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توطئة

ٍ
بشكل عا ّم.
لتلك املدينة ،مم َّثلة بشعرائها

مث�ًل�اً وجدن��ا َّ
يت��م بحيث َّي��ات عدَّ ة ،منه��ا عىل مس��توى املوضوعات
أن االخرتاق َّ

بمحو َري االختي��ار والتوزيع ،ومنها عىل مس��توى
عمو ًم��ا ،ومنها عىل مس��توى اللغ��ة
َ
الش��كيل للقصي��دة
األف��كار الت��ي خت�ترق بني��ة املوضوع��ات ،وحتَّ��ى ع�لى املس��توى
ّ
وبنائها.

أن موضوعة الغزل ُم ِ
املوضوعي َّ
ـخرتقة ملوضوعات املدح
ووجدنا مثلاً يف اجلانب
ّ
يدل عىل ٍ
والفخر واهلجاء والرثاء ،وهذا ُّ
وجمتمعي يف اآلن نفسه ،فقدَّ م لنا
شخيص
إرث
ّ
ّ
شعراء ِ
احل َّلة هذه املوضوعة تار ًة مستق َّلة هلا كينونتها ووجودها وموضوعها؛ ليعبرِّ وا عن
متكامل يف القصيدة واألدب ِ
ٍ
ٍ
احل يِّ ّلَّ ،
بأن هذه املوضوعة تتمكَّن يف نفوس الشعراء
شكل
لتكون مرتبطة تار ًة باألرض ،وتار ًة باملرأة ،وتار ًة بالش��خص نفسه ،وتار ًة بموضوعات
ُأخر يرى الشاعر أنهَّ ا ترتبط بجالء أو خفاء يف موضوعه ا ُمل ْعطى.

واملضم��وين للموضوعات
الش��كيل
وق��د يكون هذا االخ�تراق مصاح ًبا للجانب
ّ
ّ
ٍ
الشعر َّية عمو ًما ،فوجدنا َّ
نصوص ذات
نسق ناظِ ٌم ومهيم ٌن يف
أن التوقيعة االسم َّية هي ٌ
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إن اخرتاق األنس��اق ملوضوعات الش��عر يعن��ي َّ
َّ
أن هناك بنية حتت َّية هل��ا القدرة عىل
الدخول والتأثري يف املوضوعات كاف ًة ،فعمل الثقافة عمل ناظِم و ُمن َّظم وليس��ت فوىض
أو مصادف��ات ،وما هذا ا ُمل ِ
خرتق إلاَّ لكونه مكونًا أساس�� ًّيا يف القي��م واملعطيات الثقاف َّية

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

ٍ
صبغ��ة مع َّي ٍنة ،ويف ِّ
الش��عري
جل املوضوعات التي قدَّ مها الش��عراء عىل امتداد التاريخ
ّ
ملدينة ِ
احل َّلة ُ
منذ متصريها.

الكلامت املفتاح َّية:

التوقيع��ة االس��مية ،الش��عر ِ
الثق��ايف ،اخ�تراق
الثق��ايف ،النس��ق
احل�ِّل�يِّ ّ  ،النق��د
َّ
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األنساق.
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Abstract
The penetration of the patterns of poetry topics means that

َّ
العدد السابع عشر/املجلد اخلامس/اخلامسة
السنة
م2020 أيلول/هـ1442 األول
َّ ربيع

there is an infrastructure that has the ability to enter and influence
all topics, so the work of culture is an orderly and organized
work and not chaos or coincidences, and this penetrator is only
a basic component of the cultural values and data of that city,
represented by its poets in general.
For example, we found that penetration takes place in many
ways, including at the level of topics in general, including on the
language level with the axes of selection and distribution, and
some at the level of ideas that penetrate the structure of the
topics.
Even on the formal level of the poem and its construction.
We found, for example, on the objective side that the theme
of the ghazal penetrates the themes of praise, pride, satire and
lamentation. This indicates a personal and societal legacy at
the same time. The Hilla poets sometimes presented to us this
position independently of its being, its existence and its theme,
341

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
ِ التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا
ّ

to express an integrated form in the poem and the Hillian
literature that this subject is able in the minds of the poets to
be sometimes linked to the land, and sometimes to the woman,
and sometimes to the same person, And sometimes with other
topics that the poet sees that they are linked explicitly or invisibly
in his given topic. This penetration may be associated with the
found that the nominal signature is a regulating and dominant
system in texts of a certain character and in most of the topics
presented by poets throughout the poetic history of the city of
Hilla since its foundation.
Key words:
Nominal Signature, Hillian Poetry, Cultural Criticism, Cultural
Patter, Breakthrough formats.
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ٌ حمك
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ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

formal and content aspect of poetic topics in general, and we
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ّ

ن�سق التوقيعة اال�سم َّية (مقاربات ت�أ�صيل َّية)

لدينا فيها هو ذات َّية الش��اعر ومدينته يف قصائده ،وهو ما جتلىَّ بالقصائد الطوال بأن يذكر
املرثي ،وه��ذه ما اصطلحت عليه
اس��مه ويمدح قصيدته نفس��ها وهيدهيا للممدوح أو
ّ

بالتوقيعة؛ ألنَّه يكون ختا ًما للقصيدة ،ومن دوهنا نعلم َّ
أن هذه القصيدة مل تكتمل.

فام املقصود بالنس��ق؟ وما حدُّ التوقيعة االس��م َّية؟ ومتى ب��رزت بوصفها ظاهرة؟
ِ
متحولة
قارة وثابتة أم
ِّ
ومل��اذا؟ وم��ا خصوص َّية احل َّلة هبا؟ وهل كانت التوقيعة االس��م َّية َّ
ِ
أهم شعرائها؟.
مخُرتقة للموضوعات الشعر َّية؟ ومن ُّ
و َ

الثقافـي
يف مفهوم الن�سق والنقد
ّ
النسق:

الثقايف ،فالداللة اللغو َّية تش�ير إىل أنَّه «ما كان عىل نظا ٍم
يف ما يتع َّلق بمفهوم النس��ق
ّ
ٍ
ٍ
واحد»( ،)2فالنس��ق وفا ًقا
واح��د عا ٍّم يف األش��ياء»( ،)1أو هو «ما جاء من الكالم عىل نظا ٍم
يدل عىل النظام الكامن يف أي ٍ
اللغوي ُّ
يشء ُيراد دراسته أو معرفة خصائصه.
للمنظور
ِّ
ّ
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الثقايف أن نبحث عن مش�تركات ثقاف َّية تقبع يف ِّ
كل معطيات
من معطيات الدَّ رس
ّ
مائزا ألدب ٍ
الثقافة؛ لتصبح ش��كلاً
بيئة مع َّي ٍنة ،وش��عراء التزم��وا بموضوعات مع َّينة أو
ً
من��اخ فكري مع  ،وم��ا نبحث نحن فيه ه��و أدب بيئة معينة ذات ب ٍ
ع��د جغرايف حمدَّ د،
ُ
َّ
ّ ينَّ
وم��دَّ ة زمانية حم��دَّ دةِ ،
تبتدىء منذ التمص�ير لنهاية القرن الثاين ع�شر اهلجري ،وممَّا برز
َّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

أ َّم��ا يف املنظومة املصطلح َّية ،فق��د تبلورت جذوره «من نتاج حق َلني أساس�� َّيني ،مها

هتم هذا
األنثروبولوجي��ا والنقد احلديث»( .)3وقد َّ
وضح ه��ذه اجلذور واالمتدادات التي ُّ
يب
املصطلح الدكتور نادر كاظم يف كتابه (متثيالت اآلخر -صورة الس��ود يف املتخ َّيل العر ّ

الثقايف.
الوسيط) التي اتَّكأ عليها بعض الباحثني واملشتغلني يف جمال مفهوم النسق
ّ

ويشري الدكتور نادر كاظم يف كتابه إىل فرديناند دي سوسري يف استخدامه مصطلح

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

()4
يع��رف اللغة بأنهَّ ��ا« :نظا ٌم من العالم��ات التي تعبرِّ عن
(النس��ق) أو (النظ��ام)  ،فهو َّ

األفكار وأنهَّ ا بذلك تشبه نظام الكتابة أو أبجدية اخلرس أو الطقوس الرمز َّية أو أشكال

اللباقة أو اإلشارات احلرب َّية ،ولكنَّها أهم هذه النظم»( ،)5ومصطلح (النظام) هو مرادف
لـ(النس��ق) يف وجهة نظره ،فهو يف ترمجته يس��تخدم (النس��ق) بدلاً من النظام ،وقد كان
سوسري يف هذا التحديد يم ِّيز اللغة من الكالم.

ومن املعلوم َّ
أن هذا التمييز بني نسق اللغة ونسق الكالم هو املهاد الذي تنطلق منه

احلق للدراس��ة هو النس��ق
أغلب النظريات واملناهج البحث َّية احلديثة ،لذا كان املوضوع ُّ
ٍ
الفرديَّ ،
فإن املوضوع األس��اس
ممارس��ة إنس��ان َّي ٍة دا َّلة ،وليس التلفظ
أي
ّ
الكامن وراء ِّ
للدراس��ة يف العلوم اإلنس��ان َّية هو اكتش��اف النس��ق الكامن ِمن القواعد املس��تخدمة يف
القصائد أو األس��اطري أو املامرس��ات االقتصاد َّيةَّ ،
وأن ما يم ِّيز الكائنات اإلنس��ان َّية هو
اس��تخدام الكالم بطرائق خمتلفة ،أي إنَّه يمتلك نس�� ًقا من القواعد يعينه عىل إنتاج عدد

هنائي من اجلمل املحكامت(.)6
ال ّ

وورد تعريف النس��ق يف ضمن تعريف البنية عند جان بياجيه بقولهَّ :
نسق
«إن البنية ٌ

علم َّ
بأن
من
ُّ
التحوالت ،له قوانينه اخلاصة به بعدِّ ه نس ًقا مقابل اخلصائص املم ِّيزة للعنارص ،اً
من ش��أن هذا النسق أن َّ
التحوالت
قائم ويزداد ثرا ًء بفضل الدور الذي تقوم به تلك
ُّ
يظل اً
التحوالت أن خترج عن حدود ذلك النسق»(.)7
نفسها ،دون أن يكون من شأن هذه
ُّ
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والدكتور نادر كاظم يرى َّ
الثقايف يقع يف منطقة وسطى بني (البناء
أن «مفهوم النسق
ّ

اإلنساين؛ جلمعه بني وظيفة التفسري واالستيعاب
االجتامعي) ،و(البنية الكامنة) يف العقل
ّ
للتجربة اإلنسان َّية من جهة ،وبني وظيفة التأثري والتحكُّم يف سلوك األفراد ،فهذا النسق
يفس التجربة اإلنسان َّية ،ويمنح ما هو فاقد للمعنى من حيث األصل معنى ،وإنَّه بعد أن
رِّ
تصورات األفراد وسلوك َّياهتم»(.)8
يكون كذلك ينقلب نس ًقا مهيمنًا يتحكَّم يف ُّ

(اجتامع َّية -دين َّية -معرف َّية -أخالق َّية) يف جمتم ٍع بعينه ،يف زمن بعينه ،وهو كذلك جمموع

تفاعالت القيم الثقاف َّية املتعدِّ دة املنابع فيام بينها ،منتج ًة أف ًقا ثقاف ًّيا شاملاً »(.)9

النقد الثقايف:
ٌ
فكري يتَّخذ من الثقافة بشمول َّيتها موضو ًعا لبحثه وتفكريه ،ويعبرِّ عن
«نشاط
هو
ٌّ

تطوراهتا وسامهتا»(.)10
مواقف إزاء ُّ

َّ
وألن األدب ال يقترص ع�لى االحتواء عىل منظورات اجتامع َّية وتارخي َّية وأخالق َّية،

الثقايف عند ويلس��ون عىل
بل عىل منظورات أدب َّية ومجال َّية كذلك( ،)11لذا اش��تمل النقد
ّ
النفيس واجلامل َّي��ات( ،)12يف حني غادر َّ
امي هذا املنظ��ور ،ليقف فقط عىل
التحلي��ل
الغذ ّ
ّ
عي��وب اخلطاب النس��ق َّية .يف حني َّ
اميل يف
أن ن َّق��اد نيويورك الثقاف ِّيني مل هيمل��وا ال ُبعد اجل ّ
/قبحي) ،لذا كان اشتغال الدكتور
التحليل ،وإنَّام جعلوه يف ضمن رؤية متكاملة (مجا ّيل
ّ
َّ
ام��ي ع�لى املحور الثاين ،الذي اقت�صره عىل اجلانب املضم��ر واملختفي واملندس يف
الغذ ّ

القبحي ،كام أشار الدكتور عبد اهلل إبراهيم.
الثقافة ب ُبعدها
ّ

فرؤية الدكتور يوسف عليامت مثلاً يرى َّ
يتضمن أنسا ًقا ناجز ًة للمعاين،
«النص
أن
َّ
َّ

ومو ِّلد ًة للموضوعات ،وتضا ُّد هذه األنساق مجال ًّيا وقبح ًّيا ،وهو الذي حي ِّفز املتل ِّقي عىل
345
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عرف بكونه « جمموع القيم املشكِّلة للثقافة
أ َّما النس��ق الثقايف من حيث ِّ
مكوناته ،ف ُي َّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

اكتشاف األبعاد الوظيف َّية هلذه األنس��اق»()13؛ َّ
ألن اجلامل َّية صفة مرشوطة ،بل ناجزة يف

الثقايف بوصفها حيلة -بحس��ب َّ
يبَّ ،
امي -يعني
فإن حضوره��ا يف النقد
النق��د األد ّ
الغذ ّ
ّ

الثقايف م��ن جهة ،واالعرتاف بقدرة
اإلع�لاء من ش��أن الوظيفة اجلامل َّية يف بنية اخلطاب
ّ
اميل يف املراوغة وتوليد األنس��اق من جهة أخرى ،هلذا نستدعي البحث يف
البالغي واجل ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اجلامليات والظاهر من األنساق(.)14

التوقيعة االسم َّية:

عمله
��مي هذا الفن (التوقيعات األدب َّية) هبذا االسم نسب ًة إىل ما يو ِّقعه اخلليفة أو اَّ
ُس ِّ

عرفه
عىل الرقاع والرسائل التي ترد حارضة اخلالفة ،بطلب أو شكوى أو مظلمة ،وقد َّ

البطليويس
حممد
حممد عبد اهلل بن َّ
قديم وحدي ًثا ،فمن القدامى نجد أبا َّ
عد ٌد م��ن العلامء اً
ّ
كل ٍ
فإن العادة جرت أن ُيس��تعمل يف ِّ
يعرفه« :وأ َّما التوقيعَّ ،
كتاب
(521ه��ـ1127/م) ِّ
أمر وهني ،يف أس��فل الكتاب املرفوع إلي��ه ،أو عىل ظهره ،أو يف
يكتب��ه املل��ك ،أو َمن له ٌ
عرضه ،بإجياب ما يسأل أو منعه»(.)15

ٌ
إحل��اق فيه بعد
معر ًف��ا التوقيع ،ومب ِّينًا أصول��ه« :التوقيع يف الكتاب
وق��ال اخلليل ِّ

الفراغ منه ،واشتقاقه من قوهلم :وقعت احلديدة بامليقعة إذا رضبتها ،ومحار موقع الظهر
إذا أصابت��ه يف ظهره دب��رة ،والوقيعة نقرة يف صخرة جيتمع فيها امل��اء ،ومجعها وقائع...

فكأنَّه ُس ِّمي توقي ًعا؛ ألنَّه تأثري يف الكتاب ،أو ألنَّه سبب لوقوع األمر وإنفاذه ،من قوهلم

أوقعت األمر فوقع»(.)16

ويعتم��د هذا الفن ع�لى اإلجياز والبداهة ،واس��تخدام اإلجي��از ال يقترص عىل النثر

يب بالغة يف النثر ،كام هو
فقط ،وإنَّام يتعدَّ اه إىل الش��عر« ،ف��إذا كان اإلجياز يف األدب العر ّ
ألن الشعر يف حاجة إىل ِّ
فإن الش��عر أوىل به من النثر؛ َّ
بالغة الش��عرَّ ،
يقوي دعائم
كل ما ِّ
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اخليال فيه ،ويفسح املجال النطالق أجنحته وراء األلفاظ والعبارات»(.)17
ونرى د .ش��وقي ضيف يقول َّ
تعود ملوك
بأن« :التوقيعات عب��ارات موجزة بليغة َّ

الف��رس ووزرائه��م أن يو ِّقعوا هب��ا عىل ما يق��دَّ م إليهم م��ن تظ ُّلامت األف��راد يف الرع َّية
وش��كاواهم ،وحاكاه��م خلفاء بن��ي ع َّباس ووزرائه��م يف هذا الصنيع ،وكانت تش��يع

س��موا الش��كاوى والظالمات
يف الن��اس ،ويكتبها الكتَّاب ويتح َّفظوهنا وظالمته ،وقد َّ
الثياب»(.)18

األول للتوقيع��ات أن تُس��تخدم يف ال��كالم املنثور بام ش��اع م��ن اخللفاء
فاألص��ل َّ

ثم تطورت لتق�ترن باإلجياز والتكثي��ف والبالغة ،واقرتنت
واألم��راء وال��وزراء ،ومن َّ

األول هلا ،أي باإلجياز والتكثيف ،وما هلا من مزايا كوهنا منجزة للمعاين،
بالش��عر باحلدِّ َّ
ومو ِّلدة هلا ،وخمتزلة دون إطناب.

يب مس��ألة التوقيعات َّ
بأن يذكر الش��اعر اسمه يف
لقد ُو ِجدت يف عموم الش��عر العر ّ

التقرب للممدوح ،غري َّ
أن خصوص َّية
قصيدت��ه بوصفه نو ًعا من اإلعجاب أو الفخر أو ُّ
الش��عر ِ
الش��عري يف ِّ
كل
احل�ِّل�يِّ ّ يف هذا أنَّ��ه كان ذا ثقافة حرصت عىل وجود هذا املعطى
ّ
النص اخلطاب َّي��ة يف ضمن مؤ ِّثرات
تتحرك ع�بر مهيمنات ِّ
موضوع��ات القصائد ،حتَّى َّ
ثقاف َّي��ة بارزة ،فتار ًة تمُ زج ضمن الرثاء أله��ل البيت ،وهنا تكون التوقيعة صادقة يف
ٍ
ٍ
الكل؛ َّ
التفجع
واحدة ،وهو إظهار
بوترية
ألن املضمون يسري
ُّ
حمتواها يف جسد القصيدة يِّ ّ
ف ،وتار ًة تدخل التوقيعة يف موضوعة املديح،
والندب
والتحسـر ملصاب شهداء ال َّط ِّ
ُّ
التعصب والوالء ،وإثب��ات أفضل َّية املمدوح ،وهو
فك��رتيَ
ُّ
وه��و ما حييل مضمون ًّيا عىل َ
يتفرع إىل
م��ا ش��اهدناه يف الغدير َّيات واملدي��ح
ّ
النبوي ،وت��ار ًة تدخل يف اهلجاء ،وهن��ا َّ
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وس��موها بالرقاع تش��بيها هلا برقاع
بالقص��ص؛ ملا حيك��ي من قصة الش��اكي وظالمته،
َّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

توضح املراد من ذكر االس��م ،كأن
مكونَني؛ األوىل التوقيعة اإلس��م َّية الش��خص َّية التي ِّ
ِّ
يوضح صف��ة ذات َّية ،وما ش��ابه ذلك ،واألخرى
يثب��ت أفضل َّية اهلاجي ع�لى املهجو ،أو ِّ

يوض��ح ُبعدً ا ثقاف ًّيا يف
التوقيعة االس��م َّية يف س��ياق الدفاع عن العقيدة والفكر ،وهو ما ِّ
ُمعطي��ات املوضوع ،ولتبيان ثقافة اهلاجي؛ ليبدو صاحب مب��دأ يعبرِّ عنه ،وتار ًة تدخل
يف موضوع��ة الغزل ،ومرادنا به التأنيث عمو ًما ،بأن ُيضفي عىل قصائده صفات جيعلها

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كالعرائس تُقدَّ م إىل ُمهدهيا.

فالتوقيعة هنا -كام أراها -س��مة أدب َّية ش��عر َّية جييء هبا الشاعر كنوع من االفتخار

وتفرده ومقدرته ،أو لتخليد اس��مه حني يمدح
بنفس��ه ،أو تثبيت والئه ،أو لبي��ان مت ُّيزه ُّ
تتضمنه من التناس��ق
يتغزل ،حتَّى تك��ون خصيصة بارزة له ،بام َّ
أو يرث��ي أو يفتخ��ر أو َّ

واجلامل ،وبكوهنا ُبعدً ا أدب ًّيا مجال ًّيا وثقاف ًّيا يف اآلن نفسه.

�أ َّوالً  :التوقيعة اال�سم َّية الرثائ َّية
جتيء التوقيعة االس��م َّية بعموم َّيات الش��عر ،ولكن هلا خصيص��ة مائزة بأن تأيت يف

الـمعطى يف هذا الغرض.
الرثاء وبكثرة ،وهو ما الحظناه من كثرة ُ
موضوعة ِّ

النييل يف ختام طف َّياته:
 .1قول ابن العودي
ّ

النييل يف ختام إحدى طف َّياته(:)19
العودي
ومن هذا املعطى يف املرث َّيات قول ابن
ّ
ّ

��ن��ك بِ��ر ٍ
ِ
مح��ة
َ��ف��ض��ل ع�لى
ت َّ
ِّ
ال���ع���ودي م َ َ

ِ
��م
ف��أن َ
��ت إذا استُـرحـمت تَعفو وتَ��رح ُ
أن أول م��ن م َّث��ل ه��ذا االتجِّ ��اه يف الش��عر ِ
النييل
احل�ِّل�يِّ ّ ه��و اب��ن
ّ
فن��رى َّ َّ
الع��ودي ّ

(ت 558هـ) ،فقد ربط بني مقدِّ مة القصيدة الغزل َّية ،وتذكُّره أ َّيام هلوه وصباه ،وما فاته؛
348

الوي�ساوي
�أ.د .عبد العظيم رهيف ال�سلطاينّ//د .ع َّياد حمزة
ّ

والتحس عىل املايض بأن يتَّجه الش��اعر صوب الرثاء
ليتن��دَّ م عليه ،وتكون نتيجة الندم
رُّ
أو مدح ٍ
يتوس��ل به؛ لينقذه ويكون ش��في ًعا له ،وعىل هذا س��ارت وترية الشعر
ديني َّ
رمز ٍّ

احل�ِّل�يِّ ؛ ليكون هذا التوجه رافدً ا ثقافيا من روافد الش��عر ِ
ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،ومنب ًعا من منابع ثقافته
ًّ
ُّ
ّ
التي ظهرت بعد التمصري.

(النييل)،
(العودي) ،وتار ًة
النييل يف تت ُّبعنا له ،تار ًة يستخدم لقب
فنرى ابن
ّ
ّ
ّ
العودي ّ

النييل:
 .2توقيعة سعيد بن مك ِّّي
ّ

النييل،
وثم��ة
َّ
مع��ارص البن العودي النييل مت َّثل هذه الفكرة ،وهو س��عيد ب��ن مك ِّّي ّ
ٌ

بقوله(:)20

م�����ن ال���ن���ي�ل�يِّ رائ���ق���ة
َف���ه���اكُ���م���وه���ا
َ

وم��ت��س��ق��ا
حت��ك��ي احل���ي���ا ر َّق�����ة ل��ف�� ًظ��ا
َّ

ن�����ائ�����ح ي������وم حم��اس��ن��ه��ا
إذا ت��ل��ا
ٌ

أزرت ع�لى ِّ
ك��ل َم��ن بالشعر ق��د نطقا

ٍ
ش��اع��ر يف حم���اق ال��شِّ��ع��ر خ��اط��ره
م��ن

إىل ط��ري��ق ال��ع�لى وامل���ج���د ق���د سبقا

فهو يو ِّثق مرث َّيته باللقب ،للتعريف بنفس��ه ومكانة؛ كونه ينتس��ب إىل منطقة النيل،

َّ
وليحتل املكانة املتقدِّ مة بكونه ش��اعر الرثاء ألهل البيت ،املس��بوق بحاضنة ثقاف َّية
مسمه
دين َّية جعلته يستش��عر وجودهم رافدً ا ش��عر ًّيا يستنطق به مدائحه ومراثيه ،ويقرن اَّ

هبم؛ للشفاعة واخلالص.

وق��د يقرن اس��مه ال بخت��ام القصيدة إنَّ�ما يف التمهيد ملبتغاه؛ ليق��رن وجوده بكونه
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يب يف عموم قصائده.
وتار ًة يستخدم الكُنية ،وهذا ملمح أسلو ّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

شاعر عقيدة مرتبطة بمدينته بقوله(:)21
َ
ْ
واستمسك بِ َم ْن
ه���واك
دع ي��ا سعيدُ
ْ

ت���س���ع���د هب����م وت��������زاح م����ن آث���ام���ه

ب���م���ح���م ٍ
ٍ
وب����ح����ي����در وب���ف���اط��� ٍم
���د
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وب����ول����ده����م ع���ق���د ال�������وال ب��ت�مام��ه

ليكون
وه��ذه االنتقاالت االس��م َّية جزء م��ن تغيرُّ الغرض ال��ذي يتَّبعه الش��اعر؛ ِّ
ٍ
موقعي يف كيان
ثقايف
قصيدته بنفس��ه ،ال أن يس�ير عىل
منوال رتيب ،بل يش�ير إىل ُّ
ّ
تنو ٍع ٍّ
التمسك والشفاعة واخلالص
القصيدة ،ويبقى املش�ترك هو املعنى الذي يعبرِّ عنه ،وهو
ُّ

واحلقيقة التي يبتغيها يف حياته.

 .3توقيعة األمري مزيد ِ
احل يِّ ّل:

وم��ن هذه التوقيع��ة املختومة باالس��م قول األمري مزي��د ِ
احل يِّ ّل يف الرث��اء املمزوج
مدح وأي ٍ
رثاء؟! فها هنا رثاء أحد وجوه اإلس�ماعيل َّية ،وهو (س��نان
أي ٍ ّ
باملدح ،ولكن ّ

الدين بن راشد) (ت 588هـ)؛ ألنَّه ينتسب إىل البيت
العلوي ،يقول(:)22
ّ
ف���ي���ا راش�������د ال����دي����ن ي����ا س���يِّ���دي

وأن���������ت اإلم����������ا ُم وب�������در ال����ت��م�ا ِم
َ

ك����ن����ت أرش���دت���ن���ا
وأن��������ت ال�������ذي
َ
َ

وأن����ق����ذت����ن����ا م�����ن ح����ي����اة ال����ظ��ل�ا ِم

وم�����زي�����د ي����رج����و ل����ق����اك����م غ�����دً ا

ي�����وم ي����ك����ون ال��������ورى ب�����ازدح�����ا ِم

استقر بمدينة
ويرصح هبذا بعد أن
فاألمري يصبح من ش��عراء العقيدة اإلسامعيل َّية،
َّ
ِّ
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االسمي (راشد الدين ،سيدي ،اإلمام،
التوقيعي
مصياف الس��ور َّية ،بدالالت التالحق
ّ
ّ

بدر التامم.)..

 .4توقيعة ابن العرندس:
ملطولة يف رثاء اإلمام احلس�ين
وقري��ب من هذا ق��ول ابن العرندس يف ختام��ه َّ
ٌ
ٍ
بفصاحة عرب َّي ٍة نس��ق َّي ٍة ،ونس��تبني َّ
إن الرثاء
بتوقيع��ة اس��م َّية (نج��ل العرندس صال��ح)

بقوله(:)23

م���دائ���ح���ا
وألح����ل����ب����ن ع��ل�ى ع��ل��اك
ً
َّ

ِ
�����ردا
م���ن ُد ِّر أل���ف���اظ���ي ح���س���انً���ا ُخ َّ

��اح��ا يف ال��ف��ص��اح ِ��ة ج��اوزت
ُع��ر ًب��ا ف��ص ً

ق����س����ا وب�������ات هل����ا ل���ب���ي���دٌ ُم���ب��� َّل���دا
ًّ

ٍ
ب����ق��ل�ائ����د م����ن ج���ودك���م
ق���� َّل����دهت����ا

أض���ح���ى هب���ا ج���ي���دُ ال���زم���ان ُم��ق��لِّ��دا

ِ
ُ
ص��ال��ح
ال���ع���رن���دس
ن��ج��ل
ي��رج��و هب���ا
ٌ
ِ
يف ُ
ح�����ور اجل���ن���ان خت��ل��دا
اخل���ل���د م���ع

التقرب والرثاء ،ومدح الرس��ول وأهل البيت هو املنجاة
فيصب��ح لديه غرض ُّ

واخلالص للذات من آثامها الس��ابقة وحياته الالهية ،وهذا ما يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بنوع
ِّ��ي املرتبط باملقدِّ مة
املم��دوح أو
املرثي الذي َّ
يتوجه إليه الش��اعر ،وجس��د القصيدة الفن ّ
ّ

والغرض واخلامتة.
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غايت��ه هو الش��فاعة وختلي��ص الذات م��ن رشور الدني��ا وآثامها ،أملاً يف جن��ان اخللد،
ٍ
َّ
ذه��ول وانبه��ار
ق��س ب��ن س��اعدة ولبي��د ب��ن ربيع��ة يف
وكأن قصائ��ده ُدرر جعل��ت َّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

 .5التوقيعة االسمية للخليعي ِ
احل يِّ ّل:
ّ
َّ

بالرثاء
ليعي حني أصابه اجلزع وامللل من واقعه وما آل إليه ،وجدناه يتش�� َّبث ِّ
واخلُ ّ

النبي؛ لريبط مصريه بالنجاة هبم ،بقوله(:)24
والتحس عىل ما أصاب آل ّ
رُّ
ك����م مل���م���ل���وك���ك اخل���ل���ي���ع���ي ف��ي��ك��م

م�����دح�����ا هي����ت����دي ب����ن����ور س��ن��اه��ا
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال���ل���ب
ت���ت���ج�َّل�ىَّ هب����ا ع���ق���ول ذوي
ِّ

وجت����ل����و ع�����ن ال����ق����ل����وب ص���داه���ا

ٍ
ال���ط���ي���ب فيها
وم�������راث ق���د أك���م���ن
ُ

ُّ
ي��ط��ي��ب ش��ذاه��ا
ك����ل م���ا أن���ش���دت
ُ

راج���� ًّي����ا م��ن��ك��م األم�������ان إذا ع����دَّ د

ذن������و ًب������ا يخُ��������اف م�����ن ُع���ق���ب���اه���ا

اخلليع��ي نفس�� َّية واجتامع َّية ب��اآلن نفس��ه؛ ألنَّه يرج��و النجاة م��ن أعامله،
فنزع��ة
ّ

فيرصح َّ
بأن له مراثي ومدائح بأهل
وما حدث واق ًعا لو برز للحساب ،فيكون ُمش َّف ًعا هبمِّ ،
والتقرب واألمان يوم احلس��اب ،والواقع وجدنا
البي��ت ،وغايته هي نيل الش��فاعة
ُّ

ُّ
حق أهل البيت.
لديه
تضخ اًم يف األنا ،وإعجا ًبا مفر ًطا بام يطرحه من شعر يف ِّ

اخلليعي توقيعته االسم َّية بعد رثائه ملسلم بن عقيل بطلب البقاء عىل
ثم خيتتم
ُّ
ومن َّ

العهد وبوالئه الدائم ألهل البيت:)25(

ي���ا س�����اد ًة م���ا زل���ت م���ذ ع��ل��ق��ت ي��دي

هب�����م ُأح�����اف�����ظ و ّده��������م ُ
وأراع��������ي
ُ
م����والك����م اخل���ل���ع���ي راف������ع ق���ص���ةٍ
ّ
ُّ
ٍ
ع����ق����ارب وأف���اع���ي
ي��ش��ك��و س���م���و َم
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 .6التوقيعة اإلسمية يف شعر مغامس بن داغر ِ
احل يِّ ّل:
َّ

وكذلك قدَّ م الشيخ مغامس بن داغر ِ
احل يِّ ّل قصائده بقوله يف ختام إحدى مرث َّياته:

ي��وم��ا م��ن ع����ذاب مغامس
ومل خي��ش
ً

إذا ك���ن���ت���م ممَّ������ا أخ��������اف أم�����اين

ذر ش���ارق
ع��ل��ي��ك��م س��ل�ام اهلل م���ا َّ

البيت؛ ليجد نفسه وقد حسن إسالمه.

البحراين:
املتوج
 .7التوقيعة اإلسم َّية يف شعر ابن َّ
ّ

البح��راين يرثي
املت��وج
وم��ن التوقيع��ات يف مع��رض قصي��دة الرث��اء ق��ول اب��ن َّ
ّ
احلس�ين ،)27(وه��و أنم��وذج من ش��عر الوافدين الذين درس��وا واس��تقروا يف ِ
احل َّلة
ُّ

لسنوات طوال(:)28

ف����أن����ت����م ع���������دَّ ة يل يف م����ع����ادي

إذا ح��ض��ر اخل��ل��ائ�����ق ل���ل���ج���زاء

ف���م��ا أرج���������و آلخ���������ريت س����واك����م

وح����اش����ا أن خي���ي���ب ب���ك���م رج���ائ���ي

ت���وج���ت���م���وين
أن�������ا اب�������ن م����ت����وج َّ

ط��������را وال���ب���ه���اء
ب����ت����اج ال���ف���خ���ر
ً

ص��ل��اة اهلل ذي األل�����ط�����اف ت�ت�رى

ع���ل���ي���ك���م ب���ال���ص���ب���اح وب���امل���س���اء
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وم������ا ق������ام داع�������ي ف����رض����ه ألذان
ٍ
م��وال ومقدِّ م لفروض طاعت��ه ووالئه ألهل
فه��و موق ٌن بالنج��اة واخلالص؛ ألنَّه

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

يِّ
بالتول وابتعاد وانس�لاخ ممَّ��ن أباح دماء
فالتوقيع��ة يف مع��رض الرثاء هي ش��هادة

ط��را والبهاء) فأن��ا الضمري
احلس�ين( ،أنا ،اب��ن َّ
املت��وجَّ ،توجتموين ،بت��اج الفخرًّ ،
(متوجَّ ،توجتموين ،تاج
املنفص��ل ،مع اجلناس الناقص وهو رضب من البديع
البالغي َّ
ّ

الداخيل متوازنة مع املعنى.
الفخر) ،وهو ما جعل داللة اإليقاع
ّ

األعرجي:
 .8التوقيعة االسم َّية عند الس ِّيد نعامن
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وكذلك اس��تمر ه��ذا النوع من التوقيعات لدى ش��عراء ِ
احل َّلة ع�لى امتداد التاريخ

األعرج��ي (ق11هـ) يثبت
الش��عري هلم ،فام ج��اء بموضوعة الرثاء قول الس�� ِّيد نعامن
ّ
ّ

مس��تمرا هلذا التاريخ ،ومن مطالعتنا للنامذج التي جاءت بعده ،نرى
بكون هذا النس��ق
ً
هذا األمر كذلك(:)29

أن����ا ع��ب��دك��م ن���ع�م�ان ح��س��ب��ي حبكم

ض����م األن������ام امل��ض��ج��ع
ذخ������را إذا
َّ
ً

غ����ردت
م���نِّ���ي ال���س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م م���ا َّ

ورق������اء هت��ت��ف ب��ال��غ��ص��ون وت��س��ج��ع

وأحس��ب َّ
تعبري عن
ُ
أن ش��يوع هذه األس�ماء يف هنايات القصائد يف بع��ض الوجوه ٌ

االرتباط بني الش��اعر وقصيدته ،وهو كذلك ج��ز ٌء من بنية القصيدة ،وهو بمنظور آخر
ثقافة أدبية شاعت يف هذه البيئة ِ
احل ِّل َّية بوصفها جز ًءا من اهلوية واالحتفاظ باخلصوصية
َّ

تنوعت ألفاظ��ه وبقي جوهره هو هو إلاَّ جزء
املائزة هلم ،وما ارتباط اس��م املدينة الذي َّ
من هذا االرتباط الروحي باألرض.

ثان ًيا :التوقيعة اال�سم َّية والت�أنيث
ارتبط��ت التوقيعة االس��م َّية ههنا بموضوع التأني��ث ارتبا ًطا وثي ًقا ،فقدَّ م الش��اعر
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لغوي حييل ع�لى ماه َّيتها األوىل بكون
موضوع��ه َّأولاً بكون القصي��دة مؤنَّثة ،وهو بعدٌ
ٌّ

التأنيث مرتب ًطا هبا كام يرتبط باألشياء احلقيق َّية.

وثان ًّيا ارتباط هذا التأنيث بمجموعة من األلفاظ والس��ياقات اللغو َّية التي تأيت معها

والنص ،حني جميء صيغ املف��ردات؛ لتدعم القصيدة
عىل املحور االس��تبدا ّيل يف اجلمل��ة
ِّ
الش��عري ،ولرتتب��ط واقع ًّيا وثقاف ًّي��ا باحلدث موضع
بتأني��ث بنيته��ا اللغو َّية وموضوعها
ّ

طريف جيعل األنثى هي األصل الذي يرتبط به ،وكيف ال واملش��ار إليه الس�� ِّيدة فاطمة

ثقايف يتع َّلق بالنس��ب والوالء ،وهو
الزهراء ،فهو هلا
ٌ
منتس��ب ومن ذرارهيا ،فالبعد ّ
عقدي آخر يضيفه الشاعر لقصيدته(:)30
بعد
ّ

ي���ا ب���ن ب��ن��ت ال���رس���ول ي���ا غ���اي���ة امل��أ

م������ول ي����ا ع������ديت غ�������داة ال���ت�ل�اق���ي

اب��������ن ع����ب����د احل����م����ي����د م������ا زا

ل محُ������ ًّب������ا ل����ك����م ب����غ��ي�ر ن���ف���اق

ح��� ُّب���ك���م ع�������دَّ يت وأن�����ت�����م م��ل��اذي

ي�����وم ح��ش��ري وم���ن���ك���م���وا أع���راق���ي

ٍ
مادحا
ومن قصيدة للحسن بن راشد يثبت فيها والءه ،وخيتتمها بتوقيعته االسم َّية ً

نفس��ه وقصيدته ،بكوهنا ه��ي املقدِّ مة واألوىل ،ومل ُيس��بقها يشء مهم من األدب وعمق
الشفهيني السبع الطوال ،وفيها إشارة أدب َّية لشعراء املع َّلقات
األفكار (إشارة إىل قصائد
ّ
كذلك) ،فكأ ا وحيدة الدهر ،وهذا بظنِّي من التقليد الذي شاع يف البيئة ِ
احل ِّل ّية لشعراء
نهَّ

سابقني له ،من ذلك قوله(:)31
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االستشهاد ،سواء باإلحالة للاميض ،أو الواقع ،أو رؤية استرشاف َّية مرتبطة باملوضوع نفسه.
وللس��يد عيل بن عبد احلميد بن فخار بن معد املوسوي ِ
احل يِّ ّل (ت 760هـ) ارتباط
ّ
ِّ
ّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

إل���ي���ك���م ي����ا ب���ن���ي ال�����زه�����راء ق��اف��ي��ة

ف��اق��ت ع�ل�ى ِّ
ك����ل ذي ف��ك��ر وم��رجت��ل

ِح����لِّ���� َّي����ة ح���ل���وة األل�����ف�����اظ رائ���ق���ة

أح�لى م��ن األم���ن عند اخل��ائ��ف الوجل

َّ
م���ه���ذب��� ًة ي���زه���ى ال��ب��س��ي��ط هبا
ب���ك���را
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ع�لى ط��وي��ل ع���روض ال��ش��ع��ر وال��رم��ل

حسناء م��ن حسن ط��ال��ت وق�َّص�رَّ

عن

إح��س��اهن��ا ش���ع���راء ال��س��ب��ع��ة ال��ط��ول

ي��رج��و ف��ت��ى راش����د ط���رق ال���رش���اد هبا

ي����وم امل���ع���اد وال خي��ش��ى م���ن ال��زل��ل

فالقصي��دة املؤنثة مهداة لولد الزهراء مجي ًع��ا؛ كوهنم من بني (فاطمة )بصفات

َّ
وكأن لغة القصيدة تك��ون مؤنَّثة تأني ًثا لفظ ًّيا ومعنو ًّيا؛ لتُهدى
جعله��ا من األبكار ،حتَّى

ملستح ِّقيها.

وللشفهيني قصائد خيرتق هبا وجود املرأة موضوعاته الشعر َّية ،كقوله(:)32
ّ

أس����د َّي����ة اآلب������اء إلاَّ

أن منتسب
َّ

اخل������ؤول������ة م�����ن ب����ن����ي األت���������راك

��س�� َب�ين ه��ل م��ن زورة
أ شقيقة
َ
ال��ـ��ح َ

ف��ي��ه��ا ُي ُ
���ب���ل م���ن ال��ض��ن��ا م��ض��ن��اك؟

م��������اذا ي���ض��رك ي�����ا ظ���ب��� َّي���ة ب���اب���ل

ِ
أن ح��س��ن��ك م��ث��ل��ه
ح���س���ن���اك()33؟
ل��و َّ

فنلحظ االرتباط باملرأة ارتبا ًطا بالقضية وباألرض وباملوضوع ا ُملقدَّ م ش��عر ًّيا ،فهو
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الطف يتغلغ��ل انتامؤه لألرض وامل��رأة م ًعا؛ ليتمنَّ��ى منها زيارة
يف حم�ضر الرث��اء ألهل
ِّ

إشارة إىل خصوص َّية مجال نساء مدينته.

األنثوي لقصائد الرثاء ،وبكون العاطفة صادقة للمرأة ،اختيار
ومن اخرتاق النسق
ّ
ثقايف ُع ِ
اب��ن العرن��دس ٍ
ف بالندب والب��كاء والعويل عىل أخيها ،هي اخلنس��اء،
��ر َ
لرمز ٍّ

فيقول(:)34

ف��ع��ي��ن��اي ك��اخل��ن��س��اء جت���ري دم��وع��ه��ا

(ص��خ��ر)
وق��ل��ب��ي ش��دي��دٌ يف حم�� َّب��ت��ك��م
ُ

املورى عنه (صخ��ر) ،وينتج به دال َلـتَني األوىل هو
فالتورية الثقاف َّية التي تش�ير إىل َّ

أخو اخلنس��اء ،وهو ال��ذي يتبادر إىل الذه��ن َّأولاً ؛ الرتباطه بالـ(خنس��اء) ،ولكنَّه يريد

املعن��ى البعيد املرتبط بأهل البيت ،والثبات عىل حم َّبتهم ،والتع ُّلق هبم ،وهو مناس��بة
التمس��ك بأهل
الس��ياق بقوله (ش��ديد ،صخر) للداللة عىل الثبات واملداومة واملبدأ يف
ُّ

البيت ،ليتخ َّلص يف ختام قصيدته التي حتمل التوقيعة ،قائل(:)35
ج��ع��ل��ت��ك��م ي������وم امل����ع����اد ذخ��ي�ريت

ذخ���ر
ف��ط��وب��ى مل���ن أم��س��ى وأن���ت���م ل���ه
ُ

ع��رائ��س ف��ك��ر ال��ص��ال��ح اب���ن ع��رن��دس

م���ه���ر
ق���ب���ول���ك���م ي�����ا آل ط�����ه هل�����ا
ُ
357

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السابع عشر
السنة
األول 1442هـ/أيلول 2020م
ربيع َّ

واحدة ،كيف ال وهي أس��د َّية بمعن��ى من أصل هذه املدين��ةَّ ،
وأن أخواهلا من األتراك،
ٍ
ثقايف ِح يِّ ٍّل ال جيد يف العنرص
حسب
وهبذا صار هلا
ٌ
ٌ
ونسب من جهتَني ،وهذا يشري إىل ُبعد ٍّ
يب موضع غضاضة ال يس��تدعي الفخر به ،بل هو يفخ��ر ثقاف ًّيا َّ
بأن بعضه عائد
غري العر ّ
إىل العن�صر الرتكي ،والثقاف��ة ِ
أيضا يرشح
احل ِّل َّية ال جتد غضاضة يف ذل��ك الفخر ،وهو ً
ّ
ِ
ليعرج بكوهن��ا (ظبية بابل) ،ويف هذا
التعاي��ش بني األصل احل يِّ ّل والتع��دُّ د الوافد إليها؛ ِّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

ع��ل��ي��ك��م س��ل�ام اهلل م���ا الح ب���ارق

وح�� َّل��ت ع��ق��ود امل����زن وان��ت��ث��ر ال��ق��ط ُ��ر
يوضح بام ال يدع جمالاً
ِّ
للشك يف ختام قصائده بتوقيعة يثني هبا عىل
فابن العرندس ِّ

قصائده ،وكذلك بذكر اس��مه؛ كونه صاحب تلك القصائد التي نظمها من فكره ،وهي

ترشيف له؛ ألنهَّ ا هدايا تقدَّ م ألهل البيت.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ومن الثناء عىل الذات الشعر َّية بصيغة التأنيث كون القصائد هي هدايا للممدوح،

َّ
فكأن القضية هي تأنيث األش��ياء لتُهدى للمدوح ،وهذا جزء من الثقافة القبل َّية األبو َّية
حت��رك املمدوح ،كقول راجح
الت��ي جتعل املؤنَّث ش��ي ًئا ُيعطى لرييض تلك الغريزة التي ِّ
ِ
احل يِّ ّل(:)36
ٌّ
ق����ط هلا
اإلق�������واء
ع�����ذراء مل ي��س��ك��ن
ُ

ِ
ِ
إك��ف��اء
ث����وب
ب��ي��تً��ا وال ُج��ل��ي��ت يف
وه��ذه ظاه��رة برزت ونم��ت وترعرعت يف الش��عر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،وهذا يرج��ع إىل متايز
املحسنات
الش��عراء ،وترجيح أفكارهم وأشعارهم ،ومتييزها من غريها التي غرقت يف
َّ

والصور املس��ته َلكَة وما ش��ابه ذلك ،وإن أضحت يف ما بعد مق َّلدة ومتَّبعة من الش��عراء

أنفسهم.

ثالث ًا :التوقيعة اال�سم َّية املدح َّية
وترتبط التوقيعة بش��عر املديح ارتبا ًطا وثي ًقا بني الش��اعر وموضوعه ،وكأنَّه يمدح

حممد أو أحد العلامء أو املوضوع يكون
نفسه حني يمدح اآلخر ،سواء أكان من نسل آل َّ
بب ٍ
عد ذايت.
ُ
محاد يف مديح أهل البيت ،قوله(:)37
ومن هذا شعر أيب احلسن بن َّ
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أف����دي����ك����م آل ال���ن���ب���ي ب��م��ه��ج��ت��ي

وأيب وأب���������ذل ف���ي���ك���م األم�������واال

����ك����م ال����ذي
وأن������ا اب�����ن مح�����اد ول���� ُّي
ُ

مل ي�������رض غ��ي�رك����م وال ي����ت����واىل

أرج�����وك�����م يل يف امل����ع����اد ذري���ع���ة

فتوقيعته األس��م َّية ه��ي منجى وخالص له ي��وم املعاد؛ ألنَّ��ه واىل أهل البيت

رصاح�� ًة ،وكأنَّه يكتب تاريخ الوالء والتضحية واملجاهرة بح ِّبهم ،فهو ملتزم وصاحب

مبدأ وموقف.

فالش��اعر يث ِّبت اس��مه يف هناية ِّ
كل قصيدة؛ ألنَّه عرف الدين واإلس�لام ،وليعطي
توقيعته بعدً ا بالنجاة من الفتن ،يقول اخلليعي ِ
احل يِّ ّل(:)38
ُ
ّ
ب�����ك اخل���ل���ي���ع���ي ي���س���ت���ج�ي�ر ف��ك��ن

ِ
ال���ف���ت���ن
ع����ونً����ا ل����ه م����ن ط��������وارق

النبوي قول احلافظ رجب
ومن التوقيعة اإلسم َّية يف معرض املديح
الربيس(:)39
ّ
ّ

وأن�������ت األم���ي���ن وأن�������ت األم������ان

وأن������������ت ت������رت������ق م��������ا ي���ف���ت���ق

أت��������ى رج��������ب ل������ك يف ع���ات���ق

ث���ق���ي���ل ال�����ذن�����وب ف���ه���ل ي���ع���ت���ق؟!

ٍ
قصيدة أخرى يف مدح أهل البيت:)40(
وقوله من
وق���� ًف����ا ع��ل�ى ح��دي��ث��ك��م وم��دح��ك��م

ج��ع��ل��ت ع��م��ري ف��اق��ب��ل��وه وارمح����وا
ُ
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وب����ك����م أف��������وز وأب�����ل�����غ اآلم������اال

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

ُم����نُّ����وا ع�ل�ى احل���اف���ظ م���ن فضلكم

ٍ
غ�����د وأن���ع���م���وا
واس����ت����ن����ق����ذوه يف
بأن َّ
يرصح َّ
كل حياتِه قامت عىل حديث أهل البيت وحم َّبتهم؛
فالشاعر
الربيس ِّ
ّ
بالغلو واملغاالة
لذا فهو ُيعدِّ د صفاهتم ومآثرهم ،وخيوض يف غامر علومهم ،حتَّى ُو ِصف
ِّ

ٌ
إيذان كذلك بانتهاء القصيدة
يف تش ُّيعه ،فالتخ ُّلص بالقصيدة يكون باسم الشاعر ،وهو

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وختامها.

وللربيس كذلك توقيعة ختام َّية يف معرض مديح أهل البيت ،قوله(:)41
ّ
ح����ر لظى
ك��ي��ف خي����اف (ال���ب���ريس)
َّ

وأن��������ت ع���ن���د احل�����س�����اب م��ن��ج��اه

ال خي���ت�ش�ي ال�����ن�����ار ع���ب���د ح���ي���درة

إذ ل���ي���س يف ال����ن����ار م����ن ت������ولاَّ ه

وتعب�يرا عن أمله يف
خالصا
الش��خيص للش��اعر بالقصي��دة
فأضحى قرن االس��م
ً
ً
ّ

حب أهل البيت.
النجاة من خالل ِّ

وم��ن ه��ذه التوقيعة االس��مية الت��ي رأيناها يف الش��عر ِ
احل يِّ ّل ،ما ق��د ُيصطلح عليه
َّ
ِ
احل يِّل( ،)42وهذا يعدُّ نس�� ًقا ثقافيا ِ
للح َّلة،
ًّ
ُ
بالتوقيعة الراش��د َّية نسب ًة إىل احلس��ن بن راشد ّ
فأغلب من كتب املطوالت يف الشعر ِ
احل يِّ ّل يف موضو َعتَي املدح والرثاء نراه خيتم قصيدته
َّ
باإلط��راء عىل قصيدته وعىل املهداة ل��ه ،مع طلب نيل الش��فاعة والقربى هبا عن طريق
آل البيت يوم املحرش ،فمن قول احلسن بن راشد(:)43
ف��دون��ك��ه��ا ي���ا ص��اح��ب األم����ر م��دح��ة

ُم��ن��ق��ح��ة م���ا س��ام��ه��ا ال��ع��ي��ب الق��س
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م��ـ��ه��ذب��ـ��ة ح���ـ���لِّ���ـ��� َّي���ة راش���ـ���د َّي���ـ���ة

إذا اغ����رق ال�����راوي هب���ا ق��ي��ل خ��ال��س

آلل������ئ يف ج���ي���د ال����ل����ي����ايل ق�ل�ائ���د

ج������واه������ر إلاَّ أنهَّ���������ن ن���ف���ائ���س

ع���رائ���س يف وق����ت ال���زف���اف ن��وائ��ح

ن���وائ���ح يف وق����ت ال����ع����زاء ع��رائ��س

واجرتار لأللفاظ واملعاين ،قوله(:)44

م������والي دون���ك���ه���ا
ب����ك����را م��ن��ق��ح�� ًة
ً

م���ا ج�����اوزت غ�ي�ر م��غ��ن��ى ِح��� َّل���ة ب��ل��دا

(ع�ل�ي) ح��ي ُ
َ
��ث أن��ت خلـيـ
��س
ف��دت��ك ن��ف ُ
ٍّ
ِ
ن��ـ��ارص وف��ـ��ـ��دا
ويل
ٌ
ـ���ر ال��ـ��م��رس��ـ��ل�ين ٌّ
فنسق الشفاعة والرغبة هبا حارضة بقوة يف الشعر ِ
احل يِّ ّل ،وأضحت ظاهرة هلا أبعاد
َّ
ٍ
توقيعات ختامي ٌة كثرية،
وللشفهيني
بشكل واضح.
دين َّية وجمتمع َّية ،وقد جت َّلت يف الشعر
ٌ
ِّ
ومنها يف إحدى غدير َّياته ،قوله:

ق�����وم ع��ل��ي��ه��م يف امل���ـ���ع���اد ت��ـ��وكُّ�لي

وهب����م م���ن األرس ال��وث��ي��ـ��ق ف��ك��اك��ي

ف��ي��ه��ن ع��ب��دك��ـ��م (ع���ل���ـ��� ًّي���ا) ف����وزه

ب���ج���ن���ان خ���ل���د ف���ـ���ي ح���ن���ـ���ان ع�ل�اك

ص���َّل��ىَّ ع��ـ��ل��ي��ك اهلل م����ا أم���ـ�ل�اك���ه

ط��اف��ت م��ق��ـ��دَّ س��ة ب��ق��ـ��دس مح�����اك
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الش��فهيني باس��مه ،قاهلا يف مدحه ألمري املؤمنني ،ومن
وهناك توقيعة للش��يخ
ّ
أن هذه التوقيعة االس��مية صارت جزءا مما ش��اع يف البيئة ِ
خالهل��ا يتبينَّ َّ
احل ِّل ّية من تقليد
ً َّ
َّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

أخروي ،قدَّ مه الش��اعر للنجاة واخلالص،
غرض
فالتخ ُّل��ص مل يكن دنيو ًّيا ،بل له ٌ
ّ

ِّ
املرثي؛ ليش��عر بالراحة يف
بمحل العبودي��ة والتذ ُّلل واخلضوع للممدوح
حتَّ��ى ليكون
ّ

ذاته ،ليكون شفيعه وحليفه ومنقذه يوم احلساب.

املس��مطات قول الش��يخ رجب
ومن
الربيس( )46بتوقيعة اس��م َّية ك�ما هو معهود يف
َّ
ّ
الشعر ِ
احل يِّ ّل(:)47
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ع���ب���دك���م (احل�����اف�����ظ) ال���ف���ق�ي�ر ع�لى

ِ
أع�����ت�����اب أب����واب����ك����م ي���������رو ُم ف�لا

خت�����يِّ�����ب�����وه ي�������ا س�����������اديت أم���ًل��ً

وأق�����س�����م�����وه ي�������وم امل������ع������اد إىل
ِ
ٍ
ٍّ
���ر
ظ�����ل
ظ���ل���ي���ل ن��س��ي��م��ه َع���ط ُ

فهو يمزج اس��مه مع أس�ماء املمدوحني من أهل البي��ت يف القصيدة؛ إلنقاذه،

فهم شفعاؤه وأمله.

بي كذلك ،فتكون خامتة للقصيدة بعد
وقد تأيت التوقيعة االس��م َّية يف املديح
التكس ّ
ُّ

اهليكيل (ق11هـ)(:)48
عواد
حممد بن َّ
أن يمدح الشاعر قصيدته ،كقول مجال الدين َّ
ّ
اهل���ي���ك�ل�ي خ���ري���د ًة
زف
مل���دح���ك َّ
ُّ
وال��ـ��ح�لي ال عطل
ب���ال���در
م��رص��ع��ة
ُ
َّ
ِّ
ك��س��اه��ا ج�لاب��ي��ب ال��ب��ه��اء ق��ب��ول��ك��م

وأل��ب��س��ه��ا إف��ض��ال��ك��م أف��ض��ل احل��ل��ل

وهو ما يشري إىل اس��تمرار نسق التوقيعة بوصفه معطى شعر ًّيا مضمون ًي ّا يف عصور

ِ
والثقايف
يب
احل َّل��ة املختلفة ،بد ًءا من بعد مرحلة التأس��يس وحتَّى يف مرحلة اخلمول األد ّ
ّ
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اهلج��ري ،فأضحى ختام القصيدة باالس��م أو اللقب أو الكنية ثقافة
بعد القرن التاس��ع
ّ
مائزة يف عموم الشعر ِ
احل يِّ ّل ،ونجد َّ
أن ذلك يتع َّلق بسبب أو أكثر ممَّا يأيت:
1.1اخلالص من ِّ
كل ما علق بالشاعر يف ماضيه.

والتوسل بأهل البيت.
2.2هو طلب الشفاعة
ُّ

3.3هو ختليد لذكر الشاعر مع ختليد ذكر أهل البيت.
واملوجه هلا.
للذات
ِّ

5.5ه��و يف بعض وجوه��ه إيذانًا بانته��اء القصيدة ،فالقصيدة الت��ي ال تنتهي هبذه
بالشك َّ
ِّ
بأن خامتتها ُفقدت.
التوقيعة قد تعدُّ ناقصة أو قد توحي

ٍ
ٍ
وتوضيح ملكانة
ش��كل من الذات َّية ومديح النفس،
وقد تتجلىَّ التوقيعة اإلس��م َّية يف
الش��خص ،كام نجده مع احلس�ين بن أمحد بن البغيديدي (ت 604ه��ـ) من أهل ِ
احل َّلة،
ّ
وكان أبوه حيمل اجلنائز(:)49

أن��ا اب��ن ال���ذي للنعش م��ن ف��وق رأس��ه

جم�����ال ول��ل��ع��ل��ي��اء م����ن ق���وم���ه ب��ع��د

إذا أن���ا ف���اخ���رت ال���رج���ال بمعرشي

تظ َّلمت األح��س��اب وان��ت��ح��ب املجد

تعويضا ع��ن واقع اجتامعي ال ُيعيل من ش��أنه؛
فاألن��ا واضح��ة ومتج ِّلية للش��اعر
ً

متنوع��ة ،منها
بس��بب مهن��ة أبي��ه وأرسته ،وهن��ا لدينا وضع
ثق��ايف حييل ع�لى دالالت ِّ
ّ
اجتامع َّية ،ومنها نفس�� َّية ،وأخرى تتع َّلق بمعرفة األحساب واألنساب ،فهو يفخر بنفسه

وأبيه وقومه ،وتوارثهم هلذه الصنعة (محل اجلنائز).
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املكون
4.4هو يف بعض وجوهه تعبري عن ُهو َّية الش��اعر ومذهبه وارتباطه باآلخر ِّ

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

أيضا فيِ
وم��ن الفخر بالذات قول الش��يخ نج��م الدين جعفر بن ن�ما (ت 680هـ) ً

وتتوضح فيه ثقافته العرب َّية،
احلامس��ة من البحر الطويل( ،)50وقد كتبه لبعض حاس��ديه،
َّ
ثم يمل��ك عنان الفصاحة والبالغ��ة والكرم ،ولكنَّه
وعلم��ه بفخ��ره بأرسته َّأولاً  ،ومن َّ
ال ينتقص من اآلخر باملدح(:)51

ن��ط��ق��ت فمنطقي
اب����ن نَ��م�اَ ،أ َّم����ا
َأن����ا
ُ
ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

��ح إذا م��ا ُم��ص��ق��ع ال��ق��وم َأع��ج�ما
ف��ص��ي ٌ

وم��ن هذا الفخر بالنس��ب والقبيلة واالنتس��اب للمدينة كذلك ق��ول راجح ِ
احل يِّ ّل
بفخره بأرسته من بني أسد(:)52
ال وص����م����ي����م أرسيت م�����ن أس����د
وقوله(:)53

وم�����ا س��م�ا م����ن ه���ض���ب���ات س�����ؤددي

َّ
ط����ل دم����ي يف ذاك ال��ط�لا
ي���ا أرسيت

وأن�����ت�����م أه������ل ال����ط����ل م�����ن أس���د
ومن أمثلة التوقيعات السابقة خلتام القصائد التي شاعت لدى شعراء ِ
احل َّلة ما ختم

اهليكيل قصيدته يف مدح أحد أمراء اهلند ،وهو يري��د هبا تثبيت لقبه وكنيته ومت ُّيزه من
ب��ه
ّ

أصحابه لنيل مبتغاه ،وهو عطاء األمري ورضاه(:)54
م�ضى ج��ود َم�� ْع ٍ
��ن عند ج��ودك وانقىض

وأن���ت ال���ذي أض��ح��ى ب��ه ي�ضرب املثل

(اهل���ي���ك�ل�ي) خ���ري���د ًة
زف
مل���دح���ك َّ
ُّ
وال���ـ���ح�ل�ي ال عطل
م��رص��ع�� ًة ب���ال���در
ُ
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ك��س��اه��ا ج�لاب��ي��ب ال��ب��ه��اء ق��ب��ول��ك��م

وأل��ب��س��ه��ا أف��ض��ال��ك��م أف��ض��ل احل��ل��ل

راب ًعا :التوقيعة اال�سم َّية والهجاء
والتعرض
الثق��ايف املتع ِّل��ق بالتوقيعة االس��م َّية يف ب��اب اهلج��اء
ق��د يكون البع��د
ُّ
ّ

الطرحيي
أنموذجا متع ِّلق هبذا عند الشاعر عبد الرسول
باألحساب واألنساب ،ووجدنا
ً
ّ

بقوله:

ال���ط���رحي���ي ف��تً��ى
ع��ب��د ال���رس���ول ب���ن
ّ

ِّ
ب����ك����ل م�����ا حي�������رم ف����ع��ًل�اً أح�����اط

ق����د رشب اخل����م����ر وداس ال���زن���ا

وق���ب���ل ال���ـ���م���رد وغ����نَّ����ى و []...

ليتح��ول موضو ًّعا من
ت��م اخرتاق��ه؛
وهن��ا نج��د أن نس��ق التوقيعة
َّ
اإلس��مية قد َّ
َّ

موضو َعي املديح والرثاء إىل موضوعات اهلجاء واملجون والفخر بالذات.

من مجيع ما سبق نستنتج َّ
أن لإلنسان مرجع َّيات نابعة من الثقافة نفسها ،التي يكون

الفرد املتم ِّثل هلذه األنس��اق جز ًءا منها ،ومرجع َّيات األنس��اق ليس��ت واضحة وحمدَّ دة
بشكل ٍ
ٍ
دقيق عىل وجه الدوام ،لذا فاملرجع َّيات هي ذهن َّية واعية أو ال واعية،
وملموس��ة
اميل ،وهو ما
النص بوصفه��ا (حادثة ثقاف َّية) إضافة إىل ال ُبع��د األد ّ
فكان��ت قراءة ِّ
يب واجل ّ

تلمسه من هذه القراءة النسق َّية للتوقيعة االسم َّية.
حاولنا ُّ
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مش��هورا باخلالعة واملج��ون واملداعبة»
(ت 1186ه��ـ) يف هجاء نفس��ه« ،وقد كان
ً

()55

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

اخلامتة
إن نسق التوقيعة االسمية التي شاعت يف الشعر ِ
َّ
اختصت هبا املدينة
احل يِّ ّل هي ميزة
َّ
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وش��عراؤها ،فكان��ت واحدة من موضوعات االخرتاق الذي ملس��نا يف جممل األنس��اق

الش��عر َّية التي قدَّ مها الش��عراء أنفسهم ،والتي اس��تخلصناها نحن بأنفسنا ،لذا رأينا َّ
أن

نفصل يف تأويالت جميئها.
َّ

خاصة سواء
فالتوقيعة االسم َّية التي حرضت يف جممل األنساق ،فرأيناها يف املديح َّ

املعنوي الذي غايته إثبات الذات مقابل اآلخر ،والتعريف بالذات الفرد َّية
التكس��بي أم
ّ
ُّ
للش��اعر وقدرته ،وليتخ َّلد اس��م الش��اعر ،كام يتخ َّلد اس��م املمدوح يف طوايا الدواوين
امللك َّية.

أ َّم��ا التوقيع��ة االس��م َّية يف مع��رض الغزل فل��م تكن ح��ارضة؛ َّ
ألن أبع��اد الغزل
سايكلوجية وذات َّية غال ًبا ،لذا فهو ُيعبرِ عن جتارب شخصية ،أو جتارب ُمتخ َّيلة فال نكاد

شاعرا يذكر هذا النمط من األنساق يف قصائده.
نرى
ً

إ َّم��ا يف حمرض قصيدة الرثاء ،فتكاد تكون مس��ألة الطف َّيات هي البعد األوضح هلذه

املوضوع��ة ،وغال ًبا م��ا كان البعد اجتامع ًّيا دين ًّيا ،فالش��اعر بإثبات اس��مه يتخ َّلد بتخ ُّلد
املرثي الذي هو احلسني وأهل البيت هذا جانب.
املمدوح
ّ

ختليص للذات من
تصور الشاعر-
ٌ
ومن جانب آخر ،فرثاء احلس�ين -بحسب ُّ

أوهامها وماضيها ،إن كان ً
طائش��ا ،والعودة إىل العقي��دة املذهب َّية التي يؤمن هبا؛ ليكون
سائرا يف الطريق الصحيح برثائه وبإثبات اسمه.
ً
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باملرثي؛ ليكون
االخروي الذي هو حماولة االستعطاف واالستنجاد
ثم ال ُبعد
ّ
ّ
ومن َّ

ه��و الش��فيع وا ُملخ ِّلص واملنقذ للش��اعر من ِّ
كل خطاياه؛ وليكون وس��يلة للش��اعر يوم
احلساب.

وثمة ُبعد آخر ،وهو الش��يوع والش��هرة واكتس��اب االرتب��اط بأهل البيت من
َّ

املسمى.
خالل
َّ

فصلنا ،بطريقة حجاج َّية؛ ليقنع
عرضه الرتاث
الفقهي الذي يس��تند إليه يف عقيدته ،كام َّ
ّ
التوجه عن��د عالء الدين
اآلخ��ر ،وليخ ِّلد فكره وش��عره ،فقد جاء االس��م مالز ًما هلذا
ُّ
احل يِّل ،والربيس ،وابن العودي النييل ،وابن العرندس ،وابن داوود ِ
ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ّ
ّ
واضحا ومتج ِّل ًيا بصورة كبرية وارتبط
املعنوي يف التأنيث ،فكان االرتباط
أ َّما البعد
ً
ّ

صورا مبتكرة وجديدة يف الشعر
اللغوي جماز ًّيا ،فقدَّ م الشعراء
باملرأة حقيق ًّيا ،وبالتأنيث
ّ
ً

يب.
العر ّ

ومتواصل يف الشعر ِ
ٌ
أخريا َّ
احل يِّ ّل،
مستمر
نسق
أن نسق التوقيعة االسم َّية هو ٌ
ٌّ
وجدنا ً

ص��ورا فن َّي ًة مبتكرة،
لتحول وال انقطاع ،وقد ش��ارك به ش��عراء عدَّ ة ،وقدَّ موا
مل خيض��ع ُّ
ً
وليست مكرور ًة أو مسته َلكة.
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إ َّم��ا ال ُبعد يف قصيدة املديح بام يتع َّل��ق بالغدير َّيات ،فهي لبيان مقدرة الش��اعر بعد

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
الفراهيدي ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،ط،1
( )1العني ،اخلليل بن أمحد
ّ
.218/4 :2003
مؤسسة املختار ،القاهرة ،ط.374 :2007 ،1
( )2خمتار ِّ
الصحاح ،الرازي ،تقديم د .حييى مرادَّ ،
املؤسس��ة العرب َّية
( )3متثي�لات اآلخ��ر -ص��ورة الس��ود يف املتخ َّيل العر ّ
يب الوس��يط ،د .ن��ادر كاظمَّ ،
للدراسات والنثر ،بريوت ،ط92 :2004 ،1
( )4م .ن.92 :
( )5فردينان��د دي سوس�ير ،أص��ول اللس��ان َّيات احلدي��ث وعل��م العالم��ات ،جوناثان كل��ر ،ترمجة
د .عز الدين إسامعيل ،املكتبة األكاديم َّية ،القاهرة ،ط.157 :2000 ،1
( )6ينظ��ر :النظر َّي��ة األدب َّية املعارصة ،رامان س��لدن ،ترمجة جاب��ر منصور ،دار قب��اء للطباعة والنرش
والتوزيع ،القاهرة ،1998 ،د.ط.89-88 :
( )7مشكلة البنية ،زكريا إبراهيم ،دار مرص للطباعة ،اإلسكندر َّية ،د.ط.30 :1990 ،
( )8متثيالت اآلخر.92 :
الس��لطاين،
أنموذجا ،د .عبد العظيم رهيف
يب احلديث
ً
( )9خطاب اآلخر -خطاب نقد التأليف األد ّ
ّ
دار االصالة واملعارصة ،ليبيا ،ط.16-15 :2005 ،1
يب معارص ،د .س��عيد يقط�ين ،د .فيصل دراج ،دار الفكر املعارص ،ط ،1دمش��ق،
( )10آف��اق نقد عر ّ
.229 :2003
حممد حمي،
يب
( )11ينظر :النقد األد ّ
األمريكي من الثالثينات إىل الثامنينات ،فنسنت ب .ليتش ،ترمجة َّ
ّ
تقديم ماهر شفيق فريد ،املجلس األعىل للثقافة ،د.ط ،القاهرة.106 :2000 ،
( )12م .ن108 :
املؤسس��ة العرب َّية
اجلاهيل
الثق��ايف -الش��عر
( )13مجال َّي��ات التحلي��ل
ً
نموذجا ،د .يوس��ف علي�ماتَّ ،
ّ
ّ
للدراسات والنرش ،ط ،1بريوت .17 :2004
( )14ينظر :مجال َّيات التحليل الثقايف.35 :
البطليويس ،دار اجلبل ،بريوت.101 :1973 ،
( )15االقتضاب يف رشح أدب الكتَّاب ،ابن س ِّيد
ّ
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م���ن���ظ���وم���ة ج�������اءت تُ�������زف إل��ي��ك��م

ل������ج ب���ح���ر ال���ك���ام���ل
ب���ك�م�اهل���ا م����ن
ِّ

امل����ح����ب م��غ��ام��س
ق�����ول اب�����ن داغ������ر
ّ

وال�����ق�����ول ب����ره����ان ل��ع��ق��ل ال��ق��ائ��ل

فق��د قدَّ م أدبه وفك��ره طائ ًعا لرثاء أه��ل البيت حتَّى ليفتخر بنفس��ه وقصيدت��ه ،وجيعلها من
ٍ
بمدحة ظاهرة
الكوامل ع�لى بحر الكامل وكامل معانيها وصورها التي قدَّ مها؛ ليوري عنها ثقاف ًّيا
وباطنة.
( )27أعيان الش��يعة ،الس ِّيد حمس��ن األمني ،15/3 :وينظر :روضات اجلنَّات .70/1 :وينظر ترمجته
كاملة هناك ،فقد تتلمذ عىل علامء مدينة ِ
احل َّلة.
( )28روضات اجلنَّات.71/1 :
( )29البابل َّيات.156/1 :
الطف.222/4 :
( )30أدب
ِّ
ِ
( )31شعر احلسن بن راشد احل يِّ ّل.66 :
اخلليعي كذلك:
الطف .152-151 :وقول
( )32أدب
ِّ
ّ
��ي َّ
ك���ل ال��ف��وز واتَّ��ض��ح��ت
ف��ي��ك��م ل���ه س��ب��ل اإلرش�������اد وال��س��ن��ن
ف���از اخل��ل��ي��ع ّ
البابل َّيات.139/1 :
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( )16االقتضاب يف رشح أدب الكتَّاب.102 :
اجلندي ،دار هنضة مرص ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.166 :
( )17علم املعاين ،درويش
ّ
األول ،د .شوقي ضيف489 :
ايس َّ
( )18العرص الع َّب ّ
الطف.130/3 :
( )19أدب
ِّ
( )20م.ن.169/1 :
( )21البابل َّيات.57 /1 :
( )22ديوان مزيد ِ
اإلس�ماعييل
كثري من اإلش��ارات التي أوحت بمذهبه
احل يِّ ّل
ّ
ّ
األس��دي ،15 :وهناك ٌ
ومتسكه باإلمام ،ويضفي عليه األلقاب واالنتساب؛ ألنَّه من نسل آل البيت.
ُّ
ِ
( )23ديوان ابن العرندس احل يِّ ّل.75 :
اخلليعي.46 :
( )24ديوان
ّ
( )25م.ن.86 :
( )26البابل َّيات.134/1:
بمسمه ،قوله:
وللشيخ مغامس قصائد ُأخرى بمعرض الرثاء ختمها
اَّ
وإل����ي����ك����م م����نِّ����ي ق���ص���ي���دة ش���اع���ر
هل�����ج ب���م���دح���ك���م إل����ي����ك����م م���ائ���ل

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ومن قوله يف ثنايا قصيدة ،وليست كتوقيعة ختلص أو ختام للقصيدة:
اخل��ل��ي��ع��ي
إن
ي�����وم�����ا ب���دي�ل�ا
اب����ت����غ����ى ب������اهل������داة
ت���ع���س ال���ق���ائ���ل���ون َّ
َّ
ً

الشفهيني.65 :
( )33ديوان
ّ
( )34ديوان ابن العرندس.45 :
( )35البابل َّيات.147 /1 :
( )36ديوان راجح ِ
احل يِّ ّل.212 :
( )37البابل َّيات.142/1 :
أيضا من قصيدة طويلة ليتخلص بختامه إىل ذات َّيته:
وقال ً
ٍ
أن����ا اب����ن ح���ـ�َّم�اَّ د ال��ع��ب��دي أح��س��ن يل
ربِّ���ـ���ي ف�ل�ا زل����ت ل�لإح��س��ان ح���ـ�َّم�اَّ دا
فقرن اسمه باخلامتة والتأنيث للقصيدة بكوهنا مهداة إىل أهلها بقوله:
ال������در ق���د ق��رن��ت
ف��ه��اك��ه��ا ك��ع��ق��ود
ت�����وم�����ا وإف���������رادا
إىل ي���واق���ي���ت���ه���ا
ِّ
ً
ف.313/4 :
ينظر :أدب ال َّط ِّ
ف.221 :
( )38أدب ال َّط ِّ

( )39البابل َّيات.120/1 :
اخلليعي.59 :
( )40ديوان
ّ
الربيس.56 :
( )41ديوان رجب
ّ
ِ
( )42وجدنا يف دواوين الش��عر احل ِّل َّية إطالة بالقصائد ملا يناهز ( )100بيت؛ وس��بب اإلطالة ببعض
َّ
وألن بعض
القصائد هو متاش�� ًيا م��ع ذوق العرص ،وللمب��اراة التي حتدث مع الش��عراء اآلخرين؛
الش��عراء ينتمي إىل دار خالفة بعينها؛ َّ
ليدل هذا عىل متكُّنه ونفسه وطول باعه ،ورأينا هذه الظاهرة
يف ش��عر ابن العودي ،والصفي ِ
والش��فهيني ،وابن العرندس ،ورجب
احل يِّ ّل ،واحلس��ن بن راشد،
ّ
ّ
ّ
الربيس ،وغريهم.
ّ
ِ
( )43شعر احلسن بن راشد احل يِّ ّل.64 :
الشفهيني.43 :
( )44ديوان
ّ
( )45وله كذلك توقيعات ُأخر كقوله:
وإن ح���ان ح��ي��ن��ي ق��ب��ل ذاك ومل يكن
ع��ل��ي) ن��ص�رة م���ن ن��ص�يره��ا
(ل��ن��ف��س
ّ
ص���اب���را ح��تَّ��ى ان��ق��ض��اء م����راده
ق�ض�ى
ول���ي���س ي��ض��ي��ع اهلل أج�����ر ص��ـ��وره��ا
ً
متسكه
تعبريا عن ُّ
وغري هذه من التوقيعات املبثوثة يف ش��عره ،وهي نسق ش��اع يف غدير َّياته السبعة ً
وإخالصه ووالئه ألهل البيت.
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يسمى (الكان وكان) ،وهي باللهجة العام َّية.
( )46وله قصيدة واحدة فيام َّ
الربيس.76 :
( )47ديوان رجب
ّ
( )48البابل َّيات.153/1 :
( )49الوايف بالوفيات.203/12 :
( )50بحار األنوار.30-29/104 :
العاميل يف أعيان الشيعة.157/4 :
( )51أورد هذه األبيات بتاممها
ّ
( )52ديوان راجح ِ
احل يِّ ّل.123 :
( )53م.ن.126 :
( )54البابل َّيات.112/1 :
( )55م.ن.163/1 :

ال�شعري
حل ِّل ّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�ضوع
التوقيعة اال�سم َّية يف ال�شعر ا ِ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
الطف أو شعراء احلسني ،جواد شبرَّ  ،دار املرتىض ،بريوت1988 ،م.
1.1أدب
ِّ
2.2أعي��ان الش��يعة ،محُ س��ن األمني ،حتقي��ق حس��ن األم�ين ،دار التع��ارف للمطبوع��ات ،بريوت،
1403هـ1983/م.
يب معارص ،د .س��عيد يقطني ،د .فيص��ل دراج ،دار الفكر املعارص ،ط ،1دمش��ق،
3.3آف��اق نقد ع��ر ّ
.2003
4.4االقتضاب يف رشح أدب الكتاب ،ابن س ِّيد البطليويس ،دار اجلبل ،بريوت.1973 ،
يب ،ج ،1دار البيان ،قم ،ط.1951 ،2
عيل اليعقو ّ
5.5البابل َّياتَّ ،
حممد ّ
مؤسسة الوفاء،
6.6بحار األنوار ،العلاَّ مة
تقي (ت1110هـ) ،نش��ـر َّ
حممد ّ
حممد باقر بن َّ
املجلس��ـيَّ ،
ّ
بريوت ،ط1403 ،2هـ.
األول ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة.
ايس َّ
7.7تاريخ األدب العر ّ
يب ،العرص الع َّب ّ
املؤسس��ة العرب َّية
8.8متثي�لات اآلخر -ص��ورة الس��ود يف املتخ َّيل العر ّ
يب الوس��يط ،د .ن��ادر كاظمَّ ،
للدراسات والنرش ،بريوت ،ط.2004 ،1
املؤسس��ة العرب َّية
اجلاه�لي
الثق��ايف -الش��عر
9.9مجال َّي��ات التحلي��ل
ً
نموذجا ،د .يوس��ف علي�ماتَّ ،
ّ
ّ
للدراسات والنرش ،ط ،1بريوت.2004 ،
الس��لطاين،
أنموذجا ،د .عبد العظيم رهيف
يب احلديث
ً
1010خطاب اآلخر -خطاب نقد التأليف األد ّ
ّ
دار األصالة واملعارصة ،ليبيا ،ط.2005 ،1
ِ
ِ
الچراخ ،مركز العلاَّ مة احل يِّ ّل.
1111ديوان ابن العرندس احل يِّ ّل ،حتقيق ومجع د .ع َّباس هاين َّ
اخلليعي ،حتقيق وتذييل ،سعد احلدَّ اد ،مكتب الغسق للطباعة ،ط2009 ،1م.
1212ديوان
ّ
الش��فهيني ،مهدي عب��د األمري مفتن ،جم َّلة مركز بابل للدراس��ات التارخي َّي��ة واحلضار َّية،
1313ديوان
ّ
العدد األول2011 ،م.
الربيس ،حتقيق حيدر عبد الرس��ول عوض ،جممع اإلمام احلسني لتحقيق تراث
1414ديوان رجب
ّ
أهل البيت ،كربالء ،ط2015 ،1م.
ِ
ِ
حممد نرص ،ط ،1كل َّية
1515ديوان رشف الدين احل يِّ ّل ،أيب الوفاء راجح احل يِّ ّل ،حتقيق ودراسة الدوكايل َّ
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اإلسالمي ،طرابلس1994 ،م.
الدعوة اإلسالم َّية وجلنة احلفاظ عىل الرتاث
ّ
1616ديوان مزيد ِ
األسدي ،عارف تامر ،دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع1998 ،م.
احل يِّ ّل
ّ
اخلوانساري ،دار إحياء
املوسوي
حممد باقر
ّ
ّ
1717روضات اجلنَّات يف أحوال العلامء والسادات ،املريزا َّ
يب ،بريوت ،ط1431 ،1هـ2010 ،م.
الرتاث العر ّ
ِ
ِ
الچراخ ،مركز العلاَّ مة احل يِّ ّل ،دار الكفيل للطباعة
1818ش��عر احلسن بن راش��د احل يِّ ّل ،حتقيق د .ع َّباس َّ
والنرش ،كربالء2019 ،م.
اجلندي ،دار هنضة مرص ،القاهرة ،ط ،1د.ت.
1919علم املعاين ،درويش
ّ
الفراهيدي ،حتقيق عب��د احلميد هنداوي ،دار الكت��ب العلم َّية ،بريوت،
2020الع�ين ،اخلليل ب��ن أمحد
ّ
ط.2003 ،1
عز
2121فرديناند دي سوس�ير ،أصول اللس��ان َّيات احلديث وعلم العالمات ،جوناثان كلر ،ترمجة دّ .
الدين إسامعيل ،املكتبة األكاديم َّية ،القاهرة ،ط.2000 ،1
مؤسسة املختار ،القاهرة ،ط.2007 ،1
2222خمتار ِّ
الصحاح ،الرازي ،تقديم د .حييى مرادَّ ،
2323مشكلة البنية ،زكر َّيا إبراهيم ،دار مرص للطباعة ،اإلسكندر َّية ،د.ط.1990 ،
2424النظر َّية األدب َّية املعارصة ،رامان س��لدن ،ترمحة جابر منصور ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع،
القاهرة ،1998 ،د.ط.
حممد حمي ،تقديم
يب
2525النقد األد ّ
األمريكي من الثالثينات إىل الثامنينات ،فنس��نت ب .ليتش ،ترمجة َّ
ّ
ماهر شفيق فريد ،املجلس األعىل للثقافة ،د.ط ،القاهرة.2000 ،
الصفدي ،ص�لاح الدين خليل بن أيبك (ت 764هـ) ،حتقيق أمحد األرناؤوط
2626ال��وايف بالوفيات،
ّ
وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،د.ط1420 ،هـ.

