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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 جانباً من مزايا الشعر العربي وبالغته والذي يتحلى بفن من فنون البالغة العربية وعلومها 
ر من خالل شعره قريبة إلى ذهن المتلقي، فيعمد وهو فن )التشبيه(، إذ به تكون الصور التي يرسمها الشاع

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 
دمحم الكريم الرسول على والسالم والصالة تقديرا، فقدره الخلق الذيخلق هلل الحمد

)ملسو هيلع هللا ىلص(،المبعوثفيالعالمينرحمةوسراجًامنيرا،وعلىآلهوصحبهوسلمتسليما.
أمابعد...

الب فنون أحد وبالغيةفالتشبيه أدبية صورة يشكل الذي العربية، الغة
عاليةفيالتعبيرعنُمرادالشاعرومبتغاه،ونيلمايطمحإليهوالوصولله،إذبفن
فيعّبرعنالغرض وألفاظه الشاعرالصورالشعريةمنخاللمعانيه يرسم التشبيه

الصور إيصال في الفّعال الدور الفن لهذا فكان صددِه، في هو الواضحة،الذي ة
والفكرةالمعّبرةلمايجوبفيجوفاألديبمنأفكاروغايات،فكانتدراستيوعنوان
بحثيعنفنالتشبيهلمايمتازبهمنمميزاتتجعلهأوضحفكرةوأقربخطوةبين

فن التشبيه في شعر أبي معتوق  كلمنالمشبهوالمشبهبه،فكانعنوانالموضوع)
المبحثاألولذكرتحويزي الموسوي وعلي بن خلف ال وقدجعلتهفيمبحثين، ،)

فيهحياةالشاعرينونشأتهماومنثموفاتهما،أماالمبحثالثانيتكلمتفيهعنفن
المفصل، المرسل التشبيه المطلباألول فكان مطالب، خمسة تضمن وقد التشبيه

المؤكدالمفصل،أماوالمطلبالثانيالتشبيهالمرسلالمجمل،والمطلبالثالثالتشبيه
الضمني، التشبيه الخامس المطلب وكان المجمل، المؤكد التشبيه الرابع المطلب
فكانتهذهالمطالبتبينوتوضحفنالتشبيهوأنواعهفيشعركلمنالشاعرين،ثم

بعدذلكالخاتمةوالمصادر.
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 المبحث األول
 ن خلف الحويزي(وقفة مع حياة الشاعرين ) أبي معتوق الموسوي وعلي ب

 أواًل :  أبي معتوق الموسوي :  
هو)أبومعتوق(شهابالدينبنأحمدبنناصربنحوزيبنالويبن

حيدربنالمحسنبندمحممهديبنفالحبنمهديبندمحمبنأحمدبنعليبندمحم
بنأحمدبنالرضابنابراهيمبنهبةهللابنالطيببنأحمدبندمحمبنالقاسمبن

هللابنعبدهللابنأبيعبدهللاجعفراألسودالملقبدمحمأبيالفخارأبنأبيعلينعمة
اإلمام ابن عبدهللاالعولكاني أبيجعفر ابن موسى ابنموسىبندمحمبن بارتفاح

الحويزي السالم( )عليه موسى(1)موسىالكاظم إلىاإلمام نسبالشاعر ويرجع .
نأبرزشعراءالقرنالكاظم)عليهالسالم(،وهومنالسادةالمشهورينفيالحويزةوم

.(2)الحاديعشرالهجري
 نـشأته وحيـاتـه:      
هـ(ونشأبالبصرةوفيهاأخذالعلمواألدب،كانالشاعر1221ولدالشاعرسنة)

فقيرافينشأته،فاتصلبالسيد)عليخان(،أحدأمراءالبصرةفيذلكالوقت،فمدحه
يليقبمقامهومكانته،وقدكانأ كثرشعرهمقصورعليهوعلىآلبيته،فلقيمدحًا

.(3)الشاعراإلحسانوالعطاءمنقبلالسيدعليخانالمشعشعي
ُأصيب وقد الهادئ، وطبعه العالية ببالغته معتوقالموسوي(، ُعرف)أبو

بالفالجمماجعلهيبتعدعنجمعديوانهالشعري،بعدأنأتعبهوأنهكهالمرض،لكنه
كحافظةجيدةبالرغممماأصابه،وأخذيقومبإمالئهلولدهمنحفظه،وهذابقييمتل

المهمةبعدذلك يفسربأنالشاعرقدوافتهالمنيةقبلأنيجمعديوانه،فتولىهذه
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ابن )ديوان بـ الشاعر ُعرفديوان وقد بعد، فيما ديوانه الذيجمع )معتوق(، ابنه
.(4)معتوق(،بداًلمنديوان)أبيمعتوق(


وقدعلقالسيدمحسناألمين،فيكتابهعلىهذهالتسميةفقال:"واشتهرت

تسميتهبديوانابنمعتوقوالصوابديوانأبيمعتوق؛ألنهليسفيأجدادِهمناسمه
معتوق،نعملهابناسمهالسيدمعتوقفكأنهكانيسمىفياألصلديوانأبيمعتوق

.(1)اخفعلىاللسان"ثمقيلابنمعتوقألنه
أبيه ديوان مقدمة في الموسوي(، الدين شهاب بن )معتوق السيد ذكر

المصاعبوالمتاعبالتيواجههاوالدهأثناءحياته،ومافعلهاألميرعليبنخلف
منرعايةألبيه،فقال:"وقدكانوالديرحمههللاواذاقهبردغفرانه...معشغفهبهذه

بينالخاصوالعام،لمتسكنتلكالخرائدخردالصناعةفي تلكاأليامواشتهارهبها
الترصيف،ولمتسلكهاتيكالفرائدبسمطالتأليف،فتوطنتسباسبالهجران،وخيمت
وما الفساد، لحقذلكالزمانمن عنذلكما وكانيعوقه عناكبالنسيان، عليها

لاجتمععليه،وتشتتحالاحتوىاعترىفيههذهالصناعةمنالكساد،معتفرقبا
هو كما وتكديرمشاربهعلىطرفاالضرار، برحالدهربتفويتمآربه، عليه،وما
ديدنهمعاالحراروذوياألخطار،إلىانقامببابمندانتلدولتهاأليام...المؤيد
بالرحمنابوالحسينالسيدعليخان،ابنالمولىكمالالدينالسيدخلفالموسوي،
مدهللاعليهظلهالعالي،فامتطىغاربالزمان،فاصبحفيامانمنالحرمان،وأواله
حتىذكتفطرته، الثاني، كالمعلم واعتنىبتأديبهوكانله بحصولاالماني، مواله

.(6)وسلمتبصيرته،وحسنتسيرته،واتىبالبديعمنالمعاني،وأحلهمنالمباني"
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ربماتكونتسميةالديوانبـ)ديوانابنمعتوق(،بداًلمن)ديوانأبيمعتوق(،
بهذا للديوان التسمية سبب يكون أو به، النطق عند اللسان أخفعلى ألنه هو؛
االسم،يعودذلك؛ألنابنه)معتوق(هومنجمعالديوانورتبهبعدوفاةأبيهفُنِسَب

اسمالديوانإليه.
الحكام من ثالثة حياته في الموسوي(، الدين الشاعر)شهاب عاصر

ــ1244المشعشعيين،وهم:)منصوربنمطلبالذيحكمبينعامي هـ(،1213هـ
ــ1213ثمجاءبعده)بركةبنمنصورالذيحكمبينعامي هـ(،ثمبعده1262هـ

 عامي بين حكم الذي الحويزي خلف بن 1262األمير)علي ــ كان1200هـ هـ(،
كثيرة،وهذا الذينعاصرهمفيحياتهبقصائد الثالثة الشاعرقدمدحهؤالءالحكام
الشيءيدلعلىعالقةالشاعربالحكاموفضلهمعليهورعايتهمله،وكانجّلشعره

.(7)وأكثرهلألميرعليبنخلفالحويزي
الموسوي( الدين الشاعر)شهاب سار قد المسار الشعراءوبهذا مسار ،

وال والهدايا، العطايا وهبوه الذين الحويزة، بأمراء اتصاله وذلكمنخالل المّداحين
سيمامناألمير)عليبنخلفالحويزي(،الذيكانخيرعونللشاعروألسرتهمن
بعده،وهوالذيقربابنه)معتوق(،وطلبمنهأنيجمعشعرأبيهويجعلهفيديوان

.(0)الدين(،ليبقىخالدًاوحاضرًامعدواوينشعراءالعربخاصللشاعر)شهاب
 ثــقــافــتــه:
أيمؤلفينسب لحياةالشاعر)شهابالدين(،لميذكروا إنالذينترجموا

إليهولميذكرواأنهقدألفكتبًا،وكذلكالمصادروالكتبلمتذكرولمتشيرالىإنه
الشاعر،لكناللذينترجموالحياتِهأشادواورحبوابمكانةإلفكتاباأومؤلفًاينسبإلى

شعره في وواضحة بارزة سمات منها جعل التي والثقافية واألدبية العلمية الشاعر
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الثقافي المستوى على يدل وهذا سطورها، وبين شعره صفحات في الالمع كالدر
بينوالرقيالعلميوعلوالمكانةاألدبيةالواسعةالمتنوعةالمصا در،والتيتجمعما

العلوم، من وغيرها والتاريخ والحكمة واللغة والحديثالشريفوالشعر الكريم القرآن
ونثره، شعره في أثر األدبية لثقافته كذلك أسلوبه، ومصدر تعبيره في جعلها التي
أن على يدل وهذا اللفظية، والصناعة البديع من بحر في غارقة الشاعر فقصائد

مذعلىيدأساتذةكبارفيهذاالفنمثلأبيتمامومسلمبنالوليدوابنالشاعرتتل
.(9)المعتزوغيرهم،استفادمنهموتأثربأساليبهم،وزادموهبتهواغناهامنأشعارهم

تبينتمكانةالشاعر)شهابالدينالموسوي(،منخاللشعرهونثره،اللذين
ا ومكانته وحسه الشاعر طابع السهلعكسا اللفظ فوجود والثقافية، واألدبية لعلمية

الكلماتالتيتكونفي الشاعرفياختياروانتقاء والمعنىالجزلدليلعلىبراعة
مكانهاالمناسبكمناسبةاللفظللمعنىالذييريده،إضافةإلىبراعتهفيغزارةالبديع

ا على االطالع فكثرة توظيف، خير وتوظيفه وكتاباته نظمه للشعراءفي ألشعار
جعل مما )البديع(، أي المجال هذا في يبحر جعلته بأسلوبهم، والتأثر السابقين

قصائدهغزيرةبالبديعوالصناعةاللفظية.
 شــــعــره:
شعر ديوان وله مجيدًا شاعرًا أديبًا الموسوي(، الدين الشاعر)شهاب كان

أكثرأشعارهفيالسيد)عليخان(مشهور،جمعهلهابنه)معتوق(بعدوفاته،وكان
في وأكثرها منها وكان ، األغراضالشعرية فيجميع الشاعر نظم الحويزة، حاكم
السادة مدح وكذلك الكرام البيت وآل دمحم)ملسو هيلع هللا ىلص(، الكريم الرسول مدح فقد  المدح،
وغز ورثاء وصف من األخرى األغراض إلى إضافة المشعشعيين، لاألمراء
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وأخوانيات،ويعدالشاعرأولوأقدموأشهرمنكتبفيفن)البند(،فيالعراقخالل
.(12)القرنالحاديعشرالهجري

النفس، االستعاراتوالتشبيهاتوالمجازاتوطول وكثرة بالرقة شعره ويمتاز
والمقدماتالطويلة،فضاًلعنذلككانيهذبقصائدهويقومبتنقيحها،حتىتصبح
قويةالسبكوذاتبناءمحكم،وبذلكتنالقصائدالشاعرالقبولالرحببصدٍرواسع
كما للشاعر، المدح ذلك مقابل والعطايا الهدايا يقدمون الذين الممدوحين، ِقبل من
واشتهر)أبومعتوق(فينظمفن)المواليا(،وهومنالفنونالشعبيةالمستحدثة،فجعله

.(11)منالممدوحينللمديحوذلكلطلبالحاجة
قامبجمعديوانالشاعر)شهابالدينالموسوي(،ابنهالسيد)معتوق(،وكان

ذلكبأمرمنالسيدواألميروالشاعر)عليبنخلفالحويزي(،وقدرتبهعلىثالثة
.(12)فصولهي:المدائحوالمراثيوالمتفرقات،وقدطبعالديوانمراتعديدة

 الشاعر كان يميزأبو معتوق شهاب الدين الموسوي لقد ما بكل ملمًا ،
األديبمنغيره،فهواألديبالبليغالمثقفالفصيحالمجيدفيشعره،الذيجعلمن
استخدامه كثرة وهي عصره، في الشعراء من غيره عن بها يتميز سمة شعره

لىجانبلالستعاراتوالتشبيهات،فضاًلعنالفنونالبديع يةالتيوظفهافيشعرِه،وا 
)البند(،ُيضيفه المعروفبـ جديدًا التيجعلتهيبتكرفنًا ذلكفطنتهوبراعتهالمتميزة
يتفوق االمتيازاتوالمميزاتجعلته هذه فكل المتعارفعليها، األغراضالفنية إلى

علىبقيةالشعراءمنعصرهويتميزعنهم.
توفيالشاعر)شهابالدينالموسوي(أبومعتوق،بعدأصابتهبمرضوفــــاتـه: 

األحدألربععشرخلونمنشوالمن الفالجفيآخرأيامه،وكانتوفاتهفييوم
.(13)السنةالسابعةوالثمانينواأللفللهجرة،وكانقدبلغمنالعمراثنينوستينسنة
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ابالدينأبيمعتوقالموسوي(،والتعريفبعدأنتناولناحياةالشاعر)شه
الشاعر نقفونتعرفعلىحياة األجلوفارقالحياة، إلىأنوافاه أنولد منذ به
األحوازيالسيد)عليبنخلفبنعبدالمطلب(،والذييعدكذلكمنأبرزشعراء

القرنالحاديعشرالهجري.
 ثانيًا : علي بن خلف الحويزي :

ا أبو السيدهو بن حيدر بن عبدالمطلب بن خلف السيد بن علي لحسين
المحسنبنالسيددمحمالملقببالمهديبنفالحبندمحمبنأحمدبنعليبنأحمد
بنأبي بندمحمبنالقاسم بنهبةهللابنالطبيبابنأحمد بنابراهيم بنالرضا

نجعفرالكاظم)عليهماالطحانبنغياثبنأحمدالورعالكريمبناإلمامموسىب
السالم(الموسويالحسينيالمشعشعيالحويزيحاكمالحويزةالمعروفبالسيد)علي

.وينتهينسبهإلىاإلمامموسىبنجعفر)عليهالسالم(،في(14)خان(،واليالحويزة
التاسععشر،ولقببالمشعشعينسبةإلىجدهالرابعدمحمبنفالحالمشعشعي جده

.(11)ةالعربيةالمشعشعيةمؤسسالدول
 نــشـأتـه وحـيـاتـه:

هـ،وترعرعفيكنفوالده1210ولدالسيدعليبنخلففيذيالحجةعام
السيدخلفبنعبدالمطلب،العالماألديبالفاضلالمتكلمالماهروالشاعرالمجيد،

 منالفضالءاألكابر، أيضًا المطلب( )عبد الذيشرعفيبناءالمساجدوكانجده
علمية خلفنشأ بن علي السيد فكانتنشأت الدورق، إمارة تولى والمدارسحين

(.16)وأدبيةبحته،طامحًامنخاللذلكإلىنيلالمراتبالعاليةفيالعلموالمعرفة

نشأالشاعرفيمدينةالحويزة،منبيتعريقوأسرةكريمة،وكانيتنقلمنذ
لنفسه، صباهبينالكتاتيبوالمعلمينوالمربين،فيأخذالعلموالثقافةوينميهاويطورها
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ونتيجةلخالفوقعبينأبيهوعمهانتقلوالدالشاعرمععائلتهإلىمدينة)الدورق(،
نعطفجدهألبيهووالده،فترعرعهناكوأصبحتشخصيتهفعاشالشاعرهناكبي

وأخذ واألدب، القراءة فانصرفإلى المبكر، فكره نضوج على ساعدته التي عالية
لتحمل نفسه بإعداد قام كما ومواهبهم، منعلومهم مكتسبًا والفقهاء يجالسالعلماء

.(17)وَأقسىالظروفأمورالحياةوالعيشفيها،وقسوةاألياموالصبرعلىالمصاعب
وبعدأنشبالشاعرونضج،أخذيساعدأبيهالكفيففيعملهوفيكلأموره

وقتًا لنفسه األمورجعل ومعكلهذه مبكرًا، فتحملالمسؤولية والعملية، الشخصية
للقراءةواالطالعوالتثقيفوالتأليف،فبرزتشخصيتهوظهرتملكتهالشعرية، خاصًا

المرشداألوللهفمهدلهالطريقوأرشدهإلىالصواب،وبعدذلكبرزتوكانوالده
لدىالشاعرالروحالوطنيةوالحرصعلىالدولةمناطماعالدولاألخرى،فبدأيحث
الشبابللدفاععنأنفسهموكرامتهمووطنهمفأخذيحثعلىالجهادوزرعفينفوس

ععنه،فكانتنتيجةهذاالحثفيالشباب،التضحيةوالفداءفيسبيلالوطنوالدفا
بعادهعنه،وفيالمنفىأخذالشاعر الدفاععنالوطنهونفيالشاعرخارجالبالدوا 
يصقلموهبتهالشعرية،فقامبكتابةالقصائدالطوالالتييغمرهاالحزنواألسىواأللم

ومش أحاسيسه كل القصائد فيهذه جاعاًل والوطن، واألهل اعرهعلىفراقاألحبة
فيأيامهالصعبة وتجربةنافعةله،استفادمنها عمليًا الجياشة،فكانتغربتهدرسًا

.(10)والحالكة
لقدأدركالشاعر)عليبنخلف(،المطامعالدوليةلبالدهفأخذيستثيرالهمم

ويشدالعزائمفيمجابهةكلاألطماعالخارجية،فكانسالحهفيهذااألمرهوقول
الذييبعثفيالروحالدفاععنهذاالبلدوعنجميعممتلكاته.الشعر
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في أساليبهم فتعلم ثاٍن، مجتمع وسط في عاش قد منفاه في الشاعر كان
التعاملوفيالعيشأيضًا،ثمبعدذلكعادالشاعرإلىوطنه،ولكنأيامالحريةهذه

م(،1642هـ/1211دإلىمنفاه)لمتدمطويالفقدُألقيالقبضعليهمرةأخرىليعو
وذلكبسببمواقفالشاعرالوطنيةالتيجلبتعيونالنظاموتابعيه،وبعدانقضى
فزادت ثانية، إلىالوطنمرة وعاد أطلقسراحه فياالعتقالوالمنفى، أعوام ثالثة
الشاعروصقلتشخصيته،وعلىأثرذلكتوسمبهأهلهوشعبهوعشيرتهبأن خبرة

الش ذلكترأسيكون وبعد والمخلص، الشخصالمنجد فهو الدفة، خصالذييدير
الدولة شعب فوقف وقيادتها، الدولة رئاسة المشعشعي( خلف بن )علي السيد
المشعشعيةبوجهالغزواألجنبي،وأحبطجميعخططهموأطماعهم،واستمرالشاعر
سنة توفي أن إلى الدولة حكم في ( المشعشعي خان )علي والسيد

.(19)م(1677هـ/1200)
 شـــعــره:

كانالشاعر)عليبنخلف(،فيشعرهبارعًاوناظمًاجيدًا،حيثكانتقصائده
لتقريب المعنى؛ يناسب بما اللفظ اختيار مالئمة مع وواضحة، عالية بلغة تمتاز

الصورةوتوضيحهاإلىالنفوس.
إلطارالتقليديوالذيهوإنالشاعر)عليبنخلفالحويزي(،فيشعرهيتبعا

فالشاعر علىمنواله، وساروا القدم العربمنذ شعراء الذيأوجده الشعر(، )عمود
العربي بالطبع الذييتميز الشعر(، )عمود فيذلكويسيرعلىوفقنظام يتبعهم

أنتكونهناكاألصيل،ويتركالتكلفوالتزويقالفنيوالزخرفةاللفظية،فضاًلعن
وتال أكثرمناسبة المعنى يجعل الذي هو المختار فاللفظ والمعنى، اللفظ بين حم
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إلى جدا وبذلكتصبحالمعانيقريبة بريقفنيوأدبيساطع، ويضيفله وضوحًا
.(22)النفوسوالذائقةالفنية

ومنرأيالشاعر)عليبنخلف(،فيالشعرَأنهعملفنيرائعوالذييعتمد
وعلىمقدرتهفياختراعالمعانيالرفيعةالساميةومايالئمهاعلىبراعةالشاعرذاته،

الشاعروقدرتهالشعريةفيإيصالالمضمونفي مناأللفاظالبليغة،وتظهرمهارة
.(21)التعبيرالمناسبالذييكونقدمألاألسماعوجذبالعقولإليه

 فيمدحالرسوللقدتطرقالشاعرإلىأغلبالفنونالشعرية،فقدنظمشعرًا
في شعرًا ونظم األطهار، البيت( )آل مدح وكذلك والسالم(، الصالة )عليه الكريم
العترةالنبويةالطاهرة،وفيفراقاألحبةوبعدهم،وفيالوصف،وفيالشكوى...
ونظمكذلكشعرًافيالفخروفيالرثاءوفيالحنينوفيالدفاععنالوطن،فقدتميز

قوميوالروحالوطنيةوالقوميةالعالية،فمضىيكتبأشعارًافيطلبالشاعربالحسال
المجدوالعزةواإلباءللوطنالغالي،وغيرهامنالفنونالشعريةاألخرى،ويضمديوان
جليس(، لخير أنيس بـ)خير الموسوم الحويزي(، خلف بن )علي الشاعر

عاتتقعفيأربعةأقسام(قصيدةومقطوعةشعريةتقريبا،وهذهالقصائدوالمقطو272)
وذلكبحسبالمناسباتواألماكنالتيقيلتفيها،وهي:

ــالمدائحالنبوية:وتضمنتمدحالرسولالكريم)عليهالصالةوالسالم(والثناءإليه،1
وكذلكمدحأهلالبيتاألطهار.

2 الحجازية بالديار والولع العفيف، نسيبه على تحتوي التي التهاميات: وآثارهاــ
ومآثرهاوحيواناتها.

ــالعجمياتأوالقزوينيات:وهيماقالهفيبالدالعجمعندمانفيمنالوطن،حيث3
تدورموضوعاتهابينشكوىوألمالغربةوالحنينلألهلوالوطن،والفخربنفسهوقومه.
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تــأغراضمتنوعة:وتضمقصائدوأشعارمختلفةقالهاالشاعرفيأوقاتومناسبا4
.(22)مختلفةمنحياته

حيثوظفأغراضشعرية متنوعًا كانشعرالشاعر)عليبنخلف(،شعرًا
ويطمح عنالذييريده األغراضمعبره كانتهذه والمقطوعات، شتىفيالقصائد
منفرحأو إلىالمتلقي، تلكاألغراض)الصورة( منخالل مقربا فيحياته، إليه

ينواشتياقوغيرهامنالموضوعاتالشعرية،جاعالتلكحزنأومدحأوذمأوحن
الصورةفيإطارمناللغةالعاليةواللفظالمناسبللمعنىالذييحمله،ينتجعنذلك

التالئمصورةبالغيةعاليةبفنونهاالفرعية.
 آثــــــــاره:
ي(،منإنالعلمواألدبوالثقافةالتياكتسبهاالشاعر)عليبنخلفالحويز

جعلت قد فاضاًل، مجيدًا وشاعرًا عالمًا أصبح أن إلى صباه منذ والعلماء الشيوخ
الشاعريؤلفكتبًافيمختلفالعلوم،وهذهالمؤلفاتهي:

ــتفسيرالقرآنالكريم،ويتكونمنأربعمجلدات،أسماهبـ)منتخبالتفاسير(.1
النورالمبينفيالحديث،ويتكونمنأربع2 مجلدات،فيإثباتالنصعلىأميرــ

هـ.1203المؤمنين)رضيهللاعنه(،ألفهسنة
ــخيرالمقال،شرحقصيدتهالمقصورة،ويتكونمنأربعمجلدات،فياألدبوالنبوة3

واإلمامة.
ــنكتالبيان،مجلدواحد.4
مؤ1 في أوردها التي المطالب طرائف على مشتملة مجموعة المبين، الفوز لفاتهــ

األربعةالمذكورة.
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ــرسالةأرسلهاإلىالشيخعليسبطالشهيدالثانيإلىاصبهانوقدصدرهابالبحث6
عنحديثالغدير.

ــرسالةأخرىأرسلهاإلىالشيخعليأيضافيشرححديثاألسماء.7
.(23)ــديوانشعرهالموسومبـ)خيرأنيسلخيرجليس(0

 وفـــــــاتــه:
مدينة في خان( )علي بـ الملقب الحويزي(، خلف بن الشاعر)علي توفي

كبر أن وبعد سنة، وعشرين ثمان حوالي دام عاداًل حكمًا حكم أن بعد الحويزة،
(24)م(1677هـ/1200الشاعروضعفبدنهوأقعدهالمرض،توفيفيسنة)

 المبحث الثاني
 فن التشبيه

بيُه:الِمثُل،والجمعَأشباٌه،وَأشَبهالشيُءالشيَء:التشبيه في اللغة:        بُهوالشَّ الشَّ
و بكذا، فالٌن وَتَشبََّه الُمَتماِثالُت، والُمَتشاِبهاُت: مثله، به وَشبََّهه ِإياه وَشبَّهه ماثله،

األمَرالتَّشِبيُه:التمثيل،وبينهمَأشباٌهأيأشياءيتشابهونفيها،وَشبََّهعليه:َخلَطعليه
.(21)حتىاشَتبهبغيره،وفيهَمشابهمنفالنَأيَأشباهٌ

"علميعرفبهإيرادالمعنىالواحدبطرقمختلفةفي هوأما في االصطالح:         
.(26)وضوحالداللةعليه"

أصول البيانوذا ركنمنأركانعلم التشبيه القاهرالجرجاني، وجعلعبد
اسنالكالممتفرعةعنه،وراجعةإليه،كأنهُقطبتدورعليهكبيرة؛وذلكألنُجلمح
(27)المعانيفيُمتصرفاتها ،وقد"اتفقالعقالءعلىشرفقدرِه،وفخامةأمرهفيفنِّ

البالغة،وأنتعقيبالمعانيبهُيضاعفُقواهافيتحريكالنفوسإلىالمقصودبها
" افتخارًا أو ذمًا أو كانت للتشب(20)مدحًا أن البالغة، في َحِسنًا وموقعًا مكانًا يه
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للمعاني ويعطي القريب، من البعيد وادنائه الجلي إلى الخفي يخرج به إذ العربية،
الرفعةوالوضوح،ويسكبهاتوكيدًاوفضاًلويكسوهاشرفًاونباًل،فهوفنواسعالنطاق،

غامضا متوعرالمسلك، متشعباألطراف، الحواشي، ممتد لمدرك،فسيحالخطوة،
.(29)دقيقالمجرى،غزيرالجدوى

هـ(،يقعالتشبيه"بينشيئينبينهمااشتراك337كماويقولقدامةبنجعفر)ت
بصفتها، منهما كلواحد ينفرد وافتراقفيأشياء ويوصفانبها، تعمهما، فيمعاٍن

ذاكاناألمركذلك،فاحسنالتشبيههوماأوقعبينالشيئيناشتراكهما فيالصفاتوا 
" االتحاد حال إلى بهما يدنى حتى فيها انفرادهما من هالل(32)أكثر أبو وذكر ،
العسكري،مايقعفيهأجودالتشبيهوأبلغهعلىأربعةأوجههي:

أحدهما:إخراجماالتقععليهالحاسةإلىمايقععليه،والثاني:إخراجمالمتجِر
لثالث:إخراجمااليعرفبالبديهةإلىمايعرفبهالعادةإلىماجرتبهالعادة،وا

.(31)بها،والرابع:إخراجماالقوةلهفيالصفةعلىمالهقوةفيها
وقدوضحابنرشيقالقيروانيوقوعالتشبيه"إنماهوأبدًاعلىاألعراضال

اتفق أو اختلفتانواعها واحد، كلها فياألصل الجواهر ألن الجواهر؛ فقدعلى ت؛
 كقولهم منغيرجنسه، ونظيره بسميه الشيء وجيد–يشبهون المهاة، عينكعين

كجيدالريمــفأسمالعينواقععلىهذِهالجارحةمناإلنسانوالمهاة،واسمالجيدواقع
العين أنهذه يريدون نما وا  والكافللمقاربة، اإلنسانوالريم، من العضو علىهذا

أ قاربت سوادها النتصابهلكثرة الجيد هذا وأن المهاة، كعين كلها سوداء تكون ن
،أييقعالتشبيهحتىوأنكانهناكاختالففينوعالجنس.(32)وطولهكجيدالريم"

خراجهافي إنالتشبيهمنالفنونالبالغية،التيلهاالقدرةعلىإبرازالصورةوا 
مرح التشبيهية الصور تعّد إذ ورتيب، جميل الصورإطار من أرقى متقدمة لة
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اإلشارية،فهيالتكتفيبمجردإنابةشيءعنشيءلعالقةفعليةبينهما،بلانتقلت
في تماثل يجمعهما إنما بالضرورة، تجمعهما ال أشياء بين مقارنات عقد إلى

ليسالتشبيهفيواقعاألمرسوى(33)الشعور " بدويفيالتشبيه: أحمد ويقولد. ،
بين ما دراكإدراك وا  األمور، تبطن أما النفس، على وقعهما في منصلة أمرين

،إذاإليحاءات(34)الصلةالتييربطهاالعقلوحدهفليسذلكمنالتشبيهالفنيالبليغ"
التيتتكونمنتفاعلالمشبهوالمشبهبه،لهادورهاالمهمالذييجعلهاتبرزوتتدفق

الم عند ثارته وا  التشبيه ذلك في لدىبوضوحها النفسي التأثير يحدث وبهذا تلقي،
التأثير لدىالمتلقي،وهذا انعكاسيًا المبدعوُيعبرعنهبألفاظهومعانيهفيحدثتأثيرًا

هوالذييبنيجودةأورداءةالتشبيه،إذهوالمعيارفيالحكمعلىذلك.
ألن توسعًا؛ أركانًا هذِه التشبيه أجزاء البالغيون َسمَّى "وقد أجزاء للتشبيه

،وهذهاألركان(31)المفهوممنالركنمايتوقفعليهالشيء،والتوجدالحقيقةدونه"
ركنان وهما به، المشبه و ، المشبه وهي: ونوعه، التشبيه بيانوظيفة على تعمل

دالركنينيصبحالتشبيهاستعارة،فتبتعدالصورةعنفنأساسيان؛ذلكألنحذفأح
التشبيه،أماالركناناألخرانهمااألداة،ووجهالشبه،وهذانالركنانغيرأساسيان،
المبدع،ومنأنواع أيقديحذفانفيالتشبيه،ويكونحذفهمالغرضبالغيقصده

التشبيهالتيتردفيهاهذهاألركانهي:
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 الـمـطـلـب األول                                   
 الـتـشبـيه الـمرسل الـمـفـصل ) الـتـام (                      

النوعمنالتشبيهتكونفيهأركانالتشبيهمذكورة،)المشبه(و)المشبه وهذا
كنانالغيرأساسيان،به(،وهذانالركنانأساسيانويسميانبـ)طرفيالتشبيه(،أماالر

.(36)أياللذانيمكنحذُفهماهما،)أداةالتشبيه(و)وجهالشبه(
هواألمرالذيُيرادإلحاقهبغيرِه"فالمشبه:        (37)" هوالذيالمشبه به:،أما

تتوضحبهصورةالمشبه،والبدمنظهورهفيالتشبيه،حيثيشتركمعالمشبهفي
أداة ،و(30)كنهاتكونبارزةفيهأكثرمنبروزهافيالمشبهصفٍةأوأكثرمنصفة،ل

إلىوصفالمشبهالتشبيه: يتوصلبه وهيما إليه، التييتوصلبها هيآلته "
في وما شبه، و مثل، و كأن، و الكاف، وهي: الوجه، في به المشبه بمشاركته

المقارنيَّن،ويحفظ،أوهي:"الحاجزالمنطقيالذييفصلبينالطرفين(39)معناهما"
هوالمعنىالذييشتركفيهطرفاوجه الشبه:،أما(42)لهماصفاتهماالذاتيةالمستقلة"

من كل في المشترك المعنى يتقرر أن بالتحقيق والمراد تخياًل، أو تحقيقًا التشبيه
إال به فيالمشبه بالتخييلأناليمكنوجوده والمراد التحقيق، الطرفينعلىوجه

.(41)علىسبيلالتأويلوالتخييل
ا الصورة المفصل المرسل التشبيه المقارنةويعد في المعتمدة ألساسية

عناصر جميع الستيفائِه وذلك األخرى، التشبيهية األنواع ُتقاس بِه إذ التشبيهية،
.(42)الصورة،والذييحدمنالتخيلبهذااالستيفاءعندالسامع

في لذلكشاع ولعّله خاصًا، تفننًا وال كبيرة، يتطلبصنعة ال بناؤه " أن إذ
بقيةأنواعالتشبيه،خاصةوأنهأحسنإطارينتظرأننجدفيهالصورالكالمأكثرمن

،حيثيكون(43)فيأوضحمظهر،ُمشبعةبأبينداللة،وأنخلتمنالعمقأحيانًا"
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لهاوتشبيهه فيتصويره فيهالتشبيهتاماألركان،وصريحفيالصورالتييعتمدها
ذهنيعميق،فيمعرفةمدلولهابها،وذاتداللةواضحةوبّينةالتحتاجإلىج هٍد

وغايتها.
قناعًا؛ذلك وا  النوعمنالتشبيهفياألمورالتيتتطلبتوضيحًا يستعملهذا

العتمادهعلىأسلوبالمباشرة،التيتجعلالصورةمنخاللذلكالتوضيحقريبةإلى
فاليحتاجالمتلقيإلىالتفكروالتدبرإل وَجليِّة، ومفادالذهنوواضحة دراكالصورة

الصورة عناصر اكتمال على يعتمد المفصل المرسل التشبيه إن وغايته. الكالم
من يخلصه الذي األسلوب يعدم ال المتمكن الشاعر ولكن المباشرة، إلى المؤدية
و وتعددها، الصورة بتكثيف أما فيكون عليها، المتعارف الرتابة وكسر المباشرة

أساليبالحذف،وتوالدالصوروا  يجادمشتركمعنويغيرالشائع،والتفصيل،فكلها
متميزةعن والتفرد،فيضعالشاعرعليهابصماتهالتيتجعلها الجدة تكسبالصورة
دائرة من يخرجها الذي األسلوب في التنوع خالل من وذلك الصور، من غيرها

مسحوبةعلىنسقِهالتقوقع،فيكسبصورتهالتغييروالجدةويمزجهابمكنوناِتنفسِهال
.(44)التركيبي،والموجهةبفكرِهالخاّلقوالمبدعلتلكالصورة

،إذقالأبي معتوق الموسوي ومنالصورالتشبيهيةلهذاالنوع،ماجاءعند
فيذلك:

ِني َرَيـاِحيَن الِوَصـالِ  (41)َولـَيٍل َكـالَبَنـفَسِج َبـاَت ِفيِه                ُيَنِشقُّ
هذاالبيتالشعريمنقصيدةفيمدحالسيدمنصورخان،إذالشاعريشبه

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

الوودِهبينهما،وقداستعملالشاعرالذكرىالطيبةبينالشاعروالممدوحفيالوص
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تقنيةالتشبيهفيرسمصورةجميلةمعبرةعنالممدوحوعنالمناسبةالتيجمعتهما
فيذلك،حيثشبهالليلوهو)المشبه(،بالبنفسجوهونباتزهريَعِطرالرائحةوهو

قربتال األداة )الكاف(،وهذه التشبيه فيذلكأداة طرفينغاية)المشبهبه(،موظفًا
،وقدكانلهذاالتشبيهصورةعبقةمفعمةباستنشاقذكرىالوصالالذي(46)التقريب

بزهر الليل تشبيه من جمعت التي فالصفة للشاعر، والخير والمحبة السرور فيه
هذه فكل نفسية، وراحة وسعادة ومسرة محبة فيه منوصاٍل كان ما هو البنفسج،

تركةمابينطرفيالتشبيه،وهيماتسمىبـ)وجهالصفاتواألحوال،تعدصفاتمش
أدبيةرائعةالوصفوالخيال،وضعالشاعر فنية الشاعربلوحة عنها َفَعبََّر الشبه(،
عليهابصماتهولمساتهالتيتجعلهامتميزةعنسواهامنالصور،فأكسبتصورته

.(47)االبتكاروالجدةالممزوجةبمكنوناتنفسهالداخلية
ضًا:وقالأي

(40)ّأوَقاُت ُأنٍس َكالَعَراِئِس َبهَجًة              َيـا َليَتَها ِبـالَبيِن اَل تـََتَزوَّجُ 
هذهالصورةتكشفوُتبينعنمدىالفرحةالتيكانتتغمرالممدوحفيتلك

فهيأوقاترخاءوسمرتؤنسكلمن وبهجٍة، ومسرٍة بأنٍس األوقاتالتيمضاها
اوأوقاتها،إذهيمثلالعرائسالتيتعمهاالفرحةوالبهجةوُتمليعليهاعاشلحظاته

لتلك طالبًا التمني)ليت(، ذلكيتمنىالشاعربأداة بعد ثم والفرح، المكانبالسروِر
األوقاتومتمنيًالهاالفرقةوعدماالجتماعكماتجتمعالعرائس،ذلكألنهذهاألوقات

 أتتُمسرعةوانفضتمنبيننا،وبدأمضت،فهويقولذلكلزوالها وتفرقها،وكأنها
فُعرفباإلضافة، )أنس( المضافإلى )أوقات(، نكرة البيتباسم فيهذا الشاعر
وقد به(، )المشبه العرائس وبين )المشبه(، وهي األنس أوقات بين الشاعر فشبه

التشبيهأداةالتشبيه)الكاف(،وهيمناألدواتالتيت قربالمنزلةبينأستخدملهذا
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المشبهوالمشبهبه،ووجهالشبهالذيجمعبينالمشبهوالمشبهبه)البهجة(،فمثلما
والسرور الفرحة تعمها األوقات هذه كذلك وفرح، وسرور بهجة للعرائس يكون
فجاءتالصورة به، بينالمشبهوالمشبه جميعهاصفاتمشتركةما والسعادة،وهذه

ا من مكونة طرفاالتشبيهية بين جمع الذي الشبه ووجه واألداة به والمشبه لمشبه
.(49)التشبيه)التام(

،فلهمنالصورالتشبيهيةفيشعرِهأيضًا،ومنهاقوله:علي بن خلف الحويزي أما
(12)َلُهْم َنَسٌب َكالَشمِس َأشَرَق َضْوُؤُه          َعَلى َهاِشِم الِعز الِكَراِم اأَلَطاِيِب 

يفتخر فهو الشاعر، تصفحال الشعري، البيت هذا في التشبيهية الصورة
بنفسِهوبقومِه،وُيبينرفعةقومهومهابتِهلهموكرامتهمومجدهم،فقومهالذينُينسب
معروف فنسبقومه األطهار، هاشم بني من الكرام، البيت( )آل أحفاد هم إليهم،

فيشبههمالشاعر الذيعبرعنهكـالنارعلىعلم، بالشمِس،حيثأنالمشبهقومه
بـالضمير)هم(،الذيجاءهنافيمحلجربحرفالجرالالم)شبهجملة(،والمشبه
ضوؤها لكن البشر، من إدراكها أحد يستطيع وال وتعلو تسمو التي )الشمس(، به
اإلحسا و الفضل و والكرامة العزة أهل هم الذين هاشم، بني على يشرق نالُمشع

األطايب.
وقدوظفالشاعرأداةالتشبيه)الكاف(فيهذاالتشبيه؛لتقريبالصورةالفنية

به والمشبه المشبه التقريبية(11)بين الصورة عقد طرفيه بين التشبيه بذلك إذ ،
بني إلى الذييعود نسبقومه للشمسوبين والنور اإلشراق ناحية من والمشابهة

ةوالعزةوالكرامةوهذههيصفةبنيهاشم،ووجهالشبهفيذلكهاشمالمعروفينبالعف
النورالبهييفخرالشاعربقومه التشبيههوالنورواإلشراقوالضياءالساطع،وبهذا
وبنسبهم،وهناقدمالشاعرشبهالجملةمنالجاروالمجرور،)لهم(ليخصصالوصف
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فيكوناف الذينينتميإليهم، لقومِه ومبينًافيالمشابهِة تخارالشاعرلقومِه،واضحًا
عندالمتلقيأوالمخاطب.

وقالكذلك:
(12)َمَياِميُن َيْسَتهِدي اأَلَناُم ِبُنوِرِهِم             َكـَأَنهُم ِللَحاِئـِريَن َمـَشاِعـلُ 

فقال السالم(، )عليهم البيت آل وهم الممدوح، البيت هذا في الشاعر شبه
أياصحا ميامينتستهديالناسوالخلقبهمميامين، فهم حسان، وخيروا  ببركة

النور الناسبذلك فيستهدي ونفوسهم، وقلوبهم فيوجوههم سمة الذيهو وبنورهم
المبارك،والهدايةهناهيالركيزةواالستقراروالطمأنينةللنفسوالروح،فتطمئنالخلق

حائرينضائعينتائهين،كالذيتاهوتستقربذلكالنور،ويهتدونبهديهم،بعدأنكانوا
فيظلماتالطريقيبحثعنبريقضوءليستدلبهطريقه،فيشبهالشاعرالممدوح

بالمشاعلالنيرةالتيتهديوتدلالحائرإلىالطريقالصحيحوالصائب.
)هم(،فيلفظة)كأنهم(،والمشبهبه)المشاعل(، فجاءالمشبهفيالبيتبـ
تياستخدمهاالشاعربينالمشبهوالمشبهبه)كأن(،ووجهالشبهالذيجمعواألداةال

،الرؤيةالواضحةالجليةفيمعرفة(13)بينطرفيالتشبيه،هوالصفةالمشتركةبينهما
يتوجه ويعرفأين وذاته نفسه أنيرىبِه اإلنسان الذييستطيع الطريقالصحيح

نهمبصرلذلكالطريقفيعرفه،فيهتديويضعقدمهنحوهدٍفواضحوسليم،ذلكأل
إلىالصالحواإليمانالقويمفيحياتهالتييعيشها.
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 الـمطـلـب الثـانـي
 الـتشـبـيه الـمرسـل الـمجـمل

،وقد(14)وهوالتشبيهالذيذكرتفيهاألداة،وحذفمنهوجهالشبهولميذكر
مناإلجمالالذيهوعدمذكرالشيءصريحًا ُسميبالمجمللوقوعهُجمليًا،أخذًا

،(16)،"فإجمالوجههوخفائه،التتضحداللتهعلىالمقصودمنه"(11)ولوُفِهممعنىً
ففيهذاالنوعمـنالتشبيه،يتحدالتشبيهانالمرسلمعالمجمل،ليكّونانوعًاآخرمن

صيةمنفردةتميزهعنباقيالتشبيهاتاألخرى.أنواعالتشبيه،وذوخا
إجمال إلى يعمد الشاعر ألن ذلك المباشرة؛ تقل التشبيه من النوع وبهذا

في دورًا للخيال فيجعل غائمة، ويتركها به، والمشبه المشبه بين الصفاتالمشتركة
هذهالصفات،تحديدتلكالصفةأوالصفاتالمشتركةبينطرفيالتشبيه،وباختفاء

ُيتيحالشاعرفرصةالمشاركةفيإتمامالصورةالتيرسمهافيشعرِه،ممايؤديإلى
ازدواجيةتخيليةلرسمتلكالصورة،فيجعلهذاالنوعمنالتشبيه،يكتسبابعادًاداللية
النوعبفنيتهِ يرتقيهذا إذ فياألنواعاألخرىمنالتشبيهات، يحائيةغيرمتوفرة وا 

متا يتطلبمنالمتلقيإعمالفكروتخيل،وا  لما المرسلالمفصل، علىالتشبيه عِه
ذلك من المقصود على الوقوف من تمكنه التي باألشياء ومعرفته فنية، وذائقة

.(17)التشبيه
التشبيه، بينطرفي جامعة صفة األديبويراه الذييقصده الشبه إنوجه

تضيقعنإبرازهاالكلمةالمحددة،فبحذفِهيعمديجسدومضاتشعوريةوظالاًلنفسية
المتلقيإلىالتأويلوالتفكيروالتخيلفيوجهالشبهأوالصفةالمشتركةبينالطرفين،
والتأولكماهومعروفمساحةشاسعةمنالتأملوالتدبر،يجولفيهاالفكرويرودها
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منالتشبيه،،ويذكرالعالمالبالغيعبدالقاهرالجر(10)التبصربحريةٍ جاني،أضربًا
إذيقول:"أنالشيئينإذاُشبهأحدهماباآلخركانذلكعلىضربين:

أحدهما:أنيكونمنجهةأمٍربّيٍناليحتاجإلىتأّول.
بضرٍبمنالتأّول" أنيكونالشبهمحّصاًل القوليكونالتشبيه(19)واآلخر: وبهذا .

والتفكربهبرويةوتدبر.بضربمنالتأّولفيوجهالشبهوالتأمل
،إذقال:أبي معتوق الموسوي ومنالتشبيهاتلهذاالنوع،ماجاءعند

َحـاِب   (62)َمَكاِرُمُه َتِسـيُر بـُكِل َأرٍض           َكـَأنَّ َيـِميَنُه َحـوُض السَّ
يشبهالشاعرمكارمممدوحه،بأنيمينهالتيتعطيوتكرموتغدقبالعطايا،

احوضالسحابوهيالغيومالتيتفيضبالماء،فالممدوحكثيرالعطاياوكريمكأنه
العطاءوالجزاء،فأصبحمعروفًا اليد،فكرمِههذاصاريسيرفيكلأرضمنكثرِة
فيكِلمكاٍنمناألرِض،وهناجعلالشاعرالمشبه)يمينه(،يدالممدوح،والمشبهبه

الت طرفا هما وهذان بينهما)حوضالسحاب(، ربط وقد الشعري، البيت في شبيه
أخرىفي منأيأداة بداًل الشاعرهنا استعملها وقد )كأن(، التشبيه بأداة الشاعر
مما بالتوكيد، التشبيه تمزج األداة ألنهذه هذِه؛ التشبيه لصورة ليعطيقوة التشبيه

.(61)يجعلالصورةالفنيةأدقوأوضحللمتلقي
والكرممنالخيرالذيعندالممدوح،ومثلماحوضالسحابفالسخاءوالعطاء

يمين كذلك مباركًا، طيبًا وتنبت الخير أرضفيصيبها لكِل المنهر الغيث يعطي
الممدوحوكرمههذامثلالحوضالذيُيكرمبمائِهويسقياألرض،وفيهذاالنوعمن

للمتلقي،واضحًاوجليًاالتشبيهيكونالمضمونوالمعنىالذيأرادالشاعرأنيوصله
الشعري البيت خالل من الشاعر رسمها التي الصورة بين(62)في الصلة يعقد ،
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الصفتينللسحابوللممدوح،ونقلهاللمتلقيبهذهالصورةالمعبرةعنالمغزىوالمعنى
الذيأرادهالشاعر.

وقالأيضًا:
 (63)َخاٌل َعَلى َوجِه الزََّماِن الَخاِليَلياَلِت َلذَّاٍت ّكَأنَّ َظاَلَمَها            

يقولالشاعرفيمدحالسيد)عليخان(،ليالتلذَّات،أيلياليفيهاسهر
وسروروفرحوبهجة،فقداتصفتهذهاللياليبالسعادةوالفرح)لذات(،ويقولالشاعر

ا فيشبه الزمانالخالي، علىوجه أي)شامة( خاٌل، كأنه لشاعرظالمعنظالمها
هذهاللياليالسعيدةبالخالالذييكونعلىوجهاإلنسان،فمثلمايكونالخالبسواده
وجه على بظلمتها واضحة تكون الليالي هذه كذلك الشخص، وجه على واضحًا
ولياِل، أيام من الشاعر وُيسر ُيفرح ما وكل والسعادة اللذات من الخالي الزمان

يتماكانبينهوبينالممدوحمنلياٍلمؤنساتوأوقاتفالشاعريستذكرفيهذاالب
سرورتجمعبينهما،وهانالشاعروظففنالتشبيهفيرسمصورةالماضيونقلها
بطريقةفنيةبالغية،إذجعلظالماللياليذاتاللذاتهي)المشبه(،والخال)المشبه

فكأن )كَأن(، به والمشبه المشبه بين الرابطة واألداة أيبه(، )خاٌل( الليالي ظالم
عالمةفيوجهالزمانالخالي،الذياليوجدفيهمايفرحويسرفيأيامهولياليهغير

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

ٌد َوجِ  (61)ُل          َكالَسيِف ُعَرىًّ َمتَناُه ِمْن الُخَللِ ُمَشرٌد َعن ِدَياِري ُمَفرَّ
فهو ووطنِه، أنُنفيمنبالدِه بعد ومرارتها، منالغربِة يشكو الشاعرهنا

في منفردًا فيبالدالُغرِبالتيُنفَيإليها،وحيدًا وتائٌه عنها ُمشردعنديارهوبعيدًا
ا وذلكِبُبعد هذه، الموحشِة الفزعغربتِه ألهلوالديارعنه،يصاحبهمعتلكالوحدة
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التييشكو فهومفزٌعوخائٌفمناألمرالذيهوفيه،فضاًلعنالوحدة والخوف،
منها،إذهومثلالسيفالذييكونفيجانبيهخاٍلمنالنقوشالتيتزينهوتعطيله

فيزينتِه،إذالشاعرفيهذاالبعدومرارةالغربةالتيي عيشها،كالسيفالذيمظهرًا
الشاعر، لنفس الوصف وبهذا منها، النقوشوالمتعري من الخالي غمدِه من ُجرد
يوظفشاعرناالصورةالتشبيهية،لتقريبصورتهللمخاطب،إلدراكمايحسهالشاعر
ويعيشهوهوفيغربته،فيرسملنالوحةفنيةأدبية،مستعينًابفنالتشبيهفيرسمتلك

ية،جاعاًلمنالضمير)ياءالمتكلم(في)دياري(،المشبه،والمشبهبههواللوحةاألدب
)السيف(،واألداةهي)الكاف(،أماوجهالشبهلميذكرصراحًة،لكنهمأخوذمنعقد
وما وعزلتها ومرارتها بالوحدة الشعور وهو به، والمشبه المشبه بين الجامعة الصلة

.(66)تصحبهمعهامنفزعوحزنرتيب
،فيذلك:علي بن خلف الحويزي وقالأيضًا،

 (67)َوَكَأنَّ الَزَماَن َأقَسَم اَل َينَجَح              ُحّرًا َواَل ُيحقُّ اأَلَماِني
يتحدثالشاعرفيالبيتالشعريعننفسه،ويشكوزمانه،إذاإلنسانالحر

اليحققأيأمنيةممايتمنىفيهالينجحهفيأمورهوحياتهالتييعيشهاويزامنها،و
ويطلب،وكأنهبهذهاألمورقدأقسمبأنالتحصلوالتتحقق،وخاصةلنفسهوذاته،
األمرفينفسه،فجعلمنالزمانشخصًا،كأنهيقسم،فشبهالزمان فهويشكوهذا
التيربطتبين التشبيه وأداة به(، وهو)المشبه بالشخصالذييقسم وهو)المشبه(،

ال تشبيه،رسمركنا تشبيههي)كَأن(،فجاءالتشبيهمكونمنمشبهومشبهبهوأداة
الزمانواأليام توحيللمخاطببمرارة األركانالثالثةصورة الشاعرمنخاللهذه
التيواجههاالشاعرفيحياته،والذيدفعالشاعرمنتشبيهالزمانباّلذييقسمبأن

يامالعصيبةوماتحملهمنأمورصعابومااليتحققشيءوالينجحبأمر،هياأل
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حباطالعزيمةوالتصديلإلرادة،فهذههيالصفةأو تتكالبعليهمنمرارةالعيش،وا 
.(60)األمراّلذييشتركانبهالمشبهوالمشبهبه

 الـمـطـلب الـثـالـث
 الـتشـبـيه الـمؤكـد الـمـفـصـل

منهأداةالتشبيه،ويكونفيالغالبهوالتشبيهالذيحذفتالتشبيه المؤكد:       
أبلغمنالتشبيهالمرسل؛ألنحذفاألداةيشعركبقرباتحادطرفيالتشبيه،إضافة

،إنحذفاألداةمنالتشبيهيتحكمفيهالقصد،إذ(69)إلىذلكأنهَيوجزفيالكالم
وفن لغوية أغراضًا الحذف هذا يحقق فبذلك المعنى، في التشبيه طرفي يةيشترك

.(72)وشعورية،لذايكونالتشبيهالمؤكدأوجزوأبلغ،وأشدوقعًافيالنفِسعلىذلك
ألفاظًاوالتشبيه المفصل:  أو لفظًا الشبه وجه فيه ُذِكَر ما "هو

.(71)صريحة"
إذنفهذاالنوعمنالتشبيه،تكونفيهاألداةمحذوفةمعذكروجهالشبهبين

المشبهوالمشبهبه)طرفيالتشبيه(،وبذلكالحذفلألداةيجعلالمشبهمساويًاللمشبه
بهوالفرقبينهما،ويكونوجهالشبهبينهماهوالصفةالمشتركةلكِلمنهما،فطرفي

عمتساويانفيالصفةالتيجمعتبينهمافيذلكالتشبيه.التشبيهفيهذاالنو
،إذقال:أبي معتوق الموسوي  ومنالتشبيهالمؤكدالمفصل،ماجاءعند

(72)َبَلٌد ِإذا َشاَهدَتُه َأيَقنَت َأن               هللَا َثمََّن ِفيِه َسبَع ِجَناِنهِ 

فيالبيتيذكرالشاعربلٌديرقدفيهاأنزهوأشرفَخلِقهللا)سبحانهوتعالى(،
أالوهونبيناالكريمدمحم)عليهالصالةوالسالم(،حيثمكانمرقدهوضريحهالشريف،
الصالة )عليه الكريم الرسول الشاعر مدح أن فبعد المنورة، المدينة هي البلد وهذا

القصيدة،يعمدبعدذلكإلىذكرالديارالتييرقدفيهاالممدوحوالسالم(،فيمطلع
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تشاهد كأنما ذلكالبلد ورؤية جعلمنمشاهدة إذ بذلكالوصفالجميل، ويصفها
رالشاعرتلكالبلدخيرتصوير بيقٍنتامجناتالخالق)سبحانهوتعالى(فيها،فصوَّ

فيذلكالتصويرفنال تشبيهالذيأعطىصورةمبدعةبهذاالوصفالرائع،موظفًا
ذلكالوصففيمخيلته، منخالل فينفسالمخاطبرسمها واسع وذاتخيال
وعبرعنهابتلكالمعانيواأللفاظالمتناسقةفيمابينها،جعلالشاعرفيذلك)البلد(
طرفي بين جمعت التي والصفة به، المشبه هي السبع( )الجنات و المشبه، هو

ةوالطمأنينةواألمانبالقربمنهللا)عزوجل(،واإلحسانفيكِلالتشبيههيالراح
شيءمنعمٍلأوقوٍل،وهذاهووجهالشبه،الذيجمعبينالمشبهوالمشبهبه،وأداة

.(73)التشبيهمحذوفةفيهذاالنوعمنالتشبيه،فهوتشبيهمؤكدمفصل
وقالأيضًا:

(74)ٌة          َفَأنَت ُتدَعى ِبِعيِد الُجوِد والَخَولِ ِإن َكاَن ُيدَعى ِبِعيِد الِفطِر َتسِميَ 

البيتالشعري،السيد التيينتميإليهاهذا القصيدة يمدحالشاعرفيهذِه
)منصوربنالسيدعبدالمطلبالحيدري(،ويهنئهبعيدالفطر،قائاًلفيمعنىالبيت

؛ذلكألنهجاءبعدشهرفضيلوهوإنهذاالعيدالذييدعىبعيدالفطرفيتسميتهِ
شهررمضان،وفيهيكونالناسصائمينعنكلماهومفطرلذلكالصيام،فجاءت
فرحة فهو الصيام، من المدة هذه بعد اإلفطار أي الفطر، بعيد العيد هذا تسمية
للصائمبتماِمصومهعلىمداراأليام،وهوجزاءلذلكالصومالذيقامبهوواضب

 الجودعليه، بـ)عيد يدعى الممدوح فكذلك الفطر(، بـ)عيد يسمى العيد هذا فمثلما
والخول(،أيصاحبجودوكرموعطاءوجزاءوذوِنعممتعددة،فاّلذييعطيويجزي
ويكرمبمالديهمنالجزاء،فهوأيضًاعيدوبمثابةعيدلمنأحتاجوطلبالعونفي

 بالعيد، ممدوحه الشاعر فشبه األمر، المنفصلذلك الضمير البيت في فالمشبه
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)أنت(،وهوفيمحلرفعمبتدأ،والمشبهبه)العيد(،ووجهالشبههوالعطاءوالكرم
والهبةوالجزاء،وماتصاحبمعهامنفرحٍةفيالنفِسبهذِهالمناسبة،أماأداةالتشبيه

بالصلةبينفُحذفت،حيثأنالشاعرلميستعملاألداةفيهذاالتشبيه،وذلكليقر
.(71)المشبهوالمشبهبه،ليجعلهاواحدةبينالممدوحوالعيد،أيطرفيالتشبيه

،قوله:علي بن خلف الحويزي ومماوردمنالتشبيهالمؤكدالمفصل،عند
ن َتَبسَم َبرٌق ِمن ُثُغوِرِهِم           َظَننَتُه َباِرقًا َيبُدو َعَلى ِإَضِم (76)َواِ 

الشاعر)آلالبيتالكراماألطهار(ويمدحهمفيالبيتالشعري،فيقوليصف
ثغورهم فيصف المع وضياء ساطع ضوء أي برق، ثغورهم في ترى تبسموا إن
وأسنانهمبالبرِقوالضياءوالُحسن،فهيتلمعكالبرقحينيبتسمون،منشدةالضوء

دبرقعلىجبٍل،فيبدووالنصوعوالبياضفهوالمعوُمبهج،حتىتضنهذاالضوءق
كالنورالساطعالذيوقععلىأرٍضمعتمهفظهربذلكشدةبريقهولمعانهوضيائه.

على يقع الذي ونوره، لمعانه في بالبرِق تبسمها في الثغور الشاعر فيشبه
الشبه به)البرق(،ووجه والمشبه فجاءالمشبهفيالبيت)الثغور(، األرضالمظلمة،
واللمعانوالنور هيالضياء بينطرفيالتشبيه الجامعة الصفة أو التشبيه فيهذا

التشبيهمنالبيت،وذلكليقربالساطعوالبريقاألخاذ،وقدحذف أداة الشاعرهنا
فيها تتساوى وفنية بالغية صورة التشبيه بذلك فيجعل التشبيه، طرفي بين الصورة

.(77)أركانالتشبيهاألساسية،وكأنهاليحتاجإلىأداةتشبيهبينهما
 الـمـطـلب الـرابـع

 الـتشبـيه الـمؤكـد الـمجـمـل )البليغ(
 الشبهالتشبيه ومنوجه األداة من الذيتجرد التشبيه "هو المجمل، المؤكد

مناألداةيتميز األسلوببخلوِه معًا،وقامعلىالعنصريينالجوهريينفحسب،فهذا
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بإجمال يتميز الشبه وجه من وبتجردِه به، والمشبه المشبه بين التامة بالمطابقة
بليغأسمىدرجةفيالتشبيهالصريحمنالتقريببينهما،ممايسمحباعتبارالتشبيهال

حيثهويسّويبينالمشبهبهوالمشبهتسويةتامة،والمقصودبالتجردمنالرابطين
.(70)الحاالتالتييمكنفيهاالحديثعنحذفأواستغناء"

سقاط التفصيلوا  فبالتشبيهالبليغتتدرجأنواعالتشبيهفيالتحولعنقاعدة
نها،لتصللهذاالنوعمنالتشبيه،الذيتكونفيهاألداةمحذوفةووجهبعضمنأركا

الشبهمحذوفأيضًا،وهوبذلكيجمعبينأسلوبيةالتشبيه)المؤكدوالبليغ(،فبحذفه
لألداةيقيمالمتكلمدعوىالمطابقةالتامة،وبحذفوجهالشبهيجملالصفاتالمشتركة

مراتبالتشبيه،وذلكلمافيهمنتصوروتخيلبينالطرفين،وبهذايعدأعلىوأسمى
تكتسب كله هذا وبجميع أخرى، جهٍة من اختصار من فيه ولما جهة، من وتأمل
يجعلالمتلقييساهمويشارك أوسع،مما دالليًا أكثر،وبعدًا التشبيهيةعمقًا الصورة

دراكالمقصدمنها .(79)فيإتمامهذهالصورةوا 
النوعمن التشبيهمبالغةأوإغراقفيادعاءأنالمشبههوالمشبهبهفبهذا

يوحيبتساويالطرفينمنناحيةالقوة،وعدم نفسه،إذأنحذفاألداةوعدمذكرها
ذكروجهالشبهبينالطرفينالذييدلعلىاشتراكهمافيصفٍةاومجموعةصفات

وبذ المناسبة، صفاتهما كل في بتشابههما يوحي غيرها، فيدون المجال يفسح لك
.(02)التخيللتصورهذهالصفات

،قال:أبي معتوق الموسوي  ومنالتشبيهالبليغ،ماوردعند
 (01)َوَما َدفُنُه ِفي اأَلرِض ِإالَّ ِلِعلِمَنا            ِبِه َأنَُّه َكنٌز َلَها َوَلَنا ُذخرُ 

السيدعبدالمطلب(،فيهذاالبيتالشعرييرثيالشاعرالسيد)خلفابن
نه فيقولماكاندفنهفياألرضإالليخبرناويعلمنابأنهكنزلألرضفيعودإليها،وا 
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أيالمرثيلناذخر،فنحننبقىنستذكرهونستذكرمواقفهالمشرفةوالشجاعةلكلأمر
الشاعرعقد وهنا له، المواقفوالذكرىالطيبة ذخربهذه فهولنا كانأثناءحياته،

)الكنز(،الت به والمشبه الهاء(، المتصل )الضمير المشبه البيتبين هذا في شبيه
فالشاعريشبهالمرثيفيدفنهبالكنزالثمينالذييوضعفياألرض،كمالووضع
الكنزفياألرضللحفاظعليهمنالضياعأوماشابهذلك،فهوثمينولهقيمتهبين

ينوالعظيم،أماأداةالتشبيهفيهذاالبيتفهيقومهوناسهفشبههالشاعربالكنزالثم
محذوفةولميذكرهاالشاعر،وكذلكوجهالشبهلميذكرهالشاعر،فحذفالركنانغير

)البليغ( المجمل المؤكد التشبيه في التي(02)األساسيان التشبيهية الصورة فكانت ،
اللها.رسمهاالشاعرللمخاطببليغةفيمعناهاالذيصورهالشاعرمنخ

،قوله:علي بن خلف الحويزي ومنالتشبيهالبليغعندالشاعر
(03)أبَقوُه َشلوًا َثاَلثًا َما َيضُرُهُم               َأن َيدِفُنوا َكنَز ِعلَم َّللاَِّ والِحَكِم

التيطالتآلبيترسولهللا)عليه البيتالفاجعة يذكرالشاعرفيهذا
مقتلأبيعبدهللاالحسينبنعلي)عليهماالسالم(،وكيفتركوهالصالةوالسالم(،ب

في متعجبًا ذلكمتسائاًل يقولبعد ثم لثالثأيام، علىاألرضمتروكًا باقيًا جسدًا
نفسالوقتماضرهملودفنوهوأكرموامثواه،فهومتعجبلهذااألمروالفعلالشنيع،

لميدفنواهذافهوكنزعلمهللاوالحكم،كمايصفهالشاعر بذلكالوصف،أيلماذا
للعلم أيالمرثيكنٌز فهو الثمينوالقيم، بالكنز إياه الشاعرومشبها فيصفه الكنز،
الناس بين ثقله وله قيمته فله الحسنة، والموعظة والدراية للحكمة وكنز والمعرفة

األمروالفعلويشعرباألسىوالمر ارةحيالذلكوالبشريةكافة،فالشاعريتوجعلهذا
الذي التشبيه جعل األمر، هذا  اتجاه الشاعر قبل الموقفمن لهذا ونظرًا الفعل،
بليغًا،أيخاٍلمنأداةالتشبيهووجهالشبه،إذ وظفهفيرسمتلكالصورةتشبيهًا
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به( و)المشبه )المشبه( األساسيان التشبيه طرفي على هذا تشبيهه في ،(04)اعتمد
التي الفاجعة وحزن الموقف، مأساة عن تعبر صورة التشبيه ذلك منخالل راسمًا
األدبية العارفباألمور للمتلقي التخيلية الصورة الشاعر فترك إنسان، أصابتكل

وفنونها،لُيبحرفيمخيلتِهبهذاالتشبيهالبليغ.
وقالكذلك:

(01)َما َذاَك ِإالَّ ِمْن ُدمُوِعي الُذَرفِ       َفِلَئن َوَجدُتم ِفي الِبَحاِر ِمُلوَحٍة      

البيت، فيهذا الشاعر وبذلكيقول تكونمالحة، البحر مياه أن نحننعلم
هيمندموعي الملوحة فهذه ملوحة، فيالبحار ووجدتم لقيتم أيمادام )فلئن(،

البحرُأخذتمن فكأنملوحة التيسالتمنعيوني، دموعالشاعرالذرفالكثيرة
التيذرفتلطولالفراقألهلالشاعروقومه،فهويحنإليهمويشتاقلهم،فيتذكرهم
أهله اتجاه لهمحيثدموعهعبرتعنمشاعره ومحبًة وتشوقًا وتسيلدموعهتوددًا
التي التشبيهالبليغليعبرعنحالتِه وقومه،وقداستخدمالشاعرفنالتشبيه،موظفًا

فيداخلِه،إذجاءتالصورةالفنيةالتيعبَّربهاالشاعرعنحالتِهيعيشهاويحسها
صورةحيةوحسيةحيثأنملوحةالبحريحسبهاكلإنسانمتذوقلذلكالماء،
فجاءالتشبيهبليغوحسيفيمعناهالذييحملهبينطياته،فالمشبهفيالبيت)دموع

البحار في )الملوحة به والمشبه الذرف(، فهماالشاعر الشبه ووجه األداة أما ،)
،لذافهوتشبيهبليغيذكر(06)محذوفانولميذكرهماالشاعرفيهذاالنوعمنالتشبيه

              فيهطرفاالتشبيهفقط.
وقالأيضًا:

(07)ُقوُموا َلَها َوثَبَة َأَسد الَوَغى           َقْد َملَّ َجنِبي َمضَجِعي ِفي الَمَناِم
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بلفظيتحم إياهم مخاطبًا بقومه ويفتخر الشعري البيت هذا في الشاعر س
والعالبالنصِر المجد متحمسلنيل فهو عليه، ويحثهم بالقيام يأمرهم فهو )قوموا(،
أثناء ونهوضه األسد قيام مثل قيامهم، يكون بأن ذلك فيطلبمنهم علىاألعداِء،

مضج عهمنهلكثرةالنوم،أيلطيلةوكثرةالمعركة،ألنجنبهالذيينامعليهقدملَّ
ال فهو للخاطِر، ُمسرِة الغير الحال هذه على وبقائهم أيشيء فعل الجلوسعن
من تعبجنبه حتى الملل وأصابه جسمه مَل وقد ذلك، الجلوسفي بهذا يرضى
مضجعِههذا،فأمربالقياملنيلالمجدوالظفربِه،ويكونهذاالقيامكقياماألسدالذي
فيساحةالحربلنيلالنصر.بهذاالتشبيهالرائعفيصورتِهالتيرسمهاالشاعرفي
البيت،يجعلالمشبهفيههو)الواو(،النائبفيالكالمعنقومِه،والمشبهبه)وثبة
والنهوض القيام هو به، والمشبه المشبه بين جمع الذي الشبه ووجه األسد(،

النصرونيلالمجدوالعالفيذلكالنصر،وحذفالمصحوببالقوةوالعزيمةللظفرب
أن بذلكالتشبيه أراد الشاعر ذلكألن التشبيه، فيهذا يوظفها ولم األداة الشاعر
يجعله الذي التقريب بذلك فقربها للمتلقي، حقيقية تبدو رسمها التي الصورة يجعل

.(00)يستغنيعناألداةالتيتربطبينطرفيالتشبيه
 ـخـامـسالـمـطـلـب ال

الـتـشـبيـه الـضـمـني
التشبيه منصور فيصورة به والمشبه المشبه فيه اليوضع تشبيه "هو

المعروفة،بليلمحانفيالتركيب،وهذاالنوعمنالتشبيه،يؤتىبهليفيد،أنالحكم
الذيُأسندإلىالمشبهممكن،وبيانذلكأنالكاتبأوالشاعرقديلجأعندالتعبير

يوحيبالتشبيه،منغيِرأنيصرحبهفيصورٍةمنعنبعِضأفكارِهإلىأسلوب
.(09)صورِهالمعروفة"
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يتقيد ال إذ التشبيه؛ في التفنن مظاهر أبرز من هو التشبيه النوعمن فهذا
فللمتلقي به، الصلةبينالمشبهوالمشبه بعناصرمعينةوالبترتيبخاصواليحدد
مجالرحبوواسعفيتصورالصلةفيهبينطرفيه،ويكونفيهالدليلعلىإمكانية

.(92)التقريببينالطرفين،هوالسياق
ويقومالتشبيهالضمنيعلىالمقارنةبينصورتينمركبتين،فهويميزبقدرته

يقتربمن يجعله مما مدلولها واتساع أجزائها واختزال الصورة علىضغط الكبيرة
المتلقيفي يلمحه فيوحيبالتشبيهفيتلكالمقارنة،منخاللما المركبة، الصورة

.(91)بيذلكالتركيبداخلالنصاألد
،قوله:أبي معتوق الموسوي ومنأمثلةالتشبيهالضمنيعند

ِة َناَل َلذَّاِت الُعَلى            اَل َيسَتِلذُّ الُغمَض َمن َلْم َيسَهرِ   (92)َبعَد الَمَشقَّ
كانت أن بعد فيقول منصور(، السيد ابن خان )علي السيد الشاعر يمدح

والتعبوالص لذاتالعلىالمشقة فنال وفاز، تغلبعليها الممدوح، عابفيطريق
ذلكالطريقالشاق فبعد بينأقرانه، ما والرتبةوالمكانة الرفعة السموومسرة وفرحة
بالصعابوالعثراتيحظىالممدوحويناللذاتالعلىويفوزبها،فكانتثمرةجهده

الث الشطر في الشاعر يقول ثم ذلك، أجل من يستلذالذيبذله ال البيت، انيمن
الغمضأياليذقواليحسبطعمالنوموا غماضعينيهوحالوتهافيالنوم،منلم
يسهرويبقىيقضًاحتىتأخذعينيهبالنعاسويطيبلهغمضهاومنثميستلذالنوم
فيعينيهفيغمضها،والشاعرفيهذاالبيتيلمحويوحيبمعنىألفاظهالتيوظفها

عري،بأنالذيُيصرعلىهدفوغايةومكانةفينفسِهيريدأنيصلفيالبيتالش
إليها،فالبدأنيتحملمشاقهاوطريقهاوصعابها،حتىينالماكانيطمحلهوما
مفرحة تكونهناكنتيجة وتحملالصعاب، فباإلصراروالعزيمة ويريده، كانيتمناه
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فيالوصوللغاي لكلعملولكلأرادة يذقطعمونهايةسعيدة فمنلم ةومنتهاها،
التركيبفيالبيتالشعري،نالحظإن المرارةلميعرفطعمالحال،ومنخاللهذا
بطريقة إليه أشار بل جهرًا، به يصرح لم تشبيها ومعانيه بألفاظه أراد قد الشاعر
مجازيةوقدمهبصورةغيرمباشرةجعلتبذلكالتشبيهالخفيصورةذاتجمالبديع،

ًاببالغٍةعاليةمتميزةبعمقفنيوأدبي،فالتشبيهكلماكانخفيودقيق،يكونمصحوب
.(93)ذالصوقًابالنفسأكثروذاتأثيرًاابعدعندالمتلقي

،يقول:علي بن خلف الحويزي ومنالتشبيهفيهذاالنوععند
(94)لِّ َزَمــاٍن حـَاِكـيًا أِلَُنـاِسـهِ َأَرى الَناَس َيحُكوَن الَزَماَن ِبَفعِلهِم             َوُكــ

أرى أني فيقول ألناسِه، بحكيه الزمان، الشعري البيت هذا في الشاعر يذم
اليومية، حياتهم في يعملون وما بأفعالهم الناس هؤالء أي الزمان، يحكون الناس
منتغيير عليه يطرأ فعلالزمانوما هيمنتحدد يحكونالزمانأيإنأفعالهم

يحكونبه،لكنالشاعرفيالشطرالثانيمنوتدبير،فبأفعالالناسيكونالزمانو
البيتيقولبأنكلزمانيكونحاكيًالناسهالذينكانواوعاشوافيه،فالزمانهومن
يحكيلناسهوليسبأفعالالناس،فالزمانهوالتاريخالمسجلللناسجميعًاوالمدون

فجا والناسجميعًا، األمم وباألزمانُتذكر وأفعالهم، التشبيهيةلحكاياتهم ءتالصورة
المبطنةبيندفتيالبيتالشعريبألفاظهومعانيه،تحملتشبيهًاضمنيًاوالذيهونوع

.(91)منأنواعفنالتشبيه
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 الـخـاتـمـة                                     
الحمدهللالذيوسعبرحمتهكلشيء،والصالةوالسالمعلىنبيهالكريمدمحم

)ملسو هيلع هللا ىلص(،وعلىآلهوصحبهوسلمأجمعين،أمابعد...
إنلكلعملنهاية،وهاأناوصلتإلىنهايةالمطاف،وتوصلتفيعمليهذا
إلى:

*استعمالفنالتشبيهبأنواعهالمختلفةوتوظيفهفيالشعرعندالشاعرين،كانله
الحضورالواسعفيأشعارهم.

نقلاألفكار*كالالشاعري فيها استطاعا رائعةوجميلة، فنالتشبيهبصورة نوظفا
والمعانيبطريقةسلسةورتيبةإلىالمتلقي.

*كانغرضالمدحعندالشاعرين،المجالالرحبواألوسعفيتوظيففنالتشبيه
الفناالهتمامالمتميزمنقبلالشاعرين،فجاءالتشبيهبصورة فيه،مماأعطىلهذا

متنوعةوزاهيةبألوانالتشبيهالتيتناسبالموضوعالذيقيلفيه.
*كذلكفنالتشبيهنقلصورةواقعيةمنواقعحياةالشاعرين،برسمصورةتوحيعن
الصفةوالخاصيةالتييمتازبهاكلمنذكرفيشعريهما،فكانفنالتشبيهينقللنا

بها باأللفاظوالمعانيالتييعبر الذيفيتلكالصورة الشاعرعنذلكالموضوع
صدده.

وفينهايةمطافرحلتيالأقولأنيوفيتالبحثحقه،لكنبذلتجهدًافيالبحث
أناوصلتإليه،وفيالختامأسألهللاتعالىالتوفيقفي والمراجعةللوصولإلىما

عمليهذا.
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 الهوامش
                                      

ينظر: الغدير في الكتاب والسنة واألدب: عبد الحسين أحمد األميني النجفي، )د، ط(،  -3
وينظر كذلك:  .111، 33/111بازار سلطاني،  -هـ، دار الكتب اإلسالمية، تهران3411

هـ(، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، 3111الطليعة من شعراء الشيعة: دمحم السماوي)ت 
 .3/114لبنان،  -م، دار المؤرخ العربي، بيروت1113 -هـ3411، 3ط
ينظر: أدب الطف وشعراء الحسين )عليه السالم( من القرن األول الهجري حتى القرن  -1

 .31/ 1لبنان،  -م، دار المرتضى، بيروت3111 -هـ3411، 3بع عشر: جواد شبر، طالرا
، 1ينظر: الوسيط في األدب العربي وتاريخه: أحمد اإلسكندري ومصطفى عناني، ط -1

. وينظر كذلك: في أدب 131، ص131م، مطبعة المعارف، مصر، ص3111 -هـ3141
 -م، مكتبة بسام، الموصل3111 -هـ3411العصور المتأخرة: ناظم رشيد، )د، ط(،

 .313العراق، ص
ينظر: )دراسة تحليلية لنماذج شعرية من شعر ابن معتوق الموسوي(: زينب عبد  -4

(، 11الكريم، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة بابل، العدد)
 .41م، 1131

 -هـ3411ط(،  األمين، )د،أعيان الشيعة: محسن األمين، حققه وأخرجه: حسن  -1
 . 1/111م، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 3111

ديوان الشاعر: شهاب الدين الموسوي المعروف )بابن معتوق(، ضبطه و وقف على  -1
 .4، ص1م، المطبعة األدبية، بيروت، ص3111طبعه: سعيد الشرتوني اللبناني، )د، ط(، 

طلع القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف األدب العربي في األحواز من مينظر:  -1
م ، دار الحرية  3111 -هـ  3411القرن الرابع عشر،عبد الرحمن كريم الالمي، )د.ط(، 

 .131ص للطباعة ، بغداد
 .313ينظر: في أدب العصور المتأخرة: ناظم رشيد، ص -1
 .111ص، 114ينظر: األدب العربي في األحواز: عبد الرحمن كريم الالمي، ص -1

وينظر كذلك: )الفنون الشعرية المطورة .1/111ينظر: أعيان الشيعة: محسن األمين،  -31
والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط(: دمحم شاكر الربيعي، مجلة مركز بابل 

.)البند(: هو لون شعري ال 31م، ص1133(، 3(، العدد)1للدراسات اإلنسانية، المجلد)
فية، وهو ما بين الشعر والنثر بمنزلة الوسط بينهما، ويعتبر خطوة يتقيد بوزن  أو قا

ً إلى الشعر المنثور، ينظر: المعجم المفصل في األدب: دمحم  تجديدية في الشعر، وطريقا
 .3/314لبنان،  -م، دار الكتب العلمية، بيروت3111 -هـ3431، 1التونجي، ط

اإلسكندري و مصطفى عناني، ينظر: الوسيط في األدب العربي وتاريخه: أحمد  -33
، 311، ص313. وينظر كذلك: في أدب العصور المتأخرة: ناظم رشيد، ص131ص
)المواليا(: "فن شعري ظهر في عصٍر بدأ فيه الشاعر يتحلل من القيود النحوية، .314ص

وهو رباعي الشطرات على البحر البسيط"، المعجم المفصل في األدب: دمحم التونجي، 
1/114. 

. وينظر كذلك: األعالم )ألشهر الرجال 1/311ر: أدب الطف: جواد شبر،ينظ -31
م، دار 1111، 31والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(: خيرالدين الزركلي، ط

 .1/311لبنان،  -العلم للماليين، بيروت
تاريخ األدب . وينظر كذلك: 4ينظر: ديوان الشاعر شهاب الدين الموسوي، ص -31

، مطبعة المجمع العلمي 3111-هـ 3111العراق، عباس العزاوي، )د. ط(،  العربي في
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. وينظر كذلك: األدب العربي في األحواز: 1/111عباس العزاوي، العراقي، العراق .

 . 114عبدالرحمن كريم الالمي، ص
ينظر: رياض العلماء وحياض الفضالء: الميرزا عبدهللا أفندي األصبهاني، تحقيق:  -34

م، من 3111 -هـ3411د الحسيني، باهتمام: السيد محمود المرعشي، )د، ط(، السيد أحم
. وينظر كذلك: الذريعة إلى 4/11إيران،  -مخطوطات مكتبة آية هللا المرعشي العامة، قُم

م، دار األضواء، بيروت، 3111 -هـ3411، 1تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهراني، ط
الفة العصر في محاسن أهل العصر: علي بن .  وينظر كذلك: س1/111القسم الثالث: 

م، دار كنان 1111، 3أحمد بن معصوم المدني الحسيني، تحقيق: محمود خلف البادي، ط
 .1/111سوريا،  -للنشر والتوزيع، دمشق

ينظر: )الحويزي وصورة اإلمام الحسين )عليه السالم( في شعره(: هاشم جعفر  -31
قسم اللغة  -كلية اآلداب -م(، جامعة أهل البيتالحيدري، مجلة أهل البيت )عليهم السال

. وينظر كذلك: أعيان الشيعة: 114م، ص1131(، 31العراق، العدد) -العربية، كربالء
 .1/111محسن األمين، 

 .111ينظر: األدب العربي في األحواز: عبد الرحمن كريم الالمي، ص -31
م(: الموسوم بـ )خير 3111 -هـ3111ينظر: ديوان الشاعر: علي بن خلف الحويزي) -31

 -هـ3411دراسة وتحقيق وتأليف: عبد الرحمن كريم الالمي،)د، ط(، أنيس لخير جليس(، 
. 11، ص11، ص11العراق، ص -م، مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد1131

الحسين )عليه السالم( في شعره(: هاشم جعفر، وينظر كذلك: )الحويزي وصورة اإلمام 
 .111م، ص1131(، 31مجلة أهل البيت )عليهم السالم(، العدد)

ينظر: )البطل في شعر علي بن خلف الحويزي(: شريف بشير احمد، مجلة أبحاث  -31
(، 1قسم اللغة العربية، المجلد) -كلية اآلداب -كلية التربية األساسية، جامعة الموصل

. وينظر كذلك: قصيدة الحرب)المسار 311، ص311، ص311م، ص1111، (1العدد)
م، أمل الجديد للطباعة 1131، 3الموضوعي والتشكيل الفني(: د. جبير صالح حمادي، ط

 . 311دمشق، ص -والنشر والتوزيع، سوريا
قصيدة الحرب) المسار الموضوعي والتشكيل الفني(: د. جبير صالح حمادي، ينظر:  -31
 .311ص
 .111ينظر: موسوعة األدب العربي في األحواز: عبد الرحمن كريم الالمي، ص -11
 .133، ص131ينظر: األدب العربي في األحواز: عبد الرحمن كريم الالمي، ص -13
م، مطبعة دار البصري، 3111، 3طينظر: األحواز عربستان: علي نعمة الحلو،  -11

از: عبد الرحمن كريم الالمي، . وينظر كذلك: األدب العربي في األحو1/111بغداد، 
 .111ص
. وينظر كذلك: معجم رجال الحديث 11، ص11ديوان خير أنيس لخير جليس، ص -11

، )د، ت(، مكتبة اإلمام 3)وتفصيل طبقات الرواة(: أبو القاسم الموسوي الخوئي، ط
. وينظر كذلك: معجم المؤلفين: عمر رضا 31/31الخوئي، النجف األشرف، العراق، 

وينظر كذلك: . 1/11لبنان،  -م، دار احياء التراث العربي، بيروت3111)د، ط(، كحالة، 
م، طبع بعناية وكالة المعارف 3113هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي، )د، ط(، 

 .111الجليلة في مطبعتها البهية، استانبول، ص
ف الشيعة : . وينظر كذلك: الذريعة إلى تصاني11خير أنيس لخير جليس، صديوان  -14

. وينظر كذلك: األحواز)قبائلها، أنسابها، أمراؤها، شيوخها، 1/111آقا بزرك الطهراني، 
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م، الدار العربية للموسوعات، 1111 -هـ3411، 3أعالمها(: جابر جليل المانع، ط

 . 113لبنان، ص -بيروت
، 1، طي المصريبي الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور األفريقأ :لسان العربينظر:  -11

 .114، 31/111فصل الشين المعجمة(،  -، )باب الهاءلبنان -بيروت  ،دار صادر  )د. ت(،

هـ(،  111جالل الدين دمحم بن عبد الرحمن خطيب القزويني، )ت :اإليضاح في علوم البالغة -11
، م1111 -هـ 3414لبنان،   –، دار الكتب العلمية، بيروت3وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين،ط

 .311ص

ينظر: أسرار البالغة: أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن دمحم الجرجاني النحوي )ت  -11
 -م، جدة3113 -هـ3431، الناشر دار المدني، 3د دمحم شاكر، طهـ(، قرأه وعلق عليه: محمو413

 .11السعودية، ص
 .314، صاإليضاح في علوم البالغة -11
أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق:  :جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ينظر: -11

 .131، صم )د. ط(3111بيروت ،  -يوسف الصميلي، المكتبة العصرية ، صيدا 

 .11هـ، ص3111قسطنطينية،  -، مطبعة الجوائب3نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر، ط -11
ينظر: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: أبي هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري،  -13

م، دار احياء الكتب 3111 -هـ3113، 3تحقيق: علي دمحم البجاوي، دمحم أبو الفضل إبراهيم، ط
 .141، ص143، ص141ص العربية،

أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني االزدي ) ت  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -11
، دار الجيل للنشر 1هـ (، حققه وفصله وعلق حواشيه : دمحم محيي الدين عبد الحميد ، ط 411

 .111، صم 3113 -هـ  3413والتوزيع والطباعة، 

ر كشاجم، الطالب: عالء الدين زكي علي موسى، )رسالة ينظر: الصورة الفنية في شع -11
 .331م، ص1111ماجستير(، الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، 

من بالغة القرآن: أحمد أحمد بدوي، )د. ط(، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  -14
 .341مصر، ص -م، القاهرة1111

م، دار األصالة للطباعة والنشر  3111هـ  3411 ،3،غازي يموت، ط :علم أساليب البيان -11
 .11، صلبنان –والتوزيع، بيروت 

 
 .341ينظر: علم أساليب البيان، ص -11
علم البيان)دراسة تحليلية لمسائل البيان(: بسيوني عبد الفتاح فيود، المختار للنشر والتوزيع،  -11

 .14م، ص1131 -هـ3411، 4القاهرة، ط
 3١)البديع والبيان والمعاني(: د. دمحم أحمد القاسم، د. محي الدين ديب، طعلوم البالغة ينظر:  -11

 .341، صلبنان –م، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس 1111

، 3أدوات التشبيه )دالالتها واستعماالتها في القرآن الكريم(: محمود موسى حمدان، ط -11
 .31مصر، ص -م، مطبعة األمانة، شبرا3111 -هـ3431

م، 3111، 1الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب: جابر عصفور، ط -41
 .314لبنان، ص -المركز الثقافي العربي، بيروت
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ينظر: علم البيان: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )د. ط(،  -43

 .11لبنان، ص -م، بيروت3111 -هـ3411
ية في الحماسة للبحتري )دراسة بالغية نقدية(، الطالب: علي علي دمحم ينظر: األساليب البالغ -41

 -م، جمهورية السودان، جامعة أم درمان اإلسالمية1111 -هـ3411قلي، )اطروحة دكتوراه(، 
 .341قسم األدب والنقد، ص -كلية اللغة العربية -كلية الدراسات العليا

لطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية، )د. خصائص األسلوب في الشوقيات : دمحم الهادي ا -41
 .341م، ص 3111ط(، 

ينظر: األساليب البالغية في الحماسة للبحتري، الطالب: علي دمحم قلي، )أطروحة دكتوراه(،  -44
 .311، ص341ص
ديوان الشاعر شهاب الدين الموسوي، المعروف )بابن معتوق (، ضبطه ووقف على طبعه،  -41

، )البنفسج(: نبات 43، صم ، المطبعة األدبية، بيروت3111ني، )د. ط(، سعيد الشرتوني اللبنا
زهري من جنس فيوال من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينة، َعِطر الرائحة، ينظر: المعجم الوسيط: 

، 13مادة البنفسج(، ص -مجمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، )باب الباء
 م. 1114 -هـ3411، 4جمهورية مصر العربية، ط -الدوليةمكتبة الشروق 

القضية الفلسطينية في شعر عبد الرحمن العشماوي، الطالب: وضاح نجيب إسماعيل،  ينظر: -41
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية )بالغة(، جمهورية العراق، الجامعة العراقية، 

 .314، صم 1131 -هـ  3411العربية، قسم اللغة   -كلية اآلدب 

ينظر: األساليب البالغية في الحماسة للبحتري، الطالب: علي علي دمحم قلي، )اطروحة  -41
 .311دكتوراه(، ص

ً وبينونةً،  .331ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي، ص -41 )البين(: الفُرقةَ، من باَن يَبيُن بَينا
 .31/11فصل الباء(،  -)باب النونوهو من األضداد، ينظر: لسان العرب، 

م، دار 1111، 31د. فضل حسن عباس، ط :البالغة فنونها وأفنانها)علم البيان والبديع(ينظر:  -41
 .11، صالفرقان للنشر والتوزيع، عّمان

)خير أنيس لخير جليس(، تحقيق وتأليف: عبدالرحمن  :ديوان الشاعر علي بن خلف الحويزي -11
 ،العراق –م، مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد 1131-هـ 3411 كريم الالمي، )د. ط(،

 .131ص

 .111ينظر: جواهر البالغة، ص -13
 .411، ص111، ص311، وينظر كذلك: ص411ديوان خير أنيس لخير جليس، ص -11

ن ميامين، )اليُمُن(: البركة، وهو خالف الشؤم، ويقال فالن يُتََيمُن برأيه أي يتبرك به، وجمع الميمو
. )األنام(: ما ظهر على األرض من جميع 31/411فصل الياء(،  -ينظر: لسان العرب،)باب النون
 .31/11فصل الهمزة(،  -الخلق، لسان العرب، )باب الميم

 -هـ  3411عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  :علم البيانينظر:  -11
 .11، صلبنان -م، بيروت  3111

 .11ينظر: البالغة فنونها وأفنانها )علم البيان والبديع(، ص -14
م، مطبعة نهضة مصر، 3111، 3)بالغة، أدب، نقد(: علي الجندي، طينظر: فن التشبيه  -11
3/314. 
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 -م، عالم الكتب، بيروت3111 -هـ3411، 1القرآن والصورة البيانية: عبد القادر حسين، ط -11

 .11لبنان، ص
األساليب البالغية في الحماسة للبحتري، الطالب: علي دمحم قلي، )أطروحة دكتوراه(، ينظر:  -11
 .311ص
م ، وزارة  3111 -هـ  3411، 1أحمد مطلوب، حسن البعيد، ط :البالغة والتطبيقينظر:  -11

 .111، صالتعليم العالي والبحث العلمي، العراق

 .11أسرار البالغة، ص -11
 .311الموسوي، ص ديوان الشاعر أبي معتوق -11

االختيارات الشعرية في كتاب السحر والشعر لسان الدين ابن الخطيب دراسة ينظر:  -13
الجامعة  -أسلوبية، الطالب: عبدهللا إسماعيل أحمد، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب 

 -هـ  3443العراقية ، لنيل درجة الماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها تخصص بالغة، 
 .131، صم 1131

، دار الرائي للدراسات والترجمة والنشر ،  3رحمن غركان، ط :نظرية البيان العربيينظر:  -11
 .111، صسوريا -م ، دمشق  1111

 .13، ص14. وينظر كذلك: ص311ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي، ص -11
 .11ينظر: أسرار البالغة، ص -14
)الوجل(: الفزع والخوف، َوِجَل وَجالً، ومنه: وعظنا  .431ديوان خير أنيس لخير جليس، ص -11

. )الِخلَل(: جفون 33/111فصل الواو(،  -موعظة َوِجلت منها القلوب، لسان العرب، )باب الالم
السيوف، واحدتها ِخلة، والِخلُل من داخل سير الجفن تُرى من خارج، وهي نقش وزينة، لسان 

 .33/111فصل الخاء(،  -العرب، )باب الالم
، م، مطبعة نهضة مصر 3111، 3علي الجندي ، ط  :فن التشبيه )بالغة ، أدب ، نقد (ينظر:  -11
3/314. 

 .133، ص311. وينظر كذلك: ص111ديوان خير أنيس لخير جليس، ص  -11
ينظر: األساليب البالغية في الحماسة للبحتري، الطالب: علي علي دمحم قلي، )اطروحة  -11

 .311دكتوراه(، ص
 .11ينظر: البالغة فنونها وأفنانها )علم البيان والبديع(، ص -11
 .111ينظر: البالغة والتطبيق، ص -11
 .111البالغة والتطبيق، ص -13
 .1ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي، ص -11
 .11ينظر: البالغة فنونها وأفنانها )علم البيان والبديع(، ص -11
)الَخَوُل(: ما  .11، ص31وينظر كذلك: ص، 11ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي، ص -14

أعطاك هللا من النِّعَم والعبيد واإلماء، وغيرهم من الحاشية، للواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، 
دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  :القاموس المحيط

فصل الخاء(،  -)باب الالم ،م 1111 -هـ  3411،  لبنان –، مؤسسة الرسالة للطباعة، بيروت 1ط
 .111ص

 .111، وينظر كذلك: البالغة والتطبيق، ص311ينظر: علم أساليب البيان، ص -11
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)البرُق(: سوط من النور، والبرُق: واحد بروق  .111ديوان خير أنيس لخير جليس، ص -11

فصل  -العرب، )باب القافالسحاب، والبرق الذي يلمع في الغيم وجمعه بروق، ينظر: لسان 
 -. )إِضم(: بكسر الهمزة: اسم جبل، وقيل اسم موضع، لسان العرب، )باب الميم31/34الباء(، 

 .31/31فصل الهمزة(، 
 .11ينظر: البالغة فنونها وأفنانها)علم البيان والبديع(، ص -11
  .311خصائص األسلوب في الشوقيات، ص -11
 .311ماسة للبحتري، صينظر: األساليب البالغية في الح -11
 .314ينظر: علم أساليب البيان، ص -11
 .11. وينظر كذلك: ص131ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي، ص -13
 -علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، أحمد مصطفى المراغي ، دار القلم ، بيروت ينظر:  -11

 .113، صم3114، 1لبنان، ط

الجلُد والجَسد من كل شيء، لسان . )الشلُو والشَّال(: 111ديوان خير أنيس لخير جليس، ص -11
 .34/441فصل الشين المعجمة(،  -العرب، )باب الياء

 .314ينظر: علم أساليب البيان، ص -14
)الذرُف(: َصبُّ  .111، ص314، وينظر كذلك: ص141ديوان خير أنيس لخير جليس، ص -11

ً وذرفاناً: ساَل، لسان العرب، )باب الفاءالدَّمع، وذََرَف ا فصل الذال المعجمة(،  -لدمُع يذرُف ذرفا
1/311. 

 .31ينظر: خصائص األسلوب في الشوقيات، ص -11
الوثب(: الطَّفُر، . )111، ص411، وينظر كذلك: ص111ديوان خير أنيس لخير جليس، ص -11

ً و وثباناً، و ِوثاباً، والوثوُب: فصل  -النهوُض و القياُم، لسان العرب، )باب الباء َوثََب يَِثُب َوثبا
. )الَوَغى(: الصوُت، وقيل: الوغى األصوات في الحرب، والوغى: َغمغَمةُ األبطال 3/111الواو(،

 .31/111فصل الواو(، -في َحومِة الحرب والوغى: الحرب نفسها، لسان العرب، )باب الياء
 .311ينظر: علم أساليب البيان، ص -11
 .311أساليب البيان، ص علم -11
 .311ينظر: خصائص األسلوب في الشوقيات، ص -11
ينظر: األساليب البالغية في الحماسة للبحتري، الطالب: علي علي دمحم قلي، )اطروحة  -13

 .311دكتوراه(، ص
  . 11ديوان الشاعر أبي معتوق الموسوي، ص -11
 .311ينظر: علم أساليب البيان، ص -11
 .11. وينظر كذلك: ص 113لخير جليس، صديوان خير أنيس  -14
 .331ينظر: من أساليب البيان في القرآن الكريم، ص  -11

 الـمـصــــــــادر                                        

 الكتب:

 م، مطبعة دار البصري، بغداد.1191، 1األحواز عربستان: علي نعمة الحلو، ط .1

 -هـ1221، 1شيوخها، أعالمها(: جابر جليل المانع، طاألحواز)قبائلها، أنسابها، أمراؤها،  .2

 لبنان. -م، الدار العربية للموسوعات، بيروت2001

أدب الطف وشعراء الحسين )عليه السالم( من القرن األول الهجري حتى القرن الرابع عشر:  .3

 لبنان . -م، دار المرتضى، بيروت1111 -هـ1201، 1جواد شبر، ط
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من مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الرابع األدب العربي في األحواز  .2

 .بغداد، دار الحرية للطباعة م ، 1111 -هـ  1201 ، )د.ط(،عبد الرحمن كريم الالمي ، عشر

 -هـ  1213 ،محمود موسى حمدان(، دالالتها واستعماالتها في القرآن الكريم ) أدوات التشبيه  .1

 .ر مص -شبرا  ،مطبعة األمانةم ، 1112

 هـ(،  271 ، )تأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الجرجاني النحوي ،أسرار البالغة .9

 ة.السعودي –ة جد م، 1111 -هـ  1212 ،دار المدني، محمود دمحم شاكر: وعلق عليهقرأه 

األعالم )ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(: خيرالدين الزركلي،  .7

 لبنان . -م، دار العلم للماليين، بيروت2002 ،11ط

م، دار 1113 -هـ1203أعيان الشيعة: محسن األمين، حققه وأخرجه: حسن األمين، )د، ط(،  .1

 التعارف للمطبوعات، بيروت.

هـ(،  731اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين دمحم بن عبد الرحمن خطيب القزويني، )ت .1

 -هـ 1222لبنان،   –، دار الكتب العلمية، بيروت 1ين،طوضع حواشيه: إبراهيم شمس الد

 م.2003

البطل في شعر علي بن خلف الحويزي : شريف بشير احمد، مجلة أبحاث كلية التربية  .10

 م.2001(، 2(، العدد)1قسم اللغة العربية، المجلد) -كلية اآلداب -األساسية، جامعة الموصل

م، دار الفرقان 2001، 10يع(، د. فضل حسن عباس، طالبالغة فنونها وأفنانها)علم البيان والبد .11

 للنشر والتوزيع، عّمان. 

م ، وزارة التعليم العالي  1111 -هـ  1220، 2البالغة والتطبيق، أحمد مطلوب، حسن البعيد، ط .12

 والبحث العلمي، العراق .

مع ، مطبعة المج1192-هـ 1312تاريخ األدب العربي في العراق، عباس العزاوي، )د. ط(،  .13

 . العلمي العراقي، العراق

جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف  .12

 م )د. ط( .1111بيروت ،  -الصميلي، المكتبة العصرية ، صيدا 

هاشم جعفر الحيدري، مجلة أهل  :الحويزي وصورة اإلمام الحسين )عليه السالم( في شعره .11

العراق،  -قسم اللغة العربية، كربالء -كلية اآلداب -السالم(، جامعة أهل البيت البيت )عليهم

 .م2011(، 11العدد)

  ، )د. ط(،منشورات الجامعة التونسية ،دمحم الهادي الطرابلسي: خصائص األسلوب في الشوقيات  .19

 م . 1110

الكريم، مجلة كلية دراسة تحليلية لنماذج شعرية من شعر ابن معتوق الموسوي : زينب عبد  .17

 م .2011(، 20التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة بابل، العدد)

ديوان الشاعر شهاب الدين الموسوي، المعروف )بابن معتوق (، ضبطه ووقف على طبعه،  .11

 .م ، المطبعة األدبية، بيروت1111سعيد الشرتوني اللبناني، )د. ط(، 

ف الحويزي )خير أنيس لخير جليس(، تحقيق وتأليف: عبدالرحمن ديوان الشاعر علي بن خل .11

 –م، مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد 2012-هـ 1233كريم الالمي، )د. ط(، 

  .العراق

ديوان الشاعر: شهاب الدين الموسوي المعروف )بابن معتوق(، ضبطه و وقف على طبعه:  .20

 م، المطبعة األدبية، بيروت.1111سعيد الشرتوني اللبناني، )د، ط(، 



 

 311  |مجلة مداد اآلداب 

 في شعر أبي معتوق الموسوي وعلي بن خلف الحويزيفن التشبيه 

 

 
م(: الموسوم بـ )خير أنيس لخير 1977 -هـ1011ديوان الشاعر: علي بن خلف الحويزي) .21

م، مكتبة 2012 -هـ1233جليس(، دراسة وتحقيق وتأليف: عبد الرحمن كريم الالمي،)د، ط(، 

 العراق. -النور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد

م، دار األضواء، 1113 -هـ1203، 3آقا بزرك الطهراني، ط الذريعة إلى تصانيف الشيعة: .22

 .بيروت، القسم الثالث

رياض العلماء وحياض الفضالء: الميرزا عبدهللا أفندي األصبهاني، تحقيق: السيد أحمد  .23

م، من مخطوطات مكتبة 1113 -هـ1203الحسيني، باهتمام: السيد محمود المرعشي، )د، ط(، 

 .إيران -قُمآية هللا المرعشي العامة، 

سالفة العصر في محاسن أهل العصر: علي بن أحمد بن معصوم المدني الحسيني، تحقيق:   .22

 .سوريا -م، دار كنان للنشر والتوزيع، دمشق2001، 1محمود خلف البادي، ط

المركز  م، 1112،  3ط ،جابر عصفور ،في التراث النقدي والبالغي عند العرب ةالفني ةالصور .21

 .لبنان  -بيروت ، الثقافي العربي 

، 1هـ(، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، ط1370الطليعة من شعراء الشيعة: دمحم السماوي)ت   .29

 لبنان. -م، دار المؤرخ العربي، بيروت2001 -هـ1222

م ، دار األصالة للطباعة والنشر  1113هـ  1203، 1علم أساليب البيان ، غازي يموت ، ط .27

 . لبنان –والتوزيع، بيروت 

 ،المختار للنشر والتوزيع ،بسيوني عبد الفتاح فيود (،دراسة تحليلية لمسائل البيان) ،لبيانعلم ا .21

 م . 2011 -هـ  1239 ،2ط ة،القاهر

م ، 1111 -هـ  1201 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،عبد العزيز عتيق، علم البيان .21

 .لبنان  - بيروت

م، 2003 1١: د. دمحم أحمد القاسم، د. محي الدين ديب، طعلوم البالغة )البديع والبيان والمعاني(  .30

 لبنان . -لحديثة للكتاب، طرابلس االمؤسسة 

، 2لبنان، ط -علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، أحمد مصطفى المراغي ، دار القلم ، بيروت  .31

 م .1112

 219) ت  ديزني االأبي علي الحسن بن رشيق القيروا ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .32

دار الجيل للنشر والتوزيع  ،1، ط دمحم محيي الدين عبد الحميد: علق حواشيه وه صلحققه وف هـ (،

 م . 1111 -هـ  1201 ،والطباعة

هـ، دار 3411الغدير في الكتاب والسنة واألدب: عبد الحسين أحمد األميني النجفي، )د، ط(،  .33
 سلطاني.بازار  -الكتب اإلسالمية، تهران

 .م ، مطبعة نهضة مصر 1112،  1فن التشبيه )بالغة ، أدب ، نقد (، علي الجندي ، ط  .32

الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط(: دمحم شاكر الربيعي،  .31

 م .2011(، 1(، العدد)1مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، المجلد)

 -م، مكتبة بسام، الموصل3111 -هـ3411رة: ناظم رشيد، )د، ط(،في أدب العصور المتأخ .39
 العراق.

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : تحقيق  ،دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط .37

 م . 2001 -هـ  1229 ، لبنان –بيروت  ،مؤسسة الرسالة للطباعة ،1، طالرسالة

 –م ، عالم الكتب ، بيروت 1111هـ 1201، 2ط القرآن والصورة البيانية، عبد القادر حسين، .31

 .لبنان



 

 الثامن والعشرونالعدد  | 314

  عبيد دمحمالباحث عبدالمنعم برغش &  أ.د.مثنى نعيم حمادي
 

 
م، 2019، 1قصيدة الحرب )المسار الموضوعي والتشكيل الفني(: د. جبير صالح حمادي، ط .31

 دمشق.  -أمل الجديد للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا

علي كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أبي هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري، تحقيق:  .20

 م، دار احياء الكتب العربية.1112 -هـ1371، 1دمحم البجاوي، دمحم أبو الفضل إبراهيم، ط

  ، )د.ت(،1، طبي الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي المصريأ ،لسان العرب .21

 .لبنان  -بيروت  ،دار صادر

 -الكتب العلمية، بيروت م، دار1111 -هـ1211، 2المعجم المفصل في األدب: دمحم التونجي، ط .22

 لبنان.

 لبنان. -م، دار احياء التراث العربي، بيروت1117معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، )د، ط(،  .23

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، مكتبة الشروق  .22
 م.1114 -هـ3411، 4جمهورية مصر العربية، ط -الدولية

، )د، ت(، 1رجال الحديث )وتفصيل طبقات الرواة(: أبو القاسم الموسوي الخوئي، طمعجم  .21

 مكتبة اإلمام الخوئي، النجف األشرف، العراق.

م، مكتبة الرسالة 1113 -هـ1203، 2من أساليب البيان في القرآن الكريم، دمحم علي أبو حمدة، ط .29

 األردن. -الحديثة، عّمان

القاهرة م ،  2001 ،والنشر والتوزيع ةمصر للطباع ةنهض ،دويأحمد أحمد ب ،من بالغة القرآن .27

 .مصر  -

م  2001 ، ي للدراسات والترجمة والنشرائدار الر ، 1، طرحمن غركان ،نظرية البيان العربي .21

 .سوريا  - دمشق، 

 هـ . 1302 ، قسطنطينية – مطبعة الجوائب، 1ط ،أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد الشعر .21

م، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة 1111إسماعيل باشا البغدادي، )د، ط(،  هدية العارفين: .10

 في مطبعتها البهية، استانبول.

 -هـ3141، 1الوسيط في األدب العربي وتاريخه: أحمد اإلسكندري ومصطفى عناني، ط .11
 م، مطبعة المعارف، مصر .3111

 

 الرسائل واألطاريح:

 ،والشعر لسان الدين ابن الخطيب دراسة أسلوبيةاالختيارات الشعرية في كتاب السحر  .1

،  ةالعراقي ةالجامع -داب لى مجلس كلية اآلإرسالة مقدمة  ،حمدأسماعيل إعبدهللا : الطالب

 م.2011 -هـ  1221 ،لنيل درجة الماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها تخصص بالغة

علي علي دمحم : الطالب (، دراسة بالغية نقدية ) األساليب البالغية في الحماسة للبحتري  .2

م درمان أ ةجامع، جمهورية السودان  م ، 2001 -هـ  1221 ،اطروحة دكتوراه ،ليق

 . قسم األدب والنقد، كلية اللغة العربية  -كلية الدراسات العليا  -اإلسالمية 

 إسماعيل،وضاح نجيب  :الطالب ،القضية الفلسطينية في شعر عبد الرحمن العشماوي .3

 ةالجامع ،جمهورية العراق (،بالغة)رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية 

 م . 2011 -هـ  1231 ة،العربي ةقسم اللغ  -ة اآلدب كلي ة،العراقي

 ،رسالة ماجستير ،عالء الدين زكي علي موسى: الطالب  ،الصورة الفنية في شعر كشاجم .2

 م . 2009 ،دراسات العلياكلية ال ،الجامعة األردنية

 


