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صور من اخليال يف مراثي الشيخ جنيد حممد َزا ِرََي :دراسة حتليلية
إعدإد:
ادلكتور عبد هللا معر ُز ُور
املدرسة الثانوية احلكوميةُ ,ز ُور والية كَ ِب
ملخص البحث:
ان هذه املقاةل بعنوان" :صور من اخليال يف مرايث الش يخ جنيد محمد َزا ِر َي :دراسة حتليلية" .حصلت عىل
مرايث اليت قالها ملشاخيه واليت قالها يف مرثية الس يدة زينب زوج الش يخ زكريء َز ِار َي ,تناول الباحث فهيا
ا ألساس يات الالزمة للبحث ,فعرضً ا رسي ًعا عن حياة الشاعر ومفهوم اخليال املعجمي والاصطاليح ,مث اخليال
يف مرايث الش يخ جنيد محمد َز ِار َي ,أأن الشاعر صاغ املعاين يف شعره صياغة فنّية رش يقة فص ّب علهيا خياهل
وعرضها للقارئ يف أألوان متش ّعبة ا ألطراف ,من التشبيه ,واجملاز ,والكناية ,والاس تعارة .والغاية عنده من
تشكيل هذه الصور البيانية املبدعة اقناع القارئ وتطريب نفسه هبا ,مث اخلامتة والهوامش واملراجع.

Abstract
This paper title suwarun Min Alkhayal fimarathi Al- sheikh junaid Muhammad Zaria, Dirasatun Tahaliliyah.
It embodied an eulogic of the death, which he composed to his respective scholars and the one that he also
composed to the wife of his chief scholar. I.e the wife of Al-sheikh zakariya Zaria. However, writer brought
down some significant things such as the biography of the poet and the meaning of "Idayal" where he
mentioned and described it's meaning. I.e the Al-khayal of this prestige scholar. And among which are:
Affashbih, Al-majaz, Al-kinayah, Al-'istiarah. All these were composed in order to entertain and appease the
readers.
Conclusion and reference
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املقدمة:
َ
َ
م
م
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
الحمد هلل رب العاملين الذي يحيي ويميت ،القائل في كتابه العـ ــزيز ﴿ :ٱل ِذى خل َق ٱمل مو َت َوٱل َح َي ٰوة ِل َي مبل َوك مم أ ُّيك مم أ مح َس ُن
َ َ م َ ٰ َ م ُ َ َ ُ م َ َٰ َ م م
ُ ُّ َ م َ َ م َ َ ٍۢ
َ َۭ َ ُ َ م َ ُ م َُ ُ
()1
ٱْلك َر ِام﴾ ( ،)2والصًلة
عم اًل ۚ وهو ٱلع ِزيز ٱلغفور ﴾ والقائل﴿ :كل من عليها فان ﴾ ﴿ويبقى وجه رِبك ذو ٱلجلـ ِل و ِ
والسًلم على سيدنا محمد خير عباد هللا أجمعين ،وآله وأصحابه وسلم ،وبعد:
فإن الشعر العربي نوع من التصوير ألنه يعتمد اعتمادا كبيرا على الخيال الذي يبدع الصور الخًلبة ،لذا اهتم النقاد
ۭ
ۭ
قديما وحديثا بالخيال األدبي  ،حيث يمثل عنصرا مهما من العناصر األدبية ،وهو أكثرها قدرة على التعبير عن
العواطف ،كمايعتمد على قوة التذكر وتداعي املعاني على الذهن بسهولة ،ويلونها ثم يبث فيها حياة وحركة ،ويلقي
عليها ظًل جميل النظر .هذا الذي حفز انتباه الباحث إلى انتقاء مقالة بعنوان" :صور من الخيال في مراثي الشيخ
جنيد محمد َز ِارَيا :دراسة تحليلية.
تهدف املقالة إلى إلقاء ضوء حول روعة خيال الشاعر وما يحيط به من تصوير مشاعره وأحاسيسه تصويرا دقيقا أو
ما يقوم به من تجسيد املعاني الخًلبة خًلل التشبيهات الرائعة ،واالستعارات الجيدة ،والكنايات اللطيفة.
وستتمحور املقالة بعد املقدمة على النقاط التالية:
 نبذة يسيرة عن حياة الشاعر. -مفهوم الخيال.

 الخيال في مراثي الشيخ جنيد محمد َز ِارَيا. الخاتمة. الهوامش واملراجع.التعريف بالشاعرجنيد محمد َز ِارَيا:
نسبه ونشأته وتعلمه:
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ُ
هو جنيد بن محمد بن سعيد بن عبد هللا بن عبد القادر ،وعبد القادر هو جد جنيد محمد الثالث ،وأصله من َب مرنو,
( )Bornoخرج بعد ثبوت الدولة اْلسًلمية في صكتو لزيارة الشيخ عثمان بن فودي مع ابنه عبد هللا ،ورفقة من
تًلمذته في السنة ما بين 1812 -1810م(3).

َ ُ
ولد جنيد من أسرة خادمة للعلم في تاك مو ِكي ( (Takokiسنة 1381هـ 1960 -م( )4نشأ في تلك القرية تحت كفالة أبيه.
وكان من أحب أوالده إليه لذكائه ،وتخلقه بأخًلق فاضلة وحسن سيرته وتأدبه بآداب حسنة منذ صغره ،وكان محبا
للعلم والعلماء ومًلزما لهم ،فهذا مما جعله محبوبا عند أبيه )5(.وما زال ينتقل من أستاذ إلى آخر طالبا ومستفيدا من
أجلة العلماء واألئمة املثقفين من َت ُاك موكي ( (Takokiإلى ُف من ُت َوا (َ )Funtuaزارَيا (ُ )Zaria
وزو ُر ) ،(Zuruحتى استقر
ِ
ِ
َ َ
ُّ
لدى الشيخ محمد ن َمالم َب ِابي َ(م مي ُهل َنا)في صكتو(.)sokoto
ُ
وملا بلغ سن املراهقة مهد لنفسه ۭ
طريقا لتوسيع معارفه ,فاستأذن .وانطلق إلى ف من ُت َوا ( )Funtuaوذلك سنة 1977م،
والتقى بأحد كبار علمائها وهو الشيخ عبد هللا ُد مو ُر مو ( ، )Doroومكث عنده بضعة أشهر ثم انتقل إلى َز ِر َيا(،)Zaria
ونزل عند الشيخ زكرياء ومكث عنده مدة طويلة(6) .
لقد تأثر جنيد محمد في املدارس النظامية بطبقة من العلماء وعلى رأسهم الشيخ مسعود املصري تعلم عنده علم
النحو والشيخ إدريس ِإ مي ِت ِرَيا ( )Iritiriyaالذي تعلم منه متون اللغة والشيخ حسن بن حسن السوداني الذي تعلم منه
علم البًلغة والعروض ،والشيخ عمري املصري الذي تعلم عنده علم الفقه ،والدكتور حمدي املصري الذي تأثر به في
علوم اللغة ،ثم واصل دراسته بجامعة أحمد بلو َز ِاريا ،وتخرج فيها متحصًل على شهادة الدبلوم في اللغة العربية سنة:
2007م()7
إنتاجاته العلمية واألدبية:
لقد ألف الشيخ جنيد محمد مؤلفات كثيرة نثرا وشعرا في فنون مختلفة منها:
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الفقه:
 -1نوال ذي الجًلل واالكرام ،مخطوط.
 -2قلم العدل في أخذ الثأر على قضاة الجور ،مخطوط
الحديث:
 -1نبذة من أحاديث شهيرة إال أنها موضعة أو ضعيفة ،مخطوط.
اإلرشادات:
 -1آداب التعليم والتعلم ،مخطوط
 -2إيقاظ الهمم ،مخطوط
 -3تيسير العزيز عما ال ينبغي أن يتفوه به أولوا األلباب ،مخطوط
 -4الضياء في العرفان للشيم واألخًلق ،مخطوط
 -5ستون مسألة في األخًلق والشيم .مخطوط
القصائد:

 -1مدح مشاهير العلماء في مدينة َز ِارَيا ،مخطوط
 -2السلسبيل في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم .مخطوط
ُ َ
 -3زيارة الشيخ أبي بكر ث موتا .مخطوط
 -4مرثية الشيخ زكرياء .مخطوط
 -5مرثية الشيخ عثمان َب َاب ُ
اجو .مخطوط
 -6مرثية الدكتور محمد الهادي بن الشيخ الطاهر عثمان َب مو ِثي مخطوط
 -7مرثية زينب زوج الشيخ زكرياء .مخطوط.
التاريخ:

َ َ
 -1ضوء البدر في تاريخ املعلم جبريل املعروف ب ِـ ـ ـ َمال مم ن ِإ َيا .مخطوط
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-2

فضل الباري في ترجمة حياة الشيخ زكرياء .مخطوط()8

مفهوم الخيال:
الخيال:
هو من العناصر األدبية الهامة ،ويعنى في اللغة "الشخص والطيف"( )9أو هو كل ش يء تراه في الظل أو ما يرى في
النوم"( ،)10تدل الكلمة أيضا على" :صورة تمثال ش

يء في املرآة")11(.

أما في اصطًلح النقاد فالخيال يعني" :القوة التي تجسد املعاني واألشياء واألشخاص وتمثلها أمامنا حتى تثير املشاعر
وتهيج االحساسات ،وهو أساس األدب"( )12ويعرف ۭ
أيضا بأنه هو امللكة التي يستطيع بها األدباء أن يؤلفوا صورهم،
وهم ال يؤلفونها من الهواء إنما يؤلفونها من إحساسات سابقة ال حصرلها ،تختزنها عقولهم وتطل كل صورة منها في
مخيلتهم حتى يحين الوقت فيؤلفون منها الصور التي يريدونها)13(.

وهو قوة تتصرف في املعاني لتنتج منها صورا بديعية)14(،وهذه القوة إما تصوغ من عناصر كانت النفس قد تلقتها من
طريق الحسن أو الوجدان )15(،كما أن بينه وبين العاطفة ارتباطا قويا وثيقا ،إذ هو الذي يصورها ويبعث مثلها في
نفوس القراء )16(،ومن أجل هذه األهمية يرون أن الكًلم املشتمل على الخيال أروع وأشد تأثيرا في النفس من الكًلم
الذي يكون حقيقة كله )17(،وكثيرا ما دار على ألسنتهم قولهم :املجاز أبلغ من الحقيقة ،ورأوه أحسن موقعا في القلوب
واألسماع )18(،ذلك ألن الكًلم املشتمل على الخيال يجعل النفس شديدة األنس به ،سريعة إلى التاثر بصوره)19(.

يتجلى من العرض السابق العًلقة بين املدلول اللغوي واالصطًلحي لكلمة الخيال ،إذ تعني األولى التلوين والتصوير
بينما يفهم من الثانية أنه القوة تجسد املعاني حتى تثير املشاعر واألحاسيس وتربط عالم الشعور بعالم اْلدراك ،ذلك
لكونها أداة حياة عاملة في ذاكرة األديب.
الخيال في مراثي الشيخ جنيد محمد َز ِارَيا:
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وكان الشاعر كغيره من الشعراء يمثل األشياء ويجسد املعاني ثم يصب عليه خياله ويمثل العواطف التي تلزمه تمثيًل
فنيا رفيعا ،ثم يعرضها في صورة رائعة جذابة الشعور والوجدان بغية تقريب البعيد وتسهيل
رائعا فيصبح أثرا ِ
الصعب أو توضيح الغامض من املعاني التي يريد أن يقنع بها السامع ،مما يدل على تمكن الشاعر في فنهم األدبي
وسًلمة لغته التصويرية ،ذلك ألن من أصل املجازات وغايتها التوضيح.
كما بين الدكتور شوقي ضيف أهمية الخيال قائًل :هو يمثل حياة الناس فعًل وعواطفهم وخوالج نفوسهم ومكونات
قلوبهم بحيث يرون صورهم فيه وصور من حولهم )20(،وهو طراز يشاكل الواقع مشاكلة يعذبها األديب حتى كأنه ال
يمثل إنسانا واحدا بل يمثل جميع الناس)21(.

وسيتضح هذا في التحليل اآلتي:
ومن الصور الخيالية الجيدة في مراثي الشاعر "التشبيه" وقد أحسن الشاعر في استعمال هذه الظاهرة كما
استحسن النقاد أن يكون الشاعر يستطيع أن يخيل أفكار الناس من العاطفة ويمثلها ،ويعبر عن مكونات قلوبهم،
ومن ذلك قول الشاعر يرثي الشيخ زكرياء:
والصبر خير صاحب * والحزن ليس ناجيا
في أجواء مغيمة بالهموم واألحزان لفقد الشيخ زكرياء ,قام الشاعر يصور حالته النفسية املضربة بين التصبر وتفاقم
األحزان فشخص الشاعر الصبر وصب عليه الروح ثم شبهه برجل عاقل نبيل يجدر أن يكون صديقا له لعفته
وعقله ،ولداهية أملت به من فقد مًلذه ،ظهرت روعة صنعة الشاعر في هذا املوقف حين أسند الحياة والروح إلى ما ال
يرى ًّ
حسا أو يلمس بيد وشبهه بإنسان ،أال تخيل أن الصبر قد تمثل في صورة إنسان ثم حذف املشبه به "إنسان"
ورمز إليه بش يء من لوازمه "الصحبة" التي هي القرينة املانعة من إدراك املعنى الحقيقي.
ومن صور الخيال الرائعة لدى الشاعر استعمال املجاز املرسل يصور خًللها منزلة املرثي ومكانته في نشر الدين
اْلسًلمي من ذلك قوله:
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كان هدى إذا بدا * في الدين كان عاليا
تظهر قوة الخيال من البيت في الصورة البيانية املتمثلة في املجاز ،حيث صور الشاعر املرثي بإحياء شعائر اْلسًلم
ونشر القيم الدينية .في قوله" :كان هدى" حيث أنار لألمة اْلسًلمية الصراط املستقيم ليهتدوا به ،فبهذا يكشف
للقارئ أن املفقود قد قام بحركة الدعوة اْلصًلحية في مجتمعه فدعى الناس إلى التوحيد وعبادة هلل وترك الشرك
وعبادة األوثان ،ثم وصفه بـ "هدى" للداللة على كثرة أعماله الخيرية.
ومما يلمس من قوة الخيال جودة اللغة التصويرية لدى الشاعر في قوله:
سالت عيوننا القطر * تحكي البحار والحيا
وملا كانت هموم الشاعر وأحزانه كثيرة ،لذا يصيح ويعول ويذرف الدموع لفقد هذا الشيخ الكريم .وخيل أن الهموم
أحاطته من كل جانب وعيناه تذرفان وبكى فشبه الشاعر عينه بالسحاب الهطًلء حين نزول املطر.
ومما يسجل للشاعر الجودة استعماله لفظ "القطر" داللة على كثرة البكاء وشدته حتى نفدت الدموع فعقبتها
قطرة عظيمة تحملها األمواج إلى حدود األرض اليابسة حتى رويت األرض ،وملا ذكر املصيبة الداهية أردفها بما يًلئمها
وهو "البكاء" ممدودا للداللة على أنه مصاحب بالصراخ والعويل )22(،ذلك ألنه حزينا ًّ
حقا لفقد الشيخ الكريم.
ومن الصور الخيالية الجيدة لدى الشاعر استخدام الكناية للتعبير عن معنى ال يريد اْلفصاح عنه ،ويلمس هذا
املعنى من قوله:
والشمس ليست طالعة * والب ـ ــدر ليس باديا
والليل ص ـ ــار دامسا * ن ـ ـ ـ ـه ـ ــارنا ليـ ـ ـ ـ ــاليا
ومما يلمس في هذين البيتين كناية عن املوت التي من أجلها غابت الشمس وخسف البدر ،واشتد سواد الليل في البًلد
وجوانبها ،وصار من أجلها النهار لياليا ،وذلك لكون املتوفى مرشد األمة ،وعلى تربيته صار الطًلب شيوخا فكناه
بالشمس عند الرشد ،فيعتبر نعيه فقد للطلبة .كما أحسن الشاعر وأجاد في استخدام الكناية أخرى في قوله:
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عقيلة شيخنا قد فارقتنا * قد انتقلت إليه وفارقتنا
إن في البيت كناية في لفظ "عقيلة" كناية عن املرأة الكريمة ،ملا أراد الشاعر أن يبين قدرها ومنزلتها عنده ،انصرف عن
التعبير باسمها إكراما لها ألنه ٌ
صهر لها ،فسماها بـ ـ "عقيلة " وملا كان هذا التركيب كنى به عن ذات الزمة ملعناه سمي
كناية عن املوصوف.
ومن الخيال الرائع قول الشاعر في رثاء الشيخ عثمان َب َاب ُ
اجو:
كسوف الشمس في وسط النهار * فأصب ـ ـ ـ ـ ـ ــح يومنا ي ـ ــوم املدام
استطاع الشاعر في هذا البيت أن يصور خياال جميًل من الكناية ،فصور فقيده بالشمس ،ووفاته بكسوف الشمس،
فهذا يدل على حلول مصيبة عظمى عن هذا املعنى ،لكون املتوفى عالم اشتهر بالعلم والعبادة والزهد والكرم ،فهو
ۭ
ضياء فغيابه مثل غياب الشمس ،وهذه كناية على أن موت مثل هذه الشخصية خسارة ال تعول ومصيبة
كالشمس
عظمى.
ومن هذا املنطلق قول الشاعر:
فأروى كل ذي عطش بعلم * وأبرأ سقم جهـ ـ ـ ــل بالدوام
تظهر روعة الخيال في هذا البيت حين جمع الشاعر بين التشبيه واملجاز األولى منها في نشر العلوم الدينية واللغوية
حتى صار كأنه سحاب يسقي كل ذي عطش ،ويلمح من الصورة أن املفقود تخرج على يده جم غفير من الطلبة أتوه
واحد تلو آخر ملا ُيرام فأنقذهم بنور العلم ،لذا استخدم الشاعر لفظ "فأروى" داللة على كثرة فنونه وتنوعه في
العلم.
وأما الصورة الثانية فتتمثل في "أبرأ سقم جهل" وهذا يدل على أن السقم ليس بمرض حقيقي إنما هو مجاز لـ "جهل"
الذي برأ بـ "علم" .ويلمس ذلك في وصف "الجهل" بـ "السقم"و "العلم" بـ "البرء" ،وذلك ألن الجهل صار مطرودا منذ أن
جاء املرثي.
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تتجلى روعة الخيال في صياغة الشاعر لهذه املعاني التي صبها بعاطفة قوية وألفاظ حادة وتعبير دقيق موضحا زوال
السقم ,وحلول الشفا لظهور هذا الشيخ بين األمة فسشبهه "بالسحاب" في إرواء ذوي عطش بسكب املاء ،و"بالشفاء"
بتعليم جهال حتى صاروا علماء.
إذ ال يؤثر الجهل بعد انتشار العلم وتمسك األمة به .وقد استطاع الشاعر أن ينطلق بالسامعين خًلل أحاديثه
املفردة العذبة إلى أحاسيسه الجذابة في هذا املنظر الجميل يبدو حسن استخدام البيان في البيت حيث مثل الشاعر
هذه املعاني تمثيًل واضحا يملك على السامع مشاعره ووجدانه.
ومن الصور الخيالية الجيدة التي استخدمها الشاعر في قصائده ،االستعارة "هي مما يقدره النقاد في العمل األدبي،
يقول ابن رشيق" :االستعارة أفضل املجاز ...وليس في الشعر أعجب منها وهي من محاسن الكًلم إذا وقعت موقعها
ونزلت موضعها)23(.

ويشيد الجرجاني في هذا الصدد قائًل" :اعلم أن االستعارة أمد ميدانا ،وأشد افتنانا ،وأعجب حسنا وإحسانا وأذهب
نجدا في الصناعة وغورا وأسحر سحرا وأمأل بكل ما يمأل صدرا ويمتع عقًل ويؤنس نفسا)24(.

ومما أحسنه الشاعر رسدالخيال دعاؤه على املفقود بصورة خيالية استعار لفظ "اليمين" التي وردت في محكم
التنزيل بمعنى "الجنة" في قوله:
وأجلسك اْلله وأولي ـ ـ ـ ـ ـ ــاء * له يوم اللق ـ ـ ـ ـ ــاء مع القيام
وأصحاب اليمين وسابقين * إلى أعلى املراتب بالدوام
استطاع الشاعر أن يصوغ خياال رائعا ،في طلب عفو ورحمة واسعة للمفقود بدخوله الجنة في صورة خيالية رائعة
حين استخدام لفظ "أصحاب اليمين" داللة على "أهل الجنة" حيث اقتبس بالقرآن الكريم في صنع هذه الصورة من
م م ُ
﴿وظ ٍۢل َّم مم ُد ٍۢ
ُ ٍۢ
َ
َ َ م ٍۢ
َ ٓ َ م َٰ م َ
َ َ م َٰ م َ
ود ﴾ ( )25فاهلل
قوله تعالى﴿:وأصحـ ُب ٱلي ِم ِين ما أصحـ ُب ٱلي ِم ِين﴾﴿ ِفى ِسد ٍۢر َّمخضود﴾ ٍۢ وطلح َّمنضود ﴾ ِ
سبحانه وتعالى صور في هذه اآليات أصحاب اليمين" بأهل الجنة.
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ومن الصور الخيالية الجيدة التي يلتمسها في مراثي الشاعر قوله يرثي الشيخ عثمان َب َاب ُ
اجو:
توارى العلم يوم أفول بدر * وشمس العلم يانجل الكرام
شبه الشاعر املفقود بأنه مثل البدر في التأللئ والشمس في الضياء ،شبهه الشاعر بتشبيه بليغ ليوضح شعوره وحسن
خياله وحًلوة فكرته ،ليؤثر في نفس القارئ أو السامع بأن الفقيد هو عين املشبه به ًّ
حسا ومعنى ليكسب املعنى
وضوحا وقوة وجًلء ومبالغة ،فصور وفاة فقيده بخسف البدر وكسوف الشمس.
فإن الشاعر في البيت عبر عن ما أصابه من حيرة وارتباك لنعي أديب ذي مكانة في العلم واألدب ،فحق البكاء
واالسترجاء لفقده ،وذلك بأن الدنيا كلها تغيرت وانقلبت على عقبها من كسوف الشمس وانمحاق القمر واضطرب
األرض والجبال ،بسبب موت الشيخ عثمان الذي ال يجارى واليبارى كرما وسجية ونباهة ،ولفظ "توارى العلم يوم
أفول بدر" يدل على مكانة املرثي في ميدان نشر الثقافة الدينية واللغوية.
الخاتمة:

هذه املقالة بعنوان" :صور من الخيال في مراثي الشيخ جنيد محمد َز ِارَيا :دراسة تحليلية" تناول فيها الباحث نبذة
عن حياة الشاعر ،ومفهوم الخيال عند النقاد ،ثم انطلق إلى تطبيق ظواهر الخيال في مراثي الشيخ جنيد محمد،
فتبين خًلل هذه الدراسة أن الشاعر استعمل لغته التصويرية فمثل املعاني وشخصها ،ثم صبغها بخياله الرائع
خًلل التشبيهات الرائعة واالستعارات الجيدة والكنايات اللطيفة ،فقرب البعيد وأوضح الغامض وسهل الصعب من
املعاني ،مما يشهد على روعة لغة الشاعر الشعرية ،ثم الخاتمة والهوامش واملراجع.
الهوامش واملرجع:
-1

سورة امللك ,اآلية)2( :

-2

سورة الرحمن ,اآلية)27( -)26( :
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-3

عبد هللا عمر ُز ُ
ور( ,الدكتور) ,فن الرثاء لدى الشيخ جنيد محمد َز ِارَيا ,بحث قدمه إلى كلية الدراسات العليا ,قسم
اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو نيجيريا ,للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العر بية1440 ,ه,
ص14:

-4
-5

-6
-7

َ َ
قرية في والية َز مم َف َرا تابعة لحكومة محلية تًل َت َم َف َر الحكومة املحلية.
َ
ثاني غ مم ُبو سعيد ،مساهمات الشيخ جنيد بن محمد في نشر الثقافة اإلسالمية في مدينة َز ِارَيا ،بحث تكميلي قدمه
إلى كلية الدراسات العليا ,قسم الدراسات اْلسًلمية جامعة عثمان بن فودي صكتو نيجيريا ،للحصول على شهادة

املاجستير في الدراسات اْلسًلمية2015 ،م ،ص33 :
عبد هللا عمر ُز ُ
ور( ,الدكتور) ,فن الرثاء لدى الشيخ جنيد محمد َز ِارَيا ,املرجع السابق ,ص18 :
َ
ثاني غ مم ُبو سعيد ،مساهمات الشيخ جنيد بن محمد في نشر الثقافة اإلسالمية في مدينة َز ِارَيا ،املرجع السابق ،ص:
40

-8

َ
ثاني غ مم ُبو سعيد ،مساهمات الشيخ جنيد بن محمد في نشر الثقافة اإلسالمية في مدينة َز ِارَيا ،املرجع السابق ،ص:

25
-9

الجوهري ،إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار العلم للمًليين،بيروت لبنان ،ط،4/
1990م ،ص353 :

-10

الفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ،تحت إشراف
مكتبة البحوث والدراسات ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1999 ،م ،ص266 :

-11

إبراهيم أنيس ،واآلخرون ،املعجم الوسيط ،دار التراث العربي ،بيروت2008 ،م ،ج ،1/ص266 :

-12

شوقي ضيف( ،الدكتور) ،في األدب والنقد ،دار املعارف1999 ،م ،ص14 :

-13

شوقي ضيف( ،الدكتور)،في األدب والنقد ،املرجع السابق ،والصفحة

-14

عبد العزيز عتيق( ،الدكتور) ،في النقد األدبي ،دار النهضة العربية1972 ،م ص119 :
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-15

التونس ي ،محمد حصر حسين( ،األستاذ) ،الخيال في الشعر العربي ،نشر املكتبة العربية في دمشق1922 ،م ،ص:
13

-16

أحمد الشايب ،أصول النقد ،مكتبة النهضة املصرية1994 ،م ،ص233 :

-17

أحمد أحمد بدوي( ،الدكتور) ،أسس النقد األدبي عند العرب ،دار النهضة مصر بدون تاريخ ،ص51 :

-18

ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق عبد الحميد الهنداوي ،املكتبة العصرية،
صيدا بيروت2008 ،م ،ص178 :

-19

الجرجاني عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق د .محمد التنجي ،دار الكتاب العربي بيروت ،ط1995 ،1/م ،ص55 :

-20

شوقي ضيف( ،الدكتور) ،في األدب والنقد ،نشر دار النهضة العربية1972 ،م ص168 :

-21

شوقي ضيف( ،الدكتور) ،في األدب والنقد ،املرجع السابق ،والصفحة

-22

الرازي ،محمد بن أبي بكر( ،الشيخ) ،مختارالصحاح ،نشر دار الفكر2005 ،م ،ص 22:مادة ب ك ي

-23

القيرواني ،ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعروآدابه ،ط ،1/املرجع السابق ،ص18 :

-24

الجرجاني عبد القاهر ،أسرار البالغة ،تحقيق د .عبد املنعم خفاجي ،مكتبة اْليمان املنصورة أمام جامعة األزهر،
بدون تاريخ ،ص22 :

-25

سورة الواقعة ,اآلية)30( - )27( :
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