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�س البحث ملخَّ

س��عى هذا البح��ث لتقديم ق��راءة حداثيَّة لنص��وٍص إبداعيَّة أْثرت ديوان الش��عر 
ّ ألهل البيت )عليهم  ، متثَّلت هذه النصوص بمدائح الش��اعر حسن مصبِّح احِللِّ العريبِّ
وابط  ب��ط، فربَز اهتامم��ه بالرَّ ��الم(، فق��د حفَلت قصائده بش��تَّى أنواع الرَّ ��الة والسَّ الصَّ
ب��ط بالضمري، إذ  وابط عن الرَّ ب��ط ب��األدوات، ومل تقل عنايته بتل��ك الرَّ اإلحاليَّ��ة، والرَّ
احت��ل الضمرُي حيًِّزا كبرًيا يف تلك القصائد، وكذلك ب��اَن األثر املهّم لألدوات بأنواعها 
��ة الربط بالعطف الترشيك��ّي عن طريق  يف حتقي��ق الرابط بني أج��زاء الكالم، وبخاصَّ
حريَف )الفاء والواو(، فهذا إْن دلَّ عى يشٍء، فيدلُّ عى املَلَكة االبداعيَّة للشاعر، ومدى 
اهتاممه بأس��اليب الش��عراء يف التَّعبري عن أغراضهم من جهة، ومدى ثراء اللُّغة العربيَّة 
ة من جهة أخرى، الس��يَّام أنَّ املدح ه��و غصن ظالهلا  ��عريَّ  يف اس��تيعاب األغ��راض الشِّ

الوارفة.
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Abstract

This research sought to present a modernist reading of 

creative texts that influenced the Diwan of Arabic Poetry. 

These texts were represented by the praises of the poet Hassan 

Musabeh Al-Hilli to the Ahl al-Bayt (may God’s prayers and peace 

be upon them.His poems were full of various types of linkage, so 

his interest in referential links and linking with tools emerged.

    His concern for these ties was not less than that of the 

conscience, as the conscience occupied a large place in these 

poems. Likewise, the important impact of the tools of all kinds 

in achieving the interconnection between the parts of speech, 

especially the link with the sympathetic sympathy through the 

literal (Fa and Waw). Poetics on the other hand, especially since 

praise is the branch of its lush shadows.
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مة املُقدِّ

احلمُد هلل الذي جعَل العربيَّة أفضَل لِسان، وأنزَل كتاَبُه امُلحكم يف أساليبها احِلسان، 
ٍد وآله الطيِّبني الطاهرين، وبعُد: الم عى سيِّدنا حممَّ الة والسَّ والصَّ

ا عنكبوت تذوب  ا إنتاجيًّا تنحلُّ فيه الذات، ك��ام لو أهنَّ فُيَع��دُّ النَّصُّ نس��يًجا توليديًّ
يف نفس��ها، يف اإلفرازات البانية لنس��يجها)1(. وما داَم النصُّ هبذا الوصف، فيقف شاخًما 
ًة متكامل��ة، وبعد هذا فال ُبدَّ م��ن وجود عنارص  ه وحدًة لغويَّ أم��ام املقوالت التي تع��دُّ
اللة النَّصيَّة   وروابط متثِّل اخليط الناظم َلُه، ُتس��هم يف اتِّس��اِقه وانسجاِمه؛ الستخراج الدَّ

املطلوبة.

من هذا املنطلق، سعى البحث إىل اقتفاء أثر الروابط اللِّسانية بوصفها وسيلة ُمِعينة 
، وانتقيُت هلذه الدراسة قصيدَة  نات النَّصِّ ة السياقيَّة بني مكوِّ عى إبراز العالقات النَّحويَّ
، فجاء العنوان )أثُر الروابط اللِّسانية يف الداللة  ّ املدح عند الش��اعر حس��ن مصبِّح احِللِّ
ّ للنبّي وأهل البيت عليهم الصالة والس��الم  النَّصيَّة مدائح الش��اعر حس��ن مصبِّح احِللِّ

اختياًرا(.

وق��د حلظُت عناية الش��اعر بالبنى امللفوظ��ة وامللحوظة يف آٍن واح��د، فقد حفَلت 
بط، وانامزت تلك القصائد بركيزها عى مدح القيم اإلنسانيَّة؛  قصائده بش��تَّى أنواع الرَّ
للمحافظ��ة عليها وترس��يخها يف النفوس، فش��عره جيمع بني املديح الص��ادق النابع من 

، روالن بارت، ترمجة منذر عيَّايش، مركز اإلنامء احلضارّي، 1992: 109.  ة النصِّ )1( لذَّ
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ة نبيًّا منهم، رحياًم هبم، هادًيا  الوجدان، والشكُر هللِ عى ما أنعَم بِه علينا أن جعَل يف األمَّ
الم( هم العروة الوثقى، رساج الدين، ونور أبصار  الة و السَّ هلم، وأهل بيته )عليهم الصَّ

د الشاعر وظيفة الشعر األخالقيَّة- الربويَّة. اخللق، وهبذا أكَّ

ة هي حماولة إلحياء املعاين اإلس��الميَّة الس��امية، مع احلرص الشديد  ومدائُحه بعامَّ
ة، حاول الش��اعر أن ينزاح ع��ن األنموذج القديم بِذكر  عى اجلامليَّة واإلبداعية الش��عريَّ
ك به، إىل الركيز عى شخصيَّة املمدوح  الشوق واحلنني لزيارة القرب الرشيف للنبّي والتربُّ
بكامالته اإلنس��انيَّة، فجمعت قصائده بني النسق الفنِّّي الذي يتعلَّق بوحدة املشاعر جتاه 
النبّي وأهل البيت )عليهم أفضل الصالة وأزكى التسليم(، ووحدة املوضوع التي تربط 

أجزاء القصيدة ببعضها بعًضا.

م، تسري خطَّة البحث لدراسة أثر الروابط عى النحو اآليت: بناًء عى ما تقدَّ

نقارُب يف التمهيد )مضامني قصيدة املدح عند الش��اعر حس��ن مصبِّح(، ونعرض 
��ة قدياًم وحديًثا(، ويف  ل بش��كٍل موجز )مفهوم الربط يف األنظار اللغويَّ يف املبح��ث األوَّ
املبحث الثاين )الدراس��ة التطبيقيَّة(، نس��لك املنهج اإلحصائ��ّي- التحليّل لكلِّ قصيدة 
م��ن القصائ��د املنتقاة، فنقوم بعرِض األبيات، ثمَّ بيان نوع الراب��ط بينها، ثمَّ نبنيِّ أثره يف 

. داللة النَّصِّ
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 التَّمهيد
ح احِللِّّي م�شامني ق�شيدة املدح عند ال�شاعر ح�شن م�شبِّ

ف وبشكٍل  قبل الرشوع ببياِن ما انامزت به قصيدة املدح عند الش��اعر، علينا أن نعرِّ
ف، فهي لون من  ة، وهي فنٌّ من فنون الش��عر التي أذاعها التص��وُّ موج��ٍز املدائ��ح النبويَّ
ا ال تصدر إالَّ عن  التعب��ري ع��ن العواطف الدينيَّة، وباب من أبواب األدب الرفي��ع؛ ألهنَّ

دق واإلخالص)1(. قلوب ُمفعمة بالصِّ

ف،  ة كاملدح، والتصوُّ ة جماالت واهتاممات فكريَّ ة نصٌّ تتقاطع فيه عدَّ واملدائح النبويَّ
وغلبة العنرص الدينّي، والتامع العنرص البديعّي... الخ)2(، فلم تقف عند اختيار األلفاظ 
ت ذل��ك إىل الصور الفنيَّة الراقي��ة، واإليقاع الرائع؛  ��ة والراكي��ب اجلزلة، بل تعدَّ القويَّ

.تعظياًم ملقام النبّي

ح شعوره جتاه النبّي الذي  وقد حاول الشاعر حسن مصبِّح يف مدائحِه أن يوضِّ
ش��يَّد كلَّ معاين اإلنسانيَّة، وساَر بنا إىل سبيل اهلداية والرشاد، فالنبيُّ هو الرمحة اإلهليَّة، 
ة يف ش��خصيَّة  ز الش��اعر عى معاين قويمة حقَّ وأه��ل بيت��ه ُهم حجج اهلل عى خلقِه، فركَّ

النبي وآله، يقول:

ة للكتاب، 1977م:  ة العامَّ ة يف األدب العرب�ّي، د. زكي مبارك، ط2، اهليأة املرصيَّ )1( املدائح النبويَّ
.159

)2( ينظر: استنس��اخ ن��صِّ املديح النبوّي من التأس��يس إىل اكتامل النم��وذج، )أطروحة دكتوراه(، 
د بوضياف باملسيلة، 2017م: 317. حكيمة بو شاللق، جامعة حممَّ
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س����ِل َم�����ْوىل ل���ي���َس غ����رَي َس����ييِّ����ِد ال����رُّ
َوِس����������َوى آلِ��������ِه َك�����ِري�����اًم َك����ِري����ام

ُه����م لِ�������ه���َذا األن������اِم ُل���ط���ٌف َوف��ي��ِه��م
ال�����َم��ك��ُت��وَم��ا ُه  س���������������رَّ اهللُ  أودَع 

م�����اِن َص�����الٌة ف��ع��ل��ي��ِه��م م������َدى ال�����زَّ
وَس�������الٌم َل�������ُه���م َي�������دوُم َس���لِ���ي���ام)1(

ويف مدحي��ِه لإلمام عّل، احتجَّ ألحقيَّته باإلمام��ة واخلالفة بعد النبّي، فعربَّ عن 
والئِه لذلك القائد اهلاُمم، انظر قوله)2(:

ال��غ��روِب ب��ع��َد  ال��ش��م��ُس  ل���َك  وُردَّت 
ف����ال ب������دَع م���ن���َك ف����أن����َت اإلم������اُم

ض ملدح أهل البي��ت، فلم هيُج  وممَّ��ا حُيَس��ب للش��اعر أنَّه مل هيُج أح��ًدا حينام يتع��رَّ
��ز يف الغرض األس��اس، وهو امل��دح، انظر قوله يف م��دح اإلمام  ��ام ركَّ خصومه��م، وإنَّ

:عّل

أرغ����������َم أع������������داُه ب���ص���م���ص���ام���ٍة
ت����ق����ِ� ع����ىل ال��������رشِك وأج�����ن�����اِدِه

ال�ُمرتىض ال��ف��ت��ى  ع���ادى  َم���ن  ف��ق��ل��ُب 
اِدِه)3( ��ن��ى م���ا ب���نَي ُع���������وَّ ي��ش��ك��و ال��ضَّ

�ّي،  )1( القصيدة يف مدح النبّي، من البحر اخلفيف. ينظر: ديوان الش��اعر حس��ن بن مصبِّح احِللِّ
��ة، دار الكفيل  ، مراجعة وضبط مرك��ز تراث احِللَّ ّ حتقي��ق وتعلي��ق الدكتور مرض س��ليامن احِل��لِّ

للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، 2019م: 708/1.
)2( القصيدة من البحر املتقارب. ينظر: ديوان الشاعر: 205/1.

)3( القصيدة من البحر السيع. ينظر: ديوان الشاعر: 422/1.
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احني الذين جيعلون من املمدوح ش��خًصا خارًقا   وأحياًنا يعرض الش��اعر زيف املدَّ
ر يف مدحه ألهل البيت كلمة )وال بدَع(، كام رأينا يف البيت السابق؛  ال يشبه البرش، فيكرِّ
رة فيهم، يع��رف هبا ألدُّ  ليكش��ف يف ضوئه��ا أنَّ مدحهم ه��و مدٌح صادٌق ملزاي��ا متجذِّ

أعدائهم، قال:

َف���ك���ْم ِم����ْن ُم��ع��ج��ٍز ل���َك ي���روي���ِه َم��ن
اع���ت���ص���اِم ف���ي���ه  ي�����َر  مل  ب���َح���ب���لِ���َك 

َم����ن ل���ه زخ���رف���ْت ال��ف��ض��ُل ال  َف�����ذا 
م����وال����ي����ِه ق�������واًل ك���غ���ي���ٍم ج���ه���اِم

د مآثر أه��ل البيت،  والش��اعر وظَّ��ف احلسَّ القص��يّص يف أغل��ب األبيات؛ لُيع��دِّ
ة،  وأكربه��ا فخره��م بانحدارهم من صلب النبّي، وبام أحيط ب��ه بيتهم من نور النبوَّ
ه��م، وحظَوهتم بتبلي��غ جربيل رس��الة الس��امء يف ُحجراهِتم،  ل الوح��ي ع��ى جدِّ وتن��زُّ
��م ب��اب اهلل ال��ذي يأمل��ه العامل��ون ويرَجوه ل��كلِّ خ��رٍي وصالح، يق��ول يف مدحه   وأهنَّ

:)1(اجلواَدين

ك�����ُم ال���ي���وَم س��ييِّ��ٌد وم���ا يف ال����ورى إالَّ
وال��ُب��ع��ِد ال��ُق��رِب  حل��اج��اِت��ا يق� ع��ىل 

ونج��ُد يف قصيدته الت��ي مدح فيها اإلمام الكاظ��م أروع خطاًبا، وأمجل مناجاة 
ألهل البيت، فضاًل عن التأدُّب يف طلب احلاجة، يقول:

ال���ورى ب��ح��اج��اِت  هن��ض��وا  األىُل  ي��اب��ن 
ي����ِن ا؛ وأع����ب����اِء اهُل������دى وال����ديِّ ُط�������رًّ

:وقال يف مدح اإلمامني اجلواَدين

)1( القصيدة من البحر الطويل. ينظر: ديوان الشاعر: 728/1.
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ك��َب��ا وإن  ُع�����الَك  يف  ي��ق��ي��ن��ي  وع���ق���ُد 
مثلام َن��ع��ُت��ك  إدراِك  ع��ن  ال��ف��ك��ُر  يب 

وقال أيًضا يف القصيدة ذاهتا:

والقَضا احل��ك��ِم  يف  ن��اَب  مَّ��ن  ب��دَع  َوال 
ام السَّ ب���ارئ  ِم��ن  ي��ن  ل��ل��ديِّ امُلجتبى  ع��ن 

وصفوة القول:

ة الزالت قادرة عى استكش��اف  أثبَت الش��اعر بتل��ك املدائ��ح أنَّ الكلمة الش��عريَّ
الم( تستحق أن  الة والسَّ مس��احاٍت أخرى من ش��خص النبيِّ وأهل البيت )عليهم الصَّ
ُتس��لَّط عليها األضواء من جديد، ورس��َم ذلك بأمجل الصور الفنيَّة حماواًل إرساء معاين 
اإلس��الم فيها، مثل: العدل، التقوى، الصدق، الوفاء بالعهد، الش��جاعة، الكرم.. الخ، 
الة  وبع��د هذا كلِّه، فنصوصه توحي بأنَّ كلَّ ما ُنس��َب للنبيِّ وأه��ل البيت )عليهم الصَّ
الم( ليست شيًئا بالقياس إىل ما وهبهم اهلل من صفات وشامئل، هي مجاع الفضائل  والسَّ

اإلنسانيَّة، وسنرى ذلك يف الصحائف القادمة.



277

ار احلريزي م.د. اإميان كرمي جبَّ

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

املبحث الأوَّل

بط مقاربة يف الأنظار اللغويَّة عند القدماء واملحدثني مفهوم الرَّ

نات  ��ُن أّي نصٍّ وصًف��ا وحتلياًل للنظام الذي جيري علي��ه االئتالف بني مكوِّ يتضمَّ
بط هو  اليلُّ العامُّ امُلستفاد، والرَّ اجلملة، وبني اجلمل بعضها وبعض، حتَّى ينشأ املعنى الدَّ
ة س��ياقيَّة بني معنَ�َيني، باس��تعامل واسطة تتمثَّل يف أداة رابطة تدلُّ  »اصطناع عالقة نحويَّ

عى تلك العالقة...«)1(.

ة عى اتِّصال أحد املرابَطني باآلخر)2(، والروابط  وهو إحدى القرائن اللفظيَّة الدالَّ
اللفظيَّ��ة هي وس��ائل تقوم بالرب��ط بني أجزاء الركي��ب)3(، والغاية م��ن الربط »إحكام 
العالقة بني أطراف الركيب...«)4(. وعليه؛ فالربط هو عالقة تصطنعها اللغة اصطناًعا 
ا  ا لس��دِّ ثغرة تنشأ من انفصاٍل غري مرغوٍب فيه، وإمَّ لفظيًّا بطريق األدوات والضامئر، إمَّ

لفصم عروة تنشأ من ارتباٍط غري مرغوٍب فيه)5(.

)1( نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية، د.مصطفى محيدة، ط1، مكتبة لبنان نارشون، 
مة. ة العامليَّة- لونجامن، 1997م: 1 من املقدِّ الرشكة املرصيَّ

ان عمر، ط5، عامل الكتب، بريوت، 1427ه�/2006م:  )2( اللغة العربية معناها ومبناها، د. متَّام حسَّ
.213

)3( ينظر: املوقعيَّة يف النحو العرب�ّي- دراس��ة سياقيَّة، د.حس��ني رفعت حسني، ط1، عامل الكتب، 
القاهرة، 2005م: 151.

ان، ط1، عامل الكتب، القاهرة، 2006م: 357/1. )4( ينظر: مقاالت يف اللغة واألدب، متَّام حسَّ
)5( نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربيَّة: 144.
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ة،  ن موجود بالقوَّ بط عالقة تصطنعها اللُّغة اصطناًعا أنَّ الربط ُمكوِّ ومعنى قوله الرَّ
خُيرجه امُلنش��ئ إىل الفعل بواس��طة الفنِّ الذي ُيظهره فيه، وأنَّه حلقة وصل بني عالَقَتني 
ع��ى ط��ريَف نقيض، مها االرتب��اط واالنفصال، وأنَّ البن��ى الرابطة للنَّ��صِّ بمثابة اخليط 
الناظم أللفاظ النَّصِّ مجيعها، فهي أس��اس عمليَّة البناء واالنبناء التي يتسامى هبا النَّصُّ 

كائنًا إبداعيًّا جسًدا وروًحا.

وابط يف الس��ياق عى قس��َمني: روابط ملفوظ��ة، وروابط  ��م الُقدام��ى الرَّ وقد قسَّ
ملحوظة)1(، وأفاضوا احلديث فيها.

��ة )التَّعليق( عند اجلرج��ايّن أنَّ اجلملة معنى كام��ن يف وعاء من  َفِم��ن ُأس��س نظريَّ
األلف��اظ، وأنَّ املعنى هو س��يِّد اللَّفظ، فاللَّفظ ال خيرج عن كون��ه خادًما للمعنى، أو هو 
ة للوصول إىل غايتهم للُّغة، وهي وضوح  دة اتَّفق عليها أفراد اجلامعة اللغويَّ وس��يلة جمرَّ

املعنى، وأمن اللبس)2(.

َز اللُّغويون عى بيان أدوات الرب��ط ومواضعها يف اجلمل، وأدرك بعضهم  وق��د ركَّ
بط يف احلف��اظ عى متاس��ك الراكيب ومدلوالهت��ا، ونقل الس��يوطّي يف كتابه  قيم��ة الرَّ
ا تدخل للربط أو للنقل أو للتأكيد  األش��باه والنظائر عن ابن الفالح قوله: »احل��روف أمَّ
وه مخسة أقسام  أو للزيادة «)3(، واستعملوا مصطلح )الوصلة( للداللة عى الربط، وعدُّ

)1( ينظ��ر: مث��اًل اجلم��ل يف النحو، أبو عب��د الرمحن اخلليل ب��ن أمحد بن عمرو بن متي��م الفراهيدّي 
البرصّي )ت 170ه�(، حتقيق د. فخر الدين قباوة، ط5، 1416ه�/1995م: 107، وارتش��اف 
د بن يوس��ف بن عّل بن يوس��ف بن حيَّان أثري الدين  الرضب من لس��ان العرب، أبو حيان حممَّ
اب،  د، مراجعة رمضان عبد التوَّ األندليّس )ت 745ه�(، حتقيق ورشح ودراسة رجب عثامن حممَّ

ط1، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، 1418ه�/1998م: 50/2.
)2( نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربيَّة: 157.

 )3( األش��باه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطّي )ت 911ه�(، حتقيق سيف= 
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، وحرف التنبيه )ها(، وذو، والذي، والضمري، وخلَط ابن هش��ام  متمثِّل��ة بحروف اجلرِّ
ه »روابط اجلملة  ة للجملة، وأفرد هلا عنواًنا س��امَّ األنصارّي بني الروابط اللفظيَّة واملعنويَّ
��د إدراكهم لقيمة  ب��ام هي خرب عنه«)1(، فهذه اإلش��ارات ال��واردة عن علامء العربيَّة تؤكِّ

الربط هبذه األدوات يف داللة الركيب.

بط مع أوائ��ل الثامنينيَّات  ة الرَّ ��ا عند الغ��رب، فقد ظهرت املالم��ح األوىل لنظريَّ أمَّ
ة الربط يف  ي بنظريَّ م��ن الق��رن العرشين، عندما اقرح تشومس��كي فكرة ح��ول ما ُس��مِّ
ع��ام 1978م، ثمَّ تتابعت الدراس��ات والتحليالت التي مزجت ب��ني العامل والرابط، 
بط  ��ة جتمع بينه��ام حتت عن��وان )نظرية العام��ل والرَّ وأس��فرت تل��ك اجلهود عن نظريَّ

ياقّي(، وتوالت بعدها أعامل لتشومسكي وتالمذته وزمالئه)2(. السِّ

وِم��ن أش��هر املعاجلات هلذه املس��ألة عند املحدثني تتمثَّ��ل بام جاء ب��ه الدكتور متَّام 
ان يف نظرية القرائن، يقول: »اللغة نظام لفظّي يربط األلفاظ باملعاين بواسطة نوَعني  حسَّ

ة«)3(. ى القرائن اللفظيَّة، واآلخر هو القرائن املعنويَّ من القرائن، أحدمها يسمَّ

=الدين عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1981م: 14/3.
)1( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد اهلل بن يوس��ف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوس��ف، 
د عّل محد اهلل،  د، مجال الدين ابن هش��ام )ت 761ه�(، حتقيق د. مازن املبارك، ط6، حممَّ أبو حممَّ
دار الفكر، دمشق، 1985م: 647/1، املقاصد النحويَّة يف رشح شواهد رشوح األلفيَّة املشهور 
ب�)رشح الش��واهد الك��ربى(، بدر الدين حممود بن أمحد بن موس��ى العينّي )ت 855ه�(، حتقيق 
��د فاخر، ط1، دار  ��د توفيق الس��ودايّن، د. عبد العزيز حممَّ ��د فاخر، أ.د. أمحد حممَّ أ.د. ع��ّل حممَّ

السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرمجة، القاهرة،، 1431ه�/2010م: 495/1.
ة  ة التوليديَّ )2( ينظ��ر: أنظمة الربط يف العربيَّة، دراس��ة يف الراكيب الس��طحيَّة بني النح��اة والنظريَّ

التحويليَّة، د.حسام البهنساوي، ط1، مكتبة زهراء الرشق، القاهرة، 2003م: 4-3.
ان عمر، ط5، عامل الكتب، بريوت، 1427ه�/2006م:  )3( اللغة العربيَّة معناها ومبناها، د. متَّام حسَّ
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بط هبذه الوس��ائل يف الركيب بني  بط الكثرية، منه��ا: أن يتمَّ الرَّ َوذك��َر أش��كال الرَّ
املوص��ول وصلته، وبني املبتدأ وخربه، وبني احلال وصاحبه، وبني املنعوت ونعته، وبني 

الَقَسم وجوابه، وبني الرشط وجوابه... الخ)1(.

)1( اللغة العربيَّة معناها ومبناها: 213.
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املبحث الثاين

للة النَّ�شيَّة للق�شائد املدحيَّة اأثر الروابط اللِّ�شانيَّة يف الدَّ

ف إىل البن��ى اللِّس��انيَّة الرابطة واألنس��اق الداخليَّة  غايُتن��ا يف ه��ذا املبحث التَّع��رُّ
 وأهل البيت )عليهم أفضل  لنصوِص الش��اعر حس��ن ُمصبِّح، والتي قيلت يف النبيِّ
صالة وأزكى تس��ليم(، وانتقيت هلذا الغرض ثالث قصائ��د من ديوانه، األوىل يف مدح 

.والثالثة يف مدح اإلماَمني اجلواَدين ،والثانية يف مدح اإلمام عّل ،النبّي

وحتليلنا للروابط يشمل الربط باألدوات بتقسيامته الثالث)1(:

اًل: الربط باألدوات الداخلة عىل اجُلمل أوَّ
ذل��ك أنَّ اجلم��ل واألس��اليب يف النَّحو العريّب تأخذ اس��مها أو اس��م النمط الذي 
ر هذه اجلمل أو األس��اليب، فجملة النفي أو أسلوب  وردت عليه من األداة التي تتصدَّ
النفي ال يأخذ هذا االس��م إالَّ إذا ُس��بق بحرف أو أداة نفي، واحلال نفس��ها مع أسلوب 
االس��تفهام، فلو حذفنا أداة االس��تفهام من عبارة: متى تطلع الشمس؟ لتغريَّ املعنى من 
االس��تفهام إىل اخلرب، فيتَّضح ممَّا س��بق قيمة األداة الداخلة عى اجلملة يف إعطاء اجلملة 

رها األداة املعيَّنة املعنى الوظيفّي هلذه األداة)2(. التي تتصدَّ

)1( هذا التقسيم وارد يف كتاب املوقعيَّة يف النحو العرب�ّي: 158 ومابعدها.
��ان، ط1، عامل الكتب، القاه��رة، 2000م: 89، املوقعيَّة يف  ة، متَّام حسَّ )2( ينظ��ر: اخلالصة النحويَّ

النحو العريّب- دراسة سياقيَّة: 162.
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ثانًي��ا: الرب��ط ب��األدوات الداخلة عىل األجوب��ة )أدوات تدخل عىل الس��ياق 
اللغوّي()1(

ة عى  وم��ن ه��ذه األدوات الفاء الس��ببيَّة، وال��واو التي للجم��ع، أو )ال��واو( الدالَّ
املصاحبة، وكالمها تأيت جواًبا ألحد األمور اآلتية: األمر، والنهي، والنفي، واالستفهام، 

والتمنِّي والعرض، والتحضيض، والدعاء)2(.

ثالًثا: الربط باحلروف الداخلة عىل املفردات)3(
، والظ��روف التي ُتضاف إىل املف��ردات، وواو املعيَّة، وحروف  وه��ي حروف اجلرِّ

العطف إذا كان املتعاطفان هبا من املفردات، وحروف االستثناء أيًضا)4(.

ى )ربط رشطّي، ربط اس��تفهامّي، ربط  نعالج هذه الروابط يف البحث حتت مس��مَّ
بأس��لوب االس��تثناء، ربط تفسريّي، ربط بأس��لوب النفي، ربط بأس��لوب النهي، ربط 
، ربط بالظرف(، وهكذا بحس��ب الوارد منها  بالعط��ف الترشيكّي، ربط بح��روف اجلرِّ

. يف سياق النَّصِّ

وهناك ربط آخر من خالل )اإلحاالت(، سواء أكانت اإلحالة بالضامئر بأنواعها، 
ى )الربط اإلحايّل(. أم اإلحالة باالسم املوصول حتت مسمَّ

ورب��ط ثالث، ه��و الرب��ط بالبنى اللس��انيَّة املتداخل��ة)5(، والذي يظه��ر من خالل 

ة: 70 ومابعدها. )1( ينظر: اخلالصة النحويَّ
د بن يزيد بن عبد األكرب الثامل�ّي  )2( ينظر: تفصيالت وش��واهد )الفاء( و)الواو( يف املقتضب، حممَّ
��د عبد اخلال��ق عضيمة، عامل  د )ت 285ه�(، حتقيق حممَّ األزدّي، أب��و العبَّ��اس املع��روف بامل��ربِّ

الكتب، بريوت، )باب حروف العطف بمعانيها(: 13-10/1.
ة: 70 ومابعدها. )3( ينظر: اخلالصة النحويَّ
)4( ينظر: املوقعيَّة يف النحو العرب�ّي: 192.

 )5( هلا تفصيالت كثرية مثل التضامن و عالقة التضمني والتشابه. ينظر: أثر البنى اللسانيَّة الرابطة يف= 
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، بذك��ر الوقائع، وتقنيَّة ال��سد واحلوار،  اس��تعامل الش��اعر للحسِّ القص��يّص يف النَّصِّ
وعالقة اإلمجال والتفصيل، والتضام، فضاًل عن توظيفه البنى اللس��انيَّة املتوافقة دالليًّا، 
ة مجاليَّة تربط بني األلفاظ واملعاين؛ الستخراج  واملتعارضة أيًضا، بوصفها وش��ائج لغويَّ

داللة النصَّ ومكنوناته.

 من ]البحر املتقارب[)1( القصيدة األوىل: يف مدح النبييِّ

ال��تَّ��امْم ب����دوُر  أم  ��ح��ى  ال��ضُّ ش��م��وُس 
األن����اْم؟! خ���رُي  ال��طُّ��ه��ر  امُل��ص��ط��ف��ى  أِم 

ن���ع���م ه�����و أزه��������ى َس�����نً�����ا م��ن��ه��ام
ب�����وج�����ٍه ُم�����ن�����رٍي وأع���������ال م����ق����اْم

الناظر هلَذين البيَتني يرى انبهار الشاعر وإعجابه وحبِّه ألهل البيت )عليهم الصالة 
ل كلمة يف القصيدة، فالش��اعر يف حريٍة من أمره،  والس��الم(، فكان املطلُع بارًع��ا من أوَّ
��ام يبدأ بأهل البيت )عليهم الصالة والس��الم( ش��موس الضحى وب��دور التامم، أم  بأهيِّ
بالنبّي الطُّهر خري اخللق؟!، وأكدَّ هذا الوصف بقوله يف البيت الثاين )نعم(، فالربط 
، ملاذا يبدأ به؟ أجاب: نع��م تكون البداية  ب��ني هَذي��ن البيَتني وما بعدمها هو ربٌط س��ببيٌّ
معه؛ ألنَّه أزكى س��نًا من أهل بيتِه وأصحابِه، وأع��ى مقاًما، فهو النبيُّ اخلاَتم، فالضمري 
بط بعالقة  )مها( عائد عى اآلِل واألصحاب، وسنرى يف ختام القصيدة. وبعدها جتىَّ الرَّ
، وه��ي عالقة اإلمجال والتفصيل،  الليَّة التي تدلُّ عى انس��جام النَّصِّ من العالقات الدَّ
َل الصفات يف مخس��ة أبيات، ثمَّ أمجلها يف البيت السابع، فُهنا  اس��تثمرها الش��اعر، وفصَّ

اح، جملَّة  ة املنظوم )بحث منش��ور(، د. عبداملهدي هاش��م اجلرَّ =ش��عر الش��نفرى قراءة يف نحويَّ
املخرب، العدد الثاين، 2016م: 142-135.

)1( ديوان حسن بن مصبِّح احِللِّ�ّي: 212-211/1.
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ربٌط سياقّي:

ن���ب���يُّ ه������ًدى ج������اَء ب���امُل���ع���ج���زاِت
وف���ي���ه َح������اَل ل����ل����ورى االع���ت���ص���اْم

ج���ى واغ���َت���دى ل����ُه ان���ش���قَّ ب����دُر ال���دُّ
ال���َغ���امْم ���ح���اري  ال���صَّ يف  ���ُل���ُه  ُي���َض���ليِّ

وس�����بَّ�����َح ُص�������مُّ احل������ى ُم���ع���لِ���نً���ا
���ي���ِه َب������ْل واألََج����������اْم ب�����راح�����ِة ك���فَّ

ُي�������ِ�ُء اهُل������دى م���ن َس���ن���ا َوج���ِه���ِه
ي��ُن ِم��ن ُل��ط��ِف��ِه بِ��ان��تِ��ظ��اْم ون���اَل ب��ِه ال��ديِّ

ال���ع���ال�������ِم���نَي يف  اهللِ  رمح�������َة  ف����َي����ا 
َه����ر ق���اْم ون���اه���ي���َك ف���ض���اًل ب����ِه ال����دَّ

ص م��ا مىض، وهي  ل الش��اعر الصف��ات، أمجَل فذكَر أه��مَّ صفة ُتلخِّ بع��َد أن فصَّ
الرمحة اإلهليَّة التي جعلها الشاعر مُجاع الفضائل اإلنسانيَّة، إنَّه نبيُّ الرمحة الذي انشقَّ له 
ًعا ظالم الليل الدامس؛ لُيرشق، ويف الغداة ُيظلِّلُه يف الصحاري الس��حاب،  الب��در مودِّ
ث الش��اعر عن معج��زات النبّي، وهي انش��قاق القمر، وتظليل الس��حاب له يف  فتح��دَّ
الصح��راء، وتس��بيح األحجار، فاحلديث عن تلك املعج��زات، وإن كان موضوًعا يلحُّ 
ة)1(، إاّلَّّ أنَّ الش��اعر وظَّفه لرس��يخ الوعي الدينّي،  عليه كلُّ َمن نظموا يف املدائح النبويَّ
ة والروحيَّة، والنظر إليه نظرة تبجيٍل وتعظيٍم   وترس��يخ صورة املمدوح بكامالته اجلسديَّ

وتوقري.

ة للنرش- لونجامن،  ّي، ط1، مكتبة لبنان، الرشكة العامَّ ة، د.حممود عل�ّي مكِّ )1( ينظ��ر املدائح النبويَّ
1991م: 93-92.
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ة ربط اس��تدراكّي من خالل احلرف )بل(، بنيَّ الش��اعر أنَّ التس��بيح والتهليل  وثمَّ
يها وحسب،  ا مل ُتسبِّح بكفَّ ا، واستدرك أهنَّ ء كفًّ ش��مل احلىص، واس��تعار للحجارة الصامَّ
ا ُتس��بِّح بملء الكفوف، وفيه داللة عى ش��موليَّة التس��بيح، فتس��بِّح له الكائنات  بل إهنَّ

واجلامدات أيًضا، تسّبِح له احلىص واألشجار جمتمعة )اآلجام()1(.

األبيات:

أَت������ان������ا ع�����ىل ف��������رتٍة ف���اس���ت���َق���اَم
ي����ُن م���ن ُل���ط���ِف���ِه ب��ان��ت��ظ��اْم ل���نَ���ا ال����ديِّ

����َم وح������ُش ال����َف����ال وارَت�������دى وك����لَّ
بِ�����������رُبِد اهل������داي������ِة واالح������������رِتاْم

ش��ف��ي��ُع ال�����رَباَي�����ا ب���ي���وِم احِل���س���اِب
األواْم هل���ي���ِب  م����ن  َوش����افِ����ي����ُه����م 

هنا عطف ترشيكّي ب�)الفاء( و)الواو(، وأيًضا ربَط بالضمري املنفصل )هم( العائد 
. ق اتِّساًقا نصيًّا غايًة يف الرقيِّ عى الربايا، ما حقَّ

ونرى تأثُّر الشاعر بالتعابري القرآنيَّة، فهذا البيت:

أَت������اَن������ا َع������ىل َف���������رتٍة ف���اس���ت���ق���اْم
ي����ُن م���ن ُل���ط���ِف���ِه ب��ان��ت��ظ��اْم ل���نَ���ا ال����ديِّ

ي��كاد يكون نظاًم لقوله تع��اىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ُة، َوِهَي منبُت  ��ُع فاألمَجَ ا التجمُّ ة. فأمَّ ع والش��دَّ )1( »)َأَج��َم( اهلمزُة َواجليُم وامليُم اَلَ خيلو ِمن التَّجمُّ
ع َكالَغيَضِة، واجلمُع اآلَج��اُم. وكذلَك األُُجُم وهو احِلص��ُن. َوِمثلُه أُطٌم وآَطاٌم«  ��جر املَتجمِّ الشَّ
اء القزوينّي الرازّي، أبو احلس��ني )ت 395ه�(، حتقيق  مقايي��س اللغة، أمحد بن فارس ب��ن زكريَّ

د هارون، دار الفكر، 1399ه�/1979م: 65/1. الم حممَّ عبد السَّ
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ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ﴾ ] سورة املائدة/19[.

واملعن��ى يف األبي��ات: أنَّ اهلل س��بحانه وتع��اىل أحي��ا بظه��ور النبيِّ ما ان��درَس من 
 الس��بيل، وأضاء بنوره ما انطمس من الدليل، ومنَّ علينا بشفاعته يوم القيامة من النار. 

األبيات:

ف�����ُي�����دِخ�����ل أح������ب������اَب������ُه ج����نّ����ًة
ام وُي�����دِخ�����ل أع��������داُه ن������اُر ال������رضيِّ

أج������ن������ادُه اهللُ  ن��������رَص  وك��������م 
وُج����ن����ُد ال����ض����الِل غ�����َدا ُم��س��َت��ه��اْم

أص����ن����ام����ُه����م اهلل  يف  وك������������رّسَ 
وأل���َب���س���ه���ا ال��������ُذِل واالْه����تِ����ض����اْم

وَق���������اَد ُق����ري����ًش����ا وق������ْد ط����اَول����ْت
ًة وال����كِ����راْم ى( ع�����زَّ )ج���ب���اَل ال������رشَّ

َع ُش����ج����َع����اهَن����ا َح���ت���َف���ه���ا وج����������رَّ
غ���اْم ���ْت ج���راثِ���ي���َم ف�����وَق ال���رَّ َف���َظ���لَّ

ل، فضاًل عن توظيف الفعل  يف األبيات أكثر من رابط )الفاء والواو( يف البيت األوَّ
)يدخ��ل( يف بنيَتني متعارَضَتني باملعن��ى )أجناده وأعداُه(، و)أجن��اده وجند الضالل(، 
ة(، وهو نوع من أنواع االتِّس��اق املعجم��ّي متثَّل بإيراد بنَيَتني  لُّ والِعزَّ )جنَّ��ة ونار(، )الذُّ
متعارَضَت��ني باملعنى، فضاًل عن وجود رب��ٍط ترشيكيٍّ بالعطف، وربٍط آخَر باحلذف من 
خالل حذف كلمة )دين(، والتقدير )كسَّ يف دين اهلل أصنامهم(، وبعد هذا احلش��د من 
ًة، وظَّف الشاعر رابط آخر باستعامل احلّس  الروابط التي جعلت النصَّ يفيُض متانًة وقوَّ
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القص��يّص يف رسد الوقائ��ع، وتتابع األحداث يف ذكر معجزات الرس��ول، ليمتدَّ إىل 
األبيات اآلتية:

ب������)ب�����دٍر( و)ُأح���������ٍد( ب���ن���رِص اإلل����ِه
س����ق����اَه����ا امل�����ن�����يَّ�����َة واالخ�����������رتاْم

وأح������زابِ������ِه  ) ودٍّ )اب��������ِن  وي��������وَم 
ال���ظ���الْم داِج�������ي  اهللُ  أوض�������َح  ب�����ِه 

فالربط بالضمري )اهلاء( العائد عى النبيِّ يف )س��قاها(، وأيًضا يف لفظ )بِه(، وأيًضا 
ربط باأللفاظ املتوافقة دالليًّا، املنيَّة واالخرام )اهلالك(.

ث��مَّ بعد ذلك جاء بربٍط آخ��ر، هو الربط الرشطّي بإعادة )ل��وال(، وجاءت مقرنة 
بالضمري اهلاء العائد عى النبّي أيًضا.

ف����ل����والُه م����ا ازده����������َرت ش��م��ُس��ن��ا
ال���َغ���امْم ذاَك  ب���ال���ِق���ط���ِر  س����حَّ  وال 

ج���ى ول��������والُه م����اض����اَء ب������دُر ال���دُّ
اس���ت���َق���اْم ال�����ّس�����امِء  يف  ف����َل����ٌك  وال 

جت���������ىلَّ ف�������������أرشَق م�������ن ن���������ورِه
����الْم مج���ي���ُع ال�������ورى ف���ع���َل���يِ���ِه ال����سَّ

: فكأنَّه هبذا الربط يعيُدنا إىل البيت الرابع يف النَّصِّ

ج���ى واغ���َت���دى ل����ُه ان���ش���قَّ ب����دُر ال���دُّ
ال���َغ���امْم ���ح���اري  ال���صَّ يف  ���ُل���ُه  ُي���َض���ليِّ

 فالعالق��ة بينه��ام عالقة س��ببيَّة، واملعنى أنَّه قب��ل جميء النبّي مل تزدهر ش��مس، 



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 288

اأثر الروابط الل�شانيَّة يف الدللة الن�شيَّة مدائح ال�شاعر ح�شن 
ا ح احِللِّّي للنبّي واأهل البيت عليهم ال�شالم اختياراً م�شبِّ

، واغتدى ُيظلله يف الصحارى الغ��امم، والنتيجة أنَّه  وال أض��اء بدر؛ ألنَّ البدر له انش��قَّ
جتىَّ فأرشَق من نوره مجيع اخللق.

ونلحظ التضام أيًضا بني البيَتني )البيت الثامن(:

أَت������ان������ا ع�����ىل ف��������رتٍة ف���اس���ت���َق���اَم
ل���نَ���ا ال����ّدي����ُن م���ن ُل���ط���ِف���ِه ب��ان��ت��ظ��اْم

والبيت )احلادي والعرشين(:

وب������اُب اهُل������دى ِش���ي���َد م���ن ف��ض��لِ��ِه
ودي��������ُن اإلل�������ه ح�����َب�����اُه ان����تِ����ظ����اْم

وانتقل يف البيت )الثاين والعرشين( إىل ربط آخر، هو الربط )احلايل ( بجملة احلال، 
لواله ما استقام الكالم، بقوله:

وج�����ربي�����ُل ك����م ج���������اَءُه ض��اح��ًك��ا
���الْم ال���سَّ اجل������الِل  ذي  م���ن  حُي���ييِّ���ي���ِه 

����الِة ال����صَّ يف  ف���رَض���ن���ا  ���م���ن���ا  وع���لَّ
���ي���اْم وال���صيِّ ُن��س��كِ��ن��ا  م���ن  احل�����جيِّ  ويف 

ة اإلسالميَّة  وربط البيت الس��ابق بالضمري )نا(، وهي إحالة قصَد هبا الش��اعر األمَّ
يام واحلّج، أش��ار هب��ا إىل أنَّ النبّي هو  الة والصَّ )عّلمنا فرضنا(، و)نس��كنا(، وذكر الصَّ

ُمعلِّم اإلنسانيَّة مجعاء.

، بقوله: د الربط بالضمري )نا( بربٍط آخر، وهو ربٌط رشطيٌّ وأكَّ

َف���َم���ن هُب�������داُه اه����ت����َدى َق�����ْد َن��َج��ا
َوَم�����ْن ض���لَّ َع���نْ���ُه َه����َوى ُم��س��َت��َض��اْم
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وَم�����ن أط������اَع أب�����ن�����اَءُه األك����رِم����نَي
وأص����ح����اَب����ُه امل����اج����ِدي����َن ال����كِ����راْم

اخُل���ل���وِد َج����ن����اِن  الَّ������ذي يف  ف�������َذاَك 
اخِل�����َي�����اْم يف  م����ق����ص����ورٌة  حُت����ييِّ����ي����ِه 

تني، ووظَّف الش��اعر ربًطا آخر  ر مرَّ فالربط حاصٌل باس��م الرشط )َمن(، وقد تكرَّ
(، و)نَج��ا وهَوى(، وبعد  م��ن خالل البن��ى املتعارضة املتقابلة دالليًّ��ا بني )َهَدى وضلَّ
كلِّ ه��ذا الضم��ري املس��تر يف الفعل )اهتدى(، و)نج��ا( العائد عى امُلهت��دي، والضمري 
ال، والربط باسم اإلشارة )ذا(، كأنَّه  (، و)هوى( العائد عى الضَّ املس��تر يف الفعل )ضلَّ
ح مكانة املهتدي هِبُدى الرس��ول، فه��و يف جنَّات اخلُلد حُتيِّيه احلور  عوٌد عى بدٍء؛ ليوضِّ
الِعني، فأس��فرت تلك التوظيفات للبنى املتعارضة عن دالَلَتني متعارَضَتني أيًضا، ومها 

الرغيب والرهيب، والشطر الثاين من البيت يف تناٍص من قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ 
ٹ ٹ﴾ ]سورة الرمحن/72[.

األبي��ات األخرية من القصيدة ختمها الش��اعر، كعادة ش��عراء املدي��ح النبوّي)1(، 
، يقول: بالصالة عى النّبيِّ وآله، وفيها عوٌد بالضمري عى بداية النَّصِّ

ع������ىل امُل����ص����ط����ف����ى وع��������ىل آل������ِه
وأص����ح����اب����ِه األن���ج���ب���نَي ال���ِع���ظ���اْم

ال�������ورى ربيِّ  اهلل  م�����ن  ص��������الٌة 
حُت����ييِّ����ي����ِه����م م�����ا ُت�����ن�����ادي احَل��������امْم

َف���ُه���م أف���ض���ُل اخَل����ل����ِق ب��ع��د ال��ن��ب��ّي
وأس�����ن�����ى مج��������ااًل وأع��������ىل م���ق���اْم

)1( ينظر: استنساخ نصِّ املديح النبوّي من التأسيس إىل اكتامل النموذج: 316.
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فنلحظ التناسب بني املطلع واخلتام بالقصيدة:

ال��تَّ��امم ب�����دوُر  أم  ��ح��ى  ال��ضُّ ش���م���وُس 
األن����اُم؟! خ���رُي  ال��طُّ��ه��ر  امُل��ص��ط��ف��ى  أِم 

ن����ع����م ه�����و أزه��������ى س����نً����ا م��ن��ه��ام
م���ق���ام وأع��������ال   ٍ ُم�����ن�����رٍي  ب�����وج�����ٍه 

انظ��ر الضمري بقوله: )منه��ام( أجاب عنه الش��اعر )فُهم ( يف البي��ت األخري، مبيِّنًا 
مكانة أهل البيت بقوله:

َف���ُه���م أف���ض���ُل اخَل����ل����ِق ب��ع��د ال��ن��ب��ّي
وأس�����ن�����ى مج��������ااًل وأع��������ىل َم����ق����اْم

فقص��َد ب�)منهام( النبّي أفضل مكاًن��ا وأعى مقاًما من اآلل واألصحاب؛ ألنَّه خاتم 
س��ل، وهم أفضل اخللق، وأسنى مجاال)1(، وأعى مقاًما، وأرشف مكاًنا من  األنبياء والرُّ

بعدِه.

وهك��ذا نرى التعال��ق والرابط بني كلامت النّص ومجل��ه وكل هذا الرابط حاصل 
بفع��ل الروابط اللِّس��انية الت��ي أوضحت لن��ا صدق العاطف��ة وبراع��ة االحتجاج عند 

نا َمْقُصور: حدُّ ُمنَْتهى ضوِء اْلَبْدر والربق، َوقد َأسنى الربُق: إِذا دخل سناُه َعَلْيك َبْيتك،  )1( »والسَّ
َحاب. َوَوقع عى األَْرض َأو َطار يِف السَّ

ق َأو ترى خَمرجه يِف َمْوِضعه، َوإِنَّاَم يكون  ق: َضْوُءه من غري َأن َتَرى اْل��رَبْ َوَقاَل َأُبو زيد: س��نَا اْلرَبْ  
ْيِل دون النََّهار، َوُرباَم َكاَن يِف غري َسَحاب. نا بِاللَّ السَّ

نَا: َسنَا الَب�ْرق، َوُهَو ضوؤه، ُيْكتب  ف َوامْلجد مَمْدود. والسَّ َ يت: الس��ناُء من الرشَّ ��كِّ َوَقاَل اْبن السِّ  
د بن أمحد بن األزهرّي  باأللِف ويثنَّى َس��نَوان، َومل يعرف َلُه اأْلَْصَمِعّي فعاًل«. هتذيب اللغة، حممَّ
د عوض مرعب، ط1، دار إحياء الراث العريّب،  اهلروّي، أبو منص��ور )ت 370ه�(، حتقيق حممَّ

بريوت، ط1، 2001م: 54/13.
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ز عى  ��د عى اخلل��ق، وكان يركِّ الش��اعر، فن��رى إحلاَحه وتأكي��َده أفضليَّة النبّي حُممَّ
الغ��رض األس��اس يف القصيدة، وهو املدح، فلم هيجم عى أح��ٍد يف القصيدة حينام ذكر 

أعداء اهلل ورسوله، وإنَّام ذكر جزاؤهم وَحسب.

وكان يس��توحي تاري��خ اإلس��الم يف مدحيه، فتوظيف��ه للحسِّ القص��يّص الرائع يف 
القصيدة زادها ألًقا ومجااًل.

القصيدة الثانية: يف مدح اإلمام عّل من ]البحر املتقارب[)1(
أَب������ا ح���س���ٍن أن������َت ه�������اِدي األن������اْم

����الْم وب��������اُب اإلل��������ِه ع���ل���ي���َك ال����سَّ
وف����ي����َك اهُل�������دى ِش����ْي����َد أرك����اُن����ُه

ول�����وال ُح���س���اُم���َك أض���ح���ى ِرم�����اْم
أق���م���َت ل���نَ���ا ال����دي����َن دي�����َن ال��ن��ب��ّي

ف���نِ���ع���َم امُل����ق����ي����ُم ونِ�����ع�����َم امُل����ق����اْم
م�����ارٍق م����ن  ُح����س����اِم����َك  يف  َف����َك����ْم 

غ������اْم ل ف������وق ال������رَّ ك����م����يٍّ جت��������دَّ
ال��وَغ��ى ب���ي���وِم   ) ودٍّ اب����ُن  ف���)ع��م��رو 

أح����ْل����َت َع���ل���ي���ِه ُخ����ي����وُل احِل������امْم
ح��ت��َف��ُه )م�����رِح�����ٌب(  رأى  وم����ن����َك 

ب����ح����رٍب ل����َظ����اُه ُي���ش���ي���ُب ال����ُغ����الْم
ال��ُغ��روِب ب��ع��َد  ال��ش��م��ُس  ل���َك  ْت  وردَّ

ف����ال بِ��������ْدَع ِم����ن����َك ف����أن����َت اإلم������اْم

)1( ديوان حسن بن مصبِّح احِللِّ�ّي: 205/1.
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ا ألحقيَّة اإلمام عّل باإلمامة، وربط البيت باس��تعامل  الش��اعر بدأ الن��صَّ حمتجًّ
ة، كالربط  الضم��ري املنفصل )أنت(، ووظَّف روابط ُأَخر أس��همت بإيضاح تل��ك احلجَّ

التفسريّي، فنلحظ قوله )الدين(، أي: ديُن النبّي:

أق���م���َت ل���نَ���ا ال����دي����َن دي�����َن ال��ن��ب��ّي
ف���نِ���ع���َم امُل����ق����ي����ُم ونِ�����ع�����َم امُل����ق����اْم

فوظَّف البن��ى املتوافقة من خالل فنِّ االحتباك، أي: أقمَت لنا الدين، فنِعَم املقيم، 
ديُن النبّي، ونِعَم املَقام.

ة رابط آخر بواس��طة البن��ى اللِّس��انيَّة املتداخلة، تتجىَّ بسِد الش��اعر الوقائع  وثمَّ
، فاستمرَّ بتعداد معجزات أمري  واألحداث كعادته يف توظيف احلسِّ القصيّص يف النَّصِّ

املؤمنني وصفاته:

أط����اَع����َك وح�����ُش ال���ف���اَل خ��اض��ًع��ا
ف����ك����ن����َت ُس����ل����ي����امَن����ُه وامَل�����������راْم

وهنا ربط )حايل( من خالل لفظ )خاضًعا(، وربط بالضمرَيين املتَّصَلني الكاف يف 
.أطاعك(، واهلاء يف لفظ )سليامنه(، ومها عائدان عى اإلمام عّل(

وربط باالستفهام ب�)كم( وارد بقوله:

م�����ارٍق م����ن  ُح����س����اِم����َك  يف  َف����َك����ْم 
غ������اْم ل ف������وق ال������رَّ ك����م����يٍّ جت��������دَّ

ل( العائد عى اسم الفاعل )ماِرق(، وصيغة  ق الربط بالضمري املستر يف )جتدَّ وحقَّ
املبالغة )كمّي()1(، واملعنى يف وصف شجاعة اإلمام، فكان شجاًعا ال هياب الفارس 

يت، أبو يوس��ف=   )1( ينظ��ر معنى )الكمّي( يف كتاب األلفاظ )أقدم معجم يف املعاين(، ابن الس��كِّ
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اًل ع��ى الراب، وهذه الش��جاعة  ��ام يركه رصيًع��ا جُمدَّ ج بالس��الح، وإنَّ الش��ديد امُلدجَّ
 تش��هد هلا أس��امء ووقائع ذكره��ا الش��اعر يف األبيات الس��ابقة، مثل: )عم��رو بن ود(، 

و)مرحب(.

واستمر الشاعر ُيعّدد صفات اإلمام موظًفا الربط الترشيكي بالعطف بحريف الفاء 
والواو بقوله:

وم����ا َرِغ����َب����ْت- ل����َك ن��ف��ٌس َس��َم��ْت
ع���ىل ال���نيِّ���رِس َف����خ����ًرا- هل����ذا احُل���ط���اْم

َف�����ِع�����ش�����َت وأن����������َت زه�����ي�����ٌد ب����ِه
َت م���ن���ه اإلك������اْم ول�����و ش���ئ���َت م�������ألَّ

واجلم��ع هنا لنوَعني من الربط، ربط بجملة احلال )وأنَت زهيٌد بِه(، وربط رشطّي 
ب�)لو(، )ولو ش��ئَت مألَت منه اإلكام( من أمجل ما يأيت به الشاعر من تناسٍق واتِّساٍق يف 

ر فيه زهَد اإلمام وزهادتِه يف احلياة. بيٍت واحٍد قرَّ

والشاعر مستمرٌّ بتوظيف احلسِّ القصيّص الرائع إلظهار الرسالة التي يريد إيصاهلا 
ة عنده، حتَّى جعلُه يستقيص  يف النَّّص، وال شكَّ يف أنَّ ذلك ييش باكتامل التجربة الشعريَّ
ة والروحيَّة، ويقف عى تفاصيلها هبذا الش��كل املوحي بصدق  صف��ات اإلمام اجلس��ديَّ
املش��اعر وحرارة العواطف، فضاًل عن اختيار األلفاظ ومناس��بتها للمعاين، فيقول عن 

تطليقه الدنيا واستصغاره، هلا قبالة ُعظمها يف عني اآلَخر.

���ق���َت ُدن����ي����ا هَل�����ا ك�����ْم َرَن������ْت وط���لَّ
رج������اٌل وَرام��������وا هِب����ا االع���تِ���ص���اْم

=يعق��وب بن إس��حاق )ت 244ه�(، حتقيق د. فخ��ر الدين قباوة، ط1، مكتب��ة لبنان نارشون، 
1998م: 122.
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ف����أل����غ����ْت����ُه����م وع������َل������ْت ع���ن���ُه���م
وَن ف��ي��ه��ا احِل�������اَمْم ف����ع����ادوا َي�����������َودُّ

ك��ر توظيف لنيابة حرف اجلرِّ )عن( ب��داًل عن )عى( )علت  ويف البي��ت اآلنف الذِّ
عليه��م(، وعالقة التضام بني البيَتني أبنُي م��ن أْن ُيعاد فيها قول، فكالمها متعلِّق باآلخر 

تعليُق معنى.

بعدها وظَّف الربط بأس��لوب االس��تثناء، بإيراد الفعل )س��وى( متَّصاًل بالضمري 
ال��كاف عائًدا عى اإلمام، معلنًا أنَّه من غري املمكن مقارنة اإلمام بس��واه، س��ائًقا لذلك 

أقوى الدالئل واحلُجج، يقول:

َف���َم���ن ق�����اَس ف���ي���َك ِس�������واَك ف��َق��ْد
غ�����اْم أق�������اَس ال�������آيِل ب�������دايِن ال�����رَّ

وي���ك���ف���يِ���َك م���دًح���ا بِ����ق����وِل ال��ن��ب��ّي
ألن������َت اإلم��������اُم ب�����َك االع���تِ���ص���اْم

املجيِد ال��ك��ت��اِب  يف  أَت����ى(  )َه����ْل  ويف 
ك���الْم ِم����ْن  وال  ج�����اءْت  بِ���م���دِح���َك 

ل يف أربعة ع��رش بيًتا َخَل��ْت، فاإلمام له  وهب��ذه األبيات أمجَل الش��اِعر م��ا فصَّ
مناقب ومآثر ال حُتىص، يكفيه فخًرا أن مدحه العّل األعى يف القرآن الكريم، ويف سورة 
ب��ه لإلمامة من بعدِه، ولذلك ال وج��ه للمقارنة بينه وبني  اإلنس��ان، ومدحه النبّي ونصَّ
اب الذي  ات الرُّ  غ��ريه، فمن ق��ارن بينهام كأنَّام قاس آللئ البحر بحس��نها وقيمتها ب��ذرَّ
ال قيمة له، والتعبري هنا عى سبيل املجاز، والرابط األظهر بني هذه األبيات هو الضامئر 
املتَّصل��ة واملنفصل��ة العائدة ع��ى اإلمام عّل املذك��ور يف النَّصِّ بكنيته )أبا حس��ٍن(، 
واملالَحظ أنَّ اخلطاب يف النَّصِّ كان يف غاية التأدُّب مع اإلمام، فال يبغي به الش��اعر 
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ع��رض الدنيا، إنَّام يكتفي بالصالة والتس��ليم عليه، فكانت املعاين إس��الميَّة، وصادقة، 
ونابعة من الوجدان، األبيات:

وي���������وَم اب����ت����ه����ال ال����ن����ب����ييِّ دَع�����ا
امَل����َق����اْم يف  ن���ف���َس���ُه  ي����ا  بِ���ن���ف���ِس���َك 

واح������ًدا َص����ح����بِ����ِه  م����ن  ي������دُع  ومل 
ِس�������واَك وش��ب��ل��ي��َك ب�������دَرْي مَتَ�����اْم

د وتتابع األحداث أيًضا، ووسيلة ربط معجمّي بتكرار لفظ  هنا ربٌط باستعامل السَّ
اد النَّفَسني مًعا،  )نفس( )دعا بنفسك يا نفسه(، وأسهم الربط أيًضا بأداة النداء )يا( باحتِّ
اد بأس��لوب رب��ٍط آخر، وهو ربط  س��ول، وأرشَك ذلك االحتِّ نفس اإلمام ونفس الرَّ
باالستثناء )س��واك(، وربط بواو املعيَّة )وشبليَك(، واإلشارة يف النَّصِّ إىل يوم املباهلة، 

وفيه��ا دلي��ٌل أنَّ اإلمام عّل ه��و نفس النبّي يف املق��ام، لقوله تعاىل: ﴿ۅ ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ ]سورة آل عمران: 61[.
ث��مَّ ذكَر مكان��ة اإلمام ع��ّل يف عيون غري املوال��ني، وربط البيت التاس��ع عرش 

بأسلويب االستفهام والنفي، يقول:

َف��ك��م م���ن م��ع��ِج��ٍز ل���َك ي���رِوي���ِه َم���ْن
اع���تِ���ص���اْم ف���ي���ِه  ي�����َر  ملْ  ب���ح���ب���لِ���َك 

ف���ذا ال��ف��ض��ُل ال َم����ْن ل���ُه َزْخ����َرَف����ْت
م����َوال����ي����ِه ق������واًل َك���غ���ي���ِم َج����َه����اْم

 ، ورب��ط البيت اآلخر باس��م الرشط )َمْن(، وفيه إحالة إىل أش��خاص خارج النَّصِّ
وأس��لوب النفي أيًضا ب�)ال(، فضاًل عن الربط التش��بيهّي الذي جاء توكيًدا لبيان فضل 
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، وليس بالقول املزخرف الذي يكون كالس��حاب الذي  اإلم��ام، فهذا الفضل ه��و احلقُّ
الماَء فيه، وال خرَي من نزولِه.

ق  والش��اعر اس��تمرَّ بسد الوقائع التي ختصُّ س��رية اإلمام، فأش��ار إىل قضيَّة تصدُّ
اإلمام باخلاتم:

راك����ًع����ا خ�����ات�����ٍم  يف  ق����َت  ت����ص����دَّ
ع����ىل س����ائ����ٍل ق����د ج����ف����اُه األَن�������ام

ال�����ورى إل�������ُه  ف���ي���ك  اهللُ  ف�����أن�����زَل 
م����دحًي����ا جت�����ىلَّ بِ����ُح����س����ِن ال����نيِّ����َظ����اْم

ق اإلمام عّل بخامته للس��ائل؛ لُيب��نيِّ إيثاَرُه وعط��اَءُه وقت  فذك��ر قضية تص��دُّ
ة واحلاجة، ويف الس��ياق إحالة إىل النَّصِّ القرآيّن: ﴿ې ې ې ى ى ائ  الشدَّ
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ ]س��ورة املائ��دة: 55[، وربط البيت باجلملة 
ة ربط بالضمري  قت راكًع��ا(؛ ليبنيِّ أنَّه أعى درجات اإليثار والب��ذل، وثمَّ احلاليَّ��ة )تصدَّ
املتَّصل اهلاء )جفاه( العائد عى اس��م الفاعل )س��اِئل(، والربط التفسريّي يظهر بجملة 
)إل��ُه الورى( بع��د قوله )فأنزَل اهللُ في��َك(، وكان من املمكن أْن يكَتف��َي بالقول )فأنزل 
َ مكانة اإلمام، ونزول اآليات املباركة فيِه، فكان  اهلل في��َك مدحًيا(؛ لكنَّ��ه أراد أْن ُيبنيِّ
ًة أخرى عى أحقيَّة اإلمام باخلالفة بعد النبّي، ومتهيًدا لألبيات اآلتية، إْذ   هذا البيت حجَّ

قال:

ُم����وَص����ٌل َح����ب����لِ����ِه  يف  وَح����ب����ُل����َك 
ُه�������اْم ي�����ا  ِه  رسيِّ م�����ن  َك  ورسُّ

وُن����������ورَك م����ن ن���������وِرِه ُم�������ْذ َب����دا
اخِل���َص���اْم م���ن ع��ل��ِم��ِه يف  وُع���ل���ُم���َك 
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ال����َورى وُح���ك���ُم���َك م���ن ُح��ك��ِم��ِه يف 
َوف���ض���ُل���َك م���ن ف���ْض���لِ���ِه امُل���س���َت���داْم

اهُل�����دى يف  أم���������ِرِه  م����ن  وأم����������ُرَك 
َوهَن�����ُي�����َك م����ن هن����يِ����ِه ح���ي���ُث َق�����اْم

نلح��ظ الرب��ط من أمجل ما يكون بواس��طة البن��ى املتوافقة لفًظ��ا ومعنًى من خالل 
ح��روف اجلرِّ واألفع��ال واملصادر، وأيًضا الرب��ط بظرف الزمان )ُم��ذ(، وظرف املكان 
)حي��ث(، فضاًل عن الربط بالعط��ف الترشيكّي من خالل الواو، وهو ربٌط س��ياقّي يف 

آٍن واحد.

، قال: َد كلَّ تلك الروابط بام ذكَر وأعاد يف النَّصِّ ثمَّ أكَّ

أن���َت أن�����َت  ال���ُع���ال  أب����ا ح���س���ٍن يف 
ال�����كِ�����راْم ت���س���ت����ُء  هب����ا  رساٌج 

امُل��س��ت��ق��يِ��م اهُل������دى  رصاُط  وأن������َت 
وُع�����روُت�����ه ل���ي���َس ف��ي��ه��ا ان���ِف���َص���اْم

فكأنَّه أوجز كلَّ ماس��بَق وأكد تلك الصفات، وخلَّصه��ا، فريى أنَّ حبل اإلمام هو 
ه، وعدل اإلم��ام يف احلكم هو من عدل اهلل س��بحانه  حب��ل اهلل املت��ني، ورسُّ اهلل ه��و رسُّ
ة يأيت بمعنى الدين،  وتعاىل، فهو ديُن اهلل ونوره الذي هُيتدى به، ولفظ )اهلدى( يف كلِّ مرَّ

وقد بلَغ الشاعر أقىص غايات الصدق يف احلبِّ لإلمام يف هذا النَّّص.

ووظَّ��ف العطف أيًضا من خالل األفع��ال؛ لتحمل معنًى واحًدا، وإن كانت بنيتها 
متعارضة دالليًّا، يقول:

ي����������روُح اب�������ت�������داًء ك�����ام ي���غ���ت���دي
َس������الْم أهب������ى  اهللِ  م������َن  ع���ل���ي���َك 
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ان���ط���وْت ف���ي���َك   )1().....( ق���وي���ٌم 
ان���تِ���ظ���اْم أيُّ  اإلم������ام������ِة  ع����ل����وُم 

ع���ظ���ي���ُم امل�����آثِ�����ر ف����ي����َك ان���ت���ه���ْت
األن������اْم ذي  م����ن  امل�����ك�����ارِم  مج���ي���ُع 

فنلحظ كيف جعل الش��اعر البنى املتعارضة متس��اوية يف املعن��ى )يروح ويغتدي( 
علي��ه من اهلل أفضل وأحى س��الم؛ والس��بب ألنَّه قوي��ٌم انطوت في��ه كلُّ العلوم، و فيه 
��جايا التي من املمكن أن يتحىَّ هبا برٌش  أعظُم املآثر، وانتهت إليه مجيع املكارم، فكلُّ السَّ

وِجدت فيه وانتهت إليه.

وعة يف انتقاء األلفاظ وبن��اء الركيب، يروح كام يغتدي  ��ة والرَّ قَّ مقط��ٌع غاية يف الدِّ
هن��ا ربط تش��بيهي يف الذهاب واإلياب )علي��َك من اإلله أحى س��الم(؛ ألنَّك عاملٌ فيه 
انطوت العلوم وانتظمت انتظاًما )أيُّ انتظام(، حُتار فيه العقول، وتنحني اهلامات لعظيم 
ما ترَكَت من مآثر، وما خلَّفَت من مكارم، هي أعظم ما سجلتُه اإلنسانيَّة، وانظر الربط 
ص  بالضم��ري املتَّصل )ال��كاف( أيًضا )فيَك انطوْت، وفيَك انته��ْت(، إذ أفاد ذلك ختصُّ

االنطواء واالنتهاء به.

وتتجىَّ يف املقطع األخري مجلة من الروابط، منها الربط الغائّي ب�)حتَّى(، فضاًل عن 
الربط بالفاء والواو.

م��ل��ْك��َت ح��تَّ��ى  امل��ج��د  ُذرا  ح��َل��ْل��َت 
ب���ك���فيِّ م���ع���الِ���ي���َك م���ن���ُه ال�����ّرَم�����اْم

ف���أص���ب���ح���َت ب������دَر س����اَمَه����ا امُل���ن���رَي
ُت�����راْم ال���ت���ي ال  ُض���ح���اَه���ا  وش���م���ُس 

ق يف: 206/1، أنَّ حملَّ النقاط كلمة مطموسة. )1( ذكر املحقِّ
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ف��������أرشَق ن�����اِدي�����ِه ح���تَّ���ى ازَده������ى
وص�������ىلَّ ع���ل���ي���َك وأب��������دا ال����س����الْم

����ام وص���������ىلَّ ع����ل����ي����َك إل���������ُه ال����سَّ
ص�������الًة ت�����زي�����ُد ل������َك االح����������رِتاْم

فالش��اعر، كام نرى يف أكثر من موضع، يعربِّ من خالل الوشائج الرابطة للنَّصِّ عن 
والئ��ه أله��ل البيت، والتفاين يف الدفاع عن قضيَّتهم، فبلَغ هب��ا ذروة التعبري الذي جيمع 
ة احلجاج، كام رأينا يف هذا النَّصِّ كيف احتجَّ  ب��ني احلبِّ الصادق، واملدح الصادق، وقوَّ
الشاعر حلقِّ اإلمام باإلمامة واخلالفة من بعد النبّي، وهلذا نجده بني مقطٍع وآخر 

ر )أنَت اإلمام(. يكرِّ

د  فأج��ُد الش��اعَر موفًقا هب��ذا التوظيف للروابط، وهذا احلش��د لألح��داث والسَّ
واللُّغة واحلوار، فهذه الروابط تعمل متآزرة يف إيضاح اخلري يف شخصيَّة املمدوح؛ لُتثري 
يف نف��س القارئ توليفة من كتابات إبداعيَّة مس��تطرفة، ومعاين مرشعة عى أبعاٍد كثرية، 
 مل يس��بق لشاعٍر ش��يعّي أن أداره بمثِل هذه الرباعة، إالَّ أمثال دعبل اخلزاعّي، والُكميت 

األسدي.

القصيدة الثالثة: يف مدح اإلمامني اجلواَدين من ]البحر الطويل[)1(

ُت م��وس��ى واجل�������واَد حل��اج��تِ��ي خت�����ريَّ
ون��ع��َم م��ن��اُخ ال���ّرك���ِب م��غ��نً��ى َوم��غ��نَ��ام

ّ يف هذه القصيدة قطبان، مها الربط بالضامئر املتَّصلة، والربط  بط النيّصِّ يتجاذب الرَّ
بالضامئ��ر املنفصلة، وقد أجاد الش��اعر املزج بني هذه الرواب��ط؛ لتحقيق الداللة النَّصيَّة 

)1( ديوان الشاعر حسن مصبِّح احِللِّ�ّي: 354/2.
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ُت(،  ل راب��ط يطالعن��ا، هو الربط بالضم��ري املتَّصل التاء يف الفع��ل )ختريَّ املطلوب��ة، وأوَّ
ص داللة االختيار من ِقبل الذات املخاطِبة )الش��اعر( هبَذين اإلماَمني، والش��اعر  فخصَّ
د ثقته هبام لقضاء احلاجة، فهو راحٌل أتعبتُه األسفار، وأناَخ  أتى بفعل املدح )نِعَم(؛ ليؤكِّ
ال��ركاب بب��اب كرٍم وعطاء، بعد أن ي��أَس ممَّا يف أيدي الناس، وهذا املعنى مس��تفاد من 
الربط بالضمري املتَّصل )التاء( كام بيَّنت، واختيار الش��اعر البن��ى املتوافقة دالليًّا )مغنًى 

ومغناًم(.

ة، ونعَم املق��ام مقامهم، ونِعَم  ��دَّ يق والشِّ فنِع��َم الكي��ُل كيلهم غنًى للنفِس من الضِّ
الوقوف الوقوف بباهبم.

ل واألبي��ات التالية، يظهر م��ن خالل توظيف  ��ة رابط س��ببّي بني البي��ت األوَّ وثمَّ
الشاعر للضمري املنفصل )مها(، فلامذا هذا الَقْصد، أو ملاذا هذا االختيار لقضاء احلاجة؟ 

قال:

���امء ملِ���ن َي��رى ُه���ا ُل��ط��ُف ج���بَّ���اِر ال���سَّ
َوُص��ن��ُع��ُه��اَم ِم���ن ن����وِر ع��ل��ي��اُه أح��كِ��ام

�����ا ح��َف��َظ��ا دي�����ِن اإلل�����ِه وأرسَج�����ا ُهَ
م��ص��اب��ي��َح ُرش����ٍد لِ���ل���وَرى ُك���نَّ أن��ُج��ام

فس��بُب االختي��ار أنَّ لطَفه��ام من لطف اهلل س��بحانه بالعب��اد، ونورمها م��ن نوره، 
حف��ظ هبام أحكام دينه، وأوقدا يف دين��ِه مصابيح اهلداية، فكانت كالنجوم هيتدى هبا من 
 ، الظل��امت، فنلحظ الربط بالضمري )مه��ا( كان مدار تلك الصفات الت��ي ربطت النَّصَّ

وبيَّنت سبب اختيار الشاعر.

بعد هذه األبيات َعَدَل الشاعر عن خطاَب االثنني، وخاطب اإلماَمني خطاب 
املفرد، يقول:
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أمح���ٍد آِل  ع���ن  احُل���ك���ِم  يف  ن��ائ��ًب��ا  ف��ي��ا 
ُمنتمى أك����رُم  أن����َت  س��م��ًع��ا  ف��دي��ُت��َك 

تألَّفت ح��ي��ُث  ال��ي��وَم  ص��ب��وُت  إل��ي��َك 
حسَبام ال��رشي��ع��ِة  أش���ت���اُت  ب��ُف��ت��ي��اَك 

وق���م���َت م���ق���اًم���ا أحت����ف����اَك ب��ُق��دس��ِه
م��ا ُم��ق��دَّ ُك����ليِّ األم�����وِر  ف��أص��ب��ح��َت يف 

ف���ح���قَّ ب����أن ت��ق��� احل����وائ����َج ع��ن��ُه��ام
عنُهام ِع  ال����رشَّ ُن��ب��َت يف  ق��ْد  ك��ام  م��ن��وًب��ا 

ًدا نيابة اإلمام يف احلكم عن النبّي وأهل البيت )عليهم الصالة  فبدأ هذه األبيات مؤكِّ
ا يطالب بِه قضاء حاجته، مبيِّنًا أنَّ اإلمام هو أكرم  والسالم(، وجعل من تلك النيابة حقًّ
ش��خٍص يقصده القاصدون، طالًبا منه ل�مَّ شتات نفسه، كام أل�مَّ بفتياه أشتات الرشيعة، 
واملعنى أنَّه اليصعب عليه قضاء احلوائج؛ ألنَّه أكرم منتمى وخري ملجأ يعود إليه، وهو 
م يف كلِّ األمور واحلوائج املس��تعصية، ووظَّف هل��ذا املقطع الربط بالضامئر املتَّصلة   املقدَّ

)الت��اء( يف األفع��ال )ُقمَت، وأصبحَت، وُنبَت( العائدة عى اإلم��ام، وربط بالفاء الذي 
ًما،  أف��اد ترتيب املعاين عى أكمل ص��ورة )وقمَت مقاًما، فأصبح��َت يف كلِّ األمور مقدَّ
فح��قَّ ب��أن تق��يض احلوائ��ج(، وربط يتج��ىَّ بالضم��ري املنفصل )أن��َت أك��رُم منتمى(؛ 
بط حيي��ل إىل ما بدأ  ��ه هبذا الرَّ ��د ب��ه أنَّ اإلم��ام أكرم مقصود لقض��اء احلوائج، فكأنَّ ليؤكِّ
ل،   ب��ه النَّ��ّص بعالقة التضام بني هذا الش��طر من البيت والش��طر الثاين م��ن البيت األوَّ

بقوله:

ومغنام مغنًى  الركب  مناخ  ونعَم 
م الشاعر اعتذاره لإلمام إن مل يكن مدحه بالشكل الذي يليق  بعد هذه األبيات: قدَّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 302

اأثر الروابط الل�شانيَّة يف الدللة الن�شيَّة مدائح ال�شاعر ح�شن 
ا ح احِللِّّي للنبّي واأهل البيت عليهم ال�شالم اختياراً م�شبِّ

بمقامه، فهذا ماجادت به قرحيته.

ك��َب��ا وإن  ُع�����الَك  يف  ي��ق��ي��ن��ي  وع���ق���ُد 
مثلام َن��ع��ُت��ك  إدراِك  ع��ن  ال��ف��ك��ُر  يب 

األبيات:

����ك م�������أوى ل����ألن����ام وم����وئ����ال ب����أنَّ
مغَرما ال��ده��ُر  س��اَم��ُه  َم��ن  أو  ض��لَّ  ملِ��ن 

��ب��ا ِة ف��ك��ٍر ُدوهن�����ا ق���اطِ���ُع ال��شَّ بِ����ح����دَّ
��ا وج����وِد ي���ٍد م��ن دونِ����ِه ال��غ��ي��ُث إن َهَ

طليعٌة م��ن��ُه  ال��غ��ي��َب  ُت���ري���َك  وح�����زٍم 
��ام ع��ي��اًن��ا ول���ألح���ك���اِم ق���د ك�����اَن ُس��لَّ

يظه��ر هنا رب��ط بالضمري املتَّص��ل )الكاف( يف )بأنَّ��ك( العائد عى اإلم��ام، وأفاد 
؛ لُيبنّي أنَّ اإلمام ه��و مأوى لكلِّ الناس، وملجأ للتائهني واملغَرمني  الربط اتِّس��اق النَّصِّ
ين كاهله��م، وربط آخر بالبن��ى املتوافقة دالليًّا باس��َمي املكان )مأوى   الذي��ن أثق��َل الدَّ

وملجأ(.

ح ج��ود اإلمام  ووظَّ��ف الربط الظ��ريّف ب�)دون(؛ لريُس��م لنا ص��ورة تقابليَّة توضِّ
وعطائه، فهو أغزر عطاًء وأكرُم من املطر، وأحدُّ فكًرا من الس��يف احلادِّ القاطع، وأشدُّ 

حزًما وقوًة ببياِن األحكام والرشائع.

ختام القصيدة:

والقَضا احل��ك��ِم  يف  ن��اَب  مَّ��ن  ب��دَع  َوال 
ام السَّ ب���ارئ  ِم��ن  ي��ن  ل��ل��ديِّ امُلجتبى  ع��ن 
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��امت والش��امئل قوله: وال ب��دَع)1(، واملعنى أنَّه ليس ش��يًئا  إمج��ال ما مىض من السِّ
ه النبّي، وهو  مبتدًع��ا ق��واًل أو فعاًل، وإنَّام هي س��امت حقيقيَّة متواَرثة يف اإلمام م��ن جدِّ

.الذي اجتباه اإلله وحقَّ النيابة له من اهلل سبحانه بعد نبيِّه الكريم

ل ثمَّ جُيِمل املعنى، فيجعل م��ن نصوصه تدور يف قطَبني بني  فالش��اعر كعادته ُيفصِّ
مايض االسرجاع واس��تحضار االس��تباق إىل اخلطاب الدينّي، َفُيثري النصَّ بدالالٍت 
ة استثمر فيها كلَّ الطاقات؛ لُتظهر النُّصوص  ة، ومَلَكة شعريَّ ة َفذَّ عميقة تنمُّ عن ش��اعريَّ

عى هذه الشاكلة من االتِّساق، واالنسجام، والقبول.

)1( والبِْدَعُة: ما استحدثت بعد رسول اهلل من أهواء وأعامل، وُي�ْجَمع عى البَِدع، ينظر: كتاب 
العني: 55/2.
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اخلامتة

انامزت قصائد الش��اعر بِذكر ش��خصيَّة النبّي وأه��ل البيت بكامالهتا . 1
نت  ��ل هب��م فهذه املضام��ني جمتمعة، لوَّ اإلنس��انيَّة، وذك��ر معجزاهتم، والتوسُّ
مت يف صياغة القصيدة عند الش��اعر إىل ح��دٍّ جيعل القارئ  قوال��ب فنيَّ��ة حتكَّ
يراها األنموذج الذي حُيتذى به، وتتفجر من خالله قرائح الش��عراء يف املديح 

الصادق.

ا، فسمو ش��خصيَّاهتم استدعى بالرضورة . 2 انامزت قصائده بأس��لوب مجيل جدًّ
ة، والفنيَّة، واستثمر  أسلوًبا متس��امًيا استغل فيه الشاعر أقىص الطاقات اللغويَّ
 فيه أنواع الروابط اللسانيَّة للتعبري عن حالة الوجد واحلبِّ واالنبهار بالنبّي

.وآله الكرام

3 . جتلَّت يف قصائ��ده صدق العاطفة وبراعة االحتج��اج ألحقيَّة أهل البيت
بعد النبّي باإلمامة واخلالفة، وجعل سبيله إىل ذلك القرآن الكريم فوظَّف 

التناص القرآيّن يف نصوصه.
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امل�شادر واملراجع

* القرآن الكريم.

د بن يوس��ف بن عّل بن . 1 ارتش��اف الرضب من لس��ان العرب، أب��و حيان حممَّ
يوس��ف بن حيَّ��ان أثري الدين األندليّس )ت 745ه�(، حتقيق ورشح ودراس��ة 
��د، مراجعة رمض��ان عبد الت��واب، ط1، مكتب��ة اخلانجي  رج��ب عث��امن حممَّ

بالقاهرة، 1418ه�/1998م.

الدي��ن الس��يوطّي . 2 ب��ن أيب بك��ر ج��الل   األش��باه والنظائ��ر، عب��د الرمح��ن 
)ت 911ه���(، حتقيق س��يف الدين عبد القادر الكات��ب، دار الكتب العلميَّة، 

بريوت، 1981م.

ة . 3 أنظمة الربط يف العربيَّة، دراس��ة يف الراكيب الس��طحيَّة ب��ني النحاة والنظريَّ
��ة التحويليَّ��ة، د. حس��ام البهنس��اوّي، ط1، مكتب��ة زه��راء الرشق،  التوليديَّ

القاهرة، 2003م.

ان، . 4 ة وأس��لوبيَّة للنصِّ القرآيّن، متَّام حسَّ البيان يف روائع القرآن- دراس��ة لغويَّ
عامل الكتب، بريوت، د.ت.

د بن أمحد بن األزهرّي اهلروّي، أبو منصور )ت 370ه�(، . 5 هتذيب اللغ��ة، حممَّ
��د ع��وض مرع��ب، ط1، دار إحي��اء ال��راث الع��ريّب ب��ريوت،   حتقي��ق حممَّ

2001م.
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اجلمل يف النحو، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدّي . 6
 الب��رصّي )ت 170ه���(، حتقي��ق د. فخ��ر الدي��ن قب��اوة، ط5، 1416ه���/

1995م.

ان، ط1، عامل الكتب، القاهرة، 2000م.. 7 ة، متَّام حسَّ اخلالصة النحويَّ

ّ )ت 1317ه�(، حتقيق وتعليق الدكتور . 8 ديوان الش��اعر حسن بن مصبِّح احِللِّ
��ة، دار الكفيل للطباعة  ، مراجعة وضبط مركز تراث احِللَّ ّ مرض س��ليامن احِل��لِّ

والنرش والتوزيع، ط1، 2019م.

، روالن ب��ارت، ترمجة من��ذر عيَّايش، مرك��ز اإلن��امء احلضارّي، . 9 ة الن��صِّ  ل��ذَّ
.1992

��ان عمر، ط5، عامل الكتب، بريوت، . 10 اللغة العربيَّة معناها ومبناها، د. متَّام حسَّ
2006م.

يت، أبو يوسف يعقوب بن . 11 كتاب األلفاظ )أقدم معجم يف املعاين(، ابن الس��كِّ
إسحاق )ت 244ه�(، حتقيق د. فخر الدين قباوة، ط1، مكتبة لبنان نارشون، 

1998م.

كت��اب الع��ني، أبو عبد الرمحن اخللي��ل بن أمحد بن عمرو بن متي��م الفراهيدّي . 12
ائّي، دار ومكتبة  الب��رصّي )ت170ه�(، حتقي��ق مهدي املخزوم��ّي والس��امرَّ

اهلالل، د.ت.

مغن��ي اللبي��ب عن كتب األعاريب، عبد اهلل بن يوس��ف بن أمح��د بن عبد اهلل . 13
د، مجال الدين، ابن هش��ام )ت 761ه�(، حتقيق د. مازن  ابن يوس��ف، أبو حممَّ

د عّل محد اهلل، دار الفكر، دمشق، 1985م. املبارك، ط6، حممَّ
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املقاصد النحويَّة يف رشح ش��واهد رشوح األلفيَّة املش��هور ب�)رشح الش��واهد . 14
الكربى(، بدر الدين حممود بن أمحد بن موس��ى العين��ّي )ت 855ه�(، حتقيق 
د  د توفيق الس��ودايّن، د. عبد العزيز حممَّ د فاخر، أ.د. أمح��د حممَّ أ.د. ع��ّل حممَّ
فاخر، ط1، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرمجة، القاهرة، مجهورية 

مرص العربيَّة، 1431ه�/2010م.

القاه��رة، . 15 الكت��ب،  ��ان، ط1، ع��امل  متَّ��ام حسَّ اللغ��ة واألدب،   مق��االت يف 
2006م.

اء القزوين��ّي الرازّي، أبو احلس��ني . 16 مقايي��س اللغ��ة، أمحد ب��ن فارس ب��ن زكريَّ
��د ه��ارون، دار الفك��ر، 1399ه�/  )ت 395ه���(، حتقي��ق عبد الس��الم حممَّ

1979م.

د بن يزيد بن عبد األكرب الث��اميّل األزدّي، أبو العبَّاس املعروف . 17 املقتض��ب، حممَّ
د عب��د اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت،  د )ت 285ه�(، حتقيق حممَّ بامل��ربِّ

د.ت.

ة . 18 ة العامَّ ��ة يف األدب العريّب، د. زكي مبارك، ط2، اهلي��أة املرصيَّ املدائ��ح النبويَّ
للكتاب، 1977م.

ة للنرش، . 19 ّي، ط1، مكتبة لبنان، الرشكة العامَّ ة، د.حممود ع��ّل مكِّ املدائح النبويَّ
لونجامن، 1991م.

املوقعيَّة يف النحو العريّب- دراس��ة س��ياقيَّة، د.حسني رفعت حسني، ط1، عامل . 20
الكتب، القاهرة، 2005م.

نظ��ام االرتب��اط والربط يف تركيب اجلمل��ة العربيَّة، د.مصطف��ى محيدة، ط1، . 21
ة العامليَّة، لونجامن، 1997م. مكتبة لبنان نارشون، الرشكة املرصيَّ
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األطاريح والبحوث املنشورة

��ة املنظ��وم . 22  أث��ر البن��ى اللس��انيَّة الرابط��ة يف ش��عر الش��نفرى ق��راءة يف نحويَّ
��ة املخرَب، الع��دد الثاين،  اح، جملَّ )بح��ث منش��ور(، د.عبداملهدي هاش��م اجلرَّ

2016م.

النم��وذج . 23 اكت��امل  إىل  التأس��يس  م��ن  النب��وّي  املدي��ح  ن��صِّ   استنس��اخ 
د بوضياف باملس��يلة،  )أطروح��ة دكت��وراه(، حكيمة بو ش��اللق، جامع��ة حممَّ

2017م.


