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Abstract 

The stylistic study is a modern and influential approach that emerged following the 

linguistic developments of recent centuries and took the basic building blocks of 

linguistics and mixed with its various new currents to delve deeper into the texts. 

Stylistics is based on the analysis of the phenomena of the text according to the 

familiar levels, for the whole. On the other hand, committed literature as an 

important branch of literature, gives poetry high goals that affect the recipient as 

well as the community through the dissemination of ideas and philosophies; thought 

has an important role in the selection of textual phenomena of the most important 

branches of committed literature, the desired literary texts in love Ahl al-Bayt, 

especially the love of Imam Hussein (p), which has been interested in poets since the 

earliest ages to date, including these committed poets Abu Dahbal Jamahi, the great 

Umayyad poet who sang a poem in the lament of the Imam Hussein (p) and chose it 

because of the era of Imam Hussein (p) as He was one of the first poets who 

inherited the mother M (p). In this regard, we conducted a stylistic analysis in the 

lament of Imam Hussein (AS) and how his personality reflected in this poem 

according to its four levels (rhythmic, morphological, grammatical, and semantic). 

Our study shows that the poet was so interested in the musical element that it gives it 

the essential role in generating the general atmosphere and creating photography, as 

well as choosing from morphological elements and grammatical structures that suit 

the memorial and inspiration of the epic space. 
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 يف شعر أيب دهبل اجلمحي  رثاء اإلمام احلسني

  لوبية()دراسة أس
 

 2رؤيا كمالي، *1مهدي عابدي جزيني
 إيران، أصفهان، أصفهان، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة مساعدأستاذ . 1

 . طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان، أصفهان، إيران2
 

 (12/4/2020؛ تاريخ القبول: 2/10/2019)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ــانية الــل        إنّ الدّر ــر التطــورات اللّس ــهج  حــدي  ومــؤ ّر ظهــرت إ  شــهدهتا القــرون األخريةوأخــذت لبناتــ      اســة األســلوبية من

األساسية من علم اللّغة واختلطـج بتيّاراتـ  املتنوّعـة اجلديـدة للخـوض يف أعمـاق النصـوص. إنّ األسـلوبية تعتمـد علـى حتليـل            

لّيت . هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرب إنّ األدب امللتـزم كفـرعٍ هـامّ مـن فـروع            ظواهر النصّ وفق مستويات  امل لوفة، بالنسبة لك

األدب، مينح الشعر غايات  عالية تؤ ّر على املتلقّي كما تـؤ ّر علـى اجملتمـع عـرب نشـر األفكـار والفلسـفات؛ فـإنّ للفكـر دور  هـامّ           

يـة املنشـودة يف حـبّ أهـل البيـج خاصّـة حـبّ اإلمـام         يف اختيار الظواهر النصّية ومن أهمّ فروع األدب امللتزم، النّصوص األدب

الذي يهتّم ب  الشعراء منذ أقدم العصور حتّى اآلن ومن هـؤالء الشـعراء امللتـزمني أبودهبـل اجلمحـي، الشـاعر          احلسني

واخترنـا  لقـرب عهـد  مـن عصـر اإلمـام احلسـني         األموي العظيم الذي أنشـد قصـيدة عصـماء يف ر ـاء اإلمـام احلسـني       

 . يف هـذا الصّــدد قمنـا بالتحليــل األســلويب يف ر ـاء اإلمــام احلســني    كمـا أنــ  مـن أوائــل الشــعراء الـذين ر ــوا اإلمــام    

وكيفيّة انعكاس شخصيت  يف هذ  القصيدة وفقا  ملستوياهتا األربعـة )اإليقاعيـة، والصّـرفية، والنحويـة، والداّلليـة(. ظهـر        

صر املوسيقى اهتماما  بالغا  حبي  يعطيهـا الـدّور األسـاس يف توليـد اجلـوّ العـامّ وخلـق        من خالل دراستنا أنّ الشاعر اهتمّ بعن

التصوير وكذلك اختار من العناصر الصّرفية والتراكيب النّحوية مـا يناسـب التـ بني وإحيـاء الفضـاء امللحمـي؛ كمـا أنّ صـور          

 .وأساليب  البيانية والفنّية تفوح بعبيق امللحمة
 

 ةكلمات الرئيسال

 .، أبودهبل اجلمحي األسلوبية، األدب امللتزم، اإلمام احلسني
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 ةمقدم

اآلخر، أمر خيتلف في  ى يفيّة العناية هبما وترجيح أحدمها علكو إنّ االهتمام باللّفظ واملعىن

. مـن املـذاهب األدبيـة    ىمـذاهب شـتّ   ـــ  حسـب درجتـها   ـــ جعلوا هلذ  العنايات  نقّاد األدب حىت

صـار  اهلامّة الل وقفج يف وجـ  تيّـار الفـّن للفـّن هـو أدب االلتـزام الـذي جـرّد األدب مـن احن         

ري مـن  كـ يتناول اجلانب الف»جتا  الغايات العالية. إنّ االلتزام  األلفاظ ويرفع من ش ن املعىن

يف املوقـف الـذي يّتخـذ  األديـب ممّـا جيـري حولـ ، مّث يف ترمجـة         ى األعمال األدبية، وهو يتجلّ

ب أيّ مـد  هذا املوقف عمال  ميّ  واقع احلياة مسّـا  مباشـرا  لتغـيري مـا لـي  سـليما  فيـ ، فـإىل        

 ال تا:)أبوحاقة، « جمتمع  يف قضايا ؟ كيف يستطيع الشاعر أن يشاركيف الشعر؟ و كيصحّ ذل

انة سامية يف أدب االلتزام جتعل األلفـاظ يف خدمتـهما. هـذا مـن     كر مكوالف إذن للمعىن (؛49

رغـم اهتمامهـا   منـهج مـؤ ّر مـن منـاهج البحـ  اللّغـوي       ك، إنّ األسـلوبية  بجهة ومن جهـة أخـر  

ما وراء  مـن املعـاين    توظيف الظواهر اللّغوية، تلعب دورا سُلّمٍ يعرب بنا من حائل األلفاظ إىلب

ــتار عــن األركــان الفكريــة املنشــةة للعمــل األديب.     فــإنّ مجــع هــذا   والعواطــف؛ كمــا يكشــف السّ

اتّصـال األلفـاظ باملعـاين وبـني      فحص لساين ميعن النّظـر إىل كبني األسلوبية  كاحلقل املشتر

ــزام أ ــة، يشــ    كدب االلت ــق املعــاين العالي ــة نصــوص حتقّ ل خــري ســاحة لــربوز النصــوص   كّخزان

 ري واملعنوي.كالدّعم الفى األدبيّة القائمة عل

ــها:        ــدّدة منـ ــاحات متعـ ــمل سـ ــراف تشـ ــة األطـ ــة متراميـ ــزام رحيبـ ــوع االلتـ ــرة موضـ إنّ دائـ

ن األدب وتـنفخ فيـ  روح   نـوعٍ مـؤ ّر مـ   كالسياسية واالجتماعية والدينية وهي متجليّة يف الشـعر  

ــة األ   اهلــدف ى د علــكــحيــاة البشــر، يؤ  مــل لتعــال كاألهــداف العاليــة. إنّ اإلســالم وهــو اخلطّ

يعدّ من أهمّ مظاهر  اس حبّ أهل البيج كوين األدب ب نواع . وانعكالعنصر األساس لتك

ــة إىل    ــ  يف حاجــة ماسّ القــدوة إلصــالح  أدب االلتــزام، ألنّهــم املطــل العليــا حليــاة البشــر، إذ إنّ

قـدوة يف كـلّ شـيء     »ان أهـل البيـج   كـ اآلن، ف مال منذ القـدم حـىت  كذروة ال حيات  وصعود  إىل

وكــانوا القمّــة يف مجيــع الفضــائل واحملاســن واملكــارم، وهلــذا اســتطاعوا تربيــة عــدد كــبري مــن  

ا يف األحاديـ   مـا أنّنـا طالعنـ   ك؛ (66 ال تا:)العذاري، « املسلمني وأعدّوهم ليكونوا مربّني بدورهم

ــماء وخزانــة ذهبيــة تســهم     الشــريفة أنّ حــبّ أهــل البيــج   نعمــة مــن اهلل يزنّهلــا مــن السّ

يف تعــال األمّــة. وحســني بــن علــي عليــ  الســالم واحــد مــن هــؤالء العظــام وهــو    جســيما ســهما  

ة األبعـاد املختلفـة مـن حيـا    ى ة مـن الشـجرة النبويـة املطهـرة وهـو الـذي يـؤ ّر علـ        كالطمرة املبار



  555  (" لكيوان أرزاقيچدراسة الواقعية النقدية بين روايتي "بروكلين هايتس" لميرال الفحاوي و"سرزمين نو 

 

برية من آ ار األدبـاء  ك ؛ فمن الطبيعي أن حيتلّ حبّ  مساحة كار  وسلوكاإلنسان واجملتمع ب ف

 ودواوين الشعراء منهم أبودهبل اجلمحي الذي يعدّ من فحول الشعراء يف العصر األموي.

ــد غــري مغمــور الشــعر، ف    »ان أبودهبــل كــ ــروون شــعر     كــشــاعر جمي ان األدبــاء والعلمــاء ي

« تـــب األدب واللغـــةكطرية يف كـــون يف معانيـــ  ويستشـــهدون بـــ  يف جمـــاالت ويدرســـون  وخيتلفـــ

مبــاد  هــذا الــدّين املــبني يــدلّ     إىلك، والتزامــ  بتعــاليم اإلســالم ومتاســ (7 :1972)اجلمحــي، 

يف عهد األمويني. وأخريا  جيدر بنا اإلشـارة    احلسني بن عليى تشيّع ، وهو الذي ر ى عل

، ر هذا املوضوع رغم قرب عصر  مـن عصـر اإلمـام احلسـني     اختيا ما استقطبنا إىل إىل

أجود األسـاليب وزيّنـها بـالفنون األدبيـة     ى وهو أنّ  قد خصّ قصيدة مستقلة  لر ائ  ونظّمها عل

 أصبحج مطمرة .ى وسقيها بصدق العاطفة حتّ

هــذا الفحــص واإلملــام بالبعــد األســلويب هلــذ  القصــيدة عــدّة  ى يترتّــب علــ أمهيّــة البحــ :

 وائد  منها:ف

تسـاعد   ـــ  اخلطـة األسـلوبية  ى علـ  ــ لّ مستويات  امل لوفةكالنصّ األديب بى .إنّ اإلحاطة عل1

شاف األبعاد اخلفيّة وراء ظواهر النصوص يسبّب كما أنّ استكفهم النصّ فهما  صحيحا  ى عل

 اخلوض يف عمق النصّ والشعور بالتلذّذ؛

و يقـة تارخييـة متميّـزة لقرهبـا مـن      كهب اجلمحي . إنّ اختيار القصيدة الر ائية أليب و2 

ل اجلســر العــاطفي  كّومبــا فيهــا مــن روائــع اخليــال والفــنّ، يشــ       عصــر اإلمــام احلســني   

 ما أنّ  يؤدّي دورا  مؤ را  يف إقناع املخاطب؛كاملطلوب بني املتلقّي واملبدع؛ 

جيعـل هـذا التحليـل يف     الـنصّ املختـار ممّـا   ى . إنّ اصاذ الرّؤية األسلوبية وتطبيقهـا علـ  3 

أن يتـ  ر املتلقّـي باألبيـات أواّل  مثّ يتـ  ر     ى مسار حتقيق غايـة أدب االلتـزام وهـي التـ  ري؛ فعسـ     

التعمّـق يف أهـداف حياتـ      وشخصيت  الفذّة  انيـا ؛ مثّ يضـطرّ إىل   اإلمام احلسني  كبسلو

 ولو لزمنٍ قصري.

ــة يســتهدف   ى اســتنادا  علــ : أهــداف البحــ   هــذا البحــ  دراســة أســلوبية يف   هــذ  األمهيّ

قصــيدة "أيب وهــب اجلمحــي" بتقــدمي منــاذج مــن أبياهتــا وفقــا  ملســتويات التحليــل األســلويب         

 يفية وصف خصـائص اإلمـام   كوعن  اس حبّ اإلمام احلسني كيفية انعكشف عن كلل

شــف عــن خصائصـها الصّــوتية والصــرفية والنحويــة  كوواقعـة الطــفّ يف قصــيدت  العصـماء وال  

 امن ورائها.كر الكداّللية الـل صدم الفوال
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 أمّا األسةلة املطروحة الل هذا البح  بصدد اإلجابة عنها فهي: أسةلة البح :

مــا هــي أهـــمّ امليــزات األســـلوبية املتوزّعــة يف املســتويات األربعـــة لقصــيدة أيب دهبـــل        .1

 اجلمحي؟

 وشخصيت  يف مرآة الرّ اء؟    حبّ احلسنيكيف انعك .2

 ليب لفظية وخصائص بيانية اعتمد الشاعر لوصف واقعة الطفّ؟أيّ أساى عل .3

 خلفيّة البح :

دراسات أسلوبية زهيـدة يف ر ـاء    كطرة الدّراسات األسلوبية يف حقل الشعر والنطر، هناكرغم 

ــها "ر ــاء اإلمــام احلســني    ســيّد الشــهداء اإلمــام احلســني    يف أشــعار الصــنوبري   من

حامـــد صـــدقي؛ أشـــرف برنـــوش؛ حســـني  »إحصـــائية" لــــوالشـــريف الرضـــي؛ دراســـة أســـلوبية 

ويف حقـل الدّراسـة حـول أشـعار أيب     «. البحـوث يف اللغـة العربيـة   »املطبوعة يف جملة « روستايي

عبـد  " دهبل اجلمحي وجدنا دراسل "إجتاهات الغـزل عنـد أيب دهبـل اجلمحـي" الـل أعـدّها      

 "سات يف اللغة العربية وآداهبـا درا"وطبعج يف جملة  "علي فيض اهلل زاد ؛ وأبوالفضل رضائي

العلوم "املطبوعة يف جملة  "سيد فضل اهلل مري قادري"يدي" لـك يهاو"أبودهبل اجلمحي وغزل

 ."االجتماعية واإلنسانية جلامعة شرياز

أمّــا يف جمــال الدراســة األســلوبية يف القصــيدة الر ائيــة الشــهرية أليب دهبــل اجلمحــي يف  

 جند أي مقال يطرق هذا املوضوع.، فلم ر اء اإلمام احلسني 

 انتها يف النقد األديبكالرؤية األسلوبية؛ مستوياهتا وم
ظهــرت الرّؤيــة األســلوبية إ ــر الطــورات اللّســانية احلديطــة وتطــوّرت خــالل القــرن الطــامن عشــر  

متّ استعمال  مصطلحا  نقديا  يف القرن العشرين إلّا أنّ  مل يشهر بصورة »جبهود علماء اللغة و

األزمنـة   . إنّ جذور األسلوبية متتـدّ إىل (29 :2003)ساندري ، « اضحة إلّا يف مطلع هذا القرنو

القدمية، إذ كانج يف الترابط الو يق بالبالغة العربية والنقد القدمي فهي منهج يدرس النصّ 

هاتـ ،  مبستويات  ويعىل مبا مييّز النصّ عن غري . رغم تعدّد التعاريف هلذا املنهج وتنوّع اجتا

فرع  من فروع الـدرس اللّغـوي احلـدي  يهـتمّ ببيـان اخلصـائص       »أنّ  ى فقد أمجع الباحطون عل

متيّـز نوعـا  مـن األنـواع األدبيـة مبـا يشـيع يف هـذ  أو تلـك مـن            الل متيّـز كتابـات أديـبٍ مـا، أو    

 صييفٍ صرفية  خاصة، أو أنواع معينة من اجلمل والتراكيب، أو مفردات يؤ ّرها صاحب الـنصّ 
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يــدرس تناســق العناصــر املؤلّفــة للكــالم وتداخلــها،  »؛ فاألســلوبية علــم  (6 :1988)جــرب، « األديب

كما يدرس العالقات القائمة بني هذ  العناصر لتحديـد وظائفهـا والوقـوف عليهـا. ويـدلّ هـذا       

ــة واضــحة علــ   ــي  فوضــ  ى دالل ــة     ى أنّ األســلوب ل ــتظم اللغ ــ  تن ــ  نظــام  ب ــة، ولكنّ « تنظّمــ  اللّغ

اللّغـة األدبيـة؛ ألنّهـا متطّـل التنـوّع الفـردي       ى تنصـبّ علـ  »؛ كما أنّهـا معاجلـة    (94 :2002ي، )عياشـ 

ــز يف األداء، مبــا فيــ  مــن وعــي واختيــار، ومبــا فيــ  مــن احنــراف عــن املســتو       العــادّي ب املتميّ

وغري امل لوف، خبالف اللّغة العادية الل تتميّز بالتلقائية، والل يتبادهلا األفراد بشكل دائم 

 (.186 :2009)عبداملطلب، « متميّز

شـف لنـا قيمـة هـذا املنـهج، فمـن اجلـدير        كأمّا بالنسبة لألهداف العامّة لألسلوبية الل ت

 : اإلشارة إىل

 نشاط القار ؛ ى فهم عمق النصّ باخلوض في  واملساعدة على . املساعدة عل1

 ار األديب وعواطف ؛  كشف السّتار عن أفك. 2

 انيات اللّغوية وحتليل العالقات بينها؛ك. تقدمي اإلم3

شف عن مواطن اجلمال يف الـنصّ وجعـل املخاطـب يف دائـرة حسـية واحـدة       ك. وأخريا  ال4

 مع األديب.

وبالنســبة ملســتويات التحليــل األســلويب؛ ف نّهــا صتلــف عنــد علمــاء األســلوبية، إذ يعتربهــا    

ب الصـويت واملسـتو  ب املسـتو  بية إىلالبعض مكونة  من  الث مستويات؛ ومنهم من قسّم األسـلو 

أربعــة مســتويات. وحنــن يف هــذ  الدّراســة   النحــوي، ومنــهم مــن يشــري إىلب املعجمــي واملســتو

املستويات األربعة املطروحة يف كتاب "األسلوبية الرؤية والتطبيق" ى نقوم بالتحليل األسلويب عل

ــذي هــو اللّبنــة   ب أليب العــدوس وهويتكــوّن مــن املســتو    يف عقــد الكــالم، مثّ    األوىل الصــويت ال

ى النحــوي الــذي يلقــي الضــوء علــ ب الصّــريف املعــىلّ بــاملفردات وخصائصــها، واملســتو ب املســتو

 الداللة املعجمية والبالغية. الداّلل الذي يقسّم إىلب التراكيب النحوية يف النصّ واملستو

عـدد املـرّات الـل    رصـد  »ى أنّها تعتمد عل ومن أهمّ خصائص األسلوبية جيب اإلشارة إىل

رّر فيها ورود اخلصائص اللغوية املتغيّرة، وأنّ النتائج ينبغـي أن تُمطّـل بـالطّرق اإلحصـائية     كيت

ل واللّغـة جتعـل   كهذ  العنايـة الدقيقـة بالشـّ    (.11 :1988)جرب، « األقلّ باألعداد واألرقامى أو عل

 ت النّصوص.يف حتليل مجاليّاب اما  من الوجهات األخركطر إحكاألسلوبية أ
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 نبذة خمتارة عن الشاعر

هو وهب بن زمعة بن أسـيد بـن أميمـة بـن خلـف بـن وهـب بـن حذافـة بـن مجـح اجلمحـي املعـروف              

وهجـا بـىل     ب يب دهبل اجلمحي؛ وهو معاصر ملعاوية بن أيب سفيان وابن  يزيد ور ى احلسني

ان ملمّـا  إملامـا  ال بـ س بـ      كـ ان من الشـعراء البـارزين يف عصـر  وقـد     كأمية يف عهد بىل أمية. لقد 

ان شـاعرا  ملتزمـا  لـ  رسـالة يسـري عليهـا فـال يهمّـ  املـال بقـدر مـا يهمّـ              كـ نّـ   أ مـا كبطقافة عصر . 

تطبيق رسالت ، وقد ذهب مجاعة إىل أنّ األدب امللتزم يضعف القصيدة من الناحية الفنّيـة، وهـذا   

 التزام  هذا يف متانة أسلوب .    ما نرا  عند الشاعر؛ فإنّ  شاعر ملتزملم يؤ ّر كع

ام كــإنّ اللّغــة الشــعرية عنــد أيب دهبــل متتــاز برقّــة أســلوهبا وجزالــة معانيهــا ودقّــة صــنعها وإح  

نتـ  مـن اختيـار    كّ ـروة لغويـة عظيمـة م    كها، إضافة  إىل حسن التشبي  عذب الشعر، فهـو ميتلـ  كسب

م واألمطـال والعـرب   كـ سّـنات البديعيـة واحل  لمات اجليّدة ذات املعاين الرّائعة، وقـد زجّ شـعر  باحمل  كال

، وفنــون شــعر  مــن مــديح وهجــاء وغــزل ور ــاء وإ ... لقــد  بــاركممّــا جعلــ  يف مصــافّ الشــعراء ال

تــوفّرت لــ  بعــض العوامــل الــل جعلــج منــ  شــاعرا  مشــهورا  يف جــودة شــعر ، ومتــرّد  علــى الدّولــة     

 اختلف املؤرخون يف تاريخ وفات . ولقد : مقدّمة الديوان(1972)أنظر اجلمحي،  األموية.

 أسلوبية القصيدة الرثائية أليب دهبل

ر يف كــماقــد ذك  ان مــن أوائـل الــذين ر ــوا اإلمــام احلســني كــمـا أشــرنا آنفــا  إنّ أبادهبــل  ك

قرب ، فهو شعر أيب دهبل الذي أنشـد  عبيـد اهلل بـن    ى أمّا أوّل شعر أنشد عل»مقدّمة ديوان : 

لقـد ظهـر أ ـر     (.22 :1972)اجلمحـي،  « ة التوّابني ألخذ الط ركمع حر احلرّ اجلعفي عندما خرج

ــا  يف  ــديد إىل ى لّ األبيــات وهــذا األمــر دليــل علــ  كــعقيدتــ  جليّ ــ  الشّ  اإلمــام احلســني   حبّ

  اإلنســاين؛ فهــو قـد جعــل قلمــ  ذريعـة  ملعرفــة شخصــيّة اإلمـام وإلظهــار عاطفــة احلــبّ    كوسـلو 

مـن هـذ  األمهيّـة قبـل تقـدمي التحليـل، علينـا أن نلقـي الضّـوء          فقدان . انطالقا  ى والتحسّر عل

 لّي للقصيدة.كاملضمون الى عل

ى قد خرج علـ »خالف ما نعلم حول قصائد أيب دهبل الل مل تبدأ باملقدّمة الغزليّة، وهو 

ان ينظم القصيدة ملوضوع معيّن دون كان شائعا  يف عصر  من ابتداء القصيدة بالغزل، فكما 

، فقــد اســتهلّ شــعر  بــالغزل وهــذ    (25 :1972اجلمحــي، )« كل ذلــكبغــزل أو مــا شــا  أن يبتــد 

 املقدّمة املوجزة أوجزت يف بيتني:
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ــ ــجيّ صـــــبابة    كإليـــ ــبّ الشـــ ــا الصـــ  أخـــ

ــب    ــان  عاجائ ـــــــ ــامُ الزَّمـــــــ ــبُ وأيّـــــــ  عجـــــــ
 

 تـــــذيب الصّـــــخور اجلامـــــدات مهومُهـــــا 

ــا  ــات  عاظيمُهــــــ ــنيا املُعج بــــــ ــرُ باــــــ  واياظهــــــ
 

 (86 :1972)اجلمحي، 

الندبـة   نالحـظ، أّن الشـاعر أنشـد قصـيدت  وفـق الـنمط الر ـائي املـ لوف املتفـرّع إىل         ما ك

ان كـ الرّاحـل، وبـ ّ اللّوعـة واحلـزن،     ى اء علـ كـ غلب عليـ  الب » ــ الشعرــ  والت بني والعزاء؛ فإذن

ان ت بينـا .  كـ ندبا ، وإذا غلب علي  تسجيل اخلصال احلميدة الل متتّـع هبـا الفقيـد يف حياتـ ،     

ان عزاءً. وقد جيتمع النّدب والت بني والعـزاء  كا غلب علي  الت مّل يف حقيقة املوت واحلياة وإذ

(. فقـد بـدأ الشـاعر القصـيدة مبقدّمـة غزليّـة تصـبيف        5 :1994)ناصـيف،  « يف القصيدة الواحدة

مــا يعبّــر عــن هــذ   ك بصــبغة حــزن  عميــقٍ يــؤ ّر يف عــامل الطبيعــة، فيــذيب الصّــخور الصّــالب،  

مـا  كعصـياهنم،   سياسـة األمـويني اخلاطةـة وإىل    ب عظم عجائب الـدّهر. مثّ يشـري إىل  ار ة كال

 وأصـحاب  يف سـاحة الطـفّ ويشـري خـالل التـ بني إىل        يقي  بينهم وبـني اإلمـام احلسـني   

. وبعد تبـيني عظمـة   سموّوهنم يف غاية العلوّ والكج يف البيداء املقفرةرغم كأجسادهم الل تر

ــة األمــويني وإهال  ــج       كهــم املكجناي ــة أهــل البي ــنفخ صــورُ  روح امللحمــة ويصــف بطول رمــات، ت

ضـاللة النـاس إ ـر تصـوير عظمـة      ى اء والعزاء والتحسّر علكوأصحاهبم؛ وخيتم قصيدت  بالب

 احلاد ة وجيمع بني حسن املطلع وحُسن اخلتام.

 إظهار العواطف فحسب، بل هي قصيدة منسجمةى إنّ هذ  القصيدة امليمية ال تقتصر عل

املقارنـة وهـذ  املقارنـة تسـهم يف توليـد فضـاء       ى يغلب عليها اللّون احلجاجي القائم علـ  مقنعة

مائٍز للنّص وتعّد من أبرز مـا يتسّـم بـ  أسـلوب أيب وهـب اجلمحـي.إّن الطنائيـات املوجـودة يف         

وطـريان اخليـال، صلـق جـوّا  إحيائيـا  جـديرا بالفحص       ى مـال املوسـيق  كالنصّ مع ما نلم  من 

ذا فيجدر بنـا أن نصـنّف فحصـنا هـذا يف املسـتويات األسـلوبية األربعـة للخـوض         كسلويب. هاأل

 الصويت:ب طر عمقا  وأوّل هذ  املستويات هو املستوكاأل

 الصويت:ب املستو

إنّ الصّوت هو اللّبنة األوىل يف بنـاء الكـالم عامّـة ويف الـنصّ األديب خاصّـة وهـو أوّل مـا يصـل إىل         

فهـو كمـايؤدّي دور  األدائيفـي النطـق، يسـاعد علـى إيصـال املعـىن؛          لية التواصـل؛ األذن يف بداية عم

ار ويســهم يف خلــق كــعلــى األصــوات املســموعة، بــل يعــدي إىل الــداّلالت واألف   ذا فــإنّهال يقتصــركــه

ز بـاحطو األسـلوبية علـى كيفيّـة اختيـار األصـوات       كـّ بناءً علـى هـذ  األمهيّـة فقـد ر     اجلوّ العامّ للنصّ.
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دام التنغيم حتّى قـد خصّصـوا هلـذا الفحصـحقال  مسـتقلّا . إنّ املسـتوب الصّـويت يقـوم علـى          واستخ

معرفــة الوظيفــة الداّلليــة لألصــوات القائمــة علــى تــواتر الوحــدات الصّــوتية املتوافقــة واملتقاربــة مــن  

عواطـف  حي  خمارجها و اهتا وكيفيّة توزيعها يف النصّ، ودورها يف نشر املعـاين والتـ  ري علـى ال   

الغربيــون يــرون صــلة  »مـا قيــل يف حقيقــة هـذا التــ  ري علــى النظـام اجلســدي ل نســان وعواطفـ :     ك

و يقة  بني نبض القلب وما يقوم ب  اجلهاز الصويت، وقدرت  على النطق بعدد من املقـاطع. علـى أنّ   

ر يف أ نــاء الــل قــد يتعــرّض هلــا الشــاع   كطريا  يف االنفعــاالت النفســيّة، تلــ كــنبضــات القلــب تزيــد  

ــا هــذا  .ذا يــربز شــ ن النظــام اإليقــاعي يف رفعــة درجــة الشــعر    كــ، ه(173م 1952)أنــي ، « نظمــ  أمّ

ن تصـنيف  حتـج مسـتويات  عـدّة      كـ النظامفال ينحصـر إطـار  يف القـوايف واألوزان العروضـية بـل مي     

قافيــة، العــروض، واملوســيقى اجلانبيــة الــل تشــمل ال  املوســيقى اخلارجيــة وهــي تطلــق علــى »منــها: 

واملوسيقى الداخلية الل تضمّن اجلناس والقوايف الداخلية وتوافـق الصّـامج واملصـوّت، واملوسـيقى     

 (.271: 1381ىل، كدك)شفيعي « الطّباق، ومراعاة النظريكاملعنوية الل تشمل املطابقة املعنوية 

ن مفــاعيلن فعــول"الــذي أصــل    "الطّويــل"إذا راجعنــا إىل القصــيدة وجــدناها أُنشــدت يف حبــر    

؛ وهو من البحور امل لوفة املسـتخدمة منـذ اجلاهليـة؛ إذ أنّهـم يعتمـدون عليـ  لروايـة        "فعولن مفاعلن

قصص حياهتم وهو يناسب املضامني املطوّلة مطل الرّ اء ب قسام  الطال ة الندبة والتـ بني والعـزاء؛   

مــا يف قلبــ  مــن العواطــف. لّ كــوعــاء  يصــبّ فيــ  الشــاعر كألنّــ  يبقــى علــى متامــ  دون التجــزء فهــو 

وهو ذات صفة التوسـط واجلهـر؛    "امليم"وبالنسبة للموسيقى اجلانبية، فإنّ الشاعر قد اختار قافية 

: 1996)حامــد، « تشــبع االعتمــاد يف موضــوع ، فمــن إشــباع االعتمــاد حيصــل ارتفــاع الصّــوت   كألنّــ»

الت نيـ  وإضـافة     "هـاء "مري مـا هـو متّصـل بضـ    كواجلهر يناسب موضع إعالن اهلمّ واحلزن؛ (، 136

إىل هذا االختيار الذي يلعب دورا  مـؤ ّرا  يف حفـظ التـرابط النصّـي، واختيـار القافيـة حمصـور بـني         

 احلروف املديّة، يساعد على خلق جوّ احلزن وفقا  للغرض.

منتجـة مـن الصّـناعات البديعيـة )احملسّـنات اللفظيـة( منـها        »أن   أمّا اإليقاع الداخلي مبا

فل  انسـجام فنّـي وحـالوة     ،(216 :1393)ويسا، « ع ب نواع ، واجلناس ب نواع ، والتكرارالسج

تــؤ ر يف الــنف  مباشــرة ؛ حبيـــ  يســمّون  األدبــاء "اإليقــاع النفســـي". وحيــدّد إطــار اإليقـــاع         

صــفات احلــروف والتشــكيل  ى علــ االنســجام الصــويت القــائمى اإليقــاع القــائم علــ  يف الــدّاخلي

رار املفردات كاإليقاع املتجلّي يف ت كذلكي يف التوافقات والتجانسات الصّوتية والصويت املتجلّ

ــة الــل تشــتمل علــ        ــة اللّفظي اجلنــاس ى واألبنيــة بعينــها واإليقــاع النــابعمن احملّســنات البديعي

 الصدر.   ى ب نواع  وردّ العجز عل
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اء املعــاين وخلــق توليــد اإليقــاع الــدّاخلي يف الشــعر ويســهم يف إحيــ  ى علــ "التكــرار" يســاعد

ويلعـب دورا   ى املوسـيق  م أواصركرار احلروف أي توافق الصويت الذي حيكاجلو العامّ، منها ت

حيمـل يف طيّاتـ  رسـالة دالليـة      مـرّة  من أكطر بعين  الصوت تكرار فإنّ اإلحياء. كبارزا  يف ذل

 املختارة: اتوالكلم الرويّ حرف يف البيج التال من تالئم بنيى معينة؛ منها ما يتجلّ

ــاباة    وامــــــــا أفساــــــــدا اإلةســــــــالما إ ال عُصــــــ
 

ــا    ــا واداما ناعيمُهــــــــــــ ــ َمَّرا نوكاهــــــــــــ  تاــــــــــــ
 

 (87 :1972)اجلمحي، 

إعـالن احلـزن   ى ما أشرنا آنفا  إّن حرف املـيم مـن احلـروف اجملهـورة الّـل تـدّل هنـا علـ        ك

فيهــا احلــروف رّر كــأبيــات ت والنّفــور مــن خُصــماء اإلســالم ومناوئيــ . جــدير  بنــا اإلشــارة إىل  

 اضطراب الضّمري:ى املهموس الدالّ عل "السّني"حرف كب األخر

 نفســـــــي جزوعــــــــة  كّف قســـــــم ال تنفـــــــ  
 

ــجومها    ــلّ ســـــ ــفوحا  ال ميـــــ ــيىل ســـــ  وعـــــ
 

 (89 :1972)اجلمحي، 

حـروف  كطرة استخدام حـرف "السّـني"، إنّ التـوال املـؤ ر للحـروف اجملهـورة       كوفضال  عن 

للتوافــق ب طــرة اجلزعواللّوعــة. ومــن املصــاديق األخــر  كيف  "ج" و"ع" و"ل" يــطري انتبــا  املخاطــب 

البوح واحلزن والتحسّر وما يسـاعد  يف  ى الذي يدلّ عل "احلاء"طرة استخدام حرف كالصّويت 

 إحياء التحسّر العميق، مصاحبت  مع املدّ:

 اــــى بعــــد مــــا أدّب احلفــــاظ اايـــــة     
 

ــا    ــافظني زعيمُهـــ ــاة احلـــ ــى احلمـــ  وأاـــ
 

 (88 :1972)اجلمحي، 

مــا ميــنح هــذا البيــج حــالوة ، هــو التالعــب باأللفــاظ وحتلّــي البيــج جبنــاس اإلشــتقاق أو     

" و"احلمـاة". ومـن مظـاهر التوافـق الصّـويت املتجلّـي بـني        ى" و"ااية" و"أاـ ىلة يف "اكاملشا

احلــروف املختــارة يف البيــج الواحــد، هــو مــا حنسّــ  مــن الشــدّة واخلشــونة باختيــار احلــروف    

واحلــروف املشــدّدة لبيــان شــدّة املصــيبة وقــوّة احلــرب،   ـ"ط"، و"ض"، و"ع"كــتعالة الطّقيلــة املســ

ى األصــوات وأشــدّها تلفّظــا  تالئــم روح احلــرب التــوأم بــاحلزن املســيطرة علــ   ب وهــي مــن أقــو 

 كّلمة دويّـا  صـوتيا  عاليـا  يعـزّز مـن داللتـها، وال شـ       كجميء األصوات القويّة، يوجد يف »شعر  و

 (.33 :2005اشة، ك)ع« يدا كوت يزيد اللّفظ داللة  وت أنّ ارتفاع الصّ

ــا    ــدي لَهـــ ــاء ال ياهتاـــ ــا طَخيـــ ــاضا ب هـــ  واخـــ

ــا   ــلّ وقعهـــــ ــنعاء فلـــــــو حـــــ  أصـــــــابت  شـــــ
 

ــا    ــن ياعومُهــ ــدب ماــ ــي اهلُــ  ساــــبيلُ واال يرجــ

ــى األرض د ــعلــ ــل ذاكّــ ــا كج قبــ  صومهــ
 

 (89-87 :1972)اجلمحي،  
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لمـات بعينـها.   كرار الكـ ملتجلّـي يف ت لقد استفاد الشاعر يف القصيدة مـن اإليقـاع الـداخلي ا   

ــا  يف توليــد املوســيقى الدّاخليــة وإ ــارة العواطــف،    كــإنّ الت ــ  كرار عنصــر يــؤدّي دورا  هامّ مــا أنّ

رار يتجلّـى يف صـورة اللّفـظ واملعـىن مطـل      كـ ذا فـإنّ الت كـ ه يـد وإحيـاء املعـاين.   كيساعد على التو

 األبيات التالية:

ــ  آلُ اهللة آلُ مُحامَّـــــــــــــــــــــــد كأولة ـــــــــــــــــــــ

ــ وّل  مُعض ــــــــــلٍ   أ ــا ب ــــــــ ــج أوَّال  فيهــــــــ  تاــــــــ
 

 رميُهــــــاكرام  تاحاــــــدَّثَ مــــــا حاــــــداها كــــــ 

 فَمـــاذا الّـــذي شـــحَّج عالـــى ماـــن ياســـومُها 
 

 (89-88 :1972)اجلمحي،  

اجلنـاس ب نواعـ ؛ منـها هـذا     ى ، اعتمـاد الشـاعر علـ   بومن مظاهر اإليقاع الدّاخلي األخـر 

يف ى ليـة التالعـب باأللفـاظ رغـم املوسـيق     باجلنـاس التامّحيـ  حيلّـي البيـج حب     البيج املتحلّي

 غاية الطّرافة:

 فجــــــرّدنَ م ــــــن سُــــــحُب  اإلبــــــاءة باوار قــــــا 

 ضاـــــــياغ م  أعطـــــــنيا الضَّـــــــياغ ما جُـــــــرأة  
 

 يُشــــيمُ الفَنــــا قَبــــلَ الفَنــــا ماــــن يُشــــيمُها  

ــا  ــفَمــ ــدومُها   كــ ــن عاطــــاهُم قُــ ــا ماــ  انَ إلّــ
 

 (88 :1972)اجلمحي،  

ى  أقسام اجلناس لتبـيني دور  اهلـامّ يف بنـاء املوسـيق    ومن هذا املدخل ينبغي لنا أن نعا 

رّر يف هـذ  القصـيدة. أمّـا بعـد اإلشـارة      كـ الدّاخلي؛ إذ إنّ اجلناس يعترب العنصـر األسـاس املت  

طر أنواع هذ  احملسّـنة اللفظيّـة اسـتخداما ؛ فهـو     كاجلناس التامّ، فإنّجناس االشتقاق يعدّ أ إىل

يف خـيط واحـد، هـو     ملعجمية الواحدة. ت ليف األلفاظ املتجانسةاأللفاظ من املادّة اى يطلق عل

ون للمتقبّـل  كـ ت»رّر احلروف يف أذن املتلقّـي، فمـن هنـا    كالداخلية؛ إذ تى ما يرفع ش ن املوسيق

لذّة صوتية موسيقية حيد ها التناغم الذي يوجد  اجلناس؛ والطاين لذّة دالليـة   لذّتان: األوىل

؛ وميطّــل هــذا (156 :1992)الزنــاد، « صــيغي -صــويت كوراء تشــاب املخفــي إذ يبحــ  عــن املعــىن

 النوع من اجلناس يف األبيات التالية:

ــ ــجيّ صـــــبابة    كإليـــ ــبّ الشـــ ــا الصـــ  أخـــ

ــب    ــان  عاجائ ـــــــ ــامُ الزَّمـــــــ ــبُ وأيّـــــــ  عجـــــــ
 

 تـــــذيب الصّـــــخور اجلامـــــدات مهومُهـــــا 

ــا  ــات  عاظيمُهــــــ ــنيا املُعج بــــــ ــرُ باــــــ  واياظهــــــ
 

*** 

ــواب   ــذَّت س ــ ــا تاغاــ ــوم  مــ ــدو جُســ ــ تاغــ  ىالعُلــ

 اــــى بعــــد مــــا أدب احلفــــاظ اايـــــة    
 

 غـــــذاها عالـــــى رُغـــــم  املَعـــــال سُـــــهومُها  

ــا   ــافظني زعيمهـــ ــاة احلـــ ــى احلمـــ  وأاـــ
 

 (88-86 :1972)اجلمحي،  
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ى االنسجام املعنوي رغم عطاء التوازن الصـويت، هـو صـنعة "ردّ العجـز علـ     ى ما يساعد عل

ون كـ أن ي» الشـطرين ويف الـنظم هـو    ررّين أو املتجانسـني يف كـ الصدر" الل تشـمل اللفظـني املت  

« ون إمّـا يف صـدر املصـراع الـدوّل، أو يف حشـو  أو يف آخـر       كـ أحدمها يف آخر البيج، واآلخر ي

 يف هذا البيج: وهي متجلّية (.360 :1389)اهلاوي، 

 الم  ب بـــــــال يفٍكـــــــفَقَصِّـــــــر فَمـــــــا طـــــــولُ ال
 

ــالعايِّ عانــــــها    ــاكماــــــداها رُمــــــى ب ــــ  ليمُهــــ
 

 (89 :1972)اجلمحي،  

لـيم" يف  كالم" يف الشـطر األول وجـاء بلفـظ "   كـ ما نالحظ أنّ الشـاعر اسـتخدم مفـردة "ال   ك

 . املعىلى د علكّهناية البيج وهذ  الصنعة رغم حتلية البيج حبلية اإليقاع، يؤ

 الصّريف:ب املستو

لفاظ الصريف؛ إذ إنّ املتلقّي بعد ما يسمع األب احلقل الطاين من الدراسة األسلوبية هو املستو

لمــة كامنــة يف الكيــدرس القــدرات التعبرييّــة ال»ب لمــات يف إطــار ذهنــ ؛ فإنّهــذا املســتوكتقــع ال

يبح  عـن عاطفــة أو  كذلكـ لمـة املفــردة مـن جهـة الصّـياغة واالشــتقاق، و    كالواحـدة ويفحـص ال  

ســبيل املطــال، صــييف التصــغري والــتحقري والســخريّة هلــا     ى لمــة املفــردة، علــ كرة حتتضــن الكــف

. من الواضـح أنّ وراء  (101 :2007نظر: أبوالعدوس، )أ «.سلوبية جديدة يف سياق تعبرييدالالت أ

ألنّ ظاهريت االشتقاق يف األ اء ؛ رية ووجدانية تستحقّ الوقوفكلّ وحدة صرفية، خلفيّة فك

وأبــواب املزيــد يف األفعــال ومــا يلحقهمــا مــن الزيــادة يف الكلمــة ونقصــاهنا، تــدلّنا حنــو داللــة     

ــة  تســبّب التوليــد يف الشّــكل واملعــىن  معنويــة  ، يــد املعــىنك؛ وهــذ  الفــروق املعنويــة رغــم توخاصّ

حنـن قمنـا باسـتخراج     كرة األديب.انطالقـا  مـن ذلـ   كـ جديدا  وفقا  لف النصّ معىنً تضيف إىل

 األ اء املشتقّة يف هذ  القصيدة وأدرجنا نتيجة اإلحصاءات يف اجلدول التال:

 اسم التفضيل صيغة مبالغة الصفة املشبهة اسم املفعول اسم الفاعل املشتقات

 6 2 25 4 15 عدد األ اء املشتقة

إنّ اسـم الفاعـل والصـفة املشـبهة      عـدد تـواتر األ ـاء املشـتقة يف الـنصّ،     بالنسبة ل ما نربك

إنّ للصّـفة  . طر مـن الصّـييف األخـرب   كبرية مـن القصـيدة واسـتخدمهما الشـاعرأ    كحتتالن مساحة 

الطبوت واالستقرار يف األوصاف دون اختصاص بزمن من األزمنـة  ى د علكّدورا  دالليا  يؤاملشبهة 

أوصـاف أخــرب   كذلكــلوصــف الواقعـة و  "عظـيم" و"عقـيم"  نـرب فيهــا اسـتخدام مفــردات   ك ذلكـ و

اســم الفاعــل يــدلّ علــى    كذلكــوأصــحاب ، ووصــف األمــويني و  مطــل وصــف اإلمــام احلســني   
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طـرة الوصـف   كما هو واضـح تـدلّ علـى    كوالصّيغة املبالغة .فق جذر الطبوت واالستمرار التجدّدي و

 اء:كوشدّت  يف االسم وهنا مطل استعمال لفظ "سفوح" للعني يدلّ على االستمرار وشدّة الب

ــ  نفســـــــي جزوعـــــــة كف قســـــــم ال تنفعـــــ
 

ــجومها    ــلّ ســـــ ــفوحا  ال ميـــــ ــيىل ســـــ  وعـــــ
 

 (89 :1972)اجلمحي،  

ص املختصّـة البـارزة يف سـياق القيـاس املباشـر أو      أمّا أفعل التفضيل فإنّـ  ميطّـل اخلصـائ    

يف الداّللـة  ب مـا هـو أشـّد مـن الصّـييف املشـتقة األخـر       ك غري املباشر؛ فهو يالئم اجلوّ القياسـي، 

 :  ألهل البيج والسيّما اإلمام احلسني عند وصف ب سبيل املطال نرى املوضوع. على عل

ــأ ــني املكـــــــــ ــارم أوّلـــــــــ ــةكـــــــــ  ارم رفعـــــــــ
 

ــوال   ــى لـــ ــا فحمـــــد العُلـــ ــم ذميمُهـــ  عالهـــ
 

 (88 :1972)اجلمحي،  

 ل الفــجكأمّــا بالنســبة لتــواتر األفعــال املاضــية واملضــارعة وأفعــال األمــر، فــنالحظ توزيعهــا بشــ 

 ائي يف الرّ اء.كبسبب الوج  احل كحتّى نستطيع اإلشارة إىل غلبة عدد األفعال على األ اء وذل

 النحوي:ب املستو

يبــ  واألغــراض املعنويــة املنشــودة فضــال  عــن صــحّت ؛   كئــم تراالم املــؤ ّر هــو الــذي يال كــإنّ ال

ــوء علــ   كــه ــة اختيــار الترا كى ذافإنّ األســلوبية يف احلقــل النحــوي تلقــي الضّ يــب النحويــة،  كيفيّ

الداللــة الــل حتصــل مــن »النحــوي هــو ب البُعــد األعــمّ. إنّ املســتو فتجــاوز اللّفظــة املفــردة إىل

لّ منها موقعا  معينا  يف اجلملة حسب قـوانني  كت الل تتّخذ لماكخالل العالقات اللغوية بني ال

)جماهـد،  « ون هلا وظيفة حنوية من خـالل موقعهـا  كيب البدّ أن يكلمة يف التركلّ كاللغة، حي  

عالقـة األنسـاق   ى يـد  علـ  كبتوب هذا املسـتو ى وقد أ ّرت نظرية نظم اجلرجاين عل (370 :2004

ــة.   ــة بالــداّلالت املعنوي ــل الترا ب هــذا املســتو  فــإنّ النحوي ــادر بتحلي ــة وإحياءهــا   كيب يــب النّحوي

اخلرب )مبا في  مـن اجلمـل اال يـة والفعليـة( واإلنشـاء )مبـا فيـ  مـن          املعنوي بتقسيمها إىل

 األمر والنهي واالستفهام والنداء(. 

يـب  كعندما نظرنا يف قصيدة أيب دهبل جندها يف غاية الفصـاحة؛ إذ اختـار الشـاعر ترا   

% مجلـة فعليـة   78تالئـم األغـراض املنشـودة. فإنّـ  قـد اسـتخدم مـن األمنـاط اخلربيـة،         حنوية  

ما نعلم إنّ اختيار اجلمل اال ية وتواترهـا يالئـم الوصـف    ك% مجلة ا ية. 22ما استخدم ك

 الطّبوت والقرار:ى خاصة ما نالحظ  يف وصف الشّيم الطابتة وهذا لداللة اجلملة اال ية عل

ــ  رميُهــــــاكرام  تاحاــــــدَّثَ مــــــا حاــــــداها كــــــ  آلُ مُحامَّـــــــــــــــــــــــد آلُ اهللة كأولة ـــــــــــــــــــــ
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ــأ ــني املكـــــــــ ــارم أوّلـــــــــ ــةكـــــــــ  ارم رفعـــــــــ

 ضاـــــــياغ م  أعطـــــــنيا الضَّـــــــياغ ما جُـــــــرأة  
 

ــا   ــم ذميمُهـــ ــوال عالهـــ ــى لـــ  فحمـــــد العلـــ

ــا  ــفَمــ ــدومُها   كــ ــن عاطــــاهُم قُــ ــا ماــ  انَ إلّــ
 

 (88 :1972)اجلمحي،  

أنّ االسم وهو املسند إليـ    كلاحلقيقة دون زماهنا، وذى داللة عل»إنّ اجلملة اال ية هلا 

فيها يفيد الطبوت واخلرب إخبار عن  واإلخبار باالسم عن  يفيـد الطبـوت دون التجـدّد واإلخبـار     

ــل عنــ  يفيــد التجــدّد    ــج     ك، (91 :2010اشــة، ك)ع« بالفع مــا حنــ ّ االســتمرار التجــدّدي يف البي

طـرة  كومنـها   ـــ طرهتـا الواضـحة   كالطال  من األبيات السابقة. أمّا بالنسـبة للجمـل الفعليـة فـإنّ     

 ة: كاية املعركائي يف الرّ اء. منها حكتناسب اجلوّ احل ــ األفعال املاضية بالنسبة املضارعة

ــة    ــري فتيــــ ــعواء يف خــــ ــا شــــ ــنّج هبــــ  فشــــ

ــا   ــلّ وقعهـــــ ــنعاء فلـــــــو حـــــ  أصـــــــابت  شـــــ
 

 رمـــــــات مهومُهـــــــاكســـــــب املكصلّـــــــج ل 

ــى األرض د ــعلــ ــا كّــ ــل ذاك صومُهــ  ج قبــ
 

 (89-88 :1972)اجلمحي،  

 يـــبكتعــدّد الترا  ، نالحـــظباإلحصـــائيات األســلوبية يف هـــذا املســتو  ى وبعــد االعتمـــاد علــ  

يد والتفصيل، وجواب  املقـرون بالفـاء وهـذا    كوّن من حرف "أمّا" للشّرط والتوكتت النحوية الل

 التفصيل واالنتبا :ى يدلّ عل

 لني غــــــــــــري آل مُحامَّــــــــــــدكــــــــــــف مّــــــــــــا ل

 واأمّـــــــــا ل مـــــــــرياث  الرَّســـــــــول  واأهل ـــــــــ    
 

ــا حُ  ــي ب هــــــ ــا كفيقضــــــ ــا وزاعيمُهــــــ  امُهــــــ

ــفَ ــيم ها  كـــــــ ــا واجاســـــــ ــراه مُ ذمّهـــــــ  لٌّ يُـــــــ
 

 (90 :1972)اجلمحي،  

ن بالداّللـة  كـ ومن األساليب اللّافتة للنظر يف األمنـاط اإلنشـائية، هـو أسـلوب االسـتفهام ول     

 التعجّب:ى عل

 يـــــف وضاـــــلّوا بعـــــدا  ســـــنيا حجّـــــة    كف
 

ـــ   ــى هلـــ ــالمُ عالــــ ــا  كيــــ ــراة أدميُهــــ  الشــــ
 

 (90 :1972ي، )اجلمح 

 الداّلل:ب املستو

سـاحة رحيبـة، يعـدّ     إنّ الداللة هي الترابط بني الدالّ واملدلول ومبـا أنّ لتعامـل اللّفـظ واملعـىن    

إنّ اللغــة نظــام  مــن دالالت ال تقتصــر يف  مــن أهــمّ مســتويات التحليــل األســلويب.ب هــذا املســتو

البنية السطحية والعميقـة.إنّ  ى مشتمال  علالفكرة وجتعل أمامنا بناءً  األلفاظ، بل تعدّاها إىل

ــا           ــق يف آفــاق خيــال غــري متن ــوران بوضــوح يف ســاحة األدب بســبب التحّل هــاتني البنيــتني تتبل
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فللداللة جانبان: احلقيقي واجملازي؛ والداللة احلقيقيـة أو املعجميـة:    والتجاوز وراء املدلوالت؛

يقتـرب يف معنـا  مـن داللتـ  احلقيقيـة،       مباشر مـن صـريح لفظـ  أو    معىنى هو الذي يدلّ عل»

فينقسـم هـذا   . (280 :1999 قـدور، ) «معنا  مـن داللتـ  البعيـدة غـري املباشـر     ى واجملازي يدلّ عل

 والداللة البالغية أو اجملازية. قسمي الداللة املعجمية من التحليل األسلويب إىلب املستو

 الداّللة املعجمية:

أمـر    كيف إنشاد الشعر؛ فمن املسـتحيل أن نتصـوّر الشـعر دوهنـا. ذلـ     إنّ األلفاظ تلعب دورا  أساسيا  

ــ  مــا جيعــل الشــعر مــؤ ّرا  يف    كنّ مــا جيــب االهتمــام بــ  هــو   كــبــديهي ول ــة اختيــار األلفــاظ، فإنّ يفيّ

مــال املنشـود. ومــن زاويـة  أخــرب فـإنّ السـاحة الوســيعة لأللفـاظ هــي مـا مييّــز       كالنفـوس ومينحـ  ال  

ــة عــن غري   ــة العربي ــوّع       كهــا وذلــ اللّغ ــدة؛ منــها  ــة االشــتقاق، وتن صــادر  عــن خصائصــها الفري

طريٍ مـن  كـ اللغـة العربيـة غنيـة  ب   »نونة وراء األلفـاظ. فـإنّ   كالتعابري، ونظام  الدّستوري، والعواطف امل

ها اجملتمع خالل تارخي  الطويـل، ف صـبحج جـزءا  منـها، وال خيلـو منـها       كّالقوالب اللّفظية الل س

امجها املوسوعية، وقد سجّل العلماء قدميا  وحديطا  هذ  الطروة اللّفظيـة، فـ فردوا هلـا    معجم  من مع

فإنّ حسن اختيار األلفاظ يف دائرة اللّغـات، ووضـعها يف موقفهـا     (.176 :2005اشة، ك)ع« تبا  خاصة ك

 .جهد  لطرافـة قصـيدت    بقصار األصلح، يساعد روعة الشعر وعذوبت  وهذا أمر  بذل في  الشاعر

ذا فإنّ أبادهبل قد الئم بني اللّفـظ واملعـىن، فاختـار األلفـاظ املوافقـة للمضـامني الر ائيـة. بنـاءً         كه

طـر املفـردات اسـتخداما  هـي األلفـاظ املرتبطـة بالقتـال؛        كعلى عملية اإلحصـاء الـل قمنـا هبـا، إنّ أ    

بناها يف اجلـدول التـال،   فمن مثّ يبدو لنا غلبة اجلوّ احلماسي؛ وبالنسبة لأللفاظ األخرب الل رتّ

 كاألعــداء وذلــ توجــد األلفــاظ املتعلّقــة بالــدّين وإحصــاء فضــائل اإلمــام وأصــحاب  وإحصــاء رذائــل 

 الندبة والعزاء.  كطر عناية من أقسام الرّ اء األخرب كيبيّن لنا غلبة الت بني على القصيدة وهو أ
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رغم هذا التناسب املضموين، لقد اختار الشاعر ألفاظا  ذات معىن مضا   ورصّفها يف خيط واحد 

 ار ة:كلتصوير عظمة ال "عقيم"، و"ولدت"، و"الج"إلحياء التصوير يف ذهن املتلقي مطل ألفاظ 

ــه   افمـــــــــا الـــــــــج أمّ الرزايـــــــــا مبطلـــــــ
 

 وإن ولـــــدت يف الــــــدّهر فهــــــي عقيمُهــــــا  
 

 (89 :1972)اجلمحي،  
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 لتوليد اجلوّ الديىل: "القرآن"، و"فرائض"، و"الوحي"، و"تابكأمّ ال"ومنها اختيار 

 تـــــاب ويف اهلـــــدب كان يف أمّ الكـــــلقـــــد 

ــا   ــد تعلّموهنـــــ ــرآن قـــــ ــرائض يف القـــــ  فـــــ
 

 ويف الــــــوحي مل ينســــــخ لقــــــوم علومُهــــــا 

ــبّ البصــــــري أرومُ  ــايلــــــوح لــــــذي اللــــ  هــــ
 

 (90 :1972)اجلمحي، 

 الدّاللة البالغية:

يزة األساسية الل يستند إليها مجال الشعر ك حد  من العناصر األدبية، يعدّ الركإنّ اخليال، 

نتــاج  لفاعليّـــة  »يف الصّــور الــل خيلقهـــا ذهــن الشــاعر؛ فمــن الطبيعـــي أنّ الصــورة       ى ويتجلــّ 

تشـاف العالقـات   كيل، واكنّمـا تعـىل إعـادة التشـ    اخليال، وفاعلية اخليال ال تعىل نقـل العـامل وإ  

 :1992)عصـفور،  « امنة بني الظّواهر، واجلمع بـني العناصـر املتضـادة أو املتباعـدة يف وحـدة      كال

وبقدر ما يتّسع اخليال واحلّ ، تتّسـع الصّـور وهتتّـز العواطـف إ رهـا. إذا ت مّلنـا نظـام         (،309

ــة  هـــذ  القصـــيدة الرّ ائيـــة جندهامشـــحونة باخليـــ  ال واأللواناملختلفـــة مـــن احملسّـــنات البيانيـ

 ناية. كلتحسني الصّور منها التشبي ، واالستعارة، واملبالغة وال

 ة:كسبيل املطال أنشد الشاعر يف وصف املعرى عل

 فَجــــــرّدنَ م ــــــن سُــــــحُب  اإلبــــــاءة باوار قــــــا 
 

 يُشــــيمُ الفَنــــا قَبــــلَ الفَنــــا ماــــن يُشــــيمُها  
 

 (88 :1972)اجلمحي،  

ر لنا أبودهبل اللّوحة امللحمية بدالالت مالئمـة تتبلـور يف سـياق التشـبي  والتوريـة؛      لقد صوّ

ــب  وأداة التشــبي     ى والشــاعر اعتمــد علــ  يفــتح »التشــبي  البليــيف؛ ويف احلقيقــة غيــاب وجــ  الشّ

نــة بــني الطّــرفني فــإذا مهــا واحــد أو كمجيــع وجــو  اللقــاء املم البــاب أمــام الــذّهن، يتطّلــع إىل

ــة تــذوّق الشــاعر يف   كذلــ . إضــافة  إىل(24 :1992)الزنــاد، « التصــوّر الواحــد يفك يظهــر لنــا قمّ

اجلنـاس التـامّ. ومـن األبيـات الرائعـة       كذلكاختيار ألفاظ املتشاهبة نعتربها مراعاة النظري و

 للشاعر نفس ، جدير باإلشارة:ب أخر

 خيُوضـــــــــون تيّـــــــــار املنايـــــــــا ظواميـــــــــا
 

ــا     ــوارد هيمُهــ ــذب املــ ــاض يف عــ ــا خــ  كمــ
 

 (88 :1972)اجلمحي،  

نايـة  كأنشد أبودهبل هـذا البيـج معتمـدا  علـى التشـبي  التمطيلـي ميزجـ  بـالبلييف مـن التشـبي  وال          

نايــة عــن كرار. واجلــدير باإلشــارة أنّ الشــطر األوّل كــوموظّفــا  البــديع توظيفــا  لفظيــا  متجلّيــا  يف الت 

هــذا التصــوير هــو تقابــل العــذب    الشــجاعة وطلــب االستشــهاد يف ســبيل اهلل. ومــا يلفــج النظــر يف  
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اجلاري مع املوج اهلائل، الذي يدّل على براعة الشاعر يف تصوير حالوة املوت. لقد جعـل أبودهبـل   

لّ هـذ  الصّـور احليّـة لفيضـان روحـ  وعواطفـ  يف خدمـة وصـف شـوق اإلمـام احلسـني وأصـحاب              ك

 ار ة حي  يقول:كال وصف عظمة شوق عطشان إىل املاء. ومن مظاهر املبالغةكلالستشهاد 

ــا   ــلَّ واقعُهـــــ ــنعاءَ فَلَـــــــو حاـــــ ــابات ُ شاـــــ  أصـــــ
 

ــا    ــلَ ذَاكا تُخومُهــ ــج قَبــ ــى األرض  دُكَّــ  عالَــ
 

 (89 :1972)اجلمحي، 

خـالل   ار ـة مببالغـة يف صـورها املـؤ رّة    كاملالحظ يف هذا البيج أنّ الشاعر يتحـدّث عـن ال  

ســان؛ ومــن مصــاديق اهتمــام   نّ الطبيعــة مــن مظــاهر إعجــاب اإلن  الطّبيعــة؛ ألى االعتمــاد علــ 

 الشاعر بتعظيم هذ  املصيبة عرب املبالغة، هذا البيج:

ــا  ــا ب م طل هاـــــــ  فَمـــــــــا الـــــــــج أمُّ الرَّزاياـــــــ
 

ــا   ــيا عاقيمُهاـــــ ــدَّهر  فَه ـــــ  واإن وارادات يف الـــــ
 

 (89: 1972)اجلمحي،  

 

 النتائج

 نتائج منها:   عدّةى حصلنا خالل التطواف الذي قمنا يف قصيدة أيب وهب، عل

ر ائـ  لـون   ى إّن الشاعر جعـل قصـيدت  الرّ ائيـة يف خدمـة شـوق  ل سـالم؛ ويغلـب علـ         .1

ما أنّ  بدأ مطلـع قصـيدت  بـالغزل خـالف املعهـود يف أسـلوب  وحيلّـي        ك الت بني والعزاء،

 القصيدة حبلية حسن البداية واخلتام.

ى ية الدالّة عل، فإنّ الشاعر رغم اختيار البحر الطويل والقافية املدّىبالنسبة للموسيق .2

لّ مؤلفاتـ  مــن اجلنـاس والتوافـق الصــويت. وإنّ    كـ الداخليــة بى احلـزن، اهـتمّ باملوسـيق   

طر هذ  الوسائل املوسيقية استخداما  واهتماما  هو جناس االشتقاق الذي يلعب دورا  كأ

 والت  ري. ى هامّا يف إحياء املوسيق

ة اسـتخدام الصّـفة املشـبهة مـن     طـر كالصّريف الظـاهرة اللّافتـة للنّظـر هـي     ب يف املستو .3

طرة اسـتخدام  كالنحوي ب الطبوت ويناسب الت بني، ويف املستوى املشتقّات الذي يدلّ عل

ائي خاصّة  حينما يتحـدّث  كاللّحن احلى اجلمل الفعليّة خاصة األفعال املاضية تدلّ عل

 مــا أنّ تــواتر اجلمــل اال يــة يف وصــف خصــال اإلمــام    كالشــاعر عــن واقعــة الطــفّ؛   

 طري.ك ورذائل العدو
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طــر كجهــود  يف اختيـار األلفــاظ اجلليّــة يف موقعهــا األصــلح؛ وأ ب بـذل أبــو دهبــل قصــار  .4

ارم اإلمـام  كـ القتـال ووصـف م  ى األلفاظ يف القصيدة استخداما  هي األلفاظ الدالّة عل

ما أنّ الشاعر قويّ يف تصوير املشاهد وخلق كالقصيدة. ى يربز غلبة الت بني عل كوذل

طـــر الوســـائل التعبرييـــة يف  كأ كذلكـــو ، وإنّـــ  قـــد اعتنـــق باألوصـــاف احلســـيّة؛ الصّـــور

غلبــة اجلــوّ ى القصــيدة اســتخداما  هــي املبالغــة مبختلــف ألواهنــا وهــذا أيضــا  يــدلّ علــ   

  القصيدة.ى امللحمي والت بني عل
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