
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء
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املرشف العام
سامحة السّيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. إحسان عيل سعيد الغريفي)مدير مركز تراث كربالء(

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

اهليأة االستشارية
الشيخ مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي)أستاذ يف احلوزة العلمية/النجف األرشف(

الشيخ حممد حسني الواعظ النجفي)احلوزة العلمية/قم املقّدسة(
أ. د. عيل خضري حجي)كلية الرتبية/ جامعة الكوفة(

أ.د. مشتاق عباس معن)كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد(
أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل)كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة(
أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عادل حممد زيادة)كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي)كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين)كلية اخلليج/ سلطنة عامن(
أ.د. اسامعيل إبراهيم حممد الوزير)كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء
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اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عيل طاهر تركي احليل)كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء(
أم.د. رضغام كريم كاظم املوسوي)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حممد حسني عبود)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(
أ.م.د. محيد جاسم الغرايب)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء)جامعة القرآن واحلديث/ قم املقدسة(
أ.م.د. حممد عيل أكرب)كلية الدراسات الشيعية/جامعة األديان واملذاهب/إيران(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
م.د. فالح عبد عيل رسكال)جامعة كربالء/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

مدقق اللغة االنكليزية
أ.م. د. رائد داخل اخلزاعي)كلية اآلداب/جامعة الكوفة(

اإلدارة املالية
سالم حممد مزهر

املوقع اإللكرتوين
يارس السّيد سمري احلسيني
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املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

الّصفات 27 صفوة  يف  املعجميَّة  األنــســاق 
لــلــشــيــخ  ــــامت  الــــسِّ دعــــــاء  رشح  يف 
ضوء  يف  قراءة  الكفعمي)ت905هـ( 

نحو النَّص

أ.م.د. ِعامد جبَّار كاظِم داود
بية  الرتَّ يَّة  ُكلِّ ــط  واس جامعة 

للعلوم اإلنسانيَّة

وآراؤه 113 العاميل  احلسن  بن  حممد  الشيخ 
الّرجالية، رواية األجاّلء أنموذجًا

ــخ حمــمــد حــســني عيل  ــشــي ال
بحسون العاميل

العلمية/النجف  احلــــوزة 
األرشف

النراقي 155 املحّقق  بني  النسبة  انقالب  نظرّية 
والشيخ األنصاري

عوض  احلليم  عبد  الشيخ 
احليل

مشهد   / العلمية  ــوزة  ــ احل
املقدسة

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده 195
العلمّية

حمّمد جاسم حمسن املوسوّي
سة/ مركز  العتبة العباسّيُة املقدَّ

تراث كربالء

يف 241 كربالء  يف  العلمية  احلركة  يف  املرأة  أثر 
القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني

م.م. حسني هليب الشيباين
تربية  /مديرية  الرتبية  وزارة 

كربالء املقّدسة
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املنسوخات الكربالئية يف دليل خمطوطات 293
اإلصدار  العاّمة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة 

السادس

م.م. مصطفى ناجح الرّصاف
ــف الــغــطــاء  ــاش مــؤســســة ك

العامة/ النجف األرشف

حمّمد 353 املـــريزا  الــعــاّلمــة  ــازات  إجـ فهرس 
بإمام  امللّقب  اهلمدايّن  الوّهاب  عبد  بن 

احلرمني)ت 1305هـ(

زاده  لــطــف  ــد  ــّم حم الــشــيــخ 
التربيزّي

احلوزة العلمية /قم املقدسة

َعينيَّة جواد بدقت األسدي يف رثاء اإلمام 435
احلسني دراسة يف البنية والتشكيل

عيل  حممد  كــاظــم  عــيل  أ.د.   
املصالوي

الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية

اإليقاع الداخيل يف شعر احلاج جواد بدقت: 473
رائّيته يف رثاء اإلمام احلسنيُأنموذًجا

طعمة  أمحـــد  شــاكــر  أ.م.د. 
عيل  حمــمــد  م.   - ــري  ــام ــع ال

العامري
األدب  كلية  ِسمنان/  جامعة 
األجنبية/  واللغات  الفاريس 

قسم اللغة العربية وآداهبا

شعراء 505 عند  الشعري  التشكيل  أسلوبّية 
كربالء)القصيدة احلسينية اختياًرا(

أ.د. كريمة نوماس املدين
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/
قسم اللغة العربية
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املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن 539
 احلسني اإلمـــام  رثـــاء  يف  ــب  احل ــو  أب

واملستشهدين معه

م. شهالء جعفري
اآلداب  شرياز/كلية  جامعة 
والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة 

العربية وآداهبا

حتقيق الرتاث

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني 571
احلائري)1217- اهلروي األصفهاين  عيل 

1299هـ(

جعفر  حممد  الشيخ  حتقيق: 
اإلسالمي

/مشهد  الــعــلــمــيــة  احلــــوزة 
املقدسة

أضواء عىل اجازات العالمة الشيخ يوسف 641
بعض  حتقيق  مــع  البحراين  عصفور  آل 

نصوص إجازاته

ــق: الــشــيــخ  ــي ــق دراســـــة وحت
إسامعيل الـگـلداري البحراين

/مملكة  الــعــلــمــيــة  ــوزة  ــ احلـ
البحرين

25The History of Education in 

Shi‘i(Hawzah) with a focus on the 

school of Karbala

Asst. Prof. Dr. Morteza 

Maddahi

At al-hikmah Institute of 

Al-Mustafa International 

University 



 املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن أبو احلب 
 يف رثاء اإلمام احلسني عليه السالم 

واملستشهدين معه

Stylistic Features of Senior Muhsin Abu Al-Hab’s 
Poem Elegizing Imam Al-Hussein 

and the by-Will-Martyrs

م. شهالء جعفري
جامعة شرياز/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية وآداهبا

By: Shahlaa Ja’fari
Department if Arabic Language and Literature، 

College of Arts and Human Sciences، Shiraz University
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امللخص
إّن األســلوبية منهــج نقدي هيتم بدراســة الظواهــر اللغويــة والداللية يف النص 
األدب، ويتنــاول قيم اللغة والبعــد الداليل هلا وقيم الرتكيب والبعــد التعبريي فيها، 
ــس القيم اجلملية والبعد التأثريي هلا؛ إذ إّن علم األســلوب يســاعد علی ملء  وتلمُّ

الفجوة بني الدراسات اللغوية واألدبية يف جمال التعليم والبحث مًعا.

إّن التحليل األسلوب قد يسهم يف إظهار رؤی الكاتب وأفكاره ومالمح تفكريه؛ 
وتدف هذه الدراســة إلی حتليل الظواهر اللغويــة والفنية والفكرية يف قصيدة »رثاء 
اإلمام الســني واملستشــهدين معه« عند الشــاعر الكربالئي الشــيخ حمسن)أبو 

الب( علی أساس منهج األسلوبية الوصفية ليكون أساًسا يف دراستها.

و قد توّصــل البحث أخرًيا إلی أّن تكرار الظواهر األســلوبية، وتوظيف الصور 
الفنية، واعتمد الشــاعر علی االســتعارة املكنية والصور التشــبيهية يعــّد من تقنيات 
الشاعر الرئيسة يف التعبري عن مشاعره وأحاسيسه، وقد استعمل كل هذه العوامل يف 

سبيل بيان املعاين والدالالت التي يقصدها الشاعر.

.الكلمات المفتاحية: مالمح األسلوبية، محسن أبوالحب، رثاء الحسين
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Abstract
Stylistics can be considered a critical approach to the linguistic and se-

mantic phenomena in literary texts through: semantic aspects of linguistic 

occurrences، structural patterns and their expressive functions، aesthetic 

values and their persuasive effects. Stylistics then demonstrates writers’ 

points of view، ideology، and tendency.

This study investigates descriptively those stylistic aspects of linguis-

tic، artistic، and ideological orientations in Senior Muhsin Abu Al-Hab›s 

Poem “Elegizing Imam Al-Hussein and the by-Will-Martyrs”. The study 

has concluded that the poet employs stylistic features، images، metaphor، 

synecdoche، and similes to unfold his emotions and feelings with regard to 

his ultimate goals.

Key words: Stylistic Features، Muhsin Abu Al-Hab، Elegizing Imam-Al-

Hussein.
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املقدمة
إّن الوقوف علی إبداعات الشاعر ومجاليات شعره حيتاج إلی اإلستعانة بالدراسة 
حول حتليل عنارص نّصه لغوًيا، وداللًيا وفكرًيا وغريها؛ لذا فإّن الدراســة األسلوبية 
تعّد من أهم جماالت البحث النقدية يف حتليل النصوص؛ ويمكن القول بأّن األسلوبية 
هی إحدی الطرق التي تؤدي إلی معرفة كنوز املعاين املكنونة يف النص. وقد ظهرت 
األسلوبية علی أهّنا منهج نقدي نتج عن تطور الدراسات اللغوية الديثة يف بدايات 
القرن العرشين، و»يعّد شــارل باريل مؤســس علم األســلوب معتمًدا يف ذلك علی 
دراســات أستاذه فرديناند دو سوسري، وذلك من خالل تركيزه اجلوهری واألسايس 
علی العنارص الوجدانية للغة؛ وهو تركيز تلّقفه عامل األســلوب األملاين سيدلر الذي 
نفی أن يكون اجلانب العقالين يف اللغة حيمل بني ثناياه أي بعد أسلوب، وإّنم ركز علی 
اجلانب التأثريي والعاطفي يف اللغة وجعل ذلك يشكل جوهر األسلوب وحمتواه«)1( 
إّن املنهج األسلوب هو أفضل منهج لتحليل النصوص األدبية، ألّن هذا املنهج منهج 
لغــوي يســتفيد من علم اللســانيات وأيًضا يســتعمل البالغة القديمــة، ويقرب من 
النقــد األدب ومن هنا يبدو أّن »األســلوبية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالدراســات النقدية 
والبالغية واللغوية«)2(. إّن األسلوبية »تفيد يف فهم النص األدب، واستكشاف ما فيه 
من جوانب مجالية وذلك بم تتيح للدارس من مقدرة علی التعامل مع االســتعمالت 
اللغويــة ودالالتا يف العمــل األدب وهبذا التفاعــل مع اخلواص األســلوبية املميزة 

املستكشفة بطريقة عملية سليمة تتضح مميزات النص وخصائصه الفنية«.)3(

إًذا فلــكل شــاعر أســلوبه، ولكل جمموعة أدبية أســلوهبا. والشــيخ حمســن )أبو 
الب( استعمل شعره لتجسيد حّبه الصادق، ونزعته الوجدانية، ونستطيع أن نعرف 
شــخصيته واجتاهاته الشــعرية عن طريق أشــعاره. ومن هذا املنطلق ســتحاول هذه 
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الدراســة أن ُتلقي الضوء علی رؤية الشــاعر يف لغته، والكشف عن أهم اخلصائص 
األســلوبية يف قصيدته»رثــاء اإلمــام الســني واملستشــهدين معه« وقــد أقيمت 
حتليالتا يف البداية علی املستوی الصويت ثم يأيت املستويان الرتكيبي والداليل يف هناية 

املطاف، مشريين إلی أبرز املفاهيم األساسية التي هلا دور هام يف تنوير املعاين.

أّما منهج البحث فيقوم علی املنهج الوصفي- التحليل ويســعی إلی اإلجابة عن 
السؤالني اآلتيني: 

1.ما هي أهم املالمح األســلوبية التي اســتمّد منها الشــاعر للتعبري عن مشاعره 
وعواطفه؟

2. ما هو غرض الشاعر هلذه الظواهر األسلوبية املستخدمة يف قصيدته؟
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الدراسات السابقة)الدراسات التي اهتمت باملنهج األسلويب(
اهتم الكثري من الكّتاب والباحثني بدراســة األســلوبية بحيث نســتطيع أن نقسم 
هــذه الدراســات علی ثالثة أقســام. األول: قســم منصــب علی رشح األســلوبية 

والتعرف علی مواردها ومن أمهها: 

أبوالعدوس قام فی كتابه ببيان تاريخ األسلوبية ومناهجها األربعة)4(. 

وصــالح فضل: تطــرق إلی اســتيضاح مناهــج األســلوبية وحتليــل مبادئها ثم 
التعّرض ملجموعة من اإلجراءات التحليلية والقضايا األسلوبية)5(. 

وحممد عبداملطلب: قام بدراسة مباحث األسلوب ومفهومه فی الدراسة العربية 
ثم حاول التقريب بني البالغة وبني األسلوبية الديثة)6( ويف النهاية استنتج أّن كثرًيا 
من مباحث البالغة قد اتصل بشــكل مبارش باألســلوب وتركيبه فــی املعاين والبيان 

والبديع.

القســم الثاين اختّص بالدراســات التي تطّرقت إلی األســلوبية يف ســور القرآن 
تطّرًقا كاماًل ويصعب علينا إحصاؤها. ومنها: 

ظواهر األســلوبية يف ســورة الج)7(: تناول الباحثان فيها املســتويات اللغوية يف 
الســورة مبتدئني باملســتوی الصوتی ثم يصالن إلی املستويني الصيف والنحوي ويف 
النهاية املســتوی الداليل متمثال بالداللة البالغية. ودراســة أســلوبية نقدية يف سورة 
الكهف)8(، إذ تطرق الباحث يف رسالته إلی دراسة نقدية وصفية وأشار إلی أسلوبية 
العالقات الرتابطية واألســلوبية الداللية؛ ثم معني رفيق أحد صالح)9(: قام بدراسة 
األســلوبية يف سورة مريم ُمّتبًعا املنهج األســلوب الوصفي واإلحصائي واستفاد من 
الدراســة الفنية واملوضوعية مًعا يف تقســيم أبواب الرســالة؛ وهناك بحث »الظواهر 
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األســلوبية« يف سورة األنعام)10( تطرق إلی دراسة ظواهر األسلوبية اهلامة عن طريق 
أســلوبية التكرار وأســلوبية التقديم والتأخري، االســتفهام وااللتفــات والوار. أّما 
دراسة أسلوبية يف سورة الواقعة لبالل سامي إحود)11( فتناول هذه السورة عل وفق 

املنهج األسلوب ضمن صلتها باجلوانب النفسية والشعورية.

القســم الثالث من الدراســات يرتبط بدراســة األســلوبية ومظاهرها يف قصائد 
بعض الشــعراء وهنا نشري إلی أهم هذه الدراسات: »الظواهر األسلوبية يف شعر أب 
القاسم الشاب«)12( الذي عالج الباحثان فيها موضوع الب وتظهر نتائج البحث أن 
الشاعر يميل إلی التكرار يف املستويني اللغوی واالدب ويف املستوی األدب يستفيد من 
الصور الفنية منها االنزياحات التشــبيهية واالســتعارية للتعبري عن مشاعره. وبحث 
»مجالية املالمح األسلوبية يف قصيدة مدينة بال مطر لبدر شاكر السياب«)13( إذ حاول 
الكاتبان دراســة مدی التالؤم بني الشــكل واملعنی وقد توّصال إلی أّن الســياب جلأ 
إلی االنزياح األسطوري واستعمل املفردات الوظيفية إللقاء املفهوم الكل للقصيدة 
وأيضا توظيف الصور الفنية باالعتمد علی االســتعارة املكنية والصور التشبيهية. ثم 
بحث »الظواهر األســلوبية يف شــعر نزار قباين«)14( إذ تســعی الدراسة إلی الوقوف 
علی الظواهر األســلوبية يف قصيدة »اعتذار ألب متام« واشــتملت علی ثالثة عنارص 
أساســية: ظاهرة اإلنزياح والتكرار واملفارقة. وعلی الرغم من أّن دراستنا هذه تشبه 
القســم الثالث من الدراسات، لكنّنا مل نجد أّي دراسة حتلل قصيدة أو قصائد للشيخ 
حمسن )أبو الب( من منظور ما، وال سيم األسلوبية؛ فلذا تطّرقنا إلی أهم املستويات 
األســلوبية التی كثر ورودها يف قصيدة »رثاء اإلمام الســني واملستشهدين معه« 

هلذا الشاعر.
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التمهيد: مالمح من حياة الشاعر حمسن )أبو احلب(
إّن تاريــخ كربالء الضاري أّدی إلی ظهور أرس علميــة بقي أفرادها هبذه املدينة 
جيــاًل بعد جيــل ينقلون معهــم الرتاث الفكــري والعطــاء العلمــي واألدب لآلباء 
واألجداد وحيافظون علی طابع أرسهم العلمي ومســلكها الروحي. ومنهم الشــيخ 
حمسن أبوالب الذي ُيعد من أهم الشعراء يف هذه املدينة. ولد الشيخ حمسن يف كربالء 
ونشأ هبا من أرسة تنتسب لقبيلة آل خثعم التي كانت تسكن الويزة واشتهر أفرادها 
بالفضل واألدب ونظم الشعر؛ يعود سبب لقبه بـ»أبو الب« بفتح الاء إلی أّن جّده 
ابتل بمرض السعال وضيق الصدر فعمل له بعض األطباء حبًّا وكان جّده ُيعطي من 
هذا الب لكّل من يشكو من الّداء، فُعرف بـ»أبو الب«)15(. واللقب توارثته العائلة 
جياًل بعد جيل. وقد اختلف يف سنة والدته؛ فمنهم من ذكر أهّنا سنة 1225وقيل إهّنا 

سنة 1245 وقد رّجح حمقق ديوانه أهّنا سنة 1225)16(. 

وترعرع الشاعر يف كنف أبيه فأواله رعايتُه إاّل أّن يد املنون اختطفت أباه وهو 
الثالث عرش اهلجري يف  القرن  العلم واألدب يف  إلی جمالس  صغرٌي. »وقد اختلف 
كربالء لينهل من معينها الذي ال ينضب ويبص بنفسه حاسة الشعراء واألدباء يف 
مساجالتم ومناظراتم ومن هؤالء الشعراء حممد عل كمونة والاج جواد بدقت 
األسدي«)17(، وقد غلبت علی شعر هذا الشاعر الناحية الدينية ويكاد يكون أكثره 
يف رثاء السني وآله. والشيخ حمسن شاعر املأساة »أوقف شاعريته علی تصوير 
املولعون هبذا  الزكية فقد راح  القيثارة اخلالدة  أن يكون  نفسه  الطف ورهن  معركة 
األلان  هذه  ترديد  يف  منهم  رغبة  قصائده  بُغَرر  يتغنّون  وشعراء  خطباء  من  النهج 

متجيًدا بذكری أب الشهداء«.)18(
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املبحث األول: املستوی الصويت
بم أّن املوسيقی تعّد من أهم ميزات الشعر، فهي ظاهرة لتصوير عواطف الشاعر 
لذا تتم الدراســات األســلوبية باملســتوی الصويت يف العمل األدب؛ وبعبارة أخری 
يؤدي الصوت دوًرا هاًما يف الكشــف عن االنفعاالت النفسية ألّنه »مظهر االنفعال 
ا أو غنّة  النفــيس وأّن هذا االنفعال إّنم هو ســبب يف تنويع الصوت بم خيرجــه فيه مدًّ
أو شــدة وبم هييئه له من الركات املختلفة يف اضطرابه وتتابعه علی مقادير مناســبة 
يف النفــس«)19( إذن تعــد املوســيقی الداخليــة واخلارجية عنصين مهّمني يف نســيج 
القصيــدة العربية النمطية، وال ســيم يف قصيــدة )أبو الب(. إّن الباحث األســلوب 
يدرس املســتوی الصويت »جــرس األلفاظ والروف، واالهتــمم بالنغمة والتكرار، 
ورّد الــكالم بعضــه ببعض، وإشــاعة أنــواع التــوازن املختلفة مثل تــوازن األلفاظ 
والرتاكيب واألســجاع، وتوازن الفواصل، وانضباط القوايف وفًقا للســلوب الذي 

جيعل منها رنينًا موسيقًيا يتجاوز وظيفته الداللية«.)20(

1- املوسيقی الداخلية

ُتعد املوســيقی الداخلية ركنًا مهًم يف النص الشــعري وكثرًيا ما تظهر علی شكل 
صــورة متكررة متمثلــة يف القصيدة. والبنية اإليقاعية هي »وحــدة النغم التي تتكرر 
علــی نحــو منتظم يف فقرتني أو أكثر مــن فقرات الكالم أو يف أبيــات القصيدة«.)21( 
وُتعد هذه البنية اإليقاعية من أهم الظواهر األســلوبية التي يعنی هبا البحث اللغوي 
األســلوب من حيــث إهّنا حتيل إلــی دالالت أعمق تتــواری خلف البنية الســطحية 
للخطاب، وتعد ســمة أدبية تستدعي االنتباه من لدن القارئ. وقد تتجلی املوسيقی 
الداخليــة يف قصيــدة )أبو الــب( يف تكرار ثالثــة جماالت هي: الــروف، األلفاظ 

والرتاكيب.
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أ. تكرار الحروف

يمتلك تكرار الروف أثًرا كبرًيا يف إحداث موسيقی النص، فقد تشرتك الكلمت 
يف تكــرار حرف واحد أو أكثر، وهذا النوع من التكرار من أبســط أنواع التكرار وال 
يقتص دوره علی جمرد حتسني الكالم، بل يظهر أهم دور له يف أداء املضمون و»حيمل 
يف ثناياه قيمة داللية، إذ يضيف إلی موســيقية العبــارة نغمت جديدة«.)22( وقد تردد 
حــرف أو حروف يف قصيدة )أبو الب( وهلذا الرتدد قيمته الداللية فضاًل عن قيمته 
اإليقاعية؛ منها: تكرار حروف املد »ا، ي« التي تدّل علی داللة األنني والتوجع واألمل 
فضاًل عن موســيقی جياشة حترك عواطف ومشــاعر املتلقي. إذ إّن تكرار الصوائت 
الطويلــة يف ألفاظ »واهلا- وجال- ناحال- وجعا« يــؤدی إلی امتداد إيقاعي يف بيت 

الشاعر.

ــاًل ــ نـــبـــي واهلـــــــًا وج ــل  ــ ك ــوم  ــ يـ وجــعــًا)23(يف  نــاحــاًل  ويص  ــّل  وك أمسی 

فأراد الشاعر بلفظة)يوم( فاجعة كربالء األليمة التي أبكت وآملت قلوب املحبني 
لإلمام السني وما جری له وألهل بيته من مصائب شّتی.

 و ملا أراد الشــيخ حمسن أن يعرّب عن شــدة حزنه اجتاه أهل بيت اإلمام السني
مل يــأت إاّل بأصــوات اجلهر »د، ذ، ب، ج« التي تتمتع بوضوح ســمعي وطنني عال، 

فقال: 

قد ــّرة  مـ ابــن  سهم  وذا  ــوك  أخـ ذا  وقــعــاو  مــهــجــتــي  يف  لــيــتــه  ــه  بـ أودی 

جثته ــهــر  ــن ال حـــول  ــك  ــّم ع ذاك  انقطعا)24(و  أرجائه  من  أصبح  كالّطود 

و متيض القصيدة بســياقها الرصني هبيمنة نســبية ألصوات اجلهر حتی نصل إلی 
هذين البيتني: 

ــم ــك ــل ــاء وي ــ ــ اجلزعاأأنــــتــــم مـــانـــعـــوه املـ سيفه  مــن  أســقــاكــم  شــاء  ــو  ل
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ــأيب ــه بـ ــ ــات ــ ــي ــ تلك البيوت ومن يف ظّلها اضطجعا)25(أأنــــتــــم حـــــارقـــــوا أب

يلجأ الشــاعر إلی شــتی الطــرق للتقرير والتذكري علی أعــمل الظاملني ومن هذه 
الطرق، رفــع الصوت واجلهر به؛ لعل هذه األصوات املجهورة »أ، ض، ظ، ب، غ، 
ح« خترتق آذاهنم الصّمء؛ وممّا يزيد يف مجالية موســيقی البيت الثاين تكرار حرف التاء 

حتی إّنه يتصور لنا حزن الشاعر وغضبه علی الطغاة، ويقول الشاعر: 

ــادي الــنــبــّي وال ــ واهلــلــعــا)26(لــقــد ســقــی عـــرتة اهل الــويــل  إاّل  معاديه  سقی 

اســتعمل الشــاعر هنا مــن األصــوات املجهــورة » د، ق« يف جمــاورة األصوات 
املهموســة »س، هـ« والتضــاد الاصل منهم يمنح القصيدة ظرافــة رائعة معربة عن 

أحاسيس الشاعر جتاه أعداء النبّي وأوالده.

و مــن نمذج تكرار الصــوت هو تكرار حرف »ن« وهو »صوت جمهور متوســط 
الشــدة، ينبعــث من الصميــم للتعبري عــن األمل العميق هو أصلح األصــوات قاطبة 
للتعبري عن مشــاعر األمل واخلشوع«)27(هذا التكرار يوافق الالة النفسية املرتعة باألمل 
الذي يعانيه الشــاعر، فضاًل عن هذا التكرار فإّن جماورة حريف »ا« و»ي« صنع إيقاًعا 

حزينًا يمنح املتلقي شعًورا بالزن: 

ــال أال ــود مــنــه حــني قـ ــ ــان أج ممتنعا)28(مــن كـ املــاء  وكــان  ــوين  ه نفس  يــا 

إّن صــوت النون عند جماورتــه أصوات املّد حياكي صــوت املريض العليل الذي 
أعياه املرض وجعله يئّن أنينًا مستمًرا كم يعرب عن آهات الشاعر وحالة الشجن الذي 

حيّسه ألّن أصوات املّد تناسب التأّوه والصياح.

ب. تكرار األلفاظ

ُيعــد تكــرار اللفــظ يف النص مــن األدواة التــي تــؤدي دوًرا فريًدا يف املوســيقی 
اللفظية و»من أبســط أنواع التكرار وأكثرها شيوًعا بني أشكاله املختلفة«.)29( يكون 
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هــذا التكــرار ناجًتا عن أمهية املفــردة وأثرها يف إيصال املعنی؛ إذ تــأيت مّرة للتأكيد أو 
التحريــض فضــاًل عــّم تقوم به مــن إيقاع صويت داخــل النص. وال شــك أّن تكرار 
املفــردات يمنح النّص امتــداًدا وتنامًيا يف الصور واألحداث بحيث نســتطيع هبا أن 
نكشــف عن أغوار النص وجتسيد املشــاعر املختلفة يف نفس الشــاعر. ومن ذلك ما 

نجده يف قول الشاعر: 

هبا الطواف  أحلی  فام  بالطفوف  رشعاطف  العال  يف  كانا  والعرش  فالطف 

رشفا مّكة  مــا  العال  ــرش  ع الطف  وضــعــاو  لـــلـــوری  بــيــت  أول  ــّم  ــثـ فـ

...

ممتعضا اهلل  ــول  ــ رس ــی  ــس أم ــوم  يـ صنعايف  ــده  ــ ول يف  مــا  اهلل  ــی  إلـ يــشــكــو 

...

يعقبه النسل  بعد  ــرث  احل يلك  قطعا)30(كــي  قــد  اهلل  ــول  رس نسل  أليس 

نــری أّن الشــاعر كّرر لفظتي »الطف« و»رســول اهلل« ليؤكد علی توظيف اســم 
األعالم التارخيية، الرتاثية التي تتمتع بحساسية خاصة ألّن هاتني املفردتني بطبيعتهم 
»حتمــالن تداعيات تربطهــم بقصص تارخيية، واقعية وتشــريان إلــی أبطال وأماكن 
تنتمــي إلی ثقافات متباعدة يف الزمان واملكان«)31(؛ إّن تكرار هذه األلفاظ يدل علی 
حبه اخلالص وحاالته النفسية الزينة وكأّن الشاعر يريد أن ينقل مهومه إلی املتلقي. 

ونجد التكرار أيًضا يف قول الشاعر: 

ــل الــســاكــنــني به ــ ــل الـــعـــراق ووي ــاّل أجـــابـــوا حــبــيــب اهلل حــني دعــاويـ هـ

ــكــم ــل وي املــــــاء  ــوه  ــعـ ــانـ مـ أنـــتـــم  اجلزعاأ  سيفه  مــن  أســقــاكــم  شــاء  ــو  ل

تلك بـــأيب  ــه  ــات ــي أب ــوا  ــارقـ حـ ــم  ــت أن اضطجعا)32(أ  ظّلها  يف  ومــن  البيوت 

فقد كّرر الشــاعر مفرديت »ويل« و»أنتم« ليشــكو من األشــخاص الذين مل يلبوا 
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دعوة األئمة، وأيًضا هذا التكرار يدل علی شــدة توبيخ الشــاعر هلؤالء األشــخاص 
كأّنه يريد أن يأخذ الثأر منهم. و»التكرار من الطاقات األسلوبية الفاعلة يف بنية النص 
الشعري ويمكن للتكرار أن يمرس فعاليته بشكل مبارش، كم أّن من املمكن أن يؤدي 
إلی ذلك من خالل تقســيم األحداث والوقائع املتشــابكة إلی عدد من التمفصالت 
الصغــرية التي تقوم بدورها يف عملية االســتحضار«)33(؛ وإّن للتكرار عند الشــاعر 
دوًرا كبرًيا يف التعبري عن أحاسيسه ويضم اجلانب اللفظي واجلانب الداليل مًعا ويقع 

يف إطار اإليقاع الداخل.

ج. تكرار الضمائر

إّن التعامل مع األلفاظ املشــكلة للضمئر له أمهّيته األسلوبية والداللية »ذلك أهّنا 
تدفع بالقارئ إلی إنتاج داللة معينة سواء من خالل رّد هذه الضمئر إلی مراجعها أو 
بتقديرها يف بعض األحيان«.)34( قد جلأ الشــيخ حمســن إلی ضمري»ها« للغائبة ليؤكد 
علی شدة املصائب التي حتملتها السّيدة زينب فضاًل عن أّن تكرار هذا الضمري 

خلق إيقاًعا منتظًم: 

من وجــدت  ومــا  أفديا  زينب  ــا مــنــعــا)35(وتلك  ــدره ــن خ ــا م ــوهت بــعــد إخ

و نری أيضا أّن الشاعر قد اعتمد علی تكرار ضمري »أنت« بغرض التأكيد والتنبيه 
 ،وجــذب انتباه القــارئ إلی تعظيم كربالء التي احتضنت جثمن اإلمام الســني
وهنا نلمح غزارة الوجدان والعاطفة عنده عن طريق ترديد ضمري اإلشارة للمخاطبة 

.أنِت« الذي يكشف عمق التصاقه باإلمام«

فلك وال  ارض  كــربــالء  ــا  ي أنـــِت  رفعامــا  قد  العرش  مليك  عرش  أنت  بل 

رشفا العال  السبع  علی  سموت  مرتفعا)36(لقد  الكريس  من  أعلی  أنت  و 

كذلك توظيف الشــاعر لتكرار ضمــري »ك« للمخاطب يدل علــی إحياء ذكری 
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اإلمام الســني وعدم تغييب ذكره عن األذهان؛ فيؤثر هــذا الضمري تأثرًيا كثرًيا 
علی املتلقي، حيث جيعله يشــارك عواطف الشــاعر فضاًل عن إضفــاء القصيدة نغًم 

إيقاعًيا حزينًا مرتبًطا باملعنی العام للقصيدة:

ــوم مــرصعــه ــ ــی ي ــس ــن ــوك أت ــ ــذا أبـ ــ ــا صنعاه م ــّل  ــا جـ ي ــه  ب و صــنــع شــمــر 

قد ــّرة  مـ ابــن  سهم  وذا  ــوك  أخـ ذا  وقــعــاو  مــهــجــتــي  يف  لــيــتــه  ــه  بـ أودی 

جثته ــهــر  ــن ال حـــول  ــك  ــّم ع ذاك  انقطعا)37(و  أرجائه  من  أصبح  كالطود 

د. تكرار التركيب

يعترب تكرار الرتكيب، أشــّد تأثرًيا ويبدو أكثر متاســًكا من وروده يف بداية اجلمل 
وأيًضا هذا التكرار يؤدي إلی االنسجام املنظم بني املقاطع وحيقق موسيقی متمسكة، 
ويوحی يف طّياته بأبعاد إحيائية تؤثر يف املتلقي وجتّسد الالة النفسية للشاعر؛ فلذلك 
مل يأت التكرار يف شــعر الشيخ حمســن اعتباطًيا بل جاء مقصوًدا مع اإليقاع والداللة 
إلظهــار حّبه لإلمام الســني، وإظهار أملــه وحزنه ملصابه ولشــهادته وبث روح 

املقاومة والثورة والقضاء علی الظلم، قال الشاعر:

منهدًما الـــزهـــراء  بــنــي  بــيــت  يـــوم  مرتفعايف  الــزرقــاء  بني  وبــيــت  أمــســی 

منصدعا ــزهــراء  ال بني  شمل  ــوم  ي جمتمعايف  ــاء  ــزرق ال بني  وشــمــل  أمــســی 

واهلــــــا وجـــال ــبـــي  نـ ــل  ــ ك يـــــوم  وجــعــا)38(يف  ناحال  ويص  ــل  وك أمسی 

نالحظ أّن الشــاعر قد كــّرر الرتاكيب» بيت بني الزهــراء«، » بيت بني الزرقاء«،  
»شمل بني الزهراء«، »شمل بني الزرقاء« وهذا األمر يدل علی امتزاج شعور األسی 
والزن مع شعور التحّدي الذي تبعثه هذه املعاناة واملصيبة وتفجري اإلنفعاالت أمام 
حادثــة كربالء؛ فقد جاء اســتعمل هذه الرتاكيــب للتعبري عن أقصــی حالة التحس 
واألمل الشــديد حــني يفتقد أغلی ما عنــده؛ كذلك جميء لفظة »يــوم« منكًرا للداللة 
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علی تويل أو تعظيم يوم استشــهاد اإلمام الســني. فضاًل عن إسهام هذه البنی 
الرتكيبية يف تشكيل املوسيقی الداخلية للبيات الشعرية.

2- املوسيقی اخلارجية

قد تتجلی موسيقی الشعر اخلارجية عن طريق بحور الشعر وقوافيه.

أ. األوزان

يرتبــط اختيار الــوزن عند الشــاعر باملوضوع وحالته النفســية، فــإن كان حزينًا 
اختــار وزًنا طوياًل يصّب فيه مشــاعره كافة وخلجاته النفســية. فقد وّظف أبوالب 
يف أشــعاره الرثائية سلسلة من بحور الطويل، البســيط، الكامل، اخلفيف واملتقارب 
والوافر ولكن ُيعّد بحر الطويل من أكثر األوزان استعماًل يف قصائده هذه. علی هذا 
االعتبار يمكننا القول إّن هذه اهليمنة للطويل ترجع إلی رغبة الشاعر يف أن جيد فضاء 
ا لبيان ما يف صدره من مشــاعر الزن واألمل. واســتعمل الشــيخ حمسن يف  إيقاعًيا حرًّ
قصيدته »رثاء اإلمام السني واملستشــهدين معه« بحر البسيط لطبيعة موضوعه 

الشعري الذي يقتيض هذا البحر.

ية للشيخ المحسن الجدول اإلحصائي ألوزان القصائد الرثائ

النسبة املئويةعدد القصائد الرثائيةالبحرالتسلسل
32 %12الطويل1
26 %10الكامل2
21 %8البسيط3
8 %3اخلفيف4
8 %3املتقارب5
5 %2الوافر6

100 %638املجموع
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ب. القوافي

إّن القــوايف ذات قيمة موســيقية لتكرارمها يف وحدة النغــم وهلا وظيفة إيقاعية يف 
أجزاء القصيدة والتعبري عن معناها. إذا أمعنا النظر إلی قصائد الشيخ الرثائية يتجلی 
لنا أّنه استفاد من القوايف املطلقة أكثر من املقيدة. والقوايف املطلقة هي التي يكون فيها 
الروّي متحرًكا. رّبم كان استعمل )أبو الب( القوايف املطلقة تصعيًدا لنغم املوسيقی 

الزينة يف أشعاره الرثائية.

يعّد الروّي أهم حروف القافية و» هو الرف الذي يلتزم الشــاعر بتكراره يف كل 
أبيات القصيدة وإليه تنســب القصيدة«)39(. بالنظر إلی قصائد الشيخ الرثائية، يّتضح 
لنا أّن »الباء« تأيت يف مقّدمتها ثّم تليها النون، العني، الالم وامليم و... وهذه الروف 

املستعملة يف القوايف، كّلها متتاز باجلهر والشّدة إلظهار حزنه وقلقه.

أّما بالنسبة إلی قصيدة »رثاء اإلمام السني واملستشهدين معه« فنالحظ أّن كلمت 
القافية ذات معان متصلة بموضوعه الشــعري؛ فاختار الشاعر مفردات »نعا، وجعا، 
ولعا، جزعا، اضطجعا، فزعا و...« قافية إلظهار الزن واألسی ليكون شديد الوقع 
علی املتلقي وينفذ إلی صميم قلبه؛ من جانب آخر فالروف املشــرتكة يف القوايف ال 
تؤثر بموسيقاها علی الاسة السمعية فحسب، بل تتأثر منها الاسة البصية كذلك 

وكّلم كان الشعر أكثر انتظاًما ومتاسًكا بني أجزائه كانت النفوس إليه أميل.

معا ــامء  ــس ال وآفــــاق  تبكي  ــّي نــَعــااألرض  ــب ــن ــل أبـــنـــاء ال ــربي يف يـــوم ج

منهدًما الـــزهـــراء  بــنــي  بــيــت  يـــوم  مرتفعايف  الــزرقــاء  بني  وبــيــت  أمــســی 

منصدعا ــزهــراء  ال بني  شمل  ــوم  ي جمتمعا)40(يف  الزرقاء  بني  وشمل  أمسی 

إّن اســتخدام الشــاعر حرف »ع« يف الروي ثّم حرف مــد »ا« املعروف بـ »حرف 
اإلطــالق« الذي يعد من األلفــاظ املجهورة، االنفجارية للتأكيد علی شــدة انفعاله 
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أمام كارثة »كربالء« واستشــهاد اإلمام الســني. »إّن صوت األلف يؤدي طول 
املقطع إلی التأثري يف املتلقي ألهّنا أوضح يف السمع وأكثر أثًرا يف النفس من األصوات 
الســاكنة«)41( فقــراءة املّد تثري االنتباه وإّن وجود األلف أضفــی علی البيت نوًعا من 
الــزن يف موســيقاها؛ إذ إّن »مــّد الصــوت كتنفس الصعــداء وهذه املــدود الكثرية 
املتنوعة واملصاحبة للنص إلی منتهاه، افضاءات بآالم الشــاعر داخل إفضائه الظاهر 
بشــكواه إهنا موسيقی شجون، ختللت موســيقی العروض، إهّنا أنفاسه داخل كلمته 
تــب األبيات حيــاة وصدًقا«)42( وقوايف األبيات أيًضا هلا الســجع املتوازي ومن هنا 

كّل هذه العوامل سبب خلق جو عاطفي حزين تلعب املوسيقی دوًرا عظيًم فيه.
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املبحث الثاين: املستوی الرتكيبي
الغــرض الرئييس من هذا املســتوی يــدور حول األســاليب اإلنشــائية أكثر من 
اهتممنا باجلانب اخلربي ألهّنا تكون أكثر عرضة النتاج املعاين وخلق الصور الشعرية 
يف خضم القصائد.فضاًل عن أّن »جانًبا من املســتوی الرتكيبي يمكن أن يســتنبط من 
املعــاين العامة للجمــل واألســاليب الدالة علی اخلرب واإلنشــاء والتأكيــد والطلب 
كاالســتفهام، النداء واألمر ... باســتخدام األدوات الدالة علی هذه األساليب«)43( 
إذ إّن القســم األكرب من عبارات الشــاعر يندرج حتت األســاليب اخلربية التي تكون 
خارجــة من العــّد فينبغــي أن هيتم بسد األســاليب اإلنشــائية التي تفيــد الدوث 
والركة لدی الشــاعر. نتطرق يف هذا البحث إلی األســاليب اإلنشــائية التي وظفها 

الشيخ حمسن يف قصيدته وفًقا للمعنی الشعري وعواطفه الصادقة.

1- اإلستفهام
اإلستفهام ُيعد من أهم األساليب يف التعبري عّم يف نفس الشاعر وحتريك عواطف 
املتلقي. وتكمن »أمهية االستفهام يف الدور الذي يؤديه يف عملية التواصل بني البرش 
وظيفته التبليغية والجاجية«)44( وكثرًيا ما نری خروج االستفهام عن معناه القيقي 

واستعمله يف أغراض بالغية إلفادة املعنی، مثل قول الشاعر: 
الـــ ــذي ســمــك  ــ ــم كــفــوه ال وال ــت أن البقعاأ  منكم  أخــلــی  شــاء  ــو  ل أفـــالك 

ــكــم ــل وي املــــــاء  ــوه  ــعـ ــانـ مـ أنـــتـــم  اجلزعاأ  سيفه  مــن  أســقــاكــم  شــاء  ــو  ل

ــأيب بـ أبـــيـــاتـــه  ــوا  ــ ــارقـ ــ حـ أنـــتـــم  تلك البيوت ومن يف ظّلها اضطجعا)45(أ 

غرض الشــاعر من اســتخدام أســلوب اإلســتفهام الداللة علی معنــی التقرير 
والتأكيد بمعنی أّن الظاملني منعوا اإلمام من املاء وأرشبوه كأس الشهادة. قد أفاد 
الشــاعر من هذا الغــرض لتحقري خصومهم ومعاندهيم ويريد أن يكشــف عن ظلم 
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الكام يف ســفك دماء آل رســول اهلل وبذل أقصی جهده من خالل رثائه لبعث 
روح المية والغرية بني الناس كي يثوروا علی جور الظاملني.

2- النداء
ُيعد النداء من أســاليب اإلنشــائية الطلبية وقد وّظف الشــاعر أسلوب النداء يف 

شعره ألغراض عدة منها التحّس والتوجع وكم يأيت: 
ساقطة الــنــاس  ثــنــايــا  كــل  لــيــت  قرعايــا  الــثــنــا  ذي  ثــنــايــا  هــنــد  ابـــن  يـــوم 

ــادرة نـ الـــنّـــاس  ــل  ك أرؤس  لــيــت  ــا  رفعا)46(ي املصطفی  حبيب  رأس  غــداة 

كم يبدو يف هذين البيتني يرتقي حزن الشاعر إلی ذروته ويتبلور كل ما يعانيه من 
أمل يف أســلوب النداء والتمني مًعا. » أّما)يــا( فمخرجها الصويت مع)ليت( فيه تنويع 
بني العلو الذي ينطلق من األعمق واإلنخفاض الذي يعيد للنفس استقرارها بحيث 
جيعــل هــذا التنويع يف التصويت نوًعا مــن اإلضافة الداللية علــی التحس والتفجع 
والتمنــي الذي طال عليــه الزمن«.)47( إّن النداء هنا ال يتســع إاّل أن يكون اســتثارة 
جلملة من العواطف ولعلها عاطفة مكبوتة يريد الشــاعر أن يطلق هلا العنان وخيفف 

من وطأة املعاناة التي يرزح حتتها.

3- األمر
قد خيرج األمر عن داللته القيقية وهي الطلب عل جهة االستعالء إلی دالالت 

بالغية كاإلثارة والتشويق، والث والتحضيض. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: 
هبا الطواف  أحلی  فام  بالطفوف  فالطف والعرش كانا يف العال رشعا)48(طف 

هنــا يبدو أّن املقصود من األمر هو إثارة املتلقي وتشــجيعه علی زيارة قرب اإلمام 
السني وأيًضا قوله: 

مقتدر شئت  ــا  م علی  أنــت  رّب  ــا  القتنعا)49(ي فـــوزي  بــثــأرهــم  فاجعل 

.و الغرض من األمر هنا حتضيض املخاطب علی األخذ بثأر دم السني
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املبحث الثالث: املستوی الداليل)االنزياح(
يعــّد االنزياح من الظواهر املهمة يف الدراســات األســلوبية التــي تدرس النص 
األدب علــی أّنه لغــة مالفة للمألوف. والغــرض من االنزيــاح يف العمل األدب هو 
جلب انتباه املخاطب إلی موضوع ليرتسخ يف ذهنه. إذ إّن االنزياح »تعبري خيرج عن 
املألــوف يف ترتيب تراكيبه وصياغة صوره، خروًجا إبداعًيا مقصوًدا هيدف إلی البناء 

من خالل اهلدم وإلی املفاجأة ولفت األنظار من خالل اخللق وترك املألوف«)50(

إّن االنزياح الداليل هو العدول عن املعاين املوضوعة يف لغة املعيار يف حني أّن »لغة 
الشعر أو النثر تزخر باأللفاظ واملرتادفات يف شكلها العادي ولكن عندما خترج هذه 
املرتادفــات عن نمطها العادي فإّنه يدخل عليها ما يعرف باالنزياح فتخرج وتعرض 
عــن معناها الرئيســية وتلبس معان أخری وهذا النوع من االنزياح يســمی االنزياح 
الداليل«)51(، يبدو أّن االنزياح الداليل هو امليزة الشــعرية لـ)أبو الب( فلذلك ركزنا 
علی االســتعارة ألهّنا أهم ما يقوم عليه هذا النوع من االنزياح ثم تطرقنا إلی التشبيه 

ثم الكناية.

1- اإلستعارة

لقــد ظهــرت الرؤية اجلملية للشــاعر عن طريق بعــض الصور االســتعاريةالتي 
كانت أداته الدقيقة يف نقل جتربته الشــعورية إلی الســامع. إّن )أبو الب(، يســتعمل 
االســتعارة املكنية التي تبعث الياة اإلنســانية وتلحق األعضــاء والصفات البرشية 

باجلمدات لكي يؤثر يف املتلقي ويشّد انتباهه كم يف األمثلة اآلتية: 

معا ــامء  ــس ال وآفــــاق  تبكي  ــعــا)52(األرض  ن النبي  ــاء  ــن أب جــربيــل  يــوم  يف 

شــبه الشاعر األرض)املشبه( بإنسان)املشبه به( ثم حذف اإلنسان وأخذ بلوازمه 
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وهو »البكاء« علی سبيل االستعارة املكنية وقد عمد الشاعر إلی التشخيص؛ فألبس 
املعنی صورة آدمية تشعر وحتس وتبكي، فبها نقل جتربته النفسية والعاطفية، فاملتلقي 
يــدرك أّن الشــاعر يف وضع مأســاوي ومصيبة عظيمــة ابتلی هبا يف فقــد أبناء النبي. 

كذلك قوله: 

فلك وال  أرض  كــربــالء  ــا  ي أنــت  بل أنت عرش مليك العرش قد رفعا)53(مــا 

إّن الشــاعر اســتعان بالتشــخيص حيث ينادي أرض كربالء بواسطة حرف نداء 
»اليــاء« ويعمق النداء األلفة التــي بني هذه األرض وعرش خالق الكون؛ إّن الوضع 
النفيس املمزق هو الذي جعل الشــاعر يلجأ إلی هذا األسلوب، فانزاحت العبارات 

عن معانيها القيقية.

2- التشبيه

التشــبيه من أحد العنارص األســلوبية التــي تضفي علی الكالم مجالية والشــاعر 
يســتعمله بوصفه أداًة ناجعًة للتعبري عن رؤيته الشــعرية ويستمسك به للكشف عن 

خلجات نفسه وجتاربه الشعورية، من ذلك قوله:

جثته ــر  ــه ــن ال ــول  ــ ح عـــّمـــك  انقطعا)54(وذاك  أرجائه  من  أصبح  كالطود 

شــّبه الشــاعر قامــة أب الفضــل العبــاس باجلبل العظيــم ولكّن أجــزاءه قد 
انقطعت. إّن هذا التشبيه يشرتك يف الطابع الذايت الذي يعطي للمشبه به داللة خاصة 
تتعــدی داللته املبــارشة واملعهودة وجيعله حمكومــًا بتلك املعاناة الفرديــة بم فيها من 
حزن وأســی؛ فلذا استعمل الشاعر هذه الصورة اجلديدة وخرج عن املألوف جلذب 

املتلقي وانتباهه أمام الادثة.

و من ذلك ما نجده يف قوله أيًضا: 

آونـــة ــراح  ــ ــأف ــ ل أّن  يــــری  مـــن  انقشعا)55(يـــا  الرمحة  وسحاب  متی  متی 
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شــّبهت الرحة بالســحاب؛ فهذا التعبري تشــبيه بليغ والشــاعر يعرّب عن مشاعره 
وأحاسيســه بطريقة إحيائية ليدرك املتلقي أّن بعد استشهاد اإلمام السني، انقشع 

عن الناس سحاب الرحة وهو يشري إلی عدم الشفقة من جانب الكام الظاملني.

3-الكناية

أما التعبري بطريق غــري مبارش فيكون يف النفس أوقع وأحلی وعند بيان الغرض، 
أنســب وأولی وأيًضا ُيعطي املســألة عمًقا وجالاًل وفوائد يف البيــان ال تتحقق تلك 
اللطائــف بالتعبري املبارش. فيســتخدم الشــاعر نوًعا آخر من االنزياح وهو أســلوب 
الكنايــة لكثــرة تأثريها يف امتــاع املتلقي وأفضل وســيلة لبيان املراد؛ مــن ذلك قول 

الشاعر: 

ــم ــك ــل ــاء وي ــ ــ اجلزعا)56(أأنــــتــــم مـــانـــعـــوه املـ سيفه  من  أسقاكم  شاء  لو 

عمد الشــاعر إلی استخدام الكناية عن املوصوف يف الشطر الثاين وهو كناية عن 
القتل أي قتل األعداء ومانعي املاء.



562

املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن أبو احلب يف رثاء اإلمام احلسني عليه السالم واملستشهدين معه  

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

اخلامتة
من أهم ما توصلنا إليه: 

املناهــج األســلوبية هلا دور مهم يف الكشــف عن كنــوز املفاهيم بحيث يمكن . 1
الوصــول إلــی املعنی فتؤدي األســلوبية دوًرا كبرًيا يف نضــج النص وتوصيل 

املعنی.

قــد وّظف الشــيخ حمســن أبوالب شــعره يف خدمــة قضية استشــهاد اإلمام . 2
السني واستطاع أن يتكلم عن آالمه وهواجس نفسه. وظهرت املوسيقی 
الداخليــة يف قصيدته معتمًدا تكرار األصوات واملفــردات والرتاكيب؛ فتكثر 
أصوات املد»ا«، »ي« بشــكل الفت إلجياد جو موســيقي حزين ومنسجم مع 

ساحة الرثاء.

خيتار الشاعر من األصوات املجهورة واملهموسة ما يزيد موسيقی كالمه رونًقا . 3
ومجااًل. إّن تكرار هذه األصوات من أهّم أشــكال التكرار املتداولة يف قصيدة 
الشــيخ حمســن بحيث ينشــأ منه انســجام يف اإليقاع والتأكيد للمعنی وتفجري 

النفعاالت الشاعر.

يف مســتوی املوسيقی اخلارجية اســتعمل الشــاعر القافية الواحدة يف األبيات . 4
كّلهــا وربط بني الوزن وموضوع قصيدته، وأيًضا مزج بني األســاليب اخلربية 
 واإلنشــائية لتتوافق مع حالته النفســية املختلطة بني الزن لإلمام السني

والغضب علی الكام اجلائرين.

إّن الشــاعر يعمد إلی أسلوب االنزياح الداليل ألجل تشجيع املتلقي وتقريب . 5
املعنی يف ذهنه مما يدل علی جذب مشاعر القارئ وتعزيز نسيج قصيدته.
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