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 المقدمة
م الحمد  حمدًا يميق بجالل عظمتو وعظيم سمطانو، والصالة والسال

 عمى سيدنا محمد الداعي إلى رضوانو.
 وبعد ...      

فالتشخيص نوع من أنواع االستعارة، التي ىي من مكّونات الصورة 
الفنية التي تتضح من خالليا مقدرة الشاعر التصويرية عمى رسم لوحات 

إلى  جميمة لألحداث  والمواقف والطبيعة، حيث ينقل الشاعر القارئ والمتمقي
 .الحقيقة والمجازجوٍّ مفعم ب

فالشعر فن لغوي يستخدم المغة استخدامًا خاصًا؛ ليشكل منيا الموقف 
الجمالي المميء باإلبداع والتصوير؛ ألن الصورة الفنية في الشعر ىي التي 
تنظم العالقات، وتحكم الترابط بين األلفاظ والمعاني فيو، وتساعد عمى 

 وضوح الفكرة وجالئيا .
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أنواع الصورة الفنية يمثل سمة أسموبية  والتشخيص الذي ىو من
تنتشر في الشعر العربي عمومًا قديمو وحديثو، وىو الظاىرة التي بفضميا 

 .نساني حيتُنقل كلُّ األشياء إلى عالم اإلنسان؛ لُتصبح في قالب إ
ويعتبر التشخيص من األساليب التصويرية الميمة، وذلك لفعاليتو 

مد الصورة من خالل ىذا األسموب إضفاَء التعبيرية والتأثيرية، حيث تعت
كما يحس الصفات اإلنسانية عمى ظواىر الواقع الخارجي، فيجعميا تحس 

 .اإلنسان ببث الحياة فييا
وقد اىتم الشعراء بيذا األسموب مما ينم عن إمكاناتو التعبيرية وقدرتو 

 .إعطاء الكالم الشعري قوة وحيوية عمى
شعر صد ىذه الظاىرة األسموبية في ومن ىنا تأتي ىذه الدراسة لتر 

باعتباره أحد الشعراء الذين تجّمت في شعرىم ىذه السمة التعبيرية  ابن المعتز
بداع في المعاني بأسموب سمس، وذوق رفيع، وجودة قريحة،  .وا 

وقد قّسم الباحث بحثو ىذا إلى ثالثة مباحث، أحدىا تمييدي ُيعرِّف 
اد في أىميتو، ثم إعطاء نبذة مختصرة التشخيص لغة واصطالحًا، وآراء النق

عن الشاعر، والمبحث الثاني يحتوي عمى نماذج من تشخيص الشاعر 
الشاعر  لمطبيعة ونباتاتيا، والمبحث الثالث ُخصِّص لنماذج من تشخيص

لممصادر والمراجع  ، ثم خاتمة لمبحث، وفيرسلمظواىر الطبيعية األخرى
وكل ما  نيج االستقرائي والتحميمي، وقد اتّبع الباحث المالمستخدمة فيو

 .تتطمبو طبيعة إنجاز بحثو
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 المبحث األول 
 ونبذة عن الشاعر تعريف التشخيص، وآراء النقاد فيه 

: وىم جماعة جنس اإلنسان، مشتق من الشخص التشخيص لغة:
والجمع أشخاص وشخوص وِشخاص، وىو سواد اإلنسان إذا رأيتو من بعيد، 

 .(1)فقد رأيت شخصو وكل شيء إذا رأيت جسمو
حية البشرية إضفاء انفعاالت الكائنات ال" والتشخيص اصطالحًا:

 .(2)"وسماتيا عمى األشياء
وىذا العدول أو االنزياح ليس جديدًا في المغة، وال طارئًا عمييا في 

وكل ، في قولو: "ه(471ت)فنونيا، كما صرح بذلك عبد القاىر الجرجاني 
ٌز أو اتساٌع، وعدوٌل بالمفظ عن الظاىر، فما ما كان فيو عمى الجممة مجا

عمى ما من ضرب من ىذه الضروب إاّل وىو إذا وقع عمى الصواب، و 
  .(3)"ينبغي أوجب الفضل والمزية

وبناء عمى ىذا فالتشخيص ىو وىب الحياة لألشياء، والظواىر 
 الطبيعية، واالنفعاالت الوجدانية، ىذه الحياة ترتقي فتصبح حياة إنسانية،
وليا خمجات آدمية وذات عواطف إنسانية، فالشاعر يحّول األشياء من حولو 

                                                 
 م، مادة : ) شخص (. 2002لسان العرب البن منظور، دار الحديث القاىرة، ط   (1)
بية ، إبراىيم فتحي ، التعاضدية العمالية لمطباعة والنشر صفاقس معجم المصطمحات األد (2)

 . 37م، ص : 1986،  1تونس ط 
دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، قرأه وعمق عميو محمود شاكر، مكتبة الخانجي   (3)

 .430م ص:  2004، 5القاىرة، ط 
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عن طبائعيا وأوصافيا المألوفة، ويصب فييا حالتو الشعورية، ويمزجيا 
بعواطفو ومشاعره وأحاسيسو؛ فتصبح خمقًا جديدًا وعالمًا مختمفًا رغم أن 

لشاعر يسقط مادتو األساسية من المألوف؛ حتى يؤثر عمى المتمقي، أي أن ا
ذاتو عمى مظاىر الطبيعة من حولو، ويخمع الحياة اإلنسانية والشعورية عمى 
ما ال يعقل، فَتْمُثل أمامنا أشخاصًا تتكمم وتسمع وترى، وينتابيا الحزن والفرح 

ا حية، ونتخيميا في صورة واأللم، فحينيا نرى الطبيعة كأنما نتصورى
 .إنسانية

، وأدباؤىم في تعميقاتيم البالغية نقاد العرب لقد توّسعآراء النّقاد فيه: 
وآرائيم النقدية في داللة التشخيص دون أن يسموه باسمو، وكان الفراء 

من أوائل من تنبو إلى تشخيص الجماد والمجرد، ومنح  ه(207ت)
الحيوانات سمات إنسانية، بقولو: "جدارًا يريد أن ينقض، يقال : كيف يريد 

يريد أن يسقط، كالم العرب أن يقولوا: الجدار  الجدار أن ينقض؟ وذلك من
ا ﴾، والغضب ال يسكت إنموَسى الَغَضبُ َوَلمَّا َسَكَت َعْن مُ ومثمو قول ا: ﴿

نما معناه )سكن ﴾ إنما يعزم ِإذا َعَزَم اأَلْمرُ وقولو: ﴿فَ  (،يسكت صاحبو، وا 
 األمَر أىُمو، وقد قال الشاعر:

 لزماٌن يُيمُّ باإلحسانِ     َيمفُّ َشممي بُجمٍل  إنَّ دىراً 
 وقال اآلخر: 

 صبرًا جمياًل فكالنا ُمبتمى     ل السُّرىشكا إليَّ جممي طو 
نما تكّمم بو عمى أنو لو نطق لقال ذلك"  .(1)والجمل لم يشُك وا 

                                                 
 ومراجعة محمد عمي النجار، مطبعة  معاني القرآن البي زكريا يحيى بن زياد  الفراء ، تحقيق (1)
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ي منح صفات إنسانية لغير فيذه إشارات من الفراء إلى عادة العرب ف
 عمى بيت ذي الرُّمة: ه(210ت)ويعمق أبو عمرو بن العالء  .اإلنسان
 وساق الثريا في مالءتو الفجر      ت بيا حتى ذوى العود والنوىأقام

فاستعار لمفجر مالءة، وأخرج لفظو مخرج التشبيو، ويقول: أال تراه كيف "
نما استعار لو ىذه المفظة" ، فابن رشيق (1)صّير لو مالءة وال مالءة لو وا 

االستعارة، وأبو عمرو يراىا من عجيب أورد ىذا الخبر ألبي عمرو في باب 
االستعارات حيث جعل نسبة المالءة لمفجر نسبة تخييمية، وكأن الفجر صار 

 .سده مالءة، وىذا بعيد عن المألوفإنسانًا يضع عمى ج
في التشخيص رؤية أكثر وضوحًا من سابقيو  ه(255ت)ولمجاحظ 

ميقو عمى قول في طريقة التحّول الذي يحدثو التشخيص، إذ يقول في تع
 الشاعر:

 تبكي عمى ِعراصيا عيناىا      وطفت سحابة تغشاىا
ة الشيء باسم وجعل المطر بكاء من السحاب عمى طريق االستعارة، وتسمي"

ن لم وتكمن مالحظتو في قولو (2)"غيره إذا قام مقامو : جعل، فالتشخيص وا 
عارة تكمن يسمو باسمو ِفْعل يدل عمى اإلبداع في تجسيد المعنى، واالست

                                                                                                              

 .  156،  155ص: 2002،  3دار الكتب والوثائق القومية القاىرة ط،=    
ي، حققو وعمق عميو وصنع فيارسو العمدة في محاسن الشعر ونقده، ابن رشيق القيروان (1)

 .1/435م  2000، 1النبوي عبد الواحد شعالن مكتبة الخانجي القاىرة، طد.
والتبيين لمجاحظ، تحقيق عبدالسالم ىارون، دار الجيل بيروت، دار الفكر العربي  البيان (2)

 . 1/153م  1985، 5لمطباعة والنشر ، ط 
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روعتيا في إحداث الغرابة في النص وتحقق االستجابة والفيم عند المتمقي 
باعتبار أن الغريب دائمًا مستطرف وممفت لالنتباه، "والناس موّكمون بتعظيم 

 .(1)الغريب، واستطراف البعيد"
ونجد عبد القاىر الجرجاني في معرض حديثو عن االستعارة ودورىا 

الجماد حيًا ناطقًا، واألجسام الُخرس مبّينة، والمعاني يقول: "إنك لترى بيا 
الخفية بادية جمية ... إن شئت أرتك المعاني المطيفة التي ىي من خبايا 

 .(2)العقل كأنيا قد ُجسِّمت حتى رأتيا العيون"
غير أن مجموعة من النّقاد يتحدثون عن التشخيص حديث الرفض 

، وابتعاده عن م مجاراتو لمعادةعدم الوضوح، وعدلو، وعدم قبولو؛ بحجة 
ه( 322ت)، فيذا ابن طباطبا العموي (3)المقاييس المغوية المتعارف عمييا

واعمم أن العرب أودعت أشعارىا من األوصاف والتشبييات والِحكم يقول: "
ما أحاطت بو معرفتيا، وأدركتو عيانيا، ومّرت بو تجاربيا ... فتضمنت 

 .(4)"و من ذلك عيانيا وحّسيات ما أدركأشعارىا من التشبييا
 اب ــــــص من بـــــــبر التشخيـــــــــفقد اعت ه(327ت)فر ــــة بن جعـــــــأما قدام

                                                 
 .1/90البيان والتبيين   (1)
. عمي رمضان الجربي، منشورات اسة وتحقيق، دعبد القاىر الجرجاني، در لأسرار البالغة   (2)

ELGA   ،226: ص ،2001فميتا مالطا . 
منشر الدار البيضاء ينظر التوليد الداللي في البالغة والمعجم، محمد غاليم، دار توقبال ل  (3)

 . 27: م، ص1987، 1ط
، تحقيق عباس عبدالستار، منشو رات محمد عمي بيضون، ، ابن طباطبا العمويعيار الشعر  (4)

 16م ص: 2005، 2دار الكتب العممية بيروت، ط
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 المعاضمة حين عّمق عمى قول الشاعر:
 عمى البكر يمر بو ساق وحافر    وما رقد الولدان حتى رأيتو

ستعارة قبيح ال من اال فسمى رجل اإلنسان حافرًا فإن ما جرى ىذا المجرى"
، ومن الذين وقفوا موقفًا سمبيًا من التشخيص عمي الجرجاني (1)"عــذر فيو

، فقد خّطأ زىيرًا عندما وصف الضفادع وخوفيا من الغّم والغرق ه(392ت)
 بقولو:

 عمى الجدوع يخفَن الغمَّ والغرقا   يخرْجَن من شربات ماؤىا طحل
، (2)"ع ال تخاف شيئًا من ذلكأن الضفادمع ي بقولو: "فقد عّمق الجرجان
عمى أبي تمام في أنو جعل لمدىر أخدعًا ويدًا  ه(370ت)وعّمق اآلمدي 

: وىذه استعارات في عل  لممدح يدًا، وجعل المجد يحقدتقطع من الزند... وج
، حيث يرى أنيا تؤدي إلى (3)غاية القباحة واليجانة والبعد عن الصواب

يا مع مراعاة ما ى الواضح والقريب منفساد المغة ، ويطمب االقتصار عم
 .جرت عميو العادة

فالتشخيص من أىم الوسائل الفنية التي يستعين بيا الشاعر لبناء 
صوره الفنية، حيث جمالية التصوير الفني وبالغتو تكمن في الجمع بين 

                                                 
،  3القاىرة، ط  قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي،نقد الشعر،  (1)

 .  177: م، ص1978
الوساطة بين المتنبي وخصومو لمقاضي عمي عبدالعزيز الجرجاني، تحقيق وشرح محمد أبو  (2)

 .19،ص:2006، 1المكتبة العصرية صيدا بيروت، ط الفضل إبراىيم وعمي محمد البجاوي
تحقيق السيد   ،عر أبي تمام والبحتري ألبي القاسم الحسن بن بشر األمديالموازنة بين ش  (3)

 . 265، ص :  4أحمد صقر دار المعارف ط
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يجاد روابط بينيا، فكمما زادت درجة االختالف زادت  األشياء المتنافرة، وا 
ر، وىو ما يمفت انتباه المتمقي، ويجعمو يقف أمام الصورة روعة التصوي

 .قوف المعجب بيذه الممكة الخاّلقةو 
 :نبذة مختصرة عن الشاعر

ىو أبو العباس عبدا بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن ىارون 
نشأ في بيت الخالفة في الترف والنعيم وأسباب ، (1)ه(296ت)الرشيد 

العز والنعيم لم تدم لو طويال، فمات والده وعمره ثماني العظمة، إال أن أيام 
سنوات، فتوّلت تربيتو جدتو، وأحضرت لو المؤدبين والعمماء من كبار عمماء 
عصره، وانبثقت شاعريتو مبكرًا، واستمر في طمب العمم، وجالس الشعراء 
واألدباء والخمفاء، وصفوة القوم، فنضجت شاعريتو، واحتّل مكانة بين 

اء واألدباء، فصار عممًا من أعالم الشعر واألدب والنقد، فخّمف ثروة الشعر 
عممية تمّثمت في : ديوان شعر كبير، وكتابو البديع وىو من أول المؤلفات 
في ىذا الفن، والذي كان ىدفو من تأليفو: " تعريف الناس أن المحَدثين لم 

بو طبقات ، وكذلك كتا(2)"لمتقدمين في شيء من أبواب البديعيسبقوا ا
ب، وكتاب فصول التماثيل، ورسائمو، وعدة مؤلفات الشعراء، وكتاب اآلدا

 .أخرى
                                                 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خمكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت  (1)
 . 3/76م 1970

لمنعم خفاجي ، دار الجيل بيروت ط قديم وشرح وتعميق د. محمد عبداتالبديع البن المعتز،  (2)
 .  76م ص : 1990 1
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ـــ باىتمام العمماء، واألدباء، لقد حظي ىذا الشاعرـــ عمى مر العصور
ألدب، والنقد، جعمتيم والنّقاد، وال غرابة في ذلك؛ فقد ترك ثروة من الشعر، وا

 .ميق، والنقد المنيجيبالتحميل الع، ويتناولونيا يتدارسونيا
وبتأثير بيئتو العباسية المتحضرة، وحياتو الناعمة بين ردىات 
القصور، جاء شعره مميئًا بكل ما عايشو من ألوان الحضارة والترف في 

 .اٍن دقيقة، وخيال خصب، وذوق رفيعأسموب سيل، وعبارات لطيفة، ومع
ذا كانت االستعارة ــ والتي من مكوناتيا التشخيص ــ قد حظيت  وا 

باىتمام كبير من قبل النقاد، وأعموا من شأنيا، واعتبروىا من محاسن 
البيان، فإن ابن المعتز ــ وىو الشاعر والناقد ــ قد اىتم بيا، وجعميا أول 

ُيعَرف بيا  "استعارة الكممة لشيء لم أبواب كتابو ) البديع (، وعّرفيا بأنيا:
أشعاره كثرة تمي التشبييات في  ، وقد كُثرت في(1)"من شيء قد ُعِرف بيا

شعره، وحيث إن ابن المعتز قد اعتنى بالصورة التشخيصية في شعره، 
وأضفى عمييا لمسات إنسانية بكل سماتيا أّدت إلى تحقيق الروعة والجمال 
في شعره، فسيعرض ىذا البحث نماذج ليا؛ إلثبات مدى قدرة الشاعر عمى 

 .ى إجادتو فيوون االستعاري، ومستو استعمال ىذا الم
 ني المبحث الثا

 تشخيصه لمطبيعة ونباتاتها
الطبيعة بجماليا الساحر تستيوي الشعراء، وتثير عواطفيم، وتحرك 
خياليم، األمر الذي يجعل ليا حضورًا كثيرًا في أشعارىم، وفي العصر 

                                                 
 .  75البديع ، ص :  (1)
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العباسي الثاني ازداد اىتمام الشعراء بوصف الطبيعة، وأكثروا من الحديث 
: "ىدية قطوعاتيم، حيث إن شعر الطبيعة ىوائدىم ومعنيا في قص

، فقد حظيت الطبيعة بنباتاتيا (1)"رة الفنية العباسية لألدب العربيالحضا
المختمفة وأزىارىا الجميمة، بتأّمالت الشاعر عبدا بن المعتز ليا، فيي 
مسرح لخيالو الخصب، فقد عمل عمى إيجاد روابط قوية بينيا وبين اإلنسان، 

أنو يريد أن يوّسع دائرة اإلنسانية، لتشمل مظاىر الطبيعة المختمفة، في وك
ير من الروعة والجمال، فيو بحق "رائد في شعر أسموب عمى قدر كب

ولمبيئة العباسية المترفة المتحضرة دور كبير في خيال الشاعر  (2)"الطبيعة
بداعو الفني، فحين يصف زىرة النرجس بعد أن ارتوت بمياه المط ر، وا 

وأينعت وزىت، يسقط عمييا الصفات اإلنسانية، فإذا بيا ترتدي ثوبًا جميال، 
  (3)وليا عيون، وأجفان، وأحداق تنظر بيا فيقول:

 فأجفاُنيا بيٌض وأحداقيا صفرُ        ا كساىا الغيث ثوبًا من البياعيوٌن إذ
وفي موضع آخر عمى أنو ينظر إليو نظرة  اإلنسان الفرح المسرور، 

  (4):فيقول
                                                 

كتب تاريخ األدب العربي، مصطفى صادق الرافعي، منشورات محمد عمي بيضون، دار ال (1)
 . 3/91م  2000، 1العممية  بيروت ط

،  9يين بيروت، طلممالالشعر والشعراء في العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة، دار العمم  (2)
 .  772: م ، ص 1997

ديوان شعر بن المعتز، صنعو أبي بكر محمد بن يحي الصولي، تحقيق الدكتور يونس أحمد   (3)
 544/ 2م،1997 1عالم الكتب، بيروت، ط  السامرائي،

 .  2/544الديوان  (4)
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 ألحاَظ ذي فرٍح بالعتِب مسرورِ     النرجَس المّياَس يمحُظنا أما ترى
 .(ــ والفرح والسرور يمحظنافالتشخيص يظير في قولو )

أما تفتح أزىار الورد عند الصباح، فقد خمع عمييا الصفات اإلنسانية 
، والتي شّخصيا ى زىرة النرجس التي لم تتفتح بعدبـأن جعميا تضحك عم

    (1)وجعل ليا عيونًا مميئة بالقذى في قولو:أيضًا 
 قذيْت وآذَن حبُّيا بمماتِ        الورُد يضحُك من نواظِر نرجسٍ 

، ويضفي عمى ىذه ون ــ والقذى( من خصائص اإلنسانالضحك ــ والعيفـ )
من الصفات اإلنسانية فإذا ليا  العديد -وىي متفتحة جميمة -الزىرة أيضاً 

  (2)( فيقول:داق، وأجسام، وأنفاسوأجفان، وأح مدامع،)
 مدامُعيا من فــــــــوق أجفاِنيا ُدرُّ     ـــــــــــماعيـــــــــــوٌن إذا عاينتــــــيا فكأنَّ 

 وأجساُميا ُخضٌر وأنفاُسيا ِعطـــرُ     ىا بيٌض وأحداُقيا ُصفرُ محاجرُ 
 ويجمع بين جمال أزىار األقحوان، وأزىار الورد في لوحة تشخيصية

(، المخضوبة )البنان ( بزىرة الوردميمة، حيث أزىار األقحوان )يطفنج
با الخف (، تمّيل ىذه الزىور يفة والمعتدلة، ويجعل ليا )أيدٍ ويشخص رياح الصَّ

عمى بعضيا، وال يجد ليا تشبييًا يناسب الحالة إاّل تشبيييا وىي تشتبك مع 
ازجًا في ذلك بين الطبيعة بعضيا، باألفواه التي تمثم الخدود شوقًا وفرحًا، م

  (3)والعشق، فيقول:

                                                 
 . 54/ 2الديوان  (1)
 . 531/ 2الديوان  (2)
 . 426/  2الديوان  (3)



 الثَّالث العدد                                      مجلة العلوم الشرعية  

 التشخيص في شعر ابن المعتز

 
-109- 

 من الورد ُمخضلِّ البناِن َنضيدِ    اناٍت ُيطْفَن بناصعٍ أرى ُأقحو 
ـ  ُثغــوٌر َىوْت شوقًا ِلَمثِم خـــــــــــدودِ    ـــبا فكأنَّــــــياُتميُِّميا أيدي الصَّ

ويشّخص األزىار التي في روضة قد سقتيا سحابة ماطرة، وأروت 
( من شدة الفرح والسرور، شديد، فإذا ىذه األزىار )تبتسم رابيا بعد عطشت

  (1)حيث قال:
 َتروي ثرًى منِك أمسى غيَر ريَّان      ــــــــــــِر باكـــــرةٍ جادتْـــــك رائحـــــٌة في إث

 (2)ِر أجفــــــانِ كأنَّــــــــــُو حــــدٌق فــي غيــــــ     النَّوَر في مغناِك ًمبتسماً حتَّى أرى 
وعند تفّتح األزىار بعد انكماشيا يصورىا وكأنيا إنسان رفع جفنو، 

ميو، فالتشخيص يتضح في األلفاظ )ىاجع، واستيقظ بعد أن كان مغشيًا ع
 (3)(، في قولو:جفنو

 (4)كذي الَغشي َيمقى راحًة فيفيقُ       ُع األنواِر يرفُع َجفَنوُ ترى ىاجِ 
ضاحك السن، مظيرًا إحسانو لمناس بأشذائو  والربيع في طرب وفرح،

العطرة وألوانو الزاىية الجميمة، والحدائق في ضحك شديد فرحًة بما فعمو 
ظمأ شديد، وقد تجمى السحاب من إنزال لممطر التي روت األرض بعد 

 (، الضحك دةــــي شــــــــية التي ىـــــــــرب، والضحك، والقيقـــــالطص في )ــــــالتشخي
                                                 

 . 190/ 1يوان الد (1)
 مغناك: المغنى واحد المغاني، وىي المواضع التي بيا أىميا، لسان العرب، مادة: ) غنا ( . (2)
 . 339/  2الديوان  (3)
 ىاجع: ىجع ييجع ىجوعًا : نام، وقيل: نام بالميل خاصة، لسان العرب مادة: ) ىجع ( . (4)
 
 



 الثَّالث العدد                                      مجلة العلوم الشرعية  

 التشخيص في شعر ابن المعتز

 
-110- 

     (1)فقال:
 ضاِحُك السِّنِّ ظاىُر اإلحسانِ    يـــــُع َطــــــروبٌ إْن تطــــرَّبَت فالرب

 من ُصنوِع السَّحاِب بالظمــــــــآنِ    روضُة الجزائِر ضحكاً  َقيَقيتْ 
ويشخص الروض المميء بصنوف من األعشاب والنباتات واألزىار 

طار، فيجعمو إنسانًا يرتدي العطرة في فصل الربيع الجميل بعد سقوط األم
  (2)ثوبًا موّشى بكافة أنواع الزينة، فيقول:

 ـــــــُر والحْت بوارُق األنواءِ    يــــــــــِع وازدوج الطيـَجــدَّ ريُح الرب
وَض الِبسًا ثوَب وشيٍ وترى   َنسجتُو ِلميو أيدي السَّماءِ    الرَّ

خيال الفياض ويرسم لوحة غاية في الروعة والجمال وسمٍو في ال
تات واألزىار، لفصل الربيع الجميل أثناء سقوط المطر الخفيف عمى النبا

فإذا الزىر )يضحك(، واألرض )تكتسي الثياب(، والسحاب )يبكي(، والمطر 
  (3)( الثياب الجميمة عمى الربى، قائاًل:الخفيف )يخمع

 ثيابِ  واألرُض قد ُكسيْت ُصنوفَ        نَّوُر يضحُك عن ُبكاِء سحابِ ال
 (4)ُنِسَجْت بغيــــِر أنامـــــِل األتـــــــــــرابِ       ىاُم عمى الرُّبى ديباجــةً َخمَـــــَع الرِّ 

 يا ـــوالرياض تتقدم بالشكر الجزيل لألمطار التي سقت تربتيا، مما جعم
                                                 

 . 238/  2الديوان  (1)
 . 447/  2الديوان  (2)
 . 461/  2الديوان  (3)
الرِّىام: الِرىمة: المطر الضعيف الدائم صغير القطر، والجمع: ِرىٌم وِرىام، لسان العرب،  (4)

 مادة: ) رىم ( .
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 : (1)تنمو وتزدىر
 ِض وُشكَر الرياِض لألمطارِ      ترى نعمَة السماِء عمى األر ما
عالم اإلنسان، فنجده يشخص يستمر الشاعر في نقل الزىور إلى و 
وقد تفتحت ومال بيا غصنيا من شدة الوقوف والسير بعد إطالة  الزىرة

نظرىا إلى نجوم السماء في ظممة الميل وىي في حالة اندىاش وانبيار، 
رعت نجوم، العين، الخصائص اإلنسانية في ألفاظو ) حيث تجمت ىذه

  (2)( في قولو:لجيد، والنعاس، والسيرستيقاظ، واواال
 لوال الندى طاَر حوليا الشََّررُ       سِرَجْت مصابُحيا في زىرٍة أُ 

 والميُل داجي الِقنــــاِع ُمعتِكــــــــــــرُ     َرَعْت نجـــــــوَم السماِء باىتًة   
 السَّيــــــــــرُ داَم عميـــــيا الوقــــوُف و        ى وجيـــــِد ناعسةٍ بعيِن يقظــ

ة عمى فاكية التفاح، في ألفاظ: )جاءت، ويضفي كذلك الصفات اإلنساني
  (3)( بقولو:تحكي، لم تتطّيب

 تحكي لو قوَل َمواليـــيا     تفاحٌة جاءْت إلى عاشقٍ             
 طيِّبٌة مع طيِب ىادييا      يـــٌب ولكنَّـــــــياما مسَّيا طِ 
  (4)ويصف النخل بقولو:

 ال تشتكي ِحالِّ وال ِرَحال   ولقائٍح في الطيِن باركةٍ 

                                                 
 . 218/  2الديوان  (1)
 . 518/  2الديوان  (2)
 . 373/  3الديوان  (3)
 . 568/  2الديوان  (4)
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( من كثرة في دائرة اإلنسانية، في كونيا )ال تشتكي حيث يأبى إال أن يدخميا
 .ِحل والترحال بل ىي صابرة محتسبةالوقوف طمبًا لم

والسجود والخشوع والتقبيل التي ىي من خصائص اإلنسان، يصر 
  (1)ويضفييا عمى القمم أثناء الكتابة، فيقول: -عوبفضل خيالو الواس -لشاعرا

 سًا كما قبََّل الِبساَط شكورُ       ٌد خاِشٌع ُيقبُِّل قرطاساجِ 
وابن المعتز الذي لم يترك شيئًا وقعت عميو عيناه إال وصفو، فيصور 

  (2)حركة وصوت الديك عند الصباح، وينقمو إلينا بخيالو الشعري، قائاًل:
 عمى الظَّالِم وناداُىْم بتغويثِ        صفََّق الديُك من وجٍد ومن أسفٍ و 

، واألسف، والمناداة، واالستغاثة(، التصفيق، والوجدفالتشخيص يتضح في )
 . والتي ىي من طبائع اإلنسان

ىكذا استطاع ابن المعتز بخيالو الفّياض، وحسو المرىف، ودقة 
لطبيعة وما فييا، ويدخميا في دائرة مالحظتو أن يشّخص كثيرًا من نباتات ا

اإلنسانية؛ وذلك باستعارة خصائص اإلنسان ليا فيي تسمع، وتحس، 
 .تكمم، وتقوم بكل الوظائف الحيويةوتشعر، وت

 الثالمبحث الث
 تشخيصه لمظواهر الطبيعية

لقد حظيت الطبيعة عمومًا باىتمام ابن المعتز وتأمالتو، وال سّيما 
اىر الكونية تعتبر مسرحًا لخيالو الشعري، وكأنو يريد أن الُعموية منيا، فالظو 

                                                 
 . 522/  2الديوان  (1)
 . 62/  2الديوان  (2)
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يوسع دائرة اإلنسانية؛ لتشمل كل ما في ىذا الكون، فالميل والنيار، والسماء 
واألرض، والمطر والبرق والرعد، والضوء والظالم، والسحاب والرياح، 

نساني عمى قدر من والنجوم وغيرىا، كل ذلك يصوره خيالو في قالب إ
 .والجمال الروعة

نزاليا لممطر عمى األرض،  فحين يتحدث عن السحابة الماطرة لياًل، وا 
وصوت الرعد بيا، ينزع كل لباس الطبيعة عن ىذه الصورة، ويمبسيا الّمباس 
اإلنساني، وال يترك في األبيات إال ألفاظًا قميمة تصل المعنى بأصمو 

  (1)فيقول:
 َرىــــــــــــيا في خــــــدوِد الثَ ــــــــجرى دمَعـ        ــكاـــــــُل الُبــــــــــــــــــــــٍة ال َتمــــــــــوساريــــ

 ــٍة تـُــــــــــــــنــْــــَتضــــىـــــــــــــــديـــــرٍق كينببــــــــ         ياــــــــــَتقدُح الصبَح في ليمِ  سرتْ  
 (2)ىــــِر الرَّحــــَجـــــدًا أجـــــــــشَّ كَ ــــــــِء رعـــ        ماــــــْت في الســـــــَدنْت َجْمَجمَ فمّما  
بـــــــبأنــــواِرىــــ         ارِتداُء الَيفـــــــاعِ  ياـــــــضماٌن عمي   (3)ـــــــــاــــــــــــــــــــا واعتِـــــجـــــاُر الرُّ
 عمى التُّرِب حّتى اكتسى ما اكتسى         ـــــياً ـــــــــــــــــا بـــــــاكــفـــما زال مدمُعـــــي 

( شخيص في كون السماء )تبكي وتدمع(، واألرض ذات )خدودفالت
بح يسيل عمييا ذلك الدمع، والسحابة في سيرىا لياًل تقدح الضوء كأنو ص

 ( بإنبات النباتاتلسحاب )يضمن(، )ويتكفل، وافي ليل، والسحابة )ال تمّل(

                                                 
 . 11/  1الديوان  (1)
 أجّش: شديد الصوت، لسان العرب، مادة: )جشش ( . (2)
اليفاع: ما ارتفع من األرض، لسان العرب، مادة: ) يفع ( و اعتجار: التحاف، لسان العرب،  (3)

 مادة ) عجر ( .
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ل الدموع ( وتنز واأللوان، وتستمر السحابة )تبكيواألزىار المختمفة األشكال 
 .عمى التراب حتى )تكتسي( األرض حمتيا الجميمة

: بكاء إلى دموع إلى خدود، ة كاممة مميئة بمظاىر اآلدمية منفالصور 
مع عدم الممل، والضمانة والكفالة، واالكتساء، خيال في غاية الروعة 

المتباعدات، وربطيا بروابط مى مقدرة الشاعر في الجمع بين والجمال يدل ع
 .وثيقة

والسحابة الممطرة والبرق يممع بيا، وىي شديدة السواد وبعد أن أنزلت 
حمولتيا من الماء خّف سوادىا، ومال لونيا لمبياض، يشخصيا ويجعميا 

، وبعدما كان جفن يشخصو كذلك ويصوره إنسانًا يضحك باكية، والبرق
بة  أكحل تغّير أبيضًا بمجرد أن سكبت دموعيا عمى األرض، السحا
    (1)فيقول:

 َموصولُة باألرِض ُمرساُة الطُُّنبْ    ضحـــُك فيـــيا برقُـــياباكــــــــــيٌة يَ 
 (2)َمرىاَء من إسباِل دمٍع ُمنَسِكــــــبْ    جاءْت بَجفٍن أكحٍل وانصَرَفتْ    

 .كل ذلك من خصائص اإلنسان والدمع،فالبكاء والضحك، والجفن 
بعل( لمتربة كي( عمى التراب، وقطرات المطر )تبوالسحابة الماطرة )

  (3)الِبكر، في قولو:
 تبكي عمى التُّرِب ُبكا العاشقِ       ٍة ُمشَعمِة البــــــــارقِ وُمزنــــــــــ

                                                 
 . 43/  1الديوان  (1)
 دة: ) مره (.مرىاء: الُمرىُة: البياض الذي ال يخالطو غيره، لسان العرب، ما (2)
 . 558/  2الديوان   (3)
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 (1)التــربِة العاتــقِ  والَقْطـــــُر َبْعــــــــــــلُ       بالقطر ُبطوَن الثَّرى َتْمَقحُ 
ويذىب بو خيالو الواسع، ودقة مالحظتو، إلى تصوير الرياح بأن ليا 
أعناقًا، تحمل عمييا السحابة المثقمة بالماء، وىي تتمايل من حمولتيا، 

  (2)فيقول:
 (3)َتَياَدى فوق أعناِق الّرياحِ       َقرٍة بثقِل الماِء جاءتْ وُمو 

اإلبداع والطرافة، غير أن ىذه المرة  ولمرياح صورة أخرى غاية في
قصد الرياح الخفيفة اليادئة، حيث يصورىا عند ىبوب نسماتيا عمى 

( كأنيا ليا في ىذه الحالة )أيدي األزىار، ونقميا لعطورىا وروائحيا الزكية،
  (4)تفتح بيا ىذه األوعية المغمقة، وتوزع العطور، وذلك بقولو:

 (5)تُفتُِّحيا أيدي الرياِح المطائفِ       اِعياَعياَب الِمسِك بين ِبق كأنَّ 
وينقل أيضًا النجوم إلى عالم اإلنسان، بإثبات صفات إنسانية ليا، 
وىي صفة إدامة النظر مع سكون الطرف، ويشبييا بامرأة ذات عينين 

  (6)زرقاوين، وقد توّشحت بنقاب أسود، فيقول:
 (7)نظُر من نقاٍب أسودِ زرقاُء ت     الفرقداِن كما َرَنتْ  ورنا إليَّ 

                                                 
 العاتق: الِبكر، لسان العرب، مادة: ) عتق( . (1)
 . 484/  2الديوان  (2)
 موَقرة: حممت حماًل ثقياَل، لسان العرب، مادة: ) وقر ( . (3)
 . 304/  3الديوان  (4)
 ب ( .عياب: الَعيبة وعاء من أدم يكون فيو المتاع، لسان العرب، مادة: ) عيا (5)
 . 90الديوان /  (6)
 رنا: الرنو، إدامة النظر مع سكون الطرف، لسان العرب، مادة: ) رنا ( ، الفرقدان: نجمان  (7)
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 .النجوم ىي: )رنا، تنظر، نقاب(فالصفات اإلنسانية التي أسقطيا عمى 
ويراقب حركة نجم الثريا وىو يتجو إلى الغرب، ويشّخصو في صورة 

   (1)إنساٍن يمّيل رأسو، ُمنِصتًا إلى غيره وىو في حالة استحياء، بقولو:
 ـــَغْرِب بأسراٍر وىي َتحَتِشمُ      ــالثُّريَّا إلى الــــــوَميَّمْت رأَسيا 

والميمة المقمرة تمفت انتباىو، بجمال ضوئيا، ويبدع في تصويرىا في 
  (2)ىيئة إنسان ارتدى ثيابًا بيضاء جميمة لم ُتدنَّس بشيء يغير لونيا، فيقول:

 وثياُبيا من ُظممٍة لم ُتْدَنسِ      ُمقمرٍة أتاىا ُصبُحيابيضاَء 
ح فينقميما كذلك إلى عالم اإلنسان، بأن جعل شدة أما الميل والصب

ظالم الميل وطولو شعرًا أسوَد غير مفروٍق، وجعل لمصبح جبية، قد ُأسبل 
 (3)عمييا ذلك الشعر، فقال:

بِح غيَر َمفروقِ       الميَل ُمْسِباًل شعراً مالي أرى   عن َجبيِة الصُّ
لمصبح والميل ويمعن في دقة التصوير والجمع بين المتباعدات فإذا 

  (4)جيشان متقابالن في معركة، أحدىما منتصر واآلخر ميزوم في قولو:
 ِبَعسكٍر من ُجنوِد النُّور َمْبثوثِ      َزَم اإلصباُح ليَمُيمُ حتَّى إذا ىَ 

 قًا، يسيل عمى الفجر انتزاعو، ـصًا رقيــــدي قميــــــالم، وتخيمو يرتــــــوشخص الظ
                                                                                                              

 في السماء.=     
 . 344/  3الديوان  (1)
 . 153/  2الديوان  (2)
 . 171/  2الديوان  (3)
 . 62/  2الديوان  (4)
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  (1)بقولو:
 وأرى بياَض الفجِر كالسيِف الصَّدي   ُم َفحيَن رقَّ َقميُصوُ الأمَّا الظ

والشمس في يوم ماطر ممبٍد بالسحب، تظير منو حينًا ثم تختفي، ال 
يجد الشاعر ليذه الصورة إاّل أن يخمع عمييا الصفات اإلنسانية المناسبة، 

ض فتتراءى لو بأن ليا عين تنظر بيا إليو، وكأنيا عين إنسان الزمو المر 
حتى أضناه، ينظر من خمف ستار إلى من حولو من العّواد، وىو ما جاء 

  (2)في قولو:
  (3)َمريٍض ُمْدَنٍف من خمِف سترِ    شَّمُس َترُمُقنا بمحظٍ َتَظلُّ ال          

، ىذا ما تخيمو والشمس )تمثم( الثرى، والسحاب لو )جفن يدمع(
انتياء المطر مباشرة،  الشاعر ألشعة الشمس عند سقوطيا عمى األرض بعد

  (4)فيقول:
 َجفُن السحاِب بأدمِع األنواِء     اىا الشمُس لمَّا َعمَّياَلَثمْت ثر          

وقطرات الندى عمى األزىار، وىي تحركيا الرياح، بدت لو وكأنيا 
فرسان تمتطي صيوات جيادىا، فقطرات الندى فرسان، واألزىار خيول، 

  (5)بيا الخيول لُتسرع، في قولو: والرياح بأيدييا سياط، تحثّ 
                                                 

 . 91/  2الديوان  (1)
 . 524/  2الديوان  (2)
 مدنف: براه المرض حتى أشفى عمى الموت، لسان العرب، مادة: ) دنف ( . (3)
 . 450/  2الديوان  (4)
 . 518/  2الديوان  (5)
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 تحثَُّينَّ سياُط الريِح في السَّحرِ    ْطٍر عمى خيٍل من الزَّىرِ ُفرساُن قَ      
تمك ىي نماذج ليست بالكثيرة، مقارنة بما ورد في شعر عبدا بن 
المعتز من أمثاليا، والتي اتسمت بأسموب التشخيص، وخمع صفات ومالمح 

يعة بمناظرىا الجميمة، وظواىرىا المختمفة، وقد جاءت اإلنسانية عمى الطب
بأسموب رائع وجميل، تمّيز بالبساطة والوضوح، ورقي الخيال وخصبو، 
وسيولة لغتو، وبعدىا عن التعقيد واإلغراب، مع الجرس الموسيقي العذب 
والجميل، وقد اقتصر الباحث عمى تتبع التشخيص في بعض أشعاره في 

إلى أغراضو األخرى، والتي اكتظت بالموحات  الطبيعة، دون الولوج
التشخيصية الجميمة، والسيما أشعاره في وصف الخمر، وأدواتيا وأوانييا، فقد 

مما يجعميا مادة  صية األسموبية كثرة ممفتة لمنظر،كُثرت فييا ىذه الخا
 .سة والبحث منفردة عن بقية أشعارهلمدرا
 

 خاتمة البحث
خيص في شعر ابن المعتز، وىو اتجاه لقد تتبع الباحث أسموب التش

ند شعراء العصر العباسي ليس بالجديد عمى الشعر العربي، ولكنو كثر ع
: أبي تمام، والبحتري، وابن الرومي، وقد اّتسع فيو ىذا الشاعر، من أمثال

وتفّوق في مجال الصورة ـــ وال غرو في ذلك ـــ وىو الشاعر المبدع، والعالم 
لفذ، يتناول الظاىرة، ويمح عمييا حتى يظيرىا أمام خيالك البالغي، والناقد ا

حساسك، فيعمقيا بطرق فنية عدة، ويربط بين الطبيعة واإلنسان بروابط  وا 
 وثيقة، فيجعل لمصورة قيمة فنية عالية.
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وحيث إن المغة الشعرية تتجاوز مستوى اإلفيام الذي تحققو األلفاظ 
لتعجب، والدىشة، وبما أن الحقيقية، إلى مستوى آخر ىو المتعة، وا

التشخيص بشكل عام ىو الخروج عن األوضاع المغوية المألوفة لمعاٍن 
جديدة، وكذلك المغة الشعرية ليست في حشد األلفاظ، بل في تفاعميا مع 
عقل ووجدان األديب، فإن ابن المعتز، قد عمد إلى التشخيص كأحد ركائز 

آدمية، تشعر وتحس، وتسمع  الصورة الفنية لديو، فألبس المعاني صورًا 
وتتكمم، فبدت الطبيعة بجميع مظاىرىا وظواىرىا ناطقة حية، يستطيع 

 .قي أن يحّس بيا ، ويشعر بحيويتياالمتم
فالتشخيص ظاىرة أسموبية انتشرت بكثرة في أشعار ابن المعتز، وقد 
عرض الباحث لنماذج منيا عمى سبيل المثال ال الحصر، وفي أشعاره في 

عمى وجو الخصوص؛ ليثبت مدى اّتكاء الشاعر عمى ىذا المون  الطبيعة
االستعاري في إبداعو الشعري، ويبقى ليذه الظاىرة الحضور الكبير في 
أشعاره األخرى، وال سّيما أشعاره في الخمر، وأوصافيا، وأوانييا وأوعيتيا، 
وكل ما يتصل بيا، مما يجعل منيا موضوعًا ثريًا لدراسة ىذه السمة 

 موبية .األس
وأخيرًا، فأرجو من ا العمي القدير أن يحالف ىذا البحث التوفيق 
والسداد، وأن يكون سببًا في فتح باب لمبحث، َيِمُج منو غيري إلى دراسة 
أكثر عمقًا واتساعًا وشمولية في تتبع ىذه السمة األسموبية الرائعة في أشعار 

 صالحاتد  الذي بنعمتو تتم الوالحم       الشاعر .
 .الباحث                                                         
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 قائمة بمصادر ومرجع البحث
ـــ أسرار البالغة، عبد القاىر الجرجاني، دراسة وتحقيق عمي رمضان 

 .م 2001فميتا مالطا،  ELGAالجربي، منشورات 
ي، دار المنعم خفاجـــ البديع البن المعتز، تقديم وشرح وتعميق د. محمد عبد 

 .م1990، 1الجيل بيروت، ط 
ـــ البيان والتبيين لمجاحظ، تحقيق عبد السالم ىارون، دار الجيل بيروت، 

 .م 1985، 5ربي لمطباعة والنشر، ط دار الفكر الع
ـــ تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، منشورات محمد عمي 

 .م 2000، 1لكتب العممية بيروت، ط بيضون، دار ا
دار ـــ التوليد الداللي في البالغة والمعجم، محمد غاليم، دار توقبال لمنشر، ال

 .م 1987، 1البيضاء المغرب، ط 
ـــ دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، قرأه وعمق عميو محمود محمد 

 .م 2004، 5بة الخانجي القاىرة، ط شاكر، مكت
ر محمد بن يحيى الصولي، تحقيق ـــ ديوان شعر ابن المعتز، صنعو أبي بك

 .م 1997، 1، عالم الكتب بيروت، ط يونس أحمد السامّرائي
ـــ الشعر والشعراء في العصر العباسي، د. مصطفى الشكعة، دار العمم 

 .م 1997، 9بيروت، ط لمماليين، 
ـــ العمدة في محاسن الشعر ونقده، ابن رشيق القيرواني، حققو وعمق عميو 

، 1بة الخانجي القاىرة، ط النبوي عبد الواحد شعالن، مكت وصنع فيارسو،
 .م 2000
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ـــ عيار الشعر البن طباطبا العموي، تحقيق عباس عبد الستار، منشورات 
 .م 2005، 2لكتب العممية بيروت، ط محمد عمي بيضون، دار ا

 م. 2002ـــ لسان العرب البن منظور، دار الحديث القاىرة، 
بي زكريا يحيى بن زياد الفّراء، تحقيق ومراجعة محمد عمي ـــ معاني القرآن، أ

 .م 2002، 3ئق القومية القاىرة، ط النّجار، مطبعة دار الكتب والوثا
ـــ معجم المصطمحات األدبية، إبراىيم فتحي، التعاضدية العمالية لمطباعة 

 .م 1986، 1والنشر، صفاقس تونس، ط 
ري، ألبي القاسم الحسن بن بشر ـــ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحت

 .4لسيد أحمد صقر، دار المعارف، ط اآلمدي، تحقيق ا
الخانجي  ـــ نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة

 .م 1998،  1القاىرة، ط 
ـــ الوساطة بين المتنبي وخصومو، عمي عبد العزيز الجرجاني، تحقيق وشرح 

مكتبة العصرية صيدا، محمد عمي البجاوي، المحمد أبو الفضل إبراىيم، و 
 .م 2006، 1ط 

ـــ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خمكان، تحقيق إحسان عباس، 
 .م 1970دار الثقافة بيروت، 

 
     

 


