
 

 

 

 

 دراسة نقدية يف قصيدة ابن أيب احلديد العينية

 2محمد سعدي ،*1سيد خليل باستان
 الطباطبائيالعالمة امعة جباللغة العربية وآداهبا قسم ، مشارك أستاذ. 1

 العالمة الطباطبائيجبامعة قسم اللغة العربية وآداهبا  ،طالب دكتوراه. 2
 

 (4/10/2015؛ تاريخ القبول:  24/5/2015)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

اخترنا قصيدهتا  وقد قيل يف اإلمام علي بن أيب طالب  يب احلديد من أمجل ماأبن العلويات السبع ال قصائد

مثّ   من حيث البالغة واملضمون تذكر لنا فضائل موى املتّقني ة نقدية وهي قصيدة يف غاية الروعةالعينية لدراس

وقد   ويتطرّق إى واقعة ظهور اإلمام املنتظر  يب عبداهلل احلسنيأجرى على  يستطرد الشاعر يف القصيدة ما

ارخيية وعرضها بأسلوب متميز هذا وتُعرَف قيمة والوقائع الت  استلهم املعاين من الروايات املأثورة عن املعصومني

حماور أال وهي املعىن واألسلوب والعاطفة واخليال،  كل أثر من خالل النقد وقد حاولنا أن ننقد هذه القصيدة يف أربعة

حاً وبينا النقاط اإلجيابية والسلبية يف القصيدة مع ذكر مناذج من ذلك فكان املعىن مستلهما من الروايات وكان صحي

يف اآلراء بني الفرق املختلفة ومع أن املعاين اليت أنشد فيه كانت موجودة يف ثنايا  االختالفيف الغالب ناهيك عن 

أشعار اآلخرين إال أنه استطاع أن يتميز يف كيفة صياغته وقد كان أسلوبه متينا سيما يف اختيار املفردات وهو اجلانب 

 إى مناذج قليلة من ضعفه يف استخدام املفردات والعاطفة صادقة وقوية الذي مت دراسته يف هذا املقال كما أشري

وتأثر على املتلقي ويشعر حبرارة عاطفة الشاعر وثبات هذه العاطفة يف كل   وجياشة حلب حممد وآل حممد

يه واالستعارة القصيدة ويعدّ اخليال أساسا للقصيدة واستعان هبا بن أيب احلديد كثريا إليصال املعىن من خالل التشب

 .القارئوالكناية والتضاد وغريها ألن اجلمال الفين يثري عواطف 
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 مقدمة

من أهم األمور اليت شغلت األدباء والشعراء منذ سالف الزمن إى وقتنا احلاضر هو تقييم 

القصيدة اليت ينشدها الشاعر واإلجابة على األسئلة اليت تتراوح يف الذهن حول أسباب 

قوة أو الضعف ومن أجل اإلجابة عن السؤال وبلوغ هذا الغرض جودة قصيدة ما ووصفها بال

 ال بد من نقد القصيدة.

وانطالقا من هذا املبدأ ولبلورة قيمة قصيدة ابن أيب احلديد العينية نقوم بنقد هذه 

 القصيدة من خالل ا اور التالية:

ا ال يكون الكالم النفسية عند األديب ومن دوهن االنفعاالتإن ما يودّي إى قول الشعر هو 

كصدق العاطفة أو كذهبا، وقوهتا أو ضعفها  شعراً، وهناك معايري لتقييم عاطفة الشعر

 وثباهتا أو تغريها وال بدّ من دراسة هذه املعايري إذا أردنا نقد كلّ عينة أدبية.

إذ إنّ إنشاد الشعر وصياغة العبارات  ؛وكذلك لنقد معىن األثر األديب أمهية متناهية

 ان من أجل إيصال املعىن فإن كان املعىن رديئا يؤاخذ األديب مهما ارتقت صياغته.يأتي

تّخاذ األسلوب مرمى لسهام النقد واألسلوب اومرحلة أخرى من مراحل نقد الشعر هي 

 هو كيفية التعبري عن املعىن املراد ويتميز كل كاتب بأسلوبه اخلاص به.

ايل ال بدّ من نقده هو اخليال الذي ال خيلو والعنصر الذي ال بدّ منه يف الشعر وبالت

الشعر منه واخليال خيلق الصور الشعرية حيث يكون الكالم أكثر تأثرياً وانفعاال وأمجل 

 .القارئوأمتع لدى طبع 

يف هذه املقالة فنحن بصدد دراسة هذه العناصر يف قصيدة ابن ايب احلديد العينية 

ملعىن السامي إلّا أن النقد من حقّ الباحث فنحاول الشهرية اليت مجعت البالغة الرفيعة وا

 يف هذا املشوار أن ننقد هذه القصيدة نقداً منصفاً.

ويف النقد نذكر بعض نقاط الضعف والقوة يف قصيدة ابن أيب احلديد واليت ميكن من 

خالهلا معرفة مدى مقدرة الشاعر األدبية على اإلبانة عن املفاهيم املقصودة مستعينا 

 رة األدبية واآلليات اللغوية والداللية يف هذه القصيدة.بالصو

 واملنهج الذي اتبعناه يف هذا املقال هو حتليلي، ووصفي، ونقدي.
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هذا وال تتجاوز دراسة قصائد العلويات السبع بصورة عامة والقصيدة العينية بصورة خاصة 

مد املوسوي العاملي بعض الشروح اليت عنيت بإيضاح معاين القصائد كما شرح مشس الدين حم

هذه القصائد ويف كتاب الروضة املختارة قام صاحل علي صاحل بشرح القصائد ويف كتاب القول 

السديد والتهديد البليد يف شرح علويات ابن ايب احلديد  مد بن علي الوحيش وكتاب وقفة مع 

 القصائد السبع للسيد خليل باستان أيضا ورد شرح هلذه القصائد.

در  "سيماي علي  ـناك مقاالت كتبت حول القصائد السبع البن أيب احلديد ككما أن ه

 قصايد علويات سبع ابن ايب احلديد معتزيل" حلسن عبداللهي و" بررسي فضايل امام علي 

 ابن ايب احلديد با استناد به روايات" لسيد حمسن هامشي.« علويات سبع»در قصايد 

ع فقلما اهتم هبا كاتب كنماذج للنقد ورمبا األمر يب احلديد السبأإال أن قصائد ابن 

الذي مييز هذه املقالة عما كتب حول قصائد ابن ايب احلديد يف املاضي هو النقد الذي 

 توجهه إى قصيدة ابن ايب احلديد العينية بغرض تقييم هذا األثر األديب.

 سرية ابن ايب احلديد

يب احلديد أحلسني املدائين، املعروف بابن عبداحلميد بن هبة اهلل بن حممد بن حممد بن ا

بغداد، فكان أحد الكتاب والشعراء  ىإوالشاعر ولد باملدائن وصار « الكاتب األصويل»ديب األ

 بالديوان اخلليفي وكان ذا حظوة عند اخللفاء العباسيني بسبب ثقافته الواسعة وعلمه الوافر.

ح هنج البالغة يف عشرين جملداً )صنفه املثل السائر، وشرى الفلك الدائر عل من آثاره:

بطلب من ابن العلقمي وزير املعتصم العباسي(، وديوان شعر ونظم الفصيح لثعلب الكويف يف 

ا صول لفخر الدين الرازي يف اصول الفقه والقصائد السبع العلويات ى اللغة، وتعليقة عل

 .(106 ،5ج: هـ1376)كحّالة، 

يامه وتويف يف مجادي اآلخرة سنة ست ومخسني أتطل بقي بعد الدولة العباسية ومل 

 .(190، 1ون تا: ج)ابن الفوطي، د وستمائة

 نقد املعين

 الصحة واخلطأ

 هو أن يكون صحيحاً ال خيالف حقائق احلياة أو التأريخ أو معىن يف نقد املعىن ءإن أهم شي

األمر وإصدار  اللغة وهذا اخلطأ حيصل يف األغلب بسبب جهل الشاعر أو الكاتب بواقع

 أحكام من دون دراية وتدبّر كافيني.
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نقد قصيدة ابن ايب احلديد العينية من هذا احليث ميكن القول إن  أما بالنسبة إى

الروايات املأثورة واآليات القرآنية وإذا ثبتت صحة  بعض أبيات هذه القصيدة تستند إى

والروايات اليت وردت يف فضائل  سند هذه الروايات ميكن احلكم بصحة معاين تلك األبيات.

كثرية جدّا حبيث ال ميكن إنكارها وبعد مراجعة األحاديث تتبني لنا هذه  اإلمام علي 

 احلقيقة. إال أن هناك مالحظات يف صحة بعض األبيات كالبيتني التاليني:

 فيـــــك ابـــــنُ عمـــــران الكلـــــيم وبعـــــده    

 ـســـــــإبـــــــل فيـــــــك جربيـــــــل ومكـــــــال و
 

 يقفيــــــــــــه وأمحــــــــــــد يتبــــــــــــعى عيســــــــــــ 

ــع راف ــدّس أمجـــــــــ ــل واملـــــــــــأل املقـــــــــ  يـــــــــ
 

"بل" جاءت هنا لإلضراب واألمساء اليت أتت بعد "بل" يف هذا البيت تكون أكثر شأنا وقدراً 

ت "بل" يمقاما من األنبياء فأتى بالنسبة إى ما ذكر قبل "بل" فهو يريد أن يقول إن املالئكة أعل

قال: مل يكن فيك ابن عمران وعيسى سرائيل" واملأل املقدس فإلريفع قدر "جربئيل" و"ميكائيل" و"

وأمحد فحسب بل فيك من هم أعلى وهم املالئكة ويربهن على ذلك جميء املأل املقدس إى 

 عتقادختطّأ هذا االى جنب املالئكة وهذا إعتقاد املعتزلة وأغلب املذاهب اإلسالمية األخر

وإذا  شاعر ال خطأ يف املعىنعتقاد الافإذا اعتربنا معيار الصحة  هذا. (338: هـ1391)احلنفي، 

 خطأ. حسب معتقد املذاهب اإلسالمية معياراً للصحة فاملعىني اعتربنا الواقع اخلارج

 ويف البيت التايل:

ــام املرتضـــ   ــك اإلمـ ــك الوصـــ ى فيـ  يفيـ
 

ــتَ  ــزع   اجملــــــــ ــبطني األنــــــــ ــك الــــــــ  فيــــــــ
 

يف حق  قول الرسول  وإن كان الشاعر يقصد من "البطني" و"األنزع" اإلشارة إى

: "إنّك مزنوع من الشرك بطني من العلوم" فاحلديث موضع شك عند بعض إلمام علي ا

 ينكر الكاتب صحة هذه األلقاب  العلماء ففي كتاب الصحيح من سرية اإلمام علي

 .(244: هـ1388)العاملي، 

 االبتكار والتقليد

ه إليها شاعر آخر إن من أهم ما مييز الشاعر املبدع عن غريه اإلتيان مبعان جديدة مل يسبق

 وقد اهتم النقاد كثريا هبذا املقياس يف نقدهم، رغم أهنم يشيدون باملخترعني من الشعراء

إلّا أهنم يعتقدون أن الشعراء يأخذ بعضهم من بعض وال  .(190و 119 ،2ج: م1907)القريواين، 

راه النقد لشاعر دون أن يأخذه من سواه،وهذا األخذ من منهل السابقني ي يكاد يسلم معىن

 يب احلديد فاملعىنأوهو ما نراه يف قصيدة ابن  .(186: ق1419)العسكري،  العريب ضرورياً



  513 دراسة نقدية في قصيدة ابن أبي الحديد العينية

 

ألن قصيدته تعدّ قصيدة دينية وهذا النوع من  ؛الرئيسي غالباً موجود يف الكتب واملصادر

 .املصادر الدينية عموماً من حيث املفهوم واملعىنى القصائد يعتمد عل

ى قسمني القرآن والروايات فقد استلهم ابن ايب احلديد عل تنقسم إىواملصادر الدينية 

 سبيل املثال يف قوله:

ــز    ــاء ومل يفــــ ــه ردّت ذكــــ ــن لــــ ــا مــــ  يــــ
 

 بنظريهـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــل إال يوشـــــــــــع  
 

رد الشمس والدراسات اليت تؤيد هذه املعجزة وتردّ ى من الروايات املأثورة اليت تدل عل

 .(128: هـ1367 )التستري،منكريها ى عل

 وكذلك البيت التايل:   

 يـــــا قـــــالع البـــــاب الـــــذي عـــــن هزّهـــــا
 

ــعُ    ــون وأربـــــــــ ــف أربعـــــــــ ــزت أكـــــــــ  عجـــــــــ
 

مري املؤمنني أمن الروايات الكثرية اليت تروي واقعة حرب خيرب وبطوالت  أخذ املعىن

واستلهم من القرآن . (604: ون تا)الصدوق، د ربعني ذراعاأومنها رفع باب قلعة خيرب ورميه 

 يف البيت التايل:

ــها  ــوم حبملــــــ ــة ال يقــــــ  هــــــــذه األمانــــــ
 

 خلقـــــــــــاء هابطـــــــــــة وأطلـــــــــــس أرفـــــــــــعُ 
 

ن ا األ  م ان ة  ع ل ى الس م او ات  و األ  ر ض  من اآلية املباركة  داخلياً يعدّ تناصّاً والذي ﴿إ ن ا ع ر ض 
نس ان  إ ن   ه ا و ح م ل ه ا اإل   ف ق ن  م ن   ل ن  ه ا و أ ش  م  ب ال  ف أ ب  ي ن  أ ن ي ح   .(72 /)األحزابه  ك ان  ظ ل وًما ج ه واًل﴾ و ال ج 

يب احلديد موجودة يف ثنايا الكتب أذكرها ابن ى وإن كان جزء كبري من املعاين اليت أت

بأسلوب جديد وعبارة  غالباً ئإلّا أنه استطاع أن يعرضه للقار ،الدينية السابقة للقصيدة

اليت وصل إليها، بتفكريه اخلاص وأن أن يكون له نصيب يف املعاين »الشاعر ى ألن عل ؛بديعة

 «املأخوذ لوناً خاصاً به يصبغ ما يأخذه من املعاين بصبغته الشخصية، بأن جيعل للمعىن

 .(381: م1996 )بدوي،

ليه ابن إاملوجود يف الرّوايات والقرآن الذي تطرق  وهناك شعراء كثريون أتوا بنفس املعىن

ومن ذلك قضية رد الشمس حيث يقول حسّان بن  يب احلديدأيب احلديد منهم من سبق ابن أ

 ثابت:

ــد   ــل علـــــــي وقـــــ ــوم مـــــــن مثـــــ ــا قـــــ  يـــــ
 

ــرب    ــن املغــــــــ ــمس مــــــــ ــه الشــــــــ  ردّت لــــــــ
 

(234: ق1420)الطربي،   

 وكذلك السيد احلمريي إذ يقول:
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ــه  ــا فاتـــــــ  ردّت عليـــــــــه الشـــــــــمس ملّـــــــ

 حتّـــــــــى تـــــــــبلّج نورهـــــــــا يف وقتــــــــــها   

 وعليــــــــــه قــــــــــد ردّت ببابــــــــــل مــــــــــرة

 إال ليوشـــــــــــع أولـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــده
 

 الة وقــــــد دنــــــت للمغــــــرب  وقــــــت الصّــــــ  

ــب   ــويّ الكوكـــــــ ــوت هـــــــ ــر مث هـــــــ  للعصـــــــ

ــرب   ــق معــــــــ ــا ردّت حلــــــــ ــرى ومــــــــ  أخــــــــ

 ولردّهــــــــــــا تأويــــــــــــل أمــــــــــــر معجــــــــــــب 
 

(40-39: م1999)احلمريي،   

 ومنها أبيات حبيب بن أوس )أيّب متام(:

 فــــردّت علينــــا الشــــمس والليــــل راغــــم

 نضـــا ضـــوءها صـــنع الدجنـــة وانطـــوى 

 فـــــــواهلل مـــــــا أدري علـــــــيّ بـــــــدا لنـــــــا
 

 ب اخلــــدر تطلــــعبشــــمس هلــــم مــــن جانــــ 

ــع    ــماء املرجــــــــ ــور الســــــــ ــها نــــــــ  لبهجتــــــــ

ــع   ــوم يوشــــ ــان يف القــــ ــه أم كــــ  فــــــردّت لــــ
 

(95 ،6ج: م1988)ابن كثري،   

يب احلديد فقد اختار أما ابن أاختار الشعراء الثالثة كلمة "الشمس" يف األبيات إليصال املعىن 

ء" توحي معىن النور كلمة "ذكاء" يف البيت املذكور وكان االختيار لطيفا ومناسبا ألن كلمة "ذكا

 .(242: ق1431)العسكري،  «مسيت الشمس ذكاء لتمام نورها»والضياء الشديد أكثر من غريه و

ما من حيث بيان هذه الفضيلة كان أسلوب حسان بن ثابت أكثر شدة ألنه مل يساوي أو

ديد يف هذه الفضيلة بينما ابو متام والسيد احلمريي وابن ايب احل أحدا مع أمري املؤمنني 

أيضا وإن كان ذلك خيفف من شدة التأثري  قد ذكروا املعجزة اليت وقعت لنيب اهلل يوشع 

على املتلقي الّا أنه يلبس هذه املعجزة لباس الواقع ويقربه من احلقيقة ومن احلالة املنطقية 

ثناء يف ستأكثر منه إى الشعرية وبني األبيات املذكورة هلؤالء الشعراء الثالثة أسلوب يربز اال

بأمري  بشكل أفضل ألنه ينفي هذه املعجزة عن الكل مث يلحق يوشع  يب احلديدأشعر ابن 

املؤمنني يف هذه املعجزة ويف ذلك قوة مل تكن يف غريه ألنه يف األول ينفي وقوع معجزة رد 

 . الشمس ألحد مث يذكر وقوع هذه املعجزة ليوشع

واإلمام  وهذا ما جيعل فضيلة النيب يوشع  ستثناءيب متام مل يذكر االأبيات أما يف أ

واملبالغة فيها أقل بسبب  يف كفة واحدة ويكون التركيز على فضيلة اإلمام علي  علي 

 يف هذا اإلعجاز.  ذكر من سبقه

 يب احلديد يف قوله:أنّ ابن إكما 

ــد    ــاب ويف غــــــ ــر الثيــــــ ــاً محــــــ  متلفعــــــ
 

ــع    ــه يتلفّــــــــــــ ــر يف فردوســــــــــــ  باخلضــــــــــــ
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 ام يف قوله:يب متأأخذ املعىن من 

 تــــردي ثيــــاب املــــوت محــــرا فمــــا أتــــى 
 

ــندس خضـــر       ــي مـــن سـ  هلـــا الليـــل إال وهـ
 

وهو معىن لطيف ولكنه استطاع أن يضع بعض بصماته على هذا البيت ففي الشطر األول 

من بيت ابن ايب احلديد يأيت الشاعر بالكناية إليصال املعىن املراد ويف الشطر األول من بيت 

يب احلديد أفضل مما أشاعر اجملاز ويظهر أن املصراع األول عند ابن يب متام يستخدم الأ

ى املعىن املراد وذلك الذّ للطبع إاألول حباجة إى فكر أكثر للوصول  يف يب متام إذ إنهأعند 

 وامتع للنفس.

والشطر الثاين من بيت ايب متام أفضل مما هو عند ابن ايب احلديد ألن ابا متام جيعل 

 حباجة اى إعمال الفكر لكشف املعىن وهذا أقرب إى األسلوب األديب. املعىن مغلقا

 القرب والبعد من الواقع

العام عند نقاد العرب هو مؤاخذة الشاعر على رسم ما ينبغي أن يكون، ال  االجتاهإن 

وذلك يستوجب املبالغة يف شأن املوصوف أحيانا  .(433 :م1996)بدوي،  رسم ما هو كائن حقاً

 .(71: دون تا)قدامة، ملبالغة على أهنا إخراج الكالم حبيث يكون أبلغ يف ما قصد وتعرف ا

 (345: ق1419)العسكري، وإن جتاوز حدّ املعىن وارتفع إى ما ال يكاد يبلغها املوصوف 

فذلك غلو وإغراق وهو ما يعاب عليه. وهناك من النقاد من ميقت املبالغة اليت فيها بعد، 

 .(439: م1996)بدوي، الوفاء باملعىن املقصود فال ضري فيها أما ما ال خترج عن 

يب احلديد يصوّر الواقع واحلقائق أومن املثري لإلعجاب يف هذه القصيدة أن ابن 

يرى  بينما من جيهل أو يتجاهل حقيقة اإلمام علي   التارخيية وفضائل أمري املؤمنني

لشخصية العظيمة يف مستوى من الرّفعة فيها مبالغة أو غلوا مع أهنا عني احلقيقة فهذه ا

والشأن والفضل ممّا يبدو للناظر يف صفاته مبالغة وإذا كان يبدو يف القصيدة مبالغة حسب 

ظاهر األمر فهذه هي املبالغة يف التصوير وليس يف حقيقة األمر ومع ذلك ال تكاد تعبّر عن 

وهذا ما يعبّر عنه ابن   هحقيقة مقامه لسموّه يف مساء الفضائل والعجز عن وصف فضائل

 يب احلديد يف القصيدة:أ

ــدي    ــن ال أهتــــ ــدحيك ألكــــ ــا يف مــــ  أنــــ
 

ــقع    ــري املصــــــ ــب اهلزبــــــ ــا اخلطيــــــ  وأنــــــ
 

 ومن األبيات اليت  تبدو عليها املبالغة يف وصف أرض الغريّ البيت التايل:

 عيســــــــــــى يقفيــــــــــــه وأمحــــــــــــد يتبــــــــــــع  فيـــــك ابـــــن عمـــــران الكلـــــيم وبعـــــده    
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 ألهنا تضم جثمان اإلمام علي  ؛ام أرض الغريّيريد الشاعر أن يصف جليل مق

 .وحممد  وعيسى  الطاهرة حتّى إنه يصفها بأن فيها نيب اهلل موسى 

 وكذلك قوله: 

ــه   ــم ليلـــ ــث أظلـــ ــى حيـــ ــهاب موســـ  وشـــ
 

 رفعـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه ألآلوه تشعشـــــــــــــــــع    
 

وظهور النار  سبب يف تفضيل موسى   يقصد من هذه املبالغة يف التصوير أن علياً

سم املسبب على بالشهاب وهو الشعلة من النار اطالقاً ال  لطور فعبّر عنهمن جانب ا

 وهذه املبالغة يف التصوير لبيان عظمته وقدره احلقيقي. ،(140: دون تايب احلديد، أ)ابن السبب 

 ومنها:   

ــز    ــاء ومل يفــــ ــه ردّت ذكــــ ــن لــــ ــا مــــ  يــــ
 

 بنظريهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل إلّـــــــــا يوشـــــــــع 
 

هل احلقيقة إلّا أن رد الشمس أمر تذكره الروايات فهي تبدو مبالغة أو غلوا عند من جي

 الكثرية املنقولة يف الكتب واملصادر الدينية.

 وأمّا يف البيت التايل:

 لــــــو ال حــــــدوثك قلــــــت إنّــــــك جاعــــــل 

 لــــو ال مماتــــك قلــــت إنّــــك باســــط الـــــ 
 

 األرواح يف األشــــــــــــــــــباح واملســــــــــــــــــتزنع 

 أرزاق تقــــــــــــدر يف العطــــــــــــاء وتوســــــــــــع 
 

عالية اليت خترج عن كلّ ما ألفناه من علو املقام وفيه شيء من فالتعبري إظهار للدّرجة ال

اإلغراق إن مل يتقيد بالشرط  "لو ال" فإنّ أكثر النقاد ال يرفضون اإلفراط إذا كان يف الكالم 

ممّا جيعل اإلفراط مقيداً حبالة متنع اإلفراط . (442 :م1996 )بدوشي،شرط أو ما شاكل ذلك 

 .البيت ميتنع التحقّق على اإلطالق فال يؤاخذ على املعىنمتناع الشرط ويف هذا امع 

 نقد األسلوب

للسطر من النخيل وكل طريق ممتد: أسلوب، فاألسلوب الطريق »األسلوب يف العربية يقال 

واألسلوب عند عبدالقاهر اجلرجاين هو الضرب  ،سلوب(أ)ابن منظور، مادة « والوجه واملذهب

 .(469: م1992ين، )اجلرجا من النظم والطريقة فيه

ويعرّف الشايب األسلوب بأنّه الصورة اللفظية اليت يعرب هبا عن املعاين أو نظم الكالم 

 )الشايب، وتأليفه ألداء األفكار وعرض اخليال أو هو العبارات اللفظية املنسقة ألداء املعاين

 .(46: م1991
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ا املضمار نتطرّق إى ومما اعتىن به نقاد العرب يف هذا اجلانب هو املفردات ويف هذ

 حماور، منها:

 الدّقة

وهي اختيار الكلمات اليت تؤدّي املعىن بصورة دقيقة من بني الكلمات املتقاربة، وابن ايب 

 احلديد يستخدم الكلمات بدقة يف هذه القصيدة ومنها استخدام كلمة "قن" دون سواها يف بيته:

ــذي    ــن الــ ــدك القــ ــا عبــ ــدّهر إلّــ ــا الــ  مــ
 

ــعبنفــــــــــوذ أمــــــــــرك يف    الربيــــــــــة مولــــــــ
 

وعند الفراهيدي  (4 ،5ج: ق1404)ابن فارس،  ألن كلمة "قن" تعين "الذي مُلك هو وأبوه"

 .(27 ،5ج: ق1409)الفراهيدي، "العبد املتعبّد" 

الكامل يف الدّنيا حيث يظهر الدّنيا مبظهر امللك  والشاعر يف هذا يقصد تصرّفه 

 ة تدلّ على هذا املعىن بأفضل وجه.وهذه الكلم التام والكامل ألمري املؤمنني 

 وكذلك كلمة "مسيدع" يف: 

 أأقـــــــــول فيـــــــــك مسيـــــــــدع كـــــــــال وال
 

 حاشــــــــــا ملثلــــــــــك أن يقــــــــــال مسيــــــــــدع 
 

وهذه الكلمة مستخدمة كثرياً ملدح  (69 ،7ج: م1998)البغدادي، "مسيدع" وهو " السيد" 

ال  علي املوصوف يف قصائد أخرى وهي صفة ملن جيدر به الثناء الرفيع ومع اإلمام 

ميكن وصفه هبا جلليل مقامه حيث يقصر هذا التعبري الذي يعدّ مدحاً لآلخرين وبيان علو 

 قدره فاستخدام املفردة دقيقة من حيث إهنا صفة للثناء لكنها ال تعبّر عن مزنلة اإلمام 

 هبا. لذلك امتنع الشاعر عن وصف اإلمام 

 :" أيضا يف البيت التايل واستخدام كلمة "املغين

ــة    ــو غابـــ ــاك إذ هـــ ــى مغنـــ ــفي علـــ  أســـ
 

 وعلـــــــى ســـــــبيلك وهـــــــو حلـــــــب مهبـــــــع     
 

)ابن « عنه املزنل الذي غَنشي به أهله مث ظعنوا»فقد وظفها بشكل رائع ألن معىن "املغين" 

 .(139 ،15ج: ق1405منظور، 

وهذا املعىن يناسب املراد ألن املقصود مزنل احلبيبة الذي كانوا يعيشون فيه زمنا مث 

 إى مكان آخر. هاجروا منه

 ستخدامها، منها، كلمة "ليسمعوا" يف البيت:اوهناك مفردات يف القصيدة يؤاخذ الشاعر ب

ــرّه  ــد سأكشـــــــف ســـــ  يل فيـــــــك معتقـــــ
 

 فليصــــــــغ أربـــــــــاب النــــــــهى وليســـــــــمعوا   
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مث أتى  .(352 ،4ج: دون تا)الفريوز آبادي، معا  واالستماعفكلمة "صغي" حتمل معىن امليل 

بكلمة "ليسمعوا" واستعمال هذه الكلمة غري دقيقة يف هذا ا ل ألن الشاعر بعد هذه املفردة 

 معناها مضمر يف كلمة "يصغي".

 وكذلك مفردة "مضمّخ" يف ما يلي:

ــمّخ   والربــــــــع أنــــــــور بالنســــــــيم مضــــــ
 

ــردع     ــالعبري مـــــــــ ــر بـــــــــ ــو أزهـــــــــ  واجلـــــــــ
 

وهذه املفردة ليست  .(426 ،1ج: ق1407)اجلوهري،  وهي من أصل "ضمخ" مبعىن "تلطّخ"

: ق1405)ابن منظور،  «من الرياح اليت جتيء بنفس ضعيف»ألن النسيم  ؛ة يف هذا البيتدقيق

حتكاك عندما يهب عليه النسيم فاستعمال كلمة مضمّخ غري وال يشعر اإلنسان باال .(574 ،12

 مناسب يف هذه العبارة.

 اإلحياء

حتّى صار  حياء الكلمة إثارهتا يف النفس معاين كثرية أحاطت هبا مع مرور الزمنإ

 .(455: م1996)بدوي، النطق بالكلمة مثرياً هلذه املعاين يف نفس سامعها 

 كلمة "الغري" أفضل من كلمة "النجف" من حيث اإلحياء يف البيت التايل:  فاستخدام

 يـــــــا بـــــــرق إن جئـــــــت الغـــــــريّ فقـــــــل 
 

ــودع    أتــــــــــــراك مــــــــــــن بأرضــــــــــــك مــــــــــ
 

متشكلة من "ين"  الصادق  ألن املقام مقام املدح وكلمة "النجف" كما روي عن اإلمام

)اسم حبر كان جاريا منذ القدمي يف تلك املنطقة( و"جفّ" ألن ذلك البحر جفّ طوال 

لذلك يعد استعمال  (122 ،5ج: ق1362)الطرحيي، التاريخ مث خفّفت الكلمة فأصبحت "جنف" 

 هذه الكلمة فضال بالنسبة إى كلمة "النجف" نظرا إى الغرض املراد.

احلسن الوجه أو البناء »داللة وإحياء غري حمبّذ بينما كلمة "الغريّ" تعين  واجلفاف فيه

 .(12، 30ج: ق1414)الزبيدي، « اجليد احلسن

 وهي حتمل معىن وإحياء لطيفا مناسبا ملقام املدح.

 نزع" يف البيت التايل:وأما مفردتا "البطني" و"األ

ــي     ــك الوصـ ــى فيـ ــام املرتضـ ــك اإلمـ  فيـ
 

ــبطني    ــك الــــــــ ــتَ فيــــــــ ــزع اجملــــــــ  األنــــــــ
 

"إنك مزنوع   يحول اإلمام عل وإن كانت الكلمتان مأخوذتني من حديث النيب 

 .(52 ،2ج: م1984)الصدوق،  من الشرك بطني من العلوم" كما يعتقد البعض
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فإذا سلّمنا بصحة هذا احلديث وإن كان حمل نقاش إلّا أن الكلمتني موحيتان احياء 

ع الذي ا سر الشعر عن مقدم رأسه وإن كان ابن ايب سيئا فالبطني هو عظيم البطن واألنز

منهما إال أهنما قد توحيان هذا املعىن عند املتلقي وذلك ال  السيئاحلديد ال يقصد املعىن 

 جيدر يف مقام املدح.

 ومنها كلمة "موت" يف البيت التايل:

ــأنّهم   ورجــــــــال مــــــــوت مقــــــــدمون كــــــ
 

 ســــــــــد العــــــــــرين الربــــــــــد ال تتكعكــــــــــعأ 
 

اإلقدام واإليثار يف هذا البيت إال أهنا توحي عند مساعها معىن املوت فهي حتمل معىن 

األصلي وهو فقدان احلياة أو اهلالك وهذا اإلحياء غري جدير هبذا املقام ألن املقاتلني يف 

تلك الواقعة العظيمة أبطال ينتصرون ويرثون األرض واإلحياء املوجود يف هذه املفردة قد ال 

 صود بسبب املعىن املوجود يف الكلمة.تعبّر عن املعىن املق

 العاطفة
 الصدق والكذب

النفسية العاطفية عند اإلنسان ومن دوهنا ال خيتلف  االنفعاالتالشعر هو  إلنشادإن الدافع 

الشعر عن النصوص اجلافة العلمية واملنطقية فالعاطفة هي اليت تتحكم بالشاعر وجترّه إى 

ة من اإلنشاد وهناك رأيان عند النقّاد بالنسبة إى صدق السبيل الذي يؤدّي إى كيفية خاصّ

أعذب »وكذبه وبالتايل صدق أو كذب عاطفة الشاعر فمن النقاد من يعتقد بنظرية أن  الشعر

ألن ال يرى الشاعر مطالبا  ؛يبايل بالكذب يف قول الشعر فال .(94: دون تا)قدامة،  «الشعر أكذبه

 بأن يكون قوله صادقا.

وهم يؤثرون الصدق يف الشعر فريى هذا  «خري الشعر أصدقه»اين أصحاب مدرسة والفريق الث

أن أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبّه أحسن منه ما أصاب به احلقيقة، ونبّه فيه  االجتاه

 بفطنته على ما خيفى على غريه، وساقه برصف قوي واختصار قريب وعدل فيه عن اإلفراط.

كل ما دنا من املعاين من احلقائق كان الوط بالنفس » املضمار إنويقول اآلمدي يف هذا 

 .(157 ،1ج: م1961مدي، )اآل «وأحلى يف السّمع وأوى باالستجادة

وجيب أن نعرف معىن صدق العاطفة كي يسهل التقييم، إذ إن هناك رؤيتني يف بيان 

ادقة عن الواقع أو املقصود منها الرؤية األويل أن صدق العاطفة تعبري الشاعر بعاطفة ص
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 «تنبعث عن سبب صحيح غري زائف وال مصطنع»بعبارة أخرى هو أن تكون احلقيقة 

 .(190: م1994)الشايب، 

خالص األديب لعاطفته وجتربته إ»والرؤية الثانية أن صدق العاطفة تعىن اإلخالص وهو 

مطابقة الكالم »ق فالصد .(50: م1967)النويهي،  «يصوّرمها كما املّتا به فعالً االنفعالية

 وفقا للرؤية الثانية.« لعقيدة املتكلم

جيدر بالذكر أن بعض النقاد يرون أن املقصود من الكذب هو ليس املعىن املعروف له 

: اتون )ضيف، دوإمنا ما يراد منه املعىن اخليايل إذ إنه ال خيضع للمنطق وال للواقع احلسّي 

العرب »ى أمر يذكره ابن سينا حيث يقول إن ومع ذلك ميكن أن نعزو هذا اخلالف إ .(133

كانت تقول الشعر لوجهني، أحدمها ليؤثر يف النفس أمر من األمور تُعدّ به  و فعل أو 

مّا اليونانيون أانفعال، والثاين للعجب فقط، فكانت تشبّه كل شيء، لتعجب حبسن التشبيه، 

 .(170: م1953 نا،)ابن سي« ن فعلفكانوا يقصدون احلث بالقول على فعل، أو يرعوا بالقول ع

 أما قصيدة ابن ايب احلديد فهي صادقة العاطفة دون أدىن شك ألنه أحب علياً 

معجباً به وبكالمه اميا اعجاب وهو صاحب  وآله حبّاً مجّاً وعاش مع كالم اإلمام علي 

أقرّ له ما أقول يف رجل »يف مقدمة شرحه لنهج البالغة:  هذه املقولة يف اإلمام علي 

أعداؤه وخصومه بالفضل، ومل ميكنهم جحد مناقبه، وال كتمان فضائله فقد علمت أنه 

استوى بنو أمية على سلطان اإلسالم يف شرق األرض وغرهبا واجتهدوا بكل حيلة يف اطفاء 

 .(22 ،1ج: م1959يب احلديد، أ)ابن  «نوره والتحريض عليه فما زاده ذلك إلّا رفعة ومسّوا

ومقاماته يف احلرب مشهورة » مىت ما اقتضى املقام كقوله:  اعة اإلمامويذكر بشج

تضرب هبا األمثال إى يوم القيامة فهو الشجاع الذي ما فرّ من موقف قط، وال ارتاع من كتيبة، 

 .(20 ،1ج :م1959يب احلديد، أ)ابن  «وال بارز أحداً إلّا قتله، وال ضرب ضربة واحتاج إى ثانية

وحمبيه ومل   ابن ايب احلديد يف عهد غلب فيه احلقد لإلمام عليهذا وقد عاش 

بل يتخذ القائل التقية مذهبا له صيانة لنفسه  مري املؤمنني أيكن من السهل الكالم عن 

 .(183: دون تا)العميدي، يف كثري من األحيان 

 إلمام فال ميكن انكار العاطفة الصادقة  اليت أدت إى إنشاد هذه القصيدة يف حقّ ا

وآله ألننا ال جند دافعاً غري احلب الصادق يف انشاد هذه القصيدة مع الظروف العصيبة 

 اليت عاشها الشاعر.
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 قوة العاطفة

اليت انفعلت . (193: م1994)الشايب، ن الينبوع األول لقوة العاطفة هو نفس الشاعر وطبيعته إ

طفة إى متلقي العمل الشعري من مبوضوعه الشعري لكنّ النّقاد عمدوا يف دراسة قوة العا

 .وجهة أنّ النصّ الشعري الذي بني يديه هو الذي يظهر القوة والضعف يف عاطفة صاحبه

ومن هذا املنطلق يكون املقياس يف قوة العاطفة عمق تأثر املتلقي وفرط استجابته ملا يلقى 

 .(30: ق1423)العاكوب،  عليه ورسوخ اعتقاده مبا يصوره الشاعر له ال هياج نفس الشاعر وثورته

وينفي األستاذ الشايب أن تكون ثورة العاطفة وحدّهتا تعين قوهتا فقد تكون العاطفة 

 .(194-193: م1994)الشايب،  اهلادئة الرزينة أبقى وأخلد لعمقها وأصالتها

ففي هذه القصيدة وإن كانت العاطفة رزينة يف الغالب إال أن املتلقي يشعر بقوة حرارة 

ة الراسخة يف اعماق قلب الشاعر املتبلورة يف القصيدة فبعد أن ميدح ابن ايب العاطف

يف األبيات املتقدمة يف القصيدة بتعابري توحي اإلعجاب الشديد  احلديد اإلمام علي 

 واحلب احلقيقي يف قلب الشاعر، يقول: 

ــدي    ــن ال أهتــــ ــدحيك ألكــــ ــا يف مــــ  أنــــ
 

ــقع    ــري املصــــــ ــب اهلزبــــــ ــا اخلطيــــــ  وأنــــــ
 

 وكذلك:

ــد ــامل    ولقـــ ــذق عـــ ــت أحـــ ــت وكنـــ  جهلـــ
 

ــرار عزمـــــــك أم حســـــــامك أقطـــــــع      أغـــــ
 

ويظهر لدى املتلقي شدة العاطفة حبيث كل هذه املدائح ما استطاعت أن تعبّر عن 

وهو معجب  مكنونات قلب الشاعر وهو مادام يشعر بالعجز والضعف يف مدح اإلمام 

اعر يف اختيار حيث جيهل الش وشجاعته لعظم الصفتني عند اإلمام  بعزم اإلمام 

األقوى واألعظم ويتمثّل عند القاري قمة العاطفة وشدّة تأثّره وحبّه ألمري املؤمنني من خالل 

 البيت التايل:

ــيت    ــة مهجـــ ــى يف حشاشـــ ــواك حتّـــ  أهـــ
 

 نـــــــــار تشـــــــــبّ علـــــــــى هـــــــــواك وتلـــــــــذع  
 

حيث يرسم لنا هذا احلب الشديد بصورة رائعة، فيصوّر لنا اللوعة يف قلبه بنار مشتعلة 

 يف حشاشة مهجته.تعتمل 

 وكذلك األبيات التالية أيضا تثري عند املتلقي اإلنفعال العاطفي القوي

ــي   ــها فلـــ ــا أغـــــب عنـــ  تلـــــك املـــــىن إمـــ

 ولقـــــــــد بكيـــــــــت لقتـــــــــل آل حممـــــــــد 

ــزنع    ــوق يـــــــــ ــازعين وشـــــــــ ــس تنـــــــــ  نفـــــــــ

 بــــــــالطفّ حــــــــىت كــــــــلّ عضــــــــو مــــــــدمع
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جدانه يتفاعل بكل وجوده وو القارئالراسخ مبا يقصده ويصوّره الشاعر جيعل  واالعتقاد

 مع خلجاناته النفسية إزاء القضية املطروحة.

ومن اجلدير اإلشارة إى ما تبدأ به القصيدة وهو ذكر اإلطالل والبكاء على احلبيبة وهو 

أمر يطبّع الشعر القدمي ومل يستطع التخلّص منه إلّا بعد مضي زمن طويل وال ميكن تقييم 

من قلب صادق وعاطفة حقيقية بل قد  عاطفة هذا اجلزء من الشعر ألنه ال يصدر غالباً

يكون إتباعاً للسنن الشعرية املاضية أو إرضاء للممدوح أو األدباء لذلك حيذر ابوهالل 

العسكري أن تنفتح القصيدة مبثل هذه األمور اليت تتطري منه ويستجفي من الكالم سيما يف 

 .(431: ق1419 )العسكري،املدائح والتهاين 

 ثبات العاطفة

مادام يشعر أو يكتب أو خيطب  ئبات العاطفة استمرار سلطاهنا على نفس املنشيراد بث

أو  القارئلتبقى القوة شائعة يف فصول األثر األديب كله ال تذهب حرارهتا، وهبذا يشعر 

 السامع ببقاء املستوى العاطفي على روعته مهما اختلفت درجته باختالف الفقرات واألبيات

 .(197: م1994 )الشايب،

يف كل أبيات  يف قصيدة ابن ايب احلديد عاطفة حارة ثابتة جتاه أهل البيت و

القصيدة عدا األبيات األوى يف بكاء األطالل واحلبيبة. وبعد ذلك يبدأ مبدح أمري املؤمنني 

ويذكر فضائله واحدة تلو األخرى بعاطفة صادقة مث ينتقل اى ذكر قضية ظهور اإلمام  

احلجة 
)عج(
ه لرؤية ذلك النصر وبعد ذلك يذكر واقعة الطف وما جرى من ومناه وشوق 

إثر تلك الواقعة العظيمة يف التاريخ. ويف البيتني األخريين   املظامل يف حق أهل البيت

 ويلّ الثأر أليب عبداهلل. يعترب النيب 

والذي قد استمرّ  من هنا نعرف أنّ اخلط الرابط بني األبيات هو احلب ألهل البيت 

مري أيف  أول األبيات األصلية إى آخرها ويعىن من ذلك استمرار حركة النيب من 

نتقال من أبيات قضية الظهور إى واقعة الطف ئمة األطهار ويف االوباقي األ املؤمنني 

 رابط مناسب وهو أن اإلمام املهدي
)عج(
 هو املنتقم لدم املقتول بكربالء. 

 اخليال

نفعال الصادق خيلق الصورة بعد أن يذيب كل وعن طريق االاخليال هو الذي جيسد الفكرة 
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عنصر من عناصر الفكرة، يعيد تشكيلها يف صور جديدة، ويضفي عليها دالالت متعددة 

 .(319: ق1418 )محدان،تعمل على بث احلياة فيها 

تعبري فين يبدعه »وهو عنصر ال بد منه يف الشعر فقد اعترب علماء البالغة الشعر 

إذ إن اخليال يعطي  ؛عنصرين كل منما ال يكتفي بذاته، ومها: اللغة واخليال الشاعر من

 .(247: ق1418)محدان،  «اللغة وظيفة جديدة غري التوصيل

ألن التخييل اذعان » ؛(162: م1953 )ابن سينا، «أطوع للتخييل منهم للتصديق»والناس 

القول، والتصديق اذعان  والتصديق اذعان، لكن التخييل اذعان للتعجب وااللتذاذ بنفس

 .(162: م1953 )ابن سينا، «لقبول أن الشيء على ما قيل فيه

ومثرة اخليال هي الصورة الشعرية اليت تتشكل من املدركات احلسية فريبط بني األشياء 

فيستعيد األشياء توازهنا ويعود إليها انسجامها وهذا من  واالستعارةاملتنافرة يف التشبيه 

 .(288: ق1418)محدان، اليت ترتكز عليها فتثري العاطفة وتبعث على املتعة  مجاليات الصورة

فإن االستغراب والتعجب حركة  ؛غرابإيقترن به من »واملزية يف التعبري املصور ترجع إى ما 

 .(71: م1981 )القرطاجين، «للنفس إذا اقترنت حبركتها اخليالية قوى انفعاهلا وتأثريها

منطلق التصوير وبناء على بعض األمور البيانية كالتشبيه  وندرس جانب اخليال من

واإلستعارة والكناية وكذلك التضاد ألن "العلم املستفاد من طريق احلواس أو املركوزة فيها 

من جهة الطبع، وعلى حدّ الضرورة يفضل املستفاد من جهة النظر والفكر يف القوة 

 .(121: ون تا)اجلرجاين، دواالستحكام 

 التشبيه

الشبه والشبه » أصل كلمة "التشبيه" هو "شبه" وله معان كثرية منها ما جاء يف لسان العرب

 .: جذر شبه(ق1405)ابن منظور، « والشبيه: املثل، واشبه الشيء: ماثله والتشبيه: التمثيل

يقع بني شيئني بينهما اشتراك يف معان تعمهما، ويوصفان هبا، وافتراق يف أشياء »والتشبيه 

 .(124: دون تا)قدامة،  «كل منهما بصفتها ينفرد

 ومن مناذج استخدام التشبيه البيتان التاليان:

ــن    ــعد أميــــ ــو أســــ ــك وهــــ ــا مت يومــــ  مــــ

ــفر    ــبح مسـ ــيء صـ ــان يضـ ــروى الزمـ  شـ
 

ــنع    ــد أشـــــــ ــو أنكـــــــ ــدّل فهـــــــ  حـــــــــىت تبـــــــ

ــفع   ــالم أســــــــــ ــفعه ظــــــــــ ــه فيشــــــــــ  فيــــــــــ
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متعددة هذا التشبيه تشبيه متثيلي وهو ما يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء 

ويف هذا النوع من التشبيه ال يكون كل جزء من الصورة هو املخصوص باحلديث بل من 

خالل اقتران بعض األجزاء ببعض تكتمل الصورة وهذه املشاهد املتتابعة تترك أثراً متكامل 

 .(94: 2003)الداية، اجلوانب 

يبقى احلال على  والشاعر يصور لنا الصبح املسفر الذي يكشف الظالم بضياء نوره مث ال

ذلك بل ال بدّ أن يلحقه ظالم الليل فال يبقى أثر من نور الصباح وهذا التشبيه منتزع من 

وجوه عدة فالشاعر شبّه حالة تالحق الشؤم بعد السعادة بتعقب الليل بعد الصبح ألن ضياء 

يعبّر عنه اهلداية والنشاط والفعالية لذلك  وإمكانالنور يف الصباح يدلّ على وضوح الطريق 

بالسعادة إال أن الظالم يف الليل مينع اإلنسان من العثور على الطريق الصواب وقد يتخبّط 

 يف مشيه ويعجز عن مزاولة أعماله بالصورة املناسبة. اإلنسان

 ومنها البيت التايل:

ــة    ــو غابـــ ــاك إذ هـــ ــى مغنـــ ــفي علـــ  أســـ
 

 وعلـــــــى ســـــــبيلك وهـــــــو حلـــــــب مهبـــــــع     
 

شبيه ووجه الشبه حمذوف فالشاعر يشبّه "مغىن احلبيبة" الت أداةهذا التشبيه بليغ إذ إن 

مبغىن دارها بالغابة فكما أن الغابة مليئة باألسود اليت ختيف اإلنسان واحليوانات فكذلك يف 

من احلبيبة  باالقترابمزنل ا بوبة كان هناك شجعان يهامجون املتجاوز وال يسمحون ألحد 

فراد يصرعون املتجاوز واملعتدي ويف هذا التشبيه ووجه الشبه يف هذا التشبيه هو حضور ا

حيتاج املتلقي ملعرفة وجه الشبه إى الفكر وكلّما كان وجه الشبه حيتاج يف إدراكه إى إعمال 

افكر كان أفعل يف النفس ملا هو مركوز يف الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب كان نيله أحلى 

 .(28: هـ1373 )اهلامشي، وموقعه يف النفس أجلّ وألطف

 وهناك تصوير رائع يتبلور من خالل التشبيه يف البيتني التاليني:

 ذاك الزمــــــان هـــــــو الزمــــــان كأمنـــــــا  

ــورة  ــة ممطـــــــ ــو روضـــــــ ــا هـــــــ  وكأمنـــــــ
 

 قــــــــيظ اخلطــــــــوب بــــــــه ربيــــــــع ممــــــــرع 

 أو مزنـــــــــــــــة يف عـــــــــــــــارض ال تقلـــــــــــــــع
 

 وهناك تشبيه يف ما يلي:

ــة  ــا العــــــــــامل العلــــــــــوي إال تربــــــــ  مــــــــ
 

ــجع    ــريفة مضـــــــ ــك الشـــــــ ــا جلثتـــــــ  فيهـــــــ
 

 . ا التشبيه بليغ أيضا ويشبّه الشاعر العامل العلوي بتراب، هو مضجع اإلمام عليوهذ

يصوّر لنا عاملاً ترابيا يف العلى حيمل هذا التراب جسد أمري املؤمنني وذلك لعلوّ مقامه 
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وعظمة شأنه حيث ال يطيق تراب قربه محل هذه العظمة بل يف احلقيقة العامل األعلى هو 

يكون مضجعه، ويف نفس الوقت يف البيت جمازٌ ألن العامل العلوي ال الذي يضم اجلسد و

 حيوي جسما بل يف اللفظ جماز.

 ومن تشبيهات القصيدة أيضا ما يلي يف البيت:

ــب    ــه كتائــــ ــد اإللــــ ــن جنــــ ــه مــــ  حيميــــ
 

ــدفع    ــراً يتــــــــــ ــل زاخــــــــــ ــاليمّ أقبــــــــــ  كــــــــــ
 

 يشبه الشاعر الكتائب وهي اجليش بالبحر الزاخر وهذا التشبيه مرسل وهو يصور

الكتائب وكأن حبر زاخر حيث يطغى البحر وجيرف ما يواجهه. فكذلك هذه الكتائب اليت 

حتميه ال حيارهبا أحد إال ويقضي عليه ويزيله من الوجود. ووجه الشبه بني البحر الزاخر 

 والكتائب أن كليهما يدمّران ما يقف أمامهما ويزيالنه.

 االستعارة
كما تداولوه بينهم، وقد  العارية والعارة»من مادة عور يف لسان العرب  جاءت االستعارةكلمة 

أعاره الشيء، وأعاره منه وعاوره إياه واملعاورة والتعاور: شبه املداولة والتداول يف الشيء وبني 

 .: مادة عور(ق1405)ابن منظور، « اثنني... استعارة طلب العارية

ما وضعت له يف أصل اللغة على  تعليق العبارة على غري»أهنا  االستعارةويعرف الرّماين 

 .(85: م1976)الرماين، « جهة النقل لإلبانة

 يب احلديد منها ما يلي:أيف عينية ابن  االستعارةوهناك مناذج كثرية من استخدام 

ــي     ــك الوصـ ــى فيـ ــام املرتضـ ــك اإلمـ  فيـ
 

ــزع    ــبطني األنــــــــ ــك الــــــــ ــتَ فيــــــــ  اجملــــــــ
 

املصرّحة فقد استعار  ستعارةاالإن يف كلميت "البطني" و"األنزع" استعارتني من نوع 

الشاعر صفة البطني اليت يوصف هبا االنسان لكثرة العلم وصفة األنزع مبعىن الذي ا سر 

الشعر عن مقدم رأسه ملن نزع الشرك منه ووجه الشبه بني البطني وكثرة العلم هو أن 

كلمتني نزع شيء من الشرك هو أن يف كال ال مقدار الشيء يف كليهما كثري ويف األنزع واملزنوع

 منهما، يف األول نزع الشعر ويف الثاين نزع الشرك.

 بـــــــل فيـــــــك نـــــــور اهلل جـــــــلّ جاللـــــــه 
 

 لـــــــــذوي البصـــــــــائر يستشـــــــــف ويلمـــــــــع 
 

ميتلك قدسية وهبها اهلل  ألن اإلمام  ؛قد أعطى الشاعر لقب نور اهلل لإلمام علي 

 ة النور لإلمام علي إياه وكذلك يرشد اإلنسان إى الفالح والصالح لذلك نسب معىن كلم
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 أعطى الكثري من املعاين باليسري من اللفظ. االستعارةوهبذه 

وهذه العبارة تصوّر لنا جسد اإلمام املدفون يف قربه الطاهر نوراً يضيء ومنشأ هذا النور 

 قدسي ألنه نور اهلل.

 الكناية

الكناية »اجلرجاين بقوله  ويعرفها .(15، 1405)ابن منظور،  «تتكلّم بشيء وتريد غريه»الكناية أن 

أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إى 

 .(66: م1992)اجلرجاين،  «ليه وجيعله دليالَ عليهإبه  فيومئمعىن هو تاليه وردفه يف الوجود 

األذكياء ألهنم يضعون التعبري إلّا البلغاء  استخدامهاإن الكناية أسلوب مميز وال جييد 

املالئم ملقتضى احلال. وقد استخدم ابن ايب احلديد الكناية إليصال املراد وهذا هو الفضل 

 يف استخدام الكناية ألن الكناية ال تؤدي وضيفتها إلّا إذا روعي الغرض البالغي.

 ا ما يلي:وهناك مناذج من استخدام الكناية يف قصيدة ابن ايب احلديد العينية، منه

 متجلببـــــــاً ثوبـــــــاً مـــــــن الـــــــدّم قانيـــــــا
 

 يعلــــــــوه مــــــــن نقــــــــع املالحــــــــم برقــــــــع     
 

يف القتال مع األعداء ولكن  استخدم الشاعر هذا التعبري لبيان شجاعة اإلمام علي 

مباشرة للداللة على هذا املعىن بل جاء بعبارة تدلّ بصورة غري مباشرة على  مل يأت بعبارة

ء مالبس من جنس الدّم القاين أن مالبسه يف القتال تسكى ذلك املعىن فأراد من ارتدا

 بالدّم من شدّة القتال حتّى كأنه متجلبباً ثوباً من الدّم وذلك يدلّ على شدة بأس اإلمام 

 متناهية. يف القتال وبالتايل شجاعته اللّا

ورة وكذلك املقطع الثاين من البيت يكنّى به عن شجاعته وميكن القول يف البيت إن الص

البساً مالبس من الدّم القاين وقد وقع برقع من  اليت خلقها الشاعر وتظهر اإلمام 

الغبار على وجهه يف ساحة القتال تظهر لنا إنساناً ال يهاب احلرب وشدته بل خيوض سوح 

 .القتال بكل ِّ جسارة فبالتايل ففي البيت كناية عن شجاعة اإلمام 

 وكذلك البيت التايل:

ــر  ــاً محــــــ ــد  متلفعــــــ ــاب ويف غــــــ  الثيــــــ
 

ــع    ــه يتلفّــــــــــــ ــر يف فردوســــــــــــ  باخلضــــــــــــ
 

 يف هذا البيت أيضاً كنايتان األوى يف املصرع األول من البيت وقد صوّر اإلمام احلسني 

ملطّخ بالدّم فتلفع محر الثياب  مشتمالً بالثياب احلمر يف الدّنيا واملقصود منه أن اإلمام 
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  صحراء كربالء حتّى كأنه لبس ثياباً محركناية عن اجلسم املضرج بالدم عند الشهادة يف

 الكثرة الدم املهراق.

إذ إن لباس  ؛ويف املقطع الثاين كنّى الشاعر عن السعادة األخروية بلبس الثياب اخلضر

 اجلنة السندس األخضر ولبسها كناية عن دخول اجلنة والسعادة والفالح األخروي.

 التّضاد

)ابن  «وز اجتماعهما يف وقت واحد كالليل والنهارشيئان ال جي» املتضادان عند ابن فارس

 .: مادة ضدد(ق1404 فارس،

  ويلعب التضاد دوراً بارزاً يف هذه القصيدة خللق تصوير متضارب يف شخصية اإلمام

حيث تستجيب ملقتضى مراحل الرسالة كالتضاد امللموس بني صفيت الشجاعة واجلهاد من 

 ويظهر هذا التضاد بصورة خمتصرة يف البيت التايل: جانب والزهد والسماحة من جانب آخر

 يزهـــــد املســـــيح وفتكـــــة الـــــدّهر الـــــذ 
 

ــع     ــوّز تبـــــــــ ــرى وفـــــــــ ــا كســـــــــ  أودى هبـــــــــ
 

على  وإرادة األعداء والذي يظهر قدرة اإلمام  وكذلك التضاد بني إرادة اإلمام 

 فرض إرادته بإذن اهلل كالبيت التايل:

 ومبــــــــدد األبطــــــــال حيــــــــث تــــــــألّبوا    
 

 اب حيــــــــــث جتمــــــــــعومفــــــــــرق األحــــــــــز 
 

 ففي هذا البيت يصوّر الشاعر األعداء جمتمعني  اربة أنصار اإلسالم، واإلمام 

 ويفرق جتمّعهم. االجتماعيبدّد هذا 

 

 ائجالنت

من  االنتهاءيب احلديد العينية دراسة نقدية يف أربعة حماور وبعد ألقد درسنا قصيدة ابن 

 : الدّراسة نقدّم النتائج يف النقاط التالية

ألنه يستلهم املعىن من الروايات املأثورة،  ؛يب احلديد واقعيأاملعىن الذي يأيت به ابن  .1

إال فيما اختلفت فيه الفرق اإلسالمية أو اختذ بعض العلماء والباحثني رأيا خمتلفا يف ذلك 

 األمر فيجعل األمر مرفوضا من قبل البعض ال الكل.

يب احلديد تقليداً من الشعراء املاضيني والتقليد أ كانت بعض املعاين اليت أنشدها ابن. 2

ال يعدّ عيبا إذا استطاع الشاعر أن يترك بصماته على املعىن ويعمل أسلوبه الشخصي فيه بل 
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رمبا يعد التقليد ضروريا إذا استوجب األمر وكان تقليد ابن أيب احلديد يف هذه القصيدة من 

 التقليد املناسب النافع.

 احلديد مبعاين قد تبدو مبالغاً فيها لدى من ال ميلك خلفية عن يبأيأيت ابن  .3

 املمدوح، إال أن القصيدة ال تبالغ بل املمدوح عظيم حيث ال يألف عظمته اإلنسان العادي.

إن أسلوب استخدام املفردات دقيق يف أغلب األحيان كاستخدام مفردة القن مبعىن  .4

عن طوع الدنيا له بصورة كاملة أو استخدام مفردة اململوك هو وأبوه يف القصيدة للتعبري 

املغىن للبيت الذي عاش فيه أهله شطرا من الزمن مث رحلوا منه، هذا من جهة ومن جهة 

يف موضعه إما من حيث عدم الدقّة يف  باالستخدامأخرى هناك كلمات مل تكن جديرة 

ألهنا ال تعرب عن املعىن  ؛كاستخدام كلمة "مضمخ" يف القصيدة السيئأو اإلحياء  االستخدام

 املراد بصورة مناسبة ودقيقة.

العاطفة يف هذه القصيدة صادقة وقوية دون أدىن شك وتظهر يف طيات كتبه يف مدح  .5

يف زمن خياف الرجل أن ميدح هذه العترة الطاهرة أحيانا ونرى هذه  هل البيت أ

 يف القصيدة.ثابتة ومستمرة  العاطفة القوية بالنسبة إى أهل البيت 

يب احلديد عنصر اخليال بصورة مناسبة يف هذه القصيدة ونظرا مليل أاستخدم ابن  .6

اإلنسان إى اخليال، جعلت الصورة الشعرية اليت متخضت عن هذا العنصر تشكل مصدرا 

للجمال الفين وبالتايل الشعور باللذة لدى املتلقي وإثارة العاطفة من خالل التشبيه 

 لكناية والتضاد وغريها من أنواع العناصر البيانية.وا واالستعارة
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