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Stylistic Comparison between Two Odes from Shiite Poet Ali ibn Isa Al Arbeli
and its Resound in the Poem
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Abstract
Stylistic studies are those that possess a high place in linguistics and are regarded as
a class of styles that are stable and conservative regarding linguistics and stylistic
text analysis. This article aims to have a stylistic survey over two odes from the
Shiite poet Ali ibn Isa Al Arbeli. One of the odes is in the eulogy of Al Imam Hasan
ibn Ali (peace be on him) and the other in the eulogy of Ala Aldin as one of the great
men in Imam's government at his time. The study also aims at examining the scale of
similarities and differences in Al Arbeli's style in his divan, particularly in these two
odes, and investigating the effects of persuasion on his style. The results showed that
persuasion has a great effect on his style, particularly with respect to the use of
imagery. This led to a great difference between his style in the eulogy of Ahlulbayt
and other personages.
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مقارنة أسلوبية بني قصيدتني من ديوان علي بن عيسى اإلربلي
(قصيدة يف مدح اإلمام حسن بن علي ( )وقصيدة يف مدح عالء الدين أحد كبار رجال الدولة يف عهده)
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امللخص
الدراسات األسلوبية من الدراسات اليت حتتلّ مكانة عالية يف دراسات علم اللغة حاليا وتعدّ من املناهج اليت اعتمدت على الدراسات
اللغوية أساسا يف حتليل النصوص .تستهدف هذه املقالة إىل مقارنة أسلوبية بني قصيدتني لعلي بن عيسى اإلربلي يف مدح أهل البيت ()
ومدح الشخصيات األخرى مرتكزة على القصيدتني منوذجا ،لبيان مدى االختالف واالقرتان بني الظواهر األسلوبية يف قصائده عامة
وقصيدتني خاصة ودراسة مدى تأثري التزام الشاعر بالعقيدة الشيعيه يف أسلوبه ،مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج األسلوبي املتمركز
على معطيات اللغة .وتبني من خالل الدراسة هذه أن االلتزام قد أثر على أسلوبه وبشكل خاص يف مستوى الصورة ويف استخدام الظواهر
األسلوبية من التشبيه واالستعارة حبيث أدّى إىل اختالف كبري يف مدحه ألهل البيت ( )ومدحه للشخصيات األخرى.
املفردات الرئيسية :األسلوبية ،القصيدة ،الشيعة ،الشاعر الشيعي ،أهل البيت  ،علي بن عيسى اإلربلي

1ــ تاريخ التسلم1314/1/8 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1315/11/5 :هـ .ش.
* طالبة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
** أستاذ يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان (الكاتب املسؤول).
*** أستاذة مشاركة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
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املقدمة
ما من شك يف أنّ اإلبداع الشعري حيتاج بالضرورة إىل متابعة نقدية مستمرة تسرب أغواره وتكتشف أسراره ،وال شك أن لكل
تعبري شعري أسرارا ومجاليات وملسات وصورا فنية تدلنا على النسيج الفريد لكل قصيدة شعرية ما ،والدراسات األسلوبية من
الدراسات اليت تقضي هذه احلاجة يف نقد النص واكتشاف مجالياته وأسراره.
هناك نصوص أدبية خمتلفة ومتنوعة من النثر والنظم يف املوضوعات املختلفة تتعرض للدراسة األسلوبية ألسباب خمتلفة،
كالكشف عن جوانب النص الغامضة والتعبري عن مجالياته وصوره الفنية أو دراسة تأثري املؤثرات اخلارجية املختلفة من ثقافة
األديب أو نفسيته أو أفكاره يف أسلوبه ،وإثبات هذ األثر يف األسلوب ،وقد يرجع السبب إىل كاتب النص وشخصيته املتميزة وما
قام به من أعمال عظيمة خالدة أو التزامه بعقيدة دينية أو مذهب ديين خاص ،فاختيار هذه النصوص تنتمي إىل ذوق الباحث
والدارس إلثبات الغرض واملدعى الذي يكون الباحث بصدد إثباته (ربابعة ،3003 ،ص .)48

النص الذي اخرتناه للدراسة األسلوبية يف هذه املقالة قصيدتان من ديوان الشاعر علي بن عيسى اإلربلي ،واختيارنا هذه املقالة
يرجع إىل سببني رئيسييني؛ أوال :ألجل شخصية هذا الشاعر العامل الفاضل األديب الذي متيز بالتقوى والورع واملنزلة الدينية
واالجتماعية والسياسية ،ثانيا :شعره ونظمه الوافر يف خمتلف األغراض الشعرية اليت اعتاد الشعراء تطرقها والنظم فيها ،وخاصة
اشتهاره بأشعار أهل البيت  ومكانته الشاعرية العالية اليت زادت إعجاب الباحثني واحملققني بعد مطالعتهم لديوانه.
أما منهج البحث فهو املنهج األسلوبي الذي يتمحور حول معطيات علم اللغة العام وأيضا املنهج الوصفي ـ التحليلي ألبيات
القصيدة ،والبحث مل يكتف بالتناول اجلزئي للنص بل تعامل معه بوصفه قطعة متكاملة من اللغة والفكر واجلمال فلم يغفل البنية
الكلية للقصيدة وما يتجلّى يف مضمونها من ترابط موضوعي وفين.
أما األهداف اليت كان البحث بصدد حتققها:
ـ الرتكيز على دراسة الظواهراألسلوبيه واللغويه يف القصيدتني.
ـ املقارنة بني أسلوب الشاعر يف مدحه لألئمة ( )والشخصيات األخرى ملشاهدة مدى االختالف واالقرتان بني أسلوبه يف
الظواهر األسلوبية.
ـ دراسة أثر االلتزام يف أسلوب الشاعر للتعرف على االختالف بني أسلوبه يف مدح اإلمام  والشخصيات األخرى.
ـ كشف الظاهرة األسلوبية اليت قد ظهر فيه اخلالف الظاهر بني القصيدتني ودراسة أسباب هذا األمر.
أما بالنسبة إىل خلفية البحث فيجدر بالذكر أن بعض أصحاب الرتاجم وبعض املواقع اإلنرتنتية ذكروا اسم الشاعر مع ترمجة
خمتصرة من حياته وذكروا آثاره األدبية وقد ورد بعض أشعاره يف الكتب التارخيية املختلفة.
ولكن ما عثرنا عليه حول شعره بعد البحث الكثري والتمحيص هو:
«تعليقات علي ديوان علي بن عيسي اإلربلي» لعبداهلل اجلبوري ،جمله الذخائر اللبنانية3003 ،م ،العدد التاسع.
مقدمة السيد أمحد احلسيين حول شاعرية اإلربلي ،كتاب كشف الغمة ،اجمللد األول ،ص 11ـ .18
علي بن عيسي إربلي (مورخ عرتت) ،لسيد علي نقي مري حسيين ،جملة

كوثر ،العدد  ،44شتاء .1384
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ولكن بالنسبة إىل الدراسة األسلوبية يف شعره ال نكاد نعثر على دراسة شاملة وافية وهذا هو الذي قد تكفله هذا البحث راجيا
التوفيق فيه.
نبذة عن علي بن عيسى اإلربلي؛ حياته ومنزلته األدبية
علي بن عيسى اإلربلي هو أبو احلسن بهاء الدين ،علي بن عيسى فخر الدين ،أبي الفتح بن هندي الشيباني اإلربلي اهلكاري،
املنشئ الكاتب البارع (الكتيب ،1114 ،ج ،3ص .)51اإلربلي نسبة إىل إربل ،وهي مدينة كبرية هلا قلعة حصينة شاخمة وهي اآلن
مركز حمافظة من حمافظات العراق الشمالية (احلموي ،1335 ،ج ،1ص .)113كان أبوه عيسى فخر الدين ،حاكما على إربل ونواحيها
وكان من أعيان عصره عقال وحكمة وعلما (ابن الفوطي ،1145 ،ج ،3ص  .)314لقد سكتت مجيع املصادر اليت ترمجت لبهاء
الدين اإلربلي ،عن ذكر سنة والدته وعن نشأته ومل تُشر إليهما من قريب أو بعيد .ويرجح الدكتور عبداهلل اجلبوري أنه ولد بإربل،
ويف حدود سنيت 430هـ ـ 435هـ (اإلربلي ،1148 ،ص.)14

وصفه بعض املؤرخني بالوزير وليس صحيحا ما نقله بعضهم منها ما نقله معاصره ابن الفوطي يف احلوادث اجلامعة صفحة
 .341واخلوانساري يف روضات اجلنات .والعالمة األميين يف الغدير ويقول جامع الديوان ،الراجح عندنا أن الذي جعل هذا اللبس
هو وجود اسم وزير يعرف بهذا االسم وهو الوزير علي بن عيسى بن داود البغدادي املعروف بابن اجلراح املولود يف سنة  334هـ،
وكان من وزراء املقتدر باهلل والقادر وهو من الكتاب والعلماء (انظر :الزركلي ،1114 ،ج  ،5ص 133؛ املوسوي اخلوانساري،1111 ،
ص 384؛ األميين ،1115 ،ج  ،5ص .)453

نقل اإلربلي يف كتبه عن العلماء والشعراء املعاصرين له وقد التقى بعدد كبري منهم يف اجملالس العلمية واألندية األدبية وتلمذ
عندهم:
من هؤالء األساتذة واملشايخ .1 :الشيخ برهان الدين ،أمحد بن علي الغزنوي  .3رضي الدين أبو اهليجاء علي بن حسن بن
منصور بن موسى اإلربلي األنصاري األوسي .3احلافظ ابو عبد اهلل كنجي شافعي  .4تاج الدين أبوطالب علي بن أجنب الشهري بابن
الساعي البغدادي (انظر :اإلربلي ،1184 ،ص 313؛ اإلربلي ،1185 ،ج ،1ص31؛ أفندي ،1401 ،ج  ،4ص .)144

ومن ك بار تالمذته والراوون عنه :احلسن بن يوسف بن املطهر ،العالمة احللي ،رضي الدين بن املطهر ،أخو العالمة احللي،
ابن الفوطي (احلر العاملي ،1183 ،ج  ،3ص.)8

له ديوان شعر كان خمطوطا ويبدو أنه فقد مع األحداث ثم بادر كثري من احملققني جبمع شعره من الكتب املختلفة منها العالمة
احملقق السيد أمحد احلسيين واحملقق الدكتور كامل سلمان اجلبوري .يشتمل هذا الديوان  154بيتا  450بيتا منه يف مدح أهل البيت
( )ورثائهم.
وأما من آثاره يف النثر فيمكننا اإلشارة إىل .1 :التذكرة الفخرية :كتاب أدبي قيم ،مجع بني دفتيه مجلة صاحلة من الطرائف
واألشعار مع النقد األدبي هلا .3 .جلوة العشاق وخلوة املشتاق :مازال خمطوطا .3 .رسالة الطيف :يف وصف الطيف وطول الليل
للعاشقني ومعاناة السهد ومكابدة السهر .4 .كشف الغمة يف معرفة األئمة :وهذا الكتاب من أجلّ آثاره.
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شعره:
إربلي شاعر جميد كبري من كبار شعر اء الشيعة ،شعره ميتاز باألصالة والقوة يف الوجدانيات ،إذ وقف شعره ملدح آل البيت 
والثناء عليهم ،وكذلك محل كثريا من العلماء إىل اإلقبال على هذا الرجل يتسابقون إىل مجع ما خلفه من آثار منثورة ومنظومة .يف
شعره يستلهم املعاني الشريفة السامية ،فنراه ال يتغزل مبتذال وال ميدح متكسبا وال يتقرب من السالطني واألمراء متزلفا بهم ،وإمنا
جاء شعره استجابة لطبع نقي وموقف رضي .ولكن الالفت للنظر يف شعره هو االختالف امللحوظ بني شعره يف مدح أهل البيت
( )وشعره يف املوضوعات األخرى وخاصة يف مدحه للشخصيات الكبار السياسية املعاصرين له ،وهو ما حنن بصدد دراسة
أسبابه يف املقالة.
األسلوبية؛ التعريف واألهمية واملنهج
«فقد اتفق الباحثون يف هذا اجملال على أن األسلوب هو طريقة الكاتب يف التعبري عن موقف ما ،واإلبانة عن شخصيته األدبية املتميزة عن
سواها ،يف اختيار املفردات ،وصياغة العبارات والتشبيهات البالغية .وال يقتصر مفهوم األسلوب على الكتابة  ،وإمنا ميكن أن يشمل كل جوانب
حياة االنسان» (بركات و السيد غسان 3003،ـ  ،3004ص« .)113أما األسلوبية فهي من املقاربات النقدية احلديثة اليت حتاول فهم النص عرب
أدوات نقدية خاصة ،مستفيدة من تطور اللسانيات احلديثة .وهناك إمجاع على تعريف األسلوبية بأنها علم دراسة األسلوب .وهي ختتلف عن دراسة
اللغة يف أن اللغة تقتصر على تأمني املادة اليت يعمد إليها الكاتب ليفصح عن أفكاره ،بينما يرشدنا علم األسلوب إىل اختيار ما جيب أخذه من هذه
املادة للتوصل إىل التأثري يف السامع أو القارئ» (حسنعليان وزركوب ،1433،ص .)33

ولكن من املباحث الالفتة للنظر يف األسلوبية اختالف العلماء يف إثبات أثر العوامل اخلارجية يف األسلوب ،ألن يف األسلوبية
شاعت كثريا دراسة النص ابتداء من ذاته واعتمادا على النص من الداخل بعيدا عن دور املؤلف والقارئ واملوثرات اخلارجية  ،فمن
علماء اللسانيات من يعتقد أنه ال أثر ألي مؤثر وعامل خارجي يف الشعر ،ومن جانب آخر من يعتقد أن هناك ارتباط وثيق بني
جتارب الشاعر وخرباته وأفكاره ومشاعره واختياره ألسلوب معني أو إحلاحه على صيغ معينة وانتقائه لكلمات معينة يف تشكيله
لنصوصه حتى «يقول النقاد الباحثون يف أمر االساليب أن هذا األسلوب يرتبط بشخصية األديب ونفسيته وتربيته وعوامل الوراثة والكسب من
القراءة والتعامل واملناخ والقوم ،وإىل كثري من املؤثرات اليت تصوغ شخصية الواحد منا ،حتى لقد قال الناقد الفرنسي (بيفون)( :األسلوب هو
الرجل) وهي كلمة موجزة غاية اإلجياز تلخص هذه املفاهيم كلها ،فاألسلوب هو الرجل بكل ما تعنيه كلمة الرجل ،من حلم ودم ونفس وروح وخلق
وحقائق وأوهام وشعور والشعور» (عبود شراد ،3010 ،ص  48ـ .)53

وهذه النظرية يعين أثر العوامل اخلارجية يف األسلوب ما نعتقده حنن أيضا ،ونعتقد أن التزام الكاتب أو الشاعر بعقيدة أو مذهب
ديين خاص يعد من هذه العالقات اخلارجية اليت هلا أثر واضح يف األسلوب ،والعقيدة الشيعية اإلمامية تعدّ من هذه العقائد االثنى
عشرية اليت جتلت كثريا وواضحا يف أشعار شعراء الشيعة وأثرت يف أسلوبهم وأدت إىل اختالف كبري بني أسلوبهم يف أهل البيت
( )ويف سائر الشخصيات.
ومن املعروف أن الوظيفة االجتماعية واألخالقية واجلمالية لألدب قدمية قدم األدب نفسه ،وأن مثة ميالً إنسانياً قدمياً ومقيماً
لالهتمام بوظيفة األدب وتوجيهه ملصلحة الفرد واجملتمع والوطن واإلنسانية واملعتقد.
وأخرياً ال بد من اإلشارة إىل أن االلتزام األدبي مبفهومه الواسع تلقى رفداً عظيماً من نتاج األدباء امللتزمني ،ومن العقائد اليت
لاللتزام بها أثر كبري على النتاج األدبي وأثر يف أسلوب الشعراء بشكل خاص ،هو االلتزام بالعقيدة الشيعية اإلمامية االثنى عشرية.
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وهذا يعين أثر االلتزام بالعقيدة الشيعية اإلمامية يف األسلوب الذي حنن بصدد دراسته وإثباته يف هذه املقالة عن طريق املقارنة
األسلوبية بني قصيدتني من الشاعر الشيعي امللتزم علي بن عيسى اإلربلي :قصيدة يف مدح اإلمام حسن بن علي ( )وقصيدة يف
مدح أحد كبار رجال الدولة يف عصره ،ألن املقارنة األسلوبية كثريا ما تساعدنا للكشف عن مدى االختالف واالقرتان بني
األسلوبني وأثر العوامل اخلارجية فيهما وتساعدنا كثريا يف حتليل بعض الظواهر األسلوبية للنص ،فكثريا ما نشعر حباجتنا إىل اللجوء
إليها إلثبات ما نريده.
أنواع التحليل األسلوبي أو املستويات اليت تعاجلها األسلوبية على ما يلي:
مستوى الصورة
وهو يدرس تشكيل الصورة لدى الشاعر من حيث العناصر املكونة هلا ومدى تكرارها وأثر هذا التكرار والبيئة املستمدة منها
عناصر الصورة ومدى تدخل اخليال يف تشكيل صور الشاعر وهو يدرس كذلك تقليدية الصور ومدى جتددها ونظرة الشاعر
الفلسفية يف تشكيل هذه الصورة ودور العاطفة يف تشكيلها.
إن الصورة الفنية جزء مهم من التجربة الشعورية للشاعر ،تظهر فيها قدرة الشاعر الفنية ،ومتيزه عن غريه من الشعراء وقد
ترفعه إىل مصاف الفحول إذا اكتملت وتناسقت عناصرها بصورة تعطي إحياء خاصا لكل سامع يؤثر فيه بطريقة خمتلفة عن غريه من
املتلقني ونشعر كأنها من داخلنا حنن ال من داخل الشعراء (محاد اهلمص،3001،ص .)88تعرب الصورة الشعرية بطريقة واضحة عن
مدى اإلحساس الوجداني لدى الشاعر ورؤيته للواقع (محاد اهلمص ،3001،ص.)13

يعدّ التشبيه واالستعارة من أهم وسائل تشكيل الصورة الشعرية ،ولكن اتكاء الصورة الشعرية على التشبيه واالستعارة ال يعين
أنّ أي تشبيه واستعارة صاحلة لتشكيل الصورة اجليدة .ولكن الصورة اجليدة جيب أن تقوم على قوة التفاعل بني طرفيها إىل جانب
عالقة التأثري والتأثر بني طريف التشبيه (حسنعليان وزركوب ،1433 ،ص.)45

املستوى الرتكييب
األسلوبية ترى يف هذا املستوى عنصرا هاما يف جمال البحث األسلوبي إذ يعترب هذا املستوى من أهم املالمح اليت متيز أسلوب
مبدع ما عن غريه من املبدعني ويتوجه علم األسلوب على املستوى الرتكييب إىل حبث العناصر التالية :األساليب اخلربية من اجلمل
االمسية والفعلية واألفعال املاضيه واملضارعة وحقوهلا الداللية وتفضيل داللتها واألساليب االنشائية من النداء واالستفهام واألمر
والنهي ودور هذه األساليب يف بناء القصيدة والضمائر ،والتعريف والتنكري ،والبناء للمجهول ،واحلذف (حذف الفعل ،املبتدأ،
الناسخ ،املعطوف ،املوصوف ،حرف اجلر ،اجملرور ،نائب الفاعل ،جواب الشرط ،أداة النداء) ،والتقديم والتأخري،والبنى
الصرفية يف النص من اسم الفاعل واملفعول وغريهما ودالالتها.
هذا املستوى يهتم إىل أهم الظواهر األسلوبية اليت ظهرت يف النص الشعري وجعلت الشاعر خيتلف عن غريه.
املستوى الصوتي
« من احلقائق املقررة أن الدرس الصوتي عند العرب من أصل اجلوانب اليت تناولوا فيها دراسة اللغة ،ومن أقربها إىل املنهج العلمي ،ذلك أن
أساس هذا الدرس مبين على القراءات القرآنية ،وهو علم وإن كان متأخرا ـ من حيث الوضع النظري ـ عن بعض العلوم العربية األخرى كالنحو ،فإنه
أسبق منها من حيث الواقع العملي .وقد كان علماء النحو القدماء أئمة يف القراءة على ما نعرف عن أبي عمرو بن العالء والكسائي» (عبده
الراجحي ،1114 ،ص .)131

6

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 6418هـ .ق6111 /هـ .ش) ـ العدد 61

املوسيقى أهم أركان الشعر ،ومالزمة للشعر ،قدميه وحديثه وهي سر من أسراره وال ميكن تصور وجود شعر دون وجود
موسيقى بغضّ النظر عن ماهية تلك املوسيقى وكيفية خلقها ،وإذا كان الشعر يف مفهومه الواسع يتوجه خبطابه إىل عواطف الناس
وأحاسيسهم ويستثري اهتمامهم بالصور اليت يعرب عنها واألخيلة اليت ميدّ آفاقه إليها ،فإن ملوسيقى ذلك الشعر منزلتها اليت ال ميكن
تعويضها أو االستغناء عنها واهتمام الشاعر بأخيلته وصوره ومعانيه وألفاظه وعنايته بكل ذلك ال ميكن بأي حال من األحوال أن
يكون يف معزل عن اهتمامه وعنايته باملوسيقى اليت حتمل كل تلك األخيلة والصور واملعاني واأللفاظ وترافقها وتقرتن بها.
واملستوى الصوتي أو املوسيقى هو الذي يدرس األمناط اليت خترج عن النمط العادي واليت تؤثر بشكل الفت يف األسلوب
وينقسم إىل قسمني  .1املوسيقى اخلارجية (البحر ،القافية) .3 .املوسيقى الداخلية (التكرار يف أنواعها املختلفة من تكرار احلرف،
واالسم ،والضمري ،والفعل ،والصيغة الصرفية ،واجلناس ،والطباق).
املوسيقى اخلارجية
البحر
لقد دار جدل كبري وقيل الكثري عن عالقة املوضوعات باألوزان ومناسبة بعض األوزان لبعض املعاني واألحوال النفسية وأثرها
يف موسيقى الشعر ومن العلماء من يعتقد أن هناك ارتباط بني موضوع الشعر ووزنه ،منهم سليمان البستاني يف مقدمة اإللياذة،
ومنهم من يعتقد أنه ال ربط بني الوزن واملوضوع ومنهم إبراهيم أنيس وحممد غنيمي اهلالل ولكل الفريقني آراء وأدلة ال يتسع
اجملال لبحثها.
ولكن ما تثبته البحوث والتحاليل هو أن الشاعر املطبوع وغري املطبوع ال ميكن هلما اختيار وزن معني ضمن موضوع معني،
فاإلحياء واإل هلام الشعري هو الذي يلزم الشاعر وزنا معينا دون أن تتدخل إرادة الشاعر يف اختيار ما يريد ،وما نعتقده حنن هو أن
الوزن الشعري من العناصر املؤثرة يف موسيقى الشعر وإن مل يكن ربط بينه وبني موضوع القصيدة.
القافية
القافية تساهم جبانب مهم من الصوت املوسيقي يف القصيدة ومتثل عنصرا مهما من عناصر املوسيقى الشعرية فهي متثل االرتفاع
الصوتي يف البيت الشعري وليس من شك أن للقافية أثرا يف إكساب خواتيم القصيدة ملحما موسيقيا موحدا وحروف القافية بعامة
وحرف الروي خباصة تعدّ مبثابة اخلامتة الصوتية والداللية للبيت الشعري وألهمية القافية تنسب القصيدة لصاحبها حسب رويها
فيقال القصيدة البائية أو السينية.
املوسيقى الداخلية
التكرار
جيسد التكرار شكال من أشكال الرتابط املعجمي على مستوى النص ويتمثل يف تكرار اللفظ أو مرادف يف اجلملة (األخضر

الصبيحي ،3008 ،ص .)10وبإمكان التكرار أن يكشف عن الفكرة املسيطرة على الشاعر واحلالة الشعورية الطاغية على مضمون
النص كما يكشف عن أوضح خصائص الشاعر األسلوبية ،والتكرار عالوة على دوره يف تأكيد بعض املعاني واإلحلاح عليها ميكنه
أن يُضيف البعد الغنائي أو الروح الغنائية للنص ألنه يشبه القافية يف الشعر بشكل أو بآخر ،منها :تكرار احلرف ،وتكرار اللفظ،
وتكرار الصيغة الصرفية.

مقارنة أسلوبية بني قصيدتني من ديوان علي بن عيسى اإلربلي ...
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تكرار احلرف
وقد حتول تكرار األصوات واحلروف إىل ظاهرة أسلوبية الفتة أسهمت يف إثراء اإليقاع اخلارجي والداخلي وبالتالي يف ترسيخ
املعنى وتوطيده يف الشعر.
تكرار اللفظ
إن تكرار الكلمات أمساء وأفعاال حيقق إيقاعا يساير املعنى وجيسمه ويعرب عن معانيه (شاملي وقره قشالقي،3011 ،ص  .)81تردد
األلفاظ يوحي برتدد أصوات معينة ضمن نظام منسق مما يولد انسجاما صوتيا يتغلغل يف أعماق النفوس وجتذب القلوب واألمساء
كما ختلب العقول واأللباب .تكرار األلفاظ يعكس املوقع الذي حتتله اللفظة يف نفس القائل.
تكرار الصيغة الصرفية
اجلناس
اجلناس من أكثر ألوان البديع موسيقية وهو ينبع من ترديد األصوات املتماثلة اليت تقوي رنني اللفظ وتوجد جرسا موسيقيا.
الشك أن ترديد األصوات يزيد من حالوة جرسها خاصة إذا كان هناك مثة عرض معنوي ويكتمل من خالله اإليقاع املطرب هلا
ويتحقق االنسجام بني ألفاظها املتجانسة واجلناس ملا فيه من عاملي التشابه يف الوزن والصوت واليت هي من أقوى العوامل يف
إحداث االنسجام ،وسر قوته كامن يف أنه يقرّب بني مدلول اللفظ وصوته من جهة وبني الوزن املوضوع واللفظ من جهة أخرى.
وللجناس باعتباره حمسنا بديعيا لفظيا أثره يف إثراء اجلانب اإليقاعي للنثر الفين.
الطباق :الطباق أيضا من الظواهر املوسيقية يف الشعر وهو اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعنى.
املستوى الداللي
«ويعترب املستوى الداللي من أهم عناصر البحث والتحليل األسلوبي ويأتي الرتكيز هنا على األلفاظ يف املقام األول ملا هلا من تأثري جوهري على
املعنى .ويتم الرتكيز على الكلمات وتركيباتها وجتاور األلفاظ ولدراسات اجملاز دور هام على املستوى الداللي واملقصود هنا هو االستخدام االستعاري
املتميز الذي حيمل قدرة ابتكارية قادرة على جتاوز املألوف وإضفاء دالالت جديدة متميزة»( .حسنعليان وزركوب1433 ،هـ ،ص  34ـ.)31

يف هذا القسم نهتم باملعجم الشعري لدى الشاعر والقصد من املعجم الشعري هو ذلك الرصيد اللفظي الذي يكون اخلطاب
الشعري ويتسم باخلصوصية أو الذاتية الناجتة عن قدرة املبدع يف بثّ الطاقات اجلديدة يف هذه األلفاظ أو تلك مما حيويه خطابه
الشعري واملعجم الشعري من أهم اخلواص األسلوبية اليت يتسم بها شاعر دون آخر .الكلمة هي الركن األساسي لتكوين املعجم
الشعري ،بل تعدّ األساس يف تكوين اجلملة الشعرية ومن ثمّ النص الشعري .هذا املعجم الشعري من اإلمكانات اليت تساعد املتلقي
على فهم عامل الشاعر وحتديد ثقافته وإيديولوجيته ورؤيته ملا حوله ويتجلى هذا يف قدرة املبدع على تشعري الكلمات وشحنها
بطاقات جديدة قادرة على انعكاس عامله لدى القارئ (أمحد مكي ،1180 ،ص .)80

واآلن نريد أن ندرس قصيدتني من قصائده يف املستويات األربعة ،ثم نقارن بينها لنالحظ مدى االختالف واالقرتان بينهما ،ثم
ملالحظة مدى تأثري التزام الشاعر بالعقيدة الشيعية اإلمامية االثنى عشرية يف شعره.
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دراسة أسلوبية يف قصيدته يف الصاحب عالء الدين:
 - 1قَوامـــ ـك أَم غُصـــــن مبـــــن البـــــان ينـــــثين

وطَلعـــــ ـةُ بـــــــدر أَم ســـــــنى وجهـــــ ـك السَّـــــــين

 - 2وريقُــــــ ـك أَم خمــــــــر يلَــــــــذ لبشــــــــارب

ونبــــــــٍ عبــــــــذار نــــــــمَّ أَم نبــــــــٍ سوســــــــن

 - 3أَيــــا قمــــرا أَثــــرى مبــــن احلُســــن وجهــــه

فآَحسبـــــــــبه قَـــــــــد فـــــــــاز مبنـــــــــه ببمعـــــــــدبن

 - 4ظَمبئـــــــــــٍ إىل ورد بفيـــــــــ ـهب ممنَّـــــــــــع

ومبلـــــــــــــــٍ إىل ورد بوجنتبـــــــــــــ ـهب جـــــــــــــــين

 - 5يلــــوم علــــى حبّيــــهب خــــال مبــــن اهلَــــوى

وأضـــــــــــرب عمَّـــــــــــن الم فيـــــــــ ـهب كـــــــــ ـأَنّين

 - 6وك يــــــــف وقَــــــــد الح العبــــــــذار َــــــــدهب

أَقــــــــــــوم ببعــــــــــــذر يف تســــــــــــليهب بــــــــــــين
(اإلربلي،3004 ،ص )114

تبيني املستويات
مستوى الصورة وتعيني مصاديقه
التشبيه
رقم البيت

الشاهد

املشبه

املشبه به

1

قوامك أم...

قامة املمدوح

غصن شجرالبان

التثين واعتدال القامة

1

طلعة بدر أم...

طلعة البدر

اللمعان والربيق

3

ريقك أم...

مخر

لذة الطعم

3

نبت عذارأم...

نبت سوسن

النضارة والبهجة والطراوة

سنى وجه املمدوح
ريق فم املمدوح
نبت عذار املمدوح

نوع التشبيه

وجه الشبه

التشبيه
املؤكد

االستعارة
الشاهد

رقم البيت

املشبه

اجلامع (وجه الشبه)

املشبه به

نوع االستعارة

3

أيا قمرا

املمدوح

القمر

احلسن واجلمال

االستعارة التصرحيية االصلية

3

أثرى من احلسن

الزيادة والكثرة

اإلثراء

الزيادة

االستعارة التصرحيية التبعية

4

وِرد

ريق فم املمدوح

ورد ممنع

لذة الطعم وعدم متتع الشاعر

3

وَرد جين

خ ّد املمدوح

الورد اجلين

به

االستعارة التصرحيية االصلية

احلمرة

غرض الشاعر من هذه القصيدة هو مدح الصاحب عالء الدين أحد كبار رجال الدولة يف عهده ،ولنيل هذا الغرض قام الشاعر
بتشكيل صورته الشعرية أوال باستخدام التشبيهات واالستعارات البديعة ،ومستوى الصورة هو أبرز املستويات يف هذه القصيدة.
فنالحظ أن الشاعر شبّه قامة املمدوح بغصن شجرة البان يف اعتدال القامة ،وسنى وجهه وملعانه بطلعة البدر ،وريقه خبمر يلذّ
للشارب ونبت عذاره بنبت سوسن ،والغرض من هذه التشبيهات هو مدح املمدوح وحتسني حاله ترغيبا فيه ،وتعظيما له،
بتصويره بصورة تهيّج يف النفس قوى االستحسان ،وهلذا عمد الشاعر إىل ذكر مشبهات بها معجبة ،قد استقر يف النفس حسنها
وحبها.
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فشبّ ه املشبه بصورتها وهي (املشبهات بها) شجرة البان والبدر واخلمر ونبت سوسن اليت استقرت يف النفوس يف حسن القامة
واللمعان والربيق ولذة الطعم واجلمال ،ثم اتكأ على االستعارة الرتفاع الصورة الشعرية فشبّه املمدوحَ بالقمر ،وزيادةَ حسنه
ومجاله بثروة عظيمة يشبه معدنا ،وشبّه ميله الشديد إىل املمدوح بالظمأ ،وريقه بورد ممنع ،وخده بورد جين.
ثم حذف املشبهات على سبيل االستعارة التصرحييه ليحمل املخاطب على ختيل صورة جديدة تُنسيه روعتها ما تضمنه الكالم
من تشبيه خفي مستور أو تنسيه املشبه حتى ينسى املخاطب أن هناك مشبه هو املمدوح بل ما يف ذهنه هو شجرة البان وطلعة البدر
واخلمر ونبت سوسن والقمر ومعدن من احلسن ووِرد ممنع ووَرد جين.
وبعد أن أحرز على التوفيق يف حتليق خيال املخاطب وجتسيد هذه الصور يف ذهنه ،قام ببناء القصيدة ومعاجلة املستوى الرتكييب
باستخدام األساليب االنشائية واخلربية ،ولكن كمية األساليب االنشائية أكثر من اخلربية.
املصاديق يف املستوى الرتكييب
األساليب اخلربية
صيغة اخلرب

رقم البيت
4

ظمئت وملت

5

يلوم ،أضرب

الغرض

ماتفيده
الثبوت واالستقرار

املبالغة يف مدح املمدوح وبيان ميله الشديد إىل لقائه والتمتع به

املداومة على الشغف

املداومة على شغف الشاعر إزاء املمدوح

التجدد واالستمرار

بيان استمرار لوم الالئمني للشاعر وعدم اعتنائه بهذا اللوم

األساليب االنشائية
صيغة االنشاء

رقم

طريقته

الغرض

البيت
1

قوامك أم...

3

ريقك أم...

االستفهام

املبالغة يف مدح املمدوح بل التغنى مبفاتن احملبوب فجعله حمبوبه بني
اجلمالني ليختار احملبوب أيّ اجلمالني وهذا نوع من التَّدلُّع للمحبوب
املبالغة يف مدح املمدوح

3

أيا قمرا

نداء

إفادة العموم ألن املنادى نكرة

4

وكيف

االستفهام

إنكار ونفي ميكن الشاعر عن اإلتيان بعذر بيِّن يف تسلي املمدوح.

هذه القصيدة تتك ّو ن من ستة أبيات ،ثالثة منها استفهامية وواحدة منها ندائية واثنان خربية .ابتدأ القصيدة بالسؤال عن
املمدوح ،ولكن االستفهام ليس حقيقيا لسببني :السبب األول هو أن الشاعر يسأل عما يعلمه حقيقة ،فهو يعلم حقيقة أن هذه
قامة املمدوح وليست شجرة البان أو هذا ريقه وليس اخلمر ،ولكن يتجاهل لغرض املبالغة يف املدح من باب جتاهل العارف وهو
«سؤال املتكلم عما يعلمه حقيقة جتاهال لنكتة كالتوبيخ أو املبالغة يف املدح» (اهلامشي ،1311 ،ص ،)344فالشاعر استخدم االستفهام ليبالغ
يف مدح ممدوحه.
والسبب الثاني الذي يدل على أن االستفهام ليس حقيقيا هو استخدام «أم» املتصلة ،وحنن نعلم بأن وقوع املفرد بعد «أم»
الواقعة يف حيز االستفهام دليل على أن «أم» متصلة وهي لطلب أحد األمرين ،والبد حينئذ أن يُعلم بها أوال أصل احلكم ،وأم
املتصلة تفيد أن السائل عامل به وإمنا يطلب تعيني أحد األمرين (اهلامشي ،1311 ،ص .)80
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ثم يناديه حتسرا له حبرف نداء «أيا» اليت تكون لنداء البعيد ،لتنزيل املمدوح منزلة البعيد إشعارا برفعة شأنه ،ألنه شبّهه بالقمر
ثم استعار له القمر وناداه حبرف نداء البعيد ليدل على أن القمر الذي واقع يف السماء بعيدا عنا هو نفس ممدوح الشاعر الذي أثرى
وجهه من احلسن كالقمر.
وبعد املبالغة يف مدح املمدوح باستخدام هذه األساليب االنشائية الثالثة ،يستخدم أسلوبني خربيني يف بيان حبه للمدوح ولوم
الالئمني له وعدم اعتنائه بهذا اللوم ،ومبا أن الفعل املاضي يدل على الثبوت واالستقرار ،وظّف الفعل املاضي (ظمئت) يف بيان
لوعته وحرقته الشديد للمدوح لتدل على استقرار وثبوت هذه اللوعة وامليل الشديد يف وجوده.
ومبا أن الفعل املضارع يدل على التجدد واالستمرار وظّف الفعل املضارع يف بيان لوم الالئمني له وإعراضه عنهم ،ليدل على
أن لوم الالئمني له وإعراضه عنهم يتجدد ويستمر دائما.
ويف انتهاء القصيدة يبيّن عدم متكنه من التسلي يف فراق املمدوح ونسيانه ،بأسلوب استفهامي ولكن االستفهام إنكاري والغرض
منه إنكار ونفي متكن الشاعر من اإلتيان بعذر يف تسلي حمبوبه.
املستوى الصوتي
املوسيقى اخلارجية
البحر :بالنسبة إىل القصيدة فالبحر هو الطويل ولكن الشاعر مل خيتص هذا البحر مبوضوع خاص وملا ندقّق يف ديوانه نالحظ أنه
أنشد املوضوعات الشعرية املختلفة يف هذا البحر من مدح ورثاء وغزل .والبحر املعني يستوعب عددا خمتلفا من املواضيع يف ديوانه.
فاستخدام البحر الطويل للمدح يف ديوان اإلربلي ال يعين اختصاص هذا البحر للمدح.
فالشاعر ما كان أسريا لوزن خمصص ينظم عليه غرضا دون غرض أو موضوعا دون موضوع .فلكل شاعر دوره اخلاص
وإحساسه اخلاص الذي يتفرد به عن غريه من الشعراء وال يتحكم فيه أي عامل خارجي .و«إن إيقاع كل حبر حيتوي على داخل أبنيته
إحياءات ودالالت وجدانية ونفسية متعددة ومركبة ،وكل مبدع حاملا يشرع يف نسج القصيدة تكون لديه طائفة من األحاسيس واالنفعاالت اليت
تبحث عن جتسيد إيقاعي يوافقها ويتلبس معها وإن استخدم هذا البحر أيضا يف بعض قصائده وأنشد تلك القصائد على هذا الوزن» (اهلمص،
،3001ص.)334

القافية :قد جاءت القافية يف هذه القصيدة بصورة القافية املطلقة وهي ما كان رويها متحركا والروي يف القصيدة النون ،والنون
من األصوات احلنكية وفيها غنة تزداد القصيدة موسيقيا ورنة ،باإلضافة إىل أن ياء املد اليت تولدت من إشباع الكسرة يف آخر
القاقية ،تسهم كثريا يف ازدياد موسيقى القصيدة.
التكرار االمسي :من مظاهر تكرار اللفظ يف القصيدة تكرار ضمري «هـ» يف البيت الثالث إىل السادس ،الذي يُعدّ من مظاهر
«اإلحالة اليت تكون من أهم الوسائل اليت حتقق للنص التحامه ومتاسكه وهلا أهمية كثرية باعتباره أحد أهم وسائل االتساق الداخلي للنص»
(الصبيحي ،صص  88ـ .)81

فالضمري املتصل «هـ» يف أبيات هذه القصيدة بتكراره حييل على كلمة سابقة ،ولوال تكرار هذا الضمري ملا كان هناك ربط
وانسجام بني هذه األبيات ،وتكرار كلمة «نبت» يف البيت الثاني الذي وحده له دور ضئيل يف موسيقى الكالم ،وتكراره إىل جانب
سائر ظواهر تكرار يُسهمه يف موسيقى الشعر إىل حدما.
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التكرار احلريف :من مناذج التكرار احلريف هو  .1تكرار حرف السني والصاد يف البيت األول والثالث وهما من أصوات الصفري
واألسناني وتك رار السني مبا حيدثه من صفري أثناء النطق يزيد من علو النغمة املوسيقية الداخلية ،ويعرب عما يدور يف نفس الشاعر.
والتوازي بني أصوات الصفري للسني والصاد وهي حروف متقاربة املخرج تعطي نسيجا موسيقيا تستسيغه األذن.
 .3تكرار حرف امليم يف البيت األ ول والثاني والرابع ،وامليم صوت جهري متوسط ما بني الشدة والرخاوة وقد جاءت منسجمة
مع األمل واألمل يف القصيدة وهي من حروف الغنة ومبا أن امليم مرتبطة باألنني واحلزن ،فيؤثر يف بيان ظمأ الشاعر للقاء احلبيب
ولوعته الشديد يف فراقه.
 .3تكرار حرف النون يف البيت األول والثاني وأيضا تكرار النون الناتج عن التنوين يف أغلب األبيات .ومبا أن الروي هو النون
أيضا ،كثرة النون يف القصيدة وهبتها مجاال خاصا.
والنون شاركت حرف امليم مبا حتمله من صوت الغنة اليت ذات نغمة احلنني والرقة ،وساعدها صوت الصفري يف حرف السني
والصاد .وتواىل أصوات الكسرة وحرف مد "الياء" ،وأيضا الياء الناجتة عن إشباع حركة الكسرة خاصة يف البيت الرابع واخلامس،
وإشباع الكسرة يف آخر األبيات أعطت نسيجا موسيقيا تستسيغه األذن ،وأصبحت من املكونات األساسية لبناء بنية القصيدة
املوسيقية.
اجلناس
اجلناس من املؤثرات يف ارتفاع املستوى الصوتي يف هذه القصيدة واآلن نشري إىل مصاديقه يف القصيدة:
رقم البيت

الشاهد

1

سنى والسَّين

نوع اجلناس

أثره الصوتي يف الداللة
إحداث تناغم موسيقي

4

وِرد ووَرد

اجلناس النافص

وإضفاء مجالية ورنة يف

5

يلوم والم

جناس االشتقاق

تركيب النص.

4

العِذار وعُذر

جناس شبه االشتقاق

املستوى الداللي ومصاديقه يف القصيدة
واآلن نقوم بتحديد أهم احلقول الداللية اليت دار حوهلا البنيان الشعري يف القصيدة:
احلقل الداللي

املفردات يف احلقل

عدد املفردات يف احلقل

أعضاء اجلسم

1

قوام ،وجه ،عِذار ،فم ،وجنة ،خدّ ،ريق

عناصر الطبيعة

8

الغصن ،البان ،البدر ،نبت ،سوسن ،قمر ،معدن،

حقل احلب واملشاعر

8

وَرد
احلبية

يلذ ،ظمئت ،ملت ،حيب ،اهلوى ،الم ،تسلي،
احلسن

يف هذا احلقل لسنا بصدد إحصاء املفردات بل ما حنن بصدده هو حتديد هذه احلقول فقط ،حتى نوقف املخاطب على املفردات
اليت تناوهلا الشاعر يف القصيدة خاصة ويف شعره عامة يف احلقول املختلفة.
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ولكن نظرا إىل أن يف الغزل أو القصائد املدحية يقوم الشاعر بوصف املمدوح بتشبيه أعضاء جسمه وخصاله احلميدة إىل العناصر
اجلميلة يف الطبيعة ،ونظرا إىل أن أعضاء اجلسم حمدودة ،ولكن املشبهات بها اليت يقوم الشاعر بتشبيه أعضاء اجلسم أو حاالته
النفسية بها غري حمدودة ،فنراه يشبه مثال عني املمدوح بعني البقرة الوحشية أو عني الظيب مذعورة أو يشبهه يف اجلود بالبحر ميكننا أن
نقول حقل عناصر الطبيعة اليت يشبه بها أعضاء جسم املمدوح هو أكثر احلقول مفردا يف ديوانه ويف هذه القصيدة أيضا.
دراسة أسلوبية يف قصيدته يف مدح اإلمام احلسن بن علي عليه السالم معتذرا:
 - 1أَيـــــــــا ابـــــــــن األَكـــــــ ـ رمني أَقبـــــــــل عبثـــــــــاري

فتقصــــــــــــــريي علــــــــــــــى احلــــــــــــــاالتب بــــــــــــــادي

 - 2وك يـــــــــــف أُطيـــــــــــق أَن أُحصـــــــــــي مزايـــــــــــا

خصبصـــــــــــٍ بهـــــــــــ نَّ مبـــــــــــن بـــــــــــني العببـــــــــــادب

 - 3لَـــــــ ـك الشَّـــــــــرف الـــــــــذي فـــــــــاق البرايـــــــــا

وجـــــــــــلَّ علـــــــــــى عـــــــــــال السَّـــــــــــبع الشـــــــــــدادب

 - 4ســـــــــبقٍَ إىل املَفــــــــــاخبر والسَّـــــــــ ايا الـــــــــــ

ـــــــــــــــك رميةب والنَّـــــــــــــ ـدى ســـــــــــــــبق اجلَـــــــــــــــوادب

 - 5وجـــــــــود يـــــــــديك يقصـــــــــر عـــــــــن مـــــــــداه

إذا عـــــــــــــدَّ النَّـــــــــــــدى صـــــــــــــوب الغـــــــــــــوادبي

 - 6وبيتـــــــــــك يف العـــــــــــال ســـــــــــام رحيـــــــــــب

بعيـــــــــــــــد الـــــــــــــــذك ر مرتفبـــــــــــــــع العبمـــــــــــــــادب

 - 7أَبــــــــوك شــــــ ـأَى الــــــــورى شــــــــرفا وم ــــــــدا

فأَم ســــــــــــــــــى يف العــــــــــــــــــال واري الزنــــــــــــــــــادب

 - 8وجـــــــــــــدك َأكـــــــــــ ـ رم الـــــــــــــثَّقَلَني طُـــــــــــ ـرّا

أَقَــــــــــــــــرَّ بفَضــــــــــــــ ـلبهب حتّــــــــــــــ ـى األَعــــــــــــــــادي

 - 9إىل احلَســـــــــــن بـــــــــــن فاطمـــــــــــة أُثـــــــــــريت

ببحــــــــــــــــق أينــــــــــــــــق املَــــــــــــــــدح اجلبيــــــــــــــــادب

 - 11تـــــــــــــؤم أبـــــــــــــا محمَّـــــــــــــد املُرجّـــــــــــــي

حمــــــــــــادب لَهــــــــــــا ومــــــــــــن أَمَّــــــــــــٍ حمــــــــــــادب

 - 11أَقَــــــــــــرَّ احلاسبــــــــــــدون لــــــــــــه بفَضــــــــــــل

عوارفُــــــــــــــــــــه ق الئــــــــــــــــــــد يف اهلَــــــــــــــــــــوادي

 - 12بكـــــــــ ـ م نـــــــــــال اهلبدايـــــــــ ـةَ ذو ضـــــــــــالل

وأنـــــــــــــــتم نـــــــــــــــاهب و ســـــــــــــــبل الرَّشـــــــــــــــادب

 - 13وأنـــــــــــتم عبصـــــــــــمةُ الرّاجـــــــــــي وغَـــــــــــو

يفُـــــــــــــوق الغيـــــــــــــث يف السَّـــــــــــــنةب اجلَمـــــــــــــادب

 - 14محضــــــــــــــــتكم املَــــــــــــــــو دَّةَ غَــــــــــــــــري وان

وأرجـــــــــــــو األَجـــــــــــــر يف صبـــــــــــــدق الـــــــــــــودادب

 - 15وكـــــــ ـ م عانـــــــــدت فـــــــــيكم مـــــــــن عـــــــــدو
ٍّ

وفـــــــــــــــيك م ال أخـــــــــــــــاف مـــــــــــــــن العبنـــــــــــــــادب

 - 16ومـــــــــــن يـــــــــــك ذا مـــــــــــراد يف أُمـــــــــــور

فـــــــــــــــإنَّ والءكـــــــــــــــم أَقصـــــــــــــــى مـــــــــــــــرادي

 - 17أُرجّـــــــــــــــــيك م آلخرتـــــــــــــــــي وأَبغـــــــــــــــــي

بكــــــــــــ ـ م نيــــــــــــــل املَطالبــــــــــــ ـبب يف معــــــــــــــادي

 - 18ومـــــــــــا قَـــــــــــدَّ مٍ مبـــــــــــن زاد سبـــــــــــواكم

ونبعــــــــــــــم الــــــــــــ ـزّاد يــــــــــــــوم البعــــــــــــ ـثب زادي

مقارنة أسلوبية بني قصيدتني من ديوان علي بن عيسى اإلربلي ...
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(اإلربلي ،3004 ،ص )41

مستوى الصورة
رقم البيت

الشاهد

املشبه

املشبه به

وجه الشبه

4

سبقت سبق اجلواد

سبق اإلمام إىل املفاخر

سبق اخليول النجيبة

السرعة واجلري يف السري

4

بيتك يف العال سام

علو اإلمام

بيت

السمو والرفعة

1

فأمسى

علو جد اإلمام األكرم

الزند املورية

الظهور والربوز

1

أينق املدح

مدح اإلمام

األينق

السرعة يف السري

11

عوارفه قالئد

عوارف اإلمام

قالئد

الوضوح والبيان

نوع التشبيه

التشبيه
البليغ

من مناذج االستعارة ال جند شيئا يف القصيدة ،ومن مناذج التشبيه هناك مخسة صور تشبيهية وعددها قليل جدا بالنسبة إىل عدد
أبيات القصيدة ،ألن القصيدة املدحية اليت يبلغ عدد أبياتها مثانية عشر بيتا ،يُتوقع أن يكون الصور التشبيهية واالستعارات فيها
كثريا ،ألن املدح وخاصة مدح الشخصيات يقوم أساسه على وصف املمدوح وتشبيه أعضائه ومشائله.
ويف هذا العدد القليل من التشبيه أيضا ليس املشبه حسيا كأعضاء اجلسم من العني أو القامة أو اخلد بل عقلي كأوصاف اإلمام
من سبقه إىل املفاخر وعلو شأنه وشأن جدّه األكرم ( )وعطاياه .وتبيني وجه الشبه يف بعض الصور حيتاج إىل البحث
والتمحيص كوجه الشبه بني اإلمام أو علوه والزند املورية.
وبإمكاننا أن نقول مستوى الصورة ليس عاليا وسنبحث عن أسبابه يف املقارنة بني املستويات يف القصيدتني.
وملا ندرس نوع هذه الصور التشبيهية القليلة يف ديوان اإلربلي يف مدحه آلل البيت ( ،)جنده مييل إىل استخدام التشبيهات
البليغ أكثر من التشبيهات األخرى وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه ،والسبب يف هذا يرجع إىل بالغة التشيه البليغ ألنه
«مابلغ درجة القبول حلسنه ،فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور حيتاج يف إدراكه إىل إعمال الفكر كان ذلك أفعل يف النفس وأدعى إىل تأثرها

واهتزازها ...وأن ذكر الطرفني فقط يوهم احتادهما وعدم تفاضلهما فيعلو املشبه إىل مستوى املشبه به ،وهذه هي املبالغة يف قوة التشبيه»
(اهلامشي ،1311 ،ص.)341

املستوى الرتكييب
يف هذه القصيدة مثانية عشر بيتا مخسة منه انشائية والباقي خربية والغرض مدح اإلمام (حسن بن علي ( )وإحصاء سجاياه
ومثله األخالقية من الشرف ورفعة الشأن واجلود وشرف النسب واهلداية للناس وإبراز حب الشاعر اخلالص له ورجاؤه للخري جزاء
هلذا احلب.
األساليب اخلربية
تراوحت األساليب اخلربية بني االمسية والفعلية واجلمل الفعلية بني املاضية واملضارعة واآلن ندرس اجلمل الفعلية واألفعال
املاضية ونبحث عن أغراضها وما تفيده:
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األفعال املاضية
رقم

ما تفيده :اإليضاح

الفعل املاضي

البيت
3و4

خُصصت ،سبقت

اختصاص هذه السجايا باإلمام ومدح سبقه إىل املفاخر

3

فاق ،جلّ

ت َفوُّق شرف اإلمام على الربية وعلى السماوات السبع ورفعة شأنه

1

شأى ،أمسى

مدح نسب اإلمام

8و11

أقرّ ،أقرّ

إقرار األعداء بفضل اإلمام وبفضل جده األكرم ()

نال

إرشاد اإلمام وهدايته للمضلني

حمضت ،عاندت ،قدمت

خلوص حب الشاعر لالمام وعناده ألعداء اإلمام ( )وتقديم حبه هلم

13
14،1

كزاد ملعاده

5،11،18

األفعال املضارعة:
الفعل املضارع

رقم البيت

ما تفيده :اإليضاح

3

أُطيق ،أُحصي

عدم متكن الشاعر من إحصاء مزايا اإلمام

5

يقصر

القصور عن إحصاء جود اإلمام

10

تؤمّ

إنشاد املدائح لالمام

13

يفوق

تفوق إغاثة اإلمام وإحسانه على جود املطر

14،15،11

أرجو ،ال أخاف ،أرجّي ،أبغي

رجاء الشاعر لألجر ونيل املطالب يف املعاد وعدم خوفه من عناد
األعداء.

عدّدنا األفعال املاضية واملضارعة وأوضحنا معناها ومعنى متعلقاتها والغرض من هذه األفعال وما تفيده ،ومبا أن الفعل املاضي
أُوّل على الوقوع واحلدث ويفيد الثبات واالستقرار ،نالحظ أن الشاعر استخدم األفعال املاضية ملا يتحدث عن اختصاص السجايا
واملثل األخالقية لإلمام ( )وسبقه إىل املفاخر ،وتفوُّق شرفه وشرف أجداده على الكائنات ،ورفعة شأنه وشرف نسبه وإرشاده
للمضلني ،وإقرار األعداء بفضل اإلمام وفضل أجداده ،ليدل على الثبوت واستقرار هذه الفضائل يف نفس اإلمام وإمتامها وإكماهلا
يف اإلمام (.)
وأيضا استخدم األفعال املاضية يف بيان حبه لالمام ( )وعناده ألعداء اإلمام ،ليؤكد على أن والية اإلمام والرباءة من
أعدائه (التولي والتربي) ثابت مستقر يف نفس الشاعر ال يعدل عنهما أبدا .ومبا أن الفعل املضارع يدل على التجدد واالستمرار،
نالحظ أن الشاعر استخدم األفعال املضارعة يف بيان عجزه عن إحصاء سجايا اإلمام ( )ومدحه لفضائل اإلمام (،)
ووصف جود اإلمام وسخائه وتفوّق إحسانه على األمطار ،وبيان مشاعره النفسية وأمانيه كالرجاء لألجر ونيل املطالب يف املعاد
وعدم خوفه من عناد األعداء ،ليدل على استمرار هذه األغراض وجتدده آنا فآنا ،ويؤكد أنه عاجز مستمر عن إحصاء سجايا
اإلمام ،وأنّ تفوّق جود اإلمام وإحسانه للناس مستمر ال ينقطع أبدا ،ويتفوّق على جود األمطار مادام ينزل من السماء املطر،
ورجاؤه لألجر وشفاعة اإلمام يف اآلخره يتجدد ويستمر وال يسلط اليأس والقنوط على حسن طمعه وظنه لألجر من جانب اإلمام
( ،)وال خياف أبدا من عناد األعداء يف سبيل حبه ألهل البيت .
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اجلمل االمسية
رقم البيت

االشاهد

اإليضاح والغرض

ما تفيده

3

لك الشرف

ت َفوُّق شرف اإلمام ورفعة شأنه

الدوام واالستمرار

5

جود يديك

القصور عن إحصاء جود اإلمام

االستمرار التجددي

4

بيتك يف العالء

ذكر علو درجة اإلمام

الدوام واالستمرار

1

أبوك شأى

ذكر نسب اإلمام وما له من املكانة الرفيعة

الثبات واالستقرار

8

جدك أكرم

كرامة جد اإلمام األكرم

13

أنتم ناهجو

تبيني سبل اهلداية باإلمام

13

أنتم عصمة

كون اإلمام عصمة للمؤمل ومالذا للناس

14

فإن والءكم

أقصى مراد الشاعر

الدوام واالستمرار

عدد اجلمل االمسية يف هذه القصيدة يبلغ ثالث عشرة مجلة .تفيد اجلملة االمسية بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء بدون النظر
إىل جتدد وال استمرار وقد خترج اجلملة االمسية عن هذا األصل وتفيد الدوام واالستمرار حبسب القرائن ،وذلك بأن يكون احلديث
يف مقام املدح ،واجلملة االمسية ال تفيد الثبوت بأصل وضعها وال االستمرار بالقرائن إال إذا كان خربها مفردا ،أما إذا كان خربها
فعال فإنها تكون كاجلملة الفعلية يف إفادة التجدد واحلدوث يف زمن خمصوص (اهلامشي ،1311 ،ص ،)44فاجلمل االمسية يف هذه
القصيدة كلها خربية تدل على الدوام واستمرار فضائل اإلمام فيما خربها مفرد وعلى االستمرار التجددي فيما يكون الفعل
مضارعا ألن كلها يف مقام املدح.
اجلمل االمسية وما تفيده
األساليب االنشائية
عدد األساليب االنشائية يف القصيدة قليل بالنسبة إىل اخلربية .هناك ستة أساليب انشائية ،اثنان منها غري طليب وال يبحث عنهما
علماء البالغة وهما« :وكم عاندت فيكم من عدو» يف الرقم ( )15و«نعم الزاد يوم البعث زادي» يف الرقم ( )18وأربعة منها طلبية
وهي:
صيغة االنشاء

رقم البيت

طريقته

الغرض

1

أيا ابن األكرمني

نداء (بطريقة إضافة املنادى)

املدح واالستمالة

3

كيف أطيق

االستفهام

نفي متكنه من إحصاء مفاخر اإلمام لعرض املنزلة

8

أقِل

األمر

الدعاء وااللتماس

10

محاد

األمر (اسم فعل األمر)

الدعاء

القصوى ملكارم أهل البيت

فنشاهد أنه ليس واحد من هذه األساليب يف معناه األصلي بل خرج منه ويفيد االسرتحام والدعاء واإلنكار بقرينة كون هذه
القصيدة يف مقام املدح.
احلذف والتقديم والتأخري
من ظاهرة احلذف ال نرى شيئا الفتا للنظر ولكن نالحظ تقديم بعض اجلار واجملرور نشري إليه وإىل الغرض من تقدميه.
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رقم البيت

التقديم

اإلعراب

الغرض

3

لك

جار وجمرور ،خرب مقدم

ختصيص تفوق الشرافة باإلمام

1

إىل احلسن

جار وجمرور

ختصيص إرسال املدائح باإلمام

13

بكم

جار وجمرور

الدعاء وااللتماس

الغرض من تقديم اجلار واجملرور واخلرب يف هذه األبيات ختصيصه باملسند إليه والتأكيد على أن الشرافة اليت تفوق شرافة كل
الربايا وعظمة السموات السبع ،ختتص باإلمام حسن بن علي  وهو املمدوح الوحيد واملقصد الوحيد لقصائد املدحية وهو
الذي يُرشَد به الضال وجيد طريق هدايته.
املستوى الصوتي
البحر :البحر يف هذه القصيدة هو الطويل وحتدثنا عن ارتباط البحر والوزن باملعنى يف القصيدة السابقة وقلنا أن اإلربلي مل
خيتص وزنا خاصا مبوضوع خاص وأنشد املوضوعات املختلفة يف األوزان املختفة.
القافية :القافية يف هذه القصيدة مطلقة كما يف القصيدة السابقة ،والروي هو الدال وتعدّ من احلروف اليت تصلح للروي ألنها
تكون مجيلة اجلرس ،كما يرى بعض النقاد أن «هناك حروف تصلح للروي ،فتكون مجيلة اجلرس ،لذيذة النغم ،سهلة املتناول ،و اصة إذا

كانٍ القافية مقيدة من ذلك اهلمزة والباء والدال والراء والعني والالم الف حنو التاء» (الشايب،ص  335ـ  .)334فله دور بارز يف إضفاء نغمة
القصيدة.
التكرار
التكرار

رقم البيت
10

محاد

4و5

الندى

13و13

أنتم

15

فيكم

14

مراد

18

زاد

3و4و1

العال

4 ،3 ،3

مزايا ،برايا ،مفاخر،

نوعه

أثره الصوتي يف الداللة

التكرار الفعلي

ساهم يف تقوية املعنى وتوكيده

التكرار االمسي

سجايا
4

رحيب وبعيد

11

عَوارف وقالئد وهوادي

تكرار الصيغة الصريف

إىل جانب موسيقى وزن فواعل ،االلف يف هذا الوزن تعطي مدا صوتيا يساهم يف تعزيز املوسيقى الداخلية.
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اجلناس
رقم البيت

اجلناس

4

سبقت وسبق

جناس االشتقاق

13

غوث وغيث

جناس شبه االشتقاق

14

مودة ووداد

جناس االشتقاق

15

عاندت وعناد

1

ورى ووارى

11و13

هوادي وهداية

أثره الصوتي يف الداللة

نوعه

إحداث تناغم موسيقي وإضفاء مجالية ورنة يف تركيب النص

جناس شبه االشتقاق

والالفت للنظر يف هذه القصيدة ارتفاع موسيقاها الداخلية ،ومن العوامل املؤثرة يف إجياد هذه املوسيقى وارتفاعها إضافة إىل
صنعة التكرار واجلناس املؤثرتني يف إجياد املوسيقى الداخلية ،كثافة حروف املد بشكل الفت وانتشارها املتوازن وتكرارها املنسجم
يف كل القصيدة ،فالشاعر استخدم املفردات ذات احلروف املد ألن املقام مقام املدح ،ويف مقام املدح ينشد الشاعر قصيدته حبالة
نفسية مسرورة ومنفتحة ويطلب حلنا خاصا إلبراز هذه احلالة النفسية.
وحروف املد هي اليت تقضي هذه احلاجة وتساعد على إبراز هذا اللحن .ومن املعروف أن حروف املد حتتاج زمنا أطول من
احلروف األخرى عند النطق بها ،وهذا األمر يعطيها قدرة فائقة على التلون املوسيقي حبيث متنح املتلقي حلونا خمتلفة وتأثريات نفسية
متنوعة وختلق نوعا من االنسجام بني املوسيقى واحلالة النفسية للمبدع.
تتميز هذه القصيدة وكل القصائد املدحية على حد التقريب يف هذا الديوان بتكرار حروف املد إذ ال تكاد ختلو كلمة من كلماتها
أو بيت من أبياتها على األقل من مخسة حرف من حروف املد.
ومن العوامل املؤثرة أيضا يف متيز موسيقى هذه القصيدة ،اختتام األبيات بكلمات ما قبل آخرها حرف مد إضافة إىل أن الروي
خمتوم حبركة الكسرة وهذه احلركة تشبع يف النطق و تظهر بصورة حرف املد وهذا تزيد اللحن املوسيقي للقصيدة ،فالشاعر جلأ إىل
خلق موسيقاه الداخلية من خالل ترديده ألصوات املد وخاصة االلف اليت تؤثر أثرا بالغا يف تشكيل االنسجام اإليقاعي لتميزها يف
إعطاء لون من الوضوح واإلبانة للنص األدبي إذا تكررت ،ففي أصوات املد تطريب وفيها مجال إيقاعي ونغم إبداعي تؤثر يف
النفوس ك ما أنها بطوهلا وامتدادها يف النطق تسهم إسهاما مؤثرا يف بيان األغراض واملعاني ومينح الكالم العذوبة يف النطق
والوضوح .ويتمثل ترديده ألصوات املد يف استخدامه ألفاظا جزلة ذات حروف ممدودة ميتد فيها النفس ليعرب عن أشواقه ومودته
اخلالصة ومباهاته ألجماد اإلمام وجند ذلك يف كثري من األبيات.
املستوى الداللي :احلقول الداللية اهلامة ومفرداتها يف القصيدة:
حقل اجملد والشرف :األكرمني ،الشرف ،فاق ،جلّ ،عُال ،سبقت ،العال ،سام ،مرتفع ،شأى ،جمدا ،شرفا ،أكرم،
فضل ،يفوق.
حقل فضائل اإلمام :مزايا ،املفاخر ،السجايا ،عوارف ،ناهجو سبل الرشاد ،عصمة الراجي ،غوث ،الندى ،جود.
حقل احلب :حمضتكم ،املودة ،صدق الوداد ،والء ،مراد ،أرجّي.
حقل اجملد أكثر احلقول مفردا وهذا يدل على أن الشاعر أحرز على التوفيق يف مدح فضائل اإلمام ( )وخاصة فضيلة اجملد
والشرف.
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املقارنة بني املستويات يف القصيدتني واالستنتاج العام (النتائج العامة):
بعد أن درسنا املستويات األسلوبية يف القصيدتني ،نذهب هنا إىل املقارنة بني كل من املستويني يف القصيدتني ملالحظة
االختالفات واالقرتانات بني القصيدتني والبحث عن أسبابها.
املستوى الصوتي :املستوى الصوتي يف كلتا القصيدتني رفيع:من حيث املوسيقى اخلارجية ،مل يلتزم الشاعر بوزن حمدد جتاه
موضوع حمدد ومل يلتزم بقافية حمددة جتاه موضوع معني ،وحبري الوافر والطويل اللذينِ اختارهما للمدح يف القصيدتني اختارهما
للموضوعات األخرى أيضا ،كالرثاء واحلكمة ووصف الطبيعة أيضا ،وبالنسبة إىل القافية استخدم اللغات ذات حروف املد
واحلروف اجلميلة اجلرس للروي كالدال والنون للقصيدتني.
ومن حيث املوسيقى الداخلية يف قصيدة اإلمام ( )فكان االعتماد الكبري على اجلناس و التكرار كرادف موسيقي داخلي،
بأنواعه املختلفة من التكرار احلريف والكلمي وتكرار الصيغ الصرفية ،ويف القصيدة األخرى كان االعتماد على اجلناس والتكرار
احلريف فقط ،ويف التكرار احلريف حلروف املد دور جوهري يف إثراء موسيقى الشعر يف كلتا القصيدتني وخاصة قصيدة اإلمام
( ،)وقد ساهم تكرار حروف املد وخاصة األلف كثريا يف تأدية املعاني كإشاعة ظالل احلنني والشوق إىل احلبيب يف جو
القصيدة وتقوية املعنى وتوكيده.
املستوى الرتكييب :يف قصيدة اإلمام ( )وظّف الشاعر األساليب املختلفة لبيان أغراضه ،واستخدم األفعال املاضية يف
األوصاف والفضائل اليت تدل على بلوغ اإلمام درجة الكمال فيها كسبقه إىل املفاخر ونيله العلى ،ليثبت استقرار هذه الفضائل
وثبوتها وكماهلا يف نفس اإلمام ،واستخدم األفعال املضارعة يف مدح فضائل كاجلود والسخاء وإغاثته للناس ليؤكد استمرار هذه
الفضائل وجتددها يف نفس اإلمام ،وأيضا استخدم األفعال املضارعة يف بيان مشاعره النفسية من الرجاء للشفاعة وغريها ليدل على
استمرار هذه املشاعر يف نفسه.
أما التقديم والتأخري كبنية تركيبية فكان واضحا عنده يف األساليب اخلربية االمسية ،حيث أكثر من تقديم اجلار واجملرور خربا،
وسبب ذلك يرجع إما إىل ختصيص املعنى املتقدم لالسم املتأخر وإما للضرورة املوسيقية ،يعين مل يقتصر أسلوب التقديم والتأخري
على التأثريات الداللية بل جاء للضرورة املوسيقية جتاوبا مع الوزن الشعري أو التزاما بالقافية وتناغما مع نهج السرعة واالختصار.
ومن مناذج احلذف مل جند شيئا الفتا للنظر يف القصيدة.
أما يف القصيدة األخرى فهناك أربع أساليب انشائية استفهامية واثنان خربية ،وكما أشرنا هذا االستفهام ليس حقيقيا بل جاء
ملبالغة وغلو الشاعر يف مدح املمدوح ،وأيضا من ظاهرة التقديم اليت تدل على احلصر غالبا ال نرى شيئا ،فكأنه ال يريد حصر
خصلة من خصال احلميدة أو فضيلة يف املمدوح .وبإمكاننا أن نقول هذا كله يثبت عدم إخالص الشاعر يف مدحه.
مستوى الصورة :هذا املستوى هو أبرز املستويات اليت يتمثل فيه االختالف بني القصيدتني ،ففي هذا املستوى يظهر أثر التزام
الشاعر يف أسلوبه بشكل خاص .ملا ندرس مستوى الصورة يف قصيدة اإلمام  جنده ليس عاليا ألن ارتقاء هذا املستوى ينتمي إىل
استخدام التشبيهات واالستعارات املختلفة ،وخاصة تشبيهات طرفاها حسيان ليحلق اخليال وجيسد الصورة يف ذهن املخاطب،
كتشبيه أعضاء املمدوح من القامة والعني والشعر واخلد ،ألن الغرض من التشبيه يف أغلب القصائد املدحية هو تقرير حال املشبه،
و«هذا يستلزم أن يأتي الشاعر مبشبه به حسي قريب التصور ليزيد معنى املشبه إيضاحا ملا يف املشبه به من قوة الظهور والتمام» (اهلامشي،
، 1311ص.)343
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واستخدام هذا النوع من التشبيهات يتم بتشبيه أعضاء جسم املمدوح من الشعر والقامة والعني واألسنان غالبا ،وهذا
يستلزم إما رؤية الشاعر للممدوح (اإلمام ( ))والنظر إليه لوصف ما رأى من مشائله ،وإما عدم رؤيته له ونسبة أوصاف
الكذب إليه بالطبع ،فاستخدام هذا النوع من التشبيهات واالستعارات مبعنى وصف الشاعر ملا مل يشاهده وال يعتقده ،ونسبة
أوصاف الكذب لإلمام (.)
وهذا ينايف قصد الشاعر من املدح اخلالص والصادق ،فهو ال يريد أن خيلع عليهم وينسب إليهم أوصاف الكذب اليت
ليست فيهم بل يريد أن ميدحهم خالصا وصادقا ويصف سجايا ومثال جيزم الشاعر بوجودها يف اإلمام ،وينايف أيضا معتقد
الشاعر الشيعية اإلمامية يف والية اإلمام التكوينية ألنه يعتقد أن الكون يف تسخري اإلمام ( )وهو يتصرف فيه مهما يشاء،
واإلمام ( )هو األمت واألكمل واألشهر يف كل فضيلة ومجال ،واحلال أن يف التشبيه «يقتضي أن يكون وجه الشبه يف املشبه به

أمت وهو به أشهر» (التفتازاني،1383 ،ص  )334مع أن اإلمام ( )بال نظري يف كل الفضائل والكماالت وال مياثله شيئ وال يوجد
هناك شيء أمت وأكمل من اإلمام حتى يشبهه الشاعر به.
وأما يف القصيدة األخرى فمستوى الصورة عال ،ألن الشاعر استخدم االستعارات والتشبيهات البديعة اجلميلة اليت جيسد
املمدوح يف نظر املخاطب أو القارئ وحيلق خياله ،وملا نقارن هذه القصيدة مع قصائده األخرى يف مدح سائر الشخصيات الكبار
يف عصره أو مع غزله ،ال جند فرقا بني ممدوحيه يف الصور اليت استخدمها.
فكأنه ينظر إليهم مبرأى ومنظر واحد وهم متماثلون ومتساوون عنده يف هذه األوصاف وهذا يثبت كذب هذه املدعيات
فيهم ،ألنه ال ميكن وجود كل هذه األوصاف يف كل املمدوحني ولكن الشاعر ال يعتين بدخول الكذب يف هذه القصائد ألنه ال
يصف معتقداته فيهم ،بل يصف ويقول ما يعجب املمدوح ،وقلما يعجب املمدوح وصف األوصاف احلقيقية والواقعية،
فيضطر الشاعر إىل إدخال األوصاف الكذب يف شعره إلرضاء املمدوح وإعجابه هلا ،فال يأبى من نسبة هذه األوصاف إليهم
ألنه ال يقدسهم.
فنراه يشبه حبيبه أو ممدوحه بالغزال الغرير والطال النافر والشادن والظُّبيّة املذعورة ويشبه وجهها أيضا بالشمس والبدر
وبالروضة والصبح وضوء الصباح ويصف قده ويشبهه بالعامل وبالغصن وقضيب البان ويصف ريقه ويشبهه باخلمر الشهيّ
املُعتّق وبالقرقف وبقهوة جتري كالدرّ على احلصاد ومبدامة عذب جتلو الصّدى وبكأسات الراح ويصف خده بأنه تفوق الشقيق
ويُشبهه بالورد ويصف عينه وطرفه بأنه غزال فاتن الطرف يصف ثناياه ويشبهها بالدر ويشبهها بالربَد واألقاحي ويصف شَعره
ويشبهه بليل دجا ثم يذكر ويصف ما يف قلبه من لوعة نريانها تشتعل بني جواحنه وملا نطالع ديوانه جنده استخدم كل هذه
التشبيهات واالستعارات يف غزله ويف مدحه ويف الواقع أثر الصنعة والتكلف واضح يف هذا النوع من أشعاره.
يف املستوى الداللي االختالف بارز أيضا يف املعجم الشعري لدى الشاعر يف القصيدتني ،وهذا ناتج عن اختالف احلقول
الداللية اليت تنبع عن اختالف مكانة املمدوحني ومنزلتهم وأيضا اعتقاد الشاعر ،وميكننا أن نقول هذا املستوى قد تأثر كثريا
مبستوى الصورة .فاهتمام الشاعر مبستوى الصورة باستخدام الصور التشبيهية يف قصيدة عالء الدين قد أدّت إىل استخدام معجم
شعرى خاص خيتلف كثريا مع معجمه يف قصيدة اإلمام ( ،)املفردات يف قصيدة اإلمام ( )تدور حول الفضائل واملثل
األخالقية واألجماد ،ويف قصيدة عالء الدين تدور حول أعضاء اجلسم وعناصر الطبيعة ،فاالختالف يف هذا املستوى بارز أيضا
يف القصيدتني ومتأثر بعقيدة الشاعر.
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اخلامتة
أسلوب الشاعر يف مدحه وشعره ألهل البيت  خيتلف كثريا عن أسلوبه يف املوضوعات األخرى ،كمدحه
للشخصيات واملوضوعات املختلفة مثل وصف مظاهر الطبيعة والغزل.
املستوى الرتكييب أرفع املستويات يف قصيدته يف مدح اإلمام ( ،)ومستوى الصورة أرفع املستويات يف
قصيدته يف مدح عالء الدين.
االختالف يف أسلوب الشاعر يف القصيدتني قد متثل وبرز يف املستوى الداللي وخاصة يف مستوى الصورة.
التزام الشاعر بعقيدة الشيعية اإلمامية أثر يف أسلوب الشاعر بشكل بارز.
علي بن عيسى اإلربلي من كبار الشعراء يف القرن السابع والثامن ومن كبار شعراء الشيعة ،وأسلوبه قد تأثر
بعقيدته كثريا.
هناك عالقة وثيقة بني املؤثرات اخلارجية وخاصة العقيدة وأسلوب الشاعر أو الكاتب.
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