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 اخليال لدى الشاعر الباغوي: دراسة حتليلية
عداد:  ا 

 ومصطفى أ بوبكر غسل برش ماملي ساعي
Brilliant Footsteps Int’l Academy, Western Bypass Sokoto  

 املقدمة

ثم  (1)الحمد هلل أهل الحمد والثناء، والصالة والسالم على النبي القائل: "إن من الشعر لحكمة"

لهم بالسبق في حلبة الفصاحة، وأصحابه الفائقين في مناهج البيان مجازا  الرضا عن آله املشهود

 وبعد:  وكناية وصراحة، ومن تبعهم بإحسان السلوك إلى يوم الدين.

لقد حفز الباحثين إلى انتقاء هذا العنوان: "الخيال لدى الشاعر الباغوي: دراسة تحليلية" ما 

الخيال الخصب وأنهم ملعاني تصويرا رائعا متمثال في أّن الشعراء النيجيريين صوروا االحظاه من 

يعتمدون على قوة التذكر وتداعي املعاني على الذهن بسهولة، ويلّونونها، ثم يبثون فيها حياة 

والغاية من مشهدا منظورا يراه ويعاينه،  قارئ ، ويتخيل الوحركة، ويلقون عليها ظال جميل املنظر

جدان، وتنشيط القارئ، أو التخفيف من أمله إن كان متأملا، كما تشكيل هذه الصور؛ التأثير في الو 

ر الكبير ويوّضح الغامض ويجّسد 
ّ
ر القليل ويكّبر الصغير ويصغ

ّ
يسّهل الصعب ويقّرب البعيد ويكث

وهدف الباحثين في هذه العجالة أن  املعاني التي يريد الشاعر أن يقنع بها القارئ وتطرب لها نفسه.

درة الشاعر األستاذ محمد تكر الباغوي على استحضار الّصور الرائعة في يقدما رؤية عن مق

شعره، وقدرته في اقناع القارئ بروعة خياله وقيمة أفكاره، وروعة لغته التصويرية. سيتجلى في 

املقال أن الشاعر استطاع أن يصّور املعاني في ذهنه ويجسدها ثم يصوغها صياغة فنية رشيقة، 

يعرضها للقارئ في ألوان مجّنحة، كي يخيل للقارئ أنه أمام منظر سينيمائي فصّب عليها خياله ل

جذاب يشاهد ما يعبر عنه الشاعر أو يجسده من املعاني الخالبة خالل املجازات اللطيفة، مما 

  ما يبتكرُه الشعراء منيشهد على جودة اللغة التصويرية لدى الشاعر، ألّن 
ُ
تي تأخذ

ّ
الصور ال
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هما وعواطفُهما هو سرُّ الخيال. ويتكون املقال  بمجامع األفئدة،  –وتملك على القارئ والسامع لبَّ

 من العناصر التالية: –بعد املقدمة 

 التعريف بالشاعر -

 مفهوم الخيال -

 صور من الخيال في شعر الباغوي  -

 الخاتمة -

 الهوامش -

 التعريف بالشاعر:

ِويُّ  بن هارون بن محمد( 3)األديب الشاعر محمد تكر (2)هو الشيخ
َ
ر". ولد   (4)الَباغ

ُ
ك
ُ
ْم ت

َ
املعروف بـ"َمال

ن م 7محمد تكر الباغوي بعد استقالل نيجيريا من ربقة االستدمار اإلنجليزي بعامين، يوم األربعاء 

اَيا1962هـ املوافق 1381شهر ربيع األول سنة 
َ
ِثي  (5)م، بقرية َمش

ْ
 )DAFCHI(التابعة ملحافظة َدف

 ليا.نيجيريا حا -والية ُيوِبي

ت ساحته بالكرم، نشأ وترعرع في 
ّ
واشتهرت أسرة الباغوي بالعلم، وضاءت قاعة بيتهم بالعلم وتجل

أسرة تهتم بالعلم والدين اهتماما بالغا، فعاش حياة علمية طيبة تحت رعاية وتربية والديه 

ول في ويق (6)الكريمين في صيانة على سيرة حسنة، وحالة حميدة من طلب العلم والفطنة والحفظ

 األرجوزة التي قرضها عن مولده:

 سبع  ربيع   أول   قد   ولد  *  تكر   لهارون   فتى   محمد

 إلى أن قال:

اَيا  يعنون  بها  منهلهم
َ
 في حومة  القراء  من  قريتهم  * َمش

 إلى أن قال:

وِبْر نسبا هارون أبوه
ُ
ُتو جاء ِلغ

ُ
 (7)إمام األدباء  * من ُصك

ْوِبْر.قدم والده الشيخ هار 
ُ
اَيا الواقعة في الشمال الشرقي  (8)ون بن محمد من أراض ي غ

َ
إلى قرية َمش

َوا 
ُ
ش

َ
والية ُيوبي نيجيريا، مكث فيها بعض السنوات حيث أقام لنفسه فيها   (GASHUA)ملحافظة غ
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بنيانه املرصوص، وقلعته املشرفة املشتهرة بتالوة القرءان، فلما قض ى منها وطره وتحقق فيها حلمه 

ا، فطاب له املقام وحظي بإقبال الناس له، فأنشأ في منزله حلقة ا
َ
نتقل منها إلى قرية ُدْوُرْن َباغ

علمية يقصد إليها طالب العلم الذين تهّيأت نفوسهم للحفظ والترتيل، مغترفين من حوضه علوم 

 (9)الدين،كما يفد إليه الناس لإلفتاء والتفّقه في الدين.

 شأنه وجال أمفلما ذاع صيته في العلم 
َ
ره، والتفقه في الدين، عّين إماما ومفتيا في القرية، فَعال

حيث تخرج على يده عدد غفير من الحفظة والعلماء املتفّننين في ميادين العلوم اإلسالمية 

ّل الشيخ هارون في خدمة 
َ
ْر من طبقاتهم، وظ

ُ
ك
ُ
 الشاعر محمد ت

ّ
املتباينة، فكان من حسن حظ

ّبى نداء رّبه رحمة هللا عليه سنة  الدين واألمة إلى أن
َ
وملا  (10)م.1996هـ املوافق 1416وافته املنية، ول

 قوي عزمه، واستوى على سوقه، شّد الرحال إلى بعض املراكز العلمية املجاورة طلبا للعلم والتفنن

 مأوى يا، و في علوم الدين، فاستقّر بمدينة زاريا التي تعتبر مركزا من مراكز العلم واملعرفة في نيجير 

. ويصفها الكاتب غالدنثي 
ً
للعلماء والطلبة، وهي من أوفر املدن علما، وأرفعها قدر وأجلها شأنا

لتعليم في نيجيريا، أهم مراكز ا -زاريا–قائال:"وفي القرن التاسع عشر امليالدي أصبحت هذه الوالية 

مكث بها الباغوي، وغاص في ف (11)ووفد إليها كثير من  طالب العلم، واشتهرت بعلمي النحو واللغة"

 محيط علمائها، وارتوى من معينهم أخلص أغداقها كأسا في علوم اللغة واآلخر في فنون الدين.

لى هبة إولم يقّيد الباغوي نفسه في معاقل علوم الدين في زاريا، بل مال برغبته الجّياشة، وهّمته املتل

ساليبها، فاستوطن بدوحة املشايخ واألدباء دراسة أشعار العرب ليقف على جواهر ألفاظها وأركان أ

نته من االنخراط في ضروب 
ّ
في نيجيريا. لقد كونت شاعريته وذوقه األدبي عوامل وخبرات عدة مك

 اإلنتاج واإلبداع. فقرض القصائد الرائعة املختلفة األغراض في مناسبات عدة. مما يؤكد تمكنه في

ِكَها الشاعر وقرض في ساح الصناعة الشعرية وجودة انتاجه األدبي، ومن
َ
ل
َ
تها األغراض التي دار في ف

م، واالستعطاف، والعتاب، 
َ
الشعر؛ املدح، والرثاء، والوصف، والشكوى، والعشق والحنين، والِحك

 واأللغاز، وغيرها مما قرض على صعيد املناسبات. ولم يزل الشاعر على قيد الحياة.

 مفهوم الخيال
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يَ الخيال في اللغة مؤخوذ من "خ
َ
 وخ

ً
 وِخَيال

ً
ْيلة وخاال

َ
 وِخيلة وخ

ً
ْيال

َ
 اَل الش يَء َيخاُل خ

ً
وَمخالة  النا

ه" نَّ
َ
ولة إذا ظ

ُ
ْيل

َ
يته  (12)وَمِخيلة وخ

َ
ويأتي ملعان كثيرة، منها تحرك وتلّون، ومنه "السحاب الذي ِإذا رأ

ر فيه".
َ
 وال َمط

ً
ْنصب للطير و ( 13)حسبته ماطرا

ُ
بة عليها ثياب سود ت

َ
ش

َ
يال "خ

َ
على البهائم والخ

"
ً
ْيف" (14)املزروعات لتظنه ِإنسانا

َّ
وأصله: "ما يتخّيله اإلنسان في منامه  (15)ومن ذلك "الشخص والط

ه يتشّبه ويتلّون"
ّ
ْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم  (16)ألن

َ
ُل ِإل يَّ

َ
ُهْم ُيخ ُهْم َوِعِصيُّ

ُ
ا ِحَبال

َ
ِإذ

َ
ُقوا ف

ْ
ل
َ
اَل َبْل أ

َ
ومنه قوله تعالى"ق

ْسَعى"
َ
َها ت نَّ

َ
أن هذه الحبال والعص ى حيات تسعى على  -من شدة سحرهم -أي: يخيل للناظر (17)أ

يال  (19)وتطلق اللفظة ويراد بها "صورة تمثال ش يء في املرآة". (18)حيلة،بطونها باختيارها، مع أّنها 
َ
و"الخ

ل" ِ
ّ
 (20)لكل ش يء تراه كالظ

وهو "قوة  (21)ات سابقة"والخيال عند النقاد هو "الصور التي يختلقها العقل ويؤلفها من إحساس

ما تصوغ الصور من عناصر كانت  (22)تتصرف في املعاني لتنتج منها صورا بديعية"
ّ
وهذه القوة" إن

 (23)النفس قد تلقتها من طريق الحس أو الوجدان"

وتلتمس من السابق ماللمدلول اللغوي واالصطالحي لكلمة الخيال من العالقة الوطيدة، إذ يفهم 

ه صمن األولى التشبه 
ّ
ور والتماثل والتصور مع ش يء من التحرك والتلّون، بينما يدرك من الثانية أن

 من املعاني الحّية يختزنها العقل ثم يجسدها أمام القارئ حتى تثير مشاعره وأحاسيسه وتربط عالم

 الشعور بعالم اإلدراك.

 صور من الخيال في شعر الباغوي 

ا كان الكالم املشتمل على صور من املجا
ّ
زات الرائعة أروع مشهدا وأحسن موقعا في القلوب ملـــ

واألسماع، وأشد تأثيرا في النفوس فإّن الشاعر الباغوي صاغ املعاني في شعره صياغة فنية رشيقة 

ن حواس اإلنسان من التفاعل معها تفاعال إيجابيا، فصّب عليها 
ّ
تهب املعنى املجرد شكال حسيا يمك

قارئ في ألوان مجّنحة من صنعة الخيال املتصرف في ملكات خياله وعاطفته الحساسة ليعرضها لل

النفس والشعور، كي يخيل للقارئ أنه أمام منظر سينيمائي جذاب يشاهد ما يعبر عنه الشاعر أو 

يجسده من املعاني الخالبة خالل املجازات اللطيفة. فيتحول فيه الجماد إلى صور متطورة. 
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من التحليالت  -إن شاء هللا  -الشعور، كما سيتضح ذلك  بأسلوب يشد انتباه النفس ويثير كوامن

 اآلتية:

 :24تخّيل املحسوسات في صور املحسوسات

 يقول الشاعر الباغوي في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم:

َمرِ 
َ
ق
ْ
ـــوَر ال

ُ
 ِضـــْعــٍف فـاَت ن

َ
ــف

ْ
ل
َ
َح ***أ ــِت الضُّ

ْ
ْمِس ِفي َوق

َّ
 ِللش

ً
ِجال

ْ
 ىُمخ

املركز الرئيس لإلشراق، بطلوعه يطمس النجوم والكواكب كلها فال ُيرى منها الشمس كوكب يشكل 

ش يء، وقد أضفى جمال املمدوح صلى هللا عليه وسلم على نفسّية الشاعر جّوا من اإلشراق 

واالنشراح، فبحث عن ش يء مشرق محسوس يماثل املمدوح إرشادا ورفعة وضياء ولم يجد ما 

ت الضحى فوصف بها املمدوح مريدا بذلك السمّو والرفعة يجذب انتباهه إال الشمس في وق

واإلرشاد واإلشراق الذي يعّم ضوؤه أنحاء األرض الساطع عليها، فتشبيه املمدوح بالشمس في وقت 

الضحى تشبيه في غاية الروعة والجمال، كيف ال؟! وقد كان املمدوح مخجال لتلك الشمس املشرقة 

 ذاك القمر الذي ينير غياهبه.  الوضاءة التي تبّدد سوادها، وفاق

َمِر" رَسَم ألمة النبي صلى هللا عليه وسلم سؤددا وعالء،  وقول الشاعر"
َ
ق
ْ
ـــوَر ال

ُ
ـــــــاَت ن

َ
 ِضــــْعــٍف ف

َ
ـــــف

ْ
ل
َ
أ

رى في السماء عالية املكان مرتفعة وهي زينة للسماء يهتدي بها 
ُ
ذلك ألن البدر ال يطمس النجوم بل ت

وشرفا لكنه فّضل املمدوح عليها  الركبان، فأثبت الشاعر ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم فضال

فجعله كالبدر الذي هو أعظم من النجوم وأضوأ منها. فالخيال هو الذي أخذ ُيعظم املمدوح حتى 

كان على قدر كبير من الجمال وهو بهّي الطلعة، فتداعت معاني الشاعر بذكر الشمس وما فيه من 

ه شمس جمال وإشراق إلى وصف املمدوح بالجمال الذي فاق كّل جمال
ّ
، واألعجب من ذلك أن

ف هذه الصورة الرائعة 
ّ
ه خيال الشاعر الذي استطاع أن يجمع ويؤل

ّ
الضحى، فكيف يغرب ؟! إن

ه مشهد جذاب مأخوذ من 
ّ
التي جعلت املمدوح مخجال ألشعة الشمس في وقت صدورها وتألإلها، إن

ذا املشهد لتدرك درجة ما الواقع ليرض ي أذواق املتلقين ويمتعهم بلوحات جمالية رائعة. تصور ه

تتمتع به شخصيته صلى هللا عليه وسلم من جمال وإشراق. يقول الجرجاني في معرض حديثه عن 
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روعة التشبيه بالشمس: "وللشعراء في التشبيه أغراض، فإذا شّبهوا بالشمس في موضع الوصِف 

صوَع اللوِن والتم
ُ
ق والضياَء، ون

َ
ام، وإذا ذكروه في الوصف بالّنباهة بالُحسِن أرادوا به البهاء والّرْون

عاعها، واشتراك الخاّص والعام في معرفِتها وتعظيمها. 
ُ
لعها وانتشار ش

ْ
هرة أرادوا به عموَم مط

ُ
والش

وإذا قرنوه بالَجالل والّرِفعة أرادوا به أنوارها وارتفاع محلها. وإذا ذكروه في باب النفع واإلْرفاق 

شوء وا
ّ
وعلى هذا، فإن الشاعر موفق في ( 25)لّنماء، والتحليل والتصفية". قصدوا به تأثيَرها في الن

 الصنعة.

 :26تخّيل املحسوسات في صور املعقوالت

 يقول الشاعر في وصف غزوة بدر

 ورمى الجيش بكف من حص ى***هزموا في الحين مثل الفأر

وأحضر تظهر روعة الخيال في البيت حيث عقد الشاعر املماثلة بين الصورتين؛ حسا وعقال، 

للقارئ مشهدا حساسا يناجي فيه أهل بدر رضوان هللا  عليهم، وتتجلى روعة النظم في صياغة 

الشاعر لهذه املعاني التي صبها بعاطفة قوية وهياجة للقلوب، وألفاظ حادة قاطعة وتعبير حي، 

 ُ
َّ

َي اَّلل  وصّور أحوال الكفار في صورة فأر عند بروز الفريقين وجًها لوجٍه، ِلَيْقض ِ
َ
ْمًرا ك

َ
 َم اَن أ

ً
، ْفُعوال

 صوٌر وشواهد تدّل على مستقبل اإلسالم، ومقدار تضحية املؤمنين.

، استطاع الشاعر في تجسيد املشهد أن ينتقل بالقارئ  إلى عالم املقاومة الشديدة التي لم يعايشها

اعة ودورها واستّن له مشاركته في الشعور والوجدان، ويدعو هذا املشهد إلى التأمل في أهمية الشج

  .الحاسم في نتيجة املعركة
ُ
ل
ُ
َمِئنَّ ق

ْ
ْم َوِلَتط

ُ
ك
َ
َرى ل

ْ
 ُبش

َّ
ُه هللُا ِإال

َ
ْم بِ }َوَما َجَعل

ُ
 مِ اِه َوَما وُبك

َّ
ْصُر ِإال ْن ِعْنِد لنَّ

َحِكيِم{.
ْ
َعِزيِز ال

ْ
 هللِا ال

ا ، وملا أردفهوكلمة"هزموا" لها وقعة في النظم،  فإنها تدل على انهزام وانكسار وخسران في القتال

الشاعر بقوله:"في الحين مثل الفأر" دلت على شدة خيبة الكفار في الغزوة، واستعمل الشاعر هذا 

 الّنوع من الخيال ليصغر العدد الكثير من املشركين.

 تخيل املعقوالت في صور املحسوسات:
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 قال الشاعر عن الطيبة، املدينة املنورة

 ي باقتفاء األثر؟ضاع في وادي العقيق مهجتي***من رفيق

اتخذ الشاعر صورة خيالية من الطبيعة ليصور غاية شوقه للنبي صلى هللا عليه وسلم، وتلمس 

 من الصورة املحركة التي رسمها الشاعر أّن قلبه في تيه وحيرة لشدة شوقه ومحبته للنبي صلى هللا

باملدينة املنورة! يا  عليه وسلم، حتى خرج مهجته الصادر من أعماق قلبه وَضاَع في واد العقيق

ْفِس بعد تضييع ُمْهَجِتها؟ وهل من ناصر ينصره باقتفاء أثر هذه امل رى!! هل هناك بقاء للنَّ
ُ
هجة ت

يء وضياعهالضالة؟ وتظهر حالوة املعنى في استخدام الشاعر كلمة "ضاع" التي 
ّ

وت الش 
َ
 تدلُّ على ف

ه  من رفيقي باقتفاء األثر"؟سبه قائال "لذا أردفه الشاعر بما ينا (27)مع ذهابه في غيِر َحّقِ

 الخاتمة:

تلك جولة بسيطة عن الخيال للشاعر الباغوي، تناول فيها الباحثان نبذة يسيرة عن الشاعر من 

حيث النشأة، والتعلم، وعوامل تكوينه. وعقب ذلك عرًضا سريعا ملفهوم الخيال، ثم تطرقا إلى 

ر الباغوي، وتبين من خاللها أّن الشاعر محمد تكر إبراز الصور الخيالية الفنية الرائعة من شع

ء الباغوي ترعرع في بيت يهتم بالعلم والتربية، كما عاش في بيئة نيجيريا مكتظة بالعلماء واألدبا

ي البارعين. مما ترك أثرا إيجابيا في تكوين شخصية الشاعر. كما تجلى في املقالة عبقرية الشاعر ف

وصياغة املعاني التي يريد أن يقنع بها القارئ وتطرب لها نفسه  تشكيل الصور الرائعة في شعره

صياغة فنية رشيقة في ألواح جمالية رائعة تقريبا للبعيد وتسهيال للصعب، وتوضيحا للغامض، 

 مما يدل على تمكن الشاعر في فنه األدبي وسالمة لغته التصويرية.

الباغوي على استحضار الّصور الرائعة وقد سبق أّن هدف املقال إبراز مقدرة الشاعر محمد تكر 

حقُق األمل في السطور 
َ
في شعره، وقدرته في اقناع القارئ بروعة خياله وقيمة أفكاره، والرجاء ت

 املتقدمة.
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