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Abstract 

"Alawiya" epic by its Egyptian poet Muhammad Abdulmutallab (1871-1931) is one 

of the most famous and venerable poems in modern Arabic literature, which is 

distinguished by a prominent enthusiastic style and has epic features that make it 

one of the early stages of the epic art in Arabic literature at the beginning of the 

twentieth century. In this article, and in a descriptive-analytical approach, we have 

studied the epic elements in this poem, and since the epic is an ancient art of some 

peoples, such as the Persians and the Greeks, we compared these elements with the 

elements of one of the world famous epics, which is the Shahnameh of the great 

Persian poet Ferdowsi, to see how Alevism has the artistic features associated with 

the epic Was the poet able to come close to some extent from the world epics, or 

not. In a fleeting look, we can say that the poet was able to create a great epic, and 

his poem has epic features that almost make it a great epic, and the most important 

of these features are describing the quantities and their heroics, photographing 

battles, arenas, the ghost and the tools of war in an enthusiastic way, and taking 

advantage of some techniques of the epic and enthusiasm, such as “Magnify the 

opponent” ”artistic exaggeration,” “paranormal customs,” and “proverbs” in 

narrating events and describing battles. 
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 "العلوية"ملحمة امللحمية يف  ياتتقنحتليل ال

 " امللحمية شاهنامةال " تقنيات ىعل أساسا

 يکیذقان  ينور  يسید مهد
 رانيإ، سبزوار، السبزواري ميكجبامعة احل ة وآداهبا،ي، قسم اللغة العربأستاذ مساعد

 (02/10/2021. تأريخ القبول: 10/04/2021)تأريخ االستالم:  

 امللخص

الشهرية واجلليلة يف الطويلة ( من القصائد م1931-1871لشاعرها املصري حممد عبداملطلب ) "العلوية"عدّ تُ

 نن امللحمة يف ريكزات ملحمية جتعلها من بوايز بأسلوب محاسي بارز وهلا ميث واليت تتمياألدب العريب احلد

حتليلي قمنا بدراسة العناصر امللحمية يف -ال ومبنهج وصفياألدب العريب يف بداية القرن العشرين. يف هذا املق

 تقنياتالفرس واإلغريق قمنا مبقارنة هذه الكق عند بعض الشعوب يهذه القصيدة ومن حيث أن امللحمة نن عر

 ىحتظكيف  ىبري نردوسي لنركلشاعر الفرس ال "شاهنامة"البعناصر واحد من املالحم العاملية الشهرية وهي 

يف استطاع الشاعر أن يقترب من املالحم العاملية  إىل أيّ مدىو، زات الفنية املرتبطة بامللحمةياملب "العلوية"

يف مقومات القصة أهم  ما هيلفين  يعد عنصرا هاما يف امللحمة، من حيث أن السرد او. ؟األسلوب واخلصائص

ننا كة ميرويف نظرة عاب ذه القصيدة.جزاء هأستقر هذه املقومات نی تكيف و حانظ عليها الشاعراليت القصيدة و

اد جتعلها ملحمة كزات ملحمية تيدته هذه تتمتع مبيوقص،لق ملحمة عظيمة خيالقول أن الشاعر قد استطاع أن 

وأدوات احلرب بصورة  ىوساحات والوغ كر املعاريماة وبطوالهتم، وتصوكوصف ال :زاتي، ومن أهم هذه املىربك

« املبالغة الفنية»و« بري األقرانكت»ات اخلاصة بامللحمة واحلماسة مثل يتقنمحاسية، واالستفادة من بعض ال

قد إضانة إلی هذا و .كيف خالل سرد األحداث ووصف املعار« م واألمثالكاإلتيان باحل»و« اإلدهاش واخلوارق»و

اد أو التكرار استطاع عبداملطلب أن يقص األحداث مبهارة و تسلسل دون اللجوء إلی احلشو الزائد  أو االستطر

  .متماسكةة قصصية كحب انيه ىوقد نر  مل اما أعطی القصيدة صبغة قصصيةامل

 لمات الدليليةكال

 حممد عبداملطلب.امللحمية، شاهنامة،  لتقنياتالعلوية، ا
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  املقدمة

 هي تعين احلرب ذات القتل كما يقال أحلمتُو  من مادة "حلم" ةامللحمة يف اللغة  مشتق

معناها »ويف املصطلح األديب  ( 246و3/245)الفراهيدي، حلما.  صاروا حىت قتلتُهم: القومَ

قصيدة قصصية متعددة األناشيد تسرد حوادث بطولية وتصف مغامرات مدهشة، أبطاهلا 

)البقاعي، «خليال.بشر متفوقون وآهلة وهي تعتمد خصوصا عناصر اإلدهاش واخلوارق وا

 ( 265: م1985

وإن كال املصطلحني عريبٌ،  ياما جيدر اإلنتباه أن الشعر امللحمي خيتلف عن احلماسو

مثال يف شعر عنترة  ىنالشعر العريب من قدمي الزمان قد حظي مبضامني محاسية كما نر

مل »يث والعصر احلد كن هذا الشعر خيلو من املالحم حىتول.بن شداد يف العصر اجلاهلي 

يظهر عندهم ضرب من ضروب الشعر القصصي يف اجلاهلية نقد ضل شعرهم غنائيا 

مع هلا األشخا  جينيه الشاعر بأهوائه وعواطفه غري حماول صنع قصة  تغىنيذاتيا 

نالشعر امللحمي شعر ( »225ف، د.ت : ي)ض« واملقومات القصصية ويرتبها ترتيبا دقيقا

حد  السلم علىطويل يف سري أبطاله يف أيام احلرب وقصصي ذات أسلوب روائي موضوعه ب

السواء وهو يتناول تراثا عاما يهتم به الناس ويثري محاستهم بأسلوبه الفخم نهو مبوضوعه 

الناس حواسهم  يف النفوس حمرك للعواطف ميلك على وأسلوبه صاحل لإلنشاد قوي التأثري

 (266: م1985)البقاعي،  «حني يستمعون إليه.

والشعر امللحمي يتميز مبيزات عديدة منها أن هلا أسلوب سردي وقصصي يصور  امللحمة

كما أهنا تتضمن أنعاال بطولية  (88م 1978:)انظر: وينسنت،لنا جمموعة من احلوادث

عجيبة وتقص سرية بطل قومي قام ببطوالت خارقة جتذب األنباه وتسلب األلباب وحياته 

 (823م:  1999)التوجني،حمور هذه امللحمة. 

القدمي. وقد تكون  أثر يف األدب العريب د للملحمةجتقلما نإنك  ،أشار النقادكما و 

وجه اإلمجال يف البيئة واجملتمع وطبيعة  ولكن ميكن حصرها على»اخللو كثرية أسباب هذا 

سليقة الشعرية ال شعرائها أقرب إىلوجمتمعها قبلي والعيش. ناجلاهلية مل تعرف االستقرار 

واقع منظور  يعيشون يف رؤاهم علىالغموض يف مطاوي النفس البشرية  منهم إىل واالرجتال

ث ( أما األدب احلدي8غريب، د.ت: «)الذاتية والغنائية الشعرية. يلون إىلوحس ملموس مي

عرب القومية منذ بدء هذا القرن هو ناجم عن يقظة النقد أخذ يتوجه يف هذا السبيل و

ويعد السبب املهم يف ظهور ( 176 /2ج م:1952،ة. )املقدسيالتفاهتم إىل أجمادهم السالفو
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جنس املالحم يف العصر احلديث، هو تعرض معظم دول العامل العريب لالستدمار األجنيب 

نشوء ثورات حتررية عديدة وأحداثا  ى بدوره إىلأد ي، الذوانعكاس هذا االستدمار عليه

 اسية والدينية وإىليسلعية واخللقية واقلب يف معامل احلياة االجتما ى أدت إىلكربثورية 

 ( 463م: 2020، مليكةجتديد النفوس وتساميها. )

-ومن حيث أن قصيدة العلوية تتميز بأسلوب ناخر وتسرد السرية البطولية لعلي بن ايب

ملحمة شعرية ومن بواكري الشعر امللحمي  هاطالب)ع( يف احلرب والسلم، بإمكاننا أن نسمي

خاصة  د تكون ملحمة كربىتكا»:البعض وقالوا  احلديث كما أشار إليهيف األدب العريب ا

اليت  والغزواتإذ ضمنها الشاعر سريته منذ صباه وإسالمه  -رضي اهلل عنه-بسيدنا علي 

 (238/ 1م، ج1956)اجليزاوي،« اشترك نيها وجهاده ومشائله مث خالنته وحروبه

، ألن املالحم «املالحم الدينية» ضمن أن ندرج هذه القصيدة الطويلةورمبا ميكننا  

ويف بعض األحيان قد ن البارزين يحتكي سرية شخص أو أشخا  من رجال الد»الدينية 

بكثري من تقنيات امللحمة  وحتظى   مجيلة وامتعة جائت مزجيا من التاريخ واخليال وتكون

ا يف ومن مناذجه( 7ش: 1384،)صفاومهارهتم وقد نبعت عن معتقدات منشديها اخلالصة

 ؛لباذل املشهدي «احلملة احليدرية»يف األدب الفارسي لدانته و« امللهاة اإلهلية»غريب األدب ال

ألمحد « اإليلياذة اإلسالمية»حماوالت عديدة يف هذا اجملال منها  ويف األدب العريب احلديث

قول أحد يعن األخري لس سالمة ولبو« عيد الغدير»و أمنيكامل ل« عني جالوت»و  حمرم

د الغدير لبولس يع» كتابأنضل ما ميثل امللحمة احلقيقية يف أدبنا احلديث » لباحثني: ا

أهل  مداره علىبيت من البحر اخلفيف و 3500ب من تقع يف ما يقر هو قصائد شىتسالمة و

م: 1952،)املقدسي« ءكربالمأساة  أهم ما يتصل هبم منذ اجلاهلية حىتيف  ت العلوىيالب

 (176/ 2ج

 ث منهج البح

هذه امللحمة نظرا للميزات امللحمية  تقنياتدراسة أهم ىل إ نيما يلي  وبناء على هذا نسعى

اليت  أهم املالحم العاملية ىحدإ وتعد ىالكربملحمة الفرس  باعتبارها لشاهنامة نردوسي

 خصائص امللحمة بوضوح؛ نيها تتجلى

 :يه املالحم العاملية عادة ما  اليت تتمتع هباو امللحمية امليزاتالتقنيات ومن أبرز هذه و 

وشجاعتهم يف قتال األقران وتدابريهم احلربية إلنقاذ القوم والشعوب  وصف األبطال- 

 .كمن اهلال
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 .وأدوات احلرب ىوصف ساحات الوغ -

وقد يرسم الشاعر قوة  نفي املالحم عادة ما يوصف األقران معااألقران؛  تكبري- 

  .عند الغلبة عليه ايب أكرب وأشدّ قوةاخلصم وصالبته لرييَ البطل اإلجي

مِن أقوي عناصر اإللقاء يف األسلوب الفين وهذا املبالغة ألن  اإلدهاش واملبالغة الفنية-

 امللحمة. يعدّ جزءا من ذات الشعر بالنسبة إىلالنوع 

 .اإليقاع احلماسي -

 .اإلتيان باحلكم واملواعظ العامة أثناء السرد-

لعاملية القدمية يف يف املالحم الشعرية ا هذه اخلصائص ىا نرم غالبا ،ذكرناكما و 

وملزيد اإلطالع عن هذه  .وسرياإليلياذة هلوملفردوسي وشاهنامه الالشرق والغرب أمثال 

إنشاد ران  )يدر إ محاسه سرايي»كتاب  إىلاخلصائص امللحمية ميكن الرجوع التقنيات و

-109لسريوس مشيسا   «األنواع األدبية»و 13-7   يف إيران( لذبيح اهلل صفااملالحم 

126. 

 التعريف بالشاعر والقصيدة

هو حممد بن عبد املطلب بن واصل من أسرة أيب اخلري، من جهينة. شاعر مصري، حسن 

الرصف، من األدباء اخلطباء. ولد يف باصونة )من قرى جرجا مبصر( وتعلم يف األزهر 

لوطنية، بشعره ومقاالته وخطبه. وتويف ، وشارك يف احلركة امدرسابالقاهرة، وخترج 

، كتاب اجلولتني يف (ثالثة أجزاء)،  تاريخ أدب اللغة العربية وان شعربالقاهرة.  له: دي

 .ليلى العفيفةوإعجاز القرآن وروايتا الزباء و آداب الدولتني )األموية والعباسية(،

 .(253/ 10حالة،د.ت، جكال .247و 246/ 6لي، د.ت، جك)الزر

من ذخائر  ىووع  من نحول شعر العريبنيشعره األقدم يف ىكعبد املطلب حاحممد 

 اريف شاء، وال بدع نقد قرأ القرآن صغيكاأللفاظ  تصرف يفينه من أن كاللغة ما م

ان كو» .(2/386، جم1970، ي)الدسوق ن الفحول.يواستظهره، وقرأ بالقراءات وحفظ دواو

« ان شاعرا منقطع النظري يف شعرهكوغريبها وثر جزهلا كبأ حجة يف األدب واللغة حميطا

االً يشعره خ يف ىتبدّيث، ألنه يالعصر احلد ج وحده يفيانه نس )عبداملطلب، د.ت: س(

 د يفيان قد حاول التجدكدة وإن ينظم القص قة العرب يفيد عن طرحي ملو ومعين ولفظا

ه شعره. وهذا يشأن بق ةياالت ظلت بدويواخل ن املعاينكاته ولي نظم بعض مسرحنيالقالب ح

، وحانظ يرك، والبية أمثال صربميه ألن شعراء املدرسة القديعن معاصر زايعله متماجي
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وإمنا  يب اللغة والعصر اجلاهليغر ىلإلجأوا ي مل ميالقد وا الشعر العريبك حانيهم حريوغ

مصر  العصور املتأخر وشعراء ن وشعراء الصنعة يفياملمتاز يوا شعراء العصر العباسكحا

 نه يفكان لتمكف. أما حممد عبد املطلب ني والشاب الظررين بالرقة أمثال هباء زهياملشهور

، ي)الدسوق .ية أو شعراء العصر اجلاهليأم شعراء بين يكاحيبها ياللغة وحفظه لغر

يف  وحيداان كن عبداملطلب كول» :ستاذ العقاد عن شعره األقول ي .(2/386، جم1970

ان أوضح كألسلوب من طريق الدعوة الدينية و استقامت هلا صحة امدرسته األدبية اليت

ستني سنة يف إراحة العربية من آنات البهارج ائدة الدعوة اإلسالمية قبل نيف ون ىدليل عل

 ( 52: م1937)العقاد، «والطالوات 

 ةيدة العلويقص

املوضوعات   منريثك إىلشعره  انة خاصة عند عبداملطلب نقد تطرّق يفكن ميأن للد مباو

وجائت قصائده حانلة  ياإلسالم خ العريبية باستلهام التاريأشد العنا ة. إنه عُينينيالد

 ته يفين وتثبيل نصرة الديسب ن جاهدوا يفيات األحداث وبعظماء الرجال الذيربكر كبذ

رها بأجمادها كّذية وياألمة اإلسالم يماض ىعرج علي من هذه قصائده ريثك . وهو يفنيالعامل

ة ينيهذه القصائد الد ىاما حلّ هبا من نساد. وإحداما أصاهبا من وهن و ختجل اعلهل

 ىد عليتز يهم و1919من نونمرب سنة  7 ة يفيألقاها باجلامعة املصر اليت "ةيالعلو"دة يقص

بن أيب طالب )ع(  يباإلمام العلخاصة  ىربكون ملحمة كاد تكت. وتيثالث مائة ب

جا يالوردة الناضرة تراها نسك»شارحها  هاوقد وصف .(238،  1، جم1956،يزاوياجل)

ه ريأثره وتعب كا يف روحيها وحكه مث تدرريعب كنيبا يف عرنيره مث تعرنها طيحر كيف أنامل

( 928: م1990املوسم، جملة « )س األستاذ باجملهول ننعرنه وال باخلامل ننصفهيول

دل ي)ع(  يرنيعة حول اإلمام علية وليأيت بتعابري وأوصاف مجيلب يف قصيدته هذه وعبداملط

دة تعد من املالحم يشغفه به. ومن حيث أن القصطاالب)ع( و حبه لعلي بن أيب ىعل

قمنا  ، وقدزات ملحميةيهلا خصائص ومن إميكن القول مة يف األدب العريب املعاصر ويالعظ

 ها.ييف هذا املقال بدراسة العناصر امللحمية ن

 أسئلة البحث

وجود هذه امليزات يف ملحمة  ىعل يزاكتر "العلوية"يزات امللحمية يف قصيدة ما هي أهم امل

 شاعر الفرس الفردوسي؟ل ةشاهنامال
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استطاع الشاعر أن يقترب يف قصيدته هذه من املالحم العاملية يف  وإىل أيّ مدى

 األسلوب واخلصائص الفنية؟.

 خلفية البحث

ن مثة بعض الدراسات حول كول،لعلوية دراسة حول العناصر امللحمية يف ا ىعثر علمل ن

  إليها:رينش ىاملالحم العربية وعلوية من جوانب أخر

، لسودابة مظفري وأشرف يملحمة عبداملنعم الفرطوس هنضة عاشوراء يف ىصد-

ق. والبحث خمتص مبلحمة أهل البيت 1436جملة آناق احلضارة اإلسالمية،  ،پرنوش

 ية يف األدب احلديث.وهي من أهم املالحم اإلسالم يلفرطوس

ة جي، الطالبة خدري، أطروحة املاجسته حممد عبداملطلبي)ع( در علو يامام عل يمايس

الفارسية  . قامت الطالبة بترمجة العلوية إيل1390ت معلم بسبزوار، يجامعة ترب، نوري

 وشرح مفرداهتا.

شعر حممد  در قرآين نامتينياز ب جامعه شناخيت-يانتقاد يخوانش»مقالة -

 يةالعرب ةللغ يةرانياإل يةاجلمع ةجمل، يدري، طاهره حي مقدسنيم، أبواحلسن أ«عبداملطلب

 ش.1395، 40، رقموآداهبا

عبدالفتاح، حممد زغلول  ،علوية الشاعر حممد عبداملطلب بني التجديد و التقليد -

  ق. 1422 ، جملة كلية اللغة العربية بالزقازيق عباس أمحد

 يف العلوية امللحمية تقنياتحتليل ال

 وصف األبطال

وصف األبطال من امللحمة ب برياك قسماتص خييف املالحم العاملية إن الشاعر عادة ما 

اعتهم يف مواجهة شجو ر قوهتمكذوعند قتاهلم مع اخلصم و ىيف ساحات الوغماة كالو

ر رستم واألبطال اآلخرين مثل أنراسياب كشاهنامة عند ذالمليزة يف هذه ا ىما نرك ؛األعداء

كان »ره التاريخ كما ذكشاهنامة لس ليهو البطل الرئم ونرست هم.ريغبوس وكوإسفنديار وأش

صفه يو   (25: ش1390،ينوري)الد« ، عظيم اجلسمةجبارا مديد القامة، شديد القو

 ذا:كه «سام»ردوسي عن لسان الف

 بماند يدر شگفت يرستم هم ز

 

 زدان بخوانديبه او هر زمان نام  

 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0725&page=1&from=
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 ر فراخبَ نه ويس ،ان چون قلميم  ال وآن پشت و شاخيو يبدان بازو

 ونان ستبريرانش چو ران ه دو 

 

 زور ببر ر نر دارد ويدل ش 

 (99: ش1378، ي)فردوس   

 تانكو  م اهلل؛ قد تعجب من ذراعية وعنقه وظهرهه اسير علكذ)قد أعجب برستم و

 (النمر.قوة له قلب األسد وبري وكفخذي مجل كه انخذ تانكو اًالقلم وصدره واسعاكقامته 

رب أبطال كهو أآشيل و »نالبطل ،لياذة هلومراإل ملحمة يف هؤالء األبطالنشاهد مثل و

« في لفرار األعداء الفاحتنيكمنه تصرخة واحدة . وع أن يقابل جيشاً بوحدهياإليلياذة  يستط

 (199: ش1329وب، كن ي)زر

 يهو علوصف البطل الرئيس و إىلتلفة خميف مواضع تطرق الشاعر يضا ييف العلوية أ 

عن  وم خيربيسئل يطلب الشاعر من القارئ أن ير وقعة خيرب  ك)ع(؛ نعند ذطالب بن أيب

 مة: يمآثره العظبطولة علي و

 يوسائل يوم خيرب عن عل

 

 ها ماثره جُسامايجتد ن 

 (5ق:1338)عبداملطلب، 

 ىفه علَيذاقوة وقدرة عظيمة حبيث لو ضرب بس حببوحة احلربصف اإلمام يف ي مث

  رماال::ريصيتصدّع وي ىجبل رضو

 ىعاله بضربة لو أن رضو 

 

 تلقاها لعاد هبا هياما 

 (14ق:1338)عبداملطلب، 

 بنصر إهلي: ة ومؤيَّدل املواطنَ الشديديوض باخلخيهذا البطل 

 خيوض هبا املواطن معلماتٍ

 

 ان له عالماكنصر اهلل و 

 (14ق:1338)عبداملطلب، 

سبيل  ىنعل،اًأيضاشاهنامة الضا يف ياهلل يوجد أ ىال علكاالتلنصر اإلهلي  ووهذا ا

 :اًاراه ظهرييو يلتجأ إليهناجي اهلل وي  رستم البطل الرئيس املثال

    ييتو پشت و پناهم اركبه هر 

 

 ييو راهم تو ينده رايمان 

 (759 :1378، ي)فردوس

 الطريق(ر وكالف ىتدلّين علو ل األموركملجئي يف و ي)أنت ظهري
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ر أن األبطال يف املالحم العاملية عادة ما حيظون مبيزات أخالقية وإنسانية كر بالذيجدو

 القيمتخلقون بالفتوة وي يلفردوسا ةسم.  ناألبطال يف شاهناماجلشجاعة وقوة ال إضانة إىل

عندما  هو العقل حىت ةشاهنامالزات البارزة لرستم يف يمن امل»سبيل املثال  ىخالقية. علاأل

ش: 1383، يريچنه )« بطلٌ لبيبٌصفه لبيب بطلٌ وي يفتخر بنفسه، نالفردوسير نسبه وكذي

205): 

 ه دارد روانش خردكس كهرآن 

 

 ارها بنگردك يهيسر ما 

 (722: ش1378، ي)فردوس

 نظر يف هناية األمور(يقوة العقل  كلميل من ك)

 شيد بالصداقة واإلنصاف:يويف موضع آخر 

 ن گفت با نامور مهترانيچن

 

 رانكران تا كمرا از  يتيه گك 

 ياستكه خشم خدا آورد ك  يجز از راست يتينخواهم به گ 

 (128: ش1378، ي)فردوس   

سببان يالقصور د إال الصدق والنقص ويال أريل وله كقال للسادة الشرناء: العامل )و

 غضب اإلله(

 ىأن نر ةبان وأخالق نال غريبن أيب طالب رجل د يعين عليومن حيث أن بطل العلوية 

من  اه األخالقية. نفي األبيات األوىليمآثر اإلمام وسجا الشاعر قد أشار يف طيات أبياته إىل

 قرآين:ال هاًبأسلوبامبناقب اإلمام متأثر معجباالقصيدة نراه 

 ما علي؟: كوحي كوما أدرا

 

 شف عن مناقبه اللثاما:كنت 
 (5ق:1338)عبداملطلب،   

 ىلبيبا وقد أرخعاقال وكان سلم أما إن اإلمام عند :يف موضع آخر من القصيدة يقولو

 :مع صغر سنه العقل عليه ستر اجلالل

 وما اعتنق احلنيف بغري رأيٍ

 

 ما:حمجته اقتحا كسليومل  

 
 نأقبل واحلجا يرخي عليه

 

 

 يصغر الشيخ اهلماما: جالال 

 
ون بطال ك وهبذا يصلح أن يرينعم إن بطل ملحمة علوية قد مجع نيه مجيع خصال اخل

 قياً ال جمرد خرانة:يحق
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 نُ نيهيوقد مجع احلجا والد

 

 خالئق جتمع اخلري اقتثاما: 

 
 قي:يما هو شأن البطل احلقكتميز بعلمه يهذا البطل 

 علم النبوة يف نؤاد ىحو

 

 طما بالعلم زخّاراً نطاما  

 

 مراتب البطولية: ىاالجتناب من الدنايا جعله يف أعلو

 ونفسٍ مل تذق طعم الدنايا

 

 وال لذّت من الدنيا طعاما  

 
هذا اخللق عند رستم  اهدما نشكبعده عن الدنايا زهد اإلمام و  إىلرييش انالشاعر هن

 يف شاهنامة:

 ه ماند درازكد ينام با يمه

 

 ن مساز يندچار ك يمه مناين 

 ( 404: ش1378، ي)نردوس   

 ثرياً:(ك)من األجدر أن خيلد اسم اإلنسان، ال بقاء للدنيا نال تنبِ 

قد متيزه  ةوإهلي ةمتع بأوصاف رنيعة وخصال إنسانين بطل العلوية يت:إوخالصة القول 

امللمح الشخصي لعلي بن أيب طالب أبعاده املتعددة  »  ىالشاعر قد أعطو.عن سائر األبطال 

املشهد  ىعل ياً من اهلل مث يلقاوهو يقوم الليل نإنه يصوره دامعا خون اًنعندما يتناول عليا

ة احملتشدة احملتشمة حول احملراب عندما يصلي... وبني كاملالئ  إىلريمهابة وجالالً حني يش

دون أن تقهره شهوة الطعام والراحة  يتغذيو يعلا يالصرب والقناعة واخلشوع والطاعة حي

 (136)قاعود، د.ت: « ئة شيخ.يهالً يف هكاجملد  ىا قد حوولذا نإن عليّ

 وأدوات احلرب  ىوصف ساحات الوغ

 كتناوهلا الشعراء يف الشعر امللحمي وصف ساحات القتال واملعاري ومن املوضوعات اليت

األسنة والرماح كوأدوات احلرب  ىساحات الوغ يف املالحم العاملية وصف ىما نر اريثكن

ل هذه ك جزئياهتا. نفردوسي قد أشار إىلالدروع واألتراس وأوصانها وو القسيوالسيوف و

 شاهنامة:الاألدوات يف 

 ديشكغ بريت كيبه  كيشما 

 

 ديشكبه سر بر ينيچ يسپرها 

 (357: ش1378، ي)فردوس

 م األتراس الصينية(كسورؤ ىعل م واحدا واحدا واجعلواكوني)سلّوا س
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 يقول يف موضع آخر يف تشبيه مجيل :و

 انش الماس بودكيه پك يريبه ت

 

 ش او همچو قرطاس بوديزره پ 

 (743: ش1378، ي)فردوس

 القرطاس(كان الدرع أمامه كان سنه من األملاس وك)بالسهم الذي  

س يثالث شعب لبار القسي اخلاصة مثل سهم ذير السهام وكاذة ذيلياإليف ملحمة  ىما نرك

 (444: ش1369زاده،في)شر .السهام ذات األجنحة لبانداروسالفضي ألبولو و لقسيوا

ما نراه يف كوجزئياهتا.  ىصورا متعددة من وصف ساحة الوغ ىضا نرينفي العلوية أ

 هود يف احلصون واملعاقل:يصف الرايات وجهد اجلنود عليها واحتماء جنود الياألبيات التالية 

 ـرايـاتُ نـي جُهد عليهاإذ ال

 

 

 وانبهم انبهاما الفتحُ ىتـعـاص 

 

 
 قـامـت لـلـهيود هبا جنودٌو

 

 ـى مَعاقلها رزامارزمـنَ عـلَ 

 
 يومل تُغن احلصونُ وال الصياصِ

 

 عاماوإن قـام الـحـديـدُ هلا دِ 

 
 (12ق: 1338)عبداملطلب،   

غبار الاجلو أسود من أثر  ة أحد يف حالة صاركصف الشاعر معريويف موضع آخر 

 ون الرماح والسيوف وقد طنّ يف امليدان دويّهم:هزّي ئ األبطال و جيالسماء و املتصاعد إىل

 نسائل عنه يف أحد العوايل

 

 آماوالعجاج هبا  كوقد حل 

 
 وجائت يف زمازمها قريش

 

 اهلزاماهزون املثقف وي 

 
 (9ق:1338عبداملطلب، )  

وقد  ىصف ساحة الوغيت األول يأن الشاعر يف البهذا الصدد يف اإلشارة بواما جيدر 

رنا بأبيات الفردوسي كثرة جوالن اخليول نيها وهذا يذكصعد الغبار األسود والدخان نيها ل

 يف شاهنامه واصفاً قسطل احلرب:

 ي گرد اسب سپاه كيز تار

 

 نه ماهروز روشن نديد و يسك 

 (654: ش1378، ي)فردوس   

 ل املتصاعد إيليال القمر لظلمة احلاصلة من غبار اخلو امضيئ اهنار)مل ير أحدٌ 

 السماء(
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 بري األقرانكت

نفي املالحم عادة ما »بري األقران. كنراها يف املالحم العاملية هو ت من التقنيات الفنية اليت

رب كرسم الشاعر قوة اخلصم وصالبته لرييَ البطل اإلجيايب أيوصف األقران معاً وقد ي

شاهنامة يف وصف الما نقرأ يف ك (271ش، 1384)صفا، « عند الغلبة عليه دّ قوةوأش

 «: رستم»هو خصم البطل الرئيس يعين و« ابيأنراس»

 وه آهن چو درياي آبكشود 

 

 اگر بشنود نام أفراسياب 

 (546: ش1378، ي)فردوس

 حبر ماء:( حتوّل إىلمن احلديد اسمَ أنراسياب لذاب و )لو مسع جبل 

وصف األبطال يف صف األعداء وقد استطاع أن  ضا قد تطرّق الشاعر إىليلعلوية أنفي ا

األقوياء هو من هؤالء األقارن وهؤالء األقران. و ىيصور قوة اإلمام وبطولته بغلبته عل

رب سنه كمُبيد األبطال حبيث مع بطل مهيب وكصف الشاعر عَمراً ي ؛«عمروبن عبدود»

 ة له:: ا مطيعيا واملنايستخدم املناي

 ايتدم املناخيتسعني  يقض

 

 حتت صارمه اختداما ىنتسع 

 (11ق:1338)عبداملطلب، 

ن املسلمني كيء لقتاله ولجيطلب من املسلمني من يو ىساحة الوغ نيأيت عمرو إيل

 اليذهبون لربازه خونا من بأسه وشجاعته:

 ميٍكهل من  ينزال بين اهلد

 

 اخللد بالنفس استياما يسوم 

 

 يحجم عنه قومرددها ني

 

 راماكانوا القساورة الكوإن  

 (5ق:1338عبداملطلب، )

شتاق املتلقي أن يعلم مصري ياً حبيث اجانيد القصيدة محاسة وهيهذه األوصاف تز ىنر

جائت بصورة  علي وعمروناملشهد األخري من مواجهة دة. يمي يف مواجهة بطل القصكهذا ال

وهو اإلمام  يطلب من الرسول ) ( أن يأذن له  درامية  وبأسلوب احلوار؛ نبطل القصيدة

قول  بلحن يعليا ن كحيذره من عمرو: ولانه وكطلب من علي أن يقف مييب بالرباز نالن

 ذاالفقار ريفه الشهيس همث يقلدأجلمه بالسيف: ي أبارزه وكا رسول اهلل ي: دعين بطويل 

  : دمهفه من يروي سيشق رأسه ويويف النهاية  ةواجهه بقدرة إهلييو

 مكانك يا عليُّ نذاك عمروٌ                
 وإن لكلّ ذات جنَي جراما                                      
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 نقال وإن يكن عمراً ندعين                
 رسول اهلل أجلمه احلساما                                        
 تقلد ذالفقار وقام يرغو                
 رُغاء الفحلِ يعتلك اللُغاما                                        
 مل يك غري أن نلق ابن ودّ               
 وخاض السيف يف دمه وعاما                                   

 (12ق:1338)عبداملطلب،   

ر قصة مرحب اخليربي. نمرحب كعند ذ« بري اخلصمكت»منوذج آخر من تقنية  ىونر

 "هذا سيفُهذا العبارة قد نقش على سيفه ل أنه يهود وأبطاهلا وقيان من شجعان الك

يف قتاله عجيبة أظهر قوة ( نهو 2/417، جم1993، )الذهيب "بعطَمن يذقه يَ ،بمرحَ

ن يف أهل كيمل » للمسلمني وصال صولة عظيمة يف غزوة خيرب حىت قال نيه الدياربكري 

ار ي)د« ومل يقدر أحد من أهل اإلسالم أن يقاومه يف احلربخيرب أشجع من مرحب ... 

 (2/50،د.ت، جيركب

صف يف اإلبتداء بطولة يربي يمرحب اخل)ع( و ييف وصف مبارزة اإلمام عل والشاعر

 الزمه البأس والقدرة دوماً :يدان يف حالة يطأ املياملرحب وقوته. نمرحب 

 وأقبل مرحبٌ يف البأس حيبُو

 

 وكـان البأس صاحبَه األزاما 

 
 

 

 (13ق: 1338)عبداملطلب،  

 

 

 

 

ب كأنه راكلشدة اطمئنانه بفوزه  ىيل ويتبختر يف ساحة الوغميالشاعر يصوره وهو  ىونر

 و الدوارَ:كشيسفينة 

 اً وكرباايـميل إذا انتمى صلف

 

 

 كـراكـب جلةٍ يشكوا هلداما 

 
 اً:ااً لليهود دوماظهرياً وا ان غوثكصرح بأنه ييفتخر بنفسه  رجز ويهودي يهذا البطل  ال

 ألـسـت آلل إسرائيل غَوثا

 

 إذا نـشدوا يب البطل اهلذاما 

 (13ق:1338عبداملطلب، )

 نين اخلصمينتظر القارئ قتال هذياعر سرد األحداث بصورة درامية وواصل الشيمث 

د علي )ع( يسقط الترس من ينهما ضربات ويشتد املوقع حبيث يولقائهما. وبعد أن تتبادل ب

 يهويتترس به مث يقلع اإلمام باب القلعة ويبسبب ضربة مرحب، نإذا يف مشهد محاسي 
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ضته حجارة يملوت مع أنه قد وضع حتت به وال ينجو من ايعل يمرحب ضربة تقض ىعلَ

 صغرية حتميه من الضربات :

 عصمه من حني رخامٌينلم 

 

 د احلديد له عصاماجيومل  

 14ق:1338عبداملطلب، )

وصف شجاعتهم حاول أن  بري أبطال اخلصم وكإن  الشاعر من خالل تن ،ما مرّكن

الشاعر مشهدا محاسيا جعل  وهبذا نقد خلق .هميعند غلبته عل ةاإلجيابيظهر قوة البطل ي

 ملالحم العاملية.من املحمته قريبة 

  البنية العروضية وامللحمة

صال يق الشاعر وجناحه إلييف تون هامّ املناسب له أثر يأن اختيار البحر العروض كال ش

ب يقد تصلح ألغراض خمتلفة من النس يذهن املتلقي. إن األوزان اخلليل املطلوب إيل املعين

 خاصة بالنسبة نيها ومن الواضح أن بعض األحبر تناسب مضامرياحلماسة وغوالفخر و

 ها من األوزان. ريغ إيل

(؛ -ل ل-)ل« مفاعَلَنت»ل من ست تفاعيل كدة العلوية قد نُظمت يف حبر الوانر املتشيقص

طالب  بن أيب ير أجماد وبطوالت علكدة العلوية ترتبط بذيث أن معظم أبيات قصيومن ح

النقاد  أشار إليهما كألن هذا البحر  نقد جنح الشاعر يف اختيار الوزن؛ راته،انتخا)ع( و

ونس، ي« )ود به النظم يف الفخرجيثر ما كرقّ إذا رققته وأيشتدّ إذا شددته ويألني البحور »

من أهم أغراض هذا البحر »ما قالوا كوتناسب احلماسة والبطولة يهلذا و( 107: م1993

تونيق الشاعر يف اختيار  يوهذا يدل عل( 76: ش1387: معروف، انظر«.)الفخر واحلماسة

 البحر العروضي املناسب.

ه بطوالهتم من شدة هذا البحر ونخامتاألبطال و وقد استفاد الشاعر يف وصف بسالة

 :ما يقولك، لمات الشديدة الوقع يف التفعيالتكالوباستخدام املفردات احلماسية و

 قامَـناكبه وَثا  عـلَـى نـشـدّ

 

 مَعاطِسها خطاما ىولـفَّ عـلـ 

 
 (12ق:1338)عبداملطلب،   

( يف ىلَعَ ، لفَّىلمات مشددة مثل )شدَّ علَكالحظ أن الشاعر يف هذا البيت استخدم ي

متوازنة ومن جانب آخر قد مت استعمال من الشطرين بصورة متوازية و التفعيلة األوىل

قية إضانة يت شدة موسيفَاعَلَتُن( وهذا زاد الببصورة ساملة )مُالت احلشو دون زحانة ويتفع
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ادة محاسته. يت وزينخامة الب ىرارها قد ساعدت علكاستعمال حروف مثل )ع و ط( وت إيل

ن هذا قول من قال إهذا صح  ى من األبيات الواردة يف القصِدة وبناء علريثكوهذا شأن 

 (107: م1993 ونس،ي«)ع اجلديةيل مواضكتالئم مع غرض احلماسة وي»البحر 

ما كمعا  ه النقاد يف دراسة األشعار وحتليلها هوانسجام األسلوب واملعىني إلريواما يش

ون األلفاظ موانقة كهو أن ت»و« ائتالف اللفظ مع املعىن»بحث عنها يف البالغة باسم ي

لمات كللمعاين نتختار األلفاظ اجلزلة والعبارات الشديدة للفخر واحلماسة، وختتار ال

طلب ي( نالشعر امللحمي 402: ق1358،ي)اهلامش« نة للغزل واملدحييقة والعبارات اللالرق

املتلقي. نالشاعر عبداملطلب  ىدة الوقع وذات التأثري عليلمات الشدكاملفردات اجلزلة وال

ثريا ما استفاد من املصطحات الشديدة الوقع  والفخيمة يف مواضع خمتلفة من سرد ك

ات؛ ياحلماسية لألب ىقياملوس ىد  عليوهذا ما يز كووصف املعارر البطوالت كاحلوادث وذ

 قول واصفا أحد األبطال :يسبيل املثال  ىنعل

 ثينه مَيعل ق احلديدِلَضفا حَ

 

 ضته الرُخامايب نوقَ رَوظاهَ 

 
 (13ق:1338)عبداملطلب،   

 ىتدلّ عل ومها من احلروف اليت نيتالظاء تبدوان جليّيف هذا البيت حرنا الضاد وو

ذا حروف احلاء ك( و ه123و 159-155: 1998الصالبة والفخامة والشدة )انظر عباس: 

جانب  القوة وقد ساعدت إيلتشعر بالشدة و لها من احلروف اليتكالقاف  واهلاء ونيوالع

 ازدياد اإليقاع احلماسي. ىالوزن عل
  ةبالغامل

املتكلم  يدعيهي أن »ايل يف الشعر. وياخليقوي اجلانب  اهامّ اتُعدّ املبالغة أداة نين وعنصر

 :ثالثة أقسام ال وتنحصر إيليلوصف بلوغه يف الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو مستح

إن  :و الضعف امكنا عقال وعادة وإغراقإن كان ذلك االدعاء للوصف من الشده أ ،غيتبل

ن كان االدعاء كان االدعاء للوصف من الشدة أو الضعف امكنا عقال، ال عادة وغلو: إ

، ؛ التفتازاين396: ق1358، ي)اهلامش ال عقال وعادةيللوصف من الشدة أو الضعف مستح

 ؛(436ش:1385
من ذات الشعر  اعدّ جزءيعناصر اإللقاء يف األسلوب الفين وهذا النوع  يمِن أقو املبالغة 

حم البطولية املال أمر ضروري بالنسبة إىل ( و120: ش1383سا، يامللحمة )مش بالنسبة إيل

 ىكما نر.املبالغة  وللتعبري عن األحداث احلماسية ألن احلجر األساس يف الفكر امللحمي ه
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حد  شاهنامة وصل إىلالأن الشاعر امللحمي الكبري الفردوسي باستخدام اإلغراق يف ملحمته 

ئة باالستعارات يدانيه اآلخرون من الشعراء وإن جائت أشعارهم مليشقّ غباره وال يال 

 (267ش:1384؛ صفا، 136ش: 1381كدكين،  يعي)شف ات اجلميلةيهات والكنايوالتشب

د وصف الكماة يرياملبالغة بأحسن صورة خاصة عندما  الشاعروقد استخدم 

 :ىوقدرته يف ساحة الوغعمرو وبطوالهتم. انظره واصفا شجاعة 

 يطيح اجملر إن قيل ابن ودّ

 

 الضراغمة اهنزاما وتسنتّ 

 (11ق:1338)عبداملطلب، 

طيح وتنهزم يراه اجليش العظيم يصوره الشاعر ذاقدرة وأهبة حبيث لو يما كنهو 

 ة أمام قدرته وصالبته.كالضراغم الفتا

 للمبالغة الشعرية هذا البيت: ىومن صور أخر

 ومال بطرنه نإذا رتاجٌ

 

 يختالُه جَباَلً تسامَ كهنا 

 (14ق:1338عبداملطلب، )

م  سامٍ و هذا نوع من املبالغة الشعرية يجبل عظكرب يب قلعة خنهنا قد صور الشاعر با

الشاعر بصفة  ىم وقد أتيحد جبل عظ صل إىليماً ال يان عظكلة ألن باب القلعة مهما ياجلم

 لتقوية هذا الوصف. يتسامَ
 احلوادث العجيبة وخوارق العادات

وخوارق العادات واألنعال  وادث العجيبةاحلر كيزات املالحم العاملية الشهرية، ذمن امو

 اقول أرسطو عن هذيقاس هذه اخلوارق باملنطق العادي. توال ،فعلها أبطال املالحمي اليت

يعتمد أساسا  يالذ-توانر يف تراجيديا عنصر اإلدهاش وهلذا العنصر يوجيب أن » :األمر 

بعيوننا  ىجمال أوسع يف امللحمة، حيث نر-نةكالعوامل غري املعقولة أو غري املم ىعل

ستدل ين أن كسبب املتعة ومييدهاش قومون بأداء الفعل. واحلقيقة أن اإلياألشخا  الذين 

ها شيئا من يف عليقصة يض يمن احلقيقة اليت تقول بأن الشخص عندما يرو كذل ىعل

 (205و  204ت: .د )أرسطو،.كسرون من ذلياته ألنه يعتقد أن سامعيه يعند

ن يجماال خصبا للشعراء الذ ىيف صدر األسالم نر كراحلروب واملعا إذا نظرنا إيلو

   القصائد البطولية.املالحم ورومون إنشاد ي

تقوي اجلانب احلماسي واجلو األسطوري للقصيدة  ومن احلوادث العجبية واليت

ان كخ ير يف التاركما ذك)ع(. هذا الباب يد األمام علي ىرب عليورة، قلعُ باب قلعة خكاملذ
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ن مع ثقله وعظمته أخذه كن لعدة من الرجال قلبه ومحله ولكث المييحببريا وعظيماً ك

 (128: 1 ج ق1413املفيد،؛  367: 7)انظر: العسقالين،د.ت، جنَدَحَا بِهِ أَذْرُعاً مِنَ الْأَرْضِ  اإلمام 

 اته:ي ابن أيب احلديد املعتزيل يف علوريشيهذا  وإىل

 عن هزّه يا قالعَ الباب الذي

 

  :أربعُربعون وفٌّ أكعجزت أ 

 
 (140ق : 1392)الصاحل،  

عنصر نين خللق كوقد أجاد حممد عبداملطلب يف وصف هذه احلادثة واستفاد منها 

زلّ ي ضربة مرحب الثقيلة واليت  الشاعر إيلريزخر بالبطولة. يف البداية يشينضاء ملحمي 

 د اإلمام:يالترس من 

 نـشد على اإلمام بذي سطام

 

 ة سطامانـضـاه لكل جاحم 

 
 نـزال  مـجنُ حيدر ال لوهن

 

 ىوال ضـعفت حململه سالم 

 
ما حتسبه يبابا عظ ىريأطرانه نإذا  نظر إيليصف اإلمام يف صورة محاسية وهو يمث 

 جبال شاخما: 

 ومـا بـطـرنـه نإذا رتاجٌ

 

 هـنـاك ختاله جبالً تسامى 

 

سئل يد من القارئ أن يلية يرواصل الشاعر سرد الواقعة وباستخدام اإلستعارة التخييو

ان مجاعة من الرجال أن كس بإميالباب يف حالة ل كف رنعت ذليكد األمام بأهنا يمِن 

 ملوه: حي

 نـسـل يـسراه كيف تلقّفته
 

 لفئاما:اوقـد أعـيـا تَـحمّلُه  

 

 مة كاحل

ملواعظ املية. هذه اثرياما نشاهدها يف املالحم الشعرية العك مة من املوضوعات اليتكاحل

واألبطال أو عند موهتم أو قتلهم  كر قصص امللوكثناء سرد احلوادث  عند ذم تنقل أكواحل

مة كاإلنسان جواهر مثينة وخمتلفة من احل ىري يشاهنامة لفردوساليف و. »ىيف ساحة الوغ

)علوي « امل.ك أخالقية ناجعة لإلنسان وتُعدّ دستور احلياة النيفرامكوقد نظمها الشاعر 

 قول نردوسي:يسبيل املثال  ىعل( 7ش، 1356مقدم، 
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 يرو بود مرد را راستيز ن

 

 ياستكد ويدروغ آ يز سست 

 

 
ه يز دانش چو جان تو را ما

 ستين
 

 ستيه نيرايچ پيه يبه از خامش 

 (1065: 1378، ي)نردوس   

شيءٌ من  كن عندكيذب والنقص. إذا مل كال )قوام املرء بالقدرة . الضعف ينتهي إيل

 ةَ أنضل من الصمت.(يلم نال حلالع

ات يتلفة قد ضمنها الشاعر يف طمية خمكمضامني ح ىضا نريدة العلوية أييف قص

صف يل املثال نراه يسب يات الشعرية عند وصف املواقع وسرد األحداث والوقائع. علياألب

 س له دواء:يض ليمركا يطالب الدن

 س لطالب الدنيا دواءيول

 

 اماسقانت له الدنيا كإذا  

 

 بعص ريف تغري مصيكأنه  ن السوء مشريا إيليقول عن ضرر قريويف موضع آخر  

 أصحاب اإلمام لسوء قرينه وجليسه:

 لويين القرين السوء كول

 

 قتضب األزمة واخلزاماين 

 (20: ق1338)عبداملطلب، 

)ع( خبدعة العدو يف حرب  يوش اإلمام علير اخنداع جكذي اان آخر عندمكويف م

 ت الشعري:يمثل هبذا البتيصفني 

 غين األريب حجا ورأيٌيوال 

 

 إذا قاد األسانل والطغاما 

 (21ق:1338عبداملطلب، )

ما حدث لعلي كاإلنسان إذا بلي باألسانل و اجلهال  قول الشاعر أن العقل والرأي اليغيني

جهاد  رنا بقول اإلمام علي)ع( نفسه عندما يقول يف هناية خطبةكذيبن أيب طالب)ع( وهذا 

 (71د.ت:  ،يد رضي)س«ن ال رأيَ ملن ال يُطاعكول»من خذالن أصحابه:  اًيكشا

   احلبكة القصصية

ن امللحمة والشعر امللحمي يتميز مبيزات عديدة منها أسلوب أقد أشرنا يف املقدمة إىل 

عناصر البناء الفين يف القصة كثرية إن سردي وقصصي يصور لنا جمموعة من احلوادث. 

 اولكن من حيث أن للحبكة دور ؛دث والشخصية واملكان والزمان واحلوار وغريهامنها احل

من هذه  ايف السرد األديب نتناوهلا يف قصيدة العلوية كعنصر نين كما أن بعض اوبارز اهام
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بطال وتكبري العناصر مثل  الشخصيات تطرقنا إليها ضمن املباحث السابقة يف وصف األ

 األقران.

ناصر القصة وهي التعبري عن ترتيب وتوايل األحداث حسب العالقات احلبكة من أهم ع

حركة حيوية حتول جمموعة من األحداث املتفرقة إىل حكاية واحدة متكاملة » العلّية. احلبكة 

ضمن إطار حدث رئيسي وهي ال تتكون من ترتيب الظروف بل من تقدمها وتراجعها 

( واحلبكة يف السرد 72م: 2002يتوين، )ز« وتطورها وحتوهلا من حال إىل حالة جديدة

تتكون من أجزاء نقوم بتحليلها يف ملحمة العلوية لنرى هل يف القصيدة حبكة سردية 

مبعناها الفين أم ال؟ وجدير بالذكر من حيث أن قصيدة العلوية حتكي سرية اإلمام على 

ث وقصص تعترب قصة سردية تشمل يف طياهتا عدة أحداطفولته إىل استشهاده )ع( من 

من األحداث، نعلى سبيل املثال دة ولذا ميكن أن جند هذه العناصر يف ع ة متسلسلةبصور

 غزوة خيرب نفسها تعد قصة بطولية هلا بداية وخامتة وحتظى بسائر عناصر السرد الفين.

 البداية

ار للبداية أمهية بالغة يف القصائد الشعرية من قدمي األيام كما أنه حتظى بدور هام يف اآلث

النثرية احلديثة من القصة والرواية، حيث تعد النقطة اليت جتلب إنتباه القارئ أو املتلقي. 

إن حسن االنتتاح داعية »وقدأشار ابن رشيق إىل هذه املوضوع حيث يقول عن حسن املطلع: 

البد للقا  أن يراعي أمهية »( كما 437ق: 1358)اهلامشي، « اإلنشراح ومطية النجاح

ثارة يف مطلع القصة الفنية وذلك ألن براعة االستهالل جتذب القارئ إىل التشويق واإل

« متابعة األحداث التالية وليس كل كاتب ميلك القدرة على جذب انتباه القارئ ملتابعة القراءة

 (93: 2019)حممود،

د يف القصة. نفي بعض وويف امللحمة باعتبارها عمل نين متكامل مثة أساليب خاصة للور

ويسئل منها  وجواب اإلهلة  هو  (muswم  إن الشاعر يرتبط بواحد من آهلة الشعر )املالح

بداية امللحمة ويف بعض األحيان يطلب الشاعر من اإلهلة أن تروي قصة امللحمة )انظر: 

  ( كما نقرأ يف بداية اإليلياذة هلومريوس: 84:  ش1383مشيسا،

 اليل بن نيعن أخ عرِالشِّ ةَبَّرَ

 

 اليوَب اًاحتداما يرواو ينا أنشد 

 (203 د.ت: وس،ري)هوم
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وأما بالنسبة لبداية ملحمة العلوية نإهنا التبدأ بذكر اآلهلة وهذا شأن سائر املالحم 

اإلسالمية. ولقد أجاد عبداملطلب يف مطلع قصيدته حيث يتكلم عن اإلنسان وهو يرى األرض 

 يا:لإلقامة وكأنه جعل مقصده النجوم والعوامل العل ةصغري

 نهل جعل النجوم هبا مراما  أرى ابن األرض أصغرها مقاما

 (4ق:1338)عبداملطلب، 

ويف هذا املطلع إشارة خفية إىل عظمة مقام  من يريد وصفه داخل القصيدة وكأن 

تزداد براعة »الشاعر من أول بيت للقصيدة يشري إىل علو مقام بطل امللحمة وكما ذكروا 

« ملقصود بإشارة لطيفة وتسمى براعة االستهاللاملطلع حسنا إذا دلت على ا

 (438ق : 1358)اهلامشى،

إضانة إىل براعة االستهالل، إن الشاعر يف األبيات التالية يتكلم عن املخترعات 

احلديثة يف عصره ومنها الطائرة ويطلب من املخاطب أن يعطيه طائرة كي يركبها ويلقى هبا 

التجديد الشعري واخلروج على املألوف بالنسبة إىل اإلمام على السحب وهذا أيضا نوع من 

عصر الشاعر نالشاعر يأىب أن يتكلم عن النياق وسراها وحىت قطر البخار كما كانت 

 مرسوما قبله أو عند بعض معاصريه:

 أجدك ما النياق وما سُراها

 

 تَخوضُ هبا املهامهَ واألكاما 

 
 وما قطرُ البخارِ إذا استقلّت

 

 تضطرمُ اضطراما هبا النريانُ 

 
 لَعلّي نهب يل ذاتَ أجنحةٍ

 

 هبا ألقى على السحب اإلماما 

 
 (4ق:1338)عبداملطلب،   

 العقدة

العقدة  يف القصة هي الوضع الصعب الذي يظهر نجأة ويغري الطرق واملناهج والرؤى 

 املوجودة يف القصة وتشمل املواقع اليت تغري اخلط األصلي للحبكة وجتعل الشخصية

 ( 95و  94:ش1392العقدة إىل الصراع. )مريصادقي،  ياألصليلة أمام قوى أخرى وتنته

ومن املواضع اليت نرى العقدة بوضوح يف سرد األحداث تلك اللحظة اليت  يهجم مرحب 

 اخليربي بسيفه ويهوي على اإلمام ضربة شديدة تزل الترس من يده:

 نشدّ على اإلمام بذي سطام

 

 طامانضاه لكل جاحمة س 
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 نزال جمن حيدر ال لوهنٍ

 

 وال ضعفت حململه سُالمى 

 (13ق:1338)عبداملطلب، 

ويف هذا املشهد الذي يرمسه الشاعر نرى العقدة واألزمة ويسرد الشاعر األحداث  

ألن هذه اللحظة اليت تعرض نيه بطل  ينمائيابصورة درامية وكأن القارئ يشاهد نِلما س

ن واألحاسيس امللتهبة ويسأل القارئ نفسه ياترى ماذا سيحدث القصة للخطر ملي ئٌ باهليجا

بعدها؟ ولذا قد قد تصبغ القصيدة بلون السرد الفين خبلق أمثال هذه العقد أثناء سرد 

 األحداث.

 الصراع

الصراع هو تقابل بني قوتني أو شخصني  وهو الذي يبين األحداث وقد يكون الصراع خارجياً 

عا داخليا ينمو يف الشخصية ذاهتا من خالل حريهتا وترددها بني شخصيات القصة أو صرا

أخالقي.   بني املواقف املتباينة ولذا ينقسم الصراع إىل صراع جسمي أو ذهين أو عاطفي أو

 (96و 95: ش1392)انظر: مريصاقي، 

ويف العلوية نرى أنواعا من الصراع القصصي يف مواضع عديدة من القصيدة. ومن 

ابل األبطال يف مواضع خمتلفة من احلروب العديدة. كما أن بطل الصراع اجلسمى تق

القصيدة يقابل أبطاال مثل عمروبن عبد ود يف غزوة خندق ومرحب يف غزوة خيرب كما 

ومن الصراع الذهين ذلك املوقع الذي أشرنا إىل قتال األبطال ومضاديهم يف ما مضى. 

 لقتال عمرو:يصور الشاعر اإلمام وهو خياطب نفسه عندما يتهيأ 

 حيدث نفسه وهلا أجيجٌ

 

 ببأس اهلل يضطرمُ اضطراما 

 

 وما عمروٌ؟ ومَن أنا؟ ما غِنائي

 

 إذا مل أروِ منه صدى وهاما 

 (12ق:1338)عبداملطلب، 

وهذا الصراع الذي يدور يف ذهن اإلمام قد أوجدها قوة خيال الشاعر ويعد أيضا نوعا 

« يقصد هبا حماورة اإلنسان مع نفسه»و« اخلياحلوار الد»من احلوار الذي يقال هلا 

 .يف عدة مواضع أخرى التقنية أي املونولوج( وقد استفاد من هذا 38ش :1381)البستاىن،
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 النهاية أو حلظة التنوير

النقطة اليت تتجمع نيها وتنتهي إليها خيوط األحداث كلها، نيكتسب احلدث معناه »وهي 

هي اللحظة اليت يصبح ( أو 96م : 1964)رشدي،« نهاحملدد الذي يريد الكاتب اإلبانة ع

 . نيها اجملهول معلوما يف القصة

يف العلوية نرى هذا اللحظة يف عدة مواضع وعند سرد األحداث املتأزمة منها يف قصة و

قتال اإلمام ومرحب عندما يشتدّ القتال ويتأزم الصراع  بسقوط الترس من يد اإلمام وعند 

نإذا ينظر البطل إىل األطراف ويشاهد بابا عظيما يتترس به وعلى  حرية القارئ وانتظاره

 حلظة التنوير: يوهذه ه. إثره يودي حبياة عمرو بضربة قاسية ويف النهاية تفتح قلعة خيرب

 عاله بضربة لو أن رضوى 

 

 تلقاها لعاد هبا هياما 

 
 وعادت خيرب هلل نيئا

 

 يقسم يف كتائبه اقتساما 

 (14ق:1338)عبداملطلب، 

  ائجنتال

ة للشاعر املعاصر حممد دة العلويييف هذا املقال قمنا بدراسة العناصر امللحمية يف القص

عبداملطلب وحاولنا أن ندرس كيفية ظهور هذه العناصر يف القصيدة املذكورة نظرا لوجود 

الحم العاملية املمن  ةفرس الكربى وواحدالهذا لعناصر يف شاهنامة باعتبارها ملحمة 

املوضوع  أن يقترب من املالحم العاملية يف ن الشاعر قد استتطاعإوجممل القول  .لشهريةا

 حدما. البنية الفنية إىلو

 كلحمي وصف ساحات القتال واملعارتناوهلا الشعراء يف الشعر املي من املوضوعات اليتو 

ة والرماح األسنكوأدوات احلرب  ىيف املالحم العاملية وصف ساحات الوغ ىاً ما نرريثكو

ضا قد تناول هذا يشاعرنا أو جزئياهتاو أوصانهاوف والقسي والدروع واألتراس ووالسي

أن الشاعر قد أجاد كر وجدير بالذ مرت مناذجها يف نص املقال. املوضوع بصورة ننية واليت

  يف هذه األوصاف.

الشعراء   افاد منهوقد است «نا األقرريبكت» ييف الشعر امللحمي ه ىمن التقنيات األخرو

هذه استخدم  عبد املطلب . كما أنخري استفادة »  هومر»و « نردوسي»امللحميون أمثال 

وصف األبطال يف صف  ضا قد تطرّق الشاعر إىلينفي العلوية أ ؛خدام استريخ التقنية

من هؤالء و هؤالء األقران ىاألعداء وقد استطاع أن يصور قوة اإلمام وبطولته بغلبته علَ
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قد نالعروضية أما من ناحية البنية .  يمرحب اخليربعمروبن عبدود و لصناديد:اان األقر

ه بطوالهتم من شدة حبر الوانر ونخامتد الشاعر يف وصف بسالة األبطال واستفا

دته يلمات الشديدة الوقع يف التفعيالت زادت قصكالوباستخدام املفردات احلماسية و

فاد من املصطحات الشديدة الوقع  والفخيمة يف ثريا ما استك ما أن الشاعركمحاسة و قوة 

احلماسية  زادوهذا ما ،  كر البطوالت ووصف املعاركمواضع خمتلفة من سرد احلوادث وذ

 ات.يلألباملوسيقية 

د وصف يريخاصة عندما ،بأحسن صورة  ننية تقنيةكاملبالغة  الشاعروقد استخدم 

؛ ومن حيث أن اإلغراق ومبطال اخلصاألأو  ل األصلي مللحمتهسواء يف البط الكماة وبطوالهتم

ملحمة  إىل عنصر ذايت يف هذا النوع األديب، نتوظيفه قد ساعد الشاعر يف حتويل قصيدته

  ننية.

ر حوادث العجيبة وخوارق العادات واألنعال كيزات املالحم العاملية الشهرية، ذمومن امل

نطق العادي. وقد أجاد حممد قاس هذه اخلوارق باملتفعلها أبطال املالحم والي اليت

 زخر بالبطولة.يعنصر نين خللق نضاء ملحمي كهذه امليزة  من ستفادة إلعبداملطلب يف ا

 اخلوارق.عة اخليرب وما حوله من اإلعجاز ومن املواضع املرتبطة هبا قلع باب قلو

ات يات األبيتلفة قد ضمنها الشاعر يف طمية خمكمضامني ح ىنر "العلوية"دة ييف قص

ه باملالحم العاملية يشباجلانب وهذا  الشعرية عند وصف املواقع وسرد األحداث والوقائع

أثناء سرد  ،وأمثاال ميةكمضامني ح استعمال رأيناضاً قد يها أياإليلياذة نفالشاهنامه وك

 عربة لألجيال القادمة.ون ذخرية أدب وكتاألحداث ل

م جيدر القول إن عبداملطلب استطاع ومن حيٍث أن للسرد الفين أمهية بارزة يف املالح

أو االستطراد أو التكرار سل دون اللجوء إلی احلشو الزائد تسلأن يقص األحداث مبهارة و

حلظة مثل البداية والعقدة والصراع و عناصرهاو تمتع حببكة قصصيةتالقصيدة و اململ

 التنوير اما أعطی القصيدة صبغة سردية.
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 املصادرواملراجع 

 يةالعرب تبكال

تبة أجنلو كة: مرقاهالتور إبراهيم محادة، كتعليق: د، ترمجة وتقدمي ونن الشعر( د.تأرسطو، )

 املصرية.
 ةن للطباعيعزّالد ةوت : مؤسسري، باالوىل ة، الطبع ةياالنواع االدبم(  1985ق،)ي، شفيالبقاع

 النشر.و
 ، قم: امساعيليان. ةاني، الطبعه الثشرح املختصرهـ. ش.( 1385التفتازاين، سعدالدين، )

 م.1999، ةيتب العلمكوت :دار الري،ب االدب املعجم املفصل يف، حممد ، يالتوجن

تبة ك، مصر: من يف الشعر املصري احلديثيأصداء الد( م1956ن حممد، )ياجليزاوي، سعد الد

 هنضة مصر.
 وت: دار الصادر.ري، بسيخ اخلميتار، )د.ت( يركاربيد

 عامر املنعم عبد حتقيق  ،الطوال األخبارش( 1368،) داود بن امحد حنيفه الدينورى، ابو

 الرضى. منشورات شيال، قم: الدين مجال ة:مراجع

، ونيات املشاهري و األعالمتاريخ االسالم وم( 1993الذهىب، مشس الدين حممد بن امحد ،)

 ، ط الثانية.، بريوت، دار الكتاب العريبيحتقيق عمر عبد السالم تدمر
 صاحل، قم: داراهلجرة. يح: صبحي، تصحهنج البالغةد، )د.ت( يس ،يضرَ

 ، بريوت، الطبعة السابعة.األعالم )د.ت(زركلي، خري الدين،

 ، بريوت دار النهار للنشر.معجم مصطلحات نقد الروايةم: 2002زيتوين، 
د القصائت ويمكات لليشرح قصائد اهلامشالروضة املختارة،  ق( 1392 )الصاحل، صاحل علي،

 .للمطبوعات يوت: مؤسسة األعلمري، بد املعتزيلياحلد ات السبع إلبن أيبيالعلو
 تاب العرب.ك، منشورات احتاد هايمعانبية وخصائص احلروف العرم( 1998عباس، حسن.)

التفتازاين،  ي، شرح: السيد حممد الغنيمعلوية عبداملطلبق( 1338عبد املطلب، حممد، )

 مصر: مطبعة املعارف.
عبداحلفيظ شليب، شرح : إبراهيم األبياري و ،وان عبداملطلبيدلب، حممد، )د.ت( عبداملط

 مصر: مطبعة االعتماد

وت: ري، بيح البخاريشرح صح ينتح البار(، د.تبن حجرالشانعي ) بن علي العسقالين، امحد

 املعرنة. دار
تبة كة : م، القاهرئاهتم يف اجليل املاضييبشعراء مصر وم( 1937العقاد، عباس حممود،)

 حجاري.
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 ، بريوت: دارالثقانة.ه وأعالمهخيالشعر امللحمي، تارب، جورج، )د.ت( يغر
، قاهرة: دار القصائد االسالمية الطوال يف العصر احلديثالقاعود، حامي حممود،)د.ت( 

 اإلعتصام.
 .اء التراث العريبيدار إحو تبة املثينكوت: مري، بنيمعجم املؤلف( د.تحاله، عمر رضا،)ك

 ، هتران: مست.طيالعروض العريب البسش( 1387) يمعروف، حيي
 .مفيد شيخ كنگره:  قم، اإلرشاد يف معرنة حجج اهلل على العباد ق(1413)خ،يد، الشياملف

وت: منشورات كلية ري، باإلجتاهات األدبية يف العامل العريب احلديث( 1952س، )ي، أنقدسيامل

 العلوم واألداب.
 ، مصر: مطبعة االعتماد.جواهر البالغههـ. ش( 1358اهلامشي، أمحد، )

 تعريب : سليمان البستاين، بريوت: داراملعرنة. اإليلياذة،هومريوس، )د.ت( 

، ترمجة د. حسن عون ، ة أالنواع االدبيةينظر[،    m.L Abbe ci  Vincentنسنت ، سي ] يو

 م. 1978: املعارف ،  ةيندركاس

 تاب.ك، اهليئتة املصرية العامة للالشعر العريب ى موسيقنظرة جديدة يفم( 1993يونس، علي، )

 الكتب الفارسية

 .آ گاه، هتران: يال در شعر نارسيصورخش.(  1381، حممد رضا،)ينكدك يعيشف
 ترا.يم هتران،  اوّل، چاپ ،چهارمش يراي، ونواع اديبأش.(  1383وس،)ريسا، سيمش

 .ريبكريام: هتران هفتم چاپ، انريدر ا ييمحاسه سراش.(، 1384ح اهلل، )يصفا، ذب

 ، مصر: داراملعارف.العصر اجلاهليضيف، شوقي،)د.ت(  
 معاصر. ونديپ ، هتران: يشاهنامه نردوس( 1378، )ينردوس

 سخن. انتشارات: هتران هشتم، چاپ عناصر داستان،(، 1392میرصادقی، مجال، )
 اجملالت

 .4شماره  مجله يغما،، «شاهنامه و ايلياد»ش( 1329زرين كوب، عبدالحسين، )
مجلهه  ، «رزم ابزار در شاهنامه فردوسي و ايلياد هومر از ديد تطبيقيي »ش(  1369شريف زاده، منصوره،)

 . 7، شماره فرهنگ
نشريه دانشكده الهيات ، «انديشه هاي اخالقي درشاهنامه فردوسي»ش( 1356علوي مقدم، محمد،)

 .25، شماره ومعارف اسالمي مشهد

نن املالحم يف اآلداب األجنبية واألدب العريب، »( 2020مليكة، بن قومار وبوعامر، بوعالم، )

 .2ع  9، اجمللدجملة دراسات إنسانية واجتماعية، «تشكالت وتشاكالت

http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=3227
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=3227
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ين للقصة عند إبراهيم الناجي، جملي كلية التربية، جامعة عني مشس، العدد ( البناء الف 2019حممود،امحد سعيد بكر)

 ، اجلزء األول.25

مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و ، «خصال رستم در شاهنامه»ش( ، 1383نهچيري، اصغر، )

 .212-175، ص38، دوره دوم، شماره علوم انساني دانشگاه اصفهان
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