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اعي لرفصور من القيم الفنية يف شعر خرجيي كلية أمحد ا
 يسو.م -للقانون والدراسات اإلسالمية 

عداد:  ا 

 يعقوب موىس محمد

 وتيش، ولية بوتيشب-لكية أ محد الرفاعي للقانون وادلراسات ال سالمية ميسو

براهمي يوسفيعقوب موىس محمد   ورابع ا 
Faculty of Arts & Social Sciences 

Religious Department, Gombe State University 

 مقدمة

املرسلين الحمد هلل الذي أنزل الكتاب وجعله سراجا منيرا والصالة والسالم على أشرف 

أما بعد، فهذه املقالة محاولة للوقوف على بعض قصائد خريجي كلية  وعلى آله وصحبه أجمعين.

مال في تلك القصائد، ولعل ذلك أحمد الرفاعي وكيف استطاع الباحث أن يكشف مواطن الج

يفيد الدارسين في فهم مدى قيمة هذه اإلنتاجات. ومن أهداف املقالة جمع ما هو مبعثر من تراث 

 في 
ً
شعري من تلقاء خريجيها، وكما تهدف اإلشارة إلى مدى مساهماتهم في اإلدالء بدلوهم خصوصا

 التالية:التثقيف، وملعالجة إشكالية البحث رسم الباحثان كالنقاط 

 مقدمة -

 الكلية وأهداف إنشائها -

 مقررات الكلية وأنشطتها الدراسية -

 صور من أغراض الشعر لدى خريجيها -

 خصائص شعرهم -

 الخاتمة ثم الهوامش واملراجع -
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 الكلية وأهداف إنشائها:

إن كلية القانون والدراسات اإلسالمية ميسو كلية أنشأتها والية بوتش ي في شهر سبتمبر 

وأمير كتاغم الحاج محمد  فعال قامت الكلية بالنشاطات الدراسية والتعليمية. ،(1)م1978سنة 

كبير عمر هو أول رئيس ملجلس التنفيذ للكلية، وذلك بعد إيجاد قانون وضعي عسكري للكلية 

EDIT NO.12 OF 1985  ويترأسها املدير ونائبه، ومن أهّم أدوارها منح شهادات الدبلوم، وجميع

 .(2)ي تمنحها الكلية تابعة لجامعة بايرو كنو تقريباهذه الشهادات الت

 بدأت الكلية نشاطها بقسمين:

  :وهذا القسم يمنح ثالثة أنواع من الدبلوم، وهي قسم اآلداب والدراسات اإلسالمية

 كاآلتية:

 الدبلوم في الدراسات اإلسالمية، واللغتي العربية واملحلية. -1

 العربية واإلنجليزية. الدبلوم في الدراسات اإلسالمية واللغتي -2

 الدبلوم في الدراسات اإلسالمية واللغتي اإلنجليزية واملحلية. -3

 ،وهذا القسم يمنح شهادتين: قسم الشريعة والقانون الوضعي 

 لدبلوم في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيا -1

 .(3)ضعي فقطالدبلوم في القانون الو  -2

أواخر التسعينيات ُحّول اسم الكلية إلى كلية  ثم تطّورت وتوسعت الكلية تدريجيا، وفي

 أحمد الرفاعي، وفي أوائل السنة ألفين أرقت الحكومة درجة رئيس الكلية من املدير إلى بروفوست

PROVOST  وُبّدل النظام اإلداري للكلية من نظام األقسام إلى نظام املدارس وأصبحت في نظام

 املدارس على النحو التالي:

 اب والدراسات اإلسالميةمدرسة اآلد -1

 مدرسة التربية والتعليم -2

 مدرسة األلسن -3
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 القانون مدرسة دراسات الشريعة و  -4

 .(4)ة والتعليم املتواصلمدرسة اإلعدادي -5

 أهداف إنشاء الكلية:

 ومن أهم أهداف إنشاء كلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات اإلسالمية ما يلي:

 الوالية. املحاكم الشرعية فيتدريب القضاة وموظفي  -1

ة اللغة العربية واللغة اإلنجليزية واملحلية للتدريس في املدارس الثانوية في والي تدريب علماء -2

 بوتش ي.

 يجاد مبادئ التدريبات للعلماء وموظفي وزارة القضاة في فنون مناسبة ملتطلبات الحكومة.إ -3

 عات النيجيرية.عداد الطلبة وتعويدهم لاللتحاق بالجاماست -4

واستمرت الكلية بنشاطاتها الحية إلى اليوم لتحقيق أهداف إنشائها، واعتنت بتدريب 

عّمالها السيما األكاديميين لنيل شهادات عالية ما بين املاجستير والدكتوراه، وعقد الندوات 

ضاة ويمكن القول؛ قد حققت الكلية أهدافها ألن أغلب الق واملؤتمرات في الكلية خارجها.

وموظفي وزارة الشريعة واملحاكم الشرعية في والية بوتش ي وجومبي وما جاورهما من خريجي هذه 

 الكلية املباركة.

 األنشطة الدراسية في الكلية:

يوجد في الكلية املراحل التعليمية املختلفة، وكانت لكل مرحلة من املراحل مقرراتها 

هذه املراحل مقرراتها الخاصة. وال تهدف الدراسية، وهكذا كانت لكل فصل وسنة من سنوات 

البحث إيراد املقررات وتفصيل مفرداتها، بل هدفها اإلشارة إلى مدى محاولة الكلية بالّتتّبع 

 والتركيز على املقررات الدراسية مما أدى إلى نجاح عملية التدريس.
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 :أنشطتها

شمل األنشطة التعليمية ال تقتصر أنشطة الكلية على األنشطة التربوية وإنما تمتّد لت

والثقافية التي تخدم مقرراتها الدراسية الصالحة وتثري مناهجها التعليمية، لتحقيق أهدافها 

 الخاصة والعامة، ومن تلك األنشطة ما يلي:

تنظيم الندوات العلمية وورشات العمل من حين إلى آخر يدعى لها بعض أصحاب  -1

 في مثل هذه اللقاءات.التخصص في املوضوعات التي ستتم مناقشتها 

تنظيم املسابقات الثقافية بين الطلبة في جميع املراحل، رغبة في توسيع مداركهم  -2

العقلية وتنمية آفاقهم العلمية في اكتساب املهارات املختلفة والتعمق فيها، 

 وتشمل املجاالت التالية:

  مسابقات الشعر والنثر الفني -

 يةمسابقات املقاالت التربوية واللغو  -

 مسابقات تحفيظ القرآن الكريم  -

 .مسابقات تحفيظ األحاديث النبوية مع شرحها -

 لتدريب العملي )التربية العملية(.ا -مسابقات الرياضة املختلفة  -

 نظيم الزيارات للمكتبات الخاصة والعامة وزيارة معارض الكتب.ت -3

 ساعدة الدارسين في تنظيم البحوث العلمية.م -4

من أمر فإن تخريج الكلية عباقرة الطلبة، أسهم في تطوير اللغة العربية في ومهما يكن 

 الوالية، وسيقوم الباحث بإثبات ذلك فيما يلي:

 صور من أغراض الشعر العربي لدى خريجي الكلية:

سبق أن ذكر الباحثان أن كلية أحمد الرفاعي حققت نجاحا من تحقيق أهداف إنشائها بما 

بة في دفعات متعددة من بينهم: املوظفون والعلماء والوّعاظ واألدباء.... تخرجته من مئات الطل
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وبما كان للعلماء واألدباء الذين تخرجوا من الكلية من إنتاجات شعرية يشار إليها بالبنان في 

 الحقل الفني، ويود الباحثان إيراد صور من هذه اإلنتاجات بتتبع األغراض الشعرية كاآلتي:

 ملجتمع النيجري الهوسوي يحترم العلم وأهله، قد تناول خريجو هذه الكلية : بما أن ااملدح

فّن املديح وقرضوا الشعر فيه، ويكون مدائحهم في مدح العلماء خاصة، ومثال ذلك ما قاله 

بعنوان "تحية الوداع" الذي  (5)الشاعر إكراما وتمجيدا لعلمائهم، قاله آدم عثمان كوبي

الرفيع بن عبد الرحمن عندما حاول وداعه في رحلته إلى  يمدح بها أستاذه الشيخ عبد

 اململكة العربية السعودية يقول فيها:

 على القاء  درسك  يا رفيعي * وكنت محافظا للوقت دائـما -1

 إلى علم  البالغة  يـا رفيعي * لقد أرشدتنا طرق الوصــول  -2

 يعفكأن  األصمعي عبد  الرف * وال تسأل عن  األدب  صديقي -3

 ملا أبده  في النحو  رفـيـع *  وحقا أنـــــه لخليل فينا -4

 على مـّر  الدهور  يا رفيعي * ستبكيك  الفنون  وطالبــيها -5

 وتودع بالسالم  على  رفيعي *   توّدعك الفصول وحيث قـمت -6

إن ارتحال األستاذ الشاعر قد هز عاطفته ومشاعره وإحساسه بألم الفراق والبين، 

هذه القصيدة يمدحه فيها ويذكر محاسنه ويصفه بالعلم والعبادة وسائر مكارم األخالق،  فأنشد

 وتقع القصيدة في ثالثة وعشرين بيتا من البحر الوافر على عروض مقطوفة وضرب مقطوف.

التي يمدح بها عميد  (6)ومن أمثال املديح لدى شعراء الكلية قصيدة يوسف علي موس ى

ْوَر 
َ
عدد و املاجستير،  -ِثي ويهّنئه على االلتحاق بجامعة جوس للدراسة العليا كليته موس ى آدم َمق

أبيات القصيدة خمسة عشر بيتا من البحر الكامل التام على عروض ممتزجة بين الصحة 

 واإلضمار واستهلها:

 فاهلل يجزي  ما أقمت لقسمنا * خير النزول فرّب ضع لعميدنا

 قال فعلك املستحسناال أحد  * أرأستنا سنة ونصفا  بعدهـا
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 حصلت  عليه يداك من أمر الدنا *  نلت القبول بجوس الستمرار ما

 إال تقدمه  أحــّب  ألهلنا * إنا لنكره فـي انـتقال أميرنا

 من خير  فعل حاصل بلقائنا *  فاهلل عالـــم كلما قدمته

 من  ملك موس ى دافعا ألمورنا *     والقسم تبكي عينه بخــلّوه

 كل الزمان من املحاسن والغنى * ما نرجو ألنفسنا علىنرجو له 

 بالجنا (7)حتى يعود إلى  مقورثي *    ربي وقاه شر سفر  أقامــه

صف به من املكارم.
ّ
 هذا، واصل الشاعر يمدح أستاذه ويذكر ما ات

يمدح أستاذه الدكتور محمد عبد هللا إمام تلدي  (8)ومن نماذج ذلك ما قاله ثالث عيس ى سعيد

 حاضر بقسم الدين والفلسفلة جامعة جوس، ويقول:امل

 عالم متفنن موسوعـــي * شيخ الشيوخ بأرضنا عبد هللا

 
ً
 حتى ترّبع في املحل األرفـع * فاق القرائن وارتقى  متواضعا

 فالعلم يرفع كل من لم يرفع *  ُدْم طيبا تلدّي  أنت  إمامـنا

 يذه املتواضعت وقل له تلم *  واقرأ له مني الّسالم إذا ذهب

  كلما طلع  الفجر
ً
 (9)يدعو له الخيرات لم  تتقطع *    يحييه دوما

 هو ضّد املديح، وقد تطرق خريجو كلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات الهجاء :

 (10)اإلسالمية فّن الهجاء في قصائدهم، ومن فرسان هذا الفن أبو العباس محمد ثالث زكريا

ئة من تلميذ له أساء معاملته وأساء األدب معه، فدفع الشاعر وقد لقي الشاعر تجربة سي

 إلى أن يرد عليه وأسماها "حياتي" والقصيدة طويلة تبلغ أربعين بيتا يقتطف املقال أجزاءها

 كنموذج، استمع إليه يقول:

 بجنب حياتــي دائما تتحلل *  لحـــزن وفرح وامتحان وكربة

 مهما تكن يوما تجيء املشاكلو  * فال تحسب األحوال يا صاح  تستقم

 ومنهم  ذكـي بالشرائع عامل *  وفــي الناس هّماز مشيع  النميمة
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 تبرهم في اسم وفي الطبع جندل *  ومــــن شر أمثلة لهذا زميلنا

 ويضحك منه الناس ال يتعـقل *  يقال له بحر العلوم  ويفتخـــر

 نائـل يدربج ظـنا للتوابـع  *  ويمش ي كشيطان يحرك رأســـه

 وأذنا حـمار  أفزعته  الفراعل *  له رأس حرباء  وعينا  ضـفـادع

 ويفتك عـرض الناس ال يتأمل * ويأمر بالفحشاء وينهى  عن  العدل

 ولكّنه في  عكس ما النفس أمل *  وسماه والده باسم مــــبارك

ل *  فأصبح يستعلو بعنف وشـــدة
ّ
  ومن كان يستعلو فـال يتجل

 كليب حقير نائط الخير ماطـل *  أم ذميـــمــة صغير لئيم ابن

 (11)وأشهد  في  أبنائكم  متبجل *  دواسين قوم لم أكن الئــما لكم

 تعليق األبيات:

ف وصدق اإلحساس والشعور، 
ّ
تمتاز األبيات السابقة بسهولة األلفاظ وقلة السقط والتكل

أكمام موهبته وجعله شاعرا مثاليا بين وتهيأت للشاعر أسباب الشاعرية من تجربته في الحياة وفتق 

 خريجي الكلية.

تنوّعت أساليب النص من خبر إلى إنشاء فمن األخبار قوله: )وفي الناس هماز مشيع 

 النميمة( وهو يقيد الحقيقة ويقّررها. وكثير من األساليب الخبرية في القصيدة تخرج إلى الهجاء أو

حسب األحوال تستقم( ومنه قوله )فال تعتمد على الناس( الشتم والسباب. ومن اإلنشاء قوله: )فال ت

 وغيرهما من أساليب اإلنشاء التي خرجت إلى معنى النصح واإلرشاد.

موسيقى النص تتمثل في الوزن والقافية، فالقصيدة تسير أبياتها على وزن واحد، وتنتهي بحرف 

ما حظ النص من املوسيقى واحد هو الالم املضمومة، وذلك ما يسّمى باملوسيقى الخارجية. أ

الداخلية فكثير متوافر تتمثل في املحسنات البديعية التي جاءت على لسان الشاعر دون قصد، 

 فساعدت على تجلية اللفظ وتجميله، ومنها املقابلة بين املنحرفين عن طريق الحق وبين املعتدلين عن

 الطريق املستقيم املفهوم من قوله:
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 ومنهم ذكي الشرائع عامـل * يمةوفي الناس هماز مشيع النم

 ومنها الطباق في قوله )الحزن والفرح( وقوله )يأمر وينهى( وااللتفات في قوله )لكم( وكلها

 مقبولة وجميلة. وهكذا.

  وقد ذكر النقاد أن الغزل نوعان: غزل صريح وغزل عفيف، بينما خريجو كلية الغزل :

حسب ما وصل إليه الباحثان، بل ركزوا ا طرقوا الغزل الصريح قط على م -القانون ميسو 

أفكارهم على الغزل العفيف، وقد عرفه الدكتور خالد بقوله: "هو الذي يصّور حبا عفيفا 

مخلصا ال تشوبه نزعة إلى منكر أو باطل وال مطمع للحب سوى الصلة الروحية واملشاركة 

ْنِديِر مت(12)العاطفية
َ
 غزال:، ومن أمثلة ذلك ما قاله طاهر محمد َمْيك

 وتتبعها أخرى بطون املراسل *  إليك تحيات تفوح بـمسكـها

 وال تجعلي قلب املحب مزلزل  *  أفاطمتي ال تبعدي  وتقربــي

 وحرق قلبـي لهبه غير محول  *  وبعدك مني قـد توقد نــاره

 تقطع جّوالي وهو ليس بواصل * وكيف إذا ما قد دعوتك  هاتفا

 وما فاش ي األسرار باملبتـجل * فوهللا ما أفش ى بسرك فاعلـمي

 (13)فيا ليت شعري أن أراك بمنزل  *  أفاطم إن الوعد قد كاد وقـته

هذه القصيدة الالمية قالها طاهر محمد ميكندير ملخطوبته فاطمة بنت محمد 

ات جدية الشاعر مصطفى، وتحتوي على ثمان وعشرين بيتا في الغزل، يتضح للقارئ في تلك األبي

م املقرونة بالنشاط والوله، وقد حقق الشاعر نقل عاطفته السيارة الهادئة بوسيلة اإليقاع والنغ

فإذا قرأها اإلنسان يجد ألفاظها تتوالي وتتدافع مقاطعها وتنساب أصواتها في تمثيل العالقة 

 ص فيما يلي:الحبية التي يحسن بها الشاعر، ويمكن القول بأنه يظهر أهم قيم هذا الن

 : املطلع

 إذ وافق وأجاد فيه الشاعر إجادة تامة ألن هذا املطلع صورة ظاهرة للقصيدة، ويقول:
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 وتتبعها أخرى بطون املراسل * إليك تحيات تفوح بمسكها

 : األلفاظ

بالنسبة أللفاظ القصيدة قد اختار ألفاظا مناسبة، ذات غاية في الجودة والرونق، فلم 

 كي ينقل إلينا املعاني الكامنة.يشذ في اختيارها ل

 : املوسيقى

أما استخدام الشاعر للموسيقى الشعري من حيث استقامة الوزن وعدمه والقافية 

م لوحالتها فقد اختار وزنا من البحر الطويل وقافيته مبنية على روي المي مجراها الكسرة، فإنها 

 ال على ذلك قوله:تسلم من الذالت التي تعد عيبا من عيوب القافية، وخير مث

 وتتبعها أخرى بطون املراسل * إليك تحيات تفوح بمسكـها

 وال تجعل قلب املحب  مزلزل  * أفاطمتي ال تبعدي وتقربـي

، وفي البيت األول منه إن القافية كلمة (14)ويظهر من البيتين السابقين سناد الردف

 بيت الثاني وهي "مزلزل"."مراسل" فإنها مردفة باأللف غير أنها خالية من الردف في ال

 : أما مقطعها فال يقل جودة من مطلعها:املقطع

 عليك سـالم هللا منـي ومحفل *    جالس على الكرس ي أهال ومرحبا 

 وقد تناولوا فن الرثاء وأجادوا فيه فسيعرض الباحثان "تائية العائشات" ملحمد الرثاء :

فى يوم الخميس ليلة الجمعة سنة املنصور بن عثمان التي يرثي بها زوجة صديقه املتو

 م، ومطلعها:2015هـ/1437

 دموع العين هطل الهاطـالت * بغير تـمـرض نعي أتـاها

 وهل للنار غير املضـرمـات * تقاس ي في الفؤاد لـهيب نار

 تبل بها الصدور الصابــرات * وزادت عبرتي حتـى أسالت

 تتقارب أجله  بالنائــبـا * وكم حال الفراق لقاء حـب
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 أخذت خاللنا باملعجــعات * كأن ملقلتـي عينـي لـمـا

 (15)بأعـين  عابدين العابدات * تسيل الدمع تجري مـن مآقي

ى على املرثى
ّ
 ولم يزل الشاعر إلى أن دفعته عاطفته إلى من صل

 زعيم الديـن شيخ الطائرات * وصلى للجنازة خـيـر شيخ

األهل، ثم الدعاء على املرثى بأن يحصل على أعلى واختتم الشاعر بتسلية نفسه وتصّبر األسرة و 

 الجنان يوم الجزاء.

 وال أبكي بكـاء املشركات * يؤرقنـي التفرق مال قلبـي

 لحق الصبر  عـن  الصادمات * وإن وفاة مثلك لي ابتــالء

 وشـيـخ العارفين القارءات * رثاك املسجد األعلى مسـابا

 مــوزا في البناتلتجعلها ر  * لتحفظها وسيمة خير بنـت

 تنال بـها مـنـازل عاليات * فألف تحية وســـالم قبر

 :وقد تناول الشيخ محمد محمد سعيد هذا الجانب في مجزوء بحر الكامل على  شوق وحنين

 عروض مقطوعة وضرب مقطوع، استمع إليه يقول:

ّنِ  مسقط رأســـي
َ
ت
ْ
 فيها بــدأت دراسـي * ِغل

 فتحت  خـواسـيحتى  *  عــن والدي ثـم عمي

 قـبـل  التشيب  رأس ي *  هـــــذا بداية أمري 

 للــه  رب  الـنـاس * والحمد يتلوه شـكـــر

 خصائص شعرهم:

 وقد يستخلص البحث خصائص شعرهم في النقاط التالية:
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  األسلوب: يقول النقاد هو القالب الذي تصب فيه املعاني الشعرية أو املنوال الذي

ي بما أن األلفاظ هي الدرجة التي تتكّون منها األساليب فه (16)ارهينسج عليه الشاعر أفك

 في األدب كاللبنة األولى في البناء، يتتبع املقال:

: فيما يبدوا يتمتع شعر خريجي الكلية بسهولة األلفاظ ووضوح املعاني وحسن األلفاظ -1

حسنات اختيار الكلمات، ولعل السر في ذلك عدم تعّمدهم إلى إيراد الغريب أو امل

اللفظية واملعنوية وكانوا يطلقون العنان لقّرائهم للتعبير عما يموج في قلوبهم بصدق 

وإخالص ومن ثم وقعت ألفاظهم مألوفة مؤنسة. ولعل هذه الدراسة تكون مصيبا إذا 

قال مما ساعدهم على ذلك اطالعهم على معلقات الجاهلية ودراستهم على قصائد 

ق عواطفهم ورفع فحول الشعراء اإلسالميين، و 
ّ
شعراء العصر الحديث، ذلك رق

مستوى أذواقهم، ويمثل الباحثان بما قارن ثالث عيس ى سعيد المية أبي العباس بالمية 

امرئ القيس والحزين بن سليمان الكناني التي يهجو بها عمرو بن عمرو بن الزبير. 

 ويقول أبو العباس:

 ما تتخللبجنب حياتي دائـ *  لحزن وفرح وامتحان وكربـة

 ويقول الحزين:

 اليدين بخيل * لعمرك ما عمرو بن عمرو بماجد  
ّ
 ولكّنه كــذ

 فيخبط أثناء الظالم يجـول  * ينام عن التقوى ويوقظه الخـنا

وفي النصين السابقين حاول األستاذ ثالث عيس ى املقارنة بين الميين وأشار بأن الشاعر 

ا أنه حتى في الوزن والقافية والروي وحركاته. وأشار أيضالبوتش ي قد تأثر بهذا الشاعر في املعاني و 

ر بامرئ القيس في البيت الذي يقول فيه:
ّ
 تأث

 وإرخاء سرحان وتقريب تتفل   *    له أيطال ظبـي وساقا نعامـة 

واملتتبع لقصائدهم يرى أنه ينطبح بالوضوح وسالمة التركيب وحسن األداء،  التركيب: -2

للغة من ألفاظ ولم يعتمدوا من التقديم والتأخر ما يسبب ألنهم تجبنوا الوحش ي من ا

 التعقيد والغموض في العبارات، وكانت جملهم وسطا في معظمها بين الطول والقصر.
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لعل القارئ يوافق هذه الدراسة على هذه  االبتعاد عن التقليد الكلي عند القدامى: -3

ين من الكلية، وتركوا املقولة إذ هذه الظاهرة سمة يتسم به جل الشعراء املتخرج

وصف األطالل والناقة... ولم يحصل البحث ولو قصيدة افتتحت بما عرف بذكر 

 األطالل.

 : وهذه الظاهرة شائعة ال تكادكثرة االفتتاح بالحمدلة والصلصلة والثناء على هللا -4

تجد قصيدة إال وقد افتتح بالحمدلة واختتم بالصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 ذلك لتأثرهم بالدين. لعل

 ومنهم من زين قصيدته بالرمز الشعري كأمثال محمد سعد حيث يقول: الرمز: -5

 في عام غوغـــي  قياس * رمـــز القصيـدة دّي 

 (17)للهجرة األكـيــاس * بالوفق عــــام تغزل 

 وهي أيضا من خصائص شعرهم، أال ترى آدم عثمان كوبي يقول: مبالغة في املدح: -6

 فكأن األصمعي عبد الرفـيع *ن األدب صديقيوال تسأل ع

 ملا أبداه في النحو رفيــعي * وحقا أنــــه لخليل فينا

 عروضا كنت جاحظنا رفيعي * وأنت عمادنا أدبا ونحــوا

 -وفي األبيات السابقة قد بالغ الشاعر في مدح ممدوحه إذ شبهه بعباقرة علماء اللغة 

 وهكذا. -األصمعي والخليل والجاحظ

الجملة فإن اإلنتاجات الشعرية لخريجي كلية أحمد الرفاعي قصائد جيدة، حسب وب

رأي الباحث، وقد تناوال أغراضا مختلفة، والدارس للقصائد يجد لها خصائص جادة تضارع 

 الشعر العربي عبر عصوره.

 الخاتـمة

 بعد الحديث عن قصائد خريجي كلية أحمد الرفاعي من إيراد نبذة تاريخية موجزة عن

الكلية وصور من أغراض وخصائص الشعر من خريجيها قد اتضح لنا أن الكلية قد حققت 
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أهداف إيجادها، إذ خّريجوها أنتجوا إنتاجات علمية وأدبية ضخمة من بينها قصائد جياد، ومنها 

ما تناولته أيدي األكادميين بمحاولة الدارسين لها، ومنها ما زالت مخطوطة ومخزونة تحتاج إلى 

ويمكن رصد النتائج التي  لغبار عنها وإخراجها لتكتحل بالنقاد ملا فيها من الجمال الفني.نفض ا

 توصل إليها املقال في اآلتي:

 تأثر خريجو الكلية بالشعر القديم لكثرة اطالع دواوينهم -

 أن شعرهم يتسم بسهولة األلفاظ ووضوح املعاني وحسن اختيار الكلمات -

 مة تراكيبهم وحسن األداءيتسم شعرهم بجودة األسلوب لسال  -

 لحمدلة والصلصلةا -ومن مميزات شعرهم كثرة االفتتاح واالختتام الديني  -

 كما أنه أيضا يمتاز ببعض الرموز التاريخية لدى بعضهم -

ويقترح املقال بأن يقوم طالب العلم بكتابة البحوث األكاديمية في اإلنتاجات الشعرية 

عد رح على الحكومة بنشر هذه اإلنتاجات وتوزيعها في اآلفاق بعن خريجي الكلية املباركة. كما يقت

 الطبع.

 الهوامش واملراجع
1- Students' Information hand book, 2015/2016, published by: Information and Public Relation Unite, 

office of the Provost, A.D. Rufa'i College for Legal and Islamic Studies Misau, Bauchi State.، 
م(، بحث تكميلي 2002وانظر: طاهر محمد، دور كلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات اإلسالمية )

 .48لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية جامعة بايرو كنو، ص

2- Student Information 1املرجع السابق، ص. 

 .12طاهر محمد، املرجع السابق، ص -3

4- Students' Information Hand Book Page. 2. 

وتوضيحا على هذا تحت أي مدرسة أقسام عدة، ومما هو جدير بالذكر قد أضاف الكلية بالشهادات التربية 

 في فنون مختلفة. N.C.Eم أصبحت الكلية تمنح شهادة 2012/2013الوطنية منذ سنة الدراسية 

وله إنتاجات ، الية بوتش ي تخرج فيها في أوائل الثمانيناتلد بقرية "غورند" تابعة للحكومة املحلية غانجو و و  -5

 أدبية قيمة منها: "األساس في األدب العربي وتاريخه"، اشتغل محاضرا بجامعة والية بوتش ي.
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اَك"  -6
َ
 بحوث أكاديمية واآلن محاضر في الكلية. تخرج في الكلية في أواخر التسعينات، وله Kakaويلقب بـ"ك

قع على طريق أزري وتبعد ثمان كلوميتر تم، وَمَقْوَرِثي اسم قرية 2012اإلعدادية في سنة قد رأس املدرسة  -7

 تقريبا.

 م واآلن محاضر بالكلية التربية الفدرالية بنكثن والية بالتو.1995خرج في الكلية سنة ت -8

حليلية، مجلة الضاد، نظر األبيات؛ ثالث عيس ى سعيد، شاعرية أبي العباس محمد ثالث زكريا دراسة أدبية تا -9

مجلة عربية لغوية أدبية ثقافية تصدر عن شعبة اللغة العربية، قسم اللغات واللسانيات جامعة 

 .230م، ص2014والية نصراوا كيفي املجلد الثالث العدد األول يناير 

ي املحاكم م، وله ديوان الشعر، وقد أجاد في املدح والهجاء واشتغل قاضيا ف1993خرج في الكلية سنة ت -10

 الشرعية في والية بوتش ي.

اعر أخرج قرية املهجو من األهاجي املقذئة وهي ديسين قرية تابعة للحكومة املحلية شرا والية ولبراعة الش -11

 بوتش ي.

، دراسات عربية حولية تصدر عن قسم ليل رائية حم آدم بيو في الغزل تحخالد حسن عبد هللا )الدكتور(،  -12

 .72م، ص2010ا العدد الخامس أكتوبر كنو، نيجيري -امعة بايرو ج-اللغة العربية 

ل الستينات وتخرج في الكلية في أواخر الثمانينات واشتغل محاضرا في الكلية وارتقى عبر مناصبها ولد في أوائ -13

 إلى درجة الزعيم املحاضر. وله قصائد جياد في اللغتي العربية واملحلية.

سها( أو حرف مد )ألف ياء بعد حركة تجاسنه قبل و ياء بعد حركة لم تجانهو حرف لين ساكن )واو أ -14

الروي( انظر مأمون عبد الحليم وجيه )الدكتور( العروض والقافية بين التراث والتجديد، الطبعة 

 .306م، مؤسسة املختارة القاهرة، ص2007األولى 

م، في 2014وتحصل على درجة الدكتوراه سنة ، 1994هو محمد املنصور عثمان، تخرج في الكلية في السنة و  -15

 جامعة عثمان بن فودي، واآلن هو محاضر بكلية أمين صالح للتربية أزري. وله ديوان الشعر.

 .18م، ص1999، دار املعارف القاهرة، في األدب والنقدشوقي ضيف،  -16

ّنِ بادية عن طريق كنو تبعد من ستة أميال من بلدة ميو و و  -17
َ
ت
ْ
م. 1994تخرج أيضا مع الباحث سنة لد في ِغل

 .ات قصيدته وسنة الهجرة وامليالديوله إنتاجات علمية. ورمز الشاعر بعدد أبي


