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َّ
ملخ�ص البحث
َّ
بحسن النسج
املهمة التي مت َّي ْ
زت ُ
إن كتاب ال ُّلهوف يف قتىل الطفوف هو من الكتب َّ

عن��د ابن طاووس ،وقد تناولت يف هذا املتن قض َّي��ة البنية اإليقاع َّية والصوت َّية والصورة
ِ
وقفت عىل جممل اإليقاعات الصوت َّية املنترشة يف بنية
والدراسة ،إ ْذ
الفن َّية سبيلاً للبحث
ُ

النص��وص األدب َّية يف ه��ذا الكتاب من إيقاع املقاطع الكالم َّية ،وقد ش��مل بنية التوازي
جت عىل
عر ُ
عر ُ
ثم َّ
ثم تناولت االقتباسَّ ،
جت عىل تقن َّية الرتجيعَّ ،
ث��م َّ
بأنواعه الواردةَّ ،

اإلبداعي،
الصورة الفن َّية يف هذا الكتاب من صور تش��بيه َّية وصور استعار َّية يف نسيجه
ّ
وجدت َّ
أن املبدع كان دقي ًقا يف بنيته الفن َّية التي أراد من خالهلا التعبري عن خلجاته
وق��د
ُ
جهة ٍ
جهة ،وجذب مجهور القراء من ٍ
الداخلية ،ومشاعره من ٍ
ثانية ،ونقل األحداث التي
َّ
َّ

مر هبا اإلما ُم احلسني ُ
ف األليمة.
وأهل بيته يف واقعة ال َّط ِّ
َّ
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ٍ
البالغي
جيل األداء
عمدت هلذا الكتاب؛ أل َّن ُه يكشف لنا
ورصانة الديباجة ،وقد
ُ
ّ
بشكل ٍّ

هـ) يف كتابه اللهوف664علي ابن طاوو�س (ت
الأداء
ّ البالغي عند ال�س ِّيد
ّ

Abstract
The book "Al-luhoof fi Katla Al Tofoof" is one of the important
books which was characterized by the good weaving and
because it clearly reveals to us the rhetorical performance of Ibn
Tawoos. In this context, I dealt with the issue of rhythmic and
vocal structure as well as artistic image as a means of research
and study. As it stood on the whole vocal rhythms scattered in the
structure of literary texts in this book of the rhythm of syllables, it
included the structure of parallelism of the types received, then I
covered the technique of rewinding, so I dealt with the quotation
and then I came to the artistic picture in this book like metaphors
and metaphorical images in the fabric of creative work, however,
I found that the creator was accurate in his artistic structure,
through which he wanted to express his inner desires and feelings
on the one hand, and to attract the readers on second hand , also
to convey the events that Imam Hussein and his family (PBUT)
experienced in the painful incident "Al-Taff".
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

preaching of the preamble. I have written about this book

علي عبد احل�سني جبري
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مقدِّ مة البحث
ِ
ع�لي ابن طاووس من الكتب
يعدُّ كتاب (اللهوف يف قتىل الطفوف) ملؤ ِّلفه الس�� ِّيد ّ

البالغي طري ًقا للكشف عن النصوص،
يف ذلك إىل الدراسة األدب َّية ،معتمدً ا عىل األداء
ّ

وإب��راز البنى اإلبداع َّية التي انطوى عليها هذا الكتاب ،ومعرف��ة القيمة الفن َّية واجلامل َّية
التي تسترت وراء تلك البنى.

وحماور هذه الدراسة قائم ٌة عىل ما يأيت:
َّأولاً  :البنية اإليقاع َّية والصوت َّية.
ثان ًيا :الصورة الفن َّية.
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وتؤرخ لقضية مقتل اإلمام احلُس�ين ،وهذا ما حدا يب إىل
املهم��ة التي
ِّ
تص��ور وتنقل ِّ
َّ
ٍ
ٍ
دراس��ة هذا الكتاب ،وما ورد ِ
فيه من ُخ ٍ
عمدت
وأبيات من الشعر ،وقد
وروايات
طب
ُ

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

�أ َّو اًل :البنية الإيقاع َّية وال�صوت َّية
اللغوي»( ،)1ولك�� َّن هذه األصوات
األص��وات هي« :أصغر وح��دات يف النظ��ام
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

لتكون البنية الصوت َّية ،وهذه البنية ناجت ٌة عن تفاعل األلفاظ
ترتابط منسجمة يف تكامل؛ ِّ

جرس��ا ودالل ًة وانس��جا ًما ،وهذا التفاعل ال يمكن أن حيص��ل إلاَّ إذا انتظم يف نظام هو
ً
يب تكمن يف البنية اإليقاع َّيةَّ ،
اإليق��اع ،إذ َّ
أثر
النص األد ّ
إن إبداع َّية ِّ
وإن مجال َّية اإليقاع هلا ٌ

اإلبداعي ،حتَّى نُظر إىل اإليقاع عىل أ َّن ُه من العنارص األساس َّية
النص
كبري يف مجالية بنى ِّ
ّ
ٌ
ِ
الصوت،
خاص�� ًة ،وقد ُع ِّرف اإليقاع بأ َّن ُه« :انتظا ٌم يف
يف األع�مال األدب َّية عا َّم ًة ،والنثر َّية َّ
وتناسب يف الب ِ
عد»(.)2
ُ
ٌ
َّ
اس��تغل أغلب املبدع�ين اإليقاع قاصدين من�� ُه القيام ببن��اء مناطق اإلبداع يف
وقد

النص ،ومساقط تأثريها يف نفس املتل ِّقي.
ِّ

هيمنا هنا من مجلة التأثريات التي يوحي هبا اإليقاع ،التأثري يف وحدات التواصل
وما ُّ

االجتامعي:
ّ

النص ⇐ القارئ
املؤ ِّلف ⇐ ّ

إن البني��ة اإليقاعي��ة مت��ارس تأثريا خاصا يف البنى املش��كِّلة له م��ن ٍ
إذ َّ
جهة ،وحت ِّفز
ُ
ًّ
َّ
ً
جهة ٍ
القارئ للتفاعل مع العمل األديب من ٍ
ثانية.
ّ
وبنا ًء عىل هذه املعطيات املقتضبة ألمه َّية اإليقاع والصوتَّ ،
فإن إيقاع النثر يف كتاب

قائم عىل ما يأيت:
اللهوف يف قتىل الطفوف وجدنا ُه اً
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أ .إيقاع املقاطع الكالم َّية:

1.1التوازي :وكان عىل نوعني ،أحدمها :التوازي املتسلس��ل ،واآلخر :التوازي
(الثنائي).
املتقابل
ّ

2.2الرتجيع.
ب .االقتباس.

وكان عىل املحاور اآلتية:
 .1الت��وازي :ه��و تش��ابه الرتاكي��ب يف أج��زاء من اجلمل��ة أو الفقرة ،إذ تتس��اوى
ِ
ُّ
األج��زاء يف الط��ول وعدد املقاط��ع والكلامت ،فتتامث��ل املباين يف الس��طور املتقابلة
كل

يب عا َّم ًة.
املكونة لإليقاع يف النثر العر ِّ
وتتعادل()3؛ لذا عُدَّ التوازي من العنارص األساس َّية ِّ
ِ
بقول��ه« :العديد من أن�ماط النث��ر الفنِّي ينبن��ي بمبدأ
وق��د ع�َّب�رَّ عن�� ُه جاكوبس��ون
رشط عند بعض الن َّقاد بقوهلمَّ :
ٌ
املكونة لإليقاع يف النثر
امل��وازاة»( ،)4بل هو
إن «العنارص ِّ

يب ختضع لقوانني االنتظام والتوازي والتناسب ،وك ُّلها عنارص مجال َّية»(.)5
العر ّ

بي��دَ َّ
أن التوازي يف كتاب اللهوف هو التوازي ذو اجلمل القصرية؛ أل َّن ُه يكون أكثر

يت
تأثريا من جهة الداللة؛ وقد س��اعد هذا النوع من التوازي عىل خلق االنس��جام الصو ّ
ً
واإليقاع��ي بني الكل�مات واملقاطع الصوت َّية م��ن جانب ،وبني الدالل��ة واملضمون من
ّ

ٍ
جانب آخر.

دت يف كت��اب (الله��وف يف قتىل الطف��وف) ،فهي
أ َّم��ا أن��واع الت��وازي الت��ي ُر ِص ْ

ما يأيت:
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�أ� .إيقاع املقاطع الكالم َّية:

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

أ .الت��وازي املتسلس��ل :إذ يقوم هذا التوازي ع�لى رسد جمموعة من الصفات قصد
ٍ
ٍ
واحد ،فيقول يف وصف مجاعة عبيد اهلل بن زياد(:)6
ملوصوف
االستقصاء والتفصيل
األمة
يا ⇐ عبيد َّ

⇐ َّ
شذاذ األحزاب

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

⇐ َن َب َذة الكتاب
حمريف الكَلِم
⇐ ِّ
⇐ عصبة اإلثم

⇐ نفثة الشيطان
السنن
⇐ مطفئي ُّ

ِ
نالح��ظ َّ
بوصفه بني ًة
النص اعتمد عىل التوازي املتسلس��ل يف ع��رض الصفات،
أن َّ

موس��يق َّي ًة قادر ًة عىل جتسيد االهتزازات العاطف َّية التي تتغنَّى باخلصال الس ِّيئة التي محلها

يترسب إليها ُ
امللل
حلسني ،فهذه التشكيلة الصوت َّية
ْ
أعداء االمام ا ُ
جاءت مؤ ِّثرةً ،فال َّ
ِ
ٍ
م��ن ج��راء الرتكيز عىل ٍ
متواش��جا
بدوره إيقا ًعا
واح��د ،فالتوازي املتسلس��ل خلق
لون
ً
َّ
متفاعلاً مع القيم الفكر َّية والشعور َّية املعبرَّ عنها.
أبرز الصفات الس ِّيئة هلؤالء القوم الذين يقفون إىل جانب يزيد بن معاوية،
فاإلمام َ
ِ
أخساء أخذهم إىل هذا
وأنهَّ م ال يملكون حس ًبا رشي ًفا ،وال مذه ًبا يف القول نق ًّيا ،وكانوا َّ
موقف ٍ
ٍ
نذالة ال يحُ س��دون عليه ،فهذه الصف��ات التي ذكرها
املوق��ف الطمع ،وأنهَّ ��م يف
اإلم��ام ،ونقلها ابن طاووس يف ِ
كتابه ازدادت روع ًة ومجالاً بالتوازي املتسلس��ل؛ إذ
ٍ
وأظهرت اعتناء املبدع بنسيجه
ووضوحا،
إيقاعي زاد األسلوب سطو ًعا
بتناسق
جاءت
ْ
ْ
ً
ٍّ
ٍ
ٍ
قرة إىل فِ ٍ
اللغ��وي ،وانتقاله من فِ ٍ
فك��رة ،وقد أوجدَ ت هذه اإليقاع َّية
فكرة إىل
قرة ،ومن
ّ
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هيز أوتار القلب يف أثناء عمل َّية االستجابة والتل ِّقي.
تناس ًبا بني األلفاظ واملعاين ُّ

لذا نرى َّ
حتول عند اإلمام إىل مناطق ومقاطع يندمج فيها
أن التوازي املتسلسل َّ

الفكر بالصورة باإلحساس باملوسيقى.

ب .الت��وازي املتقاب��ل (الثنائ��ي) :وه��و الت��وازي الذي يق��وم عىل تك��رار قرائن

ٌ
مضمحل
ونعيمها ⇒⇐
ُ

مكفهر
ورسورها ⇒⇐
ٌ
ُ
ُ
منزل ⇒⇐ تلعة

ودار ⇒⇐ قلعة
ُ

فالن��ص قائ��م عىل الت��وازي املتقابل بني طرفني ،وه��و من التوازي��ات املؤ ِّث ِ
رة التي
ُّ
ٌ

توخاه��ا اإلم��ام؛ ليؤ ِّث��ر يف مجه��ور املخا َطبني ،زياد ًة ع�لى َّ
َّ
أن املوازن��ة بني الصفات
ٍ
بش��كل مم َّي ٍ
ٍ
بطريقة تُثري الدَّ هش��ة،
خرجت تلك الصفات
��ز ،إذ
اجلميل��ة والقبيحة ،ظهر
ْ

يتعم ُق يف
ِّ
كبري جعل ُه املنش��ئ هبذا األس��لوب َّ
تأثري ٌ
وحت��ول الت��وازي املتقابل إىل إيقا ٍع ل ُه ٌ
ِ
أصبحت الدني��ا ال قيم َة تُرجى منها،
الوجدان ،ويمتزج باملش��اعر واألحاس��يس ،حتَّى
أيضا يف توبيخ األعداء يوم واقعة كربالء(:)8
ويقول اإلمام احلسنيً 
الر ُّب ر ُّبنا ⇒⇐
فنعم َّ
َ
ِ
أقررتُم
بالطاعة ⇒⇐

ِ
وآمنتم
بالرسول ⇒⇐
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ُ

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

قو ُل اإلمام احلسني
النص ،ومن ذلك ْ
ومتوازيات ومجل بني طر َفني ،أو موصو َفني يف ِّ
ِ
َّ
وملذاهتا(:)7
استشهاده هاج ًيا الدنيا
يو َم
ٍ
بال
فجديدُ ها ⇒⇐

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حياول املبدع يف هذا النس��ق اإليقاعي الذي يحُ دث��ه التوازي املتقابل أن يوجه ِ
الفكر
ِّ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وألفاظ
مقارنة جتاه املخاطب،
ألفاظ
نحو احلدث؛ لرسم صورة تنسجم مع ما حيشد ُه من
ِ
ِ
ٍ
الر ِّب)،
هجائ َّية يؤنِّب هبا املخا َطب بأنَ�� ُه َ
عم َّ
(بئس العبد) ،ويقابلها يف اجلانب اآلخر (ن َ
وقد ش��كَّلت ه��ذه األلف��اظ بانس��ياب َّيتها وإيقاعها املتوازي موس��يقى منتظم��ة تد َّفقت
مط��ر ،ومن َثم فالت��وازي املتقابل يعمل ع�لى خلق ٍ
ٍ
كأنهَّ ��ا َّ
بنية إيقاع َّي ٍة تتناس��ب
زخات
َّ
النثري ا ُمل��راد من ُه تأني��ب املخا َطبني ممَّن خرجوا ع��ن طريق الرشيعة
وطبيع��ة اخلط��اب
ّ
واإلسالم.

يت بنيت ُه التكرار ،حيدث يف أثناء احل��وار ،يعمد املتك ِّلم
.2
إيقاع ص��و ٌّ
الرتجي��ع :هو ٌ
ُ

ِبه إىل إرجا ِع ٍّ
الظريف)( ،)9ويعدُّ من
دوال بعينها ،ش��ار ًطا املقام واملوقف املحدَّ د (الوسط
ّ
النص يف كتاب اللهوف يف قتىل الطفوف،
املهمة واملهيمنة عىل بنية ِّ
التشكيالت اإليقاع َّية َّ
ِ
اخلط��اب ،ومن ُه حيث يقول« :ق��ال الراوي :وجاء
قاص��دً ا منها خل��ق اجلدَّ ِة والتأثري يف

ٌ
شيخ ،ودنا من نساء احلسني وعياله ،وهم يف ذلك املوضع.

فق��ال :احلمدُ هلل الذي قتلك��م وأهلككم وأراح البالد م��ن رجالكم ،وأمكن أمري

املؤمنني منكم.

عيل بن احلسني :يا شيخ هل قرأت القرآن ؟
فقال له ّ

قال :نعم.

قال :فهل عرفت هذه اآلية ﴿لاَ َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِلاَّ ا ْل َـم َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى﴾.

قال الشيخ :نعم قد قرأت ذلك.

فقال عيل له :نحن القربى يا شيخ .فهل قرأت يف بني إرسائيل ﴿و َآ ِ
ت َذا ا ْل ُق ْر َبى
َ
ّ

َح َّق ُه﴾.
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فقال الشيخ :قد قرأت.
﴿وا ْع َل ُموا
عيل بن احلس�ين فنحن القربى يا ش��يخ .فهل قرأت هذه اآلية َ
فقال ّ
َأنَّما غَنِمتُم ِم ْن َشي ٍء َف َأ َّن لِ َّل ِه ُخمس ُه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى﴾.
َّ ُ
ُ َ
ْ
ْ ْ
َ
قال :نعم.

قال الشيخ :قد قرأت ذلك.

عيل :فنحن أهل البيت الذي خصصنا اهلل بآية الطهارة يا شيخ.
فقال ّ
قال الراوي :فبقي الشيخ ناد ًما عىل ما تك َّلم به.

وقال :باهلل إنَّكم هم»(.)10

إذ تتج�َّل�ىَّ العبقرية عند الس�� ِّيد ابن طاووس يف إعادة تش��كيل األفكار واألغراض

الكم اهلائل من املش��اعر واألحاس��يس التي حيتوهيا
بقوالب وبنى قادرة عىل اس��تيعاب ِّ

احلجاج��ي ال��ذي ينطوي عليه ه��ذا اخلطاب املنس��وب إىل
الن��ص ،زي��اد ًة ع�لى الدفق
ّ
ّ
الرسول األكرم حممد ،فالنص قد هيمن ِ
عليه إيقاع الرتجيع؛ أل َّن ُه األجدى يف جلب
ُّ
َّ
ِ ()11
ثم
س��مع القارئ ،إذ يقوم بدفع الس��أ ِم وامللل عن ُه هبذه البنية الصوت َّية اجلاذبة  ،ومن َّ
ٍ
كون
فاألس��لوب َّية الصوت َّية يف كتاب اللهوف قائم ٌة عىل نظا ٍم
إيقاعي منسج ٍم ومنضبطَّ ،
ٍّ
ِ
مظهرا ُأسلوب ًيا مم َّي ًزا ،وذلك باالعتامد عىل بنًى إبداع َّية ،وهي( :بنية التوازي ،بنية
بدوره
ً
بش��كل ف َّع ٍ
ٍ
��ال يف عمل َّية التكوي��ن والصناعة األدب َّية
س��امهت هذه البنى
الرتجيع) ،وقد
ْ

لدى الكاتب الس�� ِّيد ابن ط��اووس يف عرض األحداث واألق��وال املأثورة ألهل البيت

عليهم الصالة والسالم.
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عيل :فنحن القربى يا ش��يخ فه��ل قرأت هذه اآلي��ة ﴿إِن ََّما ُي ِري��دُ ال َّل ُه
فق��ال ل��ه ّ
لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًيرا﴾.
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

ب .االقتبا�س:
تضمني« :الكالم ش��ي ًئا من القرآن أو احلديث وال ين ِّبه عليه للعلم به»( ،)12إذ أورد

«أيا الناس يِّإن
الس�� ِّيد ابن طاووس مجل ًة من األحاديث ،منها قول الرسول الكريم :هُّ
قد خ َّلفت فيكم ال َّثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي وأرومتي ومزاج مائي وثمرة فؤادي

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ومهجت��ي لن يفرتقا حتَّى ِ
وإن ال أس��ألكم يف ذلك
وإن انتظرمها يِّ
عل احلوض ،أال يِّ
ي��ردا يَ َّ

رب أن أس��ألكم امل��و َّدة يف القربى ،فانظروا كيف تلقوين غدً ا عىل
رب ،أمرين يِّ
إلاَّ ما أمرين يِّ
ٍ
َ
عيل يوم القيامة َ
رايات
ثالث
احل��وض وقد أبغضتم عرتيت وظلمتموهم ،أال وإنَّه س�َت�رَ ِ د َّ
األمة»(.)13
من هذه َّ
فقد عمد الس��يد ابن ط��اووس يف ِ
كتابه اللهوف إىل االس��تعانة باحلديث الرشيف
ِّ

حمم��د ،وقد انط��وى هذا احلدي��ث عىل تقن َّي��ة االقتباس م��ن القرآن
للنب��ي األك��رم َّ
ِّ
النص ،من ٍ
إبراز لس��لطة أهل
الكريم ،إ ْذ َّ
عزز هذا االقتباس البنية الصوت َّية والدالل َّية يف ِّ
البيت ،ومكانتهم يف الدنيا واآلخرة عند الرس��ول األكرم وعند اهلل سبحان ُه وتعاىل،
والتي ال ُيدانيها يشء.

أيضا خطب��ة احلوراء زينب عندما رأت الق��وم يبكون بعد أن
وم��ن االقتباس ً
َ
كثريا واضحكوا
قام��ت بتأنيبهم :إ ْذ قال��ت ...« :أ تبكون وتنتحب��ون ،إي واهلل ،فابكوا ً
قليلاً  ،فلقد واهلل ذهبتم بعارها وشنارها.)14(»..
ِ
ِ
ِ
ِ
َاء بِ َما
وهذا ُّ
النص فيه إش��ار ٌة إىل قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َي ْض َحكُوا َقليلاً َو ْل َي ْبكُوا كَث ًيرا َجز ً
عمدت الس�� ِّيدة زينب إىل االقتباس؛ لتُظهر ملن خت َّلف عن
ون﴾( ،)15إ ْذ
ْ
كَانُوا َيك ِْس�� ُب َ
نرصة اإلمام احلس�ينَّ 
أن مصريهم العار يف الدنيا ،والع��ذاب يف اآلخرة ،فضلاً عن

النص من هذا االقتباس.
املوسيق َّية املؤ ِّثرة التي أضفتها عىل ِّ
364

علي عبد احل�سني جبري
�أ.م.دّ .

ثان ًيا :ال�صورة الفن َّية
وهي قائم ٌة عىل ما يأيت:

املهمة التي من ش��أهنا أن ترفع م��ن إبداع َّية
يعدُّ التش��بيه من األس��اليب البالغ َّي��ة َّ

اإلبداعي ،والتي يكون
النص
النص��وص ،بالعالقات التي يقيمها املبدع بني األلفاظ يف ِّ
ّ

الن��ص وتأثريه ،ويبعد ُه ع��ن املبارشة وعن صفة
أساس��ها التش��بي َه الذي يزيد من عمق
ِّ

املبني عىل وجه احلقيقة.
الكالم ّ

والتش��بيه عمل َّية مقارنة بني طرفني( :املش�� َّبه واملش�� َّبه به) ،لعالق��ة جتمع بينهام()16؛

وألمه َّيت��ه وتأثريه يف اخلطاب اقرتنت جودة املبد ِع بمقدار براعته وقدرته فيه؛ ألنَّه جيعل
الق��ارئ يتعمق يف الن��ص ،وي ِ
نعم النظر في��ه ،باح ًثا عن العالقة ب�ين طرفيه ،والصفات
ُ
ِّ
َّ
املتامثل��ة بينه�ما ،فإذا م��ا وجدها ،حت َّقق��ت املتعة لدي��ه ،ونالت إعجاب��ه؛ َّ
ألن النصوص
أوحت إليه معنًى جديدً ا مل يكن حاصلاً قبله.

وتتَّضح قيمة التش��بيه من كش��ف املع��اين وإيضاحها ،فله «روع��ة ومجال ،وموقع

اجل�لي ،وإدنائه البعيد من القريب ،ويزيد
اخلفي إىل
حس��ن يف البالغة؛ وذلك إلخراجه
ِّ
ِّ

ووضوحا ،ويكسبها مجالاً وفضلاً »( ،)17ويف هذه اإلبانة واإليضاح للمعاين
املعاين رفع ًة
ً
إبعا ٌد عن اللبس والغموض؛ َّ
ألن التشبيه حيافظ عىل احلدود املتاميزة بني األشياء(.)18
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 .1الت�شبيه:

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

ِ
بدأت تقرع ُ
احلرب« :أبا خالد نحن
طبول
وممَّ��ا جاء يف كتاب اللهوف قول�� ُه عندما ْ

نبل كنانتك وفرسان عشريتك ،إن رميت بنا أصبت ،وإن غزوت بنا فتحت»(.)19

ِ
يصور نفس ُه وأقران ُه
يس��تعني
إ ْذ
ُ
املبدع بالبنية التش��بيه َّية إلبراز مقاصد كالمه ،فهو ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
والبأس يف املعارك واشتداد احلرب.
القوة
بنبل الكنانة للداللة عىل
بخ ٍ
ومن ُه« :يا بني متيم كيف ترون موضعي فيكم وحس��بي منكم؟ فقالواٍ :
بخ أنت

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

واهلل فقرة الظهر ،ورأس الفخر ،حللت يف الرشف وس ًطا ،وتقدَّ مت فيه فر ًطا»(.)20

أن بني متيم اس��تعانوا بالصورة التش��بيه َّية بوصفها نس�� ًقا فاعلاً
ي��رى القارئ هن��ا َّ
ِ
ِ
ِ
اجلأش.
ورباطة
والعزيمة
للقو ِة
مؤ ِّث ًرا؛ إذ ش ّبهوا املخا َطب بفقرة الظهر ،فهو
مصدر َّ
ٌ
أيضا« :-قال الراوي :فتقدَّ م عمر بن سعد فرمى نحو عسكر احلسني
ويقولً -

بس��ه ٍم ،وقال :اش��هدوا يل عند األمري أنيِّ َّأول من رمى .وأقبلت السهام من القوم كأنهَّ ا
القطر ،فقال ألصحابه :قوموا رمحكم اهلل إىل املوت»(.)21

الكم اهلائل الذي سقط عىل معسكر اإلمام
هنا الراوي يعتمد عىل اخليال يف تصوير ِّ
صور تساقط النبل َّ
بزخات املطر؛ من شدَّ ِة كثافتها وكثرهتا.
احلسني ،إذ َّ
من هنا نلحظ َّ
مر هبا
أن التشبيه كان
عنرصا فاعلاً ومؤ ِّث ًرا يف تصوير األحداث التي َّ
ً
وأهل ِ
ِ
اإلما ُم احلسني ُ
واقعة كربالء األليمة.
بيته يف

 .2اال�ستعارة:
تنامز اللغة اإلبداع َّية بخصوص َّية مع َّينة جتعلها تنحرف عن اللغة الوضع َّية ،وترتبط

فيه��ا األلفاظ بعالقات جديدة ومبتكرة ،ال ختض��ع فيها إىل احلقيقة ،بل إىل املجاز الذي

مت ِّثل االس��تعارة أعىل مراحل��ه ،وهي طريقة من طرائق التعبري غ�ير املبارش ،التي هتدف
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ُّ
الباث ش��ي ًئا
يقرر
إىل التخييل واإلحياء ،ال إىل التقرير الذي هو س��مة التعبري املبارش؛ إذ ِّ
تفرد لغ��ة األدب وخصوص َّيتها التي ترتك صداها
أو يث ِّبت��ه ،ويف املج��از يكمن يشء من ُّ
وتأثريها يف املتل ِّقي ،وهذه غاية املبدعني ،لكنَّها ليست يف منال اجلميع.

خاصة عىل اجلمع بني األضداد واألش��ياء
ينف��رد املجاز ،واالس��تعارة منه ،بق��درة َّ
ٍ
ٍ
جديدة
عالقات
املتنوعة الالزمة للرؤية اإلبداع َّية ،م��ن خالل خلق
البعي��دة والعنارص ِّ

ُيدخلن��ا يف عامل م��ن الغرابة ،فهذه الصورة القائمة عىل االس��تعارة ال يس��تطيع أن يناهلا
بمجرد النظر إليها ،بل حيصل ذلك بعد تث ُّبت وكدِّ النفس
اخلاطر برسعة ،أو أن يدركها
َّ

وحتريك اخليال واستحضار ما غاب عنه(.)23

َّ
يعرفها بعض
إن االس��تعارة عالق��ة لغو َّي��ة تقوم ع�لى املقارنة كالتش��بيه ،ولذل��ك ِّ
ِ
يب
النص األد ِّ
البالغ ِّيني بأنهَّ ا :تشبي ٌه ُحذف منه أحدُ طر َف ْيه( ،)24ولكن مع التشبيه تبدو يف ِّ
ٍ
ألن َّ
درج��ة م��ن املعقول َّية واالعتياد َّية؛ َّ
طرف عىل ِح��دَ ة ،يف حني يتفاعل الطرفان يف
كل

االس��تعارة ويتَّحدان ،ففيها تقوم عمل َّية استبدال وانتقال بني الدالالت الثابتة للكلامت
املختلفة عىل أساس التشابه(.)25

وهذا التفاعل بني العنارص ،والس ّيام املتباعدة ،حي ِّقق اجلدَّ ة واالبتكار والغرابة التي

اإلبداعي املشتمل عليها «يف
تُدهش ومتتِّع وتبعث عىل التأثري ،فاالس��تعارة تُظهر العمل
ّ
ِ
وتوجب له بعد الفضل فضلاً [ ]...ومن خصائصها التي
صورة مستجدَّ ة تزيد قدره نبلاً ،
تذكِّر هبا ،وهي عنوان مناقبها :إنهَّ ا تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ»(.)26

ي��زاد عىل هذا َّ
أن االس��تعارة تك��ون أبلغ يف توكي��د الصفات للمعنى من التش��بيه
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بينه��ا ،فهو «خيت�صر ال ُبعد بني املرشق واملغرب ،ويرينا األض��داد ملتئمة ،ويأتينا باحلياة
وامل��وت جممو َع�ين ،واملاء والنار ِ
جمتم َع�ين»( ،)22وهذا اجلمع بني العن��ارص املتباعدة قد

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

بفضل التفاعل واالتحِّ اد بني املس��تعار واملس��تعار له ،فتنزوي مجيع الفوارق بينهام ،أ َّما يف
فإن املتل ِّقي يبقى يشعر َّ
التش��بيه ،فعىل الرغم من املبالغة فيهَّ ،
بأن املش َّبه هو غري املش َّبه به،

بفعل وجود أداة التشبيه(.)27

كثريا ،ومع أنهَّ ا ُّ
َّ
أقل من التشبيه يف الكتاب،
إن أهل البيت استعانوا باالستعارة ً

وأكثر قدر ًة عىل حتقيق املتعة والدهشة ،إذ كانت وسيلة بارعة يف نقل
تأثريا،
ُ
إلاَّ أنهَّ ا أشدُّ ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعاين ،وقد أبدع فيها أهل البيت ،واستعان الس ِّيد ابن طاووس يف مقاالهتم؛ ألنهَّ ا تُظهر
ثقافتهم الواسعة وخياهلم اخللاَّ ق وبراعتهم اللغو َّية.

وهناك أسباب أخرى رفعت من قدرة الشاعر يف صياغة استعارته ،يأيت يف مقدِّ متها

أث��ر ف َّعال َّية اإلبداع املبكِّرة ،ونبوغه يف قول الش��عر ،وكذل��ك التأليف يف جمازات القرآن
كتب كثر احلديث فيها عن املجاز واالستعارة( ،)28وبذلك اجتمع لديه
واحلديث ،وهي ٌ
احلديث عن االستعارة وتطبيقاهتا عمل ًّيا يف شعره ،ويف هذا املعنى يقولَّ :
«إن الكالم متى

خال من االستعارة وجرى عىل احلقيقة ،كان بعيدً ا عن الفصاحة ،بر ًّيا من البالغة»(.)29
وال يعني اهتاممه باالس��تعارة واملجاز هجران احلقيقة ،بل أن يكون هناك توازن وتكافؤ

بني احلقيقة واملجاز؛ لكي يكون الكالم أقدر عىل جتسيد الواقع.

ومن االس��تعارة يف كتاب اللهوف يف قتىل الطفوف م��ا جاء من ٍ
بحق معاوية،
قول ِّ

إذ يقول« :فقالَّ :
إن معاوية مات فأهون به واهلل هالكًا ومفقو ًدا ،أال وإنَّه قد انكرس باب

أمرا ظ َّن أنَّه قد
اجلور واإلثم ،وتضعضعت أركان الظلم ،وقد كان أحدث بيعة عقد هبا ً
أحكمه ،وهيهات والذي أراد اجتهد واهلل ففشل وشاور فخذل»(.)30

يصور معاوية وس��قوطه
فصاح��ب اإلمام احلُس�ين يزيد بن مس��عود
النهش�لي ِّ
ّ
ِ
ِ
ك�سر ل َب ِ
باب،
اجلور واإلثم ،ومها معنو َّيان ،إ ْذ لي��س
اب
وهالك��ه بأ َّن ُه
للجور وال لإلث ِم ٌ
ٌ
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ِ
الصورة االس��تعار َّي ِة وجيعل للظل ِم
ثم يسرتس��ل يف
وه��ذا من باب االس��تعارة املكنيةَّ ،

أيضا -من باب االستعارة املكن َّية.
أركانًا تتضعضع ،وهذاً -

أيضا« :قال الراوي :فقام احلس�ين خطي ًبا يف أصحاب��ه ،فحمد اهلل وأثنى
ومن�� ُه ً

ثم قال :إنَّه قد نزل بنا م��ن األمر ما قد َترونَّ ،
وإن الدنيا
علي��ه ،وذك��ر جدَّ ه فصلىَّ عليهَّ ،

ال ُيتَناهى عنه؛ لريغب املؤمن يف لقاء ر ِّبه حم ًّقا ،فإنيِّ ال أرى املوت إلاَّ سعادة ،واحلياة مع
الظاملني إلاَّ بر ًما»(.)31

ِ
بش��كل ف َّع ٍ
��ال يف ِ
ٍ
حكم��ة اإلمام
نقل
يالحظ -س��امهت
فالبني��ة االس��تعار َّية -كام َ
ِ
ِ
حول اإلما ُم الدُّ نيا إىل ٍ
حي
تم تصوير مشاعره وذ ِّمه للحياة ،وقد َّ
كائن ٍّ
احلسني ،وقد َّ
يتغيرَّ ويتنكَّر و ُيدبر معروف ُه ،وهنا من باب االستعارة املكن َّية.

م��ن هنا نالحظ َّ
أن كتاب اللهوف يف قتىل الطفوف ،هو من الكتب التي فيها األداء

البالغي الفاعل واملؤ ِّثر ،متم ِّثلاً
بمحور ِّي األلفاظ والدالالت واملعاين ،مجُ ِّس��دً ا ذلك يف
َ
ّ
ٍ
البنَى اإليقاع َّية املؤ ِّثرة من ٍ
ٍ
وصور تش��بيه َّي ٍة واس��تعار َّي ٍة ،إذ تعاضدت ُّ
كل
واقتباس
تواز

ه��ذه التقن َّي��ات يف تقديم بنية صوت َّية ودالل َّي��ة مؤ ِّثرة ،عمد إليه��ا الكاتب قاصدً ا جلب

مر هبا اإلما ُم
أسامع مجهور ال ُق َّراء والتأثري فيهم ،لكي يعيشوا حلظات التجربة املريرة التي َّ
ِ
احلسني وأهل ِ
ف اخلالدة.
بيته
وأصحابه عليهم الصالة والسالم يف معركة ال َّط ِّ
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ق��د تغيرَّ ت وتنكَّرت وأدبر معروفها ،واس��تمرت َّ
تب��ق منه إلاَّ صبابة كصبابة
حذاء ،ومل َ
ٍ
عمل ب��ه ،وإىل الباطل
اإلناء ،وخس��يس
عي��ش كاملرعى الوبيل ،أال ت��رون إىل ِّ
احلق ال ُي َ

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

خامتة البحث
من النتائج التي توص َّلنا هلا ،اآليت:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

1.1ب��رزت البني��ة اإليقاع َّية والصوت َّي��ة يف نصوص كتاب الله��وف ،بوصفها بنًى
مؤثر ًة وفاعل ًة يف تلك النصوص ،الس�� ِّيام التوازي املتسلسل والتوازي املتقابل
��ق بدورها
والرتجي��ع ،إ ْذ
ج��اءت تل��ك األنواع من الت��وازي والرتجيع لتخ ُل َ
ْ
متواشجا متفاعلاً مع القيم الفكر َّية والشعور َّية املعبرَّ عنها.
إيقا ًعا
ً

ِ
2.2اعتمدت أغلب النصوص عىل ُأس��لوب االقتب��اس ،إ ْذ كان فاعلاً
بوصفه بني ًة
إبداعي ًة وبديع َّي ًة مؤثر ًة من الناحية الصوت َّية والدالل َّية.

ِ
باحليوية واخليال والتأثري؛ ليبتعد
3.3ج��اءت الصور الفن َّية يف كتاب ا ُّللهوف مليئ ًة
ِ
املب��ارشة يف احلدي��ث ،وقد هيمنت
الكات��ب -ع��ن طريق هذه الص��ور -عن
الصور التشبيه َّية والصور االستعار َّية عىل جممل النصوص اإلبداع َّية.
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( )1األسلوب َّية وحتليل اخلطاب.124 :
( )2األسلوب واألسلوب َّية.83 :
( )3مبادئ يف اللسان َّيات ،43 :أفكار وآراء حول اللسان َّيات واألدب.108 :
يب.141 :
( )4قانون البالغة ،28 :هندسة املقاطع الصوت َّية وموسيقى الشعر العر ّ
( )5ظ :معجم املصطلحات العرب َّية يف اللغة واألدب ،95 :ظ :البديع والتوازي.7 :
( )6ظ :اللهوف يف قتىل الطفوف.108 :
( )7م.ن.57 :
( )8م.ن.117 :
النص َّية.128 :
( )9ظ :البديع بني البالغة العرب َّية واللسان َّيات ِّ
( )10اللهوف يف قتىل الطفوف.42 :
النص َّية.46 :
( )11البديع بني البالغة العرب َّية واللسان َّيات ِّ
( )12ظ :لسان العرب.169/3 :
( )13اللهوف يف قتىل الطفوف.64 :
( )14م.ن.78 :
( )15سورة التوبة.82 :
وتطورها.129/2 :
( )16ظ :معجم املصطلحات البالغ َّية
ّ
( )17م.ن.33/1 :
( )18م.ن.437-436 :
( )19اللهوف يف قتىل الطفوف.437-496 :
( )20م.ن.27 :
( )21م.ن.26 :
( )22ظ :معجم املصطلحات البالغ َّية وتطورها.128/2:
( )23م.ن.48 :

علي ابن طاوو�س (ت664هـ) يف كتابه اللهوف
الأداء
البالغي عند ال�س ِّيد ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

( )24قانون البالغة.28 :
( )25م .ن.101 :
( )26م.ن.64 :
( )27مبادئ يف اللسان َّيات.59 :
( )28ظ :علم األصوات العام.116 :
( )29ظ :علم األصوات.294 :
( )30اللهوف يف قتىل الطفوف.43 :
( )31م .ن.43 :
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القوم��ي ،بريوت ،لبنان،
1.1األس��لوب واألس��لوب َّية ،بيري جريو ،ترمجة :منذر ع َّيايش ،مركز اإلنامء
ّ
(د.ت).
احلضاري ،حلب ،سوريا2002 ،م.
2.2األسلوب َّية وحتليل اخلطاب ،منذر ع َّيايش ،ط ،1مركز اإلنامء
ّ
3.3أفكار وآراء حول اللسان َّيات واألدب ،رومان جاكوبسون ،ترمجة :فالح صدام اإلمارة ،ط ،1دار
الشؤون الثقاف َّية العا َّمة ،بغداد ،العراق1992 ،م.
4.4البديع بني البالغة العرب َّية واللسان َّيات النص َّية ،د .مجيل عبد املجيد( ،د.ط) ،مطابع اهليئة املرص َّية
العا َّمة للكتاب ،القاهرة ،مرص1998 ،م.
5.5البديع والتوازي ،د .عبد الواحد حسن الشيخ ،ط،1مطبعة ومكتبة اإلشعاع الفن َّية ،اإلسكندر َّية،
مرص1999 ،م.
6.6علم األصوات ،د.كامل برش ،دار غريب ،القاهرة ،مرص2000 ،م.
القومي ،بريوت ،لبنان.
بسام بركة ،مركز اإلنامء
ّ
7.7علم األصوات العامَّ ،
البغدادي ،حتقيق :د .حمس��ن غ َّياض عجيل ،ط،2
8.8قانون البالغة يف نقد النثر والش��عر ،أبو طاهر
ّ
مؤسسة الرسالة1989 ،م.
َّ
9.9لسان العرب ،ابن منظور( ،د.ط) ،دار صادر ،بريوت ،لبنان( ،د.ت).
احلس��يني (ت 664هـ) ،ط،1
عيل بن موس��ى ابن ط��اووس
ّ
1010الله��وف يف قتىل الطفوف ،الس�� ِّيد ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان1993 ،م.
مؤسسة
ّ
َّ
اإلبراهيمي ،ط ،2دار القصبة ،اجلزائر2006 ،م.
1111مبادئ يف اللسان َّيات ،خولة طالب
ّ
العراقي،
العلمي
1212معجم املصطلح��ات البالغ َّية وتطورها ،د.أمحد مطلوب ،مطبوع��ات املجمع
ّ
ّ
بغداد ،العراق1986 ،م.
1313معج��م املصطلحات العرب َّية يف اللغة واألدب ،جمدي وهب��ة وكامل املهندس ،ط ،2مكتبة لبنان،
بريوت ،لبنان.1984 ،
يب ،عب��د القادر عبد اجللي��ل ،ط ،2دار الصفاء
1414هندس��ة املقاطع الصوت َّية وموس��يقى الش��عر العر ّ
للنرش ،عامن ،األردن1998 ،م.

