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بعد عملية إدخال شعر الصاحب في مجرى القنوات البالغية وماا واوافر ماال عالباغ بالغياة 

 سجيل ما أفرزه البحث وسجله مال نوابج :في خطابه الشعري نشرع اآلال بو
مال خالل عملية البحث الدابم فاي نسايج النصاول الشاعرية للصااحب لليشاع فياه عاال العالباغ  -

البالغية المووافرة فيه وجدت أال نصه الشعري أمولك خاصيوه المعرفية، ووأثيره الجمالي ويااال 
 للفنوال البالغية أثر في إبرازها.

ني واقونال أهم محاوره ظهر جلياً أنه أدى دوراً مؤثراً في بناء العبارة بعد ووبع فنوال علم المعا -
الفنية الشعرية للصاحب، ففي مبحث الخبر واإلنشاء ياال الخبر قد وشيل في ادابية منساجمة ماع 
الداللااة اإلنفعاليااة وقااد عااالج مواقااع شااعورية مونوعااة أيثرهااا فااي المااد  والوعظاايم  هاال البياات 

 رثاء لهم مع انوشاره في أغراض شعورية أُخرى.)عليهم السالم( وال
أما اإلنشاء فقد برز فيه أُسلوب االسوفهام مال بيال ا ساليب ا ُخرى فياال أيثر شيوعاً بشيل 
جعل منه سمة جمالية وداللية يوبعه أسلوب ا مر والنداء والنهي وقد اسوثمر الشاعر وحول الدالالت 

بارغم اخوالفهاا فاي درجاة الحفاور فاي  –دالالت مجازياة  ا صلية الوي وصيب هذه ا سااليب إلا 
 بلورة الرؤية العميقة اليامنة في الوجربة الشعرية فياال هذا المبحث ا يثر فاعلية في شعره.

وأما بالنسبة  حوال الجملة وما فمه مال وحوالت ونواب الجملة مال )وقديم ووأخير، وإيجاز 
مال مجموع هذه الوحوالت الواي وطارأ علا  ميوناات وإطناب، وفصل ووصل، وقصر( أفاد الشاعر 

البنية ا ساسية للجملة بما يناسب موقفه اليالمي، ووجاربه الشعورية لذلك ياال حفورها في شاعره 
 موفاوواً.

أما الثالثية ا ثيرية للفنوال البيانية )الوشبيه، والمجاز، واليناياة( فقاد بارز الوشابيه ماال بينهاا وقاد  -
ي لااه الوشاابيه بااا داة أيثاار هيمنااة، وأيثاار وااأثيراً، وفاعليااة فااي النصااول مثاال المسااووى البناااب

الشعرية بشيل مثل عنده مسووى مال مسوويات الخطاب البالغي وقاد أنوشار عناده بشايل رباي  
في وصع الطبيعاة، والماد ، وأغاراض أُخارى. فاي حايال لام يمثال المساووى البناابي المحاذوع 

رية وأال ياال الفاعلية موجودة فقليلة جداً وبهاا نساوطيع أال ا داة فاعلية في إنواج النصول الشع
ندرك أال فاعلية الوشبيه لي  في حذع ا داة ووجه الشبه وإنما وبق  عملية وأثير الوشبيه خارجة 

 عال دابرة حذع ا داة وووجه الشبه محصوراً واثيره بفير المولقي وشعوره.
عااال الدراسااة وغيابهااا راجااع لناادروها فااي أمااا المجاااز وعالقاوااه )المرساال، والعقلااي( ف اباات 

شعره، وانعدام فاعليوها في حيال مثلت )االسوعارة( بؤر الووور الداللي عند الصاحب وانوشر فيه بناء 
االسوعارة المينية بصورة أيبر وقد غلب عليه الوشخيل مما أيسب نصوصه الشاعرية بعاداً إيحابيااً 

إلياه وأفااع جمالياة للداللاة الماراد إيصاالها. أماا بنااء  ووعبيرياً موميزاً عمل عل  شاد ذهاال المولقاي
االسوعارة الوصريحية فيانت اسوعاروه معظمها هشة سهلة بسيطة اإلدراك. في حيال قلت المالءمات 

السوعارية مال ورشيح ووجريد أالّ في بعض النصول الشعرية وانوشرت االساوعارة فاي شاعره فاي ا
 يثير مال المواقع والوجارب الشعرية المخولفة.

أما اليناية فيانت محدودة في شعره ويانت داللوها اليلية وافحة يميال وصولها إل  المولقي 
 واورة وخاصة في السياغ المدحي.بيسر وسهولة ففالً عال احووابها بعض الينايات المو



ويانت الفنوال البديعية قد هيمنت عل  مساحة غير قليلة في شعر الصاحب وقد ظهار للبحاث أال  -
البنية االيقاعية له ال ونفصل عال الورييب والداللة في شعره فقد اسو ل فيها قوة العامل الصووي 

اال مال أبارز فنوناه الوصاريع إذ يااال مال أجل إفراز الداللة فخلع ذلك ملمحاً مميزاً في شعره في
له حفور مميز في شعره وقد مّثل عند الصاحب في الموافع الوي وجد فيها العصب الذي يشد 
أوصال النل ويحفاظ ووازناه صاووياً، ودالليااً وانوشار فاي دالالت مونوعاة أيثرهاا فاي قصاابده 

 الفلسفية واليالمية، وفي مدابحه ففالً عال أغراض أُخرى.
ا  فقد أدى وظيفة صووية، وداللية في شعره؛ وياال انوشار الجنا  غير الوام أيثار أما الجن

مال انوشار الوام؛  نه يويح قدراً مال الحرية، ومرونة الوشييل فيه ولم ييال الجنا  لديه زخرفاً لفظياً، 
المياني أو حلية زابدة. وفي رد العجز عل  الصدر اسو ل الشاعر فيه يثافة العامل الصووي، والبعد 

له بوجلياوه المخولفة وأشاياله البنابياة المونوعاة فاي الوعبيار عاال وجارباه الشاعورية وفاي هاذه الفناوال 
الثالثة اسوثمر الشاعر الجو الصووي في خلغ حدث داللاي موجادد فاي شاعره. وُيظهار االقوباا  ماال 

نااي والحااديث، القاار،ال، والحااديث الشااريع دلياال النفااج المعرفااي للمباادع فاإلفااادة مااال الاانل القر،
ووصع ا شياء، أو الوعبير عنها مال زاوية الوصور اإلسالمي يوسم بأهمية يبرى فاي مياداال العمال 
الفني وارويز وجوده في أثبات قفايا عقابدية ووجد في وجارب شعورية أُخرى أال أنها يانات قليلاة 

 جداً.
داللية هي المقام ا ول وفي الجمع بيال الموناقفات الوي يفطلع به )الطباغ( يانت لناحية ال

بالنسبة لهذا الجمع مماا يثاع المعنا  وعماغ الداللاة وخاصاة فاي النصاول الفلسافية وبشايل يحقاغ 
 الوأثير الجمالي، والفني للمولقي.

وقد وقعت هذه الفنوال البديعية في أطر عالبقية جميلة ولم ويال زخرفاً لفظياً مويلفاً مفروفاً 
عصاار  -القاارال الرابااع الهجااري-العصاار الااذي ينومااي إليااه الشاااعر علاا  الشااعر إذا أخااذنا بالحسااباال 

الزخاارع البااديعي فويااوال هااذه النقطااة هااي أهاام ا بعاااد الوااي ووصاالنا إليهااا فااي اسااوقرابنا نصااول 
 الصاحب الشعرية.

ويانت فنوال )المعاني والبياال والبديع( أداة وأثير يحارك فيهاا ذهاال المولقاي لينقلاه ماال حالاة إلا   -
ذه العناصر جميعاً مصهورة في موقع االنسجام الموحد والوناغم ا ساسي ماع أُخرى وجاءت ه

الوجااارب الشااعورية ا ُخاارى ا ماار الااذي خلااغ قاادراً يبيااراً مااال الووافااغ فااي اإلنواااج الااداللي 
 للنصول .

 
 
 

 


