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امللخص
أدب الطف يكون قسما واسعاً من مواضع األدب العريب واعتىن به كثري من الشعراء طوال القرون وإضافة إىل 
الشعراء يوجد عدد غري قليل من العلماء والفقهاء واألكابر الّذين سجلت أقالمهم أشعاراً رائعة يف حقل أدب الطف 

ضها وأقبل عليها الناس إقباالً واسعاً حيث جتري على كلّ لسان يف وبني هذا اجلم الغفري من األشعار، اشتهرت بع
كلّ زمان وابن العرندس احللّي من شعراء وفقهاء القرن التاسع، قد أنشد قصيدة يف جمال أدب الطف، اشتهرت 

.احلجةمبا هو املشهور عند علماء اإلمامية أنها ال تقرأ يف جملس إالّ وقد حضره اإلمام احلجة
ة حتاول البحث عن أسباب جناح هذه القصيدة خالل دراسة سيمائية حتليلية مقارنة بينها وبني فهذه املقال
.أشعار معاصريه

أهم نتيجة توصلت إليها هذه املقالة، هي أنّ الدراسة السيميائية تساعد على جتلّي اجلماليات اخلفية يف هذه 
:تتجلّى يف ما يلي" الرائية"وعناصر السيميائية يف القصيدة، وكشف الكنوز املعنوية املختبئة يف طياا؛ 

ثنائية الداللة يف استخدام األعالم، الزمكانية ودورها احلاسم يف إلقاء املعىن، القشرة السلبية اليت حتتوي 
.على الوحدات اإلجيابية املنسقة، االحنرافات الصوتية واالنزياح االستبدايل
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ةمقدم
أدب الطّف من ىيروبري منهكقسم كيواجه األدب اإلسالمي ، من يتصفّح األدب العريب

ربالء كأدب الطف قد نشأ منذ القرن األول بعد حادثة . أروعهاوأرق أشعار هذا القسم
القتليف صحراء الطّف منىجرل ماكون مادته من كتتوعصرنا احلاضروامتد حىت

كلمة رثاء اإلمام يف و...والصربواإلسارةوالشجاعة يف احلربواالستشهادوالظلمو
منهم من تطرق ، ومن الشعراء من خص شعره برثاء أهل البيت، وأهل بيتهوحلسنياحلسني

أهل ىابن العرندس احللّي ممن قصر شعره عل، وموضوع من املوضوعاتكهذا املوضوع إىل
اإلمام انتباهمنها رائيته الشهرية الّيت ذاعت مسعتها بسبب و، رثاءومدحاًبيتبيت

.لعصرحيضره إمام العصرواملعروف أا ال تقرأ يف جملس إالّ، وهلاحلجةاحلجة
تقارا مع أشعار معاصريودراسة سيميائية،هذه املقالة حتاول دراسة هذه القصيدة

ن بعد كليف التحليل األديب، لترى ما هي فاعلية السيميائية ، يف جمال أدب الطفقائلها
.تقدم نتيجة البحثيف النهاية، وبيئتهوعرض موجز عن حياة ابن العرندس

.وحري بالقول أنّ هذا الشعر مل يقم أحد بتعريفه قبل، ومل تدرس أشعاره

حياته
العرندس و. الشهري بابن العرندس،هو الشيخ صاحل بن عبدالوهاب بن العرندس احللّي

ت، مادة عردس؛ ابن منظور، .املرتضى الزبيدي، د(األسد الشديد وثريكالسيل الوالعظيممبعىن
إنه نظم ؛ »شف الآليلك«تاب كله واألصولوأحد أعالم الشيعة يف الفقه، )، مادة عردس١٣٠٠

ولد يف احللة، شعراء الشيعة يف القرن التاسعاليعد من ، وأجادوالشعر يف رثاء أهل البيت
مشيدة عليه قبة بيضاء ـــشارع املفيت ـــقربه يف احللّة وللهجرة٨٤٠سنة تويفويهانشأ فو

؛ خرمشاهي وفاين و ٢٨٧، ص٤، ج١٤٠٩؛ شبر، ٢٥-٢٤، صص٩، ج١٤٢٦األميين، (به كيتربويزار
.)٣١٠، ص١، ج١٣٧٩؛ دشيت، ٣٤٩، ص١٠، ج١٣٨٠صدر، 
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بيئته
بيئته اجلغرافية

عمرها سيف الدولة وللهجرة٤٩٥قد بنيت سنة ، بغدادووفةكالبرية بنيكمدينة ،لّةاحل
دور ون مجيلةكبنيت ا مساوصدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيدي األسدي

بعد قتل سيف الدولة بقيت و. صارت من أفخر بالد العراقىقصدها التجار حت، وفاخرة
متتعت من رقي ، أنها قريبة من بغدادمباو. )٢٩٤، ص٢، ج١٩٩٥ياقوت احلموي، (عمارا ىعل

زاً لتبادل احلضاراتكانت مركبقايا مدن مثل بابل الّيت ىها علؤبناو. حضارة بغداد
بسبب قرا من النجف األشرف أصبحت ، والثّقايفوسبب رقيها العلمي، الثّقافات املختلفةو
.)١٥٦، ص١٣٨٤الويري، (نشاطاا العلمية وزاً للشيعةكمر

بيئته السياسية
مثّ ،للهجرة٨٠٧سنة العراق حىتىعلكلنم تيموركان حي، فقد كسياسيةالناحية المن 
بعده . للهجرة٨١٠الولد يف احلرب سنة كقتل ذاىان العراق بيد واحد من أبنائه حتكبعده 
اآلداب وم يراعي العلومكان هذا احلا، وقد كللهجرة٨٥٠سنة ىم حتكاحلىأخوه علاستوىل
ن بعده عادت البالد إىلكل، والبالديعم ان األمن كمه كح، وخالل ته الواسعةكيف ممل
.)٢٤٦-٢٤٥صص، ١٤٢٨ضيف، (االضطراب ى والفوض

بيئته العلمية
أصبح النجف ، للهجرة٤٤٨النجف سنة الشيخ الطوسي من بغداد إىلهجرة بعد 

عندما متّ بناء احللة و. هتفيها تالمذبقي، بعد وفاة الشيخ، واألشرف مدينة علمية للشيعة
مهاجرة إىلىأد،شيوع العلم يف احللّةف. أسرع تالميذ الشيخ إليها ليؤسسوا مدينة علمية

تب وكهو تآليفكذلىيدلّ علمماو. فنولّ علمكثر فيها العلماء يف ، وكعلماء الشيعة إليهاال
التفسري أو واحلديثواألصولوالفقهك،مأثورة من علماء هذه املدينة يف خمتلف االت

يلمع بني العلماء و...واملنطقوالنجوموالتاريخكىاللّغة العربية أو علوم أخرواألدب العريب
منهم ابن ، نشأوا فيها أو هاجروا إليهاوبار احللّة من الّذين ولدواكبار أمساء أعالم من كال

هو الّذي أثّر أثرا بالغاً يف رفع ، ودرس فيهاولّةأول عامل شيعي ولد يف احلي، إدريس احللّ
حيث ،ثريون يف جماالت خمتلفةكمثّ العلّامة احللّي الّذي له تالميذ ،انة احلوزة العلميةكم
،بالعلمكثرية يف احللّة اشتهرتأسر كهناوه،من تالميذهم ثر أعالم القرن الثامن كأىنر
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.)١٦٨-١٥٧، صص١٣٨٤الويري، (لعرندس أسرة ابن مطهر أو أسرة شاعرنا ابن اك
مراث وهلم مدائح، وانوا شعراء أيضاكثر العلماء أو الفقهاء كيلفت النظر هو أنّ أمماو

.األصولوالفقهبان متضلّعا كشاعرنا ابن العرندس الّذي ك،لبيتيف أهل البيت
نشاطها العلمي، بقيت على بصفتها مركزاً شيعياًمما سبقت اإلشارة إليه، يبدو أنّ احللّة 

ي فترة االحنطاط، وض منها علماء وشعراء كبار، لكلّ منهم قدرهم وشأم يف ـوالثقاف
.جمال اختصاصهم

بيئته األدبية
لي الذّكر من الشيعة، الّذين تدور اماخلشعراء الما واجهته احللّة يف هذه احلقبة هو ظهور 

هم؛ كأنّ شعراء مدرسة احللّة كانوا أشعارهم يف مدح أهل البيت أو رثائهم أو ذكر فضائل
يريدون الذب عن األفكار والعقائد الشيعية، كما يذكرهم العالمة األميين، ويشري إىل شاعر 
واحد من احللّة من شعراء القرن السابع، ومن القرن الثامن يشري إىل الشاعرين، ومن القرن 

، ٩، ج١٤٢٦األميين، (عن عقيدة الشيعة التاسع إىل ثالثة شعراء لكلّ منهم غديريات يف الدفاع
، وسيد جواد شرب عند بيان ترمجة شعراء القرن التاسع، يتحدث عن عشرة شعراء، )٨ص

جيدر ذكره هو أنّ بعض هؤالء مماو. )٢٣٦-٢٣٥، صص٤، ج١٤٠٩شرب، (مخسة منهم من احللّة 
إذ مل يكن الشعر آنذاك الشعراء كانوا عاملني أو فقهاء أو حمدثني كما كان طابع العصر؛

.صراً على طبقة خاصة من الناس، واحللّة مل تكن خارجة عن هذا اإلطارتمق

دراسة قصيدة
مضامينهاوإطار القصيدة

اشتهر ابن العرندس احللّي بقصيدته اليت اشتهر بني األصحاب أا مل تقرأ يف جملس 
: هذا مطلع القصيدة، وملهديحضره اإلمام املهديوإال

يعطّرهــا مــن طيــب ذكــراكم نشــر     نظـــامي يف الزمـــان هلـــا نشـــرطوايـــا 
)١٤٧-١٤٥، صص١، ج١٩٥١يعقويب، (

بيت، سبعة عشر بيتا يف بداية القصيدة كمقدمة يتحدث الشاعر ١٠٢القصيدة تألّفت من 
فيها عن شعره مثّ يسلّم على أهل الطفوف ويبدي مدى حبه هلم وحزنه عليهم، مثّ يأخذ يسكب 
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: ، والبيت هوحلسنيومن البيت الثامن عشر ميدح اإلمام احلسني. ع على ديارهمالدمو
ــد    ــوة والــ ــبط النبــ ــدى، ســ ــام اهلــ األئمــة رب النهـــى مـــوىل لـــه األمـــر إمــ

لّ أبياته مأخوذة وكإلماموالدي اإلمامومدح النيبحلسنييدخل يف مدحه لإلمام احلسنيو
مثّ يف البيت . ضائلهأنه يريد نشر فضائله، كسيشار إليهاإلماممن األحاديث املأثورة يف اإلمام

: عليهىرجماوإلماماإلمامىف الشاعر عللهتالعشرين يوالثامن
عليــه غــالة الطــف يف حربــه الشـــمر    فــوا هلــف نفســي للحســني ومــا جــىن    

:يف صحراء الطّفىمثّ يشرح ما جر
ـــ     ــيه الــ ــالظّالم قســ ــيش كــ ــاه جبــ رمــ
ــا التقــى اجلمعــان يف أرض كــربالء   فلم

ــاك ــأنفس  هنـــ ــاحلون بـــ ــه الصـــ فدتـــ
ــا    ــماء دمــ ــه الســ ــوال بكتــ فيالــــك مقتــ
مالبسه يف احلرب محـر مـن الـدماء   

ــر   ــة الزهـــ ــان أجنمـــ ــة واخلرصـــ ــ أهلـّ
 تباعــــد فعــــل اخلــــري واقتــــرب الشــــر
ــوم احلســاب هلــا األجــر     يضــاعف يف ي
 م حممــــروجــــه األرض بالــــد فمغــــرب
وهـن غـداة احلشـر مـن سـندس اخلضــر     

والشاعر يف هذه األبيات يشرح ما جرى يف كربالء مبدئاً بوصف جيش العدو حيث يشبهه 
بالظالم لكثرته أو لظلمة قلوب اجلنود يف اجليش، ويتكلّم عن اجتماع مشل بين أمية يف اجليش، 

. حلربعلى اويشري إىل ما وعد يزيد، عمر بن سعد من والية العراق والري، وعزم عمر بن سعد 
، ويراه تباعد اخلري واقتراب الشر، كما يشري ماميصف التقاء جيش يزيد وأنصار اإلمام مثّ

الصاحلني مامإىل شجاعة اإلمام وكره وهجمته على جيش العدو، ويتكلّم عن أنصار اإلمام 
إنهم نصروه وذبوا عنه . الّذين فدوا به أنفسهم، هم الّذين هلم األجر املضاعف يف يوم احلساب

ياحي الّذي جاد بنفسه إلمامهمتطوبن يزيد الر وخياطبه إلماممث يرجع إىل اإلمام. عني، مثل حر
يف البيت الواحد . بأسلوب التعجب، ويصفه قتيال بكت السماء عليه دما، واغرب وجه األرض لقتله

.فإنها حممرة من الدم لكنها يف احملشر خمضرة من السندسإلمامواخلمسني يصف مالبس اإلمام 
سيب ، وبدينمثّ يف األبيات األربعة الالحقة يتعرض ملوضوع إسارة اإلمام زين العابدين

اهللانساء آل رسول :اهللاول
ــزين العابــدين وقــد ســرى    أســـــريا علـــــيال ال يفـــــك لـــــه أســـــر وهلفــي ل

مما،اهللا تعاىلواها إىلكشوحضور السيدة الزهراءوالشاعر يصور يوم القيامةىمث نر
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: يتم هذا التصوير خالل هذه األبيات األربعة، وابنهاىعلجىن
فويــــل يزيــــد مــــن عــــذاب جهـــــنم    
ــها ثـــوب مـــن الســـم أســـود     مالبسـ
تنـــادي وأبصــــار األنـــام شــــواخص  
وتشـــــكو إىل اهللا العلـــــي وصــــــوا  

إذا أقبلــت يف احلشــر فاطمــة الطهــر  
    وآخــر قــان مــن دم الســبط حممــر
ويف كــــلّ قلــــب مــــن مهابتــــها ذعــــر 

ا ظهــــــرعلــــــي وموالنــــــا علــــــي هلــــــ 

ثوا أسود خالطته محرة قانية وحيث يصف الشاعر جميء السيدة الزهراء يف احملشر
. أبصارهم شاخصة من هيبتهاون الناس قلوم وجلةكل،هي تناديوبدهاكمن دم فلذة 

.ليلي علياإلمام عل، بعلها، واهاكها يف شريظهواهللا العلي بصوت عالو إىلكهي تشو
لعنةـــعن حال يزيديوم القيامة يف اخلمسة اللّاحقة متحدثاًيواصل الشاعر تصوير و
:الوقت مبدئا ذا البيتكيف ذاـــعليهاهللا

ــدر    فـال ينطـق الطـاغي يزيـد مبـا جــىن      ــأنه الغـ ــن شـ ــذر ومـ ــه عـ ــى لـ وأنـ

ال ، ولمكالتمنن يزيدكال يتم،ابنهاىيزيد علجىنمماءو السيدة الزهراكعندما تشو
م له كيح،اخلمرىفني علكاملعتواملطربنيوهو من الغاوينوله عذرىأنو. لنفسه عذراًجيد 

.يحرم عليه النعيموباجلحيم
الثأر وذكر اإلمام احلجة بخذ األيواصل ابن العرندس قصيدته ويتطرق إىل موضوع 

يثور ر ئكلّ ثابنتقم كأنه يريد سلوان قلبه، وتشفّي قلب كلّ الشيعة، فيبشر اإلمام املنتظراملنتظر
: ألولياء اهللا

فلـــــــيس ألخـــــــذ الثـــــــأر إال خليفـــــــة
حتــف بــه األمــالك مــن كــلّ جانــب     
ــــــــا عمامـــــــــة جـــــــــــــده  ــــــــه حقـّ تظلـّ
حمـــيط علــــى علــــم النبــــوة صــــدره 

يكـون لكسـر الــدين مـن عدلـه جــرب    
ــر    ــز والنصــ ــال والعــ ــه اإلقبــ ويقدمــ
ــه اجلــرب    ــيد ظلّل ــوك الص إذا مــا مل

الصـــدرفطـــوىب لعلـــم ضـــمه ذلـــك  

الّذي حيفّه ؛ سر من الدينكإلّا الّذي جيرب بعدله ما حلسنيفال يثأر لإلمام احلسني
.علم النبوة يف صدرهورأسهىظلّ علكعمامة جده ، وينصرهويعزهوةكاملالئ

مدح أجداد اإلمام؛مام، ويضم مدحه لإلمام بيتاًيف أربعة عشرحلجةوميدح اإلمام احلجة
:جنلهمجنلهموسليلهمألنهألنه

ــد  التقــي النقــي الطــاهر العلــم احلــرب  هـــو ابـــن اإلمـــام العســـكري حممـ
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ــد   و ــام حممــــ ــا اإلمــــ ــة موالنــــ جــــ
ــدر  ســـــليل حســـــني الفـــــاطمي وحيـــ

ــر    ــه بقــــ ــاء لــــ ــم األنبيــــ ــام لعلــــ إمــــ
وصـي فمـن طهـر منـى ذلـك الطهـر      

مبينا مناقبهم،ابركابرا بعد ، كحلجةر الشاعر أجداد اإلمام احلجةكيف هذه األبيات يذ
: علياإلمام عليوطهارة اإلمام احلسني، ولباقرعلم اإلمام الباقرإشارته إىلك،فضائلهمو

بيان فضائل مجيع األئمة يف يتطرق إىل، حلجةر اإلمام احلجةكوعندما ينتهي من ذ
:مخسة عشر بيتا مبدئا ذا البيت

ــلّ جاللــــه     ــور نــــور اهللا جــ ـ ــم النـ هـم الــتني والزيتــون والشــفع والــوتر هــ

من البيت ، ومن األحاديث املأثورة من األئمة أو األدعية أو الزياراتمستلّةفهذه األبيات 
: أنه يدخل يف خامتة شعرهكالتسعني والثالث

ولو ال هم ما كان يف الناس يل ذكرعــال ــم قــدري وفخــري ــم غــال  

: ائه عليهمكبوحزنهىيبدي مدوفخره بأهل البيت مث خياطبهموقدرهورهكذىيرو
مصـــــــابكم يـــــــا آل طـــــــه مصـــــــيبة
ــديت عنـــد شـــديت     ــأندبكم يـــا عـ سـ
وأبكــيكم مـــا دمـــت حيـــا فـــإن أمـــت  

ــر   ــه الكفـ ورزء علـــى اإلســـالم أحدثـ
ــر    ــل العشــ ــا إذا أقبــ ــيكم حزنــ وأبكــ
ســـتبكيكم بعــــدي املراثــــي والشــــعر 

مراثي وم أشعاريكتندب عليويكبعد حيايت ستبوم مدة حيايتكأندبومكيكيقول أبو
: حهمعجز الواصفني عن مدحهم إىلمث يشري . مكفي

ويف مــدح آيـــات الكتــاب لكـــم ذعـــر  وكيــف حيــيط الواصــفون مبــدحكم  

: هلمحبه هلمىيبدي مد، وذخره ليوم القيامةووسيلتهعلهممثّ جيعلهم 
جعلـــــــتكم يـــــــوم املعـــــــاد وســـــــيليت 
ســيليب اجلديــدان اجلديــد وحــبكم 

فطــوىب ملــن أمســى وأنــتم لــه ذخــر   
لـــيس يخلقـــه الـــدهرجديـــد بقلـــيب

: ينهي القصيدة ذا البيتومث يسلّم عليهم
وحلّــت عقــود املــزن وانتشــر القطــر  علــــيكم ســـــالم اهللا مـــــا الح بـــــارق 

)الصور الداللية، دراسة سيميائية(أسلوبه األديب
أسلوب شعر ابن العرندس ال خيتلف كثريا عما كان طابع العصر من سهولة اللّفظ واستعمال
احملسنات البديعية، والسيما اللّفظية منها، فألفاظ شعره سهلة لينة بسيطة ليس فيها غموض 
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هذه السهولة جنب . خشونة وال صعوبة، واملعاين واضحة، وأحيانا يوجد فيها بعض اإلبداعوال
على أن نبني هذه الصور الداللية على داللية بديعة، فهنا عزمنا اًاإلبداع يقدم للمتلقي صور

فالصور الداللية من ) الدال، املدلول، املوضوع: (أساس سيميائية النص والثالوث السيميائي أي
؛ فالسيمائية هي عملية إجرائية )اديةتيعخرق اال(هذا املنظور ال تكون إالّ تبييناً النزياحية النص 

المة قائمة ، بوصفها ع)الوحدات اللفظية(يف النص تريد الكشف عن نظام العالمات، أي 
التشاكل، والتباين والتناص : ، وذلك بإزاحة البنية الفنية وإحلاقها بالبوتقات املختلفة، حنوابذا

فهنالك إشارات خفية وحملات طفيفة من السيميائية اليت تشعبت أطرافها يف . والتقاين واالنزياح
، ٢٠٠٥مرتاض، : راجع(دس األجواء النقدية، وذلك لتبيني النقاط احلامسة يف قصيدة ابن العرن

.)٢٤٢-٢٢٧، صص٢٠٠٨؛ وغليسي، ٦٠-٥٥، صص٢٠٠٧؛ كورتيس، ١٦-١٤صص
: الشاعر حينما يبتدع يف مثل هذا البيت
ـــوة صــــدره  ه ذلـــك الصـــدر حمـــيط علــــى علــــم النبـفطـــوىب لعلـــم ضـــم

فهو لغايته هذه يستخدم ؛ مرتبة من العلم الذي حيل فيهىيريد أن جيعل الصدر أعل
:مكونات دالليةثالث 

.أمهيتهولرفعته» صدر«التكرار يف كلمة : األول
، ذلك حينما يغتبط العلم الذي يستوعب الصدر، والتجسيد ضمن استعارة خفية: الثاين
هذا ، رفعته يكون ذا شخصية إنسانيةوكأنّ العلم لعلوه، وتكون إالّ للكائن احليوالغبطة ال

.إالّ بواسطة الصدر الذي ضمهقيمة له العلم ذه الصفة ال
كن العلم يف إحيائيته العادية يرفع صاحبه، ول): خرق العادية(تقليب املعىن الداليل : الثالث

رفع صاحب العلم حيث يعتقد، طوىب لعلم ضمه ذلك الصدر، وال هذا البيت عكس املوضوع، بغية 
: لثالوث السيميائي التايلفهذا لعب داليل مجيل يتبني يف ا. طوىب لصدر استوعب هذا العلم

املدلولاملوضوعالدال

استخدام املكونات الثالثة

التقليبالتجسيدالتكرار 

تكرار كلمة الصدربيان رفعة اإلمام
استخدام التجسيد
تقليب املعىن الدايل

ج

:بياتهو استعمال األعالم يف األ،ثرياكيواجهه القارئ يف شعره مماو
ـــا    ــاط مبثلهـــ ــا أحــ ــثالث مــ ــي بــ ـ ــاك ومــن عمــرو    حبـ ــد هن ويل، فمــن زي
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عمرو يف وفكأمنا زيد،غاية فيه وال فائدةوذلك التضارب ال، زيد دوما مضروب عمرو
فالشاعر .هذا البيت ميثالن عموم الناس الذين اشتغلوا مبا ال يسمن وال يغين من جوع

احلب الذي هو احلق؛ لبيتواستمسك حبب آل البيت،هم يف لعبهم خيوضونوتركهم
: يتمثل يف النموذج التايلفالثالوث السيميائي هلذا البيت. احلقيقةو

)املوضوع(الغاية الداللية املدلولالدال

تقدمي احلب بشكل املصدر الدال على الثبوت.١

اإلتيان باالستفهام.٢

للتمثيل ) زيد وعمرو(استخدام العلم .٣
واستحضار الصورة

حب آل البيت ثابت وأوىل من كل شيء

من زيد ومن عمرو؟

فهذا املثال النحوي «وضرب زيد عمراً 
املشهور صار أداة للو صول إىل 

.اإلحيائية الداللية

عنبيان إعراض الشاعر
الناس الغافلني واإلستمساك 

 البيتحبب آل البيت

ــا   ــتكم صـــخر   فعينــاي كاخلنســاء جتــري دموعه ــيب شـــديد يف حمبـ وقلـ

هي و،إذ الشاعر يستخدم كلمة اخلنساء؛ ثنائية إحيائية كامنة، ففي هذا البيت
والشاعر .الداللية األوىليههفهذ، الشاعرة اجلاهلية اليت طار صيتها برثاء أخيها صخر

.ل الدموع من عينها يف رثاء أخيها صخرلبيان حزنه يشبه نفسه باخلنساء اليت جرت سيو
هي اليت تتميز و،البقرة الوحشيةفاخلنساء لفظاً مبعىن: وأما الداللية الثانية الكامنة

مث ، ةالوسعيف املهاعينيه عيناأنكونّ الشاعر شبه نفسه باملهافكأ،ة العني واجلثةوسعب
قليب يف حمبتكم : مثة يقولو،هو العنيويوسع مساحة املكان الذي يتمظهر فيه احلزن

تزعزعها فمحبته حمبة عظيمة صلبة ال، احلجرالعظيم الصلبوالصخر لغة مبعىن. صخر
: فهذه الثنائية الداللية تتمظهر يف الرسم التايل. ال يؤثر عليه قول العواذلوالعواصف

الثنائية الداللية

اإلحيائية الداللية يف البنية السطحية
الشاعر نفسه باخلنساء الشاعرة تشبيه 

.وحمبته كمحبتها لصخر أخيها

اإلحيائية الداللية يف البنية العميقة
تشبيه الشاعر نفسه بالبقرة الوحشية ألن هلا 

 وتشبيه عظمة حبه آلل البيت ني واسعتنيعين
.تتزعزعباحلجارة الضخمة الصلبة اليت ال

الغاية الداللية
وبيان مقادير احملبة اليت بيان احلزن وكيفيته 

.يكمنها الشاعر يف صدره
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ـــا  و ــم مل خيلـــــق اهللا آدمــــ وال كـــان زيــــد يف األنـــام وال عمــــرو  لـــــو ال هـــ

مل يبصرا النور ،هلوهموعمراً اللذين ميثالن عبث الناسوهذا البيت يوضح بأن زيداً
مل ،هو أبو الناس أمجعنيووالنيب آدم. لبيتآل البيتـــ تعاىلوسبحانهـــ الّ بعد ما خلقإ

.بيتهيكن خيلق إالّ حبرمة الرسول وآل
: من مناذجه، وبني الوحدات اللفظيةالطباقمث ما يظهر يف قصيدته ظهوراً بارزاً هو 

إمــام بكتـــه اإلنــس واجلـــن والســـما  
ــــه  ـــــــال كأنـوجـــــال بطـــــرف يف ا

ووحش الفال والطـري والـرب والبحـر   
 تـــه الفجـــردجــــى اللّيـــل يف ألالء غر

، السماء: انيةكالوحدات املى الشاعر يردففتر،هذان البيتان ميثالن الداللية الزمكانية
هذه الداللية و،الفجروالليل: مثة يذكر الزمانية الكامنة يف الكلمةو،البحروالربوالفال

ذلك لتعميقو،هذان العنصران تلبسا بثياب الطباقو،عدم حتديد مداهوتوسيع للحزن
: النموذج الداليلأنظر إىل. استيعابية حزن الشاعر يف نطاق الزمكانية

النموذج 
الزمكاين 
الداليل

السماء،     الفالالعنصرالواسط الداليلالغاية الداللية

الربالبحر، 

توسيع دائرة احلزن 
املكانالوحدة الزمكانية.١ليقترب إىل الالاية

الزمانالطباق.٢

دجى الليل

غرة الفجر

ـــواسر  ســـــبايا بـــــأكوار املطايـــــا حـــــ
فــذلّي بكــم عــز وفقــري بكــم غنـــى     

   ـاس واحلــرالعبـد يف الن يــالحظهن
وعسري بكم يسر وكسري بكم جـرب 

: فحينما يقول،هو بسط دائرة اإلحيائيةووهذان البيتان أيضاً ميثالن داللية الطباق
يتحول بواسطة الطباق ،الذلةلم عنكأو حينما يت.يعين به كل الناس أمجعني،العبد واحلر

حيث يلتحق ،التقليبوفما يرنو إليه الشاعر هو نقطة التوسيع يف التحول.عز سرمديإىل
فهذه الرؤية ؛ إثر هذا الطباقكما أن الفقر يتحول غىن، هي العزونقطة تقابليةالذل إىل
إذ العسر يصبح يسراً ؛ تتابع يف الشطر األخري، النص إثر الطباقىة اليت خيمت علالتوسعي

.والكسر يصبح جرباً
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الوحدة السلبية

العبد، الفقر، الذل

العسر، الكسر

الوحدة اإلجيابية

احلر، الغىن، العز

اليسر، اجلرب

إحيائية الطباق

الطباق املاديالفقرالعبد

توسيع دائرة الداللية
الطباق املعنوي

توسيع دائرة الداللية
الغىناحلر

العسرالذل
املادي املعنويالطباق

الطباق املعنويالكسر
اجلرب

العز
اليسر

الوحدات اإلجيابيةالوحدات السلبية

، البحر يف البيت األولوطريالسما مثّ الربوفقد جعل الشاعر التضاد بني وحش الفال
الفقروالعزوالذلّبني ، واحلر يف البيت الثالثوالعبد، والفجر يف البيت الثاينوبني اللّيلو
ل من األلفاظ املتضادة تشكل جمموعة من كف؛ اليسر يف البيت الرابعومث العسرالغىنو

: الوحدات الداللية املشتركة

،فالعبد يصبح فقرياً، سلسلة من املترادفات التتابعية اخلفيةىفهذا الطباق حيتوي عل
فهذه األمور كلها تسبب االنكسار يف شخصية ،العسرمها يؤديان إىلو،والفقر يسبب الذل

.وهذه هي الوحدة السلبية، اإلنسان
،يسبب العزةالغىن، وأما الوحدة اإلجيابية التسلسلية فتتمثل يف احلر الذي يكون غنياً

.األفراححيول أتراح الشخص إىلوواليسر جيرب القروح،مها جيلبان اليسرو
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يقع يف دائرة ونضوج داللية النصىواجلناس من االحنرافات الصوتية اليت تؤثر عل
إثر ،ففي األبيات التالية تتمظهر هذه الداللية، )أيقونة السمعية(السيميائية الصوتية 

ومن هذه االنزياحات السيميائية .ل فرعاً من فروع السيميائيةاإلنزياحية الصوتية اليت تشك
:حنو، هو التكرار الصويت الذي يوجده اجلناس بشكل خاص

ــوا و علــــــي وموالنــــــا علــــــي هلــــــا ظهــــــر تشــــــــــكو إىل العلــــــــــي وصــــــــ

يف ىالداليل الذي يتجلثالياء تكررت يف الثالو+ الالم + العني: الوحدة الصوتية
.اخلريطة التالية

علي

ليالعليع
يبدأ، حيائيةً رائعة وهي الرفعةإللنص قدرة ىوهذا التكرار يف الوحدات الصوتية أعط

الذي جيء " علي"مث يتبعه تعاىلوهو اهللا سبحانهوأي العلي،منتهاهومن غاية االرتفاعالبيت
هو اإلشادة و،يف دالليتهباملقصود الذي استهدف إصابته به لالستعالء مث باح الشاعر

والسري الداليل املوجود سري منطقي تسلسلي يبدأ من اهللا سبحانه حىت.  عليباإلمام علي
: حنوو.الرفعةوالعلوىذلك لتبيني مستووأفضل العباديصل إىل

ــدكم   ــد بعــ ــروح بعــ ــراق الــ ــدار يف خــاطري الفكــر  فــــراق فــ ودار برســم ال

.وحدة معرفية متعمقةو،وحدة صوتية سطحيةاجلناس يف هذا البيت أحدث 
"بعدوبعد"، و"فراقوفراق"تكرار التجاور بني ىففي الوحدة الصوتية السطحية يتجل

الوحدة املعنوية ففي الوحدة املعرفية ننظر إىل. الوحدة املعنويةذلك من دون النظر إىلو
اق الثاين يشكل وحدة لفظية الفروفالفراق األول يتجزأ، اليت تتفاوت مع القشر الصويت

.واحدة من دون جتزئة
وحدة صوتية سطحية= فعل+ حرف Üراق + ف.١
فراق

وحدة معرفية عميقة = اسم Üفراق .٢
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:حنوو
وصــارم مشــر يف الوريـــد لــه مشـــر   ســنان ســنان طــارق منــه يف احلشــا 

مشر ومشر: تكرار جتاور يفسنان      + سنان: وحدة صوتية سطحية

)اـــنـــس(تكرار فونيمات واحدة 

.املعنوية يف هذه الوحدة، فيتكلل العمل اإليصايل بالنجاحتربز التباينات: وحدة معنوية عميقة

: )سنانوسنان(كيفيته يف النموذج التايل يف ويتبني معيار السيمائية االنزياحية

األول فهنا تالعب باأللفاظ وانتقال من املعىن العام إىل املعىن اخلاص، ففي الشطرين 
.مبعىن املسرع، املدرج) مشر(، إىل املعىن العام )علم(انتقال من معىن خاص وهو مشر ،والثاين
الداللة وداللته السيميائية يف نطاق انزياحية الصوتومن امللحوظ أن استعمال اجلناسو
روعة الشعرإىلىبل أضف،القارئىعلب فهم املعىنصعيمل وخلل يف القصيدةؤد إىليمل 
ىما محلت األلفاظ علو،لّف الشاعر نفسه لإلتيان بهكمل يوألنه قد وقع موقعه؛مجالهو

اللفظ(هذه االزدواجيةفأحدث جناسا مطبوعا إثر،وخضع اللفظ لهبل حضر املعىناملعىن
:حنو؛ اللهم إال يف بيت من األبيات يشاهد مالمح التصنع،)واملعىن

وتصحيف ذاك اخلمر يف قلبه اجلمرالعنـا فذاك الغنـا يف البعـث تصـحيفه   

مل و"اجلمرواخلمر"بنيو"العناوالغنا"ان يريد أن جيري اجلناس بنيكنّ الشاعر أك
إن العنا تصحيف : نه استعمال هذا اجلناس فما وجد حلّا إال أن يقولكميمعىنيرشد إىل
أنه ما جاء ذا اجلناس يف البيت عفوا من بديهة كف. أيضاً اجلمر تصحيف اخلمروالغنا

درجة االنزياحيةحدة املكررةالو

سنان

مشر

)اسم شخص(علم 
االحيائية

أعلى الرمح
)اسم شخص(علم 

اإلحيائية
املسرع، املدرج
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لمة متجانسة للغنا واخلمر مث كيف جيد كركبل ف؛ انت احلال يف سائر األبياتكما كخاطره 
.التصحيفأخرياً وجد احللّ يفو،يف جيري اجلناس بينهماك

املصطلحاتوهو استعمال التعابري،ثرةكتعابري القصيدة بويوجد يف ألفاظمماو
: فالقارئ أمام شاعر استمد من التعابري القرآنية لبيان ما يريده، القرآنية

تباعـــد فعـــل اخلـــري واقتـــرب الشـــر ربالفلمــا التقــى اجلمعــان يف أرض كــ

:هذا االقتباس يوحي ببعض املعاين الداللية اخلاصة
شبه اإلمام احلسنيأهل اجلنة كأنه ويف اآلية أهل الناراجلمعان: التشبيه الكامن: األول

.أرض كربالء هي ساحة القيامة القائمة، وأصحابه بأهل اجلنة كما شبه أعداءه بأهل النارو
فعل اخلري.١

االستعارة التصرحيية وهي تتمظهر يف وحدتني: الثاين
الشر.٢

: البنية العميقة الدالليةأنظر إىل

االستعارة
التصرحيية

بنية الداليل 
العميقة

كل األفعال احلسنة شبهت بإنسان مث شبه اإلمام بذاك اإلنسان : فعل اخلري
مث حذف املشبه وبقى املشبه به توكيدا على مثالية اإلمام لفعل اخلري

»فعل اخلري«البنية السطحية

بنية الداليل 
العميقة

شبه األعداء بذاك الشر مث شبه الشراملوجود يف العامل كله بإنسان مث 
.حذف املشبه وبقى املشبه به

»الشر«البنية السطحية

األعداء ذلك اإلنسان نفسهوالشر كإنسان
اإلمام ذلك اإلنسان نفسهوفعل اخلري كإنسان

َقى يـَْوَم َأَصاَبُكْمَوَما﴿: من هذه اآلية، "اجلمعانىفلّما التق"اقتباس يفكفهنال  اْلَجْمَعاِن اْلتـَ
ْعَلَم اللَِّهَفِبِإْذِن .)١٦٦: عمرانآل(﴾اْلُمْؤِمِنيَنَولِيـَ

هو اإلمام : واألعداء مل يزالوا باقني على شرهم الثابت؛ وفعل اخلري،والشر هنا صفة ثابتة
.وهو الوحيد يف اخلري أي اخلري كله

ــا     ــا جنـ ــا دعـ ــك ملـ ــه يف الفلـ ــوح بـ وغـــيض بـــه طوفانـــه وقضـــي األمـــر ونـ
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هذا النموذج يبني الصورة الداللية
بعالقة التشابه، ففي هذا االقتباس 
أربع صور داللية تربط الواقعتني 

املتباعدتني

أعطى إحيائية خاصة للبيت وكأن اإلمام هو نوح وأتباعه يف ،االقتباس من اآلية الكرمية
وحني انتهاء واقعة كربالء واستشهادهم قضي .وصلوا إىل مطمئن األرض،سفينته املطمئنة

وكما أن أعداء نوح هلكوا بسبب املاء وفيضانه فأعداء . األمر، واحلق استقر يف مكانه
مام وأصحابه، أي كأن املاء فاض عليهم اإلعنهم العذاب إثر منعهم املاء أدرك،حلسنياحلسني
: فالنموذج الداليل يتمثل يف النموذج التايل. وأهلكهم

يب نوحالنيب نوححلسنياألمام احلسني

سفينة نوحخيمة اإلمام

الطوفان وأهوالهساحة القتال

انقضاء األمر واستواءاهللاستشهاد اإلمام ولقاء
السفينة على اجلودي

: رميةكاية قصته يف هذه اآلية الواية نوح املوجودة يف القرآنكهذا البيت حييوح
َوْت اْألَْمُرَوُقِضَي اْلَماُءَوِغيَض َأْقِلِعيَسَماُءَويَاَماَءِك ابـَْلِعي َأْرُضيَاَوِقيَل﴿  اْلُجوِديَِّعَلىَواْستـَ

.)٤٤: هود(﴾الظَّاِلِميَنلِْلَقْوِم بـُْعدًاَوِقيَل
ــأمره   ــريح الرخـــــاء بـــ فغـــــدوا شــــــهر وروحتــــــها شــــــهر وســـــخرت الـــ

: ص(﴾َأَصاَبَحْيُثرَُخاًءبِأَْمرِِهَتْجِري الرِّيَحَلُهَفَسخَّْرنَا﴿: الشطر األول مقتبس من هذه اآلية

َوَرَواُحَهاَشْهٌرُغُدوَُّها الرِّيَحَوِلُسَلْيَماَن﴿: والشطر الثاين تلميح إىل هذه اآلية الكرمية،)٣٦
.)١٢: سبأ(﴾...َشْهٌر

إذ سخر له مجيع ؛ إياهااهللا برية اليت وهبهكالقدرة المان منوذج يفوالنيب سلي
هذه القدرة ما قال الشاعر كأنّ سليمان ومعه. من اجلن واإلنس والرياح والطيورائناتكال

فالعالقات الداللية إثر هذه ؛ ولواله ملا وجد هذا وال نظريه،خلق إالّ بفضل اإلمام احلسني
.تعاىلوتقربه عند اهللا سبحانهومامرفعة اإلىاملوازنة جاءت لتبني مد

ــرى   ــاط بــــه ســ ــه القطــر     وملــــا ســــليمان البســ أســليت لــه عــني يفــيض ل

﴾...اْلِقْطِرَعْيَنلَُهَوَأَسْلَنا...﴿: فاقتبس الشاعر يف هذا البيت من ألفاظ هذه اآلية الكرمية
.)١٢: سبأ(
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املقومات الدالليةاملقومات الداللية

تتميز حكومته يف العاملمقرب عند اهللاسليمان

اإلمام احلسني أكثر منه رفعة

بيان مرتلة اإلمام:الغاية الداللية

هو أنّ الشاعر،أضاف إىل مجال القصيدة وروعتها وسبب أن يناط الشعر بالقلبممامث 
ا بل م،ال يأيت بشيء من عند نفسه ميدحه،و األئمة كلّهم بفضيلةأمامحينما ميدح اإلمام 

. منهمبكلّ فضيلة فيهم يعرفها من األحاديث املأثورة منهمحهمميدحهم 
: مناذج منهاكإليو،الزياراتول بيت أثر من حديث أو فقرة من األدعيةكففي 

ــه   ــزان علمـــ ــي اهللا خـــ ميــــامني يف أبيــــام نــــزل الــــذكر    مهـــــابط وحـــ
يف دارنا وحنن أهل بيت النيبوبصري حنن شجرة العلميا أبا«:صادقاإلمام الصادق

.)٢٤٠، ص٢٦ت، ج.دالسي، (» ...ومعادن وحي اهللاحنن خزان علم اهللاو،مهبط جربئيل
ال هـــــم مل خيلـــــق اهللا آدمـــــا   ولـــــو 

ســطحت أرض وال رفعــت مســاء وال
وال كـــان زيــــد يف األنـــام وال عمــــرو  
وال طلعــت مشــس وال أشــرق البــدر    

ما كعترتولو ال عليك ولوال، علو شأينوجاليلوعزيتومث قال حملمد... «: الباقراإلمام
ال وال السماءوال األرضوانكال املوالنارواهلادون املهديون الراشدون ما خلقت اجلنة

.)١٩، ص٢٥ت، ج.دالسي، (» ...ال خلقا يعبدونينوةكاملالئ
خلق أجواء احلزن يف ىالندبة تؤثر علومثل النداءفأساليب ، ومبا أن القصيدة يف الرثاء

: القصيدة
ــيكم   فيــا ســاكين أرض الطفــوف عل
فوا هلـف نفسـي للحسـني ومـا جـىن     
ــزين العابــدين وقــد ســرى    وهلفــي ل

ســـالم حمـــب مـــا لـــه عـــنكم صـــــرب 
عليـه غـداة الطـف يف حربـه الشـمر     
ــريا علــــيال ال يفــــــك لــــه أســــر     أســ

فالرقة ، الرثاءالفونونيمات يف هذا املقطع تتناسق ومعىنالداللة الصوتية اليت أوجدته 
بأنّ احلروف ىحيث نر،يف كميات احلروف املستعملةىاليت يتطلبها هذا املوضوع تتجل

املرققة تكثر يف هذه األبيات الثالثة اليت أتينا ا منوذجاً كما أن التكرار يف النواح والندبة 
امتداده ميزة ومد الصوت. اليت أنشدت يف الرثاءيلزم حضور حرف الراء يف القصائد 

: ذلك يتمظهر يف املراثيوأساسية يف الندب والرثاء
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ست عشرة مرةً، والراء اليت تتميز مبيزة التكرار تكررت فاملد تكرر يف هذا املقطع القصري
واملد هو . نياً، يف طيات الكالمفهذا اللهف واحلسرة يتكرر بتكرار حرف الراء ضم. سبع مرات

.التأوه الكامن والندب الظاهر وضع أوزاره على اجلو الصويت يف هذه األبيات
فاحلروف ؛ والرثاء هو العاطفة الصادقة اليت تربز بالرقة الدقيقة والطراوة احملزنة

فالصوت .الرقيقه اليت تكونت القصيدة منها شغلت حيزاً كبرياً من الوحدات الصوتية
كما أنّ فالصوت يعضد املعىن. يف سري منطقي معقوليانتماشيوانتكاتفيوالداللة املعنوية 

.يوسع استيعابية الدالالت الصوتيةاملعىن
ئيب كلّ بيت منها منبعث من قلب كمن يقرأ القصيدة يشعر بأنّ ، لّ هذاكإضافة إىلو

خياطب أهل ، الشاعرىيروالقصيدةج يف أحناء ى عاطفة صادقة متويرو،مهموم حمزون
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بعد ما شرح ما و.ن سويداء قلبهممعهمالمه معهم كحيث ينبع ،خماطبة حمبلبيتالبيت
إال أخذ الثأر ، لبهمال قلبهم وتسلية لقلبهىال يرولّ وجودهكيتألّم ب، يف صحراء الطفىجر

.اليومكيرجو ذلوالم فيهكل اليطوو،نتظربيد اإلمام املنتظر

ابن العرندس مع أشعار معاصريهمقارنة رائية
جيد أن ليس فيها إبداع أديب أو شيء ،نظرة عامةقصيدة ابن العرندسفمن ينظر إىل

ان كن خارجاً عما كمل ي، املعاينواأللفاظولّ ما استعمله الشاعر من األساليبوك،مستحدث
دراسة أدب الطف يف عند ف. ال سيما طابع أشعار الشيعة يف منطقة احللّةو،طابع العصر
الشيخ رضي الدين رجب : جند بني شعراء هذا القرن مخسة منهم من احللّة، القرن التاسع

.متاج الدين احلسن بن راشد احللّي و، ن احللّةكان يسكهو . هـ٨٣٤. مبن حممد الربسي 
شيخ مث الي، شاعرنا ابن العرندس احللّو، الشعراءوالفقهاءوابر العلماءكان من أك. هـ٨٣

هو ومث حممد بن محاد احللّي قد تويفّ يف أواخر القرن. هـ٨٥٠.مغامس بن داغر احللّي م
.)٢٢٥-٢٢٣، صص٤، ج١٤٠٩شرب، (شعرائهم وحمدثيهموابر علماء الشيعةكأيضاً من أ

تلف بعضها عن بعض ختبعد إمعان النظر يف قصائد هؤالء الشعراء يظهر أن القصائد ال 
،فإطار القصائد كإطار قصيدة ابن العرندس مع اختالف قليل. واملضمونمن حيث األسلوب 

: فمثال نرى الشيخ الربسي يدخل يف واقعة الطف ذا البيت.وهو تقدم أو تأخر بعض املعاين
ــت     ــا حنـــــس وفارقهـــــا ســـــعد   فيــا أمــة قــد أدبــرت حســني أقبل فوافقهـــ

: حيث يقولابن العرندس استعمل هذا املعىن
تباعـــد فعـــل اخلـــري واقتـــرب الشـــر التقى اجلمعان يف أرض كربالفلما 

: مامللشيخ الربسي يف أنصار اإلمامو
ــه جــادوا ويف نصــره جــدوا    أمـام اإلمـام السـبط جـادوا بــأنفس     ــا دون

:البن العرندسو
ــأنفس   ــه الصــــاحلون بــ هنــــاك فدتــ
وحــادوا عــن الكفــار طوعــاً لنصــره    

األجريضاعف يف يوم احلساب هلا 
وجادلــه بــالنفس مــن ســعده احلــر     

يصف و،ثر من ابن العرندسكوصف األنصار يف أبيات أن الشيخ الربسي تطرق إىلكلو
: العدو ذا البيتىمحلة اإلمام عل
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ا للعوايل يف أعـايل العـدى قصـد   فيحمــــــــل فــــــــيهم محلــــــــة علويــــــــة 

: ذاكن ابن العرندس يصفها هكل
أربـــــــع للـــــــريح فـــــــيهن أربـــــــعلـــــــه

ــأنهم   ــوم حتــــى كــ ففــــرق مجــــع القــ
ــانه الفــــر      ــا شــ ــر ومــ ــه كــ ــد زانــ لقــ
طيــور بغــاث شــتت مشلــهم الصــقر   

بعد هذا يتطرق الشيخ ون بألفاظ خمتلفةكلمامشجاعة اإلمامالمها أشارا إىلكف
:يقولفهذا الشيخ الربسي . ما تطرق ابن العرندسك،السيبوقضية األسرالربسي إىل

ــد واحلــر   وتضحى كرميات احلسـني حواسـرا   يالحظهــا يف ســريها العب

: عند ابن العرندس حيث يقولهذا املعىنو
ــرا   ــا حواســـ ــأكوار املطايـــ ــبايا بـــ حظهــن العبــد يف النــاس واحلــر  يالســـ

ىان علفكال الشاعرين يؤكد،بعضها من بعضاأللفاظ املستعملة قريبة وواحدفاملعىن
ان أو حراً غري أنّ ابن العرندس كلّ الناس عبداً كان يالحظهن وكن حاسراتكأنّ السبايا 

.شيخ الربسيالدون سجادإسارة اإلمام السجاديشري إىل
البن العرندس أبيات يف وصف يوم القيامة سبقت اإلشارة إليها ، مثّ بعد هذه القضية

ما دخل الشيخ ك،حلجةاحلجةمثّ يدخل يف قضية أخذ الثأر بيد اإلمام . دون الشيخ الربسي
: فالشيخ الربسي بعد قضية السيب يقول،الربسي

هـــو اخللـــف املـــأمول والعلـــم الفـــرد ولـــــــيس ألخـــــــذ الثـــــــأر إال خليفـــــــة

: هذا بيت ابن العرندسو
ــا خليفـــــة     ــذ الثـــــأر إلّـــ ــيس ألخـــ يكون لكسر الدين من عدله اجلـرب ولـــ

،هو العلم الفرد املؤملو،خليفة ألخذ الثأر إلّا اإلمام احلجةىفالشيخ الربسي ال ير
فاملضامني . سور يف الدينكلّ مكجيرب بأنهوالشيخ صاحل بن عبد الوهاب يصفه بأنه 

غري أنّ قضية ،ىأيضاً قصائد الشعراء احللّيني الثالثة األخروة بني القصيدتنيكمشتر
تاج الدين احلسن بن ارشد والشيخ الربسيوساإلمام احلجة توجد يف قصيدة ابن العرند

.ابن محاد احللّيواحللي دون قصيدة ابن داغر احللّي
ال حد وعن بيئة واحدة وكلّهم شيعة، لّهم يف عصر واكمن حيث األسلوب مبا أنّ الشعراء و

ابن العرندس أشار يف قصيدته إىلكفمثال الشيخ الربسي ؛ بونا شاسعا بني القصائدىنر
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: هندودعدكعالم األ
ــحت جتـــر احلادثـــات ذيوهلـــا    عليـــــه وال دعــــــد هنـــــاك وال هنــــــد  وأضـ

: الطباقوأيضاً استعمال التضادو
ــت     ــني أقبلـ ــرت حـ ــد أدبـ ــة قـ ــا أمـ ــا حنـــــس وفارقهـــــا ســـــعد   فيـ فوافقهـــ

: أو هذا البيت
ــرا   ــا حواســـ ــأكوار املطايـــ ــبايا بـــ يالحظهــن العبــد يف النــاس واحلــر  ســـ

.احلروالعبدو،سعدوحنسو،فارقهاووافقهاو،أقبلتوالشاعر التضاد بني أدبرتفجعل
.انت احلال يف رائية ابن العرندسكما كاألشعار مليئة به ىن من جهة اجلناس ال نركل
األلفاظىأحيانا نرو.ألفاظ ابن العرندسكلّهم سهلة كفألفاظ ،من جهة األلفاظو

إلّا أن ،ألنّ الواقعة واحدة فاأللفاظ املعبرة عنها واحدة،األشعارررة بني كالعبارات متو
الشيخ تاج الدين احلسن بن راشد احللّي استعمل ألفاظا ختتلف عن ألفاظ معاصريه من 

: شعراء احللّة فمثال يقول
وصالوا قد صـامت صـوافن خيلـهم   
فأظهر بـأرض الطـف صـرعى حلـومهم    
وأكفــــام نســــج الريــــاح وغســــلهم

ــوانس   ــات القــ ــع املرهفــ ــت لوقــ وحلّــ
ــاوس   ــذئاب اللغــ ــا طلــــس الــ متزقهــ
ــدم مــا جمــت حنــور قــوالس     مــن ال

فهو يعبر .ختتلف عما اختاره هؤالء الشعراء،فالكلمات الّيت اختار الشاعر لوصف الواقعة
وميكن أن ،»صالوا، صوافن، القوانس، الذئاب اللغاوس وقوالس«: عن احلادثة ذه األلفاظ

.تكون القافيه سبب اختيار مثل هذه األلفاظ أو األلفاظ سبب الختيار قافية السني املضمومة
وما يلفت النظر يف هذه الدراسة هو التشابه التام بني قصيدة ابن العرندس وقصيدة 
الشيخ الربسي من حيث اإلطار واملضمون وتقدم وتأخر املواضيع املطروحة واأللفاظ 

فيبدو أنه ليست يف قصيدة ابن العرندس ميزة خاصة متيزها وجتعلها موضع . بواألسالي
إلّا عاطفة شاعرها الصادقة املنبعثة من سواد قلبه وإخالصه يف حبه ملهديعناية اإلمام املهدي

.نشد شعره يف تلك احلالةأمث حالته النفسية الّيت ،وحزنه عليهمالبيتألهل البيت
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النتيجة
ربالءكواقعة وهو ما يصور.دب العريباألمن ساحةايشكل قسما كبريأدب الطف : أوال

بل هو اخليالأنه مل ينبعث عن كوذل،النفوسىومآمتها اليت أثرث أثرا ملحوظا عل
...وثري من املؤرخني والشعراءكد البيخاحلقيقة احلقة اليت سجلها التاري

إذ نالت قصيدته ،مبجامع القلوبأخذت قصائدهومن طار صيته يف اآلفاقكهنال: ثانيا
.حنو ابن العرندس احللي يف رائيته الشهريةاإلمام احلجةحظيت بعنايةوالقبول

دراسة رائية ابن العرندس دراسة سيمائية كشفت جانبا من اجلماليات اخلفية اليت : ثالثا
فتتمظهر ،ة السطحيةفالبنية العميقة ترتاح انزياحا دالليا عن البني. احتوت عليها القصيدة هذه

عناصر السيميائية يف الرائية تتجلى يف . آنذاك الكنوز املعنوية اليت اختبأت يف طيات الكالم
؛الزمكانية ودورها احلاسم يف إلقاء املعىن؛ثنائية الداللة يف استخدام األعالم: األمور التالية

ة يمالحنرافات الصوتية من كا؛القشرة السلبية اليت حتتوي على الوحدات اإلجيابية املنسقة
.االستعارة أي االنزياح االستبدايل الذي يوجد ثنائية الداللة يف النص؛الفونيمات املرققه واملد

لكنها مل تكن ،ةودالليةمن صوتيةتتميز مبيزاا اخلاصةمع أن هذه القصيد: رابعا
هو ةأدى إىل هذه العنايبل العامل الوحيد الرئيس الذي،فريد ال يشق غبارهبعقدمتتاز

ةاليت ساعدته على إنشاد هذه القصيدةالنفسيوحالته ةإخالص الشاعر وعاطفته الصادق
.  اليت ملعت يف مساء أدب الطفةالثمين
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