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Abstract
"Alawiya" epic by its Egyptian poet Muhammad Abdulmutallab (1871-1931) is one
of the most famous and venerable poems in modern Arabic literature, which is
distinguished by a prominent enthusiastic style and has epic features that make it
one of the early stages of the epic art in Arabic literature at the beginning of the
twentieth century. In this article, and in a descriptive-analytical approach, we have
studied the epic elements in this poem, and since the epic is an ancient art of some
peoples, such as the Persians and the Greeks, we compared these elements with the
elements of one of the world famous epics, which is the Shahnameh of the great
Persian poet Ferdowsi, to see how Alevism has the artistic features associated with
the epic Was the poet able to come close to some extent from the world epics, or
not. In a fleeting look, we can say that the poet was able to create a great epic, and
his poem has epic features that almost make it a great epic, and the most important
of these features are describing the quantities and their heroics, photographing
battles, arenas, the ghost and the tools of war in an enthusiastic way, and taking
advantage of some techniques of the epic and enthusiasm, such as “Magnify the
opponent” ”artistic exaggeration,” “paranormal customs,” and “proverbs” in
narrating events and describing battles.
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حتليل التقنيات امللحمية يف ملحمة "العلوية"
أساسا على تقنيات " الشاهنامة " امللحمية


سید مهدي نوري کیذقاني

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جبامعة احلكيم السبزواري ،سبزوار ،إيران
(تأريخ االستالم .2021/04/10 :تأريخ القبول)2021/10/02 :

امللخص
تُعدّ "العلوية" لشاعرها املصري حممد عبداملطلب (1931-1871م) من القصائد الطويلة الشهرية واجلليلة يف
األدب العريب احلديث واليت تتميز بأسلوب محاسي بارز وهلا ميزات ملحمية جتعلها من بواكري نن امللحمة يف
األدب العريب يف بداية القرن العشرين .يف هذا املقال ومبنهج وصفي-حتليلي قمنا بدراسة العناصر امللحمية يف
هذه القصيدة ومن حيث أن امللحمة نن عريق عند بعض الشعوب كالفرس واإلغريق قمنا مبقارنة هذه التقنيات
بعناصر واحد من املالحم العاملية الشهرية وهي "الشاهنامة" لشاعر الفرس الكبري نردوسي لنرى كيف حتظى
"العلوية" بامليزات الفنية املرتبطة بامللحمة ،وإىل أيّ مدى استطاع الشاعر أن يقترب من املالحم العاملية يف
األسلوب واخلصائص؟ .ومن حيث أن السرد الفين يعد عنصرا هاما يف امللحمة ،ما هي أهم مقومات القصة يف
القصيدة واليت حانظ عليها الشاعر وكيف تستقر هذه املقومات نی أجزاء هذه القصيدة .ويف نظرة عابرة ميكننا
القول أن الشاعر قد استطاع أن خيلق ملحمة عظيمة ،وقصيدته هذه تتمتع مبيزات ملحمية تكاد جتعلها ملحمة
كربى ،ومن أهم هذه امليزات :وصف الكماة وبطوالهتم ،وتصوير املعارك وساحات والوغى وأدوات احلرب بصورة
محاسية ،واالستفادة من بعض التقنيات اخلاصة بامللحمة واحلماسة مثل «تكبري األقران» و«املبالغة الفنية»
و«اإلدهاش واخلوارق» و«اإلتيان باحلكم واألمثال» يف خالل سرد األحداث ووصف املعارك .وإضانة إلی هذا قد
استطاع عبداملطلب أن يقص األحداث مبهارة و تسلسل دون اللجوء إلی احلشو الزائد أو االستطراد أو التكرار
اململ اما أعطی القصيدة صبغة قصصية وقد نرى نيها حبكة قصصية متماسكة.

الكلمات الدليلية
العلوية ،التقنيات امللحمية ،شاهنامة ،حممد عبداملطلب.
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امللحمة يف اللغة مشتقة من مادة "حلم" وهي تعين احلرب ذات القتل كما يقال أحلم ُ
ت
القومَ :قتلتُهم حىت صاروا حلما( .الفراهيدي245/3 ،و ) 246ويف املصطلح األديب «معناها
قصيدة قصصية متعددة األناشيد تسرد حوادث بطولية وتصف مغامرات مدهشة ،أبطاهلا
بشر متفوقون وآهلة وهي تعتمد خصوصا عناصر اإلدهاش واخلوارق واخليال(».البقاعي،
1985م)265 :
واما جيدر اإلنتباه أن الشعر امللحمي خيتلف عن احلماسي وإن كال املصطلحني عريبٌ،
نالشعر العريب من قدمي الزمان قد حظي مبضامني محاسية كما نرى مثال يف شعر عنترة
بن شداد يف العصر اجلاهلي .ولكن هذا الشعر خيلو من املالحم حىت العصر احلديث و«مل
يظهر عندهم ضرب من ضروب الشعر القصصي يف اجلاهلية نقد ضل شعرهم غنائيا
ذاتيا يتغىن نيه الشاعر بأهوائه وعواطفه غري حماول صنع قصة جيمع هلا األشخا
واملقومات القصصية ويرتبها ترتيبا دقيقا» (ضيف ،د.ت « )225 :نالشعر امللحمي شعر
قصصي ذات أسلوب روائي موضوعه بطويل يف سري أبطاله يف أيام احلرب والسلم على حد
السواء وهو يتناول تراثا عاما يهتم به الناس ويثري محاستهم بأسلوبه الفخم نهو مبوضوعه
وأسلوبه صاحل لإلنشاد قوي التأثري يف النفوس حمرك للعواطف ميلك على الناس حواسهم
حني يستمعون إليه( ».البقاعي1985 ،م)266 :
امللحمة والشعر امللحمي يتميز مبيزات عديدة منها أن هلا أسلوب سردي وقصصي يصور
لنا جمموعة من احلوادث(انظر :وينسنت1978:،م  )88كما أهنا تتضمن أنعاال بطولية
عجيبة وتقص سرية بطل قومي قام ببطوالت خارقة جتذب األنباه وتسلب األلباب وحياته
حمور هذه امللحمة( .التوجني1999،م)823 :
وكما أشار النقاد ،نإنك قلما جتد للملحمة أثر يف األدب العريب القدمي .وقد تكون
أسباب هذا اخللو كثرية «ولكن ميكن حصرها على وجه اإلمجال يف البيئة واجملتمع وطبيعة
العيش .ناجلاهلية مل تعرف االستقرار وجمتمعها قبلي وشعرائها أقرب إىل السليقة الشعرية
واالرجتال منهم إىل الغموض يف مطاوي النفس البشرية يعيشون يف رؤاهم على واقع منظور
وحس ملموس مييلون إىل الذاتية والغنائية الشعرية(».غريب ،د.ت )8 :أما األدب احلديث
نقد أخذ يتوجه يف هذا السبيل وهو ناجم عن يقظة العرب القومية منذ بدء هذا القرن
والتفاهتم إىل أجمادهم السالفة( .املقدسي1952،م :ج )176 /2ويعد السبب املهم يف ظهور
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جنس املالحم يف العصر احلديث ،هو تعرض معظم دول العامل العريب لالستدمار األجنيب
وانعكاس هذا االستدمار عليه ،الذي أدى بدوره إىل نشوء ثورات حتررية عديدة وأحداثا
ثورية كربى أدت إىل قلب يف معامل احلياة االجتماعية واخللقية والسياسية والدينية وإىل
جتديد النفوس وتساميها( .مليكة2020 ،م)463 :
ومن حيث أن قصيدة العلوية تتميز بأسلوب ناخر وتسرد السرية البطولية لعلي بن ايب-
طالب(ع) يف احلرب والسلم ،بإمكاننا أن نسميها ملحمة شعرية ومن بواكري الشعر امللحمي
يف األدب العريب احلديث كما أشار إليها البعض وقالوا «:تكاد تكون ملحمة كربى خاصة
بسيدنا علي -رضي اهلل عنه -إذ ضمنها الشاعر سريته منذ صباه وإسالمه والغزوات اليت
اشترك نيها وجهاده ومشائله مث خالنته وحروبه» (اجليزاوي1956،م ،ج)238 /1
ورمبا ميكننا أن ندرج هذه القصيدة الطويلة ضمن «املالحم الدينية» ،ألن املالحم
الدينية «حتكي سرية شخص أو أشخا من رجال الدين البارزين ويف بعض األحيان قد
جائت مزجيا من التاريخ واخليال وتكون مجيلة وامتعة وحتظى بكثري من تقنيات امللحمة
وقد نبعت عن معتقدات منشديها اخلالصة ومهارهتم(صفا1384،ش )7 :ومن مناذجها يف
األدب الغريب «امللهاة اإلهلية» لدانته ويف األدب الفارسي «احلملة احليدرية» لباذل املشهدي؛
ويف األدب العريب احلديث حماوالت عديدة يف هذا اجملال منها «اإليلياذة اإلسالمية» ألمحد
حمرم و«عني جالوت» لكامل أمني و«عيد الغدير» لبولس سالمة وعن األخري يقول أحد
الباحثني « :أنضل ما ميثل امللحمة احلقيقية يف أدبنا احلديث كتاب «عيد الغدير لبولس
سالمة وهو قصائد شىت تقع يف ما يقرب من  3500بيت من البحر اخلفيف ومداره على أهل
البيت العلوى يف أهم ما يتصل هبم منذ اجلاهلية حىت مأساة كربالء» (املقدسي1952،م:
ج)176 /2

منهج البحث
وبناء على هذا نسعى نيما يلي إىل دراسة أهم تقنيات هذه امللحمة نظرا للميزات امللحمية
لشاهنامة نردوسي باعتبارها ملحمة الفرس الكربى وتعد إحدى أهم املالحم العاملية اليت
تتجلى نيها خصائص امللحمة بوضوح؛
ومن أبرز هذه التقنيات وامليزات امللحمية واليت تتمتع هبا املالحم العاملية عادة ما هي:
وصف األبطال وشجاعتهم يف قتال األقران وتدابريهم احلربية إلنقاذ القوم والشعوبمن اهلالك.
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 وصف ساحات الوغى وأدوات احلرب.تكبري األقران؛ نفي املالحم عادة ما يوصف األقران معا وقد يرسم الشاعر قوةاخلصم وصالبته لرييَ البطل اإلجيايب أكرب وأشدّ قوة عند الغلبة عليه.
اإلدهاش واملبالغة الفنية ألن املبالغة مِن أقوي عناصر اإللقاء يف األسلوب الفين وهذاالنوع يعدّ جزءا من ذات الشعر بالنسبة إىل امللحمة.
 اإليقاع احلماسي.اإلتيان باحلكم واملواعظ العامة أثناء السرد.وكما ذكرنا ،غالبا ما نرى هذه اخلصائص يف املالحم الشعرية العاملية القدمية يف
الشرق والغرب أمثال الشاهنامه لفردوسي واإليلياذة هلومريوس .وملزيد اإلطالع عن هذه
التقنيات واخلصائص امللحمية ميكن الرجوع إىل كتاب «محاسه سرايي در إيران (إنشاد
املالحم يف إيران) لذبيح اهلل صفا  13-7و«األنواع األدبية» لسريوس مشيسا -109
.126

التعريف بالشاعر والقصيدة
هو حممد بن عبد املطلب بن واصل من أسرة أيب اخلري ،من جهينة .شاعر مصري ،حسن
الرصف ،من األدباء اخلطباء .ولد يف باصونة (من قرى جرجا مبصر) وتعلم يف األزهر
بالقاهرة ،وخترج مدرسا ،وشارك يف احلركة الوطنية ،بشعره ومقاالته وخطبه .وتويف
بالقاهرة .له :ديوان شعر ،تاريخ أدب اللغة العربية (ثالثة أجزاء) ،كتاب اجلولتني يف
آداب الدولتني (األموية والعباسية) ،وإعجاز القرآن وروايتا الزباء وليلى العفيفة.
(الزركلي ،د.ت ،ج246/ 6و  .247الكحالة،د.ت ،ج).253 /10
حممد عبد املطلب حاكى يف شعره األقدمني من نحول شعر العريب ووعى من ذخائر
اللغة ما مكنه من أن يتصرف يف األلفاظ كيف شاء ،وال بدع نقد قرأ القرآن صغريا
واستظهره ،وقرأ بالقراءات وحفظ دواوين الفحول( .الدسوقي1970 ،م ،ج« ).386/2وكان
حجة يف األدب واللغة حميطا بأكثر جزهلا وغريبها وكان شاعرا منقطع النظري يف شعره»
(عبداملطلب ،د.ت :س) انه نسيج وحده يف العصر احلديث ،ألنه يتبدّى يف شعره خياالً
ولفظا ومعين ومل حيد عن طريقة العرب يف نظم القصيدة وإن كان قد حاول التجديد يف
القالب حني نظم بعض مسرحياته ولكن املعاين واخلياالت ظلت بدوية شأن بقيه شعره .وهذا
جيعله متمايزا عن معاصريه ألن شعراء املدرسة القدمية أمثال صربي ،والبكري ،وحانظ
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وغريهم حني حاكوا الشعر العريب القدمي مل يلجأوا إىل غريب اللغة والعصر اجلاهلي وإمنا
حاكوا شعراء العصر العباسي املمتازين وشعراء الصنعة يف العصور املتأخر وشعراء مصر
املشهورين بالرقة أمثال هباء زهري والشاب الظريف .أما حممد عبد املطلب نكان لتمكنه يف
اللغة وحفظه لغريبها حياكي شعراء بين أمية أو شعراء العصر اجلاهلي( .الدسوقي،
1970م ،ج ).386/2يقول األستاذ العقاد عن شعره  «:ولكن عبداملطلب كان وحيدا يف
مدرسته األدبية اليت استقامت هلا صحة األسلوب من طريق الدعوة الدينية وكان أوضح
دليل على نائدة الدعوة اإلسالمية قبل نيف وستني سنة يف إراحة العربية من آنات البهارج
والطالوات »(العقاد1937 ،م) 52 :
قصيدة العلوية
ومبا أن للدين مكانة خاصة عند عبداملطلب نقد تطرّق يف شعره إىل كثري من املوضوعات
الدينية .إنه عُين أشد العناية باستلهام التاريخ العريب اإلسالمي وجائت قصائده حانلة
بذكر كربيات األحداث وبعظماء الرجال الذين جاهدوا يف سبيل نصرة الدين وتثبيته يف
العاملني .وهو يف كثري من هذه قصائده يعرج على ماضي األمة اإلسالمية ويذكّرها بأجمادها
لعلها ختجل اما أصاهبا من وهن واما حلّ هبا من نساد .وإحدى هذه القصائد الدينية
قصيدة "العلوية" اليت ألقاها باجلامعة املصرية يف  7من نونمرب سنة 1919م وهي تزيد على
ثالث مائة بيت .وتكاد تكون ملحمة كربى خاصة باإلمام العلي بن أيب طالب (ع)
(اجليزاوي1956،م ،ج ).238 ،1وقد وصفها شارحها «كالوردة الناضرة تراها نسيجا
يف أناملك حريره مث تعرنها طيبا يف عرنينك عبريه مث تدركها وحيا يف روحك أثره وتعبريه
وليس األستاذ باجملهول ننعرنه وال باخلامل ننصفه» (جملة املوسم1990 ،م)928 :
وعبداملطلب يف قصيدته هذه يأيت بتعابري وأوصاف مجيلية ورنيعة حول اإلمام علي (ع) يدل
على حبه لعلي بن أيب طاالب(ع) وشغفه به .ومن حيث أن القصيدة تعد من املالحم
العظيمة يف األدب العريب املعاصر وميكن القول إن هلا خصائص وميزات ملحمية ،وقد قمنا
يف هذا املقال بدراسة العناصر امللحمية نيها.

أسئلة البحث

ما هي أهم امليزات امللحمية يف قصيدة "العلوية" تركيزا على وجود هذه امليزات يف ملحمة
الشاهنامة لشاعر الفرس الفردوسي؟
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وإىل أيّ مدى استطاع الشاعر أن يقترب يف قصيدته هذه من املالحم العاملية يف
األسلوب واخلصائص الفنية؟.

خلفية البحث
مل نعثر على دراسة حول العناصر امللحمية يف العلوية ،ولكن مثة بعض الدراسات حول
املالحم العربية وعلوية من جوانب أخرى نشري إليها:
صدى هنضة عاشوراء يف ملحمة عبداملنعم الفرطوسي ،لسودابة مظفري وأشرفپرنوش ،جملة آناق احلضارة اإلسالمية1436 ،ق .والبحث خمتص مبلحمة أهل البيت
لفرطوسي وهي من أهم املالحم اإلسالمية يف األدب احلديث.
سيماي امام علي (ع) در علويه حممد عبداملطلب ،أطروحة املاجستري ،الطالبة خدجية
نوري ،جامعة تربيت معلم بسبزوار .1390 ،قامت الطالبة بترمجة العلوية إيل الفارسية
وشرح مفرداهتا.
مقالة «خوانشي انتقادي-جامعه شناخيت از بينامتين قرآين در شعر حممدعبداملطلب» ،أبواحلسن أمني مقدسي ،طاهره حيدري ،جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية
وآداهبا ،رقم1395 ،40ش.
 علوية الشاعر حممد عبداملطلب بني التجديد و التقليد ،عبدالفتاح ،حممد زغلولعباس أمحد جملة كلية اللغة العربية بالزقازيق 1422 ،ق.

حتليل التقنيات امللحمية يف العلوية

وصف األبطال
يف املالحم العاملية إن الشاعر عادة ما خيتص قسما كبريا من امللحمة بوصف األبطال
والكماة يف ساحات الوغى وعند قتاهلم مع اخلصم وذكر قوهتم وشجاعتهم يف مواجهة
األعداء؛ كما نرى هذه امليزة يف الشاهنامة عند ذكر رستم واألبطال اآلخرين مثل أنراسياب
وإسفنديار وأشكبوس وغريهم .نرستم وهو البطل الرئيس للشاهنامة كما ذكره التاريخ «كان
جبارا مديد القامة ،شديد القوة ،عظيم اجلسم» (الدينوري1390،ش )25 :و يصفه
الفردوسي عن لسان «سام» هكذا:
ز رستم همي در شگفتي بماند

به او هر زمان نام يزدان بخواند
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بدان بازوي ويال وآن پشت و شاخ

ميان چون قلم ،سينه و بَر فراخ

دو رانش چو ران هيونان ستبر

دل شير نر دارد و زور ببر

(فردوسي1378 ،ش)99 :

(قد أعجب برستم وذكر عليه اسم اهلل؛ قد تعجب من ذراعية وعنقه وظهره وكانت
قامته كالقلم وصدره واسعااً وكانت نخذاه كفخذي مجل كبري وله قلب األسد وقوة النمر).
ونشاهد مثل هؤالء األبطال يف ملحمة اإللياذة هلومر ،نالبطل« آشيل وهو أكرب أبطال
اإليلياذة يستطيع أن يقابل جيشاً بوحده .وصرخة واحدة منه تكفي لفرار األعداء الفاحتني»
(زرين كوب1329 ،ش)199 :

يف العلوية أيضا يتطرق الشاعر يف مواضع خمتلفة إىل وصف البطل الرئيس وهو علي
بن أيب طالب(ع)؛ نعند ذكر وقعة خيرب يطلب الشاعر من القارئ أن يسئل يوم خيرب عن
بطولة علي ومآثره العظيمة:
جتد نيها ماثره جُساما
وسائل يوم خيرب عن علي
(عبداملطلب1338 ،ق)5:

مث يصف اإلمام يف حببوحة احلرب ذاقوة وقدرة عظيمة حبيث لو ضرب بسيفه علَى
جبل رضوى يتصدّع ويصري رماال::
تلقاها لعاد هبا هياما
عاله بضربة لو أن رضوى
(عبداملطلب1338 ،ق)14:

هذا البطل خيوض باخليل املواطنَ الشديدة ومؤيَّد بنصر إهلي:
ونصر اهلل كان له عالما
خيوض هبا املواطن معلماتٍ
(عبداملطلب1338 ،ق)14:

وهذا النصر اإلهلي واالتكال على اهلل يوجد أيضا يف الشاهنامة أيضا،اًنعلى سبيل
املثال البطل الرئيس رستم يناجي اهلل ويلتجأ إليه ويراه ظهريااً:
به هر كار پشت و پناهم تويي

نماينده راي و راهم تويي
(فردوسي)759 :1378 ،

(أنت ظهريي وملجئي يف كل األمور وتدلّين على الفكر والطريق)
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وجدير بالذكر أن األبطال يف املالحم العاملية عادة ما حيظون مبيزات أخالقية وإنسانية
إضانة إىل الشجاعة وقوة اجلسم .ناألبطال يف شاهنامة الفردوسي يتخلقون بالفتوة والقيم
األخالقية .على سبيل املثال «من امليزات البارزة لرستم يف الشاهنامة هو العقل حىت عندما
يذكر نسبه ويفتخر بنفسه ،نالفردوسي يصفه لبيب بطلٌ وبطلٌ لبيبٌ» ( نهچيري1383 ،ش:
:)205
سر

هرآن كس كه دارد روانش خرد

(كل من ميلك قوة العقل ينظر يف هناية األمور)
ويف موضع آخر يشيد بالصداقة واإلنصاف:

مايهي

كارها

بنگرد

(فردوسي1378 ،ش)722 :

چنين گفت با نامور مهتران

كه گيتي مرا از كران تا كران

نخواهم به گيتي جز از راستي

كه خشم خدا آورد كاستي
(فردوسي1378 ،ش)128 :

(وقال للسادة الشرناء :العامل كله يل وال أريد إال الصدق والنقص والقصور يسببان
غضب اإلله)
ومن حيث أن بطل العلوية يعين علي بن أيب طالب رجل دين وأخالق نال غرابة أن نرى
الشاعر قد أشار يف طيات أبياته إىل مآثر اإلمام وسجاياه األخالقية .نفي األبيات األوىل من
القصيدة نراه معجبا مبناقب اإلمام متأثرااًبأسلوبه القرآين:
نتكشف عن مناقبه اللثاما:
وما أدراك وحيك ما علي؟:
(عبداملطلب1338 ،ق)5:

ويف موضع آخر من القصيدة يقول :إن اإلمام عندما أسلم كان عاقال ولبيبا وقد أرخى
العقل عليه ستر اجلالل مع صغر سنه:
ومل يسلك حمجته اقتحاما:
وما اعتنق احلنيف بغري رأيٍ
نأقبل واحلجا يرخي عليه

جالال يصغر الشيخ اهلماما:

نعم إن بطل ملحمة علوية قد مجع نيه مجيع خصال اخلري وهبذا يصلح أن يكون بطال
حقيقياً ال جمرد خرانة:
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وقد مجع احلجا والدينُ نيه
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خالئق جتمع اخلري اقتثاما:

هذا البطل يتميز بعلمه كما هو شأن البطل احلقيقي:
طما بالعلم زخّاراً نطاما
حوى علم النبوة يف نؤاد
واالجتناب من الدنايا جعله يف أعلى مراتب البطولية:
وال لذّت من الدنيا طعاما
ونفسٍ مل تذق طعم الدنايا
نالشاعر هنا يشري إىل زهد اإلمام وبعده عن الدنايا كما نشاهد هذا اخللق عند رستم
يف شاهنامة:
مهي نام بايد كه ماند دراز
مناين مهي كار چندين مساز
(نردوسي1378 ،ش) 404 :

(من األجدر أن خيلد اسم اإلنسان ،ال بقاء للدنيا نال تنبِ كثرياً):
وخالصة القول :إن بطل العلوية يتمتع بأوصاف رنيعة وخصال إنسانية وإهلية قد متيزه
عن سائر األبطال .والشاعر قد أعطى « امللمح الشخصي لعلي بن أيب طالب أبعاده املتعددة
نعندما يتناول عليااً وهو يقوم الليل نإنه يصوره دامعا خونااً من اهلل مث يلقي على املشهد
مهابة وجالالً حني يشري إىل املالئكة احملتشدة احملتشمة حول احملراب عندما يصلي ...وبني
الصرب والقناعة واخلشوع والطاعة حييا علي ويتغذي دون أن تقهره شهوة الطعام والراحة
ولذا نإن عليّا قد حوى اجملد كهالً يف هيئة شيخ( ».قاعود ،د.ت)136 :
وصف ساحات الوغى وأدوات احلرب
ومن املوضوعات اليت يتناوهلا الشعراء يف الشعر امللحمي وصف ساحات القتال واملعارك
نكثريا ما نرى يف املالحم العاملية وصف ساحات الوغى وأدوات احلرب كاألسنة والرماح
والسيوف والقسي والدروع واألتراس وأوصانها وجزئياهتا .نفردوسي قد أشار إىل كل هذه
األدوات يف الشاهنامة:
شما يك به يك تيغ بركشيد

سپرهاي چيني به سر بركشيد
(فردوسي1378 ،ش)357 :

(سلّوا سيونكم واحدا واحدا واجعلوا على رؤوسكم األتراس الصينية)
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ويقول يف موضع آخر يف تشبيه مجيل :
به تيري كه پيكانش الماس بود

زره پيش او همچو قرطاس بود
(فردوسي1378 ،ش)743 :

(بالسهم الذي كان سنه من األملاس وكان الدرع أمامه كالقرطاس)
كما نرى يف ملحمة اإليلياذة ذكر السهام والقسي اخلاصة مثل سهم ذي ثالث شعب لباريس
والقسي الفضي ألبولو والسهام ذات األجنحة لبانداروس( .شريفزاده1369،ش)444 :
نفي العلوية أيضا نرى صورا متعددة من وصف ساحة الوغى وجزئياهتا .كما نراه يف
األبيات التالية يصف الرايات وجهد اجلنود عليها واحتماء جنود اليهود يف احلصون واملعاقل:
تـعـاصى الفتحُ وانبهم انبهاما
إذ الـرايـاتُ نـي جُهد عليها
وقـامـت لـلـهيود هبا جنودٌ

رزمـنَ عـلَـى مَعاقلها رزاما

ومل تُغن احلصونُ وال الصياصِي

وإن قـام الـحـديـدُ هلا دِعاما
(عبداملطلب1338 ،ق)12 :

ويف موضع آخر يصف الشاعر معركة أحد يف حالة صار اجلو أسود من أثر الغبار
املتصاعد إىل السماء وجي ئ األبطال و يهزّون الرماح والسيوف وقد طنّ يف امليدان دويّهم:
وقد حلك العجاج هبا وآما
نسائل عنه يف أحد العوايل
وجائت

يف

زمازمها

قريش

يهزون

املثقف

واهلزاما

(عبداملطلب1338 ،ق)9:

واما جيدر باإلشارة يف هذا الصدد أن الشاعر يف البيت األول يصف ساحة الوغى وقد
صعد الغبار األسود والدخان نيها لكثرة جوالن اخليول نيها وهذا يذكرنا بأبيات الفردوسي
يف شاهنامه واصفاً قسطل احلرب:
ز تاريكي گرد اسب سپاه

كسي روز روشن نديد ونه ماه
(فردوسي1378 ،ش)654 :

(مل ير أحدٌ هنارا مضيئا وال القمر لظلمة احلاصلة من غبار اخليل املتصاعد إيل
السماء)
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تكبري األقران
من التقنيات الفنية اليت نراها يف املالحم العاملية هو تكبري األقران« .نفي املالحم عادة ما
يوصف األقران معاً وقد يرسم الشاعر قوة اخلصم وصالبته لرييَ البطل اإلجيايب أكرب
وأشدّ قوة عند الغلبة عليه» (صفا1384 ،ش )271 ،كما نقرأ يف الشاهنامة يف وصف
«أنراسياب» وهو خصم البطل الرئيس يعين «رستم»:
شود كوه آهن چو درياي آب

اگر بشنود نام أفراسياب
(فردوسي1378 ،ش)546 :

(لو مسع جبل من احلديد اسمَ أنراسياب لذاب وحتوّل إىل حبر ماء):
نفي العلوية أيضا قد تطرّق الشاعر إىل وصف األبطال يف صف األعداء وقد استطاع أن
يصور قوة اإلمام وبطولته بغلبته على هؤالء األقران .ومن هؤالء األقارن واألقوياء هو
«عمروبن عبدود»؛ يصف الشاعر عَمراً كبطل مهيب ومُبيد األبطال حبيث مع كرب سنه
يستخدم املنايا واملنايا مطيعة له::
نتسعى حتت صارمه اختداما
قضي تسعني خيتدم املنايا
(عبداملطلب1338 ،ق)11:

نيأيت عمرو إيل ساحة الوغى ويطلب من املسلمني من جييء لقتاله ولكن املسلمني
اليذهبون لربازه خونا من بأسه وشجاعته:
يسوم اخللد بالنفس استياما
نزال بين اهلدي هل من كميٍ
يرددها نيحجم عنه قوم

وإن كانوا القساورة الكراما
(عبداملطلب1338 ،ق)5:

نرى هذه األوصاف تزيد القصيدة محاسة وهيجانااً حبيث يشتاق املتلقي أن يعلم مصري
هذا الكمي يف مواجهة بطل القصيدة .ناملشهد األخري من مواجهة علي وعمرو جائت بصورة
درامية وبأسلوب احلوار؛ نبطل القصيدة وهو اإلمام يطلب من الرسول ( ) أن يأذن له
بالرباز نالنيب يطلب من علي أن يقف مكانه وحيذره من عمرو :ولكن عليا يقول بلحن
بطويل  :دعين يا رسول اهلل كي أبارزه وأجلمه بالسيف :مث يقلده سيفه الشهري ذاالفقار
ويواجهه بقدرة إهلية ويف النهاية يشق رأسه ويروي سيفه من دمه:
مكانك يا عليُّ نذاك عمروٌ
وإن لكلّ ذات جنَي جراما
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نقال وإن يكن عمراً ندعين
تقلد ذالفقار وقام يرغو

رسول اهلل أجلمه احلساما
رُغاء الفحلِ يعتلك اللُغاما

مل يك غري أن نلق ابن ودّ

وخاض السيف يف دمه وعاما
(عبداملطلب1338 ،ق)12:
ونرى منوذج آخر من تقنية «تكبري اخلصم» عند ذكر قصة مرحب اخليربي .نمرحب
كان من شجعان اليهود وأبطاهلا وقيل أنه قد نقش على سيفه هذا العبارة "هذا سيفُ
مرحَب ،من يذقه يَعطَب" (الذهيب1993 ،م ،ج )417/2نهو أظهر قوة عجيبة يف قتاله

للمسلمني وصال صولة عظيمة يف غزوة خيرب حىت قال نيه الدياربكري « مل يكن يف أهل
خيرب أشجع من مرحب  ...ومل يقدر أحد من أهل اإلسالم أن يقاومه يف احلرب» (ديار

بكري،د.ت ،ج)50/2

والشاعر يف وصف مبارزة اإلمام علي (ع) ومرحب اخليربي يصف يف اإلبتداء بطولة
املرحب وقوته .نمرحب يطأ امليدان يف حالة يالزمه البأس والقدرة دوماً :
وكـان البأس صاحبَه األزاما
وأقبل مرحبٌ يف البأس حيبُو
(عبداملطلب1338 ،ق)13 :

ونرى الشاعر يصوره وهو مييل ويتبختر يف ساحة الوغى لشدة اطمئنانه بفوزه كأنه راكب
سفينة يشكو الدوارَ:
كـراكـب جلةٍ يشكوا هلداما
يـميل إذا انتمى صلفااً وكربا
هذا البطل اليهودي يرجز ويفتخر بنفسه يصرح بأنه كان غوثا اً وظهريااً لليهود دومااً:
إذا نـشدوا يب البطل اهلذاما
ألـسـت آلل إسرائيل غَوثا
(عبداملطلب1338 ،ق)13:

مث يواصل الشاعر سرد األحداث بصورة درامية وينتظر القارئ قتال هذين اخلصمني
ولقائهما .وبعد أن تتبادل بينهما ضربات ويشتد املوقع حبيث يسقط الترس من يد علي (ع)
بسبب ضربة مرحب ،نإذا يف مشهد محاسي يقلع اإلمام باب القلعة ويتترس به مث يهوي
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علَى مرحب ضربة تقضي عليه وال ينجو من املوت مع أنه قد وضع حتت بيضته حجارة
صغرية حتميه من الضربات :
ومل جيد احلديد له عصاما
نلم يعصمه من حني رخامٌ
(عبداملطلب1338 ،ق14:

نكما مرّ ،نإن الشاعر من خالل تكبري أبطال اخلصم و وصف شجاعتهم حاول أن
يظهر قوة البطل اإلجيابية عند غلبته عليهم .وهبذا نقد خلق الشاعر مشهدا محاسيا جعل
ملحمته قريبة من املالحم العاملية.
البنية العروضية وامللحمة
ال شك أن اختيار البحر العروضي املناسب له أثر هامّ يف تونيق الشاعر وجناحه إليصال
املعين املطلوب إيل ذهن املتلقي .إن األوزان اخلليلي قد تصلح ألغراض خمتلفة من النسيب
والفخر واحلماسة وغريها ومن الواضح أن بعض األحبر تناسب مضامني خاصة بالنسبة
إيل غريها من األوزان.
قصيدة العلوية قد نُظمت يف حبر الوانر املتشكل من ست تفاعيل «مفاعَلَنت» (ل-ل ل)-؛
ومن حيث أن معظم أبيات قصيدة العلوية ترتبط بذكر أجماد وبطوالت علي بن أيب طالب
(ع) وانتخاراته ،نقد جنح الشاعر يف اختيار الوزن؛ ألن هذا البحر كما أشار إليه النقاد
«ألني البحور يشتدّ إذا شددته ويرقّ إذا رققته وأكثر ما جيود به النظم يف الفخر» (يونس،
1993م )107 :وهلذا يتناسب احلماسة والبطولة وكما قالوا «من أهم أغراض هذا البحر
الفخر واحلماسة»(.انظر :معروف1387 ،ش )76 :وهذا يدل علي تونيق الشاعر يف اختيار
البحر العروضي املناسب.
وقد استفاد الشاعر يف وصف بسالة األبطال وبطوالهتم من شدة هذا البحر ونخامته
وباستخدام املفردات احلماسية والكلمات الشديدة الوقع يف التفعيالت ،كما يقول:
ولـفَّ عـلـى مَعاطِسها خطاما
مَـناكبه وَثاقا
نـشـدّ عـلَـى
(عبداملطلب1338 ،ق)12:

يالحظ أن الشاعر يف هذا البيت استخدم كلمات مشددة مثل (شدَّ علَى ،لفَّ عَلَى) يف
التفعيلة األوىل من الشطرين بصورة متوازية ومتوازنة ومن جانب آخر قد مت استعمال
تفعيالت احلشو دون زحانة وبصورة ساملة (مُفَاعَلَتُن) وهذا زاد البيت شدة موسيقية إضانة
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إيل استعمال حروف مثل (ع و ط) وتكرارها قد ساعدت على نخامة البيت وزيادة محاسته.
وهذا شأن كثري من األبيات الواردة يف القصِدة وبناء على هذا صح قول من قال إن هذا
البحر «يتالئم مع غرض احلماسة وكل مواضيع اجلدية»(يونس1993 ،م)107 :
واما يشري إليه النقاد يف دراسة األشعار وحتليلها هوانسجام األسلوب واملعىن معا كما
يبحث عنها يف البالغة باسم «ائتالف اللفظ مع املعىن» و«هو أن تكون األلفاظ موانقة
للمعاين نتختار األلفاظ اجلزلة والعبارات الشديدة للفخر واحلماسة ،وختتار الكلمات
الرقيقة والعبارات اللينة للغزل واملدح» (اهلامشي1358،ق )402 :نالشعر امللحمي يطلب
املفردات اجلزلة والكلمات الشديدة الوقع وذات التأثري على املتلقي .نالشاعر عبداملطلب
كثريا ما استفاد من املصطحات الشديدة الوقع والفخيمة يف مواضع خمتلفة من سرد
احلوادث وذكر البطوالت ووصف املعارك وهذا ما يزيد على املوسيقى احلماسية لألبيات؛
نعلى سبيل املثال يقول واصفا أحد األبطال :
وظاهَرَ نوقَ بيضته الرُخاما
ضفا حَلَق احلديدِ عليه مَثين
(عبداملطلب1338 ،ق)13:

ويف هذا البيت حرنا الضاد والظاء تبدوان جليّتني ومها من احلروف اليت تدلّ على
الصالبة والفخامة والشدة (انظر عباس159-155 :1998 :و  )123و هكذا حروف احلاء
والعني واهلاء والقاف كلها من احلروف اليت تشعر بالشدة والقوة وقد ساعدت إيل جانب
الوزن على ازدياد اإليقاع احلماسي.
املبالغة
تُعدّ املبالغة أداة نين وعنصرا هامّا يقوي اجلانب اخليايل يف الشعر .و«هي أن يدعي املتكلم
لوصف بلوغه يف الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو مستحيال وتنحصر إيل ثالثة أقسام:
تبليغ ،إن كان ذلك االدعاء للوصف من الشده أو الضعف امكنا عقال وعادة وإغراق :إن
كان االدعاء للوصف من الشدة أو الضعف امكنا عقال ،ال عادة وغلو :إن كان االدعاء
للوصف من الشدة أو الضعف مستحيال عقال وعادة (اهلامشي1358 ،ق396 :؛ التفتازاين،
1385ش436:؛)

املبالغة مِن أقوي عناصر اإللقاء يف األسلوب الفين وهذا النوع يعدّ جزءا من ذات الشعر
بالنسبة إيل امللحمة (مشيسا1383 ،ش )120 :و أمر ضروري بالنسبة إىل املالحم البطولية
للتعبري عن األحداث احلماسية ألن احلجر األساس يف الفكر امللحمي هو املبالغة .كما نرى
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أن الشاعر امللحمي الكبري الفردوسي باستخدام اإلغراق يف ملحمته الشاهنامة وصل إىل حد
ال يشقّ غباره وال يدانيه اآلخرون من الشعراء وإن جائت أشعارهم مليئة باالستعارات
والتشبيهات والكنايات اجلميلة (شفيعي كدكين1381 ،ش136 :؛ صفا1384 ،ش)267:
وقد استخدم الشاعر املبالغة بأحسن صورة خاصة عندما يريد وصف الكماة
وبطوالهتم .انظره واصفا شجاعة عمرو وقدرته يف ساحة الوغى:
وتسنتّ الضراغمة اهنزاما
يطيح اجملر إن قيل ابن ودّ
(عبداملطلب1338 ،ق)11:

نهو كما يصوره الشاعر ذاقدرة وأهبة حبيث لو يراه اجليش العظيم يطيح وتنهزم
الضراغم الفتاكة أمام قدرته وصالبته.
ومن صور أخرى للمبالغة الشعرية هذا البيت:
هناك ختالُه جَبَالً تسامَي
ومال بطرنه نإذا رتاجٌ
(عبداملطلب1338 ،ق)14:

نهنا قد صور الشاعر باب قلعة خيرب كجبل عظيم سامٍ و هذا نوع من املبالغة الشعرية
اجلميلة ألن باب القلعة مهما كان عظيماً ال يصل إىل حد جبل عظيم وقد أتى الشاعر بصفة
تسامَي لتقوية هذا الوصف.
احلوادث العجيبة وخوارق العادات
ومن اميزات املالحم العاملية الشهرية ،ذكر احلوادث العجيبة وخوارق العادات واألنعال
اليت يفعلها أبطال املالحم ،والتقاس هذه اخلوارق باملنطق العادي .يقول أرسطو عن هذا
األمر  «:وجيب أن يتوانر يف تراجيديا عنصر اإلدهاش وهلذا العنصر -الذي يعتمد أساسا
على العوامل غري املعقولة أو غري املمكنة-جمال أوسع يف امللحمة ،حيث نرى بعيوننا
األشخا الذين يقومون بأداء الفعل .واحلقيقة أن اإلدهاش يسبب املتعة وميكن أن يستدل
على ذلك من احلقيقة اليت تقول بأن الشخص عندما يروي قصة يضيف عليها شيئا من
عندياته ألنه يعتقد أن سامعيه يسرون من ذلك(.أرسطو ،د.ت 204 :و )205
وإذا نظرنا إيل احلروب واملعارك يف صدر األسالم نرى جماال خصبا للشعراء الذين
يرومون إنشاد املالحم والقصائد البطولية.
ومن احلوادث العجبية واليت تقوي اجلانب احلماسي واجلو األسطوري للقصيدة
املذكورة ،قلعُ باب قلعة خيرب على يد األمام علي(ع) .هذا الباب كما ذكر يف التاريخ كان
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كبريا وعظيماً حبيث الميكن لعدة من الرجال قلبه ومحله ولكن مع ثقله وعظمته أخذه
اإلمام نَدَحَا بِهِ أَذْرُعاً مِنَ الْأَرْضِ (انظر :العسقالين،د.ت ،ج 367 :7؛ املفيد1413،ق ج)128 :1
وإىل هذا يشري ابن أيب احلديد املعتزيل يف علوياته:
عجزت أكفٌّ أربعون وأربعُ:
يا قالعَ الباب الذي عن هزّه
(الصاحل1392،ق )140 :

وقد أجاد حممد عبداملطلب يف وصف هذه احلادثة واستفاد منها كعنصر نين خللق
نضاء ملحمي يزخر بالبطولة .يف البداية يشري الشاعر إيل ضربة مرحب الثقيلة واليت يزلّ
الترس من يد اإلمام:
نـضـاه لكل جاحمة سطاما
نـشد على اإلمام بذي سطام
نـزال

مـجنُ حيدر ال لوهن

وال ضـعفت حململه سالمى

مث يصف اإلمام يف صورة محاسية وهو ينظر إيل أطرانه نإذا يرى بابا عظيما حتسبه
جبال شاخما:
هـنـاك ختاله جبالً تسامى
ومـا بـطـرنـه نإذا رتاجٌ
ويواصل الشاعر سرد الواقعة وباستخدام اإلستعارة التخيلية يريد من القارئ أن يسئل
مِن يد األمام بأهنا كيف رنعت ذلك الباب يف حالة ليس بإمكان مجاعة من الرجال أن
حيملوه:
وقـد أعـيـا تَـحمّلُه الفئاما:
نـسـل يـسراه كيف تلقّفته
احلكمة
احلكمة من املوضوعات اليت كثرياما نشاهدها يف املالحم الشعرية العاملية .هذه املواعظ
واحلكم تنقل أثناء سرد احلوادث عند ذكر قصص امللوك واألبطال أو عند موهتم أو قتلهم
يف ساحة الوغى« .ويف الشاهنامة لفردوسي يرى اإلنسان جواهر مثينة وخمتلفة من احلكمة
وقد نظمها الشاعر كفرامني أخالقية ناجعة لإلنسان وتُعدّ دستور احلياة الكامل( ».علوي
مقدم1356 ،ش )7 ،على سبيل املثال يقول نردوسي:
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ز نيرو بود مرد را راستي

ز سستي دروغ آيد وكاستي

ز دانش چو جان تو را مايه

به از خامشي هيچ پيرايه نيست

نيست

(نردوسي)1065 :1378 ،

(قوام املرء بالقدرة  .الضعف ينتهي إيل الكذب والنقص .إذا مل يكن عندك شيءٌ من
العلم نال حليةَ أنضل من الصمت).
يف قصيدة العلوية أيضا نرى مضامني حكمية خمتلفة قد ضمنها الشاعر يف طيات
األبيات الشعرية عند وصف املواقع وسرد األحداث والوقائع .علي سبيل املثال نراه يصف
طالب الدنيا كمريض ليس له دواء:
إذا كانت له الدنيا سقاما
وليس لطالب الدنيا دواء
ويف موضع آخر يقول عن ضرر قرين السوء مشريا إيل أنه كيف تغري مصري بعص
أصحاب اإلمام لسوء قرينه وجليسه:
نيقتضب األزمة واخلزاما
ولكن القرين السوء يلوي
(عبداملطلب1338 ،ق)20 :

ويف مكان آخر عندما يذكر اخنداع جيوش اإلمام علي (ع) خبدعة العدو يف حرب
صفني يتمثل هبذا البيت الشعري:
إذا قاد األسانل والطغاما
وال يغين األريب حجا ورأيٌ
(عبداملطلب1338 ،ق)21:

يقول الشاعر أن العقل والرأي اليغين اإلنسان إذا بلي باألسانل و اجلهال كما حدث لعلي
بن أيب طالب(ع) وهذا يذكرنا بقول اإلمام علي(ع) نفسه عندما يقول يف هناية خطبة جهاد
شاكياً من خذالن أصحابه« :ولكن ال رأيَ ملن ال يُطاع»(سيد رضي ،د.ت)71 :
احلبكة القصصية
قد أشرنا يف املقدمة إىل أن امللحمة والشعر امللحمي يتميز مبيزات عديدة منها أسلوب
سردي وقصصي يصور لنا جمموعة من احلوادث .إن عناصر البناء الفين يف القصة كثرية
منها احلدث والشخصية واملكان والزمان واحلوار وغريها؛ ولكن من حيث أن للحبكة دورا
هاما وبارزا يف السرد األديب نتناوهلا يف قصيدة العلوية كعنصر نين كما أن بعضا من هذه
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العناصر مثل الشخصيات تطرقنا إليها ضمن املباحث السابقة يف وصف األبطال وتكبري
األقران.
احلبكة من أهم عناصر القصة وهي التعبري عن ترتيب وتوايل األحداث حسب العالقات
العلّية .احلبكة « حركة حيوية حتول جمموعة من األحداث املتفرقة إىل حكاية واحدة متكاملة
ضمن إطار حدث رئيسي وهي ال تتكون من ترتيب الظروف بل من تقدمها وتراجعها
وتطورها وحتوهلا من حال إىل حالة جديدة» (زيتوين2002 ،م )72 :واحلبكة يف السرد
تتكون من أجزاء نقوم بتحليلها يف ملحمة العلوية لنرى هل يف القصيدة حبكة سردية
مبعناها الفين أم ال؟ وجدير بالذكر من حيث أن قصيدة العلوية حتكي سرية اإلمام على
(ع) من طفولته إىل استشهاده تعترب قصة سردية تشمل يف طياهتا عدة أحداث وقصص
بصورة متسلسلة ولذا ميكن أن جند هذه العناصر يف عدة من األحداث ،نعلى سبيل املثال
غزوة خيرب نفسها تعد قصة بطولية هلا بداية وخامتة وحتظى بسائر عناصر السرد الفين.
البداية
للبداية أمهية بالغة يف القصائد الشعرية من قدمي األيام كما أنه حتظى بدور هام يف اآلثار
النثرية احلديثة من القصة والرواية ،حيث تعد النقطة اليت جتلب إنتباه القارئ أو املتلقي.
وقدأشار ابن رشيق إىل هذه املوضوع حيث يقول عن حسن املطلع« :إن حسن االنتتاح داعية
اإلنشراح ومطية النجاح» (اهلامشي1358 ،ق )437 :كما «البد للقا أن يراعي أمهية
التشويق واإلثارة يف مطلع القصة الفنية وذلك ألن براعة االستهالل جتذب القارئ إىل
متابعة األحداث التالية وليس كل كاتب ميلك القدرة على جذب انتباه القارئ ملتابعة القراءة»
(حممود)93 :2019،
ويف امللحمة باعتبارها عمل نين متكامل مثة أساليب خاصة للورود يف القصة .نفي بعض
املالحم إن الشاعر يرتبط بواحد من آهلة الشعر ( )muswويسئل منها وجواب اإلهلة هو
بداية امللحمة ويف بعض األحيان يطلب الشاعر من اإلهلة أن تروي قصة امللحمة (انظر:
مشيسا1383،ش  )84 :كما نقرأ يف بداية اإليلياذة هلومريوس:
رَبَّةَ الشِّعرِ عن أخيل بن نيال أنشدينا واروي احتدامااً وَبيال
(هومريوس ،د.ت)203 :
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وأما بالنسبة لبداية ملحمة العلوية نإهنا التبدأ بذكر اآلهلة وهذا شأن سائر املالحم
اإلسالمية .ولقد أجاد عبداملطلب يف مطلع قصيدته حيث يتكلم عن اإلنسان وهو يرى األرض
صغرية لإلقامة وكأنه جعل مقصده النجوم والعوامل العليا:
نهل جعل النجوم هبا مراما
أرى ابن األرض أصغرها مقاما
(عبداملطلب1338 ،ق)4:
ويف هذا املطلع إشارة خفية إىل عظمة مقام من يريد وصفه داخل القصيدة وكأن
الشاعر من أول بيت للقصيدة يشري إىل علو مقام بطل امللحمة وكما ذكروا «تزداد براعة
املطلع حسنا إذا دلت على املقصود بإشارة لطيفة وتسمى براعة االستهالل»
(اهلامشى1358،ق )438 :
إضانة إىل براعة االستهالل ،إن الشاعر يف األبيات التالية يتكلم عن املخترعات
احلديثة يف عصره ومنها الطائرة ويطلب من املخاطب أن يعطيه طائرة كي يركبها ويلقى هبا
اإلمام على السحب وهذا أيضا نوع من التجديد الشعري واخلروج على املألوف بالنسبة إىل
عصر الشاعر نالشاعر يأىب أن يتكلم عن النياق وسراها وحىت قطر البخار كما كانت
مرسوما قبله أو عند بعض معاصريه:
تَخوضُ هبا املهامهَ واألكاما
أجدك ما النياق وما سُراها
وما قطرُ البخارِ إذا استقلّت

هبا النريانُ تضطرمُ اضطراما

نهب يل ذاتَ أجنحةٍ لَعلّي

هبا ألقى على السحب اإلماما
(عبداملطلب1338 ،ق)4:

العقدة
العقدة يف القصة هي الوضع الصعب الذي يظهر نجأة ويغري الطرق واملناهج والرؤى
املوجودة يف القصة وتشمل املواقع اليت تغري اخلط األصلي للحبكة وجتعل الشخصية
األصليلة أمام قوى أخرى وتنتهي العقدة إىل الصراع( .مريصادقي1392 ،ش 94:و )95
ومن املواضع اليت نرى العقدة بوضوح يف سرد األحداث تلك اللحظة اليت يهجم مرحب
اخليربي بسيفه ويهوي على اإلمام ضربة شديدة تزل الترس من يده:
نضاه لكل جاحمة سطاما
نشدّ على اإلمام بذي سطام
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وال ضعفت حململه سُالمى
نزال جمن حيدر ال لوهنٍ
(عبداملطلب1338 ،ق)13:
ويف هذا املشهد الذي يرمسه الشاعر نرى العقدة واألزمة ويسرد الشاعر األحداث
بصورة درامية وكأن القارئ يشاهد نِلما سينمائيا ألن هذه اللحظة اليت تعرض نيه بطل
القصة للخطر ملي ئٌ باهليجان واألحاسيس امللتهبة ويسأل القارئ نفسه ياترى ماذا سيحدث
بعدها؟ ولذا قد قد تصبغ القصيدة بلون السرد الفين خبلق أمثال هذه العقد أثناء سرد
األحداث.
الصراع
الصراع هو تقابل بني قوتني أو شخصني وهو الذي يبين األحداث وقد يكون الصراع خارجياً
بني شخصيات القصة أو صراعا داخليا ينمو يف الشخصية ذاهتا من خالل حريهتا وترددها
بني املواقف املتباينة ولذا ينقسم الصراع إىل صراع جسمي أو ذهين أو عاطفي أو أخالقي.
(انظر :مريصاقي1392 ،ش 95 :و)96
ويف العلوية نرى أنواعا من الصراع القصصي يف مواضع عديدة من القصيدة .ومن
الصراع اجلسمى تق ابل األبطال يف مواضع خمتلفة من احلروب العديدة .كما أن بطل
القصيدة يقابل أبطاال مثل عمروبن عبد ود يف غزوة خندق ومرحب يف غزوة خيرب كما
أشرنا إىل قتال األبطال ومضاديهم يف ما مضى .ومن الصراع الذهين ذلك املوقع الذي
يصور الشاعر اإلمام وهو خياطب نفسه عندما يتهيأ لقتال عمرو:
ببأس اهلل يضطرمُ اضطراما
حيدث نفسه وهلا أجيجٌ
إذا مل أروِ منه صدى وهاما
وما عمروٌ؟ ومَن أنا؟ ما غِنائي
(عبداملطلب1338 ،ق)12:
وهذا الصراع الذي يدور يف ذهن اإلمام قد أوجدها قوة خيال الشاعر ويعد أيضا نوعا
من احلوار الذي يقال هلا «احلوار الداخلي» و«يقصد هبا حماورة اإلنسان مع نفسه»
(البستاىن1381،ش  )38:وقد استفاد من هذا التقنية أي املونولوج يف عدة مواضع أخرى.
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النهاية أو حلظة التنوير
وهي « النقطة اليت تتجمع نيها وتنتهي إليها خيوط األحداث كلها ،نيكتسب احلدث معناه
احملدد الذي يريد الكاتب اإلبانة عنه» (رشدي1964،م  )96 :أو هي اللحظة اليت يصبح
نيها اجملهول معلوما يف القصة.
ويف العلوية نرى هذا اللحظة يف عدة مواضع وعند سرد األحداث املتأزمة منها يف قصة
قتال اإلمام ومرحب عندما يشتدّ القتال ويتأزم الصراع بسقوط الترس من يد اإلمام وعند
حرية القارئ وانتظاره نإذا ينظر البطل إىل األطراف ويشاهد بابا عظيما يتترس به وعلى
إثره يودي حبياة عمرو بضربة قاسية ويف النهاية تفتح قلعة خيرب .وهذه هي حلظة التنوير:
تلقاها لعاد هبا هياما
عاله بضربة لو أن رضوى
وعادت

خيرب

هلل

نيئا

يقسم يف كتائبه اقتساما
(عبداملطلب1338 ،ق)14:

النتائج
يف هذا املقال قمنا بدراسة العناصر امللحمية يف القصيدة العلوية للشاعر املعاصر حممد
عبداملطلب وحاولنا أن ندرس كيفية ظهور هذه العناصر يف القصيدة املذكورة نظرا لوجود
هذا لعناصر يف شاهنامة باعتبارها ملحمة الفرس الكربى وواحدة من املالحم العاملية
الشهرية .وجممل القول إن الشاعر قد استتطاع أن يقترب من املالحم العاملية يف املوضوع
والبنية الفنية إىل حدما.
ومن املوضوعات اليت يتناوهلا الشعراء يف الشعر امللحمي وصف ساحات القتال واملعارك
وكثرياً ما نرى يف املالحم العاملية وصف ساحات الوغى وأدوات احلرب كاألسنة والرماح
والسيوف والقسي والدروع واألتراس وأوصانها وجزئياهتا وشاعرنا أيضا قد تناول هذا
املوضوع بصورة ننية واليت مرت مناذجها يف نص املقال .وجدير بالذكر أن الشاعر قد أجاد
يف هذه األوصاف.
ومن التقنيات األخرى يف الشعر امللحمي هي «تكبري األقران» وقد استفاد منها الشعراء
امللحميون أمثال «نردوسي» و «هومر« خري استفادة  .كما أن عبد املطلب استخدم هذه
التقنية خري استخدام؛ نفي العلوية أيضا قد تطرّق الشاعر إىل وصف األبطال يف صف
األعداء وقد استطاع أن يصور قوة اإلمام وبطولته بغلبته علَى هؤالء األقران ومن هؤالء
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األقران الصناديد :عمروبن عبدود ومرحب اخليربي .أما من ناحية البنية العروضية نقد
استفاد الشاعر يف وصف بسالة األبطال وبطوالهتم من شدة حبر الوانر ونخامته
وباستخدام املفردات احلماسية والكلمات الشديدة الوقع يف التفعيالت زادت قصيدته
محاسة و قوة كما أن الشاعر كثريا ما استفاد من املصطحات الشديدة الوقع والفخيمة يف
مواضع خمتلفة من سرد احلوادث وذكر البطوالت ووصف املعارك  ،وهذا ما زاد احلماسية
املوسيقية لألبيات.
وقد استخدم الشاعر املبالغة كتقنية ننية بأحسن صورة ،خاصة عندما يريد وصف
الكماة وبطوالهتم سواء يف البطل األصلي مللحمته أو األبطال اخلصوم؛ ومن حيث أن اإلغراق
عنصر ذايت يف هذا النوع األديب ،نتوظيفه قد ساعد الشاعر يف حتويل قصيدته إىل ملحمة
ننية.
ومن املميزات املالحم العاملية الشهرية ،ذكر حوادث العجيبة وخوارق العادات واألنعال
اليت يفعلها أبطال املالحم والتقاس هذه اخلوارق باملنطق العادي .وقد أجاد حممد
عبداملطلب يف اإلستفادة من هذه امليزة كعنصر نين خللق نضاء ملحمي يزخر بالبطولة.
ومن املواضع املرتبطة هبا قلع باب قلعة اخليرب وما حوله من اإلعجاز واخلوارق.
يف قصيدة "العلوية" نرى مضامني حكمية خمتلفة قد ضمنها الشاعر يف طيات األبيات
الشعرية عند وصف املواقع وسرد األحداث والوقائع وهذا اجلانب شبيه باملالحم العاملية
كالشاهنامه واإليلياذة نفيها أيضاً قد رأينا استعمال مضامني حكمية وأمثاال ،أثناء سرد
األحداث لتكون ذخرية أدب وعربة لألجيال القادمة.
ومن حيٍث أن للسرد الفين أمهية بارزة يف املالحم جيدر القول إن عبداملطلب استطاع
أن يقص األحداث مبهارة وتسلسل دون اللجوء إلی احلشو الزائد أو االستطراد أو التكرار
اململ والقصيدة تتمتع حببكة قصصية وعناصرها مثل البداية والعقدة والصراع وحلظة
التنوير اما أعطی القصيدة صبغة سردية.
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