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A Stylistic Study of the Poem Al-Zahraa (Peace Be Upon Her) by Sheikh Saleh Al-Halli
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Abstract:
Undoubtedly, Arabic poetry, by utilizing its artistic aesthetics, can be a good basis for
reflecting the poets’ ideas in a hard and firm context. This study seeks to find aesthetic
examples in the poems of Saleh al-Kawaz al-Halli about Fatima al-Zahra (PBUH) and to
examine the stylistics of those poems in three phonetic, morphological, and syntactic levels.
This research uses the stylistic method because it has features such as extracting meanings
from linguistic phenomena in the text. At the phonetic level, we have found that very long
voices have been used more with the motive of expressing distress and remembrance of the
Prophet (PBUH) than the short and soft voices. At the morphological level, the poet, with his
special taste for expressing the greatness and importance of this issue, has used verb
conjugation (fa`al) to emphasize its exaggeration and its plurality. The use of this verb is in
line with the general atmosphere of the poem. At the syntactic level, the poet has used the
emphasis in various ways to pay attention to the historical events that have been described in
the text by the enemies of the Prophet (PBUH) and his family.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان

العدد ( 23خريف وشتاء 4112هـ .ق 4311 /هـ .ش) ،ص  19ـ 57
املقالة :حمكمة

َقصِيدَ ُة الشَّيخِ صَالِحِ الكَوَّازِ احلِلِّي ِفي رِثَاءِ السَّيدَةِ الزَّ ْهرَاءِ ()
دراسة أسلوبية

1

ناصر قامسي *
مصطفى صباح اجلنابي **
امللخّص
ال ريب يف أنّ للشعر العربي أسرارًا ومجاليات فنية مقصودة .فالشاعر ينسجُ أفكاره يف القصيدة نسجاً حمكماً ويضعها وضعاً دقيقاً .فإن هذه
الدراسة تسعى إىل الكشف عن أوجه اجلماليات الكامنة يف قصيدة حبقّ موالتنا فاطمة الزهراء ( )للشاعر صاحل الكواز احللّي
(ت1921هـ.ق) ،ورصد الظواهر األسلوبية فيها على املستويات الثالثة :الصوتي والصريف والرتكييب .وقد استفادت هذه الدراسة من
أن
املنهج األسلوبي؛ ملا له من مزايا تتعلّق باستنتاج الدالالت من الظواهر اللغوية الواردة يف النص؛ ووجدنا على املستوى الصوتي َّ
استعمال األصوات اجملهورة الشديدة أكثر من املهموسة الرخوة ،داللة على اإلجهار باحلزن وبيان الظلم الذي وقع على بضعة رسول اهلل
وآله ()؛ وأمّا على املستوى الصريف فإنَّ استعمال الشاعر لصيغة "فعَّل" يف ستّة مواضع يدل على املبالغة والتكثري ،فقد محله ذوقه
اخلاص إىل مثل هذه االستعماالت ليُفصح عمَّا يُريد إبرازه من بيان عظمة هذا األمر وأهميته ،فجاءت هذه الصيغة مناسبة للجوّ العام
للقصيدة؛ وأما على املستوى الرتكييب فنالحظ أَّنه أكثر من التوكيد بصورٍ متنوعة؛ لتثبيت الوقائع التارخيية اليت جاءت يف النصّ من قبل
أعداء الرسول وآله.
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1ـ املقدمة
تباينت اآلراء يف حتديد مفهوم األسلوب واألسلوبية .فلجهود شارل بالي ،أثرٌ بالغٌ يف بيان مفهوم األسلوبيّة ،فريى أنَّها «وقائع
التعبري الغو ي من ناحية مضامينها ال جدانية ،أي أنَّها تدرس تعبري ال قائع لغساا ية املعبّر عنها لو يا ،كما تدرس فعل ال قائع الغو ية عغى
احلاا ية» (جريو1221 ،م ،ص  .)31أمّا جريو ،تلميذ بالي ،فيعرِّف األسلوب قائالً« :األ غ ب ه مظهر الق ل الذي ينجم عن اختيار

و ائل التعبري ،هذه ال ائل اليت جتددها طبيعة ومقاصد الشخص املتكغِّم أو الكاتب» (فضل1281 ،م ،ص  .)26ولعلَّ هذا التعريف هو
أوضح تصور تفصيلي لألسلوب.
وهناك فرق بني مفهومي األسلوب واألسلوبيّة؛ فريى فيلي ساندرس أنَّ نظرية األسلوب تستعمل لإلشارة إىل علم األسلوب
اللغوي العام ،بينما تستعمل األسلوبية لإلشارة إىل كلِّ من علم القواعد التطبيقية لألسلوب ،وعلم الوسائل األسلوبية املعيارية
والوصفية (مجعة9003 ،م ،ص .)90ويتصور جريو أنَّ األسلوبية دراسة للتعبري اللساني؛ أمّا كلمة "أسلوب" إذا أردت أن تعرّفها
فهي «طريقة لغتعبري عن الككر و اطة الغوة» (1221م ،ص .)6

وهكذا ميكننا القول :إنَّ األسلوب هو الطريقة اليت يستعملها الكاتب يف كتابة النصوص األدبية؛ أمّا األسلوبيّة فيمكن أن
نعدّها منهجاً حديثاً يقوم بدراسة النصّ األدبي وإبراز أهم الظواهر اإلبداعية واملزايا اخلفية اليت تكمن فيها مجالية النصّ.
وتأتي أهمية الدراسة األسلوبية على املستوى اللغوي يف فهم النص ،واالستدالل على املعنى يف ضوء االستعماالت الدقيقة
لألصوات والفواصل ،وأنواع معينة من اجلمل والرتاكيب ،والصيغ الصرفية اليت تزيد من تكثيف املعنى املراد إيصاله للمتلقي،
وكما هو معلوم فإنَّ علم األسلوب فرعٌ من فروع الدرس اللغوي احلديث ،فهو يهتمُّ ببيان اخلصائص اليت متيز كتابات أديبٍ ما
عن غريه (جرب1288 ،م ،ص .)6
ويعتمد املنهج األسلوبي «يف حتغيغه عغى عناصر ثالثة ،هي .1 :العنصر الغو ي :إذ يعاجل نص ص ًا قامت الغوة و ضع رم زها؛  .2العنصر
النكعي :الذي يؤدي إىل أن ندخل يف حااونا مق الت غري لو ية مثل( :املؤلِّف ،القارئ ،امل قف التارخيي ،هدف الر الة) وغريها؛  .3العنصر
ص عغى القارئ والتكاري والتقييم األدوي له» (اخلفاجي1229 ،م ،ص .)11
اجلمالي األدوي :ويكشف عن تأثري الن ّ

وتكمن أهمية البحث تكمن يف بيان األسلوبيّة اللغوية هلذه القصيدة وما حتمله من داللة فيها؛ للكشف عن األسرار اللغوية
الكامنة فيها ،وإبراز قيمتها اللغوية واجلمالية من ناحية ،ومن ناحية أخری تسليط الضوء على الشَّيخِ صَاِلحِ الكَوَّازِ من نوابغ
الشعراء الذي أدمج فاجعة كربالء ومأساة السيدة الزهراء يف هذه القصيدة الرائعة.
وأما منهج البحث فهو املنهج األسلوبي؛ ملا له من مزايا تتعلّق باستنتاج الدالالت من الظواهر اللغوية الواردة يف النصّ.
9ـ أسئلة البحث
ـ ما هي العالقة بني األصوات وأجراسها ،واملعنى الذي تهدف إليه القصيدة؟
ـ كيف يؤثّر تنوّع الصيغ الصرفية يف التعبري عن املعاني؟
ـ ما هي أهمّ األساليب النحوية املستعملة يف القصيدة ،وأثرها يف داللة املعنى؟
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3ـ فرضيات البحث
ـ إنَّ استعمال األصوات املهموسة االنفجارية ،ذات النربة الصوتية العالية ،وتكرار حروف املدّ وبعض األصوات اجملهورة مثل
"الراء" ،والوزن العروضي املتمثّل بالبحر الكامل ،والقافية املتمثّلة حبرف الغنّة "النون" ،كان هلا أثر واضح يف الداللة اليت يريد
إظهارها الشاعر يف النصّ؛
ـ من املظاهر امللفتة يف النصّ تنوّع الصيغ الصرفية فيما يناسب املعنى مثل "فُعُول ،وفعَّل" ،وأيضاً زمن األفعال ،واستعمال صيغة
املبين للمجهول بكثرة ،وغريها من املظاهر الصرفية اليت جاءت باستعماالتٍ دقيقةٍ تدلّ على أنَّها وُضِعت وضعاً دقيقاً مقصوداً؛
ـ أهّم األساليب اليت وردت يف القصيدة هي :االستفهام ،والشرط الذي تصدَّر القصيدة والتوكيد ،والنداء ،والتقديم؛ ولكلّ
أسلوبٍ استعمال خاصّ يتّفق مع املعنى املشار إليه وحياول إبرازه يف ضوء اخلصائص الفنية له.
1ـ خلفية البحث
ومن الدراسات السابقة ،ميكن ان نشري إىل ما يلي:
أطروحة بعنوان "أسلوبية اللغة عند نازك املالئكة" ،جلبار املياحي9011(،م) .ذكر فيها الباحث أن شعر نازك املالئكة مثابة
لتجليات العدول والسيما احلذف والذكر ،والتقديم والتأخري اليت أفادت منها يف حتقيق املعاني .ومقالة بعنوان "األسلوبيّة يف
القصيدة اإلمام احلسني ( )يا ابن الكرام للشاعر جورج زكي" ،لعلي أصغر ياري ومحيد أمحديان (1136هـ.ق) .ولقد درس
الباحثان القصيدة يف أربعة املستويات :الصوتي ،والرتكييب ،والبالغي ،والصريف ،وركز أخرياً على أسلوب التكرار والكشف
عن دالالته يف القصيدة.
وكذلك رسالة بعنوان "البنيات األسلوبيّة يف مرثية بلقيس لنزار قباني" ،لرشيد بديدة (9011م) .ولقد درس فيها الباحث
املستويات اللغوية والصوتية واملورفوتركيبية واملعجمية ملرثية بلقيس .ورسالة بعنوان "دراسة أسلوبية يف شعر أبي فراس احلمداني،
(9000م) .ولقد توصّلت الباحثة إىل أن الشاعر قد استخدم الظواهر األسلوبيّة العديدة ،ومن أبرزها التكرار؛ وقد ترجم التكرار
حالة الشاعر النفسية املتأزّمة واملتذبذبة.
1ـ نبذة من حياة الشيخ صاحل الكواز احللّي وقصيدته
هو الشيخ صاحل بن مهدي بن محزة الشمري احللّي ،ولد سنة  1933للهجرة القمرية وتويف سنة  1921باحللّة السيفية ،ونُقل إىل
النجف فدُفن فيها ،وهو أخو الشيخ محادي الكواز ،وكان أكرب من أخيه املذكور .وكان كوازاً من أسرة يصنعون الفخار والكيزان
باحللَّة ،وكان صاحب نوادر وفكاهات كثرية ،وكان مكثرا من الشعر ال يقلّ شعره عن ألفي بيت ،وهو ممن جود يف رثاء احلسني
الشهيد (( )األمني1283 ،م ،ج  ،7ص 378؛ كحالة ،بال تا ،ج  ،1ص .)13

كان الشيخ من نوابغ الشعراء وتزعّم املدرسة احللّية أواسط القرن الثالث عشر ،فأسس مدرسته اخلاصة اليت تقابل مدرسة
عبد الغفار األخرس البغدادية ،ومدرسة عبد الباقي العمري املوصلية .أخضع الشيخ صاحل الكواز القضية التارخيية لقصيدته،
وقادها إىل حيث يتنقل يف أغراضه الشعرية ،وجعل من احلدث الكربالئي وحدة التعامل الغالبة يف مقطوعاته األدبية ،وكانت
قضية الزهراء ( )بكل مأساتها هي ديباجةُ كربالئياته ،ولعلَّه خيتم قصيدته بها لريجع واقعة الطف إىل تلك املأساة.
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شكّلت فاجعة كربالء ومأساة السيدة الزهراء وحدة موضوع يف أدبيات الكواز .فاستطاع الشاعر أن يدمج الغرضني يف غرض
واحد متكامل واستفاد من سرد الواقعتني التالزم التارخيي جملريات احلدث الفاطمي لريبطه باحلدث احلسيين؛ لذا قصائده احلسينية
املطعّمة باملأساة الفاطمية جاءت من أروع ترنيماته الكربالئية ،وإىل ذلك أشارت شهادة الشاعر السيد حيدر احللي الذي مأل
اخلافقني يف شعره احلسيين قوله :أطول الشعراء باعاً يف الشعر ،وأثقبهم فكراً يف انتقاء آلىل النظم والنثر ،خطيب جممعة األدباء
واملشار إليه بالتفضيل على سائر الشعراء (احللو1112 ،هـ.ق ،ص  .)963وله ديوان شعر باسم "ديوان الشيخ صاحل الكواز احللي"
بتحقيق وشرح الشيخ حممد علي اليعقوبي ،طُبع يف النجف سنة 1381هـ.ق.
الشيخ صاحل الكوّاز احللّي

1

لَووووووووووو ال قوووووووووووق طُ جَووووووووووون ن فاطَمَوووووووووووةَ لَموووووووووووا

أَودَى لَهوووووووووووو وا فَووووووووووووووي كَووووووووووووووروَال جَوووووووووووو ونَ ق

وَوَكَاووووووووووو ورن ذ اكَ الضَووووووووووو وغْعن رقضَّوووووووووووووت أضووووووووووو وغُعٌ

يف طَي هوووووووووووووووا َووووووووووووووور ا لووووووووووووو وهَ مَصووووووووووووو و نق

يووووووووووا قَغْووووووووووبق مووووووووووا هَووووووووووذا َووووووووووعارق مقتَوووووووووويمٍ

َلَعَوووووووووووولَّ حووووووووووووالَ وَووووووووووووي الوَوووووووووووورامن فُنوووووووووو و نق

خَكِّوووووووو و ض فَخَطبقوووووووو و َ غَوووووووو وريق ط ارنقَوووووووو وةَ ا َوووووووو و ى

إنَّ ا َوووووووووووو و ى عَمَّووووووووووووووا لَقَيوووووووووووو وتَ يهوووووووووووو و نق

مَووووووووا وَرَّحَووووووووت وَوووووووو َ غَووووووووريق ذَكْوووووووورى كَووووووووروَال

فَووووووووووو نذا قَضَوووووووووووي تَ وَهَوووووووووووا فَوووووووووووذاكَ يقووووووووووو ق

وَرَدَ اووووووووو ونق فاطَمَوووووووو وةَ املَنوووووووو و نَ عَغوووووووو وى ظَمًووووووووووا

إن كُنوووووووووووو تَ تَأْ َووووووووووووفق فَغْتَوووووووووووورندكَ مَنوووووووووووو نق

وَدَعن احلَوووووووووووو ونَ َ ف نَّهووووووووووووووا العقظْموووووووووووو وى فووووووووووووووال

توووووووووووووووأتَي عغي هوووووووووووووووا حَاووووووووووووووور وحَووووووووووووووون ق

ظَهَوووووووووو ورَت ووووووووووووا يف كوووووووووووول ووووووووووووي يووووووووووووة

كُبووووووووووورى فكوووووووووووادَ وهوووووووووووا الكَنوووووووووووا ق يووووووووو و ق

وَكَووووووو وتَ الاَّوووووووووما ق دَمووووووو واً وَلَوووووووووم تَبووووووو ورقد وَووووووو وهَ

َك بَوووووووووووووودٌ وَلَوووووووووووووو أنَّ النجوووووووووووووو مَ عقيوووووووووووووو نق

نَوووووووو ودَوَت لَهوووووووو و ا الر قوووووووو ولق الكَوووووووووورامق ونَوووووووووودوقها

عَووووووووووووون ذَي املَعووووووووووو وارنجن فَووووووووووووويهقمق مَاووووووووووووون نق

فَووووووووو بَعَ ن نقووووووووو اٍ وووووووووالَ موووووووووا أَرووووووووووى عَغوووووووووى

موووووووووووا وووووووووووارَ فَيووووووووووو هَ فغْكُوووووووووووهق املَشوووووووووووس نق

وَوَقَغْوووووووووو وبَ إووووووووووووور اهَيمَ مَووووووووووووا وَوووووووووو ورقدَت لَوووووووووو وهق

مووووووووو وا َووووووووو وجَّرَ النمووووووووووور ودق وَهووووووووو و َ كَمووووووووو و ق

وَلَقَوووووووووود هَوووووووووو ى صَووووووووووعَقًا لَووووووووووذَكْرن حَوووووووووودَيثَها

مق ووووووووو و ى وَهَووووووووو و َّنَ مووووووووو وا لَقَوووووووووووي هووووووووو وارونق

وَاختَوووووووووووووارَ يْيووووووووووووووى أَن يقطووووووووووووو افَ وَرأ َوووووووووووووهَ

وَلَوووووووووووو وهق التَّأ ووووووووووووووي وَاحلُاَوووووووووووو و ن يكوووووووووووو و نق

وَأَ َوووووووووووود مَمَّووووووووووووا نَووووووووووووابَ كُوووووووووو ولّ مقكَوووووووووو و َّنٍ

مَووووووووووون قووووووووو والَ قَغْووووووووو و بق مقسَمَّووووووووووود مَسووووووووو و ونق

فسوووووووووووووووراكُ تَووووووووووووووويمٍ والضَّووووووووووووووواللةَ وَعووووووووووووووودَهق

لَغْسَشووووووووووووورن ال يوووووووووووووأتَي عَغَيوووووووووووووهَ قوووووووووووووك نق

عَقَوووووووووودَت وَيثوووووووووووربَ وَيعووووووووووةً قُضووووووووووويت وَهوووووووووووا

لغشووووووووووووووركَ مَنوووووووووووو وهق وَعوووووووووووو ودَ ذَاكَ دقيوووووووووووو و نق

وَرققووووووووووووو و ي مَنبَووووووووووووو ورنهَ رَقووووووووووووو و ى يف كوووووووووووووووروال

صَوووووووووووووودرٌ وَضقوووووووووووووورجَ والوووووووووووووودما َ جَوووووووووووو وبَ ق

 .1هذه األبيات غري مطبوعة يف ديوانه.
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وكَووووووووووووووووذ ا عَغووووووووووووووووي قَوووووووووووووووو دقه وَنَجووووووووووووووووادَهَ

فغَوووووووووووووو وهق عَغوووووووووووووو وي وال َثوووووووووووووو واقن قَوووووووووووووووورينق

وَكَموووووووووووو ا لَكوووووووووووواطَمَ رَنَّووووووووووووة مَوووووووووووون خَغْكَووووووووووووهَ

لَبَناتَهووووووووووووو و ا خَغْووووووووووووو وفَ العَغَيووووووووووووو ولن رَنووووووووووووو و ق

وَوَ َجرنهَوووووووووووووا وَاَوووووووووووووياطَ قُنكُووووووووووو وذَ وق ووووووووووو وسَت

وَووووووووووو الطَّفَ مَووووووووووون زَجووووووووووورٍ لَهقووووووووووونَّ مقتووووووووووو نق

ووَقَطْعَهنووووووووووووووم تَغوووووووووووووو َ األراكَووووووووووووووةَ دقونَهووووووووووووووا

قُطَعَوووووووووووت يووووووووووودٌ فَوووووووووووي كَوووووووووووروَال وَوَتووووووووووو ق

لَكَنَّمووووووووووا حَموووووووووولق الوووووووووور وسن عَغووووووووووى القَنووووووووووا

كُوووووووووووو و لٌّ كَتووووووووووووووابق ا َ لكَوووووووووووووون صووووووووووووووامَتٌ

كُووووووووووووووولٌّ كَتوووووووووووووووابق ا َ لكَووووووووووووووون صووووووووووووو وامَتٌ

هَووووووووووووووووذا وَهَووووووووووووووووذا نوووووووووووووووو اطَقٌ وَمقووووووووووووووووبَ ق
(شرب ،بال تا ،ج  ،7ص .)110

6ـ دراسة املستويات
6ـ1ـ املستوى الصوتي
للدراسة الصوتية أثرٌ بالغٌ يف حتليل النصوص وبيان الدالالت؛ إذ انعكاسٌ النفعاالت الشاعر أو الكاتب ملا حتمله هذه األصوات
من صفاتٍ وميزات تُساعد يف ردف املعنى الذي يقصدهُ الشاعر« ،وليس خيكى أنَّ مادّ الص ت هي مظهرق االنكعال النكاي ،وأنَّ هذا

ب يف تن يع الص ت ،مبا خيرج فيه مدًّا أو غنَّة أو لينا أو دّ » (الرافعي1222 ،م ،ص .)162
االنكعال وطبيعته إنّما ه ب ٌ
وسنتناول يف هذا املستوى ،اإليقاع الداخلي واخلارجي للقصيدة وأثرهما يف املعنى الذي يرمي إليه النص.
6ـ1ـ1ـ اإليقاع
قال ابن منظور اإليقاع لغة« :وا يقاعق :من إنيقاعن الغسنن والوَنا َ وه أَن ي قَع األَحلان ويبنيها ،ومسّى اخلغيل (رمحه ا ) ،كتاو ًا من كتبه

يف ذل املعنى كتاب ا نيقاعن» (1101هـ.ق ،ج  ،8ص  .)108فيعبِّر ابن منظور عن اإليقاع مرتبطاً باللحن والغناء ،وهذا ما يقوم عليه
الشعر من اللَّحن ،ويقصد به األوزان الشعرية .وعرَّفه حممود املسعدي اصطالحاً مبا نصَّه« :صيوة معينة من النظم يص غها صانع
ا يقاع وعمغية أ ا ها هيكغة وهند ة تتألّف وفقها عناصره املادية يف هيأ متما كة تتعغّق أج ا ها وعضها وبعض ،ووعضها والكلّ» (1226م،
ص  .)1وعرَّفه األستاذ شكري حممّد مبا نصَّه« :ه عبار عن تردّد ظاهر ص تية ما عغى ماافات زمنية حمدّد الناب» (عياد1278 ،م،

ص .)60
ويف ضوء ذلك ،يتّضح لنا أنَّ لإليقاع نظاماً حمدَّداً ودقيقاً يف التعامل مع املفردات؛ لتحقيق اللَّحن املبتغى توظيفه يف النصّ.
وينقسم اإليقاع بدوره إىل اإليقاع اخلارجي والداخلي.
* اإليقاع اخلارجي املتمثّل بالوزن والقافية
** الوزن :من أهمّ شروط بناء القصيدة أن تكون ذات وزن من األوزان العروضية اليت تعارفت عليها الثقافة الشعرية
العربية« ،وال زن يف الشعر مياثل ا يقاع يف امل يقى» (خضر1228 ،م ،ص  .)18اختذت مرثية الشيخ الكوّاز املكررة ست مرات قالباً
تصاغ هلا فيه األلفاظ واملعاني (يونس1223 ،م ،ص .)108

لعلَّ يف اختيار الشاعر لبحر الكامل من بني البحور الشعرية األُخرى داللة تتجلَّى يف ضوء ما امناز به هذا الوزن من سعة يف
تفعيالته ،فهو مينح الشاعر جماالً أكرب من غريه للتعبري عمّا جيول يف خلجاته من احلزن واألمل جتاه املظلومية اليت عانى منها أهل
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البيت ( ،)فهو يهيئ للشاعر االنتقال بطريقة متجانسة والتنويع بشكلٍ منسجم .فقد ساعده اختيار هذه التفعيلة (متفاعلن،
متفاعلن ،متفاعلن  /متفاعلن ،متفاعلن ،متفاعلن) على التنقّل من حادثة إىل أخرى ،من رثاء فاطمة الزهراء ( )إىل واقعة
الطفّ األليمة وبالعكس ،ثمَّ نراه يتنقل عرب احلوادث واألزمنة بصورة سلسة مرتابطة ،وهذا ما يؤكِّده إبراهيم أنيس؛ إذ يقول:
«وعغى أنّنا ناتطيع وحنن مطمئنّ ن ،أن نققرر أنَّ الشاعر يف حالة اليأس واجل ع يتخري عاد ً وزن ًا ط يغًا ،كثري املقاطع ،يصب فيه من أ جانه ما
ي نكس عنه ح نه وج عه ،ف ذا قيل الشعر وقت املصيبة وا غع ،تأثّر واالنكعال النكاي ،وتطغّب حبرًا قصريًا يتالئم و رعة التنكّس ،وازدياد

النبضات القغبية» (1279م ،ص  .)162ولعلَّ اختيار هذا البحر أتاح له ما ال يتيح له غريه من البحور الشعرية يف بثِّ هذه املشاعر
الصادقة يف رثاء بيت النبوّة.
** القافية :تُعدُّ القافية إىل جانب الوزن العروضي ،من أبرز املقوّمات يف بنية القصيدة العمودية ،وهي اليت تعطيها صورتها
الشعرية املميزة ،فال شعر بال وزن وقافية ،فهكذا حدَّ العرب الشعر بأنَّه :قول موزون مقفّى ،والقافية هي احملطّة اليت ينتظرها
قارئ الشعر أو سامعه بشغفٍ وترقّب ،فهي نهاية البيت ،وهي وحدة موسيقية خاصّة تتعوّد عليها األذن وتنتظرها بعد معرفتها يف
أوّل بيت من القصيدة (خضر1228 ،م ،ص  .)16وللقافية دورها البارز يف تأكيد املعنى باعتبارها النهاية البارزة يف البيت ،حبيث
يصبح الصوت النغمي متوافقاً مع األلفاظ املبثوثة يف بقية البيت لتنهض بغاية مفردة تتوج بإدخال القارئ إىل صميم التجربة
الشعرية (عصفور1289 ،م ،ص .)107

وجاءت قافية القصيدة حرف النون ،وهو حرف غنَّة والغنّة من عالمات قوّة احلرف ،ومثلها التنوين ،وهو أيضاً من احلروف
اجملهورة ،واجلهر :هو احنباس جري النفس عند النطق باحلرف؛ لقوّة االعتماد على املخرج ،وحيدث حينما تقرتب األوتار
الصوتيه بعضها من بعض أثناء مرور اهلواء فعندما يضيق الفراغ بينهما ذبذبات منتظمة حال مرور اهلواء ،قال سيبويه يف وصف
اجملهور« :حرفٌ أ بع االعتماد يف م ضعه ،ومنع النكس أن جيري معه حتى ينقضي االعتماد عغيه وجيري الص ت» (1288م ،ج  ،1ص .)131

وهي مالئمة للجوِّ العام للقصيدة؛ إذ إنَّها اتَّسمت باجلهر إلعالء كلمة احلقّ وبيان املظلومية اليت جرت على آل بيت رسول
اهلل ( ،)وأيضاً امتازت بالقوّة داللة على بشاعة العمل ،الذي صنعوه مع الزكية الطاهرة ،وتأكيداً على ارتباط حادثتها
حبادثة الطفّ من حيث هول املصاب وتكالب األعداء ،وإحساس الشاعر باألمل واحلسرة ،وهذا يبدو جلياً يف البيت الثالث،
قوله:
يووووووووووا قَغْووووووووووبق مووووووووووا هَووووووووووذا َووووووووووعارق مقتَوووووووووويمٍ

َلَعَوووووووووووولَّ حووووووووووووالَ وَووووووووووووي الوَوووووووووووورامن فُنوووووووووو و نق

فنراه يستفتح البيت بالنداء ،وهو نداء غري العاقل أنزله منزلة العاقل ،جاء للعتاب واحلزن الذي يهيمن على الشاعر ،وهو
ينادي القلب استنهاضاً للمشاعر واستشعاراً حبزنٍ قادم مُودِع يف طيات أبيات القصيدة اليت سرتد تباعاً.
* اإليقاع الداخلي
يعدّ اإليقاع الداخلي للقصيدة هو الطابع اخلاص الذي مييز أسلوب الشاعر من غريه ،يف ضوء استعماله الدقيق للمفردات،
وانتقائه الكلمات واحلروف اليت تنسجم مع دالالت القصيدة ،ممّا ُيساهم يف تكثيف املعنى الذي يرمي إليه النصّ .فيقول جاسم:
ومن هنا ينبوي التميي و ا يقاع املت لّد من االنكعاالت النكاية ،وو ا يقاع املت لّد من األوزان العروضية ،فا يقاع النكاي،
إيقاع داخغي (معن ي) معبَّر عنه ونظام العالقات الغُّو ية ،األلكاظ ،والكغمات ،واحلروف .وينما ا يقاع العروضي ،إيقاع ص تي
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(تقغيدي) ،مقعبَّر عنه ونظام التكاعل العروضية (البس ر واألوزان) ،إذن ا يقاع النكاي لغشعر ،ه خالصة لوة نكاية قبل أن
يك ن لوة عروضية حبيث ينكعل وها الشاعر ويتكاعل معها (1281م ،ص .)21

ومن أبرز مظاهر اإليقاع الداخلي للنصّ هو:
** التكرار :وهو من أبرز الظواهر اللغوية اليت عرفتها العرب منذ اجلاهلية حتّى يوم الناس هذا ،وقد بني ابنُ فارس أنّه من
سنن العربية ،فقال« :و قنن العرب التكرير وا عاد ؛ إراد َ ا وال حباب العناية واألمر» (1227م ،ص  ،)19وقال أيضا السيوطي:
«ه أوغغ من الت كيد ،وه من حما ن الكصاحة» (1288م ،ج ،3ص  .)116وقال الصاحيب« :و قنن العرب التكرير وا عاد إراد َ ا وال

حباب العناية واألمر» (الرازي1227 ،م ،ج  ،1ص .)19
والتكرار يف نونية الشيخ صاحل احللّي يشكّل ظاهرة أسلوبية ملحوظة ،وجاء التكرار يف القصيدة على أمناط وأنساق عدّة:
لفظة (فاطمة) :تكرّرت هذه اللفظة يف القصيدة ثالث مرّات :البيت األوّل ،والبيت السادس ،والبيت العشرين؛ وهي
توحي حبضورها القوي يف ذهن الشاعر ،لكونها العنصر الرئيس الذي بُين عليه النصّ .فنراها وردت يف أوّل النصّ ووسطه
ونهايته .وهذا التكرار يكشف عن رغبة الشاعر يف استجالء قيمة هذه الشخصية العظيمة ،ومنزلتها عند اهلل جلّ جالله ورسوله
( ،)فهي بنت أحبّ اخللق إىل اهلل هذا جانب ،واجلانب اآلخر بيان املظلومية اليت وقعت عليها ،من سقوط جنينها وكسر
ضلعها وما حلق بها إثر تلك احلادثة الشنيعة اليت أدّت إىل استشهادها.
فنرى الشاعر يلحّ إحلاحاً مربماً على هذا املعنى ويتّضح لنا ذلك يف ضوء الضمائر اليت تعود على هذا اللفظ .فقد جاءت بصيغة
الضمري املتّصل يف أحد عشر موضعاً ،وهذه نسبة كبرية جدّاً ،يتبني منها مدى عناية الشاعر بذكر شخص الزهراء ()؛
لكونها احملور الذي تدور حوله احلوادث واملوضوعات الفرعية اليت جاءت يف القصيدة.
ومن دالالت تكرار االسم هو إبراز فاعلية احلدث (شرتح9001 ،م ،ص  .)92ولعلَّ هذا ما أراده الشاعر ،وهو إبراز فاعلية
حدث املظلومية يف ضوء األبيات اليت ذُكِر فيها االسم الشريف:
لَووووووووووو ال قوووووووووووق طُ جَووووووووووون ن فاطَمَوووووووووووةَ لَموووووووووووا

أَودى لَهوووووووووووو وا فَووووووووووووووي كَووووووووووووووروَال جَوووووووووووو ونَ ق

فهنا ،يشري إىل حدثية سقوط اجلنني وبيان حجم هذه اجلرمية حبقّ بضعة النيب (:)
وَرَدَ اووووووووو ونق فاطَمَوووووووو وةَ املَنوووووووو و نَ عَغوووووووو وى ظَمًووووووووووا

إن كُنوووووووووووو تَ تَأْ َووووووووووووفق فَغْتَوووووووووووورندكَ مَنوووووووووووو نق

فيجسِّد حدث استشهاد اإلمام احلسني ،وكيف ورد املنون عليه ،وهو على ظمأ فيمثِّل حال فاطمة الزهراء وكيف كان هلا
يف تلك احلالة رنَّةٌ للمصيبة من خلف أمري املؤمنني ( ،)ويشبّه هذه الرنّة بأنني السبايا من خلف اإلمام زين العابدين يف
واقعة الطف األليمة:
وَكَموووووووووووو ا لَكوووووووووووواطَمَ رَنَّووووووووووووة مَوووووووووووون خَغْكَووووووووووووهَ

لَبَناتَهووووووووووووو و ا خَغْووووووووووووو وفَ العَغَيووووووووووووو ولن رَنووووووووووووو و ق

صوت الراء :من املظاهر الصوتية اليت اشتملت عليها القصيدة هي تكرار حرف الراء .وهلذا الصوت صفة مميزة ،وهي صفة
التكرار .يقول إبراهيم أنيس« :والصكة املمي لغرا هي تكرر طرق الغاان لغسن عند النطق وها» (بال تا ،ص  .)18وقد تكرّر هذا الصوت
 12مرّة ،يستعمله الشاعر يف مجيع أبياته ،سوى بيتني ،فهو يستعمله يف البيت الواحد بنسبة ترتاوح من  9ـ  6مرّات؛ وهذا
التكرار يوضِّح لنا حال القلق والتوتّر واالنفعال الذي يعيشه الشاعر بسبب ذكره هلذه احلوادث األليمة يف سرِّه ويف علنه .ونلمس
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ذلك واضحاً عند ذكره حالة اإلمام احلسني ( )وهو مُدمى اجلبني ،فهو يعمد إىل تكرار حرف الراء  6مرّات يف بيتٍ واحد،
ليتّضح لنا مدى احلزن املخيم على الشاعر إثر هذا املصاب اجللل؛ ومن أمثلة ذلك قوله:
وَرققووووووووووووو و ي مَنبَووووووووووووو ورنهَ رَقَوووووووووووووووى يف كوووووووووووووووروال

صَوووووووووووووودرٌ وَضقوووووووووووووورجَ والوووووووووووووودما َ جَوووووووووووو وبَ ق

زد على ذلك ،أنَّ استعمال حرف الراء ملا حيمله من صفة القلق وعدم االستقرار ،قد أعطى الشاعر شرعية التنقّل وعدم
الثبات يف سرد األحداث ،وهذا ما نالحظ يف انتقاالته من عصرٍ إىل آخر بصورة إيقاعية متناغمة متجانسة ال يشوبها اخللل
على الرغم من بعد املسافة بني كلّ واحدٍ منهم ،فهو يتنقّل من عصر نوح ثمّ إبراهيم ثمّ موسى ثمَّ حييى ( ،)وهو انتقال
تضمَّنه الرتتيب الزمين لبعثة األنبياء مع اإلشارة إىل أبرز األحداث واملنعطفات اليت حلّت بهم ،ومدى ارتباطها بالوقائع اليت
ذكرها وأشار إليها الشاعر يف قصيدته ،فنجد تقنية اقتصاد السرد القصصي يف ظلِّ ذكره األحداث والسنن التارخيية حلركة
األنبياء باختزالٍ واختصار قال:
فَوووووووووبَعَ ن نووووووووو اٍ َوووووووووالَ مَوووووووووا أَرووووووووووى عَغوووووووووى

موووووووووووا وووووووووووارَ فَيووووووووووو هَ فغْكُوووووووووووهق املَشوووووووووووس نق

وَوَقَغْوووووووووو وبَ إوووووووووووووراهَ يمَ مَووووووووووووا وَوووووووووو ورقدَت لَوووووووووو وهق

مووووووووو وا َووووووووو و جَّرَ النمووووووووو ورقودق وَهووووووووو و َ كَمووووووووو و ق

وَلَقَوووووووووود هَوووووووووو ى صَووووووووووعَقًا لَووووووووووذَكْرن حَوووووووووودَيثَها

مق ووووووووو و ى وَهَووووووووو و َّنَ مووووووووو وا لَقَوووووووووووي هوووووووووووارونق

وَاختَوووووووووووووارَ يْيووووووووووووووى أَن يطووووووووووووو افَ وَرأ َوووووووووووووهَ

وَلَوووووووووووو وهق التَّأ ووووووووووووووي وَاحلُاَوووووووووووو و ن يكوووووووووووو و نق

ونرى الشاعر يعدل عن ذكر حرف الراء يف بيتني :األول ،البيت اخلامس عشر:
وَأَ َوووووووووووود مَمَّووووووووووووا نوووووووووو و ابَ كُوووووووووو ولّ مقكَوووووووووو و َّنٍ

مَووووووووووون قووووووووو والَ قَغْووووووووو و بق مقسَمَّووووووووووود مَسووووووووو و ونق

ولعلَّ الشاعر عدل عن بيان مسة القلق واالضطراب على املستوى الصوتي يف هذا البيت ملا فيه من حالة االستقرار ،فهو
بعد أن يستعرض حزن الرسل بطريقةٍ فنية مل يعهد إليها قبله أحد ،انتهى خبامت النبيني وهو صاحب املصاب األعظم؛ لكونها
ابنته وبضعته .فالشاعر هنا يشري إىل أنَّ احلزن قد استقرَّ يف قلب حممّد ،إثر ما جرى على ابنته من مظلومية بعد وفاته؛ والثاني،
البيت األخري:
كُووووووووووووووولٌّ كَتوووووووووووووووابق ا َ لكَووووووووووووووون صووووووووووووو وامَتٌ

هَوووووووووووووووو ذا وَهَووووووووووووووووذا نوووووووووووووووو اطَقٌ وَمقووووووووووووووووبَ ق

يف هذا البيت ،يعدل الشاعر عن تكرار حرف الراء؛ لكونه كان ختاماً للمقابالت اليت حدثت بني حادثة الزهراء وواقعة
الطفّ ثم يذهب الشاعر يف نهاية القصيدة إىل أنَّ مصاب الطفِّ كان أعظم مصابٍ عرفته اإلنسانية.
تكرار حروف املدّ :من الظواهر األسلوبية يف القصيدة هو تكرار حروف املد .فقد تكرّر صوت األلف  106مرّة ،وصوت الياء
 61مرّة ،وصوت الواو  17مرّة .ومعروف أن هذه احلروف حتتاج إىل زمنٍ أطول من احلروف األخرى عند النطق بها .وهذا األمر
يعطيها قدرة عالية يف التكيف املوسيقي يف بناء النصّ ،حبيث متنح املتلقّي أحلاناً خمتلفة وتأثريات نفسية متنوّعة وختلق نوعاً من
االنسجام بني املوسيقى واحلالة النفسية للشاعر (غنيم1228 ،م ،ص  .)986فقد فرض تكرار أصوات املدّ حالة احلزن اليت خيمت
على مجيع جوانب القصيدة ،معبّرة ما يعرتي الشاعر من آهات وأحزان تكلّل بها إثر سرده تلك الوقائع املؤملة.
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** جهر األصوات وهمسها :لألصوات دورٌ كبري يف التعبري عن املعنى الذي يقصده الشاعر؛ ألنَّ صفة األصوات وميزاتها
هي املعيار األساس الذي يعتمد عليه الشاعر للتعبري عن غرضه املقصود .ومن املعروف أن لكل صوت صفات ومميزات خاصّة،
وهذه الصفات هلا عالقة وثيقة مع داللة الكلمة واملعنى الذي يريد إبرازه الشاعر (صابر1223 ،م ،ج  ،9ص .)97
وباختصار ،نُبني مصطلح اجلهر واهلمس يف األصوات .فاألصوات اجملهورة هي اليت يصاحب نطقها اهتزاز الوترين الصوتيني
وتذبذبهما ،وهي "الباء واجليم والدال والذال والراء واالزاي والضاد والظاء والعني والغني والالم وامليم والنون والواو والياء" .أمّا
األصوات املهموسة فهي اليت ال يصاحب نطقها اهتزاز الوترين الصوتيني وتذبذبهما ،وهي "التاء والثاء واحلاء واخلاء والسني
والشني والصاد والطاء والكاف والفاء والقاف واهلاء".
وبلغ عدد األصوات اجملهورة  ،163بينما املهموسة  .116ورغم أنَّ البعض عندما يرى كثرة األصوات اجملهورة ،يوعز األمر
إىل داللة النصّ وربط ذلك باملعنى؛ لكن إذا تأملنا يف قول إبراهيم أنيس تبني لنا أنَّه ال عالقة لكثرة األصوات اجملهورة على
املهموسة بالداللة« :وقد ورهن اال تقرا عغى أنَّ نابة ي ع األص ات املهم ة يف الكالم ال تكاد ت يد عغى اخلمس أو عشرين يف املائة

أن أروعة أاماس الكالم يتك ّن من أص ات جمه ر » (بال تا ،ص .)93
منه .يف ح َّ
لكن ميكن مالحظة تكرار صوت معني مشكالً ظاهرة أسلوبية ،مثال ذلك ورود صوت الباء يف  19موضعاً ،وهي نسبة كبرية
قياساً حبجم القصيدة ،فنراه يغطّي مجلة النصّ ،لِما هلذا الصوت من صفيت اجلهر والشدّة .وهذا انعكاس واضح لقوّة النصّ وما
يريد الشاعر اإلبالغ عنه من املصاب واهلوان الذي مسَّ آل بيت رسول اهلل وعن اجلرائم اليت ارتُكِبت حبقِّهم.
وتكرّر حرف امليم أيضا يف  19موضعاً مساوياً حلرف الباء .ولعلّ سبب ذلك يعود إىل ما حيمله هذا الصوت من صفة اجلهر
والغنّة .وكما قلنا أعاله أنَّ الغنّة من عالمات قوّة احلرف مما ساعد الشاعر كثرياً للوصول إىل مبتغاه وكذلك لعب دورا بارزا يف
تكثيف املعنى املراد إيصاله للمتلقّي.
6ـ9ـ املستوى الصريف
عرّف ابن احلاجب علم الصرف مبا نصّه« :التصريف عغم وأص ل تعرف وها أح ال أونية الكغم اليت ليس و عراب» (1221م ،ج  ،1ص .)1
ويعرّف احملدثون الداللة الصرفية بأنَّها ذلك النوع من الداللة املستمدّة عن طريق الصيغ وبنياتها (عمر1228 ،م ،ص .)130جتسَّدت
الظواهر األسلوبيّة على املستوى الصريف يف القصيدة بأشكالٍ عدَّة ،أبرزها:
6ـ9ـ1ـ تنوّع األفعال
استعمل الشاعر أفعاالً متنوعة عدَّة ويف نسبٍ متفاوتة .فقد ورد الفعل املاضي  96مرّة ،وورد املضارع ثالث مرّات ،وكذلك
فعل األمر .ويف ضوء هذه اإلحصائية ،نالحظ هيمنة الفعل املاضي على بقية األزمنة ،يف حني نلمس اخنفاضا كبريا يف زمن
املضارع واملستقبل .وال شكّ أنَّ استعمال الشاعر هلذه األزمنة يوحي إىل ما يشري إليه النصّ ،فهو يعبِّر يف ضوء استعماله الزمن
املاضي بهذه الكثرة عن أحداث ووقائعٍ تأرخيية حدثت قبل قرون عدَّة ،مفادها توثيق هذه األحداث ،فهي وثيقة يدان بها كلّ من
نفّذ وشارك وتآمر من جانب ،وكيفية حدوثها بشكلٍ مفصَّلٍ من جانبٍ آخر ،فضالً عن أنَّ سرد األلفاظ بصيغة املاضي مرَّات
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عدّة يقرّب احلدث إىل زمن املتلقني ،وال سيما أنَّ ذاكرتهم اجلمعية ختتزن ذلك احلدث بتفاصيله كلّها ،ممّا يشكّل انزياحاً يف زمن
املاضي وقرباً إىل زمن احلال.
6ـ9ـ9ـ صيغة املبين للمجهول
وردت صيغة الفعل املاضي املبين للمجهول يف القصيدة يف ستة مواضع ،وهي "رُضّت ،وعُقِدت ،وقُضيت ،و ُقطِعت،
سبِقت ،وُشّحت" .وال جرم أنَّ استعمال هذه الصيغة بشكلٍ متوالٍ ومتقارب يف أبيات القصيدة يدلّ على ظاهرة أسلوبية أشار
وُ
إليها النحاة مسبقاً بشكلٍ جممل .فـ«إنَّما حذف الكاعل خلماة أوجه أحدها أالَّ يك ن لغمتكغّم يف ذكره غرض ،وقد ا تشعر ذل عبد القاهر
الدالةَ عغى أنَّه مل يوَض إالَّ وأَمر م ٍر
اجلرجاني يف ق له تعاىلَ  :وغِيضَ الْمَاءُ َوقُضِي الْأَمْرُ( هود )11 :مبا نصّه «فجا الكعل عغى صيوة "فُعَل" َّ

وقُدر َ قادرٍ ،ثم تأكيدق ذل وتقريرقه وق لهَ تعاىلَ ﴿ :و ُقضَي اْلأَمرق﴾» (اجلرجاني1113 ،هـ.ق ،ص )16؛ والثاني أنْ يرتك ذكره تعظيماً له أو
احتقاراً؛ والثالث أن يكون املخاطب قد عرفه؛ والرابع أن خياف عليه من ذكره؛ واخلامس أال يكون املتكلَّم يعرفه (العكربي،
9002م ،ص .)118

ويف ضوء سياق النصّ ،فالشاعر يعدل عن ذكر الفاعل هلذه اجلرائم البشعة حبق بيت النبوّة ،ألسبابٍ منها :حتقريهم
وتصغريهم؛ لكونهم جتاسروا على بضعة رسول اهلل وآل بيته ( ،)ومنها ألنَّ الشاعر يعرفهم فهو مل يذكر أمساءهم بشكلٍ
مفصَّل حرصاً على وحدة املسلمني وعدم إثارة الف ن واألحقاد ،فضالً عن الغرض الرئيس لطوي الفاعل ،وهو الرتكيز على
احلدث؛ ألنَّه غرض املتكلّم ،وغاية املتلقّي.
زد على ذلك ،أن سرعة احلدث وتوكيده والتعجب من عمل القوم املشني الذي يتنافى مع القيم اإلسالمية بل القيم العربية؛
ومن هنا جنف الشاعر إىل نسقية املبين للمجهول ،فاجلرائم اليت ارتُكِبت حبقّها ( )وحبقّهم ( )من رضّ الضلع ،وعقد
بيعاتٍ للتآمر وتفريق صفوف املسلمني ،وقطع كفني وإخل  ،...ممّا يرتكّز عليها الكالم فتحلّ من الرتكيب اللغوي حملّ العناية
القصوى ،ونلحظ أنَّ العاطفة الصادقة املتدفِّقة لدى الشاعر قد انعكست بشكلٍ الفتٍ للنظر يف لغته الشعرية.
6ـ9ـ3ـ أهمّ الصيغ الصرفية اليت استعملها الشاعر
ُف ُعول :استعمل الشاعر صيغة "فُعُول" مصدراً ،،يف قولهِ:
لَووووووووووو ال قوووووووووووق طُ جَووووووووووون ن فاطَمَوووووووووووةَ لَموووووووووووا

أَودَى لَهوووووووووووو وا فَووووووووووووووي كَووووووووووووووروَال جَوووووووووووو ونَ ق

نلحظ أنَّ داللة املصدر "سقوط" داللة قصدية ممهدة لداللة سقوط احلسني يوم كربالء .فهذه الداللة احلسية تناسب بشاعة
املوقف الذي مرّت به الزهراء ،وما جرى على احلسني الشهيد من ظلم .فداللة االنكسار ظاهرة يف املصدر املنهوي من أعلى إىل
أسفل.
فعَّل :استعمل الشاعر هذه الصيغة يف ستّة مواضع ،وهي" :خفِّض ،وبرِّحت ،وسجّر ،وهوّن ،وضرِّج ،وشِّحت" .وهذه
الصيغة تدلّ على املبالغة والتكثري (النايلة1288 ،م ،ص  ،)100وهي ظاهرة أسلوبية استلهمت الشاعر فقد محله ذوقه اخلاص إىل
مثل هذه االستعماالت ليفصح عمَّا يريد إبرازه من بيان عظمة هذا األمر وأهميته ،فجاءت هذه الصيغة مناسبة للجوّ العام
للقصيدة ،فهو مليء باألحداث املفجعة والتأسي هلا.
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6ـ3ـ املستوى الرتكييب
ليس الوصف النحوي جامداً خاليا من الداللة؛ إذ إنَّ الوصف النحوي وصف للعالقات اليت تربط عناصر اجلملة الواحدة
بعضها بالبعض اآلخر (عبد اللطيف9000 ،م ،ص .)10معروف أنَّ الكالم ينقسم إىل اخلرب واإلنشاء .وما يعنينا يف هذه الدراسة هي
األساليب اإلنشائية فنحاول ـ يف قصيدة الشيخ صاحل احللي ـ بيان الداللة الفنية هلذه األساليب وعالقتها على مستوى املعنى،
وأهمها:
6ـ3ـ1ـ األساليب النحوية
* أسلوب النداء
ورد النداء يف القصيدة مرَّة واحدة ،وهو ليس بظاهرة تتجلَّى يف القصيدة:
يووووووووووا قَغْووووووووووبق مووووووووووا هَووووووووووذا َووووووووووعارق مقتَوووووووووويمٍ

َلَعَوووووووووووولَّ حووووووووووووالَ وَووووووووووووي الوَوووووووووووورامن فُنوووووووووو و نق

نالحظ أنَّ املنادى ،أي "قلب" ورد نكرة مقصودة ،مشار بها إىل ياء متكلّم مقدّرة؛ وأصله "يا قليب" .وسياق الكالم يؤكد ما
ذهبنا إليه ،فالشاعر خاطب قلبه يف البيت ،ودلَّ النداء فيه على معنى احلزن املمزوج بالتذمّر والتضجّر واإلرهاق الفكري
والعاطفي الذي ينتابه الشاعر ،فهو مل يعد يتحمّل مرارة املصاب الذي حلَّ بآل النيب وبضعته.
* أسلوب الشرط
وجاء أسلوب الشرط يف البيت التالي:
لَووووووووووو ال قوووووووووووق طُ جَووووووووووون ن فاطَمَوووووووووووةَ لَموووووووووووا

أَودَى لَهوووووووووووو وا فَووووووووووووووي كَووووووووووووووروَال جَوووووووووووو ونَ ق

افُتتِحت القصيدة بالشرط غري اجلازم "لوال" ،وهو حرف امتناع لوجود ،يدخل على اجلملة االمسية والفعلية لربط امتناع
الثاني بوجود األول ،وهو افتتاح بديع ،ألنّه يسرتعي األلباب لرتقّب ما بعد هذا الشرط .وهذا األسلوب يرتبط ارتباطاً داللياً
بالسياق من حيث بيان غاية التمرّد والظلم على أهل بيت النبوّة؛ فمعنى "لوال" سقوط جنني فاطمة ملا أودى هلا يف كربالء جنني،
لو مل توجد عملية االعتداء والظلم وسقوط جنني بضعة رسول اهلل والضرب الذي أودى مبوتها ملا حلّ يف الطف ما حل ،فلوال
تفيده ثبوت احلدث األول وانتفاء الثاني ( األسرتابادي1271 ،م ،ج  ،3ص  .)181ومن ذلك أيضاً:
مَووووووووا وَرَّحَووووووووت وَوووووووو َ غَووووووووريق ذَكْوووووووورى كَووووووووروَال

فَووووووووووو نذا قَضَوووووووووووي تَ وَهَوووووووووووا فَوووووووووووذاكَ يقووووووووووو ق

ورد أسلوب الشرط يف هذا البيت متمثال بـ"إذا" ،فهو ظرف متضمّن معنى الشرط ،وهو إشارة إىل ثبوت احلصول؛ أي أنَّ
الشاعر يريد من خالل استعماله للشرط أن يؤكّد للمتلقي هول مصاب الطفّ وما سايرته من مصائب حلّت بآل بيت رسول اهلل،
واإلشارة إىل ذلك قوله" :فذاك يقني" فهي التفاتة تعضّد ما يشري إليه استعمال الظرف "إذ" .ويف ذلك يقول فاضل السامرّائي« :أدا

الشرط (إذا) الدالة عغى وق ع األحداث ال ارد يف النصّ يقيناً ال افرتاضاً» (9001م ،ج  ،1ص  .)61ومن استعمال الشاعر أسلوب الشرط
أيضاً قوله:
وَرَدَ اووووووووو ونق فاطَمَوووووووو وةَ املَنقوووووووو و نَ عَغوووووووو وى ظَمًوووووووو وا

إن كُنوووووووووووو تَ تَأْ َووووووووووووفق فَغْتَوووووووووووورندكَ مَنوووووووووووو نق
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هنا حياول الشاعر بيان حال سيد الشهداء وكيف ورد املوت على شدة من العطش ،ويف الشرط "إن" أراد بيان التأسي يف ضوء
خماطبة املخاطب يف حال كان عندك أسف وحزن وإقرار باملظلومية اليت حلّت باإلمام وكيف ورد املوت ،وهو على هذه الشاكلة
فلريدك املوت لشدّة حزنك ومواساة للتعذيب واملوت الذي تعرضوا له .و"إن" هنا دالّة على الظنّ أو الشكّ وعدم اليقني ،وهو
مناسب لسياق الكالم الذي يفضي بالتقصري جتاه مصائب آل البيت وما حلّ بهم من شدائد.
* أسلوب االستفهام
يف البيت التالي ،جاء استعمال االستفهام لغرض بالغي ،فليس املقصود منه السؤال واالستفهام ،بل الشاعر حاول من
خالل االستفهام أن يبني مدى حزن الرسول ( )وآله على ما جرى على ابنته وبضعته ،بذلك وظّف االستفهام بهذا املعنى
خري توظيف:
وَأَ َوووووووووووود مَمَّووووووووووووا نَووووووووووووابَ كُوووووووووو ولّ مقكَوووووووووو و َّنٍ

مَووووووووووون قووووووووو والَ قَغْووووووووو وبق مق سَمَّووووووووووود مَسووووووووو و ونق

*أسلوب التوكيد
إنَّ التوكيد أسلوبٌ لغوي تُستعمل فيه ألفاظ خمصوصة من أَجل تثبيت معنىَ معني وحتقيقه ،وإزالة الشكوك والتجوّز يف نفس
السامع أو القارئ (األنباري1221 ،م ،ص  .)913ويف النصّ ،جاء التوكيد على أساليبٍ عدّة ،أكثرها استعماالً التوكيد بـ"إنّ ،وأنّ"
املشبهتني بالفعل ،منها:
خَكِّووووووووووض فَخَطبقوووووووو و َ غَوووووووو وريق ط ارنقَوووووووو وةَ ا َوووووووو و ى

إنَّ ا َوووووووووووو و ى عَمَّووووووووووووووا لَقَيوووووووووووو وتَ يهوووووووووووو و نق

يف هذا البيت ،الستعمال التوكيد بـ"إنَّ" داللة ملضمون البيت وتقوبته ،من حيث هول املصيبة اليت وقعت على آل بيت النبوّة.
ويف البيت التالي ،جاء التوكيد "إنَّها" داللة على منزلة الزهراء عند اهلل ورسوله الكريم ،وقد عُرِّفت صفتها بـ"أل" ،ووردت على
صيغة اسم التفضيل للداللة على متام الصفة وكمال املوصوف:.
وَدَعن احلَوووووووووووو ونَ َ ف نَّهووووووووووووووا العقظْموووووووووووو وى فووووووووووووووال

توووووووووووووووأتَي عغي هوووووووووووووووا حَاووووووووووووووور وحَووووووووووووووون ق

وكذا التوكيد بـ "لو" يف هذا البيت:
وَكَووووووو وتَ الاَّوووووووووما ق دَمووووووو واً وَلَوووووووووم تَبووووووو ورقد وَووووووو وهَ

َك بَوووووووووووووودٌ وَلَوووووووووووووو أنَّ النجوووووووووووووو مَ عقيوووووووووووووو نق

والتوكيد بـ"أ َّن" لتعضيد البكاء واحلزن وتثبيتهما ،وقد استعمله الشاعر استعماال لطيفا دقيقا حياول تثبيت التشبيه بني النجوم
والعيون يف ضوء التوكيد.
6ـ3ـ9ـ استعمال حروف اجلرّ
من املظاهر األسلوبية البارزة يف النص استعمال حروف اجلرّ استعماالت دقيقة مناسبة للمعنى الذي حياول الشاعر إظهاره،
ومنها :حرف اجلرّ "الباء" ،فقد ورد يف مخسة عشر موضعاً ،وورد استعماله للظرفية مع كلميت "الطفّ ويثرب" ،على حني
استُعمِل حرف اجلرّ "يف" للداللة على الظرفية يف كلمة "كربالء" الواردة يف ثالثة مواضعَ من القصيدة .فاستعملت "الباء" يف قوله:
عَقَوووووووووودَت وَيثوووووووووووربَ وَيعووووووووووةً قُضووووووووووويت وَهوووووووووووا

لغشووووووووووووووركَ مَنوووووووووووو وهق وَعوووووووووووو ودَ ذَاكَ دقيوووووووووووو و نق

فقد أراد الشاعر إظهار أمر مهمّ مفاده أنَّ هذه املؤامرة ضدّ آل بيت النبوّة بعد رحيل الرسول أقيمت يف يثرب وأنّ القائمني بها
هم من أهل هذه املدينة .فالشاعر استعمل "الباء" للداللة على الظرفية املكانية املختصّة ،وذلك أنَّ الباء تفيد التخصيص يف املكان،
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صرَكُمُ اللَّهُ بِبَ ْدرٍ وَأَنتُمْ
ودليل ذلك استعماهلا يف مواضع من القرآن الكريم ويف كالم العرب بهذا املعنى ،يقول تعاىلَ  :ولَقَدْ نَ َ
َأذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( آل عمران  ،)193 ::3ويقول عزّ وجلّ :إنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً َوهُدًى

ني( آل عمران .)26 :3
ِّللْعَالَمِ َ
ويقول كعب بن زهري يف بردته الشهرية:
يف عقصووووووووووبَة مَوووووووووون قُوووووووووورَي ٍ قووووووووووالَ قووووووووووائَغُهقم

وَووووووووووبَطنن مَكَّووووووووووةَ لَمّوووووووووووا أَ َووووووووووغَم ا زولوووووووووو ا

(كعب بن زهري1117 ،هـ.ق ،ص .)67
أمَّا قوله:
وَوَ َجرنهَوووووووووووووا وَاَوووووووووووووياطَ قُنكُووووووووووو وذَ وق ووووووووووو وسَت

وَووووووووووو الطَّفَ مَووووووووووون زَجووووووووووورٍ لَهقووووووووووونَّ مقتووووووووووو نق

فقد استعمل الشاعر حرف "الباء" للداللة على الظرفية املكانية املختصّة وعلى أهمية تدوين مكان احلدث وما كان له من أثرٍ يف
األحداث الالحقة ،مبعنى أنَّه لوال زجر فاطمة الزهراء بسياط قنفذ اللعني ملا زُجِرت السبايا يف الطف .وهذه مقابلة اشتملت عليها
القصيدة جبوانبٍ عدّة .أمّا استعماله حلرف اجلرّ "يف" مع لفظة "كربالء" يف قوله:
لَووووووووووو ال قوووووووووووق طُ جَووووووووووون ن فاطَمَوووووووووووةَ لَموووووووووووا

أَودَى لَهوووووووووووو وا فَووووووووووووووي كَووووووووووووووروَال جَوووووووووووو ونَ ق

و:
وَرققووووووووووووو و ي مَنبَووووووووووووو ورنهَ رَقووووووووووووو و ى يف كوووووووووووووووروال

صَوووووووووووووودرٌ وَضقوووووووووووووورجَ والوووووووووووووودما َ جَوووووووووووو وبَ ق

و:
ووَقَطْعَهنووووووووووووووم تَغوووووووووووووو َ األراكَووووووووووووووةَ دقونَهووووووووووووووا

قُطَعَوووووووووووت يووووووووووودٌ فَوووووووووووي كَوووووووووووروَال وَوَتووووووووووو ق

فهو للظرفية املكانية غري املختصّة .فالشاعر أراد بيان حدث املكان والرتكيز عليه ،ومل تكن عنايته متوجهة لبيان املكان
املخصّص.
مهما يكن من شيء ،فجاء حرف "الباء" يف  19موضعاً داال على اإللصاق .ولعلّ استعمال الشاعر حلرف اجلرّ بهذه الكثرة هو
إللصاق احلدث مبحدثه تارةً كما يف قوله" :بكسر ،وبزجرها ،وبسياط ،وبقطعهم" ،وتارةً للتقريب واالرتباط املادي واملعنوي،
كما يف قوله" :بعني ،وبقلب ،وبرأسه ،باحلسني ،وبالدماء ،وبنجاده ،وبالوثاق ،وبالضاللة".
اخلامتة
وبعد دراسة أهم الظواهر األسلوبيّة على املستوى اللغوي ،توصَّل البحث إىل النتائج التالية:
ـ جاء اإليقاع اخلارجي املتمثّل بالوزن والقافية باختيار الشاعر البحر "الكامل" من بني البحور الشعرية األُخرى له داللة تتجلى
يف ضوء ما امتاز به هذا الوزن من سعة يف تفعيالته ،فقد أعطى للشاعر سعة أكرب ومساحة أوسع من غريه للتعبري عمّا جيول يف
خلجاته من احلزن واألمل جتاه املظلومية اليت عانوا منها أهل البيت .وجاءت قافية القصيدة "حرف النون" ،وهو حرف غنَّة والغنّة
من عالمات قوّة احلرف ،ومثلها التنوين ،وهو أيضاً من احلروف اجملهورة ،وهي مالئمة للجوِّ العام للقصيدة؛ إذ أنَّها اتَّسمت
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باجلهر إلعالء كلمة احلقّ وبيان املظلومية اليت جرت على آل بيت رسول اهلل ،وأيضاً امتازت بالقوّة داللة على بشاعة العمل الذي
صنعوه مع الزكية الطاهرة؛
ـ اإليقاع الداخلي الذي متثل بتكرار لفظة "فاطمة" ،وهو يوحي إىل حضورها القوي يف ذهن الشاعر؛ لكونها العنصر األساس
الذي بُين عليه النصّ .فنراها وردت يف أوّل النصّ ووسطه ونهايته ،وهذا التكرار يكشف عن رغبة الشاعر يف التأكيد على إبراز
قيمة هذه الشخصية العظيمة ،أي فاطمة الزهراء ،ومنزلتها عند اهلل ورسوله .كذلك لتكرار حرف "الراء" صفة مميزة ،فاستعمله
الشاعر يف مجيع أبياته سوى بيتني ،فهو استعمله يف البيت الواحد بنسبة ترتاوح بني  9و 6مرّات .وهذا التكرار يوضِّح لنا جوّ القلق
والتوتّر واالنفعال الذي يعيشه الشاعر جراء ذكره هلذه احلوادث األليمة ،ونلمس ذلك واضحاً عند ذكره حالة اإلمام احلسني وهو
مُدمى اجلبني ،فهو يعمد إىل تكرار حرف الراء  6مرّات يف بيتٍ واحد .وأيضاً من مظاهر التكرار تكرار حروف املدّ ،فقد تكرّر
صوت األلف  106مرّة ،وصوت الياء  61مرّة ،وصوت الواو  17مرّة؛
ـ بلغ عدد األصوات اجملهورة يف القصيدة  ،163على حني بلغت املهموسة  ،116وهليمنة األصوات اجملهورة اليت حدّدها
الباحث أثر كبري يف تأدية املعنى املراد؛
ـ كثرة ورود الفعل املاضي  96مرّة ،قياساً باملضارع واألمر ثالث مرّات .وال شكّ يف أنَّ استعمال الشاعر هلذه األزمنة وبهذه
النسب يوحي إىل ما يشري إليه النصّ ،فهو يعبِّر يف ضوء استعماله الزمن املاضي بهذه الكثرة عن أحداث ووقائعٍ تارخيية ،فضالً
عن اختزال الزمن املاضي وتقريبه إىل احلال؛
ـ وردت صيغة الفعل املاضي املبين للمجهول يف القصيدة يف ستة مواضع ،وهي ظاهرة أسلوبية الفتة للنظر توحي بالرتكيز
على احلدث .وأهم الصيغ اليت جاءت يف القصيدة "فعول ،فعَّل" ،وهي من املظاهر األسلوبيّة اليت وردت يف استعماالت تدلّ
على أنَّها وُضِعت وضعاً دقيقاً مقصوداً؛
ـ أهم األساليب اليت وردت يف القصيدة يف اجلانب الرتكييب هي "أسلوب النداء ،وأسلوب الشرط ،وأسلوب االستفهام،
ٍّ منها داللة أسلوبية مرتبطة باملعنى املقصود ،والستعماالت حروف اجلر أثر يف بيان الداللة املقصودة يف
وأسلوب التوكيد" ،ولكل
تراكيب القصيدة.
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