اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
م.بشائر امير عبد السادة
كلية التربية /جامعة بابل
ملخص البحث :
ان االلتفات من األساليب البالغية التي عرفها الشعر العربي القديم والتي حازت على نصيب وافر من دراسة البالغيين واللغويين ,مع
اإلشارة إلى ان هذا االسلوب لم يطلق عليه في بادئ األمر اسم االلتفات وانما أطلق عليه اسم العدول أو االنصراف ...حتى استقر على
يد األصمعي بهذا االسم (االلتفات).
ومن الواضح ان لهذا االسلوب غايات كان الشعراء يرومون الوصول إليها منها دفع السام وشدّ األسماع لإلصغاء وغيرها.
ولعل الكميت بما امتلك من ثقافة واسعة وذخيرة لغوية كبيرة كان يعمد إلى هذا االسلوب في هاشمياته ,ليهيئ األذهان إلى االستماع
إليه ويعمد إلى إيقاظ المتلقين لفضل بني هاشم فضال عن غايات أخرى ...
ولقد رتب البحث على ثالثة مطالب ,المطلب األول :تحدثت فيه عن االلتفات بالضمير (التكلم ,والخطاب,والغيبة),اما المطلب
الثاني :فقد تناولت فيه االلتفات الزمني في الفعل (الماضي,والمضارع,واألمر),أما المطلب الثالث:فقد تناولت فيه االلتفات العددي
(اإلفراد ,والتثنية ,والجمع).
االلتفات لغة :يقال (لفت وجهه عن القوم صرفه والتفت التفاتا ،والتلفت اكثر منه وتلفت الى الشيء والتفت إليه :صرف وجهه إليهه ()...
ولفته عن الشيء يلفته لفتا :صرفه .الفراء في قوله عز وجل" :أجئتنا لتلفتنا عما وجهدنا عليهه اباءنها "  .اللفهت  :الصهرف ل يقهال مها
لفتك عن فالن أي ما صرفك عنه(. )1ويقال ايضا ً (لفته يلفته لفتا :لواه على غير جهته ،واللفت لي الشيء عن جهته كما تقبض على عنق
إنسان فتلفته ويقال اللفت :الصرف .يقال لفته عن الشيء يلفته لفتا :صرفه. )2( )...وجاء في القاموس المحيط( :لفتهه :يلفتهه لهواه وصهرفه
عن رأيه ومنه االلتفات) (. )3
االلتفات اصطالحا :اوضح تعريف لاللتفات هو (االنتقال من اسلوب الى اسلوب اخر او انه االنصراف عنه الى اخر) (.)4
ان اسم االلتفات لم يستقر في بادئ االمر بهذه التسمية فمن المالحظ انه عهرف فهي بهادئ االمهر دون وضهع تسهمية محهددة لهه ,فه بو
عبيدة يقول (والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهد فترجع إلى الشاهد) ( .)5وبعد ذلك وضع العلماء له عدة تسميات فابن
قتيبة يطلق عليه باب مخالفة اللفظ لمعناه قال (ومنه ان تخاطب الشاهد بشيء ثهم تجعهل الخطهاب لهه علهى لفهظ الغائهب) ( .)6وابهن المعتهز
امهههها فخههههر الههههدين الههههرازي
يسميه انصرافا يقول( :انصراف المتكلم عن األخبار إلى المخاطبة ،ومن المخاطبة إلى األخبار) (. )7
فيسميه عدوال قال (إنه العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو على
العكس) ( . )8اما االصمعي فقد اطلق عليه اسم االلتفات وهذا واضح من قوله للموصلي حينما س له عن قول جرير:
()9
ي البَشا ُم)
سليْمى
بفرع بَشا َم ٍة ُ
اتنسى إذ ت ُ َو ِّدّعُنا ُ
ْ
س ِّق َ
()10
(أال تراه مقبالً على شعره..ثم التفت إلى البشام فدعا له) .
وسنكتفي بهذه االقوال للعلماء عن تسمية االلتفات واستقرار التسمية.
صهل القهول فيهه ،ولهم ينلهر إليهه ههذه النلهرة
وألهمية االلتفات فهي علهم البالغهة فقهد تناولهه العلمهاء بالدراسهة والشهر
(وأول مهن ف ّ
ّ
الشكلية التي تفقده قيمته وتذهب برونقه وجماله في الكالم)) (, )11هو ابن االثير فقد قال (وهذا النوع وما يليه هو خالصة علم البيان ()...
وحقيقته م خوذة من التفات األنسان عن يمينه وشماله ،فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا ،وكذلك يكون ههذا النهوع مهن الكهالم خاصهةل
ألنه ينتقل فيه عن صيغه ا لى صيغه ،كاالنتقال من خطاب حاضر الى غائب ،او من خطاب غائب الهى حاضهر ،أو مهن فعهل مها إلهى
مستقبل ،أو من مستقبل إلى ما  )...( ،ويسمى أيضا ً (شجاعة العربية)) (. )12
فائدة االلتفات  :ان السلوب االلتفات في اشعار العرب ميزة خاصة تكمن في الخروج بالحديث عما يتوقعه المتلقي فااللتفات مها ههو (إالّ
حقيقة إجرائية في بناء االساليب ،تت سس على عنصر المباغتة بما يستدعي انتباهها ً خاصها ً النهها تهذهب بالسهامع كهل مهذهب ،حيهث ي خهذ
الحديث مسارب متنوعة ،لقاء العدول عهن المعتهاد لصهالح اسهتخدامات خاصهة قائمهة علهى ههذا اللهون مهن الصهياغة) ( )13ولههذا نجهد ان
يونس .87 :
 -1لسان العرب  ،ابن منلور ،دار صادر ،بيروت ،د.ط ،د.ت 78/2:مادة لفت .
 -2تاج العروس من جواهر القاموس محب الدين ابو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني ،دار الرشاد الحديثة ،د.ت ،المجلد األول.175:
-3القاموس المحيط ،الفيهروز ابهادي ،عهالم الكتهاب ،بيهروت ،د.ط ،د.ت ،518/5:وينلهر:المعجم الوسهيط ،ابهراهيم مصهطفى واخهرون ،دار الهدعوة،
استانبول ،ط .735/2 : 5782, 2
-4فن االلتفات في مباحث البالغيين ،جليل رشيد فالح ،مجلة اداب المستنصرية ،د.مط ،بغداد ،ع ،7د.س.66: 5778 ،
-5مجاز القران ،ابو عبيدة ،تح :محمد فؤاد سركين ،مطبعة السعادة ،مصر.537/2 : 5762 ،
-6ت ويل مشكل القران ،ابن قتيبة ،تح :أحمد صقر ،دار احياء الكتب العربية ،مصر ،د.ط ،د.ت.223 :
-7العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان.81/2: 5782 ،
-8نهاية االيجاز في دراية اإلعجاز ،فخر الدين الرازي ،تح :ابراهيم السامرائي ومحمد بركات حمدي ،دار الفكر للنشر ،عمان ،د.ط.586: 5771،
 -9شر ديوان جرير ،جمعه وشرحه :محمد اسماعيل الصادي ،مكتبة النهضة ،بغداد ،د.ط5313 ،هـ.152:
-10كتاب الصناعتين ،ابو هالل العسكري ،تح:د .مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.837: 5777 ،2
-11البالغة عند السكاكي ،احمد مطلوب ،منشورات مكتبة النهضة ،بغداد ،د.ط.537: 5768 ،
 -12المثل السائر ،ابن األثير ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،مط:مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،د.ط.575/2: 5737 ،
-13ظاهرة العدول في البالغة العربية مقاربة اسلوبية ،عبد الحفيظ مرا  ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة الجزائر2006 ،م .506 :
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
معلم البالغيين يرون ان الكالم اذا انتقل من اسلوب الى اخر يكون ادعى الى ش ِّدّ االسماع لإلصغاء (فإن لكل جديد لذة ولبعض مواقعهه
لطائف مالك ادركها الذوق السليم) (.)1ويرى الزركشي ان لاللتفات (فوائد عامة وخاصة فمن العامة التفنن في االنتقهال مهن اسهلوب إلهى
اخر لما في ذلك من تنشيط السامع واستجالب صفائه واتساع مجاري الكالم وتسهيل الوزن والقافية ، )2( )...وللزمخشهري الهرأي نفسهه
فقد قال ...( :الكالم اذا انتقل من اسلوب إلى اسلوب كان أحسن تطريهة لنشهاط السهامع ،وإيقاظها ً لإلصهغاء إليهه مهن إجرائهه علهى اسهلوب
واحد) ( . )3اما ابن االثير فقد عار الزمخشري ومن سبقه فهو يرى ان الكالم اذا كان حسنا ً ال يمل المتلقي فالمتكلم ال يحتهاج االنتقهال
من اسلوب الى اخر لشدّ االسماع ودفع المتلقي لإلصغاء قال( :والذي عندي في ذلك ان االنتقال من الخطاب الى الغيبة ومهن الغيبهة الهى
الخطاب ال يكون إالّ لفائدة اقتضته وتلك الفائدة امر وراء االنتقال من اسلوب الى اسلوب غير انها ال تحد بحهد وال تضهبط بضهابط ،لكهن
يشار إلى مواضهع ليقهاس عليهها غيرهها) (. )4مهن المالحهظ ان ابهن االثيهر كهان متقهدما ً جهدا ً فهي فههم وتوضهيح ظهاهرة االلتفهات وعالقتهها
بالطر الفني( )5فقد (فهم الشعرية على انها ال ترتبط باألمور التقريرية الواضحة ،ولكنها ترتبط ب مور كالتعليم والتفخيم التي ال تعهرف
لها مقاييس تحدها ولكنها تذهب بالسهامع كهل مهذهب) ( . )6ومهن ههذا التصهور الهذي اوضهحه ابهن االثيهر نجهد ان االلتفهات يلتهبس (بصهي
الكالم التركيبية والتعبيرية بوصفه ظاهرة نصية تت داخل بالمعنى والتشكيل والقراءة والت ويل فهإذا كهان الواقهع اللغهوي يفهر انزياحاتهه
علههى الههنل فعلههى القههارئ فههي رليتههه التقبليههة تصههويب الملكههة الت مليههة فههي اكتشههاف الصههور االلتفاتيههه) ( .)7وعليههه يكههون لاللتفههات فوائههد
وأغهرا متنوعهة وههي تختلهف بهاختالف الكهالم ومواقعههه علهى وفهق مها يقصهده المهتكلم( ، )8ويخههتل كهل موقهع مهن ههذا الواقهع بنكههت
ولطههائف( )9ومههن هههذه الفوائههد اظهههار المهابههة والجاللههة،والتوبيا،والتقبيح والتشههنيع،و إلقههاء الههروع ،والمهابههة فههي القلههب،و الداللههة علههى
()10
االختصاص بالقدرة ،والتعليم....
هاشميات الكميت :وهي مجموعة من القصائد تقدّر بخمسمائة وثمانية وسهبعين بيتها ً( ، )11قالهها الشهاعر فهي مهد الرسهول (ص) وفضهل
اهل البيت وأحقيتهم بالخالفة .وهذه القصائد تعدّ نوعا ً جديداًًً من الشعر فالشاعر يتحهد فيهها عهن قضهية سياسهية اجتماعيهة كبهرى مهن
قضايا المجتمع وهذا االمر لم يكن موجودا ً من قبهل فهي الشهعر العربهي فالشهاعر حينمها يعهر لقضهية مهمهة يخصهل لهها بيتها ً او عهدة
ابيات من الشعر اما الكميت فقد كسر هذا االسلوب اذ نراه ينصرف الى القضية نفسها يعر  ،ويكشف ،ويجادل ليصل والمخاطب الهى
االقتناع بنلرية في الحكم . )12( .ويرى د .عبد القادر القط ان هاشميات الكميت تعدّ نموذجا ً فريدا ً مهن (الشهعر السياسهي الهذي يتهدفق مهن
عاطفة جياشة بحب صادق يشارف احيانا ً ما يشبه الوجهد الصهوفي) ( )13وان الجهدل السياسهي الموجهود فهي الهاشهميات (ههو فهي حقيقتهه
الصق بما يمكن ان نسميه باالستهواء الخطابي الذي يحيهل الخطيهب فيهه الفكهرة الهى احسهاس بوسهائل الخطابهة المعروفهة مهن تكهرار أو
سخرية أو ت كيد اتجاه الى عاطفة السامع ومحاولة اثارة وجدانه قبل اقناع عقله) ( )14اما د .عباس عبيد الساعدي فإنه يخهالف ههذا الهرأي
اذ يرى ان الكميت انمهاز (بمقدرتهه علهى اسهتثارة فضهول المتلقهي مهن خهالل مخاطبهة عقلهة قبهل عاطفتهه ،وكثيهرا مها عمهد وبخاصهة فهي
هاشمياته ،ان يثير في صوره الذهنية مخيلة السامع لما تحمل من دالالت نفسية وعقلية خهارج ذهنيتهه تتطلهب منهه جههداً السهتنباط معنهى
الكلمات التي انتقلت من معناها الحسي الى الذهني) (. )15ولعل هذا الرأي هو اقرب الى الحقيقة فالمالحظ ان ابا المستهل الكميت لم يكهن
طموحه اثارة مشاعر المتلقي بقدر ما كان ه ّمه مخاطبة عقله باألدلهة والبهراهين التهي تثبهت احقيهة اههل البيهت بهالحكم دون سهواهم ،وههذ
االمر سنالحله عبر قراءتنا لهاشميات الكميت.
أقسام االلتفات
القسم االول :االلتفات بالضهمير -:ان الضهمير ينقسهم علهى ثالثهة أقسهام بحسهب الجههة الناطقهة داخهل الهنل الشهعري وههذه االقسهام ههي
التكلم ،والخطاب ،والغيبة ( . )16وهذا الضمير (ينطوي على ازدواجية صريحة فهو كلي في اللغة جزئي فهي الكهالم ( :انها) أو (انهت) أو
(هو) ضمائر يمكن ان يقولها أي شخل فتعنيه بذاتهه ،وههذه االزدواجيهة التهي يحملهها الضهمير تسهمح ان نميهز بهين الضهمير والشهخل
فالضمير هو الملفوظ اللغوي في صيغة معروفة (انا – أنت – هو) والشخل هو المعنهي الخارجي,العالقهات اللغويهة الداخليهة ههي التهي
تحدد الضمير ,والعالقات اللغوية هي التي تحدد الشخل) (.)17
-1جواهر البالغة ،احمد الهاشمي ،دار احياء الترا العربي ،بيروت -لبنان .237:
-2البرهان في علوم القران ،الزركشي ،تح :محمد ابو الفضل ابراهيم ،دار الفكر ،ط.236/ 3: 5770 ،3
-3الكشاف ،الزمخشري ،رتبه وضبطه وحققه :مصطفى حسين احمد ،دار الكتاب العربي ،ط.53/5 :5778 ،3
-4المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.580 – 567/2: ،
-5ينلر :ظاهرة العدول في البالغة العربية .506 :
-6اعجاز القران وأثره في تطور النقد االدبي ،علي مهدي زيتون ،دار المشرق – بيروت( ،د.ط).805 : 5772 ،
-7جماليات العدول وملاهره حول الشعرية العربية ،قراءة في الترا العربي ،ابو صفا عبد الرحيم ،بحث انترنت.
-8ينلر  :البرهان في علوم القران .266/3 :
-9ينلر  :االتقان في علوم القران ،جالل الدين السيوطي ،دار الندوة الجديدة ،بيروت( ،د.ط)( ،د.ت).231 /2 :
-10ينلر  :اسلوب االلتفات  ،ميلود لقا  ،صحيفة المثقف ،صحيفة سياسية ثقافية مستقلة  1نوفمبر.2006 ،
-11ينلر  :الغدير ،الشيا:عبد الحسين االميني ،دار الكتاب العربي – بيروت5387 ،هـ .575/2 :
 -12ينلر  :هاشميات الكميت بن زيد االسدي الحهافز الحهق للثهورتين السياسهية واالجتماعيهة واالدبيهة ،د.عبهد المجيهد زراقطهة ،مجلهة المنههاج ،ع،2
 5776مجلة الكترونية.
-13في الشعر االسالمي واألموي ،د .عبد القادر القط ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت.287 : 5778 ،
-14في الشعر االسالمي واألموي .287 :
8
-15الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد االسدي ،د .عباس عبد الساعدي ،مجلة اهل البيت (ع) ،ع .570:2001 ،
-16ينلر  :اللغة الشهعرية ،محمهد كنهوني ،دار الشهؤون الثقافيهة العامهة ،بغهداد ،ط . 571 : 5778 ،5وينلهر :شهفرات الهنل ،د .صهال فضهل ،دار
الفكر ،القاهرة ،ط.58:5770 ،5
-17أقنعة النل ،سعيد الغانمي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،د.ط.15 – 10 : 5775 ،
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اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
ولهذه الضمائر القدرة في الخروج من النمط العادي للجملة النحوية لترتبط ب على نماذجها بالمعنى الداخلي للقصيدة على وفهق
ما يراه الشاعر للنل الذي يبدعه من جهة ،وما يودّ ايصاله للمتلقي من جهة اخرى( ، )1فااللتفات ذو أثر فعهال وقابليهة كبيهرة فهي تنويهع
انماط الكالم تلبية لبواعث نفسية شتى ( . )2لذا نجد ان الكميت وظهف اسهلوب االلتفهات فهي قصهائده الهاشهميات لبواعهث وغايهات نفسهية
وسياسية واجتماعية اراد بهذا االسلوب ايصالها الى المتلقي.
ان هذا القسم من أقسام االلتفات ينقسم بدوره على ستة أقسام وهي بحسب ورودها في اشعار الكميت:
أ -االنتقال من الغيبة الى الخطاب  -:وله ثالثة صور ،الصورة االولى -:االنتقال من الغيبة الى الخطاب قال الشاعر:
لقد شركت فيه بكيل وأرحب
يقولون لم يور ولوال تراثه
و ِّكندة والحيان بكر وتغـــــلــــب
وعك ولخم والسكون وحمير
وكان لعبد القيس عضو مؤرب
والنتشلت عضوين منها يحابر
وال قتدحت قيس بها ثم اثقبوا
والنتقلت من خندف في سواهم
وال غيبا ً عنها إذ الناس غيّب
وما كانت األنصار فيها اذلة
هم شهدوا بدرا ً وخيبر بعدها
ويوم حنين والدما ُء تصببُ
عليها ب طراف القنا وتحدّبوا
وهم رائموها غير ط ر وأشبلوا
فإن هي لم تصلح لحي سواهم
فإن ذوي القربى احق واقربُ
()3
نواصيها تردي بنا وهي شزب
وإالّ فقولوا غيرها تتــــــــعرفوا
من المالحظ ان الشاعر استخدم اسلوب االخبار عن الغائب بنسق حكائي ابتدأه بـ (يقولون) وبدأ يسرد تلك األخبار عهنهم ويبهين صهفاتهم
وأحقيتهم بالخالفة والحكم لينتقل بعدها الى مخاطبتهم بشكل مباشر وصريح ليبين للمتلقي زيف ادعائهم ومهن ثهم يعهود الهى الغائهب ،وقهد
وظف الشاعر اسلوبا ً مميزا ً ليبين به احقية اهل البيت بالخالفة والحكم وههذا االسهلوب ههو (السهخرية) فالشهاعر يعهر باسهلوب سهاخر
االدلة العقلية والمنطقية ليخاطب بها المتلقي فهو يمعن فهي ذكهر (اسهماء العديهد مهن القبائهل علهى الهرغم مهن التمهايز بينهها شهانا وانتمهاء،
متهما ً أعداءه  ،انهم يحملون على النبي محمد (ص) فهو يصور عدم مقدرتهم على اثبهات مها يقولهون )(. )4فالشهاعر اختهار اسهلوبا ً انمهاز
به عن غيره من الشعراء الشيعة ليدافع بهه عهن موضهوع احتهل االولويهة فهي الفكهر االسهالمي وههو الحهق المسهلوب آلل البيهت (ع) وقهد
اعتمد في توضهيح ههذه الفكهرة مقدرتهه الذهنيهة فهي االسهتنجاد بهالمعنى المعبهر وكهذلك مقدرتهه الشهعرية فهي بنهاء القصهيدة فنيها ً مهن حيهث
التصوير واإليقاع الموسيقي ( ،)5فالعواطف والصور يجب ان يرتبط احدهما باآلخر ارتباطا ً فنيا ً معبراً ليتمثال طبيعيا ً للهذهن فهي جماليهة
فنية ( . )6كما ه و واضح من االبيات الشعرية ان الغاية التي خهرج بهها الشهاعر ههي السهخرية مهن المخبهر عهنهم  .وفهي مقطهع اخهر مهن
القصيدة ذكر الشاعر واقعة الطف وقال :
علينا قتيل االدعياء الملحب
ومن اكبر االحدا كانت مصيبة
()7
فيا لك لحما ً ليس عنه مذيب
قتيل بجنب الطف من ال هاشم
يتحد الشاعر هنا عن مقتل االمام الحسين (ع) بلغة الغائب تعليما ً لتلهك الحادثهة التهي ال ّمهت باألمهة اإلسهالمية ومهن ثهم ينتقهل ليخاطهب
الجسد المقدس وك نه حاضر أمامه ،وهذا الحضور هو حضور معنوي فاإلمام (ع) ماثل امامنا بهيبته وعلو مكانته وعلمته فهي نفوسهنا.
ومن المالحظ ان ا لشاعر يرسم صهورة واضهحة للمقتهول والقتلهه فهالمقتول ينتسهب الهى بنهي هاشهم سهادة قهريم والقتلهة ههم اوالد ادعيهاء
معروفون عبر التاريا بوضاعة نسبهم وخبثهم وضاللهم  .ان التفات الشاعر من ضمير الغائب الى المخاطب خرج في هذه االبيات من
اجل التعليم من ش ن المتحد عنه والمخصوص بالخطاب  .هذه هي الصورة االولى مهن انتقهال الشهاعر مهن الغيبهة الهى الخطهاب ،امها
الصورة الثانية فهي انتقال الشاعر من الغيبة الى الخطاب الى الغيبة قال الشاعر:
ولما تجبهم ذات ودقين ضيئل
اال يفزع اال قوام مما اظلهم
الى مفزع لن ينجي الناس من عمى وال فتنة اال إليه التحول
لخائفنا الراجي مالذ وموئل
الى الهاشميين البهاليل إنهم
سواهم يؤم اللاعن المترحل
الى أي عدل ام الية سيرة
اذا الليل امسى وهو بالناس اليل
وفيهم نجوم الناس والمهتدي بهم
غوامض اليسري بها الناس افل
اذا استحكمت ظلماء امر نجومها
لهم بصر إالّ بهم حيث شكل
وان نزلت بالناس عمياء لم يكن
ليدف مقرور ويشبع مرمل
فيارب عجل ما يؤمل فيهم
وفي ساخط منا الكتاب المعطل
وينفذ في را مقر بحكمه
غيو حيا ً ينفي به المحل ممحل
ف نهم للناس فيما ينوبهم
()8
اكف ندى تجدي عليهم وتفضل
وإنهم للناس فيما ينوبهم

-1اسلوب االلتفات في شعر الجواهري  ،شيماء محمد كاظم الزبيدي ،رسالة ماجستير كلية التربية – جامعة بابل.38: /
-2ينلر  :فن االلتفات في مباحث البالغيين .61 :
-3شر الهاشميات ،للشاعر الكميت بن زيد االسدي ،محمد محمود الرافعي ،شركة التمدن الصناعية ،مصر ،ط.83 – 82 : 2
-4الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد االسدي .575 :
-5ينلر  :م.ن .575 :
-6ينلر  :دراسات ونماذج من مذاهب الشعر ونقده ،محمد غنيمي هالل ،دار النهضة العربية ،ط.75 : 5778 ،5
-7شر الهاشميات .10 :
-8شر الهاشميات .83 – 82 :
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
لعل الشاعر وفق في استخدامه (إالّ) االستفتاحية للتعبير عن تلك الثورة الكامنة في صدره فالشاعر ارد استنها االمة وتنبيهها للخطهر
المحدق بها عبر استخدامه (إالّ) فك نه يصرخ بوجهه النهاس قهائالً لههم الهم يحهن الوقهت لتقفهوا أمهام الللهم والطغيهان ،وفهي معادلهة بسهيطة
يحاجج بها عقول كل من يحاول الوقوف مع بني امية فآل البيت هم المفزع والمنجي من االخطهار ههم الحمهاة مهن الحهروب وههم االمهان
من المصائب .وما يالحظ ان الشهاعر فهي ههذه االبيهات يركهز علهى (النهاس) فيكهرر ههذه الكلمهة ( 8مهرات) فهي ابيهات متعاقبهة فالشهاعر
يجعلهم محور اهتمامه الن الغاية من هذه االبيات هي تحريكهم واستنهاضهم ليخرجوا بثورة عن طريق كشف الواقع وتقديم البديل عبهر
محاججة عقلية ،فالشاعر اراد من الناس ان يعوا واقعهم وعيا كيانيا ً يفلي الى سعي قد يكلف االنسان حياته( . )1وبعهد ذلهك نجهد الشهاعر
ينتقل الى مخاطبة (هللا) ليبث شكواه وليبهين فهي الوقهت نفسهه ارتبهاط اههل البيهت بها سهبحانه وتعهالى وان لههم القهدرة فهي اشهباع الجهائع
وإعطاء األمان والدفء للمقرور الن سياستهم مستمدة من احكام السماء ال من اهوائهم كما يفعهل بنهو أميهة وبعهد ذلهك يعهود الشهاعر الهى
ضمير الغائب ليبرز صفاتهم واضعا ً الناس امام خيار اذا اتخذوه كان لهم الحظ االوفر في الحيهاة الهدنيا واآلخهرة .ان الغايهة التهي ارادهها
الشاعر من انتقاله من ضمير الغائب الى المخاطب الى الغائب مرة أخهرى ههي اسهتنها الهمهم وبهث الشهكوى للمخاطهب (هللا)  .وفهي
قصيدة اخرى يذكر فيها مناقب ال البيت(ع) قال :
افواه من ذاق طعمهم عذبوا
قوم اذا املولح الرجال على
واالسد اسد العرين إن ركبوا
وان نزلوا فالغيو باكرة
وال مجازيع ان هم نكبوا
الهم مفاريح عند نوبتهم
سنا التقى والفضائل الرتب
هينون لينون في بيوتهم
()2
افة والمنجبون النجب
والطيبون المبرلن من ال
ويستمر الشاعر بذكر صفات ال البيت بتسعة ابيات اخرى ثم ينتقل ليخاطبهم قال :
انتم فروع العضاة ال الشـــــــذب
ياخير من ذلت المطي لهم
بحيث يلقى من الرحى الحطب
انتم من الحرب في كرائمها
()3
شمطاء منها اللحاء والصخب
اذا بدت بعد كاعب رلد
ان الشاعر هنا يمد ال البيت (ع) بسلسلة من المناقب والقيم العليا الرجولية واالنسانية والكرم الفيا فمديحه آلل البيت يشهكل صهورة
(واقعية تجسد دورهم التاريخي في تماسك االمة بالقيم التهي نهادى بهها النبهي (ص) ) ( . )4وههو بهذكره لتلهك المناقهب اراد ان يهيهئ ذههن
المتلقههي لفضههل ممدوحيههه وكههرامتهم ليصههل معههه الههى نتيجههة واضههحة وهههي ان مههن يتصههف بهههذه الصههفات البههد ان يمتلههك زمههام االمههور
بيده.فالشاعر هنا عر بلغة الغيبة صفات ممدوحيه للتعليم من ش نهم وإللقاء الحجهة علهى كهل مهن ادعهى الخالفهة لنفسهه ومهن رضهى
انتم فروع العضاة ال الشذب
ياخير من ذلت المطي لهم
بهذا االمر ،وبعدها يلتفت ليخاطب ممدوحيه مباشرة:
انتم من الحرب في كرائمها بحيث يلقى من الرحى الحطب ( )5تعليمها ً لشه نهم ومهن ثهم ينتقهل مهرة أخهرى الهى الحهديث بلغهة الغائهب،
موضحا ً مواقفهم في الحروب واالزمات .اما الصورة الثالثة فهي االنتقال من الغائب الى المخاطب الى المتكلم ،قال الشاعر:
وما ورثهم ذاك ام وال اب
وقالوا ورثناها ابانا وامنا
يرون لهم حقا ً على الناس واجبا ً
سفاها وحق الهاشميين اوجب
دان به شرقي لكم ومغرب
ولكن مواريث ابن أمنة الذي
ونفسي ونفسي بعد بالناس اطيب
فدى لك موروثا ابي وابوابي
()6
فنحن بنو االسالم ندعى وننسب
بك اجتمعت انسابنا بعد فرقة
صور الشاعر عبر لغة الغياب سياسة بني امية وادعاءها االحقية بالحكم محاوالً تنبيه المتلقي لتلك السياسة المتبعة عبر مناقشتها (وانها
تتضمن مفارقة كبرى فكان بهذا يهز السائد والراكد ويحر على التفكير) (,)7ومهن الواضهح ان الغايهة مهن ههذا االلتفهات ههي السهخرية
من المتحد عنهم والتعليم من شان المخاطب.هذه هي ابرز صور التفات الشاعرمن الغائب الى المخاطب .
ب-االنتقال من الخطاب الى الغيبة  :وله صورتان :
الصورة االولى  -:االنتقال من الخطاب الى الغيبة ،قال الشاعر في تعليم المتحد عنه :
وه ّم يمتري منها الدموعا
نفى عن عينك االرق الهجوعا
وحزنا كان من جذل منوعا
دخيل في الفؤاد يهيج سقما
اح ّل الدهر موجعه الضلوعا
وتوكاف الدموع على اكتئاب
ترقرق اسحما درراً وسكبا ً
يشبه سحها غربا ً هموعا
وخير الشافعين معاشفيعا
لفقدان الخضارم من قريم
()1
وكان له ابو حسن قريعا
لدى الرحمن يصدع بالمثاني
-1ينلر  :هاشميات الكميت بن زيد االسدي الحافز الحق للثورتين السياسية واالجتماعية واالدبية.
-2شر الهاشميات .63 – 62 :
-3م.ن . 63 :
-4الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد .587 :
-5شر الهاشميات .68 :
-6شر الهاشميات .82 – 85 :
-7هاشميات الكميت بن زيد االسدي الحافز الحق للثورتين السياسية االجتماعية واالدبيه.
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اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
يعبر الشاعر في هذه القصيدة عن مدى حزنه والمه لفقد ال البيهت (ع) وقهد تجهاوز فهي مرثيتهه (صهورة الحهزين الصهابر المحتسهب الهى
رثاء غاضب يعبر عن مكونات نفسية ثائرة ،فقد جاءت تعبيرا ً عهن عاطفهة صهادقة يهتالزم معهها سهخط علهى قتلهتهم) ( . )2والشهاعر كمها
الحلنا يعبر عن تلك العاطفة بصيغه الخطهاب فيجهرد شخصها ً مهن ذاتهه ليخاطبهه محهاوالً شهدّ انتبهاه المتلقهي الهى امهرمهم  ،وههو ان ههذا
الحزن وهذا االلم ليس تعبيرا ً عن عاطفة عابرة او حب الجل دنيا وانمها وكمها ههو مالحهظ كانهت مشهاعر الكميهت التهي يحهاول بثهها بهين
الناس مشاعر وانفعاالت رسالية ،وهذا االمر واضح في حبه للرسهول (ص) وال بيتهه (ع)  .فه دب الكميهت كهان ادبها ً واقعيها ً (وانفعاالتهه
رسالية ،وتجاربه الشعورية ترتبط بعواطفه الرسالية) ( )3وينتقل الشاعر بعهد صهيغة الخطهاب الهى صهيغة التحهد بصهيغة الغائهب ليبهين
مدى علمة المتحد عنهم مؤكدا ً مس لة مهمة تشغل االمة هي من قائد هذه االمة ليوضح بشكل جلي أنه منصوص عليه من قبل النبهي
(ص) اال ان السياسة المتبعة تحاول تغييب هذا االمر.
ان الغاية من هذا االلتفات هي التعليم.
وفي مقطع اخر من القصيدة يسخر الشاعر من بني اميه قال :
وإن خفت المهند والقطيعا
فقل لبني اميه حيث حلوا
هدانا طائعا ً لكم مطيعا ً
اال اف لدهر كنت فيه
واشبع من بجوركم اجيعا
اجاع هللا من اشبعتموه
ويلعن فذ امته جهارا ً
إذا ساس البرية والخليعا
بمرضي السياسة هاشمي يكون حيا ألمته ربيعا
ولينا في المشاهد غير نكس لتقويم البرية مستطيعا
ً ()4
ويترك جدبها ابدا ً مريعا
يقيم امورها ويذب عنها
ان الشاعر يتحد بلغة الخطاب مع المتلقي عبر تقنية داخلية محهاوالً تجريهد شهخل مهن نفسهه يتحهد اليهه ليعبهر عمها اصهابه واصهاب
االمة من الهم والغم لتصل تلك الصورة الى المخاطب الحقيقي وهم (بنو امية) الذين يصورون االمور كما تحلو لهم ،وايضا ً لتصل تلهك
الصورة الى عامة الناس ليعلموا ان هؤالء المسمين بخلفاء (االمة) الفضل لهم على االمة بهل انههم سهراق وظهالمون .وبعهدها ينتقهل الهى
ضمير الغيبة ليتحد عن خليفة االمة الحقيقي الذي بوجوده تحيا االمة بخير وعافية ويتحول الفقر الى غنهى ورزق وخيهر .ولعهل االمهر
الواضح في قراءة هذه االبيات الشعرية ان الشاعر يصور حالته االنفعالية حينما يتحد عن بني اميهة مخاطبها ً المتلقهي ولعهل ههذا االمهر
مت ت من ان الشاعر رسم لنفسه منهجا ً معارضا ً لحكام بني امية ،فتفاعل الشاعر مع مدركات الحياة ترك اثهراً واضهحا ً فهي بنهاء تجربتهه
الفنية (. )5ومن المالحظ ان الشاعر استعمل التكرار سياقا ً فنيا ً للتعبير عهن انفعالهه وههذا االمهر واضهح فهي البيهت الثالهث فالشهاعر يكهرر
لفلة (اجاع) (كرد فعل عنيف لمعاناته من بني امية ،فقد صور الشاعر االنفعال الذي الم به تعبيرا ً عهن حالهة الوجهد المحهس ادراكها ً منهه
لما الت اليه حاله تحت وط ة حكم بني امية فضال عن شعوره الحهاد ،امتلهك الشهاعر االداة الخياليهة التهي تمكهن بهها مهن ايصهال احساسهه
المر انسجاما ً مع عاطفة مته ثرة لتجهد صهدى لهها عنهد المتلقهي) ( . )6امها حينمها ينتقهل ليتحهد عهن ال الرسهول بضهمير الغائهب نجهد ذلهك
الهدوء والراحة النفسية واالمل الممتد النه بتوليهم الخالفة ال حزن وال نصب .الغاية التي خرج بها الشاعر الى ههذا النهوع مهن االلتفهات
هي السخرية من المخصوص بالخطاب وهم (بنو امية) وتنبيه المتلقي لحاله اذا بقي تحت وط ة هذه السياسة.
 الصورة الثانية هي االنتقال من الخطاب الى الغائب والعودة الى الخطاب مرة أخرى ،قال الشاعر :وكم تتصاب ولم تلعب
طربت وهل بك من مطرب
وال عار فيها على االشيب
صبابة شوق تهيج الحليم
ولو كن كالخلل المذهب
وما انت اال رسوم الديار
بواكر كاإلجل والربرب
وال ظعن الحي إذا ادلجت
إذا ما خليلك لم يصبب
ولست تصب الى اللاعنين
وال هو من ش نك المنصب
فدع ذكر من لست من ش نه
باصوب قولك فاالصوب
وهات الثناء الهل الثناء
بنو الباذخ األفضل األطيب
بني هاشم فهم االكرمون
ء من دون ذي النسب االقرب
واباهم فاتخذ اوليا
()7
وفي حبهم فاتهم عادالً
نهاك وفي حبلهم فاحطب
ويحول ج ّل انتباهه الهى امهر مههم يشهغل الشهاعر
ان الشاعر يحاول عبر افتتا قصيدته بجملة فعلية يتبعها سؤال إنكاري ان ينبّه المتلقي
ّ
ويحاول ان يجعله شغل المتلقي ايضاً ،فالمقدمة في هذه الهاشمية أدت وظيفة مهمة وهي (اخراج المتلقهي علهى الواقهع عهن طريهق اثهارة
تشويقه وفضوله ،ودفعه الى الت مل في واقعه ،ما يفضي الى حركة تالية تكشف هذا الواقع وتبين بؤسه ،وضرورة السهعي لتغييهره) (. )8
وقد اعتمد الشاعر الصورة الواقعية معيارا ً فنيا ً في مستهل قصيدته للهدخول فهي واقعيهة الحهد ( . )9فالشهاعر قهد تقمهل لبهاس الخطيهب
-1شر الهاشميات .75 – 70 :
-2الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد .573 :
-3الحكومة االسالمية في منلور الشاعر الكميت بن زيد ،محمد علي اذرشب ،مجلة ايران والعرب ،مجلة الكترونية.
-4شر الهاشميات . 72 :
-5الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد االسدي .571 :
-6م.ن .571 :
-7شر الهاشميات .87 – 88 :
-8هاشميات الكميت بن زيد االسدي الحافز الحق للثورتين السياسية واالجتماعية واالدبية.
-9الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد االسدي .578 :
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ليطر رليته بصيغة المجهول كي يمهنح المتلقهي فرصهة االصهغاء والتفاعهل معهه ،وبعهد ان يهذكر لهه مجموعهة مهن االمهور التهي تشهغل
الشعراء انذاك ممن ينشغلون بالحياة ولهوها ،ي خذ الشاعر بيد المتلقي لتبدو الصورة واضحة امامه(.)1فالشاعر بدأ يبين للمتلقي الصورة
الحقيقية ان الصبابة والشوق ليست من ش ننا وانتقل من صهورة الخطهاب العهادي الهى الصهيغة الطلبيهة ليخلهق حالهة مهن االلتهزام واجبهار
النفس على ترك ما ليس يهمها من امر دنياها قال :
()2
وال هو من ش نك المنصب
فدع ذكر من لست من ش نه
وبعدها ينتقل الشاعر ليتحد بلغة الغائب ليبين من هم احق باالنشغال بهم وترك الدنيا وملذاتها ألتباعهم .وفهي لحلهة واحهدة نهراه ينتقهل
من جديد للمتلقي ليخاطبه بصيغة طلبية طالبا ً منه ان يتمسك بآل البيت ويطيع ألمرهم وان يتهم كل من ينهاه عن حبهم والتمسك بههم .ان
الغاية من هذا االلتفات هو للتنبيه إلى فضل أهل البيت (ع).
ج -االنتقال من التكلم الى الغيبة -:وله صورة واحدة وهي االنتقال من التكلم الى الغيبة الى التكلم  :قال الشاعر في االمام علي (ع) :
الوم يوما ً ابا بكر وال عمرا
أهوى عليا امير المؤمنين وال
بنت النبي وال ميراثه كفرا
وال اقول وإن لم يعطيا فدكا
يوم القيامة من عُذر إذا اعتذرا
هللا يعلم ماذا ي تيان به
ي غير ما هجرا
عل
االمام
إن
لنا
قال
هللا
إن الرسول رسول
ُّ
()3
لم يُعطه قبله من خلقه بشرا
في موقف اوقف هللا الرسول به
()4
ّ
الحق نعرفُهُ
ال كاللذين استزالنا بما ائتمرا
هو االمام إمام
يتحد الشاعر بصيغة المتكلم ليعلن هواه لعلي (ع) وفي المقابل يبين ان منهجه ليس سب وشتم من سلبوا حق بنت النبهي (ص) محهاوالً
شدّ انتباه المتلقي الى امر ارتبط بشكل مباشر بهذا السلب المادي وهو سلب احقية االمهام (ع) بالخالفهة بعهد الرسهول (ص) مؤكهداً امامهة
سلب حهق االمامهة دون ان يهذكر اسهميهما
علي (ع) بقول الرسول (ص) وموقفه يوم الغدير .وبعدها يقابل بين االمام علي (ع) وبين من
َ
ألن الصورة التي اراد رسمها اتضحت في ذهن المتلقي فهال د اعهي لتكرارهها .ان الغايهة التهي أرادهها الشهاعر مهن انتقالهه مهن الهتكلم الهى
الغيبة الى التكلم مرة اخرى كانت لتنبيه المتلقي الى احقية االمام علي (ع) بالخالفة.
وفي نل اخر يذكر فيه صفات اهل البيت (ع) قال:
ولم أتمن ولم احسب
ارى لهم الفضل في السابقات
مراجيح في الرهج األصهب
مساميح بيض كرام الجدود
ألمثاله حين ال موهب
مواهيب للنفس المستراد
مطاعيم للطارق االجنب
اكارم غر حسان الوجوه
بحائمة ورد مستعذب
وردت مياههم صاديا
وال قيل يا ابعد وال يا اغرب
فما حالتني عصي السقات
بحلي في االكرم االطيب
ولكن بج ج ة االكرمين
لقد طاب عندهم مشربي
لئن طال شربي باآلجنات
()5
صوادي الغرائب لم تغرب
اناس اذا وردت بحرهم
ان الشاعر يوضح فضهل اههل البيهت ومنهاقبهم فيتحهد عهنهم بلغهة المهتكلم فهي البدايهة ليوضهح ان مدحهه لههم حقيقهي ولهيس مجهرد امنيهة
ف عمالهم وافعالهم واضح ة للعيان ،اال انه سرعان ما يلتفت من ضمير المتكلم الى ضميرالغائب ليعهدد فضهائلهم فههم اولهو سهماحة وكهرم
ورزانهة وثبهات فهي مههواطن القتهال ومهن المالحهظ ان الشههاعر وظهف الصهورة البصههرية فهي البيهت الثهاني لتغههدو صهفات ممدوحيهه جليههة
واضحة للعيان فالشاعر (يتمسك بنقاء الصورة البصرية لممدوحيه يبصر فيهم البيها  ،ويلفههم الوقهار والرزانهة حتهى وههم يخوضهون
غمار الحرب حيث امست السماء مغبرة كلون التراب) ( . )6وقد اخضع الشاعر هذين اللونين ( في ابتهداع صهوره الشهعرية التهي تعكهس
صدق احاسيسه المرهفة على الرغم من ان اللونين متضادين لكنه أشاع من خاللهما إيمانه بممدوحيه) ( . )7وبعهد ان يجهد الصهورة بهدت
واضحة جلية للمتلقي أنتقل من جديد الى ضهمير المهتكلم محهاوالً المهزج بهين حهال الشهاعر وبهين صهفاتهم وكهرمهم ولعهل حديثهه بصهيغة
التكلم وبيان تلك الصفات ال تمثل حال الشاعر بل تمثل حهال األمهة اإلسهالمية المحتاجهة إلهى ذلهك النبهع الصهافي .ان الغايهة التهي ابتغاهها
الشاعر من هذا االلتفات هي التعليم من ش ن ممدوحيه وهم اهل البيت (ع).
ء-االنتقال من الغيبة الى التكلم  -:وله صورتان ،الصورة االولى :االنتقال من الغيبة الى التكلم ،قال الشاعر :
ام هل مدبر بعد اإلساءة مقبل
االهل عم في رأيه مت مل
فيكشف عنه النعسة المتزمل
وهل امة مستيقلون لرشدهم
فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى مساويهم لو كان ذا الميل يُعدل
-1م.ن .571 :
-2شر الهاشميات .87 :
-3شر الهاشميات .78 – 73 :
-4الموسوعة الشعرية,المجمع الثقافي,األمارات العربية المتحدة,االصدار,3قرص ليزري.
-5شر الهاشميات. 87:
-6الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد االسدي .577 :
-7م.ن .577 :
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اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
على ملة غير التي نتنحل
وعطلت االحكام حتى ك ننا
وافعال اهل الجاهلية نفعل
كالم النبيين الهداة كالمنا
على اننا فيها نموت ونقتل
رضينا بدنيا ال نريد فراقها
()1
لناجنة مما نخاف ومعقل
ونحن بها متمسكون ك نها
()2
ان الشاعر يوظف ضمير الغائب ليجذب انتباه المتلقي عن طريق اثارة تشويقه وفضوله ودفعه الى الت مل في واقعهه  .ومها يالحهظ ان
الشاعر وظف تقنيات فنية منها االستفهام االنكاري فالشاعر يفتتح قصيدته بحرف استفتا يليه استفهام إنكاري فههو يطهر سهؤاالً ينكهر
واقعا ً يكون فيه المقبل مدبرا ً بعد اإلساءة ،وما يالحظ ان هذا االسهتفهام تضهمن اتهامها ً بهالقبول وتحريضها ً علهى الخهروج ويكهرر الشهاعر
االستفهام للمرة الثالثة ليحر على اليقلة إلى الرشد والنهو من حالة النهوم( . )3وبعهدها ينتقهل الشهاعر مهن الحهديث بصهيغة الغائهب
الى صيغة المتكلم ليصور الواقع ف حكهام الهدين معطلهة وكه ن النهاس قهد اتخهذت دينها ً غيهر الهدين االسهالمي ،والنهاس متمسهكون بالهدنيا ال
يهمهم ما يحد بالدين وك نهم عادوا الى افعال الجاهلية ،ومن هذا يتضح ان ضمير الغائب ادى وظيفة (خلخلة السهكون القهائم ،وتشهكيل
حالة االحساس بالفقد ما يدفع للخروج والسعي) ( ،)4اما ضمير المتكلم فإنه وظفه لكشف الواقع وتحديد مسار السعي( . )5ان الغاية ن هذا
االلتفات كان دافعه التوبيا والتحريض على الثورة.
الصورة الثانية -:االنتقال من الغيبة الى التكلم الى الغيبة ،قال الشاعر في ذكر يوم الغدير :
ابان له الوالية لواطيعا
ويوم الدو دو غدير خم
فلم ار مثلها خطرا مبيعا
ولكن الرجال تبايعوها
اساء بذلك او لهم صنيعا
فلم ابل بها لعنا ولكن
الى جور واحفلهم مضيعا
فصار بذاك اقربهم لعدل
واقومهم لدى الحدثان ريعا
اضاعوا امر قائدهم فضلوا
()6
بال ترة وكان لهم قريعا
تناسوا حقه وبغوا عليه
يصور الشاعر يوم الغدير وما حد في ذلك اليوم من تنصيب االمهام علهي (ع) امامها ً لالمهة وبعهدها ينتقهل ليوضهح تنهازع االمهة وبيعهها
لذلك العهد والميثاق الذي اعطوه للرسول (ص) ،والشاعر يذكر هذا اليوم بلغة الغيبة ليوجه انتباه المتلقي الى اهمية ذلهك اليهوم فهي حيهاة
االمة اإلسالمية وما حد لألمة نتيجهة تهرك امهر قائهدهم وإضهاعتهم للعههد الهذي عاههدوه للرسهول (ص)  .وبعهدها يتحهد بلغهة المهتكلم
ليعمق الفكرة في النفوس ويؤكد خطورة ههذا االمهر علهى االمهة ومهن ثهم ينتقهل مهرة اخهرى ليتحهد بلغهة الغائهب ليبهين وضهع االمهة بعهد
الرسول (ص) واختالفهم ونسيانهم للعهد الذي قطعوه والذي ادى الى ضاللهم وابتعادهم عن طريق الحق .ان انتقال الشاعر مهن ضهمير
الغيبة الى ضمير التكلم والعودة مرة أخرى الى ضمير الغيبة كان لغر تنبيه المتلقي الى احقية االمام علي (ع) بالخالفة.
هـ -االنتقال من الخطاب الى التكلم  -:وفيه صورة واحدة وهي االنتقال من الخطاب الى التكلم الى الخطاب ،قال الشاعر:
ويا حاطبا ً في غير حبلك تحطب
فيا موقدا ً نارا ً لغيرك ضولها
ً
ارو وأغدو خائفا اترقب
الم ترني من حب ال محمد
()7
العر أجرب
ك ني جان محد وك نما
بهم يتقي من خشية ّ
يصف الشاعر حال الذي يوضح الطريق لغيره ويلل هو اعمى ال يرى الطريق الصحيح امامه عبهر توظيفهه للغهة المخاطهب ،فالشهاعر
يوجه خطابه الى المتلقي الذي عمي عن بصيرته راسما ً له صورته فهو كالنار التي تضيء لغيرها وهي تحرق نفسها ،لينتقهل وإيهاه إلهى
حالة الشاعر عبر توظيفه لالستفهام االنكاري وضمير المتكلم (انا) موضحا ً صورة محبي ال البيت فهم خائفون مترقبون ،وبعهدها ينتقهل
العر أجرب) ( .)8ان الغاية التي ارادها الشاعر من هذا االلتفات هي التوبيا.
الى ضمير الغيبة (بهم يتقي من خشية ّ
وفي نل اخر يرثي الرسول (ص) قال :
ارد إالّ ما كان يضطرب
يا صاحب الحو يوم ال شرب للصو
()9
قبرك فيه العفاف والحسب
نفسي فدت اعلما ً تضمنها
يخاطب الشاعر الرسول االعلم محمد (ص) عبر توظيفه السلوب الخطاب المباشر (يا صاحب) موضحا ً صفات الرسول وكرمهه وانهه
صاحب الحو يوم القيامة ،وبعدها ينتقل الشاعر الى ضمير المتكلم راثيا ً له معلما ً لشخصه الكريم عبر تعليمه لتلك العلام الطهاهرة
النقية ،وبعدها يلتفت الى ضمير الغيبة متحدثا ً عن القبر الشريف الذي ضم بداخلهه الجسهد المقهدس المتصهف بالعفهاف والحسب.فالشهاعر
انتقل فهي بيتهين شهعريين مهن ضهمير الخطهاب (انهت) الهى ضهمير الهتكلم (انها) الهى ضهمير الغيبهة (ههو) وذلهك إلظههار المهابهة والجاللهة
لشخل الرسول (ص).
-1شر الهاشميات .68 – 66 :
-2ينلر  :هاشميات الكميت بن زيد االسدي الحافز الحق للثورتين السياسية االجتماعية والدينية.
-3ينلر  :م.ن.
 -8م.ن.
-5ينلر  :م.ن.
-6شر الهاشميات .72 – 75 :
 -7م.ن .86 :
 -8م.ن 86 :
-9م.ن .65 :
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وفي نل اخر يذكر الشاعر ساسة بني امية قال:
ففيكم لعمري ذو افانين مقول
فيا ساستا هاتوا لنا من حديثكم
على الحق نقضي بالكتاب ونعدل
اهل كتاب نحن فيه وانتم
()1
فريقان شتى تسمنون ونهزل
فكيف ومن انى وإذ نحن خلفة
سنام أمالته الخطائط أمي ُل
لنا وتالع االر حو مريعة
فيحكم فينا المرزبان المرفل
ام الوحي منبوذ وراء ظهورنا
ابو جعدة العادي وعرفاء جيال
لنا راعيا ً سوء مضيعان منهما
()2
لها فرعل فيها شريك وفرعل
اتت غنما ً ضاعت وغاب رعالها
يخاطب الشاعر والة السوء حكام بني امية بصيغة طلبية طالبا ً منهم ان يوضحوا سياستهم ومنهجهم في والية االمة وأي طريق يتبعهون،
فالصورة التي يرسمها الشاعر صورة انفعال الحق ضد الباطل فهو (يرفع صوته بوجهه اللهالمين ،منهددا ً بمها ينزلونهه مهن عهذاب باألمهة
ومن استهانة بكرامتها وتضييع لحقوقها) ( . )3وبعد ذلك ينتقل الشاعر في رسم الصورة من ضمير المخاطب الهى ضهمير المهتكلم لينشهئ
ثنائية تضاد بين ضمير المتكلم (نحن) الذي يمثل االمة االسهالمية ،وبهين ضهمير المخاطهب (انهتم) الهذي يمثهل الحكهام السياسهيين محهاوالً
تصوير حالة االمة تحت سلطتهم وظلمههم ،ومهن ثهم ينتقهل الهى ضهمير الغائهب ليوضهح حالهة رعهاة االمهة الهذين اضهاعوا رعيهتهم بسهوء
تدبيرهم ان الغاية من وراء هذا االلتفات هي السخرية من المخصوص بالخطاب وهم حكام بني امية .وفي نل اخر يهذكر الشهاعر حبهه
ووالءه للرسول (ص) قال:
وال رهين لدى بيضاء عطبول
سل الهموم لقلب غير متبول
تبكي معارفها ضالً بتضليل
وال تقف بديار الحي تس لها
للريح ملعبة ذات الغرابيل
ما انت والدار اذ صارت معارفها
وال المعاذير من بخل وتقليل
نفسي فداء الذي ال الغدر شيمته
()4
والمستضاء به والصادق القيل
الحازم الرأي والمحمود سيرته
ً
لعل خطاب الشاعر مع المتلقي عبر توظيفة للصيغة الطلبية واسهتهالل قصهيدته بتلهك المقدمهة كهان حهافزا وتهيئهة لهذهن المتلقهي فالعشهق
والوقوف على الديار وبكاء االطالل التهم الشاعر ،فالشيء الذي يشغل باله هو حبه للرسول (ص) فنراه ينتقل من صهيغة الخطهاب الهى
صيغة التكلم إالّ انه لم يستفرغ بها وقتا ً طويالً فسرعان ما انتقل الى صيغة الغيبة جاعالً من نفسه والحديث عنهها واسهطة وطريقهة ليبهين
عبرها اهمية الرسول (ص) لألمة .ومن الواضح ان الشاعر حينما يمد الرسول (ص) ويذكر مناقبه فإنه يريد بذلك ذكر ال البيهت (ع)
وأحقيتهم بالخالفة فمدحه للرسول (ص) (تزكية للهاشهميين ولفهت للهذهن الهى حهق ههؤالء بالخالفهة) (. )5ان الغايهة مهن ههذا االلتفهات ههو
التنبيه لفضل الرسول (ص) الذي يوضح فضل اهل البيت (ع).
و -االنتقال من التكلم الى الخطاب -:وله صورة واحدة وهي االنتقال من ضمير التكلم الى ضمير الخطاب ،قال الشاعر:
()6
طربت وما شوقا ً الى البيض اطرب
وال لعبا ً وذو الشيب يلعبُ
ويستمر الشاعر في التحد بلغة التكلم ( ، )7الى ان يقول:
يرى الجور عدالً أين ال أين تذهب
فقل للذي في ظل عمياء جونة
ً
ترى حبهم عارا علي وتحسب
ب ي كتاب ام ب ية سنة
()8
أأسلم ما ت تي به من عداوة وبغض لهم ال جير بل هو اشجب
يرسم الشاعر في مستهل قصيدته حالة طربه وحبه عبر توظيفهه للصهورة الحقيقيهة فهي بيهان حالتهه وطربهه وسهرعان مها يهربط بهين ههذه
ال مقدمة وبين الحد االساس الذي يريد ان يوصله للقارئ فالشاعر استعمل الحقائق التي يؤمن بهها فهي بنهاء صهوره عبهر اتحهاد كهل مهن
الصورة والحقائق اذ ان (المبدأ الذي ينلم الصورة هو التوافق في الموضهوع والصهورة ،الصهورة تضهيء الطريهق للموضهوع وتسهاعد
على كشفه خطوة خطوة) ( . )9وما يالحظ ان الشاعر خرج بالمقدمة عن الم لوف لدى الشهعراء فطربهه وشهوقه ال للبهيض الحسهان وانمها
ألهل بيت النبوة والعلم والفضيلة ولعله بهذا الخروج الفني اراد الخروج السياسي فك ن الواقع المعهيم بحاجهة الهى خهروج سياسهي علهى
الحكام وعلى كل ما هو موجود للوصول الى غاية اسمى ،وهو يوضهح ذلهك بانتقالهه بعهد ( )55بيتها ً شهعريا ً تحهد فيهه بلغهة المهتكلم الهى
ضمير الخطاب وقد وظف الصيغة الطلبية مسهتعمالً فعهل االمهر (قهل) ليكهون الته ثير اقهوى وليحهث المقابهل والمخاطهب علهى كسهر ذلهك
السههكون والركههود.ان الشههاعر عبههر فههي تلههك االبيههات الشههعرية عههن عاطفتههه الجياشههة المحبههة ،وعههن تلههك الحاجههات النفسههية واالجتماعيههة

 -1م.ن .67 :
-2الموسوعة الشعرية.
-3الرسالية في الشعر الشيعي ،د .محمد علي اذرشب ،مجلة رسالة التقريب ،ع.6
-4شر الهاشميات .73 :
 -5أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري ،دار الزهراء ،القاهرة5807 ،هـ.223:
-6شر الهاشميات.36:
 -7ينلر  :م.ن .37 – 36 :
 -8شر الهاشميات.37 :
 -9الصورة الشعرية ،دي لويس ،س ،ترجمة :احمد نصيف الجنابي ،مالهك ميهري ،سهلمان حسهن ابهراهيم ،مراجعهة :د .عنهاد اسهماعيل غهزوان ،دار
الرشيد ،بغداد ،العراق.500 : 5772 ،
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اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
والفكرية والدينية ..،فكان شعره صهورة مهن الصهور المرتبطهة بالعصهر فهي اطهواره الفكريهة( )1ان الغايهة التهي ارادهها الشهاعر مهن ههذا
االلتفات هي توبيا المخصوص بالخطاب وهم بنو أمية .وفي نل اخر يذكر الرسول (ص) مخصصا ً حبه ووالءه له قال :
والشعر الى من اليه معتتب
ف عتتب الشوق في فؤادي
تعدلني رغبة وال رهب
إلى السراج المنير احمد ال
ناس إلي العيون وارتقبوا
عنه الى غيره ولو رفع ال
عنفني القائلون او ثلبوا
وقيل افرطت بل قصدت ولو
وإن عاب قولي العيب
إليك يا خير من تضمنت االر
أكثر فيك الضجاج واللجب
لج بتفضيلك اللسان ولو
()2
انت المصفى المهذب المحض في الـ نسبة ان نل قومك النسبُ
يتحد الشاعر هذه القصيدة موظفا ً ضمير المتكلم عن والئه للنبي (ص) ذلك الوالء الرسهالي والشهاعر يبهين حالهة مهن حهاالت الصهراع
بين والئه للنبي وبين الناس الذين يؤنبونه على ذلك المد والوالء فهم يرون الشاعر مبالغا ً في ذلك الحب والهوالء ،وقهد تعجهب الجهاحظ
من قول الكميت هذا ،قال ( :فمن رأى شاعرا ً مد النبهي (ص) فه عتر عليهه واحهد مهن جميهع اصهناف النهاس  :حتهى يهزعم ان اناسها ً
يعيبونه ويثلبونه ويعنفونه) ( .)3ولعل في قول د  .عبد الحسهيب طهه حميهدة رد واضهح لتسهالل الجهاحظ اذ قهال ( :ونحهن نهرى ان الكميهت
كان اعلم باخالق عصره من هؤالء ،وامس بسياسته ،...كان يشعر بانه يحيا وسط دولة ترى  :ان هذا اللون مهن مهد الرسهول – صهلى
هللا عليه واله وسلم -تزكية للهاشميين ،ولفت للذهن الى حق هؤالء في الخالفة) ( . )4وبعد ذلكم ينتقل الشاعر من ضمير المتكلم (انا) الى
ضمير الخطاب (ك) موضحا ً الصورة للمتلقي مخصصا ً حبه ووالءه للرسول (ص)  .فالغاية من هذا االلتفات هي التخصيل.
القسم الثاني -:االلتفات باالفعال :وهو قسم من اقسام االلتفات في شعر الكميت وهذا القسم ينقسم بدوره الى أربعة أقسام.
وهي بحسب ورودها في شعر الكميت ولها غايات متعددة على وفق المعنى الذي تقتضيه االبيات الشعرية:
أ -االنتقال من الماضي الى المضارع  -:وله صورتان ،الصورة االولى  :االنتقال من الماضي الى المضارع ،قال الشاعر:
()5
وال لعبا ً وذو الشيب يلعب
طربت وما شوقا ً الى البيض اطرب
ً
ًُ
ان انتقال الشاعر من صيغة الفعل الماضي (طربت) الى صيغة الفعل المضهارع (اطهرب) ،كهان لغهر بقهاء اثهر الطهرب زمانها بعهد
زمان اال انه في الوقت نفسه يوضح ان هذا الطهرب مهن الماضهي الهى المسهتقبل لهيس للبهيض وانمها ألههل البيهت (ع) كمها توضهحه بقيهة
االبيات الشعرية .وفي نل اخر قال -:
وال عيب هاتيك التي هي أعيب
فما سالني تكفير هاتيك منهم
()6
على حبكم بل يسخرون وأعجب
يعيبونني من خبثهم وضاللهم
ان الشاعر يصور حاله فهو ال يبهال به قوال وأفعهال بنهي أميهة لهه فحبهه آلل البيهت (ع) أجه ّل واكبهر فالشهاعر بانتقالهه مهن الفعهل الماضهي
(سههاءني) الههى صههيغة الفعههل المضههارع (يعيبههونني) اراد اسههتمرارية ته ثير الفعههل الماضههي وهههو (عههدم االسههتياء) ألفعههالهم السههتهانته بهههم
وسخريته منهم .اما الصورة الثانية  -:االنتقال من الماضي الى المضارع الى الماضي.
لقد غيبوا برا ً وصدقا ً ونائالً
عشية واراك الصفيح المنصب
()7
لقد شركت فيه بكيل وأرحب
يقولون كم يور ولوال تراثه
يتحد الشاعر في هذين البيتين عن الرسول (ص) ولعله اراد بحديثه عن الرسول (ص) الحديث عهن الخالفهة وههذا واضهح مهن قهراءة
البيت الثاني (لم يور ولو ال تراثه) فالترا الذي خلفه الرسول (ص) هو الخالفة ،فالشاعر يبدأ حديثه بصيغة الفعل الماضي ثم ينتقهل
الى صيغة الفعل المضارع ثم يعود الى صيغة الماضي ولعله بذلك اراد التشديد على داللة الفعل الماضي.
ب -االنتقال من الفعل المضارع الى الماضي -:وله صورتان الصورة االولى :االنتقال مهن المضهارع الهى الماضهي ،قهال الشهاعر
في ذكر يوم الغدير:
()8
وكان له ابو حسن قريعا
لدى الرحمن يصدع بالمثاني
ان الشاعر تحد عن الرسول (ص) وتفصهيله لييهات القرانيهة بصهيغة المضهارع وبعهدها انتقهل الهى صهيغة الفعهل الماضهي حينمها اراد
التحد عن اختيار االمام علي (ع) لإلمامة ،والمراد من هذا االنتقال هو اثبات وت كيد ان االمام علهي (ع) ههو مختهار مهن قبهل الرسهول
(ص) الذي ال ينطق عن الهوى.
الصورة الثانية -:االنتقال من المضارع الى الماضي الى المضارع ،قال الشاعر:
-1ينلر  :المسبار في النقد األدبي (دراسة في النقد لألدب القديم وللتناص) ،أ,د .حسين جمعة ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.76 :2003 ،
 -5شر الهاشميات.17 – 17 :
-2البيان والتبيين أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ –.تحقيق و شر عبد السالم محمد هارون دار الجيل – بيروت – لبنان – د.ت.282/2:
-3أدب الشيعة.223:

-5شر الهاشميات .36 :
-6شر الهاشميات .37 :
-7م.ن .82 :
-8م.ن .75 :
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
واني ألوذى فيهم وألنب
وارمى وارمي بالعداوة اهلها
()1
بعوراء فيها يجتديني فيجذب
فما ساءني قول امرئ ذي عداوة
يصور الشاعر حال المعاندين ألهل البيت (ع) وحاله بصورة الفعل ورد الفعل فهم يرمونهه بالعهداوة وههو بالمقابهل يهرد علهى ههذا الفعهل
بطريقة ما ,ويستمر الشاعر بالتشديد على إصرارهم على ت نيبهه باسهتخدامه للحهرف المشهبه بالفعهل (ان) الهدال علهى الت كيهد ،وبالمقابهل
يؤكد عدم اكتراثه ألفعالهم وأقوالهم بتوظيفه السلوب االلتفات من الفعل المضارع الى الفعل الماضي رجوعا ً الى الفعل المضارع.
ان الغاية من هذا االنتقال هي التشديد على وقوع الفعل الماضي الن الفعل الماضي (يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به)
( . )2وفي نل اخر قال :
()3
فلم ار غصبا ً مثله يتغصب
بخاتمكم غصبا ً تجوز امورهم
يبين الشاعر في هذا البيت ظلم بني امية آلل البيت الذين اخذوا منهم حق الخالفهة وانهه لهوال ذلهك لمها كهان لبنهي اميهة حهق علهى الرعيهة،
وبعدها ينتقل ليؤكد ان هذا األمهر أمهر علهيم وألهميتهه ال يوجهد أمهر أعلهم منهه لهذلك نجهده يقهول (فلهم ار غصهبا ً مثلهه يتغصهب) (.)4مهن
الواضح ان الغاية من ذلك هو اثبات وتشديد وقوع الفعل الماضي واستمرارية حدوثه.
ج -االنتقال من فعل االمر الى الفعل الماضي قال الشاعر:
()5
وان خفت المهند والقطيعا
فقل لبني امية حيث حلوا
ان الشاعر في التفاته من صيغة فعل االمر (فقل) الى صيغة الفعل الماضي (حلَوا  ،خفت) ،كان لرغبهة الشهاعر فهي ت كيهد فعهل (القهول)
فانفعال الشاعر علهى واقهع االمهة االسهالمية وتحكهم بنهي اميهة فيهها ادى الهى توظيفهه لفعهل االمهر ليلهزم المخاطهب بالفعهل ولزيهادة ت كيهده
وإلحاحه على الفعل انتقل من صيغة االمر الى الماضي.
ء -االنتقال من فعل االمر الى الفعل المضارع ،قال الشاعر:
()6
يرى الجور عدالً أين ال أين تذهب
فقل للذي في ظل عمياء جونه
يصف الشاعر خصوم ال البيت (ع) بالجهل الذي يتضح بقوله (في ظل عمياء جونه) .ولعل الغاية التي اقتضت تحول الشاعر مهن فعهل
االمر (فقل) الى الفعل المضارع (يرى  ،تذهب) هي التشديد على فعل االمر من ناحية واالسهتخفاف والتههاون بالمقصهود بالخطهاب مهن
ناحية اخرى.
وفي نل اخر قال:
()7
ليدف مقرور ويشبع مرمل
فيا رب عجل ما يؤمل فيهم
يصور الشاعر في هذا البيت حاجة االمة الى اهل البيت (ع) فهو يدعو هللا الن تكون الوالية لهم ،فبتوليهم يحيها النهاس بمسهتوى معيشهي
حسن فيدف المقرور ويشبع المرمل .وان الغاية من هذا االلتفات هي التعليم لمهن اختصهوا بصهيغة الفعهل المضهارع والتشهديد علهى فعهل
االمر الذي خرج لغر الدعاء.
القسم الثالث -:االلتفات بالعدد ويقسم على ثالثة انواع-:
أ-االنتقال من المفرد الى الجمع :وله صورتان ،الصورة االولى :االنتقال من المفرد الى الجمع ،قال الشاعر:
وال مغليا ً من السوام
لم ابع ديني المساوم بالوكس
ً
نزعا وال تطيم سهامي
اخلل هللا لي هواي فما اغرق
()8
ولها ً حال دون طعم الطعام
ولهت نفسي الطروب اليهم
يوضح الشاعر في هذا النل حبه ووالءه ألهل البيت (ع) ويبين انه لم يبهع دينهه ولهم يسهاوم بهه شهيئا ً اخهر فحبهه خهالل لههم وان هللا قهد
وفقه لهذا الحب وبعد لك يوضح ان اشتياق نفسه آلل البيت وليس لسواهم ،فالشاعر التفت من المفرد الهى الجمهع ليخصهل حبهه ووالءه
لهم حتى ينحصر ذهن المتلقي في هذه الصورة.
وله ابيات شعرية اخرى في المعنى نفسه وخرجت للغاية نفسها ايضا ً قال فيها :
ومالي إالّ مشعب الحق مشعب
فمالي أالّ ال احمد شيعة
ومن بعدهم ال من اجل وارجب
ومن غيرهم ارضى لنفسي شيعة
خالئق مما احدثوا هن اريب
اريب رجاالً منهم وتربيني
()9
نوازع من قلبي ضماء والبب
اليكم ذوي ال النبي تطلعت
الصورة الثانية -:االنتقال من المفرد الى الجمع الى المفرد ،قال الشاعر:
وينصب لي في االبعدين ف نصب
واحمل احقاد االقارب فيكم
()10
ً
فلم ار غصبا مثله يتغصب
بخاتمكم غصبا ً تجوز امورهم
-1شر الهاشميات .37 :
-2المثل السائر .857 :
-3شر الهاشميات .80 :
-4م.ن .80 :
 -5شر الهاشميات.72 :
-6م.ن .37 :
-7م.ن .83 :
-8م.ن .38 :
 -9شر الهاشميات .37 :
-10م.ن .80 :
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اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
مما يالحظ في هذين البيتين ان الشاعر يصور فيهما فضل ال البيت على االمة وعلى من يهدعي الحكهم وادارة االمهور ،فضهالً عهن ذلهك
فالشاعر يصور ان من يوالي ال البيت البد ان يتحمل أحقاد كل من ينصب لهم العداء.
والغاية التي ارادها الشاعر من االنتقال من المفرد (وأحمل احقاد) الى الجمع (بخاتمكم) الى المفهرد مهرة اخهرى (فلهم ار) ههي
توحد الرلية فالمخاطب والشاعر كالهما على علم ودراية بهذا الواقع.
وفي نل اخر قال:
لم تحتض العجاج غير الكهام
والوصي الوالي والفارس المع
وصريع تحت السنابك دامي
كم له ثم كم له من قتيل
وفئام حواه بعد فئام
وخميس يلفه بخميس
عقد التاج بالصنيع الحسام
وعمي ٍد متوج حل عنه
حكما ً ال كغابر الحكام
قتلوا يومذاك إذ قتلوه
()1
السوام
وفقد المسيم هلك
مراعيا ً كان مسجما ً ففقدناه
ِّ
يصور الشاعر االمام علي (ع) وشجاعته وبطوالته في القتال وبعد ذلك ينتقل ليصهور مقتلهه وته ثير ذلهك علهى األمهة ،فاإلمهام علهي (ع)
كان حاكما ً عادالً شجاعا ً وال يوجد ممن سبقه في الحكهم يتصهف بتلهك الصهفات ،ومهن المالحهظ ان الشهاعر يحهاول تقريهب الصهورة الهى
ذهن المتلقي فيصور الحهاكم بصهورة الراعهي الهذي يرعهى مواشهيه فبوجهوده تلهك المواشهي سهالمة امها اذا بعهد عنهها ف نهها ستضهيع أوقهد
تتعر للخطر واألذى ،وهذا هو حال االمة بدون وجود حاكم ينلم امورها ويدير شؤونها.
ومن المالحظ ان الشاعر حينما يصف االمام يتحد عنه بصيغة المفرد اما حينمها يتحهد عهن قاتلهه فنهراه يتحهول مهن صهيغة
المفرد الى صيغة الجمع ولعل ذلك يعود الى علمة تلك الحادثة وذلك الموقف فالشاعر اراد تعلهيم تلهك الحادثهة ،وبعهد ذلهك نجهده يعهود
مرة أخرى للتحد بصيغة المفرد.
وفي نل اخر يرثي الشاعر االمام الحسين (ع) قال:
بين غوغاء امة وطغام
وقتيل بالطف غودر منه
مع هاب من التراب هيام
تركب الطير كالمجاسد منه
ت عليه القعود بعد القيام
وتطيل المرزءات المقالي
عقبه السرو ظاهرا ً والوسام
يتعرفن حروجه عليه
()2
أكرم الشاربين صوب الغمام
قتل األدعياء إذ قتلوه
يرثي الشاعر في هذه االبيات االمام الحسين (ع) في صورة مفعمة بالصدق واإلخالص والوفاء ،ونجد الشاعر يبني صورة تلك الحادثة
بذكر المكان (الطف) فهذا المكان له وقع خاص في النفوس وبعد ذلهك يصهف حهال النهاس الهذين تخلهوا عنهه فلهم يبهق إالّ الثلهة المخلصهة
منهم ،وقد احاط به السفلة من الناس ،ويستمر الشاعر في رسم تلك الصورة التي الهبت مشاعر الناس قديما ً وحديثا ً فذاك الجسهد الطهاهر
قد احاط به أخس الناس ينهبون ثيابهه ،والطيهور حائمهة ك نهها الثيهاب المصهبوغة ،وقهد انههال عليهها السهاكن مهن التهراب .ومها يالحهظ ان
الشاعر في البيت الثالث يفيد من الترا القديم والتقاليد العربية فالمرأة (المقالت اذا طافت بقتيل كريم عاش ولهدها) ( )3ويتهدرج الشهاعر
في وصف حال نساء بيت النبوة وهن حزينات لذلك المصاب االليم وعلى الرغم من كل ما جرى لإلمام الحسين (ع) ف ن الوسهامة باديهة
عليه ،وينتقل في النهاية لذكر قاتل االمام الحسين (ع) وهو (عبيد هللا بن زياد) بصورة ملئها الغضب واالنفعال .فالشاعر في ههذا الهنل
انتقل من المفرد في قوله (وقتيل) الى الجمع في قوله (الطير  ،المررزءات ،المقاليت ،يَعرفن) ولعهل الغايهة مهن ههذا االنتقهال ههو التفهرد
فعلى الرغم من ان قتلى الطف كثر إالّ ان صورة مقتله وما جرى عليه لم يصل اليها أحد.
ت -االنتقال من الجمع إلى المفرد -:وله صورتان ،الصورة االولى :االنتقال من الجمع الى المفرد ،قال الشاعر :
وهم األبعدون من كل ذام
فهم االقربون من كل خير
واالحلمون في األحالم
وهم االوفون بالناس في الرأفة
أيدي البغي عنهم والعرام
بسطوا أيدي النوال وكفوا
حين مالت زوامل اآلثام
اخذوا القصد فاستقاموا عليه
د إليهم محطوطة االعكام
عبراتُ الفعال والحسب العو
سم فرع القدامس القُدَّام
اسرة الصادق الحديث ابي القا
()4
دم طرا ً م مومهم واإلمام
خير حي وميت من بني ا
يصور الشاعر بصيغة الجمع صفات اهل البيت (ع) صفات الحكام الذين يرأفهون بهرعيتهم ويبسهطون لههم يهد الخيهر والهرزق ،اصهحاب
الحلم والرأفة بالناس ال يميلون عهن الحهق مهمها حهد  ،وينتقهل الشهاعر مهن صهيغة الجمهع الهى صهيغة المفهرد ليخصهل حديثهه ليوضهح
الصورة للمتلقي حتى تتحدد الرلية عنده فهم ينتسبون الى الرسول االعلم (ص) .فالغاية من هذا االلتفات هي التخصيل.
اما الصورة الثانية -:فهي االلتفات من الجمع الى المفرد والعودة الى الجمع ،قال الشاعر:

-1م.ن .35 – 30 :
-2شر الهاشميات .32 :
-3الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد االسدي .573 :
-4شر الهاشميات .27 – 28 :
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
على ما به ضاع السوام المؤبل
أنصلح دنيانا جميعا ً وديننا
من القوم ال شار وال متبتل
برينا كبري القد او هن متنه
من الرهف المخلوط بالنوك اثول
والية سلغد الف ك نه
وبالنهي فيه الكودني المركل
ك ن كتاب هللا يعنى ب مره
على ترك ما ي تي ام القلب مقفل
الم يتدبر اية فتدله
()1
فحتى م حتى م العناء المطول
فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم
يؤكد الشاعر في هذه االبيات ان االمة ال يمكن ان تصلح دنياها اال ب صال دينها والعودة مرة اخرى الى كتاب هللا ودينهه الهذي ارتضهاه
لها وهو اتباع اهل البيت (ع) ،فالشاعر يصور حال االمة عبر توظيفه لضمير المتكلم بصيغة الجمع (نا) برينا ،فاألمة ضهعفت وأنهكهت
قواها لسياسة الحكام الللمة عليها ،وبعهد ان يوضهح حهال االمهة التهي تمثهل الجماعهة والكثهرة ينتقهل الهى الضهمير (المفهرد) ليصهف حهال
الحاكم الذي يحكم االمة ومن المالحظ ان الشاعر يصف الحهاكم ب سهلوب فيهه سهخريه فههذا الحهاكم سهفيه طهائم ال يعهي شهيئا ً مهن الحيهاة
وليس له طريق للهداية فك ن قلبه مقفل ،وبعدها ينتقهل الشهاعر الهى الجمهع ليخبهر المتلقهي بصهورة انفعاليهة تعبهر عهن سهخط الشهاعر مهن
هؤالء من جهة ومن جهة اخرى اراد الشاعر استنها الهمم ووضهع حهد لههؤالء الساسهة الهذين طهال ملكههم وظلمههم علهى النهاس .مهن
الواضح ان الغاية التي ارادها الشاعر من االنتقال من الجمع الى المفهرد والعهودة مهرة اخهرى للجمهع ههي التنبيهه اوالً واسهتنها الهمهم
للدفاع عن االمة ثانياً .وفي قصيدة اخرى يبين الشاعر سياسة بني امية وظلمهم ويعمد الى وضع ثنائية بينهم وبين اهل بيت النبوة ،قال:
س سواء ورعية االنعام
ساسة ال كمن يرى رعية النا
او سليمان بعد او كهشام
ال كعبد المليك او كوليد
في الثائجات جنح اللالم
رأيه فيهم كرأي ذو الثلة
ّ
ة وانعق ودعدعا ً بالبهام
لذي الما
جز ذي الصوف وانتقاء
ً
يى فال ذو ال وال ذو ذمام
من يمت ال يمت فقيدا ومن يحـ
()2
وهم األبعدون من كل ذام
فهم االقربون من كل خير
مههن يقههرأ هههذه االبيههات يجههد ان الشههاعر يرسههم صههورتين الصههورة األولههى توضههيح سياسههة اهههل البيههت التههي امتههازت بالرحمههة والرأفههة.
والصورة الثانية توضح سياسة بني امية وهي الصورة اللالمة القاسية التي ترى الناس كاألنعام يجهزون صهوفها ويهذبحونها ويتعهاملون
معها بال رحمة وال عدالة ،ومن المالحظ ان الشاعر يوضح حال ههؤالء الساسهة فالهذي يعهيم مهنهم فهي ههذه الحيهاة ال يرقهب فهي مهؤمن
عهد وال قرابه والذي يموت ال يفتقد .وبعد ذلك يعود الشاعر الى ذكر صفات اهل البيت ،ان الشاعر حينمها يتحهد عهن اههل البيهت (ع)
يتحد بصيغة الجمع للتعليم من ش نهم وألنهم يمثلون مصدر القوة للفرد المؤمن وحين يتحد عن بني امية جاء حديثه بصهيغة المفهرد
للتحقير من ش نهم ولضعف سياستهم وت ثيرهم على االمة.
ج-االنتقال من المفرد الى المثنى -:وله صورة واحدة هي االنتقال من المفرد الى المثنى الى المفرد قال الشاعر:
()3
وباألخرى العوالي تخضب
له سترتا بسط فكف بهذه يكف
يصف الشاعر شجاعة االمام علي (ع) وقوته في الحرب والغاية من هذا االنتقال كان لغر التخصيل فالشاعر اراد ان يخل االمام
علي (ع) دون غيره بهذه الميزة.
د -االنتقال من المثنى الى المفرد -:وله صورة واحدة هي االنتقال من المثنى الى المفرد ،قال الشاعر:
()4
وباك على خذالنه الحق معول
فريقان هذا راكب في عداوة
يصور الشاعر هنا اصحاب االمام الحسين (ع) وأصحاب بني أميهة ويجعلهمها فهي ثنائيهة ضهدية فهالفريق األول ركهب فهي عداوتهه لقتهال
اإلمام الحسين(ع) وأصحابه والفريق الثاني يبكي لضياع الحق وخذالنهه .فالشهاعر انتقهل مهن المثنهى (فريقهان) الهى المفهرد (ههذا) وههذا
االنتقال كان من اجل تنبيه المتلقي الى حال هذين الفريقين.
هـ -االنتقال من الجمع إلى المثنى  -:وله صورة واحدة هي االنتقال من الجمع الى المثنى او العودة مرة اخرى للجمع ،قال الشاعر:
()5
فريقان شتى تسمنون ونهزل
فكيف ومن انئ وإذ نحن خلفة
ينتقل الشاعر في هذا البيت الشعري من الجمع (نحن) الى المثنى (فريقان) ويعود مرة اخرى الى الجمع (تسمنون ،نهزل) ،ويهدل سهياق
البيت الشعري على السخرية من المخصوص بالخطاب وهم بني امية.
الخاتمة
ّ
ّ
حط رحالنا وتوضيح النتائج التي خرج بها هذا البحث ويمكن اجمالها في -:
بعد ان تنقلنا مع أبي المستهل في التفاتاته البد لنا من ِّ
مهر بمهرحلتين قبهل وضهو التسهمية وشهيوعها بههين البالغيهين ،تمثلهت المرحلهة االولهى بعهدم وضهو التسهمية امهها
-5
ان االلتفهات ّ
المرحلة الثانية فتمثلت بتعدد التسميات الى ان استقرت التسمية على يد االصمعي.
ان لاللتفات فوائد وغايات إالّ انها ال تحد بحدّ وال تضبط بضابط وانما تفهم من السياق سواء كان النل شعريا ً أم نثرياً.
-2
ان الشاعر الكميت وظف اسلوب االلتفات لغايات سياسية واجتماعية ودينية ،فتعددت اقسامه وصوره لديه.
-3
-1م.ن .67 :
-2شر الهاشميات .28 – 26 :
 -3شر الهاشميات.10:
-4م.ن .82 :
-5م.ن.67 :
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اسلوب االلتفات في هاشميات الكميت
ان اسلوب االلتفات قس ّم على مجموعة من األقسام ولكل قسم صور ولكل صورة غاية معينة كان الكميت يرجو الوصول اليها
-8
وتحقيقها.
 -1من اقسام االلتفات في شعر الكميت  -5 :االلتفات بالضمير وهو بدوره يقسم على:
أ -االلتفات من الغيبة الهى الخطهاب ولهه صهورتان الصهورة االولهى االلتفهات مهن الغيبهة الهى الخطهاب وغايتهه السهخرية ،والصهورة
الثانية االلتفات من الغيبة الى الخطاب الى الغيبة وقد خرج لغر التنبيه ،واستنها الهمم والتعليم.
ب -االلتفات من الخطاب الهى الغيبهة ولهه صهورتان االولهى االلتفهات مهن الخطهاب الهى الغيبهة وخهرج لغهر التعلهيم والسهخرية،
والصورة الثانية االلتفات من الخطاب الى الغيبة الى الخطاب وغايته التنبيه.
ج -االلتفات من الخطاب الى المتكلم وله صورة واحدة وهي االلتفات من الخطاب الى المهتكلم الهى الغائهب وغايتهه التنبيهه والتهوبيا
واظهار المهابة والجاللة.
د -االلتفات من المتكلم الى الخطاب وله صورة واحدة هي االلتفات من المتكلم الى الخطاب وغايته التوبيا والتعليم.
هـ -االلتفهات مهن الغ ائهب الهى المهتكلم ولهه صهورتان الصهورة االولهى االلتفهات مهن الغائهب الهى المهتكلم وقهد خهرج لغهر التهوبيا
والتحريض على الثورة ،اما الصورة الثانية فهي االلتفات من الغائب الى المتكلم الى الغائب وغايته التنبيه.
و -االلتفات من التكلم الى الغائهب ولهه صهورتان الصهورة االولهى االلتفهات مهن الهتكلم الهى الغائهب وغايتهه التنبيهه والصهورة الثانيهة
االلتفات من التكلم الى الغائب الى التكلم وغايته التعليم.
 -4االلتفات باالفعال وقد قسم على :
أ -االلتفات من الفعل الماضي الى المضارع وله صورتان االولى االلتفات من الماضي الى المضارع وغايته استمرار اثهر الفعهل،
والسخرية واالستهانة ،والصورة الثانية هي االنتقال من الفعل الماضي الى المضارع الى الماضي وغايته ت كيد داللهة الفعهل
الماضي.
ب -االلتفات من الفعل المضارع الى الماضي وله صورتان االولى االلتفات مهن مضهارع الهى مها الهى مضهارع وغايتهه الت كيهد
والصورة الثانية االلتفات من المضارع الى الماضي.
ج -االلتفات من فعل االمر الى المضارع وله صورة واحدة وغايته ت كيد لزوم الفعل.
د -االلتفات من فعل االمر الى الما وله صورة واحدة وغايته ت كيد لزوم فعل االمر وحدوثه.
 -5االلتفات بالعدد ،وقد قسم على:
أ -االلتفات من ال مفرد الى الجمع وله صورتان االولى االلتفات من المفرد الى الجمع الى المفرد وغايتهه التعلهيم ،والتفهرد ،وتوحهد
الرلية ،الصورة الثانية االلتفات من المفرد الى الجمع وغايته التخصيل.
ب -االلتفات من الجمع الى المفرد وله صورتان االولى االلتفهات مهن الجمهع الهى المفهرد الهى الجمهع وغايتهه السهخرية ،والصهورة
الثانية االلتفات من الجمع الى المفرد وغايته التخصيل.
ج -االلتفات من المفرد الى المثنى وله صورة واحدة وهي االلتفات من المفرد الى المثنى الى المفرد وغايته التخصيل.
د -االلتفات من المثنى الى المفرد وغايته التنبيه.
هـ -االلتفات من الجمع إلى المثنى وله صورة واحدة وهي االلتفات من الجمع الى المثنى الى الجمع وغايته السخرية.
فهرست المصادر والمراجع
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 -45شر الهاشميات ،للشاعر الكميت بن زيد االسدي ،محمد محمود الرافعي ،شركة التمدن الصناعية ،مصر ،ط2.
 -40شر ديوان جرير ،جمعه وشرحه :محمد إسماعيل الصادي ،مكتبة النهضة ،بغداد ،د.ط5313 ،هـ.
 -43شفرات النل ،د .صال فضل ،دار الفكر ،القاهرة ،ط. 5770 ،5
 -43الصورة الشعرية ،دي لويس ،س ،ترجمة :احمد نصيف الجنابي ،مالك ميري ،سهلمان حسهن إبهراهيم ،مراجعهة :د .عنهاد إسهماعيل
غزوان ،دار الرشيد ،بغداد ،العراق.5772 ،
 -43القاموس المحيط ،الفيروز ابادي ،عالم الكتب ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
-43العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان. 5782،
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 -43الغدير ,الشيا :عبد الحسين االميني,دار الكتاب العربي-بيروت 5387,ه.
 --20في الشعر اإلسالمي واألموي ،د .عبد القادر القط ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت. 5778 ،
ط. 5778 ,3
 -25الكشاف ،الزمخشري ،رتبه وضبطه وحققه :مصطفى حسين احمد ،دار الكتاب العربي,
 -22اللغة الشعرية ،محمد كنوني ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط5778. ،5
 -23المثل السائر ،ابن األثير ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،مط:مصطفى ألبابي الحلبي ،مصر ،د.ط5737. ،
 -28المسبار في النقد األدبي (دراسة في النقد لألدب القديم وللتناص) ،أ,د .حسين جمعة ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2003. ،
 -21المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى واخرون ،دار الدعوة ،استانبول ،ط 5782., 2
 -26كتاب الصناعتين ،أبو هالل العسكري ،تح:د .مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط. 5777 ،2
 -28لسان العرب  ،ابن منلور ،دار صادر ،بيروت ،د.ط ،د.ت ( مادة لفت).
 -27مجاز القران ،أبو عبيدة ،تح :محمد فؤاد سركين ،مطبعة السعادة ،مصر5762. ،
 -27نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز ،فخهر الهدين الهرازي ،تهح :إبهراهيم السهامرائي ومحمهد بركهات حمهدي ،دار الفكهر للنشهر ،عمهان،
د.ط.5771،
الرسائل:
اسلوب االلتفات في شعر الجواهري  ،شيماء محمد كاظم الزبيدي ،رسالة ماجستير كلية التربية – جامعة بابل.
-4
ظ ه اهرة العههدول فههي البالغههة العربيههة مقاربههة اسههلوبية ،عبههد الحفههيظ مههرا  ،رسههالة ماجسههتير ،كليههة اآلداب واللغههات ،جامعههة
-4
الجزائر2006 ،م .
البحوث والدوريات:
اسلوب االلتفات  ،ميلود لقا  ،صحيفة المثقف ،صحيفة سياسية ثقافية مستقلة  1,نوفمبر.2006 ،
-5
الحكومة اإلسالمية في منلور الشاعر الكميت بن زيد ،محمد علي اذرشب ،مجلة إيران والعرب ،مجلة الكترونية.
-2
الرسالية في الشعر الشيعي ،د .محمد علي اذرشب ،مجلة رسالة التقريب ،ع. 6
-5
الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد االسدي ،د .عباس عبيد الساعدي ،مجلة اهل البيت (ع) ،ع.2001 ،8
-8
جماليات العدول وملاهره حول الشعرية العربية ،قراءة في الترا العربي ،ابو صفا عبد الرحيم ،بحث انترنت.
-1
فن االلتفات في مباحث البالغيين ،جليل رشيد فالح ،مجلة اداب المستنصرية ،د.مط ،بغداد ،ع ،7د.س.66: 5778 ،
-6
-8

هاشههميات الكميههت بههن زيههد االسههدي الحههافز الحههق للثههورتين السياسههية واالجتماعيههة واألدبيههة ،د.عبههد المجيههد زراقطههة ،مجلههة

المنهاج ،ع 5776 ،2مجلة الكترونية.
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