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Religious Semantic Areas in the Poems of Allameh Seyed Mohammad Hussein
Fadlallah (Case Study: Ghasaed Leleslam va Alhayat)
Hosein Mohtadi

Abstract:
Allameh Fadlallah studied at the Seminary of Najaf, and this area had a considerable
impact on the formation of his character. From the very beginning of his childhood,
he made a strong relation with Islamic thoughts. He grew up in a religious, literary,
and erudite family, both in Lebanon or in Najaf. “Ghasaed Leleslam va Alhayat” is
one of his best known poetical works. The aforementioned work paved a novel way
toward Arabic poetry, in general, and Iraqi-Najafi poetry, in particular. His poetic
dictionary is replete with various vocabularies. In his relation with God as well as in
his prayers, Fadlallah uses various words and terms linking man to the world of
infinity. By investigating “Ghasaed Leleslam va Alhayat” (Poetry), in the present
study, attempts were made to examine the religious thoughts of the aforementioned
poet and to determine the most significant semantic fields used in this work. The
most prominent religious semantic fields used in this work are divided into two
groups: semantic fields of religion principals and that of the religion minor
principles. Both fields are also divided into further subfields. In each semantic field,
the special terms of that field is used by the poet. In addition to pointing out these
fields, this study deals with the way of using the aforementioned terms by the poet.
In these fields, thematic codes leading to the awareness of people, particularly the
lovers of AhlulBayt.
Keywords: Seyed Mohammad Hussein Fadlallah ؛Semantic Fields ؛Semantics؛
Religious Poetry
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 18ربيع وصيف 1419هـ .ق 1197 /هـ .ش) ،ص  20ـ 1

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل
ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجًا

1

حسني مهتدي

*

امللخّص
ومِن أهمّ دواوين العالمة فضل اهلل هو ديوان قصـائد لإلسـالم واحليـاة .لقـد مَّلـله هـاا الـديوان اتّجاهـاً جديـداً يف الشّـع الع يـع مامّـةً
والع اقع النّجفع ملى وجهِ اخلصوص .جاء معجمه الشع ي موحياً معبّ اً غري مقتص ملى كلمات حمدّدة .فقد تنوّع معجمُـه ال ّوحـع يف
حلظات الدّماء والتأمّل وااليتهال إىل اهلل فضمل العديد مِن املف دات املنفتحة ملى العامل ال حب الالنهائع املطلق .احلقل الداللع ياب مِن
أيواب ملم الداللة يف الدراسـات اللوويـة احلديَّـة .ويهـدف هـاا البحـإ إىل حتديـد احلقـول الدالليـة الدينيـة يف ديوانـه «قصـائد لإلسـالم
واحلياة» .أهمّ احلقول الداللية الدينية اليت استخدمها الشام يف هاا الديوان يدور حول احلقلني  :حقل أوول الدّين وحقل ف وع الدّين.
وكلّ منهما ينقسم إىل ف وع متعدّدة .سنستع ض يف هاا البحـإ هـاين احلقلـني الـداللني وكيـ وظفّهمـا الشـام يف أشـعار ..الشـام
يستَّم يف ديوانه ال مز املوضومع وهو الّاي يستَّري الرتاث مبا فيه مِن طاقات تفج الومع لدی اجلمهور املسلم خاوة ال موز احلية يف
نفوس أنصار أهل البيت وقد يعمد الشام إىل ال موز اللووية مِن مَّل  :الائاب والكالب والظالم والنور وال ياح .إ ّن احلقول الدالليـة
مند الشام احتوت ملى ألفاظ موحية سواء منها ما أُخِاه مِن اللوة احلديَّة اليت تتماشى مع روح العص وما أُخِاه مِن لوة الق آن اليت
يتمَّّلها السيّد دوماً يف درسه وتأليفه وتفسري .الق آن الك يم ودمائه .وهاا اجلمع يني لوة املعاو ة ويني اللوتني الدينية والرتاثية
يدلّ ملى امتالكه لناوعة اللوة .ينتقع الشام مِن األلفاظ ما يشاء يعيداً من الو اية القاموسّي ة يل جاءت ألفاظـه مناسـبة متناسـقة مـع
أسلويه الشع ي .فقد امتمدنا يف دراستنا ملى املنهج الووفع والتحليلع وقمنا ياستق اء األييات اليت تد ّل ملى احلقول الداللية الدينية
وحدّدنا من دواوينه «قصائد لإلسالم واحلياة» لكع نستنتج نتيجة ملموسة.
املف دات ال ئيسية :السيّد حممد حسني فضل اهلل احلقول الدالليّة ملم الداللة الشع الديين
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1ـ املقدّمة
يعدّ مبحإ احلقول الداللية مِن املباحإ الّيت مل تتبلور فيها نظ ية دالليّة جامعة رغم اجلهود اللوويّة لعلماء األلسنة والداللة.
احلقل الداللع ياب مِن أيواب ملم الداللة يف الدراسات اللووية احلديَّة .إنّ ملم الداللة ف ع مِن ف وع ملم اللوة «وأداة

الداللة فيه هي اللفظ والكلمة» (أنيس 1191م ص  )39وهو دراسة معنى األلفاظ .واملعنى اللووي هو العالقة الّيت تتحقّق ياحتاد
منص ي العالقة اللووية أي الدال واملدلول حيإ يوجد يينهما تالحم وثيق وقد شبّههما دي سوسري يورقة ذات الوجهني :
أحدهما هو الدالّ واآلخ هو املدلول فال ميكن متزيق أحد الوجهني دون متزيق اآلخ  .أي ال ميكن فصل الدالّ من املدلول أو
العكس (الضامن 1191م ص « .)22متثّل نظرية احلقول الدالليّة الطريقة األكثر حداثة يف علم الداللة فهي ال تسعى إىل البنية الداخلية
ملدلول املومنات [الكلمات] فحسب ،وإنّما إىل الكشف عن بنية أخری تسمح لنا بالتأكيد أن هناك قرابة دالليّة بني مدلوالت عدد معني مِن
املومنات» (مبداجلليل 2111م ص .)21

احلقل الداللع يتط ّق إىل مجيع الكلمات أو املعانع املتقارية ذات املالمح الدالليّة املشرتكة وجعلها حتت لفظ مام جيمعها.
فكلمة «وماء» مَّالً مي كن أن تدخل حتتها ألفاظ مَّل " :كوب كأس طبق قدر إناء الزمور ما يوزن يه السوائل "....يعبارة
أخ ی «احلقل الداللع

()Semantic field

أو احلقل املعجمع

()Lexical field

هو جممومة مِن الكلمات ت تبط داللتها

وتوضع مادة حتت لفظ مام جيمعها .مَّال ذلك كلمات األلوان يف اللوة الع ييّة فهع تقع حتت املصطلح العام «لون» وتضمّ
ألفاظاً مَّل  :أمح أزرق أوف أخض

أييض . ...وم ّفه أُوملان ( )Ullmannيقوله « :هو قطاع متكامل مِن املادة اللغويّة يعبّر

عن جمال معني مِن اخلربة وليونز ( )Lyonsبقوله :جمموعة جزئية ملفردات اللغة» (خمتار مم 1119م ص  .)21م ّف مبدالسالم
املسدي احلقل الداللع يأنّه «كلّ الكلمات الّيت هلا عالقة م ا بتلك الكلمة ،سواء أكانت عالقة ترادف ،أم تضاد ،أم تقابل اجلزء مِن الكلّ ،أو
الكلّ مِن اجلزء» (1122م ص .)25
لكع يُفهم معنى كلمة جيب أن يُفهمه كالك جممومة الكلمات املتصلة يها داللياً «كما يقول ليونز ( :)Lyonsجيب دراسة
العالقات بني املفردات داخل احلقل أو املوووع الفرعي وهلاا عررففر ليونز ( )Lyonsمعنى الكلمة بأنّه حمصلة عالقتها بالكلمات األخری يف
داخل احلق املعجمي ،وهدف التحليل للحقول الدالليّة هو مجع كلّ الكلمات الّيت ختصّ حقال معين ًا ،والكشف عن صالتها الواحد منها باآلخر،
وصالتها باملصطلح العام» (خمتار مم 1119م ص . )91

للحقول الدالليّة مخسة أنواع 1 :ـ املوجودات  :كتاب دفرت ك سع سيارة شج ة جبل حب 2 ...ـ األحداث يلوة ملم
الداللة أو األفعال يلوة ملم النحو  :جه َلسه هركَضه همشهى قامه كهتبه3 ...ـ اجمل ّدات يلوة ملم الداللة أو املصادر يلوة ملم
النحو  :جلوس مشع تفكري ق اءة كتاية1 ...ـ الصفات  :يعيد ق يب ذكع ك يم5 ...ـ العالقات أو الكلمات ال ايطة
يلوة ملم الداللة أو يف أغلبها احل وف يلوة ملم النحو  :يف يني فوق حتت إىل مِن ( ...اخلولع 2111م ص .)121

يف ها .املقالة الّيت تستفيد مِن املنهج الووفع ـ التحليلع نسعى لإلجاية من هاا السـاال  :مـا هـو أهـم احلقـول الدالليّـة الّـيت
استخدمها الشام يف ديوانه «قصائد لإلسالم واحلياة»؟ وملى أيّ شع ٍء تد ّل املف دات الّيت استخدمها الشـام يف ديوانـه؟ وكيـ
وظّفها الشام يف ديوانـه؟ مبـا أنّ ضـيق مسـاحة البحـإ ال يتـيح لنـا اململـام يكافـة جوانـب نظ يـة احلقـول الدالليّـة اقتصـ نا مسـار
البحإ ملى احلقول الداللّية األريعة كـاملوجودات واألحداث واجمل ّدات والصفات ثـمّ قمنـا يدراسـة هـا .املوضـومات يف
احلقول الداللّية الدينّية.
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2ـ خلفية البحإ
فيما يتعلّق يالدارسات السايقة ألشعار العالمة السيد حممد حسني فضل اهلل جيدر ينا القول إنّ يعـض البـاحَّني تط ّقـوا إىل أشـعار
هاا الشام ومِن أهمّ ها .الدراسات هع 1 :ـ «السيد حممد حسني فضل اهلل شـام اً» إمساميـل خليـل أيووـا ،يـريوت دار
املــال

2113م؛ 2ــ «االجتــا .ال وحــع يف شــع السـيد حممــد حسـني فضــل اهلل» ملــع رفعــت مهــدي يـريوت دار املــال

2111م؛ 3ـ ـ «آل البي ـت يف شــع الس ـيد حممــد حس ـني فضــل اهلل» ملــع رفعــت مهــدي ي ـريوت دار املــال

2111م؛ 1ـ ـ

«ينمايههای شهادت در اشعار مالمـه سـيد حممـد حسـني فضـل اهلل» حسـني مهتـدي ورسـول يـالوي جملـة اجلمعيـة العلميـة
املي انية للوة الع يية وآدايها شتاء 1313؛ 5ـ «ماشوراء در آيينه اشعار مالمه سيد حممد حسـني فضـل اهلل» حسـني مهتـدي
خداداد حب ي جملة نقد أدب معاو م يع 1311؛ 6ـ «جلو.های ييداری اسالمع در أشعار مالمـه سـيد حممـد حسـني فضـل
اهلل» حسني مهتدي جمله ادييات پايداری شتاء 1315؛ 2ـ «شخصية ال سول األمظم يف أشعار العالمة السيد حممـد حسـني
فضل اهلل» حسني مهتدي جملة آفاق احلضارة املسالمية وي  ..1135ولك ن ختتلـ هـا .املقالـة ممـا سـبقها مِـن البحـوث
والدراسات مِن أوجه وهع أنّ ما أُلّ ه حتّى اآلن مِن الكتب واملقاالت مل تتط ّق إىل نظ يـة احلقـول الدالليـة يف أشـعار شـام نا
هاا .لالك هاا املقال هو أوّل دراسة يُكتب يف موضوع احلقول الداللية يف أشعار العالمـة السـيد حممـد حسـني فضـل اهلل .وأخـرياً
ن جو أن تكش ها .الدراسة آفاقاً جديـدةً يف املوضـوع وتضـعها يـني يـدي القـ ّاء األمـزّاء يف ضـوء مـا تووّـلت إليـه الدراسـات
السايقة مِن نتائج إضافة إىل إكماهلا والتط ّق إىل املوضومات الّيت مل تتم املشارة إليها سايقاً.
3ـ احلقول الداللّية يف الديوان
إنّ ديوان «قصائد لإلسالم واحلياة» يهعِجّ ياحلقول الداللية فقد جهمهعه الشام فيه كلّ ما ميكن قوله يف املسائل الدينية والعقائدّية
ويضمنه تساؤالته الدينّية والفك ّية .ختّي نا من جممومة دواوين الشام ديوان «قصائد لإلسالم واحلياة» للووول إىل نتيجة
ملموسة .فقمنا يتحديد أهمّ احلقول الداللّية الّيت دار حوهلا املعجم الشع ي للعالمة فضل اهلل يف هاا الديوان واملعجم
الشع ي مند شام نا هاا يدور حول حقول داللية مديدة وأهمّها  :حقل أوول الدين وحقل ف وع الدّين وكلّ منهما ينقسم إىل
ف وع متعددة.
3ـ 1حقل أوول الدين
األوول املسالمية مخسة ثالثة منها تعترب أوول الدين وهع التوحيد والنبوّة واملعاد وأمّا العدل واملمامة فهما من
أوول املاهب مما يعين أن رفض شعء منهما ال يقتضع اخل وج من املسالم وإمنا يقتضع اخل وج من املاهب .وفيما يلع
نتط ّق إىل حقل أوول الدّين يف أشعار العالمة فضل اهلل :
3ـ1ـ1التوحيد
العالمة فضل اهلل يف ديوانه املسمّى يـ«قصائد لإلسالم واحلياة» يسعى إىل تاكري املنسان املسلم يأنّ كلّ مشاهد الكون تدلّ
داللة قطعية ملى وحدانية اهلل وال إله إلّا اهلل وهو املعبود احلقيقع وريّنا ويديّ أمورنا ويقول السيّد :
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أيُهااااااااااااا النااااااااااااا ُ :ال إلاااااااااااهر سااااااااااااا

اااااااااااااااااااوی اهللِ ولااااااااااااااايّ ا جياااااااااااااااادِ
(فضل اهلل 2111م ص .)11

أيف شااااااااااايء ي قاااااااااااولُ ال ر ف إلّاااااااااااا اهلل

ساااااااااااااا ارء انطالقاااااااااااااا اةِ الضااااااااااااااااعفاءِ
(املصدر نفسه ص .)192

استفاد الشام يف هاين البيتني من األمساء والصفات احلميدة هلل تعاىل  :هو إله ربّ اهلل ولعّ املجياد والتديري س ّ
االنطالقة من القيود والسالسل .اهلل تعاىل يف نظ ة الشام ليس إله العبادة فحسب يل إنّه خالق السماوات واألرض ومُديِّ
األمور وس ّ انطالقة الضعفاء .إنّ رأي الشام يالنسبة إىل اهلل هو رأي مهن يدر دونيته مقايل ت فع الباري يف رحاب
امللكوت األملى والعُالء الّاي خيتص يه اهلل وحد..
يتساءل الشام يف أشعار .من س ّ وجود .وحياته وروحه واشتاق إىل رمحة اهلل العظيمة والّيت كتبها اهلل تعاىل ملى نفسه
كتَبَ ربُّكُم على نَفسِ ِه الرّمحةَ( األنعام  .)51 : 1يقول الشام يف قصيدة يعنوان «ربّ رمحا » :
َ 
ر ِّ رُمحااااااااااااك إنف روحااااااااا ايّ تااااااااااااوي

وفاااااااااُادي يااااااااااو ُ شاااااااااي ا فشاااااااااي را

ر ِّ رُمحااااااااااك أنااااااا اتر قااااااا ادفرتر لاااااااااي

فهراااااااب لاااااااي إن شااااا ا تر قلبااااا ااً روااااا ايّا
(فضل اهلل 2111م وص .)11- 13

لقد غ ق الشام يف مشقه للخالق .فبناء ملى هاا تتك ّر كلمة "رمحا " يف ها .القصيدة وهع تدلّ ملى أن ال ملجأ
للشام غري ياب رمحة اهلل وهو غري يائس من رمحته الّيت وسعت كلّ شعء واشتاق الشام إىل رمحة الّيت أملها يف الزمن
الاي كَّ ت األهواء ليف ّك يف ذاته وليامن أنّ التية والو ية والضّياع درب إىل اليقني الاي أحبله .ويسأل اهلل تعاىل الص اط
املستقيم ألنّ ط يق الضياء مند اهلل هع ط يق اهلل ويطلب من اهلل تعاىل قلب املميان املطمئن ال ضعّ.
إنّ قلب الشام هو قلب ماشق هو ال وح الّيت ال يعلم س ّها وحقيقتها إلّا اهلل .وما يسكن قلب الشام إلّا الدماء .هلاا
يناجع الشام اهلل تعاىل ويتض ّع إليه ويدمو « ..إنّ أجواء الزيارة والدعاء يف النجف ،وحبّ الشاعر وشغفه هلاه األجواء دفعته إىل تلمّس
طريق الدعاء ممارسةً وسلوكاً وشعرًا فقد آنسر باهلل سبحانه جليس ًا ورفيق ًا وصاحب ًا وحبيب ًا وررمحان ًا ورحيم ًا وهاديا وغفورًا ،ال سيّما أن أدعيته
وابتهاالته شكّلت حلظة هناء له ،وراحة لنفسه ،واستقرارًا لااته ،فحسبه الدعاء وحسن الظنّ با جابة» (مهدي 2111م ص .)163

وميكن حتديد احلقول الداللية الّيت ختّي منها الشام مف داته حسب التصني اآلتع :
حقــل املوجــودات  :اهلل إلــه ربّ القـ آن القلــب الـ وح األرض الكـون الشـ اب الطعــام الشــمس الســماء
اليناييع.
حقل األحداث  :قدّرته رُمحا

ههـب خلقـتهين نوحّـد اهـدهنع يقـود نـامن أمطـين نعهـاِّبُ أرجـو يكشـ

ضُمّين أودمته.
حقل اجمل ّدات  :السماحة اللط

غف ان احلقيقة إميان املجياد التديري ال ّمحة العفو.

حقل الصفات  :العالِم اخلالق العُلع غفور الطُه سويّاً ههنّاء ايتهال خبري أحد..
مِـن اجللـعّ أ ّن هـا .احلقـول تـدخل أغلبيتهـا ضـمن الكلمــات "ال ّمحـة واخلَالقيـة والوحدانيـة" وأنّهـا تتـداخل مـرب كـَّري ِمــن
املف دات .ويف ضوء هاا التصني

ن ی أنّ ال ّمحة واخلَالقّية والوحدانّية هع الوالبة يف معجم الشام يف هاا احملور .مندما ي زقنا

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً
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اهلل نعمة فهو من رمحته ومندما يوف لنا ذنوينا فهو من رمحته وهو س ّ هاا الوجود وخالقه وخالق السماوات واألرض ومـا
فيها .هلاا كلّ املف دات اليت ن اها يف حمور التوحيد تدور حول وفة ال ّمحة واخلالقّية هلل تعاىل .ويعبّ الشام من رمحـة اهلل تـارة
يفعل األم   :رمحا

ههب أمطين ضُمّين وتارة ياالسم  :اللّط

وحدانّي ـة اهلل يــاألم املســند للمخاطــب وذلــك أمَّــال  :رمح ـا

ال ّمحة العفو السماحة اهلنّاء .ويعبّـ الشـام مـن

ض ـمّين اه ـدهنع وأحيان ـاً ياملاضــع املســند
ههــب أمطــين ُ

ت أو ياسـتخدام األمسـاء املفـ دة الّـيت تـد ّل ملـى الوحدانيّـة هلل تعـاىل يف
ت أودمـ ه
ت خلقـ ه
للمخاطب وهـو واضـح يف  :قـدّر ه
كلمات مَّل  :أحد ربّ اهلل إله العالِم اخلالق الوفور أو الفعل املضارع مَّل  :نوحّد املله.
3ـ1ـ 2النبوة
خصّص العالمة قسماً حمدلداً من ديوانه مبوضوع النبوّة حتت منوان يف رحاب رسول اهلل .وأنشد القصيدتني يف هاا اجملال « :يا
رسول احلياة» و«مِن وحع امليالد النبوي» .ويف ضمن قصائد أخ ی يشري الشام إىل موضوع النبوّة أيضا .مِن األنبياء الّاين ذهكَ ه
الشام أمساءههم يف ديوانه هم  :ال سول األمظم حممّد

وميسى  وموسى ( فضل اهلل 2111م وص 91

 )192 332وما ذُكِ هت أمساء الكتب السماوية يف أشعار الشام إلّا الق آن الك يم واملجنيل (املصدر نفسه وص .)332 192

النيبّ يف نظ الشام نيبُّ األح ار :
ياااااااا نااااااا ف األحااااااارار هااااااااي سااااااارايا

ك أساااااااااااااری يف قبضاااااااااا اةِ األعااااااااااااداء

خااااااادعوها باسااااااام (احلماياااااااة) وامتااااا ادّ

ت يااااااااااا ادص بالسالسااااااااااااال الصّااااااااااا امّاءِ

ترهاااااااقُ الشفااااااااعبر بااااااااالقيودِ وتهااااااااوي

بسااااااااايا ِ اللّظاااااااااى علاااااااااى الضءاااااااااعفاء
(فضل الله1002 ،م ،ص .)12

يقول الشام يف ها .األييات  :ايتعد أتباع ال سول من قيم ال سالة وح كة النيبّ واألمداء خدموا النّاس ياسم احلماية
والدفاع منهم وظلموا يف حقّهم خاوة يف حقّ الضعفاء واستولّوهم ويف احلقيقة أوبح األتباع كأس اء يف قبضة األمداء وال
ط يق هلم إلّا ال جوع إىل دموة النيبّ .يقول الشام  :
ياااااااا رساااااااول احليااااااااة نرضِّااااا ارْ قصااااااايدي

بن ثااااااااااارَ مِاااااااااان فجاااااااااارك املنشااااااااااودِ

كيااافر كاااان اهلُااادی يهااازء عاااروّر الظّلاااام

يف فتكاااااااااااااااةِ الرِّماااااااااااااااا امليااااااااااااااا ِد
(المصدر نفسه ،ص .)95

وال سول هو رسول احلياة .الشام خياطب ال سوله حممّداً

يف قصيدة يعنوان يا رسوله احلياة والشام  .يق طويلًا

مند معاناة ال سول من طاغوت اجلاهلية وتاكري .املسلمني يأنّ هلم يف السرية احملمديّة دليالً وهادياً ويتّخا مِن ذك ا .مناسبة
لتاكري اجليل يالفتوحات الّيت حتقّقت ملى يدي ال ّسول األمظم

وحيار اجليل من االيتعاد من نهج النّيب

« .ولقد

مسع الشاعر وأطاع ،فسارر على در ِ الرّسول مستمسكاً وهو يعيش حياة الضياع والضالل ،يسعى وراء ملاات احلياة وقرارات دنياه» (مهدي
2111م ص .)211

وميكن حتديد احلقول الداللية الّيت استقى منها الشام مف داته حسب الرتتيب التالع :
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حقل املوجودات  :األنبياء النيبّ حممّد أمحد ميسى موسى ق آن املجنيل الضـباب القيـود البيـداء السـياط
السالسل الطواة الفج الضحى.
حقل األحداث  :ازرهع ت هعهلد تطلّعُ مُدل يفتتحُ يطوي تبعإ تصُبُّ تَّري تضمّ نهضِّ يدمو أناجع أوحيته.
حقل اجمل ّدات  :التوحيد اليقظة التح ّر النص احلقّ العبودية الدموة احلنان ال محة السنا الضياء املغواء
الوطاء الظالم.
حقل الصفات  :ال ّضا الصفاء السالم اخلري احلقّ الطُّه اجلوفاء البوضاء الظلماء العمياء الصمّاء الوضّاء.
والشام استخدم امل ادفات املختلفة .امل ادف األوّل هو  :النور الضحى الفج الشعاع الضياء السناء .وامل ادف الَّانع
هو  :احلبّ اجلمال ال ييع .وامل ادف الَّالإ هو  :احلقّ اخلري املخاء ال جاء .ويف املقايل اختار السيد ملن ال يقبل املسالم
رموزاً خمتلفةً ومنها  :الدّجى الظلماء العمياء اجلاهلية اجلوفاء البيداء الزّي

البوضاء السالسل الصمّاء القيود سياط

اللظى ليل اجلهل (املصدر نفسه وص  22ـ  .)69ومن الالفت للنظ أنّ الشام امتمد ملى الكلمات الّيت تدور يف حمور النور
والدجى ليبيّن لنا مهن يامن ياهلل ويشهد ي سوله فقد دخل املسالم كأنّه دخل يف النور ومن يش

ياهلل ويكاّب ي سوله فقد

دخل الدجى والظلماء كأنّه يكون يف اجلاهلية اجلوفاء.
3ـ1ـ 3املعاد
املعاد هو أول الَّالإ مِن أوول الدين .يوظّ الشام مدداً مِن األلفاظ والرتاكيب ليحدّد نظ ته ورأيه حول املعاد .والشام
اقتبس ألفاظه يف هاا احملور من الق آن الك يم .ياك الشام يف هاا احلقل أمساء يوم القيامة ويشري إىل اجلزاء أو العقاب فيه.
حتدّث الشام يف أشعار .الصوفية من املعاد ويوم القيامة حيإ يقول :
وأنااااااااااااا راجاااااااااااعص إليااااااااااااك بقلااااااااااا

إنف قلاااااااااااااا صااااااااااااااحيفة بيضاااااااااااااااء
(املصدر نفسه ص .)21

أشار الشام إىل املعاد يقول مندما ميوت املنسان ال ينتهع حياته يل هو ي جع إىل خالقه "إليك" الّاي سريجع إليه كلّ
خملوق خلقه ولكن الساال الّاي يط ح هو كي

ي جع الشام إىل خالقه وملى أية وورة وهيئة؟ الشام يأتع ياجلار

واجمل ور "يقليب" ليظه هيئة ال جوع فال جوع إىل اخلالق ليس رجوماً ماديا وجسمانياً فحسب يل يقلبه مستودع األس ار
واحلبّ واليقني واحلنان.
القُااااا اوفةُ أيءهاااااااا األقويااااا ااءُ هااااااال ترنفااااا اعُ

يف مروعاااااااااااادِ احلِسااااااااااااا ِ احلاااااااااااازين
(املصدر نفسه ص .)112

ويف كياااااااااااا ا اني هلفااااااااااااااة للماااااااااااا ادری

اجملهااااااااول للغياااااا ا ب

فهاااااااال نلتقااااااااي
(املصدر نفسه ص .)21

مبارة "املدهی اجملهول" تشري إىل الالنهاية حيإ اجلنة الّيت أُمِدّت للمتّقني .واملقصود من الويب هو مالَم الويب واملعاد
الّاي يعدّ املميان يه أرقى درجات التّقوی واليقني ويشّ اهلل تعاىل املامنني يهاا الويب  :ثُمَّ ُترَدُّونَ إِىل عالِمِ الْغَيْبِ َو الشَّهادَةِ

فَ ُينَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( التوية  .)11 : 1وجاء االستفهام "هل" للتمنّع وليس االستفهام حقيقياً ألنّ الشام يأمل لقاء اهلل

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً
مبتعداً من أدران دنيا .اليت تعدّ يالنسبة إليه دار هلو يينما جعل اهلل دار .ال احة ملن ال ي يد ملواً يف األرض وال فساداً ِ  :تلْكَ

خرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْ َأ ْرضِ َو ال فَساداً َو الْعاقِبَةُ ِللْم َُّتقِني( القصص  .)93 : 29وأردف الشام قائال :
الدَّارُ الْآ ِ
فاااااا ا أا شاااااا ا تر أن تعاااااااااِّ ر جساااااااامي

بغوايااااااااااا ا اتي فحسااااااااااا ا الااااااااااااادّعاءُ
(فضل اهلل 2111م ص .)21

ري أنف اللّظااااااا اى تااااااا اُُ ء وقدتاحاااااااااا
غااااااا ا ر
حيااااااااااااا اثُ حتيااااااااااااا اا أعمالناااااااااااااااا يف

اااااااااااار ُ نريانُهااااااااااا غاااااااا ادر األدعياااااااا ااء
اهللِ ي

َ ُّ
وم التق

ى وي

َ
وم الج

ا

(املصدر نفسه ص .)31

يعتقد الشام أنّ لإلنسان املانب مااياً يوم القيامة .واجلار واجمل ور "يوواياتع" يشري إىل سبب العااب .ويها .الط يق الشام
حياّر كلّ إنسان من القيام يأممال ال ي ضى اهلل يها".حيإ" يشري إىل يوم القيام وهو يوم احلساب ويوم اجلزاء ويوم التّقى .ويف
املقايل يتحدّث الشام من جنة مدن حيإ يقول :
حتضُااااااااا انُ أحالمُهُااااااااااام جرنفاااااااااااة الاااااااااااا

اااااااا لودِ إىل حياااااااثُ يساااااااامو العااااااااالء

ومِاااااااان وحيااااااااه أن نعاااااااايشر اجلمااااااااال

ك ماااااااااا عااااااااااّر يف اجلنّااااااا اةِ األتقيااااااا ااءُ
(املصدر نفسه ص .)31- 33

اجلنّة جزاء لألتقياء الصاحلني الّاين آمنوا يكلّ ها .املباديء وال ؤی وماشوها يف واقعهم وهم فيها خالدون ومن ميزات
ها .اجلنّة هو اخللود وال ضوان .وميكن حتديد احلقول الداللية الّيت مجع منها الشام مف داته حسب الرتتيب اآلتية :
حقل املوجودات  :اجلنّة اجلحيم الانوب نريان اللظى األتقياء.
ت تعاِّب تاجّ حت ق.
حقل األحداث  :نلتقع ارتقى م ل ما ه
حقل اجمل ّدات  :اجلزاء التّقى العفو ال جاء الويب.
حقل الصفات  :اجملهول ال ضوان اخللود البيضاء.
مِن اجللعّ أنّ ها .احلقول تدخل أغلبيتها ضمن ثنائيّة "اجلنة واجلحيم" وأنّها تتداخل مرب كَّري مِن املف دات .ياك الشام
أمساء يوم القيامة وهو يوم التّقى ويوم اجلزاء ويوم احلساب واملدی اجملهول .ويدخل األتقياء يف اجلنة واجلنّه هع جنّة
ال ضوان وجنّة اخللود وهم ي جون لقاء اهلل فيها .ويدخل املانبون يف اجلحيم وفيها يُح هقون ويُعاليون واللّظى تاُجُّ وحت ق نريانها
األدمياء واملانبني.
3ـ1ـ 1املمامة
حمور املمامة يش ّكل مساحة كبرية من اخلطاب الشع ي لدی العالمة فضل اهلل وهاا يعطع ماشّ اً ملى مدی اهتمام الشام
مبوضوع املمامة وإحساسه إليه؛ سواءً جاء التعبري منه مبف دة املمامة أم ياملف دات املعّب ة منها .إنّ هنا نقطة ال يُدل أن نشري
إليه وهع أنّ الشام يف ديوانه قصائد لإلسالم واحلياة أنشد أشعاراً حول املمام ملعّ واملمام احلسني املمام الصادق 
واملمام املهدي
السّالم :

وجعلها يف ديوانه يعنوان يف رحاب أهل البيت .وهنا نتط ّق إىل أشعار أنشدها الشام حول األئمّة مليهم
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ـ املمام ملعّ  : يقول الشام حول املمام ملع : 
أكاا اری الوصاا ايِّ وكاا ام قُمنااااا نُشاا ايدُ بهااااا

درهاارتا توالااات باااه األحااادا ُ والغِيراارُ العاااالء
(فضل اهلل 2111م ص .)22

وإأرا باااااااااااااالن ِّ ريهتِااااااااااااافُ بالدءناااااااااااااا

ااااااااا ايا علااااااااااي خلاااااااا ايفيت ووزياااااااا اري
(املصدر نفسه ص .)11

املمام ملعّ  يف رأي الشام ـ كما ينبعإ هاا ال أي مِن فقه الشيعة ـ هو أخو ال سول ووويّه وخليفته ووزي .
والوواية امتداد ل سالة النيبّ وحفظ دينه هو موضوع ذُك ِ يف املصادر املوثوق يها « :يا عليء أنتر أخي ووصيّي» (كويف  .1112ج

 1ص « )351يا عليء ،أنتر ا مامُ و اخلليفةُ مِن بعدي» (خزّاز قمع  .1111ص  .)152يعد ما هذكَ ه مكانة املمام ملعّ  يعد النيبّ
يشري إىل ألقايه ويقول :
ٍّ //إمام العدل //سبيل العدل //رائد الفجر //عطر النبوّة //إمام األحرار //أنشودة
املمام ملعّ  « سيف مِن احلقّ //قرآنُ حق
الاءری //جنيّ الاءری //رمز احلياة //رمز احلقيقة /تاريخ األمّة //باعث التاريخ //إمام األحرار //الكوكب //زور احلياة //نور احلياة»
(فضل اهلل 2111م وص : )12- 29
1

ٍّ وكاااام مِاااان حكمااااة رهرااااررت
قاااارآنُ حااااق

فيااااا اه وكااااا ام يف جماااااااالي آيااااا اهِ عِبرااااااار

يااا اا سااا ايّدي يااا ا ا إماااااام العااااادل معاااااارةً

فقاااااااد تربااااااادّلر منّاااااااا الااااااارأيُ والنّظااااااا ُر

وقلااااااتر هاااااااا ساااااابيلُ العاااااادل مُناااااابلِ ص

أماااااااااامركُم ،ومرعاااااااانيُ احلااااااااقِّ مُنهرمِاااااااا ُر
(املصدر نفسه وص .)21 29

إذا دقّقنا يف ها .األييات سنجد أنّ مهن يبحإ من كيفيّة العدل واحلقّ فينبوع له أن يع ف املمام ملعّ  ألنّه هو إمام
العدل ومهعني احلقّ تاريخ األئمّة .خياطب الشام املمام  ويقول يف مص نا احلاض قد تويّ الفك ال أي الّاي تعتقد.
األمّة قياساً ممّا أرسا .املمام ملعّ  ويف نظ ة الشام املمام ملعّ  سنّ سبيل العدل وملى اآلخ ين املقتداء يه ومتَّّله
ألنّه منري وجلعّ أمام القارئني لسرية الووعّ وأضاف الشام املبتدأ "معني" إىل "احلقّ" ليعطع املمام  هويّة الينبوع الّاي
تتدفّق منه قيم العدالة وجاء الشام ياخلرب "منهم " ليمنح املمام  هوية املط الّاي ي مز للحياة .إذا دقّقنا النظ يف أشعار
الشام حول املمام ملعّ  جند أنّ الشام ياكّد ملى مدالة املمام ملع  وكلّ ما يتعلّق يالعدالة مِن أنّ اخللق يف احلقوق
سواء ويعدالته يُصلِح املمامُ اجملتمعه مِن الظلم والفساد والفق .
ـ املمام احلسني  : املمام حسني  مند الشام هو «رمز ا باء ،وقطب اهلدی ،واملنقا األعظم ،وسرّ ا له ،وكعبة املسلمني،

وسبط الن ّ ،سيّد النّفر الناهضني ،ونهضة احلق» (فضل اهلل 2111م وص  .)116- 113املمام حسني  سجّله يشهادته وفحة
احلقّ يف وجه الباطل وو خة العدل مقايل الظلم حيإ يقول الشام  :
هنااااااااا حياااااا اثُ ري رقُاااااا ادُ رمااااااااز ا بااااااااا

وقطااااااااب اهلاااااااادی املنقااااااااا األعظااااااااام

هنااااااااا حيااااااااثُ ري رقُاااااااادُ ساااااااارّ ا لااااااااه

وحيااااااث اهلاااااادی مِاااااان أساااااا تي ،مفعاااااامُ

 .1اجملالع  :الواحد مهجلَى وهو موضع اجلالء ما يُ هى مِن الوجه إذا استُقِبله الوجه.

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً
(املصدر نفسه ص .)113

املمام احلسني  س ّ املياء ألنّه وق

أمام الظاملني ومل يستسلم وخطّه هو خطّ ال فض ال فض للوثنية ولالحن اف

وللجاهلية وللظلم ولكلّ الّاين يستعبدون النّاس .ومل يق

ليبايع االحن اف والفساد يف األمّة الّيت توّالها الطّاغية يزيد وإنّما

حت ّ يقوّة ومزّة وإياء ليوِّي الواقع الفاسد ويَّور ملى الضالّني والكاف ين وأجنى الناسه مِن ظلمهم وفسادهم وهو قطب اهلدی
ألنّه مصباح اهلدی وسفينة النجاة .إنّ النهضة احلسينّية نهضة احلقّ والت تبط يزمان ومكان يل هع ح كة احلقّ يف رحاب
املنسانّية وح كة الص اع الدائم يني اهلدی والضالل واملميان والكف واحلقّ والباطل والعدل والظّلم لالك ليس غ يبًا
أن يعيش املمام احلسني  يف العقول والوجدان والقلوب ثورة خالدة.
ـ املمام الصادق  : ماش املمام يف ظلّ الصّ اع يني يين أميّة وخلفاء يين العبّاس« ،وقد كان عصره عصر حركة وعصر انفتا
حركة يف الفكر وحركة يف السّياسة وانفتا على منطلقات عميقة البعد يف هاين اجملالني اقتضته طبيعة التغيري واالنتقال املرحلي الّاي تفروه

حركة التاريخ وتطلّعات ا نسان حنو املنطلق األفضل» (فضل اهلل  1191ص  )113يف ظلّ ها .األجواء كان املمام الصادق 

يتح ّ وي شد ويبلّغ وحيض الطالبُ والعلماءُ حلقاته العلميّة من أحناء العامل .وهلاا شام نا هاا يفتخ متاماً أنّه ينتسب إىل ها.
الشخصيّة العظيمة يف تاريخ املنسانيّة وأنشد أشعاراً رائعةً حول هاا املمام املعصوم  مبا أنّ ثورة املمام الصادق  كانت
ثورة فك ية الكلمات الّيت جاء يها الشام يف أشعار .حول هاا املمام تدور حول حمور الفك والعلم واهلداية ومنها  :الفك
العلم اهلدی النور يش ق مشعل يتوقّد السنا الصباح إيقاظ الشعوب س ّ يوور الدين (فضل اهلل 2111م ص

 )111- 112حيإ يقول :
أكاااااااا اراك في نااااااااااا ثااااااااااورة تتجاااااااا ادفدُ

للفكاااااااا ر تسااااااااابقُ العصاااااااااورر فت لُاااااااادُ

وجمااااااالُ دنياااااا كُناااااتر تُلااااااهبُ روحرهااااااا

بااااااالنّور يُشاااااار ُ مِاااااان هااااااداك فيصاااا اعردُ

فبرعثااااااااا اتر رو ر العلااااااااااام يف أجوائاااااااااااه

نااااااااااورًا ي شِااااااااااعء وعزمااااااااااةً تتوقاااااااااادُ
(املصدر نفسه وص .)111- 112

املمام الصادق  نور الضّحى ويف قمة الفك املنسانع واهلدی املميانع ذك  .كَّورةٍ فينا وها .الَّورة تتجدلدُ للفك
الفعل املضارع "تتجدّدُ" تدلُّ ملى االستم ار يعين يف يومنا هاا تتجدّدُ الَّورة للفك

وإن كان فصل الزّمن ييننا واملمام ولكن

فك  .ونور .ييننا والتاريخ كإنسان جي ي ليشاهد نور املمام .وهو يف ظلّ ها .األجواء وو امات يني يين أميّة ويين العبّاس
مندما يكون الشعب خامل وراقد يعإ ملمه و ش ّكل حلقاته العلمية مليقاظ هاا الشعب من نوم الوفلة واجلهل .ممّا يهمّين أن
أشريه إليه هو أنّ األفعال "تتجدّد تسبق ختلد تلهبُ يش ق يصعد جي ي يعيش يشعّ تتوقّد تسعُدُ" اليت جاء يها
الشام يف ها .األييات كلّها مضارمة وهع تدلُّ ملى االستم ار يعين فك املمام ورأيه ونور .يشعّ ييننا حتّى اآلن ولن يطفأْ
أيداً .ومبا أنّ ثورة املمام الصادق  هو ثورة فك ية ملمية رك ّزت الشام ملى حمور العلم والفك يف أشعار..
ـ املمام املهدي

  :أشعار الشام املهدوّية مليئة ياألمل وال جاء ويتحدّث الشام من هاا األمل وظهور املمام املهدي

هو الّاي يأتع وميأل األرض مدال ويزيل الطواة واخلائنني اجلاهلني .ومل يتحدث الشام من مالمات الظهور يل أكّد
ملى فك ة األمل وال جاء واملجاية من ساال الش ّكاكني يف طول مم  .حيإ يقول الشام  :
أنناجيااااااااااا اك والنّجااااااااااااااوی تطاااااااااااااولُ

حساااااااا ابُها منااااااااااك أنّااااااااااك املااااااااااأمولُ
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كلّماااااااا امتاااااادّت احلياااااااة وطاااااااالر الاااااادّ

ر ُ واشاااااااااااتدف بالساااااااااااُال السّاااااااااااُولُ

وحكيناااااااا هلااااااام أحاديااااا اثر مااااااان عاااااااا

شااااااوا طااااااويال إن قياااا الر عُماااا ارص طوياااا الُ
(املصدر نفسه ص .)112

يف ها .األييات يشري الشام إىل األمل وال جاء يظهور احلجّة ولو طال الدّه ُ ويقول الشام ناك يف قضية مم املمام
للّاين يبَّّون الشكو يني الناس قضية من ماشوا طويال كنوح  يف رأيه قضية مم املمام مهدي

املهدي

ليست

مجيبة يل هع ييد اهلل تعاىل .ولكن املهم هو أن ال ننسى أملنا ونسأل اهلل تعاىل التعجيل يف ف جه .ويقول الشام لإلمام ألقايا
أخ ی :
هااااااااو أا املصاااااااالِح الكاااااااابري فماااااااان أا

يتحااااا ادفی ا صاااااااال ر ،أيااااا ان العرااااااااول

حنااااااانُ يف وحشاااااااةِ الطرياااااااق حيااااااااری

ولاااااااااديك اهلااااااااادی وأنااااااا اتر الااااااا ادّليلُ
(املصدر نفسه وص .)111- 116

ألنّ احلياة مبء .ثقيل .وحتتاج إىل ال احة

الشام يتحدّث من األسباب اليت توجب رجاء ظهور املمام املهدي

واهلدوء .وألنل الص اط املستقيم إىل اهلل قد أضيع وتشعّبت السبل .وجيب أن يكون الدين والعقيدة يف يد مصلح كبري وال يف يد
جبان دمعّ .وتك ار كلمة "ن جو " تدلّ ملى أنّ الشام ي يد أن يقوّي فك ة ال جاء واألمل يالظهور يني الناس .يف نظ ة الشام
إنّ غيبة املمام احلجّة

حكمة امللهِ فالتبلغُ أس ارهها العقولُ ويقول يف البيت األخري قضية غيبة واحب العص

مِن

أس ار اهلل ولن تصل مقول املنسان إليها وقد شعّلت ها .الويبة يف قلوينا نريان احلنني ولدينا شوق وهلفة لزيارة املمام احلجة
ألنّنا التائهون وهو اهلادي والدليل .الشام يف أشعار .املهدوّية يستخدم ضمري املتكلّم "حنن" أو "نا" ألنّه يتحدّث ويتكلّم
يلسان األمّة ويهاا األسلوب يا ّكد ملى واقع مالقته وأمّته ياملمام املهدي

.

إذا أمعنا النظ يف أشعار الشام يف حمور املمامة نصنّ احلقول الداللّية فيها حسب التصني التالع :
حقل املوجودات  :السي

ق آن كعبة شفة النيبّ الكوكب زورق احلياة النجم الشمس الويإ رائد الفج

الصادق املهدي ملعّ احلسني.
حقل األحداث  :تتجدّد تسبق ختلد تلهبُ يش ق يصعد جي ي يعيش يشعّ تتوقّد تسعُدُ ختضب نهفو
مجِّل.
حقل اجمل ّدات  :املوالح اجلهاد التح ي

العدل العدالة املمطاء اخللود املياء امليقاظ اجملد الشهادة

اخلِصب العِلم.
حقل الصفات  :اهلادر املنقا األمظم الطويل احلقّ الف ج األكرب املصلح الكبري األلق الساح

الويإ اهلام

مستنري مُفعم.
إذا دقّقنا النظ يف اجملمومات األريع السايقة يتّضح لنا أنّ ها .احلقول تدخل كلّها ضمن ثنائيّة " :اهلداية /الضاللة"  ,وأنّها
تتداخل مرب كَّري مِن املف دات ويف ضوء هاا التصني أنّ النور واهلداية وما يدلّ ملى احلياة واحل كة واألمل هو الوالب يف
معجم الشام

إنّ األئمّة  كلّهم كأنوار منبَّقة من نور اهلل تعاىل ومهن تبعهم اهتدی ومهن مصى من أوام هم فقد ضهلّ.

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً

كما نستفيد مِن الزيادة الواضحة يف األفعال املضارمة مقارنة يأفعال املضع أنّ االهتمام منصب ملى التعامل مع احلاض
واملستقبل وتدلّ األفعال املضارمة ملى االستم ار واحليوية أي يستم ّ فك األئمّة ييننا حتّى يومنا هاا .والشام لكلّ إمام جاء
ياملف دات الّيت تدلّ ملى ميزاته املمام ملع  إمام العدل ومُحطِّم األونام ورفيق أهل الباس واملمام احلسني  هو
رمز املياء ونهضة احلقّ وقطب اهلدی واملمام الصادق  هو مشعل يتوقّد يني الناس ويعلمه وفك  .أيقظ الناس من نوم
الوفلة واملمام احلجة

هو املصلح الكبري والف ج األكرب واملمام املأمول وإن طال الدرب .وكَّرياً ما تتك ّر كلمة يف أشعار

الشام حول األئمّة  مَّل  :النور واهلدی والعدل واحلقّ .وهاا يدلّ ملى أنّ األئمّة  كلّهم نور واحد وسبيلهم
سبيل واحد وكلّهم مادل واحلقّ معهم .والضمائ يف ها .األشعار تنقسم إىل ثالثة أقسام  :فئة الوائب "يهتِ ُ ي قُدُ رفّ
يش ق" وفئة املخاطب "رافقته مضيته حطّمته ذك ا

كنته تُلهبُ سنا

هدا

رأيته مِنكَ أنّك إليك أنتهط

وتعود الوائب واملخاطب إىل األئمّة  وفئة املتكلم " :حنن منّا يِنا فينا لنا أناجيك ن جو

من ح تهفو حكينا"

ل الشام مِن نفسه ناطقا يامسه ووار يتكلّم يصيوة اجلمع.
وتعود ها .الفئة إىل الشعب املنتص الّاي جهعه ه
3ـ 2حقل ف وع الدين
ف وع الدين هع مش ة ف وع وجيب ملى املسلم أداؤها وهع  :الصالة والصوم واخلمس والزكاة واحلج واجلهاد األم
ياملع وف والنهع من املنك

الوالية ألولياء اهلل والرباءة من أمداء اهلل .الشام يف ديوانه أنشد أشعاراً حول الصالة

واجلهاد واألم ياملع وف والنهع من املنك والتولّع والتربّي .نتط ّق إىل ها .الف وع يف ما يلع :
3ـ2ـ 1الصالة
إىل جانب التوسّل ياألئمّة ودماء اهلل سبحانه كان الشام حيبّ الصالة مبا فيها من معان سامية وت فّع وارتفاع إىل أنوار
اهلدی ومشارق التّقى هكاا كانت حلظات الشام الصوفيّة والع فانيّة ال ائعة ألنّه مل يفهم التصوّف أو الع فان سوی مالقة
حبّاً .يقول الشام حول كيفيّة والته :
ب يينه ويني اهلل تعاىل ونور .يفيضُ إش اقةً ووفاءً و ُ
مع اهلل ووالته خطا .
صااااااااالتي يااااااااا ر ِّ انطالقاااااا اةُ خاشاااااا اعَ

ولوعااااااااةُ إحسااااااااا َ وخفقااااااااةُ إيااااااااان
(املصدر نفسه ص .)362

يكش لنا الشام يف ها .األييات من فهمه للصالة يأنّها وسيلة الرتباط املنسان ياهلل تعاىل وليست الرتباطه ياملوجودات
األخ ی فمفهومها مند .يساوي مفهوم العشق للحقيقة .وما معنى والة يف نظ ة الشام إلّا الووول إىل اهلل تعاىل ألنّه س ُّ
اجملد .الساال الّاي يط ح هنا هو  :أيلة والة تووِلُ املنسان إىل اهلل تعاىل؟ الصالة اليت تُق أ وفيها املصلّع خاشع ومامن ياهلل
وما يف قلبه إلّا اهلل تعاىل وتنهى من الفحشاء حيإ يقول الشام  :
ر ّ هااااي الصاااالةُ حاااب وإياا انص ونرهاايص عااان فتناااة الفحشااااء
ويناااابيعُ مااان خشاااوعَ يفا ايضُ الا ادفمعُ فيهاااا يف رقّاااة ورجااااء
(املصدر نفسه وص .)391 392
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ن ی يف ها .األييات ووفية الشام ووالته فيها حبٌّ وإميان .وتنهى ها .الصالةُ من الفحشاء واملنك   :إِنَّ الصَّالةَ َتنْهى عَنِ

كرُ اللَّهِ أَكْ َبرُ( منكبوت  .)15 : 21وها .الصالة وسيلة لع وج روح املنسان لألفق األملى ولقاء مع
ا ْلفَحْشاءِ َو الْ ُمنْ َكرِ َو لَذِ ْ
اهلل تعاىل ويف والة هاا املنسان خشوع .ويكاء ولكن ي جو رمحة اهلل تعاىل .الفعل املضارع "يفيض" يشري إىل االستم ار أي
الشام يبكع يف والته دائماً.
نستطيع أن نصنّ احلقول الدالليّة يف حمور الصالة حسب الرتتيب التالع :
حقل املوجودات  :املسجد النور اآلفاق النّدی السلماء األجنحة الدّمع اليناييع الصالة اهلل ربّ الاّری
السُّفوح النّدی اجلمعات ال ّوح.
حعل هبين توحع ألتقع أمبدُ أنالُ.
حقل األحداث  :يفيض ه
حقل اجمل ّدات  :ايتهال الع وج اخلوف املرهاق احلبّ املميان ال ّجاء لومة إحساس خفقة املميان النهع
الفحشاء.
حقل الصفات  :ال ّقّة الضلع

الـمُدهمّع املش اق الصِّدق اخلاشع الباقع الـمُصفّع.

لو ونّفنا مف دات الشام يف ها .احلقول الدالليّة حسب توزيعها ملى ثنائيّة  :احملسوس /الالحمسوس أو املادي /املعنوي
لوجدنا :
احملسوس  :أنا اليناييع السّماء األجنحة النّدی النّور الدّمع الدّمع املسجد.
الالحمسوس  :ال وح اللط

ال جاء الصّفاء احلبّ املميان الع وج ال قّة اخلوف الصّدق اجملد اخلشوع

أمبدُ توحع.
لو أنعمنا النّظ يف احلقول الداللية للشام

لنجد أنّها تدلّ ملى حالة احلبّ املهلع اليت ماشها الشام يف حلظات ووفيّة

رائعة .واحلقّ أنّ حضور اللوة الدينية يف ها .األييات هلا فامليّة تبدّت يأجلى وورها حني الذ الشام يإميانه م دّداً مف دات
ومبارات مستمدة مِن أوول ق آنيّة "يا ربّ الصالة اهلل أكرب املسجد ال ّوح اللط

النّور العبودّية اخلشوع أمبد

فيها اهلل نههع من الفتنة الفحشاء" فهو يدر .
3ـ2ـ 2اجلهاد
كانت امل حلة الّيت ماشها الشام يف النج

م حلة متويّ ات سياسية ملى مستوی الع اق واملنطقة وشهد السيّد حممّد

حسني فضل اهلل أحداثا سياسيّةً ت كت آثاراً واضحة يف حياته «مِن نكبة 1491م وقيام النظام اجلمهوري يف العرا سنة 1491م
واليرقى شكّ إىل أنّ األدباء والشعراء ،كانوا أوّل املتأثّرين بالواقع السياسي ،مثلما أثّروا فيه ،وياكر السيد نفسه املعاناة السياسيّة الّيت كان
الشعراء يعيشون فيها ثم يقول :وكنّا نتطلّع إىل األجواء العامة مِن خالل القضيّة الفلسطينيّة الّيت تأثّرنا بها يف بدايات منونا الفكري والشعري»
(أيووا2111 ،م ص .)55

وهنا ياب يف ديوان الشام يضمّ مجلة من القصائد يعنوان يف أجواء الدموة املسالمية أثار فيها أجواء ومواق اجلهاد
والشهادة الّيت خلّدها السائ ون ملى نهج ال سول وأهل ييته ملى طول التاريخ .ومتَّّلُ قصائد هاا الباب واقع احل كة
املسالمية والتحديّات الّيت كانت تواجهها يف الع اق آناا  .ومن أهمّ املف دات الّيت تتك ّر يف أشعار الشام هو اجلهاد حيإ
يقول  :صوتُ اجلهادِ يررنء يف أُفقي فيرعبرقُ مِنه حُلمُ (فضل اهلل 2111م ص .)222

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً

من املف دات الّيت هلا مالقة وثيقة ياجلهاد هو الشهيد الشهادة الدّم الدماء ال هعلَم الَّائ تَّور تشبُّ ي فُّ وكَّرياً
ما يتحدّث الشام من الشهادة ملحياء روح اجلهاد يني الناس وليخ ج الناسُ من حالة االنفعال حيإ يقول :
وطاااااااااا ا فااااااااااااديتُك بالاااااااااا ادّما ،ألری

عرلااااااامُ اجلهاااااااادِ يااااااارفء فاااااااو ر دماااااااي

وتثاااااااااااااااورُ يف دنياااااااااااااااك ثاااااااااااااااائرة

للسااااااااااااايف ،للتحريااااااااااااار ،للقلااااااااااااام
(املصدر نفسه ص .)232

التااااااااازال الاااااااادّماء تنااااااااازفُ يف كاااااااالِّ

طمااااااااااو َ للحاااااااا اقِّ عاااااااا اربر اجلهاااااااااااد

ك لّمااااااااااا أطلاااااااا اعر اجلهااااااااااادُ شااااااااااهيدا

عاااااااااااّر تاريااااااااااه مااااااااااع األجااااااااااداد

ً

(املصدر نفسه ص .)363

الساال الّاي يط ح هنا هو  :هل آمن الشام ياجلهاد؟ وهل دما إليه؟ مندما نتناول أشعار الشام ندري أنّ العالمة فضل
اهلل لقد آمن ياجلهاد إمياناً كامال ثايتاً إىل حدّ أن الشام يعتقد أنّ للجهاد رأيةٌ ولواء .و هملَم ..ي ی الشام أنّ املطلوب لل دّ ملى
ها .املظامل ثورة مح اء حتإّ روح اجلهاد يف الناس ثورة مستمدّة مِن العقيدة الّيت وهبها اهلل هلاا األمّة .ويف ها .األييات يشري
الشام إىل أنّ اجلهاد يكون أمام الطواة الّاين يظلمون واجلهاد يُحيع روحه الشهادة يف املنسان ليخ جه نفسهه مِن الظلم والسجون
والقيود .واألفعال املضارمة املستخدمة يف ها .األييات "ي فّ تَّور تشبّ تنزف يفتتح" تدلّ ملى االستم ار؛ أي اجلهاد
مستم وال يق وال ينحص يف مكان وزمان حمدّد.
للشام قصيدة يعنوان سنَّور وهو يتحدّث فيها من ثورة الكيان ملى الاُلِّ ويتخّي فيها املف دات الَّورّية لكع يُل ِهبُ روح
الَّورةَ واجلهاد يف قلب املظلومني حيإ يقول :
ب
كاللّياااا ال كا عصااااااار كالقاااا ادرر الااااااامُدرمِّر كاللّهياااا ا ِ
كاملااااااااردِ اجلبّاااااااار كالبُركااااا اان كالااااا ادفهر الغرضاااااااو ِ
ب
سااانثورُ وانترفضرااات عُااارو ُ األرل يف الاااوطن السفااالي ِ
(املصدر نفسه ص .)215

شبلهه الشام الَّورةَ يالليل واملمصار والقَدهر الـمُدمل

واللهيب واملارد اجلبّار والبُ كان والده الوضوب ليشريه إىل

أنّ يف الَّورة ح ارة وشعلة تُح ِق يلهيبها الظاملني .وللشعب روح الك امة وها .ال وح ال تسكت ويتعاظم ومعُ الشعوب
ويطوى ليبشّ احلياةَ يتح ي من الظلم .إذا الحظنا يف ها .األييات جند أنّ الشام استخدم املف دات الّيت تدلّ ملى مف دات
الطبيعة وهع تدلّ ملى أن مالقة الشام مبف دات الطبيعة ليست مالقة وو فقط وال يسلك ط يق شع اء الطبيعة الاين
يهتمّون يالوو احلسعّ يل أخ ج الشام ها .املف دات من معناها األولع ليعطيها معنى جديداً واحلقّ هع مالقة مشاركة
وارتباط حتمل أيعاداً جهادية.
وميكن حتديد احلقول الداللية اليت استقى منها الشام مف داته حسب التصني اآلتع :
حقل املوجودات  :األونام اجلُند القيد اجليش الضباب السجون النار الدّم السي

القلم اللواء ال هعلَم

ال أية الشُعلة الربكان األرض يافا اجلليل فلسطني ك يالء الوطن الليل املمصار األغالل الكأس.
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تصنع حت ّ

حقل األحداث  :يستص خ يقتحم يتلظّى يوقد حتطّم ينتص

تزرع متتدّ تالقع حتمل ي فّ

تَّور لن جيِ ّ يطوى ميوت يعود تعوي يدمدمون تص خ تُش قُ يص ع واألفعال املضارع تدلّ ملى النزوع حنو
التوّي والَّورة.
حقل اجمل ّدات  :اجلهاد الشهادة الكفاح الَّورة اليقظة اهلدنة احلبّ املرادة العدالة التح ُّر اجملد العزّة.
حقل الصفات  :الناهضني اجملاهدين الشباب الشهيد اجلائ

الكادحني البائسني الشاريني ال فيع احلبيب

ال قيق اللهيب الوضوب السليب اخلضيب املدمِّ اجلبّار الكئيب.
جند يف ها .احلقول أنّ الدالالت املعجمّية قد ارتبطت يالتشويق إىل اجلهاد كما ارتبطت يف سياقاتها يأيعاد شعورّية مبّ ت من
التح يض ياجلهاد واالتّحاد وإمادة الك امة والعزّة .وقد ملئت يكمّ هائل مِن األلفاظ واجلمل الدالة ملى روح الصمود
واملواجهة .وحقل اجلهاد هيمن ملى أييات الشام ينسبة مالية فمف دات هاا احلق غطّت مساحة واسعة مِن معجمه الشع ي.
وترتاءی للدارس أنّ مف دات الطبيعة "السي

القلم اللواء ال هعلَم ال أية الربكان املمصار األغالل" كلّها مِن األمساء

وأخ جها الشام من معناها احلقيقع وأمطاها معنىً جديدا ويضفع مليها مِن وفات وخصائص البش ّية وجيعلنا أن حنسّ يأننا
أمام إنسان وهاا يدلّ ملى قدرة شام نا يف ختّي املف دات .ويتّضح مِن األفعال الّيت استقاها الشام يف هاا احلقل أنّ األفعال
املضارمة هع الطاغية ملى النصّ واستنادا إىل ذلك فإنّ يف النصّ ح كية متمّيزة ناسبت ح كية الص اع القائم يني الشعب
املنتقض وظامليه وهع يوية الشام من كتاية النص .مِن أهمّ ما ميّيز املعجم الشع ي لدی الشام ظاه ة التك ار إذا ماجلنا ها.
األييات ن ی ها .الظاه ة مَّل  :اجلهاد الشهيد الشهادة الدم الَّورة ال هعلَم يَّور .ون ی أيضا ظاه ة التضاد مَّل " :العدل
الظلم الفج الليل الش ق الو ب املوت احلياة ال محة الدمار" .ويف ها .األييات مف دات إسالمية وأخ ی ووفّية هلا
حضور واضح فاملسالمّية مَّل " :النور اجلهاد الشهيد الشهادة اخللود اجملاهدين العدالة التّقوی" والصوفية مَّل :
"كأس الوجود السنا غوايات النهود نشوان يه ِنُّ" .وال غ اية يف ذلك ألنّ شام نا هو مامل دين يعيش التصوّف مبعنا.
العام .تكَّ املضافات يف أشعار .يدرجة الفتة "خطوات الط يق مباديء انشقاق لعبة الظّلم دجيورة الظّلم ثورة ال هعلَم
ثورة األَلَم قافلة الناهضني روح الك امة" وهع حاجة تعبريّية ووسيلة ختّيل فين يف الوقت ذاته فكما أنّ الشام يشع أنّ
األمساء املف دة قد تقص من التعبري من يعض األشياء فيلجأ إىل ريطها يشعء آخ من ط يق املضافة فإنّه يتّخا مِن أسلوب
املضافة وسيلة للتعبري من يعض ختّيالته الفنّية.
3ـ2ـ 3األم ياملع وف والنهع من املنك
األم ياملع وف والنهع من املنك من وفات األمّة املسالمية ومن أسباب رقيها ويلوغها درجةً وينبوع أن يتحلى يه املامن
وهو الف يضة السايعة والَّامنة يل إنّ ملة خريية ها .األمة الّيت ذك ت يف الق آن الك يم هع األم ياملع وف والنهع من املنك
ويف اللحظة الّيت ال تأم فيها األمة ياملع وف وال تنهى من املنك فقدت خرييتها يل هع أمة كأية أمة ال شأن هلا مند اهلل.
مل يش الشام إىل ف يضة األم ياملع وف والنهع من املنك يف قصيدة حمدّدة يل أشار إليها ضمن القصائد املتعدّدة ومِن أهمّ
املع وفات الّيت يأم يها هع :
التّقوی العودة إىل املسالم التعاون التشاور الوحدة يني املسلمني :
عاااااااااااااودوا إىل ا ساااااااااااااالم إنّ باااااااااااااه

سِاااااااااااااارف احلضااااااااااااااارةِ إن ترعرمفقنااااااااااااااا

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً
(املصدر نفسه ص .)155

يقول الشام ها .القصيدة للّاين يقولون إنّ املسالم قد انتهى دور .واستُنفِدت أغ اضه .مِن املع وفات الّيت يدمو إليها
الشام هع العودة إىل املسالم احلقيقع ألنّ هاا املسالم أمطانا ها .احلضارة العظيمة ومازال حنن نقتدي ياألحكام املسالميّة
نستطيع أن نصنع احلياة الطيّبة ألنفسنا .ويف رأيه املسالم هو الدين الشامل والكامل .وتقدّمنا ألجل إج اء األحكام املسالميّة
وخياطب املتو يني متسائال منهم ممّا جنو .من احلضارة الو ييّة ودامياً إياهم إىل العودة إىل املسالم .يأم الشام شعبهه ياملتّحاد
وينهاهم من التف قة  :إىل األمّة الواحدة (املصدر نفسه ص .)165
ورحِّااااااادوا الااااا ادفر ر وصاااااااونوا خرطاااااااوكم

عاااااااااان فاااااااااارا َ يزدهياااااااا اه اخلاااااااا ايالء
(املصدر نفسه ص .)311

واحشااااااادوا القاااااااوفة يف الااااااانفشءِ فماااااااا

رربِااااااااا احر الغايااااااااا اة إلّاااااااااااا األقويااااااااا ااء

ال طائف ياااااااااااااااااااااااااا اة بياااااااااااااااااااااااااا انهم

تررمااااااااااااااي العقائاااااااااااااادر باااااااااااااااجلحودِ
(املصدر نفسه ص .)211

ينطلق الشام يف نظ ته إىل وحدة األمة ويعتقد يأنّ كلّنا أيناء ها .الطبيعة ال ف ق يني الع ييّة والعجميّة وال يعتقد
يالعنص يات وال مباديء االنشقاق ويدمو األمة املسالمية إىل حشد القوّة للدفاع من البلدان املسالميّة .جاء الشام ياألفعال
يصيوة اجلمع "حِّدوا احشدوا" وهو يدلّ ملى تأكيد الشام ملى الوحدة يني األمّة املسالمية والشام اليشري إىل شعب حمدد
وال ياك اسم يلد ألنّه يعتقد يالوحدة يني األمة املسالميّة كلّها .يأم الشام الناسه مب اماة العدالة والتعاون والصّداقة
واملشاورة :
أيهاااااااا املُمناااااااون كونااااا اوا ماااااااع العاااااااد

ل فهاااااااااااااااي شااااااااااااااريعةُ األنبياااااااااااا ااء
(املصدر نفسه ص .)126

وتعاااااااااااااااونوا واحفظااااااااااااااوا عهاااااااااااا ادر

الصّااااااااااااااااااااااااداقةِ يف القلااااااااااااااااااااااااو ِ
(املصدر نفسه ص .)215

شااااااوروا الناااااا ر يف األماااااور ،فماااااا خاااااا

ر اماااااارَص سااااااارر يف اهلُاااااادی واستشااااااارا
(املصدر نفسه ص .)226

أ ّكد الشام يف ها .األييات ملى مع وفات أخ ی مِن املحسان وم اماة العدل والصّداقة والتعاون واملشاورة وكلّها
مِن األخالقيات اليت دمت إليها ال ساالت السماوّية .ي يد الشام مِن الناس أن حيسن إىل يعضهم يعضاً كما حيسن اهلل إلينا يف
املصائب واملشاكل .والعدل هو مع وف آخ ألنّ العدل ش يعة األنبياء ألنّ من أراد أن يفهم املسالم فَليهعُد إىل سنّة ال سول
األمظم (ص) إنّه روح السالم واحلقّ والعدل .والتعاون والصداقة هلما أث هامّ يف احلياة االجتمامّية واملع وف األخري الّاي
يشار إليه هع املشاورة وال خياب من يسري يف ط يق املشاورة واالستشارة.
ينهى الشام ه احل ّكا هم من املعيشة الفاخ ة ويناء القصور والبوع والفساد :
أيءها املرتفون مِن أين هاا القصرُ //مِن أين هاا األبرا ُ //عِشتُ ُم البرغ ري والفسا رد وماأا (املصدر نفسه ص .)322
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حيمل الشام ملى احلكام الفاسدين الّاين يعيشون يف القصور واألي اج متسائال حبس ة وأمل مِن أين ها .القصور؟ وأين
ث واتنا وطاقاتنا؟ إنّهم ينهبون ث وات شعويهم ويستعم ون يالدهم ومل يرتكوا لشعويهم سوی الفق والظلم ولكن النّاس
خيضعون واغ ين هلا .السياسات مِن غري أن يَّوروا مليها انتقاماً لدينهم وك اماتهم.
وميكن حتديد احلقول الداللية الّيت ختّي ه منها الشام مف داته حسب التصني اآلتع :
حقل املوجودات  :الناس الصباح املنسان األنبياء النجم الفج القلب البئ ال وح القص األي اج.
حقل األحداث  :مودوا تعاونوا احفظوا شاوروا التُهلِّل أحسن وونوا وحدّوا احشدوا احاهر التهدهع.
حقل اجمل ّدات  :السعادة االجتناب الطويان الصداقة التطهري البوع الفساد ال ِّجس الزي

الفضل امليقاظ

الك امة احل ّية.
حقل الصفات  :املشيد الـمِعطاء الواحدة الصُّ اح الطُه .
استخدم الشام األلفاظ الدالّة ملى املع وفات "الصداقة السعادة الك امة احل ّية التعاون التشاور" واأللفاظ الّيت
توحع ياملنك ات "البوع الفساد ال ّجس الزي

الطويان الطائفّية" .يف هاا احملور اجلمل املنشائيّة "األم

النداء

االستفهام" طاغية ملى اجلمل اخلربّية ألنّ املوضوع هو األم والنهع واجلمل املنشائيّة تدلّ ملى ح كيّة النصّ والص اع القائم
يني املع وف واملنك  .وأفعال األم شائعة يف ها .األييات ويأتع الشام غالبية ها .األفعال للمخاطبني "تعاونوا احفظوا
شاوروا مودوا وونوا احشدوا وحّدوا" .وها .تدلّ ملى أنّ الشام ي يد أن خياطب الناس كلّهم وال شخصا واحداً
وف قة حمدّدة .ومِن الصنعات األديية الّيت تتجلّى يف هاا احملور هع ونعة التضاد يني املف دات "الطُّه ال ّجس احلبّ احلِقد
املميان الكف " وهاا يشري إىل أنّ الشام مِن ناحية يأم مبع وفٍ ما ومِن الناحّية األخ ی ينهى من منك ما .وترتجّح كفّة املف دات
الالحمسوسة ملى املف دات احملسوسة هلاا إنّنا نلمح يف هاا احملور خصوية األجواء الدينّية ملى النمط ال ومانسع.
3ـ2ـ 1التولِّع والتربِّي
التولّع والتربّي أي مـحـبّـة أولياء اللّه ومعاداة أمداء اللّه؛ ويتعبري آخ التودّد للصاحلني واألخيار والتبوض للكفار
واألش ار .إ ّن ها .املودّة لسيت هع مالقة فحسبُ يل هع ي نامج ممل متكامل يف كافة اجملاالت واألوعدة أي هـع حـ ب
ضد ظلم الظاملني وفساد املفسدين وج م اجمل مني .العالمة السّيد حممّد حسني فضل اهلل أشار إىل ها .الف يضة يف أشعار .من
خالل املوضومات املختلفة .واألئمّة  هُمُ الاين ملينا اتبامهم واالقتداء يهم وأن حنبّ واليتهم كما أسلفنا القول يف
حقل املمامة.
أنشد قصائد حول ملماء لبنان كـمحسن األمني حسن األمني ملى الش ارة حممّد جواد فضل اهلل حممد ياق فضل اهلل
حممد رضا فضل اهلل حممد سعيد فضل اهلل وأمطاهم الشام ُ ألقايا يقول الشام يف رثاء حمسن األمني :
رو ص هلااااااااااااااااا مراااااااااااااا ارر ُ الشفاااااااااااااااابا

ِ وحك ماااااااااا اةُ الشاااااااااا ايخ الرفشاااااااااا اي ِد

يااااااااااااا منقاااااااااااااًا هِمراااااااااااامر الشفاااااااااااابا

ِ مِاااااااااااااانر اجلهالااااااااااااااةِ والرءقااااااااااااااودِ
(املصدر نفسه وص .)211- 212

الشام يدمو الناسه إىل إحياء ذك العلماء وأمطى حمسن األمني ألقايا خمتلفة كـ"الشيخ ال شيد يا منقااً هممه الشلباب"؛
يعبارة أخ ی ،هو الشيخ ال ّشيد ومنقا همم الشّباب ِمنه اجلهالة وال ُّقود وملى األمّة املسالميّة إحياء ذك  ..أخ ج الشام م اثيه

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً

من دائ ة الندب والنواح ملى امليت إىل توظي

مناسبات ال ثاء لصا ،فك ته ومقيدته وذلك يالتبليغ مِن خالل امل ثية

لدموته املسالمية ونش مبادئها يل يتّخا مِن قصيدة ال ثاء مناسبة لتاكري األمّة املسالمية يواقعها ويدموها للَّورة مليه
ألنّه يشهد املظامل مِن ق ب ويتحسّسها يعمق .أنشد السيّد أشعارا يف رثاء أحد رجاالت الع اق البارزين :
يااااااا فقياااااادر العُاااااار ِ أكااااااراك صراااااادری

نرهضاااااااااة فجفااااااااارتِ الصفااااااا ا رر نُبُوعراااااااااا

يااااااااا زعيمااااااااا كااااااااان أدنااااااااى هرمِّااااااااهِ

أن تضُااااااامف الوحااااااادةُ العُااااااار ر مجيعراااااااا
(املصدر نفسه وص  315ـ .)316

أمطى الشام هاين العاملني ألقاب "فقيد احلياة رفاق الوفاء فقيد العُ ب الزميم" ومِن ميزات هاين العاملني هو إيقاظ
الشعب مِن نوم الوفلة وإنقاذهم من يد الظاملني وتقوية الوحدة يف اجملتمع املسالمع .تك ار األدوات يف شع العالمة يشمل مند.
النداء واالستفهام وهاا النمط من التك ار جلعّ يف شع  .والشام كان يلتجئ إليه يقصد إيالغ رسالة إىل املتلقّع .والشيخ
حممد حسني كاش الوطاء وهو كان مِن كبار العلماء الع اق :
وروحُااااااااااك مااااااااااا بيننااااااااااا كالنسااااااااايم

تُررفاااااااااارفُ طُهاااااااااارا كمااااااااااا ترقصِاااااااا ادُ

وأكاااااااا راك لمااااااااحُ السفاااااااانا ريسااااااااتنريُ

بهااااااااا الرفكاااااااا بُ إن أرلاااااااامر الااااااااامرعهدُ

سرااااااا اتُلهبُ في ناااااااااا دِمااااااااااءر الشّااااااااابا ِ

وِااااااااااااااارام ًا يثاااااااااااااااورُ وال ريرقُااااااااااااا ادُ

ي هاااااااااادِّدُ بااااااااااالنّور منهااااااااااا الطغاااااااااااة

ِلي سااااااااااعردر باااااااااااحلقِّ مراااااااااان ريسااااااااااعردُ
(املصدر نفسه ص .)331

يكَّ الشام مِن ال موز الطبيعيّة للتعبري من حالة شعوريّة أو ذهنيّة ويف ها .األييات جند .مولعاً يال موز الطبيعيّة فهو
يتعامل معها تعامال قويّا ألنّ مالقة املنسان يالطبيعة مالقة أكيدة .ومِن ال موز الطبيعيّة اليت استخدمها الشام يف ها .األييات
هع " :النسيم السّنا الض ام النور" وكلّها ي مز إىل شعءٍ ما .النسيم رمز السكينة والطمأنينة والسّنا والنور رمز اهلداية
والتح ّر واالستقالل والض ام رمز الَّورة .أراد الشام مِن وراء ذك هاالء العلماء أن جيعل الرتاث فامال يف احلياة احلاض ة
إنّما استعاد الرتاث ي موز .لرييط األمّة جباورها ويعطع للحاض واملستقبل معنى االمتداد للماضع الاي ميَّّل القامدة
الشعوريّة والال شعورية الّيت نستمدّ منها مفاهيمنا لإلنسان واحلياة.
الشام يتربلی من أمداء اهلل ومن أمداء أولياء اهلل وأمداء األمّة املسالمية  :الكيان الصهيونع واليهود والظاملني
والطاغوت ومصبة اجلاهلني وزم ة اجلامدين وجممع اجلاحدين وف قة الضائعني: ...
ماااأا نري ادُ وصراافقر (اجللّااادُ) للحراالِّ القري ابِ
جتتااا ُ جاايشر الغاصاابنير بعزمااة احلااقِّ املاابني
(املصدر نفسه ص .)216

املقصود من اجللّاد والواوبني هو الكيان الصهيونع .الكيان الّاي مدوّ لألمّة املسالمية كلّها واحتلّ أرض الفلسطني وهع
يضعة املسلمني وهاا يدلّ ملى أنّ العد ّو يف رأي السيّد ليس مد ّو يلد .فقط يل العد ّو يف نظ ة الشام هو مدوّ األمّة املسالمية.
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ش
والشام استخدم مِن ال موز الطبيعيّة وي مز يها إىل الظاملني والطُواة  :يا أخوتي //مازال يف الطريق//مستنقعص ،ووِفدرعص يعي ُ
للنقيق ،ومل تزل يف دربنا الطويل //ترحتشدُ الاِّئا  //وترنبحُ الكال (املصدر نفسه ص  )132و :
أرادوك أن ترنحنِاااااااااااااااااااي للرّياااااااااااااااااااا
(املصدر نفسه ص .)119

إنّ أهمّية استدماء ها .الشخصّيات السلبّية وأمَّاهلا ممّن ميَّّلون البطش واملرهاب واالستبداد أنّها تقوم يدور الشّ يف
مقايل اخلري والظلم يف مقايل العدل والقمع يف مقايل احل ية.
لو تتبعنا أنواع احلقول الداللّية يف هاا احملور ألمكننا حص ها فيما يأتع :
حقل املوجودات  :اجلبال الليل النسيم السنا الائاب الكالب الضفدع املستنقع ال ياح الشيطان الشِّم أيو
جهل يزيد ف مون الض يح.
حقل األحداث  :حيمل تنبض جتتاح يُ دي يشُقُّ حيقد تزح

تسريُ ميأل.

حقل اجمل ّدات  :انطالقة اجلهالة ال قود انشقاق.
حقل الصفات  :ال شيد السديد الكبري املبيد جبّارة نقّية الطهور الطُه

مُلويّ رهخعّ أَيعّ وهيفّ املفتون

اللئيم الاهول اجلَزوع منص يات.
إنّ الشام أيدی حبّه لعلماء الدّين للاين هم رموز الوحدة يني املسلمني ومنقاو هِمهم الشّباب مِن اجلهالة وال ُّقود ويف
املقايل أظه غضبه ويوضه للظاملني ولـمهن ي يد أن ميصّ دم املظلومني .يلتفت الشام يف أشعار .يف هاا احملور إىل املاضع موظّفاً
رموز .املجيايّية "املمام احلسني  "....والسلبّية "يزيد الشم الكيان الصهيونع "...ويستد ّل يها ملى أنّ الولبة يف النهاية للحقّ.
الشام يف رثائه للشخصيات الدينّية حي ص ملى تقديم وورة خارجّية مش قة لعامل الدين مِن خالل ح وه ملع تقديم
أفعاله اخلرية وسجايا .احلميدة ولل ثاء مند .وظيفة أخ ی هع الدموة إىل التمسّك يالقيم العليا واملَّل الّيت محلها املّيت يف
حياته وممل يها .ويالحظ هيمنة األفعال املضارمة ملى املاضية وهع وسيلة فنّية أراد يها املحياء ياالستم ارية .ون ی كمّاً
هائال مِن مف دات الطبيعة حنو " :الائاب الكالب الضفدع ...والشام أخ جها من معناها األولع ليعطيها معنىً جديداً
وي مز إليها.
ال س ا

للمف ا
الد

ل

احلقول الداللية الدينية يف أشعار العالمة السيّد مـحمّد حسني فضل اهلل ديوان قصائد لإلسالم واحلياة منوذجاً

اخلامتة
نستنتج ممّا تقدّم :
أنّ معظم املعجم الشع ي للعلّامة فضل اهلل يتناول شاون األمّة مِن منظور إسالمعّ .هو يعاجل أوضاع األمّة املسالمية يف
ضوء املباديء املسالمّية ويدمو إىل النّهضة للقضاء ملى التخلّ

امل تبط إىل حدّ كبري يايتعادنا من روح العقيدة وجوه ها

األويل وهاا ما جعل الو ب يستضعفنا وينهب ث واتنا .ويف رأي الشام أنّ اخل وج مِن هاا الواقع والعودة إىل دورنا الفامل
يف التاريخ اليزال متوفّ اً حني ن جع إىل األحكام املسالمّية.
الشام يف حقل أوول الدّين أنشد أشعاراً حول التوحيد والنبوّة واملعاد واملمامة .ومِن ها .األوول أنشد الشام أكَّ
أشعار .حول أول املمامة إىل حدّ أنّ األلفاظ واملف دات يف هاا احلقل تصل إىل  91مف دة ويف حقل النبوّة 61مف دة ويف
حقل التوحيد  51مف دة ويف حقل املعاد  11مف دة .ويف حقل ف وع الدّين أنشد الشام أشعاراً حول الصالة واجلهاد واألم
ياملع وف والنهع من املنك والتولّع والتربّي .أمظم وأكَّ األلفاظ واملف دات حسب التصني اآلتع  :اجلهاد  12مف دة التولّع
والتربّي  25الصالة  11مف دة األم ياملع وف والنهع من املنك  11مف دة .وحقل اجلهاد هيمن ملى أييات الشام ينسبة
مالية .فمف دات هاا احلق غطّت مساحة واسعة مِن معجمه الشع ي و تُ جلح كفّته ملى كفّات احلقول األخ ی فال تكاد ختلو
قصيدة مِن قصائد الديوان مِن مف دات اجلهاد ومعانيه وهاا يعطع ماشّ اً ملى مدی االهتمام مبوضوع اجلهاد سواء جاء التعبري
منه مبف دة اجلهاد أو ياملف دات املعّب ة من الشهادة والتضحية.
الشام يستَّم يف ديوانه ال مز املوضومع وهو الّاي يستَّري الرتاث مبا فيه مِن طاقات تفج الومع لدی اجلمهور املسلم
خاوة ال موز احلّية يف نفوس أنصار أهل البيت مِن مَّل رمز احلسني وال موز الّيت متَّل واقعة ك يالء وما واحبها مِن رموز
للش واحلقد مِن مَّل رمز يزيد والشّم  .وقد يعمد الشام إىل ال موز اللووّية مِن مَّل  :الائاب والكالب والظالم والنور
وال ياح والضّحى والفج

والشّعاع ودروب الضياء والسناء واليقظة واحلبّ واجلمال وال ّييع واحلقّ واخلري

والليل واملمصار والقَدهر الـمُدمل

واللهيب واملارد اجلبّار والبُ كان والورود والفج

البائسني .وتتعانق مف دات

الطبيعة مع مف دات الوجدان واألحاسيس واملشام وها .املف دات يف لوة الشام شأنه شأن شع اء االتّجا .الوجدانع.
ً
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