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جنة األشعار للدكتور لقمان أَالَ ِويَ ِي دراسة وتحليل
صور من الطباق في ديوان ّ
اعداد:
أبوبكر محمد ايي 1
الوحدة العربية ،قسم اللغات ،جامعة العسكريةِ ،ب ُيو ،والية برنو ،نيجرياي
امللخص:
ان احملس نات أو الزخرفات البديعية احدى الوسائل اليت يس تعني هبا الديب الظهار مشاعره وللتأثري يف تفكري
القارئ وخشصيته ،وهذه احملس نات جيب أن توضع بجياز وتكثيف مع حماوةل ربط املعىن املراد فهيا ،وحتقيق الهدف
من النص ،أما اذا جاءت بعدد كبري ومتلكّفة أو مصنوعة س تفقد جاملها وتأثريها أو تضعف النص ،مما يعجز الاكتب
عن ايصال املعىن املراد منه .ومن أمه هذه احملس نات البديعية الطباق اذلي يع ّد فنًا من الفنون البالغية اذلي اس تأثر
شعرا و ًنرثا ،فاكن حمط
بهامتم علامهئا ،فقد ورد يف القرأن الكرمي وحديث النبوي الرشيف كام ورد يف الالكم العريب ً
ابداع الشعراء والدبء بلك ما يفرزه الضدان من معان جليةل 1.والطباق أيضا من وأروع هذه احملس نات حبيث يعترب
الفن ،ف ُيجمع فيه بني ش يئني ويُبني الفرق بيهنام يف أن واحد ،فان امجلع بني
لوحة ال يرمسها اال من تذوق طعم هذا ّ
املتضادّين يف الالكم من جامل اللغة 2.واكن الشاعر لقامن أَ َال ِو َ َِي هو الخر تطرق هذه الساليب الطباقية يف دوانه
جنة الشعار بطريقة وافرة ،احتوى ادليوان عىل  65قصيدة يف أغراض شعرية خمتلفة ،وهو خمطوط يف 103
صفحة ،تتصف قصائده بجلودة والقمي الفنية ،وتظهر جتربة الشاعر فهيا وهمارته الدبية ،وىه اليت يريد الباحث أن
يتناولها بدلراسة يف هذه املقاةل ليكتشف بعض ًا من صورها الواردة يف ادليوان.
abbakaryaya@gmail.com
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Abstract:
The improvements or ornamental is one of the means by which the writer uses to show his feelings and to
influence the thinking of the reader and his personality, and these enhancements must be developed briefly
and intensified with the attempt to link the meaning in it, and to achieve the goal of the text, but if it comes
with a large number and costly or made will lose its beauty and impact or the text is weakened, which makes
it impossible for the writer to communicate with the meaning of it.
Among the most important of these ornamentals enhancers is the art of counterpoint which considered as
one of the art of rhetoric, which has attracted the attention of its scientists. It was mentioned in the Koran and
the Hadith and in the words of the Arabs poetry and prose, It was been the focus of creativity of poets and
writers with all the effects of opponents of the great meanings, As long as the meaning of counterpoint is also
one of the finest of these enhancements, so that it is a painting which drawn only from those who tasted the
pleasure of this art. where two things will be combines and shows the difference between them at the same
time, when you start with white for example find your thinking connects this color with black which is the
anti-white color, or if you look at the rich man, the thinking directly tends towards the poor and his condition,
thus, the combination of opposites in speech seems to be of the beauty of language. The poet of Luqman
Alawiye also touched on this method of counterpoint in his bureau of poetry in a plentiful manner, which
contained about 65 poem in different poetic symptoms, within 103 pages manuscript, his poem are
characterized by a quality and artistic values, and show the experience of the poet and literary skills, which
the researcher wants to study in this article to discover some of the images contained in the court.

:املقدمة
يهدف الباحث في هذه املقالة إلى اكتشاف وتحليل نماذج من أساليب الطباق في "ديوان جنة األشعار" للشاعر
َ َ
، ملا اتخذها الشاعر كوسيلة تساعده في ربط بعض معانيه باألخرى على ما كان من عادة الطباق،لقمان أل ِو َي ِي
 أو إذا نظرت، أل وهو اللون املضاد لألبيض،فعند ما تنطق باألبيض مثال تجد تفكيرك يربط هذا اللون باألسود
ّ إلى الغني
.فإن تفكيرك بشكل مباشر يتجه نحو الفقير وحاله
ّ
 وتتركز الدراسة حول، مستخدم املنهج الوصفي التحليلي خاللها،وتقتصر دراسة الباحث في قصائد ديوان املذكور
:النقاط التالية
.التعريف بالشاعر وديوانه-أول
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ثانيا-املعاني اللغوية واإلصطالحية ملادة الطباق.
ثالثا-تقسيم الطباق وصوره.
رابعا-دراسة تحليلية ألساليب الطباق في الديوان ،وتحته.
أ-الطباق اإليجابي بين السمين.
ب-الطباق اإليجابي بين الفعلين.
ج-الطباق اإليجابي بين السم والفعل.
د-الطباق السلبي بين الفعلين.
ه-الطباق السلبي بين السم والفعل.
رابعا  -الخاتمة وأهم النتائج.
خامسا-قائمة الهوامش واملراجع.
أول :التعريف بالشاعر وديوانه:
أ-ترجمة موجزة عن الشاعر:
َ
ُ ُ َ
َ
وجول .كان أجداده من
هو الشاعر الدكتور لقمان بن نورالدين بن أحمد التيجاني األل ِو َي ِي بن سنوس ي بن ك
ُ
َ َ
َ
مدينة ش ِاكي في ولية أ ُويو نيجيريا .وهى أسرة اشتهرت بالعلم والورع ،تولى جده الشيخ أحمد األل ِو َي ِي اإلمامة في
مسجد الجامع للمدينة سنة  1982م ،وقض ى عليها مدة اثنتين وعشرين سنة قبل وفاته.
َ
ووالده الشيخ نورالدين بن أحمد ،العالم الشهير األديب والداعي إلى اإلسالم أســس في مدينة ش ِاكي معهد العلوم
َ
ُ
اإلسالمية وأمه السيدة الحاجة معينة بنت عبدالسالم ،ولدت في مدينة ش ِاكى ،بعد انتقال أباءها من بلد ِإ ُبوخو
َ
شاكي فاستقروا فيها3.
 Igbohoوهو بلد قريب من مدينة ِ
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ُ َ
ُْ
ولد الشاعر لقمان يوم السبت ّ
األول من شهر أك ُت َوب ْر سنة 1975م 4في حارة ِإل َوأ  .Ahono compound Iluaبمدينة
ُ
َ
َ
ش ِاكي  Shakiتحت حكومة محلية ش ِاكي الغربية Shaki west local Government. ،ولية أ ُويو  Oyo stateبين أسرة
متدينة وعريقة في اإلسالم ،وهم من قبيلة ُي ُ
ور َبا.
َ
نشأ شاعرنا وترعرع فى أسرة علمية وبيئة ثقافية مزدهرة في مدينة ش ِاكي ،تحت كفالة أبويه الكريمين ،فنال
ً
ّ
أثر ٌ
قسطا واف ًرا من العلوم واآلداب ،حتى أصبح يشار إليه بالبنان ،وفي ذلك ٌ
بالغ لتهذيب أخالقه واتساع مواهبه
الذهن ّـية خاصة في الشعر.
َُ ّ
فوقا على نظائره لرغبته في طلب العلم ومقاربة العلماء ،فلما أدرك أبوه قيمة ميوله
عاش الشاعر منذ طفولته مت ِ
ّ
إلى التعلم وحدة ذكائه أقبل على مساعدته ،يبسطه يد املعونة من الزاد لكونه ضروري في الحياة التعليمية وقد
صدق القائل:

ّ
أل ل تــنال العلم إل بستة * سأنبيك عن تأويلها

ببيان5

ذكاء وحرص واصطبار وبلغة * وإرشاد أستاذ وطول زمان
تزوج الدكتور لقمان بالسيدة لطيفة بنت إسماعيل عام

2002م6.

َ
تلقى دراساته اإلبتدائي والثانوي ِبش ِاكي من سنة  1982إلى 1993م 7.ثم انتقل بدراساته إلى جامعة عثمان بن
ُُ
ُ
ود َو ِي
صك ُتو فحصل على درجة الليسانس واملاجستير والدكتورة في اللغة العربية وآدابـها من سنة  1995إلى
ف ِ
2011م.
َ َ
َ
وأخذ العلوم عن علماء أجالء أمثال والده الشيخ نورالدينّ ،
وعمه الشيخ سليمان أل ِو َي ِي ،والشيخ أحمد الق َر ِوي،
الشيخ تاج الدين في املعهد الثقافي املصري ،ب َال ُغ ْ
وس ،والفروفيسور أبوبكر عبدامللك ،الذي أشرف على رسالته
ِ
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املاجستر .ومما تأثر به الشاعر أنه تربى بين قوم يتذوقون الشعر ،فال عجب أن يتطور إحساسه ملالزمته األدباء
ً
يتذوق ما يصدرونه ،فكثيرا ما ّ
يردد أبياتا أعجبته عند أبيه.
َ َ
وتتلمذ عنده كثير منهم:داوود صالح ،وأرمياء أل ِو َيي ،وسكينة ُج ْم َعة ،ورحمة ،وإبراهيم هارون ،تخرجوا من
الجامعات وتخصصوا في اللغة العربية أو الدراسات اإلسالمية.
ومن إسهاماته في نشر اللغة العربية والثقافة اإلسالمية:
النونية الكافية في علم البيان ،وهى منظومة في  120بيتا. النونية الشافية في علم البديع ،منظومة في  194بيتا.بين يدي املصير :مسرحية سياسية واجتماعية.َ
شعر املناسبات في مدينة ش ِاكي ،بحث لنيل شهادة الليسانس 1999مالتصوير الفني والبالغي في ديوان اإلمام الشافعي ،رسالة املاجستير 2005م.رسالة الدكتوراه "صور من البديع النبوي في أحاديث سنن الترمذي" 2011م.ب-ديوان الشاعر:
َ
َ
فديوان جنة األشعار عبارة عن مجموعة من القصائد الشعرية ذات قيمة فنية للدكتور لقمان أل ِو َي ِي ،تبلغ عدد
قصائده  65قصيدة في  784بيتا ،أصدرها الشاعر في مختلف األغراض الشعرية واملناسبات ،ولـم يزل الديوان
مخطوطا ،حصل الباحث عليه عن طريق التصوير ،وله  103صفحة ،وقد أجاد الشاعر القصائد ،وأظهر تجربته
الشعرية ومهارته األدبية وكذا تمكنه في فن القول ،أضف إلى ذلك قدرته الفائقة في استخدام كثير من األساليب
العربية ّ
املتنوعة8.
ثانيا-املعاني اللغوية واإلصطالحية ملادة الطباق:
أ-املعاني اللغوية للطباق:
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ورد للطباق معان لغوية كثيرة وسمي بأسماء متعددة منها :املطابقة والتطبيق والتطابق والتكافؤ ثم التضاد ،فمن
معانيه اللغوية :الجمع بين الشيئين أو األمرين 9،فيقال :طابق فالن بين ثوبين ،وطابق البعير في سيره عندما يسير
ويضع رجله موضع يده ،وعلى هذا الرأي ذهب األصمعي في أن "املطابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد في مش ي
ذوات األربع "...واستشهد في ذلك بقول َ
الج ْعدي10:
ِ
وخيل تطابق بالدراعين طبا * ق الكالب يطأن

الهراسا11

أما ابن منظور يرى أن أصل الطباق من "الطبق" الذي يستعمل بمعنى "الغطاء" من كل شيئ ليكون ما فيه
ً
ً
مستورا ،وجمعه "أطباق" ويطلق على املوافقة والتسوية ،يقال :طابق يطابق مطابقة وطباقا ،إذا تطابق الشيئان
وتسوايان12.

ب-املعاني اإلصطالحي للطباق:
وتواردت آراء البالغيين لتعريف الطباق بأساليب مختلفة منها ما نقله ابن املعتز في قول الخليل رحمه هللا:
"طابقت بين الشيئين :إذا جمعتهما على

حذو واحد" 13

وقال أحمد الهاشمي "يطلق على الجمع بين الشيئ وضده ،أو الجمع بين املعنيين

املتقابلين"14

ويقارب قوله بما

أورده أبو هالل العسكري" :الجمع بين الش يء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت
ّ
والحر" أو الجمع بين فعلين متضادّين ،مثل:
القصيدة ،مثل :الجمع بين البياض والسواد ،والليل والنهار ،والبرد
يُحْيِي وَيُمِيتُ ،أو الجمع بين كلمتين مختلفتين حسب نوع الكلمة ،مثلْ :
ميتا وأحيينا وهكذا15"...
وخالفهم قدامة حيث يرى أن "املطابقة إيراد لفظتين متشابهتين في البناء والصيغة مختلفتين في

املعنى"؛16

واستدل بقول زياد األعجم:
ونبئتهم يستنصرون بكاهل  ...وللؤم فيهم كاهل وسنام
120

صور من الطباق يف ديوان جنّة الشعار لدلكتور لقامن
أَالَ ِو َ َِي دراسة وحتليل

أبوبكر محمد ايي

"مامل" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

وعلى الرغم من تبادل آراء كل من اللغويين والبالغيين في معنى الطباق ،يتضح لنا مما سبق بأنها تكاد تهدف إلى
شيئ واحد ،فاللغويون يراه الجمع بين الشيئين أو املوافقة والتسوية ،في حين أن البالغيين يعتبرونه الجمع بين
ً
جمال ً
وبهاء ،بحيث يربط بين معانيه لتساعده على إبراز الهدف
الش يء وضده في الكالم .يستخدم ليزيد على الكالم
املقصود منه .وهو على نوعين:
ثالثا-تقسيم الطباق وصوره:
أ-تقسيم الطباق:
ينقسم الطباق إلى قسمين أساسيين هما :الطباق اإليجابي والطباق السلبي.
َ
َ
َ
َ
ً
معا ،مثل قوله تعالىَ (( :وأ َّن ُه ُه َو أ ْ
ض َح َك َوأ ْبكى)) 17أو منفيين
الطباق اإليجابي :أن يكون املعنيان املتضادان مثبتين
ُ َ َ ُ
وت ف َيها َوَل َي ْ
ح َيى))19
معا 18،في مثل (( :ث َّم ل ي ُم ِ
الطباق السلبي :إذا كان أحد طرفى الطباق مثبتا واألخر منفيا ،بأن يكون املعنى واحدا يستعمل مرة مثبتا وأخرى
ين َي ْع َل ُمو َن َو َّالذ َ
منفيا ،أو مرة مأمورا به وأخرى منهيا عنه في كالم واحد 20.كقوله تعالىُ ..." :ق ْل َه ْل َي ْس َتوي َّالذ َ
ين
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ ُ ْ َ ْ
َ َ َ
ل َي ْعل ُمون ِإ َّن َما َي َتذك ُر أولو األل َباب 21"...فالفعلين في هذه اآلية أحد طرفيهما مثبت هو يعلمون ،واألخر منفي بال وهو
ل يعلمون.
ب-صور الطباق :ويستخدم الطباق في أربعة صور على النحو التالي:
الصورة األولى :أن يكون الطباق بين اسمين ،مثل :أيقاظ ،ورقود.
الصورة الثانية :أن يكون الطباق بين فعلين ،مثل :أمات و أحيا.
الصورة الثالثة :أن يكون الطباق بين اسم و فعل ،مثل :ميتا و أحييناه.
الصورة الرابعة :أن يكون الطباق بين حرفين ،مثل( :عليك و لك).
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َ َ
مما لحظ الباحث خالل تتبعه لديوان الشاعر لقمان أل ِو َي ِي وفرة استخدام املتضادات في قصائده ،فلجأ إليها
كوسيلة تؤديه إلى توكيد املعاني ،ألنها :تركز اإلهتمام وتثير املوازنة ،مما يؤدي إلى تأكيد املعنى 22،وكان أسلوبه
متنوعا في ذلك بين صوره الثالثة األولى ،ونوعيه اإليجابي والسلبي ،تطغى استخدام الصورة األولى بنصيب األسد
من بين سائر الصور ،وبالتالي عرض وتحليل لنماذج من أساليب الطباق في الديوان فباألمثلة تتضح املقاصد:
رابعا-دراسة تحليلية ألساليب الطباق في الديوان ،وتحته:
أ-الطباق اإليجابي بين السمين:
َ
َ
ويريد الباحث في هذا املطاف تسجيل نماذج من صور الطباقية في ديوان الدكتور لقمان أل ِو َي ِي ،ويكون مدار
التطبيق هنا خاصة في الطباق اإليجابي بين السمين .كما في قول الشاعر لقمان:
فكيف أمان األمس خيفة يومنا * ونسبة إرهاب إلى

األمناء23

ط ابق الشاعر في البيت بين اسمين "أمان" و "خيفة" ثم بين "األمس" و "يوم" وهو نوع من الطباق اإليجابي،
للتطابق بين اسمين مختلفين مع التضاد في املعنى ،ويستفاد من هذا النوع من الطباق الثبوت والدوام لكل من
الطرفين ،ومما يؤكد هذا التطباق والتضاد أيضا توضيح شكوى الشاعر على زوال األمن والسالمة املتوفرة بين
املسلمين من قبل ،وهى ظاهرة ثابة من النبي (ص) في قوله( :ليتمن هللا هذا األمر ،حتى يسير الراكب من صنعاء
ّ
يعتز املسلمون حتى ل ّ
إلى حضرموت ل يخاف إل هللا والذئب على غنمه) 24أى ّ
يعتدي عليهم أحد لتوفر األمن.
وقوله (يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها...أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء
السيل ،ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم ،وليقذفن في قلوبكم
ً
ً
شوكا بال ورق"26 .
الناس ورقا بال شوك ،فصاروا

الوهن25)...

وصدق القائلين" :كان

فتتضح بالغة الطباق في البيت على اكتشاف صورة قوم ّ
تعودوا باألمن والنعم والسرور فتحول أمرهم إلى الخوف
والقلع والوهن ،فقد شاهد القوم حالتين من أحوال الحياة "األمن والخوف" فاألمين دائما يالزمه الفرح والسرور
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ّ
ويحتاج إلى الستمرار والثبوت على حالته ّ
ّ
ومتحير يتمنى التخلص من حالته
مضطر ومفزع
الطيبة ،بينما الخائف
املضطربة.
ومنه قول الشاعر:

ّ
مقلال * فلقد عصيتك في الخفاء
إن قد عصيتك في الظهور ِ

مزيدا27

ّ
ّ
متضادين "مقلال" و "مزيدا" ثم بين "الظهور" و "الخفاء" وعليهما مدار التطبيق والتحليل،
وقع الطباق بين اسمين
حيث أن "الظهور" يقابل "الخفاء" في اللفظ والتضاد في املعنى ،وهذا النوع من الطباق يطلق عليه اسم الطباق
ّ
املتضادين معا.
اإليجابي ،أى ما ورد املعنيين
ومن املظاهر البالغية الكامنة في الطباق بين السمين إفادة الثبوت والدوام ،ألن الجمل السمية ّ
تدل بأصل
وضعها عليه ،والذي يستفاد من هذا التضاد بين "الظهور" و "الخفاء" هو ثبوت تقصير معاص ي العباد جهرة
وتكثيرها في ّ
السر.
وثمة ظاهرة أخرى لتكرار استخدام فعل املاض ي هو تصوير الحيوية والحركة مما يستفاد عادة من الفعل املاض ي،
فكأنه يصور للقارئ حين ينفرد ويتوارى عن حضرة الناس عند ّ
الت ّلبس باملعصية ،فاكتشفت صورة عبد يختان
نفسه فيتوارى عن حضرة الناس عند ارتكاب املعاص ي خشية أى يفطنوا بصنيعه ،وعندما غاب عن حضرتهم
َّ
ْ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ
ّ
اس َول َي ْس َتخ ُفون ِم َن الل ِه َو ُه َو َم َع ُه ْم
ازداد التلبس باملعصية ،وهى عادة ذميمة لبعض العباد(( ،يستخفون ِمن الن ِ
َْ
َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ َُُّ َ َ َ َ
َ َُْ َ ُ
عال ُم الغ ْي ِب
ِإذ يب ِيتون ما ل ي ْرض ى ِمن القو ِل وكان الله ِبما يعملون م ِحيطا)) 28فاهلل ل تخفى عليه خافية بل هو ( ِ
َّ
َ ٌ ُْ
َ َّ َ ْ َ ْ ُ
َ ْ َُ َ ْ
الل ْيل َو ٌ َّ
ْ َ َ َْ َ َ ْ َ
لنهار))29
هاد ِة الك ِب ُير امل َتعال .س
والش
واء ِمنك ْم َمن أس َّر الق ْول و َمن ج َه َر ِب ِه و َمن هو ُم ْستخ ٍ
ف ِب ِ
سارب ِبا ِ
ِ
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املقر بالذنب ،يختلط عمال صالحا وأخر ّ
ومما يقوم الشاعر بتبيينه في هذا التضاد هو حالت العبد ّ
سيئا ،لكن
َ َ َ
َّ
ْ ْ
َ َ
ّ
اإلث َم َما َحاك ِفي ن ْف ِس َك َوك ِر ْهت أ ْن َيط ِل َع
ارتكابه املعاص ي في السر تزداد قياسا عن العالنية ،وهذا طبيعي ألن « ِ
َع َل ْي ِه ال َّن ُ
اس»30
وقول الشاعر:
هللا أكبر فالعلوم خفيفة * حمال ومصدر حملها

لثقيل31

جمع في البيت بين اسمين متضادين في املعنى" ،خفيفة و ثقيل" وتطابقت الكلمة األولى بالثانية طباق إيجابي،
وأورد الشاعر معاني البيت في الجمل السمية التي ّتدعي املعنى إلى الثبوت والدوام دائما ،فلفظ الخفيف يتصف
بالرشاقة والطيش والتساهل عند ّ
تحمله ،بينما يتصف الثقيل بالكثافة والضخم والجهد.
ّ
فتتجلى بالغة الطباق هنا في تصوير شخص اهتم على تحمل شيئ خفيف ل يحتاج إلى جهد كبير ول يتولد من
ّ
املشقة والتعب ،تقابله صورة شخص أخر ي ّ
تحمل شيئ كثيف ضخم في حالة جهد ومشقة .وكنى الشاعر في
أجله
املعنيين باطالق لفظ الخفيف وهو يريد به وصف املعنوي "العلم" فالعلم غير ّ
مادي ل يقبل وصف التحمل

أصال ،كما أن في التعبير ب ـ "الثقيل" أيضا مجاز فاملراد به املشقات واملكاره التي تسببها طلب العلم.
وقول الشاعر:
وضربت في طول الرياض وعرضها * متبصرا في صنعة

الجبار32

جمع في البيت بين اسمين هما "طول" و َ
"ع ْر ُ
ض" فالطول ضد العرض بمعنى الرتفاع والعلو ،ومنه طول القامة،
يقال :طول األرض وعرضها ،وأما َ
الع ْرض فضد الطول ،يقال فالة عريضة أى واسعة ،ومن هذا املعنى قول
الشاعر:
كأن بالد هللا وهى عريضة * على الخائف املطلوب كفة

حابل33
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ْ
ويستخدم عند قياس مسافة لخريطة قطعة من األرض أو البحر ،فيكون املوزون مستطيال في ِ 50متر طول و25
ْ
عرضا ،أو مربعا في  50ب ـ ِ 50متر طول وعرضا مثال.
فيبدو للقارئ أن الشاعر استخدم في البيت السمين املختلفين مع التضاد في معناهما ،على سبيل الطباق
اإليجابي الذي يستفاد منه الثبوت والدوام .فكأنه يسعرض للقارئ صورة خريطة لرياض ّ
مد مسافة طولها
وعرضها إلى حد ما ،وما احتوت عليه من املظاهر الطبيعية الجاذبة للعواطف ،ألزمت تلك املظاهر عاطفة
ّ
التجول بينها ،فكأن القارئ ينظر إليه حين يسول ويجول في طول مسافة الرياض وعرضها
املخاطب وأوقعته في
َ
َُ
َّ ْر َ َ َّ ْ ُ َن َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َّ
ات
للتدبر والتأمل في صنع الخالق البديع ،القائلُ (( :ي ْن ِب ُت لك ْم ِب ِه الز ع والزيتو والن ِخيل واألعن
اب و ِمن ك ِ ّل الث َم َر ِ
َّ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ون))34
ِإن ِفي ذ ِلك آلية ِلقو ٍم يتفكر
وقول الشاعر أيضا:
والكون بين حالوة ومرارة * والشعر بين هنيئة

ورثاء35

يصور الشاعر حالتين من أحوال الحياة في الدنيا هما :حالتي اليسر والعسرّ ،
فكنى عنهما بكلمتين" :حالوة" و
"مرارة" ثم بين "هنيئة" و "رثاء" فمدار التطبيق يجري هنا في األوليين ،فكلمة حالوة تقابل مرارة تماما على نوع
الطباق اإليجابي الذي متى وقع بين اسمين يفيد الثبوت والدوام على طبيعة الجمل السمية ،خالفل للفعلية التي
تفيد الحدوث

والستمرار36.

وتظهر بالغة الطباق في البيت عندما ُ
ص ّ ِور عادة الحياة التي ل تدوم على حال واحد ،بل تطيب بالسرور حينا
ّ
للمشقة في احتمالها وتشكوا على ضيقها.
تتذوق النفس حالوتها ،وتبرز بالكراهة حينا أخر تتكافح النفوس
ّ
فالتعبير بالحالوة وما تستنتج من لذاتها كالتهنئة والبشارات يقابله التعبير بمرارة وما تنتجه من شدة وكراهة دللة
واضحة في التطابق والتأكيد ألحد الطرفين على األخر.
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ب-الطباق اإليجابي بين الفعلين:

ّ
متضادين من
يترتب الحديث هنا على إيراد نماذج من الطباق اإليجابي بين الفعلين ،بحيث يأتي املتكلم بفعلين

حيث معناهما ،من ذلك قول الشاعر:
تمس ي وتصبح في طالوة صوتها * بترنم وحالوة

التكرار37

جمع في البيت فعلين مختلفين ومتقابلين في املعنى ،هما" :تمس ي" و "تصبح" فكلمة تمس ي تقابل تصبح في املعنى،
وهما فعالن مضارعان اللذان من دللتهما الحركة والحيوية ،فيبدوا في هذا التطابق كأن الشاعر يبرز صورة الطير
املتغنية باألصوات املفتنة والساحرة فوق أغصان الشجر.
وفي استخدام الفعلين (تمس ي و تصبح) أيضا دللة واضحة على استمرار حركة الطير وترنمها في ُج ّل ساعات
اليومية ،ألن املساء كما قيل :فترة ما بين غروب الشمس ومنتصف الليل ،وتختلف مدته باختالف مدة الليل،
وقال أخرون :أخر النهار املساء ،وأول النهار الصباح ،وعند أخرون أيضا" :ما بعد الزوال يسمى مساء أو عش ي أو
أصيل ،وأما الصباح فكما قال َ
الب ِاجي" :إذا فاء الفيئ ذراعا فهو أول النهار ،ففي أي حال ،استخدام ساعات
الصباح واملساء من بين سائر أوقات اليومية تشير إلى استغراق أكثر ساعات اليومية في التحرك والترنم.
وخالصة القول ،يصور التطابق هيئة الطيور تلتزم الترنم على الغصون صباء مساء تطييبا ألحوالها.
ومنه قول الشاعر:
خذوا التحاور للوفاق سبيال * وارموا اإلشاعة جانبا

والقيال38

جمع في البيت بين فعلين أمرين متضادين في املمعنى هما( :خذوا و ارموا) فخذوا تعني َّ
تمسكوا أو اقبضوا أو
ً
انتقموا ،أما ارموا فتعني :ألقوا أو اقذفوا أو ارشقوا ،فاألولى إذا تقابل الثانية على سبيل الطباق اإليجابي.
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وقد خرج معنى األمر الحقيقي في الفعلين إلى معنى أخر يفهم من سياق الكالم ،أل وهو معنى اإلرشاد ،ألن الشاعر
يحاول إرشاد املخاطبين على تبادل األراء بينهم للتفاهم والتواؤم ،واإلعراض عن التثرثر باألصوات الذي يثير الفتن
والتباغض بينهم.
وتتبين بالغة الطباق هنا في الدعوة إلى التمسك بحبل واحد والتفاهم عن طريق املناقشات وتبادل األراء ،ثم
احتراز األمة عن التفرق والتباغض باجناب الوشايات.
وقول الشاعر:
لكن من عاش ذاق املوت معتطما * من مات فات فمن

ظهر لبطنان39

جمع في البيت بين فعلين ماضيين هما" :عاش" و "مات" حيث يقابل األول فعل الثاني ويتطابقه في املعنى ،ففي
العيش استمرار الحركة لألجساد واألرواح ،في حين أن املوت توجب التوقف والسكوت والهدوء لنزولها ،فكأنه
يصور حالة أحد األحياء يتمتع بحياة طيبة ملتبسة بالحركات والتصرفات ،ففاجأته املنية بسكراتها املؤملة ،ولم
تبطئ حتى فارقته بالدنيا وأذاقته سكراتها املوجبة بالهدوء.
َ
فالتعبير بالطباق إذا سامح الشاعر على تصوير وتحقيق ظاهرة دينية تتمثل في ف َناء العالم وما فيها ،وقد صدق
ُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َ َ َ ْ
اإل ْك َرام))40
القائل(( :كل من عليها ف ٍان ويبقى وجه رِبك ذو الجال ِل و ِ
ج -الطباق اإليجابي بين السم والفعل:
فالطباق اإليجابي بين السم والفعل أيضا له عالقة بسا بقيه الطباقين بين السمين أو الفعلين ،فطرفه الثاني
يؤكد األول في املعنى أيضا ،تأمل اللفظين املختلفين في نوعية الكلمة واملعنى في قول الشاعر مما يلي:
فالكل فان وأبقوا للورى أثرا * وأخلدوا الدين ميراثا

بأفنان41
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َ
جمع بين لفظ "فان" الذي هو اسم فاعل بمعنى :زائل هالك ،ولفظي أبقوا وأخلدوا الذ ْين هما فعلين ماضيين
بمعنى أدام وأهرب ،ويقابالن السم الفاعل "فان" مع تأكيده في املعنى على سبيل الطباق اإليجابي.
ّ
والتنقل ،فكأنه يصور
وثمة ظاهرة أخرى هى ورود الطباق بين الجملة الفعلية التي يستفاد من دللتها الحيوية
َ
انتقال األحياء من عالم الدنيا إلى عالم البرزخية ،فيبق ْون انتاجاتهم العلمية ملنفعة غيرهم كي يقتطفوا أثمارها
هناك.
ومنه قوله:

ّ
فالدار واحدة والغرب شتتها * وخلطت كدر األجناس

صافيها42

ّ
"خلط" فعل بمعنى ّ
ٌ
"صاف" اسم بمعنىٌ :
مزج ،فلفظ الثاني مقابل
خالص ،مع لفظ
نقي
جمع في البيت بين لفظين
ٍ
لألول ومتضاد له في املعنى ،وهو نوع من الطباق اإليجابي حيث يؤكد بعض الطرفين بعضا في املعنى ،مع تصوير
ِافادة التجدد لزمن اختالط املجنس بالصافي ،فهى حالة محدثة لم ّ
يتعودها املسلمون من قبل ،لعلو اإلسالم
واملسلمين على غيرهم في بداية األمر ،فانتقلوا من العزة واملهابة إلى الذلة والوهنة ،على طرف من دللت الجمل
الفعلية.
فاستخدام هذا النوع من التطابق في التعبير أمكن الشاعر على إبراز حالته املضطرة تجاه أذية الغربيين على
املسلمين.
د -الطباق السلبي بين الفعلين:
ّ
يتميز الطباق بين الفعلين عن الطباق بين السمين بما يورود الفعل في التعبير الطباقي ،أضف إلى ذلك ما تفيده
ّ
فتدل على التوكيد في استمرار كل من الطرفين ،وعندما يرد
الجمل الفعلية من تصوير الحدوث والستمرار،
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ّ
يؤكد الطرف الثاني فيه على ّ
األولّ ،
تأمل النماذج
الفعلين في الطباق السلبي تخلتف فيه سياق املعاني بحيث ل
التالية حيث قول الشاعر:
إني رضيت بما وصفت به ول * أرض ى بصحبة سافل

األصحاب43

ّ
جمع في البيت بين لفظين "رضيت" و "ل أرض ى" وهما فعلين مشتقين من مصدر واحد ،فاألول مثبت والثاني
منفي ،على سبيل الطباق السلبي ،فكان الطباق بين املعنيين مع التضاد بينهما في املعنى من دون اللفظ فلذا ُس ِ ّمى
إبهام التضاد.
ً
ويأتي لترويض العقل وتنشيطه ألنه ل ُيفهم إل بعد جهد ّ
وكد ،وبالتالي تتضح صورة الطباق أخيرا في املعنى ل في
اللفظ ،وهو نوع من الطباق الذي يؤكد الطرف الثاني منه ثبوت صفة الطرف األول من حيث املعنى.
ّ
وصور الشاعر خالل هذا التطابق عن حالة نفسه املضطرة وتدريبها تجاه احتمال أذية أفراد املجتمع والصطبار
عليها.
ومنه قول الشاعر:
قلب جريح ملا قد نابه
يعطى الحقوق ول يعطى فبات على * ٍ

نصبا44

ُ َ
جمع في البيت بين فعلين ُ
"لي ْعطى"
اشت ّقا من مصدر واحد حتى صار األول مثبتا والثاني منفيا ،هما"ُ :ي ْع ِطي" و
فأصبح الفعلين املتقابلين في املعنى فقط من دون اللفظ ،على سبيل الطباق السلبي.
وفيه تصوير شكوى فرد من بين أفراد املجتمع على تعطيل حقوقه ،يحاول إنفاذ ما عليه من الحقوق ول ُي ْعطى
إليه ما له.
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ه -الطباق السلبي بين السم والفعل:
وفي هذا النوع من الطباق يرد املتكلم لفظين مختلفين من نوعية الكلمة ،اسم مثبت وفعل منفي ،ويأتي في الطرف
الثاني فعل مقابل لالسم الذي في الطرف األول على نحو ما يلي في قول الشاعر:
باق بال نفد مفني األنام ول * يفني فحاشاه من موت

ونقصان45

فجمع في البيت بين السم والفعل املتقابلين ،فلفظ "مفني" اسم مثبت بمعنى مهلك ومزيل ،وأما "ل يفني" ففعل
ّ
فتضادا اللفظين في املعنى من دون اللفظ ،كما هو عادة الطباق السلبي الذي يسمى
ينفي عن حدوث الفناء،
إبهام التضاد.
رابعا  -الخاتمة وأهم النتائج:

َ َ
ويتجلى للقارئ فيما سبق من دراسة نماذج الطباق عند الشاعر لقمان أل ِو َي ِي ،كثرة استخدامه للطباق خصوصا
في القصائد الوصفية ،واملديحة ،والتهنئة ،والتفخر بالنعم ،ول عجب في ذلك لكونها موضوعات يحتاج فيها

الشخص إلى املقارنة بين حالتين ،فيأتي فيها بالضد ليبين جمال األصل ،إذ إن الجمع بين األمور املتضادة يكسوها
ّ
ّ
جمال ً
الضد ،ول ّبد أن يكون هناك معنى ومغزى وراء الجمع بين هذين
فالضد كما قالوا يظهر حسنه
وبهاء،
ّ
ً
ً
ّ
الضدين في إطار واحد ،وإل كان هذا الجمع عبثا وضربا من الهذيان.
وخالصة القول ،تطرق الباحث ف ي هذه الجولة السريعة عن ترجمة الشاعر والبيان عن ديوانه "جنة األشعار"
وتناول عن معنى الطباق من جانبيه اللغوي واإلصطالحي ،ثم انتقل إلى إيراد نماذج الطباقية الواردة في الديوان
من نوعيه اإليجابي والسلبي وتحليلها ،مع اقتصار الباحث على تناوله من النماذج الواردة في ثالثة صور من بين
صور األربعة املذكورة ،وهى الطباق بين السمين والفعلين ثم بين السم والفعل ،ولم يتطرق عن النماذج في
الصورة الرابعة ،وأخيرا أتى بالخاتمة والنتائج التي توصل إليها ثم قائمة الهوامش واملراجع .وتتمثل هذه النتائج
فيما يلي:
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أ-الطباق محسن بديعي يطري على النص الجمال الذي ينقصه.
ً
ً
ب -يعطى الطباق عذوبة للكالم ورونقا ويساعد في فهم املعنى ووضوحه.
ج -يحتوي ديوان "جنة األشعار" على قصائد رائعة تستحق بالدراسة.
د -لجأ فيها الشاعر إلى استخدام املتضادات بكثرة كوسيلة تؤدي إلى توكيد معانيه.
ه -كثرت استخدامه صور الطباق في القصائد الوصفية ،واملديحة ،والتهنئة ،والتفخر بالنعم ،لكونها موضوعات
ّتدعي إلى املقارنة بين حالتين.

ّ
ّ
و-الجمع بين املتضادة يكسو ملعانيها جمال ً
الضد.
الضد يظهر حسنه
وبهاء ،ألن

ز-أخذت نماذج الطباق اإليجابية محل الصدارة قياسا على استخدام الطباق السلبي.
ح-يتنوع في استخدام أساليب الطباق بين صوره الثالثة األولى ،تطغى في ذلك الصورة األولى بنصيب األسد من
بين الصور.
خامسا-قائمة الهوامش واملراجع:
- 1اللبدي ،هبة إبراهيم منصور ،الوصف في شعر امللك األندس ي :يوسف الثالث .جامعة النجاح الوطنية ،مرحلة املاجيستير،
2012م .ص166:
https://mawdoo3.com/%D9%. 07/07/2019: 09: 14pm. - 2
- 3مناقشة شفوية مع الشاعر :يوم األحد22/2/2015 ،
َ َ
- 4أل ِو َي ِي ،لقمان نورالدين ،ميمية اإلعراب في النحو العربي .ط ،1-مطبعة املمتاز ،ميدغوري ،نيجيريا ،1996 ،ص.1:
- 5الزرنوخي ،برهان اإلسالم( ،اإلمام) ،تعليم املتعلم ،طريقة التعليم( .ب.ت.ط ،).ص.26:
َ َ
- 6أكيولي،نورالدين أيوب ،لقمان نور الدين أل ِو َي ِي وإنتاجاته العربية دراسة تحليلية .املستوى الليسان ،جامعة ولية لغوس،
نيجيريا ،2011 ،ص14:
- 7أكيولى ،نورالدين ،املرجع السابق .ص.12:
َ َ
- 8أل ِو َي ِي ،لقمان ،ديوان جنة األشعار .مخطوط .حصل الباحث على الديوان عن طريق التصوير.
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- 9ينظر:البغدادي ،محمد طاهر ،فنون البالغة في نقد النثر والشعر .مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان1981 ،م ،ص .38:وقدامة بن
جعفر ،نقد الشعر .ص.163:
- 10رمضان ،الحربي( ،أ.د ).البالغة التطبيقية ،دراسة تحليلية لعلم البديع .ط2009 ،1-م ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ص.42 :
- 11الهراسا  :حطام الشوك.
- 12ابن منظور ،لسان العرب( .ب .ت .ط ، ).دار املعارف ،ص.209:
 - 13ابن املعتز ،عبد هللا بن محمد ،البديع في البديع ،ط1410 ،1-هـ 1990-م ،دار الجيل ،ج ،1/ص.98 :
 - 14الهاشمي ،أحمد بن إبراهيم ،جواهر لبالغة ،في املعاني والبيان والبديع ،ط ،2-املككتبة العصرية-بيروت ،ج ،1/ص.101:
- 15العسكري ،أبو هالل ،الصناعتين :الكتابة والشعر .ط ،2-دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ص.179:
 - 16قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ط1302 ،1-هـ ،مطبعة الجوائب-قسطنطينية ،ج ،1/ص.89 :
- 17سورة النجم ،اآلية43 :
- 18فيود ،بسيوني عبد الفتاح ،علم البديع :دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع .ط ،2-مؤسسة املختار ،القاهرة،
2008م ،ص.119:
- 19سورة األعلى ،اآلية.13:
 - 20الصعيدي ،عبد املتعال ،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح في علوم البالغة ،ط 1426 ،17 -هـ2005-م ،مكتبة اآلداب ،ج،4/
ص. 17:
- 21سورة الزمر ،اآلية9 :
http://wiki.kolk.com/wiki61716-ta3leem. 11/07/2019 : 02: 21pm - 22
َ َ
- 23أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص12:
- 24الترمذي ،محمد بن عيس ى ،سنن التمذي .تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر ،ط1975 ،2-م ،ج  ،3ص.126:
- 25الترمذي ،محمد بن عيس ى ،املرجع السابق .ص.160:
 - 26الجاحظ ،عمر بن بحر ،البيان والتبيان ،د.ر.ط .دار مكتبة الهالل1423 ،هـ ،ج ،3/ص.73 :
َ َ
- 27أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص35:
- 28سورة النساء ،اآلية.108:
- 29سورة الرعد ،اآلية.10-9 :
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- 30ابن حنبل ،أحمد (اإلمام) ،مسند اإلمام أحمد .ط ،2001 ،1-مؤسسة الرسالة ،ج  .4/ص182:
َ َ
- 31أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.58:
َ َ
- 32أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.40:
- 33ابن ربيعة ،لبيد ،ديوان لبيد بن ربيعة .تحقيق :حمدو ّ
طماس .ط ،1-دار املعارف2004 ،م .ص.66 :
 34سورة النحل ،اآلية.11:
َ َ
 35أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.6:
https://free.facebook.com/32372460449. 27/07/2019. : 09: 51am - 36
َ َ
- 37أل ِو َي ِي ،لقملن ،املرجع السابق .ص.39:
َ َ
- 38أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.60:
َ َ
- 39أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.86:
- 40سورة الرحمان ،اآلية27-26 :
َ َ
- 41أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.87:
َ َ
- 42أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.89:
َ َ
- 43أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.27:
َ َ
- 44أل ِو َي ِي،لقمان ،املرجع السابق .ص.23:
َ َ
- 45أل ِو َي ِي ،لقمان ،املرجع السابق .ص.86:
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