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همزية الشاعر عبد الرحمن بَغَ َر َاوا في مناسبة انتخاب محمد بخاري رئيس نيجيريا:
دراسة بالغية تحليلية

اعداد :
نعمة هللا ش يخ 1
قسم اللغة العربية جامعة عامثن بن فودي صكتو ,نيجرياي,
امللخص
هذه املقاةل بعنوان" :مهزية الشاعر عبد الرمحن بَغ ََر َاوا يف مناس بة انتخاب محمد خباري رئيس نيجرياي :دراسة بالغية
حتليلية" حتدث الباحث فهيا عن حياة الشاعر من حيث النسب والوالدة والنشأة والتعمل وآاثره العلمية ,مث حتدث
عن القصيدة من حيث ذكر مناسبهتا ورشهحا ,مبينا الفاكر اليت تناولها الشاعر فهيا ,مث تطرق الباحث اىل حتليل
الصور البالغية اليت اس تخدهما الشاعر يف القصيدة للتعبري عام يف مضريه جتاه الرئيس املمدوح ,ويه :التشبيه
والاس تعارة واجملاز املرسل وصيغ المر والهني من آسليب االنشاء ,واالطناب ابلتكرار والفصل بني امجلل .وذكر
الباحث من النتاجئ اليت حصل علهيا آن الشاعر آجاد يف اس تخدام الصور البالغية اليت اس تعان هبا ,حيث آدت
املعاين والغراض اليت آرادها الشاعر يف التعبري عن الفاكر اليت تناولها يف القصيدة ,كام آن الشاعر اختار اللفاظ
السهةل والساليب الواحضة الفصيحة يف القصيدة.
Abstract:
This paper titled: The hamziyyah of Poet Abd- Al-rahman Bagarawa in The Occasional Ceremony of
Muhammad Bukhari after winning election as President of Nigeria: Rhetorical and Analytical Study. The
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researcher discussed the biographical background of the poet, right from his linage, place of birth early
childhood, educational background and educational legacies. He then discussed about the field of the poetry
by mentioning the occasion in which the poetry was delivered. He also explained it and pointed out the ideas
expressed by the poet. He also tried to analyzed rhetorical aspects used by the poet expressing his Ming about
the President, which contains Tashbeeh, Isti’arah, Majaz al-Mursal, Siyagu al-Amr, Annahyi which are
elements of Asaleeb al-Insha’I, Idnab by reputing and fask. The researcher also pointed out the research
findings where we can say the poet used it in good manner by using this rhetoric aspects which expressed the
ideas and objectives which he wanted to express in the ditty, where he also choose simple words and clear
styles.

املقدمة:
ْ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ
اإلن َسانَ ,عل َم ُه
الحمد هلل رب العلمين الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان ,القائل{ :الرحمن ,علم القرآن ,خلق إ
ْ َ َّ َ
َّ َ ْ َ َ
ََْ
الش ْع إر
البيان 1 }.والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا محمد القائل  « :إإن إمن البي إان إسح ًرا وإإن إمن إ
ً
حكما»  2وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في بيان معاني كالمه والعمل بمقتضاها بإحسان إلى يوم الدين .وبعد:
َ
يعد الشاعر عبد الرحمن عمر َبغ َر َاوا من رواد الشعر العربي النيجيري في هذا العصر ,وفي منطقة دولة صكتو,
وديوانه املسمى بـ أفراح وأتراح الذي جمع فيه كثيرا من موضوعات الشعر القديمة والحديثة ,خير شاهد على
تمكنه وسعة باعه في قرض الشعر ,والتعبير عما في ضميره بكل طالقة .اتخذ هذا الشاعر الشعر وسيلة من وسائل
بث ما في ضميره وشعوره من األفراح واألتراح ,ونشرها في املجتمع الذي يعيش فيه .تهدف هذه املقالة إلى إلقاء
الضوء حول األفكار التي تناولها الشاعر في همزيته التي قرضها في مناسبة نجاح محمد بخاري رئيس نيجيريا في
االنتخاب ,عام خمسة عشر بعد الفين2015( ,م) وتحليل الظواهر البالغية التي استعان بها في توضيح هذه
األفكار .وتحتوي املقالة بعد املقدمة على النقاط التالية :
 التعريف بالشاعر وآثاره العلمية. عرض القصيدة. -الظواهر البالغية في القصيدة.
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 الخاتمة . الهوامش واملراجع .التعريف بالشاعر وآثاره العلمية:

َ َ
َ
هو الشاعر األديب املفلق نادرة الزمان ,عبد الرحمن بن عمر امللقب بـ َبغ َر َاوا 3بن محمد ط ْن ق َر إمي بن عثمان بن
ُْ
ُْ
أبي بكر بن إبلكو ,إوبلكو هذا هو الذي عاصر مجدد الدين الشيخ عثمان بن فودي ,والتقى به وبايعه .ولد الشاعر
عبد الرحمن بن عمر يوم الجمعة ,حوالي الساعة الواحدة ً
نهارا ,ألن والده في ذلك الوقت في االستعداد لخضور
صالة الجمعة ,وذلك  /3/16سنة 1990م ,املوافق 1410/8/18ه ـ ,بحارة أمير يحيى )Emir Yahaya) ,حكومة
املحلية صكتو ,الجنوبية ,والية صكتو نيجيريا.

4

َ
تلقى الشاعر عبد الرحمن القرآن الكريم من والده الشيخ عمر َبغ َر َاوا ,كما أخذ منه العلم بمختلف فنونه
وأنواعه ,منها :التوحيد ,والفقه ,واللغة ,والنحو ,والصرف ,والعروض ,والقافية ,والبالغة ,واملنطق ,والتفسير ,وعلوم
القرآن ,والحديث وأصوله ,وأصول الفقه وقواعده ,والسيرة والتاريخ والحساب ,وبعض مؤلفات علماء دولة صكتو.
وكذلك أخذ الشاعر عبد الرحمن علم التجويد وشيئا من القراءات عن الشيخ املقري محمد ثاني عبد هللا ُج ْ
وس,
عضو لجنة التحكيم ب مسابقة القرآن الكريم وتفسيره الدولية ,للملك عبد العزيز .كما أخذ الشاعر الشاطبية من
شقيقه القارئ أمين عمر بغراوا.

5

وأما من ناحية الثقافة العصرية فإن الشاعر عبد الرحمن حصل على الشهادة االبتدائية بنظامية أحمد َط ْن َب َ
اب
ُ
ومي ,صكتو ,عام
اإلسالمية ,صكتو .عام 2001-1995م ,والشهادة اإلعدادية بكلية الشيخ أبي بكر محمود ج إ
2004- 2001م ,والشهادة الثانوية بأكادمية خليل بن فودي اإلسالمية ,صكتو ,عام 2006-2004م ,وكذلك حصل
الشاعر على شهادة الدبلوم في اللغة العربية والدراسة اإلسالمية ,بمركز الدراسات اإلسالمية جامعة عثمان بن
فودي ,صكتو ,نيجيريا ,عام 2010- 2007م ,وشهادة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ,التي
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َ ُ
نظمتها جامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ,بوالية كانو ,نيجيريا ,عام 2010م ,والتي نظمتها بوالية صكتو ,نيجيريا ,عام
2011م ,وحصل الشاعر أيضا على شهادة الحاسوب ,من الصندوق املوثق للشئون التربوية لوالية صكتو ,نيجيريا,
 )Sokoto State Education Trust) Fundعام 2012م 6 ,وحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية جامعة
عثمان بن فودي صكتو ,نيجيريا ,عام 2017م
آثاره العلمية:
َ
يمكن القول بأن الشاعر عبد الرحمن عمر َبغ َر َاوا أعجوبة من أعاجيب هذا الزمان في منطقة صكتو ,وهو بال
تناقض لم َي ُج إد الزمان بمثله إال نادرا ,فهو مع قلة سنه قد أسهم إسهاما كبيرا من ناحية اإلنتاج والتأليف ,حتى
كاد يصير مضرب املثل لحدة ذكائه ,وسعة اطالعه ,وكثرة موهبته بين أقرانه .كتب هذا الشاعر ما يزيد على
عشرين كتابا ,ما بين مختصر ومطول ,ومنها ديوانه بعنوان" :أفراح وأتراح" وهو ديوان شعر في  792بيت ,ومعه راح
األرواح تعليقات على أفراح وأتراح .و"المية األسماء" (كتاب في الصرف ),على عدد أبيات المية األفعال البن مالك.
و"كشف السر الخافي في فتح اللطيف الوافي" شرح ملنظومة فتح اللطيف الوافي بعلمي العروض والقوافي ,للشيخ
عبد هللا بن فودي.
وللشاعر عبد الرحمن مجالس علمية أسبوعية في بيت والده ,كما كان له مجلس أسبوعي لتدريس الحديث النبوي
الشريف كل يوم األحد بين املغرب والعشاء ,في مسجد مدرسة القبول  School of Matriculationبجامعة عثمان
ُ
بن فودي صكتو ,نيجيريا .وكذلك يدرس القرآن الكريم وتجويده في "معهد السلطان محمد َم إثطو للقرآن
والدراسات العامة" صكتو ,نيجيريا.
عرض القصيدة:

يقول الشاعر عبد الرحمن عمر َب َغ َر َاوا ,في مناسبة تهنئة محمد البخاري رئيس نيجيريا ً
حاليا على النجاح في
االنتخاب ,سنة خمسة عشر بعد ألفين ,امليالدي2015( ,م) :
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َ َْ ْ َ ْ َ َ ُْ ُ َ
َ ُْ َ
ُْ َ َ
لك أ ْعـ َـب ُاء
فانهض إبأعب إائ إه فامل
***
يك ن ـ ْـي إجـ َـي ـ ـ َـرَيــا فالك ُّل ف ـ َّـد ُاء
تف إد
َ
َ
َ
ََ ُ َ ي َ َ َ
نت ْال ُف َؤ ُاد َو َن ْح ُن ْال َي ْو َم أ ْع َ
اك ُ
ض ُاء
أ
***
هللا إمن َر ُج ٍل
أيا بخ إار رع
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ْ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ
فال تــشم ْت بـ ـ ـ ـ َـنا فالــق ُ
وم أ ْع َد ُاء
***
ـيد لـ ــنا
أنت ال إقيادة واألمل الو إحـ
إ إ
َ
َ ُ ْ َ َّ ْ َ ْ ْ َ َ ْ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ُ َ
ضن ُاه أل َو ُاء
فانظر إإلى الشع إب قد أ
***
ص
خ
لقد بذلنا لك األرواح إفي ر ٍ
َ
َ
َّ
َ ُ َ َ َّ
ْ
أ ْو َم ـ إـي ـ ـ ٌـت َوالـ ـ ـ ـ ـ ـ إـذي َآو ُاه إإغ ـ ـ ـ ـ ـ َـم ُاء
***
فانــظ ْر ف َما ثــم إإال َهــائ ـ ـ ٌم ط َرًب ــا
َّ ْ َ ُ ْ َ َ ً
ص َدائ َهاَ -وهللاَ -خ ْ
َ َّ ْ َ ْ
ض َر ُاء
***
ات ُمطلقة؟
إباهللإ َما َه إذ إه الصيح
إ
هزت إأل إ
َ
ْ
ُّ ْ
َ َ
َ َ
ْ
َ
َُ
اص ُم الظل إم َب ْل َعق ٌل َوإإ ْعط ُاء
تقو ُلَ :هذا ُبخ إاري ال َع ْد ُل ُمنت إص ًرا ***
ب ْل ق إ
َ ْ ُ َْ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َُ
األ ْر ُ
ض َج ْر َد ُاء
بل مزنة ك ــفكــفت و
***
َب ْل َب ْد ُر إت ـ ٍـم َب َدا َوالش ْع ُب إفي ظل ٍم
َ َّ ُ َ ُ ْ ْ
ُْ
َ
َ
إلل ـ ـ ـ َّـس إار إق ـي ـ ـ َن فـ ُـه ـ ْـم إللــظــلـ إـم َآبـ ـ ـ ُـاء
ـس فخذ إبال إـج ـ إـد ُمنت إق ًما ***
الرئ ـ ـيـ
أنت إ
َ
ْ
ُ ُ َّ َ ُّ ُ
هُـ ـ ُـم ْالخ َي َان ُة ل َّ
ـف َبـ ْـل َب ْـل ُه ْـم ُه ُـم َّ
الد ُاء
هم التخلـ
لش ْع إب ال َو إف ـ إـي ل ُـه ـ ْـم ***
إ
إ
ْ
ْ
ْ
َ
ََ
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ
فإ َّن َتــأديـ َـبـ ُـهـ ْـم ل َّ
لش ْع ـ إـب إإش ـ َـف ـ ُـاء
***
فـ ــال ُت ـ ـ َـد إار َوال تأخ ــذ َك َرأف ـ ُـتـ ُـهــم
إ
إ
إ
ُْ
َ ْ َ َ ْ ً ََ
األ ْفق ُم ْب َتس ًما *** َف َع َّم َنـ ْـيج ـيــرَي ــا َو ْال َـكـ ْـو َن َأ ْ
ض ـ َـو ُ
اء 7
إ
إ إ
ال إزلت فجرا عال إفي إ
َ
والقصيدة همزية القافية َع ْن َو َن َها الشاعر ب ـ "ف ْجر َب إاسم" ويعني به محمد البخاري ,رئيس نيجيريا حاليا ,وهي في اثني
عشر بيت ,صاغها على بحر البسيط الذي تتكون تفاعيله من:
َ
َ
َ
َ
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
***
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
َ
اع ْل" أو
إال أن "التشعيث" من أنواع العلة بالنقص دخل في العروضة والضرب .حيث يكون الوزن" فاعلن" إلى "ف إ
َ ُ
َ ُ
"فال ْن" فيحول إلى "ف ْعل ْن".
قرض الشاعر هذه القصيدة كما سبق ملناسبة تهنئة الرئيس محمد بخاري على النجاج في االنتخاب ,وتوليته امللك
في اليوم األول من شهر أبريل ,سنة خمسة عشر بعد ألفين/1 ,أبريل2015/م ,وذلك بثالثة أيام بعد التولية على
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عرش امللك .افتتح الشاعر القصيدة بتوجيه الخطاب إلى الرئيس املنهئ محمد البخاري ,مبينا له أن نيجيريا وشعبها
بمنزلة فداء له ,فليقم الرئيس بتحمل أعبائهم ومسؤوليتهم ,وامللك عبئ بعد عبئ ,ومشقة تليها مشقة ,والرئيس
العادل هو الذي يتحمل معونة رعيته ,وسيد القوم خادمهم .ثم نادى الشاعر الرئيس متملقا بالدعاء له برعاية
هللا ,ومبينا له أن موقفه ألهل نيجيريا اليوم كمثل الفؤاد لجسد اإلنسان وأعضائه ,فإن اإلنسان بقالبه وما
احتوى عليه من األعضاء اليستغنى عن الفؤاد ,أيا كان ,فبصالحه يصلح اإلنسان والعكس بالعكسُ ,يقال :القلب
ُ َ
الك القوم :سي دهم .وفي الحديث" :وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ,وإذا
إمالك الجسد ,إوم
فسدت فسد الجسد كله ,أال وهي القلب"  8وكذلك أهل نيجيريا اليوم في أمس الحاجة إلى رآسة هذا الرئيس
الجديد وقيادته ,يروجون وينتظرون منه الخير والصالح ,والخروج عما هم فيه من املصائب ,واملشاكل ,وهذا
الرئيس املنتخب هو القائد الذي طاملا ينتظره شعب نيجيريا ,وهو األمل الوحيد لهم اليوم ,على ماكان عليه بلدهم
من سوء الحال ,وقتل النفوس ,والخيانة ,ونخب أموال الدولة ,وكثرة البطالة لدى شباب الشعب ,فال يسر الرئيس
وجه األعداء لشعب الدولة ,بأن يخيب رجاءهم وأملهم في تصرفاته وإجراء ملكه.
ثم استمر الشاعر ينبه الرئيس املنتخب على ما قام به شعب الدولة ألجله ,حيث بذلوا نفائس أرواحهم رخيصة
مسهرين الليالي أيام انتخابه ,فلينظر الرئيس إلى هذا الشعب بعين الرحمة والشفقة ,كما يتوقعون ويرجون منه,
فإنهم في بؤس أذهب هيبتهم وكرامة وطنهم .ثم كرر الشاعر تنبيه الرئيس وطلب شفقته وعطفه للشعب ,جزاء ما
قاموا به من الفرح والسرور الذي أدى ببعضهم إلى الجروح واإلغماء واملوت ,أيام مناسبة تهنئة نجاحه في
االنتخاب .والتفت الشاعر يستفهم استفهام تجعب وتشوق عما يصدر من الناس من الصيحات واالهتزاز
والسرور ,حيث يقولون في شدة الفرح والسرور :هذا هو البخاري املعروف بالعدل ,املنتصر على أعدائه ,قامع
الظلم وأهله ,الكامل في العقل والعطاء ,وهو البدر التام نوره في شدة الظلمة لشعب نيجيريا اليوم ,أو هو ديمة
نزلت على األرض اليابسة.
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ثم رجع الشاعر ينبه الرئيس املنه ئ ويرجو منه القيام بالخير والصالح قائال :أنت الرئيس اليوم للشعب ,فخذ األمر
بالجد واالجتهاد ,منتقما على السارقين الذين نخبوا أموال الدولة ,فهم بالنسبة للظلم كاآلباء له ,اليفارقه ,كما
يفارق األب ابنه البار ,فهم الخيانة للشعب الذي انتخبهم وعينهم على املناصب ,وهم التخلف للشعب ,ألنهم
يسعون ضد تقدم شعبهم وتطوره ,بل هم الداء ,لكونهم يجرون وراء ما يسبب املشاكل واملصائب للشعب .أيها
الرئيس خذهم والتملقهم والتأخذك الرأفة بهم  ,فإن أخذهم وتأديبهم شفاء لشعب الدولة ,ملا أوقعوه فيه من
َ
املصائب واملشاكل .ثم ختم الشاعر قصيدته بالدعاء للرئيس املنهئ ,راجيا دوامه ف ْج ًرا مبتسما ,مضيئا في آفاق
األرض ,حتى يعم أضواءه وخيراته دولة نيجيريا وشعبها .هذا ويمكن تلخيص األفكار التي تناولها الشاعر في القصيدة
في ثالث نقاط رئيسة:
 -1مدح الرئيس املنتخب محمد البخاري وتهنئته على النجاح في االنتخاب ,والدعاء له برعاية هللا ,وإظهار
موقف الناس من شدة الفرح والسرور على نجاحه ,ورجاء الخير والصالح في قيادته.
 -2تنبيه الرئيس الجديد على ما بذله الشعب من النفس والنفيس تجاه نجاحه ,رجاء أن يقوم بما فيه
مصلحة شعب الدولة.
 -3الدعوة إلى الرئيس والرجاء منه على أن يأ خذ على أيدي الخائنين للدولة وشعبها ,وينتقم عليهم ,جزاء ما
قاموا به من الظلم والخيانة ,ونخب أموال الدولة والسعي وراء تـدهـورها.
الظواهر البالغية في القصيدة:
استخدم الشاعر في هذه القصيدة الصور البيانية واملعنوية للتعبير عن األفكار التي تناولها ,ومنها:
التشبيه :وهو لغة  :التمثيل 9 .وهو مصدر مشتق من الفعل شبه بتضعيف الباء ,يقال هذا شبه هذا ومثيله.
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وفي اصطالح البالغيين :هو الداللة على مشاركة ش يء لش يء في معنى من املعاني أو أكثر ,على سبيل التطابق أو
التقارب لغرض ما.

10

ومن التشبيه الوارد في القصيدة قول الشاعر:
ََ ُ َ ي َ َ َ
اك ُ
هللا إمن َر ُج ٍل
أيا بخ إار رع

***

َ َ
نت ْال ُف َؤ ُاد َو َن ْح ُن ْال َي ْو َم َأ ْع َ
ض ُاء
أ

أراد الشاعر أن يجد صفة تناسب موقف الرئيس محمد البخاري بالنسبة لشعب نيجيريا ,وموقفهم بالنسبة له,
ْ
فصادف لفظ الفؤاد ملوقف الجسد واألعضاء ,فشبه الرئيس بالفؤاد وشعب الدولة باألعضاء ,إذ أن جسد
اإلنسان وما اشتمل عليه من األعضاء اليستغني عن الفؤاد ًأيا كان ,ألن القلب مالك الجسد ,وكذلك شعب
نيجيريا اليوم اليستغنون عن هذا الرئيس ,وقيادته ,راجين منه الخروج عما يقاسونه من املصائب ,واملشاكل.
ويبدو أن الشاعر في هذا التشبيه خذف أداة التشبيه ووجه الشبه ,مبالغة في ادعاء أن املشبه هو عين املشبه به.
وغرض الشاعر من هذا التشبيه بيان قدر قيمة هذا الرئيس ,وأهمية قيادته لشعب الدولة ,وشدة حاجتهم
ورجائهم في قيادته .وفي تعريف املشبه به باأللف والالم في "أنت الفؤاد" تخصيص الصفة للمشبه به ,وكأنها
خاصة له ,بالنظر إلى غيره من الرؤساء.
ومثل هذا التشبيه قول املتنبي في مدح سيف الدولة ,حيث شبهه بالغمام الذي يحيي األرض بعد موتها ,وشبه سائر
الناس بالنبات الذي الحياة له بدون الغمام ,حيث قال:
َ
َ َ
ْ
***
أ ْي َن أ ْز َم ْع َت أ ُّي َهذا ال ُه َم ُام

الرَبا َو َأ ْن َت ْال َغ َم ُ
ام 11
َن ْح ُن َن ْب ُت ُّ

ومن التشبيه الوارد أيضا في القصيدة قول الشاعر في وصف الرئيس :
َ ْ ُ َْ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َُ
األ ْر ُ
ض َج ْر َد ُاء
بل مزنة ك ــفكــفت و
***
َب ْل َب ْد ُر إت ـ ٍـم َب َدا َوالش ْع ُب إفي ظل ٍم
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َ
الرئيس محمد البخاري بالبدر الت إام نوره في شدة الظلمة ,وشبهه أيضا باملزنة ,وهي
في هذا البيت شبه الشاعر
السحابة املمطرة ,الكثيرة السيالن ,على األرض اليابسة ,ولم يذكر أداة التشبيه في هذين التشبيهين ,ادعاءا على أن
املشبه هو عين املشبه به .والغرض من هذين التشبيهين -كما يبدو -تحسين حال املشبه وهو الرئيس ,وبيان قيمته
وموقفه وهيبته بين شعب الدولة ,كما يشير إلى شدة حاجة الشعب إليه وقيادته .وفي تنكير املزنة املشبه به تفخيم
وتعظيم لشأنها ,وكأنها مزنة بلغت غاية في الرفعة ال يمكن إدراك حقيقتها,
ومن التشبيه الوارد لغرض تقبيح حال املشبه وهم الرؤساء الخونة قول الشاعر:
َ َّ ُ َ ُ ْ ْ
ُْ
َ
َ
ـس فخذ إبال إـج ـ إـد ُمنت إق ًما *** إلل ـ ـ ـ َّـس إار إق ـي ـ ـ َـن فـ ُـه ـ ْـم إللــظــلـ إـم َآبـ ـ ـ ُـاء
الرئ ـ ـيـ
أنت إ
جعل الشاعر الرؤساء الخائنين لشعب الدولة ً
آباءا للظلم ,حيث خانوا شعب نيجيريا ,وسرقوا أموالهم ,وفي
الحقيقة إنهم لم يكونوا واليكونون ً
آباءا للظلم ,ألن الظلم ليس بكائن حي ,حتى يكون ابنا ألحد .وإنما اعتبرهم
الشاعر ً
آباءا له من وجه أنهم يتولون الظلم وال يفارقونه كما يتولى اآلباء أبناءهم ,وال يفارقونهم .وال يخفى أن
الشاعر حذف أداة التشبيه ووجه الشبه ,للمبالغة في ادعاء أن املشبه هو عين املشبه به .وغرض الشاعر من هذا
التشبيه تقبيح حال أولئك الخانئنين السارقين ألموال دولة نيجيريا وشعبها.
ومن التشبيه الذي أراد الشاعر به تحسين حال املشبه (الرئيس املنهئ) قوله:
َ
ُْ
َ ْ َ َ ْ ً ََ
ْ
َ
َ
األ ْفق ُم ْب َتس ًما *** َف َع َّم َنـ ْـيج ـيــرَي ــا َوالـكـ ْـون أ ْ
ض ـ َـو ُاء
إ
إ إ
ال إزلت فجرا عال إفي إ
شبه الشاعر الرئيس املنهئ محمد البخاري بالفجر ,من حيث الضوء والنور ,والظهور في اآلفاق ,ولم يذكر أداة
التشبيه ,ادعاء أنه الفجر الحقيقي الذي يعلو ويظهر ويعم األقق والكون بنوره .وغرض الشاعر من هذا التشبيه
تحسين حال املشبه ,ورجاء ثبوته على هذه الحالة الحسنة .وفي تنكير كلمة " فجرا" املشبه به تعظيم وتفخيم
لحال املشبه.
االستعارة :
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ومن الصور البيانية الواردة في القصيدة "االستعارة" وهي في اصطالح البيانيين" :نقل العبارة عن موضع
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض" 12وبعبارة أخرى" :استعمال لفظ ما في غير ما وضع له في اصطالح
التخاطب ،لعالقة املشابهة ،مع قرينة صارفة عن إرادة املعنى املوضوع له في اصطالح التخاطب".

13

ومن االستعارة في القصيدة قول الشاعر في وصف ممدوحه :
َ
ْ
َب ْل َب ْد ُر إت ــم َب َدا َوالش ْع ُب في ُظ َلم *** َب ْل ُم ْ َزن ٌة َك ـ ْـف َكـ َـف ْت َواأل ْر ُ
ض َج ْر َد ُاء
ٍ
إ
ٍ
وفي قوله" :والشعب في ظلم" استعارة ,حيث شبه املصائب وعدم االطمأنان التي كان فيها شعب نيجيريا قبل
َُ
تولية الرئيس محمد البخاري على عرش امللك بظــل ٍم ,جمع ظلمة ,وحذف املشبه (وهو ما كان الناس فيه من
َُ
املصائب) وأقام املشبه به مقامه( ,وهو ظل ٍم) عن طريق االستعارة التصريحية ,أي التي يصرح فيها بلفظ املشبه به.
وفي تنكير كلمة "ظلم" املستعار للمصائب وعدم االطمأنان ,تفخيم لشأن تلك الظلم وتخويف لها.
َ
ُّ ُ
اب َأ ْن َزْل َن ُاه إ َل ْي َك ل ُت ْخر َج َّ
الن َ
ومن أمثلة هذه االستعارة قوله تعالى " :الر إك َت ٌ
اس إم َن الظل َما إت إإلى ال ُّنور"
إ
إ إ

14

قال ابن

األثير" :فالظلمات والنور استعارة للكفر واإليمان ,أو للضالل والهدى ,واملستعار له مطوي الذكر ,كأنه قال :لتخرج
الناس من الكفر الذي هو كالظلمة إلى اإليمان الذي هو كالنور".

15

املجاز املرسل:
ومن الصور البيانية الواردة في القصيدة "املجاز املرسل" وهو عند البالغيين "الكلمة املستعملة في غير ما وضعت
له لعالقة غير املشابهة بين املعنيين ".بأن يكون هناك تالزم وترابط يجمع بين املعنيين ,ويسوغ استعمال أحدهما
في موضع اآلخر.

16

َ ُْ َ
ُْ َ َ
يك ن ـ ْـي إجـ َـي ـ ـ َـرَيــا فالك ُّل ف ـ َّـد ُاء " حيث أطلق الفداء على املكان
ومن املجاز املرسل في القصيدة قول الشاعر " :تف إد
"نيجيريا" ويريد به أهلها ,ألن نيجيريا اسم ملوقع الدولة ,غير عاقل لألشياء ,حتى يقوم بفداء هذا الرئيس املنتخب
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محمد البخاري .وإنما يقوم بفدائه أصحاب العقول من أهل الدولة بأموالهم وأرواحهم ,ملا عرفوا منه من
ً
َّ
الحال فيه "أهلها" .ومثل
الصدق ,وملا يرجو منه من الخير والصالح .والشاعر إذا أطلق املحل "نيجيريا" ويريد به
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
ص إادقون}  17حيث أطلق النص
هذا املجاز قوله تعالى { :واسأ إل القرية ال إتي كنا إفيها وال إعير ال إتي أقبلنا إفيها وإإنا ل
ً
الكريم لفظ :القرية ,ويقصد من فيها .إذا فكلمة نيجيريا في بيت الشاعر مجاز مرسل عالقته املحلية.
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ َ ُ َ َ
ـيد لنا " حيث أطلق املصدر "القيادة واألمل" على
ومن املجاز املرسل أيضا قول الشاعر " :أنت ال إقيادة واألمل الو إح
اسمي الفاعل واملفعول ,واملراد "القائد واملأمول" وهذا للمبالغة في شدة االهتمام وكثرة األمل في رآسة هذا القائد
الجديد .وهذا أبلغ من أن يقول" :القائد" "املأمول" ,ألن املصدر أقوى في الداللة على الصفة من اسم الفاعل
ً
واملفعول .إذا وإطالق الشاعر لفظ املصدر مع إرادة اسم الفاعل واملفعول مجاز مرسل ,عالقته التعلق االشتقاقي.
َ َ َى ْ َ َ َ
ال ت ْح َس ُب َها
َومث َل السيد أحمد الهاشمي ملثل هذا املجاز في إطالق املصدر على اسم املفعول بقوله تعالى { :وتر ال إجب
َ ُ َ
َّ َّ َ َ ُ َ
َ
لس َحاب ُ
َجام َد ًة َوه َي َت ُم ُّر َم َّر ا َّ
ص ْن َع الل إه ال إذي أ ْتق َن ك َّل ش ْي ٍء إإ َّن ُه خ إب ٌير إب َما ت ْف َعلون}  18أي مصنوعه 19 .وفي تعريف
إ
إ
إ
الشاعر طرفي اإلسناد باإلضمار واأللف والالم في قول الشاعر" أنت القيادة واألمل" ما يفيد تخصيص هذين
الصفتين للرئيس املنهئ ,وقصرهما عليه ,دون غيره من سائر الرؤساء الذين رأسوا الدولة قبله.
َُ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ
ص " حيث أطلق األرواح ويريد به كل
ومن املجاز املرسل أيضا قول الشاعر " :لقد بذلنا لك األرواح إفي رخ ٍ
َ
األجساد ,ألن الروح جزء اليتجز ,وال ينفصل عن صاحبه ,حتى ُي ْبذ َل وحده ,دون سائر الجسد .وملا كان الروح
أنفس الش يء في اإلنسان ,وإذا ضحى به وبذله فإن سائر األعضاء أولى بذلك ,خص الشاعر األرواح بالذكر لشدة
ً
التسليم والرجاء ألمر هذا الرئيس املنتخب ,إذا فإطالق األرواح مع إرادة كل األجساد مجاز مرسل ,عالقته الجزئية.
َ َ َ ُ َ ََ
ومثل هذا املجاز قوله تعالى { :ف َر َد ْدن ُاه إإلى أ إم إه ك ْي تق َّر َع ْي ُن َها 20 }...أي تهدأ .حيث ذكر املولى عز وجل (العين) على
ين ُي َظاه ُر َ
النفس والجسم ,ألن العين التهدأ وحدها ,وإنما يهدأ معها النفس والجسم .وكقوله تعالىَ " :و َّالذ َ
ون إم ْن
إ
إ
َ
َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ
ودون إملا قالوا ف َت ْح إر ُير َرق َب ٍة "  21وكقولهم" :اإلسالم يحث على تحرير الرقاب" حيث يطلق لفظ
إنس إائ إهم ثم يع
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(الرقبة والرقاب) ويراد جملة العبد والعبيد ال رقابهم فقط ,ولكن ملا كانت الرقاب عادة موضع وضع األغالل في
العبيد املأسورين أطلقت عليهم ,على طريقة املجاز املرسل للعالقة الجزئية.
ومن املجاز املرسل في القصيدة قول الشاعر:
َ
ُّ ْ
َ َ
َُ ُ َ َ ُ َ
ْ
َْْ ُ َ
اص ُم الظل إم َب ْل َعق ٌل َوإإ ْعط ُاء
تقول :هذا بخ إاري العد ُل منت إص ًرا*** ب ْل ق إ
أطلق الشاعر في البيت ألفاظ املصدر "العدل ,عقل ,إعطاء" بدال من أسماء الفاعل( :عادل عاقل معطي) وذلك
للمبالغة والتنويه إلى كثرة عدله ,ونفاذ عقله وعطائه .وفي إطالق ألفاظ املصادر على أسماء الفاعلين في البيت,
مجاز مرسل ,عالقته التعلق االشتقاقي.
ومن هذا النوع من املجاز املرسل أيضا قول الشاعر في شأن الرؤساء السابقين الخائنين لشعب الدولة قبل هذا
الرئيس الجديد محمد البخاري:
َ
ْ
ُ ُ َّ َ ُّ ُ
هُـ ـ ُـم ْالخ َيا َن ُة ل َّ
التخلــف َبـ ْـل َب ْـل ُه ْـم ُه ُـم ا َّلد ُاء
لش ْع إب ال َو إف ـ إـي ل ُـه ـ ْـم *** هم
إ
إ
أطلق الشاعر لفظ املصدر (الخيانة) على اسم الفاعل (الخائنين) وذلك مبالغة لكثرة خيانتهم لرعيتهم ونخب
أموال دولتهم ,وكأنهم عين الخيانة ال القائمون بها .وهذا مجاز مرسل ,عالقته التعلق االشتقاقي.
وفي قول الشاعر" :هم التخلف بل بل ُه ْم ُه ُم الداء " مجاز مرسل لل عالقة السببية .إذ مراد الشاعر املسببين
للتخلف والداء ,وذلك لسعيهم وراء ما أدى إلى التخلف والفشل للدولة وشعبها ,فإطالق الشاعر لفظي املصدر
(التخلف والداء) مع إرادة املسببين لهما مجاز مرسل ,عالقته السببية .وفي تعريف الشاعر طرفي اإلسناد باإلضمار
واأللف والالم في قوله" :هم الخيانة ,هم التخلف ,هم الداء" ,تخصيص هذه الصفات للموصوفين بها ,وهم
الرؤساء الخائنين للدولة وشعبها ,وكأن هذه الصفات املذمومة قاصرة في أولئك الرؤساء الخونة ,خالف الرئيس
املنهئ محمد البخاري املعروف بالصدق والعدل وحب التقدم للدولة وشعبها.
الصور املعنوية :أساليب اإلنشاء:
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ومن األساليب اإلنشائية الواردة في القصيدة أسلوبا األمر والنهي .واألمر عند البالغيين :هو" طلب تنفيذ الفعل
َ
طل ُ
ب تحقيق ش ْيء ما ،مادي أو معنوي23 .
على وجه اإللزام واإلجبار واالستعالء "  22وبعبارة أخرى" :هو
ٍ
ٍ
والنهي" :طلب الكف عن الفعل أو االمتناع عنه على وجه االستعالء واإللزام".

24

وتتحقق بالغة كل من األمر والنهي عند ما يخرج عن معناه الحقيقي ليثير االنتباه ويوقظ الذهن ويعمل العقل
ويأخذ املتلقي إلى ما وراء الظاهر ,ويفيد الفوائد التي يريدها املتكلم لدى املخاطب والسامع ,كالدعاء وااللتماس
والرجاء...
ومن استخدام الشاعر أساليب األمر لغرض الرجاء ,أو الدعاء تجاه الرئيس املنهئ قوله:
َ ْ ُْ َ
َ َْ ْ َ
َ ُ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ ُ ْ َ َ َ َّ َّ َ ٌ َ ًَ
نض ُاه أل َو ُاء" وقوله" :فانظر فما ثــم إإال ه إائم طربا"
ض إبأ ْع َب إائ إه فاملل ُك أ ْع َب ُاء ".وقوله " :فانظر إإلى الشع إب قد أ
"فانه
ُْ
َ
َ َ
يس َف ُخ ْذ ب ْال َج إد ُم ْن َتق ًما * ل َّ
الرئ ُ
لس إار إق َين ف ُه ْم إللظل إم َآب ُاء
إ
إ
وقوله" :أنت َّ إ
إ
استخدم الشاعر في هذه الطائفة صيغ فعل األمر( :فانهض ,فانظر ,فخذ ),للرجاء ,ألن األوامر صدرت من األقل
درجة وهو الشاعر ,إلى األعلى منه درجة وهو الرئيسً .إذا والشاعر في هذا املوقف يرجو من الرئيس محمد البخاري
أن يقوم ويصطبر تحمل أعباء امللك الذي تواله ,وينظر إلى شعب نيجيريا بعين الشفقة والرحمة ,وأن يأخذ على
أيدي الخا ئنين ,وينتقم عليهم جزاء ما قاموا به للدولة وشعبها.
ومثال هذه األوامر التي يراد بها الرجاء قول املتنبي في مدح سيف الدولة:
حسد ُ
أزل َ
الحس إاد عني بكبتهم *** فأنت الذي صي َرتهم َلي ُح َّ
سدا 25
إ
إ
ومن استخدام الشاعر أساليب النهي في القصيدة لتفيد الرجاء ,أو الدعاء قوله:
ََ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ َ ُ َ
وم أ ْع َد ُاء
ـيد لـ ـ َـنا *** فال تــش إمت إبـ ـ ـ ــنا فال ـق
أنت ال إقيادة واألمل الو إحـ
ْ
ْ
َفـ ـ َـال ُت ـ ـ َـدار َوَال َت ْأ ُخ ـ ْـذ َك َ ْأ َف ـ ُـتـ ُـهــم *** َفإ َّن َتــأديـ َـبـ ُـهـ ْـم ل َّ
لش ْع ـ إـب إإش ـ َـف ـ ُـاء
ر
إ
إ
إ
إ
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فصيغ النهي( :ال تشمت ,ال تدار ,ال تأخذك) اليريد بها الشاعر النهي الحقيقي ,أي الدال على طلب الكف عن ش يء
ْ
على وجه اإللزام واالستعالء .إذ ليس من الدأب أن يصدر النهي من الشاعر (األقل درجة) إلى من هو أعلى منه
ً
درجة (الرئيس) والشاعر إذا في هذا املوقف يرجو من الرئيس أال يشمت شعب نيجيريا ,واليخيب رجاءهم ,وأملهم
فيه ,بأن َي ُس َّر وجه األعداء لهم في قيادته .كما أن الشاعر يرجو أن يأخذ الرئيس على الخائنين الذين خانوا شعب
نيجيريا وسرقوا أموال الدولة ,وينتقم عليهم ,جزاء فعلهمْ ,إذ أخذهم وتأديبهم يكون زجرا واعتبارا لغيرهم ,فيكون
شفاء لشعب الدولة.
ومثال هذه األوامر املستفاد منها الرجاء أو الدعاء قول النابغة في االعتذار للنعمان بن منذر:
فال تتركني بالوعيد كأنني *** إلى الناس مطلي به القار أجرب

26

اإلطناب:
ومن الصور املعنوية الواردة في اإلطناب ,وهو عند البالغيين " زيادة اللفظ على املعنى لفائدة "

27

ومن اإلطناب بالتكرار في القصيدة قول الشاعر:
َ
َ
هللا من َ ُجل *** أ َ
َأ َيا ُب َخاري َ َع َ
نت ْال ُف َؤ ُاد َو َن ْح ُن ْال َي ْو َم أ ْع َ
اك ُ
ض ُاء
ر
إ ر
إ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َأ َ
نت ْالق َي َاد ُة َواأل َم ُل ال َوح ُ
يد ل َنا *** َفال ُت ـ َشم ْت ب ـ َنا َفالـ َـق ُ
وم أ ْع َد ُاء
إ
إ
إ إ
َ َّ ُ َ ُ ْ ْ
ُْ
َ
ـس فخذ إبال إـج ـ إـد ُم َنت إق ًما *** إلل ـ َّـس إار إق ـي ـ ـ َـن فـ ُـه ـ ْـم إللــظــلـ إـم َآب ـ ُـاء
أنت الرئ ـيـ
كرر الشاعر لفظة "أنت" ثالث مرات في هذه األبيات للتنويه بموقف الرئيس واإلشادة بمنزلته وقيادته ,وتقرير تلك
املعانى في النفس .حيث ذكر ضمير الرئيس املنهئ في كل بيت من هذه األبيات الثالثة ,مضيفا إليه هذه الصفات
املتعددة ,واملعاني املتنوعة ,لغرض التنويه بتلك املعاني والصفات التي وصف املمدوح بها.
ومن اإلطناب بالتكرار أيضا قول الشاعر:
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َ
ُّ ْ
َ َ
َُ ُ َ َ ُ َ
ْ
َْْ ُ َ
اص ُم الظل إم َب ْل َعق ٌل َوإإ ْعط ُاء
تقول :هذا بخ إاري العد ُل منت إص ًرا*** ب ْل ق إ
َ ْ ُ َْ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َُ
األ ْر ُ
ض َج ْر َد ُاء
َب ْل َب ْد ُر إت ـ ٍـم َب َدا َوالش ْع ُب إفي ظل ٍم *** بل مزنة ك ــفكــفت و
َ
ْ
ُ ُ َّ َ ُّ ُ
ُ ْ َ ُ َّ
ـف َب ـ ْل َب ْـل ُه ْـم ُهـ ُم َّ
الد ُاء
ه ـ ـ ُـم ال إخ َيانة إللش ْع إب ال َو إف ـ إـي ل ُـه ـ ْـم *** هم التخلـ
كرر الشاعر كلمة "بل" خمس مرات في هذه األبيات الثالثة .كما كرر لفظة "هم" أربع مرات في البيت األخير ,وهذا
كله للتأكيد وتقرير املعانى التي وصف الشاعر املمدوح بها ,في هذا التكرار املستخدم بهذا الحرف الذي يدل على
االنتقال من معنى إلى معنى آخر ,في البيت األول والثاني ,والضمير في البيت الثالث ,وفيه أيضا توكيد املعنى الذي
يريد الشاعر إيصاله في ذهن السامع.
الفصل :
ومن األساليب الواردة في القصيدة أسلوب الفصل .والفصل عند البالغيين" :ترك الربط بين الجملتين ".إذ
الوصل" :عطف جملة على أخرى بالواو ,والفصل ترك هذا العطف".

28

ومن استخدام الشاعر الفصل قوله:
َ
َ
ض بأ ْع َبائه َف ْاملُ ُ
َ ْ
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ
لك أ ْعـ َـبا ُء
تف إديك ن ــي إجــي ـ ـ َـريــا فالك ُّل ف ــد ُاء *** فان َه ْ إ إ إ

ً
فصل الشاعر بين جملة "فانهض بأعبائه "...وما قبلها لكون األولى التي في صدر البيت خبرية ,والثانية إنشائية ,إذا
ْ
بين الجملتين كمال االنقطاع .وليس هناك ما يقتض ي الوصل بينهما .إذ لو عطف الشاعر بين الجملتين ملا استقام

املعنى ,والاختل التعبير .ومن الفصل أيضا قول الشاعر:
َ
َ
ْ
ْ
هللا من َ ُجل *** أ َ
َأ َيا ُب َخاري َ َع َ
نت ال ُف َؤ ُاد َو َن ْح ُن ال َي ْو َم أ ْع َ
اك ُ
ض ُاء
إ ر
إ ر ٍ
فصل الشاعر بين الجملة األولى في صدر البيت ,وبين الثانية في عجز البيت ,لكون الجملة األولى إنشائية ,والثانية
ً
خبرية ,ولم يكن ما يقتض ي الوصل بينهما ,إذا بين الجملتين كمال االنقطاع .ومن الفصل أيضا قول الشاعر:
ََ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ َ ُ َ
وم أ ْع َد ُاء
ـيد لـ ـ َـنا *** فال تــش إمت إبـ ـ ـ ــنا فال ـق
أنت ال إقيادة واألمل الو إحـ
َ
َ ُ ْ َ َّ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َو َ ُ َ
ض َن ُاه أل َو ُاء
ص*** فانظر إإلى الشع إب قد أ
خ
لقد بذلنا لك األر اح إفي ر ٍ
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فصل الشاعر بين جملة (فال تشمت )...في عجر البيت األول ,والتي قبلها في صدر البيت ,كما فصل بين جملة
(فانظر إلى الشعب) في عجز البيت الثاني ,عن التي قبلها في صدر البيت ,لكون الجملتان في الصدر خبريتين,
ْ
واآلخران في العجز إنشائيتان ,ولم يكن ما يقتض ي الوصل بينها .إذ لو عطف الشاعر بين الجمل املفصولة عن التي
قبلها ملا صح التعبير ,والاختل باملعنى ,ألن بين هذه الجمل كمال االنقطاع.
وفي قول الشاعر:

َّ َ ُ ْ َ َ ً
ص َدائ َهاَ -وهللاَ -خ ْ
َ َّ ْ َ ْ
ض َر ُاء
إباهللإ َما َه إذ إه
إ
الص ْيحات ُمطلقة؟ *** هزت إأل إ

فصل الشاعر بين الجملة األولى في صدر هذا البيت ,وبين الثانية في عجز البيت ,ألن بين الجملتين كمال االنقطاع,
إذ األولى جملة إنشائية ,لكونها استفهامية ,والثانية خبرية ,ولم يكن هناك ما يقتض ي الوصل بينهما .إذ لو عطف
الشاعر بين الجملتين ملا استقام التعبير ,والاختل باملعنى الذي يريده.
ومن الفصل في القصيدة لشبه كمال االتصال قول الشاعر:
ْ
َفـ ـ َـال ُت ـ ـ َـدار َوَال َت ْأ ُخ ـ ْـذ َك َ ْأ َف ـ ُـتـ ُـهــم *** َفإ َّن َتـ ْـأديـ َـبـ ُـهـ ْـم ل َّ
لش ْع ـ إـب إإش ـ َـف ـ ُـاء
ر
إ
إ
إ
إ
فصل الشاعر بين جملة (فإن تأديبهم للشعب إشفاء) عن الجملة األولى التي في صدر البيت ,وذلك لكون الجملة
الثانية قوية االرتباط باألولى ,وذلك لوقوع الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة األولى ,ففصل الشاعر
الثانية عن األولى كما يفصل الجواب عن السؤال .وكأن الشاعر بعد ما نطق بالجملة األولى في صدر البيت تخيل
ً
أن سائال سأله :إل َم يرجو من الرئيس أال يرحم الخائنين؟ فأجاب بقوله" :فإن تأديبهم للشعب إشفاء ".إذا إن بين
ُ
هذين الجملتين شبه كمال االتصال .ومثال هذا الفصل بين الجملتين لشبه كمال االتصال قوله تعالىَ { :و َما أ َب إر ُئ
َن ْفس ي إ َّن َّ
س َ َأل َّم َار ٌة ب ُّ
الن ْف َ
وء 29 }...وكقول أبي تمام:
الس إ
إ
إ إ
ً
ليس الحجاب بمقص عنك لي أمال *** إن السماء ترجى حين تحتجب 30
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الخاتمة

َ
مما سبق في هذه املقالة بعنوان" :همزية الشاعر عبد الرحمن َبغ َر َاوا في مناسبة انتخاب محمد البخاري رئيس
نيجيريا :دراسة بالغية تحليلية" تحدث الباحث عن حياة الشاعر من حيث النسب والوالدة والنشأة والتعلم وآثاره
العلمية ,كما تكلم عن القصيدة واألفكار التي تضمنتها ,ثم تطرق الباحث إلى تحليل الصور البالغية التي
استخدمها الشاعر في القصيدة للتعبير عما في ضميره وأحاسيسه ,وهي :التشبيه واالستعارة واملجاز املرسل وصيغ
َ
األمر والنهي واإلطناب بالتكرار والفصل بين الجمل .ومما حصل عليه الباحث أن الشاعر عبد الرحمن عمر َبغ َر َاوا
من الشعراء املوهوبين في قرض الشعر العربي النيجيري ,في منطقة صكتو ,كفاه شاهدا ديوانه املسمى ب ـ "أفراح
وأتراح" الذي أخذ الباحث القصيدة منه ,وأن الشاعر أجاد في استخدام الصور البالغية التي استعان بها حيث
أدت املعاني واألغراض التي أرادها الشاعر في التعبير عن األفكار التي تناولها في القصيدة ,كما أن الشاعر اختار
األلفاظ السهلة واألساليب الواضحة الفصيحة في القصيدة .ذكر الباحث أن الهدف من املقالة إلقاء الضوء
حول األفكار التي تناولها الشاعر في القصيدة ,وا لظواهر البالغية التي استعان بها في توضيح هذه األفكار .ويرجو أن
الهدف تحقق في السطور السابقة.
الهوامش واملراجع:
 1سورة الرحمن اآلية4-1 :
 2أبو داود ,سليمان بن األشعث السجستاني ,سنن أبي داود ,دار الكتاب العربي ـ بيروت ,ج /4 /ص ,461 /باب ماجاء في الشعر.
ََ َ
ُ
وط ْن َغ ,إحدى الحكومات املحلية لوالية صكتو ,نيجيريا ,وبين قرية بغراوا ومدينة صكتو
 3بغ َراوا :اسم قرية تابعة للحكومة املحلية ب إ
حوالي خمسة عشر كيلو مترا ,تقريبا .وقد أصبح اسم هذه القرية (بغراوا) علما لوالد الشاعر ,في مدينة صكتو.
 4مناقشة شفوية قام بها الباحث مع الشاعر عبد الرحمن عمر بغراوا ,يوم الثالثاء 2017/2/28م ,الساعة الرابعة مساءا في مدينة
صكتو.
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َ
َ 5بغ َر َاوا ,عبد الرحمن بن عمر ,أفراح وأتراح ,ديوان شعر ,ومعه راح األرواح تعليقات على أفراح وأتراح ,تقديم :البرفيسور سمبو والي
جنيد ,قسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو ,نيجيريا .والبروفيسور سيد أبو إدريس ,جامعة الجزيرة حنتو جمهورية
السودان .ط1436/1/هـ 2005/م ص13-12/
6

املرجع السابق ,ص14-13 /
َ
َبغ َر َاوا ,عبد الرحمن بن عمر ,أفراح وأتراح ,ص30-29/

8

محمد بن فتوح الحميدي ,الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ,تحقيق :د .علي حسين

7

البواب ,دار ابن حزم ,لبنان بيروت1423 ,هـ 2002 -م ط/2/ج/1/ص309/
 9إبراهيم مصطفى وشركاؤه ,املعجم الوسيط ,تحقيق مجمع اللغة العربية دار الدعوة
ج/1/ص471/
امليدانيْ ,
ْ 10
عبدالرحمن حسن َح َب َّنكة ,البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ,مكة املكرمة
فى 1414/4/9هـ 1993/9/25 -م املكتبة الشاملة اإللكترونية ,اإلصدار الثالث.
 11ابن األثير أبو الفتح ضياء الدين نصرهللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم املوصلي ,املثل
السائر في أدب الكاتب والشاعر ,تحقيق  :محمد محيي الدين عبدالحميد ,املكتبة العصرية
بيروت  1995 ،ج /2/ص358 /
 12العسكري ,أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل ,كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ,تحقيق
علي محمد البجاوي ,ومحمد أبو الفضل إبراهيم ,املكتبة العصرية بيروت 1406هـ1986 -م
ج /1/ص268/
َّ
امليدانيْ ,
ْ 13
عبدالرحمن حسن َح َبنكة ,البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ,مكة املكرمة
فى 1414/4/9هـ 1993/9/25 -م املكتبة اإللكترونية الشاملة اإلصدار الثالث .ج/1/
ص636/
 14سورة إبراهيم ,اآلية1 :
 15ابن األثير ,املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ,ج/1/ص359/
 16بسيوني عبد الفتاح فيود( ,الدكتور) ,علم البيان دراسة تحليلية ملسائل البيان ,مؤسسة املختار
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القاهرة ,ط1425 /2/هـ 2004-م ,ص121/
 17سورة يوسف اآلية82 :
 18سورة النمل اآلية88 :
 19الهاشمي ,السيد أحمد ,جواهر البالغة ,دار الفكر 1424هـ 2003 -م ص257/
 20سورة القصص ,اآلية13 :
 21سورة املجادلة ,اآلية3 :
 22أيمن أمين عبد الغني ،الكافي في البالغة ،تقديم أ.د .رشدي طعيمة  ,و أ.د .فتحي حجاز,
دار التوفيقية للتراث .ص332/
َّ
َ
امليدانيْ ,
ْ 23
عبدالرحمن حسن َحبنكة ,البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ,ج/1/
ص173/
24

عبد العزيز عتيق( ,الدكتور) علم املعاني ,ط1427 /1/هـ 2006-م دار اآلفاق العربية,
ص65 /

 25الجرجاني ,الوساطة بين املتنبي وخصومه ,نسخة إلكترونية مصدرها املكتبة الشاملة
اإلصدار الثالث.ج29/1/
 26ابن رشيق القيرواني ,أبو علي الحسن ,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ,تحقيق :د.
عبد الحميد هنداوي ,املكتبة العصرية ,بيروت2007,م1428-هـ ج/2/ص197/
 27ابن األثير ,املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ,ج/2/ص119/
 28الهاشمي ,السيد أحمد ,جواهر البالغة ,ص 170/و 178
 29سورة يوسف ,اآلية53 :
 30ابن األثير ,املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ,ج /1/ص313/
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