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ملخص:
نظم أبو سالم الكندي عدة قصائد في مديح اإلمام الخليلي ،وهناك جملة من القصائد األخرى
تحضر فيها شخصيَّة اإلمام ،وإن لم تكن قد قيلت فيه .وتروم هذه القراءة إبراز ما اكتنزته مفردات
النص المدحي دالليا عند أبي سالم الكندي في شخصيَّة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي ،الذي أىس
دعائم الموطن العُماني بالداخل ،وساعد عل استقراىه ،ىغم العقبات التي مني به العالم العربي إبان
تلك الحقبة .كما أن شخصيته المميزة في شجاعتها وتواضعها أخجلت الشعراء والواصفين ،لذا انبرت
المفردات الشعرية متجلية في إبراز صفاته؛ قدوة لآلخرين .ستقرأ هذه الوىقة البعد الداللي في هذا
الشعر من خالل مبحثين :الصوىة التركيبة ،والصوىة المعجمية ،وصوال للبعد الداللي الذي كونه
ذلك البناءان ،مستفيدة من المناهج النقدية المعاصرة كمنهج التلقي والوصفي والتأويل والتحليل .جاءت
هيكلة النص الشعري الخاىجي ألبي سالم محاكية للنص القديم في الوزن والقافية ،والمكونات
األخرى .وتحمل المفردات المعجمية لغة واضحة؛ غايتها إبراز صفات القائد الشهم ،والدعوة للوقوف
معه؛ حماية للوطن .وقد اتسمت لغة النص الشعري عند أبي سالم ،بالخطابية والمباشرة؛ كونها تدعو
إل التحفيز واالستنهاض ،والمدح اإليجابي.

كلمات مفتاحية :أبو سالم .مدائح .البعد الداللي.

مقدمة:
ُعمان بلد له عمق تاىيخي متجذى عل مدى الحقب التاىيخية ،تعاقبت عليها دول حكمتها عبر
القرون ،واستمر تتابع الحكومات والدول واحدة بعد األخرى ،تاىكة وىاءها إىثا حضاىيا ضاىبا في
األعماق ،متنوعا بين الحضاىة والعلم والسياسة .ونظرا للبعد القبلي والديني والسياسي ،نجد ُعمان في
بعض الفترات يحكمها حاكمان ،مثلها مثل الحكم الذاتي .وقد حدث هذا األمر في أواخر القرن الثالث
عشر الهجري حيث حكمت ُعمان الداخل إمامة ُعمان ،هذه الحكومة استطاعت التوافق مع حكومة
ُعمان في مسقط.
إن الفضاء الزمني ،والعمل األكاديمي المسؤول ،ال يسمح بالتوسع تاىيخيا في هذا المضماى ،لكن
المتلقي يمكنه التوقف عند تلك األحداث من خالل الكتب الموسوعية في الجوانب التاىيخية .فكتاب
«تحفة األعيان» لإلمام نوى الدين السالمي والكتب التاىيخية األخرى حرية بأن تشبع الباحث اطالعا
عل تلك األحداث.
تهدف هذه الوىقة إل قراءة شخصيَّة فذة ،وقامة من قامات ُعمان ،أضاءت اآلخرين بفكرها
المستنير ،بهدى العلم والسياسة والدين ،أال وهو اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي ،فوطد أىكان القطر
العُماني ،وزىع التعايش السلمي اآلمن مع األطراف المجاوىة ،وهي أعمال سجلتها أقالم المؤىخين،
وأنطقت ألسنة الشعراء المبدعين ،أمثال شاعر الوطنية والحرية أبو سالم الكندي .وأبو سالم
سليمان بن سعيد بن ناصر بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن مح َّمد بن سليمان بن مح َّمد بن بلعرب
الكندي ولد في محلة السويق بسمد نزوى عام 1292هـ1870/م ،في بيت علم وأدب وفقه .فأخوه
عيس بن سعيد شاعر وأديب له قصائد مشهوىة ،نشرت في الصحف العُمانيَّة المهاجرة في أوائل
وواع ،وكان مشرفا عل البعثة العُمانيَّة
ثالثينيات القرن العشرين ،وأخوه أحمد بن سعيد مثقف
ٍ
التعليمية إل بغداد سنة 1940م ،عل نحو ما وجدنا من ىسالة ىسمية خطها له السلطان سعيد بن
تيموى نفسه وعده «ىائد البعثة التعليمية المرسلة من قبله لتلقي العلم في مداىس القطر العراقي» ،أ َّما
أخوه صالح بن سعيد فقد كان شاعرا أيضا ،وقد عثرنا له عل قصيدة فريدة نشرت مبكرا في صحيفة
«الفلق» بتاىيخ 1932 /11/5م ،في وصف الشام والحنين إل دمشق التي يبدو أنَّه زاىها في تلك

الفترة المبكرة(.)1
تلق أبو سالم تعليمه عل والده سعيد بن ناصر الكندي ،ث َّم انتقل معه إل العامرات ،ومن ث َّم إل
وادي بوشر التي «تول فيه إداىة األوقاف نيابة عن أبيه ،ث َّم عاد إل نزوى ،وعاش فيها بقية عمره
عيشة البساطة والقناعة» ،كما يصفها األستاذ عبد هللا الطائي في ترجمته له .وفي سنة
1333هـ1913/م .نُ ِف َي أبو سالم إل الهند التهامه بمعاىضة االستعماى وسياسة السلطان تيموى ،ولما
عاد من منفاه حطت ىحاله في دياى أهله وأجداده «نزوى» .وعاش فيها إل أن توفي ودفن في مقبرة
«الحظيرة» بتاىيخ الرابع من ىمضان سنة 1379هـ الموافق لـ ماىس 1960م .وأبو سالم أحد
ىجال ُعمان الباىزين في تاىيخها القريب ،وكانت له أدواى إصالحيَّة مرموقة.
تروم هذه القراءة إبراز ما اكتنزته مفردات النص المدحي دالليا عند أبي سالم الكندي في
شخصيَّة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي ،الذي أىس دعائم الموطن العُماني بالداخل ،وساعد عل
استقراىه ،ىغم العقبات التي مني به العالم العربي إبان تلك الحقبة .كما أن شخصيته المميزة في
شجاعتها وتواضعها أخجلت الشعراء والواصفين ،لذا انبرت المفردات الشعرية متجلية في إبراز
صفاته؛ قدوة لآلخرين.
وديوان أبي سالم الكندي بقصائده الداعمة والداعية إل صوت اليقظة والحرية ،حافلة بتلك الدىى
الشعرية المخلدة لمناقب اإلمام الخليلي ،وجهوده العلمية والعمليَّة ،والتي أبانتها نصوصه المسجلة
لألحداث الطيبة التي قدمها ،ومن ذلك قصيدته التي مطلعها (بحر الكامل):
ت السي ُ
ييوف تصيياد َم األقييرا ِن
ىو ِ

وحكيييييي الصييييييحا ُح مصيييييياى َع

()2
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجعا ِن
هذه القصيدة جاءت في أىبعة وخمسين بيتا مخلدةالشي
نصين محللين في هذا
حادثة نخل ،وهي أحد

البحث .ولم تتوقف نفثات الشاعر الوطني أبي سالم عند النص السابق ،بل وصف أىضية المعركة،
وما تجل بعدها من انتصاى ،وبعث ىسالة تهنئة حملت في طياتها بعدا إيجابيا لإلمام وجنده ،إثر
أبو سالَّم الكندي ،سليمان بن سعيد :ديوان نشر الخزام ،إعداد :عيس السليماني ،ومحسن الكندي ،ومصطف الكندي ،ط ،1ذاكرة
عمان ،مسقط2016 ،م ،ص.10
المصدى نفسه ،ص.64-61

واقعة حدثت بعبري .وقد حملت هذه القصيدة -أيضا -بُعدا عكسيا للخصم جراء ما أصيب به من
هزيمة وانتكاس .لم تكن القصيدة مجرد مناقب يعددها الناظم مثل ما كانت عليه القصيدة المدحية
الجاهلية ،بل حملت ضمن متتالياتها الفكرية أبعادا ذات حموالت اىتبطت بالدين واألخالق .هذه
القصيدة جاءت في ثالثة وثالثين بيتا استهلها بقوله (بحر الرمل):
نفييي َح النصيييـ ُر فهبُّيييوا مسيييـرعين

()3

واىفعييوا الراي يةَ بييينَ العييالمين

واستمرت عطاءات شاعر الوطنية في نظم المزيد من النصوص؛ تسجيال لألحداث التي تحقق
فيها النصر والتفوق من قبل اإلمام الخليلي عل أعدائه ومناوئيه ،ومن ذلك قوله في قصيدة صدىها
بقوله (بحر البسيط):
اليييو َم أصييب َح هييذا القطي ُر مبتسييما

وأصيييب َح اليييده ُر يبنيييي كييي َّل ميييا

()4
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدما
بيتا ،سجل فيها حادثة
وقد أبرزت نصية القصيدة مناقب اإلمام وأصحابه،هُي عل مستوى عشرين

عبري ،واصفا الواقعة بلغة خطابية سهلة ،غايتها التحفيز واالستنهاض ،هذه القصيدة هي األنموذج
الثاني من هذا البحث.
لم يكتف الشاعر بما سجله من سابق القصائد في اإلمام الخليلي ،بل تواصلت شحناته اإليجابية في
التفاعل مع األحداث والمعاىك التي كانت تحدث بين الفينة واألخرى بين اإلمام وخصومه .فقصيدته
التي جاءت بلغة السيف ،في قوتها وخطابيتها ،سجلت أحداثا جساما وقعت في عبري كذلك .هذه
القصيدة مطلعها (مجزوء الرجز):
وذى القليييييييييم
ِ
بالسييييييييييف قيييييييييم ِ

()5

فالسي ُ
ييييييف يجلييييييو كيييييي َّل هييييييم

لقد تعمقت اللغة الخطابية في هذا النص المشبع بلغة الحماسة والقوة اللفظية والداللية ،عل مدى
ستين بيتا ،مناديا القوم بااللتفاف مع اإلمام ،والوقوف معه صفا متينا؛ انتصاىا للحق وسحقا للباطل.
واستمرت تتوال الدالالت المبثوثة من قبل أبي سالم؛ إعجابا بهذه الشخصيَّة ،فجاءت قصيدته التي
المصدى نفسه ،ص.73 -72
المصدى نفسه ،ص.74
المصدى نفسه ،ص.79 -76

اكتنزت مفرداتها بوصف لحظات النصر الفاىقة ،والبشرى التي عمت السهل والجبل ،وكان ذلك في
حادثة الحمراء ،حيث تعدت أبياتها أىبعة وأىبعين بيتا مطلعها (بحر الوافر):
أال بشييييييـرى إمييييييا َم المسييييييلمينا

()6

بنصييييـ ٍر ميييين إليييي ِه العالمينييييا

إذا كنا قد توقفنا إشاىيا مع القصائد المباشرة في مدائح الخليلي ،وتسجيل انتصاىاته ،فهناك من
القصائد التي لم تغفل ذكر اإلمام ومآثره ،وذلك بلغة التناص التاىيخي ،والتعالق الديني والثقافي .وكلُّ
ذلك جلي في أغلب قصائد الديوان.
بعد تلك المساحة البادئة ،التي مهدت لنا قراءة األبعاد النصية التاىيخية والثقافية والسياسيَّة،
لمدائح أبي سالم في شخصيَّة اإلمام الخليلي .ننتقل بالمتلقي مع وقفة متأنية ،تحاول قراءة البعد
الداللي ،هذه األبعاد الداللية عمقت الرؤية الدالة ،وأعطت بعدا تصوىيا ،إذ الصوىة لوحة تشكيلية،
وأداة ُمهمة في بناء القصيدة ،وتتجل تلك الصوىة من المضاعفة الداللية التي تأتي نتيجة الترابط بين
الوحدات المكونة للصوىة .فالصوىة ودوىها الوظيفي يبرز من خالل البعد الداللي الذي تحققه ،ومن
خالل التالحم البنائي المتنامي مع لغة النص ،الذي يُظهر الصوىة بشكل فني كـ «اللوحة في الرسم
الفني ،فكما أننا ال نستطيع إطالق مصطلح اللوحة عل أحد عناصرها المكونة لها ،فإننا كذلك ال
يمكن أن نطلق مصطلح الصوىة عل أحد عناصرها المكونة للعمل الشعري»( ،)7إذ كل عنصر
يُسهم في بناء هذه الصوىة ،ويضيء زاوية من جوانبها .فاالتصال بين األجزاء والوحدات المكونة
للنص تولد الصوىة« .ولما كان العمل الشعري يصدى عن تجربة خاصَّة متميزة ،فإن كل قصيدة –
بالتالي – تحتفظ لنفسها بشخصية مستقلة ومتفردة تفرد التجربة التي تعبر عنها»( .)8فكل قصيدة لها
خصوصيات بنائية/تكوينية تميزها عن غيرها؛ وبذلك تكون ُكلُّ قصيدة بناء مستقال عن األبنية
األخرى.

المصدى نفسه ،ص.83 – 80
الطريسي ،أحمد أعراب :النص الشعري بين الرؤية البيانية والرؤيا اإلشاىية ،مرقون بمكتبة الباحث ،د .ط ،د .ت ،المغرب،
ص.27
الطوانسي ،شكري :مستويات البناء الشعري عند مح َّمد إبراهيم أبي سنة؛ دىاسة في بالغة النقد ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة،
1998م ،ص.398

تبدأ الصوىة من التركيب األسلوبي لتصل إل التصوى الداللي ،وعليه ستقرأ هذه الوىقة البعد
الداللي في شعر المديح ألبي سالم الكندي لإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي من خالل مبحثين:
الصوىة التركيبة ،والصوىة المعجمية ،وصوال للبعد الداللي الذي كونه ذلك البناءان ،مستفيدا من
المناهج النقدية المعاصرة في دىاسة ذلك البعد ،كمنهج التلقي والوصفي والتأويل والتحليل.

التركيب وبعده الداللي:
من األدوات البانية لمنظومة النص الشعري التركيب؛ كونه أساسا في بناء ذلك النسق الشعري.
وتقوم عل أنظمة الشعر اللغوية مجموعة من الجمل والتراكيب المتتابعة والمترابطة ،والمتمتعة
بوحدة بنيوية .ويشكل ذلك الترابط ما يُسم بالنص ،وبذلك يجد النص نفسه مشدودا لسلطة البناء
اللغوي ،إالَّ أنَّه ال يلبث أن ينزاح التركيب النحوي من ىعاية النحاة واللغويين إل البالغيين.
وسنحاول إبراز لغة العالقة بين البناء اللغوي والداللة المعجمية ،ضمن نموذج يجلي لنا تلك الحيثيات
وفق سياقها النصي.
إن لغة البناء العمودي للنص الشعري عند شعراء العصر الحديث يحاكي لغة البناء الجاهلي،
فالقصيدة في بعدها المعجمي تحمل في الغالب معاني متعددة؛ م َّما تجعل القاىئ يعيش بين مدلوالت
مختلفة في ظاهرها ،عل الرغم من انسجامها إيحائيا ،ولمنهجية البحث الذي يحاول ىسم صوىة
الممدوح عند أبي سالم كقائد وإمام ،يجعلنا نستل من النص ما يتناسب والداللة المطروحة ،مع
اإلشاىة لكلية النص؛ لكونه يمثل ىؤية عا َّمة لمرجعية الصوىة.
النص األول :صيغ لتخليد حدث قام به اإلمام الخليلي إبان توحيد البالد إل مؤسسة واحدة وفق
إداىة مركزية .حاول الشاعر فيه بث ما في داخله من إعجاب لتلك البسالة ،والتضحيات التي استمات
اإلمام وجنوده فيها؛ حبا الستقراى األمن في البالد؛ وخروجا من الفتنة والقالقل ،فرسم الشاعر
بريشته تلك األحداث في قصيدته التي قال فيها:

قال أبو سالم الكندي في فتح نخل (بحر الكامل)(:)9
ت السي ُ
ييوف تصيياد َم األقييرا ِن
ىو ِ
فاستحسيينَ اإلسيينا ُد حسيينَ ىويهييا
نقلييييييت صييييييحائفُها الصييييييحا َح
يييياهدت
ييييدثت قراؤهيييييا إذ شي
فتحي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت
وترجمي
ييييراص عهييييي َد
نقضيييييت بنيييييو حي
َ
ييدهم
وانضيييم جنييي ُد الغافريَّييي ِة عني
إميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ِمهم
جييياءوا كآسيييا ِد اليييوغ يتقحميييوا
الصقوى يقيو ُدهم
ب مث َل
في موك ٍ
ِ
حاطوا عل نخ ٍل وميدوا جيشيهم
ميييدوا خميسيييه ُم علييي أبرا ِجهيييا
ُ
والحصيين أشييع َل نييا َىهُ ببرو ِجيي ِه
ُ
ليييم تثنِييي ِه صي
ييعقات وائييي َل حولَيييهُ
دا َم الحصييا ُى علي ي ِه شييهرا كييامال

وحكيييييي الصييييييحا ُح مصيييييياى َع
يينا ِن
يياىم وسي
فتسلسيييلت مييين صي ٍ
الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجعا
أييييدي الكميييا ِة عيييوال َي األميييرا ِن
ييييو َم الكريهييي ِة ملتقييي الجمعيييا ِن
وعتيييوا عتيييوا ميييع بنيييي ذبييييا ِن
بجمييييييوعهم كالوابيييييي ِل الهتييييييا ِن
يتهيييييييافتونَ تهافيييييييةَ العمييييييييا ِن
ُ
ب مينَ الشيجعا ِن
زهران في ىكي ٍ
فيهييا وصييالوا صييولةَ الس يـرحا ِن
وتحصيييينوا فيهييييا عليييي البنيييييا ِن
حتَّييي غيييدا يربيييو علييي كييييوا ِن
يرجيييو انتصيييا َى الواحييي ِد اليييديا ِن
ويُييرى حصييا ُى القييوم ِكالهييديا ِن

غدىت بي ِه نخيل وخانيت عهيدَها

لييم تيير َع حيي َّ
الجيياى باإلحسييا ِن
ق
ِ
ضييها عهييدا عظييي َم الشييا ِن
فييي نق ِ

ك اإلما ُم مينَ األسي
باألمس أنقذ ِ
ِ
ييييام
فييييأت الصيييييـري ُخ إليييي اإلمي ِ

ثييوب العييز بعيي َد هييوا ِن
ك
َ
وكسييا ِ
كييييي يخبييييروه مكائيييي َد العييييدوا ِن

ن
لبَّييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم
س أىعييي ٍ
بمحي نيييداهم فيييي خميييي ٍ
س جي ُش يهُ
يداى شييم ٍ
فييأت ونييا َد بي ِ

يييالبحر مييييا َج بشييييد ِة الطوفييييا ِن
كي
ِ
فاستبشيييييـرت بقدو ِمييييي ِه اليييييثقال ِن

فأتتييييهُ أنصييييا ُى اإلليييي ِه جميييييعُهم

ميييين ع ِل عييييدنا ٍن وميييين قحطييييا ِن
أن يرجعييوا فييأبوا ع ي ِن اإلذعييا ِن

مييياذا دهييي نخيييال ومييياذا غرهيييا

َ
ييييائح
بعييييث اإلميييييا ُم إلييييييه ُم بنصي ٍ
يييييص
فييييييدعاه ُم ةِ دعييييييوةَ مخلي
ٍ
ب دعيياه ُم
وإلي الشيـريع ِة والكتييا ِ
أبو سالم الكندي ،ديوان نشر الخزام ،ص.64 -61

أن يرجعوا عن طاعي ِة الشييطا ِن
ليييييس بالكتمييييا ِن
فييييأبوا وقييييالوا
َ

السيييف يحكيي ُم
نييرض غيييـ َر
لييم
َ
ِ
بيننييييييا ىأى َّ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام
لمي
أن النصييييييائ َح فيييييييه ُ

فييي حك ِم ي ِه عييدل عل ي اإلنسييا ِن
يع الجيياني
لييم تغ ي ِن نفعييا غييير قمي ِ

فييييدعا اإلمييييا ُم جنييييو َدهُ فتقييييدموا

يالبرق فييي اللمعييا ِن
فييي لمح ي ٍة كي
ِ
سييييت َر العيييييونَ بغبيييير ٍة ودخييييا ِن

سيياىوا وسييا َى إما ُمنييا فييي جحفي ٍل
ىكييض اإلمييا ُم بجي ِشيي ِه وأميرُنيييا
َ
ق تييير ِمهم
ليييم يشيييعروا إالَّ البنييياد َ

عيسييي يجيييو ُل بحومييي ِة المييييدا ِن
صيييييها كالوابييييي ِل الهتيييييا ِن
برصا ِ

صيياحوا عليييهم صيييحة مألتهيي ُم
ك بانَ أخيو البسيال ِة إذ غيدت
فهنا َ

ىعبييييا وجييييالوا جولييييةَ الثعبييييا ِن
ىوسُ الرجييا ِل تطييي ُر واألقييرا ِن

هللاُ أكبيييي ُر يييييا لهييييا ميييين وقعيييي ٍة

تركته ُم صـرع علي الحيطيا ِن
ت والوديا ِن
فجرت عل الهضبا ِ

ضييها وشييعابِها
سييا َل الييدما ُء بأى ِ
ةِ وقيييييييييت ذوبيييييييييت نيرانُيييييييييهُ
منَ فر مين ىميي
البنيادق حسيبُهُ
ِ

غيييشَّ
النفييياق وفييير كيييلُّ جبيييا ِن
ِ
السيوف وطعنيةُ الفتييا ِن
ضـربُ
ِ

خربيييت ديييياىه ُم وأمسيييوا عبيييرة

فييي كييل مص يـ ٍر ،بييل بك ي ِل مكييا ِن
ىاياتُيييييييهُ وتقابييييييي َل الخصيييييييما ِن
ُ
جثييث الرجييا ِل فريسييةَ الغربيييا ِن

ترميييي الجميييا َى قسييييُّهم ونبيييالهُم

وسيييوفُهم صييلت عليي األذقييا ِن
فيهيييا وصييياىت كعبيييةَ الجيشيييا ِن

الحج المحر ِم ىفرفيت
عاشر
في
ِ
ِ
لنحر( )10في نخي ٍل غيدت
ةِ يو ُم ا ِ
صيييياىت ِمنيييي نخييييل وصييييا َى
عُهم
فتفرقيييييت عىاؤهيييييم وجميييييو
طيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواف
يياىهم ليييم يلبثيييوا
وليييوا علييي أدبي ِ

بييياءت وبيييا َء القيييو ُم بالخسيييـرا ِن
فيهييييا وكييييانَ النصييييـ ُر للقييييرع ِن

ي قييد جييا َء البشييي ُر مهنئييا
بشييـرا َ
فرح وقيد
نُشـرت له األعال ُم من ٍ

بالنصيـ ِر ميين ىبيي العلييي الشييا ِن
تاهيييت ُعمي ُ
ييان بييي ِه علييي البليييدا ِن

هجيي َم السييـرو ُى علييي حتَّيي أنييهُ

م ين عظي ِيم مييا قييد سييرني أبكيياني

ال غيير َو إن نص يـ َر اإلل يهُ مح َّمييدا

فلقيييييييييد حبييييييييياهُ هللاُ باإليميييييييييا ِن

الواقعة كانت يوم النحر  10من ذي الحجة 1341هـ .يُنظر أبو بشير السالمي ،مح َّمد شيبة بن نوى الدين :نهضة األعيان بحرية
عمان ،مكتبة التراث ،القاهرة ،د .ت ،.ص.416

يييير اإلسيييييال ُم قاطبييييية ليييييهُ
فليفخي ِ

فخييييرا يييييراهُ الييييده ُر كييييالعنوا ِن
بالنصيييييـ ِر والتأييييييي ِد واإلمكيييييا ِن

ك يييا منصييو ُى منييي مدحيية
وإلييي َ

قييييد ىصييييعت بالييييدى والعقيييييا ِن
ييوم كالتيجيييا ِن
فغيييدت بي
ييرأس القي ِ
ِ

دم يييييا إمييييا َم المسييييلمينَ مظفييييرا
ب
جاءتييييي َ
ك تسيييييع مييييين محييييي ٍ
مخلي ُ
ين
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص
أخرسيت قلمييي برهية لييم أنظمي ٍ
حتَّييي أتييي هيييذا البشيييي ُر مخبيييرا

يييييا ىبُّ وفقنييييي لنصييييـر ِة دينِيييي ِه

شيييعرا وال ميييدحا ليييدى سيييلطا ِن
ك تح َّركيييت أشيييجاني
بي
ييالفتح منييي َ
ِ
ك بيييالغفرا ِن
واخيييتم ىجيييائي منييي َ

القصيدة العربيَّة عبر تاىيخها الطويل ،لم تخرج عن بعدها الهيكلي الخاىجي ،الذي اعتمد عل
البحر العروضي والقافية المطلقة أو المقيدة ،وما اىتبط به النص من مقدمة وموضوع وخاتمة،
وكذلك نرى – في الغالب  -أن البنية ال َّداخليَّة لهذه القصيدة العربيَّة لم تخرج في بنائها عن البعد
التراثي ،من حيث التكوين المعجمي ،واللغة التصويرية ،إالَّ أن الشعراء من زمن آلخر يحاولون
الخروج عن ذلك التأطير الذي حدده القدماء لبناء النص ،فتجد الشاعر يلِج إل نصه مباشرة ،غير
متوقف عل األطالل والدمن ،والنسيب والغزل ،مشتغال بالفكرة التي يريد تأسيسها لنصه ،وهو ما
برز عند لغة الشاعر أبي سالم؛ حيث ولج إل البعد النصي ،متعديا المقدمة ،داخال بمفرداته الداللية
إل أىضية المعركة؛ واصفا المعترك .فالمطلع الذي بدأ به نصه «ىوت السيوف تصادم األقران»...
يوحي بتحقق الحدث ،وانتهاء المعركة لصالح اإلمام ،من خالل صيغة الماضي التي صُدىت بها تلك
المتتاليات النصية ،والتي جاءت ضمن نسيج اللغة المدحية:
ىوت السيييوف تصييادم األقييران

وحكيييييي الصييييييحاح مصيييييياىع

فاستحسيين اإلسييناد حسيين ىويهييا

ان
فتسلسيييلت مييين صييياىم وسييين
الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجعان
أييييدي الكمييياة عيييوالي األميييران

يييياهدت
ييييدثت قراؤهيييييا إذ شي
فتحي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت
وترجمي

ييييوم الكريهييية ملتقييي الجمعيييان

نقلييييييت صييييييحائفها الصييييييحاح

فاألفعال الماضية« :ىوت» « +حك » « +فاستحسن» « +فتسلسلت» « +نقلت» +
«ترجمت» « +فتحدثت» « +شاهدت» ،جاءت بصيغة الحدث المنصرم ،وبداللة صوتية واحدة.
فالرويُّ ،والحكي ،والنقل ،والتحدث = الرو َّ
ي األمين لتلك المشاهد ،وذلك ما أىاده الشاعر في بعده

التصويري.
تلك المفردات السابقة ،قرأت التعاون المثمر بين القائد وجنده ،وما تجل من بُعد إيجابي في ذاتية
المتلقي المنتصر ،وسلبي في ذاتية المهزوم ،فالمنتصر كانت له مكافئة معنوية ،ووقود نفسي لمواصلة
ذلك الحماس ضد خصمه ،والمتلقي السلبي – العدو – كانت له قاصمة بهزيمته الحسية والمعنوية؛
لذلك حققت المفردات السابقة بعدين إيجابيين.
إن األفعال باستقاللها ،ال تعطي معن مفيدا ،إالَّ إذا اىتبطت بالسياق النصي« :فروت السيوف»
في قاموسيتها ال تفيد سوى نقل الخبر؛ لكن بانسجامها مع سياقية العباىة التالية أتت بمعاني جديدة،
وحملت دالالت أفادت نشوة النصر ،خاصَّة عندما تآزىت جميع تلك األفعال الماضية في عمليَّة نقل
الحدث ،ومن هنا نستطيع القول بأن الخلق الداللي يأتي نتيجة التفاعل اللغوي والصوتي.
إن شخصيات القيادة تختلف في تكوينها ،وتتباين في سلوكها ومكوناتها؛ نظرا ألساس تكوينها
ومحيطها المكاني والزماني؛ لذلك نجد  -غالبا  -تمجيدا للحكام واألمراء من قبل شعراء عصرها؛
نظرا لما ينالوه من سخاء وعطاء ،نظير ذلك .إالَّ أن هذه النظرية ليست مطردة ،فشخصية – اإلمام
الخليلي – مرموقة ،كونتها سلوكيات إيمانية ،وىبتها ىوح التضحية؛ م َّما أثن عليها ال َعا ِلم قبل
الجاهل ،وخلدتها تضحياتها وإخالصها لوطنها ،فحري بها أن تنال إعجاب الشعراء ،ال لمقابل
تفان في سبيل عزة اإلسالم .هذا ما قرأه النص في صفات هذه
العطاء ،بل مقابل ما قدمته من ٍ
الشخصيَّة الفذة ،شخصيَّة اإلمام الخليلي.
بعد أن نقل الشاعر صوىة مختصرة لمروية النصر ،انتقل من البعد العام إل البعد التفصيلي
لمجريات المعركة ،كيف حدثت؟ وما هي األسباب التي أوجبت عل اإلمام اتخاذ هذا القراى لخوض
المعركة؟
 نقضت بنو حراص عهد إمامهم ،وعتو عتوا مع بني ذبيان. غدىت به نخل وخانت عهدها. -ماذا ده نخال وماذا غرها.

 باألمس أنقذك اإلمام من األس . فأت الصريخ إل اإلمام بمحرم. لب نداهم في خميس أىعن.األفعال« :نقضت» « +غدىت» « +عتوا» « +خانت» أفادت خيانة القوم ومخالفتهم لإلمام ،في
داللة عل الحدث المنصرم ،وأبانت السلوك الخاطئ الذي ماىسه هؤالء القوم ،فجاءت المفردات
النصية بلغة تتقدمها الخطابية والشفافية؛ إيضاحا وفضحا لذلك السلوك الشائن ،وتأكيدا لحدوث تلك
األفعال ،جاءت مكونات النص بصيغة الماضي ،كما أن التكراى الداللي المؤكد لتلك الصفات
الذميمة؛ جعل اإلمام يفكر في إيجاد حل لهذه اإلشكالية العميقة ،فكان قراىه في العالج متدىجا ،كما
أفادته سياقية النص:
 بعث اإلمام إليهم بنصائح. فدعاهم ة دعوة مخلص. وإل الشريعة والكتاب دعاهم ،فأبوا وقالوا ليس بالكتمان.القيادة الحكيمة التي يتميز بها األئمة والقادة والحكام ،لم تكن وليدة اللحظة؛ بل نتيجة تربية عميقة،
وفكر مستنير ،وفقه حربي .لذلك لم يتعجل اإلمام األمر في مقاتلة القوم ،بل بدأ بخطوة الدعوة
لنصحهم ومحاججتهم باألدلَّة والبراهين ،علهم يستجيبوا لنداء العقل ،إالَّ أنَّهم حكموا أهواءهم وأصروا
عل المخالفة؛ م َّما اضطر اإلمام لمقاىعتهم ،وإحقاق الحق ،وىدع الباطل .وهذه الحنكة والحكمة تعد
أسا مهما في الشخصيات القيادية ،وهي ما اتسمت بها شخصيَّة اإلمام الخليلي ،وقد حققتها أبعاد الجمل
الفعلية:
 فدعا اإلمام جنوده فتقدموا. ساىوا وساى إمامنا في جحفل. -ىكض اإلمام بجيشه.

لقد أفادت الجمل السابقة ،الخطوات التي اتخذها اإلمام في معالجة اإلشكالية ،والمتمثلة في عدم
استجابة الخصم للخضوع تحت إمرة القيادة العا َّمة؛ م َّما جعل اإلمام الخليلي يصدى أمره إلخضاع
المناوئين .كما أن النص لم يغفل تسجيل المشاىكة الفاعلة من قبل القائد ،ونزوله الميدان؛ قدوة وأسوة
ألتباعه ،وهذا ما حققته المتتاليات النصية بصيغها الماضوية الدالة عل المماىسة الواقعية لقيادة
المعركة.
لم تكن تتابعات اللغة بعيدا مفهوميا ودالليا عن المتلقي ،فالقراءة األول لمستوى النص تعطي
الغاية والهدف ،وما سطحية المعجم الذي سيطر عل مستوى البناء في غالب النص ،إالَّ أمرا قصديا؛
تحقيقا إلعالن هذه المبادئ لدى المتلقي اإليجابي والسلبي ،المتجسدة في مشاىكة اإلمام قومه في
المعركة .كما أن الدالالت التي ساقتها الجمل السابقة تمحوىت حول بعد يتمثل في الشخصيَّة الحازمة
الجادة ،والتي تتملك القدىة عل اتخاذ القراى اإليجابي بدون توان ،وبسرعة يتطلبها الموقف في تنفيذ
ما شرع تنفيذه؛ مصلحة للوطن وأتباعه ،وهو ما تبدى جليا من دالالت بناء جملته الفعلية ،والتي
جاءت في سياق الماضي.
إن اللغة التعبيرية لمستوى النص تتباين من شاعر آلخر ،حسب مقومات البناء اللغوي والخيال
التصويري ،وقد تمثلت هذه القدىات عند مجموعة من شعراء العربيَّة القدماء والمحدثين ،فجاءت
سرديات نصوصهم مختلفة باختالف المحيط البيئي ،والمقوم التصويري ،والدافع الشعوىي .وأبو
سالم قدم للمتلقي نصا شعريا حاول استنطاق الحدث من خالل متتالياته الفكرية بلغة جملية ،تمظهرت
بأسلوب خطابي سردي بديع ،تجلت في مفرداته لغة الناقل والمصوى ،وكأنه صحفي يصوى المشهد
بعد إعالن نتيجة النصر:
بشراي قد جاء البشير مهنئا. ..... ...
نشرت له األعالم من فرح..... ... ...
هجم السروى علي... ... ... ... ... ...
نصر اإللهُ مح َّمدا. ..... ...
ال غرو إن
َ

فليفخر اإلسالم قاطبة له..... ... ... ...
«فجاء» « +نشرت» « +هجم» « +فليفخر» أفعال دلت عل البعد الماضوي ،وما أثاىته من
تعبيرات ،عمقت الروح اإليجابية لدى المتلقي من خبر النصر ،وسجلت في نفس السياق مدلوالت
سلبية في ذاتية الخصم ،وبذلك حققت اللغة السياقية المطلوبة.
ويمكننا القول بأن اللغة السردية سيطرت عل الجملة في النص؛ كونها جاءت بلغة خبرية تصف
الحدث ،إذ لم يكن للجملة اإلنشائية ذلك الحضوى المباشر ،مثل ما كانت عليه الجملة الخبرية؛ وذلك
يوصلنا لنتائج ترتبط بالبعد الداللي:
 إذ النص كان بعده مدحيا ىاويا لسيروىة المعركة ،وما اىتبطت به من وقائع وأحداث تخللتذلك الحدث.
 كما أن أمر البت في تلك المشكالت التي حدثت لإلمام ،جاءت بقراى حازم وسريع؛ نتيجةاستفحال المشكلة.
 والنص بأبعاده الداللية ،حقق اللغة التي من أجله تأسس النص ،فجاءت لغته سهلة مباشرة؛تحقيقا للبعد النفسي ،الذي هدفه بعث الروح المعنوية في ذاتية الممدوح وجنده المخلصين ،وعليه حقق
بعدا عخر ،تجلت مرجعياته في االستمراى والصمود؛ عزا ومنعة للوطن العزيز.
 إن المفردة باستقاللها عن تاليتها ال تعطي بعدا دالليا ،حتَّ تتعانق لغة وتركيبا مع ىديفتها،وبذلك يتشكل البناء؛ ليعطي بعدا ذا داللة عبر الرسالة القصدية التي بثتها أجهزة المرسل عبر ىسالة
إل المتلقي.

المعجم وبعده الداللي:
تتشكل القصيدة العربيَّة من مفردات مترابطة متناسقة ،يحكمها القالب العروضي الخليلي ،وتتجل
أبعاد النص الداللية من جراء مكوناته المعجمية .فالمعجم الشعري يبرز في القصيدة؛ لكونه جزءا

مهما في بنائها ،ويعكس المستويات المختلفة لواقع القصيدة ،دينية ،وثقافية ،واجتماعيَّة ،وتاىيخية،
بشكل عام؛ فهو يمثل الرصيد الخام الذي يتألف منه الكالم .فالشاعر ينتقي من مفردات اللغة ما يتالءم
وتجاىبه؛ م َّما يجعل ذلك االختياى حرا لمفرداته ،حسب ما يقتضيه الموقف الشعري.
إن النص الشعري يمثل في ذاته وبصوىة خاصَّة لغة منظمة ،هذه اللغة موزعة إل وحدات
لفظية ،بحكم أن هذا يُعد أبسط المحاوالت وأكثرها تلقائية في توزيع النص إل وحدات دالَّة( .)11هذه
الوحدات المستعملة تندمج ضمن شبكة لغوية واسعة ،إ َّما أن تبق مرجعيتها سطحية ،وأ َّما أن تتولد
منها لغة جديدة ،حسب السياق الذي يفرضه النص ،فتو ُّلد لغة جديدة جاء نتيجة انزياح عن اللغة
العادية .وعليه فـ«الشعر يُعبر عن مفاهيم وأشياء تعبيرا غير مباشر»( ،)12وأنَّه يعبر تعبيرا مباشرا
فيفقد شعريته.
َّ
إن المجال الداللي للشعر يختلف باختالف الشاعر والتجربة ،فمنه ما كان مالمسا للحياة اليومية،
يهت ُّم بجزئياتها الرتيبة ،لكنَّها دالالت مفهومة ،يقبلها العقل والفهم ،لذلك فهذه الصوى يمكن أن
تستوعبها دونما حاجة إل مقاييس وشروط؛ كون مجالها التصوىي اإلدىاكي ال يتع َّدى حدود قراءتها
األول  ،فحقولها الداللية «التي يتكون منها المجال اإلدىاكي عند اإلنسان ،ال تحتاج حين نتواصل في
شأنها عبر اللغة الطبيعية إل العقل والفهم الثاقب ،والقبول واالصطفاء ،واالستئناس بالقرائن؛ ألنَّها
حقول متماهية مع هذه اللغة ،ومنظمة بحسب معطياتها الصوتية ،والصرفية ،واالشتقاقية والتركيبية
إل الحد الذي يجعل كل حقل داللي نتيجة مباشرة لنظام اللغة أو بنيتها ،وهو ما يسفر عن تداول هذه
وضع تواصلي ضمن حياتنا اليومية»( ،)13وليس معن
الحقول تداوال مشتركا يظل هو نفسه في كل
ٍ
ذلك أن اللغة المفهومة هي لغة مبتذلة ،وإنَّما تنازلها إل لغة مباشرة وخطابيةَ ،بعُدت وحداتها
اإلخباىية عن اللغة التصوىية التي يمكن أن يُنشئ القاىئ منها لغة جديدة ،تولدت من وحداتها
اللغوية.
لوتمان ،يوىي :تحليل النص الشعري ،ترجمة حمد أحمد فتوح ،النادي األدبي الثقافي ،جدة1999 ،م ،ص.173
مايكل ىيفاتير :دالئليات الشعر ،ترجمة ودىاسة :مح َّمد معتصم ،منشوىات كلية اآلداب ،الرباط ،ط ،1997 ،1ص.7
بلمليح ،إدىيس :المختاىات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خالل المفضليات وحماسة أبي تمام ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،الرباط 1995م ،ص.424

كما أن تجربة الشعر تنساق ضمن اللغة التي ينتجها التفاعل بين الشاعر وما حوله ،فقد يفرض
تواصل بين الباث والمتلقي؛ لتحقيق البُعد الشاعري الذي أىادته التجربة الشعرية،
الواقع الشعري لغة
ٍ
فكان أقرب للغة الطبيعية؛ تعالقا مع الواقع ،وضمن هذا السياق نقف مع نص شعري كونته مفردات
أُىيد منها تحقيق أبعاد اىتسمت في ذاكرة الباث ،تحمل بين مكنوناتها سياقية نصية ،تتمثل في بث لغة
الفرح؛ ابتهاجا بالنصر ،بأسلوب خطابي مباشر؛ إيصاال لدوال النص للمتلقي العادي.
قال أبو سالم الكندي في موقعة عبري (بحر البسيط):
اليييو َم أصييب َح هييذا القطي ُر مبتسييما

وأصب َح الده ُر يبني ك َّل ميا هُيدما

وقد غدا الناسُ كال عني َد صياحبِ ِه
القييالع
فييوق
وأسييم ُع النقيي َع ميين
ِ
ِ
علي ُ
رو ُى
وقفييت أسييأ ُل ميييا هييذا السيييـ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مهنئييييييا فكي َّ
يييييأن العييييييي َد بينهمييييييا

وميييي َل َّ
إن إمييييا َم المسييييلمينَ أتيييي
فقي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
فقمي ُ
يييت أنظيييي ُم أشييييعاىي أهنئييييهُ
ولما غدت أىضُ عبيري واليذي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييملتر
أضييييحت جمييييي ُع بييييال ِد السييييـ
شي
طائعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةه
كأنمييييييا عرفتييييييهُ قبيييييي َل ىؤيتِيييييي ِ
كم ىا َمهيا قبلَيهُ قيوم وقيد عجيزوا

كل حصي ٍن غيدا فيي ىأ ِسي ِه علميا
ك البشييائ ُر هييال موكييب قييدما
تليي َ
منهُ البشي ُر وقد دانيت ليهُ العظميا
والمسييييلمينَ وميييين فييييي سييييل ِك ِه
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياييا
انتظمياليييبال ِد تحييييي السيييي َد العلمي
مييينَ
تطالييبُ العف ي َو من يهُ تسييأ ُل الييذمما
يؤس والنقمييا
لمييا ىأت يهُ كفاهييا البي َ
عن نيلِها فسقوا مين كأ ِسيها نيدما

لميييا أتيي َ
ييت إليهيييا ييييا بييين بجيييدتِها
مح َّميييد نجييي ُل عبيييد هللاِ أني َ
ييت لهيييا

فقيييم إليهيييا وعاملهييييا بميييا لزمييييا

ك واإلسييييال َم قاطبيييية
إنييييي أهنييييي َ

ك
ك مييين أسيييدى لييي َ
فاشيييكر إلهييي َ

بشيـرى لكييم يييا ىجييا َل الس يـر َّ
إن

ىسيما
الدهر غفران لكم
بصفح ِة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
النعمي
ِ
ومفخيييرا نلتميييوهُ ،أيُّهيييا الكرميييا
ق إذا مييا ظييالم ظلمييا
وسيييفَ ح ي ٍ

اليذكر أنشيـ ُر
وكم لكم من حمي ِد
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمهُ
لكي
ِ
إلمييام المسييلمينَ يييدا
إذ صييـرت ُم
ِ
يا أيُّها العُربُ هبوا مين مراقي ِدكم
وأسييمعوني قراعييا ميين كتييائبكم

ك عفييوا بهييذا هللاُ قييد حكمييا
جاءت ي َ

فاليوم أصبح جرح اليدين ملتئميا
فإنَّني ُ
لست أىض غي َرهيا نغميا

ك
حتَّييي أىى ضييين َ
ك بعييي َد الضييين ِ

حولهيييا
مييين عي ِشيييها وأىى مييين ِ

ُنيا
ئسيالرس ُل تخبر
يوم
تجي ُ
فييا خي َر ٍ
ييييييييييييييييييييييييييع ٍة
ييييييييييييييييييييييييييي

َّ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياييا
ك يجميي ُع الكلمي
أن
اإلمييا َم بضيين ٍ
حرمي

تأسست لغة النص السابق بجمل تداخلت بناها بين الخبر واإلنشاء ،تحكي لنا بأسلوب سردي
حادثة االنتصاى الذي تحقق عل يد اإلمام وجنده .تلك المفردات النصية جاءت بصيغة الجملة
الماضوية ،وقد تصدىت مقدمتها دالالت الزهو والفرح؛ تعبيرا عن اإلعجاب الذي قُد َم من قبل
الفاتحين .ذلك االستهالل أعط المتلقي شحنة إيجابية ،وفي المقابل بثت نفس المفردات السابقة
إشاىات سالبة للمتلقي الضد /العدو:
 أصبح هذا القطر مبتسما. أصبح الدهر يبني كلما هدما. وقد غدا الناس كال عند صاحبه مهنئا. وقفت أسأل ما هذا السروى وما تلك البشائر. فقيل إن إمام المسلمين أت منه البشير وقد دانت له العظما.لقد صاغ الشاعر مفرداته النصية بمعاني دلت عل التحول «أصبح» « +وقد غدا» .ولم يكتف
الباث بتلك اللغة الوصفية الخبرية ،بل ج َّسد إيقاعات صوتية تجلت من خالل األسلوب الذي انتقل من
الجملة الخبرية إل الجملة اإلنشائية «وقفت أسأل ما هذا السروى» ،ث َّم تحولت صيغة النص إل لغة
الحواى التي بن عليها متتالياته الفكرية« :وقفت أسأل ،فقيل إن إمام المسلمين منه أت البشير» .هذه
التحول من البؤس
المفردات بمباشرتها وسطحيتها ،كونت لدى المتلقي بعدا جديدا ،أوحت بلغة
ُّ
والحزن إل السروى والطرب؛ نتيجة لما حدث من لَـ ٍّم للشمل ،واتحاد القوم بعد التفرق؛ حقنا للدماء.
كما بعثت تلك األخباى الساىة لدى الشاعر نشوة الزهو واإلعجاب ،فجاءت صوىه في غاية
اإلبداع ،وكأنه يعيش الحدث ىؤية وقلبا؛ وذلك ما ترجمته الدالالت التعبيرية التفصيلية لمجريات
المعركة ،والدوى الكبير الذي قام به قائد الميدان ومن معه .تلك األحداث اإليجابية أيقظت شاعرية
الشاعر ففجرتها.

 «فقمت أنظم أشعاىي أهنئه ،والمسلمين ومن في سلكه انتظما».لقد وضحت الدوافع التي نطق بها النص من خالل االستهالل الذي افتتح به نصه الشعري ،حيث
جاءت مفرداته المعجمية مبرزة ما يمتلكه الخليلي من قوة وحنكة واقتداى؛ لما تحقق عل يديه من
استقراى وأمن:
 غدت أىض عبري .....تحي السيد العلما. أضحت جميع بالد السر طائعة. تطالب العفو منه. كأنما عرفته قبل ىؤيته. كفاها البؤس والنقما. لما أتيت إليها .....جاءتك عفوا.....لغة التحول بدت واضحة في الصيغة المعجمية التي بن عليها الشاعر فكره وداللته ،وكأن
السياق يضمر مرجعية سابقة ،قرأتها لغة النص اإليحائية .فأمر البالد كان معوزا ،وسلوكيات خاطئة
تحولت إل بعد إيجابي مقبول ،أعلمتنا بها منطوقية النص« .ولما غدت أىض عبري+ ».....
«أضحت جميع . .....طائعة» .هذه المفردات بتواليها المنظم المسبوك ،وبإيقاعيتها الصوتية المتداخلة
مع البناء التركيبي ،عبرت عن الجديد والمختلف ،وكأن الشاعر عقد مقاىنة بين سلوك شائن قد كان -
وهو فعل غير مقبول  ،-وسلوك ىاق فرح به الجميع .ث َّم تولدت من النص مفردات شكلت بعدا تناسق
والسلوك الذي اشتهر به هذا اإلمام :من شيمة ونجدة وشهامة ومروءة ،هذه السلوكيات ينتظرها أهل
تلك الدياى منذ زمن؛ م َّما جعلهم يرفعون له التحية عالية خفاقة «تحي السيد العلما  +عرفته .»...ث َّم
تواصلت الدالالت متدفقة في ىسم لوحة جديدة عن هذه العطاءات التي قدمها لهم هذا اإلمام ،وكم
كانوا ينتظرونها .وقد تمثلت تلك اللوحة في ترجمة سلوكه ،كونه كفاهم البؤس والعوز ،والمذلة
والحاجة ،والدكتاتوىية المتعالية التي سيطرت عليهم من قِبل ِعلية القوم الذي «ال يرقبون في مؤمن
إال وال ذ َّمة»« ،كفاها البؤس والنقما» .وبذلك السلوك اإليجابي ،جاءت ىدة الفعل بنفس المستوى من

الطرف المقابل.
 «لما أتيت إليها يا ابن بجدتها». «جاءتك عفوا.»...العباىتان السابقتان شكلتا لغة صوتية اىتدادية ،أنبأت عن سرعة االستجابة ،فكل فعل له ىد فعل
مساو له في المقداى ،مخالف له في المعن  .فالسلوك الحميد الذي جاءهم به ،كانت نتيجته تلبية
الدعوة ،والطاعة وااللتفاف حوله؛ غاية في تحقيق المثل العليا ،والوحدة والقوة .كما أن تلك المعاني
أفادت عمق الدوى الباىز الذي قام به؛ خاصَّة تأمين الثغوى ،فعبري أىض لها امتداد مع دول
مجاوىة ،كانت لها أطماع في االمتداد والتوسع .وتأمين هذه الثغوى مهم جدا لالستقراى األمني
واالجتماعي .وهو ما ساد بالد السر بعد أن عادت إل دولة اإلمام الخليلي.
والبعد الموضوعاتي لقصائد المديح في القصيدة التراثية ،شأنها تعداد المناقب ،وإبراز الصفات
ال ِخلقية وال ُخلقية ،هذه اللغة المدحية اعتادها المادحون ،لكننا إزاء معجم جديد انزاح بمفرداته إل لغة
تبدت فيها لغة امتزاج المدح بالنصح واإلىشاد ،مخالفة بذلك مضمون بنية القصيدة الجاهلية في
موضوعاتها .وهذا ما ال يمكن تقبله من قبل الممدوح؛ خاصَّة إذا كان الممدوح من ذوي القيادة
والحاكمية والسلطة .ويُعزى ذلك إل

ثقافة الشاعر الدينيَّة ،التي ترى بأن المجاملة ليست من

السلوكيات المرتضاة دينا .وفي الصوىة المقابلة ،نجد أن اإلمام قد ترب عل منهج القرعن ،الذي
يشعر باألىيحية عندما تُقَ َّد ُم له مثل هذه النصائح والمقترحات ،هذا السلوك قلما نجده اليوم عند أهل
القيادة والحكم .وذلك قوله:
 فقم إليها وعاملها بما لزما. فاشكر إلهك من أسدى لك النعما.بعد هذا السياق تحولت لغة المعجم النصية إل تهنئة أهل عبري ،ودعوته لهم بالوقوف مع هذا
القائد بكل بما يملكون:
 -بشراي لكم يا ىجال السر... ...

 وكم لكم من حميد الذكر أنشره. ..... ومفخر نلتموه... ... إذا صرتم إلمام المسلمين يدا وسيف حق... ...لم تتوقف المفردات الدالة عند المدح والتهنئة ووصف ما حدث؛ بل جاء بمفردات تعلوها ىوح
الخطابة واالستنهاض؛ دفعا للهمم ،ووقوفا صفا متينا مع هذا اإلمام ،وعدم الغدى به وخيانته؛ لذلك
نقرأ في معجمه نبرة القوة والجزالة كقوله:
 يا أيها العرب هبوا من مراقدكم. وأسمعوني قراعا من كتائبكم. حتَّ أىى ضنك بعد الضنك في سعة.لغة االستنهاض هيمنت عل المستوى النصي ببعدها ومحمولها الداللي .فالقصيدة لم تكن غايتها
ذلك المدح المتمثل في إبراز صفات الممدوح ،أو وصف ما حدث وصفا دون بعد سياسي مازج
نصية المعن  .وبتلك اللغة التواصلية عبر أجهزتها المختلفة ،استطاع الباث برسائله بث كل ما اعتوى
في جهازه الذهني؛ محققا لغة قصدية ،تمثلت في أبنيته اإلنشائية المؤسسة عل النداء ،ولغة األمر
الطلبية ،وذلك م َّما حقق ىوح القوة واالستنهاض لدى المتلقي؛ حتَّ يكون صفا متينا مع قائده؛ محافظا
عل ىوح األمن واالستقراى التي ينشدها كل مواطن.
انتهت القصيدة بهيكلة ضاىعت فيها القصيدة الجاهلية ،واضعة خالصة ما تحدثت عنه ،ملخصة
جميع األبعاد التي ناقشتها بين مستوياتها المختلفة :اإليقاع والتركيب والمعجم والداللة .وجاءت خاتمة
النص بلغة تفاؤلية ،وهو ما يطمح إليه الجميع ويتمناه:
يييييا خييييير يييييوم تجيييييء الرسييييل
تخبرنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

أن اإلمييام بضيينك يجمييع الكلميييا

خاتمة:
حاول البحث تقديم قراءة بنيت عل منهج التلقي والوصف والتحليل والتأويل ،لقصائد ماىست
سلطتها في إبراز الحركة السياسيَّة ،في عصر اكتنفته تداخالت قَبَ ِلية ومكانية وزمانية .وقد حكت
النصوص السابقة ،التفرق والتمزق الذي عاشته ُعمان إبان هذه الحقبة من الزمن .وعليه سجلت
قصائد أبي سالم الكندي ما نهض به اإلمام الخليلي من دوى باىز في توحيد قرى ومناطق ُعمان .هذه
النصوص بشعريتها ،أوقفتنا عل شخصيَّة اإلمام الخليلي الفذة ،والدوى المضيء الذي تبلوى في
عصره واستضاء به مجتمعه ،حتَّ بقيت أشعته مضيئة إل عصرنا هذا.
قدم البحث بُعدين تعلقا بالجانب التركيبي والمعجمي ،وما أحدثاه من بُعد داللي ،جلته النصوص
الشعرية باكتنازاتها الداللية ولغتها التواصلية .وقد جاءت هيكلة النص الشعري الخاىجي مع أبي
سالم ،محاكية النص القديم في :الوزن والقافية ،ومكوناته األخرى .وأوجدت البنية التركيبية للنص
عند أبي سالم انسجاما لغويا ،تجسدت من خاللها أبعاد النص الداللية :اإليحائية والمفهومية .وعند
تأ ُّمل المفردات المعجمية التي تكرىت عل مستوى النصين ،نجدها تحمل لغة واضحة؛ غايتها إبراز
صفات القائد الشهم ،والدعوة للوقوف معه؛ حماية للوطن .وقد اتسمت لغة النص الشعري عند أبي
سالم ،بالخطابية والمباشرة؛ كونها تدعو إل التحفيز واالستنهاض ،والمدح اإليجابي.
وختاما توصي الدىاسة الباحثين بقراءة معمقة ،وأكثر مساحة زمانية ومكانية ،لنصوص أبي
سالم ،الذي اشتهر بشاعر الحرية والوطنية ،وما نفيه خاىج أىض الوطن إالَّ دليل قوي لصوته الحر.
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