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المستخلص
الشعر عند أمة العرب سجلها الذي يحمل ماضيها وحاضرها ،فهو من مفاخرها الذي تتغنى به في كل مكان،
وفي هذا البحث نبين جانبا ً من مزايا الشعر العربي وبالغته والذي يتحلى بفن من فنون البالغة العربية وعلومها
وهو فن (التشبيه) ،إذ به تكون الصور التي يرسمها الشاعر من خالل شعره قريبة إلى ذهن المتلقي ،فيعمد
الشاعر إلى تزيينها وتجميلها بطريقة بالغية عالية ،من خالل فن التشبيه ،فيضع بصمته بواسطة الشعر عند كل
من الشاعرين (أبي معتوق الموسوي)( ،علي بن خلف الحويزي).

Abstract
Poetry for the Arab nation has its record that carries its past and present, it is one
of its feats that it sings everywhere. The poet, through his poetry, is close to the mind of
the recipient, so the poet decorates and embellishes it in a high rhetorical way, through
the art of simile, and puts his mark through the poetry of each of the two poets (Abi
Maatouq Al-Mousawi), (Ali bin Khalaf Al-Huwaizi(.
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 مقدمة:
الحمد هلل الذي خلق الخلق فقدره تقديرا ،والصالة والسالم على الرسول الكريم دمحم
(ملسو هيلع هللا ىلص)،المبعوثفيالعالمينرحمةوسراجاًمنيرا،وعلىآلهوصحبهوسلمتسليما.
أمابعد...
فالتشبيه أحد فنون البالغة العربية ،الذي يشكل صورة أدبية وبالغية
عاليةفيالتعبيرعنمرادالشاعرومبتغاه،ونيلمايطمحإليهوالوصولله،إذبفن
ُ

فيعبر عن الغرض
التشبيه يرسم الشاعر الصور الشعرية من خالل معانيه وألفاظه ّ
ِ
الصورة الواضحة،

الفعال في إيصال
الذي هو في صدده ،فكان لهذا الفن الدور ّ
ةالمعبرةلمايجوبفيجوفاألديبمنأفكاروغايات،فكانتدراستيوعنوان
والفكر
ّ
بحثيعنفنالتشبيهلمايمتازبهمنمميزاتتجعلهأوضحفكرةوأقربخطوةبين

كلمنالمشبهوالمشبهبه،فكانعنوانالموضوع( فن التشبيه في شعر أبي معتوق
الموسوي وعلي بن خلف الحويزي) ،وقدجعلتهفي مبحثين ،المبحثاألول ذكرت
فيهحياةالشاعرينونشأتهماومنثموفاتهما،أماالمبحثالثانيتكلمتفيهعنفن
التشبيه وقد تضمن خمسة مطالب ،فكان المطلب األول التشبيه المرسل المفصل،
والمطلبالثانيالتشبيهالمرسلالمجمل،والمطلبالثالثالتشبيهالمؤكدالمفصل،أما
المطلب الرابع التشبيه المؤكد المجمل ،وكان المطلب الخامس التشبيه الضمني،
فكانتهذهالمطالبتبينوتوضحفنالتشبيهوأنواعهفيشعركلمنالشاعرين،ثم
بعدذلكالخاتمةوالمصادر.
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المبحث األول
وقفة مع حياة الشاعرين ( أبي معتوق الموسوي وعلي بن خلف الحويزي)
أوالً  :أبي معتوق الموسوي :
هو(أبومعتوق)شهابالدينبنأحمدبنناصربنحوزيبنالويبن
حيدربنالمحسنبندمحممهديبنفالحبنمهديبندمحمبنأحمدبنعليبندمحم
بنأحمدبنالرضابنابراهيمبنهبةهللابنالطيببنأحمدبندمحمبنالقاسمبن
دمحمأبيالفخارأبنأبيعلينعمةهللابنعبدهللابنأبيعبدهللاجعفراألسودالملقب
بارتفاح ابن موسى بن دمحم بن موسى ابن أبي جعفر عبدهللا العولكاني ابن اإلمام
موسى الكاظم (عليه السالم) الحويزي ( .)1ويرجع نسب الشاعر إلى اإلمام موسى
الكاظم(عليهالسالم)،وهومنالسادةالمشهورينفيالحويزةومنأبرزشعراءالقرن
الحاديعشرالهجري(.)2
نـشأته وحيـاتـه:
ولدالشاعرسنة(1221هـ)ونشأبالبصرةوفيهاأخذالعلمواألدب،كانالشاعر
فقيرافينشأته،فاتصلبالسيد(عليخان)،أحدأمراءالبصرةفيذلكالوقت،فمدحه
مدحاً يليقبمقامهومكانته،وقدكانأكثرشعرهمقصورعليهوعلىآلبيته،فلقي
الشاعراإلحسانوالعطاءمنقبلالسيدعليخانالمشعشعي(.)3
 ُعرف (أبو معتوق الموسوي) ،ببالغته العالية وطبعه الهادئ ،وقد أُصيب
بالفالجمماجعلهيبتعدعنجمعديوانهالشعري،بعدأنأتعبهوأنهكهالمرض،لكنه

بقييمتلكحافظةجيدةبالرغممماأصابه،وأخذيقومبإمالئهلولدهمنحفظه،وهذا
يفسربأنالشاعرقدوافتهالمنيةقبلأنيجمعديوانه،فتولىهذهالمهمةبعدذلك
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عرف ديوان الشاعر بـ (ديوان ابن
ابنه (معتوق) ،الذي جمع ديوانه فيما بعد ،وقد ُ

معتوق)،بدالًمنديوان(أبيمعتوق)(.)4


 وقدعلقالسيدمحسناألمين،فيكتابهعلىهذهالتسميةفقال:"واشتهرت
ِ
تسميتهبديوانابنمعتوقوالصوابديوانأبيمعتوق
؛ألنهليسفيأجدادهمناسمه

معتوق،نعملهابناسمهالسيدمعتوقفكأنهكانيسمىفياألصلديوانأبيمعتوق
ثمقيلابنمعتوقألنهاخفعلىاللسان"(.)1
ذكر السيد (معتوق بن شهاب الدين الموسوي) ،في مقدمة ديوان أبيه
المصاعبوالمتاعبالتيواجههاوالدهأثناءحياته،ومافعلهاألميرعليبنخلف
منرعايةألبيه،فقال:"وقدكانوالديرحمههللاواذاقهبردغفرانه...معشغفهبهذه
الصناعةفي  تلكاأليامواشتهارهبهابينالخاصوالعام،لمتسكنتلكالخرائدخرد
الترصيف،ولمتسلكهاتيكالفرائدبسمطالتأليف،فتوطنتسباسبالهجران،وخيمت
عليها عناكب النسيان ،وكان يعوقه عن ذلك ما لحق ذلك الزمان من الفساد ،وما
اعترىفيههذهالصناعةمنالكساد،معتفرق بالاجتمععليه،وتشتتحالاحتوى
عليه،ومابرحالدهربتفويتمآربه ،وتكديرمشاربهعلىطرفاالضرار،كماهو
ديدنهمعاالحراروذوياألخطار،إلىانقامببابمندانتلدولتهاأليام...المؤيد
بالرحمنابوالحسينالسيدعليخان،ابنالمولىكمالالدينالسيدخلفالموسوي،
مدهللاعليهظلهالعالي،فامتطىغاربالزمان،فاصبحفيامانمنالحرمان،وأواله
مواله بحصول االماني ،واعتنى بتأديبه وكان له كالمعلم الثاني ،حتى ذكت فطرته،
وسلمتبصيرته،وحسنتسيرته،واتىبالبديعمنالمعاني،وأحلهمنالمباني"(.)6
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ربماتكون تسميةالديوانبـ(ديوانابنمعتوق)،بدالً من(ديوانأبيمعتوق)،
هو؛ ألنه أخف على اللسان عند النطق به ،أو يكون سبب التسمية للديوان بهذا
تبهبعدوفاةأبيهفن ِس َب
االسم،يعودذلك؛ألنابنه(معتوق)هومنجمعالديوانور
ُ

اسمالديوانإليه.

عاصر الشاعر(شهاب الدين الموسوي) ،في حياته ثالثة من الحكام
المشعشعيين،وهم:(منصوربنمطلبالذيحكمبينعامي1244هـ ــ1213هـ)،
ثمجاءبعده(بركةبنمنصورالذيحكمبينعامي1213هـ ــ1262هـ)،ثمبعده
األمير(علي بن خلف الحويزي الذي حكم بين عامي 1262هـ  ـ 1200هـ) ،كان
الشاعر قد مدح هؤالء الحكام الثالثة الذين عاصرهم في حياتهبقصائد كثيرة ،وهذا
عايتهمله،وكانجل شعره
الشيءيدلعلىعالقةالشاعربالحكاموفضلهمعليهور
ّ
وأكثرهلألميرعليبنخلفالحويزي(.)7

وبهذا المسار قد سار الشاعر(شهاب الدين الموسوي) ،مسار الشعراء
المداحين وذلك من خالل اتصاله بأمراء الحويزة ،الذين وهبوه العطايا والهدايا ،وال
ّ
سيمامناألمير(عليبنخلفالحويزي)،الذيكانخيرعون للشاعروألسرتهمن
بعده،وهوالذيقربابنه(معتوق)،وطلبمنهأنيجمعشعرأبيهويجعلهفيديوان
خاصللشاعر(شهابالدين)،ليبقىخالداًوحاض اًرمعدواوينشعراءالعرب(.)0
ثــقــافــتــه:
إنالذينترجموالحياةالشاعر(شهابالدين)،لميذكرواأيمؤلفينسب
إليهولميذكرواأنهقدألفكتباً،وكذلكالمصادروالكتبلمتذكرولمتشيرالىإنه

ِ
الحياتهأشادواورحبوابمكانة
إلفكتاباأومؤلفاًينسبإلىالشاعر،لكناللذينترجمو
الشاعر العلمية واألدبية والثقافية التي جعل منها سمات بارزة وواضحة في شعره
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كالدر الالمع في صفحات شعره وبين سطورها ،وهذا يدل على المستوى الثقافي
والرقيالعلميوعلوالمكانةاألدبيةالواسعةالمتنوعةالمصادر،والتيتجمعمابين
القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر واللغة والحكمة والتاريخ وغيرها من العلوم،
التي جعلها في تعبيره ومصدر أسلوبه ،كذلك لثقافته األدبية أثر في شعره ونثره،
فقصائد الشاعر غارقة في بحر من البديع والصناعة اللفظية ،وهذا يدل على أن
الشاعرتتل مذعلىيدأساتذةكبارفيهذاالفنمثلأبيتمامومسلمبنالوليدوابن
المعتزوغيرهم،استفادمنهموتأثربأساليبهم،وزادموهبتهواغناهامنأشعارهم(.)9
تبينتمكانةالشاعر(شهابالدينالموسوي)،منخاللشعرهونثره،اللذين
عكسا طابع الشاعر وحسه ومكانته العلمية واألدبية والثقافية ،فوجود اللفظ السهل
والمعنى الجزل دليل على براعة الشاعر في اختيار وانتقاء الكلمات التي تكون في
مكانهاالمناسبكمناسبةاللفظللمعنىالذييريده،إضافةإلىبراعتهفيغ ازرةالبديع
في نظمه وكتاباته وتوظيفه خير توظيف ،فكثرة االطالع على األشعار للشعراء
السابقين والتأثر بأسلوبهم ،جعلته يبحر في هذا المجال أي (البديع) ،مما جعل
قصائدهغزيرةبالبديعوالصناعةاللفظية.
شــــعــره:
كان الشاعر(شهاب الدين الموسوي) ،أديباً شاع اًر مجيداً وله ديوان شعر
مشهور،جمعهلهابنه(معتوق)بعدوفاته،وكان أكثرأشعارهفيالسيد(عليخان)
حاكم الحويزة ،نظم الشاعر في جميع األغراض الشعرية  ،وكان منها وأكثرها في
المدح ، فقد مدح الرسول الكريم دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وآل البيت الكرام وكذلك مدح السادة
وغزل
األمراء المشعشعيين ،إضافة إلى األغراض األخرى من وصف ورثاء 
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وأخوانيات،ويعدالشاعرأولوأقدموأشهرمنكتبفيفن(البند)،فيالعراقخالل
القرنالحاديعشرالهجري(.)12
ويمتاز شعره بالرقة وكثرة االستعارات والتشبيهات والمجازات وطول النفس،
والمقدماتالطويلة،فضالً عنذلككانيهذبقصائدهويقومبتنقيحها،حتىتصبح
ٍ
قويةالسبكوذاتبناءمحكم،وبذلكتنالقصائدالشاعرالقبولالرحببصدرواسع
من ِ
قبل الممدوحين ،الذين يقدمون الهدايا والعطايا مقابل ذلك المدح للشاعر ،كما
واشتهر(أبومعتوق)فينظمفن(المواليا)،وهومنالفنونالشعبيةالمستحدثة،فجعله
للمديحوذلكلطلبالحاجةمنالممدوحين(.)11
قامبجمعديوانالشاعر(شهابالدينالموسوي)،ابنهالسيد(معتوق)،وكان
ذلكبأمرمنالسيدواألميروالشاعر(عليبنخلفالحويزي)،وقدرتبهعلىثالثة
فصولهي:المدائحوالمراثيوالمتفرقات،وقدطبعالديوانمراتعديدة(.)12
لقد كان الشاعر أبو معتوق شهاب الدين الموسوي ،ملماً بكل ما يميز
األديبمنغيره،فهواألديبالبليغالمثقفالفصيحالمجيدفيشعره،الذيجعلمن
شعره سمة يتميز بها عن غيره من الشعراء في عصره ،وهي كثرة استخدامه
لالستعاراتوالتشبيهات،فضالًعنالفنونالبديعيةالتيوظفهافيشعرِه،والىجانب
ـ(البند)،يضيفه
ذلكفطنتهوبراعتهالمتميزةالتيجعلتهيبتكرفناً جديداً المعروفب
ُ

إلى األغراض الفنية المتعارف عليها ،فكل هذه االمتيازات والمميزات جعلته يتفوق
علىبقيةالشعراءمنعصرهويتميزعنهم.
وفــــاتـه :توفيالشاعر(شهابالدينالموسوي)أبومعتوق ،بعدأصابتهبمرض
الفالج في آخر أيامه،وكانت وفاته في يوم األحد ألربععشرخلون من شوالمن
السنةالسابعةوالثمانينواأللفللهجرة،وكانقدبلغمنالعمراثنينوستينسنة(.)13
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بعدأنتناولناحياةالشاعر(شهابالدينأبيمعتوق الموسوي)،والتعريف
به منذ أن ولد إلى أن وافاه األجل وفارق الحياة ،نقف ونتعرف على حياة الشاعر
األحوازيالسيد(عليبنخلفبنعبدالمطلب)،والذييعدكذلكمنأبرزشعراء
القرنالحاديعشرالهجري.
ثانياً  :علي بن خلف الحويزي :
هو أبو الحسين علي بن السيد خلف بن عبدالمطلب بن حيدر بن السيد
المحسنبنالسيددمحمالملقببالمهديبنفالحبندمحمبنأحمدبنعليبنأحمد
بن الرضا بن ابراهيم بن هبة هللا بن الطبيب ابن أحمد بن دمحم بن القاسم بن أبي
الطحانبنغياثبنأحمدالورعالكريمبناإلمامموسىبنجعفرالكاظم(عليهما
السالم)الموسويالحسينيالمشعشعيالحويزيحاكمالحويزةالمعروفبالسيد(علي
خان)،واليالحويزة(.)14وينتهينسبهإلىاإلمامموسىبنجعفر(عليهالسالم)،في
جدهالتاسععشر،ولقببالمشعشعينسبةإلىجدهالرابعدمحمبنفالحالمشعشعي
مؤسسالدولةالعربيةالمشعشعية(.)11
نــشـأتـه وحـيـاتـه:
ولدالسيدعليبنخلففيذيالحجةعام1210هـ،وترعرعفيكنفوالده
السيدخلفبنعبدالمطلب،العالماألديبالفاضلالمتكلمالماهروالشاعرالمجيد،
وكان جده (عبد المطلب) أيضاً من الفضالء األكابر ،الذيشرعفي بناءالمساجد
والمدارس حين تولى إمارة الدورق ،فكانت نشأت السيد علي بن خلف نشأ علمية
وأدبيةبحته،طامحاًمنخاللذلكإلىنيلالمراتبالعاليةفيالعلموالمعرفة

(.)16

نشأالشاعرفيمدينةالحويزة،منبيتعريقوأسرةكريمة،وكانيتنقلمنذ
صباهبينالكتاتيبوالمعلمينوالمربين،فيأخذالعلموالثقافةوينميهاويطورهالنفسه،
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ونتيجةلخالفوقعبينأبيهوعمهانتقلوالدالشاعرمععائلتهإلىمدينة(الدورق)،
فعاشالشاعرهناكبينعطفجدهألبيهووالده،فترعرعهناكوأصبحتشخصيته
عالية التي ساعدته على نضوج فكره المبكر ،فانصرف إلى القراءة واألدب ،وأخذ
يجالس العلماء والفقهاء مكتسباً من علومهم ومواهبهم ،كما قام بإعداد نفسه لتحمل
أمورالحياةوالعيشفيها،وقسوةاألياموالصبرعلىالمصاعبوأَقسىالظروف(.)17
وبعدأنشبالشاعرونضج،أخذيساعدأبيهالكفيففيعملهوفيكلأموره
الشخصية والعملية ،فتحمل المسؤولية مبك اًر ،ومع كل هذه األمور جعل لنفسه وقتاً
خاصاً للقراءةواالطالعوالتثقيفوالتأليف،فبرزتشخصيتهوظهرتملكتهالشعرية،
وكانوالدهالمرشداألوللهفمهدلهالطريقوأرشدهإلىالصواب،وبعدذلكبرزت
لدىالشاعرالروحالوطنيةوالحرصعلىالدولةمناطماعالدولاألخرى،فبدأيحث
الشبابللدفاععنأنفسهموكرامتهمووطنهمفأخذيحثعلىالجهادوزرعفينفوس
الشباب،التضحيةوالفداءفيسبيلالوطنوالدفاععنه،فكانتنتيجةهذاالحثفي
الدفاععنالوطنهونفيالشاعرخارجالبالدوابعادهعنه،وفيالمنفىأخذالشاعر
يصقلموهبتهالشعرية،فقامبكتابةالقصائدالطوالالتييغمرهاالحزنواألسىواأللم
على فراق األحبة واألهل والوطن ،جاعالً في هذه القصائد كل أحاسيسه ومشاعره
الجياشة،فكانتغربتهدرساً عملياً وتجربةنافعةله،استفادمنهافيأيامهالصعبة
والحالكة(.)10
لقدأدركالشاعر(عليبنخلف)،المطامعالدوليةلبالدهفأخذيستثيرالهمم
ويشدالعزائمفيمجابهةكلاألطماعالخارجية،فكانسالحهفيهذااألمرهوقول
الشعرالذييبعثفيالروحالدفاععنهذاالبلدوعنجميعممتلكاته.
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كان الشاعر في منفاه قد عاش في وسط مجتمع ٍ
ثان ،فتعلم أساليبهم في
التعاملوفيالعيشأيضاً،ثمبعدذلكعادالشاعرإلىوطنه،ولكنأيامالحريةهذه
لمتدمطويالفقدأُلقيالقبضعليهمرةأخرىليع ودإلىمنفاه(1211هـ1642/م)،
وذلكبسببمواقفالشاعرالوطنيةالتيجلبتعيونالنظاموتابعيه،وبعدانقضى
ثالثة أعوام في االعتقال والمنفى ،أطلق سراحه وعاد إلى الوطن مرة ثانية ،فزادت
خبرةالشاعروصقلتشخصيته،وعلىأثرذلكتوسمبهأهلهوشعبهوعشيرتهبأن
يكون الشخص الذي يدير الدفة ،فهو الشخص المنجد والمخلص ،وبعد ذلك ترأس
السيد (علي بن خلف المشعشعي) رئاسة الدولة وقيادتها ،فوقف شعب الدولة
المشعشعيةبوجهالغزواألجنبي،وأحبطجميعخططهموأطماعهم،واستمرالشاعر
والسيد (علي خان المشعشعي ) في حكم الدولة إلى أن توفي سنة
(1200هـ1677/م)(.)19
شـــعــره:
كانالشاعر(عليبنخلف)،فيشعرهبارعاً وناظماً جيداً،حيثكانتقصائده
تمتاز بلغة عالية وواضحة ،مع مالئمة اختيار اللفظ بما يناسب المعنى؛ لتقريب
الصورةوتوضيحهاإلىالنفوس.
إنالشاعر(عليبنخلفالحويزي)،فيشعرهيتبعاإلطارالتقليديوالذيهو
(عمود الشعر) ،الذي أوجده شعراء العرب منذ القدم وساروا على منواله ،فالشاعر
يتبعهم في ذلك ويسير على وفق نظام (عمود الشعر) ،الذي يتميز بالطبع العربي
األصيل،ويتركالتكلفوالتزويقالفنيوالزخرفةاللفظية،فضالً عنأنتكون هناك
مناسبة وتالحم بين اللفظ والمعنى ،فاللفظ المختار هو الذي يجعل المعنى أكثر
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وضوحاً ويضيف له بريق فني وأدبي ساطع ،وبذلك تصبح المعاني قريبة جدا إلى
النفوسوالذائقةالفنية(.)22
ومنرأيالشاعر(عليبنخلف)،فيالشعرأَنهعملفنيرائعوالذييعتمد
علىبراعةالشاعرذاته،وعلىمقدرتهفياختراعالمعانيالرفيعةالساميةومايالئمها
مناأللفاظالبليغة،وتظهرمهارةالشاعروقدرتهالشعريةفيإيصالالمضمون في
التعبيرالمناسبالذييكونقدمألاألسماعوجذبالعقولإليه(.)21
لقدتطرق الشاعرإلىأغلبالفنون الشعرية،فقدنظمشع اًر فيمدحالرسول
الكريم (عليه الصالة والسالم) ،وكذلك مدح (آل البيت) األطهار ،ونظم شع اًر في
العترةالنبويةالطاهرة،وفيفراقاألحبةوبعدهم،وفيالوصف،وفيالشكوى...
ونظمكذلكشع اًرفيالفخروفيالرثاءوفيالحنينوفيالدفاععنالوطن،فقدتميز
الشاعربالحسالقوميوالروحالوطنيةوالقوميةالعالية،فمضىيكتبأشعا اًرفيطلب
المجدوالعزةواإلباءللوطنالغالي،وغيرهامنالفنون الشعريةاألخرى،ويضمديوان
الشاعر (علي بن خلف الحويزي) ،الموسوم بـ(خير أنيس لخير جليس)،
المقطوعاتتقعفيأربعةأقسام
()272قصيدةومقطوعةشعريةتقريبا،وهذهالقصائدو 
وذلكبحسبالمناسباتواألماكنالتيقيلتفيها،وهي:
1ــالمدائحالنبوية:وتضمنتمدحالرسولالكريم(عليهالصالةوالسالم)والثناءإليه،
وكذلكمدحأهلالبيتاألطهار.
 2ـ التهاميات :التي تحتوي على نسيبه العفيف ،والولع بالديار الحجازية وآثارها
ومآثرهاوحيواناتها.
3ــالعجمياتأوالقزوينيات:وهيماقالهفيبالدالعجمعندمانفيمنالوطن،حيث
تدورموضوعاتهابينشكوىوألمالغربةوالحنينلألهلوالوطن،والفخربنفسهوقومه.
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4ــأغراضمتنوعة:وتضمقصائدوأشعارمختلفةقالهاالشاعرفيأوقاتومناسبات
مختلفةمنحياته(.)22
كانشعرالشاعر(عليبنخلف)،شع اًر متنوعاً حيثوظفأغراضشعرية
شتى في القصائد والمقطوعات ،كانت هذه األغراض معبره عن الذي يريده ويطمح
إليه في حياته ،مقربا من خالل تلك األغراض (الصورة) إلى المتلقي ،من فرح أو
حزن أومدحأوذمأوحنينواشتياقوغيرهامنالموضوعاتالشعرية،جاعالتلك
الصورةفيإطارمناللغةالعاليةواللفظالمناسبللمعنىالذييحمله،ينتجعنذلك
التالئمصورةبالغيةعاليةبفنونهاالفرعية.
آثــــــــاره:
الثقافةالتياكتسبهاالشاعر(عليبنخلفالحويزي)،من

إنالعلمواألدبو
الشيوخ والعلماء منذ صباه إلى أن أصبح عالماً وشاع اًر مجيداً فاضالً ،قد جعلت
الشاعريؤلفكتباًفيمختلفالعلوم،وهذهالمؤلفاتهي:
1ــتفسيرالقرآنالكريم،ويتكونمنأربعمجلدات،أسماهبـ(منتخبالتفاسير).
2ــالنورالمبينفيالحديث،ويتكون منأربعمجلدات،فيإثباتالنصعلىأمير
المؤمنين(رضيهللاعنه)،ألفهسنة1203هـ.
3ــخيرالمقال،شرحقصيدتهالمقصورة،ويتكونمنأربعمجلدات،فياألدبوالنبوة
واإلمامة.
4ــنكتالبيان،مجلدواحد.
 1ـ الفوز المبين ،مجموعة مشتملة على طرائف المطالب التي أوردها في م ؤلفاته
األربعةالمذكورة.
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6ــرسالةأرسلهاإلىالشيخعليسبطالشهيدالثانيإلىاصبهانوقدصدرهابالبحث
عنحديثالغدير.
7ــرسالةأخرىأرسلهاإلىالشيخعليأيضافيشرححديثاألسماء.
0ــديوانشعرهالموسومبـ(خيرأنيسلخيرجليس)(.)23
وفـــــــاتــه:
توفي الشاعر(علي بن خلف الحويزي) ،الملقب بـ (علي خان) في مدينة
الحويزة ،بعد أن حكم حكماً عادالً دام حوالي ثمان وعشرين سنة ،وبعد أن كبر
الشاعروضعفبدنهوأقعدهالمرض،توفيفيسنة(1200هـ1677/م)()24
المبحث الثاني
فن التشبيه
ِ
به و َّ
التشبيه في اللغة : َّ
الشيء:
هالشيء
َشب
الش ُ
الش ُ
ثل،والجمعأَشباهٌ،وأ َ
بيه:الم ُ
َ
ُ

ِ
فالن بكذا ،و
وشبَّهه ِإياه َ
ماثلهَ ،
َّه ٌ
المتَماث ُ
المتَشاِب ُ
الت ،وتَ َشب َ
هاتُ :
َّهه به مثله ،و ُ
وشب َ

يه:التمثيل،وبينهمأَشباهٌأيأشياءيتشابهون
األمر
َّه
عليه:خل َ
َ
َ
فيها،وشب َ
التَّشِب ُ
طعليه َ

َشباهٌ(.)21
ه،وفيهمشابهمنفالنأَيأ 
حتىاشتَبهبغير
َ

أما في االصطالح :هو "علميعرفبهإيرادالمعنىالواحدبطرق مختلفةفي

وضوحالداللةعليه"(.)26
 وجعل عبد القاهر الجرجاني ،التشبيه ركن من أركان علم البيان وذا أصول
ة؛وذلكألنجلمحاسنالكالممتفرعةعنه،وراجعةإليه،كأنهُقطبتدورعليه
كبير
ُ

هفيفن
المعانيفيمتصرفاتها(،)27وقد"اتفقالعقالءعلىشرفقدرِه،وفخامةأمر
ِّ
ُ

أنتعقيبالمعانيبهيضاعفُقواهافيتحريكالنفوسإلىالمقصودبها
البالغة،و
ُ

()20
ح ِسناً في البالغة
مدحاً كانت أو ذماً أو افتخا اًر "  ،أن للتشبيه مكاناً وموقعاً َ
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العربية ،إذ به يخرج الخفي إلى الجلي وادنائه البعيد من القريب ،ويعطي للمعاني
الرفعةوالوضوح،ويسكبهاتوكيداًوفضالًويكسوهاشرفاًونبالً،فهوفنواسعالنطاق،
فسيح الخطوة ،ممتد الحواشي ،متشعب األطراف ،متوعر المسلك ،غامض المدرك،
دقيقالمجرى،غزيرالجدوى(.)29
كماويقولقدامةبنجعفر(ت337هـ)،يقعالتشبيه"بينشيئينبينهمااشتراك
ٍ
معان تعمهما ،ويوصفان بها ،وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها،
في
واذاكاناألمركذلك،فاحسنالتشبيههوماأوقعبينالشيئيناشتراكهمافيالصفات
أكثر من انفرادهما فيها حتى يدنى بهما إلى حال االتحاد "( ،)32وذكر أبو هالل
العسكري،مايقعفيهأجودالتشبيهوأبلغهعلىأربعةأوجههي:
ِ
اجمالمتجر
أحدهما:إخراجماالتقععليهالحاسةإلىمايقععليه،والثاني:إخر
بهالعادةإلىماجرتبهالعادة،والثالث:إخراجمااليعرفبالبديهةإلىمايعرف
بها،والرابع:إخراجماالقوةلهفيالصفةعلىمالهقوةفيها(.)31
وقدوضحابنرشيقالقيروانيوقوعالتشبيه"إنماهوأبداًعلىاألعراضال
على الجواهر؛ ألن الجواهر في األصل كلها واحد ،اختلفت انواعها أو اتفقت؛ فقد
يشبهون الشيء بسميه ونظيره من غير جنسه ،كقولهم – عين كعين المهاة ،وجيد

ِ
اقععلىهذهالجارحةمناإلنسانوالمهاة،واسمالجيدواقع
كجيدالريمــفأسمالعينو
على هذا العضو من اإلنسان والريم ،والكاف للمقاربة ،وانما يريدون أن هذه العين
لكثرة سوادها قاربت أن تكون سوداء كلها كعين المهاة ،وأن هذا الجيد النتصابه
وطولهكجيدالريم"(،)32أييقعالتشبيهحتىوأنكانهناكاختالففينوعالجنس.
إنالتشبيهمنالفنون البالغية،التيلهاالقدرةعلىإبرازالصورةواخراجهافي
تعد الصور التشبيهية مرحلة متقدمة أرقى من الصور
إطار جميل ورتيب ،إذ ّ
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اإلشارية،فهيالتكتفيبمجردإنابةشيءعنشيءلعالقةفعليةبينهما،بلانتقلت
إلى عقد مقارنات بين أشياء ال تجمعهما بالضرورة ،إنما يجمعهما تماثل في
الشعور( ،)33ويقول د .أحمد بدوي في التشبيه :" ليس التشبيه فيواقع األمر سوى
إدراك ما بين أمرين من صلة في وقعهما على النفس ،أما تبطن األمور ،وادراك
الصلةالتييربطهاالعقلوحدهفليسذلكمنالتشبيهالفنيالبليغ"(،)34إذاإليحاءات
التيتتكون منتفاعلالمشبهوالمشبهبه،لهادورهاالمهمالذييجعلهاتبرزوتتدفق
بوضوحها في ذلك التشبيه واثارته عند المتلقي ،وبهذا يحدث التأثير النفسي لدى
المبدعويعبرعنهبألفاظهومعانيهفيحدثتأثي اًر انعكاسياً لدىالمتلقي،وهذاالتأثير
ُ
هوالذييبنيجودةأورداءةالتشبيه،إذهوالمعيارفيالحكمعلىذلك.

للتشبيه أجزاء "وقد س َّمى البالغيون أجزاء التشبيه ِ
هذه أركاناً توسعاً؛ ألن
َ
المفهوممنالركنمايتوقفعليهالشيء،والتوجدالحقيقةدونه"(،)31وهذهاألركان
تعمل على بيان وظيفة التشبيه ونوعه ،وهي :المشبه  ،و المشبه به ،وهما ركنان
أساسيان؛ذلكألنحذفأحدالركنينيصبحالتشبيهاستعارة،فتبتعدالصورةعنفن
التشبيه،أماالركناناألخرانهمااألداة،ووجهالشبه،وهذانالركنانغيرأساسيان،
أيقديحذفانفيالتشبيه،ويكون حذفهمالغرضبالغيقصدهالمبدع،ومنأنواع
التشبيهالتيتردفيهاهذهاألركانهي:
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الـمـطـلـب األول
الـتـشبـيه الـمرسل الـمـفـصل ( الـتـام )
وهذاالنوعمنالتشبيهتكون فيهأركانالتشبيهمذكورة،(المشبه)و(المشبه
فيالتشبيه)،أماالركنانالغيرأساسيان،

به)،وهذانالركنانأساسيانويسميانبـ(طر
أياللذانيمكنحذُفهماهما،(أداةالتشبيه)و(وجهالشبه)(.)36

"هواألمرالذييرادإلحاقهبغيرِه"(،)37أماالمشبه به :هوالذي
فالمشبه :
ُ

تتوضحبهصورةالمشبه،والبدمنظهورهفيالتشبيه،حيثيشتركمعالمشبهفي

ٍ
صفةأوأكثرمنصفة،لكنهاتكونبارزةفيهأكثرمنبروزهافيالمشبه(،)30وأداة

التشبيه : " هي آلته التي يتوصل بها إليه ،وهي ما يتوصل به إلى وصف المشبه
بمشاركته المشبه به في الوجه ،وهي :الكاف ،و كأن ،و مثل ،و شبه ،وما في
معناهما"(،)39أوهي:"الحاجزالمنطقيالذييفصلبينالطرفينالمقارنيَّن،ويحفظ
لهماصفاتهماالذاتيةالمستقلة"(،)42أماوجه الشبه:هوالمعنىالذييشتركفيهطرفا
التشبيه تحقيقاً أو تخيالً ،والمراد بالتحقيق أن يتقرر المعنى المشترك في كل من
الطرفين على وجه التحقيق ،والمراد بالتخييل أن ال يمكن وجوده في المشبه به إال
علىسبيلالتأويلوالتخييل(.)41
ويعد التشبيه المرسل المفصل الصورة األساسية المعتمدة في المقارنة
ِ
التشبيهية ،إذ ِ
الستيفائه جميع عناصر
به تُقاس األنواع التشبيهية األخرى ،وذلك
الصورة،والذييحدمنالتخيلبهذااالستيفاءعندالسامع(.)42

إذ أن " بناؤه ال يتطلب صنعة كبيرة ،وال تفنناً خاصاً ،ولعّله لذلك شاع في
الكالمأكثرمنبقيةأنواعالتشبيه،خاصةوأنهأحسنإطارينتظرأننجدفيهالصور
فيأوضحمظهر،مشبعةبأبينداللة،وأنخلتمنالعمقأحياناً"(،)43حيثيكون
ُ
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فيهالتشبيهتاماألركان،وصريحفيالصورالتييعتمدهافيتصويرهلهاوتشبيهه

بها،وذاتداللةواضحةوبينةالتحتاجإلىج ٍ
هد ذهنيعميق،فيمعرفةمدلولها
ّ

وغايتها.

يستعملهذاالنوعمنالتشبيهفياألمورالتيتتطلبتوضيحاً واقناعاً؛ذلك
العتمادهعلىأسلوبالمباشرة،التيتجعلالصورةمنخاللذلكالتوضيحقريبةإلى
وج ِّلية ،فال يحتاج المتلقي إلى التفكر والتدبر إلدراك الصورة ومفاد
الذهن وواضحة َ
الكالم وغايته .إن التشبيه المرسل المفصل يعتمد على اكتمال عناصر الصورة
المؤدية إلى المباشرة ،ولكن الشاعر المتمكن ال يعدم األسلوب الذي يخلصه من
المباشرة وكسر الرتابة المتعارف عليها ،فيكون أما بتكثيف الصورة وتعددها ،و
الحذف،وتوالدالصوروايجادمشتركمعنويغيرالشائع،والتفصيل،فكلهاأساليب
تكسبالصورةالجدةوالتفرد،فيضعالشاعرعليهابصماتهالتيتجعلهامتميزةعن
غيرها من الصور ،وذلك من خالل التنوع في األسلوب الذي يخرجها من دائرة

ِ
ِ
ِ
مسحوبةعلىنسقه
نفسه ال
الجدةويمزجهابمكنونات
التقوقع،فيكسبصورتهالتغييرو
الخالقوالمبدعلتلكالصورة(.)44
التركيبي،والموجهةبفكرِه ّ
ومنالصورالتشبيهيةلهذاالنوع،ماجاءعندأبي معتوق الموسوي،إذقال
فيذلك:

يل كـالبَنـفس ِج بـات ِف ِ
يه
َولـَ ٍ َ َ َ َ َ

يَن ِشُّقِني ري ِ
الوص ِ
ـال()41
ـاح َ
ََ
ُ
ين ِ َ

هذاالبيتالشعريمنقصيدةفيمدحالسيدمنصورخان،إذالشاعريشبه
الليلبالبنفسج،الذيباتفيهيستنشقالرياحينالعطرةالمصحوبةبالوصال،فمثلما
شيء يفوح وهي
زهرة البنفسج تبعث العطر الفواح الزكي ،كذلك الليل أصبح له
ٌ

ِ
الووده بينهما،وقداستعملالشاعر
الذكرىالطيبةبينالشاعروالممدوحفيالوص
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تقنيةالتشبيهفيرسمصورةجميلةمعبرةعنالممدوحوعنالمناسبةالتيجمعتهما

يع ِطرالرائحةوهو
فيذلك،حيثشبهالليلوهو(المشبه)،بالبنفسجوهونباتزهر َ
(المشبه به) ،موظفاً في ذلك أداة التشبيه (الكاف)،وهذه األداة قربت الطرفينغاية

التقريب(،)46وقدكانلهذاالتشبيهصورةعبقةمفعمةباستنشاقذكرىالوصالالذي
فيه السرور والمحبة والخير للشاعر ،فالصفة التي جمعت من تشبيه الليل بزهر
ٍ
وصال فيه محبة ومسرة وسعادة وراحة نفسية ،فكل هذه
البنفسج ،هو ما كان من
الصفاتواألحوال،تعدصفاتمشتركةمابينطرفيالتشبيه،وهيماتسمىبـ(وجه
الشبه) ،َف َعب ََّر عنها الشاعر بلوحة فنية أدبية رائعة الوصف والخيال ،وضع الشاعر

عليهابصماتهولمساتهالتيتجعلهامتميزةعنسواهامنالصور،فأكسبتصورته

االبتكاروالجدةالممزوجةبمكنوناتنفسهالداخلية(.)47
وقالأيضاً:

العَرِائ ِ
هج ًة
ات أ ٍ
أّوَق ُ
س َب َ
ُنس َك َ

ـالب ِ
ين َال تـََت َزَّو ُج()40
َيـا َل َ
يت َها ِب َ

هذهالصورةتكشفوتُبينعنمدىالفرحةالتيكانتتغمرالممدوحفيتلك
ٍ
ٍ
وبهجة ،فهي أوقات رخاء وسمر تؤنس كل من
بأنس ومسرٍة
األوقات التي مضاها

عاشلحظاتهاوأوقاتها،إذهيمثلالعرائسالتيتعمهاالفرحةوالبهجةوتُمليعليها

ِ
بالسرور والفرح ،ثم بعد ذلك يتمنى الشاعر بأداة التمني (ليت) ،طالباً لتلك
المكان
األوقاتومتمنياًلهاالفرقةوعدماالجتماعكماتجتمعالعرائس،ذلكألنهذهاألوقات
قها،وكأنهاأتتمسرعةوانفضتمنبيننا،وبدأ
مضت،فهويقولذلكلزوالهاوتفر
ُ

فعرف باإلضافة،
الشاعر في هذا البيت باسم نكرة (أوقات) ،المضاف إلى (أنس) ُ
فشبه الشاعر بين أوقات األنس وهي (المشبه) ،وبين العرائس (المشبه به) ،وقد

أستخدملهذاالتشبيهأداةالتشبيه(الكاف)،وهيمناألدواتالتيتقربالمنزلةبين
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المشبهوالمشبهبه،ووجهالشبهالذيجمعبينالمشبهوالمشبهبه(البهجة)،فمثلما
يكون للعرائس بهجة وسرور وفرح ،كذلك هذه األوقات تعمها الفرحة والسرور
والسعادة ،وهذه جميعها صفات مشتركة مابين المشبه والمشبه به ،فجاءت الصورة
التشبيهية مكونة من المشبه والمشبه به واألداة ووجه الشبه الذي جمع بين طرفا
التشبيه(التام)(.)49
أماعلي بن خلف الحويزي،فلهمنالصورالتشبيهيةفيشعرِهأيضاً،ومنهاقوله:
الش ِ
ق َض ْوُؤُه
َل ُه ْم َن َس ٌب َك َ
َشر َ
مس أ َ

العز ِ
اش ِم ِ
عَلى َه ِ
طاِي ِب
الكَار ِم األَ َ
َ

()12

الصورة التشبيهية في هذا البيت الشعري ،تصف حال الشاعر ،فهو يفتخر
ِ
ِ
ِ
امتهمومجدهم،فقومهالذينينسب
فعةقومهومهابته لهموكر
،ويبينر
ُ
بنفسه وبقومه ُ
إليهم ،هم أحفاد (آل البيت) الكرام ،من بني هاشم األطهار ،فنسب قومه معروف

ِ
بالشمس ،حيث أن المشبه قومه الذي عبر عنه
كـالنار علىعلم ،فيشبههمالشاعر 
بـالضمير(هم)،الذيجاءهنافيمحلجربحرفالجرالالم(شبهجملة)،والمشبه
به (الشمس) ،التي تسمو وتعلو وال يستطيع أحد إدراكها من البشر ،لكن ضوؤها
المشع يشرق على بني هاشم ،الذين هم أهل العزة والكرامة و الفضل و اإلحسان
ُ

األطايب.

 وقدوظفالشاعرأداةالتشبيه(الكاف)فيهذاالتشبيه؛لتقريبالصورةالفنية
بين المشبه والمشبه به( ،)11إذ بذلك التشبيه بين طرفيه عقد الصورة التقريبية
والمشابهة من ناحية اإلشراق والنور للشمس وبين نسب قومه الذي يعود إلى بني
هاشمالمعروفينبالعفةوالعزةوالكرامةوهذههيصفةبنيهاشم،ووجهالشبهفيذلك
التشبيههوالنورواإلشراقوالضياءالساطع،وبهذاالنورالبهييفخرالشاعربقومه
وبنسبهم،وهناقدمالشاعرشبهالجملةمنالجاروالمجرور،(لهم)ليخصصالوصف
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ِ
ِ
ِ
لقومه ،واضحاً ومبيناً
لقومه الذينينتمي إليهم ،فيكون افتخار الشاعر
المشابهة
في
عندالمتلقيأوالمخاطب.
وقالكذلك:

ِ
َكـأََنهم لِلح ِائ ِـرين م َ ِ
ِ
ام ِبُن ِ
ـل
ورِهمِ
َمَيام ُ
ـشاع ُ
ين َي ْس َتهدي األَ َن ُ
ُ َ َ َ
شبه الشاعر في هذا البيت الممدوح ،وهم آل البيت (عليهم السالم) ،فقال
()12

ميامين ،أي اصحاب بركة وخير واحسان ،فهم ميامين تستهدي الناس والخلق بهم
وبنورهم الذي هو سمة في وجوههم وقلوبهم ونفوسهم ،فيستهدي الناس بذلك النور
المبارك،والهدايةهناهيالركيزةواالستقراروالطمأنينةللنفسوالروح،فتطمئنالخلق
وتستقربذلكالنور،ويهتدونبهديهم،بعدأنكانواحائرينضائعينتائهين،كالذيتاه
فيظلماتالطريقيبحثعنبريقضوءليستدلبهطريقه،فيشبهالشاعرالممدوح
بالمشاعلالنيرةالتيتهديوتدلالحائرإلىالطريقالصحيحوالصائب.
فجاءالمشبهفيالبيتبـ(هم)،فيلفظة(كأنهم)،والمشبهبه(المشاعل)،
واألداةال تياستخدمهاالشاعربينالمشبهوالمشبهبه(كأن)،ووجهالشبهالذيجمع
بينطرفيالتشبيه،هوالصفةالمشتركةبينهما(،)13الرؤيةالواضحةالجليةفيمعرفة

الطريق الصحيح الذي يستطيع اإلنسان أن يرى ِ
به نفسه وذاته ويعرف أين يتوجه
ٍ
ويضعقدمهنحوهدف واضحوسليم،ذلكألنهمبصرلذلكالطريقفيعرفه،فيهتدي
إلىالصالحواإليمانالقويمفيحياتهالتييعيشها.
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الـمطـلـب الثـانـي
الـتشـبـيه الـمرسـل الـمجـمل
 وهوالتشبيهالذيذكرتفيهاألداة،وحذفمنهوجهالشبهولميذكر(،)14وقد
ميبالمجمللوقوعهجملياً،أخذاً مناإلجمالالذيهوعدمذكرالشيءصريحاً
ُس
ُ

ممعنى(،)11"فإجمالوجههوخفائه،التتضحداللتهعلىالمقصودمنه"(،)16

ولوُف ِه
ً
ـنالتشبيه،يتحدالتشبيهانالمرسلمعالمجمل،ليكونانوعاًآخرمن
ففيهذاالنوعم
ّ
أنواعالتشبيه،وذوخاصيةمنفردةتميزهعنباقيالتشبيهاتاألخرى.

 وبهذا النوع من التشبيه تقل المباشرة؛ ذلك ألن الشاعر يعمد إلى إجمال
الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به ،ويتركها غائمة ،فيجعل للخيال دو اًر في
تحديدتلكالصفةأوالصفاتالمشتركةبينطرفيالتشبيه،وباختفاءهذهالصفات،
ُيتيحالشاعرفرصةالمشاركةفيإتمامالصورةالتيرسمهافيشعرِه،ممايؤديإلى

ازدواجيةتخيليةلرسمتلكالصورة،فيجعلهذاالنوعمنالتشبيه،يكتسبابعاداًداللية

بفنيته
ِ
وايحائية غير متوفرة في األنواع األخرى من التشبيهات ،إذ يرتقي هذا النوع

وامتا ِ
عه على التشبيه المرسل المفصل ،لما يتطلب من المتلقي إعمال فكر وتخيل،
وذائقة فنية ،ومعرفته باألشياء التي تمكنه من الوقوف على المقصود من ذلك
التشبيه(.)17
إن وجه الشبه الذي يقصده األديب ويراه صفة جامعة بين طرفي التشبيه،

ِ
هاالكلمةالمحددة،فبحذفهيعمد
يجسدومضاتشعوريةوظالالًنفسيةتضيقعنإبراز
المتلقيإلىالتأويلوالتفكيروالتخيلفيوجهالشبهأوالصفةالمشتركةبينالطرفين،
والتأولكماهومعروفمساحةشاسعةمنالتأملوالتدبر،يجولفيهاالفكرويرودها
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ٍ ()10
،ويذكرالعالمالبالغيعبدالقاهرالجرجاني،أضرباً منالتشبيه،

التبصربحر 
ية

إذيقول:"أنالشيئينإذاشبهأحدهماباآلخركانذلكعلىضربين:
ُ

ٍ
أحدهما:أنيكون
اليحتاجإلىتأول.
بي ٍن
منجهةأمر ّ
ّ

ٍ
التأول"( .)19وبهذا القول يكون التشبيه
واآلخر :أن يكون الشبه
محصالً بضرب من ّ
ّ

بضربمنالتأولفيوجهالشبهوالتأملوالتفكربهبرويةوتدبر.
ّ

ومنالتشبيهاتلهذاالنوع،ماجاءعندأبي معتوق الموسوي،إذقال:
الس َح ِ
ـاب
َكـأ َّ
ـوض َّ
َن َي ِـميَن ُه َح ُ

ِ
َرض
بـك ِل أ ٍ
ـير ُ
َم َك ِارُم ُه َتس ُ
يشبهالشاعرمكارمممدوحه،بأنيمينهالتيتعطيوتكرموتغدقبالعطايا،
()62

كأنهاحوضالسحابوهيالغيومالتيتفيضبالماء،فالممدوحكثيرالعطاياوكريم

ِ
اليد،فكرمه هذاصاريسيرفيكلأرضمنكث ِرة العطاءوالجزاء،فأصبحمعروفاً

ِ
ِ
فيكل ٍ
مناألرض،وهناجعلالشاعرالمشبه(يمينه)،يدالممدوح،والمشبهبه
مكان
(حوض السحاب) ،وهذان هما طرفا التشبيه في البيت الشعري ،وقد ربط بينهما
الشاعر بأداة التشبيه (كأن) ،وقد استعملها الشاعر هنا بدالً من أي أداة أخرى في
التشبيه ليعطي قوة لصورة التشبيه ِ
هذه؛ ألن هذه األداة تمزج التشبيه بالتوكيد ،مما
يجعلالصورةالفنيةأدقوأوضحللمتلقي(.)61
فالسخاءوالعطاء والكرممنالخيرالذيعندالممدوح،ومثلماحوضالسحاب
يعطي الغيث المنهر ِ
لكل أرض فيصيبها الخير وتنبت طيباً مباركاً ،كذلك يمين

ِ
كرمبمائهويسقياألرض،وفيهذاالنوعمن
حوكرمههذامثلالحوضالذيي
الممدو
ُ

التشبيهيكون المضمون والمعنىالذيأرادالشاعرأنيوصله للمتلقي،واضحاً وجلياً
في الصورة التي رسمها الشاعر من خالل البيت الشعري( ،)62يعقد الصلة بين
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الصفتينللسحابوللممدوح،ونقلهاللمتلقيبهذهالصورةالمعبرةعنالمغزىوالمعنى
الذيأرادهالشاعر.
وقالأيضاً:

ِ
الزم ِ
الخالِي
ظ َال َم َها
ات ّكأ َّ
يال ِت َل َّذ ٍ
َن َ
َل َ
ان َ
َخ ٌ
ال َعَلى َوجه َّ َ
َّ
يقولالشاعرفيمدحالسيد(عليخان)،ليالتلذات،أيلياليفيهاسهر

()63

وسروروفرحوبهجة،فقداتصفتهذهاللياليبالسعادةوالفرح(لذات)،ويقولالشاعر
خال ،أي (شامة) على وجه الزمان الخالي ،فيشبه الشاعر ظالم
عن ظالمها كأنه ٌ

هذهاللياليالسعيدةبالخالالذييكون علىوجهاإلنسان،فمثلمايكون الخالبسواده
واضحاً على وجه الشخص ،كذلك هذه الليالي تكون واضحة بظلمتها على وجه

ِ
وليال،
ويسر الشاعر من أيام
يفرح ُ
الزمان الخالي من اللذات والسعادة وكل ما ُ
ٍ
حمنليال مؤنساتوأوقات
فالشاعريستذكرفيهذاالبيتماكانبينهوبينالممدو
سرورتجمعبينهما،وهانالشاعروظففنالتشبيهفيرسمصورةالماضيونقلها
بطريقةفنيةبالغية،إذجعلظالماللياليذاتاللذاتهي(المشبه)،والخال(المشبه
(خال) أي
به) ،واألداة الرابطة بين المشبه والمشبه به (كأَن) ،فكأن ظالم الليالي
ٌ

عالمةفيوجهالزمانالخالي،الذياليوجدفيهمايفرحويسرفيأيامهولياليهغير
تلكاللياليالمصحوبةبلذتهاعندالممدوح(.)64
ومماوردمنالتشبيهالمرسلالمجملفيشعر،علي بن خلف الحويزي،قوله:

ِ
اه ِم ْن ال ُخَل ِل()61
رد َعن ِدَيارِي ُم َفَّرٌد َو ِج ُل
ُم َش ٌ
السيف ُعَرًّى َمتَن ُ
َك َ
ِ
ِ
ِ
وطنه ،فهو
بالده و
نفي من
الشاعر هنا يشكو من الغربة وم اررتها ،بعد أن ُ

فيبالدالغ ِ
التينفي إليها،وحيداً منفرداً في
رب
عنهاوتائه
ُمشردعنديارهوبعيداً
ُ
ٌ
ُ َ
ِ
غر ِ
الموحشة هذه ،وذلك ِبُبعد األهل والديارعنه ،يصاحبه معتلك الوحدة الفزع
بته

 | 314العدد الثامن والعشرون

فن التشبيه في شعر أبي معتوق الموسوي وعلي بن خلف الحويزي

وخائف من األمر الذي هو فيه،فضالً عن الوحدة التي يشكو
والخوف ،فهو مفزعٌ
ٌ

ٍ
منها،إذهومثلالسيفالذييكون
فيجانبيهخالمنالنقوشالتيتزينهوتعطيله

مظه اًرفيز ِ
ينته،إذالشاعرفيهذاالبعدوم اررةالغربةالتييعيشها،كالسيفالذي
ِ
غمده الخالي من النقوش والمتعري منها ،وبهذا الوصف لنفس الشاعر،
ُجرد من
يوظفشاعرناالصورةالتشبيهية،لتقريبصورتهللمخاطب،إلدراكمايحسهالشاعر

ويعيشهوهوفيغربته،فيرسملنالوحةفنيةأدبية،مستعيناًبفنالتشبيهفيرسمتلك
اللوحةاألدبية،جاعالًمنالضمير(ياءالمتكلم)في(دياري)،المشبه،والمشبهبههو
(السيف)،واألداةهي(الكاف)،أماوجهالشبهلميذكرصراح ًة،لكنهمأخوذمنعقد
الصلة الجامعة بين المشبه والمشبه به ،وهو الشعور بالوحدة وم اررتها وعزلتها وما
تصحبهمعهامنفزعوحزنرتيب(.)66
وقالأيضاً،علي بن خلف الحويزي،فيذلك:

َم ِاني
ُحّاًر َوَال ُي ُّ
حق األ َ

()67

نج َح
َوَكأ َّ
َن َ
الزَم َ
َقس َم َال َي َ
ان أ َ
يتحدثالشاعرفيالبيتالشعريعننفسه،ويشكوزمانه،إذاإلنسانالحر
امنها،واليحققأيأمنيةممايتمنى

فيهالينجحهفيأمورهوحياتهالتييعيشهاويز
ويطلب،وكأنهبهذهاألمورقدأقسمبأنالتحصلوالتتحقق،وخاصةلنفسهوذاته،
فهويشكوهذااألمرفينفسه،فجعلمنالزمانشخصاً،كأنهيقسم،فشبهالزمان
وهو(المشبه) ،بالشخص الذي يقسم وهو(المشبه به) ،وأداة التشبيه التي ربطت بين
ركناالتشبيههي(كأَن)،فجاءالتشبيهمكون منمشبهومشبهبهوأداةتشبيه،رسم
الشاعر من خالل هذه األركان الثالثة صورة توحي للمخاطب بم اررة الزمان واأليام
التيواجههاالشاعرفيحياته،والذيدفعالشاعرمنتشبيهالزمانباّلذييقسمبأن
اليتحققشيءوالينجحبأمر،هياأليامالعصيبةوماتحملهمنأمورصعابوما
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تتكالبعليهمنم اررةالعيش،واحباطالعزيمةوالتصديلإلرادة،فهذههيالصفةأو
األمراّلذييشتركانبهالمشبهوالمشبهبه(.)60
الـمـطـلب الـثـالـث
الـتشـبـيه الـمؤكـد الـمـفـصـل
التشبيه المؤكد :هوالتشبيهالذيحذفتمنهأداةالتشبيه،ويكون فيالغالب
أبلغمنالتشبيهالمرسل؛ألنحذفاألداةيشعركبقرباتحادطرفيالتشبيه،إضافة
إلىذلكأنهيوجزفيالكالم(،)69إنحذفاألداةمنالتشبيهيتحكمفيهالقصد،إذ
َ
يشترك طرفي التشبيه في المعنى ،فبذلك يحقق هذا الحذف أغراضاً لغوية وفنية
ِ
فيالنفسعلىذلك(.)72
وشعورية،لذايكونالتشبيهالمؤكدأوجزوأبلغ،وأشدوقعاً

والتشبيه المفصل" :هو ما  ُذ ِك َر فيه وجه الشبه لفظاً أو ألفاظاً

صريحة"(.)71

إذنفهذاالنوعمنالتشبيه،تكون فيهاألداةمحذوفةمعذكروجهالشبهبين
المشبهوالمشبهبه(طرفيالتشبيه)،وبذلكالحذفلألداةيجعلالمشبهمساوياًللمشبه
ِ
بهوالفرقبينهما،ويكون
وجهالشبهبينهماهوالصفةالمشتركةلكلمنهما،فطرفي

التشبيهفيهذاالنوعمتساويانفيالصفةالتيجمعتبينهمافيذلكالتشبيه.

ومنالتشبيهالمؤكدالمفصل،ماجاءعند أبي معتوق الموسوي،إذقال:
ِ ()72

ِ ِ
بع ِجَن ِانه
نت أَن
دت ُه أ َ
اه َ
َيق َ
َبَلٌد ِإذا َش َ
هللا َث َّم َن فيه َس َ
َ
أشرفخ ِ
لق هللا(سبحانهوتعالى)،
فيالبيتيذكرالشاعربلد يرقدفيهاأنزهو

ٌ
َ
أالوهونبيناالكريمدمحم(عليهالصالةوالسالم)،حيثمكانمرقدهوضريحهالشريف،
وهذا البلد هي المدينة المنورة ،فبعد أن مدح الشاعر الرسول الكريم (عليه الصالة
والسالم)،فيمطلع القصيدة،يعمدبعدذلكإلىذكرالديارالتييرقدفيهاالممدوح
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ويصفها بذلك الوصف الجميل ،إذ جعل من مشاهدة ورؤية ذلك البلد كأنما تشاهد
ٍ
تامجناتالخالق(سبحانهوتعالى)فيها،فصورالشاعرتلكالبلدخيرتصوير
بيقن
َّ
بهذاالوصفالرائع،موظفاً فيذلكالتصويرفنالتشبيهالذيأعطىصورةمبدعة
وذات خيال واسع في نفس المخاطب رسمها من خالل ذلك الوصف في مخيلته،
وعبرعنهابتلكالمعانيواأللفاظالمتناسقةفيمابينها،جعلالشاعرفيذلك(البلد)
هو المشبه ،و (الجنات السبع) هي المشبه به ،والصفة التي جمعت بين طرفي
ِ
اإلحسانفيكل
التشبيههيالراحةوالطمأنينةواألمانبالقربمنهللا(عزوجل)،و
ٍ
ٍ
أوقول،وهذاهووجهالشبه،الذيجمعبينالمشبهوالمشبهبه،وأداة
شيءمنعمل
التشبيهمحذوفةفيهذاالنوعمنالتشبيه،فهوتشبيهمؤكدمفصل(.)73
وقالأيضاً:

ِِ
الج ِ
الخ َو ِل
ود و َ
َفأ َ
دعى ِبعيد ُ
َنت ُت َ

ِإن َكان يدعى ِب ِع ِ
طر َت ِ
يد ِ
الف ِ
سمَي ٌة
َ ُ َ
ِ
يمدحالشاعرفيهذه القصيدةالتيينتميإليهاهذاالبيتالشعري،السيد

()74

(منصوربنالسيدعبدالمطلبالحيدري)،ويهنئهبعيدالفطر،قائالً فيمعنىالبيت

إنهذاالعيدالذييدعىبعيدالفطرفيتسميته؛ذلكألنهجاءبعدشهرفضيلوهو
ِ

شهررمضان،وفيهيكونالناسصائمينعنكلماهومفطرلذلكالصيام،فجاءت
تسمية هذا العيد بعيد الفطر ،أي اإلفطار بعد هذه المدة من الصيام ،فهو فرحة
للصائمبتمامِصومهعلىمداراأليام،وهوجزاءلذلكالصومالذيقامبهوواضب
عليه ،فمثلما هذا العيد يسمى بـ(عيد الفطر) ،فكذلك الممدوح يدعى بـ(عيد الجود
ِ
اءوذونعممتعددة،فاّلذييعطيويجزي
والخول)،أيصاحبجودوكرموعطاءوجز
ويكرمبمالديهمنالجزاء،فهوأيضاً عيدوبمثابةعيدلمنأحتاجوطلبالعون في
ذلك األمر ،فشبه الشاعر ممدوحه بالعيد ،فالمشبه في البيت الضمير المنفصل
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(أنت)،وهوفيمحلرفعمبتدأ،والمشبهبه(العيد)،ووجهالشبههوالعطاءوالكرم

ٍ
فيالنفس ِ
ِ
بهذهالمناسبة،أماأداةالتشبيه
اء،وماتصاحبمعهامنفرحة
والهبةوالجز
ذفت،حيثأنالشاعرلميستعملاألداةفيهذاالتشبيه،وذلكليقربالصلةبين

فح
ُ
المشبهوالمشبهبه،ليجعلهاواحدةبينالممدوحوالعيد،أيطرفيالتشبيه(.)71

ومماوردمنالتشبيهالمؤكدالمفصل،عندعلي بن خلف الحويزي،قوله:
ق ِمن ُث ُغ ِ
ورِهمِ
سم َبر ٌ
َواِن َتَب َ
يصفالشاعر(آلالبيتالكراماألطهار)ويمدحهمفيالبيتالشعري،فيقول
بدو َعَلى ِإ َضمِ
َ
ظَن َ
نت ُه َب ِارقاً َي ُ

()76

إن تبسموا ترى في ثغورهم برق ،أي ضوء ساطع وضياء المع فيصف ثغورهم
ِ
الحسن،فهيتلمعكالبرق حينيبتسمون،منشدةالضوء
وأسنانهمبالبرق والضياءو ُ

ٍ
والنصوعوالبياضفهوالمعومبهج،حتىتضنهذاالضوءقدبرق
علىجبل،فيبدو
ُ

ٍ
كالنورالساطعالذيوقععلىأرضمعتمهفظهربذلكشدةبريقهولمعانهوضيائه.

فيشبه الشاعر الثغور في تبسمها بالبر ِق في لمعانه ونوره ،الذي يقع على
األرض المظلمة ،فجاء المشبه في البيت (الثغور) ،والمشبه به(البرق) ،ووجه الشبه
في هذا التشبيه أو الصفة الجامعة بين طرفي التشبيه هي الضياء واللمعان والنور
الساطعوالبريقاألخاذ،وقدحذفالشاعرهناأداةالتشبيهمنالبيت،وذلكليقرب
الصورة بين طرفي التشبيه ،فيجعل بذلك التشبيه صورة بالغية وفنية تتساوى فيها
أركانالتشبيهاألساسية،وكأنهاليحتاجإلىأداةتشبيهبينهما(.)77
الـمـطـلب الـرابـع
الـتشبـيه الـمؤكـد الـمجـمـل (البليغ)
التشبيه المؤكد المجمل ،"هو التشبيه الذي تجرد من األداة ومن وجه الشبه
معاً،وقامعلىالعنصريينالجوهريينفحسب،فهذااألسلوببخلوِه مناألداةيتميز
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ِ
وبتجرده من وجه الشبه يتميز بإجمال
بالمطابقة التامة بين المشبه والمشبه به،
التقريببينهما،ممايسمحباعتبارالتشبيهالبليغأسمىدرجةفيالتشبيهالصريحمن
حيثهويسويبينالمشبهبهوالمشبهتسويةتامة،والمقصودبالتجردمنالرابطين
ّ
الحاالتالتييمكنفيهاالحديثعنحذفأواستغناء"(.)70

فبالتشبيهالبليغتتدرجأنواعالتشبيهفيالتحولعنقاعدةالتفصيلواسقاط
بعضمنأركانها،لتصللهذاالنوعمنالتشبيه،الذيتكون فيهاألداةمحذوفةووجه
الشبهمحذوفأيضاً،وهوبذلكيجمعبينأسلوبيةالتشبيه(المؤكدوالبليغ)،فبحذفه
لألداةيقيمالمتكلمدعوىالمطابقةالتامة،وبحذفوجهالشبهيجملالصفاتالمشتركة
بينالطرفين،وبهذايعدأعلىوأسمى مراتبالتشبيه،وذلكلمافيهمنتصوروتخيل

وتأمل من جهة ،ولما فيه من اختصار من ٍ
جهة أخرى ،وبجميع هذا كله تكتسب
الصورةالتشبيهيةعمقاً أكثر،وبعداً داللياً أوسع،ممايجعلالمتلقييساهمويشارك
فيإتمامهذهالصورةوادراكالمقصدمنها(.)79
فبهذاالنوعمنالتشبيهمبالغةأوإغراقفيادعاءأنالمشبههوالمشبهبه
نفسه،إذأنحذفاألداةوعدمذكرهايوحيبتساويالطرفينمنناحيةالقوة،وعدم

ٍ
اكهمافيصفة اومجموعةصفات
ذكروجهالشبهبينالطرفينالذييدلعلىاشتر
دون غيرها ،يوحي بتشابههما في كل صفاتهما المناسبة ،وبذلك يفسح المجال في
التخيللتصورهذهالصفات(.)02
ومنالتشبيهالبليغ،ماوردعند أبي معتوق الموسوي،قال:

خر
ِب ِه أََّن ُه َك ٌ
نز َل َها َوَلَنا ُذ ُ

َرض ِإَّال لِ ِع ِ
َوما َدفُن ُه ِفي األ ِ
لمَنا
َ
فيهذاالبيتالشعرييرثيالشاعرالسيد(خلفابنالسيدعبدالمطلب)،
()01

فيقولماكاندفنهفياألرضإالليخبرناويعلمنابأنهكنزلألرضفيعودإليها،وانه
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أيالمرثيلناذخر،فنحننبقىنستذكرهونستذكرمواقفهالمشرفةوالشجاعةلكلأمر
كان أثناء حياته ،فهو لنا ذخر بهذه المواقف والذكرى الطيبة له ،وهنا الشاعر عقد
التشبيه في هذا البيت بين المشبه (الضمير المتصل الهاء) ،والمشبه به (الكنز)،
فالشاعريشبهالمرثيفيدفنهبالكنزالثمينالذييوضعفياألرض،كمالووضع
الكنزفياألرضللحفاظعليهمنالضياعأوماشابهذلك،فهوثمينولهقيمتهبين
قومهوناسهفشبههالشاعربالكنزالثمينوالعظيم،أماأداةالتشبيهفيهذاالبيتفهي
محذوفةولميذكرهاالشاعر،وكذلكوجهالشبهلميذكرهالشاعر،فحذفالركنانغير
األساسيان في التشبيه المؤكد المجمل (البليغ)( ،)02فكانت الصورة التشبيهية التي
رسمهاالشاعرللمخاطببليغةفيمعناهاالذيصورهالشاعرمنخاللها.
ومنالتشبيهالبليغعندالشاعرعلي بن خلف الحويزي،قوله:

نز ِعلم َّ ِ
ِ
َّللا و ِ
الح َكمِ()03
ضرُه ُم
َ
أبق ُ
وه َشلواً َث َال ثاً َما َي ُ
أَن َيدفُنوا َك َ َ
يذكرالشاعرفيهذا البيتالفاجعة التي طالتآل بيترسول هللا (عليه
الصالةوالسالم)،بمقتلأبيعبدهللاالحسينبنعلي(عليهماالسالم)،وكيفتركوه
جسداً باقياً على األرض متروكاً لثالث أيام ،ثم يقول بعد ذلك متسائالً متعجباً في
نفسالوقتماضرهملودفنوهوأكرموامثواه،فهومتعجبلهذااألمروالفعلالشنيع،
فهوكنزعلمهللاوالحكم،كمايصفهالشاعر بذلكالوصف،أيلماذالميدفنواهذا
كنز للعلم
الكنز ،فيصفه الشاعر ومشبها إياه بالكنز الثمين والقيم ،فهو أي المرثي ٌ
والمعرفة وكنز للحكمة والدراية والموعظة الحسنة ،فله قيمته وله ثقله بين الناس
المررةحيالذلك
والبشريةكافة،فالشاعريتوجعلهذااألمروالفعلويشعرباألسىو ا
الفعل ،ونظ اًر لهذا الموقف من قبل الشاعر اتجاه  هذا األمر ،جعل التشبيه الذي
ٍ
،أيخال منأداةالتشبيهووجهالشبه،إذ
وظفهفيرسمتلكالصورةتشبيهاً بليغاً
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اعتمد في تشبيهه هذا على طرفي التشبيه األساسيان (المشبه) و(المشبه به)(،)04
راسماً من خالل ذلك التشبيه صورة تعبر عن مأساة الموقف ،وحزن الفاجعة التي
أصابت كل إنسان ،فترك الشاعر الصورة التخيلية للمتلقي العارف باألمور األدبية

ِ
بحرفيمخيلتهبهذاالتشبيهالبليغ.
وفنونها،لي
ُ

وقالكذلك:

ما َذاك ِإَّال ِم ْن ُدمو ِعي ال ُذر ِ
ِ
َفلَِئن وج ُ ِ
ف
وح ٍة
َ َ
دتم في ال ِب َح ِار مُل َ
ََ
َ
ُ
نحن نعلم أن مياه البحر تكون مالحة ،وبذلك يقول الشاعر في هذا البيت،
()01

(فلئن) ،أي مادام لقيتم و وجدتم في البحار ملوحة ،فهذه الملوحة هي من دموعي
الذرف الكثيرة التي سالت من عيوني ،فكأن ملوحة البحر أُخذت من دموع الشاعر
التيذرفتلطولالفراقألهلالشاعروقومه،فهويحنإليهمويشتاقلهم،فيتذكرهم
وتسيل دموعهتودداً وتشوقاً ومحب ًة لهم حيث دموعهعبرت عن مشاعره اتجاه أهله

ِ
التشبيهالبليغليعبرعنحالته التي
وقومه،وقداستخدمالشاعرفنالتشبيه،موظفاً

ِ
ِ
َّربهاالشاعرعنحالته
فيداخله،إذجاءتالصورةالفنيةالتيعب
يعيشهاويحسها

صورةحيةوحسيةحيثأنملوحةالبحريحسبهاكلإنسانمتذوق لذلكالماء،
فجاءالتشبيهبليغوحسيفيمعناهالذييحملهبينطياته،فالمشبهفيالبيت(دموع
الشاعر الذرف) ،والمشبه به (الملوحة في البحار) ،أما األداة ووجه الشبه فهما
محذوفانولميذكرهماالشاعرفيهذاالنوعمنالتشبيه(،)06لذافهوتشبيهبليغيذكر
فيهطرفاالتشبيهفقط.
وقالأيضاً:
الو َغى
َسد َ
وموا َل َها َو َثب َة أ َ
ُق ُ

َق ْد م َّل جن ِبي م ِ ِ
المَنامِ
َ َ
َ َ
ضجعي في َ

()07
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يتحمس الشاعر في هذا البيت الشعري ويفتخر بقومه مخاطباً إياهم بلفظ
ِ
بالنصر
(قوموا) ،فهو يأمرهم بالقيام ويحثهم عليه ،فهو متحمس لنيل المجد والعال
ِ
األعداء ،فيطلب منهم ذلك بأن يكون قيامهم ،مثل قيام األسد ونهوضه أثناء
على
المعركة،ألنجنبهالذيينامعليهقدمل مضجعهمنهلكثرةالنوم،أيلطيلةوكثرة
َّ
ِ
للخاطر ،فهو ال
مس ِرة
الجلوس عن فعل أي شيء وبقائهم على هذه الحال الغير ُ
مل جسمه وأصابه الملل حتى تعب جنبه من
يرضى بهذا الجلوس في ذلك ،وقد َ

ِ
ِ
الظفربه،ويكون هذاالقيامكقياماألسدالذي
مضجعه هذا،فأمربالقياملنيلالمجدو

فيساحةالحربلنيلالنصر.بهذاالتشبيهالرائعفيصور ِ
تهالتيرسمهاالشاعرفي
ِ
او)،النائبفيالكالمعنقومه،والمشبهبه(وثبة
البيت،يجعلالمشبهفيههو(الو
األسد) ،ووجه الشبه الذي جمع بين المشبه والمشبه به ،هو القيام والنهوض
المصحوببالقوةوالعزيمةللظفربالنصرونيلالمجدوالعالفيذلكالنصر،وحذف
الشاعر األداة ولم يوظفها في هذا التشبيه ،ذلك ألن الشاعر أراد بذلك التشبيه أن
يجعل الصورة التي رسمها تبدو حقيقية للمتلقي ،فقربها بذلك التقريب الذي يجعله
يستغنيعناألداةالتيتربطبينطرفيالتشبيه(.)00
الـمـطـلـب الـخـامـس
الـتـشـبيـه الـضـمـني
 "هو تشبيه ال يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه
المعروفة،بليلمحانفيالتركيب،وهذاالنوعمنالتشبيه،يؤتىبهليفيد،أنالحكم
الذيأُسندإلىالمشبهممكن،وبيانذلكأنالكاتبأوالشاعرقديلجأعندالتعبير
ِ
ِ
يوحيبالتشبيه،منغير أنيصرحبهفيصورٍة من
عنبعض أفكارِه إلىأسلوب
صورِهالمعروفة"(.)09
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 فهذا النوع من التشبيه هو من أبرز مظاهر التفنن في التشبيه؛ إذ ال يتقيد
بعناصرمعينة والبترتيبخاص وال يحدد الصلة بينالمشبه والمشبه به ،فللمتلقي
مجالرحبوواسعفيتصورالصلةفيهبينطرفيه،ويكون فيهالدليلعلىإمكانية
التقريببينالطرفين،هوالسياق(.)92
 ويقومالتشبيهالضمنيعلىالمقارنةبينصورتينمركبتين،فهويميزبقدرته
الكبيرة على ضغط الصورة واختزال أجزائها واتساع مدلولها مما يجعله يقترب من
الصورةالمركبة ،فيوحي بالتشبيهفي تلك المقارنة،من خالل ما يلمحهالمتلقي في
ذلكالتركيبداخلالنصاألدبي(.)91
ومنأمثلةالتشبيهالضمنيعندأبي معتوق الموسوي،قوله:

بعد الم َشَّق ِة َن َّ ِ
سه ِر
العَلى
ستلِ ُّذ ال ُغ َ
َال َي َ
مض َمن َل ْم َي َ
ال َلذات ُ
َ
َ َ َ
 يمدح الشاعر السيد (علي خان ابن السيد منصور) ،فيقول بعد أن كانت
()92

المشقة والتعب والصعاب في طريق الممدوح ،تغلب عليها وفاز ،فنال لذات العلى
وفرحة السمو ومسرة الرفعة والرتبة والمكانة ما بين أقرانه ،فبعد ذلك الطريق الشاق
بالصعابوالعثراتيحظىالممدوحويناللذات العلى ويفوزبها،فكانتثمرةجهده
الذي بذله من أجل ذلك ،ثم يقول الشاعر في الشطر الثاني من البيت ،ال يستلذ
الغمضأياليذقواليحسبطعمالنومواغماضعينيهوحالوتهافيالنوم،منلم
يسهرويبقىيقضاً حتىتأخذعينيهبالنعاسويطيبلهغمضهاومنثميستلذالنوم
فيعينيهفيغمضها،والشاعرفيهذاالبيتيلمحويوحيبمعنىألفاظهالتيوظفها

ِ
صرعلىهدفوغايةومكانةفينفسه يريدأنيصل
ي،بأنالذيي
فيالبيتالشعر
ُ
إليها،فالبدأنيتحملمشاقهاوطريقهاوصعابها،حتىينالماكانيطمحلهوما

كان يتمناه ويريده ،فباإلصرار والعزيمة وتحمل الصعاب ،تكون هناك نتيجة مفرحة
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ونهايةسعيدة لكل عمل ولكل أرادة في الوصوللغاية ومنتهاها ،فمنلم يذق طعم
الم اررةلميعرفطعمالحال،ومنخاللهذاالتركيبفيالبيتالشعري،نالحظإن
الشاعر قد أراد بألفاظه ومعانيه تشبيها لم يصرح به جه اًر ،بل أشار إليه بطريقة
مجازيةوقدمهبصورةغيرمباشرةجعلتبذلكالتشبيهالخفيصورةذاتجمالبديع،

ٍ
ببالغةعاليةمتميزةبعمقفنيوأدبي،فالتشبيهكلماكانخفيودقيق،يكون
مصحوباً
ذالصوقاًبالنفسأكثروذاتأثي اًرابعدعندالمتلقي(.)93
ومنالتشبيهفيهذاالنوععندعلي بن خلف الحويزي،يقول:

ِ ()94

ــان حـ ِ
اكـياً ِألُ َن ِ
ـاسـه
ان ِب َفعلِهمِ
حكو َن َ
اس َي ُ
الزَم َ
َوُكــ ِّل َزَم ٍ َ
أََرى الَن َ
ِ
ألناسه ،فيقول أني أرى
يذم الشاعر في هذا البيت الشعري الزمان ،بحكيه
الناس يحكون الزمان ،أي هؤالء الناس بأفعالهم وما يعملون في حياتهم اليومية،
يحكون الزمان أي إن أفعالهم هي من تحدد فعل الزمان وما يط أر عليه من تغيير
وتدبير،فبأفعالالناسيكون الزمان ويحكون به،لكنالشاعرفيالشطرالثانيمن
البيتيقولبأنكلزمانيكون حاكياً لناسهالذينكانواوعاشوافيه،فالزمانهومن
يحكيلناسهوليسبأفعالالناس،فالزمانهوالتاريخالمسجلللناسجميعاً والمدون
لحكاياتهم وأفعالهم ،وباألزمان تُذكر األمم والناس جميعاً ،فجاءت الصورة التشبيهية
المبطنةبيندفتيالبيتالشعريبألفاظهومعانيه،تحملتشبيهاًضمنياًوالذيهونوع
منأنواعفنالتشبيه(.)91
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الـخـاتـمـة
الحمدهللالذيوسعبرحمتهكلشيء،والصالةوالسالمعلىنبيهالكريمدمحم
(ملسو هيلع هللا ىلص)،وعلىآلهوصحبهوسلمأجمعين،أمابعد...
إنلكلعملنهاية،وهاأناوصلتإلىنهايةالمطاف،وتوصلتفيعمليهذا
إلى:
*استعمالفنالتشبيهبأنواعهالمختلفةوتوظيفهفيالشعرعندالشاعرين،كانله
الحضورالواسعفيأشعارهم.
* كالالشاعري نوظفا فنالتشبيه بصورةرائعة وجميلة،استطاعا فيهانقلاألفكار
والمعانيبطريقةسلسةورتيبةإلىالمتلقي.
*كانغرضالمدحعندالشاعرين،المجالالرحبواألوسعفيتوظيففنالتشبيه
فيه،مماأعطىلهذاالفناالهتمامالمتميزمنقبلالشاعرين،فجاءالتشبيهبصورة
متنوعةوزاهيةبألوانالتشبيهالتيتناسبالموضوعالذيقيلفيه.
*كذلكفنالتشبيهنقلصورةواقعيةمنواقعحياةالشاعرين،برسمصورةتوحيعن
الصفةوالخاصيةالتييمتازبهاكلمنذكرفيشعريهما،فكانفنالتشبيهينقللنا
تلك الصورة باأللفاظ والمعاني التي يعبر بها الشاعر عن ذلك الموضوع الذي في
صدده.
وفينهايةمطافرحلتيالأقولأنيوفيتالبحثحقه،لكنبذلتجهداً فيالبحث
والمراجعةللوصولإلىماأناوصلتإليه،وفيالختامأسألهللاتعالىالتوفيقفي
عمليهذا.
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الهوامش
 -3ينظر :الغدير في الكتاب والسنة واألدب :عبد الحسين أحمد األميني النجفي( ،د ،ط)،
3411هـ ،دار الكتب اإلسالمية ،تهران -بازار سلطاني .111 ،111/33 ،وينظر كذلك:
الطليعة من شعراء الشيعة :دمحم السماوي(ت 3111هـ) ،تحقيق :كامل سلمان الجبوري،
ط3411 ،3هـ1113 -م ،دار المؤرخ العربي ،بيروت -لبنان.114/3 ،
 -1ينظر :أدب الطف وشعراء الحسين (عليه السالم) من القرن األول الهجري حتى القرن
الرابع عشر :جواد شبر ،ط3411 ،3هـ3111 -م ،دار المرتضى ،بيروت -لبنان.31 /1 ،
 -1ينظر :الوسيط في األدب العربي وتاريخه :أحمد اإلسكندري ومصطفى عناني ،ط،1
3141هـ3111 -م ،مطبعة المعارف ،مصر ،ص ،131ص .131وينظر كذلك :في أدب
العصور المتأخرة :ناظم رشيد( ،د ،ط)3411،هـ3111 -م ،مكتبة بسام ،الموصل-
العراق ،ص.313
 -4ينظر( :دراسة تحليلية لنماذج شعرية من شعر ابن معتوق الموسوي) :زينب عبد
الكريم ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد(،)11
1131م.41 ،
 -1أعيان الشيعة :محسن األمين ،حققه وأخرجه :حسن األمين( ،د ،ط)3411 ،هـ-
3111م ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت.111/1 ،
 -1ديوان الشاعر :شهاب الدين الموسوي المعروف (بابن معتوق) ،ضبطه و وقف على
طبعه :سعيد الشرتوني اللبناني( ،د ،ط)3111 ،م ،المطبعة األدبية ،بيروت ،ص ،1ص.4
 -1ينظر :األدب العربي في األحواز من مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف
القرن الرابع عشر،عبد الرحمن كريم الالمي( ،د.ط) 3411 ،هـ  3111 -م  ،دار الحرية
للطباعة  ،بغداد ص.131
 -1ينظر :في أدب العصور المتأخرة :ناظم رشيد ،ص.313
 -1ينظر :األدب العربي في األحواز :عبد الرحمن كريم الالمي ،ص ،114ص.111
 -31ينظر :أعيان الشيعة :محسن األمين.111/1 ،وينظر كذلك( :الفنون الشعرية المطورة
والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط) :دمحم شاكر الربيعي ،مجلة مركز بابل
للدراسات اإلنسانية ،المجلد( ،)1العدد(1133 ،)3م ،ص(.31البند) :هو لون شعري ال
يتقيد بوزن أو قا فية ،وهو ما بين الشعر والنثر بمنزلة الوسط بينهما ،ويعتبر خطوة
تجديدية في الشعر ،وطريقا ً إلى الشعر المنثور ،ينظر :المعجم المفصل في األدب :دمحم
التونجي ،ط3431 ،1هـ3111 -م ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.314/3 ،
 -33ينظر :الوسيط في األدب العربي وتاريخه :أحمد اإلسكندري و مصطفى عناني،
ص .131وينظر كذلك :في أدب العصور المتأخرة :ناظم رشيد ،ص ،313ص،311
عصر بدأ فيه الشاعر يتحلل من القيود النحوية،
ص(.314المواليا)" :فن شعري ظهر في
ٍ
وهو رباعي الشطرات على البحر البسيط" ،المعجم المفصل في األدب :دمحم التونجي،
.114/1
 -31ينظر :أدب الطف :جواد شبر .311/1،وينظر كذلك :األعالم (ألشهر الرجال
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) :خيرالدين الزركلي ،ط1111 ،31م ،دار
العلم للماليين ،بيروت -لبنان.311/1 ،
 -31ينظر :ديوان الشاعر شهاب الدين الموسوي ،ص .4وينظر كذلك :تاريخ األدب
العربي في العراق ،عباس العزاوي( ،د .ط)3111 ،هـ  ،3111-مطبعة المجمع العلمي
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العراقي ،العراق .عباس العزاوي .111/1 ،وينظر كذلك :األدب العربي في األحواز:
عبدالرحمن كريم الالمي ،ص.114
 -34ينظر :رياض العلماء وحياض الفضالء :الميرزا عبدهللا أفندي األصبهاني ،تحقيق:
السيد أحمد الحسيني ،باهتمام :السيد محمود المرعشي( ،د ،ط)3411 ،هـ3111 -م ،من
مخطوطات مكتبة آية هللا المرعشي العامة ،قُم -إيران .11/4 ،وينظر كذلك :الذريعة إلى
تصانيف الشيعة :آقا بزرك الطهراني ،ط3411 ،1هـ3111 -م ،دار األضواء ،بيروت،
القسم الثالث .111/1 :وينظر كذلك :سالفة العصر في محاسن أهل العصر :علي بن
أحمد بن معصوم المدني الحسيني ،تحقيق :محمود خلف البادي ،ط1111 ،3م ،دار كنان
للنشر والتوزيع ،دمشق -سوريا.111/1 ،
 -31ينظر( :الحويزي وصورة اإلمام الحسين (عليه السالم) في شعره) :هاشم جعفر
الحيدري ،مجلة أهل البيت (عليهم السالم) ،جامعة أهل البيت -كلية اآلداب -قسم اللغة
العربية ،كربالء -العراق ،العدد(1131 ،)31م ،ص .114وينظر كذلك :أعيان الشيعة:
محسن األمين.111/1 ،
 -31ينظر :األدب العربي في األحواز :عبد الرحمن كريم الالمي ،ص.111
 -31ينظر :ديوان الشاعر :علي بن خلف الحويزي(3111هـ3111 -م) :الموسوم بـ (خير
أنيس لخير جليس) ،دراسة وتحقيق وتأليف :عبد الرحمن كريم الالمي(،د ،ط)3411 ،هـ-
1131م ،مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد -العراق ،ص ،11ص ،11ص.11
وينظر كذلك( :الحويزي وصورة اإلمام الحسين (عليه السالم) في شعره) :هاشم جعفر،
مجلة أهل البيت (عليهم السالم) ،العدد(1131 ،)31م ،ص.111
 -31ينظر( :البطل في شعر علي بن خلف الحويزي) :شريف بشير احمد ،مجلة أبحاث
كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل -كلية اآلداب -قسم اللغة العربية ،المجلد(،)1
العدد(1111 ،)1م ،ص ،311ص ،311ص .311وينظر كذلك :قصيدة الحرب(المسار
الموضوعي والتشكيل الفني) :د .جبير صالح حمادي ،ط1131 ،3م ،أمل الجديد للطباعة
والنشر والتوزيع ،سوريا -دمشق ،ص.311
 -31ينظر :قصيدة الحرب( المسار الموضوعي والتشكيل الفني) :د .جبير صالح حمادي،
ص.311
 -11ينظر :موسوعة األدب العربي في األحواز :عبد الرحمن كريم الالمي ،ص.111
 -13ينظر :األدب العربي في األحواز :عبد الرحمن كريم الالمي ،ص ،131ص.133
 -11ينظر :األحواز عربستان :علي نعمة الحلو ،ط3111 ،3م ،مطبعة دار البصري،
بغداد .111/1 ،وينظر كذلك :األدب العربي في األحواز :عبد الرحمن كريم الالمي،
ص.111
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص ،11ص .11وينظر كذلك :معجم رجال الحديث
(وتفصيل طبقات الرواة) :أبو القاسم الموسوي الخوئي ،ط( ،3د ،ت) ،مكتبة اإلمام
الخوئي ،النجف األشرف ،العراق .31/31 ،وينظر كذلك :معجم المؤلفين :عمر رضا
كحالة( ،د ،ط)3111 ،م ،دار احياء التراث العربي ،بيروت -لبنان .11/1 ،وينظر كذلك:
هدية العارفين :إسماعيل باشا البغدادي( ،د ،ط)3113 ،م ،طبع بعناية وكالة المعارف
الجليلة في مطبعتها البهية ،استانبول ،ص.111
 -14ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص .11وينظر كذلك :الذريعة إلى تصانيف الشيعة :
آقا بزرك الطهراني .111/1 ،وينظر كذلك :األحواز(قبائلها ،أنسابها ،أمراؤها ،شيوخها،
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أعالمها) :جابر جليل المانع ،ط3411 ،3هـ1111 -م ،الدار العربية للموسوعات،
بيروت -لبنان ،ص.113
 -11ينظر :لسان العرب :أبي الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،ط،1
(د .ت) ،دار صادر ،بيروت  -لبنان( ،باب الهاء -فصل الشين المعجمة).114 ،111/31 ،
 -11اإليضاح في علوم البالغة :جالل الدين دمحم بن عبد الرحمن خطيب القزويني( ،ت 111هـ)،
وضع حواشيه :إبراهيم شمس الدين،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان3414 ،هـ 1111 -م،
ص.311
 -11ينظر :أسرار البالغة :أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن دمحم الجرجاني النحوي (ت
413هـ) ،قرأه وعلق عليه :محمود دمحم شاكر ،ط ،3الناشر دار المدني3431 ،هـ3113 -م ،جدة-
السعودية ،ص.11
 -11اإليضاح في علوم البالغة ،ص.314
 -11ينظر :جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع :أحمد الهاشمي ،ضبط وتدقيق وتوثيق:
يوسف الصميلي ،المكتبة العصرية  ،صيدا  -بيروت 3111 ،م (د .ط) ،ص.131
 -11نقد الشعر :أبو الفرج قدامة بن جعفر ،ط ،3مطبعة الجوائب -قسطنطينية3111 ،هـ ،ص.11
 -13ينظر :كتاب الصناعتين الكتابة والشعر :أبي هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري،
تحقيق :علي دمحم البجاوي ،دمحم أبو الفضل إبراهيم ،ط3113 ،3هـ3111 -م ،دار احياء الكتب
العربية ،ص ،141ص ،143ص.141
 -11العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني االزدي ( ت
 411هـ ) ،حققه وفصله وعلق حواشيه  :دمحم محيي الدين عبد الحميد  ،ط ،1دار الجيل للنشر
والتوزيع والطباعة 3413 ،هـ  3113 -م ،ص.111
 -11ينظر :الصورة الفنية في شعر كشاجم ،الطالب :عالء الدين زكي علي موسى( ،رسالة
ماجستير) ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا1111 ،م ،ص.331
 -14من بالغة القرآن :أحمد أحمد بدوي( ،د .ط) ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
1111م ،القاهرة -مصر ،ص.341
 -11علم أساليب البيان :غازي يموت ،ط 3411 ،3،هـ  3111م ،دار األصالة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ص.11
 -11ينظر :علم أساليب البيان ،ص.341
 -11علم البيان(دراسة تحليلية لمسائل البيان) :بسيوني عبد الفتاح فيود ،المختار للنشر والتوزيع،
القاهرة ،ط3411 ،4هـ1131 -م ،ص.14
 -11ينظر :علوم البالغة (البديع والبيان والمعاني) :د .دمحم أحمد القاسم ،د .محي الدين ديب ،ط3١
1111م ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس – لبنان ،ص.341
 -11أدوات التشبيه (دالالتها واستعماالتها في القرآن الكريم) :محمود موسى حمدان ،ط،3
3431هـ3111 -م ،مطبعة األمانة ،شبرا -مصر ،ص.31
 -41الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب :جابر عصفور ،ط3111 ،1م،
المركز الثقافي العربي ،بيروت -لبنان ،ص.314
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 -43ينظر :علم البيان :عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر( ،د .ط)،
3411هـ3111 -م ،بيروت -لبنان ،ص.11
 -41ينظر :األساليب البالغية في الحماسة للبحتري (دراسة بالغية نقدية) ،الطالب :علي علي دمحم
قلي( ،اطروحة دكتوراه)3411 ،هـ1111 -م ،جمهورية السودان ،جامعة أم درمان اإلسالمية-
كلية الدراسات العليا -كلية اللغة العربية -قسم األدب والنقد ،ص.341
 -41خصائص األسلوب في الشوقيات  :دمحم الهادي الطرابلسي ،منشورات الجامعة التونسية( ،د.
ط) 3111 ،م ،ص.341
 -44ينظر :األساليب البالغية في الحماسة للبحتري ،الطالب :علي دمحم قلي( ،أطروحة دكتوراه)،
ص ،341ص.311
 -41ديوان الشاعر شهاب الدين الموسوي ،المعروف (بابن معتوق ) ،ضبطه ووقف على طبعه،
سعيد الشرتوني اللبناني( ،د .ط)3111 ،م  ،المطبعة األدبية ،بيروت ،ص( ،43البنفسج) :نبات
زهري من جنس فيوال من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينةَ ،ع ِطر الرائحة ،ينظر :المعجم الوسيط:
مجمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث( ،باب الباء -مادة البنفسج) ،ص،13
مكتبة الشروق الدولية -جمهورية مصر العربية ،ط3411 ،4هـ1114 -م.
 -41ينظر :القضية الفلسطينية في شعر عبد الرحمن العشماوي ،الطالب :وضاح نجيب إسماعيل،
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية (بالغة) ،جمهورية العراق ،الجامعة العراقية،
كلية اآلدب  -قسم اللغة العربية 3411 ،هـ  1131 -م ،ص.314
 -41ينظر :األساليب البالغية في الحماسة للبحتري ،الطالب :علي علي دمحم قلي( ،اطروحة
دكتوراه) ،ص.311
 -41ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي ،ص( .331البين) :الفُرقةَ ،من بانَ يَبينُ بَينا ً وبينونةً،
وهو من األضداد ،ينظر :لسان العرب( ،باب النون -فصل الباء).11/31 ،
 -41ينظر :البالغة فنونها وأفنانها(علم البيان والبديع) :د .فضل حسن عباس ،ط1111 ،31م ،دار
الفرقان للنشر والتوزيع ،ع ّمان ،ص.11
 -11ديوان الشاعر علي بن خلف الحويزي( :خير أنيس لخير جليس) ،تحقيق وتأليف :عبدالرحمن
كريم الالمي( ،د .ط)3411 ،هـ 1131-م ،مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد – العراق،
ص.131
 -13ينظر :جواهر البالغة ،ص.111
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص ،411وينظر كذلك :ص ،311ص ،111ص.411
(اليُمنُ ) :البركة ،وهو خالف الشؤم ،ويقال فالن يُت َ َيمنُ برأيه أي يتبرك به ،وجمع الميمون ميامين،
ينظر :لسان العرب(،باب النون -فصل الياء)( .411/31 ،األنام) :ما ظهر على األرض من جميع
الخلق ،لسان العرب( ،باب الميم -فصل الهمزة).11/31 ،
 -11ينظر :علم البيان :عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  3411 ،هـ -
 3111م ،بيروت  -لبنان ،ص.11
 -14ينظر :البالغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع) ،ص.11
 -11ينظر :فن التشبيه (بالغة ،أدب ،نقد) :علي الجندي ،ط3111 ،3م ،مطبعة نهضة مصر،
.314/3
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 -11القرآن والصورة البيانية :عبد القادر حسين ،ط3411 ،1هـ3111 -م ،عالم الكتب ،بيروت-
لبنان ،ص.11
 -11ينظر :األساليب البالغية في الحماسة للبحتري ،الطالب :علي دمحم قلي( ،أطروحة دكتوراه)،
ص.311
 -11ينظر :البالغة والتطبيق :أحمد مطلوب ،حسن البعيد ،ط 3411 ،1هـ  3111 -م  ،وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،العراق ،ص.111
 -11أسرار البالغة ،ص.11
 -11ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي ،ص.311
 -13ينظر :االختيارات الشعرية في كتاب السحر والشعر لسان الدين ابن الخطيب دراسة
أسلوبية ،الطالب :عبدهللا إسماعيل أحمد ،رسالة مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب  -الجامعة
العراقية  ،لنيل درجة الماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها تخصص بالغة 3443 ،هـ -
 1131م ،ص.131
 -11ينظر :نظرية البيان العربي :رحمن غركان ،ط ، 3دار الرائي للدراسات والترجمة والنشر ،
 1111م  ،دمشق  -سوريا ،ص.111
 -11ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي ،ص .311وينظر كذلك :ص ،14ص.13
 -14ينظر :أسرار البالغة ،ص.11
ً
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص( .431الوجل) :الفزع والخوفَ ،و ِج َل و َجال ،ومنه :وعظنا
(الخللَ) :جفون
موعظة َو ِجلت منها القلوب ،لسان العرب( ،باب الالم -فصل الواو)ِ .111/33 ،
والخل ُل من داخل سير الجفن تُرى من خارج ،وهي نقش وزينة ،لسان
السيوف ،واحدتها ِخلة،
ِ
العرب( ،باب الالم -فصل الخاء).111/33 ،
 -11ينظر :فن التشبيه (بالغة  ،أدب  ،نقد ) :علي الجندي  ،ط  3111 ،3م ،مطبعة نهضة مصر،
.314/3
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص  .111وينظر كذلك :ص ،311ص.133
 -11ينظر :األساليب البالغية في الحماسة للبحتري ،الطالب :علي علي دمحم قلي( ،اطروحة
دكتوراه) ،ص.311
 -11ينظر :البالغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع) ،ص.11
 -11ينظر :البالغة والتطبيق ،ص.111
 -13البالغة والتطبيق ،ص.111
 -11ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي ،ص.1
 -11ينظر :البالغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع) ،ص.11
 -14ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي ،ص ،11وينظر كذلك :ص ،31ص( .11الخ ََولُ) :ما
أعطاك هللا من ال ِنّ َعم والعبيد واإلماء ،وغيرهم من الحاشية ،للواحد والجمع ،والمذكر والمؤنث،
القاموس المحيط :دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي ،تحقيق  :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،
ط ،1مؤسسة الرسالة للطباعة ،بيروت – لبنان  3411 ،هـ  1111 -م( ،باب الالم -فصل الخاء)،
ص.111
 -11ينظر :علم أساليب البيان ،ص ،311وينظر كذلك :البالغة والتطبيق ،ص.111
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ُ
ُ
والبرق :واحد بروق
(البرق) :سوط من النور،
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص.111
السحاب ،والبرق الذي يلمع في الغيم وجمعه بروق ،ينظر :لسان العرب( ،باب القاف -فصل
الباء)ِ ( .34/31 ،إضم) :بكسر الهمزة :اسم جبل ،وقيل اسم موضع ،لسان العرب( ،باب الميم-
فصل الهمزة).31/31 ،
 -11ينظر :البالغة فنونها وأفنانها(علم البيان والبديع) ،ص.11
 -11خصائص األسلوب في الشوقيات ،ص.311
 -11ينظر :األساليب البالغية في الحماسة للبحتري ،ص.311
 -11ينظر :علم أساليب البيان ،ص.314
 -13ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي ،ص .131وينظر كذلك :ص.11
 -11ينظر :علوم البالغة البيان والمعاني والبديع ،أحمد مصطفى المراغي  ،دار القلم  ،بيروت -
لبنان ،ط3114 ،1م ،ص.113
(الشلو وال َّ
سد من كل شيء ،لسان
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص.111
شال) :الجل ُد والج َ
ُ
العرب( ،باب الياء -فصل الشين المعجمة).441/34 ،
 -14ينظر :علم أساليب البيان ،ص.314
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص ،141وينظر كذلك :ص ،314ص.111
صبُّ
ُ
(الذرف)َ :
يذرف ذرفا ً وذرفاناً :سالَ ،لسان العرب( ،باب الفاء -فصل الذال المعجمة)،
ف الدم ُع
ُ
الدَّمع ،وذَ َر َ
.311/1
 -11ينظر :خصائص األسلوب في الشوقيات ،ص.31
 -11ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص ،111وينظر كذلك :ص ،411ص( .111الوثب) :ال َّ
فر،
ط ُ
النهوض و القيا ُم ،لسان العرب( ،باب الباء -فصل
ب يَثِبُ َوثبا ً و وثباناً ،و ِوثاباً ،والوثوبُ :
ُ
َوث َ َ
(الوغَى) :الصوتُ  ،وقيل :الوغى األصوات في الحرب ،والوغى :غَمغَمةُ األبطال
.
111
/
3
الواو)،
َ
في َحوم ِة الحرب والوغى :الحرب نفسها ،لسان العرب( ،باب الياء -فصل الواو).111/31،
 -11ينظر :علم أساليب البيان ،ص.311
 -11علم أساليب البيان ،ص.311
 -11ينظر :خصائص األسلوب في الشوقيات ،ص.311
 -13ينظر :األساليب البالغية في الحماسة للبحتري ،الطالب :علي علي دمحم قلي( ،اطروحة
دكتوراه) ،ص.311
 -11ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي ،ص.11
 -11ينظر :علم أساليب البيان ،ص.311
 -14ديوان خير أنيس لخير جليس ،ص .113وينظر كذلك :ص .11
 -11ينظر :من أساليب البيان في القرآن الكريم ،ص .331
الـمـصــــــــادر
الكتب:
 .1األحواز عربستان :علي نعمة الحلو ،ط1191 ،1م ،مطبعة دار البصري ،بغداد.
 .2األحواز(قبائلها ،أنسابها ،أمراؤها ،شيوخها ،أعالمها) :جابر جليل المانع ،ط1221 ،1هـ-
2001م ،الدار العربية للموسوعات ،بيروت -لبنان.
 .3أدب الطف وشعراء الحسين (عليه السالم) من القرن األول الهجري حتى القرن الرابع عشر:
جواد شبر ،ط1201 ،1هـ1111 -م ،دار المرتضى ،بيروت -لبنان .
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 .2األدب العربي في األحواز من مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الرابع
عشر ،عبد الرحمن كريم الالمي( ،د.ط) 1201 ،هـ 1111 -م  ،دار الحرية للطباعة  ،بغداد.
 .1أدوات التشبيه ( دالالتها واستعماالتها في القرآن الكريم ) ،محمود موسى حمدان 1213 ،هـ -
1112م  ،مطبعة األمانة ،شبرا  -مصر .
 .9أسرار البالغة ،أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الجرجاني النحوي( ،ت  271هـ)،
قرأه وعلق عليه :محمود دمحم شاكر ،دار المدني 1212 ،هـ  1111 -م ،جدة – السعودية.
 .7األعالم (ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) :خيرالدين الزركلي،
ط2002 ،11م ،دار العلم للماليين ،بيروت -لبنان .
 .1أعيان الشيعة :محسن األمين ،حققه وأخرجه :حسن األمين( ،د ،ط)1203 ،هـ1113 -م ،دار
التعارف للمطبوعات ،بيروت.
 .1اإليضاح في علوم البالغة ،جالل الدين دمحم بن عبد الرحمن خطيب القزويني( ،ت 731هـ)،
وضع حواشيه :إبراهيم شمس الدين،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان1222 ،هـ -
2003م.
 .10البطل في شعر علي بن خلف الحويزي  :شريف بشير احمد ،مجلة أبحاث كلية التربية
األساسية ،جامعة الموصل -كلية اآلداب -قسم اللغة العربية ،المجلد( ،)1العدد(2001 ،)2م.
 .11البالغة فنونها وأفنانها(علم البيان والبديع) ،د .فضل حسن عباس ،ط2001 ،10م ،دار الفرقان
للنشر والتوزيع ،ع ّمان.
 .12البالغة والتطبيق ،أحمد مطلوب ،حسن البعيد ،ط 1220 ،2هـ  1111 -م  ،وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،العراق .
 .13تاريخ األدب العربي في العراق ،عباس العزاوي( ،د .ط)1312 ،هـ  ،1192-مطبعة المجمع
العلمي العراقي ،العراق.
 .12جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،أحمد الهاشمي ،ضبط وتدقيق وتوثيق :يوسف
الصميلي ،المكتبة العصرية  ،صيدا  -بيروت 1111 ،م (د .ط) .
 .11الحويزي وصورة اإلمام الحسين (عليه السالم) في شعره :هاشم جعفر الحيدري ،مجلة أهل
البيت (عليهم السالم) ،جامعة أهل البيت -كلية اآلداب -قسم اللغة العربية ،كربالء -العراق،
العدد(2011 ،)11م.
 .19خصائص األسلوب في الشوقيات  :دمحم الهادي الطرابلسي ،منشورات الجامعة التونسية( ،د .ط)،
 1110م .
 .17دراسة تحليلية لنماذج شعرية من شعر ابن معتوق الموسوي  :زينب عبد الكريم ،مجلة كلية
التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد(2011 ،)20م .
 .11ديوان الشاعر شهاب الدين الموسوي ،المعروف (بابن معتوق ) ،ضبطه ووقف على طبعه،
سعيد الشرتوني اللبناني( ،د .ط)1111 ،م  ،المطبعة األدبية ،بيروت.
 .11ديوان الشاعر علي بن خلف الحويزي (خير أنيس لخير جليس) ،تحقيق وتأليف :عبدالرحمن
كريم الالمي( ،د .ط)1233 ،هـ 2012-م ،مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد –
العراق.
 .20ديوان الشاعر :شهاب الدين الموسوي المعروف (بابن معتوق) ،ضبطه و وقف على طبعه:
سعيد الشرتوني اللبناني( ،د ،ط)1111 ،م ،المطبعة األدبية ،بيروت.
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فن التشبيه في شعر أبي معتوق الموسوي وعلي بن خلف الحويزي

 .21ديوان الشاعر :علي بن خلف الحويزي(1011هـ1977 -م) :الموسوم بـ (خير أنيس لخير
جليس) ،دراسة وتحقيق وتأليف :عبد الرحمن كريم الالمي(،د ،ط)1233 ،هـ2012 -م ،مكتبة
النور للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد -العراق.
 .22الذريعة إلى تصانيف الشيعة :آقا بزرك الطهراني ،ط1203 ،3هـ1113 -م ،دار األضواء،
بيروت ،القسم الثالث.
 .23رياض العلماء وحياض الفضالء :الميرزا عبدهللا أفندي األصبهاني ،تحقيق :السيد أحمد
الحسيني ،باهتمام :السيد محمود المرعشي( ،د ،ط)1203 ،هـ1113 -م ،من مخطوطات مكتبة
آية هللا المرعشي العامة ،قُم -إيران.
 .22سالفة العصر في محاسن أهل العصر :علي بن أحمد بن معصوم المدني الحسيني ،تحقيق:
محمود خلف البادي ،ط2001 ،1م ،دار كنان للنشر والتوزيع ،دمشق -سوريا.
 .21الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،جابر عصفور ،ط 1112 ، 3م ،المركز
الثقافي العربي  ،بيروت  -لبنان .
 .29الطليعة من شعراء الشيعة :دمحم السماوي(ت 1370هـ) ،تحقيق :كامل سلمان الجبوري ،ط،1
1222هـ2001 -م ،دار المؤرخ العربي ،بيروت -لبنان.
 .27علم أساليب البيان  ،غازي يموت  ،ط 1203، 1هـ  1113م  ،دار األصالة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت – لبنان.
 .21علم البيان( ،دراسة تحليلية لمسائل البيان) ،بسيوني عبد الفتاح فيود ،المختار للنشر والتوزيع،
القاهرة ،ط 1239 ،2هـ  2011 -م .
 .21علم البيان ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  1201 ،هـ 1111 -م ،
بيروت  -لبنان .
 .30علوم البالغة (البديع والبيان والمعاني)  :د .دمحم أحمد القاسم ،د .محي الدين ديب ،ط2003 1١م،
المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس  -لبنان .
 .31علوم البالغة البيان والمعاني والبديع ،أحمد مصطفى المراغي  ،دار القلم  ،بيروت  -لبنان ،ط،2
1112م .
 .32العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني االزدي ( ت 219
هـ ) ،حققه وفصله وعلق حواشيه  :دمحم محيي الدين عبد الحميد  ،ط ،1دار الجيل للنشر والتوزيع
والطباعة 1201 ،هـ  1111 -م .
 .33الغدير في الكتاب والسنة واألدب :عبد الحسين أحمد األميني النجفي( ،د ،ط)3411 ،هـ ،دار
الكتب اإلسالمية ،تهران -بازار سلطاني.
 .32فن التشبيه (بالغة  ،أدب  ،نقد ) ،علي الجندي  ،ط  1112 ، 1م  ،مطبعة نهضة مصر.
 .31الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط) :دمحم شاكر الربيعي،
مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية ،المجلد( ،)1العدد(2011 ،)1م .
 .39في أدب العصور المتأخرة :ناظم رشيد( ،د ،ط)3411،هـ3111 -م ،مكتبة بسام ،الموصل-
العراق.
 .37القاموس المحيط ،دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي ،تحقيق  :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة
الرسالة ،ط ،1مؤسسة الرسالة للطباعة ،بيروت – لبنان  1229 ،هـ  2001 -م .
 .31القرآن والصورة البيانية ،عبد القادر حسين ،ط1201 ،2هـ 1111م  ،عالم الكتب  ،بيروت –
لبنان.
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 .31قصيدة الحرب (المسار الموضوعي والتشكيل الفني) :د .جبير صالح حمادي ،ط2019 ،1م،
أمل الجديد للطباعة والنشر والتوزيع ،سوريا -دمشق.
 .20كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ،أبي هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري ،تحقيق :علي
دمحم البجاوي ،دمحم أبو الفضل إبراهيم ،ط1371 ،1هـ1112 -م ،دار احياء الكتب العربية.
 .21لسان العرب ،أبي الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،ط( ،1د.ت)،
دار صادر ،بيروت  -لبنان .
 .22المعجم المفصل في األدب :دمحم التونجي ،ط1211 ،2هـ1111 -م ،دار الكتب العلمية ،بيروت-
لبنان.
 .23معجم المؤلفين :عمر رضا كحالة( ،د ،ط)1117 ،م ،دار احياء التراث العربي ،بيروت -لبنان.
 .22المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث ،مكتبة الشروق
الدولية -جمهورية مصر العربية ،ط3411 ،4هـ1114 -م.
 .21معجم رجال الحديث (وتفصيل طبقات الرواة) :أبو القاسم الموسوي الخوئي ،ط( ،1د ،ت)،
مكتبة اإلمام الخوئي ،النجف األشرف ،العراق.
 .29من أساليب البيان في القرآن الكريم ،دمحم علي أبو حمدة ،ط1203 ،2هـ1113 -م ،مكتبة الرسالة
الحديثة ،ع ّمان -األردن.
 .27من بالغة القرآن ،أحمد أحمد بدوي ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 2001 ،م  ،القاهرة
 مصر . .21نظرية البيان العربي ،رحمن غركان ،ط ، 1دار الرائي للدراسات والترجمة والنشر  2001 ،م
 ،دمشق  -سوريا .
 .21نقد الشعر ،أبو الفرج قدامة بن جعفر ،ط ،1مطبعة الجوائب – قسطنطينية  1302 ،هـ .
 .10هدية العارفين :إسماعيل باشا البغدادي( ،د ،ط)1111 ،م ،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة
في مطبعتها البهية ،استانبول.
 .11الوسيط في األدب العربي وتاريخه :أحمد اإلسكندري ومصطفى عناني ،ط3141 ،1هـ-
3111م ،مطبعة المعارف ،مصر .

الرسائل واألطاريح:
.1
.2
.3
.2

االختيارات الشعرية في كتاب السحر والشعر لسان الدين ابن الخطيب دراسة أسلوبية،
الطالب :عبدهللا إسماعيل أحمد ،رسالة مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب  -الجامعة العراقية ،
لنيل درجة الماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها تخصص بالغة 1221 ،هـ 2011 -م.
األساليب البالغية في الحماسة للبحتري ( دراسة بالغية نقدية ) ،الطالب  :علي علي دمحم
قلي ،اطروحة دكتوراه 1221 ،هـ  2001 -م  ،جمهورية السودان  ،جامعة أم درمان
اإلسالمية  -كلية الدراسات العليا  -كلية اللغة العربية  ،قسم األدب والنقد .
القضية الفلسطينية في شعر عبد الرحمن العشماوي ،الطالب :وضاح نجيب إسماعيل،
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية (بالغة) ،جمهورية العراق ،الجامعة
العراقية ،كلية اآلدب  -قسم اللغة العربية 1231 ،هـ  2011 -م .
الصورة الفنية في شعر كشاجم ،الطالب  :عالء الدين زكي علي موسى ،رسالة ماجستير،
الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا 2009 ،م .
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