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ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﺸﻌر أﻫل اﻝﺒﻴت ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم
م  .م ﻋﺎدل ﻝﻌﻴﺒﻲ ﺴﻠﻤﺎن اﻝرﺒﻴﻌﻲ
اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  /اﻝﻨﺠف اﻻﺸرف
اﻝﻤﻠﺨص
ﻤﺤﻤد وآﻝﻪ اﻝطﻴﺒﻴن اﻝطﺎﻫرﻴن اﻝﻤﻌﺼوﻤﻴن.
اﻝﻨﺒﻲ اﻷﻤﻴن ّ
اﻝﺤﻤد ﷲ وﺼﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ّ
اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬـﺎ  ،ﻜﺎﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ واﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ واﻝﺨﻴـﺎل واﻝﺼـورة
اﻝﺒﻨﺎء ﻫو دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘﺼﻴدة
ّ

اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝوﺤدة واﻝﻔﻜرة  ،ﻓﻬو اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺒﻨﺎء أﻝﻌﻼﺌﻘﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر .وﺸﻌر أﻫـل
اﻝﺒﻴت ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم ﺘﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻨﻤﺎط  :اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻜﺘﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤوي ﻋﻠﻰ )اﻝﻤطﻠﻊ  ،اﻝﻤﻘدﻤﺔ  ،اﻝﺘﺨﻠص  ،اﻝﻐرض ،

اﻝﺨﺎﺘﻤــﺔ(.واﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻤﺒﺎﺸ ـرة اﻝﺘــﻲ ﺴــﻘطت ﻤﻨﻬــﺎ ) اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ( وﺒﺎﺸــرت اﻝﻐــرض .وﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻘطوﻋــﺔ  ،ﺒوﺼــﻔﻬﺎ وﻝﻴــدة
اﻻﻨﻔﻌــﺎل اﻵﻨــﻲ .وﻜــﺎن اﻝــﻨﻤط اﻝﺜــﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝــث أﻜﺜــر ﻤــن اﻝــﻨﻤط اﻷول ؛ وﺴــﺒب ﻤﺠــﻲء اﻝﻨﻤطــﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝــث ﺒﻬــذا
ﻫﻤﻬــم إﻴﺼــﺎل اﻝﻔﻜـرة ﺒﺼــورة أوﻀــﺢ وأﺴــرع  ،ورﺒﻤــﺎ
اﻝﻜـ ّـم اﻝﻜﺒﻴــر ؛ ﻴﻌــود إﻝــﻰ ّ
إن أﻜﺜــر ﺸــﻌرﻫم ﻜــﺎن ارﺘﺠــﺎﻻ  ،وﺠـ ّل ّ
ﻴﻜون اﻝوازع اﻝدﻴﻨﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﻔﺎء ﺒﻌض اﻝﻤﻘدﻤﺎت ﻤن ﺸﻌرﻫم ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴـﻼم ؛ إذ إن اﻝﻤﻘدﻤﺎت ﺒﻤـﺎ ﺘﺤﺘـوي ﻤـن ﺘﺸـﺒﻴب
اﻝﻔﻨــﻲ
وﻨﺴـﻴب وﺘﻐ ّـزل وﻏﻴــر ذﻝـك ﻻ ﺘــﺘﻼءم وﻤﺒـﺎدﺌﻬم وﻋﻘﺎﺌــدﻫم ﻋﻠـﻴﻬم اﻝﺴــﻼم .ﻓﺸـﻌرﻫم ﻋﻠــﻴﻬم اﻝﺴـﻼم اﺘﺴــم ﺒﺎﻨﻌـدام ﺴــﻤﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴـد ّ
ﻜﺄﻨﻬـﺎ وﺤـدات
اﻝذي ﻜـﺎن ﻴﺤﺘـذي اﻝﻬﻴﻜـل اﻝﻘـدﻴم ﺒﻠوﺤﺎﺘـﻪ اﻝﻤﻌروﻓـﺔ وﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺒﺤـث درس اﻝﺒﺎﺤـث أﺠـزاء اﻝﻘﺼـﻴدة ّ ،
ـﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤ ــل ﺘﺸ ــﻜل وﺤ ــدة
اﻝﻔﻨ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺒﻨﺎﺌ ــﻪ اﻝﻌ ــﺎمٕ ،واﻻّ ﻓﺎﻝﻘﺼ ــﻴدة ﻻ ﺘﺘﺠـ ـ أز ّ ،
ﻤﻨﻔﺼ ــﻠﺔ  ،ﻝﺒﻴ ــﺎن اﻷﺜ ــر ّ
ﻷﻨﻬ ــﺎ ﺒﻨ ــﺎء ﺤ ـ ّ
ﻤﻀــﻤوﻨﻴﻪ وﻓﻜرﻴــﺔ وﻨﻔﺴــﻴﺔ واﺤــدة .ﻫــذا ﻫــو ﻤوﻀــوع اﻝﺒﺤــث  ،ﻓــﺈن ﺤــﺎﻝﻔﻨﻲ ﻓﻴــﻪ اﻝﺘوﻓﻴــق ؛ ﻓﺒﻌــون اﷲ وﺘوﻓﻴﻘــﻪ ٕ ،واﻻّ
ﺤﺴﺒﻲ ّإﻨﻨﻲ ﺤﺎوﻝت ﻤﻌطﻴﺎ أﻗﺼﻰ طﺎﻗﺎﺘﻲ.

الحمد  وصلّى  على النبيّ األمين محمّد وآله الطيبين الطاھرين المعصومين.
البناء ھو دراسة العالقات بين عناصر القصيدة المكوّ نة لھا  ،كالتجرب(ة الش(عرية والموس(يقى
والخيال والصورة الشعرية والوح(دة والفك(رة  ،فھ(و ال(ذي يش(ير إل(ى البن(اء العالئق(ي الق(ائم عل(ى
العالقات بين ھذه العناصر.
وشعر أھل البيت عليھم السالم تضمن ثالثة أنماط :
األول  :القصيدة المكتملة التي تحوي على )المطلع  ،المقدمة  ،التخلص  ،الغرض  ،الخاتمة(.
الثاني  :القصيدة المباشرة التي سقطت منھا ) المقدمة ( وباشرت الغرض.
الثالث  :بنية المقطوعة  ،بوصفھا وليدة االنفعال اآلني.
وكان النمط الثاني والثالث أكثر من النمط األول ؛ ولع ّل سبب مجيء النمطين الثاني والثالث
بھذا الك ّم الكبير ؛ يعود إلى إنّ أكثر شعرھم ك(ان ارتج(اال  ،وج( ّل ھمّھ(م إيص(ال الفك(رة بص(ورة
أوضح وأسرع  ،وھذا ما ن(راه واض(حا ً ف(ي مراث(ي النب(ي ص(لى  علي(ه وال(ـه وس(لم  ،فھ(ي تع(الج غرض(ا ً
واحداً ،فالقصائد مخصصة للرثاء من أولھا إل(ى أخرھ(ا ؛ ولع(ل الس(بب ف(ي ذل(ك يع(ود إل(ى ت(أثر
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الن((اظم بش((دة وق((ع الفاجع((ة الت((ي س((يطرت عل((ى مش((اعره  ،مم((ا جعل((ه يتج((اوز المقدم((ة متن((اوال
موضوع القصيدة مباشرة.
وربما يكون الوازع الديني سببا في اختفاء بعض المقدمات من شعرھم عليھم السالم ؛ إذ إن
ّ
وتغزل وغير ذلك ال تتالءم مع عقائدھم عليھم السالم.
المقدمات بما تحتوي من تشبيب ونسيب
فشعرھم عليھم السالم اتسم بانعدام " سمة التقليد الف ّني الذي كان يحتذي الھيكل القديم بلوحاته
المعروفة حيث انزل الشعر العربي إلى ميدان المنازلة ،٠٠٠لھذا فإنّ طبيعة اإلحداث والصراع
 ...أقتضى أن تمثل القصيدة المباش(رة لموض(وعاتھا مس(احة واس(عة ف(ي المي(دان الش(عري خ(الل
ھذه الحقبة المتقدمة من حياة الشعر العربي".١
وفي ھذا الفصل ندرس أجزاء القصيدة  ،كأ ّنھا وحدات منفصلة  ،لبيان األثر الف ّن(ي ف(ي بنائ(ه
العام ،وإالّ فالقصيدة ال تتجزأ  ،أل ّنھا بناء حيّ متكامل تشكل وحدة فكرية ونفسية واحدة.
 -١المطلع: ٢
وسموه " حسن االبتداء "  ، ٣فھو مفتاح القصيدة لما يتضمنه من معن(ى يش(فّ عمّ(ا س(يأتي
منھ((ا الحق((ا  ،وھ((و أول م((ا يط((رق األس((ماع ، ٤ويقرعھ((ا  " ،ف((إنّ الش((عر قف((ل أوّ ل((ه مفتاح((ه،
وينبغي للشاعر أن يجوّ د ابتداء القصيدة  ،فإ ّن ه أوّ ل ما يقرع السمع  ،وب(ه يس(تد ّل عل(ى م(ا
عنده من أوّ ل وھلة "  ، ٥لذلك ع ّده أبو ھالل العسكري)ت٣٩٥ھـ( داعية إلى االستماع بقول(ه:
" كان االبتداء حسنا بديعا  ،ومليحا رشيقا  ،إذا كان داعية إلى االستماع لما يجئ به من كالم"

٦

 ،وقد ع ّد ابن رشيق)ت٤٦٣ھـ( "حسن االفتتاح وداعية االنشراح ومطية النجاح".٧
ويرى أبو العباس الناشئ  ،أنّ أجمل الشعر ما قومت زيغ صدوره  ،بقوله :
٨
و شددت بالتھذيب أُسر متون ُه
الشعر ما قومت زيغ صدوره
وم((ن س((مات المطل((ع الجي((د عذوب((ة األلف((اظ وحس((نھا  ،وج((ودة المع((اني  ،وأن تك((ون العب((ارة
واضحة ،سھلة الفھم  ،وذات أسلوب جزل ، ٩وأن يكون فخما ً ١٠و " االبتعاد عن التعقيد فإ ّنه أوّ ل
العي ودليل الفھة "  ، ١١وأن يكون مبتكرا  ،يؤثر في السامع  ،ويدفعه إل(ى اإلص(غاء  ،م(ع األخ(ذ
بنظر االعتبار مراعاة القاع(دة المش(ھورة " مطابق(ة الك(الم لمقتض(ى الح(ال " الت(ي طبقوھ(ا عل(ى
المطلع حين أرادوه أن يكون متمشيا مع موضوع القصيدة ومع من تقال فيه.١٢
فھ((و بمن((ـزلة الوج((ه والغ((رّ ة  ،والطليع((ة ال((دال عل((ى م((ا بع((ده  ،وال((دليل عل((ى م((ا س((تؤول إلي((ه
القصيدة من قوة أو ض(عف  ،ويش(ير إل(ى غرض(ھا م(ن ط(رف خف(ي ، ١٣فھ(و ن(واة العم(ل األدب(ي
وأساسه األولي.١٤
ولكل غرض من أغراض الشعر  ،مطلعا ◌ً يالئمه  ،فقد يص(لح ف(ي الم(ديح م(ا ال يص(لح ف(ي
الرثاء ،والعكس صحيح  ،واألمر كذلك مع سائر األغراض  ،فلكل غرض سبيل يسلكه الش(اعر
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يختلف عن غيره  ،لذلك قصيدة الرثاء ال تخض(ع للمطل(ع التقلي(دي ؛ لم(ا لھ(ا م(ن مي(زة خاص(ة ،
جاءت من االنفعاالت العاطفي(ة الص(ادقة واالنطباع(ات النفس(يّة العميق(ة  ،الت(ي يعيش(ھا الش(اعر ،
وأن كان((ت ھ((ذه االنفع((االت موج((ودة ف((ي غي((ر الرث((اء فھ((ي ليس((ت ب((القوة الت((ي ھ((ي ف((ي غ((رض
الرثاء.١٥
لذلك نجد األبيات الشعرية الرثائية التي ّ
نظمھا أھ(ل البي(ت عل(يھم الس(الم  ،وردت جلّھ(ا عل(ى
شكل قصائد مباشرة أو مقطوعات ؛ ألنھا تلبي حالة شعورية مفاجئة وطارئة ألم(ت بالن(اظم كم(ا
في قصيدة الزھراء عليھا السالم التي رثت بھا النبي صلى  عليه والـه وسلم التي مطلعھا:
ان َع ِّني َ
عزائِي
بري َو َب َ
َق َّل َ
ص ِ

بعدَ َفقدِي َ
اتم األنب َيا ِء
لخ ِ

١٦

فاللوعة واأللم واألس(ى ب(ارز م(ن مطل(ع القص(يدة  ،فق(د ابت(دأت عليھ(ا الس(الم المطل(ع بقل(ة الص(بر
لتعلل آخر البيت سببا لذلك ؛ وھو فقد شخصية تتصف بصفة خاتم األنبياء  ،وفي ذلك إشارة إلى
إنّ حزنھا العميق لم ينطلق من مبدأ عالقة البنت بابيھ(ا فحس(ب  ،ب(ل م(ن مب(دأ عقائ(دي ودين(ي ،
فھي تندب النبي والرّ سول الذي ھدى البشرية  ،ويظھر عمق الفاجعة عندھا عليھ(ا الس(الم تك(رار ي(اء
المتكلم أربع مرات مضافة في " صبري  ،عني  ،عزائي  ،فقدي ".
ومما يصور عمق الحزن واأللم عندھا عليھا السالم ھو مرورھا على قبره صلى  عليه والـه وس(لم  ،وما
يثي(ر ھ(ذا المش(ھد م(ن أح(زان ومش((اعر  ،ب(ل لش(دة الفاجع(ة ھ(ي تنتظ((ر من(ه ص(لى  علي(ه وال(ـه وس(لم أن
يجيبھا ،ففي مطلع آخر تقول عليھا السالم:
ُ
قبر َك با ِك َيا
َإذا اشت َّد َشوقِي
زرت َ

اوبي
أنو ُح َو أش ُكو ال
َ
أراك ُم َج ِ

١٧

وقولھا عليھا السالم:
طباق ّ
َ
الثرى
ُقل للمغيّب
تحت أَ ِ

ص َ
إِن َ
رختي َونِدائِيا
كنت تسمعُ َ

١٨

والمعروف إنّ الزمان ومرور األي(ام كفي(ل بنس(يان المي(ت والمرث(ي  ،ولك(ن ھ(ذه القاع(دة ف(ي
مرثيّ غيره صلى  عليه والـه وسلم  ،تقول عليھا السالم:
إِذا َ
 ذكرُ هُ
مات قر ٌم ق ّل و َّ ِ

 أزي ُد
َو ذكرُ أَ ِبي مُذ مات و َ ِ

١٩

فحزنھا على خاتم األنبياء يتجدد يوما بعد يوم  ،فھو ثابت ومستمر  ،كما في المطلع اآلتي :
ليك حزن َجدِي ُد
إنَّ حزنِي َع َ

 صبٌّ َعنِي ُد
َوفؤادِي َو ِ

٢٠

وقد جاء ھذا المطلع مصرّ عا  ،وظاھرة التصريع تمث(ل البني(ة النغمي(ة المرك(زة ف(ي القص(يدة
العربية  ،فھي تلفت االنتباه  ،وتش ّد السامعين  ،ولھا وق(ع ف(ي ال(نفس  ،يجع(ل المتلق(ي ين(دمج م(ع
القصيدة الملقاة  ،ويتفاعل معھا حتى تجعله يتوقع ما يقوله الشاعر ،٢١وھ(ذا ال يعن(ي إنّ المط(الع
غير المصرّ عة ليست لھا سيادة  ،بل سيادتھا ظاھرة بارزة في شعر صدر اإلسالم.٢٢
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ولم تقتصر ظ(اھرة التص(ريع عل(ى مط(الع القص(ائد الرثائي(ة  ،ب(ل ش(ملت مط(الع لقص(ائد ف(ي
أغراض أخرى  ،كما في الوعظ واإلرشاد  ،قال أمير المؤمنين عليه السالم :
ب
العوا ِق ِ
سن َ
بر حُ َ
ميل َ
َت َنل مِن َج ِ
الص ِ

ب
بر عِ ندَ ال َنوا ِئ ِ
َت َر َّد ِردا َء َ
الص ِ

٢٣

وقال أمير المؤمنين واعظا اإلمام الحسين عليه السالم:
أَ حُ َسينُ إ ّني واعِ ٌ
مؤدِّبٌ
ظ َو َ
ِ

َفاِف َھم َفأ َ َ
نت العا ِق ُل ال ُم َتأ َ ِّدبُ

٢٤

والمالح((ظ ف((ي ھ((ذا المطل((ع أنّ أمي((ر الم((ؤمنين علي((ه الس((الم اس((تعمل األلف((اظ العذب((ة ذوات
الشحنات العاطفية العالية والجرس الموس(يقي الع(ذب  ،وق(د تعم(د  ف(ي اس(تعمال الموس(يقى ،
م(ؤدِّبٌ "
فضالً عن استعمال التقفية الداخلية بين شطر البيت وعجزه  ،نالحظ جم(ال اللفظت(ين " َ
و"ال ُم َتأ َ ِّدبُ " فقد جاءت التقفية لزيادة العنصر النغمي في الموسيقى الشعرية.
بل قد يكون لفقد بعض الشخصيات تغيّر كوني  ،إذا كان المرثيّ ھ(و النب(ي ص(لى  علي(ه وال(ـه وس(لم
فيغب((رّ آف( ُ
(اق الس((ما ِء وتك((وّ ر الش((مس ويظل((م النھ((ار  ،ف((ال ل((ذة بنعم((ة وال س((لوى للمص((اب  ،تق((ول
الزھراء عليھا السالم:
ُ
آفاق السما ِء و كوّ رت
اِغبرّ

العصران
النھار وأظلم
شمسُ
ِ
ِ

٢٥

وقال أمير المؤمنين عليه السالم:
كفين ال َن ِبيِّ َودَ ف ِن ِه
أَمِن َبع ِد َت ِ

ِلسلوى
َنعيشُ ِبآال ٍء َو َنج َن ُح ل َ

٢٦

وفي مطلع آخر لمرثية اإلمام الحسين التي رثى بھا أخوه اإلمام الحسن عليه السالم:
ُك َمعفورٌ َو أَ َ
نت َسليبُ
َو َرأس َ

أَ أَد َھنُ َرأسي أم تطيب مجالسي

٢٧

واللجوء إلى استعمال ص(يغة االس(تفھام لم(ا فيھ(ا م(ن دھش(ة وحي(رة وقل(ق وت(وجس  ،ون(بض
متوتر ،وإحساس متدفق ، ٢٨ولھا ق(درة عل(ى تص(وير م(ا ي(دور ف(ي خل(د الن(اظم ؛ إليض(احه ل(دى
المتلق((ي حت((ى يك((ون عارف(ا ً ب((ه  ،ل((ذلك نج((د أنّ أغل((ب الش((عراء ق((د لج((أ إليھ((ا  ،وك((انوا حُ ((ذاقا ً ف((ي
عرض أسئلتھم باستعمالھا.٢٩
وتكرار حرف السين أضاف نغمة موسيقية على المطلع  ،وھكذا جاءت معظم مطالع قصائد
الرثاء  ،مفعمة بالنغم الموسيقي العالي ؛ بغية التعبير عن االنفعال الحالي  ،والت(أثير ف(ي المتلق(ي
عن طريق ھذا العنصر الف ّعال.
ونجد ھذا المعنى في مطل(ع قص(يدة رثائي(ة قالھ(ا اإلم(ام السّ(جاد ف(ي رث(اء اإلم(ام الحس(ين
وأھل بيته وأصحابه عليھم السالم  ،قال عليه السالم:
إنَّ َّ
ان ُيض ِح ُك َنا
ان الّ ِذي َقد َك َ
الز َم َ

يق ُيب ِكي َنا
ص َ
ب ُقر ِّب ِھم َ
فر ِ
ار بال َّت ِ

٣٠

٢٤٦

ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٠٥

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ  ٢٠١٣ﻡ  ١٤٣٤ﻫـ

فقد استعمل الطباق بين جملتي " يضحكنا  ،يبكينا "  ،وكذلك اس(تعمل المف(ردات ذات ال(وزن
الواحد  ،فھناك تطابق بين بنية لفظة " كان " و " صار " في الوزن الصرفي.
 -٢مقدّ مـة القصيدة :
مقدمة القصيدة العربية ظاھرة فني(ة ب(ارزة ف(ي الش(عر العرب(ي الق(ديم  ،وھ(ي الج(زء الحي(وي
الذي تتمحور فيه التجربة الخالّقة للشاعر.
إنّ المقدمة بافتتاح ّياتھا ولوحاتھا المتعددة ّ ،
تمثل منفذا تعبيريا لحديث الذاكرة  ،التي اقتبس(ت
من مناھج األمس ومآسيه  ،ما تتفجر به النفس في لحظات التأمل الشعري عند أعتاب القصيدة ،
في لحظات اإللھام المشرق  ،واالفتتاح نافذة القصيدة على ماضي الشاعر كله.
وفي قصائد أھل البيت عليھم السالم اختفت المقدمات الغزلية أو النسيب  ،أو وصف الرحل(ة
أو لوح((ة الظع((ن  ،وإ ّنم((ا نج((د مق((دمات كالش((كوى  ،ومقدم((ة الش((باب والش((يب  ،ومقدم((ة الحكم((ة،
والمقدمة العقائدية  ،وغير ذلك.
فاإلمام الحسين يق ّدم الحكمة  ،تمھيدا للدخول ف(ي غ(رض القص(يدة األس(اس وھ(و الفخ(ر،
ويعرض حقھم الشرعي في الخالفة،محاجّ ا ومدلّال ومطالبا إقام(ة المش(اركة ف(ي ھ(ذا الحك(م ،ق(ال
عليه السالم:
ِمرءاً ال َيدي َلـ ُه
نص َر ال َمر ُء ا َ
إِذا اِس َت َ

ِلـون َسـوا ُء
َفناصـرُ هُ َو الخاذ َ

مـون َمكا َنـ ُه
أَنا اِبنُ الَّـذي َقـد َتع َل َ

ُبين َطخـا ُء
يس َعلى َ
َو َل َ
الح ِّق الم ِ

 َجـ ّدي َو والِـدي
يس َرسو ُل َ ِ
أَ َل َ

أَنا ال َبدرُ إِن َخال ال ُنجوم َخفـا ُء

أ لم ينزل القـرآن وسـط بيوتنـا

صباحا و من بعد الصباح مسا ُء

ُنـازعُنـي َو َ
ُ َبيـنـي َو َبي َنـ ُه
ي ِ

يس األَمرُ َح ُ
يث َيشـا ُء
َيزي ٌد َو َل َ

 أَن ُتـم وُ ال ُتـ ُه
ـصحـا َء َ ِ
َفيـا ُن َ

َو أَن ُتـم َعلـى أَديانِـ ِه أ ُ َمنـا ُء

ب أَم ِبأَيَّـ ِة سُــ ّنـَ ٍة
ِبـأَيِّ كِـتـا ٍ

ناو َلھـا َعـن أَھلِھـا الب َُعـدا ُء
َت َ

٣١

ف((ال ف((رق ب((ين االستنص((ار بش((خص  ،ال ق((وّ ة ل(ه وال ق((درة عل((ى النص((رة  ،أو ال((ذين يخ((ذلون
اآلخ((رين ف((ال ينص((رونه  ،فينبغ((ي لم((ن يطل((ب النص((رة أن يستنص((ر ب((ذي الق((درة والق((وة  ،ث((م
يذكر موارد افتخاره بابيه سيّد الوصيين وأمير المؤمنين  ،وج ّده سيّد األنبياء والمرسلين
 ،وبيته موضع نزول القران الكريم  ،فكي(ف يس(تحق الحك(م السياس(ي يزي(د الف(اجر واب(ن الطلق(اء
دونه.

٢٤٧

ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٠٥

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ  ٢٠١٣ﻡ  ١٤٣٤ﻫـ

والمرء وامرء تعنيان اإلنسان  ،واأللف في الث(اني للوص(ل وال ي(دخل " أل التعري(ف " عل(ى
الثاني لوجود ألف الوصل  ،وإنما استعمل عليه السالم الكلمتين للتفنن واحت(راز التك(رار وض(بط
الوزن.
والمراد باليد في قوله " ال يدي " القوة والطاقة وھي نكرة ، ٣٢وليس المراد بھا اليد الجارحة
أي يدي باإلفراد المضاف إلى ياء التمليك لتكون معرفة.
و " قد " في البيت الثاني تفيد التحقيق والتوكيد رغ(م دخولھ(ا عل(ى الفع(ل المض(ارع ٣٣؛ ألنّ
مكانة أمي(ر الم(ؤمنين ال م(راء فيھ(ا فج(اءت " ق(د " بمعن(ى التحقي(ق  ،ب(ل أن(ه قص(د الرّ س(ول
األعظم صلى  عليه وآله وسلم.
وفي قصيدة أخرى بلغت أربعة وخمسين بيتا  ،نجد اإلمام السّ(جاد علي(ه الس(الم يق(دم الحكم(ة
مبيّنا فلسفة الحياة والموت  ،فيذكر حتميّة الموت  ،وأنّ حياة اإلنسان ساعات ودقائق  ،فھي تفني
بني ادم الواحد تلو اآلخر  ،قال عليه السالم:
َتعـ َّز ف ُكـ ٌّل لل َمـنيـ ّ ِة َذا ِئـ ٌق

ار ُق
و ُك ُّل ابنُ أ ُن َثى َ
للح َيا ِة ُم َفـ ِ

ت َذ ِريئـ ٌة
للحا ِد َثا ِ
َف ُعمرُ ال َف َتى َ

اعا ُت َھـا َو ال َّد َقا ِئـ ُق
ُت َنا ِھ ُب ُه َس َ

َك َذا َت َت َفا َنى َوا ِحـ ٌد َبعدَ َوا ِحـ ٍد

بالحا ِد َثا ِ َّ
ار ُق
َو ُتطر ُق َنا َ
ت الط َو ِ

َو ِفي َم َو َح َّتا َم الش َكاي ُة والـرَّ دَ ى

ال ال َب ِريـ ِة ال ِحـ ُق
جموعٌ َ
آلج ِ

ف ُك ُّل ابنُ أ ُن َثى َھا ِل ٌ
ك َوابنُ َھا ِلكٍ

ار ُق
ِل َمن َ
ضمنت ُه َغر ُب َھا وال َم َش ِ

٣٤

وف((ي قص((ائد أخ((رى نج((د الش((كوى مقدم((ة لجريم((ة ارتكبھ((ا الحك((م األم((وي  ،كش((كوى اإلم((ام
السّجاد عليه السالم لج ّده المصطفى صلى  عليه والـه وسلم من الجرائم األموية :
إ َلى َج ِّد َنا نش ُكو ُعداة َتح ّك ُموا

 كـ َّل ُم َنـا ِء
َو َنالُوا ِب َنا َو ِ

أرا ُدوا ِأبي مُتذلِال
َو َيا َج ّد َنا َ

َقتِيال َو فِي األح َشا ِء َحرُّ ظ َما ِء

٣٥

وق((د تك((ون الش((كوى م((ن الزم((ان  ،وتغي((ر اإلخ((وان وانق((الب األص((دقاء  ،كمقدم((ة لل((وعظ
واإلرشاد ،قال أمير المؤمنين عليه السالم:
ت المـو ّدةُ َو اإلخـا ُء
َتغير ِ

َو َق َّل الص ُ
انقطع الرّ جا ُء
ّدق َو
َ

َوأس َل َمني ّ
صديق
الزمانُ إلى
ٍ

كثير َ
ليس َل ُه رعـا ُء
الغدر َ
ِ

َسيغنِينِي الّذي أغناهُ َع ِّنـي

َفال فقرٌ يـدو ُم َو ال ثـرا ُء

٣٦

ثم يذكر عليه السالم إرشاداته ومواعظه في حسن الخلق والدين والصداقة وغيرھا.
٢٤٨

ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٠٥

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ  ٢٠١٣ﻡ  ١٤٣٤ﻫـ

وفي قصائد أخرى نجد الدعاء كمقدمة لبيان مأساة ك(ربالء  ،عل(ى غ(رار م(ا ذكرن(اه س(ابقا ،
قال اإلمام السّجاد عليه السالم:
َيا أ ُ َّم َة السّو ِء ال سُق َيا ل َِرب ِع ُكـم

ُ
اع َج َّد َنـا فِي َنـا
َيا أ َّم َة َلم تـ َر ِ

 َيجـم ُع َنـا
َلو أ َّن َنا َو َرسُو َل ِ

َيو َم الق َيا َم ِة َما ُكن ُتـم ت ُقولُو َنـا

ب َعـاريَّة
ُت َسيُّرُ و َنا َع َلى األق َتا ِ

َكأ َّن َنا َلـم ُن َش ِّيـد فِي ُكـم دِي َنـا

َبنِي أ ُمـ َّي َة َما َھ َذا الو ُقوفُ َع َلى

ُّون دَ اعِ ي َنا
صائ ِ
ِلك ال َم َ
ت َ
ب ال ُت َلب َ

ون َع َلي َنـا َك َّف ُكـم َف َر َحـا
ص ِّف ُق َ
ُت َ

األرض ُتسبُو َنا
اج
ِ
َوأن ُتم فِي ف َِج ِ

 َوي َل ُكـم
يس َج ِّدي َرسـو ُل ِ
أ َل َ

أھدَ ى ال َبر َّي َة مِن ُسب ُِل المُضلِّي َنا

قع َة َّ
أورث ِتنِي حز َنا
الطفِّ َقد َ
َيا َو َ

٣٧

َوُ َيھت ُ
ار المُسِ يئِي َنـا
ك أس َتـ َ

لم يكن للمقدمة الطللية نصيب كبير في قص(ائدھم عل(يھم الس(الم  ،فل(م نج(د إالّ قص(يدة واح(دة
فيھا المقدمة الطللية كمقدمة لغرض الرثاء  ،وھي قصيدة اإلمام السّجاد علي(ه الس(الم ال(ذي يق(ول
فيھا :
إنَّ َّ
ان ُيض ِح ُك َنا
ان الّ ِذي َقـد َك َ
الز َم َ

يـق ُيب ِكي َنـا
ص َ
ب ُقر ِّب ِھم َ
فر ِ
ار بال َّت ِ

َخ َلـت ل َفق ِد ِھـم أ َّيـا ُم َنـا َف َغـدَ ت

يضا َل َيا ِلي َنـا
ُسودَ ا َو َكا َنت ِب ِھم ِب َ

آنسـة
ار َبعـدَ ال ُبع ِد َ
َف َھل َت َرى ال َّد َ

ان َنا ِدي َنـا
أم َھل َي ُعو ُد َك َما َقد َك َ

اعنين ب َق ِلبي أي َن َما َظ َع ُنـوا
َيـا َظ
َ

َو بال ُفؤا ِد َم َع األح َشـا ِء دَ اعِ ي َنـا

َت َر َّف ُقوا ب ُفـؤا ِدي ِفـي َھ َوا ِد ِج ُكـم

أراضِ ي َنـا
احت ِمن َ
َف َقد ُت ُه َيو َم َر َ

َفو الّ ِذي َحجَّ ت الرُّ ك َبـانُ َكع َب َتـ ُه

َو َمن إلي ِه ال َم َطا َيا الك ّل َساعِ ي َنـا
٣٨

جرى دَ ِمي َفدَ ِمي
َل َقد َج َرى ح ُّب ُكم َم َ

اري َنـا
ِم َن ال ِف َر ِ
اق َج َرى ُسؤال ل َب ِ

وفي قصائد أخرى نجد وصف الحالة النفسيّة مقدمة لغرض ال(دعاء  ،زي(ادة ف(ي االس(تعطاف
وطلب الرحمة اإللھية  ،فالمذنب التائب يتألم الرتكابه المعصية  ،فھو حزين القلب نحي(ل الجس(م
مشغول البال  ،يسھر الليالي خوفا وشفقة منه  ،قال أمير المؤمنين عليه السالم:
ب مِن َو َجع ُ
ب
الذنو ِ
َقري ُح ال َقل ِ
ِ

ب
سم َيش َھ ُق ِبال َنحي ِ
َنحي ُل ال ِج ِ

أَضرَّ ِب ِجس ِم ِه َس َھـرُ ال َليـالي

ب
صار ال ِجس ُم مِن ُه َكال َقضي ِ
َف َ

َو َغي ََّر َلو َن ُه َخـوفٌ َشديـ ٌد

ب
ول ال َكـرو ِ
لِما َيلقاهُ مِن َط ِ
٢٤٩

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ

ضـرُّ ِع يا إِ َلھـي
يُنـادي ِبال َت َ
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ثرتي َواِس ُتر عُيوبي
أَ ِقلني َع َ

٣٩

ويستمر بالدعاء إلى آخر القصيدة.
وفي قصائد أخرى نج(د المقدم(ة العقائدي(ة مقدم(ة لغ(رض الفخ(ر  ،كعقي(دة التوحي(د والص(فات
الذاتية له تعالى  ،كقصيدة أمير المؤمنين عليه السالم التي قال في مقدمتھا :
ص َمـ ُد
أَ َُ َحيٌّ َقديـ ٌم قـا ِدرٌ َ

يس َيشرك ُه فـي مُل ِكـ ِه أَ َحـ ُد
َف َل َ

نز َلھُم
ف ال ُك ّف َ
ھ َُو الَّذي َعرَّ َ
ار َم ِ

جزيھم ِبما وُ عِ ـدوا
ِنون س َي
َوالمُؤم َ
ِ

َفإِن َت ُكن دِو َل ًة كا َ َنت َلنا عِ َظ ٌة

ير َر َش ُد
َف َھل َعسى أَن َيرى فيھا َغ َ

َو َينص ُِر َ
ُ َمن واالهُ إِنَّ َلـ ُه

ِّ
ار إِن ا َع َتـدوا
َنصراً ُي َمث ُل ِبال ُك ّفـ ِ

َفإِن َن َطق ُتم ِب َفخـ ٍر ال أَبا َل ُكـ ُم

ضم ََّن مِن إِخوانِنـا ال َل َحـ ُد
في َمن َت َ

٤٠

أو كقوله عليه السالم في قصيدة أخرى كانت مق(دمتھا عقائدي(ة  ،تمھي(دا لل(دخول ف(ي غ(رض
الوعظ واإلرشاد :
َقد ُك َ
ب معرُ و َفـا
نت َيا س ِّيدِي بالقل ِ

َو َلم َت َزل س ِّيدِي بالحـ ِق َموصُو َفـا

َو ُك َ
ُستضا ُء ِبـ ِه
ليس نورٌ ي
َ
نت إذ َ

اق َمع ُكو َفـا
َو ال ظال ٌم َع َلـى اآلفـ ِ

لق ُكلِّ ُھـم
َو َر ُّبنـا ِبخـالفِ الخـ ِ

ان فِي األو َھ ِام َموصُو َفـا
َو ك ُّل َما َك َ

ف َمـن يردهُ َع َلى التشبي ِه ممتثـالً

َيرجع َ
جز َمك ُتو َفـا
أخا حصر بالعـ ِ

در ِت ِه
ارج َيل َقى َمـو ُج ُق َ
َوفِي ال َم َع ِ

وح َمك ُفو َفا
وجا ً ي َُعارضُ
َ
َم َ
طرف الرُّ ِ

٤١

وھكذا نجد تنوّ ع المقدمات في شعرھم عليھم الس(الم وج ّدتھا ف(ي بعض(ھا  ،وخروجھ(ا ع(ن الط(ابع
التقليدي الموروث من شعر ما قبل اإلسالم
 -٣حسن التخلص :
يع ّد "حسن التخلص"  -أو كما يسمّيه بعض النقاد العرب الق(دماء " الترف(ق ف(ي االنتق(ال "

٤٢

أو "حسن الخروج" -٤٣عنصرا مھما في الشعر والنثر  ،بحيث يكون التقاء األغراض المختلفة ،
التق((ا ًء محكم((ا ً  ،م((ن دون اخ((تالل ف((ي أج((زاء الك((الم  ،المنظ((وم أو المنث((ور  ،فتك((ون متناس((قة
األط((راف ،متالحم((ة األج((زاء  ،خالي((ة م((ن االض((طراب  ،أو االنفص((ال ف((ي المعن((ى  ،إذ النف((وس
والمس((امع إذا كان((ت متدرج((ة ب((ين فن((ين مختلف((ين م((ن دون ج((امع بينھم((ا وج((دت نف((ورا عن((ه، ٤٤
فالتخلص ھو " أن يأخذ مؤلف الكالم في معنى من المعاني  ،فبينا ھو فيه إذ أخذ في معنى آخ(ر
غيره  ،وجعل األول س(ببا إلي(ه  ،فيك(ون بعض(ه آخ(ذا برق(اب بع(ض  ،م(ن غي(ر أن يقط(ع كالم(ه
ويستأنف كالما آخر  ،بل يكون جميع كالمه كأنما أفرغ إفراغا " .٤٥
٢٥٠

ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٠٥
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والتخلص عند النقاد جزء أساس من أجزاء القصيدة  ،فھو عندھم ي(د ّل عل(ى ح(ذق الش(اعر ،
وقوة تصرفه وقدرت(ه  ،وط(ول باع(ه ، ٤٦والش(اعر ال(ذي يخ( ّل ب(ه ل(يس حاذق(ا ف(ي رأيھ(م  ،يق(ول
الجرج((اني " :عل((ى الش((اعر أن يجتھ((د ف((ي تحس((ين االس((تھالل وال((تخلص "  ، ٤٧فينبغ((ي للش((اعر
المُجي(د أن يك((ون انتقال(ه م((ن المقدم(ة إل((ى الغ(رض المقص((ود للقص(يدة  ،س((ليما  ،سلس(ا ً  ،لطيف((ا ،
وبانس((يابية ھادئ((ة ،فيجع((ل معاني((ه تنس((اب  ،وألفاظ((ه تتواش((ج  ،ويحف((ظ س((المة بن((اء القص((يدة ،
واالنسجام بين أجزائھا  ،فال يشعر المتلقي بأي انفصال ب(ين أج(زاء القص(يدة عن(د االنتق(ال  ،فم(ا
أن ينتق((ل الش((اعر ومتلقي((ه " م((ن المعن((ى األول إالّ وق((د وق((ع ف((ي المعن((ى الث((اني لش ( ّدة الممازج((ة
وااللتئام واالنسجام بينھما حتى كأنھما افرغا في قالب واحد "  ،٤٨فيخرج مثال " من نس(يب إل(ى
مدح وغيره بلطف "  ، ٤٩فيغادر موضوعه األول إلى الذي يليه  ،دون خلل أو انقطاع  ،ويجعل
معانيه تنساب إلى الموضوع األخر  ،انس(يابا بحي(ث ال يش(عر الق(ارئ أو الس(امع بوج(ود انقط(اع
بين األفكار  ،وثغرات تفق(د القص(يدة وح(دتھا البنائي(ة  ،ب(ل يج(د نفس(ه أم(ام موض(وع جدي(د وھ(و
استمرار لألول وامتداد له  ،وبين الموضوعين تمازج والتئام وانسجام.٥٠
ويرى حازم القرطاجني أنّ التخلص قد يكون في شطر بي(ت بجملت(ين  ،أو ف(ي بيت(ين  ،وأ ّك(د
أمورا ع ّدة يجب اعتمادھا في التخلص  ،أھمھا التحرز من انقطاع الكالم  ،ومن التخمين  ،وم(ن
الحش((و واالض((طراب  ،زي((ادة عل((ى ض((رورة تحس((ين البي((ت الت((الي لبي((ت ال((تخلص ؛ ألن((ه أوّ ل
الموضوع المنتقل إليه وأشبه بالبيت الثاني من مطلع القصيدة.٥١
" أ ّم((ا إذا ل((م يك((ن ال((تخلص عل((ى النح((و ال((ذي وص((فه الن ّق((اد  ،فھ(و االقتض((اب  ،بحي((ث يقط((ع
الشاعر كالمه  ،ويستأنف غيره من مدح أو ھجاء  ،وال يكون للثاني عالقة باألول".٥٢
وف((ي قص((ائدھم عل((يھم الس((الم نستش((عر لط((ف االنتق((ال م((ن المقدم((ة إل((ى الغ((رض ال((رئيس ،
وسالسة التخلص بين أجزاء القصيدة بقدرة فنيّة وبراعة أسلوبيّة  ،فال نشعر بانقطاع وال انفصام
بينھا ،وھذا يشير إلى مقدرتھم عليھم السالم على تطويع األساليب خدمة منھم ألصالة ما يبتغونه
من معان شعرية ،فال عضال وال عسر في تناول الموضوع.
وفي اغلب القصائد تك(ون المقدم(ة تمھي(دا للغ(رض ال(رئيس  ،وم(ن أمثل(ة ذل(ك قص(يدة اإلم(ام
السّجاد  ،إذ ق ّدم التعزية  ،وحتمّية الموت  ،وقصر حياة اإلنسان  ،وفناء البشرية م(ن ش(رقھا
إلى غربھا ؛ تمھيدا لذم الدنيا  ،وعدم االغترار بھا  ،قال عليه السالم:
َتعـ َّز ف ُكـ ٌّل لل َمـنيـ ّ ِة َذا ِئـ ٌق

ار ُق
و ُك ُّل ابنُ أ ُن َثى َ
للح َيا ِة ُم َفـ ِ

ت َذ ِريئـ ٌة
للحا ِد َثا ِ
َف ُعمرُ ال َف َتى َ

اعا ُت َھـا َو ال َّد َقا ِئـ ُق
ُت َنا ِھ ُب ُه َس َ

َك َذا َت َت َفا َنى َوا ِحـ ٌد َبعدَ َوا ِحـ ٍد

بالحا ِد َثا ِ َّ
ار ُق
َو ُتطر ُق َنا َ
ت الط َو ِ
٢٥١
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َو ِفي َم َو َح َّتا َم الش َكاي ُة والـرَّ دَ ى

ال ال َب ِريـ ِة ال ِحـ ُق
جموعٌ َ
آلج ِ

ف ُك ُّل ابنُ أ ُن َثى َھا ِل ٌ
ك َوابنُ َھا ِلكٍ

ار ُق
ِل َمن َ
ضمنت ُه َغر ُب َھا وال َم َش ِ
٥٣

ان َما ُھ َو َس ِاب ُق
َو ال ُب َّد ِمن إت َي ِ

إدراكِ َما ُھ َو َكا ِئـنٌ
َفال ُب َّد ِمن َ

وبعد ھذه المقدمة يدخل في الغرض الرئيس  ،وھو ذم الدنيا فھي حياة سقيمة  ،فال يدوم فيھا
سرور  ،وحبھا غرور وباطل  ،فھو بدأ من نھاية الدنيا لالتعاظ فيھا  ،قال عليه السالم:
أ ترجُ و َنجا ًة ِمن َح َيا ٍة َس ِقي َم ٍة

َو َسھ ُم ال َم َنا َيـا ِل َ
لخ ِلي َق ِة َراشِ ـ ُق

ان َل َّذ ٍة
ُسرُ ورُ َك َمو ُ
صو ٌل ِبفقدَ ِ

الع َوا ِئ ُق
ھواهُ َتأ ِتي َ
ون َما َت َ
َو ِمن ُد ِ

َو ح ُّب َك ِلل ُدن َيا ُغرُ ورٌ َو باط ٌل

٥٤

ين ال َب َوا ِئـ ُق
للراغِ ِب َ
َو ِفي ضِ م ِن َھا َ

ثم ينتقل عليه السالم إلى ما بعد الموت  ،والى مشھد يوم القيامة  ،وھو يوم القسط والع(دل ،
فيحاسب اإلنسان على أفعاله،التي أت(ى بھ(ا ف(ي ال(دنيا ،فھ(و إمّ(ا ف(ائز بجن(ة النع(يم ،أو زاھ(ق ي(رد
الجحيم ،قال عليه السالم:
ليس عِ ندَ هُ
وف ُتال ِقي َحا ِك َما ً َ
َف َس َ

سوى العد َل ال َيخ َفى َع َلي ِه الم َنا ِف ُق
َ

أفعـا َل الع َبـا ِد ِبلط ِفـ ِه
ُيمي ُّز َ

الح َقا ِئـ ُق
اك َ
َو يظ َھرُ ِمن ُه عِ نـدَ َذ َ

أفعالُ ُه َف ُھ َو َفا ِئـ ٌز◌ٌ
َف َمن َح ُس َنت َ

أفعالُ ُه َف ُھـ َو َزا ِھـ ُق
َو َمن َق ُب َحت َ

٥٥

ثم يرجع علي(ه الس(الم إل(ى م(ا قب(ل الم(وت – ال(دنيا – فيتأم(ل ف(يمن مض(ى م(ن بن(ي البش(ر ،
ويرى حتميّة السّير على آثارھم  ،فال عاصم من الموت الذي لح(ق بھ(م  ،ول(و عمّ(ر اإلنس(ان م(ا
عمّر  ،فلم ت(نفعھم األوالد واألم(وال والحص(ون والقص(ور  ،ول(م ت(دفع ع(نھم الم(وت  ،ق(ال علي(ه
السالم:
ان َقب َل َنـا
ھج َمـن َكـ َ
ان َھ َذا َن َ
َإذا َك َ

آثار ِھـم َن َتالحـ ُق
َفإ َّنـا َع َلـى ِ

ضى
در ُ
ك َمن َم َ
َف ُكن َعا ِل َما ً أن َس َ
وف ُت ِ

تك الرَّ اسِ ُ
يات ال َش َوا ِھ ُق
ص َم َ
َو َلو َع َ

دار الم َقـا َمـ ِة َفاع َلمـن
َف َمـا َھـذه َ

ار ُق
َو َلو ُع ِّم َر
َ
اإلنسانُ َما َذرَّ َشـ ِ

ون َف َلـم َت ُكـن
َتخر ُم ُھم َريـبُ ال َم ُنـ ِ

الحدَ ا ِئـ ُق
ل َتن َفع ُھـم َج َنـا ُت ُھـم َو َ

َو ال َح َم َلت ُھم ِحيـ َن َولّـوا ِب َجم ِعھـِم

صا ِف َنـ ُ
ات ال َّس َو ِابـ ُق
َن َجا ِئ ُب ُھم َو ال َّ

فراً َو َخلَّ ُفوا
َو َراحُ وا َع ِن
ال صِ َ
َ
األمو ِ

ار ُقـوا
غم ِمن ُھم َو َف َ
َذ َخا ِئ َرھم َ
بالر ِ

منعـ ٍة
َكأن َلم َي ُكو ُنوا أھ َل عـ ٍّز َو َ

فعت أعال ُم ُھـم َوال َم َجا ِنـ ُق
َوال رُ َ
٢٥٢
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صور ِ◌ال ِتي َب َنـوا
تلك ال ُق ُ
َو ال َس َك ُنوا َ

َوال َ
أخذت ِمن ُھـم َبعـ ُد َم َوا ِثـ ُق

ت َوأص َب َحت
ارسا ٍ
َو َ
ورا دَ َ
صارُ وا ُق ُب َ

ازلُ ُھم َتس ِفـي َع َليه َ
الخ َ◌ َوا ِفـ ُق
َم َن ِ

٥٦

ثم يشير عليه السالم إل(ى أس(باب طل(ب ال(دنيا والح(رص عليھ(ا  ،وأنّ ال(نفس األمّ(ارة بالس(وء
تخدع صاحبھا وتغويه ؛ إل ّتباع الدنيا والسعي الحثيث في طلبھا  ،قال عليه السالم:
َل َقد َش ِق َّيت َنفسِ ي َت َتايـ َع َغ ِّي َھـا

ار ُق
َو تصدفُ َعن إر َشاد َھـا َو ُت َفـ ِ

َو تأم ُل َما ال ُيس َت َطـاعُ ِب ِحي َلـ ٍة

َو َتعصِ يـ َك إن َخالف َت َھـا َو ت َشا ِقـ ُق

ول َ
الغويّ َو َتن َث ِني
َو َتص ِغي إ َلى َق ِ

صا ِد ُق
عرضُ َعن َتص ِديق َمن ُھ َو َ
َو ُت ِ

ُ
طال ُبكِ أمـرٌ ال َيتـ ُّم ُسـرُ ورُ هُ

ب َمن ال ُي َوا ِفـ ُق
باستصحا ِ
َوجُ ھ ُدكِ
َ

َو َ
أنت َك َمن َيب ِني ب َنا ًء َو َغيـرُ هُ

ُي َعا ِجلُـ ُه ِفـي َھد ِمـ ِه َو ُي َس ِابـ ُق

٥٧

ثم ينتقل عليه السالم إلى آث(ار الم(وت وتبعات(ه  ،فيقف(ر البي(ت ويترك(ك الص(ديق وتك(ون نس(يا
منسيا  ،وھذه حال الدنيا  ،يدخل فيھا أقوام ويغادرھا آخرون  ،فحالھا اجتماع وفرقة  ،قال علي(ه
السالم:
َس َيقفرُ َبيـ ٌ
ت ُك َ
رحـ َة أھ ِلـ ِه
نت َف َ

ص ِد ُ
صـا ِد ُق
اك ال َّ
يق ال ُم َ
َو َيھجرُ َم َثو َ

صا َفي َتـ ُه َو ألف َتـ ُه
اك َمـن َ
ينس َ
َو َ

يح ال ُم َوا ِف ُق
وك ُذو الو ِد ال َّ
َو َيج ُف َ
ص ِح ِ

ضى ال َّناسُ اجت َماعٌ َوفر َق ٌة
َع َلى َذا َم َ

َو َم ٌ
يت َو َمولُو ٌد َو َقـا ٌل َو َوا ِمـ ُق

٥٨

ثم يع(ود علي(ه الس(الم إل(ى ي(وم الحس(اب  ،وتعل(م ك(ل نف(س م(ا كس(بت ف(ي دنياھ(ا  ،ق(ال علي(ه
السالم:
فعا ٌل َع َلـى ُسـو ِء فع ِلـ ِه
َس َيندَ ُم َ

اك ال َت َشا ِھ ُق
َو َيزدَ ا ُد ِمن ُه عِ ندَ َذ َ

ارهُ
الل اقتدَ َ
َإذا َعاي ُنوا ِمن ِذي َ
الج ِ

ان ُق ُد َما يدَ ا ِقـ ُق
َو ُذو ُقوة َمن َك َ

س ك َتا َب َھـا
ُھنا ِل َك َتتلُو ُك ُّل َنفـ ٍ

دل َو َيرسبُ َفاسِ ُق
َف َيط ُفو ُذو َع ٍ

٥٩

ثم يرجع إلى الدنيا ومفارقاتھا  ،فيقول عليه السالم :
ين ِحجَّ ًة
ب األ َّيا َم َسب ِع َ
اح َ
ص َ
َف َمن َ

ك ِمن ُه َط َوا ِل ُق
َف َل َّذا ُت َھا ال ش َّ

ِ◌ َّ
يرةٌ
ان َم ِر َ
ف ُعق َبى َح َ
الوات ِ
الز َم ِ

َوان ُع َ
خر ِاب ُق
ذبت ِحي َنا ً َف ِحي َنا ً َ

الحا ِد َث ُ
ات بوي ِل َھا
َو َمن َط َر َفت ُه َ

الص َواعِ ُق
َفال ُب َّد أن َتأ ِتيه ِفي َھا َ

٦٠

ثم يرجع إلى الموت  ،فيقول عليه السالم :
٢٥٣

ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٠٥

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ  ٢٠١٣ﻡ  ١٤٣٤ﻫـ

ت َشـرَّ َنـدَ ا َمـ ٍة
َس َتندَ ُم عِ ندَ ال َمو ِ

اك َّ
الث َرى وال َم َط ِاب ُق
ض َّم
أعض َ
َ
َإذا َ

َو َعا َ
ينت أعال َم ال َم ِنيـ ِة َوالـرَّ دَ ى

ار ُق
َو َوا َف َ
اك َما َتب َيضُّ ِمن ُه ال َم َفـ ِ

فردَ اً
َوصِ َ
ض ِري ِح َك ُم َ
رت َر ِھي َنا ً ِفي َ

الجارُ ال َق ِريبُ ال ُمالصِ ُق
دك َ
اع َ
َو َب َ

٦١

ثم يعود عليه السالم إلى يوم الفصل  ،فيقول عليه السالم:
صب ال ِم َ
ضا
صل َوال َق َ
َإذا ُن َ
يزانُ ِلل َف ِ

ُ
س َناطِ ُق
خر َ
بلس ِم َ
َوأ ُ َ
حجاج َوأ ِ

يرانُ َواشت َّد َ◌ َغ ُ
يظ َھـا
َو أ ُ ِج َجت ال ِن َ

تحت أبوا ُب َھـا َوال َم َغا ِلـ ُق
إ َذا ُف َ

َو ُقطِ َعت األس َبابُ ِمن ُك ِّل َظا ِلـ ٍم

ار ِه َو ُي َنا ِفـ ُق
ي ِقي ُم َع َلى أسـ َر ِ

٦٢

ثم يرجع عليه السالم إلى الدنيا ومفارقاتھا  ،فيقول عليه السالم:
أخ ٌ
َفإ َّن َك َم ُ
وذ ِب َما َقـد َج َني َتـه

َوا َّن َك َمطلوبٌ ِب َما َ
ار ُق
أنت َسـ ِ

َو َذن ُب َك إن َ
أبغض َت ُه َف ُم َعا ِنـ ُق

ار ُق
َو َمـالُ َك إن أح َبب َتـ ُه َف ُم َفـ ِ

ارب َو َس ِّدد َوا َت ِق َ َوحدَ هُ
َف َق ِ

َوال َتس َت ِقل َّ
الزادَ َفال َم ُ
ار ُق
وت َط ِ

٦٣

ومن خالل التأمل في القصيدة نالحظ االنسيابية الھادئة في االنتقال من المقدم(ة– الم(وت –،
الممھّدة للغرض الرئيس -ذم الدنيا الحرام –  ،فينتقل إلى اثر من آث(ار ھ(ذه ال(دنيا  -ي(وم القيام(ة-
،ثم يرجع إلى غرض(ه ال(رئيس -ال(دنيا وأس(باب التعل(ق بھ(ا وتبعاتھ(ا –  ،ث(م ينتق(ل إل(ى الم(وت–
المقدمة– ،ثم إلى يوم القيامة  ،ثم إلى الدنيا-الغرض الرئيس ، -ثم ينتقل إلى الموت –المقدمة– ،
ثم إلى يوم القيامة  ،ثم إلى الدنيا -الغرض الرئيس– فيختتم بھا قصيدته.
ك ّل ذلك كان بأسلوب س(ليم  ،س(لس  ،لطي(ف  ،مم(ا جع(ل مع(اني القص(يدة تنس(اب  ،وألفاظھ(ا
تتواش((ج  ،ف(ال يش((عر المتلق((ي ب((أي انفص((ال ب((ين أج((زاء القص((يدة عن((د االنتق((ال  ،لش( ّدة الممازج((ة
وااللتئام واالنسجام بينھا.
 -٤الخاتمة :
وسمّوھا " المقطع " و " قاعدة القصيدة "  ،فھي الج(زء األخي(ر م(ن بني(ة القص(يدة العربي(ة ،
وآخر ما يصادفنا من األداء الشعري  ،وھي النفس األخير للشاعر  ،ومحطته األخيرة في س(فره
البنائي لھيكل القص(يدة  ،وقفلھ(ا كم(ا ك(ان المطل(ع مفتاحھ(ا ، ٦٤ف(ال تق( ّل أھميتھ(ا ع(ن بقي(ة أج(زاء
القص((يدة م((ن المطل((ع  ،والمقدم((ة  ،وال((تخلص  ،واھتم((ام النق((اد والش((عراء بھ((ا كاھتم((امھم بتل((ك
األجزاء ؛ لذلك ع ّد الجرجاني الش(اعر ال(ذي يخ(تم قص(يدته ش(اعرا حاذق(ا كم(ا ع( ّده ف(ي المس(تھل
ّ
الح(ذاق بص(ناعة الش(عر " :
وحسن التخلص حين قال  " :وبعدھا الخاتمة "  ، ٦٥وقد قيل لبعض

٢٥٤

ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٠٥

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
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لقد طار اسمك واشتھر  ،فق(ال :ألن(ي أقلل(ت الح(ز  ،وطبق(ت المفص(ل  ،وأص(بت مقات(ل الك(الم ،
وقرطست نكت األغراض بحسن الفواتح والخواتم.٦٦ " ...
وتأتي أھمية الخاتمة ؛ ألنھا أخر معنى يبقى في األذھان  ٦٧فيعلق في ذھن المتلقي أو السامع
" وخاتمة الكالم أبقى في السمع  ،والصق بالنفس ؛ لق(رب العھ(د بھ(ا ؛ ف(إن حس(نت حس(ن  ،وإن
قبحت قبح  ،واألعمال بخواتيمھا "  ٦٨و "أحسن االنتھاء ما أذن بانتھاء الكالم" .٦٩
فخاتمة القصيدة ال تقل أھمّية عن مطلعھا وبقيّ(ة أجزائھ(ا  ،وھ(ي كاش(فة ع(ن براع(ة الش(اعر
وإبداعه  ،وقدرته على بقاء تأثير القصيدة في نفس المتلقي.
وكما أنّ لك ّل غ(رض مطل(ع  ،ومعن(ى يناس(به  ،يحس(ن بالش(اعر مراعات(ه  ،فك(ذلك ل(ه خاتم(ة
مناس((بة ،ف((ـ " االختت((ام ينبغ((ي أن يك((ون بمع((ان س((ارة فيم((ا قص((د ب((ه التھ((اني والم((ديح  ،وبمع((ان
مواسية فيما قصد به التعازي والمراثي  ،وكذلك االختتام في كل غرض بما يناسبه" .٧٠
وأشار النقاد إل(ى مع(ايير وش(روط ينبغ(ي للش(اعر المجي(د إتباعھ(ا ف(ي خاتم(ة القص(يدة  ،ك(أن
يكون لفظه مستعذبا ً  ،وتأليف(ه ج(زالً مناس(با ً  ،وأن يك(ون الك(الم " كأحس(ن م(ا ان(درج ف(ي حش(و
القصيدة وأن يتحرز فيھا الكالم على لفظ كريه أو معنى منفر للنفس عما قصدت إمالتھ(ا إلي(ه"

٧١

 ،وقد علّل القرطاجني)ت٦٨٤ھـ( وجوب العناية بخاتمة القصيدة " ألنه منقطع الكالم وخاتمته ،
فاإلساءة فيه معفية على كثير من تأثير اإلحسان المتقدم عليه في النفس وال شيء أق(بح م(ن ك(در
بعد صفو وترميد بعد إنضاج " .٧٢
ومن شروط الخاتمة الجيدة تضمنھا الحكمة والتشبيه الحسن ٧٣وغير ذلك مما يعنى به ليبقى مؤثراً في
األسماع  ،وربما يحفظ من دون سائر الكالم لتضمنه الجليل والجميل.٧٤
وأ ّم(ا خ((واتيم قص((ائدھم عل((يھم الس((الم فق((د أولوھ((ا عناي(ة خاص((ة  ،فھ((ي ّ
تمث (ل نھاي((ة الق((ول ،
والدفق الشعوري والتعبير الف ّني عنھا  ، ٧٥وق(د تنوّ ع(ت واختلف(ت م(ن قص(يدة إل(ى أخ(رى  ،فف(ي
بعض خواتيم القصائد نجد الدعاء ،كدعاء الزھراء عليھا الس(الم في االلتحاق بالرسول األك(رم ص(لى 
عليه والـه وسلم:
سريعا
َيا ا َل ِھي َعجِّ ل َو َفاتِي
َ

ت الحياةُ َيا موالئِي
َف َل َقد تنغص ِ

٧٦

وكقول أمير المؤمنين عليه السالم :
فإ ِّني فِي َبالئِي مُب َتالئِي

َت َفضَّل س ّيدِي بالعفو ع ِّني

٧٧

وقوله عليه السالم :
َوأَ َ
دعوك َربّي
نت ُتجيبُ َمن َي
َ

ياحبيبي
ِك َ
َو َتكشِ فُ ضُرَّ َعبد َ

يك طِ ـبُّ
َودائي باطِ ـنٌ َو َلدَ َ

ِّك يا َطبيبي
َو مِن لي مِث َل طِ ب َ
٢٥٥

٧٨

ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٠٥

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
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وفي لفظ )حبيبي  ،طبيبي( خصائص نغميّة وموسيق ّية ف ّياضة وظالل موحية  ،ما يجعله حلو
الوقع في األذن سريع التمكين واالستقرار في القلوب.
وفي بعض خواتيم القص(ائد نج(د االس(تفھام  ،واالس(تفھام بطبيعت(ه دع(وة المتلق(ي للمش(اركة ،
فإن كان االستفھام تھكميا  ،فھو دعوة المتلقي للمشاركة في ھ(ذا ال(تھكم  ،وان ك(ان تقريري(ا فھ(و
كذلك ،كقول اإلمام الحسين عليه السالم :
ناو َلھا َعن أَھلِھا الب َُعدا ُء
َت َ

ب أَم ِبأ َ َّي ِة ُس َّن ٍة
ِبأَيِّ كِتا ٍ

٧٩

فھ((و يطل((ب البح((ث ع((ن ال( ّدليل – وال دلي((ل  -ال((ذي س((وّ غ للطلق((اء والبع((داء ارتق((اء منب((ر
الخالفة السياسية  ،ومع عدم وجود ال(دليل م(ن الكت(اب الك(ريم والس(نة المطھّ(رة عل(ى ذل(ك  ،ف(إنّ
غصب الخالفة السياسية من أصحابھا الحقيقيين مما يدعو إلى االس(تغراب وال(تھكم .يس(تفاد ذل(ك
من قوله عليه السالم" :تناولھا" التي تعني األخذ واالستيالء  ،وھو من ب(اب التفاع(ل ال(دال عل(ى
إنّ الطرفين لھما موقع الفاعلي(ة بخ(الف ب(اب المفاعل(ة  ،وي(ؤتى ب(ه للدالل(ة عل(ى إظھ(ار م(ا ل(يس
بحاصل  ،ونال الفعل المجرد يأتي بمعنى اإلعطاء  ،أ ّما تناول فيأتي بمعنى األخذ  ،وفيه تضمين
لمعنى االغتصاب.
وفي خاتمة أخرى يقول اإلمام السجاد عليه السالم :
ُتخرِّ بُ َما َيب َقـى َو ُتع ِّمـرُ َفانيـا ً

اك َع ِابـرُ
اك مو ُفورٌ َوال َذ َ
َفال َذ َ

اك َحت ُفـ َك َبغ َتـ ًة
َو َھل َل َك إن َوا َف َ

 َعا ِذرُ
يرا َلدَ ى ّ ِ
َو َلم َتك َتسب َخ َ

الح َياةُ َو َتن َقضِ ي
رضى بأن َتف َنى َ
أ َت َ

َو دي ُن َك َمن ُقوصٌ َو مالُ َك َوا ِفـرُ

٨٠

والجواب واضح  ،فال عاقل يرضى بفناء حياته في جمع مال(ه ال(ذي يك(ون س(ببا ف(ي نقص(ان
دينه ،وھل يعقل أن يفني العاقل حياته بما ال يبقى له  ،ويترك ما يبقى له؟!
وفي بعض خواتيم القصائد نجد الوعظ  ،كقول اإلمام السجاد عليه السالم :
َوال َتس َت ِقل َّ
الزادَ َفال َم ُ
ار ُق
وت َط ِ

٨١

 َوحدَ هُ
ارب َو َس ِّدد َو ا َت ِق َ
َف َق ِ

فإنّ تكرار استعمال أسلوب األمر)قارب  ،سدد  ،اتق( ثم اس(تعمال أس(لوب النھ(ي)ال تس(تقل(
تأكيد على التقوى وإعداد الع ّدة للموت الذي ال ب ّد منه  ،وقد أشار إلى ذلك من خ(الل الجمل(ة
الخبرية "فالموت طارق".
وكقول أمير المؤمنين عليه السالم في حفظ الوالدين ونصرة ذوي القربى والجار التقيّ :
ب
ھل ال َتقارُ ِ
ِجار َك ذي ال َتقوى َوأَ ِ
ل ِ

ين و َ◌ناصِ راً
وُ ُكن حافِظا ً لِلوالِدَ ِ

وفي ذلك دعوة للتحلي بمكارم األخالق والمعاني الساميّة.
٢٥٦

٨٢
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وفي بعض خواتيم الوعظ ينبه أمير المؤمنين عليه السالم إلى ما أش(ار إلي(ه الق(رآن الك(ريم ،
صلُّونَ َع َلى
* َو َم َال ِئ َك َت ُه ُي َ
من الصالة على النبي األكرم صلى  عليه والـه وسلم في قول(ه تع(الى  :إِنَّ َّ َ
س ِّل ُموا َت ْسلِيما ً  ، ٨٣قال عليه السالم:
صلُّوا َع َل ْي ِه َو َ
ال َّن ِب ِّي َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َ
خر في حُ كمِھا
َل َنا سِ َم ُة ال َف ِ

أعراب َھا
ُفصِ َلت َعلينا ِب
ِ

َ
المصط َفى
ص ِل َع َلى َج ِّد َك
َف َ

لمطالب َھا
َو سلِّم َعلي ِه
ِ

٨٤

وفي بعض خواتيم القصائد نجد طلب الشفاعة  ،مقرونا بالصالة على النبي األكرم صلى  علي(ه
والـه وسلم  ،كقول أمير المؤمنين عليه السالم:
إِ َلھي َفاِن ُ
دين أَح َم ٍد
شرني َعلى ِ

َتق ّيا ً َنق ّيا ً قانِتـا ً َل َك أَخ َشـعُ

حر َم ّني يا إِ َلھي َو َسيِّدي
َو ال َت ِ

ذاك المُش َّفعُ
فاع َت ُه ال ُكبرى َف َ
َش َ

عاك م َُوحِّ ٌد
ص ِّل َع َلي ِه ما دَ َ
َو َ

باب َك رُ َّكـعُ
َو
َ
ناجاك أَخيارٌ َب ِ

٨٥

وفي بعض خواتيم القص(ائد نج(د الم(دح  ،كق(ول أمي(ر الم(ؤمنين علي(ه الس(الم ف(ي م(دح النب(ي
األكرم صلى  عليه والـه وس(لم من خالل التصريح باسمه المب(ارك  ،واس(تعمال الوص(ف والتش(بيه  ،ق(ال
عليه السالم:
َن ِبيٌّ أَتى مِن ُك ِّل َوحيٍ ِب ُخط َبـ ٍة

ب م َُحمَّدا
َف َسمّاهُ َربّي في الكِتا ِ

َ
جھ ِه
در ص َ
ُور َة َو ِ
أ َغرُّ َكضو ِء ال َب ِ

َجال َ
الغي ُم َعن ُه ضو َءهُ َف َت َو َّقدا

أَمينٌ َعلى ما اِس َتودَ َع َ
ُ َقل َب ُه

كان في ِه م َُس َّددا
َوإِن قا َل َقوالً َ

ً٨٦

وكقول اإلمام السجاد عليه السالم في آل البيت عليھم السالم:
مين َوثي ُق َھا
العا َل َ
ال َ
َو َخيرُ ح َب ِ

ُھم ال ُعروة الوث َقى َو ُھم َمع ِدنُ ال ُت َقى

٨٧

وكقول أمير المؤمنين عليه السالم في مدح ھمدان :
ّون ال َنبيَّ َو َر َ
ھطـ ُه
أَناسٌ ُي ِحب َ

ھام
سِ راعٌ إِلى ال َھيجا ِء َغ َ
ير َك ِ

َل ُق ُ
َفلو ُك َ
الم
ب َج َن ٍة
نت َبوّ ابا ً َعلى با ِ
لت ِل َھ َ
مدان ِادخلوا ِبسـ ِ
وفي بعض خواتيم القص(ائد نج(د الحكم(ة  ،الت(ي ّ
تمث(ل خالص(ة التجرب(ة  ،وعص(ارة الفك(ر ،
٨٨

يقول أمير المؤمنين عليه السالم:
إِذا اِن َق َط َ
يش ُم َّدتي
عت َيوما ً َع ِن َ
الع ِ

ت َقليـ ُل
َفإِنَّ غِ نا َء الباكيـا ِ

ُعرضُ َعن ذِكري َو ُتنسى َم َو َّدتي
َسي َ

َو َيح ُد ُ
ث َبعدي ل َ
ليل َخلي ُل
ِلخ ِ

٨٩
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فينبغي للحاذق الفطن أن يتنبه من الدنيا وغرورھا  ،فال خلود فيھا  ،فأيام حياتنا خطواتنا إلى
الموت  ،وبعده ُينسى اإلنسان  ،و ُيفنى جسده  ،و ُيدرس قبره  ،ويكون ل َ
ليل َخلي ُل.
ِلخ ِ
وفي بعض خواتيم القصائد نجد المفاضلة والموازنة بين نھايتين  ،نھاية أھل الخي(ر ف(ي جن(ة
الخلد  ،ونھاية أھل الشرّ في جھنم  ،يقول أمير المؤمنين عليه السالم:
حيم
َوما سِ ي ِ
ّان َمن ھ َُو في َج ٍ

صديـدا
َيكونُ َشرا ُب ُه فيھا َ

نان َيدَ رُّ فيھا
َو َمن ھ َُو في ال ِج ِ

الر َ
زق مُغ َت ِبطا ً َحميدا
َع َلي ِه ِ

٩٠

وفي بعض خواتيم القصائد نجد ظاھرة العودة إلى المطلع  ،فيذكر الشطر األول م(ن المطل(ع
في الخاتمة ؛ فتبرز الوحدة والتجانس في أجزاء القصيدة  ،فتك(ون القص(يدة كأنھ(ا دائ(رة مغلق(ة ،
يقول أمير المؤمنين عليه السالم في مطلع قصيدة :
 ِمـن لُطـفٍ َخفـيٍّ
َو َكم ِ ّ ِ

ِق َخفاهُ َعن َفھم َ
َيد ُّ
الذكيِّ
ِ

٩١

ويجعل خاتمتھا قوله عليه السالم:
 مِن لُطفٍ َخفيِّ
َف َكم ِ ّ ِ

َو ال َت َ
ناب َخطبٌ
جزع إِذا ما َ

٩٢

الھوامش
 ١اثر اإلسالم في بناء القصيدة العربية حتى نھاية العصر األموي .٢٢ :
 ٢ھو البيت األول من القصيدة .ينظر  :العمدة  ، ٢١٦-٢١٥/١ :مطلع القص(يدة وداللت(ه النفس(ية  ، ١٥ :ويح(دده
أرسطو بقوله  " :ھو بدء الكالم ويناظره في الشعر المطلع " .فن الخطابة .٣٤ :
 ٣البديع . ٧٥ :
 ٤ينظر  :المثل السائر .٣٢٤/٢ :
 ٥العمدة .٢١٨/١ :
 ٦الصناعتين .٤٣٧ :
 ٧العمدة .٢١٧/١ :
 ٨مجلة المورد  :ع ١مج ١٩٨٣\١٢م .٧٠ :
 ٩ينظر  :المطلع التقليدي في القصيدة العربية .٤٦ :
 ١٠ينظر  :بناء القصيدة العربية .٣٨٣ :
 ١١العمدة .٢١٨/١ :
 ١٢ينظر  :بناء القصيدة في النقد القديم ) في ضوء النقد الحديث ( .٢٠٩ -٢٠٥ :
 ١٣ينظر  :منھاج البلغاء  ٣٠٥ :و .٣٠٩
 ١٤ينظر  :االستھالل فن بدايات النص األدبي .١٧ :
 ١٥ينظر  :المطلع التقليدي في القصيدة العربية  ٨٦ :وما بعدھا.
 ١٦ديوان أھل البيت عليھم السالم .٣١٧ :
 ١٧م  .ن .٣١٧ :
 ١٨م  .ن .٣٢٨ :
 ١٩م  .ن .٣٢١ :
 ٢٠م  .ن . ٣٢٢ :
 ٢١ينظر  :الشعراء وإنشاد الشعر .١٣٤ :
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 ٢٢ينظر  :اثر اإلسالم في بناء القصيدة العربية  ١٦ :وما بعدھا.
 ٢٣أنوار العقول .١٢٣ :
 ٢٤م  .ن .١٠٩ :
 ٢٥ديوان أھل البيت عليھم السالم .٣٢٥ :
٢٦أنوار العقول .١٠٣ :
 ٢٧ديوان أھل البيت عليھم السالم .٣٦٢ :
 ٢٨ينظر  :عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى .٣٦٢ :
 ٢٩ينظر  :الصورة الفنية معياراً نقديا ً . ٣٩٨ :
 ٣٠نور العين في مشھد الحسين  .٧٠ :
 ٣١ديوان أھل البيت عليھم السالم ..٣٥٥ :
 ٣٢الن يدي مثنى أصله " يدان " حذفت منه النون تخفيفا ً وتحولت األلف ياء  ،ألنه اسم ال النافي(ة للج(نس وبني(ت
عليه  ،وال النافية للجنس إذا دخلت على المثنى والمجموع كان حكمھما البناء على ما ينص(بان ب(ه  ،إذاً ف(ـ
"يدي " مثنى مبني على الياء  ،وم(ن المعل(وم أن ال النافي(ة للج(نس ال ت(دخل إال عل(ى النك(رة  ،ول(و دخل(ت
على المعرفة  ،ال بد من تأويلھا إلى النكرة.
 ٣٣الن " قد " إذا دخلت على المضارع تفيد تقليل احتمال وق(وع الح(دث  ،وإذا دخل(ت عل(ى الفع(ل الماض(ي تفي(د
التحقيق والتوكيد.
 ٣٤شعر اھل البيت المعصومين عليھم السالم القصيدة رقم ] [٣٣من ديوان اإلمام السّجاد عليه السالم.
 ٣٥م  .ن  :القصيدة رقم ]. [٢
 ٣٦أنوار العقول .٩٦ :
 ٣٧شعر أھل البيت المعصومين عليھم السالم القصيدة رقم ] [٥٠من ديوان اإلمام السّجاد عليه السالم.
 ٣٨شعر أھل البيت المعصومين عليھم السالم القصيدة رقم ] [٥١من ديوان اإلمام السّجاد عليه السالم.
 ٣٩أنوار العقول .١٢٧ :
 ٤٠م  .ن .١٧٦ :
 ٤١م  .ن .٢٩٢ :
 ٤٢الوساطة  ، ٤٨ :وينظر  :اإليضاح في علوم البالغة .٥٩٦/٢ :
 ٤٣ينظر  :البديع  ، ٦٠ :العمدة .٢٣٤/١ :
 ٤٤ينظر  :عيار الشعر  ، ٧ :منھاج البلغاء  ، ٣١٩ :الطراز .٣٣١/٢ :
 ٤٥المثل السائر .١٢١/٣ :
 ٤٦األسس النفسية ألساليب البالغة العربية .٩٩ :
 ٤٧الوساطة .٤٨ :
 ٤٨خزانة األدب .٣٩٩/١ :
 ٤٩العمدة .٢٣٤/١ :
 ٥٠ينظر  :الشعر الجاھلي خصائصه وفنونه .١٣٧ :
 ٥١ينظر  :منھاج البلغاء  ، ٣٢١ - ٣٢٠ :بناء القصيدة في النقد العربي القديم .٢٢١ :
 ٥٢بناء القصيدة في النقد العربي القديم .٢٢٨ :
 ٥٣شعر اھل البيت المعصومين عليھم السالم القصيدة رقم ] [٣٣من ديوان اإلمام السّجاد عليه السالم.
 ٥٤م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٥٥م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٥٦م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٥٧م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٥٨م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٥٩م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٦٠م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٦١م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٦٢م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٦٣م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
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 ٦٤ينظر  :العمدة  ، ٢٣٩/١ :الطراز .١٨٣/٣ :
 ٦٥الوساطة .٤٨ :
 ٦٦العمدة .٢١٧/١ :
 ٦٧ينظر  :الشعر الجاھلي خصائصه وفنونه .١٤٠ :
 ٦٨العمدة .٢١٧/١ :
 ٦٩اإليضاح في علوم البالغة .٥٩٩/٢ :
 ٧٠منھاج البلغاء .٣٠٦ :
 ٧١م  .ن .٢٨٥ :
 ٧٢م  .ن . ٢٨٥ :
 ٧٣ينظر  :م  .ن  ، ٣٠٦ :بناء القصيدة في النقد العربي القديم .٢٣٠ -٢٢٩ :
 ٧٤ينظر  :االستھالل فن البدايات في النص األدبي .٦٧ :
 ٧٥ينظر :بناء القصيدة العربية في النقد العربي القديم .٢٥١ :
 ٧٦ديوان أھل البيت عليھم السالم .٣١٧ :
 ٧٧أنوار العقول .١٠٦ :
 ٧٨م  .ن .١٢٧ :
 ٧٩ديوان أھل البيت عليھم السالم .٣٥٥ :
 ٨٠شعر أھل البيت المعصومين عليھم السالم القصيدة رقم ] [١٧من ديوان اإلمام السّجاد عليه السالم.
 ٨١م  .ن  :القصيدة رقم ].[٣٣
 ٨٢أنوار العقول .١٤١ :
 ٨٣األحزاب .٥٦ :
 ٨٤أنوار العقول .١٢٥ :
 ٨٥م  .ن .٢٧٦ :
 ٨٦م  .ن .١٩٤ :
 ٨٧شعر أھل البيت المعصومين عليھم السالم القصيدة رقم ] [٣٥من ديوان اإلمام السّجاد عليه السالم.
 ٨٨أنوار العقول .٣٧٣ :
 ٨٩م  .ن .٣٣٢ – ٣٢٩ :
 ٩٠م  .ن .١٨٥ :
 ٩١م  .ن .٤٤٢ :
 ٩٢م  .ن .٤٤٢ :

المصادر والمراجع
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.
 .١اﺜر اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺼر اﻷﻤوي  ،اﺤﻤد ﺸﺎﻜر ﻏﻀﻴب  ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﺒﺎﻵﻝﺔ
اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ١٤١٠ﻫـ١٩٧٩-م.
 .٢اﻷﺴس اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ  ،د.ﻤﺠﻴد ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴد ﻨﺎﺠﻲ  ،ط ، ١ﻤط :اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴ ــﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت
واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  -ﺒﻴروت١٩٨٤م.
ﻓن ﺒداﻴﺎت اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ  ،ﻴﺎﺴﻴن اﻝﻨﺼﻴر  ،ط ، ١و ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  -ﺒﻐداد١٩٩٣م.
 .٣اﻻﺴﺘﻬﻼل ّ
ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴﻴن اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ اﻝﻜﻴدري )ت ﺒﻌد ﺴﻨﺔ ٥٧٦ﻫـ(
 .٤أﻨوار اﻝﻌﻘول ﻤن أﺸﻌﺎر
وﺼﻲ اﻝرﺴول  ،ﺠﻤﻊ  :ﻗطب اﻝدﻴن ّ
ّ
 ،ت  :ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻤﺎن اﻝﺠﺒوري  ،ط ، ١دار اﻝﻤﺤﺠﺔ اﻝﺒﻴﻀﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  -ﺒﻴروت١٤١٩ﻫـ١٩٩٩-م.
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 .٥اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﻘزوﻴﻨﻲ اﻝﺨطﻴب)ت٧٣٩ﻫـ(  ،ط ، ٤اﻝﻨﺎﺸر :دار إﺤﻴﺎء اﻝﻌﻠوم–
ﺒﻴروت١٩٩٨م.
 .٦ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻘدﻴم)ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨﻘد اﻝﺤدﻴث(،د.ﻴوﺴف ﺤﺴﻴن ﺒﻜﺎر ،دار اﻷﻨدﻝس -ﺒﻴروت) ،د.ت(.
 .٧اﻝﺒدﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺒدﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر  ،أﺴﺎﻤﺔ ﺒن ﻤﻨﻘذ)٥٨٤ﻫـ(  ،ت  :أﺤﻤد أﺤﻤد ﺒدوي وﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد  ،ﻤط :
ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲ  -ﻤﺼر ١٩٦٠م.
ﻤﺤﻤد ﻨﺒﻴل طرﻴﻔﻲ ٕواﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب ،ط ، ١ﻤط:
 .٨ﺨزاﻨﺔ اﻷدب  ،اﻝﺒﻐدادي  :ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺒن ﻋﻤر)ت١٠٩٣ﻫـ(  ،تّ :
دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻝﻨﺎﺸر :دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ-ﺒﻴروت١٩٩٨م.
ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن  ،ط ، ١ﻤط :اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ  -ﻤﺼر١٩٥٠م.
ﻤﺤﻤد ّ
 .٩دﻴوان اﻷﻋﺸﻰ اﻝﻜﺒﻴر  ،ﻤﻴﻤون ﺒن ﻗﻴس  ،ت :دّ .
.١٠دﻴوان أﻫل اﻝﺒﻴت ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم  ،ﺠﻤﻌﻪ واﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ  :ﻋﻠﻲ ﺤﻴدر اﻝﻤؤﻴد  ،ط ، ١ﻤط  :دار اﻝﻌﻠوم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر
واﻝﺘوزﻴﻊ  -ﺒﻴروت ١٤٢٢ﻫـ٢٠٠٢-م.
.١١ﺸﻌر أﻫل اﻝﺒﻴت اﻝﻤﻌﺼوﻤﻴن ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم  ،ﻋﺎدل ﻝﻌﻴﺒﻲ ﺴﻠﻤﺎن  ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻝﻜوﻓﺔ ٢٠١٠ ،م.
.١٢اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ  -ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وﻓﻨوﻨﻪ ، -د .ﻴﺤﻲ اﻝﺠﺒوري  ،ﻤط :دار اﻝﺘرﺒﻴﺔ -ﺒﻐداد ) ،د.ت(.
.١٣ﺸﻌر اوس ﺒن ﺤﺠر ورواﺘﻪ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴن  -دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ، -د.ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﷲ اﻝﺠﺎدر  ،ط ، ١ﻤط  :دار اﻝرﺴﺎﻝﺔ
ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  -ﺒﻐداد١٩٧٩م.
.١٤اﻝﺸﻌراء ٕواﻨﺸﺎد اﻝﺸﻌر  ،د.ﻋﻠﻲ اﻝﺠﻨدي  ،ط ، ١ﻤط  :دار اﻝﻤﻌﺎرف  -ﻤﺼر١٩٦٩م.
.١٥اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎ اًر ﻨﻘدﻴﺎً " ﻤﻨﺤﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻌر اﻷﻋﺸﻰ اﻝﻜﺒﻴر

"

،

د.ﻋﺒد

اﻹﻝﻪ

اﻝﺼﺎﺌﻎ  ،ط ، ١ﻤط  :دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ١٩٨٧م.
وﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم
ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺠﺎوي
ّ
.١٦اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن " اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺸﻌر "  ،أﺒو ﻫﻼل ﻝﻠﻌﺴﻜري)ت٣٩٥ﻫـ(  ،ت :ﻋﻠﻲ ّ
 ،ط ، ١ﻤط  :ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲ١٩٥٢م.
 .١٧اﻝطراز اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻷﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﺤﻤزة اﻝﻌﻠوي اﻝﻴﻤﻴﻨﻲ)ت٧٤٩ﻫـ(  ،ت :ﺴﻴد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻤرﺼﻔﻲ  ،ط ، ١ﻤط:
اﻝﻤﻘﺘطف  -ﻤﺼر١٩١٤م.
.١٨ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﻋﺸﻰ  ،ﻋﺒﺎس ﺒﻴوﻤﻲ ﻋﺠﻼن  ،ط ، ١ﻤط:دار اﻝﻤﻌﺎرف  -اﻝﻘﺎﻫرة١٩٨١م.
ﻤﺤﻤد زﻏﻠول  ،ط ، ١ﻤط :
ﻤﺤﻤد ﺒن اﺤﻤد اﻝﻌﻠوي)ت٣٢٢ﻫـ(  ،ت :طﻪ اﻝﺤﺎﺠري و دّ .
.١٩ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر  ،اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ ّ :
ﻓن اﻝطﺒﺎﻋﺔ-اﻝﻘﺎﻫرة١٩٥٦م.
ّ

ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻴﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ،ط ، ٤دار اﻝﺠﻴل -
.٢٠اﻝﻌﻤدة  ،اﻝﺤﺴن ﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ اﻻزدي)ت٤٦٣ﻫـ(  ،ت ّ :
ﺒﻴروت١٩٧٢م.
.٢١اﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر ﻓﻲ أدب اﻝﻜﺎﺘب واﻝﺸﺎﻋر  ،ﻀﻴﺎء اﻝدﻴن اﺒن اﻷﺜﻴر)ت٦٣٨ﻫـ( ،ت :د .اﺤﻤد اﻝﺤوﻓﻲ و د .ﺒدوي طﺒﺎﻨﺔ
 ،ﻤط  :دار ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر  ،اﻝﻔﺠﺎﻝﺔ -اﻝﻘﺎﻫرة ) ،د.ت(.
ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺒﻴب ﺒن ﺨوﺠﺔ ،ط ، ١ﻤط:اﻝرﺴﻤﻴﺔ  -ﺘوﻨس١٩٦٦م.
.٢٢ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء  ،ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ)ت٦٨٤ﻫـ(  ،تّ :
.٢٣اﻝﻤطﻠﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ﻋدﻨﺎن اﻝﺒﻠداوي ،ط ، ١ﻤط :اﻝﺸﻌب – ﺒﻐداد١٩٧٤م.
.٢٤ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼدر اﻹﺴﻼم  ،د.ﺤﺴﻴن ﻋطوان  ،ط ١ﻤط :دار اﻝﺠﻴل – ﺒﻴروت١٤٠٧ﻫـ١٩٨٧-م.
.٢٥ﻨﺼوص ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻗﺒل اﻹﺴﻼم " دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل "  ،د.ﻨوري ﺤﻤودي اﻝﻘﻴﺴﻲ و د .ﻤﺤﻤود اﻝﺠﺎدر و د .ﺒﻬﺠت
ﻋﺒد اﻝﻐﻔور اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،ط ، ١ﻤط :دار اﻝﺤﻜﻤﺔ– ﺒﻐداد١٩٩٠م.

٢٦١

 ﻫـ١٤٣٤  ﻡ٢٠١٣ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ

٢٠٥ ﺍﻟﻌﺪﺩ

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ

.(ت. )د، (م. )د، (ﻫـ٣٩٢ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ)ت، اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ وﺨﺼوﻤﻪ.٢٦
.م١٩٧٤اﻝﻤوﺼل-دار اﻝﻜﺘب:ﻤط،١ط،ﻨوري ﺤﻤودي اﻝﻘﻴﺴﻲ.د،وﺤدة اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.٢٧
:اﻝﻤﺠﻼت
.٧٠ : م١٩٨٣\١٢  ﻤﺞ١ ع: ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤورد.٢٨

Purposes of poetry in the poetry of the people of the
house Peace be upon them
Praise be to Allah and peace be upon the Prophet Muhammad and the SecretaryThe God of the good and virtuous infallible .
Construction He Study of the relationships between the elements of the poem of
its constituent, Kaltejrebh poetry, music, fiction and poetry and the unit's theme,
which he refers to the relational construction based on the relationships between these
elements . He felt the people of the house Peace be upon them Included three types of :
Completed the poem containing the ( Insider , Provided, disposed , The purpose ,
Conclusion ). And Poem that fell from the direct ( Provided ) And embarked on
purpose . And Structure broken , As the result of real-time emotion . The pattern
was the second and third more than the first type; and the reason for the advent of
Type II and Type III to this large amount ; Back to the hair that was more spur of the
moment, meaning the delivery of hum idea in a clearer, faster, It may be the cause of
religious faith A In Disappearance Some Introductions of Their hair Peace be upon
them ; It contains the introductions, including Of Rejuvenation and Nassib and
invaded S and so does not fit And their principles and beliefs Peace be upon them .
Vchaaram Peace be upon them Characterized by That Counting A M. Feature artistic
tradition that was an example for the old structure known Blohath In this research,
the researcher studied Parts Poem , As separate units , To demonstrate the artistic
impact in building public , Otherwise Valgosaidp indivisible , As they build an
integrated neighborhood form a unity of substance, intellectual, and psychological one
.

This is the subject of research, which Halphena conciliation; Fbon of Allah

Almighty, and only suffices I tried giving the maximum energies . Researcher
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