
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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القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني
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امللخص:
حققت القصيدة الســينية مكانة مائزة يف املشــهد الشــعري العــرب والعراقي ملا 
حظيــت به من اهتمم كبري من لدن الشــعراء املوالني ألهل البيت، إذ ســجلت 
عالمة شعرية مائزة جتاوزت الزمكانية عرب خيال الشعراء الذين أصبحت هلم مصدر 
اإلهلام الشــعري والبــوح الفكري والعاطفــي، والتي كان هلا الــدور البالغ يف حتفيز 
املتلقــي وإضفــاء روح التفاعل مع القضية الســينية العاملية، فكان لشــعراء كربالء 

حضور فاعل وسط الساحة الشعرية االبداعية.

ومن هنا ارتأى البحث دراســة أســلوبية التشــكيل الشعري الســيني يف الشعر 
الكربالئي وما صدحت به قصائدهم الوالئية من أســاليب شعرية إلنتاج قيم مجالية 
وإبداعية هلا هويتها الوالئية املائزة، فوقع االختيار عل جمموعة من الشعراء الكربالئيني 
الذين مثلوا القضية الســينية بكل أبعادها السياسية والدينية واألخالقية، فكان من 
هؤالء الشــعراء الذين وقع االختيار عليهم)الشاعر حمسن أبو الب الكبري والشاعر 
جواد بدقت والشــاعر حمســن أبــو الب الصغري(، وقــد أفاد البحث مــن معطيات 
الدرس األسلوب يف تفاصيل الدراسة، وانقسم البحث عل مدخل تعريفي بالشعراء 
الذين مثلوا حمور الدراسة، أّما املبحث األول فتضمن دراسة ظاهرة التشكيل الصويت 
التي ُعنونت بـ)شــعرية اإليقاع( والتي متثلت بجانبني، األول اهتم بدراســة)ظاهرة 
التنــاوب الصويت _ االيقاعي( وأّمــا الثاين فدرس)التبئري الصــويت –التقفوي(، أّما 
املبحث الثاين تكفل بدراســة انزياحية الصورة الشــعرية بوصفها واقعة أســلوبية يف 
شــعرهم، فكان عل ثالثة أقسام درست يف القسم األول)نسق التشابه واالستبدال( 
وأما القســم الثاين فكان لدراسة)مجالية الرتكيب االنزياحي( وأما الثالث فكان مهتم 
بدراســة)مجالية تراكمية األفعال(، أّما املبحث الثالث فتمثل بدراسة شعرية املفارقة، 
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ويف املبحث الرابع درست شعرية التكرار، ثم ختم البحث بأهم النتائج التي توصل 
إليها البحث

ية التشــكيل  ــة: شــعراء كربــالء، القصيدة الحســينية، أســلوب الكلمــات المفتاحي

الشعري.
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Abstract
Husseini poetry has taken a distinctive position within the realm of 

Arabic and Iraqi poetry for the attentive focus of its poets towards Ahlul-

Bait(The Prophet’s Pure Family). This poetry shows a highly noticeable 

mark، exceeding the spatio-temporal setting through poets› imagination، 

that acts as a source of inspiration and emotional and mental revelation. 

This is reflected in audiences› stimulation، reception، and interaction with 

the universal case of Imam Al-Hussein by the efforts of Karbala›i poets and 

their poetic creativity.

This research studies the stylistic poetics of Husseini poetry seen in par-

ticular committed Karbala›i poetry productions that are marked with loyal-

ty، creative and aesthetic values، and prominent identity. The study focuses 

on those poets who pictured the political، religious، and moral aspects of 

the revolution of Imam Al-Hussein case; Senior Muhsin Abu Al-Hab، Jun-

ior Muhsin Abu Al-Hab، and Jawad Bidqat). The research is divided into 

an introduction and four sections. The introduction presents the poets under 

study. The first section studies the phonological patterning، under «Rhyth-

mical Poetics’’، via: music-rhythm alternation and rhyme-phonological 

focus phenomena. The second section handles poetic image foreground-

ing through: substitution and resemblance structuring، aesthetics of fore-

grounded structuring، and aesthetics of verbs assembling. The third section 

is limited to the poetics of iron and paradox. The fourth section is devoted 

to the poetics of repetition. The study has reached into some conclusions in 

this regard.

Key words: Karbala’i Poets، Husseini Poetry، Stylistic Poetics.
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مدخل تعريفي بالشعراء موضوع البحث
أواًل: الشاعر جواد بدقت

هو الاج جواد بن حممد حسني بن عبد النبي بن مهدي بن صالح بن عل األسدي 
الائــري من أبــرز من أنتجتهم البيئــة الكربالئية الدينية والعلمية واألدبية املشــهور 
بلقب بدقت، وهم من األرس الكربالئية املشــهورة ويرجع نســبهم إىل بني أســد)1(، 
ولد الشــاعر يف كربالء وأغلب الروايات ترّجح والدته ســنة 1216هـ، وقد ترعرع 
ونشأ يف ُأرسة ذات مركز اجتمعي، وقد كان لوالده الفضل األكرب يف تعليمه وتثقيفه، 
لكن خطفه املوت منه عل عجالة، ومل يلبث حتى نبغت ملكته الشــعرية وصار ينظم 
الشــعر وكتب يف مناســبات عديدة، وقد متّيز بدقت بشــعره حيث تبّوأ مكانة عظيمة 
من بني شــعراء كربالء يف تلك املدة لغزارة شعره ورصانته االدبية وقد شهد له علمء 
عصه بذلك التميز إذ قال عنه الشــيخ العالمة أغا بزرك الطهراين: كان من مشــاهري 
شــعراء كربالء له ديوان مطوط كّله من اجليد)2(، ومن أهم األغراض الشــعرية التي 
كتب فيها الرثاء فقد رثى الشاعر اإلمام السني وآل البيت بجملة قصائد يرددها 
خطباء املنرب الســيني، وقد حّلق يف هذا الباب حتى سمت به مكانته الرفيعة فجعلته 
يف مصاف كبار الشــعراء الفطاحل، ومن األغراض األخرى املدح فللشــاعر قصائد 
كثــرية مدحية وكذلــك الغزل والنســيب، وأغراض أخرى مثل العتاب والشــكوى 
ووصف الطبيعة، كم أشار الشيخ كاشف الغطاء إىل أّنه من أكرب شعراء العراق، وقد 

تويف الشاعر سنة1281هـ ودفن يف الرواق السيني املطهر)3(.

ثانيًا: حمسن أبو احلب الكبري

من شــعراء كربــالء وُأدبائها املربزين، ولد يف كربالء ســنة 1225هـ ومنذ صغره 
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اختلــف إىل حلقات العلم والدرس وجالس العلمء واألدباء يف عصه وتلّقف منهم 
مــا ينثرون حتى بلغ الثالثني من عمره، فنبغ بالشــعر وبــرز يف اخلطابة، ولقب بـ)أبو 
الــب(، وهو لقب باق لعائلته يف كربالء حتى اليوم ويعود ســبب هذه التســمية إىل 
أّن طبيًبا وصف له حبًّا ملا اشــتد به الســعال وضيق الصدر، فكان حيمله معه ويعطي 
ملــن يراه مثله مبتلًيــا هبذا الداء فســّمي)أبو الب(، وترك ديوان شــعر أغلبه قصائد 
رثائيــة لإلمام الســني وأهل بيته.)4( ثم شــعر املناســبات واألخوانيات وشــعر 
االستنهاض، وُأطلق عليه لقب الكبري للتفريق بينه وبني حفيده الشاعر الشيخ حمسن 
أبو الب الصغري، وقد حظي بمنزلة أدبية عظيمة ورفيعة فقد ذكره كثري من املؤلفني 
وأصحاب الرتاجم وأثنوا عل موهبته الشــعرية واخلطابية، فقد كان نابه الفكر رفيع 
القــدر يف زمانــه، ومما يــدّل عل ســمّو مكانته إهتــمم املؤلفني يف تعليقــه عل كتبهم 
وابداء رأيه يف مأثورهــم، وديوانه تغلب عليه الناحية الدينية يكاد كّله يف رثاء االمام 
السني، فهو يعد من أدب السني، وللحسني أدب خاص يعجز األدباء 
عن مجعه، وهو ينبوع للشــعر فّياض يمد األدب بمء متواصل وغذاء غزير مســتديم، 
تويف شــاعرنا ســنة 1305هـ ودفن بجوار مرقد الســّيد إبراهيــم املجاب يف الروضة 

السينية املطهرة)5(.

ثالثًا: حمسن أبو احلب الصغري

هو حفيد الشــاعر حمســن بن حممد أبو الب، ولّقب بالصغــري للتفريق بينه وبني 
جده الكبري الشــاعر، ولد يف كربالء عام 1305هـ ونشأيف بيئة خصبة حافلة بالنشاط 
الفكري، واستهل دراسته األدبية عل والده وأساتيذه الفضالء، فقرأ النحو والصف 
والعروض والبالغة وحفظ الشعر، وبرز خطيًبا مفّوًها حاكى أباه يف اخلطابة وجارى 
جّده يف فنّي اخلطابة والشعر وحّلق فيهم يف العقد األول من عمره فذاع صيته وطبقت 
شــهرته املحافل األدبية ال يف العراق فحســب، بل بلغ صيتــه إىل الكويت والبحرين 
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والشــام وإيران، والبد من اإلشــارة إىل أّنه قد القى تشــجيًعا منقطع النظري من لدن 
أبنــاء بلده وحــاز عل إعجاهبم وتقديرهم مما ســاعده عل التفــوق والنبوغ، وكانت 
الطلبــات تنهال عليــه من متلف األقطار اإلســالمية إلقامة العزاء الســيني إاّل أّنه 
كان يرفضها ويفضل املكوث يف مدينة كربالء وخاّصة يف شــهري املحرم وصفر من 
كّل عام إذ تعقد املجالس اخلطابية إلحياء ذكرى أب عبداهلل الســني، وقد تتلمذ 
عل يديه لفيف من اخلطباء األفاضل املعارصين منهم الشــيخ هادي صالح اخلفاجي 
والشــيخ عبد الزهرة الكعبي والشــيخ عل الل والســّيد صدر الدين الشهرستاين، 
وشــارك شــاعرنا يف الثورة العراقية الكربى 1920م فكان خطيبها الغول وشاعرها 
الفّذ، ترك ديواًنا شــعرًيا، وتويف الشــاعر يف كربالء ســنة 1369هـ ودفن يف الروضة 

العباسية املقدسة )6(.
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املبحث األّول: 
شعرية اإليقاع

تعــّد ظاهرة املوســيقى اإليقاعية من مظاهر التطور الشــعري الديث، وقد أوىل 
الشــعراء للموســيقى اإليقاعيــة عناية بالغــة، فاإليقاع ليس جمرد ســمة متيز الشــعر 
عــن غريه، بقــدر ما هو أحد أهم املكونات األساســية يف لغة الشــعر، ومن الظواهر 
اإليقاعية التي انمزت هبا، ومن أهم الســمت األسلوبية املائزة عند هؤالء الشعراء يف 

قصائدهم السينية هي: 

أوال: ظاهرة التناوب الصوتي_ االيقاعي

وهي تعني)التناوب القائم بني الروف الصامتة والصائتة يف األســطر الشــعرية 
من جهة وبني حروف القوايف الداخلية واخلارجية من جهة ثانية()7(.

ومن القصائد الشــعرية املبنية عل التناوب الصويت يف الشــعر الكربالئي ما نجده 
 :)8(الصغري يقول يف رثاء اإلمام السني )عند الشاعر )أبو الب

أمل مــن  ــواه  ــاهت م عنك  دع  ــاح  ص ــا  عملي ــن  م اهلل  ــب  ي ــا  م إىل  ــد  ــص واق

ــت لــوائــحــه ــ ــد الح ــرم قـ ــحـ ــذا املـ ــ ــن شغله ــوح م ــن ــري ال ــك غ فــاليــكــن ل

نلبسها احلـــزن  ــيــاب  ث علينا  ــني بـــن طـــه ســيــد الــرســلفـــرٌض  ــس عـــىل احل

فاطمة البـــن  حــزنــا  ــع  ــدم ال ــذرف  ــ ــن الـــقـــلـــوب دمـــــاء المــــن املــقــلوت مـ

وانبجست واالرض  السام  بكته  اهلطللقد  ــارض  ــع ــال ك أعينها  بــالــدمــع 

يــنــصــدع أســفــا لـــه مل  قــلــب  مــنــهــمــلفــــأي  ــع  ــدمـ ــالـ بـ ــه  ــ ل ــني  ــ ع وأي 

نجد قصيدة الشاعر تعتمد يف إثارتا الصوتية عل إيقاع التناوب اإليقاعي الزين 
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لكل شــطر شــعري مع اآلخر، وتأيت هذه املراوحة والتباين بني املهموس واملجهور 
الذي يؤثر يف النســيج الشعري، إذ له عالقة وثقى بالالة النفسية والعواطف النابعة 
مــن الشــاعر، والتي جتّســدها مضامني القصيدة يف االســتعداد لشــهر املحرم شــهر 
الزن والنوح ملصاب أب عبد اهلل الســني وما يرافقه من دموع وأمل وبكاء لتلك 
الفاجعــة األليمة، فلذلك نجد التدفق الشــعري اإليقاعي واضًحا يف إثارته الصوتية 
عل التناوب اإليقاعي بني األصوات الصائتة والصامتة كم يف قول الشــاعر)املحرم، 

لوائحه، النوح، الزن، الدمع، انبجست، دماء، املقل، السمء، العارض، ينصدع(.

ومن أمثلة ذلك أيًضا ما قاله الشاعر جواد بدقت)9(: 

مــــســــتــــخــــربا عـــــــن مــــرابــــعــــهعـــــــــرج واحلـــــبـــــيـــــب وداعـــــــــه

ــر ــم ق يل  كـــــــان  ــادي  ــ ــ ــن ــ ــ ي ــج  ــ ــ ــت مـــطـــالـــعـــهع ــ ــن ــ ــد ك ــ ــ وأنـــــــــت ق

ــده ــ ــص ــ ــت أق ــ ــن ــ ـــذ ك ــ ــهعـــــــــودين مـ ــ ــع ــ ــال ــ أط أن  بــــــــرشى  بــــكــــل 

فصوت العني من الروف املجهورة اللقية االحتكاكية الصامتة، وهذا الصوت 
يأيت انعكاًسا للحالة النفسية التي تعرتي الشاعر التي تتناغم مع رغبته يف لقاء البيب 

واملرابع التي حيّن إليها.

ومــن أمثلــة ذلــك أيًضا قول الشــاعر )أبو الب( الكبري يف رثاء ســيد الشــهداء 
وأصحابه)10(: 

رماحهم ــا  ــ أوردوهـ ــاء  دمـ ــن  م القواضبافــكــم  أطعموها  ــوم  حل مــن  ــم  وك

ــن حــريــم أبـــرزوهـــا حـــوارسا حاجباوكـــم م الــوحــي  مستحفظ  هلــا  وكـــان 

ــد ــراقـ مـ كــــربــــالء  ــاين  ــ ــ جم يف  ــوا كــواكــبــاهلــــم  ــانـ فــكــانــت ســام جمــد وكـ

ــلــمــالئــك حــوهلــا ــب ل ــل ــم مـــن م ــك ــو واحـــســـيـــنـــاه نــادبــاف ــدعـ وآخـــــر يـ

ــه ــائـ ــدمـ ــل طــــالــــب بـ ــيـ ــتـ طالبالـــكـــل قـ تــلــف  مل  ــف  ــط ال قــتــىل  فــامبــال 
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إذ تعتمد الدفقة الشــعورية يف إثارتا اإليقاعية _الصوتية عل التناوب اإليقاعي 
بني األصوات الصائتة والصامتة يف بنية اللغة الشعرية كم يف األلفاظ اآلتية)أوردوها، 
أبرزوهــا، حوارسا، قواضبا، نادبــا، طالبا( إذ تتمّيز بإيقاع صويت عال يتبّدى يف خلق 
املتناغــمت الصوتيــة عرب إيقاعي متجــاذب، خللــق التالحم املوســيقي النغمي بني 
األنســاق اللغويــة كذلك صفــة اجلهر املوجــودة يف بعض األلفــاظ املرتافقة مع)كم 
اإلخبارية(ممــا يؤدي إىل تناغم إيقاعي مثري عل مســتوى القصيدة اإليقاعي)فالدور 
الوظيفــي للتناوب الصــويت يؤدي إىل كس حاجز الرتابة وقلب التشــكيل اإليقاعي 
الرتيــب يف آن واحــد، ممــا جيعــل مــن حركة التنــاوب بني الــروف مفتــاح التدفق 

العاطفي()11(.

وحتفُل قصائد الشــعراء الكربالئيني الســينية باملوســيقى اإليقاعية الفاعلة عل 
مستوى بنيتها الشعرية لتصبح عالمات بصية حمّفزة ملعنى النّص الشعري، وكاشفة 
عن دالالتا ورؤاها العميقة، ولعّل من أبرز األمثلة عل ذلك، قصيدة للشاعر حمسن 

 :)12(أبو الب الصغرييف السّيدة زينب

ــهــا ــب ُأم ــي ورثــــت مــصــائ ــت ــن شــانــيــهــابـــأيب ال ــاط مـ ــ ــالء أحـ ــبـ ــا الـ ــ وهب

ــدر ــي ــا ورثــــــت خـــالئـــق ح ــه ــن ــك ــال ــديـ ــبـ تـ وطــــــالقــــــة  رأفــــــــــة  يف 

بــمــصــيــبــة تـــصـــب  مل  ــي  ــ ه ــد بــنــيــهــافـــكـــأنـــام  ــ ــق ــ بــــفــــراق إخــــوهتــــا وف

من يقرأ قصيدة الشــاعر يلحظ غناها باملتحوالت اإليقاعيــة تبًعا المتداد الرؤية 
وانحســارها، وفداحــة املوقف الشــعوري، وحجم اإلحســاس الداخــل بالفاجعة 
األليمة التي حلَّْت بآل بيت الرسول املصطفى، وقبال ذلك قوة وشخصية السّيدة 
زينبيف متثلها بشــخصية أبيها عل بن أب طالبوحتّملها لتلك املصائب يف 
واقعة الطف األليمة له أثره يف شــّد املتلقــي وحتفيز التفاعل، )فلهذا الراك البصي 
أثــره عــل دالالت القصيدة ومؤثراتا الشــعرية، وهــذا يعني االنتقــال من متحول 



516

أسلوبّية التشكيل الشعري عند شعراء كربالء)القصيدة احلسينية اختياًرا( 

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

بصي إىل آخر ينطوي عل دالالت نفســية، ال يأيت عن عبث، وإّنم يقصده الشــاعر 
لغايات نفسية قد ال يعيها املتلقي«.)13(

 :)14(ومن قول الشاعر جواد بدقت أيًضا يف قصيدة له يف رثاء اإلمام السني

فقده هــول  املصطفى  سبط  يتعاظمهتعاظم  ال  الــكــون  ــداعــي  ــت ي ــو  ولـ

يراغمهكــــأين بـــه قـــد مــــزق اجلـــيـــش دونـــه ــن  م ــت  ارغــم عــزمــات  اخــو 

القضا يــطــلــع  كـــاد  أن  إىل  ــاف  ــ حائمهوط حــام  ــردى  ــ وال عيانا  عليهم 

ــوره ن الشمس  يــرســل  جسام  نواعمهفــأبــرص  الــعــوايل  السمر  مركز  غــدت 

نلحــظ يف األبيات الشــعرية تنــاوب الظاهرة اإليقاعية بني األصــوات املجهورة 
واملهموســة وبني الصوائت والصوامت وحتى عل مستوى نسقها اإليقاعي املرتبط 
هبا مما يؤدي إىل حتريك مشــهد الصورة املؤثر وتفاعلها للمشــهد الشــعري البصي 
املجســد الذي يصف مصاب ســيد الشــهداء وهو رصيع عــل أرض كربالء وصار 
جســده كالشــمس يف بريقها من كثرة الرماح التــي أصابته، وهي لقطــة حركية تثري 
العاطفة بتفاعل تلك األصوات مع األلفاظ، وهذا االزدواج له األثر الكبري يف إظهار 

النغم اإليقاعي.

ثانيًا: التبئري الصوتي التقفوي

وهو يعني التبئري الصويت الذي يركز يف درجة إثارته اإليقاعية عل دينامية القافية 
وازدواج حركتهــا الصوتيــة منزاًحــا يف بنيتها الصوتية)اإليقاعية(من مســار إيقاعي 
معني إىل مسار إيقاعي صويت مركًزا اجتاهه الصويت صوب قافية موحدة تغرّي مسارها 

من مسار إيقاعي رتيب متواتر إىل مسار إيقاعي آخر جديد)15(.

ولعّل من أبرز ذلك ما نلمسه عند الشاعر حمسن أبو الب الكبري يف قصيدته)روضة 
كربالء تزهو(، إذكتب يقول)16(: 
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ــا ــهـ ــوفـ ــطـ ــة قـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة دانـ ــ ــنـ ــ ــاجـ ــ ــة خــلــوفــهــامـ ــ ــي ــ ــام ــ مـــــا ديــــمــــة ه

ــا عـــاّمرهـــا ــ ــع وم ــب ــس ــر ال ــحـ ــا األبـ ــامـ ــهـ ــدوفـ ومــــــا آللـــيـــهـــا ومــــــا صـ

حطيمها ومــــا  ــت  ــي ــب ال ــة  ــب ــع ك خيفهامـــا  مــا  حــجــرهــا  مــا  ــزم  ــ زم ــا  ومـ

ــا ســـتـــوره ــ ــور م ــمـ ــعـ ــا املـ ــه ــت ــي ــا ب ــ ــام ــه ــوف ــق ــا س ــ ــ ــا ســـــواريـــــه وم ــ ــ وم

ــًرا مـــن روضـــة ــظ ــن ــهــاأزهــــى وأهبــــى م طــفــوف ــا  ــ هب تـــزهـــو  كـــربـــال  يف 

ــا وال ــ ــوًم ــ ــة ي ــل ــح ــا أصـــبـــحـــت مم ــ ــز مــــن ربـــيـــعـــهـــا وخــريــفــهــام ــ ــّي ــ م

ونجد املوســيقى اإليقاعية ترتكز يف حركتها الشــعرية عل تقنيــة التبئري التقفوي 
الصويت، إذ جعل الشــاعر قافيته بني صويت)الواو والياء(عل مدار قصيدته، مما يمنح 
القصيــدة تواتًرا صوتًيا منســجًم عل طول القصيدة، ودوًرا داللًيا مؤثًرا يف ســريورة 
األبيــات ومضموهنــا الداليل، كــم يف املقطوعة الشــعرية أعاله فإّن التبئــري التقفوي 
يف: )خلوفهــا، صدوفها، خيفها، ســقوفها، خريفها(وعل هذا النحو التقفوي يعمق 

الشاعر االصورة الشعرية يف رسم مجالية الروضة السينية ورسم معاملها الروحية.

و حتتفي قصيدة الشاعرحمســن أبو الب الصغري بالتقفية اإليقاعية، إذ كتب مهنًّئا 
سمحة العالمة حممد عل هبة الدين السيني)17(: 

ــع مــعــلــوم ــاطـ ــك سـ ــل ــض ــومبـــرهـــان ف ــ فـــيـــه اســـتـــنـــارت أربــــــع ورسـ

الــورى ــني  ب شــائــع  علمك  عـــنـــه يــــــدث حــــــــادث وقـــديـــموحــديــث 

...

ــب رحـــــى الـــعـــلـــوم ــطـ ــوموألنـــــــت قـ ــقـ ــا وتـ ــهـ ــلـ ــو أهـ ــثـ وإلــــيــــك جتـ

له ومــــن  ــيل  ــعـ الـ الـــنـــدب  حمــمــد  الـــرســـول كريمأ  اهلــــادي  مــن  نــســب 

...

ــا ثــامــنً ــا  ــاًمـ إمـ طـــوس  يف  زرت  ــامء حتـــومقـــد  ــ ــسـ ــ بــــحــــامه أمــــــــالك الـ
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األىل ــني  ــ ــام ــ ــي ــ امل الــــغــــر  هبـــــم تـــــــرشف زمــــــــزم وحـــطـــيـــمآبـــــــــاؤه 

وشــأهنــم الــكــتــاب  نــطــق  عــظــيــموبفضلهم  الـــســـام  رب  لـــــدى  شـــــأن 

نجد هنا أّن الشاعر رّكز التقفية اإليقاعية عل صويت)الواو والياء(مع صوت امليم 
أيًضا لتفعيل الرؤى والدالالت يف التقفية الصوتية املركزية، وهو يمدح شخًصا مهمًّ 
قــدم من زيارة اإلمــام املعصوم الرضــا، فالتقفية اإليقاعية ســاعدت عل تفعيل 
التجانــس بــني املعنى واإليقــاع يف إيصال املضمــون الداليل للمتلقــي يف مدح أهل 
البيــت إذ تدفع الركــة اإليقاعية التقفوية باجتاه متركــز الدالالت الديثة هي 
ُتعّد: »أشــبه بنقاط عالمات مضيئة للقارئ يســتهدي هبا إىل عمق الداللة وتعرجاتا 

الشعورية«)18(.
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املبحث الثاين
شعرية االنزياح

أواًل: نسق التشابه واالستبدال

تتحقق عالقات املشــاهبة والتمثل يف إطار ُعنَصْي التشــبيه واالســتعارة اللذين 
يقومــان عــل أســاس املشــاهبة يف املســتوى التصويري عــرب خلق عالقــات حيوية 
جديدة تبتعــد عن اجلانب العقل أو التقريري وتقرتب من اجلانب اخليايل واالنفعايل 
والشعوري، فاملشاهبة»نسق نّص ينبني جمازًيا وفق عالقة تقوم إّما عل أساس التشبيه 

أو االستعارة«)19(.

والتشــبيه وســيلة أســلوبية يســتعملها األديب لتقويــة املعنى وتعميــق الداللة، 
وللصور التشــبيهية دالالت إحيائية ختتلف باختالف تصّور املتلقي وإدراكه وخرباته 
أو طبيعــة اإلثــارة التي توّلدها يف نفســه أو ميلته، ويعّد نســق التمثل واالســتبدال 
أســلوبية خصيصة مهمة للكشــف عن دينامية النص الشعري ودرجة إبداعه، وتعّد 
أنســاق املشاهبة واالســتبدال يف قصائد الشــعراء الكربالئيني مرتكز الرؤية الشعرية 

ومتفصالتا األسلوبية.

ولعّل من أبرز األمثلة يف هذه األنســاق التشــبيهية ما كتبه الشــاعر يف تشبيه رأس 
السنيوهو حممول عل الرمح)20(: 

به البشري  اهلـــادي  طلعة  ــرى  ت ــارأس  ــوانـ ــنـ ــوه عـــنـــه عـ ـــعـــ كــــأنــــام رفــ

ــه ــت ــج ــامه وهب ــ ــي ــ ــاتـــنـــبـــي الــــربيــــة س ــان ــذا ك ــكـ ــري الــــربايــــا هـ ــ بــــــأّن خ

موقرة ــاب  ــت األق خلفه  ومــن  ســهــاًل جيـــاب هبـــا ســهــاًل وأحـــزانـــايــري 
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إّن بؤرة مجالية املقطع الشــعري يف هذا النص متمّثلة يف رســم الصورة الشــعرية 
لرأس اإلمام الســني املجّســدة بمعان عميقــة توحي بالزن األليــم، فهو رغم 
جراحاته الرشيفة والدماء التي غّســلت ذاك الوجه الرشيف وهو حممول عل الرمح 

.يشابه جّده املصطفى

ومن أمثلة ذلك أيًضا ما رســمه الشــاعر أبو الب ا لصغري يف صورة شعرية راثّيا 
)21( :فيها اإلمام السني

فتى احلسني  مثل  ــل  وه احلسني  ــذا  ــن رجــله ــه م ــدي الـــرجـــال أال أف ــاد  سـ

ــادت أنــامــلــه ــ ــذي ج ــ ــم ال ــكــري مــفــعــم خضلهــو ال األنـــــام كــبــحــر  ــىل  عـ

…

تــقــاتــلــه كـــي  حــــرب  آل  ــت  ــع ــم ــرذلجت الـ ــر  ــاج ــف ال حلــكــم  يــطــع  آن  او 

ــدي ــي ب ــم  ــك ــي ــط أع ال  واهلل  ــال  ــقـ ــويب بــالــفــخــار ميلفـ ــ ــوت وث ــ حــتــى أم

يمكن القول إّن البنية التشبيهية يف هذا النّص أسبغت اخلطاب الشعري بشحنات 
داللية مهمة، فالشــاعر اختذ من التشبيه أداة أسلوبية فاعلة لوصف ذلك املشهد املؤمل 
يف مواجهــة اإلمام الســني ألعدائه، وهو البحر الواســع الــذي حيوي كّل اخلري 
ألهلــه وحمبيــه، إّن هذا النوع من التشــبيه تتجّســد فيه حقيقة شــعوره اجتاه مايصف 

وترتقي فيه الصورة التشبيهية إىل مستوى التخييل والتصوير.

ومن أبرز الشــعراء الذين اسرتفدوا من معني النسق التشبيهي الشاعر الكربالئي 
حمسن أبو الب الكبرييف رثاء اإلمام السنيوأصحابه إذ يقول: )22(

ــريه ــوم غ ــ ــوم الــطــفــوف ولـــيـــس ي ــ ويعقبي ــزمــان  ال يف  العجائب  يــبــدي 

...

ــا ــع ــّج ــف ــام ت ــ ــس ــ ــت بــــه ال ــكـ تنحبيـــــوم بـ ــر  ــاج ــزم ــل ل هـــي  ــا  ــه ف بــــدم 
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...

وأصبحت اجلبال  شمم  به  ـــال نــــــزار ويـــعـــربخضعت  ــ ــه وي ــ تـــدعـــو ب

...

تضببـــأيب الـــذي جــســومــهــم فـــوق الــثــرى املــنــاحــر  دم  بــفــيــض  ــام  ــ رغ

ــأن بــقــلــبــهــا ــ ــة كـ ــ ــارخ ــ ــل ص ــ ــن ك ــ ـــو نــــــاره تــتــلــهــبم ــر الـــغـــىض لـ ــ مج

ويف النــص الشــعري نلحظ أّن الشــاعر أعتمــد أســلوًبا رسدًيا لتعزيــز املوقف 
الشــعوري وتكثيــف مدلول النص الشــعري عرب إشــاعة جــو التوتر الــذي وّلدته 
الصورة التشبيهية يف موقف أصحاب السني، وكأهّنم شمم اجلبال الراسيات 
بعزيمتهــم وثباتم عل موقف الق ومقارعة الظلــم والباطل، وقلوهبم كاجلمر من 

شدة العطش وهليب الرب ونارها.

 ومن أمثلة النسق التشبيهي عند الشاعر جواد بدقت وهو يرثي اإلمام السني
بأمجل الصور إذ يقول: )23(

ــأ الـــكـــائـــنـــات ــمـ ــا ثـــــاوًيـــــا يـ ــيـ ــارافـ ــنـ ــود مـ ــ ــوجـ ــ عــــال ويـــــــيء الـ

ــد وهــــــاه الــعــثــار ــ ــت الـــعـــثـــار أصـــــاب الــعــثــاراويـــاســـابـــًقـــا ق ــي ــل ف

ــه ــ ــام اإللـ ــ ــس ــ ــيـــف وأنـــــــت ح ــا غــــــرارافـــكـ ــ ــاي ــ ــن ــ ــك امل ــ ــنّ ــ ــل م ــلـ ــفـ تـ

ــى املــســتــجــري ــ ــو وأنــــــت مح ــ ــدع ــ ــاراوت جتـ أن  ــورى  ــ ــ ال عــلــيــك  فــيــعــيــى 

ــات الــظــام ــحـ ــفـ فــتــســقــى مــــن املـــــــرشيف احلـــــــراراوتـــســـتـــقـــي مــــن نـ

نالحظ صور الزن األليمة التي رســمها الشــاعر وهي حمتدمة شعورًيا باملفارقة 
األســلوبية يف تصوير منزلة الســني، فهو حســام اهلل الذي يدافع به عن الرسالة 
الســموية التي حلها جّده املصطفى لرصد واقع املأساة يف ما أصاب السني من 

عطش وظمأ ووحدة ال نارص له بعد أن قتل أوالده وأصحابه.
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 ،فاملقــول الشــعري- عند هؤالء الشــعراء متواصــل يف رثاء اإلمام الســني
والنسق االستبدايل يبدو بوضوح يف شعر الاج جواد بدقت إذ يقول)24(: 

به تــــربد  ومل  دًمـــــا  الـــســـامء  ــونبــكــت  ــي ع ــوم  ــجـ ــنـ الـ أّن  ولـــــو  كـــبـــد 

ــت هلــا الــرســل الـــكـــرام ونــدهبــا ــدب مــســنــونن ــهــم  ــي ف املـــعـــارج  ذي  ــن  عـ

ــى عىل ــ ــوح( ســـال مـــا أرب ــني)ن ــع ــب ــه فـــلـــكـــه املـــشـــحـــونف ــيـ مــــاســــار فـ

ــردت له ــ ــاب ــ ــم م ــيـ ــراهـ إبـ كمنيوبــقــلــب  ســـجـــر)الـــنـــمـــرود(وهـــو  ــا  مـ

حديثها لــذكــر  صــعــًقــا  هـــوى  ــقــد  ــارون(ول ــي)ه ــق ــال )مـــوســـى( وهـــون م

املتقّدم من النّص الشــعري نلمُس فيه ُبعًدا تصويرًيا واضًحا« عرب تلك التقنيات 
السديــة والصــور املتدفقة لذات الشــاعرة وهو يصــف تلك حالة الشــهادة لالمام 
الســني، فربزت تلك الرؤية الشعرية املمتلئة بالسد الكائي للتعبري عن حجم 
املأســاة التي مّر هبا ســبط املصطفى حتى أّن الســم بكته واألنبياء نوح وموســى 

وإبراهيم حزنوا لذلك املشهد املؤمل.

إّن الطابــع السدي- الكائي- الواري الذي تزخر به القصيدة الســينية ينتُج 
نظاًما حركًيا إيقاعًيا بمهارة فائقة يربهن عل طاقة األلفاظ الشعرية يف صناعة حركية 
الدراما التي جيّســدها املتن النّص، عرب تلك األنســاق املتمثلة واالســتبدالية فالنزعة 
السديــة واضحة يف املقطع الســابق الذي يتّم بروح شــعرية متنح اخلطاب الشــعري 
ُبعــده الدرامي واجلميل، والذي يكــّرس يف النّص عامًلا متوتًرا وخيلُق أفًقا مملوًءا حزًنا 
وجرًحا، فالشــاعر يوّظف الوار املونولوجي اخلارجي والداخل، أو ما يسّمى بتيار 
الوعي الذي جيسُد فيه»التوتر الناتج عن التضاد بني الواقع اخلارجي وما جيول داخل 

النفس«.)25(
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ثانيًا: مجالية الرتكيب االنزياحي

تكمــن مجاليــة اللغة يف طريقة الرتكيــب من أجل ذلك فإّن الشــعراء اهتموا ببناء 
قصائدهم عرب تلك الوسائل الشعرية مما يعني أّن الشعرية القة ال تكشف نفسها إاّل 
من خالل دراسة العالقات الرتكيبية عل مستوى الدوال أي من خالل دراستها عل 
مســتوى التشكيل.)26(ومن هذا املنطلق يعّد املستوى الرتكيبي املدخل الرئيس ملعرفة 
مجالية اللغة الشــعرية عرب تلك الظواهر النحوية التي تشّد نسيج النّص وجتعله لمة 
واحــدة، فالرتكيب النحوي هو النظام العالئقي الذي تقوم عليه اللغة وتتكون عربه 

أنمط لغوية قد خترج أحياًنا عن النظام املألوف.

فعملية التشكيل األسلوب التي ختتّص بالرتكيب هلا صلة بالعالقات الداللية التي 
تكوّنــت من خالل الوظائف النحوية، )27( وتتمّثــل تلك العالقات يف مجالية الكلمة 

سواء أكانت فعاًل أم حرًفا أم اسًم.

ثالًثا: )مجالية تراكمية األفعال(

ُيعدُّ تكرار بعض الظواهر الرتكيبية من السمت األسلوبية الفاعلة يف اللغة األدبية، 
فرتاكمية األفعال مثاًل يمّثل ســمة أســلوبية وواقعة يف النصوص الشعرية، ملا هلا من 
وظيفة مزدوجة، إذ تعمل عل تكثيف الداللة يف النّص الشــعري والوظيفة النفســية 
التي تؤثر يف املتلقي، وقد تلّمســنا هذه السمة األسلوبية يف نصوص هؤالء الشعراء، 

فمن أمثلة ذلك قول الشاعر حمسن أبو الب الصغري)28(:

مــنــفــرًدا اهلل  رســـول  حفيد  ــذبــلأضــحــى  ــا واملـــكـــر ال ــن مـــا بـــني أهـــل اخل

له ــري  ــص ن ال  وحـــيـــًدا  ــّل  ــ ظ ــني  ــ ورحـــلـــه عـــاد مـــن أهـــل الـــوفـــا خىلوح

نــوب مـــن  ــالم  ــاإلسـ بـ كـــم حـــّل  وكــم أصــاب اهلــدى من حــادث جللاهلل 

بــإخــوهتــا ــّرت  ــ فـ إذ  ــب  ــن ــزي ل ــي  ــف غسلهل وال  دفـــن  بـــال  ــا  ضــحــاي وهـــم 
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تكفنه ــار  ــ ع ــيــنــهــم  ب ــا  مـ الشملوالـــســـبـــط  مـــن  ــراد  ــأبـ بـ ــاح  ــريـ الـ نــســج 

ــقــه ــعــان ــال لـــــّب ت ــ ــت جــســمــه بــالــلــثــم والــقــبــلهـــــوت عــلــيــه ب ــوّدعـ فـ

صارخة وهــي  حزين  بصوت  والثكلنــادت  بــالــويــل  ودعـــت  وأعــولــت 

إّن تراكمية األفعال بارزة يف النّص الشــعري، إذ َتبدأ القصيدة باألفعال وتســتمر 
حتــى هنايتهــا، ويبــدو أّنــه تكــرار رضوري والزم لبنيــة القصيدة وفحواهــا، فهذه 
االنســيابية يف تراكم األفعال منح القصيدة نسًقا وظيفًيا يف رسم صورة الشهادة التي 
كــرم هبا اإلمام الســني، فاالسرتســال يف هذه الالة ال يتوّخى فقط حشــًدا من 
األفعال املتعلقة بواقعة الطف الفاجعة، بل إّن هناك اســتذكاًرا باطنًيا عميًقا ألشــياء 

حتدث يف العص الراهن تتمحور حول اجلدال بني الّق والباطل.

ومن ذلك أيًضا ما نراه يف قصيدة الشاعر)جواد بدقت()29(: 

ــا ــاعـ وقـ ــالء  ــ ــربـ ــ كـ يف  ــت  ــ ــام ــ ــأق ــ ــالء كــــــان بـــالهـــاف ــ ــبـ ــ وجـــلـــيـــل الـ

ــد والـــعـــوادي ــ ــن أمح ــ ــاف اب ــ ــوم ط ــ ــام بـــثـــراهـــاي ــ ــس ــ ــه ال ــ ــ حـــجـــبـــت وج

أعـ ــردى  الـ ورود  رأت  صحب  ــابــني  ــاه هل يف  دونــــــه  مــــن  ورد  ذب 

ــرب ــالل ب ــضـ ــّوضـــت خــيــمــة الـ ــات خــبــاهــاقـ ــرم ــك ــم ــل هـــو أرســـــى ل

فحشد الدواّل املرتاكمة بصيغ األفعال)املضارعة واملاضية( تشّكل ضاغًطا نفسًيا 
يفتــُح رغبة القراءة عل فضاء مفعم بالزن والوجــع خارج دائرة الطف األليمة عرب 
خيال مفتوح ملء بعالمات الزن واالنكسار التي حّولت هذه األفعال إىل عالمات 

النص واالنتظار.

يقول الشاعر حمسن أبو الب الكبري يف هذا الصدد: )30(

فراهتا طعم  السبط  يـــذوق  أن  حـــرارهـــاأبــت  بـــنـــار  إال  بــــــردت  ــال  ــ ف

جلــومــهــا ــن  ــري ــاظ ــن ــل ل وفـــــرت  ــبــي شــفــارهــاوال  ــن ــقــد بــضــعــت حلـــم ال ل



525

أ.د. كريمة نوماس املدين
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن األ

ددا
/ الع

سابع
د ال

اجمللَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
املع

وال 
ر ش

شه

لنسائها ــا  احلــي حــجــب  رضبـــت  فــزيــنــب مــســلــوب لــعــمــري مخــارهــاوال 

ــا ــوهت ــي ب ــار  ــ ــن ــ ب إاّل  طـــنـــبـــت  ــارهــاوال  ــوة ن ــب ــن ــيــت ال ــت ب ــ ــقــد أرضم ل

...

حممًدا تلقى  ــســود  ال ــوه  ــوج ال انتشارهابتلك  الــنــشــور  يــوم  يف  حــان  إذا 

يتضــح يف النــّص الشــعري جمموعة من األفعال املتجانســة، إذ نشــاهد الســمة 
الرتاكمية للفعال جتعل النّص ينعم باليوية والتحرك، فالبنية الرتكيبية تبدو متناسقة 
والتــي أســهمت بدورها يف حتقيــق وقع داليل مؤّثــر يف املتلقي فهــذه األفعال، تقّدم 
شــعريتها مســتنهضة طاقات املتلقي، فمفتتح القصيدة حييُل عل إقصاء املتن الزمني 
للواقعــة إذ غدت ســمة أســلوبية وبنية نســقية مهيمنة تفرض وجودها عل النســق 
التعبريي، وهذا ما تسعى إليه األسلوبية، ولذا يرى بعض النقاد: »أّن القصيدة وحدة 
لغوية فنية مســتقلة، وفهم القصيدة يكمن فيهــا، ويف كل قصيدة دائًم نقطة االرتكاز 

الضوئي«)31(.

فنقطة االرتكاز يف القصيدة الكربالئية- السينية هي منظومة األفعال التي تقوم 
لصناعة ذاكرة قادمة من فضاء الواقعة األليمة.

ويشــكل تراكمية األفعال يف النّص املتقدم نســبة عالية إذ أنبتــْت القصيدة عليه، 
وهو أمر ينســجم مع طبيعة املوقف الشــعري الذي يتأّســس عل رؤيا متزلة حتتوهيا 

بنية الصاع الوجودي القائم بني الق والباطل.
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املبحث الثالث: شعرية املفارقة
إّن الشــعرية يف جذورها اإلبداعية تكمن يف أسلوب املغايرة وشعرنة االختالف، 
وما من شك يف أّن مكمن االبداع يكون يف تدّفقه اإليقاعي وحتقيق إيقاع االختالف 
أو مايســمى _اختــالف االختــالف _ أو _شــعرية املفارقــة _، ويقصد هبا شــعرية 
األنســاق اللغوية املتضادة أو املتناظرة التي ختلق درجة توترها الشعري من املراجحة 
بني داللتني متناقضتني أو متلفتني: األوىل تتخذ منحى إجيابًيا، واألخرى منحى سلبًيا 
خللق جدلية لغوية تعمق املفارقة وتوترها الشعري داخل النسق اللغوي املجسد)32(.

وقد شــكلت املفارقــة يف القصائد الســينية الكربالئيــة حضوًرا ملفًتــا، والذي 
يكشــف عن وعي الشاعر هلذه املســألة وهو يقارن بني منزلة اإلمام السني وبني 

مافعلوه به وبأهل بيته.

راثًيــا  إذ كتــب  بدقــت   الشــاعر جــواد  قرأنــاه عنــد  مــا  ذلــك  أمثلــة   ومــن 
)33( :اإلمام السني

ــات اســـتـــدارا؟ ــ ــادث ــ ــك احل ــل ــى ف ــت ــارام ــط ــت ــس وغـــــــادر كـــــّل حـــشـــى م

ــى ــوغـ ــني ونـــــــار الـ ــ ــس ــ ــوم احل ــ ــي ــ ــد لـــلـــفـــرقـــديـــن الــــــرشاراك ــاعـ تـــصـ

...

ــه ــ ــام اإللـ ــ ــس ــ ــيـــف وأنـــــــت ح ــا غـــــــرارا؟فـــكـ ــ ــاي ــ ــن ــ ــك امل ــنـ تـــفـــلـــل مـ

ــى املــســتــجــري ــ ــو وأنــــــت مح ــ ــدع ــ ــاراوت جتـ أن  ــورى  ــ ــ ال عــلــيــك  فــيــعــيــى 

ــظــمــأ ــن نـــفـــحـــات ال ــ فــتــســقــى مــــن املـــــــرشيف احلـــــــراراوتــســتــقــي م

ــة ــومـ ــمـ ــديـ تـــــوارىوتــــبــــقــــى ثــــــالثــــــًا بـ ال  بـــجـــرعـــائـــهـــا  مـــعـــرى 

ــد ــي ــع ــص ــك ال ــنـ ــف يـــعـــفـــر مـ ــ ــي ــ ــا بــــه املـــلـــكـــوت اســـتـــنـــارا؟وك ــيـ حمـ
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ــة عـــلـــم اإللـــــه ــبـ ــيـ ــاراوصـــــــــدرك عـ ــد خلـــيـــل األعــــــــــادي مـــغـ يـــعـ

ــك أجـــــــرى دمــــوعــــي دًمــــا ــ ــذل ــ ــي نـــــاراف ــبـ ــنـ وأوقــــــــــد مــــابــــني جـ

ــري ــ ــا ُأســــــارىوتــــــري وأنــــــك مــــــأوى األس ــايـ ــطـ ــوق املـ ــ بـــنـــاتـــك فـ

وهنــا يف األبيــات املتقدمة تكمن شــعرية املفارقة عرب ذلك الــوار اجلديل الذي 
يقيمه الشاعر يف مقارنته بني منزلة اإلمام السني عند اهلل سبحانه وتعاىل وبني ما 
فعلوه به من قتل وسبي، فتكمن املفارقة يف تلك الصور املتضاّدة التي رسمها الشاعر 
وجلذب انتباه القارئ فهو يقارن بني تلك الصورة املشهدية بأّن اإلمام السني هو 
اإلمام الذي يستجار به فكيف يوم الطفوف ينادي هل من نارص ينصنا؟ أّما الصورة 
الثانيــة فهي تعفــري جبني اإلمام الرشيف بالدماء، وأّن هذا اجلبني املنري قد اســتنار به 
ملكوت الســموات واالرضني، أّما املفارقة الثالثة فتكمن يف أّن آل بيت الرسول هم 
من يأوون األسري ويكرمونه واآلن بنات الرسول يساقون من بلد آلخر ُأسارى.

من هنا استطاع الشاعر عرب تلك صور املفارقة أن يفجر األنساق اللغوية املتضادة 
يف نســقها الشــعري ليجد صدمة املتلقي عند قراءتا، فهي انبثاقات عاطفية شــديدة 

الزن بصورها الصادمة.

ومن أمثلة تلك الصور املتضاّدة أيًضا مانجده عند الشاعر حمسن أبو الب الكبري 
إذ كتب راثًيا السني وأهل بيته)34(: 

رأيــنــا قـــبـــاًبـــا  الـــثـــرى  لــــلــــثــــريــــا ظــــــالهلــــــا ممـــــــــدودارضبـــــوا يف 

فــأمــســت دارا  ــراق  ــعـ ــالـ بـ اهلــمــوداتـــــذوا  تشكو  ــاز  ــج احل يف  دارهــــم 

ــي ــوح ال ــر  ــ أث ــا  ــه ــائ ــن ف ــرى يف  ــ ت ــو  ــودالـ ــ ــع ــ ــه وص ــ ــو بـ ــ ــزه ــ هـــبـــوطـــا ت

ــعــدهــم خـــالء كـــأن ال ــحــت ب ــعــدهــم كــســاهــا بـــروداأصــب حـــزن مـــن ب

ــســمــوات ال ــا يف  ــأمت ــومــهــم صـــار م ــداي ــيـ ــي عـ ــ ــم ــ وبـــــــني الــــلــــئــــام س
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القصيدة تنتج شبكة من املتضادات الداللية املحتدمة إذ متتزج مع بعضها لتحدث 
 صدمة شعورية لدى القارئ، فالشاعر يستظهر منزلة آل بيت الرسول املصطفى
عنــد اهلل تعــاىل، فهــم بقباهبم الرشيفــة يف األرض يمثلــون الثرّيا بنورهم املســتضاء 
وهــذا صدى وحي النبوة الذي ترّبــوا يف حجره، فهم بعد أن تركــوا ديارهم املنورة 
يف الجاز أصبحت خالية منهم وهي مهبط الوحي الرسايل، ثم يرسم الشاعر صورة 
متضــاّدة أخرى وهــي أّن مصيبة الســني وأهل بيتــه وأصحابــه أصبحت مأمتًا 
 وحزًنا يف الســمء التي بكت عليهم دًما وهؤالء الفاســدون ومن تبعهم من بني أمية 

جعلوه عيًدا هلم.

فنرى هذه املفارقات تزيد النسق الشعري تفاعاًل ومتاسًكا يصل درجات اإلبداع 
الشعري )إذ إّن املفارقة املتضافرة ليس عالقة رابطة جتمع بني طريف املفارقة يف عالقة 
اختالف فحســب، بل هي عالقــة ائتالف وتضافر وتفاعل بــني كال الطرفني، وهذا 
يزيــد املفارقــات عمًقــا إبداعيًّا ينتجــه التفاعل بني طــريف املفارقة حمقًقــا خصوصية 

املغايرة()35(.

ومــن املفارقة مانجــده مزدوًجا إذ تقوم عــل ثنائّية ضّدّية حتــرك القصيدة وتبني 
كينونتها الشــعرية ورؤيتها وحمّفزها االبداعي الذي أنتجها، مســهمة يف إنتاج املعنى 
وإغنــاء آفاق الرؤية ومقتضياتا الشــعرية، ولعّل من أبرز األمثلــة عل ذلك قصيدة 

الشاعر جواد بدقت؛ وهي من عيون شعره التي يقول يف مطلعها)36(: 

األربـــــع ال  الـــضـــعـــائـــن  األدمـــــــعشــجــتــك  ال  فـــــــــــؤادك  وســـــــــال 

االشــتــيــاق ــك  ــب ــل ق يــــذب  مل  ــل املـــدمـــع؟ولــــو  ــســـرتسـ ــن أيـــــن يـ ــمـ فـ

ــا دمـــــنـــــة بــلــقــعــا ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــوّس ــ ــعت ــق ــل ــب ــام أنــــــت والــــدمــــنــــة ال ــ فـ

ــوي ــ ــرع ــ ت ال  وهـــــــي  ــعتـــاطـــبـــهـــا  ــم ــس ت ال  وهــــــــي  ــا  ــ ــأهلـ ــ ــسـ ــ وتـ
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...

املــكــرمــات رشع  الـــــذي  بـــن  مـــــرشعفــيــا  هلـــــــا  فــــلــــيــــس  وإال 

الـــكـــتـــاب أم  اهلل  أنـــــــزل  ــم  ــكـ يـــصـــدعبـ آالئــــــكــــــم  نــــــرش  ويف 

ــه املــــــرشيف ــ ــب ــ ــض ــ ــــرشعأوجــــــهــــــك خي ــا ي ــ ــن ــ ــق ــ ــه ال ــ ــي ــ وصــــــــــدرك ف

وعـــــلـــــم إاللــــــــــه فــــيــــه مــــــودعوتـــعـــدو عـــىل جــســمــك الــصــافــنــات

يـــنـــقـــعويـــنـــقـــع مـــنـــك غــلــيــل الــســيــوف ال  ــك  ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ غ وإّن 

فنــرى كيف تؤدي املفارقة املزدوجة دورها األســلوب عرب مــا تبّثه من جدل بني 
رؤيتني متناقضتني أو موقفني متعارضني يعّمق الشاعر من خالهلم املوقف ليثري انتباه 

القارئ حول املوقف املجّسد لتزيد الصورة عمًقا وتفاعاًل نّصًيا.
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املبحث الرابع: شعرية التكرار
إّن التكــرار يمّثل خاّصّية إيقاعية _أســلوبية حتمل طاقات مجالية إحيائية نابعة من 
مســتويات التشــاكل والتناســب اللفظي والتجانس الصويت ويمكــن القول بأّنه هو 
اإلتيان بعنارص متمثلة يف مواضع متلفة من العمل الفني وهو أساس اإليقاع بجميع 
صوره، ولعّل من أبرز الوظائف اجلملية التي يؤّدهيا التكرار أّنه يساهم يف إثراء املعنى 
ورفعه إىل مرتبة األصالة كّلم أحســن الشاعر استخدامه وتوظيفه وينتج عن أثر فني 

ومجايل بحيث ترتفع إىل درجة القيمة اجلملية)37(.

ومــن صور التكــرار التــي وردت يف قصائــد الشــعر الكربالئي يف رثــاء اإلمام 
)38( :ماكتبه الشاعر جواد بدقت يف حق اإلمام السني ،السني

ــوى ــ ــوم هتـــجـــني اهل ــلـ ــام لـ ــ هتــجــنيعـــــــذًرا ف ألهـــــلـــــه  املــــــــــالم  إّن 

ــوا ــرف ــو مل ي ــ ــه ول ــي ف ــوا  ــ ــ ــد أرسف أديــــنقـ ــت  ــسـ لـ رشعـــــــوه  بــــام  إيّن 

ــه ــت ــي ــأ الــــــذي ســّم ــ ــرش ــ ــا أيـــــا ال ــ ــنيي ــم ــق ــر الـــــســـــامء وإّنــــــــــه ل ــ ــم ــ ق

...

ــنينــــاظــــرت قـــلـــبـــي رقـــــة فــمــلــكــتــه ــم ــلـــكـــت يـــــــــداك ث ــام مـ لـــكـــنـ

ــه ــاتـ ــفـ وصـ ــري  ــ نـ ذكــــــــرى  ــر  ــ جتـ شــجــونمل  ــث  ــ ــدي ــ واحل ــك  ــرتـ ذكـ إاّل 

ــلـــب مــــا هـــــذا شـــعـــار مــتــيــم ــاقـ ــرام فــنــونيـ ــ ــغ ــ ــي ال ــن ــال ب ــ ــّل ح ــعـ ولـ

اهلــوى طــارقــة  غــري  فخطبك  ــونخفض  يـ لـــقـــيـــت  ــاّم  ــ ــ ع اهلـــــــوى  إّن 

ظام عـــىل  املـــنـــون  ــاطــمــة  ف ابـــن  مــتــونودع  فـــلـــرتدك  ــأســـى  تـ كــنــت  إن 

فال ــعــظــمــى  ال ــا  ــإهّنـ فـ احلـــنـــني  ــنـــنيودع  ــيـــهـــا حـــــــرة وحـ ــلـ تـــــــأيت عـ

يلحظ قارئ النّص تكرار بعض الكلمت التي شــكلت مفاتيح القصيدة إذ تؤدي 
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دوًرا إيقاعًيــا يف تشــكيل معنى القصيدة ممّا ختلق يف نفس املتلقي اســتجابة شــعورية 
ضاغطة عل الذهن لتحقيق االستجابة العاطفية والفكرية، فتكررت كلمت)أرسفوا، 

اهلوى، النني(.

ومــن أمثلة ذلك قصيدة للشــاعر حمســن أبو الب الكبري وهــو يصف أصحاب 
)39( :السني

خلصت قــد  اهلل  ــالد  بـ رأيــتــم  ــا  ــقًّ العطباح ــم  ــرتت ــاخ ف ــا  ــًب ــط ع ــا  ــه ــرام ك

لكم وإّن  ــي  ــنّـ عـ ــم  ــت ــب ــاغ م رحباواهلل  ينثني  ال  مــنــزاًل  مهجتي  يف 

...

ــا رشًف منكم  ــىل  أعـ الــكــهــف  سببامــافــتــيــة  ــهــم  ــن م ــوى  ــ ــ وأق ــّد  ــ أشـ أنـــتـــم 

كنومهم ــي  ــف هل نــمــتــم  ــا  ــ وم ــوا  ــامـ ــانـ إرب ــم  ــاؤك ــض أع قطعت  وقـــد  اّنـــى 

أحــد مـــن  واهلل  ــوا  ــل ــاب ق ومـــا  ــّروا  ــ اللجبافـ قــابــلــتــم  وقـــد  فـــررتـــم  ومـــا 

يضّمهم ــا  كــهــًف هلـــم  ــم  ــي ــرق ال وظــبــاكـــان  قــنًــا  إاّل  كــهــفــكــم  ــن  ــك ي ومل 

وهنا نجد الشاعر يكّرر معنى القصيدة، وجيعل ركيزتا يف حمور الرتابط واملقارنة 
بني أصحاب الســني وأصحاب الكهــف يف قضية الوالء، والال الذي مّروا 
بــه فهــم مل يقتلوا بل نامــوا يف كهفهم ومل تقّطــع أعضاؤهم وال رؤوســهم بينم حال 
أصحاب السني قد ذاقوا العطش الشديد وقطعت اعضاؤهم ورفعت رؤوسهم 
عــل الرماح، فالتكرار أتى لتحفيز الرؤية وترســيخها داللًيا. فالتكرار يف هذا النّص 
الشعري)يسّلط الضوء عل نقطة حّساسة يف العبارة، ويكشف عن اهتمم املتكلم هبا، 

وهو هبذا املعنى ذو داللة نفسية قيمة()40(.

ومن قصيدة للشــاعر حمســن أبــو الب الصغري يصــف قّبة الســني يف أيام 
عاشوراء إذ يقول: )41(
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ــني ســـــــواًدا ــ ــس ــ ــة احل ــ ــّب ــ ــنيلـــبـــســـت ق ــل ــق ــث ــد أحــــــــزن ال ــ ملــــصــــاب قـ

ــاء ولــكــن ــرب ــه ــك ــال ــلــجــنيواســـتـــنـــارت ب ــون ال ــ ــار لـ ــ ــد صـ ــ ــا ق ــيًّـ ــبـ ذهـ

ــذا ــدري مــــن أيـــــن محـــــرة هـ ــ ــتـ ــ هــــــــذه محــــــــرة دمــــــــــاء احلـــســـنيأفـ

عنيوالـــــســـــواد الــــــذي تــــــراه عــلــيــهــا ــّل  ــ ك ــن  مـ الـــســـواد  ــذاب  ــ مـ ذا 
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اخلامتة
انــمزت النصــوص الشــعرية عند شــعراء كربالء بســياقاٍت أســلوبية ملقاربة . 1

الوظائف اجلملية التي ُيفيض إليها التحليل األسلوب، ومن أهم تلك السياقات 
هي)التناوب اإليقاعي( التي ُتعّد كاشــفة عن دالالت ورؤى إيقاعية- عميقة 

يصبو إليها هؤالء الشعراء.

انمزت قصائدهم الشــعرية- الســينية بجملية االنزياح عرب نســقني التشــبيه . 2
واالســتعارة ودرامّيته، إذ تقرتب تلك النصوص من تقنيات القص الكائي، 
حيث وظّف هؤالء الشعراء التمثيل والكي السدي للوصول إىل التجليات 

النفسية والفنية والداللية.

اتسم شعر شعراء القصيدة السينية بجملية التكرار الرتاكمي املتمثلة برتاكمية . 3
األفعال لتتجّل األبعاد الداللية والنفســية للشــعراء مما ساعد يف مسك خيوط 

القصيدة السينية.

مّثــل نســقا املشــاهبة واالســتبدال تقنيــات أســلوبية لتوليد املعنــى الباطن يف . 4
نصوصهــم الشــعرية، فجــاءت اســتعاراتم بلغة شــعرية- اســتبدالية عالية 

للوصول إىل مقاصد ودالالت يرومها املتلقي.

شــكلت املفارقــات النصيــة املتضــادة موقًفا شــعورًيا حازًما اجتــاه حقيقيتني . 5
متناقضتــني إلثــارة الركــة الشــعرية ورؤيتهــا النّصيــة بخصــوص املغايرة 

واالختالف يف تبيان املوقفني املتناقضني اجتاه املتلقي وإثراء الدالالت.

شــكل التكــرار ظاهرة أســلوبية مائــزة يف القصائد الســينية يف إنتــاج املعنى . 6
وتعميق الفكرة املستوحاة التي يروم الشاعر الديث عنها.
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املصادر واملراجع
أواًل: الكتب

األدب العــرب يف كربــالء مــن إعــالن الدســتور العثــمين إىل ثــورة متــوز . 1
1958اجتاهاتــه وخصائصه الفنيــة، د. عبود جودي الــل، بغداد، 2014، 

مكتبة الكمة.

حداثوية الداثة دراســة تأسيسية يف ماهية اجلمل الشعري _ البصي، عصام . 2
رشتح، عمن، دار غيداء للنرش والتوزيع، 2014.

الصون املنيعة يف طبقات الشــيعة: الشــيخ عل آل كاشــف الغطاء)1350( . 3
النجف األرشف.

ديــوان أب الب)الشــاعر العراقــي الكبري العالمة الشــيخ حمســن أبو الب . 4
 خطيــب كربــالء( 1369 حتقيق ســلمن هــادي آل طعمة، مطبعــة اآلداب، 

النجف 1966

ديوان الاج جواد بدقت األســدي)1281( حتقيق سلمن هادي آل الطعمة، . 5
بريوت/لبنان.

ديوان الشــيخ حمســن أبو الب الكبري: حتقيق جليل كريم أبو الب، سلسلة . 6
إصدارات كربالء، منشــورات األمانة العامة للعتبة الســينية املقدسة، مركز 

كربالء للدراسات والبحوث.

السمت األسلوبية يف اخلطاب الشعري: حممد بن حييى، عامل الكتب الديث، . 7
االردن، 2012 م.
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