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التشبيه واالستعارة يف شعر سبط ابن التعاويذي ( قصائد املدح منوذجاً )
عمر سعيد دمحم سعيدٔ عائشة عبدالقادر دمحم توـ

ٔ

ٔجامعة السوداف للعلوـ والتكنولوجيا-كلية اللغات  -قسم اللغة العربية

املستخلص
تربز أشمية ىذه الدراسة ابلنظر إىل ماربتويو من دراسة لفنْب بالغيْب مهمْب وشما ( التشبو واالستعارة ) وتطبيػ للػع علػص قدػائد
املػػدح ش رػػعر سػػب ابػػن التعاويػػذيت وقػػد تواػػلإ ىػػذه الدراسػػة إىل متػػائع أشمهػػاا اسػػتيفداـ الشػػاعر ػػذين الفنيػػْب ش قدػػائده
املدحية وإفادة الشاعر دمن سػبقوه ش ىػذا الػاؿ مػض اإل ػافة واإلبػداع فيدػوره( التشػبو واالسػتعارة) كمػا تواػل الدراسػة البػاح ْب
املتحمسْب ابلبحث والتنقيب ش ديواف ىذا الشاعر واستيفراج الدور الفنية األخرىت
Abstract
The significance of this study came from its focus on two essential rhetorical aspects namely
metaphor and simile in eulogizing poems in the poetical works of Sebt Ibn Al-Taawezi. A
number of results were reached by the study; some of the most important ones were: the poet
made use of the knowledge of the former scholars with respect to metaphor and simile in
addition to his own creativity and innovation. Accordingly, the study made the following
recommendations: it is significant for researches to place emphasis on studying the poems of
the above mentioned poet as well as to extract his artistic images.

مقدمة
حظُل تراثنا البالغل بدراسات وافرة ومستفيضة دلإ علص ثرائو وتنوعو وكػاف ا ػدؼ مػن للػع خدمػة القػررف الكػر وبيػاف مػوا ن
إعجازه وتو يح ما فيو من أسرار ودقائ توقد تعرض للدورة البيامية ك ّب من الدارسْب قدامص وحمدثْب وخااة التشبهواالستعارة ،
غّب أف أشمية ىذا البحث تنبض من تطبي ىذه الدراسػة ش قدػائد املػدح عنػد الشػاعر سػب ابػن التعاويػذي  ،وح أعلػم أحػداً تطػرؽ
ػػذا املو ػػوع مػػن قب ػ ت واػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إىل دراسػػة التشػػبو واالسػػتعارة صمػػاز ا تطبي ػ للػػع علػػص قدػػائد املػػدح ش دي ػواف
الشاعر املذكور توقد اتبض الباحث ش ىذه الدراسة املنهع الوافل التحليلل املقارفت
مفهوووا الصووورة حظيػػإ الدػػورة ابىتمػػاـ النقػػاد والبالغيػػْب ألشميتهػػا ش ميػػداف األدغ والنقػػد والبالغػػة تجػػا ش لسػػاف العػػرغ ش
مػػادة ( اػػور) املدػػور ا الػػذي اػ ّػور ايػػض املوجػػودات ورتبهاف ػ عطص ك ػ رػػل منهػػا اػػورة خااػػة وىيدػػة حمػػددة يتمي ػ ػػا علػػص
اختالفها وك راات وتدورت الشل ا توشمإ اورتو فتدور يل ت

)(1

دما تقدـ تتبْب لنا الدالالت املتنوعة للفظة اورة ش اللغة  ،إل

أهنا تعِب ا يدة والشك املمي للشل  ،وتعِب كذلع الدفة الٍب سبي ك مواوؼ عن غّبهت

) (1لساف العرغ  ،ابن منظور  ،مادة اور
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الصورة يف االصطالح تعِب ماىية الشل الرد وخيالػو ش الػذىن والعقػ

(ٔ

وعرفهػا أحػد النقػاد انيػدثْب بقولػو ا لىػل الشػك

الفِب الذي تتيفذه األلفاظ والعبارات بعد أف ينظمها الشاعر ش سياؽ بياين خاص ليعرب عن جامب من جوامب التجربة الشعرية
الكاملػػة ش القدػػيدة مسػػتيفدماً اقػػات اللغػػة وإمكايفاػػا ش الداللػػة والَبكيػػب  ،واإليقػػاع  ،وا،قيقػػة والػػاز  ،والػَبادؼ والتضػػاد ،
)(2
والتجامس وغّبىا من وسائ التعبّب الفِبت
أنواع الصورة للدورة أمواع لكرىا النقاد كالتشبو واالستعارة  ،والكناية والاز  ،غّب أف أك رىاوروداًش
الشعر التشبيو واالستعارة  ،ولك رة وردشما ش الشعر قي ا أمواع الشعر ثالثة ا م سائر  ،وتشبيو يفد ر  ،واستعارة قريبةت

)(3

التشووبيه ِ
الشػػبيوا امل ػ واهمػػض أرػػباه  ،وأرػػبو الشل الشػػل ا ماثلػػو )(4وش االاػػطالح ا بيػػاف أف رػػيدا أو أرػػيا
الشػػبَو و َ
الشػػبو و َ

راركإ غّبىا ش افة أو أك ر أبداة ملفوظة أو مقدرة

)(5

االستعارة عرفإ االستعارة بتعريفات ك ّبة غّب أهنا تلتقل ش أف أالها يرجض إىل التشبيو  ،فقد عرفهػا اهرجػاين بقولػو ا ل ىػل
أف تريد تشبو الشل ابلشل فتدع أف تفدح ابلتشبيو وتظهره وذبيئ إىل اسم املشبو بو فتعّبه املشبو وذبريو عليوت

)(6

وعرفها اخلطيب الق ويِب بقولو ا ل ىل ما كامإ عالقتو تشبيو معناه دبا و ض لو ل)(7وقد قسمها العلمػا إىل قسػمْب ا تدػرضميةا
وىل ما ارح فيها بلفظ املشبو بوت مكنية ا وىل ما ح يدرح فيها بلفظ املشبو بو
التعريف ابلشاعر ىو دمحم بن عبيد هللا بن عبدهللا  ،وكاف اسم أبيو ( تشتكْب) موىل لبِب املظفر  ،وملا كرب الشاعر واار لو ر ف
غّب اسم أبيو إىل عبيد هللا ومسػص جػده إلبيػة عبػدهللا توكػاف مولػده ببغػداد ش العارػر مػن رجػب سػنة تسػض عشػرة و سػمائة ىجريػة
،وكامإ مش تو مض جده المو دمحم املبارؾ بن املبارؾ الشهّب اببنالتعاويذي وارتهر ات)(8وش رحاغ بِب املظفر كامإ مش ة الشاعر
ػِب عمػػره معهػػم ،
 ،ويبػػدو أف الشػػاعر وجػػد عنػػد مػوايل أبيػػو كػ حػػب وتقػػدير وحسػػن رعايػػة فػػعثر اإلقامػػة بيػػنهم وقضػػص معظػػم سػ ّ
وأحبهم حباً امعكس علص رعره إل جعػ فدػالً كػامالً مػن ديوامػو ش مػدحهم ولكػر مػعثرىم توقػد لقػب الشػاعر بػرئيس الشػعرا ،
)(10
وعملكاتباً بديواف اإلقطاع ببغداد  (9)،وكاف ابن التعاويذي حسن األخالؽ فيو فض ورداغ ورايسة وكياسة وأبوة وفتوة ت
التشبيه واالستعارة عند ابن التعاويذي

)ٔ( قاموس املدطلحات األدبية واللغوية  ،أمي يعقوغ ورخروف  ،صٕٗٚ
) (2الدورة الشعرية ش اخلطاغ البالغل والنقد  ،الويل دمحم  ،املرك ال قاش العريب  ،طٔ  ،د ت ت  ،صٜٔ
) (3الدورة الفنية  ،جابر عدفور  ،صٕٔٚت
) (4لساف العرغ  ،ابن منظور  ،ماد ة ربو  ،ج ، ٛص ٔٛ-ٔٚت
) (5قاموس املدطلحات األدبية واللغوية  ،أمي يعقوغ ورخروف  ،صٕٕٔت
) (6دالئ اإلعجاز ،عبدالقاىر اهرجاين  ،ص٘ٛت
) (7اإليضاح ش علوـ البالغة  ،اخلطيب الق ويِب  ،صٖٓٔت
)(8وفيات األعياف  ،ابن خلكاف  ،جٗ  ،ص ٜت ومعجم األداب  ،للحموي  ،الطبعة األخّبة  ،دار امل موف  ،د ت ت  ،ج ، ٔٛص ٖٕ٘ت
) (9سّب أعالـ النبال  ،الذىيب  ،ربقي دت بشّب عواد ودت جمتىب ىالؿ سرحاف  ،طٜٜٔٓ ، ٚـ  ،مؤسسة الرسالة  ،جٔٔ  ،ص٘ ٔٚٙ-ٔٚت
) (10خريدة القدر  ،العماد األافهاين  ،جٖ  ،ص ٛ-ٚت
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أوالً  -التشبيه استيفدـ سب بن التعاويذي أ رابً خمتلفة من الدور الفنية ،م التشبيو واالستعارة والكناية وغّبىا ،وجا
تنوعإ االستعارة والكناية ش مدائحو ،وقد اتضح أ ّف الشاعر أك ر
التشبيو متنوعاً من تشبيو مفرد ومقلوغ ُ
ومرَّكب و مِب ،كما ّ

من استيفداـ التشبيو إلا قاريف للع ابستيفدامو لالستعارة والكناية ،وأ ّف ىذه التشبيهات جا ت متوالية ش البيإ أو البيتْب

وأحيايفً ش ال الثة األبياسبعاً ،وابلرغم من مالزمة ا،سن للك ّب منها ّإال أ ّف إك ار الشاعر منها بدورة وا حة جعلها أقرغ إىل
حسن الدنعة وإجاداات وقد ازبذ الشاعر من
الدنعة الفنية ،وإف ادؽ ىذا ،فالرأي أ ّف ابن التعاويذي يتمتّض بقدرة كبّبة علص ْ

ُخرى ذمده يتيفذ من املوروث الشعري العريب أو حضارة عدره مددراً
الطبيعة وعناارىا مددراً لك ّب من اوره الفنية ،وأحيايفً أ ْ
لدوره الشعرية ،وفيما يلل مورد بعض األم لة من تلع التشبيهاتت

قاؿ الشاعر من املنسرحا
ِِ ِ
وكاألسا ِري ِض ِمن بػن ِ ٍ
ض ِ
وغ
ْ ََ
اف يَد ابلدَِّـ ال اب،نّا خمَْ ُ
َ

1

ش البيإ ُربِّهإ األاابض ابألساريض ،فمددر الدورة التاريخ وثقافة الشاعر ،وىل تقليدية فتشبيو األاابض ابألساريض

معُب رقو الشعرا قدظماً إل قاؿ امرؤ القيسا

وتَػ ْعطُو َبر ْخ ٍ
إس ِح ِ
يض ظ ٍيب أو َم َسا ِو ُ
يع ْ
أسا ِر ُ
ص َغ ِّْب َر ْ ٍن ك مَّوُ َ

() 2

ويبدو أ ّف ابن التعاويذي أفاد املعُب خدواية حْب قاؿال ابلدـ ال اب،نا خمضوغلت
وش القديدة لااا قاؿا
ِِ
َح َّم غِ ْربِيب
َّها ِر بَ َد ْ
ره لبَػْي َ
ضا َ كالنػ َ
ت َغ ِريبَةً ِش أ َ

ِ2

واف املرأة ببياض اللوف ك ّب ش الشعر القد والغالب تشبيهها ابلقمر ،فمددر الدورة التاريخ وثقافة الشاعر وىل
ليبْب ر ّدة بياض تلع املرأة فجع النهار الذي ال طمال
مفردة تقليدية فيها قدر من االبتكار ،حيث استيفدـ الشاعر خيالو ّ
بيا و كدرة ُمشبّهاً بو ،وقولو لغريبةل أ ّكد املعُب فك ّهنا ليسإ من جنس البشر لش ّدة بيا هات
وبعد الة أبيات من القديدة لااا قاؿ ابن التعاويذي يدف رؿ االح الدين األيويب اب،سنا
اؿ ََا ِى َل ال َقنَ ِادي ُ ِش امل َحا ِريب
وأ َْو ُجوٌ يَ ْس ُج ُد اهَ َم ُ
َ

ِ1

ٔ ديواف ابن التعاويذي صٔٛت
ٕ اإليضاح ،اخلطيب الق ويِب ،صٕٗٛت األساريضا دود ُحُْر الرؤوس بيض األجساد تشبّو بو أاابض النسا ت ظيبا وادي بتهامةت إسح ا رجر يستاؾ بوت ر نا غّب غليظ
األحما األسود من ك ّ رل ت
ٖ ديواف ابن التعاويذي ،ص ٜٔت الغربيب ا الشديد السوادت ّ
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جمرد التشبيو لكفاه التشبيو البليغ ش عج البيإ؛ لِ َما فيو من
وملمح ش البيإ توظيف الشاعر لليفياؿ ،فإف كاف قدده ّ
حسن املعُب وسبامو ،غّب أ ّف إتيامو ابالستعارة ش ادر البيإ ألبس التشبيو ااالً وأعطاه بعداً ش الواف لتناسب املعُب ش رطري
البيإ ،فالدورة مرّكبة ومددرىا اخلياؿت
وابن التعاويذي ولِض بتوايل التشبيهات ،فقد أييت بتشبيو ش ادر البيإ ورخر ش عج ه رمو قولو من املنسرحا
اغ مت َِّق ٍد ِ
ِخبَا ِ ٍر ِّ ِ
وم ْق َوٍؿ كاَ ُ،س ِاـ َم ْد ُروغ
كالش َه ُ

ِ1

ادر البيإ فيو تشبيو اخلا ر ابلشهاغ ،وعج ه ربّو فيو الشاعر لسامو ش ٍح ّدة القوؿ ابلسيف ،فالدورة مرّكبة من
تشبيهْب مفردين والراجح أ ّف مددرىا التاريخ وثقافة الشاعر العربيةت
وينوع فيها لّبسم الدورة الٍب يريدىا ،ملمح للع ش قولو من الكام ا
وقد يوايل الشاعر بْب الدور البالغية ّ
ى يػَ َه ُّ
الع ػ َفاةِ تَ َك ػ ُّػرماً
ش َإىل ُ
ومَ َد ً

ِ
ِ
ِ
ػب
ب ابلطَّا ِرق َ
َ
وم ػ َػواى ٌ
ْب تُػ َػر ّح ػ ُ

اغ ِ َر َام َها
َو َ
اَر َامةُ كالنَّا ِر َر َ

ِ
ِ
ب
ُخ ْل ٌ أ ََر ُّؽ م َن املَُداـ وأَ ْيَ ُ

ِ
ِ
ِ
غ
تُػ ْغ ػ ِريو بػ َ
ػالع ػ ْف ػ ِو اهُنَػػاةُ َك ػ ػ َمػّ َػما اهَػ ِػاين إلي ػػو بػ ػ َذمْػبِػػو يػَتَػ َقَّر ُ

2

ترحبل،
لمدى ّ
يهش ،ومواىب ّ
رسم ابن التعاويذي اورة حيّة لكرـ االح الدين األيويب ،همعو بْب االستعارتْب ش ً
وجا التشبيو ش البيإ ال اين لي يد حسن الدورة حسناً حيث واف املمدوح ابلدرامة وحسن اخلل  ،وش أسلوغ تضاد أحسن
ليتقرغ منو ،والراجح أ ّف ىذه الدورة املركبة
الشاعر استيفدامو َو َ
ا َفوُ بسعة الددر والتسامح ،فك ّسما اهاين يرتكب الذمب قدداً ّ
من الة اور ،مبتكرة ومددرىا خياؿ الشاعر ملا فيها من حركة كاف ،سن اختيار ألفاظ األبيات دور وا ح فيهات
وش البائية سابقة الذكر أبيات واف فيها الشاعر الراية فقاؿا
ِ ٍ
الش ْر ِؾ ُم ْذ
ب ِّ
وبَرايَة َس ْوَدا َ قَػ ْل ُ
اؼ لػَْيػ ػ ٍ ُمػ ػظْ ػػلٍِم
َس ػ َػد ُ
فَ َكػ ػ مػّ َها أ ْ

عػ ػ ِػقػػد ِ
ب
ت ل ُم ْل ِك َ
ُ َ ْ
ع ُم ْستَطَ ٌار ُم ْػر َع ُ
ِِ
ِ
ب
َوسنَػػا ُف َعامل َها َعلَ ػْيػ َه ػػا َك ػ ْػوَك ُ

3

ىنا اعتمد الشاعر لدورتو تشبيو التم ي  ،مشبّهاً الراية السودا يعلوىا السناف المعاً بظالـ اللي الدامس يتوسطو كوكب
مضل  ،فالتشبيو سب ي  ،والدورة مرّكبة منو ومن االستعارة املكنية ش قولول قلب الشرؾل ،والراجح أ ّف مددرىا التاريخ واملوروث
األديب للشاعرت
ٔ ديواف ابن التعاويذي ،ص ٜٔت
1ديواف ابن التعاويذي ،صتٕٔ
2املرجض الساب  ،صتٕٗ
السدفة من املعاين الضدية فهل تعِب الظالـ والضو ت
السدؼا ظالـ اللي  ،و َّ
3املرجض الساب  ،صٕٙت َّ
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يدور سرعة اخلي ا
وقاؿ من الوافر ّ
ٍ ٍ
ِ
ِ
غ
ػج ػػا ٌ َوُك ػ ػ ِّ تَػػنُػػوفَة قَػ ػ ػ َذؼ َإاي ُ
ََا مػ ْػن ُك ػ ػ ِّ َم ْهلػ ػ َكةٌ مَػ َ

ٔ

ِ
ِ
اغ
َع َوارُرَىا َك َما يُطْ َوى الكتَ ُ

إ َعلَص ْأر ٍ
ض ََوتْػ َها
إلا ْأوفَ ْ

ِ
ِ ِ
ِ
اغ
ػب ُم َذ ُ
ك َّف َج َوائَ الغَ ػػايَػػات م ػْن ػ َػها َع ػ ػلَص أَ ْكػػتَػػافهػَا َل َىػ ٌ
احلِها ِسراعاً َكما يػْنػ َق ِ
ِ
ػاغ
ض للػَّ ْج ػ ِم ِّ
َ َ ّ
وتَ ْ
الش ػ َػه ػ ُ
د ُد ُر َع ْن َمَر َ َ

2

األوؿ فيو واف جمم لقواا ومشا ها
كراً وفراً تدويراً ّ
يشض اب،ركة وا،يوية ،فالبيإ ّ
ّ
اورت األبيات حركة اخلي ّ
بطل الكتاغ ،وأ ّكد الشاعر
وسرعتها ،اّ ّ
فدلإ األبيات بعده تلع الدفات ،فالبيإ ال اين ،ربّو حركة تداخ أرجلها لسرعتها ّ
ينقض للرجم ،فالدورة مرّكبة
املعُب بتشبيو حسن ،فك ّهنا لسرعة يّها للمسافات تلجها ولوجاً ،وربّو سرعة عوداا ابلشهاغ
ّ
ومددرىا اض بْب الطبيعة وحضارة عدر الشاعرت
والشاعر ظمي بدورة وا حة لتوايل التشبيهات ،ولعلّو يريد بذلع تو يح املعُب الذي يريده ،يبدو للع ش وافو جنود
الناار لدين هللا العباسل من الكام ا
ِ
وى ِهم والػػج ػ ػ ُّػو ابل ػػهػػب ػػو ِ
ِ
ِ
ات أ َْربَػ ُػد أَقْػ ػػتَ ُػم
َ
يػَ ػ ْ َد ُاد إ ْر َػراق ػاً يَا ُ ُو ُج ْ
َََ
فَػ ُه ُم إ َلا َح َسُروا ظػػبَػػا ُ َِ يلَ ٍة

استَ ْؤل َُموا
ُس ُ
ود َرَرى إ َلا َما ْ
َوُى ُم أ ُ

السر ِ
ركِبوا الد ِ
ِ
ػج ػ ُػم
ور واألس ػ ػنَّػ ػةُ أمػ ػ ػ ُ
َُ َ
وج أَى ػلّةٌ َوُىػ ػ ػ ُػم بػُ ػ ػ ُػد ُ
َّايجل و ُّ ُ ُ
السي ِ
وؼ بػَ َوا ِر ٌؽ
ف َك ّف إظمَ َ
اض ُّ ُ

اج َخْيلِ ِه ُم سحاغ ُمػ ػظْػػلِ ُم
َو َع َج َ

1

األوؿ واف الشاعر اهنود ابْ ُ،سن ،وأ ّكد للع التشبيو البليغ ش ادر البيإ ال اين ،ووافهم ابلشجاعة
ش البيإ ّ
ابستيفداـ التشبيو البليغ ش عج ه ،ا اض الشاعر بْب االستعارة شل ركبوا الدايجلل وثالثة من التشبيهات البليغة ىلل السروج
أىلّةا ولىم بدورل ول األسنّة أذممل اّ جا الشاعر بتشبيو التم ي ش البيإ األخّب ليكم الدورة ،فمددر الدورة املرّكبة من
ع ّدة اور ىو التاريخ وثقافة الشاعر الشعريةّ ،إال أ ّف أثراً لليفياؿ فيها ملمحو ش قدرة الشاعر علص تقارغ وجو الشبو ش الدورة
الكلّية واملتم ّ ش وجود أريا اغّبة المعة وس ظالـ أو سواد ،فهل إلف تقليدية أ اؼ إليها خياؿ الشاعر قدراً من الو وحت
يبْب وقإ زايرة انيبوبة من الكام ا
وقاؿ ابن التعاويذي ّ
ت
أادرتو فددرَ ،ر َج ْعتُوُ فرجض  ،والددر مقيض الوردت ُج ْ ُ
ٔ التنوفة ا الدحرا الواسعةت القذؼا البعيدت العوارر واألعشارا قوادـ ريش الطائر ،ولع الشاعر استيفدمها ىنا جمازاًت ْ
الطري وجاز املو ض  ،جوزاً وجوازاً وجمازاً ،وجاز بو وجاوزه جوازاً ،سار فيو وسلكو ،وأج ْتو ،خلّ ْفتو وقطعتوت
1ديواف ابن التعاويذي  ،ص ٖٖ٘ٙ-
2ديواف ابن التعاويذي ،صتٕٖٚ
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ِ
ِ ِ ِ
ضاغ
ُس ُد الغ َ
ََرقَ ْ
إ ُ
ودو َف ُُروق َػها م ْن قَػ ْوم َها األ ْ
ِ
ِِ
ِ
اغ
والػ ػلَّػ ْػيػ ػ ُ ف ػػل أ ْليَػ ػ ػػالو َرػ ػ َفػ ػ ٌ َكػ َػم ػػا لُب ػ َػح الغَُر ُ

ٔ2

وبْب وقإ زايراا مستيفدماً
يبْب خما رة لقا انيبوبة فجا ابلتشبيو البليغ شل من قومها األُسدل ّ
ىنا أراد الشاعر أف ّ
تشبيو التم ي ش البيإ ال اين ،فشبّو رخر اللي و قد امت ج بو رف الدباح ابلغراغ املذبوح ،فالدورة مرّكبة ومددرىا الطبيعةت
ا قاؿ يدف حسنهاا
ِِ ِ
ِ
اغ
وبَ َدا لَنَا َما َكا َف يَ ْستُػُر م ْن َحمَاسن َها النّ َق ُ
اغ
ف ػكػ ػ ّهنا قَػ َػمٌر تػََفَّر َؽ َعػ ْػن َمطَالِعِ ِو َّ
الس َح ُ

3

تفرؽ عن السحاغ ،فالتشبيو سب ي  ،والدورة مفردة ومددرىا الطبيعةت
تبدو انيبوبة حْب م عإ غطا وجهها كالقمر ّ
وابن التعاويذي يعتمد ش مددر اوره علص الطبيعة وعناارىا ش أغلب األحياف كما اتضح من األم لة السابقة ،وكما
يبدو ش قولو من الكام يدف اخلي وبعض أدوات املعركةا
ِ
اغ
ع بِػ َػهػ ػػا فُػ ػلُػػوالً والػ ػ ِّ
واػ َػوا ِرٌـ أبػػَْقص القػ َػرا ُ
َ
ػض ػ َػر ُ
ِ
ِش ِغم ِدىا َ ِ ِ
اغ
وركيم َها م ػْنػ َه ػػا اهػَ َػدا ِو ُؿ وال ػ ِه ػ َ
ْ َ
ػض ُ
ِ
ِ ِ
الغ
َو َعػ ػ ػ َػواسػ ػ ٌ لُػ ػ ْد ٌف إ َلا ا ْرتَ َجَر ال ُك َماةُ َػا ا ُ
ػات َو ٍاد ِش ُرمُو
َحيَّ ُ

ِ
ِ
اغ
ِر ال ػػدَّا ِرعْب لَػ َػهػػا امْسيَ ُ

1

ليبْب اورة تلع األدوات ،ففل البيإ ال اين ربّو السيوؼ بيضا مستطيلة جبدوؿ املا ،
اض الشاعر الة تشبيهات ّ
علوىا اب ضاغ ،وش البيتْب األخّبين ربّو الرماح ش لدومتها و سرعة حركتها
وربّو اخلي الٍب ّ
دؿ عليها قولو لركيمهال ش ّ
وسهولة ولوجو ش البسل الدروع حبيّات الوادي ،فتوايل التشبيهات ّبْب حاؿ ىذه األدوات قب املعركة وبعدىا ،فالدورة مرّكبة
ومددرىا الطبيعة وال قافةت
ومن واف الشاعر ألدوات املعركة قولو من الطوي ا
ِ ِ
ِ
ْب ا َمَّةِ لَ ْد ِف امل ْ ِ
ِِ
ًب ُم ْعتَ ِد ِؿ ال َق ِّد
يُع ُّد ْ
إلرَىاغ الع َدى ُك َّ لَ ّ َ
َ
3املرجض الساب  ،صتٗ٘
3املرجض الساب  ،صتٖ٘

1

1
ِ
سمص
ديواف ابن التعاويذي ،ص ٘ٙت األس ا مبات لو أغداف ك ّبة دقاؽ بال ورؽ ،وأ رافو حمددة  ،وواحدتو أسلة ،وتشبّو بو الرماح ش اعتدالو و ولو واستوائو ودقّة أ رافو ،وتُ ّ
الرماح أسالًت
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وِلي ُرطَ ٍ
الد ْلد
ب كاملا ِ َْصم ِري ِا َقالوُ َو َس ِاحبَ ٍة َرطْبَا َ كاَ َ،ج ِر َّ
َ
َ

ِ2

عدد الشاعر أدوات املعركة من خي رمح وسيف ،فشبّو السيف لي الشطب ش ملعامو وبيا و ابملا اهاري ،والفرس ش
سرعتها واستوا جسمها اب،جر الدلد ،فالتشبيهْب ش البيإ سب ي  ،فالدورة إلف مرّكبة ومددرىا الطبيعةت
وقريب من قوؿ ابن التعاويذي الساب ش املعُب قولو من املنسرحا
يُػػعِػ ُػد لل ػ َّػرْوِع ُك ػ ػ َّ َس ػػابِػ ػ َق ٍة
كػ ػ َّف َما ال َف ِم ْن َمػ َػعا ِ ِفػ ػ َػها
َوُك ػ ػ ُّ لَػ ػ ْد ٍف َكػتػ ػ مّػػوُ َر ػ ػ ػطَ ٌن
ضٍ
ب َكػ ػ ػ ػ َّ
َوُك ػ ػ ُّ َع ْ
َف َرْومػَ ػ ػ َقوُ

ِ
الحػ ػ ػ ػ ػ َق ػ ػ ػ ػ ٍػة َم ػ ػػا لػ ػ َج ػ ْػريِػ َػهػ ػػا أ ََم ُد
فِ ػػل ال َك ِر مػَبإ ِمن ِخرِوٍع خ ِ
ض ُد
ّ ٌْ ْ ْ َ

1

ػاد يػُ ػ ْ ػػنَػػص لػِينػ ػاً َويػَ ػْنػ َػعػ ِػق ُد
يَػ ػ ػ َكػ ػ ػ ػ ُ
َج ػ ػ ػ ْد َو ُؿ َمػ ػ ػػا ٍ ِش الغِ ػ ْػم ِد ُم ػػتطَّ ِرُد

2

البيإ ال اين أ ّكد سرعة الفرس ش البيإ قبلو ،فك ّف حركة وسطها امقبا اً وامبسا اً مبات اخلروع لدومة ،اّ ربّو الشاعر
وقوتو اب،ب  ،وش البيإ ال الث ربّو السيف أبيض مستطي المض جبدوؿ املا  ،فمواالة الشاعر بْب ىذه
الرمح ش لدومتو ّ
التشبيهات الٍب ظمكن أف يستق ّ ك منها ،سنو ،ىذا التوايل أفاد الدورة الكليّة حيوية وجعلها يفبضة حيّة ،وملمح عم اخلياؿ
ش قدرة الشاعر علص إبقا العالقة بْب املشبّو واملشبّو بو ش ايض التشبيهات الليومة وسهولة ا،ركةت
فالدورة الٍب رمسها الشاعر لليفي  ،وغّبىا من الدور ذمد أ ّف قيمتها –كما أرار جابر عدفور -تكمن ش قدراا علص
لفإ االمتباه للمعُب الذي تعر و وش ريقتها الٍب ذبعلنا متفاع معو ومت ثّر بو واملتم ّلة ش اض وتوايل تشبيهااا3ت
ودما جع الشاعر الطبيعة مددراً لو ،ما واف بو الناار لدين هللا العباسل فقاؿ من الكام ا
ِ
ِ
ملِ ٌ ِ
يض ِش أ ْغ َماد َىا َسطََواتُوُ
ٌس َد ِش َغ َااباَا والبِ ُ
ع تُذ ُّؿ األ ْ
َ
ألَِفإ او ِاى ػلُو ال َقنا فَ َك ػ َّػاسمَا مػَبػتإ عػ ػلَص ِ
ْ ََ ُ َ
ََ ْ َ ْ
َس ػ َػالتُوُ
أع ػ ِراف َها أ َ

1

االوؿ غلواً ش واف رجاعة املمدوح ،ولع ّ الشاعر مظر ش معناه إىل قوؿ أيب مواسا
ملمح ش البيإ ّ
وأَخ ْفإ أى ِّ ِ
ُّطف الٍِّب َحْ ُزبْلَ
حٌب أمَّوُ لَتَ َيفافُ َ
ع الن ُ
الش ْرؾ ّ
َ َ َْ

ِ2

 2الشطب من الرجاؿ واخلي ا الطوي ا،سن اخلل  ،وفرس رطبة ،سبطة اللحم ،وسيف مشطب ،فيو رائ مرتفعو أو منحدرةت ديواف ابن التعاويذي ،صٜٔٗت
1
ينب كسره ش الر ب واليابس ،أي االم نا من غّب كسرت الشطنا ا،ب  ،وقي الطوي الشديد الفت ت العضبا السيف القا ضت
اخلضدا ما ح ْ
2ديواف ابن التعاويذي ،ص تٗ٘ٔ

3الدورة الفنية  ،جابر عدفور ،ص تٖٖٙ
1ديواف ابن التعاويذي  ،صت٘ٙ

2مقد الشعر ،قدامة بن جعفر ،صٙٓ.
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وش البيإ ال اين تشبيو اي ومعُب لطيف ،حيث ُربّهإ مالزمة الرماح ألعراؼ اخلي ابملنبإ الطبيعل لنبات األس ت
وقاؿ يدف قدائده من الكام ا
ع َع َقائِالً
ُخ ْذ َىا إلَْي َ

ِ
الع َذ َارى البِ ِ
يض مػُ َّه ْد
مْ َ َ

كاملا ِ ّإال أمػَّها ِمن قُػ َّوةِ األلْ َف ِ
اظ َجلْ َم ْد
َ ْ
َ

3

األوؿ ،وش البيإ ال اين ربهها ابملا رقّة وعذوبة
ىنا ربّو الشاعر قدائده ش ا،سن وج ّدة األلفاظ ابلعذارى ش البيإ ّ
وابهلمد ّقوة ،ويكمن ااؿ التشبيو ش اض الشاعر بْب املعاين املتضادة ،فالدورة مرّكبة من ثالثة تشبيهات ،ومددرىا ش التشبيو
األوؿ الَباث الشعري للشاعر ،وش البيإ األخّب مددرىا عناار الطبيعة من ما وحجارةت
ّ
وعلص الطبيعة استند الشاعر حْب ربّو اهوزا ابلآللئ وللع قولو من اخلفيفا
ِٔ

وك َّف اهوَزا ِش أُفُ ِ الغَر ِ
ت بػَ ْع َد َع ْقد
غ ََل ٍؿ تَػنَاثػََر ْ
ْ
ْ َ

فالتشبيو ش البيإ سب ي  ،فك ّف ذموـ اهوزا وقد تباعدت ش السما ال رقا حبيبات عقد امقطض خيطو ،فوجو الشبو
وجود أجساـ اغّبة بيضا وس رل أزرؽت
وقاؿ الشاعر من الطوي يدف الربؽا
ِ ٍ
وقَ ْد رمػَػس ِ
ضا
إ م ْن َجػ ػ ِّػو َكاظمة َوْم َ
َ ْ

ػضا
األج َفاف أ ْف تَ ِرَد الغُ ْمػ ػ َ
َحَر ٌاـ َعلَص ْ

يح الػ ػ ِه ػْن ػػدوامِػ ِػل لَػػمػػعو وعػ ػ ِ
ضا
ػالد ِف ِ
بػَ ػ ػ َػدا كػ ػ َّ
ػج ُّ
س لَػ ػػوُ مػَ ْػب َ
َُ ّ ْ ُُ َ َ َ
ػاد َكليالً ال تَػ ػ ُ

1

القوة إىل الضعف ،حيث ُربّو ر ّدة ملعاف الربؽ ش بدايتو
يبدو أثر خياؿ الشاعر ش دقّة تدوير حركة الربؽ وتدرجها من ّ
جس مبضو
بقوة ملعاف السيف ش ج ّدتو ،وربّو ّ
ّ
تدرج امتقالو من القوة إىل الضعف الشديد ،حباؿ مبض املريض الذي يدعب ّ
لشدة ىالكو ،فالتشبيو سب ي ومددر الدورة الطبيعة مض اخلياؿت
ومن تشبيو التم ي قوؿ الشاعر من البسي ا
الس َدفَا
ب ُم ْعتَ ِكٌر بَ َشائُِر ُّ
ورَىا ُّ
الدْب ِح َج َّال مُ ُ
ك َّف غَُّرتَوُ واخلَطْ ُ

3الرجض الساب  ،صتٕٔٚ
ٔالرجض الساب  ،ص ٖٖٔت
1ديواف ابن التعاويذي  ،ص تٕٔ٘
2املددر الساب  ،ص 352.
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ش البيإ واف للممدوح اب،سن ،حيث ُربّو وجهو األبيض وس غبار املعركة ،ببياض و الدبح يش ّ رخر ظالـ اللي  ،إلف
التشبيو سب ي ومددره الطبيعةت
وقاؿ من الوافر يدف أحد مظاىر حضارة عدرها
سو ِاجض يػْنػت ِظمن م ػػغَػ ِػرد ٍ
اغ
ات ِح َفافَػْيػ َها َك َما امْػتَظَ َم َّ
َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ
الس َح ُ
ِ ِ
ك َّف َ ِ
ػاغ
دو ُف َأرا َك ٍة ُخ ػ ْ
ايل الشُُّرفَات مْنػ َها ُغ ُ
ػضٌر ِر َػ ػ ُ
أع َ

3

األوؿ تشبيو
تغرد حولو جمموعة من اَ،مائم ،وفيهما اض الشاعر بْب تشبيهل التم ي ّ ،
البيتْب ش واف حجرة ُحاـ ّ
ا،ماـ مَبامية وقد رغ لوهنا للسواد بغدوف األراكة
ا،ماـ ابلسحاغ املنتظم وال اين ،تشبيو ُرُرفات ّ
يغرد منتظماً حوؿ ّ
ا،ماـ ّ
العظيمة ،فالدورة مرّكبة ومددرىا ش التشبيهْب الطبيعةت
وابن التعاويذي ش بعض األحياف صمع من حضارة العدر مددراً للدورة الفنية ،يبدو للع ش قولو من الوافرا
دنَ ٍ
ات ِم ْن ثػَنَائِل
ع ُحمَ َّ
فَ ُدومَ َ

ِ
اغ
مػَ َواى َد َحْ تُػَ َّف َوال تػُ َع ُ

ثػَنَا ٍ ِم ْ ِ أمْػ َف ِ
غ
اس اخلَُ َامص أ ََر َّ
غ َعلَص َح َو ِار ِيو َّ
الرَاب ُ

1

األوؿ ابلنواىد تشبيو جرت بو العادة ،وحْب ك ُرت النبااتت العطرة ،ربّو الشاعر أثر قدائده
تشبيو القدائد ش البيإ ّ
وحسنها بطيب مبات اخل امص ،وعج البيإ ال اين فيو ُح ْسن وزايدة ش املعُب؛ إل أ ّف قطرات املا ت يد من امبعاث رائحة العطر،
فالدورة مرّكبة من تشبيو بليغ ش البيإ األوؿ وتشبيو سب ي ش ال اين ومددر الدورة الَباث الشعري العريبت
ا،جاجا
وقاؿ ابن التعاويذي ش حائية لو من الطوي يدف ّ
ٍ
وابلوفْ ِد ِميالً ِش ِ ِ
ِ
دبِ ُح
الؼ َّ
اى ْم ُس َ
الر ِاح َساؽ ُم ْ
الر َحاؿ َك َمػَّ َػما َس َق ُ
ّ
َ
َظمِيلُو َف ِمن ُ ِ
ٍ
ػح
وؿ ُّ
ْ
السَرى فَ َك َّسمَا َع ػ ػ ػلَص كػ ػ ػ ِّ ُك ػػور بَػامَةٌ تَػػتَػ َػرمَّػ ُ

2

ا،جاج علص ظهور اإلب يداحبها قلي من النشاط حبركة رارغ اخلمر ،وش
ش البيإ األوؿ ربّو ابن التعاويذي حركة ّ
البيإ ال اين ربههم وقد ثقلإ حركتهم ملا أاا م من تعب ،حبركة سباي رجرة ٍ
ابف ربملها يفقة عظيمة ،ويبدو أُثر اخلياؿ ش اض
ّ
لتعرب الدورة تعبّباً موحياً عن إعيا ا،جاج ،فالدورة مرّكبة ومددرىا ش التشبيو األوؿ حضارة
الشاعر بْب تشبيهل التم ي ؛ ّ
عدر الشاعر ،وش ال اين الطبيعةت
3الرجض الساب  ،صتٖٙ

1ديواف ابن التعاويذي ،ص ٖٛت اخل امصا مبإ يّب الرائحة ،وواحدايف اماة ،وقي عُشبة ويلة العيداف اغّبة الورؽُ ،حرا ال ىرة ،يبة الرائحةت الرابغا السحاغ وقد يكوف
ِ
أرغا غ ّذىت
أبضاً أو أسوداً ،وقي املَباكب منو  ،وقي املتعل ك مّو دوف السحاغ ،وواحدتو ،راببةت ّ
2املرجض الساب  ،ص 48
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وقاؿ ش واف دمدوح لو من الكام ا
الكراـ ِجب ِ
ِ
اح
ابلدبَ ِ
ودهِ َكاللَّْي ِ يػُْن َس ُخ َّ
مَ َس َخ َ َ ُ
ؼ اخلَ ْم ِر ابملا ِ ال َقَر ِاح
إ ُس َال ُ
ُخلُ ٌ َك َما ُم ِ َج ْ
َ

1

ربّو الشاعر تغطية عطا املمدوح علص عطا غّبه ،بتغطية الدباح علص اللي  ،وش البيإ ال اين ربّو حسن أخالقو
ابخلمر اخلالص م جإ دبا عذغ ،فالدورة مرّكبة ومددرىا الطبيعة وحضارة عدر الشاعرت
ودمّا تبدو فيو أثر حضارة العدر ،واف الشاعر لقدائده من املتقارغ إل يقوؿا
قَػو ٍ
اؼ َك َِين علَص َّ ِ ِ
ْب أ ُِد ُير ِِ َّن ََشُوالً ُع َق َارا
ّ َ
السامع َ
َ
ع ِمػ ْػس ػك ػاً َك ػ َّ
ب َِا َمْن َدلِيّاً َو َغ َارا
َف ال ػَّنَا َ َر َّ
تَػ َ
ػضػ َّػو َ
َوتَػ ْفتَػُّر َعػ ْػن َرػػيَ ػ ٍم ِ
كالرَاي ِ
ض
ّ

ع مػَ َّو ُارَىا اهُلَّنَ َارا
اح َ
َ َ

2

وربّهإ ما تضمنتو
ُربّهإ النشوة الٍب ت ّبىا القدائد ش تدرجها بنشوة اخلمر ،و يبها وحسنها بطيب املندؿ والغارُ ،
ليبْب كماؿ حسن قدائده ،وازبذ
من اي الدفات ،برايض تفتّحإ أزىارىا أبلواهنا امليفتلفة ،وقد واىل الشاعر ىذه تشبيهات ّ
من حضارة عدره مددراً ا حيث ك رت النبااتت وا،دائ والعطور واخلمرت
وقاؿ من الكام يدف أعدا املمدوحا
ِم ْن َم ْع َش ٍر َس َفروا لِطَالِ ِ
ب ِرفْ ِد ِى ْم
ُ

َو ْجهاً َعلَْي ِو ِم َن ال َكعبَِة بػُْرقُ ُض
ِ
ػيف ػ َػد ْمتَوُ يػَتَػ َق ْع َق ُض
استَ ػ ْ
ر ٌّن إلَا ْ

َو ْج ػه ػ ػاً أُ ِري ػ ػ َ َح ػػيَ ُ
ػاؤهُ فَػ َك ػ مَّوُ

1

2

التشبيو اورة يف قة عن عدر الشاعر حيث ك ُر البيف وق ّ العطا  ،فهذا الوجو لشدة سواده وذباعيده وجفافو ،يشبو
قربة اهلد اخللقة ،فالتشبيو سب ي ومددره الطبيعةت
وش بعض األحياف ذمد الشاعر يتيفذ من ثقافتو اإلسالمية مددراً للتشبيو ،ومن األم لة علص للع قولو من املنسرحا
الشعر كالسي ِ ِمْنو ما يػْنػ َفض النَّاس ِ
ِ
ومنْوُ الغَُا َ والَّبَ ُد
و ّ ُْ َْ ُ َ َ ُ َ

3

1ديواف ابن التعاويذي  ،ص تٜٓ
2
وربّب،
املرجض الساب  ،صٜٔٚت الشموؿا اخلمرّ ،
ألهنا تشم برضمها الناست املندؿا عود ر ب يّب الرائحةت الغارا مبإ أبيض ال ىر ّيب الرائحةت ّ
تفَبا ّفَب ،فرغ و ّ
كف ّ
تبجسإت
ّ
وتفَبت األرض ابلعيوفا ّ
1
ِ
انعإ من اهلد وقي القربة ،واهمض رنافت
الشنا اخلل من ك رميّة ُ
سفرت الريح الغيم عن السما ا ّفرقتو وكشطتو ت ّ
2ديواف ابن التعاويذي  ،ص 322.
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وا ح اعتماد الشاعر ش املعُب علص اَلية( ف ما ال بد فيذىب جفا ً وأما ما ينفض الناس فيمكث ش األرض)
وزمتم التشبيو بقوؿ الشاعر من الكام يدف أحد مواليو من بِب املظ ّفرا
وحلَْلإ زورا العِر ِاؽ َكما ح َّ الغَماـ ِدبَ ِ
اح ِ ال َق ْف ِر
َ َ َ ََْ َ َ َ َ َ ُ
اظر لَيػلَةَ ِ
ِ
الفطْ ِر
عاِ ُ
فَ َك َّف َلْ َعتَ َ
الؿ تَػَرا َتْوُ النػ ََّو ُ ْ

ٔ

تغّب حاؿ أى بغداد بسبب معم املمدوح ،حباؿ أرض جداب م ؿ عليها املطر ،والبيإ األخّب ُربّو املمدوح
ُربّو الشاعر ّ
عما رؿ إليو
واألمظار تتوؽ لرؤيتو برؤية ا الؿ ليلة الفطر ،رّكب الشاعر اورتو من عدد من التشبيهات ليجعلها موحية ِّ
ومعربة ّ
حاؿ بغداد بقدوـ املمدوح ،فمددر الدورة ش البيتْب األولْب الطبيعة وش البيإ األخّب املوروث ال قاش اإلسالمل للشاعرت
إلف من خالؿ األم لة الٍب قُ ّدمإ عن التشبيو ،و ح إك ار ابن التعاويذي من استيفداـ تشبيو التم ي  ،وق ّ عنده
التشبيو الضمِب والتشبيو املقلوغ ج ّداً ،فمن التشبيو الضمِب ما مدح بو بِب املظ ّفر من الطوي ا
ِ
ِ
فَإ ْف ا ْغ َِب ْ ِ ِ
ب
د َها اُّ َ،
َ
اص الطَِّّْب يػَ ْقن ُ
ؼ َلمْباً دبَ ْد ِح س َو ُاى ُم فإ ّف َ َ

1

والغالب أ ّف الشاعر مظر ش معُب بيتو الساب قوؿ مسلم بن الوليد من****
2

فإف أغشص قوماً بعدىم أو أزورىم فكالوحش يستدميو للقنص اني
ومن التشبيو املقلوغ قولو من الطوي يدف املستضل ابهلل العباسلا
ضيا ِ الب ْد ِر إ ْرر ُ ِ
ِِ
أّن َوِم ْن إ ْرَراقِ ِو ُخلِ َ البَ ْد ُر
اؽ َو ْج ِهو َو ّ
َوَما ل َ َ
َ

3

وقولو ش لات الرائيةا
َك َّ
ت
اض ُّ
يض َ
ع ُجِّرَد ْ
الدْب ِح بِ ُ
َف بػَيَ َ

َُْم َو َس َو ُاد اللَّْي ِ َع ْس َكُرَؾ امل ْجُر
َ

4

اثمياً -االستعارةا االستعارة واحدة من الدور الٍب اعتمد عليها الشعرا لنق املعُب وتو يحو ،وابن التعاويذي كغّبه من
اتم بتعداد تلع األ رغ ب تنظر إىل قدراا علص تقريب املعُب وأثرىا
الشعرا استيفدـ االستعارة أبمواعها امليفتلفة ،والدراسة ال ّ
ش النفس ،والذي ملسناه أ ّف الشاعر ح يك ر من االستعارة إك اره من التشبيو ،واعتمد ش مدادرىا علص التاريخ وال قافة حيناً
3املددر الساب  ،ص ت٘٘ٔ
4سورة الرعد ،رية تٔٚ

ٔاملرجض الساب  ،ص ٔٛٙت
1ديواف ابن التعاويذي  ،صتٖٗ

2ديواف مسلم بن الوليد***
3ديواف ابن التعاويذي ،صٗٔٚت
4املددر الساب  ،ص 831.
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وعلص الطبيعة حيناً رخر ،وك ّباً ما أييت ا متوالية أو صممض بينها وبْب الدور األخرى من تشبيو أو كناية لينق املعُب الذي يريده،
وقد كادت تنحدر املعاين املستيفدمة ش االستعارة ش واف املمدوح ومعايفة الشاعر وشمومو ش ا،ياة ،وفيما يلل مورد بعض
األم لة من االستعارة كما جا ت ش قدائد الشاعر املادحةت
قاؿ سب بن التعاويذي من الكام ا
ِ1

ِ ِ ِ
ِ ِِ
اؼ ِش األ ْغ َماد
األسيَ ُ
دا َُا وتَػبَ ّس َم ْ
إ ل ُق ُدومو ْ
بَ َكإ الع َش ُار ف َ

تبسمإ
ش البيإ أسلوغ اي لواف كرـ املمدوح ورجاعتو؛ همض الشاعر بْب االستعارتْبل بكإ العشارل ول ّ
األسياؼل من خالؿ اهمض بْب النقيضْب لالتبسم والبكا ل ،فالدورة مرّكبة ولعلّها مبتكرة ومددرىا الطبيعةت
وقاؿ من الطوي يدف املستضل ابهلل العباسلا
ِِ
إِِماـ ى َدى ع َّم ِ
ٍ
َسيَافِ ِو ال َف ْقُر
ُُ ً َ ْ
اسةُ َع ْدلو فَ َُّو ُؿ َم ْقتُوؿ ِأب ْ
إ سيَ َ

2

ىنا تكشف االستعارة ش عج البيإ عن ظاىرة الفقر الٍب سادت عدر الشاعر ،فتشبيو الفقر دبا يػُ ْقت إمسايفً أو
حيوايفً ،تشبيو مطروؽ لدى الشعرا  ،فاالستعارة تقليدية ومددرىا ال قافة والتاريخت
وش البائية الٍب مدح ا االح الدين األيويب من الكام جا ت االستعارة ش قولوا
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ب
َخ َ
إأْ
َللَّْل َ
الؽ الََّماف أل َْىلو فََ َاَع َوْى َو اخلَال ُض املُتَ ّ
عد ُ

3

وحذؼ املشبّو بو وجل بشل من لوازمو ،فالدورة مفردة،
ففل البيإ استعارة مكنية ،حيث ُربّو ال ماف مساف ُ
معُب ُسب الشاعر إليوت
واعتمد الشاعر ش مددرىا علص اترطمو وثقافتو الشعرية؛ أل ّف تشبيو ال ماف مساف ً
ومن االستعارة قوؿ الشاعر يدف رؿ املظ ّفر من الكام ا
إ ُمْنػ َق َادةٌ
َابَ َح ْ
َرا ُوا األ ُُم َور فَ ْ

إ َُشَّساً ال تَػْتػبَ ُض
َُُم َوَكامَ ْ

1

تعرب أيضاً عن ا طراغ األمور ش عهده ،فالدورة
تروض ،فاالستعارة مكنية وىل ّ
ش البيإ ربّو الشاعر األمور بدابة ّ
مفردة وازبذ الشاعر من اترطمو وثقافتو الشعرية مددراً ات
وبعد بيإ واحد من البيإ الساب قاؿا

1ديواف ابن التعاويذي ،صتٖٔٔ
2املرجض الساب  ،صتٖٔٚ
3املرجض الساب  ،ص تٕٗ

1ديواف ابن التعاويذي  ،ص 323.
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ِ
َّىُر ِ ْف ٌ يػَْر َ ُض
استَ ْيف َد ُموا َّ
اه َوااَا والد ْ
وْ
األاي َـ واقْػتَػ َع ُدوا َعلَص َ

2

والراجح أ ّف االستعارة ش قولول واقتعدوا علص اهوااال جا ت لتؤّكد معُب االستعارة قبلها ،وجمل التشبيو البليغ شل
الدىر ف ير ضل أفاد املعُب ّقوة حيث أ ّكد التشبيو عراقة وسب ّكن رؿ املمدوح ،فالدورة مرّكبة وأثر خياؿ الشاعر يبدو ش اعو
بْب الدورتْب األمر الذي كسا املعُب ّقوة وو وحاًت
ويقرغ من معُب الشاعر الساب ما واف بو الناار لدين هللا العباسل من الكام ا
ِِ
أَلْػ ػ َقص الَّمػا ُف إلػ ْػي ُك ػ ُػم بِػ َػعنَػػامو فَػغَ َد ْ
ا َهواتُوُ
ت ُم َذلَّلَةً لَ ُك ْم َ
ِِ
َابَ َح ْ
وملَكْتُ ُموهُ فَ ْ
ومةً جبَمي ِ راث ٍر لَ ُك ْم َجبَػ َهاتُوُ
إ َم ْو ُس َ
َ
األوؿ استعارة ،حْب ربّو الشاعر ال ماف بفرس علص سبي االستعارة املكنية ،وليؤّكد املعُب جا
ش ادر البيإ ّ
ع وراثر املمدوح بيِّنة علص جبهاتو ،فالدورة مرّكبة ومددرىا تراث وثقافة الشاعرت
ابالستعارة ش البيإ ال اين ،حيث ال ماف ظمُْلَ ُ
وقاؿ من الطوي ا
ِ3

ِ
َّى ِر َعْنػ َها َكلِيلَةً
َوَرَّد َ،ا َظ الد ْ

وَكامَإ َ ا أح َداثُو ابملر ِ
اايد
ْ َ ْ ُ ََ

الضمّب ش عنها يعود إىل بغداد ،وجا ت االستعارة شل ،اظ الدىرل ،وتشبيو الدىر مساف معُب أخذه الشاعر من
سابقيو ،فالدورة مفردة ومددرىا التاريخ وثقافة الشاعر ،غّب أمنا ملمح قدراً من اخلياؿ إل ح يكتف الشاعر أبف جع للدىر
القوة ،دمّا أ فص علص املعُب قدراً من ا،سنت
،اظاً ،ب جعلها كليلة وجا ش املقاب ابملراايد ليحفظ التناسب بْب الضعف و ّ
لتبْب قدراً من معايفة الشاعر ،ومن للع قولو من الوافرا
وقد أتيت االستعارة ّ
غ
ض ُغ َّ
األاي ُـ َِ ْ،مل ويػَ ْعُرقُِِب ََا ظُُفٌر َ
َإىل َك ْم سبَْ ُ
ويف ُ
تُػ َقا ِرع ِِب خػ ػطُوغ ِ
ِ ِ
اغ
ػات َ
اادقَػ ٌ
ُ ُ ٌ َ
وزبْ َد ُع ِِب َم َواعي ٌد ك َذ ُ

1

االايـل وجا ت االستعاراتف ش البيإ ال اين شل
ّ
وليبْب الشاعر معايفتو اض عدداً من االستعارات ،األوىل شل سبضغ ّ
تقارعِبل ول وزبدعِب مواعيدل فالدورة مرّكبة اعتمد الشاعر ش مددرىا علص التاريخ وال قافة ،ولع ّ أسلوغ التضاد ش البيإ
األخّب ألبس املعُب حسناً وااالًت
األايـ مستيفدماً االستعارة ش قولو من الكام ا
ويؤّكد ابن التعاويذي معايفتو وسيفطو علص ّ
2املرجض الساب  ،صٕٙٚ

3املرجض الساب  ،صتٔٓٚ

1ديواف ابن التعاويذي  ،ص23.
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ِ
ِ
ِ ِِ
ومػ َػرَّد َدا
و َغنْي ُ
إ أ ْف أ ُْمسل َو َرم ِايل أبب ػػَْواغ الػػلدَاـ ُم َدفَّع ػاً ُ
ِمػػن بػػعػ ِػد ما عػػر َؽ الَّمػػا ُف بِنَابِِو عظْ ِمل وأَرى َف ِ
إ اخلُطُوغ ِ
يل امل َدى
َ
َْ
ْ َْ َ ََ َ
ُ َ ُ

2

اض الشاعر بْب االستعارتْبل عرؽ ال ماف بنابو عظملل ول وأرىفإ اخلطوغ يل املدىل ،فالدورة مرّكبة وإف كاف فيها
ُ
رل من التقليد ،فهل ال زبلو من اخلياؿ ،حيث أرجض الشاعر عرؽ العظاـ لل ماف لقوتو ،وأرجض ما بعد العظم عفاً لليفطوغ
الٍب ىل ٍ
أيد لل ماف ،وش الدورة تعبّب عن أسص الشاعر وح موت
وقاؿ الشاعر من الطوي ا
ِ
وما ِ ل ِاباً قَضَّي ِ
َّى ِر َزْرقَا ُ تَػ ْل َم ُح
ْب الد ْ
إ منْوُ لَبَامٍَِب خ َالساً َ
وع ْ ُ
ُْ
َ

1

من االستعارة أف جع الشاعر للدىر عيناً ،ومددر الدورة فيها ثقافة الشاعر فك ّباً ما ربّو الشعرا الدىر مساف وىل
أقرغ إىل التقليد وىل ال زبلو من اخلياؿ ملمحو ش اختيار الشاعر لؤللفاظ الٍب حفظإ التناسب بْب ّقوة النظر ش قولول زرقا ل
و عفو ش قولول اختالساًلت وحْب امدرفإ مدائب الدىر عن الشاعر وبسم لو ا،ظ قاؿ من الطوي ا
ِ
وس امل َكلِّ ُح
العب
وع ْه ِدي بِِو َوْى َو
َس َفَر َو ْجوُ اِّ َ،
ظ َج ْذَال َف َابمساً
َ
وأ ْ
َ
ُ
ُ
ُ

2

ش قوؿ الشاعرل جذالف ابمسال وقولول العبوس املكلحل استعارتْب ،ربّو ا،ظ ش األوىل مساف ابسم وش ال امية بو وىو
عابساً ،فالدورة تقليدية مرّكبة ومددرىا ثقافة الشاعر والتاريخّ ،إال أ ّف عم اخلياؿ ش أسلوغ التضاد الذي اهمض بْب
االستعارتْب كساشما ااالً وحسناًت
ومن االستعارة قولو من الكام ا
ولَ َق ْد حلَبإ الدَّىر َرطْري ِو وقَػلّبإ ِ ِ ِ ِ
ومػ ْػو َح َدا
الر َجاؿ بػػو ثػُنَا َ َ
َ ْ ُ ْ َ َْ ْ ُ ّ
وبلوا ػػم ّراً ف ػلػػم تظ ػػفر يدي دبحمد حٌب لقيإ دمحما

3

ومرة حبيواف متوحش
مرة مساف ّ
يك ر الشاعر من استيفداـ لفظة لالدىرل ش االستعارة ،وقد ربهو فيما تق ّدـ من أم لة ّ
وىنا يشبهو حبيواف حلوغ ،علص سبي االستعارة املكنية فالدورة تقليدية اعتمد الشاعر فيها علص اترطمو وثقافتو الشعرية ،حيث
ذمد تقارغ بْب معُب ابن التعاويذي سالف الذكر وقوؿ الر ل من البسي ا
ِ
ٍِ
وحةُاَ،لَب
ب َّ
أتَػْي َ
األاي َـ أ ْرطَُرَىا فَ ُك ُّ َحادثة َمْنػُ َ
إ َْربتَل ُ

ِ4

2
وعرقْتو ،إلا أخذت اللحم عنو أبسنامع هنشاً
العراؽا العظم من غّب ،مت و َ
املرجض الساب  ،ص ٖٕٔت ُ
تعرقْتو ّ
الع ْر ُؽ ،العظم إلا أخذ منو معظم اللحم وبقل عليو قلي منوّ ،
1ديواف ابن التعاويذي  ،ص تٜٚ

2املرجض الساب  ،صٓٛت املكلحا الكلوح ىو التكشّب مض عبوست
 3املرجض الساب  ،صٕٔٓ.
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وإف ح يتيفذ ابن التعاويذي من التاريخ وثقافتو الشعرية مددراً لالستعارة ف مّو صمع من الطبيعة مددراً ا ،ومن االم لة
علص للع قولو من الكام ا
ِ
َّج ِم أ َْرَم ْد
ب و َْر ُ
ؼ الن ْ
َيف َد ْمتُوُ والبَ ْد ُر ُْحمتَج ٌ

1

قولول رؼ النجم أرمدل فيو استعارة مددرىا أحد عناار الطبيعة وىو النجم ،وىل تقليدية ال زبلو من ابتكار ملمحو
زبّب اللفظ ،فلما كاف البدر أك ر وً جعلو الشاعر حمتجباً ،و،فظ التناسب بْب مددري الضو جع
ش تناسب املعُب وحسن ّ
ليبْب حراو علص سَب انيبوبةت
النجم األق ّ وً أرمداً ،وك للع ّ
ومن االستعارة الٍب ازبذت من الطبيعة مددراً قوؿ الشاعر من البسي ا
اف ِش األ ْغد ِ
والَغَيم اب ٍؾ وثػَ ْغر النػَّوِر مبػتَ ِسم و َائِر الب ِ
اف قَ ْد َىتَػ َفا
َ
ْ ُ َ َ ُ ْ ُْ ٌ َ ُ َ

2

ويقرغ من املعُب الساب قوؿ الشاعر من الكام ا
ف
َرابً
ود ْم ُض امل ْ ِف َواكِ ْ
َ َ ُ

ِ
والنػ َّْوُر يػَْبس ُم ثػَ ْغُرهُ

3

حيث ربّو الشاعر ش االستعارة األوىلل الغيم ابؾل الغيم مساف وحذؼ املشبّو بو وأتص بشل من لوازمو وىو البكا ،
للنور ثغراً ش االستعارة ال امية ،فالدورة مرّكبة واالستعارتْب تقليديتْبت وش قولو ل دمض امل ف واكفل استعارة مكنية مددرىا
وجع ْ
أحد عناار الطبيعة وىل تقليديةت وزمتم االستعارة بقوؿ ابن التعاويذي من الكام ا
ِش لَيػلَ ٍة ألْ َكإ عػ ػي ػو َف مػُػجػ ِ
ػومػ َػها فَػ َك ػ ػنَّػ َػه ػػا ُرقَػػبَ ػ ُ
ػاؤهُ َوُور ػَػػات ػػُػوُ
ْ
ْ ُُ ُ
إ
حٌب إلَا ابْػتَ َس ػ َػم َّ
اح َوَد َّوَم ْ
ّ
الدبَ ُ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
م ْن َح ْوؿ غ ْرَابف الظَّالـ بػَُاتُوُ

إ ِحبَ َّل َعلَص ال َف َال ِح فَ ِيف ْلتُػ َها
َوَد َع ْ

ِ
ِ ِ
تَ ْد ُعو َّ َ،ل َعلَص الفَراؽ ُد َعاتُوُ

ِ
ِ
ِ
قَػبَّػ ػ ْل ػ ُ
ػاج ػػوُ وفُػ ػ َػراتُوُ
ُجػ ُ
ػإ َمػ ْػب ػػس َمػػوُ بػ َػد ْمػػعل فػػالْتَػ َقص عػ ػْن ػ َػد ال ػ َػوَد ِاع أ َ

1

مو ض الشاىد ش البيتْب األولْب ،ففل قولول عيوف ذمومهال استعارة وعج البيإ فيو تشبيو ،لوقولو ابتسم الدباحل
استعارة مكنية فالدورة مرّكبة من استعارتْب وتشبيو ،ومددرىا ايعا الطبيعة ،ولع ّ أسلوغ التضاد ش أك ر األبيات أ فص علص
األبيات قدراً من ا،سنت
4ديواف الر ل ،جٔ ،ص ٔ٘ٙت من وحةا من م حإ البدر أي ق ّ ماؤىات
1ديواف ابن التعاويذي ،ص ٖٕٔ
2املرجض الساب  ،ص تٕٕٜ
3املرجض الساب  ،صتٕٕٛ
1
ابزي وىو الدقر .
ديواف ابن التعاويذي ،صٗٙت البٌ اة ا مفردىا ّ
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النتائج
ٔ /أشمية دراسة التشبيو واالستعارة للبالغل والناقد وأثر للع ش فهم الندوص الشعرية وبياف موا ن اهماؿ فيهات
ٕ /اك ار ابن التعاويذي من توظيف التشبيو واالستعارة ش اوره البياميةت
ٖ /إفادة ابن التعاويذي دمن سبقوه ش ىذا الاؿ مض اإل افة والتجديد ش التشبيو واالستعارة وإخراجهما ش ثوغ قشيبت
أهم توصية
علص الباح ْب املتحمسْب ابلدراسة املت مية ش ديواف ىذا الشاعر ابستيفراج الدور البالغية األخرىت
املصادر واملراجع
ٔ -اإليضاح ش علوـ البالغة ،اخلطيب الق ويِب ،ررح وتعلي  ،دمحم عبد املنعم خفاجص ،ط ،عاـ ٓ٘ ٜٔـت
ٕ -خريدة القدر وجريرة العدر ،أبو عبد هللا دمحم بن حامد املعروؼ ابلعهاد األابهاين ،ررح وربقي دمحم جة األثري ،قسم رعرا العراؽ مطبعة المض العلمل
العراقل بض عاـ ٘ ٖٔٚىػ ت
ٖ -دالئ اإلعجاز ،عبد القاىر عبد الرُحن ،تعلي  ،حممود دمحم راكر دتت ت
ٗ -ديواف سب بن التعاويذي ،عُب بنسيفو دت مرجليوث ،مطبعة املقتطف ػ مدر بض عاـ ٖٓ ٜٔـ
٘ -ديواف الشريف الر ل ،ررحو وعلّ عليو و بطو وق ّدـ لو ،دت حممود مدطفص حالوي  ،طٔ ٜٜٜٔ ،ـ  ،رركة دار األرقم بن األرقم بّبوت -لبناف ،ج أين
ِ -ٙسّب إعالـ النبال َ ،شس الدين دمحم بن أُحد بن ع ماف الذىيب ،ربقي  ،دت جمتىب ىالؿ سرحاف ،طٜٜٔٓ ٚـ مؤسػسة الرسالة
 -ٚررح القدائد العشر ،اإلماـ اخلطيب أيب زكراي ضمل بن علل التربي ي ،ب وتدحيح عبد السالـ ا،وش طٕ ٜٔٛٚـ املكتبة العلمية بّبوت ت
 -ٛالدورة الشعرية ش اخلطاغ البالغل والنقد ،الويل دمحم طٔ ،دت ت املرك ال قاش العريب ت
 -ٜالدورة الفنية ش الَباث النقدي والبالغل ،دت جابر أُحد عدورت دتت دار املعارؼ القاىرة ت
بساـ بركة دت مل رييفاين ،ط عاـ ٜٔٛٚـ ،دار العلم بّبوت
ٓٔ -قاموس املدطلحات األدبية واللغوية ،دت أمي يعقوغ ودت ّ
ٔٔ -لساف العرغ ،أبو الفض ااؿ الدين دمحم بن مكرـ  ،ط ،ٙعاـ ٕٓٓٛـ  ،دار اادر بّبوت – لبناف ،بعة جديدة حمققةت
ٕٔ -مقد الشعر ،أيب الفرج قدامة بن جعفر ،ربقي كماؿ مدطفص ،بض عاـ ٜٔٛٚـ ،مكتبة اخلاذمل للنشر والتوزيض  ،القاىرة
ٖٔ -وفيات األعياف وأمبا أبنا ال ماف ،أبو العباس أ ُحد بن أيب بكر الشهّب اببن خلكاف ،ربقي دمحم حمل الدين عبد ا،ميد  ،طٔ ٖٔٙٚ ،ىػت
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