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Abstract
Stylistics is one of the literary sciences that researchers and linguists are interested
in in the present era because it focuses on analyzing texts and poetry mostly on
three levels, which are phonetic, structural and semantic. The stylistic study on
the phonemic level sheds light on the literary text from two sides, which are the
external rhythm and the internal rhythm of the text or poem. On the structural
level, the tenses of verbs are studied as counting the number of repetitions of past
and present tenses. On this level, the researcher studies the structures of verbs,
nouns, and imperatives, and the meaning learned from them. On the semantic
level, the rhetorical dimensions of a literary text are studied in terms of figure of
speech, such as studying and counting similes, metaphors and other rhetorical
terms in poetry or in the literary text. Al-Shanfarā’s “Lāmiyyāt al-Arab.” Muslim
poets, both Arabs and non-Arabs, imitated it in terms of appearance, meaning, and
form. That is why there are many “Lāmiyyāts” in Islamic nations, including
Arabs, non-Arabs, Turks, and Indians. The Iranian Azerbaijanis did not neglect
this matter, and they followed the example of other poets. One of these poets is
Homam al-Din Muhammad ibn Ala’i al-Tabrizi, known as Homam-e Tabrizi. He
composed his Lāmiyyā to express his love and praise for Sharaf al-Din Harun, the
minister, and describe his virtues. This article seeks to provide a stylistic analysis
of Lāmiyyā of Homam-e Tabrizi on the phonetic, semantic and structural levels.
One of the most important findings of this article is that Homam-e Tabrizi has
benefited from the possibility of changing the meter pattern represented in
“Zihaf.” There is a strong focus on internal rhythm in the poem in which rhymes
are condensed and the poet, on the semantic level, employs the rhetorical images
that float on his poetry.
Keywords: The art of praise, Stylistic analysis, Lāmiyyā, Homam-e Tabrizi,
Turkish Lāmiyyā.
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امللخص

تُعد األسلوبیة واحدة من العلوم األدبیة اليت یهتم هبا الباحثون و اللغویون فی عصر احلاضر ،ألهنا ترّکز علی حتلیل النصوص
و الشعر يف الغالب يف مستوايت الثالثة و هي الصوتیة و الرتکیبیة و الداللیة .ترّکز الدراسة األسلوبیة يف املستوی الصويت
علی النص األديب من جهتنی و مها اإلیقاع اخلارجي و اإلیقاع الداخلي للنص او القصیدة ،فی مستوی الرتکیيب یدور
الکالم حول األزمنة الفعلیة کإحصاء عدد التواتر األفعال املاضیة و املضارعة ،يف هذا املستوی یقوم الباحث بدراسة
الرتاکیب الفعلیة و اإلمسیة و الطلبیة واملعنی املستفاد منها .ويف مستوی الداليل یتم دراسة االبعاد البالغیة لنص االديب
من الناحیة البیانیة والفنیة کدراسة و أحصاء التشبیهات ،االستعارات وغریها من مصطلحات البالغیة يف الشعر أو يف
النص األديب .یُعد املدیح فناً اصیالً له أمهیته ومکانته بنی املوضوعات الشعریة منذ القدمي حتی عصر الراهن و کان الشعراء
یتخذونه وسیلة لإلشادة مبناقب قبائلهم من حيبونه .تعد المیة العرب للشنفرى من أشهر القصائد العربیة وتقع يف ذروه
و قمة األدب العريب حبیث قلده الشعراء املسلمون من العرب وغری العرب وحذوا حذوة شنفری يف المیته من جهه الظاهر
واملعىن والقالب .ول هذا توجد كثری من الالمیات يف األمم االسالمیة من العرب والعجم و األتراک و اهلنود و ...اخل.

ول م یغفل شعراء األتراک اإلیرانینی من هذا األمر و حذوا حذوة غریهم من الشعراء ،أحد هؤالء الشعراء هو مهام الدین
حممد بن عالئي التربیزي املشهور ب "مهام التربیزي" و قد قام إبنشاد المیته لتعبری عن حبه والثناء على ممدوح
شرف الدین هارون الوزیر و قام الشاعر فیها برسم فضائل ممدوحه .هذا املقال یسعی دراسة حتلیلیة اسلوبیة لالمیة مهام
التربیزي ضمن ثالثة املستوايت الصوتیة والداللیة والرتكیبیة .من أهم النتایج اليت توصلت إلیها هذه املقالة هي أن مهام
التربیزي قد أفاد من إمكانیة التغیری يف منط الوزن املتمثل يف الزحافات إفادة حسنة و اهتم ابلقافیة ومبوقعها اإلیقاعي .وأن
قواي لإلیقاع الداخلي تتکثّف فیه القوايف وأن الشاعر وظف ىف املستوى الداليل ضروب الصور البالغیة
يف القصیدة ترکیزا ّ
اليت تطفو على شعره و أنه یستخدم اجلمل الفعلیة أکثر من اجلمل االمسیة.
الكلمات الدليلية :فن املدیح ،التحلیل األسلويب ،الالمیة ،مهام التربیزي .المیة الرتک
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 .1املقدمة
بعد أن حتولت اللغة العربیة من لغة حملیة وقومیة إىل لغة الثقافة و احلضارة اإلسالمیة ،احتضنتها قبائل
وشعوب أخرى خلدمة القرآن و اإلسالم ،و بدأوا ابنشاد الشعر و الكتابة ابللغة العربیة .و يف الوقت
نفسه ،ترك األتراك ،مع احلفاظ علی لغتهم األم  ،روائع على شكل شعر و نثر ابللغة العربیة .والغرض
من اختیار هذه القصیدة هو تعریف الشاعر ترکي اللغة ایران املوطن و هو مهام التربیزي والتعریف بشعره
ومالحمه الشعریة و دراسة أسلوبه يف المیته هذه .ابإلضافة إىل ذلك ،قد تكشف دراسة المیته عن بعض
نظرا ألن هذا الشاعر – مهام التربیزي -وقصیدته الالمیة اليت مدح فیها
جوانب شخصیة الشاعرً .
أحدی الوزراء  ،غری مألوفة للعدید من املتحدثنی ابللغة العربیة و قد مت إمهاهلما إىل حد كبری وغری
معروفنی يف البحث األديب ،فإن مجع وحتدید ودراسة حمتوى وأسلوب هذه القصیدة یضیف إىل أمهیة هذا
البحث .كما أن التعبری عن موقف الشعراء االیرانینی الذین لغتهم األم هي الرتکیة و أنشدوا أشعاراً ابللغة
وضوحا إىل
العربیة و کانوا يف خدمة اللغة العربیة ضرورة أخرى ميكن لنتیجة هذا البحث أن جتعله أكثر
ً
حد ما.
إن مهام الدین حممد بن عالئي التربیزي املشتهر بـ «مهام» ولد بسنة  598اهلجریة يف تربیز وکان من
ندماء اخلواجة مشس الدین حممد اجلویين صاحب الدیوان و وزیر آابقاخان يف عهد املغول اإلیلخانینی،
إنه کان مصاحبا خواجة رشید الدین فضل هللا اهلمذان وکتب تقریظاً لکتابه جامع التواریخ .وقد تولی
وزارة آذربیجان لفرتة من الزمن .کان مهام التربیزي ابرعاً يف املناظرة واإلنشاء وجودة اخلط وقد التقی
بسعدي الشریازي يف القرن السابع اهلجري .و أمر خواجة رشید الدین فضل هللا اهلمذان جبمع أشعاره
بعد أن تويف يف سنة  714اهلجریة(آشتیانی)544 :1386 ،
له جمموعة أشعار ابللغة الفارسیة تشمل  1800بیتاً يف التوحید ومدح النيب (ص) ومدح السلطان
املغويل غازان و يف الغزل و له دیوان املثنوي بعنوان «صحبت انمه» کما أن له جمموعة أشعار ابللغة
العربیة تبلغ  180بیتاً أنشدها يف مدح جنم الدین عبد الغفار و قاضي القضاة حمیي الدین وقطب الدین
الشریازي وخواجة رشید الدین فضل هللا اهلمذان و له ایضا المیة ابللغة العربیة أنشدها يف مدح شرف
الدین هارون الوزیر(سبحان )2710 :1375 ،و حنن نسعی من خالل املنهج التحلیلي األسلويب إلی
دراسة هذه القصیدة فی املستوايت الثالثة الصوتیة والرتکیبیة و الداللیة اإلجابة عن األسئلة التالیة؟
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 -1ما هي أبرز میزات البنیة الصوتیة يف المیة مهام التربیزی ؟
 -2ما هي السمات البارزة للمستوی الرتکیبی يف المیة مهام التربیزی ؟
 -3ما هي اجلوانب املتمیزة للمستوی البالغي يف المیة مهام التربیزی؟
 .2خلفية البحث
من الدراسات السابقة اليت عاجلت قصائد الالمیات مقالة حتت عنوان «قراءة يف المیات األمم» حملمود
الربداوي ،قام املؤلف فیها بدراسة المیة العرب والمیة العجم والمیة الیهود والمیة اهلنود والمیة املمالیك
لكنه مل یتطرق إىل المیات الرتك اطالقا و هلذا ميكن القول إن هذه املقالة لیست له قیمة علمیة ذات
صلة مبوضوعنا هذا .مث هناک دراسة موجزة جلعفر سبحان حیث عاجل المیة الرتك اليت أنشدها حممد
تقي حجة اإلسالم .هناک رسالة نوقشت فی جامعة طهران سنة  1395حتت عنوان «بررسی و حتلیل
جمموعه ی المیات األمم از دیدگاه صورتگرایی و ساختارگرایی» حلسام الدین خاکپور ،یتناول الکاتب
فیها المیات األمم معتمدا علی املنهجنی الشکالنی و البنیوی ،والکاتب مل یتطرق إلی الالمیة هذه
إضافة الی أن منهج هذا املقال خیتلف عن منهج هذه الرسالة متام اإلختالف وأخریا ميكن القول إن
هناك بعض الدراسات حول الشعراء الرتك الذین أنشدوا أشعارهم ابللغة العربیة لكنه مل توجد أیة دراسة
تطرقت إىل المیات الرتك بوجه عام وقصیدة المیة مهام التربیزي بوجه خاص ومل یوجد يف هذا املوضوع
أي كتاب أو مقالة بشكل مستقل و مبا أ ّن هذه القصائد أصبحت غری معروفة و مهملة يف الدراسات
ّ
األدبیة ،قامت هذه املقالة بدراسة حتلیلیة أسلوبیة لالمیة مهام التربیزي.
 .3األسلوب لغة و اصطالحا

 .1-3املفهوم اللغوي
یقول ابن منظور عن األسلوب« :ویقال للسطر من النخیل :أسـلوب ،وكـل طریق ممتد فهو أسلوب،
واألسلوب الطریق ،و الوجه ،و املذهب ،یقال أنتم يف أسـلوب سوء ،وجيمع أسالیب» .ویورد ابن منظور
لفظة األسلوب ابلضم أیضا فیقول ":یقال أخذ فالن يف أسالیب من القول أي أفاننی منه ،وإن أنفه
لفي أسلوب إذا كان متكربا(ابن منظور :1994 ،ماده سلب) لقد أفضی تعریف ابن منظور لألســلوب إلی
معان کثریة تصب يف حقل داليل واحد هو «التآلف املفضي إلی االنسجام والنسق املفضي إلی حسن
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االنتظام و االمتداد املفضي إلی طول النفس ،ووراء معنی األسلوب ،معنی الفن ومعنی السمو وکالمها
من مولدات التآلف والنسق واالمتداد»(أبو العدوس)20 :2007 ،
 .2-3املفهوم االصطالحي
حيدد بتعریف واضح ومتقن ،وذلک لعالقتها مبیادین عدة ،ولکن
إن مصطلح األسلوبیة ال ميکن أن َ
جل من عرضوا ملفهوم األســلوبیة أکدوا أ ّهنا تعين ابلتحلیل اللغوي لبنی النصوص .بیری جریو یعرف
األســلوبیة بقوله« :فاألســلوبیة الیوم هي :دراسة للغة ،و هي أیضاً دراســة للکائن املتحول ابللغة وهي
کذلک دراسة للعمل اإلبداعي»(بومصران )8 :2011 ،انه یراه «الطریقة يف الكتابة وهو استخدام الكاتب
ألدوات تعبرییة من أجـل غاايت أدبیة»(جریو ،بیات )34 :ما نستطیع فهمه أن كل استخدام لغوي غری
مقصود خیرج عن إطار األسـلوب ،وال ميكن عده إنشاء أدبیا ،فاملقصدیة شرط ضروري عند جریو لوصف
نسق لغوي مـا أبنه أسلوب .وقیل إ ّهنا« :نوع من احلوار الدائم بنی القارئ والکاتب من خالل نص
معنی»(مطلوب)126 :2002 ،
من منطلق البحث عن الشعریة يف النص األديب یعرفها رومـان جاكبسـون أبهنـا «حبث عما یتمیز به
الكالم الفين عن بقیة مستوايت اخلطاب أوال ،و عن سـائر أصـناف الفنون اإلنسانیة اثنیا(.عزام:1989 ،
)53
وبصورة أخرى عرفت األسلوبیة على أهنا "علم وصفي یعنـى ببحـث اخلصـائص والسمات اليت متیز
النص األديب بطریق التحلیل املوضوعي لألثر األديب الـذي تتمحـور حوله الدراسة األسلوبیة( .سلیمان،
 )35 :2004إذن نشــاهد الباحثنی یذهبون يف فهمهم لألسلوب مذاهب عدة ،و لکنّهم أمجعوا علی
أنـّـه طریقة التعبری اخلاصة أبدیب من األدابء.
عالقة األسلوبية ابألسلوب
األسلوبیة على عكس األسلوب ،هو مصطلح جدید یدرس األسلوب يف اللغة .لذا فإن األسلوبیة هي
استمرار للغة واألسلوب .ووف ًقا ملنذر عیاشي فكما أن اللغة ال تقتصر على جمال االتصال ،فإن األسلوب
ال یقتصر على جمال التعبری (العیاشي  .)29 :1990األسلوبیة ،حسب بعض اعتقاد العلماء الغربینی،
دائما ابألسلوب ،وحیثما وجد أحدمها،
هي علم ،ووف ًقا آلخرین ،هي نقد أو فلسفة أو طریقة مرتبطة ً
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یوجد اآلخر ،لذلك األسلوب واألسلوبیة مرتبطان ببعضهما البعض (النحوي  .)154 :1999 ،يف
النهایة ،األسلوب هو كلمة مفردة مت استخدامها يف املاضي يف خمتلف اجملاالت ،مبا يف ذلك األدب،
لكن األسلوبیة هي مصطلح جدید وتتعامل مع األسلوب يف اللغة .على الرغم من أن مصطلح األسلوبیة
 ابملعىن احلدیث  -مل یكن یستخدم يف املاضي ،فقد متیز كل شاعر أو كاتب أو خطیب أبسلوبهاخلاص .لذا فإن مفهوم األسلوبیة  -بغض النظر عن العوامل املعنیة الیوم  -لیس سوى علم األسلوب.
و هنایة القول األسلوب واألسلوبیة.
عالقة األسلوبية ابألسلوب
تعد األسلوبیة فرعاً من اللسانیات غری أن هدف الدرس فیهما خیتلف ،ذلك أن اللسانیات هتتم ابللغة
يف عمومها ويف منطها العادي مما یستخدمه املتكلمون منطوقا يف التواصل الیومي أما األسلوبیة فتدرس
اخلصائص الفردیة يف الكالم و هذا أبن تتوىل اإلجابة عن الكیفیة اليت یقول األدیب هبا اللغة ،أي دراسه
النموذج اخلاص الذي تساعد فیه اللغة وتوظف و هبذا تكون األسلوبیة وصفیة تقییمیة حتاول اإللتزام
ابملوضوعیة منطلقه من حتلیل الظواهر اللغویة و البالغیة للنص (صیاحي.)2019:21قبل أن ندرس
األسلوبیة يف هذه القصیدة أنتی بکاملها فیما یلي:
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يف

كعاتق
يف

العلم
الدنيا

املناهل
اببـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

قلب

عاقــل

مجيع

الفضائ ــل

ابملكرمات

اجلالئــل

جم
ُّ

النوائ ـ ــل

القدر
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فىت
ً
به

فائ ٌق

كشاف
ُ

ال

س
تَق ْ

عباراتُــهُ

انت
ز ْ

عميـ ـ ــاء
بيانـ ـ ـاً

ساً
قُ ّ

مثل

معانيه

عنــدهُ

بدا

وحكم ـةً

وبَـلْهَ

م ـ ــا

ين
يز ُ

السهي
ب
معين كان أخفى مـن ُّ
أال ُر ّ
ً

لفصاح

القوم

أساطريا
مجال

ريه
س ََّ
فَ َ

على

الشمس

يُزري

ابلبه ــاء

ف ــإ ْن

قست

ابلبحر

ض ّم
اخل َ

َّ
أكف ــهُ

يقال
ُ

الصبـا
نسيت اهتز َاز الغصن رطباً من
َ
َ

هبزة
ّ

ذاك

أهانت

على

هنيئاً
لقد

هلارو َن
قدَّر

الرمحن
من

وأعطاك
بنَيل

من

أوالد

اجلود

آل

أمح ـ ــد

برمك
َ

أعب ــداً

آلابئها

بنور

يُزري

ملاذا

فتاةً

حسن
ُ

الشمائل

مشساً

و ُّ
كفهُ

الرشيد

لسحبا َن

وائ ـ ــل

الوجه

من

كرام ـ ـ ـ ـةً

لكنـﹿـهُ

الدالئـ ـ ــل

ابلغيوم

اهلواطـل

طَ ٌل

بواب ـ ــل

قيس
َ
األرحيي
ّ
املأمون
ابهى

هبا

ملك
َ
مجيع

الغر
ّ

ـل
ابق ـ ـ ُ

الكرام

لسائـ ـ ــل
األوائل
احلالئـ ــل
اجلالئ ـ ــل

األماين

ك
ساعدتْ َ

سعـ ــادةٌ

فما كان طيب العيش عنك بزائل

أقمت
َ

ببغداد

فصارت
ْ

طوىب

لتلك

املنــازل

بك ّفك

أضحى

األقالم
ُ

ضيقاً

لسائ ــل

وغادرت
َ
كجسم

اصهـ ــا
عر ُ

جنا ُن

ال ّدنی

الرافدان

روافـ ــداً

ختاف
ُ

هبا

ُمهاانً

وأهلُـ ــهُ

رهني
ُ

مفارق ـاً

و

تربيزاً

ماء

و ُخضر

ذوابــل

جوهـا
لئن وافقت
ُ
بغداد من طيب ّ

طباعَ

الرباّي

من

مقيم

ونـ ــازل

نسيمهــا

يهب
ُّ

عليال

بـالضحى

فال

يكو ُن

تنس
َ

الروح
ُ

تربيزاً

عنهُ

البالّي

وطيب
َ

روض

بال

عرضة

للبالبـ ـ ــل

واألصائــل
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سقى

أّيماً

هللا

بقربكـ ــم

سعدان

وکالنار عيناً يف الكرى أوجهُ املُنـى
لطيف ُك ُم

َُنوى

وصال ُك ُم

عني
ُ

مضى
و

سرعةً
قد

ساعاُتُا
عنــا

رقدت
ْ

ـام
املن َ

تعللّ ـ ــا

احليــاة

ابلسالسل

وعاقنــي

عالئق
ُ

مــرةً

لنشكو

مرارات

جوارهم
رمت
لقد
قيل يل ّي من ُح َ
َ
َ

وتشكو

بليّات

فيا

ليت
َ

رت
فكر ُ
ّ

الوصل

كالم
ٌ
أعاد

إلهُ

وأوالك
َ

عزاً
ّ

يرجع
ُ

َّ
أبن

إُياانً
يسريٌ

جاءين

خمرباً

العاملني
َ
ال

عيون

النــوازل

وذو الشوق قد يرضی أبدىن الوسائل
عن

عه َد

كالشمائــل

يُدانيــه

سلساهل ـ ــا
الفراق
النوى

املواصـ ــل
يف

الرسائ ــل

أصاب ـ ــعي

ط مل تقدر لضعف األانمـل
على اخل ّ

بك ــم

مفاصل ــي

أعا َن

على

تنميق

هذا

حياتن ـ ـ ــا

أنت ّي ذا الفواضل
و مــا هي إال
َ

طالب
ٌ

ـل
والقنابـ ـ ُ

ث
ِبَ ّ

املطاّي

والقنا

(رضایی محزه کندی)134 :1389 ،

 .4املستوی الصويت لالمية مهام التربيزي
الدراسة األسلوبیة هتتم ابملستوی الصويت يف العمل األديب من وجهتنی اإلیقاع اخلارجي و اإلیقاع الداخلي،
دراسة البنیة اإلیقاعیة لقصیدة ما تعنی دراسة موسیقاها بنوعیها اخلارجیة والداخلیة وکل ما من شأنه أن
ُحيدث نغما يف األذن وأثرا فی النفس ،أو یلفت إلیه الفکر .من الضروري أن حيدد إطار املصطلح الذي
یدور البحث يف فلكه ،ولذلك سنسعى إىل التعریف مبصطلح اإلیقاع ،وبیان أمهیته يف اخلطاب الشعري
و دراسته يف المیة الشاعر .وفقد ركز كثری من الدارسنی على حتدید اإلیقاع يف اإلطار الصويت إالّ إن
حصر اإلیقاع يف أصوات مكررة فیه شيءٌ من التضییق؛ ألن التكرار لیس العنصر الوحید ِّّ
املكون له،
ولعل تعریف الدکتور حممد مندور أقرب إىل الدقة إذ یقول«:اإلیقاع عبارة عن رجوع ظاهرة صوتیة ما
ّ
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على مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة»( مندور:د.ت )224:وح ّدده سید البحراوي أبنه «نظام من
األصوات یرتكب منها وهو يف احلقیقة نظام كبری وواسع یشمل يف إطاره جمموعة من األنظمة الصغرى،
النظام
نظاما فرعیًا ،وتتصاعد هذه األنظمة الفرعیة لتشكل يف النهایة
َ
فكل عنصر من عناصره یشكل ً
اإلیقاعي العام لشكل القصیدة ،والذي یتجادل مع أنظمة أخرى لغویة وغری لغویة من أجل تشكیل بنیة
القصیدة ككل»(البحراوي )126 :1986 ،هذا التعریف األخری يف الواقع ميثل بُعد اإلیقاع البنیوي العام وال
صر يف البعد الصويت.
ُحي َ
اما ابلنسبة إلی أمهیة األیقاع يف اخلطاب الشعري فالشك يف أن اإلیقاع الشعري لیس شیئًا عرضیًا
أو زینة خارجیة وإّمنا هو خاصیة جوهریة يف الشعر ،وأقوى وسائل اإلحياء فیه ،وهو من بنی مجیع تلك
العناصر اجلمالیة «أول ما یدخل میدان الفعل؛ ألنه كأمنا یعطینا إشارة أبن شرارة النشاط التشكیلي قد
بعد
انطلقت ،مث یُهیِّّئنا حاال ملوجة معینة فعندما نسمع أوىل الكلمات من قصیدة فإنه الیكون أُتیح لنا ُ
أي من الصورة أو الفكرة مل یكن قد تشكل بعـد ،ولكن النبض قد ابتدأ وحنن
أن نبدأ التفكری ،ألنه ٌّ
ومسُِّّو شأنه يف
مأخوذون بسحر اإلیقاع»(غاتشف )65 :1990 ،ومن الدالئل الواضحة على أمهیة اإلیقاع ُ
إیقاعي ،أخلص االنقیاد لإلیقاع ،وما
وآخر
البناء الشعري ،أن الشاعر إذا جتاذبه التزامان ،التز ٌام ٌّ
ٌّ
لغويُ ،
ى لغلبة النظام اإلیقاعي على النظام اللغوي يف جسد النص« ،وتظهر سطوة
الضرورة الشعریة إالّ صد ً
اإلیقاع وهیمنة صوره املختلفة على النص من خالل شتّـى ضروب التطویع للغـة اليت یتجسد يف
شعرها»(محید الراوي )22 :1996لقد أدرك مهام التربیزی إدراكا واعیاً خطورة اإلیقاع وقدرته املباشرة على
فاهتم به إهتماما ابلغا فیما ینظم من الشعر.
الس ُم ِّّو بفن الشعر إىل أرفع ا ُّلذرىَّ ،
ُّ
 )1-4املوسيقی اخلارجية
إذا حاولنا أن ندرس العناصر املوسیقیة يف المیة مهام التربیزي جندها تنقسم علی قسمنی :قسم ینمو
اإلیقاع فیه من املظاهر اخلارجیة للنغم وهو ما یتمثل يف الوزن والقافیة ،وقسم یتمثل يف املظاهر الداخلیة
النابعة من إختیار الشاعر لکلماته وما بینها من تالؤم يف احلروف واحلرکات.
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 .1-1-4بنية التشكيل الوزين يف الالمية
یقول القرطاجين« :والوزن هو أن تكون املقادیر املقفاة تتساوى يف أزمنة متساویة التفاقها يف عدد
یتقوم به الشعر ،ویُ ُّ
عد من مجلة جوهره» (القرطاجنی1966 ،م)263 :
احلركات والسكنات والرتتیب وهو ممّا َّ
و یقول ابن رشیق« :أعظم أركان حد الشعر وأوالها به خصوصیة» (ابن رشیق )134/1 :1972 ،و أما
شعرا ،أو
النقاد املعاصرون فریونه «النغمة املوسیقیة املتكررة علی وفق نظام معنی ،اليت جتعل من الكالم ً
إنسجام الوحدات املوسیقیة اليت تتكون من تواىل مقاطع الكالم وخضوعها إىل ترتیب معنی»(یونس،
وفرعا منه ،فإنه ینهض بدور فاعل يف إغناء اخلاصیة اإلیقاعیة
 )1993:4وملا كان الوزن جزءًا من اإلیقاع ً
للنص الشعري عن طریق إحداث هتیؤ يف نفس املتلقي ذي احلساسیة املرهفة الستقبال تتابعات جدیدة
مشاهبة.
جاءت المیة الشاعر علی حبر الطویل«فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن» وهو من أهم حبور الشعر العريب
وأكثرها استعماالً ،فقد هیمن على ما یقارب الثلث من الشعر العريب القدمي(أنیس1988 ،م )191:وهذا
البحر مزدوج التفعیلة ومل یستعمل إالّ اتماً.
اما ابلنسبة الی الزحاف فنقول إنه إحنراف أو عدول عن القاعدة له شأنه غری أن العدول الینبغي له أن
یکون کثریا خیرج القصیدة عن اإلیقاع الذي هو شرط من شروط بنائها ،فالطویل یعطي للشاعر فرصة
التعبری عن عواطفه ومشاعره جتاه املمدوح وهذا یتناسب مع البحر ملا فیه من املقاطع الكثریة ،فقد وظف
الشاعر حبر الطویل خلدمة جتربته اإلنسانیة الشعریة ،وبدأ قصیدته ابلتقفیة لیظهر لنا تدفق القـول وانثیاله
عنده بفعل اإلهلام الشعري الذي حضره ،کما أن الشاعر التزم يف كل بیت من األبیات زحاف القبض،
أن الزحاف «تنویع يف موسیقی القصیدة ،خیفف من سطوة النغمات ذاهتا اليت ترتدد يف إطار الوزن
الواحد من أول القصیدة إلی آخرها»(بکار1982 ،م ،)172 :والنفس جاحنة إلی هذه االحنرافات العروضیة
اللطیفة راغبة عن کل ما فیه راتبة مفرطة تقعد ابلقصیدة وتقف من دون التأثری يف املتلقي ،وهو غایة أي
عمل فين .بعبارة أخرى هذه الزحافات هي تولِّّد أنساقًا إیقاعیة جدیدة متساوقة مع األنساق األصلیة
غری انشزة عنها:
سالمٌ  /على بغ ــدا َ /د دار الـ  /أفاض ــل

و ُس ّكا ُ /نُا قومٌ  /كرام ال  /مشائـ ــل
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Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ U/ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  U/ـ ـ ـ ـ ـ ــU/ـ ـ ـ ـ Uـ ـ ـ

Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ U /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ U/ـ ـ ـ ـ ـ ــ U/ـ ـ ـ ـ Uـ ـ ـ

ب نشره
سالمٌ َ /كـ ـرّّي رو  /ضه ــا طي ُ /

و

Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ U/ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  U/ـ ـ ـ ـ ـ ــ U/ـ ـ ـ ـ Uـ ـ ـ

Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  U /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــU/ـ ـ ـ ـ ـ ــU/ـ ـ ـ ـ Uـ ـ ـ

سالم /كأنف ــاس ال /حسان
/مشيم ــهُ
ٌ
ُ

طيب  /كعات /ق اببـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
از/جها
ُُي ُ
ٌ

Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ U/ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  U/ـ ـ ـ U/Uـ ـ ـ ـU

Uـ ـ ـ ـ  U/Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ U/ـ ـ ـU/Uـ ـ ـ ـ Uـ ـ ـ

ـــ
سالم  /كنور الرو /ض يف عي  /ن
ُ
عــاشق
Uـ ـ ـ ـ U/Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ U/ـ ـ ـ ـ ـ ــU/ـ ـ ـ ـ Uـ ـ ـ

حيكي/صفاء

ما/ءها

يف

ال/مناهل

سالم/كنور العل/م يف قل/ب عاقــل
ُ
Uـ ـ ـ ـ  U /Uـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ U/ـ ـ ـ ـ ـ ــ U/ـ ـ ـ ـ Uـ ـ ـ

األبیات علی حبر الطویل ،ووزنه على األصل(فعولن مفاعلنی فعولن مفاعلنی) ،مبعىن أن نسبة السواكن إىل
جمموع املتحركات والسواكن فی بیت واحد هي ( ،)48 : 20ونسبة السواكن إىل جمموع املتحركات
والسواكن يف األبیات املذکورة علی األصل ( )240 :100غری أن الشاعر قد قلّل نسبة السواكن ابللجوء
كثریا ،فأضحت نسبة السواكن إىل جمموع املتحركات والسواكن يف األیبات(:87
إىل زحاف القبض ً
 .)240إذ التزم الشاعر يف كل بیت من األبیات زحاف القبض ،وبذلك ظهرت وحدة إیقاعیة جدیدة
هي(فعول و مفاعل) إىل جانب الوحدة اإلیقاعیة األساسیة (فعولن و مفاعیلن) ،وحتقَّق التنوع الذي یضمن
عده عن الراتبة .لقد ل ّون زحاف القبض االبیات بل القصیدة كلها.
للوزن تناسبَه ،وبُ َ
 .2-1-4إيقاع القافية
حتتل القافیة ،بوصفها بُعداً إیقاعیاً اثبتاً ،مكانة سامیة يف البنیة اإلیقاعیة للفن الشعري ،وقد أفاض النقاد
والدارسون ،قدمياً وحدیثاً ،يف اإلعالء من شأهنا ،والثناء على قیمتها اإلیقاعیة بوجه خاص ،إىل جانب
قیمها األخرى من داللیة ونفسیة وبنائیة .وأول مظاهر االهتمام ابلقافیة ،يف سیاق حدیث النقاد عنها،
أهنا ُجعلت شریكة للوزن يف االختصاص ابلشعر(ابن رشیق1972،م )151/1 :وقد َعّرف العلماء القافیة
تعریفات متباینةً ،غری أن التعریف األدق ،واألكثر حظاً من الذیوع هو تعریف اخللیل« :القافیة من ِّ
آخر
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حرف يف البیت إىل أول ساكن یلیه من قبله ،مع حركة احلرف الذي ما قبل الساكن»(نفس املصدر) وهو
التعریف الذي ارتضاه أهل العروض وسائر النقاد .وأتسیساً على هذا یكون حروف القافیة ( ـَـائلی )
وأهم هذه احلروف يف القافیة ،هی حرف الروی .الروی فی القصیدة هو الالم التی تُ ُّ
عد أوضح من مجیع
الصوامت ألهنا «تشبه احلركات يف خاصة مسعیة مهمة ،تتمثل فیما یُعرف ابلوضوح السمعي»( انیس،
 ،) 358 :1971فهذا الصوت ذو خصوصیة إیقاعیة ،واإلكثار من اعتماده يف الروي «دلیل امتیازه بقوة
اإلمساع الذي یزید من روعة موسیقى الشعر ونغمات اإلنشاد»( نفس املصدر )359 :اما ابلنسبة إلی حرکة
تستحیل حروف
الروي فإنه من القوايف املطلقة اليت تتمتع بثراء إیقاعي؛ إذ إن حركات اإلطالق
حرف ّ
ُ
مد عند اإلنشاد ،وهي أوضح األصوات اللغویة.
 .2-4املوسيقي الداخلية

إذا كانت املوسیقي اخلارجیة تقوم على الوزن والقافیة فإن املوسیقي الداخلیة تكمن يف األلفاظ واألصوات
اليت ینسج هبا الشاعر جتربته الشعریة وعلى هذا األساس فإن املوسیقی الداخلیة تطلق على االنسجام
الصويت الداخلي الذي ینبع من هذا التوافق املوسیقي بنی الكلمات وداللتها كما تتمثل هذه املوسیقي
«يف تناغم احلروف وائتالفها» (عید« )21 ،1975 ،أو توظیف األصوات اليت تتكرر يف ثنااي االبیات
فیجعل القصیدة أشبه بفواصل موسیقیة متعددة االنغام خمتلفة االلوان» (أنیس)45 ،1988 ،

 .1-2-4التکرار
من أهم العناصر اليت خیلق جانب املوسیقي الداخلیة يف الشعر هو تكرار الكلمات واألصوات ألن هذه
الظاهرة لیست جدیدة علی الشعر بل التكرار من أهم خصاص الشعر قدميا وحدیثاً «وما ینبغي مراعاته
هو النظر إىل التكرار من الزاویة املوسیقیة حیث حيدث التكرار يف الكلمات أو األبیات أثراً موسیقیاً»
خاص و«حيمل
(الغريف )82 ،2001،كما یثري تكرار األصوات اإلیقاع الداخلي للقصیدة بلون موسیقي ّ
فی ثناايه قیمة داللیة ویضیف إىل موسیقی العبارة نغمات جدیدة» (عبد الرمحن)36 ،1994،
من مناذج التکرار يف القصیدة ميکن اإلشارة إلی البیت التايل متکررا فیه الصوت اللنی ـ ـ ـ ـِّـ خالقا املوسیقی
الداخلیة والتناغم الصويت:
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سالم كنور الروض يف عني عــاشق
ٌ

سالم كنور العلم يف قلب عاقــل
ٌ

هكذا أحدث حرف «احلاء» يف الشطر األول من البیت اخلامس:
ـل
ملا َّ
حل يف تلك الدّير حالحـ ـ ُ

لهُ ََتَّ يف الدنيا مجيع الفضائ ــل

التناغم احلريف والداللة الصوتیة كما نالحظ االنسجام الصويت الداخلي الذي ینبع من تكرار حرف
«السنی» يف البیت التايل:
سقى هللا أّيماً سعدان بقربكـ ــم

مضى سرعةً ساعاُتُا كالشمائــل

مما جيدر ابإلشارة هو أن حرف «السنی» يف علم األصوات من احلروف املهموسة اليت ال یهتز معها
الوتران الصوتیان وال یسمع هلما رننی حنی النطق هبا (أنیس )22 :1988 ،و كأن الشاعر یسمع مهس
الزمان بعد فراق ممدوحه وخیّم هذا اهلمس علی قلبه وروحه و هكذا وظّف الشاعر الداللة الصوتیة النابعة
رخو مستفل صفریي
عن تكرار «السنی» لبیان عواطفه وأحساسیسه جتاه املمدوح والسنی حرف مهموس ٌ
منفتح حیث یناسب للتعبری عن العواطف واألحاسیس أمام ممدوح یکون علی وجه االستعالء ،کأن
الروی ومت تکرارها بعد األلف واهلمزة
الشاعر یهمس العواطف وال جيهر به .أما الالم وهو حاضر کحرف ّ
فالالم جمهور واجلهر هو «احنباس جري النفس عند النطق ابحلروف لقوة االعتماد يف املخرج واهتزاز
الروي الذي أراد الشاعر به الرتکیز
األواتر الصوتیة عند اندفاعه» (جنار )82 :2010 ،کما فیناسب حرف ّ
علی املعنی الذي أطلقه طول القصیدة.
 .5املستوی الرتکييب لالمية مهام التربيزي
يف هذا القسم یدور الکالم حول األزمنة الفعلیة کإحصاء عدد التواتر األفعال املاضیة و املضارعة ،يف
هذا املستوی ندرس الرتاکیب الفعلیة و اإلمسیة و الطلبیة و املعنی املستفاد منها و کیفیة أتثریها علی جو
القصیدة و تالئم هذه اجلمل مه ما انتحاه الشعر(منصوری )4 :2010 ،والذی یهمنا فی هذه القصیده
هو أحصاء اجلمل الفعلیة و األمسیة و تناسب دالالهتما مع اجلو العام القصیدة.
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 .1-5دراسة اجلمل
وحيول
اجلملة هى عنصر الكالم األساسي ،إذ حيصل بواسطتها الفهم واإلفهام بنی خمتلف املنتفعنی ابللغة ّ
معرب بواسطة اجلمل ویتكلم ویتواصل بواسطتها كذلك واعترب علماء األلسنیة
املنتفع مادة فكره إىل كالم ّ
اجلملة ،الصورة الصغرى للكالم املقیّد أي الكالم الذي خیضع ملتطلبات اللغة ونوامیسها(احلسیين:2004 ،
 .)195علي كل حال طبیعة املسند يف اجلملة الفعلیة تعين التّجدُّد واالستمرار .لكن اجلملة االمسیة هي
اليت تبدأ ابالسم وتتكون من عنصرین رئیسینی ومها املبتدء واخلرب .العالقة بنی عنصري اجلملة االمسیة هي
من نوع االسناد .تردد نوع اجلمل املستخدمة يف هذه القصیدة جدیر ابلنظر فالناظر يف نظام اجلمل هلذه
عما يف نفسه
القصیدة یرى أن تواتر اجلملة الفعلیة أكثر من االمسیة والشاعر استخدم كال النوعنی ّ
لیعرب ّ
جتاه املمدوح.
اجلملة

عدد التواتر

النسبة املئوية

الفعلية

55

%65.47

االمسية

29

%34.53

اجملموع

84

%100

جدول الرقم  :1تواتر اجلمل
کما نالحظ يف اجلدول اعتمد الشاعر على اجلمل الفعلیة أکثر من اجلمل األمسیة حیث بلغ عدد اجلمل
الفعلیة  54مجلة بینما بلغ عدد اجلمل اإلمسیة  29مجلة .لعل هذا االعتماد یفضي ابلنص إلی نوع من
احلرکة و التجدد و اإلستمرار متنحه إايه األفعال مباضیها و مضارعها لعل مهام التربیزی أراد بث احلرکة
داخل النص لیبعد السکون من انحیة و لیصور طغیان عواطفه و مشاعره و تزایده داخل نسفه من
انحیة أخری .أما ابنسبة إلی اجلمل اإلمسیة فیمکن القول أبن تواتر هذا اجلمل یشری إلی حالة الثبات و
عدم التغیری لصفات املمدوح .و اما من بنی اجلمل الفعلیة فاعتماد الشاعر علی الفعل املاضي أکثر من
الفعل املضارع و األمر کما یلی يف اجلدول:
الفعل

عدد التواتر

النسبة املئویة

املاضی

30

%54.54

املضارع

22

%40

األمر

3

%5.46
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54

اجملموع

%100

جدول الرقم  :2تواتر األفعال
تدل اجلمل الفعلیة على التجدید واحلدوث والشاعر قد وظف اجلملة الفعلیة لیفید التجدد ىف صفات
ّ
ممدوح احلسنة ،غری أن اجلملة االمسیة اضافة إلی الثبات و االستمرار ،يف مقام املدح أو الذم ميکنها أن
نفید التجدد ،و املالحظ يف نظام اجلمالت یرى أن قسماً كبریاً من اجلمل االمسیة يف هذه القصیدة کما
نری ذلک يف األبیات التالیة:
سالم على بغ ــداد دار األفاض ــل
ٌ

قوم كرام الشمائـ ــل
و ُس ّكاُنُا ٌ

طيب نشره
سالمٌ َكـ ـرّّي روضه ــا
ُ

و حيكي صفاء ماءها يف املناهل

مشيم ــهُ
ُ

طيب كعاتق اببـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ازجها
ُُي ُ
ٌ

سالم كنور الروض يف عني عــاشق
ُ

سالم كنور العلم يف قلب عاقــل
ٌ

الصاحب بن الصاحب األعظم الذي
هو
ُ

ذكرهُ ابملكرمات اجلالئــل
َس َرى ُ

طالع أجنـ ــد
طر ُير ع ــذار السيف ّ

جم النوائ ـ ــل
كثريُ رماد القدر ُّ

عميـ ـ ــاءُ نــدهُ

ـل
بدا لفصاح القوم لكنـﹿـهُ ابق ـ ـ ُ

سالم
ٌ

كأنف ــاس

كشاف
فىت فائ ٌق
ُ
ً

احلسان

 .6املستوی الداليل لالمية مهام التربيزي

حتليل مضمون القصيدة:
يف األبیات األربع األوىل یوجه الشاعر سالمه وحتیاته إىل مدینة العراق اليت هي مكان عیش ممدوحه حتیة
كرائحة اجلنة ،ونقاء املیاه املتدفقة ،ورائحة احلسناء ،واخل ...مث ميدح شرف الدین هارون ویرى كل ما
فیه من فضائل وعظمة ،وابإلضافة إىل مدح صفاته البارزة مثل الكرامة والكرم والشجاعة ،یعرب عن
فصاحته وحكمته وبالغته لألن ممدوحه شرف الدین ابإلضافة إىل منصبه احلکومي کوزیر ،كان هلارون
أیضا قدرة يف انشاد الشعر وبعض األحیان ینشد اشعاراً .یعترب الشاعر بالغة أقوال وکالم ممدوحه أکرب
ً
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من سحبان و قُس بن ساعده حبیث تزین تعابریه معانیه وتنكشف معانیه اخلفیة والغامضة من خالل
تفسریاته .ویستمر الشاعر بقصیدته مبدح ممدوحه و یرتبط نسب ممدوحة إلی آل بیت النيب صلى هللا
علیه وآله وسلم و یعتربه أعلی مقاماً من هارون الرشید .مث یتطرق الشاعر قصة زايرة شرف الدین هارون
إىل مدینة تربیز ویعترب خروج املمدوح من تربیز عامالً لتعرض هذه املدینة للكوارث واملصائب ویطلب
من ممدوح أال ینسى مدینة تربیز ألنه مضی أوقااتً ممتعاً ومبهجاً يف هذه املدینة .يف هنایة القصیدة كعاشق
شغوف یفسر شغفه وحرصه على رؤیة ممدوحه مرة أخرى وحيلم ابلعودة إىل ممدوح مرة أخرى بعد فرتة
سرا وعالنیةً.
الفراق ،ألنه یرى حیاته مرة أخرى يف زايرة ممدوح ویتضرع الشاعر من هللا سبحانه و تعالی ً
ویطلب منه أن یبلغه خبرب عودة ممدوحه.
والنقطة الالفتة لإلنتباه يف هذه القصیده هي أن الشاعر ،من خالل املبالغة و الغلو ،وإسناد أعمال
غری عادیة إىل ممدوحه ،جعله أعلى من اإلنسان العادي .كما أن الشاعر يف مدح هذا الوزیر مل یغفل
عن اتصاف ممدوحه بصفات الشعراء و الکتابنی مثل قدرته يف الفصاحة والبالغة وفن الكتابة.
الصورة الفنية:
الصورة الفنیة هي أساس البناء الشعري واألديب وعماده الذي یقوم علیه واخلیال هو املنبع الذي
بكل أبعاده وهو الذي یهب الشاعر على االنزايح من التصویر املألوف إىل
یستم ّد منه الشاعر صوره ّ
تصویر فين(حممود .)105 :1984 ،املستوی البالغي والداليل یسعی إىل البحث عن الداللة الكامنة وراء
النص بوصفه عنصرا رئیسا من عناصرالعلمیة االتصالیة .من هنا أتيت أمهیة دراســة األشــكال البالغیة
بوصفها عناصر مهمة يف بیان مقصود الشاعرة .من هذا املنطلق نسعى يف املقالة إىل البحث عن الداللة
الكامنة وراء الصور التشبیهیه واإلستعاریة بسبب کثرهتا ودورمها يف بیان مقصود الشاعر .قبل اإلشارة إىل
كل منهما نشری إلیهما إمجاالً ضمن اجلدول التالیة:
الصور البالغیة

عدد التواتر

النسبة املئویة

التشبیه

20

%59

األستعاره

14

%41

اجملموع

34

%100

جدول الرقم :3تواتر الصور البالغیة
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 .1-6التشبيه
اتفق النقاد قدمياً وحدیثاً على أمهیة التشبیه وأثره يف الكالم وأمجعوا على شرف قدره وفخامة أمره يف فن
البالغة وذلك أنه یزید املعىن وضوحاً ویكسبه أتكیداً وهلذا استخدمه مجیع األدابء من العرب والعجم ومل
یستغن أحد منهم عنه ولعبد القاهر اجلرجان وقفة مع التشبیه بنی فیها مكانته ومنزلته يف البالغة قائالً
«و اعلم أن مما اتفق العقالء علیه أن التمثیل «التشبیه» إذا جاء يف أعقاب املعان أو برزت هى ابختصار
وشب من
يف معرضه ونقلت عن صورها األصلیة إىل صورته كساها أهبة وكسبها منقبة ورفع من أقدارها ّ
انرها وضاعف قواها يف حتریك النفوس هلا ودعا القلوب إلیها واستثار هلا من أقاصي األفئدة صبابة وقسر
الطباع على أن تعطیها حمبة وشغفاً» (اجلرجان.)115 :1412 ،
نرى يف القصیدة تشبیهات عدیدة بنسبة  %59حیث بلّغ مهام التربیزي يف ابتداء القصیدة سالماً
وحتیة على بغداد موطن املمدوح وشبّه هذه التحیة خبمسة أشیاء:
طيب نشره
سالمٌ َكـ ـرّّي روضه ــا
ُ

و حيكي صفاءَ ماءها يف املناهل

سالم كأنف ــاس احلسان
مشيم ــهُ
ٌ
ُ

طيب كعاتق اببـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ازجها
ُُي ُ
ٌ

سالم كنور الروض يف عني عــاشق
ٌ

سالم كنور العلم يف قلب عاقــل
ٌ

جند أیضا يف البیت التاسع تشبیهاً ضمنیاً مقلوابً حیث شبّه الشاعر يف هذا البیت املمدوح يف
قس بن ساعدة
بقس بن ساعدة وسحبان وائل بل ال یصح لدیه مقارنة املمدوح مع ّ
الفصاحة والبالغة ّ
وسحبان وائل:
ساً بيانـ ـ ـاً وحكم ـةً
س قُ ّ
به ال تَق ْ

وبَـلْهَ أساطريا لسحبا َن وائ ـ ــل

وصف الشاعر يف البیت العاشر مهارة املمدوح يف الكتابة واخلطابة مستخدماً التشبیه التمثیلي:
انت معانيه مثل م ـ ــا
عباراتُــهُ ز ْ

حسن الشمائل
ين مجال الوجه
ُ
يز ُ

نرى أیضا يف البیت الثان عشر تشبیهنی ضمنینی مقلوبنی حیث شبه الشاعر وجه املمدوح يف البهاء
ابلشمس وشبّه جوده هبطول الغیوم:

  182المية الرتک هلمام التربيزي :دراسة أسلوبية

على الشمس يُزري ابلبه ــاء و ُّ
كفهُ

من اجلود يُزري ابلغيوم اهلواطـل

كف املمدوح
یصح تشابه ّ
یشتمل البیت الثالث عشر أیضا علی تشبیه ضمين ومقلوب ألن الشاعر ال ّ
وجوده مع البحر الواسع اخلضم:
ض ّم َّ
ست ابلبحر اخل َ
ف ــإ ْن ق َ
أكف ــهُ

قيس طَ ٌل بواب ـ ــل
يقال ملاذا
ُ
َ

شبه الشاعر يف البیت احلادي والعشرین والثان والعشرین مغادرة املمدوح تربیزا وأهله كمفارقة الروح من
اجلسم ومقاطعة املاء واخلضر من الروض قائال:
َ
وغادرت تربيزاً ُمهاانً وأهلُـ ــهُ

رهني البالّي عرضة للبالبـ ـ ــل
ُ

الروح عنهُ مفارق ـاً
كجسم يكو ُن ُ

و روض بال ماء و ُخضر ذوابــل

نری يف المیة مهام التربیزي ،تشبیهٌ بلی ٌغ حیث شبه الشاعر وصال املمدوح ابحلیاة بل نسى التشبیه وادعی
أن املشبه عنی املشبه به:
عني احليــاة وعاقنــي
وصال ُك ُم ُ

عالئق عن سلساهل ـ ــا ابلسالسل
ُ

فإن بالغة التشبیه تکمن يف اهنا تنتقل ك من الشيء نفسه إىل شيء ظریف یشبهه ،وصورة ابرعة
ممتزجا بقلیل أو كثری من اخلیال كان
متثله ،وكلما كان هذا االنتقال ً
بعیدا قلیل احلضور ابلبال ،أو ً
التشبیه أروع للنفس وأدعى غاىل إعجاهبا واهتزازها .بعد دراستنا هذه لتشبیهات الشاعر تبنی لنا إهنا
حمسوسة بسیطة ال تبعد من البال حیث تناسب موضوع القصیدة وهو املدح إذ یرید الشاعر إلقاء املعان
يف نفس املخاطب أبقل وسائط اإلنتقال.
 .2-6االستعارة
تُعترب االستعارة أحد األسالیب التی یستعنی منها الشاعر لرتسیخ أفكاره وأحاسیسه يف ذهن املتلقي
وإعطاء الكثری من املعان ابلیسری من اللفظ .بناء علی جدول رقم  ،3استخدم الشاعر االستعارة بنسبة
 .%41فقد استعان الشاعر هبذا اللون البالغي للتعبری عما جيیش يف نفسها ،وحاول تلوین نصه هبذا
اللون البالغي ،یقول:
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وکالنار عيناً يف الكرى أوجهُ املُنـى

رقدت عنــا عيون النــوازل
و قد
ْ

جعل الشاعر لألمان وجوهاً وملصائب الدهر عیوانً على سبیل إضافة استعاریة وشبّه الشاعر األمان
كل من املستعار منه واملستعار له ،واستعار
والنوازل إبنسان ذو وجه وذو عیون جبامع الرتصد والرتبّص يف ّ
األمان والنوازل لإلنسان وحذف املستعار له "مشبه" ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو "أوجه" و"عیون"
وأجریت االستعارة على طریق االستعارة املكنیة التخییلیة.
مشيم ــهُ
ُ

طيب كعاتق اببـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ازجها
ُُي ُ
ٌ

سالمٌ

الصاحب بن الصاحب األعظم الذي
هو
ُ

ذكرهُ ابملكرمات اجلالئــل
َس َرى ُ

هنيئاً

هلارو َن

الرشيد

كرام ـ ـ ـ ـةً

ملك األوائل
أهانت على املأمون َ

بنَيل

األماين

ك
ساعدتْ َ

سعـ ــادةٌ

فما كان طيب العيش عنك بزائل

الرافدان

روافـ ــداً

األقالم ضيقاً لسائ ــل
ختاف هبا
ُ
ُ

جوهـا
لئن وافقت
ُ
بغداد من طيب ّ

طباع الرباّي من مقيم ونـ ــازل
َ

سقى هللا أّيماً سعدان بقربكـ ــم

مضى سرعةً ساعاُتُا كالشمائــل

بك ــم

أعا َن على تنميق هذا مفاصل ــي

بك ّفك

كالم
ٌ

كأنف ــاس

أضحى

يسريٌ

احلسان

جاءين

خمرباً

ففي هذه األبیات صور شعریة كثریة ،اعتمدت على االستعارات اليت تلقفها خیال مهام التربیزی؛ لیخلق
صوراً انبضة ابحلیاة ،وهلا أتثری فعال على املتلقي فجاءت استعاراته مصورة صدق الشعور ،وحرارة
العاطفة ،فضالً عن اإلیقاع القادرعلى تصویر االنطباع الذايت ،املتوافق مع مشاعر الشاعر ،لو أتملنا
الصور اإلستعاریة لدی الشاعر وجدانه أنه یکثر من استعمال اإلستعارات املألوفة و القریبة من الذهن.
 .7النتائج
بعد هذه املالزمة الطویلة لالمیة مهام التربیزی ،واملعاینة املتتابعة لبنیتها األسلوبیة ،استوى البحث على
طائفة من النتائج ،واليت ُميكن ختلیصها على النحو اآليت:
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النقطة الالفتة للنظر يف هذه القصیدة هي أن الشاعر یبالغ وینسب أعماالً غری عادیة إىل ممدوحه.
الشيء الذي رفع ممدوح أعلى من اإلنسان العادي .كما أن الشاعر مل یغفل صفات البالغة وفن الكتابة
يف مدح هذا الوزیر .واألهم من ذلك ،مل یرد ذكر الفخر و املفاخرة الشخصیة أو القبلیة هبذه الالمیة.
اللغة املستعملة يف القصیدة لغة سهلة بعیدة من الغموض واللحن واألخطاء املوسیقیة ،وظّف الشاعر
املوسیقی الداخلیة الناجتة عن تكرار احلروف واألصوات حیث استهدف من وراء استخدام البنیة اإلیقاعیة
فتبنی لنا أن الشاعر تقیّد ابألوزان اخللیلیة املوروثة ،وبطریقة النظم
حتقیق التوازن بنی املعىن واألسلوب ّ
املألوفة علیها
وقد أفاد الشاعر من إمكانیة التغیری يف األوزان املتمثلة يف الزحافات إفادة حسنة ،فكثریاً ما كان
اهتمام ابل ٌغ ابلقافیة ومبوقعها اإلیقاعي،
الزحاف يف شعره ذا أثر مجايل بتقلیله من السواكن وكان هلمام
ٌ
ی القصیدة ،ونوع القافیة اليت استعملها ،وطریقة بنائه
ّ
وتبنی ذلك من خالل احلرف الذی اختاره لرو ّ
فضل الشاعر معنی التجدد واحلدوث يف فضاء القصیدة العام ابختیاره اجلملة الفعلیة
اإلیقاعي للبیت وقد ّ
علی وجه عموم واالمسیة خاصة يف املدح.
يف جمال العملیات الفعلیة ،جيب أن یقال إن الشاعر هذا  ،من أجل تصویر العامل اخلارجي ابستخدام
الدور التجریيب للغة ،قد اختار واستخدم املزید من األفعال الدینامیکیة واألفعال املادیة .ألن أهم وأهم
موضوع المیة مهام التربیزي هو املدح ووصف الفضائل اجلدیرة ابلثناء ،واألفعال املادیة تظهر أفضل كفاءة
يف التعبری عن األحداث احلقیقیة ووصفها .لذلك ،فإن الشاعر قید الدراسة ،من أجل إظهار القصص
واألحداث بشكل أكثر واقعیة وحقیقیة  ،استخدم األفعال اليت تشری إىل األحداث املادیة واحلقیقیة.
أدى التكرار الكبری لألفعال املادیة يف هذه القصیدة إىل إزالتها من احلالة اجملردة والعقلیة ونتیجة لذلك
جعل املدیح والقضااي اليت أثریت فیها أكثر تصدی ًقا للجمهور.
يف جمال التوازن النحوي ،ميكن القول أن هذه الظاهرة اللغویة هي إىل حد ما إحدى السمات
األسلوبیة لالمیة مهام التربیزي.
كبریا يف هذه الالمیة.
يف جمال استخدام اجلمل الرتكیبیة ،ميكن القول أن هناك ً
تنوعا ً
شیوعا يف القصیدة قید الدراسة هي االستعارة .من بنی أنواع االستعارات ،فإن
الصورة الشعریة األكثر ً
االستعارة املكنیة هلا تردد ٍ
عال للغایة ،وألهنا يف معظم االستعارات املكين  ،تُعطى بعض السمات
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واخلصائص البشریة للكائنات واألمور املادیة والروحیة ،وهذا هو موضوع احلركة والدینامیكیة
املذكورللالمیة.
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