ا مر إؼف هذا
ترج إلى خالد القسرم كتعصب ضد الشيعة أثناء ك يت عمى العراؽ  ،مف سفة ( 105ق
إلى  120ق ) ،كلعمها المدة التي نظـ فيها الكميت هاشميات

فإننا نجد

؛ أما قبؿ ذلؾ

كيكالي أسرة يمفية مشهكرة هي أسرا المهمب :
الكميت مد
ؼ عمى (يزيد بف عبد الممؾ ) ،ي

كمعنى هذا أف تشيع لـ يكتمؿ قبؿ ك ية خالد القسرم  .3كيبدك أف شكقي ضيؼ يذهب
تكيد الخصكمة بيف
إلى أ

(خالد القسرم) ك(الكميت) ،عمى الرغـ مما يكرد قصاحب

ا غاني عمى لساف الكميت نلس حيف لج أ إلي بنك أسد ليهجك (حكيـ ا بف عياش ) كقكم
إذ قاؿ لهـ

استطي هجاءا  :إ ف (خالد بف عبد ا﵀ القسرم ) محسف إلي ،فال أقدر أف

أرد عمي "  .4أقكؿ إف الخصكمة تبدك كاضحة مف خالؿ ا بيات التي أرسمها الكميت إلى
أهؿ مرك حيف أرل (خالدا) يكلّْي أخاا (أسدا) عمى خراساف سنة  117ق يقكؿ:
ً
اعةى أى ٍه ًؿ ىـ ػ ػ ػ ػ ٍروك
أ ى أىٍبم ٍغ ىج ىم ى

اف مف ىٍأف وم ىكيب ٍع ًد
ىعمىى ىما ىك ى

فى ىال تى ًه ينكا كى تىرضكا بً ىخس و
ؼ
ى ٍ ي
ٍ

ىس هد بً ىع ٍه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػد
ىكى ىي ٍغ يرٍريك ٍـ أ ى

كيأٍمر ًفي ً
الذم ىرًك يبكا بً ًج ٍّد
ى ى يي

ًرسالىةى ىن ً
اص وح ىي ٍه ًدم ىس ىال نما
ى

 -1أمٌر العراقٌن لهشام بن عبد الملك سنة  105هـ  ،ثم عزل سنة  120هـ
2
 أبو الفرج االصبهانً ،األغانً ،ج  ،16ص ..334 - 3شوقً ضٌف  ،التطور و التجدٌد فً الشعر األموي ،دار المعارف بمصر ،ط  ، 5ص .270
 -4األصبهانً ،األغانً،ج  ، 16ص .334
 - 5الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،ص .125
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الض ىاللى ًة كالتَّ ىع ّْدم
ىعمىى أ ٍ
ىه ًؿ ٌ

الراي ً
ػكدا
ات سػيػ ػ ػ ػ ن
كا ى فى ٍارفى يعكا َّ ى

كيبدك أف خراساف استجابت لهذا الدعكة  ،ككانت كك ار مهما لمشيعة.
كردت إلي حريت التي سمبت من ،
عمى أية حاؿ خرج الكميت مف هذا المحنة منتصرا ،ي

لكف بعد جهد جهيد .عاد بعدها إلى الككفة ،كسرعاف ما يعزؿ (خالد القسرم) سنة 120ق،
كتكلى (يكسؼ بف عمر الثقلي) كربما كاف أشد عداء اؿ البيت مف و
خالد إذ سرعاف ما
قضى عمى إماـ الشاعر ( زيد بف عمي) كنكؿ ب  ،كأرسؿ رأس إلى هشاـ
الشاعر حينذاؾ م إمام

1

كلـ يخرج

الجد
جد ٌ
ن كاف يعمـ نلسية أهؿ الككفة ،كأنهـ إذا ٌ

ينصركن  ،كم ذلؾ فقد ظؿ يردد في أشعارا هذا التٌكلي ،كيمكـ نلس عمى هذا النككص،
يقكؿ (مف الكافر):

2

ً
الرس ً
كؿ ىفمى ٍـ أي ًج ٍب ي
ىد ىعاني ٍاب يف َّ ي

ؼ لً ٍم ىق ٍمػ ػ ػ ػ ػ ً
ػب اللى يرك ً
ؽ
أىلى ٍه ًلي لى ٍه ى

ًح ىذ ىار ىمنًٌي وة ى يب ٌد ًم ٍنهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ط ًري ً
ؽ
المنًٌي ًة ًم ٍف ى
ىك ىه ٍؿ يد ى
كف ى

كلعؿ مكقل هذا ،كاف متأسيا بكجهة نظر بعض أتباع المذهب ،ممف كانكا يركف ضركرة
ا خذ بالسرية كالتقية ،كفي ذلؾ يقكؿ (مف الطكيؿ):
ً
كف ىكثٍىب وة
تى يج ي
كد لىهي ٍـ ىن ٍلسي بً ىما يد ى
كلى ًك ٍف لًي ًفي ً
يسػ ػ ػػىػكةه
آؿ أ ٍ
ىح ىم ىد أ ٍ
ى

3

ً
اف ىح ٍكًلي تى ٍح ىج يؿ
تى ى
ظ ُّؿ لى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهىا الغ ٍرىب ي
كما قى ٍد مضى ًفي سالً ً
ط ىك يؿ
الد ٍه ًر أى ٍ
ؼ ٌ
ى ى
ى
ىى

مرا ،كهجاء (يكسؼ بف عمر) هجاء
عمى أف هذا المكقؼ لـ يمنع مف بكاء إمام
ن
بكاء ن

مرا ،ك مف ذلؾ قكل مف المتقارب :

1

-1
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،ص . 630
 -3نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص . 610
كان ذلك سنة 122هـ.
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ىي ُّ
ىح ىم ىد بًال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػذم
عز ىعمىى أ ٍ

أىصاب ٍابىن أىم ً ً
كسؼ
س م ٍف يي ي
ى ى ي ٍ

يث ًمف العصب ًة ا ٍ ً
يف
ىخبً ه ى ي ٍ ى
ىخىبث ى

ت ىزانًيػ ػػف لىػ ػ ػ ػ ػ ػػـ أي ٍق ىذ ً
ؼ
ىكا ٍف يق ٍم ي
ى
ٍ

تحيف (يكسؼ الثقلي) اللرصة ،حيف بمغ هذا الهجاء حتى مكن الكميت مف نلس ،
كقد ٌ

إذ كفد عمي سنة (  126ق) مادحا ،كبينما كاف ينشدا كض الجند سيكفهـ في بطن  ،فمـ

يزؿ ينزؼ حتى مات ،كيقاؿ إن كاف يلتح عين كهك يجكد بنلس كيقكؿ" :المهـ آؿ محمد،
المهـ آؿ محمد ،المهـ آؿ محمد"  .2لقد قيتؿ الكميت ،كمف قبم إمام (زيد بف عمي ) ،كلكف
هاشميات التي كانت تمثؿ ثكرة عمى بني أمية أعداء المذهب الذم كاف يحمؿ في سبيم
ركح عمى يدا،لـ تمت كتبرز هذا الثكرة مف خالؿ رثاء (زيد بف عمي) يقكؿ مف الطكيؿ:
َّ
اـ ىحتىى َّ
كأن ىػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
كعطمى ًت ا ٍ
ي
ىح ىك ي

ىع ػىػؿػ ػل ًممَّ وة ً
غير التي ىنتى ىفخ ػ ػ يؿ

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
أأه يؿ و
ق ىأىكٍنتي يـ
كتاب ىن ٍح يف ًف ػ ػ

اب كىن ً
ّْ ً
ً ً
عد يؿ
ىعمىى ى
الحؽ ىنقضي بالكتى ى

كأ َّ ً
عفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ل بًأ ٍىم ًرًا
اب ا﵀ يي ػىػ
ىف كتى ى

ق ال ىك ى ً
كبالنهي ًف ػ ػيػ ػ ػ ً
َّ
الم ىرَّك يؿ
كدن ُّي ي

4

الس ٍكًء قى ٍد طىا ىؿ يمم يكهي ٍـ
فىت ٍم ى
ؾ يكى ةي ى

المطى ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّك يؿ
ى
العىن ي
فحتَّ ىاـ ىحتَّ ىاـ ى
اء ي

الج ٍكًر
ب ا ىمثىا ىؿ ػ ػ ػ
ؼم ى
ض ىر ى
ىك ىما ى

َّ ً
المتى ىمثّْؿ
ىجكىر مف يحكامنا ي
قىبمىنا ى

لـ يكف الشاعر يطرب أك يشتاؽ كأتراب لجارية بيضاء يالعبها كتالعب  ،كلـ يكف
كذلؾ مف الشعراء الذيف شغمتهـ الرسكـ الدارسة ..كلـ يكف كذلؾ مف الشباب الالهي
العابث بؿ كاف مف أصحاب القضايا كالمهتميف بالمشكالت العميا لألمة :إن شاعر آؿ
 -1نفسه  ،ص .629
 -2األصبهانً  ،األغانً  ،ج  ، 16ص .343
 -3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص . 528
 -4الكودنً :البلٌد كؤنه كودن  :أي برذون  ،شبهه بالبرذون فً تثاقله – والمركل  :الذي ٌضربه راكبه برجله فً
مراكله ٌ ،ستحثه من بطئه.
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البيت الذم سبؽ العصر العباسي كثكرة أبي نكاس إلى كسر عمكد القصيدة العربية ،كالذم
ناؿ إعجاب كبار الشعراء في عصرا كبعدا ؛ فها هك (اللرزدؽ) يستم إلي
ك هك يقكؿ :

بإنصات شديد

ؽ إلىى البً ً
ب
يض أى ٍ
ى
ت ىك ىما ىش ٍك ان
ط ًرٍب ي
ط ىر ي

1

فيـ تطرب يا ابف أخي ؟ فقاؿ :
 فيقكؿ ل اللرزدؽ  :ىكى لى ًعنبا ًمٌني أ يذك ال ٌش ً
ب
يب ىي ٍم ىع ي
ى
ؼنؾ في أكاف المعب فقاؿ:
 قاؿ اللرزدؽ  :بمى يا ابف أخي  ،فالعب إً
رس يـ ىم ٍن ًزوؿ
ىكلى ٍـ يي ٍم ًهني ىد هار ىكى ٍ

اف يم ىخ َّ
ب
ىكلى ٍـ ىيتىطى ٌرٍبنً ػ ػػي ىبىن ه
ضي

 فقاؿ اللرزدؽ  :ما يطربؾ يابف أخي  ،فقاؿ :ات ىع ًشَّيةن
الب ًار ىح ي
ىكى السَّانً ىح ي
ات ى
 -فقاؿ اللرزدؽ  :أجؿ

ً
ب
يـ القى ٍرًف أ ٍىـ ىم َّر أ ٍ
ضي
ىع ى
أى
ىم ٌر ىسم ي

تتطير ،فقاؿ :
ً
ب
الخ ٍي ير يي ٍ
اء ىك ى
طمى ي
ىك ىخ ٍي ًر ىبني ىح ىك ى

ضائً ًؿ ىك ُّ
النهىى
ىكلى ًك ٍف إلىى أ ٍ
ىه ًؿ اللى ى
 -فقاؿ اللرزدؽ  :مف هؤ ء كيحؾ ؟ فقاؿ :

ً
ً ً
ب
قر ي
إلىى ا﵀ في ػ ػ ػ ىػما ىنا نى
بي أىتى ٌ

النلى ًر البً ً ً
يف بً يحّْب ًه ٍـ
إلىى ٌ
يض الذ ى

 فقاؿ اللرزدؽ  :أرحني ،كيحؾ ،مف هؤ ء ؟ فقاؿ :ب
ضى ًم ىرنا
ار ىكأ ٍ
ضي
ىغ ى
بً ًه ٍـ ىك لىهي ٍـ أ ٍىر ى

بنًي ه ً
ؼننًي
النبً ّْي إىٌ
اشوـ ىرٍه ًط ٌ
ى ى

 -1األصبهانً ،األغانً ،ج  ،16ص  .350واإلمام أبً الحسٌن بن علً المسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،3ص .190
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المتتب لهذا الحكار

الشائؽ بيف( الكميت )  ،كشاعر كبير كاللرزدؽ يينصت كؿ

اإلنصات لشاعر صبي يدرؾ أف هناؾ شيئا جديدا لـ يسمع  ،كلـ يكف ليطمؽ عمي أشعر
مف مضى كأشعر مف بقي.
كلد(الكميت بف زيد بف خنيس بف مجالد بف كهيب بف عمرك بف سبي ا سدم ،أبك
المستهؿ ،كقيؿ  : 1هك الكميت بف زيد بف خنيس بف مجالد بف ذؤيب بف قيس بف عمرك
ثعمب بف دكداف بف أسد بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف
ة
بف سبي بف مالؾ بف سعد بف
مضر بف نزار ) أياـ مقتؿ (الحسيف بف عمي )  -رضي ا﵀ عنهما  -سنة ( 60هػ) كمات
سنة ( 126ق) في خالفة مركاف بف محمد آخر الخملاء ا مكييف

 2؛ فرض صغي ار مف

صدر اللجيعة الكبرل ،كأرقت مهدا الصغير أنات الثكالى مف شيعة الحسيف بؿ مف شيعة
بني هاشـ ،فكاف أف طب عمى حبهـ كالتشي لهـ

 ،في عصر كاف في سيؼ الحجاج

مسمطا عمى رقاب كؿ مف خالؼ بني أمية الرأم كالمذهب ،فكاف ذلؾ جهاد ا ،كاف تجهر
بهذا التشي شع ار  -م ما لمشعر مف قكة تأثير -فذلؾ هك الجهاد ا عظـ؛ كقد استطاع
بهذا أف يمهد لمشيعة أرضا جديدة تحت سماء الشعر ،يمكنهـ في ظم أف يحتجكا اؿ
البيت ،كيظهركا لهـ محبتهـ ،كلذلؾ كجدنا مف الشعراء مف ساركا عمى درب الكميت
كعرفكا بحبهـ اؿ البيت كأكثركا القكؿ فيهـ منهـ:

،

(كثير عزة )(،السيد الحميرم )( ،أيمف

بف خزيـ )( ،أبك ا سكد الدؤلي ) كغيرهـ .كرغـ قمتهـ إ أف أقمهـ شهرة يمكف أف يقض
مضج

خملاء بني أمية  .3لإلشارة يحمؿ اسـ الكميت شعراء ثالثة مف بني أسد كهـ:

(الكميت بف زيد) ك(الكميت ا كبر بف ثعمبة ) ك(الكميت بف معركؼ بف الكميت ا كبر ) .

 -1األصبهانً  ،األغانً  ،ج  ، 16ص .328
 -2أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،المكتبة التوفٌقٌة  ،مصر  ،ج  ، 3ص .307

 - 3سمٌر مصطفى فراج  ،شعراء قتلهم شعرهم  ،مكتبة مدبولً الصغٌر ،ط  ،1997 ،ص .48
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 -2المرجعيات الدينية والفكرية لمكميت:
 -1.2المرجعية الشيعية:
اقترف نشاط العمك ميف السياسي بنشاطهـ الشعرم  ،كعبر كؿ منهـ عف عقيدة أصيمة :
هي أنهـ أصحاب ممؾ اغتصب ا مكيكف  ،كمف بعدهـ العباسيكف جميعا ،كلما كاف عدـ
التكاؼ في القكة بيف اللريقيف  ،فقد أطمؽ أتباع اإلماـ عمي  -رضي ا﵀ عن  -العناف
ؤ
لسنتهـ الحزينة الساخطة التي أثمرت شع ار غمب عمي الحزف حتى في أبكاب ا حتجاج .

1

جم الشعر الشيعي بيف ا حتجاج كالتصكير  ،كلعؿ (الكميت بف زيد ا سدم ) هك مف
كاف يتزعـ ناحية ا حتجاج في هاشميات  -كما سنرل في اللصؿ الثالث-
كالحقيقة أف التشي عند الكميت لـ يكف تشي التعرض لمصحابة الكراـ ،كالسيدة عائشة
أـ المؤمنيف ،بؿ كاف تشيع عمى المذهب الزيدم:
عمي) أكثر فرؽ الشيعة اعتدا يقكؿ( مف البسيط):
ً
ً ً
يف ىكى
أٍ
الم ٍؤ ًمن ى
ىه ىكل ىعمِّيا أىم ىير ي

أتباع (زيد بف عمي بف الحسيف بف
2

ضى بً ىشتًٍـ أىبًي ىب ٍك ور ىكى يع ىم ىار
أ ٍىر ى

الرس ً
كؿ ىك ى ًم ىيراث ي ىكلى ىار
ىكى أىقيك يؿ ىكا ٍف لى ٍـ يي ٍع ًطىيا فى ىد نكا
بً ٍن ى
ت َّ ي
فمف خالؿ هذيف البيتيف تبدك لنا بكضكح المرجعية الدينية لمشاعر ،فهك يتكمـ بحنجرة
3

الشيعة الزيدية ،كيرفض أف يتناكؿ أميرم المؤمنيف (أبا بكر) ك(عمر)  -رضي ا﵀ عنهما-
بالسب أك المعف بؿ يعتقد بجكاز إمامتهما  -كما يرل الزيدية -م كجكد مف يؼضلهما كهك
اإلماـ عمي  -رضي ا﵀ عن  -كيرل إن

يصح رميهـ بالكلر عمى الرغـ مف رفضهما

 -1أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص .233
 - 2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،ص .628
 - 3فدك  :قرٌة بالحجازٌ ،رى الشٌعة أن النبً – صلى هللا علٌه وسلم -تصدق بها على فاطمة الزهراء.
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تسميـ قرية " فدؾ" التي أفاء ا﵀ بها عمى نبي  -صمى ا﵀ عمي كسمـ -كالتي طالبت بها
السيدة فاطمة بعد كفات  ،كهي قرية بالحجا ز -عمى اعتبار أف ا نبياء لـ يكرثكا كما ترككا
صدقة " :نحف ا نبياء

فكرث ما تركناا صدقة ".1

لـ يكف الكميت كغيرا مف الشباب العابث الالهي ،بؿ كاف الرجؿ المنحاز لحب آؿ البيت
ركحا كفك ار كجسدا ،المداف عف حقهـ المغتصب في الخالفة  -كما يرل -كيؼ ؟ كهـ
أهؿ اللضائؿ كالعقكؿ الراجحة ،كهـ خير ا بناء لخير

ا مهات :السيدة فاطمة الزهراء-

رضي ا﵀ عنها  -سيدة نساء أهؿ الجنة  ،يقكؿ (مف الطكيؿ):
ً
يعةن
ىك ىمالًي إً ى آ ىؿ ٍ
أح ىم ىد ش ى
كالعداء السياسي بيف الكميت كبني أمية

2

ً
الح ّْ
ب
ؽ ىم ٍذ ىه ي
ب ى
ىك ىمالي إ ى ىم ٍذ ىه ى

كقكـ  ،بؿ لمكضعهـ الذم كضعكا أنلسهـ

في مف اغتصاب لمخالفة التي هي حؽ هؿ البيت ،معمال

ا مر بما جاء في بعض

الذم يب ٌشر ا﵀ بً ً ًعب ى ً
ؾ ً
آم ينكا ىك ىع ًمميكا
اايات مما يثبت ذلؾ منها قكل تعالى ﴿ :ىذلً ى
ى
اداي الذ ى
يف ى
يى ي ي
ً ً
ؼ ىح ىس ىف ةن ىن ًزٍد لى ي ًفيهىا
الم ىكٌدةى ًفي القي ٍرىبى ،ىك ىم ٍف ىي ٍقتى ًر ٍ
ىسأىلي يك ٍـ ىعمى ٍي ً أ ٍ
الصَّال ىحات يق ٍؿ ى أ ٍ
ىج نار إ ى ى

يح ٍسىنا َّ
كر ىش يككر﴾
إف ا﵀ى ىغلي ه

3

كيعيب عمى بني أمية تكريث الخالفة  ،في الكقت الذم رفضكا كراثتها لبني هاشـ مف

النبي -صمى ا﵀ عمي كسمـ -كاحتجكا بأف ا نبياء

يكرثكف .كيقرع الكميت حجتهـ  -كهك

صاحب حجة كما سنرل -باف النبي (صمى ا﵀ عمي كسمـ) لك لـ يكف يكرث لكانت الخالفة
حقا عاما لجمي المسمميف كليست قاصرة عمى قريش ،فضال عف بني أمية .4

 -1البخاري  ،اإلمام أبً عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري الجعفً  ،صحٌح البخاري  ،دار الهدى للطباعة والنشر
والتوزٌع ،عٌن ملٌلة ،ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه ،وشرح ألفاظه وجمله  ،وخرّج أحادٌثه ،ووضع فهارسه :
مصطفى دٌب البغا ،ج  ،1992، 6ص .2474
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .517
3
 الشورى  ،اآلٌة 23 -4سمٌر مصطفى فراح  ،شعراء قتلهم شعره  ،ص .55
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كالكميت إذ يداف عف آؿ البيت ،فهك يداف عف القيـ اإلنسانية السامية  ،كالكرع كالتقكل
الذم يتسـ ب بنك هاشـ :أليسكا هـ أهؿ العمـ الرباني المتزايد  -في اعتقاد الشيعة -
كالذم يكهب كما تكهب النبكة .
كلذلؾ تختمؼ سياسة الهاشمييف كخالفتهـ عف سياسة بني أمية الذيف

يركف في الرعية

إ غنما لهـ تيجز أصكافها كتشرب ألبانها ،كتؤكؿ لحكمها ،كفي ذلؾ يقكؿ (مف الخليؼ:

1

ً
يػةى ا ٍىن ىعاـ
س ىس ىكاء ٍأك ًر ٍع ػىػ

النا
اسةه ى ىك ىم ٍف ىي ىرل ًر ٍعىيةى ٌ
ىس ى

ً
ُّكؼ ك ٍانتًقى ً ً
ج ُّز ًذم الص ً
البهى ًاـ
اء لذم اؿيػم َّخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ة ك ٍان ىع ٍؽ ىكىد ٍع ىد نعا بً ي
ى
ه

2

بعد هذا يحؽ لنا أف نتساءؿ هؿ كانت هذ قالمكاقؼ تنب مف منطؽ كمرجعية دينية أـ
سياسية ؟
كلإلجابة عف هذا التساؤؿ نستم إلى ما أكردا صاحب ا غاني في هذا الشأف يقكؿ:
قدـ (أبك جعلر محمد بف عمي بف الحسيف ) ألؼ دينار ككسكة جائزة
حيف ٌ

لمكميت عمى

أشعارا في آؿ البيت ،قاؿ " :كا﵀ ما أحببتكـ ،لمدنيا كلك أردت الدنيا تيت مف هي في
يدي (يعني بني أمية) أصحاب السمطاف كالماؿ ،كلكنني أحببتكـ لآلخرة ،كأما الثياب التي
أصابت أجسامكـ ،فانا أقبمها لبركتها ،كأما الماؿ فال أقبؿق ،فردا كقبؿ الثياب".3
كقكل أيضا ( لعبد ا﵀ بف الحسف بف عمي ) ،كقد أجازا عمى شعرا في آؿ البيت بضيعة
ببي أنت كأمي ،إنني كنت أقكؿ الشعر في
قيمت ا أربعة أ ؼ دينار ،كسمم صكها " :أ
غيركـ أريد بذلؾ الماؿ كالدنيا،

كا﵀ ما قمت فيكـ إ ﵀ ،كما كنت اخذ عمى شيء

 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى ،ص .497
 -2ذي المخة  :السمٌنة  -دعدعا  :صوت تنادي به الغنم  -البهام  :أوالد الضؤن والماعز
 - 3أبو الفرج األصبهانً  ،األغانً ج  ،16ص .347
28

الباب األول-الفصل األول........ ..................ثورة الغضب بين الصدق والتسييس
جعمت ﵀  ،ما ك ثمنا "  .1كلعؿ في هذا  ،الجكاب الكافي عف التساؤؿ السابؽ ،كالحقيقة
أف فصؿ الديف عف السياسة مف مبتدعات عصرنا ،فشعر

الكميت يجم بيف الديف

كالسياسة ،فقد مات أك قتؿ الشاعر كابتم التاريخ بني أمية بينما بقيت أشعار الكميت
كخاصة هاشميات  ،صكرة نابضة بالحياة في فترة يمؿ ئت بالصراعات السياسية كاللكرية،
تؤكد أف البقاء لممكقؼ البقاء لمكممة ..

2

كقد ظهر شعرا السياسي في فنكف شتى فهك :احتجاج كتصكير  ،كمديح كرثاء ،كابتهاؿ
ثـ هجاء

عداء المذهب ،ككمها فنكف تصب في خانة الجهاد ا دبي في سبيؿ الخالفة

اؿهاشمية.
كيتنكع أسمكب ا دب الشيعي بيف الهدكء كالرزانة  ،إذا سمؾ سبيؿ التقرير كا حتجاج
العقمي أك الديني ،كبيف الثكرة كالغضب حيف الثكرة كالغضب ؛ ك قد يككف رؽيقا حزينا حيف
يبكي آ ـ العمكييف -عمى أن

يبمغ في القكة أسمكب الخكارج – يقكؿ أحمد أميف " :إف

النتاج ا دبي الشيعي تتنازع عاطلتاف بارزتاف قكيتاف :عاطلة الغضب كعاطلة الحزف،
كغصبكا ،كأيخذ منهـ ظمما كعدكانا ،فغضبكا
فأما الغضب فإنهـ اعتقدكا أنهـ سمبكا حقهـ ي
سكرة الغضب أف يقكلكا كثي ار في هجاء غاصبهـ كفي بياف حقهـ ،كفي
لذلؾ ،كدعتهـ ٍ

شرح مظممتهـ ،كفي كجهة نظرهـ ،كفي إظهار حججهـ  ..كأما عاطلة الحزف فإف
الدكلتيف العباسية كا مكية أخذتاهـ بالعنؼ كعاممتاهـ بأقسى مما يعامؿ ب الكلرة

كالممحدكف ،فمف حيف إلى حيف تيحدثاف فيهـ مجزرة  ،ك يكاد يجؼ دـ حتى يسيؿ دـ ..
لقد بدأت هذا ا حداث بمجزرة الحسيف كآؿ بيت  ،فكانت القصائد الباكية كالخطب الرائعة

 - 1المسعودي  :اإلمام أبً الحسن بن علً  ،مروج الذهب  ،ج  ، 3ص .192
 - 2سمٌر مصطفى فراح  ،شعراء قتلهم شعرهم  ،ص .69
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كا قكاؿ الدامية ،صدل لمدماء المسلكحة كالجثث المطركحة ،ككانت ذكراهـ تبعث في كؿ
جيؿ حزنا ،فيبعث الحزف أدبا " .1
كأدب الشيعة جديد في مكضكعات كمعاني كأساليب  ،فشعرا ـ يستمد معاني مف الحقكؽ
الـ دعاة ،ك أساليب جز لة

يها ،تعتمد عمى ا سمكب القر آني في الكثير مف
صنعة ؼ

ا حياف ،كؽد حظ ذؿؾ (عبد الممؾ بف مركاف ) حيف قاؿ  ":يا معشر الشعراء ،تشبهكننا
مرة با سد ا بخر ،كمرة بالجبؿ ا كعر ،كمرة بالبحر ا جاج ،أ قمتـ كما قاؿ أيمف بف
خزيـ في بني هاشـ :

2

اء
ص ىالةه ىكا ٍق ًىد
ته
ىكلى ٍييؿيك ٍـ ى

ص ٍكـ
ىنهى ياريك ٍـ يم ىك ىاب ىدةه ىك ى

عمى أف الشعراء الشيعة تميزكا عف غيرهـ في بعض الج كانب ،فمـ يختصكا بمذهبهـ بؿ
شغمكا بلنكف أخرل ،كغايات نلعية ؛ فمدحكا كهجكا كتكسبكا بالشعر  .فقد مدح (الكميت)
ا مكييف كأخذ جكائزهـ مدعيا التقية ،ك( يكثىير) فعؿ ذلؾ أيضا .غير أف شعراء الشيعة لـ
يجاهدكا كشعراء الخكارج ،كلـ يككنكا في الكرع كالتؽل مثمهـ ،فلي الغالب كاف حب الشيعة
ئمتهـ كزعمائهـ ناب مف ا شلاؽ  ،خالفا لمخكارج الذيف احتقركا الدنيا كالماؿ  .ككاف لهذا
الظاهرة النلسية أثرها في قكة الشعر ،عمى الرغـ مف أ ف شعر الشيعة كاف أكثر ،كفيهـ
ؾ  ( :الكميت ،ك يك ٍثير  ،السيد الحميرم ،دعبؿ الخزاعي  )..كالذيف أ فادكا ا دب
شعراء كبار ػ

بما حممكا خصكمهـ عمى مناهضتهـ  ،كباستمرار عهدهـ إلى مدل أطكؿ ،كلعؿ هاشميات
الكميت خير مف يمثؿ هذا الديكاف  3.كالحقيقة أف فضؿ الشيعة ا دبي – كما يقكؿ أحمد
أميف –

يقتصر عمى حزبهـ فحسب ،بؿ لهـ اللضؿ كذلؾ حتى عمى شعراء خصكمهـ،

 - 1أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ج  ، 3ص .303
 -2األصفهانً  ،األغانً ،ج  ، 20ص .272
 -1أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص .236
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فمك خصكمة الشيعة الحادة ،ما كاف شعراء ا مكييف كالعباسييف بهذا القكة كالغ ازرة .فكاف
لشعراء الشيعة  (:أبك ا سكد الدؤلي  ،ككثير عزة  ،كالكميت  ،كأيمف بف حريـ ا سدم)..
كغيرهـ ،ككاف لألمكييف شعراء سياسيكف( :مسكيف الدارمي شاعر معاكية ،كأبك العباس
ا عمى ،كأعشى ربيعة ،كنابغة بني شيباف ..الخ) كعمى الرغـ مف أف شعراء بني أمية
كانكا أكثر عددا ف الماؿ لديهـ أكفر ،إ أف شعر الشيعة كاف أحر كأقكل ،ف مبعث
اإلخالص غالبا.1
عمى أف المد الشيعي كثكرة الغضب  ،لـ تنقط حتى بعد سقكط الدكلة ا مكية ك
تغيرت بعض أكضاع  ،ذلؾ أف الهاشمييف الذيف كانكا يمثمكف
ا مكممف انقسمكا إلى عباسييف بيدهـ الممؾ ،كعمكييف

إف

جبهة معارضة أياـ

هـ المعارضة؛ ككاف شعراء

سياسيكف عباسيكف ،كشعراء سياسيكف عمكيكف ،سمككا جميعا ـ سلؾ السابقيف .
اؽ،
كخالصة الكالـ في هذا الثكرة التي تؿكنت أبشكاؿ شتى( :غضب ،حزف ،حب ،إ شؼ
صدؽ كتقية ) ،يمكف القكؿ :إف الشيعة حاكلكا إقامة حككمة في البيت الهاشمي بقداسة
دينية؛ كالحؽ أنهـ كانكا جاديف في ذلؾ عمى عهد بني أمية ،كضحكا في سبيؿ مبتغاهـ
أيما تضحية ،فمما ظلركا بها انقسمكا عمى

أنلسهـ ،كقد سجؿ الشعر هذا النشاط ككاف

هاشميا في العهد ا كؿ ،عمكيا في العهد الثاني .2
كيمعب بكاء (الحسيف) دك ار كبي ار في الشعر الشيعي
مكضكعات  ،فقد هز مصرع

 ،كيمثؿ مكضكعا ضخما مف

(الحسيف) في كربالء -التي تحكلت إلى محج

ؿلشيعة-

مشاعرهـ كمأل نلكسهـ با سى كالحسرة  ،كما أثار في أعماقهـ أحاسيس الندـ كا سؼ،
كمشاعر الغضب كالحقد كالرغبة في الث أر كا نتقاـ  ،بؿ الدعكة عمى أئمة الجكر مف
 - 1أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ج  ، 3ص.306
 - 2نفسه ،ص .286
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ا مكييف .كفي الكثير مف شعر الشيعة تتردد هذا الثكرة كهذا الغضب الذم

يكاد ينتهي

حتى يبد أ مف جديد  .ككاف الكميت إذا تعرض في هاشميات لمقتؿ (الحسيف) أبكى العيكف
كأدمى القمكب ،كألهب المشاعر ،حتى أف المناحة كانت تقاـ عند سماع ذلؾ  .1يقكؿ (مف
الطكبؿ) :

2

ً ً
ً
ب
الممى ٌح ي
ىعمى ٍينػ ػ ػ ػػىا قىتي يؿ ا ٍىدعىياء ي

تم ً
ك ًمػ ػ ػػف أى ٍكب ًر ا ٍ ً
ص ىيبةه
ى ٍ ى
ىح ىداث ىك ىان ٍ ي
آؿ ه ً
َّ ً ً
ً
اشوـ
قىتي هؿ بً ىج ٍن ًب الطؼ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف ً ى

3

ب
فىىيا لى ى
ؾ لى ٍح نما لى ٍي ىس ىع ٍنػ ػ ػ ي يم ىذٌب ي

آؿ ه ً
اشوـ
كم ٍن ىع ًل ير ى
الخ ىد ٍي ًف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف ً ى
ي

ب
حب ػ ػ ػ ىذا ىذا ى
أى ى ٌ
المتىٌر ي
ؾ ى
الجبً ي
يف ي

ً
الكلٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
قىتي هؿ ٌ
حكلىػ ػ ػ ػ ػ ي
الن ٍك ػ ىػد ٍ
كأف ي

الع ىرانً ً
ب
يف رٍب ىر ي
يطي ٍلف بػ ػ ػ ػ يش َّـ ى

4
5

عمى أف أهـ المبادئ التي يرتكز عميها المذهب الشيعي  ،كالتي تعد مف المرجعيات
ا ساسية لشاعرنا هي :
 تقديس اإلمام –كاف كانت الزيدية (فرقة الكميت)
لقد كاف لمحضكر الشيعي في تاريخ ا مة اإلسالمية

تذهب بعيدا في هذا ا تجاا
أبعد الخطر ،فقد ظهرت بذكر

الحزب منذ أفضت الخالفة إؿ ل أبي بكر كعمر ،كمعنى ذلؾ أف الشيعة أخذكا بالظهكر
بشكؿ كاضح قبؿ أف يقتؿ عثماف ،فمما قتؿ عثماف -رضي ا﵀ عن  -أسرعكا إلى مبايعة
عمي -كرـ ا﵀ كجه  -عمى اعتبار

أن مف بني هاشـ الذيف ينبغي

أف تككف الخالفة

عمي -رضي ا﵀ عن  -نص عميها الرسكؿ
خالصة لهـ مف دكف الناس ،كأف إماـ ة ٍّ
 - 1حمدان عبد الرحمان أحمد حمدان  ،شعر الكمٌت بٌن الرغبة والرهبة ،مطبعة األمانة  ،ط ،1989 ، 1ص .89
 - 2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .542
 - 3القتٌل  :هو الحسٌن  ،وأراد باألدعٌاء عبٌد هللا بن زٌاد .والملحب  :المقطع بالسٌوف.
 - 4األعفر  :الذي ٌشبه لونه لون التراب.
 - 5الوُ لّه  :ج وله وهو الحزٌن  ،وال ُنكد  :ج نكود وهً التً ال ٌعٌش لها ولد وإذا ط ا فت بسٌد عاش ولدها  ،والربرب:
جماعة من البقر
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(صمى ا﵀ عمي ك سمـ) حسب زعمهـ؛ كمف هنا أتتي عقيدة الوصية التي يديف بها الشيعة
جميعا ،وعقيدة المهدي والتقية والعصمة

كغيرها مما يشير إلى دخكؿ عناصر مف

اليهكدية كالنصرانية كاللارسية كغيرها ؛ ك يهمنا هنا البحث في عقائد الشيعة،

بقدر ما

تهمنا صمتها بالشعر.
كالشيعة كغيرها مف اللرؽ تتعدد فرقهـ ،كقد اشتهرت فرقتاف في هذا العصر  :إحداهما
غالية كهي الكيسانية  1كشاعرها الـ شهكر ( يكثير ) كالذم يقكؿ عن

(أبك اللرج) كاف غاؿ ام

في التشي يذهب مذهب الكيسانية ،كيقكؿ بالرجعة كالتناسخ كا ك الذم لـ يؤمف بكفاة ابف
الحنلية

2

 ،كذهب ينادم في الناس :

3

إف ا ئً ىمةى ًـ ػ ػ ػ ػ ٍف قيىرٍي و
أى ى َّ
ش

الح ّْ
اء
ؽ أ ٍىرىب ىعةه ى ػ
يكى ةي ى
سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىك ي

عمً ّّي كالثٌ ىالثىةي ًـ ػ ػف بنً ػ ػيػ ػ ً
ق
ٍ ى
ى ى

اء
يه يـ ا ٍ
ىسىباطي لى ٍي ىس بً ًه ٍـ ىخلى ي

ً ً ً
يم و
بػ ػ ػ ػ ور
اف ىك ػًػ ػ
فىس ٍبطه س ٍبطي إ ى

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى يء
ىك ًس ٍبطه ىغَّيىبتٍ ي ىك ٍر ػ ػى ػ

ً
الع ٍي يف ىح ػتىى
ىكس ٍبطه ى تىىرااي ى

الخٍي ىؿ ىي ٍق يدـ ػ ػ ػ ػ ػ ىها لّْ
اء
ىيقي ي
كد ى
اؿىك ي
ي

ػانا
ب ى يي ىرل ىع ٍنهي ٍـ ىزىم ػ ن
تى ىغٌي ى

ً
ػاء
بً ىر ٍ
عس هؿ ىك ىمػ ػ ػ ػ ي
ض ىكل ع ٍن ىداي ى

فهك يؤمف بغيبة (ابف اؿحنلية) في (جبؿ رضكل)  ،4كأن لـ يمت بؿ هك ييمضي اللترة

المعركفة عند غالية الشيعة بالكقكؼ ،ثـ يرج كمع الخيؿ ي ٍقدمها المكاء .كاذا كانت فرقة
ؼف فرقة (الزيدية) كانت معتدلة
(الكيسانية) ،غالية عمى هذا النحك ،إ

تيسبغ عمى اإلماـ

صلات ركحية تلصم عف البشر ،ككؿ ما يصلكن ب العمـ كالزهد كالسخاء كالشجاعة،
 -1الكٌسانٌة  :من مذاهب الشٌعة الغالٌة
 -2ابن الحنفٌة  ،إمام الزٌدٌة
 -3األصفهانً  ،األغانً  ،ج  ، 9ص . 14
 -4رضوى  :جبل ٌعتقد الشٌعة ،أن به ٌختبئ إمامهم
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كقد قتؿ إمامها (زيد بف عمي بف الحسيف ) الذم خرج عف (هشاـ بف عبد الممؾ ) بالككفة
صلب .1كشاعر الزيدية المشهكر هك( الكميت بف زيد ا سدم) كفي شعرا ثكرة شديدة
ك ي
عمى ا مكييف يقكؿ :

2

ً
يعا
ىكا ٍف ًخ ٍل ي
المهىٌن ىد ىكالقىط ى
ت ي
ىكا ٍشىب ى ىم ٍف بً يج ً
كريك ٍـ أي ًجي ى ػ ػا

فى يق ٍؿ لًىبنًي أ َّ
ث ىك يانكا
يميةى ىح ٍي ي

أى ىج ى
ػاع ا﵀ي ىم ٍف أى ٍشىب ٍعتي يػـ ػ ػ ػ ػ ػ كاي
ض َّي السياس ًة ه ً
بًمر ً
اش ًم ّّي
ٌى ى ى
ىٍ

ػكف ىحيان ً َّيمتً ً ىربًػي ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ىي يك ي

ككثي ار ما يقارف بيف الشيعة كا مكييف  ،فيمزج مدح لمهاشمييف بحممت عمى ا مكييف،
فيصؼ الشيعة بالعدؿ كحسف السياسة ككمالها  ،كيصؼ بني أمية بالجكر  ،يقكؿ ( مف
الخليؼ):

3

ً
القى ًريبًيف ًمف ىن ىدل ك ً ً
الج ً
ىح ىك ًاـ
كر ًفي يع ىرل ا ٍ
ى ٍ
البعيديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػف م ىف ي
ى ى
ًً
ًً
الع ٍد ًؿ ًفي الس ٍَّيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرًة ًطب ى ً
يم ً
كر ال ًج ىس ًاـ
الكٍزًف ىكاممي ى
ى
ّْيف با ي
ىارجحي ى
النا
اسةي ى ىك ىم ٍف ىيرل ًر ٍعىيةى ٌ
ىس ى

ً
اء ىكًر ٍعىيةى ا ٍىن ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
س ىس ىك ي

ى ىكع ٍب ًد الممً ً
يؾ أ ٍىك ىك ىكلًيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػد
ى ى

اف ىب ٍع يد أ ٍىك ىك ًه ىشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
أ ٍىك يسمى ٍي ىم ى

ٍم ًذم الثُّمىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة ًفي الثىائًج ً
ات يجىن ىح الظَّ ػ ػ ػ ػ ػ ىػالًـ
ىأريٍي ي ًفي ًه ٍـ ىك ىأر ً
ى
 عودة المهدي.4
 -1شوقً ضٌف  ،التطور و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .95
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة السادسة  ،ص .624
3

 -نفسه ،الهاشمٌة األولى  ،ص .488

4

 محمد المهدي هو شخص ٌإمن المسلمون بظهوره "آخر الزمان" ،لٌنهً الظلم والفساد على وجه األرض ،وٌنشرالعدل واإلسالم الصحٌح وٌحارب وٌنتصر على أعداء اإلسالم وأبرزهم " الٌهود ".وعلى الرغم من أن المصادر
اإلسالمٌة تكاد تجمع على ظهوره إال أنها تختلف على شخصٌته .وأبرز هذه االختالفات هو بٌن أكبر جماعتٌن
المهدي عند السنة هو شخص اسمه محمد وهو سلٌل أهل البٌت من ولد فاطمة
باإلسالم وهما أهل السنة والشٌعة :ف
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 الوصية  :إذ بزعـ الشيعة أف الرسكؿ – صمى ا﵀ عمي كسمـ -أكصى لعمي
بالك ية في (غدير يخ ٌـ)  1كفي ذلؾ يقكؿ شاعرنا:
الد ٍك ًح ىد ٍك ىح ىغ ًد ً
ير يخ ٍّـ
ىكىي ٍكىـ ٌ

2

ً
يع ػػا
ىأب ى
الك يةى لى ٍك أيط ى
اف لى ي ى

 التقية ُّ :
كيعد الكميت أكؿ مف استعممها في أشعارا كلذلؾ

يذهب بعض

الدارسيف كمفقـ اؿمستشرؽ (جكلد زيهر) إلى أف الكميت أكؿ مف استعمؿ كممة
التقية بمعناها ا صطالحي ؼ باس عندا أف يمدح شخصا  -مثال -بمسان
لينجك مف عقاب ماداـ مخمصا بقمب لعقيدت  .3كفي ذلؾ يقكؿ(مف الطكيؿ):
ي
ت وَّة
ىكانًي ىعمىى أنًي أ ىىرل ًفي ًقى

4

اما لًقى ٍكوـ لى ًم ٍزي يؿ
يخالً ي
أى
ؼ أى ٍق ىك ن

كدخؿ الكميت عمى أبي جعلر يكما فقاؿ ل  :يا كميت  :أنت القائؿ ؟
صايًر
فااف ًس ٍر ي
ى
الم ى
يم ي
كر إلىى ى
يمٌي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةى ىكا ي
ت إلىى أ ى
قاؿ :نعـ قد قمت ،ك كا﵀ ما أردت ب إ الدنيا ،كلقد عرفت فضمكـ ،قاؿ :أما أف قمت
ذلؾ فإف التقية لتح ٌؿ

5

؛ كلذلؾ لما اضطر الكميت إلى مدح ( هشاـ ) بعد أف أهدر دم ،

الزهراء بنت رسول هللا سٌولد كؤي إنسان عادي لٌكون هو المهدي ،بٌنما ٌقول الشٌعة بؤن المهدي هو اإلمام محمد بن
ف عن األنظار ولن ٌظهر إال
الحسن المولود عام 255هـ وقد أعطاه هللا طول العمر فهو حً منذ ذاك الحٌن لكنه مخت ٍ
فً آخر الزمان لٌعلن دولته (دولة الشٌعة).
ا
احتفاال
 -1عٌد الغدٌر هو ثالث وآخر األعٌاد لدى الشٌعة وٌُحتفل به فً ٌوم  18من ذي الحجة فً كل عام هجري
بالٌوم الذي خطب فٌه النبً محمد (صلى هللا علٌه وسلم) خطبة عٌَّن فٌها عل اٌّا مولاى للمسلمٌن من بعده ،وذلك فً أثناء
عودة المسلمٌن من حجة الوداع إلى المدٌنة المنورة فً مكان ٌُسمى بـ "غدٌر خم" سنة  10هـ .وقد استد ّل الشٌعة بتلك
الخطبة على أحقٌة اإلمام علً بالخالفة واإلمامة بعد وفاة النبً (صلى هللا علٌه وسلم)  ،بٌنما ٌرى أهل السنة أنه قد بٌّن
ولم
فضائل اإلمام للذٌن لم ٌعرفوا فضله ،وحث على محبته ووالٌته لما ظهر من مٌل المنافقٌن علٌه وبغضهم له،
ٌوصً له وال لغٌره بالخالفة.
ٌقصد أن
َ

 -2نفسه ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .623
 - 3سهٌر القلماوي  ،أدب الخوارج فً العصر األموي  ،القاهرة  ،1945 ،ص .193

 -4الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .614
 -5األصبهانً ،األغانً  ،ج  ،16ص .354
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عمؿ عمى إرضائ  ،حتى يلمت مف عقاب  ،كما يالحظ عمى مدح الكميت لألمكييف ،أن
مدحهـ بصلات دنيكية ،كنظارة الكج – مثال  -مف ذلؾ قكل (مف الخليؼ) :
حسبا ثى ًاقبا كك ٍجها ىن ً
ير
ض نا
ى ىن ن ى ى ن

اف ُّأـ ًه ىشػ ػ ػ ػ ػ وػاـ
أ ٍىكىرثىتٍ ي ى
ص ي
الح ى
ً
ً
الب ٍد
ىكتى ىعاطىى بً ٍابف ىعائ ىشةى ى

ير
ىر لىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي ىرًق نيبا ىن ًظ نا

الخ ىالئًؼ ىم ٍرىكا
ىك ىك ىسااي يأب ػ ػػك ى

كر
الم ٍأثي ىا
يف ىس ى
الم ىك ًارًـ ى
ناء ى

كف
لـ تى ىجهَّ ٍـ لػ ػ ػ ي البً ى
اح ىكلى ٍ
ط ي

كر
ىك ىج ٍدتىهىا ل ػ ػ ىم ىع نانا ىكيد ىا

1

2
3

4

فسمنة الظالميف كهزاؿ المظمكميف ،مف مظاهر العسؼ كالظمـ ا جتماعي التي حرص
الكميت عمى تصكيرها ،يقكؿ مف (الطكيؿ):

5

ىه يؿ ًكتى و
اب ىن ٍح يف ًفي ً ىكأ ٍىنتيػ ػ ػ ػ ػ يػـ
أىأ ٍ

ضي بً ً
ؽ ىن ٍق ً
الكتى ً
الح ّْ
اب ىكىن ٍع ًد يؿ
ىعمىى ى

ؼ ىك ًم ٍف أَّىنى ىكا ٍذ ىن ٍح يف ًف ٍرقىةه
كي ى
فى ٍ

فى ًريقى ً
ػكف ىكىن ٍهز يؿ
اف ىشتىى تى ٍس ىم ينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

كمف المؤكد أف هذا الصلات لـ تكف تركؽ لألمكييف ،كمف ثىَّـ فإنهـ كانكا حريصيف أشد
الحرص عمى أف يمدحهـ الشعراء بصلات دينية حتى يككف لحكمهـ ،شيء مف الشرعية،
لعممهـ أف العرب

تخض لهـ إ بسمطاف الديف ،كلذلؾ غضب (عبد الممؾ بف مركاف )

مف ابف قيس الرقيات( ،ت85ق) عندما مدح بقكل (مف المنسرح):

6

 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،ص .169
 - 2امرأة َحصان  :عفٌفة بٌنة الحصانة  ،وحسب ثاقب  :نٌِّر ُم ّتقد
 - 3ابن عائشة  :عبد الملك بن مروان  ،وأصل الرقٌب  :النجم ٌطلع إذا غاب رقٌبهٌ .قول  :إذا ذهب البدر كان هذا
مكانه.
 - 4تجهّم  :تن ّكر  ،والمعان  :المحل  ،أراد أنه من قرٌش البطاح ،وهم أكرم من قرٌش الظواهر.
 - 5الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .593
 - 6عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات  ،دٌوان ابن قٌس الرقٌات  ،تحقٌق وشرح  :محمد ٌوسف نجم  ،دار صادر  ،بٌروت ،
 ، 2009ص .5
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َّ
عمىى ىجبً ً
ب
يف ىك ٌأن ي الذ ىه ي

ؽ م ٍل ًرًق ً
ً
ىي ٍعتىد يؿ التَّ ي
اج فى ٍك ى ى

قاؿ ل متنك ار يا ابف قيس تمدحني بالتاج كأنني مف العجـ كتقكؿ في( مصعب)
(الخليؼ):

1

مف

2

ٌإنما مصعب ًشهاب ًمف ً
ا﵀
ى ي ٍى ي ى ه ى

ً
اء
تى ىجمٌ ٍ
ت ىع ٍف ىك ٍج ًه الظٌٍم ىم ي

ؾ قيكوة لى ٍيس ًفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
يم ٍم يك ي يم ٍم ى ٌ ى

ً ً
اء
ىجىب ير ه
كت ىكى بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ك ٍب ًرىي ي

ً
ً
يم ً
قاء
كر ىكقى ٍد أى ٍفمىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػح ىم ٍف ىك ى
اف ىه َّم ي ا تّْ ي
يتٌقي ا﵀ى في ا ي
ؼ ىنك ًمي عمىى ً
الل ىر ً
اش ىكلى ٌما
ى
ىك ٍي ى ٍ

ً
اء
تى ٍشمؿ ال ٌشأ ىٍـ ىغ ىارةه ىش ٍع ىك ي

كلعؿ الكميت كاف يعمـ ذلؾ ،فمـ يشأ أف يمدحهـ بتمؾ الصلات الدينية كالنلسية التي
خص بها آؿ البيت مف مثؿ قكل مف (الخليؼ):
تركؽ لهـ ،كالتي َّ
ًً
ًً
الع ٍد ًؿ في
الكٍزًف ىكاممي ى
ارجحي ى

3

السيرًة ى ً ً
يم ً
كر ال ًج ىش ًاـ
ٌى
طبيّْف با ي

الن ىدل م ىكاثً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير ك م ً
ً
يف بًاإل ٍف ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
ص ىمت ى
ي ٍ
ى
ىمهىاذ ىير في ٌ ى

4
5

ً
ااخ يذ ً ً ً
كهػ ػػـ ً
ص ًاـ
كف م ػ ػ ػ ٍػف ثقىة ا ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر بًتى ٍق ىك ي
ى
اه ٍـ يع ىرل ى ٍانل ى
ىي ي

 - 1مصعب بن الزبٌر ابن العوام األسدي القرشً أمٌر العِرا َقٌْن ،هو ابن الصحابً الزبٌر بن العوام  ،قُتِل عند دٌر
الجاثلٌق فً جمادى اآلخرة  72هـ  - .وأمر الحجاج بقطع رأسه وبعث به إلى أخٌه عبد هللا بن الزبٌر فً مكة.
 - 2ابن قتٌبة  ،أبً محمد عبد هللا بن مسلم ،الشعر والشعراء ،راجعه وأعد فهارسه  :الشٌخ محمد عبد المنعم العرٌان ،
دار إحٌاء العلوم  ،بٌروت ،ط  ، 1986 ، 2ص  .366وابن قٌس الرقٌات  ،دٌوان ابن قٌس الرقٌات  ،ص .91
 - 3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .491
َّ - 4
الطبُ  :الرقٌق الحاذق.
 - 5مهاذٌر  :ج مهذار وهو الكثٌر الكالم ،والندّي والنادي  :المجلس ٌ .قول  :ال ٌتكلمون فً المجلس  ،وال ٌُصْ متون
أي ٌُسْ كتون.
37

الباب األول-الفصل األول........ ..................ثورة الغضب بين الصدق والتسييس
كهي أخالؽ تمثؿ فهـ الكميت لخالئؽ ا شراؼ ،فأهؿ البيت رجاؿ بررة كراـ ،فصحاء
أتقياء،

ىيكثركف في هذر ،ك يصمتكف مرغميف ،كهـ فكؽ ذلؾ كم أهؿ الكرع كالتقكل،

المستمسككف بالعركة الكثقى التي

انلصاـ لها.

لإلشارة أف هناؾ مف الدارسيف الذيف تعرضكا لمسألة هامة تتصؿ بأخالؽ الشاعر

1

،

حيث اتهمكا بالجبف كحب النلس ،كالحرص عمى الحياة  ،غايتهـ بذلؾ أف ينقصكا مف
مكانت كشاعريت  ،منطمقهـ في ذلؾ :مدح (لخالد القسرم) أكؿ ا مر ،كف اررا مف السجف
في ثياب زكجت  ،كفيـ كاف تشيع ؟
كإلزالة المبس كالغمكض حكؿ كؿ هذا التساؤ ت ،ينبغي أف نشير إلى أف الكميت كاف
كسائر الشيعة يؤمف بالتقية ،كأن

بأس عندا أف يمدح شخصا بمسان كي ينجك مف

عقاب  ،ما داـ مخمصا بقمب لعقيدت  ،فطبيعة الشاعر تختمؼ عف طبيعة الجندم ،كيكلي
الكميت شرفا ٌأن داف عف دعكت بمسان في حيف كاف غيرا

يجرؤ حتى عمى الهمس،

كيكلي ٌأن راح يتٌهـ حكاـ بني أمية بالظمـ كالغصب في كقت كانت السمطة الحاكمة تقيد
الخطكات كتعاقب حتى بالشبهة .كما أشب الكميت بحساف بف ثابت

– رضي ا﵀ عن -

شاعر الرسكؿ – صمى ا﵀ عمي كسمـ -فم منزلت كمكانت مف الرسكؿ (صمى ا﵀ عمي
فإن لـ يكف مف رجاؿ الحرب .2
كسمـ)ٌ ،
قاؿ عن البغدادم  " :في الكميت خصاؿ لـ تكف في شاعر ،كاف خطيب بني أسد،
نسابة،
كفقي الشيعة ،كحافظ القرآف ،ك كاف ثىٍب ى
ت ى
الجناف ،ككاف كاتبا حسف الخط ،ككاف ٌ

 - 1سهٌر القلماوي  ،أدب الخوارج فً العصر األموي ،ص.193
 - 2حمدان عبد الرحمان أحمد حمدان  ،شعر الكمٌت بٌن الرغبة والرهبة  ،ص.55
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ككاف جدليا ،كهك أكؿ مف ناظر في التشي مجاه ار بذلؾ ،كل في أهؿ البيت القصائد
المشهكرة كهي أجكد شعرا ".1
كمف المؤكد أف تشي الكميت لـ يكف لمدنيا ،كلك طمب الدنيا تى مف هي بيف يدي ،
كلكن كاف حبا خالصا ﵀ كرسكل  ،كقد أشرنا إلى قصت م ( أبي جعلر محمد بف عمي )
حيف أنشدا هاشميت ا كلى التي مطمعها (مف الخليؼ) :
ىم ٍف لً ىق ٍم وب يمتىَّيوـ يم ٍستىهى واـ

ىح ىالًـ
صب ىكًة ىكى أ ٍ
ىغ ٍي ًر ىما ٍ

ركل البغدادم عمى لساف مكلى الكميت (صاعد) قاؿ  " :دخمت م الكميت عمى عمي
بف الحسيف – رضي ا﵀ عن

– فقاؿ :إني مدحتؾ بما أرجك أف يككف لي كسيمة عند

رسكؿ ا﵀ – صمى ا﵀ عمي كسمـ – ثـ أنشدا هاشميت الساللة الذكر ،فمما أتى عمى
آخرها قاؿ ل  :ثكابؾ نعجز عن  ،كلكف ما عجزنا عن  ،فإف ا﵀

يعجز عف مكافأتؾ :

قسط ل عمى نلس كعمى أهم أربعمائة ألؼ
المهـ اغلر لمكميت ،المهـ اغلر لمكميت .ثـ ٌ

درهـ كقاؿ ل  :خذ يا أبا المستهؿ .فقاؿ ل  :لك كصمتني بدانؽ لكاف شرفا لي ،كلكف إف

أحببت أف تحسف إلي فادف إلي بعض ثيابؾ التي تمي جسدؾ أتبرؾ بها .فقاـ فنزع ثياب
كدفعها إلي كمها ،ثـ قاؿ :المهـ إف الكميت جاد في آؿ رسكلؾ كذرية نبيؾ بنلس حيف
ضف الناس ،كأظهر ما كتم غيرا مف الحؽ ،فأحي سعيدا ،كأمت شهيدا ،كأرا الجزاء
عاجال ،كأجزؿ ل جزيؿ المثكبة آجال ،فإنا قد عجزنا عف مكافأت ".

2

كدخؿ يكما عمى

فاطمة بنت الحسيف فقالت  :هذا شاعرنا أهؿ البيت.3

 - 1البغدادي عبد القادر بن عمر ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تحقٌق  :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجً،
ط  ، 4ج  1997 ،1ص .144
 - 2البغدادي عبد القادر بن عمر  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ،ص .145
 - 3األصبهانً  ،األغانً  ،ج  ، 16ص .347
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هكذا يتبيف لنا أف التشي هك نصيب الشاعر كقسمت التي
مف (الخليؼ):

يرضى عنها بديال  ،يقكؿ

1

ً
يعتًي ىكًق ٍس ًمي ًم ػ ػ ىػف ا َّيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة ىح ٍسبًي ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف ىسائً ًر ا ى ٍق ىس ًاـ
فىهي ٍـ ش ى
ً
ت ىكىن ٍل ًسي ىن ٍل ىسا
ىم ٍ
ىم ٍ
ت ى أي
إ ٍف أ ي

ؾ ًفي عمى أىك تىع ً
ًف ًم ىف ال ٌش ّْ
امي
ىن ٍ ى

كخالصة القكؿ :إف الشعر الشيعي قد غمبت عمي السياسة ،كح اررة العاطلة فهك شعر
حار ممتهب  ،غاضب ساخط  ،عمى بني أمية مف جهة  ،حزيف عمى ما حؿ بآؿ البيت مف
ؼذا
اضطهاد كعسؼ كتنكيؿ مف جهة ثانية  ،كلذلؾ اختمؼ أسمكب ـ باختالؼ البا عث :إ
حممكا عمى بني

أمية جا ء أسمكبهـ قكيا مهتاجا ،

ن يصكر ًح نؽهـ كغضبهـ كثكرة

نلكسهـ ،كإذا جنحكا إلى المحاجة كالتدليؿ عمى حؽ الشيعة في الخالفة أك التبشير برجعة
اإلماـ كاف أسمكبهـ هادئا ،كما سيأتي في نماذج الكميت ؛ كإف صكركا نكباتهـ ،كتحسركا
عمى حقهـ المسمكب جاء أسمكبهـ حزينا باكيا ،أما إذا مدحكا آؿ البيت جاء مدحهـ جز
دفؽ.
فخما مت ا
كمف هنا يمكف القكؿ  :إف العكاطؼ في شعر الشيعة أصدؽ كأحر مف العكاطؼ في
شعر ا مكييف ،ذلؾ أف شعراء الشيعة أكثر إخالصا لمذهبهـ مف شعراء بني أمية .2
كاذا كاف معظـ الشعر الخارجي ( الخكارج ) قد ضاع بسبب مكاقلهـ :إذ كانكا يجاهركف
بأفكارهـ ،كيكشلكف عف أنلسهـ ،معمنيف في غير مكاراة خركجهـ عف السمطاف  ،ك نظاـ
الحكـ ،فقد ظؿ الشيعة محتلظيف بالكثير مف قكاهـ الـ ادية كالمعنكية كاستطاع شعراؤهـ -
كحلظ مف الضياع رغـ خمكؿ
باتخاذ التقية -التقرب مف أيك ًؿم ا مر ،فكاف أف يركم أدبهـ ،ي
 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .508
 - 2أحمد محمد الحوفً ،أدب السٌاسة فً العصر األموي ،دار القلم ،بٌروت ،لبنان ،1965 ،ص .217
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ذكر -بؿ مكت  -الكثير مف الشعراء الشيعة بسبب مكاقلهـ مف الصحابة –

رضي ا﵀

عفهـ  (-كالسيد الحميرم ) المتكفى سنة(173ق) كالذم يقكؿ عن صاحب ا غاني" :مات
ذكرا كهجر الناس شعرا لًما كاف يلرط في مف سب أصحاب رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عمي
ك سمـ -كأزكاج في شعرا ،كيستعمم مف قذفهـ كالطعف عميهـ ،فتي يحكمي شعرا مف هذا
الجنس".1

كما يالحظ أف ظاهرة التشي عند الكميت جاءت في كقت مبكر ،ك عجب فالرجؿ قد
كلد كعاش في زمف اللجيعة ( فجيعة مقتؿ الحسيف ) فرض مف آ مها كآمالها ما مف
شأن أف يميف القمكب تجاا أبناء فاطمة الزهراء؛ كالحقيقة أن لك قدر لمرجؿ أف يعيش في
زماف كمكاف غير الككفة ( مكطف اللتنة ) ما كاف ليككف عمى هذا المذهب
ا قؿ ما كاف ليككف بهذا الك ء

– أك عمى

– كلذلؾ يبدك أف ظاهرة التشي عند الكميت فرضتها

ظركؼ خاصة ،تحكلت إلى اعتقاد عندا ناضؿ كمات مف أجم .
كلـ يكف هذا الصكت إ صيحة كسط بحر متالطـ مف صيحات شعراء الحزب الحاكـ
الذيف ذهب بعضهـ إلى حد تقديس خملاء بني أ مية ردا عمى الشيعة كأئمتهـ يقكؿ( :عدم
ابف الرقاع بف عبد المالؾ ):

2

َّ
صمَّى الًَّذم َّ
ات الطيىّْب ي
الصمى ىك ي
ات لى ي
ى
ؽ ا ى ٍقكاـ ض ً
ًَّ
اح ػ ػىيػ ػةن
ىعمىى الذم ىسىب ى ى ى ى
ق
يم ػ ػىػ
هك الَّذم ىج ىم ى َّ
الر ٍح ىم يف أ َّ
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

الج ىم ىعا
كف إ ىذا ىما ىج َّم يعكا ي
الم ٍؤ ًم ين ى
ك ي
ىج ًر ك ً
احىبااي ىم ىعا
بًا ٍ
ص ى
ى
الح ٍمد ىحتَّى ى
ىعمىى ىي ىد ٍي ً ىك ىك يانكا قىٍبمى ي ًشىي ػ ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
م ٍم ه ً
اف ا﵀ي فى ٍارتىلى ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ؾ ىعمى ٍي ى
أع ى
ي

ً
َّ
ق
إف
ى
الم ٍؤ ًمن ى
الكليد أ ى
يف ػىػؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىمير ي

 - 1األصبهانً ،االغانً ،ج  ، 7ص .225
 -2عدي بن الرقاع  ،دٌوان عدي بن الرقاع ،تحقٌق  :نوري حمود القٌسً  ،حاتم صالح الضامن  ،مطبعة المجمع
العلمً العراقً  ، 1987 ،ص .219
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بؿ كيذهب (ا حكص) إلى أ بعد مف ذلؾ فيثبت أف ا﵀ -عز ك جؿ  -قد اصطلى
الكؿيد لخمق  ،كأن ككؿ إلي شؤكنهـ يدبرها كيؼ يشاء .1
ؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب ً
العىب ًاد لً ىخ ٍم ػ ػً
تى ىخَّي ىراي ىر ُّ
ق

الن ً
اف الهيا بً َّ
اس أى ٍعمى ىما
ىكلًنيا ىكى
ؾى

رد بالحكـ كاللكر كالمذهب الذم اتبع حكاـ بني أمية أنتج ثكرة مضادة  ،بؿ
إف هذا التؼ
ثرات ،لعؿ أشهرها ثكرة الشيعة كت صبهـ ؿ البيت ،فقد كاف الحضكر الشيعي بار از في
ك
أشعار شعرائهـ ،كلعؿ ديكاف الهاشميات لشاعرنا الكميت  -أقدـ كثيقة بيف أيدينا عف هذا
المذهب  -دليؿ عمى ذلؾ ،رغـ أف ما يظهر مف مجمكع أخبار الرجؿ أف حيات لـ تكف
هادئة ،فقد كاف عمى مذهب (زيد) الذم خاصـ كالي العراؽ (لهشاـ بف عبد الممؾ ) (خالد ا
جرت هذا المخاصمة كثي ار مف شيعة الككفة معها
القسرم) ،كقد ٌ

الكميت ،الذم حاكؿ تأليب الناس عمى خالد مستغال تعصب الشديد

أمام

 ،ككاف عمى رأسهـ
لميمنية ،ككقؼ هك

يتعصب لمضر.
 -2.2الكميت واالعتزال:

إف أهـ عصر في تاريخ المعتزلة كما يذكر – أحمد أميف – مف سنة ( 100ق) إلى سنة
ٌ

كنم ٍكا فيها ،كبمغت دكلتهـ أكجها؛ ككغيرها مف اللرؽ
تككنكا ي
(255ق) كهي اللترة التي ٌ

كالمذاهب فقد نشأ بينها كبيف ا مكييف كرا شديد ،كلـ يرضكا عف الكثير مف حكامهـ ،عدا
الذيف اعتنقكا مذهبهـ ك ػ( :يزيد بف الكليد :ت 126ق ).2

 -1األحوص األنصاري ،دٌوان األحوص األنصاري  ،تحقٌق  :سعدي ض ّناوي ،دار صادر ،بٌروت  ،ط ،1998 ، 1
ص .199
 -2أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ج  ،3ص .30
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كالمعتزلة أهـ فرؽ المتكمميف ،لما أثاركا مف مسائؿ ،كبسطكا مف أصكؿ ،كلهـ منهج
خاص في البحث كالتحرم ،كالتدليؿ يخالؼ منهج القرآف الكريـ ،كالحديث الشريؼ مف
جهة ،كيخالؼ منهج اللالسلة في بحثهـ كتقريرهـ ،مف جهة ثانية:
 فأما مخاللتهـ لمنهج القرآف الكريـ ،فألف القرآف اعتمد في الدعكة عمى أساس فطرم:فاإلنساف ملطكر عمى ا عتقاد بكجكد ا﵀ ،كيكاد الناس بلطرتهـ يجمعكف عمى ذلؾ ،مهما
اختملت أسماء ا﵀ عندهـ ،كاختملت صلات  ،يستكم في ذلؾ الممعف في البداكة ،كالمغرؽ
طرةى ً
ا﵀ التً
في الحضارة  .1قاؿ تعالى ً ﴿ :
اس ىعمى ٍيهىا ى تىٍب ًدي ىؿ لً ىخ ٍم ً
َّ
ؽ ا﵀ ﴾.2
الن
ر
ط
ف
ي
ف
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
أما طريقة المتكمميف كشيكخهـ فتغاير هذيف ا صميف ،فهـ آمنكا با﵀ كما جاء ب رسكل
–صمى ا﵀ عمي كسمـ -ثـ أرادكا أف يبرهنكا عمى ذلؾ با دلة العقمية المنطقية ،ناقميف
بذلؾ الكض مف فطرة كعاطلة ،كمخاطبة لهما بالنظر في آيات ا﵀ ،إلى دائرة العقؿ
كالنظر ،كمف فف جميؿ ،إلى عمـ كمنطؽ ،كمف قمب إلى رأس؛ فبد مف أسمكب القرآف
في نحك قكل ً ﴿ :أفي ً
اط ًر السَّماك ً
ؾ فى ً
ات ىكا ٍرض ﴾ ،3سمككا سبيؿ المنطؽ في إثبات
ا﵀ ىش ه
ىى
كحدانية ا﵀ عز كجؿ ،كسائر صلات تعالى ،ككاف هذا ما أثار جد  ،كفتح باب المحاكرة،
كالمجادلة كالنقاش بيف مختمؼ اللرؽ كالمذاهب ،كفتح باب الكراهية كالعداء بينهـ .كطبيعي
أف هذا المنحى في التأكيؿ ،كاعطاء العقؿ حريت في البحث كالنظر ،يستمزـ اختالفا
كبي ار.4
 -أما اختالؼ منهجهـ عف منهج اللالسلة فيرج إلى أمكر لعؿ أهمها :

 -1المرجع السابق ،ص .39
 -2سورة الروم  ،اآلٌة . 30
 - 3سورة إبراهٌم  ،اآلٌة .10
 - 4أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ج  ، 3ص .44
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 أف المتكمميف اعتقدكا قكاعد اإليماف ،كأقركا بصحتها ،كآمنكا بها ،ثـ اتخذكا أدلتهـالعقمية لمبرهنة عميها عقميا كما برهف القرآف الكريـ عميها كجدانيا؛ أما اللالسلة فهـ يبحثكف
المسائؿ بحثا مجردا ،ثـ يبدأكف النظر ،منتظريف ما يؤدم إلي البرهاف .
لإلشارة فإف اللالسلة المسمميف ،تأثركا بالكالـ كالمتكمميف ،فاستعممكا بعض اصطالحاتهـ،
بؿ كسممكا بأشياء دينية سمعية،

يمكف إقامة البرهاف العقمي عمى صحتها أك بطالنها؛

كما تأثر المتكممكف باللالسلة في بحكثهـ كمناهجهـ ،بعد شيكع اللمسلة في المممكة
اإلسالمية .1
كلممعتزلة كغيرها مف اللرؽ ،دعائـ كتعاليـ

يتس المجاؿ لمحديث عنها  :كسمطة

العقؿ كقدرت  .كاشتهر مف أكائؿ الداعيف إلى ا عتزاؿ ( كاصؿ بف عطاء :ت
ك(عمرك بف عبيد :ت 143ق ) ،ككالهما سم مف (الحسف البصرم :ت

131ق )
110ق) ،ثـ

اعتز حمقت  ،كاستقال بأنلسهما ختالؼ بين كبينهما حكؿ مبدإ مف مبادئ ا عتزاؿ كهك
"المنزلة بيف المنزلتيف" كاف كاف هذا رأم ضعيؼ كما يرل أحمد أميف .2
لقد فشا في عصر بني أمية الجدؿ بيف مختمؼ المذاهب (الخكارج ،الشيعة ،المرجئة،
المعتزلة )..كممئت كتب التاريخ كا دب ،كالممؿ بما كاف يدكر بينهـ مف حكار شديد ،كلـ
يكف الشعراء بمنأل عف هذا الحركة فقد اصطبغت معظـ آراء هذا اللرؽ كالمذاهب
السياسية بالصبغة الدينية.3
لقد كاف (الكميت بف زيد ا سدم) شيعيا عصبيا ،عدنانيا مف شعراء مضر ،متعصبا
هؿ الككفة ،متأث ار بمنهج المعتزلة في المحاجة كالجداؿ ،ك غرك فقد تتممذ إمام زيد -
 -1المرجع السابق ،ص .48
 - 2أحمد أمٌن  ،فجر اإلسالم المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت ،لبنان ،2010 ،ص .261
 -3نفسه  ،ص .273
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إماـ الزيدية – لكاصؿ بف عطاء ،رأس المعتزلة ،كأخذ عن كثي ار مف تعاليم  .1فهاشميات
حكار كجدؿ حكؿ أحقية أهؿ البيت في الخالفة ،فهـ آؿ الرسكؿ – صمى ا﵀ عمي كسمـ –
كهـ أهؿ العدؿ كالحمـ  ،كالحزـ كالشجاعة  ،خالفا لخملاء بني أمية يقكؿ(مف الخليؼ) :
كث ىج ٍد وب ىبهىالًيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ ىمقى ًاكي يؿ ىغ ٍي ىر ىما أى ٍف ىد ًاـ
يس يد ىح ٍر وب يغ يي ي
أٍ

2

3

الخ ٌرًد البًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اف ىكا َّىي ًاـ
ىس ى
ادةه ىذ ىادةه ىع ًف ي
ػض إً ىذا ى
الي ٍكيـ ىك ى
ً
س ىسػ ػ ػ ػ ىػكاء ىكًر ٍعىية ا ٍن ىع ًاـ

اسةه ى ىك ىم ٍف ىي ىرل ًر ٍعىيةى َّ
النا
ىس ى

إن ( الكميت بف زيد ا سدم ) ،صاحب الذكؽ العقمي الجديد ،فاتؽ عمـ الجدؿ كالحجاج
في الشعر ،كما يعترؼ ل الكثير مف الدارسيف كالف قاد قديما كحديثا ،يقكؿ شكقي ضيؼ:
" كالكميت في هاشميات يصدر عف ذكؽ جديد

نعرف في العربية لشاعر مف قبم  :ذكؽ

عقمي إف صح هذا التعبير ،فهك

يعبر فقط عف هذا الشعكر كالعكاطؼ كهك مف هذا

الناحية يصكر لنا التطكر الذم

أصاب العقؿ العربي في هذا العصكر  ،فهاشميات

مح ُّ
اج كيجادؿ الحسف البصرم،
حجاج ك جداؿ في مسألة الهاشمييف بالضبط  ،كما كاف ي

كزمالؤق كتالميذا في مسالة القدر :فعندا فكرة معينة متناسقة م ؾتب فيها هاشميات كل
هدؼ معيف يريدا مف هذا الهاشميات" .4كهكذا يبدك التكج العقمي لمشاعر.
كالحقيقة أف هذا المنحى هك صكرة دقيقة لطرؽ القكـ في استد لهـ كحكارهـ كما
يضيؼ شكقي ضيؼ قائال" :كما أظننا إذا قبمنا أف هاشميات الكميت كانت منحة

 -1نفسه  ،ص .247
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت بن زٌد األسدي  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .495
ٌ -3قول  :إذا ركبوا فهم كاألسود فً الحرب ،وإذا وهبوا فهم كالغٌث – بهالٌل :ج بهلول وهو الضحوك – أفدام :جمع
فدم وهو الثفٌل الغبًّ .
 - 4شوقً ضٌف  ،التطور و التجدٌد.فً الشعر األموي ،ص . 276
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المعتزلة ،كمنحة العقؿ الذم ككنكا في العصر ا مكم  ،نككف مخطئيف أك مبعديف في
الكهـ ،فهي صكرة دقيقة لطرؽ القكـ في استد لهـ كحكارهـ ،كما يشلعكف ب هذا
ا ستد ؿ كالحكار مف نظر عقمي عميؽ ".1
كلعؿ هذا ما جعؿ الجاحظ ،يعتبرا فاتح باب الحجاج بالشعر لمشيعة

 ،2كقيمة شعرا

ا دبية أقؿ مف قيمت السياسية كالتاريخية ،كسنرج ئ الحديث عف القيمة اللنية كا دبية
لهاشميات الكميت لملصكؿ التالية .
كاف عصر بني أمية مف الثراء بح مث لـ يترؾ فكرة ،ك نحمة إ ككانت مكضعا
لمناظرات كمجاد ت شتى ،كقد انسابت هذا المجاد ت  ،كالمناظرات في شعر الشعراء،
فكثر شعراء ً
اللرؽ مف شيعة كخكارج كأمكييف ،ككثر شعراء الجبرية كالمرجئة كالقدرية،
كاحتدـ الحجاج كالحكار بيف هؤ ء الشعراء جميعا  ، 3حتى لنجد شاع ار يؤلؼ ديكانا في
ا ستد ؿ اؿ البيت  ،كا نتصار لػ  (:زيد بف عمي بف الحسيف ) إماـ الطائلة الزيدية ،
كا مر نلس م جمي مف ينتسب إلى هذا الطائلة .
لقد ناؿ ( الكميت ) حظا مما شاع في بيئة الككفة مف جدؿ بيف أصحاب ااراء،
كالمعتقدات الكالمية ،كبخاصة في بيئة المعتزلة التي تتممذ لهـ ( زيد بف عمي ) رأس
ؼ كما يقكؿ عن
الشيعة الزيدية  .4كشاعرنا شخصيت طرم ة

(شكقي ضيؼ ) ن مف جهة

معد مف المعتزلة كمف جهة معد مف الشيعة؛ كلذلؾ كجدنا ديكان مصكر النا حيتيف ،كأصبح
الشاعر يعتنؽ نظرية سياسية خاصة  ،يؤمف بها كيجعمها محكر شعرا ،كما أصبح كاعيا
بطرؽ المجادلة كالحكار.
 - 1نفسه  ،ص .280
 -2أحمد أمٌن ،ضحى اإلسالم ،ج ،3ص.307
3
 أحمد أمٌن ،فجر اإلسالم ،ص .272 - 4حمدان عبد الرحمان أحمد حمدان  ،شعر الكمٌت بٌن الرغبة والرهبة  ،ص .50
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ك شؾ أف هذا مف أثر العقمية العربية في عصر بني أمية كما أصابها مف تطكر
عمر بف أبي
جعؿ الشعراء يتخصصكف في مكضكعات بعينها ك يعدكنها إلى غيرها (" :ؼ
ربيعة :ت 93ق) يذهب شعرا في الغزؿ  ،ك (ذك الرمة  :ت 117ق ) في كصؼ الصحراء،
كمنحك جرير كاللرزدؽ با لنقائض منحى جديدا ،كأخذ الناس يعيشكف في فحؿ كنظريات :
كنظرية الخكارج  ،كنظرية الشيعة  ،كنظرية الجبر أ ك القدر ،محكليف مكضكعات الشعر
إلى ما يشب النحمة مف النحؿ  ،كعاشكا في المكضكع الذم اختاركا حياتهـ كمها"  .1أما
شاعرنا فتجمت ثقافت الكاسعة كظهرت آثارها فيما خمل لنا مف شعر في بني هاشـ،
كالدفاع عف حقهـ ،فكانت قصائدا فيهـ أشب بالمناظرات ،أفاد فيها مف ثقافت العصرية
التي اكتسبها مف إمام ( زيد) تمميذ (كاصؿ بف عطاء) ،فهاشميات حجاج كجداؿ في
مسألة الهاشمييف ،تماما كما كاف يلعؿ الحسف البصرم ،كزمالؤا كتالمذت عند مناقشة أم
مسألة مف المسائؿ  . 2كلهذا كجدناا ينهج في هاشميات نهج المعتزلة في تلكيرهـ
كاستد لهـ عمى آرائهـ.3
خالصة القكؿ :يمكف أف نسجؿ أف ظركؼ العصر كأحداث المتعاقبة ،تظافرت جميعها،
لتصن مف الكميت شاعر الظاهرة العقمية كا حتجاج بالشعر ،في عصر كاف ا حتكاـ
إلى السيؼ كالقتؿ يحتؿ المقاـ ا كؿ.

 - 1شوقً ضٌف  ،التطور و التجدٌد  ،ص .84
 - 2حمدان عبد الرحمان أحمد حمدان  ،شعر الكمٌت بن زٌد بٌن الرغبة والرهبة  ،ص .51
 - 3نفسه  ،ص .83
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الفصل الثاني
قضايا الرؤيا في الشعر
 - 1بين الرؤيا والرؤية
الرؤي الشعرية بين التراث والنقد الحديث
ا
- 2
الرؤي واالديولوجيا
ا
 - 3بين
 - 4الكميت والرؤيا الشعرية

انباب األول-انفصم انثاني..................... .............................قضايا انرؤيا في انشعر
تمهيـــــــــــــــــد
تستقطب د

ت الرؤية أربعة حقكؿ د لية

 :يتصؿ ا كؿ منها برؤية العيف

التي

تتضمف معنى  /إدراؾ المرئي  /عف طريؽ العيف ؛ أما الثاني فيتصؿ برؤية القمب  ،كهك ما
يتضمف معنى اإلدراؾ أك العمـ بالمرئي كيتـ ذلؾ عف طريؽ القمب أك العقؿ ؛ أما الحقؿ
الد لي الثالث لمرؤيا هك رؤية الرأم ،كيرتبط عضكيا برؤية القمب  ،كهك ما يراا المرء في
ا مر أك ا عتقاد ؛ كأخي ار الرؤية المتصمة بمجاؿ التمثيؿ أك اؿحلـ ،كمن الرؤيا كنعني بها
صكر المناـ كما يتصؿ بهذا السياؽ مف استطالع لمغيب أك استكشاف .1
 -1بين الرؤيا والرؤية :
جاء في تاج العركس 2في شرح للظ الرؤية " :الرؤية بالضـ إدراؾ المرئي ،كذلؾ أضرب
بحسب قكل النلس:
األول :النظر بالعيف التي هي الحاسة كما يجرم مجراها  ،كمف ا خير قكل تعالى:
كف
﴿ ىكيق ًؿ ٍ
الم ٍؤ ًم ين ى
اع ىمميكا فى ىسىي ىرل ا﵀ي ىع ىممى يك ٍـ ىكىر يسكلي ي ىك ي
ؼف الحاسة تص ُّح عمى ا﵀ تعالى .كعمى ذلؾ قكل  ﴿ :ىي ىار يك ٍـ يه ىك ىكقىبًيمي ي ًم ٍف
بالحاسة ،إ
ث ى تىىرٍكىنهي ٍـ﴾.4
ىح ٍي ي
ؼ مما أجرم مجرل الرؤية
﴾  3إن

الثاني :بالكهـ كالتخييؿ نحك  :أرل أف زيدا منطمؽ.

 -1ابن منظور ،لسان العرب  (،مادة رأي) ،المجلد الثالث  ،ص . 8
 -2الزبٌدي  ،تاج العروس ( ،مادة رأي) ،ج  ،38ص ..102
 - 3سورة التوبة ،اآلٌة .105
4

 سورة األعراف  ،اآلٌة .2749
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ً
الثالث :بالكهـ نحك قكل تعالى  ﴿ :كًا ٍذ ىزَّي ىف لىهـ َّ
ب لى يك ٍـ
اف أ ٍ
ىع ىمالىهي ٍـ ،ىكقىا ىؿ ى ىغال ى
الش ٍيطى ي
يي
ى
ً
ً ً
اس ،كانًي جار لى يكـ ،ىفمىما تىراء ًت ً
الن ً
اللىئتى ً
الي ٍكىـ ًم ىف َّ
مء
ى
ص ىعمىى ىعقىب ٍي  ،ىكقىا ىؿ إني ىب ًر ه
اف ىن ىك ى
ىه ٍ ى ى ى
ى
1
ًم ٍن يك ٍـ ّْإني أ ىىرل ىما ى تىىرٍك ىف ﴾ .
اد ىما ىأرىل ﴾.2
ب اللي ىؤ ي
الرابع :بالقمب أم بالعقؿ ،كمن قكل تعالى ﴿:ىما ىك ىذ ى
كالحقيقة أف هذا الحقكؿ تصب جميعها في

مجرييف د ؿميف مركزييف  ،يدكر حكل ـ ا

المدلكؿ اللعمي ؿلرؤية:
-

أما األول فهك المشاهدة بالبصر – كربما كاف ا صؿ -

-

والثاني هك المشاهدة بالقمب  ،كهك أرحب كأكس  ،إذ يشمؿ كؿ ا بعاد الد لية التي

تتعدل مجاؿ المجرل ا كؿ  ،كتتخطى نطاؽ المرئي المحسكس  ،نها تتعمؽ بمجاؿ
التخييؿ؛ عمى أف الرؤية بالعيف تبقى العتبة ا كلى في هذا النظاـ فهي التي

تغترؼ مف

المحيط الخارجي ما يتكلى اإلدراؾ كالكعي  ،خزف كتركيب كفرز ما تتمقاا العيف  ،ذلؾ أف
عممية اإلدراؾ هي نتاج التجربة الحسية التي تتأثر بمثيرات كمؤثرات كمستكيات

إدراؾ

متشعبة ،فأبرز مهمات اإلدراؾ تكمف في محاكلة استيعاب ما تنقم رؤية العيف كا ما معا
كرؤم القمب ) يندرجاف في سياؽ بناء كتنظيـ عالقات اإلنساف  ،بكاقع
ا
أم ( :رؤية العيف،

كبمدركات .3

إف الرؤية بالعيف الحقيقية ،هي أصال :ما يقدـ القسط ا كبر مف منتجات الكعي كهي
ما يق عمى عاتقها الدكر ا ساسي في احتكاء الكاق الخارجي  ،كاستغراؽ أشيائ  ،كهي ما
يكج حركة الكعي في اتجاهات محددة ؛ كقد ميز النحاة بيف مستكييف لملعؿ (رأل) ،كفرقكا
بيف الرؤية الحقيقية  ،كالرؤية القمبية  ،حيث تتعدل ا كلى إلى ملعكؿ كاحد بينما تتعدل

 -1سورة األنفال  ،اآلٌة .48
 -2سورة النجم  ،اآلٌة .11
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الثانية إلى ملعكليف1؛ كالتعدم – كما هك معمكـ -مظهر لالتساع الد لي بإضافة يبعد

د لي آخر.

إف مف نتائج تطكر حركية الرؤية ،ك مف مظاهر

جسداتها كتحك تها يتكلد " الر أم "
ت ٌ

كمنجز مف منجزاتها ،كالر أم مظهر لإلدراؾ الحسي لألشياء  ،بعد تأسيس معرفة أكلية
حكلها كفؽ ضركرات الرؤية  ،كمتغيراتها ؛ فبمكغ المعرفة كامتالؾ

أسبابها ،هك الهدؼ

ا سـ ل لحركية الرؤية.2
إف فاعمية الرؤية

تنحصر في ككنها كعاء ستقطاب الكاق كاختزال

طريقها -بإصرار -نحك عناؽ الرؤيا كأصدائها ،فماهية الرؤيا

 ،بؿ إنها تشؽ

تدرؾ إ مف خالؿ نسقية

الرؤية ،كمف الرؤيا تستمد الرؤية بعض تجمياتها ذلؾ أف المهمة ا ساسية ؿكؿ منهما:
تأسيس الكاق كالكعي ب .
لقد أضحى للظ " الرؤيا" في النقد الحديث أكس انتشا ار  ،كأكثر هيمنة  ،بؿ إن أصبح
مقكما مف اؿمقكمات ا ساسية لحركة الحداثة الشعرية  ،لما تمتاز ب الملظة مف تكالد في
لغة الشعر الحديث  ،كلًما يشحنت ب مف ظالؿ ك أبعاد :سحرية  ،صكفية  ،دينية كأسطكرية،
خالفا لما تؤشر إلي للظة " الرؤية " مف محدكدية.
كلعؿ (جبراف خميؿ جبراف:

 )1931-1883مف الذيف ربطكا بيف " الرؤيا "

كالعممية

اإلبداعية ،كهك يؤسس لثكرت حيف ربط بيف الرؤيا ،البصيرة ،كالتلهـ الخاص لألشياء .3لقد
جانب دعاة اللف لملف الصكاب حيف اعتقدكا أف الشعر ليس سكل رصؼ لمجمكعة مف

1

 ابن منظور ،لسان العرب  (،مادة رأي) ،المجلد الثالث  ،ص .8 -2سعٌدي المولودي  ،تجلٌات الرإٌة و فضاء الدالالت  ،ص .22

 - 3محمد جمال باروت" ،الحداثة األولى  :مشكلة قصٌدة النثر من جبران إلى حركة مجلة شعر"  ،مجلة المعرفة،
العدد  ، )183.184( :سبتمبر  ،أكتوبر ، 1985،ص .128
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ا للاظ ،كالصكر كالمعاني،

شنها
ييتكخى منها إ د لتها الجمالية التي يتمقاها القارئ  ،أ

شف الناظر إلى عقكد الدرر كالياقكت ،فميس يتكخى منها إ جماؿ أجزائها كحسف تأليلها.
أ
جاء في " معجـ المصطمحات ا دبية المعاصرة " في تعريؼ مصطمح " الشعر"

ما

يمي " :نظـ شاعرم لمكاق المممكس يصؿ بمقاربات إلى فكرة أصيمة عف اإلنساف كالعالـ
كالككف" .1كقد أ قر أرسطك هذا الدكر الكظيلي لمشعر منذ قرك ف حيث أكد أن أخطر مف
التاريخ  ،ن ينظر إلى المستقبؿ .
إف الرؤما الشعرية ،هي الصكت الذم ينب مف بيف

أبيات القصيدة  ،ليعبر عالكة عمى

ؼذا كنا نرل أف ا دب تعبير
البصرم عف اللكرم ك ا عتقادم كما هك شب كاقعي " :إ
بالكممة عف رؤية ا ديب لكاقع  ،كأف ا ديب بعمم ا دبي يعيد تشكيؿ الكاق  ،كيختار من
ما متالءـ م رغبت في الكشؼ عف هذا الرؤية كأف هذا الرؤية ،تكشؼ عف إدراؾ ا ديب
لعالقات الكاق  ،كما تتضمف تخيم لمصكرة التي ينبغي أف

تسكد هذا العالقات في

ؼف دكر أدكات التعبير
المستقبؿ ..إذا كنا نرل طبيعة ا دب كغايت عمى هذا الصكرة  ،إ
يصبح محددا ،كحتميا عمى ضكء تصكرنا لطبيعة ا دب كغايت  ،كيصبح حكمنا عميها
مستمدا مف حسف اختيار ا ديب لها  ،كتكظيلها بأفضؿ صكرة ممكنة لمتعبير عف رؤية ".2
كلعؿ هذا ما جعؿ قضية الرؤم ا الشعرية تتنافس م قضية ا غراض :فالمقدمة الطؿ ؿية،
كالمدح ،كالغزؿ  ..ليست إ أغراضا لظكاهر أعمؽ؛ فمكضكعات الصكفية في قصائدهـ
الحافمة بذكر الغزؿ كالخمر كالسكر ..ليست سكل أ غراض تكشؼ عف رؤيتهـ لمككف
كالكجكد كعشؽ لمذات اإللهية ،كما أف المقدمات الطممية عند الشاعر الجاهمي تجسد رؤما

 - 1سعٌد علوش  ،معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة  ،دار الكتاب اللبنانً  ،بٌروت  ،ط ،1985 ،1ص .127
 - 2عبد المحسن طه بدر  ،الرإٌة و األداة  ،دار التنوٌر للطباعة و النشر  ،بٌروت  ،ط  ، 1985 ، 2ص .18
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نحك الحياة كالمكت كالبقاء ك اللناء؛ كلذلؾ ثار الشعراء فيما بعد عمى هذا المقدمات كمف
بينهـ شاعرنا الكميت الذم كاف يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ت ك ما ىشكقنا إلى ً
البم ً
ب
ض أى ٍ
ط ىر ي
طى ًرٍب ي ى ٍ

ك

1

الش ً
لى ًعنبا ًم ّْفم أ يذك ّْ
ب
يب ىي ٍم ىع ي

تفل عف الكاق المكمكـ
كهذا الثكرة هي ثكرة عمى رؤم ا شعرية يكسميت بالتقميدية ،رؤما أ
كفي الحقيقة إف " :عالقة الشاعر باللكر تنب مف إدراك لبعض القضايا ،بحيث يتمثؿ
في مرحمة اإل بداع ينظر في ذات ليرل مف خاللها
هذا المكقؼ بشكؿ علكم فيما يكتب  ،ؼ
الككف كالكائنات ،كينبغي أف يتمثؿ الشاعر أفكارا لتتحكؿ في نلس إلى رؤل كصكر  ،ؾـ ا
يتمثؿ النبات ضكء الشمس ليتحكؿ إلى خضرة مظمم كزاهية ،فالشاعر

يعرض

آراء،

كلكن يعرض رؤية"  . 2فالشعر فف ل خاصت اللكرية كاللنية ،كمتعت الجمالية ،كقدرات
التأثيرية  " :فهك كسيمة بناء ،كطمقة تحرير ،كطريؽ التخمص مف كؿ ما يؤدم إلى غربة
اإلنساف ،مف أجؿ إنساف أسعد كحياة أفضؿ"  .3إن كما يقكؿ يكسؼ خميؼ" :رعدة حياة
تجرم في أكصاؿ الكممة ،قبؿ أف يككف فكرة ذهنية ،كهك مخاض حالة نلسية ،قبؿ أف
يككف نتيجة قضية منطقية"  . 4إن تعبير عف تجربة الشاعر التي يعبر بها عف رؤياا
اللكرية – قد تككف خصكصية – إ أن يلصح مف خاللها عف مكقؼ غالبا ما يهـ
الجماعة العريضة " :فا دب يستمد قيمت مف خصكصيت  ،كخمكدا مف التحام بضمير
جماعت المبدعة المتذكقة ل  ،عمى هذا فإف كعي ا ديب بكاقع الذم يعايش  ،كبأدكات
التشكيؿ الجمالي لعمم  ،يهب للن الجكدة كالخمكد ،في عيف المحظة التي يمنح فيها القدرة
عمى مكاجهة الحياة  ،كالتصدم النبيؿ لتناقضاتها" .5
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .487
 - 2حٌاتً فً الشعر  -صالح عبد الصبور  ،دار العودة  ،بٌروت  ،د ت ،ص .62
 -3طه وادي  ،جمالٌات القصٌدة العربٌة المعاصرة  ،دار المعارف  ، 1982 ،ص .20
ٌ -4وسف خلٌف  ،تارٌخ الشعر العربً فً العصر العباسً ،دار الثقافة للطباعة والنشر  ، 1981 ،ص .28
 -5طه وادي  ،جمالٌات القصٌدة العربٌة المعاصرة  ،ص .23
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كعمى هذا ا ساس يمكف التلريؽ بيف الرؤما الشعرية ،كا فكار اللمسلية ،فاللف كما يقكؿ
محمد قطب " :ليس فكرة ك فمسلة ك ملاهيـ مجردة كالتي تعنى بها البحكث اللكرية في
شتى المياديف ،كإنما هك ا نلعاؿ الذاتي الخاص با شياء كا شخاص ،كا حداث ،كتلسير
لهذا الكاق في ذلؾ الضكء الخاص  ،تلسي ار شعكريا-

فمسليا فكريا -كما

أن هك رؤيا

لمـ ستقبؿ كلممجهكؿ ،كلمماضي كذلؾ بنلس الشعكر" .1
إف ا دب عمكما  ،كالشعر خاصة يسعى إلى تحقيؽ مجمكعة مف ا هداؼ كااراء ،
كلعؿ في ذلؾ سر تكاصم م هذ ا الكاق  ":فكؿ أدب هادؼ إلى شيء ما بصكرة خلية
أك ظاهرة ،ف ا ستهداؼ هك شرط التكاصؿ م ااخريف "...
الرؤم الشعرية بنية نصية تدؿ عمى نمط مف التلكير
ك ا
كالطبيعة كالكاق ؛ كالنص الشعرم الذم

يعبر عف فكرة

2

 ،كعالقة تربط بيف المبدع
أك معتقد أك رؤما،

اعتبارا عمال إبداعيا أك شع ار ،كالمنظكمات النحكية كالصرفية كاللقهية التي

يمكف

تحمؿ بيف

طياتها تصك ار شعريا يتعدل درجة ا للاظ  ،إلى ما يسمي

(عبد القاهر الجرجاني  ،ت

471ق ) " :معنى المعنى"  ، 3كما سماا ( رك ف بارت-

-1915 : Roland Barthes

" :)1980المعاني الثانية كالثالثة" .4عمى أف مقكلة ا ديب ابف بيئت

ممكف فصمها بحاؿ

رؤم الشعرية ؛ فاللناف يبقى دائما مقيدا بالبيئة كالحضارة التي ينتمي
عف عممية اإلبداع ك اؿ ا
إليها  ... " :ستظؿ رؤيا اللناف دائما مقيدة بطاب الحضارة التي ينتمي إليها"..

5

ثـ إف

هذا القضايا كالرؤل ما هي إ تجميات ذاتية تمس الشاعر في المقاـ ا كؿ ،فمكؿ فناف
 - 1محمد قطب  ،منهج الفن اإلسالمً  ،دار الشروق  ،ط  ،1983 ،6ص .265-264
 - 2احسان سركٌس  ،االدب و الدولة  ،دار الطلٌعة  ،بٌروت ،ط ،1977 ،1ص .17
3
 عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز  ،قرأه وعلق علٌه  :محمود محمد شاكر  ،مكتبة الخانجً  ،القاهرة ،ط ، 51424ه 2004،م  ،ص .263
 -4روالن بارت ،المعنى الثالث ومقاالت أخرى  ،ترجمة  :عزٌز ٌوسف المطلبً  ،بٌت الحكمة  ،بغداد ،ط،2011 ، 1
ص .56
5
 شكري عباد ،الرإٌا المقٌدة  ،الهٌؤة المصرٌة للكتاب  ، 1978،ص .454
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كما يقكؿ محمد قطب  " :مكقؼ مف الككف كالحياة  -أراد أـ لـ يرد -مكقؼ تحددا طريقة
تصكرا لهذا الككف كارتباطات  ،كطريقة تلاعم م الحياة كا حداث ،هذا المكقؼ قد يككف
كاعيا كما قمنا أك غير كاع ،كلكن مكجكد بالضركرة".1
كخالصة ا مر أف حركة ا ستقطاب ،كالتجاذب بيف أبعاد الرؤمة متبادلة ،كتمارس قكتها
في تنظيـ عمميتها كبناء نسقها ،كأ ٌف الرؤية عممية مركبة تتأسس عمى استيعاب متدرج
لمستكيات إدراكية شتى في مقدمتها البعد اؿحسم المرئي  ،ثـ البعد الالمرئي.
الرؤي الشعرية بين التراث والنقد الحديث :
ا
-2
إف رؤية العالـ في النقد الحديث تختمؼ مف منهج اخر ،فهي عند ا جتماعييف
المادييف أداة الصراع بيف الطبقات ا جتماعية كالسياسية ،مف خالؿ اإلبداع عامة كا دب
خاصة ،كفي ذلؾ إلغاء لجكانب النص المغكية كالصكتية كالتركيبية  ،كهي في المنهج
اؿبنيكم التككيني الذم يستمد مبادئ مف اللكر

الماركسي ،تعبير عف عالقة حميمة م

الكاق  ،كلهذا رفض أنصار هذا ا تجاا كؿ المناهج البنيكية الشكالنية التي تعتبر النص
اإلبداعي مجرد بنية لغكية مغمقة عمى نلسها،

كيتبنى (محمد بنيس)

2

هذا المكقؼ

ا جتماعي إذ يقكؿ " :إف التيار ا جتماعي الجدلي يؤمف حتـ ا أبف التحميؿ الداخمي لمعمؿ
ا دبي لف يكصمنا إلى القبض عمى الد لة المركزية لمنص،

أم الكشؼ عف الرؤية،

بف الطرائؽ الشكالنية كاؿ بنيكية تيحكؿ النقد المكضكعي إلى مجرد تحميؿ
كيعتقد صادقا أ
كصلي فاؽ طبيعية

الرؤم
ا
تستكعب ما يتحرؾ خمؼ البنيات المغكية "  .3كالحقيقة إف

 - 1محمد قطب ،منهج الفن اإلسالمً ،ص .12
 -2محمد بنٌـس شاعر مغربً ،ولد سنة  1948فً مدٌنة فاس ،وأحد أهم شعراء الحداثة فً العالم العربً.
3

 محمد بنٌس  ،ظاهرة الشعر المعاصر فً المغرب  ،دار التنوٌر  ،بٌروت  ،ط  ،1985 ، 2ص .2255
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الشعرية

تتجمى في معنى النص كحدا  ،ك في بنيت المغكية كحدها ،بؿ إنها تتمظهر في

كؿ النص كتشكيالت الهندسية  ،في أللاظ كصكرقكمعاني  ،كما يحمم مف معتقدات كرؤل
لقد تعددت ااراء كالتصكرات كالمنهجيات  ،التي قدمها النقد الحديث لمس ألة الرؤما
الشعرية ،كذلؾ بما يتكافؽ م نظرتها كقراءتها لمعممية اإلبداعية كا دكات كالغايات
كالظركؼ المختملة التي يكظلها المنهج النقدم .
كعمى العمكـ ؼإف النقد الحديث قد تعامؿ م النص ا دبي مف خارج مف خالؿ
منظكمة المناهج التاريخية ( المنهج التاريخي ،ا جتماعي ،النلسي)..

أ ك اعتماد ا عمى

بنية النص كمتمقي  ،مف خالؿ منظكمة المناهج الحديثة كا سمكبية كمدرسة اؿ شكالنييف
الركس ،كمدرسة النقد الحديث ،كمدارس اؿ بفمكية كما بعدها ( السيـ مكلكجية  /التلكيكية)
كالتي اعتمدت في دراستها لمنص عمى بنيت المغكية  ،كمدرسة التمقي التي درست النص
مف خالؿ متمقي .1
كمما يؤخذ عمى المدارس التي اعتمدت (المنهج التاريخي) إهمالها لمعبقرية الشخصية
كما أهممت البنية الشعرية كعالقتها بالرؤم ا ،ك ف المدرسة التاريخية أهممت المبدع فقد
سعت المدرسة النلسية اللركيدية تدارؾ ا مر فاتجهت إلى المبدع باحث ة عف ا سس
النلسية إلبداع  ،كلكنها سرعاف ما أهممت النص  ،كراحت تبحث عف العقد النلسية لممبدع
2

كمكبكتات النلسية  .كعمى فكرة الالكعي اللركيدية ،جاء( كارؿ يكنغ :Carl Gustav Jung

 )1961-1875ليؤسس ملاهيم  ،عف (الالكعي الجمعي) الذم لـ يخرج عف ا نشغاؿ
بمتعمقات النص ا دبي فتحكؿ بذلؾ إلى بحث عف ا ساطير ،كهكذا تتحكؿ الرؤم ا في
المنهج النلسي ،إلى مجرد انقياد كراء خيط الالكعي سكاء الجمعي أك اللردم .
 - 1صالح فضل  ،مناهج النقد المعاصر  ،دار االفاق العربٌة  ،القاهرة  ،د ت ،ص .19 -18
 - 2نفسه ،ص .65 -55
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كحينما جاءت المدرسة ا جتماعية حاكلت الربط بيف الكعي كالمجتم كطبقات  ،فقامت
بربط ا دب بحركات التمرد كالثكرة ،كبعالقات اإلنتاج  ،حتى غدا اإلبداع عند (لككاتش
 )1971-1885 :Georg Lukácsانعكاسا لمكعي ا جتماعي ،ثـ تطكر مت أث ار بالمدارس
رؤم لمعالـ تعبر
البنيكية ليصبح عند ( جكلدماف  )1970 -1913 : Lucien Goldmannا
عف مكقؼ الجماعة مف الكجكد كتتجاكز المبدع اللرد .1
ككنتيجة لهذا اإللغاء الجزئي

هـ عنصر في العممية اإلبداعية ،كهك النص ا دبي،

كتزامنا م ظهكر دراسات (دم سكسير SAUSSURE

DE

)1913 -1857 :FERDINAND

المغكية ؛ شهد القرف العشريف ك دة عدة مدارس نقدية تتخذ مف بنية النص ا دبي محك ار
لمقارباتها ،كمنها  :المدرسة ا سمكبية التي أتسست عمى يد أحد تالميذ (سكسير ) كهك
(تشارؿ بالي  )1949 - 1865 CHARLES BALLY :كتركز هذا المدرسة عمى الظكاهر
المغكية كا سمكبية البارزة في النص  ،كشرح العالقات القائمة بينها ،كتلسير د

تها،

كارتباطها برؤيا الكاتب ،كهي إذ تنظر إلى المبدع فمف خالؿ الخكاص الكتابية المجسدة
لطابع الشخصي ،أما حينما تتج إلى المتمقي إؼنها تقصد ا ختبارات المتعمقة بها كالتي
مف أجمها قاـ بتحديد مالمح ا نحراؼ ،كلهذا تعتبر هذا المدرسة مف أكثر المدارس
خصكبة كما يرل (صالح فضؿ) .2
لقد تطكر ا هتماـ ا سمكبي م الشكالنييف الركس ،بحثا عف الرؤية المتضمنة في
داخؿ الشكؿ نلس كمف خالؿ مالمح ا سمكبية ،كا

ؾذا بدأت دراسة ا شكاؿ ا دبية

تثي ار في النقد الحديث " البنيكية " كهي المدرسة
تتطكر ،كلعؿ مف أكثر ا لمدارس النقدية أ
التي قامت عمى تطكير ملهكـ الشكؿ عند " سكسير" الى ملهكـ البنية .3
 - 1المرجع السابق  ،ص .65
 - 2نفسه  ،ص .105
 - 3األسلوب و األسلوبٌة  ،عبد السالم المسدي  ،دار الكتاب الجدٌد المتحدة  ،بٌروت  ،ط ،2006 ،5ص .108 -86
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ككاف صكت البفيكية عاليا  ،كهي تؤدم دكرها في كقت كانت الحاج ة ماسة إلى نمكذج
عممي يمـ بجزئيات  ،كحينما تبيف لمدارسيف أف بعض ا فكار كالرؤل يصعب إخضاعها لبنية
نصية مغمقة ،بد أ اؿتفكير في مناهج جديدة فكلدت  :السيميائية كالتلكيكية  ،فمدرسة التمقي ،
التي حاكلت أف تعيد ا عتبار لمقارئ في عممية اإلبداع.1
قد ا رتبط ملهكـ الرؤما با سمكب ،فالصياغة ا سمكبية تجرم كفؽ
أما في تراثنا العربي ؼ
متطمبات اللكر ،كلعؿ خير ما يؤكد هذا ا مر"نظرية النظـ" لعبد القاهر الجرجاني (ت
471ق) ،كالتي ظهرت لتثبت صالحية اللكر الديني لملحص العممي مف جهة  ،كتبرر عمة
عممية عقمية ،لعممية اإلعجاز القرآني .كاذا كاف الجاحظ ( ت255ق) هك الذم فتح الباب
في هذا المسألة بحثا عف سر اإلعجاز القرآني مف خالؿ بنيت المغكية ،2

مف خارج

كالرماني (ت386ق) ،كالخطابي ( ت388ق)،
كهك ا مر الذم تلطف ل كؿ مف جاء بعد ق ٌ
كالباقالني (ت403ق) .كعمى الرغـ مف كؿ هذا المحاك ت الجادة إ أف ا مر بقي يراكح
مكان  ،حتى نهاية القرف الراب كبداية القرف الخامس الهجرييف أيف عرؼ البحث في مسالة
اإلعجاز شكطا عمميا مف خالؿ
حيث قرر  " :إف اللصاحة

إسهامات القاضي عبد الجبار المعتزلي

(ت 415ق)،

تظهر في أفراد الكمـ  ،كانما تظهر في الكالـ بالضـ عمى

طريقة مخصكصة ،ك بد م الضـ أف يككف لكؿ كممة صلة؛ كقد يجكز في هذا

الصلة

أف تككف بالمكاضعة التي تتناكؿ الضـ  ،كقد تككف باإلعراب الذم ل مدخؿ في  ،كقد تككف
بالمكق ؛ كليس لهذا ا قساـ راب ".3

 - 1عبد هللا إبراهٌم  ،سعٌد الغانمً  ،عواد علً  ،معرفة اآلخر  ،مدخل إلى المناهج النقدٌة الحدٌثة  ،المركز الثقافً
العربً  ،الدار البٌضاء  ،ط  ،1996 ،2ص .113 -73
 -2الجاخظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج  ،1ص .19
 -3القاضً عبد الجبار األسدآبادي  ،المغنً فً أبواب التوحٌد و العدل  ،إعجاز القرآن  ،قوَّ َم نصّه على نسختٌن
خطًتٌن  :أمٌن الخولي ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومً ،الجمهورٌة العربٌة المتحدة ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة ،ط،1
ج  1380 ،16هـ  1960 ،م  ،ص .199
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كهكذا تككف أفكار (عبد الجبار ) قد مهدت لميالد نظرية النظـ عند

(عبد القاهر

الجرجاني ت 471ق) ،كالتي تقكـ عمى أساس عممي بسيط  :فالتعبير الكاضح يعني كجكد
أفكار كرؤل كاضحة ،كالتعبير الغامض يعني كجكد أفكار غامضة يقكؿ " :

بد لكؿ

كالـ تستحيي  ،كللظ تستجيدا  ،مف أف يككف ستحيا ئؾ ذلؾ جهة معمكمة كعمة معقكلة،
كأف يككف لنا إلى العبارة عف ذلؾ سبيؿ ،كعمى صحة ما ادعيناا مف ذلؾ دليؿ" .1
إف العالقة بيف اللكرة كالصياغة ،أك بيف الملظ كالمعنى بحسب التعبير النقدم التراثي
مف صميـ الدرس البالغي كالنقدم عند (عبد القاهر) ،فكؿ مف "د ئؿ اإلعجاز " ك" أسرار
البالغة " ،تؤكد أف الرجؿ ليس مف أنصار الملظ ،ك مف أنصار المعفل ،فالملظ ع فدا
يحسف إ إذا جاء كفؽ معنى نلسي سابؽ ل  ،كما

يحسف المعنى إ إذا ظهر في ثكب

لغكم ئؽ ،كهكذا يرتقي في ظؿ هذا النظرية ا سمكب مف شكؿ جامد

إلى رؤية تتشكؿ

داخؿ عقؿ المتكمـ ،ثـ تختار بنيتها المغكية  " :فالكمـ يترتب في النطؽ بسبب ترتب معانيها
رؤم ا سمكب).
في النلس" .2كهذا ما يمكف تسميت ( ا
إف البحث عف جمالية المغ ة ،كفهـ النصكص الشعرية عند (عبد القاهر )،
مف خالؿ البحث عف ا د كات ،كأهـ هذا ا دكات النحك" :

يتـ إ

ف النحك هك ركح المغة

كنظامها"  3؛ كالنظـ  ":أف تض كالمؾ الكض الذم يقتضي (عمـ النحك) كتعمؿ عمى
قكانين كأصكل  ،كتعرؼ مناهج التي نهجت ؼ تزيغ عنها ،كتحلظ الرسكـ التي رسمت
لؾ ،فال تي ًخ ُّؿ بشيء منها ".4

 - 1عبد القاه ر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز ،
 - 2المرجع نفسه  ،ص .65
 - 3مصطفى ناصف ،اللغة بٌن البالغة واألسلوبٌة ،كتاب النادي الثقافً األدبً ،بجدة ،رقم  ،53دط1409 ،هـ1989 ،م،
ص .252
 - 4عبد القاه ر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز  ،ص .81
ص .41
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فالنحك عمى هذا ا ساس هك طريقة في التلكير " :كهك جزء أساسم مف ذكاء الشاعر ،
كفطنت كركعت  ،كليس جانبا خارجيا ك طالء ييطمى ب المعنى ".1
إف طريقة الشاعر في ترتيب الكممات هي كليدة رؤم ا معينة  ،كلعؿ مما يشير إلى هذا
السياؽ  ،قصة بشار بف برد( ت168ق ) م خمؼ ا حمر ،2كالتي يكردها (الجرجاني) في
إف " مف أحد أبيات  ،فرد عمي (بشار)
"د ئؿ اإلعجاز" ،حينما اقترح عمي حذؼ حرؼ " ٌ
بما يليد أف الرؤيا الشعرية اقتضت هذا ا داة دكف غيرها؛ فالشاعر يعمف عف رؤيت

بكاسطة أدكات  :ركل (ا صمعي)  ،3أن قاؿ  " :كنت أشدك م أبي عمرك بف العالء

،4

كخمؼ ا حمر ككانا يأتياف بشا ار فيسمماف عمي  ،بغاية اإلعظاـ ثـ يقك ف :يا أبا معاذ ،ما
أحدثت؟ فيخبرهما كينشدهما ،كيسأ ن  ،كيكتباف عن متكاضعيف ل  ،حتى يأتي كقت
الزكاؿ ،ثـ ينصرفاف .كأتياا يكما فقا  :ما هذا القصيدة التي أحدثتها في (سمٌـ بف قتيبة)؟
قاؿ :هي التي بمغتكـ .قالكا  :بمغنا أنؾ أكثرت فيها مف الغريب .قاؿ :نعـ ،بمغني أف (سمـ
بف قتيبة) يتباصر بالغريب فأحببت أف أكرد عمي ما يعرؼ .قالكا  :فأنشدناها يا أبا
معاذ ،فأنشدهما :

5

اح ًفي التٍَّب ًك ً
ؾ َّ
َّ
ير
الن ىج ً
إف ىذا ى

ً
ّْ
احىبي قىٍب ىؿ الهى ًج ً
ير
ىبك ىار ى
ص ٌ

إف ذاؾ النجاح في التبكير"،
حتى فرغ منها فقاؿ ل خمؼ :لك قمت يا أبا معاذ مكاف " ٌ
" ّْ
إف
بك ار فالنجاح في التبكير" كاف أحسف  .فقاؿ بشار :إنما بنيتها أعرابية كحشية فقمتٌ :
ذاؾ النجاح في التبكير ،كما يقكؿ ا عراب البدكيكف ،كلك قمتّْ " :
بك ار فالنجاح" كاف هذا

 - 1مصطفى ناصف  ،اللغة بٌن البالغة و األسلوبٌة  ،ص .254
2
 من علماء البصرة فً اللغة والنحو  ،شاعر وراوٌة ،توفً سنة 180هـ -3راوٌة العرب ،وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ،توفً سنة 216هـ ،من أشهر مإلفاته األصمعٌات.
 -4أبو عمرو بن العالء البصري من أعلم الناس بالقرآن الكرٌم والعربٌة والشعر ،توفً سنة 154هـ.
 -5بشار بن برد  ،دٌوان بشار بن برد  ،جمع وشرح وتحقٌق  :الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور ،دار السالم للطباعة
والنشر والتوزٌع  ،المجلد الثانً  ،ط  ، 1ج  ، 2008 ، 3ص . 184
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مف كالـ المكلديف ،ك يشب ذاؾ الكالـ ،ك يدخؿ في معنى القصيدة .قاؿ أم
فقبؿ بيف عيني " .1
(ا صمعي) :فقاـ خمؼ ٌ
كلعؿ هذا ما جعؿ بعض الباحثيف حديثا ،يذهبكف إلى اعتبار خركج الشاعر عف قكاعد
النحك المعيارية ،أك ما يسمى الضركرة الشعرية ،خركجا فنيا مبر ار إلى مستكل جمالي
أعمى ،فبعض هذا الخركج ،نتيجة لمغة الشعرية ا نلعالية ،كبعض نتيجة لقكة التجربة
الشعرية التي " :قد تدف بالشاعر إلى استخداـ بعض ا للاظ كالتراكيب ،دكف كعي كامؿ
بمكافقتهما لمقكاعد ،أك عدـ مكافقتها لذلؾ ،ن يرل في هذا ا للاظ أك التراكيب بريقا
خاصا ،يعتقد أن يضيء الطريؽ أماـ ما يرف إلي "

. 2كهكذا نالحظ أف التراث النقدم

قدـ مف خالؿ نظرية النظـ (لعبد القاهر الجرجاني) ،العالقة بيف الرؤيا
العربي ،قد ٌ
الشعرية ،كالصياغة المغكية ،كالتي أيشبعت درسا في النقد الحديث.
أف بزكغ فكرة " الرؤيا " في النقد اللني ،قديمة في ااداب
كمما تجدر اإلشارة إلي ٌ

3
بأن مف ( المحاكاة) لمكاق كجكهرا  ،مف أجؿ إكماؿ ما
العالمية فقد فسر(أرسطك) الشعر ٌ

في مف نقص ،كهذا مف شأن أف يرؽل إلى رؤية اللناف إلى الحياة كالتاريخ  ،كما يجب أف
يككنكا .ك ييعفل برؤية الناس كما هـ في الكاق .4

 - 1عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز ،
 - 2عبد اللطٌف محمد حماسة  ،لغة الشعر :دراسة فً الضرورة الشعرٌة  ،دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع،
القاهرة  ،ط  ،2006 ،1ص .646
 -3أرسْ ُ
طو 384 ( Aristoteق.م  322 -ق.م )  ،فٌلسوف ٌونانً ،تلمٌذ أفالطون ،ومعلم االسكندر األكبر ،وواحد من
ِ
عظماء المفكرٌن.
 - 4أحمد السعدنً  ،نظرٌة األدب  ،مقدمة فً نظرٌة الفن  ،مكتبة الطلٌعة  ،أسٌوط  ،دط ،ج ،1979 ،1ص .20
ص .273-272
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الرؤي وااليديولوجيا :
ا
 -3بين
قبؿ الحديث عف العالقة بيف الرؤم ا كا يديك لكجما ،ينبغي اإلشارة إلى ملهكـ بعض
المصطمحات التي تفأل كثي ار مف حيث معناها عف قضية ( الرؤم ا كا يديكلكجيا ) ،م
ارتباطها بمنظكـ ا فكار ،كلعؿ مف هذا المصطمحات " المذهب" ك "المنهج " .
 فالمذهب ":منظكمة مف المبادئ التي تعطي صكرة كمية أك إجابة تامة عف السؤاليفا ساسيف :عف ماهية ا دب ،كعف عالقات المتعددة التي يؤمف بها ا ديب مبدعا ،كناقد ا
كيمارسها دكف أم فرصة لمتساؤؿ حكلها أك التشكيؾ فيها أك إ خضاعها لممراجعة أك
إعادة النظر"  .1كالمذهب بهذا التك صيؼ أقرب إلى أف يككف أيد يكلكجيا ،فالتيارات ا دبية
القديمة :كالكالسيكية ،كالركمانسية ،كالكاقعية كمها اتسمت بهذا الطاب ا يد يكلكجي ،كلما
مكقؼ مف الحياة كعالقة اإلنساف بالمجتم كالتاريخ كالعقائد التي يديف
ا
كانت ا يد يكلكجيا
بها ،فقد ارتبط المذهب بهذا الملاهيـ .
ؼف اللرؽ الجكهرم بيف المذهب كالمنهج  ":يتمثؿ في
كعمى هذا ا ساس إ

أف المذهب

ل بطافة أيديكلكجية يصعب تحريكها ،بينما المنهج يتؾ ئ في الدرجة ا كلى ع لى ملاهيـ
عقمية أك منطقية ،يمكف حراكها كتغييرها ،فيصعب عمى ا ديب الذم يعتنؽ مذهبا
مغيرا بسرعة ،بينما يسهؿ عمى الملكر الذم يعتنؽ

أف

أك يقتن بمنهج محدد ثـ يجد في

جكانب كاضحة مف القصكر ،أف يستكمم بقدر أكبر ،أك يي ّْ
عدل بمركنة أكضح".2
ؿقد تراجعت فكرة المذهبية في ا دب كالنقد في العصر

فكرة المنهج ،ف المباد ئ التي يتؾئ عميها المذهب ،

 - 1صالح فضل  ،مناهج النقد  ،ص .14
 -2نفسه ،ص .15
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عمى المدل المحدكد ،كتراج اللكرة المذهبية مرتبط بتراج ا يد يكلكجيات ،بينما المناهج
تبحث دكما عف العناصر اللعالة قصد إدخالها في النسيج المنهجي الجديد .
كالحقيقة أف اللصؿ بيف الرؤما كا يد يكلكجيا ،خاصة في ميداف الشعر مف ا مكر التي
تستدعي الكعي التاـ بعالقة كؿ من ـ ا بااخر ،ذلؾ أف كؿ رؤما تتضمف بالضركرة عناصر
أيديكلكجية ،ككؿ أيديكلكجيا هي رؤما نافذة في حركية التاريخ كالمجتم ،

تنمك إ ضمف

رؤم عامة تتقدـ كفؽ ما تستدعي متغيرات الكاق التاريخي كإف ارزات المجتم .
سياؽ ا
إف ملهكـ ا يد يكلكجيا يتماشى م ملاهيـ فكرية كثيرة  ،كيتقاط م مدلك تها كيتداخؿ م
الكثير مف مككناتها :كاللكر كالرأم كالمذهب كالعقيدة  ،كهك ما يجعمها مشدكدة إلى أكثر مف
أصؿ يرعاها  .1لقد ارتبط ملهكـ ا يد يكلكجيا في القرف التاس عشر( بعمـ ا فكار )  ،ككانت
كظيلت كما يراها ( دستكت دم تراسي  )1896-1754 : Destut de tracy -العمـ الذم
يدرس عمـ ا فكار بالمعنى الكاس لكممة ا فكار"كعالقتها بالعالئـ التي تمثمها"
أصمها .2ثـ سرعاف ما اتخذت ملهكما آخر ،يطمؽ عمى مجمؿ ا فكار التي

سيما
تتلؽ م

الكاق أك العاجزة عف استيعاب هذا الكاق كفهم .
كفي مرحمة تالية اتخذت بعدا سياسيا كاجتماعيا ،كأضحت في ا دبيات الماركسية
مجرد تصكرات

عالقة لها بالكاق المكضكعي ،كعمى هذا ا ساس ميز

( لكسياف

غكلدماف  )1970 -1913 : Lucien Goldmannبيف الرؤما كا يدكلكجيا مف حيث إف :
"ا يدكيكلكجيا منظكر جزئي أحادم الجانب ،مشكا لمكعي ليست نظرة شاممة متالحمة

 1سعٌد المولودي  ،تجلٌات الرإٌة  ،و فضاء الدالالت فً الشعر سعدي ٌوسف  ،ص .45
 -2رشٌد مسعود " ،مالحظات حول الفهم الفلسفً لالٌدولوجًا " ،مجلة الفكر العربً  ،عددٌ ،04 :ناٌر ،فبراٌر ،مارس
 ،1995ص .112
63

انباب األول-انفصم انثاني..................... .............................قضايا انرؤيا في انشعر
لمعالـ ،كأف رؤية العالـ عمى العكس مف ذلؾ ،تكدح لمكصكؿ إلى لكف مف الحقيقة قم في
النهاية الحقيقة مف كجهة نظر بشر محدديف في لحظة تاريخية محددة " .1
كا يديكلكجيا ،ليست دائما مجرد أ فكار ،هدفها العمؿ عمى تبرير أم نظاـ سائد  ،بعد
عممية التشكي لمكاق

 ،كالعمؿ عمى تدعيـ الذاكرة الجماعية كتقكيتها ،بحيث تصبح

ا يدكيكلكجيا مقكما أساسيا مف مقكمات المجتم مما يكلد لدي رؤم ا خاصة  ،بؿ ينبغي أف
نشير إلى أكلئؾ الذيف يرفضكف الكض القائـ ،كيتطمعكف إلى التغيير معتنقيف بذلؾ أيد يكلكجيا
كرؤيا مغايرة ينتج عنها صراع كمكاجهة بيف أيديكلكجيات تنشأ في مجتم كاحد ،كهنا ينبغي
نش في كقت مبكر  ،كمعتبر (الكميت
اإلشارة إلى الصراع بيف اللكر الشيعي كالسني ،كالذم أ
ابف زيد ا سدم) طرفا فاعال فيق.
إف الذم يعنينا مف كؿ ما سبؽ ،هك العالقة المحتممة بيف ا يديكلكجيا عمى اعتبار أنها
ٌ

عمميا كامفة في قمب الرؤما ،كبيف اللف كالتعبير ا دبي بكج خاص .
 -4الكميت والرؤيا الشعرية :
إف كؿ أثر فني ،يحمؿ في ط مات عناصر أيديكلكجية،

يستطي أف يتخطاها  :كبالقدر

الذم تستهكم الرؤما كا يد يكلكجيا ،فركعات التعبير اللني كا دبي  ،يتحرؾ هذا ا خير
حتضاف أبعادهما كصهرها في قكالب أدبية؛ فكؿ خطاب أدبي
أبعاد رؤية كؿمة ،كشحنة أيديكلكجية تسند كجكدا  .2عمى أن

بد أف يحمؿ في ثناياا
ينبغي لنا اختزاؿ الخطاب

ا دبي إلى ما هك رؤما أك أيديكلكجيا كاعتبارا أداة لهما ،فهك عالكة عمى ذلؾ عمؿ فني ،
لمرؤم كا يدمكلكجيا،
ا
كضرب مف الخمؽ كاإلبداع ،ثـ إف تىمثُّؿ اإلنتاج ا دبي
عمى مبدإ اإلفصاح كالتصريح .
 - 1جابر عصفور  ،نظرٌات معاصرة  ،دار المدى  ،دمشق  ،ط  ،1998 ،1ص .111
 - 2سعٌدي المولدي  ،تجلٌات الرإٌة  ،و فضاء الدالالت  ،ص .55
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اؼ دب كائف لغكم  ،كالمغة تعبر عف الممكف كالمحتمؿ ،كتعيد بناء نسؽ ا شياء كفؽ
متجدد  ،كهكذا يمكننا الحديث عف جدلية

منطقها الخاص  ،إنها تعمؿ عمى إنتاج كاق

اإلضمار كاإلفصاح ،أ ك الخلاء كالتجمي  ،أك الحضكر كالغياب  -حسب تعبير ( كماؿ أبك
ديب)  - 1حيث يمثؿ حضكر ا يدكلكجيا صراحة كجها كاحدا مف عالقتها با دب ؛ أما
الكج ااخر إؼفق غيابها  ،كبذلؾ يصبح الغياب كجها مف كجكا الحضكر ،كالحضكر كجها
مف كجكا الغياب  " : 2فا يد مكلكجيا تحضر كلك مف خالؿ غيابها ،ك أف ارتباطها بالعمؿ
ا دبي

مف خالؿ ما يقكل بؿ مف خالؿ ما يخلي

 .إف ا دب يتشكؿ بشكؿ الرؤيا

اللكرية الخاصة بالشاعر ،كيتمكف بمكنها  ،كمف الطبيعي أف تنبعث من رائحة العقيدة التي
يعتقدها ،كركح اللكرة التي يعتنقها ،كالشاعر اللحؿ يختار لذلؾ أدكات التشكيؿ الخاصة
المؤثرة .كبصرؼ النظر عف اللكر الشيعي ،كالرؤيا الشيعية الخالصة في شعر الكميت،
يكلي أف نشير إلى أف الشاعر يناضؿ عف طريؽ شعرا ،بهدؼ تحقيؽ العدالة ا جتماعية
كلكف مف منظارا اللكرم الخاص .كتتبمكر رؤية الشاعر اللكرية مف خالؿ ( :العقيدة
كالسياسة ،كالكاق ا جتماعي الذم يسعى الكميت إلى تغييرا تارة كالتأقمـ مع تارة أخرل).
هكذا حاكؿ الكميت أف يضعنا مف خالؿ

أشعارا السياسية (هاشميات )  ،داخؿ هذا

الصكرة التي تصؿ بيف اللف كالكاق الذم يصبك إلى تغييرا ،كهكذا أصبح الشعر جزءا مف
صيركرة هذا الكاق  ،كثابتا مف الثكابت التي تحاكؿ تكجي أحداث كد

ت  ،كهكذا تتجمى

خطكرة المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ الشاعر كالتي تلرض عمي الغ كص في عتمات هذا
الكاق  ،لمكشؼ عف العناصر الشعرية في  ،كلعؿ هذا ما سعى الكميت لمكشؼ عن مف
خالؿ أشعارا في مدح آؿ البيت كالتي دف حيات ثمنا لها.
 -1أحد ألمع النقاد والباحثٌن السورٌٌن وأعمقهم تؤثٌرا فً الدراسات النقدٌة الحدٌثة.
االٌدولوجً " ،مجلة فصول  ،العدد الرابع ٌ ،ولٌوز  ،سبتمبر ،1985،ص .75
ا
 - 2كما ل أبو دٌب " ،األدب و
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إف الحديث عف الرؤما الشعرية عند (الكميت بف زيد ا سدم ) ،تقكدنا حتما إلى تسميط
الضكء عف الحياة السياسية في عصر بني

أمية ،كالصراع المذهبي بيف مختمؼ اللرؽ

اإلسالمية  :شيعة ،خكارج ،زبيرميف ..عالكة عمى حزب بني أمية الحاكـ .
لقد استمر النزاع بيف البيتيف ا ـ كم كالهاشمي  ،حتى ظهكر اإلسالـ ،حيث اتخذ (أبك
سلياف ا مكم ) مف نلس كأسرت  ،عدكا لمدعكة الجديدة كلـ يدخؿ في الديف الجديد إ بعد
أف أيقف أ ٍف

طاقة ل بقتاؿ محمد– صمى ا﵀ عمي ك سمـ

 -بعد فتح مكة ،كبإسالم

أسمـ مع كثير مف أفراد البيت ا مكم ،كلما كاف التحاقهـ باإلسالـ
في خالفة المسمميف بعد كفاة النبي ( صمى ا﵀ عمي

متخرا ،لـ يطمعكا
أ

ك سمـ ) كلـ يتطمعكا إليها حتى في

خالفة أبي بكر ،كعمر– رضي ا﵀ عن ما -كعندما آلت الخالفة إلى (عثماف بف علاف) –
رضي ا﵀ عن – ككاف رجال مف بني أمية التؼ القكـ حكل  ،كاشرأبت أعناقهـ إلى الحكـ؛
ككانت اللرصة الذهبية التي

ينبغي

إفالتها ،شجعهـ عمى ذلؾ أف (معاكية بف أبي

سلياف) ،كاف كاليا عمى الشاـ حيث استطاع التقرب إلى قمكب الناس ،بما كاف ينلق عميهـ
مف أمكاؿ المسمميف ،كلـ يدع الرجؿ اللرصة تلمت مف يدا  ،كراح يتهـ خميلت عميا –رضي
ا﵀ عن  -بالتلريط في حماية (عثماف ) ،كالقصاص مف قتؿتق ،بؿ راح شعراء بني أمية
يتهمكف الهاشمييف صراحة بقتؿ عثماف -رضي ا﵀ عن – فهذا (الكليد بف عقبة ) أخك
عثماف ـ ق يندب  ،بعد قتم يقكؿ (مف الطكيؿ) :

1

بنوي ه ً
ؼ الهىك ىادة ىب ٍيىنىنا
اشوـ ،ىك ٍي ى
ى ى

ىك ىس ٍي ي
ؼ ٍاب ىف أ ٍىرىكل ًع ٍن ىد يك ٍـ ىك ىح ىرائًيب ٍ

ً
ً
ً
ً
كـ
ىبني ىهاشوـ ،يرُّدكا س ى
الح ٍاب ىف أيخت ٍ

كى تىٍنهبكا ى تى ًح يؿ مىن ً
اه يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ى ىي ي
ى

كانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
غدرتي ٍـ ب ٍ
كنكا ىم ى
كي ىما ت يك ي

كما ى
غد ىر ٍ
بكسرل ىمر ًازيب ٍ
يكما ٍ
ت ن
ى

 -1المسعودي ،اإلمام أبً الحسن بن علً ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،ج  ،2ص
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ضؿ بف العباس بف أبي لهب ) كما يذكر المسعكدم
كرغـ اؿرد الذم جاء عمى لساف (الؼ
1

في مركج (مف الطكيؿ) أيضا :

كنا ىس ٍيلى يك ٍـ إً َّف ىس ٍيلى يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػـ
فى ىال تى ٍسأىلي ى
سميكا أ ٍ ً
يختً يك ٍـ
ص ىر ىع ٍف ًسالى ًح ٍاب ىف أ ٍ
ىه ىؿ م ٍ
ى
ك ىك ى ً
ػي ال ىػع ٍه ًد بػى ٍع ىد يم ىح َّـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ود
ى
ػاف ىكل ٌ

الركًع ص ً
ً
اح يب ٍ
أيضي ى ىكأىٍلقىااي لى ىدل َّ ٍ ى

فىهي ٍـ ىسمىيبكاي ىس ٍيلى ي ىك ىح ىرائًيبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ

اط ًف ص ً
عػمً ُّي كًفػي يك ّْؿ المك ً
اح يب ٍ
ى
ىى
ى ى

ػي كلًػي ً
ً
ق
ظػهى ىر ًدي ػىػ
ا﵀ أى ٍ
ػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىعػم ّّ ى ي

ً
ً
يم ٍف تي ىح ًاريب ٍ
ىكأ ٍىنػىت م ىػف ا ى ٍشقى ٍي ىف ف ى

فىما لى ى ً
اإلس ىالًـ ىس ٍه هـ تي ى
طالً يب ٍ
ؾ في ٍ
ى

ؾ فى ً
ؽ
الر ٍح ىم يف أىَّن ى
اس ه
ىكقى ٍد أى ٍن ىز ىؿ ٌ

إ أف معاكية  -كمف ك ار ئق بفك أمية -استغمكا هذا الحادثة ،كراحكا يحرضكف الناس
عمى (عمي) -رضي ا﵀ عن – زاعميف أنهـ كرثة النبي-صمى ا﵀ عمي كسمـ  -كتمادل
معاكية في دعكاا ،فعرض قميص

(عثماف) في مسجد دمشؽ ممطخا بالدماء ،كعرض

أصابع زكجت ( نائمة ) كقد قطعت كهي تحاكؿ أف ترد الثائريف عف زكجها.2
كما لبث هذا الصراع أف تحكؿ إلى حرب مسمحة في (صليف سنة 37ق) ،ككاد النصر
يتـ لعمي لك اؿخديعة التم لجأ إليها عمرك بف العاص قائد جيش معاكية ،كالذم أشار إلى
نجر عن خركج
سنة الرماح طمبا لمتحكيـ ،هذا التحكيـ الذم ا َّ
الجند رف المصاحؼ عمى أ ٌ

فئة مف جند عمي –رضي ا﵀ عن – كهـ الخكارج الذيف سعكا

إلى الخالص مف رؤكس

الخالؼ ،لكف القدر شاء أف ييقتؿ اإلماـ عمي  ،دكف خصكمة  .كهكذا يككف حكاـ بني أمية

قد فتحكا أبكاب العداء عمى أنلسهـ مف مختمؼ اللرؽ  ،خاصة أتباع كشع ار ء آ ؿ البيت ،
كعمى أرسهـ شاعرنا (الكميت بف زيد ا سدم ) ،كالذم كاف خير مف تصدل لدعاكل حكاـ
 -1المرجع السابق ،ص .272
 - 2نفسه  ،ص . 270
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بني أمية الباطمة  -في نظرا -كشع ارئهـ مف خالؿ هاشميات ق معتمدا في ذلؾ الحجج
كالبراهيف العقمية كالنقمية ،مما سنكضح في اللصؿ المكالي .
لقد كاف ؿمقتؿ (اإلماـ الحسيف ) في مكقعة كربالء الشهيرة

أكبر صدمة لمنلكس

اإلسالمية كالحادث الذم شغؿ باؿ المسمميف  ،ك يزاؿ إلى يكـ الناس هذا بما يصنع
الشيعة يكـ عاشكراء ؛ لقد نهض شيعة الككفة الذيف خذلكا اإلماـ  ،كككنكا حزب التكابيف
التشي عقيدة ممزكجة بالدماء ،متغمغمة في
الذم ينادم بالثأر لمحسيف بعد أف أصبح
ٌ
النلكس ،كغدت ذكرل كربالء الممطخة بدماء ابف بنت الرسكؿ– صمى ا﵀ عمي كسمـ

-

كافية ف تثير عاطلة الحزف كالحماسة.1
في ظؿ هذا الصراع الدامي  ،كهذا الـ آسي التي عاشتها الشيعة ،خلؽ قمب الكميت
بحب آؿ البيت ،كتأثر بهذا الـ آسي ،كأفنى حيات في سبيؿ الدفاع عف حقهـ

كالتصدم

عدائهـ .
لقد كاف الكميت بف زيد هاشميا زيديا ،كهب نلس في هاشميات لمدفاع عف هذا المذهب
الرؤم الشعرية عند ق تخرج عف أطر كمبادئ المذهب الزيدم  ،كالذم
ا
كتقرير مبادئ  ،كاف
يحصر الخالفة في البيت العمكم (أبناء عمي مف فاطمة الزهراء)  ،يقكؿ (مف الخليؼ):
الح ً
رب إ ٍف لى َّ
ؼ
الح ىماةي ال يكلىاةي في ى
ي

ً
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىراـ
كدها بً ًػ
ض ىراـ ىكقي ي

ك ي ً
ىمح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىؿ َّ
النا
الذيف إًف أ ى
الغ ييكث ى

س فىمأكل حك ً
يتػ ػ ػ ػ ًاـ
اض ًف ا ػ ػىػ
ي ى ى ىى

ًً
ً
الس ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػـ
يف ًفي ّْ
يف ىهاشميً ى
طىالبًيً ى

ً ً
ً
العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػالـ
يرُّبكا م ٍف ىعطَّية ى

 -1أحمد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص .29
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .488
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كما لـ ينكر أ تباع ( زيد بف عمي بف الحسيف ) خالفة أبي بكر كعمر  ،خالفا لبقية فرؽ
جكزكا إمام الملضكؿ ،م كجكد ا فضؿ  ،ك بهذا أقر الكميت
الشيعة كلـ ييكلركهما نهـ ٌ

(مف البسيط) :

1

ً
ً ً
يف ىك ى
أٍ
الم ٍؤ ًمن ى
ىه ىكل ىعمِّيا أىم ىير ي
كفي عمي  -كرـ ا﵀ كجه  -يرل :

ضل بً ىشتًٍـ أىبًي ىب ٍك ور ىكى يع ىم ىار
أى ٍر ى

2

إًف الرسك ىؿ رسك يؿ ً
ا﵀ قىا ىؿ ؿىاف
ٌ ٌي ىي

الكلً َّي ىعمً ٌي ىغ ٍي ىر ىما ىه ىج ى ار
إ ٌف ى

الح ّْ
ق
ؽ ىن ٍع ًر ػ ػيػ
اـ ى
ؼػ ػ ي
اـ ى
يه ىك ى
إم ي
اإلم ي

ً
استىىىز ىنا بً ىما ا ٍئتى ىم ىار
ى ىكالذ ى
يف ٍ

كهكذا يصبح الشعر عند الكميت أداة أيد يكلكجية ،تسعى لؿتمكق كا نخراط في الكاق ،
بؿ كمحاكلة تلجير سكاكن كمقاكمة عناصر الثبات في

 ،ك تتجمى لنا خطكرة كجسامة

المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ الشاعر ،كالتي تلرض عمي الغكص في عتمات الكاق

،

كالتلاعؿ معها كالعمؿ عمى تغييرها.
إف العالقة بيف الخطاب ا دبي كالكاق  ،كالكعي التاـ بأهميتها  ،هك مف صميـ الرؤما،
كلعؿ هذا ما صدع ب الكميت في لقائ م اللرزدؽ  ،حيف ثار عمى الرسكـ البالية التي
تغنى بها الشعراء ،كالغك اني الحساف البيض الالئي شغمف حي از ؾ يبار مف تلكيرهـ ،
طالما ٌ
يقكؿ في إحدل هاشميات (مف الطكيؿ):3

بت كما ىشكقان إلى البً ً
ب
ى
ط ًر ي
ىطر ي
يض أ ى

ك ى لى ًعىبان كيذك َّ
الش ً
ب
مع ي
يب ىي ى

ً
سـ ىم ً
نزوؿ
كلـ ييم ًهني ه
دار ك ىر ي

ناف يم ىخ َّ
ب
كلـ ىيتىطى َّربنًي ىب ه
ضي

 -1المصدر السابق ،ص .628
 -2نفسه  ،ص .628
 -3نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .512
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كتتضح رؤية الشاعر ،كمذهب

حيف يصرح ؼم الهاشمية نلسها:

1

النلى ًر البً ً ً
إلىى َّ
يف بً يحّْب ًه ٍـ
يض الذ ى

ً
ً ً
ب
يما ىن ىابن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أىتىقىَّر ي
إلىى ا﵀ ف ى

بنًي ه ً
النبً ّْي فى َّإننً ػ ػ ػػي
اشوـ ىرٍهط ٌ
ى ى

ب
ضى ًم ىرنا
ار ىكأ ٍ
ضي
ىغ ى
بً ًه ٍـ ىكلىهي ٍـ أ ٍىر ى

كما داـ بنك أمية طغاة ،سمبكا الخالفة ،كعصكا ا﵀ ،كعطمكا سنف نبي

 ،كسلككا دماء

المسمميف بغير حؽ ،كاغتصبكا كاستحمكا ماؿ ا مة  -في نظر الشيعة -فقد كجبت الثكرة
عميهـ مقكؿ (مف الكافر):

2

المهىَّن ىد ىكالقى ًطي ىا
ث ىحمي ٍكا
فى يق ٍؿ لًىبنًي َّ
أميةى ىح ٍي ي
كا ٍف ًخ ٍل ي
ت ي
ت ًف ػ ػيػ ػ ػ ً
أىأ و
ًه ىد ىانا طىائً نعا لى يك يـ يم ًطي ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ق
يؼ لً ىد ٍه ور يك ٍن ي
ىكأى ٍشىب ى ىم ٍف بً يج ً
كريك ٍـ أي ًجي ىػا
ىج ى
أى
اع ا﵀ي ىم ٍف أى ٍشىب ٍعتي يـ ػ ػ ػكاي
إف أمر ا مة -في نظر الشاعر  -يستقيـ إ بزكاؿ ممكهـ كتكلية هاشمي ،يقكؿ مف
الهاشمية نلسها:

3

بًمر ً
ض ّْي السىياس ًة ىهًا ً
شـ ػ ػ ػ ػ ػػي
ٌ ى
ىٍ
كلى ٍيثنا ًفي الم ىش ً
اه ًد ىغ ٍي ىر ىن ٍك و
س
ى
ى
ذلؾ أف ساسة كحكاـ بني أمية ،

كف
ىي يك ي
لًتى ٍق ًك ًيـ

ىحَّيا ً َّيمتً ً ىربًي ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
الب ًرىي ًة يم ٍستى ًطي ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ى

يركف الرعية إ أنعاما يستغمكنها  ،كيؼ كمتى ك ٌأنى

شاؤكا ،كؿذلؾ إؼف الكميت حيف يكازف بينهـ كبيف بني هاشـ  ،يلضؿ بني هاشـ.
يقكؿ (مف الخليؼ) :

4

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة ،
 -2نفسه  ،الهاشمٌة السادسة  ،ص .624
3
 نفسه  ،ص .625 -4نفسه  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .497

ص .514

70

انباب األول-انفصم انثاني..................... .............................قضايا انرؤيا في انشعر
ً
اء ىك ًر ٍعىيةى ا ٍىن ىػ ػ ًاـ
الناى
اسةه ى ىك ىم ٍف ىي ىرل ًر ٍعىيةى ٌ
س ىس ىك ن
ىس ى
غير أف هذا لـ يمن الكميت مف التحصُّف كالتستر خمؼ تقية المذهب الشيعي  ،حيف
م بيف أيدم خملاء بني أمية ،أك حيف ييضطر إلى ذلؾ؛ فقد غضب عمي (هشاـ بف عبد
ق

ثـ

الممؾ) غضبا أهدر دم كأينذر بالقتؿ ،فاضطر أف يستجير ببعض كبراء بني أمية،

شعر معتذرا كمادحا ،فرضي هشاـ كأعمف رضاا كعلكا س أؿ (أبك جعلر محمد بف عمي
1

ل سنة 114هػ) الكميت عف قكل (مف البسيط):
اإلماـ الخامس عند الشيعة اإلمامية الـ تكؼ

فىااف ً
صائً ٍر
ص ٍر ي
ى
كر إلىى ىم ى
يم ي
يمٌي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ىكا ي
ت إلىى أ ى
كهؿ هذا البيت ؿق حقا  :فمـ ينؼ ذلؾ ،كقاؿ :كا﵀ ما أردت ب إ الدنيا ،كلقد عرفت
فضمكـ ،فقاؿ ل أبك جعلر :إف قمت ذلؾ أف التقية ُّ
لتحؿ .
كالشيعة عمى عمـ كيقيف  ،أف مدح الكميت

ؿبني أمية لـ يكف ك نء ،إنما كاف تقية

اضطر إليها الشاعر ،كلـ ي يش ُّككا في ك ئ لهـ ،كلـ يمكمكا بؿ أجازكا ذلؾ .

الرؤم الشعرية عند الكميت  :الشاعر
ا
في ختاـ حديثنا عف قضايا الرؤما ،نخمص إلى أف
الذم شهد ل الكثير مف الشعراء كالنقاد باللحكلة ،الشاعر المجدد ،الذم سبؽ (أبا نكاس )
في التزهيد في بكاء الديار  ،كالكقكؼ عمى ا طالؿ؛ كلـ يمج أ إلى ا ساليب القديمة
التثر
المتكارثة ،إنما عمد إلى طريقة جديدة قكامها ا دلة العقمية كالنقمية  ،كالتي كانت ثمرة أ
الرؤم الشعرية عند الكميت تستمد دعائمها كمقكماتها مف الرؤم ا
ا
بتيار ا عتزاؿ  .أقكؿ إف
الشيعية كأعالمها فهك

يديف بحب  ،كهكاا

حد غيرهـ  ،يقكؿ مف الطكيؿ :

2

ػب الح ّْ
ػب
شع ي
شع ى
ػؽ ىم ى
كمالي إ ٌ ىم ى
ى

م
ػي إ ٌ آ ىؿ أحم ىػد شيػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ةه
ؼػا ل ى
 -1نفسه  ،ص .130
 -2نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة ص .517
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ً ً ً
يعةنى
ىكىـ ٍف ىغ ٍي ىريه ٍـ أ ٍىر ى
ضى لىن ٍلس ىي ش ى

عدهـ
ىك ىمف ىب ى

إلى ٍيػ يكػـ ىذ ًكم ً
ت
آؿ النب ّْ
ػي تىطمٌ ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ٍ

ً
ً
ب
ػاء كأىٍل يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىنكازعي مف ىق ٍمبًػي ظم ه

ب
ىمف أي ًج ُّؿ ك ٍأرىح ػ ػ ي

كعمى الرغـ مف أف بعض الباحثيف  ،كعمى رأسهـ (سهير اؿؽلماكم ) ير كف أف الكميت
كاف ضعيلا في تشيع  ،1مستدليف عمى ذلؾ بعدـ خركج م

إمام زيد ،غير أف ذلؾ لـ

اؿرجؿ أفنى حيات في حبهـ كاإلخالص
يكف كافيا لمحكـ عمى الرجؿ ،خاصة إذا عممنا أف ٌ

ؽتؿ أخي ار في سبيؿهـ :ألـ يقتم جنكد (يكسؼ بف عمرك ) كاؿم العراؽ الذم خمؼ
لهـ ،ك ي
خالدا القسرم؟ كالذم هجاا الكميت أبفحش القكؿ عندما قتؿ إمام يقكؿ مف المتقارب:
ىح ىم ىد بًا ػٌػؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًذم
يي ًع ُّز ىعمىى أ ٍ
ً
يث مف الع ً
ىخبً و
يف
صىبة ا ٍخىبث ى
ي ٍ

2

س ًمف يكس ً
ؼ
أص ى
أم ً ٍ ي ي
ى
اب ٍابىن ي ٍ
ىؽ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًذ ً
ؼ
كا ٍف قمت :زانيف .لـ أ ػٍػ

ك أدؿ عمى إيماف الرجؿ بمذهب ما ركاا أبك اللرج  ،مف أف الكميت كاف يجكد بنلس
ثـ يليؽ فيلتح عين

فيقكؿ ":المهـ آؿ محمد ،المهـ آؿ محمد ،المهـ آؿ محمد"

3

كهكذا يبدك لنا جميا أف الرؤما الشعرية عند الكميت هي الصكت الذم ينب مف بيف
أبيات القصيدة  ،ليعبر عف البصرم كاللكرم ك ا عتقادم ،ككؿ المستكيات  :فاؿتشي اؿ
البيت رؤما ،كالتقية رؤما ،كالثكرة عمى المقدمات التقميدية رؤم ا ،تعبر عف كينكنة الشاعر
الشيعي في ظؿ حكـ أمكم متعصب.

 -1سهٌر القلماوي  ،أدب الخوارج فً العصر األموي،
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،ص .629
 -3األصبهانً  ،األغانً  ،ج  ، 16ص .360

ص .136
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تمهيـــــــــــد:
لقد كاف لمكممة دكرها في الصراع الذم دار بيف مختمؼ الممؿ كالنحؿ بعد معركة
صليف ،إذ كاف لكؿ فصيؿ أتباع ينافحكف عن  ،كعف أحقيت في خالفة المسمميف ،بعد أف
استأثر بنك أمية بالحكـ دكف سكاهـ؛ ككاف لمشعر دكر في هذا الصراع ،خاصة شعراء
بعض اللرؽ ا كثر تعصبا لمذهبهـ :كشعراء الخكارج ،كشعراء الشيعة؛ ككاف مف أبرز
طرؽ الدفاع عف الحؽ المهضكـ – حسب زعمهـ – مقارعة الحجة بالحجة ،كهذا ما عمد
إلي شاعرنا (الكميت) في احتجاج اؿ البيت.
 -1الحجاج بين التراث والخطاب التداولي الحديث
قبؿ الخكض في الحديث عف هذا الظاهرة،

بد مف اإلشارة إلى جممة مف القضايا

ذات الصمة بالمكضكع كمنها :قضية الحجاج كالتراث ،الحجاج كالبالغة كالبياف ،الحجاج
كا يديكلكجيا ،الحجاج كالنقد الحديث..
 -1.1الحجاج والتراث
الحجة كما كرد في أساس البالغة لمزمخشرم مادة (حجج)  :احتج عمى خصم بحجة
فحج  ،كفالف خصم ىم ٍحجك هج ( أم :مغمك ب )
حاج خصم ٌ ،
شهباء ،كبحجج يش ٍه وب ،ك ٌ
كم َّ
ككانت بينهما يم َّ
ّْ
المحاج الكاضحة،
النيرة ،ك
الجة .كسمؾ المحجة ،كعميكـ بالمناهج ٌ
حاجة ي
كأقمت عندا ًحجة كاممة أم سنة ،كحجكا مكة ،كهـ حجاج يع َّمار كالسُّلار لممسافريف،
كفالف تحج الرفاؽ أم :تقصدا .كمف المجاز بدا حجاج الشمس أم :حاجبها .كمركا بيف

حجاجي الجبؿ  :جانباا .1

 -1الزمخشري ،أساس البالغة ،ج  ،1مادة (حجج) ،ص .169
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كفي لساف العرب ":كالحجة :البرهاف؛ كقيؿ الحجة ما يد كف ب الخصـ ..الحجة الكج
الذم يككف ب الظلر عند الخصكمة .كهك رجؿ ًمحجاج أم ً :
ُّ
التحاج التخاصـ ؛
جدؿ  .ك
حاجة كحجاجا :نازع الحجة؛ كاحتج بالشيء اتخذا
كجم الحجة :يحجج كحجاج .كحاج يم ٌ

حج أم تيقصد ،ف القصد لها كاليها؛ ككذلؾ محجة
حجةٌ ..إنما سميت يح ٌجة ٌنها تي ي
الطريؽ هي المقصد كالمسمؾ".1

يدعي صحة
كقد جاء للظ الحجاج في القر آف الكريـ  ،بالمعنى الذم ييظهر أف الذم ٌ
فيما ل يك ٍـ ب ًع ٍمـ ،فمً ىـ تي ُّ
كف ًفي
نتـ ىح ى
حاج ى
رأي  ،عمي إثبات ذلؾ ،قاؿ تعالى  ﴿:ها أ ٍ
اج ٍجتيـ ى
ً ً
عممكف ﴾  . 2كقاؿ ﴿ :ىك ىح َّ
كم ي ،قا ىؿ
ىما لى ٍي ىس لى يك ٍـ بً ع ٍمـ ،كا﵀ي ٍ
اج ي قى ي
يع يمـ ،ك أ ٍن ٍتـ تى ي

اجكنًي في ً
أتي ىح ُّ
أف ىيشاء ربّْي ىش ٍيئا ،ىك ًس ى ربّْي
أخاؼ ما تيشرككف بً إ
قد ىهد اف ،ك
ا﵀ ك ٍ
ي
ٍ
3
ً
ً ً
و ً
َّ
الذيف يي ىح ُّ
بل
استي ًج مى
اج ى
كؿ ىش ٍيء ع ٍم ىما أفال ىيت ىذ َّكركف﴾  ،كقاؿ ﴿ :ك ى
كف في ا﵀ م ٍف ىب ٍعد ما ٍ
ً
ديد ﴾.4
ذاب ىش ه
ضةه ٍ
ب ،كلهي ٍـ ىع ه
ضه
عند ربّْهـٍ ،
كعميهـ ىغ ى
يح َّجتي ـ ىداح ى

الضعلى ًَّ
كف في َّ
كقاؿ تعالى  ﴿ :كا ٍذ ىيتى ُّ
استى ٍكىب يركا إنا يكَّنا لى يك ٍـ تىىب نعا،
الن ًار ،ى
اء لمذ ى
حاج ى
يف ٍ
مك ىؿ ُّ ي
ؼقيى
عنا ىن ً
ص نيبا ًم ىف َّ
كف َّ
النار﴾ .5
ف ى ٍؿ أ ٍنتي ٍـ يم ٍغ ين ى
كالحجة كما كرد في المعجـ اللمسلي ":ما يراد ب إثبات أمر أك نقض ؛ كمف هذا الكج
تككف الحجة مرادفة لالستد ؿ ،فيقاؿ  :إف الحجة هي ا ستد ؿ باطنا كظاهرا ،كمف ثـ
فكؿ ما يقاؿ عف ا ستد ؿ يقاؿ عف الحجة " .6

 -1ابن منظور ،لسان العرب  ،المجلد الثانً ( ،مادة حجج) ،ص .27
 -2سورة آل عمران  ،اآلٌة .66
 -3سورة األنعام  ،اآلٌة .80
 -4سورة الشورى ،اآلٌة .16
 -5سورة غافر ،اآلٌة .47
 -6مراد وهبة  ،المعجم الفلسفً  ،دار قباء الحدٌثة ،القاهرة ، 2007،ص .266
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كالحجاج :النزاع كالخصاـ بكاسطة ا دلة كالبراهيف كالحجج  ،فيككف مرادفا لمجدؿ إذ حد
الجدؿ حسب ابف منظكر ":مقابمة الحجة بالحجة "

1

بؿ إن مرادؼ لمجدؿ مقكؿ " :هك

رجؿ محجاج أم جدؿ".2
كلعؿ هذا ما جعؿ أرسطك قبمهـ يؤكد عمى عالقة الحجاج بالخطابة كالجدؿ  ،ف
كميهما معتمد عمى الحجاج م اختالؼ كامف في بنية الحجاج :فبينما يككف في الخطابة
بالمثؿ يككف في الجدؿ بالقياس في غالب ا حياف .3
ى
كالحجاج اصطالحا  :هك حمؿ المتمقي عمى ا قتناع بما نعرض عمي  ،أك الزيادة في
حجـ هذا ا قتناع ،كذلؾ باستخداـ المنطؽ أك تقديـ مبررات مقبكلة لمتأثير في ا عتقاد
كالسمكؾ .4كعمى هذا ا ساس يغدك الحجاج سمة لمخطاب ككسيمة لتحقيؽ هدف .
كيرتبط الحجاج بجممة مف المصطمحات التي ينبغي اإلشارة إليها  ،كمنها ( :ا ستد ؿ،
البرهنة ،كاإلقناع).
 اؼ ستد ؿ يمثؿ اؿسياؽ العقمي أم :التطكر المنطقي لمحجاج ":ذلؾ أف النص
الحجاجي ،نص قائـ عمى البرهنة ،فيككف بناؤا عمى نظاـ معيف تترابط في
العناصر كفؽ نسؽ تلاعمي ،كتهدؼ إلى غاية مشتركة

؛ كملتاح هذا النظاـ

لساني با ساس فإذا أعدنا الفص الحجاجي إلى أبسط صكرة  ،كجدناا ترتيبا عقميا
لمعناصر المغكية ،ترتيبا يستجيب لنية اإلقناع ".5

 -1ابن منظور ،لسان العرب  ،المجلد األول ( ،مادة جدل) ،ص .391
 -2ابن منظور ،لسان العرب  ،المجلد الثانً ( ،مادة حجج) ،ص .27
 -3سامٌة الدر ٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة ،عالم الكتب الحدٌثة
األردن  ،ط  ، 2008 ،1ص .18
 -4نفسه  ،ص .26
 -5نفسه  ،ص .27
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 ثـ إف طبيعة ا مثمة كالحجج المقدمة  ،هي التي تحدد عالقة الحجاج بالبرهنة ،كتجسد
الدكر ا كبر لمخطاب البرهاني ،كفي تطعيـ الحجاج ،با ساليب ا دبية البالغية.

 ك يبقى اإلقناع :الكج ااخر لمحجاج ،ذلؾ أف اإلقناع هك محاكلة اإلنساف إقناع
نلس  ،بينما يتعدل الحجاج إلى إقناع ااخر  ،بجممة مف الكسائؿ لعؿ أبرزها -كما
مهمنا منها  -المغة :كما تكفرا مف يبفل كأساليب ،كملردات كتراكيب ،كركابط مؤثرة

حجاجيا.1

كهكذا نرل أف سمات الخطاب الحجاجي ،تيعرؼ مف خالؿ هذا المصطمحات ؛ كؿإلشارة
إؼف الحجاج
الرياضية مثال.

رجح  ،فال تحاجج في ا مكر اليقينية  :كالحقائؽ
يككف في ما هك ممكف ،يم ٌ

 -2.1بين الحجاج والبالغة والبيان
قبؿ الحديث عف العالقة بيف الحجاج كالبالغة كالبياف  ،ينبغي تتب المسار التاريخي
شن الكشؼ بكضكح عف هذا العالقة .
لممصطمح  :قديما كحديثا ،فذلؾ مف أ
سطائية ،التي كانت
كلعؿ الحديث عف هذا ا مر يقكد نا حتما  ،إلى تمؾ المحاكرات اؿسكؼ
تقاـ بيف اللالسلة اإلغريقي مف ،كالصراع بينهـ كبيف أفالطكف ؛ كالتي كشلت عف اللكر
ا فالطكني في العممية الحجاجية  ،التي تقكـ أساسا عمى المقابمة بيف العمـ كالظف  ،كبيف
الخير ك الشر...غير أف المرج

ا ساسي لمعممية الحجاجية  ،قديما كحديثا كعمدتها

هك(أرسطك) :فقد تناكؿ أرسطك الحجاج مف زاكيتيف متقابمتيف ،بالغية كجدلية :أما
البالغية فتخص الجكانب المتعمقة باإلقناع ،كأما الزاكية الجدلية
عممية تلكير تتـ في بنية

فيعتبر الحجاج فيها

حكاري  ،تنطمؽ مف مقدمات ؿ تصؿ إلى نتائج ؛ كفرؽ بيف

 -1عز الدٌن الناجح  "،المفهوم من خالل الملفوظ اإلشهاري " ،مجلة الخطاب  ،دورٌة أكادٌمٌة  ،جامعة تبزي وزو،
العدد  ، 02ماٌو  ،2007ص .271
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الحجاج الجدلي المرتبط بقضايا اللكر  ،كالحجاج الخطابي الذم يهدؼ إلى تكجي اللعؿ ،
كتثبيت ا عتقاد أك صفع  ،كأكضح أرسطك المستكيات الثالثة لملعؿ الخطابي ( :الخطيب،
المستم  ،الخطاب) كأنكاع الخطاب الذم متحدد انطالقا مف الحضكر كالرغبة في اإلقناع :
(استشارم ،قضائي ،قيمي ).1
أما المسار التاريخي لممصطمح في التراث العربي  ،فرغـ مجيئ
الدارس يمكن تبيف إشارات كاضحة لمحجاج ،عند

بتسميات مختملة إ أف

(أبي حياف التكحيدم ا ندلس م

ت414ق) ،ك (ابف القيـ ت751ق) ،كالذم سماا " إلزاـ الخ صـ بالحجة " كعرف
هك ا حتجاج عمى المعنى المقصكد ،بحجة عقمية ،تقط اؿـ عافد ل

بقكل " :

فيق ".2

كهك عند عمماء البالغة ( المذهب الكالمي ) ؛ كظهر عند النحاة  :كمعناا ا عتماد
عمى إقامة البراهيف مف نصكص المغة

 ،شع ار كنث ار  .ك ؿـ تشذ الدراسات اللقهية عمى

القاعدة ،إذ ظهر في عمكـ اللق كأصكل كتاب  " :المنهاج في ترتيب الحجاج " بي
الكليد الباجي ،كهك مؤلؼ في تقنيات الجدؿ.
كما كاف لمحجاج كمالمح
الجاحظ

 ،حضكر بارز في

التراث النقدم العربي  :فقد تناكؿ

إستراتيجية اإلقناع في كتاب " البياف كالتبييف " حيف أشار

النلسية لمخطيب باستشهادا بما كرد في صحيلة

إلى الخصائص

( بشر بف المعتمر ت 210ق) الشهيرة ،

كالتي يقكؿ فيها  ":خذ مف نلسؾ ساعة نشاطؾ ،كفراغ بالؾ ،كاجابتها إياؾ ...كاعمـ أف
ذلؾ أجدل عميؾ ـ ما يعطيؾ يكمؾ ا طكؿ  ،بالكد كالمطاكعة كالمجاهدة ك

بالتكمؼ

كالمعاكدة".3
 -1محمد طاووس ،النظرٌة الحجاجٌة من خالل الدراسات البالغٌة ،والمنطقٌة واللسانٌة ،دار الثقافة  ،المغرب ،ط ،1
 ،2005ص .15
 -2الزركشً ،البرهان فً علوم القران ،محمد أبو الفضل إبراهٌم ،المكتبة العصرٌة،صٌدا ،بٌروت ،ج ،2005 ،3ص
.486
 -3الجاحظ  ،البٌان و التبٌن  ،تحقٌق :عبد السالم هارون  ،مكتبة الخانجً بالقاهرة ،ط ،7ج ،1997 ،1ص .135
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كلـ يكتؼ الجاحظ بذلؾ بؿ حاكؿ ربط ملهكمي البياف كالبالغة  ،بنلسية الخطيب يقكؿ:
" أكؿ البالغة اجتماع آل البالغة ،كذلؾ أف يككف الخطيب رابط الجأش  ،ساكف الجكارح،
قميؿ اؿؿحظ ،متخير الملظ،

يكمـ سيد ا مة بكالـ ا مة ،ك الممكؾ بكالـ السكقة" .1

كالمالحظ أف الغاية القصكل عند الجاحظ :هك الخطاب اإلقناعي .
كيحذك( أبك هالؿ العسكرم  :ت 395ق) ،حذك الجاحظ فيقكؿ ":ك ييكمـ سيد ا مة

بكالـ ا مة ،ك الممكؾ بكالـ السكقة ،ف ذلؾ جهؿ بالمقامات"..

2

كاهتـ ( ابف رشيؽ  :ت 456ق) باؿـ تؿقى حيف قاؿ" :كاللطف الحاذؽ يختار لألكقات ما
يشاكمها ،كينظر في أحكاؿ المخاطبيف فيقصد محابهـ  ،كيميؿ في شهكاتهـ  ،كإف خاللت
شهكتق ،كيتلقد ما يكرهكف سماع

3

فيتجنب ذكرا "..

ك( لعبد القاهر الجرجاني :ت 471ق) ا سبقية في التحدث عف االيات الحجاجية
لالستعارة ،في معرض حديث

عف أثرها النلسي  ،كما تحدث مف متعة في نلس المتمقي ؛

يصرح في مقدمة كتاب " د ئؿ اإلعجاز " أبف الكالـ نظـ  ،كرعايت تحقؽ اإلقناع بقكل :
التمؿ ،لما
" ينبغي لكؿ ذم ديف كعقؿ  ،أف ينظر في الكتاب الذم كض عناا ،كيستقصي أ
ؼف عمـ أفق الطريؽ إلى البياف ،كالكشؼ عف الحجة كالبرهاف ،تب الحؽ  ،كأخذ
أكدعناا ،إ
ب  ،كإف رأل ل طريقا غيرا ،أكـ أ لنا إلي  ،كدلنا عمي  ،كهيهات ذلؾ".4
كما أشار (السكاكي :ت 626ق) في ملتاح  ،إلى أدكات إدراؾ الحجاج في البالغة
العربية ،حيف أكد أف الحسف مف الكالـ هك اؿمطابؽ لمقتضل الحاؿ حيف قاؿ ":إؼف كاف
 -1المرجع السابق  ،ص .92
 -2العسكري أبو الهالل  ،الصناعتٌن ،تح  :علً محمد الٌحٌاوي ومحمد أبو الفضل  ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،ط،1
 ، 1952ص .29
 -3ابن رشٌق  ،العمدة فً محاسن الشعر ،ج  ،1ص .223
 -4عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز ،ص.9
79

انباب األول-انفصم انثانث.............انمنطق انحجاجي وانحجاج انمنطقي في هاشميات انكميث

مقتضل الحاؿ إطالؽ الحكـ ،فحسف الكالـ تجريدا مف مؤكدات الحكـ ،كاف كاف مقتضى
الحاؿ بخالؼ ذلؾ فحسف الكالـ تحمي بشيء مف ذلؾ بحسب المقتضى ضعلا كقكة ،كاف
كاف مقتضى الحاؿ طي ذكر المسند إلي  ،فحسف الكالـ ترك  ،كاف كاف المقتضى إثبات
عمى كج مف الكجكا المذككرة ،فحسف الكالـ كر كدا عمى ا عتبار المناسب ،ككذلؾ إف
كاف المقتضي ترؾ المسند"..

1

كما تحدث عف الجممة الخبرية  ،كمتى تؤكد بمؤكد كاحد  ،كمتى تؤكد بأكثر مف مؤكد
المش ٌكؾ  ،كالمكذب
كمتى يككف الخبر خاليا مف أدكات التككيد ،كاهتـ ( السكاكي ) بالمتمقي ي

كالمنؾر..

كيتبمكر مصطمح الحجاج عند ( ابف خمدكف  :ت 808ق ) في المقدمة حيف أكد عمى
ضركرة استعماؿ الحجاج  ،بكصلة آلية لإلقناع في زمف كثر ت في المناظرات التي أ ساسها
الجدؿ.
كهكذا يتبيف لنا أف البالغة العربية القديمة  ،أشارت إلى مالمح الحجاج كأدكات البالغية،
كلعؿ ما ركز عمي البالغيكف العرب  ،في قذا الجانب فكرة المقاـ ( المتمقي ) ككؿ ما يحيط
ب مف ظركؼ  ،كعمى الرغـ مف

قصكرهـ في الغكص إلى النكاحي النلسية كا خالقية

لممرسؿ كالمتمقي  ،إ أنهـ استطاعكا للت انتباا الخطيب إلى ما يجب أف يراعي

مف أحكاؿ

المستمعيف ،كذلؾ في إشاراتهـ المتكررة (لممقاـ كالحاؿ ).
كبالعكدة إلى عالقة الحجاج بالبالغة كالبياف ،يمكننا القكؿ إضافة إلى ما سبؽ  ،إف هدؼ
البالغة العربية كغايتها حجاجية بالدرجة ا كلى  ،ك أد ٌؿ عمى ذلؾ ،أف جؿ تعاريؼ البالغة

 -1السكاكً  ،مفتاح العلوم  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط  ، 1978 ، 1ص .169
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ؼبك هالؿ العسكرم يعرفها بقكل  " :البالغة كؿ ما تيبمّْغ ب المعنى ،
تصب في هذا المجرل ،أ
قمب السام فتم ٌكن في نلس كتمكفق في نلسؾ ،م صكرة مقبكلة كمعرض حسف" .1

جدير بالمالحظة  ،أ ف (أاب هالؿ العسكرم ) ،قد خصص في كتاب (الصناعييف) فصال
لمحجاج تحت عنكاف ( ا ستشهاد كا حتجاج).
كيعرفها الجاحظ بقكل  " :البالغة اسـ جام لمعاف تجرم في كجكا كثيرة  ،فمنها ما يككف
في السككت ،كمنها ما يككف في اإلسماع ،كمنها ما يككف في اإلشارة ،كمنها ما يككف في
ا حتجاج"..

2

ثـ إف عمـ البالغة عمـ تنصهر في عمكـ البالغة كمها ،كهك بحؽ العمـ الذم يمثؿ
اإلنساف العربي بذكق كفكرا  ،كما ظاهرة ا حتجاج إ أداة أسمكبية كعقمية  ،تمثؿ عنص ار
أساسيا في بناء المكركث البالغي العربي ؛ كلذلؾ مف غير المعقكؿ ،اللصؿ بيف البالغة
بلية الحجة كثيرة لعؿ أهمها :
كا حتجاج ،ذلؾ أف عكامؿ ارتباط البالغة آ
 ارتباط البالغة العربية بالنص القرآني الذم جاء إلقناع الناس. ارتباطها بالخطابة التي تقكـ عمى اؿمبدإ نلس . ارتباطها بعمـ الكالـ كالمنطؽ كاللمسلة ،كهي عمكـ تقكـ أساسا عمى الجداؿ كالحجاج.3كصكر الحجة البالغية كثيرة كمتنكعة لعؿ أهمها :
 التمثيؿ :كهك عمدة الحجج البالغية كما يذكر الدارسكف كتندرج تحت كؿ الصكر التيتقكـ عمى المشابهة  :كالتشبي كا ستعارة ؛ ك أحد يشؾ في أف التمثيؿ مف أكس الطرؽ
ا ستد لية ،كأشدها تأثي ار كهك " :إثبات حكـ كاحد جزئي لثبكت في جزئي

آخر بمعنى

 -1أبو هالل العسكري  ،الصناعتٌن  ،ص .10
 -2الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن  ،ص .116 -115
 -3بلقاسم حمام " ،البالغة العربٌة آلٌة الحجة" ،مجلة األثر ،مجلة اآلداب واللغات ،جامعة ورقلة ،العدد الرابع،2005 ،
ص .244
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مشترؾ بينهما "  . 1كالمثؿ -كما هك معركؼ -مقركف بالحجة ،كهك " إذا جاء في أعقاب
المعاني ،ضاعؼ قكاها في تحريؾ النلكس لها ،كدعا القمكب إليها ،ؼإف كاف مدحا كاف أبهر
خـ ،كإف كاف حجاجا كاف برهان أفكر كسمطان أؽهر" .2كالقياس مف مسممات العقؿ .
كأؼ
 كمف صكر الحجة البالغية ،ا عتماد عمى ا قكاؿ المكثكؽ بها عند السام  ،ما سمكب  :فتنميؽ الكالـ كا عتناء ب  ،مف كسائؿ اإلقناع؛ اؼإلقناع

جماؿ

يتـ عمى مستكل العقؿ

فقط ،بؿ أيضا عمى مستكل القمب كالشعكر .
 هذا عالكة عمى ا دكات المغكية التي يستعممها المرسؿ إلنتاج خطاب الحجاجي،كترتيب حجج  ،كأللاظ التعميؿ ،كبعض ا فعاؿ المغكية ،كالمشتقات( :ككممة السبب ،الملعكؿ
جم ٌ ،ف...الخ) ،فالملعكؿ جم  :مصدر يدؿ عمى سبب ما قبم  ،أم بياف عمٌت ؛ كتعمؿ

" ٌف" عمى تبرير اللعؿ كاثبات  ،أك عمى تبرير نلي  ،كتشترؾ معها في هذا الكظيلة " كي "
الناصبة.

 -3.1الحجاج في النقد الحديث
كتعد المدرسة
لقد تطكرت فكرة الخطاب الحجاجي حديثا ،كتحكلت اللكرة إلى النظريةٌ :
البمجيكية الرائدة في مجاؿ الدراسات البالغية كالحجاجية ،حيث شكمت حمقة بحثية ،دراسية
داخؿ قسـ عمـ ا جتماع كاللمسلة ،كصدر عنها الكتاب الرائد الذم ألٌل الثنائي (بمرلماف-
 ) 1984 -1912 :Perelmanكصديق ( تيتيكا ،)1987-1899 :Tytica -كالذم كاف إيذانا
بدخكؿ الدراسات البالغية مرحمة جديدة ييعفل فيها بدراسة الحجاج.3
 -1الجرجانً علً بن محمد  ،التعرٌفات  ،تح  :محمد صدٌق المنشاوي  ،دار الفضٌلة  ،ص .59
 -2ابن وهب ،البرهان فً وجوه البٌان  ،أو نقد النثر ،ألبً الفرج قدامة بن جعفر ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان،
 ، 1980ص .66
 - 3محمد ولد سالم األمٌن ،حجاجٌة التؤوٌل فً البالغة المعاصرة ،منشورات المركز العالمً  ،للدراسات  ،طرابلس،
الجماهٌرٌة العظمى  ،ط  ، 2004 ،1ص .15
82

انباب األول-انفصم انثانث.............انمنطق انحجاجي وانحجاج انمنطقي في هاشميات انكميث

كاف ذلؾ ؼم منتصؼ القرف الماضي  ،كفي إطار ما شهد تق مباحث الدراسات البالغية
كدعكتها إلى ما يسمى (بالبالغة الجديدة ) أك البالغة البرهانية الجديدة  ،التي تسعى إلبراز
الخصائص اإلقناعية لمنصكص ،كالتي عممت المسانيات كالتداكلية كنظريات التكاصؿ عمى
إنضاجها.
يقدـ "بمرلماف ( ")Chaïm Perelmanفي مصنل في الحجاج " :الخطابة الجديدة " .1958
»  ،« la nouvelle Traite de l'agrémentation Rhétoriqueكما تذكر(سامية الدريدم ) في
يؼ يجعؿ من جممة مف ا ساليب كالتقنيات  ،تضطؿع في
دراساتها الرائدة حكؿ الحجاج  ،تعر ا
الخطاب بكظيلة حمؿ المتمقي عمى ا قتناع بما يعرض عمي  ،أك الزيادة في حجـ ا قتناع ؛
فالحجاج عندا تلاعؿ بيف الخطيب كجمهكرا .1
كلئف ربط (بمرلماف) كزميم

(تيتيكا) الحجاج با ساليب  ،ككشلا عف عالقت بالخطابة

ؼف ( ديكرك Ducrot :ولد  )1930كأتباع  ،ينزؿ بالحجاج في صميـ المدرسة
كالجدؿ إ
البرغماتية التي عرؼ أصحابها بانكبابهـ عمى ا شكاؿ الد لية  ،كاهتمامهـ بالمغة في المقاـ
ا كؿ.2
إف الحديث عف الحجاج كبناا كأساليب أمر يطكؿ  ،كيكلينا ما أشرنا إلي ؛ كقبؿ أف نختـ
حديثنا في هذا المبحث ينبغي أف نشمر إلى بعض الجهكد العربية  ،كا عماؿ الرائدة في هذا
المجاؿ .
كلما كاف اإلقناع المقصد ا ساسي كنكا ة البحث الحجاجي ،بؿ الرابط بيف البالغة القديمة
سكاء ا رسطية أك العربية القديمة  ،كالبالغة الجديدة المتمثمة في نظريات الحجاج كالتداكلية

 -1سامٌة الدرٌدي  ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم  ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص .21
 -2نفسه  ،ص . 22
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كالدراسات المغكية ،فقد ركزت الدراسات العربية عمى الكسائؿ كالكسائط التي يتحقؽ بها
اإلقناع سكاء كانت ( :لغكية ،أك تركيبية ،أك بيانية ).
كلعؿ مف الدراسات ا كلى التي تطرقت لمحجاج بشكؿ فني كتاب" فف اإلقناع"

1985

لػ(محمد العمرم) كاؿذم اقترح خطاطات كنماذج عممية ،لتحميؿ الخطابات تحميال حجاجيا .
ثـ يأتي كتاب صالح فضؿ " بالغة الخطاب كعمـ النص"

 ،1993كالذم كشؼ مف

خالل العالقة بيف البالغة كا سمكبية  ،كبيف التداكؿ كالحجاج ؛ ثـ دراسات ( ط عبد الرحمف )
حيث ربط بيف النظريات الحجاجية كالمنطؽ .1
كمف الدراسات التطبيقية الرائدة كالتي تناكلت القر آف الكريـ  ،أطركحة (عبد ا﵀ الصكلة)
"الحجاج في القرآف الكريـ مف خالؿ أهـ مظاهرا ا سمكبية " سنة  ،2002كالتي مثمت ط ار از
جديا في مسأ لة الحجاج مف زاكية أسمكبية  .2كما

يلكتنا اإلشارة إلى جهكد أخرل  ،كعمى

رأسها الدراسات التطبيقية التي قامت بها (سامية الدريدم ) مف خالؿ دراساتها لنصكص مف
ا دب العربي القديـ كالتي تناكلت مف ضمنها (هاشميات الكميت) مكضكع بحثنا.
 -4.1الحجاج واأليدولوجيا
لما كاف الخطاب الحجاجي خطابا يعرض في صاحب نظرية أك فكرة أك رأيا  ،هدف إقناع
المتمقي بصحة ما يذهب إلي كعدالة ما يؤمف ب  ،مستعمال كؿ كسائؿ اإلقناع ،فالعالقة بين
عرض الشعراء كالخطباء كأصحاب ااراء المعادية
كبيف ا يديكلكج ام عالقة كطيدة  ،فمطالما تى َّ
لمسمطة كا فظمة الحاكمة إلى اإليذاء  ،كهـ يعرضكف آراءهـ محاكليف إقناع الناس بسحر

 -1صابر الحباشة  ،التداولٌة والحجاج  ،مداخل ونصوص ،صفحات للدراسات والنشر ،دمشق ، 2008 ،ص .45
 - 2نفسه  ،ص .51
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الكالـ كسمطة الخطاب ؛ ذلؾ أف ا يد مكلكجيا أك المذهب السياسي تعتبر محركا اجتماعيا
تعمؿ عمى تعبئة الجماهير كحضهـ عمى الحركة كالثكرة.
إنها رؤية شاممة  ،أك شريعة لها القدرة عمى التغير  ،خاصة إذا تحكلت ا فكار التي
شف بالنسبة لمشيعة كشاعرهـ
تنشرها إلى معتقدات يمكت أصحابها في سبيمها  ،كما هك اؿ أ
الكميت مكضكع بحثنا.
كهكذا تكرس ا يديكلكجي الحجاج في اتجاا دكرها القيادم

 ،كمصبح الحجاج تقفية

تعتمدها ا يدكلكجيا :إذ يمثؿ الجانب اإلقناعي في الخطابة  ،أك هك جكهرها  -كما يعتقد
الكثيركف -كالخطابة إيديكلكجيا  ،بحكـ أنها رؤية لمعالـ قد تتحكؿ إلى عقيدة ـ
اعتناقها.1

تـ
تى ٌ

كاف الشعر مف بعض أكج ق ،ضرب مف ا يدكلكجيا :ألـ يصرح الكميت في هاشميات  :إف
طرب كشكق كميم إلى بني هاشـ دكف سكاهـ كفي سبيؿ العقيدة الشيعية يرضى كيغضب
كيؤذل ،بؿ ك يمكت حتى ؟ يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ي
ت ك ىما ىش ٍكقنا إلىى البً ً
ب
يض أى ٍ
ى
ط ىر ه
ط ًرٍب ي ى
سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يـ ىم ٍن ًزًؿ
ىكلى ٍـ يي ٍم ًهنًي ىد هار كى ىر ٍ ػ ػ
النلى ًر البً ً ً
يف بً يحّْب ً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍـ
إلىى ٌ
يض الذ ى
بنًي ه ً
النبًي فى َّإن ػً ػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م
اشوـ رٍه ًط ٌ
ى ى
أه ػىػؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها
الع ىد ىاكًة ٍ
ىكأ ٍيرىـ ل ىكأ ٍىرًـ م بً ى

2

الش ً
ب
ىكى لى ًعنبا ًمنًي أى يذك ٌ
يب ىي ٍم ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ب
ط ٌرٍبنًي ىب اف هف يم ىخ ٌ ػ ػ
ىكلى ٍـ يتى ى
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ً
ب
فيما ىنا ػىًػ
بفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م أىتىقىٌر ي
إلىى ا﵀ ى
ب
ىغ ى ػ ػ
ضى ًم ىرنا
ًًه
ار ىكأ ٍ
ضػ ػ ي
ب ٍـ ىكلىهي ٍـ أ ٍىر ى
ب
كاّْني ى يكىذل ًفي ًه يـ يك أي ىؤ ػٌ ػ
فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

إف شعر الكميت سياسي مذهبي  ،كالكميت  -كما أقر الكثير مف الدارسيف -أكؿ مف
كقكل براهيني .3
احتج في شعرا عمى صحة المذهب الشيعي كأقاـ حججقٌ ،
 -1سامٌة الدرٌدي  ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم  ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص .43
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .517 -512
 -3أحمد أمٌن ،ضخى اإلسالم  ،ج  ، 3ص .307
85

انباب األول-انفصم انثانث.............انمنطق انحجاجي وانحجاج انمنطقي في هاشميات انكميث

كعمى الرغـ مف أف الكثير مف الباحثيف يربط بيف الشعر كالخطابة  ،كالجاحظ في "البياف
فيقّْر إف الخطيب
كالتبييف" إذ أشار إلى تداخؿ ا لجنسيف( الحجاج كالخطابة) إ أن يعكد ي
قد يككف شاع ار  ":كفي الخطباء مف يككف شاع ار كيككف

إذا تحدث أك كصؼ ،أك احتج

بميغا ملكها بيّْنا ،كربما كاف خطيبا فقط  ،بيّْف المساف فقط .كمف يجم الشعر كالخطابة قميؿ
 ..كمف الخطباء الشعراء (الكميت بف زيد ا سدم) ،ككنيت أبك المستهؿ " .1
إف الحجاج قد يحضر في الشعر حضكرا في النثر ،كاف الشاعر قد يضطم بكظيلة
المداف عف فكرة  ،أك مذهب أك إيديكلكجيا  ،تماما كالخطيب أك السياسي -كهذا ما س نبمفق
حقا-
 -5.1بين الحجاج والتداولية:
لقد ارتبط ظهكر التداكلية  ،بمجمكعة مف التراكمات القديمة كالحديثة في مجاؿ فمسلة
المغة كالمسانيات بصلة عامة ،كلعؿ جذكرها ا كلى تعكد إلى فالسلة اليكناف ،لكنها لـ تكف
كاضحة المعالـ ،بؿ كانت مجرد إشارات عابرة ،كمتلرقة بيف طيات أعمالهـ فمـ
منهج ،ل أدكات كتقنيات الخاصة ،كربما

تزاؿ التداكلية حتى يكمنا هذا ح

مكف لها
ؽ لسانيا

التداكلية اسـ جديد لطريقة قديمة في التلكي ر ،بدأت
جديدا لـ يكتمؿ صرح بعد ؛ كلذلؾ ؼ
عمى يد سقراط ،ثـ تبع أرسطك  .2كلئف كاف ا ختالؼ قائما حكؿ أكؿ ظهكر لمتداكلية
ؼف معظـ الدراسات تشير إلى
كلمف يعكد فضؿ السبؽ فيها  -كهذا ليس مكضكع بحثنا -إ
تداخؿ هذا الحقؿ م حقكؿ معرفية أخرل

 ،شارؾ في تنمية البحث فيها دارسكف مف

مختمؼ ا تجاهات(:بالغة ،منطؽ  ،لسانيات ،سيـ مائية  ،عمـ اجتماع  ،فف ،أدب...الخ)

 -1الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن  ،ج  ، 1ص . 45
 -2حامد خلٌل ،المنطق البرغماتً عند بٌرس ،مإسس الحركة البرغماتٌة ،دار الٌنابٌع ،مصر ،لبنان ،1996 ،ص .196
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ككمها تخصصات تيعنى بشركط التبميغ كالتكاصؿ ،كأفعاؿ المخاطب كقصد المتكمـ
كالسياؽ.
لقد تكس

ملهكـ التداكؿ  ،ليشمؿ جانبا هاما في التعامالت الخطابية اليكمية بيف

ا فراد ،تـ ثؿ في الحجاج كآلية حكارية تداكلية ،حيث أصبحت التداكلية تنظر إلى المغة
التي تمثؿ مادة الحجاج في شمكليتها كعالقتها بالعالـ  ،كاإلنساف كشكؿ مف أشكاؿ السمكؾ
البشرم في أبعادا النلسية ،ا جتماعية ،المسانية كالثقافية.
كالمالحظ أف الحجاج في الغرب لـ يثر اهتماـ المسانييف إ م
الرغـ مف أن يشكؿ جزءا مهما في حياتنا اليكمية ،فالتكاصؿ
يأتي لربط عالقات م ااخر بهدؼ التأثير في  ،أك

تطكر التداكلية  ،عمى

يتـ مف أجؿ

شيء ،بؿ

ؼف الدراسات
ا تلاؽ مع  ،كلذلؾ إ

التداكلية التي تناكلت الخطاب اؿ حجاجي ،قد تمحكرت حكؿ االيات التي تضمف نجاح
كفعاليت  ،كما تناكلت استراتيجيات الخطاب الخارجي مف مختمؼ

أبعادا كغايات  ،كقد

تجسدت هذا االيات في عدة مستكيات أهمها:
 مستكل أفعاؿ المغة المتداكلة .
 مستكل السياؽ( كربط الالحؽ بالسابؽ أك العكس ،أستخمص مما سبؽ...
أستفبط ،أجيب )...كلذلؾ ؼإف الخطاب الذم تكثر في مثؿ هذا ا فعاؿ
كالصيغ ،هك خطاب تغمب عمي السمة الحجاجية .1
 كمف اؿمستكيات التي يتجسد فيها البعد التداكلي لمخطاب الحجاجي :المستكل
الحكارم أك التحاكرم  .يعتقد ( ط عبد الرحمف ) أ ف " :الحكارية تنقسـ إلى:
الحكار كالمحاكرة كالتحاكر ،ككؿ منها يخض لمنهج حجاجي استد لي ،كآلية

 -1حبٌب أعراب " ،الحجاج واالستدالل الحجاجً  ،عناصر استقصاء نظري " ،مجلة عالم الفكر  ،المجلس الوطنً
للثقافة والفنون واآلداب  ،الكوٌت  ،مج ، 30ع ، 1سبتمبر . 2001
87

انباب األول-انفصم انثانث.............انمنطق انحجاجي وانحجاج انمنطقي في هاشميات انكميث

خطابية ،كبنية معرفية ،كشكاهد نصية"  . 1كمعنى هذا أف البعد الحكارم في
التكاصؿ يقتضي كجكد ااخر بالضركرة

 ،ك يككف هذا ااخر مستقبًال أك

سامعا محايدا فقط  ،بؿ يككف فاعال.
ك تأسيسا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ :
 إ ف مجاؿ المسانيات التداكلية ق م دراسة الخطاب بجمي عناصرا م التركيز عمىثنائية (المرسؿ كالمرسؿ إلي ) كا ثر الناتج مف تلاعؿ هذا الثنائية .
 كإف الحجاج آلية حكارية تداكلية ،تنظيمية ،تدير الخالؼ في إطار تناكب حكارمتعاكني ،تخض في الحجج لمنشاط الكمي لملعؿ المغكم ،كهك تداكلي ف طابع اللكرم
مقامي كاجتماعي.
كاإلقناع مجاؿ البحث الخارجي :فالمرسؿ

 -كإف مف شركط التداكؿ المغكم اإلقناع،

ؼن يسمؾ في سبيؿ ذلؾ سبال استد لية متنكعة
حيف يطالب غيرا مشاركت اعتقادات  ،إ
تجر الغير إلى ا قتناع برأم المحاكر

 ،كلكي يككف أكثر قدرة عمى التأثير قد يمزج

المحاكر أساليب اإلقناع بأساليب اإلمتاع .
 كليبمغ هدف ينبغي أف يككف الخطاب الحجاجي مناسبا لمسياؽ العاـ  ،فقد يككف الحجاجصحيحا مف الناحية النظرية كلكن غير مناسب لمسياؽ فيتحكؿ بذلؾ إلى جداؿ يهتـ في
المرسؿ بذات دكف اهتمام بالمرسؿ إلي .
 -كلكي يصحح الحجاج فعال تأثير

ام ينبغي أف يتكئ عمى الكلاءة التداكلية :كذلؾ

بإيضاح الحجج ككشؼ ا مكر كابعاد المبس .

 -1طه عبد الرحمان ،فً أصل الحوار وتجدٌد علم الكالم ،المإسسة الحدٌثة للنشر والتوزٌع ،الدار البٌضاء ،المغرب،
ط  ، 1ص .51
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 ،راج

 -إف دراسة الحجاج في البحكث التداكلية

يا ساس إلى التلاعؿ الكبير بيف

البحث التداكلي كالبحث البالغي  ،في إطار تقديـ النظريات المختملة  ،ككفؽ نظاـ منطقي
قابؿ لمتحميؿ حسب ثالثة منظكرات كبرل (منطقي ،لغكم  ،كمحادثي):

1

مجسد المنظكر المنطقي الذم يعتمد منطؽ خاص بالمغات الطبيعية :
م بحث فيها عف إنشاء منطؽ لمتلكير في المغة
* المسانيات النلسية المعرفية :التي ي

الطبيعية عبر تحميؿ الخطاب كالمحادثة .

* عمـ الد لة المنطقي كالذم ينط ؿؽ مف ملهكـ الحقيقة في العالقة بيف الجمؿ
تحديدا ،قصد تكيمؼ منطقي لمحكادث المغكية .
أما المنظكر المغكم الذم يتبمكر في أبحاث (أكزكالد ديكرك

 Oswald Ducrotولد

 )1930عف الحجاج في المغة ،فإن يرل أف البنى الحجاجية لغكية با ساس ،كليست ذات
طبيعة منطقية ،كما هك الشأف في المنظكر السابؽ .
كيتبمكر المنظكر المحادثي في لب الخطاب كالتباد ت المغكية  ،كالذم يسمح بإنشاء
تحميؿ مصغر لممحادثة مف خالؿ دراسة الركابط الحجاجية:

(إذف ،في النهاية  ،كم

ذلؾ ...الخ ) مف جهة  ،كدراسة بنيكية لممحادثة كلكحداتها الصغرل

(حديث ،تدخؿ)

بالنظر إؿل مقصدها الحجاجي مف جهة ثانية.2
ستفد من الحجاج في
ي ا
كالسؤاؿ الذم يمكف أف يطرح نلس في هذا المجاؿ هك :كيف ُي

التحميل التداولي؟

يلرؽ( ديكرك) بيف معنييف لملظ الحجاج :المعنى العادم كالذم يعنى بعرض الحجج
كتقديمها مستهدفا التأثير في السام  ،كالحجاج بالمعنى اللني مكضكع النظر في التداكلية،
كيدؿ عمى صنؼ مخصكص مف العالقات المكدعة في الخطاب كالمدرجة في المساف،
 -1صابر الحباشة  ،التداولٌة والحجاج  ،مداخل ونصوص  ،ص .17
 -2نفسه ،ص . 19
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نلهـ مف خالل

أكلكية الحجاج عمى ا خبار .1ذلؾ أف القيمة اإلخبارية لممملكظ  ،قيمة

ثانكية بالنظر إلى قيمة المملكظ الحجاجية .
تدمج الحجاج في صميـ
( ديؾرك) كغيرا  ،كالتي ي

إف ا بحاث المسانية التي قاـ بها

المغة ،تطمح إلى مد جسكر أكس بيف النحك كالبالغة التداكلية  ،ذلؾ أف التراكيب الشكمية
الصرفية ترتبط ارتباطا كثيقا بالبنيات الد لية ،كلعؿ قذا ما أشار إلي عمماؤنا قديما حيف
أقركا :أبف كؿ زيادة في البناء هي زيادة في المعنى .2
كإف اعتبر بعض الدارسيف حديثا أف المستكييف الشكمي كالد لي
العبارة بؿ

بد مف مستكل ثالث هك المستكل فعؿ الكالـ

يكلياف لتحديد بنية

أك المستكل التداكلي كالمتعمؽ

بالكظيلة الحجاجية لمعبارة .
 -2الحجاج في هاشميات الكميت
 -1.2شعراء الشيعة واالحتجاج لممذهب:
بحب آؿ البيت ،كتمكف هذا الحب مف قمكبهـ حتى صار
لقد ارتبطت العبادة عند الشيعة ي

كأن ركف مف أركاف اإلسالـ ،فقد اعتقدكا أف ذلؾ مظهر مف مظاهر حبهـ ﵀ تعالى كؿفبي
-صمى ا﵀ عمي كسمـ  -كارتبط نشاطهـ السياسي في سبيؿ استرجاع الحؽ اؿذم اغتصب

ا مكيكف أك  ،ثـ العباسيكف آخ ار – في نظرهـ  -بنشاطهـ الشعرم  ،كأثارت هذا اؿعؽيدة
جد كاحتجاجا بيف العمكييف كخصكمهـ في العهديف جميعا ،نتج عن -كما أشرنا سابقا-
شعكر عارـ بالسخط عمى هؤ ء

3

(الغاصبيف) مف جهة  ،كحزف كاشلاؽ عمى هؤ ء

ؼطمقكا بذلؾ هـ كشعراؤهـ ألسنة ساخطة حزينة ،
(الـ غصكبيف) كالمشرديف مف جهة ثانية ؛ أ

 -1نفسه  ،ص .21
 -2الزمخشري  ،جار هللا  ،الكشاف عن حقائق التنزٌل  ،وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،دار الفكر
 ، 1977ص .41
3
 ٌنظر( :ص  ،)37،33من البحث.90
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أثمرت شع ار غمب عمي الحزف حتى في

أبكاب ا حتجاج اؿ البيت  ،1عند كؿ الشعراء

الشيعة؛ فقد رثى ( أ بك ا سكد الدؤلي ) مثال ( عميا بف أبي طالب -رضي ا﵀ عن  -بقكل
( مف الطكيؿ ):

2

فال قىَّرت عيكف ال ٌش ً
يفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
امتً ىػ
ي ي

ً
بف ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رب
أ أبم ٍغ يمعاكيةى ى
ًأفي شه ًر الص ً
تـ ػ ػ ػ ػك اف
ّْياـ ى
ٍ
فج ٍع ي
ً
ط ىايا
الم ى
قىتىٍمتـ ٍ
خي ىر مف رك ى
ب ى
ىك ىم ٍف لىبً ىس ّْ
كم ٍف ىحذاها
النعا ىؿ ى

ً
عيفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
أج ىم ػ
بخ ٍي ًر
ى
الناس طيٌانر ٍ
ً
ب الس ًَّلين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كم ٍف ىرك ى
كىذلٌمها ى
المبً ىينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
المثىاني ك ي
ىك ىم ٍف قى ىأىر ى
يفػ ػ ػ ػ ػ ا
الصالً ًح ىػ
يأب ى
كح ىسف ىك ىخ ٍي ير ى

ؼسو
فخير ىن ػ ػٍػ ػ
ىك ىم ٍف ىب ٍعد ّْ
النبي ي
ت
يش ىح ٍي ي
ت قير ه
ث ىك ىان ٍ
لىقى ٍد ىعمً ىم ٍ

يفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ؾ ىخ ٍي يرىها ىح ىسبان ىكًد ىػ
بً ٌأن ى

غير أف الذم حمؿ لكاء الدفاع عف آؿ البيت  ،كاحتج لهـ بؾؿ ما أكتي مف قكة حج ة
كاف بحؽ شاعر آؿ البيت هك  :الكميت بف زيد ا سدم  ،فقد حمؿ في هاشميات
كبياف ،ؼ
فع ٌد مبدع
عمى أعداء آؿ البيت ـ بر از حقهـ في خالفة النبي  -صمى ا﵀ عمي كسمـ  -ي
فف ا حتجاج السياسي في الشعر  ،حتى قيؿ إن أكؿ مف َّ
دؿ الشيعة عمى طرؽ
ا حتجاج.3
أمس الحاجة لشعر ينطؽ
لـ يكف أماـ الشاعر كهك يرل عصبت مف الهاشمييف  ،في ّْ
بحالهـ ،كيؤيد مذهبهـ  ،كينتقـ لهـ ،كيدف الضرر عنهـ ،كيستميؿ القمكب كيحببها فيهـ،
كيزيؿ المثاـ عف مكائدهـ ،كيعرم نكاياهـ بالحقائؽ
كيسقط دعكاهـ ،ي
كيبغض أعداءهـ ،ي
كالبراهيف ،سكل اتباع هذا المنهج الجديد في الشعر ،كالنمكذج الذم اختص ب حيث

ؼف ا نلتاح الثقافي كا متزاج الحضارم
ا حتجاج ،كصكرا كأدكات المتعددة ؛ ك عجب إ
 -1أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص . 233
 -2دٌوان أبً األسود الدإلً  ،ص .38
 -3شوقً ضٌف  ،التطور والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .276
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الذم عرف عصر بني أمية ،فتح الباب أماـ أهم كفناني لإلفادة مف ا مـ ا خرل  ،كبما
لديها مف أساليب القكؿ ،كأشكاؿ التعبير ،كأنماط المساجالت ..
 -2.2وسائل الكميت في االحتجاج آلل البيت:
لقد سمؾ الشاعر أساليب الخطابة كأفانيف المناظرة ،كاستعاف بما كاف في زمان مف
مذاهب المتكمميف كالمعتزؿة ،متكئا في كؿ ذلؾ عمى العقؿ كمبد ئق في ا ستشهاد كالبرهنة
كا ستؽصاء ،رائدقفي ذلؾ أسمكب القرآف الكريـ.1
لقد استطاع الكميت في هاشميات  ،أ ف يبمغ بمنطؽ ا حتجاج مبمغا مؤث ار في الساحة
السياسية ،مستعينا بكؿ كسائؿ اإلقناع كا دلة العقمية كالنقمية ،كالشكاهد السمعية
كالبصرية ،كلعؿ هذا ما جعؿ أساليب الحجاجية تميؿ إلى أسمكب الخطابة حتى قيؿ:
"إن مف الخطباء الشعراء ".2
كقيؿ" :هك خطيب

شاعر " بؿ إف (بشار بف برد) لما سئؿ عن قاؿ:

" إ ن ليس

بشاعر" . 3كلعؿ هذا -كما يرل شكقي ضيؼ  -مردا إلى الطريقة الجديدة التي لـ أمللها
الشعراء ،كالتي اعتمدها في نظ ـ هاشميات  ،إذ لـ يكف هم فيها منح صار في فف التعبير،
بؿ كاد أف يككف منحص ار في فف ا حتجاج ،كهكذا لـ يعد الشعر عند الكميت يعبر عف
الشعكر فحسب بؿ أصبح يعبر أيضا عف اللكر.4
كلنصغ إلي في إحدل هاشميات كا ك يقرر حؽ الهاشميمف في مهارة عقمية بديعة مبتدئا
ٍ

بالحديث عف براعة بني أمية في اغتصاب الخالفة مف أصحابها الشرعييف ،كهـ يقرؤكف
قؿ
قكؿ ا﵀ تعالى ٍ ﴿:

الم ىكَّدةى ًفي القي ٍرىبى﴾
ىسألي يك ٍـ عمى ٍي ً أ ٍ
أٍ
ىج نار إ ى

5

يد
كقكل تعالى ﴿ :يير ي

 -1قصار مسلم القطاوي  ،هاشمبات الكمٌت دراسة نقدٌة  ،دار المؤمون ،عمان ،األردن  ،ط  ، 2008 ، 1ص .87
 -2الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن  ،ج  ، 1ص .45
 -3األصبهانً  ،األغانً  ،ج  ، 3ص .219
 -4شوقً ضٌف  ،التطور والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 276
 -5الشورى  ،اآلٌة . 26 :
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ىه ىؿ ً
ً ً
ط ًهي ار ﴾
ب ىع ٍن يك ٍـ ّْ
كيطى ًه ىريك ٍـ تى ٍ
الب ٍيت ي
الر ٍج ىس أ ٍ ى
ا﵀ي ل يي ٍذه ى
3
ىحقَّ ي ﴾ : 2يقكؿ (مف الطكيؿ):

1

كقكل سبحان  ﴿:ىكآتًي ىذا القي ٍرىبى

ب
غصبان ًم ٍثم ي يي َّ ػ
تغصػ ػ ػ ػ ي
فمـ أ ىىر ٍ
ٍ
ب
تىأ َّىكلها ًمَّنا ّّ
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر ي
تقي ي

ً
أمكراي ػ ػ ػ ٍـ
غصبان تى يج ي
بً ىخاتىم يك ٍـ ٍ
كز ي
ً ً
يـ ػ ػ
آمػ ػ ػ ةن
ى
كج ٍدنا لى يك ٍـ في آؿ ىحام ى
كليت ا مر تكقؼ عند الخميلة ا مكم ا كؿ بؿ تعداا إلى أكلياء عهدا ،كفي براعة

بديعة راح يعبر عنهـ بصلات سهاـ الميسر (اللذ) مكذبا افتراءاتهـ في كراثة خاتـ ابف
آمنة يقكؿ مف الهاشمية نلسها :

4

كد ػىػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ش تىقي ي
بً ىح ًق يك ٍـ أ ٍىم ىس ٍ
ت قيىرٍي ي
يم ػىػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
اها ىأب ىانا ىكأ َّ
ىكقىاليكا ىكًرثٍىن ى

الن ً
ىي ىرٍك ىف لىهي ٍـ ىحقان ىعمىى َّ
اس ىكا ًجبان
يث ٍابف ً
ً
اؿػ ػ ػ ػ ػ ًذم
آمىنة ػ ػ
ىكلىك ٍف ىم ىك ًار ي ى
ً
ىبم
ؾ ىم ٍكيركثان أىبًي ىكأ يىبك أ ػًػ
للى
ف ند ن
ؾ يكميهي ٍـ
ات ىغ ٍي ىر ى
ىكىن ٍس ٍ
تخمً ي
ؼ ا ٍىم ىك ى
ت ىن ػً
ت ىم ٍكليكدان ىكيب ً
فب ً
اشئان
كرٍك ى
كرٍك ى
ي
ؾ قى ٍبر ٍأن ى ً ً
ىكيب ً
ت
كبكركػىػ ػ ٍ
ت في ي
كر ى ه

ب
ىكبًاللىػىّْذ ًم ٍنهىا ىك َّ
الرًديلى ٍي ًف ين ٍركىػ ػ ػ ػ ػ ي
أب
ىكىـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ىكَّرثػىتػٍهي ٍـ ىذا ى
ؾ ّّأـ ك ي

ًً
ًسلاهان ُّ
ب
ييف ٍأك ىج ي
كحؽ الهىاشم ى
ً
ب
اف ىش ٍر ّّ
قي لى يك ٍـ ىك ىمغٍػ ػ ػ ػ ػ ًر ي
بً ىد ى
ىكىن ٍل ًسي ىكىن ٍل ًسي ىب ٍع يد بً َّ
أطيب
الناس
ي

كنعتًب لىك يكَّنا عمىى الح ً ً
ب
ؽ ين ٍعت ي
ى
ى
يٍ ي ٍ
ت ًع ٍن ىد َّ
كب ً
ب
الش ٍي ًب إ ٍذ أ ٍىن ى
كرٍك ى
ت أ ٍشىي ي
ي
ػًػ ػ ً
ب
ىه هؿ لً ىذلً ى
قأ ٍ
ؾ ىيثٍ ًر ي
بػق ىك ػىػؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

كيقرع الكميت حجة بني أمية  ،الذيف احتجكا بأف ا نبياء

يكرثكف بقكل  :لك كاف

ؼ حقا عاما لجمي المسمميف  ،كليست قاصرة عمى قريش  ،فضال
ا مر كذلؾ لكانت الخال ة
عف بني أمية ؛ بؿ كاف لألنصار الحظ ا كبر فيها فهـ اؿ ذيف آككا ك نصركا نبي ا مة ،
حيف أخرج قكم  ،كربما طالبت بها بقية القبائؿ العربية مف مثؿ ( :بكيؿ ،ك ٍأرحب ،كعؾ،
 -1األحزاب  ،اآلٌة . 33 :
 -2اإلسراء  ،اآلٌة . 26
 -3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة ص .521
 - 4نفسه ،ص . 522
93

انباب األول-انفصم انثانث.............انمنطق انحجاجي وانحجاج انمنطقي في هاشميات انكميث

كلخـ ،كاؿسككف ،كحمير ،ككندة ،كبكر  ،كتغمب ،كطمبت نصيبها منها ييحابر ،ككاف لعبد
القيس  ،منها نصيب مكفكر ) ..يقكؿ مف الهاشمية نلسها:
ق
ث ىكلى ٍكى تيىر ػ ػيػ
كر ٍ
ىيقيكلي ىكف لى ٍـ يي ى
اثػ ػ ي
الس يككف ً
كح ٍميًػ ػ ػ يػر
ىك ىع ه
ؾ كلى ٍخ هـ ك َّ ي
ؼها أذلة
كما كانت ا نصار يػ

بع ىد ىها
يه ٍـ ىش ًه يدكا ىب ٍد انر ىك ىخ ٍيىب ىر ٍ
فىإف ًهي لىـ تصمي ٍح لً و ً
اه يـ
قكـ س ىك ي
ٍ ى ٍ ٍ

1

لىقى ٍد ىش ًرىك ٍ ً ً ً
ب
ت في ىبكي هؿ ىك ٍأر ىح ي
ً
ً
الحَّي ً
ب
اف ىب ٍكهر ىكتى ٍغم ي
كك ٍن ىدةي ك ى
ك يغَّيبان عنها إذا الناس يغَّيب

يف ك ّْ
ىكىي ٍكىـ يحىن و
ب
ػىػٌ ػ
ماء
تصبػ ػ ػ ي
الد ي
أح ُّ
َّ
ب
ؽ ك ٍأك ىج ي
فإف ىذ ًكم القي ٍرىبى ى

الخالفة إ نذا ميراث بني هاشـ بدليؿ اختصاص قريش بها  ،كلذلؾ ينبغي نزعها مف أيدم
المغتصبيف الظالميف مف بني أمية  ،الذيف أباحكا نلسهـ تكلى أمر المسمميف  -في نظر
الشاعر كمف كرائ شيعت .-
عبر عف ا مكييف بكاسطة الضمير"هـ" لمد لة
كالمالحظ أف الشاعر في هذا ا بيات ٌ

عمى أف عداءا لهـ بسبب اغتصابهـ لمخالفة ،فالقضية عندا ذات طرفيف :طرفها ا كؿ
(بنك هاشـ ) ،كطرفها الثاني الضمير (هـ ) ،كالذم يدخؿ في بنك أمية كغيرهـ ،ممف
ناصب العداء اؿ البيت.2
إف الكميت في هذا ا بيات ،يستمد نظريت ( في تقرير حؽ بني هاشـ ) مف نظرية
ا مكييف أنلسهـ ،كالذيف يذهبكف إلى أف الخالفة ينبغي أف تككف في قريش بحكـ القرابة

مف الرسكؿ  -صمى ا﵀ عمي ك سمـ  -كاف كانت القرابة هي الحجة -كما يذهب إليها بنك
أمية  -فبنك هاشـ أكلى مف بني أمية ،كبنك عمي -رضي ا﵀ عن  -أحؽ بني هاشـ.
هكذا يتحكؿ الشعر عند الكميت إلى جداؿ صرؼ  ،كاحتجاج خالص  ،كصياغة لألدلة
العقمية كالنقمية ؛ ك عجب فصمة الكميت بالمعتزلة عمكما ك (كاصؿ بف عطاء ) كاضحة
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .526
 -2سمٌر مصطفى فراج  ،شعراء قتلهم شعرهم  ،مكتبة مدبولً الصغٌر ،ط  ، 1997 ، 1ص . 54
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مقررة .1لقد أضحى الشعر في هاشميات الكميت متصال بمناب العقؿ بعد أف كاف ارتباط
بالعاطلة أقكل كأكضح.
 -1.2.2بين السياسة والدين:
لقد ربط الشاعر ربطا محكما بيف السياسة كالديف  ،بؿ جعؿ مف السياسة تابعا لمديف
كهك مناظر في هاشميات عف الشيعة ؛ إن يحكؿ شعرا إلى نظرية يعيش مف أجمها ،يحاكر
كيجادؿ كيحتج لها ،كيدف حجج الخصكـ عنها.2
إلى الجانب اإلنساني لمهاشمييف  ،بعد أف

ك ينسى أف يملت ا نظار في مناظرات

أصبح كمالهـ الديني أم ار ملركغا من  :أليسكا آؿ النبي  ،كهـ أهؿ التقكل كالكرع ،إنهـ
كـ طر السماء الذم ينقذ مف

أشرفكا عمى الهالؾ  ،كقد أصابهـ اؿجدب يقكؿ (مف

الخليؼ).3
كالػغي ً
كث
ي

مس ىً
يف
تعلّْ ى
يٍ

ؼأٍكل حػك ً
ً
أم ىح ىؿ َّ
تًـ
اض ًػف ا ٍي ػ ػىا
النا
يف ٍ
الذ ى
إف ٍ
يس ػ ىمػ ى ى ى
ًً
الخ ًم ً
يس المُّ ىػ ػ ػ ًاـ
يف ىم ىس ًاـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
يح ًفي ى
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىح ىم ار ًج ى
يم ٍلضم ى

كهـ أهؿ العمـ ،كالعدؿ كالحمـ كالرحمة ،كالشجاعة:

اش ًميًيف ًفي ا ً
ىغالًبًيف ه ً
لع ػٍػؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًـ ىرُّبكا ًم ٍف ىع ًطَّي ًة ال ػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّ ًـ
ى ى
ى
ً5
كث ىج ٍد وب ىبهىالً ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ ىمقى ًاكي يؿ ىغ ٍي ير ىما أ ٍفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىداـ
يس يد ىح ٍر وب يغ يي ي
أٍ
4

خالفا لبني أمية الذيف بمغ جكرهـ حد اعتبار الرعية غنما لهـ يجزكف صكفها  ،كيشربكف
ألبانها ،كيأكمكف لحكمها ،ك يرحمكا حتى صغارها يقكؿ (مف الخليؼ):

6

 -1الشهرستانً  ،اإلمام أبً الفتح محمد بن عبد الكرٌم  ،الملل والنحل  ،صححه وعلق علٌه :األستاذ أحمد فهمً محمد،
دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ج  ، 1ص .154
 -2شوقً ضٌف  ،التطور والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 280
3
 الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .495 -488 -4غالبٌٌن ٌ :عنً أوالد غالب بن نهر بن مالك .
 -5بهالٌل  :ج بهلول وهو الضحوك ـــ أفدام  :ج فدم وهو الثقٌل  ،الغبً .
 -6نفسه ،ص.499 -497
95

انباب األول-انفصم انثانث.............انمنطق انحجاجي وانحجاج انمنطقي في هاشميات انكميث

ى ىكع ٍب ًد الممً ً
ش ًاـ
اف ىب ٍع يد أ ٍىك ىك ًه ى ػ ػ
يػ ػ ػ ػ ػ ود
يؾ أ ٍىك ىك ىكلً ػ ػ
أ ٍىك ىك يسمى ٍي ىم ى
ى ى
َّ ً 1
ٍم ىذ ًكم الثُّ ػىػؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة ًفي الثَّائًج ً
ات يجىن ىح الظ ىالـ
ىأريٍي ي ًفي ًه ٍـ ىك أر ً
ى
2
ُّكؼ ك ٍانتًقى ً ً
ج ُّز ًذم الص ً
كد ٍع ىد ىعا بالبهاـ
الم َّخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة كا ٍن ىع ٍؽ ى
ى
ي
اء لذم ي
الن ً
كف بً َّ
ىح ىالًـ
الر
اس ًفي َّ ٍأ
كف ًفي ا ٍ
فى ًة ىكا ٍ
ىحمى يم ى
ىك يه ىـ ا ىٍ أىرفي ى
3
ت ىزك ً
ً
ىخ يذكا القىص ىد فىاستىقىامكا عمى ٍي ً
ام يؿ ااثاـ
أى
ٍ ي ى
ح ى
ٍ
يف ىمالى ٍ ى

كالكميت في هاشميات يداف عف نظرية

 ،كفرؽ بيف مديح

عف شخص بعين

أف الرجؿ لـ يكف مف طالبي الدنيا ،فقد كاف
ا شخاص كالدعكة لنظرية  ،كهذا دليؿ عمى ٌ

جعلر الصادؽ )
يرفض أف يأخذ مف بني هاشـ ما ن لقاء مدحهـ  :فقد رك ل الركاة أف ( ا
أعطاا يكما بعد إنشادا ميت المشهكرة  ،ألؼ دينار ككسكة ،فقاؿ ل الكميت  :كا﵀ ما
أحببتكـ لمدنيا كلك أردتها تيت مف

هي في يدي  ،كلكفم أحببتكـ لآلخرة ؛ فأما الثياب

التي أصابت أجسادكـ ؼإني أقبمها لبرؾتها ،كأما الماؿ فال أقبم  . 4كلعؿ مف أطرؼ ما
ييركل عن  ،في صدد مديح لبني أمية أن كاف إذا سئؿ عن

قاؿ  ":إني

أحلظ من

شيئا ،كاٌنما هك كالـ أرتجم " .5كلذلؾ فشعرا في بني أمية كاف شع ار عارضا – كما يرل

شكقي ضيؼ  -في حيات ك يصكر شيئا في عاطلت ك في ذهن ،

أما شعرا في

ينـ مق ،ن كاف يعبر عف عاطلة كفكر .6
الهاشمييف فهك الشعر الذم عاش ّْ

 -1الثائجات  :الضؤن
ٌ -2قال أنق العظم أي  :أخذ نقٌه ــ وأنعق أي صح بها ــ ودعدعا :ازجر بها  ،والدعدعة  :زجر البهائم .
 -3الزوامل  :التً ٌخمل علٌها من اإلبل .
 -4األصبهانً  ،األغانً  ،ج  ، 16ص . 347
 - 5نفسه ،ص . 333
 -6شوقً ضٌف  ،التطور والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 285
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كلذلؾ ظؿ يردد أحقية الهاشمييف في الخالفة التي اغتصبها ا مكيكف-في نظرا -جك ار
كعدكانا ،ك عجب فهـ أهؿ بدع ك ض ؿ ،يحمكف ما حرـ ا﵀ كيحرمكف ما أحم  ،يحمكف
قتؿ المسمـ ،كيحرمكف أكؿ التمرة يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ً ُّ
لدي ًه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػـ
مميف ٍ
الم ٍس ى
دم ي
اء ي
تىحؿ ى
اؤنا ا ٍع ىش يار ًفيهىا لى ىد ٍي ًهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػـ
كأ ٍ
ظ ىم ى
الل ً
كلى ٍيس لىىنا ًفي ً
يء ىحظه لى ىد ٍي ًهػ ػ ػ ػ يػـ
ى ى
فىىيا ىر ّْ
ص ير ىنبتى ًغي
ب ىه ٍؿ إ ى بً ى
ؾ ٌ
الن ٍ

1

كي ٍحرـ طى ٍم َّ ً
المتىهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْػد يؿ
النخمة ي
ى يي ي
تعىنا ًفيهىا آ ى يء ىك ىح ٍرىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ
كم ٍر ي
ى
الن ً
اس أ ٍىر يحػ يؿ
رحمى ًة ٌ
ىكلى ٍي ىس لىىنا ًفي ٍ
الم ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػك يؿ
ىعمى ٍي ًه يـ ىك ىه ٍؿ إ ى ىعمى ٍي ى
ؾ ي

بؿ هـ كالرهباف الذيف يبتدعكف ما لـ يأت ب كتاب ك كحي ،في تحميؿ الح راـ كتحريـ
الحالؿ يقكؿ مف الهاشمية نلسها:

2

ًكتىاب كى كحي ًمف ً
الرٍهباف ما لىـ ي ًجئ بًػ ػ ػ ػ ً
ا﵀ يم ٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػز يؿ
ىك ىما ٍابتى ىد ى
ه ى ىٍ ه ى
ع ُّ ى ي ى ٍ ى ٍ
لقد استغؿ الكميت صمة آؿ البيت بالنبي(صمى ا﵀ عمي كسمـ) ليبيف اللرؽ بيف حكاـ
ً
المستغميف-في نظرا -كأصحاب الحؽ المقهكريف(آؿ البيت) ،ككأني ب
بني أمية الظممة
أراد القكؿ :ك صحاب العقكؿ الحكـ.
 -2.2.2بين الخطاب اإلقناعي في القرآن الكريم واالحتجاج عند الكميت:
كمرج الشاعر في احتجاج اؿ البيت القرآف الكريـ  ،كأسمكب في الخطاب اإلقناعي:
حيث إف ا﵀ عز كجؿ يخاطب ا قكاـ خطابا عاما  ،ثـ مأتي إلى تلصيؿ جزئيات  ،كالمنهج
نلس عمد إلي الكميت  ،فلي تصكيرا لمظمـ الكاق

عمى الرعية مف ا مكييف راح يسكؽ

الشكاهد كيضرب ا مثاؿ  ،ـ شب ا أفعالهـ بأفعاؿ أهؿ البدع ،الذيف يبتدعكف في الناس ما
ينزؿ ا﵀ ب سمطانا ،كؿ أـ كاؿهـ بغير كج حؽ ،كسمب الخيرات يقكؿ:
لـ ٌ
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة ،
2
 نفسه ،ص .599 -3نفسه  ،ص .598

ص.600—599
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ً
ى ٍ ً
تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػثّْ يؿ
الم ى
ىج ىكير م ٍف يح ىكامىنا ي
ًً
الم ٍه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك يؿ
ىك ىما ىش ٌ
ب ىنار ى
الحالل ى
يف ي
اعهي ٍـ ثيَّـ أ ٍىك ىحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا
أ َّىزليكا بًهىا أتٍىب ى
إلى م ٍح ىدثى و
ات لى ٍي ىس ىع ٍنهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا التىٌن ُّق يؿ
ى ي

ً
الج ً
كر قىٍبمىىنا
ب ا ٍمثىا ىؿ في ي
ض ىر ى
ىك ىما ى
الرىدل
يه ٍـ ىخ ٌكفي ى
كنا بً ى
الع ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يه ٌكةى ٌ
ثكنهىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
لىهي ٍـ يك َّؿ ىع واـ بً ٍد ىعةه يي ٍح ًد ى
الديف بع ىد ثىباتًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
بً ٍ
ىك ىع ٍي ه
ىه ًؿ ٌ ى ى ٍ ى

كهذا ا سمكب الذم اعتمدا الكميت في هاشميات

 ،أقرب إلى تصكير الحؽائؽ كأ ؿصؽ

في تكجي المعنى ،ك عجب فالعقؿ هك عماد ا حتجاج عند الرجؿ.
كمف مظاهر تأثر الشاعر با سمكب القرآني ،كبيان الحجاجي  ،تكظيؼ أساليب:
حجاجية تقكـ عمى
(ا ستلهاـ ،الحصر ،كالبياف الحجاجي بالشرط ) ؛ فاالستفهام بنية
ٌ
ثـ تقديـ ما يشرحها كيعمٌمها ،نظ انر لعمم عمى جمب القارئ أك
طرح القضية المخصكصةٌ ،

قك ت كخصائص  ،كهك أسمكب بالغي يهدؼ
المستم كاشراك في ٌ
عممية ا ستد ؿ ،بحكـ ٌ

إلى تكجي المخاطب نحك إجابة محددة ،يمميها المقتضى الناشئ عف ا ستلهاـ  1كمما جاء

من في الهاشميات قكل (مف الطكيؿ):

2

ً ً ً ً ّْ
اء ىج ٍكىن وة
فى يق ٍؿ لمٌذم في ظؿ ىع ٍمىي ى
ىم ًكتى و
سنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػة
اب أ ٍىـ ًأَّىي
بًأ ً
ب ًة ٌ
ىسمى يـ ىما تىأٍتًي بً ػ ػ ػ ػ ً ًم ٍف ىع ىد ىاكوة
أىأ ٍ

ب؟
الج ٍكىر ىع ٍد ن أ ٍىي ىف ى أ ٍىي ىف تى ٍذ ىه ي
ىي ىرل ى
ب؟
هـ ىع نا
ار ىعمىػ ػ ػ ػػي ى
ؾ ىكتى ٍح ىس ي
تىىرل يحَّب ٍ

كيب ٍغ و
ب
ض لىهي ٍـ ى ىج ٍي ىر ىب ٍؿ يه ىك أى ٍش ىج ي
ى
أك بيف
فمف الجهؿ كمف العمى لكؿ ذم عقؿ كديف ا ختيار بيف الجكر كبيف العدؿ،
حب آؿ البيت كبيف بغضهـ .كمن قكل أيضا مكجها المخاطىب إلى أف الظعف كالقصد
كالممجأ

يككف إ لبني هاشـ ،يقكؿ (مف الطكيؿ):

3

 -1عبد القادر بقشً  "،البعد الحجاجً فً الشعر الحواري"  ،مجلة البالغة وتحلٌل الخطاب  ،بنً مالل  ،المغرب ،
عدد  ، 2013 ، 02ص .160-149
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .516
 -3نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة ،ص.607
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َّ ً
ً
المتىىرّْح يؿ ؟
ىم ىع ٍد وؿ أ ٍىـ ً َّىي ًة ىس ٍي ىروة
إلىى أ ّْ
س ىك ي
اه ٍـ ىي يؤيـ الظاع يف ي
كالضمير يشير إلى الهاشمييف البهاليؿ يؤكد ذلؾ قكل المكالي :
الر ًجي ىم ىال هذ ىك ىم ٍكئً يؿ
لً ىخائً ًلىنا َّا

ًً
البهىالًيؿ َّإنهي ٍـ
إلىى الهىاشميًيف ى

كهذا التكجي ا قناعي بكاسطة اإلستلهاـ  ،كثير في هاشميات الكميت م اختالؼ في
تكظيل بيف هاشمية كأخرل  ،كما هك مبيف في الجدكؿ التالي :
الهاشمية ا كلى
ا ستلهاـ

02

الثانية
14

الثالثة الرابعة الخامسة السادسة
01

12

00

01

بقية المقاط
00

جدكؿ رقـ02 :

كالمالحظ أف كؿ ا ستلهامات هدفها تكجي المخاطب إلى أفضمية بني هاشـ كأحقيتهـ
بالخالفة دكف سكاهـ  ،كلذلؾ جاءت في بداية كؿ هاشمية

-ما عدا السادسة -ككأني

بالشاعر يطرح إشكا  ،ثـ يحاكؿ اإلجابة عن بشكؿ ملصؿ م الحجج العقمية كالنقمية :
إن ينكر كاقعا يككف المتأمؿ في في حالة عمى ،فا ستلهاـ اإلنكارم يتضمف اتهاما
بالقبكؿ ،كتحريضا عمى الخركج ،ليككف اإلقباؿ بعد اإلساءة ،كاليقظة كالنهكض مف حالة
النكـ ،فكظيلت خمخمة السككف القائـ ،كتشكيؿ حالة اإلحساس باللقد ما يدف لمخركج
كالسعي .
 فمطم الهاشمية ا كلى  " :ىم ٍف لً ىق ٍم وب يمتىَّيوـ يم ٍستىهى ًاـ ؟
 كمطم الهاشمية الثانية :
ت
" طى ًرٍب ي

 كمطم
 كمطم

كى لى ًعنبا ًمّْني أى يذك ال ٌش ً
ك ىما ىش ٍكقنا إلىى البً ً
ب"؟
ب
يض أى ٍ
يب ىي ٍم ىع ي
ط ىر ي
ى
ى
الهاشمية الثالثة  " :أنى ك ًمف أىيف آب ى َّ
ب ؟"
ؾ الط ىر ي
ٌ ى ٍ ٍى ى
ىم يؿ ؟"
الهاشمية الرابعة " :أى ى ىه ٍؿ ىعوـ ًفي ى ٍأريً ً يمتىأ ّْ

ط ىر ًب ؟"
ؾ ًم ٍف ىم ٍ
ت ىك ىه ٍؿ بً ى
 كمطم الهاشمية الخامسة  " :طى ًرٍب ي
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كلما كاف اإلستلهاـ انلعاؿ ،فقد تكرر بشكؿ فت في الهاشمية الثانية كالرابعة ،إذ بدا
الشاعر أكثر تعجبا كحنقا عمى كؿ مف ناصب العداء اؿ البيت .
أما الحصر كبياف حجاجي في الهاشميات فقميؿ كما جاء من يصب في خانة ا حتجاج
اؿ البيت (غرض الشاعر) كمن قكل ( مف الطكيؿ):
فىمالًي إ ى آ ىؿ أ ٍ ً
يعةن
ىح ىم ىد ش ى
ى

1

ً
الح ّْ
ب
ؽ ىم ٍش ىع ي
ب ى
ىك ىمالي إ ى ىم ٍش ىع ى

كهك قصر بطريقة النلي كا ستثناء ،أما الشرط فقد كرد بشكؿ فت في الهاشميات كمن
قكل (مف المتقارب):

2

ض ىر ًب
ص ىك ًادم ى
الغ ىرائً ًب لى ٍـ تي ٍ
ى
كرىها ا ٍشهى ًب
بًظى ٍم ىم ى
اء ىد ٍي يج ي
3
الم ٍحتبي
إ ىذا ين ًق ٍ
ضت ٍ
حبكةي ي

ت ىب ٍح ىريه ٍـ
اس إ ىذا ىكىرىد ٍ
أىين ه
يم ً
ت
كر ًإ ىذا ٍادلى َّم ىس ٍ
كـ ا ي
ين يج ي

ىه يؿ الح ًد ً
يث
ىه يؿ القى ًد ًيـ ىكأ ٍ
ىكأ ٍ
ى

كمف الكسائؿ ا سمكبية ذات ا بعاد الحجاجية المكظلة في الهاشميات :التككيد سكاء
إف" كغيرها ،ا عتراض كالنلي عمى مكقؼ
عف طريؽ التكرار ،أك أدكات التككيد مثؿ " ٌ

يتكسؿ ا بعاد الحجاجية لعدد مف الكسائؿ التركيبية كا سمكبية مثؿ(ما ،كال ،ك )؛ القياس
المنطقي الذم يقكـ عمى ا ستنتاج العممي الصارـ  .4الصكرة التشبيهية (التشبي كالتمثيؿ،
ا ستعارة  ،عالكة عمى الكناية كالمجاز) ،فكظيلة هذا ا نكاع

تكمف في بعدها اللني

فقط بؿ أيضا في بعدها الحجاجي كا قناعي  :كذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى التقديـ الحسي
لممعنى الشعرم الذم مف شأن استمالة المخاطب ،فقد أكدت البالغة العربية عمى الكظيلة
اإلقناعية كالحجاجية لالستعارة ،كالتمثيؿ كالمجاز ،حيف ربطت بيف هذا الصكر كا ستد ؿ
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .517
 -2نفسه  ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .620
 -3الصوادي  :العطاش – والغرائب  :اإلبل التً تدخل فً إبل القوم  ،ولٌست منهم فٌحلبونها وٌضربونها ألنها لٌست
منهم – َحبوة وحِبوة ِ :جلسة ٌوصف بها الرجل عند الرزانة.
 -4محمد العمري  ،فً بالغة الخطاب االقناعً  ،مدخل نظري وتطبٌقً لدراسة الخطابة العربٌة  ،الخطابة فً القرن
األول –نموذجا -إفرٌقٌا الشرق ،ط ،2000 ،2ص.41
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عمى إثبات أمر ما ،أك نلي  .يقكؿ عبد القاهر الجرجاني " :طريؽ العمـ بما يراد إثبات ،
كالخبر ب في هذا ا جناس الثالثة التي هي الكناية كا ستعارة كالتمثيؿ المعقكؿ دكف
الملظ ،مف حيث يككف القصد باإلثبات فيها إلى معنى ليس هك معنى الملظ ،كلكن معنى
يستدؿ بمعنى الملظ عمي  ،كيستنبط من " .1يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ً ً ً
كبهي ٍـ
يـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ىي ين ي
فى ٌإنهي ٍـ ل َّمناس ف ى
ً ً ً
كبهي ٍـ
يـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ىي ين ي
فى ٌإنهي ٍـ ل َّمناس ف ى
ً ً ً
كبهي ٍـ
يـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ىي ين ي
فى ٌإنهي ٍـ ل َّمناس ف ى
ً ً ً
كبهي ٍـ
يـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ىي ين ي
فى ٌإنهي ٍـ ل َّمناس ف ى

2

ً ًً
الم ٍح يؿ يم ٍم ًح يؿ
يغ يي ي
كث ىحنيا ٍينلي ب ى
أى يك ُّ
ضػ ػ يؿ
ل تي ٍج ًدم ىعمى ٍي ًه ٍـ ىكتي ٍل ًػ
ؼ ى
ند ن
كحمّْمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكا
يع ىرل ثًقى وة ىح ٍي ي
استى ٍقٌميكا ي
ث ٍ
ً ً
ض ىال وؿ ىك ىم ٍن ًز يؿ
يح تى ٍهدم م ٍف ى
صابً ي
ىم ى

المالحظ هك لجكء الكميت في سبيؿ إبراز مكانة آؿ البيت  ،إلى بناء عالقات حجاجية
إف" ،التشابي  ،التي شب مف خاللها بني
متنكعة كتكرار التككيد الذم جاء بكاسطة ا داة " ٌ
كبالعرل التي ينتل بها تارة أخرل.
هاشـ :بالمصابيح التي مف شأنها هداية الناس تارة،
ي
كمف مظاهر القياس الخطابي باعتبارا مظه ار مف مظاهر ا ستد ؿ بالتمثيؿ كا قيسة

الشعرية ،قكل ( مف المنسرح ):

3

ًً َّ
ً
ك ًممىةي َّ
ص يمبكا
الز ى
كما ى
كما ى
اعميف ع ى
ص َّكيركا ى
يسى ٍابنـ الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ى
ككما احتج الكميت كجادؿ بكؿ كسائؿ ا حتجاج اؿ البيت ،لـ يتكاف في تصكير ضالؿ
أعداء آؿ البيت بضالؿ بني إسرائيؿ حيف اعتقدكا أف عيسى بف مريـ

– عمي السالـ -

(ابف ا﵀) كأن صمب ،قال تعالى ﴿ :كقىكلً ًهـ َّإنا قىتىٍمنا الم ًسيح ًعيسى ابف مريـ رسك ىؿ ً
ا﵀
ى ى ى
ى ٍ ى ى ٍ ىى ى ي
ى ٍ ٍ

 -1الجرجانً  ،دالئل االعجاز ،
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .609
 -3نفسه  ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .565
ص.66
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ً
ً
يف
صمىيبكاي ىكلىك ٍف يشّْب ى لىهي ٍـ ىكًا َّف الٌذ ى
ىك ىما قىتىميكاي ىك ىما ى
اع الظَّ ّْف كما قىتىميكا ي ًق نينا ب ٍؿ رفىع ا﵀ إلى ٍي ً
إ َّ اتّْىب ى
ي ى ى ى ىي ي
ىى
 -3.2.2االستنباط القياسي:

اختىمىليكا ًفي ً لى ًلي ىش ٍّ
ؾ ًم ٍن ي ماى لىهي ٍـ بً ً ًم ٍف ًع ٍموـ
ٍ
ك ىكاف ا﵀ ع ًز نا ً
يما ﴾.1
ى ى ي ى
يز ىحك ى

حتج
كلـ يتكقؼ الشاعر عند ظاهر المسائؿ التي يي ٌ

بها ،بؿ سمؾ طرؽ المتكمميف الذيف

كاف يحضر مجالسهـ كيستم إلى مناظراتهـ ،ك عجب فقد كاف إمام
(لكاصؿ بف عطاء) رأس المعتزلة كالذم أخذ عن ا صكؿ العقدية

(زيد) ،يتتممذ
2

 ،كتبع في ذلؾ
أشعارا،

الشاعر ،الذم تعمـ من الكالـ كالجدؿ في مسائؿ العقيدة ،ثـ راح يستخدم في

فإذا هي دفاع عف الزيدية بكؿ أصكلها ،كبكؿ ما تستخدم مف أسمحة العقؿ في دعـ هذا
ا صكؿ ،كقد مر بنا أف الزيدية في أصمها مف أكثر العقائد الشيعية اعتدا

-كإف داخمها

خالؼ (أبي بكر كعمر ) كلـ يطعف فيهما
ة
فيما بعد التطرؼ كالـ غا ة  -فقد صحح (زيد)
ك دف إلى شتم ـ ا كما تلعؿ الرافضة  ،ك كاف يرل جكاز إماـ ة الملضكؿ م

كجكد

اللاضؿ.3
كلك دققنا النظر في هاشميات الكميت ،مف خالؿ ا بيات الساللة الذكر ،لكجدناها تدكر
حكؿ فكرتيف ،تنبعاف مف تعاليـ اإلسالـ ،كأفكارا ،هما :فكرة المساكاة بيف المسمميف ،كفكرة
تكزي الثركة؛ كلذلؾ كجدنا الشاعر ،حيف يهجك بني أمية ،إنما يهجكهـ لبعدهـ عف هدم
القرآف كالسنة ،كضاللة بدعهـ التي أحدثكها ،كما ابتدع الرهباف ما لـ ينزؿ ب سمطانا؛
فيقيـ مقارنة فعمية  ،كيأتي با دلة المنطقية عمة اللارؽ بيف الهاشمييف كا مكييف ،مستخدما
في ذلؾ ا ستنباط القياسي المؤلؼ عادة مف قضيتيف أك أكثر ،تمزـ عنهما قضية أخرل
بالضركرة :4
 -1سورة النساء ،اآلٌات (.)158 -157
 -2الشهرستانً  ،الملل والنحل  ،صححه وعلق علٌه  :األستاذ أحمد فهمً محمد  ،ص .154
 -3شوقً ضٌف  ،تارٌخ األدب العربً  ،العصر اإلسالمً  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،ص. 327
 -4أمٌد إٌزانلو" ،قراءة جدٌدة فً هاشمٌات الكمٌت " ،مجلة المنهاج  ،العدد  ،2013 ، 69 ،ص.115
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 القضية ا كلى  :مدح آؿ البيت  ،بصلات تكجد فيهـ .
 القضية الثانية  :هجك ا مكييف لتعطيؿ ا حكاـ الدينية .
 القضية الثالثة  :أحقية آؿ البيت في الخالفة دكف غيرهـ .
كعمى هذا النهج سار في أغمب هاشميات  ،فلي الهاشمية ا كلى يقر أف بني هاشـ هـ
أكؿ الناس استجابة كعمال بالدعكة المحمدية السمحاء ،خالفا لبني أمية الذيف استغمكا
الديف لمصالح شخصية دنيكية يقكؿ (مف الخليؼ) :

1

ً
ً ًً
ً
ص ًاـ
ذكف مف ثقىة ا ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر بًت ٍقك ي
ىك يه يـ ااخ ى
اهـ يعرل ى يانل ى
لمد ٍعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكًة كالم ٍح ًريزكف ىخص ىؿ التَّر ً
يبكف َّ
امي
الم ي
ى
الم ًج ى
ٍ
ى ي
صيبكف ك ي
ك ي
ً
اسةه ى ىك ىم ٍف ىي ىرل ًر ٍعىيةى َّ
اء ىكًر ٍعىيةى ا ٍن ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
النا
س ىس ىك ن
ىس ى

ً
أف الخالفة لك لـ تكف حقا لبني هاشـ شتركت فيها جمي
كفي الهاشمية الثانية ييق ُّر ٌ

القبائؿ كلكاف لألنصار منها النصيب ا كفر ،يقكؿ(مف الطكيؿ):

2

ً
ػب
لقد ىش ًرىك ٍ
ت في ىبكي هؿ كأ ٍىر ىح ػ ػ ػ ػ ي
ً
ً
الحىي ً
ػب
اف ىب ٍكهر كتى ٍغم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
كك ٍندةي ك ى
ككاف لً ىع ٍب ًد القى ٍي ً
ب
ض يك يم َّ
س ًع ٍ
ؤر ي
ى
ب
ىكى يغَّينبا ىع ٍنهىا إذا ٌ
اس يغَّي ي
الن ي

كلك ت ارثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىيقيكليكف ٍلـ يي ى
كرث ٍ
الس يك ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف ً
كح ٍمير
كلخ هـ ك َّ
كع ه
ؾ ٍ
ى
ضكي ًف منها ييحابً ير
ك نتى ىشمى ٍ
ت ًع ٍ
ً
ص يار ًفيهىا أ ًىذلَّة
ىك ىما ىك ىانت ا ٍىن ى

كبالمنطؽ السميـ يثبت الحؽ نلس اؿ البيت في الهاشمية الثالثة ،إذ
أمكر الناس السلهاء الذيف

يعقؿ أف يتكلى

يحبكف الخير لمناس ،كفيهـ ا ساة المصمحكف ،ذكم النهى،

كالذيف أخذكا ا خالؽ عف النبي – صمى ا﵀ عمي كسمـ -يقكؿ(مف المنسرح) :
ٍيب ًة ك َّ ً
شعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكا
ى
الرائ يب ى
كف ىما ى

لمد ً
يساةي َّ
الر
اء ًذم َّ
فىهي ٍـ يهنا ى
ؾا ى
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .497
 -2نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .526
 -3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثالثة  ،ص .571
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كى عف ً
الح ٍمًـ ك ُّ
ػب
ىٍ
النهىى ىغىيػ ػ ػ ػ ػ ي
َّ
ػب
اء ىك َّ
ًح ٍم ي
الرىغػ ػ ػ ي
ؼ التُّقى كالثىن ي

يشه هد لً ٍم ىخىنا كم ٍن ًط ًق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ى
ىى
ًً
ػهـ
كف ىس ُّر ى
ىب ُّر ى
كف في ىخ ىالئق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ

كبهذا المنطؽ سار في هاشميات  .كلعؿ هذا المسمؾ الجديد في الجدؿ كا حتجاج اؿ
البيت كحقهـ الشرعي في الخالفة شعرا ،جعؿ الكثير مف
كأف الكميت خطيب

القدماء ىي ًسمكف شعرا بالنثر،

شاعر كمف آ ثار ركح الخطابة عمى الشعر السياسي كما يتصؿ ب

مف أغراض  ،كالمدح كالهجاء كاللخر ،ما نالحظ مف اقتراف ا للاظ في كثير مف
كؾ ٌف " الخطيب"
المكاض بصلات تحدد د لتها أحيانا أك تؤكد إيحاءاتها أحيانا أخرل  ،أ
يريد أف يدع مجا

م لبس في نلس السام  .1مف ذلؾ قكل (مف الخليؼ):

مف لقمب يمتىٌيوـ يم ٍستى ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
طى ًارقىات ك ّْاد ىك ًار غى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىك و
اف
م ال ٌذم أ ُّ
يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ًدم
يجف كأ ػ ػ ػ
ىب ٍؿ ىه ىكا ى

ً
الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
حم يؿ ٌػ
ك َّ
الركايا التي بها يي ى
كالبحكر التي بها تكشؼ ً
الح ٌرةي
يي
طحييف أر ً
أ ٍب ً
يحييف كا ٍن يج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًـ
ى ٍ
الص ًاد ً
أبػ ػ ػ ػ ػ ل
الح ًديث ػً ػ ػ
ؽ ى
أسرةي ٌ
ٍ

2

أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ
ص ٍب ىكًة ك ٍ
ٍ
غي ىر ىما ى
اضح ً
ً
الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يدكًد ىك ٍاا ارًـ
ات ي
ىك ى
لبنًي ه ً
اافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
اشوـ فييركًع ػى ػ
ى

ات ً
كؽ المطىبّْع ً
العظى ًاـ
يس ىك يس ي ي ى
غميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿ ااكاـ
كالداء مف ػ ػ

الر ً
جكـ ك ا عػٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ
ذات ُّ

القاسـ فرًع القي ً
دام ً
الؽػ ػ ػ ػ ٌداـ
س ػيػ
ٍ

فالمالحظ استعانة الشاعر ببعض الصلات ذات التركيب الخاص ،كا

3

4

إلسـ المكصكؿ

كصمت  ،في إقاـ ة ذلؾ ا إليقاع الهندسي لمبيت  -كما يقكؿ عبد القادر القط  -في مثؿ

 -1عبد القادر القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،دار النهضة العربٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ص . 293
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .487
 -3الحرة  :العطش ـــ غلٌل اآلوام  :شدة الطش .
 -4القدامس  :السٌد الشرٌف ـــ القدّام  :المتقدم .
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جف ك أيبدم "  " ،التي بها يح ـ ؿ الناس " " ،التي بها تكشؼ ً
قكل  " :الذم أي ُّ
الح ٌرة " .أك
ي

بتعدد الصلات بيف ملردة  ،كجمؿ كصلية كما في قكل (مف الطكيؿ):
ً
الع ٍي ً
ش فىانًنيا
يفىعال يج يم ٍرىمقنا مف ى

ؾ
لى ي ىح ًار ه

1

ي ٍح ًم يؿ ً
ىج ىز يؿ
ب ىء أ ٍ
الع ٍ
ى

2

فقد بد أ بكصؼ "مرمقا" بقكل " فانيا " ،ثـ عاد فكصل بجمم خبرية " ل حارؾ " ،ثـ
كصؼ الحارؾ نلس مرة بجمؿة " :
كقكل (مف الخليؼ):

يحمؿ العبء " ،كمرة بصلة ملردة في قكل " أجزؿ".

3

كً
اس ًط ػ ػ ػ ػ م نً ٍسىب وة فىهى واـ لىهىاـ
ى

اض ًحي أكج و ىك ًر ً
ك ً
يمي يج يدكود
ٍ ٍي
ى
5
ك قد تبدك الصلات أحيانا مجرد تكمؿة لمبيت كسبيؿ إلى القافية كما في قكل :
ً4

ىه ًؿ اللى ًس ً
ت إ ىؿل ا ٍك ً
يؿ ىك ااطىاـ
س ىك ى
ًه ٍج ىرةه يح ّْكلى ٍ
الخ ٍزىرًج أ ٍ
فميس في الصكرة الشعرية ما يكجب كصؼ ا كس كالخزرج بأنهـ أهؿ اللسيؿ كااطاـ،
ً6

كليس فيها مقارنة بيف طبيعة الحياة في مكة كالمدينة تستدعي التنكي بهذا الصلة ،بؿ تبدك
بعض هذا الصلات تأكيدا لمصكرة فقط  .كلعمها ضرب مف اإلسهاب تقتضي طبيعة النزعة
الخطابية في الشعر  .7كسفعكد لمحديث عف هذا الظاهرة بشكؿ ملصؿ في اؿباب الثاني مف
البحث .كالذم يهمنا في هذا المبحث التأكيد عمى أف الرجؿ كاف شاع ار مبدعا  ،ينهج بشعرا
نهجا جديدا ،كما يقكؿ (شكقي ضيؼ) إذ أخضع لصكرة المقالة المعاصرة ل  ،كما تشل ب
مف براهيف كأدلة ؛ كهك في ذلؾ
المتناظريف في مسائؿ العقيدة .8

م ُّ
عد صدل قكيا ؿ ـ ا شاع في عصرا مف الجداؿ بيف
ي

 -1نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص . 589
 -2المرمق :الرقٌق – حارك أجزلٌ :عنً العٌش الخسٌس الضعٌف.
 -3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .490
 -4هامة القوم  :شرٌفهم  ،والهام جمع هامة ،وهامة الرجل  :أعلى الرأس منه ،والفاء للعطف.
 -5نفسه  ،ص . 501
 -6اآلطام :الجبال.
 -7عبد القادر القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،ص .295
 -8شوقً ضٌف  ،تارٌخ األدب العربً  ،العصر اإلسالمً  ،ص .326
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كمف مظاهر هذا النزعة عند الكميت  ،ما يمكف أف نسمي  :التقسيـ الذم أصبح فيما بعد
مف السمات اللنية المعركفة لمشعر

العربي .فقد برع الشاعر

في حشد أكبر ؽدر مف

الجزئيات في اؿصكرة الشعرية داخؿ إطار البيت الكاحد  ،مف ذلؾ قكل مشي ار إلى النبي -
صمى ا﵀ عمي ك سمـ ( -مف الخليؼ) :

1

كاف ىم ٍيتنا ًجىن ىازةن ىخ يير ىم ػٍػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وت
ى
ً
ً
ً
الم ٍه ًد
ىك ىجن ىينا ىك يم ٍرض نعا ىساك ىف ى
ىخ ٍير مستىر و
يػ ػ ػوـ
كخ ٍي ير فى ًط ػ ػ
ضو ى
ي يٍٍ
كغالما كىن ً
اشنئا َّ
ثـ ىك ٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ن
ي ن ى

ىغَّيىبتٍ ي ىمقىابً ير ا ػٍؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىك ًاـ
عن ىد اللىطى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
ض ً
اع ٍ
الر ى
ٍ
كبع ىد ٌ
كجنً و
يف أ ًيق َّر في ا ٍرىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
ى
كن ً
اش وئ ىكغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ
ىخ ٍي ير ىك ٍه وؿ ى

كلعؿ اعتماد الكميت عمى شحف البيت الشعرم بالتزكيؽ الملظي المتكاصؿ  ،كالبراعة في
ذلؾ ،كاف بهدؼ إظهار القدرة عمى صكغ الجمؿ التي تؤكد المعنى  ،قصد نقؿ السام مف
مكطف الخبر إلى مكطف اؿمعايفة ،فالمقاـ يدعك إلى البرهنة كا ستشهاد ،كلذلؾ كجدنا
الشاعر يتب بعض أساليب الخطابة بحذؽ  :كالتكرار كالكصؼ كالقمب كا ستلهاـ ،كالدعاء
كاإلنكار ،كأسمكب الحكاية كا ستشهاد  ..كذلؾ لالستعانة بما تمنح مف صكر ا حتجاج
إفها تيركل كتيتناقؿ ،تناقؿ ا شعار،
فإن " :مف شأنها أف ييعتمد فيها ا كزاف كا سجاع ،ؼ ٌ

كمحمها محؿ النس مب كالتشبيب مف الشعر ،الذم كأن

يراد من

إ ا حتلاؿ في

الصنعة ،كالد لة عمى مقدار شكط اؿ ؽريحة ،كاإلخبار عف فضؿ القكة ،كا قتدار عمى
التلنف في الصلة " .2فمف ا ستلهاـ الذم ينكر في عمى بني أمية سياسة الناس بغير حؽ
قكل مف (الطكيؿ ):

3

ضي ً
ؽ ىن ٍق ً
بالكتى ً
الح ّْ
اب ىكىن ٍع ًد يؿ؟
ىعمىى ى

أأه يؿ ًكتى و
اب ىن ٍح يف ًفي ً كأنتي يـ
ٍ
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .500

 -2عبد القاهر الجرجانً ،أسرار البالغة ،تحقٌق :محمد الفاضلً ،المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت ،لبنان ،2014 ،ص.12

 -3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .593
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ؼ ىك ًم ٍف أَّىنى إ ٍذ ىن ٍح يف ًخ ٍملىةه
فى ىك ٍي ى
1
كمف الدعاء قكل مف الهاشمية نلسها:

فى ًريقى ً
كف ىكىن ٍه ًز يؿ؟
اف ىش ػ ػىػ
تػ ػ ػ ػ ػ ل تى ٍس ىم ين ى

ً
فىىيا ىر ّْ
كر ىكىي ٍشىب ى يم ٍرًم يؿ
ّْؿ ىما ين ىؤ ّْم يؿ ًفي ًهًـ
ب عج ٍ
لىي ٍدفىأى ىم ٍق ير ه
كهكذا نالحظ أف الكميت لـ يتكاف في تكظيؼ كؿ أساليب اإلقناع كالمنطؽ كالبياف
كا ستنباط القياسي ،في سبيؿ غايت  ،حتى كاف أخرج ذلؾ إلى دائرة الخطابة..
 -4.2.2القياس الشعري:
عمى أف اقرب أنكاع ا ستد ؿ إلى الشعر

 ،ك ألصقها ب ا ستد ؿ بكاسطة التمثيؿ ،

كالتمثيؿ":عممية فكرية ،تقكـ عمى تشبي أمر بآخر في العمة التي هي السبب في حدكث
ظاهرة مف ظكاهرا ،كاعتبار هذا الشب كافيا لقياس ا مر عمى ااخر ،في أف ل مثؿ
ظاهرت " .2بؿ هك ":قكؿ مؤلؼ مف قضايا تشمؿ عمى بياف مشاركة جزء اخر في عمة
هك احتجاج مر معيف عف طريؽ عالقة الشب التي تربط ق
الحكـ ،فيثبت الحكـ ل "  .3ؼ
بأمر آخر ،أك هك اؿقياس الشعرم ،كما يقكؿ عبد القاهر الجرجاني" :كالتشبي قياس كالقياس
فيما تعي القمكب ،كتدرك العقكؿ ،كتيستلتل في ا فهاـ كا ذهاف،

ا سماع كااذاف".4

كاؿ فت في القياس الشعرم  ،أم في التشبي كا ستعارة أن يجم بيف اإلقناع كالجماؿ :
إن يقن باللكرة أك الرأم مف جهة  ،كيمت كيطرب مف جهة الصكرة  ،التي تزيف القكؿ
كتكشي  .كالذم يهمنا في هذا اؿـ بحث جافب اإلقناع عف طريؽ القياس ،كسنرج ئ الحديث
عف جماؿ الصكرة  ،إلى اؿ فصكؿ الالحقة مف البحث  ،فحيف نقرأ ا بيات التالية مف

 -1نفسه  ،ص .600
 -2عبد الرحمن حبنكة المٌدانً ،ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ،دار القلم ،دمشق ،دار البشٌر ،جدة،
ط ،2002 ،1ص .288
 -3نفسه ،ص.289
 -4عبد القاهر الجرجانً  ،أسرار البالغة  ،ص . 20
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الهاشمية ا كلى نجدا يمدح الهاشمييف كيصلهـ با سد تارة كالغيث تارة
(مف الخليؼ):

أخرل  ،يقكؿ

1

كث ىج ٍد وب ىبهىالًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ ىمقى ًاكي يؿ ىغ ٍي ير ىم ػ ػ ػػا أى ٍف ىد ًاـ
يس يد ىح ٍر وب يغ يي ي
أٍ
الخ َّرًد البًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اف ىكا َّىي ًاـ
ىس ى
اد وة ىذ ىاد وة ىع ًف ي
ػض إ ىذا ى
الي ٍكيـ ىك ى

ثـ يصؼ حكاـ بني أمية بالمستغميف الذيف
كتيؤكؿ لحكمها ،يقكؿ مف الهاشمية نلسها :

2

يركف في الرعية إ أنعاما  :تي ُّ
جز أصكافها،

ً
اسةه ى ىك ىم ٍف ىي ىرل ًر ٍعىيةى َّ
اء ىكًر ٍعىيةى ا ٍىن ىعػ ػ ػ ًػاـ
النا
س ىس ػ ػ ػ ىػك ه
ىس ى
ى ىكع ٍب ىد الممً ً
اف ىب ٍع يد أ ٍىك ىك ًه ىش ػ ػ ػ ػ ًػاـ
يؾ أ ٍىك ىك ىكلًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػد
أ ٍىك يسمى ٍي ىم ى
ى ى
ً 3
ٍم ىذ ًكم الثُّمَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة ًفي الثَّائًج ً
ات يجىن ىح الظٌ ىالـ
ىأريٍي ػ ػ ػ ػ ػ ي ًفي ًه ٍـ ىك ىأر ً
ى
ً4
ُّكؼ ك ٍانتًقى ً ً
ج ُّز ًذل الص ً
الم َّخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة ىكا ٍن ىع ٍؽ ىكىد ٍع ىد نعا بًالبًهىاـ
ى
ى ه
اء لذم ي
ّْ ً 5
كف ًم ٍف يكؿ ىذاـ
كف ًم ٍف يك ّْؿ ىخ ٍيػ ػ ػ ػ ػ وػر
ىك يه يـ ا ٍىب ىع يد ى
فىهي يـ ا ى ٍق ىريب ى

الن ً
كف بً َّ
الر
اس ًفي َّ ٍأ
ىك يه يـ ا ىٍ أىرفي ى
ك المالحظ هك تكالي مجمكعة مف الصكر

ىح ىالًـ
كف ًفي ا ٍ
فى ًة ىكا ٍ
ىحمى يم ى
 ،أك با حرل التشبيهات  ،هي مف حيث

الحجاج قياسات تتككف مف مقدمات كنتائج :
 المقدمات :
الرفة  ،الحمـ ..
 الهاشميكف يتصلكف ػب :الشجاعة  ،الكرـ  ،الرحمة أ بينما يتصؼ حكاـ بني أمية با ستغالؿ اللاحش لمرعية .. النتيجة اؿمنطقية المراد الكصكؿ إليها :
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .495
2

 -نفسه  ،ص.497

 -3الثائجات :الضؤن.
4
والبهام:
 ٌقال أنق العظم أي  :أخذ نقٌه ــ وأنعق أي صح بها ــ ودعدعا :ازجر بها  ،والدعدعة  :زجر البهائم – ِجمع بُهم.
 -5الذام  :العٌب
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 إف الهاشمييف هـ أحؽ الناس بالخالفة .كهذا ما صرح ب

في الهاشمية الثانية إذ يقكؿ (مف الطكيؿ):

1

ًً
ػب
اها ىك ىح ي
ىسلى ن
يف أ ٍىك ىج ػ ػ ػ ػ ي
ؽ الهىاشميً ى

الن ً
ض نال ىعمىى َّ
اس ىكا ًجنبا
ىي ىرٍك ىف لىهي ٍـ فى ٍ

كباعتماد ملهكـ السمـ الحجاجي لػ ( :ديكرك  :Ducrotولد في  )1930كالذم يهدؼ إلى
معينة ،مف خالؿ معطيات تسبقها أك با حرل َّ
مقدمات ،تسهـ بطريقة
تأكيد نتيجة ٌ

القضية المطركحة أك دحضها  .حيث تتككف أقساـ الخطاب مف
مضبكطة في تحقيؽ
ٌ

تسمسؿ قضيتيف (ح) ك(ف) ،متصمتيف ضمنيا أك صراحة برابط مف نكع

ثـ "،
"إذف" " ،مف ٌ

"لذلؾ" بحيث تككف (ح) الحجة ،ك(ف) النتيجة ،ك(ح) تبرر كتحقؽ صدؽ (ف) كصحتها ،أك
عمى ا قؿ تجعمها أكثر قابمية مما كانت عمي قبؿ تسمسمها م

(ح)2؛ سنصؿ إلى النتيجة

الساللة الذكر  ،كالتي لطالما رددها الشاعر كالشيعة  ،أ كهي أحقية بني هاشـ بالخالفة،
كلذلؾ كجدناهـ

يتعبكف مف البرهنة كا ستد ؿ عمى ذلؾ يقكؿ ( مف الطكيؿ):

فىمػا لًي إ ى آ ىؿ أ ٍ ً
ػيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه
ىح ىم ىػد ش ى
ى
ضى لًىن ٍل ًػسي ًشي ىةن
كم ٍػف ىغ ٍي ىريه ٍـ أ ٍىر ى
ى
إلى ٍي يكـ ىذ ًكم ً
آؿ َّ
ػت
النبً ّْي تى ى
طمَّ ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ٍ

3

ً
الحػ ً
ب
ؽ ىم ٍش ىػع ي
ب ى
ىك ىمالي إ ى ىم ٍش ىػع ى
ب
ىك ىم ٍف ىب ٍع ىد يهػٍـ ى ىم ٍف أي ًج ُّػؿ ىكأ ٍىر يج ي
ً
ػب
اء ىكأىٍل يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىن ىك ًازعي مف ىق ٍمبًي ظ ىم ي
ً ً
ب
تىأى َّكلىهىػا مىنػا تىق ّّي ىك يم ٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر ي

ً ً
يـ ىآيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ةن
ىك ىجػٍ ى
دنا لى يك ٍـ في آؿ ىحام ى
ػت
ػاب ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
م تىتى ى
ىكًفي ىغ ٍي ًػرىها نآيا ىكآ ان

ً
ب ًفيها لً ًذم َّ ً
ب
الشؾ ىم ٍنص ي
لى يك ٍـ ىن ى
صه ى

بحقية بني هاشـ في الخالفة دكف غيرهـ  ،تدعم مجمكعة مف الحجج كالبراهيف
فالقكؿ أ
كما سنكضح :
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .524
 -2اوزوالد دٌكرو" ،الحجاج الخطابً والحجاج اللسانً" ،ترجمة :عبد الواحد العلمً ،البالغة وتحلٌل الخطاب ،عدد ،2
 ، 2013ص 160-149
 -3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .517
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الحجج

النتيجة

 آؿ النبي( صمى ا﵀ عمي ك سمـ) -أحقية بني هاشـ في الخالفة

 مسمكـ هك طريؽ الحؽ -أقر لهـ آم القرآف بذلؾ .

كعمى هذا سار الكميت في هاشميات محتجا اؿ البيت  ،مستد عمى حقهـ في الخالفة ،
دكف كمؿ أك ممؿ.
 -5.2.2اإلقناع عن طريق استثارة فضول السامع:
ستثرة
كمف طرؽ اإلقناع التي عمد إليها الشاعر  ،في الجانب المتعمؽ ببناء القصيدة  ،ا ا
فضكؿ السام  :فيذكر بعض ما يث مر نلس مف طرب ك شجك ،مؤجال التصريح بما أثار
طرب كشجكا إلى حيف  ،مبر از ثكرت عمى ما ألل الشعراء مف كقكؼ عند أثار ا حبة ،حتى
إذا أثار فضكؿ السام بحديث عف طرب كشجكا  ،انتهى إلى ذكر عمة ذلؾ  ،كمكطف هكاا،
مشي ار إلى آؿ البيت بصلات ـ ف اللضائؿ المطمقة دكف أف يصرح بذكرهـ  ،ثـ ينتهي أخي ار
إلى التصريح  . 1كخير ما يمثؿ هذا ا مر مطم

لهاشمي الثانية التي ثار فيها عمى
ة
ا

المقدمات الطممية سابقا بذلؾ ثكرة أبي نكاس يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ىً
ت ك ىما ىش ٍكقنا إلىى البً ً
ب
يض أى ٍ
ط ىر ي
ط ػرٍب ي ى
كلػـ يي ٍمػ ًهنًي ىدار كى ر ٍسػػـ م ٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
زؿ
ٍ
ه ى ى ي ى

2

الش ً
كى لى ًعنبا ًمنًى أ يذك ً
ػب ؟
يب ىي ٍم ىػ ػ ػ ي
ى
ػب
ىكلػـ يتط ٌػرٍبني ىبنػاف يم ىخ ى ػ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ك تنتهي ثكرت عند ا طالؿ بؿ تتعداها إلى الثكرة عمى كؿ مظاهر التطير التي كانت
اعتقادا راسخا عند العرب :
ىك أنػا ًمم ٍػف يزج يػر الطي ىػر ُّ
هـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ب
ػرض ثى ػ ػ
ىصاح يغػر ه
عؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ي
اب ٍأـ تع ى
أ ى

 -1عبد القادر القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،ص . 279
2
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ػٌػ
ػات
عشيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
البارح ي
ىك ى السَّػانً ىح ي
ػات ى
كبعد هذا اإلثارة ينتهي إلى هدف :

ميـ القى ً
ب
ع ى ػػ
رف ٍأـ م َّػر أى ٍ
ضي
أىم َّػر ىس ي

1

ً
ضػائً ًؿ ك ُّ
ب
الخ ٍي يػر يي ػ ػ
النػ ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ل
اء ك ى
ٍ
طؿ ػ ي
كلكف إًلىػى أىه ًػؿ اللى ى
ىك ىخ ٍي ًر ىبنػي ىح ىك ى
ً
ؼ البًي ً
ػض ال ًػذ ً
رب
يف بً يحٌب ًهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ
الف ًر
إلىػى ٌ
بػي أىتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
إًلىػى ا﵀ فيمػا ىنا نى
ً
اشػ وػـ رٍه ً
بنًػي ه ً
ػط َّ
ب
ػي فى َّإن ػػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م
النب َّ
ى ى
ىغض ي
ىرضى م ار انر ىكأ ى
بً ًهػـ ىكلىهيػـ أ ى
ى
أغمب هاشميات ؛ كالشاعر
كهذا النهج يطٌ ًرد عمى اختالؼ في الطكؿ كالقصر في
يكتلي في تأكيد عكاطل السياسية بالتكرار الملظي  -كضرب مف ضركب ا ستد ؿ  -بؿ
يستخدـ إلى جانب ذلؾ ضربا آخر مف التكرار المؤكد الذم يعتمد عمى استخداـ أللاظ تدؿ
عمى و
معاف متقاربة في إيحائها العاـ

 ،كتشترؾ في إيقاع كاحد ،إذ تجيء عمى صيغة

كؾ ني بالشاعر يحاكؿ أف يطب عاطلت ك يحؼرها في كجداف
مشتركة مف صيغ المشتقات ،أ
القارئ أك السام  .2كهذا الظاهرة تعد تطك ار فنيا مممكسا في شعر الكميت عرؼ فيما بعد
باسـ البدي يقكؿ (مف الخليؼ):

3

كدها بً ً
ؼ ً
ً
ض ىرًاـ
إف لى ٌ
ض ىر ناـ ا ىكقي ي
الح ٍر ًب ٍ
الح ىماةي ال يكلىاةي في ى
ىك ي
ً4
ًً
ك ً
ؽ ىيتٍننا بً يم ٍجهى و
ض ٍأك تى ىماـ
ط ٌر
إف ى
ى
الكى ة ال يكلىاة ل ٍأل ٍىم ًر ٍ
ى ي
ً5
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة ك ً
مد ً
يس ًاة ال يشلى ًاة لً َّ
يف با ٍك ىغاـ
الرٍي ػ ػ ػى ػ
اء ًذم َّ
الم ٍد ًرك ى
ىكا ى
ى ي

في ختام هذا الفصل كالذم خصصناا لمحديث عف ظاهرة الجدؿ كالحجاج في شعر
الكميت بف زيد ا سدم  ،يمكف القكؿ  :إف هاشميات الكميت تؤرخ لنزعة عقمية جديدة في
المغة العربية لـ تكف معركفة قبؿ الشاعر  ،إذ لـ ييعرؼ قبم أف خصص شاعر لمذهب أك
1

 السانح :الذي ٌجًء من ٌسارك ،وأهل الحجاز ٌتطٌرون منه – والبوارح من الطٌر والظباء وغٌرها ما تجًء من الٌمٌن ،وأهل نجدٌتشاءمون بالبوارح – وقوله أمر سلٌم القرن :الذي ٌُتٌمن به – أم مر أعضب :الذي ٌُتشاءم به – واألعضب :المكسور أحد قرنٌه.
 -2عبد القادر القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،ص .287
 -3الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .488

 -4الٌتن  :الوالدة المنكوسة  ،العسرة .
 -5األوغام  :ج  ،وغم أي  :الوتر والحقد .
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نظرية معينة مجمكعة مف القصائد  ،يكسمت بمذهب كغايت ؛ فقد كاف الشاعر حيف يؤمف
بعقيدة أك مذهب يكتب في البيت أك البيتيف ،كقد يكتب قصيدة ك لكن يخصصها ؿشخص
مف ا شخاص الذيف يعبركف عف عقيدت أك فكرت ؛ أما قصائد الكميت فال تهمها ا شخاص
ؼذا قارنا مثال  ،بيف شاعرنا كشاعر شيعي آخر أ كهك ( كثير :ت
بقدر ما تهمها اللكرة ،إ
105ق ) فسنجد أف هذا ا خير يعرض لبعض مباد ئ طائلت المعركفة باسـ ( الكيسانية )
م) أك مف خالؿ هجاء خصكم .1
مف خالؿ مدح أك رثاء إمام ( ابف الحنؼة
في حيف كتبت قصائد الكميت لتخدـ نظرية معينة ،كلذلؾ كجدناها

مجردة مف اسـ

إمام (زيد) -غالبا -كحتى هاشميت  ،اؿ مية التي نظمها في رثائ  ،كالتي يقكؿ فيها:
بػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ّْ
كؿ
كـ لً ىق ٍم وب ىغ ٍي ًر ىمتٍ ػ ػيػ
ىسؿ الهي يم ى
كى تىًق ٍ ً
الح ّْي تى ٍسأىلي ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ؼ بًدىي ًار ى
ى

ً3

ىكى ىرًه و
بكؿ
ط ػ ػيػ
اء يع ٍ
يف لى ىدل ىب ٍي ى
ض ى
ً
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ًؿ
ضمً ػ ػ
ض نال بًتى ٍ
تىٍبكي ىم ىع ًارفىهىا ى
يح م ٍمعبةن ىذ ً
ً
الغ ىاربً ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًؿ
ات ى
ل ّْمر ً ى ى ى
ص و
ىذٍيمى ٍي ًف ًمف مع ً
ؼ ًم ٍنها كم ٍشم ً
كؿ
ٍ يٍ
ى ىى ي

ت ك َّ
ت ىم ىع ًارفىهىا
ص ىار ٍ
الدا ىر إ ٍذ ى
ىما ٍأن ى ى
ً
تي ٍس ًدم ّْ
اح بًهىا ىفٍس نجا ىكتيٍمح يم ػ ػ ػ ي
الرىي ي
كؿ ً
ىن ً
لسي ًف ىداء رس ً
ا﵀ ًق ُّؿ ػىػؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ق
يىي
الذم ى ى ً
ىن ٍل ًسي ًف ىداء ً
يمتي ي
ي
الغ ٍد ير ش ى
ً
الح ًازيـ ٌأ
ى
ٍم ىكاؿىم ٍي يم ي
كف طىائ ػ ػ ػ ػ ػ يػراي
الر ى

ًمٌني ك ًمف ب ً
يػ ػ ػ ػ ػ ًؿ
أدنى لًتىقمً ػ ػ
عد ًهـ ى
ى ى
الم ىع ًاذ يير ًم ٍف يب ٍخ وؿ ىكتى ٍقمً ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ يؿ
ىكى ى
ؽ ً
كالمستىضاء بً ً كالص ً
ي ػ ػ يؿ
الق ػ ػ ػ
َّاد ي
ى يٍ ى ي ى

تبدك خالية مف ذكر اسـ اإلماـ  ،ككؿ ما هنالؾ ذكر لبعض صلات بشكؿ عاـ .

 -1شوقً ضٌف  ،التطور والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .281
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،ص . 626
 -3:متبول :الذي تبله الحب ،أي أفسد قلبه – عطبول :حسنة العنق.
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الهاشميات
 -2الفصل الثاني :الطاقات اإليحائية لمبنى
المغوية
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الفصل األول
البنى األسموبية في قصائد الهاشميات
ُي
مدار المقاربة األسموبية

أ  -المستوى الصوتي-
 -1بنية القصيدة الهامشية :

 -1.1الوزن
 -2.1التدوير
 -3.1نظام التقفية

 -2اإليقاع الداخمي (البنية الصوتية)

 -1.2األصوات المهموسة والمجهورة
 -2.2التماثل الصوتي  -1.2.2 :الـــــتنوين
 2.2.2المد والنداء
 - 3.2إيقاع الكممة :

 -1.3.2التكرار
 -2.3.2الترديد

انباب انثاني-انفصم انثاني .......................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
تمهيــــــــــــــــد:
شغمت قضية الملظ كالمعنى ،اللكرة كالقالب اللني ،البالغييف كالنقاد عمى حد سكاء،
كالحقيقة أن

يمكف فصؿ الرؤم ا اللكرية عند الشاعر عف عناصر التشكيؿ الجمالي،

فهما عنصراف يكمالف بعضهما بعض ا ك يجكز اللصؿ بينهما ،أك تغميب طرؼ عمى
آخر ،فكضكح الرؤما عند الشاعر يؤثر في مقدرت اللنية ،إذ " إف مهارة الشاعر

تظهر

في المعاني التي يهدؼ إليها ،كلكف في الصكرة التي تخرج منها هذا المعاني" .1
إف قراءة النص ا دبي في حاجة إلى فهـ استعما ت الشاعر المغكية لمكشؼ عف نكاياا
اللكرية ،كلذلؾ كاف اتجاا النقاد حديثا إلى دراسة النصكص ا دبية ،كالتركيز عمى النص؛
المذهب الشكمي مدعك إلى دراسة لغة النص ،كمد جسكر ما بيف عمـ المغة كدراسة
ؼ
ا دب ،ككاف هذا الربط ا ساس الذم قامت عمي ا سمكبية.2
لقد أصبحت المناهج التي تعنى بدراسة ا سمكب أكثر المناهج المعاصرة قدرة عمى
تحميؿ الخطاب ا دبي ،إذ تعتمد المغة مجا لدراسة ا دب ؛ كمف المعمكـ أف عمـ المغة
الحديث قد حقؽ إنجازات عممية باهرة عمى يد المغكم السكيسرم

(فرديناند دم سكسير -

 ،)1913-1857 : Ferdinand de sausureكمف عاصرا أك جاء بعد مف المغكييف سكاء
ا لماف منهـ أك اللرنسييف.3
كاذا كاف عمـ البالغة ،يحاكؿ دراسة كؿ مف الكممة التي تعدؿ عف معناها القامكسي
في إطار عمـ البياف ،أك دراسة الجممة التي تخرج عف معناها الحقيقي إلى غرض بالغي
في إطار عمـ المعاني .فعمـ ا سمكب هك عمـ كصلي حديث يختمؼ اختالفا كبي ار عف عمـ
البالغة .إذ ييعنى بدراسة ما يتصؿ بمظاهر ا نحراؼ الجمالي في النص ا دبي .كمعنى
1

 عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً ،دار الفكر العربً ،ط  ،1974 ،3ص .216 -2صالح فضل ،علم األسلوب ،مبادئه وإجراءاته ،الهٌئة العامة للكتاب ،ط  ،1985 ،2ص . 113

 -3فتح هللا أحمد سلٌمان ،األسلوبٌة مدخل نظري ،ودراسة تطبٌقٌة ،الناشر مكتبة اآلداب ،القاهرة ،د ت ،ص .5
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هذا :أف البالغة رغـ تعدد عمكمها ،كتشعب أبكابها ،قد أصبحت قاصرة عف دراسة النص
ا دبي -في نظر الدارسيف المحدثيف -كيتأسس عف هذا الملهكـ أف عمـ ا سمكب ا دبػي،
كهك قائـ بالتبعية عمى عمـ ا سمكب المغكم ،قػػد غػػدا الكريث الشرعي الحديػػث لعمـ
البالغة القديـ ،كهذا العمـ الجديد ييقنً يف لد ارسػػة النص عمى كافة مستكيات التعبيرية،

فيعنى بدراسة د لة الكممة ،الجممة ،طريقة التركيب ،كما
التركيبية ،الد لية كالصكتية ،ي

يدرس المعنى الكمي لمنص كينتهي إلى تحديد الخصائص ا سمكبية العامة عند ا ديب،

أك اؿمدرسة ا دبية .ذلؾ أف كظيلة عمـ ا سمكب ا دبي هي استخداـ ملاهيـ عمـ المغة
العاـ لمعرفة الخصائص الجمالية التي يتميز بها النص ا دبي .1
كقبؿ مقاربة هاشميات الكميت مقاربة أسمكبية ،ينبغي أف نعرج كلك بإيجاز عمى ملهكـ
كممة أسمكب كاستخداماتها:
إف كممة أسمكب (  ) Styleتستخدـ غالبا لإلشارة إلى عدد مف ا شكاؿ المختملة لمغة،
كترج إلى كممة (  ) Stilusالالتينية التي تعني الريشة أك القمـ ،ثـ انتقمت مف معناها
ا صمي الخاص كاستخدمت في فف المعمار ،ثـ عادت إلى مجاؿ الدراسات ا دبية.
كلألسمكبية اتجاهاف أحدهما ينظر إلى ا سمكب بكصل ترابطا منطقيا كشكال كبنية،
كالثاني ينظر إلي عمى أن انحراؼ عف النمط ،كلذلؾ كجدنا(بيمر جيرك )pierre giraud
يقسـ ا سمكبية المعاصرة إلى اتجاهيف كبيريف متعارضيف هما :
 ا سمكبية التقميدية كرائدها ( بالي.) 1947 /1865 :Charles Bally -
 ا سمكبية الجديدة التي نبعت مف البنيكية عف طريؽ (جاكبسكف:Jakobson Roman -

 )1982/1896ككالهما يعرؼ ا سمكب عمى أن الشكؿ المميز لمنص .2

 ، -1المرجع السابق ،ص .7-6
 -2فتح هللا أحمد سلٌمان  ،ص . 34
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كتعرؼ المدرسة اللرنسية عمـ ا سمكب عمى أن  " :دراسة طريقة التعبير عف اللكر مف
خالؿ المغة ...كالتعبير عف اللكر يعنى بدقة كيلية استخداـ الملردات ،كا بنية النحكية،
لكن قد يشمؿ صياغة اللكر ،كعرض حتى يبدك في عمؿ شمكلي كامؿ ،بما يحيط ب مف
بكاعث كيدخؿ في مف مككنات" .1
إف النص ا دبي ليس إ كاحدا مف مجا ت استخداـ المغة ،كمهما كانت المغة منحرفة
كمحممة بمحتكل عاطلي ،فإنها تظؿ في النهاية كقائ لغكية ،لذلؾ فعمؿ الناقد ا سمكبي،
هك أف يبيف مدل ا رتباط بيف التعبير المغكم كالشعكر النلسي.
مدار المقاربة االسموبية
إف مدار المقاربة ا سمكبية يتناكؿ النص مف مستكيات عدة :
 أكلها المستكل الصكتي :كيتناكؿ ما في النص مف مظاهر اإلتقاف الصكتي كمصادراإليقاع كالنغمة كالنبرة  ،كالكزف كالتكرار ،كما يبث المنشئ مف تك و
ازف كتك واز ينلذ إلى السم
كالحس.
ػ ػ ػ كثاني هذا المستكيات هك المستكل المكرفكلكجي(الصرفي) :كفي يركز الدارس عمى
الطاقات اإليحائية لمبنية المغكية  ،كا فعاؿ كالصيغ كالصلات...الخ.
كيعنى الدارس في المستكل التركيبي -المستكل الثالث  -بدراسة التراكيب التي تغمب
ػػ ي

عمى النص :هؿ يغمب عمي التركيب ا سمي؟ أـ اللعمي؟ الجمؿ القصيرة أـ الطكيمة؟

المعقدة أك المزدكجة؟ كما يدرس هذا المستكل ا نسجاـ الداخمي في النص ،كتماسك عف
طريؽ الركابط الزمانية كالمكانية .كهكذا فإف ا سمكبية في هذا المستكل تحاكؿ الكشؼ عف
تمؾ التراكيب المغكية التي تحمؿ الشحنات الشعكرية ،كا دكات الجمالية التي تبرزها ،كقد
 -1صالح فضل" ،األسلوبٌة"  ،مجلة النقد األدبً ،فصول  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ،القاهرة المجلد الخامس ،
عدد (نوفمبر  ،دٌسمبر) 1984 ،م  ،ص . 48
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تستعيف الدراسة ا سمكبية في هذا المجاؿ بعمـ العالمات (السيميكلكجيا) لتحديد د

ت

التراكيب النحكية كا نحرافات المستخدمة ،كالتي مف شأنها أف تشكؿ ظاهرة أسمكبية مميزة.
ػ ػ أما راب مستكيات ا سمكبية ،فهك المستكل الد لي كهك أساس الدراسات ا سمكبية
البنيكية ،إذ يتناكؿ الكحدات الدنيكية لمجممة ،خكاص ا للاظ كأثرها في ا سمكب ،كذلؾ مف
خالؿ تصنيلها إلى حقكؿ د لية لمعرفة النكع الغالب ،هؿ غمب عمى النص النمط الحكشي
الغريب ،أـ المألكؼ الدارج؟ هؿ الشاعر ركمانسي يميؿ إلى أللاظ الطبيعة ؟ كهكذا .1
كيختمؼ التحميؿ ا سمكبي باختالؼ مداخؿ التحميؿ ،فقد يككف المدخؿ بنيكيا ،ينطمؽ مف
مباني الملردات ،كتراكيب الجمؿ ،كأشكاؿ النصكص؛ كقد يككف د ليا منطمق المعاني
الجزئية ،كالمكضكعات اللرعية ،كا غراض الغالبة كالمقاصد العامة ،كا جناس المعتمدة،
كما قد يككف المدخؿ بالغيا ،ينطمؽ مف الظاهرة ا سمكبية ،كقػد يعتمد المقارنة ،أك المكازنة
أك اإلحصاء.
كحسب المقاربة ا سمكبية :اعتماد
كالحقيقة أف النص ا دبي أقكل مف كؿ هذا االياتٍ ،

آليات كقكاعد مف شأنها الكصكؿ إلى أغكار النص الشعرم ،كالكقكؼ عمى عتمات

المظممة ،كعناصرا اللكرية ،كبخاصة إذا كاف النص الشعرم تعبي ار عف اتجاا أك مذهب أك
عقيدة كما هك الشأف بالنسبة لمنص الشيعي.
كسأحاكؿ مف خالؿ هذا الباب مقاربة الهاشميات مقاربة أسمكبية  ،عمّْي بذلؾ الكشؼ عف
خص بها (الكميت بف زيد
عناصر التشكيؿ الجمالي في هذا القصائد كالمقطكعات التي ٌ

ا سدم) آؿ البيت.

 -1بشٌر تاورٌرت  ،محاضرات فً مناهج النقد المعاصر ،مكتبة إقرأ ،ط
.195
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المستوى الصوتي
الشعر كالـ مكسيقي ،تنلعؿ لمكسيقاا النلكس ،كتتأثر ب القمكب ،كليس اإليقاع الشعرم
عنص ار محددا ،بؿ هك مجمكعة متكاممة مف السمات كالعناصر الصكتية ،كلما كانت المغة
أساس الدراسة الصكتية ،كاف مف الضركرم معرفة عمؿ المغة ؛ يعرؼ (الجاحظ ت255ق)
ب  " :آل الملظ كالجكهر الذم يقكـ ب التقطي  ،كب يكجد التأليؼ" .1
الصكت اؿؿغكم أن
كقد جعؿ (ابف جني ت 392ق) المغة مؤللة مف أصكات إذ قاؿ " :حدها -أم المغة-
أنها أصكات يعبر بها كؿ قكـ عف أغراضهـ" .2
لذا ييعد التحميؿ الصكتي مستكل أساسيا مف مستكيات التحميؿ المغكم عند الدارس

ا سمكبي ،إذ إف عمـ ا صكات فرع رئيس لعمـ المسانيات ،كليس ثمة كصؼ كامؿ لمغة
بدكف عمـ ا صكات.
كالمادة الصكتية في السياؽ المغكم هي تعاقب الرنات المختملة ،كتآلؼ ا صكات
المتميزة ،كهي اإليقاع كالشدة ،كطكؿ ا صكات كالتكرار ،كتجانس ا صكات المتحركة
كالساكنة؛ كد لة المغة تنلجر حيثما يق التكافؽ بيف قيـ ا صكات كالظالؿ النلسية
كالكجدانية لهذا المغة.
ك يكتلي التحميؿ الصكتي بالنسبة لمشعر بدرس الكزف كهك اإلطار الخارجي الذم
يينظـ إطار القصيدة ،كانما يدرس إلى جكارا المكسيقى الداخمية مف تناغـ الحركؼ
كائتالفهػا ،كتقديػـ بعض الكممػات ،ممػا يهيئ جرسػا نلسيػا خاصػا قػد يلػكؽ الػكزف
العركضي.3
 -1الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن  ،ص .58
 -2ابن جنً ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص  ،تحقٌق :محمد على النجار،
ص.33

دار الكتب المصرٌة ،ط  ،2ج

،1952 ،1

 -3شارل بالً  ،علم األسلوب وعلم اللغة العام  ،فً كتاب اتجاهات البحث األسلوبً  ،اختٌار وترجمة و إضافة  :شكري عٌاد ،
د ت  ،ص .32
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كلعؿ اهتماـ الدارسيف بالمنحى الصكتي في المغة يرج إلى أسباب عدة أهمها :
 إن ا ساس الذم يقكـ عمي بناء ملرداتها ،كصيغها ،كتراكيبها ،بؿ كأدبها كمشع ار كاف أك نث ار.
 إن كسيمة مف كسائؿ تعميـ المغات  ،سكاء القكمية أك ا جنبية. مف كسائؿ تلسير الظكاهر المغكية ،الصرفية كالنحكية. يكشؼ العالقة بيف المغة كا دب  :فمقكمات الخمؽ كاإلبداع ،ترتكز في بعضمعالمها عمى تخير ا للاظ  ،كقكة نسجها ،كتنكع د لتها كصكرها  .1كعمى أساس ما سبؽ
سأحاكؿ تممس الجكانب الصكتية اإليقاعية ،كصكرها مف خالؿ قصائد الهاشميات.
إف الذم قد ييلهـ مف التحديدات المختملة لإليقاع ،أن تكرار كحدات ،صكتية منطكقة

متساكية أك متجانسة ،تحقؽ انسجاما كتالؤما ،كتأثي ار سمعيا؛ كالحقيقة أف اإليقاع الصكتي
هك كؿ تكرار لصكت أك لكممة أك لجممة ،يحقؽ انتباها كانجذابا كاشتياقا؛ كأف الدراسة
اإليقاعية تقكـ عمى عالقة الصكت بالمعنى ،يقكؿ (ابف جني ت 392ق) في باب اللصؿ
بيف القكؿ كالكالـ في معرض حديث عف ا صؿ ا كؿ لمادة (ؽ ك ؿ) كهك القكؿ " :
أف اللـ كالمساف يخلاف ل  ،كيقمقاف كيمذ ف ب  ،كهك بضد السككت الذم هك داعية
كذلؾ ٌ
أخذا في القكؿ ،لـ يكف الحرؼ المبدكء ب إ
لما كاف ٍ
إلى السككف ،أ ترل ٌ
أف ا بتداء ٌ

أخ نذا في السككت ،لـ يكف الحرؼ المكقكؼ عمي إ ساكنا ".2
كلما كاف ا نتهاء ٍ
متحركاٌ ،

كالصكت كما يقكؿ (الجاحظ ت 255ق) " :هك آلة الملظ ،كهك الجكهر الذم يقكـ ب
التقطي  ،كب يكجد التأليؼ".3

 - 1عمر كراكبً ،خصائص الخطاب الشعري ،فً دٌوان أبً فراس الحمدانً ،دار هومة ،بوزرٌعة  ،الجزائر،
2003م ،ص .46
 -2ابن جنً  ،الخصائص  ،ج  ، 1ص .152
 -3الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن  ،ص .58
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كفؽ هػذا المنظػكر سأعمػؿ عمى بيػاف خصػائص البنية اإليقاعية ،كصكرها في
النصكص محؿ الدراسة  ،كقد صنلت هذا الدراسة الصكتية صنليف :
 صنؼ خاص باإليقاع العركضي. كصنؼ خاص باإليقاع الصكتي. -1بنية القصيدة الهامشية :
قبؿ الخكض في الحديث عف مكسيقى الشعر ينبغي أف نعرج عمى بناء القصيدة
الهاشمي :بمغت هاشميات الكميت ست قصائد طكاؿ ،كخمس مقطكعات – كما أشرنا إلى
ة
ذلؾ في المدخؿ  -هي مف جيد شعر

(الكميت) كما كرد في ا غاني " :

الهاشميات مف جيد شعرا كمختارق" .1كقد قاؿ فيها صاحبها(مف الطكيؿ) :
الص ٍلك ما ًع ٍش ي ً
ً
صا
ت ىخال ن
لىهي ٍـ م ٍف ىه ىك ى
ام َّ ى
ىح ىم ىد َّإنهػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كها ىياآ ىؿ أ ٍ
فى يد ى
كن يك يم ى
اء ًفي ًغ ّْ
ب قى ٍكلًهىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
يمهى ٌذىبةه ىغ ٌر ي

كقصائد

2

ً ً
المتىىن ّْخ يؿ
الم ٍخ يز ي
كف ىك ي
ىكم ٍف ش ٍع ًرم ى
ً
الم ىقمّْ يؿ
يم ىقمٌمى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لى ػ ػ ػ ٍػـ ىي ٍأ يؿ فيهىا ي
ىغ ىداةى ىغ ود تى ٍل ًس يير ىما قىا ىؿ يم ٍج ًم يؿ

لقد اجتهد الكميت فيها كؿ ا جتهاد ،كاف رأل ذلؾ قميال في حؽ ممدكحي آؿ البيت فما
التميز الذم جعمها
مظاهر ذلؾ ا جتهاد؟ كما هي سمات ذلؾ ُّ

تقؿ في مستكاها اللني

عما أبدع كبار الشعراء ،كجعؿ اللرزدؽ يشهد لها بالجكدة – كما سبؽ أف أشرنا.3 -
تجم هاشميات الكميت بيف ثالثة أغراض أساسية  :هي الرثاء كالمدح كالهجاء  ،كما
يرتبط بهما مف غزؿ ككصؼ لمناقة  ،كالمذاف يتخذاف نمطا خاصا – كما سنبيف -عمى أف
نعكت المديح ،كنعكت الهجاء هما ا بيف  ،عمى اعتبار أف معاني الرثاء في جكهرا

 -1األصبهانً  ،األغانً ،ج  ، 16ص .328
 -2الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .615
ٌ -3نظر ص  ،31من البحث.
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تختمؼ عف معاني المدح – كاف اختملا أسمكبا كطرائؽ تعبير -تبعا ختالؼ الجك النلسي
كالشعكرم الذم ينشد في هذا الغرض أك ذاؾ.
كالالفت أف الكميت في تعاطي م اللضائؿ النلسية التقميدية المتمثمة في :العقؿ،
العلة ،الشجاعة ،العدؿ ،ينطمؽ مف تصكر سياسي ديني ،هك التصكر الشيعي الزيدم

،

كهك انطالقا مف هذا التصكر لـ يخض لضكابط القصيدة المادحة  ،كلذلؾ عابكا بالخطابية
كاستقصاء المعاني لدرجة اإلفراط  .1كقد أشار هك نلس إلى شيء مف ذلؾ حيف قاؿ ( مف
المنسرح) :

2

ً
ً
كف أ ٍىك ثىمىيب ػ ػ ػ ػ ػ ػكا
ىعٌنلىني القىائمي ى

ت ىكلى ٍك
ىكًقي ىؿ أى ٍف ىر ٍ
ص ٍد ي
طى
ت ىب ٍؿ قى ى
كقد يبدك التميز أكثر كضكحا في مخاللة الكميت لمبناء التقميدم لمقصيدة العربية ،فلي
مطال عدد مف هاشميات  ،ينلي أف يككف ما يخامرا مف طرب متكلد مف الشكؽ إلى
البيض الحساف ،أك مف الحنيف إلى الديار ،أك أسى عمى أطاللها ،كهك بهذا يسبؽ أبا
نكاس في ثكرت عمى المقدمات الطممية – رغـ أف هذا

ينلي تأثر الشاعر بالبناء التقميدم

لمقصيدة العربية-
ت كما ىشكقنا إلىى ً
البم ً
ب
ض أى ٍ
فلي الهاشمية الثانية يقكؿ  :ى
ط ىر ي
طرٍب ي ى ى ٍ
ب؟
كفي الثالثة َّ :أنى ىك ًم ٍف أ ٍىي ىف ىآب ى
ؾ الطٌ ىر ي

ط ىر ًب
ؾ ًم ٍف ىم ٍ
كفي الخامسة  :ى
ت ىك ىه ٍؿ بً ى
ط ًرٍب ي

كاصرار الكميت عمى استخداـ صيغة "طربت" أك مشتقاتها  ،في مطال عدد مف قصائدا
أك ضمف القصيدة  ،يعني كعي الكميت بما يقكؿ كيعتقد ،إن يطرح البديؿ كيبشر
بالمستقبؿ .إف االية التي تتبعها القصيدة الهاشمية تقكـ عمى نلي التقاليد القديمة لمنص
 -1محمد أمٌن المإدب" ،هاشمٌات الكمٌت بٌن النمطٌة والخصوصٌة " ،مجلة كلٌة اآلداب بتطوان ،المغرب ،عدد ،10
سنة  ،2000ص .58
 -2الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .562
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الشعرم ،بما يعنى تنظيؼ الكعي مف الركاسب القديمة  ،كبالمقابؿ إحالؿ تصكرات جديدة
تمهد لتقبؿ البديؿ...
إف المعهكد في بناء القصيدة العربية القديمة

(:الطمؿ /الرحمة /الغرض /الخاتمة)..

1

كفي الغالب تككف كاسطة الرحمة هي الناقة ،ككما ثار الكميت عمى المطال  ،فقد كاف
أخر الرحمة عف مكقعها لتصبح آخر
السباؽ أيضا إلى تغيير تركيب رمكز القصيدة حينما ٌ
القصيدة ،كهذا التأخير ليس شذكذا ،بؿ ل أسباب نلسية كفنية عميقة ترتبط أساسا بالدعكة
الهاشمية .يقكؿ (عبد القادر القط) ملس ار رحمة الكميت" :كلعؿ مثؿ تمؾ النهايات التي تبدك
ذيك لمقصائد ،تتضمف بعض الرمكز التي تبرر كجكدها بأكثر مما يبررا تمنى الشاعر أف
يبمغ أحباءا الهاشمييف عمى ظهكر تمؾ المطي ،فقد نجد في بعض أبياتها ما يكحي بأف
الشاعر يعقد بين كبيف مطيت مماثمة نلسية تشي بحنين إلى
مأساتهـ ،2كما في قكل مف (الطكيؿ):

3

الن ىاب ٍي ًف ىب ٍع ىد ىحنًينًهىا
تيىرّْد يد بً ى
و
ىفىـ ا
إ ىذا قى ى
ط ىع ٍ
ت أٍ
ىج ىك ىاز بًيد ىكأ ٌ

كقكل مف (الخليؼ):

5

(بني هاشـ) كترمز إلى

ب
ىغانً ىي أ ٍ
ص ًريلنا ىك ىما َّرد ا ى
ىخطى ي
ى
4
ً ً
ً
ب
الم ىسمٌ ي
المآؿم ي
أىب ٍعالىمهىا ىن ٍك يح ى

ً
الرىم ً
الحنً ً
اإلرىزًاـ
الم ٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىج ًؿ ىب ٍع ىد ى
الج ًه ى
ىي ٍكتىن ٍل ىف ى
يف بً ٍ
يض ىذا ٌ
ؽ ي
ً6
كف هك ً
م ٍن ًكر و
ً
ات بًأ ٍىنلي و
ام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًؿ التَّ ٍس ىجاـ
س ىع ًارفىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
ي ى
ب يع يي و ى ى

 -1ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص .31
 -2عبد القادر القط ،فً الشعر االسالمً واألموي ،ص .303
 -3الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .547
 - 4الصرٌف :صوت ٌصدر من أنٌاب الناقة – األجواز  :األوساط – المآلً :ج مئالة وهً الخرقة التً تشٌر بها
النائحات – السلب  :ثٌاب المصٌبة.
 -5نفسه  ،الهاشمٌة األولى ،ص .511
ٌ - 6كتنفنٌ :عطفن علٌه – الجهٌض :السقط ،وأصله مجهوض – واإلرزام :الصوت.
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كقد يككف في الصراع بيف الثكر الكحشي ككالب الصيد ،ما يرمز إلى ذلؾ الصراع
السياسي الدمكم بيف الهاشمييف كا مكييف – عمى حد قكؿ عبد القادر القط .1 -كتتداخؿ
المقدمة النسيبية كمكضكع القصيدة ،إذ

يصبح الغزؿ تمهيدا يتخمص الشاعر في مف

عالـ المرأة إلى عاؿـ الممدكح ،كانما يصبح الغزؿ جزءا مف المدح القائـ أساسا عمى حب
الهاشمييف :فهك مف جهة كسيمة يؤدم ما تؤدي المقدمة الغزلية في القصيدة العربية ،كمف
جهة ثانية غاية مف حيث إن تعبير صادؽ عف حب عارـ لمممدكح
سر إلحاح الكميت عمى كجكد المرأة (النسيب) كجكدا هاشميا

لممرأة ،كلعؿ هذا

تقميديا  .2لذلؾ يمكف القكؿ

إف الشاعر استغؿ هذا البناء التقميدم لمقصيدة العربية لخدمة أغراض اللكرية.
 -1.1الوزن :
إف عالقة الشعر بالمكسيقي أقكل مف عالقات فنية أخرل ،فالمكسيقي تقكـ عمى
أصكات ،كالشعر قكام ا للاظ التي تتككف مف أصكات أيضا ،كلذلؾ فالمكسيقي عنصر
هاـ ك زمة أساسية في إقامة البناء الشعرم ،بؿ إنها مف اللكاصؿ الهامة بيف الشعر
كالنثر ،كأساسها ا كؿ الكزف كالقافية ،ك سيما في الشعر العربي القديـ ،كقديما عرؼ
الشعر بأن  " :كالـ مكزكف مقلي".3
كلممكسيقي تأثيرها الذم

ينكر في النص ا دبي عامة

 ،كفي الشعر عمى كج

الخصكص ،كلذلؾ نرل لمقرآف الكريـ مكسيقاا الخالبة ،ك تصح تالكت عند بعضهـ إ
بالتجكيد ،فاإليقاع المكسيقي الناشئ مف تخير ا للاظ ،كنظمها في نسؽ خاص ،مف
خصائص التناسؽ كالتصكير اللنييف.4

 -1عبد القادر القط ،فً الشعر االسالمً واألموي ،ص .304
 -2محمد أمٌن المإدب ،هاشمٌات الكمٌت بٌن النمطٌة والخصوصٌة ،ص .61
 -3قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تحقٌق  :محمد عبد المنعم خفاجً ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان ،ص .53
 -4سٌد قطب ،التصوٌر الفنً ،دار الشروق  ،ط  ، 1983 ، 8ص .87
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كالشاعر هك مف ممت أذف المتمقي بنغمة شعرا  ،كما يمت قمب بمعناا :فالمذة كائن في
تنظيـ القكؿ  ،كحسف إيرادا ككيلية آدائ كتأثيرا ،كالتساكم في أجزاء القكؿ هك أصؿ
التناغـ ،كالنلس بطبعها ميالة إلى كؿ ما يحكم نظاـ كالشعر.
إف العالقة بيف المعفل كالقالب الشعرم ،أك بيف الغرض الشعرم كالكزف  ،أمر يقرا الكثير
مف النقاد القدامى ،فالمقصد ينبغي أف ييتخير ل ما يناسب مف ا كزاف  ،عمى حد قكؿ حازـ
القرطاجني (ت 684ق) " :كلما كانت أغراض الشعر ستة ،ككاف منها ما يقصد ب الجد

كالرصانة ،كما يقصد ب الهزؿ كالرشاقة ،كمنها ما يقصد ب البهاء كالتلخيـ  ،كما يقصد ب
الصغار كالتحقير ،كجب أف تحاؾ تمؾ المقاصد بما يناسبها مف ا كزاف كم حؿمها لمنلكس،
فإذا كاف قصد الشاعر اللخر،

حاكى غرض با كزاف اللخمة الباهية ،الرصينة ،كاذا

قصد في مكض قصدا هزليا استخلافيا كقصد تحقير شيء ،أك العبث ب حاكى ذلؾ بما
يناسب مف ا كزاف الطائشة القميمة البهاء ،ككذلؾ في كؿ مقصد ،ككانت شعراء اليكنانييف
تمتزـ لكؿ غرض كزنا يميؽ ب  ،ك تتعداا في إلى غيرا" .1
كيذهب حازـ القرطاجني أبعد مف ذلؾ فيخصص معاني معينة كزاف معينة ،يقكؿ" :
بهاء كقكة ،كتجد لمبسيط بساطة كطالكة ،كتجد لمكامؿ
فالعركض الطكيؿ تجد في أبدا ن

جزالة كحسف إطراء ،كلمخليؼ جزالة كرشاقة ،كلممتقارب بساطة كسهكلة  ...كلما في

المديد كالرمؿ مف الميف  ،كانا أليؽ بالرثاء كما جرل مجراا بغير ذاؾ مف أغراض الشعر ".2
كلعؿ هذا ما يقرا (شكرم عياد ) حيف يقكؿ" :إف دراسة اإليقاع في الشعر بمعزؿ عف
المعنى محاكلة مشككؾ في قيمتها ،فالمعنى بال شؾ ،العامؿ المهيمف في اختيار الشاعر
لممؤثرات اإليقاعية  ...كالقيمة الحقيقية لإليقاع (الكزف)

تكمف في العالقات الصكتية

 -1حازم القرطاجنى ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ت حقٌق  :محمد الحبٌب بن الخوجة ،دار العرب االسالمٌة،
بٌروت ،ط  ،1982 ،2ص .266
 -2نفسه ،ص .269
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نلسها بؿ في التهيؤ النلسي الذم يحدث ا ثر ا دبي الجديد مف خالؿ المشاعر
كالدكاف ".1
كقد يختمؼ الكثير مف الدارسيف م هذا الرؤية ،عمى اعتبار أف البحر شكؿ إيقاعي
محايد ،قابؿ حتكاء تجارب شعرية كشعكرية مختملة،

يممؾ امتيا از مسبقاً ،إذ الشاعر

هك الذم يمنح إياا ،فهذا ( عز الديف إسماعيؿ ) يرل أف عممية استقراء لمجمكعة مف
القصائد تكضح أف الشعراء قد عبركا في الكزف الكاحد عف حا ت انلعالية مختملة ،بؿ
عبركا عف حا ت الحزف كالبهجة في الكزف نلس .2
إف الحديث عف العالقة بيف اإليقاع كالمكضكع في هاشميات الكميت

تجر حتما
ُّ ،

لمحديث عف مذهب الشاعر كتشيع  ،كما نجـ عن مف حزف عمى آؿ البيت  ،كحقد عمى
بني أمية .لقد جاءت هاشميات الكميت في ستة بحكر كهي (البسيط ،الطكيؿ ،الخليؼ،
المنسرح ،الكافر ،المتقارب) كبنسب متلاكتة ،فقد أستحكذ الطكيؿ عمى ما نسبت
( )%44.82مف الهاشميات بحكالي ( 251بيتا)  -كهذا ليس غريبا فقد قاربت نسبة الطكيؿ
في الشعر القديـ الثمث  -3كذلؾ بمطكلتيف ،ثـ المنسرح بنسبة ( )%23.75بمطكلة بمغ عدد
أبياتها ( 133بيتا ) ،فالخليؼ بمطكلة بمغ عدد أبياتها

( )103كبنسبة ( ،)%18.39ثـ

المتقارب فالبسيط بمقطكعات متقاربة .كالجدكؿ التالي يكضح هذا القضية :

 -1شكري عٌاد ،موسٌقً الشعر العربً ،دار المعرفة ،ط  ،1968 ،1ص .142
 -2عز الدٌن إسماعٌل ،التفسٌر النفسً لألدب ،دار غرٌب للطباعة ،القاهرة ،ص .60
 -3إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،ط  ،1952 ،2ص .57
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رقم البحر

البحر

رقم الهامشية أو المقطع

عدد األبيات

النسبة الم ائوية

01

الطكيؿ

الهاشمية الثانية

140

% 44.82

الهاشمية الرابعة

111

02

المنسرح

الهاشمية الثالثة

133

% 23.75

03

الخليؼ

الهاشمية ا كلي

103

% 18.39

04

المقارب

الهاشمية الخامسة +

33

% 06.25

المقط الثالث

02

05

الكافر

الهاشمية السادسة +

20

المقط الراب

02

كالخامس

02

06

البسيط

المقط ا كؿ +

07

الثاني

07

% 04.48

% 02.50

جدكؿ رقـ 03 :
كالالفت هك أف ديكاف الكميت بأكمم

يها
ؼ

 ،لـ يخرج عف هذا البحكر التي نظمت

الهاشميات ،إضافة إلى الكامؿ ،كهذا يدؿ عمى عدـ تميز الهاشميات مف هذا الناحية
كلعؿ هذا يسكقنا لمحديث عف العالقة بيف الكزف كا نلعاؿ النلسي لمشاعر .يرل

(إبراهيـ

أنيس) أف ا نلعا ت النلسية هي التي تتحكـ في طكؿ البحر أك قصرا ،فالنظـ حيف يتـ
في ساعة ا نلعاؿ النلساني  ،يميؿ عادة إلى تخير البحكر القصيرة كالى التقميؿ مف
ا بيات ،كيؤكد أف المدح ليس مف المكضكعات التي تنلعؿ لها النلكس كتضطرب لها
القمكب ،كلذلؾ مف ا جدر أف يككف في قصائد طكيمة كبحكر كثيرة المقاط  :كالطكيؿ،
البسيط كالكامؿ ..

1

 -1إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،ص .176
127

؛

انباب انثاني-انفصم انثاني .......................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
كهذا هك شأف مدائح الكميت اؿ البيت ،كالمكسكمة بالهاشميات فما يقارب النصؼ مف
خص بها الكميت آؿ البيت ،عمى كزف الطكيؿ :فالطكيؿ بحر خضـ،
ا بيات التي ٌ

يستكعب ما

يستكعب غيرا مف بحكر الشعر ،فيصمح لألفراح كا تراح ،كما يصمح

لمحرب كالسمـ ،لمشدة كالميف ،كما يمكن استيعاب كؿ أنكاع المجاز ،كلذلؾ كثر استعمال
في الشعر العربي ،بؿ إن  ":ليس بيف بحكر الشعر ما يضارع الطكيؿ في نسبة شيكع ،
فقد جاء ما يقرب مف ثمث الشعر العربي القديـ مف هذا الكزف ،كيشتمؿ البحر الطكيؿ
عمى مقياسيف مف المقاييس الثمانية (المقصكد التلعيالت ) كهما( :فعكلف

 +ملاعيمف)،

غير
كهذاف المقياساف يتكرراف في البحر الطكيؿ عمى صكرة خاصة ،كترتيب خاص..كقد تي ٌ
صكرة كؿ مف هذيف المقياسيف في القصيدة الكاحدة ،بؿ كفي البيت الكاحد مف الشعر،

فالمقياس ا كؿ "فعكلف" كثي ار ما يأتي في ا شعار

" فعكؿ" فقط  .أما المقياس الثاني

"ملاعميف" فيتخذ في الشعر صك ار عدة  ...كصكرا الجائزة آخر الشطر أك آخر البيت" .1
عد العركضيكف ا كلى صالحة مقبكلة بينما،
كمف صكرا ( ملاعمف -ملاعيؿ ) ،كقد ٌ
اجب مف يحاكؿ نظـ الشعر ،عمى هذا البحر أف
اعتبركا الثانية قبيحة مرذكلة ،كلذلؾ " :ك ي

يتجنب استعماؿ

(ملاعمف) في حشك البيت ،فمكسيقى ا ذف تأباا كاف قبم أهؿ

العركض".2
كمف خالؿ تتبعنا ؿقصائد الهاشميات لـ نعثر عمى مثؿ هذا السقطات العركضية ،بؿ إف
الصكرة التي شاعت هي :
فعكلف (فعكؿ)  +ملاعيمف  +فعكلف (فعكؿ)  +ملاعمف
كهي أكثر صكر بحر الطكيؿ شيكعا ،كأحبها إلى النلكس كأقبمها في ااذاف .3
 -1نفسه  ،ص . 59
 -2نفسه  ،ص . 61
 -3نفسه ،ص .60
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كيمكف التمثيؿ لذلؾ بمطم الهاشمية (الثانية ،كالرابعة) كالمتاف جاءتا عمى كزف الطكيؿ
يقكؿ :

1

ت ك ىما ىش ٍكقنا إلىى ا ٍلبًيػ ً
ب ىكى ٍ لى ػ ػ ًػعنبا ًمّْن ٍي أى يذ ٍك
ػض أى ٍ
ى
ط ىر ي
ٍ
ط ًرٍب ي ى
0/0/0// /0// 0//0// 0/0// 0/0/0// /0//
فعكؿ ملاعيمف

فعكلف ملاعمف فعكؿ ملاعيمف

ال ٌشيػ ػ ػ ػ ػ ً
ب
ػب ىي ٍم ىع ي
ٍ
0//0// 0/0//
فعكلف ملاعمف

2

كقكل :

أ هػػؿ ع ػػـ ف ػػي أري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مت ػ ػ ػ ػ ػػأمؿ

كهػػؿ مدب ػ ػػر بعػد اإلسػ ػ ػػاءة مقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

0//0// /0// 0/0/0// 0/0//

0//0// /0// 0/0/0// 0/0//

فعكؿ ملاعمف

فعكؿ ملاعمف

فعكلف ملاعيمف

فعكلف ملاعيمف

كلما كاف الخليؼ كالمتقارب كالبسيط كالكافر ،مف بحكر الشعر العربي التي تمي الطكيؿ
في شعرنا العربي القديـ ،فإف كركدها في الهاشميات أمر

يدعك إلى التساؤؿ ،خالفا

لممنسرح الذم جاء مرتبة ثانية في هاشميات الكميت بعد الطكيؿ بنسبة تقارب الرب  ،رغـ
قمة كركدا في شعرنا القديـ كالحديث ضطراب كزن  ،كعدـ ا نسجاـ في مكسيقاا عمى حد
قكؿ إبراهيـ أنيس  .3كقد يككف الميف كالتكسر الذم يمتاز بهما المنسرح السبب في احتالل
لممرتبة الثانية في اؿهاشميات ،فقراءة متأنية لمهاشمية الثالثة كالتي نظمت عمى كزف
المنسرح تخلي في طياتها انكسا ار كلينا كيؼ ؟ كقد انقمبت ا صكؿ فركعا كاللركع
أصك  ،كغدت الدار مكحشة بعد أنس ،فهجرها أهمها الذيف يلترض أف يسكنكها –المقصكد
آؿ البيت -كسكنها مف

يستحقها يقكؿ :

4

الد ًار بع ىد س ً
ً ً
اكنًهػىػ ػ ػػا
ىمالي في ٌ ى ٍ ى

ب
ت أٍ
ىكلى ٍك تى ىذ ٌك ٍر ي
ىهمىهى ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أ ىىر ي

 -1الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .512
 -2نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .587
 -3إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،ص .93
 -4الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .558
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اب ىسائًمًهى ػػا
ى ٌ
الد يار ىرٌد ٍ
ت ىج ىك ى
مد ًار ًم ٍنهي يـ ا ىىن يس الظٌا
ىه ىال ًف لً ٌ
أٍ

اغتىىريبكا
ىهمىهىا إ ىذا ٍ
ىكى ىب ىك ٍ
ت أٍ
ً
و
ً ً
ػب
ع يف م ٍنهي يـ ىباؾ ىك يم ٍكتىئ ػ ػ ػ ػ ي
لً يك ٌؿ ىد وار ًمف ٍ ً
ب
ٍ
أهمهىا يعقى ي

يس قى ً
ش ىب ٍع ىد ا ىنً ً
اطىن ػ ػ ػةه
الك ٍح ي
ىك ى
كأكثر ما يجئ هذا البحر عمى الكزف ااتي :
كقد تصير مستلعمف

ت يم ٍستى ًعمي ٍف
يم ٍستى ٍل ًعمي ٍف ىم ٍل يعكى ي

مستعمف (طي)
أك ٍ

متٍلعمف(خبف)

أما ملعك ت فكثي ار ما تصير ملعالت كهذا ا فضؿ .1

كهكذا سار الكميت في هاشميتة الثالثة كالتي بمغ عدد أبيانها (  133بيتا) لـ يأت بيت
منها صحيحا يقكؿ:
ص ٍب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػكوة
ًمػ ػ ػ ػ ٍػف ىح ٍي ي
ثى ى

ب
أٌنػ ػ ػػى ىك ًم ػ ٍػف ٍأي ػ ػ ػ ػ ىػف ىآبػ ػ ػ ػ ػ ى
ؾ اػم ػ ػ ػ ػ ػ ػطٌ ىر ي
0///0/
/0//0/ 0//0/0/
ملعالت
مستلعمف
ي

ً
مستعمف

0//0/0/

/0//0/

مستلعمف

ملعالت

ػب
ىكى َّريػ ػ ػ ي
0//0/0/
مستلعمف

أما الهاشمية ا كلي فقد جاءت عمى كزف الخليؼ ،ككزن الشائ :
(فاعالتف  -مستلعمف  -فاعالتف)
ك تمزـ هذا المقاييس صكرة كاحدة  ،بؿ نراها تجيء في صكر مختملة :فالمقياس ا كؿ
(فاعالتف) يرد كثي ار في صكرة (فعالتف) ،كالمقياس الثاني (مستلعمف) يرد كثي ار في صكرة
(متلعمف) كالمقياس ا خير (فاعالتف) ل صكرتاف هما ً ( :
فعالتف) ك(فا تف) ك
صكر حسنة كثيرة الشيكع في الشعر العربي.

أغمبها

كبالعكد إلى الهاشمية ا كلى " :مف لقمب

متيـ مستهاـ" نجد أف الكميت لـ يخرج عف هذا الصكرة ،كبعممية إحصائية نجدا قد راكح
في المقياس ا خير بيف تلعيمتي (فا تف) ك(فعالتف) عمى النحك التالي :
 -1إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،ص .94
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 كردت تلعيمة (فعالتف) (  15مرة). كردت تلعيمة (فا تف) ( 39مرة). باقي التلعيالت صحيحة.كالمالحظ كما يقكؿ (إبراهيـ أنيس ) أف صكر المقياس ا خير

تمتزـ  .1كالخليؼ أخؼ

البحكر عمى الطب كأطالها عمى السم  ،يصمح لمكضكعات الجد ،كما يصمح
لمكضكعات الرقة ،كاف لـ يكف كالطكيؿ في اللخامة ،ك كالمنسرح في الميف كالتكسر ،كقد
أكثر الشعراء مف النظـ عمي

؛ أما بحر المتقارب الذم نظـ عمي ق الكميت هاشميت ق

الخامسة ،باإلضافة إلى مقط مف بيتيف ،فجاء في المرتبة الرابعة في الهاشميات مف
حيث عدد ا بيات ،كلهذا البحر رنة إيقاع

ية طربية سريعة ،يالئـ هذا البحر الشعر

الحديث ،كاللخر القكمي كا ناشيد الثكرية ،فتلعيالت التي تتكرر بشكؿ مطرد تشب طمقات
الرصاص ،كيتككف الشطر الكاحد مف هذا البحر مف المقياس "فعكلف" مكر ار أرب مرات :
فعكلف  +فعكلف  +فعكلف  +فعكلف
كتتخذ (فعكلف) في آخر البيت عدة صكر فترد (فعكؿ) ك(فعك) ،كلعؿ أكثر المقاييس
شيكعا كأحبها إلى الشعراء ا خيرة أم (فعك)  .2أم أف ينتهي كؿ بيت مف القصيدة بالكزف
(فعك) بد مف (فعكلف) ؛ ك بد مف التزاـ ذلؾ في كؿ ا بيات ،كعمى هذا النحك سار
الكميت .كيمكف التمثيؿ لذلؾ بما كرد في المقط الثالث قكل :

3

ىح ىم ػ ػ ػ ىػد بًػ ػ ػ ػ ػ ػػال ػ ػ ػ ًػذم
يي ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػز ىعمى ػ ػػى أ ٍ
/0//

ػس ًم ػػف يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكس ً
ؼ
ػاب ٍابىنػ ػ ي أ ٍىم ػ ػ ً ٍ ي
ىص ػ ػ ػ ى
ي
أ ى

0/0// 0// 0/0// 0/0//

0/0//

0/0//

0//

فعكؿ

فعك

فعكؿ

فعكلف

فعكلف

فعك

فعكلف

فعكلف

 -1المرجع السابق ،ص .76
 -2إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،ص .84
 -3الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،ص .629
ٌ -4رٌد ٌوسف بن عمر الثقفً :وهو الذي قتل زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً -رضً هللا عنهم-
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يعكس البيت الثاني لممقط ثكرة الشاعر عمى أعداء آؿ البيت ،مما يدؿ عمى أف اختيارا
لهذا البحر (الثكرم) ليس عبثا يقكؿ :
ػت ىزانًيف لىـ أي ٍق ىذ ً
يث ًمف العصب ًة ا ٍ ً
ؼ
يف
ىكا ٍف يق ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىخبً ه ى ي ٍ ى
ىخىبث ى
ى ٍ
أما بحر البسيط كالكافر فقد كاف حظهما مف الهاشميات ضعيلا ،إذ تراكح –كما أشرنا-
عمى التكالي بيف ( )% 2.50ك ( )% 4.48رغـ أف نسبة كركدا ـ ا في الديكاف كبيرة.
ختاـ المبحث يمكف القكؿ :إف عالقة المكسيقى بالمعنى ،أك الكزف بالغرض الشعرم،
ينبغي أف يلكت الشاعر أثناء قرض قصيدت  ،فمكضكع النص كغرض هك ما

أمر
يحدد

–

في الغالب  -كزف القصيدة الشعرية  -رغـ أف مف الدارسيف مف يخالؼ هذا التكج

كما أشرنا في بداية المبحث ،كلـ تخرج هاشميات الكميت كمدائح عف هذا اإلطار،
فطكلها يشير إلى أنها قيمت في لحظة الصحك كالتركم ،بعيدا عف ا نلعاؿ النلسي ،لتككف
احتجاجا لمذهب الشاعر.
 -2.1التدوير :
مف الظكاهر الالفتة في هاشميات الكميت ،كهي ذات مغزل كد لة خصكصا عند
الشعراء المتيميف ،م تلاكت بيف القصائد ،ظاهرة (التدكير).
كالتدكير :هك كصؿ صدر البيت بعجزا ،كذلؾ بكجكد كممة مشتركة بينهما ،جزء منها
في آخر الصدر ،كالجزء ااخر في بداية العجز ،كيسمى أيضا "مدرجا" ك"مداخال"

1

كالتدكير تعبير عف عدـ ا نقطاع ،فاللكرة عند الشاعر متكاصمة ،فتضطرا الدفقة الكجدانية
إلى الكصؿ ،كقد تلاكتت الظاهرة في قصائد الهاشميات فكانت في الهاشمية ا كلي

(60

ظاهرة) ،كفي الثالثة جاء ( 59بيتا مدك ار ) ،كفي الخامسة ( 04حا ت ) أما بقية القصائد
كالمقاط فخالية مف التدكير كما هك كاضح في الجدكؿ المكالي :
 -1إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،ص .62
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مجموع األبيات

مجموع أبيات

نسبة التدوير الى مجموع

المدورة

البحر

أبيات البحر

60

103

% 58.25

الهامشية

البحر

ا كلى

الخليؼ

الثانية

الطكيؿ

الثالثة

المنسرح

الرابعة

الطكيؿ

الخامسة

المتقارب

السادسة

الكافر

20

المقط ا كؿ

البسيط

07

المقط الثاني

البسيط

07

المقط الثالث

المتقارب

02

المقط الراب

الكافر

02

المقط الخامس

الكافر

02

المجموع

140
133

59

% 44.36

111
33

04

560

123

% 12.12

النسبة العامة % 21.96

جدكؿ رقـ 04 :
المتأمؿ لما سبؽ يالحظ أف الهاشمية ا كؿل ،جاء أكثر مف نصؼ أبياتها مدكرا ،كلعؿ
هذا راج إلى أف الخليؼ أكثر أكزاف الشعر ارتباطا بالتدكير ،فبنية الخليؼ متنافرة تتطمب
مف الشاعر جهدا مضنيا قمما يعاني في غيرا مف بحكر الشعر العربي ،كالتنافر عامؿ مهـ
في التدكير لقرب منظكـ الخليؼ إلى المنثكر مف كالـ العرب ،ا مر الذم يجعؿ الشاعر
يسعى لتحكيؿ التنافر إلى انسجاـ ،مما يلرض عمي الجم بيف العركض (فاعالتف)
كالتلعيمة ا كؿل مف حشك العجز في البيت ،فعممية اؿتدكير هي التي تحقؽ ا نسجاـ .1

 -1رشٌد شعالل ،البنٌة االٌقاعٌة فً شعر أبً تمام ،عالم الكتب الحدٌث ،إربد ،األردن ،2011 ،ص .48
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في حيف خمت الثانية مف الظاهرة تماما ،كجاء نصؼ الهاشمية الثالثة تقريبا

 ،مدك ار

كخمت الرابعة مف التدكير  ،ثـ جاء عدد كاف كاف قميال مف أبيات الهاشمية الخامسة مدك ار ،
كخمت السادسة مف ظاهرة التدكير  ،كهكذا يتبيف لنا أف الدفقة الكجدانية  -قكة كضعلا-
هي التي تتحكـ في الشاعر كمف ثـ أبيات القصيدة فحيف نق أر قكل '"(مف الخليؼ) :

1

ًسًـ ًف ػ ػ ػػي ًه ٍـ ىم ىال ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةى المُّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًاـ
ت أىىبا القى ػ ػ ػ ػػا
ىمػ ػ ػػا أىيبالًػػي إ ىذا ىح ًل ٍ
ظي
ً
يعتًػ ػ ػ ػ ػػي ىكًق ٍس ًم ػ ػ ػػي ًم ىف ا َّيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة ىح ٍسبًي ًم ٍف ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ًر ا ٍق ىس ػ ػ ًػاـ
فى ػ ػػهي ٍـ ش ى
الش ًؾ ًفي عمى أك تىع ً
ًف ًم ىف َّ
امي
ت ىكىن ٍل ًسي ىن ٍل ىس ػ ػ ػ ػػا
ىم ٍ
ىم ٍ
ٍ
ىن ٍ ى
ت ى أي
إف أ ي

ً
ًً
ً
ً ً
ً
ً
ُّك ًاـ
ػي ي
الك ٍك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس ىكى يم ٍغمنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ـ ػ ػ ػ ػ ىف الػ ػ ػ ػػس ى
الم ىسػػاكىـ ب ى
لىػ ػ ٍػـ أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ دينػ ػ ػ ى
إف التدكير تكتر يعكس رغبة الشاعر با ستمرار كعدـ التكقؼ لمتعبير عف حالة
كجدانية داهمت ككأني بالحالة

تمهم

لتقاط أنلاس في نهاية كؿ شطر ،فقد جاءت

ا للاظ (القاسـ ،ا مة ،نلساف ،الككس) لتصؿ بيف شطرم البيت مانحة بذلؾ النص إيقاعا
متكاصال ينسجـ م الد لة.
 -3.1نظام التقفية :
القافية مف مصادر المكسيقي الهامة في الشعر ،فهي التزاـ مف الشاعر بشكؿ القصيدة
كايقاعها ،فليها يتكامؿ الرنيف كيحسف التكقؼ في نهاية البيت ،كيتج أز النغـ المتسارع في
إيقاع منتظـ ،إنها شريكة الكزف في ا ختصاص بالشعر ،ك يككف الشعر شع ار حتى يككف
ل كزف كقافية  . 2كدكر القافية

يرتبط بشكؿ النص الشعر م فحسب بؿ يتعدل إلى

المضمكف ،فالشاعر اللحؿ هك مف يمتمس لقصيدت أنسب القافية كأقرب اإليقاع ،بحيث
يأتي التناسب طبيعيا

تكمؼ في ك شذكذ ،فإف ":لمقافية قيمة مكسيقية في مقط البيت،

 -1الكمٌت بن زٌد األسدي ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولى ،ص .507
 -2ابن رشٌق  ،أبو علً الحسن بن رشٌق القٌروانً األزدي ،العمدة فً نحاسن الشعر وآدابه ،تحقٌق :محمد محً الدٌن
عبد الحمٌد ،ط  ،5ج  ،1985 ،1ص .151
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كتكرارها يزيد في كحدة النغـ ،كلدراستها في د لتها أهمية عظيمة فكمماتها –
الجيد -ذات معاف متصمة بمكضكع القصيدة بحيث

في الشعر

يشعر المرء أف البيت مجمكب مف

أجؿ القافية بؿ تككف هي المجمكبة مف أجم  1 ".كقد أعار الكميت القافية أهمية كبرل حيث
لـ يأت بها إلتماـ كزف أك إكماؿ معنى ،بؿ كافقت قكافي معاني أبيات كانسجمت كتراكيبها،
كاف دراستها تؤكد بعض مالمح شعرا اللني  ،كتكضح دكر المكسيؽل في تشكيؿ بعض
عناصر الجماؿ اللني ،بما فيها مف تنغيـ صكتي ل عظيـ ا ثر في تأكيد معاني الشاعر.
كقد تراكحت القافية في الهاشميات بيف مطمقة كمقيدة ،كفقا لمدفقة النلسية لمشاعر  ،أما
المقاط الصكتية فقد اختار الكميت أكثر المقاط مكسيقية ،كأسهمها نطقا كهي التي
فضمتها العربية في ا ستخداـ عمى غيرها ،كما بنى العرب أشعارهـ عميها.
كالشعر– كما هك معمكـ  -نص

يقكـ دكف مكسيقى ،ك ؿلمقط الصكتي كغيرا مف

العناصر الصكتية في النص ،أثر بيٍّف في المكسيقي المغكية ،بصلتها الهيكؿ التنظيمي،
الذم تأتمؼ في ا صكات المغكية مشكمة بذلؾ الكالـ ،كمف المعمكـ أف المقاط تختمؼ
بناء عمى طبيعتها في ا ثر المكسيقي الذم تحدث  ،فمنها ما تحسف ب المكسيقى المغكية
في النص لسهكلة نطق كهي [ :المقط القصير  +المقط المتكسط الملتكح  +المقط
المتكسط المغمؽ ] " فالشعر العربي يتككف مف المقط القصير كالمقط المتكسط" .2
كمنها ما يقؼ عائقا دكف سالستها كجمالها ،لصعكبة نطق بما يحكل مف أصكات كهي
المقاط الطكيمة  [ :المقط الطكيؿ المغمؽ  +المقط الطكيؿ المزدكج اإلغالؽ  +المقط
البالغ الطكؿ ،المزدكج اإلغالؽ].
كالمالحظ خمك قافية الهاشميات مف هذا المقاط

 ،التي تؤثر في الجهد النطقي مف

خالؿ التنظيـ الذم يعتريها في التركيب ،ذلؾ أف مف المقاط ما ييصبغ عمى التركيب
 -1محمد غنٌمً هالل ،النقد األدبً الحدٌث ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط
 -2إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،ص .147
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سهكلة كخلة ،كمنها ما هك نقيض ذلؾ :فتتاب المقطعيف مثال المتكسط المغمؽ كالمتكسط
الملتكح يحقؽ سالسة نطقية عذبة:

نجدها حتى في تتاب عدد مف المقاط القصيرة،

كلذلؾ إذا أسند فعؿ مف ثالثة مقاط قصيرة كاللعؿ (كتب) إلى الضمير(أنا) تحكؿ
المقطعاف القصيراف  ،الثاني كالثالث إلى مقط متكسط مغمؽ ف ار ار مف تكالي المقاط
كتبت) كلذلؾ
القصيرة فيقاؿٍ ( :

يمكف أف تتكالى أكثر مف ثالثة مقاط مف النكع القصير

في أم بحر مف البحكر  ،إ في تلعيمة ( يمتى ًعمي ٍف) إحدل صكر تلعيمة ( يم ٍستى ٍل ًعمي ٍف) كهي

تلعيمة قميمة ا ستخداـ  .1كهذا ما أدرك الشعراء كالنقاد عمى حد سكاء ،كالذيف نصكا عمى
فيعمـ بذلؾ أن أ ً
يفرغ إفراغا
أف أجكد الشعر ما كاف " :متالحـ ا جزاء ،سهؿ المخارج ،ي

الدهاف" .2
كسبؾ سبكا كاحدا ،فهك يجرم عمى المساف ،كما يجرل عمى ٌ
جيدا ،ي
كبالعكدة إلى قافية الهاشميات نجدها قد تراكحت بيف المقاط القصيرة

 ،كالمقاط

المتكسطة سكاء الملتكحة أك المغمقة  ،كبنسبة متلاكتة بيف المقاط كما يبرزا الجدكؿ
التالي:

 -1عبد التواب رمضان ،فصول فً فقه اللغة ،مكتبة الخانجً ،القاهرة ،ط ،1999 ،6ص .158
 -2الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ص .67
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الهاشميات
ا كلى

المقاطع الصوتية

التردد

 -مقط متكسط ملتكح  +مقط قصير

 91مرة

 -مقط متكسط ملتكح  +مقط متكسط ملتكح

 11مرة

 -مقط متكسط مغمؽ  +مقطعاف قصيراف

 130مرة

 -مقط متكسط مغمؽ  +مقط قصير+مقط متكسط ملتكح

 10مرات

مقط متكسط مغمؽ  +ثالثة مقاط قصيرة

 106مرات

مقط متكسط ملتكح +مقطعاف قصيراف +مقط متكسط ملتكح

 27مرة

مقط متكسط مغمؽ +مقطعاف قصيراف

 107مرات

مقط متكسط مغمؽ +مقط قصير+مقط متكسط ملتكح

 04مرات

مقط متكسط مغمؽ  +مقطعاف قصيراف

 29مرة

مقط متكسط مغمؽ  +مقط قصير +مقط متكسط ملتكح

 02مرات

السادسة

مقط متكسط ملتكح  +مقط متكسط ملتكح

 20مرة

المقاطع

المقاطع الصوتية

الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

التردد

المقط ا كؿ

 -مقط متكسط ملتكح  +مقط قصير

 07مرات

المقط الثاني

مقط متكسط مغمؽ +مقطعاف قصيراف+مقط متكسط ملتكح

 03مرات

مقط متكسط ملتكح +مقطعاف قصيراف+مقط متكسط ملتكح

 04مرات

مقط متكسط ملتكح  +مقطعاف قصيراف

 01مرة

مقط متكسط مغمؽ  +مقطعاف قصيراف

 01مرة

المقط الراب

مقط متكسط ملتكح  +مقط قصير

 02مرتاف

المقط الخامس

مقط متكسط ملتكح  +مقط قصير

 02مرتاف

المقط الثالث

جدكؿ رقـ 05 :
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كيمكف تحديد نسبة تردد كؿ مقط في قافية الهاشميات بشكؿ دقيؽ مف خالؿ الجدكؿ
المكالي :
القصائد الطوال
الهاشميات

المقاط

مقط قصير

ا كلى

عدد مرات الكركد

92

114

نسبة التردد

% 44.66

% 55.33

/

عدد مرات الكركد

270

10

140

/

نسبة التردد

% 64.29

% 2.38

% 33.33

/

عدد مرات الكركد

373

33

106

/

نسبة التردد

% 72.85

% 6.45

% 20.70

/

عدد مرات الكركد

218

04

111

/

نسبة التردد

% 65.47

% 1.20

% 33.33

/

عدد مرات الكركد

64

02

33

/

نسبة التردد

% 64.65

% 2.02

% 33.33

/

عدد مرات الكركد

/

40

/

/

الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة

نسبة التردد

مقط متكسط

مقط متكسط

بقية

ملتكح

مغمؽ

المقاط

/

/
/

% 100
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المقطوعات
المقط

عدد مرات الكركد

07

07

/

/

ا كؿ

نسبة التردد

% 50

% 50

/

/

ـ الثاني

عدد مرات الكركد

14

11

03

/

نسبة التردد

% 50

% 39.29

% 10.71

/

عدد مرات الكركد

04

01

01

/

نسبة التردد

% 66.67

% 16.67

% 16.67

/

عدد مرات الكركد

02

02

/

/

نسبة التردد

%50

% 50

/

/

عدد مرات الكركد

02

02

/

/

نسبة التردد

% 50

% 50

/

/

ـ الثالث
ـ الراب
ـ الخامس

جدكؿ رقـ06 :
 نسبة تردد المقاط القصيرة في الهاشميات % 62.78 : نسبة تردد المقاط المتكسطة الملتكحة % 13.57 : -نسبة تردد المقاط المتكسطة المغمقة % 23.65 :

كهكذا نرل أف المقاط السائدة في الهاشميات  ،هي المقاط المتكسطة كالقصيرة كقد
تراكحت المقاط المتكسطة بيف مغمقة كملتكحة ،كرغـ تأثير المقاط المغمقة في حركة
المكسيقى مقارنة م غيرها ككنها أقؿ كضكحا في السم مف أصكات الميف إ أف
المراكحة بينهما تؤدم إلى التنكي المكسيقي .
كالمالحظ أيضا هك ما كفرت منطقة القافية في الهاشميات مف إيقاع مكسيقي عف طريؽ
التكازم الصرفي أك التناظر اإليقاعي أك شب التكازم ،الذم يشير في الكثير مف ا حياف
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إلى تكاصؿ الدفقة النلسية لمشاعر يصعب معها فصؿ المقط  ،كمف أمثمة ذلؾ ما جاء في
الهاشمية الثالثة قكل (مف المنسرح) :

1

ب
ًم ٍف ىح ٍي ي
ص ٍب ىكةه ىكى ًرىي ي
ثى ى
ً
ب
الح يج ي
الم ىعاص ًر ي
أ ٍلقىى يد ى
كف ى

ب
ٌأنػ ػ ػ ػػى ىك ًم ٍف أ ٍىي ىف ىآب ى
ؾ الطٌ ىر ي
ى ًمف ًط ىال ًب المح َّجب ً
ات إ ىذا
ٍ
يى ى
ب
فالقافية في البيت ا كؿ  :ى ًٍ /رىي ي
ب
الثاني ً :ر ٍؿ /يح يج ي

كيسرؼ الكميت في استخداـ "اإلرصاد"

2

استخداما بينا يؤكد اتصاؿ الكسائؿ الملظية

بطبيعة المكضكع ،فمف مدلك ت "اإلرصاد" كجماليات إثبات مؤشر د لي في صدر الكالـ
يكمئ إلى آخرا كيسهـ في تحديدا ،كبعض هذا اإلرصاد الذم يتنبأ السام مف خالل
بقافية البيت يعتمد عمى للظة تمهد لمقافية سكاء كانت القافية تك ار ار لها أك صيغة أخرل
مف صيغها ،3كما في قكل مف الهاشمية ا كلى (الخليؼ):

4

كدها بً ً
ؼ ً
لى َّ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرًاـ
ض ىر ناـ ا ىكقي ي
ً5
ً ً ً و
ب ،لىهى واـ فىه ػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
ىكاسطي ن ٍس ةى

ً
إف
الح ٍر ًب ٍ
الح ىمػ ػ ػػاةي ال يكلى ػ ػ ػ ػ ػ ػػاةي في ى
ك ي
ك ً
اض ًحػ ػ ػ ػ ػػي أ ٍىك يجػ ػ ػ ػ و كريـ م يج ػ ػ يػدكود
ى
ً6
ُّ ً
ً ُّ
ًق ًب ىب ٍي ىف القى ٍمقى ًاـ ،فىالقى ٍمقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
الح ىس ًب الثَّػ ػ ػ ػ ػ ػػا
لمذ ىرل فىالذ ىرل م ىف ى
ً
اـ ىن ٍح ىك الهيػ ىـ ػ ػ ًػاـ
الب ٍر
ضٍ
ت بً ىسىنا ى
ب أ ٍىك ىم ى
الح ٍر ي
ىكإ ىذا ى
ؽ ىك ىس ىار الهي ىم ي
كقد يمهد الشاعر لمقافية  ،بأف تجيء نليا لملظة سابقة أك ضدا لها؛ كما يكثر

الكميت

أيضا مف استخداـ ا ضداد في اإلرصاد القافية ككأنما يتمثؿ نلس خطيبا يريد أف يسبؽ
 -1الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،ص .554
2
واإلرصا ُد فً االصطالح :أن ٌُجْ َعل َقبْل آخر العبارة الّتً لها حرْ فُ
واإلعداد ٌقال لغة ؛ ِ
اإلرصاد فً اللّغة  :التهٌئة ِ
 َِر ِويّ معروف (وهو آخر حرف ٌُ ْب َنى علٌه ن َس ُق الكالم) ما ٌَ ُد ُّل على هذا اآلخر .فقد ٌؤتً به السامع قبل أن ٌَ ْنطِ قَ به
المتكلِ ّم
 -3عبد القادر القط ،فً الشعر اإلسالمً واألموي ،ص .297
 -4الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولً ،ص .488
 -5الهام  :نقول  :هو من َه ِام القوم أي من أشرافهم.
 -6القمقام  :السٌد الشرٌف.
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ذهف السام إلى ما سيقكل -عمى حد قكؿ عبد القادر القط 1 -مف ذلؾ قكل مف الهاشمية
نلسها:

2

ً ُّ
ىف لً ًحػ ػ ػ ػ ػ ًػؿ قى ػ ػ ػ ىػرىاروة ىك ىحػ ػ ػ ىػرًاـ
ػكف يم ًق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػر
ػكف يم ٍح ًريم ػ ػ ػ ى
ىك يمحم ػ ػ ى
ػي كمي و
ىدـ طي ار م ً
اإلم ًاـ
ّْت ًم ٍف ىبنًػ ػػي آ
أمكمهي ٍـ ىك ى
ى ن ى ي
ىخ ٍي ًر ىحػ ٍّ ى ى
ً
الخ ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر كىن ٍق ً
يم ً
اإلب ىرًاـ
الم ٍج ًد ىك ى
اف ٍ
كر ىك ٍ
ىك ى
أه ىؿ ى
ضا ي
العلىاؼ ك ى
ى

كقكل مف الهاشمية الثانية ( الطكيؿ):

3

ؾ أ هيـ
يمىنػػا
ػاها أىىب ىان ػ ػ ػػا ىكأ َّ
ىك ىم ػ ػػا ىكٌرثىتٍهي ٍـ ىذا ى
ىكقىاليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا  :ىكًرثٍػ ٍػن ػ ػ ػ ػ ػ ى
طليك تى ىارةن ثيَّـ
يؼ ًفي ًغننى
ابح تى ٍ
ىم ىج ًازي ى ًفي فى ٍق ور ىم ىس ًار ى
ىس ىك ً ى
ثـ إف القافية في الشعر  ،شكؿ مف أشكاؿ التكرار الصكتي في خاتمة البيت  ،كمعاكدة
ىب
ىكى أ ي
ب
تىٍر يس ي

لنغمة البيت الرئيسية في النص ،فهي تقؼ متماثمة تماثال صكتيا ،يدف غيابها النص
الشعرم نحك النثرية ،كلذلؾ فأثرها في البيت كبنائ يككف عمى مستكييف  :مستكل الحرؼ،
كمستكل الكممة ،كقد أضاؼ ابف طباطبا (ت 322ق) لهذا الكظيلة البنائية كظيلة معنكية
حيف قاؿ" :كأحسف الشعر ما ينتظـ في القكؿ انتظاما يتسؽ ب أكل م آخرا عمى ما
ينسق قائم  ...فإذا كاف الشعر عمى هذا التمثيؿ  ،سبؽ السام إلى قكافي قبؿ أف ينتهي
إليها راكي  ،كربما سبؽ إلى إتماـ مصراع من اضط ار ار ،يكجب تأسيس الشعر".4
مف ذلؾ قكل ( مف الطكيؿ):

5

كي ٍحرـ طى ٍم َّ ً
المتىهى ّْد يؿ
الن ٍخمىة ي
ىى يي ي

ًً
ً ُّ ً
يف لى ىد ٍي ًه يـ
الم ٍسمم ى
تىحؿ د ىم ي
اء ي
1
كقكل ( مف الكافر):

 -1عبد القادر القط ،فً الشعر االسالمً واألموي ،ص .299
 -.2الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولً ،ص .502-497
 -3الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .551-524
 -4ابن طباطبا ،محمد أحمد بن طباطبا العلوي ،عٌار الشعر ،شرح وتحقٌق :عباس عبد الساتر ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروت  ،لبنان ،ط  ، 2005 ، 2ص .131
 -5الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .599
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ىكأى ٍشىب ى ىم ٍف بً يج ً
يعػ ػ ػ ػػا
ىجػ ػ ػ ػ ػ ى
أى
ػاع ا﵀ي ىم ٍف أى ٍشىب ٍعتي يمكاي
كريك ٍـ أي ًج ى
إلى جانب
فالمالحظ هك مصاحبة الكظيلة المعنكية لممعنى المطركح حيث تسهـ
الكظيلة البنائية في التعبير عف الحافز كالغرض في الكقت ذات .
لقد أثرت القافية في الهاشميات – مف حيث ككنها نظاما صكتيا  -في أبنية الشعر عمى
مستكل الحرؼ الكاحد كعمى مستكل الكممة ،مف خالؿ تشكيؿ فضاءات تدعـ الكظيلة
اإليقاعية كالد لية لمقافية ،كلعؿ ابرز هذا ا نماط ( التصري ).
كالتصريع هك تماثؿ العركض كالضرب

في كزف كتقلية البيت الشعرم  ،مسهـ في

استكماؿ عناصر التشكيؿ الجمالي في الشعر ،ك يأتي إ في البيت ا كؿ مف القصيدة
كما يرل قدامة بف جعلر .2
كهذا ما التزـ ب الكميت في أغمب هاشميات فحيف يقكؿ مثال في الهامشية ا كلي:

3

ىح ىالًـ
ىم ٍف لً ػ ػ ػ ىػق ٍم وب يمتىَّيوـ يم ٍستىهى ػ ػ ًػاـ
ص ٍب ىكوة ىكى أ ٍ
ىغ ٍي ىر ىما ى
نشعر ككأف الشاعر يعمف بدء كحدة إيقاعية متكررة تكحي بضركرة التكافؽ الصكتي
عمى مستكل البيت الكاحد كعمى مستكل القصيدة كاممة ،يهدؼ إلى تحريؾ النلس لتبقى
عمى تكاصؿ مع  ،إذ ل قيمة تأثيرية كانلعالية عالية ،كهكذا في كؿ الهاشميات.
إف دراسة القافية في شعر الكميت تؤكد بعض مالمح الشاعر اللنية ،كتكج دكر
المكسيقى في تشكيؿ بعض عناصر الجماؿ اللني ،لما لذلؾ مف أثر في تأكيد معاني
الشاعر ،فالقافية

تدرس بمعزؿ عف

اؿمكضكع ،كلذلؾ نرل حركفا بعينها ترددت في

حا ت حزف الشاعر ،كأخرل في فرح كأمم  ،كثالثة في مطك ت  ،مما يدؿ عمى تأثر
القكافي برؤية الشاعر اللكرية – كما يقكؿ (عمي إبراهيـ أبك زيد ) -في دراست لشعر السيد
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة السادسة ،ص .625
 -2قدامة بن جعفر ،نقد الشعر  ،ص .86
 -3الكمٌت بن زٌد ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولً ،ص .487
142

انباب انثاني-انفصم انثاني .......................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
الحميرم .1إف كظيلة القافية

تنحصر في الجانب الصكتي – عمى أهمية هذا الجانب-

بؿ تتجاكزها إلى الد لة ،لذلؾ

يمكف بحاؿ إغلاؿ هذا العالقة ،يقكؿ

)جاف ككا مف-

 " ) 1994 - 1919 :Cohen Jeanفالقافية تحدد في عالقتها بالمدلكؿ ،سكاء كانت هذا
العالقة مكجبة أك سالبة ،فهي في جمي ا حكاؿ عالقة داخمية ،كمككنة لهذا المقكـ،
كيجب أف تدرس القافية داخؿ هذا العالقة".2
كمف خالؿ تتبعنا لهاشميات الكميت كقكافيها تبيف لنا أف حركفا بعينها قد تكررت أكثر
مف سكاها (في القافية) كهي :
 الميم :ركم الهاشمية ا كلى كعدد أبياتها (  ،)103كقد تكررت في ؽكافي بقية
الهاشميات ( 99مرة).
 الباء :جاءت ركيا لمهاشـ ية الثانية كالثالثة كالخامسة كتكررت في القكافي ( 39

مرة) ،مضافا إليها حرؼ الركم المساكم لعدد أبيات القصائد(.)306
 الالم :ركم الهاشمية الرابعة عالكة عمى المقط ا كؿ كتكررت في القكافي
( 116مرة) ،مضافا إليها حرؼ الركم المساكم لعدد أبيات القصائد(.)118
 العين :كجاءت ركيا لمهاشمية السادسة ( 20مرة) كتكررت في قكافي قصائد
الهاشميات ( 57مرة)
كحركفا أخرل اعتدؿ الشاعر في استعمالها في قكافي كهي :
 الراء  :كقد جاءت ركيا لممقط الثاني (  07مرات) كترددت في قكافي الهاشميات
( 59مرة)
 القاف  :كجاءت ركيا لممقط الراب ( 02مرة) كترددت في قكافي بقية الهاشميات
( 50مرة)
 -1علً إبراهٌم أبو زٌد ،الرإٌة الفكرٌة والتشكٌل الجمالً فً شعر السٌد الحمٌري ،ص .353
 -2جان كوهن ،بنٌة اللغة الشعرٌة ،ترجمة :محمد الولً ومحمد العمري ،دار توبقال ،البٌضاء ،ط  ،1986 ،1ص.8
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 النون  :كجاءت ركيا لممقط الخامس ( 02مرة) كترددت في قكافي الهاشميات
( 47مرة)
 الفاء :كهي أقؿ حركؼ القافية ترددا كجاءت ركيا لممقط الثالث المككف مف
بيتيف ،كترددت في قكافي الهاشميات ( 15مرة)
كالجدكؿ المكالي يكضح ذلؾ :
التردد

حرف روي

في باقي حروف قوافي
الهاشميات

الحرف

التردد االجمالي

حرف الباء

306

39

345

حرؼ الالـ

118

116

234

حرؼ الميـ

103

 99مرة

202

حرؼ العيف

20

57

77

حرؼ الراء

07

52

59

حرؼ القاؼ

02

48

50

حرؼ النكف

02

45

47

حرؼ اللاء

02

13

15

جدكؿ رقـ 07 :
كلمعرفة الشاعر  ،ما تحكي بعض القكافي مف قيـ صكتية فقد تلادل القكافي النلر:
(كالثاء ،الخاء ،الذاؿ ،الغيف ،الزام ،الكاك ،الظاء) ،م إدراك بالمقابؿ ما في (الباء،
كالالـ ،كالميـ ،الراء ،كالنكف) ،مف حالكة في المكسيقي لسهكلة مخارجها

 .1عالكة عمى

تالؤمها م حكايا الشعر الشيعي كحياة ا ئمة ،كالتغني بحب آؿ البيت كتصكير ااماؿ
كاا ـ التي حمت بهـ.
 -1إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر ،ص .246
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كالمالحظ أيضا عمى قكافي الهاشميات تجنب الشاعر استخداـ الضمائر في التقلية ،كلـ
ييكثر مف استخداـ ألؼ التثنية  ،أك كاك الجماعة كنكنها  ،أك ياء التثنية كنكنها ،كخمت
الهاشمية مف اإليطاء  :كهك تكرار قك و
اؼ بعينها – كاف أجاز العركضيكف إعادة القافية
بعينها بعد سبعة أبيات أك عشرة -مما يعكس قدرات الكميت المغكية.
كباستثناء التكرار الذم يمكف أف يدخؿ في دائرة العيب العركضي كالذم كرد في المقط
رقـ كاحد في كممة (تقميؿ) في البيتيف الخامس كالسادس ،فإف كؿ ما جاء مف تكرار لمقافية
فقد جاء بعد البيت العاشر كما في الهاشمية ا كلى بيف كممة (ظالـ) التي كردت في
البيت (رقـ  37كالبيت رقـ  )54ككممة (السالـ) الكاردة في البيت ( 57كالبيت .)103
 -2اإليقاع الداخمي (البنية الصوتية) :
قد تتكرر اللكنيمات كفؽ نمط معيف ،مرتبط بالمعنى العاـ لمنص الشعرم  ،كالمقصكد
تكرار الحرؼ بمعزؿ عف إطارا المعجمي ،كلهذا التكرار مزية سمعية مكسيقية ،عالكة عمى
المزية المعنكية ،ذلؾ أف ":أصكات ا بجدية متعددة المخارج ،مختملة في تكصيلها العممي،
فمنها :المهمكس كالمجهك ر ،كالشديد كالرخك ،كالمطبؽ كالمنلتح...الخ .كمف الطبيعي أف
تختمؼ اإلمكانات كااثار كالكظائؼ المترتبة عمى هذا التكصيؼ ،كاذا كاف ذلؾ شأنها
حيف إنلرادها ،فإف اقتراف بعضها ببعض يترتب عمي شدة هذا ا ختالفات ،كاستحداث
مشكالت كاختالفات جديدة تترتب عمى التقارب أك التباعد في المخرج ،كا ئتالؼ في
النطؽ كالجرس".1
كاذا كاف اإليقاع العركضي ييعنى بالكزف كالقافية  ،فإف التشكيؿ المكسيقي

يغلؿ ما

لمبنية الصكتية مف أثر في إحداث مكسيقى داخؿ المساحة اإليقاعية لمنص الشعرم ،لذلؾ
لـ يغلؿ نقادنا القدامى قيمة الصكت كأثرا ،يقكؿ الجاحظ" :

الصكت آلة الملظ كالجكهر

 - 1صالح رزق  ،أدبٌة النص  ،محاولة لتؤسٌس منهج نقدي عربً  ،دار غرٌب  ، 2002،ص .212
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الذم يقكـ ب التقطي كب يكجد التأليؼ ،كلف تككف حركات المساف للظا ك كالما مكزكنا
ك منثك ار إ بظهكر الصكت ،ك تككف الحركؼ كالما إ بالتقطي كالتأليؼ"  .1كرغـ أف
الصكت يمثؿ أصغر بنية في النص ،إ أف تأثيرا شديد عندما يتآلؼ م غيرا مف
ا صكات ،فأصكات المغة لبنات منها يتشكؿ البناء الكبير لمنص بعناصرا الداخمية
كالخارجية.2
كسأحاكؿ مف خالؿ هذا المقاربة تتب أهـ الظكاهر السائدة ذات الصمة بالبنية الصكتية:
ا صكات المهمكسة كالمجهكرة ،التماثؿ الصكتي ،إيقاع الكممة  ...الخ.
 -1.2األصوات المهموسة والمجهورة :
ا صكات سكاء المهمكسة أك كالمجهكرة :كحدات صكتية متقابمة تتلاكت مف حيث
ا ستعماؿ ،يكفر انتشارها في النص ظال مف المعاني ،تكصؼ بحسب صلة ا صكات
فإذا كانت مهمكسة كاف الصكت خافتا كالحس مرهلا ،ككاف المقاـ – في الغالب  -مقاـ
حزف كاشلاؽ كلكعة ،كاذا كانت مجهكرة شدت انتباا السام  ،كازداد المقاـ تلخيما ،ف
المجهكر يتصؼ بالقكة ؛ كقد تتغير هذا الد

ت حسب مكاق ا صكات في الكممات أك

في السياؽ ،فالمغة الشاعرة كما يقكؿ العقاد:

" في حركفها قبؿ أف تتألؼ منها كممات،

كقبؿ أف تتألؼ مف الكممات ،تلاعيؿ ،كقبؿ أف تتألؼ مف التلاعيؿ بيكت كبحكر ،فإذا كاف
الشعر ركحا يكمف في سميقة الشاعر حتى يتجمى قصيدا قائـ البناء ،فهذا الركح في الشعر
العربي يبدأ عمم ا صيؿ م لبنات البناء ،قبؿ أف تنتظـ من أركاف القصيد" .3

 - 1الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج  ،1ص .79
 -2كمال بشر ،علم األصوات ،دار غرٌب ،القاهرة ،2000 ،ص .144
 -3عباس محمود العقاد  ،اللغة الشاعرة  ،مزاٌا الفن والتعبٌر فً اللغة العربٌة  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،د
ت  ،ص .11
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كلما كاف الشعر العربي شعر إنشا د ،ينحس بجمال كقكة مكسيقاا مسمكعا أكثر من

 ،بهدؼ التنكع

مقركءا ،كاف لزاما تنكي الشاعر بيف ا صكات المجهكرة كالمهمكسة
المكسيقي داخؿ حركة التلعيالت المككنة لمبحر الشعرم.

كالصكامت المجهكرة في المغة العربية هي[ :الباء ،الجيـ ،الداؿ ،الذاؿ ،الراء ،الزم،
الضاد ،الظاء ،العيف ،الغيف ،الالـ ،الميـ ،النكف] باإلضافة إلى نصلي الحركة [الكاك
كالياء] ،أما الصكامت المهمكسة فهي [ :التاء ،الثاء ،الحاء ،الخاء ،السيف ،الشيف ،الصاد،
الطاء ،اللاء ،القاؼ ،الكاؼ ،الهاء]  1؛ أما الهمزة فهي صكت محايد ،صامت

هك

بالمجهكر ك بالمهمكس .2
كيمكننا تبيف نسبة تردد ا صكات المجهكرة كالمهمكسة في الهاشميات مف خالؿ مطال
القصائد الطكاؿ الست (ؾعينة عشكائية):
مطم الهاشمية ا كلى (مف الخليؼ):

3

صب ىكوة ك
ىغ ٍي ىر ىما ٍ

م ٍف لً ىق و
مب يمتىٌيوـ يم ٍستىهى واـ
ى

الهاشمية الثانية (مف الطكيؿ):4

ت ك ما ىشكقنا إلى ً
البم ً
ب
ض أى ٍ
ى
ط ىر ي
ط ًرٍب ي ى ٍ

ك

الهاشمية الثالثة (مف المنسرح):5

أح ىالًـ
ٍ

الش ً
لى ًعنبا ًم ّْفم أ يذك ّْ
ب
يب ىي ٍم ىع ي

ب
أٌنى ك ًم ٍف ٍأي ىف آىب ى
ؾ الطٌ ىر ي

ث
ًم ٍف ىح ٍي ي

ىم يؿ
أ ى ىه ٍؿ ىعوـ ًفي ى ٍأريً ً يمتىأ ّْ

اء ًة يم ٍقبً يؿ
ٍ
اإلس ى
كهؿ يم ٍدبًهر ىب ٍع ىد ى

الهاشمية الرابعة(مف الطكيؿ): 6

 -1إبراهٌم أنٌس ،األصوات اللغوٌة ،ص .22
 -2نفسه ،ص .77
 -3الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،ص .487
 - 4نفسه  ،ص .512
 - 5نفسه  ،ص .554
 - 6المصدر السابق ،ص .587
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1

الهاشمية الخامسة(مف المتقارب)
ط ىر ًب
ؾ ًم ٍف ىم ٍ
طى ًرٍبت ك ىه ٍؿ بً ى
الهاشمية السادسة (مف

:

اب ىك ٍلـ تىٍم ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًب
ىكلى ٍـ تىتى ى ػ
صػ ى

2
الكافر) :

ؽ الهي يجك ىعا
عف ىع ٍينً ى
ؾ ا ىىر ي
ىنلىى ٍ

األصوات الصامتة +
والمجهورة

عدد مرات
الورود

ُّ
عا
ممتى ًرم ًم ٍنهىا
الضميك ى
ىك ىه ّّـ ىٍ

األصوات الصامتة
المهموسة

عدد مرات
الورود

عدد مرات
الورود

الصوت
المحايد

 -1الالـ

26

 -1التاء

12

 -1الهمزة

10

 -2الميـ

24

 -2الهاء

08

/

/

 -3الباء

19

 -3الطاء

05

/

/

-4الكاك( نصؼ حركة)

17

 -4القاؼ

04

/

/

-5الياء( نصؼ حركة)

12

 -5السيف

03

/

/

 -6النكف

11

 -6الصاد

03

/

/

 -7الراء

11

 -7الشيف

02

/

/

 -8الضاد

09

 -8الحاء

02

/

/

 -9العيف

09

 -9الثاء

01

/

/

 -10الداؿ

04

 -10اللاء

01

/

/

 -11الغيف

01

 -11الكاؼ

01

/

/

 -12الجيـ

01

 -12الخاء

00

/

/

 -13الذاؿ

01

/

/

/

/

 -14الزام

00

/

/

/

/

 -15الظاء

00

/

/

/

/

المجموع

145

المجموع

42

المجموع

10

نسبة التردد

%73.60

نسبة التردد

%21.32

نسبة التردد

%5.08

جدكؿ رقـ 08 :
 - 1نفسه  ،ص .617
 - 2الكمٌت  :دٌوان الكمٌت  ،ص .622
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المالحظ هك غمبة ا صكات المغكية المجهكرة ،كهذا طبيعي ،كا يككف الكميت قد أفقد
المغة العربية عنصرها المكسيقي  ،كرنينها الخاص الذم نميز ب الكالـ (الصمت كالجهر
مف الهمس كا سرار )-كما يقكؿ إبراهيـ أنيس .1 -هذا مف جهة كمف جهة ثانية فإف تلكؽ
ا صكات المجهكرة عمى ا صكات المهمكسة  ،يعد مممحا أسمكبيا كقيمة د لية ترتبط
ارتباطا كثيقا بعاطلة الشاعر كرؤياا اللكرية كالدينية.
إف هذا الصراع الذم تشكم ا صكات يمثؿ في الحقيقة الصراع بيف الشاعر ممثال
لصكت الحؽ (آؿ البيت)  ،كصكت الباطؿ المتمثؿ في (حكاـ بني أمية)

 -في نظر

الشاعر دائما -فلاعمية الصكت -كاف كاف أصغر بنية في النص -تتجمى في قدرتها عمى
إضافة طبقة د لية مف خالؿ الطبقة الصكتية ؛ كباختصار شديد فإف الصكت المجهكر
يحمؿ مممح القكة في حيف يحمؿ الصكت المهمكس مممح الضعؼ.
إف هذا التقسيـ يجم في طيات ما يسمى بتعبير المحدثيف  :ا صكات ا نلجارية،
كا صكات ا حتكاكية ،كبتعبير القدامى :ا صكات الشديدة ،كا صكات الرخكة ،كأصكات
بينية في قكلهـ (لـ نر) كأنصاؼ الحركات مثؿ (الكاك كالياء).
فاألصوات االنفجارية (الحروف الشديدة) تتكون " :بأف يحبس مجرل الهكاء الخارج مف
الرئتيف حبسا تاما في مكض مف المكاض  ،كينتج عف هذا الحبس أك الكقؼ أف ييضغط
الهكاء ،ثـ ييطمؽ سراح مجرل الهكاء فجأة فيندف محدثا صكتا انلجاريا...كالصكامت

ا نلجارية في المغة العربية هي[ :الهمزة  ،الباء ،التاء ،الداؿ ،الضاد ،الطاء ،القاؼ،
2

الكاؼ]"

أما األصوات االحتكاكية (الحروف الرخوة) فتتكون " :بأف يضيؽ مجرل الهكاء الخارج
مف الرئتيف في مكض مف المكاض  ،كيمر مف خالؿ منلذ ضيؽ ىيحدث م خركج
 -1إبراهٌم أنٌس ،األصوات اللغوٌة ،ص .22
2
 كمال بشر ،علم األصوات ،ص .248 -247149
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احتكاؾ مسمكع .كالصكامت ا حتكاكية في المغة هي [ :اللاء ،الثاء ،الداؿ ،الظاء ،السيف،
الزام ،الصاد ،الشيف ،الخاء ،الغيف ،الحاء ،العيف ،الهاء]".

1

كا صكات البينية [ ر ،ؿ ،ـ ،ف ] " تلصح عف شب ما بالحركات ،أك ا صكات
الصائتة مف حيث النطؽ كااداء اللعمي ،كتمتاز بقكة الكضكح السمعي"

 ، 2كأنصاؼ

الحركات [ ك ،م] فيها شب كاضح بالحركات .3
كيمكف تبيف نسبة كركد كؿ صكت مف هذا ا صكات في الهاشميات مف خالؿ عينة
عشكائية مف الهاشمية الثانية كهي أطكؿ هاشميات الكميت كأشهرها (الطكيؿ).4
ك ى لى ًعىبان منػ ػػي أ يذك َّ
الش ً
ب
مع ي
يب ىي ى
ناف يم ىخ َّ
ب
كلـ ىيتىطى َّربنًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىب ه
ضي

بت كما ىشكقان إلى البً ً
ب
ى
ط ًر ي
ىطر ي
يض أ ى
ً
سـ ىم ً
نزوؿ
كلـ ييم ًهنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ه
دار ك ىر ي
ً
ق
ىكى أىىنػا م َّم ٍف ىي ٍز يج ير الطٌ ٍيػ ىػر ىه ٌم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػات ىع ًشيػَّػ ػ ػ ػ ػػة
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ى
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ٍ
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الخ ٍي ير يي ٍ
ىك ىخ ٍي ًر ىبنًي ىح ػ ػ ػ ىػكاء ىك ى
طمى ػ ػ ي
ً
ً ً
ب
يم ػ ػ ػ ػ ػػا ىن ىابن ػػي أتىقىػ ػ ػ ػ َّػر ي
إلىػ ػ ػػى ا﵀ ف ى
ً
ً
ػب
ػاء ىكأ ٍل يب ػ ػ ي
ىن ىك ًازعي م ٍف ىق ٍمبًػػي ظ ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
أى ى ىخاب ه ىذا ك ً
ػب
كف أ ٍ
ىخىي ػ ي
المش يير ى
ى ى ى ي

 -1المرجع السابق ،ص .297
 -2نفسه ،ص .346
 -3نفسه ،ص .368
 -4الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،ص .513
 -5السانح  :الذي ٌؤتً من الٌسار ومنه ٌتشاءم أهل الحجاز ،والبوارح من الطٌر وغٌرها ،ما ٌجًء عن الٌمٌن ،وأهل
نجد ٌتشاءمون منها.
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إف قكة الشاعر كعزة نلس  ،التي تبدك مف خالؿ هذا المقط تكشؼ عف ثقت بما يعتقد ،إن
صاحب فكرة ،جاد في الدفاع عنها كا ستماتة في سبيمها ،كلذلؾ كجدناا ينكع بيف ا صكات
ا نلجارية كا حتكاكية الرخكة ،كا صكات البينية ،ككذا أنصاؼ الحركات بما يتناسب كالمكقؼ،
فإظهار القكة في غير مكضعها انتحار بالنسبة لمشاعر الشيعي.
تغيب عف ذهف الشاعر حتى عمى مستكل الحركؼ فمتى تطمب ا مر الميف

إف (التقية)

ابتعد الشاعر عف الحركؼ ا نلجارية كالمجهكرة ،كالمرتبطة بالقكة في الغالب [كالداؿ ،الباء،
الضاد.]..كالجدكؿ المكالي يبيف نسبة تردد كؿ صكت مف ا صكات–الساللة الذؾ -في المقط .
األصوات
االنفجارية
الشديدة
 -الباء

ع .م  .و
35

األصوات
االحتكاكية
الرخوة
 -التاء

16

 -التاء

15

 -الحاء

06

 -الميـ

 -الداؿ

03

 -الخاء

06

-النكف

21

 -الطاء

08

 -الزام

02

 -الراء

21

/

 -الضاد

07

 -العيف

13

/

/

/

/

 -الكاؼ

06

 -الغيف

/

/

/

/

/

/

 -القاؼ

07

 -السيف

06

/

/

/

/

/

/

 -الهمزة

23

 -الشيف

05

/

/

/

/

/

/

/

/

-الصاد

01

/

/

/

/

/

/

/

/

 -الطاء

08

/

/

/

/

/

/

/

/

 -اللاء

08

/

/

/

/

/

/

/

/

 -الهاء

17

/

/

/

/

/

/

المجموع

104

88

المجموع

95

المجموع

64

المجموع

02

ن التردد

29.46

27.19

نت

18.13

نت

0.56

المجم وع
ن التردد

ع.م.و

األصوات
البينية

ع.م.و

 -الالـ

28

أنصاف
الحركا
ت
 -الكاك

20

25

 -الياء

44

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

 24.92ن ت
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إلقاء ،فكانت نبرت الخطابية تعمك كؿ نبرة ،ن في
لقد ألٌؼ الكميت هاشميات ليمقيها ن

محافؿ سياسية تتشكؼ نلكس حاضريها إلى سماع ذلؾ الشعر ،شكقا كتطمعا إلى الجديد
في  ،فؾأف في تنكي الشاعر حدة النبر ،عمكا كانخلاضا ،كفي ترديد بعض الحركؼ أكثر
مف غيرها د لة فنية تضاؼ إلى القيـ اللنية الكامنة في سطكر الهاشميات .1
إف قراءة متأنية لمجدكؿ السابؽ كالذم يبيف نسبة تردد ا صكات في المقط المذككر
تكشؼ عف مذهب الشاعر كرؤياا اللكرية كالعقدية  ،فباستثناء حرؼ [اؿ

باء] ا نلجارم

المجهكر ،كالذم تردد بقكة في هاشميات الكميت ،بؿ إن ركم أطكؿ هاشميات :
فقد حاكؿ الشاعر المزج بيف الحركؼ الشديدة كالرخكة..
ككاف لألصكات البينية التي تجم بيف الشدة كالميف حضكر قكم في المقط  ،إنها
رائحة التٌقية ،تقية المذهب الشيعي..
 -2.2التماثل الصوتي :
مف التنكيعات المكسيقية ذات الد لة في هاشميات  ،الكميت كالتي يمكف اعتبارها
ظاهرة أسمكبية ما يمي:
 -1.2.2الـــــتنوين :
كالتنكيف مقط متكسط مغمؽ ،كهك نكف ساكنة تمحؽ آخر ا سـ للظا

كتابة كرسما،

يحدث تتابعها نغما مكسيقيا ،يشعرؾ بتالحؽ أنلاس الشاعر بيف الحزف كاللرح تارة ،كاليأس
كالرجاء تارة أخرل.
فضاء مكسيقي
كفيما يمي نماذج مف تنكيعات الكميت ،كقد شكمت
ن

كا سى ،كالشكؽ كالرجاء ،يقكؿ مكجها كالم لبني أمية (مف الكافر):

 -1نصار مسلم القطاوي ،هاشمٌات الكمٌت ،دراسة نقدٌة ،ص .109
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة السادسة ،ص .624
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ً
ً
ً
ت ًفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
أى ى أ و
يع ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
يؼ لً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ٍه ور ي
ؾٍن ي
ه ىدانػنػ ػ ػ ػ ػ ػػا طىائعػنػ ػ ػ ػػا لى يك يـ يمط ى
فرغـ ضجر الشاعر كحزن عمى ما آؿ إلي أمر ا مة  ،إ أننا نممس مف خالؿ حركات
يهادف ،فا نكسار الذم نممس في الشطر ا كؿ مف البيت مف خالؿ التنكيف

البيت أن

بالكسر ( و
أؼ ،و
دهر) سرعاف ما يرتل صعكدا في الشطر الثاني (هدانا ،طائعا) كلذلؾ فهك
يرضى إ بهاشمي شجاع يقيـ أمكر ا مة :

1

ضػ ػ ًػي السي ً ً ً
بًمر ً
ػي
ٌى ى
ىٍ
اس ػ ػػة ىهاشمػ ػ ػ ػ ػ ػ ه

ً ًً
يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىي يك ي
كف ىحنيا َّيمت ىربً ى

كلى ٍيثػػا ًف ػ ػػي الم ىش ً
اع ًر ىغ ٍي ىر ين ٍك و
س
ى
ى ن

ً
ً
ً
يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
لتى ٍق ًك ًيـ ى
الب ًرَّية يم ٍستىط ى

ُّ
ً
ب ىع ٍنهى ػ ػ ػ ػػا
كرىه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىكىيذ ي
يم ى
يـ أ ي
ييق ي

يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىكىيتٍ ير ى
ؾ ىج ٍدىبهىا أىىب ندا يم ًر ى

إف البقاء لألصمح  ،لألقكل ،ك يككف هذا ا صمح إ هاشميا يعيد ا مكر إلى نصابها
كتمؾ هي د

ت التنكيف كالتي يبدك تركيز الكميت عميها في الكممات (هاشمي ،حيا ،ليثا،

غير نكس ،أبدا).
كقد يتكرر التنكيف في البيت الكاحد ،عديد المرات ليكشؼ عف مكانة الممدكح مف جهة
كعظمة الحدث الذم ألـ با مة بمقتؿ الحسيف – رضي ا﵀ عن  -مف جهة ثانية يقكؿ
(مف الطكيؿ):

2

كد ًف ػ ػ ػػي على ػ ػ ػ و
ػاؼ ىكىنػ ػ ػ ػػائً وؿ
ىك ىح ٍزهـ ىك يج ه
ى

ً
ً
ً
ب
اف ىم ٍنص ي
إلى ىم ٍنص وب ىما مثم ي ىك ى

تم ً
ً
ً
ص ىيبةن
ىكم ٍف أى ٍكىب ًر ا ٍح ىداث ىك ىان ٍ ي

ً ً
ً
ب
الم ىؿ َّح ي
عمى ٍيىن ػ ػ ػػا قىتيػ ػ ػ يؿ ا ٍدعىيػ ػ ػ ػ ػػاء ي

آؿ ه ً
ً ً
اش ػػـ
قتي هؿ بً ىج ٍن ًب الطٌؼ م ٍف ً ى

ّْب
في ػىػا لى ى
ؾ لى ٍح نمػ ػ ػػا لى ٍي ىس ٍ
عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ مذب ي

3

 -1المصدر السابق ،ص .625
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .542
 -3الملحب  :المقطع بالسٌوف.
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كينسجـ التنكيف (النكف كالتنكيف) م غرض الشاعر كحالت الشعكرية يقكؿ في مدح
الرسكؿ  -صمى ا﵀ عمي كسمـ (-مف الخليؼ) :

1

دـ طي ار م ػ ػ ػ ػأ ً ً
اإلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
ىخ ٍي ًر ىح ٍّي ىك ىمٌي وت ًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف ىبنً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي آ
ٍمكمه ٍـ ىك ى
ى ن ى ي
غيىبتٍ ػ ػ ػ ػ ي ىحلى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ير ا ٍق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًاـ
ػازةن ىخ ٍيػ ػ يػر ىم ٍي وت
ػاف ىم ٍيتن ػ ػ ػ ػ ػػا ًجىن ػ ى
ٌ
كػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
اع ًع ٍن ىػد ً
ً
ً
ً
ً
طػ ػ ًػاـ
ض ً
الل ى
الر ى
الم ٍهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ىكىب ٍعػ ىػد ٌ
ىك ىجن نين ػ ػ ػ ػ ػػا ىك يم ٍرض نع ػػا ىسػ ػػاك ىف ى
ىك ىجنًيػ ػ وػف أ ًيق ػ ػ ػ َّػر فػًػػي ا ٍر ٍحػ ػ ػ ػ اًـ
خيػ ػػر ىكه ػ ػ وػؿ كىنػ ػ ً
ػاش وئ ىك يغ ػ ػ ػ ػ ىػالًـ
ٍي ٍ ى

ضػ و ىك ىخ ٍي ػ يػر فى ًطي ػ ػ ػ وػـ
ىخ ٍي ػ ػ ػ ػ ػ يػر يم ٍستىٍر ى
ك يغ ىالمػ ػ ػػا كىن ً
اشئػنػ ػ ػ ػ ػػا ثيػ ػ ػ ػ ػ َّػـ ىك ٍه ػ ػ ػ ػ ػ نػال
ن ى
ى

ػي تًه ً
ً
ً
ً
ً
امػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ّْب ا صػٍ ًػؿ طي ى
طي ى
ّْب ال يػعكد في الب ٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػية كاللى ٍرًع ىيثٍ ًربػ ػ ػ ػ ّّ ى
إن ترنـ الحزيف الذم فقد عزي از – كأم عزيز -يتردد مف خالؿ صكت النكف (التنكيف)
الداؿ عمى ا نيف كا لـ كالتلج  ،كاف معاكدة ذكر الصكت أكثر مف مرة يكحي بازدياد ذلؾ
ا لـ كتمؾ الحرقة المتكلدة مف ترديدا ،فقد كرر الشاعر النكف كالتنكيف في المقط السابؽ
[ 24مرة] ،هذا عالكة عمى إيقاع الترنـ الذم نشأ عف تكرار الصكت نلس  ،بؿ إننا نشعر
المدات ،كرنيف التنكيف المتكرر في مثؿ
ككأف يد الخطيب صاعدة هابطة م السكنات ك ٌ
قكل مف الهاشمية نلسها:

2

كث ىج ٍد وب ىبهىاليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ مقاكي يؿ ىغ ٍي ير ىما أ ٍفػ ػ ػ ىػد ًاـ
غي ي
أس يد ىح ٍر وب ،ي
ٍ
الخ ػ ػ ػ َّػرًد البًيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اف ىكا ٌي ًاـ
ػادةه ى
سػػػػ ى
ذادةه عف ي
اليكيـ ىك ى
ػض إذا ٍ

كظاهرة التكرار عند الكميت

3

تقؼ عند الحرؼ بؿ تتعداا إلى تكرار أشطر بأكممها كما

سنرل حقا.

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولً ،ص .500
 -2نفسه ،ص .495
 -3أفدام  :جمع فدم وهو الثقٌل الغبً.
154

انباب انثاني-انفصم انثاني .......................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
 2.2.2المد والنداء :
لـ يرد النداء في الهاشميات بشكؿ فت ،رغـ أف المكقؼ يقتضى ذلؾ كلعمي
بالشاعر قد استعاض عن بحركؼ المد التي تبدك كثيرة في النص ،كأغمبها يكحى بنداء
ضمني ،كقد جاء النداء في الهاشمية الثالثة مرتيف كفي الهاشمية الرابعة ثالث مرات كمرة
كاحدة في الهاشمية الثانية ،كربما يلسر هذا القمة مذهب الشاعر كتقيت  ،فالنداء مناجاة
المالحؽمف..
لألئمة
ى

كعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ،لـ يستط الكميت إخلاء مشاعرا تجاا آؿ البيت ،فحاكؿ مؿء

المساحة الخالية مف النداء بصيحات ا ستغاثة ،مف خالؿ التركيز عمى أصكات المد
(المقاط الملتكحة) التي تتردد كتنتشر في الهاشميات ،مسهمة في تأكيد مكقؼ النداء،
كارتباط إيقاعات م الد لة التي تحممها ا بيات .كقبؿ الحديث عف المد كد لت هذا
صرخة استغاثة كتضرع إلى ا﵀ يصدرها الكميت طالبا النصر كالعكف يقكؿ
الطكيؿ):

(مف

1

ص ير ىن ٍبتى ًغي
ب ىه ٍؿ إ ى بً ى
ؾ ٌ
فىىيا ىر ٌ
الن ٍ
فىىيػ ػ ػ ػ ػػا ىر ّْ
ب ىع ّْجػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػؿ ىما ين ىؤ ّْم يؿ ًفي ًه يـ

الم ىع ٌك يؿ
ىعمى ٍي ًه ٍـ ىك ىه ٍؿ إ ى ىعمى ٍي ى
ؾ ي
ً
كر ىكىي ٍشىبػ ػ ػ ى يم ٍرًم يؿ
لىي ٍدفى ػ ػ ػ ػ ػأى ىم ٍق ير ه

كهذا بعد أف أحس سعي القكـ في غير انتلاع كالحاطب لغيرا يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ض ٍكيؤ ىه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
فىىيػ ػ ػ ػ ػ ػػا يمكًق ندا ىنػ ػ ػ ػ نا
ػار ًل ىغ ٍي ًر ى
ؾ ى

2

كي ػػا حا ًطب ػ ػػا ًفي ىغ ٍي ًر حٍبمً ى ً
ب
ؾ تى ٍحط ي
ى
ىى ى ن

كبالعكد إلى المد أك حركؼ الميف ،يمكف القكؿ إنها حركات طكاؿ ذات قيمة إيجابية
تجعؿ الشاعر قاد ار عمى حمؿ مشاعرا الممتدة ،كأحاسيس العميقة ،سيما الممتزجة منها
بتنكيعات الحزف المختملة ،كلحركؼ المد كظيلة فنية صكتية ،إذ تؤدم إلى تنكع النغمة
المكسيقية لملظة أك الجممة في كثير مف ا حياف ،فبمركنتها كسعة إمكاناتها الصكتية
 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص
 -2نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .536

.608-600
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تضلي نغما مكسيقيا خاصا كمؤث ار  ،يشب المحف المكسيقي ،كتمتاز أصكات المد – كما
يقكؿ إبراهيـ أنيس -بكضكحها في السم إذا قيست با صكات الساكنة.

1

"فهي أصكات يحتاج النطؽ بها إلى زمف طكيؿ  ،يتناسب د ليا م الصكت المصاحب
لمنداء أك المخاطبة ،فكثير منها يكحي بنداء ضمني يتمثؿ في مناجاة الشاعر لمذات العميا
التي يتعمؽ بها كيخاطبها طمبا لمكصؿ ،أك شرحا لحال الذم يعاني في ا لـ كالحزف
كالحسرة ،أك البث كالشككل ،كا نيف كطمب المكاساة"  2كمما يمثؿ ما تقدـ قكؿ الكميت ( مف
الطكبؿ) :

3

كت ىكينقتى يؿ
ىعمىى أٌىنىنا ًفيهىا ىن يم ي
اؼ ىك ىم ٍع ًق يؿ
لى ىاف ىجَّنةه ًم ىما ىن ىخ ي
يي ىج ُّد بًىنا ًفي يك ّْؿ ىي ٍكوـ ىكىن ٍه ًز يؿ

يد ًف ىارقىهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ض ٍيىنا بً يد ٍنىيا ى ين ًر ي
ىر ى
ً
ً
كف ىكأٌىنهىػ ػػا
الم ٍستى ٍمس يك ى
ىكىن ٍح يف بهىا ي
ىأرىانا ىعمىى يح ّْ
الحىي ًاة ىكطيكلًهى ػػا
ب ى

فقد تردد المد في هذا ا بيات  26 [ :مرة] منسجما م د لة الهاشمية التي يعبر فيها
الشاعر عف حسرت كحزن  ،كقد عبر مد ا لؼ الذم تردد أكثر مف غيرا عمى ا ستسالـ
كالخنكع كالخضكع ،كيمتزج هذا الضجر كالحزف بنداء استغاثة ضمني مف خالؿ دعاكل
الشاعر عمى مظالـ بني أمية يقكؿ(مف الكافر):

4

 -1إبراهٌم أنٌس ،األصوات اللغوٌة ،ص .31
 -2أمانً سلٌمان داود ،األسلوبٌة والصوفٌة :دراسة فً شعر الحسٌن بن منصور الحالج ،دار مجدالوي ،عمان،
األردن ،ط  ،2002 ،1ص .87
 -3الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .589
 -4نفسه ،الهاشمٌة السادسة ،ص .624
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ت ًفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
أى ى أ و
يؼ لً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ٍه ور يك ٍن ي

ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
أى
ػاع ا﵀ي ىم ػ ػ ػ ٍػف أى ٍشىب ٍعتي يمػ ػ ػ ػػكاي
ػار
يمتًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً ًجهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ نا
ىكىي ٍم ىع ىف فىػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػذ أ َّ
ًً
ً
ػي
بً ىم ٍرضػ ػ ػ ػ ػ ػػي السىّْي ى
اسػػة ىهاشمػ ػ ٌ

ً
ً
ً
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ئعا لى يك يـ يمط ى
ه ىد نانا طىا ن
ىكأى ٍشىب ى ىم ٍف بً يج ً
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كريك ٍـ أي ًج ى
إ ىذا ساس الب ًرٌية ك ى ً
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
الخم ى
ى ى ى ى
ً ًً
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىي يك ي
كف ىحنيا َّيمت ىربً ى

فالمالحظ هك انسجاـ التماثؿ الصكتي م الد لة ،مضيلا أصكاتا مساكية إيقاعيا
بصكت النداء ،نداء الشاعر المكمكـ لمثكرة عمى مظالـ بني أمينة ،المؤمؿ في عكدة ا مكر
إلى نصابها مف خالؿ عكدة الهاشمييف إلى سياسة ا مة.
كيبدك المد كظاهرة صكتية أكثر كضكحا م صرخة الكميت في مطم الهاشمية ا كلى
كالتي تشير إلى شكق كرجائ أف يبمغ صكت إلى بني هاشـ يقكؿ (مف الخليؼ):

إن

ىم ٍف لًػ ػ ػ ػ ػ ىػق ٍم وب يمتىٌي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػـ يم ٍستىهىػ ػ ػ ػ ًػاـ
طى ًارقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ػار غػ ػ ىػك و
ػات ىكى ّْاد ىك ػ ػ ػ ً
اف
ى
ب ٍؿ هكام ً
الذم أ ّْ
يجػ ػ ػ ػ ػ ُّػف ىكأ ٍيب ػ ًػدل
ى ىى ى

1

ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػالًـ
ص ٍب ىكوة ىكى أ ٍ
ىغ ٍي ىر ىما ى
اضح ً
ً
ات ي ً
ػاارًاـ
ىك ى
الخ يدكد ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
لًبنًي ه ً
اشوـ فييركًع ا ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
ى ى

يطمب أحدا دكنهـ ك يطمئف ب القرار إ في كنلهـ ،كلهذا فطيكؿ النلس في

حركؼ المد البارزة في ا بيات السابقة ،ك ارتلاع نسبة الصكت فيها ،د لة معنكية أساسها
إظهار بني هاشـ عمى مف سكاهـ.
 - 3.2إيقاع الكممة :
القكلي ،إذ تؤدم كظيلة
تشكؿ الملظة في العمؿ اللني  ،مرحمة مف أهـ مراحؿ الترتيب ٍ

حساسة حيف تحتؿ مكضعا ،تبث مف خالل إشعاعاتها في اتجاهات عديدة ،كتستقبؿ في

الكقت ذات إشعاعات تمؾ ا تجاهات ،كلهذا حظيت بعناية فائقة قديما كحديثا ،بؿ إف اللكر
المغكم الحديث كضعها تحت مجهر قكم يكشؼ عف فاعميتها أفقيا كرأسيا .2
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولً ،ص .487
 -2صالح رزق  ،أدبٌة النص  ،محاولة لتؤسٌس منهج نقدي عربً  ،ص . 213
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يبدك تأثير الكممة الجمالي كتأثيرها النلسي كالد لي ناتج

ا أساسا عف هذا ا هتماـ

بأكصاؼ الملردات ،كأهمية القيـ المكسيقية التي تصحبها ،حتى أنهـ استثقمكا الكممات ذات
العدد المبالغ في مف الحركؼ ،كاستهجنكا جرسها ،كدعكا إلى ضركرة ا عتداؿ الكمي.
كاذا كنا قد تعرفنا فيما سبؽ عمى اإليقاع الداخمي ،مف خالؿ الصكت المعزكؿ عػف إطارا
المعجمي ( للظ ) فسنتعرؼ في هذا المبحث ،عمى إيقاع داخمي آخر ،ينتج عف مكسيقى
ا صكات في إطارها المعجمي ،كذلؾ مف خالؿ الجم بيف كممتيف أك أكثر ،يكجد اشتراؾ
للظي بين ا  ،سكاء في كؿ ا صكات أك بعضها مف خالؿ المساحة المكسيقية المككنة لمبيت
الشعرم ،كالذم يحدث إيقاعا داخميا ذا قيـ د لية كنلسية.1
كمف أبرز الظكاهر ا سمكبية  ،ذات الصمة بهذا المستكل (المستكل الصكتي)  ،التجانس
الملظي الذم نتج عن أثر مكسيقي تنجذب إلي النلس.
كالمقصكد بالتجانس الملظي كؿ اتلاؽ أك تشاب في دكاؿ الكممات ،سكاء اتلقت مدلك تها
أـ اختملت  ،كيتخذ المدلكؿ مقياسا لمتمييز بيف  :الجناس  ،التكرار ،الترديد ،كالتصدير؛ فإف
عد ذلؾ تك ار ار أك ترديدا أك تصديرا ،كاف تماثؿ الداؿ ك
تماثؿ الداؿ كالمدلكؿٌ ،

اختمؼ

المدلكؿ ،فهك جناس.2

كهذا التماثؿ الصكتي بيف ا للاظ ،يضيؼ

" :المكسيقية في القكاعد ،كالمكسيقية في

المعاني ،إلى المكسيقية الممحكظة في مجرد النطؽ أك السماع ،بغير معنى يتـ ب التخاطب
بيف المتكمميف".3
كالجناس أك التجنيس كما يقكؿ صاحب

( جرس ا للاظ كد لتها في البحث الد لي

كالنقدم) هػك " :لكف مف ألكاف البدي  ،كهك اتلاؽ ا للاظ في الحركؼ أك في بعضها ،كهك
 - 1عبد الباسط محمود ،الغزل فً شعر بشار بن برد ،دراسة أسلوبٌة ،دار طٌبة للنشر والتوزٌع ، 2005 ،ص .129
 -2ابن رشٌق ،العمدة ،ج  ،1ص .321
 -3عباس محمود العقاد  ،اللغة الشاعرة  ،ص .11
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ضرب مف ضركب التكرار ،نسمك فيما يراد بالتكرار مف تقكية نغمية لجرس ا للاظ ،كهك
يساهـ بقسط في تككيف مادة الكالـ ذم اإليقاع المكسيقي" .1
كيعد الجناس نمطا تك ارريا كثيؽ الصمة بمكسيقى ا للاظ ،إذ هك تلنف في تكرار
ا صكات ،كي تعطي نغما كجرسا في ا ذف ،بما يخدـ البيت الشعرم كمعناا ،كقد

اهتـ

البالغيكف بلف الجناس ،كأكلكا عناية فائقة لما ل مف قيمة في الصياغة ا دبية ،كحػ ػ ػ ٌذركا
مف الكقكع في هاكي ػػة التكمؼ .كلعؿ أبرز مف تناكؿ الجناس ،أحسف تناكؿ هك (عبد القاهر
الجرجاني ت 471ق) حيف أشار إلى أن

ليس بحمية للظية بؿ ل قيمة في أداء المعنى،
تجد تجنيسا مقبك ك سجعا حسنا ،حتى

فإنؾ،
إذا جاء علك الخاطر " :كعمى الجممػ ػػة ٌ

يككف المعنى هك الذم طمب كاستدعاا كساؽ نحكا ،كحتى تجدا

تبتغي ب بد  ،ك تجد

عن حك  ،كمف هنا كاف أحمى تجنيس تسمع كأعالا كأحق بالحسف كأك ا :ما كق مف غير
قصد مف المتكمـ" .2كالجناس ببساطة هك اتلاؽ بيف كممتيف في الملظ أك النطؽ  ،كاختالفهما
في المعنى.
كقد كظؼ الكميت الكثير مف أنكاع الجناس ،التي شاعت فيما بعد كتلنف فيها الشعراء
كالبالغيكف–في العصكر الالحقة -فأحصكا من  :التاـ كالناقص كالمستكفي كالمذيؿ كما
شاب المشتؽ كالقمب كالمطرؼ كالملركؽ  ..كلذلؾ لـ يكف التطكر اللني الذم عرؼ فيما
م بيف الدكلتيف  ،أك امتزاج مباشر بيف الثقافة العربية
بعد باسـ البدي  ،مجرد نقؿة سياس ة
كالثقافات ا جنبية –كما يقكؿ عبد القادر القط ، 3 -بؿ كاف تطك ار طبيعيا ممتدا ،متأث ار

 -1ماهر مهدي هالل ،جرس األلفاظ وداللتها فً البحث البالغً والنقدي ،دار الرشٌد للنشر ،العراق ،1980 ،ص.270
 -2عبد القاهر الجرجانً ،أسرار البالغة ،ص .12
3
 عبد القادر القط ،فً الشعر اإلسالمً واألموي ،ص 287159
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بطبيعة التجربة عند الشاعر  ،كمحسن المغكم كالمكسيقي ،يربط الدارسكف ببعض شعراء
الدكلتيف ا مكية كالعباسية يقكؿ (مف الخليؼ):

1

كدها بً ً
لى ٌ ً
ً
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرًاـ
إف
اما ىكقي ي ى
ىكا ٍل يح ىماة ال يكلىاة في الػ ػ ػ ػ ػ ىػح ٍر ًب ٍ
ؼ ض ىر ن
ً
مننا بً يم ٍجهى و
ض ٍأك تى ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
إف طىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػر
ى
الكى ة ال يكلىاة ل ٍأل ٍىم ًر ٍ
ؽ تٍى
ىك ي
ً 2
ً
ً
ؼػ ػ ػػاة لً َّ ً ً
كا يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة ُّ
يف با ٍك ىغ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
الش ػ ػىػ
الرٍيىب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ىكالػ ػ ػ يػم ٍدرك ى
ى ى
مداء ذم ٌ
إف هذا التجناس الملظي الذم نممس في تمؾ المقاط الممدكدة ،المتتابعة ،في نهاية
الصيغ المتشابهة( :الحماة  -الكلاة)( -الك ة  -الكلاة)(-ا ساة  -الشلاة) ،أضلى عمى
النص إيقاعا مكسيقيا تأنس ل النلس؛ ثـ إف هذا التكرار الذم تتشاب في ا للاظ في
بعض مقاطعها -أك كمها -كالذم عرؼ في البالغة بالجناس كثير في هاشميات الكميت
حتى ليكاد يككف ظاهرة غالبة ،كمن أيضا قكل (مف الطكيؿ):

3

ممً ّّ
ث يم ًر ّّ
ب
منهػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىك ًادقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
يب ٍ
ب ىي ٍح ًل ي
ػات ىك ىه ٍي ىد ي
ش ا ي ٍك ػ ػ ػ ػ ىػـ ىك ٍدقي ػ ػ ػ ي ىشآبً ي
ي

4

فك ػ ػ ػ ػػاف ّْإد ار نكا ك ٍ ً
اعت ىار نكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىكأٌىنػ ػ ػ ػ ػ ي
ى ى ى ى

ً ً
ىب
اف يم ٍكأ ي
عمىػ ػ ػ ػ ػػى يد يب ور ىي ٍحميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىغ ٍي ىر ي

5

ً ً
اب ك ىك ػ و
و
ػاب ىخَّر ل ٍم ىك ٍج فى ٍكقىػ ػ ػ ي
فىػ ػ ػ ػ ػ ىػر ى

ب
ىجًدَّيةي أ ٍىكىد و
اج ىعمىػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ َّػن ٍح ًر تى ٍش يخ ي

6

إف تردد ا صكات في الكالـ ،كما يتب ذلؾ مف إيقاع مكسيقي تطرب ل ااذاف،
كتستمت ب ا سماع يتطمب مهارة كبراعة

يقدر عميها إ ا ديب

 ،الذم كهب حاسة

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولً ،ص .488
 -2الٌتن  :خروج الجنٌن من بطن أمه مقلوبا – األوغام :األوتار.
 -3المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .550
 -4ملث ٌ :عنً المطر  :أي دائمٌ ،قال ألث بمكان كذا أي أقام ،وٌحفش ٌ :سٌل  ،وودقه  :مطره وشآٌب  :ما تقدم منه،
والهٌدب  :المتدنً من السحاب
 -5االعتراك  :االزدحام ،موأب  :من اإلبة  :وهو االستحٌاء.
 -6راب  :من الربو ،وكاب  :ساقط لوجهه ،جدٌه أوداج  :طرٌقة الدم ،تشخب  :تسٌل
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مرهلة في تذكؽ المكسيقى الملظية ،فالتماثؿ الصكتي بيف (ممث ،مرب) ك(ادراكا ،اعتراكا)
ك(راب ،كاب) هك جناس ناقص ،كقد شاع هذا الضرب مف الجناس عند كبار الشعراء في
ذلؾ العصر ممف احتلكا بجانب اإليقاع ؾ ػ ( :جرير كا خطؿ كاللرزدؽ ) ،كما يقكؿ عبد
القادر القط.1
المالحظ ميؿ الكميت إلى استعماؿ الغريب مف الملظ كهي ميزة تكاد تككف عامة في
شعرا ،كلعؿ هذا أمر طبيعي إذا عممنا أف الرجؿ كاف راكية لمشعر القديـ ،كعالما قدي ار
بغريب المغة ،عاش فترة التعصب لمقديـ (مف قبؿ النحاة كا دباء) ،فسيطرت لذلؾ ممكت
المغكية الخصبة عمى طريقت في التعبير ،كقد يككف الميؿ لمغريب إرضاء لعمماء المغة
(كهك كاحد منهـ).
كمف صكر هذا التجانس الصكتي في الهاشميات قكل أيضا مف (المتقارب):

2

كًفػ ػ ػ ػ ػ ػػي حّْب ًهـ فىاتٌ ًهـ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اح ًط ًب
ػاذ ن
ىنهىا ى
ؾ ىكًف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يحّْب ًه ٍـ فى ٍ
ٍ ى
ي ٍ
ى
ػاميح بً ه ً
ً
الرىه ًج ا صهى ًب
الج يدكًد
ػح ًفي َّ
ىم ىار ًجي ػ ػ ػ ي
يض ك ىر ياـ ي
ىم ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ً
ً
مض ٍي ً
ىمقى ػ ػ ً
ػارم لً َّ
المثٍقى ًب
ت الظَّ ىالًـ
ؼ تى ٍح ى
مػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًارم ل ٍمقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ًح ي
كيستخدـ الشاعر ضربا آخر مف التكرار كهك الجم بيف ا للاظ المتقاربة الحركؼ
كالمخارج ،كهك ما يمكف تسميت بالمجانسة مف ذلؾ قكل مف المتقارب:
ً
يب لً ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػم ٍنلى ً
الم ٍستى ػ ػ ػ ػ ػ ىػزًاد
مػىػ ػ ػ ػ ػ ىػكاه ي
س ي
ً
ً
يف
ىكلى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ٍف بً ىجأ ى
ٍج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأىة ا ٍك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرًم ى

3

ً ً ً
ب
ً ٍىمثىال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ حي ػ ػ ػ ػ ىػف ى ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػك ىه ي
ً ّْ
طىي ًب
ػي ًفي ا ٍك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرًـ ا ٍ
ب ىحظ ػ ػ ػ ى

إف هذا النزكع إلى الصنعة المكسيقية كثير في هاشميات الكميت ،كلعؿ هذا مف تأثير
النزعة الخطابية عندا ،كبراعت في حشد أكبر قدر مف الجزئيات في صكرت الشعرية داخؿ
 -1عبد القادر القط ،فً الشعر االسالمً األموي ،ص .290
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .618
 -3نفسه ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .619
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إطار البيت الكاحد ،كبراعت أيضا في التالعب با للاظ ،كحسف التصرؼ في هيئاتها،
لكاف البدي مف جناس ،كطباؽ ،كتكرار،

كالقدرة عمى التعامؿ م مشتقاتها ،كاستخدام

كالذم سخرا لخدمة مكسيقاا ،كليربط بيف جرس ا للاظ كالمعنى المراد.
فقد أمد تقسيـ الشاعر البيت  ،إلى أقساـ صكتية متكازية اإلطار اإليقاعي ،نغما مكسيقيا
ساعد عمى إضلاء جماليات صكتية ،فحسف التقسيـ في مكسيقى الكميت ينب مف مكسيقى
الجمؿ كمكسيقى اللقرات ،كيسهـ في اختيار الكممة المكسيقية كالحركؼ المنسجمة م
جارتها ،كالمالءمة بيف ا قساـ بالتكافؽ أك بالتضاد كالتقابؿ كباإلجماؿ كالتلصيؿ ..مف
ذلؾ قكل مف الهاشمية ا كلى(مف الخليؼ):

1

ً
ً
ًً
ًً
يـ ىغ ٍي ًر ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أ ٍىب ىرًاـ
يم ٍستىليدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػف يم ٍتمليػ ػ ػ ػ ػ ىػف ىم ىكاهي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ػب ىمطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع ى
ً
ًً
ًً
يح ًف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ىػخ ًم ً
يس المُّػهى ػ ًػاـ
يم ٍستىعليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػف يم ٍلضمي ىػف ىم ىساميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػح ىم ىار ًج ى

كتبدك صنعة الشاعر كبراعت في التالعب كالتحكـ في البيت الشعرم  ،مف خالؿ قمب
لترتيب التقسيـ في الشطر الثاني مف البيت المكالي م اختالؼ في إعراب الكممات مف
النصب إلى الجر ،كما ينشأ عف ذلؾ مف تبايف في اإليقاع يقكؿ مف الهاشمية نلسها:
ىخ ٍير ىكه وؿ كىن ً
اشػ ػ ػ ػ و
ػئ ىك يغ ػ ػ ىػالًـ
ي ٍ ى

2

ك يغ ىالمػ ػػا كىن ً
اشنئػ ػ ػ ػػا ثيَّـ ىك ٍه ػ ػ ػ ػ ػ نػال
ى ن ى
كمف حسف التقسيـ أيضا  ،ما يسمي قدامة بف جعلر ( ت 337ق) الترصي كهك" :تقطي
أجزاء البيت عمى نحك مسجكع ،أك شبي بالمسجكع"  ،3مقكؿ (مف الطكيؿ):
ً
ً
كف أى ٍش ىر ه
ػادةه
يـ ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
خ ى
ض ُّم ى
اؼ لىهى ػ ػػام ي
ع ً
يؼ ًفي ًغننى
ؼ
م فى ٍق ور ىم ىس ًار ى
ىم ىجا ًزمى

4

ً
يـ أ ٍىي ىس يار إ ىذا َّ
ىج ىد يبكا
اس أ ٍ
الن ي
ىمطىاع ي
ب
ىس ىكابً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػح تى ٍ
ػارةن ثيَّـ تىٍر يس ي
طليك تىػ ػ ػ ى

 -1نفسه  ،الهاشمٌة األولً ،ص .491
 -2المصدر السابق ،ص .500
 -3قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .80
 -4الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولً ،ص .551-537
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إف الرنة المكسيقية مصدرها عالكة عمى التقسيـ ،التماثؿ الصكتي الناتج عف التجانس
بيف ا للاظ( :لهاميـ ،مطاعيـ) (مجازي  ،مساريؼ) كهك مف نكع الجناس الناقص ،ككذا
التضاد بيف (فقر -كغنى) كهك محسف بديعي معنكل يعرؼ بالطباؽ كمن في هاشميات
الكميت قكل (مف المتقارب):

1

ىهػ ػ ػ يؿ الػ ػ ػػح ًد ً
يث
ىه يؿ ال ػ ػػقى ًد ًيـ ىكأ ٍ
ىكأ ٍ
ى

الم ٍحتىبً ػ ػ م
ضٍ
إً ىذا ٍانقى ى
ت ىح ٍب ػ ػ ػ ػ ػ ىػكةي ي

فلي البيت حسف تقسيـ (أهؿ القديـ -أهؿ الحديث) كطباؽ بيف القديـ كالحديث كمجانسة
بيف (حبكة  -محتبي).
كاذا كاف الطباؽ

يمثؿ ظاهرة أسمكبية في هاشميات الكميت فإف التكرار بأشكال يعد

سمة بارزة في شعر الكميت بف زيد ا سدل.
إف معنى القصيدة الشعرية يثيرا  -في الغالب -بناء الكممات كأصكات أكثر مما يثيرا
بناء الكممات كمعاف ،فما المعنى إ حصيمة بناء ا صكات ،كتكرار الصكت في الكممة أك
الكممات أك تكرار الكممات أك الجمؿ بما فيها مف أصكات ،مف التقنيات التي أعتمدها
الشاعر العربي منذ القدـ ،كصارت سمة مف سمات الشاعر في العصر الحديث ،يقكؿ
صاحب ا تجاا ا سمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي..":كقد بمغت قناعتي بدكر
ا صكات في بناء الشعر حدا اعتقدت مع بأف الشعر لعبة أصكات ،ن يكحي ك يعبر"
فالكممة في تتحكؿ كما ذهب السيميكلكجيكف " :إلى إشارة
في الذهف إشارات أخرل  ،كتجمب إلى داخمها صك ار

لتدؿ عمى معنى ،كانما لتثير

يمكف حصرها"..

3

عمد الشاعر إلى المجانسة  ،بيف ا للاظ متلقة في دكالها كمدلك تها ،كقد تككف
كثي ار ما ىي ي

في هذا الحاؿ ،مكررة أك مرددة ،كالترديد " :مظهر مف مظاهر تلجير الجديد مف الطاقات
 -1نفسه  ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .620
 -2عدنان حسٌن ،االتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً ،الدار العربٌة للنشر والتوزٌع ،2001 ،ص .172
 -3عبدا هلل الغذامً ،الخطٌئة والتكفٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة  ،نظرٌة وتطبٌق ،المركز الثقافً العربً  ،الدار
البٌضاء ،المغرب  ،ط 2006 ،6م  ،ص .26
163

2

انباب انثاني-انفصم انثاني .......................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
الد لية عمى عكس ما قد يكحي ب في الظاهر"

 . 1فالبنية اإليقاعية تعمؿ عمى تحقيؽ

المتجسـ في ترديد ا للاظ أك تكرارها  ،أك
الشعرية" :كقد اتضح لنا أف الترجي الصكتي
ٌ

تجانسها ...مف لبنات مكسيقى الشعر ا ساسية".2

كفيما يأتي مكاطف التكرار كالترديد في الهاشميات  ،م بياف أثرهما في البنية الد لية
كاإليقاعية.
 -1.3.2التكرار :
المقصكد بالتكرار كركد الملظ مرتيف أك أكثر ،ك ينشأ عف ذلؾ معنى ثاف زائد عف ا كؿ،
إ ما قد يتكلد عف السياؽ الشعرم ؛ كاذا كاف التطابؽ في الملظ المكرر بيف حركات الدكاؿ،
كحركفها فهك تاـ ،كاف كق اختالؼ في يبىنى الكممات فهك ناقص.

إف التكرار يحقؽ عمى مستكل البيت الشعرم أكثر مف كظيلة ،فالشاعر عندما يكرر

كحدة معجمية بنلس الملظ ،فإن يقصد إلى اإللحاح كالتأكيد ،كلذلؾ كثي ار ما يقترف التكرار
بالهكاجس كا حاسيس ذات الصمة بالحالة النلسية لمشاعر ،هذا عالكة عمى الكظيلة
الجمالية التي تتحدد عمى مستكل الصكت كالتركيب فحيف نق أر قكل مثال مف (الخليؼ) :
صػ ػ ُّ ً
كالك ً
يم وة ً ٍن ًه ىد ًاـ
ىم ػ ػ ػ ػ ػػا ىؿ التَّ يجك
ش أ َّ
بًػ ُّ
ػي بًػ ػ ػ ػ ً ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػر ى
م الػ ػػذم أ ى
ى ى
ً5
ك ً
الكلً ُّي ىكاللى ػ ػ ػ ػ ً
اج ىغ ٍي ير ال ىكهىػػاـ
الع ىج ً
الم ٍع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمى يـ تى ٍح ى
ت ى
ػار يس ي
الكص ُّي ى
ى ى
ت السىنابً ًؿ ىد ً
ىكـ لىػ ػ ػ ػ ػ ػ ي ثيـ ىكـ لى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي ًم ٍف قىتً و
امػ ػ ػػي
يؿ
ص ػ ػ ػ ًػري و تى ٍح ى ى
ىك ى
ٌ ٍ
ٍ
ً6
ػس ىيميلٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػخ ًم و
ك ىخ ًميػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ىكًفىئػ ػ ػ ػ وػاـ ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػكااي ىبػ ػ ٍع ىد ًفىئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
يس
ى
4

كقكل أيضا (مف الطكيؿ) :
1

1

 -محمد الهادي الطرابلسً  ،خصائص األسلوب فً الشوقٌات  ،منشورات الجامعة التونسٌة  ،سنة 1981م  ،ص .62

 -2نفسه  ،ص .73
 -3الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولً ،ص .502
 -4عبد الرحمان بن ملجم  :قاتل اإلمام علً -كرم هللا وجهه-
 -5العجاج  :الغبار ،والكهام  :الجبان.
 -6الفئام  :الجماعة من الناس ال ٌكون من غٌرهم.
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ً
الح ً
ب
ؽ ىم ٍش ىع ي
ب ى
ىك ىمالي إ ى ىم ٍش ىع ى
ب
ىك ىم ٍف ىب ٍع ىد يه ٍـ ى ىم ٍف أي ًج ُّؿ ىكأ ٍير ىج ي
ب
ىخ ىالئً ي
ؽ ًم ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أ ٍ
ىح ىدثيكا يه َّف أ ٍىرىي ي

فىمالًػ ػ ػ ػػي إ ى آ ىؿ أ ٍ ً
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
ىح ىم ىد ش ى
ى
ً ً ً
يعػ ػةن
ىك ىم ٍف ىغ ٍي ىريه ٍـ ٍأر ى
ضى لىن ٍلسي ش ى
يب ًر ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ن ًم ٍنهي ٍـ ىكتيًر ييبنً ػ ػ ػ ػ ػػي
أ ًير ي

فالمالحظ هك لجكء الشاعر إلى التكرار الخطابي – كما يسمي عبد القادر القط -ليؤكد
مف خالل حب اؿ البيت ،كبغض

عدائهـ ،مازجا ذلؾ بأساليب ا ستلهاـ كالتعجب التي

مف شأنها أف تحمؿ شعكرا إلى كجداف القارئ ،كمعتمدا إلى جانب ذلؾ عمى عديد مف
ا للاظ ذات المعاني كاإليحاءات المتقاربة التي تؤكد إحساس كمكقل كهكاا الذم
عف بني هاشـ ،كيؼ ؟ كهـ المالذ كالمكئؿ لكؿ ظاعف يقكؿ (مف الطكيؿ) :

يحيد

2

ًً
البه ػ ػػالً ً
يؿ َّإنهي ٍـ
إلىى الهىاشميً ى
يف ى ى

الر ًج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىم ىال هذ ىك ىم ٍكئً يؿ
لً ىخائً ًلىن ػ ػ ػ ػ ػػا َّا

ىم ىع ٍد وؿ أ ٍىـ ً َّىي ًة ىس ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػروة
إلىى أ ّْ

َّ
ً
ً
المتىىرّْح يؿ
س ىك ي
اه ٍـ ىي يؤيـ الظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع يف ي

ػإنهـ لً َّمنػ ػ ػ ػ ً ً
كبػ ػ ػ ػػهي ٍـ
يمػ ػػا ىي ين ي
فىػ ػ ػ ٌ ي ٍ
ػاس ف ى

ً ًً
الم ٍح يؿ يم ٍم ًح يؿ
يغ يي ي
كث ىحنيا ىي ٍنلى ب ى

ػإنهـ لً َّمنػ ػ ػ ػ ً ً
كبػ ػ ػ ػػهي ٍـ
يمػ ػػا ىي ين ي
ف ٌ يٍ
ػاس ف ى

ؼ ىن ندل تي ٍج ًدل عمى ٍي ًهـ كتي ٍل ً
ضػ ػ ػ يؿ
أى يك ي
ى ٍ ى

ػإنهـ لً َّمنػ ػ ػ ػ ً ً
كب ػ ػ ػػهي ٍـ
يمػ ػػا ىي ين ي
فػ ػ ٌ ي ٍ
ػاس ف ى

استىىقمُّكا ىك ىحمَّمُّكا
يع ىرل ثًقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػة ىح ٍي ي
ث ٍ

ػإنهـ لً َّمنػ ػ ػ ػ ً ً
كبػ ػ ػػهي ٍـ
يمػ ػػا ىي ين ي
فػ ػ ػ ٌ ي ٍ
ػاس ف ى

ً ً
ض ىال وؿ ىك ٍمنًز يؿ
يح تى ٍهدم م ٍف ى
صابً ي
ىم ى

3

لقد أعاد الشاعر شط ار بأكمم في أربعة أبيات عمى التكالي قصد تككيد المعنى المراد،
كفي سبيؿ إثبات تمؾ ا خبار أردفها بجمؿ كصلية أضافت معنى جديدا تمت ب ا بيات.

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .517
 -2المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .606
 -3الحٌا  :الخصب ،والممحل الذي دخل فً المحل -والمحل  :القحط.
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 -2.3.2الترديد:
كاذا كاف التكرار هك كركد الملظ مرتيف أك أكثر  ،ك ينشأ عف ذلؾ معنى و
ثاف زائد عف
ا كؿ إ ما قد يتكلد عف السياؽ الشعرم؛ فإف الترديد هك إعادة الملظ مرتيف أك أكثر،
كاعادت تتضمف معنى جزئيا غير متكفر في ا كؿ مف ذلؾ قكل مف(الطكيؿ):
ؾ
ًف ندل لى ى

ىكيب ً
ت
كرٍك ى

1

الن ً
ب
اس أى ٍ
ىكىن ٍل ًسي ،ىكىن ٍل ًسي ىب ٍع يد بً ٌ
طىي ي
ت ًع ٍن ىد ال ٌش ً
ىكيب ً
ب
يب ًإ ٍذ أ ٍىن ى
كرٍك ى
ت أى ٍشىي ي
ب
ىه هؿ لً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذلً ى
بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ً ىكلى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي أ ٍ
ؾ ىيثٍ ًر ي

ىم ٍكيركثنا أىبًي ىكأ يىبك أىبًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
كدا ىكيب ً
شئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ت ىنًا ن
ىم ٍكلي ن
كرٍك ى

ت ًفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً ىكيب ً
ىكيب ً
ت
كر ى
كرىك ى
ؾ قى ٍبهر أ ٍىن ى

كالكميت في هذا يتناص م أبيات حساف بف ثابت –رضي ا﵀ عن  -في رثاء النبي
(صمى ا﵀ عمي كسمـ) كالتي يقكؿ فيها :

2

ً
ت ىياقى ٍبر الرس ً
كؿ ىكيب ً
فىيب ً
الم ىس ٌد يد
ت
الرًش ي
كرىك ٍ
كرٍك ى ى ٌ ي
بً ىال هد ثىىكل فيهىا ٌ
يد ي
كقد يتخذ الترديد صك ار متعددة تنشأ مف استعما تها د ت متنكعة يدركها القارئ إ
بإمعاف النظر كاعماؿ اللكر ،كالتقابؿ بيف معنييف متضاديف أك شبيهيف بهما ،أك التقارب
المادم أك المعنكم مثؿ قكل مف الهاشمية نلسها :

3

ً
ب
ص يار ًفيهىا ًأذلٌةن
ىكى يغٌينبا ىع ٍفىها إ ىذا ٌ
اس يغٌي ي
الن ي
ىك ىما ىك ىانت ا ٍن ى
فقد ارتبط الملظ المردد (غيبا -كغيب) بمعنييف متضاديف هنا( :إرث الخالفة كعدم )
المستلاداف مف الحدث كنلي .
كما يمكف أف نممس ترديدا ناتجا عف التقارب المعنكم  ،في قكل مف الهامشية نلسها
4

أيضا:

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .525
 -2حسان بن ثابت ،دٌوان حسان ،شرحه وكتب هوامشه وقدم له:عبدا مهنا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان ،ط ،2
 ،1994ص.61
 -3الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .528
 -4نفسه ،ص .535
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ّْب
ضى ليهي ٍـ
فى ًم ٍف أ ٍىي ىف أ ٍىك أٌىنى ىك ىك ٍي ى
يه ندل ىكالهى ىكل ىشتَّى بً ًه ٍـ يمتى ىشع ي
ؼ ى
فقد دلت للظتا (شتى -متشعب) عمى معنى ملادا الضالؿ ،كالغي ،كالبعد عف الحؽ
عالكة عمى النغمة المكسيقية الناتجة عف التماثؿ الصكتي.
خالصة اؿكالـ عف مكسيؽل الهاشميات عمى مستكل الصكت يمكف القكؿ :إف الشاعر
نكع في مصادر مكسيقاا ،محاك التجديد في بنية القصيدة العربية ،منكعا في قكافي ،
قد ٌ

م التكرار كحسف التقسيـ ،ليدف الممؿ في مكضكع ارتبط بالشيعة ،فقد جاء تك اررا الملظي

لتقكية معاني كصكرا نابعا مف نزعت الخطابية (للظيا كنغميا) ،كما تلنف في ترديد أصكات
أحدث بها نغما مكسيقيا دؿ عمى مهارت في انتخاب الملردات كبراعة ترتيبها.
كعمى العمكـ استطاع الكميت تجكيد الملظ ،كتلنف في طرؽ نظم  ،فأكسب معاني لكنا
مكسيقيا يهز القمكب كيمت ا سماع بمكسيقاا قبؿ أف يمت بمعاني .
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الطاقات اإليحائية لمبنى المغوية
تمهيد :
يرتبط نسيج الكحدات الصرفية في المغة العربية  ،بالد

ت اللنية العميقة في النص،

كباإليحاءات البالغية المتنكعة ،فالصرؼ هك ميزاف المغة ،كهك القكاعد التي تعرؼ بها
صيغ الكممات العربية كبنيتها ،كما قد يط أر عميها مف زيادة أك تغيير أك نقص ،كد لة ذلؾ
كم في النص إذ " :يراد بالتصريؼ التغيير الذم يتناكؿ صيغة الكممة كبنيتها ،إلظهار ما
في حركفها مف أصالة كزيادة أك حذؼ أك إعالؿ أك إبداؿ"  .1كالصرؼ يمتاز بخصائص
مف شأنها أف تساعد عمى درس ا شكاؿ البنيكية لمكممة ،كصيغ ا فعاؿ ،كا سماء إلى
آخرا.2
كلهذا كانت عناية العرب قديما كحديثا بهذا المستكل المغكم  ،لما ل مف أثر في تشكيؿ
أدكات الشاعر ،كاثراء فن  ،كتعميؽ معاني  ،كتكثيؼ د

ت ؛ كالدرس الصرفي الحديث هك

فرع مف فركع المسانيات ،كمستكل مف مستكيات التحميؿ المغكم ،يتناكؿ البنية التي تمثمها
الصيغ كالمقاط كالعناصر الصكتية ،التي تؤدم معاني صرفية؛ كيطمؽ الدارسكف
المحدثكف عمى هذا الدرس مصطمح ( المكرفكلكجيا.3( Morphologie :
ككما ٌبينا العالقة التالزمية بيف اإليقاع كالمعنى عمى المستكل الصكتي  .4فسنحاكؿ في

هذا اللصؿ ،استجالء السمات ا سمكبية لمبنية الصرفية ،كذلؾ مف خالؿ دراستنا لهذا
المستكل؛ كسنهتـ بالعناصر الصرفية ذات القيمة ا سمكبية ،كالتي أسهمت بجدية في

تشكيؿ أدكات اؿشاعر كأسمكب  ،ذلؾ أف " الكممات يمكف أف تخض لمبكاعث المحركة لها
 -1أحمد قبش ،الكامل فً النحو والصرف واإلعراب ،دار الرشٌد ،دمشق ،بٌروت ،ط  ،1986 ،6ص .292
 -2منذر عٌاشً ،اللسانٌة ،موقف من القواعد ،مجلة الفٌصل ،الرٌاض ،السعودٌة ،العدد  ،93دٌسمبر  ،1984ص .59
 -3أحمد محمد قدور ،مبادئ اللسانٌات  ،دار الفكر ،دمشق  ،ط1999 ، 2م  ،ص . 137
4
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فتصبح شلافة أك معتمة ،كيتـ هذا عمى مستكيات صكتية كصرفية كد لية ،كلكؿ منها
نتائج أسمكبية بارزة..
أما الباعث الصرفي  ،فيتمثؿ في كجكد صيغ كمشتقات صرفية شلافة ذات أثر أسمكبي،
كبخاصة تمؾ التي تتصؿ بالمجاؿ العاطلي مثؿ صيغ التصغير كالتحقير كالهزؿ كالسخرية
كغيرها مف الصيغ التي قد تكتسب د لة أسمكبية جديدة ،في سياؽ تعبيرم  ،يبرز شلافيتها
كيخلؼ مف عتمتها  .1كتبرز في قصائد الهاشميات صيغ صرفية ،يمكف اعتبارها ظكاهر
أسمكبية ،تصالها بالحالة النلسية لمكميت كمنها:
 -1القيمة األسموبية لمفعل :
إف لمخصائص ا دائية لملعؿ قيمة هامة في البحث ا سمكبي ذلؾ أف القيمة التطبيقية
لملعؿ داخؿ النص الشعرم غير قيمت النظرية النحكية ،كقد أثبتت الدراسات أف رتلاع
نسبة اللعؿ عمى الصلات في النصكص د لة عمى اتصاؼ الشخصية ،بخصائص معينة
مثؿ :الحركية كالعاطلية كانخلاض درجة المكضكعية ،كعدـ تكخي الدقة في التعبي
كلذلؾ نجد ارتلاع نسبة ا فعاؿ في الشعر في مقابؿ انخلاضها في النثر

ر؛

 :فاللعؿ منب

الحركة كمصدر النشاط ،كهك يسهـ في مبنى القصيدة كمعناها 2؛ كما يسهـ في شعرية
القصيدة مف نكاح عدة ( :اإلسناد – الصيغ – الزمف) ،كقبؿ بياف ذلؾ  ،سنحاكؿ الكشؼ
عف نسبة كركد اللعؿ في الهاشميات بأنكاع  ،كد لة كؿ ذلؾ  ،فإن مف الممكف " تمييز
النص بتحديد النسبة بيف مظهريف مف مظاهر التعبير:
 -أكلهما التعبير بالحدث (.) ACTIVE ASPECT

 -1صالح فضل " ،علم األسلوب وصلته بعلم اللغة"  ،مجلة النقد األدبً فصول  ،ص .57

 -2عدنان حسٌن قاسم  ،االتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً ،ص .363
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 كثانيها مظهر التعبير بالكصؼ ( .1) QUALITATIVE ASPECTاللعؿ

الماضي

الهاشمية

الماضي الداؿ عمى

المضارع

ا مر

المضارع

الهامشية ا كلى

48

09

35

01

الهامشية الثانية

107

39

136

02

الهامشية الثالثة

116

23

59

01

الهامشية الرابعة

83

16

110

+3اسـ فعؿ أمر

الهامشية الخامسة

20

07

16

09

الهامشية السادسة

19

05

13

01

بقية المقاط

14

02

19

01

المجمكع

407

101

388

18

النسبة المئكية

50.06

25.37 / 13.04

47.72

02.21

جدكؿ رقـ 10 :
* يمثؿ الماضي الداؿ عمى المضارع بالنسبة لمهاشميات % 13.04
2

* كيمثؿ الماضي الداؿ عمى المضارع بالنسبة لملعؿ الماضي % 25.37

إف أبرز ما يالحظ عمى اللعؿ في هاشميات الكميت ،هك سيطرة الزمف الداؿ عمى
المضارع سكاء ما جاء من بصيغة اللعؿ المضارع نلس  ،إذ بمغت نسبة كركدا في
الهاشميات ما يقارب النصؼ ،كتحديدا

 % 47.72مف مجمكع ا فعاؿ بصيغة اللعؿ

المضارع ،يضاؼ إليها الماضي الداؿ عمى المضارع ،ذلؾ أف الماضي إذا جاء بصيغة
الدعاء ،أك الشرط دؿ عمى المضارع كقد جاءت هذا الصيغ بنسبة

 13.04مف المائة

 -1سعد مصلوح ،األسلوب ،دراسة لغوٌة إحصائٌة ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،1992 ،3ص .74
ٌ -2دل الماضً على المضارع ،إذا جاء بصٌغة الدعاء ،أو الشرط ،أو بصٌغة ( :كان سٌفعل أو لٌفعل) ،كقوله تعالى:
﴿ َف َما كا َ َن هللا ُ لِ ٌَ ْظلِ َم ُه ْمَ ،ولَ ِكنْ َكا ُنوا أَ ْنفُ َس ُه ْم ٌَ ْظلِمُون ﴾ التوبة()70
171

انباب انثاني-انفصم انثاني .......................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
بالنسبة لمهاشميات ،كبنسبة  25.37مف المائة بالنسبة لملعؿ الماضي ،كهكذا تككف نسبة
اللعؿ الداؿ عمى المضارع اإلجمالية  60.32مف المائة.
إف سيطرة الزمف الداؿ عمى المضارع في الهاشميات ،لـ يكف كليد الصدفة أك ا عتباط،
بؿ لد لت عمى الديمكمة كا ستم اررية ،ديمكمة الحؽ كالعدؿ كالمساكاة ،التي ينشدها
الشاعر مف خالؿ عكدة الحؽ إلى أصحاب (آؿ البيت) إنها الحقيقية التي

ينكرها

الشاعر مف خالؿ عكدة الحياة ،عكدة الخصب بعد الجدب يقكؿ (مف الكافر):
ض ّْي السياس ًة ه ً
بًمر ً
اش ًم ّّي
ٌى ى ى
ىٍ
ً
كرىها ىكىي يذ ُّ
ب ىع ٍنهىػ ػ ػ ػػا
يم ى
يـ أ ي
ييق ي

1

ً ًً
يع ػ ػ ػ ػػا
ىي يك ي
كف ىحَّيا َّيمت ىربً ى

يعا
ىكىيتٍ ير ى
ؾ ىج ٍدىبهىا أىىب ندا ىم ًر ى

إف لتكالي اللعؿ المضارع في البيتيف بشكؿ فت (يككف ،يقيـ ،يذب يترؾ) د لة عمى
ثقة الشاعر الملرطة في النصر كثقت بأف حكـ بني أمية إلى زكاؿ ،يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ىفيا ىر ّْ
ّْؿ ىمػ ػ ػ ػ ػػا ين ىؤ ّْم يؿ ًفي ًه يـ
ب ىعج ٍ
اض م ًق ور بًح ٍك ًم ػ ػ ً
ي
ىكىي ٍنلذ في ىر و ي
لمن ً ً
فإنهـ َّ
َّ
كبهي ٍـ
يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىي ين ي
اس ف ى

2

كر ىكىي ٍشىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى يم ٍرًم ػ ػ ػ ػ يؿ
ىلي ٍدفى ػ ػ ػ ػ ػػأ ىم ٍق ير ه
ًو ً ً
الم ىعطَّ يؿ
ىكًفػ ػ ػ ػػي ىساخط مىنا الكتى ي
اب ي
ً 3
ً ًً
الم ٍح يؿ يم ٍمح يؿ
يغ يي ي
كث ىحنيا ىي ٍنلي ب ى

إف قيما أسمكبية عديدة يمكف أف تستكقؼ المتمقي كهك يق أر هاشميات الكميت ،لعؿ أهمها
التكالي الكمي لملعؿ ،كهك ما يمثؿ مثي ار أسمكبيا يستدعى ا هتماـ،

سيما أف ا فعاؿ في
ٌ

حد ذاتها تتميز بقدرة عالية عمى تصكير الحركة كالهيئة ،كتتج با حداث نحك درامية
حيكية ،كيأتي اللعؿ بصيغة الماضي حينا كبصيغة المضارع أحيانا حيث تشير
اإلحصاءات إلى غمبة المضارع في ا ستخداـ ،سباب تتصؿ بلكر كعاطلة كمكقؼ
الشاعر كحالت النلسية كالشعكرية ،كلألسباب نلسها كثي ار ما يسند الشاعر اللعؿ إلى
 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة السادسة ،ص .625
 -2نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .608
 -3ال َمحْ ُل :القحط والجدب – وال ُم ْم ِح ُل :الذي دخل فً المحل.
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ضمير الجم سكاء الغائب أك الحاضر أك المخاطب حسب مقتضيات المكقؼ كحركة
المعنى كالعاطلة ( :نؤمؿ

نحف)( ،ينكبهـ

هـ).

كثاني هذا القيـ متصؿ بالكيؼ ،حيث يقكد اللعؿ حركة المشهد في إيقاع متجدد لمحدث
صعكدا كنزك  ،يعطى لملعؿ صلة التكالد ككأف ا كؿ يدف بسبب ،لظهكر الثاني ،كهكذا..
فالدعاء غرض ا مر (عجؿ) كالصاعد مف العبد إلى رب  ،كا مؿ المرجك مف حكـ آؿ
البيت يؤدل إلى الدؼء كالشب عمى مستكل ا مة .كما يؤكد هذا التكالد اللعمي كثرة
أساليب الشرط إذ يرتبط الجكاب بلعؿ الشرط كما في قكل (مف الطكيؿ) :

1

ض غمرتها إ ىذا ً
المهىمّْ يؿ
ص ىكل أ ي
ىخ ٍ
الم ٍك ى
ت ى
كا ٍف ٍأبمي ًغ القي ٍ
الي ىراعي ي
كراى ى

2

ت أ ًىديـ الكّْد ب ٍينًػ ػ ػػي كب ٍيىنهـ بً ً
آص ىرًة ا ٍىر ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ لى ٍك ىيتىىبمَّ يؿ
ض ٍخ ي ى ي ى
ىن ى
ى ى يٍ
كاذا كاف اللعؿ الماضي قد نجح في الكثير مف المكاطف ،في اجتذاب الزمف الحقيقي
لألحداث خاصة في حديث الكميت عف المآسي كالمظالـ التي لحقت بني هاشـ ،فإف
الشاعر يستحضر الماضي المأساكم ،ليصهرا في بكتقة الحاضر كالمستقبؿ إن زاد
الشاعر كأمم  :أليست (كربالء) أهـ معيف تشحف ب نلكس كأركاح الشيعة ،إن مقتؿ
الحسيف ،كقبم مقتؿ أمير المؤمنيف عمي  -رضي ا﵀ عنهما -يقكؿ(مف الخليؼ) :
ً
ص ّْي ًذم ي َّ ً
ص ُّي الك ً
كك ً
صً
ص ًاـ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػؿ ىك يم ٍرًدم ي
الخطػة اللى ٍ
كـ ىي ٍكىـ الخ ى
الخ ي
ى
ىى

4

ب ٍيف ىغك ىغ ً
ط ىغًاـ
اء أ َّ
يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػة ىك ى
ى ى ٍ

5

ً
كقىتًي هؿ بً ػ ػ ػ ػ ػػالطَّ ّْ
ؼ يغكًد ىر م ٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ى

3

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .614
 -2الٌراع  :الجبان – والمهلل  :الفار.
 -3نفسه ،الهاشمٌة األولً ،ص .505
 -4وصى الوصىٌ :عنً الحسن بن علً رضً هللا عنهما– والوصً :أمٌر المإمنٌن على بن أبً طالب علٌه السالم.
 -5والقتٌل  :الحسٌن بن علً ،والطف  :شاطئ الفرات -والطغام  :السفلة من الناس.
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كهكذا تتهاكل اللركؽ بيف ا زمنة ،ثـ تأخذ في التمركز باتجاا المحظة اانية (المضارع)
صانعة زمف الشاعر القمؽ المضطرب.
كلعمنا نممس هذا ا متزاج الزمني بشكؿ جيد في الماضي الداؿ عمى المضارع ،يقكؿ مف
الهامشية الثانية(الطكيؿ):

1

كىنعتًب لىػ ػ ػ ػ ػػك يكىن ػػا عمىى الح ّْ ً
ب
ؽ ىن ٍعت ي
ى
ى
ى ٍ ي ٍ
الش ً
ت ًع ٍن ىد ّْ
ىكيب ً
ب
يب إ ٍذ أ ٍىن ى
كرٍك ى
ت أى ٍشىي ي
ب
ىه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هؿ لًػ ػ ػ ػ ػ ىذلً ى
بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ً ىكلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي أ ٍ
ؾ ىيثٍ ًر ي

ؾ يكمَّهي ٍـ
ؼ ا ٍىم ىكات ىغ ٍي ىر ى
ىكىن ٍستى ٍخمً ي
ت ىن ً
كدا ىكيب ً
ىكيب ً
اشنئا
ت ىم ٍكلي ن
كرٍك ى
كرٍك ى
ت ًفي ػ ػ ً ىكيب ً
ىكيب ً
ت
كر ى
كرىك ٍ
ؾ قى ٍبهر أ ٍىن ى

فالمالحظ انصهار الماضي في المضارع مف خالؿ الشرط (لك كنا

– نعتب) كالدعاء

الذم تكرر بكاسطة اللعؿ (بكركت) خمس مرات.
كقكل مف الهاشمية الثالثة ( المنسرح):

2

ب
ض َّمىن ًت الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
العىي ي
ض كا ٍف ىع ى
أ ٍىر ي
إليؾ يػ ػى ػ ػ ػ ػ ػػا ىخ ٍي ىر ىمػ ػ ٍػف تى ى
اب قى ٍكًلي ى
ً
َّ
أنت الم ى َّ
ب
إف ىن َّ
ص قى ٍك ىم ى
ض في الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْػن ٍسىبة ٍ
ؾ ال ػ ػ ػ َّػن ىس ي
الم ٍح ي
المهىذ ي
ب ى
صلى ي
ي

كقكل مف الهاشمية الرابعة (الطكيؿ) :

3

ت ًفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً ا ً
ت
ىسَّنةي ىكَّب ىر ٍ
إذا ىش ىرىع ٍ

ً
كهمَّميكا
يغ ىكاتيهي ٍـ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يك ّْؿ أ ٍىك وب ى

ت ىب ٍح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػريه ٍـ
ػاس إ ىذا ىكىرىد ٍ
أىينػ ػ ػ ػ ه

ض ىر ًب
صػ ػ ػ ىػك ًادم ى
الغ ىرائً ًب لى ٍـ تي ٍ
ى

كقكل مف الهاشمية الخامسة(المتقارب):

5

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .525
 -2نفسه ،لهاشمٌة الثالثة ،ص .562
 -3نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .603
 -4غواتهم ٌ :عنً أصحاب ٌزٌد بن معاوٌة
 -5نفسه ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .620
 -6الصوادي  :العطاش – الغرائب  :اإلبل تدخل فً إبل القوم فٌستغلونها ألنها لٌست منهم.
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كقكل مف الهاشمية السادسة (الكافر) :

1

ً
ًً
يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ث ىحمُّكا
يمٌيةى ىح ٍي ي
ىكا ٍف ًخ ٍل ى
المهىٌن ىد ىكالقىط ى
ت ي
فىقي ٍؿ لىبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أ ى
ىكأى ٍشىب ى ىم ٍف بً يج ً
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
أى
ػاع ا﵀ي ىم ٍف أى ٍشىب ٍعتي يمكاي
كريك ٍـ أي ًج ى
إ ىذا ساس الب ًرَّيةى ك ى ً
َّ
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ػار
يمتً ً ىجهىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نا
الخم ى
ىكىي ٍم ىع ىف فىذ أ ى
ى ى ى ى
إف لتكالي الماضي الداؿ عمى المضارع في قكل ( :إف عاب – إف نص – إذا شرعت
– كبرت – هممكا – إذا كردت – إف خلت – إذا ساس  )..كغيرها كثير في الهاشميات،
د لة عمى أف الكميت صاحب فكرة كهدؼ في الحياة ،يعيش حاضرا لها كمف أجمها
مستقبم  ،كالماضي بالنسبة ل ليس سكل محطة لمتزكد ،كلعؿ هذا ما جعم يثكر عمى
طيعة
المقدمات الطممية ،نها تنقؿ زمف الشاعر إلى الماضي كتصهرا في محكلة إياا أداة ٌ

تحركها ذكريات الماضي بأفراح كأتراح .

أما ا مر كالذم لـ تتجاكز نسبة كركدا في الهاشميات  % 02فعمى الرغـ مف قمت إ
أن يعبر عف تجربة تستشرؼ آفاؽ المستقبؿ مف خالؿ إنشائيت الدالة عمى التمني – في
الكثير مف ا حياف -كالمرتبطة د ليا بالدعاء الذم يبدي الشاعر راجيا مف المكلى -عز
كجؿ -التعجيؿ بزكاؿ الغمة ،كعكدة الحؽ المسمكب صحاب ليدفأ المقركر كيشب المرمؿ
يقكؿ(مف الطكيؿ) :

2

ً
كر ىكىي ٍشىبػ ػ ى يم ٍرًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ
ّْؿ ىمػ ػ ػ ػ ػػا ين ىؤ ّْم يؿ ًفي ًه يـ
ب ىعج ٍ
فىىيا ىر ٌ
لىي ٍدفىػ ػ ػ ػ ػ ػأى ىم ٍق ير ه
3
كيتحكؿ ا مر إلى دعكة لبني هاشـ يقكؿ مف الهاشمية نلسها :
ت ًمف ىشأٍنًػ ػ ػ ػ ػ ً
فى ىد ٍ ً
ع ذ ٍك ىر ىم ٍف لى ٍس ى ٍ
ىه ًؿ الثٌىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ً
ػاء
ػاء ً ٍ
ىك ىه ػ ػ ػ ػ ػػات الثٌىنػ ػ ى
ً
ًو
كف
ىبنػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىهاشـ فىهي يـ ا ى ٍكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػريم ى

ؾ الم ٍن ً
ً
ً
ص ًب
ىكى هػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك م ٍف ىشأٍن ى ي
ىص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًب
أص ىك ًب قى ٍكلً ى
ؾ فىػػا ٍ
بً ٍ

بنًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ً
طىي ًب
ض ًؿ ا ٍ
الباذ ًخ ا ٍف ى
ى
ى

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة السادسة ،ص .624
 -2نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .608
 -3نفسه ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .618
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ىء ًم ٍف يد ً
الن ىس ًب ا ى ٍق ػ ػ ػ ىػر ًب
ػاه ٍـ فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتٌ ًخ ٍذ أ ٍىكلًيػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كف ًذم ٌ
ىكاىي ػ ػ ػ ػ ػ ي
كًفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي حّْب ًهـ فىاتى ًهـ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اح ًط ًب
ػاذ ن
ىنهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ى
ؾ ىكًفػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىحٍبمً ًه ٍـ فى ٍ
ٍ ى
ي ٍ
ى
فلي هذا المقطكعة تكالت مجمكعة مف أفعاؿ ا مر ( دع ،اتخذ ،اتهـ ،احطب) عالكة
عمى اسـ فعؿ ا مر (هات) ،كاذا عممنا أف د لة ا مر تق بصكرة ما ،تحت زمنية اللعؿ
المضارع ،إذ مف صيغ ا مر المضارع المسبكؽ بالـ ا مر ،عمما أف الزمف المراد هك
المستقبؿ الذم

يتحقؽ رخاؤا إ م آؿ البيت.

كخالصة الكالـ عف زمف اللعؿ يمكف القكؿ  :إف سيطرة اللعؿ الداؿ عمى المضارع في
الهاشميات يدؿ عمى الديمكمة كا ستم اررية ،ا مر الذم أهؿ آؿ البيت لمبقاء.
أما عمى مستوى الصيغ  :فمف المظاهر ا سمكبية الالفتة في هاشميات الكميت
تلعؿ +
شيكع بعض الصيغ اللعمية م تلاكت فيما بينها كلعؿ أبرزها صيغة ( أفعؿ ٌ +

فعؿ  +افتعؿ  +استلعؿ  +ا ٍف ىع ٍك ىع ىؿ  +افعم ٌؿ ) كالغرض مف هذا الصيغ
ٌ
المضعلة منها -بعث د

– كخاصة

ت جديدة بسياقها الشعرم ،كغالبا ما تككف هذا الد

ت قائمة

عمى المبالغة في إظهار الحدث؛ كالمضعؼ مف ا فعاؿ "ما كاف أحد أحرف ا صمية
مكر ار بغير زيادة ،سكاء أكاف ثالثيا (كمد ،كجر) ،أك رباعيا (كزلزؿ)"
قكل (مف الطكيؿ):

1

كمما جاء منها

2

لىه ػ ػ ػػا ىن ً
اهني ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ًم ىم ٍف ىيئً ُّف ىكىي ٍز ىح يؿ
ى

ً
أىتىتٍ يك ٍـ ىعمىػ ػ ػػى ىه ٍك ًؿ ال ًجىن ً
اف ىكلى ٍـ تيط ٍ
اف ًفي التٍُّر ًب ثى ًاكنيا يزىه ٍيهر ىكأ ٍىكىدل يذك القييرك ًح ىك ىج ٍرىك يؿ
ض َّر ى
ؾ ٍ
ىك ىما ى
أف ىك ى
كغالبا ما تككف د ت هذا الصيغ ،قائمة عمى المبالغة في إظهار الحدث ،كلما كاف
التضعيؼ أحد الكسائؿ التعبيرية التي يي ىعَّبر بها عف قيـ انلعالية كعاطلية ،فإف الكميت
يكتلي بتكسم بالمضعؼ مف ا فعاؿ الثالثية فحسب ،بؿ يتعداا إلى ا فعاؿ الرباعية

 -1أحمد قبش ،الكامل فً النحو والصرف واإلعراب ،دار الرشٌد ،دمشق ،بٌروت ،ط ،1986 ،6ص.4
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .616
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كذلؾ لتحقيؽ القيمة ا سمكبية التي تليض بمعاني النص ،قكة كشدة مف ذلؾ قكل مف
الهاشمية نلسها :

1

ػي الهيك يج الثٌىكائً يج بالػ ًػذم
كلك يكل ػ ى
يقكؿ :لك أف الراعي ىكلً ىي غنم بمثؿ ما يمكننا (أم بنك أمية) ب لهمكت غنم كذهبت،
المتىىرّْخ يؿ
ؤلينا بً ػ ػ ػ ما ىد ٍع ىد ى
ى
ع ي

2

لشدة ظممهـ كبطشهـ بالرعية ،كلملعؿ (دعدع) عالكة عمى الد لة المعنكية في البيت،
حركة مكسيقية ترددية عمى مستكل اإليقاع ،فاإليقاع المكسيقي كا نلعالي الذم يحقق
(دعدع)
الد

يتكفر في بديم (دعَّ) بسبب اإلدغاـ ،مما يدؿ عمى أف الشاعر

يلصؿ بيف

فعؿ) عمى (أفعمت ،فعمت) فتليد تكثير
ت الصكتية كالمعنكية .كتدخؿ هذا الصيغة ( ٌ

العمؿ كالمبالغة.3

كالالفت أف هذا الصيغ كاف حضكرها قكيا في الهاشميات عمى أف الصيغة ا كثر
حضكرا ،كالتي تعد ظاهرة أسمكبية بامتياز هي صيغة ( :أفعؿ) كالتي تدؿ عمى التعدية
كالصيركرة يقكؿ (مف الكافر):

4

ؾ أىكليهـ ً
ً
يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
صن ى
اء بً ىذل ى ٌ ي ٍ ى
ىس ى
أى
الح ىدثى ً
يعػ ػ ػ ػػا
ىكأى ٍق ىك ًم ًه ٍـ لى ىدل ى
ػاف ًر ى

ىفمى ٍـ أٍىبمي ٍغ بً ًه ٍـ لى ٍعننػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىكلى ًك ٍف
ً ًً
ضمُّكا
اعكا أ ٍىم ىر قىائػ ػػده ٍـ فى ى
ىض ي
أ ى
ًً
ث ىحمُّكا
يمٌيةى ىح ٍي ي
فى يق ٍؿ لىبن ػ ػ ػ ػ ػػي أ ى

ً
ً
يع ػ ػ ػ ػ ػػا
المهىٌن ىد ىكالقىط ى
ىكا ٍف خ ٍلت ي
ىكأى ٍشىب ى ىم ٍف بً يج ً
يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كريك ٍـ أي ًج ى

ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
أى
ػاع ا﵀ي ىم ٍف أى ٍشىب ٍعتي يمكاي

المالحظ  :هك تكالي ا فعاؿ المزيدة كالتي جاءت بصيغة (أفعؿ) مبالغة في إظهار
الحدث ،فا فعاؿ ( :أساء ،أضاع ،أجاع ،أشب ) تعدت المعنى العادم لملعؿ ،فمف د
ا فعاؿ المزيدة عمكما ،عالكة عمى التعدية ،المبالغة ،المطاكعة ،المشاركة ،التدرج،
 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .595
2
الحمل.
َع ال ُم َت َر ِّخ ُل :ما زجر الراعً َ
 الثوائج  :الظؤن  -ما َدعْ د َ -3ابن قتٌبة ،أدب الكاتب ،تحقٌق  :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الجٌل ،ط  ،1963 ،4ص .355
 -4الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة السادسة ،ص .624
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التحكؿ كا نتقاؿ..

1

كلعؿ هذا التحكؿ كهذا ا نتقاؿ ،هك ما أرادا الشاعر كمف كرائ شيعة

آؿ البيت ،حيف تصريح  :بأف النبي (صمى ا﵀ عمي كسمـ) هك مف أراد ذلؾ حيف
اصطلائ لألماـ عمي – رضي ا﵀ عن  -كابانت لمك ية ل يكـ ( ىغ ًد ً
ير يخـ)

الهاشمية نلسها :

2

يقكؿ مف

3

ً
ىصلىااي ٌ ً
يعا
ىعىيى ُّ
ػي ىعمىى ٍ
اختًىي وار بً ىما أ ٍ
الرفي ى
ىكأ ٍ
المذ ى
كض ل ي
النب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ً
كيكـ َّ
الد ٍك ًح ىد ٍك ىح ىغ ًد ً
يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ير يخ ػ ػ ػ ػ ػ ٍّػـ
ى
الك يةى لك أط ى
أباف ل ى
ك يكتلي الكميت بزيادة حرؼ عمى اللعؿ ا صمي ،بؿ يتعداا إلى زيادة الحرفيف
كالثالثة مبالغة في إبراز الحدث يقكؿ (مف المنسرح):
الر ىجا يؿ ىعمىى
اممى ٍكلى ىح ّْ
قكـ إذا ٍ
ه
الشر ًمف مقى ًاد ًح ً
استىثٍقى ى َّ
كٍ
ب ي ٍ ى

4

ً
اؽ طى ٍع ىمهيـ ىع يذ يبكا
مف ىذ ى
أ ٍف ىكاا ٍ
و
ك ىك ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب
ػاف في ظى ٍه ًر آلة ىح ىد ي
ى

فاللعؿ (اممكلح) يدؿ عمى أف أمر الرجاؿ( كالمقصكد رجاؿ بني أمية) ،صار كالممح
يطاؽ ك يشرب ،خالفا لبني هاشـ؛ كاللعؿ (استثقب) يدؿ عمى كثرة الشر ،الذم
5

يي ًقيـ

قكـ اعكجاج إ بنك هاشـ؛ كمف ذلؾ قكل أيضا (مف الطكيؿ):
كي ّْ
ميم  ،ي
6
ب
ت
المىن ً
اخ تىمىلَّتى ٍ
اح ىأىزلٌ ٍ
إذا ما ٍ
ب أ ٍىرىع ي
اء كالق ٍم ي
بًمر ى
هك ىج ى
ت فػػي ي
عكبتى ٍي ٍ
7
ً ً
ت ًفي أ ٍىي ين و
ب
ؽ فى ىكأَّىنما
صىب ٍ
اه ٌف تي ٍ
إذا ٍ
بً ىز ٍجػ ىػروة أخرل في س ىك ي
ض ىر ي
ص ٍك ى
اع ى
فاللعؿ (اح أز ٌؿ) الذم جاء بصيغة (افعمؿ) كالذم يعنى ا رتلاع كالتجافي ،دؿ عمى

التحرؾ ،كهك ما أرادا الشاعر ّْ
لرد ا مكر إلى نصابها .كد ٌؿ اللعؿ (اعصكصب) كالذم
 -1أحمد قبش ،الكامل فً النحو والصرف واإلعراب ،ص .296
ٌ -2نظر ص  ،42من البحث.
 -3الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة السادسة ،ص .623
 -4نفسه ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .570
 -5نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .545
 -6احْ َزأَلّ ْ
ت  :ارتفعت –بمرعو َب َتًْ  :بؤذنً ناقة – ْ
هو َجا َء :تنفر من كل شًء لحدتها.
7
ص َب ْ
ت :اجتمعت  -فًِ أَ ٌْ ُن ٍق :جمع نوق على غٌر قٌاس.
ص ْو َ
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جاء بصيغة (افعكعؿ) -كهك مزيد بثالثة أحرؼ -عمى الصيركرة ،كمعنى اعصكصبت :
اجتمعت ،يقكؿ في البيت إذا زجر غيرها فكأنما هي تضرب بزجر غيرها كهي تسرع مف
زجر غيرها ،كا ينؽ في البيت جم نكؽ كقد جاء عمى غير القياس ،كالكميت كثير
الخركج عف المألكؼ خصكصا فيما يتصؿ بالمغة .فقد كجدناا كثي ار ما يكغؿ في اإلغراب
المغكم ،كقد أرجعنا ذلؾ إلى أف الرجؿ كاف مف أهؿ البدك ،كأهؿ البدك معركفكف بميمهـ
إلى غريب المغة ،ثـ إن كاف راكية مف ركاة الشعر.
كمف الصيغ المؤكدة لمعاني الصيغ الساللة الذكر ،الصيغ الدالة عمى المبالغة كالتلاعؿ
تلعؿ) ،فهذا الصيغة " تأتي بمعني إدخالؾ لنلسؾ في أمر حتى
م الحدث كصيغة ( ٌ

تضاؼ إلي أك تصير مف أهم " 1كهك مراد الشاعر ،كمف ذلؾ قكل مف الهاشمية الثانية:
إلى ٍي يكـ ىذ ًكل ً
عت
ػي تطمٌ ٍ
آؿ ٌ
النب ػ ػ ٌ
3
كقكل أيضا مف الهاشمية نلسها (الطكيؿ):
كخ ٍيىب ىر ىب ٍع ىد ىه ػ ػ ػ ػػا
هـ ىش ًه يدكا ىب ٍد نار ى
ٍ
ظأ وٍر ىكأى ٍشىبميكا
كها ىغ ٍي ىر ى
ىك يه ٍـ ىرئً يم ى

كقكل مف الهاشمية نلسها :

2

ً
ً
ب
ألب ي
اء ك ي
ىن ىك ًازعي م ٍف ىق ٍمبًي ظ ىم ه
كي ٍكىـ يحىن ٍي ًف ك ّْ
ب
صٌب ي
ى
ػاء تى ى
الد ىمػ ػ ػ ي
4
طر ً
ً
اؼ القىىنا ىكتى ىح َّد يبكا
ىع ٍميهىا بأى ٍ ى

5

َّ
و
ً
ب
يعا ىرٍأيتيهىا
ىك ىذا ى
ى
تخط ػ ػ ػ ػ ػػى ىكى ىذا ىه ٍيىبة تىتىهىٌي ي
المىن ىايا ى ىكض ن
ؾ ى
تتهيب) كالتي تدؿ في الغالب عمى
تصببٌ ،
تحدبكا ،تخطٌىٌ ،
فا فعاؿ (تطمٌعتٌ ،

المطاكعة كا تخاذ ،6لـ تخرج عف معنى المبالغة في الحدث .فالتطم الذم دؿ عمي اللعؿ

 -1ابن قتٌبة ،أدب الكاتب ،ص .359
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .518
 -3نفسه ،ص .528
َ -4ر ِئمُو َها َغٌ َْر َظؤْ ٍر:قبلوا دعوة اإلسالم ولم ٌكرهوا علٌها  -أَ ْش َبلُوا َو َت َح َّدبُوا :أشفقوا
 -5نفسه ،ص .544
 -6تمام حسان ،اللغة العربٌة معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البٌضاء ،المغرب ،ط  ،1994ص .138
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(تطم ) نممس في التعمؽ الشديد بالركح كالعقؿ كالجسد اؿ البيت ،كاتخاذهـ طكعا كدكف
إكراا أكلياء دكف غيرهـ.
كيشير اللعؿ (تصبب ،تحدبكا) إلى البالء الحسف لألنصار في بدر كخيبر كحنيف
طكاعية ،متخذيف مف دعكت  -صمى ا﵀ عمي كسمـ -المالذ ،لقد قبمكها كعطلكا عميها
كما ترأـ الناقة كلدها.
كما قيؿ عف ا فعاؿ السابقة يمكف أف يقاؿ عف اللعؿ (تخطى ،تتهيب) الكارداف بصيغة
(تتلعؿ) كقد حذفت التاء مف صيغة اللعؿ ا كؿ إذ ا صؿ تتخطى كقبم اللعؿ (تصبب)
كلعؿ لهذا الحذؼ أسباب أهمها :
 -إيثار الشاعر لألللاظ السمسة ،سهمة النطؽ إذ

شؾ أف تخميص اللعؿ مف التاء

يؤدم إلى هذا السالسة كالسهكلة.
 الحلاظ عمى ا تزاف الشعرم. كا هـ مف كؿ ذلؾ المزج بيف ا زمنة  :فحذؼ تاء المضارع د لة عمى استحضارالماضي الذم من يستمد الشاعر قكت  ،كهكذا استطاع الشاعر الحلاظ عمى الد لة
المعنكية لمنص كمبناا ،كسالسة النطؽ ،كاتزاف اإليقاع الشعرم .كمف ذلؾ قكل أيضا مف
(الطكيؿ):

1

كص ٍب ًرم عمىى ا ى ٍق ىذ ً
إغض ً
اء كهي تى ىج ٍم ىج يؿ
ؽ
ني يم ٍ
اء ىع ٍي َّ
ط ًر ه
ى
كاني عمى ٍ ى
ى ى
فصيغة (تجمجؿ) كالتي أصمها (تتجمجؿ) حافظت عمى ا تزاف الشعرم ،عالكة عمى
سهكلة النطؽ ،كاستحضر الشاعر مف خاللها الماضي كصهرا في المضارع ،فالبيت يشير
إلى مبدإ مف المبادئ التي اعتمدها الشيعة في الماضي كالحاضر مف أجؿ التمكيف
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .615
180

انباب انثاني-انفصم انثاني .......................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
لمذهبهـ مستقبال أ هي (التقية) ،فهك يغض الطرؼ كيصبر عمى ما يرل مف أحداث
كهي تقمقؿ ،في سبيؿ غايتة القصكل (المهدم  1أك دكلتهـ).
كهذا التخليؼ

تلعؿ) بؿ مس صيغ فعمية أخرل مف ذلؾ تخليؼ
يقتصر عمى صيغة ( ٌ

اللعؿ (يكف) في قكل (مف الطكيؿ):

2

كانًي ًمف ىغ ٍي ًر ا ٍكتًلى و
اء ٍك ىج يؿ
ؾ ىه ىذا ىك ًافني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فىهي ىك ًع ٍن ىدىنا
إف ىي ي
ٍ
فى ٍ
ى
كالالفت هك كركد هذا الصيغة (تلعؿ) في كثير مف المكاطف قافية ،كما في ا بيات
الساللة الذكر (تجمجؿ ،تتهيب ،تحدبكا ،تصبب ،)..ما يشير – فعال -إلى أف الكميت
يلصؿ بيف الد

ت الصكتية كالد لة المعنكية.

كيمكف تبيف نسبة كركد هذا الصيغ  -صيغ الثالثي المزيد -في الهاشميات مف خالؿ
الجدكؿ التالي م مالحظة :
 أف اللعؿ إذا تكرر في البيت يذكر مرة كاحدة. -ثـ إف هذا النسب خاصة بالماضي فقط.

ٌ -1نظر ،ص  34من البحث.
 - 2نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .613
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الصيغة
الهاشمية

الفعل
الثالثي

المضعف افعل

فاعل

فعل
ّ

انفعل

افتعل

افع ّل

تفعل
ّ

تفاعل

استفعل

افعوعل افعا ّل افعول
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/
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/
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/
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/
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/

/

الهاشمية
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04
الهاشمية12 05

02

01

/

/

/

/

/

01

/

/

/

/

01

الهاشمية05 06

01

08

/

/

/

/

/

/

01

/

/

/

/

/

03

/

/

/

01

/

/

/

01

/

/

/

بقية

08

المقاط
النسبة

50.25

7.78

0.25 03.76 02.01 05.52 0.50 05.27 0.75 04.27 02.76 16.58
جدكؿ رقـ 11:
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كهكذا يتراءل لنا أف الكميت قد استعمؿ كؿ صيغ اللعؿ الثالثي المزيد ،باستثناء صيغة
كاحدة أ كهي صيغة (افعا ٌؿ) م تلاكت بيف الصيغ ،كأكثر هذا الصيغ تكظيلا هي
صيغة (أفعؿ) كالتي تشير إلى معنى التعدية كالصيركرة بنسبة (  )16.58مف المائة بالنسبة
لألفعاؿ الماضية الكاردة في الهاشميات ،كبنسبة (

 )39.52مف المائة بالنسبة لألفعاؿ

المزيدة الكاردة في الهاشميات؛ تميها صيغة الثالثي المضعؼ :كهك ما كاف أحد أحرف
ا صمية مكر ار بغير زيادة سكاء كاف ثالثيا أك رباعيا –كما أشرنا -كبنسبة (  )07.78مف
المائة مف مجمكع اللعؿ الثالثي ،كبنسبة (  )18.56مف المائة بالنسبة لألفعاؿ المزيدة.
تلعؿ) كالتي تشير إلى المطاكعة كا تخاذ  ،1إذ جاءت بنسبة (  )05.52مف
ثـ صيغة ( ٌ

المائة بالنسبة لألفعاؿ الماضية إجما كبنسبة (  )13.17بالنسبة لألفعاؿ المزيدة .فصيغة

(افتعؿ) كالتي تليد ا تخاذ كا ضطراب كهك المعني الغالب عمى هذا الصيغة  ،2كهك حاؿ
الشاعر في هاشميات  ،فاتخاذ الهامشييف أكلياء مف دكف ا مكييف جعؿ حيات كمها
مضطربة ،كقد جاءت هذا الصيغة بنسبة ( )05.27مف مجمكع ا فعاؿ الماضية الكاردة
فعؿ)
في الهاشميات ،كبنسبة (  )12.57مف مجمكع ا فعاؿ الثالثية المزيدة؛ تميها صيغة ( ٌ
التي تشير إلى التعدية كاإلزالة  ، 3كجاءت بنسبة (  )04.27مف المائة بالنسبة لألفعاؿ
الماضية الكاردة في الهاشميات ،كبنسبة ( )10.17مف المائة بالنسبة لألفعاؿ المزيدة.
كتتراكح النسب بالنسبة لبقية الصيغ بيف (  )03.76مف المائة بالنسبة لصيغة (استلعؿ)
كالتي تليد القمب كالصيركرة.

4

كنسبة (  )0.25كهي أضعؼ النسب بالنسبة لصيغتي

 -1تمام حسان ،اللغة العربٌة معناها ومبناها ،ص .139
 -2نفسه ،ص .139
 -3نفسه ،ص .139
 -4نفسه ،ص .139
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افعكعؿ) كتليداف التغير كالتحرؾ
(افعك ٌؿ ك ٍ

. 1هذا بالنسبة لعمكـ اللعؿ الماضي في

الهاشميات ،أما بالنسبة لملعؿ المزيد فتراكحت النسبة بيف ( )08.98ك ( )0.59مف المائة.
كقد تتغير كؿ هذا النسب باحتساب كؿ ا فعاؿ الكاردة في الهاشميات (الماضي

كالمضارع كا مر) كما يبين الجدكؿ المكالي :

 -1المرجع السابق ،ص .139
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ص.اللعؿ الفعل
الهاشمية

الثالثي

المضعف

صيغة

صيغة

الثالثي

فاعل

فعل

انفعل

افتعل

افع ّل

تفعل
ّ

تفاعل

استفعل افعوعل افعا ّل افعول أفعل
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01
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04
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/

20 /

01

02

06
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01

09

02

05

01

/
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13

05

13

/

03

/

07

01

04

/

/

26 /

الهاشمية 27 05

03

01

02

/

01

/

02

01

/

/

01 /

الهاشمية 12 06

02

/

01

/

01

/

/

01

/

/

/

09 /

بقية المقاط

20

01

/

/

/

01

/

/

/

01

/

/

09 /

النسبة

57.39

06.06

05.18 02.65

0.63

0.37 05.43

05.05

02.02 01.26

الهاشمية03

89

نسبة الثالثي غير المزيد 57.32

0.12

نسبة اللعؿ الثالثي المزيد 42.67 :

جدكؿ رقـ 12 :
مالحظة  - :إذا تكرر اللعؿ يذكر مرة كاحدة.
 -يتـ حساب نسبة اللعؿ الثالثي بطرح ا فعاؿ المزيدة بأنكاعها الثالثة مف العدد اإلجمالي لألفعاؿ.
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أهـ ما يالحظ عمى حركية اللعؿ مف خالؿ هذا الجدكؿ

 ،هك استعماؿ كؿ صيغ

الماضي المزيدة  ،باستثناء صيغة (أف ا ٌؿ) كهي الصيغة التم ؾثي ار ما تقترف بالمكف – م
تلاكت في نسبة كركدها -كلعؿ أكثرها اعتمادا هي الصيغ التي ت شترؾ في الد لة عمى
ثرة ،كما يقكؿ محمد اؿقادم الطرابمسي  .1ما يجعؿ مف الك ء
معنى القكة المتكاصمة الـ م
ثرة ،كهذا الصيغ هي( :صيغة أفعؿ)
ؽ كأصؿ الحركة الـ م
اؿ البيت مصدر القكة الخال ة
بنسبة (  )65.26مف المائة مف ا فعاؿ المزيدة  ،كصيغة (أفتعؿ) بنسبة (  )25.74مف
تلعؿ) بنسبة (  ،)24.55ك(  )23.95مف المائة عمى التكالي
فعؿ) ك( ٌ
المائة ،كصيغة ( ٌ

بالنسبة لألفعاؿ الثالثية المزيدة دائما؛ هذا عالكة عمى اللعؿ الثالثي المضعؼ كالذم جاء

بنسبة (  )10.57مف المائة بالنسبة لألفعاؿ الثالثية كبنسبة (  )28.74مف المائة بالنسبة
لألفعاؿ المزيدة ،مما يدؿ عمى أف معاني :القكة ،المبالغة ،النصر ،الثبات ،ا مؿ،
المطاكعة ،هي محكر الهاشميات..
إف عممية التشكيؿ اللني بالنسبة لملعؿ،

تتكقؼ عند تكظيؼ صيغ بعينها

– عمى

كثرتها في الهاشميات -بؿ تتعداها إلى ا ستعانة بحركة ا فعاؿ ،كلك عبر الحكار
الذم مف شأن تحقيؽ بنية أسمكبي مثيرة ،عمى المستكل العاطلي ،كالمستكل المعنكم،
كمستكل اإليقاع المكسيقي فلي قكل (مف الطكيؿ):

2

ض ما ًفي ً ُّ
ً
المثى َّم يؿ
الذ ىع ي
اؼ ي
إلى ىب ٍع ً ى
بًىبا و
ىع ًذ يؿ
يعّْزيهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ًم ىرنا
ار ىكأ ٍ
ؽأى
ً
المتى ىعمّْ يؿ
كق ػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ىي ٍقىب يؿ ا ٍيمنىيػ ػ ػ ػ ػةى ي
اء ٍي ًف ىي ٍع ىج يؿ
صىب يركا ُّ
أم القى ى
ض ى
كم ػػا ى
ى

إذا سم ي ً
ت
ص ىريه ٍـ ىكتى ى
طمَّ ىع ٍ
ت ىن ٍلسي ىن ٍ
يٍ
ً ً
الع ٍي ً
ش فىانًني ػ ػ ػػا
ىكيق ٍم ي
ت لىهىا بًيعي م ىف ى
ً ً ًو
ً ً
المىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
أتىتٍني بتى ٍعميؿ ىك ىمَّنتٍني ب ي
ص ػ ػ ػػابً نار
ت ىن ٍل ىسػ ػ ػ ػ ػ ى
ىكقىالى ٍ
ت يم ًع ُّد ٍأن ى
ؾ ى
ػات ًم ٍنهـ أبػ ػ ػػك جعلى ور يدكف ً
أم ٍكتنا ىعمىى ىح ٍّ
ٍم يؿ
الذم يك ٍن ى
ى
ؽ ىك ىما ىم ػ ػ ػ ػ ى ي ي ي ى ٍ
ت تىأ ى
ى
 -1محمد الهادي الطرابلسً ،خصائص األسلوب فً الشوقٌات ،ص .485
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .611
ُّ -3
الذ َعافُ ال ُم َث َّم ُل :السم الناقع.
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ً
ىج ىم يؿ
ًأـ ى
َّب ير أ ٍ
ت ىكالص ٍ
ت إًذا مػىػ ػػا ٍأن ى
إف ىبمى ٍغتىهىا فأ ٍىن ى
ص ىكل التي ٍ
الغ ىايةى القي ٍ
فالمقط يتككف مف بنية فعمية شممت (الماضي كالمضارع كا مر) في كض يكمؿ
إف عمى المستكل العاطلي أك عمى المستكل الزمني ،فالغاية القصكل
بعض البعضٍ ،
التي يريدها الشاعر(إما المهدم المنتظر ،أك دكلة آؿ البيت المنتظرة مستقبال) ك

تتحقؽ إ بالصبر كبي العيش اللاني ،كعذؿ النلس عمى ترؾ نصرة آؿ البيت حتى
يمكت دكف تحقيؽ ا مؿ كما مات (أبك جعلر محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف
أبي طالب عميهـ السالـ).
فاللعؿ يتحرؾ كفؽ حركة مكجبة تمتمئ با مؿ كاإلصرار عمى تحقيؽ الغاية :إف
اللعؿ الماضي (سمت) يؤدل إلى التطم  ،ك(قمت كبيعي) يؤدل إلى حركة (أعزم،
كأعذؿ) التي مف شأنها التطم نحك الغاية القصكل.
كمف الظكاهر ا سمكبية المتصمة باللعؿ في الهاشميات :بناء اللعؿ لممجهكؿ في
الكثير مف المكاطف ،كفي كؿ الهاشميات ،فقد أحصينا مف هذا الظاهرة (

 90فعال )

سكاء بصيغة الماضي ب ػ ػ 25 ( :فعال) أك المضارع بػ ػ ػ 65 ( :فعال).
كمف أمثمة ذلؾ قكل  :في مقتؿ (الحسيف بف عمي-رضي ا﵀ عنهما )-بشاطئ اللرات
عمى يد مجمكعة مف السلمة ،فتلرقت الطرؽ بعد أف كانت كاضحة(مف الخليؼ):
كأ ً
ص ًاد ير ىشتَّػ ػ ػ ػ ػ ػػى
يشتَّ ٍ
ت بًىنا ىم ى
ى
ً
َّ ً
ً
ىكقىتي هؿ بًالطؼ يغكًد ىر م ٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

كقكل (مف الطكيؿ):

2

بع ىد ىنه ًج َّ ً ً
اارًاـ
ىٍ ٍ
السبيؿ ذم ى
أم وة كطى ىغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
اء َّ
غك ىغ ى
ٍبي ىف ٍ

ً
ب ً
ألى ٍـ تىىرنًي ًم ٍف يح ّْ
ػب
آؿ يم ىح َّم ود أ يىرك يح ىك ٍ
أغ يدك ىخائلنػ ػ ػ ػ ػػا أتىىرقَّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولً ،ص .504
 -2نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .536
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ً
ً
ىكأّْىني ىج و
ب
اف يم ٍح ًد ه
الع ٌر أ ٍ
ىج ىر ي
ىنم ػ ػ ػ ػ ػػا بً ًه ٍـ ييتَّقىي م ٍف خ ٍشىية ي
ث ىك ىكأ ى
ى
ً
ىم جروـ أـ بً َّأي ًة س ٍيروة أيعَّن ي ً
ب
هـ ىكأ ىيؤَّن ي
ى
ؼ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تى ٍق ًريظ ٍ
ىى
ىعمى ػ ػػى أ ّْ ي ٍ ٍ

كقكل مف الهاشمية الثالثة ( المنسرح):

1

2

ً
ً
كف ٍأك ثىمىيبكا
ىكًقي ىؿ أ ٍف ىر ٍ
ص ٍد ي
طى
ت ىكلى ٍك ىعٌنلىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى القى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائمي ى
ت ىب ٍؿ قى ى
3
كقكل مف الهاشمية الرابعة( الطكيؿ):
ىأرىانا عمىى يح ّْ
الحىي ًاة ىكطيكلًهىا
ب ى

يي ىج ُّد بًىن ػ ػ ػ ػػا ًفػ ػ ػ ػ ػػي يك ّْؿ ىي ٍكوـ ىكىن ٍه ًز يؿ

إف أبرز ما يالحظ عمى ا فعاؿ المبنية لممجهكؿ في النماذج السابقة هك نسبتها إلى
بني أمية ،ككأني بالشاعر أراد كصلهـ بكؿ الصلات المتصمة باللعؿ (جهؿ) كما في
معناا ،كهي صلات

تؤهمهـ لحكـ ا مة ،ككيؼ يتكلى أمر ا مة مف

ِّ
ذمة يقكؿ مف الهاشمية نلسها :
إ ك ٌ

يرقب فيها

4

المتىىرّْخ يؿ
يكلً ىين ػ ػػا بًػ ػ ػ ً ىما ىد ٍع ىد ى
ع ي
مف القى ٍكًـ ى ىشػ ػ ػ و
ػار ىكى يمتىىنّْب يؿ

كلىك كلًي الهكج الثَّكائًج بً ً
الذم
ىٍ ي ى ي ي ى ي
ً
يب ًر ىبنا ىكىب ٍرًم الق ٍد ًح ٍأك ىه ىف ىمتٍىن ي

5

كلذلؾ فإف معظـ ا فعاؿ المبنية لممجهكؿ في الهاشميات كالمنسكبة لبني أمية
غرضها

يخرج عف التحقير ،فحذؼ اللاعؿ إهماؿ مقصكد مف الشاعر.

كقد يبني اللعؿ لممجهكؿ كيحذؼ فاعم لمعمـ ب  ،كقكل ( مف

6
الكافر ) :

ىكأى ٍشىب ى ىم ٍف بً يج ً
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كريك ٍـ أي ًج ى

ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
أى
ػاع ا﵀ي ىم ٍف أى ٍشىب ٍعتي يمكاي

 - 1الع ّر  :الجرب
 -2المصدر السابق ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .562
 -3نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .589
 -4نفسه ،ص .595
ٌ -5قول لو أن الراعً ولً غنمه  ،بمثل ما ٌلوننا به لهلكت غنمه وذهبت،
 -6نفسه ،الهاشمٌة السادسة ،ص .625
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كقكل ( مف المتقارب) :

1

ض ىر ًب
ت ىب ٍح ىريه ٍـ
ص ىك ًادم ى
ػاس إً ىذا ىكىرىد ٍ
الغ ىرائً ًب لى ٍـ تي ٍ
أىين ػ ػ ػ ػ ه
ى
كالمقصكد المعمكـ في ا بيات هـ بنك أمية  ،فهـ يشبعكف إ أتباعهـ ،ك يجيعكف
2

إ أعداءهـ مف آؿ البيت .كنممس في البيت دعاء صريحا عميهـ كعمى أتباعهـ ،إنهـ
يرعكف في غيرهـ إ َّ ك ذمة ك قرابة ك جكارا ،كالقكـ الذيف يستغمكف إبؿ غيرهـ
العطاش فيحمبكنها دكف رحمة أك شلقة.
كلبالغة التعبير بصيغة المجهكؿ كأغراض المتعددة ،كجدنا القرآف الكريـ يعبر بهذا
ض ًعيلىا ﴾،3
الصيغة في الكثير مف المكاض مف ذلؾ قكل عز كجؿ  ﴿ :يخمً ى
ؽ ٍ
اف ى
اإلن ىس ي
كقكل  ﴿ :يكتًب عمى ٍي يكـ ً
القتىاؿ﴾  ،4فقد حذؼ اللاعؿ لمعمـ بأف ا﵀ عز كجؿ هك فاعؿ
ى
ٍ
ذلؾ.

ظمكما فىقى ٍد جع ٍمىنا لًكلًّْي ً
ً
كقد يحذؼ اللاعؿ لمجهؿ ب كما في قكل  ﴿ :ىك ىم ٍف قيت ىؿ ىم ٍ ن
ىى ى
سمطانا﴾ 5كاف كاف فعؿ القتؿ هنا يشير إلى حكـ شرعي يتعمؽ بحكـ المقتكؿ كحؽ
كلي  ،كهك حكـ يتصؼ بالديمكمة كا ستم اررية ..
كمما جاء في الهاشميات قكل ( مف الطكيؿ):

فالكميت

ت ىكل ٍػك
ىكًقي ىؿ أى ٍف ىر ٍ
ص ٍد ي
طى
ت ىب ٍؿ قى ى

6

ً
ً
كف ٍأك ثىمىيبػ ػ ػ ػ ػكا
ىعَّنلىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػى القىائمي ى

يأب لكؿ مف يمكم  ،كيعيب عمي محبت اؿ البيت كهـ كثر ،فا همية

هنا مغمقة بلعؿ المكـ.
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .620
 -2الصوادي  :العطاش – الغرائب  :اإلبل تدخل فً إبل القوم  ،ولٌست منهم فٌحلبونها وٌضربونها ألنها لٌست
منهم.
 -3سورة النساء ،اآلٌة .28
 -4سورة البقرة ،اآلٌة .216
 -5سورة اإلسراء ،اآلٌة .33
 -6الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .536
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إف لبناء اللعؿ لممجهكؿ ،كحذؼ اللاعؿ أغراض كد

ت كثيرة :نحكية كبالغية،

يمكف لمسياؽ أف يحددها ،فقد يككف الحذؼ إلقامة الكزف بالنسبة لمشعر ،كرعاية السج
بالنسبة لمنثر ،كما في قكل تعالى  ﴿ :كما ىح ود ًع ٍن ىداي ًم ٍف نً ٍع ىم وة تي ٍج ىزل ﴾.
كمما جاء مف هذا الغرض في الهاشميات قكل (مف الطكيؿ):
أم يج ٍروـ ٍأـ بًأَّىي ًة ىس ٍي ىروة
ىعمى ػ ػػى ّْ

1

2

ً
أيعَّن ي ً
ب
هـ ىكأ ىيؤَّن ي
ى
ؼ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تى ٍق ًريظ ٍ

كالغرض مف حذؼ اللاعؿ كبناء اللعؿ لممجهكؿ ،عالكة عمى إقامة الكزف ،الخكؼ
مف ذكر اللاعؿ :فإف مف يعنؼ الشاعر كيؤنب عمى مدح آؿ محمد – صمى ا﵀ عمي
كسمـ -هـ بنك أمية (أعداؤا) ،كقد يككف حذؼ اللاعؿ تنزيها كتعظيما ل كقكل (مف
المتقارب) :

3

س ًمف يكس ً
ؼ
ىص ى
اب ٍابىن ي أ ٍىم ً ٍ ي ي
أ ى

أح ىم ػ ػ ػ ػ ىػد بًالػ ػ ػ ػ ػ ًػذم
يي ىع ُّز ىعمى ػ ػ ػ ػػى ٍ

كهك يريد (يكسؼ بف عمر الثقلي) قاتؿ (زيد بف عمي بف الحسف) ،رضي ا﵀ عن .
أك إب ار از لعالقة الحدث بالملعكؿ ا صمي دكف مزاحمة ،كتصكي ار لمشهد مف مشاهد
حرب اإلماـ عمي –رضي ا﵀ عن  -ضد أعدائ مف ذلؾ قكل ( مف الطكيؿ) :

4

يي ىك ُّ
ب
ؼ بًهى ًذ ًا
لىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي يستٍ ىرتىا ىب ٍس وط فى ىك ه
ؼ ىكبًا ٍ
الع ىكالًي تي ىخ ٌ
ضي
يخ ىرل ى
كهكذا نرل أف أغراض اللعؿ المبني لممجهكؿ كثيرة كد لت متعددة ..إذ ثمة فرؽ بيف
اللعؿ المبني لممعمكـ الذم يككف اإلسناد في كاضحا بيّْنا في الغالب ،خالفا لإلسناد م
المبني لممجهكؿ ،فلي بعض صيغ يليد التعدد كما هك ا مر بالنسبة لملعؿ (قيؿ)

 -1سورة اللٌل ،اآلٌة .19
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .536
 -3نفسه ،المقطع الثالث ،ص .629
 -4نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .542
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كالذم كاف حضكرا في الهاشميات فتا ،كقد ذكرنا نمكذجا من  ،كمن أيضا قكل (مف
الطكيؿ):

1

ً
ىح ًل يؿ
ضَّبا أىيبالً ػ ػ ػ ػػي ىكأ ٍ
لى يم ٍحتىم هؿ ى

أح ًل ٍؿ ىكلى ٍي ىس يمىبالًىيا
كاف قيؿ لـ ٍ

2

كقد تككف الد لة عمى هكؿ الحدث كالتأكيد عمى كقكع مف ذلؾ قكل مف الهاشمية
نلسها

3

ًم ىف القى ٍكًـ

يب ًر ىبنا ىكىب ٍرًم القى ٍد ًح ٍأك ىه ىف ىمتٍىنػ ػ ػ ػ ي

ىشػ ػ ػ ػ و
ػار ك يمتىىنّْب يؿ

 -2صيغ صرفية فرضت نفسها :
إف الحديث عف اللعؿ كد

ت  ،يسكؽ حتما لمحديث عف بعض المشتقات ذات

الصمة با فعاؿ ،كالتي كاف لها حضكر فت في هاشميات الكميت كلعؿ أبرز هذا
المشتقات( :اسـ اللاعؿ ،اسـ الملعكؿ ،الصلة المشتب  ،صلة التلضيؿ ،صلة المبالغة)
إذ

يخلى أف المشتقات تحمؿ بداخمها بذكر الحدث دكف ا لتزاـ بالزمف ،مما يعني

إطالؽ كتحرير اللعؿ دكف عكائؽ أك حدكد ،كخاصة حدكد الزمف ،كهذا ما يؤكد المعنى
الذم أشرنا إلي سابقا مف أف الكميت حاكؿ كسر الحدكد بيف ا زمنة في استشراف
لممستقبؿ.
كتختمؼ كؿ صلة عف ا خرل مبنى كمعنى :فأما مف حيث المبني فمكؿ صلة منها
صيغ خاصة بها ،كأما مف حيث المعنى " :فصلة اللاعؿ تدؿ عمى كصؼ اللاعؿ
بالحدث منقطعا متجددا ،كصلة الملعكؿ تدؿ عمى كصؼ الملعكؿ بالحدث كذلؾ عمى
سبيؿ ا نقطاع كالتجدد ،كصلة المبالغة تدؿ عمى كصؼ اللاعؿ بالحدث عف طريؽ
المبالغة ،كالصلة المشبهة تدؿ عمى كصل ب عمى سبيؿ الدكاـ كالثبكت ،كصلة

 - 1نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص . 615
 -2الضّب :الحقد ٌ ،رٌد القول أنه ٌحتمل من ٌحفد علٌه – وأصل الحفل اجتماع اللبن فً الضّرع.
 - 3نفسه ،ص .596
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التلضيؿ تدؿ عمى كصل ب أيضا عمى سبيؿ تلضيم عمى غيرا ،ممف يتصؼ
بالحدث عمى طريقة أم مف الصلات السابقة".

1

مما يشير إلى أف الخالؼ المعنكم

بيف صلة كأخرل :هك ا نقطاع في مقابؿ ا ستمرار أك الدكاـ ،التجدد في مقابؿ
الثبكت ،المبالغة في مقابؿ مجرد الكصؼ ،ثـ التلضيؿ في مقابؿ كؿ ما عداا .2
كسأحاكؿ بياف ذلؾ كعالقت بالمعنى المراد مف خالؿ المدكنة .كقبؿ ذلؾ هذا قراءة
كصلية إحصائية لهذا الصلات كنسبة كركدها في الهاشميات:
اسم

الصفة

صفة

صفة

الصيغة

اسم الفاعل

المفعول

المشبهة

التفضيل

المبالغة

الهاشمية ا كلى

52

10

14

/

07

الهاشمية الثانية

51

15

10

04

05

الهاشمية الثالثة

74

13

19

/

04

الهاشمية الرابعة

66

28

/

05

04

الهاشمية الخامسة

19

05

16

02

01

الهاشمية السادسة

09

02

01

02

03

بقية المقاط

06

03

03

/

02

عدد مرات الكركد

277

76

63

13

26

الهاشمية

جدكؿ رقـ 13 :
لقد كاف حضكر اسم الفاعل في هاشميات الكميت قكيا جدا ،بحيث بمغت نسبة
كركدا بالنسبة لمصيغ الساللة الذكر (  ،)% 60.87كلما كاف اسـ اللاعؿ مبنى صرفيا
يدؿ عمى كصؼ اللاعؿ بالحدث عمى سبيؿ الحدكث كالتجدد ،تأكد لنا عالقة المبنى
بالمعنى كالد لة ،كهك مقصد الشاعر؛ فالعمؿ مف أجؿ استرجاع الحؽ المسمكب،
 -1تمام حسان  ،اللغة العربٌة معناها ومبناها ،ص .99
 -2نفسه  ،ص .39
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كنصرة آؿ البيت ،كالثكرة عمى ظمـ بني أمية هك ما سعى الشاعر إلى ترسيخ عبر
جممة مف البنى الصرفية.
ك سـ اللاعؿ د لتاف – كاللعؿ -إحداهما الماضي إذا أضيؼ ،كثانيهما الحاؿ
كا ستقباؿ إذا قيط عف اإلضافة ،كقد يخرج عف د لت ا ساسية ليدؿ عمى المكصكؼ
بالحدث؛ كقد نكع الكميت بيف كؿ هذا الحا ت ما يؤكد حالة (التمازج) بيف ا زمنة،
ت اسـ اللاعؿ الطاغية ،تشير إلى الحاؿ كا ستقباؿ ،مما يؤكد أيضا

عمى أف د

نظرة الكميت التلاؤلية كا مؿ في عكدة الحؽ إلى أصحاب  ،فحيف نق أر قكل (مف
الخليؼ) :

1

ً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
ٍانل ى

ً
كف ًم ٍف ثًقىػ ًػة ا ٍىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
كهـ ااخ يذ ى
ك ً
الم ًج ييبكف َّ
لمدعػ ػ ػ ػ ىػكًة
المص ييبكف ك ي
ي
ً ُّ
كف يم ًق ُّرك
ػكف يم ٍح ًريم ى
كمحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ي

اه يـ يع نرل
بتى ٍق ىك ي
كالم ٍح ًريزكف ىخص ىؿ التَّر ً
امػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ى
ٍ
ى
ي
ف بً ًحػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْػؿ قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرىاروة ىك ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرًاـ

فأسماء اللاعؿ ( :آخذ ،مصيب ،مجيب ،محرز ،محؿ ،محرـ ،مقر) تدؿ عمى
الحركة المستمرة في الحاضر كالمستقبؿ ،فإجابة الدعكة المحمدية ،كا خذ بها ،كاإلقرار
بحاللها كحرامها،

يرتبط بزمف دكف آخر ،بؿ هي حالة مستمرة.

كقكل في الهاشمية الثالثة (مف المنسرح) :
الد ًار بع ىد س ً
ً
ً
اكنًهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ىمال ػ ػ ػ ػػي في َّ ى ٍ ى
َّ
اب ىسائمًهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
الد يار ىرَّد ٍ
ت ىج ىك ى
أه ىال ًف َّ
لمد ًار ًم ٍنهي يـ ا ىىن يس الظَّ ػ ػ ػ ػػا
ٍ

يس قى ً
ش ىب ٍع ىد ا ىنً ً
اطىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه
الك ٍح ي
كى

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولى ،ص .497
 -2نفسه ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .558
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2

ب
ت أٍ
ىكلى ٍك تى ىذ َّك ٍر ي
ىهمىهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أ ىىر ي
اغتىىريبكا
ىهمىهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ًإ ىذا ٍ
ىكى ىب ىك ٍ
ت أٍ
ً
و
ً ً
ب
ع يف م ٍنهيـ ىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ ىك يم ٍكتىئ ي
لً يك ًؿ ىد وار ًمف أ ٍ ً
ب
ٍ
ىهمهى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يعقى ي
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فقد دلت أسماء اللاعؿ(ساكنها كسائمها) الكاردة في المقط  ،عمى التمازج بيف ا زمنة
فإضافتها إلى الهاء أعطتها الد لة عمى الماضي؛ أما بقية أسماء اللاعؿ( :الظاعف،
الباكي ،مكتئب ،القاطف) فدلت عمى الحاضر كالمستقبؿ ،الحركة كالتجدد.
كالمقط يكشؼ عف ثكرة الكميت عمى ا طالؿ ،فالمقصكد

نطؽ لمدار فيكممها

سائؿ ك إذا رحؿ عنها أهمها بكتهـ كما يلعؿ الملارؽ ،كالمعنى أف الكقكؼ عمى الديار
باطؿ -في نظر الشاعر -كهذا ما عبر عن بشكؿ صريح ككاضح  -في مطم
الهاشمية الثانية.
كالالفت هك طغياف أسماء اللاعؿ المصكغة مف الرباعي ،مما يؤكد جنكح الشاعر
إلى المزيد مف ا فعاؿ لمد لة عمى المبالغة ،كالزيادة في الحدث ،فقد تتكالى أسماء
اللاعؿ في البيت الكاحد كمف غير الثالثي كما في قكل مف الهاشمية الرابعة (مف
الطكيؿ) :

1

ىم يؿ
أ ىه ٍؿ ىعوـ في ى ٍأريً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً يمتىأ ّْ
أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه يم ٍس ٍتي ًقظكف لً ير ٍش ًدهـ
كهؿ َّ

اء ًة يم ٍقبً يؿ
اإلس ى
ىك ىه ٍؿ يم ٍدبًهر ىب ٍع ىد ى
ؼ ىع ٍن ي َّ
المتىىزّْم يؿ
ىفي ٍك ًش ي
الن ٍع ىسةى ي

فأسماء اللاعؿ( :متأمؿ ،مدبر ،مقبؿ ،مستيقظ ،متزمؿ) كمها مف ا فعاؿ :
تزمؿ) عمى التكالي  ،كهي أفعاؿ غير ثالثية.
(تأمؿ ،أدبر ،أقبؿ ،استيقظٌ ،
كقد مثؿ اسـ اللاعؿ مف غير الثالثي في الهاشميات ما نسبت (  )%52.34أم (145

مف  277اسـ فاعؿ) كقبؿ إنهاء الحديث عف اسـ اللاعؿ ،كالذم مثؿ حضكرا ظاهرة
أسمكبية في هاشميات الكميت ،ينبغي أف نشير إلى أف الكثير مف أسماء اللاعؿ قد
جاءت قك و
اؼ لبعض أبيات قصائد الهاشميات ،مما يشير إلى العالقة الكظيلية بيف
المبنى كالد لة ،كقد كرد مف هذا الظاهرة ا سمكبية في الهاشميات ( 70حالة) أم ما

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .587
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نسبت بالنسبة سماء اللاعؿ (  )25.27مف المائة مف ذلؾ قكل مصك ار صراع الثكر
الكحشي م كالب الصيد (مف المنسرح):

1

س كال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحا ًج ً
ب ًم ىف َّ
الش ٍم ً
ب
ىحتىى ىب ىدا ىحا ًج ه
ب م ٍنهىا ال ٌش ٍرًق ُّي يم ٍحتى ًج ي
ى ي
ً
ً
ب
يد ىك ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىساقى ى
الجمً ى
يـ يم ٍحتىط ي
ض ى
ثيَّـ ىغ ىدا ىي ٍنلي ي
ط ىع ٍن ػ ػ ي الهىش ى

لقد بات الثكر ليم الطكيؿ تحت شجرة (ا رطأة) يتكقى المطر كالبرد ،فإذا بدا
حاجب مف الشمس غدا ينلض عف نلس الجميد كما يبس مف الشجر كالكرؽ الذم سقط
عمي طكؿ الميؿ.
إف هذا المشهد يعكس لنا جانبا مف شخصية الكميت(المضطربة) ،كحالت النلسية
(المتقمبة) ،كرؤياا اللكرية ( المتطمعة إلى المستقبؿ مف جهة ،المتمسكة بالقديـ مف
جهة ثانية) ،فهك مف جهة كجدناا ثائ ار عمى بنية القصيدة القديمة مف خالؿ ثكرت عمى
المقدمة الطممية في الكثير مف المكاض  ،كخاصة في مطم هاشميتة الثانية ،كمف جهة
ثانية لـ تخؿ الهاشميات مف الحديث عف الكثير مف مظاهر القصيدة القديمة كبنيتها :
كالحديث عف الناقة ،كالثكر الكحشي..
كاذا كاف اسـ اللاعؿ ،يحمؿ في الكثير مف خصكصيات مكاصلات اللعؿ شكال
كمضمكنا ،فإف اسـ الملعكؿ هك كصؼ مأخكذ مف فعؿ مبني لممجهكؿ ،لمد لة عمى
صلة مف كق عمي الحدث ،ككظيلت ا ساسية هي كصؼ الملعكؿ بالحدث كصلا
متجددا ،كبالتالي فهك كاسـ اللاعؿ مف حيث الد لة .2
كظؼ الكميت اسم المفعول بدرجة أقؿ ،فهك مرتبة ثانية بعد اسـ اللاعؿ أم بنسبة
()% 16.70؛ كقد جاء اسـ الملعكؿ في الكثير مف المكاض لمد لة عمى الرزية التي
حمت بآؿ البيت بعد مكت النبي –صمى ا﵀ عمي كسمـ -تارة ،ككصؼ النبي -صمى
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .580
 -2تمام حسان  ،اللغة العربٌة معناها ومبناها ،ص .99
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ا﵀ عمي كسمـ  -كآؿ بيت ا طهار تارة أخرل ،كقكل مف الهاشمية الرابعة (مف
الطكيؿ):

1

كم ػ ػػا ظى َّؿ ًم ٍنهـ ىك ى ً ً
الم ىح َّج يؿ
يٍ
البهيـ ي
ىى
الن ً
ىعمىى َّ
ؾ يم ىجمَّ يؿ
اس يرٍزهء ىما يهىنا ى
ً
يف يي ٍخ ىذ يؿ
كأ ٍىك ىج ى
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرةن ح ى
ب ين ٍ

آؿ أ ٍ ً
ض ىف بً ًهـ ًم ٍف ً
الك ىغى
ىي يخ ٍ
ٍ
ىح ىم ىد في ى
اب ىنبً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّ
ىك ىغ ى
ػي ا﵀ ىع ٍنهي ٍـ ىكفى ٍق يداي
فمىـ أر م ٍخ يذكن أجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػؿ ً
مص ىيب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
ى
ٍ ى ى

إنهـ خذلكا الحسيف –عمي السالـ -كلـ يقاتمكا عن  ،كلـ يحلظكا حؽ النبي -صمى
ا﵀ عمي كسمـ -في كلدا .كقكل في رثاء إمام زيد (مف البسيط) :
سؿ الهمكـ ىلق ٍم وب ىغ ٍير متٍيب ً
ّْ
كؿ
ى ى
يي ى
كى تىًق ٍ ً
الح ّْي تى ٍسأىليهى ػ ػ ػ ػػا
ؼ بًدىي ًار ى

2

اء
ىكى ىرًهيف لى ىدل ىب ٍي ى
ض ى
ً
ض نال
تىٍبكي ىم ىع ًارفػ ػ ػ ػػهىا ى

ط يب ً
كؿ
يع ٍ
ضمً ً
يؿ
بًتى ٍ

ص و
الرياح بًها ىنسجا كتيٍم ًحم ىذٍيمى ٍي ًف ًمف مع ً
ً
ؼ ًم ٍنها كم ٍشم ً
كؿ
تي ٍسدل ّْ ي ى ٍ ن ي ي ي
ٍ يٍ
ى ىى ي

كفي كصؼ النبي -صمى ا﵀ عمي كسمـ -كآؿ بيت ا طهار يقكؿ (مف المنسرح) :

3

ً
ت الم ى َّ
ب
إف ىن َّ
ص قى ٍك ىم ى
ؾ ٌ
ض في الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْػن ٍسبة ٍ
الن ىس ي
الم ٍح ي
المهى ٌذ ي
ب ى
صلى ي
ٍأن ى ي

كفي الحسيف يقكؿ (مف الخليؼ) :

4

ً و
تك هج يح َّؿ ىع ٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ى
كعمي ػ ػ ػ ػػد يم ٌ

ً
الح ىسػ ػ ًػاـ
يعقى يد التَّ ً
اج بًالصَّني ً ي

كقد يككف الكصؼ لحاؿ الطائ  ،الخاض اؿ البيت يقكؿ (مف الطكيؿ) :
ً
الص ٍل يك
ام َّ
لىهي ٍـ م ٍف ىه ىك ى
إن يخص آؿ البيت بمختار

5

ما ًع ٍش ي ً
المتىىن ّْخ يؿ
الم ٍخ يز ي
صا ىك ًم ػ ػ ٍػف ٍ
ت ىخال ن
كف ىك ي
شع ًرم ى
ى
شعرا المخزكف عف غيرهـ ،كالذم لـ ىي يش ٍب نلاؽ كهك ما

عبرت عن بشكؿ دقيؽ للظتا اسـ الملعكؿ (المخزكف ،كالمتنخؿ).

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .602
 -2نفسه ،المقطع األول ،ص .626
 -3نفسه ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .562
 -4نفسه ،الهاشمٌة األولى ،ص .503
 -5نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .609
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كهكذا يتراءل لنا أف الكميت قد استعمؿ بنية (اسـ الملعكؿ) لحاجة السياؽ ،خاصة
في تدقيؽ الكصؼ.
كتختمؼ نسبة كركد بقية الصلات (

الصفة المشتبهة ،صفة المبالغة ،وصفة

التفضيل) بيف (  )% 13.84بالنسبة لمصلة المشتبهة باسـ اللاعؿ ،ك(

)%05.71

بالنسبة لصلة المبالغة ،ك(  )%02.85بالنسبة لصلة التلضيؿ .كرغـ أف هذا النسب
تمثؿ ظاهرة أسمكبية في هاشميات الكميت ،إ أف السياؽ كالد لة يقتضي كجكدها في
الكثير مف ا حياف .فلي قكل مف الهاشمية ا كلى متحدثا عف مقتؿ اإلماـ الحسيف –
رضي ا﵀ عن  -بشاطئ اللرات عمى يد مجمكعة مف السلمة
(مف الخليؼ):

–عمى حد قكل  -يقكؿ

1

ً
كقىتًي هؿ بًالطَّ ّْ
ؼ يغكًد ىر م ٍنػ ػ ػ ػ ي

يم وة ىكطىغػىػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
اء أ َّ
ىب ٍي ىف ىغ ٍك ىغ ى

دلت الصفة المشبهة (قتيؿ) عمى اسـ الملعكؿ (مقتكؿ) كهك ا ماـ الحسيف –رضى
ا﵀ عن  -كالتي تشعرنا بقساكة حكاـ بني أمية ،كجرأتهـ عمى قتؿ أحد سبطي الرسكؿ
الكريـ –صمى ا﵀ عمي كسمـ -مف جهة ،كمف جهة ثانية نشعر مف خاللها بالظمـ
المسمط عمى آؿ البيت ؛ كفي قكل مف الهاشمية الثانية (مف الطكيؿ) :

2

يز ً
ؼ يي ٍبتىمىى كىذا ىسمى وب ًم ٍنهي ٍـ أىنًي و
ب
لى ىع َّؿ ىع ًز نا
آمننا ىس ٍك ى
ؽ ىس يي ٍسمى ي
ى
فقد خرج السياؽ بالصلة المشبهة في قكل ( :عزيز -أنيؽ) مف الد لة عمى الثبات
كالدكاـ كهي الكظيلة ا ساسية لها إلى التجدد كا نقطاع ،ككأني بالكميت في هذا البيت
يقكؿ لبني أمية كحكامهـ إف دكاـ الحاؿ مف المحاؿ ،كاف النعمة

تدكـ ،كاف العزيز

ا نيؽ المعجب بنلس كسمطان سيأتي عمي يكـ يبتمى ببمية ،كتسمب من هذا النعـ؛
كالمالحظ أف الشاعر قد كظؼ أغمب أكزاف الصلة المشبهة ،كاذا كنا قد أشرنا إلى
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولً ،ص .505
 -2نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .530
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صلة (فعيؿ) كهي ا برز كركدا في الهاشميات ،يمكف أف نمثؿ لبقية ا كزاف أك
بعضها كد

تها فيما يمي :

الصفة المشبهة

بنيتها سياقها

ظؤار

فيعاؿ

قلر

فى ٍعؿ

يج ٍرد

في ٍعؿ

ًجالد

فعاؿ

ّّ
فذ

فعؿ
ٍ

داللتها

1

قكل :

إنها ثكرة الكميت عمى

 كلـ تى ًه ٍجنًي الظُّؤار ًفي ًالم ٍن ًزًؿ
ىي
ٍ
ب تستهكي  ،كلـ يستخل طرب
القى ٍل ًر يب يرك نكا ىك ىمالىهىا يرىك ي

المقدمات القديمة التي لـ تعد

ات ىعمىى ال ػ
 يج ٍرهد " ًج ىال هد" يم ىعطٌلى هٍأكىر ً
ب كطرب لبني هاشـ دكف
ؽ ى ًر ٍج ىعةه ىكى ىجمى ي

لكؿ نعـ الجاهمية ،ف هكاا

سكاهـ.

خمي

فعيؿ

حي

فعؿ
ٍ

2

قكل :

إن يشير إلى معاكية كيصل

ار
أمتً ً ًجهى ىا
 ىكيٍم ىعف ف ٌذ ى

إذا ساس الب ًريةى ك ى ً
يعا
الخم ى
ى ى ىٌ ى
ضي السياس ًة ه ً
 بًمر ًاش ًم ّّي
ٌى ى ى
ىٍ
يمتً ً ىربًيػ ػ ػ ػ ػ ىػعا
كف ىحيَّا ً َّ
ىي يك ي

باللذ  -كهك أكؿ القداح-
ن أخذ الممؾ بالسيؼ،
كالخمي الكليد بف عيد الممؾ.

جدكؿ رقـ14 :

أما صفة المبالغة كالتي كانت نسبة كركدها بالنسبة لمصلات المذككرة ( )%05.71
أم كؿ مف اسـ اللاعؿ كالملعكؿ كالصلة المشبهة ،قميمة ك عجب فإف صيغ المبالغة
هي أبنية محكلة عف بناء اسـ اللاعؿ لمد لة عمى الكثرة كالمبالغة في اتصاؼ الذات
بالحدث ،كالمبالغة للظ يقصد ب التكثير ،كيطمؽ عمى ا بنية أك الصيغ التي تليد
الد لة عمى الكثرة في حدث اسـ اللاعؿ لجعم مليدا لمزيادة في معناا ،بعد أف يككف
 -1المصدر السابق ،لهاشمٌة الثالثة ،ص .555
 -2نفسه ،الهاشمٌة السادسة ،ص .625
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محتمال لها كلمقمة ،كقد ذكر العمماء خمسة صيغ هي ا شهر كا كثر استعما كهي :
فعاؿ ،ملعاؿ ،فعكؿ ،فعيؿ ،فعؿ)  .1كهذا المعاني هي التي تطمبتها الد لة كالسياؽ
( ٌ
في هاشميات الكميت ،كقكل (مف الخليؼ):

2

ط ٍعوـ الطَّ ىعػ ػ ػ ػػاـ
كف ى
ىكلىهنا ىحا ىؿ يد ى

كلًه ٍ ً
إليهػ ػ ػ ػ ػ ٍػـ
كب ٍ
ت ىن ٍلسي الطٌ ير ي
ى ى
كقكل (مف الطكيؿ ):

3

ؽ
يؼ ىك ىسائً ه
لىىنا قىائً هد ًم ٍنهي ػ ػ ػ ػػـ ىعنً ه
كقكل مف الهاشمية نلسها:

ً
ً
ػب
ّْمىنا تًٍم ى
يـ يمتٍعػ ػ ػ ػ ػ ي
ؾ ى
ييقىح ٍ
الج ىراث ى

4

اميح ًم ٍنهػ ػ ػ ػػـ قىائًميكف ك ً
ً
فاع هؿ
ىم ىس ي ي ٍ
ى ى
كقكل (مف الطكيؿ ):

اؽ ىغاي و
ػب
ات إلىى ى
الخ ٍي ًر يم ٍس ًهػ ػ ػ ي
ىك ىسَّب ي ى

5

ً
يم ٍف يي ىع ًادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً ال ًه ىج ُّ
المثىَّق يؿ
ؼ ي
ىكف ى

ضبطي اله َّك ً
اع ػ ػةن
اس ف ٍيىنا ىش ىج ى
هك ا ٍ ى
ى ي
ى

إف القيمة ا سمكبية لصلة المبالغة تنجمي في قدرتها اإليحائية

6

 ،كظاللها المعبرة

المنبهة لمخياؿ ،كهي في ملهكمها تشحف الجك العاـ بهالة مف القدرة
ك ٌ

 ،كالقكة التي

تتجاكز الحدث العادم مف أجؿ تضخيـ الذات( :فالطركب كالس باؽ كالهكاس) صلات

امتألت باإلثارة العاطلية كالد لة المعنكية ،ما جعمها تلارؽ المغة اإلخبارية العادية.
فد

ت التأكيد كالقكة كالكثرة كالزيادة  ،أتاحت ؿلسياقات ا نلتاح عمى د

ت التكتر

كما هك ا مر في النمكذج ا كؿ  :أليس الطرب استخلاؼ القمب في حزف أك لهك ،كقد
 -1ابن عقٌل ،قاضً القضاة بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل ،شرح ابن عقٌل ،تحقٌق :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد،
دار العلوم الحدٌثة ،بٌروت ،لبنان ،ج  ، 2ص .111
 -2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولى ،ص .508
 -3نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .524
 -4نفسه ،ص .539
 -5نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .597
 -6األضبط  :الشدٌد  ،وٌعنً األسد .والهجف :الظلٌم  .والهواس :الذي ٌجًء وٌذهب باللٌلٌ .قول  :هو على أهل
دولته أسد وعلى أعدائه نعامة من ضعفه.
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الهكاس) إذ يسخر الشاعر مف حكاـ
تدؿ صفة المبالغة عمى السخرية ،كما في قكل ( ٌ

فهـ

بني أمية كيصلهـ بالشدة كالقكة  ،كلكف ليس عمى أعدائهـ بؿ عمى أبناء دكلتهـ:
أسكد عمى أبناء جمدتهـ ،غز ف عمى أعدائهـ لضعلهـ.

كلـ يكف لصفة التفضيل في الهاشميات  ،الحضكر الذم يقتضي السياؽ ،ذلؾ أف
المكقؼ يتطمب الملاضمة :فاسـ التلضيؿ كما يعرف النحاة اسـ مشتؽ ،يصاغ

ؿلد لة

عمى أف شيئيف اشتركا في صلة كزاد أحدهما عمى ااخر ،كصيغت هي " أفعؿ" مزيدة
بسابقة الهمزة عمى " فعؿ" لمد لة عمى أن تـ اشتراؾ اثنيف في صلة كاحدة ،غير أف
أحدهما قد تلكؽ عمى الثاني في هذا الصلة ،كهك مف أحكاؿ ا بنية التي تككف
لمحاجة.

1

المؼضمة بيف آؿ البيت كحكاـ بني أمية ،بؿ
ا
كلما كاف السياؽ العاـ لمهاشميات هك
القارئ يلترض أف

كا حتجاج اؿ البيت بكؿ الكسائؿ العقمية كالنقمية كالمغكية ،فإف

يككف لصلة التلضيؿ النصيب ا كفر في الهاشميات مقارنة ببقية الصلات ،غير أف
ا مر خالؼ ذلؾ تماما  ،فنسبة كركد صلة التلضيؿ في الهاشميات هي ()%02.85؛

الصلات :اسـ اللاعؿ ،اسـ الملعكؿ،

صيغة

كهي ا ضعؼ إذا ما قكرنت ببقية

يتعمد ذلؾ ،فالملاضمة بيف أمريف
المبالغة ،الصلة المشبة؛ ككأني بالشاعر ٌ

اثنيف

تقتضي – في الغالب – اشتراكهما – عمى ا قؿ – في بعض الصلات أك نقاط تالؽ،
2

كا كاف القياس كالملاضمة في غير مكضعها كما يقكؿ الشاعر :

بمثؿق إذ قيؿ :إف السيؼ أمض مف العصا
ألـ تر أف السيؼ يزرم ػ ػ
إف الملاضةؿ – في نظر الكميت – كما يبدك مف خالؿ هاشميات بيف حكاـ بني أمية
كآؿ البيت

تستقيـ ،إذ كيؼ نلاضؿ بيف الظمـ كالعدؿ ،ك بيف ا ستبداد كالتسمط عمى

 -1ابن عقٌل ،قاضً القضاة بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل ،شرح ابن عقٌل ،ص .174
2
 http://www.alwarraq.com200
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رقاب الناس كاستغاللهـ ك الحمـ ،كبيف العمـ كالجهؿ ،كبيف اللهـ الصحيح لتعاليـ الديف
كاللهـ المغمكط لمديف ،بيف مف يقتؿ آؿ البيت كمف يقدسهـ
المنطمؽ

؛ إف الملاضمة مف هذا

تستقيـ اؿبتة ،كلهذا كجدناا ينعتهـ بأبش النعكت كالصلات كيؼ  ،كهـ

يركف ًر ٍعية الناس ً
ي ا نعاـ سكاء ،يقكؿ( مف الخليؼ):
كر ٍع ة

ً
اء ىك ًر ٍعىيةى ا ٍن ىع ًاـ
س ىػػ
سػ ػ ىك ن

النا
اسةه ى ىك ىم ٍف ىي ىرل ًر ٍعىيةى ٌ
ىس ى

في حيف متصؼ آؿ البيت (مف الهاشمية نلسها) :
كف ًـ ػ ػ ػ ٍف يك ّْؿ ىخ ٍي ور
فىهي يـ ا ٍق ىريب ى

1

2

كف ًـ ػ ػ ػ ػ ٍف يك ٌؿ ىذ ًاـ
ىك يه يـ ا ٍب ى ػ ػ ػ ػ ػ يد ى
ً
كف ًفي ا ٍح ػ ػ ػ ػ ػ ى ًـ
فىة ىكا ٍحمى يم ى

الن ً
الر
اس ًفي ٌ ٍأ
كف بً ٌ
ىك يه يـ ا ٍ أرفي ى

كم ذلؾ فقد استعمؿ الشاعر بنية اسـ التلضيؿ (أفعؿ) في سياقات اقتضتها الد لة
م تلاكت بيف الهاشميات ،فلي حيف خمت الهاشمية ا كؿ كاؿثالثة ،ككذا بقية المقاط
مف صلة التلضيؿ ،تردد اسـ التلضيؿ في بقية الهاشميات ( 13مرة ) ،كهي نسبة قميمة
جدا بالنسبة لهذا المقاـ ،كقد أرجعنا ذلؾ كفسرناا بما
الطكيؿ):

سبؽ ،كمف ذلؾ قكل

3

ً
إف ىبمى ٍغتىهىا
أًىـ ى
ص ىكل التي ٍ
الغ ىايةي القي ٍ
كقكل مف الهاشمية الخامسة (المتقارب):
ً
ًو
كف
ىبني ىهاشـ فىهي يـ ا ٍك ىريم ى

ىج ىم يؿ
َّب ير أ ٍ
ت ىكالص ٍ
ت إذان ىما ٍأن ى
فىأ ٍىن ى

4

بنًي ً
طىي ًب
فض ًؿ ا ٍ
الباذ ًخ ا ى
ى
ى

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولى  ،ص .497
 - 2نفسه ،ص .498
 - 3نفسه ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .612
 - 4نفسه ،لهاشمٌة الخامسة  ،ص .618
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كفي بياف مظالـ حكاـ بني أمية يقكؿ  :إف أقربهـ لمعدؿ كأحلظهـ ل  ،أقربهـ لمجكر
كأضيعهـ لألمانة يقكؿ مف (الكافر):

1

ظيهـ م ً
عػا
ض ػي ػى
ىح ى
إلىى ىج ٍكور ىكأ ٍ
ؼ يٍ ي

ؾ أ ٍق ىريبهي ٍـ لً ىع ٍد وؿ
فى ى ػ ػ
ص ىار بً ىذا ى

كعمى الرغـ مف قمة صلة التلضيؿ في الهاشميات  ،فقد بينت كميزت بنيتها الصرفية
بيف أحكاؿ مختملة  ،فقد أ تاحت لمقارئ أك السام معرفة الحاؿ كتحديدها ،كابعاد كؿ
ا حتما ت ،فظمـ حكاـ بني أمية كجكرهـ حالة يقينية – في نظر الشاعر – كما هك
الشأف بالنسبة لكرـ بني هاشـ

؛ فهي مسممة

تحتمؿ اؿ شككؾ كالظنكف  ،كلذلؾ

كجدناهـ أصبر الناس عمى احتماؿ ا ذل في سبيؿ تحقيؽ الغاية القصكل (الخالفة) ،
كما يصرح الشاعر.
 - 3داللة الجموع في الهاشميات:
مف الظكاهر ا سمكبية البارزة كبشكؿ فت

في قصائد الهاشميات :الجمكع ،ك

عجب (فأنا) اللرد تذكب في (أنا) الجماعة عند الشيعة.
إف ذكباف اللرد في بكتقة المذهب مظهر
الشاعر في بائيت الشهيرة (مف الطكيؿ):

مف مظاهر التشي  ،كهذا ما صرح ب

2

أح ىم ىد ًشي ػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ةه
فى ىما ًػػؿم إ ى آ ىؿ ٍ

ً
الح ّْ
ب
ؽ ىم ٍش ىع ي
ب ى
ىك ىما لي إ ى ىم ٍش ىع ى

ً ً ً
يعةن
ىك ىم ٍف ىغ ٍي ىريه ٍـ ٍأر ى
ضى لىن ٍلسي ش ى
كيؼ

ب
ىك ىم ٍف ىب ٍع ىد يه ٍـ ى ىم ٍف أي ًج ُّؿ ىكأ ٍير ىج ي

؟ كهـ السادة ،الذادة حـ اة العرض كالديف يقكؿ (مف الخليؼ):
الخ ٌرًد البًيػ
ىس ى
ادةه ىذ ىادةه ىع ًف ي

ً
اف ىكا ٌي ًاـ
ض إ ىذا ى
الي ٍكيـ ىك ى

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة السادسة  ،ص .624
 - 2نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .517
 - 3نفسه ،الهاشمٌة األولى  ،ص .495
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كلعؿ مف أكثر صيغ الجم كركدا في هاشميات الكمي ت ،جمكع التكسير :كجم
التكسير هك ا سـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف بتغيير بناء كاحدا للظا أك تقديرا ،ك مذكر
كصنكاف ) ،كاما بنقص (:كتخمة
كصنك ي
النحاة ستة أقساـ لمتغيير الملظي إما بزيادة  (:ي

كتخـ) ،أك تبديؿ شكؿ ( :كأسد كأسد ) ،أك بزيادة ك تبديؿ شكؿ  ( :كرجؿ كرجاؿ ) ،أك
نقص كتبديؿ شكؿ( :كقضيب كقضب) ،أك بهف( :كغالـ كغمماف).1
كجمكع التكسير نكعاف :جمكع قمة كجمكع كثرة ،كلهما أكزاف كثيرة منها القياسي الذم
يمكف أف يقاس عمي ما جاء مشابها بملردها ـ ـ ا لـ ييسم جمع  ،كمنها السماعي
الذم يسم في ملردها  ،كيحلظ في ك يقاس عمي غيرا

مما لـ يسـ ح جمع  ،كجاء
إلى سب

مشابها ل  ،كجمكع التكسير أكثرها يحتاج إلى السماع " :كتصؿ صيغ
كعشريف صيغة ،منها أربعة لمقمة كالباقي لمكثرة".2
كلف أتحدث عف كؿ هذا الصيغ نها

تمثؿ ظاهرة أسمكبية في الهاشميات ،بؿ

سأركز الحديث عف صيغة كاحدة مف صيغ جم التكسير  ،كهي صيغة منتهى الجمكع،
عمى اعتبار أف نسبة كركدها في الهاشميات يمكف أف يمثؿ ظاهرة أسمكبية.
وصيغة منتهى الجموع –كما يعرفها النحا ة– هي جمكع تكسير تدؿ عمى الكثرة ،تبدأ
بحرفيف يمي ـ ا ألؼ  ،بعدا حرفاف أك ثالثة ،أكسطهما ياء ساكنة

 ،كل عدة أكزاف

أشهرها( :ملاعؿ ،ملاعيؿ ،فعائؿ ،فكاعؿ ،أفاعؿ ،فعالؿ ،فعاليؿ) .3
جاء مف هذا الجم ( 102صيغة) ،تتكزع عمى الهاشميات كا كازف كالتالي:

 -1ابن السراج ،أبو بكر محمد بن سهل بن السراج ،األصول فً النحو ،تخقٌق :عبد الحسٌن الفتلً ،مإسسة
الرسالة ،بٌروت ،ط  ،3ج  ،1996 ،2ص .429
 -2نفسه ،ص .430
 -3أحمد قبش ،الكامل فً النحو والصرف واإلعراب ،ص .276
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أشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر األوزان
الهاشمية

مرات

فعائل

فواعل

أفاعل

فعالل

فعاليل

األولى

15

01

01

02

\

02

04

25

الثانية

08

03

01

05

04

01

05

27

الثالثة

05

06

03

04

01

01

\

20

الرابعة

01

02

\

02

01

02

05

13

الخامسة

05

02

02

01

01

\

\

11

السادسة

\

01

\

\

\

01

\

02

بقية المقاطع

01

02

\

\

\

\

01

04

35

17

07

14

07

07

15

102

العدد

اإلجمالي

مفاعيل مفاعل

عدد

لكل

الورود

صيغة
النسبة المائوية

33.66

16.83

06.93

13.83

06.93

06.63

14.85

100

%

%

%

%

%

%

%

%

جدكؿ رقـ 15 :
المالحظ هك تصدر صيغة (ملاع مؿ) صيغة الجمكع  ،بنسبة ( )%33.66مف مجمكع
صيغ منتهى الجمكع الشهيرة الكاردة في الهاشميات  ،كلعؿ مف د

ت ذلؾ :الكثرة

كالتكس  ،كزيادة التكهج في الد لة في انتشارها  ،باإلضافة إلى التعميـ كالمضاعلة في
مقاـ التعداد ،عالكة عمى رف اإلحساس في سياقات أخرل ،كسنتبيف ذلؾ مف خالؿ
النماذج المكالية ،يقكؿ الكميت مف الهاشمية ا كلى ( الخليؼ ):

1

أس يد و
كث ىج ٍد وب ىبهىالًيػ
غي ي
حرب ي
ٍ

ؼًاـ
غي ىر ـ ػ ػ ػ ػ ػػىا أ ىٍد
يؿ ىمقى ًاك ػ ػ
م ػ يؿ ى

قًاذ ىير ًفي َّ
الن ىدل ىم ىكاثً ػ ػيػ ػ ػ ػ
ى ىـ ى

ر كى م ً
ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
ؼ
يف بًاإل ٍى
ص ىمت ى
ى ى ي ٍ

اد وة و
الخ ٌرد البًيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ىس ى
ذادة ىع ًف ي

ً
اف ىكا ٌي ًاـ
اليكـ ػى
ؾػ ػ ػ ػ ػ ى
ض إذا ي

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ند يه ىف ىم ىغ ًاك ػ ػ
ايير ًع ى
كم ىغ ى
ى

اعير ٍلي ػ ػؿػة اإلؿجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
ىر ـ س ى

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة األولى  ،ص .495
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ًً
ض ًاـ
بك أهتً ى ػ ػ
يف َّ
ىؿ ىكى ىرائم ى

ً
الح ً
ركب تىىنابًيػ ػ ػ
ى ىم ىع ًازي ىؿ في ي

1

لقد بمغت الجمكع في هذا المقط (  19جمعا)  ،كمها جمكع تكسير دلت عمى الكثرة
كالمبالغة ،جاء منها عمى كزف (ملاعيؿ ) كهي صيغة منتهى الجمكع ا كثر تكظيلا
عالكة عمى صيغة (ملاعؿ) ( 07صيغ)  ،كصيغتاف عمى كزف ( فعاليؿ) .
إف قراءة متأنية لصيغ الجم الكاردة في المقط  ،كبخاصة صيغ منتهى الجمكع:
ت

(بهاليؿ ،مقاكيؿ ،مهاذير ،مكاثير ،مغاكير ،مساعير ،معازيؿ ،تنابيؿ ،مغايير) د
كثيرة لعؿ أهمها:
 الد لة عمى الجم ا ؽصى كالجم المتناهى ،أك جم الجم  ،كهك المعنى

المراد عند الشاعر ،إن مذهب أتباع آؿ البيت (الشيعة) الذم يذكب في اللرد
في الجماعة ،كتذكب الجماعة في اإلماـ.
 المبالغة كالتكس في الد لة كالكثرة.
كالد

ت كالمعاني نلسها عبر عنها

(الطكيؿ):

الكميت في الهاشمية الثانية يقكؿ مف

2

يـ ى ػ ػ
كف أ ٍش ىر ه
سػ ػ ػ ػ ادةه
ًخ ى
ضيم ى
اؼ لىهى ٍ
ام ي

ً
أج ىد يب ػكا
الناس ٍ
سار إذا ي
يـ أم ه
ىمطىاع ي

ً
ً
ت
اص تىأ ٌىك ىه ٍ
الم ىراضيعي الخ ىم ي
إ ىذا ىما ى

ً
ً
ب
البرًد إ ٍذ مثٍ ىال ًف ىس ٍع هد ىك ىع ٍق ىر ي
م ىف ٍ

ً
ام ً
ً
اعػ ػ ػ ػ يؿ
كف ىكفى ً
ىم ىس ي
يح م ٍنهي ٍـ قىائ ػ ػؿػ ػ ػػي ى

اؽ ىغاي و
هب
ات إلى ى
الخ ٍي ًر يم ٍس ي
ىك ىسٌب ي ى

مح ً
اس يف ًم ٍف يد ٍنىيا ىكًد ً
مف ىك ٌأن ىـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ىى

قت بًا ٍم ً
ب
بًهىا ىحمٌ ٍ
اء يم ٍغ ًر ي
س ىع ٍنقى ي

3

 - 1المعا زٌل  :الذٌن ال سالح لهم  -التنابٌل  :القصار الواحد تنبال – واإلهتضام  :الظلم  -والبو :جلد الفصٌل ،
تحشى تبنا إذا مات أو ُنحر ،لكً تدر أمه عند الحالب.
 - 2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،ص .541 -537
 - 3سعد و عقرب  :نجمان للداللة على السعد و النحس
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كشيىبةى قى ٍد أثكل و
ق
ببدر يين ي ػ
ٍ
كشػ ػ ػ ػ ػ ي

الشه ًب القى ىش ً
ُّ
ب
يغ ي
اعًـ أ ٍ
ىه ىد ي
داؼ مف ٍ

ق
ق يع ٌكهد ى ى ٍأرفىةن ىي ٍكتىنً ٍلػ ػ ػى ػ
فػ ػ ػ ػ ي
ػىػؿػ ػ ػ ي

كى ىشلى ا ن ً
ب
ؽم ٍنهىا ىخ ىك ًاـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عي تى ٍعتي ي
ى

1

2

لقد كظؼ الكميت كؿ صيغ الجم  ،كجمكع الجم (صيغ منتهى الجمكع) كلـ يكتؼ
منها بصيغة (ملاعيؿ) كالتي كاف لها النصيب ا كفر –كما أشرنا– فقد جاء منها في
يمكف أف

المقط ( :مطاعيـ ،مراضي  ،مساميح)  ،ككمها مدح اؿ البيت بأبمغ ما

يكصلكا ب  :فهـ السادة ك الكرماء كا جكاد في كؿ ا حكاؿ كبا خص في أكقات الشدة
كالضيؽ.
بؿ كظؼ الشاعر في المقط ( :

لهاميـ ،محاسف ،قشاعـ ،خكاص

ف ( :فعاعيؿ ،ملاعؿ ،فكاعؿ ) ك كمها صيغ
التكالي بز ة

) ،كهي عمى

تخرج في مدلك تها كمعانيها

عما أشرنا إلي سابقا بالنسبة لهذا الصيغ.
كمف صيغ جمع الجموع الشهيرة  ،الكاردة في الهاشميات قكل في مدح آؿ البيت
كالمبالغة في إبراز فضائمهـ ،فال الدكلة كالسمطا
المينكف ،الذيف
الهينكف ٌ
كتجزعهـ ،ك عجب فهـ ٌ
قكل مف (الـ فسرح):

ف يغريهـ ،ك النكبات تخيلهـ
تلارؽ بيكتهـ التقى كالرتب عمى حد

3

يح ًع ٍن ػ ػ ػ ىػد ىن ٍكىبتً ًه ٍـ
ى يه ٍـ ىملى ًار ي

كبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا
ىكى ىم ىجازي ي ٍ
إف يه يـ ين ي

كف ًفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يب ييكتً ًه ٍـ
كف لى ٍي ين ى
ىه ٍي ين ى

ً
ب
ضائً يؿ ُّ
الرتي ي
س ٍن يخ التُّقىى ىكاللى ى

4

ٌوم بدر– والغداف :أراد النسر
 -1شٌبةٌ :عنً شٌبة بن ربٌعة بن عبد شمس قتله اإلمام علً (رضً هللا عنه)
األسود ،والغداف نوع من الغربان أسود – ٌنوشه ٌ :تناوله – القشعم  :الكبٌر من النسور  -واألهدب :الكثٌر
الرٌش.
 -2له ٌ :عنً شٌبة – الخوامع  :الضباع – تعتب  :تضلع.
 -3الكمًت ،دٌوان الكمًت ،الهاشمٌة الثالثة  ،ص .569
 -4السنخ  ،األصل -الرتب :القٌِّمة  ،و الراتب الثابت.
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كمف صيغ جم الجم (صيغة منتهى الجمكع) صيغة (أفاعؿ)  ،كإف كانت نسبة
حضكرها ضعيلة إذا ما قكرنت بصيغة (ملاعيؿ كملاعؿ كفعاليؿ) إ أف حضكرها
كاف فتا خصكصا في الهاشمية الثانية ،كمف نماذج هذا الصيغة قكل مف
(المتقارب):

1

ً
الك يج ػ ػ ػ ػ ػ ػ كًا
أى ىك ًاريـ يغ ُّر ح ىس ي
اف ي

م ًلؿطٌ ًار ً
ىج ػىػفػ ػ ػ ػ ػ ًب
اع يـ
ىمطى ً
ؽا ٍ

خالصة الكالـ عف هذا الصيغة التي كاف لها حضكر قكم في الهاشميات ك خاصة
صيغة ( ملاعيؿ ) التي كاف لها النصيب ا كفر مف أكزاف صيغة المبالغة ،يمكف
القكؿ :إف مف أبرز د

ت هذا الصيغة الد لة عمى الكثرة كالتكس  ،عالكة عمى

التكهج في الد لة كالمبالغة.
 -4المصادر وداللتها :
يمجأ الشاعر إلى المصدر – في غالب ا حياف – حيف يريد أف ينطمؽ في عالـ غير
محدكد بزماف ،إذ يريد البقاء كالخمكد لممعاني المطمقة التي م عمؿ عمى بثها في شعرا،
كلعؿ هذا المعنى الذم أرادا الكمي ت في هاشميات  ،إن يريد ا نطالؽ إلى عالـ خاؿ
مف حكاـ بني أمية كظممهـ الذم طاؿ الرعية  ،حتى صارت مثؿ كمبة (حكمؿ) يقكؿ
مف الطكيؿ:

2

ؾ يك ةي السُّكًء قى ٍد طىا ىؿ يمم يك ي ػ ػ ػ ػ ٍـ
فىتًٍم ى

المطى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌك يؿ
ؼ
ى
العىن ي
حتَّاى ىـ ىحتَّ ىاـ ى
اء ي

ضكا بلع ً
أه ًؿ ًدينً ًه ٍـ
اؿ السُّكًء ًفي ٍ
ىر ي ٍ ى

تػ ػ ػ ػكا
مىيم
اء كأ ٍ
تمكا طى ٍكنار ًع ىد ن
فىقى ٍد ٍأي ي

ىكما ر ً
م ػ ػ ػ وة
كسك ىء ًكى ػ ػىػ
ضىي ٍ
ى ى
ت يب ٍخ نال ي

الد ٍه ًر ىح ٍك ىـ يؿ
بً ىك ٍمبتًهىا ًفي ٌأك ًؿ ٌ

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .619
 - 2نفسه ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص ..597
 -3حومل  :امرأة كانت لها كلبة تحرسها إذا أظلمت  ،وكانت تجٌعها  ،فضربتها العرب مثال .
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كن ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
باحا إ ىذا ىما اؿٌٍيؿ يؿ أ ٍ
ظمى ىـ يد ى
ين ن
لقد مثؿ المصدر كبمختمؼ أكزان

خبػ يؿ
يعا ىخىبا ن يم ػ ػَّػ
ضرنبا ىكتى ٍج ًك ن
ىك ى ٍ

 ،ظاهرة أسمكبية في

هاشميات الكميت ،إذ

تجاكز ال ػ )420(:مصدرا ،م تلا كت بيف الهاشميات  ،كما سنكضح فيما

يمي:

الهاشمية ا كلى (  68مصد ار) ،الهاشمية الثانية (  114مصد ار) ،الهاشمية الثالثة
( 78مصد ار) ،الهاشمية الرابعة (  107مصد ار) ،الهاشمية الخامسة (  20مصد ار)،
ر) بينما كاف عدد المصادر في بقية المقاط 11 ( :
الهاشمية السادسة (  15مصد ا

مصد ار) هذا دكف احتساب المصادر الميمية التي سنشير إليها حقا.
إف الكميت يسعى مف خالؿ هذا الكـ الهائؿ  ،إلى جعؿ معناا مطمقا متك اجدا ،
ثابتا مستق ار ،غير محدد بزماف يقكؿ مف الهاشمية نلسها:
سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىروة
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة ى ٍي
أم ىع ٍد وؿ ٍأـ ً ى ػ ػَّػ
إلى ٌ

المتَّىرّْح يؿ
يؤـ
ً
ًس ىكاهـ ُّ
الظاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يف ي

الف ً
اء ٍلـ ىي يك ٍف
س ىع ٍم ػىػ
ت بً ٌا
ىكا ٍف ىن ىزلى ٍ
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ىف تي ٍش ًك يؿ
صهر إ ى بً ًه ٍـ ًح ػ ػ
هـ ىب ى
ؿٍ

ٍه ًؿ العمى ًفي ًهـ ًشلى ً
الع ىـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ل
ه
اء م ىف ى
ٍ
ىى

م النص ًح لىك أف ٌ ً
يحػ ػ ػ ػةى تي ٍقب يؿ
ٍ ٍ ٌ
النص ى
ىى

اع ٍش ي ً
لىهـ ًمف هكام الصَّليك م ً
صا
ت ىخال ن
يٍ ٍ ىى ى
ي ى

ً ً
المتىىن َّخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ
الم ٍخ يز ي
كف ىك ي
ىكم ٍف ش ٍع ًرم ى

إنها نلس الشاعر التي تهلك
كالبصيرة ،التي

إلى المعاني الراقية ،إن العدؿ كالصلك كالنصح

تتحقؽ إ في ظؿ حكـ هاشمي راشد.

كالكصؼ بالمصدر لمد لة عمى المبالغة  -كما هك معركؼ -خاصة إذا زيدت عمي
الكاك كالتاء ،كقد رأينا هذا المعنى في النماذج السابقة إذ بقدر ما يحاكؿ الكميت جاهدا
إلصاؽ صلات الظمـ كالجكر بحكاـ بني أمية  ،مجهد بالمقابؿ في كصؼ آؿ البيت
بالعدؿ كالصلاء  ،كمما يؤكد هذا المعنى تكظيؼ الكمي ت لمكثير مف مصادر ا فعاؿ
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المزيدة ،كالمزيد مف ا فعاؿ– كما أشرنا سابقا -لمد لة عمى الكثرة كالمبالغة
كتلعؿ) ،كمف أمثمة ذلؾ قكل (مف الكافر):
(أؼ
تعؿ ٌ
الدمكًع ىعمىى ا ٍكتًىئ و
اب
كتك ى
ؾ ي
اؼ ُّ ي
ٍ
ك قكل (مف الطكيؿ):

ؾصيغة

1

ىح َّؿ َّ
الد ٍه ير يمك ًج ىع ي ُّ
كعا
الضمي ى
أى

2

السبًقى ً
ات التى ىع ُّج يؿ
أه ىؿ ى ا
ض َّر ٍ
ىكى ى

تًخ ًر ً
يصهي ٍـ
الم ٍس ٍأى ى
يف ىنك ي
فى ىما ىنلى ى ي

فالمصدر (ا ؾتئاب) ك( ُّ
اللعؿ ا كؿ
تعجؿ) ؼ
تعجؿ) مف ا فعاؿ المزيد ة ( أ
اكتب) ك( ٌ
ت المبالغة في العجمة ،كهي المعاني التي

ؿلد لة عمى شدة الحزف ،أما الثاني فمف د

أرادها الشاعر .كلما كاف ا ستقرار النلسي مف مدلك ت المصدر ،ككض الشاعر
كمكقل

يشي بذلؾ فقد خمت الهاشميات مف هذا المعنى  ،إ في معرض استشراؼ

المستقبؿ كعكدة الحؽ صحاب الشرعييف ( آؿ البيت ) فإننا نممس شيئا مف الطمأنينة
كما في قكل (مف الخليؼ):

3

ً
يغ ًر
ام فى ىما أ ٍ
أٍ
ص ا﵀ي لي ىه ىك ى
ىخمى ى

يش ً
سىها ًمي
ي
ؽ ىن ٍزنعا ىكى تى ًط ي

َّ
كلًه ٍ ً
كب إلى ٍيهي ٍـ
ت ىن ٍلسي الط ير ي
ى

ط ٍعًـ الطَّ ىع ًاـ
كف ى
ىكلىهنا ىحا ىؿ يد ى

غير أف المالحظ هك أف أكثر المصادر كركدا في الهاشميات

 ،ما كرد عمى كزف

فعؿ) الداؿ عمى اللعؿ كالحدث ،فقد مثؿ هذا النكع مف المصادر ما نسبت ()%47.99
( ٍ

بالنسبة لممصادر ،كهذا إف دؿ عمى شيء  ،فإنما يدؿ عمى الحالة النلسية المضطربة

فعؿ) لمد لة عمى الحدث المتكاصؿ  ،كهك ديدف الشيعة
بالنسبة لمشاعر  ،فصيغة ( ٍ
إلعادة ا مكر إلى نصابها – حسب زعمهـ -إ أف هذا

 - 1الكمٌث  ،دٌوان الكمٌث  ،الهاشمٌة السادسة  ،ص .622
 - 2نفسه ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .604
 - 3نفسه ،الهاشمٌة األولى  ،ص ..508
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صيغ كأكزاف المصدر ،تصب في مجممها في الثكرة عمى حكاـ بني أمية  ،كمدح آؿ
البيت كالمبالغة في إعالء شأنهـ  ،ك فيما يمي نماذج لذلؾ:
المصدر

بنيته الصرفية

التٌلحُّش التٌلعُّؿ
طي ىرة
ٍ

ا ٍكتًئاب

فى ٍعمة

ا ٍفتًعاؿ

ضاء ا ٍف ىعاؿ
ٍ
إغ ى
صبر
ٍ

الكذب

فى ٍعؿ
ً
فعؿ

فعمه

سياقه

داللة البنية

تلحش

ُّش ًم ٍف ىشأٍنً ًه ٍـ
ىكلى ٍي ىس التٌلىح ي
ً 1
الغ ى ً
الم ٍغض ًب
ىكى طى ٍي ىرةي ى
ضب ي

 -المبالغة في تقكية

طار

الدمكًع ىعمىى ا ٍكتًىئ و
اب
أ
اكتب ىكتى ٍك ىك ي
اؼ ُّ ي
2
أ ى َّ
الد ٍهر م ً
كج ىع ي ُّ
الضميكعا
ىحؿ َّ ي ي
إغض ً
ؽ
اء ىع ٍينًي يم ٍ
ط ًر ه
أغضى ىكإّْني ىعمىى ٍ ى
3
ص ٍب ًرم ىعمىى ا قذاء ىكًه ىي تى ىجٍم ىج يؿ
صبر
ىك ى
كذب

تمً
آؿمىها
اـ ا ٍكتى ىس ٍ ى
إ ىذا اإل ىك ي
ً 4
ً
ب
اف ىزٍع ىـ المٌ ىكام ً ال ىكذ ي
ىك ىك ى

الحدث-مطمؽ الحدث
 الد لة عمى اإلنقياد الد لة عمى الثبات الحدث ك الحركة الد لة عمى غريزةكثبكت

جدكؿ رقـ 16 :

كالالفت أيضا بالنسبة لمهاشـ يات هك نسبة تردد المصادر الميمية كالمصدر الميمي-
مرئي:
الس ا
كما هك معمكـ– يحمؿ د لة الذات عالكة عمى د لة المصدر العادم  ،يقكؿ ا
"إف المصدر الميمي في الغالب  ،يحمؿ مع عنصر الذات بخالؼ المصدر غير
الميمي ،فإن حدث مجرد مف كؿ شيء"  .5كقد يدؿ المصدر الميمي عمى المبالغة في
الحدث ،فإف (مصير) مثال  ،يعني نهاية ا مر بخالؼ ( صيركرة ) ،كما يقكؿ (فاضؿ
السامرائي) دائما ،كالمعنى نلس يؤكدا

(عباس حسف ) في كتاب النحك الكافي إذ

يقكؿ..":أما مف حيث الد لة ،فيدؿ عمى المعنى المجرد ،كالمصدر ا صمي ،كيمتاز
الميمي بقكة د لت كتأكيدها".6
 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .620
 - 2نفسه ،الهاشمٌة السادسة  ،ص .622
 - 3نفسه ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .615
 - 4نفسه ،الهاشمٌة الثالثة  ،ص .578
 - 5فاضل السامرائً  ،معانً األبنٌة فً العربٌة  ،نشر جامعة بغداد  ،العراق  ،ط ،1981 ،1ص .35 -34
 - 6عباس حسن  ،النحو الوافً  ،دار المعارف  ،مصر ،ط  ،2ج  ، 1964 ،3ص .194
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كلعؿ الكميت تمثؿ هذا المعاني فكاف لممصدر الميمي فصيب ،يمكف أف يمثؿ ظاهرة
أسمكبية في الهاشميات  ،إذ بمغت نسبة كركدا بالنسبة لبقية المصادر(  )%10مف ذلؾ
قكل مف (الطكيؿ):

1

ً ً
ً ً ًً ً
الم ىر ٍعىب يؿ
ىؿكاصل ه ٍد يـ الخىباء ي

ً
ً
ىصىب ىح ىباقي ىع ٍيشىنا ىك ىكأٌىن ي
فىأ ٍ

2

الخمً ً
ؽ تدخم الشمس
إن يقر أف العيش في كنؼ حكـ بني أمية أصبح مثؿ الخباء ى

مف كؿ جانب ؛ كمف الهاشمية نلسها نجدا يشب بدعة بني أمية ببدعة رهباف اليهكد
يقكؿ:

3

الرٍهباف ما لىـ يجىء بً ً
ىك ىما أ ٍىبتى ىد ى
ع ُّ ى ي ى ٍ

ًكتىاب كى كحي ًمف ً
ا﵀ يم ٍن ىز يؿ
ه ى ىٍه ى

كهكذا متبيف لنا أف استعماؿ المصادر بأبنيتها المتنكعة ،أتاح لمشاعر الحصكؿ عمى
د

ت

تكفرها إ هذا البنى.

 -5داللة التعريف في قصائد الهاشميات
مف المظاهر ا سمكبية الالفتة في هاشميات (الكميت بف زيد أ سدم) ،المجكء في
الكثير مف ا حياف إلى تعريؼ ا سماء ،كا سـ المعرفة هك ما دؿ عمى م يف ،كقد
كض عمماء المغة للكرة التعريؼ كالتنكير ،كحدتيف

صرفيتيف هما  :كحدة التعريؼ

كعالمتها ا لؼ كالالـ ،ككحدة النكرة ؛ كعمى هذا " :فاللرؽ بيف النكرة مف ا سماء في
حالة التنكير ،كبينها في حالة التعريؼ ،هك إلصاؽ (أؿ) بها في حالة التعريؼ".4

 - 1الكمٌث  ،دٌوان الكامث  ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .590
 - 2رعبل الثوب  :خرقه .
 - 3نفسه  :ص .599
 -4حسان تمام  ،اللغة العربٌة معناها و مبناها  ،ص .157
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كالتعريؼ كظاهرة عامة أكس مف أف يقتصر عمى د لة (أؿ) بملردها ،فالمعارؼ
التي كردت في المغة العربية سبعة أنكاع(:العممية

 ،الضمير ،اسـ اإلشارة  ،ا سـ

المكصكؿ ،المعرؼ بأؿ ،المضاؼ ،المنادل)  ،1كقد نظمها أحدهـ في قكل :
ؼػػي ً
العمى ٍؿ
ؼ ىس ٍب ىعةه تي ٍش ػ ػ ػً ػ
الم ىع ًار ى
ٌ
إف ى

أىنا ً
لح ىذا ىما اللىتىى ٍابنًي ىيا ىريج ػ ػ ػ ػ ػ ٍؿ
صا ه
ى ى

كسأحاكؿ مف خالؿ هذا المبحث التعرض لمتعريؼ الذم يمثؿ ظاهرة أسمكبية

في

الهاشميات:
لما كاف أ ؽكل أنكاع التعريؼ كضكحا ،التعريؼ بالعممية ،كلما كانت نسبة كركد
أسماء ا عالـ فتة في الهاشميات ،فستككف بداية حديثنا في هذا المبحث عف
التعريؼ بالعممية ،ك د

ت.
ب الهادم
كما يذكر (ع د

تعد أسماء ا عالـ مف المعارؼ المحضة في المغة

الطرابمسم) ،إذ تساعد عمى تقييد الحدث بأصحاب كعكامم  ،فتقرر حقيقت كتزيؿ
إبهام 2؛ أك تؽيد الحدث بإطارا المكاني أك الزماني في حالة أعالـ ا ماكف كالبمداف
كا زمنة ،كهاشميات الكميت تزخر بالكثير مف أسماء ا عالـ ككمها مف قبيؿ :أسماء
أشخاص أكثرها أسماء آؿ البيت [ :أحمد ،الحسف  ،الحسيف  ،اإلماـ عمى-رضي ا﵀
عن -آمنة بنت كهب ،العباس ،عبد ا﵀ الؼ ضؿ ،محمد  ،زيد  .]...كأسماء حكاـ بني
أمية [:هشاـ ،معاكية ،عبد المميؾ ،كليد ،سميماف  ]..كنستطي بتتبعنا لسياقات تمؾ
ا عالـ أف نتبيف بعض ا غراض كالد

ت الجزئية

لتمؾ ا عالـ ،فالقصد مف

التعريؼ بآؿ البيت مثال :إظهار شدة تعمق بهـ ،ك إظهار أحقيتهـ في خالفة رسكؿ
ا﵀ -صمى ا﵀ عمي ك سمـ – التي أخذت منهـ ظمما كعدكانا -حسب رأم الشيعة –
مف قبؿ حكاـ بني أمية الذيف قصد مف خالؿ التعريؼ بهـ إظهار حنق كغضب كثكرت
عميهـ مقكؿ ( مف الطكيؿ):

3

 - 1المرجع السابق ،ص .159
 - 2محمد الهادي الطرابلسً  ،خصائص األسلوب فً الشوقٌات  ،ص .389
 - 3الكمٌث  ،دٌوان الكمٌث  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .543
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ً
ً
أع ًز ىؿ العباىس ً
ب
ّْفػ ػا
ص ٍن ىك ىنبًي ىػ
ىكلى ٍف ٍ
كص ٍن ىك يان ي م َّم ٍف أعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّد ك ٍأن يد ي
ىى
ً
اش ًميًيف م ً
نيب بًح ًب اله ً
ب
ضىؿ َّإننً ًي
ىكى ٍابىن ٍي ً ىع ٍب ىد ا﵀ ىكاللى ٍ
صح ي
ىج ه ي
ى ي ٍ
ى
1
احب الخي ى َّ
يد محم ندا كلىك أي ٍكثًر اإليع ي ً
ب
ص ً ى ىٍ
اد لي ىكالتٌىرُّه ي
ى
ىكى ى
ىٍ ى
ؼ الط ًر ى ي ى ى
كفي حكاـ بني أمية يقكؿ (مف الخليؼ):

2

ً
اء ىكًر ٍعىيةى ا ٍىن ىع ًاـ
س ىػػ
سىك ه
ؾًه ىش ًاـ
اف ىب ٍع يد ٍأك ى
أ ٍىك يسمى ٍي ىم ى

اسةه ى ىك ىم ٍف ىي ىرل ًر ٍعىيةى َّ
النا
ىس ى
ى ىكع ٍب ًد الممً ً
يػ ػ ػ ود
يؾ أ ٍىك ىك ىكًل ػ ػ
ى ى

كقد يرتبط استدعاء الكميت لمعمـ الذم ل عمؽ تاريخي  ،قصد البرهنة عمى قضية أك
ا حتجاج مر ،كلعؿ هذا ما يظهر بكضكح في ذكر أسماء ا حياء كالقبائؿ العربية
يقكؿ (مف الطكيؿ):

3

لقد ىش ًرىك ٍ ً ً ً
ب
ٍ
ت في ىبكي هؿ ىكأ ٍىريح ػ ػ ي
ً
الحٌي ً
ب
اف ىب ىكهر كتى ٍغ ػ ػؿػ ػ ػ ػ ػ ي
كك ٍندةى ىك ى
اف لً ىع ٍب ًد القى ٍي ً
ب
س ًع ٍ
ؤر ي
ىك ىك ى
ض هك يم ٌ

ق
كر ٍ
ث ىكلى ٍكى تير ي
ىيقيكلي ى
كف لى ٍـ يي ى
اث ػ ػ ػ ػ ي
َّؾػ ػ ػ ػكف ً
كح ٍمىيهر
كع ه
ى
ؾ كلى ٍخ هـ كالس ػ ي
ض ىكٍي ًف ًم ٍنهىا يي ىحًا هبر
ىكى ٍنتى ىشمى ٍ
ت ًع ٍ
ً
ً و
كى ٍنتىقمى ٍ ً
اه هـ
ت م ٍف ًخٍندؼ في س ىك ي
ى

بكا
ثـ أىثٍقى ػ ػيػ
قيس بها َّ
ىكى ٍقتى ىد ىح ٍ
ت ه

ىك ىما ىك ىان ًت ا ٍن ى ػ ػ
ص ػ ػ يار ًفيهىا أ ًىذلٌةن
يه يـ ش ًه يدكا ىب ٍد نار ىك ىخ ٍيىب ىر ىب ٍع ىد ىه ػ ػ ػ ػػا

ب
ىكى يغٌينبا ىع ٍنهىا إ ىذا ٌ
اس يغٌي ي
الن ي
ب
ىكىي ٍكىـ يحىن ٍي وف ىك ٌ
صَّب ي
الد ىـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ايء تى ى

لقد تكالت في هذا المقط جممة مف أسماء القبائؿ حاكؿ مف خاللهـ الكمي ت البرهنة
عمى بطال ف ادعاءات حكاـ بني أمية أحقيتهـ في إرث النبكة ،يقكؿ :إنها بطكف مكة
كالمدينة  ( :بكيؿ ،أرحب ،عؾ،

ؿخـ ،السككف  ،حمير  ،كندة ،بكر  ،تغلب ،يحابر،

 -1الطرٌدٌ :عنً محمد بن الحنفٌة ،المغٌب فً جبل (رضوى) كما ٌرى
 - 2المصدر السابق ،الهاشمٌة األولى .ص .497
3
 نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص 528-526213

الشٌعة.
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عبد قيس ،قيس ،ا نصار  ،)..إن تاريخ كجغرافيا شب الجزيرة العربية يرس ـ ها الشاعر
مف خالؿ ذكر أهـ قبائمها الذيف يمثمكف العمؽ التاريخي لمبمد.
كما يبدك مف خالؿ المقط أعالـ لبعض الغزكات اإلسالمية (بدر ،خبير ،حنيف) ،
كلعؿ مف أبرز د

تها العمؽ الركحي ك الديني.

ترددت أسماء العمـ في هاشميات الكمي ت ،مائ كخمسة كعشر مف مرة ( 125مرة)
بتلاكت مابيف هاشمية كأخرل ،فبينما ترددت أسماء العمـ في الهاشمية الثانية خمسا
خمسيف مرة (  55مرة) ،لـ يرد في الهاشمية الخامسة إ اسميف مف

أسماء ا عالـ ؛

م ـ جـ لها أعالـ إيحاء سيؽت
كجدير بالذكر أف أسماء ا عالـ الكاردة في الهاشميات ،ؼ
لمتصكير :هي مف باب التشبي مثؿ( :حكمؿ) ،فقد شب الشاعر حاؿ ا مة ككمبة
(حكمؿ) ،التي كانت تحرسها إذا أظممت ،كهي تجيعها يقكؿ(مف الطكيؿ):
ىكما ر ً
كء ًكى ىي وة
ضىي ٍ
ت يب ٍخال ىك يس ى
ى ى

1

بً ىك ٍمىبتًهىا ًفي أ ٌىك ًؿ َّ
الد ٍهر ىح ٍك ىم يؿ

الكمب ،نحرسهـ كمسيئكف إلينا ،كما فعمت (حكمؿ) بكمبتها،
ة
يقكؿ نحف ؾذلؾ مثؿ هذا
كهي مف باب ا ستعارة مثؿ :الحيكانات الملترسة التي استعارها لمتعبير عف بني أمية
يقكؿ مف الهاشمية نلسها:

2

أبك جع ىدةى ً
اء ىجٍياي يؿ
ي ىٍ
العادم ىك ىع ٍرفى ي
ى
ؼيع يؿ
ؾ ك ٍير
لهىا فريع يؿ " فيها شري ه

ً
ً
يع ً
اف ًم ٍن يمػ ػ ػ ػ ػػىا
لىىنا ىراعىيا ىس ٍكًء يمض ى
اؤ ىها
اع ٍ
تى
أى ى
ت ىك ىغ ى
ض ى
فـ ا ى
اب يرىع ي
ت ىغ ىن

ؽ الم ٍخمك ًط بًا ينؿ ً
ً
كؾ أثٍ ىك يؿ
م ىف ٌ
الرىه ً ى

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ةى ًسمٌ ٍغ ود أى ػىؿػ ػ ػ ػ َّ
ق
ؼ ىكأ ػٌػ
ًكى ػ ػى
ىفػ ػ ػ ػ ػ ي

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .598
2
 -نفسه  ،ص .596-594

3
 -الفرعل :ولد الضبع  -األلّف :األحمق – والرّهق :الخبث – واألثول  :المجنون – وال ّنوك :الحمق.
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فقد شب الكميت (هشاما) بالذ ئب ( أبك جعدة كالسمغد)  ،ككالي عمى العراؽ (خالدا
القسرم) بالضب (عرفاء جيأؿ)  ،كشب الناس بال إماـ ،بالغنـ التي

راعي لها،

فضاعت كعاثت فيها السباع.
هي كناية عف البعد الديني ،أك ا كس كالخزرج ،
كهي مف باب الكناية مثؿ  :بدر ؼ
كهي إيحاء إلى أحقية ا نصار بالخالفة عمى أنهـ آككا كنصركا
السالؼ الذكر -أك (الترابي) كهي كناية عف اإلماـ عمى –

-كما في المثاؿ

رضي ا﵀ عن  -كحب

لكنيت (أبك تراب) التي كناا بها النبي ( صمى ا﵀ عمي كسمـ) يقكؿ (مف الطكيؿ):
كقىاليكا تيىاربً ّّي ىه ىكااي يكىأريٍي ي

1

ً
ب
بً ىذلً ى
ؾ أي ٍد ىعى في ًه يـ ىكأيلىقَّ ي

نستنتج مما سبؽ أف أسماء (أعالـ اإليحاء) ،غير أسماء ا شخاص المككنة ( عالـ
ا خبار) ،ؼقم دالة بدكرها اللني ،إ ٍذ تأتي لمتصك

مر أبدا  ،فالشاعر يحكؿ الصكرة

الذهنية إلى صكرة مرئية .
كالالفت أيضا في هاشميات الكميت ،عالكة عمى التعريؼ بالعممية التعريؼ ( بأؿ)،
كهذا النكع مف التعريؼ يقترف في خصكصيت بمعنى كاحد هك ا قتراف ( بأؿ)؛ ك(أؿ)
مف (المباني) "  "morphemesالتي تدؿ في المغة العربية – عالكة عمى التعريؼ -عمى
و
معاف صرفية شتى:
 ؾالد لة عمى كماؿ ما تتصؿ ب كتسمى الكمالية  :إذ تليد الكماؿ في الصلة،كهي حقيقة أمرها الجنس مة ،نها ستغراؽ ا فراد  ،أك ستغراؽ خصائص ا فراد ،
كهي التي تخملها (كؿ) كما في قكل تعالىَّ ﴿ :
اف لى ًلي يخ ٍس ور﴾  2إذ التقدير (إف
إف ٍ
اإلن ىس ى

كؿ إنساف في خسر) ،كمف أمثمة ذلؾ في الهاشميات قكل (مف الخليؼ) :
 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .520
 - 2سورة العصر  ،اآلٌة .2
 -3الكمًت  ،دٌوان الكمًت ،الهاشمٌة األولى  ،ص .502
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ً
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر كىن ٍق ً
ض ا يم ً
برًاـ
الخ ػٍػ
الم ٍج ًد ىك ى
اف أ ٍ
كر كاإل ىٍ
ىك ى
ىه ىؿ ى
العلىاؼ ىك ى
ى
بأؿ) ،أفادت ما اجتمعت في
فػ(العلاؼ ،المجد ،الخير ،ا مكر ،اإلبراـ)أسماء معرفة ػ(
كؿ الصلات التي يجكز تعميقها بذات المسمى ك هك الكصم المذككر في البيت السابؽ
لهذا البيت ،كالمقصكد اإلماـ عمى– كرـ ا﵀ كجه  -إ ًذ التقدير :اإلـ اـ عؿم _ رضي
ا﵀ عن _ (أهؿ لكؿ علاؼ كمجد كخير )..كيكثر هذا النكع مف التعريؼ في
الهاشميات ف القصد نسبة صلات الكماؿ اؿ البيت ،كالصلات اؿ ذميمة لحكاـ بني
أمية.
_ كما تأتي ( أؿ) بمعنى (التي) المكصكلة ،كما في قكل تعالى﴿:

إف الم ً
يف
ص ّْدق ى
َّ ي ى

ً ً
ىجهر ىك ًريـ ﴾  ،1ؼالمقصكد:
اع ٍ
ؼ لىهي ٍـ ىكلىهي ٍـ أ ٍ
ض ى
ضا ىح ىسىنا ،يي ى
ضكا ا﵀ى قى ٍر ن
المصَّدقىات ىكأى ٍق ىر ي
ىك ي

بعتبار أف الضمير في
(إف الذيف تصدقكا كالمكاتي تصدقف ،كأقرضكا ا﵀ قرضا حسنا) ا
(أقرضكا) عائد عمى مجمكع الذككر ك اإلناث .كمف أمثمة هذا المعنى فى هاشميات
الكميت قكل ( مف الطكيؿ):

2

أم ىع ٍد وؿ أ ٍـ ية ىس ٍي ىروة
إلي ٌ

ًسكاهـ يؤـ اؿ ى ً
المتىىرّْح يؿ
ظاع يف ي
ى يٍ ىي ي

إف المقصكد (يؤـ الذم يظعف كالذم يترحؿ) .
_ كما تأتي(أؿ) بمعنى الضمير  ،ف الضمير -في هذا الحالة -يصمح أف يحؿ
محمها ،كقد يقربها ذلؾ مف معنى العهد

إف ً
يـ
(العهدية) كما في قكل تعالى ﴿ :فى َّ ى
الجح ى
المأ ىٍكل ﴾4؛ إذ المعنى في اايتيف( :هي مأكاا)
ى

ًهي اؿىمأ ىٍكل﴾ ،3كقكل  ﴿ :فى َّ
الجَّنةى ًه ىي
إف ى
ى
بإحالؿ الضمير محؿ (أؿ) ،كتأتي فكرة قربها مف العهد مف احتماؿ أف يككف المعنى:

 -1سورة الحدٌد  ،اآلٌة .18
2

 -الكمًت ،دٌوان الكمًت ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .607

 - 3سورة النازعات ،
 -4سورة النازعات ،

اآلٌة 39
اآلٌة .41
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هي اؿمأكل الذم تعرفكن  ،ف الذهف يجعؿ الجحيـ عقكبة العصياف

 ،كيجعؿ الجنة

جزاء المتقيف ،ك يسمح العقؿ بخالؼ ذلؾ .
كمما جاء في الهاشميات مف هذا المعنى قكل مف (المتقارب):
اميح بً ه ً
ً
الج يدكًد
يض ك ىر ياـ ي
ىم ىس ي

1

م ار ًج ً
صهى ًب
ىى ي
الرىه ًج ا ٍ
يح في ٌ

إذ التقدير( :كراـ جدكدهـ) .كالبيت كصؼ اؿ البيت بالجكد كالكقار في الحرب.
كيختمؼ التعريف بالضمير عف العمـ مف حيث إن يعتمد في تعيين عمى قرينة (تكمـ
أك خطاب أك غيبة ) ،في حيف أف العمـ يدؿ عمى مسمى بذات ،
في هاشميات الكميت ،أغراض كد

كؿلتعريؼ بالضمير

ت تستشؼ مف السياؽ ،كبتتبعنا ﵀ اشميات تبيف

لنا أف أغمب الضمائر تدكر حكؿ ضمير المتكمـ (أنا)  ،كاؿضمير الداؿ عمى الجم
سكاء المتكمـ (نحف) أك الغائب (هـ) ما مؤكد ذكباف الشاعر الشيعي في ا نا الجمعي.
كمف د

ت الضمير المتكمـ (أنا) :إظهار

المبايعة ،كا ك ما يعكس مطم الهاشمية الثانية:
ؽ إلىى البً ً
يض
ت ىك ىما ىش ٍك ان
طى ًرٍب ي
ىكلى ٍـ يي ٍم ًه ػ ػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ىد هار ىكى ىر ٍس يـ
ق
ىكى ىأنا ًم َّم ٍف ىي ٍز يج ير ٍ
الطي ىر ىه يـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ب
أى ٍ
ط ىر ي
ىم ٍن ًزوؿ

ا حتراـ اؿ البيت ،الشكؽ  ،المحبة،
2

الش ً
كى لى ًعنبا ًم ػً ػفػ ػم أى يذك ّْ
ب
يب ىي ٍم ىع ي
ى
ت يم ىخ َّ
ب
ىكلى ٍـ ىيتى ى
ط ٌرٍب ػً ػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ىبىنا ه
ضي
ب
َّرض ثى ػ ػ
عؿػ ي
ب أـ تىع ى
اح يغ ار ي
ىص ى
أ ى

فالضمائر المتصمة في(:طربت ،أطرب ،يمهني ،يتطربني
لممبايعة يقكؿ:

 ،كالضمير أنا) تمهد

3

ً ً
ب
يـ ػ ػا ىن ىاب ػً ػفػ ػ ػ ػػي أىتىقىَّر ي
إلىى ا﵀ ف ى

النلى ًر البً ً ً
إلىى َّ
يف بً يحّْب ًه ٍـ
يض الذ ى
 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .618
 - 2الكمًت ،دٌوان الكمًت ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .512
3
 نفسه ،ص 514217

انباب انثاني-انفصم انثاني ..................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
ب
ضى ًم ىرنا
ار ىكأ ٍ
ضي
ىغ ى
بً ًه ٍـ ىكلىهي ٍـ أ ٍىر ى

النبًي فى ّْنً
بنًي ه ً
اشوـ ىرٍه ًط َّ
إفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م
ى ى

ت التعظيـ يقكؿ( مف المفسرح):

أما ضمائر الجم فتحمؿ في سياقاتها د
ؾ ا يساةي ؿؿَّد ً
الر
اء ًذم َّ
فىهي ٍـ يهىنا ى ى

1

كف ىما ىش ىيب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كا
الرائً ػ ػيػ
ٍيىب ًة ىك َّ
بػ ػ ى

ك تخرج ضمائر الخطاب في سياقاتها عف هذا المعنى يقكؿ مف الهاشمية نلسها:
ً
ؼػ م ىك ىرائً ًمهىا
الح ٍر ًب ػ ػًػ
أ ٍىنتي ٍـ م ىف ى

2

ب
ث يي ٍملىى ًم ىف َّ
بً ىح ٍي ي
الر ىحى القيطي ي

فبنك هاشـ مف الحرب كالقطب (الحديدة التي تدكر عميها الرحى) مف الرحى.
كيتحكؿ الضمير إلى سباب كشتـ كاظهار لممثالب  ،إذا تغير السياؽ مف آؿ البيت إلى
بني أمية يقكؿ ( مف الطكيؿ):

3

كنهىا
لىهي ٍـ يك َّؿ ىع واـ بً ٍد ىعةه يي ٍح ًدثي ى

ُّ
اعهي ٍـ ثيَّـ أ ٍىك ىحليكا
أ ىىزلكا بًهىا أىتٍىب ى

كباستثناء التعريؼ باإلضافة فإف بقية المعارؼ (اسـ اإلشارة،
المنادل)

ا سـ المكصكؿ،

تمثؿ ظاهرة أسمكبية في الهاشميات :فقد بمغ عدد ا سماء المكصكلة ( )45

كبمغ عدد أسماء اإلشارة (  )48في حيف لـ يتعد المنادل العدد سبعة في قصائد
مما يمي نماذج مف هذا المعارؼ ،يقكؿ مف(الخليؼ):
الهاشميات .ك ؼ

4

ً ً
ب
يما ىن ىاب ًػفػ ػ ػ ػ ػ م أىتىقىَّر ي
إلىى ا﵀ ف ى

النلى ًر البً ً ً
إلىى َّ
يف بً يحّْب ًه ٍـ
يض الذ ى

فا سماء المكصكلة (الذيف) ك (ما) م صمتهما  ،أبر از ما يحمؿ البيت مف د لة
التعظيـ المكج اؿ البيت أما حيف يقكؿ (مف الكافر):
ىصلىااي َّ
اختًىي وار
النبًي ىع ػىػؿ ػ ػ ػ ػ ل ٍ
ىكأ ٍ
 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثالثة  ،ص .571
2
 نفسه  ،ص .575 - 3نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .599
 - 4نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص ..514
 - 5نفسه  ،الهاشمٌة السادسة  ،ص .623
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5

ً
يعا
أعىيى ُّ
بً ىما ٍ
الرفي ى
المذ ى
كض لى ي ي

انباب انثاني-انفصم انثاني ..................................انطاقات اإليحائية نهبنى انهغىية
فإف د لة (ما) في قكل (بما أعيى) الذم أعيى هي اإلنكار ،فالكميت ينكر عمى مف
رفض ذكر اإلماـ عؿم -رضي ا﵀ عن  -ككتـ اختيار النبي  -صمى ا﵀ عمي كسمـ-
كاصطلائ ل  .ك يخرج التعريؼ بكاسطة أسماء اإلشارة أك المنادل في سياقات قصائد
الهاشميات عف معاني اؿتعظيـ ،اإلنكار ،ا حتقار ...فحيف نق أر قكل ( مف الطكيؿ):
ً
م ىكقى ٍكليهي ٍـ
كف بًا ػ ػٍػ
ىمػ ػ ًدم إ ىؿ َّ
ييش يير ى

أى ى ىخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اب ه ىذا ك ً
ب
كف أ ٍ
ىخىي ي
المش يير ى
ى ى ى ي

ً
الح ٌ
ؽ ى ىمٍي ىؿ يد ى
كن ي
إ ىذا قي ىؿ ىه ىذا ى

ً ً
ب
اضهي ٍـ في الغىنى ىح ٍس ىرل ىك لي َّغ ي
فىأ ٍىنقى ي

ض ٍكيؤاى ػ ػ ػ ػ ا
فىىيا يمكًق ندا ىن نا
ار لً ىغ ٍي ًر ى
ؾ ى

ؼم ىغ ٍي ًر حٍبمً ى ً
كيا ح ً
ب
اطنبا ػ ػ ػً ػ
ؾ تى ٍحط ي
ى
ىى ى

1

نجد أف د لة اسـ اإلشارة في البيت ا كؿ كالثاني ،كالمنادل في البيت الثالث ،لـ
تخرج عف المعاني المذككرة سابقا ،فالشاعر ينكر عمى الذيف يمكمكن

 ،عمى حب

النبي -صمى ا﵀ عمي كسمـ -كآؿ بيت  ،فهـ كالحاطب لغيرا.
إف كجكد صيغ كمشتقات صرفية كبخاصة تمؾ التي تتصؿ
ختاـ اللصؿ يمكف القكؿ ٌ

بالمجاؿ العاطلي  ،الكجداني لمشاعر الشيعي الثائر :كالجمكع ،المصادر ،المعارؼ،
ككذا بعض الصيغ اللعمية
د

ذات ا ثر ا سمكبي  ،قد

ت أسمكبية متميزة.

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .534\519
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أكتسبت قصائد الهاشميات

الفصل الثالث
ج -التركيب والداللة
 -1نظام الجملة
 -1.1الجممة الفعمية
 -2.1الجممة االسمية :
 -1.2.1أنماط الجممة

 - 2.2.1التقديم والتأخير

 - 3.2.1تراكيب اإلضافة

 -4.2.1تحوالت الضمائر

 -2البعد الداللي لمغة الهاشميات
الخبر واإلنشاء وأهميتهما في تركيز المعاني
أ /الجممة الخبرية
ب /المد اإلنشائي
 -3الصورة الشعرية في قصائد الهاشميات
 -4الحقول الداللية :

 -1.4المعجم الشيعي
 -2.4معجم الطبيعة
 -3.4معجم اإلنسان وما يتعمق به من أدوات ومالبس
وسالح
 -4.4حقل ظروف الزمان والمكان

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
تمهيــــــــــــــــــــــــــد :
تتلؽ معظـ المدارس المسانية – رغـ تعدد مناهجها كاتجاهاتها – عمى أف (الصكت
كالمكرفيـ كالكممة  ،ثـ الجممة) هي أسس المككنات المغكية ،كلما كاف اهتماـ المستكييف
الصكتي كالصرفي ،ييعني بالصكت كأصغر كحدة منطكقة ،ك المكرفيـ كأصغر كحدة

د لية ،كالملظة الملردة في ذاتها أك ،

ت

ثـ في سياقها بعد ذلؾ ،بحثا عف د

استخدامها كقيمتها ا سمكبية ،فإف الدراسة التركيبية لمخطاب الشعرم تعمؿ عمى
اؿكشؼ عف العالقات الباقية بيف ا فراد ،كما تؤدي مف كظائؼ في الجممة أك التركيب
تبعا

ختيار المبدع ،كلذلؾ كانت الدراسة التركيبية كسيمة ضركرية في الدراسات

ا سمكبية الحديثة ككنها أحد مستكيات التحميؿ المغكم ؿلنص ا دبي.1
إف مجاؿ الدرس التركيبي " :مجاؿ النظـ الذم تتلاضؿ في ظؿق ا ساليب ،كالتأليؼ
الذم

نهاية لملركؽ اؿتم تميز بعض عف بعض...بد نءا مف أدنى صكر التركيب -

إذ تقترف كممة كاحدة بأخرل– تبدأ مشكالت العالقات الداخمية ،ستكشاؼ الخاصية
ا سمكبية "  ،2كمف الضركرم أف نشير إلى أف المنهج المساني الحديث،

يتكقؼ في

ت بها الدرس المعيارم،
درس تراكيب الجمؿ كأنماطها عند العالقات الشكمية ،التي ي ـ
كانما يتعدل ذلؾ إلى البحث عف المعاني كالد

ت التي تعبر عنها تمؾ التراكيب .3
،

كلعؿ أبرز ما يستأثر بجهد الناقد في هذا المرحمة دراسة أطكاؿ الجمؿ كقصرها
أركاف التركيب (اسمي ،فعمي) الصكرة كالمجاز ،فاعمية التقديـ كالتأخير ،دكر الركابط
كالضمائر ،أنماط التككيد ،ؼض عف دراسة حا ت النلي كاإلثبات ككؿ ما
بتركيب الجممة نحكيا كبالغيا ،لمكشؼ عف العالقات السياقية بينها
كظائؼ في الجممة أك التركيب ،تبعا ختيار المبدع.
 - 1منذر عٌاشً " ،اللسانٌة موقف من القواعد" ،مجلة الفٌصل  ،ص .59
 - 2صالح رزق  ،أدبٌة النص  ،محاولة لتؤسٌس منهج نقدي عربً  ،ص .214
 - 3أحمد محمد قدور ،علم الداللة ،عالم الكتب  ،القاهرة ،ط  ،2009 ،7ص .210
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يتصؿ

 ،كما تؤدي مف

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
كسأحاكؿ في هذا اللصؿ مقاربة الهاشميات عمى مستكل التراكيب  ،م التركيز عمى
السمات ا سمكبية البارزة كد

تها :كنظاـ الجممة ،الصكرة الشعرية ،الحقكؿ الد لية،

م إبراز ا بعاد الد لية لمغة عند الكميت.
1ـ نظام الجممة :
جنحت المسانيات الحديثة بالدراسات المغكية إلى سبؿ جديدة مف سبؿ الدرس العممي،
فظهر ما يسمى :النحك الكصلي عالكة عمى النحك المعيارم الذم يقكـ عمى أساس
التمييز بيف مستكيات المغة ( لهجة ،لغة شعبية ،لغة راقية) ،بينما يقكـ اؿ فحك الكصلي
عمى الكصؼ العممي الذم يتجاكز حدكد النحك المعيارم ،إلى ا هتماـ العممي بالقكاعد
أك التراكيب ،دكف إلغاء ا كؿ ،كلذلؾ يلضؿ الدرس المساني مصطمح ( التراكيب )
عمى مصطمح النحك.1
إف النص ا دبي عند ركاد ا تجاا ا سمكبي البنيكم " :بنية تشكؿ جكه ار قائما
بذات  ،ذا عالقات داخمية متبادلة بيف عناصرا ،كليس النص ا دبي نتاجا بسيطا مف
العناصر المككنة ،بؿ هك بنية متكاممة ،تحكـ العالقات بيف عناصرها قكانيف خاصة
بها ،ك يمكف أف يككف لمعنصر فيها كجكد فيزيكلكجي أك سيككلكجي  ،إ في إطار
البنية الكمية لمنسؽ".2
كهكذا تتلاعؿ بنية المنطكؽ م بنية المدلكؿ في الكالـ أك الجممة ،ؼ اؿشيء ييعط ل

حكـ الشيء إذا جاكرا ،كالجممة عند النحاة  ،مصطمح يدؿ عمى كجكد عالقة إسناد ية
بيف اسميف ،أك اسـ كفعؿ ،كاإلسناد هك نسبة إحدل الكممتيف إلى ا خرل .3

 -1الم رجع السابق ،ص .217-215
 -2بشٌر ثاورٌرت  ،محاضرات فً مناهج النقد المعاصر  ،مكتبة إقرأ  ،قسنطٌنة  ،الجزائر .2006 ،
3
 ابن هشام األنصاري ،مغنى اللبٌب ،تحقٌق  :حنا الفاخوري ،دار الجٌل  ،بٌروت  ،ج  ،2ص 443222

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
كالجممة العربية إما

اسمية أك فعمية ،كاذا كانت الجممة

ا سمية تليد ا ستقرار

كالثبات ،فإف الجممة اللعمية تليد الحركة كالتحكؿ.
كقراءة متأنية لنظاـ الجممة في هاشميات الكميت  ،تبيف طغياف المركبات اللعمية في
الكثير مف ا بيات ،كيندرج ذلؾ مف طغياف مطمؽ إلى نسبي:
 1.1ـــ الجممة الفعمية:
تطرح الجممة اللعمية نلسها بكثافة كبيرة ،ذلؾ أف الجممة اللعمية تقكـ عمى الحدث
كهي لذلؾ كثيقة الصمة با نلعا ت التي تنتاب الشاعر ،كتتسمط عمى كجدان لتعكس
حالة التكتر ك ا نلعاؿ الذم يعيش  .كقد استخدـ الكميت – كما أشرنا إلى ذلؾ في
اللصؿ السابؽ– أنماطا مختملة مف الجممة اللعمية

 ،تراكحت أفعالها بيف الماضي

كالمضارع كا مر ،عمى أف الصيغ الدالة عمى المضارع هي الصيغ التي كاف لها
الحضكر الالفت  ،لألسباب التي فصمنا الحديث عنها في اللصؿ السابؽ كلعؿ أبرزها
الرؤية ا ستشرافية ؿلشاعر الشيعي.
عبر شعراء الشيعة  ،كشاعر آؿ البيت (الكميت بف زيد ا سدم) ،في أشعارهـ
لقد ى

عف حا ت نلسية ،تنكعت بيف الثبات كالحركة ،التكقؼ كالتجدد ،اإلقداـ كالتركم،
المكاجهة كالتقية ...لذلؾ كجداناا يمجأ في كصل إلى ا فعاؿ ،ذلؾ أف " :القيمة

المعنكية لملعؿ تنبعث مف ككن كممة  ،يدخؿ فيها عنصر الزمف كالحدث ،بخالؼ ا سـ
ث في الذهف
الذم يخمك مف عنصر الزمف ،ك ف هذا العنصر داخؿ في اللعؿ ،فهك يي ٍب ىع ي

عند النطؽ باللعؿ ،كليس كذلؾ ا سـ ،الذم يعطي معنى جامدا ثابتا،

تتجدد خالل

الصيغة المراد إثباتها".1

 -1أحمد دروٌش  ،دراسة األسلوب بٌن المعاصرة و التراث  ،دار غرٌب ،القاهرة  ،1998 ،ص .151
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انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
كيمكف التمثيؿ

عتماد الشاعر عمى التركيب اللعمي بما يمي:

الهاشمية الثانية (الطكيؿ):

يقكؿ الكميت مف

1

ت كما شكقنا إلىى بً
اؿي ً
رب
ضأٍ
ط ي
طىرٍب ي ى ٍ

كى لى ًعنبا ًمنًي أى يذك ال ىش ً
ب
يب ىي ٍم ى ػ ػ ػ ػ ػ ي
ى

كلىـ ييم ًه ػًػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ىد هار ىكى ىر ٍس يـ ىم ٍن ًزوؿ

اف يم ىخ َّ
ب
ىكلى ٍـ ىيتىطى ٌرٍب ًػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ىبىن ه
ضي

ق
ىكى أىىنا ًـ َّم ٍف ٍيز يج ير الطَّ ٍي ىر ُّ
هـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ب
أ ىػ
اح يغر ه
ض ثى ٍعمى ي
اب أ ٍىـ تى ىع ٌر ى
ىصػ ػ ػ ػ ػ ى

ات ىع ًش ػَّػ
يػةن
الب ًارىح ػ ػ ػ ػ ػ ي
السا ًفىحػ ػ ػ ػ ي
ات ى
ىكى ٌ

ب
أى ىمػ ػ ػ ٌػر ىسمً ػ ػ
ييـ القى ٍرًف ٍأـ َّ
مر ٍ
ضي
أع ى

الالفت هك اشتماؿ الهاشمية الثانية ،عمى عدد كبير مف التراكيب اللعمية  ،إذ بمغ عدد
ا فعاؿ (  282فعال) منحت مقدار ا كبيرا مف الحيكية كالحركة ،كأكحت بسياؽ مف
ا حداث المتحركة المتتالية ،التي عبرت عف سعي الكميت

إلى مبتغاا  ،فالتركيب

اللعمي [طربت ،أطرب  ،يمعب ،لـ يمهني رسـ ،لـ يتطربني بناف ،يزجر الطير هم ،
صاح غراب ،تعرض ثعمب ،مر سميـ القرف ،مر أعضب ] ،تؤكد سعي اؿكميت الحثيث
نحك هدف ا سمى  ،خالفا لما ألل الشاعر العربي مف سعي نحك البيض الحساف
كالكقكؼ عمى ديارهـ الدارسة ،إنهـ بفك هاشـ رهط النبي الذيف بهـ كلهـ رضاا كغضب
يقكؿ مف الهاشمية نلسها:

2

ب ػًػفػ ػم ه ً
النبي فى َّإن ػً ػفػم
اشوـ ىرٍا ػ ػ ػ ػ ًط ّْ
ى
ى

ب
ار ك
مرنا
أغض ي
ى
بهـ ىك لىهي ٍـ أ ٍىرضل ى
ٍ

قلى ى ػ ػ ػا
كأ ٍيرىـ ػ ػ ػم ىكأ ٍىرًـ ػم بً ى
الع ىد ىاكًة أ ٍ

ً ً
ب
ىكا ػّْػفػ ػ ػ م ى يكىذم في ػ ػ ػ ػ ػ ػ يـ ىكأي ىؤ ػٌػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

فىما س ً
ام ًر و
ئ ًذم ىع ىد ىاكوة
ى ى ى
اءني قى ٍك يؿ ٍ

ًبعكراء ًفي ً ػ ػ ػـ ي ٍجتىًد ػ ً
ب
يفػ ػ ػ ػ ًم فىىي ٍج يد ي
ٍ ى
ى ٍى ى

فى يق ٍؿ ً
لمذم ػ ػ ػً ػ ً ّْ
اء ىج ٍكىن وة
ؼم ظؿ ىع ٍمىي ى

ب
الج ٍكىر ىع ٍد ن أ ٍىي ىف ى أ ٍىي ىف تى ٍذ ىه ي
ىي ىرل ي

 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .513
 - 2نفسه ،ص .515
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إف هذا التعدد كالتنكع في عدد التراكيب اللعمية ( بيف الرضى كالغضب ،اإليذاء
الجداء ،الجهالة الجكر ،المذهب )...ييظهر
كالتأنيب ،اإلساءة ك ى
ا ضطراب الذم يعيش الشاعر الشيعي  ،كيؼ

الحركة ،ا نلعاؿ،

مرمي بالعداكة
؟ كهك ييكبخ ي
كيؤنب ك ي

بسبب ميم إلى بني هاشـ ،إف هذا التعمؽ يقكد حتما إلى الثبات عمى المبدأ كرفض
ااخر (بنك أمية) الذيف يعتبرهـ عمى ضالؿ يقكؿ مف الهاشمية نلسها:

1

ً
فى ّْإني ع ًف ا ىم ًر ً
ب
استىطى ٍع ي
الذم تى ٍك ىريه ى
ت ٍجىن ي
ى
كن ي بًقى ٍكلًي ىكًف ٍعمي ىما ٍ
ٍ
ؾ ً
فىما ساءنًي ت ٍكلير هاتًي ى ً
الت
ب ىهاتًي ى
ي ى
ؾ م ٍنهي يـ ىك ىع ٍي ي
ى ى ى
ً
ي ًعيب ى ً ً
ضالىلىهي ٍـ
كنني م ٍف يخ ٍبث ًه ٍـ ىك ى
ى ي
كتبدك التراكيب اللعمية بشكؿ

ب
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ًه ىي أ ٍ
ىعىي ي

ب
كف ىكأ ٍ
ىع ىج ي
ىعمىى يحّْب يك ٍـ ىب ٍؿ ىي ٍس ىخ ير ى

يقؿ عما كرد في الهاشمية الثانية

 ،في الهاشمية

الثالثة كالرابعة ،إذ بمغت التراكيب اللعمية في كؿ منهما عمى التكالي( :

 198تركيبا

فعميا) ك(  209تركيبا فعميا ) مضيلة إلى المعاني السابقة معاني العظمة كالمحبة
كالتقدير اؿ البيت مف جهة ،كالسخرية كا حتقار لحكاـ بني أمية مف جهة ثانية  ،يقكؿ
(مف المنسرح):

2

ً
كف
ىكًقي ىؿ أى ٍف ىر ٍ
ص ٍد ي
طى
ت ىكلى ٍك ىعَّنلىني القىائمي ى
ت ىب ٍؿ قى ى
ض ىكا ٍف
ضَّـ فت ػ ػ
إلى ٍي ى
اؿ ٍأر ي
ؾ ىيا ىخ ٍي ىر ىم ٍف تى ى

بػ ػ ػ ػ ػ ػ كا
أ ٍك ثمى ػ ػيػ
ب
ى
اب قى ٍكلً ىي اؿعىي ي
ع ى

كتزداد الحركة ك ا نلعاؿ صعكدا ،حيف يتعمؽ ا مر بحكاـ بني أمية يقكؿ
الطكيؿ):

3

ؾ يكى ةي السُّكًء قى ٍد طىا ىؿ يم ٍم يكهي ٍـ
فى ًٍ
تؿى

المطى ٌك يؿ
الع ىػفػ ػ ي
فى ىحتٌ ىاـ ىحتٌ ىاـ ى
اء ي

 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .519
 - 2نفسه ،الهاشمٌة الثالثة  ،ص .562
 - 3المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .597
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ضكا بً ًلع ً
ىه ًؿ ًدينً ًه ٍـ
الس ٍكًء ًفي أ ٍ
اؿ ٌ
ىر ي ٍ ى

ً
ث ػيػؿ ػكا
اء كأ ٍىك
فىقى ٍد أ ٍىيتى يمكا طى ٍكنار ع ىد ن

كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها
لىهي ٍـ يك َّؿ ىع واـ بً ٍد ىعةه يي ٍح ًدثي ػى ػ

ُّ
اعهي ٍـ ثـ ٍأك ىح ػيؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كا
ىأزلكا بًهىا أىتٍىب ى

ً ُّ ً
الم ٍسمً ًم ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىف لى ىد ٍي ًه يـ
تىحؿ د ىم ي
اء ي

كي ٍحرـ طم َّ ً
المتى ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْد يؿ
الن ٍخمىة ي
ى يي ي

إ ٌف التراكيب اللعمية الكاردة في المقطكعة ،

تحمؿ في طياتها مجرد الحركة

كا نلعاؿ فحسب ،إنما تدعك إلى الثكرة ك ا نتلاضة :أليس الظمـ كطكؿ الممؾ ،كفعاؿ
السكء ك ثكؿ ا مهات بقتؿ (الحسيف) ك (زيد بف عمي ) – رضي ا﵀ عنهـ – كاحداث
البدع ،كالقتؿ ...دعكة صريحة إلى الثكرة.
كمما زاد قصائد الهاشمي ات حركة كتجدد ا ،عالكة عمى التراكيب اللعمية

 ،كثرة

المصادر كالمشتقات ،كالتي كاف حضكرها فتا – كما أشرنا في اللصؿ السابؽ – إذ
يخلى أف المشتقات تحمؿ بداخمها بذكر الحدث دكف

ا لتزاـ بالزمف ،مما يعني

إطالؽ اللعؿ كتحريرا دكف عكائؽ أك حدكد ،كبا خص حدكد الزمف ،التي نشعر كأف
الشاعر حاكؿ كسرها بيف ا زمنة في استشراف لممستقبؿ.
كما يالحظ أيضا عمى التراكيب اللعمية :تلاكت نسبة كركدها بيف هاشمية كأخرل،
فبينما كانت نسبة كركدها في الهاشمية الثانية كالثالثة كالرابعة كبيرة ،تبدك في بقية
الهاشميات قميمة خاصة في الهاشمية ا كلى التي بمغ عدد أبياتها (  )103كلـ يتجاكز
عدد التراكيب اللعمية فيها (  92تركيبا فعميا)  ،كلعؿ ا مر عائد أساسا إلى أنها كصؼ
اؿ البيت بصلات ثابتة فيهـ،

تقبؿ الحركة كالتجدد

التراكيب ا سمية.
 2.1ـــ الجممة االسمية:
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الجممة ا سمية كما عرفها ابف هشاـ ا نصارم " :هي التي صدرها اسـ (كزيد قائـ )
1

ك(هيهات العقيؽ) ،ك(قائـ الزيداف) "

فهي إذا كؿ جممة مبدكءة باسـ جامد أكمشتؽ ،أك اسـ فعؿ ،كقد تدخؿ عميها بعض
ا دكات ،كلكنها

تغير نكع الجممة  ،كاف غيرت شكمها اإلعرابي أك مضمكنها أك هما

معا ،كقد تليد هذا ا دكات تقكية المعنى دكف تغيير الجانب الحرؾم اإلعرابي.
انتقؿ

كقد جاءت الجممة ا سمية في الهاشميات عمى أنماط متعددة ،إذ كثي ار ما

المبتدأ أك الخبر مف شكمهما البسيط إلى أنماط متعددة مف التحك ير كالتغيير ،كمف ذلؾ
أن يعمد إلى فصؿ المبتدأ عف الخبر بجمؿ معترضة أك جمؿ معطكفة ،أك مما يق
في باب الزيادة  ،كقد يقدـ الخ بر عف المبتدأ في النكاسخ ،ككثي ار ما يمجأ الكميت إلى
ق تظلر بالمعاني التي يلتش عنها ،عمى الرغـ مف أف النمط ا ساسي
هذا ا نماط ع ٌؿ ا
يأتي  -في الغالب– لمد لة عف المعنى العاـ المطمؽ ،كيعبر عف حالة

ا ستقرار

كالثبات ،كهي مف المعاني التي تهدؼ قصائد الهاشميات إلى إبرازها.
ك ف ا سـ "يخمك مف الزمف كيصمح ؿؿد لة عمى عدـ تجدد الحدث كاعطائ لكنا مف
الثبات" .2فقد يمجأ إلي الشاعر لمتعبير عف الحا ت التي تحتاج إلى تكصيؼ كتثبيت.
إف المسانيات الحديثة تنظر إلى الد لة ،عمى أن
الكممة كاضحا أحيانا ،فإننا قد

ا عمـ المعنى ،كاذ ا كاف مدلكؿ

نتصكر مدلك ت معظـ الصلات في الكثير مف

ا حياف ،كإ ما مكقلنا مف الكممات المجردة ؟ كلذلؾ كجب إنشاء عالقة بيف الكممة
كالحقيقة بكاسطة التصكرات ،فالعالقة المسانية ذات الطبيعة النلسية ،تككف جكه ار ذا

 -1ابن هشام األنصاري  ،مغنً اللبٌب  ،ص .7
 - 2أحمد دروٌش  ،دراسة األسلوب بٌن المعاصرة و التراث ،ص .153
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كجهيف مهيأ لتداعي الملهكـ كالمدلكؿ كالصكرة السمعية كما يرل مؤسس عمـ الد لة
المعاصر(دم سكسير).1
كلذلؾ فقد":أدخؿ عمـ الد لة البنيكم ا كربي بعض اإلضافات ،فلرؽ بيف المقكمات
الذاتية ،كا عراض أك المقكمات الذاتية ،كالمقكمات السياقية " 2؛ كقضية الداؿ كالمدلكؿ
أك الملظ كالمعنى ،ليست جديدة في تراثنا اللكرم

كا دبي ،فقد نشأ اللصؿ بيف الملظ

كالمعنى ،أك بيف المعنى كأكج الد لة عمي أكؿ ما نشأ  ،في بيئة المعتزلة الذيف أ ؿُّحكا
عمى اللكرة كالمجاز ،كحاكلكا مف خالؿها فهـ النص القرآني.
كقد زاد مف حدة هذا اللصؿ  ،ما انتهى إلي ا شاعرة في مشكمة خمؽ القرآف كتلريقهـ
بيف المدلكؿ كالد لة في النص القرآني ،ثـ

انتقؿ هذا التصكر الثنائي مف ميداف

المشاكؿ العقائدية ،إلى مباحث ا دب عمكما كالشعر عمى كج الخصكص ،كيبدك أف
هذا الملاهيـ ،قد تعمقت كتبمكرت بشكؿ أكثر كضكحا عند البالغييف كالنقاد ،فكانت
مهادا لملكرة التي ترل أف المعنى الكاحد يمكف التعبير عن  ،بطرائؽ متعددة  ،تتلاكت
قيمتها ،تبعا لما فيها مف صياغة .3
كلعؿ أكثر مف تمثؿ هذا الملاهيـ  ،هـ الشعراء الصكفية ،اؿ ذيف ألبسكا المغة لبكسا
م ،ثـ شعراء المذاهب
جديدا مف المعاني ،يعسر فهمها إ عمى مف خالط اللكر الصك ؼ
كا حزاب السياسية.
 -1.2.1أنماط الجممة  :كيمكف تصنيؼ ما

كرد مف جمؿ

اسمية في قصائد

الهاشميات إلى ا نماط التالية:
 - 1كلود جرمان ،رٌمون لوبلون ،علم الداللة ،ترجمة :نور الهدى لوشن ،المكتب الجامعً الحدٌث  ،2006 ،ص
.19-17

 - 2محمد مفتاح  ،التلقً والتؤوٌل ،مقاربة نسقٌة ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،المغرب ،ط
ص .84
 - 3جابر عصفور  ،الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و البالغً عند العرب  ،المركز الثقافً العربً  ،بٌروت ،
لبنان  ،ط ،1992 ، 3ص .316 -314

،2001 ،2
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مسف ػ ػ د
ػػ
مسفد إلي +
النـ ػ ػ ػط ا كؿ :ػ ػ
مف أبرز د

ت هذا النكع مف الجمؿ

ا سمية البسيطة الخالية مف المتممات ،

الد لة عمى المعنى العاـ أك المطمؽ كمف أمثمت (مف الخليؼ):

1

ً
أؼػ ػ ىداـ
مير ىما ػ ػٍػ ػ
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ
كث ىج ٍدب ىبهىالً ػ ػ
مقاكي يؿ ى
يس يد ىح ٍر ًب يغ يي ي
غ ػٍ
أٍ

ً2

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ر كى م ً
يف باإل ٍف ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
الن ٌدل ىم ىكاثً ػ ػ
ىمهى ًاذ ىير ًفي ٌ
ص ىمت ى
ى ى ي ٍ
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
مػ ػ ػ ًاـ
ض إ ىذا ػ ػىػ
الخ َّرًد البً ػ ػ
ؾا ى ػ ػَّ
اف ى
ىس ى
اد وة ىذ ىاد وة ىع ًف ي
الي ٍكيـ ىك ى
اعير ٍلي ػىؿػ ػةى اإللجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
ايير ًع ٍن ىد يه ىف ىم ىغًا ػ ػ
كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ر ىـ ىس ى
ىك ىم ىغ ى

3

ً
الحر ً
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اـ
اهتً ى ػ
ي ىف َّىك
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىؿ ىكى ىرائً ًم ػ ػ
كب تىىنابً ػ ػ
ب ٍ
ىكى ىم ىعازي ىؿ في ي ي

ً4

ً
صػ ػ ػ ًاـ
اه يـ عينرل ى ٍان ًل ى ػ
كف ًم ٍف ثًقى ًة ا ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر ًتى
بٍق ىك ي
ىك يه يـ ااخ يذ ى
عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كًة كالم ٍح ًريزكف ىخص ىؿ التىر ً
ك ً
كف ًؿَّ
امي
لد ٍ
ى
الم ًج ييب ى
ٍ
ى ى ي
المص ييبكف ىك ي
ي
ف ًؿًح ّْؿ قى ىاىرروة ىك ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رًاـ

ً ُّ
كف ىك يم ٍح ًريمكف يم ًق ُّرك
ىك يمحم ى

5
6

إف سعة التراكيب ا سمية في هذا المقط تبدك كاضحة ،ك عجب فالمكقؼ يتطمب
ت فيهـ فهـ ( :سادة حرب  ،غيكث
ذلؾ ،إن مكقؼ كصؼ اؿ البيت بصلات ثاب ة
جدب ،بهاليؿ ،مقاكيؿ ،مكاثير ،سادة  ،ذادة عف الخر د البيض ،ـ غاكير ،ـ ساعير في
الحرب)..

 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .495
 - 2أفدام  :جمع فدم و هو الثقٌل الغبً .
 -3مغاٌٌر  :الواحد منهم مغٌار ،وهو الشدٌد الغٌرة – ولٌلة اإللجام  :لٌلة الحرب .
 - 4المعازٌل  :الذٌن السالح معهم  ،الواحد معزال  -والتنابٌل  :القصار ،الواحد تنبال  -البو  :جلد الفصٌل ،
ٌُحشى تبنا إذا مات أو ُنحر لكً تدر أمه عند الحالب  -.واإلهتضام  :الظلم و ُّ
الذل .
 - 5الدعوة  :دعوة الرسول (صلى هللا علٌه و سلم) – الخصل  :البلوغ الى موضوع الرسً .
 - 6بحل قرارة و حرام ٌ :عنً فً الحج .
229

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
كمما يالحظ عمى هذا التركيب

ا سمي ،هك اتساـ الكثير مف ا بيات بالتكازف

كا نسجاـ بيف أجزائ كخلة جمم  ،لكركد بعض أركاف اإلسناد مركبة تركيبا إضافيا
حكؿ مف تركيب كصلي .
كاإلضافة في أصمها ـ ة
كقد يأتي المبتدأ (المسند إلي ) في التركيب ا سمي البسيط ،ضمي ار منلصال كما في
عف المبتدأ

قكل ( :كهـ ااخ ذكف) ،ك ربما يستغني الشاعر في الكثير مف المكاض

الضمير ،إذا كاف معمكما كما في قكل ( :غيكث جدب ،بهاليؿ ،مقاكيؿ) فكؿ منها خبر
لمبتدأ محذكؼ تقديرا هـ ال ائد عمى بني هاشـ.
كمف نماذج التراكيب ا سمية البسيطة قكل مف الهاشمية الخامسة (مف المتقارب):
ً
ً
صى
الج ػ ػ ػ ػ دكًد ىم ىار ًج ي
يض ك ىر ياـ ي
يح بً ي
ىم ىسام ي
الرٍه ًج ا ٍ
يح في ٌ
اع ً
ً
ط ًق ًط
تريك يح ػ
اف ًق ٍ
يف يى
الشم ػ ػا يؿ ب ىشلٌ ى
يـ ح ى
ىـ طى ي
اه ً ً ً
ً
تػ ػ ػ ػ ىزًاد
الم ٍس ػ ػىػ
ىم ىك ي
يب ل ٍم يمنلس ي

لض ٍي ً
ت الظٌ ىالًـ ىم ىكار
ىمقى ًارم ًؿ ٌ
ؼ تى ٍح ى

2

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها ا ٍشهى ًب

3

ً ًً ً
يف ى
ٍىمثىال ح ى

أى ىك ًارـ يغر ًحساف الكج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كًا م ً
طاعي
ى
ي ه ى ي ي

ػ ػ ػ ًب

1

ىم ٍكاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ لًمطٌ ًار ً
ىجىن ًب
ؽا ٍ
ي
ً ً
ؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًب
المثٍ ػًػ
ئي ل ٍمقىاد ًح ي

المالحظ هك استغناء الشاعر في كؿ هذا التراكيب ا سمية ،عف المبتدأ الضمير
ؼ
العائد عمى بني هاشـ (آؿ البيت) ،ككأني بق يقر بأف هذا الصلات( :صلات السماحة
كالكرـ كرجاحة العقؿ كاقراء الضيؼ كالعطاء  ...كغيرها) كالتي جاءت مسندة لمضمير
(هـ) ،العائد عمى آؿ البيت كهي[ :مساميح ،كراـ ،مراجيح ،مطاعيـ ،مكاهيب ،أكارـ،
مطاعيـ ،مقارم ،مكارم] صلات ثابتة ،لصيقة بآؿ البيت ،كلذالؾ كجدناا يستغني عف
 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .619 -618
 - 2مسامٌح :أسخٌاء ـ مراجٌحٌ :صفهم بالوفاء والرزانة فً الحروب ،والرهج الغبار– والصهبة :غبرة كلون
التراب
 - 3الشفان  :الرٌح الباردة ـ القطقط  :البرد .
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المسند إلي ( المبتدأ) الضمير  ،في كثير مف أبيات قصائد الهاشميات ،كمما يؤكد هذا
الطرح مجيء الخبر المسند بصيغة الجم ،

كفي كثير مف المكاض بصيغة منتهى

الجمكع ،كقد عرفنا – في اللصؿ السابؽ – ما لهذا الصيغة مف د

ت ،لعؿ أهمها،

اإلمعاف كالمبالغة في إظهار المعنى كتأكيدا .
كاذ يثبت الكميت كؿ صلات الكماؿ اؿ النبي ( صمى ا﵀ عمي ك سمـ )

 ،ينلي

عنهـ كؿ صلات القبح ك الضعة ،كلذلؾ كجدناا في كثير مف التراكيب ا سمية كاللعمية
يستخدـ كيك ظؼ أدكات التككيد كالنلي مف ذلؾ قكل مف الهاشمية الرابعة يؤكد أف
المالذ كالمكئؿ

يككف إ لمهاشمييف (مف الطكيؿ):

ًً
البهالً ً
يؿ ٌإنهي ٍـ
إلىى الهىاشميً ى
يف ى ى

1

ً ًً
اج ػ ػم ىم ىال هذ ىك ىم ٍكئً يؿ
الر ً
ل ىخائلىنا ٌ

تكد ما ذكرنا قكل ( مف البسيط):
كمف التراكيب ا سمية التي ؤ

2

ً
ً ً ً ُّ
ق
ىن ٍل ًػ ػ
س ػ ػ ػ ػ ػ م ف ىد ي
اء ىر يسكؿ ا﵀ قؿ ػىػؿػ ي

ًم ػّْػفػ ػ ػ ػ م ك ًم ٍف ىب ٍع ًدهـ ٍأدنى لًتى ٍقمً ً
يؿ
ى

الذم ى ى ً
ىن ٍل ًسي ًف ىداء ً
يمتي ي
ي
الغ ٍد ير ش ى

ع ًاذ يير ًم ٍف يب ٍخ وؿ ىكتى ٍقمً ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ًؿ
الـ ى
ىكى ى

ط ػػػ
الح ًازيـ َّأ
كف ى
ى
الم ٍي يم ي
ائػ ػ ػ ػ ػ يراي
الر ى
ٍم ىك ى

ؽ ً
كالمستىضاء بً ً كالص ً
القي يؿ
َّاد ي
ى يٍ ى ي ى

إف التكرار مف الكسائؿ التي يمجأ إليها اؿشاعر في سبيؿ إثبات كتأكيد مبتغاا ( نلسي
فداء )...كالتكرار عند الكميت

يتكقؼ عند الكمـ ة أك الجممة  ،بؿ يتعداا إلى إعادة

شطر بأكمم في أكثر مف بيت كما جاء في الهاشمية الرابعة  ،فقد تكرر مقط (فإنهـ
لمناس في ما ينكبهـ )...في أربعة أبيات متتالية كقد أشرنا إلى ذلؾ في معرض حديثنا
عف التكرار في اللصكؿ السابقة ،3كلـ يكف ذلؾ عيبا بؿ زاد النص عمى مستكل المبنى

 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .606
 - 2نفسه  ،المقطع األول  ،ص .626
ٌ -3نظر مبحث التكرار ،ص 165من البحث.
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كخؼ كجما  ،ك زاد المعنى تككيدا ك إثباتا ،كقد يككف ا مر عائدا إلى عدـ ثقة
ة
ركنقا
ؿلتعبير..إف الجمؿ ا رب البسيطة المعطكفة المتكازنة،

الشاعر مف كلاية للظ كاحد

ق المستضاء ب  ،الصادؽ القيؿ) زادت
المتسمة بالخلة( :الحازـ الرأم ،الميمكف طائر ،
ق نتيجة لمكقؼ  :فمف يلتدل بالنلس كالنليس
الخبر تأكيدا ،بكصؼا
بهذا الصلات الثابتة؛ كالتككيد بأنماط في قصائد الهاشميات ،أسهـ
تعميؽ الد لة كتأكيدها،

ينبغي إ أف يككف
بقسط كافر في

كاؿتشديد عمى المعاني التي أراد الشاعر التعبير عنها،

كا صؿ في استخداـ التككيد عندما " يككف المخاطب مترددا في الخبر ،طالبا الكصكؿ
لمعرفت  ،أك يككف المخاطب منك ار لمخبر الذم يراد إلقاؤا إلي معتقدا خالف ..ك قد يؤكد
الخبر لشرؼ اؿحكـ كتقكيت  ،م أن ليس في تردد

ك إنكار"  .1كمف معاني التككيد

الد لة عمى قمؽ الشاعر ،كمحاكلت التكثؽ مما يقكل أك يأتي ب  ،مف باب مضاعلة
المعنى ليككف مقاربا لما يحس ب أك يعيش كمف ذلؾ قكل في مقتؿ اإلماـ الحسيف بف
عمي عميهما السالـ( ،مف الطكيؿ):

2

تم ً
ً
ً
ص ىيبةن
ىكم ٍف أى ٍكىب ًر ا ٍح ىداث ىك ىان ٍ ي

اء َّ
عمى ٍيىنا قىتًي يؿ ا ٍد ًعي ً
ب
الممحػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ى
ى
ي

ؼ ًم ٍف ً
جن ًب الطَّ ّْ
اشوـ
آؿ ىه ػً ػ
قىتي هؿ بً ٍ

ب
ؾ لى ٍح نما لى ٍي ىس ىع ٍن ي يم ىذ ػ ػّْ ػ
فىىيا لى ى
بي

الخ ىد ٍي ًف ًم ٍف ً
اشػ ػ ػ ػ ػ ػ وـ
آؿ ىه ًػ
ىك يم ٍن ىع ًل ير ى

ب
الجبً ػ ػ
أى ى ىحَّب ىذا ىذا ى
المتىَّر ي
ؾ ى
يػ ػ يف ي

3

4

فاضطراب الشاعر كقمق لمقتؿ (الحسيف) ،جعم يمجأ إلى التأكيد عف طريؽ تكرار
للظتي (قتيؿ) ك(آؿ هاشـ).
كمف أنماط التككيد الكاردة في الهاشميات – عمى قمت  -القسـ ،كقد جاء أسمكب القسـ

 -1أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص .63-59
 - 2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .542
 - 3القتٌل  :الحسٌن بن علي (علٌهما السالم)  -والملحب  :المقطع بالسٌوف .
 - 4العفر  :التراب
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ثالث مكاق كمن قكل (مف الطكيؿ):
في الهاشميات في ة
استىىنا ىهاتيكا لىىنا ًم ٍف ىج ىكابً يك ٍـ
فىىيا ىس ى

1

ً
ً
يف ًم ٍق ىك يؿ
فىلي يك ٍـ -لى ىع ٍم ًرم -يذك أىفىان ى

فالتركيب ( فيكـ -لعمرم -ذك أفانيف) يتككف مف جار كمجركر(فيكـ) شب جممة في
محؿ رف خبر مقدـ -كالالـ لالبتداء ،كالقسـ (عمر) اسـ لمقسـ مبتدأ  ،خبرا محذكؼ
ككف التركيب ( فيكـ ذك
تقديرا (قسمي) ،ك( ذك) مبتدأ مؤخر مضاؼ إلى أفانيف ،كقد ٌ
أؼفمف ) جممة جكاب قسـ  ،ترتبط عناصرها بقرينة اإلسناد المعنكم بيف المبتدأ( عمر)
ا

كخبرا المحذكؼ ( قسمي ) ،كبقرينة التٌضاـ الملظية في حذؼ الخبر( قسمي) كجكابا
هذا عالكة عمى قرينة القسـ المعنكم ة بيف جممة القسـ كجكابها ،فا كؿ ل منهما قسما
تككيديا لمثانية.
كالتقديـ كالتأخير في قصائد الهاشميات كثير ،لـ يقتصر عمى المبتد إ أك الخبر بؿ
تعداا إلى الملعكؿ ب  ،كالمستثنى..كالحقيقة أف الترتيب بيف عناصر الجممة العربية
يعد مممحا أساسيا إ في حا ت مخصكص ة ،ذكرها الفحاة :كأف يتعذر اإلعراب كما
في المبنيات  ،أك ا سماء المقصكرة – ذلؾ أف المغة العربية لغة معربة – أك أف تككف
الكحدة المغكية ذات رتبة محلكظة  ،كما في المضاؼ كالمضاؼ إلي  ،كا سـ المكصكؿ
كجممة الصمة .كلتحكيؿ الملظة عف مكضعها معاف كد

ت جديدة تضاؼ إلى

المعاني ا صمية ؛ ك همية التقديـ كالتأخير في تراكيب الجممة العربية يقكؿ صاحب
العمدة " :كرأيت مف عمماء بمدنا مف

يحكـ لشاعر بالتقدـ ،ك يقضى ؿق بالعمـ ،إ

أف يككف في شعرا التقديـ كالتأخير"  .2لذلؾ كجدنا الجرجاني يكج
كلغيرا مف النحاة الذيف قالكا بأف التقديـ

يككف إ

ا نتقادات لسيبكي

لالهتماـ ،يقكؿ " :كقد كق في

ظنكف الناس أن يكلي أف يقاؿ إن قي ٌدـ لمعناية ،ك ف ذكرا أهـ ،مف غير أف يذكر مف
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص ..592
 - 2ابن رشٌق القٌروانً  ،العمدة  ،ج ،1ص . 261
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صغر أمر (التقديـ كالتأخير)
كلـ كاف أهـ ؟ كلتخيمهـ ذلؾ قد ي
أيف كانت هذا العناية؟ ى
في نلكسهـ كهكنكا الخطب في  ..جرـ أف ذلؾ قد ذهب بهـ عف معرفة البالغة،
كمنعهـ أف يعرفكا مقاديرها ،كصد بأكجههـ عف الجهة التي هي فيها ،كالشؽ الذم
يحكبها".1
 -2.2.1التقديم والتأخير:

كلما كاف هذا التركيب مممحا أسمكبيا في هاشميات

الكميت ،فسنحاكؿ اإلشارة إلى بعض النماذج م ذكر الد لة:
 تقديم الخبر  :كردت في قصائد الهاشميات شكاهد كثيرة عمى تقديـ الخبر -
 أشرنا إلى بعضها – كمن أيضا قكل (مف الطكيؿ ) :ص ير ىن ٍبتى ًغي
ب ىه ٍؿ إ ى بً ى
ؾ ٌ
فىىيا ىر ٌ
الن ٍ

2

الم ى ػ ػ ػ ػ ػ ٌك يؿ
ىعمى ٍي ًه ٍـ ىك ىه ٍؿ إ ى ىعمى ٍي ى
ؾ ي

فقد تقدـ الخبر (الجار كالمجركر) في التركيبيف (بؾ النصر) ك(عميؾ المعكؿ) عمى
المبتدأ (النصر) ك(المعكؿ)  ،كالمالحظ أف هاذيف التركيبيف يسبًقا ب ػ(هؿ) التي تليد

ا ستلهاـ اإلنكارم م (إ ) التي أفادت الخبر بالنلي  ،ذلؾ أف ا ستلهاـ اإلنكارم

يحمؿ معنى النلي ،فال يطمب منطقيا النصر عمى ا عداء ،كيبتغى إ بعكف مف ا﵀،
ك يكجد سند يعكؿ عمي إ ا﵀ ،كالشاعر بهذا يرف الشؾ عمف ينكر قكل  ،لذلؾ قدـ
الخبر عمى المبتدأ ،فكاف ما كق بعد (إ ) هك المخصكص بالبياف كالتكضيح.
كقد يتقدـ خبر ا فعاؿ الناسخة في الهاشميات مف ذلؾ قكل (مف المنسرح):
ت ىمآلًيهىا
اـ ا ٍكتى ىس ٍ
إ ىذا اإل ىك ي

3

ً
ً
ب
اف ىز ٍع ىـ المٌ ىكام ً ال ىكذ ي
ىك ىك ى

4

 -1الجرجانً  ،دالئل العجاز  ،ص .108
 - 2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .600
 - 3المصدر السابق ،الهاشمٌة الثالثة  ،ص .578
 - 4اإلكام  :الجبال الصغار – المآلً  :جمع مئالة  :خرقة تمسكها النائحة تشٌر بها ،وٌعنً السراب -واللوامع:
الالتً ٌلمعن بالسراب.
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فقد تقدـ خبر الناسخ ( ز عـ) عمى اسم ( الكذب) بغرض التأكيد عمى أف المكام
التي يممعف في السراب مف شدة الحر ،هي كذب كزعـ ،كهذا حاؿ بني أمية يزعمكف
أصؿ ل .

أنهـ أحؽ بالخالفة ،كزعمهـ هذا كالسراب
 تقديم المفعول به:

ا صؿ في الملعكؿ ب أف يتأخر عمى اللعؿ كاللاعؿ ،كقد يتقدـ سباب فصؿ فيها
نحاتنا تارة كجكبا كأخرل جكازا ،كمف الشكاهد عمى تقدـ الملعكؿ ب الجائز عمى اللاعؿ
في الهاشميات قكل (مف الطكيؿ):

1

ً
المتى ىعمّْ يؿ
ىكقى ٍد ىي ٍقىب يؿ ا ٍيمن ػ ػَّيػ ػ ػ ةى ي

ً
ً ً ًو
المىنى
أىتىتٍني بتى ٍعميؿ ىك ىمَّنتٍن ىي ي

فقد تقدـ الملعكؿ ب (ا منية) عمى فاعم (المتعمؿ) لكجكد قرينة للظية كهي قرينة
المطابقة في التذكير بيف اللعؿ كاللاعؿ ،كمعنكية كهي رفض أف تككف ا منية هي
التي تقبؿ ،أما الغرض مف تقديـ الملعكؿ في هذا التركيب فإبراز أهمية ا منية مما لها
د لة عمى التلاؤؿ لإلنساف المتعمؿ.
كمف الشكاقد عمى تقديـ الملعكؿ ب كجكبا عمى اللاعؿ قكل مف الطكيؿ:
مًهنًي ىد هار ىكى ىر ٍس يـ ىم ٍن ًزوؿ ىكلى ٍـ
ىكلى ٍـ ٍلي

2

ب
تى
اف يم ىخ ٌ
مطٌٌرٍبنًي ىبىن ه
ضي

فقد تقدـ الملعكؿ ب الضمير المتصؿ باللعؿ في التركيبيف ( يمهني  ،يتطربني) عمى
اللاعميف ( دار ،بفاف) ن جاء ضمير ا متصال كاللاعؿ اسما ظاهرا ،كد لة ذلؾ أف
الملعكؿ ب ( الياء) العائدة عمى الشاعر ،هك المخصكص بالتكضيح أما تقدم عمى
اللعؿ كاللاعؿ فقد كرد شاهد كاحد في قكل (مف الطكيؿ):

 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .611
 - 2نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .512
 - 3المصدر السابق ،ص .518
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ً ً ً
يعةن
ىك ىم ٍف ىغ ٍي ىريه ٍـ أ ٍىر ى
ضى لىن ٍلسي ش ى

ب
ىك ىم ٍف ىب ٍع ىد يه ٍـ ى ىم ٍف أي ًج ُّؿ ىكأ ٍير ىج ي

فلي التركيب (غيرهـ أرضى) تقدـ الملعكؿ (غير)عمى اللاعؿ ( أرضى) كفاعم
الضمير المستتر (أنا) لمتأكيد عمى اختصاص الرضا بآؿ محمد -صمى ا﵀ عمي
كسمـ– كشي ت دكف سكاهـ.
 تقديم المستثنى عمى المستثني منه واألداة:
بغض النظر عف جكاز هذا التركيب مف عدم عند النحا ة ،فإف هذا التركيب

يمثؿ

ظاهرة فتة في قصائد الهاشميات إ في إطار التقديـ كالتأخير ،إذ كرد في مكق كاحد
كهك قكل مف الهاشمية نلسها:

1

ً
الح ّْ
ب
ؽ ىم ٍش ىع ي
ب ى
ىك ىمالي إ ى ىـ ٍش ىع ى

ىم
ىح ىم ىد ًشي ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ةه
ؼالًي إ ى آ ىؿ أ ٍ

مشعب ) في
مشعب ) عمى المستثنى من ( شيعةه،
المالحظ هك تقدـ المستثنى (آؿ،
ي
ى

التركيبيف ( إ آؿ أحمد شيعة) ك( إ مشعب الحؽ مشعب ) كذلؾ ؿ

ؿتأكيد عمى

مكا ت ( الشاعر) كانحيازا إلى آؿ البيت ،كالدعكة لهـ ،كالى ـ ذا بهـ.
أما النلي كأسمكب مف أساليب إثبات ا مر المنلي  ،فكثير في الهاشميات سكاء تعمؽ
ا مر بالتركيب ،اللعمي أك ا سمي كمن قكل  -عالكة عمى ما
ً
الكىبر كالغضب كالطعف في القلا عف آؿ البيت( ،مف المتقارب):

سبؽ – نافيا صلة
2

ش ًـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍف ىشأٍنً ًه ٍـ
ىكلى ٍي ىس التَّلى ُّح ي

الغض ًب الم ٍغ ً
ض ًب
ىكى طى ٍي ىرةي ى ى
ي

ً
يف
ىكى الطٌ ٍع يف ًفي أ ٍ
الم ٍقبًم ى
ىع يي ًف ي

ً
ً
اؿـ ٍذ ػًػفػ ػ ًب
ىكى في قىلىا ي
الم ٍدب ًر ي

 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .517
 - 2نفسه  ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .620
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كالحقيقة أف الشاعر يمجأ إلى النلي  ،بكصل أحد خيارات التركيب الذم يسهـ في
تعقيد الجممة ،ك تحكملها مف بسيط ة إلى مركبة ،كقد كثر

استخداـ الكميت سمكب

النلي؛ كاستخدـ مف أدكات النلي (  ،لـ ،ليس ،غير  ،ما ) كتكس في ملهكم  ،فقدـ
طرائؽ تعبيرية شتى مف الناحية التركيبة كا سمكبية تتكاءـ م تجربة الشاعر الشيعي ،
كد

ت الخاصة.
النمط الثاني  :مسند إلي  +مسند  +متمـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ات

كهذا النكع مف التراكيب

ا سمية

تستغني في الجممة

ا سمية عف اؿعناصر

المتممة ،كهذا النكع مف التركيب كثير في قصائد الهاشميات ،ك كأني بالكميت أراد مف
خالؿ زيادة عناصر لغكية إضافية عمى الجممة الرئيسية تتمة معناها ،كزيادة مجالها
الد لي سعة :كالنعت ،البدؿ ،الجار كالمجركر ،الظرؼ ،كالمعطكفات ...الخ.
يقكؿ (مف المنسرح):

1

يح ًع ٍػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ىن ٍكىبتً ًه ٍـ
ى يه ٍـ ىملى ًار ي

ً
كب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كا
هـ ين ػ ػي ػ
ىكى ىم ىجازي ي ٍ
إف ي

ؼ ػ ػ ػ ػ م يب ييكتًهى يـ
كف ػ ػ ػ ػ
كف لى ٍيهن ى
ىه ٍي ين ى

ب
ًس ٍن يخ التُّ ػىػ
ضائً يؿ ُّ
الرتَّ ي
ؽل كاللى ى

ً
اؿ
ك ٌ
المىب َّر ى
الطي يب ى
كف ي
ؤكف م ىف ػٍ

ً
ب
الم ٍن ًج ػ ػيػ
النج ػ ي
كف ك ي
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
آفىة ىك ي

2

3

4

َّ
ك ً
الريؤ ً
ب
ركف ًم ىف ػ ػ
كس ى الذ ٍن ي
المطهَّ ى
السال يم ى
ٌ
اؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىع ٍي ًب ىكىأر ي
ٍس ي
كف ي
الم ٍستىًقميك ىكثً ً
بػ ػ ػ ػ ػ كا
ير ىما ىك ىه ػ ػيػ
ىك ي

بً
الع ًارفيك ا َّ
ق
لمم ًد ّْؿ ػًػ
ىك ى
لحؽ ي

ير أ ٍ ً
ً
ً
اؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تى َّ
ص ًد ً
ب
الم ًه ّْـ إ ىذا ػ ػ
الحقى ي
ىهمهىا ى
ؼ بًتى ٍ
الم ٍلظ ًع ي
ىكال ىكاشليك ي
 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .569
 - 2النوبة  :الدولة
 - 3السنخ  :األصل – الرتب  :القٌمة و الراتب الثابت.
 - 4المنجبون  :الذٌن ٌلدون النجباء – ونجب  :جمع نجٌب .
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إف تؿكالي التراكيب ا سمية المعطكفة في المقط :

مجازي إف هـ نكبكا

[

،

الطيبكف ،المنجبكف ،السالمكف ،المطهركف ،كرأس الرؤكس  ،الكاشلك الملظ ] ككذا
النعكت[ :اللضائؿ الرتب– الطيبكف الـ برؤكف– السالمكف المطهركف– الملظ المهـ ]،
كالكثير مف متممات الجممة كالظرؼ في[ :عند] ،كالجار كالمجركر في[ :في بيكتهـ–
مف اافة -مف العيب– بتصدير] ،كالحاؿ في[ :هيفكف لينكف في بيكتهـ ] إذ المقصكد
(في بيكتهـ التقى كالرتب) .
أقكؿ :إف لتكالي هذا المتممات ما يشم بأف ا مر مقصكد ،فالكميت أراد مف خاللها
التكس في المجاؿ الد لي لمجممة ،كتتـ ة معناها ،بؿ البمكغ بالمعنى إلى أقصى حد
ممكف.
الالفت في المقط مجيء جمل شرطية ( :في البيت ا كؿ كا خير) كمف المعمكـ أف
مف الد

ت السياقية لمشرط التككيد ،كؾ أف لجكء الشاعر إلى مثؿ هذا التراكيب

الهدؼ من تقكية الحكـ المراد ،كمف ذلؾ قكل (مف الطكيؿ):
أمرٍيف ًح ٍػفػ ػ ًد و
س
إ ىذا أ ٍدلى َّـ ىس ٍ
ت ظى ٍم ىم ي
اء ٍ

1

ب
لهـ ًفيهىا يم
ٍ
ضيء ىك ىك ٍك ىك ي
ي
فبدهر ٍ

ضر ً
ت ً
الن ً
ب
الع ٍمًـ ًفي ٌ
كاف ىهاى ىج ىن ٍب ي
هـ ىك ًم ٍذىن ي
اس لى ٍـ تىىز ٍؿ لىهي ٍـ تىٍم ىعةه ىخ ٍ ى ه
اء م ٍن ٍ
ً
الن ً
ضائً يؿ ىي ٍستى ٍع ًؿ
ض هؿ ىعمىى ٌ
لىهي ٍـ يرتى ه
ب فى ٍ
اس يك ػّْػؿػ ػ ػ ه ٍـ فى ى

،

2
3

ب
المتَّىرتى ي
ػ ػ ػ ػ ػ م بها ي

إف الكميت يؤكد كيبيف مكانة بني هاشـ  ،فهـ كالبدر في البياف ،إف أشكؿ عمى
الناس أم ار ف كانكا هداة لهـ ،كقد عبر عف هذا اإلشكاؿ باسـ كفعؿ يد ف عمى شدة
الظمـ ( أدلمس كحندس) ،كعالكة عمى التركيب الشرطي الكارد في البيت ا كؿ كالثاني:
(إذا ادلمس) (إف هاج نبت العمـ) كالذم أثبت مف خالل الشاعر صلات الهدل كالعمـ
 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .538
 - 2ادلمّست  :اشتدت ظلمتها – الحندس  :الظلمة .
 - 3التلعة  :مجرى الماء إلى الرٌاض – م ِْذنب ُ
وذناَبة الوادي  :هً أٌضا مجرى الماء .
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لبني هاشـ فقد تكالت المتممات مكسعة المجاؿ الد لي لمتراكيب
كالمجركر بيف المسند إلي كالمسند في قكل

ا سمية :كالجار

( :بدر لهـ فيها مضيء) ،كالعطؼ في

قكل ( :ككككب كمذنب) إذ التقدير ( :ككككب مضيء– ك ًم ٍذنب لهـ) ،كالنعت (خضراء)
مف قكل ( :تؿعة خضراء)  ،كالبدؿ في قكل ( :عمى الناس كمهـ)  .كيبدك أف التركيب
الشرطي في الهاشميات يتردد بشكؿ يمكف أف يشكؿ ظاهرة أسمكبية  ،فقد كرد مثال في
الهاشمية الثانية ( 26مرة) ك من قكل (مف الطكيؿ):

1

ًخضمكف أى ٍش ار ه ً
يـ ى ػ ػ
س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىادةه
ىي ى ى
ؼ لىهىام ي

مى ً
با
ىج ىد يك
يـ أ ٍي ىسهار إ ىذا ٌ
اس أ ٍ
الن ي
ى
طاع ي

ً
ت
اص تىأ َّىك ىه ٍ
الم ىراضي ي اؿًخ ىم ي
إذا ىما ى

ً
ً
ب
الب ٍرًد إ ٍذ مثٍ ىال ًف ىس ٍع هد ىك ىع ٍق ىر ي
م ىف ى

2

كقد اقتصر الشرط في قصائد الهاشميات عمى( :إف  ،إذا ،لك) ؛ جاءت (إف) في ثمانية
مكاق  ،ك(إذا) في تسعة عشر مكقعا ،ك(لك) في مكقعيف.
كالالفت في المقط ظاهرة تأخر المبتدأ النكرة ،كتقدـ الخبر شب جممة في قكل  (:لهـ
تمعة) (لهـ رتب) ،كاختيار الشاعر لهذا النمط  ،كبالتكرار في كؿ قصائد الهاشميات -
كما أشرنا – يشكؿ قيمة أسمكبية اختيارية  ،ذلؾ أن في المستكل الد لي يؤدم التنكير
إلى الحد مف التخصيص  ،مما يؤدم إلى تكس الد لة  ،كامتداد حدكدها ،مف غير أف
يحد التعريؼ مف امتدادها.
كقد يتقدـ المبتدأ النكرة عمى الخبر  ،إذا تقدم استلهاـ لد لة التحقير كما في قكل
(مف الطكمؿ) :

3

المتىىزّْم يؿ
فىىي ٍك ًش ي
ؼ ىع ٍن ي ٌ
الن ٍ ىسةى ي

ً
كف لً ير ٍش ًد ًه ٍـ
ىك ىه ٍؿ أ َّ
يمةه يم ٍستىٍيق ي
ض ى

 -1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .537
 - 2سعد و عقرب  :نجمان
 - 3المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .588
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تخرج عف المعاني كالد

كمف الظكاهر ا سمكبية التي

ت سا ؿفة الذكر  ،مجيء

طائلة مف الجمل المنسوخة ؛ كالجممة المنسكخة هي كؿ جممة إسمية ،صدرت بناسخ
حرفي أك فعمي":

كالتقيد بها يككف لألغراض التي تؤديها معاني أللاظ النكاسخ

كا ستمرار ،أك لحكاية الحاؿ الماضية في (كاف)  ،كالتكقيت بزمف معيف في (ظؿ،
بات ،أصبح ،أكشؾ)  ،كا ستدراؾ في (لكف) ،كالرجاء في (لعؿ) كالتمني في (ليت)
كاليقيف في (كجد ،أللى ،درل،

عمـ) ،كالظف في (خاؿ ،زعـ ،حسب)

كالتحكؿ في

صير) ،كقلـ ج ار ".1
(أتخذ ،جعؿ ٌ ،
فمف النكاسخ الحرفية قكل (مف الطكيؿ):

2

ً
فىًإنًي ع ًف ا م ًر ً
ب
تى ٍ
استىطى ٍع ي
الذم تى ٍك ىريه ى
ىجىن ي
ى
كن ي بًقى ٍكلًي ىكًف ٍعمي ىما ٍ
ٍ
كقكل مف الهاشمية نلسها:

3

فىًإف ًهي لىـ تىصمي ٍح لًح ٍّ ً
اه يـ
م س ىك ي
ى
ٍ ى ٍ ٍ
كمف النكاسخ اللعمية قكل :

ىح ُّ
فى َّ
ب
ؽ ىكأى ٍق ىر ي
إف ىذ ًكم القي ٍرىبى أ ى

4

ً ً
ب
اءىنا ىك ىم ٍكتي ى
ىحىياتي ى
ؾ ىك ىان ٍ
يف يم ٍرىع ي
ؾ ىج ٍدعه ل ٍم ىع ىران ى
ت ىم ٍج ىدىنا ىك ىسىن ى
كقكل (مف المتقارب):

5

كلىك يك َّف ىك ً ً
الم ٍذ ىه ًب
الخ ىؿؿ ي
ىٍ

كـ ّْ
الدىي ًار
ىك ىما أ ٍىن ى
ت إ ى ير يس ى
كلعؿ د

ت الناسخ

الجممة كتأكيد لد

تخرج عف المعنى الذم أرادا الكميت ،مف تقكية لحكـ

تها ،أما التككيد الكارد في قكل ( :ؼ إني عف ا مر) ك(إف ذكم

 -1السٌد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة  ،ص .150
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .519
 - 3نفسه ،ص .528
4
 نفسه ،ص 525 - 5نفسه ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .617
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القربي  )..فالمالحظ استخداـ الكميت ضمير المتكمـ مرتبطا بأداة تككيد في التركيب
ا كؿ " :كعندما يؤكد اإلنساف الحديث سكاء كاف هذا التأكيد لسامع أك لنلس  ،فإف
استعماؿ ضمير المتكمـ في كمتا الحالتيف مف شأن أف يزيد ا مر كضكحا كقكة ،كما
يترتب عمى هذا الكضكح كالقكة مف زيادة في التأثير"

 ، 1كقد تكرر هذا التركيب في

أف).
إف) ك( 07مرات) بالنسبة لمناسخ ( ٌ
الهاشميات ( 18مرة) بالنسبة لمناسخ ( ٌ
 -3.2.1تراكيب اإلضافة :يتكرر تركيب اإلضافة في قصائد الهاشميات بشكؿ
فت جدا ،يكاد يتحكؿ إلى ظاهرة أسمكبية– بامتياز– كلعؿ ذلؾ يعكد إلى ما تتيح
اإلضافة مف معاف كد

ت ،مف خالؿ الربط بيف للظيف متجاكريف ،ككذا النلاذ إلى

الجزئيات كالمعاني الخلية التي قد
إلى هذا التركيب ،لما يتيح مف تد
كالد

تؤديها الملظة الملردة ،كلذلؾ كجدنا الشاعر ،يعمد
اخؿ بيف ا للاظ ،بغية الكصكؿ إلى المعاني

ت البعيدة.

كفضال عف ا ستخداـ الكمي لهذا التركيب كالذم كصؿ في قصائد الهاشميات إلى
كالتالي
( 566تركيبا إضافيا) مكزعة عمى الهاشميات :
 الهاشمية ا كلى  125 :تركيبا إضافيا.
 الهاشمية الثانية  154 :تركيبا إضافيا
 الهاشمية الثالثة  100 :تركيب إضافي


الهاشمية الرابعة  135 :تركيبا إضافيا

 الهاشمية الخامسة  30 :تركيبا إضافيا
 الهاشمية السادسة  23تركيبا إضافيا
 بقية المقاط  24 :تركيبا إضافيا

 -1أحمد دروٌش  ،دراسة األسلوب بٌن المعاصرة و التراث  ،ص .159
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أقكؿ :فضال عف هذا ا ستخداـ الكمي لتراكيب اإلضافية ،فإف الشاعر يقدـ طرائؼ
متنكعة في استخدام لهذا التركيب ،متجاكز ا بذلؾ الطرؽ الشائعة في اإلضافة إلى
كجكا أخرل  ،تضلي عمى النص الهاشمي  ،د

ت

تتكافر في غيرا  ،مف ذلؾ الجم

بيف أللاظ لـ تألؼ المغة العربية الجم بينها  ،أك لنقؿ يندر الجم بينها ،بهدؼ التعبير
عف رؤياا ،ك تجربت في خصكمت م بني أمية.
المتقارب):

كمف أمثمة هذا التركيب قكل

(مف

1

ص
اس إ ىذا ىكىرىد ٍ
أىين ه
ت ىب ٍح ىراي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍـ ى

ض ىر ًب
ػ ػ ػ ػ ػ ىك ًادم ى
الغ ىرائً ًب لى ٍـ تي ٍ

ش ًم ٍف ىشأٍنً ً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍـ
ىكلى ٍي ىس التَّلى ُّح ي

الغ ى ً
ضػ ػ ًب
الم ٍغ ًػ
ىكى ى
ط ٍي ىرةي ى
ضب ي

َّ
ً
يف
ىكى الط ٍع يف ًفي أ ٍ
الم ٍقبًم ى
ىع يي ًف ي

ً
ً
الم ٍذ ػً ػفػ ػ ػ ػ ًب
الم ٍدب ًر ي
ىكى في قىلىا ي

يم ً
ت
كر إ ىذا أ ٍىدلى ٌم ى ػ ػ
سػ ػ ػ ػ ٍ
كـ ا ي
ين يج ي

ميج ً
كراى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ا ٍشهى ًب
اء ىد ٍ
بًظى ٍم ىم ى

فالمالحظ هك سعي الكميت إلنتاج تعابير  ،تعبر عف مرادا مف خالؿ التأليؼ بيف
أللاظ متباعدة بؿ كغريبة أحيانا مثؿ قكل ( :صكادم الغرائب ،طيرة الغضب ،قلا
المدبر ،نجكـ ا مكر) كمثؿ هذا التراكيب التي تعبر عف ثكرة الش اعر الشيعي كتجارب
ض
م بني أمية  ،كثيرة في الهاشميات نذكر منها قكل ٍ [ :نب ي
ت العمـ  ،غربة النكل ،قى ٍي ي
س  ،حصى المع ىز ً
أجك ياز بً ويد  ،نكح المآلي  ،ىد ٍيج ً ً
ضىنةي ليؿ  ،نكازع
اء ً ،ع ىر ٍ
ا ٍف يرًخٍ ،
ىٍ
كر ح ٍند و ى ى
ي ي
ٍ ى
ً َّ و
أضا المٌ ٍك ًب،
ضةي الكرل ،ك ية سم ٍغد  ،نجكـ الناس ،ظمماء أمر ،فصاؿ الشؾ ،ى
المهك ،ىه ٍي ى
أديـ الكد ،يكـ الهياج ،طيرة الغضب .]..

 - 1الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .620
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كقد يبالغ الكميت في استخداـ صيغ اإلضافة المكررة ،ك يكتلي بإضافة كاحدة  ،ك
ت التي يسعى حثيثا إليصالها إلى

عجب فالرجؿ مأخكذ بالنلاذ إلى المعاني  ،كالد

خصكم  ،ك يكاد يصؿ إلى هدف  ..مف ذلؾ قكل (مف الطكيؿ):
ىك ىال يـ َّ
مف الهي ىد ًاة ىك ىال يمىنا
النبً ًي ى
ك قكل (مف الـ فسرح):

1

اهمً ً
أه ًؿ الج ً
ية ىن ٍل ىع يؿ
ىكأ ٍف ىعا يؿ ٍ
ى

2

ًم ٍف ىغ ٍي ًر ىن ًار القىكابً ً
س ال يشهي ًب
ى

ًفي ٍإرتى ٍي فىٍيمىقى ٍي ًف ىب ٍيىنهي ىما

3

رز نمط آخر مف تراكيب اإلضافة عند الكميت ،كهي تمؾ التراكيب التي
مبي
كما ى

يتصؿ إليها ،بإضافة ا سـ إلى نلس ،
ك
يتعرؼ بغيرا كيتخصص بإضافت

إلى اسـ آخر ،رغـ أف المعركؼ أف ا سـ

إلى سكاا ،أما إضافت إلى نلس فال تؤدم إ إلى

مزيد مف الغمكض مف ذلؾ قكل (مف الخليؼ):
ص ّْي ًذم ي ً
ص ُّى الك ً
كك ً
ص ًؿ
الخطٌة اللى ٍ
ى
ىى
ك قكل مف اؿهاشمية نلسها:

ً
صً
صاـ
ىك يم ٍرًدم ي
كـ ىي ٍكىـ الخ ى
الخ ي

ً5

6

ت ىن ٍل ًسي الطَّر ً
كب إلى ٍي ًه ٍـ
ىكلًهى ٍ
ى ي
ك قكل (مف الطكيؿ):

4

ط ٍعًـ الطَّ ىع ًاـ
كف ى
ىكلىهنا ىحا ىؿ يد ى

7

ىغ ىداةى ىغ ود تى ٍل ًس يير ىما قىا ىؿ يم ٍج ًم يؿ

اء ًفي ًغ ّْ
ب قى ٍكلًهىا
يمهى َّذبةه َّ
غر ي

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .588
 - 2نفسه ،ص .577
 -3اإلرة  :الحفرة التً توقد فٌها النار.
 -4الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .505
 -5الوصً  :اإلمام علً (رضً هللا عنه) – ووصً الوصً :الحسن بن علً (علٌهما السالم).
 -6نفسه  ،ص .508
 -7نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة  ،ص .615
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يأب

ككأني بالكميت

باشتراطات النحاة كالمغكييف بالنسبة

ستخداـ تراكيب

اإلضافة ،إذ المألكؼ في المغة إضافة ا سـ إلى غيرا كما يقكؿ ابف جني " :الغرض
مف اإلضافة إنما هك التعريؼ كالتخصيص ،كالشيء إنما

معرف غيرا ،ن لك كانت

نلس تعرف لما احتاج أبدا أف ييعرؼ بغيرا ،ف نلس في حاؿ تعريل كتنكيرا كاحدة ،

كمكجكدة غير ملتقدة ،كلك كانت نلس هي
إليها ،ن ليس فيها إ ما في  ،فكاف يمزـ

المعرفة ل أيضا ،لما احتاج إلى إضافة

كؾف
ا كتلاء ب عف إضافتها إليها"  .1أ

لإلضافة عندا غايات أخرل غير التعريؼ كالتخصيص.
ت في الهاشميات  ،اإلضافة إلى الضمير مف ذلؾ
كمف أنماط تراكيب اإلضافة اؿ ؼة
قكل (مف الخليؼ):

2

ً ً
اعتًص ً
ً
ً
ً
امػ ػ ػ ػػي
الم ٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لىـ بًا﵀ قيَّكتًي ك ٍ ى
يم ٍبدنيا ى
الم ٍرقىب ي
ص ٍل ىحتي ىعمىى ي
ً
يعتًي ىكًق ٍس ًمي ًم ىف ا ٌيـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة ىح ٍسبًي ًم ٍف ىسائً ًر ا ٍق ىس ًاـ
فىهي ٍـ ش ى
المالحظ اإلضافة إلى ياء المتكمـ في [ :صلحتي ،قكتي ،اعتصامي ،شيعتي،
ت هذا النكع مف التراكيب  ،هك الثقة الملرطة بالنلس

قسمي] ،كلعؿ مف معاني كد

كالمذهب ،كهذا هك ديدف الشيعة رغـ تسترهـ في الكثير مف ا حياف خمؼ (التقية)

؛

البيت– تقربا
اؿذم يعفم ػبق آؿ ػ
ضميرم المتكمـ كالمخاط ػب– ك ػ ػ
ػ
كقد يمزج الشاعر بيف
كذكبانا ،يقكؿ (مف الطكيؿ):

3

ؾ س ًجَّي ي ً
ب
الكظي ي
ىبا ى ى
ات ىن ٍلسي ي

ؾ ًع ٍن ًدم ًم ىف ا ىكًد لقي ٍر
أجر ى
ي

 -1ابن جنً  ،أبو الفتح عثمان  ،الخصائص  ،ج  ،3ص .24
 -2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة األولى  ،ص .507
 -3نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة  ،ص .568
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ؾ في قرابتؾ كهي إشارة إلى قكل تعاؿ
ؾ أف أ ىىكَّد ى
أج ىر ى
إن يقكؿ  :إف ٍ
1
ىعمى ٍي ً أ ٍ ً
الم ىكَّدةى ًفي القي ٍرىبى﴾
ىج نار إ ى ى
كمف أنماط هذا
المتقارب):

التركيب ،اإلضافة إلى ضمير الجم الغائب

ىسأىلي يك ٍـ
ل ﴿ :ى أ ٍ
(هـ) يقكؿ (مف

2

اح ًط ًب
ىنهىا ى
بًه ٍـ فى ٍ
ؾ ىكًفي ىح ًلٍ

ىكًفي يحّْب ًه ٍـ فىاتٌ ًه ٍـ ىع ًاذ ن

إف تراكيب اإلضافة (حبهـ ،ح بلهـ) كغيرا كثير ،إف دؿ عمى شيء فإف ـ ا يدؿ عمى
ا نصهار في المذهب ،في الجماعة ،إن

ا رتباط بآؿ البيت  .لقد مثؿ هذا النمط مف

التركيب أكثر مف ثمث تراكيب اإلضافة  ،ككأني بالشاعر قد كجد في هذا الصيغة ما
معين عمى ال بكر إلى المعاني كالد

ت التي مسعى ؿلكصكؿ إلها ،كما سفشير إلى

ذلؾ في المبحث المكالي.
 -4.2.1تحوالت الضمائر:
لعؿ أبرز ما يملت النظر بالنسبة لتكظيؼ الكميت لمضمائر  ،هك اتكاؤا عمى جممة
مف الضمائر  ،خاصة ضميرم الخطاب كالغيبة ،عالكة عمى ضمير المتكمـ العائد عمى
الشاعر ،كالمقصكد بالضمائر في شعر الكميت ،أك مف تعكد عمي تمؾ الضمائر هـ
بنك هاشـ ،مف جهة كبنك أمي مف جهة ثانية.
ك ف العالقة بيف الشاعر كآؿ البيت  ،هي عالقة خاصة قائمة عمى أساس عقدم،
فإننا كثي ار ما نشعر بهذا الذكباف ك ا نصهار بيف الكميت كممدكحيق مف آؿ البيت ،كما
تعكس الضمائر العالقة بيف ا نا كالجماعة ،إذ يصكر لنا تكظيؼ الشاعر لمضمائر
خط سير تمؾ العالقة بيف ا نا كااخر ،كلذلؾ يأتي استخدام لمضمير الغائب الداؿ
 - 1سورة الشورى ،اآلٌة .23
 - 2الكمٌت  ،دٌوان الكمٌت  ،الهاشمٌة الخامسة  ،ص .618
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عمى الجماعة بشكؿ فت ليعزز انتماء الشاعر لمجماعة ،كثقت بها كيؼ

؟ كهـ

(غيكث الحيا) ك(أكؼ الندل) ك(عرل الثقة) ك(المصابيح التي تهدل) يقكؿ (مف
الطكيؿ):

1

فى َّإنهـ لً ٌمن ً ً
كبػ ػػهي ٍـ
اس فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػما يين ي
يٍ

المح يؿ يم ٍم ًح يؿ
يغ يي ي
كث ىحَّيا ٍين ًلي بًهىا ٍ

فى َّإنهـ لً ٌمن ً ً
كبهي ٍـ
اس فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػما يين ي
يٍ

جدم عمى ٍي ًهـ كتي ٍل ً
ؼ ىن ندل تي ً
أ يك ُّ
ضػ ػ ػ ػ يؿ
ى ٍ

فى َّإنهـ لً ٌمن ً ً
كبهي ٍـ
اس فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػما يين ي
يٍ

كحمّْميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا
يع ىرل ثًقى وة ىح ٍي ي
استىىقمٌكا ي
ث ٍ

فى َّإنهـ لً ٌمن ً ً
كبهي ٍـ
اس فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػما يين ي
يٍ

يح تىه ًدم ًم ٍف ى و
كم ٍنز يؿ
ىم ى
صابً ي ٍ
ض ىالؿ ى

ك ف حضكر الهاشمييف في كجداف الشاعر ككعي مستمر ،فإن كثي ار ما يمزج بيف
الضمائر الدالة عمى آؿ البيت ،كالضمير المتكمـ ،كهذا ما نالحظ في الهاشمية
نلسها ،إذ يتحكؿ مف الضمير (هـ) إلى الضمير المتكمـ في إشارة إلى ا رتباط
الخاص أك العالقة المميزة بيف الشاعر كآؿ البيت يقكؿ:
خالصا
ت
ام َّ
الص ٍل يك ما ًع ٍش ي
ن
لىهي ٍـ مف ىه ىك ى

2

ً
المتىىن ّْخ يؿ
الم ٍخ يز ي
ىك ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف ش ٍع ًر ى
كف ىك ي
م ى

ً
ً
ً
يض ىلرٍهىب وة
فى ىال ىر ٍغىبت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي في ًه ٍـ تىغ ي

ىكى يع ٍق ىدتي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يحّْب ًه ٍـ تتحمَّ يؿ

أجنبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
ىكى ىأنا ىع ٍنهي ٍـ يم ٍح ًد ه
ث ٍ

اض ب ًه ٍـ يمتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْػد يؿ
ىكى أىىنا يم ٍعتى ه

كاّْني ىعمىى يحّْب ًه ٍـ ىكتىطىمُّ ًعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

أم ًشػ ػ ػػي َّ
أختي يؿ
الضراء ك ٍ
إلى ىن ٍ
ص ًرهـ ٍ

كد لىهـ ىن ٍل ًسي بًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يدكف كثٍ و
بة
ى
تى يج ي ي ٍ

ً
باف ىح ٍكلػ ػ ػ ػ ػ ػػًي تى ٍح يج يؿ
تى ى
ظ ُّؿ لهىا الغ ٍر ي

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌث ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .609
 -2نفسه ،ص .608/609
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المالحظ هك تكس الشاعر في استخداـ الضمير المتكمـ سكاء المتصؿ أك المنلصؿ،
إذ تردد الضمير( 12مرة)( ،عشرة) منها جاء متصال؛ كلعؿ العالقة بيف الضمير البارز
(أنا) بما في مف استقالؿ للظي ككضكح صكتي ،كالضمير المتصؿ ،يأخذ حي از للظيا
قصيرا ،كيكاد يغيب كأن جزء مف الملظة التي يتصؿ بها ،يعبر بصكرة كاضحة عف
المسافة التي تلصؿ الكميت عف ممدكحي آؿ البيت ،كرغبة من في محك المسافة بين
كبيف الهاشمييف ،كلذلؾ كجدناا يضيؼ الضمير المتكمـ (الياء) إليهـ يقكؿ (مف
الخليؼ).1
فهـ ًش ً
كقس ًمي ًم ىف ا َّيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة ىح ٍسبًي ًم ٍف ىسائًر ا ٍق ىس ًاـ
يعتي ٍ
يٍ ى
ً ً
ً
لـ أبً ٍ دينًي ي ً
ُّك ًاـ
بالك ٍك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس ىكى يم ٍغمنيا م ىف الس ى
الم ىساكىـ ى
ى
يش ًسه ً
ً
امي
ي
ؽ ىن ٍزنعا ىكى تىط ي ى

َّ ً
يغ ًر
ام فى ىما أ ٍ
ٍ
ص الم ي لي ىه ىك ى
أخمى ى
َّ
كلًه ٍ ً
إلي ًه ٍـ
كب ٍ
ت ىن ٍلسي الط ير ي
ى ى

ط ىع ًاـ
ط ٍعًـ ال ى
كف ى
ىكلىهنا ىحا ىؿ يد ى

إف تكثيؼ الشاعر لضمائر الممكية بإسناد ا شياء إلى نلس  ،تعبير عف إيمان
بقضيت كبمذهب  ،فقد جاء الضمير المتصؿ (ياء المتكمـ) في هذا المقط (ثماني
مرات) مما يشير إلى رغبة جامحة في تأكيد المعنى المراد .
كيتحكؿ الضمير (هـ) في الهاشميات مف الد لة عمى الرفعة كالمكانة العالية إلى
كهزأة ،إذا ارتبط ببني أمية يقكؿ (مف الطكيؿ):
ضعة ي

2

يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػنا
ناها أىىب ىانا ىكأ َّ
ىكقىالي ػ ػ ػ ػكا ىكًرثٍ ى

ىب
ىك ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىكٌرثىتٍهي ٍـ ىذا ى
ؾ ّّأـ ىكى أ ي

الن ً
ضالن ىعمىى َّ
اس ىكا ًجنبا
ىي ىرٍك ىف لىهي ٍـ فى ٍ

ًً
كح ُّ
ب
ىسلى ن
ييف ٍأك ىج ي
اها ى
ؽ الهىاشم ى

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولى ،ص .508
 -2نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .524
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فالضمير المتصؿ(هـ) أك المستتر في اللعؿ (قالكا) (يركف) العائد عمى بني أمية
ارتبط بأمر دنيكم زائؿ (الخالفة) في حيف ارتبط عند الهاشمييف بااخرة كما يؤدم
إليها .أما ضمير المخاطب فقد ارتبط في قصائد الهاشميات بالنبي صمى ا﵀ عمي
كسمـ -أك احد أفراد آؿ البيت كما في قكل مف الهاشمية نلسها:

1

ت ٍأن ىس ىابىنا ىب ٍع ىد فيرقى ًة
بً ى
تم ىع ٍ
ؾ ٍ
اج ى

ب
اإلسالىًـ ين ٍد ىعى ي
كن ٍن ىس ي
ي
فنحف ىب ينك ٍ

اءىنا
ىحىياتي ى
ؾ ىك ىان ٍ
ت ىم ٍج ىدىنا ك ىسىن ى

ً
ػب
كم ٍكتي ى
يف يم ٍرىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
لمع ىران ى
ؾ ىج ٍدعه ى
ى

أميف ً
ت ً
الناس يكمّْ ًه ٍـ
ا﵀ في ٌ
كأ ٍىن ى

ىع ى ً
ب
يما ٍ
كم ٍغ ًر ي
احتى ىاز ىش ٍرؽ ي
مينا ىكف ى

فقد مزج الشاعر بيف ضمير المخاطب سكاء المتصؿ(الكاؼ) أك المنلصؿ (أنت)
العائد عمى النبي (صمى ا﵀ عمي كسمـ) ،كبيف ضمير (جماعة المتكمميف) سكاء
المستتر في ا فعاؿ (ندعى ،ننسب) أك المتصؿ المضاؼ إلى( :أنسابنا ،مجدنا،
سناءنا) أك المسبكؽ بحرؼ جر (عمينا) ،إشارة إلى أهمية كمقدار الصمة بينهما.
إف هذا العدكؿ ،كهذا التنكي في الضمائر ،بيف المتكمـ إلى الغائب إلى المخاطب،
بقدر ما يشير إلى التمازج كالتداخؿ بيف الشاعر كممدكحي  ،يمنح الشاعر مساحة أكس
لمتعبير عف مكنكنات نلس  ،كالكشؼ عف مكاجدا ،ذلؾ أف " :الكالـ إذا ينقؿ مف أسمكب
إلى أسمكب كاف ذلؾ أحسف تطرية لنشاط السام  ،كايقاظا لإلصغاء إلي مف إجرائ
2

عمى أسمكب كاحد"

.

 - 1المصدر السابق  ،ص .525
 -2أحمد مطلوب ،معجم النقد العربً القدٌم ،دار الشإون الثقافٌة ،بغداد ،ط،1ج ،1989 ،1ص .223
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 -2البعد الداللي لمغة في قصائد الهاشميات:
يكرد حساف تماـ في كتاب (المغة العربية معناها كمبناها) كالما حسنا في اللرؽ بيف
المغة كالكالـ؛ أحب أف أثبت قبؿ الحديث عف ا بعاد الد لية لمغة كا سمكب في قصائد
الهاشميات يقكؿ ":المغة إ نذا بالنسبة

لممتكمـ معايير تراعى ،كبالنسبة لمباحث ظكاهر

تالحظ ،كهي بالنسبة لممتكمـ ،ميداف حركة ،كبالنسبة لمباحث مكضكع دراسة ،كهي
بالنسبة لممتكمـ كسيمة حياة في المجتم  ،كبالنسبة لمباحث كسيمة كشؼ عف المجتم .
المتكمـ ييشغؿ نلس بكاسطتها ،كالباحث ييشغؿ نلس بها ..اختالؼ ا ساليب في

استخدامها اختالؼ في المجاؿ كاللف كالتطبيؽ ،كاختالؼ الطرؽ في بحثها ،اختالؼ

في الدقة كالتناكؿ كالبحث ،كالنص عمى لساف ا ديب مكضكع لمتذكؽ ،كلكن في يد
الباحث مكضكع لمدراسة ،كأخي ار المغة في خدمة المجتم  ،كالمنهج في خدمة المغة"

1

.

إف الكالـ سمكؾ كنشاط ،بينما المغة معايير كقكاعد كنظاـ لضبط هذا النشاط ،إذا
كاف القصد من الد لة عمى المعنى .إنها مجمكعة مف الرمكز كالمباني ،التي تنطمؽ
انتهاء إلى السياؽ.
مف النظاـ الصكتي(الحركة كالحرؼ) إلى النظاـ الصرفي ،ك ن
إف إنتاج الد لة في النص الشعرم ،هي ثمرة القرائف المتكفرة في نسيج الخطاب،
ذلؾ أف ثمة أمكر ينبغي تكافرها لصناعة د لة معينة ،تشترؾ في تجسيدها المعاني
النحكية كالبالغية كالمعجمية عالكة عمى السياؽ المغكم ،كم ذلؾ تبقى فكرة اقتحاـ
الد

ت في مجاؿ النص الشعرم أكثر تعقيدا ف المعاني تتعدد كتتكالد.

 2كهك ما

عبر عن عبد القاهر الجرجاني بػ(معنى المعنى) إذ قاؿ ":فها هنا عبارة مختصرة ،كهي
أف تقكؿ" المعنى" ك"معنى المعنى" تعنى بالمعنى الملهكـ مف ظاهر الملظ ،كالذم

 - 1حسان تمام ،اللغة العربٌة معناها ومبناها ،ص .32
 -2عدنان حسٌن قاسم ،االتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً ،الدار العربٌة للنشر والتوزٌع،
ص.193
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تصؿ إلي بغير كاسطة ،كبمعنى المعنى أف تعقؿ مف الملظ معنى ،ثـ ييلضي بؾ ذلؾ
المعنى إلى معنى آخر.1 "..

البنى كاشاراتهـ إلى
كهك بذلؾ يككف قد سبؽ عمماء المغة حديثا في حديثهـ عف أنكاع ي

أنكاع المعنى ،جاء في كتاب (عمـ الد لة) إلى أف أنكاع المعنى خمسة:

 المعنى ا ساسي أك ا كلي أك المركزم :كهك المعنى بالكحدة المعجمية.
 المعنى اإلضافي أك العرضي أك الثانكم أك التضميني :كهك المعنى الذم يممك
الملظ عف طريؽ اإلشارة ،كهك معنى زائد ،كمتغير.
 المعنى ا سمكبي :كهك المعنى الذم يكشؼ عف درجة العالقة بيف المتكمـ
كالسام  ،كرتب المغة المستخدمة (أدبية ،رسمية ،عامية ،مبتذلة).
 المعنى النلسي :كهك ما يشير إلى ما يتضمن الملظ مف د

ت عند اللرد.

 المعنى اإليحائي :كهذا النكع مف المعنى خاص بالكممات ذات المقدرة الخاصة
عمى اإليحاء ،نظ ار ثرها الصكتي أك الصرفي أك الد لي ،كالكممات ذات
المعاني المكركهة أك المحظكرة مثؿ الكممات المرتبطة بالجنس أك المذهب

2

.

ك تخرج نظرية السياؽ عما اشرنا إلي  ،فهي تحتؿ مكانة بارزة في الدراسات
ا سمكبية " إذ إنها تعد مف ا دكات الكاشلة لمد

ت التي تحممها الملردات في

سياقاتها المغكية كا جتماعية كالحضارية"  .3إف لػ( :كربالء ،اإلماـ ،الكصية ،المهدم،
التقية ،غدير خـ ،التشي  ،آؿ البيت )...د

ت نلسية كاجتماعية كسياسية كتاريخية،

كما أشرنا إلى ذلؾ في الحديث عف مرجعيات الكميت ،فقد استطاع الشاعر تكظيؼ
المغة بما يخدـ مذهب  ،مستغال أسماء ا ئمة الكراـ كما حؿ بهـ م ػػف محػ ػػف ستمالػ ػ ػ ػ ػػة

 - 1عبد القاهر الجرجانً ،دالئل اإلعجاز ،ص .203
 -2أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ص .36
 - 3عدنان حسٌن قاسم ،االتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً ،ص .195
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القمكب كاستعطاؼ النلكس ،لمثكرة عمى حكاـ بني أمية ،فكربالء ليست مجرد للظ
لمد لة عمى المكق أك المكاف ،بؿ تعني أمك ار في ذهف الشيعة :إنها تعني مصرع
(اإلماـ الحسيف) كما لحؽ آؿ البيت مف ظمـ ،كتعني قسكة حكاـ بني أمية ،كضركرة
ا خذ بالثار منهـ حتى استعادة الحؽ المسمكب ،كلذلؾ ينبغي ا ستمرار في البكاء
كالحزف ..كللظة (الغدير) في البيت المكالي

تعني المكق الجغرافي (لغدير خـ)

الكاق بيف مكة كالمدينة ،بؿ تعني مبايعة (اإلماـ عمي) -رضي ا﵀ عن  -إن عهد
كميثاؽ ينبغي احترام  ،كعدـ مخاللت  .يقكؿ (مف الكافر):
كىي ٍكـ َّ
الد ٍكح ىد ٍك ىح ىغ ًد ً
خـ
ير ٍّ
ى ى

1

ً
اف لى ي ً
يعا
أىىب ى
الك ىيةى لى ٍك أيط ى

2

كيتخير الكميت أللاظا غاية في الدقة في كصل مقتؿ (الحسيف بف عمي -رضي ا﵀
عنهما )-بشاطئ اللرات عمى يد مجمكعة مف السلمة ،ما أدل إلى تلرؽ الطرؽ بعد أف
كانت كاضحة يقكؿ (مف الخليؼ):

3

كأ ً
ص ًاد ير ىشتَّػ ػ ػ ػ ػ ػػى
يشتَّ ٍ
ت بًىنا ىم ى
ى

بع ىد ىنه ًج َّ ً ً
اارًاـ
ىٍ ٍ
السبيؿ ذم ى

ً
َّ ً
ً
ىكقىتي هؿ بًالطؼ يغكًد ىر م ٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ط ىغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ
اء َّ
أم وة ك ى
غك ىغ ى
ٍبي ىف ٍ

كامعانا في إبراز صلات الظمـ كالتسمط عند ساسة بني أمية كفي براعة بديعة راح
يعبر عنهـ بصلات قمة في الضعة كسهاـ الميسر (اللذ) كهي إشارة إلى معاكية
كالرديليف لمد لة عمى أبنائ مف بعدا يقكؿ(مف الطكيؿ ) :
كد ػىػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
ش تىقي ي
بً ىح ًق يك ٍـ أ ٍىم ىس ٍ
ت قيىرٍي ي

ىكبًاللىػىّْذ

4

ب
ًم ٍنهىا ىك َّ
الرًديلى ٍي ًف ين ٍركىػ ػ ػ ػ ػ ي

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة السادسة ،ص .623
 -2غدٌر خم :الموضع الذي أوصى فٌه النبً(صلى هللا علٌه وسلم) بالوالٌة لإلمام علً(رضً هللا عنه) فً نظر
الشٌعة.
 -3نفسه ،الهاشمٌة األولً ،ص .504
 - 4نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص . 522
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إف غاية الشيعي القصكل هي دكلة آؿ البيت أك المهدم المنتظر كهذا ما نذر
جيد شعرا يقكؿ (مف الطكيؿ):
الشاعر نلس ل كتخير ل ٌ
ً
إف ىبمى ٍغتىهىا
ًأـ ى
ص ىكل التي ٍ
الغ ىايةى القي ٍ

1

ىج ىم يؿ
َّب ير أ ٍ
ت ىكالص ٍ
ت إًذا مػىػ ػػا ٍأن ى
فأ ٍىن ى

الص ٍلك ما ًع ٍش ي ً
ً
صا
ت ىخال ن
لهـ م ٍف ىه ىك ى
ام َّ ى

كمف شعرم المخزكف كالمتنخؿ

إف الشاعر أك المبدع حر في اختيار الملردات التي يستعممها في صياغة التراكيب
الشعرية كالتأليؼ بينها :إف عمى مستكل النظاـ الصكتي أك الصرفي أك النحكم
كالبالغي ،فقد يردد الشاعر نظاما صكتيا خاصا أك صيغا صكتية معينة ،أك طائلة مف
المعاني النحكية العامة ،كالخبر كاإلنشاء كاإلثبات كالنلي ،كاف كنا قد أشرنا إلى بعض
هذا المعاني في المباحث السابقة ،فإننا سنركز في هذا المبحث عمى البعض ااخر
مما يمكف أف يمثؿ ظاهرة أسمكبية بالنسبة لمشاعر.
 -3الخبر واإلنشاء وأهميتهما في تركيز المعاني:
-1.3الجممة الخبرية :يقكؿ ابف خمدكف في معرض حديث عف صناعة الشعر ككج
تعمم  ":فاف لكؿ فف مف الكالـ أساليب تختص ب  ،كتكجد في عمى أنحاء مختملة...
كتنتظـ التراكيب في بالجمؿ ،كغير الجمؿ ،إنشائية كخبرية ،اسمية أك فعمية ،متلقة
كغير متلقة ،ملصكلة كغير ملصكلة ،عمى ما هك شاف التراكيب في الكالـ العربي" .2
كاذا كنا في المباحث السابقة قد تحدثنا عف بعض تراكيب الجممة الخبرية البسيطة
كالمركبة كبعض د

تها ،كانتهينا إلى أف الخبر في قصائد الهاشميات يتمكف تبعا

لمقامات الكالـ ،إذ قد يخرج عف معناا ا صمي كهك اإلعالـ ليؤدم أغراضا أخرل
أهمها المدح كاللخر كشيء مف الهجاء المكج لبني أمية.
 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .615-611
 -2ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،تحقٌق :دروٌش الجوٌدي ،المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت ،ط
ص.571
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فما ينبغي اإلشارة إلي في هذا المبحث ،هك بركز الخبر كظاهرة أسمكبية فتة كلعؿ
أكثر ا ساليب الخبرية دكرانا في قصائد الهاشميات ،تمؾ التي اقترنت بالتككيد تارة
كالنلي تارة أخرل ،كاشلة عف نلسية الشاعر كمجسدة فكارا كمذهب  :إن يؤكد أحقية
آؿ البيت بالخالفة ،كينليها عمف سكاهـ ،كلذلؾ كجدنا ا ساليب الخبرية في الهاشميات
بشكؿ عاـ تقؼ عمى طرفي نقيض مف حيث النلي كاإلثبات ،إ أنها تسير في اتجاا
كاحد ،ا تجاا الذم أرادا الشاعر كشيعت  :أ كهك إثبات أحقية الهاشمييف بالخالفة
كاثبات كؿ الصلات الحسنة لهـ ،كنلي كؿ ذلؾ عف حكاـ بني أمية.
كحتى

و
بشاهد أك اثنيف،
نق في محظكر التكرار يمكف أف نستشهد عمى ما ذكرنا

نتعدل بعدهما لمحديث عف المد اإلنشائي كأهميت في تركيز المعاني ،يقكؿ في بائيت
الشهيرة ّْ
ملندا ّْادعاء بني أمية في إرث الخالفة(مف الطكيؿ):

1

يمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػنا
اها أىىب ىانا ىكأ َّ
ىكقىالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا ىكًرثٍىن ى

ىب
ىك ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىكَّرثىتٍهي ٍـ ىذا ى
ؾ أ هيـ ىكى أ ي

الن ً
ضالن عمى َّ
اس ىكا ًجنبا
ىي ىرٍك ىف لىهي ٍـ فى ٍ

ًً
كح ُّ
ػب
ىسلى ن
ييف ٍأك ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
اها ى
ؽ الهىاشم ى

آمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةى ً
يث ٍاب ًف ً
الذم
كلى ًك ٍف ىم ىك ًار ي

ب
ػي لى يك ٍـ ىك يم ٍغ ًر ي
بً ىد ى
اف ٍ
شرقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه

ت ٍأن ىس يابىنا ىب ٍع ىد فيرقى ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػة
بً ى
اجتى ىم ىع ٍ
ؾ ٍ

ب
اإلسالىًـ ين ٍد ىعى ي
كن ٍن ىس ي
فىىن ٍح يف يبنك ٍ

إنها لغة التحاجج كاإلقناع الذم يتطمب الهدكء كالرزانة كالتعقؿ ،كهك ما يناسب
ا ساليب الخبرية_ كاف كنا كثي ار ما نشعر بثكرة خلية ،تخليها قصائد الهاشميات_
ينتهي الشاعر بعد أف يقر لبني أمية بأف الخالفة مف تراث النبي (صمى ا﵀ عمي
كسمـ) يمكف كراثتها إلى القكؿ :إف كانت الخالفة لـ تصمح في أحد مف العرب إ في

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص.524
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قريش ف النبي (صمى ا﵀ عمي كسمـ) منهـ ،فقد أباف(صمى ا﵀ عمي كسمـ) أف
عميا_ عمي السالـ_ أحؽ مف قريش كسكاهـ يقكؿ مف الهاشمية نلسها:
ً ً
ً
اه يـ
صمي ٍح لقى ٍكوـ سك ي
فًإ ٍف ه ىي لى ٍـ تى ٍ

1

أح ُّ
ب
ؽ كأى ٍق ىر ي
فإف ىذ ًك ًم القيرىبى ى

كقد فصمنا القكؿ في هذا ا مر في فصؿ الحجاج في هاشميات الكميت.
 -2.3المد اإلنشائي:
إذا كاف ا سمكب الخبرم ،هك أسمكب تكصيؿ الثكابت ،أك ما يشب المسممات ،فإف
ا ساليب اإلنشائية عمى النقيض مف ذلؾ ،إذ تتميز بالحركية أك الديناميكية فبعالقاتها
المتشابكة كفاعميتها ،تعطى لكنا ممي از مف التعبير اللني المؤثر عف ا فكار كالمشاعر.
كانت عناية الكميت با ساليب اإلنشائية فتة في الهاشميات ،م تلاكت في نسبة
الكركد بيف الطمبي كغير الطمبي ،فقد جاء مف النكع ا كؿ :ا مر ،النهي ،ا ستلهاـ،
التمني ،النداء ،العرض كالتحضيض م تلاكت في نسبة كركد هذا ا نكاع:
 -أسموب االستفهام:

تردد ا ستلهاـ في قصائد الهاشميات في العديد مف

المكاض  ،كاذا كاف ا ستلهاـ بملهكم البسيط طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكما
با ستعانة بأداة ،كهذا ا داة قد تككف اسما أك حرفا ،كلالستلهاـ في هاشميات الكميت
د

ت كمعاف كثيرة يحددها السياؽ ،كما سنكضح مف خالؿ النماذج التالية:
يقكؿ (مف الطكيؿ):

2

بت كما ىش ٍكقنا إًلى البً ً
أطرب
يض
طى ًر ي
ي
ى

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .528
 -2نفسه ،ص .512
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لقد نقمت أداة ا ستلهاـ(الهمزة) في التركيب (أذك الشيب يمعب؟) المككف مف أداة
ا ستلهاـ كالمسند كالمسند إلي (المبتدأ كالخبر) الجممة ا سمية مف د لة الخبر ،إلى
د لة اإلنشاء ،فاستلهاـ الشاعر غرض اإلنكار اإلبطالي
فالشاعر يؤكد أف ذا الشيب

يمهك ك يمعب ،ف طرب

دكف سكاهـ .كمف ا ستلهاـ أيضا قكل (مف الخليؼ):
آتينهي ٍـ
ت ًش ٍعرم ىه ٍؿ ثيَّـ ىه ٍؿ ٍ
لى ٍي ى

ألن ما بعدها غٌر واقع
هؿ اللضائؿ مف بني هاشـ

1

ؾ ًحم ً
امي
أ ٍىـ ىي يحكلى َّف يد ى
كف ىذا ى ى

المالحظ هك كركد (أـ) بعد التركيب الداؿ عمى ا ستلهاـ (هؿ آتينهـ) المككف مف
أداة ا ستلهاـ (هؿ) كالمسند (اللعؿ المضارع المتصؿ بنكف التككيد الخليلة) ،كالمسند
إلي (اللاعؿ الضمير المستتر العائد عمى الشاعر) ،يمي الضمير المتصؿ الكاق ملعك
ب كالعائد عمى آؿ البيت ،كالغرض مف استخداـ (أـ) في البيت يليد انقطاع ما بعدها
عما قبمها ،كلذلؾ أفاد ا ستلهاـ في التركيب التمني ،فالشاعر يتمنى كصؿ بني هاشـ
إ أف المكت قد يحكؿ دكف ذلؾ ،كمما يؤكد هذا المعنى ،زمف الجممة ،فدخكؿ (هؿ)
عمى اللعؿ المضارع يدؿ عمى ا ستقباؿ كيمتن أف يككف لمماضي أك الحاضر.
كاذا كاف التركيب ا ستلهامي في قصائد الهاشميات ،كالذم اعتمد في الشاعر عمى
حرفي ا ستلهاـ (هؿ) ك(الهمزة) قد تردد (عشر مرات) ،فإف استخداـ الكميت سماء
ا ستلهاـ ،قد تجاكز هذا الرقـ ،عمى اعتبار تنكع أسماء ا ستلهاـ ،لكف المعنى
المشترؾ بيف كؿ هذا التراكيب

تخرج عف د لة النلي كاإلثبات -كما اشرنا -

كردت أداة ا ستلهاـ ( ىم ٍف) التي ييطمب بها تعييف العقالء في مكضعيف ،كجاءت

لمسؤاؿ عف المكاف فقد كردت في ثالثة
أم) في أربعة مكاق  ،أما (أيف) التي تستخدـ ُّ
( ٌ
أنى) ،التي تأتي بمعنى كيؼ ،كبمعنى (مف أيف)
مكاق  ،كا مر نلس بالنسبة لألداة ( ٌ

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولى ،ص .509
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كبمعنى متى ،كجاءت (كيؼ) التي ييسأؿ بها عف الحاؿ في (مكقعيف) ككذلؾ (ما)
عما
التي يسأؿ بها ٌ

ييعقؿ؛ كهكذا تككف التراكيب اإلنشائية التي جاءت بصيغة

ا ستلهاـ كحدا قد بمغت ( ستا كعشريف مرة -

 ،) -26كاذا كنا مثٌمنا لمتراكيب

ا ستلهامية التي جاءت فيها أداة ا ستلهاـ حرفا ،فليما يأتي نماذج لمتراكيب التي
جاءت فيها أداة ا ستلهاـ اسما كد
األداة

النموذج

مف

قكل مف الطكيؿ:

تها:
الداللة

1

 -التأكيد عمى تعمق كحب

ً ً ً
يعةن؟
كم ٍف ىغ ٍي ىريه ٍـ ٍأر ى
ضي لىن ٍلسي ش ى
ى

كم ٍف ىب ٍع ىد يه ٍـ ى مف أ َّ
ب؟
يج يؿ كأ ٍير ىح ي
ى

أم

يقكؿ مف الطكيؿ:

2

م ًكتى و
ب ًة يس ػٌػفػ ػ ػ ػ وة
اب أى ٍـ أًى َّي
أًب ّْ
سب؟
تىىرل يحَّبهي ٍـ ىع نا
ار ىعمى َّي كتى ٍح ي
أيف

يقكؿ مف الطكيؿ:

3

المستمر لبني هاشـ ،كنلي
أف يككف حب لغيرهـ
 -التعييف كاإلنكار :ييعزز

الشاعر هذا المعنى

باستخداـ (أـ المتصمة) التي
يطمب بها التعييف.
 -إنكار الشاعر عمى مف

فى يق ٍؿ لًمًَّذم ً ً ّْ
اء ىج ٍكىن وة
في ظؿ ىع ٍمىي ى

يعادي مف أجؿ ّْ
حب لبني

ب؟ هاشـ ،كيكبخهـ نهـ
أيف ى ٍأي ىف تى ٍذ ىه ي
الجكىر ىع ٍد ن ى
ىي ىرل ٍ

يمشكف في اللتنة المظممة.

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .518
 -2نفسه  ،ص .516
 - 3نفسه  ،ص .516
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ٌأنى

كيؼ

قكل في مطم الهاشمية الثالثة(المنسرح):

1

ب؟
أَّىنى كمف ٍأي ىف آبؾ الطٌ ىر ي
ب
ًم ٍف ىح ٍي ي
ص ٍب ىكةه ك ىرىي ي
ث ى ى
قكل مف الطكيؿ:

2

يتعجب الشاعر كيؼ صار

فريقى ً
ً
كن ٍه ىز يؿ؟
كف ى
اف ىشتىى تى ٍس ىم ين ى

ما

لغير بني هاشـ.
 -التعجب كاإلنكار:

ؼ ك ًم ٍف ٌأنى كا ٍذ ىن ٍح يف ًخ ٍملىةه
فى ىك ٍي ى

قكل مف الطكيؿ:

 -ينلي أف يككف الطرب

3

بنك أمية أحؽ بالخالفة مف
بني هاشـ
 -يتساءؿ عف الكقت الذم

ؾ يك ىة الس ٍُّكء قد طا ىؿ يم ٍم يكهي ٍـ
فىتًٍم ى
طك يؿ؟
الم َّ
ى
العىن ي
فحتٌ ىاـ ىحتَّ ىاـ ى
اء ي

ينتهي في العناء م ممؾ
بني أمية..

جدكؿ رقـ17:

 أسموب األمر والنهي:أسمكب ا مر مف ا ساليب التي تنازع البحث فيها كؿ مف البالغييف كالنحاة ،كاهتـ
ب اللقهاء كا صكليكف تصال بتحديد ا حكاـ الشرعية ،كيأتي ا مر إما بمعناا
ا صمي كهك ":طمب حصكؿ اللعؿ عمى كج اإللزاـ كا ستعالء"  ،4كاما أف يتحكؿ مف
أصؿ كظيلت إلى د

ت شتى تلهـ مف السياؽ ،كلعؿ هذا المعنى هك مبتغى الكثير

مف الشعراء .كقد جاء أسمكب ا مر في قصائد الهاشميات بصيغ مختملة :ترددت
صيغة فعؿ أمر (أحد عشر مرة) ،كجاء المصدر النائب عف فعؿ ا مر ،في (مكق
كاحد) كاسـ فعؿ ا مر ،في (مكقعيف) .كفيما يمي نماذج سمكب ا مر كد

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .554
 - 2نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .593
 - 3نفسه ص.597
 - 4عبد الفتاح عثمان ،دراسات فً المعانً والبدٌع ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،د ت ،ص .80
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 -قكل (مف المتقارب):

1

ً
كفي يحّْب ًه ٍـ فىاتٌ ًه ٍـ ىع ًاذ ن
 -كقكل (مف البسيط):

اح ًط ًب
ؾ ىك ً
ىنهىاى ى
في ىحٍبمً ًه ٍـ فى ٍ

2

س ّْؿ الهمكـ ًل ىق ٍم وب ىغ ٍير متٍيب ً
كؿ
ى
ى ى
يي ى

ك ى ىرًه و
طبكؿ
اء يع ي
يف لى ىدل ىب ٍي ى
ض ى

تككنت التراكيب (اتهـ عاذ ) (احطب) ( ّْ
سؿ الهمكـ) مف أفعاؿ أمر (اتهـ ،احطب،
ّْ
سؿ) كالضمير المستتر المخاطب اللاعؿ (أنت) المقترف بقرينة اإلسناد المعنكية،
كقرينة التضاـ الملظية ،كالتعدية في اللعميف (اتهـّْ ،
سؿ) كد لة ا مر في هذا التراكيب
هي النصح كاإلرشاد ،فالشاعر ينصح بحب آؿ البيت كطاعتهـ في البيت ا كؿ،
كينصحهـ بسمكاف الهمكـ كنسيانها حتى تطيب أنلسهـ في البيت الثاني.
أما صيغة اسـ فعؿ ا مر ،فمـ يكف لها حضكر فت في قصائد الهاشميات كمنها
قكل مف الطكيؿ:

3

ََّّ
الم ىقمَّ يؿ
يم ىقممةه لـ ي ٍأ يؿ فيها ي

أح ىم ىد ٌإنهىا
فى يدكن يك يمكها يا آؿ ٍ

تككف أسمكب ا مر في التركيب (دكنكمكها) مف اسـ فعؿ أمر (دكنكـ) بمعنى (خذكا)
النائب عف اللعؿ معنى كاستعما  ،كهك مف نكع المنقكؿ عف ظرؼ ،كفاعم مستتر
كجكبا ،كالهاء ضمير متصؿ في مكق نصب ملعكؿ ب .
إف الشاعر في هذا التركيب يدعك كيطمب كيمتمس مف بني هاشـ أف يقبمكا قصيدت ،
التي اجتهد في نظمها كلـ يقصر ،رغـ أن يراها قميمة عميهـ ،ك تصؿ إلى مستكاهـ،

 - 1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .618
 - 2نفسه  ،المقطع األول ،ص .626
 - 3نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .615
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كقد أحسف الشاعر استخداـ الصيغة ا كثر قكة عمى إبراز المعنى ،فاسـ اللعؿ (دكنكـ)
أقكل في الد لة عمى المعنى مف اللعؿ (خذكا).
كمف أساليب ا مر التي جاءت بصيغة المصدر النائب عف اللعؿ قكل (مف
الطكيؿ):

1

ً
ّْب
المىنض ي
ب ى
ىك ىما ىغ ٌريه ٍـ يش ٍر ي
الحىياة ي

الن ً ً
ؾ ىر َّ
ىف ىي يغ َّرنًي
ىحىن ىان ٍي ى
ب ٌ
اس م ٍف أ ٍ

فالتركيب (حنانيؾ) ملعكؿ مطمؽ بمعنى (حنانا حنانا) ناب عف فعم  ،غرض التضرع
كالدعاء.
أما أسمكب النهي ،فقد جاء في مكق كاحد هك قكل (مف البسيط):
ؼ بً ًد ً
الح ّْي تى ٍسأىليهىا
ك ى تىًق ٍ
يار ى

2

ً
بتضمً و
يؿ
ض ِّال ٍ
تىٍبكي ىم ىع ًارفىهىا ى

فقد خرج التركيب ( تقؼ) عف معناا الحقيقي الداؿ عمى الترؾ كالكؼ ،إلى معنى
اإلرشاد كالنصح ،فالشاعر
إلى تركها ،إذ

يمزـ المخاطب بعدـ الكقكؼ عمى ا طالؿ كانما يرشدا

ت.
ت ك َّ
ام ىح ٍ
فائدة ترجى مف ديار ىد ىر ىس ٍ

 أسموب النداء:النداء " طمب المتكمـ إقباؿ المخاطب عمي بحرؼ نائب مناب (أنادم) المنقكؿ مف
الخبر إلى اإلنشاء"  ،3كقد كرد النداء في قصائد الهاشميات في (ثالثة عشر مكقعا)،
اقتصر فيها استخدام عمى أشهر أدكات النداء (يا) ،كجاء النداء في معناا ا صمي
في (عشرة مكاق ) صاحب الخطاب في جميعها الشاعر ،كالطرؼ الثاني في التركيب

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .534
 - 2نفسه  ،المقطع األول ،ص . 626
 - 3أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة ،ضبط وتدقٌق وتوثٌقٌ :وسف الصمٌلً ،المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت،
ص .89
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(المنادل) هك :إما بنك هاشـ آؿ النبي (صمى ا﵀ عمي كسمـ) ،أك بنك أمية ،كخرج عف
معناا ا صمي في (ثالثة مكاق ) يقكؿ (مف الطكيؿ):
ض ٍكيؤ ىها
فىىيا يمكًق ندا ىن نا
ار لً ىغ ٍي ًر ى
ؾ ى
كقكل (مف المنسرح):

اطبا في ىغ ٍي ًر حٍبمً ى ً
كي ً
ب
ؾ تى ٍحط ي
ى
اح ن
ى ى

2

الع ً
ٍأنتيـ فيركعي ً
ب
ضاا ى ال ٌش ىذ ي
ى
ٍ ي

يا ىخ ٍير مف ىذلَّ ًت ً
ى ى ىٍ
المط ُّي لى ي
ى
كقكل (مف الطكيؿ):

1

3

4

ؾ أىم ار قى ٍد أ ً
يشتَّ ٍ
كراي
يم ي
فىىيا لى ى ٍ ن
ت أي

أسىب ىابهىا تىتى َّ
ب
قض ي
ىكيد ٍنىيا ىأرل ٍ

إف أسمكب النداء في التركيبيف (يا مكقدا) ك(يا حاطبا) يدؿ عمى الهكة السحيقة بيف
يتعصب لبني أمية ،كخالؼ ذلؾ
الشاعر كالمنادم ،كالمنادل في التركيبيف كؿ مف
ٌ

التركيب الكارد في البيت الثاني (يا خير) إذ يدؿ عمى القرب بيف الشاعر كالمخاطب
كهـ بنك هاشـ؛ كدؿ التركيب الكارد في البيت الثالث (يا لؾ) عمى معنى التعجب،
فأسمكب النداء قد يراد ب التعجب مف شيء عظيـ يتميز بذات كبكثرت أك شدت أك
غرابت  ،كالكميت في هذا التركيب عظـ ا مر كتعجب من  ،ككأني ب أراد القكؿ( :ما
أعجب شاف هذا ا مر).
كقد يختار الكميت أحيانا سبيؿ النداء السياقي الذم نممس في النداء دكف عناصرا
كأدكات  ،كلعؿ هذا ما نمحظ في ا فعاؿ الدالة عمى النداء كالدعاء كقد جاء الدعاء في

 - 1الكمٌث ،دٌوان الكمٌث ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .535
 - 2نفسه  ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .575
 -3الفروعٌ :قصد األعالً – العضاه :جمع عضة :وهً شجرة مشوكة – والشذب  :القشور.
 - 4نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .531
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قصائد الهاشميات في (خمسة مكاض ) جاء اللعؿ الماضي في بعضها مبنيا لممعمكـ
كفي ا خرل مبنيا لممجهكؿ مف ذلؾ قكل (مف الطكيؿ):
ت ىن ً
كب ً
كب ً
اشنئا
ت ىم ٍكلي ن
كرٍك ى
كرٍك ى
كدا ي
ي

1

ب
ت ًع ٍن ىد ال ٌش ٍي ًب إً ٍذ ٍأن ى
كبكرٍك ى
ت أى ٍشىي ي
ي

النبي مكلكدا كناشئا كعند الكبر.
إذ القصد  :يا رب بارؾ هذا ٌ
 التمني :كرد أسمكب التمني في قصائد الهاشميات في (مكق كاحد) هك قكل (مفالخليؼ):

2

ؾ ًحم ً
امػ ػ ػػي
أ ٍىـ ىي يحكلى ٌف يد ى
كف ىذا ى ى

ت ًش ٍع ًرم ىه ٍؿ ثيَّـ ىه ٍؿ آتًىي ٍنهي ٍـ
لى ٍي ى

كالتمني كما هك معمكـ " :هك طمب الشيء المحبكب ،الذم يرجى حصكل  ،إما لككن
مستحيال ،كاما لككن ممكنا غير مطمكع في نيم "  .3كلذلؾ لـ يرد في الهاشميات ،إ
في مكق كاحد ،ف ما يتمناا الشاعر ممكف مطمكع في نيم  ،كليس با مر المستحيؿ.
 العرض والتحضيض :كردت أداة تحضيض كاحدة في هاشميات الكميت كهي(أ ) في التركيب (أ يلزع ا قكاـ) مف قكل (الطكيؿ):
ظمَّهي ٍـ
أى ى ىي ٍل ىزعي ا ى ٍق ىك ياـ ًم َّما أ ى

4

ات ك ٍدقى ٍي ًف ً
ً
ض ٍئىب يؿ
كلى َّما تىج ٍئهي ٍـ ىذ ي ى

5

كقد أدخمت ا داة (أ ) الجممة في معنى الطمب كهك في هذا التركيب الحث عمى
فعؿ (اللزع) قبؿ أف يأتي أمر عظيـ

يدفع داف .

كخالصة الكالـ عف ا ساليب ،يمكف القكؿ :إف الكميت حاكؿ جاهدا دف حجج
الخصكـ ،بتكظيؼ ا ساليب التي رأل أنها جديرة بأف تحمؿ مشاعرا إلى القارئ
 -1المصدر السابق ،ص .526
 - 2نفسه ،الهاشمٌة األولى ،ص .509
 - 3أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة ،ص .87
 - 4الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .606
 - 5ذات ودقٌن :ذات مسًلٌن تسٌل علٌهم بالسوء -والضئبل :الداهٌة.
261

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
كتقنع  ،كلذلؾ كجدناا يمزج أساليب اإلخبار ،عف حب اؿ البيت كالتغني بصلاتهـ أك
تهجم عمى بني أمية سالبي حؽ الهاشمييف في الخالفة _ في نظرا_ بكؿ صيغ
ا ساليب اإلنشائية الطمبية ،منها كغير الطمبية؛ كاذا كنا قد تحدثنا عف اإلنشاء الطمبي
كما كرد من في قصائد الهاشميات ،فإن

يمكف إغلاؿ اإلنشاء غير الطمبي  ،كالذم

جاء من في هاشميات الكميت :المدح كالتعجب كالقسـ ،فأما المدح فقد جاء في ثالثة
مكاق منها قكل في مدح اإلماـ الحسيف (مف الطكيؿ):
آؿ ه ً
ً
اشوـ
ىك يم ٍن ىع ًل ير ى
الخ َّد ٍي ًف م ٍف ً ى

1

ب
أى ى ىحَّب ىذا ىذا ى
المتىَّر ي
ؾ ى
الجبً ي
يف ي

ؾ) يمدح الشاعر جبيف الحسيف بف عمي – عميهما السالـ-
فلي هذا التركيب( ىحَّب ىذا ىذا ى

الذم تعلٌر بالتراب عندما قتؿ ،تأكيدا عمى تأييدا لهـ ،كاحساس تجاههـ.
كجاء أسمكب القسـ في (ثالثة مكاق ) منها قكل (مف الطكيؿ):

2

ٌِن ِم ْق َو ُل
َففٌِ ُك ْم (لَ َعم ِْري) ُذو أفان َ

َف ٌَا َسا َس َت َنا َها ُتوا لنا من َج َو ِاب ُك ْم

 أما أسلوب التعجب فقد جاء فً (موقع واحد) فً قوله (من المنسرح):الشك ً
تىٍزيعـ في ً َّ
اح يج ُّ
ب
الن يع ي
ي
ى

ؼ ّْ
الدىي ىار ىك ىما
أ ٍىب ًرٍح بً َّم ٍف يكمّْ ى

3

4

كالمالحظ أف هذا ا ساليب لـ تخرج عف المعاني التي أرادها الشاعر كهي مدح آؿ
البيت كالتأكيد عمى أحقيتهـ بالخالفة دكف سكاهـ ،كالتعجب مف كؿ مف ناصبهـ العداء
رغـ قمتها مقارنة م ا ساليب اإلنشائية الطمبية ،كلعؿ السبب يعكد إلى حاجة الكميت
الى تقديـ كطرح ا دلة كالحجج التي تساعدا عمى تقرير النظرية التي يؤمف بها كيداف
كيجادؿ كيحاكر مف اجمها ،كا ساليب اإلنشائية غير الطمبية
 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .542
 - 2نفسه ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .592
 - 3نفسه  ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .559
 - 4أبرح :أعظم – الشواحج :الغربان
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تساعدا عمى ذلؾ-

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
فهي تستعمؿ إ في المعاني التي يكضعت لها -بخالؼ ا ساليب اإلنشائية الطمبية
التي تتجاكز معانيها ا صمية إلى ىم و
عاف بالغية متعددة.
 -4الصورة الشعرية في قصائد الهاشميات:
إف الحديث عف الصكرة الشعرية ،يعني الحديث عف ركيزة أساسية مف ركائز
الشعر ،بؿ هك حديث عف لباب الشعر ،ف الحديث عنها مكصكؿ بقدرة الشاعر عمى
الخمؽ اللني ،كمف الخطأ أف نتصكر أف نتاج هذا القدرة المعقدة ،ينبغي أف يككف
بسيطا كاضحا يمكف ردا إلى أصكل كمنابع  .1كلذلؾ فتحديد ماهية الصكرة الشعرية،
مف الصعكبة ،ف اللنكف بطبعها تكرا القيكد .كلعؿ هذا هك السر الذم جعؿ ملاهيـ
الصكرة تتعدد كتتبايف بيف النقاد كالدارسيف قديما كحديثا ،كقكة الصكرة تتجمى في قدرتها
عمى نقؿ اللكرة ،عمى أنها مرآة لنلسية الشاعر  ،بؿ هي الضكء الكاشؼ عف كلاءة
ا ديب كقدرات العقمية ،فليها تتجم عناصر متباعدة في المكاف كالزماف لتأتمؼ في
إطار شعكرم كاحد ؛ فهي إذا تركيبة عقمية تنتمي في جكهرها إلى عالـ اللكرة أكثر مف
انتمائها إلى عالـ الكاق .2
كلذلؾ لـ يعد ملهكـ الصكرة في النقد الحديث قاص ار عمى الجانب البالغي ،بؿ أمتد
إلى الجانب الشعكرم الكجداني ،كتعددت ملاهيمها بتعدد المذاهب ا دبية ،ذلؾ أف كؿ
مذهب نظر إليه ػػا مف زاكية معينة ،كبخملية فمسلية محددة ،كاف اتلقكا جميعا في ربطها
بالصكرة الشعرية عند الغربييف عمى" أنها تشب الصكر التي تتراءل لنا في ا حالـ...
كأف دراسة الصكر مجتمعة ،قد تعيف عمى كشؼ معنى أعمؽ مف المعنى الظاهر
لمقصيدة " .3كلعؿ هذا الرأم يتطابؽ كملهكـ الصكرة عند السريالييف.

 -1وهب رومٌة  ،شعرنا القدٌم الحدٌث  ،المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب  ،الكوٌت  ،د ت  ،ص . 58
 -2عز الدٌن إسماعٌل  ،التفسٌر النفسً لألدب  ،ص. 66

 -3إحسان عباس  ،فن الشعر ،نشر وتوزٌع دار الثقافة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط  ،1985 ، 2ص .238
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كعمى العمكـ لـ يخرج شعراء العصر الحديث عف أشكاؿ الصكرة التقميدية كاف ركزكا
عمى استعماؿ شكميف جديديف بصكرة بارزة هما :

الصكرة

[ الصكرة الرمزية -

ا سطكرية].
إف تراثنا النقدم لـ يكف خاؿ مف محتكل الصكرة كمضمكنهػا ،مػ اختالؼ يسير يكػاد
ينحصر في إهماؿ القدامى لمجانب النلسي الذم تتضمن الصكرة الشعرية .فقد كانت:
"حتى عهد قريب ،تميؿ إلى إبراز المرئي ،كمنح درجة عالية مف النصاعة كالحضكر
الليزيائي ،عف طريؽ التركيز عمى خصائص الحسية ،كأبعادا التشكيمية

(التككينية أك

المكنية) كما كانت الصكرة تتشكؿ غالبا في مساحة ضيقة ،أك في جغرافيا مكانية
محدكدة ،كتندر الصكر التي تخرج عمى كال هاتيف القاعدتيف ،مف قكاعد التشكيؿ
التخيمي ،كبناء الصكرة الشعرية ".1
كمهما يكف مف أمر ،تبقى الصكرة الشعرية ا داة التي يستخدمها الشاعر استخداما
فنيا ،قصد إيصاؿ حالة شعكرية إلى المتمقي ،بؿ إف قيمتها تكمف في مدل قدرتها عمى
ربط المتمقي بالمبدع في حالة شعكرية مكحدة ؛ غير أف كجكدها داخؿ العمؿ ا دبي،
يمثؿ مجمكعة مف التراكيب البالغية التي يمكف في يسر إدراكها كتحديدها كالحكـ
عميها  :إف كجكدها يأتي في صكرة متشابكة كمعقدة  ،تذكب فيها ا للاظ م التراكيب،
م اإليقاع ،م الحقيقة ،م المجاز.
كقد ظهرت الصكرة الشعرية قديما مف خالؿ أربعة أشكاؿ أساسية هي

 :التشبي ،

ا ستعارة ،الكناية ،كالبدي  ،فلي معالجة الصكرة  " :ينلسح المجاؿ ختيار القيـ اللنية،

 -1كمال أبو دٌب" ،لغة الغٌاب فً قصٌدة الحداثة"  ،مجلة فصول ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة  ،المجلد
الثامن  ،العددان الثالث والرابع ،دٌسمبر  ،1989ص .81
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الضابطة لمتشبي المكفؽ ...كما يسمؾ الحديث عف الصكرة ا ستعارية  ،سبال شتى في
الكشؼ عف إمكانات المغة ...كالنأم عف التقريرية مف خالؿ ا سمكب الكنائم".1
تحمؿ الصكرة في شعر الكميث خاصة قصائد الهاشميات بصمات اللنية ،فهي نتيجة
طبيعية لرؤياا اللكرية ،كقد طغى عمى تشكيمها الجمالي عناصر اعتمدها الشاعر
لمتعبير عف رؤيا ،غمب عميها طاب الحزف كالشككل تارة ،كاليأس كالقنكط تارة أخرل
كا مؿ تارة ثالثة ،كغير ذلؾ مف المعاني التي صاغها الشاعر متكسال بأللاظ مف
قامكس الشيعة الحزيف ،كلذلؾ كانت صكرا في مجممها حزينة ثائرة كارتبطت
مكضكعاتها بالمدح كالهجاء كالرثاء:
إف مديح الكميت يعد ممحمة ،صكر فيها القيمة العميا اؿ البيت ،مديح خرج في
الشاعر عف الصكرة النمطية لمقصيدة التي كانت تستهؿ بالكقكؼ عمى الديار الدارسة،
لقد حرص الشاعر عمى أف يضلي عمى صكرة ممدكحي الكماؿ اإلنساني متمثال
بخصاؿ الجكد ،العدؿ ،اللضؿ ،المركءة ،النقاء ،الطهر كعمك الشرؼ؛ فثار عمى تمؾ
المقدمات كأسس لرؤيا جديدة في بناء القصيدة العربية ،في عدـ مجاراة القدامى ،غير
أف هذا لـ يمن الشاعر مف اإلفادة مف ذلؾ المعيف الذم

ينضب في بناء صكرا،

كهكذا جاءت صكرا المدحية تجم بيف ا صالة كالتجديد ،يقكؿ في مطم بائيت
الشهيرة (الهاشمية الثانية) كهي (مف الطكيؿ):

2

ت كما ىش ٍكقنا إلى البً ً
ب
يض أى ٍ
طى ًرٍب ي
ط ىر ي
ى

الش ً
ك ى لى ًعنبا ًمّْن ػػي أى يذك ّْ
ب
يب ىي ٍم ىع ي

من ًزوؿ
كلى ٍـ يي ٍم ًهنً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىد هار ك ى ىر ٍس يـ ٍ

اف يم ىخ َّ
ب
كلى ٍـ ىيتىطى َّرٍبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىبىن ه
ضي

َّ
ً
ىك ى أنا م َّم ٍف ىي ٍز يج ير الط ٍي ىر ىه ُّم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ب
اح يغ ىر ه
ض ثى ٍعمى ي
تع َّر ى
ىص ى
اب ٍأـ ى
أ ى

 -1صالح رزق  ،أدبٌة النص ،ص . 215
 -2الكمًت ،دٌوان الكمًت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .512
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ات ىع ًشىيةن
الب ًار ىح ي
ىك ى السَّانً ىح ي
ات ى

ً
ب
يـ القى ٍرًف أـ ىم َّر ٍ
ضي
أع ى
أى
ىم َّر ىسم ي

ً ً
ضائً ًؿ ك ُّ
النهىى
لى أ ٍ
ىه ًؿ اللى ى
كلىك ٍف إ ى

ً
طمب
ى
كخ ٍي ًر بني يح ىكاء كالخير يي ي
ب
بً ًه ٍـ ىكلىهي ٍـ ٍأرضي ًم ىرىا
ار ك ٍ
ضي
أغ ى

ني ه ً
ط َّ
النبً ًي فىًإىننًػ ػ ػ ػػي
اشوـ ىرٍه ى
ىب ً ى

إف المالحظ عمى بناء الصكرة في هذا القصيدة غمبة اإلثارة ،فالشاعر يثير المتمقي
مف خالؿ تمميح إلى ما يجكؿ في خاطرا مف جراء هذا الطرب ،دافعا إياا إلى
التساؤؿ عف دكاف هذا الطرب ،كبغية أف يظؿ الممتقى مشدكدا يؤجؿ الشاعر بياف ذلؾ
مممحا في الكقت ذات إلى أن

يطرب لمبيض الحساف ،بعدها ينتقؿ إلى بياف صكرا

اللنية التي يتألؽ فيها آؿ البيت بطريقة كاقعية ،كينهج الشاعر النهج نلس في الهاشمية
ا كلى (مف الخليؼ):

1

ىم ٍف لًقمب َّ
متيـ يم ٍستىهىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػاـ

أح ػالىوـ
ص ٍب ىكوة ىكى ٍ
ىغ ٍي ىر ما ى

طى ًارقى و
ات ك ى ّْأدك ػ ػ ػ ػ ً
ػار ىغ ىكواف

ك ً
كاارًاـ
الخ يدكًد
اض ىحات ي
ى
ى

ب ٍؿ هكام ً
الذم أي ًج ُّف ىكأ ٍيبدم
ى ىى ى

لًبنً ػ ػ ػ ػػي ه ً
اان ًاـ
اشوـ فييركوع ى
ى
ى

كفي الهاشمية الخامسة يقكؿ (مف المتقارب):

2

ط ىر ًب
ؾ ًم ٍف ىم ٍ
ى
ت ىك ىه ٍؿ بً ى
ط ًرٍب ي

اب كلىـ تىٍم ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػب
ىكلى ٍـ تىتى ى
ص ى ىٍ

ؽ تى ًهيج ً
يـ
صىب ىابةى ىش ٍك ً ي ى
ى
الحم ى

ً ً
مى ا ى ٍشىي ًب
ى ىعار فيهىا ىع ى

ت ًإ ى ير يسكـ ّْ
الدىي ًار
ىك ىم ػ ػػا ٍأن ى
ى

كلىك يك َّف ً
كالخمى ًؿ الم ٍذ ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػب
ي
ىٍ

ت
الح ّْي إً ٍذ أ ٍىدلى ىج ٍ
ك ى ظي ٍع يف ى

بك ً
الرٍب ىر ًب
اك ير
كاإلجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػؿ ىك َّ
ٍ
ىى

 -1الكمًت ،دٌوان الكمًت ،الهاشمٌة األولى ،ص .487
 - 2نفسه ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .617
 -3أدلج  :سار لٌال – اإلجل :الجماعة من البقر أو الظباء – والربرب :الجماعة أٌضا.
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ت ًمف ىشأٍنً ً
فى ىد ٍ ً
ع ذ ٍك ىر مف لى ٍس ى ٍ

ؾ الم ٍن ً
ً
ً
ص ًب
ىكى يه ىك م ٍف ىشأٍن ى ي

ىه ًؿ الثَّىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
كه ً
ػاء
الثناى ىء ٍ
ات ى
ىى

ىص ػ ػ ىػك ًب
ىص ىك ًب قى ٍكلً ى
ؾ فىا ٍ
بًأ ٍ

لقد كاف ىد ٍي ىد يف الشاعر الكاقعية في بناء صكرا الحقيقة ،إن يمنح المتمقي فرصة

اإلصغاء كالتلاعؿ مع  ،بجمب اهتمام كشدا إلى ما سيأتي ،كقد يستغؿ الكميت

الحكاية التاريخية في بناء صكرا الحقيقة ،كبخاصة ما كاف لها ارتباط تاريخي بقيـ
ا مة المعنكية كالكفاء ،كتحتؿ الصكرة البصرية حي از كبي ار في هاشميات الكميت ،فقد
أصر عمى تممس ا لكاف في التعبير عف فكرا كعشق اؿ البيت ،متخذا مف المكف
ا بيض خاصة ،صكرة تش بالجك العاطلي كالك ء كالحب كالنقاء كالطهر كالكقار
كالرزانة يقكؿ (مف الطكيؿ):

1

َّ ً
ً
ب
نابنًي أىتى َّ
قر ي
فيما ى
لى الم ى
إ ى

النلى ًر البً ً
إًلى َّ
يض الذيف بً يحبً ًه ٍـ
ى
كسنعكد لمحديث عف المكف كد

ت التي ترمز في غالب ا حياف إلى النكر كالطهر

كالصلاء ،في المبحث المكالي (الحقكؿ الد لية).
كالشاعر في احتجاج اؿ البيت

يكتلي بالصكرة الكاقعية ،بؿ يعمد إلى استثارة

فضكؿ المتمقي مف خالؿ مخاطبة عقم قبؿ عاطلت  ،إن يختار صك ار كأللاظا تعبر
عف رؤيت  ،ثـ يترؾ ا مر لممتمقي ،كي يستنبط ا حكاـ مف خالؿ إعماؿ ذهن  ،كهذا
ما نممس في مسألة (الخالفة) يقكؿ مف الهاشمية نلسها:

2

ً
كر ٍ
ث كلى ٍكى ت ارثي ي
ىيقيكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػكف ل ىـ يي ى

لىقى ٍد ىش ًرىك ٍ ً ً ً
ػب
ت في ىبكي هؿ ىكأ ٍىر ىحػ ػ ػ ػ ي

الس يكػ ػ ػ ػ ػػكف ً
كح ٍمىيهر
ؾ كلى ٍخ هـ ك َّ
كع ه
ى
ي

ً
ً
الحي ً
كك ٍن ىدةي ك َّ
ػب
اف ىب ٍكهر كتى ٍغمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ض ىكٍي ًف ًم ٍنهىا يي ىحابً ير
ك ى ٍنتى ىشمى ٍ
ت ًع ٍ

القى ٍي ً
ب
س ًع ٍ
ض هك يم ىؤٌر ي

اف لً ىع ٍب ًد
ىك ىك ى

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .514
 - 2نفسه ،ص .526
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ً
ص يار ًفيهىا أ ًىذلةن
ىك ىما ىك ىانت ا ٍىن ى

كى يغَّينبا ىع ٍنهىا إ ىذا َّ
ب
اس يغَّي ي
الن ي

كخ ٍيىب ىر ىب ٍع ىد ىه ػ ػػا
يه ٍـ ىش ًه يدكا ٍ
بد نار ى

كي ٍكىـ يحىن ٍي وف ك ّْ
ب
صَّب ي
ى
ػاء تى ى
الد ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ً
ً
ً
اه يـ
صمي ٍح ل ىح ّْي س ىك ي
فًإ ٍف ه ىي لى ٍـ تى ٍ

فًإ ىف ً
ب
أح ػ ػ ي
ػؽ كأ ٍق ىر ي
ذكم القي ٍربى ى

كيسترشد الكميت بشتى ا نكاع البالغية لمصكرة ،فقد استطاع استحضار جممة مف
الصكر التشبيهية كا ستعارية كالكنائية المشبعة بالقيـ المعنكية التي تى ىمثَّمها اإلنساف

العربي ،كاحتلى بها الشعراء في ذلؾ العصر (غيكث ،حكاضف ا يتاـ ،الكلاة ،ا ساة،
الشلاة ،الركايا ،البحكر ،ا سد )...يقكؿ (مف الخليؼ):
ك ي ً ً
يف إًف أ ٍىم ىح ىؿ َّ
النا
الغ ييكث الذ ى

س فىمأٍكل حك ً
اض ًف ا ٍىيتى ًاـ
ي ى ى ىى

ً
إف طى َّر
الك ىةً ال يكلىاةي ل ٍأل ٍىم ًر ٍ
كي

ؽ ىب ٍيتنا بً يم ٍج ًه و
ض أك تى ىم ًاـ
ى

3

الرٍيبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة ك ً
كا يس ًاة ال يشلى ًاة لً َّ ً ً
يف با ٍك ىغ ًاـ
مداء ذم َّ ى
الم ٍد ًرك ى
ى
ي

4

الرىك ىايا التي بها ىي ٍح ًم يؿ َّ
النا
ك َّ
ؼ ً
الب يح ً
الح َّر
كر التي بًهىا تي ٍك ىش ي
كي
ثـ يقكؿ:

1
2

ات ً
كؽ المطىبع ً
العظَّ ًاـ
يس ىك يس ى ي ى ى

5

الداء مف ىغمً ً
ةي ك َّ
يؿ ا ىيك ًاـ

6

7

ىب ٍي ىف ًخ ً
الع ًر ً
ااج ًاـ
يف ك ى
يس ى

الك ىغى ى المٌ ىكاتًي
يس يد ً
فىهي يـ ا ٍ
في ى

8

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولى ،ص .488
 -2أمحل الناس :أجدبوا
 -3الٌتن :أن ٌخرج من المولود مآخٌره من الرحم قبل مقادٌمه أي :رجلٌه قبل ٌدٌه ،والٌتن من الكالم :المقلوب
المعو ّج – والمجهض :الذي ألقته أمه قبل تمامه.
 -4األساة :األطباء – األوغام :األوتارٌ ،قال فالن موتور فً قومه :أي لم ٌؤخذ طائلة المقتول.
– الوُ سُوق
 -5الرّواٌا :اإلبل التً ٌُحمل علٌها ،والرواٌا من الناس :الذٌن ٌحملون الحماالت ،شبههم باإلبل
المطبعات :األحمال المملوءات.
 -6ال ِحرّة :الهطش – األُوّ ام :الح ّر.
 - 7نفسه ،ص .495
 -8الخٌس :الموضع الذي ال ٌكون فٌه إال السبع – واألجمة  :العرٌن.
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كث ىج ٍد وب ىبهىالًيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ ىمقى ًاكي يؿ ىغ ٍي ير ىما أ ٍف ىد ًاـ
أس يد ىح ٍر ًب يغ يي ي
ٍ

1

كما يالحظ عمى صكرا التشبيهية في المديح بعدها عف المبالغة ،فهي تصكير لما
يدكر في ذهف المتمقي سكاء تعمؽ ا مر بممدكحي مف آؿ البيت ،أك ما تعرض ل في
حيات التي غمب عميها عدـ ا ستقرار.
ك تخرج الصورة االستعارية عف المعاني السابقة ،كاستعارات الكميت دليؿ عمى قكة
شاعريت فهي تحرؾ المشاعر ،كتكقظ ا حاسيس ،مف ذلؾ قكل في مدح آؿ البيت
دائما (مف الطكيؿ):

2

ً
الن ً
كـ َّ
الم ٍهتىدل بً ٍه ٍـ
ىكف ٍ
اس ك ي
يهـ ين يج ي

بالن ً
اس أىٍلىي يؿ
سى ىك يه ىك ٌ
إذا المٌٍي يؿ ٍ
أم ى

فقد استعار الشاعر النجكـ ليكحي عما يترك الضياء مف أثر في النلكس،أماـ الظممة
التي تعني الخكؼ كالجكر كفساد الديف ،كمف استعارات الرائعة قكل (مف الطكيؿ):
فى يق ٍؿ لًمًَّذم ً ً ً
اء ىج ٍكىن وة
في ظؿ ىع ٍمىي ى

الجكىر ىع ٍد ن أيف
ىي ىرل ٍ

3

ب
ٍأي ىف تى ٍذ ىه ي

فقد أخلي الشاعر المشب (الجهؿ) عمى سبيؿ ا ستعارة كاستعمؿ المشب ب (عمياء
جكنة) حاكما بذلؾ عمى خصكـ آؿ البيت بالجهؿ الذم أخلاا كجاء بقرينة تدؿ عمي
في قكل (جكنة) كالتي تعني سكداء مظممة

يهتدم بها إلى الرشد.

كتحتؿ الكناية أهمية كبيرة في هاشميات الكميت ،لقدرتها التعبير عف كؿ ما يدؿ
عمى اإليحاء الذم يقكـ مقاـ التصريح  ، 4كلـ تخرج في مجممها عف مكضكعات

 -1أفدام :جمع فدم ،وهو الثقٌل الغبً – والبهلول :الطٌب النفس ،الضحوك.
 -2المصدر السابق ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .607
 - 3نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .516
 - 4أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة ،ص .290
269

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
الصكرة :مدحا ،كهجاء كرثاء ،كمف استعما تها الدالة عمى كرـ ممدكحي قكل (مف
المتقارب):

1

م لً ٍمقى ًاد ًح المثًٍق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػب
ىم ىكًار ي
ي

لمض ٍي ً
ت الظٌالىًـ
م ٌ
ؼ تى ٍح ى
ىمقى ًار ي

فا للاظ (مقارم ،القادح ،مثقب) كمها استعممت لمد لة عمى كرـ ممدكحي كرسمت
صكرة لمضيؼ القادـ في جنح الظالـ.
كيحتؿ الهجاء مرتبة متقدمة بعد المديح في هاشميات الكميت ،كالصكرة الهجائية
كانت كسيمة لتعرية أكلئؾ الذيف أساؤكا إلى آؿ البيت ،كلـ يكف الكميت فاحش القكؿ،
بؿ كاف ينطؽ مف قيـ أخالقية ،تحرـ عمى اإلنساف اإلساءة إلى ااخريف ،كلذلؾ لـ
يكف عداؤا لبني أمية كأشخاص ،بؿ كاف عداء لصلات كأفعاؿ ،كلذلؾ كثي ار ما تتخذ
صكرا في الحديث عنهـ شكال انلعاليا مف ذلؾ قكل (مف الكافر):

2

ًً
ث ىحمُّكا
حي ي
أمَّية ٍ
فى يق ٍؿ لىبني ى

ً
يعا
ىكًا ٍف ًخ ٍل ى
المهىَّن ىد كالقىط ى
ت ي

يؼ لً ىد ٍه ور كنت ًفيػ ػ ػ ػ ً
أ أ ّْ

طائعا لى يك يـ يم ًطي ػ ػ ػػعاى
ًه ىدانان
ن

أج ى
ى
اع ا﵀ي مف أ ٍشىب ٍعتي يمػ ػػكاي

كأى ٍشىب ى مف بً يج ً
يعا
كريك ٍـ أ ٍ
ىج ى

ار
يمت ػ ػ ػ ػ ػ ًجهى نا
ىكىي ٍم ىع ىف فى َّذ أ َّ

اس ً
ميعا
البرَّيةى ك ى
الخ ى
إً ىذا ىس ى

إف الصكرة ا نلعالية عند الكميت ،هي نتاج تجربة عاشها الشاعر بأحاسيس
كمشاعرا ،كلذلؾ جاءت مميئة با نلعاؿ الكجداني خصكصا في البيت الثاني مف
المقطكعة ،أيف يبمغ الضجر مداا مف حكاـ بني أمية كتصرفاتهـ ،كلذلؾ كجدناا يرمز

 - 1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الخامسة ،ص .619
 -2نفسه  ،الهاشمٌة السادسة ،ص .624
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لهـ بصلات ذميمة :كاللذ إشارة لػ (معاكية) كالرديلاف (كليا عهدا) كالخمي (الكليد بف
عبد الممؾ) ،كهذا التمميحات نجدها في الهاشمية الثانية يقكؿ (مف الطكيؿ):
ً
كدىنا
ش فىقي ي
أم ىس ٍ
ت قيىرٍي ي
بً ىحق يك ٍـ ٍ

1

ب
كباللى ّْذ ًم ٍنهىا ك َّ
الرًديلى ٍي ًف ين ٍرىك ي

إف هذا الصكرة البدكية البسيطة ،عبرت بصدؽ عف الكاق الذم فرض حكاـ بنك
أمية ،فبعد نجاحهـ في البيعة لكاحد مف كلدهـ ،ها هـ -يقكؿ الشاعر -يجعمكف ك ية
العهد ثنيف ،فرمز إلى ا مة براحمة كعميها اللذ (معاكية) ثـ الرديلاف كليا عهدا كهما
(يزيد بف معاكية) ك(معاكية بف يزيد) كيكمؿ جماؿ هذا الصكرة الرمزية فيما يمي مف
أبيات الهاشمية:

2

يف لًىب ٍي ىعػ ػ ػ ػ وػة
ض يع ى
إ ىذا أتَّ ى
كنا ىك ًارًه ى

ب
اخكا ٍ
أىىن ي
يخ ىرل كا ّْىزمة تي ٍج ىذ ي

ً
يمكا ىرىعَّيةن
يرىدافىى ىعمى ٍيىنا لـ ىيس ي

كها فىىي ٍحمييبػ ػ ػ ػ ػكا
ىف ىي ٍمتىير ى
ىك ىه يمهي ٍـ أ ٍ

ً
كهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ًفتٍىنةن ىب ٍع ىد ًفتٍىن وة
ىلي ٍنتىت يج ى

ً
ءها ثـ ىي ٍريب يب ػ ػكا
فىىي ٍلتصميكا أى ٍفالى ى

يقكؿ :إنهـ إذا ركبكنا كنحف كارهيف ،كفعمكا بنا هذا عمى كرا منا ،قربكا بيعة إلى
أخرل ،كأناخكا لها بعي ار آخر كجذبكا زمام حتى ىي ًذ ٌؿ فيضرب لمبيعة ،كهكذا تتـ البيعة

كنها لبيعة كفتنة أخرل ،كما
كي ىرُّب ى
لبني أمية ك ك دهـ فيترادفكف عمى الرعية كيستغمكنها ،ي

ستدر الناقة كتيركب عمى كرا منها.
تي ٌ

كمف الصكر الكنائية التي تتكافؽ م الرؤية اللكرية لمشاعر ،كالتي تصكر كيؼ
تحكؿ الحكـ عند بني أمية إلى ممؾ ،مجيء للظ (المرزباف المرٌفؿ) في البيت المكالي

 - 1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .522
 - 2نفسه ،ص .522
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كالتي تعني (الممؾ اللارسي يجر ثياب ) ،كهي كناية عف حكـ الخميلة ا مكم (هشاـ بف
عبد الممؾ) يقكؿ (مف الطكيؿ):

1

ً
الم ىرَّف يؿ
المريزىب ي
فىىي ٍح يك يـ ف ىينا ٍ
اف ي

ً
اء ظيهي ً
كرىنا
ي ىم ٍن يبكهذ ىكىر ى
أىـ ى
الك ٍح ي

كظؿ موضوع الرثاء مظه ار لمصراع السياسي بيف آؿ البيت ،كبني أمية يثير ككامف
المركءة كالك ء لدل الشيعة ،طمبا لمثأر اؿ البيت كقتالهـ يقكؿ (مف الطكيؿ):
ىكأىف حس ٍيننا ك ً
البهىالي يؿ ىح ٍكلى ي
ٌ يى ى ى

2

ً
ٍ ًً
المتى ىبق يؿ
ىسىيافه ٍـ ما ىي ٍختىمى ي

الك ىغى
ض ىف بً ًه ٍـ مف آؿ ٍ
ىي يخ ٍ
أح ىم ىد في ى

ظؿ ًم ٍنهـ ى ً ً
ىدما َّ
الم َّ
حج يؿ
يٍ
كالبهيـ ي
ن

ك ىغاب نبً ُّي ً
ا﵀ ىع ٍنهي ٍـ كفى ٍق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػدا
ى ى ى

الن ً
ىعمىى َّ
ؾ يم ىجمَّ يؿ
اس يرٍزهء ما يهىنا ى

ىفمىـ أىر م ٍخذك ن أىج َّؿ م ً
ص ىيبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
ى ي
ٍ ى ى

كأكج ً
صرةن ًحي ػ ػ ىػف يي ٍخ ىذ يؿ
ىٍى ى
ب م ٍن ي ين ٍ

فقد شب الشاعر (الحسيف) كأصحاب في ساحة الكغى ،كالدماء تسيؿ منهـ ك
يجدكف نصي ار ك معينا ،يقؼ في كج ا مكييف الذيف استحمكا دماءهـ ،كما يستحؿ
آخذ البقؿ البق ىؿ.
كيبدك أف لممكاف الذم قتؿ في (الحسيف) قدسية خاصة عند الشاعر كشيعت  ،فمن
عـ الحزف ا رض ،يقكؿ راسما صكرة لذاؾ المشهد الحزيف مصك ار الجسد الطاهر الذم
أحاط ب أخس الناس -في نظرا -ينهبكف ثياب الطاهرة ،كقد تألؽ الشاعر في تشبي
الطيكر الحائمة كأنها الثياب المصبكغة بالزعلراف ،كهي إشارة إلى أف النسكة الالئي
رزئف بأك دهف ،إف طافت الكاحدة منهف بقتيؿ كريـ عاش كلدها ،يقكؿ (مف الخليؼ):

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .593
 -2نفسه ،ص .602
 -3نفسه ،الهاشمٌة األولى ،ص .505
272

3

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
ً
ً
ً
كقىتي هؿ بالطٌؼ يغكًد ىر م ٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ب ٍيف ىغك ىغ ً
يم وة كطى ىغ ًاـ
اء أ َّ
ى ى ٍ

َّ
ًً ً
كالم ىجاسد م ٍن ي
تىٍرىك ي
ب الط ٍي ىر ى

اب مف التُّر ً
م ىه و
اب ىهىي ًاـ
ىى

كد بعد ً
ً
القىيًاـ
ػت ىعمى ٍي ً القي يع ى
المقىالًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
الم ٍرَّزىء ي
ات ى
كتيطي يؿ ي

1
2

3

كيأخذ الدم المنسكب مف عيني الشاعر ،حي از في بكائيات الكميت ،كيبعد النكـ عف
عيني  ،كيؼ

كدمكع الرقراقة المنسكبة حزنا تشب دلك ماء كقد انسكب يقكؿ (مف

4

الكافر):

كعا
ىنلىى ىع ٍف ىع ٍينً ى
ؾ ا ىىر ي
ؽ الهي يج ى

ك ىه ُّـ ىي ٍمتى ًرم ًم ٍنهىا ُّ
ػكعا
الد يمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ى

ىد ًخي هؿ في اللي ىؤ ًاد ىيهيجي يس ٍق نما

كعا
اف مف ىج ىذ وؿ ىم ين ى
ىك يح ٍزننا ىك ى

الدمكع ىعمىى ا ٍك ىتئ و
اب
كتى ٍك ىك ي
اؼ ُّ ي

ىح َّؿ َّ
الد ٍه ير يمك ًج ىع ي َّ
كعا
الضمي ى
أى

أس يج نمػ ػ ػػا ًد ىرنار ىك ىس ٍكنبا
يي ىرٍق ًر ي
ؽ ٍ

كعػ ػ ػ ػػا
يي ىشَّب ي ىس ُّحهىا ىغ ٍرنبا ىه يم ى

5

خالصة الكالـ عف الصكرة في قصائد الهاشميات سكاء في المدح أك الهجاء أك
الرثاء ،يمكف القكؿ ٌإنها قد تنكعت بيف ذهنية ،كاقعية ،كصلية ،بصرية ،كهي في

مجممها يسيرة غير مركبة استمدت معانيها في الغالب ا عـ مما يتصؿ بالناقة أك
البعير عمى الرغـ مف ثكرة الكميت عمى المقدمات الطمبية -كما اشرنا-
كلـ يقتصر استخداـ الشاعر رمكز الناقة كمجازاتها التقميدية ،بؿ نراا يختـ أغمب
هاشميات بكصؼ الناقة مشبها إياها عمى عادة شعراء الجاهمية بثكر كحشي تطاردا

 -1القتٌل :الحسٌن(علٌه السالم) – الطف :شاطئ الفرات – والطغام  :السفلة من الناس.
 -2المجاسد :الثٌاب المصبوغة بالجساد ،وهو الزعفران – والهابً :الساكن من التراب – ال َهٌام :الكثٌر الذي ال
ٌتماسك.
ّ
 -3المرزءات :الالتً رزئن بؤوالدهن – والمقالٌت من النساء :اللواتً ال ٌبقى لهن أوالد.
 - 4المصدر السابق ،الهاشمٌة السادسة ،ص .622
 -5أسجم :جمع سجم وهو العدد القلٌل – والغرب :عرق فً العٌن – والغرب :الدلو فٌها ماء – والسح :الصبّ –
والهموع :السائل.
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كالب الصيد ،إنها ناقة عنتريس(:شديدة)ً ،ش ًممٌة(:خليلة) ،ذات لكث(:ذات قكة) ،ميم :
(سريعة) ،كتكـ البغاـ (:ترغك ك تضجر) في الهاشمية ا كلى(مف الخليؼ):
ع ٍنتى ًريس ً
ذات لى ٍك وث
شممَّةه ي
ى ه

1

الب ىغ ًاـ
كـ ي
ىه ٍك ىج هؿ ىمٍيمى ه ىكتي ي

كفي نهاية الهاشمية الثانية يحتدـ الصراع بيف كالب الصيد كالثكر الكحشي الذم
يحمؿ عميها فيصرع أحدها تاركا إياا بآخر رمؽ يقكؿ( مف المنسرح):

2

الرم ً
ؽ ال ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
فى ىرَّدها بًالص ً
ب
َّري ً ًذم َّ
ػار ًب ىي ٍد ىمى ىح ىشااي كالقيير ي

3

كقد يككف في هذا الصراع ما يرمز إلى الصراع السياسي بيف الهاشمييف كا مكييف.
كينتهي الصراع السرمدم بيف الثكر ،كالب الصيد ،الناقة ،بكصكلها إلى هدفها سالمة
غانمة ،كالهدؼ هنا هك (يثرب) مدينة الرسكؿ (صمى ا﵀ عمي كسمـ) يقكؿ(الطكيؿ):
فىم ىكةن ًمػ ػ ػ ػػف أىك ى ً
َّب
الم ىحص ي
طانهىا ىك ي
ى
ٍ ٍ

ب ىم ٍك ًع ندا
ضٍ
ت ًم ٍف ٍ
أه ًؿ ىيثٍ ًر ى
إً ىذا ما قى ى

إف تمؾ النهايات التي تبدك ذيك لقصائدا ،تشير إلى أماني الشاعر بمكغ أحبائ
الهاشمييف عمى ظهكر تمؾ المطي يقكؿ(مف الطكيؿ):

5

َّ
النكل
ٍأكلىئً ى
ت بً ًه ٍـ يغ ٍرىبةي ٌ
ؾ إً ٍف ًشط ٍ

ث ىس ىقبكا
أمانً ُّي ىن ٍل ًسي كالهى ىكل ىح ٍي ي
ى

ٍم ىد ًارًه ٍـ
فهؿ تيىبمً ًغين ًه ٍـ ىعمىػ ػ ػ ػػى ىنأ ً

نعـ بًب ً ً
كجىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب
الغ ا﵀ ٍ
ػاء ذ ٍعمن ي
ى ىٍ ى
ي

ط ىرُّبهى ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىي ٍح ًم يؿ الس ٍَّك ى

إلشلىا ً
َّب
كى نٍيا مف ا ٍ
ؽ ما ىيتى ىعص ي

يم ىذ َّكرةه

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولى ،ص .509
 - 2نفسه  ،الهاشمٌة الثالثة ،ص .581
 -3الكارب :الذي قد دنا من الموت – وحشاه ٌعنً حشا الكلب.
 - 4نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .553
 - 5نفسه  ،ص .544
 -6شِ ّ
طت  :بعدت – ٌسقبٌ :دنو.
 -7وجناء ذِعلب  :النوق العظٌمة السرٌعة.
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 -5الحقول الداللية:
إف مكضكع عمـ الد لة هك " :أم شيء أك كؿ شيء ،يقكـ بدكر العالمة أك الرمز،
هذا الرمكز قد تككف عالمات عمى الطريؽ ،كقد تككف إشارة باليد ،أك إيماءة بالرأس
كما قد تككف كممات كجمال"  .1فعمـ الد لة إ نذا يهتـ بدراسة كافة الرمكز لغكية أك غير
لغكية ،لكن م ذلؾ " :ييرٌك يز عمى المغة مف بيف أنظمة الرمكز باعتبارها ذات أهمية

خاصة بالنسبة لإلنساف" .2

كقد نحتاج في تلسير الرمز المغكم ،كتكضيح كتحميم  ،إلى العمكـ المغكية ا خرل
مف صكت كصرؼ كنحك .فعمـ الد لة

يمكف فصم عف غيرا مف فركع المغة" :فكما

تستعيف عمكـ المغة ا خرل بالد لة لمقياـ بتحميالتها ،يحتاج عمـ الد لة  -داء
كظيلت  -إلى ا ستعانة بهذا العمكـ"  ،3كعمى هذا فقد ربطنا في اللصكؿ السابقة كؿ
بنية كد لتها ،ف الد لة جزء مف صميـ كؿ مرحمة " :

تنلصؿ عنها إ لضركرة

صرؼ في النظـ كالتأليؼ تمارس فاعميتها
الدراسة النظرية المجردة ،فكؿ ضركب التٌ ُّ

مباشرة عمى الد لة  ،كمػا يقترف بهػا مف أبعاد ا ثر كا ستجابة ".4

كفكرة التأكيؿ كالتلسير كالسياؽ ،لـ تغب عف القدامى ،غير أنها ظمت عندهـ مكقكفة
عمى ما أسمكا ،مراعاة القكؿ لمقتضى الحاؿ ،باعتبارها شرطا مف شركط البالغة في
التعبير " :كليست المغة في التراث القديـ رمك از  ،تقترف في تنكع د لتها كتغير سياقها،
بتنكع المكقؼ اإلدراكي لإلنساف أك تى ىغُّي ًرًا  ،فال تنلصؿ عن أك تمي أك تعقب  ،إنما المغة
في التصكر القديـ (عالمات) عمى أشياء أدركناها مف قبؿ"  .5كقد ألمح عبد القاهر

 -1أحمد مختار  ،علم الداللة  ،عالم الكتب  ،القاهرة ،ط  ،1998 ، 5ص .11

 -2نفسه  ،ص .12
 -3نفسه  ،ص .13
 -4صالح رزق  ،أدبٌة النص  ،ص .216
 -5جابر عصفور ،الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب ،المركز الثقافً العربً ،ط  ،3بٌروت،
 ،1992ص.318
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الجرجاني إلى هذا المعنى في معرض حديث عف المٌلظ المنقكؿ كالمشترؾ ،كالمجاز
يجكيزا إذا تعداا
حيث قاؿ " :المجاز ملعؿ مف جاز الشيء ّْ

 ،كاذا عدؿ بالملظ عما

بأن مجاز ،عمى معنى ٌأنهـ جازكا ب مكضع ا صمي ،أك
يكجب أصؿ المغة ،كصؼ ٌ

جاز هك مكان الذم يكض في "  .1كيشترط عبد القاهر في إطالؽ المجاز عمى الملظ
يعرل مع مف مالحظة ا صؿ " :كا ٍف
المنقكؿ عف أصم أف يق نقم عمى كج
جرب عمى الثانيٌ ،إنما هك عمى سبيؿ النقؿ إلى الشيء مف غيرا .ككما يعبؽ الشيء
ٌ
برائحة ما يجاكرا  ،ينصبغ بمكف ما يداني " .2

تختمؼ المغة ما بيف المتكمـ كالدارس فهي بالنسبة لممتكمـ معايير تراعى ،كبالنسبة
لمباحث ظكاهر تالحظ ،كما أشار(تماـ حساف) في القكؿ الذم أشرنا إلي سابقا(مبحث
البعد الد لي في هاشميات الكميت) ،ذلؾ أف المعجـ المغكم في النص الشعرم يشكؿ
عنص ار أساسيا يكشؼ عف منحنيات النص الدينية كا خالقية كالنلسية كالدعائية ...إف
الكممة التي تشي أك تتكرر سكاء بمعناها أك بما يشير إليها في قطعة أدبية ما ،قد
تككف فيما بينها عالقات تتجاكز كظيلة الكممة الملردة ،كلعؿ هذا ما يدخؿ في إطار
الحقكؿ الد لية ،فمف الناحية الد لية تتج ا سمكبية إلى ا للاظ باعتبارها ممثمة
لجكهر المعنى .فالمبدع يختار الملظة التي تعبر عف المعنى الذم أرادا.
كيختمؼ تقسيـ الحقكؿ الد لية مف لغة إلى أخرل ،ذلؾ أف لكؿ لغة فمسلتها
كخصكصيتها " ،كالحقؿ الد لي أك المعجمي هك مجمكعة مف الكممات ترتبط د
كتكض عادة تحت للظ عاـ يجمعها .3

 -1عبد القاهر الجرجانً  ،أسرار البالغة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .342
 -2نفسه ،ص .344
 -3أحمد مختار عمر ،علم الداللة  ،ص .79
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كلما كاف التشي اؿ البيت المكضكع ا ساس لشعر الكميت ،فاف الحقكؿ الد لية
تخرج عف هذا اإلطار .كأهـ الحقكؿ الد لية في قصائد الهاشميات:

التي تكسؿ بها

حقؿ أللاظ المعجـ الشيعي ،الطبيعة ،اإلنساف ،ظركؼ الزماف كالمكاف.
 -1.4المعجم الشيعي :شكمت ا للاظ الخاصة بالمعجـ الشيعي المحاكر اللكرية
الخاصة بالشاعر أك  ،ككجداف الشيعة الذم رسم شعراؤهـ في إطار مف الحزف القاتـ،
كالرغبة المكبكتة كالقهر الذم يكتـ ا نلاس ثانيا ،فنتج عف ذلؾ أللاظ تعبر عف هذا
المعاني منها( :القتؿ ،الظمـ ،التشريد ،القبر ،العقاب ،العذاب ،الشر ،الدـ ،السكاد،
الميؿ ،الدم ) ...
كقد أفاد الشاعر مف ثراء المعجـ الشيعي اللكرم كالكجداني ،كما تشع بعض أللاظ
ذلؾ المعجـ ،فاستخدـ أللاظا مركزة مكثلة ،تكمئ إلى إشارات عديدة ،معتمدا عمى
د

ت هذا ا للاظ كمعانيها في ذهف السام ( :فكربالء) ليست مجرد للظ لمد لة عمى

المكق أك المكاف ،بؿ تعني أمك ار في ذهف الشيعة :إنها تعني مصرع (اإلماـ الحسيف)
كما لحؽ آؿ البيت مف ظمـ ،كتعني قسكة حكاـ بني أمية ،كضركرة ا خذ بالثار منهـ
حتى استعادة الحؽ المسمكب ،كلذلؾ ينبغي ا ستمرار في البكاء كالحزف ...كا مر
نلس بالنسبة لملظة (الغدير) فال تعني المكق الجغرافي (لغدير خـ) الكاق بيف مكة
كالمدينة ،بؿ تعني مبايعة (اإلماـ عمى) -رضي ا﵀ عن  -كالغدير عهد ،كالعهد ميثاؽ
ينبغي احترام  ،كمف خالل فقد ظمـ ،كقد جاء ذكر (غدير خـ) في الهاشمية السادسة
قكل (مف الكافر):

1

ً
اف لى ي ً
يعا
أىىب ى
الك ىيةى لى ٍك أيط ى

كىي ٍكـ َّ
الد ٍكح ىد ٍك ىح ىغ ًد ً
خـ
ير ٍّ
ى ى

2

 -1الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة السادسة ،ص .623
 -2غدٌر خم :الموضع الذي أوصى فٌه النبً(صلى هللا علٌه وسلم) بالوالٌة لإلمام علً(رضً هللا عنه) فً نظر
الشٌعة.
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ككذلؾ كممة (رضكل) كا ساطير التي نسجت حكلها ،كتعمؽ أنظار الشيعة بالمكاف
كساكن  ،كانتظار عكدة المهدم .ككممة (فدؾ) كهي قرية يقكؿ الشيعة بأف النبي-
صمى ا﵀ عمي كسمـ -تصدؽ بها عمى فاطمة الزهراء – رضي ا﵀ عنها -كهي إشارة
إلى أحقية آؿ البيت في إرث الخالفة .ككممة (التقية) التي تعد أحد طرؽ الشيعة
لمتمكف ،كيذكر الدارسكف -كما اشرنا في الباب ا كؿ أف الكميت أكؿ مف استعممها في
شعرا.1
يقكؿ (مف الطكيؿ):

2

يخالًطي أى ٍقكام ػ ػػا لقىكوـ ً
لم ٍزىي يؿ
أى
ىن ٍ

في تىًق و
ية
ىكًاّْني ىعمىى أّْىني أ ىىرل ً

كمف ا للاظ الشائعة في المعجـ الشيعي كممة (حسيف ،عمي) رضي ا﵀ عنهما
كتشيراف إلى الشجاعة كالتضحية كالقكة كا خالؽ اللاضمة.
 -2.4معجم الطبيعة( :ألكاف ،أشجار ،غيكـ ،تضاريس)
كظؼ الكميت الكثير مف عناصر الطبيعة خدمة لمذهب  ،فالطبيعة تحزف لحزف
الشيعة كتلرح للرحهـ ،كعطاء الشيعة كسمك مكانتهـ ككرمهـ ،كنبؿ أخالقهـ ،كصلاء
قمكبهـ كسعتها ،كعطاء الطبيعة كصلائها ،فاستخدـ أللاظا كثيرة تطمؽ عمى الغيكـ
كأنكاعها مف مثؿ :الغماـ ،السحاب ،الهيدب ،الصراد ،الجهاـ ،العارض ،المزف...الخ
مف ذلؾ قكل (مف الطكيؿ):

3

ت م ٍحظيكر كى البر ي َّ
فىالى َّ
ب
ؽ يخم ي
ه ى ىٍ
الن ٍب ي ى

ىت ًم ٍنهي ٍـ بًأ ٍىر و
ض ىس ىح ىابةه
إً ىذا ىن ىشأ ٍ

 - 1سمٌر القلماوي ،أدب الخوارج فً العصر األموي ،ص.193
 - 2الكمٌت ،دٌوان الكمٌت ،الهاشمٌة الرابعة ،ص.614
 -3نفسه  ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص.538
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إن أراد القكؿ :إف بني هاشـ

يخملكف كعكدهـ ،مثمهـ في ذلؾ كمثؿ السحابة التي

يككف عنها المطر.
ً
ب ،ىدىياميـ،
ثب ،ىس ٍب ىس ٍ
كمف تضاريس ا رض في قصائد الهاشميات ( :القلاؼ ،ال يك ي
ُّ
ً
كب )..يقكؿ في معرض حديث عف
نب ،البً ي
يد ،المعزاء ،الم ي
َّهب ،اإلكاـ ،التٌمعة ،الم ٍذ ي
الس ٍ
الناقة ،كهي تقط الليافي كاللمكات في رحمتها الى بني هاشـ (مف الطكيؿ):
ؼ بع ىد قي و
كد ىها
ؼ ىيقي ي
تى ىع َّر ى
ض قي ه ى ٍ

1

ً
و
ً
ب
يـ ىس ٍب ىس ي
لى ىس ٍب ىسب منها ىدىيام ي
إ ى

كالقؼ :ما غمظ مف ا رض كجمع قلاؼ ،كقد جاءت كممة قلاؼ في البيت الكاحد
كالثالثيف مف الهاشمية الثالثة ،كالدياميـ :اللمكات ،كالسبسب :مااستكل منها.
كمف المظاهر الالفتة في هذا المعجـ استخداـ الكميت الملرط

لأللوان ،ككأني ب

يريد مف صكرا كمعاني أف تككف ككاضحة جمية ،كضكح ا لكاف كيستخدـ مف ا لكاف
ض ًح ،ك ُّ
كغّّر )..ك ا سكد كما يدؿ
الزهرة ،كالتٌ ٍكلًي ً  ،ي
كالك ى
المكف ا بيض كما يدؿ عمي  ( :ى
اء) ،كحيف يصؼ حاؿ الهاشمييف تحت نير الظمـ
كالغداؽ ،ك ى
عمي  ( :ي
الغ ٍيهى ي
ب ،كا ٍد ىم ي

الح ٌكة) يقكؿ (مف الطكيؿ):
كالجكر ،كما يكرد لكنا آخر كهك ( ي

2

طائًطي أ ٍىمىي يؿ
الخ ى
أمالىتٍ ي ى
ىسىن ه
اـ ى

لىىنا كتًالىعي ا ٍىر ً
يعةه
ض يح ّّك ىم ًر ى
ى

الحك :التي تضرب خضرتها الى السكاد مف شدة الرم ،كالسناـ ا ميؿ المهزكؿ
ك ُّ
الذم ماؿ مف هزال  ،كالخطيطة :ا رض التي تمطر بيف أرضيف ممطكرتيف،
كالمقصكد رعى بني هاشـ في أرض

مرعى فيها.

 -1المصدر السابق ،ص.547
 -2نفسه،الهاشمٌة الرابعة ،ص.593
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كمف معجـ الطبيعة في الهاشميات حديث عف ا شجار بأنكاعها :فهي دليؿ بقاء كما
هي مصدر مكت :فمف ا شجار ما تككف مصد ار دكات الحرب أكثر مف غيرها
ضب) كهي شجرة ضخمة تتخذ منها السهاـ يقكؿ (مف الطكيؿ):
كشجرة (التٍَّن ى
اف يح ىك ىارىها
الح ٍر ى
إً ىذا ٍانتى يجكا ى
الع ىك ى
ب ى

1

ب
ىك ىح َّف ىش ًر ه
ضي
بالمىن ىايا كتىٍن ي
يح ى

2

كاذا كاف بعض الشجر مصد ار ا ت المكت ،فإف بعض ااخر يعد مأكل كمصد ار
لمشعكر با مف ،كشجرة (ا
الهاشمية نلسها:

ءة) يقكؿ الكميت عف الثكر الكحشي كقد استمطر ،مف

3

ب
اء ًفيهىا َّ
الب ٍر ي
َّي ي
ؽ صى
الر ٍع يد ك ى
بًظى ٍم ىم ى

تى َّ
ت ا ى ى ىء ًة يمك ًهننا
ضيلى ي تى ٍحػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

كمدح الكميث الرسكؿ (صمى ا﵀ عمي كسمـ) ،فذكر نكعيف اثنيف مف الشجر
هماُّ (:
الغ ىرب) ،كالنضار أكرـ العيداف كأصمبها ،كهك خير الخشب ،كالغرب
النضار ك ى

خكار رخك

نل في  .يقكؿ (مف المنسرح):

4

أى ٍك ىريـ ًع ً
طىي يب ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
يدافىاف كأى ٍ

ب
كد ى
ؾ يع ي
يع ي
ض ًار ى ى
كد ٌ
الغ ىر ي
الن ى

ً
ضاا ،كا رطأة،
العيص ،كالع ى
كما يذكر الشاعر مف أنكاع الشجر( :الصاب ،ك ي

العلى يار.)...
المريخ ،ك ى
كالحرمؿ ،ك ٍ

كهكذا يتراءل لنا أف الشاعر ،قد كظٌؼ كؿ ما حكل لمناصرة آؿ البيت -عميهـ
السالـ -كلـ تكف الطبيعة :بألكانها كأشجارها كتضاريسها كغيكمها كظالمها كضيائها
كشرقها كغربها،مستثناة مف هذا الجيش الذم جندا الكميت لخدمة غرض .

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص.531
 -2إذا أنتجوا الحرب العوان حوارهاٌ :رٌد إظهار السالح وكثرة القتل كما وضعت الناقة ما فً بطنها ،فضربه
مثال للحرب – وقوله شرٌح وتنضب :أراد القوس ألنها تتخذ من شجر التنضب.
 - 3نفسه  ،ص.530
 -4نفسه  ،الهاشمٌة الثالثة ،ص.563
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 -3.4معجم اإلنسان وما يتعمق به من أدوات ومالبس وسالح:
اإلنساف ككؿ ما يتعمؽ ب محكر أساسي في قصائد الهاشميات :فالحب كالهكل،
كالمكدة كالكمؼ بآؿ البيت ،مصطمحات حاضرة في كؿ الهاشميات  ،أما الكرـ كالعمـ
كالحياء كالشجاعة ،ككؿ الصلات الحسنة فال تخلى عمى ذم لب.
جاء مف أللاظ الشجاعة في الهاشميات مثال ( :الشجاع ،الهماـ ،الكمي ،الهكاس)...
يقكؿ (مف الخليؼ):

1

الب ٍر
ضٍ
ت بً ىسىنا ى
ب ٍأك ىم ى
الح ٍر ي
إ ىذا ى

ً
اـ ىن ٍح ىك الهي ىم ًاـ
ؽ ىك ىس ىار الهي ىم ي

كلما كاف القمب مصدر هذا الحب ،فقد تردد في قصائد الهاشميات بمرادفي  :الجناف
كاللؤاد في الكثير مف المكاض ؛ كفي سبيؿ رفعة آؿ بيت النبكة يستخدـ الكميت
مجمكعة مف المترادفات لمبشر الذيف جعمكا آؿ البيت تاجا لهـ فذكر :ا ناـ ،الناس،
بني آدـ ،بني حكاء ،البرية ،الخمؽ ...يقكؿ مادحا بني هاشـ (مف الخليؼ):
ب ٍؿ هكام ً
الذم أي ًج ُّف ك ٍأي ًدم
ى ىى ى

2

لًىبنًي هاشـ فييركًع ا ىن ًاـ

ك ً
ىخطىأى َّ
النا
اب ىما أ ٍ
يف ىب ى
المصيبً ى
ي

ًً
ً
اإلسالىًـ
يس ىك يم ٍرسى قكاعد ٍ

كبالمقابؿ يرادؼ الشاعر في حديث عف بني أمية بيف الجكر كا هتضاـ كالبغي
كالميؿ ...ممصقا إياها بأهمها نافيا إياها عف الهاشمييف.
كمما يتصؿ بالحقؿ الد لي الخاص باإلنساف كما يتعمؽ ب مف أدكات كمالبس
الغرب،
َّج ًؿ كالصَّاع ك ى
كسالح كمشي كجرم :ذكر مجمكعة مف أسماء ا كاني [كالس ٍ
القرب كا س ًقية كالع ٍ ىز ًء ك ً
ً
الق ٍد ًر ،كالمضمنات ]...ككمها تشير إلى الكرـ كالقكة كالعطاء.
ٍ
ى
ك ٍ

 -1المصدر السابق ،الهاشمٌة األولى ،ص .494
 -2نفسه ،ص .488
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كمما يؤكد هذا المعنى ذكرا لمحباؿ كما يدؿ عميها[ :كالرمة ،كالسبب ،كالحبؿ،
ُّ
ً
ً
ب،
اـ ،كالسَّمط ،كالسّْناؼ ،كالمٌىب ي
اج ،ك ي
ب ،كالعىن ي
ب ،كالتصدير ،كالحقى ي
كالط ين ي
الكرب ،كالع ى
صي
1
كً
اء ]..مف ذلؾ قكل مف الهاشمية نلسها كاصلا رحمة الناقة إلى هدفها:
الك ىك ي
اء يرىم وة في ًرىماـ
ىك ٍ
ص ىؿ ىخ ٍرقى ى

ً
ب بالسُّه ً
كب إً ٍلي ًه ٍـ
ُّه ي
تص يؿ الس ٍ
ي

ً2

كالرمة :القطعة مف الحبؿ تبقى في الكتد ،كهي

إشارة إلى الثقة كالثبات كاإليماف

الراسخ بالهدؼ المنشكد.
كلما كانت الحياة ساحة حرب بيف الحؽ كأهم  ،كبيف الباطؿ فال مناص مف أف
يككف الة الحرب حضكر قكم في قصائد الهاشميات ،مشكمة بذلؾ حقال د ليا متميزا،
الحنية،
مف ذلؾ[:القنا ،الرماح ،العكالي ،السيؼ ،المنصؿ ،الصني  ،الصلائح ،كالمهند،
ٌ
القكس ،السهـ ،القدح ]..مف ذلؾ قكل في عمي– رضي ا﵀ عن  -مف الطكيؿ:
ؼ بًهىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػذ ًا
لى ي يستٍ ىرتىا ىب ٍس وط فى ىك ه

3

يي ىك ُّ
ب
ؼ كبا ٍ
الع ىكالي تي ٌ
خض ي
يخ ىرل ى

كغير بعيد عف المعاني السابقةً ،ذ ٍكر الكميت نكاع مف السير كالجرم كالعدك ،سكاء
في حديث عف الناقة كسيرها الحثيث ،كالتي تمثؿ -في الحقيقة -رحمة الشاعر؛ أك في
صراع الثكر الكحشي م كالب الصيد ،كالذم يمثؿ رم از لمصراع بيف الحؽ الهاشمي
كأعدائ  ،مف ذلؾ قكل في كصؼ ناقت (مف الخليؼ):

4

َّ
ً
ً
امهىا بًمي ىغ ًاـ
ػاء تىٍن ً
الك ٍجىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
لي لي ىغ ى
إ ٍف تي ىشَّي ى بي ي
الم ىذك ىرة ى

 -1المصدر السابق ،ص .509
 -2السُّهوب  :جمع سهب ،الفالة الواسعة – الخرقاء :التً ال تحسن العمل.
 - 3نفسه ،الهاشمٌة الثانٌة ،ص .542
 -4نفسه  ،الهاشمٌة األولى ،ص .509
ُ -5تشٌع :تعدو – والمُذ ّكرة :الناقة التً ٌشبه خلقها خلق الذكور – والوجناء :العظٌمة الوجنات.
282

5

انباب انثاني-انفصم انثانث........................ .............................انحركية واندالنة
كالتشي السرعة في السير ،كلعؿ المراد الحث عمى المشي .كيذكر الشاعر نكعيف
مف السير في معرض كصل لمنكؽ كسيرها كهما :الكخد كالكجيؼ يقكؿ مف الهاشمية
نلسها:

1

ً
ً
جيؼ ىك ٍخ ىد َّ
الن ىع ًاـ
يح
في ىا
ً
ّْ
الك ى
كالحني ىم ىجاهي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
حر ًج ى
ػض ىيخ ٍد ىف ى

2

كمف ضركب المشي[ :الردمً ،
الع ىرضنة ،الذميؿ ،الخببً ،
الك ؼ ،الدأب]..
ٌ
كهكذا يتبيف لنا أف حياة الكميت بف زيد ا سدم كمها حركة دائمة كسير حثيث نحك
الهدؼ المنشكد ،كقد استخدـ في سبيؿ ذلؾ الرحمة كشكؿ تقميدم لمقصيدة العربية
لتككف كسيطا تعبيريا ،يشير إلى رحمت الكجدانية اؿ البيت.
كمما يتصؿ باإلنساف مف ممبس يذكر الكميت ،جممة مف أسماء النسيج كالخرؽ
كالمالبس كالتي تشير إلى شظؼ العيش في ظؿ حكـ بني أمية ،كزهد آؿ البيت في
الدنيا ،كالحزف عمى مقتؿ ا ئمة كمنها[:المجاسد :كهي الثياب المصبكغة بالزعلراف،
ً
الب ٍرق ،
المسمٌب :كهي ثياب المصيبة ،كا تحميةي ،كالقيٍبطيةي ،ك ي
كالمآلي :كهي الخرؽ ،ك ي
ً
ً
ً
ضاؿ]...
الم ٍن ًه ىجايت ،ال ًه ٍد يـ ،كالل ى
كا ٍس ىماؿ ،ك ى
الج ٍي ىشانىيةي ،كالج ىعاؿ ،ك ي
يقكؿ في حديث عف سكء حالهـ كعيشهـ تحت الظمـ (مف الطكيؿ):

3

ًً
ً ً ًً ً
الم ىر ٍعىب يؿ
ل ىكاصل ه ٍد يـ الخىباء ي

ً
ً
ىصىب ىح ىباقي ىع ٍيشىنا فى ىكأىىن ي
فىأ ٍ

4

أراد القكؿ أف عيشهـ أصبح مثؿ هذا الخباء الخمؽ المقط المشقؽ ،تدخم الشمس
مف كؿ جانب ،إذا أصمح جانب دخمت الشمس مف جانب آخر.

 - 1المصدر السابق ،ص .510
 -2الحراجٌح  :اإلبل الطوال – كالحنً  :كالقسً – الوخد  :ضرب من السٌر – والوجٌف  :السٌر بسرعة.
 - 3نفسه  ،الهاشمٌة الرابعة ،ص .590
 -4المرعبل :المقطع المشقق.
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كمف أنكاع المالبس التي تشير إلى أحزاف الشيعة كشعارهـ (المكف ا سكد) يقكؿ (مف
الطكيؿ):

1

َّ
بًأ ٍ ً
ب
الم ىسم ي
المآلي ي
ىع ىالمهىا ىن ٍك يح ى

أج ىك ىاز بً ويد ىكأىىنمػىا
إً ىذا قىطى ىع ٍ
ت ٍ

2

فالمالي :جم مئالة كهي الخرقة التي تشير بها النائحة إذا ناحت ،كالمسمب التي
تمبس السكاد ،كهي إشارة إلى ثياب المصيبة.
 -4.4حقل ظروف الزمان والمكان
استخدـ الكميت طائلة مف ظركؼ الزماف كالمكاف ،خدمة لغرض الرئيس دائما كما
كاف ا مر بالنسبة لحديث عف الناقة كالثكر ،حيث أدار كؿ ذلؾ خدمة لمذهب  ..فقد
جاء مف ظركؼ الزماف ( :ليمة اإللجاـ :كهي ليمة الحرب ،جنح الظالـ ،بعد ،عشية،
ب :بمعنى بعد ،غداة )...،يقكؿ ً
إيافً ،غ َّ
ماد نحا آؿ البيت كاصلا إياهـ بالغيرة كالشجاعة

كاإلقداـ ليمة الحرب (مف الخليؼ):

3

ً
ً ً
اعير لىٍيمىةى ً
اإل ٍل ىج ًاـ
كم ىغاي ىير ع ٍن ىد يه ىف ىم ىغ ًاكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػر ىم ىس ى
ى
خالصة الكالـ عف الحقكؿ الد لية في قصائد الهاشميات يمكف القكؿ :إف المعجـ
المغكم لـ يخرج عف معجـ ا للاظ التي يستخدمها شعراء الشيعة كهك معجـ يدكر في
دائرة المدح كالهجاء كالرثاء :مدح آؿ البيت كرثاء ا ئمة –عميهـ السالـ -كهجاء كؿ
مف ناصبهـ العداء ،كاستخدـ في سبيؿ ذلؾ ما يخدـ غرض مف أللاظ :المعجـ
الشيعي ،الطبيعة كما يتصؿ بها مف ألكاف كأشجار كغيكـ كتضاريس؛ اإلنساف كما
يتصؿ ب مف صلات كأفعاؿ ،ظركؼ الزماف ،ظركؼ المكاف...الخ.
، -1المصدر السابق الهاشمٌة الثانٌة  ،ص.547
 -2األجواز :األوساط – والمآلً :جمع مئالة وهً الخرقة التً تشٌر بها النائحة  ،إذا ناحت
تلبس السواد.
 - 3نفسه ،الهاشمٌة األولى ،ص .496
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كيختمؼ الكميت عنهـ مف حيث ميم إلى غريب المغة ،كهذا ا مر يلسرا بدكية
الشاعر كككن مف الركاة.
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خاتمـــــــــــــــــــــــة

خاجمة
خاتمــــــــــــــــــــــــــة
لما كاف لكؿ بداية نهاية ،كلكؿ بحث أك رسالة خاتمة ،هاهي خاتمة الحديث عف
شاعر الشيعة الكبير :الكميت بف زيد ا سدم ،كالذم تطرقنا مف خالل لمحديث عف
التشكيؿ اللني في قصائد الهاشميات.
كلعؿ مف القضايا التي فرضت نلسها أثناء هذا الدراسة ،ظاهرة ا حتجاج اؿ البيت،
كع ٌد بها الكميت فاتؽ عمـ ا حتجاج بالشعر ،كهي
الظاهرة التي شاعت عند شعرائهـ ،ي

ظاهرة لسانية مف صميـ الدراسات التداكلية الحديثة.

كلما كاف الكشؼ عف الجكانب اللنية في النص يتطمب آليات خاصة قصد سبر
أغكارا ،فقد استعنت بالمقاربة ا سمكبية بمستكياتها (:الصكتية ،الصرفية ،التركيبية
كالد لية) مبر از أهـ السمات ا سمكبية عند الشاعر ،با ستقراء الكصلي لشعرا تارة،
كباإلحصاء الذم تـ مف خالل حصر الظكاهر ا سمكبية كالمغكية الخاصة تارة أخرل،
مسترشدا في كؿ ذلؾ بمرجعيات الشاعر( التشي كا عتزاؿ) كمستثم ار المعرفة العربية
القديمة ،كالرؤية المسانية الحديثة ،كقد خمصت إلى النتائج التالية:
- 1قصائد الهاشميات نتاج رؤيا فكرية كعقدية لمشاعر ،ذلؾ أف العالقة بيف
ا يديكلكجيا كبيف اللف كالتعبير ا دبي بكج خاص عالقة كطيدة  -عمى
اعتبار أنها عمميا كامنة في قمب الرؤيا  -فا دب

– شع ار كاف أك نث ار-

يتشكؿ بشكؿ الرؤية اللكرية الخاصة بالشاعر ،كيتمكف بمكنها ،كمن تنبعث
رائحة العقيدة التي يعتقدها ،كاللكرة التي يعتنقها.
 - 2تخرج الرؤيا اللكرية عند الكميت عف أطر كمبادئ المذهب الزيدم ،كلذلؾ
حاكؿ الشاعر مف خالؿ أشعارا السياسية ،أف يضعنا داخؿ الصكرة التي تصؿ
بيف اللف كالكاق الذم يصبك إلى تغييرا ،فالشعر عندا أداة أيديكلكجية ،تسعى
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لمتمكق كا نخراط في الكاق  ،كمحاكلة تلجير سكاكن  ،كمقاكمة عناصر الثبات
في ؛ إنها أم( :الرؤيا) تعبير عف البصرم كاللكرم كا عتقادم.
- 3سمؾ الكميت – مف أجؿ إثبات رؤياا – أساليب الخطابة ،كأفانيف المناظرة،
مستعينا بما كاف في زمان مف مذاهب المتكمميف كالمعتزلة ،متكئا في كؿ ذلؾ
عمى العقؿ كمبدئ في ا ستشهاد كالبرهنة كا ستقصاء :فالشعر عندا جداؿ
صرؼ كاحتجاج خالص ،كصياغة لألدلة العقمية كالنقمية ،كهك متصؿ بمناب
العقؿ ،أكثر مف اتصال بالعاطلة ..إن صدل قكيا لما شاع في عصرا مف
الجداؿ بيف المتناظريف في مسائؿ العقيدة.
 - 4ربط الشاعر في قصائد الهاشميات ،ربطا محكما بيف السياسة كالديف ،بؿ
جعؿ مف السياسة تابعا لمديف .لذلؾ بدا كاضحا تأثرا با سمكب القرآني كبيان
الحجاجي ،مف خالؿ تكظيؼ ا ستلهاـ كالحصر كبنية حجاجية ،ككذا البياف
الحجاجي بالشرط ،عالكة عمى الكسائؿ ا سمكبية ذات ا بعاد الحجاجية:
كالتككيد ،القياس المنطقي ،الصكر التشبيهية ،ا ستنباط القياسي ...كاستثارة
فضكؿ السام في الجانب المتعمؽ ببناء القصيدة.
 - 5نهج الشاعر نهجا جديدا في شعرا ،إذ أخضع لصكرة المقالة المعاصرة ل ،
كما تشل ب مف براهيف كأدلة ،كما اتب بعض أساليب الخطابة بحذؽ،
كالتكرار كالكصؼ كالقمب كالدعاء ،كأسمكب الحكاية كا ستشهاد ،كما تمنح
مف صكر ا حتجاج؛ كلذلؾ يمكف القكؿ :إف هاشميات الكميت تؤسس لنزعة
عقمية جديدة في المغة العربية لـ تكف معركفة قبؿ الشاعر.
 - 6تتب القصيدة الهاشمية ،آلية تقكـ عمى نلي التقاليد القديمة لمنص الشعرم،
بهدؼ تنظيؼ الكعي مف الركاسب القديمة كاحالؿ تصكرات جديدة ،تمهد لتقبؿ
البديؿ :بما يعني استغالؿ الشاعر البناء التقميدم لمقصيدة العربية لخدمة
أغراض اللكرية.
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- 7كقصد التنكي المكسيقي اختار الكميت مف القكافي ،ما يتالءـ م حكايا
الشعر الشيعي كحياة ا مة ،كالتغني بحب آؿ البيت كتصكير ااماؿ كاا ـ
التي حمت بهـ ،ككذا اعتماد التكازم الصرفي ،أك التناظر اإليقاعي أك شب
التكازم ،كالمقاط المكسيقية ،دعما لمكظيلة اإليقاعية كالد لية.
 - 8كمف القيـ اللنية الكامنة في قصائد الهاشميات ،ترديد الشاعر لحركؼ أكثر
مف غيرها ،ككذا التنكي في حدة النبر عمكا كانخلاضا ،م غمبة ا صكات
المغكية المجهكرة نها تحمؿ مممح القكة المرتبط بمذهب الشيعة ،كما أسهمت
صيحات ا ستغاثة ،عف طريؽ المقاط الملتكحة (أصكات المد) في مؿء
المساحة الخالية مف النداء ،كتأكيد ارتباط إيقاعات م الد لة.
- 9برع الشاعر في التالعب با للاظ  ،كحسف التصرؼ في هيئاتها ،كالقدرة في
إرضاء لعمماء المغة
التعامؿ م مشتقاتها ،م ميؿ كبير إلى غريب الملظ،
ن

الذيف يعد كاحدا منهـ.

 - 10شيكع الصيغ اللعمية القائمة عمى المبالغة في إظهار الحدث ،كالمزج بيف
ا زمنة ،م سيطرة ممحكظة لمزمف الداؿ عمى المضارع ،سباب تتصؿ بلكر
كعاطلة كمكقؼ الشاعر ،كحالت النلسية كالشعكرية.
- 11

نسبة ا فعاؿ المبنية لممجهكؿ إلى بني أمية ،إمعانا في كسمهـ

بالجهؿ.
 - 12طغياف أسماء اللاعؿ المصكغة مف ا فعاؿ الرباعية ،لمغرض نلس  ،م
حضكر قكم لبعض الصيغ :كصيغ المبالغة ،جم التكسير ،المصادر
بمختمؼ أكزانها ،كخاصة الميمي منها ،كلـ ييعف الكميت كثي ار ببعض

الصلات :كصلة التلضيؿ ،ليتيح لمقارئ أك السام معرفة الحاؿ كتحديدها،

كابعاد كؿ ا حتما ت.
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 - 13تزخر قصائد الهاشميات بالكثير مف أسماء ا عالـ ،أكثرها أسماء
شخاص آؿ البيت ،إظها ار لشدة تعمق بهـ ،كأحقيتهـ في الخالفة ،كاب ار از
لمعمؽ الركحي كالديني كالتاريخي.
 - 14المجكء في الكثير مف المكاض إلى التكرار ،في سبيؿ إثبات كتأكيد
المعنى.
 - 15يعمد الكميت مف ناحية التراكيب إلى طرائؽ تعبيرية شتى ،تتكاءـ م
تجربة الشاعر الشيعي ،كد

ت الخاصة :كالتكس في المجاؿ الد لي

لمجممة ،مف خالؿ المجكء إلى الكثير مف المتممات  :كتراكيب اإلضافة التي
تلنف الشاعر في تكظيلها إلى حد إضافة ا سـ إلى نلس  ،كانتاج تعابير جديدة
لمنلاذ إلى المعاني ،كالتعبير عف المراد ،مف خالؿ التأليؼ بيف أللاظ متباعدة
بؿ كغريبة :كالجم بيف أللاظ لـ تألؼ المغة العربية الجم بينها.
 - 16التكثيؼ في استخداـ ضمائر الممكية ،بإسناد ا شياء إلى نلس لمتعبير
عف إيمان بقضيت  ،كالمزج بيف الضمائر الدالة عمى آؿ البيت كالضمير
المتكمـ  :نظ ار لحضكر آؿ البيت في كجداف الشاعر ككعي .
 - 17بركز الخبر كظاهرة أسمكبية فتة في قصائد الهاشميات ،كأكثرها دكرانا
تمؾ التي اقترنت بالتككيد تارة ،كالنلي تارة أخرل ،كاشلة عف نلسية الشاعر،
كمجسدة فكارا كمذهب  ،م تكظيؼ ما يراا جدي ار بحمؿ مشاعرا إلى القارئ
كاقناع  ،مف أساليب إنشائية كبكؿ صيغها.
 - 18اختيار سبيؿ النداء السياقي ،الذم نممس في النداء دكف عناصرا في
الكثير مف المكاض  :كالدعاء كأصكات المد..
 - 19جاءت صكر الكميت في مجممها ،حزينة ثائرة ،ارتبطت مكضكعاتها
بالمدح كالهجاء كالرثاء ،تحمؿ بصمات اللنية ،كرؤياا اللكرية :غمب عميها
الحزف كاليأس تارة ،كا مؿ تارة أخرل ،كما تميزت بإشعاعها العاطلي،
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كارتباطها التاريخي بقيـ ا مة المعنكية كالمادية ،كتنكعها ما بيف ذهنية،
كاقعية ،كصلية كبصرية ،مستليدا في ذلؾ مف ثراء المعجـ الشيعي اللكرم
كالكجداني ،ككذا الطبيعة بأشكالها كألكانها.
 - 20كجكد المرأة في قصائد الهاشميات هاشمي،

تقميدم.

 - 21عمى الرغـ مف ثكرة الكميت عمى المقدمات الطممية ،إ أن ظؿ مشدكدا
في أغمب هاشميات إلى صكرة الناقة كالبعير  ،الثكر الكحشي ككالب الصيد.
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قائمة انمصادر وانمراجع
القرآن الكريم
قائمة المصادر والمراجع
- 1إبراهيـ أنيس ،مكسيقى الشعر ،مكتبة ا نجمك المصرية ،ط .1952 ،2
- 2إبراهيـ زكريا  ،مشكمة اللف ،دار الطباعة الحديثة ،مصر  ،دت.
- 3أبك اللرج ا صبهاني ،عمي بف الحسيف بف محمد ،ا غاني ،تحقيؽ كاشراؼ :
لجنة مف ا دباء ،دار الثقافة ،بيركت ،لبناف ،ط .1981 ،5
- 4إحساف سركيس ،ا دب كالدكلة ،دار الطميعة ،بيركت ،ط.1977 ،1
- 5إحساف عباس ،فف الشعر ،نشر كتكزي دار الثقافة  ،بيركت ،لبناف ،ط

،2

.1985
- 6أحمد السعدني ،نظرية ا دب ،مقدمة في نظرية اللف ،مكتبة الطميعة ،أسيكط،
د ط .1979 ،
- 7أحمد الشايب ،تاريخ الشعر السياسي ،دار القمـ ،بيركت ،لبناف ،ط.1986 ،5
- 8أحمد الهاشمي ،جكاهر البالغة ،ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ :يكسؼ الصميمي،
المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت.
 9أحمد أميف ،ضحى اإلسالـ ،المكتبة التكفيقية ،مصر.
 10أحمد أميف ،فجر اإلسالـ المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت ،لبناف.2010 ،
- 11أحمد دركيش ،دراسة ا سمكب بيف المعاصرة كالتراث ،دار غريب ،القاهرة،
.1998
- 12أحمد قبش ،الكامؿ في النحك كالصرؼ كاإلعراب ،دار الرشيد ،دمشؽ،
بيركت ،ط.1986 ،6
- 13أحمد محمد الحكفي ،أدب السياسة في العصر ا مكم ،دار القمـ ،بيركت،
لبناف.1965 ،
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- 14أحمد محمد قدكر ،عمـ الد لة ،عالـ الكتب ،القاهرة ،ط .2009 ،7
- 15أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات ،دار اللكر ،دمشؽ ،ط.1999 ،2
- 16أحمد مختار ،عمـ الد لة ،عالـ الكتب  ،القاهرة ،ط.1998 ، 5
- 17أحمد مطمكب ،معجـ النقد العربي القديـ ،دار الشؤكف الثقافية ،بغداد ،ط ،1
ج.1989 ،1
- 18ا حكص ا نصارم ،عبد ا﵀ بف محمد بف عبد ا﵀،

ديكاف ا حكص

ضناكم ،دار صادر ،بيركت  ،ط .1998 ، 1
ا نصارم ،تحقيؽ :سعدم ٌ

- 19إسماعيؿ عزالديف ،الشعر العربي المعاصر ،دار العكدة ،بيركت ،ط

،3

.1981
- 20أماني سميماف داكد ،ا سمكبية كالصكفية :دراسة في شعر الحسيف بف
منصكر الحالج ،دار مجد كم ،عماف ،ا ردف ،ط .2002 ،1
- 21البخارم ،اإلماـ أبي عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعلي ،صحيح
البخارم ،دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزي  ،عيف مميمة ،ضبط كرقم
كخرج أحاديث  ،ككض فهارس :
كذكر تكرار مكاضع  ،كشرح أللاظ كجمم ٌ ،

مصطلى ديب البغا.1992 ،

- 22بشار بف برد ،أبك معاذ  ،ديكاف بشار بف برد ،جم كشرح كتحقيؽ :الشيخ
محمد الطاهر بف عاشكر ،دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزي  ،المجمد
الثاني ،ط.2008 ،1
- 23بشير تاكريرت ،محاضرات في مناهج النقد المعاصر ،مكتبة إقرأ ،ط
قسنطينة ،الجزائر.2006 ،
- 24البغدادم ،عبد القادر بف عمر ،خزانة ا دب كلب لباب لساف العرب،
تحقيؽ :عبد السالـ هاركف ،مكتبة الخانجي ،ط .1997 ،4
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- 25ابف جني ،أبك اللتح عثماف ،الخصائص ،تحقيؽ  :محمد عمى النجار ،مكتبة
دار الكتب المصرية القاهرة ،ط.1952 ،2
- 26ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد ،مقدمة ابف خمدكف ،تحقيؽ :دركيش
الجكيدم ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت ،ط .2000 ،2
- 27ابف رشيؽ ،أبك عمي الحسف بف رشيؽ ،القيركاني ا زدم ،العمدة في محاسف
الشعر كآداب  ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ ،ط

،5

.1985
- 28ابف السراج ،أبك بكر محمد بف سهؿ بف السراج ،ا صكؿ في النحك ،تحقيؽ:
عبد الحسيف اللتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط .1996 ،3
- 29ابف طباطبا ،محمد أحمد بف طباطبا العمكم ،عيار الشعر ،شرح كتحقيؽ:
عباس عبد الساتر ،دار الكتب العممية ،بيركت  ،لبناف ،ط .2005 ، 2
- 30ابف عقيؿ ،قاضي القضاة بهاء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ،
تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار العمكـ الحديثة ،بيركت ،لبناف.
- 31ابف قتيبة ،أبي محمد عبد ا﵀ بف مسمـ ،الشعر كالشعراء ،راجع كأعد
فهارس  :الشيخ محمد عبد المنعـ العرياف ،دار إحياء العمكـ ،بيركت ،ط

،2

.1986
- 32ابف قتيبة ،أدب الكاتب ،تحقيؽ  :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ،
ط .1963 ،4
- 33ابف هشاـ ا نصارم،

أبك محمد عبدا﵀  ،مغنى المبيب ،تحقيؽ :حنا

اللاخكرم ،دار الجيؿ ،بيركت.
- 34أبك هالؿ العسكرم ،الحسف بف عبد ا﵀

العسكري ،الصناعتيف ،تح:عمي

محمد اليحياكم كمحمد أبك اللضؿ ،منشكرات المكتبة العصرية ،بيركت،
.1986
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- 35ابف كهب ،البرهاف في كجكا البياف ،أك نقد النثر ،بي اللرج قدامة بف
جعلر ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف .1980 ،
- 36تماـ حساف ،المغة العربية معناها كمبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء،
المغرب ،ط .1994
- 37جابر عصلكر ،الصكرة اللنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب،
المركز الثقافي العربي ،بيركت ،لبناف ،ط .1992 ،3
- 38جابر عصلكر ،نظريات معاصرة  ،دار المدل ،دمشؽ ،ط .1998 ،1
- 39الجاحظ ،أبك عثماف عمرك بف بحر ،الحيكاف ،تح  :عبد السالـ هاركف ،دار
الجيؿ ،بيركت.1996 ،
- 40الجاحظ ،البياف كالتبيمف ،تحقيؽ عبد السالـ هاركف ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،
ط.1997 ،7
- 41الجرجاني عمي بف محمد ،التعريلات ،تح :محمد صديؽ المنشاكم ،دار
اللضيمة.
- 42حازـ القرطاجنى ،أبك الحسف حازـ بف محمد ،منهاج البمغاء كسراج ا دباء،
تح :محمد الحبيب بف الخكجة ،دار العرب اإلسالمية ،بيركت ،ط .1982 ،2
- 43حافظ المغربي  ،التشكيؿ بالصكرة في الخطاب الركمانسي  ،شعر عبد القادر
القط " نمكذجا" ،النادم ا دبي في منطقة الباحة ،المممكة العربية السعكدية،
ط.2011 ،1
- 44حامد خميؿ ،المنطؽ البرغماتي عند بيرس ،مؤسس الحركة البرغماتية ،دار
الينابي  ،مصر ،لبناف.1996 ،
- 45حساف بف ثابت ،ديكاف حساف ،شرح ككتب هكامش كقدـ ل  :عبدا مهنا،
دار الكتب العممية ،بيركت  ،لبناف ،ط .1994 ،2
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- 46حمداف عبد الرحماف أحمد حمداف ،شعر الكميت بيف الرغبة كالرهبة ،مطبعة
ا مانة  ،ط.1989 ،1
- 47حياتي في الشعر  -صالح عبد الصبكر ،دار العكدة  ،بيركت.
- 48داكد سمكـ ،شعر الكميت بف زيد ا سدم ،عالـ الكتب ،بيركت ،ط

،2

.1998
- 49رشيد شعالؿ ،البنية اإليقاعية في شعر أبي تماـ ،عالـ الكتب الحديث ،إربد،
ا ردف.2011 ،
- 50الزركشي ،محمد أبك اللضؿ إبراهيـ ،البرهاف في

عمكـ القرآف ،المكتبة

العصرية ،صيدا ،بيركت.2005 ،
- 51زكي مبارؾ ،المدائح النبكية في ا دب العربي ،دار الكتاب العربي ،القاهرة،
دط.1935 ،
- 52الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي

،

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ ،كعيكف ا قاكيؿ في كجكا التأكيؿ ،دار اللكر،
ط.1977 ،1
- 53سامية الدريدم ،الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاهمية إلى القرف
الثاني لمهجرة ،عالـ الكتب الحديثة ،ا ردف ،ط .2008 ،1
- 54سعد مصمكح ،ا سمكب ،دراسة لغكية إحصائية ،عالـ الكتب ،القاهرة ،ط ،3
.1992
- 55سعيدم المكلكدم ،تجميات الرؤية كفضاء الد

ت ،سمسمة دراسات كأبحاث،

جامعة مكناس ،المغرب.
- 56السكاكي ،يكسؼ بف أبي بكر  ،ملتاح العمكـ ،دار الكتب العممية ،بيركت،
لبناف ،ط.1978 ،1
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- 57سمير مصطلى فراج ،شعراء قتمهـ شعرهـ ،مكتبة مدبكلي الصغير ،ط

،1

.1997
- 58سهير القمماكم ،أدب الخكارج في العصر ا مكم ،القاهرة.1945 ،
- 59السيد أحمد الهاشمي ،جكاهر البالغة ،ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ ،يكسؼ القمير،
المكتبة العصرية صيدا  ،بيركت.2002 ،
- 60سيد قطب ،التصكير اللني ،دار الشركؽ  ،ط .1983 ، 8
- 61شكرم عماد ،الرؤيا المقيدة  ،الهيأة المصرية لمكتاب.1978 ،
- 62شكرم عياد ،مكسيقي الشعر العربي ،دار المعرفة ،ط .1968 ،1
- 63الشهرستاني ،اإلماـ أبي اللتح محمد بف عبد الكريـ  ،الممؿ كالنحؿ ،صحح
كعمؽ عمي  :ا ستاذ أحمد فهمي محمد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.
- 64شكقي ضيؼ ،التطكر كالتجديد في الشعر ا مكم ،دار المعارؼ بمصر،
ط.5
- 65شكقي ضيؼ ،تاريخ ا دب العربي ،العصر

اإلسالمي ،دار المعارؼ،

القاهرة .
- 66صابر الحباشة ،التداكلية كالحجاج ،مداخؿ كنصكص ،صلحات لمدراسات
كالنشر ،دمشؽ.2008 ،
- 67صالح رزؽ ،أدبية النص ،محاكلة لتأسيس منهج نقدم عربي ،دار غريب،
.2002
- 68صالح فضؿ ،مناهج النقد المعاصر ،دار ا فاؽ العربية ،القاهرة.
- 69صالح فضؿ ،عمـ ا سمكب ،مبادئ كاجراءات  ،الهيئة العامة لمكتاب ،ط ،2
.1985
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- 70ط عبد الرحماف ،في أصؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ ،المؤسسة الحديثة
لمنشر كالتكزي  ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط .1
- 71ط كادم  ،جماليات القصيدة العربية المعاصرة  ،دار المعارؼ .1982 ،
،

- 72عاصي ميشاؿ ،اللف كا دب ،المكتب التجارم لمطباعة كالنشر ،بيركت
ط.1970 ،2
- 73عباس حسف ،النحك الكافي ،دار المعارؼ ،مصر ،ط .1964 ،2
- 74عباس محمكد العقاد ،المغة الشاعرة ،مزايا اللف كالتعبير في المغة العربية،
المكتبة العصرية ،بيركت ،لبناف ،د ت.

- 75عبد الباسط محمكد ،الغزؿ في شعر بشار بف برد ،دراسة أسمكبية ،دار طيبة
لمنشر كالتكزي . 2005 ،
- 76عبد التكاب رمضاف ،فصكؿ في فق المغة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط

،6

.1999
- 77عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ ا ستد ؿ كالمناظرة،
دار القمـ ،دمشؽ ،دار البشير ،جدة ،ط.2002 ،1
- 78عبد السالـ المسدم ،ا سمكب كا سمكبية ،دار الكتاب الجديد المتحدة،
بيركت  ،ط.2006 ،5
- 79عبد الغلار مكاكم ،قصيدة كصكرة ،الشعر كالتصكير عبر العصكر ،سمسمة
عالـ المعرفة ،الككيت ،ع .1987 ،119
- 80عبد اللتاح عثماف ،دراسات في المعاني كالبدي  ،مكتبة الشباب ،القاهرة.
- 81عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي كا مكم ،دار النهضة العربية،
بيركت ،لبناف.
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- 82عبد القاهر الجرجاني ،أبك بكر عبد القاهر

بف عبد الرحمف  ،د ئؿ

اإلعجاز ،قرأا كعمؽ عمي  :محمكد محمد شاكر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
ط.2004 ،5
- 83عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة ،تحقيؽ :محمد اللاضمي ،المكتبة
العصرية ،صيدا ،بيركت ،لبناف.2014 ،
- 84عبد المطيؼ محمد حماسة ،لغة الشعر :دراسة في الضركرة الشعرية ،دار
غريب لمطباعة كالنشر كالتكزي  ،القاهرة  ،ط.2006 ،1
- 85عبد ا﵀ إبراهيـ ،سعيد الغانمي ،عكاد عمي ،معرفة ااخر ،مدخؿ إلى
المناهج النقدية الحديثة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط .1996 ،2
- 86عبد المحسف ط بدر ،الرؤية كا داة ،دار التنكير لمطباعة كالنشر ،بيركت،
ط.1985 ،2
- 87عبد ا﵀ الغذامي ،الخطيئة كالتكلير مف البنيكية إلى التشريحية ،نظرية
كتطبيؽ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب  ،ط .2006 ،6
- 88عبيد ا﵀ بف قيس الرقيات ،ديكاف ابف قيس الرقيات ،تحقيؽ كشرح :محمد
يكسؼ نجـ ،دار صادر ،بيركت.2009 ،
- 89عدناف حسيف قاسـ ،ا تجاا ا سمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي ،الدار
العربية لمنشر كالتكزي .2001 ،
- 90عدم بف الرقاع ،ديكاف عدم بف الرقاع ،تحقيؽ  :نكرم حمكد القيسي ،حاتـ
صالح الضامف ،مطبعة المجم العممي العراقي. 1987 ،
- 91عز الديف إسماعيؿ ،ا سس الجمالية في النقد العربي ،دار اللكر العربي،
ط.1974 ،3
- 92عز الديف إسماعيؿ ،التلسير النلسي لألدب ،دار غريب لمطباعة ،القاهرة.
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- 93العسكرم أبك الهالؿ ،الحسف بف عبد ا﵀  ،الصناعتيف ،تح :عمي محمد
اليحياكم كمحمد أبك اللضؿ ،المكتبة العصرية ،صيدا ،لبناف .1986 ،
- 94عمي عشيرم زايد :بناء قصيدة العربية الحديثة ،مكتبة دار العمكـ ،ط

،2

.1979
- 95عمر كراكبي ،خصائص الخطاب الشعرم ،في ديكاف أبي فراس الحمداني،
دار هكمة ،بكزريعة  ،الجزائر.2003 ،
- 96فاضؿ السامرائي  ،معاني ا بنية في العربية  ،نشر جامعة بغداد ،العراؽ،
ط.1981 ،1
- 97فتح ا﵀ أحمد سميماف ،ا سمكبية مدخؿ نظرم ،كدراسة تطبيقية ،الناشر
مكتبة ااداب ،القاهرة ،د ت.
- 98فتحي إبراهيـ ،معجـ المصطمح ا دبي ،المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف،
تكنس ،ط.1986 ،1
- 99قاسـ حسيف صالح ،سيككلكجية إدراؾ المكف كالشكؿ ،دار الرشيد لمنشر،
بغداد.1982 ،
 - 100القاضي عبد الجبار ا سدآبادم،

المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ

نص عمى نسختيف خطيتيف :أميف الخكلي ،ك ازرة الثقافة
"إعجاز القرآف"َّ ،
قكىـ ٌ
كاإلرشاد القكمي ،الجمهكرية العربية المتحدة ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة،
ط ،1ج.1960 ،16
 - 101قدامة بف جعلر ،بف قدامة بف زياد البغدادم أبك اللرج،

نقد الشعر،

تحقيؽ :محمد عبد المنعـ خلاجي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.
 - 102قصار مسمـ القطاكم ،هاشمبات الكميت دراسة نقدية ،دار المأمكف،
عماف ،ا ردف ،ط.2008 ،1
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 - 103كماؿ بشر ،عمـ ا صكات ،دار غريب ،القاهرة.2000 ،
 - 104الكميت ،ديكاف الكميت ،جم كشرح كتحقيؽ ،محمد نبيؿ طريلي،

دار

صادر بيركت ،ط.2000 ،1
 - 105ماهر مهدم هالؿ ،جرس ا للاظ كد لتها في البحث البالغي كالنقدم،
دار الرشيد لمنشر ،العراؽ.1980 ،
 - 106محمد العمرم ،في بالغة الخطاب ا قناعي ،مدخؿ نظرم كتطبيقي
لدراسة الخطابة العربية ،الخطابة في القرف ا كؿ– نمكذجا -إفريقيا الشرؽ،
ط.2000 ،2
 - 107محمد الهادم الطرابمسي ،خصائص ا سمكب في الشكقيات ،منشكرات
الجامعة التكنسية  ،سنة .1981
 - 108محمد بنيس ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار التنكير ،بيركت،
ط.1985 ، 2
 - 109محمد صابر عبيد ،التشكيؿ الشعرم ،دار نينكم لمدراسات كالنشر
كالتكزي  ،دمشؽ ،سكرية.
 - 110محمد صابر عبيد ،مرايا التخييؿ الشعرم ،مجد كم لمنشر كالتكزي ،
عماف.2011 ،
 - 111محمد طاككس ،النظرية الحجاجية مف خالؿ الدراسات البالغية،
كالمنطقية كالمسانية ،دار الثقافة ،المغرب ،ط.2005 ،1
 - 112محمد غنيمي هالؿ ،النقد ا دبي الحديث ،نهضة مصر لمطباعة كالنشر
كالتكزي  ،ط.2005 ،6
 - 113محمد قطب ،منهج اللف اإلسالمي ،دار الشركؽ ،ط .1983 ،6
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 - 114محمد ملتاح ،التمقي كالتأكيؿ ،مقاربة نسقية ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،المغرب ،ط.2001 ،2
 - 115محمد ملتاح ،تحميؿ الخطاب الشعرم( استراتيجية التناص) ،المركز
الثقافي العربي ،بيركت ،ط.1992 ،3
 - 116محمد كلد سالـ ا ميف ،حجاجية التأكيؿ في البالغة المعاصرة،
منشكرات المركز العالمي ،لمدراسات ،طرابمس ،الجماهيرية العظمى ،ط

،1

.2004
 - 117المسعكدم :اإلماـ أبي الحسف عمي بف الحسيف ،مركج الذهب كمعادف
الجكهر ،اعتنى ب كراجع  :كماؿ حسف مرعي ،المكتبة العصرية ،بيركت،
ط.2005 ،1
 - 118مصطلى عادؿ ،د لة الشكؿ ،دار النهضة العربية ،بيركت ،ط

،1

.2001
 - 119مصطلى ناصؼ ،المغة بيف البالغة كا سمكبية ،كتاب النادم الثقافي
ا دبي ،بجدة ،رقـ  ،53دط .1989 ،
 - 120نصار مسمـ القطاكم  :هاشميات الكميت ،دراسة نقدية ،دار المأمكف،
عماف.2008 ،
 - 121نكاؼ قكقزة ،نظرية التشكيؿ ا ستعارم في البالغة كالنقد ،ك ازرة الثقافة،
عماف ،ا ردف ،ط. 2000 ،1
كالنقد الحديث ،المجمس الكطني لمثقافة

 - 122كهب ركمية ،شعرنا القديـ
كاللنكف كااداب ،الككيت ،د ت .

 - 123يكسؼ خميؼ ،تاريخ الشعر العربي في العصر العباسي ،دار الثقافة
لمطباعة كالنشر.1981 ،
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الكتب المترجمة
- 1أرسطك طاليس ،كتاب فف الشعر ،ترجمة كتحقيؽ :شكرم محمد عياد ،دار
الكتاب العربي  ،القاهرة.1967 ،
- 2أكزكالد ديكرك ،الحجاج الخطابي كالحجاج المساني ،ترجمة:عبد الكاحد العممي،
البالغة كتحميؿ الخطاب ،عدد .2013 ،2
- 3جاف ككهف ،بنية المغة الشعرية ،ترجمة :محمد الكلي كمحمد العمرم ،دار
تكبقاؿ ،البيضاء ،ط.1986 ،1
- 4رك ف بارت  ،المعنى الثالث كمقا ت أخرل ،ترجمة  :عزيز يكسؼ المطمبي،
بيت الحكمة  ،بغداد ،ط ،2011 ، 1
- 5شارؿ بالي ،عمـ ا سمكب كعمـ المغة العاـ ،في كتاب اتجاهات البحث
ا سمكبي ،اختيار كترجمة كاضافة  :شكرم عياد ،د ت .
- 6كمكد جرماف ،ريمكف لكبمكف ،عمـ الد لة ،ترجمة :نكر

الهدل لكشف ،المكتب

الجامعي الحديث .2006 ،
- 7ميخائيؿ باختيف ،أشكاؿ الزماف كالمكاف في الركاية ،تر

جمة :يكسؼ حالؽ،

ك ازرة الثقافة ،دمشؽ.1990 ،
المعاجم األدبية والمغوية
- 1إبراهيـ مصطلى  ،أحمد حسف الزيات ،حامد عبد القادر كمحمد عمي النجار،
المعجـ الكسيط ،أشرؼ عمى طبع  :عبد السالـ هاركف ،د ت  ،القاهرة .
- 2الزبيدم مرتضى ،محمد بف محمد الحسيني ،تاج العركس مف جكاهر
القامكس ،تحقيؽ :مجمكعة مف المؤلليف ،دار الهداية.
- 3الزمخشرم ،أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقيق:
محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط.1998 ،1
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- 4سعيد عمكش ،معجـ المصطمحات ا دبية المعاصرة ،دار الكتاب المبناني،
بيركت ،ط.1985 ،1
- 5مراد كهبة  ،المعجـ اللمسلي  ،دار قباء الحديثة ،القاهرة.2007،
- 6ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمي أبك اللضؿ ،لساف العرب ،دار صادر،
بيركت ،ط.1997 ،1
المجالت والدوريات
- 1مجمة فصكؿ ،العدد الراب  ،يكليكز ،سبتمبر.1985 ،
- 2مجمة ا ثر ،كمية ااداب كالمغات ،جامعة كرقمة ،العدد الراب .2005 ،
- 3مجمة البالغة كتحميؿ الخطاب ،بني مالؿ ،المغرب ،عدد .2013 ،02
- 4مجمة التراث العربي ،دمشؽ ،ع  ، 91أيمكؿ .2003 ،
- 5مجمة الخطاب ،دكرية أكاديمية ،جامعة تبزم كزك ،العدد  ، 02مايك .2007
- 6مجمة فصكؿ ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،القاهرة ،المجمد الثامف ،العدداف
الثالث كالراب  ،ديسمبر.1989
- 7مجمة عالـ اللكر ،المجمس الكطني لمثقافة كاللنكف كااداب ،الككيت ،مج
ع ،1سبتمبر .2001
- 8مجمة اللكر العربي عدد ،04 :يناير ،فبراير ،مارس.1995 ،
- 9مجمة الليصؿ ،الرياض ،السعكدية ،العدد  ،93ديسمبر.1984
- 10

مجمة كمية ااداب بتطكاف ،المغرب ،عدد  ،10سنة .2000

- 11

مجمة المعرفة ،العدد ،)183.184( :سبتمبر ،أكتكبر.1985 ،

- 12

مجمة المنهاج ،العدد .2013 ،69

- 13

مجمة النقد ا دبي ،فصكؿ ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،القاهرة

المجمد الخامس ،عدد (نكفمبر ،ديسمبر).1984 ،
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1- The new encyclopedea britaniaca founded 1768,15 th edition
2-Brend ,Barbar ; Islamic Art ,British museum Press , 1991
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مالحق
ممخص البحث
إف الحديث عف شاعر آؿ البيت  :الكميت بف زيد ا سدم كهاشميات  ،يقكد حتما
لمحديث عف جممة مف الظكاهر ا سمكبية كالبنى المغكية التي فرضت نلسها في أشعارا
كشكمت انزياحا ميز قصائد الهاشميات عف غيرها .كلعؿ أبرز هذا الظكاهر  :أسمكب
الحجاج؛ كالكميت – كما يذكر الدارسكف -أكؿ مف احتج بالشعر ،بؿ إف هاشميات
كمها جدؿ كاحتجاج حقية آؿ البيت ،دكف سكاهـ في الخالفة .
إف الظركؼ التي كلد كنشأ كترعرع فيها الشاعر ،هي التي أكجدت صاحب الهاشمية
الشهيرة ( طربت كما شكقا إلى البيض أطرب) كالتي ثار فيها عمى المقدمات التقميدية،
سابقا بذلؾ ثكرة أبي نكاس :إنها الككفة زمف اللجيعة ،زمف كربالء ،زمف مقتؿ
الحسيف -رضي ا﵀ عن  -زمف الصراع عمى الحكـ بيف حكاـ بني أمية كآؿ البيت،
كالتي شكمت الرؤيا الشعرية لمكميت بكؿ أبعادها ،كمكنت أف يؤرخ لنزعة عقمية جديدة
في المغة العربية لـ تكف معركفة قبم  :فقد جادؿ كاحتج بكؿ الطرؽ كالكسائؿ العقمية
كالنقمية كالمغكية .كسجؿ الدارسكف قديما كحديثا :إف الكميت أكؿ مف احتج بالشعر
لرؤياا ،كحاكؿ التجديد في بنية القصيدة العربية ،ليدف الممؿ عف القارئ في مكضكع
ارتبط بالمذهب ،كلذلؾ تلنف في ترديد أصكات أحدث بها نغما مكسيقيا دؿ عمى مهارت
في انتخاب الملردات ،كالبراعة في ترتيبها ،كفؽ نزعة خطابية جمعت بيف خصائص
النثر ،كمكسيقى الشعر.
لقد أسهمت جممة مف العناصر الصرفية ذات القيمة ا سمكبية ،في تشكيؿ أدكات
الشاعر كأسمكب  ،ككاف حضكرها فتا في قصائد الهاشميات ،تصالها بالحالة النلسية
لمكميت ،مف ذلؾ شيكع بعض الصيغ اللعمية ،خاصة صيغ اللعؿ الثالثي المزيد ،اللعؿ
المبني لممجهكؿ ،كبعض المشتقات كالجمكع ..إف عممية التشكيؿ اللني بالنسبة لملعؿ،
تتكقؼ عند تكظيؼ صيغ بعينها

–عمى كثرتها في الهاشميات -بؿ تتعداها إلى
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ا ستعانة بحركة ا فعاؿ ،كلك عبر بناء اللعؿ لممجهكؿ ،الحكار الذم مف شأن تحقيؽ
بنية أسمكبي مثيرة عمى المستكل العاطلي كالمستكل المعنكم كمستكل اإليقاع
المكسيقي .كغير بعيد عف اللعؿ ،فقد كظؼ الكميت بعض المشتقات ذات الصمة
با فعاؿ كحركيتها :كاسـ اللاعؿ ،اسـ الملعكؿ ،الصلة المشتب  ،صلة التلضيؿ ،صلة
المبالغة ،المصدر إذ

يخلى أف المشتقات تحمؿ بداخمها بذكر الحدث دكف ا لتزاـ

بالزمف ،مما يعني إطالؽ كتحرير اللعؿ دكف عكائؽ أك حدكد ،كخاصة حدكد الزمف،
كهذا ما يؤكد إصرار الكميت عمى كسر الحدكد بيف ا زمنة في استشراف لممستقبؿ.
كما استعاف الشاعر بجممة مف صيغ الجم كخاصة صيغة منتهى الجمكع تأكيدا
عمى ذكباف اللرد في الجماعة كاؿد لة عمى الكثرة كالتكس  ،كزيادة التكهج في الد لة .
كيرسـ الكميت تاريخ كجغرافيا شب الجزيرة العربية مف خالؿ أسماء ا عالـ كالقبائؿ
كالغزكات ،لمد لة عمى العمؽ الركحي كالديني كالتاريخي لألمة ،تارة أك السخرية مف
بني أمية إذا تعمؽ ا مر بأسماء أعالـ بني أمية ،تارة أخرل.
كفي مجاؿ التراكيب لـ يلت الشاعر التنكي بيف الجممة ا سمية كاللعمية ،كبيف
ا ساليب الخبرية كاإلنشائية بما يتناسب كالمعنى المراد ،كتكظيؼ كؿ أنماط الجممة،
م جنكح فت لبعض التراكيب الطريلة :كالجم بيف أللاظ لـ تألؼ المغة الجم بينها،
أك إضافة ا سـ إلى نلس متجاك از بذلؾ الطريقة الشائعة.
أما صكرا ،فقد طغى عمى تشكيمها الجمالي عناصر اعتمدها الشاعر لمتعبير عف
رؤيا غمب عميها الحزف كالشككل تارة ،كاليأس كالقنكط تارة أخرل ،كا ستبشار كا مؿ
طك ار ثالثا ،كغيرها مف المعاني التي صاغها متكسال بأللاظ مف قامكس الشيعة الحزيف،
لذلؾ جاءت في مجممها حزينة ثائرة ،ارتبطت مكضكعاتها بالمدح كالهجاء كالرثاء
أهـ أغراض قصائد الهاشميات – عمى أف إفادة الكميت مف الملظ كد
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 لذلؾ تنكعت الحقكؿ الد لية، لغكم كمعمـ، فالشاعر راكية،فقط عمى المعجـ الشيعي
. لكف تكظيلها لـ يخرج عف غرض الشاعر كأهداف المذهبية،في الهاشميات
الصكرة النمطية – خصكصا في

كما ينبغي اإلشارة إلي هك خركج الكميت عف

 لمقصيدة التي كانت- مدائح التي تعد ممحمة صكر فيها القيمة العميا اؿ البيت
 مؤسسا بذلؾ لرؤيا جديدة في بناء القصيدة،تستهؿ بالكقكؼ عمى الديار الدارسة
 غير أف هذا لـ يمن الشاعر مف اإلفادة مف ذلؾ المعيف، كعدـ مجاراة القدامى،العربية
 كهكذا جاءت صكرا المدحية تجم بيف ا صالة،ينضب في بناء صكرا

الذم

 في-  يسيرة غير مركبة، كصلية كبصرية، كاقعية، ك تنكعت بيف ذهنية،كالتجديد
 مما يتصؿ بالناقة أك البعير عمى-  في الغالب ا عـ-  استمدت معانيها-مجممها
.الرغـ مف ثكرة الكميت عمى المقدمات الطمبية
Résumé :
En parlant du poète d’Al-Bayt : Kumait bin Zaid al-Asadi et ses
Hashimyates, cela nous conduit inévitablement à aborder un certain
nombre de phénomènes stylistiques et structures linguistiques s’imposant
dans ses poèmes et constituent une distinction pour ses Hashimyates par
rapport à d’autres poèmes. Le plus important de ces phénomènes tient
compte du style argumentatif, ainsi d’après les spécialistes, Kumait
demeure le premier à avoir protesté à travers le poème, quoique ses
Hashimyates évoquent la contestation à l'éligibilité d’Al-Bayt à la califat et
pas d’autres à la succession
Les conditions dans lesquelles est né et a grandi le poète ont permis
l’apparition de l’auteur du célèbre Hashimyate ()طربت وما شوقا إلى البيض أطرب
dans laquelle, il se révoltait contre les prologues traditionnels bien avant la
révolution d’Abou Nouawâs : nous sommes à Kufa, à l’époque du deuil,
celle de karbala et de l’assassinat d’Al-Hussein, qu'Allah soit satisfait de
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lui, c’est le temps de la dispute du pouvoir entre les dirigeants omeyyades
et Al-Bayt. Ce sont ces conditions ayant formé la vision poétique de
Kumait dans toutes ses dimensions qui ont permis à ce dernier de se situer
par rapport un nouvel état d'esprit, lequel n’était pas connu avant lui dans la
langue arabe : En argumentant et en protestant par toutes les voies de la
raison et outils linguistiques.
Les spécialistes ont mentionné dans les temps anciens puis
contemporains que Kumait est le premier à avoir protesté à travers la
poésie et essayé de réitérer la structure de la poésie arabe afin de dégager
lecteur de l’ennui quant à un sujet relatif à la doctrine. Par conséquent, en
créant des sons, il donne lieu à une mélodie musicale et prouve son talent
dans l’élection du vocabulaire et sa dextérité dans son arrangement suivant
une tendance déclamatoire combinant entre propriétés de la prose et poésie
musicale.
Un certain nombre d’éléments morphologiques de valeur stylistique ont
contribué à la formation des outils et style du poète, en outre, leur présence
est éprouvée dans ses poèmes des Hashimyates pour leur lien à l'état
psychologique de Kumait, notamment la fréquence de certaines structures
verbales en particulier les structures du verbe thoulathi mazid, al mabni
lilmajhoul ainsi quelques dérivés et pluriels… En effet, le processus de
configuration technique du verbe ne se limite pas à l’utilisation de formes
spécifiques, en abondance dans les Hashimyates, mais il va au-delà du
recours aux actions des verbes, même à travers le verbe al mabni
lilmajhoul. Un dialogue qui permettrait d'atteindre la structure stylistique
passionnante au niveau du plan émotionnel, spirituel et rythme musical.
Non loin du verbe, Kumait a engagé certains dérivés liés aux verbes tels
que : le nom du sujet, le nom du complément, l’adjectif qualificatif,
l’adjectif épithète, la surestimation et le radical, puisque ces dérivés portent
en soi les paradigmes de l’événement, sans tenir compte du facteur temps.
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En d’autres termes, libérer le verbe de ses limites temporelles et
contraintes, ce qui confirme l’insistance de Kumait à briser les frontières
entre les temps dans son interprétation pour l'avenir. Par ailleurs, le poète a
utilisé quelques formes du plurielles, en particulier, le pluriel absolu,
certifiant de la fusion de l’individu dans le groupe pour exprimer
l’abondance, l’expansion et accroître l’effet. Ainsi, Kumait énonce
l’histoire et la géographie de la péninsule d’Arabie à travers les noms des
savants, des tribus et des conquêtes pour démontrer d’une part la dimension
spirituelle, religieuse et historique de la nation et d’autre part, l'ironie des
Omeyyades s’il est question des noms de leurs maîtres.
À l’usage des arrangements, le poète n’a pas manqué de varier entre
phrase nominale et verbale, entre styles déclaratifs et dissertatifs, en
agencement avec le sens voulu, et l’emploi de tous les types de phrases en
dépit de certaines arrangements plaisants: combiner entre expressions peu
connues par la langue ou ajouter un nom à lui-même, en dépassant la
manière coutumière. Quant aux conceptions esthétiques de ses images, ces
dernières sont influencées par des éléments adoptés par le poète afin
d’exprimer sa vision dominée d’une part, par la tristesse et la plainte et
d’autre part par le désespoir et l’espérance encore une autre fois. En
rappelant que d’autres interprétations exprimées par le poète ont été
empruntées au vocabulaire affectif des Chiites par conséquent, sont, dans
l’intégralité, tristes et révoltantes.
En outre, les thèmes sont associés à l’apologie, la satire et la
lamentation_ l’objectif principal des poèmes d’Al-hashmyat_ bien que la
contribution du Kumait à travers le lexique et ses interprétations ne tient
pas compte seulement du recueil chiite, puisque le poète est plutôt
narrateur, linguiste et maitre, ce qui a donné lieu à une variation de
domaines d’interprétation dans Al-hashmyat. Cependant, leur emploi n'a
pas dévié de l'objet d’étude du poète et de ses objectifs confessionnels.
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Ce qu'il faut souligner, c’est plutôt le renoncement de Kumait de la
position stéréotype, en particulier de l’apologie, considérée comme étant
une épopée décrivant la valeur suprême d’Al-Bayt, introduite par le mérité
de se tenir sur l’ancestral, instaurant par l’occasion une nouvelle vision
dans la conception du poème arabe en empruntant une nouvelle voie.
Cependant, cela n'a pas empêché le poète de puiser d’une source
inépuisable pour concevoir ses représentations, lesquelles combinant entre
originalité et innovation de plus, variées entre spirituelles, réalistes,
descriptives et visuelles, étant simples et non composées. Ses significations
se rapportent souvent au dromadaire, en dépit du soulèvement de Kumait
contre les introductions ancestrales.
Summary :
Speaking of Al-Bayt's poet: Kumait bin Zaid al-Asadi and his
Hashimyates, this inevitably leads us to address a number of stylistic
phenomena and linguistic structures imposed in his poems and constitute a
distinction for his Hashimyates To other poems. The most important of
these phenomena takes into account the argumentative style, so according
to specialists, Kumait remains the first to have protested through the poem,
although his Hashimyates evoke the challenge to the eligibility of Al-Bayt
to the Caliphate and No others to succession
The conditions under which the poet was born and grew up made it
possible for the author of the famous Hashimyate ( طربت وما شوقا إلى البيض
 )أطربto appear in which he revolted against the traditional prologues long
before the Abu Nawawas revolution: We are in Kufa, in the period of
mourning, that of karbala and the assassination of Al-Hussein, may Allah
be pleased with him, it is the time of the dispute of power between the
Umayyad rulers and Al -Bayt. It is these conditions which have formed the
poetic vision of Kumait in all its dimensions that allowed him to situate
himself in relation to a new state of mind, which was not known before him
in the Arabic language: By arguing and Protesting by all the ways of reason
and linguistic tools.
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The scholars mentioned in ancient and then contemporary times that
Kumait was the first to have protested through poetry and tried to reiterate
the structure of Arabic poetry in order to clear the reader of the boredom as
to a subject relating to doctrine. Therefore, by creating sounds, it gives rise
to a musical melody and proves its talent in the election of vocabulary and
its dexterity in its arrangement following a declamatory trend combining
between properties of prose and musical poetry.
A number of morphological elements of stylistic value have contributed
to the formation of the poet's tools and style. Moreover, their presence is
tested in his poems of the Hashimyates for their connection to the psychic
state of Kumait, Verbal structures in particular the structures of the verb
thoulathi mazid, al mabni lilmajhoul and some derivatives and plurals ...
Indeed, the process of technical configuration of the verb is not limited to
the use of specific forms, in abundance in Hashimyates, but Goes beyond
resorting to the actions of verbs, even through the verb al mabni lilmajhoul.
A dialogue that would reach the exciting stylistic structure at the level of
the emotional, spiritual and musical rhythm.
Not far from the verb, Kumait has committed certain derivatives related
to verbs such as: the name of the subject, the name of the complement, the
qualifying adjective, the epithet adjective, the overestimation and the
radical, since these derivatives carry in themselves the paradigms Of the
event, regardless of the time factor. In other words, to free the verb from its
temporal limits and constraints, which confirms Kumait's insistence on
breaking down the boundaries between time in his interpretation for the
future. In addition, the poet used some forms of the plural, in particular, the
absolute plural, certifying the fusion of the individual in the group to
express abundance, expansion and increase the effect. Thus, Kumait
enunciates the history and geography of the Arabian peninsula through the
names of scholars, tribes and conquests to demonstrate, on the one hand,
the spiritual, religious and historical dimension of the nation and, on the
other hand, The irony of the Umayyads if the names of their masters are
mentioned.
In the use of arrangements, the poet has not failed to vary between the
nominal and verbal phrases, between declarative and dissertative styles, in
the arrangement with the intended meaning, and the use of all types of
sentences in spite of certain arrangements Pleasant: combining expressions
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little known by the language or adding a name to itself, going beyond the
customary way. As for the aesthetic conceptions of his images, the latter
are influenced by elements adopted by the poet in order to express his
dominated vision on the one hand, by sadness and complaint and on the
other hand by despair and hope again. Recalling that other interpretations
expressed by the poet have been borrowed from the emotional vocabulary
of the Shiites consequently, are, in their entirety, sad and revolting.
In addition, the themes are associated with apology, satire and
lamentation, the main purpose of Al-hashmyat poems, although the
Kumait's contribution through the lexicon and its interpretations does not
take into account only the Shiite collection, Since the poet is rather a
narrator, a linguist and a master, which has given rise to a variation of the
fields of interpretation in Al-hashmyat. However,
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فهارس
 -1فهرس اآليات القرآنية:
ااية
الذم يب ٌشر ا﵀ بً ً ًعب ى ً
ؾ ً
آم ينكا ىك ىع ًمميكا
﴿ ىذلً ى
ى
اداي الذ ى
يف ى
يى ي ي
ً ً
الم ىكٌدةى ًفي القي ٍرىبى،
ىسأىلي يك ٍـ ىعمى ٍي ً أ ٍ
الصَّال ىحات قي ٍؿ ى أ ٍ
ىج نار إ ى ى
ؼ ىح ىس ىفةن ىن ًزٍد لى ي ًفيهىا يح ٍسىنا َّ
كر ىش يككر﴾
ىك ىم ٍف ىي ٍقتى ًر ٍ
إف ا﵀ى ىغلي ه
طرةى ً
ً
اس ىعمى ٍيهىا ى تىٍب ًدي ىؿ لً ىخ ٍم ً
ا﵀ التًي فىطى ىر َّ
ؽ ا﵀ ﴾
الن ى
﴿ ف ٍى
﴿ ًأفي ً
اط ًر السَّماك ً
ؾ فى ً
ات ىكا ٍرض﴾
ا﵀ ىش ه
ىى

السكرة

الصلحة

الشكرل ()23

27

الركـ ()30

42

إبراهيـ ()10

43

كف﴾
﴿ ىكقي ًؿ ٍ
الم ٍؤ ًم ين ى
اع ىمميكا فى ىسىي ىرل ا﵀ي ىع ىممى يك ٍـ ىكىر يسكلي ي ىك ي
ا عراؼ()27
ث ى تىىرٍكىنهي ٍـ ﴾
﴿ ىي ىار يك ٍـ يه ىك ىكقىبًيمي ي ًم ٍف ىح ٍي ي
ً
﴿ كًا ٍذ ىزَّي ىف لىهـ َّ
الي ٍكىـ ا نلاؿ ()48
اف أ ٍ
ب لى يك ٍـ ى
ىع ىمالىهي ٍـ  ،ىكقىا ىؿ ى ىغال ى
الش ٍيطى ي
يي
ى
اس ،كانًي جار لى يكـ ،ىفمىما تىراء ًت ً
الن ً
اللىئتى ً
ًم ىف َّ
ص ىعمىى
اف ىن ىك ى
ىه ٍ ى ى ى
ى
ً
ً ً
مء ًم ٍن يك ٍـ ّْإني أ ىىرل ىما ى تىىرٍك ىف ﴾
ىعقىب ٍي  ،ىكقىا ىؿ إني ىب ًر ه
التكبة ()105

النجـ ()11

اد ىما ىأرىل ﴾
ب اللي ىؤ ي
﴿ ىما ىك ىذ ى
فيما ل يك ٍـ ب ًع ٍمـ ،فمً ىـ تي ُّ
آؿ عمراف
كف ًفي ىما
نتـ ىح ى
حاج ى
﴿ ها أ ٍ
اج ٍجتيـ ى
ً ً
()66
عممكف ﴾
لى ٍي ىس لى يك ٍـ بً ع ٍمـ ،كا﵀ي ٍ
يع يمـ ،كأ ٍن ٍتـ تى ي
اجكنًي في ً
كم ي ،قا ىؿ أتي ىح ُّ
﴿ ىك ىح َّ
ا نعاـ ()80
قد ىهد اف ،ك
ا﵀ ك ٍ
اج ي قى ي
أف ىيشاء ربّْي ىش ٍيئا ،ىك ًس ى ربّْي
أخاؼ ما تيشرككف بً إ
ي
ٍ
َّ
كؿ ىش ٍي وء ًع ٍم ىما أفال ىيت ىذ َّكركف﴾
ً
ً ً
الذيف يي ىح ُّ
ب ل يح َّجتي ـ الشكرل()16
استي ًجمى
اج ى
﴿ك ى
كف في ا﵀ م ٍف ىب ٍعد ما ٍ
ً
ديد ﴾
ذاب ىش ه
ضةه ٍ
ب ،كلهي ٍـ ىع ه
ضه
عند ربّْهـٍ ،
كعميهـ ىغ ى
ىداح ى
الضعلى ًَّ
كف في َّ
﴿ ك إ ٍذ ىيتى ُّ
استى ٍكىب يركا غافر ()47
الن ًار ،ى
اء لمذ ى
حاج ى
يف ٍ
مك ىؿ ُّ ي
ؼقيى
عنا ىن ً
ص نيبا ًم ىف َّ
كف َّ
النار﴾
إنا يكَّنا لى يك ٍـ تىىب نعا ،ف ى ٍؿ أ ٍنتي ٍـ يم ٍغ ين ى
الشكرل ()26
الم ىكَّدةى ًفي القي ٍرىبى﴾
﴿ ٍ
ىسألي يك ٍـ عمى ٍي ً أ ٍ
قؿ أ ٍ
ىج نار إ ى
ىه ىؿ ً
ً ً
ا حزاب()33
كيطى ًه ىريك ٍـ
ب ىع ٍن يك ٍـ ّْ
﴿ يير ي
الب ٍيت ي
الر ٍج ىس أ ٍ ى
يد ا﵀ي ل يي ٍذه ى
ط ًهي ار ﴾
تى ٍ
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﴿ ىكآتًي ىذا القي ٍرىبى ىحقَّ ي ﴾
﴿ كقىكلً ًهـ َّإنا قىتىٍمنا الم ًسيح ًعيسى ابف مريـ رسك ىؿ ً
ا﵀ ىك ىما
ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ىى ى ي
ى ٍ ٍ
ً
ً
اختىمىليكا ًفي ً لى ًلي
يف ٍ
صمىيبكاي ىكلىك ٍف يشّْب ى لىهي ٍـ ىكًا َّف الٌذ ى
قىتىميكاي ىك ىما ى
ؾ ًمن ماى لىهـ بً ً ًمف ًع ٍموـ إ َّ اتّْب ى َّ
ٍ
ى
ىش ٍّ ٍ ي
اع الظ ّْف ىك ىما قىتىميكاي
يٍ
ي ًق نينا ب ٍؿ رفىع ا﵀ إلى ٍي ً ك ىكاف ا﵀ ع ًز نا ً
يما ﴾
ى ى ي ى
يز ىحك ى
ى ى ى ىي ي
ظًم يمكف ﴾
ظًم ىمهي ٍـ ،ىكلى ًك ٍف ىك يانكا أ ٍىنلي ىسهي ٍـ ىي ٍ
﴿ فى ىما كاى ىف ا﵀ي ًلىي ٍ
ض ًعيلىا ﴾
﴿ يخمً ى
ؽ ٍ
اف ى
اإلن ىس ي
﴿ يكتًب عمى ٍي يكـ ً
القتىاؿ﴾
ى
ٍ
مكما فىقى ٍد ىج ىع ٍمىنا لً ىكلًّْي ً سمطانا﴾
﴿ ىك ىم ٍف قيتً ىؿ ىم ٍ
ظ ن
﴿ كما ىح ود ًع ٍن ىداي ًم ٍف نً ٍع ىم وة تي ٍج ىزل ﴾
﴿ َّ
اف لى ًلي يخ ٍس ور﴾
إف ٍ
اإلن ىس ى
ً ً
إف الم ً
ضا ىح ىسىنا،
ضكا ا﵀ى قى ٍر ن
المصَّدقىات ىكأى ٍق ىر ي
ص ّْدق ى
﴿ َّ ي ى
يف ىك ي
ىجهر ىك ًريـ ﴾
اع ٍ
ؼ لىهي ٍـ ىكلىهي ٍـ أ ٍ
ض ى
يي ى
إف ً
يـ ًه ىي اؿىمأ ىٍكل﴾
﴿ فى َّ ى
الجح ى
ً
﴿ فى َّ
المأ ىٍكل﴾
إف ى
الجَّنةى ه ىي ى
ىسأىلي يكـ ىعمى ٍي ً أ ٍ ً
الم ىكَّدةى ًفي القي ٍرىبى﴾
﴿ى أ ٍ ٍ
ىج نار إ ى ى
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اإلسراء()26

93

النساء

102

()157.158

التكبة ()70

170

النساء ()28

188

البقرة ()216

188

اإلسراء ()33

188

الميؿ ()19

189

العصر ()2

214

الحديد ()18

215

النازعات()39

215

النازعات()41

215

الشكرل ()23

244
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 -2فهرس الجداول:
مضمكف الجدكؿ

رقـ الجدكؿ

الصلحة

01

جدكؿ قصائد الهاشميات.

15

02

جدكؿ التكجي ا قناعي بكاسطة ا ستلهاـ.

99

03

أكزاف قصائد الهاشميات.

127

04

التدكير في قصائد الهاشميات.

133

05

المقاط الصكتية.

137

06

نسبة تردد المقاط الصكتية في الهاشميات.

139

07

نسبة تردد الحركؼ في القافية.

144

08

نسبة تردد ا صكات الصامتة كالمجهكرة في الهاشميات.

148

09

نسبة تردد ا صكات ا نلجارية كا حتكاكية كالبينية.

151

10

نسبة كركد اللعؿ في الهاشميات.

170

11

صيغ الثالثي المزيد.

181

12

نسبة صيغ ا فعاؿ.

184

13

الصلات.

191

14

الصلة المشبهة.

197

15

أكزاف صيغ منتهى الجمكع.

203

16

المصادر.

209

17

أسمكب ا ستلهاـ.

255
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