الت�شخي�ص يف
�شعر ال�شريـف الر�ضي

مروة امحد شاكر غضيب

جامعة بغداد  /كلية الرتبية ابن رشد

مروة امحد شاكر غضيب

ملخ�ص البحث باللغة العربية
يمثل التشخيص احد عنارص بناء الصورة الفنية وهو ابراز اجلامد او املجرد من احلياة بشكل كائن له شعور وحركة

. هـ)) والذي ولد يف بغداد406 - هـ359((  وقد عرفت هذه الظاهرة االبداعية عند الشاعر الرشيف الريض،وحياة
وقد تناول هذا البحث ظاهرة التشخيص للامديات واملعنويات فكان بمحثني تناول يف االول منهام تشخيص

 ويف الثاين شخص املعنويات املوت والزمن،الشيب والشباب ومظاهر الطبيعة واعضاء جسم االنسان واالت احلرب

.والصفات االنسانية فكان مبدعا بحق

ملخ�ص البحث باللغة االنكليزية
Personification is one of the elements of artistic image construction، which is to
highlight the abstract or the abstract of life as ahuman who has feelings، movement
and life، this creative phenomenon was found in the poetry of AL- sharif AL-radhi
who has born in Baghdad.
This research examined the phenomenon of personification of the materials and
spirits. it was of two parts، first part examined the personification of the grayhair
،young، natural phenomena، human organs and war machines، in the second
part ،he personification spirits as death ،time and human qualities. he was really
creative.
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التشخيص يف شعر الرشيـف الريض

املقدمة
تعد دراسة الرتاث الشعري العريب من مستلزمات

املرحلة الراهنة كونه حيوي كنوز ًا من اإلبداع واخللق
الفني ،ويعد الرشيف الريض أحد األعمدة الشاخمة
التي أسهمت يف بناء هذا الرتاث الشعري العظيم،
فقد مجع وحقق شعره الدكتور إحسان عباس

بجزأين ،فجمعت ما قيل عنه ودرست شعره بمتعة
فائقة ،فتوزع البحث إىل التمهيد وعرضت فيه حياة
الشاعر ،ومصطلح التشخيص لغ ًة واصطالح ًا،
ومبحثني األول منهام تشخيص املحسوسات :الشيب

والشباب ،ومظاهر الطبيعة ،وأعضاء جسم اإلنسان،

وآآلت احلرب ،واملبحث الثاين تشخيص املعنويات:
ومنها املوت ،والزمن ،والصفات اإلنسانية من اجلود

والكرم والبخل وغريها ،وانتهى البحث بخامتة

عرضتْ فيها أبرز نتائج ما توصلت إليه.

اعتمد البحث عىل مصادر ومراجع عديدة يقف

من املراجع احلديثة ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب

العاملني.

املبحث التمهيــدي
املطلب الأول:
ال�شريف الر�ضي  -حياته وع�صره:
هو أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد

بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن

عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب (عليهم السالم)
ومولده ببغداد سنة تسع ومخسني وثالثامئة ⁽ ⁾ ،كان
1

يلقب بالطاهر األوحد ،والطاهر ذي املناقب ،فقد

لقبه هبام هباء الدولة بن بويه .
()2

أما أمه فهي فاطمة بنت احلسني بن امحد بن

احلسن النارص األصم صاحب الديلم⁽ ⁾.
3

وكان يتوىل نقابة الطالبني ،وإمارة احلج ،والنظر

يف املظامل .
()4

كان أبوه جليل القدر عظيم املنزلة ،يف دولة

يف مقدمتها ديوان الشاعر ا ُملحقق ،ويتيمة الدهر يف

حماسن أهل العرص أليب منصور الثعالبي ،ورشح هنج
البالغة البن أيب حديد ،ومن الكتب التارخيية :الكامل

يف التاريخ لعز الدين بن األثري ،ومن الكتب واملعاجم
اللغوية :لسان العرب البن منظور ،واملعجم الوسيط
إلبراهيم مصطفى وامحد حسن الزيات وحامد عبد

القادر و حممد عيل النجار ،كام اعتمد البحث عىل

مصادر بالغية منها دالئل اإلعجاز يف علم املعاين
لعبد القاهر اجلرجاين ،واعتمد البحث عىل العديد

((( ينظر :يتيمة الدهر يف حماسن اهل العرص ،أليب منصور عبد
امللك الثعالبي النيسابوري ،رشح وحتقيق :مفيد حممد قميحة،

دار الكتب العلمية،بريوت لبنان ،ط1403 ،1هـ 1983 -م،
155/3

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد ،حتقيق :حممد أيب

الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي،
مرص ،ط 1،1378هـ 1959 -م.31 / 1 ،

((( ينظر املصدر نفسه32/1 :

((( ينظر الكامل يف التاريخ ،عز الدين بن األثري (ت 630هـ)،
دار صادر للطباعة و النرش ،بريوت1386 ،هـ 1966 -م/2 ،
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بني العباس ودولة بني بويه ،وهلذا ينتهي الرشيف

مفلق ًا ،فصيح النظم مترصف ًا يف فنون الشعر ،ال يشق

(عليه السالم) ،ومن جهة إالم اىل اإلمام احلسني بن

رشيف النفس ،ملتزم ًا بالدين ،ومل يقبل من أحد صلة

الريض نسبه من جهة األب إىل اإلمام موسى الكاظـم
عيل (عليه السالم) ،فكان علوي النسبيني ،ومن هنا

لقبه هباء الدولة بن بويه بالريض ذي احلسبني ،وذي
املنقبتني(.)1

إن أكرب حادثة أثرت يف حياته هي سجن أبيه

يف بالد فارس (375 -369هـ) ،ومصادرة أمالكه
من قبل عضد الدولة ،إذ استعظم أمره بسبب حسن

سفارته ،وحسن تدبريه ،فامتأل صدره عليه ،فقبض

عليه ومحله إىل القلعة بفارس ،فلم يزل هبا حتى مات
عضد الدولة ،فأطلقه رشف الدولة أبو الفوارس

شريذيل بن عضد الدولة ،و استصحبه إىل بغداد،
وكان عمر الرشيف الريض عندما تويف عضد الدولة

أربع عرشة سنة (.)2

وهلذا ذهب (الدكتور ناظم رشيد) اىل تقسيم

شعره عىل ثالث طوائف :األوىل يف التوجع ألبيه
وهو يف السجن ،والثانية يف هتنئة أبيه يف اخلالص من
السجن ،والثالثة يف هتنئته يف األعياد (.)3

حفظ الرشيف الريض القرآن الكريم بعد

وعرف بالفقه ،وكان عامل ًا ،و أديب ًا ،وشاعر ًا
الثالثنيُ ،

ٍ
مراث خالدات ،وكان عفيف ًا
له غبار يف املديح ،وله

أو جائزة ،وكان كريام مفضال عىل أهل العلم (.)4

وقد تتلمذ عىل أيدي أساتذة أجالء منهم أبو

سعيد السريايف النحوي املشهور ،وأبو الفتح عثامن

ابن جني اللغوي النحوي ،وأبو عيل احلسن بن أمحد
النحوي ،والشيخ املفيد ابو عبد اهلل بن حممد املعروف

بابن املعلم وغريهم (.)5

عارص الريض ثالثة خلفاء :املطيع هلل ،والطائع

هلل ،والقادر باهلل ،فقىض أربع سنوات يف عهد املطيع،
وثامنية عرش عام ًا يف ظل الطائع ،ومخسة وعرشين عام ًا

من مدة حكم القادر باهلل (.)6

وقد تقلد مناصب عدة ،إذ شغل منصب نقابة

الطالبيني يف العراق سنة ( 396هـ) ،ويف سائر املاملك،
والنظر يف املظامل ،وحجﱠ يف الناس مرار ًا ،وكثري ًا ما كان

يتسلم االعامل نائب ًا عن والده او مستق ً
ال باملنصب (.)7
وفاته:

تويفﱠ الرشيف الريض – رمحه اهلل – يف حمرم من

سنة أربع وأربعامئة ،وحرض الوزير فخر امللك جنازته،

((( ينظر رشح هنج البالغة32-31 /1 :

((( ينظر :رشح هنج البالغة .33/1

((( ينظر :األدب العريب يف العرص العبايس ،الدكتور ناظم رشيد،

ط ،2املكتبة العاملية ،بغداد ،إذ استعرض أساتذته بالتفصيل

ص.275

((( ينظر الكامل يف التاريخ.189/9 ،

((( ينظر :رشح هنج البالغة 32/1

دار الكتب للطباعة ،ط ،1جامعة املوصل1410 ،هـ1989 /م،

((( ينظر ،احلامسة يف شعر الرشيف الريض ،حممد مجيل شلش،
((( ينظر :االدب العريب يف العرص العبايس ،ص .273
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التشخيص يف شعر الرشيـف الريض
ودفن يف داره يف مسجد االنباريني يف الكرخ (.)1
ُ

و ُنقل رفاته اىل مشهد احلسني بكربالء ،فدُ فن عند

ابيه (.)2

املطلب الثاين:
الت�شخي�ص ً
لغة وا�صطالح ًا:

أوال :التشخيص لغ ًة:

خص(( :سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد،
الشّ ُ

تقول ثالثة ُ
أشخ ٍ
ص ،وكل يشء رأيت ُجسامنه ،فقد
شخصه ،. . .والشّ خص :كل جسم له ارتفاع
رأيت
ُ

وظهور ،. . .والشّ ْخيص :العظيم الشخص ِ)) (.)3

وجاء يف معجم الوسيطَ :
اليشء –
ص
((ش َخ َ
ُ

ثانيا :التشخيص اصطالح ًا:

ذهب الباحثون العرب إىل تعريف التشخيص،

فمنهم من ذهب اىل انه(( :إبراز اجلامد أو املجرد من

احلياة ،من خالل الصورة بشكل كائن متميز بالشعور
واحلركة واحلياة))(.)5

وهناك من يرى أنه(( :نسبة أفكار البرش إىل

أفكار جمردة أو إىل أشياء تتصف باحلياة))( ،)6وقد جاء

التشخيص يف شعر ما قبل السالم ،يقول امرؤ القيس

يف وصف الليل:

فقلت ُله ملّا متطى بصلبه ِ وأردف أعجاز ًا ونا َء
ُ

بك َ
َ
لكلِ

()7

ص أمامهَ :م َثل
ُش ُخوص ًا ارتفع وبدا من بعيدَ ،. . .ش َخ َ

((فقد جعل لليل صلب ًا قد متطى به ،ثنى ذلك

عي ُنه
جسمه ،فهو
ٌ
شخيص ،. .وشخص اليشءّ :

ُله كلك ً
ال قد نا َء به ،فاستوىف له مجلة أركان الشخص،

ِ
بشخصهَ ،. . .
ص ٌ
فالن شخاص ًة :ضخم وعظم
وش َخ َ
ومتيــز،
ص
وميز ُه مما سواهَ ،. . .ت َش ّخ َ
ُ
تعيـن ّ
األمرّ :
ّ

و(الشاخص) :اليشء املائل ،ويطلق عىل اهلدف

ِ
وللقائم يحُ دد به القياس))(.)4
للحد
والعالمة البارزة
ِ

((( ينظر :شرح نهج البالغة.40/1،

فجعل له أعجازا قد أردف هبا الصلب ،وثلث فجعل
وراعى ما يراه الناظر من سواده،إذا نظر قدّ امه وإذا
نظر خلفه ،وإذا رفع البرص ،ومدّ ه يف عرض اجلو))

()8

ومن ذلك قول أيب ذؤيب اهلذيل الذي َش ّخص

املنية بعد أن اختطفت أبنا َءه:

((( ينظر :عمدة الطالب ،مجال الدين امحد بن عيل (ت828هـ)،

((( املعجم األديب ،جبور عبد النور ،ط ،1دار العلم للماليني،

((( لسان العرب لإلمام مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن

((( معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،جمدي وهبة

دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1426 ،1هـ 2005 -م،

((( ديوان امرئ القيس ،حتقيق ،حممد أبو الفضل ابراهيم ،ذخائر

مطبعة النجف1961 ،م ،ص 204

منظور ،حتقيق :عامر امحد حيدر ،راجعه عبد املنعم خليل إبراهيم،

493/4

بريوت1989 ،م ،مــادة (تشخيص)

وكامل املهندس دار صادر ،لبنان ،بريوت( ،مادة تشخيص)

العرب ،ط ،3دار املعارف ،القاهرة1969 ،م ،ص18

((( املعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى ،وأمحد حسن الزيات،

((( دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر اجلرجاين

استنبول1989 ،م475/1،

جدة ،ص79

وحامد عبد القاهر،وحممد عيل النجار ،دار الدعوة للنرش ،تركيا،
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(ت471هـ) ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،دار املدين ،السعودية،

مروة امحد شاكر غضيب
تنفع
ُ

ٍ
وإذا املنية أنشبت أظفارها ألفيت ّ
متيمة ال
كل
()1

فالشاعر هنا ((شبه املنية بالسبع يف اغتيال

النفوس بالقهر والغلبة من غري تفرقه بني نفاع ورضار
وال رقة ملرحوم وال بقيا عىل ذي فضيلة ،فأثبت للمنية

األظفار))

()2

وهلذا فالتشخيص يمنح األشياء احلياة واحلركة،

لذلك فهو ((خماطبة الطبيعة كأهنا شخص تسمع
وتستجيب يف الشعر واألساطري))(.)3

ومن هنا نصل إىل أنه تعبري أديب يضفي عىل

املجردات واحليوانات واملعاين واالشياء غري احلية
حيا ًة وحرك ًة وانفعا ً
ال.

وبعد هذا فإن التشخيص الذي تصنعه االستعارة

واملجاز هو اجلانب احليوي يف الصورة الشعرية إذ يمنح

الصورة احلياة واحلركة ((فأفضل الوصف الشعري

هو ما َق َل َب السمع برص ًا ،وجعل املتلقي يتمثل مشهد ًا
منظور ًا كأنه يراه ويعاينه))( ،)4وهلذا فالتشخيص جيعل
املتلقي يرى املجردات واملحسوسات تتحرك وتنطق،

فالتشخيص هو نتاج لفاعلية اخليال وإعادة لتشكيل
(((

ديوان اهلذليني ،الدار القومية للطباعة والنرش،

1965م93/1،

((( اإليضاح يف علوم البالغة( ،املعاين والبيان والبديع) اخلطيب
القزويني ،جالل الدين أبو عبد اهلل حممد (د0ت) ص 177

(((

العامل (.)5

املبحـــــــث الأول
ت�شخيـــ�ص املح�سو�ســـات
املطلب الأول:
ت�شخي�ص ال�شيب وال�شباب

صور الشعراء الشيب وكانوا ينظرون ِ
اليه نظرة
ّ

كونه الضيف املؤذي الذي
خوف وترقب وغضب
ُ
ينذر بنهاية الشباب ،وقد كتب عديد من شعراء ما

قبل اإلسالم وبعد ُه قصائد عدة يف موضوع الشيب
والشباب.

ويقول ابن خلكان يف (وفيات األعيان وأنباء

أبناء الزمان)(( :ما بكت العرب عىل يشء يف أشعارها

كبكائها عىل الشباب))(.)6

لقد احتل الرشيف الريض مكانة مرموقة يف

ِ
ومنحه سامت الكائن احلي
وصف الشيب وتشخيصه

يف احلركة والتحدث واالنتقال ،وذهب الدكتور مجيل
سعيد اىل ّ
أن الرشيف الريض كان من املبدعني يف
تشخيص الشيب والشباب( ،)7ويقول الدكتور زكي

((( ينظر :املصدر نفسه ،ص373

((( وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان ،ابن خلكان (ت

معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالدب ،مادة

681هــ) ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،مطبعة السعادة،

((( الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي ،الدكتور جابر

((( ينظر :الوصف يف شعر العراق يف القرنني الثالث والرابع

(تشخيص)

أمحد عصفور ،دار الثقافة للطباعة ،القاهرة ،د0ت ،ص371

مكتبة النهضة املرصية1948،م244 /6 ،

اهلجريني ،الدكتور مجيل سعيد ،ط،1بغداد1948 ،م175،
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مبارك(( :فبكاء الرشيف عىل شبابه هو دليل القوة
واحليوية ،وهو يصور إدراكه ملعاين السعادة يف احلياة،

ويرينا كيف كانت الدنيا يف عينيه ويف قلبه ويف خياله

ويف رؤياه))

()1

ِ
ض�مان الشباب
دوام اهل��وى يف
ُ

ُ
زم��ان التصابـي
احل��ب إال
وم��ا
ُ
ِ
شعره
الشيب يف
أح�ين فشا
ُ
ِ
ب��اخل��ض��اب
وك��ت��م اوض��اح��ه
َ

ِ
ب��ال��ص��دود
ت��روع�ينَ أوق��ات��ه

ِ
��ب��ـ��اب
ب��ال��س
وت��رم�ين أ ّي��ام��ه
ّ

ِ
ّ
رأس��ـ��ه
امل��ش��ي��ب اىل
خت��ط��ى
ُ

ِ
ِ
الشباب
قباب
وق��د ك��ان أع�لى
ِ
الرطاب
تقصف اعىل الغصون
ّ

()2

فاملشيب ختطى اىل رأسه،مشخص ًا إياه بصورة

إنسان يتخطى متاما مثل الرياح التي تقصف عاليات

الغصون املثمرة ،والرشيف الريض يلجأ لالختضاب
ِ
وهو يرى هذا البياض الذي ّ
بشعره فيقول:
حل
ِ
وكنت طلق ًا
الشحوب
فزعت اىل
ُ
ُ

ِ
اخلضاب
املشيب اىل
كام َف�� ِزع
ُ

((( عبقرية الرشيف الريض ،زكي مبارك ،دار اجليل ،بريوت،
1988م170/2 ،

((( ديوان الرشيف الريض ،حتقيق الدكتور إحسان عباس ،ط ،3
دار صادر بريوت 2012 ،م121 /1 ،
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ِ
��ـ��ـ��اب
اإله
ُعذبه ُبم ْسو ِّد
ت ُ
َ

()3

وهلذا يرى الشاعر ّ
أن الشيب يطرد الشباب وهو

ضيف ثقيل ال يرحتل ،فيقول:

الشيب يطرد ُه
باب وهذا
ولىّ الشّ ُ
ُ

يقول الرشيف:

استألمــت
ك��ذاك الرياح إذا
ْ

ن��ر مثل ُم ْب َيض النواحـي
ومل َ

الع ِج ُل
يفدي الطريد َة ذاك
ُ
الطارد َ

ِ
بمرحتلٍ عني
ما نازل الشيب يف رأيس

ُ
مرحتــل
واع��ل��م إين عني
ُ

()4

منح الريض الشيب سمة إنسانية وهي (الطرد
لقد َ

لآلخر الشباب) ،و هلذا أنسن الشيب.

ومن صوره الطريفة للشيب ،قوله:

ً
أه�ل�ا !
ق��ل ل���زور ال��ش��ي��ب:

ّ��ه أخذ َ
الغ ّي وأعطاين الرشدْ
إن ُ

ٌ
ق���و َم ع���ودي بال ُّنهى
ط���ارق
ّ

ِ
طول األو ْد
بعدما استغمزَ من

()5

فقد جعل الشيب زائر ًا يمنحه الرشد والصالح،

ومثل هذين يمثالن باعث ًا من بواعث االلتزام

األخالقي عند الريض – رمحه اهلل.

وخالصة ما ذكرنا ّ
أن الشيب بدأ يغزو الشاعر

مبكر ًا ،وعدّ ُه ضيف ًا ثقي ً
ال ،ثم ما لبث ان عدّ ُه زائر ًا
يدعو للرشد واالعتبار واملوعظة.

يقول الدكتور عناد غزوان أن نظرته إىل الشيب

أدت به أن ((دبت شكواه من الزمان وبدأت ترسي يف
((( املصدر نفسه114/1 :
((( املصدر نفسه179/2 :
((( ديوانه273/1 :

مروة امحد شاكر غضيب
أكثر قصائده وتتغلغل يف عروق وجدانه الشعري حيث
وجدت فيها تنفيس ًا حرا عن كوامن األسى))(.)1

املطلب الثاين:
ت�شخي�ص مظاهر الطبيعة

من مظاهر الطبيعة مشخص ًا و مانح ًا سامت برشية عىل
سبيل التشخيص ،فام قاله يف الصبح:

الس ُ
دف
يعرب َعام
والفجر
ُ
َ
ُ
أعجم َّ

()2

فقد جعل الصبح منتظر ًا ،والفجر يعرب

(يفصح) عن انكشاف الظالم.

النسيم خمادع ًا،وكلها أنسنة ،ومنح املحسوسات
سامت احلياة واحلركة.

ويقول يف الليل أيضا:

ُ
نصحب ال ّل َ
نخــال
يل حتى
وال
ُ

ـــم
ُ
كواكبه يف الفيايف بهُ ُ ْ
فجعل الليل صاحب ًا عىل سبيل التشخيص.

خت���ر ُق���ه
ن��ق��ع ال
يف ث���وب
ٍ
ّ

()3

ويف تشخيص الليل والفجر ونفحات النسيم

يقول:

ٍ
ليلـة ق��ب��ل ُأثكلتُـها
وك���م

َ
وأث��ك��ل��تَ��ه��ا يف طيف املنـا ِم

اىل ْ
أن ب��دا فجرها ُم ْسفـر ًا

َ
ف��ض��ول ال ّلثـا ِم
��م��زق عنها
ُي ّ

وعند قراءة أبيات محاسته نجد أن ((التشخيص

والتجسيم من مميزات الصورة الفنية يف محاسة
حياول باالستعارة أن يعطي املعنويات صور ًا مادية

ّ
مشخصة))(.)6
يقول:

لته عزائمي
أال ُر َّب ليلٍ ق ْل َق ُ

إىل أن نضا عن منكبيه الغياهبـا

ضبع العز ِم من بني أضلعي
ُ
جذبت بِ ِ

السباس َبا
ُ
وزامحت باهلم الدُّ جى و ّ

عزائمه ،وينضو الغياهب عن منكبيه
فالليل تقلقله
ُ
((( املصدر نفسه 370-369 /2

((( بناء القصيدة يف شعر الرشيف الريض ،الدكتور عناد غزوان،
((( ديوانه 6/2

العاملية ،بغداد ،ط 1985 ،2م،ص 252

((( املصدر نفسه 56 /2

()7

فالرشيف الريض أتى هنا بصور مادية مشخصة،

((( املصدر نفسه 374 /2

دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد 2008 ،م ،ص89

()5

الرشيف الريض ،فهو يف جزيئات الصورة كثري ًا ما

ويف تشخيص الشمس وجعلها جتري يقول:

ٌ
مهملة
والشمس جت��ري وه��ي
ُ

إذا عبقت بحوايش الظـال ِم

()4

مسفر ًا ،ونفحات
فقد ثكل الليل ،وجعل الفجر ْ

وقف الرشيف الريض – رمحه اهلل  -عند العديد

الصبحّ ،
نتظر
إن
َتن َّظ ِر
َ
َ
الصبح ُم ٌ

ِ
النسيــم
ن��ف��ح��ات
تخُ��ادع��ن��ا
ُ
ِ

((( احلامسة يف شعر الرشيف الريض ،حممد مجيل شلش ،املكتبة
((( ديوانه158 /1 :
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البحوث املحكمة

التشخيص يف شعر الرشيـف الريض

وهو جيذب بضبع العزم ،ويزاحم الدجى ِ
هبمه.

ّ
إن ديوان الرشيف الريض يزدهي بالطبيعة

ومجاهلا فهو ُيشخص الصباح وجيعل له خدّ ًا ،وللظالم

قلب ًا ،ففي مدحيه ألحد أصدقائه يقول:
ِ
اليقيـن
ن���ور
رأي��ن��ا بوجهك
َ

ال��ري��ب
ظ�ل�ام
ح��ت��ى خلعنا
َ
ْ

الصباح
زل��ت
وم��ا
متسح خ��دَّ
َ
ِ
ُ

االش��ب
وترحم ق ْل َب الظال ِم
ْ
ُ
ويقول خماطب ًا اجلبل ،ومانح ًا له صفة الشجاعة

()1

واإلباء ،والوقوف بوجه املصاعب واخلطوب:
َ
ُ
جبل
اخلطوب يا
زعزعتك
ال
ُ

ِ
ح��ل ال َ
ُ
َّ
العلـــل
ب��ك
وبالعدا

ِ
َ
بصبحتـه
ال���داء َم��ن
ط��رق
ال
ُ
ويقول ايض ًا:

ُ
واالم���ل
ال��رج��اء
يصح م ّنا
ُ
ُّ

ال��ري��ح يف ص��دره��ا
تعانقك
ُ

إنسانية ،فهو يتلفت ويتأمل ،فيقول:

دي��اره��ـ��م
م���ررت ع�لى
ول��ق��د
ُ
ُ
ِ
ُ
��ـ��ب
وط��ل��وهل��ا
ب��ي��د ال��ب�لى نهَ ْ
ُ

م��ن َل َغ ٍ
ب
��ج
ُ
ْ
فوقفت ح ّتى َض ّ
ْ
نِ ْ
��ب
���ج
ال��ر ْك ُ
��ض��وي َو َل َّ
ب��ع��ذ َيل ّ

فيت
تت عيني،
فم ْذ َخ ْ
َوتل ّف ْ
ُ
()4
الط ُ
عنها ّ
القلـب
لول تل ّف َت
ُ
فهو يتأمل ّ
أن البىل دمر األطالل ،وهذا ما أدى إىل

تلفت عينه وقلبه ،فالطلل يكني به الشاعر عن ضياع
ْ
اعرتاه وأفقده العزيز عىل نفسه(.)5

والقلب عند الرشيف الريض يمتلك الرفض عىل

الصرب ،فيقول:

ِ
ن����وب ال��زم��ا ِن
ص��ب�ر ًا ع�لى

ْ
ال��ق��ري��ح
القلب
وإن أب��ى
ُ
ُ

()2

ُ
يثب
امل��اء ح ّتى
شتاقك
و ُي
ُ
ْ

()3

فجعل الريح تعانق ،واملاء يشتاق ،وهذا عىل

سبيل االنسنة.

املطلب الثالث:
ت�شخي�ص �أع�ضاء ج�سم الإن�سان
ّ
شخص الرشيف الريض القلب ومنحه صفات

ومما شخص به الشاعر قلبه،قوله:

انبت ُ
ٍ
احلسن هبا هيف ًا ترعاه عينيَ ،
وغيدْ
ومغان َ

ك�� ّل�ما ع���اود قلبي ذكــرها

الدمع
لعب
بجفنيَ ،و َج��دْ
َ
ُ
ّ
أنسن القلب وجعله إنسان ًا يتذكر من حيب،
فقد
َ

()7

أنسن العني ومنحها
وهذا من قبيل التشخيص ،وقد
َ

((( ديوانه 181 /1

((( ينظر :الرشيف الريض ،دراسات يف ذكراه األلفية ،دار آفاق،
1989م( ،بحث الصورة الفنية يف شعر الرشيف الريض ،الدكتور

((( املصدر نفسه 105 /1

عبد اإلله الصائغ،ص 276

((( املصدر نفسه 106/1

((( املصدر نفسه 273/1

((( ديوانه 131 /2
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()6

((( ديوانه 262/1

مروة امحد شاكر غضيب
صفة إنسانية وهي الرعاية واالهتامم.

وهذا من االستعارة املكنية.

ِ
ُ
وأن��ت طارفها
اجل��ف��ون،
بكت
َ

وخ���اف���وا ن���وم��� َة االس��ي��ـ��ـ��ا

ومن ذلك أيض ًا:

ويقول ايضا:

حمرقه
ال��ف��ؤاد ،وأن��ت
وشكا
ُ
ُ

ِ
ِ
ُ
ِ
���رب
وال���ق
األغ��م��اد
ف يف

()1

أنسن الفؤاد وجعله يشكو من حرقة فراق
فقد
َ

احلبيب ،فقد شبهه باإلنسان وحذف املشبه به ،وهذا

من االستعارة املكنية.
ويقول أيض ًا:

أنسن األسياف ،وجعلها تنام كاإلنسان
فقد
َ
ويقول يف مدح رشف الدولة أبا الفوارس ابن

ُ
الفضل للحاكي
لح يوم اللقاء فكان
ُم ٍ

عضد الدولة ويشكره عىل ما عمله مع ابيه من مجيل:

()2

ِ
البيض واالسلِ
ري
َم ْن ال ُي ُ
نادم غ َ
هبم ِ
ٌ
ُ
ِ
ته
مشغول
الناس
وارشف
ّ

ِ
طرفك ي��وم اجل��زع خيربنـا
ك��أن

ِ
قتالك
بام طوى عنك من أسامء

منح للعني وطرفها صفة الكالم والبوح
فقد َ

بمحاسن املحبوب وأثره يف نفس املحبني ،وهذا من
التشخيص ايض ًا.

املطلب الرابع:
ت�شخي�ص �آلآت احلرب:

احلرب ومنحها صفات إنسانية ،ومن ذلك يقول:

ِ
إن دع��ا َ
��ن العج ِز ْ
عزم
وم َ
ب��ك ٌ

ملبي
ف���رآك
ُ
احل��س��ام غ َ
�ير ّ

()3

حيث جعل من احلسام شخص ًا يرى ويرتقب،

فذكر املشبه (احلسام) ،وحذف املشبه بـه (اإلنسان)،

((( املصدر نفسه107 /2 :

ِ
ِ
والدول
امللوك من األيا ِم
احظى

ِ
أطراف القنا ُّ
الذبـلِ
ُمدَ ّف ٌع بنيَ

()5

حيث منح السيوف والرماح صفة املنادمة ،وهي

صفة إنسانية.

ّ
شخص الرشيف الريض  -رمحه اهلل  -آالت

((( ديوانه51 / 1 :

إذا ق���ال هل���اُ :ه��ب��ـ��ـّ��ـ��ي

()4

وتستيقظ وحتاور وكل ذلك عىل سبيـل التشخيص.

ِ
حلاظك ما يف الريم من
حكت

((( ديوانه54/2 :

َ
َس��ُت��رُ
م�����ون هب���ا َي��ق��ظ��ـ��ى

ومن ذلك قوله:

ُم��ه��ج ٍ
َّ��ن��ة اص��ط�لي ن��اره��ـ��ا

ال��رج��لِ املصطلـي
َ
وع ّ
���ز ع�لى ّ
ُ
السيف يف مثلها
���و َر
ول��و ُش ّ
ل���ق���ال :اط��ع��ن��ي وال تقبلِ

فلو كنت من شاهدهيا رأيــــ

وي الرؤوس عىل األرجلِ
ُت ُه ّ

()6

((( املصدر نفسه55 /1 :

((( املصدر نفسه128 /2 :
((( ديوانه260 /2 :
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التشخيص يف شعر الرشيـف الريض
ّ
ص السيف ومنحه صفة املشاورة
فقد
شخ َ

واحلوار ،ويف ذلك انسنة للجامدات.
ويقول ايضا:

بمثلِ أنفسهم يوم ًا ،وال ُفجعوا

()2

وهلذا عىل االنسان أن يتعض وال يتامدى يف الغي،

اق���ام ال��ع��دى ع�لى قـد ٍم
��ط��و
َ
َس ٌ

�����و َم امل��ائ��ل�ين ،فأعتدلوا
و َق ّ
السيف َع َ
ُ
قد سبقَ
��ذل عاذلـه
والع ُ
ــذل
احلسام
ملّا جتارى
ُ
َ

ِ
ِ
املجد ما فجعوا
لباب
ذوائب من
ٌ

فيد املوت تؤرش دائ ًام اليه.

ي��س��ع��ى ال��ف��ت��ى م��ت�مادي��ـ��ـ�� ًا
ْ

ِ
وي���دُ
ت��ل��ي��ـ��ح
���ه
امل��ن��ون َل ُ
ُ

()3

()1

فالشاعر هنا جعل للمنون يد ًا ،وهو أمر معنوي،

والعذل احلركة واحلياة والسبق ،وذلك عىل سبيل

وقد دفعه احساسه باملوت أن يراه يركض مرسع ًا

الع ْذل ،وبذلك منح احلسام
فاحلسام يف سباق مع َ

التشخيص.

املبحــــث الثانـــــي
ت�شخيـ�ص املعنويـــــــات
املطلب الأول:
ت�شخي�ص املوت

وجسده هبيئة اإلنسان الذي ي ّلوح ِ
بيده.
ّ
بني البرش ،ويقول يف ذلك:

ُ
يركض يف نواحي دهرنا
امل��وت

ِ
ّ
ـر ُق
وكأن رصف
النائبات ُم َط ِّ

()4

ومن شعره الذي ّ
شخص فيه املوت ،وجعل له

ذم الزمان ،يقول:
ناب ًا ،بعد ان ّ

ْ
اقــــــل
ناب الردى مل
مسني ُ
إن ّ

ّ
ص الرشيف الريض (املوت) يف أكثر من
شخ َ

ياليت موتـــــي َ
كان ميـــــالدي
َ

خالل املعاين التي طرحها العديد من احلكم واملواعظ،

رشجـــــع ُ
ختفق أبــــــرادي
أو
ٍ

ٍ
بيت شعري وعامله معاملة اإلنسان ،وعكس من
وهو يؤمن أن املوت حقيقة ال يفلت منها احد ،وإننا
البد مالقيه ،ومستقر اإلنسان األرض يف هناية حياته،

فيقول:

ٌ
كـــل
َن ْلهو ،وما نحن إال للردى ُأ

تبتلع
والدهر يمضغنا واألرض
ُ
ُ

سابــــــح
سيان ما سريي عىل
ٍ
ّ

ٍ
مقام ُ
عيشــــــــــة
احل ّر يف
وما
ُ

ِ
بمرصــــــــــاد
املقاديــــر
هلا
ُ

فسيان عنده حني
فالشاعر هنا ال هيتم باملوت ّ

ٍ
فرس سابح أو عىل رشجع (اجلنازة)،
يكون عىل
((( ديوانه647 /1 :

((( املصدر نفسه262 /1 :
((( املصدر نفسه133 /2 :
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()5

((( املصدر نفسه83 /2 :
((( ديوانه296/1 :

مروة امحد شاكر غضيب
ولذلك فهو ال هيتم إذا طرق املوت بابه ،ويتمنى أن

ومأساويته ارتبطت ارتباطا قويا بأفكاره عن املوت فهو

العلوي ومكانته االجتامعية كلها جعلته مؤمن ًا باملوت

السبب األول الغرتابه الروحي ،وإنه يعمد اىل قهر هذا

يكون ساعة موته ساعة ميالده ،إذ أن تدينه ونسبه
ٍ
منه (.)1
غري
خائف ُ

ومن لطيف تشخيصه للموت (املنون) ،قوله:

الشاعر املرهف واملبدع واجلاميل الذي يرى يف املوت

االغرتاب بالكفاح والتمرد والثورة وهلذا يأخذ ذلك

مهمة توجيه العزاء بواسطة احلكمة( ،)5يقول:

وخ ّط ِة َخ ٍ
ٍ
ُ
الحـق
ري
سف ف ُّتها غ َ

ضت ذوائبي
يب
العار إال ما َن َف ُ
ُ
َّ

عىل ٍ
مهة ،أيدي املنون سياطــــها

َ
ُ
ِ
النجائب
سوق
تسوق هبا اآلمال

()2

فهو هنا جعل للمنون أيدي متلك سياط ًا عىل

سبيل تشخيص املعنويات.

وبعد هذا كله استطاع الشاعر أن يشخص املوت

وجيعله يتحرك ويعيش عىل سبيل اإلبداع الفني.
ومن أبياته يف احلامسة قوله:

عجزنا ع��ن م��راغ��م��ة ِ
احل�م�ا ِم

م��غ��رى ب��االن��ا ِم
وداء امل���وت
ً

ُ
ت��أك��ل َّ
حـي
األي����ام
ه��ي
ُ
ك��ل ٍّ

وتعصف بالكرام وباللئــا ِم

املطلب الثاين:
ت�شخي�ص الزمن
إن موقف الرشيف الريض من الدهر أو الزمن

مر هبا ،فقد عانى من سجن
يأيت من احلالة النفسية التي ّ

أث��رن��ا عليها ص���دور الرمــا

هن ال���ردى
ح
يمرح يف ِظ ّل َّ
ُ

()3

فقد جعل الردى يمرح يف ظل الرماح ،وهلذا

ذهب الدكتور حممد مجيل شلش اىل أهنــــا ((من

بديع استعاراته التي يعمد فيها اىل التشخيص))

أبيه وفقدانه للعديد ممن حيب ،فام أن يطلق رساح أبيه
من فارس وخيلص من سجنه يف القلعة سنة (376هـ)

حتى نجده يقول:

حل��ا ُ
اهلل دهـــر ًا أران���ا الديـا

يندب فيها البعيدَ
القريــب
ر
ُ
ُ

()4

ومن هنا فإن أفكار الرشيف الريض عن (الزمن)

ـه
وم��ا ك��ان موتــــــ ًا ،ولك ّن ُ

العبايس حتى هناية القرن الرابع اهلجري
((( التشخيص يف الشعر
ّ

ِ
بالزمان
لئن كنت مل َت��س�َت�رَ ِ ْب

(دراسة نقدية) ،اطروحة تقدم هبا ثائر سمري حسن الشمري،

ِف ٌ
اجليـــــوب
��راق ُتشقّ عليه
ُ
ِ
ريـب
فقد ك��ان من
فعله ما ُي ُ

جامعة بغداد ،كلية اآلداب1425 ،هــ 2004 -م ،ص194

((( ديوانه90 /1 :
((( ديوانه40 /1 :

((( احلامســـة يف شعر الرشيف الريض ،حممد مجيل شلش،
املكتبة العاملية – بغداد ،ط 1985 ،2م ،ص 252

()6

((( ينظر االغرتاب يف حياة وشعر الرشيف الريض ،عزيز السيد
جاسم ،دار الشؤون الثقافية ،ط ،1987 ،2ص 45

((( ديوانه390/2 :

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

299

البحوث املحكمة

التشخيص يف شعر الرشيـف الريض
ِ
رمى َ
النبات
واألمـر ذاوي
بك،
ُ
رطيب
��ن امل��ع��ايل
��ص ُ
ُ
ف��آلَ ،و ُغ ْ

زم��ام الزمان ،أطاع
جذبت
وملا
َ
َ

���ص َ
احل��ب��ي��ب
���اك
ول��ك��ن َع َ
ُ

()1

فتشخيص الدهر والزمان ومها أمران معنويان

وجيعله ممن
باديان يف النص فهو يدعو عىل الدهر،
ُ

يفرق بني األحبة حتى ليندب فيها القريب البعيد ،وان

الزمان له فعل ينبغي ان ال يطمئن املرء إليه ،كام أنه

ّ
منه ،وهذه
شخص الزمان حيث جعل له زماما يجُ ذب ُ
مجيع ًا صور ترتابط خللق مشهد قساوة الدهر :الزمان.

لقد كان يرى يف الزمان خص ًام لدود ًا ألنه

زمن الفجيعة فجيعة أهل البيت وسجن ونفي ابيه
ومصادرة أمالكه(.)2

ِ
حزنه عىل سجن ابيه نجده هياجم الدهر،
وبسبب

ويمنحه سمة النطق وهي سمة من سامت البرش،
فيقول:

بمس ٍ
بعــة
يا
َ
بؤس للدهر ألقاين ْ
()3
وقال يل عند ِغيل الضيغم :احرتس
هلذا وجدناه جيعل للدهر سهام ًا ختطئ وتصيب،

فيقول:

وقالوا :سهام الدهر ٍ
وصائب
خاط
ٌ

فكيف لقينا ،يالقو ٍمِ ،صياهبا

((( ديوانه76/1 :

فهو ّ
سهامه مما أضفى
شخص الدهر برا ٍم يرمي
ُ

عليه سمة اإلنسان (الصياد)

ويشخص الدهر أيضا يف قوله:

إب��اء أق��ام الدهر عني واقعـدا
ٌ

وصرب عىل األيام أنأى وابعدا
ٌ

ونجد عند الريض حوار ًا مع الدهر ،فهو يقول

شاكي ًا ومشخص ًا للدهر عىل سبيل االنسنة:
ُ
يقول َّيل الدهر :أال تستجدي

ِ
املطلب ا ُمل ْســو ِّد؟
ضياء
أي��ن
ُ

أرى الليايل يشتهني ُبعــــدي
ويقول أيض ًا:

بن يــــــد ًا ِم ْن زنــدي
قر َ
وال ُي ِّ

ملامت ع َّ
غضاب
يل
وت��رىض
ٌ
ُ

()7

منحه
فهو يرتجى من زمانه أن يعطف عليه ،فقد
ُ

صفة إنسانية وهي صفة العطف والثناء ،وهذا عىل
سبيل التشخيص.

املطلب الثالث:
ت�شخي�ص ال�صفات الإن�سانية

وقف الرشيف الريض عند العديد من املعنويات

وأبرزها للعيان ،تشخيص ًا وإبداع ًا ،ومن الصفات
()4

اإلنسانية التي ّ
شخصها :العال ،واجلود ،و الصرب،
والبأس ،واهلم ،والذل ،والبخل ،غريها.

((( ينظر :االغرتاب يف حياة وشعر الرشيف الريض ،ص 37
((( املصدر نفسه72/1 :

((( املصدر نفسه68/1 :
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()6

ٍ
بعطفــة
لعل زم��اين ينثني يل

((( املصدر نفسه280 /1 :

((( ديوانه558/1 :

()5

((( املصدر نفسه327/1 :

مروة امحد شاكر غضيب
ويقول الرشيف الريض يف رائعة من روائعه ،وهو

يفتخر ،وهي من قديم قوله – ريض اهلل عنه:
أم��ا آن للدمــع ْ
يستجــم
أن
َّ
فتلهو

ـــم؟
وال لل َبالبل أن ال ت ُِل َّ

عزائمنا

ِ
باخلطـوب

يميـــن ُ
سيـن ت ُ
ّ
احل ِ
ُنصفنـي
إن
َ

ْ
إن ج��ار أع��داؤه��ا وإن َظلموا

يطمـــع ّ
فتى
ال
ُ
ال��ذ ُّل يف ج��وا ِر ً
ُ ()3
الصوارم ُ
اخلــــذ ُم
مع فيه
ُ
َت ْل ُ

وتهَ�����زَ أ أج��ف��ا ُن��ن��ا ُ
��ـ��م
ب��احل�� ُل ْ

فقد جعل الذل ال يطمع ،وهذا من قبيل إضفاء

اهل��م حتى نهُ َـم
ُق م��ن نشوة
ّ

ومن ذلك ايض ًا:

فانا بنو ال��دّ ه�� ِر ما نستفيـــــ
ِ
اخلطـوب
صلِ اليأس واهنض بعبء

ـــرم
ف�ما ُيثقل
الظهر اال ا َهل ْ
َ

ِ
املشيــب
العزم عند
وال هتج ِر
َ

ـــــــــم
فليس عجيب ًا بهِ َ ٍم يهَ ُ
َّ

()1

إن الريض يتمنى لو أن الدمع يستجم أي جيتمع،

والوساوس واهلموم (البالبل) ان ال تأيت ،وقد
ّ
شخص العزم فجعله يلهو باخلطوب واألجفان هتزأ
ُ
باحل ُلم ،وجعل للدهر بنني.

وحني يمدح الطائع هلل ويشكره ويمجد كرمه

يقول:

رت
ُ
ثــ ْ
وفقأت عنيَ البخلِ ُمذ َك ُ

ُ
االينق ال ُبــزُ ُل
بنداك عندي

التشخيص.

((( املصدر نفسه123/2 :

السمة اإلنسانية عىل املعنويات.

ألمركم
فهذي املعايل اآلن ًطوعي
ْ

ويف يدكم أرساهنا و ِرق��اهب��ا

()4

فقد جعل للمعايل أرسان ورقاب وهي طوع

ألمركم ،ويف ذلك انسنة للمعايل.

ويقول يف َمدح أبيه وهينئه بعيد الفطر:

ِ
جنيته
املجـد ثم
طأطأت ف��رعَ
ُ

فأرتدَّ وه��و عىل ع��داك سحوق

ف��رعٌ أش��ار إىل السامء فجـازها

ـر ُ
حتى َّ
وق
كان ُله
َ
النجوم ُع ُ

()5

فهو قد جعل املجد يطأطئ رأسه ،وهذا من قبيل

منح املعنوي السمة االنسانية التي يتسم هبا االنسان،

()2

فجعل للبخل عين ًا تفقأ ،وذلك عىل سبيل

((( ديوانه374/2 :

ويقول ايض ًا:

حتى وصل يف املبالغة اىل جعل هذا الفرع يعلو وجيتاز

السامء ،ويغدو اعىل من النجوم التي غدت عروق ًا
له،وهبذا فمجد والده أعىل من كل فروع املجد
األخرى.

((( ديوانه360/2 :

((( املصدر نفسه70/1 :

((( املصدر نفسه.52/2 :
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التشخيص يف شعر الرشيـف الريض

اخلامتــــة ونتائج البحث
 .1شاعر من بغداد ولد سنة تسع ومخسني

وثالثامئة للهجرة وتويف سنة اربعامئة وست للهجرة،

شهد دولة بني العباس وبني بويه ،وينتهي نسبه اىل
االمام موسى الكاظم (عليه السالم) من جهة االب
واىل االمام احلسني (عليه السالم) من جهة االم،

وقد تقسم اغلب شعره اىل ثالث طوائف االوىل فيام
تعرض ابوه يف السجن ،والثانية يف هتنئته عند اخلالص

من السجن ،والثالثة يف هتنئته يف االعياد.

 .2يعد التشخيص ظاهرة ابداعية اتسم هبا شعر

الشاعر والذي تسهم يف خلقه االستعارة واملجاز،

وهو يمثل منح احلياة للمجردات واملحسوسات

داخل النص الشعري حتى نحس معه وكأهنا تتحرك
وتنطق ،وهلذا فهو صنيعة من صنائع اخليال واعادة

تشكيل العامل.

فكان بحق شعر ًا ملتزم ًا.

 .6كانت روح الرشيف الريض تتفجر أمل ًا وهو

يرى ختلف ما حييط به من حكام ال يستحقون ما فيه

بالقهر
من احلياة والرتف ،وهلذا ارتبط الزمن عنده
ْ
فسلط سياطه عليه وخاف عواديه.
ّ

امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي
أوال :قائمة املصادر

-1االيضاح يف علوم البالغة (املعاين والبيان

والبديع) ،اخلطيب القزويني جالل الدين ابو عبد اهلل

حممد( ،د .ت).

 -2دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر

اجلرجاين (ت  471هـ) ،حتقيق حممود حممد شاكر،
دار املدين بجدة ،ط1413 ،3هــ 1992 -م0

 .3شخص الشاعر يف ديوانه املحسوسات:

 -3ديوان امرئ القيس ،حتقيق :حممد أيب الفضل

االنسان واالت احلرب هذا فضال عن تشخيص

 -4ديوان الرشيف الريض ،حتقيق :الدكتور

الشيب والشباب ومظاهر الطبيعة واعضاء جسم
املعنويات :املوت والزمن والصفات االنسانية.

إبراهيم ،ذخائر العرب ،دار املعارف ،ط1969 ،3م
إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،ط0 3

 .4عكس التشخيص موقف الشاعر من الناس

 -5ديوان اهلذليني ،الدار القومية للطباعة

والزمن وغريمها ،وموقفه من املحسوسات الشيب

 -6رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد ،حتقيق:

واملجتمع والطبيعة فعكس موقفه من املعنويات املوت
وما خيص اإلنسان ومظاهر الطبيعة وآالت احلرب.

مر
 .5عكس التشخيص حياة و آآلم الشاعر ،وما ّ

به عرصه و ما القاه والده من السجن وظلم احلكام،
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والنرش1965 ،م 0

حممد أيب الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية
عيسى البايب احللبي ،مرص ،ط. 10

 -7عمدة الطالب ،مجال الدين امحد بن عيل

مروة امحد شاكر غضيب
(ت828هـ) ،مطبعة النجف1961 ،م .

 -8الكامل يف التاريخ ،عز الدين بن األثري

(ت 630هـ) ،دار صادر للطباعة و النرش ،بريوت،
1386هـ 1966 -م .

 -9لسان العرب ،لإلمام مجال الدين أيب الفضل

حممد بن مكرم بن منظور ،حتقيق :عامر امحد حيدر،

راجعه عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية
– بريوت ،ط 1426 ،1هـ 2005 -م .

 .4احلامسة يف شعر الرشيف الريض ،حممد مجيل

شلش ،املكتبة العاملية ،بغداد ،ط1985 ،2م 0

 .5الرشيف الريض  -دراسات يف ذكراه األلفية،

الدكتور عبد اإلله الصائغ ،دار أفاق1985 ،م ،بحث
الصورة الفنية يف شعر الرشيف الريض.

 .6الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي،

الدكتور جابر امحد عصفور ،دار الثقافة للطباعة

بالقاهرة1974 ،م.

 -10وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان،

 .7عبقرية الرشيف الريض ،زكي مبارك ،دار

الدين عبد احلميد ،مطبعة السعادة ،مكتبة النهضة

 .8املعجم األديب ،جبور عبد النور ،دار العلم

ابن خلكان (ت 681هــ) ،حتقيق :حممد حمي
املرصية1948،م .

اجليل _بريوت 1988 ،م .

للماليني ،بريوت ،ط1979 ،1م .

 -11يتيمة الدهر يف حماسن اهل العرص ،أليب

 .9معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالدب،

مفيد حممد قميحة ،دار الكتب العلمية،بريوت لبنان،

 .10املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،وامحد

منصور عبد امللك الثعالبي النيسابوري ،رشح وحتقيق:
ط1403 ،1هـ 1983 -م.
ثاني ًا :املراجع الثانوية

 .1االدب العريب يف العرص العبايس ،الدكتور

ناظم رشيد ،دار الكتب للطباعة ،جامعة املوصل،

ط 1،1410هـ 1989 -م .

 .2االغرتاب يف حياة وشعر الرشيف الريض،

جمدي وهبة وكامل املهندس ،طبع يف لبنان1979 ،م.

حسن الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد عيل

النجار ،دار الدعوة للنرش – استانبول – تركية.

 .11الوصف يف شعر العراق يف القرنني الثالث

والرابع اهلجريني،الدكتور مجيل سعيد ،مطبعة اهلالل،
بغداد ،ط. 1

ثالثا :رسائل وأطاريح جامعية

عزيز السيد جاسم ،دار الشؤون الثقافية ،ط1987 ،2

العبايس حتى هناية القرن
التشخيص يف الشعر
ّ

الدكتور عناد غزوان ،دار الشؤون الثقافية -بغداد،

سمري حسن الشمري ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب،

 .3بناء القصيدة يف شعر الرشيف الريض،

2008م.

الرابع اهلجري (دراسة نقدية) ،اطروحة تقدم هبا ثائر
1425هــ 2004 -م .
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