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 (ـه634الصورة الشعرية في شعر الشريف المرتضى )ت 
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 الخالصة
للصورة الشعرية دورها الكبير في رسم لوحة فنية لها أثرها في المتلقي، وعليها وعلى بعض األركان األخرى   

شاعر أن يكشف عن وبها يمكن لل. بطرقه الخاصة وبأنماطها المتعددةيتوقف الحكم على شاعرية من رسمها 

معان خفية تغنيه عن الظواهر، يمتزج فيها التفكير مع العاطفة ليشكال نصا إبداعيا تتجلى فيه قدرة الشاعر، 

الصورة في ديوان المرتضى لم تكن بدعا خارجا . لبنة أساسية في كيان النص الشعريوتظهر مهارته في بناء 

دة وتطورات عصره، وبحكم عالئقه االجتماعية والسياسية عن النسق المتوارث، لكنه أفاد من الحياة الجدي

والثقافية، تجلت الصورة الفنية عنده من خالل الوسائل التي شكلت الصورة عنده، وأنماطها وخصائصها، ولكننا 

يوانه مفعم بصور البديع هنا توقفنا عند وسائل تشكيل الصورة من حيث كونها صورا مجازية، وان كان د

التشبيه الصريح بشكل بارز ولكن الضمني والتمثيلي والبليغ بشكل كبير في الديوان، وتوالت عنده  ورد. المتعددة

 .دة، وكان يميل إليها إلى حد كبيراالستعارات بشكل ملحوظ في قصائد متعد

 

 

 

The Poetic Picture in the Sharif Al-Mortada Poetry  

(Died 436 H( 
 

 

ABSTRACT 
The poetic image has a great role in painting a painting that has an impact on the 

recipient. On it and on some other pillars, the judgment depends on the poetic nature 

of its own ways and patterns. In which the poet can reveal hidden meanings that 

enrich him from phenomena, in which he combines thinking with emotion to form a 

creative text that reflects the poet's ability, and shows his skill in building a basic 

building block in the poetic text. The picture in the office of Al-Murtada was not an 

innovation out of the inherited pattern, but it benefited from the new life and the 

developments of its era, and by virtue of its social, political and cultural relations, its 

artistic image was manifested through the means that formed the image and its 

patterns and characteristics. As it is metaphorical images, although his office is full 

of multiple images. The explicit, but implicit, representational and eloquent metaphor 

was most vividly echoed in the Diwan, and metaphors were prominently featured in 

several poems, and he was greatly inclined to them. 
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 الشريف المرتضى: سيرة حياته ومكانته:
هو أبو القاسم ، علّي بن الحسين بن موسى بن دمحم بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن دمحم الباقر 

 (1)بن علي زين العابدين بن الحسين بن علّي بن أبي طالب 
 

الشريف المرتضى، ونقيب العلوية والطالبيين وشيخ الشيعة وعلم الهدى وذو المجدين واألجل والطاهر ألقابه : 
(2)

ه(654ه( في بغداد وتوفي في ربيع األول سنة )533، ولد في رجب سنة )
(3)

  

ولة ه(، كان جليل القدر والمنزلة في عصره ، أيام الد600ه( أو )605والده النقيب السيد الحسين الموسوي )

العباسية والبويهية ، وتقلّد فيها المناصب الرفيعة ، فتولى نقابة العلويين ، وإمارة الحج ، ووالية مظالم المسلمين، 

وقد خاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بـ ) الطاهر األوحد( ، وولّى نقابة  ولقّب بالطاهر ذي المناقب، "

الطالبيين خمس دفعات ، ومات وهو متقلّدها" 
(4)

 

،  وأّمه هي فاطمة بنت " الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  

الملقب بالناصر الكبير أو األطروش"
(5)

، من ناحية األب واألم ، وهو ، فهو بهذا النسب يلتقي باإلمام علّيِّ 

،الشاعر الكبير الذي غّطت شهرته كشاعر ه( 604 -ه533شقيق الشريف الّرضي الذي يصغره بأربع سنوات)

على خلفياته األدبية في التأليف في مجاالت شتى، كما أّن أخاه المرتضى ُعرف فقيها عالما متكلما أكثر منه 

  .شاعرا  

فالمرتضى منحدر من أسرة ذات شرف رفيع، ومكانة مرموقة في المجتمع ، ولها منزلتها الدينية واالجتماعية  

، وكذلك برئاسة الطالبيين وتولي منصب  التي ارتبط اسمها بالنسب الشريف لعلّيِّ بن أبي طالب والثقافية، و

نقابتهم، فكان لوالده وألخيه الرضي ذلك الشرف ثم وصل اليه من بعدهم. 
 (6)

 

عاش المرتضى في زمن ُعرف بتقلباته، وضعف الدولة العباسية وتسلط الدخالء عليها من بني بويه والسالجقة 

ه(، 664 -ه520واألتراك وغيرهم ، فعاش حياته كلها في زمن السلطة البويهية على العراق والتي امتدت من ) 

، فكان  -العباسي والبويهي  –سنة سيطرة السالجقة بعدهم على العراق ، فكان يتمتع بعالقات جيدة بين الطرفين 

ه( 603وابن نباتة السعدي)ه( 615لم أو الشيخ المفيد)التلميذ النجيب ألستاذه دمحم بن دمحم بن النعمان، ابن المع

 .وغيرهما

وكان يمتلك موهبة الشعر ويجيده كأخيه الشريف الرضي ، لكنه اشتهر فقيها متكلما، مع أنه شاعر مفلق كأخيه 

 .الرضي ولكنه لم ينل حظه من الشهرة في هذا المجال 

وقد ألّمت بعض المصادر بجوانب حياته وسيرته العلمية واألدبية والسيّما في السنوات األخيرة ، لذلك نقتصر 

على ماورد فيها
(7 )

. 

  

 مهاد نظري: 

الصورة الشعرية ركٌن مهٌم في النص الشعري، يستثمره الشاعر كي يخلق عالمه الشعري الخاص، فيقوم 

ا اإلحساس، مستعينا بالعالقات اللغوية إلبداع معنى جديد، وبقدر ما يكون بتحويل األشياء من العدم ليبث فيه

ماهرا  في إخراج المفردة من معناها المعجمي إلى معنى أكثر رحبا وسعة، استطاع رسم صوره بشكل أفضل 

 وتجسدت موهبته الشعرية وأصالته، والنص الشعري التنبض فيه الحياة من دون صور حية.  

مع األلفاظ والمعاني فإنها تشكل بنية رائعة ألن" األدب تقوم بنيته على ثالثة عناصر متحدة:  وبقدر التصاقها

" …عنصر األلفاظ وعنصر المعاني وعنصر الصورة 
(8)

. 

وقد اهتم النقاد العرب القدماء بالصورة وتحديد مفهومها، من خالل اإلشارات أو التلميحات العابرة، أو من خالل 

محاولة وضع تعريف يوحي بعمق الصورة وأثرها في العمل األدبي، ولعل أقدم هذه اإلشارات ماورد عن 

سيج، وجنس من التصوير"هـ( عندما قال: " فإنّما الشعر صناعة، وضرب من الن233الجاحظ  )ت 
(9)

وجاء  

بعد الجاحظ ابن األثير وابن طباطبا وقدامة وأبو هالل العسكري وغيرهم ممن أسهموا في إثراء مفهوم الصورة، 

لكن أبرز من تعامل مع الصورة بمفهوم واضح هو عبد القاهر الجرجاني في كتابيه) أسرار البالغة ودالئل 

اللة االصطالحية للصورة " ومعلوم أّن سبيَل الكالم سبيُل التصوير اإلعجاز(، فقام بترسيخ مفهوم الد

والصياغة، وأّن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيُل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب 
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يصاغ منهما خاتم أو سوار...." 
(10)

د في ، فلم يهمل عبد القاهر األثر النفسي وأهميته في تشكيل الصورة؛ فاستن

 .التحليل إلى الخلق واإلبداع الشعري وقوة تأثيره على الذوق واإلحساس المرهف 

والصورة " هي مجموعة من الوسائل يحاول بها األديب نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه أو سامعيه" 
(11)

 ،

ماط متحركة ويبث فيها وأكثر اعتماد الصورة الشعرية على الخيال الذي يحول األشياء من حالتها الجامدة إلى أن

الحياة، وهو " يؤلف بين األشياء المتباعدة أو يبث الحياة فيما اليعقل ويشترط أن تصور الحالة النفسية للشاعر 

بصدق " 
(12)

،" وهي الجوهر الثابت والدائم في الشعر 
(13)

    . 

في سياق بيانّي خاص ليعبر عن كما إنها " الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر  

جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الداللة والتركيب 

واإليقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني، واأللفاظ 

األولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صوره الشعرية "  والعبارات هما مادة الشاعر
(14)

 

فهي ألفاظ وعبارات ترمز إلى المعنى وتجسم الفكرة، تتحكم فيها عدة عوامل، منها تجربة الشاعر، وبيئته، 

ة، وتبرزه وأفكاره ونفسيته وعالقاته اإلنسانية، " وهي التي تنقل ما في النفس من خواطر ومشاعر بصدق، ودق

للغير "
(15)

. 

وصالح فضل يقرأ الصورة بشكل آخر" هي الشكل البصري المتعين بمقدار ما هو المتخيل الذهني الذي تثيره 

العبارات اللغوية، بحيث أصبحت الصورة الشعرية مثال تقف على نفس مستوى صورة الغالف "
(16)

، وهناك 

درجة ما، في سياقها نغمة خفيضة من العاطفة اإلنسانية، من يرى " أنها صورة حسية من كلمات، استعارية إلى 

ولكنها أيضا شحنت، منطلقة إلى القارئ عاطفة شعرية خالصة أو انفعاال"
(17)

 

والصورة تمنح الشاعر شخصيته األدبية، مستعينا بما يملك من ثراء لغوي، فيكون كالرسام الماهر الذي ينتج  

في الطريقة التي تفرض بها علينا نوعا من االنتباه  -إذن–مية الصورة عشرات اللوحات بريشة واحدة " تتمثل أه

للمعنى الذي تعرضه، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى، ونتأثر به " 
(18)

. 

والصورة الشعرية شاعت كثيرا في الشعر العربي منذ القدم وهي تعني " تشكيل لغوي نابع منن المخيلنة المبدعنة 

صرها الحسية والمعنوية بحيث تكون العالقات الداخلية بين هذه العناصر ذات صفات معنوينة متسنمة تتفاوت عنا

بالخبرة واالبتكار"
(19 )

، وهي مهمة في تكوين النص حيث " إّن مدار النص يتمحور حول ما يبدعنه الشناعر منن 

صور الواقع وعالقاتنه، ليخلنق صور وعالقات، وما يبذله من نشاط ذهني ونفسي متمثال بما يحدثه من تغيير في 

عالما جديندا هنو فني الحقيقنة أكثنر جمناال وإثنارة منن الواقنع، وهننا تكمنن عظمنة الشناعر وموهبتنه الخالّقنة "
(20)

 

والصننورة الشننعرية البيانيننة تنشننأ بشننكل غيننر مباشننر مننن عالقننات المجنناز المختلفننة مننن تشننبيه واسننتعارة وكنايننة 

 :نهاوغيرها. وسنوجز القول في كل واحدة م

 الصورة األولى: التشبيهية: 
صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحندة أوجهنات كثينرة ال منن جمينع جهاتنه؛ ألننه لوناسنبه مناسنبة كلينة  

لكان إياه،أال ترى أن قولهم " خدٌّ كالورد " إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها،الما سنوى ذلنك منن صنفرة 

وسطه وخضرة كمائمه..."
(21)

، أو " هو عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة، أو أكثر، بأداة 

لغرض يقصده المتكلم" 
(22 )

، والتشبيه يقّرب المعنى المجنرد إلنى ذهنن السنامع أو القنارئ عنندما يضنفي الشناعر 

   .عليها صفة المادي أو المحسوس وذلك بطريقة االستعمال المجازي للغة

عبد العزيز عتيق من مجموع التعريفات للبالغين تعريفا يوّحد فيه الهدف " بيان أن شنيئا أو  واستخلص الدكتور 

أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظنة أو مقندرة، تقنّرب بنين المشنبه والمشنبه 

به في وجه الشبه" 
(23)

 

وهذا يعني أّن للتشبيه أثرا  مهما  في تشكيل  ها تُرى،وهو يجّسد من خالل صوره الحسية األفكاَر ويجعلها كأن

الصور الشعرية من حيث كونه من الوسائل البيانية المهمة التي تمد الشاعر بالصور الجميلة الرائعة التي تجعل 

  من النص الشعري عذبا جميال.
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الفن حضوره الواسع في شعر المرتضى من خالل صوره المتعددة كالمرسل والمفصل والبليغ والتمثيل...  ولهذا 

( مرة، 563( مرة، والكاف) 634( حالة، وكانت أكثر أدواته) كأّن( التي وردت )1000فقد بلغت حاالته )

 لة.( مرة، ونحاول هنا أن نذكر عينات منها ونحيل إلى البقية خوَف اإلطا24ومثل)

يقول في صفٍة من صفاتِّ كرمِّ صديٍق له:)من مجزوء الكامل( 
(24)

  

 تجننننننننننننننننننري يننننننننننننننننننداهُ بُِّكننننننننننننننننننّلِّ مننننننننننننننننننا

 يَهنننننننننننننننوى المؤّمنننننننننننننننُل منننننننننننننننن سنننننننننننننننخاء  

   
ي نننننننننننننننننننننننقرِّ ال نننننننننننننننننننننننذِّ  َوتنننننننننننننننننننننننراهُ َكالص 

ننننننننننننننننن عننننننننننننننننالء    لَمننننننننننننننننَح القنيصننننننننننننننننةَ مِّ

   
 مننننننننننننننننننا َضننننننننننننننننننل  قننننننننننننننننننط  وإن  ُهننننننننننننننننننمُ 

 َغنننننننننننننننندَروا بِّننننننننننننننننهِّ ُطننننننننننننننننرَق الوفنننننننننننننننناء  

   
ننننننننننننننننفا  َوُرمننننننننننننننننوا إِّلننننننننننننننننى ُظلَننننننننننننننننمِّ الص 

 ئننننننننننننننننحِّ فنننننننننننننننني صننننننننننننننننباحٍ أو مسنننننننننننننننناء  

   
فهو يبحث عن شخص يكرمه، كما يبحث الصقر عن فريسته ويفتش عنها بكّل دقة، حتى إذا ما لمحها       

انقض  عليها، وهذا حال صاحبنا الكريم الذي جعله المرتضى في صورة رائعة، وفي هذا التشبيه المفرد )هو 

 .كالصقر( 

ومن تشبيهاته )صورة حسية( وكأنه مسافر بات غريبا في أرٍض مقفرة، وقد نفدَ ماُؤه وكلّت  إبلهُ، لكّن هذي   

األرض لم تخل من المرثي الذي يريد الشاعر أن يبرز كرمه هنا، وكأنه يقول: إّن المرثي هو الماء والفيء 

والشجر: )من الكامل(
(25)

  

 وطلبتُننننننننننه بننننننننننين الّرجننننننننننالِّ فلننننننننننم يكننننننننننن   

 ولنننننننننننرّب مطلنننننننننننوٍب بننننننننننننا لنننننننننننم يلحنننننننننننقِّ   

   
 وكنننننننننننننننأنّنِّي منننننننننننننننن بعنننننننننننننننده ذو قفنننننننننننننننرةٍ 

 َصنننننننننننننفَِّرت  إداَوتُنننننننننننننهُ كلينننننننننننننُل األينُنننننننننننننقِّ   

   
الرياح يمينا  ومن تشبيهاته التي تعتمد الصورة الحسية، وهو يصور شهداء كربالء وكأنهم األزهار التي تتقاذفها 

وشماال، بعد أن قصفتها، وهم تلك النجوم الالمعة التي هوت سريعا بعد سطوعها، وهذه نهاية األشياء التي البد 

 منها: )من الطويل(
(26)

  

 كنننننننننننننأنُّهُم نُنننننننننننننّواُر روٍض َهنننننننننننننَوت  بنننننننننننننه

 ريننننننننننننننناٌح َجنوبنننننننننننننننا  تنننننننننننننننارة  وقَبنننننننننننننننوال  

   
 َوأَنجنننننننننننُم لينننننننننننٍل منننننننننننا علنننننننننننون طوالعنننننننننننا  

 هنننننننننننننننبطن أُفنننننننننننننننوال ألعينننننننننننننننننا حتّنننننننننننننننى  

   
 فنننننننننننأي  بننننننننننندوٍر منننننننننننا ُمحنننننننننننين بكاسنننننننننننفٍ 

 وأي  غصننننننننننننوٍن مننننننننننننا لقننننننننننننين ذبننننننننننننوال    

   
وفي مشهد آخر يشبه حاله عندما وصله مديح أبي الحسن البتّي، بحال من شرب الخمرة ومشت في مفاصله، 

فس:    )من وسحرته حتى كأنه يغرف من نهر من الخمر، ألّن هذا المديح يسحر العقل، وينتشر عبيره في الن

 الطويل(
(27)

  

هِّ   منننننننننديٌح تنننننننننولّى الفكنننننننننُر تنمينننننننننَق نسنننننننننجِّ

قَت ننننننننننننهُ الّصننننننننننننوانعُ    ننننننننننننٍىّ نم   ولننننننننننننيس كَوش 

   
 كنننننننننأنَِّّي لّمنننننننننا أَن  َمشنننننننننت  فننننننننني مفاصنننننننننلي

 ُحَميّننننننناهُ فننننننني نِّهنننننننيٍ منننننننن الخمنننننننرِّ كنننننننارعُ   

   
في الديوان بشكل كبير، ومن ذلك قوله وهو يرثي نقيب  -وجهه وأداته وهو ماُحذف -ويستعمل التشبيه البليغ 

العباسيين دمحم بن علي الزينبي، ويشبّه نفَسه بقوٍس فقد أسهمه، ونصل ماله من مضرب وهو السيف الذي فقد 

دة منها، الجزء الذي يُمسك منه، وفي البيت يورد عدة تشبيهات، فهو كالنار التي ال يصطلي أحدٌ بدفئها، فال فائ

وهو ضيف لم يجد أحدا يضيّفه، وهو ليل شديد السواد بال كوكب منير يجلي ظالمه، ويشبه فراشه بشوك القتاد 

أو بلسع العقارب، ألّن ليلَه كل ه ألٌم ووجع بعد فقد صديقه:)من الطويل( 
(28)

  

 فَننننننننننإن  تُبقِّننننننننننني األيّنننننننننناُم بعنننننننننندَك ل َسننننننننننى

ننننننننننبِّ     َعليننننننننننَك َوُحزننننننننننني فننننننننننائٌض غيننننننننننر ناضِّ

   
ننننننننننك أسنننننننننُهمٌ   فَنننننننننإِّنَّي قَنننننننننوٌس منننننننننا لَهنننننننننا مِّ

بِّ     َونَصنننننننننُل قنننننننننراعٍ منننننننننا لَنننننننننهُ منننننننننن َمضنننننننننارِّ

   
 ونننننننناٌر بنننننننال صننننننناٍل وضنننننننيٌف بنننننننال قِّنننننننرى

نننننننننننبِّ    نننننننننننن كواكِّ  ولينننننننننننٌل بهنننننننننننيٌم منننننننننننا لنننننننننننهُ مِّ

   
 فَننننننإِّن  لَننننننم يَكننننننن شننننننوك القَتننننننادِّ مننننننَن األسننننننى

ُل العقننننننننننناربِّ    ننننننننننني فَشنننننننننننو   َعلينننننننننننك فراشنننننننننننا  لِّ

   
 وفي صورة أخرى:)من الطويل(

(29)
  

نننننننندَهُ   َوَكنننننننم الئِّنننننننٍم فننننننني الَمجننننننندِّ ال نُصنننننننَح عِّ

 َجعلننننننننننننننُت َجننننننننننننننوابي َعننننننننننننننن َمالَمتِّننننننننننننننه تبّننننننننننننننا  

   
ننننننننّن إلننننننننى النّنننننننندى  يَلننننننننوم َعلننننننننى أنّنننننننني أحِّ

َي العُتبنننننننننى   َمنننننننننن عننننننننناَب النّننننننننندى عنننننننننندِّ  َولَنننننننننيَس لِّ

   
 َومنننننننننا المننننننننناُل إاّل منننننننننا َسنننننننننبقُت بنننننننننه ردى  

 فَأَعطيتُننننننننننننننه أَو مننننننننننننننا شننننننننننننننفيُت بننننننننننننننه صننننننننننننننبّا  
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يدفع به الموت، أو هو الرد على الالئم الذي يلومه وجعله بديال عن الكالم لو جعل المال كالسالح الذي 

، أو هو الدواء لمن يحتاجه  .قرأنا)ردّي( بدال من ردى 

وفي موضع آخر يشبه قوما بالسراب الذي يخدع البصر ويضلل الفكر، وقد وّظف أسلوب القصر ليقيد الصورة 

ويجعلها واضحة شاخصة للمتلقي ، فتشبيه من عاتبهم بالسراب قد جعل منهم صورة حية يمكن أن يراها كل  

، ألنهم لم يشفعوا للمذنب ولم يخففوا على إنساٍن ويلمَس تأثيرها، فكما أن  الفائدة من السراب كذلك الفائدة منهم

الخائف ويعطوه األمان:)من الطويل(
(30)

  

 إذا أننننننننننننتُُم لَنننننننننننم تَشنننننننننننفَعوا فننننننننننني قباحنننننننننننةٍ 

 ولننننننننننم تشننننننننننفعوا فنننننننننني خننننننننننائٍف بأمننننننننننانِّ   

   
 فَمنننننننننننننننا أَننننننننننننننننتُُم إاّل َسنننننننننننننننراٌب بقِّيعَنننننننننننننننةٍ 

ينننننننننننننناني    يضننننننننننننننلُّل َرأ ينننننننننننننني أو  يغننننننننننننننّر عِّ

   
أّما تشبيه التمثيل الذي عّرفه أهل البالغة بأنه" التشبيه الذي يكون على شكل لوحة تُصّوُر أكثر من مفرد، ووجه 

الشبه فيه اليكون مأخوذا من مفرد بعينه، بل يكون مأخوذا منه ومن غيره، أو من الصورة عامة" 
(31)

، فقد ورد 

 عنده بمواضع متعددة ، منها:)من الكامل(
(32)

   

 غينننننننننننننوُث صننننننننننننننائعٍ ومجننننننننننننناوعٍ وُهنننننننننننننُم 

 وُهننننننننننننننُم ليننننننننننننننوُث مواقننننننننننننننٍف ومنننننننننننننن زقِّ   

   
 وُهننننننننننننُم صنننننننننننندوُر محافننننننننننننٍل ومجننننننننننننالٍس 

 وُهننننننننننننننُم بنننننننننننننندوُر مواكننننننننننننننٍب وفيننننننننننننننالِّقِّ   

   
ب بائه ويقول: إنهم غوث لكل محتاج وجائع، وهم أسود في كل المواقف الصعبة، وفي البيت الثاني: هم  يفتخر

 .المقدمون في صدور المجالس، وهم القادة في المعارك المقدمون فيها لشجاعتهم

 ويصف الفتية الذين قتلوا في كربالء:)من البسيط(
(33)

  

 وكننننننننننننم سننننننننننننليبِّ رمنننننننننننناحٍ غيننننننننننننرِّ مسننننننننننننتترٍ 

 حمننننننننننناٍم غينننننننننننرِّ ملحنننننننننننودِّ وكنننننننننننم صنننننننننننريعِّ   

   
 كنننننننننننننننننأن  أَوجهَهنننننننننننننننننم بيضنننننننننننننننننا  ُم لئنننننننننننننننننة  

ننننننننننودِّ    ننننننننننراصِّ القفننننننننننرةِّ الس   كواكننننننننننٌب فنننننننننني عِّ

   
 لننننننننم يطعمنننننننننوا المنننننننننوَت إاّل بَعننننننننند أن  حطمنننننننننوا

نننننننننننناديدِّ     بالّضنننننننننننربِّ والطعننننننننننننِّ أعنننننننننننناَق الص 

   
ينار تشنننننننننننننهده  منننننننننننننن كنننننننننننننّلِّ أبلنننننننننننننَج كالننننننننننننندِّّ

ّي بفضننننننننننٍل غيننننننننننرِّ مجحننننننننننودِّ    ننننننننننَط النَنننننننننندِّ  وس 

   
هؤالء كواكب منيرة في ظالم الميدان المقفر، وهم بيض مثل الدنانير البيضاء يوم العطاء، " وهذه التشبيهات 

كانوا[ [تعطي صفة الشباب والعقل والنور والكرم والجود والسماح للذين قُتلوا من آل البيت، ومعظمهم كان 

شبابا صغارا، بجانب ماعرفوا من فضلهم وإيمانهم وجودهم" 
(34)

   

ومن التشبيه الضمني وهو" تشبيه اليوضع فيه المشبّه والمشبّه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل 

يلمحان في التركيب " 
(35)

، وهو من أكثر ألوان التشبيه بالغة وجماال، ألن طرفي التشبيه يُترك استنتاجهما 

للسامع والقارئ :)من السريع(
(36)

  

 يننننننننننننا نائيننننننننننننا  عنّنننننننننننني ومننننننننننننن ُمنيتنننننننننننني

ننننننننننننننُت بُعنننننننننننننندي منننننننننننننننه بننننننننننننننالقُربِّ     أن  بِّع 

   
 كنننننننننم لنننننننننك عنننننننننندي منننننننننن أيننننننننناٍد مضنننننننننت  

بِّ     نننننننننننننح   بيضنننننننننننننا  وإن كننننننننننننننَت منننننننننننننن الش 

   
 واللّينننننننننننننل كالّصنننننننننننننبحِّ لنفنننننننننننننع النننننننننننننورى

ننننننننننننمُر كننننننننننننالبيضِّ لنننننننننننندَى الحننننننننننننربِّ     والس 

   
 ومننننننننا جننننننننرى فنننننننني النّنننننننناس شننننننننيٌء لهننننننننم  

 َمجننننننننننننننرى َسننننننننننننننوادِّ العننننننننننننننينِّ والقلننننننننننننننبِّ   

   
ننننننننننننننفرةِّ مخلوقننننننننننننننة    َوالقننننننننننننننز  فنننننننننننننني الص 

 لباغيننننننننننننننننهِّ مننننننننننننننننن العُطننننننننننننننننبِّ  خيننننننننننننننننرٌ   

   
يرثي الشاعر األمير عنبر الملكي الخادم، وربما كان أسمَر اللون ويؤكد ذلك ماورد في البيت الثاني، ويذكر  

حبه له وتعلقه به ويرى مكانته ومنفعته كما إن الليل ينتفع به مثل النهار، والفرق بين سواد العين وبياضها عند 

يه الضمني في البيت األخير، واليعني أن القطَن أفضُل وأغلى من الحرير لكونه الناس ، ثم يورد صورة للتشب

 .ابيَض اللون، فليس اللون صاحب الفضيلة في األشياء وان كان ذا فضل 

وجد الشاعر في التشبيه سعة  ليرسم تلك الصور الجميلة في المدح والرثاء والعالئق الوشيجة بينه وبين أسامة 

لى قصائده بأروع التشبيهات، معبرا في كل ذلك عن رؤيته األدبية مشيرا إلى سعة ثقافته التي طالما أضفى ع

 السياسية والفكرية وتمكنه من أدواته الفنية.
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 الصورة الثانية:  االستعارية:
"االستعارة أفضل المجاز، وأول أبواب البديع، وليس في َحلي الشعر أعجُب منها، وهي من محاسن الكالم إذا 

موقعها، ونزلت موضعها..."وقعت 
(37)

أو هي:" اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه األصلي، كأسد في قولنا: رأيت  

بعضهم: حقيقة االستعارة، أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها،  أسدا  يرمي...وقال

وحكمة ذلك إظهار الخفي، أو إيضاح الظاهر الذي ليس بجلي، أو حصول المبالغة أو المجموع..." 
(38)

، أوهي " 

ون شرح المعنى نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يك

وفضل اإلبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ ، أوتحسين المعرض الذي يبرز فيه، 

وهذه األوصاف موجودة في االستعارة المصيبة، ولوال أن االستعارة المصيبة تتّضمن ما ال تتضمنه الحقيقة، من 

ها استعماال" زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى من
(39)

، وقد بيّن حدّها عبد القاهر" أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، 

فتدع أن تفصح بالشيء وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه، تريد أن تقول: رأيت 

رجال هو كاألسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول: "رأيت أسدا " " 
(40)

ستعمال اللفظ إذا ، هي ا 

في غير ماوضع له لعالقة المشابهة بين المعنى األصلي والفرعي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
(41)

 

وقد صار يُنظر إليها كعالقة لغوية قائمة على المقارنة كما في التشبيه
(42)

، فاالستعارة هي تشبيه بليغ ُحذف أحدُ 

 طرفيه.

تؤكد "أن االستعارة تتجاوز االقتصار على كلمة واحدة، وهي تحصل من التفاعل  وهناك النظرية التفاعلية التي

أو التوتر بين بؤرة المجاز، واإلطار المحيط بها، وتبين هذه النظرية أن لالستعارة هدفا جماليا، وتشخيصيا، 

وتجسيديا، وتخييليا، وعاطفيا" 
(43)

 

، ألنها تعبر عن األشياء بصورة غير مباشرة، وهذا وتعد االستعارة ركنا أساسيا من أركان الصورة الشعرية

الفن البياني من أكثر ضروب التصوير تداوال عند الشعراء فضال عن ألوانه المختلفة وكلما أبحرت في عالم 

الخيال كلما ازداد التفكر واإلثارة فيها، وقد أفاد الشاعر المرتضى  من  توظيف االستعارة وبشكل واسع لخدمة 

سب ليصل إلى هدفه الذي يريده وذلك بوساطة االستعارة، ولها تقسيمات كثيرة من حيث األركان غرضه المنا

المكونة لها أو التي تؤثر فيها، فال يسع المجال هنا للخوض في تفصيالتها ولكن نذكر مجموعة من ابرز أنواعها 

 م:وهما) التصريحية والمكنية( من حيث ذكر المشبه أو المشبه به فقط في الكال

 االستعارة التصريحية: -1

هنننني ماُصننننرح فيهننننا بلفننننظ المشننننبّه بننننه، أو مننننا اسننننتُعير فيهننننا لفننننُظ المشننننبّه بننننه للمشننننبّه، ومننننن اسننننتعاراته 

التصريحية ، )من المتقارب(:
(44)

 

 فَإِّّمننننننننننننننا َمضننننننننننننننى َجبننننننننننننننٌل َواِّنقَضننننننننننننننى 

ننننننننننننننَك لَننننننننننننننا َجبنننننننننننننٌل قَننننننننننننند َرَسنننننننننننننا    فَمِّ

   
عنننننننننننننننننا بِّبَنننننننننننننننندرِّ التمننننننننننننننننامِّ   َوإِّّمننننننننننننننننا فُجِّ

نننننننننننك شننننننننننمُس الُضننننننننننحى فَقَنننننننننند بَقيننننننننننت    مِّ

   
نننننننننننننننهُ لَيننننننننننننننُث العَننننننننننننننرين  َوإِّن فاتَنننننننننننننننا مِّ

نننننننننننرى   ننننننننننننَك لَينننننننننننُث الش   فَقَننننننننننند حاَطننننننننننننا مِّ

   
فهو هنا يرثي القادر باهلل ويهنئ القائم ولده مكانه، فيورد االستعارات في أكثر من موضع في النص، ومنها هذه، 

نه المشبه به )بدر التمام(، فقد كان هذا الخليفة فهو مثل بدر التمام وقد فقدناه، فحذف المشبه)القادر( وحل مكا

نورا وهداية مثل نور البدر الذي يهدي السائرين في الظالم، وقد حّل محلّه ولده الذي هو شمس الضحى ، نور 

 .كنور أبيه 

وفي قصيدة أخرى يهنئ فيها فخر الملك بالمهرجان ويمدحه:)من الطويل(
(45)

  

ياضنننننننننننك راتنننننننننننعٌ   فَمنننننننننننا أَننننننننننننا إاّل فننننننننننني رِّ

نننننننننننننننن زننننننننننننننننادَك قنننننننننننننننادحُ     َوال أَننننننننننننننننا إِّاّل مِّ

   
َرجننننننننننننننانِّ فإنّننننننننننننننهُ  ه   َهنيئننننننننننننننا  بِّيَننننننننننننننومِّ المِّ

 َوكنننننننننننل  َزمننننننننننناٍن نَحنننننننننننَو فَخنننننننننننرك طنننننننننننامحُ   

   
ننننننننننننز  بننننننننننننَك األيّنننننننننننناُم وهننننننننننننَي ذَليلننننننننننننةٌ   تَعِّ

نننننننننَي شنننننننننحائحُ     َوتَسنننننننننخو اللّينننننننننالي مننننننننننك وه 

   
علها عزيزة منيعة بعدما كانت ذليلة، األيام تكون عزيزة بفخر الملك، فاستعار العزة من اإلنسان إلى األيام وج

ها، وقد أعطى المرتضى هنا من خالل  وكذلك فهي سخية والسخاء لإلنسان ال ل يام، فتضحي كريمة بعد ُشّحِّ

هذه االستعارات بعدا  معنويا كبيرا للممدوح، رفع من مكانته حتى انه شبه حاله بحال الراتع في أرضه وخيراته، 

 .ه كما في البيت األولوالذي يستمد منه كل قوت
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 ونراه يمدح الوزير أبا الفرج بن فسانجس في رسالة كتبها إليه:)من البسيط( 
(46)

  

جٍ  َك فنننننننننننننننننني ُمسننننننننننننننننننتغ لٍَق َحننننننننننننننننننرِّ  ّلّل دَر 

 أسننننننننننننعفَت فيننننننننننننه بفرحنننننننننننناٍت وفُرجنننننننننننناتِّ   

   
 وفننننننننننننننناحٍم ُمننننننننننننننند لَهّمٍ ال ضنننننننننننننننياَء بنننننننننننننننهِّ 

 نزعننننننننننَت عنننننننننننه لنننننننننننا أثننننننننننواب ُظلمنننننننننناتِّ   

   
نورا يكشف الظلمة، فهو من يكشف الحجَب والظالَم في أحلك الليالي، وهي إشارةٌ إلى سعةِّ  جعل من ممدوحه

 .عقله وبعد نظره في األمور والى شجاعته، في أمور كثيرة وصعبة

وفي استعارة أخرى :)من الخفيف( 
(47)

يمدح فخر الملك، فجعل كرمه كالسيل وشبّه أعداءه بالوشل) وهو الماء  

لممدوح العائد على السيل، وحذف أعداء الممدوح العائد على األوشال، ورسم لنا صورة رائعة القليل(، فحذف ا

من خالل هذه االستعارة، وهو يبرز التضاد مابين كرم ممدوحه الذي جعله كالسيل الذي المنتهى لقوته، فكرمه 

هم اليملكون مقومات ذلك يطغى على كل شي فيجرفه كالسيل، ومابين أعدائه الذين يحاولون بلوغ مكانته لكن

 الكرم الطاغي، فأين األوشال من السيل  

 َطلَبنننننننننننننننننوا َشنننننننننننننننننأوه َوأَينننننننننننننننننن مننننننننننننننننننَن األو

ننننننننننننعابِّ    ننننننننننننلَء الّشِّ  شننننننننننننالِّ سننننننننننننيٌل يجننننننننننننيُء مِّ

   

 االستعارة المكنية: -2

وهي ما حذف فيها المشبّه به أو المستعار منه، ورمز له بشيء من لوازمه"" 
(48)

ومن استعارات الشاعر:)من  

 الكامل(
(49)

  

ننننننندا  َوأَبننننننني الّنننننننذي تَبننننننندو علنننننننى رغنننننننم العِّ

لنننننننننننننننننة  لننننننننننننننننننا أيّاُمنننننننننننننننننهُ     ُغنننننننننننننننننّرا  محج 

   
يشيد بوالده في قصيدة يفتخر بها ويذكر م ثر آبائه وأجداده، وقد شبه أيام والده وكرمه وشجاعته بالفرس الغّراء 

المحّجلة، فحذف المشبه به )الفرس( وأبقى من لوازمها) الغّرة المحجلة(، فهذه األيام ناصعة البياض الشية فيها 

  .تشوبها، مهما حاول األعداء طمسها

 زاخر باالستعارات التي وّظفها في افتخاره :)من الطويل( وهذا نصٌّ آخر
(50)

  

ي  تَمنننننننننننننننر  العطاينننننننننننننننا ال تكّشنننننننننننننننف ناجنننننننننننننننذِّ

ننننننننني صنننننننننف رُ    نننننننننَي منننننننننن َجَزعِّ  وتنننننننننأتي الّرزاينننننننننا وه 

   
 َوسننننننننننننننيّانِّ عننننننننننننننندي ثننننننننننننننرَوةٌ وَخصاصننننننننننننننةٌ 

َي إثرائِّنننننننننننننننننني وللجننننننننننننننننننزعِّ العُسننننننننننننننننننرُ     قنننننننننننننننننننوعِّ

   
 َهجننننننننننننننرُت فضننننننننننننننوَل العننننننننننننننيش إاّل أقل هننننننننننننننا

 علننننننننى حلمننننننننه الننننننننَوف رُ  َوفنننننننني القننننننننومِّ مننننننننن يَطغننننننننى  

   
 أَعنننننننننننننننّف وأَسنننننننننننننننباُب المطنننننننننننننننامعِّ جّمنننننننننننننننةٌ 

 َوأَعلننننننننننننننننننم َواألَلبنننننننننننننننننناُب يخنننننننننننننننننندعها المكننننننننننننننننننرُ   

   
ُكننننننننننننّلِّ َزمنننننننننننناٍن ُخّطننننننننننننةٌ مننننننننننننن مننننننننننننذاهبي  لِّ

 وأشننننننننننننقى الننننننننننننورى مننننننننننننن ال يصننننننننننننّرفه النننننننننننندّهرُ   

   
 َصنننننننَمت  ولنننننننم أصنننننننمت  وفننننننني القنننننننول فضنننننننلةٌ 

قننننننننننننننَي الُهجننننننننننننننرُ     َوقلننننننننننننننُت فَلَننننننننننننننم يَننننننننننننننأنس بِّمنطِّ

   
فالعطايا تمر  فال أفرُح بها ، وتأتي الرزايا لكنها التساوي شيئا عندي فال أكترث لها، فقد جعل للعطايا والرزايا 

شخصا يروح ويغدو، و)هجرت فضول العيش(، فقد هجر ملذات العيش وجعلها شخصا فحذفه وجاء بما يناسبه 

دهُر(، و)يأنس بمنطقي الهجُر( والقصيدة طويلة من جمع المال، وكذلك ) األلباب يخدعها المكُر(، و)يصرفه ال

 .مشحونة باالستعارات المكنية 

 ومن قصيدة أخرى يفتخر فيها، ويذكر مناقبه: )من البسيط(
(51)

  

 دفعنننننننُت عننننننننكم بَمنننننننا تجلنننننننو القُينننننننوُن وقننننننند

نننننننننننننتُُم الشننننننننننننننر  عجنننننننننننننزا  عنننننننننننننننه بننننننننننننننالّراحِّ     دفع 

   
هارتِّننننننننهِّ  ي وجهننننننننري فنننننننني ظِّ ننننننننّرِّ  سننننننننيّانِّ سِّ

واحننننننننننننننننني   ي فينننننننننننننننننهِّ وتَر   ومسنننننننننننننننننتٍو َخَمنننننننننننننننننرِّ

   
ب ُحُكنننننننننننننُم مننننننننننننناال  يفنننننننننننننارقُكم    إن  كنننننننننننننان رِّ

ي البنننننننننننيضِّ أربننننننننننناحي    فلنننننننننننيس غينننننننننننَر األينننننننننننادِّ

   
ي الخصنننننننناَل الغُننننننننر  دونُكننننننننمُ   ورثننننننننُت هننننننننذِّ

جنننننننننناحِّ    ٍم طويننننننننننلِّ البنننننننننناعِّ َجح   عننننننننننن كننننننننننّلِّ قَننننننننننر 

   
 قنننننننننوٌم إذا ركبنننننننننوا يومنننننننننا  علنننننننننى َعَجنننننننننلٍ 

صننننننننننناحِّ     ضننننننننننناق الفضننننننننننناُء وسننننننننننندّوا كنننننننننننل  َصح 

   
في البيت األول)دفعتم الشّر( استعارة مكنية، فقد دافع عنهم بالسيوف التي صقلها الحدادون فبان بياضها، فدفاعه 

واضح ناصع كما السيوف، لكنهم لم يحفظوا له ذلك فعجزوا عن الدفاع عنه أمام الشر واكتفوا باأليدي وأين 

 .السيوف من األيدي  فجعل العدو شرا يدفع بالراح 

وقوله:)ورثت هذي الخصال...( فيه استعارة مكنية أيضا ألنه جعل من البطولة خصاال تُورث كما يُورث المال، 

وكذلك )ضاق الفضاء...(، لكثرة عدد قومه الذين يضيق عنهم الفضاء والتسعهم المفازات الواسعة)صحصاح(، 
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النص صورة بالغية مشحونة بكل معاني وقد أضاف إلى األبيات كناياٍت تؤكد تلك االستعارات التي جعلت من 

 .الفخر واالعتزاز، في قوله)طويل الباع جحجاح ( وهي كناية عن الشجاعة ، )األيادي البيض( كناية عن الكرم 

 ومن أبياته في الزهد بمن اليرضى وال يقنع بالخير، لكن بيوتهم مليئة بالشر، خالية من الخير: )من السريع( 
(52)

  

 هم  البننننننننننننننننثٌ الّشننننننننننننننننر  فنننننننننننننننني أبيننننننننننننننننات

 والخينننننننننننننننر فيمنننننننننننننننا بيننننننننننننننننهم  ضنننننننننننننننائعُ   

   
 .فجعل الشّر كانسان البٍث في البيوت، وكذلك الخير فهو ضائع بينهم

إّن االستعارات عند المرتضى تأتي بشكل عفوي وهي ترسم مالمح المخيلة الكبيرة لذلك الشاعر الذي آثر أن 

لقارئ إلى عالم الخيال وكيف يجنح مع الشاعر وهو تكون هذه االستعارات صورا حية تحمل بعدا تمثيليا، يأخذ با

   .يتلقى هذه الصور البالغية بشكل ممتع وأّخاذ

 الصورة الثالثة : الكنائية:   
هي " أن يريد المتكلُم إثباَت معنى  من المعاني، فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى 

د فُه في الوجود  فيومئ به إليه ويجعله دليال عليه، مثاُل ذلك قولهم: " هو طويل النجاد"، يريدون هو تاليه ورِّ

طويل القامة "
(53)

. 

أما ابن األثير فقد خالف الكثير في تعريفها فقال:" فحدّ الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة دلت على معنى  

المجاز" يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة و
(54)

، وجعله قدامة في باب 

اإلرداف، فالشاعر اليأتي باللفظ الدال على المعنى مباشرة، وإنما يأتي بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له 
(55)

، وتنماز الكناية إلى جانب فائدتها البيانية إنها تستبعد األلفاظ المستقبحة التي تسبب الحرج لقائليها، فهي من 

 يستعملها األديب ليتحاشى األلفاظ التي تمجها األذواق وتأنف منها األسماع. األساليب التي

نسبة(، وقد وردت كلها في شعر المرتضى، ومنها قوله:)من الخفيف(  -موصوف –والكناية تكون عن ) صفة
(56)

  

منننننننننننننةٌ فكنننننننننننننفٌّ َوهنننننننننننننوبٌ   إن  َعنَنننننننننننننت  أز 

 أو َعنننننننننننَرت  َخشنننننننننننيةٌ فنصنننننننننننٌل َضنننننننننننروبُ   

   
جننننننننننننننناٌل ُشنننننننننننننننم    العَنننننننننننننننرانين وثّننننننننننننننناَورِّ

دى شنننننننننباٌب وشنننننننننيبُ     بنننننننننون نحنننننننننو النننننننننر 

   
ُشم  العرانين، هؤالء األبطال من أهل العزة والمنعة شامخة أنوفهم، وقد كنى بذلك عن البطولة والفتوة، في 

 .الشيب والشبان، وهو تعبير شاع في الشعر العربي

 وفي نص آخر في رثاء والده ويذكر مناقبه:)من الوافر(
(57)

  

ننننننننننن َحنننننننننناللٍ  فَتننننننننننى   َو إاّل مِّ  لننننننننننم يَننننننننننر 

 َولَننننننننننننم يننننننننننننُك زادُهُ غيننننننننننننُر الُمبنننننننننننناحِّ   

   
 َوال دَنَِّسننننننننننننننننننت  لَننننننننننننننننننهُ أُُزٌر بعننننننننننننننننننارٍ 

قَننننننننننننننننت  لننننننننننننننننه راٌح بننننننننننننننننراحِّ     وال َعلِّ

   
نننننننلِّ الَخطاينننننننا نننننننن َحم   َخفينننننننُف الّظهنننننننرِّ مِّ

 َوُعرينننننننننناُن الّصننننننننننحيفةِّ مننننننننننن ُجننننننننننناحِّ   

   
مّست كف ه الخمرةَ ولم يخالطها في عمره، وهو نقيٌّ لم  كان أكله وشرابه من الحالل، ولم تُدَن س ثيابُه بعاٍر وال

يحمل وزرا على ظهره ، فكنّى عن قلبه النقّي باألُزر التي لم يدنسها الذنب، وعن سالمته من الذنوب بحمل 

 .الخطايا

هي وفي قصيدة يهنيء أباه ويتنقل عبر أبياتها وهي مشحونة بالعديد من صفاته التي طالما كررها المرتضى، و

 حيّة معه في أغلب قصائده في مدح ورثاء والده )من الطويل(
(58)

  

 َشننننننننننديدُ ثَبنننننننننناتِّ الننننننننننّرأي بننننننننننين مننننننننننواطنٍ 

 رينننننننننننناُح الخطننننننننننننوبِّ بينننننننننننننهّن زعننننننننننننازعُ   

   
فتراه في كل األماكن والمواطن الصعبة ثابت الرأي، و)رياح الخطوب( كناية عن الصعوبات الشديدة تداخل 

 .األمور واختالطها

وتتوالى الكنايات بشكل كبير في الديوان ومن ذلك مانراه في هذه الصورة التي رسمها لبيت الكرم الذي عاش 

فيه مع والده:)من المتقارب(
(59)

  

ُ َمنزلَنننننننننننننننننننننا بِّالكثيننننننننننننننننننننب  َسننننننننننننننننننننقى اّلل 

ننننننننننننننَر الحيننننننننننننننا    بَِّكننننننننننننننّفِّ الّسننننننننننننننحائِّب َغم 
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 َمحننننننننننننّل الغيننننننننننننوثِّ َوَمننننننننننننأوى اللّيننننننننننننوث

ننننننننننننننن    ىَوبحننننننننننننننُر النّنننننننننننننندى َوَمكننننننننننننننان الغِّ
   

فنجد الكناية عن صفات متعددة في البيت الثاني، وهي عن غوث الملهوف وعن القوة والبطولة وعن الكرم 

والجود وعن محل الرزق الوفير، ناهيك عن الجناس مابين ) الغيوث والليوث والندى والغنى( وهو ناقص جعل 

.من البيت سلسا
 (60 )

 ، وفي مديح فخر الملك:)من الطويل(
(61)

  

 ٌر وأحنننننننننننننالُم األننننننننننننننامِّ طنننننننننننننوائشٌ َوقنننننننننننننو

ي اِّبتِّسنننننننننننناما  والوجننننننننننننوه كننننننننننننوالحُ     َويبننننننننننندِّ

   
رجاحة عقله ووقاره مع طيش عقول اآلخرين، وثباته فهو يبدي ابتساما كناية عن شجاعته في الحرب عندما 

 .تسّود وجوه القوم خوفا وفَرقا

 

 خاتمة:ال
إن الصورة الفنية عند المرتضى اعتمدت بشكل كبير على موروثه األدبي الجّم، ولغته الواسعة وبعده في األفق، 

فأضفى على أجواء القصيدة بعَض المالمح التي أكسبتها رونقها، وأعادتها إلى قيمتها األولى ولم ينجرف مع 

ان كان في اغلبها مسحة تذكرك بالوقفة الطللية تيارات العصر، فكانت صورا واقعية مستمدة من حياته المدنية و

  .وهجران ديار األحبة والسيما في مقدمات قصائده

قد أكثر الشاعر من التشبيه واستعمال أدواته الظاهرة والمحذوفة، والسيّما في البليغ الذي تظهر فيه طاقاته 

زداد الصورة قوة وهو يكرر تلك اإلبداعية، وكذا في االستعارات التي غلبت على أجواء اغلب القصائد وت

االستعارات في األبيات المتالحقة، وال ننسى الصورة الكنائية التي هي دليل رقة الطبع ، وسالمة القريحة، وقد 

 .أولع بتعددها أيضا في بعض القصائد

ون تكلف أو كل ذلك أفضى إلى أن يكون البناء متماسكا، متسلسال بشكل يدعو إلى الحركة غير االنفعالية، من د 

نفور في مواطن صوره الفنية التي شكلها التنوع الموسيقي معتمدا على غزارة معجمه اللغوي الذي أعانه في 

 .أغلب المواطن 

  

 الهوامش

                                  
، 4-21/4ه(، 446بالوفيات للصفدي )ت، والوافي  5/515( ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، البن خلكان  1)

، 3/143(، 1033وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، للعماد الحنبلي) 14/333،ه(463وسير أعالم النبالء، للذهبي)

، الغدير في الكتاب والسنة 630/ 2والكنى واأللقاب، الشيخ عباس القمي،   1423/ 1ومعجم األدباء، لياقوت الحموي، 

 .141/ 5، مشاهير شعراء الشيعة، عبدالحسين الشبستري،  6/512األميني، واألدب،عبد الحسين 

، 13/113، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،    6/512، الغدير،5/515، وفيات األعيان، 3/143( شذرات الذهب،2) 

خبر من غبر،الحافظ ، العبر في 244/ 2، أدب الطف: جواد شبّر، 1/63ديوان الشريف المرتضى: تحقيق :رشيد الصفّار  

 . 242/ 2الذهبي، 

 .3/141، شذرات الذهب،5/514، وفيات األعيان،1/66، ديوان الشريف المرتضى، الصفار 2/635( الكنى واأللقاب، 3)

، ينظر:الشريف المرتضى: حياته، ثقافته، أدبه ونقده، د.أحمد دمحم المعتوق ، 1/20( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد 4)

 240/ 2، واألعالم للزركلي، 633درجات الرفيعة في طبقات الشيعة، السيد علي خان الشيرازي ، وال52

 633، الدرجات الرفيعة،2/234( روضات الجنان، دمحم باقر الخوانساري،  5)

  633، الدرجات الرفيعة،2/234( روضات الجنان، 4) 

 .ثقافته، أدبه ونقده ( ( أفاض في ذلك المعتوق في كتابه )الشريف المرتضى: حياته، 7)

 60، د. كامل حسين البصير،  -موازنة وتطبيق  –بناء الصورة الفنية في البيان العربي ( 8)

 .152/ 5( الحيوان: الجاحظ،  9)

 236( دالئل اإلعجاز: 10)

 262( أصول النقد األدبي: 11)

 101تذوق النص األدبي:   ( 12)
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 4والبالغي:  الصورة الفنية في التراث النقدي ( ينظر: 13)

 532االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر:  ( 14)

 134في النقد األدبي القديم عند العرب: ( 15)

 3( قراءة الصورة وصور القراءة:  16)

 52( الصورة والبناء الشعري: 17)

 523-524( الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي: 18)

 .23المتنبي ، ( الصورة المجازية في شعر 19)

 2015( الشعرية العربية، أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها،  20)

 1/234( العمدة: 21)

 233جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع:  (22)

  234، معجم البالغة العربية: 2/141في البالغة العربية، ينظر: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : (23)

 1/144( الديوان:24)

 204/ 2( الديوان:25)

 515-512/ 2( الديوان:26)

 2/62ّ( الديوان:27)

 1/260( الديوان:28)

 1/204( الديوان:29)

 2/341( الديوان:30)

 136، ينظر: مدخل إلى البالغة العربية: 2/134البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:  (31)

 2/143( الديوان:32)

 1/654( الديوان:33)

 52( الصورة الفنية في شعر المرتضى،  34)

 233، في البالغة العربية: 233( ينظر: جواهر البالغة:35)

 1/265( الديوان:36)

 243-1/243( العمدة:37)

 1/265( أنوار الربيع في أنواع البديع: 38)

 260الكتابة والشعر:( الصناعتين: 39)

 44( دالئل اإلعجاز: 40)

 544، في البالغة العربية: 206دراسة ونقد في مسائل بالغية هامة: ، 513( ينظر: جواهر البالغة:41)

 201الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي:  ( ينظر: 42)

 3( االستعارة في النقد األدبي الحديث األبعاد المعرفية والجمالية، 43)

 1/163( الديوان: 44)

 1/525( الديوان:45)

 1/235( الديوان: 46)

 / 1( الديوان:47)

 545( في البالغة العربية: 48)

 2/534( الديوان:49)

 1/635( الديوان:50)

 530/ 1( الديوان:51)

 2/40( الديوان:52)

 44( دالئل اإلعجاز: 53)

 5/32( المثل السائر: 54)
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 134( ينظر: نقد الشعر:55)

 1/130( الديوان:56)

 1/564( الديوان:57)

 66/ 2( الديوان: 58)

 1/132( الديوان:59)

 44ينظر:الصورة الفنية في شعر المرتضى: ( 60)

 1/526( الديوان:61)
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