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Abstract
The study dealt with personification phenomena in Mohammed Saieed Alabassi,s poems
applied to two poems ''Maleet and Zikriaat " ,taking a short summary about Sudanese
literature status among Arab Literature ,followed by a brief account about the poet's early
life ،his learning Quran his culture and his education from the scientists of his time ,and
his poetic style and mysticism and researchers views towards poetic status. Then the
research went to personification concepts passing by its definition and resources ,then
treating a related concept like the embodiment ,anthropomorphism and humanization .the
research was concluded by applying personification to two poems "Maleet and Zekriaat" for
its richness with wonderful imaginations and beautiful similes and prominent
personification metaphors to highlight it and how the poet employed .The research was
concluded by findings and recommendations followed by resources and references.
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التشخيص وظواهره يف شعر دمحم سعيد العباسي :دراسة تطبيقية
د .منال األمني مصطفى إدريس

األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية ،جامعة امللك خالد ،اململكة العربية السعودية
د .هرمني مسري مصطفى البنا
األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية ،جامعة امللك خالد ،اململكة العربية السعودية
امللخص
تناوؿ البحث التشخيص وظواىره يف شعر دمحم سعيد العباسي ابلتطبيق على قصيديت " مليط وذكرايت" ،مث بعض
األبيات من ديوانيو اىتم فيها ابلتشخيص ،متناوال نبذة قصَتة عن مكانة األدب السوداين بُت اآلداب العربية،
قائدا للواء الشعر احلديث ،واتصالو ابدلدارس احلديثة إابف وجوده جبمهورية مصر العربية،
وكيف أف الشاعر كاف ً
تال ذلك تعريف ابلشاعر :نشأتو وتعلمو القرآف وتصوفو ودراسة األدب على شيوخ اللغة ،واطالعو وثقافتو،
وأخذه العلم من علماء عصره ،وأسلوبو الشعري ،وآراء الباحثُت يف منزلتو الشعرية  .مث تتطرؽ البحث إىل مفهوـ
التشخيص مرورا بتعريفو ومصادره ،وأعلية دارستو كظاىرة أدبية فنية نقدية جديرة ابلبحث والتنقيب ،مث معاجلة
مفاىيم مرتبطة بو كالتجسيد والتجسيم واألنسنة ،وىي رتيعها تكاد تدؿ على معٌت واحد وإف اختلفت تسميتها
كمصطلحّ .
وعرج البحث -بعد ذلك -على اختيار ظلاذج من التشخيص من القرآف والسنة والشعر العريب ،ابتداءً
من العصر اجلاىلي وحقبًا من سلتلف عصور األدب ،وإثبات حقيقة وجود الظاىرة عند العرب منذ القدـ وليس
الغرب ،واستخداـ دمحم سعيد العباسي ذلا يف كثَت من قصائده اليت بث فيها التشخيص أدا ًة حيةً زخرؼ هبا
ديوانوُ .خ تم البحث بتطبيق التشخيص على قصيديت " مليط وذكرايت " دلا احتشد فيهما من أخيلة رائعة
وتشبيهات رتيلة ،واستعارات تشخيصية ابرزة أخذت البحث لتسليط الضوء عليها وكيفية توظيف الشاعر ذلا؛

مبًرا النواحي اجلمالية واألسلوبية اليت حظيت هبا القصيداتف دوف سائر قصائد الديواف.
وخلص البحث يف هنايتو إىل نتائج وتوصيات أعلها " عقد موازانت بُت الشاعر وأقرانو الذين يشاهبونو يف
األسلوب" ويل ذلك مصادر ومراجع ذيل هبا البحث.
الكلمات املفتاحية :الشعر السوداين ،العباسي ،التشخيص ،مليط ،ذكرايت.
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مقدمة :
األدب صورة احلياة ومرآهتا؛ تتمثل فيو جوانب النهضة ومظاىر ادلدنية وأدوات احلضارة وألواف الثقافة ،ومرافق
احلياة ونوازع النفوس لكل أمة من األمم يف كل عصر من العصور .واألدب السوداين أدب قمُت ابلدراسة جدير
ابالىتماـ والبحث؛ فقد هنض بو شعراء كثَتوف ,منهم الشاعر الفذ ( دمحم سعيد العباسي )( )3الذي أثرى
وظالال يتفيؤىا الباحثوف .أما شخصيتو،
الساحة األدبية السودانية فكاف ديوانو قبلة للقراء ،ووجهة للدارسُت،
ً
فقد تناوذلا األدابء والنقاد ابإلطراء؛ يقوؿ سعد ميخائيل " :يعد الشاعر دمحم سعيد العباسي يف الطبقة األوىل من
شعراء السوداف " ( .)4ىذا فوؽ أنو كاف متفوقًا ،ذلك ألنو نشأ نشأة عرؼ فيها القرآف وعرفو ،وجاءتو الثقافة
الدينية والعربية منقادة إليو تُر أذايذلا ،اطلع على دواوين الشعراء وكتب اللغة ،واىتم ابلنحو العريب والصرؼ،
وأخذ العلم من القرآف الكرمي ومن بعض علماء زمانو .زار مصر وهنل من األدب العريب ،اقتبس من القرآف وبعض
قصائده ذات أثر صويف .كاف يف طليعة الشعراء السودانيُت؛ عب عن ذلك عبد اجمليد عابدين بقولو " :ويف شعر
كثَتا بنفحات تذكران بشعراء العرب ادلتقدمُت ومن سار على هنجهم يف العصر احلديث "( )5بينو
العباسي نلتقي ً

وبُت الشعراء العرب بعض التشابو كالشريف الرضي وزلمود سامي البارودي والشاعر األموي عمر بن أيب ربيعة،

ابعث هنضة الشعر
وأيب فراس وادلتنيب والشاعر السوداين دمحم عمر البنا .ودمحم سعيد العباسي شاعر ابرز إذ يعد َ
احلديث يف السوداف .أما شعره ،فرصُت جزؿ تبدو فيو نزعة البادية حاضرة ،والتصوؼ والوطنية ،وادلثل والقيم
األخالقية ،وادلرأة وما عاشو من احلرماف يف بيئتو ادلتشددة .أما الصورة الفنية يف شعره فقد احتشدت يف شعره شىت
دروب البياف .أما التشخيص -الذي ىو أساس البحث -فقد أخذ منو دمحم سعيد العباسي النصيب األوفر واحلظ
شأوا بعيدا ،وينم ذلك
األكمل وانبى ؼللع صفات اإلنساف على تشبيهاتو واستعاراتو وصوره الفنية وبلغ يف ذلك ً

عن قدرتو على تطويع األلفاظ ،واستيحاء الصور اجلميلة وتزيُت جيد قصائده هبا فتبدو كحبات لؤلؤ يتحدرف
عليها ،وىف قصيديت " مليط " و" ذكرايت " ما يؤكد استخداـ الشاعر للتشخيص بعناية كبَتة .

 3الشاعر دمحم سعٌد العباسً ولد بعرادٌب بالنٌل األبٌض  32رمضان  8387هـ ،دخل الخلوة لمراءة المرآن فً السابعة
من عمره ،حصل على شهادة من األزهر الشرٌف ،ألتحك بالمدرسة الحربٌة المصرٌة 8788م ،درس على ٌد الشٌخ
عثمان زناتً أستاذ اللغة العربٌة وكان فً طلٌعة الشعراء واألدباء فً زمانه ،دٌوانه ٌمع فً ثالث أبواب ،االجتماعٌات
وممطوعات وتخمٌسات للرائٌة المشهورةٌُ ،نظر دٌوان دمحم سعٌد العباسً ،الدار السودانٌة للكتب ،الخرطوم ،الطبعة
األولً 8328هـ 3282 ،م ،ص .83 :82
 4عبد المجٌد عابدٌن :فً الشعر السودانً ،دار الفكر بٌروت ،ط  8863 ،3م ،ص .24
 5نظرات فً شعر العباسً :جماعة األدب المتجدد دار اإلرشاد للطباعة والنشر ،ط ،8ص  ،834ودمحم مصطفى هدارة،
تٌارات الشعر المعاصر فً السودان 8863م ،ص .838
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فالتشخيص صورة استعارية يستخدمها الشاعر ليضيف هبا رتاال ألبياتو ،ويبث هبا الروح يف شعره ،وادلطلع على
البعض الدراسات اخلاصة ابلتشخيص غلد تداخال كبَتا بُت ىذا ادلفهوـ وعدة مفاىيم أخرى مثل التجسيد
والتجسيم واألنسنة وغَت ذلك .
أسلواب ألغلب قصائده فاتسمت ابحليوية ،وبرز فيها اجلماؿ ماثال
فالشاعر دمحم سعيد اختذ من عنصر التشخيص ً

قائال :
للعياف ومن ذلك تشخيصو األايـ خالعا عليها صفات اإلنساف فيستخدـ التشخيص دلعاتبتها ً
وىن فوارؾ()6
عاتب أايمي َ
أُ ُ

أطلن شقائي يف التمنع والص ّد ()7

مستجداي
ومن صور التشخيص يف شعره اليت استمدىا من بيئتو وانتقالو من ماء إىل ماء وتتبعو تساقط ادلطر
ً
الغيث والرعد ،قولو:
ضالؿ دلستجدي الغيوث الرو ِ
ومستوقف بُت الرىب وادلعاىد ()8
اعد
ٌ
اما أسباب اختيار ادلوضوع ،فيمكن تلخيصها فب النقاط اآلتية:
 حتقيق االنتماء إىل الشعر السوداين بصفة عامة والشاعر دمحم سعيد العباسي بصفة خاصة.
 عدـ وجود دراسة مستقلة مفصلة عن صور التشخيص يف شعر دمحم سعيد العباسي.
 دمحم سعيد العباسي شاعر يف طليعة الشعراء السودانيُت وشعره مدرسة أدبية حقيق ابلباحثُت الوقوؼ
عليها .
 الكشف عن ظاىرة التشخيص ومكانتها لدى الشاعر والقارئ.
 سحر الطبيعة يف ادلدف السودانية مناط الشعراء للقافية اجلميلة لديهم .
 قصيدات ( مليط وذكرايت ) من أبرز القصائد يف الديواف.
 دمحم سعيد العباسي شاعر شغوؼ ابدلدف السودانية فقد أشعلت جذوة العاطفة عنده.
 االسهاـ يف ترقية مفردات ومناىج األدب السوداين يف اجلامعات وادلعاىد العليا .
 االستفادة من آراء الباحثُت واحملققُت يف األدب السوداين .
 استعراض ظلاذج من شعر العباسي والوقوؼ على الصور احلية يف شعره.
 شيوع التشخيص بكثرة يف شعر العباسي قضية حتتم الوقوؼ عليها والوصوؿ إىل األظلاط والتعبَتات اليت
نتجت عنها .
 6الفوارن :الفركة ،البغضة عامة أو بٌن الزوجٌن.
 7دٌوان العباسً :الدار السودانٌة للكتب ،الخرطوم ،الطبعة األولً 8328هـ 3282 ،م ،ص .75
 8دٌوان العباسً :ص .32
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أمهية البحث :
تكمن أعلية ىذا ادلوضوع يف اآليت :
 حتقق الظاىرة أغراضا شعرية ترتبط ابلبيئة السودانية الساحرة .
 أعلية التشخيص ومكانتو يف شعر دمحم سعيد العباسي .
درواب من التشبيهات واالستعارات عند الشاعر .
 استوفت ظاىرة التشخيص ً

أهداف البحث :

يهدؼ البحث ،إىل حتقيق األىداؼ اآلتية:
 الوقوؼ على السمات الفنية والبالغية لظاىرة التشخيص .
 اغلاد عالقة بُت البناء الشعري واخلياؿ عند العباسي .
 االستفادة من الدراسات األدبية ذات الصلة ابدلوضوع .
 الكشف عن عناصر اإلبداع اليت ارتبطت ابلتشخيص .

الدراسات السابقة :
مل تقف الباحثتاف –على حبثهما -على دراسة وافية عن التشخيص يف شعر دمحم سعيد العباسي – بيد أف ىناؾ
در ٍ
حوؿ شعر دمحم سعيد العباسي ،منها :
اسات حامت َ
 أثر البداوة يف شعر دمحم سعيد العباسي ،رسالة ماجستَت مقدمة من الباحث دمحم على عبد هللا ،جامعة أـ
درماف اإلسالمية .زلمود سامي البارودي ودمحم سعيد العباسي ،دراسة موازنة رسالة دكتوراه مقدمة من
الباحثة لطيفة عثماف أزتد ،جامعة أـ درماف ،السوداف 2005ـ .أثر البيئة يف شعر دمحم سعيد العباسي،
رسالة ماجستَت مقدمة من الباحثة راوية بدر التماـ سعد ،جامعة أـ درماف ،السوداف 1999ـ .اجلملة
الشرطية يف شعر دمحم سعيد العباسي ،دراسة ضلوية حتليلو وصفية ،رسالة دكتوراه مقدمة من الباحثة إؽلاف
حسن جاد هللا ،جامعة أـ درماف ،السوداف 2016ـ.
 بناء اجلملة الفعلية يف شعر دمحم سعيد العباسي ،رسالة ماجستَت مقدمة من الباحثة آمنة برير دمحم الفكي،
جامعة أـ درماف اإلسالمية ،السوداف 2015ـ.
 قراءة يف شعر دمحم سعيد العباسي ،عبيد خَتي ،حبث منشور ،الناشر اندي ادلدينة ادلنورة األديب الثقايف،
1998ـ.
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 ادلدف السودانية يف شعر دمحم سعيد العباسي ،أسعد الطيب العباسي.
 أسلوب اخلب يف ديواف دمحم سعيد العباسي ،مكي عبد الرزتن داوود.
 ثقافة الشاعر دمحم سعيد العباسي مصادرىا ومظاىرىا ،د .صديق دمحم الريح األستاذ ادلساعد جبامعة
اخلرطوـ وكلية العلوـ اإلنسانية /جامعة ادللك خالد .اجمللة العلمية جلامعة اإلماـ ادلهدي العدد()8
ديسمب.2016
 ظاىرة التشخيص يف العصر العباسي للباحث العراقي :اثئر مسَت حسن الشمري
 التشخيص واإلسقاط يف شعر الطبيعة عند أيب دتاـ ،رسالة ماجستَت للباحث عدانف عبدو ادلناجرة.
 التشخيص والتجسيم يف شعر الطبيعة عند ابن الرومي ،سعيد موزوف.

حدود البحث :
حدود ىذا البحث يف ديواف دمحم سعيد العباسي ( تطبي ًقا على قصيديت مليط وذكرايت)

منهج البحث :
ستتبع الباحثتاف يف حبثهما ىذا ادلنهج الوصفي التحليلي.

خطة الدراسة:
اقتضت طبيعة البحث أف أيت على اذليكل اآليت:
املبحث األول :مفهوـ التشخيص ومصادره وصوره.
املبحث الااي :التشخيص يف ديواف الشاعر ( تطبي ًقا على قصيديت مليط وذكرايت )
ىذا وسوؼ أتيت اخلادتة وادلصادر وادلراجع ،و النتائج والتوصيات يف هناية الدراسة.
املبحث األول:
مفهوـ التشخيص ومصادره وصوره:
يف ىذا اجلانب يتحدث البحث عن الداللة اللغوية واالصطالحية للتشخيص من خالؿ .فالتشخيص لغة :من "
الشخص " وىو سواد اإلنساف إذا رأيتو من بعيد وكل شيء رأيت جثمانو فقد رأيت شخصو ورتعو الشخوص
شخوصا ارتفع
واألشخاص "( )9و الشخص " كل جسم لو ارتفاع وظهور ،وغلب يف اإلنساف وشخص الشيء
ً
 9أحمد رضا :متن اللغة ،منشورات دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت لبنان8267 ،هـ8848 ،م ،ج  2مادة شخص ،ص ،337
وٌُنظر ذات المادة فً :مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروز آبادي ،الماموس المحٌط ،دار الكتاب العربً ج  ،3ص ،225
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"وشخص" الشيء عينو وميزه شلا
منزعجا،
متأمال أو
وبدأ من بعيد ،وشخص بصر فالف :فتح عينو ومل يطرؼ ً
ّ
ً
اصطالحا ،فهو" :خلع احلياة على ادلواد اجلامدة والظواىر الطبيعية واالنفعاالت
سواه "( .)10أـ التشخيص
ً
الوجدانية ،ىذه احلياة اليت ترتقى فتصبح حياة إنسانية هتب ذلذه األشياء كلها عواطف آدمية وخلجات إنسانية
تشارؾ هبا اآلدميُت وتعلهم ػلسوف احلياة يف كل شيء تقع عليو العُت أو يلتبس بو احلس "( .)11وبذلك أتخذ
اجلمادات والنبااتت " صفات إنسانية حتيلها إىل كائنات عاقلة ومفكرة "( )12وبوساطة التشخيص تتمكن من "
سلاطبة الطبيعة كأهنا شخص تسمع وتستجيب "( )13ومن ذلك قوؿ العباسي :
سئمت من ِش ِ
الؼ ادلواعيد ()14
رعة احلب اثنتُت علا
ىجر الدالؿ وإِ ْخ ُ
َ
إذا يهب الشاعر احلب وىو شيء معنوي الشرعة أو الشريعة وىي من األلفاظ اليت ؽلكن أف تلصق ابإلنساف ال
ابدلعنوايت.
وىف موضع آخر يقوؿ الشاعر :
آؿ وؼلفضنا
صلد يرفعنا ٌ
ُ

بيد إىل بيد ()15
آؿ وتلفظنا ُ

فهنا ؼللع الشاعر على " صلد " صفة الرفع واخلفض وىي من صفات اإلنساف أو من صفات البشر " ،وتلفظنا
بيد إىل بيد " ىنا يتخذ الشاعر من التشخيص وسيلة إلبراز الصحراء يف صفة البشر .وخالصة القوؿ فإ ّف
نقداي وبُت الداللة
التعريفات األدبية دلصطلح التشخيص أبرزت العالقة الواضحة اليت تربطو بوصفو
مصطلحا ً
ً
اللغوية ،فالداللة ادلتفق عليها يف ادلعاجم اللغوية ىي "سواد اإلنساف" وداللة االصطالح كذلك ىي مشوؿ
اجلمادات وادلعنوايت والطبيعة ابلسمات اإلنسانية من كالـ وأفعاؿ وأحاسيس فتبدوا وكأهنا أشخاص حقيقية.
وذتت عالقة تربط بُت التشخيص والتجسيم والتجسيد ،توشك أف تكوف من ادلًتادفات غَت أف بينها وبُت بعضها
فروقًا طفيفة " ،فالتجسيم :اجلسم غلمع البدف وأعضاءه من الناس واإلبل والدواب وضلوه شلا عظم من اخللق
وٌُنظر جمال الدٌن دمحم بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار صادر بٌروت ،ط 8383 ،2هـ8883 ،م ،ج  ،6ص ،34
ٌُنظر مرتضً الحسٌنً ،تاج العروس من جواهر الماموس ،دار الفكر للطباعة ،ج  ،2ص .223
 10المعجم الوجٌز :جمهورٌة مصر العربٌة ،مجمع اللغة العربٌة ،طبعة خاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم8383 ،هـ،
8883م ،مادة شخص ،ص .226
 11سٌد لطب :التصوٌر الفنً فً المرآن الكرٌم :دار الشروق الماهرة ،ط 8322 ،7هـ8872 ،م ،ص .63
 12صابر عبد الداٌم :التجربة اإلبداعٌة فً ضوء النمد الحدٌث ،مكتبة الخانجً بالماهرة ،ط 8328 ،8هـ8882 ،م ،ص
.888
 13ثائر سمٌر الشمري :ظاهرة التشخٌص فً العصر العباسً حتى نهاٌة المرن الرابع الهجري ،دار الصفا للنشر ،العراق
3283م ،ص .82
 14دٌوان العباسً :ص .65
 15السابك ،الصفحة نفسها.
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اجلسيم ،والفعل جسم جسامو .واجلسماف :جسم الرجل ويقاؿ إنو لنحيف اجلسماف واجلسماف غلري رلري
اجلسيم "()16
أما " التجسيد :فيعٌت اجلسد وىو جسم اإلنساف وال يقاؿ لغَته من األجساـ ادلعتدية وال يقاؿ لغَت اإلنساف
جسد من خلق األرض .واجلسد البدف تقوؿ منو :تسد كما تقوؿ من اجلسم تسم ،وقد يقاؿ للمالئكة واجلن
اجلاس ُد من كل شيء ما اشتد ويبس .واجلسد و اجل ِسد و ِ
جسد ،و ِ
اجلاس ُد واجلَسيد :الدـ اليابس ومنو قيل للثوب
َ
صبغ ابلزعفراف "( )17ومنو قوؿ ابن ىانئ :
رلسد إذا ُ
ِمن دِـ الب ِ
ض ِريْ ٍج َج َس ْد ()18
اكُت ا ْ
ْ َ َ َ

ِ
ِ
قبا تػٌ ْربُو
إ ّف يف اجلَْو َسق ً
بدال من التشخيص وىذا ما فعلو نقاد آخروف لعل من
وىف عامل النقد نرى شوقي ضيف قد استخدـ التجسيد ً
أعلهم جابر عصفور ،عبد اإللو الصائغ ،مسَت الدليمي ،وعبد الكرمي راضي  )19(.وىناؾ بعض ادلصطلحات "
مًترتة عن األجنبية ومؤديو إىل ذلك ادلفهوـ وىي ادلغالطة الوجدانية ،واإلنطاؽ والتجسيد والتجسيم والتشخيص
واألنسنة والتأنيس ،أما التشخيص يف العربية قريب من التجسيد ويبدوا أهنم استغنوا يف األدب أبحدعلا عن اآلخر
ظاىرا،
مع زايدة التشخيص على التجسيد بداللة الظهور واالرتفاع ومعناه جعل الشيء
جسما مر ً
ً
شخصا أي ً
تفعا ً
فجميع ىذه ادلصطلحات قد يراىا البعض ترادفًا على سبيل اجملاز والتوسع" )20(.
وللتشخيص مصادر ،فهو موجود يف القرآف الكرمي " وقد عد نقاد العرب القرآف الكرمي من أروع األمثلة للبياف
العريب وادلثاؿ ادلعجز للبالغة العربية ،ورسالة القرآف تقومي اخللق وىو يف ىذه الرسالة يلجأ إىل التأثَت البالغي
"()21
والتشخيص يف القرآف الكرمي ُػلمل على احلقيقة ال على اجملاز ،ومن ذلك قوؿ هللا تعايل يف اآلية اليت تشخص
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ور (*) تَ َك ُ
اد دتََيػ ُز م ْن الْغَْيظ ُكل َما أُلْق َي ف َيها فَػ ْو ٌج َسأَ َذلُْم َخَزنػَتُػ َها أََملْ
جهنم " إذَا أُلْ ُقوا ف َيها َمسعُوا َذلَا َشهي ًقا َوى َي تَػ ُف ُ
َأيْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير"( ")22وىذا من تعقيل اجلماد"( .)23وىف تعبَت " للغضب كأنو إنساف يقوؿ ويسكت ويغري
 16الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي :كتاب العٌن ،بغداد 8873م ،ج  ،5مادة جسم ،ص . 52
 17ابن منظور :لسان العرب ،ج  ،2مادة جسد ،ص .838 ،832
 18دٌوان ابن هانئ :دار صادر بٌروت ،بدون تارٌخ ،ص . 833
الجوسك :المصر ،اإلضرٌج :الملطخ بالدم ،الجسد الدم الٌابس .
 19فاضل عبود التمٌمً :حضور النص " لراءات فً الخطاب البالغً والنمدي عند العرب " ,دار مجدالوي للنشر،
األردن ،ط  ،3283،3288 ،8ص .835
ٌُ 20نظر ممال مصطفى الجوزو  www.tawtheeg.onhin.comموسوعة التوثٌك الشامل منتدي اللغة العربٌة .
 21أحمد ،أحمد بدوي :أسس النمد األدبً عند العرب ،دار نهضة مصر للطباعة ،8858 ،ط ،8ص . 58،57
 22سورة الملن :اآلٌة .7،6
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ِِ
ِ
َخ َذ األَلْو ِ
ين
وسى الْغَ َ
ويصمت "()24جاءت اآلية َ ":ولَما َس َك َ
بأَ
ت َع ْن ُم َ
ََ
اح َويف نُ ْس َخت َها ُى ًدى َوَر ْزتَةٌ للذ َ
ضُ
ُى ْم لَِرّهبِِ ْم يػَ ْرَىبُو َف"()25
والعبوس من صفة اإلنساف القاطب ادلعبس فشبو بو اليوـ لقوة دالئلو على عظيم عقابو وأليم عذابو ابلرجل

العبوس الذي يستدؿ بعبوسو على إرصاده ابدلكروه واصل العبوس تقبيض الوجو " 26تلى ذلك يف قولو تعايل "
إِان َطلَ ُ ِ ِ
وسا قَ ْمطَ ِر ًيرا"()27
اؼ م ْن َربّنَا يػَ ْوًما َعبُ ً
ومثل ما يف القرآف الكرمي من مصادر للتشخيص ففي احلديث الشريف ظلاذج منو ،فقد روي عن النيب صلى هللا
عليو وسلم قولو " :قد جدع احلالؿ أنف الغَتة "( )28فقد شخصت الغَتة فجعلت ذلا أن ًفا كاإلنساف  .ومن
أيضا سلاطبة القلم كأنو إنساف ،فقد جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قولو " :أوؿ ما خلق هللا القلم
ألواف التشخيص يف احلديث ً
فقاؿ لو أكتب قاؿ ريب وما أكتب قاؿ أكتب مقادير كل شيء حىت تقوـ الساعة "( )29و ىذه بعض ظلاذج

الصور اليت اكتست ابلتشخيص حياة وحركة وقد جاءت يف بعض أحاديث النيب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص .
ومن الصيغ عند النقاد العرب " احلالة الناطقة والبياف واستنطاؽ الربع واستيفاء رتلة أركاف الشخص ،وجعل
شخصا وأفعاؿ ذوات األنفس ،وفعل من ال يعقل والتجسيم وغَت ذلك .وكلها تصب يف معٌت
الشيء
ً
التشخيص ،فهو يعمد إىل ابتكار صياغات أكثر حداثة شلا ىو سائد يف عصره ،ففيو من ادلفاىيم ما غلعلو جوىرا
أفكارا بالغية حتمل يف
ً
فاعال يف كثَت من النصوص النقدية واإلبداعية القدؽلة "30وقد " تضمنت كتاابت أرسطو ً
ثناايىا اجملاز واالستعارة واىبة احلياة دلن ال حياة لو "()31

 23بكري شٌخ امٌن :التعبٌر الفنً فً المرآن ،دار الشروق الماهرة ،ط 8322 ،3هـ8872 ،م ،ص .888
 24أمٌن أبو لٌل :البٌان والمرآن ،دارسة تأصٌلٌة ،ط  8336هت3224 ،م ،ص .324
 25سورة األعراف :اآلٌة .843
 26دمحم حسن بٌومً شرشر :البالغة المرآنٌة والنبوٌة فً آثار الشرٌفٌن ،زهراء الشرق الماهرة ،ط3225 ،8م ن ص
.322
 27سورة اإلنسان :اآلٌة .82
ٌُ 28نظر ابو الفضل دمحم بن أحمد :النٌسابوري ،مجمع األمثال منشورات مكتبة الحٌاة بٌروت ،ط  ،3ج ،8ص ،382
وٌُنظر مرتضى الزبٌدي أبو الفٌض دمحم بن دمحم ،اتحاف السادة المتمٌن بشرح إحٌاء علوم الدٌن دار الفكر دمشك8873 ،م،
ج ،7ص .37
 29الحافظ أبو الماسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب اللخمً الطبرانً ،مسند الشامٌٌن ،حممه وخرج أحادٌثه حمدي عبد المجٌد
السلفً ،مؤسسة الرسالة بٌروت ،ط8328 8هـ 8878/م ،ج ،8ص  ،74رواه أبو داود ( )3564ومن طرٌمة البٌهمً فً
االعتماد ،وٌُنظر أبو بكر عمرو بن أبً عاصم الضحان بن مخلد الشٌبانً ،كتاب السنة ومعه ظالل الجنة فً تخرج
السنة ،بملم دمحم ناصر الدٌن األلبانً ،المكتب اإلسالمً بٌروت ،ط 8322 ،8هـ ،8872 ،ص  ،37خرجه ابن أبً عاصم
فً السنة ج ،8ص  ،37حدٌث رلم  823عن عبادة بن الصامت.
 30فاضل عبود التمٌمً :حضور النص ( لراءات فً الخطاب البالغً النمدي عند العرب ) ،دار مجدالوي للنشر،
األردن ،ط3283/3288 ،8م ،ص .835
 31فاضل عبود التمٌمً :مرجع سابك ،ص .828
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مشخصا الليل فهو ؼلاطبو :
ومن صور التشخيص يف الشعر العريب يف العصر اجلاىلي قوؿ امرؤ القيس
ً
ِ
ص ْلبِ ِو
فَػ ُق ْل ُ
ت لَوٌ لَ ّماَ دتََطّ َى ب ُ

ؼ أ َْع َج ًازا َو َانَء بِ َك ْل َك ِل ()32
َوأ َْرَد َ

تشخيصا ينم عن إحساس رلروح فيقوؿ :
وأبو ذؤيب اذلزيل من العصر األموي يشخص ادلنية
ً
فَِإذَا ادلنِيةُ أَنْ َشبَػْيت أَظْ َفاََرَىا
َ

ت ُك َل َدتِْي َم ٍة ال تَػْنػ َف ُع ()33
أَلْ َفْي َ

ومن شعراء العصر العباسي من يدعو على ادلنااي كأهنا شخص ،قوؿ ابن الرومي:
ِ
قوـ حب ِ
ات ال ُق ِ
لوب على َع َم َد ()34
َأالَ قاَتَ َل اَهللُ الَ َمنَاَاي َوَرِميَها
َم ْن الَ َ َ
وكثَت من الشعراء يف سلتلف العصور ،اختذوا من التشخيص أداة للتعبَت عن إحساساهتم وانفعاالهتم ،ومن ذلك
قوؿ على زلمود طو ادلهندس واىبًا صفات الذىاب واجمليئ واإلعراض والصمت والشكر للنهار وادلاء والطبيعة
حُت قاؿ:
وأَتَ َى ادل َساٌء ِأب َد ْمعُ ِى َو ُش ُج ِوين
ب النَػ َه ُار ِحبَْيػَرِيت َوَكآبَِىت
ذَ َى َ
َ
للها ِرب ادلِسك ِ
ُت ()35
ت
وتَػنَكَر ْ
ص َامتَ ْ
ضْ
ّحىت الطَبِْيػعُة أ َْعَر َ
ت َ
ت وتَ َ
فالشعر العريب زاخر ابلتشخيص ولعل يف كثرة النصوص الشعرية ادلشخصة يف سلتلف عصور األدب ومن قبل يف
القرآف الكرمي واحلديث الشريف والبالغة العربية ما يؤكد بطالف بعض ادلزاعم اليت تنسب فضل وجود التشخيص
للغرب ،وليس كذلك فالفضل يف الظاىرة للعرب؛ فالكثَت من النصوص واألدلة تشَت إىل وجود الظاىرة منذ القدـ
فضال عن أنو " ارتفعت األصوات اليت أكدت وجودىا وأثبتت ذلك إبخالص"( .)36ومثلما وجد
كما ذكران ً
 32دٌوان امرؤ المٌس :تحٌك حنا الفاخوري ،دار الجٌل بٌروت 8328هـ8878 ،م ،ط ،8ص.87
 33أبو زٌد بن دمحم بن الخطاب المرشً :جمهرة أشعار العرب ،تحمٌك على دمحم البجاوي ،نهضة مصر للطباعة ،بدون
تارٌخ ،ج ،8ص .426
 34دٌوان ابن الرومً :شرح فاروق أسلٌم ،دار الجٌل بٌروت ج ،3ص .83
 35عبد المادر المط :االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً المعاصر دار النهضة بٌروت ،ط 8382 ،3هـ8878 ،م ،ص
. 238
ٌُ 36نظر أبو دمحم على بن أحمد بن حزم األندلسً الظاهري ،الفصل فً الملل واألهواء والنحل ،دار الجٌل بٌروت ،لبنان،
ج( 2ص  ،)72،68،8 ،2 ،3عبد المجٌد عبدٌن ،األمثال فً النثر العربً المدٌم مع ممارنتها بنظائرها فً اآلداب
السامٌة األخرى ،مكتبة مصر الفجالة ،ط8845 ،8م ،ص  ،855/827د .شولً ضٌف ،الفن ومذاهبه فً الشعر العربً
دار المعارف ،مصر ،ط8854 ،4م.
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شلثال يف شعر دمحم
البحث ظلاذج عديدة للتشخيص يف شىت حقب األدب فإف لألدب السوداين نصيبًا من ذلك ً
شعرا مليئًا ابخلياؿ الذى حلق بو يف
سعيد العباسي زلور البحث الذي عاش يف بيئة ساحرة شحذت قرػلتو ،فنظم ً

عامل التشخيص فال تنفك تد يف كل قصيدة صورة منو على شاكلة قولو :

ِ
التشويق ()37
َشلزوجة برقائق

الصبا
َ
يح ً
وحتية َزتلتٌها ر َ

وىف موضع آخر ،يظهر الشاعر الدنيا عجائبها كما اإلنساف ويصور الدىر يرميو ابلدواىي ،ذلك يف قولو :
مبا نقاسيو من حرب و ِ
أحقاد
ائبها
َ
اليوـ ْ
عج َ
و َ
أبدت لنَا الدنيا َ
ْ َْ
ِمثل األليمُت تفريق ِ
ٍ
وإبعاد ()38
بداىية
الدىر وادينا
وما َرَمى ً
َ ْ
ُ
َ
املبحث الااي :التشخيص يف ديواف الشاعر ( تطبي ًقا على قصيديت مليط وذكرايت )
ومن العوامل ادلؤثرة يف انتاج الشاعر األديب وصوره الشعرية الشعر إدراؾ فٌت رلسد ابللغة ،لذا "فالعمل األديب
تعبَت عن تربة شعورية يف صورة موحية"( )39حىت قاؿ سيمونيس " الرسم شعر صامت ،والشعر رسم انطق،
فقدرة الشاعر وموىبتو حتط بنا يف العامل اخلارجي بباعتو يف استكناه  -حقيقة وكنو  -الكوف حُت يوظف طاقتو
الفكرية وأدواتو الفنية على التصوير

والتشخيص"40

أول -قصيدة مليط:
ً
شغف دمحم سعيد العباسي ابلبيئة من حولو وفنت ابدلدف السودانية " مليط ،سنار ،وادي ىور ،دارة احلمراء ،الربدة"
( ،)41ولعل " تفاعل الفرد اإلنساين مع معطيات البيئة وأتثره هبا ؼلضع للحتمية اجلغرافية؛ أي خضوع الكائن
اإلنساين لقوى ادلكاف البيئي ،فادلكاف يقيم عالقة تبادلية من خالؿ تعايش الفرد اإلنساين عليو ،حينها يكوف

 37دٌوان العباسً :ص .823
 38دٌوان العباسً :ص.27
 39سعٌد حسون العنبكً :الشعر الجاهلً ،دراسة فً تأوٌالته النفسٌة والفنٌة ،دار دجلة األردن ،ط3282 ،8م ،ص 283
.
40
محد ناصر بوحجام ،أثر المرآن فً الشعر الجزائري الحدٌث ،المطبعة العربٌة ،غرداٌة ،ط8883 ،8م ،ج ،8ص
.888
 41مدن سودانٌة .
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ابرزا يف رسم حدود الشخصية وتركيبتها االجتماعية"(،)42
للبيئة اجلغرافية ضمن منظومة البيئات ادلختلفة ملمح ً
فها ىو يصف مدينة مليط ( )43يف قولو:
اديك ذا اجلنّ ِ
حي ِ
وجاد و ِ
ِ
ات من و ِاد
العارض الغادي
صوب
اؾ «ملّي ُ
ّ
ط» ُ
ِ
جلوت لنا من منظ ٍر َع َج ٍ
يُشجي اخللي ويروي غُلّةَ الصادي ))44
ب
فكم
يشخص الشاعر مدينة " مليط " فيدعو ذلا أبف ػلييها ادلطر الذي أييت غدوة ،وىف قولو :فكم جلوت لنا ،يرجع
الشاعر الفضل دلدينة مليط فيجعلها كاإلنساف يعطي ويتفضل فهي تلو وتظهر ادلناظر العجيبة ،ويتخذ من ادلنظر
مشخصا لو أيضا أنو يشجي اخللي ويؤنسو وىو كادلاء يروي الظمآف " .مليط "ىذه القصيدة اليت سارت هبا
ً
الركباف وىي القصيدة اليت أطلق فيها الشاعر العناف خليالو فجاءت أغلب أبياهتا صورا تنبض ابحلياة :فقد بلغت
قوة التصوير أف جرد الشاعر فيها من الطبيعة أشخاصا فدعا للعارض  -ادلطر  -ووصف مليط ابألنثى اليت أنستو
اجلراح ،ومنح ابسقات النخل صفات اللثم والتقبيل ،واحلمائم هتتف كما البشر والريح دتلك صفة إمالة الغصوف
بعضا ذلك قولو :
بعضها ً
أنسيتٍت برح أايمي وما أخذت

منا ادلطااي ابغلاؼ واؼلاد

فباسق النخل ملء الطرؼ يلثم من

ذيل السحاب بال كد وإجهاد

والورؽ هتتف واألظالؿ وارفة

ميادا دلياد ()45
والريح تدفع ً

فال يزاؿ الشاعر ؼلاطب ادلدينة مثل البشر إذ ىي اليت أنستو برح األايـ وما أخذتو إبغلاؼ وإؼلاد)46(.

أما النخل ادلرتفع للسماء ،فهو يلثم ذيل السحاب " واللثم والتقبيل من صفات اإلنساف وليس النبات " وىف ىذا
تلت براعة الشاعر يف التشخيص ،ويزيد ادلعٌت قوة ورسوخا قولو" :بال جد واجهاد " أي أف النخل سام ًقا شاسلًا
ال غلهد نفسو يف لثم السحاب وتقبيلو وتلك صورة ال تدانيها صورة .والورؽ هتتف فهذه صفات البشر خلعها
الشاعر على احلمائم ليضيف للمعٍت ابلتشخيص رتاال جديد ا ،وكذلك الريح تدفع ابألغصاف اليت ؽليل بعضها
على بعض – ودفع الريح لألغصاف صورة تشخيصية رائعة أتى هبا الشاعر تعضي ًدا للمعٌت .فالشاعر ؼلاطب
 42راوٌة عبد الهادي الجحدلً ،المكان فً المصة المصٌرة السعودٌة بعد حرب الخلٌج الثانٌة ،النادي األدبً بالرٌاض،
8322هـ ،ط ،3282/8328 ،8ص .32،33،38
 43ملٌط :مركز من مراكز دارفور فً السودان وتبعد عن دمدٌنة الفاشر عاصمة المدٌرٌة سبعٌن ا
مٌال تمرٌباا تمرٌباا،
وٌشك ملٌط وادي عظٌمٌ ،أتٌها من الغرب من مركز كتم ،وفى ملٌط نخٌل وتزرع فٌها الفواكه بانواعها تروي بماء األبار
الذي فً بطن الوادي.
 44دٌوان العباسً :ص.24
 45دٌوان العباسً :ص.24
 46اإلٌجاف واإلٌخاد :ضرب من سٌر اإلبل .
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ادلدينة وؼللع عليها صفة اإلنساف بقولو " حي ِ
اؾ " ويطلق صفة اجلود على واديها وىف ىذا تشخيص للمدينة اليت
ّ
بينها وبُت الشاعر أُلفة عميقة " فامتالء ذاكرة األديب ًأاي كاف من ادلناظر وادلشاىد والصور ادلختلفة تعلو أغزر

قدرا من اخلياؿ فإنو غلد من سلزوف ذاكرتو ما يساعده على بلوغ غايتو
مادة ،حىت إذا عرض لو معٌت يتطلب أداؤه ً
"((47

فها ىو الشاعر يعود إىل مليط مرة أخري فيقوؿ :
أخذت
أنسْيتٍِت بػَ ْر َح آالمي وما
ْ
َ
ِ
فباسق ِ
النخل ملءُ الطرؼ يلثم
ُ
أعالـ
كأنو ً
ورماال حولو ار ْ
تفعت ُ

ٍ
إبغلاؼ وإؼلاد
منا ادلطااي
السحاب بال ٍّ
ِ
من ِ
كد وإجهاد
ذيل
ٍ
جيش بناىا فوؽ أطواد

يح تدفع ميّ ًادا دليّاد ()48
والر ٌ

الوْر ُؽ هتتف و
ُ
األظالؿ وارفةٌ
وُ
فالطبيعة اجلميلة "ادلتنوعة دتأل القلب ابلعواطف الكبَتة وترفع العقل إىل أتمالت غنية خصبة" ()49
وىف موضع آخر يقوؿ الشاعر:

وىف قولو :أعيذ حسنك ػلشد الشاعر أجل ادلعاين وأرفعها وأدقها ،ووظف ذلا التشخيص فلم يعجزه ،فها ىو يعيذ
ك ابلرزتن م ِ
أُعيذ حسنَ ِ
بدع ِو
ُ
ِ
أىدت لنا حلنًا َبًتداد
فاقتادت اللب مٍت قَػ ْوَد ذي رس ٍن
ْ
ورقاءَ
احلديث ِ
ىوى بػ ػ ػػادي((50
رعاؾ هللاُ مسعف ًة
ىايت
َ
وأ ْ
َسعدي فكالان ذو ً
مدينة مليط بل يعيذ حسنها ابلرزتن الذي أبدعو ،وأتيت رتلة اي قرة العُت – لطادلا أف الشاعر قد أوجدىا لتزيُت
ُت من َع ٍ
اي قػُرَة الع ِ
وح ّساد
ُت ُ
ّ

ادلعٌت .إذ الشاعر ؼلشي على ادلدينة من عُت احلاسدين فيجعلها كاألنثى الفاتنة وال ينفك يعيذىا ابلرزتن تعايل.
وؽلضي الشاعر يف طريقو مستصحبًا التشخيص أداة غلمل بو عباراتو وألفاظو ،فذا يشخص الورقاء بقولو :فاقتادت

اضحا يف البيت ،مث إف ىذه الورقاء أىدت
اللب مٍت كما يقود اجلمل صاحبو ابلرسن ،وىنا يبدو أثر البداوة و ً
نوعا من التشخيص فقولو :ىايت احلديث-
للشاعر كما األنثى حلنًا شائ ًقا ً
مرددا .مناجاتو ىذه احلمامة الورقاء ً
رعاؾ هللا رتلة حوارية طلبية ،يطلب الشاعر من احلمامة مث يستخدـ اجلملة االعًتاضية رعاؾ هللا مث يدعوىا أف

كبَتا يف اختيار اللفظة " مسعفة " وأسعدي أي امنحينا السعادة
أتتيو ابحلديث مسعفتًا ،وقد وفق الشاعر توفي ًقا ً
 47عبد العزٌز عتٌك ،فً النمد األدبً ،دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر والتوزٌع8863 ،م ،ط ،8ص .828
 48دٌوان العباسً :ص.24
 49أحمد موسى الخطٌب و دمحم صالح الشطى ،ظواهر حدٌثة فً شعر المماومة ،منشورات الهٌئة اإلدارٌة إلتحاد العام
للكتاب الفلسطنٌٌن ،ط8386 ،8هـ8858 ،م ،ص .58
 50دٌوان العباسً :ص.25،24
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ابداي للعياف كما
فكالان ذو ىوي وقولو " :كالان " قد أنزؿ ابلتشخيص ىذه احلمامة منزلة العاقل فهي ذات ىوى ً

الشاعر.

ويقوؿ الشاعر يف موضع آخر :
ورقاء إنّ ِ
ض َل إنشائي وإنشادي
أمسعتٍِت َح َسنًا
ك قد ْ
ىيّا امسعي فَ ْ
ُ
اي بنت ذي ِ
ِ
الطوؽ حلنًا من بٍت الضاد
فخذي
َ
إان ندؽلاف يف َش ْرع النوى ُ
ض ّدين يف الشكل واألخالؽ والعاد
لت
اآلالـ إ ْف نز ْ
فرّمبا تمع ُ
وال ير ِ
يبك اهتامي وأصلادي
كرـ
ال تُنكريٍت فحايل كلُّها ٌ
ُ
ػك الغػ ػػداةَ بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػواد وأعػ ػواد((51
عيد ليت هللاَ أبدلٍت
أنت اي ُ
منػ َ
و َ
ِ
ندؽلاف ،ال أييت لو إال هبذه األداة الرائعة أال وىي التشخيص فالشاعر واحلمامة ندؽلاف
قوؿ الشاعر ىنا :إان
وجليساف يف شرع الفراؽ وىو يطلب منها أف أتخذ حلنًا من أبناء اللغة ،ويعود فيذكرىا بقولو :رمبا تمع اآلالـ،
وىف ىذا أيضا تشخيص ،فقد اتصفت اآلالـ بصفة رتع الضدين يف الشكل واألخالؽ .ويستطرد الشاعر يف
حديثو إىل احلمامة سلاطبًا ذلا أال يصيبها الشك والريبة تاىو .والقارئ ادلالحظ ذلذه األبيات غلد الشاعر يستعُت
كثَتا وىو نوع من التشخيص يستخدمو ليزين بو ألفاظو ،فًتاه ؼلاطب العيد سلاطبة األحياء فأنت اي
ابدلخاطة ً
"عيد ليت هللا يبدلٍت منك" "عواد" أي زوار و"أعواد" يقصد هبا الشاعر أعواد السمر والغناء.
ويقوؿ الشاعر :
كنت أمسع من
حتوؿ ُ
عما ُ
احلاؿ ّ
ّ

ِ
وعد ِ
الزلفى إليعاد((52
ادلثوبة و ُّ

وقولو :حتوؿ احلاؿ فيو نبض من الروعة .
أبدت لنا الدنيا عجائبَها
اليوـ ْ
و َ
ٍ
بداىية
الدىر وادينا
وما رمى ُ

مبا نُقاسيو من ٍ
حرب وأحقاد
مثل األليمُت :تفر ٍيق وإبعاد )(53

 51دٌوان العباسً :ص.25
 52دٌوان العباسً :ص.27
 53دٌوان العباسً :ص.27
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والدنيا يف نظر الشاعر سللوقة حية تبدي العجائب وتظهرىا فهي تقاسي كما يقاسي اإلنساف احلرب واألحقاد،
ذلك قولو  ":واليوـ أبدت لنا الدنيا عجائبها " وىي ال شك صورة ال تعلوىا صورة .والدىر ىنا شخص ابطش
يرمي ابلدواىي والتفريق واإلبعاد ،وىنا تظهر انفعاالت الشاعر مبا تبديو الدنيا بعجائبها وما ػليطو بو الدىر
مبصائبو فال يستطيع صدىا .
وقولو يف موضع آخر :
ِسَتوا كر ًاما على اسم هللاِ ال هتنوا
إف يُ ِ
رسل هللاُ من عليائو فَػَر ًجا

دىر إصدا ٍر وإيراد
فدىركم ُ
ُ
رىن ِميعاد)(54
نُ َ
درْؾ وإال فكلٌّ ُ

حيث يصف الشاعر الدىر أبنو متحكم يف قرار ىؤالء الفتية فهو الذي يورد ويصدر وبذلك ؽللك تصرفات
اإلنساف .واستخداـ الشاعر عبارة "رىن ميعاد " فكاف ادليعاد عاقل واإلنساف مرىوف بُت يديو .
اثنيًا -قصيدة

ذكرايت55:

حشد الشاعر يف قصيدة ( ذكرايت ) االستعارات التشخيصية الرائعة فشخص الزماف فمنحة صفة ( العود ) اترة
وخاطبو أخرى جاء ذلك يف قولو :
أقصرت مذ عاد الزماف فأقصرا

وغفرت دلا جاءين مستغفرا

ما كنت أرضى اي زماف لو أنٍت

مل ألق منك الضاحك ادلستبشرا ()56

فلما بلغ الشاعر السبعُت من عمره فعمد إىل التشخيص فأبرز بو سٍت عمره تقصر خطواتو متعثرا ؽلشي اذلوين،
و ؽلثل ذلك قولو :
سبعوف قصرت اخلطا فًتكنٍت

أمشي اذلويٌت ظالعا متعثرا()57

 54دٌوان العباسً :ص.27
 55ومناسبة هذه المصٌدة ٌفخر الشاعر بغضارة الشباب وحسن الهندام والصبابة واألنس والحنٌن .
 56دٌوان العباسً :ص.34
 57دٌوان العباسً :ص.34
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ويقوؿ الشاعر يف موضع آخر:
وغفرت دلا جاءين م ِ
ستغفرا
ُ
ُ

صرا
ُ
أقصرت مذ عاد الزما ُف فأقْ َ

الضاحك ادلستبشرا((58
منك
َ
ألق َ
مل َ

كنت أرضى اي زما ُف لََو انٍت
ما ُ

ويف ىذا البيت تشبيو للزماف ابلبشر ،ويعود الشاعر مرة اخري للتشخيص إذ ال مناص من استخدامو ،فهنا
ؼلاطب الشاعر الزماف سلاطبة األحياء ويعاتبو أبف ال يلقى منو الضاحك ادلستبشر.
مث ؽلضي ويقوؿ :
سبعوف قَص ِ
رت اخلُطا فًتكنٍَت
ّ
وصحابةً بَ َكروا إىل وكلُّهم

ظالعا ُمتَعثِّرا
أمشي اذلُويٌت ً
َخطَب العُال ابدلكرمات ُمبَ ِّكرا
ىل من ٍ
شباب يل يُباع فيُشًتى؟)(59

وجدت حبيّهم ما أشتهي
اي من
ُ

أما قوؿ الشاعر " :سبعوف قصرت اخلطأ " فهي لوحة ال تصلح إال ابلتشخيص " فالسبعوف ىي سنُت الشاعر
اليت قضاىا من عمره " وقد جعلت خطاه دتشي بو ضالعا متعثر من فرط ما بلغ من العمر الطويل و وصف
الشاعر "العال" ابلبنت اليت ختطب وىي صورة رتيلة .ويف قولو " ىل من شباب يل " ػلوؿ الشاعر الشباب الذي
ىو يف األصل شيء معنوي إىل شيء حسي ملموس يباع ويشًتي.
وىف موضع آخر يقوؿ :
ِ
وحسرا ؟( (60
رفعوا لواءؾ دارعُت ُ

اي دار أين ِ
بنوؾ إخواين األُىل
ُ

معا ،وسلاطبة الداير واألطالؿ شيء
حيث وظّف الشاعر عنصر التشخيص سلاطبًا الداير للنهوض ابدلعٌت واللفظ ً
قدمي معروؼ عند الشعراء ،ومنها سلاطبة رلنوف ليلي جبل التوابد .

وذلك يف قولو :
 58دٌوان العباسً :ص .34
 59دٌوان العباسً :ص.35،34
 60دٌوان العباسً :ص. 35
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وأَجه ِ ِ
َ َْ ُ
شت للتُوابد دلا َرأيتوُ
وقوؿ ابن خفاجة األندلسي :
احتِك الظَُيب َاي َد ُار
بس َ
َعاثت َ
ويف موضع آخر يقوؿ العباسي :
اليوـ ما
ألُريهم وأُري الزما َف َ

َوَكبَػ ْر للرزتَ ِن ِحُت َر ِ
آين()61

وزلا َزل ِ
اسنُ ِ
ك البِلَى َوالنَ ُار ()62
ََ

فكل الصْي ِد يف جوؼ ال َفرا(( 63
شأين ُّ

جليال يستحق أف يريو حالو مثلما يري ىؤالء األبناء ،وىو نوع من
وىنا غلعل الشاعر من الزماف
شخصا ً
ً
التشخيص بليغ .
ويقوؿ الشاعر سلاطبًا الزماف :
رعيت َ
اي من ُ
وداده وعددتُوُ

درعا  -إذا جار الزما ُف ِ -
وم ْغ َفرا ))64
ً

ف الزماف غلور ويغفر فالشاعر يهب صفات اجلور وادلغفرة للزماف وىي من صفات األشخاص وتلك صورة بديعة،
ومن ذلك قوؿ الشاعر ؼللع على الزماف صفة احللف وغلعل لو ؽلُت مثلما اإلنساف :
حلف الزماف ليأتُت مبثلو
ٍ
ت
غَت ْ
امسع نصيحةَ صادؽ ما ّ
ْ

حنثت ؽلينك اي زماف فكفر
يتغَتا ()65
منو
ىوى ولن ّ
ُ
اخلطوب ً

جيدا.
وغلعل الشاعر اخلطوب كالعاقل تغَت وتتغَت وىي لوحة وظف فيها الشاعر التشخيص توظي ًفا ً
وىف موضع آخر يقوؿ :
كتاب والزما ُف كقار ٍئ
عمري ٌ

َسطُرا((66
أبلى
َ
الصحائف منو إال أ ْ

 61مجنون لٌلً :شرح وتمدٌم دمحم محمود ،الدٌوان ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط8888 ،8م ،ص . 28
 62دٌوان ابن خفاجة :الدٌوان ،دار صادر بٌروت8278 ،هـ8858 ،م ،ص .836
 58دٌوان العباسً :ص . 35
 64دٌوان العباسً :ص.27
 65إبراهٌم على أبو خشب :تارٌخ األدب العربً فً األندلس ،دار المعرفة بٌروت ،ط 8333 ،6هـ 3228 ،م ،ص .33
 66دٌوان العباسً :ص.36
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والزماف كالقارئ – وتشبيو الشاعر – الزماف ابلقارئ صورة حيو نزؿ فيها الزماف منزلة اإلنساف .
والتاريخ يف نظر الشاعر إنساف راجح العقل ينفح الناس ابلعظات والعب .
خَتٌ ،ففي التاريخ إف قلّبتَوُ
ويح ذلذا ِ
الشرؽ انـ بنوه عن
ٌ

عظةٌ لذي نظ ٍر َوعى وتَدبّرا((67
ِ
َخرا )(68
وأتخروا فتأ ّ
طلب العال ّ

والشرؽ ذو خطو يتأخر كما أتخر بنوه ،وىف الصورة قدر من اخلياؿ ساعد الشاعر على بلوغ غايتو من
التشخيص.
وقد أجاد الشاعر دلا استخدـ تشخيص األطماع ،فهي تقود من يقرهبا ،وىنا اختذ الشاعر التشخيص ركيزة قوية
اعتمد عليها يف ىذا البيت .
األطماع حىت أ ْشبهوا
قادهتم
ُ
ُ

اجلزؿ من انر ِ
كبش ِ
القرى)(69
الفدا و َ
َ

 67دٌوان العباسً :ص .36
 68دٌوان العباسً :ص.36
 69دٌوان العباسً :ص.37،36
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اخلامتة
متأثرا ابدلدارس احلديثة ،وقد كانت
انتهى البحث إىل أف دمحم سعيد العباسي الذي أمضى جزءًا من حياتو يف مصر ً

قادما إىل مصر تدؿ على االنتماء ذلذه البقعة فها ىو يقوؿ:
قصيدتو اليت قاذلا ً
ِ
ِ
بػَ َهر ْ ِ ِ ِ ِ
ص ُر ِس َوى الَ ْش ِ
الوَرى
مس اليت
ص ُر َوَما م ْ
مْ
ت بثَاقب نػُ ْورَىا ُك َل َ
َ
َس َعى لِطَْيػبَةَ أ َْو إِ َىل أ ُِشم ال ُقَري ()70
ت َكأََظلَا
ت َذلَا فَ ُكْن ُ
َولََق ْد َس َعْي ُ
أْ

وانطالقا من ىذا اإلحساس الراقي والشعور النبيل فقد جاء البحث تتوغلاً ذلذا االنتماء إذا إف اشًتاؾ الباحثتُت -
من قطرين " مصر والسوداف " تمعهما جغرافيا الزماف وادلكاف واألدب – لو أثر واضح أثرى البحث فكرًاي.
وتلك كانت وقفو متأنية حوؿ التشخيص عند الشاعر دمحم سعيد العباسي والذي كاف جديرا ابلبحث والدراسة،

ومن أىم النتائج ادلتوقعة ما يلي :
 أف ديواف الشاعر عبارة عن رلموعة قصائد اجتمعت فيها كل األلواف البالغية الرائعة أبرزىا استخدامو
التشخيص.
جيدا
 ارتبطت اجلزالة يف شعر العباسي ابألثر البدوي فتداخلت الصور وكاف سحر الطبيعة
عنصرا ً
ً
لذلك.
 شغف الشاعر مبدف السوداف يف بيئتو احمللية فسطر من خالؿ الشعر أروع ذكرايت وأجاد عندما أذلم
الكتابة يف مليط .
وعتااب اترةً
 استخدـ الشاعر االستعارات التشخيصية تعبَتا عن انفعاالت جاءت مناجاة اترة
ً
وانفعاالت أخرى .
 استخدـ الشاعر اسلوب ادلخاطبة ابلتشخيص طغى على رتيع األساليب لديو " مثل سلاطبتو الدنيا
والعيد واألصحاب ".
 أتنق الشاعر يف رسم الصور واللوحات وحشد العديد من التفصيالت والدقائق اليت تبز اجلماؿ
واإلبداع .
 قصيدة مليط لوحة شعرية حيو تكاد رتيع أبياهتا تعب ابلتشخيص عما يقصده الشاعر.

 70دٌوان العباسً :ص .32
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 استخدـ الشاعر األلفاظ اجلزلة ادلليئة ابالنفعاؿ واحلس الرفيع فانداحت سهلة ال حتتاج لكد الزىن
وإجهاد اخلاطر .
 مزج الشاعر بوجداف دافق بُت تشخيص احلصيات وادلعنوايت .
 أفاد الشاعر من توظيف التشخيص يف قصيدة " ذكرايت " ليحكي عن " عمره وصحبو وداره وزمانو
".
تنوعا.
 كاف التشخيص أداة مسيطرة على الشاعر يف القصيدتُت فظهرت صوره أوفر حظًا وأكثر ً

التوصيات:
رس يف البحث ،وعلى ضوء نتائجو ،توصي الباحثتاف ابآليت:
ً
استنادا إىل ما ُد َ

شلهدا لدراسات أكثر إيفاء للتشخيص عند العباسي.
 تػُ َع ُّد الدراسة طري ًقا ً

 ديواف العباسي دوحة غناء يستحق التنقيب حولو وإخراج الدرر من بُت دفتيو.
 عقد موازانت بُت العباسي والشعراء الذين يضارعهم يف األسلوب والقافية لالرتقاء ابلديواف.
 إفراد دراسات أدبية سلتصة ابلتشخيص للتداخل بُت التشخيص ومفاىيم أخرى مشاهبة.

املصادر واملراج
 ابن منظور ،لساف العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بَتوت ،لبناف1431 ،ىػ .
 ابو الفصل دمحم بن أزتد :النيسابوري ،رلمع األمثاؿ منشورات مكتبة احلياة بَتوت ،ط .2
 أبو بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاؾ بن سللد الشيباين ،كتاب السنة ومعو ظالؿ اجلنة يف خترج السنة،
بقلم دمحم انصر الدين األلباين ،ادلكتب اإلسالمي بَتوت ،ط 1400 ،1ىػ.1980 ،

 أبو زيد بن دمحم بن اخلطاب القرشي :رتهرة أشعار العرب ،حتقيق على دمحم البجاوي ،هنضة مصر
للطباعة ،بدوف اتريخ.
 أبو دمحم على بن أزتد بن حزـ األندلسي الظاىري ،الفصل يف ادللل واألىواء والنحل ،دار اجليل بَتوت،
لبناف.
 أزتد رضا ،معجم منت اللغة ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بَتوت لبناف1378 ،ىػ1959 ،ـ.
 أزتد عبد هللا سامي ،الشاعر السوداين دمحم سعيد العباسي ،دار االرشاد للطباعة والنشر1968 ،ـ.
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 أزتد ،أزتد بدوي :أسس النقد األديب عند العرب ،دار هنضة مصر للطباعة ،1969 ،ط.1
 أمُت أبو ليل :البياف والقرآف ،دارسة أتصيلية ،ط  1427ىػ2005 ،ـ.

 بكري شيخ امُت :التعبَت الفٍت يف القرآف ،دار الشروؽ القاىرة ،ط 1400 ،4ىػ1980 ،ـ.
 اثئر مسَت الشمري :ظاىرة التشخيص يف العصر العباسي حىت هناية القرف الرابع اذلجري ،دار الصفا
للنشر ،العراؽ 2012ـ .

 رتاؿ الدين دمحم بن مكرـ بن منظور ،لساف العرب ،دار صادر بَتوت ،ط 1414 ،3ىػ1994 ،ـ.
 احلافظ أبو القاسم سليماف بن أزتد بن أيوب اللخمي الطباين ،مسند الشاميُت ،حققو وخرج أحاديثو
زتدي عبد اجمليد السلفى ،مؤسسة الرسالة بَتوت ،ط1409 1ىػ 1989/ـ.

 حسن أبشر الطيب ،العباسي الشاعر التقليدي اجملدد ,طبعة .1999.
 حسن صليلة ،ذكراييت يف البادية ،مطبعة أكادؽلية اخلرطوـ .1982 ،

 حسن صليلة ،مالمح اجملتمع السوداين ,دار عزة للنشر ،اخلرطوـ.2005 ،
 اخلليل بن أزتد الفراىيدي :كتاب العُت ،بغداد 1982ـ.
 ديواف ابن الرومي ،شرح فاروؽ أسليم ،دار اجليل بَتوت ،د .ت.
 ديواف ابن ىانئ ،دار صادر بَتوت ،بدوف اتريخ .

 ديواف أيب فراس احلمداين ,احلارث بن أيب العالء سعيد بن زتداف بن زتدوف
 ديواف ابن خفاجة :الديواف ،دار صادر بَتوت1381 ،ىػ1961 ،ـ.
 ديواف العباسي :دمحم سعيد العباسي ،الدار السودانية للكتب ،اخلرطوـ ،ط 1431 ،1ىػ2010 ،ـ.
 ديواف العباسي ،دار الفكر العريب دار البلد ،الطبعة الثانية ،بدوف أتريخ .
 ديواف ادلتنيب ,دار بَتوت للطباعة والنشر 1403ىػ1983/ـ.
 ديواف امرؤ القيس :حتيق حنا الفاخوري ،دار اجليل بَتوت 1409ىػ ،ط11989ـ.
 ديواف زلمود سامي البارودي ،دار العودة ،بَتوت ،بدوف أتريخ طبعة.
 سعد ميخائيل ،شعراء السوداف ،مطبعة رمسيس ،ط .1923 ،1
 سيد قطب التصوير الفٍت يف القرآف ،دار الشروؽ القاىرة ط 1403,1983 2ىػ.
 سيد قطب :التصوير الفٍت يف القرآف الكرمي :دار الشروؽ القاىرة ،ط 1403 ،8ىػ1983 ،ـ .
 شوقي ضيف ،الفن ومذاىبو يف الشعر العريب دار ادلعارؼ ،مصر ،ط1965 ،5ـ.
 صابر عبد الدامي :التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث ،مكتبة اخلاصلي ابلقاىرة ،ط 1409 ،1ىػ،
1990ـ.
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 ضياء الدين العباسي ،نظرات يف شعر العباسي ،دار االرشاد للطباعة والنشر ،اخلرطوـ "ط.1969/1
 عبد احلميد دمحم أزتد ،الشعر واجملتمع يف السوداف (قراءات يف الشعر السوداين احلديث وادلعاصر،
اخلرطوـ ،دار الوعي للطباعة والنشر والتوزيع,1987 ,طبعة .1
 عبد القادر القط ,االتاه الوجداين يف الشعر العريب ادلعاصر ,دار النهضة بَتوت ،14010,طبعة .2
 عبد القادر القط :االتاه الوجداين يف الشعر العريب ادلعاصر دار النهضة بَتوت ،ط 1410 ،2ىػ،
1981ـ.

 عبد اجمليد عبدين ،األمثاؿ يف النثر العريب القدمي مع مقارنتها بنظائرىا يف اآلداب السامية األخرى،
مكتبة مصر الفجالة ،ط1956 ،1ـ.
 عبداجمليد عابدين ،أتريخ الثقافة العربية ابلسوداف ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ,1967,ط .2
 عبده بدوي /الشعر يف السوداف ،عامل ادلعرفة ،د.ت.
 فاضل عبود التميمي :حضور النص " قراءات يف اخلطاب البالغي والنقدي عند العرب " ,دار
رلدالوي للنشر ،األردف ،ط 2011،2012 ،1ـ.
 فاض ل عبود التميمي :حضور النص (قراءات يف اخلطاب البالغي النقدي عند العرب) ،دار رلدالوي
للنشر ،األردف ،ط2012/2011 ،1ـ .

 رلد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي ،القاموس احمليط ،دار الكتاب العريب ج . 2
 زلجوب عمر ابشري ،رواد الفكر السوداين ،دار العامل االسالمي بَتوت.1981 ،ط 1
 احملقق خليل الدويهي ،دار الكتاب العريب 1994/1414.
 دمحم حسن بيومي شرشر :البالغة القرآنية والنبوية يف آاثر الشرفُت ،زىراء الشرؽ القاىرة ،ط،1
2006ـ .
 دمحم زليي الدين عبد احلميد شرح ديواف عمر بن أيب ربيعة ادلخزومي ،ادلكتبة التجارية الكبى ،مطبعة
السعادة .ط 1372 1ىػ 1959/ـ.
 دمحم زلمود ،رلنوف ليلي :شرح وتقدمي  ،الديواف ،دار الفكر اللبناين ،بَتوت ،ط1999 ،1ـ.
 زلمود خليل دمحم ،ودمحم فضل بكاب ،أدابء سودانيوف يف دائرة الضوء ،اخلرطوـ الدار القومية للثقافة
والنشر .1990
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 مرتضى الزبيدي ،أبو الفيض دمحم بن دمحم ،احتاؼ السادة ادلتقُت بشرح إحياء علوـ الدين دار الفكر
دمشق1982 ،ـ.
 مرتضي احلسيٍت ،اتج العروس من جواىر القاموس ،دار الفكر للطباعة.
 مصطفى انصف الصورة األدبية ،دار األندلس بَتوت ،ط 1983 ،1ـ.
 ادلعجم الوجيز :رتهورية مصر العربية ،رلمع اللغة العربية ،طبعة خاصة بوزارة الًتبية والتعليم1412 ،ىػ،
1992ـ.

 مقاؿ مصطفى اجلوزو  www.tawtheeg.onhin.comموسوعة التوثيق الشامل منتدي
اللغة العربية.
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