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مقدمة البحث

يُ َع ُّد ه��ذا البحثُ محاول ًة إلبرا ِز الصور ِة املش��هدي ِة بسم الله الرحمن الرحيم  ,والحمد لله رب العاملني,

الحائ��ري بُغ َي َة والصالة عىل رس��ول األمني ,وآله وصحبه الطيبني
ي
التأثريي ِة يف ِش��ع ِر الش��ي ِ
ّ
َب� ّ
خ الطَ� رَ
ِ
وصف الصور ِة الطاهرين.
إطْال ِع القارئِ عىل مهار ِة الشاع ِر يف
ِ
أمناط ومظاه ِر الصور ِة يف وبع��د  ..فه��ذا بح��ثٌ تن��اول الص��ورة املش��هدية
والحوا ِر اللذينِ كانا أه َّم
خ الفاضلِ .
شع ِر الشي ِ

التأثريية يف شعر الشيخ الطربي الحائري الكرباليئ

الحديث ِمن ِخال ِل ِ
ِ
أحد شُ َعرائِ ِه .
الشع ِر

واألدي��ب األري��ب والش��اعر الدين��ي والعقائ��دي

الملخص اإلنكليزي

واألع�ماق يف مكن��ون وماهية الصورة املش��هدية

جديد ًة يف ِدراس�� ِة (ت 1366هـ ) ،وهو الشيخ العامل والعامل املف ّوه
ُ
آمل أين َوضَ ُ
عت ثمَ َر ًة نقدي ًة أدبي ًة َ
امللت��زم .كان ه�� ّم البح��ث أوالً أن يس�بر األغوار
التأثريية فع ّرف بعضاً من مفاهيمها وأمناطها والسيام

 This research is considered as an attemptمع منطي الوصف والحوار اللذين كانا أهم ما رأيته

 to reveal the visual and effective imageم��ن أمناط ومظاه��ر يف هذه الصورة يف ش��عر هذا
 in the poetry of Sheikh Al-Tabariالعامل والش��يخ الفاضل واألديب الجليل .والسيام

acquaint

talent

to

poets

order

the

with

in

 Al-Hairiبعد املقدم��ة واملدخل النظري للص��ورة والصورة

reader

 theالوصفية والصورة الحوارية ،ملست معاناة حقيقية

 in describing the image and dialogue whichيف استجالء هاتني الصورتني ومحاورتهام املحاورة
 are the most prominent features of theالنقدية التحليلية إلاّ يف بعض األبيات الش��عرية يف
 image in his poetry .قليل من املشاهد يف شعر الشيخ الطربي الحائري

I hope to have fruitful points, literary and

الكرباليئ  ،فالش��اعر من أصح��اب النفس الديني

 critically, in the study of modern poetryامللتزم ،ومن ش��عراء العقيدة االس�لامية املباركة،
 through tackling one of its notable figures .وم��ن هنا كانت أكرث صوره حقيقية مبارشة ليس فيها
الخي��ال وال يكتنفها التأم��ل ،وال يخامرها التأويل

أو العم��ق يف الرؤيا والغوص ع�لى املعاين .ومن
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هن��ا كان الوصف م�لاذا ً للباح��ث يف معرفة بعض والس�مات األس��لوبية والظواهر النقدي��ة بل وحتى
ال��دالالت الفني��ة  ،ومن ث�� ّم الحوار الذي س��اهم املوضوعية عند ش��عراء كربالء ،والس��يام دراس��ة

ّب� عن أش��عارهم ودواوينه��م ع�لى وفق املنه��اج النقدية
كث�يرا ً يف رس��م بع��ض نواح��ي الصورة وع� رّ
مش��اعر صاحبها وناظمها ،وع ّوض كثريا ً عن فنون الحديث��ة املعارصة ،فلهم إرثٌ أديب وش��عري كبري
البيان أو الحواس مماّ لو جاءت يف ش��عر الش��اعر من حقّهم أن ننظر فيه دامئاً وأن نهت ّم بدراسته وإبراز
الشيخ الطربي الحائري الكرباليئ أكرث تأثريا ً وأبلغ ما فيه ...والله ويل التوفيق والسداد.
يف الدالل��ة ،وأه ّم يف التش��كيل ،مام جاءت عليه

كام رأيتُها يف ش��عره ،ولك ّن األث��ر الديني والثقافة الكل�مات االفتتاحي��ة :الصورة املش��هدية التأثريية
اإلس�لامية العقيدية أثرت كث�يرا ً يف مصادر الصورة (املفاهيم والدالالت) ،الصورة املشهدية الوصفية
ويف نواحي الخيال فيهام ،فرتكتها يف رتابة قاس��ية التأثريية ،الصورة املشهدية الحوارية التأثريية.
وثق��ل فني وداليل وع��رويض وموس��يقي يلمحها

نص ش��عري يف ه��ذا الديوان إىل
الق��ارئ من أول ٍّ
آخر بيت ش��عري فيه .وكنت أمتن��ى عىل الباحثني
والدارس�ين والنقّاد يف الش��عر العريب ويف الرتاث
األديب الكرباليئ أن يتناولوا القيم الدينية واألخالقية

يف شعر هذا الش��اعر والشيخ الجليل أو أن يتناولوا
األث��ر الدين��ي أو االتجاه االس�لامي يف ش��عره من

التأثر باآليات القرآنية الكرمية وبالتاريخ اإلسالمي،
وش��خصياته الكبرية املميزة والس��يام من آل البيت

ولعل ذلك يح��دث قريباً ،فو
ّ
 عليهم الس�لام ، -آمل إين
الله الشاعر وشعره يس��تحقان ويستحقانُ .

وضعت مثرة جديدة نقدية أدبية يف دراس��ة الش��عر
الكرباليئ الحديث من خالل أحد ش��عرائه أال وهو

الش��يخ محمد تقي الطربي الحائ��ري  -يرحمه الله

تع��اىل ، -وأن يكون هذا البحث م ّمهدا ً لدراس��ات
أدبية ونقدية أخرى تكشف وتوضّ ح الجوانب الفنية

❊

❊

❊
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والفن واس��تنطاق الخيال ،فضال ً عن املؤثرات يف

مقدمة ومدخل نظري

هذا اللون كاإلضاءة والظل ،وهذه املسميات تأيت

الصورة المشهدية التأثيرية
 -المفاهيم والدالالت-

الش��اعر اللغوية والعقلية وفلسفته الحياتية الخاصة

يف النص الش��عري ويف رسم صورة بحسب مقدمة

وتجاربه التي عاش��ها يف هذه الحياة وكيف يستطيع
أن ينقلها إلينا من خالل هذا اإلبداع الفكري الثقايف

تسعى تسعى الصورة يف مقوماتها وآلياتها ومصادرها الوجداين املم ّيز ....الشعر.

دامئ��اً إىل خل��ق عنرص املفاج��أة والدهش��ة لدى ومن املؤثرات يف الصورة اإليقاع ونواحيه املوسيقية
الق��ارئ( )1وهذه املفاجأة وتلكم الدهش��ة هي التي املختلفة وفنون علم البديع التي تس��اهم مس��اهمة

ت ُوج��د التأثري يف املتلقي ذل��ك التأثري الذي يجعل حقيقية يف رس��م الصورة عند الشاعر وتجعلها بائنة
املتلقي يف فلك التجربة الش��عرية والشعورية التي التأث�ير قوية الوق��ع تحبب الغرض الش��عري الذي

وأحب نقلها إىل تأيت فيه ،وهذه الفن��ون البديعية املختلفة تتعاضد
م ّر بها الشاعر املبدع ،وعاىن منها
َّ

اآلخرين .والصورة  -مهام كانت وكيفام كانت  -هي وتتالح��م م��ع ال��وزن والقافي��ة وحروف ال��روي -

« أخطر أدوات الش��عر بال منازع»( ،)2لكونها «حدثاً والس��يام يف الشعر الكالس��ييك العمودي -لتك ّون
عقلياً له عالقة باإلحساس»( )3ومن هنا تربز أهميتها موس��يقى الن��ص الداخلي��ة والخارجي��ة ،وإيقاعه
يف الن��ص األديب الش��عري وغريه فهي م��ن ت ُوجد الثاب��ت واملتح��رك وكي��ف يس��تثمر الش��اعر هذه

العالقة بني تأثري النص وأحاسيس الجمهور ،وهي املوس��يقا ليجعل صوره أكرث دالل��ة وعمقاً وتأثريا ً،
أيضاً من تجعلنا نحكم عىل النص األديب إيجاباً أو فهذه الظواهر كلّها تخدم الصورة وتخدم من خاللها
رىض أو رفضاً ،إنها برصاحة وبعد كل هذا النص األديب ،ما ُوفق الشاعر إىل استعاملها وأجاد
س��لباً ،
ً

أس��اس نجاح العمل األديب من فشله ،أ ّما عن تلك يف توظيفه��ا يف نصه األديب الش��عري أو النرثي او
فصل الدكتور احمد مطلوب  -يرحمه
املظاهر التي تقوم عليها الصورة والتي تجعلها مميزة الرسدي .ولقد ّ
مبتكرة ،وتجعل العمل األديب  -من خاللها  -ناجحاً الل��ه تعاىل  -يف معجمه النقدي الكبري كل ما يتعلق

مؤثرا ً ،فهناك من ه��ذه املظاهر ما يقوم عىل البيان بالصورة ومظاهرها ومصادرها وسبل التأثري فيها من
وفنونه يف التش��بيه واالس��تعارة والكناي��ة واملجاز ،وجهة نظر النقّاد والباحثني والدارس�ين القدامى يف

تخص به املؤثرات يف رس��م الن��ص األديب( ،)4واطنبت الدكت��ورة برشى موىس
ومن هذه املظاهر ما
ُّ
الص��ورة كاللون وم��ا فيه م��ن دالالت يف الرتكيب صالح يف الحديث عام يتعلق بهذا املجال وجوانبه
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املتش��بعة أيضاً ولكن يف النقد األديب الحديث.

()5

املظاه��ر واألليات والبنى جميع��اً من األدب ومن

وتطورت اليوم مفاهيم أخرى للصورة ،ومس��ميات باقي الفنون والعلوم  -كام أسلفت ،-لريسم الصورة
ذات دالل��ة جديدة أُخ��ذت من امل��وروث األديب التأثريية املعبرّ ة الدالة الصادقة ،وما رأيته يف صور

العريب ع�لى مر عص��وره وتعاقب علامئ��ه وأدباءه الش��اعر الش��يخ الطربي الحائري أن املشاهد لديه
والدارس�ين في��ه .هذا التط��ور رس��م مظاهر أخرى كثرية أُخذت من املكان ،أَو من الش��خوص أَو من
للصورة ،وأوجد لها أبعادا ً تأثريية مس��تملحة قامت تجليات الزمن (التاريخ اإلسالمي) ،أو من اللحظة
عىل املش��هد التصويري وعىل اللوحات داخل كل اآلني��ة والواقع الذي عاش فيه (مكاناً ،حدثاً ،زمناً)
مشهد من هذه املش��اهد ،فضالً عن اللغة ومعاين ونقلها إىل املتلقي والقارئ لشعره .وهذه املشاهد

الرتاكي��ب فيه��ا ،أو معن��ى املعن��ى( )6كام س�ّم�اّ ه وما فيها من لوحات وأبيات شعرية رسمت الصورة

النقاد القدامى وتأثري ه��ذه اللغة ودالالتها التأويلية املش��هدية التأثريية لدي��ه من خ�لال جانبني أثنني

الس��حرية عىل النص وصوره ،وهذا ما جعل النص ه�ما :الوص��ف ،والحوار .الوص��ف ذلك الغرض
األديب الش��عري الحدي��ث واملع��ارص ينفتح عىل الش��عري املمي��ز ال��ذي يعود إلي��ه أغلب الش��عر
دالالت ومفاهي��م أُخ��رى أُخ��ذت من ال�سرد ،أَو الع��ريب يف أغراض��ه وموضوعات��ه ،والحوار تلكم

من عل��م الطبيعة أَو من فن الس��ينام واملرسح ،أَو الثيم��ة الرسدية والعنرص ال�سردي املهم الذي يأيت

م��ن الصحافة  ...وما إىل ذل��ك ،ويوضّ ح التناص مع عنارص الرسد ووس��ائله ليبني النص بناء جديدا ً

(التعال��ق الن�صي) ال��ذي ُدرس كث�يرا ً وم��رارا ً هذا ويبوح بكل مش��اعر الشاعر وأحاسيس��ه وما يعاين
االنفت��اح يف معاين الش��اعر وكيف ل��ه أن يفيد من منه يف لحظة اإلبداع الت��ي يعرف ويجب أن يعرف
نصه مؤثرا ً كيف يستثمرها .ويودعها شعره ونصوصه املختلفة
هذه العلوم كلّه��ا والفنون أكرثها ليجعل ّ
وص��وره يف غاية م��ن الحس��ن والروع��ة واإلتقان إذ تكون قادرة التأثري ،ط ّيبة املعاين ،متقنة الرس��م،
والتأثري .وتقوم الصورة املشهدية التأثريية عىل فنون وافية التعبري.
كثرية ،ودالالت عدة لجعل الصورة مستوفية رشوط الصورة املشهدية الوصفية التأثريية هنا ،تقوم عىل
اإلبداع والتألق والنجاح يف اس��تثارة مشاعر القارئ الوص��ف ومظاهره من الطبيعة إىل الش��خوص إىل

وجلبه إىل تجربة الش��اعر جلب��اً دراماتيكياً حلوا ً إن الفضاءات الجديدة.

أحسن استعاملها واستعامل مشاهدها كام ُوضعت وهذا الوص��ف بأنواعها املختلفة ودالالتها الكثرية

له .املش��هد املتكون من لوح��ات ،ويحتوي عىل هو الذي يوجد التأثري ،ومن غريه س��يوجد حتى يف
أبيات أَو أس��طر شعرية يحتوي التأثري حني يستنطق شعرنا القديم ،فقد أبدع الشاعر العريب كثريا ً يف هذا
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الغرض وكان مثارا ً للجدل والنقاش بني الدارس�ين الص��ورة املش��هدية الوصفي��ة التأثريي��ة مبظاهرها

والباحثني حتى من غ�ير العرب وهم يتحدثون عن ودالالته��ا ولغته��ا التي تجعل��ه دائ��م التأثري قوي
أوصافه وخياله يف ش��عره ،حتى مع العميان وحتى الصلة والتواصل بني املايض والحارض واملستقبل

م��ع الش��واعر ...إن الغ��رض األك�ثر تأث�يرا ً دامئاً ،يف كل يشء يص��ف الش��اعر ويص�� ّوره إن أحس��ن
واألك�ثر اس��تعامالً واألكرث ش��هرة يف كل يشء يف الوصف والتصوير.

نص الش��اعر وإبداعه الذي ال يوصف وهو يصف ،وأم��ا يف الجان��ب اآلخر يف صور الش��اعر الش��يخ
يخص الصورة املش��هدية
فاألصل يف الطربي الحائري ،وفيام
ُ
وال يُغلب وهو ينظم وينش��د وينش��د،
ّ

األدب أن يكون فن��اً واحدا ً هو الوصف ألنه التعبري الحوارية التأثريية  ،فهي تستنطق الحوار بأنواعه مع
لألحوال النفس��ية والجس��دية والحسية ،قهو متسع الذات (املناجاة للنفس) ،ومع اآلخر (الحقيقي أو
شامل لكل يش ٍء تقريباً( ،)7والوصف جز ٌء االف�ترايض امل ُتخ ّيل) ،وتبينّ هذه الصورة مش��اعر
ٌ
الداللة،
النفس محتاج��ة إىل ما الش��اعر وانفعاالته م��ن خالل املش��هد الحواري،
م��ن منط��ق اإلنس��ان ،أل َّن
َ
يكشف لها من املوجودات ويكشف للموجودات وهذا املش��هد يكون أكرث تخصصاً ومالمئة للواقع

منها ،وال يكون ذلك إلاّ بتمثيل الحقيقة ،وتأديتها كلّام كان الشاعر حاذقاً ومجيدا ً يف استنطاق الحوار

إىل التصور يف الطريق ...السمع والبرص والفؤاد( .)8وجعله يقوم بعملية رسم الصور وبناء النص الشعري
وم��ن هن��ا يجب أن يك��ون الوصف ذا لغ��ة مرونقة البناء األمثل الذي يقوم عىل الش��خوص حقيقية أو

وقش��يبة يف رسم الصورة والسيام مع املشهد الذي موهومة يف اس��تجالء مش��اعره وتصويره��ا حوارياً

ق��د ال يس��تغرق الكثري م��ن األبيات الش��عرية -كام وتقدميه��ا للق��ارئ يف مش��هد أو يف لوح��ة داخل
سيأيت يف مشاهد الشاعر الشيخ الطربي الحائري ،-مش��هد .والحوار وسيلة من وسائل الرسد القصيص
وألاّ يخرج عن صدور املبالغة القاس��ية التي توهم يف الشعر والنرث ،وهو ألصق بعنارص الرسد (الزمان،
القارئ وتجعله يف تي ٍه وتردد يف فهم صور الشاعر ،املكان ،الشخوص ،الحدث) ،فبدونه قد ال يتحرك

وماهيتها وأسباب نظمها ،وألاّ يكون فيها األسباب أح��د هذه العنارص وال يكون للرسد فائدة أو وظيفته
بل يقترص عىل املناس��بة يف مقت�ضى الحال ،وأن التي يسعى إليها القاص أو الشاعر أو الكاتب حني
يجع��ل ص��ورة ناطق��ة بعم��وم املعان��اة ،وللقارئ ي��أيت ال�سرد القص�صي ،النمط البن��ايئ والرتكيبي
واملتلق��ي بعد ذل��ك أن يفهم ما يريد الش��اعر .وما وال��داليل الذي يختزل للش��اعر الكثري م��ن األبنية

يحب أن يوصله يف املشهد بلوحاته وأبياته ،وعىل والدالالت األخرى ،رشيطة اإلجادة والرباعة .وقد
ُّ
هذا املنطلق يكون الوصف مس��توفياً لرشوط رسم يغيب الحوار رصاحة يف النص الشعري ،لكنه يلمح
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من خ�لال اللغ��ة ومدلوالتها يف النص الش��عري ،يف توظيف الحوار عىل اختيا ٍر وا ٍع للغة ومفرداتها،
وم��ن هنا تظهر أهمية الح��وار يف هذا النص لكونه وحسن استعاملها يف رس��م الصور بفقرات موجزة

يحم��ل الكثري من الدالالت الجاملي��ة التي تنتجها ومحكم��ة( ، )13وإلاّ كان الحوار رضباً من األطناب
اللغة والفنون البالغية والداللية األخرى التي ترتبط امل��ؤذي للنص ومش��اهده ،وجعل صور الش��اعر

بهذه اللغة ،كام يساهم الحوار يف ربط أجزاء النص فارغة إلاّ من الس��عة يف األبي��ات وكرثتها وحرشها
الشعري بس��حرية وعفوية حتى وإن جاء يف مشهد يف النص بال فائدة أو رضورة .هذا ما أردتُ تقدميه

أو لوح��ة ،فهو الذي يُوصل إىل املش��اهد األخرى للقارئ واملتلقي والباحث والدارس يف أدبنا العريب
واللوح��ات الباقي��ة يف النص ،فيك��ون النص كتلة م��ن مع��انٍ ومفاهيم للص��ورة املش��هدية التأثريية،

واحدة يف الداللة والرس��م والتعب�ير والتأثري ،ومن الصورة باملش��هد الذي يجل��ب التأثري ويجعلنا يف

هنا تأيت أهمية الصورة املشهدية الحوارية التأثريية س��ؤال مهم ومتواتر عن إبداع الش��اعر ومتكنه من
يف صور الش��يخ الحائ��ري الطربي ،وت��أيت أهمية اس��تنطاق مثل هذه الصور التي تجم��ع بني القديم

الحوار عموماً يف النص الش��عري العريب ،فهو ذو والحدي��ث يف النص الش��عري ،ويف النقد األديب
ولعل يف دراستنا لشعر
َّ
وظائف عدة مهمة وممي��زة داخل هذا النص ،منها الذي يقوم عىل هذا النص،
وظيفت��ه الكبرية يف رس��م الش��خوص واإلبانة عن الشاعر الشيخ الطربي الحائري الكرباليئ ما يوضح

فك��رة الن��ص وما يريده الش��اعر( ،)9ومنه��ا وظيفته أساس��يات ه��ذا النقد يف هذه الص��ور ،وعذرا ً لك
يف توضيح عن�صري الزمان واملكان وحدودها مع إن قصرّ شيخنا يف اس��تنطاق الخيال وإبراز مؤثراته

الش��خصيات وتوصي��ل األفكار م��ن خالل عنارص كام كنا نراها ونقرأها يف شعر الشعراء العرب ،فهو
ال�سرد القصيص هذه( ... )10وغ�ير هذه الوظائف .ش��اعر مييل إىل الثقافة الدينية يف كل يشء ،وهي
وحتى يحقق الح��وار هذه الوظائف ويجلب التأثري قد تعتمد الحقيقة وتبعد عن الخيال  -نسبياً ،-ولكنه

يحق له أن ندرسه ونبينّ بعض جوانب
والس��يام مع املش��هد التصويري يج��ب أن ميتلك شاعر مص ّور ُ
ولعل يف دراس��تنا هذه ما
ّ
صفة االندماج مع باقي أجزاء النص الش��عري حتى اإلبداع الفني يف ش��عره،

ال يب��دو غريباً أو دخيالً عىل هذا النص( .)11ويجب يكفي عن ذلك .

عىل الحوار أن يكون متناسباً مع الشخصية(املنتج) أوالً :الصورة املش��هدية الوصفية التأثريية يف ديوان
له ،وملا يدور بينه وبني اآلخر (املخاطب ) ،أو بني الشيخ الطربي الحائري:

املتكلّم وبني املخاطب داخل كل مش��هد مشاهد ه��ي الصورة بالوصف ...وم��ا أدراك ما الوصف؟!

النص الش��عري( ،)12كذلك ع�لى املنتج أن يعتمد الغرض الش��عري الع��ريب التقليدي الش��هري الذي
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نظ��م فيه الش��اعر الع��ريب منذ ع�صر الجاهلية يف يف ش��عرنا العريب القديم الحدي��ث .وكذلك فهذه
موضوع��ات مختلف��ة وألوص��اف كث�يرة جمعت الصورة تتسم بالتأثري من خالل املشهد التصويري،

أوالً مظاه��ر الطبيعة واملش��اهدة املختلفة ،الحية وهذه هي وظيفة الش��عر وما أشار إليه النقاد العرب
والساكنة والثابتة واملتحركة وصناعية ..وغريها( .)14القدام��ى( ،)19ولك��ن االخت�لاف حاص��ل يف نوع

ومن ث َّم تط��ور فوصف امل��دن ،ووصف املكان ،املوص��وف وكي��ف يجعله الش��اعر مؤثرا ً بش��كل

ووصف الزمان ،ووصف اإلنسان ،ووصف الواقع إيجايب وفاعل يف مشاعر املتلقي وأحاسيسه بعد أن
واملتخي��ل ...وما إىل ذلك .فكان ك�ما قال الناقد كان مؤثرا ً وفاعالً يف مشاعره وأحاسيسه .إ ّن جاملية

الع��ريب الكبري ابن رش��يق الق�يرواين (ت463هـ) الصورة الفنية أو الش��عرية أو األدبية ال تقوم إلاّ عىل
يف الش��عر العريب« :الش��عر إلاّ أقله راج ٌع إىل باب ف��ن الوصف الذي ه��و الجزء األكرب م��ن التصوير

الوص��ف»( ،)15وزاد فأملح حني فسرّ َ هذا الوصف والتخي��ل حتى مع الثواب��ت أو مع الحقائق ،فال ب ّد
فق��ال( :أصل الوصف الكش��ف واإلظه��ار ،يقال :للشاعر أن يضفي عىل هذه الثوابت والحقائق شيئاً

وصف الثوب الجس��م إذا ن ّم عليه ،ومل يسرته)( .)16من الخيال يقب��ل التأويل ويس��حر القارئ ويجعله
وبنا ًء عىل هذا األس��اس يشمل الوصف كل األشياء يتابع صوره بش��غف ،ك��ذا ...وإلاّ كان��ت الصورة
امللتقطة ،وكل املظاهر التي ميكنها أن تنقل تجربة واقعية مجردة من التأثري والغموض الذي متيل إليه

الش��اعر الش��عورية الحقيقي��ة إىل املتلقي لش��عره النفس اإلنس��انية ويعشقه املتلقي ،ومن هنا نلحظ
وإبداعه .وعىل الش��اعر هنا أن يكون جميل اللفظ ،أن ص��ور النرث يف أدبنا الع��ريب كانت  -يف أغلبها -

حسن التعبري ،واضح الرسم من األدوات والتشكيل ص��ورا ً باردة غثّة متي��ل إىل العقل وتؤمن بالفكرة ال
واألل��وان وغريه��ا ،فالوص��ف يش��مل املظاه��ر بالعاطفة ،حتى وصل أُدباؤنا وش��عراؤنا إىل قصيدة
الطبيعية واملظاهر الصناعية  -كام أس��لفت ،-وهو الن�ثر التي هي قصيدة واقعية ومضة رصيحة مبارشة

يش��مل األحداث والشخوص والفضاءات املكانية بعيدة عن الخيال والتأويل واستثارة العاطفة فكانت

بدالالته املس��تحدثة وهيئاته��ا الجديدة كام يتضح  -عن��د الكثريي��ن من النقاد والدارس�ين له��ا -مثلب ًة

يف دراسات الشعر العريب الحديث واملعارص،

()17

كب�يرة ع�لى األدب العريب ،ورزي�� ًة عليه وعىل من

وكام س��يتضح يف بحثنا هذا  -إن ش��اء الله تعاىل .-ينظم فيها؟!؟!

ولعل جامليات هذه الصورة اليوم ال تقوم عىل فنون
ّ
والصورة املشهدية الوصفية التأثريية يف شعر الشيخ

الط�بري الحائ��ري ،تقوم ع�لى الخيال( ،)18س��مة البيان كام كانت يف الس��ابق ،أو كام ظ ّن الباحثون
من س�مات الصورة يف كل دراس��ة وم��ع كل اتجاه والنقاد والدارس��ون يف الش��عر الع��ريب القديم إنها
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تقوم ع�لى فنون البي��ان فقط ،وإمن��ا تداخلت مع عواطف املس��لمني الرشفاء األصالء الغيارى عىل
هذه الفنون مظاهر ووسائل ومسميات أخرى لرسم األمة اإلس�لامية وما حدث لرموزه��ا الكبرية ،ومن

هذه الجاملية يف النص الش��عري العريب كالحواس هن��ا فالصورة قد تكون فاق��دة التأثري والدافعية نوعاً

وتراسلها ،واأللوان ومظاهرها وموحياتها ،والتضاد م��ا عند الق��ارئ واملتلقي لنص الش��اعر الحائري،
والفن البديعي الذي يرس�� ُم جامليات الصورة الفنية وجعلتها معروفة سلفاً وفقدت الخيال أو العمق يف

يف النص الش��عري بأبع��اد مختلفة وعدة ،وعنارص التخيل لها بسب هذه العواطف الواحدة واملشاعر

الحرك��ة والس��كون ،واملبالغ��ة  ...وغريه��ا ،هذه املتش��ابهة ،فأرجو أن يكون القارئ والدارس لهذا

املس��ميات كلّها والظواهر أجمعها س��اهمت اليوم الش��عر ،أو القارئ واملطلع لبحثنا ودراس��تنا هذه

علم قطعي بذلك ،وما س��نقوم به من تحليل
يف تش��كيل جاملي��ات الص��ورة الفني��ة ويف رس��م ع�لى ٍ

أبعادها ومشاعر صاحبه ،وكلاّ ً بحسب ثقافة الشاعر ونقد يقوم عىل دراس��ة املشهد التصويري التأثريي
وبحس��ب غرض��ه وموضوع��ه واملؤث��رات العامة م��ن خالل األلوان والش��خوص حت��ى نجد أوارص
نصه الشعري ،لحظة التمي��ز واإلب��داع بني عن��ارص الص��ورة وجامليتها
والخاصة التي تساهم يف والدة ّ
الصف��ر لحظة اإلبداع لحظة البوح ،وما أجملها من ومش��اعر الشاعر الحقيقية لرنى أثر التأثري يف شعره

لحظة!!! ويف ديوان الشيخ الطربي الحائري ،رأيت ويف قارئ ش��عره ،وكي��ف له أن يص ّور م��ا راه وما
ح��س به وم��ا ش��اهد ،فالوصف ج��زء طبيعي من
الصورة الوصفية املش��هدية التأثريية تأيت بوس��ائل
ّ
ٌ
مي��ال إىل معرفة
عدة من األلوان ووصفها ،ومن وصف الشخوص ،منطق اإلنس��ان ،فاإلنس��ان بطبعه

ومن وصف األح��داث التي تتوات��ر ذكرها مع هذه ما حوله من املوجودات وتصويرها بالسمع والبرص
الش��خوص ...وما إىل ذلك .وهنا الب ّد يل أن أقول والفؤاد (.)20

إ َّن املش��هد التصوير الحائري كان بأبعاد ودالالت يف أوىل قصائ��د الدي��وان ونصوصه الش��عرية نرى

مختلف��ة التأثري ألن أغلب ش��عر هذا الش��اعر إمنا الش��اعر الش��يخ الطربي الحائري يصف املصابيح
ميثل الثقافة الدينية واملوروث اإلسالمي وما حدث املح ّمرة يف صحن اإلمام الحسني  -عليه السالم،-
يتس��ع ملش��اعر الشاعر
م��ع آل بي��ت النبوة -عليهم الس�لام ، -ولذا فالتأثري والنص الش��عري بعد ذلك ّ
والحزن واضح سلفاً حني نسمع بهم ،أو نتابع قراءة يف وص��ف اإلمام ومدحه وهنيئ��اً له ذلك -ويطلب

تاريخه��م وما حدث لهم من ظلم وتعس��ف ،وهذا منه الش��فاعة فهو األهل واألج��در لذلك  -يف رأيه.
ما جعل مصادر الصورة واضحة يف شعر هذا الشيخ واملش��هد التصوي��ري الوصف��ي ال��ذي ه��و لوحة
الجليل والعامل الكبري ،وما جعل عاطفته واحدة مع واح��دة ،ينفتح عىل وصف امل��كان الحرضي ذي
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الداللة الدينية لهذا الصحن الرشيف املبارك ،وبدأ الطربي الحائري يف هذا املشهد الوصفي التأثريي

الش��اعر يذكر إبداعات فن الع�مارة والحضارة فيه ،يف املصابي��ح املح ّمرة يف صحن اإلمام الحس�ين

وكيف صبغها الله  -سبحانه وتعاىل  -بهذه الصبغة عليه السالم :

املعج��زة التي هي مح ّ
ح��س�ين ب���أدم���عٍ م��ح��م��ر ٍة
ط األنظار ومكمن األس�ماع ز ُ
ُرت ال�� ُ

له��ذا املكان الح�ضري الديني املق�� ّدس املط ّهر

ك��ال��س��ي��لِ ت��ن��ح��د ُر إن���ح���دا َر امل���ا ِء

املشهد التصويري التأثريي يف شعر الشيخ الطربي

ش���اه���ق ال��ع��ل��ي��ا ِء
ر امل���ب���اين
َ
خ��ي� َ

ودالالتها ،والسيام اللون األحمر وما يثري من خوف

ك��ال��س��ن��ا ال���وضّ ���ا ِء
ع��ل��ي��ا َء ت���زه���و
َّ

ألول األمر .ومن ث ّم تأيت اللغة وتشاكلها يف ألفاظها

َق���د ك����ا َد أن َي� ِ
��ل ال��بِ�� َن��ا ل��س�ما ِء
��ص� َ

يف رسم هذه الجامليات ،وتبيان ما فعلته األلوان يف

م���ح���م���ر ًة يف ل���ي���لِ ع�����اش�����ورا ِء

إذن (األماك��ن ،األل��وان ،الهيئ��ات واألح��وال يف

ف���ك���أن���ه�م�ا م���خ���ض���وب��� ٌة ب����دم����ا ِء

املش��هد التصوي��ري عند الش��اعر الحائري يف بدء

���أس� ٍ
���ف وع����ن����ا ِء:
ف���أج���ب���تُ���هُ ب����ت� ُّ

املبارك .إ َّن جامليات الصورة الوصفية ،وجامليات ودخ���ل� ُ
��ت ص��ح�� َن م������زار ِِه ف��وج��دتُ��هُ

ورأي������ت يف ذاكَ ال���ب���ن���ا ِء م���آذن���اً
الحائري يف هذا النص قامئة عىل األلوان وموحياتها
ُ
ف��ظ��ن��ن��ت م���ن َع���لَ���ي���ا ب��ن��اه��ا أنَّ��ه��ا
ُ
وقل��ق حني تنظر إليه أول وهله ،أو حني نس��مع به

ووج�����دت يف أع�ل�ى ب��ن��اه م��س��ارِج��اً
وتراكيبه��ا ودالالتها مع القرآن الكريم وآياته البينات
ُ

سج�����اً ت��ض�ي ُء ب��ح��م��ر ٍة يف ج�� ّوه��ا
الرسم والتشكيل يف املش��هد التصويري التأثريي .رُ
�ت م���اذا االح���م���رار بضوئها؟
�س � ِئ��ل� ُ
البناء) ،هي من كانت وراء هذه الجامليات ورس��م ف� ُ
ص��ب��غ��ت بها
نصه الش��عري ه��ذا .الوص��ف والص��ورة الوصفية ذي ص��ب��غ � ُة ال��ل��ه ال��ت��ي ُ
ّ

ح�� ّت��ى ال���س�م�ا ُء ل��س � ّي��د ال���ش���ه���دا ِء
كانا بانوراما يف الرس��م والتشكيل شملت كل يشء
وقع��ت عليه عني الش��اعر ،وأرادت ه��ذه الصورة مثلام نلحظ أَن األلوان هي التي رس��مت املش��هد
()21

الوصفية نقل ما أبرصته العني إىل القارئ واملتلقي الوصفي ،من االحمرار والرساج والدماء والصبغة،

لش��عر الش��اعر الكرباليئ وتقع عىل مواطن التأثري سوا ٌء أكانت هذه األلوان الرصيحة واملبارشة أم هي
واإلب��داع فيه لهذا امل��كان وما يكون في��ه وما كان املوحيات واملؤثرات باأللوان الرصيحة واملبارشة
فيه ،وهذا من عش��ق الشاعر ملدينته ولرتاثه الديني من خ�لال الن��ص القرآين الكري��م وآيات��ه ،أو من

واألديب والفك��ري والثقايف الكبري ال��ذي يتغ ّنى به خالل اللغة وما تحمله من النفاق الداليل والرتكيبي
الجميع ُمذ ُوجدت وإىل يوم القيامة .يقول الش��اعر والتالعب اللفظي الواض��ح الذي يقوم عىل وحدة
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نص ش��عري آخر من نصوص شاعرنا وشيخنا
املوضوع وتشابه الرؤى ،ومتاثل األفكار يف الرسم ويف ّ
والتش��كيل واملدل��ول والتعبري .وم��ع األلوان تربز الط�بري الحائري نرى الش��اعر يوس��ع يف الخيال «

فنون البيان ،والسيام يف التشبيه وإن كان يف األكرث املحدد» ،وهذه املفارقة بني االتساع وبني التحديد
تش��بيه يُرس��م باألداة وتُذكر فيه وجوه الشبه جميعاً جاءت نتيجة طبيعية وحتمية لصور شاعرنا الحائري
نصه ال��ذي وصفه وص ّور به نظارة
مام يفقده التأويل أو العقل يف بحث طريف التشبيه إذ ق��ام الخيال يف ّ

والوقوع عىل وجه الشبه ،إلاّ إنه ساهم بشكل كبري الشيخ عبد الحسني الحويزي  -يرحمه الله تعاىل-

()22

يف التعبري عن مش��اعر الش��اعر ورسمها ونقلها إىل ع�لى اآلي��ات القرآنية فقط وعىل االس��تنارة بقصص

الق��ارئ ،وه��ذه الفن��ون هي التي دعم��ت األلوان األنبياء والسيام مع قصة سيدنا موىس -عليه السالم،-
وس��اهمت يف امتام املش��هد التصويري الوصفي كام يتضح ذلك من نصه الشعري الذي سنقف عنده

نص
املؤث ِّر بش��كل كب�ير وفاع��ل .وليس التش��بيه فقط وهي مشهد كيل واحد ،وصورة كلية واحدة يف ّ
كان من فنون البيان يف الرس��م لهذا املش��هد وإمنا شعري واحد .وكان من املتوقع أن تحمل هذه الصورة
ج��اءت معه بع��ض أس��اليب االس��تعارة ،والكناية الوصفية التصويرية املشهدية لنظارة الشيخ الحويزي
والس��يام يف نهاي��ة املش��هد الش��عري التصويري بعض��اً من الفكاهة وم��ن الجاملي��ة يف تصوير هذه

الوصف��ي هذا .الصورة بالوصف والتصوير أبلغ من الفكاهة ،والس��خرية م��ن عوامل ومظاهر جامليات
الصورة بالحوار واملحادثة كام س��نلحظ يف القسم الصورة وجامليات الوصف يف شعرنا العريب الكبري،
نص الشاعر الطربي
الثاين من الدراس��ة يف بحثنا هذا .فالتصوير خيال )23( ،إلاّ إن ذلك مل يحدث يف ّ
والوصف مقدرة الش��اعر عىل نقل هذا الخيال إىل الحائري هذا بسبب ما أسلفت فيه القول من االتكاء
القارئ ،والش��اعر الشيخ الطربي الحائري هنا أراد عىل الثقافة الدينية الكبرية يف خليفة الشاعر ومكوناته
الرتكي��ز عىل هذه األلوان املح ّم��رة وأثرها يف إنارة املعرفية والفكرية والسيام مع اآليات القرآنية الكرمية

الصح��ن الرشيف ،وم��ا تفعله يف املش��اهد حني ودالالته��ا ،وم��ا فيها م��ن أعجاز وتصوي��ر وبالغة

يراها أول مرة .الرتكيز عىل األلوان والسيام األحمر وأحداث .وحتى ال أعود إىل نقد النص الشعري هذا
وهو الذي فتح أمام املشاعر دالالت النص وجعله بعد االستشهاد به ،ميكنني القول إ ّن الصورة الوصفية
يتوسع فيه من املكان إىل الشخوص إىل األحداث املش��هدية التأثريية وضحت وبانت من أول الغرض

(عاش��وراء) ،فجعل النص ذا لوحات عدة ومشاهد يف وصف هذه النظارة الكبرية التي وقفت أمام عيني
كرث أولها هذا املش��هد الوصفي التصويري املؤثر ،ع��امل جليل ق�ضى وأفنى عم��ره يف العل��م وقرض

القائم عىل األلوان ودالالتها املختلفة.

الشعر ونظمه .الصورة الوصفية هنا تقوم عىل الخيال
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املتعالق نصي��اً مع اآليات القرآنية ومع قصة س��يدنا
ت��ع��اك��س��ت يف أص�����لِ ط����ريف إذا
ْ

موىس -عليه الس�لام -الش��هرية التي وردت كثريا ً يف

��م ف��اج��ت�لى
ن����ظ� ُ
���رت يف م���ن���ظ���رِه� ِ

النبي الكريم هنا هي موضوعات الصورة ومصادرها،

ط����� ِّي�����ب����� ٌة وت�����س�����ع����� ٌة أك���م�ل�ا

كتاب الله -عز وجل  .-الشهرة والقرآن الكريم وقصة
ف��ق��ل��ت :ف��ي��ه��م؟ ق����ال يل :خ��م��س� ٌة
ُ

والنظار املوجودات وحيزها املكاين ،والش��خص ص��ّل�ىّ ع��ل��ي��ه��م َربُّ���� ُه����م م���ا ج��رى
()25
ال��ذي يلبس وم��ا ُعرف به هي هيئ��ات لهذه الصورة
���ل ل���ل��أُىل
ي أف����ض� ٌ
ثُ� ّ
�����م ع��ل�� ٌّ

الوصفية املشاهدة ّ
ولعل التأثري حدث يف الجمع بني الطبيعة...وم��ا أدراك م��ا الطبيع��ة؟! الوص��ف
هذه املصادر وهذه املوجودات وهذه الهيئات وهو األجم��ل ،والتصوي��ر األش��مل ألي ش��اعر عريب

ما يس��عى إليه الوصف ،وما يكون بني وظائفه ،وما وغري ع��ريب ،بل والقدرة ع�لى الوصف ،والتألق

يعلُمنا به النقد األديب القديم( ،)24وهذا ما هو كائن يف التصوير كان لها حصة يف ش��عر شاعرنا الشيخ
يف ص��ورة الش��يخ الحائري هذه ،ويف مش��هده هذا الط�بري الحائ��ري ،ولك��ن ه��ذه الحص��ة كانت

يقول يف واصفاً نظارة الشيخ عبدالحسني الحويزي :ش��حيحة الوصف ملظاه��ر الطبيعة وم��ا فيها وما
م����ن����ظ����ر ُة ال���ش���ي���خ ع��ل�ى ع��ي��ن�� ِه

يحدث فيها والسيام يف أعياد الطبيعة كعيد نوروز،

ن����ظ����ار ٌة
س���ب���ع ال���ط���ب���اقِ ال��� ُع�ل�ى ويوم الربيع الذي يحتفل به العامل كل ربيع سنوي
َ

يَ�����رى ب��ه��ا ال����ع� َ
���رش وم����ا ُدونَ������هُ
أُ
َ
ب����ِص����� إن أن�
������ت وإلاّ فَ�ل�ا وه��ذه الحصة كانت هي هذه املناس��بة يف ش��عر
رِ َ
يف كل مكان .املناس��بة هي فق��ط كانت للطبيعة،

َ
أط���������ال يف ن����ظ����رتِ���� ِه ط����ر ُف����هُ

ش��اعرنا الطربي الحائري ،أما باقي املشهد بل قل

رأى ال��ُّث�رُّ ي����ا وال���ث���رى األس���ف�ل�ى باقي النص الش��عري كان يف مدح األمام الحسني

َ
ق������ال يل:
س����أل���� ُت����هُ ع��ّم��اّ رأى
ال ت���س���ألُ���وا م���ا إن ب����دا ُأغْ��� ِف�ل�ا يف ه��ذا العيد ،وبدا يكن��ب يف مدحه ،ومدح آل
عليه السالم -الذي ّزف إليه شاعرنا الطربي التهنئة

ال��س�ما
ع��ج��ب��ت م���ن ن���ظ���رتِ��� ِه يف
ُ
َّ

بيته وج��ده املصطف��ى  -عليهم الس�لام جميعاً.-

ف����ق� َ
���ال يل :ال ت��ع��ج��ب��وا إنَّ ذا

يف الوص��ف ،وتداخ��ل املوضوع��ات الش��عرية

خ���� َّر ل���ه «م������وىس» «ب����ط����ور» وق��د

 -قدمي��اً وحديث��اً ،-فيجم�� ُع بني الع��زاء والتهنئة،

ُ
ي�
��ب��رق م����ن ع��ي��ن��ي��ه نُ�������و ُر ال�����وِال املناس��بة ه��ي التي جعل��ت هذا النص الش��عري
نُ�������و ُر اإلل������� ِه اق���ب���س���تْ���هُ األُىل ومزجها يش ٌء بديهي ومألوف عند الش��اعر العريب
ج���ب�ل�ا بني املدح والذم ،ب�ين الوصف والرثاء  ...وهلّم
وك�������دكَ يف أق�����دا ِم����� ِه األ ُ
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وحق اإلمام الحس�ين -عليه الس�لام: -
ج ّرا ً .وهذا ما كان يف ش��عر الش��يخ الحائري ّ

ن ف���خ���ر األول���ي���ا
ل��ه أن يك��ون ،فمن البداهة أن يجمع الش��اعر بني س��� ّي���د ال���ك���ون�ي� ِ
األعياد واالحتفال وبني التهنئة لألش��خاص الذين

خ������رت
ْ
وال������ذي لَ�����هُ ال���ج���ن���انُ ا ُّد

واملحب��ة وامل�سرات يف مث��ل هذه املناس��بات.

ُ
ِ
َ
ت
��ّس��� ْ
�������ات
������زل اآلي�
أن�
ح���ي���ث ُف� رّ

أوصاف االمام ومدح هذه األوصاف الجليلة التي

ك���ل ِ
ت
��ُص��� ْ
ّ���ت األن���ش���ا وع��ن��ه��ا ّق
رُ

كلياً يف بدء األبيات الش��عرية ،وهذا النداء لإلمام

ان���ق���ه���رت
ْ
��م ف��ي�� ِه ال���� ُع����داة
ل���كُ� ُ

������ن ال���ل���ه لَ������هُ يف م���د ِح��� ِه
يحبهم ويُجلّهم ويَو ُّد أن يتقّدم لهم بخالص التهنئة ي����ا َم
ِ
الصورة الوصفية املش��هدية هنا تداخلت كثريا ً مع ي����ا َم�����ن األل����س���� ُن يف ِم���دح��� ِت��� ِه

جمعها الله  -س��بحانه وتعاىل -فيه ،النداء س��يطر ب������ارك ال���ل���ه ل����ك ال���ع���ي���دَ ال����ذي

()26

طبعاً هو الذي فتح آفاق املدح ،واطنب من خالله يف باق��ي الص��ور املش��هدية التأثريي��ة يف ش��عر
الش��اعر يف املدي��ح ووص��ف أخ�لاق املمدوح الش��يخ الحائ��ري الط�بري ،أراه��ا تج ّول��ت يف

وأفعال��ه ونس��به وما يف ش��خصيته .أم��ا الوصف وصف الش��خوص والس��يام مع آل البي��ت عليهم
فكان ُملمحاً هنا وهناك ،ركّز الش��اعر الحائري ِفيه الس�لام كاإلمام عيل( )27واإلمام العباس( ،)28فضالً
عىل قضي��ة العيد وهذا الحف��ل الطبيعي املألوف ع��ن اإلمام الحس�ين( )29وه��ي ال تبع�� ُد عن امليح
واملعت��اد الذي يجم��ع الن��اس ويجعلهم يف فرح ووصف��ات صفات املم��دوح ،وهي ظاه��رة بادية
غامر وس��عادة عالي��ة .وفرحه وس��عادته كانا بتهنئة للعيان واملس��امع ،والصورة وصف لكل ش��خص

اإلم��ام  -عليه الس�لام ،-ومبدحه ومدحه خالئقه ،ومل��ا ق��ام به وم��ا ُعرف عن��ه ،وه��ي بديهيات يف
أحبب��ت أن
وهذا ما جعل الص��ورة الوصفية تنزاح إىل املديح العقي��دة ويف تاري��خ املس��لم ،ول��ذا
ُ

الش��خيص ،وإىل تاريخ هذه الش��خصية وأفعالها أذكّ��ر به��ا وهي مك��ررة مقلّ��دة يطلع ع�لى بعضها
حت��ى طال��ت القصيدة وبَ ُع��دت كثريا ً ع�ّم�اّ كانت الق��ارئ يف ديوان الش��يخ ويرى بعضه��ا اآلخر يف

علي��ه ،أو م��ا ك ّنا نتوقع أن تك��ون عليه من وصف القس��م الثاين من الدراس��ة يف الصورة املش��هدية

مظاهر الطبيعة ،وجامل الزينة فيها ،وأفراح الناس الحوارية ...بإذن الله .

فيه��ا يف مثل هذا اليوم ،ويف مثل هذا العيد .يقول ثانياً :الصورة املشهدية الحوارية التأثريية يف ديوان

ٍ
مش��هد أراه ألص��ق وأبلغ يف الشيخ الطربي الحائري:
الش��يخ الحائري يف

متثي��ل الص��ورة الوصفي��ة املش��هدية التأثريية من له��ذا الحوار تأثري كبري يف تش��كيل ه��ذه الصورة،
الن��ص الش��عري الذي قال��ه يف عيد ن��وروز مهنئاً وبيان جاملياتها يف ش��عر الشيخ الطربي الحائري.
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ومن هنا يكون املش��هد التصويري التأثريي منفتحاً م��ن البناء واإلتق��ان واإلحكام ،وهنا ي��أيت الحوار

عىل دالالت عدة يحيك انفعال الش��اعر ويعبرّ عن ليكون العنرص الثالث يف ذلك التأثري وذلك الرسم،
مش��اعره وعن ذاته والس��يام م��ع املخاطب اآلخر فتضعنا ه��ذه العنارص كلها امام ص��ورة جديدة لها
ال��ذي يك ّون أحد أنواع التأثري ويُك ّمل عملية الحوار أبعادها النفس��ية الخاصة ولها جامليتها ومتذوقوها

جد مع غرض الش��اعر الذين يزدادون إجاباً وتأثرا ً كلام كان الش��اع ُر حاذقاً
وتقنيته بنمطية وصياغة تس��ت ُّ

وموضوع��ه ،ومع أحاسيس��ه ومش��اعره تبعاً لذلك مبدعاً يف الرسم واستنطاق الحوار ،وايجاد أوارص

الغرض ،وذاك املوضوع .وللحوار أمناط ووسائل اللقاء اإلبداعي األديب الحار بينه وبني املتلقي .يف
ع��دة يف بناء الصورة املش��هدية التأثريية يف ش��عر أحد أمناط الحوار وهو حوار الذات وهو يكاد يقرب
الش��يخ الط�بري الحائري ،وه��ذه األمناط تعكس كثريا ً إىل الحوار الداخيل( ،)30وإىل التجريد كام
بوضوح أهمية ه��ذه التقنية الرسدية -أوالً ،-البنائية -سماّ ه عامل البالغة ابن األثري(ت637هـ) ،وقال يف

ثانياً -والس��يام يف الش��عر العريب ،و بن��اء الصورة مكنون��ه  ( :إخالص الخطاب لغ�يرك ،وأنت تريد
وحس��ن تش��كيلها وتأديتهام للوظائف املناطة بها .به نفس��ك ،ال املخاطب نفسه) ( ،)31وأورد هذا

جات النفس ،العامل البالغي الرائ��ع فائدتني اثنتني لهذا التجريد،
الحوار هنا
ٌ
كشف ملعامل التوتر ومتو ّ
حالة كالهذيان والس��يام مع حوار الذات أو الحوار أو لهذا الح��وار ،أو لهذا النوع من الحوار ،فأوجز
التوسع يف الكالم،...
الداخيل يف رس��م الصورة التأثريية وكش��ف توترها يف ذلك قائالً( :األوىل :طلب
ّ
العاطفي والنفيس عىل الش��اعر ومن ثم عىل شعره والثاني��ة :وهي األبلغ ،وذلك أنّه يتمكن املخاطب

وأث��ره يف املتلقي يف أية حال��ة من أحواله العاطفية م��ن اجراء األوص��اف املقصودة من م��دح أو غريه
والنفس��ية أيضاً ،وهو يقرأ النص الش��عري ،ويتأثر عىل نفس��ه ،إذ يكون مخاطباً به غريه ،ليكون أعذر
به ،ويريد فهم تجربة املبدع من خالل هذا التأثري .وأبرأ من العهدة فيام يقول غري محجور عليه) ()32

وال أن�سى أن أذكّ��ر دامئ��اً ،أن الصورة املش��هدية  .وهذا م��ا ألحظه جلياً يف قصيدة الش��يخ الطربي
الحواري��ة تق��وم ع�لى اس��تنطاق ال�تراث األديب الحائ��ري الت��ي قالها راجياً الش��فاعة م��ن الله -عز
والفك��ري والثق��ايف ،وكذلك النظ��ر يف النصوص وجل -م ّياالً إىل املدح آلل البيت  -عليهم السالم،-
الدينية وبحس��ب خلفية الش��اعر الثقافي��ة والدينية ولش��خص س��يدنا اإلم��ام الكاظم -عليه الس�لام،-
والفكري��ة ،وتقوم عىل التأويل وحس��ن اس��تنطاق ومدح��ه واألطناب يف مدحه ،والتوس��ع يف الكالم

اللغة ومدلوالتها وانس��اقها البنائي��ة والرتكيبية لتأيت ليش��مل طلب الش��فاعة منه والتوس��ل إلي��ه ليكون

الصورة مؤثرة بالغة التأثري ،ويأيت املش��هد ُمح َكامً ش��افياً ،ويكون وسيطاً بينه وبني الذات اإللهية فيام
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ّ
�ع
�س ال��ض��ح��ى ش��اف� ٌ
حل به من أمراض وأس��قام ونوائب ،ال ش��ايف لها إم����ا ُم ال��ه��دى ش��م� ُ
إال الله  -جل يف عاله .-الصورة املشهدية التأثريية

���ل ع��ط��اي��ا ُه ال��ق��ص��و ُر وح������و ُر
أق� ُّ

()33

الحوارية ،قامئة عىل هذا التجريد مستندة عىل كثري هن��ا تفت��ح القصيدة عىل ك�� ّم هائل م��ن الدالالت

من وسائل التعالق النيص بني نص الشيخ الحائري واملعاين التي يريدها الش��اعر يف وصف املمدوح
الطربي ونص الش��اعر العريب القديم ،وبني اآليات وبي��ان أهميت��ه وفضل��ه وفض��ل نس��به عىل س��ائر

القرآني��ة الكرمي��ة ،وه��ي أيض��اً تس��تنطق اللغ��ة ،املس��لمني يف كل زمان ومكان .نع��م التجريد هنا
وتبحث يف عامل تأويل الدالالت اللغوية والرتكيبية والحوار م��ع املخاطب حوارا ً ذاتي��اً يصل إىل حد

لتكون مؤثرا ً حقاً .يف مشهد املقدمة ،عنارص البوح النش��وة والفرح والغبطة لعظيم شخصية هذا الرجل

متمركزة مع التعالق النيص وأنواعه  -كام أس��لفت -وك�بر منزلت��ه .وعظ��م الح��وار معه حت��ى ولو كان
يتوس��ع بعدها مش��اعرنا إىل الش��خص املمدوح ،متخيالً موهوماً ،كام فعل شاعرنا الطربي الحائري
ّ

وهذه فائ��دة التجريد ← الح��وار الداخيل ( الحوار يف افتتاح قصيدته هذه .التعالقات النصية زادت من

م��ع الذات) ،ليُم ّه��د للصورة املش��هدية الحوارية وصف الش��خص ،ومن اظه��ار الوظائف للحوار،
التأثريية أن تولد ،وأن ترس��م املشاعر واألحاسيس والس��يام م��ع النص��وص القرآني��ة الكرمي��ة ،ومع
التي يعاين منها الشاعر ،ويريد ايصالها إىل القارئ املوروث األديب الشعري القديم .الحوار بدا ومضة

واملتلقي .يقول الش��اعر الش��يخ الطربي يف مقدمة س��يزداد مع ازدياد مس��احة النص ،وس��يكرب ويأيت
االفتتاح لقصيدته هذه :

«أرسب القطا َه��ل م��ن يُ��ع�ير جنا َحهُ
َ

ٍ
مشهد آخر
بالتأثريي واإلفعام يف رس��م الصورة يف

من مش��اهد هذه الصور يف قصيدته الشيخ الطربي

ي إىل َم���ن ق���د ه���وي� ُ
ر» الحائري هذه.
��ت أط�ي� ُ
ل��ع�ل ُّ
ِ
هويت اب��ن م��وىس كاظَم
ُ
املتكلّم ( أنا  +الذات )← الشاعر.
الغيظ َم��ن لَهُ
ت��دك��دكَ م��ن أع���ان ش��وام�� ِ
خ�� ِه ال��ط��و ُر املخاطب = املتكلّم (التجريد).

ف��ن��و ٌر ت��ج�ّل�ىّ الب���ن ع��م��ران س��اط��ع�اً

أنا = ( الذات الشعرية) ،املتكلّم  +املخاطب.

ال��ش��ف��ع وال���وت���ر ال����ذي ُي��ؤم��ن
ه���و
ُ

املفرتض من النص).

ف��خ�� ّر ل���ه خ���وف���اً ف��ه��ذا ه���و ال��ن��و ُر التأث�ير← الحوار ← ال��ذات  +اآلخ��ر (املتخيل +

رب ال���ع���ب���ا ِد غ��ف��و ُر أن��ت ( املخاطب) ،الش��اعر الحقيقي ← املتخيل
مب��ض��ج��ع�� ِه ُّ
��م ُرس��لِ�� ِه
 +اإلم��ام = التأثري ،البناء الحوار ،الصورة التأثريية
ه��و اب���ن رس���ول ال��ل��ه خ���اتِ� ِ
أب�������وه أم���ي���رُ امل����ؤم����ن��ي�ن أم��ي�رُ الحوارية.
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هاك املش��هد الثاين من القصيدة ل�نرى معاً أهمية منهام الش��اعر كث�يرا ً .اللغ��ة وال��دالالت والحوار

الحوار الداخيل ،وأهمية مش��اعر الشاعر الحقيقية ساهمت يف ايجاد صورة مشهدية تأثريية قامئة عىل
يف بن��اء الص��ورة املش��هدية التأثريي��ة الحواري��ة ،هذا الح��وار بعيدة  -نوعاً ما  -عن فنون التش��بيه أو
ولنصل إىل عمق احساس الشاعر الطربي وما يريده الخيال والس��يام يف هذا املش��هد من النص .وهو

م��ن الحوار ،وما يري��د من بناء املش��هد الصوري املشهد الذي تجلىّ فيه التأثري الحواري القائم عىل
العالقة بني املتكلم واملخاطب ،وهام الش��خص

التأثريي الحقيقي يقول:

َ�������دت ع��ل��ي��هُ م���ذن���ب���اً م�تر ّق��ب��اً
ُ
وف

نفس��ه وهذا م��ا جع��ل الص��ورة بالغة يف الرس��م،

ير مفه��وم املدلول .وأما عن ص��ورة الحوار مع اآلخر
ي ع��س� ُ
ش���ف���ا َع���تَ���هُ ي���وم���اً َع��ل�� َّ
ف��ال��ت��ج��أت ب���ق�ب�ر ِِه
ُ
وك���فّ���ي ص���ف��� ٌر
يف ش��عر الش��اعر الطربي الحائري ،ومدى تكوين
ير ه��ذا الحوار للصورة املش��هدية التأثريية الحوارية.
يل أن ال���ك���ري� ُ
��م ُي��ج� ُ
ف�ل�ا ش����كَّ ّ
فكُمن��ت يف قصائد عدة يف ديوان الش��اعر الش��يخ
وع��ن��دي م��ن امل���رىض أٌري����دُ شفا َءهم

ال��ع��رش وه��و ق��دي�� ُر
ِ
رب
م��ن ال��ل��ه ّ
هنا تس��عى الص��ورة املش��هدية الحواري��ة التأثريية الدواوي��ن الش��عرية املحققة املطبوعة املنش��ورة
()34

ع�لى الرغم م��ن صغر حجمه نس��بياً ،موازنة بباقي

إىل إظه��ار وظائفها وقد انته��ى النص حتى وإن مل م��ن دواوين ش��عراء ع�صره .ومن تلك املش��اهد
ينت�� ِه يف عدد األبي��ات الش��عرية ،أو طوله وقرصه .التصويرية التأثريي��ة القامئة عىل الحوار مع اآلخر،

الحوار الذايت ← مع املخاطب (الشاعر الحقيقي) اآلخ��ر الحقيقي ال��ذي يفرض نس��باً ودين��اً وعلامً

واملتخي��ل اآلخر ،وهو من هو انهى النص ،وانهى وش��خصاً وجاهاً ان نحاوره مبثل هذه املحاورات،
انفعاالت الش��اعر ووصل مبشاعره إىل القمة وإىل قصيدته يف اإلمام الحس�ين  -عليه السالم -ووصف

الهذي��ان وه��و يطلب من الل��ه  -س��بحانه -ما يريد املصابيح وامل��كان الدين��ي ذي الداللة الحرضية
بع��د الرضائر الت��ي م ّر بها ،ويب��دو أنها كانت كبرية يف أول قصائ��د الدي��وان ،والحوار هن��ا يقوم عىل
وكب�يرة جدا ً« .وف��دتُ علي��ه»« ،التج��أت بغريه» ،األمر املج��ازي الذي يخرج إىل الدع��اء ،وينتهي
«عندي ،»...هذه األلفاظ رسمت الصورة الحوارية بالكناية التي تلّمح إىل الدعاء أيضاً ،وإىل ما أعتىل
التأثريي��ة بكل وضوح وبيان يف املش��هد من النص الش��اعر ،وما أعتلت األمة اإلسالمية من الخطوب

الش��عري وه��و خامتة طيب��ة ل��ه .الحوار هن��ا أفاد واملآيس ،وما أصاب البلدان اإلسالمية العربية من

التوس��ع يف الكالم ،وتش��اكل مع اآلهات يف رسم الوهن والضعف والخنوع يف زمن الشاعر .فالشاعر
التأث�ير النفيس والعاطفي عىل املتلقي بعدما عاىن ميل ٌء بالعواطف النفسية املتأزمة املنكرسة الضائعة
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حل
يف تاري��خ املجد والرفعة والس��مو ،وحارض الذل كلي��ة واح��دة ،تقوم ع�لى التأثري والتبلي��غ ملا ّ

والهوان واالنكس��ار .ول��ذا فالحوار تأث�يري جدا ً ،باألمة اإلس�لامية بعد اإلمام  -عليه الس�لام -فزيارته
واملش��هد حواري صوري جدا ً ،يريد منه الش��اعر أوجبت كل هذه املش��اعر ،وكل تلك األحاس��يس

البوح بكل تلك املش��اعر واألحاس��يس التي تربط الت��ي خلقت التأث�ير وجعلت رائحته تش�� ُّم يف كل

بني املايض والح��ارض ،وللقارئ أن يتص ّور حجم مكان وتصل غىل كل مس��لم غي��ور ٍ
باك متأمل عىل
حل وحدث بأمته وبلدانها وش��عوبها .والصورة
املأس��اة وك�بر الفق��دان يف كل يشء بينه�ما فيام م��ا ّ
الحواري��ة التأثريي��ة ه��ي الت��ي رس��مت اآلخ��ر←

يخص األ ّمة اإلسالمية والعربية .يقول الشاعر:
ّ

ال��ش��ف��ي��ع إلم����� ٍة م��رح��وم�� ٍة
أن�����ت
َ
ُ

املخاطب ،بألفاظ واقعية ال نش�� ُّم منه رائحة البيان

أش���ف���ق ال��شّ ��ف��ع��ا ِء أو الخيال إالّ يف بعض األلفاظ ،فأكرثها قامت عىل
ُ
اش���ف���ع ف���إنّ���كَ
ْ

�ل َم�� ْن
رب ال��ع�لا ت��ع��ج��ي� َ
ْ
اش��ف��ع إىل ّ
ُي��ن��ج��ي األح���ب��� َة م���ن
ع��ظ��ي��م ب�ل�ا ِء التي نحاورها ونطلب منها الشفاعة والظهور ملحو
ِ
الطل��ب الدعايئ االس��تعطايف تأ ّدباً مع الش��خصية

أورث�����ت
ْ
ط���ال���ت ع��ل��ي��ن��ا م�����د ٌة ق���د

األدران ،ون�صرة الضعي��ف واملظل��وم وما يحدث

ُ
ت��س��أل ال��ل��هَ ال��ع��زي�� َز ظ��ه��و َر من
ل��و

ورحمتها.

ألج����اب دع���وتَ���ك امل��ج��اب�� َة ُم�سرع��اً
َ

املخاطب = اإلمام ( الذات ← اآلخر) ( الش��خصية

ُ���م ب���ال���دا ِء لهام يف أم��ة كانت من أرقى األم��م بعدلها وتقوها
���م و ُح�م�ات���ك ْ
أن����ص����ا َركُ� ُ

س��ي��ط�� ِّه�� ُر ال���دن���ي���ا م���ن األع������دا ِء املتكلم = الشاعر (الذات الحقيقية).
ب��ظ��ه��و ِر ط��ل��ع�� ِت�� ِه ُم
��ج��ي��ب دع����ا ِء الحقيقة الثانية).
َ

ر ي��ا اب��ن املصطفى بفعالِ اعـ
ال َ
ص�ب� ْ
ُ��م م��ن ال���ع���دوى ل��ن��ا وع����دا ِء
ـ��ـ��داك ْ
أو م��ا ت���رى األع�����دا َء يف ب��ح��ر البال
ن ج��م��ي��ع��ه��م ب���دم���ا ِء
م��س��ت��غ��رق�ي َ
ق���وم أظ��ه��روا
�ق ص����دو ِر
ف��اس��أل ل��ض��ي� ِ
ٍ

الحوار = املتكلّم
أنا الشاعر

 +املخاطب
الذات األخرى

(الذات الباكية) (اآلخر الشفيع ،املرجو).

الص��ورة التأثريي��ة الحوارية = أن��ا املتكلم  +ذات

ُح���� ّب����اً وع��������د ّواً ل���ل��� ِع���دا ب��ش��ق��ا ِء اآلخر ← الشفاعة والرجاء يف التصوير والحوار.

إنّ ال���ص���دو َر ت��ض��اي��ق��ت أوداج���ه���ا

ف��اظ��ه�� ْر ف��ديُ��ت��ك ُم�س�رع���اً ب��ث��ن��ا ِء

()35

ن��ص ش��عري آخ��ر للش��اعر الش��يخ الطربي
ويف
ّ
الحائ��ري قال��ه يف الغرب��ة والحنني ألخيه الش��يخ

املش��هد هنا بأبياته الشعرية وألفاظه ودالالته صورة محم��د املهدي(ت1384ه��ـ) ،ال يبع ُد كثريا ً عام
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أس��لفت فيه القول من اس��تنطاق الحوار مع اآلخر الح��وار م��ع اآلخ��ر الحقيق��ي = املتكلّ��م +

الحقيق��ي ،وطلب بع��ض الحاجات من��ه .وبقيت املخاطب
النفس اإلنسانية بني جنبي الشيخ الحائري هي هي

نصه مع اإلمام الحس�ين أنا الشاعر الباكية للفقد
يف الن��ص كام كان��ت يف ّ
 -علي��ه الس�لام -وصحنه الرشي��ف ،فأراها ترصخ لبكاء الفقد .

الذات األخرى املستمعة

ٍ
بصوت عا ٍل يوشّ ��حه الب��كاء والنحيب عىل الفراق الص��ورة التأثريي��ة الحواري��ة = أن��ا املتكلّ��م  +أنا
لهذا الرجل العامل الش��اعر األديب ،وعىل املكان املخاطب ← التأثري يف املتلقي.
حل في��ه وارتحل إليه ،فام أش�� ّد
(الجدي��د) ال��ذي ّ

الوجد ،وأكرب الحزن ،وأعظم الفقد .فام بالك بكل

← الحور وبنية التأثري.

← التصوير واستنطاق الحوار.

هذا التأثري وهذه املش��اعر التي ترسم صور الشيخ وال يك��ون الحوار حقيقياً مع اآلخ��ر الحقيقي فقط
الحائري وتجعلها من خالل الحوار تأثريية بش��كل يف تش��كيل ورس��م صور الش��يخ الحائري الطربي
كبري وواس��ع ،تس��عى إىل ذلك األلفاظ والرتاكيب وإمنا يكون مع اآلخر االفرتايض ،والشخصية التي

اللغوية واألس��اليب والفنون البالغية غىل رسم هذه تحم��ل أن يخاطبها الش��اعر وأن يحاور لحاجة يف
ولعل اآلخر بصوره وأشكاله التي جاءت يف
التأثريية عىل القارئ ،بعدما كان مؤثرة عىل املبدع نفس��هّ .
ويق��وم الحوار للذات األخ��رى الحقيقية (املقربة) ش��عرنا العريب( )36تحمل مثل هذه االفرتاضيات،
برسم كل تفاصيل األوجاع واألحزان لهذه املشاعر فرأينا يف ذلك الش��عر الطوي��ل ويف عصور األدبية

النفس��ية الداخلية ،ومن ث ّم يف البوح بها من خالل املتالحق��ة م��ا يخاط��ب امل��كان حتى ول��و كان
الش��عر الرس��الة الناطقة والوثيقة اإلنس��انية األدبية متخيالً ،وم��ا يخاطب الزمن وحتى ولو كان بعيدا ً،
الصادق��ة بني املب��دع ( الش��اعر) واملتلقي يف كل وكذل��ك اآلخر مع الش��خوص حتى ولو كانت هذه

مكان وزمن.

الش��خوص متوهمة أو افرتاضي��ة أو متخ ّيلة(.)37

الحقيقية األوىل).

الذات املتكلّم��ة وبني هذا النوع من الش��خوص،

العريب الحديث.

ج��دا ً أن تقي�� َم أود العالق��ة بني الش��اعر واملتلقي.

الثانية

ولذا رمبا تتكاتف اللغة ودالالتها يف اس��تكناه هذا

املتكلّم = الشاعر (الذات املجروحة)( ،الشخصية والح��وار وأمناط��ه ه��و من يق��وم ببن��اء النص بني
املخاطب = األخ (الش��قيق) ← إخوانيات الش��عر وه��و الذي يرس��م الصورة التأثريية التي من ش��أنها

			

← الشخصية الحقيقية والحوار مع الش��خصيات االفرتاضية ليس س��هالً،
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ّ�������ت ل���دي��� ِه األع����زا
ْ
الحوار وبيان أثر الش��خصيات في��ه .والحوار الذي ي���ا ع���زي���ز أذل

س��أقوم بتس��جيله ونقله من خالل النص الش��عري

��ت ب���ال���ذُّلِ م��ن��هُ اع��ت�رازا
واس��ت��ف��اضَ ْ

ال��ل��ب��ي��ب وأم�س�ى
عند الش��يخ الحائري الطربي إىل القارئ واملتلقي ح�����ا َر يف ذات�����كَ
ُ

هو ليس مع ش��خصية افرتاضية واح��دة ،وامنا مع
ال يُ���ج���اري ع����ط����ا َءكَ املُ���م���ت���ازا
�ق
ش��خصيات كرث ،قد تكون شخصية الرسول -عليه مل
ال�ش�ري���ف ب��ح� ٍّ
ي��ص��ف ذاتَ������كَ
َ
ْ
الصالة والس�لام -وقد تكون شخصية االمام عيل -

ال��ك��ت��اب وح���ازا
ق��ل��ت يف
َ
ر م���ا
ِ
غ�ي� ُ

�ي
عليه الس�لام ،-أو ش��خصية االمام الحس�ين -عليه ق���د خ��ل��ق� َ
�ت األف��ل��اكَ م���ن غ�ي�رِ ع� ٍّ
السالم ،-أو لعموم آل البيت االطهار وبيان فضلهم،
��ت األم���ل��اك طُ������� ِّراً ِط�����رازا
وخ���ل���ق� َ

ال��خ��ل��ق رؤي���ا
�ت ف��ي��كَ ق�����اد ُة
وعلو كعبهم وطلب الشفاعة منهم  -كام يتضح من ط��م��ع� ْ
ِ
خالل الن��ص الش��عري -ولكن ميزة الن��ص هنا أنه

ك ف��� َّه���زت ج���ب� َ
��ال طُ�������و َراً اه���ت���زازا

دائرة االهتامم ،والحوار أدار فعل هذه الش��خوص،

ص���� َع���� ِق����اً يف ج����ب����الِ���� ِه ُم���ع���ازا
َ

املعاين والس��يام والحوار بالن��داء( )38الذي أتاح

�����زت ب��ي��ن��ه��م إم���ت���ي���ازا
َ
س وم����� ّي
ِ

أبقى هذه الش��خصيات كلها يف دائرة الطلب ،ويف ُم����د ت��ج��لّ��ي��ت ل��ل��ك��ل��ي��م ف��أض��ح��ى
العظيم ع�لى النا
الفضل
َ
بسطت
َ
وكش��ف أرسارها من خالل اللغة ،ومن خالل علم ق��د
َ

ُ���ج���ي���ب ُدع�����ايئ
للش��اعر جملة من الصفات وإطالة النص ،وحسن أو م����ا آن أن ت
َ
رسم املشهد الصوري التأثريي مع أن النص الشعري
ج��ع��ل��ت ال����دع����ا َء ف���ي��� ِه م��ج��ازا
ُ
إذ

ال���ج���واب وع�����داً ق��ري��ب �اً
�����دت
َ
هنا صورة كلية ،صورة مشهدية تأثريية واحدة ،فال ووع�
َ
ُمش��احة من أث ٍر املعاين ،ومن أث��ر للغة وتأويالتها
وامل����واع����ي����دُ أُن����ج����زت إن���ج���ازا
فيها والس��يام وانه  -كام أس��لفت -قيل يف أكرث من أو م����ا ت��ع��ط��ي س������ؤايل إذ ق��ل��ـ

ش��خص واحد ،وحاور أكرث من مي��زة واحدة كلها

���ت اس����ألُ����وا ال��ل��ه ف��ض��ل��ه إع����وازا
ـ� َ

��ت م��س��ت��ح��ي��ي �اً مب���دح���ي ف � ّه�لا
ص ّبت يف دالالت الصورة الحوارية التأثريية ،وكلها ج���ئ� ُ
()39
من بحا ِر الفضلِ
رسمت مشاعر الش��اعر الدينية الصادقة ،وما يريده
العميم ُأج����ازى؟
ِ

من محاورة لهذه الشخصيات الكرمية البيضاء مهام النص الش��عري هنا قام عىل اللغة واس��تنطق الكثري

تع ّددت  ،أو نظ ُّن أنها تع ّددت.

من فنون البديع أيضاً لرسم الصورة الواقعية التأثريية

لقايض الحاجات ومحيب الدعوات:

علم البديع وفنونه والس��يام مع التكرار وبعض من

يقول الشاعر الش��يخ الطربي الحائري يف املناجاة القامئة عىل مكنون األلفاظ وداللتها ،وعىل معاين

«الصورة المشهدية التأثيرية في شعر الشيخ محمد تقي الطبري الحائري (ت 1366هـ)»
م .سعد صابر منّال

231

الجناس��ات والتضادات للتخفيف م��ن نرثية البحر يُف ّرج عنها ← الشخصيات.

الخفي��ف ال��ذي نظمت عليه القصي��دة ،ومن رتابة الصورة التأثريية الحوارية = املتكلم  +الشخصيات
وثقل قافي��ة ال��زاي الصعبة الصفريي��ة التي جاءت  +النداء  +البديع ← رسم الصورة الكلية.

عليه��ا القصيدة .الحوار هنا بنى كل تلك الدالالت
والرتاكي��ب ،والنداء كان أرضاً خ�ضراء طيبة كبرية
أدار فيها الشاعر هذا الحوار وبنى عىل هذه األرضية

الكثري الكثري من صوره التأثريية املشهدية للقصيدة
كلها ،وهي الصورة كلها وهي الحوار كلّه.

الصورة الكلية ← املشهدية بالحوار.
التأثري يف املتلقي ( الحوار  +اللغة).

وأم��ا يف آخ��ر النصوص الش��عرية يف هذا القس��م

وب��رزت الثقاف��ة الديني��ة الواضح��ة والس��يام م��ع من الدراس��ة يف أث��ر الصورة املش��هدية الحوارية

اآلي��ات القرآني��ة الكرمية ،ومع تاريخ ونس��ب هذه التأثريية يف ش��عر الش��يخ الط�بري الحائري ،وهو

الش��خصيات التي وضح تاريخها ونس��بها وحسبها آخ��ر النص��وص الش��عرية الت��ي س��أقف عليها يف
وفضلها من خالل الحوار ومن خالل النداء يف أكرث دراس��تي هذه .فهو النص الذي قاله الشاعر الشيخ

األبيات الش��عرية للقصيدة .القصي��دة كلها صورة ،يف رثاء اإلمام الحسني  -عليه السالم ،-وهذا النص

صورة مشهدية حوارية تأثريية أرى أن الشاعر الشيخ فيه مش��اهد كرث ال تخ��رج عماّ قدمن��اه يف محاورة
الطربي الحائري أحس��ن يف كث�ير تفاصيلها البنائية الش��خصيات ،الشخصيات الدينية طبعاً ،ولكن ما
أح��ب أن أذك��ر أن الصورة هنا تعالق��ت مع التاريخ
والهيكلية التأثريية والحوارية عىل الرغم من ضعف
ُّ

الوزن الش��عري الذي نُظمت عليه ،وهلهلة القافية والتاريخ اإلس�لامي ذي الداللة الدينية والسيام يف
املطلق��ة التي ج��اءت يف نهايات ه��ذا الوزن يف مقتل اإلمام ومصاب املسلمني واألمة اإلسالمية بل

أبيات القصيدة.

والعامل جراء هذا املقتل .الحوار بالنداء أيضاً فعل

واإلحسان).

الشاعر ،ومن ث ّم يف رس��م أبعاد الصورة املشهدية

املتكلّم = الشاعر ( الذات الحقيقية الراجية الشفاعة فعلته الداللية والرتكيبية والبنائية يف رس��م مش��اعر
املخاطب = الشخصيات ← االفرتاضية → الحوار .التأثريية ،وال س��يام يف املش��هد األول واللوحات
حقيقية  +تشفع  +تنترص  +تؤ ّمل.

األوىل الت��ي تداخلت م��ع هذا املش��هد .ومن ث ّم

اللغة وأفعالها والس��يام ودالالت األفعال املاضية

تقص علينا ذل��ك التاريخ املؤمل املفجع مع
الحوار = النداء  +البديع ← البوح ملشاعر الشاعر .حتى ُّ
← إيصال املعاناة إىل من ه��ذه الحادث��ة اللعينة ،وهذا املص��اب الجلل وما
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و ّرث لنا من مش��اكل وعواقب مبقتل اإلمام وأرسته أك�ثر ه��دوءا ً
وأق��ل انفع��االً فهي مت��دح الصحب
ّ
وآل بيته��م  -عليهم الس�لام جميعاً .-لنس��تمع إىل والثل��ة الطيبة التي كانت مع اإلمام يف هذه الواقعة.

املش��هد ولوحاته يف أول نص شعر الشيخ الطربي والح��وار هن��ا قَ�� ُرب إىل الحوار الرتاجي��دي الذي
يقص علينا تاريخ األمة اإلس�لامية ولكن من وجهة
ّ

الحائري هذا:

��ض أ ّم���ي��� ٍة
ر ح��� َّت���ام ب���ي� ُ
��ي م��ض� ٍ
ب���ن� َ

ونصه الشعري .يقول يف لوحته هذه من
نظر الشاعر ّ

�م ال��� ُع���دا ِة وج��وره��م
ص�برتُ��م ع�لى ظ��ل� ِ

وق��د ع���ا َد ب�ين
ال��ق��وم ف���رداً ومل يجدْ
ِ

�ع ت��ألُّ��ف��ا ؟! املشهد األول نفسه:
ألغ��م�ا ِده����ا ال ت��س��ت��ط��ي� ُ
ص��ح��ب دونَ������هُ ور ُد ال���� ّردى
ول���ل��� ِه
وك���م تنتيض س��ي��ف ال���ع���دواة فيك ُُم
ٌ
ٍ
م��وق��ف مل ُي��ب��ق ل�لأس�� ِد موقفا
ل���دى
َ��ع��س��ف��ا؟!
��ل��م وت��س��ط��و ع����� َّز ًة وت
ب��ظُ ٍ
ُّ
��وارم منصفا؟!
ف��ه�ّل�اّ ط��ل��ب� ُت��م ب���ال���ص� ِ

ن ب��ك��رب�لا
أمل ي��أت��ك��م أن ال��ح��س�ي َ

لَ�����هُ ن������ارصاً إال س���ن���ان���اً و ُم��ره��ف��ا

س��ط��ا ف��ي��ه��م ال��ل��ي� ُ
�ث ال��ه��ص��و ُر بعزم ٍة

ر أض��ح��ى ُم��رف��رف��ا
ق�ضى ع��ط��ش�اً ي���و َم ال��وغ��ى متل ِّهفا؟!
عليها ل����وا ُء ال�ض� ِ
ِ
ال��ط��اه��رات ُمحامياً
وأض��ح��ى ورا َء
ق�ض�ى ظ�م�أً وامل������ا ُء
ي��ل��م��ح ح��ولَ��هُ
ُ
ال��ف��رات وال ص��ف��ا
ُ
ب امل���ا ُء
ف�لا ع��� ُذ َ

()40

أب���ت إلاّ ال��ح��ي��ا والت ّعففا
ْ
خ������دُ وراً
ُ

وع���زرائ���ي���ل ط���وع���اً ألم�����رِِه
ُ
  ه��ذه اللوح��ة من ه��ذا املش��هد بدا فيه��ا الحوار ي���ك��� ُّر

حت
مضطرباً مفتَّتاً بني املتكلم وبني املخاطب ،ال ّ

ِ
قبض األع���ادي تخطُّفا
ج ُل يف
يع ّ

()41

عالمات الرتقيم ( االستفهام والتعجب) يف بيان هذا باقي املشهد بل وباقي النص كلّه يف هذه املشاعر

االضط��راب والحرية يف الس��ؤال ويف النتائج التي ويف ه��ذا التس��جيل التصوي��ري لتاري��خ الوقع��ة

ترتب��ت عىل الحوار ومن ث ّم عىل مش��اعر الش��اعر ولوصف شجاعة اإلمام بني صحبه ،وقوته وبسالته
ونص��ه الش��عري وألفاظه وتركيب��ه ودالالته وصوره كام هو معهود عليه ومنه  -عليه السالم  .-ولذا نرى
ّ
املختلفة .وأما من النواح��ي التاريخية فرناها بادية االستعارات والتش��بيهات والخيال ...حارضة بقوة
للعي��ان تحمل وزر القتل ،وتح�كي عظم املصيبة وحتمية يف هذا املشهد ويف باقي األبيات الشعرية

ملن ساهم فيها؟! وتح ّمل دمها؟! ومت ج ّرت عليه إىل نهاية نص الشاعر وخامتته.
من اللغات والسبائب إىل يومنا هذا ...بل وإىل قيام الح��وار هن��ا اختفى قليالً ول��ذا مل أر ّد اإلطناب يف
لمح
الس��اعة...اللوحة الثانية بدت أكرث انس��جاماً وتآلفاً االستشهاد بباقي النص وإكامل أبياته ،ولكنه يُ ُ

مع مشاعر الشاعر الشيخ الطربي الحائري ،وبدت من خالل الوصف ومن خالل الرسد فالحوار أيضاً
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الخاتمة

األخرى أيضاً ،وكلاّ ً بحس��ب مساحته وحجمه يف
النص وتأثريه وما يريده الشاعر حني اإليتان به.

الص��ورة التأثريي��ة الحواري��ة املش��هدية كانت يف ه��ذه كانت مش��اهد الصورة الحواري��ة التأثريية يف
نص��ه هذا ،شعر الش��يخ الطربي الحائري ،مشاهد أُخذت من
ش��عر الش��يخ الط�بري الحائ��ري يف ّ
تاريخي��ة التصوي��ر ،ديني��ة الدالل��ة ،ذات طبيعة واقع مشاعر الشاعر وأحاسيسه جمعت بني املايض

يحق لها
مص�� ّورة لتاريخ م��ؤمل من تاريخ األمة اإلس�لامية .والح��ارض ،ووصف الش��خصيات الت��ي ُّ
والش��اعر اس��تعان باملكان ،وبالزم��ن ،وما فيهام الوصف والرثاء ،وكان الش��يخ الحائري الس��باق -
من تأثري واض��ح يف مثل هذه النصوص الش��عرية كغ�يره -لتصوير التاريخ اإلس�لامي مبا فيه واإلفادة
ذات الرسد التاريخي ،والحوار له وظيفته الرسدية م��ن الثقافة الدينية بأش��كالها ،وه��و العليم بذلك،

املعروفة يف ذلك والس��يام مع النصوص الشعرية فجاءت صوره يف هذا القسم من الدراسة كصورة يف

ذات الطاب��ع ال�سردي واملكاين ،وم��ن هنا نرى القسم األول من الدراس��ة ذات تأثري طيب ،ورسم
التأثري عىل املتلقي وعواطفه والسيام مع كرب هذه حس��ن ألبعاد الصورة ومؤثراتها وموحياتها 00كام

املحادثة وعظم املصيبة وهذا الفقد الذي أحدث الحظنا جلياً  -ان ش��اء الله -يف النصوص الشعرية

كل ه��ذه الجروح وغريها يف األمة اإلس�لامية منذ ويف نقدنا لها ما استطعنا وما تح ّملت من الدالالت
واإليحاءات والتعالقات ،وما وفق الله لذلك ،فهو

الح��دثوإىلالي��وم.

املتكلم = أنا الش��اعر ( امل َريث) ( ،الذات الحقيقية نعم املعني وعليه الثكالن دامئاً وأبدا ً...
األوىل ).

املخاط��ب = اإلمام ( امل َ��ريث ) ( ،الذات الحقيقية

الثانية ) .

الح��وار = األن��ا ( الش��اعر  +اإلم��ام ( امل��ريث) +
الحادثة .

الصورة التأثريية الحوارية املشهدية = لوحة (← )1
التاريخ  +العرب من التاريخ  +البكاء عىل التاريخ.

				

= لوحة (← )2

حل بعد املقتل.
االمام  +املقتل  +ما ّ

❊

❊

❊

«الصورة المشهدية التأثيرية في شعر الشيخ محمد تقي الطبري الحائري (ت 1366هـ)»

234

م .سعد صابر منّال

الهوامش واإلحاالت

 ،)1980األطروح��ة بكامله��ا ،وت ُنظ��ر النصوص
الشعرية فيها ومصادر

الدراسة.

 -18الصورة األدبية :ص ... 112وما بعدها.

 -1ينظ��ر :الص��ورة الش��عرية :ص  ،186الصورة  -19ينظر :مفهوم الشعر :ص .328
األدبية :ص.202

 -20ينظ��ر :الص��ورة الس��معية يف الش��عر العريب

.41

 -21ديوان الشيخ محمد تقي الطربي الحائري :ص

 -2تطور الش��عر العريب الحدي��ث يف العراق :ص الجاهيل :ص  ،83وصفحات متفرقة من الكتاب.
 -3مبادئ النقد األديب :ص .171

 ،43ويف املش��هد تعالق ن�صي واضح مع اآليات

 -4ينظر :معجم النقد العريب القديم.98-92 /2 :

القرآنية الكرمية.

ص . 40 - 26

كربالء. 253/1 :

املفصلة يف  :شعراء من
 -5ينظر :الصورة الشعرية يف النقد العريب الحديث -22 :تنظر ترجمته وأخباره
ّ
 -6ينظر :دالئل اإلعجاز :ص. 263

 -23ينظر :السخرية يف الشعر األندليس :ص -13

 -7ينظر :تاريخ األدب العريب :ص .125

.14

 -9ينظر :فن كتابة القصة :ص.59

 -25دي��وان الش��يخ محمد تقي الط�بري الحائري:

 -8ينظر :تاريخ آداب العرب.119 /3 :

 -24ينظر :نقد الشعر :ص .130

 -10ينظر :الشعر العريب املعارص :ص .11

ص  ،115 -114ويف املش��هد الش��عري تعال��ق

 -12ينظر :م  .ن  : .ص . 199

سيدنا موىس -عليه السالم. -

 -11ينظر :فن القصة :ص .119
 -13ينظر :م  .ن : .ص .76

نيص واضح مع اآليات القرآنية الكرمية ،ومع قصة

 -26م  .ن  : .ص .55

 -14ينظ��ر :الطبيع��ة يف الش��عر الجاه�لي ،ش��عر  -27ينظر :م  .ن : .ص .113 -112

الطبيع��ة يف األدب الع��ريب ،وما فيه�ما من ابواب  -28ينظر :م  .ن : .ص .189

وفصول ومباح��ث تؤكد اهمية الوصف وانواعه يف  -29ينظر :م  .ن : .ص .98 -97

عصور شعرنا العريب.

 -15العمدة يف محاسن الشعر وآدابه.278 /2 :
 -16م  .ن.280 - 279/2 : .

 -30ينظر :املونولوج بني الدراما والشعر :ص .38
 -31املث��ل الس��ائر يف أدب الكات��ب والش��اعر:
.36/2

 -17ينظ��ر :املكان يف الش��عر العراق��ي ( -32 - 1968م  .ن  : .ص .37 -36

«الصورة المشهدية التأثيرية في شعر الشيخ محمد تقي الطبري الحائري (ت 1366هـ)»
م .سعد صابر منّال

 -33ديوان الشيخ محمد تقي الطربي الحائري :ص
 .78البيت األول للشاعر قيس بن امللوح (مجنون
ليىل) ،ينظر ديوانه :ص .97

 -34م  .ن  : .ص .79 - 78
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(قائمة المصادر والمراجع)
 -القرآن الكريم.

 -35م  .ن  : .ص 44

•اآلخر يف الشعر العريب :د .فوزي سعد عيىس،

 -36ينظر :اآلخر يف الشعر العريب :ص . 24 -28

مؤسسة البابطني -الكويت ،ط2011 ،1م .

 -38ينظر :فن كتابة القصة :ص .234

دار الكتاب العريب  -بريوت ،ط.1974 ،1

 -37ينظر :م  .ن  : .ص .169 -118

•تاريخ آداب الع��رب :مصطفى صادق الرافعي،

 -39دي��وان الش��يخ محمد تقي الط�بري الحائري:

•تاريخ األدب العريب :ريجيس بالشري ،ترجمة:

 -40م  .ن  : .ص .97

ط.1984 ،2

ص .94- 93

 -41م  .ن  .والصفحة نفسها.

❊

❊

ابراهيم الكيالين ،دار الفكر املعارص -بريوت،

•تطور الش��عر الع��ريب الحدي��ث يف العراق :د.
عيل عباس علوان ،دار الش��ؤون الثقافية العامة

❊

 -بغداد ،ط1975 ،1

•دالئل اإلعج��از يف علم املع��اين :عبد القاهر
الجرجاين (ت471هـ) ،رشح وتحقيق :محمد

عبد املنع��م خفاجي ،مكتب��ة القاهرة  -مرص،

ط.1969 ،1

•دي��وان الش��يخ محمد تق��ي الط�بري الحائري
(ت1366هـ) ،تحقيق :الس��يد س��لامن هادي
آل طعمة ،سلسلة دواوين كربالئية محققة (،)1
مرك��ز تراث كربالء  -العراق ،ط1439 ،1هـ -

2018م.

•ديوان قيس بن املل��وح (مجنون ليىل) (ت65

أو 68هـ) ،دراس��ة وتحقيق :يرسي عبد الغني،
دار الكت��ب العلمية -ب�يروت ،ط1420 ،1هـ
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م .سعد صابر منّال

.1999 -

•فن القصة :د .محمد يوس��ف نجم ،دار الثقافة

•السخرية يف الشعر األندليس :د .يوسف حسني

 -بريوت ،ط.1966 ،5

•ش��عر الطبيعة يف األدب العريب :د .سيد نوفل،

املرصية -القاهرة ،ط.2002 ،2

•الشعر العريب املعارص :د .عزالدين اسامعيل،

مصطف��ى بدوي ،املؤسس��ة املرصية العامة -

•ش��عراء من كربالء :س��لامن ه��ادي آل طعمة،

•املث��ل الس��ائر يف أدب الكاتب والش��اعر :ابن

•الصورة األدبي��ة :د .مصطفى ناصف ،القاهرة،

د .ب��دوي طبانة ،دار نهضة مرص -القاهرة( ،د.

•الصورة الس��معية يف الش��عر العريب الجاهيل:

•معجم النقد العريب القديم :د .أحمد مطلوب،

الكتّاب العريب  -دمشق ،ط.2002 ،1

.1989

خريوش ،عامن  -األردن ،ط.1988 ،1

القاهرة ،ط.1978 ،1

دار الفكر العريب  -بريوت ،ط.1978 ،3

مطبعة اآلداب  -النجف.1969 ،

.1978

د .صاح��ب خلي��ل ابراهيم ،منش��ورات اتحاد

•ف��ن كتاب��ة القص��ة :ف��ؤاد قندي��ل ،دار الكتب
•مب��ادئ النقد األديب :أ .ريتش��اردز ،ترجمة :د.
القاهرة ،ط.1961 ،1

االثري(ت637هـ) ،تحقيق :د .احمد الحويف،

ت.).

دار الش��ؤون الثقافي��ة العام��ة  -بغ��داد ،ط،1

•الصورة الش��عرية :يس دي لويس ،ترجمة :د.

•مفه��وم الش��عر :د .جابر أحمد عصف��ور ،دار

عناد غزوان ،دار الرشيد للنرش  -بغداد.1982 ،

•املكان يف الش��عر العراقي ( :)1980 -1968

أحمد نصي��ف الجنايب وآخ��رون ،مراجعة :د.

•الصورة الش��عرية يف النقد العريب الحديث :د.
برشى موىس صال��ح ،املركز الثقايف العريب -

بريوت ،ط.1994 ،1

الثقافة للطباعة والنرش -القاهرة.1978 ،

س��عود أحمد يونس ( ،أطروحة دكتوراه) ،كلية

اآلداب يف جامعة املوصل1417 ،هـ .1996

•املونولوج بني الدراما والشعر :أسامة فرحات،

•الطبيعة يف الش��عر الجاهيل :د .نوري حمودي

الهيئة املرصية العامة للكتاب  -القاهرة ،ط،1

•العمدة يف محاس��ن الش��عر وآدابه :ابن رش��يق

•نق��د الش��عر :قدامة ب��ن جعف��ر( ت337هـ).

الدي��ن عبد الحميد ،مطبعة حجازي  -القاهرة،

الكتب العلمية – بريوت ( ،د .ت.).

القييس  -بريوت ،ط.1986 ،6

القريواين (ت463هـ) ،تحقيق :محمد محيي

ط.1934 ،1

(د .ت. ).

تحقي��ق :محم��د عب��د املنع��م خفاج��ي ،دار

