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شروط النشر في املجلة
َ
ٌ شترغ في ألابحار والسضاساث اإلالسمت لليشط في مجلت َ"مال ْم" ؤن جيىن مبخىطة ولم
ٌسبم وشطها في ؤي وسُلت وشط ؤدطي.
ً جب ؤن ٌستهل البحض بصفحت مسخللت جحخىي على ملخص البحض.
 جطسل البحىر والسضاساث عبر هصا اإلاىكع )www.malamjournal.org(،ؤو عً ػطٍم
البرًس ألالىترووي )malam@udusok.edu.ng( :مطفلا في محطض (ووضز .) Word
 ؤال ًخجاوظ البحض اإلاطسل عشطًٍ صفحت ،وال ًلل عً عشط صفحاث ،بىىع الخؽ
 Sakkal majallaحجم ( )18مع هخابت ؤلاحاالث واإلاطاظع في آدط البحض.
 ؤن ًلتزم الباحض الخسكُم في هخابت الىص ،إش ال جخحمل اإلاجلت ألادؼاء اللغىٍت
وؤلامالاُت الىاضزة في البحض.
 حعطض البحىر على محىمحن مخذصصحن لبُان مسي صالحُتها لليشط ،وجبلى عملُت
الخحىُم سطٍت.
 ال جطز البحىر اإلاطسلت إلى اإلاجلت إلى ؤصحابها ،سىاء وشطث ؤم لم جيشط.
ُ
 لغت اإلاجلت هي اللغت العطبُت ،وكس جلبل البحىر اإلاىخىبت باللغت ؤلاهجلحزًت في حاالث
اسخصىااُت هازضة.
ً مىً حسلُم البحض عبر اإلاىكع ؤلالىترووي للمجلتwww.malamjournal.org :
 البحىر والسضاساث اإلايشىضة في اإلاجلت ّ
حعبر عً آضاء ؤصحابها فلؽ ،وال حعىس
بالظطوضة ضؤي اإلاجلت.
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ولمت العسز
ٌسطوي ؤن ؤكسم إلى اللطاء ألاععاء في الساحت ألاوازًمت العسز الشاوي مً هصه السلسلت الجسًسة
مً "مالم" مجلت السضاساث العطبُت التي ًصسضها كسم اللغت العطبُت بجامعت عشمان بً فىزي.
وجخمحز هصه السلسلت (وؤعسازها) على سابلتها في ؤنها جصسض إلىتروهُا على ؤلاهترهذ – ،إطافت
إلى صسوضها في الىخاب  -وهي مىظىزة على ضابؼها . http://www.malamjournal.org :وَشخمل هصا
العسز على ؤضبع وعشطًٍ ملالت في مىطىعاث عطبُت مذخلفت ،مً هحى وصطف وؤزب وهلس
وبالغت وزلافت ،وححن ؤشُس بجهس ؤلادىة الىجباء ؤصحاب اإلالاالث ،ؤساجصة الجامعاث واليلُاث
الصًً بفظل جحطههم هجحىا في إدطاط هصا الجهس العـُم ،فإوي ؤكسم ظعٍل الشىط إلى
ألاساجصة الىطام الصًً كامىا بخلىٍم جلً اإلالاالث ،مبسًً فيها مالحـاتهم الشاكبت ومىظهحن لها
بإضشازاتهم اللُمت ،حتى دطظذ اإلاجلت بهُجت حسط الىاؿطًٍ وحغصي ؤفياض اللطاء .وؤشىط هصلً
الهُئت الاسدشاضٍت للمجلت لحسً ججاوبهم مع هُئت الخحطٍط وإلاا ؤدلصىه لها مً الىصااح على
السوام .وؤبىح بذالص الخلسًط والامخىان لسىطجحر الخحطٍط ،ألاخ الىجُب ،السهخىض هىض عخُم
بالضبي إلاا ًبصله مً ظهس زئوب مً غحر ولل وال سأمت هحى هصه اإلاجلت ،وهللا ؤسإٌ ؤن ًجعي
الجمُع دحرا على ما كسم ،وٍجعل هصه اإلاجلت إطافت مفُسة في دسمت اللغت العطبُت .وؤدحرا،
ّ
ؤهىه بإن ما ؤبسي فيها ٌعبر عً آضاء ؤصحاب اإلالاالث وال ٌعىس بالظطوضة ضؤي اإلاجلت.
السهخىض محمس ؤضظوا ػجزاوي
ضاِس كسم اللغت العطبُت
ظامعت عشمان بً فىزي صىخى ،هُجحرًا.
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التفسري التداويل عند الزخمشري :دراسة تطبيقية لتأويالت
"قاعدة الكيف" يف مناذج من سورة النساء
إعدإد:
ادلكتور /عيل أبواليج عبدالرزاق
لكية اللغة العربية والعلوم االإنسانية اجلامعة االإسالمية ابلنيجر
والس تاذة /حبيبة ألوا تنو
لكية البنات لدلراسات االإسالمية واللغة العربية اجلامعة االإسالمية ابلنيجر
ملخص
تناول البحث اإحدى القضااي التّداولية يف اللسانيات احلديثة ،ويه قضية الاس تلزام احلواري ،وابذلات
(قاعدة الكيف) بوصفها اإحدى القواعد الفرعية ملبد إا التعاون من مبادئ هذه القضية ،من حيث جتلّيات
خمرشي يف تفسريه
هذه الاسرتاتيجية التّأويلية املعارصة يف تأويالت القداىم للخطاب القرأين .و ّالز ّ
ّ
(الكشاف) يعدّ من أبرز من ميثّلون هذا التّوجه يف حتليل النّصوص القرأن ّية .واختذ هذا البحث سورة
النّساء يف تفسري ّ
توصل الباحثان اإىل مجموعة من النتاجئ أمهها أن تفسري الزخمرشي
الكشاف منوذ ًجا .و ّ
يصلح –شأن غريه من كتب الرتاث العريب -للتعاطي مع اللسانيات احلديثة ،مبا اش متل عليه من التطبيق
نظراي بعدة قرون ،كام أن تأويالت الزخمرشي التداولية
العميل ملعطيات اللسانيات التداولية قبل بروزها ً
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للخطاب القرأين ال خترج عن مقاصد القرأن الكرمي؛ حبمك توافقها يف الغالب مع تأويالت لك من الطربي
وابن كثري للايت حمل ادلراسة.
Abstract
This paper aims to study one of Pragmatic issues in Modern Linguistics, which is the issue of
“Conversational Implicature”, with special focus on the maxim of “Quality” as one of the rules guiding the
principle of “Conversational co-operation”, as to highlight the reflections of this issue in the interpretations
of “Az-zamakshary” for verses of Suratu An-nisai. Thus, the research discovered among its outcomes: that
Az-zamakshary’s tafseer in this regard, is counted as one of the earliest practical works on Pragmatics, and
that the pragmatic analysis of Az-zamakshary for the concerned verses are not generally in contradiction with
the view of other Islamic Exegesis of the Holy Qur’an.

مقدمة
كثيرا ما َ
ُي َع ُّد االستلزام الحواري من أبرز الظواهر التي تميز اللغات الطبيعية؛ ألنه ً
يالحظ أثناء عملية التخاطب
العادي أن معنى العديد من الجمل إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها ،ال ينحصر في ما تدل عليه صيغها الصورية،
ً ا إذا ُ
اقت ِصر فيه على املعطيات الظاهرة وحسب،
مما يعني أن التأويل الداللي الكافي للكثير من الجمل يصبح متعذر
ً
دالليا آخر ،ومن ّ
تأويال ًّ
ثم يتم االنتقال من املعنى الصريح إلى معنى غير ّ
مصرح به (معنى مستلزم
األمر الذي يتطلب
ً
ًّ
أساسا بماهية التأويل املمكن
حواريا) ،إال أن هذا االنتقال من معنى إلى آخر يطرح العديد من اإلشكاليات تتعلق
إعطاؤه للجملة التي تحمل هذه املعاني :هل يعتمد املعنى الصريح وحده؟ أو املعنى الصريح واملعنى املستلزم ً
معا؟ بناء
على أن الثاني مترتب عن األول ،ثم كيف تتم عملية االستلزام هذه؟ أي كيف يتم االنتقال من املعنى الصريح إلى املعنى
ًّ
حواريا؟ وكيف يتم ضبط ومعرفة املعنى الذي تخرج إليه جملة محددة؟ وجدير باإلشارة أن أهم مميزات
املستلزم
ً
ً
ً
صريحا لقدرة املتكلم على أن يعني
تفسيرا
االستلزام من حيث كونه آلية من آليات إنتاج الخطاب وتأويله ،أنه يقدم
أكثر مما يقول بالفعل ،أي أكثر مما تؤديه العبارات املستعملة ،فجملة "ناولني الكتابمن فضلك" -على سبيل املثال-
املنجزة في مقام محدد ،يخرج معناها من الطلب (األمر) إلى معنى االلتماس ،وهو ما تفيده القرينة "من فضلك".
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ّ ّ
 .أما إشكالية الد اسة فتتمثل فيما يزعمه بعض ّ
الل ّ
سانيات الحديثة بفروعها املختلفة التي تشمل
الدارسين أن
ر
ّ
ّ َّ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
صناعة ّ
العربي فيها ّ
ّ
غربية محضة ،وليس للتراث اللغوي
أي إسهام .والحقيقة أن البحث الدقيق في هذا
داولية،
الت
ّ
التراث بمجاالته املختلفة بما في ذلك مجال تفسير القرآن الكريم سيكشف لنا ً
كنزا ال يستهان به في هذا الجانب .وعلى
ّ
الضوء على إحدى القضايا ّ
فمهمة هذه ا ّلدراسة تسليط ّ
الل ّ
داولية التي سبق أن ّ
الت ّ
ّ
غويون العرب
تنبه لها
ذلك
القدامىّ ،
تطبيقيا ،والبرهنة بأدلة ملموسة على أن التراث العربي ّ
ًّ
سباق من الناحية التطبيقية إلى كثير من
ونوهوا بها
ً
ً
خصوصا في مجال تحليل الخطاب ،ثم محاولة البرهنة على أن
عموما والتداولية
معطيات اللسانيات الحديثة
توظيف معطيات اللسانيات الحديثة في قراءة التراث ال يزيد التراث إال قيمة وثراء .وفرضت طبيعة املوضوع أن يقاربه
الباحثان باملنهج االستقرائي التحليلي ،حيث قاما من خالل سورة النساء بتتبع التأويالت الزمخشرية املوافقة
ملعطيات االستلزام الحواري في اللسانيات التداولية ،ومن ّ
ثم قاما بتحليل هذه التأويالت على ضوء آليات االستلزام
الحواري ،و"قاعدة الكيف" منها بالتحديد.
 .1مفهوم “االستلزام الحواري”
 :1.1إطاللة على اللسانيات التداولية
التداولية مصطلح مركب من مورفيمين ،األول" :التداول" وهو في األصل مصدر من الفعل "تداول" على صيغة
ّ
"تفاعل" الدالة على املشاركة ،واملورفيم الثاني :هو الالحقة "ية" الدالة على البعد املنهجي والعلمي .ومن هذا
املنظور اللغوي نرى أن املفهوم اللساني لهذا املصطلح ال يخلو من داللة التفاعل .ومن أشهر التعريفات
االصطالحية للتداولية أنها" :مذهب لساني يدرس عالقة النشاط اللغوي بمستعمليه ،وكيفيات استخدام العالمات
اللغوية بنجاح ،والسياقات والطبقات املقامية املختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب ،والبحث في العوامل التي تجعل
من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة ،والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية .بمعنى أنها
وموج ًها إلى مخاطب محدد ،بلفظ ّ
ً ا من متكلم ّ
ّ
ّ
تدرس استعمال اللغة بوصفها ً
محدد ،في
محدد،
كالما محد ًدا صادر
مقام تواصلي ّ
محدد ،لتحقيق غرض تواصلي محدد"1.
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 :2.1مفهوم االستلزام الحواري
ّ
يعد "االستلزام الحواري" من أبرز املوضوعات التداولية وأحدثها؛ فقد ظهر ألول مرة في املحاضرات التي ألقاها بول
غرايس ( )P. Griceبعنوان "املنطق والحوار" سنة 1975م ،ثم فصل الحديث عنه في بحثين آخرين له منشورين سنة
 1978و1981م .وعلى الرغم من أن عمل (غريس) هذا كان قليل التماسك كثير الفجوات في بعض جوانبه ،أصبح من
أهم النظريات في البحث التداولي ،ومن أكثرها ً
تأثيرا في تطوره2.
انطلق غريس من حقيقة تواصلية مفادها أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدونً ،
وكثيرا ما يقصدون أكثر مما
يقولون ،وقد يقصدون عكس ما يقولون ،فجعل كل همه إيضاح االختالف بين ما يقال وما ُي َ
قصد .فما يقال هو ما
ّ
تعنيه الكلمات والعبارات َ
بقيمها اللفظية ،وما ُيقصد هو ما يريد املتكلم أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر،
ً
اعتمادا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد املتكلم بما يتاح له من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل.
فأراد أن يقيم ً
معبرا بين ما يحمله القول من معنى صريح ،وما يحمله من معنى متضمن ،ومن ثم نشأت عنده فكرة
االستلزام الحواري3.

ويرى املتوكل أن مفهوم مصطلح االستلزام الحواري في اللسانيات التداولية يعود إلى كون "معنى جمل اللغات
الطبيعية إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها ال ينحصر في ما تدل عليه صيغها الصورية من "استفهام" و"أمر"
و"نهي" و"نداء" إلى غير ذلك من الصيغ املعتمدة في تصنيف الجمل"4،وإنما يتجاوز ذلك إلى معان وأغراض تواصلية
مستلزمة عن هذه الصيغ؛ ذلك أن التأويل الداللي للجمل في اللغات الطبيعية ال يكفي إذا اعتمدنا فيه على معلومات
صيغة الجملة وحدها5.

 :3.1مبادئ االستلزام الحواري:
هناك عدة مبادئ وضعها العلماء لضبط استراتيجيات التأويل في االستلزام الحواري ،ومن أبرزها مبدأ التعاون
 ،Principle of co-operationوهو مبدأ حواري عام يشتمل على أربع قواعد هي:
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 .1قاعدة ّ
الكم :Quantity
مفاد هذه القاعدة أن تكون إفادة املخاطب على قدر حاجته بحيث ال تزيد عليه وال تنقص عنه.
 .2قاعدة الكيف :Quality
ّ
ومفادها أال يقول املتكلم ما يعتقد أنه غير صحيح ،وال يقول ما ليس له عليه دليل.
قاعدة املناسبة :Relevance
ويقصد بذلك أن يكون الكالم ذا عالقة باملوضوع.
 .3قاعدة الطريقة :Manner
ّ
ّ
ً
ويرتب كالمه ً
ًّ
منطقيا6.
ترتيبا
ومحد ًدا ،فيتجنب الغموض واللبس،
واضحا
وهي أن يكون املتكلم
فهذه هي القواعد التي يتحقق بها التعاون بين املتكلم واملخاطب ،للوصول إلى إجراء حوار مثمر ،وكان قصد غريس من
هذه القواعد أن الحوار يجري على ضوابط وتحكمه قواعد يدركها كل من املخاطب واملتكلم .ولتوضيح املسألة أكثر
ضرب الدكتور نحلة املثال بالحوار اآلتي بين زوج (أ) وزوجة (ب):
أ -أين مفاتيح السيارة؟
ب-

على املائدة.

من الواضح أن مبدأ التعاون والقواعد الحوارية املتفرعة منه متحققة كلها في هذه املحاورة القصيرة؛ فقد أجابت
الزوجة إجابة واضحة (الطريقة) ،وكانت صادقة (الكيف) ،واستخدمت القدر املطلوب من الكلمات دون زيادة
ّ
ّ
(الكم) ،وأجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها (املناسبة) .ولذلك لم يتولد عن قولها أي استلزام؛ ألنها قالت
بالضبط ما تقصد.
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يقر بأن هذه القواعد ً
لكن غرايس ّ
كثيرا ما تنتهك ،وعلى هذا االنتهاك قامت النظرية؛ فانتهاك قواعد مبدأ التعاون
ّ
ً
حريصا على إبالغ
الحواري هو الذي يولد االستلزام ،مع مراعاة اإلخالص ملبدأ التعاون ،بمعنى أن يكون املتكلم
املخاطب معنى بعينه ،وأن يبذل املخاطب الجهد الواجب للوصول إلى املعنى الذي يريده املتكلم ،وأال يريد أحدهما
َ
ُ
اليقظ ذلك وسعى
خداع اآلخر أو تضليله .وعلى ذلك فإذا انتهك املتكلم قاعدة من قواعد الحوار أدرك املخاطب ِ
للوصول إلى هدف املتكلم من هذا االنتهاك.
ً
ونقل الدكتور نحلة مثاال آخر لتوضيح املسألة بحوار يجري بين أم (أ) وولدها (ب):
أ -هل اغتسلت ووضعت ثيابك في ّ
الغسالة؟
ب -اغتسلت.
ففي هذا الحوار خرق أو انتهاك لقاعدة ّ
الكم؛ ألن (أ) سألت (ب) عن أمرين أجاب عن أحدهما وسكت عن اآلخر،
أقل من املطلوب ،ويستلزم هذا أن تفهم (أ) أن (ب) لم يضع ثيابه في ّ
فإجابته بذلك ّ
الغسالة ،وأنه لم يرد أن يجيب
الغسالةّ ،
بنعم حتى ال تشمل اإلجابة شيئا لم يقم به ،ولم يرد أن يواجه (أ) بتقاعسه عن وضع ثيابه في ّ
تأد ًبا أو

استحياء7.

وفي حوار آخر بين تلميذ (أ) من غير الناطقين بالعربية في نيجيريا ،قرأ كلمة الكندي في اسم الشاعر امرئ القيس بفتح
الكاف والنون وأستاذه (ب):

ََ
أ -هل صحيح أن امرؤ القيس من كندا؟
ب -ال ،بل هو من واشنطن!

يبدو في هذا الحوار أن (ب) انتهك قاعدة الكيف التي تقتض ي أال يقول إال ما يعتقد صوابه ،وأال يقول ما ال دليل
عليه ،وقد تعمد (ب) انتهاك هذا املبدأ ليظهر لـ(أ) أن كالمه غير صحيح ،وليؤنبه على جهله بمثل هذه الحقيقة ،و(أ)
–حسب حيثيات السياق -قادر على الوصول إلى مراد (ب) ،ألنه يعلم أن امرؤ القيس ليس من واشنطن ،وذلك
يستلزم أن (ب) يقصد بقوله شيئا غير ما تقوله كلماته ،وهو أن مضمون سؤال (أ) غير صحيح.
6
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 .2نماذج من تأويل الزمخشري لآليات وفق خرق قاعدة الكيف

ّ
َ
املخاطب بما ظاهره عدم احترام
سبق أن مما يدعو للجوء لالستلزام الحواري في تأويل الخطاب أن يواجه املتكل ُم
ّ ّ
ّ
املتكلم ما لم ّ
مبدأ التعاون ،بخرق قاعدة "الكيف" التي تتطلب أال يقول
يتيقن من صدقه ،وليس له دليل على ص ّحته.

ّ
لقد وظف الزمخشري هذه االستراتيجية في مواضع كثيرة من تفسيره لسورة النساء ،ومن أمثلة ذلك ما يلي:
 .1قال الزمخشري في تأويل قوله تعالى(( :وآتوا اليتامى أموالهم)) ..."8.فإن قلت :فما معنى قوله" :وآتوا اليتامى
أموالهم" قلت :إما أن يراد باليتامى الصغار ،وبإتيانهم األموال :أن ال يطمع فيها األولياء واألوصياء ووالة
ً
السوء وقضاتهّ ،
ساملة غير محذوفةّ .
وإما أن يراد
ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة ،حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا
الكبار تسمية لهم يتامى على القياس ،أو لقرب عهدهم –إذا بلغوا -بالصغر ،كما ّ
تسمى الناقة عشراء بعد
وضعها ،على أن فيه إشارة إلى أن ال يؤخر دفع أموالهم إليهم عن ّ
حد البلوغ ،وال يمطلوا إن أونس منهم
الرشد ،وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار"9.

ً
ظاهر اآلية الكريمة أنها منافية للواقع ،من حيث إن اليتامى الصغار ال ّ
تقدم لهم األموال ،مما يعني خرقا لقاعدة
ً
الكيفّ .
فأول الزمخشري ذلك بما يستلزمه سياق الخطاب من احتمال أن يقصد باليتامى الصغار فعال ،على أن
ً
ّ
يكون القصد من إتيانهم األموال أال يطمع فيها والة السوء حتى يحصلوا عليها ساملة بعد بلوغهم.
وهناك احتمال آخر لتأويل اآلية بما يستلزمه سياق الخطاب أيضا ،وهو أن يراد باليتامى الكبار منهم تسمية لهم
(باعتبار ما كان) من باب املجاز املرسل حسب اصطالح البالغة العربية لقرب عهدهم بالصغر ،على أن يكون في ذلك
إشارة إلى أن ال يؤخر دفع أموالهم إليهم عن ّ
حد البلوغ ،وال يماطلوا إن أونس منهم الرشد ،وأن يؤتوها قبل أن يزول
عنهم اسم اليتامى والصغار.
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ويتوافق تأويل الزمخشري للفظ اليتامى هنا مع تأويل ابن كثير له في قوله" :يأمر تعالى بدفع مال اليتامى إليهم إذا
ً َّ ً
رة10."...
بلغوا الحلم كاملة موف
وهو التأويل نفسه عند الطبري ..." :وأعطوا يا معشر أوصياء اليتامى اليتامى أموالهم ،إذا هم بلغوا الحلم وأونس منهم
فصل القول في تأويل إطالق لفظ اليتامى والقصد إذا بلغوا ّ
إال أن الزمخشري ّ
الرشد"11.
سن الرشد.
ّ
بالتسري في قوله تعالى(( :فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا))12.قال
 .2وفي تأويل ربط قلة العيال
الزمخشري ..." :فإن قلت :كيف ّ
يقل عيال من ّ
تسرى ،وفي السراري نحو ما في املهائر؟ قلت :ليس كذلك ،ألن
ّ
ّ
التسري ،ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهن ،فكان
بالتزوج التوالد والتناسل بخالف
الغرض
التسري ّ
مظنة لقلة الولد باإلضافة إلى ّ
ّ
التزوج ،كتزوج الواحدة باإلضافة إلى تزوج األربع"13.
ظاهر اآلية حسب التساؤل الذي افترضه الزمخشري يوحي بخرق قاعدة الكيف ،ما دامت السراري يحملن ويلدن
ّ
ّ
ّ
بالتسري .وظف الزمخشري ما يستلزمه سياق الخطاب لتوجيه
مثل الحرائر؛ فكأنه بعيد عن الواقع ربط قلة العيال
ً
ودفع هذا الوهم ،وذلك انطالقا من أن الواقع أن الغرض من التزوج من الحرائر هو التوالد والتناسل بخالف
ّ
ّ
إذنهن ،مما جعل الت ّ
معهن بدون
السراري الالئي يجوز العزل
سري وسيلة لتقليل العيال قدر اإلمكان مقارنة بالزواج
من الحرائرً ،
تماما مثل تقليل العيال بالزواج بالواحدة مقارنة بالزواج باألربع.
ويعترض ابن كثير على تأويل الزمخشري هذا باالعتراض الذي افترضه الزمخشري وألجأه إلى التأويل على حسب ما
تستلزمه الخلفية املعرفية السابقة عن جواز العزل عن السراري دون الحرائر ،مما يترتب عليه قلة عيال من ّ
تسرى.
وها هو ّ
نص اعتراض ابن كثير ..." :قال بعضهم :أدنى أال تكثر عائلتكم .قاله زيد ابن أسلم ،وسفيان بن عيينة،
والشافعي –رحمهم هللا -وهو مأخوذ من قوله تعالى(( :وإن خفتم عيلة)) .أيً :
فقرا ((فسوف يغنيكم هللا من فضله إن
شاء)) .وقال الشاعر:
َ
ََ َْ
الغن ُّي متى َي ِع ُ
ُ
يل14.
فما يد ِري الفقير متى ِغناه  #وما يدري ِ
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وتقول العرب :عال الرجل ،يعيل عيلة :إذا افتقر .ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر ،فإنه كما يخش ى كثرة العائلة من
تعداد الحرائر ،كذلك يخش ى من تعداد السراري أيضا ،والصحيح قول الجمهور ﭽﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﭼ أي :ال تجوروا15."...

ً
والطبري هو اآلخر ال يرى تأويل الزمخشري
صحيحا حين قال(" :أال تعولوا) ،يقول :أال تجوروا وال تميلوا ،يقال منه:
عال الرجل فهو يعول عوال وعيالة :إذا مال وجار ،ومنه عول الفرائض؛ ألن سهامها إذا زادت دخلها النقص؛ وأما من
ً
الحاجة فإنما يقال :عال فالن يعيل َع ْيلة :وذلك إذا احتاج ،كما قال الشاعر:
الغني متى َي ِع ُ
وما يدري الفقير متى غناه  #وما يدري ّ
يل

بمعنى متى يفتقر .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"16.يقصد بالعبارة األخيرة أن أكثر ّ
املفسرين على رأيه بأن
الفعل عال يعول بمعنى جار ومال ،واستشهد على ذلك بشواهد لغوية ونقلية.
لكن التأويل في الحقيقة يحتمل الوجهين من الناحية اللغوية؛ ففي املعجم الوسيط مثال" :عال امليزان يعول :لم يستو
ُ َ
ُ
الرجل عياله يعول :قام بما
الحكم يعول :مال عن الحق فظلم ....وعال
طرفاه ،فمال أحدهما وارتفع اآلخر ....وعال

أيضا" :عال ٌ
يحتاجون إليه من طعام وكساء وغيرهما ،فهو عائل .وفي الحديث" :وابدأ بمن تعول"17."...وفيه ً
فالن يعيل
ً َْ ً
لة :افتقر ،وكثر عياله فهو عائل18."...
عيال وعي
 .3وفي تأويل إضافة األموال إلى أولياء اليتامى في قوله تعالى(( :وارزقوهم فيها واكسوهم))19.قال الزمخشري:

"والخطاب لألولياء ،وأضاف األموال إليهم ألنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم ...والدليل على أنه
خطاب لألولياء في أموال اليتامى قوله(( :والتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما وارزقوهم فيها
واكسوهم وقولوا لهم قوال معروفا))(( .جعل هللا لكم قياما)) أي تقومون بها وتنتعشون ،ولو ّ
ضيعتموها
لضعتم فكأنها في أنفسها قيامكم وانتعاشكم"20.

ّ
ّ
واستدل على هذا
املعني حسب تفسير الزمخشري لليتامى،
الظاهر في اآلية أن األموال ألولياء اليتامى ،والواقع أن املال
التفسير بقوله تعالى(( :وارزقزهم فيها واكسوهم)) ،وبقوله تعالى(( :جعل هللا لكم قياما)) ،األمر الذي يوحي بوجود
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ش يء من خرق (قاعدة الكيف)؛ ملخالفة ظاهر اآلية للواقعّ ،
فأول الزمخشري اآلية بما يدفع وهم خرق قاعدة الكيف،
وهو أن هللا أضاف األموال إلى أولياء اليتامى بحكم أنهم يتاجرون فيها ويستفيدون من أرباح هذه التجارة في معيشتهم،
فإذا دفعوا هذه األموال إلى السفهاء اليتامى فكأنهم ّ
ضيعوها ،وإذا ضاعت ضاعوا معها.
وعلى التأويل نفسه كان ابن كثير في تفسير اآلية بقوله" :ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في
األموال التي جعلها هللا للناس ً
قياما ،أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها"21.
 .4وفي تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى(( :من بعد وصية يوص ي بها أو دين))22قال الزمخشري" :فإن قلت:
ِل َم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت :ملا كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها
مأخوذة من غير عوض ،كان إخراجها مما ّ
يشق على الورثة ويتعاظمهم وال تطيب أنفسهم بها ،فكان أداؤها
ً
مظنة للتفريط ،بخالف الدين ،فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه ،ولذلك ّ
قدمت على الدين بعثا على وجوبها
واملسارعة إلى إخراجها مع الدين ،ولذلك جيء بكلمة "أو" للتسوية بينهما في الوجوب23."...

قد يتبادر إلى الذهن أن في تقديم الوصية على َّ
الد ْي ِن في اآلية الكريمة ما يخالف واقع األشياء من أن الشريعة تقتض ي
ّ
ّ
قضاء دين ّ
بوصيته ،مما يعني خرق قاعدة الكيف ،وتمكن الزمخشري من تأويل ذلك بما يستلزمه
امليت قبل العمل

الوصية كان مما ّ
ّ
يشق على الورثة وال تطيب به أنفسهم بخالف الدين الذي تطمئن
مقام الخطاب من أن إخراج
ً
ً
ّ
الوصية في هذا السياق؛ بعثا على املسارعة إلى
نفوسهم ألدائه .ويرى الزمخشري أن ذلك يكفي مس ّوغا لتقديم
إخراجها مع الدين.
ً
على أن الطبري من جانبه ّ
ً
مخالفا لتوجيه الزمخشري ،وذلك بقوله..." :
توجيها
وجه ظاهرة تقديم ما حقه التأخير هنا
ّ
فقدم ذكر الوصية على ذكر الدين؛ ألن معنى الكالم :إن الذي َف َر ْ
ض ُت ملن فرضت له منكم في هذه اآليات ،إنما هو له
ِ
َ
أي هذين كان في مال ّ
ّ
امليت منكم من وصية أو دين .فلذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر
من بعد إخراج ِ
الدين ،وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية؛ ألنه لم ُي ِر ْد من معنى ذلك إخراج أحد الشيئين؛ الدين والوصية من
10
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ماله ،فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية"24.
كأني بالطبري هنا لم يجد للتقديم أية داللة تداولية
ّ
ً
خاصة ،في حين رأى الزمخشري كما سبق أن التقديم لم يكن عبثا ،وإنما لتحقيق غرض خطابي تداولي يتمثل في

التعجيل بذكر ما يشق على الورثة إخراجه.
أما ابن كثير فكان حديثه في الظاهرة ّ
أقل تفصيال من حديث الطبري ،حيث اكتفى بالقول" :أجمع العلماء من السلف
ّ
ّ
الوصية ،وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى اآلية الكريمة"25.
استدل على
ثم
والخلف على أن الدين مقدم على
ّ
تؤكد أسبقية الدين على الوصية في اإلخراج من مال ّ
امليت قبل القسمة ،دون أدنى إشارة
ذلك باألحاديث النبوية التي
منه إلى فحوى التقديم.
هذا ،وال يخفى أن تأويل خرق قاعدة الكيف هنا صالح لالندراج تحت باب التقديم والتأخير في البالغة العربية ،مما
ّ
يؤكد أن املقاربة التداولية تتناول في اإلطار الواحد ظواهر خطابية مبعثرة في أبواب بالغية مختلفة.
مهورهن ال ّ
ّ
هن،
 .5وفي تأويل قوله تعالى(( :وآتوهن أجورهن))26قال الزمخشري" :فإن قلت :املوالي هم مالك
ّ َ
أيديهن مال املوالي ،فكان أداؤها ّ
ّ
وآتوهن؟ قلتّ :
ّ
إليهن
ألنهن وما في
إليهن ،ف ِل َم قيل:
والواجب أداؤها إليهم ال
ً
أداء إلى املوالي27."...
يشير ظاهر اآلية في عبارة ((وآتوهن أجورهن)) إلى دفع األجور إلى اإلماء ،والواقع على حسب املذهب ّ
املتبع عند
مجاف للواقع ،خارق لقاعدة الكيف ،فأ ّول
الزمخشري أن األجور تدفع ملوالي اإلماء ،مما قد يعني أن مضمون العبارة
ٍ
ملواليهن ،فكان أداء األجور ّ
ّ
أنهن وما في أيد ّ
الزمخشري العبارة بما يستلزمه الواقع واملنطق من ّ
إليهن أ ً
داء إلى
يهن
ّ
مواليهن.
 .6وفي تأويل قوله تعالى(( :للذكر مثل حظ األنثيين))28قال الزمخشري" :فإن قلت :فإن حظ األنثيين الثلثان،
فكأنه قيل للذكر الثلثان .قلت :أريد حال االجتماع ال االنفراد ،أي إذا اجتمع الذكر واألنثيان كان له
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س همان ،كما أن لهما سهمين .وأما في حال االنفراد ،فاالبن يأخذ املال كله والبنتان تأخذان الثلثين .والدليل
على أن الغرض حكم االجتماع أنه أتبعه حكم االنفراد ،وهو قوله((29:فإن ّ
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
ما ترك))30.

حسب التساؤل الذي افترضه الزمخشري قد يبدو في عبارة ((للذكر مثل حظ األنثيين)) في اآلية الكريمة عدم مطابقة
الواقع؛ ألنه يفهم من ذلك أنه ما دام لألنثيين ثلثان فحق الذكر أيضا ثلثان فقط .والواقع أن الثلثين للذكر ال يكون
في جميع األحوال ،فكأن في اآلية بذلك ً
شيئا من خرق قاعدة الكيف .ودفع الزمخشري هذا الزعم باللجوء إلى
االستلزام الحواري الذي استفاد منه أن العبارة مطابقة للواقع؛ ألن املراد منها حال االجتماع ال االنفراد ،بمعنى :إذا
اجتمع الذكر واألنثيان فله سهمان كما لهما سهمان .أما في حال انفراد الذكر فاملال كله له ،وفي حال انفراد األنثيين
يظل لهما الثلثانّ ،
ّ
وأيد الزمخشري داللة العبارة على حالة االجتماع باالستشهاد بعبارة أخرى من اآلية نفسها صريحة
في حالة االنفراد ((فإن ّ
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)).

ً ّ
نارا كلما نضجت جلودهم
 .7وفي تأويل تبديل الجلود في قوله تعالى(( :إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم
ّ
ً
جلودا غيرها ليذوقوا لعذاب إن هللا كان ً
ً
حكيما))31قال الزمخشري" :فإن قلت :كيف تعذب
عزيزا
ّبدلناهم
مكان الجلود العاصية جلود لم تعص؟ قلت :العذاب للجملة ّ
الحساسة ،وهي التي عصت ال للجلد"32.
قد يتبادر إلى الذهن أن العدل غير متحقق في تبديل الجلود غير العاصية بالجلود العاصية عند تعذيب ّ
الكفار كما
ّ
ً
مناف للعدل
جلودا غيرها)) ،فمضمون العبارة بهذا الشكل
ورد في قوله تعالى(( :كلما نضجت جلودهم ّبدلناهم
ٍ
ّ
ّ
اإللهي ،مما يعني خرق قاعدة الكيف ،لكن الزمخشري كعادته تمكن من دفع هذا الوهم باالستلزام الحواري املتمثل
ّ
املعذب هو اإلنسان نفسه الذي ّ
يحس بالعذاب ،فهو العاص ي وليس جلده.
في أن
ْ
الولدان مع املستثنين في قوله تعالى(( :إال املستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال
 .8وفي تأويل ذكر ِ
ً
يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال))33.قال الزمخشري" :فإن قلت :كيف أدخل الولدان في جملة املستثنين
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من أهل الوعيد كأنهم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا سبيال؟ قلت:
الرجال والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد ال يكونون كذلك .وأما الولدان فال يكونون إال عاجزين
عن ذلك ،فال يتوجه عليهم وعيد ،ألن سبب خروج الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم
ً
متمكنا في الولدان ال ينفكون عنه كانوا خارجين من جملتهم ضرورة34."...
عاجزين ،فإذا كان العجز
استعان الزمخشري باالستلزام الحواري في دفع ما يوهم خرق قاعدة الكيف من كون عبارة ((إال املستضعفين من
الرجال والنساء والولدان)) تعني أن الولدان مستثنون من أهل الوعيد في حالة عدم استطاعة الحيلة واالهتداء إلى
السبيل للهجرة ،أي أنهم في حالة القدرة واالهتداء إلى السبيل ال يستثنون من الوعيد إذا لم يقوموا بالهجرة شأن
الرجال البالغين والنساء البالغات في حالة القدرة ،والواقع على خالف ذلك .دفع الزمخشري هذا الوهم بما يستلزمه
املنطق من أن الرجال والنساء قد يقدرون وقد ال يقدرون ،في حين أن األصل في الولدان عدم القدرة ،وعلى ذلك
فالوعيد ال يشملهم؛ ألن سبب استثناء الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم عاجزين ،أما والعجز
هذا متمكن في الولدان ال يزول عنهم فمنطق األشياء يقتض ي استثناءهم.
الخاتمة والنتائج
لقد قام الباحثان بتسليط الضوء على تطبيقات الزمخشري التداولية في تعامله مع اآليات املشتملة على ما ظاهره
خرق قاعدة "الكيف" في سورة النساء ،بعد عرض نظري موجز عن مفهوم االستلزام الحواري ومبدأ التعاون
وقواعده التي تمثل قاعدة "الكيف" واحدة منها.
وتوصل الباحثان إلى النتائج اآلتية:
 اللسانيات التداولية بفروعها املختلفة بما فيها االستلزام الحواري فرع لساني حديث بوصفه ًعلما ،لكنه غير
جديد على التراث العربي بوصفه آلية تطبيقية لتأويل النصوص.
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ً
نموذجا إلثبات دعوى أن توظيف اآلليات التداولية في تحليل الخطابات ليس
 يصلح الزمخشري في تفسيرهّ
ّ
مستقل لدراسة الظاهرة.
يتوصل التراث العربي إلى إنتاج علم
بأمر جديد على التراث العربي ،وإن لم
ً
خصوصا في قراءة التراث العربي يخدم هذا
 حسن توظيف معطيات اللسانيات الحديثة والتداولية منهاالتراث ويرفع قيمته بين التراكمات التراثية اللغوية ملختلف األمم ،أكثر من إحاطة هذا التراث بسياج حديدي
من التقديس يحول دون إشعاع نوره على األمم األخرى ّ
فيقدرونه حق قدره.
 التراث العربي مليء بالكنوز املعرفية املبثوثة في ثنايا الكتب ،مما يمكن استغالله في اإلسهام في تقدم ركباللسانيات الحديثة ،وإنتاج ما يمكن تسميته باللسانيات العربية الحديثة التي ال ّ
تنفك عن التراث وال تكون
أسيرة للتراث.
 أن ًكثيرا من تأويالت الزمخشري لآليات القرآنية املدروسة تتطابق تماما مع معطيات اللسانيات التداولية
فيما أطلق عليه غريس مؤخرا (االستلزام الحواري).
 أن ًكثيرا من تأويالت الزمخشري التداولية لآليات املدروسة متوافقة في الغالب مع تأويالت كل من الطبري
وابن كثير ،مما يعني أن هذه التأويالت ال تخرج عن مقاصد الخطاب القرآني.
 أن التراث اللغوي العربي سابق من الناحية التطبيقية لكثير من مكتشفات الدراسات اللسانية الحديثة.الهوامش واملراجع:
 -1فيليب بالنشيه ،التداولية من أوستن إلى غوفمان ،تر :صابر الحباشة( ،سوريا :دار الحوار للنشر والتوزيع ،ط2007 ،1م) ،ص.19
 -2محمود أحمد نحلة ،آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصر (دار املعرفة الجامعية2002 ،م) ،ص.32
 -3نفسه ،ص.33
 -4أحمد املتوكل ،دراسات في نحو اللغة اللغة العربية الوظيفي (الدار البيضاء :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط1986 ،1م) ،ص.93
 -5باديس لهويمل ،املالزمات بين املعاني في مفتاح العلوم للسكاكي :مقاربات تداولية في ضوء نظرية االستلزام الحواري( ،مجلة
الدراسات اللغوية واألدبية ،ماليزيا ،ع2013 ،2/م)،ص.29
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 -6رحيمة شيتر ،التداولية وآفاق التحليل( ،مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ع2008 3-2/م) ،ص.11-10
 -7نحلة ،آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصر ،ص.36-35
 -8النساء.2/

ّ

 -9جار هللا محمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، ،تح :عادل أحمد عبداملوجود
وعلي محمد ّ
معوض (الرياض ،مكتبة العبيكان ،ط1998 ،1م).495/1 ،
 -10عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،تح :مصطفى ّ
السيد محمد وآخرين( ،جيزة :مؤسسة قرطبة ،ط،1
2000م).336/3 ،
 -11أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تح :عبدهللا بن عبداملحسن التركي (القاهرة :دار هجر ،ط،1
2001م).351/6 ،
 -12النساء.3/

ّ
 -13الزمخشري ،الكشاف.500/1 ،
 -14على بحر الوافر.
 -15ابن كثير ،تفسيرابن كثير.347/3 ،
 -16الطبري ،تفسيرالطبري.376/6 ،
 -17مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط (مصر :مكتبة الشروق الدولية ،ط2004 ،4م) ،مادة (ع ول) ،ص.637
 -18املرجع نفسه ،مادة (ع ي ل) ،ص.640
 -19سورة النساء.5/
ّ
 -20الزمخشري ،الكشاف.503-502/1 ،
 -21ابن كثير ،تفسيرابن كثير.350/3 ،
 -22سورة النساء.11/
ّ
 -23الزمخشري ،الكشاف.515/1 ،
 -24الطبري ،تفسيرالطبري.474/6 ،
 -25ابن كثير ،تفسيرابن كثير.375/3 ،
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 -26النساء.25/
ّ
 -27الزمخشري ،الكشاف.532/1 ،
 -28النساء.11/
 -29اآلية نفسها.

ّ
 -30الزمخشري ،الكشاف.511/1 ،
 -31النساء.56/
ّ
 -32الزمخشري ،الكشاف.554/1 ،
 -33النساء.98/

ّ
 -34الزمخشري ،الكشاف.589-588/1 ،
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اعرتاض ابن هشام على الزخمشري يف داللة "أنزل" و "نزل" يف القرآن الكرمي
إعدإد:
ادلكتور مصطفى ّجتاين
قسم اللغة العربية ،جامعة ابيرو ،كنو-نيجرياي
ملخص:
مل تزل ادلراسة النحوية حتمل أشاكال خمتلفة بعد املدرس تني؛ البرصية ،والكوفية ،فاكن النحاة يظهرون عىل
أشاكل متنوعة ،فتارة يظهرون يف شلك املفرسين ،واترة يف شلك النحاة اخللص ،فاذا ظهروا يف شلك
املفرسين هتمهم ادلالالت ،واملعاين القرأنية ،كام أّنّ م اذا ظهروا يف شلك النحاة اخللص ،هتمهم أراء النحاة
ّ
السابقني .و ّجه هذا املقال اهامتمه اىل اجلانب التفسريي بني العلمني الكبريين ،هام :ابن هشام النصاري،
"نزل" ليربز كيف اكن تناول الشخصيتان
وجار هللا الزخمرشي ،ويف لفظتني قرأنيتني ،هام" :أنزل" و ّ
القضية؟ وهل اكان يقارانن دالالت املفردات القرأنية بدالالت الصيغ املعروفة عند الرصفيني؟ أم ينظرون
اىل دالالت أخرى؟ وهدف املقال كشف النقاب عن الاعرتاض اذلي ّ
وّجه ابن هشام اىل الزخمرشي.
ويس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحليل ملعاجلة املوضوع.
Abstract:
The grammatical study continued to take on different forms after the two schools; Basrah
and kufa. The grammarians were shown in a variety of forms, sometimes purified in the
form of interpreters, while sometimes in the form of Natural Grammarians. If they
appeared in the form of interpreters, they were implicated in semantics and Quranic
meanings, while if they appeared in natural grammarians they were implicated in views of
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the ex-Grammarians. This article draws attention to the explanatory aspect between the
two great scholars: Ibn Hisham Al-Ansari and Jarullah Al-Zamakhshari, and in two
Qur'anic Words: "Anzala" and "Nazzala" to see how the two personalities dealt with the
issue. Did they compare the meanings of the Quranic vocabulary with the meanings of the
formulas known to the artisans? Or they look at other signs? The article aims to reveal the
objection of Ibn Hisham to Zamakhshari in that particular issue. The researcher uses
descriptive analysis to address the subject

مقدمة:
يدور هذا املقال حول شخصيتين عظيمتين ،هما :ابن هشام األنصاري ،والزمخشري حيث كان لكل منهما دور كبير في
ً
النحو العربي ،وهما يتفقان في معالجة اآليات القرآنية مع إظهار آرائهما النحوية عليها ،فتجد كل منهما يبحث عن
الداللة التي ترمي إليه ألفاظ القرآن الكريم ،فتارة يتفقان وتارة أخرى يختلفان كما في املسألة املدروسة في هذا املقال.
هذا ،ويشمل املقال النقاط التالية:
-1التعريف بكل من ابن هشام ،والزمخشري.
-2معنى االعتراض لغة واصطلحا.

-3اعتراض ابن هشام األنصاري على الزمخشري في داللة "أنزل" و ّ
"نزل" في القرآن الكريم.
-4تعليق الباحث على املسألة.
-5الخاتمة.
-1التعريف بكل من ابن هشام والزمخشري:
أ-التعريف بابن هشام:
هو عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن هشام جمال الدين أبو محمد النحوي الفاضل املشهور1.

ولد بالقاهرة ،يوم السبت الخامس من ذي القعدة سنة 708هـ2.عاش ابن هشام في عصر املماليك ،وهو ما بين
(656هـ1220-هـ) وكانت مصر أيام املماليك-بالنسبة لبقية األقطار العربية-موئل الرجاء ،ومركز الحضارة .اتخذ
املماليك
18
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ً
ً
إيجابيا من العلماء ،وأنفقوا على نوابغ األساتذة وكبار العلماء من غير تضييق أو ُبخلّ .3
وأما بالنسبة للحياة
موقفا
الفكرية ،والثقافية ،والدينية لعصر ابن هشام؛ فكانت مصر منذ الخلفة العباسية محل سكن العلماء ،ومحط
رحال الفضلء ،وهكذا ظلت مصر مركز إشعاع كبير للفنون والنشاط الفكري في مجاالت عدة ،وهي في حقيقة أمرها
ً
ً
ً
واسعا4.
تنشط نشاطا موسوعيا
ً
شأة متواضعة؛ إذ لم تكن أسرته من ذوي الثروة والغنى والجاه5.
نشأ ابن هشام ن
حصل ابن هشام على فرصة التعلم األولى على أيدي املؤدبين الذين يبدئون مع الصبيان بتعليمهم مبادئ القراءة
والكتابة ،فيعلمونهم قراءة القرآن ،وكتابة اللغة وقواعدها ،وبعض الشعر ،وآداب الدين ،وبعد ذلك إلى املدارس
ّ
حيث يواصل الطالب تعلمه ،فيدرس فيها الفقه ،والحديث ،والتفسير ،والعلوم اللغوية كالنحو ،والصرف ،والبيان،
وغير ذلك6.

غفير من األساتذة ،منهم:
أخذ ابن هشام علومه من ٍ
عدد ٍ
الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف بن ّاملرحل ،املكنى بأبي فرج(ت744هـ) .لزمه ابن
هشام وأخذ عنه النحو .وقد ّنوه به وذكر قدره أكثر من مرة ،وكان يفضله على أبي ّ
حيان وغيره من العلماء ويقول:
حيان واالنتفاع بابن ّ
"كان االسم في زمانه ألبي ّ
املرحل"7
السراج محمد بن محمد بن نمير الشيخ شمس الدين بن ّ
ابن ّالسراج(ت749هـ) .أخذ عنه ابن هشام القراءات8.
-والشيخ تاج الدين الفاكهاني(ت734هـ) ،قرأ ابن هشام عليه جميع شرح "اإلشارة" في النحو إال الورقة األخيرة9.

وسمع من أبي ّحيان(ت745هـ) ديوان زهير بن أبي سلمى ،ولم يلزمه ،وال قرأ عليه ،وكان كثير املخالفة له شديد
االنحراف عنه10.وغيرهم من العلماء.
ّ
ّ
ّ
نحو،
ومما يلحظ أن هؤالء األساتذة اتصفوا بصفات علمية مختلفة تجسدت وتمثلت في ابن هشام ،فهم علماء ٍ
ً
وتفسير ،فل عجب إن ُوجد ابن هشام يتتبع آراء نحاة مفسرين مؤيدا أو
وحديث،
وفقه،
ٍ
وقر ٍ
وأدبٍ ،
اءاتٍ ،
ولغةٍ ،
ٍ
ً
معارضا.

19

اعرتاض ابن هشام عىل الزخمرشي يف
"نزل" يف القرأن الكرمي
دالةل "أنزل" و ّ

ادلكتور مصطفى ّجتاين

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

وقد تتلمذ على ابن هشام طلب كثيرون منهمّ :
علي ابن أبي بكر البالس ي (ت768هـ) ،وابن امللح الطرابلس ي(ت775هـ)،
والنويري(ت886هـ) وابن جماعة(ت790هـ) ،وابن إسحاق ّ
ّ
ومحب الدين ابن هشام (ت799هـ)
الدجوى(ت830هـ)
وغيرهم كثيرون11.

وفاته:
توفي ابن هشام ليلة الجمعة الخامس من ذي القعدة 761هـ12.

آثاره:
البن هشام األنصاري آثار علمية غزيرة ،منها:
أ-إقامة الدليل على صحة التمثيل ،وفساد التأويل في الصرف.
ب-عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب :وهو شرح لشافية ابن الحاجب في علمي التصريف والخط.
ج-أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ،وهو شرح أللفية ابن مالك في النحو والصرف.
د-شذور الذهب في معرفة كلم العرب .وشرحه.
هـ-قطر ّ
وبل ّ
الندى ّ
الصدى ،وشرحه.
و-شرح اللمحة البدرية ،ألبي ّ
حيان.
ز-مغني اللبيب عن كتب األعاريب13

ّ
فهذه بعض آثار ابن هشام األنصاري في مجال النحو والصرف ،وهي التي تدل على تمكنه وثقافته الواسعة في هذا
ً
أيضا ما حققت وحفظت شخصيته النحوية والصرفية ،وفكرته الثاقبة ،وبعد نظره فيه14.
املجال ،وهي

مكانته العلمية:

ّ
وتصدر
يقول ابن حجر العسقلني(852هـ) في مكانة ابن هشام األنصاري..." :لقد اشتهر في حياته ،وأقبل الناس عليه،
لنفع الطالبين ،وانفرد بالفوائد الغريبة ،واملباحث الدقيقة ،واالستدراكات العجيبة ،والتحقيق البالغ ،واالطلع
ً
املفرط ،واالقتدار على التصرف في الكلم ،وامللكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا
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ً
موجزا ،مع التواضع واليسر ،والشفقة ،ورقة القلبّ ،إنها لعمري سمات العلماء الذين بارك هللا في أعمالهم،
ومآثرهم15"...

ً
ّ
ومما يدل على مكانة ابن هشام العلمية ورسوخ قدمه في املجال النحوي أيضا؛ ما قاله ابن خلدون(ت808هـ) عنه:

"...ما زلنا ونحن باملغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم
بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه16"...

ً
بالنظر إلى ما سبق يتبين جليا مدى مكانة هذا العالم وثقافته العلمية ،ألنها بمثابة شهادة شاهد من أهلها ،حيث إنها

صدرت من عاملين جليلين ذكرا ما عرفا من ابن هشام األنصاري ومكانته العلمية.
ب-التعريف بالزمخشري:
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري جار هللا .ولد بزمخشر

يوم األربعاء السابع والعشرين من رجب سنة 467هـ17.وزمخشر :إحدى قرى خوارزمّ 18
ويلقب بجار هللا؛ ألنه سافر إلى
مكة وجاورها ً
زمنا19.

عاش الزمخشري في بيئة خوارزم التي كانت ذات أهمية في ّ
تقدم الحضارة في آسيا الوسطى ،وفي عهد السلطان جلل
ْ َ
الدنيا والدين أبي الفتح َم ِلكش ْاه الذي يقاس عهده في عظمته وفخامته بأزهر عهود الدولة الرومانية ،حيث ازدهرت
التجارة والصناعة وزهت اآلداب والفنون .وكان يعاونه في إدارة امللك وزيره نظام امللك الذي ُيعد من أقدر وزراء
ّ
ّ
اإلسلم بعد يحي البرمكي .وكان له مجالس يحضرها أئمة الدين من ّ
ومحدثين ،كما أنه أنشأ املدارس في
قر ٍاء وفقهاء
ثم نشأ في هذا العصر طبقات من ّ
األمصار املختلفة لتعليم الحديث ،بل كان يمليه بنفسه20.ومن ّ
الكتاب املجيدين
ّ
الذين ُولوا املناصب العاليةُ ،ووفر لهم الرزقُ ،ووسع عليهم العيش ،لكيل يشغلوا بمأكلهم .ففي هذا العصر الذي

يشجع العلم ،ويبسط حمايته ،نشأ الزمخشري ،وعليه تفتحت عينه21.

ّ
ّ
وأما بالنسبة لحياة الزمخشري العلمية؛ فقد درج في مدينة خوارزم ،وفيها تعلم أصول القراءة ،والكتابة ،وحفظ
القرآن الكريم ،وأخذ العلم عن جماعة من شيوخها ،ثم ارتحل في سبيل العلم ،ونهل من علماء كثيرين ،كما نهل من
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ً
ّ
ً
مؤلفاتهم التي كانت منتشرة في زمانه ،ثم رحل إلى الحجاز ،وأقام بها مدة للتعلم22.وكان الزمخشري رأسا في العربية،
وله نظم ّ
جيد في الشعر23.
أساتذته:
ّ
تعلم الزمخشري من علماء عديدين أشهرهم:
_أبوبكر عبد هللا بن طلحة بن محمد بن عبد هللا اليابري األندلس ي ،من أهل يابرة ،فهو نحوي أصولي فقيه .قرأ عليه
الزمخشري بمكة كتاب سيبويه .والذي توفي سنة(518هـ)24.

أبو مضر محمود بن جرير الضبي األصبهاني الذي كان ّيلقب بـ (فريد دهره ووحيد عصره) في علم اللغة واألدب
ً
ً
ومضروبا به املثل في أنواع املكارم والفضائل ،أخذ عنه الزمخشري اللغة ،وتأثر بمذهبه االعتزالي أيضا،
والنحو،
والذي توفي سنة (705هـ)25.

ً
ّ
ركن الدين محمد األصولي ،الذي ّأيضا26.
تلقى عنه أصول الدين ،وتعلم عنه التفسير

ّ
أنه سمع من شيخ اإلسلم ابن منصور الحارثي ،ومن أبي سعد الشفاني وغيرهم27.
كماّ
وكان الزمخشري ً
املفصل...":هللا أحمد على أن جعلني من علماء العربية،
محبا للعرب والعربية .قال في مقدمة كتابه
وجبلني على الغضب للعرب ،والعصبية ،وأبى لي أن أتفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز ،وانضوى ّ
إلي لفيف الشعوبية
وأنحاز28"...

تالمذته:

تتلمذ عند الزمخشري طلب كثيرون أمثال :أبي الحسن علي بن هارون العمراني الخوارزميّ ،
امللقب (حجة األفاضل)،
ّ
تلقى األدب والحديث عن الزمخشري ومحمد بن أبي القاسم بن َب َاي ُج َ
وك البقالي الخوارزمي ،وأبو يوسف يعقوب بن
علي بن محمد بن جعفر البلخي ،وغيرهم29.

وفاة الزمخشري:
توفي الزمخشري في خوارزم- ،كما ذكر األنباري في نزهة األلباء-في ليلة عرفة سنة 538هـ .وكان مقطوع الرجل قبل
موته30،فقد ُجعل له ر ٌ
جل من خشب يستعين بها في املش ي31.
ِ
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آثاره:
ّ
خلف الزمخشري ً
آثارا علمية غزيرة في فنون مختلفة ،يذكر الباحث النحوية والصرفية منها على سبيل املثال" :نكت
ّ
و"املفصل في علم العربية في النحو والصرف" و" األنموذج في النحو" و"
األعراب في غريب اإلعراب في إعراب القرآن،
األمالي في النحو" و" املفرد واملؤلف في النحو" وألف حاشية على املفصل في النحو" ثم شرح املمفصل في النحو" و
"شرح كتاب سيبويه" وألف املحاجاة ومتمم مهام أرباب الحاجات في األحاجي واأللغاز" و "املفرد واملركب" و"الكشاف".
وغير ذلك من الكتب َ
القيمة32 .
مكانته العلمية:
ً
للزمخشري مكانة عظيمة في مجال العلم عامة بما في ذلك النحو والتفسير ،فقد أفرغ شطرا
ً
را من حياته للعلم ،والتأليف ،ذلك منذ أول األمر ابتعد عن كل مشغلة ،فقد اعتزل النساء ونسلهن يقول33:
كبي
ّ
ومما يدل على ما ناله الزمخشري من مكانة علمية ،ومنزلة بالغة األهمية ،آراء العلماء التي ضمتها كتب التراجم
والطبقات فيه ،قال القطفي(624هـ) " :وكان رحمه هللا ممن ُيضرب به املثل في علم األدب ،والنحو ،واللغة .لقي
وصنف التصانيف في التفسير ،وغريب الحديث34"...وقال عنه السمعاني" :برع في األدب ّ
األفاضل واألكابرّ ،
وصنف
ً ّ ً
التصانيف ،ورد العراق ،وخراسان ،ما دخل ً
نسابة35"...ووصفه
بلدا إال واجتمعوا عليه وتلمذوا له ،وكان علمة

السيوطي ،بسعة العلم والذكاء ،وجودة القريحة والتفنن في العلوم الكثيرة36.ووصفه الدكتور شوقي ضيف من
ّ
املحدثين؛ بأنه عالم من علماء التفسير وإمام من أئمة اللغة والنحو37.فهذا قليل من شهادة العلماء بالنسبة ملكانة
الزمخشري في الفنون العلمية املختلفة.
-2معنى االعتراض لغة واصطالحا:
بمعان مختلفة ،منها:
االعتراض لغة :وقد ورد لفظ االعتراض في املعاجم اللغوية
ٍ
أ-املنع..." :واالعتراض املنع ،قال الصاغاني :واألصل فيه ّ
أن الطريق املسلوك إذا اعترض فيه بناء أو غيره كالجذع أو
الجبل من السابلة من سلوكهن ،فوضع االعتراض موضع املنع لهذا املعنى38 "...

ب-عدم االستقامة..." :واعترض الفرس في َر َ
سنه ،لم يستقم لقائده39"...
ِ
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ج-الوقوع في الش

يء..." :واعترض فلن فلنا :أي وقع فيه وعارضه :أي جانبه وعدل عنه40"...

يء من غير ّ
أوله..." :واعترضت الشهر :إذا ابتدأته من غير أوله41."...

د-االبتداء بالش
ً
االعتراض اصطالحا:

هو تقابل الدليلين على سبيل املمانعة بحيث يقتض ي أحدهما ثبوت أمر ،واقتض

ى اآلخر انتفاءه42.

واالعتراض أيضا :هو دفع القول ورده ،والحيلولة بين أمر وآخر بما يشبه الخشبة املعترضة في النهر43.

ٍ

-3اعتراض ابن هشام على الزمخشري في داللة" :أنزل" و ّ
"نزل" في القرآن الكريم.
ذكر ابن هشام ّ
أن هناك سبعة أشياء يتعدى بها الفعل القاصر(اللزم) وهي على النحو التالي44- :
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُّ ْ
لدن َيا} األحقاف . 20 :ونحو :جلس زيد :أجلسته.
-1همزة أفعل :نحو قوله تعالى{ :أذهبتم ط ِّيبا ِّتكم ِّفي حيا ِّتكم ا
ً ً
متعد إلى اثنين
وقد ينقل املتعدي إلى مفعول واحد إلى التعدي إلى مفعولين ،وذلك نحو :ألبست زيدا ثيابا .ولم ينقل ٍ
بالهمزة إلى التعدي إلى ثلثة ،إال في "رأى" و"علم"
ً
-2ألف املفاعلة :تقول في نحو :جلس زيد-جالست زيدا .وفي نحو :مش ى أحمد _ ماشيته .ونحو ذلك.
ً
ُ
فعلت :بالفتح ُ
أفعل إلفادة الغلبة ،تقول" :كرمت زيدا" بالفتح أي غلبته في الكرم.
-3صوغه على
-4تحويل الفعل الثالثي الالزم إلى صيغة " استفعل" التي تدل على الطلب :نحو :حضر الغائب ،استحضرت
الغائب .أو على النسبة ،نحو :حسن الصنيع .استحسنت الصنيع.
-5تضعيف العين :تقول في "فرح زيد" ّ
فرحته.
-6التضمين :وهو أن يؤدي فعل-أو ما في معناه-مؤدى فعل آخر ،أو ما في معناه ،فيعطى حكمه .مثاله في التعدية" :ال
عدي الفعل "تعزم" إلى املفعول به مباشرة .مع ّ
تعزموا السفر" فقد ّ
أن الفعل الزم ال يتعدى إال بحرف ّ
الجر .فتقول:
أنت تعزم على السفر .وذلك ّ
ألن الفعل "تعزم" ضمن معنى الفعل املتعدي "تنوي" فاملعني = "ال تنووا السفر".
ً
توسعا :وذلك نحو قوله تعالى{َ :و َلكن اال ُت َواع ُد ُ
وه ان ِّس ًّرا} البقرة .235 :أي "على ّ
سر" أي النكاح.
-7إسقاط الجار
ِّ
ِّ
َ
َ
ً
ُ
ُْ
ومنه أيضا قوله تعالى{ :أ َع ِّجلت ْم أ ْم َر َرِّّبك ْم} األعراف .150 :أي عن أمره.
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هذه هي األمور التي يتعدى بها الفعل القاصر .ومحل اعتراض ابن هشام على الزمخشري :هو في تضعيف العين،
ً
وإدخال همزة "أفعل" .وليس في كونهما من األمور التي يتعدى بها الفعل اللزم؛ بل في داللة املعنى ،وخاصة في قوله
َ ا َل َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ّ ً ّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َل ا
الت ْو َر َاة َواإلنج َ
يل} آل عمران.3 :كما يقف عليه املقال في
تعالى{ :نز عليك ال ِّكتاب ِّبالح ِّق مص ِّدقا ِّملا بين يدي ِّه وأنز
ِّ ِّ
التحليل اآلتي:
الفعل القاصر (اللزم) :هو الفعل الذي ال يحتاج إلى مفعول به بل يقتصر برفع فاعله فقط .مثل :ال ُيضيع ٌ
حق طالبه
ٍ
ُ
الكتاب .وغير ذلك من األمثلة45.
أنصاره .ضاع
متعد والزم:
ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى ٍ
الفعل الالزم :وهو ما ال يتعدى أثره فاعله وال يتجاوزه إلى املفعول به ،بل يبقى في نفس فاعله .مثل :ذهب سعيد.
سافر خالد .وهو يحتاج إلى الفاعل وال يحتاج إلى املفعول به ،ألنه ال يخرج من نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به ،بل
يقع عليه .ويسمى الفعل القاصر لقصوره عن املفعول به ،واقتصاره على الفاعل .ويسمى بالفعل غير الواقع؛ ألنه ال
يقع على املفعول به .ويسمى الفعل غير املجاوز ،ألنه ال يجاوز فاعله46.

الفعل املتعدي :وهو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى املفعول به مثل :فتح طارق األندلس .وهو يحتاج إلى فاعل،
ً
ومفعول به يقع عليه .ويسمى أيضا الفعل الواقع؛ لوقوعه على املفعول به .والفعل املجاوز ملجاوزته الفاعل إلى
املفعول به .وعلمته أن يقبل هاء الضمير التي تعود إلى املفعول به .مثل اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه.
وينقسم إلى قسمين- :
 1املتعدي بنفسه :وهو ما يصل إلى املفعول به مباشرة ،أي بغير واسطة حرف الجر .مثل :بريت القلم .ومفعوله
ً
يسمى :صريحا.
-2املتعدي بغيره :وهو ما يصل إلى املفعول به بواسطة حرف الجر .مثل ذهبت بك .بمعنى :أذهبتك .ومفعوله يسمى
غير صريح47.
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ومن األمور التي يتعدى بها الفعل القاصر(اللزم) :تضعيف العين .تقول :فرح زيدّ .
"فرحته" .فاألصل من هذا الفعل
ً
اللزم الذي هو" :فرح" والذي ال يحتاج إلى مفعول بل اقتصر على فاعله (زيد) فجئ بتضعيف العين ليصير متعديا:
ً
فصار الفعل" ّ
فرح" متعديا أي :كان له فاعل ،وهو "تاء املتكلم" ومفعول به وهو "الهاء".
َ
َ ا َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ً َّ
ص ِّّدقا ِّملا َب ْي َن َي َد ْي ِّه َوأ َنز َل
وقد اجتمعت التعدية بالهمزة والتضعيف في قوله تعالى{ :نزل عليك ال ِّكتاب ِّبالح ِّق م
ا
الت ْو َر َاة َواإلنج َ
يل} آل عمران.3 :
ِّ ِّ
ً
ً
ّ
ذهب الزمخشري إلى ّ
كشافه عند تفسير اآلية..." :قلت :ألن القرآن نزل منجما ،ونزل
أن بين التعديتين فرقا ،فقال في
الكتابان جملة48"...

ً
"نزل" فيه داللة على ّ
"نزل" و"أنزل" .ويرى ّ
يرى الزمخشري ّ
أن ّ
فرقا بين ّ
أن استعمال
أن هناك
ً
منجما .و"أنزل" فيه إيحاء إلى ّ
هذا التضعيف يوحي إلى ّ
أن النزول يكون
أن املعنى :نزوله جملة

واحدة.
ً
وقد جيء ّ
منجما .وأنزل في الثاني (التوراة ولإلنجيل) ّ
بنزل في األول(القرآن) لنزوله ّ
ألنهما أنزال جملة واحدة .ولذلك قال
ً
ّ
ّ
منظماّ ،
كشافه ":الحمد هَّلل الذي أنزل القرآن ً
ونزله بحسب املصالح ُم َن ً
ً
جما49"...ألنه أراد باألول:
كلما مؤلفا
في خطبة
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ا
أنزله من اللوح املحفوظ إلى سماء الدنيا ،وهو اإلنزال املذكور في قوله تعالى{ِّ :إنا أ َنزلن ُاه ِّفي ل ْيل ِّة الق ْد ِّر} القدر .1 :وفي
ُْ َ
ْ
َََّ
ُْ ْ ُ ُ ً ّ ا
َ ْ ُ ََ َ َ ا َ ُ َ
ات ِّّم َن ال ُه َدى َوالف ْرق ِّان} البقرة .185 :وأراد
اس وب ِّين ٍ
قوله تعالى{ :شهر رمضان ال ِّذي أ ِّنزل ِّف ِّيه القرآن هدى ِّللن ِّ
ّ
ً
وسلمً ،
نجوما في ثلث وعشرين سنة.
بالثاني :تنزيله من سماء الدنيا إلى رسول هللا صلى هلل عليه
َ
َ
ْ
َ
ا
َ
ّ
َ
ُ
ُ ُ
ال الذ َ
َ
ين كف ُروا ل ْوال ن ِّّز َل َعل ْي ِّه الق ْرآن
اعترض عليه ابن هشام بقوله ..." :ويشكل على الزمخشري قوله تعالى{ :وق َ ِّ
َ ُ
ً َ َ
ُج ْم َل ًة َواح َدة َك َذل َك ل ُن َث ّب َت به ُف َؤ َاد َك} الفرقانُ 32 :
فقرن ّ
"نزل" بجملة واحدة .وقوله تعالى أيضا{َ :وق ْد ن از َل َعل ْيك ْم ِّفي
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ا ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َْ َُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ا َ ُ ُ ْ
َ
ْ َ َ ْ َ َ ُْ
ْ
َ
َ
ْ
يث غي ِّره} النساء140 :
اَّلل يكفر ِّبها ويستهزأ ِّبها فال تقعدوا معهم حتى يخوضوا ِّفي ح ِّد ٍ
اب أن ِّإذا س ِّمعتم آي ِّ
ات ِّ
ال ِّكت ِّ
50 "...

ّ
ً
متعديا .لذلك برهن
يرى ابن هشام؛ أنه ال يوجد فرق بين التعديتين ،بل هو مجرد التعدية ،التي تجعل الفعل اللزم
ببعض اآليات التي تشير إلى عدم موافقته الزمخشري فيما ّادعاه.
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-4تعليق الباحث في املسألة.
يرى الباحث ّ
أن هذا التنويع اللفظي بين كلمة ّ
"نزل" و"أنزل" له فائدة في داللة اختلف املعنى ،بل هو املساحة
الواسعة التي تمش ي فوقها اللغة العربية ،وإحدى خصائصها .وليس كما ذهب إليه ابن هشام من ّأنه ليس هناك فر ٌق
بينهما.
ً
ً
مفرقا ،و "أنزل" تفيد ّ
"نزل" في اآلية املدروسة؛ تفيد ّ
الزمخشريّ ،
إن ّ
وأما قول ّ
ّ
أن التوراة
أن القرآن نزل منجما
ٌ
فمردود ،وذلك بالنظر إلى بعض اآليات القرآنية التي أجاب عنه ابن هشام ،من أمثال
واإلنجيل نزال جملة واحدة.
َ َ َ ا َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َل َ َ ْ ْ ُ ْ ُ
آن ُج ْم َل ًة َواح َدة} الفرقان 32 :فكيف ّ
"نزل" في هذه اآلية مقرونة
قوله تعالى{ :وقال ال ِّذين كفروا لوال ن ِّز علي ِّه القر
ِّ
َ
َ
ْ
َ
ا َ َْ
ب "جملة واحدة" وكذلك قوله تعالى{ِّ :إنا أ َنزلن ُاه ِّفي ل ْيل ِّة الق ْد ِّر} القدر .1 :أي أنزلناه من اللوح املحفوظ إلى سماء
الدنيا جملة واحدة.
أن الفرق بينهما هوّ :
فالذي يبدو للباحث ّ
أن ّ
"نزل" تفيد االهتمام والتأكيد ،وذلك نحوّ :
وص ى،
َُ َ ُ َ
وها َأ ُنت ْم َو َآبآ ُؤكم اما َن از َل ا ا ُ
ونني في َأ ْس َماء َس ام ْي ُت ُم َ
وأوص ىّ ،
َّلل
وكرم ،وأكرم .ينظر على سبيل املثال ،قوله تعالى{ :أتج ِّادل ِّ ِّ
ا َ
ُْ َ َ َ ْ
َ
َ
وا إ ّني َم َع ُكم ّم َن ْاملُ َنتظر َ
َ
ين} األعراف .71 :وقوله أيضاَ { :ما ت ْع ُب ُدون ِّمن ُدو ِّن ِّه ِّإال أ ْس َماء
ِّبها ِّمن سلط ٍان فانت ِّظ ُر ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْ َ
وها َأ ُنت ْم َو َآب ُآؤ ُكم اما َأ َنز َل ا ُ
َس ام ْي ُت ُم َ
اَّلل ِّب َها ِّمن ُسلط ٍان} يوسف.40 :
ففي سورة األعراف :محاورة شديدة حيث قالوا" :أجئتنا لنعبد هللا وحده" إلخ فيها تهديد لكلم شديد من أولئك،
كيف تجعلنا نترك آلهتنا ونعبد هللا وحده .ففيها اهتمام لهذه املحاورة فجاء بلفظ ّ
"نزل"ّ .
وأما في سورة يوسف :فلم
ّ
يرد عليه السجينان ،وليس فيها تهديد ،فاملوقف يختلف عن آية سورة األعراف ،فجاء بلفظ " أنزل" .ف " ّنزل" في
موطن االهتمامّ ،
أشد وأقوى وآكد من "أنزل" .وهللا أعلم.
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الخاتمة:

ناقشت املقالة اعتراضات ابن هشام األنصاري ،على جار هللا الزمخشري ،في لفظتين قرآنيتين ،هما" :أنزل" و ّ
"نزل"
فبدأت بتعريف الشخصيتين ،ثم بعرض موجز ملعنى االعتراض لغة واصطلحا ،ثم إلى االعتراض الذي صدر من ابن
هشام على الزمخشري ،ثم ذكر الباحث رأيه في املسألة .وقد توصل املقال إلى بعض النتائج ،منها:
 ّأن الشخصيتين يبحثان في دالالت مفردات القرآن الكريم.

ّ
 ّأن ابن هشام وإن لم يكن معروف في مجال التفسير إال أنه مفسر ،فغني اللبيب عن كتب األعاريب شاهد على ذلك
ّ
إذ إنه مملوء بالبحث عن دالالت األلفاظ القرآنية.
قد يترك ّاملفسر النحوي داللة الصيغة إلى داللة أخرى وخاصة عند تفسير اآليات القرآنية ،كما حدث للزمخشري في
اللفظتين املدروستين.
المراجع والهوامش:

-1ينظر :أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر شهاب الدين أبو الفضل العسقلني ،الدرر
الكامنة في أعيان املائة الثامنة( ،بدون عدد الطبعة؛ بيروت لبنان :دار احياء التراث العربي ،بدون
تاريخ) ،ج ،2ص.308
-2أثبتت أكثر املراجع هذا التاريخ .ينظر :عمران عبد السلم شعيب ،منهج ابن هشام من خالل كتابه
املغني( ،ط1؛ بنغازي ليبيا :دار الكتب الوطنية1998 ،م) ،ص.20
-3ينظر :عبد العال سالم مكرم ،املدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من
الهجرة( ،ط1؛ بدون مكان النشر :دار الشروق1980 ،م) ص.197
-4ينظر :عصام نور الدين ،الفعل في نحو ابن هشام( .ط2؛ لبنان :دار الكتب العلمية1428 ،هـ
2007م) ،ص.13
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- 5ينظر :عصام مصطفى يوسف عبد الواحد ،ردود ابن هشام األنصاري على النحاة( ،ط1؛ القاهرة
مصر :مؤسسة املختار1429 ،هـ 200-م) ،ص.19
-6ينظر :الفعل في نحو ابن هشام ،املرجع السابق ،ص.15
-7ينظر :الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة ،املرجع السابق ،ج ،2،ص.293
-8املرجع نفسه ،ج ،2ص.415
 -9نفسه ،ج ،2ص.308
-10نفسه ،والصفحة.
-11ردود ابن هشام األنصاري على النحاة ،املرجع السابق ،ص.20-19
-12منهج ابن هشام األنصاري من خالل كتابه املغني ،املرجع سابق ،ص.29-28
-13الفعل في نحو ابن هشام ،املرجع السابق ،ص.21 :
-14املرجع نفسه ،ص.21 :
-15الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة ،املرجع السابق ،ص .415
-16عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة( ،دون عدد الطبعة؛ بيروت :مطبعة بيروت ،بدون تاريخ) ،ص.532
 -17كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ،األنباري .نزهة األلباء في طبقات األدباء .تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم (الطبعة األولى؛ بيروت :املكتبة العصرية1464 ،هـ  2003م) ص339-338
-18نفسه ،والصفحة.
-19ينظر :محمود بن عمر الزمخشري ،األنموذج في النحو :اعتنى به سامي بن حمد املنصور (ط1؛ بدون
مكان النشر :والناشر1420،هـ1999-م) ،ص11
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-20ينظر :مصطفى ّ
الصاوي الجويني الدكتور ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن( ،ط2؛ مصر :دار
املعارف ،بدون تاريخ) ،ص.23
- 21املرجع ،نفسه ،ص.34
 -22نفسه ،ص .34
-23ينظر :األنموذج في النحو ،املرجع السابق ،ص.11
-24ينظر :بغية الوعاة ،املرجع السابق ،ص.284
-25ينظر :أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي ،معجم األدباء( ،بدون عدد الطبعة؛ بيروت :دار
املشرق ،د.ت) ،ج ،19ص0124-123
-26املرجع ،نفسه ،والصفحة.
-27ينظر :فاضل صالح السامرائي (الدكتور) ،الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري( ،بدون
عدد الطبعة؛ بغداد :مطبعة االرشاد1390 ،هـ1971-م) ،ص17-16
ّ
املفصل في علم العربية( ،ط1؛ صيدا-بيروت :املكتبة العصرية2006 ،م-
-28ينظر :محمود بن عمر الزمخشري،
1427هـ) ،ص.5
-29ينظر :الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري ،املرجع السابق ،ص.17-16
ّ
-30قيل إنه ملا دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي الدامغاني سأله عن سبب قطع رجله فقال :دعاء
ً
عصفورا وربطته بخيط في رجله وأفلت من يدي ،فأدركته وقد
الوالدة ،وذلك أني في صباي أمسكت
دخل في خرق ،فجذبته فانقطعت رجله في الخيط ،فتأملت والدتي لذلك ،وقالت :قطع هللا رجل األبعد
كما قطعت رجله ،فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم فسقطت عن الدابة
فانكسرت رجلي فأصيبت بداء أوجب قطعها .ينظر mahkan.yoo7.com :يوم السبت 2017/5/13م
الساعة الخامسة مساء.
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-31الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري ،املرجع السابق ،ص.339-338
-32جمال الدين على بن يوسف القطفي .أنباه الرواة على أنباء النحاة .تحقيق محمد أبو الفضل
إبراهيم .( ،الطبعة األولى؛ بيروت :املكتبة العصرية1424 ،هـ 2004م) ،ج  ،3ص.266
-33ينظر :منهج الزمخشري في تفسيرالقرآن ،املرجع السابق ،ص.43
-34ينظر :إنباه الرواة على أنباء النحاة .املرجع السابق ،ج ،3ص.266-265
-35ينظر :القاسم بن الحسين بن احمد صدر األفاضل ،التخمير وهو شرح املفصل للزمخشري تحقيق:
محمد السيد عثمان (الطبعة األولى؛ لبنان :دار الكتب العلمية2011،م) ،ص .19
-36ينظر :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،املرجع السابق ،ج ،2ص .388
-37ينظر :شوقي ضيف(الدكتور) .املدارس النحوية( ،ط9؛ القاهرة :دار املعارف ،د.ت) ص.283
-38ينظر :الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية املرجع السابق ،م ،3ص ،1084مادة( :عرض) ومحمد
الزبيدي ،تاج العروس :تحقيق :عبد الستار أحمد فراج( ،دون عدد الطبعة؛ الكويت :التراث
العربي1965،م) ،ج ،18ص.408
-39ينظر :أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ،تهذيب اللغة( ،ط1؛ بيروت :دار إحياء التراث العربي،
بدون تاريخ) ،ج ،1ص.463
-40ينظر :الصحاح ،املرجع السابق ،ص.1085-1084
-41نفسه ،والصفحة.
-42ينظر :محمد بن علي الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات ،تحقيق :عبد الرحمن املرعشلي( ،ط1؛
بيروت لبنان :دار النفائس2003 ،م) ،ص.124
-43ينظر :معجم املصطلحات النحوية والصرفية ،املرجع السابق ،باب العين ،ص15
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- 44جمال الدين ابن هشام األنصاري ،مغني اللبيب كتب األعاريب ،تحقيق وتعليق د .مازن املبارك
محمد علي حمد هللا( ،ط3؛ بدون ذكر مكان الطبع :دار الفكر1972،م) ،ص.681-678
- 45النحو الكافي .املرجع السابق ،ص .43
- 46ينظر mwkipedia.org. https//ar :يوم اإلثنين2015/9/28 :م.
- 47نفسه ،والتاريخ.
- 48محمود بن عمر الزمخشري .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه
التأويل( .دون عدد الطبعة؛ بيروت :دار الكتاب العربي1407 ،ه) ،ج ،1ص.336
- 49املصدر نفسه ،والصفحة.
- 50مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،املصدر السابق ،ص.680
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

التحليل النحوي والداليل لآلايت الداعية إىل الوسطية
إعدإد:
ادلكتور بلو محمد
قسم اللغة العربية وادلراسات االسالمية ،اجلامعة الفيدرالية غسو
وعبد هللا محمد اغُ َوا
ِ
طالب املاجس تري بقسم اللغة العربية ،جامعة عامثن بن فودي صكتو
امللخص:
ان هذه املقاةل بعنوان" التحليل النحوي وادلاليل للآايت ادلاعية اىل الوسطية "وقد تناولت احلديث عن
مفهوم الوسطية لغة واصطالحا ،وحتدثت عن ُأسس الوسطية اكلغلو أو االفراط ،واجلفاء أو التفريط،
والرصاط املس تقمي ،ومهنج الوسطية يوجد يف لك من العقائد والعبادات والخالق والترشيع ،والقرأآن
الكرمي يقرر مهنج الوسطية يف العبادة بأساليب متعددة ومتنوعة ،مث انتقلت اىل عرض مخس أآايت من
أآي القرأآن الكرمي اليت حتمل يف طياهتا ومضاميهنا معىن الوسطية ،وتناولت مناذج من التحليل النحوي
وادلاليل للآايت اخملتارة
Abstract
This paper titled “the grammatical and semantical analysis of the verses that are calling for moderateness, the
paper contains the literal and technical meaning of moderateness, discussion on the fundamentals of
moderateness, like falsity or immoderation, disloyalty or carelessness, and the right path, the methodology of
moderateness found in each of the creeds, acts of worship, behaviours and Islamic regulations, the Glorious
Qur'an emphasizes on the methodology of moderateness in acts of worship, with different procedures, then
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the paper focuses on the content of moderateness, it also contains the samples from grammatical and
semantical annalistic of the selected verses.

املقدمة:
الحمد هلل الفعال ملا يريد الذي بيده زمام األمور كلها ،يصرفها على النحو الذي يريده ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء واملرسلين ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .وبعد:
النحو دعامة العلوم العربية ،وقانونها األعلى؛ منه تستمد العون ،وتستلهم القصد ،وترجع إليه فى جليل مسائلها،
ً
وفروع تشريعها؛ ولن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو ،أويستغنى عن معونته ،أويسير بغير نوره وهداه .وهذه
العلوم النقلية  -على عظيم شأنها ال سبيل إلى استخالص حقائقها ،والنفاذ إلى أسرارها ،بغير هذا العلم الخطير؛ فهل
ندرك كالم هللا تعالى ،ونفهم دقائق التفسير ،وأحاديث الرسول عليه السالم ،وأصول العقائد ،وأدلة األحكام ،وما
يتبع ذلك من مسائل فقهية ،وبحوث شرعية مختلفة ْترقى بصاحبها إلى مراتب اإلمامة ،وتسمو به إلى منازل املجتهدين
 إال بإلهام النحو وإرشاده؟ وألمر ما قالوا :إن األئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه ْشرط فى رتبة
ٍ
االجتهاد ،وأن املجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يعلم النحو ،فيعرف به الداللي التى ال سبيل
ملعرفتها بغيره .فرتبة االجتهاد متوقفة عليه ،ال تتم إال به وهو وسيلة املستعرب ،وسالح اللغوى ،وعماد البال ّ
غى ،وأداة
ً
ً
ّ
جميعا .فليس عجيبا أن يصفه األعالم السابقون بأنه" :ميزان
املشرع واملجتهد ،واملدخل إلى العلوم العربية واإلسالمية
ُ َ
العربية ،والقانون الذى تحكم به فى كل صورة من صورها" .وتحتوي املقالة على النقاط التالية:


مفهوم الوسطية لغة واصطالحا وأسسها



عرض اآليات املختارة من القرآن الكريم



التحليل النحوي والداللي لآليات املختارة



الخاتمة
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مفهوم الوسطية لغة واصطالحا وأسسها
الوسطية في اللغة:
َ َ َ
َ ْ ُُ
وسطة :صار في وسطه ويقال :وسط القوم ،ووسط املكان .فهو واسط والقوم ،وفيهم
وسط الش يء يسطه وسطاِ ،
َ
وساطة :توسط بينهم بالحق والعدل 1.وسط الرجل يوسط وساطة وسطة َ
صار شريفا وحسيبا ف ُه َو وسيط 2.وكلمة
َ
َ َ َ
َ ُ
ّ
َّ
يدل على العدل ّ
ط :الواو ّ
الطاء :بناء صحيح ّ
والنصفَ ،وأ ْع َد ُل الش ْي ِء :أ ْو َسط ُه
والسين و
وسطا :قال ابن فارس :وس
ُ َ َ َ
ُ
ووسط القوم بسكونها ،وهو َ
ط رأسه بفتح السين ْ
أوس ُطهم ً
اسطة
َو َو َسط ُه .ويقولون :ضربت وس
حسبا إذا كان في و ِ
ِ
وسط بسكون ّ
السين وسكونها ،وفتحها أكثر استعماالْ ،
قومه وأرفعهم محال  3.مما سبق أن وسط تأتي بفتح ّ
السين
ن ً
الوسط بسكون ّ
وأما ْ
ظرفا بمعنى :بين ،قال في لسان العربَّ :
السين فهو ظرف ال اسم ،جاء على وزان نظيره في
تكو
َ َ ٌ
َّ
ََُ ُ ََ ْ ُ ْ َْ
املعنى وهو بين ،جلست ْ
وسط الق ْو ِمِ ،بالت ْس ِك ِين ،ألنه ظ ْرف ،أي :بينهم ،4ومنه قول َس َّو ُار
وسط القوم ،ويقال جلست
ْب ُن املُ َ
ض َّرب:
َ
َ
ّ ّ
الناس ُع ً
وسط َّ
أمانة ْ
ريانا
كأني أرى َم ْن ال َحياء له ** وال
إني ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َّ
ْ َ
َّ ْ
َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
األ ْخ َزر الح َّم ّ َ ُّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
يك ألنه
َو ِم ْن ُه ق ْو ُل أبي
اني :سلوم لو أصبح ِت وسط األعج ِم أي :بين األعجم وجلست وسط الد ِار ِبالتح ِر ِ
ِ
ْ َ
اس ٌم وأنشد ْاب ُن َب ّ ِر ّ ٍي ِل َّلر ِاج ِز:
َ َ َ
ُ َ
َْ
ْال َح ْم ُد ِ َّ ِ َ َّ
وساعات أخ ْر
الليل
ٍ
ّلِل الع ِش ي والسفر ** ووسط ِ
ُْ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ٌ َ َ ٌ
ْ َ َ ُ َّ ْ
يء5وكيفما ّ
ط َأ ْي َب ْي َن ْال َج ّي ِد َو َّ
تصرفت هذه
يك املعت ِدل يقال ش يء وس
الر ِد ِ
وقال صاحب املصباح املنير :الوسط ِبالتح ِر ِ
ِ
َّ
والبينية ،والتوسط بين الطرفين ،مثال:
اللفظة ال تخرج في معناها عن معاني العدل والفضل والخيرية ،والنصف
ً
ً
ً
ً
ً
املتوسط املعتدل ،ومنه قول األعرابي :علمني ً
ّ
وسوطا ،ال ً
ذاهبا فروطا ،وال ساقطا سقوطا ،فإن
دينا
سوطا :بمعنى
ّ
املتوسط بين الغالي َّ
ّ
والتالي 6.والعرب تصف فاضل النسب بأنه وسط في قومه ،وفالن من واسطة قومه،
الوسط هاهنا
أي :من أعيانهم ،وهو من أوسط قومه ،أي من خيارهم وأشرافهم7
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الوسطية في االصطالح:
ً ُ ْ َ
وردت مادة وسط في القرآن الكريم في خمسة مواضع ،وذلك بتصاريفها املتعددة ،حيث وردت بلفظ :وسطا والوسطي
َ
ْ
َ َ ُ َ
وأ ْو َسط وأ ْو َسطهم وف َو َسطن ،وكذلك في السنة و هي في كل ذلك تدور حول املعاني التالية:
ً
ْ ُ ُ ً
َ َ
العدل والخيرية والتوسط بين اإلفراط والتفريط ،ومن ذلك قوله عز وجل َ"وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة َو َسطا"8أي:

ُع ُدول9

وبهذا املعنى فسرها النبي صلى هللا عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري فقال :الوسط :العدل10وفسرها أبو حيان
ْ َ َ َْ
األ ْ
ج َود12.
بمعنى :التوسط بين اإلفراط والتفريط11.وابن كثير فسرها :بال ِخيار و
َ
ُ
وتأتي الوسطية في السنة كذلك بمعنى األوسط واألعلى كما وصف النبي صلى هللا عليه وسلم الفردوس بأنه "أ ْو َسط
َ َ ْ
ْ
ال َج َّن ِة َوأ ْعلى ال َج َّن ِة"13.وفسر بعضهم :أوسط في اآلية بأنه :األعدل واألمثل ،فتكون اآلية على هذا التفسير مندرجة تحت
املعنى األول الذي هو العدالة والخيار واألجود ،كما تأتي الوسطية بمعنى :ما بين طرفي الش يء وحافتيه .ومن ذلك قوله
َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
َ ُ ََ
سطى" 14
وهي أفضل أوقات الصالة عند املفسرين ،وقيل في تفسير الصالة
ات والصال ِة الو
تعالى" :حا ِفظوا على الصلو ِ
الوسطى :إنها صالة العصر ألنها بين صالتي النهار وصالتي الليل وقيل :الوسطى بمعنى الفضلى15
ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلمَ « :و ّس ُطوا ْاإل َم َام َو ُس ُّدوا ْال َخ َل َل"16أي اجعلوه وسط ّ
الصف في منتصفه من أمامه،
ِ
ِ
ّ
ّ ّ
بالنسبة ملوقف اإلمام17.
الصف متساويين
بحيث يكون طرفا
أسس الوسطية:
ُ
اتضح مما سبق أن الوسطية تكمن في أمرين وهما :الخيرية والبينية ،وإذا أ َ
ريد أن ُي َ
فه َم الوسطية على الوجه الدقيق،
هناك أسس ال بد من بيانها ،لتحديد معنى الوسطية ،وهذه األسس هي:
أ ـ الغلو أو اإلفراط.
ب ـ ـ الجفاء أو التفريط.
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ج ـ ـ الصراط املستقيم.
فالصراط املستقيم ،وهو وسط بين الغلو والجفاء ،أو اإلفراط والتفريط ،كما يمثل الخيرية ويحقق معناها وبذلك
يتحقق في الصراط املستقيم أمران من لوازم الوسطية ،ويبدأ الباحثان بيان األسس مبتدئا بالغلو واإلفراط ،ثم
الجفاء والتفرتيط ،ثم معنى الصراط املستقيم.
الغلو واإلفراط:
أوال :الغلو :أما الغلو فقد عرفه أهل اللغة بأنه مجاوزة الحد ،فقال ابن فارس :غلو :الغين والالم والحرف املعتل أصل
صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر ،يقال :غال السعر يغلو غالء ،وذلك ارتفاعه ،وغال الرجل في األمر غلوا ،إذا
َ َ ُْ
ُ
جاوز حده ،وغال بسهمه غلوا إذا رمي به سهما أقص ى غايته18.وفي التنزيل" :ال تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم"19وفي الحديث" :إياكم
 " 20أي التشدد فيه ومجاوزة الحد ،مجاوزة الحد في األمر املشروع ،وذلك بالزيادة فيه أو املبالغة إلى
والغلو في الدين ..
الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده وقصده الشارع العليم الخبير الحكيم.
والغلو على نوعين :اعتقادي وعملي.
االعتقادي على قسمين :اعتقادي كلي ،واعتقادي فقط.
واملراد بالغلو الكلي االعتقادي ما كان متعلقا بكليات الشريعة وأمهات مسائلها.
أما االعتقادي فقط فهو ما كان متعلقا بباب العقائد دون غيرها كالغلو في األئمة وادعاء العصمة لهم ،أو الغلو في
البراءة من املجتمع العاص ي أو تكفير أفراده واعتزالهم ،ويدخل في الغلو الكلي االعتقادي الغلو في فروع كثيرة إذ أن
املعارضة الحاصلة به للشرع مماثلة لتلك املعارضة الحاصلة بالغلو في أمر كلي21.

وأما الغلو الجزئي العملي ،فهو ما كان ً
غلوا في جزئية من جزئيات الشريعة ومتعلقا بباب األعمال دون االعتقاد ،فهو
محصور في جانب الفعل سواء أكان قوال باللسان أم عمال بالجوارح22.
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خطرا ،وأعظم ً
ً
ضررا من الغلو العملي إذ أن الغلو الكلي االعتقادي هو املؤدي إلى
والغلو الكلي االعتقادي أشد
الشقاق واالنشقاق ،وهو املظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط املستقيم ،وذلك كغلو الخوارج والشيعة23.

ثانيا :اإلفراط :لغة هو :التقدم ومجاوزة الحد .قال ابن فارس :يقال :أفرط :إذا تجاوز الحد في األمر ،ويقولون :إياك
والفرط ،أي ال تجاوز القدر ،وهذا هو القياس ،ألنه إذا جاوز القدر فقد أزال الش

يء عن وجهته24

َ َ ُ َ
واإلفراط :اإلعجال والتقدم وأفرط في األمر :أسرف وتقدم وكل ش يء جاوز قدره فهو مفرط25.قال تعالى"ِ :إ َّن َنا نخاف أن
َ َ َ َ ْ َ
َي ْف ُرط َعل ْي َنا أ ْو أن َيطغى"26.قال الطبري -رحمه هللا :-وأما اإلفراط فهو اإلسراف واإلشطاط والتعدي ،يقال منه :أفرطت
في قولك ،إذا أسرف فيه وتعدى ،وأما التفريط فهو التواني ،يقال منه ّ
فرطت في هذا األمر حتى فات ،إذا تواني فيه27.

وخالصة القول أن معنى اإلفراط :تجاوز الحد ،والتقدم عن القدر املطلوب وهو عكس التفريط .وقد تبين مما سبق
من تعريفي الغلو واإلفراط أن كال منهما يصدق عليه تجاوز الحد ،وقد فسر الغلو باإلفراط كما سبق وإن كل واحد
منهما يحمل معنى أبلغ من الثاني في بعض ما يستعمل فيه ،فالذي يشدد على نفسه بتحريم بعض الطيبات ،أو
بحرمان نفسه منها وصف الغلو ألصق به من اإلفراط ،والذي يعاقب من اعتدى عليه عقوبة يتعد بها حدود مثل تلك
العقوبة ،والذي يهم الباحثان في هذا أن كال من الغلو واإلفراط خروج عن الوسطية ،فكل أمر يستحق وصف الغلو
أو اإلفراط فليس من الوسطية في ش يء.
التفريط والجفاء:
أما التفريط في اللغة :فهو التضييع كما في لسان العرب .وفي حديث علي -رض ي هللا عنه" :-ال يرى الجاهل إال مفرطا أو
مفرطا" وهو بالتخفيف املسرف في العمل ،وبالتشديد املقصر فيه ،وفرط في األمر يفرط فرطا أي :قصر فيه وضيعة
حتى فات ،وكذلك التفريط28.
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َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َّ ْ َ ْ ٌ َّ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َّ َ َ
الصالة َح َّتى
ومنه قول الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-أما ِإنه ليس ِفي النو ِم تف ِريطِ ،إنما التف ِريط على من لم يص ِل
َْ َ
َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ
َّ َ َ َّ ُ َ
هللا
ي ِجيء وقت
الصالة األخ َرى"29وإذن فالتفريط هو التقصير والتضييع والترك .قال تعالى" :قد خ ِس َر ال ِذين كذبوا ِب ِلق ِاء ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
ْ
الس َ
َح َّتى إ َذا َج َاء ْت ُه ُم َّ
اعة َبغ َتة قالوا َيا َح ْس َرت َنا َعلى َما ف َّرط َنا ِف َيها"30قال الطبري -رحمه هللا :-يا ندامتنا على ما ضيعنا
ِ
ان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا"32روى عن مجاهد -رحمه هللا(َ :-و َكانَ
فيها31.وقال تعالى"َ :و َال ُتط ْع َم ْن َأ ْغ َف ْل َنا َق ْل َب ُه َعن ذ ْكرَنا َو َّات َب َع َه َو ُاه َو َك َ
ِ
ِ ِ
َ ُ ً
أ ْم ُر ُه ف ُرطا) ضائعا وروى عنه :ضياعا.
ويتبين مما سبق أن لفظ التفريط يدل على الترك والتهاون والتقصير والتضييع مع اختالف بسيط بين مدلول هذه
املعاني وكلها في مقابل اإلفراط والغلو.
أما الجفاء :فقال ابن فارس :الجيم والفاء والحرف املعتل يدل على أصل واحد :نبو الش يء عن الش يء ،من ذلك:
جفوت الرجل ،جفوة ،وهو ظاهر الجفوة ،أي الجفاء ،وجفاء السرج عن ظهر الفرس ،وأجفيته أنا .وكذلك كل ش يء
إذا لم يلزم شيئا ،يقال :جفا عنه يجفو ،والجفاء :خالف البر ،والجفاء :ما نفاه السيل ،ومنه اشتقاق الجفاء33.وقال
ابن منظور :جفا الش يء يجفو جفاء وتجافي :لم يلزم مكانه ،كالسرج يجفو عن الظهر وكالجنب يجفو عن الفراش ،وفي
التنزيل"َ :ت َت َج َافى ُج ُن ُوب ُه ْم َعن ْاملَ َ
ض ِاج ِع"34قال الطبري -رحمه هللا :-تتنحى جنوب هؤالء الذين يؤمنون بآيات هللا الذين
ِ
وصفت صفتهم ،وترفع عن مضاجعهم التي يضجعون ملنامهم ،وال ينامون.تتجافى :تتفاعل من الجفاء ،والجفاء النبو،
وإنما وصفهم  -تعالى ذكره -بالتجافي في جنوبهم عن املضاجع لتركهم االضطجاع للنوم شغال بالصالة ،ثم قال :إن هللا
وصف هؤالء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغال منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفا وطمعا ،وذلك نبو جنوبهم
عن املضاجع ليال 35وقال تعالى"َ :ف َأ َّما َّ
الزَب ُد َف َي ْذ َه ُب ُج َف ً
اء"36.
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ِ

وبذلك يتضح أن الجفاء هو النبو والترك ،والبعد ،وهو غالبا ما يحدث خالف األصل والعادة ،وأكثر ما تستعمل كلمة
جفاء ملا هو محرم منهي عنه كالجفاء بما يقابله الصلة والبر ،والجفاء الذي هو من الشدة والغلظة وهذه أمثلة يتضح
فيها معنى التفريط والجفاء:
 - 1عقوق الوالدين :جفاء.
 - 2تأخير عمل اليوم إلى الغد  -دون سبب :-تفريط.
 - 3إهمال تربية األوالد :تفريط.
 - 4ترك األخذ باألسباب :تفريط.
 - 5رؤية املنكرات وعدم إنكارها مع القدرة على ذلك :تفريط.
 - 6الغلظة في املعاملة :جفاء.
 - 7تأخير الصالة عن وقتها :تفريط.
 - 8السلبية مع واقع املسلمين وشؤونهم وشجونهم :جفاء وتفريط.
 - 9عدم القيام بحقوق العلماء وضعف الصلة بهم :جفاء وتفريط.
 - 10قطع األرحام وعدم صلتهم :جفاء وتفريط.
وبهذا يتبين معنى التفريط والجفاء ،وأن بينهما عموما وخصوصا وهما يقابالن معنى الغلو واإلفراط .وعند استعمال
العرب للفظين يالحظ ،أن الجفاء يستعمل -غالبا -فيما فيه قصد األمر من الترك والبعد وسوء الخلق .أما التفريط
فمنشؤه -غالبا -التساهل والتهاون ،أن كل أمر اتصف بالتفريط أو بالجفاء فإنه يخالف الوسطية ،وبمقدار اتصافه
بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها.
الصراط املستقيم:
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ِ

بدون فهم معنى الصراط املستقيم ،وتحديد مدلوله اليفهم كلمة الوسطية على معناها الصحيح ،وقد ورد لفظ
َ
ً ُّ ْ َ
ً
"ص َراط َك
"ص َراطا مست ِق ًيما"37و ِ
الصراط املستقيم ،في القرآن الكريم عشرات املرات ،وجاء أيضا بلفظ ِ
ُْ ْ َ َ
اطي ُم ْس َت ِق ً
يما"39
"و"ص َر ِ
املست ِقيمِ 38
َّ َ
ْ َ
اط ْاملُ ْس َتق َ
يم"40أجمعت األمة من أهل التأويل جميعا على أن
الصر
ِ
قال الطبري -رحمه هللا :-في قوله تعالى" :اه ِدنا ِ
الصراط املستقيم هو الطريق الواضح الذي ال إعوجاج فيه ،وذلك في لغة جميع العرب ،ومنه قول الشاعر:
أمير املؤمنين على صراط ** إذا اعوج املوارد مستقيم41

وقال ابن عباس :قال جبريل ملحمد -صلى هللا عليه وسلم :-اهدنا الصراط املستقيم :يقول ألهمنا الطريق الهادي ،وهو
دين هللا الذي ال عوج له42.قال الطبري -رحمه هللا :-وإنما وصفه هللا باالستقامة ،ألنه صواب ال خطأ فيه 43.

وقال :وكل حائد عن قصد السبيل ،وسالك غير املنهج القويم فضال عند العرب ،إلضالله وجه الطريق  .وقال ابن
كثير -رحمه هللا :-واختلفت عبارات املفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط ،وإن كان يرجع حاصلها إلى ش يء
واحد ،وهو املتابعة هلل ورسوله44وأقوال املفسرين في الصراط املستقيم كثيرة منها:
فيقول بعضهم :الصراط املستقيم :كتاب هللا أو اتباع كتاب هللا .ويقول اآلخر :الصراط املستقيم هو اإلسالم أو دين
اإلسالم .ويقول اآلخر :الصراط املستقيم :هو السنة والجماعة .ويقول اآلخر :الصراط املستقيم :طريق العبودية ،أو
طريق الخوف والرضا.
وبهذا يتضح أن معنى الصراط في جميع هذه اآليات الواردة في القرآن الكريم بمعنى واحد ،وإن اختلفت العبرة
والسياق.
عرض اآليات املختارة من القرآن الكريم:
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اختار الباحثان خمس آيات من آي القرآن الكريم التي تحمل في طياتها ومضامينها معنى الوسطية.
َ َ
ْ َ َّ َ
الض ّال َ
ين َأ ْن َع ْم َت َع َل ْيه ْم َغ ْير ْاملَ ْغ ُ
ضوب َع َل ْيه ْم َوَال َّ
اط َّالذ َ
اط ْاملُ ْس َتق َ
ين"45
ر
ص
*
يم
الصر
ِ
ِ
ِ
ِ
 1ـ "اه ِدنا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ً
َ
ً
ّ
َّ
ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َّ
ُ َّ ّ َ ُ َ
َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ
اس ِف َيما
 2ـ "كان الناس أمة و ِاحدة فبعث اّلِل الن ِب ِيين مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين وأنزل معهم ال ِكتاب ِبالح ِق ِليحكم بين الن ِ
َ ْ َ
َ َ ْ ََ َ
ْ ََ ُ
وه م ْن َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ْال َب ّي َن ُ
اّلِل َّالذ َ
ات َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َف َه َدى َّ ُ
ف فيه إ َّال َّالذ َ
ين ُأ ُوت ُ
ين َآم ُنوا ِملا اخ َتل ُفوا
ِ
ِ
اختلفوا ِف ِيه وما اختل ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
فيه م َن ْال َح ّق بإ ْذنه َو َّ ُ
اّلِل َي ْهدي َم ْن َي َش ُاء إ َلى ص َر ٍ ُ ْ
س َتقيم"46
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط م ِ ٍ
ُ
َ
َ
ً
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ً
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
َّ
الر ُسو ُ
ل َعل ْيك ْم شهيدا"47
 3ـ َ"وكذ ِلك َج َعلناك ْم أ َّمة َو َسطا ِلتكونوا ش َهد َاء َعلى الناس َو َيكون َّ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ين َآم ُنوا َال ُت َح ّر ُموا َط ّي َبات َما َأ َح َّل َّ ُ
 4ـ َ"يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ْ
ُ
ْ
اّلِل َل ُك ْم َوال تعتدوا إن اّلِل ال ي ِح ُّ
ب املعتدين"48
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
النس ِاء مثنى وثالث ورباع ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا فو ِاحدة أو ما ملكت أيمانكم ذ ِلك أدنى
 5ـ "فان ِكحوا ما طاب لكم ِمن ِ
َ َّ َ ُ ُ
ولوا"49
أال تع
التحليل النحوي والداللي لآليات املختارة:
يبدأ الباحثان في هذه النقطة بالتحليل النحوي عن قضية الوسطية لخمس آيات املختارة من القرآن الكريم.
ً
أوال :التحليل النحوي:
الض ّال َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
ضوب َع َل ْيه ْم َوَال َّ
أوال-قوله تعالىْ :
"اه ِد َنا ّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ين"50
ِ
ِ
الصراط املست ِقيم * ِصراط ال ِذين أنعمت علي ِهم غي ِر املغ ِ ِ
َْ
ْ َ َ ُ َ
َ
ُّ ُ
ً
السكو ِن ِع ْن َد
وجوبا تقديره أنتَ ،واأل ْم ُر َم ْب ِن ٌّي َعلى
"اه ِدنا" ل ْفظ ُه أ ْم ٌر ،وفاعله ضمير مستتر فيه
التحليل النحوي:
ّ َ
َْ ُْ ّ َ
َْ ْ ّ َ َُ ْ
"الص َراط"
البص ِرِيين ،ومع َر ٌب ِعند الكو ِف ِيين" ،نا" ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول األولِ ،
ُ
مفعول ثان منصوب أو منصوب بنزع الخافض والتقديرْ :اهد َنا إ َلى ّ
اط املستقيم " ،امل ْس َت ِقيم" صفة للصراط
الص َر ِ
ِ
ِ ِ
منصوب على التبعيةَ ،و َ(ه َدى) َي َت َع َّدى إ َلى َم ْف ُعول واحدَ ،ف َأ َّما َت َع ّديه إ َلى َم ْف ُعول ثان فيجوزَ ،وم ْن ُه َهذه ْاآل َي ُةَ ،و َقدْ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ّ َ
ْ
َ َ ٌ َّ َ َ ٌ َ َّ ل َ ُ َ َ َ ُ َّ ْ َ َّ
َ
َ ََ ََ َ َ َ
ْ
ُ
ْ
َ
اط مست ِقيم" و"صراط" الثا ِني بدل ِمن األو ِ  ،وهو بدل الش ي ِء ِمن الش ي ِء،
يكون ِب ِإلى كق ْوِل ِه تعالى( :هدا ِني َرِبي ِإلى ِصر ٍ
َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ٌ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ
َُ
ًْ َ
ال َعائ ُد َع َل ْيه الضمير (هم)51.
ِ
وه َما ِب َمعنى و ِاح ٍد ،و ِكاله َما مع ِرفة .و"ال ِذين" اس ٌم موصول ،و ِصلته أنع ْمت ،و ِ
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ِ

َ
ََ
"أ ْن َع ْمت" فعل وفاعل ،وجملة أنعمت ال محل لها من اإلعراب ألنها صلة املوصول
"عل ْي ِه ْم" جار ومجرور متعلقان
ََ
َْ ْ ُ
ّ
َْ
"عل ْي ِه ْم" جار ومجرور في
وب" مضاف اليه
بأنعمت "غي ِر" بدل من الضمير في عليهم أو من الذين أو نعت للذين" ،املغض ِ
َ
محل رفع نائب فاعل للمغضوب ألنه اسم مفعول َ"وال" الواو حرف عطف وال زائدة لتأكيد معنى النفي وهو ما في غير
َّ ّ
ّ
"الض ِال َين" معطوفة على املغضوب ،مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر
من معنى النفي وهذه الزيادة مطردة
سالم 52.

َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
ُ
ً
اب ِبال َح ِ ّق ِل َي ْحك َم َب ْي َن
ثانيا-قوله تعالى" :كان الناس أمة و ِاحدة فبعث اّلِل الن ِب ِيين مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين وأنزل معهم ال ِكت
َ َ ْ ََ َ
ْ ََ ُ
وه م ْن َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ا ْل َب ّي َن ُ
َّ
اّلِل َّالذ َ
ات َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َف َه َدى َّ ُ
ف فيه إ َّال َّالذ َ
ين ُأ ُوت ُ
ين َآم ُنوا
ِ
ِ
اس ِف َيما اختلفوا ِف ِيه وما اختل ِ ِ ِ ِ
ِ
الن ِ
ِ
َ ْ
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ْال َح ّق بإ ْذنه َو َّ ُ
اّلِل َي ْهدي َم ْن َي َش ُاء إ َلى ص َر ٍ ُ ْ
س َتقيم"53
ِملا
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط م ِ ٍ
َ َّ ُ ُ ً
َ َ
ً
"واح َدة" صفة "ف َب َعث" الفاء عاطفة على جملة مقدرة
التحليل النحوي" :كان الن
اس أ َّمة" كان واسمها وخبرها ِ
اختصارا وإيجازا ،أي كان الناس متفقين على الحق حتى اختلفوا ،فبعث :الكالم مستأنف مسوق للداللة على كيفية
االختالف السائد بين الناس والزيغ املؤدي إلى التفريق بينهم ،وذلك بداللة ما بعده وبعث فعل ماض َّ ُ
"اّلِل" لفظ
َْ
َّ
ين َو ُم ْنذر َ
"النب ّي َين" مفعول به ُ"م َب ّشر َ
ين" حاالن والثاني معطوف على األول َ"وأن َز َل" عطف على فبعث
الجاللة فاعل ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ْ
"ال ِك َ
تاب" مفعول به
َ"م َع ُه ُم" ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من الكتاب أي :وأنزل الكتاب مصاحبا لهم وقت اإلنزال
ْ
ُ
ِ"بال َح ِ ّق" جار ومجرور متعلقان بأنزل والباء للمالبسة ،أي أنزله إنزاال ملتبسا بالحق ِ"ل َي ْحك َم" الالم للتعليل ويحكم
َ ْ َ َّ
اس،
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل والم التعليل ومجرورها املؤول متعلقان بأنزل أيضا "بين الن ِ
ْ َ
الظرف املكاني متعلق بيحكم ،والناس مضاف إليه " ِف َيما" الجار واملجرور متعلقان بيحكم "اخ َتل ُفوا" فعل وفاعل
والجملة ال محل لها ألنها صلة (ما) املوصولية " ِف ِيه" الجار واملجرور متعلقان باختلفوا َ"و َما" الواو عاطفة وما نافية
َّ
َّ
ْ ََ َ
"الذ َ
ين" فاعل اختلف ُ"أ ُوت ُ
وه" فعل
"اختلف" فعل ماض " ِف ِيه" الجار واملجرور متعلقان باختلف ِ"إال" أداة حصر ِ
ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل هو املفعول األول والهاء مفعول به ثان ِ"م ْن َب ْع ِد" الجار واملجرور متعلقان
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

"جاء ْت ُه ُم ْال َب ّي ُ
باختلف َ"ما" مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مضاف إليه ،أي من بعد مجيء البينات َ
نات" فعل
ِ
ْ ً
ومفعول به مقدم والبينات فاعل مؤخر َ"بغيا" مفعول ألجله ،أي :حسدا منهم ،وقيل :حال مؤولة ،وليس ببعيد
اّلِل َّالذ َ
َ"ب ْي َن ُه ْم" الظرف املكاني متعلق بمحذوف صفة لبغيا َ"ف َه َدى َّ ُ
ين َآم ُنوا" الفاء عاطفة وهدى فعل ماض وهللا فاعل
ِ
ْ َ
َ
والذين وصلتها مفعول به ِ"ملا" الجار واملجرور متعلقان بهدى وما موصولية "اخ َتل ُفوا" فعل وفاعل والجملة صلة ما
ْ
ْ
" ِف ِيه" الجار واملجرور متعلقان باختلفوا ِ"م َن ال َح ِ ّق" الجار واملجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما) ِ"ب ِإذ ِن ِه" الجار
واملجرور متعلقان بمحذوف حال من الذين آمنوا ،أي :مأذونا لهم فهو حال من املفعول به َ"و َّ ُ
اّلِل" الواو استئنافية
وهللا لفظ الجاللة مبتدأ َ"ي ْه ِدي" فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو يعود على هللا تعالى ،والجملة في محل رفع خبر
هللا ِ"م ْن" اسم موصول مفعول به َ"ي ُ
اط ُم ْس َت ِق ٍيم" الجار واملجرور
شاء" الجملة صلة املوصول ال محل لها ِ"إلى ِصر ٍ
متعلقان بيهدي ومستقيم صفة54.
ُ

ً
الناس َو َي ُكو َن ا َّلر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
ثالثا -قوله تعالى"َ :و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم أ َّم ًة َو َس ًطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
يدا"55
ِ

ِ

ِ

ِ

ّ
َ
"وك َذ ِل َك"....الواو" عاطفة "كذا" ّ
جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق لفعل جعلنا،
التحليل النحوي:
و"الالم" للبعد ،و "الكاف" حرف خطاب "جعلنا" فعل ماض ّ
مبني على السكون و "نا" فاعل و "كم" ضمير مفعول به
"أمة" مفعول به ثان منصوب "وسطا" نعت ّ
ّأول ّ
ألمة منصوب مثله "الالم" الم التعليل "تكونوا" مضارع ناقص
منصوب ب "أن" مضمرة بعد الم التعليل والواو اسم تكون "شهداء" خبر تكونوا منصوب ومنع التنوين ألنه على وزن
ّ
ّ
فعالء ،واملصدر ّ
متعلق ب "جعلنا .على الناس" ّ
املؤول "أن تكونوا" في ّ
محل ّ
جار ومجرور متعلقان بشهداء.
جر بالالم
"الواو" عاطفة "يكون" مضارع منصوب ب "أن" ّ
مقدرة دل عليها املذكورة "الرسول" اسم يكون مرفوع "على" حرف ّ
جر
ّ
متعلق ب "شهيدا" وهو خبر يكون منصوب ،واملصدر ّ
و "كم" ضمير في ّ
محل ّ
املؤول (أن يكون) معطوفة على
جر
ّ
ّ
املصدر ّ
تعلق به األول56.
املؤول األول ويتعلق بما
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ْ

اّلِل ل ُك ْم َوال َت ْع َت ُدوا إ َّن َّ َ
اّلِل ال ُيح ُّب املُ ْع َتد َ
ين َآم ُنوا ال ُت َح ّر ُموا ط ّي َبات َما أ َح َّل َّ ُ
ابعا"َ -يا أ ُّي َها َّالذ َ
ر ً
ين"57
ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

التحليل النحوي" :يا" أداة نداء "أي" منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في ّ
محل نصب و "ها" حرف تنبيه "الذين"
اسم موصول مبني في ّ
محل نصب بدل من أي أو نعت له "آمنوا" فعل ماض وفاعله "ال" ناهية جازمة "تحرموا" مضارع
مجزوم وعالمة الجزم حذف النون والواو فاعل "طيبات" مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة "ما" اسم
محل جر مضاف إليهّ ،
موصول مبني في ّ
"أحل" فعل ماض "هللا" لفظ الجاللة فاعل مرفوع "الالم" حرف جر و "كم"
تحرموا ّ
ّ
ضمير في ّ
"أحل" "الواو" عاطفة "ال تعتدوا" مثل ال ّ
"إن" حرف مشبه بالفعل "هللا" لفظ
محل جر متعلق ب ـ
الجاللة اسم إن منصوب "ال" نافية "يحب" مضارع مرفوع ،والفاعل ضمير مستتر تقديره هو "املعتدين" مفعول به
منصوب وعالمة النصب الياء58.

ً َ
ََ َ ُُ َ
َ َّ َ ُ َ
ً َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َ
اع ف ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم أال ت ْع ِدلوا ف َوا ِح َدة أ ْو َما َملك ْت أ ْي َمانك ْم ذ ِل َك
النس ِاء مثنى وثالث ورب
خامسا" -فان ِكحوا ما طاب لكم ِمن ِ
َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ
ولوا"59
أدنى أال تع
َ
التحليل النحوي :وقيل (ما) ذهابا إلى الصفة .وألن اإلناث من العقالء يجرين مجرى غير العقالء :ومنه قوله تعالى( :أ ْو
ََ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ ْ َُ َ
الث َو ُر َ
باع معدولة عن أعداد مكررة ،وإنما منعت الصرف ملا فيها من العدلين :عدلها عن
ما ملكت أيمانكم) مثنى وث
صيغها ،وعدلها عن تكررها ،وهي نكرات ّ
يعرفن بالم التعريف .تقول :فالن ينكح املثنى والثالث والرباع ،ومحلهن
النصب على الحال مما طاب ،تقديره :فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ،ثنتين ثنتين ،وثالثا ثالثا ،وأربعا
أربعا .فإن قيل :الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثالث أو أربع ،فما معنى التكرير في مثنى وثالث
ورباع؟ يجيب :الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له ،والواو
دلت على إطالق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع ،إن شاءوا مختلفين في تلك
ً
محظورا عليهم ما وراء ذلك .وقرأ إبراهيم :وثلث وربع ،على القصر من ثالث ورباع
األعداد ،وإن شاءوا متفقين فيها،
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

َ ْ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ
َ
ً
واح َدة فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا
ف ِإن ِخفت ْم أال تع ِدلوا بين هذه األعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها ف ِ
َ
ً
واح َدة) بالرفع على :فاملقنع
الجمع رأسا .فإن األمر كله يدور مع العدل ،فأينما وجدتم العدل فعليكم به .وقرئ (ف ِ
َْ ََ َ ْ َْ ُ
مان ُك ْم ّ
سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين
واحدة ،أو فكفت واحدة ،أو فحسبكم واحدة أو ما ملكت أي
اإلماء ،من غير حصر وال توقيت عدد60.

والفاء رابطة للجواب وأنكحوا فعل أمر ّ
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة في محل جزم فعل الشرط وما
اسم موصول في محل نصب مفعول به" ،طاب" فعل ماض ،والفاعل ضمير مستتر تقديره :هو وهو العائد وجملة
طاب ال محل لها ألنها صلة ولكم جار ومجرور متعلقان بطاب ومن النساء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من
ضمير الفاعل ،ومثنى وثالث ورباع أحوال61.

ً
ثانيا :التحليل الداللي:
َ ْ

َ

َ

ْ

َ

الض ّال َ
ين أ ْن َع ْم َت َع َل ْيه ْم َغ ْير املَ ْغ ُ
ضوب َع َل ْيه ْم َوال َّ
يم * ص َراط َّالذ َ
أوال :قول هللا تبارك وتعالىْ :
"اهد َنا ّ
الص َراط املُ ْس َتق َ
ين"62
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ووجه داللة في اآلية :أنه سبحانه وصف "الصراط املستقيم" بأنه غير صراط املغضوب عليهم ،وهم اليهود أهل الغلو
في الدين ،وغير صراط النصارى ،وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد ،حتى خرجوا عن حدود الشرع ،ليس فقط في
ْ
َ ُْ
ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
َ َْ َ ْ َ
اّلِل ِإال ال َح َّق ِإ َّن َما
اب ال تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم وال تقولوا على ِ
العبادة ،بل حتى في االعتقاد ،يقول تبارك وتعالى" :يا أهل ال ِكت ِ
َ َُ
َّ
َ ُ َ ٌَ ْ
يس ى ْاب ُن َم ْرَي َم َ ُسو ُل َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ ُ َ ُ
َْ ُ
يح ع َ
اّلِل َو ُر ُس ِل ِه َوال ت ُقولوا ثالثة ان َت ُهوا خ ْي ًرا لك ْم
ر
اّلِل وك ِل َمته ألقاها ِإلى م ْريم وروح ِمنه ف ِآمنوا ِب ِ
ِ
امل ِس ِ
َ
َّ
األ ْ َ َ َ
َّ َ َّ ُ
الس َم َاو ِ َ َ
اّلِل إ َل ٌه َو ِاح ٌد ُس ْب َح َان ُه َأ ْن َي ُكو َن َل ُه َو َل ٌد َل ُه َما في َّ
اّلِل َو ِكيال"63.فإذا كان الصراط
ض وكفى ِب ِ
ِ
ِإنما ِ
ات وما ِفي ر ِ
املستقيم غير صراط اليهود والنصارى ،وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو في الدين ،دل ذلك على أن الصراط
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

املستقيم صراط ال غلو فيه ،فهو بين طرفين :اإلفراط والتفريط ،وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين
اإلسالمي 64.

َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
ً
اب ِبال َح ِ ّق
ثانيا :قال هللا تبارك وتعالى" :كان الناس أمة و ِاحدة فبعث اّلِل الن ِب ِيين مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين وأنزل معهم ال ِكت
َ َ ْ ََ َ
ْ ََ ُ
وه م ْن َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ْال َب ّي َن ُ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ات َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َف َه َدى َّ ُ
ف فيه إ َّال َّالذ َ
ين ُأ ُوت ُ
اّلِل
ِ
اس ِف َيما اختلفوا ِف ِيه وما اختل ِ ِ ِ ِ
ِ
ِليحكم بين الن ِ
ِ
َّ َ َ ُ َ ْ
اّلِل َي ْهدي َم ْن َي َش ُاء إ َلى ص َراط ُم ْس َتقيم"ّ 65.
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ْال َح ّق بإ ْذنه َو َّ ُ
امتن هللا سبحانه على عباده
ال ِذين آمنوا ِملا
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
َ
املؤمنين أن هداهم إلى الصراط املستقيم ،الذي هو سبيل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومن يتبعه ،قال تعالى"َ :وأ َّن
َ
َ ُ ْ َ َّ ُ
ُّ َ َ ُ
َ َ
ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َّ
اك ْم به ل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقو َن"66
الس ُب َل ف َت َف َّرق ِبك ْم َع ْن َس ِب ِيل ِه ذ ِلكم و
وه َوال تت ِب ُعوا
اطي مست ِقيما فات ِبع
ص ِِ
هذا ِص َر ِ
وللغواية والضالل سبل ،وكل سبيل غير سبيل الحق فهو معوج ،وسبيل الحق هو سبيل الرشد ،وهو الصراط
املستقيم ،فالصراط املستقيم وسط بين السبل ،التي أشارت إليها اآليات الكثيرة .فإن هذه األمة وسط بين األمم.
فوصف األمة بكونها هديت إلى صراط مستقيم ،وأنها على صراط مستقيم ،وصف يقتض ي الوسطية لها في دينها ،بين
السبل املعوجة ،ذات اليمين وذات الشمال.
ُ

ً
ثالثا :قال هللا تبارك وتعالى"َ :و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم أ َّم ًة َو َس ًطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى ال َّناس َو َي ُكو َن ال َّر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
يدا"67.
ِ

ِ

ِ

ِ

فأمة اإلسالم جعلت أمة وسطا :عدال خيارا ،والعدل الخيار يدل على كونهم بين اإلفراط والتفريط .قال الطبري" :وأرى
َ
ّ ََ
ُ ُ ُّ َّ َ َ َّ َ َ َ
ُُ
ََ
ين غل ْوا
الد ِين فال ُه ْم أ ْه ُل غل ّ ٍو ِف ِيه ،غلو النصارى ال ِذ
أن هللا تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسطِ ،لتو ُّس ِط ِه ْم ِفي ِ
َ َ َ ُ
َّ ُّ َ ُ
َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ ُ َ ْ
ََ ُ َ ْ َ ْ
اّلِل َوق َتلوا أن ِب َي َاء ُه ْم
ِبالت َره ِب و ِقيل ُه ْم ِفي ِعيس ى ما قالوا ِف ِيه ،وال ه ْم أه ُل تق ِص ٍير ِف ِيه تق ِصير اليه ِ
ود ال ِذين بدلوا ِكتاب ِ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ُ َ َّ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُّ َ ْ َ
َ َ َ ُ ََ َّ ْ َ َ َ ُ
اّلِل
ور ِإلى ِ
وكذبوا على ِرب ِهم وكفروا ِب ِه؛ ول ِكنهم أهل توس ٍط واع ِتد ٍال ِف ِيه ،فوصفهم اّلِل ِبذ ِلكِ ،إذ كان أحب األم ِ
َْ َ َ
سط َها68
أو
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ِ

َ
َ
ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومعنى ال ُت َح ّر ُموا ال تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم .أو ال تقولوا ّ
حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها
ِ
ً
تزهدا70،ظهرت عند بعض الصحابة نزعة شديدة إلى العبادة والغلو فيها واالنقطاع لها وحرموا على أنفسهم طيبات

هللا ل ُك ْم َو َال َت ْع َت ُدوا إ َّن َ
هللا َال ُيح ُّب املُ ْع َتد َ
ين َآم ُنوا َال ُت َح ّر ُموا ط ّي َبات َما أ َح َّل ُ
ابعا :قال هللا تبارك وتعالىَ " :يا أ ُّي َها َّالذ َ
ر ً
ين" 69.

أحلت لهم ،فأنزل هللا آيات تنكر عليهم هذا السبيل ،وتردهم إلى طريق الوسطية واالعتدال ،ذكر اإلمام الطبري" :إن
مجموعة من الصحابة منهم عثمان بن مظعون ،وعلي بن أبي طالب ،وابن مسعود :تبتلوا فجلسوا في البيوت ،واعتزلوا
النساء ،ولبسوا املسوح ،وحرموا طيبات الطعام واللباس إال ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل ،وهموا
بالخصاء ،وأجمعوا لقيام الليل ،وصيام النهار ،فنزلت هذه اآلية.
يقول :ال تستنوا بغير سنة املسلمين ،يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس ،وما أجمعوا له من قيام الليل
وصيام النهار ،وما هموا به من الخصاء ،فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم71-فقال" :إن
ألنفسكم حقا ،وإن ألعينكم حقا ،صوموا وأفطروا ،وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا" ،فقالوا :اللهم أسلمنا
واتبعنا ما أنزلت72.

َ ُ َ َ َ َُ
َ ّ
الن َساء َم ْث َنى َو ُث َال َث َو ُر َب َ
ً
اع"73هذا نموذج من نماذج
انكحوا ما ط
اب لكم ِّمن ِ ِ
خامسا ":قال هللا تبارك وتعالى" :ف ِ
الوسطية في باب تشريع تعدد الزوجات حيث ُو ّسط بين اإلفراط والتفريط ،وكان املجوس وعبدة البقر واملشركون من
العرب قبل اإلسالم ،يتزوج واحد منهم بمئات النساء ،وأما أهل الكتاب فكانوا ال يسمحون للرجل بأكثر من زوجة،
فجاء اإلسالم وقيد الزواج بأربع نسوة واشترط في ذلك العدل ،في جميع الحقوق التي في إمكان الزوج كاملبيت،
والجماع ،والنفقة ،واملسكن ،وغير ذلك ،ولم يستثن من ذلك إال امليل القلبي الذي ال يملكه أحد ،بشرط أال يكون له
تأثير في املعاملة الظاهرة ،ولذلك حث هللا تعالى من يخش ى التقصير على اجتناب التعدد ،فقال تعالى في ختام اآلية
السابقة"َ :فإ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال َت ْع ِد ُلوا َف َو ِاح َد ًة َأ ْو َما َم َل َك ْت َأ ْي َم ُان ُك ْم َذ ِل َك َأ ْد َنى َأ َّال َت ُع ُولوا"74،فجعل هللا تعالى العدل ً
أمرا
ِ
ََ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
َُّ
النس ِاء ولو حرصتم فال ت ِميلوا كل
الزما يتحرى بقدر الوسع والطاقة كما قال تعالى" :ولن تست ِطيعوا أن تع ِدلوا بين ِ
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ِ

ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ
اّلِل َك َ
صل ُحوا َو َت َّت ُقوا َفإ َّن َّ َ
ان َغ ُف ً
ورا َر ِح ًيما"75،ألن العدل الكامل املطلق غير مستطاع،
امل ْي ِل فتذ ُروها كاملعلق ِة وِإن ت ْ ِ
ِ
خاصة ميل القلب ،فأمر هللا تعالى بالعدل املمكن ،الذي ال يترخص فيه صاحبه وال يتنطع ،وال شك أن الطريق التي
هي أقوم وأعدلها ،هي إباحة تعدد الزوجات ألمور محسوسة يعرفها كل العقالء .أن املرأة الواحدة تحيض وتمرض،
وتنفس إلى غير ذلك من العوائق املانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ،والرجل مستعد للتسبب في زيادة األمة ،فلو
حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطال في غير ذنب76.

ومنها :أن هللا أجرى العادة بأن الرجال أقل ً
عددا من النساء في أقطار الدنيا ،وأكثر تعرضا ألسباب املوت منهن في جميع
ميادين الحياة ،فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج ،فيضطرون إلى ركوب
الفاحشة ،فالعدل عن هدي القرآن في هذه املسألة من أعظم أسباب ضياع األخالق ،واالنحطاط إلى درجة البهائم في
عدم الصيانة والحافظة على الشرف واملروءة ،واألخالق77.

ومنها :أن اإلناث كلهن مستعدات للزواج ،وكثير من الرجال ال قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم،
فاملستعدون للزوج من الرجال أقل من املستعدات له من النساء ،ألن املرأة ال عائق لها ،والرجل يعوقه الفقر وعدم
القدرة على لوازم النكاح ،فلو قصر الواحد على الواحدة ،لضاع كثير من املستعدات للزواج ً
أيضا بعدم وجود أزواج،
فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفش ي الرذيلة ،واالنحطاط األخالقي ،وضياع القيم اإلنسانية ،فإن خاف الرجل
أال يعدل بينهن ،وجب عليه االقتصار على واحدة ،أو ما ملكت يمينه ،وامليل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن ال
يجوز ،أما امليل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض ،فهو غير مستطاع دفعه للبشر ،ألنه انفعال وتأثر نفس ي ال
فعله78

الخاتمة:
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ِ

تحدث الباحثان في هذه املقالة عن مفهوم الوسطية لغة واصطالحا وأسسها وعرضا خمس اآليات املختارة من القرآن
َّ
الوسطية تعني َّ
َّ
ً
مسلما قد
التنازل والتساهل ،فإذا رأوا
الكريم وحلالها تحليال نحوية وداللية ،واتضح من املقالة أن
ُ
النبوة ،قالوا له :ملاذا ت ّ
التزم ّ
الصراط املستقيم ،وسار على هدي َّ
شدد على نفسك وعلى اآلخرين ودين هللا وسط؟
ِ
ولذلك نجد في واقعنا املعاصر أن أكثر الذين ُي َرمون َّ
ّ
َّ
ً
باألصولية هم من الذين التزموا باملنهج
وأخيرا
والغلو
بالتطرف
على وجهه َّ
الصحيح.
من أهم النتائج التي وصل إليها الباحثان خالل إجراء هذا البحث:
-

إن منهج الوسطية يوجد في كل من العقائد والعبادات واألخالق والتشريع.

-

إن القرآن الكريم يقرر منهج الوسطية في العبادة بأساليب متعددة ومتنوعة فأحيانا بيان االنحراف الواقع
في حقيقة العبادة وأحيانا بيان كيفية عبادته وحده سبحانه _ وتعالى.

-

إن سورة الفاتحة تقرر منهج الوسطية من أولها إلى آخرها ووضعت القاعدة واملنطلق ورسمت منهج
الوسطية وحددت معامله ثم جاءت اآليات بعد ذلك مقررة لذلك وداعية له.

-

إن اإليمان باملالئكة أصل من أصول االعتقاد ،ال يتم اإليمان إال به ،واملالئكة من عوالم الغيب التي امتدح
ً
تصديقا لخبر هللا سبحانه وإخبار رسوله صلى هللا عليه وسلم.
هللا الؤمنين بها،

وأخيرا وليس آخرا َ
ُ
نسأل أن ينفع هذا البحث الدارس ي اللغة العربية ،وهللا املوافق للصواب ،وباهلل التوفيق.
هللا
الهوامش واملصادر
 1إبراهيم مصطفى ،وزمالءه ،املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،نشر:دار الدعوة،ج ،2/ص.1031:
 2إبراهيم مصطفى ،وزمالءه ،املرجع السابق،ج ،2/ص.1031:
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 3ابن فارس ،أحمد بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،نشر :دار
الفكر1399،هـ1979،م ،ج ،6/ص.108:
 4ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان العرب ،نشر :دار صادر – بيروت،
ط 1414 ،3/هـ ،ج ،7/ص.428:
5الفيومي ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ،املصباح املنيرفي غريب الشرح الكبير ،نشر :املكتبة العلمية – بيروت ،ج ،2/ص.658:
 6ابن منظور ،املرجع السابق ،ج ،7/ص.429:
 7ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن األزدي ،جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منير بعلبكي ،نشر :دار العلم للماليين – بيروت ،ط،1/
1987م ،ج ،2/ص.838:
 8سورة البقرة ،اآلية.143:
 9الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر ،تفسيرالطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :الدكتور
عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ،نشر :دار
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
ط 1422 ،1/هـ 2001 ،م،ج ،2/ص.627:
 10البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي ،صحيح البخاري ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،نشر :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
ط1422 ،1/هـ ،ج ،6/ص.4487:
 11األندلس ي ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ،البحر املحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي محمد
جميل،نشر :دار الفكر – بيروت،ط 1420/هـ ،ج ،6/ص.587:
 12ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،نشر:
دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2/هـ1999،م ،ج ،1/ص.454:
 13البخاري ،املرجع السابق ،ج ،9/ص.7423:
 14سورة البقرة ،اآلية.238:
 15محمد بن أحمد الصالح ،أ .د ،.وسطية اإلسالم وسماحته ودعوته للحوار ،نشر :الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية
بدون بيانات ،ص.3:
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ِ

ّ 16
الس ِج ْستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ،سنن أبي داود ،تحقيق :محمد محيي الدين
ِ
عبد الحميد ،نشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ،ج ،1/ص.681:
 17ناصر بن سليمان العمر ،الوسطية في ضوء القرآن الكريم ،نشر :الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات،
ص.35:
 18ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،4/ص.387:
 19سورة النساء ،اآلية.171:
20القزويني ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيس ى البابي الحلبي،ج ،2/ص.3029:
َّ َّ 21
الصالبيَ ،علي َم َّحمد محمد (الدكتور) ،الوسطية في القرآن الكريم ،نشر :مكتبة الصحابة ،الشارقة  -اإلمارات ،مكتبة التابعين،
القاهرة – مصر ،ط 1422 ،1 /هـ2001 ،م ،ص.49:
َّ َّ 22
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
َّ َّ 23
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
 24ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،4/ص.490:
َّ َّ 25
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
 26سورة طه ،اآلية.45:
 27الطبري ،املرجع السابق،ج ،16/ص.76:
 28ابن منظور ،املرجع السابق ،ج ،7/ص.368:
 29مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر :دار إحياء التراث العربي –
بيروت ،ج ،1/ص.681:
 30سورة األنعام ،اآلية.31:
 31الطبري ،املرجع السابق ،ج ،11/ص.325:
 32سورة الكهف ،اآلية.28:
 33ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،1/ص.465:
 34سورة السجدة ،اآلية.16:
 35الطبري ،املرجع السابق،ج ،21/ص 99:ـ .102
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أتويل املصطلحات النحوية يف قصيدة حرف الراء من ديوان مناسك أهل الوداد
يف مدح خري العباد
إعدإد:
ادلكتور الش يخ عامثن أمحد
احملارض بقسم اللغة العربية جامعة ابيرو ،كنو – نيجرياي
ملخص البحث:
يتمتع األدب الصويف أبلفاظ وعبارات ذات جتربة روحية حساسة  ,وذوق نفساين عميق ،مما جعل هذه األلفاظ والعبارات –
يف أغلب األحيان – ذات دالالت متنوعة  ،وقابلة لكثري من التأويالت ،األمر الذي أاتح للصوفية الفرصة أبن يؤولوا النص
من معناه األصلي واإلتيان مبعان اثنوية من فضاء الفكر الصويف مما يناسب سريهم وسلوكهم ،فتصبح لكلمة أو مجلة داللة
خاصة هلم .ومن بني هذه الداللة حتويل مصطلحات حنوية إىل معان صوفية حتتاج إىل دراسة عميقة ،لفك هذه الرموز من
معانيها اللغوية إىل معان اثنوية صوفية .تسعى هذه الورقة إىل تتبع تلك الكلمات ذات املعاين التورية الصوفية يف هذا الديوان
ابلتحليل األديب إلبراز مزاايها الفين ،وحماولة مسخ الغبار عما يقوله بعض املعاصرين عن هذا التأويل أو اإلشارة أوالرمز
الصويف ،آال أنه تكلف من الشاعر .وللوصول إىل هذا اهلدف وضعت املقالة خطتها على النحو التايل:املقدمة ،خلفية اترخيية
عن الشاعر وكذلك مضمون القصيدة  ،مث املعىن والتأويل حسب ورودمها يف الديوان ،مث اخلامتة واهلوامش واملراجع.
ABSTRACT
Sufi literature is indeed rich in words and expressions containing delicate spiritual experience, and deep
psychological appreciation,. This makes these words and expression.-dominantly-availing the sufists the
avenue to interpreted the text figuratively in line with the sufirealm, and in consonance with their norms and
attitudes, giving the term a new specified meanings related to their domain:- This include grammatical terms
interpreted from sufi perspective, requiring a deep study, thus the paper aims at conducting a literary study of
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these technical words with sufi connotation in the anthology, with a view of uncovering its artistic
advantages, in a rejoinder to some modern critics who claim that the poet uses these interpretations by way of
mannerisms; to attain its objectives the paper is set in the following sub-themes: introduction, Background on
the author and the anthology, meaning and interpretation in the anthology, conclusion, and notes and
references.

املقدمة
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على رسول هللا ،سيدنا ونبينا سيد األولين واآلخرين ،صاحب املقام املحمود،
واللواء املعقود ،وعلى آله وصحبه أصحاب الكرامات الظاهرة والفصاحات الباهرة.
أما بعد؛ فاملدائح النبوية باب كبير من أبواب الشعر الصوفي ،وركن أساس ورصين من أركانه  ,وقد قال فيه الشعراء
– في مختلف العصور – الكثير ،وأجادوا إجادة بارعة ،وال ينس ى التاريخ اإلسالمي ما قام به الصوفي الجليل اإلمام
البوصيري ،واإلمام يوسف النبهاني ،واإلمام البرعي في هذا املجال ،وقد وجد في غرب إفريقيا ممن سلكوا مسلك هؤالء
الفطاحلة ونهجوا طريقهم في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم .منهم الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي السنغالي،
ّ
الصوفي ،والذي خلف وراءه ديوانه املشهور "نزهة األسماء واألفكار في مديح األمين ومعاني املختار"  ،وهو مجموع
دواوينه الستة في مدح الرسول ،وديوانه "مناسك أهل الوداد"واحد من مجموع هذه الدواوين الستة.
نبذة وجيزة عن الشيخ
هو الشيخ إبراهيم إنياس بن الحاج عبدهللا الكولخي ،يكنى بأبي إسحاق ،ولد يوم الخميس /15رجب1320/هـ =
1900/10/18م في قرية َط ْي َب َأ ِن َ
يس)1(.
نشأ الشيخ في كنف والده الذي تولى كفالته وتربيته وتعليمه  ,حتى حفظ القرآن الكريم ،وأتقن العلوم الدينية
والعربية )2(.ويقال إن الشاعر كان يختم القرآن الكريم مرتين في كل أسبوع ،ختمة عن ظهر قلب ليال ،وأخر نظرا في
املصحف نهارا)3(.
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ومن إسهاماته ما أفتى به من إبقاء مقام إبراهيم على مكانه ،حينما اقترح مفتي اململكة السعودية على نقل رابطة
العالم اإلسالمي بأن ينقل مقام إبراهيم لغرض توسعة املطاف ،فألف الشيخ كتابه "سبيل السالم في إبقاء املقام"،
فذكر حججه وأدلته ،فرجعت الرابطة عن موقفها)4(.

وبعد حياة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي ،انتقل الشيخ إلى الرفيق األعلى في الخامس عشر من رجب عام 1390م-
1975م)5(.

ديوان "مناسك أهل الوداد في مدح خيرالعباد".
وهو الديوان السادس من مجموع الدواوين "نزهة األسماع واألفكار في مدح األمين ومعاني املختار" .يحتوي على تسعة
وأربعة وأربع مائة بيت ( )449على اختالف القوافي لألبيات ،ونظمه الشيخ على بحر الطويل ،واتخذ طريقة األبجدية في
بداية كل قصيدة ،مما جعل النظام نظاما منطقيا ،بدأ بحرف األلف ثم الباء ،ثم الجيم ،وهكذا إلى آخر القصيدة.
خصصه الشاعر بمدح حبيبه صلى هللا عليه وسلم ولم يستطرد فيه ملدح أحد من شيوخه في الطريقة أو غيرهم .
واختارت املقالة قصيدة حرف (الراء)( )6لورود هذه املصطلحات النحوية فيها والتي افتتحها بقوله:
أمـن ذكر خير الخلق وهو منير

سـما لك شـوق الت حين تسير

وهي تحتوي على اثنين وسبعين بيتا (.)72
املعنى األصلي والتأويل في املستوى اللغوي واالصطالحي.
املعنى األصلي كما يبدو من املنظور اللغوي ،هو اللفظ الذي حمل على معناه الظاهر الذي ينساق إليه بدون صرف
عن ظاهره ،فيتقيد اللفظ على وضعه األصلي الذي وضعه الواضع ،فيفيد معناه األصلي .وقال بعض علماء اللغة :
اليقال عنيت بحاجتك إال على معنى قصدتها  ,من قولك عنيت الش يء أعنيه  ,إذا كنت قاصدا له ,ويقال أيضا عنيت
فالن ا عنيا  ,أى قصدته  ,ومن تعني بقولك؟ أى من تقصد ؟ ويقال  :عرفت ذلك في معنى كالمه ومعناة كالمه  ,وفي معنى
كالمه  )6( .أما التأويل فقد جاء في املراجع اللغوية في مادة (أول) تأويل وهو الرجوع إلى الش يء ،وفسر أول الكالم
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وتأوله :دبره وقدره )7(.وفي االصطالح :نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لواله ما ترك ظاهر
اللفظ)8(.

وجاء في حاشية السيد الشريف الحسيني الجرجاني على كتاب الكشاف ..." :وتأويله أن يصرف خالف ظاهره ألمارة
تدل عليه" )9(.فهو – إذا – استحضار املعنى الضمني بالرجوع إلى املعاني الظاهرة  ،إلى السياق على ما تفيده الكلمة في
رحابها اللغوي ،ليكون ذلك تقريبا إلى ذهن القارئ.
فإنتاجات الصوفية سواء شعرا كانت أو نثرا تأتي نتيجة الذوق الروحي ،فتحمل معان عميقة ،ورؤية نفسانية ،بعد
تدريبات وجدانية مما قد ال يستطيع اللفظ إبراز هذه املعاني الروحية ،ومن ثم يؤولونه من معناه الظاهر واإلتيان
بمعنى ثان من فضاء الفكر الصوفي الذي يناسب مع سيرهم وسلوكهم" .فالصوفيون بعد النظرة األولى للنص
(اللفظ) يعودون للمرة الثانية ويستخرجون منه معان غريبة بعيدة عن املعنى األساس للنص (أو اللفظ) ويعرف هذا
النوع بالتأويل الصوفي ،وهو يعني نقل الكالم من الظاهر إلى الباطن باعتماد نوع من اإلشارة")10(.

وذلك ألن اللغة عندهم تكونت من منظور صوفي خاضع لسلسلة من االستعدادات واملمارسات الخاصة ..." .فالنص
ال يكون بعد إجهاد عقالني وتخطيط إنشائي مسبق ،بل من إجهاد استعداد روحي وراء النظر العقلي ...،وألن الكلمة
أو الش يء عندهم ال يماثالن الدال واملدلول ،بل هما يستمدان معناهما من خالل التمثيل الثقافي ،وهذا التمثيل هو
الذي يطابق الدال واملدلول بالكلمة أو الجملة")11(.

الشك أن هذا التمثيل الثقافي ،إنما يطبق خارجا على اللغة األصلية ،ومثلوا على ذلك بكلمة (الجوع) ،فهي "كلمة
عربية ومفهوم اقتصادي له أسبابه ،ومصطلح سياس ي ،ويمكن أن يكون مجازا أدبيا .أما عند الصوفية فمصطلح له
أركانه وأسلوبه وغايته ،فهم – الصوفية – يأخذون نتيجة الكلمة لينطلقوا إلى مجال آخر ،فالجوع عندهم وسيلة
للتقرب في هللا تعالى ،وهو أحد أركان املجاهدة")12.
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أما وجود القرينة املانعة من إرادة املعنى األصلي قد ال توجد في الرموز الصوفية ،فإن كلمة الجوع ال تعطي من قريب
أو بعيد معنى مجاهدة النفس ،وعلى هذا "من العبث البحث فيه (األدب الصوفي) عن قرينة لفظية مانعة من إرادة
املعنى الظاهري ،وتتجاوزه إلى املعنى الرمزي ،فالقرينة ال توجد إال نادرا ،وبذلك تبقى شخصية الصوفي ذات االعتبار
والعنصر املهم الذي تعتمد عليه العالقات الرمزية")13(.
ولعل هذا من األسباب التي جعلت الصوفية يفضلون التأويل ،فيعبرون عن أحاسيسهم بهذه املدلوالت تقريبا إلى
أفهام الناس إلى ما يجدونه من األذواق.
وعلى أي حال ،فالكلمة أو الجملة تأتي على حالتين ،األولى حالة اكتشاف معنى الكلمة أو الجملة من حيث أنها مكونة
من مدلول لغوي قاموس ى  ،والثانية من حيث ورودها مؤولة إلى معنى ثان ،يمكن للقارئ الغوص فيها واالنسياق وفكها
على نحو تترابط فيه األمور وتتدعى)14(.

على أن هذا االستعمال املؤول من املعنى األصلي لم يسلم للنقد ،فقد اتهم بعض النقاد الصوفية باملبالغة والتكلف،
وحمل اللغة على ما لم توضع ألجله ،وهو تأويل بدون أي مبرر لغوي( )15ويرى الكاتب أن مثل هذه التأويالت –
والسيما في املصطلحات العلمية – غالبا ما تعتمد على املشابهة بين الدال واملدلول ،فاملجازات اللغوية تلعب دورا
مهما جدا في هذا التنقل الداللي من الظاهر إلى الباطن.
فاملبتدأ والخبر مصطلحان نحويان ،فاألول هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية ،والثاني هو االسم املرفوع
املسند إلى األول ،بينما نظر الصوفية إلى املعنى اللغوي لهذين املصطلحين النحويين  ،فقاسوا على هذا ،فقالوا:
املبتدأ به واملنتهى إليه هو الحق سبحانه وتعالى ،فـ(هو األول واآلخر والظاهر والباطن))16(.
املعنى والتأويل حسب ورودهما في الديوان
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في ضوء ما سبق من أقوال الباحثين ،وعلى نسج كل تلك الخطوط التأويالت ،تسير هذه املقالة ،وتأخذ منهجها في
وصف بعض أبيات هذا الديوان ،وصفا لظاهر النص حينا ،وفك غموضه ورموزه الباطني حينا آخر.
وقد وردت بعض املصطلحات النحوية في الديوان رمزا وإشارة وتلويحا ملعان عجزت اللغة الصريحة عن إفصاحها
وإبرازها ،على نحو ما يقوله الشيخ إبراهيم إنياس في األبيات التالية:
محمـد محـمود املقـام منـبأ

وآدم طيـن والبشـير نذيـر

كـالم قديم ليس حرفا وإنـه
وال إسم وال فعل ّ
فرق كـالمه

لـوحي وباري العاملين مشير
عن السمع والتعبير وهو زبور

بل أمر مض ى مستقبال كان لم يكن

يضارع وحي الغير وهو خبير(17

يمدح الشاعر حبيبه صلى هللا عليه وسلم ،يضيف اليه صفات املجد والشرف التي خصه هللا تعالى بها ،فهو مختار
اإلله وصفيه ،أرسله بشيرا ونذيرا.
محـمد مـختار اإللـه صفيه

ومن عنده قد جاء وهو بشير

ثم استطرد إلى وصف كالم هللا تعالى على أنه كالم قديم ليس اسم وال فعل وال حرف ،وإن كان يتضمن أوامر تطلب
تنفيذها ،إما أنها مضت في األمم السابقة أو هو أمر مستقبل يراد اإلتيان به في حينه.
فالشاعر لجأ في بعض األحيان إلى الذوق كمرجع أساس ي إلفصاح عما ما تنطوي اليه سريرته ،وساعده على ذلك
آليات لغوية ،مما يدل على عبقرية الشاعر وتبحره في العلوم العربية ،استمع إليه في هذه األبيات وهو يقول:
ّ
إلى حـزبه جزما وتم سرور
فكسـر أصناما بفتح وضـمنا
وآخـر مخفوض وذاك جزور

فقـسم بـرفع خصـه بنيابة
تع ّـرف فيـه الحق وهو منكر

وهو مبتدأ الكونين وهو أخير

فـإني به املوصول وهو إشارتي

بـه وإلـيه فـاملشير منـير
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هـو الفاعل املرفوع بالضم نائبا

عن الحضرة العليا وهو جدير ()18

استخدم الشاعر هذه املصطلحات النحوية كرمز وتلويح بمعان روحية عميقة ،وهو يصور حاالت صوفية وجدانية،
وإن كان يبدو من خالل ظاهر النص ،أن الشاعر يتحدث عن فتوحات النبي عليه الصالة والسالم ،حيث أبلى فيها
يد أن املعاني الروحية الباطنة في هذه األبيات تخص بعض القوم بفيوضات ربانية ،حيث أن هللا تعالى
بالء حسناِ ،ب ِ
تولى أمرهم ،فكسر أصناما أي كل ما يصرف اإلنسان عن طاعة هللا تعالى من هوى النفس ،وحب الدنيا ،وغواية
الشيطان ،فمن عليهم أيضا بالفتح الذي هو – عند الصوفية – فتحة القلوب وتنقيتها من الكروب بمفاتحات
الغيوب)19(.
ثم تعقب على هذا الفتح بذكر خصلة أخرى وهي ضم هللا تعالى إياهم ،وهي إشارة أخرى إلى ضم النفس وكفها عن
حظوظها وهواها بلجام املجاهدة واملخالفة ،فيرتفع الصوفي إلى مقام املشاهدة )20(.فلما ظفروا بهذه العناية من هللا
تعالى تحققوا واتصلوا بحزبه عليه الصالة والسالم ،التي هي غايتهم القصوى ،فجزموا جزما روحيا ،واستطاعوا حذف
جميع العالئق ،وسكنوا تحت جريان أحكام الحقيقة من غير إخالل بش يء من آداب الشريعة )21(.ويقال "الجزم
بشهود الحق حذف عالئق القلب وشواغله ،فال يبقى إال قلب مفرد ،فيه توحيد مجرد ،وقد جعل الهموم هما واحدا،
فكفاه هللا هم دنياه ،وضمن له عاقبة أخراه")22( .
فقـسم بـرفع خصه بنـيابة

وآخر مخفـوض وذاك جـزور

تعرف فيه الحـق وهو منكـر

وهـو مبتدا الكونين وهو أخير

عبر الشاعر بهذين البيتين عن تجربة صوفية ،فقسم الخالئق إلى فئتين ،فئة آمنت بالرسول واتبعوا النور الذي جاء
به ،فنجت وارتفع قدرها وشأنها عند هللا تعالى ،بينما هلكت فئة أخرى لعدم إيمانها بالرسول ،فرمز بالفئة األولى
بالرفع (فقسم برفع) واآلخر بالخفض (وآخر مخفوض).
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بينما توحي املعاني الباطنة أن (الرفع) في البيت يأتي على معنى رفع الهمم إلى هللا تعالى ،ويأتي أيضا – عند الصوفية –
على صفات متنوعة ..." ،يكون (الرفع) بأن ترفع قلبك عن الدنيا وهو نعت الزهاد ،وقد يكون بأن ترفع قلبك عن اتباع
الشهوات واآلمال املوبقة  ،وهو نعت العباد ،وأصحاب األوراد واالجتهاد ،وقد يكون بأن ترفع قلبك عنك ،وتعتقد إنه
ال يجيء منك ش يء ،وهذا نعت أصحاب االنكسار وأرباب الخضوع واالفتقار")23(.
أما كلمة (نيابة) في البيت ،فمن إيحاءها الدعاء والرجاء من الشاعر ،فلعله يرجو ويدعو من هللا تعالى أن يكون من
ضمن ورثة األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ألن العلماء هم الورثة األنيباء.
أما الفئة الهالكة فوصفهم بالخفض (مخفوض) وأصله – عند الصوفية – الجهل ،وقد ورد في كتاب خالصة شرح
ابن عجيبة قول الكوهيني" :الخفض وهو الذل والهوان ،وعامله الجهل وارتكاب املعاص ي واتباع الهوى")24(.
يمدح الشاعر الرسول صلى هللا علبيه وسلم في البيت الثاني ،ويؤكد عقيدة الصوفيين من عدم إدراك الحقيقة
املحمدية ،فيقول ال يعرف حقيقته صلى هللا عليه وسلم إال هللا وحده ،أما الخالئق فقد خفي عليهم هذه الحقيقة.
ومن خصوصيته عليه الصالة والسالم أنه جاء أخيرا نبيا مرسال ،وهو مقدم على جميع الخلق .
ولعل الشاعر يرمز بهذه الجمل إلى أن الرسول تعرف عند الخلق باملعجزات الحسية واملعنوية ،فشخصيته تشبه
صفة املشبهة باسم الفاعل ،والحال أنه صلى هللا عليه وسلم تنكر عليهم ،إذ املعرفة على حسب تأويل الصوفية تأتي
على معنى " ...املعرفة ظاهرة بما استدل عليها بعالمتها ،والنكرة باطنة بما أبهم من خفي مشكالتها ،فلذلك سبحانه
وتعالى تعرف إلى خلقه بآياته ومصنوعاته ،فكان هو الظاهر ،ثم تنكر بعزيز ذاته ،فكان هو الباطن")25(.
وعلى هذه النتيجة صار الرسول عليه الصالة والسالم مقدم في الخلق ومؤخرا في اإلرسال واإلبالغ ،فجمع بين املزيتين،
فأعطى األعلى لألعلى ،إذ املبتدأ والخبر في املصطلح الصوفي يأتي على "املبتدأ أعطى رتبة التقدم ،لتجرده عن العوامل
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اللفظية ،فاستحق أن يبتدأ به ،وأعطى من اإلعراب حكم الرفع ،ألنه مقدم على النصب والجر ،فأعطى األعلى
لألعلى")26(.
فإني به املوصول وهو إشارتي

بـه وإلـيه فـاملشير منـيـر

اختصت بعض الكلمات العربية لتعلقها بغيرها في إفادة املعنى ،فال تفيد معنا تاما إال إذا اقترنت بغيرها ،ومن بين هذه
الكلمات اسم املوصول الذي ال تتم الفائدة بذكره وحده إال بعد تعلقه بصلته ،فكلمة (ما) و(من) و(الذي) وغير ذلك
من األسماء املوصولة ،ال تستقل بمعنى وحدها أبدا إال بعد إيرادها في النظم.
فإذا كان اسم املوصول املوصوف بتلك الصفة ال حول له وال قوة في استقالله فإن الشاعر يشبه اسم املوصول أمام
محبوبه صلى هللا عليه وسلم ،فهو املوصول ،والنبي صلى هللا عليه وسلم هو صلة املوصول ،فال حيلة وال تدبير له.
فالصوفية يؤولون اسم املوصول على أنه " ...من الناس من ال يستقل بتدبيره ،وال يكون له ُّبد من غيره ،ثم إن أراد هللا

به خيرا َ
من عليه طريق املخلوقين ،وفتح عليه طريق شهود الحق")27(.

وكان الشاعر ممن يتبع سنن العرب الفصحاء حينما الحظوا إنكار منكر عليهم أو سؤال من يتردد في األمر ،فيقتض ي
الحال واملقام رد الفعل بما يناسبه من الحكم ،فبعد توكيد الشاعر في البيت على تعلقه بمحبوبه اتبع ذلك بتوكيد
آخر ،فعبر بالضمير املنفصل (هو) في البيت الثاني ،دفعا لهذا اإلنكار.
فكما أن الفاعل هو العامل الحقيقي للفعل مستحق للرفع أو بما ينوب عنه  ،فإذا وجود الفاعل ،فال وجود لنائبه وال
عمل له ،فكذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هو الفاعل الحقيقي لتصرفات الشاعر ،وقد تولى أمره ،مما ّ
سيره
بأن يكون نائبا عنه.
هو الفاعل املرفوع بالضم نائبا

عن الحضرة العلياء وهو جدير

وقد شغـل الهادي جمال اإلله

فـالزمه طول الزمان حضور

فإحسانه والحسـن فيه تنازعا

وسبحان من ما شا عليه قدير
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ولم يزل يصور حالته وعدم سيرورته أمام محبوبه صلى هللا عليه وسلم مستخدما مصطلحات نحوية ذات معان
ُ َ
ظاهرة ،وأخر متشابهة ،طيا ألسرار روحية وجدانية ،قد تخفى على الخواص فضال على العوام ،يقول في ذلك:
ترى كل مفعولي بفعل محمد

وحالي وتمييـزي إليه يشـير

أضيف إليه كل نعت مؤكدا

ذمامي وعطفي واألمين مجيـر

فجمعي وتصريفي لحب محمد

وفـيه بـيوعي هل تراه يبور

يبدو من إيحاء معاني هذه األبيات أن الشاعر يحاول اإلفصاح عما يجود ويفيض عليه حبيبه من الفيوضات الربانية
والتي يفتخر بها.
إذا عدد األقوام يوما وفاخروا

فخـارا فـإني باألمين فخور

شبه الشاعر نفسه باملفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل ،فجميع تصرفاته كانت نتيجة فعل املصطفى عليه
السالم ،فهي مستعملة بعامل "كل ّ
ميسر ملا خلق له" .فاملفعول به عند الصوفية يأتي على " ...االسم املنصوب بجريان
املقادير عليه ،لم يبق له تدبير وال اختيار ،وهو الذي يقع به الفعل مع هللا ،وهو آلة لفعله" )28(.ويأتي على معنى
أيضا " ...الذي تحقق فناؤه ،وكمل بقاؤه باهلل ،فغاب عن وجوده ووجود فعله ،فهو مفعول به في كل ما يفعل ويذر،
ليبس له عن نفسه اختبار وال مع غيره هللا قرار ،فعله باهلل وهلل  ،وتركه باهلل وهلل ")29(.
ثم أكد هذا التسليم الكلي هلل تعالى ولرسوله عليه السالم فينص على أن أصله (جمعي) وفرعه (تصريفي) وحاله
(حالي) وتمييزه (تمييزي) من فيوضات الرحمان والتي يفيض به الرسول عليه السالم ،فهو ال يطلب الشاعر شيئا من
أحد سوى رسول هللا حبيبه.
ولكـنه جـار محب وخادم
فليس يبالي مـن سواك أما ُ
در
فسيان عندي ذان لم أرج غيره

بفضلك ها هو بالعطاء جدير
أم البرمكي أو ذو غنى وفقير
مـنال حبـيبي يستمر يدير
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انتهز الشاعر الفرصة السانحة ليقترن مدحه لحبيبه مع شكره هلل وإجالله هلل تعالى مستطلبا املزيد(( ،لئن شكرتم
ألزيدنكم)) ،إذ (الحال) هو وارد يرد على القلب من كشف أسرار الذات وأنوارها" )30(.والتمييز "ال يكون العارف عارفا
(باهلل) حتى يحصل له التمييز بين الضدين اللذين وقع بهما التجلي ،فيتميز بين الربوبية والعبودية في مظهر واحد،
وبين الروحانية والبشرية ،وبين الحس واملعنى" )31(.فهذه املعاني الروحية املذكورة في تلك األبيات من النعم التي
أنعم هللا تعالى بها على الشاعر ،فيكون ذكرها في هذا املقام تحدثا بنعمة هللا تعالى(( ،وأما بنعمة ربك فحدث)).
ونختتم هذه املقالة بما قاله الشاعر في ديوانه – تيسير الوصول إلى حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم –:
فإن تسـألوني عن حبيبي وسيدي

فطه حبيب هللا مـا الغير مـا وما

فـوقتي وساعاتي صرفت لذكره

صالة ومدحا منه قد صرت جيلما

فآثرت حب املصطفى دون غيره

ولو أم كـلثوم ولو كـان مـريم

فـوهللا مـا في القلب حظ لغيره

فغـير رسول هللا ليس لتعـلما()32

الخـاتمة
تناولت الورقة إنتاج شخصية عاملية صوفية ،نشأت في غرب إفريقيا ،جمعت بين الشريعة والحقيقة ،أو قل اغترفت
وزودت بالعلوم اللغوية والشريعة والعلوم الوجدانية ،أبرزت الورقة مزايا هذين العلمين حسب معنى الظاهر وتأويله
من خالل أسلوب الديوان ،ودرست هذه املصطلحات بمنظار الصوفية ،إذ أنهم استخدموها وأرادوا بها معاني روحية
نفسانية .وأخيرا حصلت الورقة على النتائج اآلتية:
 إن الشيخ إبراهيم إنياس ممن أوتي حظ وافر في العلوم اللغوية والسلوك الصوفي. إن ديوان الشيخ في املديح النبوي كان من أمهات الكتب ،ومصدر من مصادر الدراسة األدبية . سعة الكلمات العربية في رحاب املعاني اللغوية أو االصطالحية مما أتاح للصوفية أن يؤولوا األلفاظ أوالجمل.
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 اعتمد الصوفية– في كثير من األحيان – على الذوق كمرجع أساس ي الفصاح عما تنطوي عليه شعورهموسلوكهم ،فاستخدموا ألجل ذلك الرمز واإلشارة والتلويح لغرض صوفي.
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احلقول الداللية أللفاظ الطبيعة يف معلقة امرئ القيس دراسة داللية
إعدإد :
أول إبرإهمي إمام
قسم إللغة إلعربية و إدلرإسات إالسالمية إجلامعة إلفدرإلية غسو والية زنفرإ ،نيجرياي
إمللخص:
من إملعلوم أن إالنسان يعيش عىل هذإ إلكوكب إلريض حماطا بظوإهر طبيعية لها تأثري عىل حوإسه
ومشاعره وأفاكره إليت تدفعه أحياان إىل تصور بعض إملعاين إملتعلقة بتكل إلظوإهر إلطبيعية إس تجابة
ذهنية ملثري خاريج و هذإ إملثري إخلاريج البد هل من الارتباط بحدى إحلوإس إمخلس ( إلسمع ،
إلبرص ،إلشم ،إذلوق ،إللمس) وبلتايل تتحول هذه إالس تجابة إذلهنية مثريإ لرموز لغوية توإفرت فهيا
رشوط محل إملعىن إذلي هو موضوع عمل إدلالةل وإذلي تشعبت منه نظرية إحلقول إدلاللية  ،إلقامئة عىل
أساس تصنيف إللكامت إليت تشرتك دالليا للكشف عن إلعالقات بيهنا عن طريق حتديد إلعنارص
إلتكوينية ملعاين إللكامت  ،ومع أن معلية حتليل معىن إللكمة إىل عنارص إمتدإد نظرية إحلقول إدلاللية ،
فانه ميكن قبول نظرية إحلقول  ،بدون إلتحليل إلعنارصي أو إلعكس  ،ومن مث ميكن إلقول بتصنيف
مجموعة معينة من إللكامت تشلك حقال ومتكل عالقات متنوعة بيهنا دون أن يسري إلباحث بلتحليل إىل
مرحةل حتديد إلعنارص إلتكوينية للك لكمة  ...وعىل هذإ إلمنط 1
جاءت هذه إملقاةل متناوةل درإسة موجزة
عن حياة إمرئ إلقيس و إلتعريف مبعلقته ،و حتدثت عن نظرية إحلقول إدلاللية  ،إبتدإء من إملفهوم
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 مث توظيف إلعملية إلتصنيفية للكامت، مرورإ بلالكم عن نشأهتا وتطورها،إللغوي و إالصطاليح
. إلظوإهر إلطبيعية يف معلقة إمرئ إلقيس خمتمتة بلنتاجئ مث إلهوإمش وإملرإجع
Abstract:
It’s known that the mankind lives on this earth surrounded by the natural phenomenon which has impact on
his sense، thought، and feelings، which sometime make him imagine some meanings related to the natural
phenomenon as a response to an external stimuli، and this external stimuli must has a relation with one of the
five sense organs thus;- ear، sight، smel، test ،and touch.- and then، that sense response would turned into a
stimuli for linguistic symbols which had completed the conditions of making sense.
The sense is the basic topic of semantics، from which the semantic field’s theory، was branched out، which
bases mainly on arranging the words that are associated in meaning in order to discover the relations between
them through detecting the componential elements of the meaning.
Although the word meaning analytical operation is an extension of semantic fields theory، it can also be
ccepted without elemental analysis، in view of this it’s possible to bear out that، the arrangement of certain
group of words which forms a field and shares deferent kinds of relations، without taking the operational
analysis up the level of detecting the elemental components for each word.This article had discussed a brief
history of the poet Imri،il-qais ، and had defined the (muallaqat ) linguistically and technically and it also
talked about the both linguistical and terminological meaning of the semantic fields theory as well as its
beginning pointing on its development and then applied the operational arrange of the words of natural
phenomenon in the (muhg،allaqat) and lastly the article concluded with the outcome،endnotes، and
references.

:املقدمة
 والصالة و السالم على أفصح العرب نطقا بالضاد محمد خير خلق هللا أجمعين و على آله الطاهرين،الحمد هلل
، وبعد. وصحابته املهتدين
مما ال شك فيه أن دراسة ألفاظ نصوص األدب العربي بأسلوب حديث يثري النص األدبي كما يضفي عليه ظالل
 وخصوصا هذه النظريات الحديثة التي تأخذ شكال خاصا ومنهجا متميز ا في،الروعة الجمالية والبهاء الفني الراقي
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الدراسة الداللية  ،أمثال األسلوبية و الحقول الداللية  ،وغيرهما من البحوث اللغوية املستجدة  ،و تبرهن على قدرة
اللغة العربية ملسايرة كل تقدم وقمع كل تحديات قد تواجهها من قبل أعدائها القرآن واإلسالم.
وبما أن معلقات الشعراء الجاهليين من أقوى النصوص األدبية وأحكمها وأفصحها ،وفي مقدمة هذه املعلقات معلقة
إمرئ القيس ،اختار الباحث أن يقوم بتصنيف ألفاظ الطبيعة في معلقة إمرئ القيس  ،على ضوء نظرية الحقول
الداللية الحديثة ذلك ملاتمتاز به املعلقة من األلفاظ الخاصة بالظواهر الكونيةالطبيعية املحيطة باإلنسان .
وتحتوي املقالة على النقاط التالية :
النقطة األولى  :نبذة عن حياة الشاعر و التعريف باملعلقة .
النقطة الثانية  :املفهوم اللغوي للحقول الداللية .
النقطة الثالثة  :املفهوم اإلصطالحي للحقول الداللية .
النقطة الرابعة :نشأة الحقول الداللية وتطورها .
النقطة الخامسة  :الحقول الداللية أللفاظ الطبيعة .
الخاتمة والنتائج،الهوامش ،املراجع و املصادر .
نبذة عن حياة الشاعر.
اسمه  ،كنيته  ،لقبه :
هو امرؤ القيس بن حجر الكندي ،كنيته أبو وهب ،أو أبو الحارث .قيل :إن اسمه جندح وإن امرأ القيس لقب غلب
َ
عليه ،ومعناه رجل الشدة ،لقب به مملا لقي من الشدائد .ولد امرؤ القيس في أوائل القرن السادس امليالدي بنجد .وذكر
مؤرخون أن أمه هي فاطمة بنت ربيعة بنت الحارث أخت كليب واملهلهل.
نشأته :
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ّ
فبر َز فيه إلى أن َّ
نشأ امرؤ القيس ًّ
متوقد الفهم فلما ترعرع أخذ يقول الشعر َّ ،
تقدم على سائر شعراء عصره و
ذكيا
يحب اللهو ،و يستتبع صعاليك العرب و َّ
كان مع صغر سنه ّ
يتنقل في أحيائها فيغير بهم  ،و كان يكثر من وصف الخيل
و يبكي على الدمن و يذكر الرسوم و األطالل و غير ذلك2.

التعريف باملعلقة :
ّ ّ
ّ
جاهلية بلغ عددها سبعا أوعشرا -،على قول بعض النقاد-،برزت فيها خصائص الشعر
وأما ملعلقات فهي  :قصائد
الجاهلي بوضوحّ ،
حتى ّ
ّ
الجاهليين من آثار أدبية 3وقد اختلفت اآلراء في سبب تسميتها
عدت أفضل ما بلغنا عن
"معلقات" ذهب صاحب العقد الفريد ،وابن رشيق في العمدة ،وابن خلدون في املقدمة :إلى أنه بلغ من شغف العرب
بالشعر أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم ،فكتبتها بماء الذهب في القباطي (ثياب كانت تنسج
بمصر) و علقتها في أستار الكعبة ؛ فمنه يقالَّ :
مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير  ،و املذهبات السبع  ،و قد يقال لها
املعلقات .
ً
بينما يرى البعض أنها سميت باملعلقات  ،ألن بعض امللوك كان إذا استحسن قصيدة قال علقوا لنا هذه و أثبتوها في
خزانتي  ،لكن املشهور هو الرأي األول  ،و الراجح اليوم أنها سميت باملعلقات لتشبيهها بالسموط ،أي العقود التي
ُ َّ
علق باألعناق  ،و قد سميت ً
أيضا باملذهبات ألنها جديرة أن تكتب بماء الذهب لنفاستها،4.و املعلقات هي أشهر ما
ت

وصل إلينا من الشعر الجاهلي ،و أطولها َن َف ًسا و أبعدها ً
أثرا5 ،و من هذا القبيل جاءت معلقة إمرئي القيس  ،التي
مطلعها-:

ّ
َ َّ
َْ
نبك من مذكرى
مل
قط م
بس م
قفا م
حبيب ومنز مل * م
ٍ
اللوى بين الدخو مل فحو م
ً
وهي قصيدة المية على البحر الطويل ،و قد اختلف الرواة في عدد أبياتها ،فهي برواية األصمعي سبعة وسبعون بيتا ،
ً
و في شرح املعلقات للزوزني واحد وثمانون بيتا.
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املفهوم اللغوي للحقول الداللية :
فالحقول جمع حقل و قد وردت لفظة " الحقل " في املعاجم لعدة معان منها - :الزرع  ،األرض القراح  ،وفي تهذيب
اللغة لألزهري  ،الحقل :الزرع :وقال إذا ظهر ورق الزرع واخضر فهو حقل ،وقد احقل الزرع 6وفي املصباح املنير
ُ
للفيومي ،الحقل  :األرض القراح وهي التي ال شجر بها وقيل هو الزرع إذا تشعب ورقه ومنه أخذت (املحاقلة) وهي بيع
الزرع في سنبله بحنطه وجمعه ( حقول ) مثل فلس وفلوس7وفي القاموس املحيط للفيروز آبادي  ،الحقل  :قراح طيب
يزرع فيه كالحقلة ومنه  :ال ينبت البقلة إال الحقلة والزرع قد تشعب ورقه وظهر وكثر أو إذا استجمع خروج نباته8

وأما اللفظ " الداللية " .فنسبة إلى الداللة .
والداللة لفظة ذات معان واسع ة في اللغة و منها ما جاء في املصباح املنير للفيومي  ،أن الداللة  ،من دللت على الش يء
وإليه من باب قتل و ( أ دللت ) باأللف لغة واملصدر ( دلولة ) واالسم ( الداللة ) بكسر الدال وفتحها وهو ما يقتضيه
اللفظ عند إطالقه واسم الفاعل9،وفي تهذبي اللغة لألزهري  ،دللت بهذا الطريق داللة  ،أي عرفته  ،ودللت به أدل
داللة  ،وقال أبو زيد :أدللت بالطريق إدالال10.،

وبالنظر إلى ماتقدم من التعاريف اللغوية للفظة " الحقل " يتبن للباحث أن الحقل عبارة عن مساحة أرضية صالحة
للزاعة  ،أوبقعة أرضية معدة لألعمال الزاعية ،كما أن اللفظة "الداللة " تتضمن من حيث إشاراتها اللغوية معنى "
العالمة "واملغزى  ،واملقصود  ،والهداية  ،واإلرشاد  ،ومفاد الش ي  ،ومؤداه .
َ
وقد وردت اشتقاقات اللفظة "الداللة " بمعنى " اإلرشاد " في مواطن عديدة في القرآن الكريم منها َ ( -:و َح َّر ْم َنا َعل ْي مه
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
اص ُحون ) سورة القصص  ،اآلية ( )12وقوله
اضع ممن قب ُل فقالت ه ْل أدلكم على أه مل بي ٍت يكفلونه لكم وهم له ن م
املر م
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َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ
َ َ َّ َ َ
ين ك َف ُروا َه ْل
اب أ مل ٍيم اآلية ( )10سورة الصف ( َقال ال مذ
تعالى (يا أيها ال مذين آمنوا هل أدلكم على متجار ٍة تن مجيكم ممن عذ ٍ
َ ُّ ُ َ
ُ َ َْ
ُ َ ْ ُ
ن ُدلك ْم َعلى َر ُج ٍل ُي َن مّب ُئك ْم مإذا ُم ّ مزق ُت ْم ك َّل ُم َم َّز ٍق مإ َّنك ْم ل مفي خل ٍق َج مد ٍيد ) اآلية ( )7سورة السبأ
املفهوم االصطالحي للحقول الداللية -:
فقدعرفها أوملان (Ullmann) ،بأنها قطاع متكامل من املادة اللغوية تعبر عن مجال معين من الخبرة 11،وكأنه يشير
بعريفه للحقل الداللي أنه دراسة تتضمن آفاقا داللية متماسكة تتركز على مفردات اللغة التي تسعى إلى تفسير تصور
أورؤية  ،أو موضوع  ،أوفكرة معينة  .ويالحظ في تعريف أوملان هذا أنه من حيث وجهة نظره إلى الحقل الداللي يعاكس
" لوهير " الذي يرى أن الدراسات الحقلية ليست كاملة  ...ويعرفها جون ليونز ) (Lyonsبقوله " ،إن الحقل الداللي ،
هومجموعة جزئية ملفردات اللغة 12كأنه يقول إن الحقل الداللي دراسة لطائفة من الكلمات اللغوية املتعلقة بموضوع
خاص لهدف تفسيره والتعبير عنه  ،ويرى جورج مونان)gorge monin) :أن الحقل الداللي هو مجموعة من الوحدة
املعجمية التي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحدد الحقل .13،ويعني ذلك أن الحقل الداللي  ،عبارة عن
حشد من الكلمات تنطوي على مواضيع ومعان خاضعة للفظ شامل يمثل حقالمعينا .
وكذلك جاء األستاذ الدكتور أحمد مختار عمر ،موضحا لجميع ماسبق ذكره من التعاريف  ،بتعريف له،قائال :الحقل
الداللي )(Semantic fieldأو الحقل املعجمي (Lexical field)،هو مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها  ،وتوضع عادة
َّ
تحت لفظ عام يجمعها .ثم مثل لذلك بكلمات األلوان في اللغة العربية  ،قائال  :فهي تقع تحت املصطلح العام "لون "
وتضم ألفاظا مثل  :أحمر – أزرق – أصفر – أخضر – أبيض ...إلخ 14.

ويالحظ من هذا التعريف األخير أن الفكرة األساسية للحقول الداللية هي أنها تقوم على أساس جمع الكلمات
أواملعاني املتقاربة ذات املالمح الداللية املشتركة ،وجمعها تحت لفظ عام يجمعها  ،فكلمة "العقل " مثال يمكن اندراج
ألفاظ تحتها أمثال :لب  ،نهية  ،حجر ،أرب  ،حجى ...،إلح .
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وكلمة "الكرم " تحوي كلمات مثل  -:جود  ،سخاء  ،رفد  ،عطاء  ،مير  ،قرى ،ضيافة  ،نائل  ،وغير ذلك من الكلمات
التي لها اشتراك مع الكرم في املالمح الداللية .
والشك أن هذه الفكرة هي التي أشارإليها " فندريس " بقوله :إن الذهن يميل دائما ،إلى جمع الكلمات وإلى اكتشاف
عرى جديدة تجمع بينها ،فالكلمات تتثبت دائما بعائلة لغوية15.وإن دلت مقولة "فندريس " على ش يء إنما تدل على أن
ُّ
وتعرف على الفروق
تصنيف الكلمات لالستجالء العالقات بينها ،كي يتمكن فهمها بسبب ارتباط بعضها بالبعض ،
القائمة بينها  ،من الخصائص العقلية .
هذ ،:وبالتأمل في جميع التعريفات املتقدمة  ،يمكن القول بأن نظرية الحقول الداللية  ،عبارة 1عن مستوى املادة
الخام يستلهمها الدارس منهجا تطبيقيا على موضوع من املوضوعات اللغوية أو األدبية  ،وذلك بأن النظرية هي عبارة
َّ
َّ
واملنسقة لهدف وصف أوشرح مجموعة من األحداث  ،والظواهر 16.
عن املبادئ والقواعد والقوانين العلمية املنظمة
نشأة نظرية الحقول الداللية :
أما عن نشأتها كأقدم النظريات في تحليل عناصر املعنى اللغوي  ،فقد بدأ ضوءها في اإلشراق حين صدور بعض
إشارات وتلميحات تتعلق باستعماالت املصطلح ظهرت منذ عام  1877على أيدي علماء الغرب أمثال تيجنر السابق
الذكر و " آبل " ) (ABELفي عام  1885و" ماير " ) (MEYERالذي اعتبر أول من عرض أفكار بشكل منظم في مقالته
َّ
املسماة ،نظم املعنى ) (BEDEUTUNGSSوقد حدد النظم الداللية  ،على أنها ارتباط منظم لعدد محدود من
التعبيرات من وجهة نظر فردية 17،
ثم جاءت إشارات العالم اللغوي دي سوسير في كتابه املعنون ب – دراسات في

علم اللغة العام حيث أشار إلى فكرة وجود العالقة بين الكلمات أواملفردات اللغوية ذات تقارب داللي وأنها تندرج تحت
مفهوم عام وهذا املفهوم العام هو الذي قسمه أهل اللغة إلى مفاهيم جزئية ثم عبروا عن كل مفهوم جزئي بواحدة
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من تلك الكلمات 18،وتتابعت دراسات وأبحاث شتى كلها أصداء وإشارات وبدايات النبضات القلبية لبلورة الحقول
الداللية كفرع من فروع علم الداللة منضبط بالقوانين والقواعد واملبادئ  ،حتى أوائل العشرينات من القرن
العشرين ،ظهرت بحوث على أيدي علماء سويسرين وأملانيين و في مقدمتهم العالم إيسبين ) (Ispenالذي أشار في
بداية أمره إلى فكرة الحقل الداللي  ،بقوله (وباالضافة إلى ذلك فإن هناك كلمات خاصة التقف وحيدة في اللغة ولكنها
ترتبط بمجموعة داللية 19)...وبعد ذلك ظهر له كتاب جمع فيه مفردات األغنام في اللغة الهندية األوربية  ،وكان
صدور هذا الكتاب في عام 1944م20،
ومنهم " جولز " ) (Jollesبروزيج  (Prozigو ترير)21(Trierصاحب الجهود

املحمودة واألعمال الجليلة في تنشأة هذه النظرية وتثبيت دعائمها  ،مماجعل بعض الدارسين يعتبره مؤسس الحقول
الداللية  ،ألنه قام بإسهامات إيجابية ومناظرات مكثفة  ،تبلورت منها نظرية الحقول الداللية  ،ويؤكد ذلك ماقاله
الدكتور أحمد عزوز "ومهما كان من التاريخ الدقيق الذي استعمل فيه املصطلح في معناه اللساني  ،فإننا نلفيه في
عشرات املؤلفات قبل صدور كتاب تراير في عام 1934الذي اليعود إليه الفضل في األسبقية إلى النظرية  ،إنما يكمن
فضله فيما قام به من املناظرات والدراسات العديدة حتى أصبح الدارسون اليباشرون هذه النظرية بالدراسة من
غير الوقوف على أعماله بصورة متأنية  ،ونظرات فاحصفة 22"... ،ذلك بأنه وفق إلى تأسيس تيار أو منهج عرف
بنظرية الحقول الداللية من خالل دراسته املنظمة واملحكمة لأللفاظ الفكرية في اللغة األملانية مقارنا مفردات اللغة
األملانية في حقل الفكر واالدراك بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر  .وهي على رأي بعض الدارسين أشهر دراسات
وبحوث الحقول الداللية في طفولتها املبكرة . ،ثم توالت اسهامات وتتابعت بشكل مكثف  ،وأدى ذلك كله إلى تطور
ملموس ورقي مرموق .
وبهذا يتبين أن الحقول الداللية من حيث النشأة و التطور التكاد تختلف عن غيرها من العلوم اللغوية أوالدراسات
اللسانية .إذبدأ في صورة مناظرات وإشارات متناثرة مبثوثة في كتابات العلماء ومقاالتهم  ،ثم أخذت في النمو والرقي
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شيئا فشيئا مرورا بأطوار مختلفة حتى تم لها التكامل والنضوج فأنتظمت في سمط النظريات ذات املناهج التنظرية
والتطبيقية القائمة على املبادئ والقوانين القواعد.
وقدتوصل الباحث من خالل قراءته لهذه املعلقة ،إلى أنها تعج من حيث مفرداتها وعباراتها بحقول داللية متنوعة
تتعلق بالطبيعة يمكن تقسيمها إلى حقول داللية عدة هي-:
-

حقل األلفاظ الخاصة بالسماء و النجوم .

-

حقل األلفاظ الخاصة بالرمال .

-

حقل أأللفاظ الخاصة بالرياح .

-

حقل أأللفاظ الخاصة بالجبال.

-

بالنبات .
حقل األلفاظ الخاصة
ٍ

-

حقل األلفاظ الخاصة باألماكن .

-

حقل األلفاظ الخاصة بالحيوان و الطيور .

-

حقل األلفاظ الخاصة األزمنة الطبيعية .

-

حقل األلفاظ الخاصة باأللوان .

-

حقل األلفاظ الخاصة باملياه واألنهار .

-

حقل األلفاظ الخاصة بالضياء والظالم .

-

حقل األراض ي املنخفضة واملستوية واملرتفعة

الحقول الداللية أللفاظ الطبيعة  ،في النص .
حقل األلفاظ الخاصة بالسماءو النجوم.
قال الشاعر :
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ُّ
َ
الس َماء َت َع َّر َ
ض ْأث َن ماء الو َشاح ْاملُ َف َّ
ض ْت * َت َع ُّر َ
ص مل
إذا َما الث َرَّيا مفي َّ م
م م
ص ّم َج َ
ّ
جوم ُ
فيا َ
كتان إلى ُ
لك من َل ْيل َك َأ َّن ُن َ
ند مل
ر
بأم
*
ه
اس ٍ
ٍ
م
دالالت األلفاظ :
ُ
صاب َ
ُ َ َّ َ َ َّ َّ َّ َ َ ُّ ْ َ َ َ
َّ َ
ُ َّ
يح} 23
السم ماء  :ما يقابل األرض ،ويشاهد فوقها كقبة زرقاء ،وتصغيرها سمية " {وزينا السماء الدنيا مبم م
ُّ
َّ
الث ْور ،وهي سبعة كواكبُ ،س ّميت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق املح ّ
ل24.
الث َرَّيا  :مجموعة من النجوم في صورة
م
ذاتيا يتألف من ُكتلة من الغا ات ّ
ُن َ
جاذبيتها ا ّ
ّ
جوم ُه  :جمع نجم و النجم هو :جسم سماو ّي مض يء ًّ
لذاتية
تتكتل بسبب
ز
ّ
َ َّ ْ
ّ
جم إ َذا َه َوى} "25
ذرية في داخله " {والن م م
وتولد طاقة بتفاعالت م
التحليل :تشترك ألفاظ هذا الحقل في الداللة على الظواهر الطبيعية العلوية.
العالقات الداللية :
تقع عالقة التنافر بين اللفظ " السماء ولفظي " نجوم والثريا " وتقع عالقة االشتمال بين اللفظين "نجوم والثريا".
حقل األلفاظ الخاصة بالرمال  :قال الشاعر :

ّ
َ
اللوى َ
بين َّ
نبك من مذكرى
الدخو مل ،ف َح ْو َم مل
قط
حبيب ،ومنز مل * ب مس م
مقفا م
ٍ
َ
َ
َ
َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َّ
َ
ّ
َ ً َ
ثيب ت َعذ َر ْت * علي و آلت حلفة لم تحل مل
هر الك م
ويوما على ظ م
ُ َ
َ َ
َ
فلما ْ
ساح َة ّ ْ َ َ
أجزنا َ
ّ
اف عقنقل
الحي وانتحى * بنا بطن خ ْب ٍت ذي محق ٍ

دالالت األلفاظ:
السقط :منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه.
اللوى :الرمل امللتوي ،أي املعوج .

ُُ
الكثيب :رمل كثير ،والجمع أكثبة وكثب وكثبان.
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حقاف جمع حقف :رمل مشرف معوج ،والجمع أحقاف وحقاف.
العقنقل :الرمل املنعقد املتلبد .وأصله من العقل وهو الشد .
التحليل  :تلتقي مفردات هذا الحقل في الداللة على الرمال.
العالقات الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع املفردات .
حقل أأللفاظ الخاصة بالرياح :
قال الشاعر :

َ َ
ُ َ ْ
َ
ُ
جنوب وش ْمأ مل
فاملقر ماة لم َي ْعف َر ْس ُمها * ملا ن َس َج ْتها من
وضح م
فت م
ٍ
َ َ َ ْ
َ ْ
َ
نسيم َّ
الصبا جاءت َبرّيا الق َرن ُف مل
ض ّو َع مامل ْس ُك مم ْن ُه َما *
إذا قامتا ت

دالالت األلفاظ:
َُ
َ
ّ
َ ُ ُّ
ّ
القبلية26 .
الريح
ٍ
جنوب  :الجنوب :ريح تهب من جهة الجنوب ،وهي م
الريح التي ُّ
َش ْم َألّ :
تهب من تلك الجهة ،وهي ريح باردة27 .
م م
شجرا وال ّ
َ
نسيم :ريح خفيفة ال ُت ّ
تعفي ً
حرك ً
أثرا " 28.
م
َّ
ََ
َّ
الر ُيح :إذا َّ
ّ
الشرق29.
هبت من جهة
الصبا:من صب مت م
التحليل  :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على الريح.
العالقات الداللية :
تقع عالقة التضاد االمتدادي بين لفظي " الجنوب والشمأل "كما تقع بينهما وبين اللفظ " صبا " عالقة التضاد
العمودي ثم تقع بين هذه االلفاظ الثالثة وبين لفظ "نسيم " عالقة التنافر .
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حقل أأللفاظ الخاصة بالجبال وأعالمها :
قال الشاعر :

َّ
َ َ ْ
ُ
َ
ْ َ
ُ
السيل مم ْن َع مل
خر حط ُه
ممك ّ ٍر ممف ّ ٍر ُمق مب ٍل ُمد مب ٍر م ًعا * كج م
لمود ص ٍ
ُ َ َ ُّ ّ
ْ َ
الل ْب ُد عن حال َم ْتنه * َك َما َ ّزل مت ّ
الص ْفو ُاء باملُ َتن ّ مز مل
يت ي مزل
كم ٍ
م م
َ
َ
َ
ْ
ْ َ ُُ
ّ
َّ ْ ْ َ ُ َ ْ
تار ف َيذ ُب مل
على قط ٍن بالشي مم أيمن صو مب مه * و أيسره على الس م
ْ ََ
َ ّ َ َ َ َّ
ََْ َ َ
ُ ْ َ
ّ
منز مل
ومر على القن مان ممن نفيا من مه * فأنزل منه العصم من كل م
َ ُ ُ
ّ َ ً َ
ناس في بجاد ُم َز َّم مل
أ
انين َو ْب مل مه
كأن ثبيرا في عر م
* كبير ٍ
ّ ُ َى َ ْ ْ ُ
ْ
واألغثاء َفلكة م َ
امل َج ْيمر ُغ ْد َو ًة * من ّ
غزل
الس ميل
كأن ذر رأ مس
م
مم
ص ّم َج َ
ّ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
َ
كتان إلى ُ
ند مل
اس ٍ
فيا لك من لي ٍل كأن نجومه * بأمر م

دالالت األلفاظ :
الجلمود والجلمد :الحجر العظيم الصلب ،والجمع جالمد وجالميد.
الصخر :الحجر ،الواحدة صخرة ،وجمع الصخر صخور.
الصفواء والصفوان والصفا :الحجر الصلب .
َ َ
القطن :جبل.
الستار  :جبل.
ويذبل  :جبل.
القنان :اسم جبل لبني أسد.
ثبير :جبل بعينه.
املجيمر :أكمة بعينها.

ً
ً
تشبيها بغبيط البعير.
الغبيط :أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاها ،سميت غبيطا
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الجندل :الصخرة ،و الجمع جنادل.
التحليل:
تنقسم ألفاظ هذاالحقل إلى أربع مجموعات املجموعة األولى هي األلفاظ املشتركة في الداللة على جبال بعينها(والجبل
َ َ
ُ
عظم وطال وجاوز في ارتفاعه ّ
التل)30وهذه األلفاظ هي "القطن\ جبل\الستار\
هو :ما ارتفع من األرض إذا
يذبل\القنان\ثبير" و املجموعة الثانية عبارة عن اللفظين املشتركتين في الداللة على الصخور -،و الصخور مفرده
ٌ ُْ
ٌ
صلب)31-وهما " الصخر\الجندل" و املجموعة الثالثة عبارة عن اللفظين اشتركا في
حجر عظيم
الصخر ،وهو(:
َّ ُ ُ ُ
َ َ
صلبة ت َّتخذ من الجبال) 32-وهما "
وحجارة :صخر صغير ،مادة
الداللة على الحجر ( -و الحجر مفرد :وجمعه ،أحجار م
ََ
الجلمود \،الصفواء" واملجموعة الرابعة عبارة عن اللفظين يشتركان في الداللة على أألكمة( - ،أك َمة مفرد :وجمعه،
ً
ارتفاعا ّ
َأ َكمات وآكام وإكام َوأ َك ٌم:وهو ّ
مما حوله)33-هما" الغبيط\املجيمر ".
تل صغير ،أو موضع يكون أكثر
العالقة الداللية:
عالقة جزء من كل ،بين املجموعة األولى وبين مجموعتي الثانية و الثالثة .
عالقة تنافر بين املجموعة األولى وبين املجموعة الرابعة  ،وعالقة تنافر أيضا بين مجموعتي الثانية والثالثة وبين
املجموعة الرابعة ثم عالقة تنافر أخرى بين املجموعة الثانية واملجموعة الثالثة.
بالنبات :
حقل األلفاظ الخاصة
ٍ
قال الشاعر :

َََ َ
ُْ
األ ْ آم في َع َرصاتها * و قيعانها َّ
كأن ُه َح ُّب فل ُف مل
م
ترى بعر ر م
َ
ُ َْ َ َ َ َ
َ
ُْ ْ
النخلة امل َت َعث مك مل
أثيت ك مق ْن مو
َوف ْر ٍع َيزين املتن أ ْس َود ف ماح ٍم * ٍ
م
َوت ْعطو َبر ْخص غير َش ْثن َّ
ُ
أساريع ْ
مساويك ْ
ُ
إس مح مل
ظب ٍي ْأو
كأن ُه *
ٍ م ٍ
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َ َ
َ َ
ُ َ
داة َ
ّ
نظل
كأني غ
الب مين َي ْو َم تح َّملوا * لدى َس ُمر م
ات الحي نا مقف ح م
ُ َ َ ُ َّ َ
ّ
َ ْ
كأن مد َ
يب ُم َر َّج مل
الهاد م
ماء م
يات بنح مر مه * عصارة محن ٍاء بش ٍ
ّ ّ ْ ُ َ َّ
َ ْ
ْ
َ
ُ َ َّ
قي املذل مل
بوب الس
لطيف
وكش ٍح
ٍ
م
ساق كأن م
كالجديل مخص ٍر * و ٍ
َ
ُ
ُ
ْ
فأض َحى َي ُس ُّح َ
األذقان َد ْو َح الك َن ْه مبل
املاء َح ْو َل ك َت ْي َف ٍة * يك ّب على
م
باع فيه َغ ْر َقي َعش ّي ًة * ب َأ ْ َجائه ُ
ّ ّ َ
أنابيش ُع ْن ُ
الق ْ
ُ
ص َوى
ص مل
مر مم
كأن الس م م
م
َ َ َ ْ
َ ْ
َ
نسيم َّ
الصبا جاءت َبرّيا الق َرن ُف مل
ض ّو َع مامل ْس ُك مم ْن ُه َما *
إذا قامتا ت
دالالت األلفاظ :
الفلفل :كهدهد وزبرج ،حب هندي ،ونسب الصاغاني الكسر للعامة،
وفي املصباح :الفلفل بضم الفاءين من األبزار ،قالوا :ال يجوز فيه الكسر.
سمرات جمع سمرة ،بضم امليم :من شجر الطلح.
القنو :من التمر كالعنقود من العنب ،يجمع على األقناء والقنوان.
املتعثكل من العثكول والعثكال وهما بمعنى القنو وقيل بمعنى قطعة من القنو ،والنخلة املتعثكلة :التي خرجت
عثاكيلها أي :قنوانها.
ُ
ْ
ّ
ّ
الحارة ،ساقه رفيعة مستقيمة
النخليات أنواعه عديدة ،تعيش جميعها في املناطق
النخلة :جنس شجر من فصيلة
ّ ّ
َ
ّ
الش ْكل34 .
سعفية ريشية
طويلة ذات ُعقد ،أوراقه
األنبوب :ما بين العقدتين من القصب وغيره ،والجمع األنابيب
اإلسحل :شجرة تدق أغصانها في استواء ،تشبه األصابع بها في الدقة واالستواء.
ّ
الحناء :هو شجر ُي َّتخذ من ورقه خضاب أحمر ،والشائع تسهيل الهمزة 35
الدوحة :الشجرة العظيمة ،والجمع دوح.
الكنهبل ،بضم الباء وفتحها :ضرب من شجر البادية.
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العنصل :البصل البري.
ً
اآلسيةُ ،يزرع في البالد ّ ة الستعمال أزهاره َّ
ُ
عمر من الفصيلة ّ
تابال36 .
املجففة
الحار
القرنفل  :جنس شجر م ّ م
التحليل  :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على النبات .
العالقة الداللية :
تقع عالقة جزء من كل بين لفظي " النخلة \ القنو " .
ثم تقع بين اللفظين (النخلة \القنو ) وبين سائر ألفاظ الحقل ،عالقة التنافر .وذلك النتفاء عالقات االشتمال ،
التضاد بينها.
حقل األلفاظ الخاصة بأسماء األماكن :
قال الشاعر :

ّ
َ
اللوى َ
بين َّ
مقفا نب مك من مذكرى
الدخو مل ف َح ْو َم مل
قط
بس م
حبيب،ومنز مل * م
ٍ
ْ َ َ
ََ
َْ ْ
نخلة * و ال ُأ ُط ًما إال َم ً
شيدا مب َج ْن َد مل
وت ْي َم َاء لم يت ُرك بها مجذع ٍ
ْ
َ
الغبيط َب َ
وأل َقى َ
ول اليماني ذي ُ
العياب ْامل ّ
عاع ُه * ُنز َ
حمل
بصحر ماء
م
م
َ
ََْ َ ُ َ
ص ْح َبتي َ
َق َع ْد ُت َل ُه َو ُ
يب َب ْع َد َما ُم َتأ ّمملي
بين
ضارج * وبين العذ م
ٍ
ُ َُ
ْ ٌ ّ
َ
َ َ ّ
َ
َ
َّ
َ
الء مذي مل
وار في م ٍ
فعن لنا مسرب كأن منعاجه * عذارى د ٍ
َ ْ
َ َّ
َ
ُ ّ ُْ
ّ
حش َو ْج َرة ُمط مف ٍل
تصد وتبدي عن ٍ
أسيل وتتقي * بناظر ٍة من و م
َ
َ
الرباب ب َم َ
كدأبك من ّأم ْال ُح َو ْير مث ْ
ارتها أم َّ
أسل
قبلها * وج َ م
م
م م
م
ْ
ًَُّ
ُ َ ُ ً
َ
َ َّ َ ّ
حيق ُم َفل َف مل
كأن مكاكي الجواء غدية * صبحن سالفا ممن ر ٍ

دالالت األلفاظ:
الدخول وحومل :موضعان.
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َُ
والعذيب :موضعان.
ضارج
وجرة :موضع.
تيماء :قرية عادية في بالد العرب.
الجو :الوادي والجمع الجواء ،والجواء في البيت موضع بعينه.
ً
تشبيها بالطائفين حول الكعبة إذا نأوا عن الكعبة.
الدوار :حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله
َ
ومأسل ،بكسر السين :ماء بعينه والرواية فتح السين.
مأسل ،بفتح السين :جبل بعينه ،م
ظبي :موضع بعينه..يكون في غير هذااملكان.
التحليل :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على األمكنة.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع ألفاظ هذا الحقل،ذلك النتفاء عالقات التضاد واالشتمال والجزء بالكل،بينها.
حقل األراض ي املنخفضة واملستوية واملرتفعة :
قال الشاعر

ْ
َ
الغبيط َب َ
وأل َقى َ
ول اليماني ذي ُ
العياب ْامل ّ
عاع ُه * ُنز َ
حمل
بصحر ماء
م
م
ضليع إذا َ
َ
است ْد َب ْرَت ُه َس ّد َف ْر َج ُه * بضاف ُف َويق األرض ليس َ
بأعز مل
ٍ
م
ٍ
َ
ََ ََ
ْ ُ َّ
ُ
م َس ّح إذا ما َّ َ ُ
ديد امل َرك مل
الس مابحات على الونى * أث ْرن الغ َب َار بالك م
م ٍ
َ
َّ ُ َ ُّ ُ ُْ
َ
ََ
صاتها * و قيعانها كأنه حب فلف مل
ترى بع َر األ ْر مآم في ع َر م
ُْ
ْ َ
َ َْ
ُُ
ُ َ
ََ َ َ
ليع امل َع َّيل
وو ٍاد كج م
وف الع مير قف ٍر قطعته * مب مه الذئب يعوي كالخ م
َّ
َ َ ْ
ُ
َ
ْ َ
ُ
السيل مم ْن َع مل
خر حط ُه
ممك ّ ٍر ممف ّ ٍر ُمق مب ٍل ُمد مب ٍر م ًعا * كج م
لمود ص ٍ
ُ َ
َ َ
َ
فلما ْ
ساح َة ّ ْ َ َ
أجزنا َ
ّ
اف عقنقل
الحي وانتحى * بنا بطن خ ْب ٍت ذي محق ٍ
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دالالت األلفاظ:
الصحراء  :أرض فضاء واسعة نادرة املاء مرتفعة درجات الحرارة وال حياة فيها 37

الكديد :األرض الصلبة املطمئنة.
عرصة الدار :ساحتها ،وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلب وكالب.
قيعان :جمع قاع وهو املستوي من األرض ،وقيعة مثل القاع،
الوادي :يجمع على األودية واألوداية.
القفر :املكان الخالي ،والجمع القفار ،ويقال أقفر املكان ً
إقفارا إذا خال ،ومنه خبز قفار ال إدام معه.
الخبت :أرض مطمئنة.
التحليل :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على األرض وأنواعها.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع ألفاظ هذا الحقل،ذلك النتفاء عالقات التضاد واالشتمال والجزء بالكل،بينها
حقل األلفاظ الخاصة بالحيوان و الطيور :
قال الشاعر :

َ ُ
ََ َ
ََْ َ َ
ُ
ً
فانزل
تقول ،وقد مال الغبيط بنا معا * عقرت ب معيري يا امرأ القيس م
َ ْ ُ ْ َ ََْ ُ َ
َل ُه َأ ْي َطال َظ ْبي وساقا َن َ
يب ت ْت ُف مل
عام ٍة * وإرخاء مسرح ٍان وتق مر
ٍ
َّ
ُْ َ َ
َ
ََْ َ َْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
كل
األواب مد هي م
وقد أغت مدي ،و الطير في وكن ماتها * مبمنج ٍرد قي مد م
ْ
ًَُّ
ُ َ ُ ً
َ
َ َّ َ ّ
حيق ُم َفل َف مل
كأن مكاكي الجواء غدية * صبحن سالفا ممن ر ٍ
َ ْ
َ َّ
َ
ُ ّ ُْ
ّ
حش َو ْج َرة ُمط مف ٍل
تصد وتبدي عن ٍ
أسيل وتتقي * بناظر ٍة من و م
َ
ْ ٌ ّ
َ َ َ
َ َ ّ
َ
الء ُمذ َّي مل
وار في ُم ٍ
فعن لنا مسرب كأن منعاجه * عذارى د ٍ
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ُْ
ْ َ
َ َْ
ُُ
ُ َ
ََ َ َ
ليع امل َع َّيل
وو ٍاد كج م
وف الع مير قف ٍر قطعته * مب مه الذئب يعوي كالخ م
َّ
َ
ليس بفاحش * إذا هي َن ّ
الرْئم َ
يد َكج م ّ
ص ْت ُه َوال مب ُم َعط مل
و مج ٍ م
يد م
ٍ
باع فيه َغ ْر َقي َعش ّي ًة * ب َأ ْ َجائه ُ
ّ ّ َ
أنابيش ُع ْن ُ
الق ْ
ُ
ص َوى
ص مل
مر مم
كأن الس م م
م
َ ّ ََ َ
الع ْ
الق َّنان م ْن َن َفيانه * َف َأ ْن َز َل منه ُ
ص َم من ّ
منز مل
كل
ومر على
مم
م م
م
ْ
َوت ْعطو َبر ْخص غير َشثن َّ
ُ
أساريع ْ
مساويك ْ
ُ
إس مح مل
ظب ٍي ْأو
كأن ُه *
ٍ م ٍ
دالالت األلفاظ:
أساريع :جمع أسروع ،واألسروع :دود يكون في البقل واألماكن الندية ،تشبه أنامل النساء به ،والجمع األساريع
واليساريع.

ُ
ّ
الظبي :حيوان ّ
واملجوفات القرون ،رشيق القوام ،نحيف القوائم طويلها ،عيناه كبيرتان
ثديي ُم ْج ّتر من ذوات األظالف
وقرون ذكوره منتصبة َّ
لولبية الدورة38،
َ
ْ
ْ
َ َ ْ
ْ َ َ
َ
جناح ش مديد ال َعدو َو ُه َو مركب من خلقة الطير
والنعامة( :النعامة) طا مئر ك مبير ال مج ْسم ط مويل ال ُع ُنق والوظيف قصير ال
والجمل (ج) نعام ونعائم 39.
السرحان :الذئب .
التتفل :ولد الثعلب.

َّ
الطير  :جمع طائر مثل الش ْرب في جمع شارب.
املكاء :ضرب من الطير ،والجمع املكاكي.
ُ
العصم :جمع أعصم ،وهو الذي في إحدى يديه بياض من األوعال وغيرها.
العير :الحمار ،والجمع األعيار.
النعاج :إناث بقر الوحش ،الواحدة نعجة.
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َْ
ّ
وس ُبوع ُ
السباع :وسباع ُ
وسبوعة :كل ما له ٌ
والذئب ،أو ما له مخلب كالصقر والحدأة ،ويعدو على
ناب كاألسد والنمر م
م
ّ
الناس والدواب ويفترسها40
الرئم :الظبي األبيض الخالص البياض ،والجمع آرام.
الذئب :يجمع على الذئاب والذياب والذؤبان .
َ
َ
والح ْمل من الجمال ،وذلك إذا استكمل أربع سنواتُ ،يطلق على الجمل َّ
صلح للركوب َ
والناقة41
البعير  :ما
م
التحليل  :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على الحيوانات والطيور.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع ألفاظ هذا الحقل،ذلك النتفاء عالقات التضاد واالشتمال والجزء بالكل بينها.
حقل األلفاظ الخاصة باألزمنة :
قال الشاعر :

َْ ُ َ َ
ُ ْ َ
ُْ
ّ ّ ُ
نك بأمثل
اإلصباح مم
أال أيها الليل الطويل أال انج ملي * صب ٍح ،وما م
َ َ
َ َ
ُ َ
داة َ
ّ
نظل
كأني غ
الب مين َي ْو َم تح َّملوا * لدى َس ُمر م
ات الحي نا مقف ح م
َّ
َّ
ََ َُ ُ ْ َ
ُتض ُيء الظ َ
اهب ُم َت َب مّت مل
الم بال مع م
شاء كأنها * منارة ممس ى ر ٍ
ُ ْ
نؤوم الضحى لم َت ْن َتط ْق عن ّ
ُ ْ
سك فوق فراشها * ُ
تفض مل
م
وتض محي فتيت مامل م
ْ
َ ُْ ّ َ
ُ ّ َ
َّ َ
يوم مب َد َار مة ُجل ُجل
أال رب ي ٍوم لك ممنهن ص مال ٍح * و ال سيما ٍ
باع فيه َغ ْر َقي َعش ّي ًة * ب َأ ْ َجائه ُ
ّ ّ َ
أنابيش ُع ْن ُ
الق ْ
ُ
ص َوى
ص مل
مر مم
كأن الس م م
م

دالالت األلفاظ:
والغداة  :نقيض العش ي وهي مؤنثة قال ابن األنباري :ولم يسمع تذكيرها ،ولو حملها حامل على معنى أول النهار جاز له
التذكير.
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العش ي والعشية :ما بعد الزوال إلى طلوع الفجر وكذلك العشاء.

اليوم :معروف ،مقداره ،من طلوع الشمس إلى غروبها ،وقد يراد باليوم الوقت ً
مطلقا

الليل :وقت يبدأمن غروب الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر.
الضحى :وقت ارتفاع النهار وامتداده42.

ممس

ُّ
َّ
زمان ُ
ى :من املساء،ومساء ٌ :
الليل ،ما يقابل َّ
الصباح 43
وقته من بعد الظهر إلى املغرب أو إلى نصف

التحليل :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على األوقات واألزمنة.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين أأللفاظ " الضحى \الغداة\ العش ي \ممس ى "
تقع عالقة الجزء من الكل بين اللفظ "اليوم " وبين األلفاظ " الضحى \الغداة\ العش ي \ممس ى "
تقع عالقة التضاد بين لفظي" الليل و اليوم "
وهناك عالقة تضاد أخر بين لفظي " الغداة\ العش ي "
حقل األلفاظ الخاصة باأللوان :
قال الشاعر

َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ
َ ْ ُْ
غير امل َحل مل
قاناة البياض بصفر ٍة * غذاها ن ممير امل ماء
ك مبك مر امل م
َ َ ْ َ ُ َْ َ
َ
َ
ُْ ْ
النخلة امل َت َعث مك مل
أثيت ك مق ْن مو
زين امل َتن أ ْس َو َد ف ماح ٍم *
وفر ٍع ي
ٍ
م

دالالت األلفاظ
البياض  :لون الثلج النقي ،أو ملح الطعام ّ
النقي ،عكس السواد "44
َ

أشعة ُّ
أسود  :ل ْون كلون الفحم ينتج من امتصاص ّ
ً
امتصاصا ًّ
تاما ،عكسه أبيض45
النور

َّ
َّ
َّ
صفر الش ُيء كان في لون الذهب أو الليمون أو الكبريت.
صفرة :مصدر م
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ُ َّ
فح َم الش
فاحم :من

ُُ َ
اسودّ ،
ُيءّ :
ُ
وشعر أو ليل فاحم"46 .
يقال"فحم وجهه،
اشتد سواده
م

التحليل :تشترك ألفاظ هذه الحقل في الداللة على األلوان .
العالقة الداللية
تقع عالقة التضاد بين اللفظ " البياض " وبين لفظي "أسود\ فاحم "
وتقع عالقة التنافر بين اللفظ " صفرة " وبين األلفاظ " البياض\ أسود\ فاحم "
وتقع عالقة الترادف الجزئي بين لفظي " أسود\ فاحم "
حقل األلفاظ الخاصة باملياه واألنهار:
قال الشاعر :

َْ ُ َ
َو َ َ ْ َ
دول ُه * ّ
علي بأنواع ُ
الهموم َلي ْب َتلي
حر أرخى س
ٍ
ليل كمو مج الب م
م
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
خر حطه السيل ممن ع مل
ممك ّ ٍر ممف ّ ٍر مق مب ٍل مد مب ٍر معا * كج م
لمود ص ٍ
َ َ
َ ْ
ْ َ ُُ
ّ
َّ ْ ْ َ ُ َ ْ
تار ف َيذ ُب مل
على قط ٍن بالشي مم أيمن صو مب مه * و أيسره على الس م
َ ُ ُ
ّ
بيرا في َعر َ ْ
كأن َث ً
ناس في بجاد ُم َز َّم مل
أ
م
انين وب مل مه * كبير ٍ
َ
ُ
ُ
ْ
فأض َحى َي ُس ُّح َ
األذقان َد ْو َح الك َن ْه مبل
املاء َح ْو َل ك َت ْي َف ٍة * يك ّب على
م

دالالت األلفاظ
الصوب :املطر ،وأصله مصدر صاب يصوب ً
صوبا أي نزل من علو إلى سفل.
ْ
َ
الوبل :جمع وابل وهو املطر الغزير العظيم القطر ،ومثله شارب وش ْرب وراكب َوركب وغيرهما،
َّ
وجو َن ،إ َذا ْ
ص ٌل َواح ٌد َي ُد ُّل َع َلى ْ
اض َط َرُبواَ .و َم َ
الش ْيءَ ،و َم َ
اس َي ُم ُ
يم َأ ْ
يم َو ْال َو ُاو َو ْالج ُ
موج(َ :م َو َج) ْ مامل ُ
اج ال َّن ُ
اض مط َ
اج
ي
ف
اب
ر
م
م
ٍ م
م
م
َْ ُ ََ َ ْ َ
وج َم ْو ًجا َو َم َو َجا ًناَ ،و ُك ُّل َش ْيء ا ْ
ْ
ض َط َر َب َف َق ْد َم َ
ضط َرابهَ ،و َم َ
اج َي ُم ُ
َ َْْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ّ
اج47.
ٍ
أم ُره ْم وم مرج :اضط َر َب ; واملوج :موج البح مر ،س مم َي مال م م م
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البحر :ضد َ
الب ّر ،وهو ُم َّتسع من األرض أصغر من املحيط مغمور باملاء امل ْلح أو َ
العذب 48
م

م
م
ً
ّ
السيل :ماء كثير يسيل ،أو ماء املطر إذا تجمع فوق األرض وجرى مسرعا ً
غزيرا "49
املاء :سائل عليه عماد الحياة في األرض ،وهو في نقائه ّ
شفاف ال لون له وال رائحة وال طعم50" ،
التحليل :تشترك ألفاظ هذاالحقل في الداللة على املاء ومواطنه.
العالقة الداللية :
عالقة اشتمال بين أأللفاظ " املاء \الصوب \ الوبل "
عالقة تنافر بين لفظي " الصوب \ الوبل " وبين سائر ألفاظ هذا الحقل " البحر\ السيل\موج".
عالقة نتافر أخرى بين األلفاظ الثالثة وهي  :البحر\ السيل\موج".
حقل الضياء والظالم :

قال الشاعر :

ُ ُ َّ
َّ
ََ َُ ُ ْ َ
الظ َ
اهب ُم َت َب مّت مل
تض يء
الم بال مع م
شاء كأنها * منارة ممس ى ر ٍ
ْ
َ
ُ
ُّ
ُ
ُ ُ َ ُ َ
َ َّ
بال امل َف َّت مل
يض يء سناه أو مصابيح ر ماه ٍب * أمال السليط بالذ م
َ ّ َّ
َ َ َ ًْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ
بي مكلل
أصاح ترى برقا أريك وميضه * كلم مع اليد مين في ح ٍ
م

دالالت األلفاظ:
يض يء من اإلضاءة.
املنارة :املسرجة :الجمع املناور واملنائر.
ذهاب ُّ
الظالم  :انعدام َّ
ُ
النور 51
الضوء،
السنا :الضوء.
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ُ
مصابيح:جمع مصباح و هو  :اسم آلة من ُ
صب َح ،بمعنى سراج ،وك ُّل ما يستضاء به
ملع :ملَ َع البر ُق :أضاءَ ،
برق52
وميضَ :ومض البر ُق :ملع ً
ً
خفيفا وظهر وأنار "53
ملعانا
التحليل :تشترك ألفاظ هذا الحقل في الداللة على الضيا والظالم.
العالقة الداللية :
عالقة التضاد بين أأللفاظ " يض يء\ السنا\ وميض " وبين اللفظ " الظالم "
عالقة تنافر بين األلفاظ " يض يء\ السنا\ وميض " وبين لفظي "املنارة \ مصابيح "
عالقة تنافر أخرى بين لفظي "املنارة \ مصابيح "وبين اللفظ" الظالم "
الخاتمة و النتائج:
لقد تبين من خالل ما قام به الباحث من الدراسة النظرية  ،أن الحقول الداللية نظرية تقوم على أساس تصنيف
املواد اللغوية ذات صلة داللية عن طريق استجالء العالقات داخل حقل معين  ،كما أنها منهج علمي دقيق لدراسة
املعنى والتعرف على الفروق الدقيقة بين األلفاظ التي تبدو مشابهة في داللتها وذلك بعد تحديد املالمح التمييزية لكل
من الكلمات املتصلة دالليا  ،وكذلك تهدف إلى تصنيف املفردات اللغوية حسب املفاهيم و املوضوعات تصنيفا
يجعلها أكثر منطقية وفائدة في صناعة املعاجم وأن للحقول الداللية أصالتها العريقة في التراث العربي التليد منه
والطريف.
وقد ظهر للباحث في الدراسة التطبيقية أن معلقة إمرئ القيس  ،تحوي في طياتها حقوال داللية كثيرة ومن أهمها
حقول تختص بألفاظ الطبيعة و التي ينطلق  -الواقف عليها  -إلي تصور وتخيل البيئة التي عايشها الشاعر  ،بمافيها
من وديان وجبال و قفار و سيول و وحوش و أنواع الطقوس و أحوالها كنزول األمطار و هبوب الرياح إلى غير ذلك
من الظواهر الكونية ،كما يظهر أن الشاعر تمكن من الوصول إلى الغرض املنشود من قصيدته بمافي ذلك من
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وصف ،وطرد  ،وفخر  ،وغزل  ،عن طريق استعمال الحقول الداللية ،ويتجلى من ذلك أن األلفاظ باختالف حقولها
الداللية هي اللبنات األولية و األساسية لبناء كل نص من النصوص الشعرية أو النثرية منطوقة كانت أو مكتوبة ،
كما أن الشعر هو ديوان العرب قديما و حديثا.
الهوامش واملراجع:
 1أحمد مختارعمر( :األستاذ الدكتور) علم الداللة عالم الكتب ،القاهرة  ،الطبعة السابعة  2009ص121-
 2املرجع نفسه ص17-
- 3املعلقات العشر من املوسوعة الشعرية ص.2-
 - 4الزوزني .الحسين بن أحمد الحسين  ،املرجع السابق .
ْ ُُ َ ْ
5
امرئ القيس اعتناء عبد الرحمن املصطاوي الناشر :دار املعرفة – بيروت
الكندي  ،امرؤ القيس بن حجربن الحارث ديوان ِ
الطبعة :الثانية 1425 ،هـ  2004 -م ص14 -
 6األزهري الجزء األول ص456 -
 7الرافعي  ،املرجع السابق ص144 -
 8الفيروزآبادي القاموس املحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي عدد األجزاء 1 :
 9أحمد بن محمد بن علي املقري الفيومي  ،املصباح املنيرفي غريب الشرح الكبيرللرافعي نشر املكتبة العلمية – بيروت عدد
األجزاء  2 :ص199 -
 - 10األزهري تهذيب اللغة مصدرالكتاب  :موقع الوراق،الجزء الرابع ص.437 -
 11الدكتور أحمد عزوز  ،املرجع السابق ص.12 -
 12املرجع نفسه ص. 79 -
 - 13املرجع نفسه ص .13
 14األستاذ الدكتور أحمد مختار عمر  ،املرجع السابق ص. 79 -
 15الدكتور أحمد عزوز املرجع السابق ص.13 -
 16املرجع نفسه ص.10 -
 17املرجع نفسه ص15 -
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 18محمد أرزك طن زاك علم الداللة في التراث العربي عند اللغويين والبالغيين راسالة دكتورة في جامعة عثمان بن فودي صكتو ،عام
 1427ص.110 -
 19هيفاء عبد الحميد كلنتن املرجع السابق ص16-
 20محمد أرزك طن زاك املرجع السابق ص.112 -
- 21األستاذالدكتور أحمد مختار عمر  ،املرجع السابق ص. 82-
 22الدكتور أحمد عزوز املرجع السابق ص11 -بتصرف .
 -31د أحمد مختارعبد الحميد عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ،نشر :عالم الكتب الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م ص-
1115
 -32د أحمد مختار عبد الحميد عمر املرجع السابق ص315-
 -33املرجع نفسه ص2173 -
 -34املرجع نفسه ص402 -
 -35املرجع نفسه ص1236 -
 -36املرجع نفسه ص2206 -
 -37املرجع نفسه ص1266 -
 -38املرجع نفسه ص342 -
 -39املرجع نفسه ص1275 -
 -40املرجع نفسه ص446 -
 -41املرجع نفسه ص108 -
 -42املرجع نفسه ص2184 -
 -43املرجع نفسه ص570 -
 -44املرجع نفسه ص1807 -
 -45املرجع نفسه ص1271 -
 -46د أحمد مختار عبد الحميد عمر املر جع السابق ص1433 -
( -39إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر /محمد النجار) املعجم الوسيط نشر دارالدعوة ص935 -
 -48د أحمد مختار عبد الحميد عمر املرجع السابق ص1027 -
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 -49املرجع نفسه ص226 -
 -50املرجع نفسه ص1350 -
-51الرجع نفسه ص2100 -
-52املرجع نفسه ص270-
 -53املرجع نفسه ص1130-
 -54املرجع نفسه ص1677-
 - 47أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة تحقيق :عبد السالم محمد هارون نشردارالفكرعام النشر:
1399هـ 1979 -م .ص284 -
 -56د أحمد مختار عبد الحميد عمر املرجع السابق ص163 -
-57املرجع نفسه ص1150 -
 -58املرجع نفسه ص2141-
 -59املرجع نفسه ص1439 -
 -60املرجع نفسه ص2037-
-61املرجع نفسه ص2499 -
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املماثلة الصوتية يف سورةالبقرة :دراسة تطبيقية يف ضوء علم اللغة احلديث
إعدإد:
معر عبد هللا
طالب من لكية الرتبية حتوب قسم اللغة العربية وادلراسات الإسالمية ادلرسات العليا ابجلامعة اجلزيرة
مجهورية السودان.
ملخص البحث
الصوتية من أصل العلوم اللغوية وادلّ ينية،
ملّا اكنت اللغة عبارة عن أصوات ،فقد عدت ادلّ راسات ّ
ومنطلق لتوجيه الداء السلمي أثناء القراءة لتصالها املبارش بتالوة القرأن الكرمي بصورة سلمية .وهيدف
هذا البحث اإىل قانون املامثةل الصوتية ،وماأنواع املامثةل الصوتية ،وأما املشلكة متث ّ ْ
لت يف عدم توفر
الهجزة الصوتية املتقدمة اليت ميكن الإفادة مهنا ،وقةل البحوث املتخصصة عىل هذه ادلراسة مثل :املامثةل،
و يقوم هذا البحث عىل املهنج الوصفي والاس تقرايئ والتحلييل.
وردت ظاهرة املامثةل بصورة ّمطردة يف أايت سورة البقرة ،وهذه العملية ل تؤثر عىل املعىن ،لرتباطها
ببعض اللهجات العربية  ،وبياانت البحث يه الايت القرأنية اليت تش متل قضية املامثةل الصوتية  ،ومصادر
البياانت لهذا البحث يه القرأن الكرمي .وأما البحوث وادلراسات اخلاصة يف املامثةل الصوتية وعمل
الصوات فهيي تساعد الباحث يف حتليل البياانت ،وانطالقا من عرض البياانت نتاجئ أن:أنواع املامثةل يف
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َ  خ،"و" ااب ا ّ ََّتا اذ مُكم، "ويه" خ َاَّت ْذ م مُت، أول املامثةل التقدميية:سورة البقرة يه
،"و" ات خ َب ْع َت،"و" َواتخقَ ْو،"و"اَّت ْذ م مُت
."الس َفهَا مء
"الص َال َة " خ
 خ: ويه،املامثةل الرتاجعية
ُّ "و"الص َال َة " و"النخ ااس" و "النخار " و
 واعامتدا عىل نتاجئ البحث يرىج من،من هذا البحث يعرف أن الايت القرأنية فهيا قضية املامثةل الصوتية
لزايدة معلوماتنا ومعرفتنا يف فهم العلوم،الباحثيني الخرين ليبحثوا يف ادلراسة الخرى تش به هذه ادلراسة
.اللغوية خاصة فا للغة العربية من القرأن
ABSTRACT.
At the time that sounds in a language must be given due consideration sincerely, the study of sounds is
incented in the study of language and religion, the aims is to target the learners interest in other to achieve the
goof of the study of the Holy- Qur’an in good perception, this research is aim at the assimilation of sounds
and its branched in all perspectives that has to do with the recitation of the verse of the Holy-Qur’an.
Although, the problems of this research ranges from inadequate facilities of studying sounds particular
language which could enhance and simplify the study: the research is arrowed due to the aforementioned,
less to say, and researchers divisibility to motion but a few. Assimilation, this research is targeted at the
ingredients of necessitating sound to be compulsory or otherwise. Assimilation is to be viewed in some verse
of the Suratul Baqarah this work can never be overnphalized.
Do to its usage in the various arms of Arabic language. The aim of this research is to slow assimilation in the
verse of the holy Qur’an itself entirely at a whole embodiment and the origin in the particular. The researcher
both in writhen and reading of Assimilation sounds with regards to the study of information which tends to
help the researcher in simplifying and explaining some meanings, and directly to slower case the outcome of
the meanings to actualize the patterns of Assimilation in Suratul Baqarah:
-Preceding Assimilation.
-Un-preceding Assimilation
Following this research with good faith and understanding you will come accorss the different palterns of
Assimilation in the verse of the holy qur’an, also, to stand in a format of good and staroadize to the student of
research and academia itself in others to increase the knowledge not in Arabic arms of Assimilation but the
entire knowledge of knowledge of human endeavors.
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م ـقــدمـة:

ً
ً
الحمد هلل رب العاملين ،الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ،ووضعه ليكون لنا مرجعا ومصدرا في جميع
أمورنا ،وفي ما يحتاجه بنو البشر من شريعة وصالح مجتمع وسعادة للحياة بأكملها ،أنزله بلسان عربي مبين ،وصار
ً
ً
ً
ً
حافظا له من الهدم واالنقراض ،كما زاد به نشرا ورفعا وقبوال بما لم تجده من قبل ومن بعد.
هذه الدراسة في علم األصوات بعنوان املماثلة الصوتية في سورةالبقرة :دراسة تطبيقية في ضوء علم اللغة
الحديث،ركز الباحث اهتمامه على دراسة األصوات العربية والوحدات الصوتية ،وحاول الباحث أن يبرز بعضا من
التغيرات الصوتية في هذه السورة ا لكريمة ليكشف ما فيها من املماثلة  ،لذا اشتملت هذه الدراسة على ثالثة فصول،
أفردالباحث الفصل األول ملفهوم علم األصوات وموضوعه وفوائده وأهمية علم األصوات ،و خصص الفصل الثاني:
لتعريف املماثلة ،وقانون املماثلة ،وأنواع املمالثلة ،الفصل الثالث :عالج في الفصل الثالث :املماثلة الصوتية في سورة
رالبقرة.
مفهوم علم األصوات وموضوعه
ً
أوالـ الصوت في اللغة:
الصوت :مفرد وجمعه :األصوات  ،في املدلول اللغوي ،كما عرفه علماء املعاجم ،من "صات" قال ابن منظور:
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ٌ ُ َ َّ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ
ثير الطا ِئ ِي:
الصوت :الجرس ،معروف ،مذكر؛ فأما قول روي ِش ِد ب ِن ك ٍ
سائل َبني َأ َس ٍدَ :ما َه ِذه َّ
َيا َأ ُّيها الر ُ
اكب املُ ْزجي َم ِط َّي َتهْ ... ،
الص ْو ُت؟
ِ
ِ
َ
َ َ
فإ َّنما َأنثهَ ،ألنه َأراد به َّ
وضاء َ
والج َلبةَ ،ع َلى َم ْع َنى َّ
الض َ
حة ،أو ِاال ْس ِتغاث ِة؛(.)1
الص ْي ِ
ِِ
ِ
ووردت كلمة صوت في القرآن الكريم في أربع سور وفي ثمانية مواضع ،وبتتبعها تبين أنها جاءت حاملة معنيين وكالهما
يدالن على معناه اللغوي ،وهى:
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َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ
اغ ُ
ض ْ
ض ِم ْن
األولى تعنى ارتفاع الصوت واتصاله باملسامع ،وهذا هو الذي جاء في اآليات اآلتية﴿ - :واق ِصد ِفي مش ِيك و
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
ص َوات لصوت ْال َحمير﴾ ()2
ص ْو ِتك ِإن أنك َر األ ْ ِ
ِ ِ
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
ض أ ْن ت ْح َبط
 ﴿يا أيها ال ِذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صو ِت الن ِب ِي وال تجهروا له ِبالقو ِل كجه ِر بع ِضكم ِلبع ٍَ ْ َ ُ ُ ْ ََُْ ْ َ َ ْ
ش ُع ُرو َن﴾3)(.
أعمالكم وأنتم ال ت
َ
ُ
َ
َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ُ
ْ ٌ
َْ َ
 وفى قوله تعالىَ َّ َّ :َْ ُ
اَّلل قل َوب ُه ْم ِل َّلت ْق َوى ل ُه ْم َمغ ِف َرة
اَّلل أول ِئك ال ِذين امتحن
﴿إن ال ِذين يغضون أصوات ُه ْم ِعند َرسو ِل ِ
ِ
َو َأ ْج ٌر َع ِظ ٌ
يم﴾4)(.
َ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
ات ل َّلر ْح َمن َف َال َت ْس َم ُع إ َّال َه ْم ً
سا﴾5)(.
 وفي قوله تعالى ﴿يوم ِئ ٍذ يت ِبعون الد ِاع َي ال ِعوج له وخشع ِت األصو ِِ
ِ
أمااملعنى الثاني فيدل على الشيطان الداعي إلى الضالل وأعماله وطرقه في اإلغواء عن طريق هللا املستقيم وهذا هو
َ
َ
َ
اس َت َط ْع َت م ْن ُه ْم ب َ
اس َت ْفز ْز َمن ْ
الذي دل عليه هذه اآلية عند قوله عز وجلَ ﴿ :و ْ
ص ْو ِت َك َوأ ْج ِل ْب َعل ْي ِه ْم ِبخ ْي ِل َك َو َر ِج ِل َك
ِ ِ
ِ ِ
َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ َّ ُ
ان ِإال غ ُرو ًرا ﴾ ().6
وش ِاركهم ِفي األمو ِال واألوال ِد و ِعدهم وما ي ِعدهم الشيط
يالحظ أن الدالالت التي جاءت في كلمة الصوت في القرآن الكريم ،جميعها تدل على معنى اللغوي.
وورد لفظ الصوت كذلك في كثير من األحاديث النبوية ،ومن ذلك ما يتعلق باستحباب تحسين الصوت عند قراءة
القرآن الكريم .وكما جاء في إخراج أبي داود ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ("زينوا القرآن بأصواتكم")7)(.

فالصوت في هذا األثرإنتاج الحروف القرآنية عند قراءته قراءة صحيحة مجودة .فالصوت بهذا املعنى هو ضوضاء
منتظم( ،كما يقول علماء اللغة) ،الذي ينتفخ به إبان قراءة القارئ آليات الذكر الحكيم8)(.

ثانيا ـ الصوت في االصطالح:
عرف أبو الفتح عثمان ابن جني الصوت حيث قال" :اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيال متصال ،حتى
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته ،فيسمى املقطع أينما عرض له حرفا"9)(.
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وللصوت مدلول ومعنى خاص في علم اللغة الحديث وهو بالضرورة" :أصغر وحدة لغوية ليس لها معنى .وهى محدودة
العدد في أية لغة بشرية ،إذ ال تتجاوز بضعة عشرات في أبجدية كل لغة إنسانية() واألصوات تنتظم على حسب النظام
10
الصرفي والبنيوي لتكون أصغر وحدة لغوية ذات املعنى أال وهى اللفظ أو الكلمة ().

وذهب األستاذ الدكتورتمام حسان أن الصوت عملية حركية يقوم بها الجهاز النطقي وتصحبها آثار سمعية تأتى من
تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال الصوت وهو الجهاز النطقي ،ومركز استقباله وهو األذن11)(.

ً
ثالثاـ مفهوم علم األصوات:
وعرفه توفيق شاهين بقوله":علم األصوات أو الفوناتيك ( ،)Phoneticsوهو يتناول عنصر الصوت من اللغة ،لتحديد
مخارج األصوات وطرق إحداثها وتصنيفها وما يعرض لها من تبدالت على مر الزمان ،وأسباب ذلك ،ودراسة أعضاء
النطق التي تتصل بالصوت وأثر بعضها على بعض12.

وقد عرف اللغويان :ماريو باي ،وفرنك غينور علم األصوات بأنه" :علم دراسة األصوات  Soundsوتحليلها وتصنيفها
ً
متضمنا دراسة إنتاجها ( )Productionوانتقالها ( )transmissionوإدراكها (13)( )Rerception
رابعا ـ موضوع علم األصوات:
إن موضوع علم األصوات هو الصوت اللغوي الذي يصدر من جهاز النطق اإلنساني بقصد الكالم()14كما يدرس
األصوات اللغوية ،من ناحية وصف مخارجها ،وكيفية حدوثها ،وصفاتها ،التي يتميز بها صوت عن صوت .كما يدرس
القوانين التي تخضع لها هذه األصوات في تأثيرها بعضها بعض ،عند تركيبها في الكلمات أو الجمل .فالصوت اإلنساني
الحي ،هو موضوع علم األصوات.
خامسا ـ من فوائد علم األصوات:
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 -1تحديد مخارج األصوات وبيان األصوات التي تخرج من كل مخرج على حدة ،ليؤدي الكالم غرضه املنشود وهو
إيصال الرسالة كما يقصدها املتكلم.

ً
 -2معرفة صفات األصوات التي تميز صوتا عن آخر.
 -3معرفة نظام بناء الكلمات في اللغة ،ألن كل لغة تقبل ما يالئم خصائصها وطبيعتها وترفض ما يخالف ذلك.
 -4أنه يعين على معرفة األصوات األصلية للغة معينة واألصوات الغريبة عنها ،وخير مثال على ذلك عدم وجود
األصوات اآلتية في اللغة العربية مع وجودها في اللغة اإلنجليزية وهي .V/ P
 -5معرفة ما يسمح به النظام الصوتي للغة معينة في تركيب كلماتها وما ال يسمح به.

ً
 -6أنه يساعد على حل كثير من املسائل اللغوية وخاصة الصرفية منها كاملسائل التي استعص ى تحليلها لغويا على
ً
15
اللغويين القدماء فحللوها فلسفيا() .
ً
سادساـ أهمية علم األصوات:

ً
ً
تظهر أهمية الدراسة الصوتية في كونها وسيلة من وسائل تعليم اللغة العربية الفصحى تعليما سليما ،فاملتعلمون في
ً
املراحل األولى معرضون للخطأ في اللغة ،نظرا الختالف البيئات التي نشئوا في أحضانها ،ولكل عادات نطقية تخالف
األخرى من جهة ،والفصحى من جهة ثانية.
فإذا ما أرشد هؤالء املتعلمون إلى أصوات اللغة ونطقها النطق السليم سهل عليهم إجادتها ونطقها وحسن أدائها،
وبالتالي تخلصوا بالتدرج من العادات النطقية التي نشئوا عليها .ومن هنا تظهر لنا أهمية دراسة علم األصوات في
املحافظة على اللغة وتعمل على إجادتها والتمكن منها .فتعليم أصوات اللغة املشتركة أمر ضروري للغاية للتخلص من
ً
الخالف في املخارج أو الخالف في صفات الحروف ،ويظهر لنا الفرق جليا في اختالف القاف في العامية عنها في
16
الفصحى ،وكذلك الهاء والضاد().
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ً
وتظهر أهمية دراسة علم األصوات في املباحث الصرفية ،إذ أن القواعد الصرفية منبعثة أساسا على ما تقرره
الدراسة الصوتية من حقائق وما ترسمه من حدود ،وكل دراسة صرفية ال تراعي الدرس الصوتي مصيرها الفشل
17
والضياع .وهذه الحقيقة تظهر جلية ملن يعالج املسائل الصرفية ،ولدية قدر كاف من الدرس الصوتي().

املماثلةAssimilation :
تعريف املماثلة :
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
قال الزمخشري  :امل َماثلة كون َما ِفي ِإ ْح َدى القرينتين أو أكثره مثل َما ُيقابله ِفي األخ َرى من ال َو ْزن ()18.وفي مقاييس اللغة
ُ ََ
ْ ُ
َ
وش َب ُهه ب َم ْع ًنى؛ َق َ
الَ :ه َذا ِم ْثله َوم َثله َك َما ُي َق ُ
جاء على صيغة كلمة تسويةُ ،ي َق ُ
ال ا ْب ُن َب ِر ٍي :ال َف ْرق َب ْي َن امل َماثلة
ال ِش ْبهه
ِ
ُ
َ َّ
التكاف ُؤ في امل ْقدار َال َيز ُيد َوَال ُ
واملُساواة َأن املُساواة َت ُكو ُن َب ْي َن املختلفين في الج ْنس َّ
التساوي ُه َ
ينقص،
و
ن
أل
فقين،
واملت
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُْ
َ ُ ََ ََ َ ُ ُ
19
وأما امل َماثلة فال تكون ِإال ِفي امل َّت ِف ِق َين ().
املماثلة في االصطالح :عملية إحالل صوت محل صوت آخر تحت تأثير صوت ثاني قريب منه في
ويعرف "دانيال جونز" D. GONESاملماثلة بأنها :عملية استبدال صوت بصوت آخر ،تحت تأثير صوت ثالث قريب
منه ،في الكلمة أو في الجملة20.

قانون املماثلة:Assimilation :
تتأثر األصوات اللغوية ،بعضها ببعض ،عند النطق بها في الكلمات والجمل ،فتتغير مخارج األصوات أو صفاتها ،لكي
تتفق في املخرج أو في الصفة ،مع األصوات األخرى املحيطة بها في الكالم ،فيحدث عن ذلك نوع من التوافق
واالنسجام ،بين األصوات املتنافرة في املخارج أو في الصفات ،ذلك أن أصوات اللغة تختلف فيما بينها ـ كما نعرف ـ في
املخارج ،والشدة والرخاء ،والجهر والهمس ،والتفخيم والترقيق ،وما إلى ذلك ،فإذا التقى في الكالم صوتان من مخرج
ً
ً ً
واحد ،أو من مخرجين متقاربين  ،وكان أحدهما مجهورا واآلخر مهموسا مثال ،حدث بينهما شد وجذب ،كل واحد
منهما يحاول أن يجذب اآلخر ناحيته ،ويجعله يتماثل معه في صفاته كلها ،أو في بعضها21.
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أنواع املماثلة:

ُ
فالتأثر(م ْق ِبل) ،وإن حدث العكس
في أنواع اآلثار الناتجة عن قانون املماثلة ،فإن أثر الصوت األول في الثاني،
فالتأث ُ
ر(م ْد ِبر) ،وإن حدثت مماثلة تامة بين الصوتين ،فالتأثر(كلي) ،وإن كانت املماثلة في بعض خصائص الصوت،
ً
فالتأثر(جزئي) .وفي كل حالة من هذه الحاالت ،قد يكون الصوتان متصلين تماما ،بحيث ال يفصل بينهما فاصل ،من
األصوات الصائتة أو الحركات ،وقد يكون الصوتان منفصلين بعضهما عن بعض بفاصل من األصوات الصامتة أو
الحركات22.

وفيما يلي نضرب األمثلة لكل نوع من أنواع التأثر السابقة:
 -1التأثراملقبل الكلي في حالة االتصال :من أمثلته ما يلي:
أ -تتأثر تاء االفتعال دائما بالدال أو بالطاء قبلها ،فتقلب داال أو طاء مثل :ادترك> ادرك ؛ ادتهن> ادهن؛ اطتلب>
اطلب؛ اطتلع> اطلع؛ اطترد> اطرد.
ً
ً
ً
ب -تتأثر تاء االفتعال غالبا بالذال أو بالصاد أو بالضاد قبلها فتقلب ذاال أو ضادا؛ مثل :اذتكر> اذكر؛ اضتجع>
اضجع؛ اصتبر>اصبر.
ج -تتأثر الواو الساكنة بالكسرة القصيرة قبلها ،فتتحول إلى كسرة مماثلة ،وتتحد مع الحركة املؤثرة في كسرة طويلة؛
23
مثل ِم ْوزان> ميزان؛ ِم ْوعاد> ميعاد().
 -2التأثراملقبل الكلي في حالة االنفصال :ومن أمثلة ما يلى:

تتأثر حركة الضم في ضمير النصب والجر الغائب املفرد املذكر(ـه) والجمع املذكر( ُـهم) والجمع املؤنث( ُـه َّن)
فيه> فيه؛ ُ
واملثنى(هما) ـ بما قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء ،فتقلب الضمة كسرة ،مثل برجل ُه> برجاه؛ ُ
ُ
عليه>
ِ
ِ
ِ
ُ
قاضيهم> قضيه ُ
ُ
م؛به َّن> ِبهن؛ ِب ُهما> ِب ِهما .وفي قراءة حفص عن
بصاحب ِهم؛
بصاحب ُهم>
ضرب ِته؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ضربته> ِ
عليه؛ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ ُ َّ
َّ
الش ْيط ُ
ان)()24على األصل في حركة هذا الضمير ،وفيها كذلكَ (:و َم ْن أ ْوفى ِب َما َع َاه َد َعل ْي ُه
يه ِإال
عاصم(:وما أنسا ِن
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َّ َ
اَّلل)()25.وقد حافظت القبائل الحجازية على هذا األصل في نطقها ،قال سيبويه (:فالهاء تكسر إذا كانت قبلها ياء أو
قبل ،وأهل الحجاز يقولون:مررت ُبهو ُ
قبل ،ولديهى مال ،ومرر بدارهى ُ
كسرة  ...وذلك قولك :مررت بهى ُ
قبل ،ولديهو

ُ
وبدارهم األرض) .كما يقول املبرد(:فأما أهل الحجاز خاصة ،فعلى األمر األول فيها،
مال ،ويقرءون(فخسفنا ُبهو
ُ
وبدارهو األرض  ...ومن لزم اللغة الحجازية ،قالْ :
علي ُه ُ
26
مال) ().
يقرءون :فخسفنا ُبهو
27
وفي التسهيل البن مالك(:وهاء مضمومة للغائب ،وإن وليت ياء ساكنة أو كسرة ،كسرها غير الحجازيين) ().

 -3التأثراملقبل الجزئي في حالة االتصال :من أمثلته ما يلي:
أ -تتأثر تاء ا الفتعال بالصاد أو بالضاد أو بالزاي قبلها فتقلب طاء في الحالتين األوليين ،وداال في الثانية مثل :اصتبغ>
َّ َّ َ ْ َ
َ ُ
اصط َف ُاه َعل ْيك ْم﴾() 28إن
اصطبغ؛ اضتجع> اضطجع؛ ازتجر> ازدجر .ويقول الزجاج في قوله تعالىِ ﴿:إن اَّلل
اصطفاه(افتعل من الصفوة .األصل :اصتفاه ،فالتاء إذا وقعت بعد الصاد أبدلت طاء؛ ألن التاء من مخرج الطاء،
والطاء مطبقة ،كما أن الصاد مطبقة ،فأبدلت الطاء من التاء ليسهل النطق بما بعد الصاد).
ً
ب -تتأثر تاء االفتعال بالجيم ،إذا كانت فاء للفعل ،فتقلب داال في بعض اللهجات القديمة ،مثل :اجتمع> اجدمع؛
اجتز> اجدز.

ً
داال مع الجيم في بعض اللغات.قالوا :اجدمعوا ،في :اجتمعوا ،واجدز ،فيْ ،
اجتز.
ويقول ابن جني(:وقد قلبت تاء افتعل
 -4التأثراملقبل الجزئي في حالة االنفصال :من أمثلة ما يلي:
تتأثر الدال بالراء قبلها ،في لهجة األندلس العربية في القرن الرابع الهجري بنظيرها املفخم ،وهو الضاد ألن الراء صوت
ذو قيمة تفخيمية مثل :معربد)) معربض.
وهذه إحدى خصائص صوت الراء في العربية ،يميل هذا الصوت إلى تفخيم بعض األصوات املجاورة له ،مثل قولنا:
(صور) في (سور) و(أخرص) في (أخرس) و(رفص) في (رفس)،وفي كراسة االمتحان كتب بعض الطالب كلمة((أضران))
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ً
ً
اس)و(الخراص)بمعنى :صاحب الدنان،
(الخر
بدال من(( :أدران))؛ وقد روى مثل ذلك كثيرا في العربية الفصحى؛ إذ فيها
و (رسخ الش يء) و((رصخ))بمعنى :ثبت و(رجل أرسخ) و(أرصخ) بمعنى :خفيف لحم الوركين ،و((السراط))
29
و((الصراط)) بمعنى :الطريق :وغير ذلك().

-5التأثراملدبرالكلى في حالة االتصال :من أمثلته ما يلي:
ً
إن ْ
أ -تتأثر النون فيْ :
وأن ْ
ومن وعن ،بامليم والالم التي تليها ،فتقلب ميما أو الما ،مثل :إما وأما وأال ومما وعما ،وما إلى
ذلك.
ب -في العربية القديمة ،تتأثر الم التعريف بما بعدها ،من أصوات الصفير واألسنان واألصوات املائعة(الراء والالم
والنون) ،هي ما تسمى عند اللغويين العرب بالحروف الشمسية ،فتدغم فيها.
َ
ُ
ْ
ج -تتأثر الراء في بعض قراءات القرآن ،بالالم بعدها ،في ميل قوله تعالىَ ﴿:يغ ِف ْر لك ْم﴾()30فقلبت الما ،وإن كان ابن جني
ينكر ذلك ويقول ((:اعلم أن الراء ملا فيها من التكرير ،ال يجوز إدغامها فيما يليها من الحروف ،ألن إدغامها في غيرها
يسلبها ما فيها من الوفور بالتكرير ،فأما قراءة أبي عمرو :يغفر لكم ،بإدغام الراء في الالم ،فمدفوع عندنا ،وغير
معروف لكم ،وغير معروف عند أصحابنا ،إنما هو ش

31
يء رواه القراء ،وال قوة له في القياس) ().

 -6التأثراملدبرالكلي في حالة االنفصال :من أمثلته ما يلي:
ْ َ
وم ْفعلة) ،وذلك مطرد تمام االطراد في لهجة األندلس
تطورت كسرة امليم إلى فتحة في صيغتى اسم اآللة(ِ :مفعل ِ
العربية في القرن الرابع الهجري ،إذ تتأثر حركة امليم بحركة العين ،وذلك من نوع التأثر املدبر الكلي في حالة
ْ
َ
االنفصال ،مثلَ :م ْقودَ ،وم َسنَ ،وم ْقنع للثوب الذي يغطى به الرأسَ ،ومطرد للرمح الصغيرَ ،ومخدة َزم ْزدغة للوسادة.
-7التأثراملدبرالجزئي في حالة االتصال :من أمثلته ما يلي:
تقول العامة في عصرنا الحاضر ((:يسحف)) بدال منَ ((:ي ْزحف)) فقد تأثرت الزاي في هذا املثال ،وهي صوت مجهور،
بالحاء التالية لها ،وهي صوت مهموس ،فقلبت الزاي إلى نظيرها املهموس وهو السين.
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 -8التأثراملدبرالجزئي في حالة االنفصال :من أمثلته ما يلي:
أ -روى ابن هشام اللخمي أن الناس كانوا في األندلس واملغرب ،في القرن السادس الهجري ،يقولون فيِ :س ْرداب،
ز ْرداب32.
ِ
ُ
َ
ُ
ب -تميل الراء إلى تفخيم األصوات املجاورة لها ،ومن هذا األثر قولنا في مصر ((:طور)) في((:تور)) املنقلبة عن(:ث ْور)،
َّ
على(:الدرب) بمعنى الطريق املسدود.
كما نطلق كلمة (:الضرب)
ً
ب -السين قبل الطاء تقلب صادا في بعض قراءات القرآن ،فقد روى(( عن ورش عن نافع( :أم هم املصيطرون)
و﴿ َل ْس َت َع َل ْيه ْم ب ُم َ
ص ْي ِط ٍر﴾() 33،باختصار الصاد ،وروى محمد بن الجهم عن الفراء ،قال :الكتاب
ِ ِ
وخط املصحف بالصاد في :مصيطر واملصيطرون ،والقراءة بالسين34)(.

املماثلة الصوتية في سورة البقرة:
 Progressive35تقدمى :يتأثرالصوت الثانى باألول وسموا هذا بالتأثرالتقدمى
َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ً ُ َّ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ل م ْن َب ْعده َوأ ْن ُت ْم ظاملُو َن) 36.
ِِ
﴿وِإذ واعدنا موس ى أ ْرب ِعين ليلة ث َّم اتخذتم ال ِعج َ ِ
ِ
َ
َ ُ ْ
ُ ََ
َ
َْ ُ
َ
ُ َ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ
َ ْ َ َ ُ َ َ
وس ى ِلق ْو ِم ِه َيا ق ْو ِم ِإ َّنك ْم ظل ْم ُت ْم أن ُف َسك ْم ِب ِاتخ ِاذك ُم ال ِع ْج َل ف ُت ُوبوا ِإلى َب ِارِئك ْم فاق ُتلوا أن ُف َسك ْم ذ ِلك ْم خ ْي ٌر
﴿وِإذ قال م
اب َع َل ْي ُك ْم إ َّن ُه ُه َو َّ
الر ِح ُ
َل ُك ْم ِع ْن َد َبارِئ ُك ْم َف َت َ
الت َّو ُ
يم)37
اب َّ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ نَ
38
ات ثم اتخذتم ال ِعجل ِمن بع ِد ِه وأنتم ظ ِاملو ﴾ .
﴿ولقد جاءكم موس ى ِبالب ِين ِ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ٌ ْ ْ َّ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ
انوا َي ْع َل ُمو َن﴾ 39.
اَّلل خير لو ك
﴿ولو أنهم آمنوا واتقوا ملثوبة ِمن ِعن ِد ِ
َ
َّ َ َ َ ْ ْ ُ ٌّ َ
َ َُ َُ
َ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ ً
ل ل ُه َقان ُتو َن﴾40.
ضك
﴿وقالوا اتخذ اَّلل ولدا ُس ْبحانه َب ْل له َما ِفي السماو ِ
ِ
ات واألر ِ
ْ ََ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َّ َ َ ْ ً َ َّ ُ
يل أ ْن ط ِه َرا َب ْي ِت َي
اع
اس وأمنا وات ِخذوا ِمن مق ِام ِإبر ِاهيم مصلى وع ِهدنا ِإلى ِإبر ِاهيم وِإسم ِ
﴿وِإذ جعلنا البيت مثابة ِللن ِ
ْ
َّ
َ َ ُّ َّ
الس ُجود﴾41.
ِللطا ِئ ِف َين َوال َع ِاك ِفين و
الرك ِع ُّ ِ
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َ َّ َ
ََُْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َْ َ َ ْ
ض َول ِئ ِن ات َب ْعت
﴿ول ِئن أتيت ال ِذين أوتوا ال ِكتاب ِبك ِل آي ٍة ما ت ِبعوا ِقبلتك وما أنت ِبت ِاب ٍع ِقبلتهم وما بعضهم ِبت ِاب ٍع ِقبلة بع ٍ
َ َ َ ْ ْ َّ َ ً َ َ َّ
الظامل َ
َْ ُ ْ َ
ين﴾42.
أه َو َاءه ْم ِمن ب ْع ِد َما ج َاءك ِمن ال ِعل ِم ِإنك ِإذا ِملن ِ ِ
َّ َ ْ
"اتخذ" ،وهذه الكلمة من نوع املماثلة التقدمية وإذا نظرنا من ناحية علم
من خالل اآليات السابقة وجد الباحث كلمة
َّ َ ْ
َّ َ
َْ َ
"اتخذ" أصلها "إأتخذ" قلبت األلف تاء وتشدد التاء األولى للثاني فصار "اتخذ" .وهذه يراد بها
األصوات ،نجد أن كلمة
سهولة النطق وتحقيق االنسجام الصوتي ،وال يؤثر على املعنى.
َ

َ

َ

َ

َ َ

َ

َ

َ

َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َل َّ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َن َ
ش ْي ًئا َوال َي ْه َت ُدو َن)43.
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنز اَّلل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم ال يعقلو
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

وتوجد في اآلية السابقة كلمة َّ
"ات َب َع" ،وهذه الكلمة من نوع املماثلة التقدمية ،وإذا نظرنا من ناحية علم األصوات ،نجد
َْ
َّ
"ايتبع" قلبت الياء تاء لعسر النطق بحرف اللين الساكنة مع التاء ملا بينهما من مقارنة املخرج ألن
كلمة"ات َب َع" أصلها
أن
مخرج الياء من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك األعلى ،والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ،ومنافاة
َْ
الوصف بينهما ألن الياء مجهورة والتاء مهموسة فصار اتتبع ،فأدغمت التاء األولى في الثانية للمجانسة فصار" َّات َبع"
وهذا يراد به سهولة النطق وتحقيق االنسجام الصوتي وهذه العملية التؤرعلى املعنى.
 _2رجعى :وفيه يتأثر الصوت األول بالثانى .وهذا النوع كثيرالشيوع في اللغة العربية والفرنسية44.

مماثلة الم(أل) للصوت التالي لها:
من األصوات التي عرفت بالشمسية هي ":التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد
والطاء والظاء والالم والنون" حيث يتأثر صوت الالم من(ال) بالصوت التالي إذا كان من مجموعة األصوات السابقة،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فيتماثل صوت الالم معه تماثال ويذوب فيه ذوبانا كامال متأثرا به تأثرا رجعيا ،مثل الكلمات :الرحمن ـ الدين ـ الصراط ـ
الضالين ـ الذين ـ الناس ـ السماء ـ الثمرات ـ الشهداء ـ الظالم ـ التواب ـ الزاد ـ الطيب ـ الذكر.
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ً ً
ً
ً
ً
ففي الكلمات السابقة يتأثر صوت الالم بالصوت التالي له تأثيرا مدبرا فيماثله مماثلة تامة ويذوب فيه ذوبانا كامال ذاتا
ً
َّ
ُّ
أصراط ـ َّ
أض َّالين ـ َّألذين ـ َّأناس ـ َّ
وصفة ،فيطق بالكالمات السابقة هكذاَّ :أرحمن ـ َّأدين ـ َّ
أسماء ـ أثمرات ـ أشهداء ـ
َ
َّ
َّ
أظالم ـ َّأتواب ـ َّأزاد ـ أطيب أذكر .فهذه املماثلة بين الم(ال) واألصوات الشمسية كثيرة بالغة ،األصوات تمثل نصف
45
األصوات الصامتة().

في العربية القديمة ،تتأثر الم التعريف بما بعدها ،من أصوات الصفير واألسنان واألصوات املائعة(الراء والالم
والنون) ،وهي ما تسمى عند اللغويين العرب بالحروف الشمسية ،فتدغم فيها ،وقد جمعها بعض الشعراء في أوائل
كلمات البيت اآلتي:
طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم

دع سوء ظن زر شريفا للكرم

كما ضبطها أبو العالء املعرى بقوله":والحروف التي تدغم فيها الم التعريف تنقسم في ترتيب حروف املعجم ثالثة
أقسام ،فالقسم األول :حرفان متواليان ،وهما الثالث من حروف املعجم والرابع ،وذلك :التاء والثاء ،والثاني :عشرة
أحرف متواليات ،أولها الدال على ترتيب حروف املعجم ،وآخرها الظاء .والثالث :حرف فرد تدغم فيه الالم ،وهو
النون()."46
صوت الصاد مع صوت الالم :
َ
َّ
َ
الصالة َوم َّما َر َز ْق َن ُ
﴿الذ َ
ين ُي ْؤم ُنو َن ب ْال َغ ْيب َو ُيق ُيمو َن َّ
اه ْم ُي ْنف ُقو َن﴾ 47
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ
ات َو َأ َق ُ
اموا ﴾ 48
﴿إن ال ِذين آ َمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
ِ
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
﴿ من الصواعق حذر املوت واَّلل محيط بالكافرين﴾ 49
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ َّ ْ ْ
سائك ْم ﴾50
الص َيام َّ
الرفث ِإلى ِن ِ
﴿أ ِحل لكم ليلة ِ ِ
الص َالة َوإ َّن َها َل َكب َير ٌة إ َّال َع َلى ْال َخاشع َ
اس َتع ُينوا ب َّ
َ ْ
الص ْبر َو َّ
ين﴾51
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
﴿و ِ ِ
الصاع َق ُة َو َأ ْن ُت ْم َت ْن ُظ ُر َ
﴿ َن َرى َّ َ
اَّلل َج ْه َر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُك ُم َّ
ون﴾52
ِ
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َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ْ
الصالة إن اَّلل َم َع َّ
َ
﴿يا َأ ُّي َها الذين آ َمنوا ْ
الصبر َو َّ
است ِعينوا ب َّ
الصابرين﴾54
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
َْ
َ
اآلخ َرة َمل َن َّ
ين﴾55
الص ِال ِح
﴿ ِفي ِ ِ ِ
َّ
َّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
اَّلل ﴾56
﴿إن الصفا وامل ْروة ِمن شعا ِئ ِر ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
ات واَّلل ال ُي ِح ُّب ك َّ
ل كفار أثيم﴾ 57
﴿ و ُي ْرِبي الصدق ِ
ٍ ِ ٍ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ى َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
اَّلل ﴾53
﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئين من آمن ب

َّ َ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
و"الصاعقة"
و"الصبر"
و"الصواعق"
و"الص ِال َحات"
"الصالة"
بعد أن قرأ الباحث األيات السابقة وجد كلمة
َّ
و"الصابرين" و" َّ
َّ
َّ
َّ
و"الصدقات" ،وهذه الكلمة من نوع املماثلة التراجعية
و"الصيام"
الصفا"
و"الصالحين"
و"الص ِابئين"
ِ
الصال َحات" و" َّ
الصواعق" و" َّ
الص َال َة" و" َّ
وإذا نظرنا من ناحية علم األصوات ،نجد أن كلمة " َّ
الصبر" في املماثلة يقال
ِ
َ
َ
ص َ
ْ
و"أ ْ
و"أ ْ
ب ْ
و"أص صبر" ،تجاور فيه الحرفان املشددتان مما أدى إلى نقل
صلحات"
ص صواعق"
"أص صالة"
َّ َ َ
الصوت من عموده إلى عمود الصوت املؤثر ،وهي من النوع نفسه تحويل ْ
الصالة"
(ال) الشمسية إلى "الصاد" فصار"
الصواعق" و" َّ
الصال َحات" و" َّ
و" َّ
الص ْب ُر" .وهذا يراد به سهولة النطق وتحقيق االنسجام الصوتي ،وهذه العملية ال
ِ
تؤثر على املعنى.
صوت النون مع الالم:
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َّ
اَّلل َوبال َي ْوم اآلخر َو َما ُه ْم ب ُم ْؤمن َ
ين﴾58
ِ ِِ
﴿و ِمن الن ِ
اس من يقول آمنا ِب ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ ُ
َّ َ َّ َ ُ ُ َ َّ
اس َو ْالح َج َار ُة ُأع َّد ْت ل ْل َكافر َ
ين﴾59
﴿ فاتقوا النار ال ِتي وقودها الن ُ ِ
ِ ِ ِِ
ُْ َ َ
َّ َ َ ْ ُ ُ َن َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
انوا َي ْع َت ُدو َن﴾60
اَّلل ويقتلو الن ِب ِيين ِبغي ِر الح ِق ذ ِلك ِبما عصوا وك
﴿ َيكف ُرون ِبآ َي ِ
ات ِ
ََ َ
َّ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ى َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ
اَّلل َو ْال َي ْوم ا ْ َآلخر َو َعم َل َ
ص ِال ًحا فل ُه ْم أ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد
﴿إن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا والنصار و
الص ِاب ِئين من آمن ِب ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َربه ْم َوال خ ْوف عل ْيه ْم َوال ه ْم َي ْ
حزنون﴾ 61
ِ
ِِ
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"للناس" و"النور" َّ
"الناس"أو َّ
وتوجد في اآليات السابقة كلمة َّ
و"النار" و"النبيين" و"النصارا" وهذه الكلمة من نوع
َّ
َّ
ُّ
ور" و"النار" و"النبيين" و"النصارا"
املماثلة التراجعية وإذا نظرنا من الناحية الصوتية ،نجد أن كلمة "الناس" و"الن ِ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ ُ
وفي املماثلة يقال ب ْ
"أن ناس" و"أ ْن نور" و"أ ْن نار" و"أ ْن نار" و"أ ْن نبيين" و"أ ْن نصارا" ،تجاور فيه الحرفان
املشددتان ،مما أدى إلى نقل الصوت من عموده إلى عمود الصوت املؤثر ،وهي من النوع نفسه تحويل ْ
(ال) الشمسية
و"النور" َّ
الناس" ُّ
إلى "النون" فصار" َّ
و"النار" و"النبيين" و"النصارا"  .وهذا يراد به سهولة النطق وتحقيق االنسجام
الصوتي ،وهذه العملية ال تؤثر على املعنى.
صوت السين مع الالم:
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ َ
اء أال ﴾62
﴿وِإذا ِقيل لهم آ ِمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤ ِمن كما آمن السفه
ُ ُ َ ٌ َ َر ْ ٌ َ َ ْ ٌ
َْ َ َ
صيب م َن َّ
ق ﴾ 63
الس َم ِاء ِف ِيه ظلمات و عد وبر
﴿أو ك ِ ٍ ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
اك ْم ﴾64
ات ما رزقن
﴿ وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا ِمن ط ِيب ِ
َ َ َّ َّ
الش َي َ َ َ ُ َ َ َّ
اس الس ْح َر َ﴾65
﴿ول ِكن
ِ
اطين كف ُروا يع ِل ُمون الن َ ِ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ َ َّ َ َ َ َّ
﴿و َم ْن َيت َب َّدل الك ْف َر ب َ
السبيل ﴾ 66
ِ
ِ ِ
اإليم ِان فقد ضل سواء ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ َّ
الر َّكع ُّ
الس ُجود﴾67
لطا ِئ ِف َين َو ْال َع ِاك ِف َين َو ُّ
﴿أن ط ِهرا بي ِتي ِل
ِ
ِ
َ
ْ
َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ َّ َ ْ َ َّ
لسم ُيع ال َع ِل ُ
يم﴾68
﴿ ربنا تقبل ِمنا ِإنك أنت ا ِ
الس َح ْ ُ َ
صريف الرَياح َو َّ
ََ ْ
س َّخر ﴾ 69
ِ
اب امل ِ
﴿ وت ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ
اَّلل َما ال َت ْع َل ُمو َن﴾70
﴿إنما يأمركم ِبالس ِ
وء والفحش ِاء وأن تقولوا على ِ
ِ
َ
َ َْ
َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ين َوفي الرقاب ﴾71
﴿واملس ِاكين وابن الس ِب ِيل والسا ِئ ِل ِ ِ ِ
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ
ْ َ َّ
اف ًة ﴾72
السل ِم ك
﴿يا أ ُّي َها ال ِذين آمنوا ادخلوا ِفي ِ
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ُّ َ
َّ ْ َ
َّ
َّ
َّ
"و"السبيل" و"ال ُّس ُجود"
السحر
وتوجد في اآليات السابقة كلمة "السفهآء" و"السمآء" أو"السمآوات" و"السلوا" و" ِ
السحاب" و" ُّ
و"السميع" و"السلم" و" َّ
َّ
السوء" و"السائلين" ،وهذه الكلمات من نوع املماثلة التراجعية ،وإذا نظرنا من
ِ
َ ْ ْ
ًّ َ
َّ ْ َ
لسحر" في املماثلة يقال ب َ"أ ْ
س َسل َوا "
س سفهآء" و"أ
ناحية علم األصوات ،نجد أن كلمة "السفهآء" و"السلوى" و"ا ِ
َ
و"أ ْ
س سحر" ،تجاور فيه الحرفان املشددتان ،مما أدى إلى نقل الصوت من عموده إلى عمود الصوت املؤثر ،وهي من
ًّ َ
َّ ْ َ
النوع نفسه تحويل ْ
السحر" .وهذا يراد به سهولة النطق
(ال) الشمسية إلى "السين" فصار "السفهآء" و"السلوى" و" ِ
وتحقيق االنسجام الصوتي ،وهذه العملية التؤثر على املعنى.
صوت الضاد مع الالم ْ
(أل):
ُ َ َ َّ َ ْ
اش َت َر ُوا َّ
الض َال َلة ب ْال ُه َدى َف َما َرب َح ْت ت َج َارُت ُه ْم َو َما َك ُانوا ُم ْه َتد َ
ين﴾73
﴿أول ِئك ال ِذين
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ
لنار﴾74
﴿أول ِئك ال ِذين اشتروا الضاللة ِبالهدى والعذاب ِباملغ ِفر ِة فما أصبرهم على ا ِ
توجدفي اآليتين السابقين وهي كلمة "الضاللة" وهذه الكلمة من نوع املماثلة التراجعية إذا نظرنا من الناحية الصوتية،
ألن الكلمة " َّ
الضاللة" في املماثلة يقال ب َ"أ ْ
ض ضاللة" ،تجاور فيه الحرفان املشددة ،مما أدى إلى نقل الصوت من

(ال) الشمسية إلى "الضاد" فصار" َّ
عموده إلى عمود الصوت املؤثر ،وهي من النوع نفسه تحويل ْ
الضاللة"  .وهذا يراد
به لسهولة النطق وتحقيق االنسجام الصوتي ،وهذه العملية ال تؤثر على املعنى.
صوت الثاء مع الالم ْ
(ال):
َ َّ َ َ ْ ً َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ً َ
ََ ْ َ
ادا َوأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمو َن﴾ 75
َّلل أند
﴿ فأخ َرج ِب ِه ِمن الثمر ِ
ات ِرزقا لكم فال تجعلوا ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
الث َم َرات ﴾ 76
﴿ وارزق أهله ِمن
ِ
َ َْ
الصابر َ
ات َو َبشر َّ
األ ْن ُف َ َّ َ َ
ين﴾ 77
﴿و
ِ
ِِ
س والثمر ِ ِ ِ
ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
الك َب ُر ﴾78
﴿ ِمن ك ِل الثمر ِ
ات وأصابه ِ
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َّ
"الث َمر َ
ات" وهذه الكلمة من نوع املماثلة التراجعية وإذا نظرنا من الناحية الصوتية،
وتوجد في اآليات السابقة كلمة
ْ َ
َّ
الث َمر َ
ات" في املماثلة يقال ب ،تجاور فيه الحرفان املشددة ،أن مما أدى إلى نقل الصوت من أث ثمرات
نجد أن كلمة "
َّ
فصار"الث َمر َ
عموده إلى عمود الصوت املؤثر ،وهي من نفس النوع تحويل ْ
ات"  .وهذا يراد
(أل) الشمسية إلى "الثاء"
به ٍسهولة النطق وتحقيق االنسجام الصوتي ،وهذه العملية ال تؤثر على املعنى.
صوت الشين مع الالم ْ
(آل):
َ َ َّ
َ َ
ََ ْ
َّ َ ُ
﴿فأ َزل ُه َما الش ْيطان َع ْن َها فأخ َر َج ُه َما ِم َّما كانا ِف ِيه ٍ﴾95
َّ
ْ َ َ ْ ُ َ ُ
َّ ُ ْ َ
ات ق َ
ص ٌ
اص ﴾ 79
﴿الش ْهرُ الح َر ُام ِبالش ْهر ُِ الح َر ِام والح ُرم ِ
َ َّ َّ َ َ ْ
َ َْ ْ
َّ
الش ْ
شرق ﴾80
م
ب
ي
ت
أ
ِ
س ِمن امل ِ ِ
﴿ف ِإن اَّلل ي ِ
ِ
َ
ُّ
﴿ م َّم ْن َت ْر َ
ض ْو َن م َن الش َه َداء أ ْن َتض َّل إ ْح َد ُ
اه َما ﴾81
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
﴿ َوال تق َرَبا هذه الشج َرة فتكونا من الظاملين﴾82
ِِ
ِ
ِِ
َّ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
وتوجد في اآليات السابقة كلمة "الشيطان " و"الش ْيطان" و" الش ْه ُر" و "الشهادة" و" الشهداء و"الش َج َرة" وهذه
َّ
َّ
الكلمات من نوع املماثلة التراجعية وإذا نظرنا من ناحية علم األصوات ،نجد أن كلمة" الشمس" و"الش َج َرة َُ" وغيرها
َ ْ َ
َ ْ َ
ش ش َج َرة " ،تجاور فيه الحرفان املشددتان ،أن مما أدى إلى نقل الصوت من
ش شمس" و"أ
في املماثلة يقال ب "أ
َّ َ َ َ
َّ
عموده إلى عمود الصوت املؤثر ،وهي من النوع نفسه تحويل ْ
(أل) الشمسية إلى "الشين" فصار"الشيطان" "الشجرة".
وهكذا في بقية الكلمات التي تحتها الخط ،وهذا يراد به سهولة النطق وتحقيق االنسجام الصوتي ،وهذه العملية ال
تؤثر على املعنى.
الخ ــاتم ــة:
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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على نبيه محمد األمين ،املبعوث رحمة للعاملين وعلى آله
وصحبه الطيبين ،الحمد هلل على إكمال هذه الدراسة في املماثلة الصوتية ،في ضوء علم اللغة الحديث "دراسة
تطبيقية في سورة البقرة" والتي توصلت من خاللها إلى النتائج اآلتية :
 _1وردت ظاهرة املماثلة بصورة مطردة في آيات سورة البقرة  ،وهذه العملية ال تؤثر على املعنى ،الرتباطها ببعض
اللهجات.
 _2وردت املماثلة التراجعية في سورة البقرة بكثافة  ،حيث أنها موجودة في مختلف آيات السورة البقرة ،والهدف منها
تيسير عملية النطق وتحقيق االنسجام الصوتى.
 _3وردت التأثير نظام املقاطع الصوتية في حالة املماثلة على مستوبالبنية الواحدة،سواء أكان ذالك على مستى الصيغ
الفعلية أم الصيغ االسمية.
 _4وردت املماثلة التقدمية في سورة البقرة عدة مرات ،يهدف عملية استبدال صوت بصوت آخر.
التوصيات:
 -1يوص ى الباحث بأهمية إجراء بحوث علم األصوات اللغوية في مجال تعليم لغة القرآن الكريم.
 -2االهتمام بمزيد من البحث والتقص ي الكتشاف مشكالت تعلم القرآن الكريم ،والتي ال تشملها كتب التجويد كنطق
األصوات العربية حال إفرادها.
 -3االهتمام بمزيد من البحث في إبراز التغيرات الصوتية التي تلحق األصوات العربية ،ووضع تدريبات مكثفة في
املناهج العربية تشمل الرياضة الشديدة للتمكن من اكتساب أصواتها بصفاتها الصحيحة.
 -4معاضدة ونشر فكرة التسجيل الصوتي للقرآن الكريم لتسهيل سماع وترتيل كتاب هللا بالطريقة الصحيحة.
 -5تدوين أبجدية صوتية عربية على قرار األبجدية الصوتية الدولية بغرض احتياجنا لها في تدوين النصوص العربية.
الهوامش واملراجع:
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_ ابن منظور،لسان العرب ،ط،3دار صادرـ بيروت ـ 1414هـ  ،مادة (صوى)1.
_ سورة لقمان  ،آية (2.)19
_ سورة الحجرات ،آية (3.)2
 _4سورة الحجرات ،آية (4)3
_ سورة طه ،آية (5.)108
|_ سورة اإلسراء ،آية (6. )64
_ املستدرك على الصحيحين ،إمام حاكم عن البراء بن عازب ،ج،5:ص7.164:

_

محمد الصادق القمحاوي ،البرهان في تجويد القرآن ،مكتبة الجمهورية ،القاهرة( ،د.ت) ص8.87،

_ أبو الفتح عثمان ابن جني املوصلي (املتوفى 392هـ) سرصناعة اإلعراب ط ،1دار الكتب العلمية بيروت لبنان1421هـ2000م ج19
10
_ جعفر مرغنى ،جرس للسانى العربي،طبع مطبعة تمدن،بالخرطوم1997 ،م ،ص.97،
11
_ تمام حسان(األستاذ الدكتور)اللغة العربية معناها ومبناها ،عالم الكتب ،القاهرة2009،م ،ص.66،
12
_ إبراهيم علي يونس،مدخل إلى علم األصوات،ص.95_94:
13
_ محمد مصنف القماطي ،األصوات ووظائفها،دار الوليد طرابلس ،سنة 2003م ،ص.15
14
_ علم اللغة العام ،توفيق شاهين ،ص.33
15
_ املزهر في علوم اللغة وأنوائهاللسيوطى ،باب املتحمل واملهمل.
16
_ علم اللغة العام "القسم الثانى" األصوات  ،كمال بشر ،دار املعارف بمصر ،سنة 1996م ،ص.24
17
_ دراسات في التجويدو األصوات اللوية ،د /عبد الحميد محمد أبوسكين،ط ،2القاهرة 2007م ،ص.12
18
_ الزمخشري،أبو القاسم جار هللا ،أساس البالغة ،طبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة سنة.1922
19
_ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،مقاييس اللغة  ،دار الفكرعام 1399هـ 1979م ،ج،1ص.282
20
_ د /رمضان عبد التواب ،التطور اللغوي،ص.30
21
_ املرجع نفسه.
22
_ املرجع السابق،ص.33
23
_ املرجع السابق،ص.33
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24
_ سورة الكهف اآلية .63
25
_ سورة الفتح ،اآلية .10
26
_ املرجع السابق ،ص.34
27
_ التطور اللغوي ،د /رمضان عبد التواب،ص.35
28
_ سورة البقرة اآلية.247،
29
_ املرجع السابق،ص.38
30
_ سورة آلعمران ،اآلية.31 :
31
_ التطور اللغوي،د /رمضان عبد التواب.42 ،
32
_ املرجع نفسه ،ص.47
33
_ سورة الغاشية،اآلية.22 :
34
_ التطور اللغوي ،د /رمضان عبدالتواب ،ص.48_47

_ 35
األصوات اللغوية ،د/إبراهيم أنيس ،ص.169 :
36
_ سورة البقرةاآلية.247 :
37
_ سورة البقرةاآلية.54 :
38
_ سورة البقرةاآلية.92 :
39
_ سورة البقرةاآلية.103:
40
_ سورة البقرةاآلية.116 :
41
_ سورة البقرةاآلية.125:
42
_ سورة البقرةاآلية.145:
43
_ سورة البقرةاآلية.170 :
44
_ األصوات اللغوية ،د/إبراهيم أنيس ،ص.169 :
45
_ املماثلة الصوتية في البنية و التراكيب ،د /إبراهيم جميل محمد إبراهيم ،ط ،1سنة 1426هـ 2005م ،ص.9
46
_ الصاهل والشاحج ،أبي العالء املعرى ،تحقيق د /عائشة عبد الرحمن ،القاهرة1975م ،ص .485
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47
_ سورة البقرةاآلية.3:
48
_ سورة البقرةاآلية.277:
49
_ سورة البقرةاآلية.19:
50
_ سورة البقرةاآلية.187 :
51
_ سورة البقرةاآلية.45 :
52
_ سورة البقرةاآلية.55 :
53
_ سورة البقرةاآلية.62:
54
_ سورة البقرةاآلية.153 :
55
_ سورة البقرةاآلية.130:
56
_ سورة البقرةاآلية.158:
57
_ سورة البقرةاآلية.276 :
58
_ سورة البقرةاآلية.8:
59
_ سورة البقرةاآلية.24 :
60
_ سورة البقرةاآلية.61:
61
_ سورة البقرةاآلية.62:
62
_ سورة البقرةاآلية.31:
63
_ سورة البقرةاآلية.19 :
64
_ سورة البقرةاآلية.57 :

10265
_ سورة البقرةاآلية:
66
_ سورة البقرةاآلية.108:
67
_ سورة البقرةاآلية125:
68
_ سورة البقرةاآلية127:
69
_ سورة البقرةاآلية.164:
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70
|_ سورة البقرةاآلية.169 :
71
_ سورة البقرةاآلية.177 :
72
_ سورة البقرةاآلية.208 :
73
_ سورة البقرةاآلية.16:
74
_ سورة البقرةاآلية.175:
75
_ سورة البقرةاآلية.22:
76
_ سورة البقرةاآلية.126:
77
_ سورة البقرةاآلية.155 :
78
_ سورة البقرةاآلية.266 :
79
_ سورة البقرةاآلية.194 :
80
_ سورة البقرةاآلية.158 :
81
_ سورة البقرةاآلية.182 :
82
_ سورة البقرةاآلية.35:
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ظواهر االتساق املعجمي يف رواية "السيد الرئيس" للروائي حامد
اهلجري :دراسة اتساقية نصية
إعدإد:
إإبرإهمي عبدهللا إإمام إلتنكيوي إلإلوري
إإدإرة إدلرسات إلعربية وإلإسالميةِ ،ب ْرِن ْن كَ ِ ّب ،ولية كَ ِ ّب  -نيجرياي.
ملخص إلبحث:
تناول هذإ إملقال موضوع الاتساق إملعجمي يف روإية "إلس ّيد إلرئيس" للروإيئ حامد إلهجري يف ضوء عمل
إللغة إلنيص؛ وذكل من خالل إختيار إملوضوعني إملعجميني إلتاليني" :إلتكرإر" و"إلتضام" ،وهيدف هذإ
إملقال إإىل إلكشف عن مدى فعالية الاتساق إملعجمي وإبرإز حدوده وحقيقة مفهومه يف حتليل إلنّص
بوصفه أدإة من أدوإت الاس تاق إلنيص مت توظفيه يف إلنصوص لن ّه ألية تساعد عىل إنس ياب إملعاين
إلتعرف عىل حقيقته وموإضع إس تعامهل عىل
وتدفقها .ومن مث فهو ظاهرة تس تحق إدلرإسة لتبني معامله و ّ
مس توى إلنص إلقرأين ،وهيدف إملقال إإىل بيان هذإ إملوضوع من أهدإف إإبرإز جامل إملعىن ،وتوضيح
وسائل يف حتقيق إلامتسك ،وكذكل تريم إإىل رسد عالقة هذإ إملوضوع بلسانيات إلنّيص من تشابك
وتالمح بني إملفردإت .ولتحقيق هذإ إلغرض س يعمتد إملقال عىل إملهنج إلوصفي يف بيان ما يتعلق جباملية
الاتساق إملعجمي من خالل روإية "إلس ّيد إلرئيس" للروإيئ حامد إلهجر من توضيح إملفهوم وموإضعه،
وإس تكشاف مدى توفيق إلهجري يف توظيف أنوإع الاتساق إملعجمي يف روإيته ،وس يقترص إملقال عىل
توضيح ٍ
بعض من مناذج حول الاتساق إملعجمي يف إلروإية ،وخمتمتًا بأمه إلنتاجئ إليت توصلت إإلهيا إملقاةل.
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Abstract:
This research describes the syntactic cohesion in Novel: "Mr. President" by: Hamid Al-Hijry from the
prospective of text linguistic by using some syntactic notions such as Attakrar (Repeatin) and Attadham
(compactness). It aims to expose the efficiency range of syntactic cohesion and his understanding in analysis
text and its importance in cohesion and uniformity of text.
This syntactic cohesion is a well known topic for a long time by Arabic Language and well uses by glorious
book (Al-Qur'an), Hadith and Arab Speech.
The research limits to illustration of some examples on Lexical cohesion in the Novel, conclude with
consequence attain in the paper.

مقدمة:
والصالة ّ
ّ
والسالم على أشرف األنبياء واملرسلينّ ،
الحمد هلل ّ
سيدنا
رب العاملين،
ّ
وصحبه وسلم ،أمين .أما بعد:

ونبينا محمد املصطفى وعلى آله

فتعد اللغة أداة الفكر اإلنساني ،ووسيلة التفاهم بين بني البشر وخير ما أنعم هللا به عليهم فاللغة العربية لغة ّ
الدين
والعقيدة ولغة الكتاب الذي شاء هللا أن يجعله خير كتاب لخير أمة ،فضال عن كونها وسيلة تواصل بين البشر ،ولقد
ْ
ْ
شهدت
تعددت النظريات واالتجاهات التي تهتم باللغة إذ
شهد البحث اللغوي تطورا مذهال في العصر الحالي حيث
اهتماما متزايدا من قبل الباحثين والدارسين.
ْ
عنيت بها لسانيات النص كونه يحتل موقعا مركزيا في األبحاث
ويعد موضوع االتساق من أبرز املفاهيم التي
والدراسات التي تندرج في إطار هذا العلم ،وكونه يسهم في ترابط وتماسك النص ،وذلك من خالل آليات تتمثل في:
اإلحالة ،االستبدال ،الحذف ،الوصل ،االتساق املعجمي ،هذا األخير الذي يقوم بدور مهم في ربط وتماسك واتساق
أجزاء النص بعضها ببعض ،ونظرا ألهمية االتساق املعجمي ،يأتي هذا املقال محاولة متواضعة لإلسهام في هذا
ّ
"السيد ارئيس" للروائي حامد الهجري)،
االتجاه ،منتهجا منهجا وصفيا تحليليا لدراسة (االتساق املعجمي في رواية
بنوعيه" :التكرار" و"التضام".

117

ظوإهر الاتساق إملعجمي يف روإية "إلس ّيد إلرئيس"
للروإيئ حامد إلهجري درإسة إتساقية نصية"

"مامل"

إإبرإهمي عبدهللا إإمام إلتنكيوي إلإلوري

جمةل إدلرإسات إلعربية (سلسةل جديدة) إلعدد إلثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

إذن ،فيهدف هذا املقال إلى التأكيد على أهمية االتساق املعجمي في تحقيق التماسك النص ي ،واستكشاف مدى
ّ
باحث ثم
"السيد الرئيس" .فيتكون املقال من
توفيق الهجري في توظيف هذه الظاهرة في روايته
مقدمة وثالثة م ٍ
ٍ
خاتمة:
ٍ

ّ
"السيد الرئيس"
املبحث األول :التعريف بالروائي الهجري وروايته
املبحث الثاني :مفهوم نظرية االتساق املعجمي
املبحث الثالث :دراسة تطبيقية عن ظاهرة االتساق املعجمي في الرواية
خاتمة البحث .وباهلل التوفيق ،آمين.

ّ
"السيد الرئيس"
املبحث األول :التعريف بالروائي الهجري وروايته
فالروائي هو أبو يوسف حامد بن محمود بن إبراهيم امللقب ب ــ(الهجري) .طلع نور حياته يوم الجمعة التاسع من شهر
َ َ
مايو سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين امليالدية (1976/5/9م) ,بقرية تسمى أ ْيغ ْو َر ْو ,إحدى قرى وضواحي مدينة
إلورن عاصمة والية كوارا بشمال نيجيريا االتحادية.
وشب عن الطوق ,انتقل إلى مدينة إلورن حيث أعمامه ّ
ّ
وجدته
قض ى طفولته في قريته وتحت رعاية والده ،وملا كبر
َ
َْ
ليتلقى الرعاية عندها ،رحمها هللا ،ثم كفله وقام برعايته بعد جدته ّ
عمه العزيز معالي القاض ي أحمد أ ْولن َرْي َوجو
ّ
َ
ّ
يمثل ويقوم بدور ّ
والعم واملرشد والناصح الراعي له إلى اليوم ،أطال هللا عمره ،آمين.
األب
ِب ْيغ ْو َر ْي وال يزال
بدأ الهجري بقراءة القرآن على ّيد الشيخ بابا ،وقد أكمل قراءة القرآن الكريم في نهاية عام  ,1989وهو ابن ثالث عشرة
سنة من عمره.
ثم التحق باملدرسة االبتدائية عام  ،1981وهو في ذلك الوقت ابن خمس سنين ,وبعد الدراسة االبتدائية ،واصل
ْ
حدثت
دراسته الدينية والعربية بمدرسة دار العلوم لجبهة العلماء واألئمة ,وكان في السنة الثانية اإلعدادية ،حين
ٌ
حادثة لم تسمح له بإتمام دراسته بهذه املدرسة (دار العلوم)ّ ،
وأد إلى التحاقه بدار الهجرة للدراسات العربية
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واإلسالمية ,بمدينة كنو-نيجيريا ،حيث حصل على الشهادتين :اإلعدادية والثانوية ما بين 1993م و1998م ,بتقدير
ممتاز.
وفي عام 1999م التحق بكلية الدراسات العربية واإلسالمية بجمهورية تشاد ,أحد فروع كلية الدعوة اإلسالمية
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ,حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية عام 2003م ,بتقدير ممتاز ,ثم واصل دراساته العليا بكلية الدعوة اإلسالمية بالجماهيرية العظمى حيث
نال شهادة الدبلوم العالي في شعبة اللغة العربية وآدابها عام 2004م ,بتقدير ممتاز .حصل بعد ذلك على القبول
بنفس الكلية ملواصلة د اسة املاجستير عام 2004مْ ،
وتمت مناقشة رسالة املاجستير تحت عنوان :االتجاه اإلسالمي
ر
في روايات نجيب الكيالني في شهر أبريل عام 2007م ,بدرجة الشرف األولى .ثم رجع إلى وطنه وخدم الوطن في والية
غومبي ،محاضرا بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم األديان ،جامعة والية غومبي ما بين 2009-2008م.
وهو حاليا يواصل دراسة الدكتوراه بجامعة التضامن الفرنسية العربية ,بجمهورية النيجر .نسأل هللا له التوفيق.1
وللروائي الهجري مؤلفات منشورة:
-1

خادم الوطن ,رواية فنية في الخدمة الوطنية ,وهي باكورة أعماله التى خرجت إلى النور عام 2008م ,وانتشرت
بين يدي ّ
القراء في نيجيريا وخارجها.

-2

مع املتنبي في عتاب سيف الدولة ,عام 2009م.

-3

املوصوالت وأسرارها 2007م.

-4

السيد الرئيس ,رواية فنية سياسية نيجيرية ،سنة 2010م.
الحديقة ّ
الغناء" ,ديوان شعري"2010 ,م.

-5
-6

مأساة ّ
الحب ,رواية فنية أدبية2013 ,م.
وله مؤلفات مخطوطة ،منها:

-1

بعد الرحيل ,رواية فنية علمية
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-2

لن أدفع الثمن ,رواية فنية نيجيرية.

-3

داعية إلى هللا ,رواية فنية.

-4

دولة الخلود ,رواية عربية فنية.

-5

رحلتي إلى التشاد ,رواية عربية فنية.

-6

االتجاه اإلسالمي في روايات نجيب الكيالني.

السيدة مدينة بنت َأ َالو ْو( ،أم البيت) وثانيتهما ّ
تزوج الروائي بزوجتين كريمتين فضيلتين ،أوالهما ّ
السيدة بلقيس بنت
يوسف ،ورزق هللا الهجري بخمسة أوالد ,هم :يوسف وإبراهيم وأحمد وصفية ومحمود( ،بارك هللا فيهم) وال يزال
الروائي يعمل محاضرا بكلية آدم أوغي للتربية ,أرغنغ -والية ّ
كب -نيجيريا ,وتخصصه األدب.
ّ
"السيد الرئيس"
التعريف برواية
ّ
"السيد الرئيس" قصة عربية نيجيرية ,متشعبة األطراف ومتنوعة األحداث ،غير أن أحداثها متناسقة
رواية
ومتماسكة ،بدأت بحركات إسماعيل البطل األول للقصة في الجامعة مع حبيبته األولى "بوكي" وما دار بينهما من
ّ
الحب والغرام في الحرم الجامعي ،تلتها تلك الحفلة الرائعة الفريدة من نوعها التي أقامتها كلية الهندسة تكريما
أحداث
إلسماعيل الذي طلع في الترتيب األول على مستوى الكليات بأسرها.
بعد هذه الحفلة طلعت الئحة اإلعالنات لخدمة الطالب املتخرجين ،فوقع إيفاد إسماعيل إلى مدينة كانو ،فحزنت
لذلك "بوكي" حزنا شديدا ،ذلك أنها ستبقى وحيدة في هذه الجامعة تذوق لوعات الشوق ولذعات الوحدة.
بدأ إسماعيل خدمة الوطن في إحدى شركاتها ،غير أن زمالءه في الشركة دبروا له مكيدة مفادها أن جارته افترت عليه
بأنه أراد اغتصابها ،ولكن هللا أنقذه بواسطة محامي الشركة وبعض املخلصين من زمالئه.
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ترك املنزل املستأجر األول ثم انتقل إلى ّ
حي جاكرا باملدينة ،حيث التقى بحبيبته الثانية (رقية) التي أدى به األمر إلى
الزواج بها ،ورزقه هللا منها منصورا وأخويه ،كما جمعه هللا بالشيخ محيي الدين املرشد العام لجمعية إسالمية بمدينة
كانو.
بدأ منصور دراسته االبتدائية بمدينة كنو وأكمل بها ،وأما الدراسة الثانوية ،فكانت في مسقط رأس والده ،ثم سافر
بعد ذلك إلى لندن ليواصل دراسته الجامعية ،حيث التقى بـ" غريس" فارسة أحالمه ،وبعد تخرجه من الجامعة ،يرجع
إلى نيجيريا ليخدم دولته تحت كنف والد زوجته" ،غريس" ووالدتها "بوكي" التي كانت حبيبة أبيه األولى حين كان في
الجامعة.
بدأ منصور يمارس السياسة تحت رعاية والد زوجته ،قبل أن ينتقل إلى مسقط رأس والده ليكون حاكما مثاليا ،ثم
ّ
عين واليا لواليته ،بعد ما الحظ الشعب صدقه وأمانته في سبيل خدمة الشعب والسعي املستميت في قضاء
حوائجهم ،وسالمتهم وسعادتهم.
وفي خاتمة املطاف ّ
تم ترشيح منصور رئيسا للدولة من قبل حزبه املحظوظ ،فوفقه هللا ليصبح رئيسا حقيقيا،
ليحقق أمنيته الكبيرة التي كان يحملها بين جنبيه منذ هذه الفترة الطويلة.
أصبح منصور رئيسا ،وكانت اهتماماته تنصب كلها في خدمة الشعب والسهر على رفع راية الدولة خفاقة عالية ،أدرك
أن سياسة نيجيريا لن تستقيم إال إذا أسندت باستشارة ذوي العلم والدين واإلخالص ،فأنشأ وزارة خاصة تهتم
بشؤون الدين وعلمائه ،وجعل شيخه ومرشده الشيخ محيي الدين رقيبا عليها.
ولكن هلل في خلقه شؤون! فكلما ازداد منصور في إصالح مجتمعه وغرس العدالة واملروءة والخلق الحميد في نفوس
الشعب ،زادت عداوة أعدائه وحسد ّ
حساده ،حتى دبروا له أخيرا قنبلة ذرية في إحدى السيارات التي ترافقه إلى

املسجد الجامع لصالة الجمعة ،لكن بالعناية اإللهية نجا الرئيس من هذا االغتيال ّ
املدبر بإحكام ،فنصحه شيخه أال

يعيد الكرة في االنتخاب القادم.
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ْ
حتوت بها رواية "السيد الرئيس" ،وهي مصممة تصميما متماسكا ومتالصقا ،منسجمة
هذه هي خالصة األحداث التي ا
كل االنسجام ،تشد القارئ إليها من البداية إلى الخاتمة .ويبلغ عدد صفحات الرواية مائة وثماني عشرة صفحة من
الحجم املتوسط ,وفيها تسعة عشر فصال ,وتحت كل فصل فقرات متعددة ,وأقصر الفصول فيها الفصل الخامس
عشر ,وأطولها الفصل السادس.3
املبحث الثاني :مفهوم نظرية االتساق املعجمي:
يعد االتساق املعجمي مظهرا من مظاهر اتساق النص ،ويعدده آخر وسائله ,واملعجم هو مجمل األداءات اللغوية التي
استطاع ابن اللغة (ومنهم الشعراء) أن ّ
يخزنها في ذاكرته اللغوية ويستعملها عند الحاجة إلى استعمالها ويوظفها وفقا
لقواعد النظم اللغوي العام أو الكفاية أو القدرة .4ويسمى أيضا الربط اإلحالي الذي يقوم من خالل املعجم ويتحقق
بواسطة اختيار املفردات عن طريق إحالة عنصر لغوي إلى عنصر آخر ،فيحدث الربط بين أجزاء الجملة ،أو
متتاليات الجملة ويمثل هذا النوع من االتساق مظهرا من مظاهر التحليل النص ي املعاصر ،إذ يسهم بشكل واضح في
ربط العناصر اللغوية املشكلة للنص.5
ويرى م .هوي ( :)m. hoeyأن االتساق املعجمي جزء من تنظيم النص وهذا التماسك هو الذي يظهر كيفية ارتباط
الجمل ببعضها .ويرى اللغويون ّ
أن التماسك املعجمي يمثل جهازا أو أداة نافعة في تحديد النص الجيد من غيره.6
أقسام االتساق املعجمي:

َ
ينقسم االتساق املعجمي -في نظر الباحثين -إلى قسمين:
-1

التكرار" :هو شكل من أشكال االتساق املعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي ,أو ورود مرادف له أو شبه
مرادف أو عنصر مطلق أو اسم عام ومثاله في قوله تعالى"َ :فب َأ ّي َآالء َ ّبك َما ت َك ّذ َبان(َ )13خ َل َق ْاإل ْن َس َ
ان ِم ْن
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ رِ
َ َ َ
َْ ْ َ
َ ّ
َ
صال َك ْال َف َّخار(َ )14و َخ َل َق ْال َج َّ
َْ َ
ان ِم ْن َم ِار ٍج ِم ْن ن ٍار()15ف ِبأ ّ ِي آال ِء َرِّبك َما تك ِذ َب ِان(َ )16ر ُّب املش ِرق ْي ِن َو َر ُّب
صل ٍ
ِ
َ َ َ
َ َ
َ َ َ
ْ
ْ
َ ّ
َْ ْ
املغ ِرَب ْي ِن( )17ف ِبأ ّ ِي آال ِء َرِّبك َما تك ِذ َب ِان(َ )18م َر َج ال َب ْح َرْي ِن َيل َت ِق َي ِان(َ )19ب ْي َنه َما َب ْرز ٌخ ال َي ْب ِغ َي ِان( )20ف ِبأ ّ ِي آال ِء
َ َ َ
ْ
َ ْ
َ ّ
َْ
َ ّ
ْْ َ
ْ
ُّ ْ
َرِّبك َما تك ِذ َب ِان(َ )21يخرج ِم ْنه َما اللؤلؤ َوامل ْر َجان( )22ف ِبأ ّ ِي آال ِء َرِّبك َما تك ِذ َب ِان(َ )23وله ال َج َو ِار املنشآت ِفي ال َب ْح ِر
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َ َ َ
َ َ َ
َ َْ َ
َ ّ
َ ّ
كاأل ْعال ِم()24ف ِبأ ّ ِي آال ِء َرِّبك َما تك ِذ َب ِان ( ،7")25حيث كرر " ف ِبأ ّ ِي آال ِء َرِّبك َما تك ِذ َب ِان " عدة مرات في السورة ومن
خالل هذا النوع يظهر االتساق النص ي بين أجزاء أو وحدات السورة.
-2

التضام :هو الطرق املمكنة في رصف جملة ما ،فتختلف كل طريقة عن األخرى ،تقديمها وتأخيرا ،وقد أطلق
عليه في االصطالح "التوارد" فقال" :يمكن أن نطلق على هذا النوع من التضام اصطالح التوارد" .8ومثال ذلك
قولهم( :ما لهذا الولد ّ
يتلوى في كل وقت وحين؟ البنات ال تتلوى) .ف ـ (الولد والبنات) ليسا مترادفين ،وال يمكن
أن يكون لديهما املحال إليه نفسه ،ومع ذلك فإن ورودهما في خطاب ما يسهم في النصية .ومن هنا يفهم أن
التضام هو إيراد كلمتين أو أكثر ،لخلق أعم من أي معنى آخر.
أهمية االتساق املعجمي:

-1

تتجلى أهمية االتساق املعجمي فيما يلي:9
ّ
إن السلسلة املعجمية تسهل تحديد السياق الذي ترد فيه الكلمات املعنى املتصل وذلك للمساعدة على إجالء
الغموض وتضييق معاني الكلمات املتعددة املعنى.

-2

تحدد السالسل املعجمية الحبك وتسهم في تحديد وحدات أكبر من املعنى في النص.

جدير بالذكر ّ
أن ما ّ
مر في املبحث الثاني أعاله عبارة عن مفهوم االتساق املعجمي وأقسامه وأنواعه حسب نظر
َ
َ
اللسانيين( :هاليدي ورقية حسن) ،وهناك وجهات نظر أخرى أقل شهرة ال يتسع املقام إليرادها هنا.
الباحثين
املبحث الثالث :دراسة تطبيقية عن االتساق املعجمي في الرواية
يفهم فيما سبق ّ
أن االتساق املعجمي يعد من أبرز عناصر التماسك ،يربط بين جمل النص بدون وصل أو إحالة،
ويتحقق ذلك الربط بواسطة تلك العالقات املعجمية املتميزة والقائمة بين مفردات النص ،وكذلك الوحدات اللغوية
املكونة له ،وتتجسد تلك العالقات داخل النص عن طريق عنصرين هما :التكرار والتضام .وسيقوم الباحث
بدراستهما على النحو اآلتي:
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قضايا التكرار:

يعتبر التكرار ظاهرة أسلوبية وبالغية في الوقت نفسه ،فهو أسلوب تعبيري يستعمل لتبليغ األفكار وتوصيلها بقدر
أكبر من اإلقناع والتأثير في النفوس .والتكرار أسلوب معروف عند العرب منذ الجاهلية ,لكنه أصبح على يد الروائي
املعاصر تقنية صوتية بارزة يستخدمها الروائيون لتأكيد بعض الوقائع ,فالروائي ال يكرر شيئا في الرواية إال بهدف
تأكيد فكرة ما من خالل ذلك التكرار .وقد مثل هذا النوع أداة واسعة االنتشار في الرواية إما عن طريق تكرير مفردات
أو تكرير عبارات أو مقطوعات ,ففي الرواية تكرير لكلمات مبنية على أصوات استطاع الروائي أن يخلق بها جوا
موسيقيا مميزا وخاصا يشيع داللة معينة ،وال شك في أن نجاح أي نص شعري أو نثري يعود إلى أسباب مباشرة وغير
مباشرة ،ومن ذلك ما يستثمره صاحب النص من عناصر مختلفة تتيح له مجال اإلبداع وتفتح أمامه آفاق التميز،
ومن ضمن هذه العناصر التكرار النص ي الذي يعد من أهم العناصر املعجمية التي تسهم كثيرا في اتساق النص
وتماسكه.
ّ
"السيد
سيحاول الباحث فيما يلي أن يتتبع بالدراسة أنواع التكرار التي استخدمها الروائي الهجري في روايته
الرئيس" ،وما قامت به هذه األنواع من دور مهم في تحقيق التماسك النص ي .وسيكون التركيز على بعض النماذج من
ّ
"السيد الرئيس" ,ألنها كلها تقوم على بناء واحد فاملرسل هو الروائي (حامد الهجري) ،واملتلقى هو القارئ أو
رواية
السامع .وسيبين أنواعه على النحو اآلتي:
أ-

تكرارالكلمة التام:

ويقصد به تكرار الكلمات في النص دون تغير في املعنى حينا ,فتستمر اإلشارة إلى العنصر املعجمي نفسه ،وحينا آخر
تكرار الكلمة مع اختالف املرجع (املعنى) ،مما يحقق استمرار الترابط في النص ,وتختلف أشكال التكرار التام في
الرواية .وفيما يلي عرض لنمطي التكرار التام:
-

تكرارالكلمة التام مع وحدة املرجع:
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وهو تكرار الكلمة الواحدة في املقطوعة الواحد أو في املقطوعات املختلفة من نفس الرواية مع وحدة املرجع ,ففي
ّ
"السيد الرئيس" تكرر لفظ "إسماعيل" في أكثر الفصول من فصول الرواية ,ومن أمثلة ذلك ما يلي:
رواية
"كان إسماعيل طالبا مجتهدا موهوبا
وإسماعيل ينزل منها.
لوال أيدي إسماعيل التي تلقفتها
واستطرد إسماعيل في الغزل واإلطراء".10
وفي موضع آخر يردد نفس اللفظ ليعطى نغما متكامال تتجاوب معه األذن نحو:
"أقيمت حفلة التكريم للسيد إسماعيل في قاعة املهرجانات بالجامعة
لم يجد إسماعيل فرصة كافية للحوار مع بوكي
أما إسماعيل فقد كان اليوم له عيدا ما بعده عيد
بعد شهر ونصف من حفلة إسماعيل طلعت على الئحة اإلعالنات العامة...
ماذا كنت تفعل يا إسماعيل".11
استعمل الروائي التكرار التام السم (إسماعيل) من بداية الرواية إلى نهايتها ,فجاء التكرار فيها منسجما مع غايات
النص يؤثر فيه ويتأثر به.
وقد تكرر لفظ "إسماعيل" في هذه الرواية مئة وسبع وعشرون مرة ( 127مرة) ,ولعل سر تركيز الروائي الهجري على
ّ
ّ
"السيد الرئيس" وبهذا تكون سلسالت األحداث تصدقه أكثر.
اللفظ "إسماعيل" يعود إلى أنه البطل األول في رواية
ومن هنا يبدو أن تكرار اسم إسماعيل بهذا الشكل الالفت للنظر يسهم في تحقيق انسجام نص الرواية من حيث إن
شخصية إسماعيل تعتبر إحدى الشخصيات املحورية ،إضافة إلى مالحظة األغراض التي يحققها تكرار االسم في كل
سياق على حدة.
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ّ
ّ
ّ
"السيد الرئيس" رواية نيجيرية ,مزينة بعدة أحداث ,ومن أجلها قضية السياسة ,وجاءت بخبر منصور
ومل ـا كانت رواية
البطل الثاني للقصة منذ والدته إلى أن كان رئيس الدولة في هذه الرواية ,ولذلك فقد تكرر لفظ "منصور" لدرجة الفتة
ّ
"السيد
للنظر وهي في خمس وسبعين مرة ( 75مرة) ,ولعل سبب هذا يرجع إلى أن "منصور" هو البطل الثاني وأنه
الرئيس" في هذه الرواية .فمنها قوله:
"ثم ّ
سمى االبن بمنصور ،وصاح الحضور بصوت جهوري
وال يتصور مدى فرحة أم منصور بهذا الحفل الكريم
بعد أشهر من ميالد منصور ،نادى مدير الشركة اجتماعا طارئا
هكذا تغيرت مجرى حياة أبي منصور
بدأ منصور حياته الدراسية بمدرسة روضة األطفال الخاصة باألغنياء في ّ
حي ينكبا".12
وكذلك في موضع آخر:
"استأذن إسماعيل شيخه في أن يواصل منصور دراسته بجنوب البلد.
صدق حدس أبي منصور في تصوراته حول دراسة ابنه في الجنوب.
ّ
حيث توكال على هللا الذي يرعاهما قبل والدة منصور.
بدأت تجهيزات الرحلة وإعداداتها بعد أن رجع منصور إلى كنو".13
ويقدم التكرار شكال من أشكال الترابط داخل الرواية من خالل ربط األحداث بعنوان الرواية عن طريق تكرار
الكلمات .كما يوجد التكرار التام فيها لكلمة (حبيب):
"فقد خرجت لحفلة تهنئة حبيبها بكامل جمالها
كانت في السنة الثانية بقسم االقتصاد في الجامعة التي يتخرج اليوم فيها حبيبها
 ....غطت بها وجهها من غير أن تلقي على حبيبها تحية توديع لالنصراف
كل ما يجول في خلدها أنها ّ
تظل مع حبيبها لألبد".14
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ّ
وظف الروائي في هذه الرواية التكرار التام لكلمة حبيب ،حيث قال (حبيب) في مقطوعات عديدة .وقد يستشف من
تكرار الروائي لهذه اللفظة (حبيب) تكرارا ًّ
تاما ،بما تحمله الكلمة من الشحنات العاطفية وبشكل الفت للنظر ،أن
ّ
للجانب العاطفي حضورا مكثفا في أحداث الرواية ،ابتداء من العالقات العاطفية بين البطل األول (إسماعيل)
وبوكي ،وانتهاء باملغامرات الغرامية بين البطل الثاني (منصور) وحبيبته (رقية).
ومن الكلمات املكررة في هذه الرواية "اللقاء" في قوله:
"وقد كان اللقاء بينهما حدثا غريبا تتحدث به زميالتها
واالتصال متوفر ,وفرصة اللقاء سانحة
انقطعت سبل اللقاء
يسمح لهما اللقاء فيتدبر كل واحد آلخر حتى ينتهيا من الكالم
وكان يوم اللقاء بين األسرتين يوما عبوسا".15
ّ
املكثف للجانب العاطفي في ّ
وال تبعد هذه الكلمة املكررة (اللقاء) عن سابقتها من حيث تأكيد الحضور
تموجات
ّ
أحداث الرواية .ومما يؤكد هذا االدعاء أكثر أن املثال األخير من األمثلة املعروضة لتكرار اللفظة هو وحده الوارد
خارج السياق العاطفي.
ومنها كذلك كلمة (الشباب) في قوله:
"وكانت محتشدة بالشباب والفتيات من شتى الكليات
هياكل عظماء تثير في قلوب الشباب إجالال وإكبارا
هذا أبسط ما يمكن أن يقوله الشباب
غريب هو أمر هؤالء الشباب في الحب
قد راح ضحية جنون الشباب ّ
وفتوة التحضر الطاغي".16
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فالروائي هنا استخدام التكرار التام مع وحدة املرجع وذلك في كلمة (الشباب) ،حيث كررها ست عشرة مرة في
الررواية .وال غرو في ذلك فنمط الحياة الشبابية يعدد من أبرز جوانب الحياة التي نالت قسطا من الريشة التصويرية
للروائي الهجري في هذه الرواية.
من خالل استقراء ما ورد في اإلحصاء يفهم أن الروائي قد اعتمد على التكرار التام مع وحدة املرجع في ربط أجزاء
روايته ,حيث استعمله في أكثر فصول الرواية ،كما أن معظم الكلمات التي كررها تدل على جوانب بارزة من
شخصيات الرواية وأحداثها ,إذ تشكل العبارة املكررة بؤرة داللية تصبح بقية العناصر اللغوية مجرد ملحقات ,بما
تقرره العبارة املكررة من داللة ،وتكون العبارة املكررة نقطة ارتكاز لتوالد الداللة في النص وتناميها ،وبذلك ترد في
صورة عبارة تحكم تماسك النص ووحدة بنائه ,ومن هنا يمكن القول إن العبارة املكررة تشكل رابطا من روابط
التماسك الشكلي داخل النص ،فقد أدى هذا التكرار إلى اتساق املقطوعات والفقرات واألجزاء املختلفة للرواية.
ومما يالحظه الباحث في إحصائه أن عدد الكلمات املكررة في هذه الرواية يبلغ أربعين ,وأقلها عددا وردت مرتين,
وأكثرها عددا عشرين مرة ,مما يؤدى إلى تماسك نص الرواية .وباإلضافة إلى تكرير الروائي لبعض الكلمات ،يجده
ّ
(السيد
الباحث أيضا يكرر بعض العبارات داخل الفقرة نفسها أو السطر نفسه أو الرواية كلها ،ومن ذلك في رواية
الرئيس) قوله:

"وأخذ إسماعيل ّ
يصبرها ويخفف من وطأة الفراق".17
"وأخذ إسماعيل يندم على أمره".18

فالروائي هنا قد استعمل تكرار الجملة في الرواية في سطرين متقاربين وهو يتحدث عن حال إسماعيل وحركاته مع
حبيبتها (بوكي).
كما يوجد مثل ذلك في قوله:
"ثم قادونا إلى هذه الزنزانة الضيقة".19
ّ
"املهم أن تبذلوا قصارى جهودكم إلخراجي من هذه الزنزانة اللعينة".20
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فالروائي هنا ّ
كرر العبارة نفسها وذلك في جملتين متقاربتين ،حيث كان يصور للقارئ قدوم منصور إلى الزنزانة
وجهوده إلخراجه منها.
وكذلك تكرار العبارة في قوله:
"أراد أن يسميه خالدا ،ليكون سندا له إذا بلغ الرتبة التي يبتغي".21
"أراد أن ّ
يسميه ناصرا لعله ينصره في سبيل غايته".22
"وأراد أن يسميه محيي الدين تبركا بشيخه".23
يبين للقارئ كم ّ
كرر الروائي عبارة (أراد أن يسميه) في الفصل العاشر في الفقرة الثالثة ,وهو ّ
ّ
تردد إسماعيل قبل
تسمية ابنه (منصور) ,وزاد ذلك الرواية تماسكا وانسجاما بين فقراتها ،وجعل القارئ يواصل القراءة وهو متشوق
حتى النهاية.
ويوجد أيضا في موضع أخر في قوله:
ّ
"ثم فاز في االنتخاب فوزا عظيما".24
"فاز في االنتخاب الوالئي فأصبح واليا ّ
مكرما في واليته املحبوبة".25
فالروائي هنا استعمل تكرار الجملة (فاز في االنتخاب) في الفقرتين املتواليتين في الفصل السادس عشر ,وهو يخبر عن
نجابة منصور في االنتخابات في الحكومة املحلية والوالئية.
ويمكن القول هنا أن التكرار التام مع وحدة املرجع قد أسهم في ربط وتماسك سطور وفقرات وفصول الرواية
باإلضافة إلى وظيفته الجمالية لدى القارئ.
إضافة إلى ذلك ،فبإمعان النظر في هذه الرواية ،يرى أن الروائي الهجري ّ
كرر عدة كلمات أو عبارات أخرى ,وتكرار
هذه الكلمات والعبارت لم يكن ملجرد إعادة الكلمة أو العبارة بحروفها وأصواتها ,وإنما كانت تلك الكلمات أو العبارات
تتكرر في مواضع مختلفة بمعان وإيحاءات مختلفة ,وهذا ما زاد في ترابط الرواية وتناسقها.
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ب -التكرارالجزئي:
وهو شكل من أشكال االتساق يمنح النص طابع التنوع ،ويكون ذلك بتكرار جذر الكلمة فيقوم بدوره في تحقيق
ّ
(السيد الرئيس) ومن أمثلته فيها قوله" :كان إسماعيل
التماسك داخل النص وهذا النوع وجده الباحث كثيرا في رواية
طالبا مجتهدا موهوباّ ،
تفوق في أكثر حركاته العلمية بالجامعة .... ،ليس لنجابته وتفوقه فحسب ،بل لتواضعه ودماثة
خلقه بين الزمالء".26
فالروائي هنا قد ذكر الفعل مع املصدر في قوله ّ
(تفوق ,تفوقا) من بداية الفقرة األولى للرواية .وكذلك في قوله:
"كان إسماعيل طالبا مجتهدا موهوبا".27
وقد شاع صيته بين الطالب بمواهبه النادرة".28
وكي) التي تفتخر بحبه لها في الجامعة بين الطالبات ،فهي أسعد الناس في هذا اليوم حقا".29
أما (ب ِ
لقد وظف الروائي التكرار الجزئي وذلك في (طالبا ,الطالب ,الطالبات) حيث جاء باسم املفرد ,وجمع التكثير ,وجمع
املؤنث السالم في نفس الفصل .فالروائي يخبر القارئ بمدى تفوق إسماعيل وحبيبته بوكي في الجامعة.
ومنها قوله:

"أنا مدينة لك بالشكر الجزيل! فأجاب بال ّ
تردد  :بل أنا الشاكر يا عزيزتي"30

يبرز التكرار الجزئي في هذا السطر واضحا وذلك في الكلمة (الشكر ,الشاكر) ,باستعمال املصدر (الشكر) واسم
الفاعل (الشاكر) وهو يخبر عن حال إسماعيل وبوكي وحركتهما في الكافتيريا.
ومنه قول الروائي:
ّ َ ْ َ
"....فقد عزمت على الرحيل ,.... ،ولو ملكت ّ
ولكن أخ َوف ما أخافه
قوة رادعة على حجزك ومنعك من الرحلة لفعلت،
اآلن هو بقائي في الجامعة بعد ذهابك!".31
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لقد استخدم الروائي التكرار الجزئي في كلمتي "الرحيل والرحلة" إذ جاء باسم ومصدر ,فالروائي هنا يعبر عن ما يجرى
بين إسماعيل وبوكي أثناء استعداده للخدمة الوطنية.
ومنه قوله:
"وربما ينسجم معهم انسجاما تاما ،وينغمس في بيئتهم انغماسا كامال!".32
فقد وظف الروائي التكرار الجزئي وذلك في (ينسجم ,انسجاما) وأيضا (ينغمس ,انغماسا) وهو يصف للقارئ أحوال
البيئة التي يريد االنتقال منها واستئجاره لبيت بعيد عن املنطقة ,وقد أسهم في تماسك النص خاصة على املستوى
الشكلي.
ّ
"السيد الرئيس" أن التكرار فيها قد حقق التماسك من الجانبين ,الجانب األول داخلي:
ومما يالحظه الباحث في رواية
وهو االتساق الذي حصل بين سطور وفقرات الرواية ,والتماسك الثاني :هو ذلك االتساق الحاصل بين الفصول
والذي ربط بين مجريات أحداث الرواية من بدايتها إلى نهايتها.
-2

قضايا التضام:

يعد التضام ذكرا لكل الكلمات التي لها عالقة ما بالكلمة الدالة سواء كانت هذه العالقة عالقة ترادف أو تضاد أو
تقابل الكل من الجزء أو الجزء من الجزء ،أو عالقة عناصر من نفس القسم العام.
وكما يبدو للباحث أن التضام يبقى عنصرا مهما من عناصر االتساق النص ي الذي يسهم كثيرا في التماسك والترابط،
وأن كل زوج من الكلمات تربط بينهما عالقة إما ترادف أو تضاد أو تجاوز أو غير ذلك من العالقات التي يحددها
القارئ.

131

ظوإهر الاتساق إملعجمي يف روإية "إلس ّيد إلرئيس"
للروإيئ حامد إلهجري درإسة إتساقية نصية"

"مامل"

إإبرإهمي عبدهللا إإمام إلتنكيوي إلإلوري

جمةل إدلرإسات إلعربية (سلسةل جديدة) إلعدد إلثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

بما أن سالمة ّ
أي نص نثري أو شعري تعود إلى أسباب مباشرة وغير مباشرة ،ومن ذلك ما يستثمره الكاتب من عناصر
مختلفة تتيح له مجال اإلبداع وتفتح أمامه آفاق التميز ومن ضمن هذه العناصر يوجد عنصر التضام النص ي الذي
يعد من أهم العناصر املعجمية التي تسهم كثيرا في اتساق النص وتماسكه.
ّ
"السيد الرئيس" ،مدعوما ببعض النماذج .يقول
وسيبحث الباحث عن عناصر التضام ودوره االتساقي في رواية
الروائي:
"فقد خرجت لحفلة تهنئة حبيبها بكامل جمالها ،مزينة بأبهى األزياء وأجذبها ،إذ لبست بنطاال كثيفا ّ
ضيقا أنيقا
ّ
أخضر غامقا ،عليها قميص أبيض فضفاض يلمع كالبرق الساطع في الليلة الظلماء ،وفي عنقها عقود جمان مدالة على
ساحة صدرها متأللئة".33
ّ
فالروائي في هذا املقطع قد وظف أربعة عناصر من عناصر التضام؛ وكلها حققت عالقة الجزء من الكل باعتبار كل
من "األزياء ،البنطال ،القميص ،العقود" جزء من اللباس .وال يخفى إسهام األسماء املؤسسة للتضام في اتساق هذا
املقطع .ثم يقول الروائي:

ّ
ّ
يؤخر رجال ّ
ويقدم أخرى في سلم املبنى".34
"وها هو اليوم يقفل راجعا من مكتبه

ّ
حيث استخدم عنصرا واحدا من عناصر التضام؛ ويتمثل في عالقة التضاد باعتبار أن فعل "يؤخر" في مقابل فعل
"يقدم" .وفي قوله" :فرجعت إلى غرفتها بين حزن دفين يتأجج في صدرها وفرحة مصتنعة غطت بها وجهها من غير أن
تلقي على حبيبها تحية توديع لالنصراف".35
فالهجري هنا وظف عنصرا آخر من عنصر التضام ،وحققته عالقة التقابل باعتبار "حزن" في مقابل فرحة.

132

ظوإهر الاتساق إملعجمي يف روإية "إلس ّيد إلرئيس"
للروإيئ حامد إلهجري درإسة إتساقية نصية"

"مامل"

إإبرإهمي عبدهللا إإمام إلتنكيوي إلإلوري

جمةل إدلرإسات إلعربية (سلسةل جديدة) إلعدد إلثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

ّ
ّ
املصفى ،حياتي ومماتي ،سك ٌر في فنجان قهوتي،
وكذلك قوله" :سيقولون" :ها هي اآلن وحيدة :إسماعيلي! عسلي
ٌ
وسادة على سريري!" .36حيث استخدم الروائي عنصرين من عناصر التضام :وأولها حققته عالقة التضاد باعتبار
"حياتي" مضادة لـ ـ "مماتي" ,وثانيها عالقة الجزء من الكل باعتبار أن "وسادة" جزء من السرير.
ّ
"فتجهم قلب شاكرة أملا أمام الساعات واأليام واألشهر والسنوات التي تنتظرها كأنها شاطئ واسع وفارغ
وقول الروائي:
يسير فيه املرء بال هدف" .37فالروائي هنا وظف عنصرا واحدا ،وحققته عالقة الجزء من الكل باعتبار أن "الساعات،
واأليام ،واألشهر ،والسنوات" أجزاء من أزمنة الحياة.
ويقول الروائي" :ولكنه تاق إلى رؤية األشجار وهي تجري خلف سيارته خاطفة كالبرق ،والبيوت والقرى على حافة
تمر أمامه ّ
الشارع تقبع في مكانها وتخال للناظر أنها ّ
مر السحاب" .38حيث وظف عنصر عالقة الجزء من الكل،
باعتبار "البرق والسحاب" جزء املطر.
ويستمر الروائي في أخباره قائال:
ّ
"ومن ّ
ثم تبين لغريس أنه طبيب األسرة املضيفة لها بلندن.
هذا هو األخ منصور ،نيجير ّي الجنسية ،وطالب في قسم العلوم السياسية بجامعة لندن .وهذه هي "غريس"
نيجيرية الجنسية ،وهي طالبة في علوم الحاسوب بجامعتك العريقة".39
والروائي في هذا املقطع قد استعمل ثالثة عناصر تضام؛ وكلها حققتها عالقة التضاد باعتبار أن "هذا" مضادة
لــ"هذه ،وأن "طالب" مضادة ل ـ ـ "طالبة" ،وأن "نيجيري الجنسية" مضادة ل ـ "نيجيرية الجنسية" .فالروائي هنا ّنوع في
العالقات املؤسسة لتلك العناصر التضامية ،األمر الذي جعلها تسهم كثيرا في تماسك مقاطع الرواية بشكل ملحوظ
كما لعب ذلك التنوع الداللي واملعنوي دورا كبيرا في رقي هذه املقاطع.
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ومما يالحظه الباحث في دراسته لقضايا التضام هذه أن العناصر التضامية حققتها عالقات التضاد والترادف
والجزء ،وقد سجل فيها براعة الروائي في انتقاء ألفاظه التي استعملها ،وكما تجلى فيها بوضوح الدور البارز الذي
لعبته عناصر التضام في تماسك هذه املقطوعات في الرواية وترابطها بشكل ملفت.
ويخلص الباحث من خالل دراسته لنماذج من الرواية أن وجود عناصر التضام فيها أسهم كثيرا في تماسك النص
وترابطه على مستوى املعاني أو على مستوى النسج اللغوي وذلك باعتبار الدور الكبير واملهم الذي لعبته تلك
العناصر في اكتمال البنية الكلية للنص.
وال يخفى أن ورود مثل هذه العناصر التضامية يسهم في النصية ،وذلك لإلضافات التي تضيفها للنص على مستوى
املعاني سواء في طابعها الترادفي أو التقابلي أو الجزئي وغيرهم مما يخدم املعنى العام للنص .هذا باإلضافة إلى الدور
الذي تلعبه عناصر التضام تلك على املستوى الشكلي والبنائي للنص.
خاتمة:
ّ
"السيد الرئيس" دراسة اتساقية
هذا املقال محاولة علمية متواضعة لدراسة ظواهر االتساق املعجمي في رواية
نصية ,وهو جهد متواضع بذله الباحث إلظهار القيمة النصية لهذه الرواية ,والكشف عن الظواهر االتساق املعجمي
التي حققت لها النصية .ثم ّ
توصل املقال إلى النتائج اآلتية:
-

ّ
أن الهجري روائي نيجيري مطبوع غير متكلف ،وكاتب ناجح دون مجاملة.
ّ
ّ
"السيد الرئيس" مرآة صادقة للحياة الفكرية والدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية في نيجيريا.
أن رواية

-

وأن دور االتساق املعجمي بنوعيه" :التكرا" و"التضام" في هذه الرواية أسهم بصورة واضحة في تحقيق مبتغاه.

-

يقترح البحث ما يلي:
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على املتخصصين في اللغة العربية أن يهتموا بدراسة األعمال اللغوية واألدبية الجديدة التي تسجل وتصور
حقيقة ما يجرى في املجتمع.

-

على الروائيين في هذا العصر أن ينقوا رواياتهم قبل إخراجها ألنه سيأتي بعدهم أجيال يهتمون برواياتهم
ّ
دراسة ونقدا .وصلى هللا وسلم على رسوله املصطفى ,آمين.
الهوامش واملراجع:

-1

ّ
"السيد الرئيس" للروائي الهجري ،دراسة لسانية نصية" ،رسالة
انظر :إبراهيم عبدهللا إمام" ،قضايا االتساق في رواية
مقدمة إلى مدرسة الدكتوراه بجامعة التضامن الفرنسية العربية ،جمهورية النيجر ،لنيل درجة التخصص العالي "املاجستير"
في اللغة العربية وفي التخصص "اللسانيات" 1437/1436ه موافق 2017/2016م ،ص .13-9

-2

ينظر :إبراهيم عبدهللا إمام ،مرجع سابق ،ص .20-19
انظر :الهجريّ ،
السيد الرئيس ,قصة فنية نيجيرية.

-4

أحمد عبداملعطي حجازي ,عناصر االتساق واالنسجام النص ي ,مجلة جامعة دمشق ،املجلد  ،29العدد (2013 ،)1+2م ،ص

-3

.530
-5

حنان هيشار والعمرية بالهاني ،االتساق املعجمي في صحيح البخاري كتاب اإليمان والصوم –أنموذجا -مذكرة تخرج تدخل
ضمن متطلبات الحصول على شهادة املاجستير تخصص :لسانيات عامة ،بقسم اللغة واألدب العربي ،كلية اآلداب واللغات،
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1439/1438 ،ه موافق 2018/2017م ،ص
.20

-6

حنان هيشار والعمرية بالهاني ،املرجع السابق والصفحة.

-7

سورة الرحمن ،األية.25-13 :

-8

تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط1425 ،4ه2004/م.216 ،

-9

حنان هيشار والعمرية بالهاني ،املرجع السابق ،ص .21

-10

الهجري ،املرجع السابق ,ص .8-5

-11

الهجري ،املرجع نفسه ،ص .14-10

-12

الهجري ,املرجع السابق ,ص .65 -61
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-13

الهجري ,املرجع نفسه ,ص .68 -66

-14

الهجري ,املرجع السابق ،ص .13 -5

-15

الهجري ,املرجع السابق ،ص .36 -6

-16

الهجري ،املرجع نفسه ,ص .80 -10

-17

الهجري ,املرجع نفسه ،ص .16

-18

الهجري ،املرجع نفسه ،ص .17

-19

الهجري ،املرجع نفسه ،ص .24

-20

الهجري ،نفس املرجع والصفحة.

-21

الهجري ،املرجع نفسه ،ص .57

-22

الهجري ,املرجع نفسه والصفحة.

-23

الهجري ,املرجع نفسه والصفحة.

-24

الهجري ,املرجع نفسه ،ص .92

-25
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إعادة الرتتيب يف شعر القاضي عمر إبراهيم دراسة تركيبية
:إعدإد
ادلكتور محمد املايح بللو
لكيةالآداب وادلراسات السالمية قسم اللغة العربية جامعة ابيرو كنو
:ملخص املقال
فاملقال عبارة عن تلخيص دقيق من شعر شاعر من شعراء القرن العرشين لظاهرة اعادة الرتتيب اليت تعد معلية من
، وركز املقال عىل مراجعة أنواع الظاهرة يف أمثةل مرشقة من شعر القايض.العمليات العاملية يف اللغات النسانية
وهتدف ادلراسة اىل كشف أغراض اعادة الرتتيب؛ اذلي من شأنه التكهن عىل دللت النص الفكرية والنفس ية يف
 كام تعمل عىل حتديد الاحنراف أو العدول الرتكييب من الشاعر "لن الرتتيب املعتاد ل يقدم أسلواب،بنيهتا العميقة
1  وتعمتد ادلراسة ا.) ( "...ابملعىن الديب وامنا اخملالفة يف الرتتيب يه اليت خترج السلوب من الابتذال اىل اجلدة
ملهنج
. مقدمة ونبذة عن الشاعر ودراسة ظاهرة اعادة الرتتيب مث اخلامتة: حتت حمتوايت الآتية،الوصفي
ABSTRACT
The paper is a summary on the phenomenon of "structural rearrangement", which is a universal phenomenon
in all human languages in the poetry of contemporary poet of twentieth century. The article focuses on bright
examples from the poet of Al-Qadhi Umar, with a view of discovering the motives of structural
rearrangement, which helps in predicting the ideological and psychological connotations of the text in its
deep structure, it also tries to identify the poet's structural deviation. The researcher adopts a descriptive
methodology of research and the research composed the followings: introduction, brief biography of the poet,
study of the phenomenon of structural rearrangement and conclusion. The prospective findings of the
research are: that the structural rearrangement in the poems of Al-Qadhi are not without justification and the
motive deviations cannot be limited to the traditionally identified purposes, but rather open to the dictates of
the context, though the purposes of concern, glorification, emphasis and specification dominate the scene.
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مقدمة
تعتبر اللغة نقطة االلتقاء بين الشاعر والشعر ،وبها يكون الشعر الجيد وفيها يصب الشاعر تجربته
وأفكاره العاطفية لذلك كان تحكمها قوانين ورتب غير صارمة لتتيح للمبدع الحرية في ترتيب الدوال
داخل الجملة وألن العاطفة ال تعرف القيد .واملعهود أن الفاعل يأتي بعد الفعل ثم املفعول (فعل +
فاعل  +مفعول) لكن قد يحدث تغيير فيتقدم املفعول على الفاعل( :فعل  +مفعول  +فاعل) أو يتقدم
على الفعل والفاعل( :مفعول  +فعل  +فاعل) لغرض داللي يتصل بالنسيج الشعري أو سياق الجملة.
لذلك رأى النقاد "أن الجملة العربية ال تتميز بحتمية في ترتيب أجزائها" ()2

ونقطة االنحراف  deviationهي أول ركيزة تقرب البحث في هذه الظاهرة (إعادة الترتيب) إلى بؤرة
مباحث األسلوب .وتعد عملية إعادة الترتيب من العمليات العاملية في اللغات اإلنسانية .باإلضافة إلى
ذلك نقف عند قيمته في قول عبد القاهر الجرجاني في دالئله()" :3هو باب كثير الفوائد ،جم املحاسن،
ً
واسع التصرف ،بعيد الغاية .ال يزال ّ
يفتر لك عن بديعة .ويفض ي بك إلى لطيفة ،وال تزال ترى شعرا
يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه ش يء
ّ
وحول اللفظ عن مكان إلى مكان".
ً
واإلشارة إلى وسع التصرف في نص الجرجاني هو الذي يتيح للمبدع أن يقدم أو يؤخر لفظا على لفظ
آخر بفن ولطف بديعين؛ فيعيد ترتيب النص من البنية السطحية  Surface structureإلى البنية
ً
ً
العميقة  Deep structureليزيد النص وضوحا في الداللة .فمثال قول زهير بن أبي سلمى:
أم ـ ـ ـ ــن أم أوفـى دمـن ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـم تـكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

بـح ـ ــومـانة ال ـ ـ ـ ــدراج فاملــتثل ـ ـ ــم4
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فالبنية السطحية للبيت هو :من أم أوفى دمنة بتقديم الخبر على املبتدأ بعد همز االستفهام (أ) فهذه
هي الجملة التحويلية )Transformational Sentence ,وأما الجملة التوليدية أو البنية العميقة
) (Sentence Generativeفهو (أدمنة من أم أوفى لم تكلم) بعد إعادة الترتيب أو بإضافة عنصر يزيد
ً
الداللة وضوحا فتقول( :أدمنة من منازل أم أوفى لم تكلم) فهذا تحويل إجباري ألنه ال يمكن االبتداء
بنكرة وذلك خوف اللبس .يقول سيبويه في كتابه الكتاب" :ال يستقيم أن تخبر املخاطب عن املنكور،
وليس هذا بالذي ينزل به املخاطب منزلتك في املعرفة ،فكرهوا أن يقربوا باب لبس ....فاملعروف هو
ً
املبدوء به ...وال يبدأ بما يكون فيه اللبس .وهو النكرة ،أال ترى أنك لو قلت :كان إنسان حليما أو كان
ً
ُ
رجل منطلقا ،كنت تلبس ،ألنه ال يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا ،فكرهوا أن يبدءوا بما فيه
ً
اللبس ويجعلوا املعرفة خبرا ملا يكون فيه اللبس"().5
وباإلضافة إلى عنصر الوضوح في النص السابق نفهم أن عملية إعادة الترتيب تدور حول محورين
أساسيين هما :التقديم والتأخير؛ فهما مصطلحان في غاية األهمية عند دراسة التركيب الرتباطهما
ً
بالفكر واللغة املتزاوجين في تكوين النص .ذلك "أن تغييرا في حركة الصياغة يتبعه بالضرورة – تغيير في
الفكر الذي يجسده 6)(".والرتباط التقديم والتأخير بالصياغة آثر الباحث مصطلح إعادة الترتيب
العتبارهما شيئا واحدا؛ ألن تقديم ظاهرة يؤدي إلى تأخير ظاهرة أخرى في السياق .وقد يذكر النقاد
بعض األغراض إلعادة الترتيب مثل :التنبيه أو العناية واالهتمام أو التأكيد وغير ذلك ،والذي يظهر أن
في هذا التحديد عدم دقة ألن طبيعة السياق هو الذي يحدد الغرض ،ال نعني تنافر تلك األغراض
بالكلية ,بل قد تكون هي أو غيرها التي أوحى بها قريحة متذوق النص.
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نبذة عن الشاعر
ولد القاض ي عمر إبراهيم في قرية رشفا التابعة ملدينة زاريا عام 1922م ،وكانت القرية وقتئذ تحت
إشراف والده إبرهيم بن أحمد بن عمر الوالي().7ولد عمر في أسرة كريمة اشتهرت بالعلم واملعرفة ّ
وتعد
من األسر املالكة ،حيث تولت مناسب مختلفة في إماراة زكزك ،منذ عهد محمد ثاني أمير زكزك .نشأ
عمر في كفالة جدته سودة لوفاة أمه بعد والدته بثالثين يوما ،فعوضته هذه الجدة ما فقده من
بشاشة وجه األم الرؤوم.
ّ ُّ
التعلمية ببيت والده ،ثم أرسل إلى كتاتيب أخرى في مدينة زاريا وإلى معهد الشيخ
بدأت حياة القاض ي
مأجي إسحاق ،والتحق القاض ي بمدرسة القانون بكنو ملدة أربع سنوات حيث تخرج قاضيا سنة
1942م ،ثم التحق بمعهد اإلدارة جامعة أحمد بللو زاريا سنة1971م .وله حظ وافر في اللغة
اإلنجليزية حيث حضر مساقا من الدراسات اإلنجليزية في املساء() .8عمل القاض ي في وزارة الشريعة
والقانون بعد تخرجه من مدرسة القانون حتى تقاعد عن القضاء ولم تزل رغبة القراءة والكتابة تحتل
منزلة كبيرة من حياته اليومية.
كان القاض ي من طليعة شعراء القرن العشرين الذين خلفوا وراءهم إنتاجات أدبية و علمية كثيرة،
ومن أهم آثاره األدبية":حديقة األزهار" الذي جمع فيه أشعاره التي صاغها من واقع تجاربه الذاتية
واألحوال االجتماعية والسياسية والعلمية التي ّ
مر بها.
توفي القاض ي عمر إبراهيم رحمه هللا يوم األربعاء _5أكتوبر_ عام 1997م وله من العمر  75إثر وطأة
مرض شديد ،خلف من ورائه بنين و بنات  ..ربنا يرحمه وأفادنا هللا بأعماله()9
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دراسة ظاهرة إعادة الترتيب في شعرالقاض ي

ً
وبالرجوع إلى شعر القاض ي-الذي هو محل الدراسة-نرى أن هذه الظاهرة أضافت لنصوصه أبعادا

جمالية ومعنوية التي تجعل املتلقي يعيش في كنفها ويستبطن املعنى ويتأثر به .وأكثر أنواع التقديم
ً
والتأخير بروزا في الديوان هو :تقديم شبه الجملة (الجار واملجرور أوالظروف) ثم تقديم الفاعل على
الفعل ثم تقديم نائب الفاعل ثم تقديم املفعول على الفاعل ثم على الفعل والفاعل ثم تقديمات
خاصة ألغراض شعرية نذكرها في محلها .وقد يعيد القاض ي صياغة التركيب إلى الصيغ املذكورة في
ً
الديوان ليكون التقديم موافقا ألغراضه النفسية والعقلية .وسنستعرض هذه الظواهر في األمثلة
اآلتية:
تقديم شبه الجملة (جار ومجرور) سواء أكانت في محل رفع خبر مقدم في الجمل ذات املسند االسمي،
ً
أم كانت متعلقة بالفعل في الجمل ذات املسند الفعلي .وهذه الصيغة هي أكثر الصيغ ورودا في الديوان
10
منها قوله():

للـذة فـهم العـلم فـي الجسـم

نـشوة تمـيل بـها األعـضاء كالسـكران

فالتقديم جاء في الصدر في "في الجسم نشوة" فهو متعلق بمسند إسمي ،أراد الشاعر أن يخصص
الجسم بالنشوة الواردة من لذة فهم العلم .فنجد التركيب بعد إعادة الترتيب هكذا" :نشوة في الجسم"
ً
في بنيته السطحية .ثم نجد في العجز تقديما آخر أدى إلى الفصل بين الفعل والفاعل في قوله :تميل بها
األعضاء حيث جعل الشاعر التمايل خاصة باألعضاء .ثم انتهى البيت بصورة رائعة تتمش ى مع التركيب
ّ
جنبا إلى جنب .وقد وفق الشاعر في اختيار مفرداته لتكوين هذا التركيب إذا اعتبرنا باآلتي :اللذة –
النشوة – الجسم – التمايل – األعضاء .كأنه يقول :اللذة في النشوة والنشوة في الجسم والتمايل في
األعضاء في بنية عميقة .وبعد الغرض العام الذي هو االختصاص فاالسياق يوحي بغرض التشويق
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واإلغراء على طلب العلم والتخويف من الجهل وعقباته .فالتحويل في الصدر إجباري ألنه ال يمكن
االبتداء بالنكرة كما ذكرنا وفي العجز اختياري ألن املؤخر معرفة .ومن األمثلة املوضحة في شعر
القاض ي قوله11)(:في مدح وزير جنيد:
وال تع ـ ــذرن هـ ـ ــذا القط ـ ــار بـسرع ـ ــة

فف ـ ــي كب ـ ــدي شـيء ثقـيــل كـبي ــر

والشاعر في البيت األول قدم شبه الجملة على مسند إسمي لغرض تفخيم ما في قلبه من شدة الشوق
ً
ً
ً
إلى زيارة الحبيب في الوقت الذي ال يسعه عدم التقديم .وزاد التركيب لطفا ورونقا وقربا إلى املرام
ً
بضمير املتكلم (ياء) في :ففي كبدي .ولو قال ففي الكبد ملا كان فيه وفاء بالغرض .وزاد الشوق تلهبا في
البيت الثاني عند قوله وهو يقدم الجار واملجرور في جملة ذات مسند فعلي "في الفؤاد يفور" أي لظى
الشوق يتأجج في القلب .زاد التركيب قوة بهذا التقديم  .ثم في البيت إعالن لقطع الحجة وعدم االعتذار
من القطار الذي شخصه الشاعر بخيال مرهف .يقول القاض
أال و ّل وجــهك غربـك كـ ـ ـ ــي تـرى
ت ِّ ّـل (دوظي)()13هنـاك اسـتقام
فالشاعر في البيت األول يؤكد بتقديم الظرف كخبر مقدم وتأخير املبتدأ للغرض املذكور ،وهذا الجبل
ً
جبال آخر وملا أعطى التركيب جرعة من القوة ّ
فظنا أنه هو ذاك الجبل
هو( )Dalaلعل القارئ يحسب
12
ي في وصف مدينة كنو():

املستقر في كنو ال غير .ثم في البيت الثاني كسر رتابة العادة واأللف وقدم الجار واملجرور بالفصل بين
الفعل ومتعلقاته ليبين نوع السقيا ويخصصه .وبالرجوع إلى هذه األمثلة تفهم أن إعادة الترتيب ظاهرة
تشمل نسيج الشعر في التركيب كله بحيث إذا نقلت كلمة من مكان إلى آخر يلزمك إعادة ترتيب السياق
ً
ً
ً
حتى يكون منسقا تنسيقا جميال تستقيم به الداللة.
ً
وأما تقديم الفاعل على الفعل فنجده مبثوثا على أرجاء الديوان حيث يحتل منزلة ثانية كما ذكرنا.
ومن أمثلته قوله()14في كرم أهل ميدغري:
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الل ـ ــه يعـلـ ــم أنـي ق ـ ــد سـررت بـمـ ــا

القيـت ـ ــه مـنكمـو يـ ــا أهـل ميـدغ ـ ـوري

قدم الشاعر املسند إليه على مسند فعلي في قوله "هللا يعلم" دون أن يقال" :يعلم هللا" ليخصص العلم
هلل ويعظمه ،ثم ليؤكد ألهل ميدغري فرحه وسروره ملا لقيه من اإلكرام واإلجالل لذلك نجد الشاعر
يزين سائر التركيب بما يؤكد شعوره في أنى – قد – منكمو – يا أهل – ميدغري.
وقد ّ
تعود الشعراء أن يعززوا أفكارهم بإسناد األمر إلى هللا كقول الفرزدق()15
إن الـذي سـمك السـماء بنــى ل ـن ـ ــا

ً
بيــتا دعـائمه أعــز وأطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

وكذلك جرير()16لم يجد أفضل من ذلك في الرد على الفرزدق عند قوله:
ً
بيتـا عـالك فمـا لـ ـ ــه م ـ ـ ــن من ـق ــل
إن الـذي سـمك السـماء بنـى لن ـ ــا
ومن أمثلة ذلك قول القاض ي17):في املنظار يصور ويالت الناس على الناس:
عشـريـ ـ ـ ـ ـ ــن ألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قلــبها يف ــتق
معب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد إزيتــك()18غــال – في بره ـ ـ ـ ــة-
إن ـ ـ ــكوزتـس أمس ـ ـ ـ ــك فــال تبكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ال تــفزع ـ ـ ـ ــن سامـعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

أراد الشاعر أن يؤكد للمتلقي أن هذا الفعل الشنيع صدر من معبد إزتيك ال غير فقدم الفاعل على
الفعل ليكون ذلك أبعد له من الشك ،وتركيب البيت كله مبني على العدول إذ البنية التحويلية له:
"غال ُ
معبد إزتيك يفتق قلب عشرين ألف نسمة" وأما البيت الثاني ففيه من التأكيد والقوة في األمر
والنهي ما فيه بعد إعادة الترتيب ولو تدبرت هذه الجملة على بنيتها السطحية لتجدها ال تفي بالغرض
املقصد .ويتبين بوضوح من هذين التركيبين أهمية إعادة الترتيب في تنسيق املعاني في النفس .يقول
الجرجاني عن تنسيق الكلمات "أنك تقتفي في نظمها آثار املعاني وترتيبها على حسب ترتيب املعاني في
ً
20
النفس" ()19.والقاض ي هنا يعبر عن تصورات العصر قائال():
ً
بــال أصــل وشابـهه تمــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ففـي هـذا الزمـان نـرى نتــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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ويحسـب ضـعف مـا اإلنسـان رام ـ ــا

وكومـبيوتريفـك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ألـف مـ ـ ـ ـ ــرة

ونركز على البيت الثاني عندما يقدم الشاعر الفاعل على الفعل بتركيب لطيف .والغرض منه
االختصاص والعناية ثم التنبه على املخترعات العصرية بما لها من عجائب ال يعرفها اإلنسان من قبل.
وفي التقديم نكتة أخرى هي عدم مفاجأة السامع بفعل هذه األعجوبة التي تفكر ألف مرة في زمن واحد
عكس اإلنسان العادي الذي ما جعل هللا له من قلبين في جوفه .لو قال الشاعر :يفكر كومبيوتر...
لتردد السامع في ذهنه أن كيف؟ وما هو؟ وهل ممكن؟ ولكن بحكم التقديم يشعر القارئ أن هذه اآللة
من نوع خاص وكفيلة بكل ما سيأتي عنها من املعلومات ،وأما عجز البيت فتتمة ملا سبق من أعمال
هذه اآللة العجيبة من أنها تقدر كل ما يحتاج إليه اإلنسان بالزيادة .
وأما تقديم املفعول في الديوان فعلى نوعين ،النوع األول تقديم املفعول على الفاعل فهو الكثرة ،ثم
تقديم املفعول على الفعل والفاعل وهو قليل في الديوان .ومن أمثلة النوع األول قول القاض ي في أجوبة
21
كي تشحذ الدماغ في أوان الفراغ():

أذهـب نـحو الغـرب مـع ّ
طيـاري

إن شـئت أن يمـتد بـي نـهاري

والبنية العميقة هي :أن يمتد نهاري بي بتقديم الفاعل على املفعول كما نرى من خالل األرقام التالية:
أن

يمتد بي

1

3

2

نهاري
4

وعندما أعيد ترتيب البنية أصبح
أن

يمتد

نهاري بي

1

2

4

3
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ً
واألهمية في الخطاب األدبي غير موجهة إلى الفاعل باعتباره محدثا للفعل بل كانت موجهة إلى كيفية
انصباب هذا الفعل على ذلك املفعول ،ألن الذي يجيب عنه الشاعر أمر غريب وعجيب بأول الوهلة
ً
ً
وهو امتداد النهار له .فقال():22يقدم املفعول اسما ظاهرا في شعر الدعابة
جــبان أنــت يـا في ــل
مـ ـ ّ
ـفر سـاعة الكـ ــرة

ملــاذا أنــت مختـال
يــهول الفــيل إقبـ ُ
ـال

والتقديم هنا جاء الهتمام وقوع فعل الفاعل على الفيل على وجه الخصوص ،بعد توكيد ذلك في البيت
السابق عند تالعب الشاعر بالضمائر املنفصلة .وأما النوع الثاني من تقديم املفعول فهو تقديم
23
املفعول على الفعل والفاعل .من ذلك قول الشاعر من عظيم خطبه لوفاة جدته سودة():

وأكبــرت من جسـمي تحــمل ثــقله إذا ماالجبـال الش َّـم حــل لذابــت
والبنية السطحية هي :املفعول  +صفة  +فعل  +فاعل .فحدث الفصل بين الفعل والفاعل واملفعول
وبعد التحويل أصبح :
ّ
حل
إذا
حرف شرط

الخطب

الجبال

الشم

لذابت

فعل

فاعل

مفعول

صفة جواب شرط

وفي البيت تنازع في لفظ "الجبال" إذ يطلبه ّ
"حل" باملعفولية و "ذاب" بالفاعلية .وبالجملة نفهم من هذه
اإلعادة أن الشاعر في حال تبلور الخيال .يطلب ما يتسلى به فقدم املتأخر وحذف املذكور في حال
يحتاج إلى فوق ذلك لو يكون .والتقديم هنا لألهمية وعظم الخطب .ومن األمثلة قول القاض ي()24في
خصائص املختار يذكر من إرهاصاته صلى هللا عليه وسلم :
ً
ً
مطــهرا مـن النفـاس ساجـدا
مقطـوع ســرة ومخـتونا بـدا
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ً
ً
وهذا من التراكيب املميزة عند القاض ي إذ يذكر فعال واحدا على حساب مفاعيل متعددة كل ذلك
لغرض اختصاص داللة معينة على ش يء معين ،إذ يمكن القول في البنية العميقة :بدا صلى هللا عليه
ً
ً
ً
وسلم مقطوع سرة ومختونا ومطهرا من النفاس وساجدا هلل .بإضافة الفاعل للتوضيح .ويبدو أن
التركيب كله مبنى على االنحراف .
ومما نعثر عليه في الديوان تقديم نائب الفاعل على عامله .نحو قوله()25يذكر ما اختص به سيد الوجود
من املحرمات:
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــداؤه وراء بيــته امتن ـ ـ ـ ـ ــع

وباس ـمـ ــه إال لتـك ـ ــريم يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

ورأينا كيف ابتعد بين الفعل ونائبه بشبه جملة وباملضاف واملضاف إليه كل ذلك ليعيد الشاعر ترتيب
الجملة لتتوافق مع داللة مكنونة في إحساسه الشعري ثم يبثها للقارئ في تركيب لطيف يفي بالغرض.
وهو تأكيد املنع والتركيز عليه .ومما يمكن اإلشارة إليه في تقديم نائب الفاعل قوله():26في املعارضة
الشعرية

ً
ً
ويــرزق أهلهــا رزقــا كثــيرا

بقــدرة من دعــا عبــد يجــيب

وقع التقديم في العجز عند قوله" :من دعا عبد يجيب" وتصبح في البنية التحويلية إلى :بقدرة من يجيب
ً
دعاء العبد" والبنية األولى أقوى وأشد إلحاحا في الرجاء الذي هو الغرض األسمي للتقديم هنا .وهناك
تقديمات أخرى جاءت ألغراض منطقية في شعر القاض ي مثل السبق :في تقديم الليل على النهار في
27
قوله():

ومــن لــه في قطــبنا الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

فعــام ـ ـ ـ ـ ــه اللــيل والن ـهـ ـ ـ ـ ــار

28
وتقديم اليمين على اليسار للشرف في قوله():

ففارق امللقـ ـ ـ ـ ـ ــى على اضطرار

فراق يمنى ما على اليس ـ ـ ـ ـ ــار
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29
وتقديم القرآن على اإلنجيل لألفضلية عند قوله():

يمينـي إن تـ ـ ـ ـ ــرد قس ـمـ ـ ـ ـ ـ ــي

لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرآن وإنـجي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الخاتمة:
أسفر املقال عن دراسة ظاهرة إعادة الترتيب في شعر القاض ي عمر إبراهيم بصورة مختصرة ،حيث
وقف الباحث على تقديم شبه الجملة-وهو الكثير عند الشاعر -ثم تقديم الفاعل على الفعل ،ثم
تقديم املفعول على الفاعل وتقديم املفعول على الفعل والفاعل ،ثم تقديم نائب الفاعل على عامله،
وتقديمات أخرى أقل إلحاحا ألغراض أدبية كالسبق والشرف واألفضلية ،كل ذلك في أمثلة شعرية
مشرقة .وتوصل العمل بعد هذه الجولة العابرة إلى اآلتي:
 أن عادة الترتيب في شعر القاض ي لم يأت عشوائيا بل جاء لخدمة املعنى وإثراء الداللة. يتحقق إ عادة الترتيب بتغيير مواقع الكلمات في األماكن املرسومة لها ،لذلك ما هذه الظاهرةعند الشاعر إلى كسرة رتابة العادة وتوفير األلفاظ جرعة من القوة واالهتمام من أجل هذه
االنتقاالت.
 واألغراض اإلنحرافية ال تحدد عند القاض ي بل السياق هو الذي يحدد ذلك ،ومع هذا نجدالشاعر يقدم لالهتمام والتعظيم والتأكيد واالختصاص وغير ذلك من األغراض.
الهوامش واملراجع:
 .- 1مستويات التحليل اللغوي .فايز صبحي عبد السالم تركي(الدكتور) ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان،ط ،2015 ،1 :ص.203:
 -2البالغة واألسلوب .محمد عبد املطب (الدكتور) ،الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان ،ط1994 ،3 :م ،ص328 :
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.4
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 -6القاض ي عمر إبراهيم وقصيدته "خصائص املختار" .زينب كبير أحمد ،بحث تكميلي لنيل درجة الليسانس في اللغة العربية ،جامعة
بايرو كنو2001،م ،ص.10 :
 -7حديقة األرهار .للقاض ي عمر إبراهيم ،دار املعارف الجديدة ،رباط -املغرب ،ط1996 ،1:م ،ص.6:
 -8حديقة األزهار ،ص ،224 :املرجع السابق.
 -9املرجع نفسه .ص.44 :
 -10املرجع نفسه .ص.61 :
 -11املرجع نفسه .ص.55 :
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االستعارة التصرحيية يف شعر الشيخ حممد الناصر كرب دراسة حتليلية لنماذج
إعدإد:
ادلكتور املتبويل ش يخ كرب
قسم اللغة العربية ،جامعة ابيرو ،كنو ،نيجرياي
امللخص
هتدف هذه املقاةل اىل الوقوف عىل بعض صور الاس تعارة الترصحيية يف شعر الش يخ محمد النارص كرب،
تكل الشخصية ا ألدبية اليت لها أأثر فاعل يف حركة ا ألدب العريب النيجريي – بصفة عامة – يف القرن
العرشين امليالدي ،حيث وقف الباحث عىل ( )134صورة لالس تعارة الترصحيية يف ديوان الشاعر.
وقد تناول الباحث يف هذه املقاةل نبذة اترخيية عن الشاعر ،والاس تعارة و أأقساهما ،مث صور الاس تعارة
الترصحيية يف شعر الش يخ محمد النارص كرب .وهللا من وراء القصد ،وهو حس يب ونعم الوكيل ،وال حول
وال قوة اال ابهلل العيل العظمي.
Abstract
This paper aims to stand on some of Declarative metaphor in the al-Sheikh Muhammad Nasir Kabara's
poetry That literal personality that has an effective impact in the movement of Nigerian Arabic literature - in
general - in the twentieth century AD, where the researcher stood on (134) image of Declarative metaphor in
the poet anthology, the paper will discuss the brief history of the poet, Metaphor and its type and then the
Declarative metaphor in the al-Sheikh Muhammad Nasir Kabara's poetry, and lastly conclusion and findings.
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املقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين ،وآله وصحبه والتابعين ،ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين( ،إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).
إن هدف الباحث في هذه املقالة ،هو الوقوف على بعض صور االستعارة التصريحية في شعر الشيخ محمد الناصر
كبر ،كما سبق ،وسيدور الحديث في هذه املقالة حول النقاط التالية:
 نبذة عن الشاعر.
 االستعارة وأقسامها.
 من صور االستعارة التصريحية في شعر الشيخ محمد الناصر كبر.
 الخاتمة ،وفيها خالصة البحث ونتائجه.
أوال :نبذة عن الشاعر:

هو الشيخ محمد الناصر بن محمد املختار بن محمد الناصر بن محمد َم ْي َزوري بن أحمد املتخار الشهير بـ(مالم كبر)،
وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سيدنا جابر بن عبد هللا األنصاري رض ي هللا تعالى عنهما .هذا من جهة والده؛ وأما
من جهة والدته؛ فهو حسني ،إذ ينتهي نسبه إلى السيد أحمد الصقلي الحسني رض ي هللا عنه ،واسم والدته :مريم بنت
مالم حسن ،امللقب بـ(غوني) أي املاهر1.

بيئته:
يمكن تقسيم البيئة التى أثرت في شخصية هذا الشاعر إلى قسمين :خاصة؛ وهي ما يحيط بأسرته التى نشأ وترعرع في
كفالتها ،وعامة؛ وهي تلك الظروف الحيوية التى أحاطت باملجتمع الذى عاش فيه .فمن ناحية األسرة :فإن الشيخ قد
نشأ في أسرة اشتهر أهلها بالعلم ،ليس في كنو فحسب؛ بل حتى في بعض مدن بالد هوساّ ،
فجده الرابع الشيخ عمر
ُ ْ
َ ُ
وري2في ت ْم ُبك ُتو ،وكان يقبل عليه طالب
مالم كبر ،الذى قدم من مالي؛ كان من أعالم املعرفة ،تخرج من جامعة سنك ِ
َ
َ
َْ
ُ
العلم من بالد ك ِش َنه وزك َز ْك َون ِفي ،3بله الذين في ك ُنو .وبعد وفاته ورث عريكة العلم بمعهده ابنه الشيخ مالم محمد
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ُ
َ ُُ
َم ْي َز ْو ِري ،وبعده الشيخ أحمد بن َباقو؛ الذى كان حفيدا للشيخ مالم كبر ،وبعده ابنه الشيخ إبراهيم نظغ ِنى الذى تربى
شاعرنا على يديه ،زد على هذا أن ّ
جل العشيرة لم يكونوا يشتغلون بشيئ سوى العلم وخدمته4.
ومهما يكن من أمر ،فالشيخ قد انحدر من ساللة أسرة عريقة في العلم والذكاء ،وتربى في أحضانها .وتلت هذه البيئة
بيئته العامة؛ وهي مدينة (كنو) ،منشؤه ومسكنه ،الشهيرة بإيواء العلماء الوافدين إليها ،تلك الحاضرة اإلسالمية
العريقة التى كان مجرد ذكر اسمها يشعل حرارة األشواق ويزين أحالم العلماء والباحثين في إفريقيا السوداء ،فقد
تركت فيه هذه املدينة آثارا بالغة ظل على ذكرها ،خصوصا تزخرها بالعلماء املتضلعين ،ثم صفاء أهلها ورقتهم
وبساطتهم في مناكب الحياة ،حيث كانت منذ أكثر من خمسة قرون ملتقى القوافل البرية القادمين؛ إما للتجارة أو
املرور إلى الحج ،فقد أنجبت هذ املدينة العديد من الفقهاء والعلماء ،وازدهرت فيها الحركة الثقافية؛ مما يؤهلها أن
تظل مدينة العلوم واملعارف ،وتضلع بدور ريادي في شمال نيجيريا ،وخاصة بعد االستعمار ،وذلك بفضل قيام حركة
التعليم العربي الحديث فيها ،فكان من الطبيعي أن يتأثر الشيخ بهذه البيئة ،ويكون لها دور في اتجاهه ومسيره ،وقديما
قيل :إن اإلنسان ابن بيئته وابن ثقافته التى تثقف بها.
مولده ونشأته:

ُ ْ
ولد الشيخ محمد الناصر كبر في قرية غ ِرنغاوا ،5يوم الخميس ،في شهر شوال ،عام (1334هـ ،املوافق عام 1912م).
وتوفي والد الشيخ محمد الناصر ولم يجاوز ابنه السنة السادسة من عمره ،فقام بكفالته أحد أعمامه ،ووارث عريكة
العلم في معهد(كبر) آنئذ :الشيخ إبراهيم بن أحمد الشهير بنظغني  ،Natsuguneذلك الصوفي الزاهد الورع ،والبحر
ّ
والخب .لقد اعتنى الشيخ إبراهيم
الخضم ،الذى ال ساحل له في ميدان املعرفة ،الذى شهد بفضله وتقشفه الحب
بيتيمه هذا غاية االعتناء ،ووفر له جميع ما يحتاج إليه في الحياة ،وأمده بما يضن به اآلباء على أبنائهم ،وظل تحت
رعايته إلى أن توفاه هللا ،بعد أن قض

ى معه ثالثا وعشرين سنة6.

تعلمه وعلماؤه:
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وأما تعلمه ،فقد بدأ تلقي القرآن الكريم في حارة سورنطنك  Sorondinkiعند الشيخ محمد غجيري  ،Gajereحيث
ختم القرآن الكريم ،وهو ابن تسع سنوات ،وبعد ذلك عكف على الدرس عند مربيه الشيخ إبراهيم نظغني ،كما تتلمذ
ـ(ميغر)،
عند فطاحل علماء عصره ومشاهير دهره؛ أمثال :قاض ي قضاة كنو الشيخ إبراهيم بن األستاذ املعروف ب
ِ
وقاض ي ِب ِثي  Bichiالشيخ املصطفى ،وإمام الجامع الكبير في كنو الشيخ محمد الثاني ،والشيخ عبد الكريم امللقب
بـ(سابو) شروماوا  ،Chiromawaوالشيخ إنوا إمام الزاوية ،وغيرهم .وقد تلقى على أيديهم اللغة العربية وعلومها،
والدراسات اإلسالمية وفروعها ،وغير ذلك مما توصلت إليه ثقافة أهل عصره ،كعلم الفلك والنجوم واملنطق
والفلسفة وعلم الحساب وغير ذلك7.

ظل الشيخ محمد الناصر يواصل ليله بنهاره في طلب العلم ،ورزقه هللا تعالى من الهمة والذكاء ما جعله يتميز عن
سائر زمالئه ،فكان يحفظ معظم الكتب التى درسها عند أساتذته؛ نظمها ونثرها ،ولم يتوقف عن الذهاب إلى املدرسة
حتى توفي معظم علمائه ،ورأى أن ليس هناك من يروي غلته ،فاكتفى بمطالعته الخاصة ،وانقطع للتدريس ،وخاض
في ميدان التأليف وهو ابن بضع وعشرين سنة ،وورث عريكة العلم في معهد كبر8بعد وفات الشيخ إبراهيم نظغني،
فأمه الطالب من كل ناحية من نواحي نيجيريا وغيرها ،وذاع صيته في اآلفاق ،وصار خادما للعلم والدعوة والدين
عامة ،والطريقة القادرية خاصة9.

وفاته:
توفي الشيخ يوم الجمعة ،ليال  20جمادى األولى 1417هـ ،املوافق  4أكتوبر 1996م ،رحمه هللا تعالى رحمة واسعة10.

نتاجه األدبي والعلمي:
ّ
خلف املرحوم وراءه إنتاجات قيمة ،تنبئ برسوخ قدميه في العلم ،وشفوف منزلته في ّ
الجد واالجتهاد؛ وقد تناولت
مختلف الفنون العلمية ،مثل :التفسير والسيرة وعلوم القرآن والنحو وغير ذلك؛ إال أن التصوف – وخاصة ما يتصل
بالقادرية – هو الذى يأخذ بنصيب األسد من بين انتاجاته ،نثرها وشعرها.
154

الاس تعارة الترصحيية يف شعر الش يخ محمد
النارص كرب دراسة حتليلية لامنذج

ادلكتور املتبويل ش يخ كرب

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

قام الدكتور شيخ عثمان كبر بإحصاء هذه املؤلفات في تقديمه لتفسير الشيخ ،وذكر أنها ال تقصر عن ( )300كتاب؛
ما بين منثور ومنظوم ،أورد منها ( )162كتابا11،منها:
 .1إحسان املنان في إبراز خبايا القرآن.
 .2ينبوع الصفا في تحرير بيانات الشفا.
 .3أحسن الصريف في التعريف بمصحف نيجيريا الشريف.
 .4الحج الواضح.
 .5ديوان سبحات األنوار من سحبات األسرار.
ثانيا :االستعارة وأقسامها:
 .1املعنى اللغوي:
يقول ابن منظور" :االستعارة من العارية ،وهي معروفة .ومعنى أعار :رفع وحول ،ومنه إعارة الثياب واألدوات ،واستعار
فالن سهما من كنانته :رفعه ّ
وحوله منها إلى يده"12.
املعنى االصطالحي:
عرف علماء البالغة االستعارة بتعريفات عديدة؛ بغية تحديدها ،شأنها شأن أي مصطلح له على ّ
وقد ّ
مر العصور
مفاهيم ومقاصد.
فهي عند الجاحظ (ت255هـ)" :تسمية الش

يء باسم غيره إذا قام مقامه"13.

وأما اإلمام عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) ّ
فعرفها بقوله" :اعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في
الوضع اللغوي معروف ،تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ،ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك
األصل ،وينقله إليه نقال غير الزم ،فيكون هناك كالعارية"14.
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وعرفها السكاكي (ت626هـ) بقوله" :االستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول املشبه
في جنس املشبه به داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص املشبه به"15.

وأما الخطيب القزويني (739هـ) فإنه عرفها بقوله" :الضرب الثاني من املجاز االستعارة ،وهي ما كانت عالقته تشبيه
معناه بما وضع له"16.

وبعد حين من الدهر أتى اإلمام جالل الدين السيوطي (ت911هـ) ّ
وعرفها بقوله هي" :اللفظ املستعمل في غير ما وضع
له لعالقة املشابهة"17.

ّ
من هذه التعريفات – التى ُرِت َب ْت تاريخيا – يلحظ التطور أو النمو الذي طرأ على االستعارة بتقدم الزمن ،واختالف
املكان ،فبينما كانت في أول أمرها عامة تشمل املجاز بأنواعه ،واألعالم املنقولة من غير بيان للعالقة بين املستعار منه
واملستعار له ،يتقدم الزمن ويتضح التعريف شيئا فشيئا ،واشترطت العالقة باملجاورة أو املشاكلة ،أو بسبب يربط
بين طرفيها.
وقد حاول ابن األثير الربط بين املعنى اللغوي لالستعارة واملعنى االصطالحي ،وبين السبب في تسمية االستعارة قائال:
"إنما سمي هذا القسم من الكالم استعارة ألن األصل في االستعارة املجازية مأخوذة من العارية الحقيقية التي هي
ضرب من املعاملة ،وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئا من األشياء ،وال يقع ذلك إال من شخصين بينهما
سبب معرفة ما يقتض ي استعارة أحدهما من اآلخر شيئا ،وإذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه ،فال
يستعير أحدهما من اآلخر شيئا ،إذ ال يعرفه حتى يستعير منه ،وهذا الحكم جار في استعارة األلفاظ بعضها من
بعض ،فاملشاركة بين اللفظين في نقل املعنى من أحدهما إلى اآلخر كاملعرفة بين الشخصين في نقل الش يء املستعار من
أحدهما إلى اآلخر"18.
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يلمح من هذا الكالم أن معنى مصطلح "االستعارة" في اللغة قريب من معناه املصطلح عليه لدى البالغيين ،إال أن
املعنى اللغوي يقع في الش يء املادي واملعنوي ،واالصطالحي يغلب على األخير .وكما أن االستعارة أو اإلعارة بين الناس ال
تقع – غالبا  -إال من شخصي ن بينهما سبب معرفة حتى إذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه ،فال يستعير
أحدهما من اآلخر شيئا في غالب األحيان ،فكذلك يشترط وجود عالقة بين املنقول عنه واملنقول إليه في االستعارة
االصطالحية.
وعلى العموم ،فإن هذه التعريفات تبين مفهوم االستعارة لدى كبار رجالها في عصورها املختلفة ،وهي وإن اختلفت
عباراتها ،فإنها تكاد تكون متفقة معنى ومغزى.
فاالستعارة إذا – كما استقر عليها البالغيون – هي استخدام كلمة في غير معناها الحقيقي ،لعالقة املشابهة مع قرينة
ملفوظة أو ملحوظة ،تمنع من إرادة املعنى الحقيقي19.ومن كل التعريفات السابقة تتجلى الحقائق التالية بالنسبة
لالستعارة:
 .1االستعارة ضرب من املجاز اللغوي عالقته املشابهة دائما بين املعنى الحقيقي واملعنى املجازي.
 .2االستعارة في حقيقتها تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ،فصار استعارة.
 .3تطلق االستعارة على استعمال اسم املشبه به في املشبه ،فيسمى املشبه به مستعارا منه ،واملشبه مستعارا
له ،واللفظ مستعارا ،وهذا اإلسناد استعارة.
 .4وقرينة االستعارة التي تمنع من إرادة املعنى الحقيقي قد تكون لفظية أو حالية.
ولتوضيح ما قد سبق يتأمل مثالين في تشبيه واحد ليتضح الفرق بين التشبيه واالستعارة .قال أبو تمام في مدح
املعتصم20:

النواحي َ
الي ُّم م ْن َأي َّ
ُه َو َ
أتيت ُه
ِ

ُ
ُ
ُ
والج ُ
املعروف ُ
ود َس ِاحله
فل َّج ُته
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وقال املتنبي في مدح سيف الدولة21:

وأقبل يمش ي في البساط فما درى

إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي

إن أبا تمام شبه ممدوحه بالبحر ،وكذلك فعل املتنبي ،والفرق بين الشاعرين أن األول جاء بأسلوب التشبيه البليغ،
بينما الثاني جاء بأسلوب االستعارة.
الفرق بين األسلوبين أن الشاعر األول رفع من مقام صاحبه إلى مرتبة عالية ،فقال :هو البحر ،وأوحى بشعور أو بغير
َ
شعور إلى أن املمدوح ش يء والبحر ش يء آخر ،إنهما عامل ـان منفصالن مستقالن؛ وإن حاول الشاعر أن يزيل الحاجز
الفاصل بينهما بنزع أداة التشبيه ووجه الشبه.
أما الشاعر الثاني فقد نس ي أو تناس ى أن هناك رجال كريما ،وأبقى في الصورة عنصرا واحدا هو البحر ،موحيا أن
حديثه عن البحر ليس إال ،وما البحر الذي كان يقصده إال رجال من لحم ودمُ ،يسار إليه على بساط من سندس،

ُ
وتقدم إليه آيات التحية واالحترام ،وترفع إليه الشكوى ،أو تمد إليه األيدي راغبة في أعطيات.

الشاعر األول ركب مصعد التشبيه البليغ ،فارتفع قليال بممدوحه الكريم ،أما الشاعر الثاني فامتطى صاروخ
ّ
االستعارة ،وحلق بسيده الجواد ،وشتان بين املصعد والصاروخ ،أو بين التشبيه واالستعارة .والعجيب في أمر
االستعارة أن ّ
موادها الرئيسية هي مواد التشبيه البليغ ،نقص منها أحد طرفيه املشبه أو املشبه به ،وأعجب من هذا
أن الصورة زادت جماال بهذا النقصان من املواد األساسية22.

فإذا حذف املشبه فاالستعارة تصريحية ،وإذا حذف املشبه به فاالستعارة مكنية ،وسيأتي بيان ذلك – إن شاء هللا
تعالى – عند إيراد بعض النماذج من شعر شاعرنا.
أقسام االستعارة:
تنقسم االستعارة باعتبار ذاتها إلى :تصريحية ومكنية.
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فالتصريحية :ما صرح فيها بلفظ املشبه ،أو هي ما استعير فيها لفظ املشبه به للمشبه.
وأما املكنية :فهي التي حذف فيها املشبه به ورمز إليه بشيئ من لوازمه.
وتنقسم باعتبار لفظها إلى :أصلية وتبعية.
فاألصلية :هي ما كان اللفظ املستعار أو اللفظ الذي جرت فيه االستعارة جامدا غير مشتق ،مثل قول الشاعر:
يا كوكبا ما كان أقصر عمره

وكذاك عمر كواكب األسحار23

فالشاهد هو( :يا كوكبا).
وأما التبعية :فهي ما كان اللفظ املستعار أو اللفظ الذي جرت فيه االستعارة اسما مشتقا أو فعال ،مثل قوله تعالى:
"وملا سكت عن موس ى الغضب أخذ األلواح"24،فالشاهد لفظ (سكت).
وتنقسم أيضا باعتبار الالزم لها أو مالئمها أو األمر الخارج عنها إلى :املرشحة واملجردة واملطلقة.
فاملرشحة :هي التى ذكر معها مالئم للمشبه به .واملجردة :وهي ما ذكر مع االستعارة مالئم للمشبه .واملطلقة :وهي ما
خلت من مالئمات املشبه به ،أو هي ما ذكر معها ما يالئم املشبه واملشبه به معا25.

وتنقسم أيضا من حيث اإلفراد والتركيب إلى قسمين:
مفردة :وهي ما كان املستعار فيها لفظا مفردا ،كما هو الشأن في االستعارة التصريحية واملكنية.
ومركبة :وهي ما كان املستعار فيها تركيبا ،وهذا النوع من االستعارة يسمسه البالغيون باالستعارة التمثيلية.
ثالثا :من صور االستعارة التصريحية في شعرالشيخ محمد الناصركبر:
سبق أن ذكر الباحث أن االستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ،فإذا حذف املشبه ّ
وصرح بلفظ املشبه به،
فاالستعارة تصريحية.
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وقد أبان الشيخ عبد القاهر الجرجاني مدلولها ،ووضح مضمونها ،وهو بصدد تقسيم االستعارة بوجه عام إلى
تصريحية ومكنية ،فقال" :االستعارة أن تريد تشبيه الش يء بالش يء ،فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره ،وتجيء إلى اسم
املشبه به فتعيره املشبه ،وتجره عليه ،تريد أن تقول :رأيت رجال هو كاألسد في شجاعته وقوة بطشه سواء ،فتدع ذلك
وتقول :رأيت أسدا"26.فاملشبه في هذه االستعارة محذوف ومطوي ،واملشبه به أو املستعار منه هو املذكور على سبيل
العارية للمشبه ألجل املبالغة في التشبيه.
وعلى هذه السنن الواضحة ،والطريق البين في بيان مدلولها ،سار علماء البالغة عند تناولهم لتعريفها وتحديد املراد
بها ،فقد عرفها بهاء الدين السبكي بقوله" :أن يذكر املشبه به مرادا به املشبه"27.وقال الدسوقي..." :إن املراد باالستعارة
في كالم املصنف – أي الخطيب القزويني – االستعارة التصريحية ،وهي التي يذكر فيها املشبه به دون املشبه"28.

وبالرجوع إلى شعر الشيخ محمد الناصر ُيرى أنه وردت هذه الظاهرة فيه كثيرا ،فمن بينها قوله في مدح النبي صلى هللا
ّ
عليه وسلم29:
بكعبة القدر هذا الكعبة النشر
هلل مكته العظمى لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ــرفت
إني تعجبت هل هي التي نسكت

بالسعي والوقوف والطوف تفتخر

فإن يكن هو فاألقدار جارية

والعبد راض بما يقضيه مقتدر

وإن تكن هي ال غرو وال عجب

فالرب رب وهذا الثيب منهمر

شبه الشاعر ممدوحه بالكعبة ،وحذف لفظ املمدوح ،وادعى أنه هو عين املشبه به ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم
هو الكعبة في نظر الشاعر ،فكما أن الكعبة يقصدها الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ،فكذلك النبي صلى
هللا عليه وسلم كعبة يتوجه شطرها الناس من كل صقع من أصقاع األرض ،يتوجهون نحوها بالصالة والتسليم عليه،
وبالتوسل واالستشفاع به ،بل بإتيانهم إليه رجاال وعلى كل ضامر ،أو على متن باخرة البحر أو سيارة أو طائرة تخوض
عباب السماء؛ إال أن وجود النبي صلى هللا عليه وسلم في مكة يجعل الشاعر في حيرة ودهشة ،فال يدري هل النبي صلى
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هللا عليه وسلم هو الكعبة أم ذلك البيت العتيق الذي يفتخر بطواف الناس والسعي حوله؟ فإن كان املمدوح هو
الكعبة الحقيقية فهذا من مقادير املولى سبحانه وتعالى ،وليس للعبد سوى اإلذعان والتسليم ملا قد جرت به
املقادير ،وإن كان األمر على غير ما تصوره ،فهو ال يرى الغرابة في ذلك ،إذ أن منن هللا تعالى ال تزال منسكبة متى شاء
وكيف شاء وأين شاء.
فالشاعر ملا وصف املمدوح بالكعبة ،فال يعني أنه ينظر إلى املمدوح بأنه يشبه الكعبة من كل الوجوه ،وأنه ّ
مكون من
الطين والحجارة ،وأنه يحتوي على جدران أربعة ،كال وألف كال! بل إنه نظر إلى ناحية العلو والرفعة املعنوية ،وإقبال
الناس إلى ذلك البيت وتوجههم إليه في عبادة هللا سبحانه وتعالى من كل ناحية من نواحي العالم ،مع شوقهم وتلهفهم
إليه ،فرأى أن املمدوح يشابهه في ذلك .إال أن شعوره بتمكن املمدوح في االتصاف بتلك الصفات جعله يرمي بالتشبيه
وراء ظهره ،فيحذف املشبه ،ويدعي أنه عين املشبه به على سبيل االستعارة التصريحية.
وهناك استعارة تصريحية أخرى في القطعة؛ حيث يقول" :وهذا الثيب منهمر" ،وهي تشبيه الشاعر منن هللا تعالى
وعطاياه ومواهبه على عباده بالثيب املنهمر الوابل املدرار ،بجامع اإلنعام واإلسعاد في كل.
وملا ت وجه الشاعر تلقاء ديار املحبوب صلى هللا عليه وسلم ومن فيها من األصحاب ،استمر قائال 30:

أفـدي بـروحي بقاعا ذات طالعة

طوالع السعد فيها الدهرتـزدهر

حيث الصحابة واألنـوار طالعـة

والصاحبات وحيث العلم يزدخر

حيث النزول وحيث الوحي حيث إذا ضـاق الخناق ترى اآلساد تجتئر
حيث الجمال وحيث الحسن ناصـعه حيـث الرشاقة واألبالح والحوريفدي الشاعر ديار املحبوب بروحه ،تلك الديار
التي ما زالت على مدى الدهور واألزمان ّ
مشع األنوار والبركات ،وهي مأوى الصحابة والصاحبات ،وموضع انبثاق العلم
وانتشاره.
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شبه الشاعر الهدي النبوي الذي تفجر من املدينة باألنوار املشعشعة ،لعالقة املشابهة بينهما في الهداية ،واستعار
اللفظ الدال على املشبه به ،وهو "النور" للمشبه وهو "الهداية" ،والقرينة التي تمنع من إرادة املعنى الحقيقي حالية
تفهم من سياق الكالم ،على سبيل االستعارة التصريحية.
فمنازل املمدوح وهي منازل هبوط جبريل عليه السالم ،ينزل فيها بالوحي ،وهي منازل يسكنها الصحابة ،وهم في بسالتهم
وشجاعتهم يشبهون األسود التي تسمع اجتئارها حينما تشتد األمور ،فال يفرون إذا حمي الوطيس وتزحزح الكماة ،بل
يصمدون أمام نار الوغى صائحين بالتكبير والتهليل.
ففي قوله" :ضاق الخناق" استعارة تصريحية تبعية31لكون اللفظ املستعار فعال ،شبه شدة األمور وبلوغها الذروة
بتضييق الخنق والشنق ،لجامع وجود املشقة في كل ،وهذا التركيب االستعاري كناية عن الشدة واملشقة ،وكذلك
قوله" :ترى اآلساد تجتئر" استعارة تصريحية مرشحة32،حيث شبه األبطال باآلساد ،وحذف لفظ األبطال ،ثم قرن
املستعار منه (املشبه به) الذي هو لفظ "اآلساد" بما يالئمه وهو "تجتئر" ،ومعناه تزأر وتصيح.
وهذا ما يسمى ترشيحا أي تقوية االستعارة بمعنى يناسب املستعار منه ،مما يبعد خطور التشبيه على البال ،فيكون
ذلك مقويا لالستعارة ومؤكدا ملا عناه املتكلم وقصده من تناس

ى التشبيه والبناء على املبالغة33.

والترشيح – كما يقول السيد أحمد الهاشمي – أبلغ من غيره ،الشتماله على تحقيق املبالغة بتناس ي التشبيه ،وادعاء
أن املستعار له (املشبه) هو نفس املستعار منه ال ش

يء شبيه به ،وكأن االستعارة غير موجودة أصال34."...

ويظهر جمال الصورة في هاتين االستعارتين في هذا البيت في وصف اشتداد األمور بحالة رجل مشنوق يضاق عليه
الحناق ،تلك الحالة التي يصعب معها حتى التنفس ،فقلما يبلغ اإلنسان من الجهد مثل ما يبلغ في تلك الحالة ،ثم
وصف البطولة بحالة الليث الباسل حين يجتئر ،ذلك الجؤار الذي تتفرق دونه سائر السباع والوحوش والحيوانات
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خوفا من ذلك األسد .فكانت هذه حالة الصحابة في ميدان املعركة حين يرفعون أصواتهم بالتكبير فيفر الكفار،
َّ
ويتطايروا عنهم تطاير الشعراء35عن ظهر البعير.
ومثال آخر لالستعارة التصريحية ،هو قول الشاعر في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم أيضا36:

س ّى الصحابة ال س ّى األولى هجروا
س ّى الصحابة ال س ّى األولى نصروا

من بحره األنبيا واألوليا ارتشفوا
من بحره األنبيا واألوليا ارتشفوا

فوصف العلوم واملعارف واألنوار اإللهية التي ينور هللا بها قلوب أنبيائه وأوليائه السيما الصحابة املهاجرين منهم
واألنصار – رضوان هللا تعالى عليهم – بالبحر ،واملشرف على البحر هو النبي صلى هللا عليه وسلم ،ثم شبه ما يصل
إليهم من هذه املعارف الربانية واألسرار اإليمانية بالرشف ،وفي ذلك إشارة إلى عظمة شأن النبي صلى هللا عليه وسلم
ّ
وتمكنه من املعارف والفتوحات اإللهية ،بحيث إن جميع معارف األنبياء وكبار الصالحين – مع وفرتها وكمالها –
بالنسبة إلى معارفه صلى هللا عليه وسلم ال تجاوز الرشفات من البحر التي تعني املص 37...ولعله – لذلك لم يستعمل
كلمة "اغترفوا" أو "استفاضوا" ،للداللة على تقليل ما عندهم إذا قيس بما عنده صلى هللا عليه وسلم .واالستعارة هنا
تصريحية تبعية.
ووصف العلوم باملاء ش يء يوجد في غير هذا املوضع من قصائد الشيخ الكبري ،اقرأ مثال قوله في رائيته التي نظمها على
شكل اللعبة الهندسية ّ
في مدح الشيخ محمد املجتبى الشنقيطي39:
"أدبي"38
رباك
رطا40

سق ــاها
ماؤه

أرض

منك

وابل
القلوب

رضا ناصر أن تمـطر

الودق

هاطل

أفي

كل

أرض

فأعشبت

فما

ثم

إال

أرضه

رث41انشر أبيت اللعن يا مجتبى العبا

يابس
رائـق

أنت

ماطر

الـزهر

ناضر

فيها

تناثر

ّ
لتخضر
ّ
علي وقل من أهل بيـتي
واألنــوار

ناصر
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فاملمدوح ال يزال يقوم بتربية مريديه وتعليمهم إلى أن تتحسن أخالقهم ويتخرجوا على يديه علماء أجالء يتعجب بهم
كل من رآهم ،ملا يتمتعون به من املعارف والعلوم متزينين باألخالق اإلسالمية والشيم املحمدية ،فلذلك طلب الشاعر
أن تعمه هذه التربية فيكون من ضمن أولئك املتشعشعين من مواريد الشيخ ،بل زيادة على ذلك فإن ثيابه بالية رثة
وحقيرة فلذلك يطلب من الشيخ أن يجلله بعبائه ويدخله في أهل بيته وأبنائه ،كما فعل النبي صلى هللا عليه وسلم
لسيدنا علي كرم هللا وجهه ،وسيدتنا فاطمة الزهراء عليها السالم ،وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين حين
ألقى عليهم كساءه ،ورفع يديه ثم قال" :اللهم هؤالء آلي"42.

استعار الشاعر هذه الكلمات الوابل ،والهاطل ،والودق ،التي تعني كلها (املطر) وإن كان هناك تفاوت بينها في داللتها،
إذ الهاطل مجرد املطر ،يقال :هطلت السماء إذا أمطرت ،والودق :املطر ،وهو السيل ،والغيث ،والصيب ،وأما الوابل:
فهو املطر الشديد الذي يكون منه السيل ،وهو أقوى املطر وأضخمه قطرا43.فالشاعر استعار هذه الكلمات التي تعني
املطر الغزير ليشبه بها علم املمدوح ،لكنه حذف املشبه الذي هو علم املمدوح ومعرفته اإللهيةّ ،
وصرح باملشبه به
الذي هو املطر الغزير إيهاما منه بال ّ
توحد فيما بينها ،وأن املشبه هو عين املشبه به ال ش يء شبيه به ،والشبه بين العلم
تبل القلوب اليابسة ،كما ّ
واملطر :هو أن العلم أو املعرفة اإللهية ّ
يبل املطر األرض اليابسة ،وبعد ذلك شبه قلبه
باألرض املجدبة اليابسة ،فاألرض تصلب لعدم نزول األمطار ،كما يصلب القلب لعدم العلم واملعرفة.
ثم تقدم الشاعر ليري القراء صورة أخرى ،وهي تشبيه رسوخ العلم واملعرفة في قلبه بخضرة األرض وتناثر األزهار بعد
نزول املطر .والشبه بينهما ظاهر ،خضرة األرض وتناثر أزهارها يعجب الناس ،كما يعجبهم صاحب املعرفة44.ولعل
الشاعر استقى هذه الصورة من الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم" :مثل ما
بعثني هللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب،
ومنها أجادب أمسكت املاء فنفع هللا بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ،وأصاب منها طائفة أخرى ،إنما هي قيعان ال
تمسك املاء وال تنبت الكأل فذلك مثل من فقه في دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعلم"45.

164

الاس تعارة الترصحيية يف شعر الش يخ محمد
النارص كرب دراسة حتليلية لامنذج

ادلكتور املتبويل ش يخ كرب

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

ومن نماذج االستعارة التصريحية في شعر الشاعر أيضا قوله في قصيدة ّ
رحب بها املرحوم شيخ األزهر الشريف جاد
الحق علي جاد الحق46بمناسبة وضع الحجر األساس ي لبناء ّ
املقر الدائم ملدرسته "كلية تراث اإلسالم" أيام زيارة ذلك
الشيخ األزهري إلى نيجيريا عام 1983م47:

برق

دوين

األبرقيـ

إيه48

أحاديث
ّ
جل

الغرا

الحق

ّ
هب
إن

جـالله

جود يمينه

ـن49

إمام

الخبا

سكان

م بما طـرا لك من
جود
عم

وال

نبا

ريـح

الصبا

الوجود

وأوعــبا

نور
يض يء
أتى نـيجيريا
ولنا
ّ
إن املمدوح برق ملع في آفاق املساكن الجبلية ،وهي البالد العربية ،فهو إمام سكان الخيام ،ولعل الشاعر يرمز بهذا إلى
الغيــهبا

أن الشيخ جاد الحق هو قائد األمة العربية في زمنه إذ أن العرب هم الذين يعيشون في املناطق الجبلية والرملية،
ويسكنون الخيام والخباء ،فكيف ال وهو مفتي الديار املصرية ،وما منزلتها بين البالد العربية وبين العالم بخفية ،ثم
ّ
توجه الشاعر نحو خاطره يستزيده من أحاديث الغرام ،إذ طرأ عليه نبأ عظيم ،وهو أن هللا تعالى جواد كريم مفضال،

فال تداني َ
جوده ريح الصبا التي ما زال الشعراء يتغنون بها؛ ألن جود يمينه إذا ّ
هب فإنه يعم الوجود بأكمله ،فمن هذا
الجود والكرم أن وصل إلى نيجيريا نور العلم والهداية الذي يبدد حوالك الجهل والضالل.
ففي البيت األخير االستعارة وهو "النور" الذي يقصد به الشاعر ممدوحه لعالقة املشابهة ،والقرينة املانعة من إرادة
املعنى الحقيقي هي "أتى" ،وعند تأمل هذا االستعارة يدرك أنه قد ضمن تشبيها حذف منه لفظ املستعار له (املشبه)
واستعير بدله لفظ املستعار منه (املشبه به) ليقوم مقامه ،بادعاء أن املستعار منه هو عين املستعار له.
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فالشاعر تناس ى أن هناك رجال عاملا يشبه علمه النور في الهداية ،فأبقى في الصورة عنصرا واحدا هو "النور" موحيا
أن حديثه عن النور ليس إال ،وما النور الذي كان يقصده إال رجال من لحم ودم مأل الدنيا بذكر علمه وفضله ،يأتي إلى
بلده نيجيريا ،وملا كان املستعار منه ّ
مصرحا به في هذه االستعارة سميت استعارة تصريحية.
ّ
ثم بعد ذلك رشح الشاعر هذه االستعارة بقوله :إن هذا النور الذي أتى إليهم "يض يء الغيهبا" فوصف النور بما يالئمه
لتحقيق املبالغة في االستعارة ،وتناس ى التشبيه والتصميم على إنكاره إلى درجة استعارة الصفة املحسوسة للمعنوي،
وجعلها كأنها ثابتة لذلك املعنوي حقيقة ،وكأن االستعارة لم توجد أصال ،فالعلم والجهل معنويان ،والنور والظلمة
حسيان ،ولوال أن الشاعر قصد تناس ى التشبيه ،والتصميم على إنكاره ملا كان لهذا الكالم وجه.
رابعا :الخاتمة
تناول الباحث بعضا من صور االستعارة التصريحية في شعر الشيخ العالمة الناصر كبر ،حيث ّ
مهد حديثه بتعريف
االستعارة من الناحية اللغوية واالصطالحية وآراء كبار البالغيين في ذلك أمثال اإلمام عبد القاهر الجرجاني ،واإلمام
أبي يوسف السكاكي ،والخطيب القزويني ،وجالل الدين السيوطي ،وبعد ذلك وصل إلى ربع َع َّزة مقاله ،وهو الحديث
عن صور االستعارة التصريحية في شعر الشيخ الكبري ،فقدم بعض النماذج وحللها تحليال أدبيا بسيطا ،ثم أشار إلى
مواطن هذه الظاهرة فيها جريا وراء املنهج التحليلي التطبيقي.
وخالل هذه الجولة القصيرة في أرجاء شعر الرجل ،وصل الباحث إلى النتائج التالية:
 .1يدرك أن االستعارة صورة من صور التوسع واملجاز في الكالم ،وهي من أوصاف الفصاحة والبالغة العامة
التي ترجع إلى املعنى.
 .2وإذا كان البالغيون ينظرون إلى التشبيه واالستعارة والكناية على أنها عمد اإلعجاز وأركانه ،واألقطاب التي
تدور البالغة عليها ،وتوجب الفضل واملزية ،فإنهم يجعلون االستعارة عنوان ما يذكرون ،وأول ما يوردون.

166

الاس تعارة الترصحيية يف شعر الش يخ محمد
النارص كرب دراسة حتليلية لامنذج

ادلكتور املتبويل ش يخ كرب

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

 .3كون الشاعر مطبوعا في إيراد هذه الظاهرة في شعره بدون أن يتصنعها ،وخاصة عند النظر إلى عددها،
حيث وردت ( )134مرة في غضون ستة آالف بيت ونيف ،فإن قريحة الشاعر تلقي إليه هذه الصور البيانية
عند الحاجة إليها دون أي تصنع.
 .4إجادة الشاعر فيما جاشت به خواطره من هذه الصور.
 .5محاكات الشاعر للقدامى في ذكر ديار األحبة ومنازلهم ،وكذلك وصف الشجاع باألسد ،والعلم والهداية
بالنور ،مشيا على سنن عمود الشعر القديم وديباجته.
 .6اتساع أفق معارف الشاعر كبناء صورة استعارية على أساس معنى حديث نبوي ثم ّ
صوغها على ما تفيض
به قريحته بدون أن يشعر املتلقي بذلك.
وآخر دعوانا الحمد هلل رب العاملين ،وصل اللهم وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
الهوامش واملراجع
 1محمد الناصر الكبري (الشيخ) ،نسب اإلمام السنكوري األنور ،مخطوط ،ص5-4
 2جامع سنكوري :هو الجامع الكبير في تمبكتو ،أسس في القرن الخامس عشر امليالدي ،وهو من أشهر أمكنة التدريس وأكثرها اكتظاظا
بجموع الطلبة واملدرسين في بالد التكرور ،وخاصة خالل القرن السادس عشر امليالدي ،وقد تعاقب عليه إمامة أسرة "أهل أقيت"
الصنهاجية ،وهي األسرة التى أنجبت العالمة الشهير أحمد باب التمبكتي ،صاحب التآليف الكثيرة ،ومنها :نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج.
انظر :مخطوطات تمبكتو ،منشورات جائزة القذافي الدولية لحقوق اإلنسان ،إصدار خاص بمناسبة منح الجائزة للعام (2007م) ،إلى
معهد أحمد باب للدراسات العليا والبحوث اإلسالمية ،ص 28و40
 3فمن طالبه الذين جاءوا من كشنه :مالم باقو  ،Bakoالذى ّزوجه الشيخ عمر إحدى بناته ،فولدت له الشيخ أحمد والد الشيخ إبراهيم
نظغنى .ومن الذين أتوا من زكزك :مالم محمد اب ّ ،Zabi
جد شيخ الحلقة مالم بشير كبر .وممن وفدوا عليه من نفي  :Nufeمالم علي
ز
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جد والد مالم شمس الدين صاحب معهد= =التفسير في كبر .انظر :جالء البصر في ترجمة ّ
بنفي ّ ،Banufe
جدنا الشيخ عمركبر ،للشيخ
محمد الناصر كبر ،مخطوط ،ص .31 ،25 ،9 :وعندي نسخة مصورة.
 4ولم يقتصر األمر على الرجال ،بل شمل النساء ،ألن من ّ
جداته السيدة فاطمة املعروفة بنانة ماملا :فهي التى كانت تفسر القرآن الكريم في
رمضان للنساء بقصر أمير كنو ،أيام األمير عبد هللا مجي كروفي  ،Maje karofiانظر :جالء البصر في ترجمة ّ
جدنا الشيخ عمركبر ،للشيخ
محمد الناصر كبر ،مخطوط ،وعندي نسخة مصورة ،ص 23
 5من ضواحي مدينة كنو ،وتبعد عنها بخمسة أميال تقريبا.
املتبولي شيخ كبر ،صور بيانية في شعر الشيخ محمد الناصر الكبري ،ط1؛ القاهرة :شركة القدس للتصدير 2013م ،ص 51
7

املتبولي شيخ كبر ،صور بيانية في شعر الشيخ محمد الناصر الكبري ،ط1؛ القاهرة :شركة القدس للتصدير 2013م ،ص .53-52

 8أسس هذا املعهد الشيخ مالم كبر ،في حوالي سنة (1787م) ،انظر :الثقافة العربية في نيجيريا ،للدكتور علي أبي بكر ،ص169
 9املتبولي شيخ كبر ،املدائح النبوية في شعر الشيخ محمد الناصر كبر( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو
بكنو2002 ،م) ،ص15
10

املتبولي شيخ كبر ،صور بيانية في شعر الشيخ محمد الناصر الكبري ،مرجع سابق ،ص .80

 11الشيخ محمد الناصر كبر ،إحسان املنان في إبراز خبايا القرآن( ،نيجيريا :املكتبة القادرية ،د .ت) ،ج ،1ص.12-5
12

محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى :لسان العرب ،مادة "عير"( ،بيروت :دار

صادر ،د.ت) ،ج ،4ص.620
13

د .محمد علي زكي صباغ :البالغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ( ،الطبعة األولى :بيروت ،املكتبة العصرية1418 ،هـ -

1998م) ،ص.347
14

عبد القاهر الجرجاني :أسرارالبالغة ،تعليق محمود محمد شاكر( ،ط ،1جدة ،دار املدني1412 ،هـ 1991 /م) ،ص 30

15

أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي :مفتاح العلوم( ،املكتبة الشاملة ،قسم النحو والصرف ،مرقم آليا ،غير موافق للمطبوع) ،ج،1

ص.163
16

عبد املتعال الصعيدي ،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح في علوم البالغة( ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مكتبة اآلداب1430 :هـ 2009 -م)

ج ،3ص.475
 - 17محمد زكي صباغ :املرجع السابق ،ص ،246 /نقال عن :عقود الجمان ،للسيوطي ،ص.120 /
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 - 18أبو الفتح ضياء الدين ابن األثير املوصلي :املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد( ،بيروت:
املكتبة العصرية1995 ،م) ج ،1ص.347 :
 - 19بكري شيخ أمين ،البالغة العربية في ثوبها الجديد( ،الطبعة الثالثة ،بيروت :دار العلم للماليين1990 ،م) ،ج ،2ص.101:
20

ديوان أبي تمام ،املكتبة الشاملة ،ج15 ،1

21

البيت للقصيدة يمدح بها سيف الدولة ومطلعها "لعينيك" ما يلقى الفؤاد وما لقي"

22

املرجع السابق ،ص.104 /

23

بكري شيخ أمين ،املرجع السابق ج ،2ص112:

 24سورة األعراف154 :
25

بكري شيخ أمين ،املرجع السابق ،ج ،2ص120-118:

26

عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق الدكتور يس األيوبي( ،بيروت ،املكتبة العصرية1428 ،هـ 2007 -م) ،ص.114

 27بهاء الدين السبكي :عروس األفراح في شرح تلخيص املفتاح ،ج ،4ص ،46صمن شروح التلخيص ،مرجع سابق.
28

الدسوقي ،حاشية الدسوقي على شرح سعد ،ج ،4ص  ،45ضمن شروح التلخيص.

29

املتبولي شيخ كبر :شعر الشيخ محمد الناصر كبر ،جمعه وترتيبه حسب موضوعه الشعري( ،بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية جامعة

بايرو كنو ،للحصول على شهادة الليسانس1994 ،م) ،ص.78 – 77
30

املتبولي شيخ كبر :شعر الشيخ محمد الناصر كبر ،مصدر سابق ،ص .78

 31االستعارة التبعية :هي ما كان اللفظ املستعار أو اللفظ الذي جرت فيه االستعارة اسما مشتقا أو فعال.
 32االستعارة املرشحة :هي التي ذكر معها مالئم للمشبه به ،ومعنى الترشيح :التقوية ،وتسمى "املرشحة" املزينة.
 33أحمد عبد السيد الصاوي :فن االستعارة ،مرجع سابق ،ص .44
 34السيد أحمد الهاشمي :جواهر البالغة( ،ط12؛ بيروت ،دار الفكر1398 ،هـ1978-م) ،ص.132
35

الشعراء :ذباب حمر ،وقيل زرق ،يقع على اإلبل والحمير فيؤذيهما ،فإذا هيجت تطايرت عنها.

36

املتبولي شيخ :شعرالشيخ محمد الناصركبر ،مصدر سابق ،ص.81 /

37

ابن منظور :لسان العرب ،مادة (رشف) مرجع سابق .119/9
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38

نوع من الشعر املحبوك ظهر في األدب العربي في القرن التاسع عشر ،على حسب ما ذكره الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه :مطالعات في

الشعر اململوكي والعثماني ،ص ،213ويعتقد الباحث – على حسب تطلعاته – أن الشيخ الناصر كبر هو أول من طرق باب هذا النوع من
ّ
الشعر من جميع شعراء نيجيريا ،وقد تحدث الدكتور شيخ عثمان كبر عن هذه اللعبة الهندسية وعن طريقة فكها بحديث شاف ،انظر
كتابه :بعض الظواهر الفنية في شعر موالنا الدكتور محمد الناصر كبر ،ص.67 – 61
39

املتبولي شيخ كبر :شعر الشيخ محمد الناصر كبر ،مصدر سابق ،ص

40

رطأ املرأة يرطأها :نكحها ،لسان العرب ،مادة (رطأ).

41

الرث :الخلق الخسيس البالي ،وأكثر ما يستعمل فيما يلبس( ،لسان العرب) مادة( :رثث).

 - 42محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري :املستدرك ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1411 :هـ -
1990م) ،ج ،3ص.159
 - 43ابن األجدابي :كفاية املتحفظ في اللغة ،تحقيق :السائح على حسين( ،طرابلس–ليبيا :دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخدمات
اإلعالمية ،د ،ت) ،ص .185 – 184
 - 44شيخ عثمان كبر ،بعض الظواهر الفنية في شعر موالنا الدكتور محمد الناصر كبر( ،ط ،4بنغازي – الجماهيرية العظمى :دار الكتب
الوطنية1997 ،م) ،ص .25
 - 45محمد بن إسماعيل البخاري :الجامع الصحيح ،بيروت :دار الفكر1401 ،هـ 1981 -م ،ج ،1ص.28
 - 46هو مفتي الديار املصرية ،ولد في قرية "بطرة" في مصر ،وشب وترعرع في أحضان أسرة عرف أهلها بالتقوى والصالح ،وبدأ التعليم
بكتاب الشيخ النبهاني  ،وقد صار فيما بعد عالمة من أعالم املعرفة ،وفقيها متمكنا ،وقاضيا متبحرا الذي يجل الحق ويصله إلى أهله وال
يخش ى في هللا لومة الئم ،ولقد غطت فتواه شتى املسائل الفقهية الهامة التي يهاب الكل االقتراب من ساحتها بعلمه وسعة أفقه ،وقد
حصل على الشهادات العاملية منها :في كلية الشريعةن جامعة األزهر ،عام 1943م ،ثم في القضاء الشرعي عام 1945م ،راجع :سليمان
ثالث :شعر املناسبات عند الشيخ محمد الناصر كبر( ،بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو كنو ،للحصول على شهادة
الليسانس2009 ،م) ،ص ،89 :نقال عن موسوعة القرن ،السنة2000 :م ،ج ،1ص.477 – 476 :
 - 47املتبولي شيخ كبر ،شعر الشيخ محمد الناصر كبر ،مصدر سابق ،ص .290
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إيه بالتنوين فإن املراد يكون :زدني من
 - 48إيه :بالكسر من غير التنوين :زدني من الحديث املعين الذي تتكلم فيه اآلن وال تتركه ،أما إذا قلت ٍ
حديث أي حديث ،سواء أكان ما نحن فيه أم غيره ،انظر :النحو الوافي ،عباس حسن (ط ،25مصر :دار املعارف ،د ،ت) ،ج ،1ص .35
 - 49األبرق :الجبل مخلوطا برمل ،واألبرقان :إذا ثنوا ،فاملراد به غالبا :أبرقا حجر اليمامة ،وهو منزل بعد ُرميلة اللوى بطريق البصرة
للقاصد إلى مكة زيدت شرقا( ،أبو الفيض مرتض ى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من املحققين ،دار
الهداية ،د ،ت ،ج ،25ص .45
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من فنون الكناية يف بعض أحاديث جامع الرتمذي :دراسة حتليلية
إعدإد:
ادلكتور ادريس أبوبكر أرغنغ
قسم اللغة العربية ،جامعة عامثن بن فودي-صكتو
امللخص:
هذه املقالة بعنوان" :من فنون الكناية في بعض أحاديث جامع الترمذي :دراسة تحليلية" عبارة عن إبراز ما في روايات
ً
واصطالحا ،وبالغة
هذا الكتاب القيم من الكنوز اللغوية الثمينة ،قد صدرت املقالة بالتقديم والتعريف بالكناية لغة
الكناية في العالم اللغوي كما أتت بأقسام الكناية ونماذجها املتوفرة ،فواصلت بتحليلها تحليال بالغيا .وصل الباحث
بذلك إلى أن نصوص األحاديث النبوية من أهم املصادر اللغوية يجب العناية بها.
ABSTRACT:
The paper titled: "analytical presentation of metaphorical eloquence in some collection of Attirmidzee" it
focuses on some pheraselogical styles in content of such important Hadith literature that accumulate language
rhetorical skills. The write up proceeded with introduction following by literary and technical definitions of
(kinaya) metaphoric as an important feature of rhetoric in Arabic Language as well as its classifications and
detail examples, the researcher come to conclude that toxicology of Hadith is an important source of Arabic
Language that one must pay his attention on.

مقدمة:
الحمد هلل الذي فضل اللغة العربية على سائر اللغات البشرية أن أنزل بها كتابة العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين
ّ
يديه وال من خلفه ،وألقنه خاتم األنبياء وسيد أهل اللسن بالبالغة والفصاحة ،صلى هللا عليه وسلم ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع آثرهم إلى يوم الدين .وبعد:
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ّ
إن هذه مقالة موجزة عن الكناية البالغية في بعض أحاديث الجامع الترمذي ،يريد الكاتب بها تحليل بعض أنمات
ْ
ظهرت منها ليحللها لتعميم فوائدها للدارسين والراغبين في علوم البالغة العربية ،وستخرج
الكناية البالغية التي
املقالة في النقاط اآلتية بعد املقدمة:
-1

تعريف الكناية.

-2

بالغة الكناية.

-3

أنواع الكناية.

-4

الكنايات في أحاديث جامع الترمذي.

أ-

الكناية عن صفة.

ب-

الكناية عن موصوف.

ج-

الكناية عن نسبة.
ثم الخاتمة .وباهلل التوفيق ،آمين.

-1

تعريف الكناية:

الكناية في اللغة من كنى يكنى كناية عن الش يء أو بالش

يء عن كذا ،أي ذكره ليدل على غيره أو تكلم به وهو يريد غيره1

ُ
أو ما يتكلم اإلنسان ويريد غيره .2وقد يأتى مصدر اللفظ كنية ،وهذا عند النحاة علم مركب تركيبا إضافيا بشرط أن
"أب أم ٌأم أو ٌ
يكون صدره ٌ
بنت وغيرها .3ومن هنا يظهر الفرق بين الكناية في االصطالح النحاة والكناية عند البالغيين,
ألن الكناية عندهم "لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادته معه.4
ومما هو معلوم أن اللفظ إذا أطلق وكان املراد منه غير معناه فال يخلو إما أن يكون معناه األصلى مقصودا أيضا
ليكون وسيلة إلى املراد ,وإما أن ال يكون مقصودا ,فاألول هو الكناية والثاني هو املجاز .5وعن ذلك يقول الجرجاني:
"إنك إذا نظرت إلي الكناية وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات املعنى أنت تعرفه عن طريق املعقول دون طريق
اللفظ".6
173

من فنون الكناية يف بعض أحاديث جامع الرتمذي:
دراسة حتليلية "

ادلكتور ادريس أبوبكر أرغنغ

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

هذا أن اللفظ في الكناية ال يعطي املقصود إال بعد تأمل وإعمال الفكر والعقل في إدارك املعنى .ولذا ّ
تعرف الكناية
بأنها لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة املعني األصلى لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته .7أو يقال
هي الداللة على املعني املقصود بطريق غير مباشر ،ودون أن يخرج اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي في
غالب االستعمال.8
-2

بالغة الكناية:

وأما بالغة الكناية :فإنها تسوق الحقيقية مقرونة بالدليل وتبرز املعنوي في صورة الحس ي ،وتستوفى جمال الكالم
ويؤدي املقصود بالتعريض دون التصريح مما يأمن به املتكلم من تبعية الكالم ويصونه من عاقبة التصريح .9وبهذا
يفهم القارئ أن الكناية مظهر من مظاهر البالغة،وغاية ال يصل إليها إال من لطف طبعه وصفت قريحته ،والسر في
بالغتها أنها كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بأدليها في طياتها .وأنها تضع القارئ فيها املعاني في صورة املحسوسات وال
شك أن هذه خاصة الفنون ،فإن املصور إذا رسم صورة يريد بها جزب العقول ال بد أن يحاول على أن يزينها باأللوان
التي يصل بها إلى تحقيق مقاصده ،وهذا دأب البالغيين في اطالق الفاظ الكناية.
ومن خواص الكناية أنها تمكن القارئ من أن يشفي غلته من خصمه من غيره أن يجعل له إليه سبيال دون أن تحدث
وجه األديب ،وهذا ما يسمى بالتعريض.
ومن أوضح مميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ اآلذان سماعة ،وأمثلته كثيرة جد ،في القرءان الكريم كما
توجد في األحاديث النبوية ،املطهرة ،وكالم العرب :فقد كان العرب ال يعبرون كما ال يحسن ذكره إال بالكناية ،وكانوا
لشدة نحوتهم يكنون عن املرأة بالبيضة والشاة .ولعل هذا املقدار كاف في البيان عن بالغة الكناية وخصائها وإظهار
ما تضمنتها من الجمال في الكالم العربي.
-3

أنواع الكناية:

تتنوع الكناية إلى ثالثة أنواع:
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-1

الكناية عن صفة :هي التي تكون إطالق اللفظ الذي يراد به غير معناه فيكون متعلقا بصفة املكني عنه.

-2

الكناية عن موصوف :هي التي يراد بها املكني عنه موصوفا.

-3

الكناية عن النسبة :هي التي تكون عن النسبة املتعلقة بمكني عنه.

-4

الكنايات في أحاديث جامع الترمذي:

أ-

الكناية عن صفة:

وهذه تعتبر القسم األول من الكنايات املشهورة في عالم البالغة وهي الكناية التي يطلب منها صفة ،وكان املكني عنه
َ
ُ
َ ُ
ُ
ْ
ْ َ
فيها مالزمة ملوصوف مذكور في الكالم .فبالتأمل في قوله تعالى"ِ :إذ َج ُاءوك ْم ِم ْن ف ْو ِقك ْم َو ِم ْن أ ْس َف َل ِم ْنك ْم َوِإذ َزاغ ِت
َ َ ُ ُّ َ
ُّ َ
ص ُار َو َب َل َغت ْا ُلق ُل ُ ْ َ َ
ْا َأل ْب َ
اهلل الظ ُنونا " .10فالكناية في هذه األية الكريمة تعتبر عن صفات بطريقة
ِ
وب الحن ِاج َر وتظنون ِب ِ
غير مباشرة.
ّ
ومن أمثلة ذلك في أحاديث جامع الترمذي قوله صلى هللا عليه وسلم آمرا فريعا بنت مالك "امكثي في بيتك حتى يبلغ
الكتاب أجله"" .11فبلوغ الكتاب ألجله" كناية وصفية عن كمال فترة العدة إذا وصلت املتوفى عنها زوجها أربعة أشهر
ّ
وعشرة أيام ومن هذا النوع من الكناية ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم" :ويل لألعقاب من النار" .12فقوله:
"األعقاب من النار" ,صفة عن "الذنوب" ألن املذنب عاقبته النار.
ّ
ومن الكناية قوله صلى هللا عليه وسلم" :من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار" .13وهذه كناية عن لزوم
العبادة ،وموصوفه "براءة من النار" إذ كل من يلزم املسجد إلى سبعين من عمره كأنه قض ى شبابته على العبادة
ويستحق جزاء األوفى ال سيما عند هللا تبارك وتعالي ،ولذا وصفت ببراءة من النار.
ّ
ويقول صلى هللا عليه وسلم :كناية عن أجر صالة املرءة في بيتها قائال" :خير صفوف الرجال أولها ،وشرها آخرها ،وخير
صفوف النساء آخرها ،وشرها أولها" .14وصف صفوف النساء بالشر كناية عن فضل صالتهن في بيوتهن من
حضورهن املساجد مع الرجال خوفا للفتنة.
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ّ
ومن الكناية الوصفية في األحاديث الجامع قوله صلى هللا عليه وسلم" :ليليني منكم أولو األحالم والنهي ،ثم الذين
يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،وال تختلفوا فتختلف قلوبكم ،وإياكم وهيشات األسواق .15وهذا الحديث توحى منه كناية
ّ
عن أهمية عصر الصحابة من غيرها من العصور املتعاقبة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ّ
ومن الكناية عن الصفة قوله صلى هللا عليهوسلم" :نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيع الغرر وبيع الحصاة".16
قوله "بيع الغرر" كناية عن كل مالم يكن على حقيقته ،وقوله"بيع الحصاة" كناية عن كل مالم يكن مفيدا ،فاملشبه
ّ
به في الوجهين الغرر والحصاة لكونهما على الصفتين املذكورتين .وفي حديث آخر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا" .17وقوله "ال يزال لسانك رطبا" كناية عن اإلجابة.
ّ
ومن الكناية عن الصفة ما جاء في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قوله" :إن من شر الناس يوم القيامة ذا
الوجهين" .18وقوله "ذا الوجهين" كناية عن صفة املنافق ،واستعملت الوجه في هذه الصفة لكونه أشرف األعضاء في
تكوين اإلنسان.
ّ
ومن الكناية الوصفية من أحاديث جامع الترمذي وصف مرأة زوجها في قولها :ومن نوعها "زوجي أن أكل لف ,وإن
شرب اشتف ,وإن اضطجع إلتف ,وال يولج الكف ليعلم البث" .19فالصفات التي ذكرها املرأة عن زوجها ،كناية عن
صفة عفافه ،ومروئته.
ّ
ومن الكناية التي جاءت عن الصفة ما في الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أثبت في قوله" "لعن عبد
الدينار ،لعن عبد الدرهم" .20قوله "عبد الدينار" و"عبد الدرهم" كنايتان لصفة ّ
محب الدنيا واملائل إليها.
ّ
ومن الكناية عن الصفة ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم عن تصفية أبي جهم في قوله" :أما أبوجهم ال يرفع عصاه
ّ
عن النساء  .....ولكن انكحى أسامة" .21وقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال يرفع عصاه كناية عن كون أبي جهم خارجيا
خبر فاطمة بنت قيس بنكاحهّ ،
بكثرة الجماع ،ولذلك ّ
وفضل نكاح أسامة على نكاح أبي جهم مع إظهار صفته لها.
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ّ
وسلم" :زوجي كليل وتهامة ،ال ّ
حر وال ق ّر،
وكذلك توجد الكناية عن الصفة في حديث جاء في نصه قوله صلى هللا عليه
ّ
وال مخافة ،وال سامة" .22تعنى هذه املرأة أن زوجها ضعيف لكنها يعيش بالهدوء ومع ذلك ال يشدد فيها يرجى تشديد

فيه وال يغفل عما فيه طلب الحقوق عند إظهاره بل ّ
يثبت منزلته ومكانته .وهذه كلها صفات العبد املمثل بإظهار
حر وال ّ
الحق .وقد وقعت في نسوة إجمعن على إظهار الحق شمائل أزواجهن .وقولها في صفة زوجها "ال ّ
قر" فتوسط
ّ
بين الحرار والبرد كناية في دماثة األخالق ولطفها ورقها في املعاملة والتصرفات.
ّ
وجاء نفس الكناية عن الصفة ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم" :يخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسنان".23
"فأحداث األسنان" كناية عن صغر العمر ،وهي كناية عن الصفة.
ب-

الكناية عن موصوف:

وهي التي يكون املكني عنه فيها موصوفا بحيث يكون إما معنى واحد أو تعددا ،ويشترط فيها أن تكون الصفة أو
الصفات فيها مختصة باملوصوف وال تتعداه لحاصل االنتقال منها.
ّ
ومن أمثلة ذلك من أحاديث الجامع قوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول،
وال تستدبروها ،ولكن شرقوا أو غربوا" .24فالجملتان "شرقوا ّ
وغربوا" كناية عن املوصوف للجهة التي تخالف موقف
الكعبة ،ال مجرد جتهي الشرق واملغرب لجميع أنحاء العالم.
ّ
ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم" :فإن يد العليا خير من اليد السفلى" وأبدأ بمن تعول" .25فاليد العليا" كناية عن
البذل ،و"اليد السفلى" كناية عن األخذ ،إذن صاحب اليد العليا هو الذي يؤتى لغيره وعكسه هو صاحب اليد
السفلى.
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ّ
ومن الكناية عن موصوف قوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث فذكر منها
"صدقة جارية" .26فوصف "الصدقة" بالجريان كناية عن الدوام ،فاملشبه به هو اللفظة الجارية التي صارت الكناية
بها موصوف.
ّ
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم" :من ّنفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب اآلخرة".27
قوله "من نفس" كناية عن اإلزالة ،فاملشبه به هي لفظة "نفس" املستعار هو "النفاس" ثم حول إلى نفس واستعملت
كناية عن اإلزالة ملعنى ،من أزال كربة عن املؤمن في الدنيا أزال هللا كربته في األخرة.
ّ
وجاءت كناية عن املوصوف في قوله صلى هللا عليه وسلم" :يا أيها الناس اذكروا هللا ،اذكروا هللا ،جاءت الراجفة
تتبعها الرادفة ،جاءت املوت بما فيه" .28وقوله "الراجفة" و"الرادفة" كناية عن القيامة ،املوصوفة باألهوال
واملشقات.
ّ
ومن الكناية عن املوصوف ما جاء في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما
آذاها ،وينصبي ما نصيها" .29فلفظة "بضعة" كناية عن ولد الصلب أو بنت الصلب ،والعالقة املتينة التي خلق هللا
ّ
تبارك وتعالى في عباده .وكذلك جاءت كناية عن موصوف في قوله صلى هللا عليه وسلم" :بيت ال تمر فيه جياع أهله".30
وقوله "جياع أهله" كناية عن انتزاع البركة املوصوفة في حالة من األحوال مهما قلت ال كثرة.
َ
وجاء في حديث آخر أنه" :من ترك املال فلورثته ومن ترك ضياعا ّ
فإلي" .31قوله "ضياعا" كناية عن الفقر واأللم الذ ْي ِن
ّ
إذا خلفهما اإلنسان بعد موته فيرجع أموره جميعا إلى املسلمين ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم كونه سيدنا ونبينا
أسند األمر إليه بمنزلة جميع املسلمين في أسلوب الحديث.
ّ
وتوجد الكناية عن املوصوف في حديث رواه عكرمة ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به"" .32عمل قوم لوط" كناية عن إتيان الذكور لجنسهم .وفي
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ّ
حديث "قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنبر فقال" :هاهنا أرض الفتن ،وأشار إلى املشرق يعني ،حيث يطلع
قرن الشيطان" .33فأرض الفتن" كناية عن أرض "نجد".
ّ
ومن الكناية عن املوصوف قوله صلى هللا عليه وسلم" :أكثروا ذكر هادم اللذات" .34فهادم اللذات كناية عن املوت،
ّ
فالكناية عن املوصوف التي هي املوت .ويقول صلى هللا عليه وسلم" :إن الوضوء ال يجب إال على من نام مضطجعا،
فإنه إذا اضطجع استرحت مفاصله" .35فالتركيب "استرحت مفاصله" ال تعنى االستراحة الحقيقية بل هي كناية عن
املوصوف الذي يخرج من االستراحة يعنى "الريح" الذي يوجب الوضوء.
ّ
ومن الكناية املوصوفة ما جاء في الحديث عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من حديث أبي هريرة حين سأله البراء أين
ّ
تقصد؟ فأجاب بقوله :بعثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى رجل تزوج امرءة أبيه أن آتيه برأسه" .36فجملة
"اإلتيان برأسه" كناية عن املوصوف لقتل العامل للحرام.
ّ
ومن الكناية عن املوصوف ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم" :عن الرجل يقع على امراته وهي حائض ،قال يتصدق
بنصف دينار" .37وقوله "يقع" فهذا كناية عن الجماع ،فالكناية جاءت عن املوصوف الذي هو الرجل وصفة عمله.
ج-

الكناية عن نسبة:

وهي تعنى الكناية التي يراد بها نسبة أمر آلخر إثباتا ،أو نفيا فيكون املكني عنه نسبة أسندت إلى ماله اتصال به .ومن
ّ
أمثلة ذلك في أحاديث الجامع قال صلى هللا عليه وسلم عندما سئل عن االلتفات في الصالة فأجاب بقوله" :هو
اختالس يختلسه الشيطان من صالة الرجل" .38فاالختالس" كناية عن االلتفات الذي يوقعه الشيطان لإلنسان في
الصالة ،وعن ذلك كنى كناية نسبية.
ّ
ومن هذا النوع من الكناية جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا استيقظ أحدكم من الليل فال يدخل يده في اإلناء
حتى يفرغ عليهم مرتين أو ثالثا ,فإنه ال يدري أين باتت يده" .39قوله "فإنه ال يدرى أين باتت يده" نسبة للتنجس في
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ّ
النوم بمسها غفالن .ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن" .40فقوله "يا
أهل القرآن" كناية عن املسلمين ورمز عنهم برمز من رموز دينهم الذي هو القرآن نسبة له.
ومن الكناية عن النسبة ما جاء في خبر "إذا ّ
حدثت عن منصور فقد مألت يدك من الخير ال ترد غيره" .41قوله "مألت
ّ
يدك" كناية عن نفسه كله.
ّ
ّ
وجاء هذا النوع من الكناية أنه صلى هللا عليه وسلم" :دفع إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دينارا ألشتري له شأة,
ّ
فاشتريت له شأتين ,فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ,فذكر له ما كان من
أمره ,فقال له "بارك هللا لك في صفقة يمينك" .42قوله "بارك هللا لك في صفقة يمينك" كناية عن النسبة وذلك ألن
الصفقة له لكن نسبت إلى اليمين ألن اإلنسان يأخذ األموال ويبيع ويشترى باليمين.
ّ
ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم" :على اليد ما أخذت حتى تؤدي" .43وقوله "على اليد" كناية عن اإلنسان الذي هو
ّ
املشبه ,ولم يذكره بكماله ,بل أوتى بجزء من أجزائه رمزا عنه ,فصارت الكناية نسبية .ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم:
"إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف"" .44ظالل السيوف" كناية عن الجهاد في سبيل هللا الذي يرجى بسببه دخول
الجنة.
ّ
ومن الكناية عن النسبة ما جاء في حديث الذي يقول فيه صلى هللا عليه وسلم" :إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم لم يزل
في خرفة الجنة" .45و"خرفة الجنة" كناية عن الفضل من األجور التي تحصل عليها بسبب عناية باملرض ى في املجتمع
اإلسالمي.
ّ
وكذلك في الحديث الذي يقول فيه صلى هللا عليه وسلم" :من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق ثمرة
فليفعل"" .46وقاية الوجه" كناية عن الصدقة ،وهي نسبية ملا يجب أن يقوم به املسلمون في حياتهم اليومية.
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ّ
ومن الكناية على نفس الشاكلة قوله صلى هللا عليه وسلم عن رجل سئل فيه عن أعماله أنه :يصوم النهار ويقوم الليل
ال يشهد جمعة وال جماعة قال هو في النار" .47فقوله "يصوم النهار" كناية عن النسبة صوم إلى وقت النهار ،كما في
قوله "يقوم الليل" إنما يقوم في آونة الليل ليس هو بنفسه ،بل منسوب إليه ،فالكنانيتان عن النسبتين "الليل
والنهار".
وكناية النسبية في حديث آخر جاء فيه "إن األعضاء كلها تكفر اللسان فتقول :اتق هللا فينا فإنما نحن بك فإن
استقمت استقمنا ،وإن اعوججت اعوججنا" .48فإن العقلين االستقامة واإلعوجاج" املنسبين إلى األعضاء كناية
عنهما ،ألن الحقيقة ال تستقيم األعضاء بنفسها وال تتعوج ،فإنما يقوم بذلك اإلنسان الذي تلك األعضاء فالكنية عن
النسبة.
ّ
وجاء في حديث رواه أبو ذر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إخوانكم جعلهم هللا فتنة تحت أيديكم ،فمن
كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه فليلبسه من لباسه وال يكلفه ما يغلبه" .49فقوله في أسلوب الحديث عن
النسبة "تحت اليد" والنسبة امللكية في اإلضافة لإلطعام واللباس والكلفة والتغلب كلها كناية عن النسبة ،ألن
الحقيقة تجرى جميع املذكورة من املقادر هلل سبحانه وتعالى ال اإلنسان ،وال الجمادات.
ّ
ّ
وكناية النسبية األخرى في حديث جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه" :كان خاتم النبي صلى هللا عليه وسلم من
ورق وكان فصه حبشيا" .50فحقيقة النسب بين الخاتم والورقة من الصنعة ،ال حقيقتها ،وكذلك النسبة للجنس من
الصنعة ،فالنسبة إذا في الوجهين كنايتان ال حقيقة كما يدرك من اللطائف البالغية امللحوظة من معنى األسلوب.
ّ
ّ
"للخل" في قوله" :نعم
وكذلك تدرك كناية نسبية في أسلوب الحديث الذي فيه مدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ّ
الخل الحقيقي بل ما يفيد به ّ
"للخلط كناية عن فائدته ،ال إلى ّ
الخل في حياة اإلنسان
اإلدام الخل" .51فنسبة املدح
ضروريا ،فالكناية إذا عن النسبة للفائدة.
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ّ
وقال صلى هللا عليه وسلم حين سئل عن ميراث الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من املسلمين ،فقال" :هو
أولى ّ
الناس بمحياه ومماته" .52فإضافة "املوت" و"الحياة" لإلنسان املخلوق كناية نسبية ،ألن الحقيقة الحركتان
املذكورتان من مقادير رب العاملين وملكيته وربوبيته وحده ال شريك له.
ّ
وجاء في حدديث كناية عن النسبة في قبائل ذكرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشتقاقا في قوله" :أسلم ساملها هللا,
وغفار غفر هللا لها وعصية عصت هللا ورسوله" .53فإن اإلسالم والغفران والعصيان التي وضعت بها القبائل املذكورة
كناية عن النسبة ،للحقيقة بل اشتقت عن ذلك بالغيا.
ّ
وقال صلى هللا عليه وسلم في توجيهاته للعقالء عما سيكون لهم سعادة في الحياة أنه" :من وقاه هللا شر ما بين لحييه
وشر ما بين رجليه دخل ّ
الجنة" .54فإن "الشر" املذكور الذي يكون بين اللحيين أو الرجلين ،كناية أسند إلى العضوين
ّ
والرجل وهما "الفم والذكر أو الفرج" ليس لهما القيام بالصنيعة
من األعضاء بالغيا ،ال حقيقيا ،ألن ما بين اللحية ِ
املوصوف ،بل يقوم بها صاحب األعضاء ،لكن اسناد الفعل إلى العضو كناية تدرك من األسلوب من أسرار البالغة.
ّ
وهناك كناية أخرى عن النسبة في أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فيها أبو سعيد الخدري" :ضحى رسول
ّ
هللا صلى هللا عليه وسلم بكبش أقرن فحيل ،يأكل في سواد ويمش ى في سواد ،وينظر في سواد" .55فإسناد "األكل"
و"الشرب" و"املش ي" إلى السواد كناية عن النسبة ،فما يراد توضيحه في األسلوب أن في الكبشين املذكورين لون أسود
من الرأس ورجلين فقط ،فالكناية عن النسبة في اسناد األعمال املذكورة إلى الكبش ال لون.
وعلى نفس الشاكلة ما في الحديث النبوي" :الخيل معقود عن نواصيها الخير إلى يوم القيامة" .56حيث نسبت صفة
الخير للخيل ،وأنه مصرح بها ،ولكن لم ينسب لها مباشرة بل نسب إلى ش يء متصل بها وهو النواص ي ،فالكناية عن
النسبة.
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الخاتمة:
ْ
بحمد هللا وقدرته ظهرت الصورة العابرة عن الكناية البالغية وأنواعها وتحليلها إلخراج مغازيها تحت الظل اللغوي
لتزويد املستفهمين عنها ،العطائهم أفكا ا شرعية عنها ،وذلك ليدل على ّ
أن األحاديث النبوية معتبرة بمنزلة موسوعة
ر
لغوية ملن اعتنى بها في ذلك املضمار .وقد يفهم القارئ لهذه املقالة كما تأصلت الكناية بأنها لم تكن إال وسيلة لتأدية
معان قيمة عبر اخفاء وإبراز مباهيم من أجلها يلفظ ش يء ويراد به غيره إما عن طريقة وصفية أو موصوفة أو نسبة
كما أظهرتها هذه املقالة .وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ
رب العاملين.
الهوامش واملصادر:
-1

املنجد في اللغة واألعالم ,بيروت ,ط ،27ص .701

-2

الهاشمي ,جواهر البالغة في املعاني والبيان والبديع ,دار الفكر ،بيروت1424 ،ه2003/م ،ص .290

-3

عباس حسن ,النحو الوافي ,دار املعارف ,القاهرة ,ج ,1ص .308

-4
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أساليب القصر يف كتاب العلم من صحيح البخاري :دراسة بالغية
إعدإد:
ادلكتور حيىي غوين هيوذا طن زرغا
قسم اللغة العربية لكية الآداب وادلراسات الإسالمية
جامعة ابيرو – كنو ،نيجرياي
ملخص البحث:
أساليب القرص من الساليب الغنية ابلعتبارات ادلقيقة واملالحظات العديدة ،فهو فن دقيق اجملرى،
لطيف املغزى ،جليل املقدار ،كثري الفوائد ،غزير الرسار ،وتوجد هذه الساليب يف الحاديث النبوية
يف كتاب العمل من حصيح البخاري .وتبدو أمهية دراس هتا يف تناولها يف الحاديث النبوية من خالل هذا
الكتاب اذلي هل ماكنة عند املسلمني .وهتدف اإىل اإبراز هذه الساليب ودللهتا ،ودورها يف اإبراز املعىن.
وحدود هذه ادلراسة كتاب العمل يف حصيح البخاري حيث يتناول الباحث أنواع القرص املشهورة عند
البالغيني فيه .ويتبع املهنج الوصفي عند اإجراء ادلراسة .وتمتثل اإشاكليهتا يف التساؤلت الآتية :ما دور
أساليب القرص يف اإبراز املعىن؟ ما دللهتا يف الحاديث؟ هل ورد مجيع أنواعها املشهورة يف الحاديث؟
وحيتوي املقال عىل النقاط التالية :مقدمة ،نبذة خمترصة عن الإمام البخاري وحصيحه ،مفهوم القرص،
تطبيق أساليب القرص يف الكتاب ،اخلامتة ،ثبت الهوامش واملراجع.
Abstract
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""مالم

Artistic confinement (Qasr) is considered as one of the rich and deep literary approaches in the field of
Rhetoric. It is a literary component that has broad features; elegant effect; magnificent value; abundant
benefits; and copious logics. Interestingly, these forms are stashed in many Ahadith of the Prophet (SAW)
and most especially in the Book of Ilm of Sahih al-Bukhari. This entails the imperative of analytically
studying the stylistic forms with a particular reflection from the Ahadith in which they appear in Sahih alBukhari, which is unarguably, an important document that occupies an esteemed position in the Muslim
world. The present study aims at highlighting and throwing light on the stylistic forms of Qasr as contained
in the Book of Ilm of Sahih al-Bukhari. It points out the connotative significance of Qasr and the role it plays
in determining the semantic
direction of expressions. Drawing on the selected Ahadith in Sahih al-Bukhari, and following a descriptive
method, the essay expatiates the popular forms of Qasr as expounded by the specialists in Rhetoric. The
specific questions that will be answered by this study include; what is the role of stylistic forms of Qasr in
determining semantic direction? What are their connotations in Ahadith? Have Ahadith encompassed all the
popular forms?
The article is divided into the following segments: -

Introduction
The Concept of Qasr
Brief Biography of Imam Bukhari and an Overview of His Sahih
Extracting the Forms of Qasr in the Book
Conclusion
Endnotes and References

:نبذة مختصرة عن اإلمام البخاري وصحيحه
:البخاري

،أما البخاري فهو اإلمام الحافظ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة بن َب ْر ِد ْزَبه البخاري الجعفي
ً
 ألهمه هللا حفظ الحديث وهو، ونشأ يتيما في حجر والدته،هـ194  ولد في مدينة بخارى سنة،أمير املؤمنين في الحديث
ُ
 وقد كتب عنه الحديث، ورحل في ذلك إلى الحجاز والشام ومصر والبصرة والكوفة وبغداد،ابن عشر سنين أو أقل

، وأما عن تالميذه فهم أكثر من أن يحصروا. وقال إنه كتب عن ألف شيخ من العلماء وزيادة،وهو دون العشرين
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ً
وذكر الفربري أن عدد من سمع كتاب الصحيح من البخاري بلغ تسعين ألفا ،وقد كان يحضر مجلسه أكثر من
ً
عشرين ألفا يأخذون عنه ،وله من املصنفات –غير (الصحيح) :-كتاب األدب املفرد ،والتاريخ الكبير ،واألوسط،
والصغير ،والقراءة خلف اإلمام ،وخلق أفعال العباد ،والضعفاء ،والعلل ،وغيرها .توفي رحمه هللا سنة 256هـ1.

صحيح البخاري:

ّ
وأيامه) ،فهو أول ما ُ
صنف في الصحيح
وأما صحيحه هو( :الجامع املسند الصحيح املختصر من سنن رسول هللا
املجرد ،وقال عن نفسه" :صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حجة بيني وبين هللا"2.

بلغت أحاديث صحيحه املسندة ( )7275باألحاديث املكررة ،وبحذف املكرر نحو أربعة اآلف .قال رحمه هللا" :ما
ّ
إال ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول"3.
أدخلت في كتاب الجامع
وقال النووي" :اتفق العلماء رحمهم هللا على ّ
أن ّ
أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم  ،وتلقتهما
األمة بالقبول  ،وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة"4.

مفهوم القصر:
القصر لغة" :قصر الش يء :حبسه .يقال :قصر نفسه على كذا :حبسها عليه وألزمها إياه"5 .والقصر يعني الحبس.
ْ
واصطالحا :هو "تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص"6.أو هو"إثبات الحكم ملا يذكر في الكالم ونفيه عما عداه
بإحدى طرقه"7.

طريق القصر:
طرق القصر املشهورة عند البالغيين ستة ،وهي:
-1

النفي واالستثناء ،نحو :ما زيد إال شاعر8.

 -2العطف بال وبل ولكن ،نحو :زيد كريم ال عمرو ،وليس حاتم بخيل بل جواد ،ولم ينصحني عمرو ولكن صديقه.
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 -3إنما ،وداللة "إنما" على القصر داللة وضعية ،وعلى الرغم من ذلك لم يفت البالغيون أن يتحدثوا عن وجه
َ ُ
داللتها على القصر ،وذكروا أنها تدل على القصر لتضمنها معنى "ما و إال" نحو قوله تعالىِ  :إ َّن َما َح َّر َم َعل ْيك ُم
َْ
امل ْي َتة ،9وذكر املفسرون أن املعنى :ماحرم عليكم إال امليتة.
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ
10
اك ن ْس َت ِعين
 -4تقديم ما حقه التأخير ،نحو قوله تعالىِ  :إياك نعبد وِإي
 -5ضمير الفصل ،وهو أن يعقب املسند إليه بضمير الفصل لتخصيصه باملسند ،بمعنى جعل املسند مقصورا
على املسند إليه ،نحو :زهير هو الشاعر.
 -6تعريف املسند أو املسند إليه "بأل" الجنسية إذا كان املبتدأ والخبر معرفتين فالراجح أن السابق منهما هو
املبتدأ والالحق هو الخبر ،نحو :محمد الشجاع ،فتخبر عن محمد بالشجاعة ،وتقول :الشجاع محمد ،فتخبر
عن الشجاعة بمحمد .وعندما يكون أحد طرفي اإلسناد معرفا "بأل" التي للجنس فإن هذا التعريف يدل على
القصر11.

القصرباعتبارطرفيه:
ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى نوعين:
 -1قصر صفة على موصوف ،نحو :ال رازق إال هللا ،وال زعيم إال سعد.
 -2قصر موصوف على الصفة ،نحو :وما هللا إال خالق كل ش يء ،وَ و َما ُم َح َّم ٌد إ َّال َر ُ
سول12 .
ِ
تطبيق أساليب القصرفي الكتاب:
فالباحث عند التطبيق يأتي بالحديث الذي ورد فيه أسلوب القصر في الكتاب فقط ثم يستخرج األسلوب ويحلل .أما
األحاديث التي لم يرد فيها األسلوب لم يأت بها.
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َ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ال ك َت َب
س ْب ِن َم ِال ٍك ق
الحديث" :حدثنا محمد بن مقا ِت ٍل أبو الحس ِن أخبرنا عبد ِ
اَّلل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أن ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
َّ
وما فاتخذ خات ًما م ْن ف َّ
ص َّلى َّ ُ
النب ُّي َ
يل َل ُه إ َّن ُه ْم ال َيق َر ُءون ِكت ًابا إال َمخت ً
اَّلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِك َت ًابا َأ ْو َأ َر َاد َأ ْن َي ْك ُت َب َف ِق َ
ض ٍة
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ٌ ُ ُ َّ
َن ْق ُش ُه ُم َح َّم ٌد َر ُسو ُل َّ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ
اَّلل َق َ
ال َأ َن ٌ
س"13.
اض ِه ِفي ي ِد ِه فقلت ِلقتادة من ق
ال نقشه مح َّمد َرسول ِ
ِ
اَّلل كأ ِني أنظ ُر ِإلى بي ِ
الشاهد :يوجد قصر واحد في الحديث:
 -1إ َّن ُه ْم َال َي ْق َر ُءو َن ِك َت ًابا إ َّال َم ْخ ُت ً
وما" وهو القصر بالنفي واالستثناء ،قصر قراءتهم ملا هو مكتوب على ختمه وإذا لم
ِ
ِ
يكن املكتوب مختوما ال يقرؤونه ،واملقصور هي قراءة الكتاب واملقصور عليه ختمه ،وهو قصر املوصوف على
الصفة.
الحديثَ " :ح َّد َث َنا َسع ُ
ال َق َ
س َع ْن ْابن ِش َهاب َق َ
يد ْب ُن ُع َف ْير َق َ
ال َح َّد َث َنا ْاب ُن َو ْهب َع ْن ُي ُون َ
ال ُح َم ْي ُد ْب ُن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ّ َ َّ َ ََ
َ
َ ْ ُ َ ََ َ
َْ َُّ ُ
َ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َّ ُ
الد ِين وِإنما أنا
س ِمعت ُمع ِاوية خ ِط ًيبا يقول س ِمعت الن ِب َّي صلى اَّلل عل ْي ِه وسل َم يقول من ي ِرد اَّلل ِب ِه خي ًرا يف ِق ْهه ِفي ِ
َ ٌ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ً َ َ َ ْ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َّ
اَّلل"14.
اَّلل ال يض ُّره ْم من خالف ُه ْم حتى يأ ِت َي أم ُر ِ
اسم واَّلل يع ِطي ولن تزال ه ِذ ِه األمة قا ِئمة على أم ِر ِ
ق ِ
الشاهد :يوجد قصر واحد:
َّ َ َ َ
اس ٌم" أي أنا الذي أقوم بتقسيم الغنيمة دون غيري ،فهنا أنا هو املقصور وقاسم مقصور عليه ،وهو
"ِ -1إن َما أنا ق ِ
قصر املوصوف على الصفة.
َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ
اَّلل
اَّلل قال ق
ال َرسول ِ
س عن عب ِد ِ
الحديث " :حدثنا ِشهاب بن عب ٍاد حدثنا ِإبر ِاهيم بن حمي ٍد عن ِإسم ِ
اعيل عن قي ٍ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
َّ
َ
اَّلل َم ًاال َف َس َّل َط ُه َعلى َهلكته في ال َح ّق َوآخ ُر آت ُاه ُ
اَّلل َع َل ْيه َو َس َّل َم َال َح َس َد إ َّال في ْاث َن َت ْين َر ُج ٌل َآت ُاه َّ ُ
ص َّلى َّ ُ
َ
اَّلل ِحك َمة ف ُه َو
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َي ْقض ي ب َها َو ُي َع ّل ُم َها"15.
ِ
ِ ِ
الشاهد " :يوجد شاهد واحد:
َ
َّ
َْ
 -1ال َح َس َد ِإال ِفي اثن َت ْي ِن" وهو القصر بالنفي واالستثناء ،قصر الحسد املجاز على رجلين دون سواهما ،واملقصور
هو الحسد واملقصور عليه اثنين ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
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َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َّ
اَّلل َع ْن َأبي ُب ْر َد َة َع ْن َأبي ُم َ
وس ى َع ْن
الحديث" :حدثنا محمد بن العال ِء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بري ِد ب ِن عب ِد
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ ْ َ َ َّ ٌ
َّ
ال َم َث ُل َما َب َع َثني َّ ُ
ص َّلى َّ ُ
النب ّي َ
اَّلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
اَّلل ِب ِه ِمن الهدى وال ِعل ِم كمث ِل الغي ِث الك ِث ِير أصاب أرضا فكان ِمنها ن ِقية
ِ
ِ ِ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ
َ َ
اس فش ِرُبوا َو َسق ْوا َوز َر ُعوا
ق ِبلت املاء فأنبتت الكَل والعشب الك ِثير وكانت ِمنها أج ِادب أمسكت املاء فنفع اَّلل ِبها الن
َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ ً ُ ْ َّ
َ ٌ َ ُ ُ َ ََ ُْ ُ ََ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
َّلل ونفعه ما بعث ِني
وأصابت ِمن َها طا ِئفة أخ َرى ِإن َما ِه َي ِقيعان ال ت ْم ِسك م ًاء وال تن ِبت كَل فذ ِلك مث ُل من فقه ِفي ِد ِين ا ِ
اَّلل به َف َعل َم َو َع َّل َم َو َم َث ُل َم ْن َل ْم َي ْر َف ْع ب َذل َك َ ْأ ًسا َو َل ْم َي ْق َب ْل ُه َدى َّ َّ ُ ْ ْ ُ
َّ ُ
ت به"16.
ِ ِ ر
ِ
ِِ ِ
اَّلل ال ِذي أر ِسل ِ
الشاهد :يوجد شاهد واحد:
يع ٌ
 " -1إ َّن َما ه َي ق َ
ان" خصص عدم تمسك املاء ملثل هذه األرض والتي لم تكن مثلها تمسكه ،فهنا لفظ "هي" هو
ِ ِ ِ
املقصور وقيعان مقصور عليه ،وهو قصر املوصوف على الصفة.
َّ
يس ى ْبن َط ْل َح َة ْبن ُع َب ْيد َّ َ ْ َ
ال َح َّد َثني َمال ٌك َع ْن ْابن ش َهاب َع ْن ع َ
َ َّ َ َ ْ
يل َق َ
اع ُ
اَّلل ْب ِن َع ْم ِرو
اَّلل عن ع ْب ِد ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الحديث " :حدثنا ِإس َم ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ً َّ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ٌ َ َ َ َ َ ْ
ْبن ْال َعاص َأ َّن َر ُسو َل َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ال ل ْم أش ُع ْر
اس يسألونه فجاءه رجل فق
ِ
اَّلل صلى اَّلل علي ِه وسلم وقف ِفي حج ِة الود ِاع ِب ِمنى ِللن ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ال لم أشع ْر فنح ْرت قب َل أن أ ْر ِم َي ق َ
ال اذبح وال ح َرج فجاء آخ ُر فق َ
َفحلقت قب َل أن أذبح فق َ
ال ْار ِم وال ح َرج فما س ِئ َل
َّ
ص َّلى َّ ُ
ال ْاف َع ْل َوَال َح َر َ
النب ُّي َ
اَّلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع ْن َش ْي ٍء ُق ِّد َم َوَال ُأ ِ ّخ َر إ َّال َق َ
ج"17.
ِ
ِ
الشاهد :يوجد واجد:
ُ
َ
َ
َ َ ُ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ّ َ َ ّ َ َّ َ َ ْ
ال اف َع ْل َوال َح َر َج" أي فما سمعته سئل يومئذ
" -1فما س ِئل الن ِبي صلى اَّلل علي ِه وسلم عن ش ي ٍء ق ِدم وال أ ِخر ِإال ق
عن أمر مما ينس ى املرء أو يجهل من تقديم بعض األمور على بعض أو أشباهها إال قال :افعلوا ذلك وال حرج،
وهو القصر بالنفي واالستثناء ،قصر إجابة السؤال على النبي صلى هللا عليه وسلم ،واملقصور هو إجابة
السؤال واملقصور عليه الرسول  ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
َ
َ َ
َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ ٌ َ َ َ َّ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ
َ َ ََ
اط َمة َع ْن أ ْس َم َاء قال ْت "أت ْي ُت َعا ِئشة
اعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ِهشام عن ف ِ
الحديث " :حدثنا موس ى بن ِإسم ِ
َ َ ُ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ٌ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ
اَّلل قلت آية فأشارت ِبرأ ِسها أي
اس فأشارت ِإلى السم ِاء ف ِإذا الناس ِقيام فقالت سبحان ِ
و ِهي تص ِلي فقلت ما شأن الن ِ
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َ ْ
ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َّ َ ْ
َن َع ْم َف ُق ْم ُت َح َّتى َت َج َالني ْال َغ ْش ُي َف َج َع ْل ُت َأ ُ
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم َوأث َنى
ص ُّب َعلى َرأ ِس ي املاء فح ِمد اَّلل عز وجل الن ِبي صلى
ِ
َ َّ ْ َ َّ ُ َ َّ ُ َ ُ َ َ َّ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ َْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
وركم ِمثل أو
علي ِه ثم ق
ال "ما ِمن ش ْي ٍء ل ْم أكن أ ِريته ِإال َرأيته ِفي مق ِامي حتى الجنة والنار فأ ِ
وحي ِإلي أنكم تفتنون ِفي قب ِ
َّ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ َْ
َ
َ
َ َ َ
ْ
َ َ
َ
يب َال أ ْد ِري أ َّي ذ ِل َك" قال ْت أ ْس َم ُاء ِم ْن ِف ْت َن ِة املَ ِس ِيح الدج ِال يقال ما ِعلمك ِبهذا الرج ِل فأما املؤ ِمن أو املو ِقن ال أد ِري
ق ِر
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َُ ُ َ
ْ ْ َ ُ َ ُ ُل ُ َ ُ َ َّ ٌ َ ُ ُل َّ َ َ
َّ
ال ن ْم
ات َوال ُه َدى فأ َج ْب َنا َو َّات َب ْع َنا ُه َو ُم َح َّم ٌد ثالثا فيق
اَّلل ج َاءنا ِبال َب ِين ِ
ِبأ ِّي ِه َما قالت أسماء فيقو هو محمد رسو ِ
اب َال َأ ْدري َأ َّي َذل َك َق َال ْت َأ ْس َم ُاء َف َي ُقو ُل َال َأ ْدري َسم ْع ُت َّ
َ
ص ِال ًحا َق ْد َع ِل ْم َنا إ ْن ُك ْن َت َملُو ِق ًنا ب ِه َو َأ َّما ْاملُ َنا ِف ُق َأ ْو ْاملُ ْرَت ُ
الن َ
اس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َن َ
ش ْي ًئا َف ُق ْل ُت ُه"18.
يقولو
الشاهد :يوجد قصران:
َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم" فهو تقديم ما حقه التأخير ،قصر حمد النبي صلى هللا عليه
َ" -1ح ِمد اَّلل عز وجل الن ِبي صلى
وسلم على هللا وحده ،واملقصور حمد النبي واملقصور عليه هللا ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
"َ -2ما م ْن َش ْيء َل ْم َأ ُك ْن ُأر ُيت ُه إ َّال َ َرأ ْي ُت ُه في َم َقامي َح َّتى ْال َج َّن ُة َو َّ
الن ُار" وهو القصر بالنفي واالستثناء ،قصر رؤية
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
األشياء على القرب وليس عن بعد ،واملقصور هي الرؤيا املنفية التي لم تقع من قبل واملقصور عليه الرؤية
الواقعة في مقامه عليه السالم ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
َ ْ َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ
َ ْ َْ
َ َ
ود
س ْب ِن أ ِبي ح ِاز ٍم عن أ ِبي َم ْس ُع ٍ
الحديث " :حدثنا محمد بن ك ِث ٍير قال أخبرنا سفيان عن اب ِن أ ِبي خ ِال ٍد عن قي ِ
ْ َ ْ َ ّ َ َ َ َ َ ُ ٌ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي
اَّلل ال أكاد أد ِرك الصالة ِمما يط ِول ِبنا فالن فما رأيت الن ِبي صلى
األنص ِار ِي قال قال رجل يا رسول ِ
َ َ َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َّ
َُْ َ ّ ْ
َّ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ً ْ َ ْ
ف َفإ َّن ِفيه ْم ْاملَر َ
يض
اس فليخ ِف
ِ
مو ِعظ ٍة أشد غضبا ِمن يو ِم ِئ ٍذ فقال أيها الناس ِإنكم من ِفرون فمن صلى ِبالن ِ
ِ
ِ
َ َّ َ
يف َو َذا ْال َح َ
اجة"19.
والض ِع
الشاهد :يوجد شاهد واحد:
"َ -1فإ َّن ِفيه ْم ْاملَر َ
يض" فهو تقديم ما حقه التأخير ،حيث قدم خبر "إن" على اسمها ،قصر املرض عليهم ،والقصر
ِ ِ
ِ
املريض واملقصور عليه فيهم ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
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َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ
يد
الحديث " :حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدث ِني ابن األصبها ِن ِي قال س ِمعت أبا
ص ِال ٍح ذك َوان ُيح ِدث عن أ ِبي َس ِع ٍ
َ
ْ ُ ْ ّ َ َ ْ ّ َ ُ َّ ّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ّ َ ُ َ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
اج َع ْل ل َنا َي ْو ًما ِم ْن نف ِسك ف َو َعد ُه َّن َي ْو ًما ل ِق َي ُه َّن
الرجال ف
الخد ِر ِي قالت ِ
النساء ِللن ِب ِي صلى اَّلل علي ِه وسلم غلبنا عليك ِ
َ
َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َّ ْ َ ٌ ُ َ ّ ُ َ َ َ ً ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ً ْ َّ َ َ َ
الن ِار فقال ْت
ِف ِيه فوعظهن وأمرهن فكان ِفيما قال لهن ما ِمنكن امرأة تق ِدم ثالثة ِمن ول ِدها ِإال كان لها ِحجابا ِمن
ْ ََ ٌ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ
اث َن َت ْين"20.
امرأة واثنتي ِن فقال و ِ
الشاهد :يوجد قصران:
الر َج ُ
ََََ ََْ َ ّ
ال" هنا تقديم ما حقه التأخير ،قدم كلمة عليك على الرجال ،فهنا يقصدن أن معظم أوقات
 -1غلبنا عليك ِ
الرسول أخذه الرجال يعنى هم يستفيدونه في الفتوى وغيرها ،قصرن استفادة أوقات النبي على الرجال،
واملقصور الرجال واملقصور عليه عليك ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
َ " -2ما م ْن ُك َّن ْام َ َرأ ٌة ُت َق ّد ُم َث َال َث ًة م ْن َو َلد َها إ َّال َك َ
ان َل َها ح َج ًابا م ْن َّ
الن ِار" وهنا القصر بالنفي واالستثناء،وهنا يذكر أن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
كل امرأة استطاعت أن تربي ثالثة من ولدها تدخلين الجنة ،قصر االستطاعة على دخول الجنة ،واملقصور
تقديم ثالثة من ولد املرأة بأن يموتوا قبلها واملقصور عليه الحجب من النار ،وهو قصر املوصوف على الصفة.
َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ ّ َ َّ
صلى
الحديث " :حدثنا س ِعيد بن أ ِبي مريم قال أخبرنا نا ِفع بن عمر قال حدث ِني ابن أ ِبي مليكة أن عا ِئشة زوج الن ِب ِي
ص َّلى َّ ُ
َّ ُ
اَّلل َع َل ْيه َو َس َّل َم َك َان ْت َال َت ْس َم ُع َش ْي ًئا َال َت ْعر ُف ُه إ َّال َر َ
اج َع ْت فيه َح َّتى َت ْعر َف ُه َو َأ َّن ا َّلنب َّي َ
اَّلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
ال َم ْن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
س َي ُقو ُل َّ ُ
ُ
اَّلل َت َع َالىَ ف َس ْو َف ُي َح َ
اس ُب ِح َس ًابا َي ِس ًيراَ 21ق َال ْت َف َق َ
وس َب ُع ِّذ َب َق َال ْت َعا ِئ َش ُة َف ُق ْل ُت َأ َو َل ْي َ
ال ِإ َّن َما ذ ِل ِك
ح ِ
اب َي ْهل ْ
ض َو َلك ْن َم ْن ُنوق َ ْ َ
َْ
ك"22.
ش ال ِحس َ ِ
ِ
الع ْر ُ ِ
الشاهد :يوجد قصر واحد:
" -1إ َّن َما َذ ِل ِك ْال َع ْر ُ
ض" أي تعرض أعمال املؤمن عليه حتى يعرف منة هللا عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها
ِ
في اآلخرة ،قصر الحساب على العرض فقط دون نقاشه ،واملقصور ذلك واملقصور عليه العرض ،وهو قصر
املوصوف على الصفة.
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َ َّ َ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َّ
ال َح َّد َثني َسع ٌ
يد ُه َو ْاب ُن َأبي َ
يد َع ْن َأبي ُش َرْيح َأ َّن ُه َق َ
الل ْي ُث َق َ
ال
ع
س
اَّلل بن يوسف قال حدث ِني
ٍ
ِ
ِ
الحديث " :حدثنا عبد ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ً
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
ّ
َّ
صلى ُ
ُ َ
النب ُّي َ
ْ
َ
ل َع ْمرو ْبن َسع ٍ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
َ
ُّ َ
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم الغد ِم ْن
ِ ِ ِ ِ
يد وهو يبعث البعوث ِإلى مكة ائذن ِلي أيها األ ِمير أح ِدثك قوال قام ِب ِه ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ال إ َّن َم َّك َة َح َّر َم َها َّ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ َْْ َ
ْ
َ
اَّلل َو َلمْ
ْ
ْ
َّ َ
َ
َ
َ
يو ِم الفت ِح س ِمعته أذناي ووعاه قل ِبي وأبصرته عيناي ِحين تكلم ِب ِه ح ِمد اَّلل وأثنى علي ِه ثم ق ِ
ْ ُ ْ ُ َّ
ُي َح ّر ْم َها َّ
الن ُ َ َ َ
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآل ِخر َأ ْن َي ْس ِف َك ب َها َد ًما َوَال َي ْعض َد ب َها َش َج َر ًة َفإ ْن َأ َح ٌد َت َر َّخ َ
ص ِل ِق َت ِال
اس فال ي ِح ُّل ِالم ِر ٍئ يؤ ِمن ِب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ
َ
ُ
َ
َ َ َ ً ْ َ َ َُّ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
َر ُسول اَّلل َ
صلى اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم ِف َيها فقولوا ِإن اَّلل قد أ ِذن ِل َر ُس ِول ِه ولم يأذن لكم وِإنما أ ِذن ِلي ِفيها ساعة ِمن نه ٍار ثم
ِ ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ّ ْ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ
س وليب ِلغ الش ِاهد الغا ِئب ف ِقيل ِأل ِبي شري ٍح ما قال عمرو قال أنا أعلم ِمنك يا أبا
عادت حرمتها اليوم كحرم ِتها ِباألم ِ
ََ َ َ ََ
َ
َ
ُ ْ َ ُ ُ َ
ارا بخ ْرَبة"23
اص ًيا وال ف ًّارا ِبد ٍم وال ف ًّ ِ ٍ
ش َري ٍح ال ي ِعيذ ع ِ
الشاهد :يوجد قصر واحد:
َ
َ َ ًَ
اعة ِم ْن َن َه ٍار" ،وهذا جواب ملن قاتل في الحرم لفعل الرسول ،وهو القصر ب"إنما" أي ال أحد
"ِ -1إ َّن َما أ ِذ َن ِلي ِفيها س
أذن له القتال في الحرم إال أنا في ساعة من نهار ،واملقصور أذن واملقصور عليه لي ،وهو قصر الصفة على
املوصوف.
َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ
اعة ق َتلوا
الحديث " :حدثنا أبو نعي ٍم الفضل بن دكي ٍن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أ ِبي سلمة عن أ ِبي هريرة أن خز
َ ُ ً ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ
ص َّلى ا َّ ُ
النب ُّي َ
َّلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َر ِك َب َر ِاح َل َت ُه َف َخ َط َب َف َق َ
ال
رجال ِمن ب ِني لي ٍث عام فت ِح مكة ِبق ِت ٍيل ِمنهم قتلوه فأخ ِبر ِبذ ِلك ِ
َ
َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ّ ْ َ َ ْ َ
يل أ ْو الق ْت َل َوغ ْي ُر ُه
اَّلل كذا قال أبو نعي ٍم واجعلوه على الش ِك ال ِف
ِإن اَّلل حبس عن مكة القتل أو ال ِفيل قال أبو عبد ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم َواملؤ ِم ِن َين أال َوِإ َّن َها ل ْم ت ِح َّل ِأل َح ٍد ق ْب ِلي َول ْم ت ِح َّل ِأل َح ٍد َب ْع ِدي
اَّلل صلى
يقول ال ِفيل وسلط علي ِهم رسول ِ
َ ُْ َ ُ
َ َّ
َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ٌ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ
ض ُد ش َج ُر َها َوال تل َتقط َسا ِقط ُت َها ِإال
أال وِإنها حلت ِلي ساعة ِمن نه ٍار أال وِإنها ساع ِتي ه ِذ ِه حرام ال يختلى شوكها وال يع
َ
ْ
ْ
َ
ملُ ْنشد َف َم ْن ُقت َل َف ُه َو ب َخ ْير َّ
الن َظ َرْين إ َّما َأ ْن ُي ْع َق َل َوإ َّما َأ ْن ُي َق َاد َأ ْه ُل ْال َق ِتيل َف َجا َء َر ُج ٌل ِم ْن أ ْهل ال َي َمن ف َق َ
ال اك ُت ْب ِلي َيا
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ َ ُ ٌ ْ َْ
َ َ َُ َ
ُ َ
َ ُ
َّلل فإنا ن ْج َعله في ُب ُيو ِتنا َوق ُبورنا فق َ
ال
َرسول ِ
ِ
ِ
اإلذ ِخر يا رسول ا ِ ِ
ش ِإال ِ
اَّلل فقال اكتبوا ِأل ِبي فال ٍن فقال رجل ِمن قري ٍ
َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ
س َّل َم إ َّال ْاإل ْذخ َر إ َّال ْاإل ْذخر"24
الن ِب ُّي صلى اَّلل عل ْي ِه و ِ ِ ِ ِ ِ ِ
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الشاهد :يوجد قصر واحد:
َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
" -1وال تلتقط سا ِقطتها ِإال ِملن ِش ٍد" وهنا القصر بالنفي واالستثناء ،أي ال يجوز أخذ الساقطة في مكة إال لتعريفها
فترجعها إليه ،قصر أخذها على الذي يعرف صاحبها فقط ،ولفظ تلتقط صفة مقصورة على لفظ منشد وهو
موصوف لذا هو قصر الصفة على املوصوف.
َّ
الحديثَ " :ح َّد َث َنا َي ْح َيى ْب ُن ُس َل ْي َم َ
س َع ْن ْابن ش َهاب َع ْن ُع َب ْيد َّ ْ َ
ال َح َّد َثني ْاب ُن َو ْهب َق َ
ان َق َ
ال َأ ْخ َب َرِني ُي ُون ُ
اَّلل
اَّلل ب ِن ع ْب ِد ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
َ ْ ْ َ َّ َ َ َ َّ ْ
اش َت َّد ب َّ
ص َّلى َّ ُ
النب ّي َ
ال ْائ ُتو ِني ب ِك َتاب َأ ْك ُت ْب َل ُك ْم ِك َت ًابا َال َتض ُّلوا َب ْع َد ُه َق َ
اَّلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو َج ُع ُه َق َ
ال
اس قال ملا
ِ
ِ ٍ
عن اب ِن عب ٍ
ِ ِ ِ
ُ َ ُ َّ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ّ َ َ
اَّلل حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا ع ِني وال
عمر ِإن الن ِبي صلى اَّلل علي ِه وسلم غلبه الوجع و ِعندنا ِكتاب ِ
َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
َّ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َّ َ ُ
ْ
الرز َّية َما َح َ َ ْ َ ُ
ََْ
َّلل َعل ْي ِه َو َسل َم َو َب ْي َن
اَّلل صلى ا
اس يقول ِإن
ال بين َرسو ِل ِ
الر ِز َّية ك َّل َّ ِ ِ
ينب ِغي ِعن ِدي التنازع فخرج ابن عب ٍ
ك َتابه"25.
ِ ِِ
الشاهد :يوجد قصر واحد:
"َ -1ال َي ْن َبغي ع ْندي َّ
الت َن ُاز ُع" هنا تقديم ما حقه التأخير ،قدم كلمة عندي على التنازع ،أي ممنوع أن تتنازع أمام
ِ ِ ِ
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،قصر عدم التنازع عنده عليه السالم ال عند غيره ،واملقصور التنازع واملقصور عليه
عندي ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
َ َّ َ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ٌ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ
ال قل ُت ِال ْب ِن
اَّلل بن محم ٍد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرِني س ِعيد بن جبي ٍر ق
الحديث" :حدثنا عبد ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
يل إ َّن َما ُه َو ُم َ
َ ُ ُّ
وس ى آخ ُر فق َ
َّ َ ْ ً ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ َّ
اَّلل َح َّدث َنا أ َب ُّي
ال كذ َب عدو ِ
عب ٍ
اس ِإن نوفا الب ِِك ِالي يزعم أن موس ى ليس ِبموس ى ب ِني ِإسرا ِئ ِ
َّ ُّ َ ً َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُّ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ْ ُ َ ْ َ ْ َّ ّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
ال أنا أ ْعل ُم
اس أعلم فق
بن كع ٍب عن الن ِب ِي صلى اَّلل علي ِه وسلم قام موس ى الن ِبي خ ِطيبا ِفي ب ِني ِإسرا ِئيل فس ِئل أي الن ِ
اَّلل َع َل ْيه إ ْذ َل ْم َي ُر َّد ْالع ْل َمإ َل ْيه َف َأ ْو َحى َّ ُ
َف َع َت َب َّ ُ
اَّلل إ َل ْي ِه َأ َّن َع ْب ًدا ِم ْن ِع َب ِادي ب َم ْج َمع ْال َب ْح َرْين ُه َو َأ ْع َل ُم ِم ْن َك َق َ
ال َيا َر ِ ّب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
ْ
ََْ َ
ً
َ
ُ
يل َل ُه ْ
ف ب ِه َف ِق َ
اح ِم ْل ُح ًوتا ِفي ِمكت ٍل ف ِإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق ِبفتاه يوشع ب ِن نو ٍن وحمال حوتا ِفي ِمكت ٍل
وكي ِ
وت م ْن ْامل ْك َتلَ ف َّات َخ َذ َسب َيل ُه في ْال َب ْحر َس َرًباَ َ َ 
َ َّ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ
ان ملُ َ
وس ى
ِ ِ
 26وك ِ
حتى كانا ِعند الصخر ِة وضعا رءوسهما وناما فانسل الح ِ ِ ِ
ِ
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وس ى ل َف َتا آت َنا َغ َد َاء َنا َل َق ْد َلق َينا م ْن َس َفرَنا َه َذا َن َ
ال ُم َ
َو َف َت ُاه َع َج ًبا َفا ْن َط َل َقا َبق َّي َة َل ْي َلته َما َو َي ْو َم ُه َما َف َل َّما َأ ْ
ص َب َح َق َ
ص ًبا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ ًّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ 27
َّ ْ َ َ ّ
ولم ي ِجد موس ى مسا ِمن النص ِب حتى جاوز املكان ال ِذي أ ِمر ِب ِه فقال له فتاه أرأيت ِإذ أوينا ِإلى الصخر ِة ف ِإ ِني
َ
َّ ْ َ
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ْ
يت ْال ُح َ
َنس ُ
ال ُم َ
َ 28ق َ
الصخ َر ِة ِإذا َر ُج ٌل ُم َس ًّجى
 29فل َّما ان َت َه َيا ِإلى
وس ى ذ ِلك ما كنا نب ِغي فارتدا على آث ِار ِهما قصصا
وت
ِ
َْ َْ َ
ال ُم َ
ال َأ َنا ُم َ
ال َت َس َّجى ب َث ْوبه َف َس َّل َم ُم َ
ال ْال َخض ُر َو َأ َّنى ب َأ ْرض َك َّ
وس ى َبني إ ْس َرا ِئيلَ
وس ى َف َق َ
الس َال ُم َف َق َ
وس ى َف َق َ
َ
ِبثو ٍب أو ق
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ُ ّ ْ َ َ َ ً َ َ ّ َ ُ َ 31 ً ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ 30
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ
قال نعم قال هل أت ِبعك على أن تع ِلم ِني ِمما ع ِلمت رشدا قال ِ إنك لن تست ِطيع م ِعي صبرا يا موس ى ِإ ِني على
َ َ
ْ ْ ْ َّ
ال َس َتج ُدني إ ْن َش َاء َّ ُ
اَّلل َ
اَّلل َع َّل َم ِن ِيه َال َت ْع َل ُم ُه َأ ْن َت َو َأ ْن َت َع َلى ِع ْلم َع َّل َم َك ُه َال َأ ْع َل ُم ُه َ ق َ
ص ِاب ًرا َوال أ ْع ِص ي
ِعل ٍم ِمن ِعل ِم ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ ْ َ َ َ ٌ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ َ ْ ً َ ْ ََ َ
وه َما ف ُع ِرف
 32فانطلقا َي ْم ِش َي ِان َعلى َس ِاح ِل البح ِر ليس لهما س ِفينة فمرت ِب ِهما س ِفينة فكلموهم أن يح ِمل
لك أمرا
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ َ
َ َ
َ
ْال َخض ُر َف َح َمل ُ
وه َما ب َغ ْير َن ْول ف َج َاء ُع ْ
ور ف َوق َع َعلى َح ْر ِف َّ
ص ُف ٌ
الس ِف َين ِة ف َنق َر ن ْق َرة أ ْو ن ْق َرت ْي ِن ِفي ال َب ْح ِر فقا َل الخ ِض ُر َيا
ِ ِ ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
السفينةَ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ َ
ُم َ
ْ
ُ ْ
وس ى َما نق َ
َ
ور ِفي البح ِر فع َمد الخ ِض ُر ِإلى لو ٍح ِمن ألو ِاح َّ ِ ِ
ص ِعل ِمي و ِعل ُمك ِمن ِعل ِم ِ
اَّلل ِإال كنقر ِة هذا العصف ِ
َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ل َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َق َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ال أل ْم أق ْل ِإ َّن َك ل ْن ت ْس َت ِط َيع
فنزعه فقال موس ى قوم حملونا ِبغي ِر نو ٍ عمدت ِإلى س ِفين ِت ِهم فخرقتها ِلتغ ِر أهلها ق
َ َ َ ْ ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُُ ْ ْ َ َ َ 33
ْ َ ً َ ْ ََ َ َ َ َُ ٌ َْ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ
األ َولى م ْن ُم َ
وس ى ِنسيانا فانطلقا ف ِإذا غالم يلعب مع ال ِغلم ِان فأخذ
م ِعي صبرا قال ال تؤ ِاخذ ِني ِبما ن ِسيت فكانت
ِ
ْ َ ُ َْ
َ
َ َ ََ َ ُ َ
ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ً َ َّ ً َ ْ َ ْ
ال أل ْم أق ْل ل َك ِإ َّن َك ل ْن
س ق
الخ ِضر ِبرأ ِس ِه ِمن أعاله فاقتلع رأسه ِبي ِد ِه فقال موس ى أقتلت نفسا ز ِكية ِبغي ِر نف ٍ
َ َ ََ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ًْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ 34
اس َتط َع َما أ ْهل َها فأ َب ْوا أ ْن
تست ِطيع م ِعي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا حتى ِإذا أتيا أهل قري ٍة
َ
َ
ْ
ُ َ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ
َ ْ
ال َل ُه ُم َ
ال ْال َخض ُر ب َي ِد ِه َف َأ َق َام ُه َف َق َ
َ 35ق َ
وس ى ل ْو ِشئ َت ال َّتخذ َت
ض فأق َام ُه
يض ِيفوهما فوجدا ِفيها ِجدارا ي ِريد أن ينق
ِ ِ
َ َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ 36
اَّلل َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ْر َح ُم َّ ُ
ص َّلى َّ ُ
وس ى َل َود ْد َنا َل ْو َ
اَّلل ُم َ
النب ُّي َ
ص َب َر َح َّتى ُي َق َّ
ص
ِ
ِ
علي ِه أجرا قال هذا ِفراق بي ِني وبي ِنك قال ِ
َ
َع َل ْي َنا م ْن أ ْمره َما"37
ِ
ِِ
الشاهد :يوجد قصر واحد:
ْ
َ ُ َ َ ََ
ص ع ْلمي َوع ْل ُم َك م ْن ع ْلم َّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
ور ِفي ال َب ْح ِر" أي لم ينقص علمي وعلمك من
ِ ِ ِ ِ
" -1يا موس ى ما نق َ ِ ِ ِ
اَّلل ِإال كنقر ِة هذا العصف ِ
علم هللا ش يء كما لم ينقص نقرة هذا العصفور من البحر شيئا ،واملقصور عدم نقص علمي وعلمك من علم
هللا واملقصور عليه نقرة هذا العصفور ،وهو قصر املوصوف على الصفة.
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ْ
ْ َّ
ال َح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ
الحديثَ " :ح َّد َث َنا ُم َس َّد ٌد َق َ
ش َع ْن ُم ْن ِذ ٍر الث ْو ِر ّ ِي َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ال َح َن ِف َّي ِة َع ْن َع ِل ّ ٍي
اَّلل بن داود عن األعم ِ
َ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ال فيه ْال ُو ُ
ض ُ
وء"38.
ق
ال كنت َرجال مذ ًاء فأم ْرت ِاملقداد بن األسو ِد أن يسأ َل الن ِب َّي صلى اَّلل عل ْي ِه وسلم فسأله فق َ ِ ِ
الشاهد :يوجد قصر واحد:
" -1فيه ْال ُو ُ
ض ُ
وء" وهنا أيضا تقديم ما حقه التأخير قدم كلمة فيه على الوضوء ،واملقصور الوضوء واملقصور عليه
ِ ِ
فيه ،وهو قصر الصفة على املوصوف.
الخاتمة:
بحمد هللا ونعمته توصل الباحث إلى نهاية كتابة هذا املقال حيث تناول موضوع "أساليب القصر في كتاب العلم من
صحيح البخاري" فبدأ باملقدمة وذكر أهمية األساليب فيها وكيفية إجراء املقال ثم أتى بمفهوم القصر ليعرف القارئ
معناه قبل قراءة التطبيق وذكر نبذة مختصرة عن صاحب الصحيح والصحيح نفسه ثم قام باستخراج الشواهد من
األحاديث املدروسة.
قد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 -1وجد ستة عشر من أساليب القصر في األحاديث املدروسة.
 -2وجد ثالث طرق من طرق القصر الستة ،وهي :النفي واالستثناء ،و"إنما" ،والتقديم ،أما بقية الطرق الثالثة
فلم ترد في األحاديث ،وهي :العطف بال وبل ولكن ،وتوسيط ضمير الفصل ،وتعريف أحد ركني اإلسناد
بأل.
 -3وجد القصر بإنما أربع مرات ،وبالنفي واالستثناء سبع مرات ،وبالتقديم خمس مرات.
قائمة الهوامش واملراجع:
 - 1املكتبة الشاملة ،الكتاب :أرشيف ملتقى أهل الحديث –  ،3تم تحميله  :في  7رمضان  1429هـ =  7سبتمبر  2008م.
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 - 2ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ،فتح الباري ،ت /عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ومحب الدين
الخطيب ،دار الفكر.489/1 ،
 - 3ابن فودي ،عبد هللا ،منظومة مصباح الراوي في علم الحديث ،ت /محمد املنصور إبراهيم ،الطبعة الثانية ،دار العلم للطباعة
والنشر 44 -شارع أحمد رفاعي ،مدينة سكتو ،نيجيريا1426 ،ه – 2005م ،ص.51:
 - 4املكتبة الشاملة ،املرجع السابق.
 -5إبراهيم أنيس وآخرون ،املعجم الوسيط ،الطبعة الثانية ،مادة :ق ص ر ،ص.773:
 - 6علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة البيان واملعاني والبديع ،الطبعة األولى ،دار الفكر -بيروت -لبنان1427 -1426 ،ه –
2006م ،ص.181 :
 - 7الهاشمي ،السيد أحمد ،جواهرالبالغة في املعاني والبيان والبديع ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان1422 ،ه 2001-م ،ص.115 :
 - 8الدمشقي ،أبو عبد هللا بدر الدين ( اإلمام) ،املصباح في املعاني والبيان والبديع ،ت /عبد الحميد الهنداوي ( الدكتور) ،الطبعة األولى،
دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان1422 ،ه – 2001م ،ص.155 :
 - 9سورة النحل ،األية.115 :
 - 10سورة الفاتحة ،األية.5 :
 - 11ينظر :بسيوني عبد الفتاح ( الدكتور) ،علم املعاني دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاني ،الطبعة الثانية ،مؤسسة املختار1429 ،ه –
2008م ،ص.263 – 244 :
 - 12سورة آل عمران ،األية.144 :
 - 13البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة الجعفي ،املرجع السابق ،ص.69 :
 - 14املرجع نفسه ،ص.75 :
15

املرجع نفسه ،ص.50 :

 16املرجع نفسه ،ص.83 :
17

املرجع نفسه ،ص.87 :

18

املرجع نفسه ،ص.182 :

19

املرجع نفسه ،ص.94 :
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املرجع نفسه ،ص.105 :

 21سورة االنشقاق ،األية.8:
22

البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة الجعفي ،املرجع السابق ،ص.107 :

23

املرجع نفسه ،ص.108 :

24

املرجع نفسه ،ص.117 :

25

املرجع نفسه ،ص118 :

 26سورة الكهف ،األية.61 :
 27سورة الكهف ،األية.62 :
 28سورة الكهف ،األية.73 :
 29سورة الكهف ،األية.64 :
 30سورة الكهف ،األية.66 :
 31سورة الكهف ،األية.67 :
 32سورة الكهف ،األية.69 :
 33سورة الكهف ،األية.73-72 :
 34سورة الكهف ،األية.72 :
 35سورة الكهف ،األية.77 :
 36سورة الكهف ،األية.78-77 :
37

البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة الجعفي ،املرجع السابق ،ص.126 :

38

املرجع نفسه ،ص.137 :
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يف بالد اله َْو َسا

Makiyu Abubakar Dan yaya & Flight
lieutenant Ibrahim Umar Muhammad, Ph.D
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اهل ِويَّةُ العربيَّةُ اإلسالميَّةُ بني ِ
االندفاع والتق ْه ُقر يف بالد اهل ْوسا
ُ
إعدإد:
Makiyu Abubakar Dan yaya
Department of Islamic studies Sule Lamido University Kafin Hausa,
Jigawa state Nigeria.
&
Flight lieutenant Ibrahim Umar Muhammad, Ph.D
Chief Imam of the Nigerian Air force, Kainji, Niger State, Nigeria

امللخَّص
حي ِرص هذا املقَال عىل وصف ما ينتَاب الهُويَّة العرب َّية الإسالميَّة يف بالد اله َْو َسا من ا ألحوال املتقلّبة،
وذكل طمعا للوصول اإىل َمدَى قدرة اندماج محةل هذه الهُ ِويَّة وتفاعلهم الإجيايب املثِر ِ
وس َواه يف خوض
معارك احلياة ،أل َّن الشائِع عىل ا أل ُلسن- ،وياكد يصبح يقينا -أأ َّن فُ َرص محةل هذه الهُ ِويَّة يف السكل الإداري
والاجامتعي حمدودة قَ ِب َعة ،وقد ن ََوى ُ
املقال تتبّ َع تكل ا ألحوال بُغ َي َة اإظهار احلقائق ِوفقًا للواقع املعاش.
املهنج الوصفي التحلييل عصا يتَّكئان عليه يك يتوصال اإىل نتاجئ
و ألجل حتقيق أأهداف املقال اختذ الباحثان َ
ُم ِرض َية ِطبقًا لقواعد البحث العلمي ِ
املعاِص ،وقسام كذكل املقال اإىل ثالثة حمَا ِور ،وحت َّداث يف ا ْمل َور ا أل َّول
عن ماهية الهُ ِويَّة العربيَّة الإسالميَّة ،ويف الثاين قدَّم لو َحة تعريفيَّة عن بالد الهَ ْو َسا ،ف َعرجا يف الثالث ذلكر
مراحل الهُ ِويَّة العرب َّية الإسالميَّة يف بالد اله َْو َسا ،مث اختامت ابلنتاجئ والتوصيات.
ABSTRACT
The paper describing the Arabic and Islamic identity in hausa land and its dynamic stages, in order to
identify the coalition agent and its positive interactions in life. Because it was spread in our mentality that
those whom specialized in Arabic and Islamic studies has no role to play in most of management and
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administrative field. The aim of this paper is to discuss and find the fact accordingly, to achieve that the
with considering of modern research method. The paper is divided into researches follow the analysis method
three chapters, first chapter will focus on the definition of Arabic and Islamic identity, the second chapter
contain the historical biography of hausa land, while the last chapter will talk about the stages of the Arabic
and Islamic identity in hausa land, followed by conclusion.

املقدمة:
ِّ
َّ
إن الحمد هلل نحمده تعالى ونستعينه ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله ،صلوات هللا وسالمه عليه ،أما بعد.
َ
َّ
ُ
ٌ
فالحديث عن ُ َّ
َْ
َّ
األصيلة له ،بحيث ال يستطيع
اله ِوية حديث عن الذات ،إذ هي الصورة الحقيقية لإلنسان والبصمة ِ
االنت َزاع عنهاَّ ،
َّ
ألن االنتزاع عنها َم َ
َ
بالكامل .وهي من القضايا التي تكثر
ومستقبله
شخصيته وعقيدته
دعاة النزواء
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
انسالخ العديد من ا ُله ِويات .فلذا
اآلونة التي كثر فيها األيديولوجيات املتناقضة التي ِ
تؤدي إلى ِ
األلسن مالكاتها في هذه ِ
َ
َّ
ُْ َ
َ
تطيش أز ُ
َ
َ َّ
َّ
َ
ياء األ َمم وصفاتها
األصيلة كي ال
اهتم الدارسون لشأنها إلثبات الذات والكينونة الثقافية ،واالن ِتماءات ِ
َ ْ َ
ُ
َّ
الفارغة.
الحقيقية تحت سيطرة األفكار املر ِاوغة ِ
َ
َّ
َ
ُ َّ
َْ َ
َّ
فحر ٌّي بالفرد املسلم أن يعتني ُبهويته ال َّ
اإلسالمية،
عربية
ِ
وإذا كانت البحوث تت ِجه صوب االح ِتفاظ على اله ِوياتِ ،
ْ
َّ َ
َ
ويعطيها َ
حصانة َّ
الكونُ .ت َعد بالد َ
اله ْو َسا إحدى البلدان التي مثل ْت
وجوده على َسطح هذا
قوية وم ِت َينة ،لكونها ِس ُّر
ِ
أصبح ْت رمزها الالمئ وزيلها الذي ال َ
َ
َّ
اإلسالمية َد ْو ًرا َّ
َّ
فعاال في تكوينها َّ
َّ
َّ
تنفك عنه،
وحضاريا ،حتى
عقليا
العربية
الهوية
َ َ
َّ
َّ
والدولية ،إال أنه بوطئة االستعمار الغربي أراض ي
الوطنية
لح َملة ثقافتها القول والفصل في جميع االتجاهات
وصار
َ
َْ
َ
الصراع بين ُ
َ
هذه البالد بدأت ِح َّدة هذه ُ
اله ِو َّي َتين .فلذا ،أت ْت هذه الورقة ملتابعة َس ْيرها للكشف
اله ِو َّية تنث ِني لعامل
َ
َ
َ ُ
وف ْرز َ
املع َانات التي ُيعاني منها َح َمل ُتها ،وقدرتهم على ُم َج َاو َبة الوا ِقعَ ،ع َّل ذلك يكون
عن دواعي ِ
االندفاع والتراجعِ ،
َ َُّ
َ َ َّ
اجا ُي َ
ست َ
س َر ً
ضاء به لتكهن ما يقابلها وحملتها املوق ِرين.
ِ
َ
اله َّ
َّ
َّ
املحور األول :مفهوم ُ
اإلسالمية.
العربية
وية
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َّ
بالهوية لغة واصطالحا:
أ -التعريف
العربية ويراد به حقيقة الش يء ،أو الشخص التي تميزه عن غيره ،وبطاقة فيها ْ
َّ
يطلق لفظ ُ
اسم
"اله ِو َّية" في اللغة
ِ
َّ
وعملهُ ،وت َّ
ومولدهَ ،
َّ
الشخصية 1.وعند النظر إلى اإلطالق اللغوي لهذه اللفظة
سمى أيضا البطاقة
الشخص وجنسيتهِ ،
ٌ
"مجموعة من املُميزات التي يمتلكها األفرادُ ،وتسا ُ
ُي َ
هم في
درك َم َدى االنسجام بين معناها اللغوي واالصطالحي ،إذ هي:
ُ
ً
سواء ضمن
جماعة من الناس
جعلهم ُيحققون صفة التفرد عن غيرهم ،وقد تكون هذه املميزات ُمشتركة بين
ٍ
ُ
ُ
املجتمع ،أو الدولة" .وبعبارة أخرى هيُ :
ساهم في
جموعة ُمحددة ،أو شريحة اجتماعية ت
"كل ش ٍيء ُمشترك بين أفراد َم
ٍ
ً
لدولة ماُّ ،
ويتم الت ُ
عامل مع أولئك األفراد وفقا للهوية الخاصة بهم" ،2أو هي" :تعريف اإلنسان نفسه
عام
ِ
ٍ
بناء ُم ٍ
حيط ٍ
َ
فكرا وثقافة وأسلوب حياة" 3.من خالل هذا العرض الوجيز يت َب َّين َّ
أن ُ
اله ِو َّية بمعناها العام هي شخص اإلنسان ،إذ بها
الهوية بهذه املثابة ،فما هي ا َّ
يتم َّيز عن غيره ،ويعتز بانتمائه إليها ،فهنا ُيتساءل إذا كانت َّ
يعيش ،وبها َ
َّ
العربية
لهوية
ُ
يصلح قيده ْ
مية  -على ق َ
العربية اإلسال َّ
َّ
َّ
صر
وتق ِييده ل ُله ِو َّية
اإلسالمية إذن؟ .لم يعثر الباحثان على تعريف جامع مانع
ِ
َّ
َّ
اطالعهما ،-فلذا ،يمكن وضع تعريف لهذا املصطلح ويقال مثال ُ
اإلسالمية عبارة عن مجموعة من
العربية
اله َّوية
ُ
وثقافيا ُب َ
التفرد يمتلكها األفراد املسلمون ً
ً
املميزات ذات طابع ُّ
غية إعالء اإلسالم ولغته العرب َّية على وجه الك َرة
فكريا
ِ
ِ
َّ
األرضية.
َّ
َّ
بُ -مكونات ُ
اإلسالمية.
العربية
اله ِّو َّية
ِّ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
اإلسالمية كغيرها من ُ
يحقق لها األهداف التي ترنو إليه،
العربية
الهوية
اله ِو َّيات والثقافات ال بد لها من مك ِون اع ِتباري ِ
َُ َ
ومن هذه امل مك ِونات ما يأتي:
نفسها على َم ْس َرح الحياة ال َّبد وأن تكون ُمتميزة عن غيرهاَّ ،
التم ُّيز :قبل أن ُتفرض َّأية ُهو َّية َ
أَ -
ألن بذلك يكون َلديها
ِ
ِ
ِ
ُ َّ
ُ َّ
َ
َّ
َّ
َّ
تميزها عن غيرها ،ألنها
ِسماتها الخاصة ،واله ِوية العربية اإلسالمية نسيجة أخواتها من اله ِويات ،لها خاصيتها التي ِ
َْ ًْ
ُ
َ
املالك
واملادي في جميع
ه ِو َّية مب ِن َّية على الشعور الدافع والدفين إلثبات الجانب الروحي ِ
تنظيماتها في الكون ِوفقا لقول ِ
َّ
الديان " ،وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة ،وال تنس نصيبك من الدنيا ،وأحسن كما أحسن هللا إليك ،وال تبغ الفساد
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َ
َّ
ُ َّ
َ
َّ
َّ
العربية والتعاليم
الطيبة ،على أن تكون اللغة
في األرض" ،وهي ه ِوية إنسانية ،والحرية ،والعدل ،والسماح ،واألخالق ِ
اإلسالمية هي ُ
َّ
رمزها الحقيقي لفهم الدين اإلسالمي األصيل.
بالتميز َ
ُّ
ب -املطابقة :عندما َ
َّ
َّ
اتص َفت ُ
املنف ِرد عن غيرها ،هذا يعني أنه يتعين عليها أن تتطابق
اإلسالمية
العربية
اله ِو َّية
َ
َ َ
َ
وجودهاَ ،ون َف َخت في روعها ً
َّ
َّ
َّ
في تنظيماتها باألصول
معنوية متم ِيزة ،إذ من ل َو ِازم هذه
روحا
والعربية التي ك َّونت
اإلسالمية
َ
تطابق ُوت َطبق التعليم اإلسالمي في جميع اتجاهاتهاَّ ،
الحقيقية ،ويجب أن َّ
ألن اإلسالم هو َب ْ
ُ َّ
َّ
يتقدم على
ص َم ُتها
ِ
اله ِوية أن ِ
غيره من جميع األيد ُي ُولوج َّيات املتناق َ
ضة.
ِ
ِ
ِ
اإلسالمية ،إذ ُّ
ت -الثبات :الثبات ٌ
تميزها عن غيرها ،و ُ
َّ
َّ
ركن أساس ٌي في تكوين ُ
تطاب ُقها مع تعاليم أصولها،
العربية
اله ِو َّية
ِ
بالثبات على القوائم والعناصر التي َ
أوجدتها من َ
يعطيانها ص َفة الدوام مالم َّتتصف َ
ال َ
العدم ،فلذا ،ال بد من َّ
الهوية
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
ُ
وتشد بها في كل َ
تتزين َ
اإلسالمية أن َّ
َّ
َّ
َّ
لفتة ،وأما إذا تخلت عن الث َبات واالس ِت ْق َرار فإنها
اإلسالمية،
بزينة التقاليد
العربية
ََ َ
َّ
اختلق ْتها.
الحقيقية التي
تخسر أصولها
سوف ِ
ََ
َُ َ
ََ
َ
ُ َّ َ َ
َّ َ ُ َّ
َْ
القوي
ث -االعتزاز :إذا تميزت اله ِوية ،وتطابقت مع أصولها امل مك ِونة ،وحصلت على قوة ثابتة ،ين ِتج ِإثر ذلك االع ِتزاز ِ
وأمان ،لذا ،تراهم َ
َ
ألنها ُ
املنتمين إليها املنتسبين لهاَّ ،
ستوفر لديهم َ
حصانة َقو َّية كي يعيشوا في َأ َمن َ
يست ِميتون
ِ
من قبل ِ
ِ ِ
ِ
ْ
للدفاع عنها بكل ما َ
ألنها هي ُ
امت َل ُكوا من ُق َّوةَّ ،
ن
أي َوز ٍن و ِق َيمة.
لديهم
يكو
ال
وبدونها
هم،
ذات
ِ
ِ
اإلسالمية ،إذا ُفقد أحد هذه املكونات فإن َ
ص ْر َحها ُم َنقض ال َم َحالة ،ومن َّ
َّ
َّ
هذه هي املكو َنات األربعة ُ
ثم
العربية
لله ِو َّية
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
تتراجع عن الحضور في مصف الحياة ،فتعكس صورتها التر َّ
والدونية حينا،
اجعية على منت ِميها فيشعرون بالنقص
َ
َ
ُ
َّ
َ
الق ِل َقة في أحايين َ
االنسالخ منها واالل ِت َجاء إلى ُه ِو َّية أخرى
والندامة
أخرى ،ومن هنا يصبح حملتها في ِص َر ٍاع م ِر ٍير مأداه ِ
َ
تناسب املحل واملقام.
ِ
َ
َ
َّ
َّ
اإلسالمية.
العربية
الحفاظ عن ا ُله ِّو َّية
مقومات ِّ
تِّ -
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َ
َّ
منتسبيها الح َفاظ على امل َقو َمات َ
َّ
َّ
َّ
اآلتية:
ِ
إذا أريد رفع قدر الهوية العربية اإلسالمية بعد تكوينها فإنه يجب على ِ ِ
ِ
َّ
عربية اإلسال َّ
اله َّوية ال َّ
الح َفاظ على ُ
مية َج ْد َوى
مقومات ِ
أ -حفظ اللغة العربية التي أنزل بها القرآن الكريم :من أكبر ِ
ُ َ
العربيةَّ ،
َّ
َّ
اإلسالمية ،بها نزل القرآن الكريم ،بحيث تعطى مكانة واسعة في
ألنها هي لغة الثقافة
وفائدة حفظ اللغة
َ
َّ
التعليمية ،وتصييرها كذلك لغة
املست َو َيات واملر ِاحل
التربوي ،كي تصبح هي لغة التعليم والثقافة في جميع
النظام
ِ
َّ َ
التعليمات الواردة من َو ْحي هذه َّ
َ
الهوية ،ومن ثم وضعها لغة
التخاطب بين جميع الشعب ،كي يتمك ُنوا قبول كل
ِ
َ
املنتمين َّ
ُّ
أن هذه اللغة لغة َّ
حية تجاوب كل العصور
والتقدم ال ِعلمي.
للتأليف الخاص والعام ،بحيث يشعر جميع ِ
َّ
َّ
اإلسالمية األصيلة إحدى الوسائل التي تؤدي إلى حفظ
اإلسالمية األصيلةُ ،ي َعد حفظ املصادر
ب -حفظ املصادر
اإلسالمية ،خصوصا إذا ُ
مكانة َّ
َّ
َّ
اعت ِبر كيفية حفظها في العصر األول لرسالة اإلسالم ،وذلك عن طريق
العربية
الهوية
تطبيق مضامين هذه املصادر ،وتقديم شروح شافية َّ
وغنية كي تصبح جزءا ال يتجزأ عن ذات املنتمين إليها ،إلى حد
َ
تظل تعليمات هذه املصادر هي َ
املت َ
ص ِدرة في النظام االقتصادي ،والقضائي ،واإلداري.
بناء على ذلك ،سوف يتتبع الباحثان مسيرة َّ
َّ
َّ
اإلسالمية في بالد الهوسا كي يرى مدى قدرتها على تحقيق
العربية
الهوية
َ
األهداف والغايات التي يرجى تحققها في ُبقع شاءت األقدار أن تطأ عليها أقدامها.
َ
َّ
تعريفية عن بالد َ
اله ْو َسا.
املحور الثاني :لوحة

َ َ ُّ
قد يحتار القارئ عندما يقرأ مصادر تاريخية عن املوقع الجغرافي التقليدي األصيل لقبيلة هوساِ ،لتشت ِت أهالي هذه
القبيلة في أماكن متعددة في القارة السمراء ،إال أن بعض املؤرخين حددوه بأنه يتمثل في الشمال الغربي
لنيجيريا  ،Nigeriaوجنوب النيجر 4، Nigerوتمتد مساحته من جبل الهواء في النيجر إلى جوس بوالية بالتو Jos
 plateauفي وسط نيجيريا ،ومن بحيرة تشاد ُ ،Chadمرورا بامبراطورية السنغاي  Songhai Empireالقديمة5على
املؤرخون ببالد الهوسا  . Hausaوهي أرض
وادي نهر النيجر ،6واألماكن الواقعة بين هذه الحدود هي ما اصطلح عليها ِ
واسعة ممتدة ،صالحة للزراعة طوال وعرضا ،لم تكن تعاني من املشكالت البيئية ،من الفيضانات ،والزالزل،
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والبراكن الثائرة ،والغابات الكثيفة ،والوديان الوعرة ،لذلك سهل التعامل معها 7.وقد شملت هذه املساحة املمالك
السبع التي اعتاد املؤرخون تسميتها ب م م م قبائل هوسا األصيلة ،Hausa Bakwai ،وهي؛ كنو  ،kanoوزاريا ،Zaria
وكاتسنا  ،Katsinaورانو  ،Ranoوغوبر  ،Gobirودورا  ،Dauraواختلف املؤرخون في َ
العد السابع لهذه املدن ،حيث

أدرج البعض مدينة زمفرا  Zamfaraتكلمة لهاَ ،
وع َّد البعض برام  ،Biramأو غارن غبس Garin Gabasت ِت َّمة التعداد،

وهي مدن محمية بقالع وأسوار لحمايتها من الغارات والهجمات املتبادلة بين تلك املمالك التي كانت تتناحر فيما بينها
ُ
وتضم َنت هذه املمالك ً
َّ
عددا من الواليات واملدن التي كثر فيها تواجد الهوساويين في شمال نيجيريا
من أجل الزعامة.8
حاليا ،منها؛ كنو ، Kanoكاتسنا  ،Katsinaكنتغورا،Kwantagoraكتاغم  ،Katagumبرنن كببي ،Birnin kebbi
دورا  ،Dauraزاريا  ،Zariaرانو  ،Ranoبوثي ،Bauchiسكتو ،Sokotoوجغاوا 9.Jigawa

االفريقية قبل مجيء اإلسالمَّ ،
َّ
َّ
وأدى بهم األمر إلى عبادة الحيوان ،واإلنسان،
الوثنية
وقد مارست هذه القبيلة الديانة
واألحجار ،والشمس ،والجن ،والحفر ،واألوهام املبهمة التي ال يعقلها أي أحد10،ويعتقد أصحابها أن هذه املعبودات هي
َّ
التعبدية هي التي افتعلت
التي تذود عنهم بالوي الدهور وتنير طريقهم في املعاش واملعاد ،وهذه العقلية التدينية
َّ
ووضحت الطريق بين يدي دعاة اإلسالم ،إذ لم يبذلوا جهدا جهيدا في جذب الشعب الهوساوي للدخول في اإلسالم.
واختلف املؤرخون في تحديد وقت دخول اإلسالم إلى بالد هوسا ،إال أن فترة دخوله ممتدة من القرن العاشر إلى الرابع
َ
فطن
عشر امليالديين11،واختالفهم فيما يظهر راجع إلى عدم التفريق بين دخول اإلسالم في هذه البلدان وانتشاره ،وقد ِ
غالدنثي بهذه الحقيقة وأظهر الفرق بينهما ،إذ األول أقدم من الثاني ،ألنه دخل عن طريق التجار والدعاة بعد القرن
العاشر امليالدي ،ولم ينتشر إال في القرن الرابع عشر على يد السلطة الحاكمة12.

ذكر التاريخ بأن املجتمع الهوساوي اعتمد  -أساسا  -على الزراعة في بناء الهيكل االقتصادي ،كما أنه اعتبر التجارة
أيضا موردا من موارد الثروة يقدم لها صفقات تجارية رابحة ،ملا يتمتع به من مرور القوافل التجارية من مختلف
وصناعات أخرى إلثبات
بقاع العالم اإلفريقي13.وبجانب هذه الحركة التجارية ،كان الشعب الهوساوي يجيد ِم َه ًنا
ٍ
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َ َّ
َّ
اإلنسانية كي ال يكون كال على غيره ،لذلك يقال في املثل الشعبي "إن الهوساوي األصيل ال يعرف البطالة" ،ومن
َه ِو َّيته
هذه املهن؛ الدباغة ،والجزارة ،والصباغة ،والبناء ،والغزل ،ورعي الغنم ،والخياطة ،والصيد َب ِريه َوب ْح ِريه ،وصناعة
الصيدلة وغيرها كثير14.وهذه الخاصية الزراعية والتجارية واملهنية ما زالت بصماتها واضحة في ربوع هذه القبيلة ،إذ
ُيرى آثارها بين جميع الشرائح .لكن وجد في األيام املتأخرة َم ْيل بعض الشباب عن التمسك بمثل هذه الصناعات
والحرف ،محاولين االعتماد على رواتب الوظيفة الحكومية التي ال تسمن وال تغني من جوع15.

امل ْح َور الثالث :مراحل َّ
َّ
َّ
اإلسالمية في بالد َ
اله ْو َسا.
العربية
الهوية
ِّ
اله ْوساَ
َّ
العربية اإلسال َّ
َّ
مية في بالد َ
أ -نظرة مقتضبة عن ُ
اله ِّوية
رس ٌ
اله ْو َسا على َّ
اإلسالمية لها ُ
وخ ٌ
َّ
َّ
كادت أن تتفق كلمة املؤرخين العرب وغيرهم في بالد َ
أن ُ
تام منذ القرن
العربية
اله ِو َّية
الرابع عشر امليالدي16،إذ ُم ْذ أن َ
ُ
أقدام املسلمين العرب وغيرهم هذه البالد َس َو ًاء عن طريق التجارة أو الدعوة
وضع ْت
َ
َ
وأفو ًاها ُمرت َلة عن َ
للبشرية َ
صاغ َيةَ ،
ً َ
َّ
اكت َس َبت هذه ُ
جمعاء 17.
أهدا ِفها ُومق ِوماتها ،وما ترمي إليه من الخير
ِ
اله ِو َّية آذانا ِ
َ
َ
اإلسالمية َ
َّ
َّ
َّ
وشر َعت هذه ُ
َ
تس ْيطر على ك َيان هذا اإلنسان اإلفريقي ال َه ْو َسا ِوي األ ِصيل حتى ب َدأ ْت
العربية
الذاتية
اله ِو َّية
ُّ
َ
نحو التمسك بجميع التقاليد والعادات املتعل َقة َ
نفسه َت ُتوق َ
ُ
بالعرب واإلسالم ،فلذلك لم َي َت َون من تعلم اللغة
ِ
ُ
ُّ
لغة الدين اإلسالمي الذي يقد ُسه ويمجده ،ولم َ
العربية ،واعتبارها لغة َّ
مقد َسةَّ ،
َّ
تقت ِصر ُم ِه َّمته على تعلم اللغة
ألنها
ِ
ِ
ٌ
العربية ،ومسائل الدين اإلسالمي َ
َّ
ُّ
التقمص ُبقمصان العرب الذين يرى أنهم ٌ
أهل وعص َبة
فح َسب ،بلَ ،ح َاول أيضا
لهذا الدين اإلسالمي الحنيف18.

وآمن َبأ ْيد ُي ُولوج َياته َ
اله ْو َساوي عندما َ
انت َقل إلى الشعور َ
الشعور الفردي َ
اعت َنق اإلسالم َ
ُ
لإلنسان َ
الج َم ِاعي ،وما
وهذا
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
أهمية هذا الدين ولغته التي َ
يبس ُطون إلخوانهم َّ
تصحبه
ذلك إال أن أهالي هذه البالد صاروا دعاة محررين لإلسالم ِ
َّ َ َ َ
َ َّ َ
َّ
وارت َح َل ،وصار ُ
صانة كبيرة ،ليس من قبل أناس عاديين فحسب ،بل حتى من
العربية اإلسالمية ح
لله ِو َّية
أينما حل
قبل ا َ
الحاك َمة.
لرؤساء وأصحاب السلطة
ِ
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وملا َ
اكت َمل الشعور الجماعي َ
َّ
َّ
تجاه هذه ُ
اإلسالمية ،وصارت ذاتا للشعب ،أصبح ُم ْج َب ًرا على أصحاب
العربية
اله ِو َّية
َ
ن َّ َ
ُّ ْ
الدع َوة بصدر رحب ،وهذا ما َ
استقبال هذه ْ
َ
أن ُرؤ َساء هذه
حدث بالفعل ،حيث ذكر املؤرخو
والسؤ ُدد
السلطات
ٍ ٍ
الوثنية االفريق َّية التي ورثوها كاب ًر عن كابرَ ،
َّ
واعت َن ُقوا دين اإلسالم ،وال َأد َّل على ذلك من إسالم َم ِلك
البالد غادروا
ِ
ِ
ِ
أح َد َثه من التغييرات املثم َرة لثبوت َ
َعلي َياج ْي في َك ُنو وما ْ
َّ
َّ
أقدام ُ
اإلسالمية في هذه البالد19.
العربية
اله ِو َّية
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
أثر ُّ
كان إلسالم أكثر امللوك في بالد َ
وأي أثر في دفع َع ْج َلة ُ
اله ْو َسا ٌ
اإلسالمية إلى األمام ،إذ ُهم قادة األمة،
العربية
اله ِو َّية
ٍ
ُ َ َّ َ
ُ َ
بتدريب الناس مسا ِئل
ووجهة قلوبها ،لسلطة األمر والنهي املخولة على عوا ِتقهم ،فبدأوا يبحثون عن الذين يقومون ِ
ٌ َََ َ
َُ
َ
العريقةٌ َ َ َ َ ،
َ
َّ
املسلمين
العربية
هذا الدين الح ِنيف ،ولغته
فشرعت ج ِاليات ووفود تتوالى بالزيارات من بالد العرب و ِ
لتقديم ما َل َديهم من العلوم َ
َّ
اإلسالمية20.
واملعارف
َ
ٌ
َّأك َدت در ٌ
عديدة عن زيارة َع َدد من َ
أمثال؛ الشيخ املغيلي ،وأحمد ابن عمر بن َّ
محمد
العلماء إلى هذه البالد،
اسات
ْ ْ
َّ
الوقاد َ
األزه ِري ،والشيخ محمد بن أحمد
السيوطي ،والشيخ خالد
التم ُبكتي ،والشيخ جالل الدين
أقيت جد أحمد بابا
ِ
َّ ْ
َ
ً
قصدا للتنوير الثقافي
الت ِازخ ِتي ،ووفد َم ِلك َع ِلي َي ِاج ْي وغيرهم من الشيوخ الذين زاروا هذه البالد
بن أبي محمد
اإلسالمية َّ
اإلسالمي العربي ،حيث ُأنش َئ ْت املساجد ُ
َّ
َّ
الحقة21.
العلمية َلب ْس ِط القضايا
وع ِق َدت املجالس
ِ
ِ
ََ
َ
َّ
َّ
وقد َّ
َّ
َّ
امتد ُ
اإلسالمية
تعليمية
الحس اإلسالمي تنثني ل ِغياب الروح ال
األمر على هذا النحو ب ِعدة ِسنين ،حتى بدأت ِحدة ِ
َّ َ َ َ َ
َ
َّ
اجع ل َدى كثير من املسلمين ،وأك َّد التاريخ وجود اختالط كبير بين
املعنوية اإلسالمية تتر
كما كانت من قبل ،وبدأت
َ
ُ َ
َ ُ
املالك َّ
َّ
َّ
الديان22.
الوثنية
اإلفريقية واإلسالم ،بحيث يوجد من املسلمين من ي ِ
قدم الق َرابين لغير ِ
َ
ُ
َُ
َ َ
َ َ ُ
َ
التجد َّ
َّ
يدية في هذه البالد،
اإلصالحية
بن ف ْو ِدي إلقامة الحركة
الشيخ عثمان
است ْوق َفت
املخ َيفة هي التي
ِ
وهذه الحالة ِ
َ
َّ
َ
ملوك بالد َ
اله ْو َسا وذكرهم بوجوب العودة إلى
حيث دافع عن دين اإلسالم ،بالوعظ تارة وباإلرشاد أخرى ،وقابل
َّ َ
اإلصالحية هؤالء امللوكُّ ،
َّ
وشنوا غارة َش ْع َواء ِض َّدهاَّ ،
مما َّأدى إلى إيجاد
خوفت هذه الدعوة
الصراط املستقيم .وقد
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َ
ُ َ
ُ
َّ
َ
َّ َ
الجهاد اإلصال ِحي في هذه البالد،
ك ْتلة
سياسية قامت ِ
للدفاع عن الدين والشرف ،وهذه الجماعة هي التي أقامت ِ
َ
َّ ً
ً
َ َ
الخالفة الراش َدة23.
إسالمية على ِم ْن َوال
وك َّونت دولة
ِ
ُ
َ ُ ُ
َ
ْ
ُ
وك ُوتو َم َق ًرا لحكمهاَّ ،
وسي َر ْت أمور الدولة ِوف َق التعليم اإلسالمي الصحيح الذي
اتخذ ْت دولة عثمان بن ف ْو ِدي مدينة س
ََ
َّ َ
َ
الطاغية .وقد َ
َ
ُ
أعادت هذه الدولة
املحرفة
وسالمه عليه ،ون ْب ِذ البدعة
صل َوات هللا
يدعو إلى إقامة سنة املصطفى
ََ
َ
َّ
َّ
َّ
ُ
العربية
اكتملت َو ْحداتها في جميع َم َسار الدولة ،أل َّنها اعتبرت اللغة
اإلسالمية َب ْه َج َتها َورونقها ،حتى
العربية
لله ِو َّية
َ َ
َ
َّ
َّ
لح َملة
اإلسالمية ،وأصبح
العربية والتعاليم
الرسمي24،وال ُي َعد اإلنسان ُمث َّق ًفا إال إذا كان ُم ِل ًما باللغة
لسان الدولة
ِ
َ
َ
َ
َّ َ
أي إنسان في َ َ
صب َ
َّ
الدولة ،إذ ال ُي َق َّلد َّ
ُ
تيسير أمور
سي ِاس ي َإداري في الدولة إال
العربية
اله ِو َّية
اإلسالمية أح ِق َّية ِ
ٍ
أي من ٍ
ِ
َّ
َّ
بعد التثبت َّأنه من َح َم َلة ِل َواء ُ
اإلسالمية25.
العربية
اله ِو َّية
ُ ُ
وك ُوتو َأ ْخ َف َقت َ
الع ُلو َ
أجن َح ُتهاَ ،
املح َّلق في ْ
اإلسالمية هذا ُ
وبعد أن َش َاه َدت َّ
َّ
َّ
ورج َعت
أج َواء إدارة خالفة س
العربية
الهوية
َ ُ َ ََ
َ
ُ ُ
ََْ
اعتبار ،ال في اإلدراة ،وال في الحكم ،ملز َ
ْ َ
الهو َّية أي َ
ُ
اح َمة
أد َراجها وانزوت عن الحضور الف ِ
اعل ،ولم يعد لحملة هذه ِ
َّ َ َ
ُ َ َّ
َُ
ً
َّ
َّ
َّ
ُ
ة...ولو
رنسي
االنجليزية
اله ِو َّية
الغربية هذه البالد" ،وال يعد اإلنسان مثقفا حضاريا إال بإجادته اللغة االنجليزية أو الف ِ
َحفظ القر َ
َّ
َ
الكريمَ ،
وتحدث ُبل َغة َجاحظ َ َ ْ
ُ
َ
َّ
العربية َّكلها عن ْ
درس
ظهر قلب،
واملع ِاج َم
آن
ِ
ِ
ِ
وسيبويه ال يعتبر ِسوى[أنه] م ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
امله َمالت" 26.ولذلك َس َرت ُ
َّ
روح الخمول والد َّ
ونية في نفوس َح َملة ُ
الخاملة في زاو َية ْ
العربية
اله ِو َّية
إلحدى الخلوات
ِ
ِ
ُ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
واالجتم َّ
َّ
َّ
دمغة التي غ ِسلت
السياسية
االند َماج في الحركات
يقدر على ِ
اإلسالمية ،وال ِ
اعية في أغلب األوقات ،ألن األ ِ
َ
ُ
الهو َّية االنج َّ
َّ
َّ
اإلسالمية َّ
لكل َمة َح َم َلة ُ
ُ
املسجد ،أو في
أي اعتبار إال في
العربية
اله ِو َّية
ليزية
والفرنس َّية ال ت ِلقي ِ
ِ
ِ
ِ
بأفكار ِ
َ
الفصل الدراس ي ،أو َ
ْ
الح َلقة الدر َّ
اصطفاهم هللا في ارِت َقاء بعض مقاليد الدولة ،وهم َن ْذ ٌر ٌ
يسير عند
اسية ،إال َمن
َ
َ
ثم َبد َأت َ
َ
املقاساتَّ 27.
تنت ِع ُ
ش هذه ُ
بعيد ،وذلك بعد استقالل دولة نيجيريا والنيجر من أغالل وأثقال
اله ِو َّية بعد أ َم ٍد ٍ
االست ْع َمار االنجليزي والفرنس يُ ،
ذاتية من أناس ُ
بج ُهود َّ
غيورين ِلح َم َاية هذه ُ
اله ِو َّية.
ِ
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َ
َ
َّ
َّ
َّ
الحقيقية ُ
يقدر
العربية
لله ِو َّية
الصورة
هذه هي
اإلسالمية لهذه البالد على م َمر العصور واألزمان ،ومن خالل ذلك ِ
ْ
لثبوت َ
َ
الباحثان التطلع على وضع َ
واملثب َطة ُ
َّ
َّ
أقدام ُ
اإلسالمية في هذه البالد ،التي
العربية
اله ِو َّية
الدافعة
الع َوامل
ِ
ْ
َ
َ
شاءت َ
ُ
األقدار أن َ
املظ ِل َمة على الذين َ
يصب ُحوا َح َم َلة هذه ُ
اله ِو َّية الس ْم َحاء.
املشرقة أو
صورتها
تعت ِكس
ِ
َّ
َّ
اإلسالمية في بالد َ
ب -عوامل اندفاع ُ
اله ْو َسا
العربية
اله ِّو َّية
ْ
ٌ
اله ْو َسا -كما سبق أن ُذكر ،-إال َّ
َّ
وط َئة ُ
رسوخ ٌ
َّ
َّ
أرج ِلها على أراض ي بالد َ
إن ُ
أن لهذا
تام بعد
اإلسالمية لها
العربية
اله ِو َّية
االرتساخ والثبوت َع َو ِامل ودوافع ،ومن دوافع رسوخ أقدامها ما يأتي:
أ -العامل الديني:
َّ
عامل أساس ٌي ُلرسوخ َّ
َّ
َّ
اإلسالمية في بالد َ
ٌ
اله ْو َسا خاصة وفي الغرب اإلفريقي عامة ،إذ ملا دخل
العربية
الهوية
إن الدين
َ
ُ
َّ
َّ
شعب َ
اله ْو َسا هذه العادات
اإلسالمية ،وقد أخذ
العربية
اإلسالم في هذه البالد اصط َحب معه العادات والتقاليد
َّ ُ َ
َ َّ
َّ
َ
َ َ ً
للتو َ
مجرى حياتهم
والتقاليد وقدسوها أشد التقديس ،واعتبروا أن املساس بها مساسا لشرفهم وعقيدتهم ،وبدلوا ِ
َ
لتتوافق مع التعليم اإلسالمي الجديد ،حيث َبنوا املساجد في األمصار ُ
َ
باألعياد اإلسال َّ
ُّ
مية ،وبأداء
واهتموا
والق َرى،
ِ
ِ
ً
باللباس اإلسالمي َ
ُ
فريضة الحج ُ
ناثاَ -
واعتنوا ً -
والع َ
وتسم َية املولود،
املعت ِدل ،وأقاموا َحفالت الزواج،
ذكورا وإ
مرة،
ِ
ِ
َ
وخ َتانه و ً
ُ
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
فقا للتعاليم اإلسالمية ،وهذا الشعور الديني املرت ِفع هو الداعي إلى رقي اله ِوية العربية اإلسالمية في هذه
ِ
ِ
البالد28.
ب -العامل السياس ي:
َّ َ ْ َ َ
َ
َّ
َ
اند َفاع َّ
َّ
األ َمام في بالد َ
سياسة الدولة ،وخاصة دولة
اله ْو َسا
العربية اإلسالمية نحو
الهوية
من األمور التي أدت إلى ِ
ُ ُ
ً
ً
وسي ْرتها ً
لسانا ً
وك ُوتوَّ 29،
بالغاَّ ،
ناطقاً ،
ألنها َم َن َحت لهذه ُ
وروحا شاهدة ،إذ وضعتها في منزلة الترسيم؛
اله ِو َّية اه ِت َماما
س
بها ُت َ
وقن َنت الدولة ً
الحكوميةُ ،وت َتلقى العلوم ،ألنها لغة الثقافة ،والتعامل الحضاريَّ ،
كتب َ
َّ
تقنينا َم َفاده؛ أال
الدو ِاوين
ُ
َّ
يتقلد ٌ
الدبل َ
اإلسالميةَّ 30،
أحد مقاليد الحكم إن لم َي ُعد من َح َم َلة َّ
وم َّ
َّ
َّ
اسية مع الدول
وطو َرت العالقات
العربية
الهوية
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ُ
َ
َ
َّ
َّ
سياسة الدولة إز َاء
فائضة عن الدين وثقافته31،وبهذا االه ِت َمام البالغ من
زودها بمعلومات
العربية واإلسالمية التي ت ِ
َ
َ
العربية وثقافتها في ع َداد اللغات َ
َّ
َّ
َّ
الح َّية التي بها ُت َ
هذه ُ
والكونية ،مما
الدينية
شرح العلوم
اله ِو َّية العريقة ،جعلت اللغة
ِ
َ
ً
ً
َ
والب َيان ،وأل َفت ُ
َ
َ
القول َ
العصرية آن َذاكَ ،
الكتب
بمحاسن
وتب َارى َح َملة ثقافتها
ووسعت العلوم
جعل لها آفاقا واسعة،
ِ
َّ ِ
ِ
َ
ُ
َ
مختلف َ
َّ
العلمية الدالة على ُع ُلو َك ْعب أصحابها ،وال َّ
أدل على ذلك من ت َواليف الشيخ عثمان بن ف ْو ِدي،
املجاالت
في
ُْ
ُ
ببيان شاف عن اإلسالم وتعاليمه َّ
واإلسالمية َ
َّ
َّ
الحقة.
العربية
وعبد هللا بن ف ْو ِدي ،ومحمد َبللو ،التي َس َّو َدت املكتبات
ٍ
ج -العامل االجتماعي:
اإلنسان ابن بيئته كما يقال ،إن البيئة االجتماعية واألجواء البيئية التي استطاع شعب الهوسا خلقها لها أثر فاعل في
اندفاع الهوية العربية اإلسالمية نحو التقدم واالزدهار ،ألنها ملا بدأ وفود العرب ترتسخ أقدامه على أراض ي هذه
البالد ،وطالت إقامة بعضهم فيها إما للتجارة أو الدعوة واإلرشاد أو قصدا للعالقات الدبلوماسية أدى إلى عقد
مصاهرات بين أهالي هذه البالد ،ووجود هذا النوع من العالقة له حضور في التمسك بهوية أصحاب هذا الدين ولغته32.

د -العامل التعصبي القبلي:
إن لوجود املصاهرة بين العرب الوافدين وبعض القبائل االفريقية أثرا في ادعاء بعض األفارقة األصول العربية
الشرقية33،إذ يرون َّ
أن أصولهم األصيلة هي العرب ،وهذا االعتزاز القبلي دفعهم إلى التعصب املُم ْيت َّ
َّ
العربية
للهوية
ِ
َّ
اإلسالمية التي اعتبروها تركة ألجدادهم ،لذلك أسهموا في إثبات قوائمها ،ورصد ما من شأنه االرتفاع بقدرها.
َّ
َّ
اإلسالمية في بالد َ
ج -ع ُ
وامل َتق ْه ُقر ُ
اله ْو َسا
العربية
اله ِّو َّية
إن أكبر عامل تقهقري للهوية العربية اإلسالمية في بالد الهوسا هو " االستعمار" إذ اإلسالم ولغته قد عاشا ألوانا من
تنح َية َّ
َّ
َّ
اإلسالمية عن
العربية
الهوية
الضيم طيلة الحقبة االستعمارية34،إذ بوطئة أقدام االستعمار بالد الهوسا َّتمت ِ
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َّ
الترسيم والصدارة الفاعلة ،وصارت ُه ِو َّية معطلة هي وحملتها ،ألنه لم تعد اللغة العربية هي لغة التعليم في الدولة،
ولم يعد حملتها هم الذين يرتقون مدارج العمل في سياسة الدولة ،بل صاروا متفرجين على موائد لم ترسل إليهم
بطاقة دعوة .وأكد املؤرخون لهذه املأساة أن االستعمار قض ى على الهوية العربية اإلسالمية بتتبع األساليب اآلتية:
 إخراج اللغة العربية من حلبة الترسيم ،والتعامل التجاري ،واالجتماعي ،مع احتالل اللغة االنجليزية أو الفرنسيةَّ
َّ
الدولية35.إذ ملا احتل االستعمار الغربي أراض ي هذ البالد ،وجد أن الثقافة العربية اإلسالمية
الحيثيات
محلها في جميع
هي السائدة ،ألنها لغة املعامالت والتعامل الحضاري ،فكر في تغيير هذا الوضع ،ألن بذلك يقدر على السيطرة الكاملة
لهذا الشعب ،ألنه لو ترك اللغة العربية هي لغة الترسيم والصدارة فال يكون الحتالله هذه األراض ي أية فائدة ،فبهذه
الفكرة االستبدالية تمت تنحية اللغة العربية عن الصدارة والترسيم ،واحتل محلها اللغة االنجليزية أو الفرنسية،
وبهذا أيضا تم القضاء على حملة ثقافتها ،ولم يعد لديهم أي اعتبار يذكر.
َّ
الحكومية36،إن تنحية اللغة العربية عن الصدارة والترسيم أيام
 إبعاد حملة الهوية العربية اإلسالمية عن املناصبالربيع االستعماري في هذه البالد أدى إلى إبعاد حملة ثقافتها عن االنخراط في مهام الحكم ،ألنه لم تعد الثقافة التي
َ
َ
املرموقة في الدولةَّ ،
يتباهون بها صالحة في نظام الحكم الجديد ،فبهذا َّ
ألن النظام الجديد ال
املناصب
تم إبعادهم عن
ِ
ً
ً
َّ
يفسح املجال ألي أحد إال إذا كان ُم ِل ًما ُ
وثقافة37.
االستعمارية الغر َّبية لغة
باله ِو َّية
َ
َ
 َالبريطاني ،ألن النظام الحكم َّ
املطبق في هذه البالد هو نظام
إبدال النظام السياس ي اإلسالمي بالنظام السياس ي
َّ
الحكم اإلسالمي َّ
سيما بعد َ
إسالمية على ِغ َرار الخالفة الر ِاشدة على َيد عثمان بن
وتكوين حكومة
الجهاد
ِ
اإلصالحي ِ
هورا واض ًحاَّ ،
مما َ
النظريات إلى َح َل َبة التطبيق َ
العربية اإلسالم َّية ُظ ً
َّ
َّ
ُف ْو ِديَّ ،
أثبت ُ
املحض،
ألنه أخرجها من َح ِيز
لله ِو َّية
ِ
ََ
َ َ
أقدام املستعمر الغربي هذه األ اض ي َل َوى َ
طئة َ
وأخر َجه من دائرة َ
اإلسالميَ ،
املم َارسة املطلقة ،إذ
أعناق الحكم
وبو
ِ
ر ِ
ِ
ُ َّ
َّ
ُ َ
َ
ً
َّ
تنح َية
أح َّل محله القوانين واللوائح
البريطانية التي تعت َمد أساسا في تسيير أمور الدولة ،وبوضع هذه الخطة َّتمت ِ
َ
َ
َّ
َّ
أصحاب ُ
سياسة الدولة38.
اإلسالمية عن
العربية
اله ِو َّية
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ألن من املعروف في تاريخ هذه البالد َّ
اله ْو َساَّ ،
 تراجع ََّّ
َّ
التجار العرب عن أسواق بالد َ
أن ُ
اإلسالمية
العربية
اله ِو َّية
َّ
َ
التجار َ
أرضيتها عن طريق َّ
َّ
َّ
َّ
اإلفريقية الغر َّبية ،وقد َس َرت
التجارية املعروفة في
العرب الذين يت ِبعون القوافل
وجدت
َّ
َّ
َ
يؤدي العبادات لرب العاملين ،وشرع يتطلع
اإلسالمية في روع اإلنسان الهوساوي حينما يشاهد
املعنوية
التاجر العربي ِ
ُ َ
َ َّ
وقبل اإلسالمَّ ،
ُ َْ َ
اتخذ أصحاب هذا الدين الجديد
ملعرفة هذه الحركات الجميلة التي ال يعرف كنهها ،وملا اطمئنت روحه ِ
َ
َ
ًَ
سج َاياهم وكل ما يقومون به في َ
ف محاكاتهم ،ورفع َ
التقديس واالح ِت َرام ،حتى تمرك َزت
محل
وأل
ِ
قدوة له في كل ش يءِ ،
هذه الطبائع والسجايا في كواحله .إال َّ
ُ
أن قدوم االس ِت َ
الحضور
عمار الغربي هذه البالد َّأدى إلى تراجع هؤالء التجار عن
ِِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
الشعب الهوساوي
اإلسالمية املألوفة لدى
العربية
املعنوية
الفاعل في أسواق هذه البالد39،وتراجعت مع تراجعهم
ِ
َ
َ
َّ َ
نفوسهم.
الواسطة التي مكنت اإلسالم في ِ
النقطاع ِ
َّ
َّ
َّ
الحس
الدينية ،إذ عدم االهتمام بتطبيق
العربية واملسائل
 عدم تطبيق القواعدالقواعد العرب َّية أدى إلى انثناء ِحدة ِ
ِ
َ
اإلسالمي العربي في هذه البالد ،إذ لم ُ
حملة َّ
اإلسالمية يقدرون التحدث باللغة ال َّ
َّ
َّ
عربية حق
العربية
الهوية
يعد
َّ
َّ
تعلموها خاو َيةُ ،لف ْقدان عنصر املمارسة والتطبيق املخلصَ ،
وأدهى و َأمر بات من
التقدير ،فلذا ظل ْت املعلومات التي
ِ
ِ
املشاهد َّ
َّ
الدينية البسيطة ال يهتم بتطبيقها كثير من الخاصة فضال من العامة40.
أن املسائل
َ
َ
مخالفة َ
مما َّأدى إلى َ
َّ
َّ
للمدارس القر َّ
آنيةَّ :
إبعاد الناس عن ُ
إلسالمية في بالد
العربية ا
اله ِو َّية
 إنشاء املدارس الح ِديثةَ
َ
َ
ونشاطات ا َ
َْ َ
َ
َ
ملدارس القر َّ
َّ
آنية
ات
التعليمية
تنظيم ُاتها ونشاط ُاتها
الحديثة التي تخ ِالف
ِ
تنظيم ِ
الهوسا إنشاء املدارس ِ
َ
ََ
وط ْم ًعا لجلب انتباه الشعب وضع َ
َّ
املست ْع ِمر الجوائز
اإلنجليزية هي لغة الدراسة،
جعلت اللغة
املوجودة في البالد ،إذ
َ
الشعب َّ
َ
امللتحقين لهذه املدارس ،ألنه في ُب َدائة إنشائها لم َ
أن االل ِت َحاق بها كفر
تقبل بصدر رحب إليمان
على الطالب ِ ِ
وإلحاد َّ
ألنها تمنع الناس الصالة ،وأداء شعائر اإلسالم ،وهي فكرة لم تزل إلى حد الساعة لها روادها ،إذ منها تولدت
ُ
َّ
الشمالية.
جماعة ُب ْوك ْو َح َر ْام التي يعاني منها املسلمون جميعا في نيجيريا

212

الهُ ِوي َّ ُة العربيَّ ُة الإسالميَّ ُة بني الان ِدفاع والت َقهْ ُقر
يف بالد اله َْو َسا

Makiyu Abubakar Dan yaya & Flight
lieutenant Ibrahim Umar Muhammad, Ph.D

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

 كتابة لغة الهوسا بالحروف الالتينية :لم يكن اإلنسان الهوساوي يعرف كيفية كتابة لغته بالحروف املعروفة إالبعد مجيء اإلسالم في هذه البالد ،حيث تعلم شعب الهوسا كيفية كتابة لغتهم بالحروف العربية ،بها يراسلون
ويتعلمون ،إال أن وطئة االستعمار هذه البالد كانت بمثابة وأد لهذه الحركة الكتابية ،ألنه غير كتابة هذه اللغة
بالحروف العربية إلى الحروف الالتينية ،مما أدى إلى تراجع ملكة الثقافة العربية اإلسالمية من نفوس الشعب.
د -عوامل انتعاش الهوية العربية اإلسالمية في بالد الهوسا.
بعد أن قطعت الهوية العربية اإلسالمية شوطها الطويل في هذه البالد ،وشاهدت ألوانا من التقدم واالنزواء كما سبق
تقريره ،بدأت تنتعش وتعيد لنفسها ذيوعا في ربوع الدولة ،ولهذا االنتعاش أسباب ودواعي منها؛
َ
اإلسالمية التي ُت َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الشرعية
اإلسالمية ،بداية من املدارس
العربية
عنى بتدريس الناس الثقافة
العربية
 إنشاء املدارسَ
ُ ُ ُ
َّ
41
قوي وحركي
لتدريب القضاة في كنو وسوكوتو عام 1930م .ثم توالت املدارس إما حكومية أم خاصة ،وصار لها وجود ِ
في جميع األماكن ،وخاصة في واليات بالد َ
اله ْو َسا في شمال نيجيريا ،ووجود كثرة هذه املدارس له حضور فاعل في
َّ
َّ
انتعاش ُ
اإلسالمية.
العربية
اله َّوية
َ
لتق ُّدم َّ
َّ
َّ
َّ
 ظهور الفرقاإلسالمية وحملتها باتجاتها املختلفة ،ورئاها املتباينة،
العربية
الهوية
الدينية التي تسعى جاهدة
الشكلية املشيرة على ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الثقافية ،واملؤسسات
والجمعيات
الخيرية،
تميز كل فريق عن غيره ،وكذلك املجالس
وتنظيماتها
َ
َّ
َ
التعليمية ،واملنظمات42التي تقوم بنشاطات ُمهمة ودالة على اع ِتناءها برفع ر َاية َّ
َّ
َّ
َّ
اإلسالمية في هذه البالد.
العربية
الهوية
ِ
َ ْ َ
العربية اإلسال َّ
َّ
مية مع غيرهم في الرواتب وسائر الحقوق ،إذ قبل استقالل دولة نيجيريا من
الهو َّية
 تس ِوية حملة َِ َ َ َ ُ َّ
َّ
َّ
َُ
ضي َقة ،ولم يكن لديهم حقو ٌق
أغالل االستعمار البريطاني ،كانت الفرص بالنسبة لحملة اله ِوية العربية اإلسالمية ِ
َ
ٌَ َ
َّ
حملة َّ
َّ
االنجليزية ،وبجهود مض ِن َية من قبل أناس حقيقيين ،وغيورين ُ
العربية
لله َّوية
الهوية
كافية مثلما كان لدى
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َ ََ
َّ ُ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
تسو َي ُتهم مع غيرهم في الدولة ِس َّي َما في الرواتب
اإلسالمية أ ِعيد االعتبار لحملة الهوية العربية اإلسالمية حيث تم ِ
والترقية في َ
مجال َ
َ
العمل.
 إنشاء ََّ
َّ
َّ
َّ
الشمالية ،وقد
النيجيرية -وخصوصا-
العربية في الجامعات واملعاهد
اإلسالمية واللغة
أقسام الدراسات
َ ْ َ َ
اله ْو َسا ،وصار لها َ
َ َّ َ
متمي ًزا ُّ
لتقدم َّ
َّ
َّ
اإلسالمية في بالد َ
معن ِو َّية خاصة ،وأعادت ألصحابها
العربية
الهوية
أحدث ذلك د ِويا ِ
َ
ً
ً
واسعا في املحيط الجامعي وغيره من املحيطات.
اعتبارا
اإلسالمية بتقديم امل َنح الدر َّ
َّ
َّ
اسية ملواصلة الدراسات في البالد
العربية والدراسات
 تشجيع الحكومة لطالب اللغةِ
َ َّ َ َ
َ
العربية اإلس َّ
َّ
َّ
َّ
المية في هذه
الهو َّية
العربية واإلسالمية ،وهذا التشجيع الحكومي ساعد بشكل كبير في رفع معن ِوية حملة ِ
أقب َل عدد غير قليل من الشباب َول َو ْوا َ
البالد ،حيث َ
َّ
َّ
إلسالمية.
العربية والدراسات ا
أعناق تخصصاتهم لتكون في اللغة
َ
اإلسالمية َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
والعربية ،مما أدى إلى وجود مراجع
اإلسالمية
الثقافية
والخاصة ،واملراكز
العامة
العربية
 إنشاء املكتباتً
َ َ
َ
َّ
َّ
قدر الطالب
عربية
إسالمية أصيلة يعت ِمد عليها الطالب في كل التخصصات املتاحة ،خالفا للعهود السابقة التي ال ي ِ
َ
ً
ُ
العة في محيطه العلمي ،وبإنشاء هذه املكتبات ْ
للمط َ
أض َحى األمر سهال ،وفي
العربي اإلسالمي الحصول على ك ُتب
َ
مت َناول الجميع.

َ
والحديثية من قبل ا َ
الهوس َّ
َّ
َّ
 إقامة املسابقات القر َّالوالئية في بالد الهوسا بأمر
اوية؛ والع ِت َناء الحكومات
لواليات
آنية
َ
حقيقيا ل ُّ
ً
َ
ُ
والحديثية َدو ٌي َثقاف ٌي َ
ًّ
َّ
املساب َقات القر َّ
والشعور املعتز
لتقدم
حافزا
متمي ٌز في أوساط األمة ،لصيرورتها
آنية
ِ
ِ
العربية َل َدى َح َم َلتها ،مما َأدى إلى إقبال َ
َّ
َّ
عدد من الطلبة إلى حفظ القرآن الكريم ل ُلمشاركة في هذه
اإلسالمية
باملعنو َّية
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
تفوقين.
أياديها البيضاء بتقديم جوائز ممتازة
املسابقات التي وضعت لها الحكومة ِ
ِ
ومتميزة لجميع املشاركين امل ِ
الهوساوية الحكم َ
بمقت َض ى شرع هللا في البالد؛ َّ
َّ
إن ظهور الربيع اإلسالمي في بالد َ
اله ْو َسا للحكم
 إعالن الوالياتَ
َّ
َّ
اإلسالمية مجدها املدفون املعفن ،إذ بدأت ِه َمم حملة ثقافة
العربية
للهو َّية
بمقتض ى شرع هللا عام 2002م أعاد ِ
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ََ
اإلسالمية تتعالى وتتظاهر بعد أن صارت خاملة في ز َ
َّ
َّ
املهمالت لألسباب التي سبق أن ذكره عند الحديث
اوية
العربية
عن عوامل تقهقر َّ
العربية َ
َّ
َّ
َّ
َّ
اإلسالمية في هذه البالدَ ،
يسمع لها ذكرا في
اإلسالمية
وشر َعت األصوات
العربية
الهوية
ُ َ
َّ
نشئت دور
املحافل العامة والخاصة ،وغيرت كثيرا من مجاري الحياة في هذه البالد ليكون وفقا لشرع هللا امل ِتين ،وأ ِ
الحسبة ،ومؤسسة الزكاة ،وبيت مال املسلمين ،وبدأ التطبيق الحقيقي للحكم بشرع هللا في املحاكم ،وألجل ذلك أيضا
َّ
َ
َّ
البنك َّية وفقا ملا شرعه هللا تعالى.
تطل َعت بوادر إنشاء البنك اإلسالمي الذي يجري الحركات
االقتصادية والخدمات ِ
ُ
َ
اله ْو َسا؛ حيث َت َّمت َ
إيفاد األساتذة من َ
الدبل َ
َّ
وم َّ
اسية بين البالد العرب َّية وبالد َ
العربية
البلدان
 عقد العالقاتِ
َّ
واإلسالمية ألبناء البالد ،كي يتثقفوا بثقافة َّ
َّ
َّ
َّ
إسالمية من هؤالء العرب
عربية
العربية
اإلسالمية لتدريس العلوم
واملسلمين حتى يكون لديهم القدرة على االقتداء بهم.
ونتيجة لهذه األمور املذكورة ،ازدهرت حركة التأليف اإلسالمي العربي ،وأجريت كتابة البحوث الجامعية باللغة
العربية ،وظهرت حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات املحلية ،واستخدمت كذلك الحروف العربية في التواصل
باللغات املحلية ،وقدمت بعض الجرائد املحلية نشراتها اإلخبارَّية بلغة الهوسا مكتوبة بالحروف العربية ،مثل جريدة
الفجر ،والقلم ،مما أدى إلى تعداد اللغة العربية إحدى اللغات التعليمية املعتبرة في دولة نيجيريا.
ومع كل هذا االنتعاش الذي اكتسبته الهوية العربية اإلسالمية إال أنه ما زال حملتها في ضنك من العيش ،ألنه أغلق
دونهم األبواب الخيرية في البالد ،ولم يكن لدى حامل الثقافة العربية اإلسالمية وظيفة سوى التدريس ،وليس لديه
مهمة أخرى في إدارة الدولة ،فلذا ترى حملة هذه الهوية ال يعتزون بثقافتهم مثلما يعتز بها غيرهم ،وتجدهم يشعرون
بالنقص والدونية ،وال يقدرون االندماج في املجتمعات ألنهم تعلموا أو حصلوا شهاداتهم بغير لغة العلم املعتمد عليها
في البالد ،فلذلك يعاني الطلبة الذين تخصصوا في املحاماة ،أو التربية ،أو الهندسة ،أو االقتصاد ،أو اإلعالم في هذه
َّ
البالد بويالت من العذاب ،ألن النظام في الدولة ال يفسح لهم املجال لتقديم الخبرات التي تعلموها ،ألن لغة دراستهم
عربية فيضطرون إلى مهنة التدريس في مواد لم يتخصصوا فيها.
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الخاتمة:

َ
َّ
َّ
في ختام هذا املقال أدرك الباحثان األحوال التي َّ
تقلبت فيها ُ
اإلسالمية مع َحملتها في بالد ا َله ْو َسا ،حيث
العربية
اله َّوية
َّ
َّ
َّ
ومميزاتها ،كي يرى مدى اعتناء مجتمع
مقوماتهاِ ،
بسطا القول في الهوية العربية اإلسالمية ابتداء من التعريف بهاِ ،
الدراسة بهذه ُ
اله َّوية ،ثم درجا واصفين الحالة التي أدت إلى أن تفرض الهوية العربية اإلسالمية نفسها في هذه البالد،
َ
وذلك عن طريق تتبع العوامل التي أدت إلى اندفاع َّ
َّ
الداعية إلى تراجع ِحدة الحس
اإلسالمية ،والعوامل
الهوية العربية
الداع َية إلى هذا
بها ،ثم اختتما بمرحلة انتعاشها بعد أن ضاق بها املقام في بالد الهوسا ،مع ذكر بعض األسباب
ِ
االن ِت َعاش.
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ب -إمام ،محمد سليمان ،أوضاع تعليم اللغة العربية في نيجيريا (املرحلة الثانوية نموذجا) ص\ 2
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 27طن يايا ،مكي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص\ .143
 28انظر:
أ -إمام محمد سليمان ،مرجع سابق ،ص\ .1
ب -يوسف ،خليل إبراهيم ،الشعر العربي في شمال نيجيريا من 1960م إلى 2000م " دراسة وصفية تحليلية" ،رسالة ماجستير في
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 30كبر ،شيخ عثمان ،مرجع سابق ،ص\ .84
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بالنيجر ،العدد 1995 ،1م ،ص\ .51 -44
 33حسن ،عبد هللا خالد ،مرجع سابق ،ص\ .16 -15
 34املسدي ،عبد السالم ،الهوية العربية واألمن اللغوي دراسة وتوثيق ،املركز العربي للألبحاث ودراسة السياسات ،ط أ2014 ،م ،ص\ 27
 35انظر:
أ -سويد ،علي نائبي ،مرجع سابق ،ص\ 89
ب -إمام ،محمد سليمان ،مرجع سابق ،ص\ 4
 36غالدنثي ،شيخو ،مرجع سابق ،ص\ 84
 37سويد ،علي نائبي ،مرجع سابق ،ص\ 89
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 40مقابلة شخصية مع الدكتور إلياس يحيى ،أستاذ الفقه واألصول ،عن "عوامل تراجع الهوية العربية اإلسالمية عن الحضور الفاعل" في
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فن املديح لدى حممد النظيفي القرموي :دراسة وحتليل "فائيته منوذجا"
إعدإد:
د .معر عيل حطيجه
قسم اللغة العربية ،لكية الرتبية لوالية جغاوا.
امللخص
اكنت املقاةل مبزنةل تسليط الضوء عىل ما قام به الش يخ محمد النظيفي القرموي يف فن املدحي النبوي ،حيث
تناولت سرية الشاعر وعوامل تكوينه ا ألديب مث انتقلت اىل دراسة قصيدته من حيث املطلع والتخلص
النص والعاطفة واخليال وما فهيا من روائع التوظيف ،مث تصدى اىل أأسلوب
واملقطع ،متناوال فكرة ّ
الشاعر ليقف عىل روائعه وابداعاته الشعرية مطلع ًا ا ألوزان والقوايف .مث اختمت املقاةل بذكر الهوامش
واملراجع.
Abstract
The paper illustrates the poetical work of praising the Prophet Muhammad (S.A.W) by Al- sheikh
Muhammad Alnazifi Alqarmawy. The Paper discussed the biography of the poet and the factors motivated
him to the literary works, It also identifies its stylistic meaning, themes, imagination, manners of eloquence
and varieties of rhetoric. However, the study outlined the method employed in the rhythms then conclusion
and references were provided.

املقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على أفصح ناطق بالضاد ،القائل" :إن من الشعر لحكمة" ،1وعلى آله وأصحابه ومن بهم
اقتدى .وبعد:

220

فن املدحي دلى محمد النظيفي القرموي :دراسة
وحتليل "فائيته منوذجا"

د .معر عيل حطيجه

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

إن املدائح النبوية إحدى فنون األدب العربي ،ذات السمات الراقية والخصائص الفنية املتميزة لقيامه على عواطف
إسالمية ونوازع إيمانية عالية من دافع التقرب إلى هللا تعالى من خالل اإلشادة باملناقب العظيمة لشخصية الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،وإظهار الشوق واملحبة إليه صلوات هللا وسالمه عليه طول مروره بمختلف الهيئات السياسية
واالجتماعية والثقافية عبر العصور .هذا ،وسيقوم الباحث بدراسة فائية القرموي ليقف على مقدرته وبراعته في
املديح النبوي ،مع متابعة أهم آالته األدبية والبالغية .وهذه الدراسة ستدور حول النقاط التالية-:
 -1حياة الشاعر وعوامل تكوينه األدبي
 -2نص القصيدة
 -3بناء القصيدة
 -4القيم الفنية للقصيدة
 -5الخاتمة والهوامش واملراجع.
التعريف بالشاعر
ولد الشيخ محمد النظيفي القرموي يوم الجمعة في منتصف شهر شعبان ،سنة 1387هـ املوافق 1966م في بيت
ُ
ُ
يطيا غ َّم َج" كنو ،2وهي السنة التي أغ ِتيل فيها السيد أحمد بللو سردونا .ونشأ تحت
"ش ِ
تضاء قاعاته بالعلم ،بحارة ِ
تربية والديه الكريمين في صيانة وعفاف وتقى ،وعلى سيرة حسنة وحالة حميدة من طلب العلم والفطنة والحفظ
وحدة الذكاء ،وقد أوتي األخالق الحميدة الكاملة واألوصاف البهية الشاملة3.

عوامل تكوينه األدبي
 -1البيئة:
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استهل الشاعر القرموي حياته في هذه البيئة االجتماعية الطيبة ،في بيت كريم بالدين جليل بالفقه توارث أهله خدمة
العلم والنقابة الصوفية .فنشأ الشاعر تحت هذه الدوحة املشرقة التي ضاءت ساحتها بالعلم والثقافة اإلسالمية
الواسعة ،فدفعه كثرة تردد طالب العلم إلى حلقة والده أن يحرض رغبته العميقة لالنضمام إلى الحلقة قبل نعومة
أظفاره4.

 -2املزاج:
إن اإلنسان ابن بيئته وبطبيعتها يترعرع وبثقافتها يرتوي وبتعاليمها يهتدي .وعلى هذا سهل هللا للقرموي سبيل املمارسة
العلمية في حلقة والده ،حيث يحتفل إليها طالب العلم في مختلف مراحلهم ،مغترفين من حوض والده أفانين العلوم
املختلفة ،فأنار له هذا املزاج العكوف واالنتظام على التحصيل .كما أعانه ذكاؤه الحاد ّ
وجده الدؤوب وشغفه املرهف
على اكتشاف حقائق علمية مما وعاه من دروس والده .ففطن بحقائق وعلوم قبل أن تصل يده إليها .وكثيرا ما يصغى
إلى والده وقت التدريس فيحفظ القصص والسير التي يقصها على طالبه5.

 -3الثقافة:
ّ
ومتدينة ذات جذور عميقة في الثقافة اإلسالمية والعربية .فإذا كانت الثقافة تؤثر
سبق أن الشاعر نشأ في أسرة عاملة
في اإلنسان ماديا ومعنويا ،فإنه ال غرو أن يتشكل للقرموي وعي ديني ثاقب وفيض علمي شاسع وإرشاد إلهي بارع ،ألن
القرآن الكريم منهله األول والسنة املطهرة غدقه الثاني ثم الكتب الفقهية واللغوية حوضه الثالث .انطالقا من ذكاء
القرموي املرهف وانهماكه في القراءة انهماكا استطاع هضم كتب دينية حافلة وقراءة كتب لغوية ّ
جمة ،ويحقق ذلك
كثرة تنقالته بين الدهاليز وجملة الكتب التي قرأها على شيوخه األجالء .أضف إلى ذلك ما ارتوى من العلوم في قسم
اللغة العربية بجامعة بايرو ،كنو ،الحوض الذي انهل وانعل منه ما شاء له القدر ،والذي أعانه على توسيع نطاق
فكرته وتمكنه على القضايا اللغوية واألدبية6 .

نص القصيدة
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عنوان القصيدة" :سحائب الفوز والرضوان في مدح سيد األكوان" هي فائية الروي ،من بحر البسيط ،تحتوي على
اثنين وستين بيتا ،نظمها الشاعر في املدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم حينما زاره في رمضان سنة
1431ه املوافق بأغسطس سنة 2010م.
يا مصطفى الخلق يا من حازكل صفا *

يا أكرم الكون قدرا حائزالشرفا

موالي يا منقدي من الشرور وكيـ

*

د الكائدين وحساد وأهل جفا

إنـ ـ ــي أحبك يا ياسين يا سندي

*

بدر البدور رسول هللا ذا اللطفا

وسيد املرسلين وخاتم األنبيا

*

أصل األنام وبالخيرات قد نيفا

خليفة هللا في خلق اإلل ـ ـ ـ ـ ــه هو

*

مختاره طه أكوانا لقد ثقفا

طه خليل اإللـ ـ ـ ــه بل صفيه هو

*

أعلى الورى قدرا أشرفهم شرفا

طه منيرالدجى ياسين بذل الندى

*

مردي العدى مجتبى حميد أهل الوفا

طه فشمس الهدى حامي الورى عن ردى *

يحمي األنام عن البلوى وعن أسفا

مزن الخيور وضرغام العدى فخري *

أصل األنام رسول هللا ذو اللطفا

وقامع الشر واألشرار معتمدي
طمطام ّ
سر وغمغام العدى سندي

*

كنز الكنور ألنوار له اللطفا

*

سبب الحبور وخيرات ونيل صفا

شمس الهداية بدر للسعادة طا

*

هر القلوب وأجساد وماح جفا

نور العيون رسول هللا والصدر

*

كنز الحباء أمين هللا رب الوفا

محمد فاتح وخاتم استمعوا

*

أحلم خلق اإلله وهو أفضلهم
إنــي ّ
أحبك ًّ
حبا ذكرك عملي
ّ
يا رب ّ
صل على محمودنا سلمن

*

هو ناصر الحق بالحق فليس خفا
حسنا ّ
وزيا رسول هللا واللطفا

*

ثناءك أملي قد نلت كل صفا

*

وآله صحبه أهل العلى والوفا
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بناء القصيدة
مطلع القصيدة:
املطلع على حد قول ابن األثير هو" :أن يجعل مطلع الكالم من الشعر أو الرسائل داال على املعنى املقصود من ذلك
الكالم ،إن كان فتحا ففتحا ،وإن كان هناء فهناء ،وكذلك يجري الحكم في غير ذلك من املعاني .وفائدته أن يعرف من
مبدأ الكالم ما املراد به وملن هذا النوع"7.

فالشاعر في هذه القصيدة مبتعد كل البعد عن النمط التقليدي في افتتاح القصيدة ،كون قلبه ّ
مفعم ّ
بحب الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،فيرى أنه ال صلة له بتلك األحبة والديار وال األطالل ،لذا لم تجد التمهيدات التقليدية إليه
سبيال .فاقتحم إلى ما يجيش في ضميره ونفسانيته والتجربة التي يعانيها في الحب ،فافتتح القصيدة بصورة رائعة
مستعمال صيغة املدح عن طريق النداء ،يوحي فيها شرف منزلة الرسول عليه السالم بين الخالئق املنزلة التي ال يدانيه
فيها أحد ،قائال:
يا مصطفى الخلق يا من حاز كل صفا

* يا أكرم الكون قدرا حائز الشرفا8

ولم يكن القرموي أول من خاص املديح بهذه الطريقة ،فقد سبقه إلى ذلك بعض عباقرة املديح النبوي ،منهم محمد
بن سعيد البوصيري في قصيدته " املضرية" كان مطلعها:
يا رب صل على املختار من مضر *

واألنبياء وجميع الرسل ما ذكروا 9

وانطالقا من هذا ،يمكن القول بأن القرموي أوفى للموقف حقه ،حيث كان مطلع القصيدة يناسب جوها ،إذ ّ
يجر
القارئ إلى أن مغزى القصيدة ومرماها املديح .وعلى هذا يمكن القول بأن القصيدة تجلت ببراعة االستهالل.
لب املوضوع:
ّ
ّ
يتعقب املطلع في البنية الشعرية لب املوضوع أو التخلص ،وهو الجزء األساس ي الذي يحتوي علي هيكل القصيدة
ومضمونها .ويرى ّ
النقاد ّ
أن حسن التخلص هو :أن يخرج الشاعر مما بدأ كالمه به من النسيب مثال إلى املدح أو غيره
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بلطف وتحيل ،ومع رعاية املالءمة بينهما ،بحيث ال يشعر السامع باالنتقال من املعنى األول إال وقد وقع في الثاني لشدة
املمازجة وااللتئام واالنسجام بينهما ،حتى كأنهما قد أفرغا في قالب واحد ،فال يكاد السامع يفرغ من التشبيب حتى
يجد نفسه قد انتقل إلى الغرض الذي أنشأ الشاعر له قصيدته10.

هذا ،ولم يفتح الشاعر قصيدته باملقدمات التقليدية ،بل قاده الشوق والهيام برميها وراء الحائط ،ناهضا إلى
لب ّموضوعه وهو ذكر مناقبه صلى هللا عليه وسلم ،فلم ترتح بال الشاعر حتى ّ
دب ّدبا حسيسا حيث تخلص من
الغرض األساس ي وهو مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى الدعاء والتوسل بجاه الرسول (ص) مباشرة بأن يحميه
من األعداء ،ثم تخلص مرة أخرى إلى غرضه األساس ي قائال:
يا مصطفى الخلق يا من حاز كل صفا * يا أكرم الكون قدرا حائز الشرفا
موالي يا منقدي من الشرور وكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أن ـ ــي أحبك يا ياسين يا سندي

* د الكائدين وحساد وأهل جفا
*

بدر البدور رسول هللا ذا اللطفا 11

املقطع:
أما حسن املقطع فيراد به حسن الخاتمة ،وعني الشعراء والنقاد بآخر القصيدة ،إذ يرونه آخر ما يبقى في األسماع،
وربما حفظ من دون سائر الكالم في غالب األحوال12.وعلى هذا ينبغي أن يكون آخر بيت في القصيدة أجود بيت فيها ،إذ
يقول ابن رشيق القيرواني "إذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون اآلخر قفال"13وقد امتازت القصيدة بحسن
املقطع ،ألن آخر الكالم الذي وقف عليه الناظم عذبا حسنا وأبقى لذة في األسماع بأبلغ لفظ وأجمل معنى ،وكيف ال،
وكان آخر كالمه دعاء وتسليم على خير العباد وهادي األنام صلى هللا عليه وسلم وآله وصحابته الكرام .فتحقق في
القصيدة مسك الختام.
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وعلى ضوء ما سبق الحظ الباحث براعة الناظم وشدة ولعه وهيامه في محيط الحب والشوق نحو املمدوح حيث
افتتح القصيدة بأدوات النداء واختتمها بنفس األداة داعيا للممدوح .فتأمل مقطع القصيدة حيث يقول الشاعر
القرموي:

ّ
يا رب صل على محمودنا سلمن *

وآله صحبه أهل العلى والوفا14

الصور الفنية
الفكرة
تتمثل الفكرة األساسية فيما تنص عليه القصيدة على ّ
حبه للرسول صلى هللا عليه وسلم والتشوق إليه ،والحنين
للتقرب منه ،ألن محبته عليه أفضل الصالة والتسليم أصل عظيم من أصول الدين .ومن هذا املنطلق قام الشاعر
يبدي معالم حبه له واإلكثار من ذكره والتشوق إليه وتعداد فضائله وخصائصه ومعجراته ،وتذكير الناس بمكانته
ومنزلته وحقوقه ،وذكر صفاته وأخالقه .وفي ذلك يقول محمد ّ
درار....":ومحبة هللا ورسوله هي أرقى أنواع هذه املحبة
العقلية وأقواها...والرسول عليه السالم أحق أن يكون بعد محبة هللا في تلك املحبة ،ألنه أكرم الخلق عند هللا ،وهو
ذو الخلق العظيم والهدي القويم15"...ومن ذلك قوله:
أني أحبك يا ياسين يا سندي * بدر البدور رسول هللا ذا اللطفا
خير البرية موالنا وناصرنا * قلبي يحبك حبا ال له وصفا
ّ
حب النبي نجاتي في الدنا أخرى * حب النبي سعاداتي ولي الشرفا
إني أحبك حبا ذكرك عملي * ثناءك أملي

قد نلت كل صفا16

األسلوب واللغة
عقد ّنقاد العرب صلة بين األسلوب وأغراض الشعر العربيّ ،
ونبهوا على إمكانية ظهور تغيير في التعبير عن طريق
اختالف األسلوب ،فجعلوا من شروطه الترتيب ،كما ّ
يتحتم على الشاعر حسن تقسيم األلفاظ على رتب املعاني17.
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ويقول عنه ابن خلدون" :هو املنوال الذي ينسج فيه التراكيب ،أو القالب الذي يفرغ فيه"18بينما يرى عز الدين
إسماعيل أن األسلوب هو" :طريقة الكاتب الخاصة في التفكير والشعور ،وفي نقل هذا التفكير ،وهذا الشعور في
صورة لغوية خاصة ،وأن يكون األسلوب جيدا بدرجة نجاحه في نقل ذلك لآلخرين"19ومن هذا املنطلق ،فمقاييس
األسلوب إذا توافرت بشكل ّ
جيد في القصيدة يحكم عليها بالجودة ،وقد ذكر أحمد الشايب تلك املقاييس أو
الصفات ،وهي :الوضوح ّ
والقوة والجمال20.هذا ،وسيرد الباحث نماذج مختارة من أسلوب الشاعر.
أ -صياغة األلفاظ
اللفظ جسم وروحه املعنى ،وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته .فإذا سلم املعنى
واختل بعض اللفظ فكان نقصا للشعر وهجنة عليه21.

أجاد الشاعر في رسم قصيدته باختيار ألفاظ ذات ميزة حسنة ومالئمة في مواطن االستخدام ،حيث تجلت القصيدة
بلطف ألفاظها وخالبتها وجزالة معانيها وحسن مبانيها وحالوة مطلعها ومقطها وإيفاء كل معنى حقه من العبارة،
وإلباسه بمشاكله من األلفاظ حتى يبرز في أحسن زي وأبهى صورة .ومن ذلك قوله:
شمس الهداية بدر للسعادة طا * هر القلوب وأجساد وماح جفا
نور العيون رسول هللا والصدر *

كنز الحباء أمين هللا رب الوفا22

أراد الشاعر في هذا املوقف أن يعلل براعته في اختيار األلفاظ املناسبة ملقاصده ،فاختار لفظة "شمس" وأضافها إلى
"الهداية" ألنها تنير الدجى عند بزوغها ،حيث يتجلى صورة كل ش يء ويظهر بنورها .كما أشرق الكون ببعثة الرسول
صلى هللا عليه وسلم وأنار لألمة سبيل الهداية والنجاة من ظلمات الكفر والشرك.
وفي نفس املوطن اختار لفظة "بدر" وأضافها إلى السعادة ،ألن البدر يتجلى في األفق بالنور والبرودة وبالحسن والبهاء،
فيتحسن الجو للخالئق وتتم لهم الطمأنينة والوقار ،كما حققت السعادة للعالم والطمأنينة والوقار ببعثته صلى هللا
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عليه وسلم ،فعال صير العدالة بين األنام ،فصار رحمة للعاملين .واختار كلمة "أمين" وأضافها إلى اسم الجاللة ليعبر
عن شرف املضاف ومنزلته لدى املضاف إليه ،ألنه خير خلق هللا قاطبة صلى هللا عليه وسلم .ومن هذا املنطلق يدرك
القارئ للبيتين السابقين أن الشاعر استعان بالكلمات املألوفة بعيدة عن الغرابة والغموض ومناسبة لألغراض التي
يرمي إليها ليسهل للعامة والخاصة املسايرة مع الركب في تناول القصيدة.
أ -صياغة التراكيب والجمل:
يسهل على من وقف على تراكيب قصيدة الشاعر أن يدرك الجزالة والقوة عند اقتضاء الحاجة ،واللطف والرقة
ّ
أيضا حسب مقتض ى الحال .فتجد ّ
الشدة والفخامة والغلظة في مواطنها ،كما تجد الرقة واللطف واللين في مواطنها
أيضا ،ومن ذلك قوله:
مزن الخيور وضرغام العدى فخري * أصل األنام رسول هللا ذو اللطفا
وقامع الشر واألشرار معتمدي * كنز الكنور ألنوار له

اللطفا23

أحسن الشاعر في صياغة تركيب الجمل ومعانيها ،فأنشأ تراكيب سهلة ومرنة ملا أراد وصف الرسول صلى هللا عليه
وسلم بالهبة والعطاء والكرم وفيضان الخير منه ،سماه "مزن الخيور" و"كنز الكنوز" فاستعمل "املزن" مع "الخيور"
ألن ما تحمله املزن من األمطار أكثر وأوفر من السحابة والديمة ،ولتالئم املوقف في السياق قال "الخيور" بدل
الخيرات" ألن الخيور أدوم في املنفعة من الخيرات ،كونه على زنة "فعول" .ثم استمر قائال "كنز الكنوز ألنوار" فاستعان
بالكنز للكنوز ليدل على فضله صلى هللا عليه وسلم على جميع الرسل ،ألنه مرسل بكتاب مهيمن على كتب من سبقوه
من الرسل ،فصار كنز الكنوز لجميع األنوار ،حيث كانت رسالته إلى كافة العاملين .فكان التركيب مالئم للهدف وموافق
للموقف ،لطفا ورقة ولينا ،ألنه صلى هللا عليه وسلم مكتظ بأنوار إلهية لم يسبقه إليها أحد.
وملا أراد وصف الرسول (ص) بالقوة والشدة استعمل الشاعر تراكيب توحي بأنه ينحت ُ
الج َمل والتراكيب نحتا.
ّ
فتحس بالقوة والعنف والحذر في التراكيب ،وتلمح ذلك ملا وصف الرسول (ص) قائال" :ضرغام العدى" و "قامع الشر
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واألشرار" فالجرأة واإلقدام وشدة البطش كلها صفات مشهورة في األسد ،فكلها تراكيب ضخمة مقرعة للقلوب
واألجساد ،ألنها ترمز إلى القوة وشدة بطش صاحب املقام .فلو أنه استعمل جمال مثل "أسد األعداء" و "دافع البالء"
بدال من سابقاتها ملا وفت باملراد ،ألنها لم تكن أقوى وأظهر وأحذر من سابقتها ،ألنها ال تقرع القلوب والصدور .ومن
هذا املنطلق تحقق في القصيدة االنسجام الذي أدركه البلغاء ،وهو التوافق بين الجمل ومعانيها .فاستعان الشاعر
بألفاظ وجمل قوية جزلة حيث كان املقام مقام القوة والبطش والحماسة ،كما استعمل الرقة واللين حيث كان املقام
يتطلب اللطف والرقة.
العاطفة
ّ
تعد العاطفة استعدادا نفسيا ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعاالت وجدانية خاصة والقيام بسلوك معين حيال
شخص أو جماعة أو فكرة ّ
ّ
الحب ،والكره ،والصداقة ،والطموح ،وعاطفة احترام الذات .وأرقى
معينة24كعاطفة
العواطف املعنوية عاطفة الحق وعاطفة الجمال وعاطفة الخير .وتتصل عاطفة محبة الجمال بالفنون واآلداب،
تكونها سببا ّ
فيكون ّ
نمو الذوق الفني واألدبي والنقدي.
فعاطفة الشاعر تتسم بسمة الصدق التي تؤكد صحة شعور الشاعر وإحساسه الحقيقي بهذه التجربة واملعاناة في
حب سيد الوجود ،حيث كانت قلبه مفعمة بعاطفة قوية جياشة إزاء ممدوحه ،فتجرد إلى مدح الرسول باسم يدل
على شرف منزلته ّ
وعلو شأنه لدى خالقه ،ومتوسال بالرسول لينقذه من األشرار ومكر الكائدين والحساد ،قائال:
يا مصطفى الخلق يا من حاز كل صفا * يا أكرم الكون قدرا حائز الشرفا
موالي يا منقذي من الشرور وكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ * ــد الكائدين وحساد أهل جفا
إنـ ـ ــي أحبك يا ياسين يا سندي * بدر البدور رسول هللا ذا

اللطفا25

فالقارئ لهذه األبيات يلمح العاطفة الصادقة تنبعث من صميم قلب الشاعر ،وذلك ملناسبة املعاني واملشاعر مع
ّ
النص وما يستحقه املمدوح من الحب والتبجيل ،ألن ما يعبره تجاهه خارج من أعماق قلبه وذلك لقيامه على
موضوع
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عواطف إسالمية خالصة ،ونوازع إيمانية عالية ،واتخاذه عبادة يتقرب بها إلى هللا ومجاورة الرسول صلى هللا عليه
وسلم.
الصور البيانية
تناول الشاعر صورا بالغية في القصيدة بمختلف أنماطها ،ليتمكن من تصوير أحاسيسه ومشاعره بدقة وبراعة تجاه
املمدوح ،فمما ّ
سجله الشاعر في هذه املناسبة النداء :وهو طلب املتكلم إقبال املخاطب ،بحرف نائب مناب أنادي"
استعمل الشاعر الياء ينادي بها الرسول (ص) إشارة إلى احتضاره في ذهنه وقلبه وصار كالحاضر معه ،ال يغيب عن
القلب وكأنه ماثل أمام العين ،مع كون الياء لنداء البعيد ،وكل هذا داللة على أن املنادى عظيم القدر رفيع الشأن كما
أن هذه الصيغة تستعمل للتضرع واالستغاثة ،ويكون عادة في خطاب األدنى ملن هو أعلى منه منزلة.
يا مصطفى الخلق يا من حاز كل صفا

* يا أكرم الكون قدرا حائز الشرفا26

واستعان الشاعر بالجمل الخبرية لينبأ ما تستضيفه ضميره من املحبة والتقدير للممدوح ،وما يتمتع به الشاعر من
اتخاذه سندا وملجأ ألموره ،فاستعمل التوكيد ليثبت مكونات قلبه تجاه املمدوح ،وذلك في قوله:
إني أحبك ياسين يا سندي *

بدر البدور رسول هللا ذو اللطفا27

ومما استخدمه الشاعر في القصيدة :الفصل :وهو ترك العطف بين الجملتين أو أكثر بغرض من األغراض ،واستعمل
الشاعر الفصل بين الجملتين في القصيدة لتحقيق غرض من أغراض الفصل ،وهو اتحاد الجملتين اتحادا تاما
وامتزاجا معنويا ،حتى كانت الجمل كأنها أفرغت في قالب واحد ،وهذا النوع يسمى "كمال االتصال" حيث اكتفى
الشاعر بالفصل بين هذه الجمل التي بدأت بالنداء دون العطف عليها ،وذلك لكمال االتصال بينها ،وهذا واضح في
قول الشاعر:
يا مصطفى الخلق يا من حاز كل صفا *

يا أكرم الكون قدرا حائز الشرفا28
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وتتجلى في القصيدة صور من التشبيه البليغ ،إذ شبه الرسول صلى هللا عليه وسلم مباشرة ببدر البدور ،وذلك ليثبت
أن املشبه هو عين املشبه به ،وليرصد شرف منزلة الرسول وعلو شأنه بين الرسل عليهم السالم ،وذلك في قوله:
إني أحبك ياسين يا سندي *

بدر البدور رسول هللا ذو اللطفا29

وفي موطن آخر استخدم الشاعر التشبيه املؤكد ،ليظهر رفعة قدر املمدوح في الحسن والبهاء واتساع بركته وهدايته،
بالشمس إذا أشرقت فإن نورها يكون مفيدا للخالئق ،ويمكن مالحظة ذلك في قوله:
طه فشمس الهدى حامي الورى عن ردى

* يحمي األنام عن البلوى وعن آسفا30

الصور البديعية:
تناول الشاعر في قصيدته صورا من البديع في جوانبه املختلفة مع قدرته على تشكيل الصور في أداء مهمتها شكال
ومعنى ،ليكسب الشعر الحسن والجمال ،ويعزز هذه املظاهر البديعية اهتمام البالغيين به ،كما يقول بسيوني :إن
البالغيين قد جعلوه وسيلة لتحسين الكالم ،وإجالء املعنى وتزيينه31.

ومما استحسنه الشاعر في فن البديع؛ املطابقة :وهو الجمع في الكالم بين معنيين متقابلتين ،طابق الشاعر بين
جملتي " عبد اإلله وسيد خلقه " في القصيدة ،ألن جملة "عبد اإلله" تعبرا عن موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم في
الحضرة اإللهية ،بأنه عبد هلل ورسوله ،كما تعبر كلمة "سيد خلقه" عن اصطفاء الرسول صلى هللا عليه وسلم بين
الخالئق بالسيادة وشرف املنزلة .فالعالقة بين كلمتي "عبد وسيد" هو التضاد ،كما يتجلى ذلك أيضا في لفظي":اإلله
والخلق" .وذلك في قوله:
محمد املرتض ى ياسين ذا املجد *

عبد اإلله وسيد خلقه عرفا32

وكذلك يالحظ نفس القضية يبن " األولين واآلخرين " في الفصيدة حين يقول:
هو سيد األولين واآلخرين تدرى *

وشافع املذنبين إمام أهل صفا33

231

فن املدحي دلى محمد النظيفي القرموي :دراسة
وحتليل "فائيته منوذجا"

د .معر عيل حطيجه

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

ومن املحسنات البديعية التي استوظفها الشاعر "املجانسة" وهو اتفاق اللفظتان في النطق واختالفهما في املعنى،
حيث أورد في قصيدته كلمتين تجانس إحداهما األخرى ،وهما طمطام و غمغام" فقد اتفقت الكلمتان في عدد
الحروف والشكل ،واختلفتا في نوع ،لذا يمكن القول بأنه جناس ناقص ،وذلك في قوله:
طمطام سر وغمغام العدى سندي *

سبب الحبور وخيرات ونيل صفا34

ومما استعمله الشاعر ائتالف اللفظ مع املعنى ،وهو أن تكون األلفاظ موافقة للمعاني ،ويظهر هذا االئتالف عندما
وصف الشاعر الرسول صلى هللا عليه وسلم الكرم والعطاء باملزن ،وملا أراد أن يصفه بالشجاعة واإلقدام وصفه
بالضرغام وذلك في قوله:
مزن الخيور وضرغام العدى فخري * أصل األنام رسول هللا ذو اللطفا35

املوسيقى
فاملوسيقى لغة فنية موزونة لها تفاعيلها التي تقسم الزمان بأنغام كما يقسمه الشعر بأوزان الشعر بأوزان،
فاملوسيقى تعتمد على الشعر وتمدها بأدوار التي تلحن فتستحيل بأدوار موسيقية.
وقصيدة الشاعر فائية الروي من البحر البسيط ،الذي كثر استعماله في املديح ،ويقول عنه مصطفي حركات:
البسيط من البحور الدرجة األولى ،وشكله التام بصنفيه ،مستعمل بكثرة من طرف الشعراء ،وهو يأتي مباشرة بعد
الطويل فيما يخص نسبة االستعمال36.والبسيط مبني على الوزن التالي:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن * مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
الحظ الباحث أن الشاعر القرموي أجاد في استخدام البسيط ،إال أنه لم تسلم أبياته من الحافات ،حيث وقع الخبن
في أبياته ،وهو حذف الثاني الساكن في "فاعلن" ،وجاءت وجوبا على الشكل الثابت فصارت "فعلن" في عروضه
وضربه .ويظهر ذلك جليا في مطلع القصيدة حيث يقول:
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أيا مصطفى الخلق يا من حاز كل صفا * يا أكرم الكون قدرا حائز الشرفا
تقطيعه
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن * مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ
ش ش َرفا
ي ِا مصطفل خل ِقيا منحاز كل لصفا * يا أكرمل كو ِن قد رنحا ِئز
ا 0ا 0اا 0ا 0اا 0ا 0ا0اا 0ااا * 0ا 0ا 0اا 0ا 0اا 0ا 0ا 0اا 0ااا0
ومما يمكن اعتباره أن الشاعر استعمل بحر البسيط ليبسط له مجال تعداد صفات ممدوحه ،والتعبير عما يجيش
في نفسه بيسر وسهولة ،وكما سبق أنه قرين لبحر الطويل ويستعمالن كثيرا في املدح .واختار الفاء رويا له في
القصيدة ،والفاء صوت مهموس منفتح ينتج عن اندفاع الهواء من الفم بين الثنايا العليا والشفتي السفلى ،التزاما
األدب نحو الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومقتفيا باآلية الكريمة " ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم
بعضا" ملا يتحلى للحرف من رقة ولطف ولين ،وزاد املوقف بهاء وجماال ،كون الروي منفتحا فنتج عن ذلك وجود
حرف األلف املقصور ليعلن مهنته التي يعانيها من شدة الشوق والهيام نحو هذا املمدوح الفذ.
وأما ما يتعلق باملوسيقي الداخلية ،فيظهر أن للشاعر حظا وافرا فيها ،حيث اختار كلمات ذات نغمة موسيقية
وأجراس صوتية مالئمة في تحديد صفات املمدوح حيث يقول:
طه منير الدجى ياسين بذل الندى * مردى العدى مجتبى حميد أهل الوفا
طه فشمس الهدى حامى الورى عن ردى * يحمى األنام عن البلوى

وعن أسفا37

فالقارئ لألبيات السابقة يلمح أجراسا موسيقية تنشأ عندما يقرأ األبيات بأصوات ونغمات مطربة ورنين هادئ،
وذلك في قوله " :منير الدجى" و " بذل الندى" و " مردي العدى" و " شمس الهدى" و " وحامي الورى" و " عن ردى" و "
عن البلوى" و عن أسفا" فكلها كلمات متشابهة عند النطق ويترتب ذلك وجود تجاوب صوتي بين الكلمات املتشابهة،
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وبذلك حدثت املوسيقي الداخلية التي زادت القصيدة رونقا وجماال ،ففي األلفاظ والعبارات أداء صوتي مالئم بين
حروفها وحركاتها ،فتجلى فيه االئتالف الصوتي للكلمات.
الخاتمة
كانت املقالة بمنزلة تسليط الضوء على ما قام به الشيخ محمد النظيفي القرموي في املسرح األدب العربي النيجيري،
حيث ّ
سرد فيها الباحث حياة الشاعر وعوامل تكوينه األدبي مع نموذج من قصيدته ،ثم قام بدراسة القصيدة من
حيث الفكرة والعاطفة والخيال واألسلوب وصوال إلى املوسيقى .وفقد الحظ الباحث عكوف الشاعر على االلتزام
اإلسالمي حيث لم تجرفه تيا ات فكرية ّ
هدامة ،إنما تظهر فيه النزعة اإلسالمية على املستوى اللفظي واملعنوي
ر
والعبارة في القصيدة املدروسة .وأخيرا أعقب الباحث بالخاتمة والهوامش واملراجع.
الهوامش واملراجع
 - 1أبو إسحاق ،أبراهيم بن علي الحصري القيرواني ،زهرة اآلداب وثمرة األلباب ،تحقيق :أ.د.يوسف علي طويل ،بيروت :دار الكتب
العلمية،ج1417، 1/هـ ،ص18 :
2
 ترجمة ذاتية للشيخ محمد النطيفي القرموي ،املسماة بــ" ترجمتي أنا القرموي بنفس ي" نسخة مطبوعة ،ص1:ترجمتي ،املرجع نفسه ،ص -31 :
 -4مقابلة مع الشاعر ،في منرلم بكنو 2012/4/12م
 -5مقابلة مع الشاعر ،5في منرلم بكنو 2012/4/12م
 -6املشافهة مع الشاعر في منرلم بكنو 2012/4/12م
 -7ابن األثير ،ضياء الدين ،املثل السائر ،تحقيق :الدكتور أحمد الجوفي ،مكتبة النهضة بالفحالة ،ط1962 ،1/م ،ص967:
 - -8محمد النظيفي القرموي ،سحائب الفوز والرضوان في مدح سيد األكوان ،مكتبة القرموي2012 ،م ،ص28:
 - -9فاطمة عمراني ،املدائح النبوية في الشعراألندلس ي ،ط ،1/مؤسسة املختار ،القاهرة2005 ،م ،ص2669:
 -10ابن رشيق القبرواني ،العمدة ،ط ،5/دار الجيل ،بيروت ،بدون تاريخ ،ص.156 :
 محمد النظيفي القرموي ،سحاءب الفوز والرضوان املرجع السابق ،ص211: -12ابن حجة ،تقي الدين الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب ،املطبعة األزهرية ،بوالق1291،هـ ،ص562:
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 -13ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ط ،1/املرجع السابق ،ص234 :
 محمد النظيفي القرموي ،سحاءب الفوز والرضوان ،ص514: أحمد املبارك الخزرجي ،أجمل املدائح النبوية ،القاهرة ،دار األنصاريللطباعة والنشر والتوزيع ،ص815: القرموي ،املرجع السابق ،ص516: - 17الجرجاني ،عبد العزيز ،الوساطة بين ّ
املتنبي وخصومه ،شرح :محمد أبو فضل إبراهيم ،مطبعة عيس ى إلياس الحلبي وشركاؤه ،بدون
تاريخ ،ص23 :
 -15مقدمة ابن خلدون ،املطبعة البهية املصرية ،بدون تاريخ ،ص570 :
 -18مندور محمد ،األدب وفنونه ،املرجع السابق ،ص22 :
 -19الشايب ،أحمد ،أصول النقد األدبي ،املطبعة القاروقية1940 ،م .ص259 :
 - 20ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج ،2/ص5521:
 - 21القرموي ،املرجع السابق ،ص622:
 - 22القرموي ،املرجع السابق ،ص223:
 -23هالل ،غنيمي محمد ،النفد األدبي الحديث ،دار نهضة مصر ،ص374 :
225
 -24القرموي ،املرجع السابق ،ص:
26
 -25القرموي ،نفس املرجع ،والصفحة.
27
 -26القرموي ،نفس املرجع ،والصفحة.
28
 -27القرموي ،نفس املرجع ،والصفحة
29
 -28القرموي ،املرجع السابق ،ص5:
 -29للقرموي ،املرجع السابق ،ص430:
31
 -30فيود ،بسيوني عبد الفتاح ،علم البديع دراسة تاريخية وفنية ،ط ،2/القاهرة ،مؤسسة املختار ،1998 ،ص114-113:
 -31القرموي ،املرجع السابق ،ص232:
433
 -32القرموي ،نفس املرجع ،ص:
 -33القرموي ،نفس املرجع ،ص434:
35
 -34القرموي ،نفس املرجع،والصفحة.
7736
 -34مصطفى حركات ،أوزان الشعر ،بيروت ،املكتبة العصرية2002 ،م ،ص:
37
 -35القرموي ،نفس املرجع والصفحة.
235

عرض وحتليل ملرثية "ادلموع املدرار" للشاعر
أاباب اثين أابغوين

د .عيل عبد القادر العسيل ومحمد رمضان يونس

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

عرض وحتليل ملرثية "الدموع املدرار" للشاعر أاباب اثين أابغوين
إعدإد:
ادلكتور عيل عبد القادر العسيل
قسم العربية ،جامعة والية يويب ،دماتر
ومحمد رمضان يونس
طالب ماجس تري ،جامعة والية يويب وحمارض بقرية اللغة العربية –انغاال نيجرياي.
ملخص البحث:
تسعى هذه ادلراسة اىل سرب شاعرية أاباب اثين يف الراثء من خالل ابراز ما حتتوي عليه مرثيته "ادلموع
املدرار" من مزااي فنية انطالقا مما رمسه النقاد لفن الراثء ،علام أن ذكل قد ل
يشّك دافعا قواي ليجدل الشاعر
ويسعى اىل مزيد من االجادة والتألق الفين .وس ينهتج البحث املهنج التحلييل راجيا أن حتقق يف أخر
مطاف االجابة عن الس ئةل التية :ما يه املزااي الفنية املتوفرة يف قصيدة "ادلموع املدرار"؟ وهل ُوفلق
الشاعر أم أخفق يف توظيف الدوات السلوبية للتعبري عن معانيه عند الراثء؟ ومن الشاعر أاباب غوين
نفسه؟ واكن من النتاجئ اليت توصل الهيا البحث أن القصيدة اش متلت عىل معاين الراثء الثالثة :الندب
والتأبني والتعزية ،واكن الثاين هو السائد من بيهنا ،لهنا مثار احلزن وادلافع اىل القرض.
Abstract:
This study aims at discuss poetic talent of Ababa – Sani, through his elegiac poetry “addumu’u al-Midrar” in
order to highlighting its literary quality according to critic view. It is believe that this kind of study can help
poet to develop his literary creativity and style. Meanwhile, the research shall try, by using descriptive
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methodology to answer the following: what are the available literary qualities in this poem? Did the poet
succeed in using stylistic expression of elegy or he didn’t? And finally, who is Ababa-Sani? The study finds
that the poem contained the three major concepts of elegy: “taabin”, “nadbu” and “ta’ziya”, and also
observed that “taabin” got more attention among others.

الكلمات املفتاحية :تحليل  -مرثية  -أبابا ثاني– مزايا  -فنية.
املقدمة:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .وبعد:
فيعد الرثاء من األغراض الشعرية األكثر تناوال عند أدباء نيجيريا ،ألنه إلى جانب كونه مسرحا للتعبير عن األحزان،
يتيح الفرصة في تصوير عظم املصائب التي ّ
تورثه وفاة ّ
املرثي تخليدا لذكراه ،ووفاء لبعض حقوقه كأستاذ ،أو قريب،
أو زميل أو غيرهم ..
ومن قبيل ذلك هذه القصيدة التي نظمها أبابا ثاني في رثاء الدكتورغوني عبد هللا التجاني ،وستسعى املقالة لدراستها
وتحليلها تحليال فنيا سائرة على محاور ثالثة:
التعريف بالشاعر (أبابا ثاني أباغوني).
عرض املرثية (الدموع املدرار).
الدراسة التحليلية للمرثية.
التعريف بالشاعر( أبابا ثاني أباغوني):
نسبهونشأته:

كان ميالد أبي بكر بن ثاني بن عبد هللا بن هارون ليلة السبت 1970/09/26م بميدغريّ ،1
يلقب بـ " أبابا" وب"مالم

غنا".
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وكان سميا لجده من أمه ،أبو بكر املعروف بالشيخ "أباغوني" البرنوي املالكي األشعري الصوفي ،2الذي نشأ ّ
وتربى على
يديه،3حيث قرأ عليه القرآن الكريم ،وأخذ عنه بعض الكتب الفقهية ،وبعض القصائد في املديح النبوي ،وكتب
ّ
ّ
الت ّ
وتخرج منها عام 1987م ،فالتحق ّ
الشيخ أباغوني اإلسالمية عام 1980مّ ،
بكلية
صوف ،قبل أن يلتحق بمدرسة
ّ
ّ
ّ
وتخرج منها عام 1992م ،وبعد
اإلسالمية (كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية) بميدغري،
الدراسات
تخرجه من الثانوية مكث ثالث سنوات مالزما للقرآن الكريم رغبة إتقانهّ ،
ّ
ومدرسابمدرسة الشيخ أباغوني اإلسالمية،
وفي عام 1995م التحق بقسم الدبلوم في ّ
كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية بميدغري ،وبعد مض ّي سنة
نال القبول بجامعة ميدغري1996 ،م ،4وفي السنة الثالثة بالجامعة شارك أبابا مع بقية أفراد فوجه في رحلة علمية إلى
قرية اللغة العربية -إنغاال ،فقضوا سنة كاملة هناك ،ثم ّ
تخرج من الجامعة عام 2001م.وكانت خدمته الوطنيةما بين
عامي 2002م 2003 -م بوالية بنوي )5.(Benue

أساتذته وشيوخه:
لقد تتلمذ الشاعر أبابا ثاني على أيدي علماء كثيرين ،فمنمهم على سبيل املثال ال الحصر ،املاهر السيد أبوبكر
الدمغراوي( ،مالم هبو) رحمه هللا تعالى ،الذي كان أول من ّ
درسه مبادئ القراءة والكتابة في اللوح ،وغوني عمر
الفاروق غوني علي أحمر ،والخليفة إبراهيم أباغوني 6.وأخذ علوم الشريعة واللغة من الشيخ أباغوني ،كما استفادأبابا
ثاني بكثير من شيوخ الطريقة التجانية في مدينة ميدغري ،الذين كان يحضر دروسهم أمثال :الشيخ أحمد أبو الفتح،
والشيخ أبو بكر املسكين ،والشيخ إبراهيم صالح ،والشيخ غوني مود غوني كولو ،والشيخ أبو بكر غونيمي،والشيخ
الدكتور حم آدم بيو،والشيخ تجاني عمر،ومالم بلو ذاكر7.

آثاره العلمية:
للشاعر أبابا ثاني مؤلفات ّ
قيمة،منها:
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-

محاضرات في مادة املعلومات العامة ،وهو املطبوع الوحيد من كتبه ،حيث صدرت طباعته 2010ممن

مطبعة املمتاز للنشر والتوزيع.
 كشف الغموض في علم العروض. الكافي في علم القافية. البالغة للمبتدئين. املطالعة دروس ونصوص.ومن دواوينه:
 أحلى األغاني ،في مدح خير األماني. كساء الفؤاد في مدح خير الزاد.الح ّب.
 ركون القلب إلى حضرة ِ معدن األسرار في مدح الشيوخ األخيار. نفحات الربيع في مديح السيد الشفيع. -الواردات في مدح سيد السادات8.

عرض القصيدة:
نظم هذه القصيدة في رثاء املرحوم الدكتور غوني عبد هللا التجاني الذي وافته املنية يوم األربعاء  18من شهر ذي
الحجة1431 ،هـ املوافق 2010/11/24م ،وهي تحتوي على أربعين بيتا ،بعنوان:الدموع املدرار:
سالت
اهتز

دموعي

كالحيا

املدرار

قلبي

والدماء

تكدرت

على

حزنا
ملا

أتاني

ذي

العلم
نعيه

واألسرار
في

الدار
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ينعاه

العلم

بكل

تحسر

ابكوه

يا

التسيل

كأبحر

من

أعين

بكت

بكل

تحسر

صرخت

هذا

الفتى

فخر

الحنيفة

والورى

أخالقه

قد

أتقن

القرآن

منذ

طفولة
ً
يافعا

يتلوه

لم

دموع

ال

فالجامعات

جمع

الشريعة

شيخ

النحاة

متمكن
هو

والحقيقة
وفي

في
عالم

كل
هو

لسن
سيف

الطريقة

البالغة
يا

له

عريبة

هو

شاعر

دكتور

هذا

املزية

مفلق

أهدى

به

القاطع

أردى

األعادي

الورى

سبل الرشاد وطرق أهل الباري
املختار

ذكر

اإلله

دأبه

يهوى

الرسول
وأهله
ُ
َيخ ْن
األمانة لم

إنفاقه
مأوى

اليتامى

طلق

املحيا

نصح

الورى

وتالوة

عز

املنصف
في

ال ـ
واألوليا

خدم
متواضع

في
ذو

األنوار

العصر

جمع

شرار

ذوي

اإلنكار

الرحمن

قرآن

األقطار

بل

محبة

الشيوخ

وأهلهم

بفخار

يدني

البعيد

كجار
ُم َـمار

وال ـ

ــدكتور

عبد

هللا

يراعتي

يسمو

به

الفتيان

غير

كاألبكار

املتلطف

يعفو عن الجاني لدى اإلقدار

غاضبا

الباري

تراه
كل

تبكيه

ثم

طالبه

باإلنصاف

ال

اآلصال

آية

قاد

في

واإلبكار

والصرف

تهدي

هللا

تزهو
في

لكاألزهار

يسقينا

املنظمة

ويناقش

فقدانه

لكاألمطار

والسالح

الطالب

وخسار

وأفادنا

التي

أدى

الطالب

على

واألحبار؟!

بالعلم

كاتب

أديب

مدى

واألذكار

فن

ذو

قومي

األعمار

حين

دأبه

وفؤاده
وينير

لذكر

صاف
الخير
ُس ْب َل

كاألقمار
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الصبور

نعم
ومكارم

أبو

فيه

تجمعت

يخطو

األخيار

بمدحه

جمعت له صفة العليم الداري

يتلو

الفاتحه

وكذلك

في

اإلجهار

يسمح

جسمه

وتال

الفاتح

املختار

املوت

بالسبابة

أن

شيخنا

املتبحر

األخالق

مسكين
ملا

العيال

الناصر!

أكرم به ،أعظم بذي األخطار!

رب

العرش

دناه

ثم

املوت

املعوذتين
عند

وأشار

أعزي

إني

فاه

َ
يا سيدي ك ِد اصطبر هذا قضا
املتواصل
عزاؤنا
ولزوجتيه
يا

سين

أبا

ثم

وزينب

الفتوح

يا موس ى ،أحمد والشريف وسيده
َّأب ْه توكل واحتسب أجرا على
يا

رب

يا

رب

رحمن

يا

ألحق

واحشره
َّ
جميع
كفر
ولترض

نرجو
شيخنا

بين

يا

رحمة
بمحمد

األنبيا
ذنوبه
رباه

واألصفيا
يا

عن

ربنا
أشياخنا

ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلى اإلل ــه على النبـ ـ ـ ــي محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد

األوليا

بإثر
التوحيد
صالة
اإلله

املصطفى

واحد
من

هو

بار

مصطفين

خيار

لجميع
وعزاؤنا
إني أعزي َي ْس َت
َ
َيانا

الدار

أهل

ذات
َ
القاري
والنذير

َّ
وأنا

خمار

يا صالح اصبر ذا من األقدار
فقد

الولي

وسعادة

يا

أنزله

في

والصالحين
واستر
كأبي

ومرشد
رب

حسن

الجنات
ذوي

جميع
الفتوح

وعلى الصحاب

األحبار
جوار
لألبرار

التقى

األخيار

عيوبه

بستار

وصحبه

األخيار

وآله

األطهار9

الدراسة التحليلية ملرثية " الدموع املدرار"
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-1

الفكرة :لقد توخى الشاعر أبابا ثاني معاني سامية جميلة في هذه املرثية ،وفقا ملا تعارف عليه النقاد في فن

الرثاء ،ومن ثم تضمنت القصيدة:
أ -الندب :وهو شدة بكاء الشاعر وحزنه وضجره على فقد امليت ،حيث بكى واستبكى القوم معهّ ،
وتخيل بكاء ما
تعهده املرثي بالتعليم ،أو الذكر ،أو االستئناس ،ووقع ذلك من البيت األول إلى الخامس .ويبدو أن تأبين الشاعر
في تلك األبيات مشحون باملبالغة إيهاما ملدى حزنه على املتوفى ،ألن القلب الحزين حقا منشغل بنفسه عما
حوله ،وإنما لجأ إلى تلك املبالغة والتأكيدات لتكون عوضا عن ذلك الحزن الفاتر نسبيا ،ومن ثم عرت األبيات
من حرارة العاطفة الكئيبة.
ّ
املرثي من كل ناحية ،ورصد
ب -التأبين :وهو ذكر أخالق الفقيد وخصاله الحميدة ،وقد تتبع الشاعر محامد
مخايله العلمية ،وأخالقه السامية سواء في معاملته مع الطالب واألهل والشيوخّ ،
وبين حرصه املتفاني في إسعاد
واستمر ّ
ّ
مجسدا لهذا الجانب النبيل
الناس نصحا وإرشادا وتعليما ،وأعرب عن ولوعه بذكر هللا وتالوة القرآن،
في املرثي حتى وصف حالته عند االحتضار يتلو الفاتحة واملعوذتين وصالة الفاتح ،ويمسح جسمه بها ،ويشير
بسبابته إلى السماء؛ للداللة على أن هللا واحد .وبلغ عدد األبيات التي ّ
عدد فيها محاسن امليت ثالثة وعشرين بيتا
( )23من البيت السادس ( )6إلى الثامن والعشرين (.)28
ولعله يمكن القول إن الشاعر كان يشده عند قرض هذه القصيدة إعجابه بالشمائل الكريمة التي تحلى بها املرثي أكثر
ُ
مما أثار شاعريته الحزن ،ومن ثم فاض على لسانه تعداد املحامد ،وكانت كثرة األبيات فيها إحدى مدعمات هذه
الدعوى ،ثم فتور عاطفة الحزن التي كانت مدعاة للمبالغة املفرطة في األبيات الخمسة األولى.
كل ّ
والت ّ
ج -التعزية :عزاء الشاعر ألهل الفقيد ،من زوجته وإخوته وأبنائه وبناته ،وأوصاهم ّ
بالتو ّ
صبر ،والدعاء له
بالجنة ورضوان هللا ،وذلك في عشرة أبيات ( )10من البيت التاسع والعشرين إلى الثامن والثالثين ،وامللحوظ أن
الستة من هذا العدد كانت في ذكر األسماء ألقرباء املتوفى ،بينما كانت األربعة في الدعاء له؛ وهو ما يرجى أن
ّ
يخفف عنهم ألم الفراق عندما يغلب عليهم الرجاء بحسن مأوى ّ
مرثيهم ،فهذا ليس بعيدا عن التعزية .أما تعداد
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األسماء فيتنافى مع املوقف الكئيب الذي هم عليه ،وال يتماش ى – ولو كانت قوية – مع عاطفة الحزن التي من
املتوقع أن تكون سيدة املوقف ومالئمة ملقتض ى الحال .ومن ثم ،يصدق ما سبقت اإلشارة إليه في النقطة
السابقة أن عاطفة اإلعجاب هي التي تسيطر على قلب الشاعر حينما ينظم القصيدة.
ثم ختم الشاعر القصيدة بالدعاء ملشائخه ،ثم الصالة والسالم على النبي،وعلى أصحابه وآله األطهار ،وهو في ذلك
يسير على منهج القدامى اإلفريقيين ال سيما الصوفيين منهم.
-2

العاطفة:

سبقت اإلشارة إلى أن العاطفة املسيطرة على جو هذا النص ،هي عاطفة اإلعجاب من مآثر امليت ،ويمكن القول بأنها
ّ
املرثي .وكانت جياشة قوية إلى ّ
تمثل مثار حزن الشاعر على ّ
حد كبير ،ويمكن تتبع تلك القوة من خالل املعاني التي
تتجسد واضحة في الحقول الداللية ،إذ يتشكل إعجابه بمآثرامليت في ثالثة أطر:
أ-

خلقه الكريم ،ومن نماذج الكلمات الدالة( :فخر الخليفة  -أخالقه تزهو  -مأوى اليتامى  -املتلطف  -الصبور -
أبو العيال  -الناصر  -طلق املحيا  -فؤاده صاف).

ب -سعة علمه ،ومن األمثلة(:أتقن القرآن  -يتلوه  -جمع الشريعة والحقيقة  -عالم  -كاتب  -شاعر  -في البالغة آية -
متمكن في كل فن -لسن  -أديب  -شيخ النحاة).
ج -ولوعه بالعبادة ،وترد في ذلك أمثال (:ذكر اإلله  -نصح الورى  -تالوة القرآن  -ينير سبيل الخير -محبة املختار -
مرشد األحبار  – -ذو املزية – لم يخن طالبه –-إنفاقه في سبيل هللا).
وكل هذه الحقول مجتمعة تنتهي إلى بوتقة اتصاف ّ
املرثي بالنبالة ،وهي ما سحرت الشاعر ،واستجلبت حزنه الذي لم
يرد من النصفي حقله الداللي إال كلمات ال تكاد تتجاوز إحدى عشرة ،يمكن حصرها فيما يأتي( :دموع  -حزن  -تكدرت
 -نعي  -ينعاه -تحسر  -صرخت  -فقدان  -خسار -تبكيه  -عزاء) ،بينما وردت في الحقول األخرى عشرات كلمات،
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ويؤكد هذا أن عاطفة أقوى من الشعور الحزن ،وفي ش يء من االحتراز يمكن أن يقال بأن اإلعجاب هو ما أثار الحزن
في قلب الشاعر.
 -3الخيال :وتتمثل آليات الخيال خالل هذا النص فيما يأتي:
أ-

التشبيه" :هو الداللة على مشاركة أمر ألمر آخر " أو " هو إلحاق أمر بأمر آخر بأداة التشبيه لجامع بينهما"10.

لقد افتتح الشاعر مرثية الدموع املدرار ،بتشبيه رائع يتمثل في تشبيه سيلولة دموعه على الخدين بالحيا املدرار
لكثرته  ،وشبهه أيضا بأبحر في كثرته ّ
وكمه ،وهو التشبيه املرسل املجمل .وذلك في قوله:
سالت دموعي كالحيا املدرار  ##حزنا على ذي العلم واألسرار
لم ال دموع ال تسيل كأبحر

 ##من أعين الطالب واألحبار11

ثم أعمل الشاعر الخيال حينما يتحدث عن صفات الفقيد وأخالقه حيث شبه البعيد عنده كالجار في معاملته لهم،
وهو تشبيه مرسل مجمل ،وذلك في قوله:
أدى األمانة لم يخن طالبه ##

متواضع يدني البعيد كجار12

وشبه الفقيد في مساعدته وإعانته للناس في الخيرات باألقمار في إضاءتها ،وهو تشبيه جميل ،وذلك في قوله:
نصح الورى في كل حين دأبه ##

وينير سبل الخير كاألقمار13

ويكمل السر الجمالي في هذه التشبيهات في إبراز قيمة املفقود ،وفي كشف الحالة النفسية لألديب ،إال أنه يؤاخذ على
بعض تلك التشبيهات أنها لم تتعد مجرد استيحاء الذات دون توخي املعاني العميقة ،فصنيع الحياء املدرار مثال أن
ّ
تبث األريحية في النفوس ،ويعقبه األنس والسكينة ،وهو ما يخالف الحالة النفسية التي أراد الشاعر أن ّ
يعبر عنها،
ولكنه توقف عند مظهر الكثرة ليس إال ،ويرعى االنتباه ركاكة التركيب في صدر البيت من النموذج الثاني( :لم ال دموع
ال تسيل؟) ،حيث أوقع النفي على النفي ،ومثله في الركاكة(:أخالقه تزهو لكاألزهار)و(والصرف يسقينا لكاألمطار)؛ إذ
ال يوجد ّ
مسوغ القتران الم التأكيد بـ(لكاألزهار /لكاألمطار) إال االفتقار إلى استقامة الوزن.
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ب-

املجاز :ويعني عند البالغيين الكلمة املستعملة في غير ما ُوضعت له باعتبار أنها جائزة ومتعدية مكانها األصلي 14.

ّ
استهل هذه املرثية بمجاز عقلي ،ويكون في اإلسناد ،أي في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مالبس له ،غير ما
فالشاعر
ّ
هو له بتأول .ويسمى املجاز الحكمي ،واإلسناد املجازي ،وال يكون إال في التركيب ،وذلك حين قال:
بكل ّ
العلم ينعـ ـ ــاه ّ
تحسر  ##ابكوه يا قومي مدى األعمار
فالجامعات بكت بكل تحسر  ##صرخت على فقدانه وخسار
متمك ـ ــن في كل فن يا له  ##عربية ُتبكيه في األقطار15
كيف للعلم والجامعات والعربية أن تبكي؟ فقد برع الشاعر في إسناد البكاء والصراخ إلى العلم والجامعات والعربية
مع علمه بأنها جمادات ال تبكي ،فكل هذه اإلسنادات عن طريق املجاز العقلي.
فجمال هذا املجاز نابع من شعور الشاعر وقدرته في إسناد الصور املعنوية إلى الحسية ،وذلك املجاز ،ألنها أدل في
املبالغة من التعبير الحقيقي الصريح.
-4

دراسة املوسيقى الشعرية:

املوسيقى":تعبير رمزي عن شعور أو عاطفة أو انفعال نبع اللحن فيه من أوتار خاصة ،وعلى نحو خاص ،وفي الشعر
صوت ينبع من كلمات تستقبله أذن القرئ ،ويحكم عليها بذوقه األدبي وحسه اللغوي"16.

وعلى هذا،فإن عنصر املوسيقى عنصر الزم ومهم في العمل الشعري ،وذلك أن الشعر إذا خال من املوسيقى واإليقاع،
ّ
ّ
اختل بجزء كبير مما يؤثر في نفس السامع أو أذن القارئ ،وعلى هذا ،يتم الوقوف على املوسيقى من جانبيها
فقد
الداخلي والخارجي.
أمااملوسيقى الداخلية؛ فتتمثل في القصيدة من وحدات إيقاعية موسيقية ّ
تجمل النص وتزينه ،ويكون ذلك في تكرار
( لفظي ،وصوتي ،وكذلك التصريع) وغيرها من الوحدات املوسيقية التي تساعد في إظهار جماليات النص الشعري.
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فالتصريع:وهو :إجراء العروض على حكم الضرب بمخالفتها ملا تستحقه بزيادة أو نقص17.والغرض منه استحضار
الهواجس الشعرية واستثارة العواطف والولوج إلى القصيدة بإيقاع موسيقي متواتر مؤتلف يزيد من سالسة تعبيرية
ّ
للقصيدة فنجد أن الشاعر أبابا ثاني أباغوني قد وظف هذا في النص الشعري املختار للتحليل ،وذلك على النحو
التالي :في مرثية "الدموع املدرار" استهل الشاعر هذه املرثيةبالتصريع ،وذلك قوله:
سالت دموعي كالحيا املدرار  ###حزنا على ذي العلم واألسرار
فالقارئ لهذا املطلع الرائع يجد أن مصراع البيت اتفقا وزنا وقافية وإعرابا ،وقد أحدث هذا نغما موسيقيا وإيقاعا
ُ
جميال في القصيدة ،ويطرب لسماعه األذن ،وذلك ملا نسجت من تصريع البيت األول من القصيدة ،ولذلك قال ابن
األثير " :واعلم أن التصريع في الشعر بمنزلة السجع في الفصلين من الكالم املنثور ،وفائدته في الشعر أنه قبل كمال
ّ
املصرع بباب له مصراعان متشاكالن"18.
البيت األول من القصيدة تعلم قافيتها ،وشبه البيت
وأما التكرار اللفظي :وهو إعادة إيراد اللفظ في الجملة ،حيث يأتي متعلقا بمعنى ،ثم يتكرر مع معنى آخر في
النص؛ففي القصيدة أنواع من األلفاظ املكررة ،وعلى هذا يقول ابن األثير" :واعلم أن املفيد من التكرير يأتي في
الكالم تأكيدا له ،وتشييدا من أمره ،وإنما يفعل ذلك للداللة على العناية بالش يء الذي كررت فيه كالمك؛ إما مبالغة
في مدحه أو في ذمه ،أو غير ذلك"19فمثال في "الدموع املدرار" قال الشاعر:
سالت دموعي كالحيا املدرار ##حزنا على ذي العلم واألسرار
اهتز قلبي والدماء تك ــدرت  ##ملا أتــاني نعيـ ـ ــه في الدار
العل ـ ــم ينع ــاه بكل تحسر  ##ابكوه يا قومي مدى األعمـار
لم ال دموع ال تسيل كأبحــر  ##من أعي ــن الطالب واألحبار
فالجامعات بكت بكل تحسر  ##صرخت على فقدانـه وخسار
جمع الشريعة والحقيقة يافعا  ##وأفــادنا بالعلــم واألذك ـ ــار
متمك ــن في كل فــن يا له  ##عربية تبكي ــه في األقطــار
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ذكر اإلله دأب ــه وثالوة الـ  ##قرآن ثم محب ــة املختـ ــار
نصح الورى في كل حين دأبه  ##وينير سبيل الخير كاألقمار
إني أعزي شيخن ــا املتبحر  ##املصطفى من مصطفين خيار
كررها الشاعر أكثر من ّ
نجد في هذا النص املسرود كلمات ّ
مرة فـ" العلم" أتت ثالث مرات ،والنعي" مرتين ،والبكاء"
ثالث مرات ،و " دأب" مرتين ،و"الدموع" مرتين ،وال شك أن لتكرار مثل هذه األلفاظ داللة خاصة ،فكلمات النعي
والبكاء والدموع تدل على الحزن على فقدان املرحوم ،بينما كلمة العلم مثال بكل تفصيالتها التي حاول الشاعر أن
يرصدها توحي إلى من ازدانت به حياة املتوفى من بذل العلم وخدمته ،وكلمة (دأب) بكل سياقاتها التي توحي بأن تلك
الصفات قد أصبحت سجية فيه.وهذا التكرار يش ي بنقطة التركيز في املعاني التي تحتوي عليها القصيدة ،ويمنحها إلى
جانب ذلك نغما موسيقيا يترك أثرا فعاال في ذهن السامع.
يضاف إلى ذلك إلى نمط التوازي املتمثل في انسياب جمل واطرادها على نسق واحد ،وهو لم يأت في القصيدة إال مرة
واحدة عند قوله:
هو عالم هو كاتب هو شاعر ** دكتور هذا العصر ذو األنوار
إذ جاءت الجمل على املبتدإ (الضمير)  +خبر (هو +علم/كاتب/شاعر) مما يولد نغمة موسيقية هادئة .ويحسن
التنويه بأن أدوات املوسيقى الداخلية في النص قليلة ،قلة تعني أن القصيدة اعتمدت في تشكيل إيقاعها على
املوسيقى الخارجية األساسية في التشكيل اإليقاعي العربي القديم.
ّ
وأما املوسيقى الخارجية :فتتمثل في دراسة الوزن الذي اختاره الشاعر ،حيث يتجلى أن القصيدة قائمة على
يتكون من تكرار "متفاعلن" ّ
(الكامل)الذي ّ
ست ّ
مرات على النحو التالي:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن  ##متفاعلن متفاعلن متفاعلن
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املتحرك) إلى " ْ
ّ
متفاعلن20،فتصير (مستفعلن).
وكثيرا ما تتحول " مستفعلن بسبب اإلضمار (إسكان الحرف الثاني
فعروض القصيدة كانت تامة صحيحة " ،متفاعلن " إال أن البيت األول جاءت عروضه مقطوعة" ،والقطع هو :
حذف ساكن الوتد املجموع وإسكان ما قبله"21وسبب ذلك أن البيت ّ
مصرع للضرب :املقطوع ،إال أن أغلب تفاعيله
يلحقه اإلضمار ،لتنشأ الخفة في ربوع الوزن املتثاقلة نغماته بسبب توالي املتحركات ،ثم بسبب طول التفاعيل
وتكرارها ،وكان من وحي التماس الخفة أن انحاز الشاعر من الضرب التام (متفاعلن) إلى املضمر املقطوع (مفعولن)
فيما يبلغ خمسة وسبعين في املائة ( )75%من أضرب القصيدة؛ إذ املقطوع غير املضمر منها لم يرد إال في عشرة ()10
أبيات فقط.
وإليك البيت األول مع التقطيع:
سالت دموعي كالحيا املدرار  #حزنا على ذي العلم واألسرار22

سالت دموعي كلحيل مدراري  ##حزنن عال ذلعلم ولئسراري
0/0/0/ 0//0/0/ 0// 0/0/ 0/0/0/ 0//0/ 0/ 0// 0/0/
متفاعلن ْ
متفاعلن مفعولن ْ
متفاعلن ْ
ْ
متفاعلن مفعولن
عروضه مقطوعة

ضربه مقطوع

والقافية على اختالف مدلولها بين الخليل واألخفش23تقع في نهاية القصيدة ،ولها أهمية كبيرة في تمييز الشعر عن
غيره ،ومما يدل على أهميتها في القصيدة قول ابن رشيق القيرواني" :القافية شريكة الوزن في االختصاص بالشعر،
وال يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية" 24.فإن اتحاد القافية يؤثر تـأثيرابالغا في نفس السامع ،حيث يتعاهد في نهاية
كل بيت سماع نغمة متسقة توقظ حاسته وترعىانتباهه ملسايرة معاني القصيدة والتناغم مع ما ترسله من شحنات
عاطفية ،ومن ثم فإنها جزء ال ّ
يتجزأ من املوسيقى الشعرية الجميلة الساحرة.
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فقافية هذه القصيدة تنتهي بحرف الروي (الراء) ،وهو صوت تكريري مجهور قبله ألف الردف عالوة على كونها
موصولة بالياء ،فهذه الصفات تساعد على خلق توازن نغمي للقافية تعويضا ملا قد يفقده وزن القصيدة بسبب ما
ّ
أصابها من القطعّ ،
فيكون املد قبل الروي املتكرر صوته واملد بعده صوتا مستطيال يغطي النبر املحذوف ،ويولد
إيقاعا ينساق مع طول بقية التفاعيل في القصيدة ،ولكنه ليس متثاقال مثل أكثرها ،وإنما هي خفيفة خفة متالئمة
ُ
مؤذنة بنهاية القصيدة ،التي ال يحسن أن تكون ثقيلة؛ ألنها آخر ما يقرع األذن ،وهذه ميزة تتوخى في اإليقاع املوسيقي
على اختالف مشاربه.
الخاتمة:
تناولت الدراسة مرثية الشاعر أبابا ثاني أباغوني املعنونة بـ" الدموع املدرار" للدكتور غوني عبد هللا التجاني ،حيث
تحدثت عن نشأة الشاعر راصدة العوامل املؤثرة على تكوينه األدبي والفكري ،ثم أردفت بالوقوف على القصيدة
َّ
مبينة ما انطوت عليه من مميزات فكرية وأسلوبية دون اإلغفال عن اإلشارة إلى مواضع لم توفق فيها القصيدة،
لتنتهي إلى نتائج ،أهمها:
-

أن الشاعر أبابا ثاني من املولعين بالتحصيل العلمي ،ومن شعراء ميدغري.

أنه يغلب على املرثيةالتأبين بتعداد مآثر امليت ،وكانت الحقول الداللية للقصيدة تؤيد هذه الرؤية ،كما ورد
ّ
فيها الخيال الذي ُو ِفقت في بعض نماذجه وأخفقت في بعضها ،أما اإليقاع فكان يتناسب طول الوزن لتشعب املعاني
وتدفقها .وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
قائمة الهوامش واملراجع:
 -1أم الشاعر ،السيدة عائشة ،مقابلة شخصية معها ،في دارها بـ بلونكتو ،ميدغري ،يوم الجمعة بتاريخ2019-11-23 :م ،في تمام الساعة
السادسة مساء.
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 -2مقابلة شخصية مع الشاعر أبابا ثاني في بيته بميدغري ،يوم السبت بتاريخ 2018-12-01م ،في الساعة العاشرة صباحا.
 - 3معاذ محمد (الدكتور) ،وقفة مع بعض الشعراء الشباب في مدينة ميدغري( ،ط ،1مطبعة املمتاز للنشر والتوزيع عام
2011م) ص.109 :
 -4املرجع نفسه والصفحة.
 -5أباغوني ،مقابلة شخصية معه ،في مكتبه بقرية اللغة العربية – إنغاال ،يوم األربعاء 2019 /01/29م.
 -6أباغوني ،مقابلة شخصية معه ،في بيته ،يوم السبت بتاريخ 2019-05-01م في الساعة الحادي عشر صباحا.
 -7أباغوني ،مقابلة شخصية معه ،في بيته ،يوم السبت بتاريخ 2019-19-01م في الساعة الرابعة مساء.
 -8أباغوني ،مقابلة شخصية معه ،في مكتبه بقرية اللغة العربية‘ إنغاال ،ميدغري ،يوم األربعاء بتاريخ 2019-16-01م في الساعة الرابعة
مساء.
 - 9أباغوني ،قصيدةالدموع املدرار( ،مخطوطة) ص2 - 1 :
 -10عباس ،فضل حسن ،البالغة فنونها وأفنانها( ،ط ،2دار النفائس باألردن،سنة 1429هـ) ص.21 :
 - 11أباغوني ،أبابا ثاني ،قصيدة الدموع املدرار ،ص.1 :
 - 12أباغوني ،املصدر نفسه ،ص2 :
 - 13أباغوني ،املصدر نفسه والصفحة.
 -14حامد ،عوني ،املنهاج الواضح للبالغة( ،املكتبة األزهرية للتراث ،د.ط ،د.ت).213/3،
 - 15أباغوني ،قصيدة الدموع املدرار ،ص1 :
 - 16علي ،علي صبح ،البحث األدبي بين النظروالتطبيق( ،ط،1د.ت ،ص.16 -15 :
 -17محمد ،مصطفى ( الدكتور) ،أهدى سبيل إلى علمي الخليل( ،ط ،1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 1423هـ 2002 -م) ،ص.84 :
 -18ابن األثير ،نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ،املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق :محمد محي الدين
عبد الحميد (املكتبة العصرية للطباعة والنشر – بيروت ،عام 1420هـ) ،،ص .237
 -19ابن األثير ،املرجع نفسه ،ص .147
 - 20أحمد  ،عبد املجيد محمد خليفة ( ،الدكتور) ،في املوسيقى الشعرية :إعادة قراءة العروض( ،ط ،1مكتبة العروضية للتراث،د.ت)
ص.47:
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 - 21أحمد ،املرجع نفسه ،ص55 :
 - 22أباغوني ،قصيدة الدموع املدرار ،ص.1 :
 -.23محمد فتاوي (الدكتور) ،الكامل في العروض والقوافي ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم(،ط ،3دار الفكر العربي – القاهرة ،سنة
 1417هـ  1997 -م) ص219 :
 -24ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعرونقده ،محمد محيي الدين عبد الحميد( ،ط ،5دار الجيل ،سنة  1401هـ  1981 -م) ص159 :
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فن النثر لدى الكاتب الشيخ أيب بكر غنيمي الربانوي :كتاب اآلداب
واألخالق الكرمية أمنوذجا
إعدإد:
ادلكتور محمد احلاج ميدغو
حمارض بقسم ادلراسات العربية جبامعة والية يويب ,دماترو
امللخص:
ان النرث من الفنون اليت اهمت هبا العلامء يف منطقة برنو فاختذوها سبي ًال للبيان عن الشؤون ادلينية,
والفكرية مع ًا فألفوا عدد ًا كبري ًا من الكتب يف خمتلف الفنون املعرفية قدمي ًا وحديث ًا .ومن بني هؤالء العلامء
الجالء الش يخ أبوبكر غنميي الربانوي .صاحب مؤلفات عديدة ,من أبرزها هذا الكتاب املعنون ب"
الآداب والخالق الكرمية" ,وهو كتاب ألّفه يف تربية الصبيان عىل املهنج االساليم اخلالص .وأما سبب
دراسة هذا الكتاب فيعود اىل مالحظة الباحث اهامتم الباحثني والباحثات يف ادلراسات الدبية ابلشعر
دون النرث .ومن أمهية هذه ادلراسة الوقوف عىل ما يف الكتاب من القمي الفكرية والسلوبية مع ًا.
اللكامت املفتاحية :فن ,النرث ,الش يخ ,غنميي ,الآداب ,الخالق ,الكرمية
Abstract
Mainly Arabic Literature consist of two major types- Poetry and Prose. Ulama of Borno have attached great
emphasis on Prose writing Hence, they used it to disseminate religious knowledge as well as Arabic culture
and civilization. One of such scholars is Sheikh Abubakar Gonimi Albarnawy who has published a lot of
books, prominent among which is his work entitled: (Al’aadab Wal’akhlaq Alkareema). This work holds
within its folds Islamic way of training children so that they will become better citizens of the society.
Descriptive analysis was used to study the book whereby the artistic features were studied and analyzed.
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املقدمة:
فإن القارئ ملا يحويه كتاب الشيخ أبوبكر غنيمي البرناوي 1املعنون " :اآلداب واألخالق الكريمة" ,لتتبين له ظاهرة ليست
بخافية ,وميزة غير متوارية ,اصطبغت بها هذا املؤلف ,وال يغفل عنها كل من قرأ الكتاب قراءة عميقة ,تلك هي ظاهرة
االستشهاد باآليات القرآنية ,واألحاديث النبوية الشريفة ,والشعر العربي ,واألمثال .الهدف وراء كل ذلك هو تقريب
املراد إلى العقول ,وتثبيت املعاني في النفوس ,ورفع الغشاوة عن الحقائق ,وطرح ما يغفلها الناس من أوهام وظنون.
عندما يتتبع القارئ األشعار واألمثال التي استشهد بها املؤلف في كتابه هذا سيدرك قيمة هذا اللون من البديع,
ً
وارتقائه مراتب الفصاحة املعهودة عند العرب .ففي األمثال مثال فقد عهدت عند العرب شروط وضعوها للمثل
الفصيح ,وحددوها في إيجاز اللفظ واملعنى .القارئ لهذا الكتاب سيشهد ذلك أثناء مطالعته.
النثرالعربي وأنواعه في منطقة برنو عبرالفترات التاريخية:
ً
وأما من ناحية النثر ,فقد أنتج العلماء البرناويين كتبا ,ورسائل عديدة ,تميزت ببالغة فائقة ,وعمق فكري أصيل منذ
العصور الغابرة ,فعبروا عن أفكارهم ,ووجهات نظرهم عن الشؤون الثقافية ,واالجتماعية ,والحضارية ,والسياسية,
والفكرية ,والفنية .وقد كانت منطقة كانم – برنو تمثل جسرا طبيعيا ,للتواصل بين أبناء األمتين – العربية ,واإلفريقية
 حيث تحتل موقعا جغرافيا متميزا بين الدول العربية بمفهومها السياس ي ,وبين الدول اإلفريقية غير العربية .ولقداتخذ شعب هذه املنطقة اللغة العربية لغة لألدب ,واإلبداع ,والدين ,فكان وجود األدب العربي البرناوي فى حد ذاته -
بغض النظر -عن مضمونه مظهرا للتواصل العربي اإلفريقي.2
فقد انكب علماء برنو قديما ,وحديثا – ومن بينهم مشايخها – على تأليف الكتب الدينية ,وكتابة الرسائل التى تعالج
املسائل الدينية ,واالجتماعية ,والسياسية وشرعوا كذلك "...يسجلون تاريخهم ,وانتصاراتهم الحربية ,ويذكرون أسباب
قيامهم بالجهاد ,ويردون على منكريهم ,ويصفون فى بعض املؤلفات نظامهم السياس ي ,واإلداري املستنبطة من القرآن,
واألحاديث ,وأمهات الكتب .3"...وكان الهدف الرئيس وراء املؤلفات النثرية البرناوية هو نشر الدين اإلسالمي وتعاليمه,
واصالح املجتمع ,وعالج األمراض االجتماعية السائدة ,بغية بناء مجتمع إسالمي خالص.
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ويعتبر النثر من أهم أنواع األدب العربي لدى العلماء ,واألدباء البرناويين بعد الشعر واملنظومات .وإن املصادر
التاريخية ,واألعمال األدبية التى لم تقض ى عليها يد الدهر ,تدل داللة واضحة على املهارة الفنية القيمة ,واألسلوب
البياني الراقي في التعبير ,واملقدرة الفائقة على التصوير ,التى يتحلى بها العلماء البرناويون حيث طوروها فى أعمالهم
األدبية.
املحارم:
"وهو املرسوم السلطاني الذى يصدره امللوك لصالح من يرضون عنهم من العلماء واألقربين واملخلصين من املوظفين,
مَ
وقد اشتهر ملوك كانم – برنو بإصدار هذه املراسيم ...وقد ترجم املستشرق َ(باملر) عشرين منها فى كتابه  -مذكرات عن
السودان . 4"-واملحارم شائعة أيضا فى مملكتي َبا ِق مر ِميَ ,وو َاد مي .5رغم أنه لم يعثر الباحثين ,والدارسين على أدلة تشير
مَ
مَ ُ
إلى تأثر (امل َايات) املغ مو ِميين ,ونقلهم املحارم وأسلوبه من األقطار اإلسالمية األخرى من بالد العرب..." .فإن أسلوب
كتابته الذي يتميز باإلفتتاح بالحمد والثناء على هللا تبارك وتعالى ,والصالة والسالم على النبى محمد صلى هللا عليه
وسلم ثم الثناء على امللك الذي يصدر املحارم مع ذكر مناصبه ومناقبه الحميدة ,مردفا بنصوص من القرآن
والحديث وغيرها من أسلوب الكتابة اإلسالمية كلها تدل داللة واضحة على تأثرهم وتأثيرهم بالكتابة العربية األصيلة
التى توارثوها من األدب العربى القديم .ولقيمته التاريخية اهتم به املؤرخون اهتماما كبيرا".6
املراسالت:

ً
كما سبق الحديث عنها ,كانت العربية لغة لالتصال والتفاهم ,والتبادل الثقافي ,والحضاري ,فضال عن كونها لغة
رسمية للملكة ,وقد استخدمتها َ(م َاي ُ
ات) برنو فى مراسالتهم مع حكامهم ,وأمرائهم ,ووزرائهم ورؤساء الدول اإلسالمية

املحيطة ب هم .بالرغم أنه لم يصل إلى أيدى الباحثين إال القليل منها ,فإنها على األقل تبين القيمة األدبية الفائقة,
فاالساليب الفنية الراقية التى يتمتع بها علماء كانم – برنو منذ العصور القديمة .وأما أشهر ما وصلت إلى أيدى
ُ
الباحثين هي :الرسالة التى أرسلها السلطان عثمان بن إدريس فى القرن الرابع عشر امليالدي إلى " َب مرقوق " ,حاكم مصر
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عن بعض الحوادث االجرامية التى وقعت على الحدود ,بين الدولتين من قبل بعض قطاع الطرق الذين اعتدوا على
بعض القوافل,
وفى القرن التاسع عشر امليالدي استخدمت الرسائل كأسلحة سياسية من قبل مشايخ برنو .ويظهر ذلك جليا فى
املراسالت املتواصلة بين الشيخ محمد األمين الكانمي – شيخ برنو  ,-والسلطان محمد بلو – سلطان صكتو ,وأمير
املؤمنين بأمر الشيخ عثمان بن فودي .وقد ّ
سجل الشيخ محمد بلو بعض هذه الرسائل فى كتابه الشهير 7حيث دافع
الكانمي فى رسائله عن الشعب البرناوي ,معارضا هجوم املجاهدين الفالتة على مناطق برنو .إضافة إلى هذه املراسالت
ً
مع نبالء الفالتة ,لقد كتب الكانمي عددا من الرسائل ,إلى العلماء ,واألصدقاء ,واإلخوة ,واألخوات وغيرهم من جيرانه
وأصحابه 8.

الوثائق التاريخية:
تحتل الوثائق التاريخية موقفا هاما فى األدب العربى لدى شعب كانم – برنو .ولعل أقدم ما كتب فى هذا املجال هما –
َ
و(غ مرغم) 9بينما كان الديوان سجل تاريخي مفصل عن امللوك السيفية املغومية املكتوب باللغة
ديوان سالطين برنو ِ
العربية ,كان األخير سجل مختصر عن أخبار السيفيين املكتوب بلغة الكانمبو مستخدما الحروف العربية
(العجمية) .وزعم بعض الؤرخين أن كتابة هذه السجالت عملية متواصلة قام بها العلماء أو املسجلون فى املحاكم
 . 10فإن دل هذا على
حيث سجلوا الوقائع الرئيسية فى عهد ملك من امللوك كمعلومات هامة ملن يرث العرش من بعده
ش ىء إنما يدل على أن هذه السجالت والوثائق كانت متداولة منذ القرن الحادى عشر امليالدي عندما اتخذ املغوميين
اإلسالم كدين رسمي للدولة ,كما أنه يثبت ما ذهب إليه املؤرخون أن األدب العربي نشأ وترعرع بقدوم اإلسالم إلى
منطقة كانم – برنو.
وبمرور األيام قد تواصل تدوين الوثائق التارخية والسجالت وتطور تطورا كبيرا وصار كوظيفة لعلماء املنطقة.
ُ ُ
ويتمثل ذلك بمؤلفات اإلمام أحمد بن (ف مرت َو) اإلمام الكبير وكاتب ديوان البالط امللكي فى عهد السلطان إدريس بن علي
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َ
أل مو َما ( 1603 -1570م) .فقد أدلى بدالئه فى هذا املجال وألف مؤلفان شهيران بعنوان كتاب  -غزوات السلطان إدريس
 . 11فقد خصص الكتابين لتدوين ,ووصف الغزوات التى قادها
فى كانم ,وكتاب غزوات السلطان إدريس فى برنو
السلطان فى كانم – برنو .إضافة إلى براعته فى اللغة العربية ,يعرض الكتاب ما يتمتع به العالم من عمق املعرفة فى
األدب العربي القديم ,وتبحره فى علوم القرآن ,والحديث النبوى الشريف .لكونهما مصدرين أساسيين لتاريخ كانم –
برنو ,والسيما فى القرن السادس ,والسابع عشر امليالدي فقد جذبا أنظار املؤرخين ,واملستعمرين الغربيين ,فدرسوها,
12
ونقلوها إلى اللغة اإلنجليزية.

بالرغم أنه لم يسجل من تلك املؤلفات إال القليل منها ,يبدو أن كتابة الدواوين ,وتسجيل الغزوات ,والوقائع التاريخية,
وما شاكلها مما قام به السالطين ,ظاهرة جلية ,طورها العلماء ,واألدباء فى انتاجاتهم فى منطقة كانم – برنو .لقد ذكر
ُ ُ
ابن (ف مرتو) فى مقدمته لكتابه – غزوات السلطان إدريس فى برنو – "...أنه أتى بكتابه هذا إذ أعجبته ما جاء به
َ َ
َ(م مس َب َع مر َمه) عمر بن عثمان الذي قام بتدوين الغزوات التى قام بها السلطان إدريس بن على املعروف – ِ(بك َتغ مر َم َب مي) –
. 13
فى أوائل القرن السادس عشر امليالدي"
ُ ُ
وبجانب مؤلفات ابن ف مرت َو فقد تم تسجيل عدد قليل من أعمال املؤرخين فى القرون الذى يليه منها :أعمال محمد
ومه ,واألمير ابن السلطان علي بن ُد ُن َ
َي من مبو بن علي بن الحاج ُد ُن َ
ومه (1759م) فمن أعماله التاريخية كتاب "البرنو",
ُ
الذي تناول فى مضامينه تاريخ امللوك السيفيين املغوميين .و"تراتيب إدارة مملكة ت َّبع األكبر"وهو كتاب وصف فيه
الحالة السياسية للمملكة السيفية ,مع االشارة إلى املناصب الرئيسية السائدة عصرئذ ,واملؤهالت الضرورية التى
يجب أن ينالها اإلنسان قبل أن يعين لهذه املناصب حسب مقاييس الشريعة اإلسالمية.
ومن أمثال هذا النثر فى العصر الكانمي " تحفة املرام فى قصيدة اإلمام " ملؤلفها الفقير إلى هللا يوسف بن عبد القادر
الغرغري البرناوي ,والكتاب شرح أدبي ,وبالغي ,ولغوي لقصيدة (نسيم الصبا) ,الشهيرة للشيخ محمد األمين الكانمي,
يقول الشيخ "( ...قوله) نسيم منادى بحذف حرف النداء ,مضاف إلى الصبا ونسيم ,الريح ما استلذ عند السحر
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فطابت به النفوس .والنسيم الهبوب اللين  ,كذا ذكره صاحب ايضاح اللبس ,والصبا :ريح القبول ,وهي الريح الشرقية
من مطلع الشمس إلى بنات نعش ,وريح الشمال تهب من بنات نعش إلى مغرب الشمس ,والريح الدبور ,تهب من مغرب
الشمس إلى مطلع السهيل ,والريح الجنوب تهب من مطلع السهيل إلى مطلع الشمس ,وسميت الصبا قبوال ألن العرب
يستقبلون بمجالهم مطلع الشمس والشمال شماال لهبوبها من ناحية الشمال إذا استقبلوا املشرق بوجوههم  .مضاف
إليه إن أرادبه غير املرسل بالفتح أيضا وفى عجز البيت مالحظة يقول النابغة:
...".14
أمن آل مية رائح أو مغتدى *** عجالن ذا زاد وغـير مـزود
لهذه القطعة وغيرها فى طول الكتاب وعرضه ظواهر عدة منها كثرة االستشهاد واالقتباس من كتب العلماء
املشهوريين منهم من غير النيجيريين مثل اإلمام شهاب الدين أبو جعفر أحمد بن يوسف والسيوطي وغيرهما .ومن
ناحية أخري االستشهاد بأشعار فحول الشعراء كالنابغة الذبيانى ,وزهير بن أبى سلمى ,واملتنبي وغيرهم مما يدل داللة
واضحة عن علم الكاتب ومطالعته الواسعة فى فنون املعرفة .وال ينس ى الباحث ظاهرة االستشهاد باآليات القرآنية
واألحاديث النبوية الشريفة فى كتابه هذا وكذلك تحليل املسائل اللغوية بطريقة نحوية حينا وبالغية حينا آخر.
ً
أما فى القرن العشرين ,والحادى والعشرين ,فقد تطور النثر التعليمي تطورا كبيرا ,وكثر العلماء الذين ُّأدوا أدوارا فى
ً
هذا املجال .وفى هذا العصر تحديدا ,ثارت الخصومات ,والجدل فى املسائل العقدية ,بين العلماء فى برنو ,فألفوا الكتب
ّ
"سكين قاطع
فى مختلف فنون املعرفة ,منهم على سبيل املثال :الشيخ أبوبكر املسكين البرنوي .ومن أبرز مؤلفاتهِ :
للوتين " ,وهو نثر يحتوي على أربع وثالثين صفحة ,ومطبوع بطبعة تصويرية بمطبعة َ(ي من ُق َ
وسا) كنو صفر 1387
ً
م
هـ1967م .وكتبه ردا على رسالة كتبها عالم من علماء برنو يسكن فى اململكة العربية السعودية ,واسمه (غوني إن ِغ مر ِمه ),
فكتب هذه الرسالة إلى أهل برنو ينذرهم ,وينهاهم عن اتباع الشيخ إبراهيم إنياس وتعليماتهّ ,
فرد عليه الشيخ املسكين
من خالل كتابه هذا وأبطل زعمه .وله كتاب يسمى – (األدلة الصريحة فى الرد على صاحب العقيدة الصحيحة
1392ه) وهو مخطوط يحتوى على خمس وخمسين ومئة صفحة ,كتبه ردا على كتاب "العقيدة الصحيحة " للشيخ
ُ
أبو بكر محمود غ ِمي .
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ّ
وقد ألف الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني مؤلفات تاريخية قيمة ,يشار إليها بالبنان .فهو بنمزلة املرجع لطالب
العلم ,باالضافة إلى مؤلفاته النثرية فى الفقه ,والتوحيد ,وعلم الفلك ,والحديث ,وعلوم القرآن وغيرها .فمن أشهر
مؤلفاته التاريخية  :تاريخ اإلسالم وحياة العرب فى إمبراطورية كانم – برنو طبع بمطبعة الحلبى القاهرة 1976م.
واألبعاد التاريخية لإلسالم فى إفريقية ,والدعوة اإلسالمية الطرح الجديد 1992م .تناول فيها تاريخ املمالك اإلسالمية
اإلفريقية ,وفيما يلي نموذج من الكتاب:
"...وأما بالنسبة للجزء الشرقى للقارة ,فقد تأخر انتشار اإلسالم نسبيا ,وذلك إلعتماد اإلسالم فى انتشاره على الحركة
التلقائية ,للقبائل العربية ,وقوافل التجار ,وتنقالت الدعاة من العباد ,والنساك من الطائفة الصوفية .ومن املؤكد أن
تحركات هؤالء جميعا ,تتأثر باملوانع الطبيعية كاملمرات املائية ,أو املناطق الجبلية الوعرة ,كما رأينا ذلك بالنسبة
للحبشة التى تعتبر املكان األول لجماعة املسليمن بدينهم الجديد ,واملعروف أن ارتباط شرق إفريقيا باملحيط الهندي
 .15فهذا الضرب من النثر وهو النثر العادي الذي يقال فى لغة التخاطب ليس
أكثر من ارتباطه بواقع القارة اإلفريقية"...
له قيمة أدبية فنية إال ما يجري فيه أحيانا من أمثال وحكم وأسجاع وغايته غالبا التعليم والدفاع عن األفكار
ً
السياسية وما شابهها .ومن فنون النثر أيضا فن الخطابة.
التعريف باملؤلفات النثرية للشيخ أبوبكرغنيمي البرناوي:
ّ
وأما في املجال النثري ,فقد ألف الشيخ بقلمه السيال عددا من املؤلفات في العقيدة ,والشريعة ,والطب النبوي ,وغيرها
من الفنون املعرفية .فمن مؤلفاته في العقيدة -:كشف البلوي عن ضعفاء املسلمين  .-وهو كتاب صغير في الحجم,
مليئ بمعلومات قيمة ,يقع فى ّ
ست صفحات ,وتناول فيها مسائل التوحيد والعقيدة .وقد أشار إلى أن األشعرية هي
ّ
العقيدة الصحيحة ,فأتى بأدلة نقلية ,وعقلية تأييدا لرأيه ,وقد ألفه عام سبعة عشر وأربع مئة وألف هجرية وال يزال
ً
 .16ومنها -:انقاذ الهالك في تفسير "على العرش استوي " -وهي رسالة تقع في ثمان صفحات .كتبها ردا على
مخطوطا
 .17ومنها -:ثالث في ثالث خروج من امللة -وهي رسالة في
الشيخ جعفر محمود آدم رحمه هللا عن قضية تفسير هذه اآلية
ّ
ً
 .18وأما في الشريعة ,فقد ألف كتابا سماه -:حصن الزوجين -وهو
العقيدة ,كتبها الشيخ ردا على خصومه اإلزاليين
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ً
ُ
عبارة عن ك َت ّي ٍب غني بمعلومات قيمة ,يقع في أربع صفحات ,عالج فيه الكاتب حقوق الزوجين ,وآداب املعاشرة  ,وألفه
ّ
 .19كما ألف كتاب – اآلداب واألخالق الكريمة -الذي هو موضوع هذا البحث
عام تسعة عشر وأربع مئة وألف هجرية
وكنهه  .وأما في الطب فقد كتب -:كان كافيا شافيا -وهو عبارة عن كتاب يقع في إثنـتان عشرة صفحة ,تناول فيه الطب
ّ
النبوي عالجا من األمراض .وقد ألفه يوم الخامس والعشرين من شهر املحرم عام إثنان عشر وأربع مئة وألف هجرية
ّ
 .20وفي العروض قد ألف مذكرة عن الدائرة
املوافق  – 15أغسطس -عام إحدى وتسعين وتسع مئة وألف ميالدية
.21
العروضية الخليلية ,وجعله جزءا من ديوانه الشهير :حدائق ذات بهجة
كتاب اآلداب واألخالق الكريمة:
عبارة عن كتاب يقع في إثنتان وسبعين ()72صفحة ,يحتوي على عشرين فائدة ,تناول في كل فائدة اآلداب واألخالق
الطيبة اإلسالمية التي ينبغي أن يتحلي بها صبيان املسلمين "...ألن املرء يبلغ بأخالقه الحسنة ما ال يبلغه القائم
والصائم ومن لم يتعلمها في صغره ال يقدر أن يطبقها في كبره" ثم أردفها برسالتين وقصيدتين جميلتين .والكتاب
مطبوع طبع للمرة الثالثة عام إحدى وعشرين وأربع مئة وألف هجرية ,اذن للكل في التصوير والطبع بدون تبديل و
تحريف .ففيما يلي دراسة تحليلية للكتاب:
ً
أوال :دراسة تحليلية ألهم أفكارالكتاب:
املقدمة:

وهي عبارة عن مدخل ملضمون الكتاب ولبه ,إذ تناول فيها الحمد والثناء على املولى ّ
عز ّ
وجل ,والصالة والسالم على
سيد البشر سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ,مبينا موضوع كتابه وكنهه على وهو
اآلداب واألخالق اإلسالمية الكريمة السمحة مستدال بقوله صلى هللا عليه وسلمُ " :
بعثت ألتمم مكارم األخالق ,"...مع
ّ
اإلشارة إلى أن الكتاب هدية متواضعة من معهد النور للشيخ غنيمي إلى معاهد العالم اإلسالمي .فقد ألفه الشيخ
لتعليم الصبيان تلك األخالق الكريمة التي تضمن لهم عيشة مرضية في الدنيا ,وفوزا ونجاة في اآلخرة ,ألن التعليم في
الصغر كالنقش على الجحر ال يزول مهما طال العمر .فإن لم يتعلم الصبيان هذه األخالق الكريمة يصعب لهم فمهما
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والتحلى بها في كبرهم .تتحلى هذه املقدمة ببراعة االستهالل وفاتحة الكالم ,إذ يتجلى فيها املوضوع الذي أراد الشيخ
إيصاله للقراء .ومما زادتها رونقا وجماال استخدام األحاديث النبوية الشريفة ,واألبيات الشعرية لللتوضيح ومزيد من
البيان .ومن هذا املنطلق انطلق إلى البيان عن هذه اآلداب كما يلي:
ّ
أما فالفائدة األولى ,فقد حث فيها الشيخ األوالد على معرفة قواعد اإلسالم الخمسة فهي أساس اإلسالم ودعائمه ,فهو
أول شيئ يجب أن يتعلمه الصبيان حفظا وتحقيقا ,حتى يرسخ في أذهانهم ,ويجري على ألسنتهم .ثم تبعها بقواعد
اإليمان الستة وذكرها واحدا إثر آخر ,فهي الثانية في الترتيب بعد معرفة قواعد اإلسالم .وقد تحدث عن اإلحسان
مبينا تعريفه كما ورد في الحديث الذي رواه اإلمام مسلم مع االشارة إلى أن مجموع هذه الثالثة هي ما تسمى بالدين,
والدين عند هللا هو اإلسالم .وحذرهم على أال يموتوا إال وهم مسلمون ألنه من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه
وهو في اآلخرة من الخاسرين الهالكين .وقد اتبع الشيح منهج التعاطف والسهولة في مقدمة هذه الفائدة واختتمها
بالحذر والجذر والتأنيب ,إذ ينبغي استخدام كال املنهجين في تعليم الصبيان.
وأماالفائدة الثانية ,تناول الشيخ أهمية تأديب الصبيان بآداب اإلسالم مستهال بالبيان عن عقوق الوالدين وسلبياته,
فمن لم يبر والديه ويحترمهم كما شرع هللا تبارك وتعالى فإنه سيكون من النادمين في الدنيا ,فسيكون أبناؤه مصدر
ببر الوالدينّ ,
ندامته ,فكل من أراد أن يفوز بالجنة وينجو من النار فعليه ّ
فبروا يبركم أبناؤكم ,والجنة تحت أقدام
األمهات .ولكي يظهر أهمية ّبر الوالدين أشار إلى أنه مهما عمل العاق من العبادات بمختلف أنواعه فلن يدخل الجنة
ما دام أنه عاق لوالديه .ثم تناول مسألة إعطاء ذي القربى حقوقهّ ,
ومد يد العون للمسكين ,وابن السبيل ,محذرا عن
التبزير والسرف ألن املبزرين إخوان الشيطان وأعوانه ,ولكن ال تبزير والسرف في األعمال الخيرية مهما كثر ,فحث على
الصدقة والعطاء ,واملداومة على فعل الخيرات روحيا ومعنويا .وتواصل باليبان عن حب اآلباء لألوالد ,فيرى الشيخ أنه
يجب أن يكون حب اآلباء ألبناءهم حبا وسطا ,مبني على االرشاد ,والتوجيه ,والتقريب ,ال أدبا يجعلهم ينفرون منهم,
وتمنعهم الحرية ,وليس حبا مسرفا .وقد أبطل عادة من عادات أفراد شعبه حيث يزعمون أنه إذا كان اإلبن سمي
والدهم أو اإلبنة سمية والدتهم فإنهم يدللونهم ويفسدون تربيتهم إذ ال يحذرونهم إذا اساؤا التصرف ,وال يرشدونهم
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مع كونهم صبيان في أمس الحاجة إلى االرشاد والتوجيه ,فمن لم يربي أبناؤه تربية حسنة ,فينقلب عليه اإلبن أو اإلبنة
ويكون عاق له.
وأما الفائدة الثالثة ,فقد تناول مسألة قول الحق ,فهو أدب من آداب اإلسالم الذي يجب أن يتعلمه صبيان املسلمون
منذ صغرهم ويتبادر إلى أذهانهم ,ألن الذي يسكت عن الحق شيطان أخرس ,فيجب قول الحق ولو كان مرا ,ولكن في
املواضع التي يرجى القبول واالنتفاع ,مستدال بقوله تعالى ( :وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ
بينهم .)...ثم تحدث تناول مسألة الوعظ واالرشاد والتوجيه مبينا بأنه يجب على العلماء بالوعظ ألنهم ورثة األنبياء
يجب أن يتحملوا كل األذى والصعاب والتحديات في مهمتهم ,وليلتزموا بمنهج الدعوة بالحكمة واملوعظة الحسنة,
 .22وملزيد
واآلداب الكريمة ,وتعظيم شعائر هللا ,فهي... ":كالقشر بالنسبة للشجر ومتى تزع القشر من الشجر يموت"...
من البيان والتوضيح ,أشار إلى أن من أهم شعائر اإلسالم إفشاء األمن والسالم ,وإظهار التودد ,ولو على غير املسلمين
مستدال بما دار بين الرسول صلى هللا عليه وسلم وزعماء قريش كما ورد في كتب السيرة النبوية .وفي الفائدة الرابعة,
تناول الشيخ مسألة فضل احترام العلماء ,واألولياء األجالء .كما تناول مسألة قوله تعالى ( :الرحمن على العرش
ً
االستوى ) مبينا وجهة نظره ,ومبطال آراء خصمه عن هذه القضية ,وذلك في الفائدة الخامسة .وفي الفائدة الساسدة
ً
تناول قضية حرمة الرسول صلى هللا عليه وسلم من ناحية ,وفضل الصالة عليه من ناحية أخرى .مستدال باآليات
القرآنية ,واألحاديث الشريفة ,واألشعار.
وأما في الفائدة السابعة ,عالج مسألة اإليمان بالرسل عليهم السالم ,ثم تحدث عن التقوى ومكانته في الفائدة الثامنة.
ً
ً
وأما الفائدة التاسعة ,فقد عرض حديثا طويال ,واضحا عن أهمية طلب العلم .وقد خصص الفائدة العاشرة للحديث
ً
عن أهمية إفشاء السالم ,واألمن فهما أساس االستقرار ,والتقدم ,مبينا في ذلك ,فضل احترام الكبار .كما تناول آداب
األكل في الفائدة الحادية عشر بالبيان والتوضيح .وفي الفائدة الثانية عشر تحدث عن آداب دخول املتازل كما حث
اإلسالم عنه .وفي الفائدة الثالثة عشر تناول الشيخ مسألة الصالة ,والصيام ,واملحافظة على الفروج ,وطاعة الزوج
ً
بين الفتيات املؤمنات ,مبينا أنه كل من حفظت ذلك تدخل جنة ربها .وأما الفائدة الرابعة عشر فقد تناول قضية
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ّ
َّ
حسن إسالم املرء ,وحث الفيان ,والفتيات ,والكبار ,والصغار على ترك ما ال يعنيهم ,وأال يكثروا من النوم ,وأن يتجنوا
ّ
اليمين الفاجر ,وأال يكثروا املزاح ,وأن يتركوا الجدال ,فقال... " :اتركوا فضول الكالم ,والطعام ,وفضول النوم ,ألن
.23
أكثر ما يفقر الناس كثرة النوم ,فالنوم دواء ,فإذا كثر فقد صار داء...واتركوا الجدال ولو كنتم محقين"...
وأما الفائدة الخامسة عشر ,فقد خصصه الشيخ للحديث عن أهمية السخاء ,والجود والكرم .كما تناول أهمية
الوقت في الفائدة السادسة عشر .وتطرق إلى الحديث عن ِب ُّر الوالدين واحترامهم ,وعدم عقوقهم كي ينال اإلنسان
ّ
ً
سعادة الدارين ,كما تناول مسألة استخدام السبحة عند األذكار ,مبطال زعم خصومه .وحذر اآلباء من إرسال أبنائهم
ّ
إلى مدارس النصارى -حسب اعتقاده -وحث على التمسك بالتعليم اإلسالمي ,العربي فقط -دون غيرها .-وتواصل
بالحديث عن أهمية الطب النبوي .ثم ّ
كرس الفائدة الثامنة عشر لنصيحة السيدات بما ينفعهم في الدنيا واآلخرة .ثم
ً
مستدال باألدلة النقلية ,والعلقية .وفي الفائدة العشرون تناول
تحدث عن التقوى مرة أخرى في الفائدة التاسعة عشر
ّ
مسألة أهمية العلم النافع ,وحث على االجتهاد في طلبه ,ألنه يرفع اإلنسان إلى القمة.
بعد هذا الحديث املفصل عن تلك املسائل التي إذا قرأها الصبيان -وغير الصبيان -قراءة جيدة ,وفهموا مضمونها
ً
ً
ً
فهما دقيقا ,واستخدموها في حياتهم اليومية ,فإنهم سيصبحون مثال أعلى في اآلداب ,واألخالق الكريمة ,مما يجعلهم
يسعدون بحياتهم الدنيوية ,واألخروية .ثم تواصل بتقديم هدية كبرى ,وتحفة عظمى للطالب ,وهي بمثابة ملخص ملا
تقدم في تلك الفوائد العشرون ,كاحترام األساتذة ,العلماء ,والنساك األجالء وطاعتهم ,وحضور حلقاتهم التعليمية.
كما تناول في النقطة األخيرة نصيحة لألوالد املشايخ الذين يرثون آباءهم بعد وفاتهم بالنسب كأبناء امللوك ,فيرى أنه
شيئ خاطئ فيجب على األبناء يبذلوا الجهد الجهيد ,ويطلبوا العلوم الشرعية ,ويفقهوا الدين قبل أن يتأهلوا ملثل هذه
املناصب واملراتب.
ً
ثانيا :دراسة تحليلية لصور من أساليب الكتاب
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وفي هذا الصدد ,سيتطرق الباحث إلى دراسة قيم أسلوبية يثري بها هذا الكتاب ,والذي يستحسن أن يلقى نظرة
فاحصة في مضمونه بغية إخراج تلك العناصر الفنية التي استوظفها الكاتب في كتابته ,ومنها ما يلي:
 -1االستشهاد واالحتجاج باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة:
ً
ً
الشاهد في االصطالح قول عربي(شعرا أو نثرا) قيل في عصر االحتجاج يورد لإلحتجاج به على قول ,أو رأي ,أو قاعدة.
والحجة ما ّ
 .24فمن اطلع في كتاب اآلداب واألخالق الكريمة يتضح له
دل على صحة دعوي ,وقيل الحجة والدليل واحد
ً
جليا بأن الكاتب قد كثر من االستشهاد واالحتجاج بآيات الذكر الحكيم ,وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم إلثبات
رأيه ,ألنه يجد في ذلك حجة دامغة ,ويرد على خصومه ,فحينما أراد أن يثبت أهمية قول الحق استشهد بقوله تعالى(:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم ,)...وحينما تحدث عن أهمية الوعظ واالرشادر استشهد
ً
ً
بقوله تعالى( :أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين) .ولكي يتلطف الواعظ باألدب ,ألن األدب وتعظيم
ً
مستدال بقوله ّ
عز ّ
وجل( ومن يعظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب).
شعائر هللا هما أساس هذا الدين
وحينما تناول مسألة اآلداب واألخالق الكريمة في مستهل الكتاب استشهد بقوله صلى هللا عليه وسلم (:بعثت ألتمم
ً
مكارم األخالق .)...وعندما تناول حوارا عن مسألة التوسل بالرسول صلى هللا عليه وسلم استشهد بقوله ( :توسلوا
بجاهي فإن جاهي عند هللا عظيم).
 -2االستشهاد بالشعر:

ً
وأما االستشهاد بالشعر فقد حظي بحظ وافر في هذا الكتاب ,تحوي كل صفحة من صفحاتها بيتا أو أبيات من شعر
ً
ً
ً
بعض الشعراء البارزين الذين عاشوا في العصور القديمة ,وخلفوا تاريخا مجيدا ,وآثارا يشار إليه بالبنان أمثال
ً
الخطيئة ,واإلمام الشافعي ,والبوصيري ,كما يستشهد بأشعار الشيخ إبراهيم إنياس حينا ,والشيخ أبوبكر املسكين
ً
حينا آخر .فحينما أراد أن يثبت أهمية تعلم اآلداب الكريمة منذ الصغر استشهد بقول الشاعر:
باتت تمزق أثوابي وتضرنبي *** َأب َع َد شيبي تبغي مني األدبا
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ثم استشهد بقول الشاعر:
َ
ِمن ُن اإلله على العباد كثيرة*** وأجلهن نجابة األوالد
ً
ً
أثباتا ألهمية تربية األبناء ليكونوا قرة أعين لآلباء ,وسندا للمجتمع ,والوطن بصفة عامة .وعندما تناول فضل الرسول
صلى هللا عليه وسلم ,والصالة عليه استشهد بقول الشاعر:
محمد بشر ال كالبشر *** بل هو كالياقوت بين الحجر
كما استشهد بقول شيخ اإلسالم:
حضرة طه قبل تكوين املكان *** وله عمر طويل قبل تقدير الزمان
ّ
استدل بقول الشاعر:
وحينما أراد أن يثبت أهمية طلب العلم ,ومكانته في بناء األمة ,وتقدمها في مختلف املجاالت
م
َج ِهل َت ولم تدر بأنك التدري *** َوم من لي بأن تدري بأنك ال تدري
واستشهد بقول الشاعر:
ََ
يأمن ّن على النساء أخ أخا*** ما في الرجال على النساء أمين
ال
ّ
إن األمين ولو تكلف جهده *** البد إن من نظرة سيخون
ً
استشهادا في منع الدخول لبيوت اآلخرين في األوقات الثالثة إال بعد االستئذان أي من قبل صلوات الفجر ,وفي وقت
ً
القيلولة ,ومن بعد صالة العشاء ,وأما البالغ فال يدخل إال بعد االستئذان ولو من غير هذه األوقات مستشهدا بآية من
القرآن ليثبت املسالة.
واستشهد بقول الشيخ أبوبكر املسكين البرناوي حينما تحدث عن أهمية إفشاء السالم في اإلسالم قائال:
ُ ّ
ت ُعشرت مكارم اإلنس *** وجعل التسعة في الجفان

جملة القول أن الكاتب استشهد بأربعين ً
بيتا من شعر القدامى مما زاد من قيمة مضمون الكتاب ,وتيسير فهمه.
 -3االستشهاد باألمثال:
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الحكم واألمثال فن بياني يقرب املراد إلى العقول ,ويثبت املعاني في النفوس ألجل إيجاز اللفظ ,وإصابة املعنى ,وحسن
التشبيه ,وتقريب املحسوس إلى املعقول ,واكتساب صفة الشيوع .ولهذا تسامى هذا اللون البديع في األدب العربي.
وأصبح حكمة العرب في الجاهلية واإلسالم ,وحمل بين ثناياه جوانب شتى من التراث الفكري واالجتماعي .وغرضه
التنويه على العواقب املحمودة واملذمومة في حالة التعرض لألسباب املؤدية إلى تلك العواقب .ولذلك فقد استخدم
الشيخ غنيمي في كتابه هذا بعض األمثال والحكم لألغراض املذكورة منها على سبيل املثال:
ً
 "...ابتسم ولو كان القلب يقطر دما"...-

"...األجر ال تنقصه اإلجارة"...

-

"...إحذر عدوك ألف مرة واحذر صديقك ألف مرة"...
" ...السخي ولو ز ّل ال يسقط"...

-

"...الوقت سيف إن لم تقطعه يقطعك"...

-

"...رأس مال املؤمن وقته"...

-

"...الناس أربعة نفر عالم يعلم أنه عالم وذا هاد فاستهدوه ,وعالم ال يعرف أنه عالم وذا نائم

-

فايقظوه ,وجاهل يعلم أنه جاهل وذا مسترشد فأرشدوه ,وجاهل يجهل أنه جاهل وذا شيطان
25
فارفصوه"...

 -4استخدام السجع:
ومن الصور الفنية الجميلة في نص الكتاب" األسجاع" فقد استخدم الشيخ هذه الصورة البالغية في كتابه بعدد
كبير .والسجع من أهم خصائص النثر العربي الجوهرية ,وقد يثري وجوده إذا اجتمع فيه عناصر التناسب النثرية
الضرورية األربعة وهي :السجع ,والتجنيس ,واملوازنة ,واالزدواج .وإذا اجتمعت هذه املوكونات األربعة كلها ,كان السجع
قائدها تحقق التناسب الكامل ,والتناغم العالي الرفيع بين أجزاء الكالم املنثور في نظام الفقرات ,والجمل ,والفواصل,
والكلمات .وقد حاول الشيخ محاولة قيمة في استخدام هذه الظاهرة البالغية.
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الخاتمة:
مما سبق محاولة متواضع قام بها الباحث لدراسة فن النثر لدى الشيخ أبوبكر غنيمي البرناوي .فقد الحظ الباحث أن
ً
لهذا األديب عددا ال يستهان بها من املؤلفات النثرية ,ومنها كتاب " اآلداب واألخالق الكريمة" الذي تناول الكاتب فيه
ّ
تلك اآلداب واألخالق التي يجب أن يتحلى بها املسلمون وال سيما الصبيان ,فحث اآلباء واألمهات على أن يعلموا
صبيانهم من صغرهم ألن " التعليم في الصغر كالنقش على الحجر" .وفي نهاية الدراسة توصل الباحث من النتائج إلى
ما يلي:
ً
 -1لقد أدلى الشيخ أبوبكر غنيمي البرناوي بدالئه في فن النثر فألف عددا ال يستهان به من املؤلفات النثرية في
مختلف الفنون املعرفية كالفقه ,والتوحيد ,والطب النبوي ,والتجويد وغيرها.
 -2ومن أبرز مؤلفاته النثرية املطبوعة كتاب " اآلداب واألخالق الكريمة" الذي يقع في إثنتان وسبعين
()72صفحة ,يحتوي على عشرين فائدة ,تناول في كل فائدة اآلداب واألخالق الطيبة اإلسالمية التي ينبغي أن
يتحل بها صبيان املسلمين "...ألن املرء يبلغ بأخالقه الحسنة ما ال يبلغه القائم والصائم ومن لم يتعلمها في
صغره ال يقدر أن يطبقها في كبره" ثم أردفها برسالتين وقصيدتين جميلتين .والكتاب مطبوع طبع للمرة
الثالثة عام إحدى وعشرين وأربع مئة وألف هجرية.
ً
 -3إمتاز بكثرة االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة استدالال ملا أراد املؤلف إيصاله إلى
القراء.
 -4كثرة االستشهاد بأشعار القدامى أمثال الخطيئة ,واإلمام الشافعي ,والبوصيري ,كما يستشهد بأشعار الشيخ
ً
ً
إبراهيم إنياس حينا ,والشيخ أبوبكر املسكين حينا آخر.
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 -5االستشهاد بالحكم واألمثال بغرض التنويه على العواقب املحمودة واملذمومة في حالة التعرض لألسباب
املؤدية إلى تلك العواقب.
6كثرة استخدام األسجاع -املوسيقى النثرية -مما زاد من قيمة النص فخلق ذلك التناغم العالي الرفيع,والتناسب الكامل ,فأحسن نظام الفقرات ,والجمل ,والفواصل والكلمات.
الهوامش واملراجع:

1

هو الشيخ أبوبكر غنيمي البرناوي من مشاهير علماء مدينة ميدغري .صاحب مؤلفات عدة في مختلف الفنون املعرفية .وبفضل هللا

وكرمه ال يزال على قيد الحياة.
 2ميدغو ,محمد الحاج .ديوان حدائق ذات بهجة للشيخ أبي بكر غنيمي البرناوي (دراسة أدبية تحليلية)جامعة عثمان بن فودي ,صكتو,
نيجيريا ,بحث ّ
قدم لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية ,ص 1433 ,120-119 :هجرية.
ِ
 3غالدنثي ,شيخو أحمد .حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا .الطبعة الثانية ,دار املعارف القاهرة مصر .ص 1414 ,129:هجرية .
 4املاحي ,عبد الرحن عمر .تشاد من االستعمار إلى االستقالل (1960-1894م) ٍ .الهيئة املصرية العامة لكتاب القاهرة مصر ,ص,18 :
1975م .
 5أنظر :مدني فضل ,محمد .األبعاد الحضارية للغة العربية في املمالك اإلسالمية .دار املعارف القاهرة مصر .ص .10 :بدون تاريخ .
Palmer, Sir Richmond> Borno Sahara and Sudanese Memoirs. University Press New York.P.87. 19706
 7بلو ,محمد ( أمير املؤمنين ,السلطان) .إنفاق امليسور في تاريخ بالد تكرور .وتنغ لندن ص1957 ,199 :م .
 Palmer. Ibid. P. 199 8ترجمة الباحث
 9الوثائق التاريخية باللغة الكانورية .
Biver, A.D.H. Hisket. The Arabic Literature of Nigeria to 1804. P. 40, 1971.1
Palmer. Ibid. P.1211
Ibid. P. 561
Ibid. P.84-911
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1
ّ
بحي املجمع السكني برابرا
الغرغري ,يوسف بن عبد القادر( .اإلمام) .شرح قصيدة نسيم الصبا ,مخطوط مكتبة الباحث الخصوصية ِ
الجديدية بمدينة دماترو ,نيجيريا ,ص ,6 :بدون تاريخ .كذلك يمكن الحصول على نسخة منها في مركز الدراسات عبر الصحراء بجامعة
ميدغري ,والية برنو ,نيجيريا.
 .1الحسيني ,إبراهيم صالح ( الشيخ) .األبعاد التااريخية لإلسالم في إفرقية والدعوة اإلسالمية الطرح الجديد .مطبعة املكتبة الشمال,
َ
ُ
رقم  ,48شارع ( ط من َداغو) كنو -نيجيريا .ص1992 ,12 :م
 1غنيمي ,أبوبكر (الشيخ) .اآلداب واألخالق الكريمة .الطبعة الثالثة .ص 1421 . 67 :هجرية .

 1املرجع نفسه ,والصفحة نفسها .
 1املرجع نفسه والصفحة نفسها .
 1املرجع نفسه والصفحة نفسها .
 2املرجع نفسه والصفحة نفسها .
 2غنيمي ,أبوبكر (الشيخ) .ديوان حدائق ذات بهجة ( مخطوطة) .ص : 147.
 2غنيمي ,أبوبكر (الشيخ) -اآلداب واألخالق الكريمة -ص : 5
 2املصدر نفسه ,ص : 23
 2الجرجاني ,ص1987 ,115 :م .
2

غنيمي ,املصدر السابق .ص25, 27.,17 ,15 ,5:
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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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دراسة أدبية حتليلية لقافيَّة الدكتور عيسى أليب أيب بكر
إعدإد:
جامع سعدهللا عبدالكرمي
قسم اللغة العربية ،جامعة الورن ،نيجرياي
امللخص:
من املسمل به أن ادلراسة التحليلية تقتيض النظر يف مقومات النصوص الدبية من حيث املالمح التعبريية
والشعورية ،قبل اصدار احلمك لها ابجلودة أو علهيا ابلرداءة .وتشمل تكل القمي مرايم الفاكر ،ودالالت
اللفاظ واحياءاهتا ،مث االيقاعات املوس يقية ،والظواهر البالغية .وقصد الباحث دراسة تكل العنارص يف
قافيَّة ادلكتور عيىس أليب أيب بكر يف وصف كتاب "الدب االساليم يف ديوان االلوري" للس تاذ
ادلكتور عبد البايق شعيب أغااك؛ واكن الغرض من هذه ادلراسة هو حماوةل الوقوف عىل مقدرة الشاعر
واملؤلف وديوان االلوري .ويف الخري يدعو الاكتب اىل تزود أدابء العربية االسالميني بتوفري الاجتاهات
االسالمية ،من حيث ادلين واجملمتع ،والثقافة والتارخي ،والس ياسة واالدارة يف أعامهلم الدبية ،علام بان
االسالم هو ادلين اذلي ريض به املوىل للمسلمني ،وأمت به نعمته عىل محةل دس توره اخلادل.
ABSTRACT:
It is well known that studying a literary piece encompasses a critical look into its components and features,
all which will pave way to studying its available thoughts, emotions, imaginations, styles and rhetorical
devices. Therefore, this paper aimed at studying all the afore-mentioned in Isa Alabi Abubakar’s poem on
description and analysis of the contents of AbdulBaqy Shuaib Agaka’s book entitled “Islamic Literature in
Al-Iloriyy’s Collection” and this study is to determine the extent at which the poet fulfilled the requirements
of the descriptive poem writing in line with the Islamic trend. It is recommended that admirers of Islamism in
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their literary pieces or writings should endeavor to utilize their writing skill to promote imparting the Islamic
religious ethics and integrity inthe citizens for the uplift of the nation.

املقدمة:
َّ
من املسلم به أن النقد أو الدراسة تفسيرالنص الدبي وتحليله وتعليل ما فيه وإظهار قيمته ،ليتبين من خالل ذلك ما
في النص من معنى جليل وخيال دقيق ،وصياغة جيدة معجبة وأهداف إنسانية نبيلة ،أو يتبين غير ذلك مما يدل على
قدرة الديب أو عجزه ،وعلى تمكنه من فن التعبير أو ادعائه ،وعلى رفعة شأنه بين الدباء أو انحطاط منزلته؛ علما
بأن الدب نقد للحياة وتقويم لها ،حتى يرتقي املجتمع سلوكا وحضارة ،كلما ارتفعت عملية النقد وكلما تعددت طرقه
ومناهجه )1(.وعلى هدى هذا املفهوم سيقوم الباحث بدراسة النقاط التالية:
 نبذة عن حياة الشاعر وشاعريته.َّ
القافية.
 عرض أفكارَّ
للقافية.
 دراسة تحليلية -1نبذة عنحياة الشاعروشاعريته:

َ َ
ولد الشاعر الدكتور عيس ى ألبي أبوبكر عام 1953م في ُك َ
َّ
إلورنيين ،حيث ينتسب أبوه الشيخ
ماس ي الغانوية لبوين
َ
َ
أبوبكر إلى بيت العلم "غروما" حارة الغ ْم َبري فهو أ ْو َيوي الصل وإلوري النسب .وكانت أمه السيدة حنة تنتسب إلى
مردية جمهورية النيجر أو كتسنة ،ولعل الخيرة هي الصح)2(.

َّ
تعلم الشاعر القرآن عند الشيخ محمد بن عيس ى الغمبري إلى عام 1962م ،كما تعلم مبادئ العلوم الشرعية عند
أبيه ،ثم التحق بمركز التعليم العربي اإلسالمي-أغيغي ،حيث َّ
حصل الشهادتين اإلعدادية والتوجيهية بين عامي
1971-1965م)3(.

َ ُ
بعث الشيخ آدم عبدهللا اإللوري الدكتور عيس ى ألبي إلى بلدة ْأي َج ْي ُبو بوالية أ ْوش ْن مدرسا بمدرسة نور اإلسالم التي
أسسها الحاج أوناعوالبو عام 1971م ،ثم بعثه أخيرا إلى دار العلوم بإلورن مدرسا ثم ناظرا .ونال شهادة الدبلوم
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منجامعة بايرو-كنو ،ونال الليسانس بجامعة إلورن عام 1982م.ووظف محاضرا بكلية التربية-أورو حيث قض ى شهرا
لوظيفة أخرى حصل عليها من جامعة عثمان بن فودي-صكتو حيث عمل محاضرا بين عامي 1994-1984م،
واختلف إلى جامعة بايرو-كنو أيضا لنيل ثم املاجستير بين 1988-1985م،وخالل تلك العوام درس الدبلوم العالي في
تدريس العربية لغير الناطقين بها من جامعة امللك محمد بن سعود بالرياض عام 1991م ،ثم عاد إلى جامعة إلورن
محاضرا منذ عام 1994مونال منها شهادة الدكتوراه عام 2001م)4(.

وأما عن شاعريته ،فقد اعترف بشاعريته الفذة الشعراء النيجيريون بالعربية خاصة ،وشعراء العربية بغرب إفريقيا
عامة .وفي ذلك يقول السيد عبد الواحد جمعة أريبي" :لقد نطقت اليام وأحداثها عن شاعرية السيد الدكتور عيس ى
ألبي أبوبكر ،ما ترجع بدايتها املعروفة لدى الداني والقاص ي إلى أواخر السبعينيات منذ عام 1975م ،حين احتفل
املركز الم في أغيغي بالعيد الفض ي في الخامسة والعشرين عاما من تأسيسه .وقد اشتهر الشاعر في هذا الفن الشعري
الديباجي برقة الحس وسالمة الطبع ودقة الذوق ،وغزارة الشاعرية ،وطول النفس الفني ،وروعة اإلبراح ،وثورة
العاطفة ،ووفرة اللغة")5(.

وللشاعر مقاالت علمية عديدة في املجالت العربية املحكمة ،وعدد من املؤلفات العلمية والفنية التي منها :ديوان
صوت الخاطر (مخطوط) ،وديوان الرياض ،وديوان السباعيات ،وشعر الجهاد لدى عبد هللا بن فودي النيجيري،
وأعمال العالمة اإللوري قراءة وتلخيص ،وأساليب بالغية في بعض مؤلفات الشيخ آدم عبدهللا اإللوري)6(.

َّ
القافية:
 -2عرض أفكار
فالفكار هي املعاني التي تترجم عنها الصياغة الفنية ،كمضمون كل عمل أدبي ومحتواه ،فهي كالداء التعبيري بالكلمة
التي تعبر عن معان يريد الديب اإلفصاح عنها كتعبير النغم املوسيقي عن اللحن )7(.وكانت أفكار هذا النص واضحة في
النظم والتركيب والترتيب سليمة من تناقض بعضها بعضا ،وبعيدة عن سمة غامضة متفلسفة.

283

دراسة حتليلية لقافية ادلكتور عيىس أليب أيب بكر

جامع سعد هللا عبد الكرمي

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

َّ
القافية ملدح فضيلة البروفيسور أغاكا وتقدير جهوده في فنونه الدبية وتوقيره ملكانته الجليلة في تدريس
وتتمثل أفكار
علوم البالغة والدب والنقد ،وتهنئته على نجاحه في إخراج كتابه "الدب اإلسالمي في ديوان اإللوري" ،وهذه الفكار
موجودة في إطار النص كله فتوحي إليك تلك املعاني كلمات دالة نحو "جبل البالغة" و"هذا الكتاب" كما يظهر في
قوله:

جبل البالغة أنت عبد الباقي ** ويظل َّ
حص َتك الكالم الراقي
عطر البيان يفوح من أرجائه ** نطقا وترسمه على الوراق
يا من َّ
تعمق في الفنون يديرها ** حسب الفهوم وطاقة الذواق

وكذلك ظهرت في النص أفكار جزئية تعود إلى الدين ،والثقافة ،واالجتماع .ومن أفكار الدين:أهمية التزودبمكارم
الخالق ،مع الدعوة أيضا إلى التحلي بالقيم اإلسالمية ،من حيث اإليمان وعمل الصالحات والتواص ي بالصبر
واملرحمة للنجاء في الحياتين الدنيا واآلخرة .ومنه الدعوةإلى أخذ الحذر في مناصرة آداب السخافة والنفاق،وأن
املوهبة من هللا ال تحتاج الفرح والبغي ،بل الحمد هلل وابتغاء الدار اآلخرة ،وزاد الشاعر بأن العلم من املواهب ،ولكن
قد يظل جهال إذا كان في هوى غير هللا،فيصير أمر صاحبه فرطا بأن اتبع هواه فغوى.وفي الخير دعوة الشاعر
للمرحوم "اإللوري" بأن يجعل ثواب أعماله وجزاء متقلبات في أضعاف باقيات صالحات .فكل تلك البيانات هي التي
ساقها الشاعر في قوله:

َ
أدب اإللوري بالهداية حافل ** ف َعلى املدارس نيله بسباق
ما بال آداب تعج سخافة ** في العاملين وترتجى بنفاق
وفخار أرباب الفنون نجاجهم ** في لم أشتات الورى لوفاق
والشعر ما حث النفوس على العال ** والخير كان رغيبة العشاق
ومواهب اإلنسان تحمد كلما ** بذلت لنشر شريعة الخالق
والعلم مثل الجهل إن ملكته ** حبل الهوى ،أفض ى إلى اإلخفاق
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ومن الفكار الثقافية قوله أن "لغة الضاد لسان يعزر" إذ يتكلم به نسم كبير في العالم ،من العرب القحاح ومتعلميها
ليكونوا على بصيرة في دينهم .وأقر الشاعر أن ملمدوحه إسهاما جبارا في الدراسات اللغوية والدبية العربية في نيجيريا
على الوجه الخصكقوله" :شيدت صرحا "..تفسيرا لحديث ينص متنه في نفع املرء لهله وشعبه ولو بهديه لهم إلى
صراط مستقيم؛ وليس ببدع في ذلك بل ورثه من شيخه العالمة اإللوري .ولذلك كله قال الشاعر:
َّ
شيدت صرحا شامخا وممردا ** (للضاد) بين السود دون شقاق
لغة َّ
تعزز بالحقائق كلما

تغذي العقل باإلشراق
** جاءت ِّ

ورفعت رأسك في صفوف أجلة الـ ** ـعلماء في المصار واآلفاق
هذا النبوغ الفذ آنسه الذي

** عم البالد بفضله السباق
** فأخذت منه روائع اإلنفاق

هو آدم املعطاء أنفق علمه
هذا الكتاب ُّ
ينم عن آدابه ** وصالحه ومكارم الخالق
بلسانه العربي َّ
فصل َ
أمره ** يبدي فضائله بخير سياق

تمثل فضائل إنفاق العلم ونفع الهل والشعب ولو بهديهم إلى
وأما أفكار الشاعر االجتماعية واإلصالحية فهي ِّ
الصراط املستقيم ،وكلها من كدأب اإللوري من قبل ،حيث أسس مركزه العربي اإلسبالميَّ ،
ووحد صفوف العلماء في
شمال نيجيريا وجنوبها ،وأنشأ رابطة الئمة والعلماء ،وشارك في عدة مؤتمرات داخل نيجيريا وخارجها ،يبين فيها للناس
جميعها أن المة اإلسالمية خير أمة وسط يحرى لها أن يشد بعضها بعضا كالبنيان ،وال يتبعوا السبل فتفرق بهم عن
سبيل هللا .التي منها النفاق الذي يفسد املجتمع اإلنساني ويحدث الخصومة ،وذلك شأن اضطراب يحذر اإلسالم منه.
ولذلك يدعو الشاعر إلى إقبال القراء على الكتاب لالنتفاع بفوائده الجليلة على ضوء البيانات السابقة فقال
الشاعر:

هذا الكتاب يظل َ
أروع صنعة ** َّ
قدمتها للجيل عبد الباقي
هذا الكتاب يسر َ
روح مديرنا ** عنداإلله مقسم الرزاق
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آثار آدم في املمات حياته

** هي بعد ما يأتي الفناء بواقي

تهفو إليها النفس كي تخظى كما ** يهفو الظماء إلى شراب الساقي
والباقيات الصالحات ثوابه
َّ
للقافية:
 -2دراسة تحليلية

** نعم من الرحمن دون نفاق

ومحاور هذه الدراسة تعود إلى القيم التعبيرية والشعورية ،التي هيوضوح البنية من حيثدالالت الفكار
واللفاظ،وجمالهافي اإليحاءات واإليقاعات املوسيقية (الخارجية والداخلية)،وقوتها باملالمح البالغية؛ فهي عناصر
السلوب التي "هي الوسيلة لنقل أو إظهار ما في نفس الديب من تلك الظواهر املعنوية")8(.

َّ
القافية:
 دالالت األلفاظ وإيحاءاتها فيداللة اللفاظ :فهي تعتبر دقتها التي هي أقوى شفافية فنية في تخير اللفاظ املثرية املفردة التي يعبر عنها العامل
الصوتي من تذوق الجمال في بديع موازنته بين كلمتين)9(،ولكل لفظ من تلك اللفاظ إيحاؤه.
َّ
وعرف ابن رشيق اإليحاءات بأنها في الكالم ملحة دالة ،واختصار وتلويح ،يعزب مجمال ،ومعناه بعيد من ظاهر
لفظه )10(.وزاد عليه البروفيسور أغاكا :هي الفاتحة أمام النفس أودية االنفعاالت والعواطف ،إلى جانب ما تحمله من
أفكار ومعان)11(.

وأقول :إنما تتضمن هذه العناصر لطائف بالغية من تقديم وتأخير ،ووصل وفصل ،وذكر وحذف ،وتعريف وتنكير،
وش يء من أواصر أدبية بديعية من حسن تعليل لإلفادة.
ومن أجلى الروابط الشفافية انصداع الشعر بالخبر في "جبل البالغة" الذي يستوقع املبتدأ بمعنى حاجة الشخصية
إلى علو االسم ال اعتبارا باملسمى ،وذكر "عبد الباقي" بحرف نداء محذوف إذ ال احتياج بأكثر إلى نداءه ولكن تعريفه
للناس .يظهر كل ذلك في قول الشاعر:
جبل البالغة أنت عبد الباقي ** ويظل حصتك الكالم الراقي
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وتم اختيار الشاعر للفظ "جبل" أصوات خفيفة تعبر عن أولية تعلمه البالغة ثم يتطالبها باإلرساخ من بعيد فوقعت
الالم مشددة في آخر لفظ "يظل" إذ يكب على تعلمها انكبابا حثيثا ،ثم دنت إليه البالغة بتوسط الحرف املشدد في
لفظ "حصتك" وأخيرا دانت له بشدة وقوة ،فظهر املشدد في أول اللفظ "الراقي" راء شمسية متوسطة بين الشدة
والرخاوة ،سياقا للبروفيسور ينتدي للناس حسب أذواقهم في التعبير.
واستخدام "عطر" للبيان ملا يشم من أريحيات لطائفه ،ولكن بالغة إلى أن تنطق ثم تخلد في بطون الوراق ،وذلك مما
يبقى على الحس والعقل أحاسيس وعواطف ,مما توحي إلى الحاضر حركات املمدوح حتى تعانق بجبل البالغة وارتدى
بأكمل زيها.
وأما في قوله:
لغة تعزز بالحقائق كلما ** جاءت تغذي العقل باإلشراق
فحبذا لفظ "تعزز" من عدم التنافر لتباعد العين والزاي ،إذ العين صوت حلقي مجهور رفعا واشتدادا ملا يأتي بعده،
والزاي صوت رخو مجهور يندفع الهواء من الرئيتين مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتين)12(.

يريد الشاعر أن يصف ممدوحه بصفات جميلة منها الحفاظ على امللكات العقلية للعربي حيث أقر أنهتترفع لغة
الضاد عن غيرها واندفاعها عما يدنسها بالتشدد على معاديها ،بالحقائق التي تعد الغذاء الخالد للعقل بلفظ "تغذي"
املتشدد الذال لقوة عملية غذاء الضاد وشدة حفاظها على امللكات العقلية ،إذ هو تعبير عن التخليد البدي الثابث
العريق املحفد.
ومنها كلمة "تغذي" للعقل يجعلها أقوم قوام الحياة التي تجعل العقل ماهرا باهرا يتفتح به البصر في الحقائق ،وهي
مشددة الذال لن الطعام أو الغذاء مما يقوى العضاء وينيل الصحة الطبيعية .و"تعزز" بالزاي في صوت مجهور
حيث بلغت لغة الضاد ربوع العالم بقواها الشديدة في الزاي املشدد ولين خلقها بالزاء املخفف.
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وكذلك "يا" و"من" و"تعمق" في صورة نداء موصول بـ"من" التي تسوق له الوصاف البليعة في التعمق ,وال سيما في
صياغة أي عمل أدبي غير صياغته الطبيعية بنظرة إلى "الفنون".
وصور البالغة "صرحا شامخا" يتعاطى الجميع له ويستبلغونه منتدى رفعة بروائعه الدبية ،فظهر له االسم في رفعته
"بالجبل".
وفي "ورفعت رأسك" صورة بديعية حيث مثله بخطيب صعد إلى القمة املنبرية ليخطب املصلين ببدائع الفنون،
ووصفه بحسن إرثه الدبي من تراث شيخه اإللوري "رائد خطب منبرية" وديوان "لقطات من قصائد اإللوري".
َّ
القافية تبدو
وبلغ الشاعر قمة الذروة في استخدام الخيال الواسع لوصف أستاذه بكلمات رنانة جذابة ،وإلسالمية
أصالة فكرة الشاعر وجمال أسلوبه وشفافية روعة تصويره؛ ومن نماذجها قوله عن نوعية أدب اإللوري اإلسالمي
بتعبيره (أدب اإللوري بالهداية حافل) .ويقصد بالدب شعره ونثره لغرض التهذيب ،ولذلك قال:
هو آدم املعطاء أنفق علمه ** فأخذت منه روائع اإلنفاق
أدب اإللوري بالهداية حافل ** فعلى املدارس نيله بسباق
فالهاء صوت رخو مهموس يظل املزمار منبسطا عند النطق به ،ذلك بمعنى حسن غناء اإللوري لتأليف أشعاره ،وال
سيما خفة اللفاظ الوالية لخلق الهوينى الذي تعوده إال "بهاء الهداية" الجاهرة ملن أحدث الخصام بينهما ،فيتزيى
اإللوري برأي "إن عدتم عدنا" ،ثم اتبعته الحروف الخفيفة امتثاال لآليتين "وإن تنتهوا فهو خير لكم" و"وجعلنا
بعضكم لبعض فتنة أتصبرون."...

و"ينم" بمعنى يفش ي ،وآثر اللفظ الول لكونه بيانا عن أثر الغير ونشره في حضوره وغيابه.
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واستأنف على املدارس"بالفاء" في "فعلى املدارس نبله" للتعقيب ،ذلك أن احتفال أدب اإللوري بالهداية يتعقب
السباق في النيل والطلب.
َّ
"ما بال آداب" ففي هذه الجملة أتى باستفهام تقريري ،ونكر اآلداب الخرى إهانة لها ،إذ لم تتمثل للقيم اإلسالمية،
فتخلق السحافة وتصير آداب تفريط وإفراط .وأفادنا بلطيفة في تشبيه العلم بالجهل ،ووجه الشبه بينها تمليك أيهما
حبل الهوى الذي يقود اإلنسان املتمثل لدب ال إسالمي .كلمة "تهفو" فهي في شدة حاجة النفس إلى الش يء وعشقه
فيه وشوقه عليه عاطفة داخلية ،كما يحدث للظامئ شدة حاجته إلى الروي.
 اإليقاعات املوسيقية في النص:اهتم النقاد بعنصر املوسيقى اهتماما كبيرا ،ومما يدل على ذلك قول الستاذ أمين هللا آدمو الغمبري حيث يقول:
"ينبغي أن يعرف الشاعر مضامين املوسيقى ،وكذلك دارس الشعار ومحللها على السواء من حيث العروض والقوافي،
وما يوحى إليهم في ألفاظها وتراكيبها ومعانيها بش يء من الصناعة املتكلفة ،بل إنه –عنصر املوسيقي -لقرب ش يء إلى
الطبع املتدقق ملعرفة املوهبة الصلية واملتزايدة عن طواعية وإخيار أو كراهية وإجبار)13(.

فاملوسيقي –كما ظهر تعريفها عند الدكتور شوقي ضيف -شرح املحلل جمال املنظوم في إيقاعه الخفي ،ومحاولته
تحليل جميع ما فيه بتصوير ما لأللفاظ من جمال وما بنيها من توافق وانسجام في الحروف والحركات)14(.

وبتعريف آخر ،فاملوسيقي "تجعل القصيدة بنية حية تامة الخلق والتدوين ،والشكل والتكوين" )15(،وزاد سيد قطب
إفصاحا حتى ابتدر بقوله" :وال يفوتني أن أنبه خاصة إلى اإليقاع املوسيقي في كل بيت ،ومع أن البيات كلها من وزن
واحد إال أنها تختلف إيقاعا ،لن الوزن وحده ال يحدد لون اإليقاع ،فالوزن يؤلف املوسيقي الخارجية املحسوسة،
وهناك موسيقي داخلية ناشئة عن طبيعة توالي الحروف ومخارجها ،ال من حركات هذه الحروف التي يتم بها الوزن
العروض ي" )16(.وننتج من هذه التعبيرات أن اإليقاع املوسيقي قسمان:
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أ -اإليقاع املوسيقي الخارجي ،وهو ماله صلة بالوزن والقافية.
ب -اإليقاع املوسيقي الداخلي ،وهو ما يدرس طبيعة توالي الحروف ومخارجها.
اإليقاع املوسيقي الخارجي في النص:
البحر :اختار الشاعر البحر الكامل ،املقطوع في الضرب ،والوافي في العروض إال في البيت الول للترصيع ،وضابطه
هو:
ْ
متفاعل
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ** متفاعلن متفاعلن
مثاله في البيت الول املرصع املقطوع:
جبل البالغة أنت عبد الباقي ** ويظل حصتك الكالم الراقي
جبل لبال

غة أنت عبـ

دلباقي

متفاعلن

متفاعلن

ْ
متفاعل
ويظل حصـ

صتك لـكال

مرراقي

متفاعلن

متفاعلن

ْ
متفاعل

ومثال الوافي في العروض واملقطوع في الضرب:
أدب اإللوري بالهداية حافل * فعلى املدارس نيله بسباق
أدب إللو

ري بلهدا

ية حافلن

متفاعلن
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متفاعلن

بسباقن
ْ
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وال يوجد له -في طولها -عيب ،إذ اإلضمار الذي يحدث في بعض تفاعليل الوزن ،من التعييرات الالحقة بها ،وال سيما
في قسم الزحافات املفردة.
واختار الشاعر هذا البحر "الكامل" لنه من البحور الطويلة السهلة ذات اإليقاعات الجياشة التي تنفعل لها النفوس
وتضطرب لها القلوب ،ولنه ينتهي إلى أمور مقررة ،ومحامد محررة ،إلى جانب ما يحسه من الرقة()17في حب املمدوح –
كما يصلح للوصف -فيهيج العاطفة تعبيرا عن طواعية قلبية ومطاوعة نفسية ،فتتعدد مناقب املمدوح التي أكسبته
مكانة "جبل البالغة" بحقيقة ال مراء فيها صارم .ويثير به عواطف القراء والسامعين على سواء في طية سجل تفاصيل
املعاني وتبسيط الفكار ،والبحر هذا صالح لحمل مثل هذه العباء.
القافية :استخدم الشاعر القافية املطلقة املردوفة املوصولة املجردة عن الخروج نحو :الراقي ،سباق ،الوراق ،وآثر
الشاعر اختيار هذه القافية املطلقة-حسب فهم الباحث -إليضاح القول ،لن القافية املطلقة أوضح في السمع وأشد
تأثيرا لألذن)18(،ولن الروي فيها يعتمد ويزيد املتعة لحركة ما قبله ،وال سيما في كونه حرف مد.
َّ
للقافية -كما هو ظاهر فيها من مطلعها إلى آخرها -هو صوت القاف الذي يعتبر من أوقع الصوات في
وحرف الروي
وآثرها لآلذان ،لنه يتجهور بصوت الجرس ،ويقرع اآلذان في سماع حديثة كبرى ،إذ ليس
القوالب وأمتعها في السماع ِّ
من الصوات التي تعودها العرب كثيرا في ثنايا قصائدهم فيثير حسا مرهفا وذوقا مدربا ،ينشأ للحضور بعبقرية
الشاعر ،لكبر الرسالة التي يريد أن يؤديها إليهم بقواه العاطفية.
وأما بالنسبة لعيوب القافية ،فالقصيدة بريئة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب ،إذ ال يوجد فيها أي طارئ من
العيوب للقافية ،فالردف ملزم ،والحذومفتوح الجميع ،والروي خال من سناد التوجيه املتفرق الحركات فيه،
والوصل بالياء أو النون (في الترنم).
اإليقاع املوسيقي الداخلي في النص:
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نلمح في صدارة الشعر ،من البيت الول ،متعة اإليقاع بتقدم "جبل البالغة" خبرا على "أنت" املبتدأ ،في "الجيم"
و"الياء" و"الالم" إلى "الغين" ،نرى أنها تترفع بالتدرج من السهولة إلى الصعودة ،ذلك إذا رددنا قراءتها مع مالحظة
حروفها ومخارجها:
جبل البالغة أنت عبد الباقي ** ويظل حصتك الكالم الراقي
وفي تقرب الشدة من البعد في "يظل" إلى "حصتك" و"الراقي" بمعنى تدرج البروفيسور في تعلم البالغة حتى استقر له
ضبطها ،واستطاع دراسة العمال الدبية بها ،ثم أقبل له الجمهور في ذلك الشأن ،واعترفوا بمكانته العلياء فصار
جبال لها.
وتقدم الخبر إلسراع ما تستوقعه اآلذان ،ثم ذكر املبتدأ والنداء فحرفه محذوف للمنادى "عبد الباقي" بأنه اليناديه
فقط ،ولكن يذكر فعالياته الجبارة ،واستأنفه بـ"يا من تعمق" في البيت الثالث ليعرفه من جهله أو لم تبد له إسهاماته
الضخمة.
ولعلنا نحس اإليقاع "بال" املتبوع بالتنكير في هذا البيت "آداب" و"الم" بـ"ما" االستفهامية التي سبقهما ،تركيب ذو
ذوق سليم وسمع متمع بالصوات يشعر برنة الجرس ،فجودة ترتيبها ومناسبة مارجها بخاصة "الم" بال املرفوع ،تنبيه
با لترفع عن آداب ال أصل لها في الهوية ،إذ اللسان الذي يلحد إليه أعجمي ،و"ما" االستفهامية للتقرير بأن المر ليس
َ
دستوره قرآن عربي مبين.
فيه أدنى شك ،فال بد من االنحياز عن تلك اآلداب املاجنة إلى الدب اإلسالمي الذي كان
ما بال آداب تعج سخافة ** في العاملين وترتجي بنفاق
 الصور البالغية في النص:أ -الظواهر املعانية:
ُ
الخبر :هو ما ق ِّص َد به حقيقة الخبر أو غرض آخر غير الزم الفائدة وال فائدة الخبر)19(.ولم يزل الشاعر يخبر بمكانة
عبد الباقي أغاكا وعلو كعبه في الثقلفة العربية التي تعلم كثيرها من شيخه العالمة اإللوري ،وال سيما فيما يمس
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الدب اإلسالمي الذي يدعو إلى المر باملعروف والنهي عن املنكر والتمسك بالقيم اإلسالمية من عقيدة وعبادة
وسلوك ،كما تظهر في أشعار اإللوري التي درسها أغاكا .والبتداء اإلخبار بذلك كله ،استخدم الشاعر أسلوب الخبر
االبتدائي كما يظهر في الجمل التالية( :جبل البالغة أنت ،عطر البيان يفوح ،لغة تعزز،هذا الكتاب ينم ،هذا النبوع
الفذ آنسه ،هو آدم املعطاء أنفق علمه،أدب اإللوري حافل ،ومواهب اإلنسان تحمد ،العلم مثل الجهل.آثار آدم
حياته ،والباقيات الصالحات ثوابه)؛ فكلها جمل اسمية بابتداء الخبر.
اإلنشاء:هو ما يستدعي مطلوبا غير موجود وقت الطلب)20(.وقد أفرغ الشاعر في استعمال أساليبه ،وكان أبرزها
النداء واالستفهام والمر ،لكنها بسياقات غير مباشرة كالتقرير والتبجيل عند النداء في قوله ( َ
عبد الباقي ،يا من
تعمق) ،وقصد اإلهانة عند االستفهام كقوله (ما بال آداب) ،وترغيب القارئ عند المر كقوله (فعلى املدارس).
التقديم والتأخير :اصطلح البالغيون أن لسلوبه سياقات منها التخصيص لإلقرار بشخصية املوصوف كقوله (جبل
البالغة أنت).وكذلك تعجيل املسرة ،المر الذي أدى بالشاعر إلى تقديم املفعول به على فاعله دون أي مسوغ ،لعل
ذلك ناتج من أهمية الحصة الدبية كقوله (يظل حصتك الكالم الراقي).
التعريف والتنكير:لم يزل أسلوب الشاعر في قوله (آداب) لقصد إهانة اآلداب غير اإلسالمية تنكيرا لها لنها غير
َّ
مرحب بها في اتجاه الدب اإلسالمي .زأما العهد الذكري فيظهر في تعريف لفظ (اإلنفاق) الذي يعود إلى إنفاق العلم
كما سبق في قوله روائع اإلنفاق.
ب -الظواهر البيانية:
التشبيه :وهو إلحاق أمر بأمر في صفة جامعة بينهما مع الداة )21(.واستطاع الشاعر تزيين شعره بأنواع التشبيه من
ً
املؤكد واملفصل والبليغ باعتبار ذكر الداة ووجه الشبه أو حذفهما .ومثال في قوله (جبل البالغة أنت)تشبيها بليغا
لحذف الداة ووجه الشبه،فهو يشخص فيه ممدوحه بقمة الجبل في البالغة التطبيقية .وفي زاوية ثانية استخدم
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الشاعر تعبيره (والعلم مثل الجهل إن ملكته حبل الهوى)تشبيها مفصالومؤكدا لذكر وجه الشبه والداة على التوالي،
ُ
شقي كالجهل إذا كان حبل الهوى قائده .وأما قوله(تهفو النفس كما يهفو الظماء) تشبيها
فهو يقصد به أن العلم قد ي ِّ
مؤكدا مفصال لذكرهما أيضا ،فهو لتصوير حاجة القراء إلى الكتاب كحاجة النفس الظامئة إلى املاء.
املجاز :هو اللفظ املستعمل في غير ما ُو ِّض َع له لعالقة غير املشابهة)22(،واستخدم الشاعر املرسل منه كقوله (شيدت
صرحا)مجازاللغة الضاد في بيان عزتها وعالقته محلية ،وقوله (تغذي العقل)مجازا عقليا يعنى رائعته النافعة.
االستعارة :وهي اللفظ املستعمل في غير املعني الذي وضع له لعالقة املشابهة مع قرينة مانعة من إرادة املعنى
الصلي)23(.وفي قول الشاعر (ورفعت رأسك في صفوف أجلة)استعارة تصريحية بلفظ "صفوف" املشبه به ،وتبعية
ُ
للفظ "رفعت" املشتق ،ومطلقة" لعدم مالئم يعني علو مكانته بين البلغاء حتى ل ِّق َب بجبل البالغة.وأما (عطر البيان
يفوح من أرجائه نطقا وترسمه على الوراق)فهو استعارة تصريحية لذكر "عطر" املشبه به ،ومكنية لجمود اللفظ،
ومجردة للفظ "نطقا" حيث شبه منطقه بالعطر الفائح من أرجاء الفم باملالمح ،ويقصد به الشاعر عذوبة تعبيره
َّ
املتسم بالبالغة العربية.
الكناية :بلسانه العربي :كناية عن لغة الضاد ،إذ يلزم وجود اللسان للنطق فيلزم معناه ،والنكتة كناية عن نسبة.
ج -الظواهر البديعية:
املحسنات اللفظية:
االقتباس :هو أن ُيضمن املتكلم نصه الدبي شيئا من القرآن أو الحديث )24(،تفخيما لشأنه على وجه ال ُي َ
شعر بأنه
ِّ
منه .وقد أحسن الشاعر أسلوي االقتباس حيث قال( :والباقيات الصالحات ثوابه)وهو من سورة الكهف فاآلية
"املال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمال".ظهر من خالل ذلك أن الشاعر
صار متعبدا بهذه اآلية وداعيا هللا سبحانه وتعالى أن يؤثرها في آثار آدم حتى يحيا الحياتين خالدا فيهما ،فبالتركات في
الدنيا وثواب الخيرات لعمل خير قام به في الدنيا لآلخرة.
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الجناس :هو تشابه اللفظين في النطق واختالفهما في املعنى( )25ويظهر ذلك في قول الشاعر( :الباقي والراقي ،سياق
وسباق ،وتهفو ويهفو) لتباين نوع الحروف في بعضها؛ فكل منها جناس غير تام.
السجع :هو تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد أو حرفين متقاربين أو حروف متقاربه في النثر أو
الشعر)26(،

ويتنوع إلى املطرف واملرصع واملتوازي ،ولكن سنكتفي بالخير في لفظي(الباقيات الصالحات)حيث

اتفقافيالوزن والنعت لكن دون النقيضة ،وهو سجع متوازى.
املحسنات املعنوية:
براعة االستهالل :وهي االبتداء بما يكون إشارة إلى ما سيق الكالم من أجله ،مشعرا باملقصود ومنبئا به )27(.ونلمس ذلك
َّ
القافية حيث قل الشاعر( :جبل البالغة) ،ومنهيشعر القراء بأن الشاعر يريد أن يورد إسهامات عبد الباقي
في بداية
أغاكا في تطوير الثقافة العربية اإلسالمية محاضرة وتأليفا.
عان متوافقة ثم يقابل بينهها على الترتيب )28(،وندرك الشاعر يقول( :أدب
املقابلة :هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بم ٍ
اإللوري بالهداية حافل...ما بال آداب تعج سخافة) .فقد قابل الشاعر بين أدب اإلسالمي وبين آداب أخرى غير
َّ
إسالمية فنكرها .وكذلك في ذكر خصائصهما من الهداية لألول والسخافة لغيرها.
حسن التخلص :هو أن يبتدئ الديب بغرض من كالمه ،ثم ينتقل إلى غرض آخر بدون تكلفة )29(.نجد لهذا السلوب
ً
َّ
القافية حين شرع الشاعريصل نبوغ الستاذ عبد الباقي أغاكا بعبقرية شيخه العالمة اإللوري الذي َّ
دربه على
مثال في
منهج الدي اإلسالمي فقال:
هذا النبوغ الفذ آنسه الذي ** عم البالد بفضله السباق
هو آدم املعطاء أنفق علمه ** فأخذت من روائع اإلنفاق
الخاتمة:
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استطاع الباحث أن يقر نظرية الدب اإلسالمي من حيث االلتزام ،حيث يلتزم الدباء اإلسالميون بقوة البناء وإحكام
النسج إلحياء الوعي اإلسالمي في قلوب المة املسلمة ،والعالمة اإللوري من عباقرته ،فقام الشاعر بتقريظه لكتاب
َّ
الستاذ أغاكا الذي يمثل دراسة فنية لديوان شيخهما على منهجية الدب اإلسالمي .ويبدو أن الشاعر موفق في إعداد
َّ
قافيته في شتى الجوانب التي منها دالالت اللفاظ وإيحاءاتها ،ثم موسيقاها الخارجية والداخلية ذات املعاني الصوتية،
ً
ثم الصور البالغية .وأخيرا يقترح الباحث للقراء أن يحافظوا على أهمية االلتزام بمنهجية الدب اإلسالمى والتزود
بقيمه وأهدافه عقيدة وعبادة وسلوكا وتوعية.
الهوامش:
-1

محمود ،عبد الحليم علي (الدكتور) :النصوص الدبية تحليلها ونقدها،ط ،2شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع -جدة،
الرباض ،ص .19-18

-2

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الشاعر بتاريخ 2011-1-20م.

-3

جمبا ،مشهود محمود محمد (الدكتور)" :الشاعر في سطور" في ديوان الرياض لعيس ى ألبي أبي بكر ،ط  ،1عام  ،مطبعة ألبي
جمبا اإلنتاجية ،إلورن.

-4

املرجع نفسه ،والترجمة نفسها.

-5

أريبي ،عبد الواحد جمعة :مقالته النقد الدبي ،في الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الغوس-نيجيريا ،ص .12

-6

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الشاعر بتاريخ 2011-1-20م.

-7

قطب ،سيد (الستاذ):النقد الدبي أصوله ومناهجه ،ط غير مذكورة ،عام 1976م ،دار الشروق ،بيروت-لبنان ،ص .37

-8

الشائب ،أحمد (الستاذ) :السلوب ،ط ،7عام 1976م ،مطبعة النهضة املصرية ،مصر ،ص .41

-9

أغاكا ،عبد الباقي شعيب (البروفيسور) :أساليب بالغية في ديوان الستاذ عبد هللا بن فودي ،ط ،2عام 2000م ،مركز املضيف
لخدمات الكمبوتر ،إلورن-نيجيريا ،ص .79

-10

القيرواني ،ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده (تحقيق محي الدين عبدالحميد) ،ج ،1ط  ،5عام 1981م ،دار
الحل ،بيروت-لبنان ،ص .302

-11

أغاكا ،عبد الباقي شعيب (البروفيسور) :املرجع السابق ،ص .95

-12

أنيس ،إبراهيم (الدكتور):موسيقى الشعر ،ط ،5عام 1972م ،مكتبة النجلو املصرية ،القاهرة ،ص .57
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حممد الناصر كرب صور من
صور من املظهر التصويري يف مدائح الشيخ ّ
ديوان نغمات الطار أمنوذجا

إعدإد:
أبوبكر عبدهللا صاليت وعبدالغين أببوال عبدالسالم
قسم اللغة العرب ّية ،جامعة الورن ،الورن
امللخّص:
يعترب املدحي من الغراض السائدة يف الشعر العريب النيجريي حيث تف ّّن فهيا الشعراء املبدعون وقالوا
فهيا مجيل أشعارمه ،ويعدّ الش يخ محمّد النارص كرب من زعامء هذا الغرض الشعري حيث أكرث يف مزاولته،
النيب محمّدا ﷺ ،وكثريا من ش يوخ الطرق الصوفيّة مش يدا بشامئلهم الط ّيبة وخصاهلم ّ
النرية .وابلفعل
مفدح ّ
أن هذه املداحئ ال ختلو من الصور البيان ّية اليت تأيت عفو اخلاطر يف ثنااي القصيدة ّ
يوّض من خاللها أفاكر
القراء .المر اذلي جذب انتباه الباحث َني اىل القيام هبذا البحث .وعليه،
املداحئ و ّيقرب معانهيا اىل أذهان ّ
هيدف البحث اىل تسليط الضوء عىل مفهوم الصورة الشعريّة يف البناء الشعري ،وحتليل الصور الواردة
يف املداحئ من حيث التشبيه والاس تعارة والكناية والنظر يف ادلالةل النامجة من هذه الصور وما يضيف
اىل املداحئ من الرونق وامجلال مس تخدما يف ذكل لكّه املهنجني التارخيي والوصفي .اس تخدم الباحثان املهنج
التارخيي يف كشف اللثام عن حياة الشاعر ،واملهنج الوصفي يف حتليل املظهر التصويري يف املداحئ عىل أ ّن
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ترصفا بني حدود املداحئ اليت قالها الشاعر يف مدح الرسول محمّد ﷺ وأولياء هللا الصاحلني يف
الباحثني ّ
توصال اىل نتاجئ البحث يف اخلامتة.
ديوانه املشهور ابمس "نغامت الطار"ّ ،مث ّ
ABSTRACT:
Panegyry is one of the developed and studied poetic genres in Nigerian Arabic literature. It
is often explored by Nigerian poets to eulogise individuals or people with distinctive
virtues. Sheikh Muhammadun-Naasir Kabara is known by his standard poems in different
poetic genres especially in panegry through his numerous poetic write-ups and published
collection of poems. However، his panegyric poems were furnished with imagery
phenomena which were freely explored in some verses of the poems to illustrate thoughts
and elucidate meanings; this gained the attention of the researchers to conduct this study.
The objectives of the study were to identify the iconicity which were established and
analyse the figurative features explored in the purposively selected verses of panegyric
poems of the noble prophet and some sufi scholars in his collection of poems porpularly
known as Naghamatu-Taar. The methods adopted for the study were historical and
descriptive while findings and conclusion were made at the end of this paper.

املدخل:
محمد الناصر علما كبيرا من أعالم الشعر الصوفي في نيجيريا لكثرة قوله في ّ
ّ
يعد الشيخ ّ
شتى األغراض الشعرية
طيها من الخصائص ّ
ّ
ّ
الصوفية إعجاب الباحثين ملا احتوت في ّ
الفن ّية
الصوفية .وقد نالت قصائده في مختلف األغراض
اللغوية ،فتناولوها بالد اسة .وتوجد من بين تلك القصائد مدائحه التي ّ
ّ
ّ
األدبية
تعد من أروع إنتاجاته
واألساليب
ر
ملميزاتها ّ
الفن ّية ،ومن هذه ّ
ّ
املميزات التصوير البياني الذي استخدمه لتوضيح األفكار واملعاني بطرق مختلفة .وقد آثر

هذا البحث النظر في الطرق املختلفة التي استطاع بها الشاعر تصوير ما يخطر في ضميره .هذا األساسّ ،
تبنى
محمد الناصر كبر على ّ
ّ
الباحثان دراسة التصوير في مدائح الشيخ ّ
الشعرية ألحمد الشايب ،من
حد مفهوم الصورة

حيث التشبيه واالستعارة والكناية ،إلبراز مدى قدرة الشاعر على تصوير بعض معاني مدائحه ونقل األشكال
التصويرية إلقناع ّ
ّ
والشعور كما تقع في ّ
املتلقي إقناعا مسلما به .ويشمل هذا
حسه والدالالت الناجمة عن تلك الصيغ
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ّ
البحث نبذة عن حياة الشيخ ّ
وأهميته في البناء الشعري ،وكذلك تحليل املظاهر
محمد الناصر كبر ،ومفهوم التصوير
ّ
ّ
لكنائية وداللتهاّ ،
االستعارية وداللتها ،والصورة ا ّ
ّ
ثم الخاتمة
التشبيهية وداللتها ،والصورة
التصويرية من خالل الصورة
التي تحتوي على خالصة ما ّ
توصل إليه الباحثان من نتائج البحث.
نبذة عن حياة الشيخ ّ
محمد الناصركبر

ُ َْ
محمد الناصر كبر في شهر ّ
ولد ّ
شوال يوم الخميس سنة 1334ه املوافقة سنة 1913م بقرية غ ِرنغ َاوا؛ ضاحية من
ّ
ّ
ّ
صوفية تحت رعاية والديه لكن توفي أبوه وهو لم
إسالمية
ضواحي مدينة كنو حيث تسكن أسرة والدته ،ونشأ نشأة
ُ
ُ
َ
ّ
يجاوز السادس من العمر ،فاعتنى بتربيته ّ
هوساوية معناها
عمه الشيخ إبراهيم ابن أحمد الشهير بـ"نظغ ِني"(وهي كلمة
ّ
املحتبي) ،هو صوفي زاهد ورع عالم اعترف به أهل بلده(.)1
بالعربية
ِ
ّ
محمد الناصر كبر عند ّ
لقي ّ
مربيه اعتناء بالغا أعانه على تحصيل العلم والفوز باملعيشة الط ّيبة حيث لبث تحت
مدة تقرب من ثالث وعشرين سنة .ومن خالل هذه املدة ،التحق ّ
رعايته ّ
محمد َ
بكتاب الشيخ املقرئ ّ
غج ْي ِري الذي ختم
ّ
تعلم قراءة القرآن الكريم عنده وهو في التاسع من عمره مع ّأنه يبدأ بالدرس عند ّ
مربيه ّ
كل يوم قبل االختالف إلى
ّ
ّ
ّ
الكتابّ .
العربية ،وكان يدرس ثالثين كتابا في ّ
ثم ّ
كل يوم في مجالس العلماء وتتلمذ
اإلسالمية والعلوم
تفرغ للدراسات
على طائفة من أعالم عصره منهم الشيخ إبراهيم َن ُظ ُغني ،والشيخ ّ
محمد الثاني ،والشيخ القاض ي إبراهيم بن األستاذ
ِ
ّ
عثمان ،والشيخ َم َال ْم عبد الكريم ّ
امللقب ب َ
ّ
ـ"س َاب ْو" ،والشيخ محمد املجتبى الشنقيطي .فقد ساعده الحظ على جمع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والدينية
العلمية
شخصيته
العلمية كما لبيئته الث ّرية  -علما وثقافة  -األثر امللموس في تكوين
مختلف امليادين
كثير في ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمية التي فتحت له أبوابا
الصوفية ،وكثرة مطالعته ،ورحالته
خلفية أسرته
والسياسية إضافة إلى
واالجتماعية
ّ ّ
ّ
محمد ّ
لالتصال بأعالم العلم والدين .لم يزل يختلف ّ
حتى توفي
الناصر كبر إلى مجالس العلماء داخال وخارجا
كثيرة
معظمهم فانقطع ملهنة التد يس وخاض في عالم ّ
التأليف والتصنيف وقول الشعر وله من العمر بضع وعشرون
ر
ّ
ّ
العلمية ّ
ّ
ّ
ّ
األدبية التي تربو على املائتين ،إال
العلمية بآللئ إنتاجاته
حتى مأل املكتبات
سنة( .)2لم يتوقف من هذه الحركة
ّ
ّ
ّ
أن عدد مؤلفاته التي هي في متناول اليد يربو على املائة .والحقيقة هي أنه قد أسهم بجميع هذه اإلنتاجات العلمية في
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تطوير العلم واألدب العربي الصوفيّ ،
ّ
ّ
الصوفية شعرا ونثرا .ومن هذه
األغلبية الساحقة منها هي في املوضوعات
ألن
اإلنتاجات ديوان نغمات الطار في حلقات الذكر في الصباح واملساء واألسحار الذي عليه مدار البحث.
ّ
توفي ّ
محمد الناصر كبر في منتصف ليلة الجمعة ،العشرين من جمادى األولى سنة 1417ه املوافقة اليوم الرابع في
أكتوبر سنة 1997م بدار القادرّية في مدينة كنو ،ودفن في مقبرة قرب مسجده الجامع َ
جامع الكنز املطلسم(.)3

ّ
وأهميته في البناء الشعري
التصوير
ّ
ّ
تعتمد األصوات املركبة والكلمات املؤلفة لتركيب الجملة اعتمادا بالغا في البناء الشعري الجميل على التصوير الذي
ّ
ّ
يمثل في الحقيقة جوهر الشعر ّ
ّ
ّ
وأهم وسائط الشاعر في نقل
النص األدبي والذي كان
أساسية من ركائز
يعد ركيزة
الشعور والتجربة عن واقعه إلى املتلقيّ ،
فإن الشعر ليس أفكارا ومعاني فقط ،بل هو صياغة جميلة ترتكز على

التصوير(.)4
ّ
إن الشاعر ّ
ّ
الفنان ال يصوغ تعابيره بطريقة عادية التي ُت َ
فهم معانيها بداللة اللفظ ،إنما يلجأ إلى صياغة تلك التعابير
فهم معانيها بوسائط الصورة التي توضح وتصف تلك املعاني .هذا باإلضافة إلى ّ
انزياحي ُت َ
ّ
أن الشاعر يهدف
عن طريق
ّ
ّ
ويهتم بإمتاع ّ
املتلقي بعمله ّ
إلى خلق اإلبداع ّ
الفني ،فإنه ال قيمة لتلك املعاني التي تحملها ألفاظ شعره إذا اختلت من

ّ
ّ
التصوير .فاملعاني مطروحة في الطريق ،يعرفها العجمي والعربي والبدوي والحضري ،وإنما الشأن في إقامة الوزن،
ّ
وتميز اللفظ ،وسهولة املخرج ،وفي ّ
صحة الطبع ،وجودة السبك ،والشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس من
التصوير"(.)5

مشتق من الصورة التي هي من الوسائل ّ
ّ
ّ
األسلوبية كما ّ
أقر بها أحمد الشايب في
املتبعة في الدراسة
والتصوير مصطلح
شخصية الشاعر ونفس ّيته ،فهي تحمل ّ
ّ
هويته من خالل التعبير
كتابه "األسلوب"( .)6فالصورة بهذا األساس ،تعكس
بها عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وتجاربه في الحياة بحيث يصوغها بلغة نابعة من أمله وفرحه ومعاناته ،فالصورة
يكونها خيال ّ
متعددة يقف العالم املحسوس في ّ
الفنان من معطيات ّ
إذن تشكيل لغو ّي ّ
مقدمتها( .)7وتجدر اإلشارة في

ّ
ّ
املرسل؛ ومن خالل نقله عبر الخيال الواسع
هذا الصدد إلى أن الهدف الرئيس من الصورة هو إقناع املتلقي بفكرة ِ
وشعوره بالتأثير املرهف الذي يشعر به من جراء العيش مع تجربته ،فالصورة أحد األساليب التي ّ
تؤدي دورها على
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ّ
الشعرية عبارة عن ّ
ّ
املادة التي تتركب من
ّأنها طريقة في اإلقناع وتحرص على إثارة االنفعاالت في النفوس( .)8والصورة
ّ
ّ
واملوسيقية ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه واالستعارة والكناية والطباق وحسن
اللغوية
اللغة بداللتها
ّ
انزياحيا من الصور – تشبيها أو استعارة أو كناية – ما يتناسب مع املعنى الذي
التعليل( .)9ويختار الشاعر اختيارا
وإنها كانت بمثابة الوسيطة التي بها ينقل ما يعلمه في عقله إلى ما يراه بعينهّ ،
يريد تصويره والتعبير عنهّ ،
فإن
التشبيهات واالستعا ات والكنايات في النص الشعري  -كما في املفهوم السابق  -تعمل على توضيح املعنى ّ
حتى يصير
ر
ملموسا مأنوسا في نفس ا ّ
ملتلقي .الحظ الباحثان من خالل هذا التصوير وجود الصور املختلفة في هذه املدائح ،وهي

ّ
ّ
ّ
الكنائية ودالالتها.
االستعارية ،والصورة
التشيهية ،والصورة
الصورة
ّ
التشبيهية وداللتها
الصورة
َ
َ
َّ
َ
الشيئ بالشيئ أي َمثله ،أقامه مقامه لصفة مشتركة بينهما( .)10وهو في الداللة البالغية،
التشبيه في اللغة مصدر ش َّب َه
ّ
ّ
صفة الشيئ بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة ،ال من جميع جهاته ،ألنه لو ناسبه مناسبة كل ّية لكان
ّإياه(ّ .)11
ويهم الباحث في هذا الصدد النظر في األسلوب االنزياحي الذي استخدمه الشاعر عن طريق صورة التشبيه
الذي ّ
يعد ّأول طريقة ّ
ّ
ّ
الجلي وإدناء البعيد من القريب ،ليزيد
الخفي إلى
تدل عليه الطبيعة لبيان املعاني ،وإخراج
ّ
ّ
ّ
العربي مح ّمد
األسلوبي
املعاني رفعة ووضوحا ويكسبها توكيدا وفضال ويكسوها شرفا ونبال( .)12وقد استطاع املحلل
ّ
الهادي الطرابلس ي أن ّ
ّ
يوضح ّ
األسلوبية املتمثلة في التعويض والتحويل حيث يقول فيهما:
أهم ّية التشبيه
"انتقال الشاعر من نقطة إلى نقطة في نفس العالم كأن يصف محسوسا بمحسوس أو يصف ّ
مجردا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فنسميه تعويضا ألنه في هذه الحالة اليقوم بمجهود تصوير ّي خالق بقدر ما يتولى تنبيه
بمجرد
َ
ّ
املتلقي إلى زوايا نظر عديدة طريفةّ ،
تعوض فيها الصورة املوصوفّ ،أما انتقال الشاعر من نقطة
َ
َ
عالمّ ،
بمجرد أو ّ
ّ
مجردا
ثم ينتقل إلى نقطة أخرى تنتمي إلى عالم ثان ،كأن يصف محسوسا
تنتمي إلى
ّ
ّ
فنسميه تحويال ّ
ّ
ألن الشاعر إذاك يولد من املوصوف صورة مختلفة يعمل فيه الخيال
بمحسوس
كثيرا في بلورتها"(.)13
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مما سبق ّ
املشبه ّ
ّ
ّ
فهم ّ
ُي َ
يعد الصورة املوصوفة ّ
واملشبه عبارة عن الصورة الواصفة
مجردا كان أو محسوسا،
أن
ّ
مجردا كان أو محسوسا حيث ّ
ّ
إن وجه الشبه هو الصفة التي يشترك فيها كال الطرفان .وعلى هذا األساس ،وظف
ّ
الشيخ ّ
التشبيهية لتوضيح معاني مدائحه.
محمد الناصر كبر قدرته اللغو ّية في خلق الصورة
ّ
ّ
ّ
الحب والعشق
النبويين من املدائح املختارة ،وقد تسيطر على الشاعر فيها
إن األبيات التالية مستنبطة من املديحين
ّ
العميق للحبيب ّ
محمد ﷺ  ،وهو في هذا السياق شديد الحرص في إمتاع ّ
واملتلقين ،فاستخدم التشبيه لتوضيح
القراء
وتقريب املعنى من ذهنهم .وهو في هذا التشبيه ،قد استعان بكلمات ّ
شبه بها الرسول ﷺ مثل :الصراط املستقيم،
ّ
العرش ،الكرس ّي ،اللوح ،القلم ،السموات ،األرض ،أو ّ
شبه بها العنصر املتعلق بذات الرسول ﷺ مثل األضحوكة.

يقول:
ُ
َ
َ
ـإن َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائ ي أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـحوكة لك َّنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـذ ْ
َّإال َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
بت ِبلفظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
ِ
ِ
ُ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُم ْرَت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َ
ـتقيم ل ّ
الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو َرى َأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت ّ
قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد()14
ِ
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراط املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ِ
ِ
ِ
ُ ُ َّ
ُ
َْ
الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوح واألق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـالم تقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َأ ْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ُ
ـدر
وش ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الكرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن ِدي َوأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم
ـماوات أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َأ ْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ُ
األرض َأ ْج ُ
مع َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َوأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن َنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
ـام تعتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر()15
ـت
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س
ال
ـت
ِ
ِ
ّ
ّ
مرئيّ .
حل ّ
إن الرسول ﷺ املمدوح في هذه األبيات إنسان ّ
ألنه ّ
وصوره الشاعر
محل الصورة املوصوفة املحسوسة
مجردا ،على ّ
بصفات عن طريق التشبيه ،منها ما كان محسوسا وما كان ّ
أن التشبيه املتسخدم طوال األبيات كان
تشبيها بليغا لحذفه أداة التشبيه ووجه الشبهّ .
للنبي ّ
شبه الشاعر مدائحه ّ
محمد ﷺ باألضحوكة تشبيها بليغا وهذا
ّ
باملجرد (األضحوكة) .والصفة الجامعة بينهما هي الشيئ التافه الذي ال ُي ّ
ّ
ألنه وصف ّ
هتم به أو
املجرد (املدائح)
تعويض
ضحك منه .وهذا داللة على ّ
ما ال طائل تحته ُوي َ
للنبي مع كثرتها ال تضيف ّ
أن مدائحه ّ
أي شيئ من الشرف إلى شرف
َ َّ َ ُ ْ
ّ
ّ
ّ
أحمد.
لفظة
متشرف بذكر
املمدوح ،إنما الشاعر
ِ
"محمد" في قصائده ولذلك قال :ل ِكنها عذبت ِب ِ
وحينما ّ
يصور الشاعر الرسول ّ
محمدا ﷺ بالصراط املستقيم ،والعرش ،والكرس ّي ،واللوح ،والقلم ،والسموات،
ّ
فإنه استخدم التحويل في هذا التصوير ّ
ألن تلك الجذور الواصفة ّإنما هي بمثابة ّ
املجردات التي ال يمكن أن
واألرض،
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تدرك إال بالعقل ،وبذلك يعمل الخيال كثيرا في بلورته وهو أوسع وأوكد مجاال للتصوير .ففي الصراط املستقيم ّ
املعبر
َ
باملجرد ،يبذل ّ
ّ
عنه في هذا السياق ّ
ّ
الخيالية
املتلقي طاقته
عملية انتقال من عالم محسوس إلى عالم ثان هو التصوير
ّ
ّ
التشبيهية بين الطرفين ،فهذا هو التحويل املشار إليه آنفا .فاالهتداء إلى الصراط املستقيم ال يتمثل
ليدرك العالقة
ّ
ّ
آنية مثل قوله تعالى﴿ :قل إن كنتم ّ
إال في ّاتباع رسول هللا ﷺ وطاعته ويؤكد هذا الرأي آيات قر ّ
تحبون هللا فاتبعوني
يحببكم هللا﴾ (آل عمران﴿ ،)31:فإن تنازعتم في شيئ ّ
فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر﴾
ّ
(محمد )33:فحذف الشاعر أداة
(النساء﴿ )59:يا ّأيها الذين آمنوا أطيعوا هللا والرسول وال تبطلوا أعمالكم﴾
ّ
املشبه به نفسه أي أنت ( الرسول ّ
املشبه هو ّ
وليدل على أ ّن ّ
ّ
(املشبه به)
املشبه) الصراط املستقيم
التشبيه ّادعاء منه
ُ
نفسه ،وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ّ
ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها ،.فهذا تشبيه بليغ.
وكذلك الحال في البيتين األخيرين السابق ذكرهما حيث ّ
شبه الشاعر املمدوح بالعرش والكرس ّي واللوح والقلم ،فهذه
ّ
الجذور ال تدركها األبصار وال ّ
يتخيلها عقل إنسان ،إنما وصفها هللا تعالى في القرآن الكريم بصفات يجب اإليمان بها
ّ
كرسيه السموات واألرض﴾ (البقرة﴿ )255:بل هو
جازما .قال تعالى﴿ :الرحمن على العرش استوى﴾ (طه﴿ )5:وسع
قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾ (البروج﴿ )22:ن ،والقلم وما يسطرون﴾ (القلم .)1:استعان الشاعر بهذه الجذور
ّ
الواصفة في ّ
باملجرد من حيث التحويل التجريدي وفي غاية من املبالغة ّ
ّ
ليدل
التصويرية في تشبيه املحسوس
عمليته
داللة واضحة على ّ
شخصية الرسول ﷺ ّ ،كلما حاول ّ
ّ
املعبرون عن كنهها ال يستطيعون بل يشعرون بالعجز عن
أن
استقصائه .وفي قوله" :أنت السموات أنت األرض أجمعها" مبالغة في تشخيص عظمة املمدوح ليعرف ّ
املتلقي يقينا
ّ
ّ
املرئي وغير ّ
أن السموات واألراض ي جميعها ّ
املرئي منها إنما هي تنقاد لعظمة رسول هللا ﷺ.
الصوفية ،فقد ّ
ّ
تبنى نفس املنهج
ّأما في أبيات املدائح األخرى حيث مدح الشاعر أولياء هللا الصالحين ومشائخ
األسلوبي الذي اعتمده فيما سبق تحليله .وعلى سبيل املثال ،حين يمدح الشيخ عبد القادر الجيالني حيث يقول:
َّ
َ
َ
ُ
َخ َ
نادا ُه
اب من
ائر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالهجوا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ِه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه َو الـ ــذي ما
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ِ
ُّ
ً
دعو ُ
َ
اه()16
ِمن
فر
ولو
شيئا
ًتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـيعوا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ِه
كالظ ِ
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ّ
شبه املمدوح بالنور املستضاء به في الظلمة ،فأضاف كلمة النور السرائر لشرح املقصود .فالنور صورة بصرية
واملمدوح صورة بصرية كذلك واجتماع الصورتين تعويض استعان به الشاعر ليثبت املعنى في ّ
املتلقي ّ
ّ
املشبه به
أن
ّ
ّ
بأي شيئ ّ
حذر الشاعر أتباع املمدوح ّأال يستهينوا ّ
مما يأمر به
املشبة لحذفه أداة التشبيه .وفي البيت الثاني
عين
أقل شيئ من أمره ودعوته بالظفر وهو ّ
مادة ّ
ويدعو إليه املمدوح ّ
فشبه ّ
قرنية تنبت في أطراف األصابع( .)17فهذا
جليا أمام ّ
املجرد باملحسوس ّ
لتتضح الصورة ّ
ّ
التشبيه تصوير في التحويل أي تصوير ّ
ويستقر املعنى في ذهنه
املتلقي
املرئي ما يدركه العقل ليكون ّ
هذا إذا قاس ما يراه هو الظفر بما ال يرى وهو األمر ،فحينئذ ّ
يوضح ّ
املتلقي على ّبينة من

األمر ،فهذا تجسيم عند التصوير بالتحويل(.)18
استخدم الشاعر التشبيه البليغ أيضا في مدح الشيخ جبريل ابن عمر للتصوير بالتعويض لبيان املكانة التي ّ
تتمتع بها
َ"م ِج"؛ مدينة املمدوح من النفاسة والندارة في العلم والدين من بين املدن املجاورة لها ،فاستعان بشيئ نفيس نادر
املشبه َ(مج) ،وهي ّ
تكون صورته داللة ّ
قوية على بيان صورة ّ
الد ّرة :اللؤلؤة العظيمة الكبيرة( .)19وحذفه أداة التشبيه
ِ
داللة أيضا على مدينة املمدوح هي ّ
الد ّرة نفسها ّ
يعم نورها ّ
كل البالد .استمع إليه يقول:
َ
َ
َ ُ َّ ٌ
ـيطة َ
الرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ُ
ّ
ع ْر َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها والط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال()20
ونوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـم ال َ ِس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
ِهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي درة تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ِ
وبهذا النوع من التصوير ،يستطيع ّ
املعبر عنه بالسهولة ّ
الخفي ّ
ّ
ألن الشاعر لم يقم بمجهود
املتلقي أن يفهم املعنى
ّ
خالق في مثل هذا التصوير بخالف التحويل.
وفي قوله حين يمدح الشيخ مجتبى الشنقيطي:
َ ٌ َ َ
ّ
كأنه حمزة املرحوم في ُ
أحد
صلدم ل َد ٌم **
وفي الحفيطة قرم
ـ ــن الباسل األسد بن الباسل األسد()21

وفي الكتيبة كان الباسل األسد ب ـ ـ **
ّ
َّ
ّ
َ
ّ
والص َلدم وال َلدم مستغنيا في ذلك كله عن ذكر األداة على سبيل التشبيه املؤكد.فالصورة في هذا
شبه املمدوح بالقرم ِ
ُ
التشبيه جاءت عن طريق التعويض ،فالقرم هو اإلبل الذي ترك عن الركوب والعمل لعظم شأنه وكرمه ويطلق على
ََ
ّ
ّ
السيد تشبيها بالقرم ،والصلدم األسد الشديد الصلب ،واللدم الحرم في القرابات ّ
تلدم
سميت الحرمة لدما ألنها ِ
ِ
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ّ
شبه املمدوح بهذا التصوير لبيان دفاعه القو ّي عن ّ
القرابة أي ُتصلح وتصل(ّ .)22
اإلسالمية الرفيعة فهو فيها
حميته
ِ
ُ
ّ
ّ
فشبه املحسوس باملحسوس ّ
ّ
سيد وشجاع ومصلح كأنه الصحابي حمزة يوم غزوة أ ُحد ّ
ّ
(املشبه به) أقوى
لكن الثاني
ّ
ّ
قوية أمام ّ
وأوضح في ّ
الداللة من ّ
لتتمثل الصورة واضحة ّ
ّ
املتلقى ،فجاء البيت التالي يؤكد األول
األول
(املشبه) ،هذا
ّ
حيث قال ":وفي الكتيبة كان الباسل األسد" أي :إنه في املعركة أسد في البسالة والشجاعة والجراءة.
ّ
االستعارية وداللتها
الصورة
االستعارة في اللغة استعار الشيئ منه :طلب أن يعطيه ّإياه ّ
عارية ويقال :استعاره ّإياه( .)23وفي الداللة البال ّ
غية هي
استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعالقة املشابهة بين املعنى املنقول عنه وبين املستعمل فيه ،مع قرينة صارفة عن
جليا ّ
أن االستعارة ّ
إرادة املعنى األصلي( .)24وبهذين التعريفين اللغوي والبالغيّ ،اتضح ّ
تتكون من املستعار منه هو
شك ّ
املشبه ،واملستعار هو اللفظ املنقول واملستعمل في غير وضعه األصلي .وليس من ّ
املشبه به ،واملستعار له هو ّ
ّ
أن
وإلنهاتضع أمام ّ
االستعارة أساسها التشبيه ّإال ّأنها أبلغ منه في إثارة املعنى العاطفيّ ،
املتلقي بدال من ا ّ
ملشبه صورة
ّ
جديدة تملك عليه مشاعره وتذهله ّ
وسمو
عما ينطوي تحتها من التشبيه ،وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الروعة
وإنها ّ
الخيال تكون البالغة في االستعارة(ّ ،)25
جادة إلثبات ّ
تعد انعكاسا صادقا ملشاعر الشاعر ومحاولة ّ
ذاتيته التي
ّ
ّ
الحقيقية
العبودية ،فنسج من خياله صورا تمتزج بالواقع لتعكس الصورة
حاول قومه إلغاءها تحت غطاء
للشاعر(.)26

وتجدر اإلشاره في هذا املنطلق ّ
ّ
ّ
الغربيين املحدثين أمثال دي سوسير اللغوي أستاذ شارس بالي ،ورومان
األسلوبين
أن
ّ
جاكوبسون ،وجاك الكان ،وجورج مولينيه ،وبول ريكور ،حاولوا أن يأتوا بمفهوم جديد لالستعارة من منظور
أسلوبي
ليحررها من سيطرة التقليد ،وخالصة آ ائهم ّ
مبنية على ّ
أن االستعارة بمفهومها القديم ّ
ّ
نظرية التشابه بين املستعار
ر
مبنية على ّ
أسلوبي ّ
ّ
منه واملستعار له حيث ّإنها بمفهومها الجديد من منظور
نظرية الجمع بين املتناقضات بديال عن
ّ
بنية الجمع بين املتشابهات ،ومع ذلك ّ
مستندا إلى بنية التشابه من خالل اختراع الشبه
ظل الجمع بين املتناقضات
ّ
توهم ّأنه موجود وحاصل فعال .وبالرغم من ّ
بينها ُلي َّ
أن ّ
نظرياتهم لم تتخلص من عالقات التشابه تماما ،فقد جاء
ّ
استبدالية على املحور اللفطيّ ،
ّ
وإنها تقوم
تعريف رومان جاكوبسون يؤكد هذا الرأي حيث قال" :واالستعارة عالقة
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على املشابهة واالستبدال .)27("...ويوافق هذا التعريف ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في تعريف االستعارة حيث
قال" :اعلم ّ
أن االستعارة تعتمد التشبيه أبدا"( .)28واملراد باالستبدال في تعريف رومان جاكوبسون هو ما أشار إليه
ّ
أرسطو ّ
ّ
ّ
حقيقي
معجمية واحدة لها معنيان؛
أن االستعارة قائمة على املحور االستبدالي للغة ،فهي تتعلق بكلمة
ّ
ّ
حقيقية انطالقا من عالقة املشابهة الرابطة بينهما
مجازية بلفظة
ومجازي ،وتحصيل االستعارة عند استبدال لفظة
حقيقية أم ّ
ّ
وهمية(.)29
سواء أكانت مشابهة
ّ
االستعارية توظيفا ّ
ّ
وظف الشيخ ّ
ّ
الخفي وراء
قويا للكشف عن املعنى
محمد الناصر كبر الصورة
وقد
االنزياحية املستعملة في غير وضعها الحقيقي إلثارة االنفعال العاطفي لدى ّ
ّ
املتلقي .وتترائى تلك الصورة في
الكلمات
األبيات التالية من مدائحه:
يقول في مدح ّ
النبي ﷺ:
يا منجـأ املأسوف يا غوث ال ـ ـ ــورى

يـ ـ ــا ك ـ ــعبـة الص ـ ـ ـ ــرخ ــات أحمـ ـ ـ ـ ـ ـد أحم ــد

ّ
ّ
كل بيت ّ
ّ
املعجميةّ ،
مربع الجوانب ،واملراد بها البيت الحرام بمكة(.)30
الكعبة في املعنى اللغوي حسب الداللة
إنالورى
ّ
ّ ّ
واآليات القرآنية ّ
تدل ّأنها قبلة املسلمين في ربوع العالم قال تعالى﴿ :قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة
ّ
تر اها ،فو ّل وجهك شطر املسجد الحرام ،وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾(البقرة﴿ ،)144:جعل هللا
الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾ (املائدة .)97:واملعنى األصل في البيت هو ّ
أن الرسول ﷺ من ى للناس من جميع
الشدائد والغوث املشتكى إليه ،فاستعار لفطة الكعبة ملا فيها من املعنى املراد ،فهي البيت الذي من دخله كان آمنا من
ّ
﴿إن أول بيت وضع ّ
الخوف الذي ُينقض ظهره ،قال تعالىّ :
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملين .فيه آيات ّبينات
ِ
ّ
فصرح باللفظ املستعار منه هو الكعبة على سبيل
مقام إبراهيم ،ومن دخله كان آمنا﴾ (آل عمران.)97-96:
ّ
التصريحية .واخيار الكعبة استعارة للممدوح دليل واضح على املرتبة العظمى التي اصطفى بها هللا حبيبه
االستعارة
الرسول األعظم ّ
محمد ﷺ.
يقول أيضا في مدح ّ
النبي:
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َ َ
َُ
َأ ْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاملين أ َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُّأيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
ـام وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـدرا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافخري أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد َطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاب نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرك واإلفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ِط ْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـال مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـته ُر
وعندما يصف الشاعر املمدوح ّأنه اإلمام الذي يقود جميع العالم والذي جاء لينقذهم من ظلمة الضالل إلى نور
الهداية ،استعار لفظ القمر واستخدمه في غير وضعه اللغوي لعالقة املشابهةّ ،
ّ
املعجمية كوكب
ألن القمر في الداللة

ّ
يستمد نوره من الشمس فينعكس على األرض فيرفع ظلمة الليل( .)31وقد اختار الشاعر القمر بدال من الشمس ليس
ائية فحسب ،بل للداللة على ّ
أن الشمس ال تشرق ّإال في النهارّ ،
ملناسبة قافية املديح الر ّ
ولكن القمر املستعار منه
ّ
يتجلى نوره ّ
الوضاء في الليل املظلمة فيرفع به ظلمة الليل .فنور القمر شبيه بنور اإلسالم الذي جاء به النب ّي ّ
محمد ﷺ
وظلمة الليل شبيه بضالل الشرك والجهل الذي كان العالم عليه قبل بعثة املمدوح.
َ
ّأما في البيت الثانيّ ،
ّ
استعاريا للداللة على جمال خلق رسول هللا ﷺ.
فإن الشاعر استعمل كلمة الظبية استعماال
ّ
البقريات رشيق الجسم ،سريع الجري ،يقال :ليس في الحيوان أبصر من الظباء ،ويقال لها
فالظبية حيوان من فصيلة
ّ
ّ ّ
النظارة( ،)32وكان ال يمرض إال مرض املوت ،يقال :به داء الظبي أي :ال داء به( ،)33فبهذا القدر الجمالي امتازت الظبية
من بين ذواتها من جنس الحيوان ،فكان جمال َخلق رسول هللا ﷺ فوق ما يصفه الواصفونّ ،
لكن الشاعر استطاع
يقرب من ذهن ّ
ّ
ّ
اللغوية أن ّ
تصريحية.
املتلقي صورة جمال املمدوح الخلقي باستعارته لفظة الظبية استعارة
بقدرته
يقول في مدح الشيخ جبريل ابن عمر:
َ
َ
َ
َ
َ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ْقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َل َوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم أ ُفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُق ُف ُ
اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوى أ ْ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُد َّر ًة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
ِ ِ
ّ
إن املحبة التي يعانيها الشاعر للممدوح جعلته ال يرى نفسه أمام املمدوح إال ذليال فلذلك يستخدم كلمة الهوى كثيرا
ّ
ّ
ومحبة املمدوح عنده أنفس شيئ يفتخر به فاستعار كلمة ّ
الدرة وهي اللؤلؤة العظيمة
للمحبة
في مدائحه مرادفة
الكبيرة التي كانت من املعادن النفيسة للداللة على ّ
ّ
ّ
االستعارية
شخصية نفيسة عنده .وبهذه الصورة
أن املمدوح
يوضح املعنى املراد إذ ّ
الخيالية استطاع الشاعر أن ّ
ّ
إن االستعارة تعمل على توضيح املعاني.
309

صور من املظهر التصويري يف مداحئ الش يخ
محمّد النارص كرب ديوان نغامت الطار أمنوذجا

أبوبكر عبدهللا صاليت و عبدالغين أببوال
عبدالسالم

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

ّ ّ
يعلق السبحة بالعنق ّ
ّ
ّ
وكأنها
شخصية املمدوح حيث إنه
استهل بتصوير
وعندما يمدح الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي،
حلي له إذ ّ
الصوفيين ّأنهم يع ّلقون السبحة بأعناقم بعد الفراغ من األذكار .وقد ّ
ّ
سجل الشاعر هذه
إن من عادات
ّ
الصوفية حيث قال:
الظاهرة في قصيدة أخرى في الدفاع عن بعض الحركات
وس ْب َ
ُ
ح َتك أعلقها حنانيك ذكرة ** بعنقك فاألعناق أوتاد سبحة()34
ولتصوير تعليق السبحة بالعنق ،أتي الشاعر بصورة شبيهة بذلك التصوير فاستعار كلمة ّ
املطوقة في غير معناها
األصلي حيث يقول:
مطوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق أغص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني َفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ناح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت َّ
ـاج ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجا ِني وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجا ِني
ِ
ِ
ّ
فاملطوقة في الداللة املعجمية الحمامة ذات الطوق ،والطوق حلي للعنق يحيط بهّ ،
وكل ما استدار بشيئ( .)35ووجه
الشبه بين املستعار منه واملستعار له قريب وهو الحلي املستدير في عنق الحمامة الشبيه باستدارة السبحة املعلقة
ي ّ
ألنه لم ّ
يصرح باللفظ املستعار منه بل أتى
بالعنق .وقد اعتمد الشاعر على الخيال البارع في هذا التصوير االستعار
ّ
ويسمى هذا التصوير تخييال(.)36
بشيئ من لوازمه على سبيل االستعارة املكنية
ّ
الكنائية وداللتها
الصورة
ً ّ
َ
َ
ْ
ّ
يستدل به عليه ولم ّ
يصرح ،وقد ك َنى كذا بكذا فهو كان ،وهي ما
الكناية في اللغة من ك َنى – َيك ِني – ِك َن َاية :تكلم بما
ّ
يتكلم به اإلنسان ويريد به غيره( .)37وفي االصطالح البالغي ،هي لفظ ُأ ْطل َق ُوأ َ
ريد به الزم معناه مع قرينة ال تمنع من
ِ
ّ
إرادة املعنى األصلي(ّ .)38
وعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله" :أن يريد املتكلم إثبات معنى من املعاني ،فال يذكره
باللفظ املوضوع له في اللغة ،ولكن يلجأ إلى معنى هو تاليه ومرادفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليال عليه( .)39وهي
ثالثة أنواع:
األول :الكناية عن صفة ،كأن يقال :رجل نظيف اليد كناية عن ّ
النوع ّ
عفته وأمانته .هذا مع جواز املعنى األصلي أي:
الرجل النظيف اليد.
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ّ
ّ
ّ
بالعربية ،مع جواز املعنى
النوع الثاني :كناية عن موصوف ،كأن يقال :الناطقون بالضاد ،كناية عن العرب أو املتكلمين
األصلي بوجود اإلنسان الناطق بصوت الضاد.
ّ
النوع الثالث :كناية عن نسبة ،وهي أن تنسب ملوصوف صفة أو صفات وتثبت فيه ،وقد يكون صاحب الصفة
ُ
ُ
مذكورا ،كأن يقال :املجد في َ
ثوب ْي عبد الغني ،حيث نسب املجد إلى عبد الغني وأثبت فيه صفة ملوصوف ،أو غير
يسمى تعريضا ،نحو:خير الناس من ينفع ّ
ّ
مذكور و ّ
الخيرية ّ
عمن ال ينفع الناس وهو غير
الناس ،كناية عن نفي
مذكور(.)40
وقد استخدم الشيخ ّ
محمد الناصر كبر الكناية كصورة انزياحية لألسلوب في مدائحه حيث قال في النماذج التالية:
يقول في مدح ّ
الن ّبي ّ
محمد ﷺ:
َ
ُ
َ
َب َلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َإذا ُذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـمه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َم ْح َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت َمايل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت أ ْع َن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ُه ْم ِملحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
ِ
َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
ألت أقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـار ُه ِبمحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
َبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم تبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ش ْم ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه َوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل
َّ
َ
َ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِ ي إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـك ُمؤ َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ُوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكر َومجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ُومفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد ملحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
في البيت ّ
األول من هذا املديحّ ،
يصور الشاعر عن طريق الكناية حالة العاشق عند سماع ذكر الحبيب املصطفى
ّ
ّ
الكنائية الخيال القو ّي حيث يقول" :تمايلت أعناقهم ّ
ّ
ّ
ملحمد"
محمد صلى هللا عليه وسلم مستخدما في تلك الصورة
ً
كناية عن صفة هي البهجة والسرور الذي ّ
يسبب االنفعال الحركي أي التمايل .والتمايل بمعنى التبختر واملراد به في
النص هو الرقص الديني الذي يحدث في ميل البدن من اليمين إلى الشمال عند الذكر .وفي هذا يقول الشيخ ّ
محمد
ّّ
الناصر كبر في إحدى قصائده التي قالها للدفاع عن حاالت الذكار في حلقات الذكر:
ّ
يرقصنا ذكر أسمائه(.)41
**
وال تنكروا رقص أبداننا
ملحمد" كناية عن موصوف ّ
وفي البيت الثاني في قوله..." :تبهر شمسه ،وتألألت أقماره ّ
ألن الشاعر بهذا التعبير عدل به
ألن الشمس تبهر كما تتألأل األقمار في ظلمة الليل إال ّ
أن املعنى الظاهر في التعبير الزم وجائز ّ
إلى معنى آخر مع ّ
أن املعنى
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ّ
ّ
ّ
النبي ّ
املكنى عنه في صياغة التعبير الكنائي أي الشمس الباهرة هو شخص ّية ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم ،واألقمار
ّ
ّ
ّ
ويؤكد رأي الباحث حديث ابن ّ
عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
املتأللئة عبارة عن أصحابه الكرام.
ّإنما أصحابي كالنجوم ّ
فبأيهم اقتديتم اهتديتم(.)42
ّ
ّ
ّ
وفي البيت الثالث التجأ الشاعر إلى االنزياح اللغوي حيث وصف شوقه للنبي صلى هللا عليه وسلم باملؤنث واملذكر
ق ّ
ّ
فاتخذ من طبيعة ّ
كل من التأنيث
والجمع واملفرد .فهذا األسلوب إنما هو رمز يريد به الشاعر التنويع في الشو
ّ
ّ
والتذكير والجمع واإلفراد وسيلة إلى ذلك التنويعّ .
ّ
الشدة،
فإن شوقه مؤنث من حيث الليونة ،ومذكر من حيث
ّ
ّ
ّ
العموميةّ ،
الخصوصية.
ومفرد من حيث
ومجمع من حيث

كنائية أيضا لتقوية املعنى ّ
وفي مدحه للشيخ عبد القادر الجيالني ،استعان بصورة ّ
املعبر عنه في النص حيث يقول:
أذل األولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء ر ُ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـهم ولق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َولق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد َّ
ـام األولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ُاه
ّ
ألن إذالل الر وس في طبيعة الحال بمعنى إخضاعها ّ
لكن املعنى املعبر عنه في هذه الصياغة هو االعتراف واالنقياد
التام لوالية املمدوح وسيادته من بين ذويه إذ ّ
ّ
إن إذالل الرأس عند التحية عادة في الغالب دليل على الخضوع
ّ
ّ
ويؤكد هذا الرأي قوله تعالى" :وإن نشأ ّ
ننزل من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين"
واالعتراف ملن هو أعلى.
(الشورى .)4:فاالستعانة بمثل هذه الصورة باستخدام كلمتي الذل والرأس إيحاء شديد في إثارة املعنى ّ
ألن في إذالل
النفس إشارة إلى إنزالها منزلة منخفضة إثر التواضع ،والرأس هو أعظم ما يفتخر به اإلنسان وبه يظهر الكبر ،وإذالل
ذلك الرأس ملن هو أعلى دليل على التواضع والخضوع التام ولذلك أمر هللا املالئكة أن يسجدوا آلدم عليه الصالة
يتم السجود إال بإذالل الر وس ّ
والسالم ،وال ّ
حتى في العبادة حيث كان السجود أعظم ما ّ
يتقرب به العبد إلى هللا
أشداء على ّ
"محمد رسول هللا والذين معه ّ
الكفار رحماء بينهم تراهم ّركعا ّ
ّ
سجدا يبتغون
سبحانه وتعالى ،قال تعالى:
فضال من هللا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود" (الفتح)29 :
وعندما ّ
يصور الشاعر حالته الحزينة الناتجة من بعده عن املمدوح الشيخ جبريل ابن عمر ،أتى بصيغة "سفح دمع
الحار" رمزا للصورة البك ّ
العين ّ
ائية الشديدة في قوله:
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َ
َ
َ
َ
َّ
بالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمال س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـفحتها َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـب َوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم َتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـموال
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم دمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ َ
كاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح َجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل َ
اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوى ف َم َن ْح ُته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ِملن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـديال
ومنعته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـدي مخافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ِ
ِ
قوية على حمل املعنى ّ
املكنى عنه والذي استطاع الشاعر أن ّ
الصب ،كلها ّ
ّ
فالكلمات :الدمعة ،السفحّ ،
يعبر عنه
الحر،
تعبيرا فصيحا.
الخاتمة:
حاول الباحثان في هذا البحث أن يدرسا التصوير البياني في مدائح الشاعر ّ
محمد الناصر كبر من حيث التشبية
واالستعارة والكناية وكيف استطاع الشاعر أن يؤثر معاني هذه التصويرات في نفس املتلقي إضافة إلى ما يبتغي وراء
هذا األسلوب التصويري من تقريب وتوضيح املعنى مع شيئ من إكساب الرونق واإلبداع للمدائح .ومن خالل الدراسة،
توصل الباحثان إلى ّ
ّ
أن الشاعر:
ّ
املدحية بوساطة التصوير البياني كما أضاف إليها الرونق وجمال اإلبداع
 -1عمل على توضيح معاني النصوص
الشعري.
ّ
أسلوبية عدل بها من املعنى الظاهر إلى املعنى الخفي
 -2اعتمد على التشبيه واالستعارة والكناية كطاقات لغوية
الفني وإمتاع ّ
وضح املعنى الظاهر قصدا لإلبداع في عمله ّ
والذي ي ّ
املتلقين.
ّ
ّ
والتعويضية في املدائحّ ،
مما زاد على جمال
التحويلية
 -3أكثر من استخدام التشبيه البليغ في التصويرات
النصوص.
ُ -4و ّفق في اختيار الكلمات املناسبة للتصويرات الواردة في املدائح مع ّأنه استطاع أن ّ
ينسق تلك الكلمات تنسيقا
ِ
أعان على توضيح املعنى املراد ّ
ّ
وليذوق
املتلقي متعة األسلوب التصويري.
فأدى ّ
الكنائية كثيرا ّ
ّ
بالتالي إلى ّقلة ورودها في املدائح ملا لها من ّ
أهم ّية في إبالغ رسالة
 -5لم يعتمد على الصورة
الشاعر إلى ّ
املتلقيّ .
ألن الكناية – كما يقال – أبلغ من التصريح.
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نشأة الشعر العريب وتطوره
إعدإد:
د .آدم إبرإهمي ايكيس
قسم إلعربية ،جامعة والية يويب ،دماترو.
ومحمد رمضان يونس
طالب ماجس تري ،جامعة والية يويب وحمارض بقرية إللغة إلعربية – إنغاال نيجرياي.
ملخّص إلبحث
تسعععه هععمله إ قععاإ إا إب عرإا نشععأة إلشعععر إلعععريب ،وآ ّوليت ع م ع ب عني إلفنععون إددبيععة إدخععر  ،و ك
مععع عععقو إلوقعععوء اعععا آرإد إل،قعععاد إلقعععدإى  ،وإلبحعععث إ سسععععه إا ك سععع ي اوو مسععع تعي،ا
اب عععال إلتعععار ت اسعععع تقرإن لالعععد بععععأن إلشععععر ديععععوإن إلععععر  ،و ل ععععم إ ا ععع  ،ووسعععع يلهم
إالاقميععة ،سععجلوإ ش آمهعععار وإقععو يععامم وآ عرإوم وآت عرإوم وآاي عم وثقا ععامم وم عا جهسععب ب ع
آ ئعععدمم ،وإهعععام إلعلعععدد إدجعععقد ائعععو مهععععر إدوإلععع ش جمعععاميو سسععع إلو عععوو إ عععا ،وسعععوء
حتععاوو إ قععاإ إالجابععة سعع إدسعع ةل إدتيععةل كيععل نشععأ إلشعععر إلعععريب مععا آرإد إل،قععاد إلقععدإى
وإحملعععدثني ش ك ومععع آوو مععع قعععاو إلشععععر وتن مععع إل،تعععا إلعععي تو ععع إ عععا آن إلشععععر
إلعععريب قععدن إلةشععأة جععدإق ل ع إلقسععم إدو ععر منع :ععاك بعوإمع بتلفععةل بع تدوي،ع  ،و عق نفععر
كثري م روإت ش إلفتوح بعد إالسقم ،وبتشاغ إل،اس س روإيت ابدلي وابلفتوح.
إ لكدت إ فتا يةل إلشعر  -إلعر – إلتطور.
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ABSTRACT
This article aims to bring to light the emergence of Arabic Poem by analyzing the saying of
ancient Critics, The research will be based on historic method because poem is the record books of
Arabic and their means of communication they record reality of their day to day life their sadness,
Wars, cultures and whatever they felt in their heart the great Scholars have shown in tress in
complication of ancient poems in records for easy finding. The research will answer this question:
?How did Arabic poem come in to being
?What are the Ideas of ancient and modern Critics about that
?Who is the first to make Poem
Among the Finding is that Arabic poem is very old but most was loss due to different factors: not
recording it, death of many who memorize it in Islamic Conquest, and by truing away from it and
concentrating on religion and Conquest.

املقدمة
الحم د د داملصملود د ددئ املاري د د د الئائملاتد د ددئلسملا لناد د ددئائملاغد د ددا ملا ئ د د ددئائملاغي د د د ملا
ا عد د د املل د د د ملا د ددئ ملا ا د ددئائململارح د ددمدمل ئ د د د مل د ددئئملاار اد د د مللا د ددا ملا

د د د ملا ئ د د ددئائململاغ

د د د مل د د د مل

د د د ملغ م د دداامل–ملصد د د ملسمللا د د ملاا د ددا مل–مل د ددئئمل

ت اي ئملبشأن ئملاتع ي ئمل عظ ملغ اهئئملاالت ئعملغ ئنت ئ.ملابعا :مل
ملإنملا د ددانملا ا د د ملا ط د ديملقه د د املل د دلملا د ددا ملا ع ب د دهمل د دداامئملات د د نملا ئ د د ملا ع ت د د مل د داملا ش د ددع ملاال ئ د د ئملا د داملغ د د مل
أ ث د دنملا د ددانملا ط د ديملي اا د دئملا ع د د املر د دئملقا د دئملغ د د ملخام د ددئامللنئن د د ملت

د دامل د د ا ملخئت د دئملا ئل د ددهئملل د داملغ د دئملا د ددا مل د د و ا مل

ا امد د ددئاملناااملارعد د ددئ هملا ا د د د ملا مد د د ململتش د ددع مل أن د د دئملت د د د ملغد د د مل اد د د ملا شد د ددئل ئملاا ش د ددع ملا ع ب د د دهملغا د د ددا ملغ د د د مل
زغ د د د مل د د دداا ئملااو د د ددت ملا ع د د د امل ئ ي د د ددئ ملاا ش د د ددع .ململاا د د ددا ملل د د د ملن د د د ملأنملسملتع د د ددئ ملأن د د د دمل ئ د د د ملا د د د ي مل ا د د د مل
ا عد د د املااصد د د هئمل ئ د ددئنئمل د ددئدملتع د ددئ :ملرملاإند د د مل حماد د د مللاملا ع د ددئر نئملند د د دمل د د د ملا د د د ا ملا غد د د نئملل د د د مل ا د د د مل د ددانملغد د د مل
د د دئملنااملا د د ددئائملقهد د دامل ا د د ددا ملاار ع د د د ملاواغ د د د مل

ار د د د لي ئمل ا د د ددئنملل ب د د دهملغ د د د نر1ئملا اشد د ددع ملأ م د د د مل د ددنهمل ملا

ألغ د د د مل مع د د ددئمئملقم د د د ملوا د د د د ملت د د د ملل د د د د ملغع قد د د د ملا د د د ملاا ئقد د د د ملا ط د د ديمللئ ش د د ددهئملا ش د د ددئل ا نملن د د د د .ملاا د د د د مل
ار ئ ملللمل لاات ئملائ هملل ملغ الي ملل
املحالملا اد:ملتع ي ملا شع ئملات ئنملأا

ن :مل مل
.

مل مل

املحالملا ئ ه:ملت الملا شع ملا ع به.
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املحور األول :تعريف الشعرو بيان أوليته :مل
ملا شد ددع ملل د دلملا ا د د :مل د دداملا عا د د .ملال د دلملا ص د د ا :مل د ددا ملغ د د ملغد ددازانملل د د ملا د د

ملا ي د داملاا د ددائملا و د دنملا د د ملن د دامل

ا د د د ملتعد د ددئ :ملرا د د د كملأن د د دلملقهد د د .ملالقع د د دئمل د د د ملن د د د .ملقد د د نملغ د د د ملا ع د د د مل د د د ا.ملإنملغد د د ملا ع د د د مل د د د ا...ر2ململق ند د د مل
ا ملغ

ملاغازانمل

مل سملبشع مل نملاإلت ئنمل ملغازملانئمل سملل ملا

مل ملال ق ملا هئوميمل:رملا شع مل املا ا ملا ي حملارازانملار

ملا يا.مل3ملململ مل

ملارعلنمل ئ ئملل ملصالملال ئدملا ا

ملر 4.مل

قئن ا د دئملغ د د مل د د املا ع ي د ددئامل ع د د ملأنملا ش د ددع مل د داملغ د دئملاو د د م ملل د د ملألب د د :ملا د ددازنئملاا ئق د د ئملاا د ددا ملا ي د د حئمل
ا يالهملا شع ي  .مل
اا ش د د ددع مل د د د مل مئ د د د ملا ح د د ديملار م د د ددمئملإن د د د ملا م د د د ملا ي د د ددالهملاالح د د د ملاا عئ د د د ملاا د د د ئملا د د د ملص د د د ئ
ص د د د ئ ملت د د د
ا ش د ددئل ملص د ددئ
ا ع نملاا تن

ملا ا د د ددانملال د د ددئاملغ د د د ملالتم د د ددئدمل ط د د د ملال د د ددنزملالتم د د ددئدملا ش د د ددع كئملاا ي د د د ئ ملا ش د د ددع ي ملت د د د
ملارا د د د ملأنملا د د ددئلملا

د ددئ ملا طد د ديملت ئاد د د ملغ د د ملارع د ددئ هملا ا د د د ملات د د د

مل ط ملت ئااملا امئاململل مل سملوئامل مل اات ملال ئص

مللا د د د مل د د د

ملال ئص د د د مل
ملل د د د مل
ملأا د ددااامل

 5.مل

آراء النقاد حول أولية الشعرالعربي
اي د د ددع ملت اا د د داملأادملغ د د د مل د د ددئدملا ش د د ددع ئمل ن د د د ملق د د د مل د د ددا لملاي د د ددالملغ د د د ملا ا د د د ملأ ئن د د ددئئملاي ئ د د د ملو د د ددعالملاا د د دداانمل
الئ د د ئملا د د سمل د د مل د ددئبهملاا غ د د ملا ع ت د د مل م د دئمل عا د د ملأغ د د ملأغ د د مل ملتعا د د ملا د د امهملا ملا ئ د د .مل د د مل د ددئ ملبع د دلمل
اآللاممل ادملأا ملا شع ملا ع بهئملااا ملن
ال ر رررأ :األول:مللأكملا د د مل

ئ :مل
م د دئملا د ددا ملل د د ملأاا د د ملا ش د ددع ملا ع ب د دهملق د ددئد:ملر د د مل

د د ملل د دلمل ئ د د ملرملا ش د ددع ملاا ش د ددع امئمل

ا د د د مل اا د د د ملا ش د ددع ملإ ملا د د ددئاملا ا اد د د ملا ا هد د دئملا د د د ملل د د دامل د دداا ملالحئ د د د ر.ملب د د د ملأل ملبع د د دلملود د ددع ملا د د ددااغ مل
ا كملا ىملأن ملغ مل اا ملا شع ئملق
ا ا ملا ح مل اايامل

مل ادمل ايامل ملن املا

ململ#مل مل املخئنمل اا مل ملأ ا

ئعل :مل
مل
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أاملخئنمل هملاا اامل
مل

مل

مل #ملائ ُمللاملن ملصئلحمل اي مل

ململململململ ُالاملل ملوش مل اي  6.مل

اأ ئ ملأا ئمل ادملا شئل :ملألي مل ملاعامل مل سمل ملل ان :مل
ئ تمللم نهململغئمل أا ملبعاملغئمل#مل
ُ
ألم َنملإنملأ ئ ملو ملل َ
أا مل###مل
ِ
اغ د د د مل د د دئمل عا د د د ملأنملا د د د مل

ملن املا ش ئاملأت مل اان ُملغ
ملغ ملا ا ئ لملااو ا ملا َ ُ
لي ِ  7.مل
مل

د د د ملا د د د ىملأنملأا د د د ملا شد د ددع ملا ع ب د د دهملخئن د د دتملأ د د ددئامل ا ا د د د ئمل د د د ملت ا د د د مل ي د د د اهئملا

د د ددهئمل

ملأال ملبع د د دلملغ د د دئملا د د د اامل د د دداا ملا شد د ددع ملا ع ب د د دهملا د د د كمل

ا ش د ددئل ملل د د دلملا د د دتملالحئ د د د ئملأاملل د د دلملار ئا د د د ئاملار عد د ددا هئمل د د د
د د ملل د دلملار ئا د د ئاملامل ا د د ئملق د ددادمل لي د داملا د د ت نملأن د د ملل د دلملغ ئا د د ملزاا د د ئمل نملل د ددئ هملا ع د د املا د ددئممل امت د ددما مل ح د ديمل
ا د د ملق د د ئملا د ددادملألي د د ملل د دلملغ ئا د د مل غ د د ملاا ل د دنملا د د مل نملتع د دنملن د داملا ش د د ئاملل د ددئلهملل د د ملا ش د د او ملا د د مل
رملو ت مللأا رمل ملإ ملأن مل املوئخملا لنملا ت  .مل
الر ر رررأ :ال ر ر ررا ي:ملا شد د د املغ مد د دامل د ددئ ملاملتامد د د يمل د ددئ ا:ملرملاد د د ملأغ د د دنملارد د د غ نملل د د دلمل–مللضد د د يملسملل د د د -مللد د د ملأادملغ د د د مل
ئدملا شع ؟ملق ئد:ملرآ ملر.ملق ئدمل:ملرملاغئملخئنملوع ا؟رمل مل
ُ
ئد:ملرملرئملأن دملل ملا ل ملغ ملا مئمملق أىملت َتت ئملااعت ئملا اا ئئ ململا
ت ناملا ا ملاغ مللاا ئمل####ملقا ملا ل ملغ َلنمل ح مل
ُ

مل ئ ئملق ئدملآ مل–لا ملا ا – :مل

ت نملخ ملنكمل انملا ع مل###ملا ملبشئو ملا ا ملارا ا8.مل مل
د د د مل د ددئ ملل ا ملل د د د ملت د د د ملغ د د د مل د د د املا ااا د ددئائملاغد د د ملن د د د مل د ددادملا د د د املا هئو د ددميمل ا د د داملو د د دهمللا د د دئملخ د ددأ ثنمل
ا غد د د ملغ د دداأمل د ددادملا ش د ددع ئملاأادملغد د د مل ئ د د د ئملأغد د دئملغد د دئمل د د د ملغ د د ملا ش د ددع ملإ د د د ملآ مل–مللا د د د ملا د ددا مل–ملاإ اد د د سملاالتد د د مل
اا ع املا ئ اهملقهامل ااثملو اق مل ملاصحملش يمملغ ملن ) 9.مل
ال ر رررأ :ال الر ر ر :مل د ددادملا د ددا المللمد د د ملق د د اخملا د د داملل د دلملص د ددا مل اا د د د ملل د د مل ش د ددأهملا ش د ددع ملا ع ب د دهملقد د د
ا ع ب د دهمل د دداا ملا ش د ددأهمل د دداائملا د د ملا

:رملأنملا ش د ددع مل

ملبعااغ د د ملغ ا د د :مل تد ددن ملتااي د د ئملا د ددا ملن د د مل د دنمل
د د ملا اق د د ملغ د د مل د ددئع مل
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غد د د مللااتد د د مللد د دلملا د ددا ملبعد د داملاإلا د ددا ئملات ش د ددئ ملا د ددئسمللد د د مللااا د د د مل ئ د دداا ملات د ددئ ا رملاي د ددادمللد د دلملغا د د د ملآود د د :رمل
اا ش د ددع ملا د د د كملاصد د د ملإ د د دئملغد د د ملالتئ ا د د د ملام د د د مل الامللا د د دئمل ملام د د د ملأنملا د ددانملا ش د ددع مل د د دامل اد د د ملإ د د د مللد د دلملأ د د د ملغد د د مل
أ هململا ملل ملا

ئململ نملأن مل ملاي ملإ ئملغ ملن ملا شع ملا ادملش يمر 10.مل

اي د د ت نمل ا د دئملغ د د ملود ددادملغ د دئمل ئ د د ملا د ددا الملأنملا شد ددع ملا د د كملاص د د ملإ د دئملغ د د ملالتئ ا د د ئملاا د د كملن االا د د ملان د د أاملل د دلمل
ا د د ملا د ددا مل د د سمل د ددأادملا ش د ددع ملا ع بد ددهئمل نملا
ُاي تي د دامل د ددادملا د ددا المللم د د ملق د د اخملا ا د د ئنملأ م د داملا ي د ددئاململ د دثمل د ددئد:رملا شد ددع ملأ د ددا ملاآلبد ددئلملا

د د ملا ث د دنملغ د د مل د ددئعئملاي د د ملن د د ملإ د د ملأ د دهملا د د ملل د د ملا د د ئمل

ئ ش د ددعالملاصد د ددا مل د ددئ

ئملالد د ددا ملا

د د مللهد دداامل عا د د مل

ئ د د د ملإ د د د ملل،د د دلملل د د دلملا ع د د د ئملأاملتعمد د داملل د د دلملا عاد د د ئملأاملت د د ددا مللد د دلملاران د د د ئمل د د د مل

أا د د ملل د داملا ع د د املغ ها د د ئملقا د د ملا د د ملل د دلملا د ددمئعملا د ددئلياملإ ملا د داملغ د د ملغ ي د ددائملا د د سملغم د دئملاي د ددا ملل د ددلملا ع د د مل
أنملا شد ددع مل د دداأملقهد ددالاملل د د مل د د املا يد ددالهملا ئص د ددع ملا ا،ع د د ملل د دلملو د ددع ملارهاه د د مل د د مللت ع د د ملااغ د د سملا د د س...رئملان د د مل
ل د د د دلملغا د د د د ملآو د د د د مل:ملرملا ه د د د ددئنملا ع د د د د امل ه د د د ددئنملاإل ي د د د دامل د د د د ملا ش د د د ددع امملا ا د د د ددانملق د د د ددئناامل د د د د حمان ئمل ئ نئو د د د د امل
اي د د د حمان ئمل ئ ل د د د ملاي ل د د ددنانملا د د ددئسمل أا د د د الملا د د د ...ملقام د د دئملالت د د د ملق د د ددا ملناقملا د د ددئمئملاان د د د ملا ش د د ددع ملغ د د د مل
ارعئ د د داملإ د د د ملا ص د د ددح امئملاغ د د د ملا د د ددالئمملإ د د د ملالح د د دداامئملا م د د د ملا د د ددازنملاا ئق د د د ملق د د ددئنملا د د د ئملب د د د ملتع د د ددا املا ازانمل
عا ملا لحئنر 11.مل
اي يا مئمل ئملا ئوالكمل ثمل ئد:مل مل
اتااا ملا شع ملا ع بهملأ ا ئملق هملغئملاص ملإ ئملغ ملإوئلهملإ ملغئملان
ا شع ملا

ئملاإ ملقأا ملآبئل ملالتئ ا ملا ا ؟ملاأا مل امل

نملا كملأوئلملإ ملا ااهملاا شع امملللملالتئ ا ملا ئن ئملاأا مل املا اااانملا كمل اىمل م ملغظئ ملالح ئهململ

التئ ا ؟مل ملا املإ ملار الئاملاا ئاملا ا ا مل ئإل ئق ملإ ملغئمل ئعئملاللملليئ ملا شع ملالتئ لمل ملا املللملو لات مل
ا طيملن تملغ ملأااكملا
اإلت ئنملازنئملات

ئعملغئملاادملل ملخان ملق ئملص نملا

ئملا املا م مل نملل ملا ع ئلهملإ مل

ئملق نمل م ملغئملن ملإ ئملغ ملا شع ملاظه مل ئململللمل ئا مل

ملاإلوئلهئملاغ ئن ملا تنا

ملإ مللوئ ملا ائ

ارم ملغ مل املا مئدملللملص ئل مل اا ئمل ن ملغ ملارعاا ملأنملخ ملغ اسململ ش يممل مل
ا املب ملا ثنئملاص ناملب ملا لنئململا ع ئملب ملا اىملا

امل شأملا شع مل

ئململقا سملغ مل

املإ ئململ مل املغ ملأنملا انمل

ئئملا املا انملا ثنململارست ملا كمل الملل مل
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أ

ملا هئن ملاا ع اق ن ملغظه ا ملغ ملغظئ ملا ااا ملا شع ي مل ن مل ئ ملل ملا ازن ملاا ئق ئ ملاي ان ملا

ا الملا شع ي ملقهالائملاي ان ملا ه ملغ اق ملا ياامللح
ي مل

مللا

ملا ئ ...ملا

مل ملأ ا مل

امل شأاملا ازانملا شع ي ملازنئملازنئمل

ع ململ اا ملبع اهملخ ملا عاملل ملا ااائاملا طيملاص عتملق مئملبعا).مل12.ململا املا أكملللمل املا ئاملأ امل

إ ملا يااا.مل مل
ا ع ملأ امل

ملإ ملأنمل ئ ملوع ملاممل ثنمل ئلتملأوعئل ئمل ادملل تنهمل ملواا ملا ع م يملللملغعا

 :مل

مل ئ لملا شع امملغ ملغتن ململململ#مل#ململململأ مل ملل قتملا االملبعاملتا مل
معح د د مل د د ملت د دتملا ش د ددع امملغا د ددعئملغ د ددتن عئملإ ملا د داملل ع د ددااملاأص د د حاائملا د د املاا د د هئ ملا د ددم ملغعح د د ملاإلن د ددئلئمل
معح د د :مل د د د ملات د ددن ملا ادمل ود د د ملشد د د يمئملأكملا د د حيملغد د د ملا ش د ددع اممل د ددا مل د د ملاتنخ د دداامل د د دلملغ د ددتن عئملاغ ي د د حئملأص د د ح ئمل
ا ملاتنخااملو ئملإ ملل عاامل مئت مل شئمملا شع ملاإ شئ املللملاص ملالص  13.مل
ا ادملاغ سملا سملللملغعا

 :مل

لا ئملل ملا ا ملاملح مل ن ئمل##ملن هملا اائلمل مئمل ملا ملو ا  14.مل
اا ش د ددع ملا د د د كملود د ددحتمللااا د د د ملغ د د د ملأااا د د د ملا د د د نملا د د ددئ همل د د د ملا هتد د د هململا مد د ديملأ د ددا ملغ ا تد د د ملإ د د د ململغهاهد د د مل د د د مل
لت عد د ملاأ ددا ملغ عئتد د ملإ د د ملن د د مل عاهد د مل د د ملا ع دداااملل د د مل دداياملغ د د ملا ع لد دنمل د د مللمد د امل د د ملتمد د ملئملا ليد دامل د د ملزيد دامل د د مل
ن د ددائملاألي د د مل د د ملا د ددعاملل د د انئملاز د دنمل د د مل د ددئاملا ا د دديئملاا ق د ددااملا ا كئملاأ د دامل اا ملاإلا د ددئ كئملا د دامللاكملأن د د مل د د مل
ا د د د د مل اا د د د د ملا عد د د د املغد د د د ملا ش د د ددع ململإ ملا د د ددئاملا ا هد د د دئملا د د د د مللد د د دلمل ئ د د د د ملاملأنملأادملغد د د د مل يد د د داملا ي د د ددئ املان د د د د مل
ا ا د ددئ ،ملارهاهد د د مل د د د مللت ع د د ململا ا د د ديململلد د دلمل د د ملأو د د د ملخا د د د ملقه د داملأادملغد د د مللايد د دتمل د د ملخامد د د ملت اد د د ملباب د د نمل د د دئململات عد د د مل
ا شع امملغ ملاغ سملا سملالا م ملال املغم ملأو اامل ئملا شع ملا ع بهملللملصالت ملالحئ ه 15.مل
املحور ال ا ي :تطور الشعرالعربي.
اإناملأل ن د د دئملأنملن د د د ا ملل د د د ملت د د ددا ملات د د ددالملا ش د د ددع ملا ع ب د د ددهئملق ن د د د ملا د د ددالمل د د دئملأنمل د د د نملل د د د ملت د د ددالامللل د د دنملا عي د د ددالمل
ا

د د د ملار د ددم مللد د د مل يد د داملالح د ددئهملا

ئاد د د ئملاا اا د د د ئملاا

مئل د د د مل د ددامملغد د د ملا عيد د د ملالت د ددئ لئملاانت د ددئمملإ د د د مل

ا عي ملالحااثملاارعئص  .مل
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أوال :العصرالجاهلي،ملاي ميملإ ملقهالملاإلاا ئملاغات ملن املوم نملاغئ ملا 16.
ا د د ىملأ ث د دنملا د ددئ نملأنملخام د د مل التئ ا د د )ملغش د د

ملغ د د ملالته د د مل معح د د ململا د د ملاا

د د ملاا ح د ددمقملقم د ديمل د داملالحا د د .مل

اي د د ىملا اا د د يملأن د ددئ:ملرمل د د مل د ددا ملل د دلملاإلا د ددا مل ا د د غ ملا د د كملخ د ددئنمل د د ملا ع د د رملال د دلملق د د مل د د ملغ د د ملا ي د ددااامل د دنمل
د د نئملق د داملال املا ام د د ملل د دلملا د د آنملا د د ي ملألب د د ملغ د د اائملغال د دئمل ا د د ملتعد ددئ ملل د دلملنم د ديملا د ددئمملل د د ملا لد ددن :رملا ملتلد د تملدن مل
ت
تلن ملالتئ ا ملا ا ر17.مل
ا ع د د د د املأود د د ددع ملا د د د ددئغ نملق د د د د هئملاأ ا ه د د د د مل د د د ددالهئمل ت د د د ددئعمل د د د ددت مل ا د د د ددادئملاغا م د د د د مل د د د ددت مل

د د د ددئدئملاص د د د د ئممل

د د د د ي ت ئملااد د د د ا ملغع ش د د ددت ئململا د د دداهملليد د د د ت ئملا م د د ددئدمل د د د د يت ئملاواد د د دامل يد د د د ت ملغمد د د دئملايد د د داملا د د د د مللد د د د مل
ا أغ د د ئملايع د دداقملا د د

ملل د د ملا

د د ئملقه د د مل د د نملا ص د ددح امملاا د ددمئمملل د دلملق د ددئمملغ د د ملا ان ئا د د ملام د دألملا د د

ملاا د د سمل

ملا ل د د د ملاا

د د د ئملقا د د د مل

و د د ددئ ملا د د ددا ملالال د د د ئملا د د د ملقد د دداقملن د د د ملنااملن د د دداسملود د ددئل هئملا د د ددئعملبد د ددئ هئمل د د د

اتنخ د د د ددااملود د د د د ئملا د د د ددادملاي د د د دداالمللد د د د دلملا د د د د د سملأاملا د د د د ملت د د د دتملالح د د د دسملإ ملنظمد د د دداائملق د د د ددئنملا ش د د ددع مل اد د د دداانمللاد د د دداغه ململ
ا مه  18.مل
ملاغم د د دئملا د د ددئلاملل د د د ملاز د د ددئلملا شد د ددع ملالت د د ددئ لمل ت د د د هملا

د د ددئن نملإ د د د مل ي د د د هملا ع د د د املاغ د د ددئ ت مل ئإلا د د ددمئل ا نمل

ا د د د ا مل د د ددئ ااملإ د د د مل ي د د د هملا ع د د د ائملااو د د د ا ه مل ئريد د ددئ هملااملتد د ددئالهملااملحئلت د د د ملاار د د ددئ هئملاأقه د د د ملغد د دداا

مل د د د امل

ا غتد د دما ملغش د ددئل ملالاد د دقملاا ا د ددااقملا طد د ديملت مهد د دئملا عد د د امللد د دلملأن د ددئممل ا د ددئئملاغد د د مل د د د املا ا د ددااقمل:ملا د دداقملل د ددئ ئملامل
غ د د د ملاناملاملت د ددئزئملاأ مه د ددئ:ملا د دداقملل د ددئ :ملاخئند د دتملت د ددئ ملغد د د ملأادملنكملا ع د دداهملإ د د د ملا د ددا ملا عشد د د ي ملغ د د د ئملاأ مد د دتمل
تا د د د ملا د د دداقملبع د د داململلد د ددئ ملا د د د مل م د د دسمللش د د د هململا د د د ئملاخد د ددئنملا م د د د ملل د د دلمل د د د املا د د دداقملأ ث د د دنملا شد د ددع اممل ام د د ددئو همل
ئ شع ملا نملن ئملاخئنملغ ملأوه ملاملح م نمل ئملللملا شع ملا ئب ملا

ئ ه 19.مل

مكانة الشاعرفي الجاهلية:
ملإناملخئند د دتملو د ددعااملا ل ملخاهد د دئملتعد د داملا ش د ددع ملق د د دئملغد د د ملا د ددانملا طد د ديملا د ددئ مل د د دئملخئ اد د د ملاا د د دتملاارااد د د ئئملقد د د نمل
ل د د املالتئ ا د د ملخد ددئناامل ع د دداان ئملا د ددانملخاهد ددئئملق د د ملا مع د دتملب د ددئقت ئملاا شد ددع ملإ د د مل ئن د د ملا ه د د ملا ح د ديملام د د ملا د د مل
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الح د ددئهملا

ي د د د ئملصد د ددئ

ملا د د د املغ د د د ملأو د د د ا ملا

ا د د د ئملالتم د د دئملند د ددئقسملل د د د سملا

ا د د د ملاأاو د د د ملالد د ددمائململ ط د د د ملأص د د د حمل

مد د دئملا د ددادملارش شد د د قملرنا ا د د د رمل:ملرملا ش د ددئل ملن د د ديمل ا د د د ئملازل مهد د دئمللد د دلملا د ددا ئملات اهد د دئمللد د دلملالحد د د ائملت اد د د ملا د د د أكمل
ل ملللملأغالملا ع ئمل...ر 20مل
ا ش د د ددئل ملالت د د ددئ لملو د د ددحئللملا د د د ئملاخ د د ددئنملا ش د د ددئل مل د د ددئنملا د د ددا ملل د د دلملا د د ددئلااملاا د د د ااائملي د د د مل د د د ملإ د د د ملأو د د د مل
ا د ددألئململاإ د د مل مئا د د ملالت د ددئلئملا ق د د ملخ د د مللد ددئلئململاخد ددئنملل د دلملا د ددا ملا د ددئ املالتم د ددئ نملت د ددئ مل د د ملصد ددئ هئملاخد ددئنملل د د ملخ د د مل
ت

د د ددئدئمل د د د ملا د د ددا ئملاغ و د د ددا ئملاو د د د ئملان د د ددئ

ملار د د د ا مل ئا د د ددمه ئملاغ د د د لوه ئملال د د ددئره ئملاخئن د د دتملا ئ د د د مل

د د ملن ملا ش د ددع امملا ت د ددئم ئمل ش د دداهملا د د نالهملو د ددع

ملات ئ د د د ئملاخ د ددئنااملإناملأا د د ااملو د ددئل املأو د د اامللا د د ملارااب د ددائمل

التم د دئملو د دداااملامل د ددئن مل

د ددع مل–ملا

ع د د ملغ د د ملالح د د مل–مل ط د د مل ملاهت د ددا ئململ م د دئملص د د مل د ددااملتم د د ململبع د دامل د ددا مل د د مل

ا ئاملالحئلثهمل نملأا ملاا ملا اائملق ئد :مل
أ ادئملا املوااامل ئ همل

ع ململ##ململأغعش ملت ملأ ا ااملغ مل ئن ئ 21مل

ات د ددالملاإلو د ددئلهملل د دلمل د د د املا ي د ددا ملإ د د د ملو د ددع امملارعا د ددئامل ن د دئملأو د دده ملا ي د ددئ املالتئ ا د د د ئملا د داملاو اد د د ملا عام د ددئممللد د دلمل
أغد د د مل معهد د دئملات د ددم ت ئملال د ددا ئئملاغد د د ملغد د د الملا ا د ددئ ملزا مللد د دلملالح د ددئهملا

د د د ملا د د د مل اا د ددائملنا ملأنملا ش د ددع امملا د ددئلانمل

ل د دلملاد دداقملل د ددئ ملأغد ددئ ملأ د داملق د ددادملا شد ددع مل–ملا د داملن د د ااملغد ددال ملا ئب د د ملا د د ئ همل–ملقم د د مل د د مل د د ملأند دداا املاو د ددنامل
ي د د د د ات ملاملرلا د د د ددترمل د د د د :ملألد د د دداا ئمللا د د د دئملأكملو د د د د ئملن
ا ع د د د ئملا د د د :مل د د د مللا ا د د دئمل ئ د د د

د د د ددئئملا د د د د مل ا د د د دئمل ئ د د د د

ملالا ا د د د دئملل د د د د مل د د د ددالانمل

ملأكمل ظا د د دئمللد د د ملقهد د د مل اد د د 22ق د د دتمللد د دلملا د ددئ همل م د ددئمملا د د د

ملالا د د دتمل

ل د د ملأا د د ئلملا ع د د ئمل د د املغ د دئملن د د ملإ د د ملا د د ملل د دامللت د د ئملاا د د مللو د د املاا د د ملواد دداانئملإ ملأنملأ د دئمل ع د د ملا د ددئسمل د دامل
أن د د مل د د املا د د أكملان د د ملإ د د ملأنمل م د ددئ ملا ااي د د مل د داملا د د كمل م د د مل د د املا ي د ددئ املاا د ددمئ ئملارعا د ددئاملل د دلملغ ا د د ملا عه د دامل
ا ع ئاد د د يئململان د د د ملغ

د د د مل د د دنملغ د د د ملا عامد د ددئمملاملح د دداب نملا ملا د د د مئملار ش د د د نملغد د ددال ئملق د د د أىمل او د د د نمل:رملأنملل د د دداهمل

غ مالئاملغ ملا شع ملقه املللملا نملا ئ ثملا هت كئمل

مللامئمملا ع اقئمل...ر23مل مل
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ملق د ددئدملبعد د دلملارد د د لو نملا د د داملا د د د أكملا ئ د د د ملل د د د ملأن د د د ملاد د د ئملاأو د ددحئ ئ:مل-ملاغد د د سملا د د د سئمل

ااو ا د دداامللد د دلملل د ددا

ز د د دنمل د د د ملأب د د دهملاد د ددام مل–مل قد د د مل د د د ملا ع د د دامل–مل د د دامل د د د مللت ع د د د مل–ملل ت د ددنهمل د د د ملو د دداا ملا ع مد د د يمل–لم د د د امل د د د ملخا د د ددا مل–مل
الحئل مل مل ا ه 24.مل
نمئن ملغ ملوع

ملاأ ا ه  :مل
ملاغ سملا سملأص ملأ ئمملحت مل ملالحئل .ملاغ ا ملغعا

 -1اغ سملا س:ملاام مل ا ئملغع اقئململ ا
ئملن ملغ ملن ىمل
 -2ا ئب ملا

ملاغحمدململ##ملب

:ململ

ملا ااىمل نملا اوادملق اغ  25.مل

ئ ه:مل املأ املاغئغ ملزيئ مل ملغعئاي .ملاغ ا ملغعا :ململ
ُ
ُ
لا ااملق اامل ُ ع مل غ ملا االململ###ملغئناملت انملغ ملن ىملاأحتئل
أتئ هملأ تملا اع ملأن ملر حيململ####ملاتا ملا طيملأ

 -3ز نمل ملأبهملاام :ملا املغ هملا ائمللت ع مل مللتئ .ملاغ ا ملغعا

ملغال ئملاأني  26.مل
:

أغ ملأ ملأال مل غ مل ملت اميمل#مل اغئن ملا الا ملقئر ا  27.مل
 -4لم امل ملخا ا :مل ملغئ ملا ا ي.ملاغ ا ملغعا

:ململ

أ ئمل املقاملتعت مللا ئملململ##ملاأنظ نئملن لن ملا
 -5ل تنهمل ملواا ملا ع م ي:ملاغ ا ملغعا

ئ 28.مل

:

مل ئ لملا شع امملغ ملغتن ت مل##ملأ مل ملل قتملا االملبعاملتا ت  29.مل

ثانير ر ر ررا :العصر ر ر رررا

ر ر ر ر مي:ملايش د د ددم مل ح د د ديملأغ د د د ئملاي د د دداسململ ظه د د ددالملاإلا د د ددا ململاي مد د د ديمل د د ددئ مل ا د د د د مل حد د د ديملا ع د د ددئسئمل

ا 132ه) 30.مل
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د ددئمملا د ديملا د د مل–ملص د د ملسمللا د د ملااد ددا -ئملاا شد ددع مل ا د د ملداانملا ع د د ائملقأت د ددئ مل د ددئ آنملا د د ي ملا د ددالااملا د ددئسملإ د د مل
تا د داملسملاا م د د مل ئ

د د ا ملقي د ددئلملن د د ململص د ددئلقئمل ه د د ملل د د ملا ش د ددئ مل ئ ش د ددع ململغ د ددا ملغ د د ىملأق د ددئلملار د د غ نمل

غد ددال ملغ د د ملأ ث د دنملق ان د د ملار

ق د د ملل د د ملاد ددحنملا ش د د ملاالحد ددائملاب د دلملإ د ددا ملتا د د ملا د ددانملار نا د د ملإزلامملا د د آنملل د د مل

ا ش د ددع مل ا د د د :ملرملاا ش د ددع امملا د د د عه ملا د ددئاانملأ د د د ملتد د د ملأن د د د مللد د دلملخد د د ملاا ملي م د ددانئملاأن د د د ملا ا د ددانملغد د دئمل ملا عا د ددانئملإ مل
ا ا د د ا ملآغ د ددااملالما د ددااملا ي د ددئلحئاملان د د ااملسمل د دناملاان ي د د ااملغ د د ملبع د داملغ د دئملقام د داملا...ر31ملا د دثملالح د ددئدملل د د ملن د د مل
غ د دداهمل د ددئهملا د د ديملا د د د ئمل طد د د ملإناملغد د دئملب د ددئلااملإلاد د د ئنملق د ددتنملأ د د د ملا د د د هململاقد د د حملارمئ د د د ملاا غي د ددئلئملأ د ددئقااملإ د د د ملغد د دئمل
أ د د ددااملغ د د د ملأ د د د ا ملا شد د ددع ملاإل د د ددئلملغ د د د ملا د د ددئ لمل ئ ي د د د ئملااص د د د ملارعد د ددئل ئملاأ د د دداادملالحيد د ددئلئملاآ املا د د ددئدئمل
ار د دئملآدملا غ د د ملإ د د مل ح د ديملأغ د د ململاو د د

مللاد ددا مل د دنململغ د د ملق د د قملار د ددام نملأص د د حملا شد ددع مل د ددئنئمل عل د دنملل د د ملغ ئص د داململخ د د مل

ائمل ط ملأص حمل ق ملل اهئملاص ئل مل اااهئملاغال ملب اه32.مل مل
أغئملا

ا ملا شع ي ملللمل املا عي ملق صملللملاآلته :مل

 -1ش د د ملل ئ د داملا د دداا ملا م د د ملااص د ددئائاملاالح د دثملل د د ملات ئل د د ئملاوئص د د ملل د دلملزغ د د ملا ا د ددادمل–ملص د د ملسمللا د د ملااد ددا –مل
اوا ئ ملا اواا .
 -2ا

يلملل ملا ئدملااص ملاا تن

 -3ا هتئم:ملللملا

ملللملن ملا شهئ همللقعئمل ام ملس.

ملا اقئعملل ملاإلاا مل هتاملغش خهملا ع امل مئمل ملا

ملل مل املار امه.

ود ددع اممل د د املا عي د د :ملقشد ددع اممل د د املا عي د د ملغم د د ملواي د دتملل د د ت ت ملااا د د ئغتململأ د د ت ملا د د ملام د داملإ د ددا ملا ح د د ئمل
ا د د داملزا ت د د د ملغاالا د د د ملا د د د آنملا د د د ي ملقي د د ددئ ململاتا د د د ملاإ ئغ د د دئملاإت ئن د د ددئئملاغ د د د ملأو د د دده
ال
 -1ال

ئمملئمل-مل
ئم:مل لملتمئ

ئنمل ملبئ تئمل-مل ي ئمل-ملا ز قئمل-ملا و

.ملا ن ملا

:مل-مل ع د د د مل د د د ملز د د ددنئمل-مل

ن 33.مل

مل تمللم املا ام  :ململاغ ملوع ئملت هملات ثهملأوئ ئملو ا :مل
اإنملو امل اا ئملاا انئململ##ململاإنملو املإنامل ش اامل

ئل مل

اإنملو املر اا ملإناملل ااململململ###ملاإنملو املإنامل ئلاامل ع ئل مل
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-2ململ

د ددئنمل د د د ملبئ ئ ني د ددئلكمل مللضد د د يملسملل د د د ).ملغد د د ملو د ددع املا د د داملام د ددا ملا ا د ددادمل ملصد د د ملسمللا د د د ملاا د ددا )ملاي د ددااق مللد د د مل
اإلاا :ملاغ ملن مل ا  :مل
ئ هملاا هملصئلغئنململ ا مئململ##ملاي ا ملغئمل ملا ا ملا

ُ

ملغ ا ك 34.مل

-3ا د د د ز ق:مل د د د داملأ د د داملقد د د د اسململ م د د ددئ مل د د د مل ئ د د د د ملا م مد د د ديملا د د دداالغه:ملاغ د د د مل د د داملو د د ددع امل ا د د د ملامد د ددا ملل د د دلمل د د د مل
الح ن :مل
املا كملتع ملا

ئمملا أت ململ###ملاا تمل ع ق ملاالح ملاالح مل

املا ململو نملل ئ ملسملخاه ململ###مل املا هملا هملا ئ ملا عا مل
ا سمل ا ملغ مل امل ئ ملامل###ملا ُع املتع ملغ ملأن املاا عت 35.مل مل
 -4ي :مل املأ امل لهمل ملل

ململ ملال

ملا م ميملا ن اعل:مل ملاغ ملوع املللملا بئممل :مل

ا ملالح ئممل هئ حيملاا ع ئلملململ####ململا لامل لن ملاالح

ملا ال مل

ِملص ئل36.
هتمل ا يملإنامللا حيمل لنهملململ###ململانااملا مئ ملغ مل
ا ِ
ا د د دا ململل د د داملا ش د ددع ملا ع بد د دهمللد د دلملليد د د ملص د ددالملاإلا د ددا ملبعد د دلملا خ د ددا مل عااغد د د ملارد د د خالهملا د د دنملارد د د خالهئملبد د د ملان شد د د مل
ااز د د د ملاز د د ددئلاملود د ددااااملل د د دلملا عه د د داملا غد د دداكمل عااغ د د د ملارد د د خالهئملق د د د ملود د ددع ملا
اوع ملا

ئدملا

د د ددئدملا د د ددااحيئملاود د ددع ملا ا د د ددئائمل

ئا يئملاا عي يئملاوع ملا اها .مل

ثال ا :العصرالعباس ي:ملاي اسمل ئ مل ا ت ئ 132دملاي ميملب اطملب اا ملللملأااكملا ئلئملا مل 656د .مل
ان

ملا شع ملللمل املا عي ملإ مل م ن:مل مل

 -1ا ش د ددع ملا ا د ددمي:مل د داملا ش د ددع ملا د د كملا د ددئدملل د دلملا عظم د ددئمملغ د ددا ئملأامللب د ددئممل ا

د د ملار د ددئ كملأاملارع د دداكئملا ملا د د مئملا د دامل

أص د د د د حملا شد د د ددئل ملل د د د دلمل د د د د املا عي د د د د مل ا د د د د ملا يد د د ددالملاند د د دداا ملاراد د د ددا ئململا د د د داملت د د د ددئقسملا غ د د د د امملل د د د دلملت ي د د د د ملا ش د د ددع امململ
ات د د د يمه ئملاخ د ددئنمل د ددا ملا ش د ددع اممل ا د د د ملا بد د د همللد د دلملا عظم د ددئمئملق د ددئ ااملل د د دلملارع د ددئ هملئملازي د ددااملا عاا د د د ئملاصد د ددئلاامل
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ل د د مللم د ددا ملا ش د ددع مللد د دلمل د ددادئملات د د مئملا تاد د د ملأازانملا د دداا ئملات د ددأن ااململلد د دلملا ع د دنملق د ددأ

ااملارع د ددئ هملا اامد د د مللد د دلمل

املغ ملا و ق ملالحاا 37.
غ د ددال ملا

ت د ددنك:ملا د داملأ د داملل د ددئ هملا ا د دامل د د ُملل د ددائمل ا د د مللا د د ملاا د د ملا

ت د ددنكمل د د ملإ د د مللش د د نت ملا ئ د د مل ت د ددنئمل

ا د دامل م د د ملا د د مل204هئملا د د مل د د مل ي د د ملت ئال د ددئئملال د دلملأو د ددئلاملأنملغا د د ملا
أنملا د د مل د ددأبهملتم د ددئ ملل د دلمل م د ددصئململقأتت د د ملخ د د مل ي د ددئ
ا د د د مل د د د مل د د د

د د ملت

د دتملا د د ملغ د د هئملا د ددا مل

ئململاغ د د ملأن د د ملا د د مل د ددأبهملتم د ددئ ئملال د د ملار د ددئ قملالتاا د دداهئمل

ملأنملا ئليد د د مللد د دلملصد د د ئل ئملقهد د داملأل ابد د دهملغد د د ملأ د د د ملا ئ اد د د ئملاغ اد د د مل مل د د د

ملأنملا د د د مل قعد د د مل

اا اهململغ ملا اا ملإ ملالتااائملاغ ملوع املاي ملا ان ئ:
ُ
ت ا ئملل ئنئملا لملص ع ملاا امل###ملق

ئملص َ لمل

ملاأو ق.

ا ا ملا ادملللملا ملاره  :مل
غح ملاص ملاغ مل ت ململ##ملاللملندملاق مل لن مل
اغئملااامملإناملا ئململ##ململاه ملل ملوا ملاال مل
امل تمل اململاأنتملل اململ##ملقي ُاملل ااملاأنتمل  38.مل
اي ادملللملغا ملآو لا املل ملا ا
خا مانئمل اا ملغ

ملاا ئق  :مل
ململ##ململاا شع مل ح ملل ملصا مل

ا ملا ملناملا ا ملااهقمل ئدملململغ املغئملنال ملاغئملا
اا شع ململحملت هملإوئلت ململ##ململا سمل ئ ه لمل ا تملو

مل
مل
 39.مل

 -2ا شد ددع ملا شد ددع ي:مل د داملود ددع ملا اه د داملاال م د د ئملام د د ملاا د د ملالح د ددئهململابع د دلملقئ ات د دئملئملايم د د ملإ د د ملإل د ددئمملا د ددئسمللئغ د د مل
للملت لملغ ملا ا ئملااها ملتع نا ئملابالهملا مئل ئملايم مل املالتئن ململبشئلملاأ املنااس40.
 -3ا أود د ملبش ددئلملل د د ملاد د

ملار ددئد:مل د داملبش ددئلمل د د مل د د ملخ ددئنملأ ددااملغد د ملاد د يملارهاد د مل د د ملأبد دهملصد د همل د د نملخ ددئنملاا د دئملل د د مل

و ااد ددئنملغ د د ملا د د مل 79د د دملإ د د د مل 82د د دملاقد د داملل د د د ملا يد د د هململغ د د ملبعد د دلملا اد د د ىملاأ د ددئ ململ د د دئململغد د د ملزا د د د ئملخئند د دتمللاغ د د د ئململ
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ا د د داملا د د دامل هم د د دئملبشد د ددئلملل د د دلملا ع د د داململا و د د دنملغ د د د ملا د د د نملا ادملا هت د د د كئملألم د د د مل ملا ي د د د ئملار د د دئملاا د د د ظتملل د د دلملبش د د ددئلمل
غاا د د د ملا شد د ددع ملي مل د د دداااملل د د د ملار تد د ددائملق د د د م ململ ا د د د ز قملا ي د د د ملاأ د د د ا مئئململاتع د د د
ا

مللت ي د د د ململا ي د د داملأنمل شد د ددت مل

مل ملاأ مل .ملان ا متن املإزاملال ا ئمملا ع ئا ن.

اغ مل املوع امل ئدملغ
إناملغئمل
ا املن أمل مل

ئمل
ململا

امل سملغاا ملللملغ م  :مل
ملغ َ ي ملململ###مل

ُ
ئملحتئاملا شمسملأاملتم ملا اغئ مل

ملق مل اغئاملا اغ ملار أهملغ مل ا  :مل

ُ
ملا مل ملا مل ملان ململ###ملان مللحيملا َ ىمل
ن ِ م يململلحيمل ا املاالاميململ###ملأنحيملائملل َاملغ مللح ملا  41.مل
ملأ مل

اغ د د ملأود دده ملو د ددع اممل د د املا عي د د :ملأ د داملتم د ددئ ئمل-ملا
غه ئلئملا ن ملا

ت د ددنكئملأ د داملا ع ئ د د ئمل-ملأ د داملن د ددااسئمل-ملار د دديئمل-ملبش د ددئلمل د د مل د د ئمل-مل

ن .مل

األدب األندلسر ر ر ر ي:ملان شد د د د ملا ش د د ددع مللد د د دلملا ن د د ددا سملان ش د د ددئلاملااا د د ددعئمل د د ددااعلملالح د د ددئهملالتم اد د د د ملارتنقد د د د ئملا د د د دامل
م ا د د د د ملتي د د د ددالمل

ع د د د د ملا د د د د ا ملات د د د د ملالح د د د ددئهئملا د د د داملات د د د د ملا نا د د د د انملا

اغهد د د ئملاغ د ددئ همل و قد د د ملو د ددع

ئملالد د دلملو د ددع

عد د د د مل

ع د د د د ملإ د د د ددئلامل اه د د د ددا ئملاغ ا د د د دئمل

ملت ااد د داملات ا د د داملامتم د ددئنملاتتد د د ملاغتد د دما ئملقئ ش د ددئل ملا نا مد د د يمل

عم د د د ملل د د د ملت ا د د داملا شد د ددئل ملا ش د د د ،لئملغ د د د مل د د دنملأنملا د د دامل

ي د د د ملا نا د د د ئملغ د د د ملت م د د داململازو ق د د د ملإ د د د مل د د دامل

اإل د د د اقئملاا ش د ددئل ملا نا مد د د يملا ت د ددئ مللد د دلملو د ددع املأ د دداامملا عظمد د د ملالتم اد د د ملا طد د ديملت د د د ظ ملا يد د د ملا م د ددهئمل م ئ د د د مل
ل ي د د مل د د الكملغ د د ملل ئص د د ملالح د ددئهئملغ د د ملت د د صمل د د ململش د د يمململ د دثملت ش د د ملالح د ددئهملل د دلملخ د د ملغا د ددا ئملات د دثمل
اي د د حملخ د د ملغا د ددا ملتع د دناملل د د ملن د دسملا شد ددئل ململا ا د د ئملل د د مل ي د داملغاا د د
خ ملل ئلهئململإن ئملأازانملل

ملت ع د دثململأصد دداام ئململغ د د ملخ د د مل ظ د د ملاغ د د مل

ملاأ ئ مل ئقا مل ئ ع ات .مل 42مل
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اغ د د د ملأود د دده ملود د ددع امملا ند د ددا س:ملا د د د مل د د ددئ ئملا د د د مل لا ملا
و ئ ا ملز ئملا ملا ئقملا م يئملا ن ملا
اتعاملارا حئاملا نا

د د د لئملا د د د ادئملا د د د ملزيد د دداانئملارع م د د دامل د د د ملل د د ددئ ئململا د د د مل

ن .مل

ملغ ملأ زملاأقه ملت الملا شع ملا ع به .مل

د د ملارا د ددح:مل د داملن د دداعملغ د د ملا ش د ددع مل د ددئ ملإ د د د ملا د ددئمئمل م د دئمل د ددئ املإ د د مل
إن د د د ملود د ددع مل اا د د داملل د د دلملت د د ددم ئملال د د دلملت

د د د ململا ئ د د د ملا

عد د د ملالح د ددئهملاا د دداادملا

مئل د د د ئمل

د د د ملق د د د ئملال د د دلملات د د ددئعمل ا د د د هملازن د د د ئملاص د د د ئ

ملاتعد د ددا مل

أ ا  .مل
 :مل

ت

 -1ملار ا مل–ملا

مل–ملال

 -2ا اال:ململا مل نملاريا ملاا

:ملاار ا مل م ملغ
.

 -3ا ي ملأاملا م :ململالت مملللملار ا ملاا
-4

ت

ئئملإن ُملا املار ا ُملاميملارا حملتئغئملاإ ُملاميملأ ع.مل
ملاال

مل ُمل م ملر ي ئرئململاالت مملللملا االمل ُ م ملرام ئرئ

ملار حئاملاازن ئ:ملت لملارا حملغ ملا ا ملا شع ي ملاخئنملللملأازان ملا ااق ملواااملا اع.

أو د دده ملا او د ددئ ن:ملل د ددئ همل د د ملغ د ددئمملا د ددمئمئمل-ملغ مد د دامل د د ملل د ددئ هملا د د الئمل-ملا لمد د د ملا ُمل

د ددلئ-ملا د د د مل د ددهئمل-ملالح د د دامل

ملز ئمل-ملا ملزغ  .مل
اأغئملل ملأ ا هئملللمل امملأغ ئملأ ا ملا اان ئملب ُ
ملس امللتم ملا

ا ملا شع ي ملا ا اا  43.مل

نمان ملغ ملوع ملارا حئا:ملا ادملل ئ همل ملغئمملا
َ
َ
َ
عادململململململ ُ ع َ ِدملإ ِمللحئ ملا
غ ملا لملللملأغ ملأغ املا مل ِ
َ
مل َاملللمل ُم َ ململللمل َلملائغ
مل
ُ
ُ
ا ت) ملقئني ملقاا ِ ُ ملأن ُملا ِي ملار ِي ململململململململ ال) مل

مئم :مل
َ
و ِ ملا َ ِ ملململ غ ا ) مل
ُ
ِ مل مل
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َ
َ ُ
ملاالأ ِ ململق نململ املا شاقمل ملا أ مل مل
مل
لا مل ا يمل ا َ ملا ئل ملا ا ملململ َملا لملململغئمل ا كملغ مل َ اى ُملغ َ
شع ِ ملململ مل
ِِ
ِ
ِ
ئطئملأامللي ملارئ

وئغ ئمل:مللي ملا ن

ملا تن :مل مل

رد د دئملخ د ددئنملأ ثد د دنملاراد د ددا ملاا غد د د اممللد د دلمل د د د املا عيد د د ملألد د ددئ مل د د ددئ
ا دد

ملان د د

) 44.مل

د د ددلئمل

هئملخ د ددئنملغد د د اه ملإ د د د ملا ش د ددع ملا ع بد د دهمل د د دنمل

ملا ش د ددع ملا ع ب د دهملغ د د ملأااا د د ملآا د د ئململات د دت ُ
ملص د د ئ ململغ د د مل د ددئ ع اقملاالت ي د د هئملات د دهملل د د ملخ د د ملش د د يممل

غ د د د ملا ان د د داملل د د دلملا شد د ددئ ملاغي د د د ملاا ند د ددا سملاار د د د ائمل د د دنملأن د د د مل د د د ملا

د د د مل د د د ململقا د د ددئئملقمد د ددئدملأ ث د د دنملا شد د ددع امملإ د د د مل

ان د د ددئدملا ئ د د د ململل د د د دلملا د د ددااااي ملصد د د د ئل ململااا د د د د عماااملا ش د د ددع مللد د د دلملتما د د د داملارا د د ددا ملاا ا د د ددئمملل د د د دلملإقه د د ددئلملا ص د د د دحمل
ملقهت َ ململ ا ملللملا ا ملا هئغ ُ
اا ا ُ
ملال ِادمل ملللملأ ا ملأو ى .مل
ِ
اا ش د د ددع امملل د د دلمل د د د د املا عيد د د د مل د د ددنانملغد د د د ملأو د د ددع

:ملا مد د د ددئدملا د د دداا مل د د د د ملن ئتد د د د ئململاا شد د د ددئاملا ظ يد د د د ئملااإلغد د د ددئ مل

ا اص نكئملاص هملا اا ملالح ل 45.مل
اغ ملنمئن ملوع

ت
:ملوع ململأبهملا لنخئاملص هملا اا ملالح لملللملالحمئا  :مل
ا ملا غئ ملا عاا لملل ملغعئ ئململ###ملااا شهاكملا لمل ملوئاملا

ئملق ئ مل

اائ ملا ع املاا ت ا ملغئململغئملقعاتململ###ملللملأل مل لنملل املسملأااا ئ مل
رئملاع ئملقمئملل تملل ا م ئململ####مللمئملن ا ململا ملوئ تملغ ئل ئ 46.مل
اد ر ررا :العص ر رررالح ر ررد :ململخئن د دتملا ال د د ملالحاا د د ململبم د د هملاع د دلملو د د ،لملود ددئغ ملر د دئململا د د ملا ش د د قململ ماا د د ملا د د ائمل
اغ ملغظئ ااملتا ملا ال

ملاراالسئملاا

ئل ئملاا صحئق ملاا ع ئاملإ ملال ئل ئ مل

أغ د دئملا شد ددع ملالحد ددااثملق د داملخد ددئنملل د دلمل د ددامملأغ د د املت ا د ددااملغ د د تئمل اشد ددع ملا ع ئا د د يئملب د د ملغ ئا د د ململ تم د د مل د د نملأاد ددئ
ا د د دداغ نئملاأاد د ددئ

ململا عي د د د ملالحد د ددااثئملب د د د ملان ا د د دئمل ااد د دداائملاخد د ددئنملل د د دلمل د د د املان د د دداقملت د د ددئلمللاغ

مل

د د دئملإ د د دداال ئململ
331

د .آدم إبرإهمي ايكيس ومحمد رمضان يونس

نشأة إلشعر إلعريب وتطوره

"مامل" جمةل إدلرإسات إلعربية (سلسةل جديدة) إلعدد إلثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

ان د داململغ د د ملايد ددااملالح د د املاغ د د ملا ا د د اا ملاا د د

ململااد ددئ املق د د ملا عئ د د ملار أر د د ئملإ د د ململ ئن د د ملت د ددئلملاا د دلملا د ددادمل

ل د د د د د ملو د د د ددعالملا ش د د د ددع امململ ا د د د ددااململال د د د د د ا ملغد د د د د مل د د د ددئهملا ن م د د د ددئ ململاا ع د د د د د ئململا مد د د د د مل د د د د د ملغد د د د د ملار د د د د د ا مل
ا

مئل د د ئملإ د د مل ئن د د ملت د ددئلململلغ د د كملل د دلملت د د ن ملغاا د د هملآا د د ئململغ د د ململا شد ددئل ملا ي د د نللملان د د المل د ددئ هئملااد ددع املل د د ئمل

اأغ نملن ا ئملاخئنملغا الئململأاملت ت ململغ ملإاا ئملأبهملغئض ي 47.مل
ا د د دامل د د دداأمل د د د املا ال د د د ملو د د ددع امملغي د د د ملا د د ددا

ملا د د ددئلا كئملا د د دلملن د د د مل ملتع د د داملل د د دلملص د د ددالت ئملا عئغ د د د ملب د د ددالهملل د د د مل

ا د دداا ئمل د د مل د دلملغ ي د د مل د د ملاتيد ددئ ملود دداااائملإنملن د د ىملا شد ددع اممل عد ددا انمل ئ شد ددع ملا ع ب د دهملإ د د مللان د د ملا د د كمل ع ق د د ملل د دلمل
ا عي ملا ع ئا ي 48مل
اا ش د ددع امملل د دلمل د د د املا عيد د د مل د ددنانملبع د دده ملت د ددااامل ئ د دداا ملاا د د د علملغ د دداامل د د د نملا د دداا ملاالتاا د ددائملاا د د د علمل
ت ا د ددااملل د د ملا د دداا ملاتم د د اامل ئلتااد ددا.ملغ د ددال :ملغ م د ددا ملا د دئغهملا د ددئلا كئملأ م د دامل د د ملو د ددا،لئمل د ددئق ملإ د د ا
إامئل مل ئوئملصلنكئململوا ملغ انئململنئز ملارا ئململ لنانملوا مل لنانئملا ن ملا

مل د د ئمل

ن .مل

أ م د دامل د د ملو د ددا،ل:مل د دامللاملا ا د د ملغ ل د ديململ ا د د ملا ش د ددع ملبع د داملا ع د ددا ئملو د ددئل ملا د د ئملأ م د داملل د دلملو د ددا،لمل د د ملارا د ددا مل
ا د د مل 125د د دئملا د د ظ ملا ش د ددع ملغ د د ملأو د ددحئ ملق د ددانملغعه د د ملا د د سملغعه د د ئملاي د د ظ مل د د نملو د ددئمئملا د دثملو د ددئمئمل ملا ه د دامل
ق املا ملا ااململللملغعح ملأاملللملغ ح ئملاغ ملن مل ا :ملاي مل

ملأ سملا ا ا ئ :مل

ُ
أي ئملار حلملر أااانرمل الاململ###ململخئ ثنائملت ياملأنملت
اوا ملا ع ملااو لملا

ئ مل

ملااوش مل###مل ملت ئادملغ ملآا ملا ا مل م ئ 49.مل

الخاتمة
الحم د داملصمل م د ددااملاا د دامل ا د د د ملا مئ د د ملالظم د د ئملأ م د دداامللد د دلملاآلو د د همل م د دئمل مات د د مللد د دلملا ا د د د ئملابع د دامل د د املالتا د د د مل
ا

د د د نهمللد د دلملت د ددئليامل ش د ددأهملا ش د ددع ملا ع بد د دهملاأا د د د ئملا د د دامل د دداغ ئملتع ي د د د ئملان ند د دئملاآللاممل د ددادملأا د د د ئملات د دداب ئمللد د د مل
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ت د ددالملا ش د ددع ملا ع ب د دهمللل د دنملا عي د ددالملا

د د ملارأ اق د د ئملقت د دنااملا  ،د د ملل د دلملزغ د د ملاي د د

ملل د ددلملزغ د د ملآو د د ئملا ش د دأمل م د دئملا ش د دأمل

ا انملاا عاا ملا و ىملغ ملا ع ملإ ملا اهملاا يا  .مل
ئ م ملا هااغش اريئ لملاار ا

مل

-1مل ا آنملا ي ئملاالهملا شع امئملاآلا :مل19-192ئملا .375/مل
 -2اريالملا ئ ائملاالهملا ش ئملاآلا :مل-مل .7-3مل
 -3ملغ م د د د داملل د د د داملا د د د د ا ملار د د د ددئاكئملالتعريفر ر ر ررا ,ملت

د د د ددا:مل /غ م د د د داملل د د د د ملداانملا ااا د د د د ئمل ط 1ئمل الملا

د د د د ملارعئص د د د د ,مل الملا

د د د د مل

ناا,مل غشائملا مل)1410مل /1ملا/مل.167
املأ ماملا هئوميئملجواهراألدبئمل ط1ئمل 1419دئمل الملا

- -4ملا

 -5لانئنئملل لملل ئملا
 -6ملا مل

اكئمل ا ا ال)ئملالحداثة في منظور إ ما يئمل ملط3ئمل الملا

ئملالشعر والشعراء،ملت

 -7اريالملن

مل ناا)ملا.252/
اكمل ئ يئ ئ)ملا/مل.195

ا:ملأ ماملغ ماملوئ ئمل الملالحااثمل ئ ئ هئ)مل 1/ئملا.105/

ئملا.106/

 -8ا ش د د د املاملتام د د د يملغ م د د دامل د د ددئ ئململبحر ر رراراألنر ر رروار،مل 79/ئملا/مل 2900ئملغ ا د د د ملا اقد د ددئممل د د ددناا/مل د د ددئنئملا د د د :مل 1414د د د.ملان د د د مل
غ ا ملللمل ئاملا يئ ملاا وئ ئمل 4ا/مل.220
 -9ا

املا هئوميملئملاريالملا ئ ائملا/مل.252

 -10ق اخئمللم ئمل ا ا ال)ئملتاريخ األدب العربيئ_ملا املا اا _مل ط6ئمل الملا عا مل اماا نمل 1992ئ)مل 1/ئملا.74-73/
 -11أ مائمل
-12

ملا يئائملاريالملا ئ ائملا/مل.25

ئئملا ئوالكئملتاريخ األدب العربيئمل-ملا املا اا مل–مل مل الملالت مل ناائمل)مل 1/ئملا/مل-132مل.134

 -13ا از د د ددهئملالح د د د د نمل د د د د ملأ مد د د داملالح د د د د نئملش ر ر رررل املعلق ر ر ررا ال ر ر ررب ئملت

د د ددا/ملأئمل /ملأ مد د د داملأ مد د د داملود د د د اكئمل ط1ئمل الملا د د د دامل

التااائمل 1430دئ)ملا/مل.149
 -14د وان امرئ القيسئمل ا ش
 -15ا

املا هئوميئملاريالملا ئ ائملا/مل-252مل.253

 -16اريالملن

ئملا/مل.245

 -17ا آنملا ي ئملاالهملا
 -18أ مائمل
 -19ا

ملا ا

مل ا ش ملاا ازي مل ئلت ا ئملا مل 1974ئ)ملا/مل.250

اائملاآلا :مل.33

ملا يئائملاريالملا ئ ائملا/مل.26

املا هئوميئملاريالملا ئ ائملا/مل-244مل.245
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 -20د د ددئزكئمل ا م د د ددئائمل ملا د د ددا ال)ملال ق د د ددئنملا و د د د ئملاألدب الج ر ر رراهلي
الملا
-21

ر ر ررا ا – أغراضر ر رره – أع م ر ر رره – فنونر ر ررهئمل ط2ئمل 1428د د د دئمل

مل اغشائ)ملا.66/

ئملا ئوالكئملاريالملا ئ ائملا135/مل.1136-

 -22لم ئملا اخئملتئلياملا املا ع بهئملا-74/مل.75
-23

ئملا ئوالكئملاريالملا ئ ائملا.150/

 -24أ مائمل

ملا يئائملاريالملا ئ ائملا.28/

 -25لم ملا اخئملاريالملا ئ ائملا/مل.116
 -26ا
-27

املا هئوميئملاريالملا ئ ائملا/مل-258مل.259
ئئملا ئوالكئملاريالملا ئ اململا/مل-350مل.352

 -28تئلياملا املا ع بهئملا يئائملا50/مل.51-
 -29ا يئائملاريالملا ئ ائملا/مل-45مل.46
 -30ا

املا هئوميئملاريالملا ئ ائملا/مل.244

 -31ا آنملا ي ئملاالهملا شع امئملاآلا :مل-224مل.227
 -32ا هئوميئملاريالملا ئ ائملا/مل-285مل.286
 -33ار
-34

ملن

ئملا ئوالكئملا/مل.415-414

 -35ا هئوميئملار
 -36ار
-37

ملن

-40

ملن

ئملا/مل.297
ئملالفن ومذاهبه في الشعر العربي،مل ط13ئمل الملارعئل ئ)ملا-188/مل.194
ئملا/مل.196

ئملا ئوالكئململاريالملا ئ ائملا/مل.42

 -41وا،لئمل
-42

ملا ئ ائملا/مل-295مل29

ئملا ئوالكئملاريالملا ئ ائملا.42/

 -38وا،لئمل
 -39ار

ئملا/مل.287

ئملار

ملا ئ ائملا/مل.155-148

ئملا ئوالكئملاريالملا ئ ائملا/مل.43

 -43اريالملن

ئملا.946/

 -44اريالملن

ئملا/مل.956
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 -45ا

املا هئوميئملار

 -46أ ماملا يئائملار
-47

ملا ئ ائملا/مل.3336
ملا ئ ائملا.299-298/

ئملا ئوالكئملاريالملا ئ ائملا/مل.44

 -48وا،لئمل
 -49ا هئوميئملار

ئملاريالملا ئ ائملائ.513
ملا ئ ائملا .352/مل

مل
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االلتزام والفن يف قصيدة " فلسطني تناديكم" حسب تصوير األدب اإلسالمي
إعدإد:
د .بنت عبد الرزاق طاهر
عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية ،جامعة أأمحد بلو ،زاراي-نيجرياي
ملخَّص املقاةل:
الفّن اذلي كتبه املبدعون النيجرييون ،تصويرا حلياة ا ألمة خصوصا
ا ّإن الشعر العريب النيجريي هو العمل ّ
احلياة الإسالمية مهنا ،وعليه ،تأأيت هذه املقاةل بعنوان ":الالزتام والفن يف قصيدة " فلسطني
تناديمك"حسب تصوير ا ألدب الإساليم" عبارة عن دراسة مظاهر العقيدة الإسالمية واخلصائص ا ألدبية
يف قصيدة " فلسطني تناديمك" ،ملا متزيت به القصيدة من الآدب مبا حيمهل من خصائص وممزيات
وعنارص جتعهل أأدب ادلعوة واجلهاد والتعبري عن العقيدة واحلياة والكون .وقد انهتجت الباحثة يف هذه
املقاةل املهنج الوصفي والتحلييل لإبراز مظاهر العقيدة وصفات ابرزة يف الامنذج اخملتارة .وتتناول الورقة هذا
بدءا ابملقدمة ،مث تعريف العقيدة لغة واصطالحا ،العقيدة يف حياة ا إلنسان ،
املوضوع يف أأربعة حماورً ،
وتعريف الفن لغة واصطالحا ، ،مث دراسة وحتليلية للقصيدة حسب اإلزتاهما اب ألدب الإساليم ،فاخلامتة.
ABSTRACT:
Nigerian Arabic Poetry is a work of arts written by Nigerian Poets, it’s a portrayal of the life of the nation
especially Islamic life. So, this article is titled “The commitment and Art in the poem Palestine Calls You
according to the portrayal of Islamic literature”. It is the study of the manifestation of the Islamic faith and
literal characteristics in the poem. The poem was characterized by features and elements of advocacy, Jihad,
expression of faith, life and the universe. In this article, the researcher produced descriptive and analytical
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methods to highlight the manifestations of the faith and prominent recipes in the selected models. The paper
addresses this issue in four stages starting with the Introduction, Definition of the creed in language and
convention, Definition of arts in language and convention, The creed in human life, Analysis and study of the
poem according to its commitment to Islamic literature.

املقدمة:
سيدنا محمد ونبينا املبعوث
بسم هللا الرحمن الرحيم ،وبه نستعين ،والصالة والسالم على خير خلق هللا أجمعين ِّ
ً
رحمة للعاملين ،وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.وبعد:
ً
القرآن الكريم نزل باللغة العربية ،وألن النبي  -عليه السالم – عربي؛ ارتبط اإلسالم بهذه اللغة ارِّتباطا و ِّث ًيقا ،حتى ال
ٌ
ٌ
إسالم ،وكان هذا ُب ْع ًدا آخر ُيضاف إلى العربية وآدابها.
عربية ،وال عربية من غير
إسالم من غير
يتخيل
ٍ
ٍ
إن لألدب العربي النيجيري صلة قديمة بالعقيدة اإلسالمية ،إذ لم يعرف دين البشرية – عالقة وثيقة بينه وبين األدب
كما عرف ذلك اإلسالم ،ألن معجزة هذا الدين هي معجزة أدبية ،تمثلت في القرآن الكريم ،قمة الروعة البيانية ،وذروة
االرتقاء الفني التعبيري ،و بذلك نبه اإلسالم منذ لحظة نزوله على دور الكلمة في بناء اإلنسان وعلى أثرها في تكوين
املشاعر واألحاسيس ،وفي صياغة وجدان الناس ،ونشر القيم واألفكار والرساالت.
ً
ٌّ
عقدي؛ أي :هو مرتبط بالعقيدة اإلسالمية؛ يصدر عنها ،ويغترف من نبعها ،والعقيدة
إن األدب اإلسالمي إذا أدب
اإلسالمية مفهوم شامل للكون والحياة واإلنسان ،تشمل َّ
كل صغيرة وكبيرة ،وتنعكس على أنشطة اإلنسان جمي ِّعها،
َ
ْ
ُّ
لكل
فهي ليست مقصورة على الشعائر الدينية :من صوم ،وصالة ،وجهاد ،وما شاكل ذلك ،بل هي تصور كامل شامل ِّ
أمر من أمور اإلنسان.
ٍ
شأن من شؤون الحياةِّ ،
وكل ٍ
العالقة التي بين العقيدة الدينية والشعر عالقة القربي الحميمة .فالعقيدة هي املحضن األول لألدب ،واألديب األول
هو الكاهن نفسه ،والشعر أعرق األجناس األدبية قاطبة ،نشأ في العقيدة في آداب األمم كافة من يونانية ورومية
وهندية وصينية .واألمر نفسه في اآلداب األوروبية املنشقة عن الالتينية من إنجليزية وفرنسية واملانية)1(.
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وهكذا األمر عند األمم األخرى ،إذا نظرنا إلى الشعر العربي فإننا نجده ال يخرج عن هذه القاعدة ،ألن أوليته ونشأته
مرتبطتان بالكهانة والسحر ،وبلوغه ونضوجه متصالن بعالم الشياطين ،وكل من الكهانة والسحر والشيطنة أجزاء
من العقيدة الوثنية)2(.
ويرجع بعض الدارسين أن الفن نشأ في أحضان العقيدة الدينية ،وليس هناك فنان معروف لم يصدر عن عقيدة،
والعقيدة هي التعبير القديم عما نسميه اليوم باأليدلوجية ،فاأليدلوجية عقيدة ارتبطت في أذهاننا خالل التاريخ
بالعقيدة الدينية))3(.

والدين اإلسالمي عقيدة راسخة هدفها سعادة الناس في الدارين ،وحل مشاكلهم وتوجيههم لكل خير ،وإذا كان شأن
األديب امللتزم ،فإنه ينطق من عقيدته ،وإذا كانت عقيدته إسالمية،فإن اإلسالم سوف يدفعه من الصميم نحو
محاربة الواقع الفاسد ويحمله التبعات إذا قصر عن ذلك.
معنى العقيدة لغة واصطالحا:
معنى العقيدة لغة من عقد الش يء ،أي ربطه وشده بقوة )4(،أما معنى العقيدة اصطالحا فهي "ما يدين به اإلنسان ربه
وجمعها عقائد ،والعقيدة اإلسالمية مجموعة من األمور الدينية التي تجب على املسلم أن يصدق بها قلبه ،وتطمئن
إليها نفسه ،وتكون ً
يقينا عنده ال يمازجه شك وال يخالطه ريب ،فإن كان فيها ريب أو شك كانت ًّ
ظنا ال عقيدة")5(.
العقيدة في حياة اإلنسان:
ًّ
ال بد لكل بناء ًّ
معنويا من أساس يقوم عليه ،والدين اإلسالمي بناء متكامل يشمل جميع حياة املسلم منذ
ماديا كان أو
والدته وحتى مماته ثم ما يصير إليه بعد موته ،وهذا البناء الضخم يقوم على أساس متين هو العقيدة اإلسالمية التي
ً
اي َو َم َماتي َّّلِل َ ب ْال َع َامل َين َ -ال َشر َ
منطلقا لها كما قال تعالى{ُ :ق ْل إ َّن َ
ص َال ِّتي َو ُن ُس ِّكي َو َم ْح َي َ
يك
تتخذ من وحدانية الخالق
ِّ
ِّ ِّ ِّ ر ِّ
ِّ
ِّ
َل ُه َوب َذل َك ُأم ْر ُت َو َأ َنا َأ َّو ُل ْاملُ ْسلم َ
ين}()6
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
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العقيدة مرتبطة دائما بعقيدة معينة ،ألن فيه ميال غريزيا إلى عقيدة ما ،سماوية موحدة كانت أو أرضية غير موحدة.
بل إن اإللحاد – على حد تعبير عبد الباسط بدر – في ذاته عقيدة ،ألنه يضع الطبيعة أو اإلنسان مكان األلوهية)7(.

َّ
االنسان إلى الحياة ومفاهيمها في شتى امليادين وحتى عواطفه وأحاسيسه
وللعقيدة أثر مهما في حياة اإلنسان .إن نظرة ِّ
َ
كلها تدور حول مـحور العقيدة التي يتبناها ،والتي تسهم في بنائه الفكري واالخالقي واالجتماعي ،وتوجيه طاقاته نحو
البناء والتغيير.وخير مثال على هذا ،تحول حياة صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوثنية إلى اإلسالم
وانقالب سلوكهم من السلبية إلى اإليجابية وتغير تصوراتهم تبعا لذلك .فما توفقهم عن قول الشعر في أول اسالمهم
وإعجاز نظمه ،ثم انطالقهم
بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي ،وما أدهشهم من روعة األسلوب القرآني
ِّ
وتماديهم فيه مع الفارق املوضوعي والفني إال أثر العقيدة االسالمية الجديدة.
معنى الفن لغة واصطالحا:
جاءت كلمة فن في الكثير من املعاجم اللغوية القديمة والحديثة ،فقد جاء في معجم لسان العرب ،فقد عرفها بأنها":
واحد الفنون أي األنواع ،كما عرف الفن على أنه الحال ،وهو الضرب من الش

يء ،وجمعه فنون وأفنان")8(.

وقد جاء في معجم الوسيط أن الفن هو "التطبيق العملي للنظريات العملية باستخدام الوسائل التي تحققها ،ويتم
اكتساب الفن بالدراسة والتموين عليه ،وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة ما .كما جاء
أنه مجموعة الوسائل التي يستخدمها الفرد إلثارة املشاعر والعواطف ،بما فيها عاطفة الجمال ،كالتصوير واملوسيقي
والشعر ،كما أنه مهارة يحكمها الذوق ومواهب اإلنسان ،وبالتالي فإن املعاني اللغوية للفن تشتمل على أنه هو التزيين
أو الزينة ،وهو األسلوب الجميل ،واملهارة في الش يء وإتقانه ،ويربط هذا املعني الفن بالصنعة واملنفعة .كما أن الفن
هو اإلبداع وخلق أشياء ممتعة ،واإلتيان بكل ما هو جديد")9(.
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والفن لغة الضرب من الش يء أو النوع أو الحال .واصطالحا هو تطبيق الفنان معارفه على ما يتناوله من صور
الطبيعة فيرفع به إلى مثل أعلى تحقيقا لفكرة أو عاطفة يقصد بها التعبير عن الجمال األكمل تلذذا للعقل والقلب.
( )10وهذا التعريف قريب من تعريف سويد للفن)11(:

" كلمة الفن أو العمل الفني يقصد بها أي عمل أو إنتاج أنتجه
اإلنسان ،فصاغة صياغة أعادت تنظيم مادته وتشكيل
عناصره ،حتي اتخذت هيئة ال تتخذها في وجودها الطبيعي".
وعرف محمد قطب الفن قائال)12(:

" الفن في أشكاله املختلفة هو محاولة البشر
لتصوير اإليقاع الذي يتلقونه في حسهم من
حقائق الوجود ،في صورة جميلة موحية مؤثرة"
وقد لخص هذا التعريف في مكان آخر يقول :إن الفن هو التعبير الجميل املوحي عن هذه الحياة)13(.

إن االختالف الذي بين هذه التعريفات للفن إنما هو اختالف لفظي ،اذ يمكن أن يستنبط منها حقيقة ثابتة عن الفن
بأشكاله املختلفة ،وال سيما الشعر .فالفن على املستوى الكلى هادف إلى تحقيق املنفعة الجمالية واملتعة الفنية قبل
كل ش

يء .وللشعر بصفته فنا عناصر يتجلى فيها ،وضح ذلك عبارة محمد قطب التالية)14(:

"وإذا ال حظنا املراحل الثالث التي يمر خاللها اإلنتاج الفني ،وال يتم إال
بها ،وهي االنفعال الفني ( العاطفة) بالتجربة الجديد ( الفكرة) ثم
استبطان هذا االنفعال في داخل النفس حتي يمتزج بأعماقها ويعطيها
من لونه ويأخذ من ألوانها ( الخيال) ثم ارتداد التجربة إلى الخارج في
صورة "الخراز" أو التعبير ( األسلوب)".
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وفي هذا القول نرى عناصر الشعر أربعة -1 :الفكرة أو التجربة الشعورية -2 .العاطفة التي هي الحالة التي تتشيع فيها
نفس الشاعر وتؤثر فيه تأثيرا قويا -3 .الخيال الذي هو اللغة الطبيعية ألداء االنفعاالت -4 .األسلوب أي األداء الفني.
الدين والفن من خصوصيات اإلنسان وحده دون سائر املخلوقات؛ فنبعهما واحد هو روح اإلنسان .فاإلنسان عبر
تاريخه الطويل منذ أن كان يعيش في الكهوف ،يبحث عن اإلله ،ويتصوره في فنونه ونقوشه التي اكتشفها علماء
ً
ً
ً
اآلثار .بل إن اآلثار الفنية الخالدة لإلنسان ارتبطت ارتباطا وثيقا بالدين.... .بدءا من األهرامات واملعابد املصرية،
ً
ً
مرورا بمعابد البوذية والهندوسية وصوال إلى الكنائس واملساجد .
هذا ،فقصة التقاء الفن بالدين قصة ضاربة في أعماق التاريخ ،وفي مجال األدب ،فارتبط الشعر بالعقيدة منذ والدته
وظل متأثرا بها في مراحل تطويره ،وأصبح في تكوينه األساس ي في حاجة إلى تصوراتها ،وتأثرت مواقف الشاعر
بتوجيهاتها ،كما تأثرت بها رؤيته للقضايا وحكمه عليها .بل ان اختيار الشاعر ملوضوعاته وطريقة معالجته لها والغاية
التي ينشد أجلها ،كل هذا وذلك يتأثر من قريب أو بعيد بعقيدته والتصورات التي تمليها عليه عقيدته)15(.

العقيدة والفن في قصيدة "فلسطين تناديكم".
فإن أثر العقيدة االسالمية كان يظهر في أشعار معظم الشعراء املسلمين ظهورا قويا سواء كان موضوعيا وفنيا .وأما
من حيث املوضوع فقد ألغى اإلسالم تلك االغراض الشعرية التي ال تتفق مع روح العقيدة اإلسالمية .أما من حيث
الفن ،فإن الجمال التعبيري القرآني قد ترك آثاره هو اآلخر في نفوس القوم ،فتجنب الشعراء والعرب وقتئذ الحوش ي
من الكلمات واملستغلق من األلفاظ واستخدموا مكانها ما عذب وسلس ،ومارق وسهل.
فلنبدأ استعراض األمثلة بقصيدة " فلسطين

تناديكم"()16

التيتحدث فيها الشاعر عن قضية فلسطين وواجب

املسلمين تجاهها ،كما تحدث بين جذور كارثة فلسطين وتطورها وكيف احتلها اليهود الظلمة مع ذكر فعلتهم النكيرة
وحربهم املرير ضد الفلسطينيين املسلمين األبرياء .وألقى الضوء على مكانة فلسطين والقدس في اإلسالم وحاجة
املسلمين إليها مبينا أنها أرض الرساالت واألنبياء ومهوى كثير من أبطال العرب املسلمين وغير ذلك.
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 -1فلسطين ما أصل هذا الخطر

ي ـ ـ ـ ــهز البـ ـ ـ ــالء ويـردي البش ـ ـ ـ ــر؟

 -2سـألت ال ـ ـ ـ ـ ــرجال فما زادن ـ ـ ـ ـ ـ ــي

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالي وهللا إال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ـ ـ ـ ــر

 -3أشـعب ي ـ ـ ـ ـ ــمزق ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي أرض ـ ـ ـ ــه

ويحيا ش ـ ـ ـ ــريدا أم ـ ـ ــام النظ ـ ــر؟

دومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

إلضعاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ولك ـ ـ ـ ـ ــن تجويعـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــا ظـف ـ ـ ـ ــر

قسـرا

لتـ ـ ــركيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ويبق ـ ـ ـ ـ ــي أب ـ ـ ـ ـ ــيا أمـام الخ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر

 -6ي ـ ـ ـ ـ ــذاق م ـ ـ ـ ـ ــن الضر ألوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ويلقـي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الذل كـل الصور

 -7فلسطين أمـ ـ ـ ــرك عند الرجـ ـ ـ ـا

ل ي ــحي الشعور ويذك ــى الشـرر

 -8فلسطين ما سر ه ـ ــذا الصمو

د رغم العـذاب ورغم الضرر؟

 -9فلسـطين م ـ ـ ــا سر هذا الثب ـ ـ ـ ــا

ت حتي نفضت غبـار الحذر؟

-4

ي ـ ـ ـ ـ ـجـوع

-5

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــحاصر

 -10هو الحق يعلو ويقوى عل ـ ـ ــى

جحافل شر بـك ـ ــل

العصر()17

بدأ الشاعر بنداء فلسطين نداء رأفة وشفقة ،وتألم متعجبا من أصل الخطورة التي نكبت بها والتي تهز البالد وتهلك
العباد ،يتألم الشاعر بتأملهم لكونهم ممزقين و مشردين في األرض بعد غصب بالدهم ما عرضهم للتجويع والحصار
وتذوق ألوان من الضر والذل .ثم اقترح الشاعر ،على مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن يتعامل بجدويتعاطف على
هذه القضية حتي تتحرر فلسطين ،وبالحرية تحيا األمم حياة كريمة.
و في البيت العاشر ذكرهم الشاعر بأن فضل هللا وجزاءه ونصره لهم ،ذلك أن الحق إذا جاء ،يعلو كل باطل وإن
تعددت الفرق املناوئة .وهكذا نرى الشاعر متأثر بالعقيدة اإلسالمية التي أدته إلى رد األمور كلها إلى هللا سبحانه
ْ
ُّ ْ
نص ُر ُر ُس َل َنا َو َّالذ َ
وتعالى ،وأن النصر من هللا قريب .وهذا يوافق قول هللا تعالى{ :إ َّن َال َن ُ
الدن َيا َو َي ْو َم
ين َآم ُنوا ِّفي ال َح َيا ِّة
ِّ
ِّ
َُ ُ َْْ
وم األش َه ُاد }(.)18
يق
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فعاطفة الشاعر صادقة وواضحة في وصفه لحالة الفلسطينيين ويشتعل صدره حزنا حينما رأى ما يعانون منه من
أنواع الضر والذل والتشريد والحصار وما يذوقونه من ضروب العذاب والتجويع .فناداهم نداء رأفة ورحمة ومذكرا
إياهم أن هللا عالم الغيب والشهادة سينصرهم ،ويجزيهم يوم القيامة بالجنة.
والجمال التعبيري القرآني قد ترك آثار في نفس الشاعر ،حيث استخدم الشاعر األلفاظ اإلسالمية كـ(اسم الجاللة
هلل ،ويحيي ،والعذاب ،والحق) .وفي استعمال األلفاظ الدقيقة ما يثريه العامل الصوتي من تذوق الجمال ،ومنها قول
الشاعر " يهز البالد" يهز – املضاعف الثالثي ملا له من شدة وقوة تعبيرا عن العذاب الشديد الذي يواجهأمة فلسطين.
 -11نشاهد ب ـ ـ ـ ــالحزن هـدر الدم ــاء

بـ ـ ـ ـ ـ ــكل

 -12م ـ ـ ــجازر (شـارون) ه ـ ـ ـ ــل تنتهى

و هـل وقــف آالمهــا منتظ ـ ـ ــر؟

 -13مذابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحه ال ت ـ ـ ـ ــفرق ب ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ــن شيخ مسن وطفــل فت ـ ـ ـ ــر

 -14إذا م ـ ـ ـ ـ ـ ــا أدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن على فعل ـ ـ ـ ـ ــه

تــمادى

ه ـ ـ ـ ــدر

 -15إلى رحمــة هللا قتلـى جنـين

وناب ـ ـ ـ ــلس

 -16ومـوتي ش ـ ـ ـ ـ ــتيال وصبرا ويـافا

وغـ ـ ــزة

 -17دمـاؤكم سـوف تروي الت ـ ـ ـ ـرا

ب فــينبــت منه حماة ال ــوك ـ ــر

 -18وتستنهض القـوم كي يعلـموا

(يفك

القــيود

غـالظ

جس ـ ـ ـ ــر)

 -19قــوى الشـر ال تدعمي ظالـما

فذلك

ص ـ ـن ـ ــع

ال ـ ـ ــذي

يأت ـمـ ـ ـ ـ ـر

 -20تآصرتمو كي تذلوا الضعي ـ ـ ـ

ـ ـ ــف آصاركـم فوق ظن الفكر

 -21ستلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون غيا آلثـامك ـ ـ ـ ـ ـ ــم

وتمحـون يوما كمحو األث ــر()19

الش ـ ـ ــوارع

خسيســا

مثل

كفأر

النه ـ ـ ــر

متــم

لصد

النك ـ ـ ـ ـ ـر

فزتـ ـ ـ ــم

بـنــيل

الوط ـ ـ ـ ـ ـ ــر

استمر الشاعر بوصف هذا العذاب والضرر مبينا ما شهده العالم من قتل شعب الفلسطيني وهدر دمائهم التي
تجرت في الشوارع كالنهر ،قتل ال يستثنى فيه منه الشيخ وال الطفل وال النساء .ثم ذكر الشاعر قتلى وشهداء كنابلس،
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وشتيل ،وصبرا ويافا .وغزة وما إليها من مدن فلسطين ً
داعيا أن يرحمهم من هللا ،ويفك قيودهم ،ويضعف قوات
الحتالل ،ويجعل مخططاتهم هباء منثورا .وأعقب قوله بأن الصهاينة الظلمة سيلقون غيا ويهلكون يوما وال يرى لهم
أي أثر نتيجة آثامهم وجورهم وتأمرهم إلذالل الضعفاء املسلمين.
فاملقطوعة تسير عليها الروح اإلسالمية ،يحمس الشاعر في البيت ( )15-16أهالي مدن فلسطين ويذكرهم أنهم في
َ َ َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ َ
ْ
اّلِل ُه ْم ِّف َيها
رحمة هللا خالدون ،هذا ما وعدنا هللا سبحانه وتعالى في قوله{:وأ َّما ال ِّذين ابيضت وجوه ُه ْم ف ِّفي َرح َم ِّة ِّ
َ
َ
خ ِّال ُدون }( .)19ويدعوهم الشاعر إلى استباق بقتل اليهود بإيمانهم حتي يأتي هللا بالنصر والغلب ،وهذا يوافق قول هللا
ْ ُ ْ
ين َخ َل ْو ْا من َق ْبل ُكم َّم َّس ْت ُه ُم ْال َب ْأ َساء َو َّ
تعالى{َ :أ ْم َحس ْب ُت ْم َأن َت ْد ُخ ُل ْوا ْال َج َّن َة َو َملَّا َي ْأت ُكم َّم َث ُل َّالذ َ
الض َّراء َو ُزل ِّزلوا َح َّتى َي ُقو َل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
الر ُس ُول َو َّالذ َ
ص ُر اّلِل أال إ َّن َن ْ
ين َآم ُن ْوا َم َع ُه َم َتى َن ْ
اّلِل َقر ٌ
صَ
َّ
يب }(.)20
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وقوله في البيت ( )21أن الصهاينة سيلقون غيا آلثامهم للشعب الفلسطيني وأنهم سيهلكون ويمحون حتي ال يرى لهم
أي أثر .وهذا من التعاليم اإلسالمية القرآنية كل من أساء إلى هللا واتبع ما أمره القلب من الشهوات وغير ذلك
سيحاسبه هللا بعذاب أليم " .غيا" هو واد في جهنم أي يقعون فيه.
تضعفــوا

يخيف الشياطين قـذف الحجــر

-22

رمـاة

الحجـارة

-23

أأتبـاع

داوود

-24

ثالثة

-25

أبــيدوا

ال

رمي ــه

بـمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعه ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ك ـ ـ ــر وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

أحــجار

صبـيانك ـ ـ ـ ـ ــم

س ـ ـ ـ ـ ـ ــتجعل

ين ـ ـ ـ ــدحــر

اليــهود

بـإي ـ ــمانك ـ ــم

كما أهلكوا الرس ـ ـ ـ ـ ــل فيما غ ـ ـ ـ ــبر

 -26لظى االنتفاضة ال تخم ــدي

ي ـ ـســتع ـ ـ ـ ـ ــر

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

فيصالك

(جالوتهم)
(شارونهم)

-27

يريــون

تأمـين

أجوائهــم

ويلقــون جيرانهم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

-28

مقـاومكم

ضـد

عدوان ـهم

يـموت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيدا إذا ما انتحـ ـ ـ ــر

 -29أخي كيف يصفو لهم ماؤهــم

إذا كان ماء ال ـ ـ ـ ــورى يــعتك ـ ـ ـ ـ ـ ــر؟
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تــحرك للـخطب حتى الخفـ ــر()21

 -30إذا ب ـ ـ ـ ــلغ الس ـ ـ ـ ــيل كل الزب ـ ــي

وفي هذه األبيات السابقة ينادي الشاعر الفلسطينيين الصبيان بأن ال يتوقفوا عن رميهم الحجارة ملا فيها من تخويف
الشياطين وقهر العدو كما قهر النبي داوود عليه السالم جالوت ،وأن يهلكوا اليهود بإيمانهم مهما قلت عدادهم
وعددهم ،قويت شوكة العدو الذي يملك القنابل ،وليعلموا أن هالك اليهود جزاء وردة فعل ملا قدموا من قتلهم
األنبياء ،ونقضهم العهد وما إلى ذلك .فقد أرادو ألنفسهم األمان ولغيرهم الخوف ودس الفتن بين الشعوب ،وبدأ
الشاعر بالحث على املقاومة ونيل الشهادة ضد هؤالء اليهود الذين أرادوا الصفاء ألنفسهم وتعكير أجواء األخرين.
تأثر الشاعر في هذه األبيات بالعقيدة اإلسالمية في انتقاء ألفاظ األبيات من آووا كشياطين ،النبي داوود ،جالوت،
اليهود ،الرسل ،السقر ،املوت ،شهيدا .وتأثيره بالقرآن في قصة النبي داوود مع جالوت .قال هللا تعالى في القرآن:
َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َّ
َ َُ ُ ْ
َ
اّلِل املل َك َوال ِّحك َمة َو َعل َم ُه ِّم َّما َيشا ُء.)22(} ......
اّلِل وقتل داوود جالوت وآتاه
{ف َهزموهم ِّب ِّإذ ِّن ِّ
-31

م ـ ـ ـ ـ ـ ــعجزة

(فآيات)

ت تبـقي طويال حديث الـسمر

الباس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

 -32لقد هزت البـنت صف العـدى

فهل فاح باملوت بــعض الزهر؟

 -33فـف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذاك درس ملــن يدعـ ـ ـ ــي

علوا على الناس أن ق ــد مهر

تناديكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

املقـتـدر

-34

فلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطين

دوم ـ ـ ــا

فلبوا

يفـعل

ب ــما

 -35وإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أرى شعبـها باألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

يشارف يا قـوم حــرف الحفر

أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواهنا

مشـ ـ ـ ـ ــدهي ـ ـ ـ ـ

ـن

الق ــدر؟

أعداؤن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

لـديهم

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيو

-36

أنفغر

-37

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماذا

تجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر

-38

أكثرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغثاء

 -39ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاذا تف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد كـ ـ ـ ـ ـ ــل بم ـ ـ ـ ـ ــا

ل
لديه

أن

البلية

صنع

مشـيئتنا
كـالم

مثل
وال

تـحتق ــر
النبي

يعتــني

األب ــر؟
بــاآلخـر؟
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وأنا سنسحـق مثل الحشـر؟()23

 -40أنزعم أن ـ ـ ـ ـ ــا ضعـاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى

ُ
بدأ الشاعر في ذكر الباسالت الالئي ق ْمن بتضحيات عظيمة وبذلك أصبحن حديث السمر .يقول الشاعر فلسطين
املسلوبة تناديكم وتنظر منكم أن تلبوا نداءها وأن شعبها يشارف على املوت .ثم يتساءل الشاعر ،إلى متى نظل ونحن
نسند البلية إلى هللا من دون أن نقاوم االحتالل ،في حين أننا أكثر منهم عددا ،وشبه كثرة املسلمين السيل الذي ال
يسمن وال يغني من جوع ...و دعا إلى التوحيد وعدم التفرغ وأن ال نزعم أننا ضعفاء سوف نسحق كالحشر.
ومن األلفاظ التي تأثر بها الشاعر لفظة معجزة ،وهي من ألفاظ اإلسالمية القرآنية ،وهي معجزة داوود – عليه السالم
– وكان داوود من الجيش فطلب من امللك أن يقاتل جالوت فأذن له ،فواجه جالوت ومعه عصاة وخمسة حجارة
ومقالعة ،فسخر منه جالوت ،فوجه داوود – عليه السالم – مقالعة نحو جالوت فقتله بحجر ،وانتصر جيش
ضالوت على جيش جالوت .قال هللا تعالى ..... :وقول الشاعر "بنداء فلسطين" يعني على جميع املسلمين بالتعاون
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َ َ
اّلِل ش ِّد ُيد
اإلث ِّم والعدو ِّان واتقوا اّلِل ِّإن
والتعاضد وفق قوله تعالى...{ :وتعاونوا على ال ِّبر والتقوى وال تعاونوا على ِّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ
ْ َ
نص ْرك ْم َو ُيث ِّب ْت أق َد َامك ْم }(.)25
اب }( .)24وقوله أيضا{ :يا أيها ال ِّذين آمنوا ِّإنتنصروا اّلِل ي
ال ِّعق ِّ
 -41تــنبـأ (زعلول) ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

بـ ـ ـ ــعودكم

عـ ـ ـ ـ ــودة

الــمنتص ـ ــر

 -42فها ج ـ ـ ـ ـ ــرس العائديــن يـ ـ ـ ـ ـ ــدق

فيتزعزع

الســالب

املستق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 -43إلــى القدس سيروا هي امللتقـى

ومســجدها رغم سقـم وض ـ ـ ــر

 -44لتطهيرها م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فســاد الي ــهو

دأهل الخنا والجنــاة الفج ـ ـ ـ ــر

 -45لـنذكر إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء خير الــورى

ومعراج صاحب أحلى الســير

 -46لـ ـ ـ ـ ـقـد بــارك هللا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أرضها

فكان إليها السرى والس ـف ـ ـ ـ ـ ــر

(لفاروقنا)

فلملم مـا انفك في ـ ـ ـ ـهـا عم ـ ـ ـ ــر

 -48فـ ـ ـ ـ ـ ـمـا ه ـ ـ ـ ـ ــي تصلــح إال لـ ـ ـ ـ ـ ــنا

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها نســتميت وال نعت ـ ـ ـ ـ ـ ــذر

-47

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

سـلموه ـ ـ ـ ــا
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 -49ومهما تعنت فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها الدخــيل

فــإن التعنت ال

يســتم ـ ـ ـ ــر()26

بين لنا الشاعر في هذه األبيات ما في كتاب الشيخ مصطفى زغلول سنوس ي "سيعود العرب إلى فلسطين" برجوع
الفلسطينيين إلى بالدهم منتصرين ،وأنهم سيطهرون القدس من فساد اليهود ويحتلونها مرة ثانية حتي نذكر نبي هللا
يعقوب امللقب بإسرائيل ،ونتذكر اإلسراء واملعراج للرسول ﷺ وجهاد سيدنا عمر رض ى هللا عنه نحو البلد الذي
بورك حوله وأن النصر سيتحقق للمسلمين.
تأثر الشاعر بالعقيدة من خالل األلفاظ التالية:الجهاد ،القدس ،النبي ،اسم الجاللة هللا ،يعقوب ،املعراج ،الرسول.
وفي هذه األبيات تأثر الشاعر بقصة " االسراء واملعراج" في العقيدة اإلسالمية و بعض األحداث التاريخية واإلسالمية.
ُ ْ َ َ َّ َ
ْ
َ َْ
َْ
َ ً
ان ال ِّذي أ ْس َرى ِّب َع ْب ِّد ِّه ل ْيال ِّم َن امل ْس ِّج ِّد ال َح َر ِّام ِّإلى امل ْس ِّج ِّد
وذلك في قوله تعالى عند ماأسراء بالرسول ﷺ{ :سبح
السم ُيع َ
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َّ
الب ِّص ُير }(.)27
األقص ى ال ِّذي باركنا حول ُهل ِّن ِّريه ِّمن آيا ِّتناإ ِّنه هو ِّ
 -50أحـييك يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ــات النضا
-51

عـ ـ ـ ـ ــرفت

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهود

ل رمز ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجهاد مثال الب ـ ـ ـ ـ ـ ــصر

واحقـادهم

فـقــم كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تبــدد شمل الزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 -52ستبقـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا جبــال راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا

يـ ـ ـ ــغيظ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرياح وال ينكسـ ـ ـ ـ ـ ــر

 -53رئيس البواسل تـ ـ ـ ــخش ى طليقـا

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما كنت تـخش ى زعيما أس ـ ـ ـ ــر

 -54حصارك وح ـ ـ ـ ـ ـ ـد بــين الصفـ ـ ـ ـ ــو

ف فهل ذاك درس ل ــمن يعت ـب ـ ـ ـ ـ ـر

 -55ن ـ ـ ـ ـ ــدائي إلـى النــاس أن يدعموا

جهـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرجـال بـ ـ ـ ـ ــمــال كـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 -56لقـد ب ـ ـ ـ ـ ــذلوا خيرا ما يملك ـ ـ ـ ــون

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــنفـس خ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 -57فلســطين ال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحزني إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــا

عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى عهدنا وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ينفط ـ ـ ـر

 -58سيندمل الـجرح يوما وننسـ ـ ـ ـ ـ ــى

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمآسـي ونـحيا بـ ـ ـ ــفضل ب ـهـ ـ ـ ـ ــر

 -59سالم علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف األنب ــياء

رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول أتانا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجه أغ ـ ــر()28
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ويوضح الشاعر حركات املجاهد ياسر عرفات ومقاومته ضد اليهود ويحييه ويمدحه على تبديد شملهم وتنكيس
قواهم ببسالته وجهاده املرير من دون االكتراث بالحصار الناتج من عدوانهم .ثم ينادي الشاعر املسلمين وخاصة
العالم اإلسالمي بدعم جهود وحركات الفلسطينيين املستميتين ،باملاديات الوافرة واملساعدات الظافرة ألنهم
محتاجون إلى الدعم املادي .وأخيرا يقول :إن جرح املجاهدين الفلسطينيين سيندمل واملآس ي ستنس ى واملوتى بال شك
شهداء وتحيا حياة ال ضير بعدها .وسيتم لنا النصر عن قريب ،إن شاء هللا .ثم الصالة على أشرف األنبياء محمد ﷺ.
ومن تأثيرات العقيدة في األبيات األخير السابقة نادي الشاعر املسلمين خاصة العالم اإلسالمي على الجهاد ،وهذا في
ََ ُ
َ
َ َ َ ُ ْ ََْ
اّلِل}( .)29ومصدقا لقول الرسول الكريم":
البيت  ،55مصدقا لقوله هللا تعالى...{:وجاهدوا ِّبأمو ِّال ِّه ْم وأنف ِّس ِّه ْم ِّفي س ِّب ِّيل ِّ
عن أبي هريرة رض ي اللهعنه أن النبي ﷺ سئل :أي العمل أفضل؟ قال " :إيمان باهلل ورسوله ،قيل :ثم ماذا؟ قال:
الجهاد في سبيل هللا .قيل :ثم ماذا؟ قال :حج مبرور"( .)30رواه البخاري ومسلم .عن أبي هريرة رض ى هللا عنه أن النبي
ﷺ قال :ثالثة حق على هللا على عونهم :املجاهد في سبيل

هللا31("....

)

.رواه الترمذي

قد ختم الشاعر هذه قصيدة بالصالة على النبي محمد ﷺ وهذا حب لشخصية الرسول ﷺوبدعة فنية في هذه
الديار النيجيرية متولدة من هذا حب النبيﷺ.
الخاتمة:
ورابطة العقيدة في اإلسالم أسمى الروابط وأصلحها ،ألنها هي رابطة فريدة تسمو على الروابط العنصرية والقومية
واالقتصادية ،إنها ليست رابطة النسب والدم ،وال األرض والوطن ،وال القوم والعشيرة ،وال اللون واللغة وما إلى ذلك،
إنها الرابطة التي تجمع كل الناس في كل عصر ومكان ،وتشدهم جميعا برباط واحد وهو اإليمان باهلل رب العاملين.
ً َ َ ُ ْ
َ َْ
ْ َ
اّلِل َج ِّميعا َوال ت َف َّرقوا .)32(}......فاإليمان باهلل والتآخي بين املؤمنين ،إذ هما ركيزتا
وقال تعالى{ :واعت ِّص ُموا ِّبح ْب ِّل ِّ
التماسك االجتماعي والجهادي والحصول على النصر .وأما الفرقة واالختالف بين أبناء األمة فهما من مظاهر االنحالل
واالنحطاط.
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نخلص من ذلك إلى أن معتقد الشاعر ذو تأثير واضح على إنتاجه األدبي ألنه جزء أساس ي من اإلطار العالم املكون
لتجربته الشعورية .وأن هذا التأثير بدأ منذ والدة األدب في أحضان العقيدة ،فأثر اإلسالم واضح في قصيدته في انتقاء
ألفاظها وفي استخدامه األفكار اإلسالمية وتوظيف املعان العقيدة الدينية .وتعرض لقضايا وطنية ،وقضايا الساعة
مثل :اإلرهاب ،والعوملة ،والحروب ،وقضايا إسالمية مثل :قصة النبي محمد ﷺ عن اإلسراء واملعراج وقصة داوود
نبي هللا وجالوت ،واملسجد األقص ى .مما يدل على أنه شاعر وجداني ،يتعامل مع األحداث ومتأثرا بعقيدته اإلسالمية.
الهوامش:
 عبد الباسط بدر،مقدمة لنظرية األدب االسالمي .دار املنارة جدة ،الطبعة األولى 1980م ،ص.28 : -2عبدهللا حمد العويشق،األدب في خدمة الحياة والعقيدة ،دار العربية بيروت الطبعة األولى1970 ،م ،ص ،3،4 :و 12من البحث.
 -3عز الدين إسماعيل ،الشعر العربي املعاصر قضايا وظواهره الفنية واملعنوية ،دار الفكر العربي ،الطبعة :الثالثة ،صـ.38 :
 -4د .عبد هللا بن محمد السحيم ( ،)16-12-2013تعريف العقيدة اإلسالمية وبيان أهميتها ،شبكة األلوكة ،اطلع عليه بتاريخ -07-2018
.26
 -5محمد أحمد محمد عبد القادرخليل ملكاوي ،عقيدة التوحيد القرآن الكريم ،الناشر مكتبة دار الزمان ،الطبعة األولى 1405ه
1985م .ص .21-20 :بتصرف.
 -6سورة األنعام ،اآلية.162 -163 ،
 -7املرجع السابق ،عبد الباسط بدر ،ص.22 :
 - 8جمال الدين أبو الفضل بن مكرم ابن منظوم ،لسان العرب ،تحقيق وتعلق :عامر أحمد حيدر ،مراجعة :عبد املنعم خليل إبراهيم،
دار الكتاب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1424 ،هـ ،جزء األول،
 -9مصطفى ،إبراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،الطبعة الرابعة ،مكتبة الشروق الدولية1425 ،ه\2004مـ.
 10أبي الحسن على بن الحسن الهنائي ،املنجد في اللغة واألعالم .الطبعة الثانية  ،عالم الكتب –القاهرة –.بيروت 1986م .صـ596 :
 -11علي نائبي سويد ،كيف نتذوق األدب العربي .دار العربية لبنان1986 ،م .ص.9:
 -12محمد قطب ،منهج الفن اإلسالمي .دار الشروق – القاهرة .الطبعة الشرعية السادسة1982 .م .ص.11 :
 -13نفس املرجع .ص.138 :
 -14املرجع السابق ،منهج الفن اإلسالمي.ص.6 :
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 -15املرجع السابق ،عبدالباسط بدر .ص22 :
ََ
 -16من قصائد الشاعر عيس ى أل ِّبى أبوبكر ،وهو من شعراء النيجيريا ،و فحال من فحول الشعر العربي في نيجيريا .يعمل حاليا مدرسا
للغة العربية في جامعة إلورن.
 -17عيس ى ألبي أبوبكر ،الرياض ،الطبعة األولى ،إلورن .مطبعة ألبى2005 ،م ،ص172-171 :
 -18سورة غافر ،اآلية .51
 -19املرجع السابق ،الرياض .ص.172:
 -20سورة آل عمران،اآلية107
 -21سورة البقرة ،اآلية .214
-22املرجع السابق ،الرياض .ص.173-172:
 -23سورة البقرة ،اآلية .251
 -24املرجع السابق ،الرياض .ص173 :
 -25سورة املائدة ،اآلية .2
 -26سورة محمد ،اآلية .7
 -27املرجع السابق ،الرياض .ص173-172:
 -28سورة االسراء ،اآلية .1
 -29املرجع السابق ،الرياض .ص174-173:
 -30سورة األنفال ،اآلية .72
 -31صحيح البخاري برقم  ،26وصحيح مسلم برقم .83
 -32سنن الترمذي برقم .1655
 -33سورة آل عمران ،اآلية 103

املصادرواملراجع :
 -1القرآن الكريم.
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 -2أحمد سعيد غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ،الطبعة الثانية ،شركة العيكان للطباعة والنشر.1993 ،
 -3آدم عبد هللا اإللوري ،توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب أفريقيا ،الطبعة األولى ،القاهرة .مطبعة األمانة 1979م.
 -4عبد الباسط بدر ،مقدمة لنظرية األدب االسالمي  .دار املنارة جدة ،الطبعة األولى 1980م.
 -5عبدهللا حمد العويشق،األدب في خدمة الحياة والعقيدة ،دار العربية بيروت الطبعة األولى1970 ،م.
 -6عبد هللا بن محمد السحيم ( ،)16-12-2013تعريف العقيدة اإلسالمية وبيان أهميتها ،شبكة األلوكة ،اطلع عليه بتاريخ -07-2018
26
-7عز الدين إسماعيل ،الشعر العربي املعاصر قضايا وظواهره الفنية واملعنوية ،دار الفكر العربي ،الطبعة :الثالثة،
 -8علي نائبي سويد ،كيف نتذوق األدب العربي .دار العربية لبنان1986 ،م
 -9عيس ى ألبي أبوبكر ،الرياض ،الطبعة األولى إلورن .مطبعة ألبي 2005م.
 -10محمد أحمد محمد عبد القادرخليل ملكاوي ،عقيدة التوحيد القرآن الكريم ،الناشر مكتبة دار الزمان ،الطبعة األولى 1405ه
1985م .بتصرف.
 -11محمد قطب ،منهج الفن اإلسالمي .دار الشروق – القاهرة .الطبعة الشرعية السادسة1982 .م.
 -12مصطفى ،إبراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،الطبعة الرابعة ،مكتبة الشروق الدولية1425 ،ه\2004مـ..
 -13محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،مختارالصحاح .دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1979 ،م.ـ
 -14املنجد في اللغة واألعالم.تأليف :أبي الحسن على بن الحسن الهنائي ،الطبعة الثانية  ،1988-عالم الكتب –القاهرة.
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ِم ْفتاح األَ ْغالق يف مدح حبيب اخلَاالق" قافيّة الشيخ أيب بكر عتيق
يف املديح النبوي :عرض ودراسة

إعدإد:
ادلكتور حسني انو موىس
قسم اللغة الجنلزيية وادلراسات اللسانية ،اجلامعة الفدرالية د ِ
ُوظيِ ،جغَا َوا –نيجرياي
ملخص:
يتعرض هذا املقال دلراسة قافية الش يخ أيب بكر عتيق "مفتاح األغالق يف مدح حبيب ّ
اخلالق "لرصد
تذوق جاملها الفين أكرث ،ومعرفة متكّن
قميها الفنية ملا فيه من تع ّمق فهم املتلقي حملتوايهتا شالك ومضموان ،و ّ
صاحهبا يف نظم الشعر ،واسهاماته يف مسار األدب العريب النيجريي .واس تخدم الباحث خالل اجناز هذا
العمل املهنجني :التارخيي والوصفي للوصول اىل النتاجئ العلمية .وبىن موضوع املقال عىل أربعة نقاط رئيسة
ويه :نبذة عن حياة الش يخ أيب بكر عتيق ،ونص القصيدة ،وحتليل القصيدة ،والقمي الفنية يف القصيدة.
توصل املقال هنائيا اىل النتاجئ العلمية اليت مهنا :أن القصيدة القافية متسمة بقمي فنية خمتلفة بعضها متعلق
و ّ
ابلشلك وأخر ابملضمون .واكن أمهها اسرتعاء لالنتباه براعة الاس هتالل ،وحسن التخلص واملقطع ،وصدق
وقوهتا ،ودقة األلفاظ واحياؤها...وأهنا من حيث بناؤها مفامتش ية مع تقاليد األاثر األدبية الاكمةل.
العاطفة ّ
ومن حيث األفاكر واملعاين مفرتاوحة بني الشعور ادليين والصويف .وأوىص الباحث أخريا مبواصةل حبوث
فامي تبقّى من نتاج الش يخ عتيق الشعري وغريه من علامء نيجرياي ملا يف ذكل من اخرا ٍج لقميه الفنية،
واحيا ٍء لرتاثه الشعري ،وتشجيع ٍ ألمثاهل ابملواصةل ابلنتاج األديب القمي.
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Abstract:
This paper tends to study Shiekh Abu Bakr Ateeq’s poem titled: “The key of locks in the panegyric poem of
beloved of the Creator” with a view to unveiling its metaphorical mappings and artistic values. This would
enable the recipients of the poem to comprehend more about its form and content, savor metaphorical
mappings contained in it, appreciate mastery of the poet in versification of Arabic poems and ascertain his
contributions to the development of Arabic literature in Nigeria. The research used descriptive and historical
methods to carry out the study. The work is based on four points namely; brief history of Sheikh Abu Bakr
Ateeq, presentation of text of the poem, elucidation of content of the poem and an analysis of artistic features
in the poem. The findings of the research include the poem consists of various artistic features and artful
values but the most attractive among them are proficiency in structural formation, lexical accuracy and
sincerity of feelings. Others include partial conformity with the structure of classical Arabic poem and
religious and Sufism perceptions. The research also recommends that future researchers should conduct
studies on literary analysis on the remaining Sheikh Ateeq’s poems to complement this humble effort. They
are also urged to carry out researches on similar subject matter on the work of Nigerian Arabic poets to
reveal the extent of artistic values contained in them, revive Arabic literary heritage in Nigeria and encourage
contemporary Arabic poets in the production of valuable Arabic poems.

ّ
ّ  صدق العواطف،التخلص واملقطع
 حسن، جودة التراكيب،وقوتها
 حسن، براعة االستهالل:الكلمات االفتتاحية
َّ
. روعة األخيلة وإصابتها،الس ْبك
: توطئة-أ
ّ
يحتل املديح النبوي مكانة متميزة بين األغراض الشعرية في األدب العربي على مر العصور وذلك العتباره وسيلة مهمة
 وكونه أداة جليلة لنشر شمائل الحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم.للتغني بفضائل الدين وقيمه وتعاليمه
 ونظموا فيه. وقد اهتم الشعراء بهذا الغرض قديما وحديثا في مشارق األرض ومغاربها.والحديث عن سيرته العاطرة
ً قصائد
 وصدق العواطف، وروعة األخيلة، وحالوة املعاني،جيادا ال تزال موضوع اعجاب الدارسين في حسن السبك
 واشتهرت قافيته املسمى. وممن اهتم بهذا الغرض من شعراء نيجيريا الشيخ أبو بكر عتيق.في مختلف العصور األدبية
ّ
ُ
 األمر الذي جعلها،"مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق" فيما ن ِظم حول املوضوع في األدب العربي النيجيري لجودتها
 لكن مع هذا فلم.جزءا من املقرر الدراس ي ملادة األدب العربي النيجيري في املدارس الثانوية العربية في شمال نيجيريا
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تحظ القصيدة –حسب معرفة الباحث –بدراسة دقيقة مستقلة تتعرض لتحليلها ،وشرح أساليبها الرمزية ،وكشف

َ
جمالها الفني ،وإظهار قيمتها األدبية إال ما عثر عليه من وقفة سريعة حولها عند بعض الباحثين أمثال :كبير ثاني َأي ِاغي

في كتابه "الثمار اليانعة للمدارس العربية الثانوية العليا" ،حيث عرض بعض أبيات القصيدة في الكتاب ثم شرحها

ْ

شرحا بسيطا خاليا من إظهار قيمتها الفنية .وسنوس ي أحمد ُس ْ َورن ِطْن ِك في بح ٍث جامعي عنوانه" :الشيخ أبو بكر عتيق
ّ
حياته وقصيدته مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق :عرض وتحليل" ،1حيث علق على القصيدة تعليقا سريعا ال
َ
ُيكتشف منه قيمتها األدبية ،ومعانيها الجليلة ،وأساليبها الرمزية .وهذان البحثان رغم محاولة صاحبيهما في دراسة

هذه القصيدة إال أن األول اقتصر في شرح بعض أبياتها شرحا سريعا مناسبا مع مستوى الطالب املدرس ي .واآلخر
ّ
تقيد بالتعليق على أهم أفكارها دون تحليل دقيق لها ،وشرح رموزها ،واكتشاف جمالها الفني.
وعلى هذا األساس فإن هذا املقال يختلف عما قدمه الباحثان السابقان حول املوضوع ألنه يتعرض لدراسة قافية
الشيخ أبي بكر عتيق "مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق" دراسة أدبية متسمة بعمق التحليل ودقة املالحظة حول
نصوصها شكال ومضمونا .وكانت القصيدة من بحر الكامل -خالفا ملا زعمه أحد الباحثين 2.وتقع في إحدى وثالثين بيتا.
مدح الشاعر بها الحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم .وستدور الدراسة حول أربع نقاط رئيسة وهي :نبذة عن حياة
الشيخ أبي بكر عتيق ،ونص القصيدة ،وتحليل القصيدة ،والقيم الفنية في القصيدة .وهي فيما يلي:
ب -نبذة عن حياة الشيخ أبي بكرعتيق:

ّ
هو أبو بكر عتيق بن خضر بن أبي بكر بن موس ى امللقب َبم ْي رساله ،أي صاحب رسالة ،لتمكنه في كتاب "رسالة أبي

َ َ
يد القيرواني" الكتشناوي أصال ومولدا ،والكنوي نشأة ومسكنا 3.ولد بمحلة غاف ْي

في مدينة كتشنا عام 1909م تقريبا4.

ّ
نشأ في أوساط أسرة متعلمة متدينة لكن مكوثه فيها لم يطل حيث أرسل به والده الشيخ خضر إلى مدينة كنو ليتعلم
َ
َ َ
القرآن الكريم وهو لم يجاوز الثالثة أو الرابعة من العمر .فالتحق ُبك َّتاب املعلم ّ
أب امللقب َبنط ْن فَّنا بمحلة َسْنكا،
ّ
ومنه بدأ تعلم القرآن الكريم وبعض املبادئ الدينية.
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ُ
وبينما يتعلم الشيخ عتيق بالك َّتاب توفي والده الشيخ خضر لكن هذا لم يحل دون تعلمه القرآن الكريم فحسب ،وإنما
َّ َ َ
َْ
أب نط ْن فَّنا إلى الشيخ محمد َسلغا ،وأبي بكر ِمجْن َي َو ،ومحمود بن
أصبح يتسلل في بداية األمر على غفلة من معلمه

ِ

الحسن...لتلقي الدروس العلمية منهم لشدة رغبته فيها .ولم يمكث طويال حتى صارت شهرته العلمية حديث املجالس

َ

في كنو وما جاورها ،فانخرط في سلك التدريس بعد أن أذن له شيوخه .ثم أسس معهده العلمي ببيته في محلة َسْنكا في

مدينة كنو 5.وبالتدريج أصبح فطحال من فطاحل العلم في نيجيريا ،وشيخا كامال في الطريقة التجانية .توفي الشيخ في
مستشفى َ ن َس َر َاوا بمدينة كنو قبيل فجر يوم األربعاءُ ،
ود ِفن صبيحة يوم الخميس ،من شهر ربيع الثاني عام 1395ه
َ
املوافق 1974م في مقبرة َم َيْنكا بكنو ،بعد حياة مليئة باإلنجازات العلمية والصوفية ،بالغا من العمر أربعا وستين
سنة.
ت -نص القصيدة:
ا
 .1ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط ارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
 .2م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ُّب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ا
ا ا
 .3ـ ـ ـ ـ ـ ام ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ مدح ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ــن ابع ـ ـ ـ ـ ــد أ
ا
 .4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ احب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا ا
 .5ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ُّ
ـــــــ
الر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ُّ
ا ا
 .6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
ا
 .7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
 .8ـ ـ ـ ـ ـ اـو اعـ ـ ـ ـ ـ ـ اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا ـ ـ ـ ـ ــق طل ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ــذ
ا
 .9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكات مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـباح
ا
 .10بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـو ام اط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاب امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ا
َّ
 .11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 .12ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـو الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـرا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقي م م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ا
ال ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
ا
ا
أثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َّ
ا
ا
ا َّ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت بعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ة ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ا
ص ُّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ط
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

ا ـــــــــــــ ا

ا

6
7
8
9

ا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـبا
ا َّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو وث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب امعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ا
ا اجاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ا َّ
اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـذ اب القلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـوب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرموالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ ا

10
11
12
13
14
15
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َّ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا
اعة الو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـوا
 .13ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ر
 .14ر ا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلات البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رات م مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ا
َّ
 .15را ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل امتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـلالة
ا
 .16ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا د ابع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب قيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 .17ا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـك ا
البع ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـب ا ا ـ ـ ـ ـ اـ ـ
اا
ا
ا َّ
 .18ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا اعـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـو ـ ـ ـ ـ ـ ــد أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا اا
اا
 .19ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ا َّ اعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ة ر أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ا َّ
َّ
ا
 .20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ام َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 .21ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اج ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ا
ا
َّ
 .22ا انشـ َّـق ابــد ـ ال ـ اـما الشــم ــد  .23أ ـ اـر
ا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ا ا
ا ا
 .24ا اجت ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ة م ت ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ فاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َّ
 .25اف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت َّ
ص ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مع اراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
 .26ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ا ا
 .27ال تق اعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ا
ا ا
 .28فاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب ع ابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل
ا
ا ا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و
 .29ا لت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقن ب امعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ــل ر ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ـ ــا
 . 30صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا ص اب ما ـ ــد أنش ادت
 .31ا

ا ا ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ا
صـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا ا
ا
ا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمَتا أح ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد طيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـرا
ا
َّ
ا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ ل ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا َّ
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ ب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـدا
ا
ا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ا با ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ا
تمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ة ا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ا
مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـرا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ابان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـرا
ا َّ
ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َّ ت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر را ب ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ا ا
ا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ ا ال َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا با ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ا
ا
أ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق با ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـدا
ا
ا
مت او ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ با ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـوا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وة ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ا
متو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجو احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد َّ ا
ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام ـ ـ ـ ـ ـ ــرال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ با تَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م ـ ــد

لـ ـ

ــد

ـ ــا

16
17
18

19
20
21
22
23

24
25

26
27

ط ـ ــرا

356

ِم ْفتاح ا َألغْالق يف مدح حبيب اخل اَالق" قافيّة الش يخ
أيب بكر عتيق يف املدحي النبوي :عرض ودراسة

ادلكتور حسني انو موىس

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

ث -ت لي القصيدة:
أ .االفتتا :
( )4-1استهل الشاعر القصيدة بالتعبير عن قصوره وعجزه عن مديح الرسول صلى هللا عليه وسلم بما يليق به من
أوصاف الكمال ،مما جعله أن ينفي امتالك املدحة في حقه من شدة تواضعه له إال ما يكمن في قلبه من حبه؛ والذي
ّ
صح أن يعتبر مديحا له كان في إطراقه ال فيما ّ
إن ّ
يدونه ويسطره على األوراق .ألنه مهما قال في نظمه من روائع املعاني

في مديح الحبيب املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه فال يوفيه َّ
حقه ،ألن هللا تعالى مع جاللته في منزلة الخالق قال في
َ َ ُُ
ّ
 !28فطلب الشاعر مادحي النبي صلى هللا عليه وسلم بقول ما شاءوا فيه من صفات
حقهَ ﴿:وِإ َّن َك ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍيم ﴾
الكمال والجالل ما دام ذلك في حدود عبودية هللا .لكنه سرعان ما يعود ّ
ويحدد ما يليق بجانب الرسول صلوات هللا

وسالمه عليه من أوصاف ،شعورا منه أن مادحا ما قد يقع -خطأ -خالل وصفه له فيقول :إن منها عبد هللا ،وخليله،
ّ
وصفيه ،وفاتح القلوب املغلقة في ضالل الكفر بنور اإليمان؛ وهي كلها مباحة ومستحسنة في حقه عليه
وحبيبه،
الصالة والسالم.
ب .التَلص ل ا د :
ّ
( )13-5تخلص الشاعر بعد تصوير مشاعره نحو الرسول الكريم إلى مديحه فيصفه بأوصاف حسنة توحي إلى روح
الدين والتصوف ،ذاكرا في ثنايا ذلك مناقبه واملراتب العليا التي رقى إليها .إنه سيد الرسل وخيرهم .وأصل الخلق
ّ
ّ َ
ّ
الحسية واملعنوية ،ألن األرزاق كلها دقت أو جلت ت ِرد بواسطة مدده .ونوره أصل الوجود ومبدؤه ،ألن
وقاسم أرزاقهم
هللا تعالى خلقه قبل آدم عليه الصالة والسالم بعدة سنين .وأنه النور اإللهي الذي أبرزه ربه بقدرته ،فخلق منه
األكوان كلها .وكان -عليه الصالة والسالم -خاتم األنبياء واملرسلين .ومرآة نور هللا ومعدن ّ
سره املختوم .وغوث العباد
الربانية وأسراره .وزيت هللا ومشكاته ومصباحه وزجاجه التي أشار إليها القرآن الكريم بقولهُ َّ ﴿:
وساقيهم للمعارف ّ
اَّلل
ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
َ
اجة كأ َّن َها ك ْوك ٌب ُد ّ ِر ٌّي ُيوق ُد ِم ْن ش َج َر ٍة
ور ِه ك ِمشك ٍاة ِفيها ِمصباح ِاملصباح ِفي زجاج ٍة الزج
نور السماو ِ
ض مثل ن ِ
ات واألر ِ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ
ُم َب َارك ٍة َزْي ُتون ٍة ال ش ْر ِق َّي ٍة َوال غ ْرِب َّي ٍة َيك ُاد َزْي ُت َها ُي ِض ُيء َول ْو ل ْم ت ْم َس ْس ُه نار ﴾29.ومغناطيسه الذي يجذب به الناس إلى
حضرته القدسية .وموضع التنازالت الربانية ومهابطها .والصراط املستقيم الذي يوصل الخلق إلى هللا .وماحي الضالل
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َّ
والكفر بنوره الالمع .وصاحب كل مجد ومدار كل شرف .ثم يتعرض الشاعر لذكر بعض مناقب الرسول الكريم
ُ
ّ
يختص بها في الجنة.
دخل بها قوما الجنة بغير حساب .والوسيلة التي
وخصوصياته ،متمثلة في الشفاعة الكبرى التي ي ِ
ولواء الحمد الذي يستظل تحته العباد يوم الحشر .والحوض الذي يرده املؤمنون قبل دخول الجنة.
ج .عدا مع لات ص

علي

ل :

( )25-14انتقل الشاعر بعد أن ّ
أقر بطهارة نسل الرسول الكريم ونقاء أصله إلى تعداد معجزاته فيذكر من بينها
َ
ّ
الضب والغزالة التي استشفعته إلى األعرابي لحل ق ْيدها .وشهادة الذئب والصبي برسالته .وشكوى البعير
التخاطب مع
إليه .وتسبيح الحص ى في يده املبسوطة بالكرم .وإتيان األشجار إليه سريعة بندائهّ .
ورد عين قتادة بدعائه .وإشباع
جيشه بقرص من صاع بدعائه .وتكثير لبن شاة أم معبد بمس ضرعها .ونبع املاء من بين أصابعه .وانشقاق القمر ّ
ورد
الشمس له .واإلسراء واملعراج به .ثم انطلق الشاعر إلى تفصيل قصة اإلسراء فيقول :ملا أراد هللا مناجاة عبده وإراءته
من آياته الكبرى ،أرسل إليه جبريل عليه السالم فأسرى به حتى بلغا سدرة املنتهى ،فوقف هنالك جبريل واجتاز
الرسول املصطفى مخترقا حجب النور إلى أن وصل إلى الحضرة القدسية ،فاختصه ُّربه تعالى بمكاملته ورؤية ذاته
املقدسة بعين أم رأسه.
 .ا اتمة:
( )31-26ختم الشاعر القصيدة باستغاثة الرسول صلى هللا عليه وسلم فيقف أمامه متضرعا متذلال ،وداعيا
متوسال بحبه له وشوقه إليه في إيصاله إلى حضرته النبوية إيصاال غير منقطع ،وجذبه إلى عرصاته الطاهرةّ ،
وحل
قيد الشيطان والنفس والهوى عنه ،وإسقائه من كأس محبته الدهاق .ثم يصلي ويسلم على النبي وآله وأصحابه صالة
تدوم وتتكرر كلما نزل املطر نزوال خفيفا ،أو أنشد املنشد املدحة آتيا في نهاية أبيات القصيدة بالتكرار الدائري لصدر
مطلعها تنبيها ألهميته ،وتقريرا لفكرته في ذهن املتلقي.
أ -القي ال ية القصيدة:
 -1براعة اال ته

ح ن التَلص ا ق ع:
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انتهج الشيخ أبو عتيق الخط الجمالي في بناء هذه القصيدة؛ فابتدأ بمقدمة ّ
صور فيها قصوره وعجزه في مديح
الرسول الكريم .وأردف ُ
بالع ْرض؛ فاستهل بمديحه ،أعقبه بتعداد معجزاته ،انصرف بعده إلى الخاتمة فاستغاث به
ّ
مصليا ومسلما عليه صلى هللا عليه وسلم .وكان الشاعر موفقا ال في مجاراة القدامى وخاصة اإلسالميين في تمهيد
فيها ِ
القصيدة بمقدمة تضم بعض األلفاظ واملعاني اإلسالمية فحسب ،وإنما في افتتاحها بمطلع مرتبط ارتباطا وثيقا
بموضوعها األساس ،وهو املديح؛ ألنه يوحي بمجرد سماعه إلى أن القصيدة مادحة ،وأن املمدوح بها امرؤ عظيم القدر
والجاه حتى كان مديحه بما يليق بشخصيته من أوصاف الكمال والجالل مستحيال .وهذه الفكرة التي أوحى بها املطلع
قد تقررت فيما توالى من كالم الشاعر في األبيات ( .)4-2استمع إليه في هذا املطلع:
ُ ّ
ْ
ال م ـ ـ ــا أ َس ِط ـ ـ ـ ُـر ُه عل ـ ـ ـ ـى األوراق
م ــدحي لـ ــه ق ــد ك ــان في ِإط ـ ـ َـر ِاقي
ّ
وإذا انصرف الباحث إلى التخلص يدرك توفيق الشاعر فيه ال يقل خطرا عن إجادته في املطلع لتمكنه من االنتقال -
وهو بمعرض الحديث عن تعداد أوصاف الكمال التي تليق بجناب الرسول املصطفى الذي يشكل مقدمة للقصيدة في
البيت ( )4إلى الغرض األساس منها ،وهو املديح في البيت ()5؛ حيث ّ
أقر بالسيادة والخيرة للممدوح حتى على الرسل
الكرام عليهم السالم ،وانبثاق الوجود كله من نوره ،مما يدل على رفعة قدره ،وعظمة شأنه عليه الصالة والسالم؛ كل
ّ
يحس من خالله القارئ كأن املوضوع الالحق استمرار للسابق لشدة مالءمتهما واتحاد
ذلك في قالب فني محكم،
معناهما .استمع إليه حيث يقول في هذا التخلص:
ُ
ُ
ُ
وحبيبه
وخليله
َع ْب ُد ُه
ق ْل

َو َ
ص ِف ُّي ُه

هو

َ
فا ِت ُح

َ َْ
األغال ِق

**
ُ
هــو َأ ْ
صـ ـ ـ ُـل ك ـ ِ ّـل الخل ـ ِـق باإلط ــالق

**
َ
هـو َس ّيـ ـ ُـد ُّ
الر ْسـ ـ ِـل الكـ ـر ِام وخ ْي ُر ُهـ ـ ـ ـ ْـم
ِ
وبالتأمل إلى ّ
لب القصيدة وموضوعها األساس وهو املديح ُيلمس أن الشاعر مقلد ملن سبقه من الشعراء الصوفية؛
السيما البوصيري والنبهاني ،في معاني مديحه ،رغم كون هذا التقليد غير أعمى ،الختياره من بين أوصاف الرسول صلى
هللا عليه وسلم ومناقبه ما كان جامعا لكل أوصاف الكمال َم َد َار مديحه له؛ وهو النور املحمدي .واتسام ّ
لب املدحة
أيضا بعاطفة صادقة لصدوره عن الشاعر من حب خالص ،وتقدير صادق للرسول الكريم .وتم ّكنه فيه بحيث ّ
حدد
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ْ
ما يليق بالرسول من أوصاف الكمال والجالل تحديدا مفصال ِوفق التصور اإلسالمي الصحيح ،علما منه أن بعض
ْ
ْ
مادحيه قد َيأ ِثم خالل تعامله مع املوضوع بدال من أن ُيؤ َجر .وهذا قد جعل املدحة أن تكون سجال يحتوي ال على
مناقب الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم فحسب ،وإنما على منهج عام في كيفية مديحه وفقا للتصور الديني
الصحيح.
وإذا انطلق املتلقي إلى مقطع املدحة يالحظ أنه جيد رائق إليحائه إلى اختتامها وإشعار املتلقي باكتمالها ،وعدم بقاء
املزيد عند الشاعر من ألفاظ املديح ومعانيه في حق الرسول املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،ألن الصالة عليه "بها
يختم الذكر الجميل ويبدأ" –كما يفيد بذلك الشيخ عبد الرحمن الفازازي .أضف إلى كون ذلك ظاهرة فنية يقطع بها
بعض شعراء نيجيريا قصائدهم .استمع إليه حيث يقول:
ََ
َ َّ َ َّ
الجال ِل عليك ما
وسلم ذو
صلى
ُْ
واآلل واألصحاب ما قد أن ِش َد ْت

ْ َ
ْ
قد َح َّل َمط ُر الغ ْي ِث ِبا ْس ِتخ َف ِاق
ْ
مدحي له ق ــد ك ـ ـ ــان في ِإط َر ِاقي

 -2صد العاط ة وتها:
إذا تأمل الباحث مضامين املدحة يدرك أنها متسمة بصدق العاطفة لصدورها من الشاعر عن حب خالص ،وتقدير
صادق لشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم .وأما حين يتأملها من حيث قوة العاطفة وحرارتها فيظفر بقسط ال
يستهان به منها .ومن أمثلتها قول الشاعر:
ْ
َم ْد ِحي له قد كان في ِإط َر ِاقي
ماذا أقول بمـدح من ُّ
رب الورى
َ
ُ
َ َ
ق ْل ما تشا في مدحه من بعد أ ْن
ُ
ُ
وخليل ـ ـ ـ ــه و ُ
حبيب ـ ــه
ق ـ ـ ْـل َع ْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد ُه

َ
ال

َما

ُ ّ
أ َس ِط ُره

على

األوراق
األخالق
ْ َّ
الخالق

بأعظم
عليه
أثنى
َو َّ
ِب ُع ُب ْو َد ِة
ص ْف َت ُه
ُّ
وصفيــه ه ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ــاتح األغ ـ ـ ـ ــالق
ُُ
تحوي هذه األبيات عاطفة الحب واإلعجاب بشخصية الرسول األمين وخلقها .وهو في نقل هذه املشاعر صادق أمين،
ألن تعابيره جاءت وفقا ملا اعتقد به في أعماق نفسه من حب خالص له ،وإعجاب كبير بشخصيته .أضف إلى ما يبعثه
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ُُ
النص في نفس املتلقي من اإلعجاب بخلق الرسول ومكانته السامية عند ربه تعالى بحيث مع جاللته في منزلة الخالق
أثنى على عبده النبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم لحسن أخالقه ،وطيب سجاياه! ومنها أيضا قوله:
يا خير خلق هللا ها أنا ضارع
ّ
تقطعني عنك يا خير الورى
ال
ًَّ
َف ْ
اج ِذ ْب ُع َب ْيـ ًـدا ق ـ ـ ــد أتى ُم َتذ ِلـ ــال

ٌ
واألشواق
بـالحب
متوسل
ّ
يا نور قلبي صفوة الخالق
ً
َ َ
ُم َت ـ ـ َـو ِ ّسال ي ـ ـ ـ ــرجوك ح ـ َّـل ِوث ـ ـ ـ ــاق

تحوي هذه األبيات عاطفة التضرع والتذلل أمام الرسول صلى هللا عليه وسلم .وهو في نقل مشاعره وخلجات نفسه
ّ
تعوقه عن السلوك إلى حضرة هللا والوصول إلى
صادق ،ألنه استطاع أن يصور نفسه وهو منغمس في املعاص ي التي ِ
عرصات رسوله الكريم -في ّ
حد تصويره؛ في صورة دابة مقيدة وهي تحاول االنفالت من الوثاق مرات عديدة بدون
فيحس كأنه يقوم للتو ّ
ّ
ليفك عنها الوثاق.
توفيق حتى عجزت .وهذا التصوير قد يبعث روح الشفقة في نفس املتلقي
-3

ة ا ل اظ

اؤ ا:

تمتاز هذه القصيدة بألفاظ عربية أصيلة ودخيلة معربة ،أحسن الشيخ أبو بكر عتيق في توظيفها مما جعلها تؤدي
معان دقيقة في النصوص .ومن بينها قوله:
ُ
ْ ُ
ه ـ ـ ــو زيت ـ ـ ــه ِمشك ـ ـ ــاته مصبـ ــاح ــه

َ
وزج ـ ُ
ـاجـه املخفي عن األ ْر َمـ ـ ـ ــاق

إن الدقة متجلية في اختيار الشيخ لفظة (األرماق) دون غيرها من األلفاظ املرادفة لها مثل( :األحداق) ،ألنها أدل على
إحساسه ،وأبين فيما يكمن في نفسه من املعنى .إذ أنه يريد أن يقول :إن املرء مهما أطال وأدام النظر في الذات
ً
املحمدية ال يدرك كنه ّ
سرها .ألن لفظة (األرماق) جمع (الرمق) تفيد "إطالة النظر وإدامته"؛30فهي إذا أدق تعبيرا
للمعنى الذي يجول في نفس الشاعر من األلفاظ التي يستسيغ استعمالها لهذا املعنى مثل( :األحداق) ،ألن مفردها
ً
(الحدق) يفيد "سواد العين املستدير وسط العين" –كما سبق ذكره ،فتكون اللفظة إذا مستساغة االستعمال هنا
من باب تسمية الجزء ويراد به الكل ،أو بعبارة أخرى املجاز املرسل الذي تكون عالقته آلية .ومنها أيضا قوله:
َ
َ ًّ ُ ْ َ
اإل ْم ـ ـ ــال ِق
قـ ــد َر َّد َع ْي ًن ـ ــا م ــن قتـ ـ ـ ــادة إذ أتـى
يمش ـ ــي ب ِكي ـ ـ ــا مظ ِهـ ـ ـ ــر ِ
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وبالتأمل إلى البيت السابق يبدو أن الدقة متجلية في لفظة (اإلمالق) دون غيرها من األلفاظ املرادفة لها مثل:
(االفتقار) ،ألنها أدل على املعنى الذي يجول في ذهنه ،وأدق تعبيرا لقصة قتادة مع الرسول صلى هللا عليه وسلم .إذ أنه
ُ
يريد أن يصف للمتلقي حالة قتادة حين أصيبت عينه يوم أ ُحد حتى وقعت على وجنته فجاء إلى الرسول مستشفيا،

وما جرى بعد ذلك من خيار الرسول له بين أن يصبر فله الجنة أو ّ
يرد عينه ويدعو هللا له31...
لكن الشاعر ملا أدرك أن
كلتا الكلمتين تفيد معنى َ
"الع َوز والحاجة"32،رغم أن الالحقة التي من مشتقاتها (الفقير) تفيد -بجانب ما ذكر من
املعنى؛ "الذي ال يسأل"33،لقوله تعالى﴿ :ل ْل ُف َق َراء َّالذ َ
ين ُأ ْحص ُروا في َسبيل َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً
ْ َْ
ض َي ْح َس ُب ُه ُم
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اَّلل ال يست ِطيعون ضربا ِفي األر ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ً
َ
َّ
ْال َجاه ُل َأ ْغن َي َاء م َن َّ
الت َع ُّف ِف َت ْعر ُف ُه ْم ب ِس َيم ُاه ْم ال َي ْسألون الن َ
اس ِإل َحافا﴾34،وأن السابقة التي من مشتقاتها (امللق) تفيد
ِ ِ
ِ
ِ ِ
"الخضوع والتضرع...فلما كان الفقير في أكثر الحال خاضعا متضرعا سمي مملقا وال يكون إال بعد غنى"؛35اختار
ُ
الالحقة دون السابقة ،علما منه مما قرأ في األحاديث النبوية من قصة قتادة أنه لم يتعفف عما ابتلي به يوم أ ُحد في
إحدى وجنتيه فحسب ،وإنما التمس من الرسول أن يردها ويدعو هللا له بالجنة .ومنها قوله:
َ
َّ
ـاق
وكف ـ ــى ِب ُق ـ ـ ْـرص جيشـ ـ ــه ملـ ــا دعـ ــا
ف ــي ك ِف ـ ـ ـ ِـه املـ ـ ـ ـ ــدرار ب ـ ــاإلنفـ ـ ـ ـ ِ
يلمس حضور الدقة في اختيار الشيخ لفظة (كفى) دون غيرها من األلفاظ املرادفة لها مثل( :شبع) ،ألنها أدل على
إحساسه ،وأشد مطابقة بحال املخاطبين في البيت .إذ أنه يريد أن يثبت املعجزة له عليه الصالة والسالم ،ويصور
حال صحابته وهم ثمانون أو سبعون حين طعموا من أقراص من شعير ببركة دعائه .لكنه ملا تأمل ما بين اللفظين من
فروق دقيقة؛ اختار اللفظة األولى (كفى) التي تفيد "استغنى به وقنع"36،دون األخرى (شبع) التي تفيد "امتأل من
الطعام"37،علما منه أنه -مع تكثير الطعام القليل املذكور بدعاء الرسول املصطفى صلى هللا عليه وسلم إلى ّ
حد أن لو
ُْ
ُ ً
كان هؤالء الصحابة ألوفا لكفاهم؛ إال أنهم لم يملؤوا بطونهم منه لكون ذلك مخالفا لخلقهم الطيب وتعاليم الشريعة
اإلسالمية السمحاء ،وإنما طعموا منه قدر ما يكفيهم فقط ،ألنهم أشد الناس اقتداء بالرسول ،وكان ال يمأل بطنه
َ
َ ُ ُ َ
بالطعام .ويؤيد ذلك ما روته أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها" :إنا كنا َ
محمد ل َن ْمكث ش ْه ًرا ما ن ْس َت ْو ِق ُد ناراِ ،إ ْن ُه َو
آل
ٍ
إ َّال َّ
الت ْم ُر َو ْاملَ ُ
اء"38.
ِ
 -4جو ة الُ ا ي

ح ن ال َّ ب :
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ّ
يتسم ّ
املخلة بالحسن والرونق .هذا
جل تراكيب هذه القصيدة بالجودة لكون كثير من ألفاظها سليمة من العيوب ِ
باإلضافة إلى قدرة الشاعر على تأليفها تأليفا محكما مما جعلها أن تؤدي معان مفيدة واضحة .وأما نصها؛ فقد طغى
في بنائه أسلوب الخبرّ ،
وعبر به الشاعر عن تجربته الشعرية ،وما يكمن في نفسه من حب خالص ،وتقدير صادق
لشخصية الرسول املصطفى .وقد ّ
تنوع في استعماله فيوظفه إلظهار الضعف والخشوع في البيت ( ،)1أو للمدح في
األبيات ( .)25-5واستخدم أسلوب اإلنشاء -بجانب الخبر -في مواضع مختلفة من املدحة ألغراض بالغية متعددة؛
ومنها االستفهام للتقرير في البيت ( ،)2واألمر لاللتماس في البيتين ( ،)3-4أو للدعاء في البيتين ( ،)28-29أو لالستغاثة
في البيت (.)26
وسمة أخرى تمتاز بها تراكيب القصيدة هي تقديم ما حقه التأخير مما يكسب املعاني دقة وتأثيرا قويا في النفس .ففي
قوله( :من نوره األكوان) في البيت ( )7تقديم املسند -مع أن حقه التأخير ،وهو (األكوان) على املسند إليه وهو (نوره)،
ّ َْ
يختص خلق األكوان بالنور املحمدي فحسب ،وإنما أن يثبته له ،وينفيه
شعورا منه باقتضاء الحال .ألنه يريد ال أن
عن كل نور سواه مما يكسب التعبير دقة في الوضع ،وإيجازا في التعبير ،ووقعا في النفس .وفي قوله( :ذاك الذي قد
ّ
كلمته غزالة) في البيت ( )15تعريفا للمسند إليه باسم املوصول وهو (ذاك الذي) ،والذي يعني به الرسول املصطفى،
ألن غرضه -كما يدل عليه السياق؛ تعظيم شأن الرسول وتفخيمه .فكأنه يريد أن يقول :إن عظمة شأن الرسول
ورفعة قدره وجالله قد بلغت به إلى ّ
ّ
الضب والغزالة!﴿ إ َّن َه َذا َل َش ْي ٌء ُع َج ٌ
اب ﴾ 39.
حد املكاملة مع
ِ
ويظهر توفيق الشاعر األسلوبي جليا في قوله( :ال ما أسطره على األوراق) في مطلع املدحة حيث يأتي بأسلوب القصر
إتيانا غير جزاف؛ يأتي به حينما شعر باقتضاء الحال واملقام .ألنه ّ
أحس -فيما يبدو من السياق ،أن بعضا من الناس
قد قرأوا بعض قصائده فظنوا أنه في املديح النبوي ،وسمع طائفة بعض أشعاره فظنت كذلك أنه فيه .وثمة ُ
شعر
بحسم هذا األمر وتبيان ما فيه من الحقيقة من أن تلك القصائد كلها لم تكن في هذا وال ذاك؛ وإنما مديحه للرسول
الكريم صلى هللا عليه وسلم كان ً
كامنا في إطراقه .ومن هذا املنطلق تتجلى جمالية هذا األسلوب ملا يفيد القصر في
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التركيب من مبالغة في منافاة امتالك القصيدة للشاعر في املديح النبوي ،وأنى له بذلك! وهذا الوضع يوحي إلى شدة
تواضع الشاعر أمام الرسول املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،واحترامه الشديد لشخصيته الطاهرة.
على أن جودة تراكيب القصيدة لم تقف في استخدام الشيخ عتيق أسلوب القصر للمبالغة فحسب ،وإنما في قدرته
على وضع جملة اإلنشاء موضع الخبر مما يجعلها أن تكون أوقع في النفس .ففي قوله( :ماذا أقول بمدح من رب الورى)
في البيت ( )2استفهام ،وهو في أصل الوضع من أقسام اإلنشاء إال أن معناه -كما يفهم من السياق؛ هو تثبيت الخبر
وتحقيقه ،أي ال أقول شيئا .وثمة كانت الجملة إنشائية لفظا وخبرية معنا .لكن الشاعر عمد إلى هذا الوضع علما منه
ََ
أن التقرير بصورة االستفهام أوقع في النفس ّ
وأدل على اإللزام ،ألن املخاطب في هذه الحال ال يستفهم ملعرفة أف َع َل
خبر بأنه فعل ،وأن ُي َ
الش َيء أم لم يفعل؟ لذلك ال يراد منه الجواب ،وإنما ُي َ
نتزع اعترافه بذلك .كما يالحظ سمة

تركيبية رائعة أخرى هي "اإليضاح بعد اإلبهام" في قوله40:

َ
ُ
ق ْل ما تشاء في مدحه من بعد أ ْن
ُ
ُ
ق ـ ـ ْـل عب ـ ـ ُـد ُه وخليل ـ ـ ـ ـ ُـه وحبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه

َو َّ
ِب ُع ُب ْو َد ِة
ص ْف َت ُه
وصف ُّي ـ ـ ـ ُـه ه ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ُ
ـاتح األغ ـ ـ ــالق
ِ

ْ َّ
الخـالق

حيث يعرض الشاعر معاني أبياته في صورتين مختلفتين :أوالها مبهمة مجملة ،وأخراها موضحة مفصلة .إذ أنه يريد
أن يفيد السامع في البيتين السابقين علما بما يليق بجناب الرسول الكريم من أوصاف فأفاده بها ،لكن سرعان ما
تأكد من وقع مقوالته في نفسه وما يؤدي إليه ذلك من إيهام في حقيقة ما يستحقه الرسول من أوصاف الكمال؛ فعاد
ّ
للتو يوضحها له مفصال في قالب داللي مؤثر ،وإيقاع صوتي رائع .بينما يلمس املتلقي التالعب باملعاني واأللفاظ فيما
يسمى "الجمع مع التقسيم" في قول الشاعر41:

ّ
واللـوا
ه ــو ذو الشفاعة ،والوسيلةِ ،

ُ
والحوضَ ،
ص ِاح ُب ك ِ ّل َم ْج ـ ـ ٍـد راقي

حيث ّ
قسم مناقب النبي وخصوصياته من شفاعة ،ووسيلة ،ولواء ،وحوض ،ثم جمعها في قوله( :كل مجد راق)
بأسلوب تقسيمي رائع ،وإيقاع صوتي عذب .كما يالحظ القارئ جماال فنيا في جمع الشاعر اللفظين املتناسبين ال
بالتضاد وهما( :البدر) و(الشمس) فيما يسمى "مراعاة النظير" 42،مما يجعل الكالم محكم النسيج والتأليف والترتيب في
قوله:
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ُر َّد ْت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إذ ذاك ب ـ ـ ـ ــاإلش ـ ـ ـ ـراق

وانشـ ـ ّـق ٌ
بدر في السما والشمس قد
ّ
وتتجلى جودة تركيبية في تمكن الشاعر في وضع الجمل موصولة بأخرى أو مفصولة عنها حسب مقتض ى الحال
والوضع مما يضفي على معاني القصيدة دقة وجماال .وتأمل جملتي (هو سيد الرسل الكرام وخيرهم ،)...وجملة (هو
أصل كل الخلق )...في البيت ( )5تدرك أنه ملا ّ
أحس بكمال االتصال بين الجملتين األوليين والجملة األخرى ،وما ينطوي
في األوليين (هو سيد الرسل الكرام وخيرهم) من إبهام يؤدي -تجوزا أو غلطا -إلى توهم انحصار فضل الرسول
َ
املصطفى ومكانته في سيادة رسل هللا الكرام وخ َيارتهم فقط؛ جاء بالجملة األخرى البدلية (هو أصل كل الخلق)
ْ
املذكورين ،علما منه أنها ّ
أدل على الغرض منهما ،وأوفى باملطلوب من جانب ،وللعناية بشأنها من
مفصولة عن األوليين

جانب آخر ،وذلك ملا تحمله من ّ
التنويه بفضل النبي الكريم ومكانته فوق الخالئق جمعاء ،بأن كان نوره أصلها

ومبدأها ،بل ولواله ملا انبثق الوجود والكون كله .أضف إلى ما في الجملة من رمز إلى العناية بمنقبة الرسول الكريم التي
ّ
أحس الشاعر بكمال االنقطاع43بين
دونها كل املناقب -في اعتقاد الصوفية؛ وهي النور املحمدي .والحال سواء حين
َُ ّ
َُ ً
َ ْ
ذلال )...في البيت ( ،)28وما يندرج فيهما من اختالف بحيث كانت الجملة األولى
جملتي (فاج ِذ ْب عب ْيدا )...و(أتى مت ِ
إنشائية واألخرى خبرية؛ فصل بينهما ،علما منه باقتضاء الوضع للتباين التام الذي بينهما ،وفقدان ما يوهم ّ
تصور
خالف املراد منهما.
َ
ُ َ َ ّ
ُْ
بكفه) في البيت
ص جيش ُه)
و(واملاء ساح ِ
أما حينما أحس الشاعر باتفاق في الخبرية لفظا ومعنا بين جملتي (كفى ِبقر ٍ
ًّ
( ،)21وكذلك بين جملتي (أسرى ُ
اإلله به) و(رأى من اآليات) في البيت ()23؛ وصل كال منهما وعطفهما بواو العطف،
علما منه باقتضاء الحال والوضع ملا بينهما من مناسبة تامة ،وفقدان ما يقتض ي الفصل بينهما .ألن املطلوب في تلك
الجمل إثبات املعجزات له -عليه الصالة والسالم .لكن مع جودة تراكيب القصيدة ووضوحها فقد يبدو ضعف لغوي
"حل" في قول الشاعر( :ما قد ّ
في توظيف لفظ ّ
حل مطر الغيث) في البيت ( ،)30ألن اللفظ املناسب باملكان هو "نزل ".
ولعل املحافظة على الوزن املستقيم هي التي اضطرت الشاعر إلى ذلك.
-5

عة ا يلة صابتها:
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من األخيلة الرائعة في القصيدة قول الشاعر:
ً
ًَّ
َ
َفـ ْ
ُم َت ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِ ّسال ي ـ ـ ـ ــرجوك َح ـ َّـل ِوث ـ ــاق
ـاجـ ـ ِـذ ْب ُع َب ْيـ ـ ًـدا قـ ــد أتى ُم َتذ ِل ــال
يريد الشيخ في هذا البيت وصف ضعفه وعجزه عن االنفالت من املعاص ي والذنوب رغم ما ّ
تكنه نفسه من رغبة
أكيدة ،وعزم قوي في تحقيق ذلك .لكنه ملا علم امتياز أسلوب الخيال على التقريري املباشر في إبراز املعنى في أوضح
ّ
فتخيل نفسه دابة مقيدة وقد عجزت من االنفالت من الوثاق مع
صورة وأشدها تأثيرا في النفس؛ عمد إلى توظيفه
محاولتها املتكررة .وثمة يبدو أن هذه الصورة التي رسمها الشاعر للتعبير عن حاله النفسية ألشد تأثيرا في النفس مما
لو قال :أنا ضعيف وعاجز عن اجتناب املعاص ي رغم رغبتي امللحة في ذلك .وذلك لصيرورة املعنى من املعقول إلى
املعاين املبصر .ومنه قوله:
َ
ْ
هـ ــو َع ْي ُن َع ْين َ
الح ِ ّق طل َم ُس ُـه الذي
ِ

َ
هـ ـ ـ ــو غوثن ـ ـ ـ ــا بمعين ـ ـ ـ ــه الخ َّف ـ ـ ـ ــاق
يتلخص قصد الشاعر هنا في وصف تأثير إغاثة الرسول املصطفى للعباد ،وحيوية َه ْديه في إحياء القلوب امليتة
بالكفر والشرك واملعاص ي .غير أنه لم يعبر عن الفكرة تعبيرا باردا ال حياة فيه فحسب ،وإنما أوردها في سياق خيالي
رائع ّ
تصور فيه العباد زرعا وأعشابا يابسة ،ثم ّ
تخيل الرسول الكريم ً
ّ
فاخضرت ونمت كأن لم تكن
ماء يجري تحتها
يابسة .ومن هنا يظهر أن هذه اللوحة البيانية التي رسمها الشاعر ألوضح بيانا للفكرة ،وأقوى تأثيرا في نفس املتلقي
ٌ
هاد للعباد ومغيث لهم .وذلك ملا فيها من خيال خصب ،وصيرورة املعقول إلى املشاهد
مما لو قال :الرسول املصطفى ٍ
املعاين .ومنه أيضا قوله:
َْ
يـ ـ ـ ــا سيدي من كأسك َ
الد َّه ـ ـ ــاق
َولت ْس ِقنـ ـ ـ ِـي َبم ِعين ُو ِ ّد َك صف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه
يهدف الشيخ عتيق في البيت السابق إلى وصف منفعة حب النبي صلى هللا عليه وسلم وتأثيره في إحياء القلوب وهدايتها
إلى حياة سعداء .لكنه لم يمل إلى إبراز الفكرة إبرازا تقريريا مباشرا ،علما منه بعدم حيوية ذلك وتأثيره في ذهن القارئ
ماء صافيا ،ثم ّ
فحسب ،وإنما لجأ إلى عقد صورة بيانية ّ
تخيل نفسه فيها زرعا يابسا ومحبة الرسول ً
تخيل الرسول
فاخضر ّ
للتو وصار خ ْ
صبا ّ
ّ
غض النبات .وثمة يتجلى أن هذه
عليه الصالة والسالم راويا وهو يسقي ذلك الزرع اليابس
ِ
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الصورة البيانية التي رسمها الشاعر ألقوى وأروع في نفس القارئ مما لو قال :محبة النبي تنفع العباد ،وتسبب لهم
الحياة السعداء في الدارين .وذلك ملا فيها من سياق مشحون بالخيال .ومنها قوله:
َ َّ
ّ
َج ـ ـ َـذ َب القل ـ َ
ـوب لحض ــرة الخ ـ ــالق
َب ـ ْـل ُه ــو مغن ــاطيسه الجــذاب َمـ ـ ـ ْن
وبالنظر الدقيق إلى هذا البيت يبدو أن الشاعر يرمي فيه إلى وصف مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأهمية اتباع
سننه وهديه ،وتأثير ذلك في وصال العباد إلى حضرة هللا .لكنه عدل عن هذا التعبير التقريري الذي ال تتجلى فيه
الفكرة إلى تعبير مشحون بالخيال علما منه بفعاليته وتأثيره القوي في نفس املتلقي ،وما يبعثه الروعة واإلعجاب في
تخيل فيها العباد أجساما حديدية وفوالذية ،ثم ّ
ذهنه .ومن ثم رسم لوحة بيانية ّ
تخيل الرسول الكريم مغناطيسا وهو
يجذبها نحوه فطفقت تنجذب إليه .ومن هنا يبدو أن هذه الصورة التي رسمها الشاعر ألروع في ذهن املتلقي وأوضح
بيانا مما لو قال :الرسول املصطفى ذو مكانة رفيعة ،واتباع سننه وهديه يوصل العباد إلى حضرة هللا .وذلك لتسخير
املعنى للخيال ،وما يؤدي إليه ذلك من ّ
تلمس الصلة القوية بين املشبه ،وهو الرسول الكريم الذي ّأيده هللا باملعجزات
التي يقول أحد الشعراء املادحين في تصاريف صاحبها:
َ َ
َ
َّ
الذ ْه ـ ـ ــب44
صـ ــار ِإ ْب ِـريـ ـ ـ ـ ًـزا مـ ـ ـ ـ ــن
ف ُن َح ــاس ـ ـ ـ ــي ِإ ْن لط ْفـ ـ ـ ـ َت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
واملشبه به ،وهو املغناطيس الذي يتسم بقوة جذب األجسام الحديدية والفوالذية نحوه ،أو حملها ،أو تحريكها .ومنها
قوله:

ْ
وشكى َ
الب ِع ْي ُـر له َّ
وسبح ـ ـ ِـت ال َح َص ى

َ
في ك ِّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه امل ـِ ـ ـ ْـد َرار ب ـ ــاإلنفـ ـ ـ ـ ــاق

إن مراد الشيخ عتيق في هذا البيت هو وصف جود الرسول املصطفى وكرمه .غير أنه ملا علم ما بين التعبيرين التقريري
والخيالي من بون في إبراز الفكرة في أوضح وأروع وجه؛ استخدم الالحق دون السابق ،فعقد صورة بيانية ّ
شبه فيها
ّ
كف الرسول الشريفة -التي هي من باب إطالق الجزء ويراد به الكل -باملطر الغزير ،لجامع الجود والكرم في ّ
كل .ومعنى
ٍ
ذلك أنه كما كان املطر يعم األرض بكرمه ،ويحييها بجوده ،فتنبت الزروع ،وتخضر األعشاب واألشجار ،وتمتلئ البحار
َ
واألنهار؛ كذا كان الرسول يعم الناس بعطائه وفضله ،والعالم برحمته .وثمة يبدو أن هذا التصوير الذي عقده
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الشاعر ألوضح بيانا ،وأروع في ذهن املتلقي مما لو قال :الرسول املصطفى كريم جواد .وذلك ملا فيه من تسخير املعنى
للخيال ،وصيرورته من املعنوي املعقول إلى املحسوس املبصر .ومنها قوله:
م ـ ــاح ــي الض ـ ــالل بن ـ ــوره الب ـ ـ ـ ّـراق

وه ـ ـ ـ ــو الص ـ ـراط املستقيـ ــم محم ـ ـ ـ ــد

يتعمد الشاعر في هذا البيت إلى وصف منزلة النبي صلوات هللا وسالمه عليه وأهمية ما جاء به من الرسالة والهدي
املبين ،وتأثيرها في إنقاذ العباد من ظالم الكفر إلى نور اإليمان .لكنه ملا ّ
أحس بفعالية التعبير الخيالي في أداء املعنى في
أوضح صورة وأشدها تأثيرا في بعث الروعة والبهجة في النفس؛ مال إلى توظيفه ّ
فشبه الرسول املصطفى وما جاء به
من الرسالة بالصراط املستقيم والنور ،لجامع اإلضاءة والهداية في ّ
كل ،والكفر والشرك بالضالل ،لجامع الغواية
ٍ
والهالك في ّ
كل .ومعني ذلك أنه كما يصل كل من سار على الدرب السوي إلى الغاية ،وتتجلى اآلفاق سرعان ما سطع
ٍ
عليها نور النهار؛ كذا يصل العباد إلى رحمة هللا ،ويظفر باتباع رسوله ،ويهتدي إلى نور اإليمان بامتثال أوامره واجتناب
نواهيه .وثمة يبدو أن هذه الصور أروع تعبيرا وأوضح بيانا مما لو قال :اتباع الرسول نافع ،وامتثال أوامره واجتناب
نواهيه يدخل العباد الجنة ويبعدهم من النار ،ملا فيه من إفساح مجال تخيل الفكرة للخيال وتصيرها من املعنوي إلى
املحسوس املبصر.
ب -ا اتمة:
أ.

صة الب
صة الب

نتاة

توص ت :

:

ّ
تصدى هذا املقال لدراسة قافية الشيخ أبي بكر عتيق "مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق" الكتشاف قيمتها الفنية
ملا في ذلك من تعمق فهم املتلقي لها شكال ومضموناّ ،
وتذوق جمالها األدبي أكثر .وتناول في التمهيد حديثا سريعا عن
مكانة املديح النبوي في األدب العربي والحفاوة التي كان ينالها عبر العصور التاريخية .ثم تعرض لحياة الشيخ عتيق
فتبين أنه من مواليد أوائل القرن العشرين في أسرة صوفية متعلمة في مدينة كتشنا بجمهورية نيجيريا ،وممن
استوطنوا مدينة كنو وتعلم على فطاحل شيوخها حتى ّ
تبحر وأصبح عاملا كبيرا ،وشيخا كامال في الطريقة التجانية.
وكان مفكرا إسالميا جليال في املستوى الوطني ،وصاحب إنتاجات علمية وأدبية في مختلف الفنون والعلوم .وعرض
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الباحث نصوص القصيدة القافية فشرح بعض ألفاظها ،ومنه إلى شرح اإلطار العام لها ،ثم انصرف بعده إلى دراسة
متأنية لنصوص املدحة ورصد جمالها الفني شكال ومضمونا.
ب .نتاةج الب

:

من النتائج العلمية التي حققها هذا البحث ما يلي:

ّ
أ -إن قافية الشيخ أبي بكر عتيق "مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق" مفعمة بالقيم الفنية املختلفة
بعضها متعلق باملضمون واآلخر بالشكل.
ب -وأنها من حيث بناؤها متماشية مع تقاليد اآلثار األدبية الكاملة ومنقسمة إلى ثالثة أجزاء؛ وهي املقدمة،
والتخلص إلى املدح ،والخاتمة .ومن حيث األفكار واملعاني فمتراوحة بين الشعور الديني والصوفي.
ت -وأثبت البحث أن القافية تمتاز ببعض القيم الفنية خصوصا براعة االستهالل ،وحسن التخلص واملقطع،
وصدق العواطف ّ
وقوتها ،ودقة األلفاظ وإيحاؤها ،وجودة التراكيب وحسن َّ
الس ْبك ،وروعة األخيلة وإصابتها
وغيرها من القيم الفنية التي أشير إليها خالل الدراسة.
ث -وحقق أن الشيخ أبا بكر عتيق من فطاحل العلماء التقليديين الذين عاشوا في القرن العشرين في نيجيريا،
وممن لعبوا دورا محمودا في مسار الحركة األدبية العربية فيها.
ج .توصية الب

:

يقترح هذا البحث ما يلي:

ب -تقديم بحوث مكثفة فيما ّ
تبقى من نتاج الشيخ أبي بكر عتيق الشعري الكتشاف قيمه الفنية املختلفة.
ت -تقديم بحوث أخرى فيما تبقى من ظواهر لغوية وأدبية مختلفة في قافية الشيخ أبي بكر عتيق الكتمال هذا
الجهد وإبراز قيمتها وجمالها الفني بصورة أوسع.
وتشجيع لهم
إحياء لتراثهم األدبي العربي،
ث -االهتمام بدراسة نتاج علماء نيجيريا شعرا ونثرا ملا فيه من
ٍ
ٍ
وإظهار إلسهاماتهم في مستوى عاملي.
باملواصلة باإلنتاج األدبي القيم،
ٍ
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ال وامش ا راجع:
ْ
 .1قدم الطالب سنوس ي أحمد ُس ْو َرن ِط ْنك ِهذا البحث لقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو -نيجيريا عام 2005م ،تكملة ملتطلبات
الحصول على درجة الليسانس في اللغة العربية.
 .2نسب املعلم محمد األمين عمر هذه القصيدة إلى بحر الرجز لكنها في بحر الكامل -كما أشير في البحث .انظر :عمر ،محمد األمين،
ُ َّ
( :)1988الشيخ أبو بكر عتيق وديوانه هدية األحباب والخالن ،مصر ،مط/الزهراء لإلعالم العربي ،ص.169 :
John N. (1972), Religion and political culture in Kano, London, University of California press, Ltd. pp. 99-100,، Paden.3
واملقابلة الشفهية مع الخليفة الحاج التهامي أبي بكر عتيق في بيته صباح يوم الثالثاء 2011/12/20م.
 .4املقابلة الشفهية مع الخليفة الحاج التهامي أبي بكر عتيق في بيته صباح يوم الثالثاء 2011/12/20م .وعمر ،محمد األمين :املرجع
السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
 .5املرجعان السابقان ،ص.18-15 :
 .6إطراقي :السكوت لحيرة أو خوف أو نحوهما .األوراق :جمع ورق ،وهو ما يكتب أو يطبع عليه من الكاغد .مجمع اللغة العربية،)2004( ،
املعجم الوسيط ،ط ،4/حرفا (الطاء) و(الواو) ،مادتا( :طرق) و(ورق) ،مصر ،مط/مكتبة الشروق الدولية ،ص 556 :و.1026
َ
َ
اإلنسان من ْ
ّ
وخص بعضهم به املدح .األخالق :جمع الخ ِل ْيقة أي الطبيعة .ابن منظور ،محمد بن
مدح أو ذم
 .7أثنى :من الثناء؛ ما تصف به
مكرم :)2003( ،لسان العرب ،مج 1/و ،3ط /مراجعة ومصححة ،حرفا( :الثاء) و (القاف) ،مادتا( :ثنى) و(خلق) ،القاهرة ،مط/دار
َ َ ُُ
الحديث ،ص 122 :و .197وفي هذا البيت إشارة إلى اآلية الكريمةَ ﴿:وِإ َّن َك ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍيم ﴾ .سورة :القلم ،اآلية.4 :
ّ
َ َ
 .8تشا :أصلها تشاء بالهمزة فحذفت الستقامة الوزن .الخالق :من صفات هللا تعالى وال تجوز هذه الصفة باأللف والالم لغيره ،ومعناها :هو
الذي أوجد األشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة .املرجع السابق نفسه ،مج ،3/حرف( :القاف) ،مادة( :خلق) ،ص.195 :
َْ
ََ
 .9األغالق :جمع الغلق؛ ما ُيغلق به الباب ويفتح ،واملراد به القلوب املغلقة بظالم الكفر .املرجع السابق ،مج ،6/حرف (الغين) ،مادة:
(غلق) ،ص .658 :وخضر ،أبو بكر عتيق :)1972( ،مجموع أربع كتب :الحل واإلطالق إلشارات مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق،
مصر ،مط/مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،ص.202 :
َْ
ُ
ْ
 .10قبضة النور اإللهي :رمز إلى النور املحمدي .قاسم األرزاق :إشارة إلى الحديث الشريف" :أنأ أبو القاسم :هللا يع ِطي ،وأنا أق ِسم" .عبد
الرحمن بن الكمال السيوطي :الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،باب( :حرف األلف) ،ص.200 :
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السباق :من السبق؛ ُ
 . 11أصل األصول :رمز إلى الحقيقة املحمديةّ .
الق ْد َمة في الجري وفي كل ش يء ،واملراد به أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة
والسالم .ابن منظور ،املرجع السابق ،مج ،4/حرف (السين) ،مادة( :سبق) ،ص .482 :وخضر ،أبو بكر عتيق ،املرجع السابق نفسه ،ص:
.204
َ َ
َ
 .12املراد بالعين األولى :املرآة ،وبالثانية :ذات هللا تعالى .طلمسه :سره املكتوم .الغوث :اإلعانة والنصرة .الخفاقِ :من الخفق؛ االضطراب
والتحرك .مجمع اللغة العربية :املرجع السابق ،حرفا( :الغين) و(الخاء) ،مادتا( :غوث) و(خفق) ص 665 :و .247وخضر ،أبو بكر عتيق،
املرجع السابق ،ص.205 :
 .13األرماق :جمع الرمق ،أي النظر إلى الش يء .املخفي عن األرماق :رمز إلى الحقيقة املحمدية .املرجعان السابقان ،حرف( :الراء) ،مادة:
(رمق) ،ص 373 :و.397
 . 14مغناطيس :حجر يجذب اإلبر ونحوه من خفيف الحديد لخاصة فيه .مجمع اللغة العربية :املرجع السابق ،حرف( :امليم) ،مادة:
ْ َ
َ(مغطس) ،ص.879 :
ُّ ّ
15
سر إلهه :املراد به معدن األسرار الربانية .خضر ،أبو بكر عتيق،
 .سر التجلي :املراد به هو موضع التنازالت الرحمانية ومهبطها .سر ِ
املرجع السابق ،ص.209-208 :
 .16الشفاعة :سؤال الخير من الغير للغير؛ شفاعة املولى عبارة عن عفوه .الوسيلة :في األصل ما يتوصل به إلى الش يء ،قيل :هي هنا
الشفاعة ،وقيل :منزلة من منازل الجنة .البيجوري ،إبراهيم بن محمد :)1939( ،تحفة املريد على جوهرة التوحيد ،ط/األخيرة ،مصر،
مط/مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،ص .116 :وعياض بن موس ى :الشفا بتعريف حقوق املصطفى( ،تزييل) :الشمني ،أحمد بن محمد:
مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء ،ج ،1/قسم( :السيرة والشمائل) ،املكتبة الشاملة ،http://www.shamela.ws ،اإلصدار ،3/ص.56 :
اللوا :أصله اللواء بالهمزة فحذفت الستقامة الوزن وهو مقبول.
 .17الباهرات :جمع الباهر ،أي الغالب .األعراق :جمع العرق ،أي أصل كل ش يء .مجمع اللغة العربية :املرجع السابق ،حرفا( :الباء) و(العين)،
مادتا( :بهر) و(عرق) ،ص 73 :و.596
 .18وثاق :ما ُي ُّ
شد به كالحبل وغيره .املرجع السابق نفسه ،حرف( :الواو) ،مادة( :وثق) ،ص.1012 :
الدر للمذكر واملؤنث ،أي ّ
"سحاب مدر ٌار" أي كثير َّ
 .19املدرار :الكثير ّ
ٌ
الس ِ ّح .و"عين مدرار" أي كثيرة الدمع .املرجع
السح والصب .يقال:
السابق ،حرف( :الدال) ،مادةّ :
(در) ،ص.279 :
ُ .20ي َ
قرأ هذا البيت( :ملا دعا األشجار نحوه )...باختالس الواو الناشئة بعد إشباع حركة الضمير في (نحوه) الستقامة الوزن .واالختالس
هو :إشباع الحركة للضرورة الشعرية ،أي أن ُيلغى حرف العلة الساكن الواقع بعد حركة .االعناق :السرعة .التونجي ،محمد:)1999( ،
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املعجم املفصل في األدب ،ط ،3/ج ،1/حرف( :الهمزة) ،مادة( :االختالس) ،بيروت -لبنان ،مط/دار الكتب العلمية ،ص .42 :ومجمع اللغة
العربية :املرجع السابق ،حرف( :العين) ،مادة( :عنق) ،ص.631 :
 .21قتادة :هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر األنصاري الظفري األوس ي .كان من الرماة املشهورين ،وشهد املشاهد كلها مع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وكانت معه يوم الفتح راية بني ظفر .توفي باملدينة وهو ابن  65سنة .اإلمالق :االفتقار .الزركلي ،خير الدين بن
محمود ( :)2002األعالم ،ج ،5/ط( ،15/نشر) :دار العلم للماليين ،ص .189 :ومجمع اللغة العربية ،املرجع السابق ،حرف( :امليم) ،مادة:
(ملق) ،ص.885 :
 .22املهراق :املنصب .مجمع اللغة العربية :املرجع السابق ،ج ،2/حرف( :الهاء) ،مادة( :هرق) ،ص.1023 :
 .23القرص :خبز صغير مبسوط ّ
مدور .الف ّتاق :من الفتق؛ الشق .املرجع السابق نفسه ،حرفا( :القاف) و(الفاء) ،مادتا( :قرص) و(فتق)،
ص 726 :و.672
 .24السنا :الضوء الساطع .الحجب :ج/الحجاب أي الستر .استطراق :من الطرق؛ القرع .يقال" :طرق الباب" إذا قرعه .املرجع السابق،
حروف( :السين) و(الحاء) و(الطاء) ،مواد( :سنا) و (حجب) و (طرق) ،ص 457 :و 156و.555
 .25األحداق :جمع الحدقة ،وهي السواد املستدير وسط َ
الع ْين .املرجع السابق ،حرف( :الحاء) ،مادة( :حدق) ،ص.161 :
 .26الدهاق :من الدهق؛ االمتالء .املرجع السابق ،حرف( :الدال) ،مادة( :دهق) ،ص.300 :
 .27االستخفاق :من الخفق؛ االضطراب والتحرك .املرجع السابق ،حرف( :الخاء) ،مادة( :خفق) ،ص.247 :
 .28سورة :القلم ،اآلية.4 :
 .29سورة :النور ،اآلية.35 :
 .30اليسوع ،لويس معلوف :)1986( ،املنجد في اللغة واألعالم ،ط ،28/حرف( :الراء) ،مادة( :رمق) ،بيروت ،مط/دار املشرق ،ص.280 :
 .31الحلبي ،علي بن برهان الدين( ،د.ت) ،السيرة الحلبية في سيرة األمين املأمون ،ج ،2/مط/دار املعرفة ،ص.542 :
 .32مجمع اللغة العربية :املرجع السابق ،ج ،2/حرفا( :الفاء) و(امليم) ،مادتا( :فقر) و(ملق) ،ص 730 :و.923
 .33العسكري( ،د.ت) :الفروق اللغوية( ،تحق) :القدس ي ،جسام الدين ،بيروت ،مط/دار الكتب العلمية ،ص.145 :
 .34سورة :البقرة ،اآلية.273 :
 .35العسكري ،أبو هالل ،املرجع السابق نفسه ،ص.146 :
 .36مجمع اللغة العربية :املرجع السابق ،حرف( :الفاء) ،مادة( :كفى) ،ص.793 :
 .37املرجع السابق نفسه :حرف( :الشين) ،مادة( :شبع) ،ص.470 :
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 .38عياض بن موس ى ،املرجع السابق ،ج ،1،ص.201 :
 .39سورة :ص :اآلية.5 :
 .40اإليضاح بعد اإلبهام :هو إيراد املعنى في صورتين مختلفتين ،األولى :مبهمة مجملة ،والثانية :موضحة مفصلة .عباس ،فضل حسن،
( :)2009البالغة فنونها وأفنانها :علم املعاني ،ط ،12/األردن ،مط/دار النفائس ،ص.500 :
 .41الجمع مع التقسيم :جمع أمور متعددة تحت حكم واحد ،ثم تقسيمها ،أو تقسيمها ثم جمعها .املراغي ،أحمد مصطفى :)1982( ،علوم
البالغة :البيان واملعاني والبديع ،ط ،1/بيروت ،مط/دار الكتب العلمية ،ص.396 :
 .42مراعاة النظير :الجمع بين أمرين ،أو أمور متناسبة ال على جهة التضاد .الهاشمي ،أحمد ،)2000( ،جواهر البالغة في املعاني والبيان
والبديع ،بيروت -لبنان ،مط/دار الفكر ،ص.315 :
 .43كمال االنقطاع :هو أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء ،أو أن تتفقا ،ولكن أال يكون بينهما جامع وال رابط .عباس ،فضل حسن ،املرجع
السابق :علم املعاني ،ص.433 :
َ ُ
ْ
 .44كبر ،محمد الناصر( ،د.ت) :سبحات األنوار من سحبات األسرار ،ط ،2/الغوس -نيجيريا( ،نشر) :الكنتي ،محمد املشهود ،ص.59 :
قابل للطرق ،يوصف عادة باألحمر لقرب لونه من الحمرةْ .
النحاسُ :ع ْنصر ِف ِل ّز ّي ٌ
لطف َت :من اللطف؛ الرفق والرأفة بالش يء ،واملراد
ِ
َّ
َّ
ْ
ّ
ّ
ُ
ٌ
الذ ّريّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
التحويل .إبريز :ذهب خالص .يقال" :ذهب إبريز" أي القطعة منه .الذهب :عنصر ِف ِل ِزي ،أصفر اللون .وزنه الذ ِري  ،2,197وعدده ِ
 ،79وكثافته  .1,94مجمع اللغة العربية :املرجع السابق ،حروف( :النون) و(الالم) و(الهمزة) و(الذال) ،مواد( :نحس) و (لطف) و(اإلبريز)
و(ذهب) ،ص 907 :و 826و 2و.313
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 أدم محمد جربيل.د.طاهر حيىي و أ

الرابح للشيخ عبد القادر التالكي عرض وتقدمي
َّ النهر الطافح للبيب
:إعدإد
طاهر حيىي
 أدم محمد جربيل.د.و أ
قسم ادلراسات العربية جامعة ميدغري
ملخص
 "الهنر الطاحف للبيب الراحب" للش يخ عبد القادر التاليك عرض وتقدمي" هتدف اىل:هذه املقاةل املعنونة
،دراسة خشصية التاليك وعرض كتابه املذكور ليتجىل للقارئ مضمونه ومهنجه ومصادره وماكنته العلمية
 "الهنر الطاحف: واعمتد الباحث فهيا عىل نسخة خمطوطة لكتاب،وقد هنجت املقاةل مهنج االوصفي التحلييل
 وبعض البحوث اليت قدمت حول التاليك وانتاجاته مع مقابةل بعض،للبيب الراحب" مكصدر أويل
.الشخصيات اليت لها صةل ابملوضوع مكصادر اثنوية
Abstract
This paper titled “al-Nahr al-Tafih li al-Labib al-Rabih: view and presentation” aims to introduce the book
written by Sheikh Abdulqadir Bin Muhammad Bello Al-Taliki (1333-1417 A.H / 1911-1995 A.D) ho spent
lived in Gashua Town of Yobe State Nigeria. Many has written on Al-Taliki’s works but this book was left
behind. The primary source of data is the manuscript of “Al-Nahr Al-Tafih li Al-Labib Al-Rabih” and
interviews with related personalities. The secondary data will be obtained through the classical and modern
text books in the field of Arabic linguistics and philology, the book contributed a lot in the field of Arabic
philology, and serves as a major reference to Arabic scholars and students. The manuscript contains about
228 pages, and comprises 135 chapters. in it he discussed a lot of issues which include: the origin and
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development of languages in general and Arabic in particular; the borrowing of words into Arabic and ways
of identifying them, substitution in words, proverbs and so on.

املقدمة

يعد التالكي من جهابذة العلماء في شمال الشرقي نيجيريا املهتمين بالكتابة ،له تأليفات كثيرة تربوا على عشرين مؤل ًفا
بعضها في مجال األدب وبعضها في مجال النحو وبعضها في مجال التوحيد وبعضها في مجال الفقه وبعضها في مجال

فقه اللغة وعلومه .وكتاب "النهر الطافح للبيب الرابح" من إنتاجاته في فقه اللغة ،تهدف هذه املقالة إلى دراسة
شخصية التالكي وكتابه املذكور ليظهر مساهمته في مجال فقه اللغة ،وسيعالج املقالة النقاط اآلتية إن شاء هللا:
 شخصية التالكي (نسبه وحياته) حياته الثقافية. نشاطاته العلمية. إنتاجاته كتاب "النهر الطافح للبيب الرابح (موضوعه ومضمونه ومنهج تأليفه ومراجعه)شخصية التالكي (نسبه ووالدته)
ّ
ُ ْ
هو أبو أحمد ،عبد القادر بن محمد بلو1بن عبد هللا بن محمد امللقب بحماري ( )Hammareبن َد ُابو غون ُد ،بن أبي
بكر بن عثمان بن محمد َب َاي ُرو ،ينتمي أجداده إلى أسرة فالنية من منطقة تسمى دلول بايرو ( )Dallol Bayeroفي أرض
ُف َ
وت ُت ُ
ورو )Futa-toro(2.بالصنغاي في القرن السادس عشر امليالدي ،فاتجهت إلى السودان الغربي وحلت مناطق
َ
يج َيا3واستوطنت هناك4.وكانت والدته الحاجة خديجة بنت محمد آجي ،املشهور
مختلفة حتى وصلت إلى منطقة ح ِط ِ
بالورع والتقوى بين علماء عصره5.
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كانت والدة التالكي في يوم الخميس الخامس عشرة من شهر ربيع األول سنة 1342هـ ،املوافق 1912م ،في مدينة
َ
َحط َ
يج َيا إلى
يجيا6.فنشأ تحت حجر والديه الكريمين وترعرع بين يديهما ،فربياه تربية حسنة .هاجر به والده من ح ِط ِ
ِ ِ
قرية مجاورة لها تسمى تالكو ،)Taliko(7وهو في السن الخامس من العمر ،وقض ى طفولته فيها فمارس الحياة الريفية
البدوية التي ساعدت في تقوية عضالته الجسمية وذكائه الفطري8

حياته الثقافية.

نشأ التالكي في بيت علم ،فكان أبوه حافظا للقرآن الكريم وأديبا وفقيها َ
ومح ِّدثا ،تعلم على يديه القرآن الكريم وحفظه
في سن مبكرة ،ثم تصدى إلى دراسة مبادئ كتب الفقه ،واللغة واألدب ،فقرأ عليه كتاب األخضري ،والعشماوي،
واملقدمة العزية ،والرسالة ألبي زيد القيرواني ،وتخميس الوسائل املتقبلة –العشرينيات ،-فمعلقات الشعر الجاهلي
السبع ،ومقامات الحريري وغير ذلك من الكتب ،كما حفظ بعضا من قصائد الشيخ عثمان بن فودي وعبد هللا بن
فودي قبل أن يبلغ الخامسة عشر من العمر9.

ثم أخذ عصا التسيار فطاف البالد ونزل على نخبة من العلماء فتزود منهم العلوم واملعارف التي ساعدته في تكوين
َ
شخصيته العلمية إضافة إلى ما أخذه من أبيه ،ومن أبرز العلماء الذين أخذ عنهم :الشيخ علي غ َم َاوا ،والشيخ عبد
ََ
َ
ََ
ََ
والشيخ محمد سلغا في كانو ،وابنه الشيخ محمود سلغا11.
حطيج َيا10
هللا غب ِاري في أز ِر والشيخ محمد أب ِري ( )Abareفي ِ ِ
ومنهم أيضا :الشيخ صالح معلم أبوبكر ،والشيخ معلم علي ،والشيخ معلم شو امللقب بمودبو ،والشيخ أبوبكر يابو،
والشيخ أبوبكر محمد بيكا ،والشيخ إبراهيم ظافي ( ......)Tsafe12وغيرهم.
هذا؛ إن املتتبع لحياة التالكي العلمية يدرك أنه زار أماكن مختلفة في شمال نيجيريا لتحصيل مراده املعرفي ،وبقدرة
ّ
هللا تعالى قد ُو ِف َق بجمع معلومات كثيرة في الفنون العربية واإلسالمية املختلفة ،وقد ساعده على ذلك ذكائه الفطري،
إذ يقال أنه قلما يقرأ كتابا ولم يحفظه.
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نشاطاته العلمية:
َ َُ
بعد أن طاف التالكي البالد فجمع العلوم وتمكن فيها؛ -وهو لم يتجاوز من العمر ست وثالنين سنة -اتخذ مدينة غشو
لميا وعكف على التدريس فيه ليل نهارَ ،
مسكنا له ومحال لنشر الدعوة اإلسالمية وعلومه ،ففتح بها معهدا ِع ًّ
إلتف
حوله عدد كبير من الطلبة من مختلف األنحاء والزموه حتى تمكنوا في العلم ،فمنهم من عاد إلى قريته بعد تحصيله
َ ُ
على العلم ومنهم من سكن غش َو .ولقد اشتهر معهده بتدريس فنون العلم املختلفة ،ومن بينها :علم اللغة ،وعلم
الفقه ،وعلم الكالم ،وعلم املنطق ،والحديث وعلومه ،والتفسير وعلومه ،واألدب ،وعلم النحو ،وعلم الصرف ،وعلم
البالغة ،وعلم الحساب ،وعلم الرمل ،وعلم الفلك ،وعلم التصوف13

ولقد تخرج من هذا املعهد عدد كبير من العلماء النابغين في العلم ،ومما هو جدير بالذكر أن خريجي هذا املعهد
ساروا على نهج أستاذهم ،فيقومون بالدعوة واإلرشاد ،إضافة إلى التعليم ،وقد جاهدوا في تأسيس الزوايا الصوفية
َ ُ
واملعاهد العلمية في أقاليم غش َو"14وغيرها من البلدان .ومن يبنهم :ابنه وخليفته الحاج أحمد ،والحاج يوسف محمد
 15والسيد الحاج محمد غمبو املتوفى في سنة 2007م ،والسيد الحاج إبراهيم غمبو ،والسيد معلم
(يوسف باشا) ،
ُ
ْ ُ َ ْر ُ َ َ ُ
ُ
َ
وك غش َو ( Unguwar
محمد ش َو الساكن في دماتر ،والسيد معلم عمر ببربري16،والسيد الحاج عمر ن ِد ِيجي أمغو ك
 ،)kukaوالسيد معلم َب َع ِاد ِلي املتوفى في سنة 2008م .والسيد معلم هارون ....وغيرهم كثيرين .عالوة على ذلك كله؛ فقد
كان للشيخ مدرستان إحداهما لتدريس القرآن وتحفيظه ،وأوقات الدراسة فيها ثالث مرات يوميا ،الوقت الصباحي
والوقت النهاري ثم الوقت املسائي أو الليل .كما كان له مدرسة إسالمية نظامية حديثة ،تقوم بمهمة تدريس الدروس
اإلسالمية والعربية على النظام الحديث ،وكل ذلك على نفقة الشيخ التالكي17 .

إنتاجاته:
رأى التالكي من الواجب عليه أن يقوم بمحاوالت أخرى يرجع إليها الالحقون ،فلذلك ألف كتبا كثيرة في العلوم
َ
َ
املختلفة ،التي نور بها املكتبة العربية النيجيرية- ،مع ف ْق ِد بعضها في عهد املؤلف وبعضها من بعده ،-وأول ُمؤلف له
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هو قصيدته املسماة بـ"تحفة الخالن" لكن لألسف الشديد ضاعت هذه القصيدة .ولقد ذكر الباحثون أن التالكي بدأ
التأليف قبل الثالثين من العمر وتوقف عنها بعد الستين18.

قسم الباحثون إنتاجات التالكي إلى علمية ،وأدبية ،وصوفية ،ولغوية ،وسيقسم الباحث هذه االنتاجات على حسب
موضوعاتها ،إلى :لغوية ،أدبية ،عقائدية وصوفية ،ووعظية ،وإرشادية ،وفقهية ،وصرفية ،وعروضية .وإليك ذكر
هذه اإلنتاجات:
أ .إنتاجاته اللغوية :ومن مؤلفاته في هذا املجال :النهر الطافح للبيب الرابح ،والعقد الفريد فيما يحتاجه املريد،
وقصيدة بعنوان "للعسل أسماء" .
ب .مؤلفاته األدبية :ومن مؤلفاته في هذا املجال :تهنئة الوراد في مدح خير العباد ،وديوان التالكي في مدح الشيخ
أحمد التجاني ،وتخميس قصائد الغوث ،وقصيدة طاب نيل املرام ،وروضة الفقراء في ذكر صفات خير األنبياء،
وقصيدة عش تحت ظل مورق األغصان ،ومنظومة سما لك شوق ،ونفحات امللك الغني في السياحة في أرض بماكو،
وقصيدة كفاني ما أالقي من غرام ،وقصيدة إن قيل لي ما تشتكي ،وقصيدة رحلة العنس ،وقصيدة بدأت نظمي.
ت .مؤلفاته الصوفية والعقائدية :ومن بين مؤلفاته في هذا املجال :تحبير النقول في معاني أصحاب العقول ،وتبيين
ورد ختمنا اإلمام الحسيني أحمد التجاني19،وتسنيم الجنان في ورد شيخنا أحمد التجاني20،وأرجوزة في التوسل بأسماء
وروضة الفقراء في ذكر صفات خير األنبياء23.
والروح الروحانية في هذه الجثة الجثمانية22،
هللا الحسنى21،

ث .مؤلفاته في الوعظ واالرشاد :ومن مؤلفاته في هذا املجال :تنبيه الساهي وتذكير الناس ي ،وتنبيه املتغافل وتحذير
املتجاهل ،والعصا على رأس من طغى وعص ى ،وتحذير علماء السوء ،والخصال املكفرة للذنوب املتقدمة واملتأخرة،
وشرح منظومة الخصال للذنوب املتقدمة واملتأخرة ،وتنبيه العوام على تضييع الصيام ،والكذب مغضوب ،وتنبيه
املريدين24.
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ج .مؤلفاته الفقهية :ومن مؤلفاته في هذا املجال :كتاب مسائل العدة ،وإنفاذ العدة في شرح مسائل العدة ،وكتاب
الكبائر.
ح .مؤلفه في الصرف :له قصيدة في علم التصريف ،هي منظومة على بحر الرجز ،ألفها التالكي في عام1370هـ
املوافق 1940م ،تقع في مائة واثنين وستين  162بيتا ، ،قسمها إلى أقسام عدة ،عالج فيها بعض مباحث علم الصرف،
كأبنية املزيد ،وأبنية املصادر ،وأبنية املبالغة ،وأبنية الكثرة ،وغير ذلك من املباحث.
خ .مؤلفه في العروض :ومؤلفه في هذا املجال هو :منهل البلغاء ومركز العلماء في علم العروض .هذا الكتاب لم يعثر
عليه الباحث.
وفاته:
فقد ّلبى التالكي دعوة ربه سبحانه وتعالى في يوم األربعاء التاسع من ذي الحجة سنة 1425هـ ،املوافق بالعاشر من
َ ُ
شهر مايو سنة 1995م ،وصادف ذلك يوم عرفة ،ودفن يوم عيد األضحى بمدينة غش َو ،اللهم ارض عنه واكرم منزله
واجعل جنة الفردوس مأواه بجاه سيد الوجود صلى هللا عليه وسلم .آمين.
النهرالطافح للبيب الرابح :موضوعه ومضمونه
هذا الكتاب منظوم على بحر الرجز ،سماه املؤلف بـ"النهر الطافح للبيب الرابح" وموضوعه هو فقه اللغة ،وقد ّ
صرح
بذلك املؤلف في كلماته اإلفتتاحية للكتاب حيث يقول في البيت التاسع:
ُّ َ
َ َ َُْ ُ ُ ّ َ
ََ ُ َ
ات
الثق ِ
وب ْعد؛ ه ِذ الن ْه ُر ِفي اللغ ِ
ات ** جـمعتها ِفي كت ِب ِ
انتهى من تأليف الكتاب في يوم الخميس الرابع من شهر هللا رجب سنة 1383هـ ،ويحتوي الكتاب على ألفين وستمائة
وثالثة بيت ( ،)2600موزعة في مائة وستة وثالثين ( )136موضوعا ،تختلف املوضوعات فيما بينها طوال وقصرا،
فأطول املوضوع هو :ذكر األلفاظ التي ال تستعمل إال في النفي ،وفيه مائة وثالث عشرة بيتا ( ،)113وأقصرها
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املوضوعات ذوات البيت الواحد ،وهي :ذكر ما يفرد ويثنى وال يجمع ،وذكر ما يفرد ويجمع وال يثنى ،وفعالء جمع فعلة،
وذكر ما اتفق في جمعه على فعول وفعال.
إفتتح الكتاب بالحمد والثناء على هللا سبحانه وتعالى الذي أنعم على اإلنسان ،فجعله ناطقا متميزا عن غيره من
املخلوقات ،وجعل بني آدم على قبائل ولغات مختلفة ليتعارفوا فيما بينهم ،وفضل اللغة العربية على جميع لغات
العالم ،فجعلها لغة لحبيبه املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ،فأنزل كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين
يديه وال من خلفه ،كما صرح بذلك القرآن بنفسه:ﭐُّﭐ ﲈ ﲈ ﲈ ﲈ ﲈ ﲈ ﲎ ﲏ ﲈ ﲑ ﲈ ﲈ ﲔ ﲈ ﲈ 25،وهو يقول:
َ
ِ
ِ ِِ
ِ
َ
َْ ْ َ َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ
ات
ات ** ِل ِـحك ٍم ِفي القص ِد ب ِالـغ ِ
وخلق األلسن واللـغ ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
ََ
َ ََ ْ َ َ
ـاني
ـاني ** وأظهر األسرار ِفي الـمب ِ
ووضع األلفاظ ِللمع ِ

َ ْ َ َْ َ ّْ َ َ
ْ َ
انا26
َح ْم ًدا ل َـم ْن َعل َم َنا ال َب َيانـا ** بفضـله وألـهم التبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

واختتمه بقوله:
َ
لح َـمين ** َو ُ
الس َب َاء ْين َك َـذا ال ْ
الي ْس َـرْين َو َك َذا َ
أ َح ُد ّ
الو ْج َـهـ ـ ـ ـ ْي ِـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
ُ ْ
َ
اله َ
َو َ
اج َي ِين املوت َـت ِين َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذي ** َمقال ُـه ْم َرْي َع ِين خذ ِإن َف ـ ِـاذي
َْ
َ
َ َ َ
َ ََ َ
ْ
َع َام ثال ٍث َوث َـم ــا ِن َين ك ـ ـ ُـمل ** ثالث ِمائ ٍة َب ْع َد أل ٍف ِاش َت َـمل
َ َ
ُ َّ َ
َ
َ
ص ِل ًيا َعلى الن ِب ّ ِـي األ ْع ـ ـ ــظ ِم ** َس ِّي ِـدنا ُم َـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٍد ُمكــر ِم
م
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ َ ْ
ْ
َ
س ـ َـرار27
وء ِال ِه وصح ِـب ِه األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ِار ** الـح ِامل ــين لغـ ـ ـ ــة األ ِ
والكتاب مخطوط بخط مغربي ،على أوراق حمراء طولها خمس وعشرون سنتميتر مربع وعرضها اثنان وعشرون
سنتميتر مربع ،وتتراوح أسطر الصفحات فيما بين ثمانية وأحد عشرة سطرا ،وعدد صفحاته مأتين وثمان وعشرين
(.)228
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ّ
واملالحظ في عنوان الكتاب أن التالكي قلد العلماء القدامى في تسمية كتابه بالنهر ،لكونه يحفل بين طياته علوم
العربية املختلفة ،فيجذب عقول الناس إلى الكتاب فيحاولون التعرف على ذخائره ،وممن سبقه في ذلك أبو حيان،
الذي أطلق اسم تفسيره ببحر املحيط ،والفيروز آبادي ،الذي أطلق على معجمه اسم قاموس املحيط ،والصاغاني،
الذي أطلق على معجمه اسم العباب الزاخر ،والصاحب بن عباد الذي أطلق على معجمه اسم املحيط في اللغة،
وعبد هللا بن فودي الذي أطلق على كتابه اسم البحر املحيط في النحو ،وغير ذلك .ومن الفنون اللغوية التي تناولها
التالكي في الكتاب:
تاريخ نشأة علم اللغة

تناول التالكي في هذا الكتاب موضوعات كثيرة ُّ
تمت بصلة إلى نشأة اللغة االنسانية وتطورها ،فقد عرف اللغة لغويا

واصطالحيا ،يقول في ذلك:
َ َ ُّ َ َ َ ُّ ُ َ
َ ْ
ُ
األ ْ
ات
وحدها تصرف
ات ** ِلك ِ ّـل َما ِمن ال ُـم َعـب َـر ِ
ص َو ِ
َ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ُْ َ ُ َ َ
صل َها ك ـ ـ ــك َر ٍة ق ــل ْو ُت
تص ِريفها ِمن فعل ٍة لغوت ** وأ
ُ
ات ** َك َذا ل ُغـو َل َو َك َمــا ُث َب ُ
ل َذا َأ َتى في َج ْـمع َها ُل َغ ُ
ات28
ِ ِ
ِ
ويقول في واضع اللغة:
َ
ْ ٌَ َََ ُ
ُ
ٌ
َ
اطـ ٌـؤ َ
ج َرا29
َه ْل ِه َي ت ْو ِقيف َو َو ْح ٌي ش ِه َرا ** أ ِم اص ِطـالح وتو
ويقول في ذكر املتواتر واآلحاد:
َ َ
َ
َُ ُ ُ
َ َ َ ُ
الن ْق ُل ِإما أ ْن ت ِـجي ت َوات َـرا ** أ ِو األ َح ِادي ،فث ُبوت ُه ت َرا
َْ َ ْ
َ ُ َ َُ ُ ْ
ض ِـح ال َب َيا ِن
ت َوات ٌر ذي لغ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ُق ـ ْـر ِآن ** َو ُسن ٍة ِفي أو
َأو ْال َك َالم ْال َع َرب ّي النـاصع ** َف َذ َ
اك َق ْطع ٌّي ب َال َت َن ُ
ـازع30
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
وفي فن الصرف يقول التالكي في القلب:
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ َُ ُ َ َْ
ات أ ْو ِإلغ ُاز ** أ ْو ِإن َـها قل ٌب ِلك ْي ُي ْـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت َاز
هل ِإنـها لغ
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َ
ْ
ُ َ َْ ََ
َ ُ ْ َ ً َ
فخذ ِمثاال ِل َـمق ِال ِـه ْم َجـ َـبذ ** ِفي لغ ٍـة َوقل ُـب ُه أتـ ـ ـ ـ ــى جذ ْب
ض ّر َ
ض ْب َع ْن َج ْنب ِه َم ْس ُح ُ
وب ** َرَب ْ
َأ ْط َي ـ َـب ُه َأ ْي َـط َب ُه َم ْق ُل ُ
وب31
ِ
ويقول في ذكر صيغ املبالغة:
ْ َ
َ
َ
َ َ ُ َ
اق ،غ ُدر ،نحوه غ ّدار ** غ ُدور معطير كما ِمعطار
فس
َ َ َ ُْ َ
َ
ُ
ُ
ُ
وه َمـزة ول َـم ـ ـ ـ ـ َـزة َمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولة ** َعـالمة ر ِاوية معل ـ ـ ـ ـ ــولة
وفي فن املعجم والداللة:
هناك أبواب كثيرة تناولها التالكي في هذا الكتاب ،تتمثل في ثروة اللغة العربية وكثرة معانيها ،فيقول مثال في ذكر جملة
من الفروق الداللية بين األلفاظ ذات املعنى الواحد:
َ
َن ِ َ َ
َ ُ ُ
وق ** ِم َن ال َـم َعـا ِني ِلـذ ِو التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ِفيـ ِـق
ات ِبذا الب ِ
اب ِمن الف ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِ
َ ُ
َ َ َ ُ 32
َ ُ ْ َ َ
َ
اث
اإل ْرث ِفي الح َس ِب فخذ أبح ِ
الو ْرث ِفي ا ِمل َير ِ
اث ** و ِ
و ِفي األم ِالي ِ
ّ َُْ
َ
َ َ
الر ْح َل ُة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ْج ُه َل ُه َم ـ َـج ُ
َ ُ َ ّ
ال33
الرحلة ِ
اإلرِتـ ـ ــحال ** و ِ
سدى الندى ِ
يقول في ذكر ما ورد بحرفين وأصله واحد:
ْ
ُْ ٌ َ ُْ
َ
ْ
صل ٌت َوال َب َرى ِم َن الث َـرى ** َوالد ْب ُر َوالدث ُر ِملَ ٍـال ثـم َرى
صلب و
َ
َأ ْل َب ْب ُت ب ْاملَ َكان م ْن أ ْل َثـ ْـث ُت ** َو ْال َك ْر ُث َو ْال َك ْر ُب ُه َـما َغ َ
ص ْـم ُت
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ََ ُ
اث َكالـر َغاب في َم ْع ـ ـ ـ ـ َـن ُاه ** َوك ْن َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـح َوك ْنثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـح َت َر ُ
اه34
رغ
ِ ِ
ويقول في األمثال:
فاألمثال من الحكم اللغوية التي يستعملها العرب في أحاديثهم ،ويتمثل حكمة الشعب وتاريخه ،وهي الصورة الصادقة
لحياة الشعوب واألمم ،فيها خالصة الخبرات العميقة التي تمرست بها األمم عبر عهد بعيد من حياتها الحضارية.فقد
عقد التالكي في هذا الكتاب بابا لألمثال ،فيقول فيه:
َ َ َ ُّ َ ُ َ َ ُّ َ
َ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
صوف َها َمذله
اب لوال الـذله ** خرقاء وجدت
يا حبذا التر
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َ
َ
اك َأ ْو َك َـتا َو ُف َ
َي َد َ
وك َن َـف ـ ـ ـ ـ ـ ْـخ ** َو َال َيب ُّ
ض ح ـ ـ ـ َـج ُر ُه ف ُي ْـر َسخا
ِ
َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
لع ْي ُر أوقى ِل ـ َـد ٍم ُم ـ ـ ـ ـ ـ َـر َاده
ال ُـح ْس ُن أ ْح َم ٌر ِمل ـ ـ ـ ــن أ َر َاده ** ا
مكانة الكتاب العلمية
إن لهذا الكتاب مكانة علمية ،ويظهر ذلك جليا في محاولة املؤلف من وضعه على أسلوب شعري مخالف لبقية كتب
فقه اللغة القديمة في كون معظمها منثورا .ولكونه يحتوي على الذخائر اللغوية وثروتها عند العرب ،فكان موسوعا
للمفردات العربية ،ومما زاد الكتاب قيمة علمية لدى طالب العلم تقريبه البعيد ،نظرا إلى تعسر وجود أمهات الكتب
العربية واإلسالمية في عهد الشاعر ،وإما لعدم قدرة الطالب من شرائها أو عدمها في األسواق املحلية ،وأخيرا إن قيمة
هذا الكتاب العلمية من الجانب اللغوي ال تقل عن قيمة الكتب اللغوية القديمة والحديثة في هذا املجال.
وعالوة على ذلك كله فقد كان الكتاب مرجعا أساسيا لطالب العلم في هذه البالد يظهر عبقرية املؤلف وزخيرته
اللغوية واملعرفية وسعة اطالعه على كتابات القدماء ،إضافة إلى كونه علما من أعالم األدب العربي النيجيري.
منهج التالكي في الكتاب
لقد اتبع التالكي في هذا الكتاب منهج العلماء اللغويين القدامى في تآليفهم ،فافتتح الكتاب بالحمد والثناء على هللا
تبارك وتعالى ،ثم الصالة والتسليم على النبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين ،ففي مقدمته ما يعرف ببراعة االستهالل أوحسن اإلفتتاح ،حيث أنه أشار إلى بغيته من تأليف
الكتاب وموضوعه ليأخذ بيد القارئ إلى الكتاب ،اسمعه يقول:
َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ
ات ** لـح َكم في ْال َق ْ
ات
ص ِد َب ِالـغ ِ
وخلق األلسن واللـغ ِ ِ ِ ٍ ِ
ََ َْ َ َ
َ َ َ َ َْ َ َ
اظ ل ْل َم َ
األ ْس َر َار في ْال َ
اني
ـم
ر
ه
ظ
أ
و
**
ـاني
ـ
ع
ووضع األلف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َعل َم َآد َم َج ِـم َيع األ ْس َم ِاء ** ِإذ ك ُّل ل ْف ـ ٍـظ ف ِإل ْي ِه ُي ْن َما
ََّ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ُّ
الل َغ َة ْال َع َربي ** َو َف ْ
ض َل َ
ال َـم ْرع ّـي35
ا
ه
ق
ح
في
ا
ه
أظهر شرف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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فقد أشار التالكي جليا في هذه األبيات إلى أن مؤلفه هذا يتحدث عن علم اللغة العربية وبيان أسرارها وشرفها بين
لغات العالم .ثم بعد ذلك دخل في الحديث عن الكتاب فقسمه إلى عناوين مختلفة ،فبدأ بتعريف اللغة أوال ،ثم
واضعها ،ثم أصلها ،ثم الغرض من وضعها  .....وعلى ذلك رتب املوضوعات على نهج العلماء القدامى ،إذ تجد أنه
يتحدث عن موضوع من موضوعات اللغة وينتقل إلى موضوع آخر ،ثم يعود إليه فيما بعد ،فمثال عندما يتحدث عن
الصرف ذكر أبوابا مثل :باب اإلبدال والتناوب من غير لثغ ،فباب معرفة القلب ،ثم انتقل إلى البالغة فذكر باب ذكر
املشترك ،فباب معرفة األضداد ،فباب املترادف ،ثم رجع بعد ذلك إلى الصرف ،فذكر :باب نوع آخر من اإلبدال ،ثم
عاد مرة ثانية إلى البالغة ،فذكر باب معرفة العام والخاص ،فباب العام الذي أريد به الخصوص ..إلخ .والتالكي
يعرض اختالفات العلماء في القضية ثم يرجح بعضها تارة وأخرى يتركها هكذا ،فمن أمثلة ذلك قوله:
ـصدر ** َشذ َو َمع ُشـ ُـذوذه َ
ََ ُ ًََ ً َ َ
الف ْتـ ُـح َح ِر
ِِ
تفاوتا تف ِاوتا ِملـ ٍ
ويقول في واضع اللغة:
َ
ْ ٌَ َََ ُ
ُ
ٌ
َ
اطـ ٌـؤ َ
ج َرا 36
َه ْل ِه َي ت ْو ِقيف َو َو ْح ٌي ش ِه َرا ** أ ِم اص ِطـالح وتو
ويقول في وضع األلفاظ بإزاء الصور:
ّ
الذ ْهن َأ ْو َماه َية الت َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ُّ َ
صـ ُّـو ِر
ِ ِ
هل وضعها حتم ِإزاء الصو ِر ** ِفي ِ ِ
َ ُ
ْ
َ ْ
ََ ْ َ ُ
اإل َم ِام فخ ُر ال ـ ـ ِّـد ِين ** ِألو ٍل أ ِّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِبال َي ِـق ـ ِـين
ومذهب ِ
ْ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َْ َْ ْ
ال بالث َ ُ
ََ َ
اقا37
ض اس ِتح
وق ِ
اني أب ـ ـ ـ ــو ِاس ــحاق ** واخ ِتير ِعند البع ِ
ِ
َ
عال املبني على الكسر ،فقال:
كما يخص بابا إليراد الكلمات التي جاءت على صيغة واحدة ،فمثال عقد بابا في ذكر ف ٍ
ََ ُ َ
َ
ََ َ َ
ات ك ْس ٍر ِفي ِب َنا ال َـمـ َـبا ِني
ال ِفي ت ِال ِيف ِه الص ـ ـ ـ ـ ــغا ِني** ذو
وق
ُ َ َ َ َُ َْ َ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َُ ْ َ 38
هن ثال ِثين بع ـ ـ ـ ـ ـ ــيـد ال ِـمـأ ِة ** وزاد ِفي جـمـهر ٍة لفيــظ ِة
َه َ
اك َن َع ٍاء َو َش َت ٍ َ َ َ
ُْ َ َ ََ َ َ َ َ
اب
اب ** ِمنه حـم ٍاد ورص ٍاد وضــر ِ
ـات وذب ِ
يذكر في الكتاب مصادره التي استعملها في كتابه ،فمثال يقول في كلماته االفتتاحية:
ُُ ّ
ُّ َ
ََ ُ َ
َ ُ
الث َقات 39
ات ** ج َـم ْعت َها ِفي كت ِب ِ ِ
وب ْعد؛ ه ِذ الن ْه ُر ِفي اللغ ِ
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ويقول في باب ما جاء على تفعال:
َ
َ
وإ ْن ُتر ْد إ ْس ًـما َف ُق ْل ت ْف َـعال ** َأ ْو َم ْ
ص َد ًرا ِم ْن ُه ف ُقـ ـ ـ ْـل ت ْف َع ِال
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ َ َُ
َ
الصحاحَ **40ما ألبي ع ْمرو من اإلف َ
ّ
ُ
ص ِاح
ٍ ِ ِ
ِ
ذكره الض ِرير ِفي ِ ِ
ًَ
ََ
َن َق ْل ُت ُه في ُم ْزهر ُّ
وطي ** َحا ِفلة َج َاء ْت ِبال ت ْف ـ ـ ـ ِـري ِط
الس ـ ـ ـ ـ ـ ُـي ِ
ِ
ِ ِ
كما كان يكثر ذكر الشواهد واألمثلة في كل باب عالجه ،حتى يشعر القارئ كأنه يذكر جميع املفردات املتكوبة تحت
النقطة املتحدثة عنها ،فمثال :في باب ذكر ما جاء من صفات النساء من غيرها؛ ذكر أربعمائة وتسعة عشر ()419
مثاال ،وفي باب اإلتباع وما لها من اللغات؛ ذكر ثالثمائة وخمسة وستين ( )365مثاال ،وفي باب نوع آخر من اإلبدال؛
ذكر مأتين وستين ( )260مثاال ،وفي باب ذكر األلفاظ التي ال تستعمل إال في النفي؛ ذكر مأتين وسبعين ( )270مثاال،
وفي باب ذكر َ
املعرب؛ ذكر مائة وسبع وتسعين ( )197مثاال ،وفي باب جملة من الفروق؛ ذكر مائة وأربع وأربعين
( )144مثاال.،
وأما في ختام الكتاب فقد اتبع التالكي ما يعرف بحسن الختام أو حسن التخلص ،إذ نجده اختتم بذكر سنة انتهائه
من الكتابة والصالة والتسليم على النبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،يقول:
َْ
َ
َ َ َ
َ ََ َ
ْ
َع َام ثال ٍث َوث َـم ــا ِن َين ك ُمل ** ثالث ِمائ ٍة َب ْع َد أل ٍف ِاش َت َـمل
َ َ
ُ َّ َ
َ
َ
ص ِل ًيا َعلى الن ِب ّ ِـي األ ْعـظ ِم ** َس ِّيـ ِـدنا ُم َـحـم ٍد ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكــر ِم
م
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ص ْح ــبه األطـ ـ ـ ـ ـ ـ َـهار ** ال َـحاملـ َ
َ
َ َ
ـين ل َغة األ ْ
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرار41
ِِ
و َء ِال ِه و ِ ِ
ِ
ِ
الخاتمة
توصلت هذه املقالة إلى نتائج أهمها:

 أن التالكي من العلماء املهتمين بالكتابة في شمال الشرقي نيجيريا ،عاش في منطقة َغ ُش َو من أوئل القرنالعشرين إلى أواخر التسعينات منه
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 له إنتاجات كثيرة منها" :النهر الطافح للبيب الرابح" نظم فيه كتاب "املزهر في علوم اللغة وأنواعها"للسيوطي ،واستفاد بكثير من مؤلفات فقه اللغة القديمة.
 عالج فيه قضايا لغوية كثيرة ،منها :األصوات ،والصرف ،والنحو والداللة وحتى األمثال لم يتركه جانبا. يبدوا أن التالكي أمينا في تأليفه إذ يسند اآلراء إلى أصحابها ،ويذكر في بعض األحيان مراجعه. كان لكتاب "النهر الطافح للبيب الرابح أهمية كبيرة لدى طالب اللغة العربية ودارسيها في نيجيريا ،ألنه مرجعمنظوم في فقه اللغة
الهوامش واملراجع:
ّ
 -1وقد ذكر الباحثون أن السبب في تسمية أبيه بمحمد بلو هو ،أن جده عبد هللا معاصر للشيخ عثمان بن فودي ،فذهب إلى صكتو
ّ
لزيارة الشيخ عثمان فوديو ،وملا وصل إليها وجد أن الشيخ قد توفي قبل وصوله بأيام قليلة ،فقابل خليفته أمير املؤمنين محمد بلو،
وبعدما دار الحوار بينهما تنبأ األمير لجد التالكي قائال :بأنه ترك زوجته حامل وستلد ابنا ذكرا يكون آخر ما تلده ،فأرجو أن تسمي
ّ
ّ
هذا املولود باسمي –محمد بلو .-وبعد عودة جده من السفر أنجبت زوجته طفال ذكرا فسمى املولود باسم محمد بلو ،وصدقت
تنبآت األمير بأن كان محمد بلو هو آخر ما ولدته هذه املرأة .محمد مي أبوبكر ،ديوان "تهنئة الوراد في مدح خير العباد" للشيخ
عبد القادر التالكي ،مسح عام وتقويم .بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو-كانو،
للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية وآدابها ،سنة 1993م.
 - 2محمد األول عيس ى عبد املؤمن" ،التالكي وانتاجه الشعري" بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة
ميدغري ،للحصول على شهادة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1987م ،ص15 :
َ
 - 3هي عاصمة إحدى حكومات املحلية في والية ِجغ َاوا ،نيجيريا –حاليا.
 - 4محمد األول عيس ى عبد املؤمن ،املرجع السابق والصفحة نفسها
 - 5الفالتي ،أحمد عثمان ،الشيخ عبد القادر التالكي :حياته وشعره .بحث تكميلي مقدم إلى قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو –كانو،
للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1990م ،ص .19ومحمد ثالث طنالدي ،دالالت املورفيمات الزائدة في
األفعال الثالثية الزائدة في ديوان تهنئة الوراد في مدح خير العباد للشيخ عبد القادرالتالكي دراسة تحليلة ،بحث تكميلي مقدم إلى
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ّ
كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة أحمد بلو ،زاريا ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية2016 ،م،
ص.13
- 6الفالتي،املرجع السابق ،ص ،20وطنالدي ،املرجع السابق،ص13
َ
يج َيا في الجنوب الشرقي ،وتقع اآلن تحت حكومة جاكسكو املحلية في والية يوبي.
 - - 7كانت هذه القرية تجاور ح ِط ِ
 - 8التالكي ،عبد القادر بن محمد بلو ،تبيين ورد ختمنا اإلمام الحسيني أحمد التجاني ،ص ،2-1مخطوط
 - 9محمد األول ،عيس ى عبد املؤمن ،املرجع السابق16 ،
 - 10يوسف عبد هللا يوسف ،ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد التجاني :تحقيق وتعليق عروض ي .بحث تكميلي مقدم إلى كلية
الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة عثمان بن فودي صكتو ،للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية ،سنة
2014م ،ص15
 - 11طنالدي،محمد ثالث ،املرجع السابق ،ص15
 - 12هي إحدى حكومات املحلية في والية زمفرا ،نيجيريا ،كانت على طريق املرور إلى صكتو.
 - 13محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص ،21وماهر هارون ماهر ،جماليات الصورة الشعرية في ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد
التجاني.بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغر ،للحصول على
درجة الدكتوراه في الدراسات العربية سنة 2015م ،ص.44
 - 14الفالتي ،أحمد عثمان ،املرجع السابق ،ص.25
 - 15جاء من قرية جاكسوكو بوالية يوبي والزم التالكي ملدة طويلة ،ثم عاد إلى بلدته فأسس معهدا هناك ،وتوفي في عام 1999م.
 -16هو من قبيلة كانورية ،التحق بمعهد التالكي ،والزمه مدة طويلة ،ثم استوطن قرية سابون غري بوالية يوبي ،وبها توفي في عام 2006م.
 -17الفالتي ،أحمد عثمان ،املرجع السابق ،ص.26
 - 18محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص.31
 - 19محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص34
 - 20محمد األول عيس ى عبد املؤمن ،املرجع السابق ،ص.27
 - 21محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص.36
 - 22املرجع السابق ،ص.35
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 - 23املرجع الستبق والصفحة.
 - 24ماهر هارون ماهر ،املرجع السابق ،ص.57
 - 25سورة الشعراء ،اآليات.195 – 192 :
 - 26التالكي ،عبد القادر بن محمد بلو ،النهرالطافح للبيب الرابح .ص ،1مخطوط.
 - 27املرجع نفسه ،ص.228
 - 28التالكي ،املرجع السابق ،ص.3
 - 29املرجع نفسه ،والصفحة.
 - 30التالكي ،املرجع السابق نفسه ،ص.11
 - 31املرجع السابق ،ص54
 - 32أي كتاب :األمالي ألبي علي القالي.
 - 33التالكي ،املرجع السابق ،ص.183
 - 34التالكي ،املرجع السابق ،ص.37
 - 35التالكي ،املرجع السابق ،ص.2
 - 36التالكي ،املرجع السابق ،ص.3
 - 37املرجع السابق ،ص5
 - 38أي كتاب :جمهرة اللغة ،ألبي بكر ابن دريد.
 - 39التالكي ،املرجع نفسه ،ص.2
 - 40يعني كتاب :الصحاح في اللغة للجوهري.
 - 41التالكي ،املرجع السابق ،ص.228
املراجع:
 القرآن الكريمّ
 -التالكي ،عبد القادر بن محمد بلو ،النهرالطافح للبيب الراح .مخطوط ،يوجد النسخة بمكتبة الباحث.
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 إبراهيم عبد هللا رفيدة ،معنى التعريب في فكرنا اللغوي القديم وضوابطه ،وصور منه ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ األعداد( ،)102 - 81ج.62
 محمد األول عيس ى عبد املؤمن" ،التالكي وانتاجه الشعري" بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعةميدغري ،للحصول على شهادة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1987م.
 الفالتي ،أحمد عثمان ،الشيخ عبد القادر التالكي :حياته وشعره .بحث تكميلي مقدم إلى قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو –كانو،للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1990م.
 محمد مي أبوبكر ،ديوان "تهنئة الوراد في مدح خير العباد" للشيخ عبد القادر التالكي ،مسح عام وتقويم .بحث تكميلي مقدم إلىكلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو-كانو ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية وآدابها ،سنة 1993م.
 تكر إسماعيل ،الشكوى في شعر عبد القادر التالكي .بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري،للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة1998م.
 عثمان عبد هللا غمبو ،شعر الرثاء عند الشيخ عبد القادر التالكي :دراسة تحليلية لقصيدة تعزية اإلخوان" ،بحث قدمه إلى قسماللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 2008م.
 إبراهيم خليل ،الشيخ عبد القادر التالكي ومساهماته في علم اللغة ،دراسة نموذجية لكتاب :النهر الطافح للبيب الرابح" بحثقدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري ،للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة
2008م.
 أحمد عثمان الفالتي ،الشيخ عبد القادر التالكي وانتاجاته األدبية بحث قدمه إلى شعبة اللغة العربية قسم الديانات والفلسفة،جامعة جوس ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية ،سنة 2010م.
 محمد الثاني علي ،ديوان التالكي في مدح الشيخ الصمداني أبا العباس سيدي أحمد التجاني :دراسة تحليلية .بحث قدمه إلى كليةالدراسات العليا ،شعبة اللغة العربية ،قسم الديانات والفلسفة ،جامعة جوس ،سنة 2012م.
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 ماهر هارون ماهر ،جماليات الصورة الشعرية في ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد التجاني.بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراساتالعليا ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغر ،للحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية سنة 2015م.
 يوسف عبد هللا يوسف ،ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد التجاني :تحقيق وتعليق عروض ي .بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراساتالعليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة عثمن طن فوديو ،صكتو ،للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية ،سنة 2014م.
 ثاني أبوبكر عبد هللا ،فن املديح النبوي لدى الشيخ عبد القادربن محمد بلو التالكي النيجيري :دراسة أدبية تحليلية لديوانه (تهنئةالوراد في مدح خير العباد)" ،بحث تكميلي قدمه إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية،
جامعة بخت الرضا ،السودان ،للحصول على الدرجة الدكتوراه في اللغة العربية ،سنة 2015م.
 محمد ثالث طنالدي ،دالالت املورفيمات الزائدة في األفعال الثالثية الزائدة في ديوان تهنئة الوراد في مدح خير العباد للشيخ عبدّ
القادرالتالكي دراسة تحليلة .بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة أحمد بلو ،زاريا ،للحصول
على درجة املاجستير في اللغة العربية ،سنة 2016م.
 إبراهيم أبوبكر موس ى ،مظاهر اإلنحراف اللغوي في ديوان التالكي (تهنئة الوراد في مدح خير العباد) دراسة أسلوبية أدبية" بحثّ
تكميلي قدمه إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة أحمد بلو زاريا ،للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية،
سنة 2018م.
ُّ
 ُي ُوس َف ِاريِ ،بلو مصطفى ،قواعد التصريف لعبد القادر التالكي ،دراسة وتحليل ،بحث تكميلي قدمه إلى كلية الدراسات العليا ،قسم
اللغة العربية جامعة بايروا ،كنو ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية ،سنة2018م.
املقابالت الشفهية:
 ماهر هارون ماهر ،محاضر بقرية اللغة العربية ،إنغاال ،مقابلة أجراها الباحث معه في بيته بميدغري2017\4\24 ،م في الساعةالخامسة مساء ،ويوم 2017\5\18م في الساعة الرابعة ونصف مساء.
َ َ ُ
 الحاج أحمد بن الشيخ عبد القادر التالكي ،مقابلة أجراها الباحث معه في بيته ،بحارة َم ْنغ ْل ،غش َو 9:00 ،صباحا2018\10\28 ،م.َ ُ
 -املعلم عبد القادر ،حفيد الشيخ مقابلة أجراها الباحث معه بزاويته بغش َوا 11:20 ،صباحا2018/10/28 ،م.
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طاهر حيىي و أ.د .أدم محمد جربيل

 الشيخ طيب ُي ُس َف ِاري ،مقابلة أجراها الباحث معه بزاويته بيسفاري 10:21 ،صباحا2018\10\31 ،م.ُ
ُ
 -الشيخ أمين ُين َس ِاري ،مقابلة أجراها الباحث معه بزاويته ُبين َس ِاري 10:21 ،صباحا2018\10\30 ،م.
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مهزية الشاعر أجبده أبوبكر أبه النوح يف مدح الرسول صىل هللا عليه وسمل "دراسة حتليلية"
إعدإد:
عبد الاكيف عامثن البشري
قسم اللغة العربية وادلراسات الاسالمية لكية محمد غوين للرشيعة والقانون وادلراسات الاسالمية ميدغري

ومحمد خاهل جده
قسم اللغة العربية جامعة ميدغري
و ادريس محمد صاحل
قسم اللغات،شعبة اللغة العربية جامعة اكشاري الفيدرالية
ملخص املقاةل
هذه املقاةل اليت بعنوان:مهزية الشاعر أبه جده ابوبكر ابه النوح يف مدح الرسول صىل هللا عليه وسمل
دراسة حتليلية،يه عبارة عن حماوةل من الباحثني عىل تسليط الضوء عن شاعر من شعراء مدينة مغبورو
انقاال املشهورين ابلعمل والورع،بل ومن اشهر العلامء املعارصين اذلين سامهوا وما زالوا يسامهون يف جمال
انتاج الشعر العريب،وحتتوي ادلراسة عىل تعريف املدح لغة واصطالحا،ويقدم الباحثني ترمجة وجية عن
حياة الشاعر ،وعرض لقصيدة من قصائده يف املدح ورشهحا وتعليق علهيا،وخاصة فامي يتعلق اباللفاظ
والتعابري من حيث القوة واجلزاةل والسهوةل واللني مما اكس هبا لوان من القوة وامجلال،وعند الوقوف عىل
بعض اخلصائص الفنية اليت اوردها الشاعر يالحظ أن شعره قد حظي ابخلصائص الآتية:الفاكر
والسلوب وصدق العاطفة،فان هذه املميات قد ساعدت عىل اظهار ما يف هذه القصيدة من امجلال
الفين عىل امجل وجه.
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ABSTRACT
This work titled “hamziyya of the poet abba jidda abubakar abba nauh in eulogy of the prophet Muhammad
(S.A.W),analytical studay.the reserchers tried to shed light on a poet of gamboru ngala a famous and most
popular scholars in this generation who played and one still playing a vital role in Arabic poetry, this studay
defines eulogy,the reserchers also gives short biography of the poet his birth where he grew up and his work
in the field of knowledge,also attached a poems in eulogy,studied and comment on it,attempts have been
made to high light the acthetic and stylistic characteristics cited in work studied.So thes eulogistic works
have to be excellent work that retain the artistic values of Arabic poetry.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين .وبعد:
لقد اعتنى علماء مدينة َغ ْم ُب ُ
ورو إنغاال بدراسة اللغة العربية وفنونها كوسيلة للتفقه في الدين وتوسيع آفاقهم العلمية
واملعرفية ،فالعربية فيها قديمة قدم اإلسالم ،ومن ثم ،فإنها تزخر بتراث أدبي كبير ،األمر الذي لفت انتباه الباحثين
للبحث والغوص في بحاره بغية التعريف به واستخراج آللئه كي يطلع عليه اآلخرون ويدركوا قيمته وإسهامه في توسيع
رقعة الثقافة العربية  ،وعليه فإن هذه إضافة أخرى ومحاولة جديدة في هذا امليدان يتقدم بها الباحثان تحت عنوان:
يعد الشاعر أبجده ابوبكر أبه النوح من فحول مدينة َغ ْم ُب ُ
ورو إنغاال املشهورين بالعلم والورع والتقوى ،بل ومن
أشهر العلماء املعاصرين الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في مجال إنتاج الشعر العربي .وإن إلنتاجاته الشعرية دورا
كبيرا في نشر الثقافة العربية وتطويرها في منطقة كانم برنو عامة ومدينة َغ ْم ُب ُ
ورو إنغاال خاصة ،وذلك ألنه قرض
ّ
الشعر بأغراض شتى ،يخلد به مادة أدبية قيمة ينتفع بها دارسو اللغة العربية واملهتمون بأمرها.
فهذه الدراسة تقف عند بعض إنتاجات الشاعر أبجده أبوبكر أبه النوحمركزة على همزيته املديحية ،ومحللة إياها
ً ً
تحليال أدبيا .وعلى هذا تشتمل املقالة بعد املقدمة على النقاط التالية:
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التعريف بالشاعر.
تعريف املدح لغة واصطالحا.
عرض القصيدة وشرحها.
أفكار القصيدة.
العاطفة.
األسلوب.
الخاتمة.
التعريف بالشاعر:
مولده ونشأته:
هو الشاعر أبجده أبوبكر عبد هللا امللقب أبه النوح ،كان أبوه وجده ممن ذاع صيتهما في اإلقراء والتجويد والبراعة في
قراءة القرآن الكريم ،وكانت أسرته على عمومها تتصف باألخالق الفاضلة وحب العلم والتدين .ولد الشاعر بمدينة
غمبورو إنغاال ،بحارة زاوية الشيخ الشريف عثمان البشير عام 1984م ،وهي قلعة نضال ومنارة علمية شهيرة ،منذ
الستينيات1.

نشأ الشاعر في حجر والده املقرئ الغوني أبوبكر أبه النوح ،وكان ممن اشتهروا بالقراءة واإلقراء في منطقة إنغاال،
فاعتنى به والده منذ صغره حيث رباه تربية إسالمية دينية علمية ،فقد حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا ولم يتجاوز
العشرين من عمره ،واستفاد من خبرة والده وورعه وتواضعه وتقواه ،فشب على الورع واألخالق الحميدة الفاضلة،
وحب القراءة واالطالع ،فكان يختلف إلى الكتاتيب وإلى حلقة والده

العلمية في املساء2.

حياته العلمية:
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بدأ الشاعر حياته العلمية بمسقط رأسه بمدينة غمبورو إنغاال ،وتلقى تعاليمه األولية على يد والده املقرئ
الغوني أبوبكر أبه النوح ،واستمر بعد قراءة القرآن الكريم في كعادة سكان البلد في تعلم الكتب العلمية السهلة
فبدأ بكتاب األخضري والعشماوي واملقدمة والعزية في الفقه ،واألربعين النووية في الحديث ،والتحفة والجزرية
في التجويد ،والياقوتة الفريدة في التصوف ،ثم شرع في قراءة الكتب املطولة في شتى العلوم والفنون ،وتجول في
بلدان كثيرة من أجل تحقيق مأربه حيث ارتحل إلى مدينة ميدغري وأنجمينا وغيرها3.

واخذ بعض العلوم على يد الشيخ الشريف عثمان البشير ،والشيخ عثمان عبد هللا يحيى ،والشيخ عبد الكريم
يحيى ،والشيخ عبد الرحمن حسن أحمد وغيرهم4.

أثاره العلمية:
لقد تمكن الشاعر بعون هللا وتوفيقه من قرض الدواوين والقصائد الشعرية العديدة ،منها:
 -1ديوان تحفة اإلخوان في مدح سيد األكوان ،مخطوط بمكتبة املؤلف.
 -2ديوان انشراح الصدر في مدح املصطفى البدر ،مخطوط بمكتبة املؤلف.
 -3ديوان روضة األكياس في مدح موالنا الشيخ إبراهيم إنياس ،مخطوط بمكتبة املؤلف5.
 -4قصيدة املجد التالد في مدح الشيخ الوالد.
 -5قصيدة رفع الشكوى إلى عالم السر والنجوى،في االستغاثة والتوسل6.
املدح لغة واصطالحا:
كلمة مدح في اللغة  :أي أثنى على الش يء بماله من الصفات 7
َ
واملدح عند النقاد هو  :تعبير الشاعر عن اإلعجاب باملمدوح وإبراز الصفات الخ ِّّي َرة واألخالق النبيلة والخصال
َّ
الحميدة التي يتحلى بها املمدوح  8.وذكر ابن منظور في اللسان :املدح نقيض الهجاء ،وهو حسن الثناء9.
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عرض القصيدة وشرحها:

ً
مناسبتها :قالها الشاعر في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم إظهارا للوداد فيه والشوق إليهومطلعها:
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـور

هللا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـوال
ال

وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود
كـ ـ ـ ـانت

ه ـ ـ ـ ـو

أص ـل

ن ـ ـ ـ ـور

الخلق

بل

ه ـ ـ ـو

مشـ ـ ـ ـ ـ ـرق ـ ـ ـ ـة

رسـ ـ ـ ـل

اإلل ـ ـ ـ ـ ـه

أصـ ـ ـ ـل

األص ـ ـ ـ ـ ـول
ً
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

للخل ـ ـ ـ ـ ـق

وال

الـ

ال ـ ـ ـوجـ ـ ـ ـود

والشم ـ ـ ـس

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الخ ـ ـ ـ ـ ـالئق كله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

حبيب ـ ـ ـ ـه

وأمي ـ ـ ـ ـ ـن

وح ـ ـ ـ ـ ـ ـي

سم ـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـه

أخ ـ ـ ـرى

ال ـ ـ ـ ـ ـدنيـ ـ ـ ـ ـا
كـ ـل

سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

والن ـ ـ ـ ـور

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

أسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـه

وال
سـ ـ ـ ـر

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

م ـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـه

نقط ـ ـ ـ ـ ـة

بائـ ـ ـ ـ ـه

وسـ ـ ـ ـ ـره ـ ـم

والكـ ـ ـل

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

نعـ ـ ـ ـ ـ ـمائ ـ ـ ـ ـ ـه

ب ـ ـ ـ ـه

والب ـ ـ ـ ـدر

ض ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

بسن ـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـه

جميعه ـ ـ ـ ـم

ن ـ ـال ـ ـ ـ ـوا

املنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى

ببهـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـه

وسيـ ـ ـ ـ ـ ـد

الكـ ـ ـ ـل

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

وال ـ ـ ـ ـ ـد

والك ـ ـ ـل

مـ ـ ـ ـ ـ ـن

عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـه
أبنـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـه

م ـ ـ ـ ـن محض فضـل عط ـ ـائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

افتتح الشاعر قصيدته هذه بذكر هللا والثناء عليه ،ووصفه بأنه منور سمائه ،والنور من أسمائه تعالى ،ومن حكمة
ً
هللا سبحانه وتعالى أنه خلق نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم ،وببركته أوجد الدنيا واآلخرة وأوجد جميع املخلوقات،
فلواله صلى هللا عليه وسلم ملا وجدت الدنيا وال اآلخرة ،وال جميع الخلق ،فهو أصل كل املخلوقات ألنها مخلوقة من
نوره صلى هللا عليه وسلم،فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو نور الكون ،وهو روح الوجود ،وجميع الكائنات من بركته
صلى هللا عليه وسلم .
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ّ
وكذلك يذكر الشاعر ويصف أن نور الشمس مستمد من نوره صلى هللا عليه وسلم ،وهكذا البدر ضاء بمدد من نوره
عليه الصالة والسالم ،والرسل عليهم الصالة والسالم ما نالوا ما نالوه من الخيرات واألسرار إال من بركته صلى هللا
عليه وسلم .
ثم كرر الشاعر أن النبي صلى هللا عليه وسلم هو أصل كل الخالئق وهو سيدها وإمامها وجميعها نالت ما نالته من
بركته صلى هللا عليه وسلم ،وهو والد وأب لجميع الخالئق وهم أبناؤه ،وسر جميع الخالئق من خالص عطائه عليه
الصالة والسالم .ثم قال :
سع ـ ـدت

السعـ ـ ـ ـ ـداء

به

مفتاح

فـ ـ ـي

الـ

أرضيـ ـ ـن

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب

الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا

الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائل

كله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

محص ـ ـ ـ ـ ـورة

والكـ ـ ـ ـ ـل

يعل ـ ـ ـ ـ ـ ـم

أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

ذو

أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

املحب ـ ـ ـ ـ ـة

كله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

ح ـ ـازوا

إن

ت ـ ـ ـوراة

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوس ى

وك ـ ـ ـ ـ ـذاك

إنجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

الل ـ ـ ـ ـ ـ ـه

فضلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

لـ ـ ـ ـ ـواله

م ـ ـ ـ ـا

ال ـ ـ ـرتب ـ ـ ـ ـة

في ـ ـ ـ ـه

لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى

خل ـ ـ ـ ـ ـ ـق
العلي ـ ـ ـ ـ ـ ـا

مـ ـ ـ ـ ـد

ي ـ ـ ــة

ح

ب ـل

وع ـ ـ ـ ـالئه

حبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا

بلقائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعة

لع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالئ ـ ـ ـه

الع ـ ـ ـ ـال
الح ـ ـب

سـ ـ ـ ـ ـى

بفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائه

خي ـ ـ ـ ـ ـ ـر

فيـ ـ ـ ـ ـه

هائ ـ ـه

وصف

ورائ ـ ـ ـ ـه
ثنائ ـه

الـ

أخي ـ ـ ـ ـ ـ ـار

مـ ـ ـ ـ ـن

أمنـ ـ ـ ـائه

امـ ـ ـ ـ ـ ـرؤ

والك ـ ـ ـون

ف ـ ـ ـ ـي

أحشائ ـ ـه

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

والك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تح ـ ـ ـت لـ ـ ـ ـوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

أي :لم ينل السعداء ما نالوه من السعادة الدنيوية واألخروية في السماوات واألرضين إال ببركته صلى هللا عليه وسلم،
ً
فهو مفتاح باب الهداية والسعادة ،فمرحبا ونعم ما أنعم هللا به علينا من بعثته وإرساله إلينا .

397

مهزية الشاعر أجبده أبوبكر أبه النوح يف مدح الرسول
صىل هللا عليه وسمل "دراسة حتليلية"

عبد الاكيف عامثن البشري و محمد خاهل جده
وادريس محمد صاحل

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

ثم استمر في مدحه ووصفه وذكر أن الفضائل واملزايا والخيرات والبركات واألسرار والنفحات كلها محصورة في ذاته
ً
صلى هللا عليه وسلم  ،والكل من املخلوقات يعلم يقينا أنه صلى هللا عليه وسلم صاحب قدر ومكانة سابقة عند هللا
سبحانه وتعالى ال يدانيه أي مخلوق في العال واملقام ،فقد جاء ذكره وثناؤه في توراة موس ى عليه الصالة والسالم،
وكذلك في إنجيل سيدنا عيس ى عليه الصالة والسالم  ،فاهلل سبحانه وتعالى فضله وميزه على جميع األخيار من عباده
ً
رسال وأنبياء ومالئكة وأولياء وصالحين ،ولواله صلى هللا عليه وسلم ما خلق هللا أي أحد ،وجميع الكون من حقيقته
صلى هللا عليه وسلم ،وهو صاحب الرتبة واملقام العالي فوق الخالئق ،وكلهم تحت لوائه وقيادته وسيادته عليه
الصالة والسالم .
ثم قال :
عب ـ ـ ـ ـ ـدك

رحم ـ ـان
ض ـ ـ ـوء
مـا

تض ـيء
دام

ب ـ ـ ـ ـ ـه

يم ـ ـ ـ ـ ـ ـدح

ف ـ ـ ـ ـارحم ـن

بالعل ـ ـم

ن ـ ـ ـ ـ ـور

ضيائـ ـ ـ ـه

الب ـ ـ ـ ـال

وك ـ ـذاك

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

زمـ ـ ـالئه

أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا

بكمـ ـال

وص ـ ـ ـ ـف

ثنائ ـ ـه

ثب ـ ـت إله ـ ـ ـ ـ ـ ـي حجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ل ـ ـ ـ ـوال جم ـ ـال ـ ـ ـك

ه ـ ـب

سي ـ ـ ـ ـ ـدي

م ـا

نال
وه ـب
رب
ه ـ ـ ـب
كـل

الرس ـ ـ ـ ـول

السر

الص ـ ـ ـ ـالة

ف ـ ـي

الـ

بـ ـ ـ ـدونهـ ـ ـ ـا

بج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
العب ـ ـ ـ ـاد
ً
ً
دائمـا
مقـ ـ ـامـ ـ ـا
ل ـ ـي
الكم ـ ـ ـاالت

انته ـ ـ ـ ـت

لـ ـي

كم ـ ـال

رضائه

ني ـ ـ ـل

شـ ـ ـ ـربة

مـ ـ ـ ـ ـائه

معـ ـ ـ ـ ـ ـراج
يمتـ ـ ـاز

م ـ ـ ـ ـع

إسـ ـ ـ ـرائه

أه ـ ـ ـ ـل

شقـ ـ ـ ـ ـائه

وكم ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـه

وحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـه

ب ـ ـ ـ ـ ـدوامـ ـ ـ ـه

وبق ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـه

ال

منته ـ ـ ـ ـ ـى

لع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالئه
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ثم دعا الشاعر مواله سبحانه وتعالى الرحمن أن يهبه العلم والنور والهداية ،ويكشف عنه الظلم والباليا رحمة منه
حتى تصير ضياء وبركات  ،ودعا ألحبابه وإخوانه معه في هذا الدعاء ،متوسال بمدحه للنبي صلى هللا عليه وسلم
ً
بكمال الوصف والثناء  ،ثم دعا أيضا أن يثبت هللا حجته عند السؤال ،وأن ينيله كمال رضا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.
ً ً
ويذكر الشاعر أن كل ما ناله من الخيرات حتى شربة املاء من كرمه صلى هللا عليه وسلم فلواله ما نال شيئا دنيا
وأخرى ،ثم أشار إلى أنه صلى هللا عليه وسلم فرضت الصلوات الخمس ألمته خالل إسرائه ومعراجه إلى الذات
العلية ،فيا خسارة وشقاء من ضيعهن!!
ً
ثم استمر الشاعر في الدعاء لنفسه ودعا رب العباد أن يهبه ويعطيه مقاما ومكانة دائمة بدوامه وبقائه تعالى بجاه
نبيه صلى هللا عليه وسلم وكماله وحبائه ،فالنبي صلى هللا عليه وسلم حاز كل الكماالت ال منتهى لسموه وعالئه عند
هللا فاملتوسل به ال شك سينال ما يرجوه ويتمناه من ربه تعالى  ،ثم قال:
مقص ـ ـور

هم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

إشتك ــى

م ـ ـ ـ ـ ـ ـن

شافـ ـ ـي

عبيـ ـ ـ ـ ـدك

فاشف ـ ـه

وقـ ـ ـة

كنـ ـ ـ ـ ـ ـز

البـ ـ ـ ـرية

سي ـ ـ ـ ـ ـدي

ج ـ ـ ـد

دا

ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

ش ـ ـ ـ ـ ـرور

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدائه
بنـ ـور

ل ـ ـ ـ ـ ـي

لـ ـ ـ ـدوائه
جالئه

الن ـ ـ ـ ـ ـ ـور

ن ـ ـ ـ ـور

املصطفـ ـ ـى

والكـ ـل

م ـ ـ ـ ـ ـ ـن

أجـ ـزائ ـ ـه

ه ـ ـ ـادي

العب ـ ـاد

بأس ـ ـ ـره ـم

لط ـ ـ ـريق

ني ـ ـ ـ ـل

رض ـ ـ ـ ـ ـائه

ال ـ ـ ـورى

لبـ ـ ـ ـ ـالئ ـ ـ ـه

فـ ـ ـالحم ـد
ي ـ ـا

ذا

لل ـ ـ ـ ـ ـه
الشف ـاع ـ ـ ـ ـة

ه ـ ـ ـذا

املقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام

الك ـ ـل

يرج ـ ـ ـ ـ ـ ـو

ال ـ ـ ـ ـذي

ب ـ ـ ـ ـ ـرأ

ف ـاشفعن

فينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

بي ـ ـ ـ ـ ـوم

لق ـ ـ ـ ـ ـ ـائه

فكلن ـ ـ ـ ـا

نرج ـ ـ ـ ـو

س ـ ـ ـ ـ ـالم

قض ـ ـائه

أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا

ال

يلتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت

لس ـ ـ ـ ـوائه
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وخليل ـ ـ ـ ـ ـ ـه

مخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاره

وصف ـ ـ ـ ـ ـي

صف ـ ـائه

أه ـ ـ ـل

وفي هذه األبيات يشكو الشاعر قصور همته في إقامة الدين وطاعة مواله عز وجل ،ويرجو زوال دائه بشفاء هللا الذي
ال يشفي من جميع األمراض إال هو ،يلح داعيا أن يقيه املولى من شرور أعدائه .
ويتوسل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنز البرية وسيد األولين واآلخرين ويرجو أن يجود له بالنور الذي يجلي عنه
جميع األمراض بما فيها قصور الهمة ،فالنور كله في الحقيقة نور املصطفى عليه الصالة والسالم ،وجميع أجزاء
األنوار من نور كليته صلى هللا عليه وسلم  ،وهو هادي جميع العباد ومرشدهم بنوره إلى الطريق املستقيم الذي
ينالون به رضوان هللا تبارك وتعالى.
وبعد ذلك يستغيث الشاعر بالنبي صلى هللا عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة ألنه هو صاحب الشفاعة العظمى يوم
القيامة  ،واملقام املحمود مقامه ،وكلنا في ذلك اليوم نرجو السالمة من قضاء هللا ،الكل يرجو شفاعة أحمد عليه
الصالة والسالم ال يلتفت إلى غيره ،إذ ال يملك أي أحد أن يطلب الشفاعة من هللا إال هو في ذلك اليوم  ،ألنه مختار
هللا وخليله وخير أصفيائه ،ثم قال :
صي ـر
بارك

عبيـ ـ ـ ـ ـ ـدك
ل ـ ـ ـه

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي

اللـ ـ ـ ـه

ص ـ ـ ـ ـل

ح ـ ـ ـق

الثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

كل

منهـ ـ ـ ـم

واجعل ـ ـه

أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

والئـ ـه

م ـ ـ ـا

أعطيت

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

آالئ ـ ـ ـه

وسلم ـ ـ ـن
آلل ـ ـ ـ ـ ـه

للحب
ولصحبـ ـ ـه

م ـ ـ ـع

خلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائه
ونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائه

ً
وأخيرا ،اختتم الشاعر هذه القصيدة سائال مواله أن يجعله من أصفيائه وأهل واليته ،وأن يبارك له في كل
ما أعطاه من النعم والخيرات  ،ثم صلى وسلم للحبيب املصطفى مع خلفائه وآله وصحابته ونسائه أجمعين .
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فالقصيدة اشتملت على ذكر هللا والثناء على الحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم والتوسل واالستغاثة
به والختام بالصالة والسالم عليه وعلى آله وصحابته ونسائه أجمعين .
أفكارالقصيدة:
الفكرة  :هي العملية التي تنتج عن إعمال الفكر أو التفكير العقلي وجمعها قد يكون على أفكار أو فكر 10،والفكر
بالتذكير :هو النشاط املتولد من مختلف العمليات العقلية في اإلنسان دون غيره من سائر الكائنات.
ً
وعادة ما يتصل الفكر في النقد األدبي باملضمون أو املحتوى الذي يشتمل عليه العمل ،وغالبا ما تقاس القيمة
الشعورية بقيمة ما يحتويه من هذا الفكر املضموني11 .

واألفكار التي احتواها مضمون هذه القصيدة املختارة للدراسة  -والتي تم شرحها سابقا  -كلها ذات قيمة رائقة ،يمكن
أن ترتقي بشعر صاحبنا إلى القيم الشعورية التي تستحق التقدير واإلجالل واإلعجاب ،حيث كانت ذات طابع إنساني
وديني ،ال ترمي إال إلى األهداف النبيلة والشريفة ،وسوف يقوم الباحثين باإلشارة إلى األفكار العامة لهذا النموذج
املختار ليوضح قيمتها.
ويمكن حصر األفكار العامة في القصيدة فيما يلي:
أ -الرسول صلى هللا عليه وسلم هو حبيب هللا وأمين وحي سمائه ولواله ملا كانت الدنيا وال األخرى وهو أصل كل
املوجودات .
ب -الرسول صلى هللا عليه وسلم هو ضياء ونور تستض يء به كل املوجودات .
ت -التوسل بالرسول صلى هللا عليه وسلم فيه سر لقضاء كل الحوائج من هللا سبحانه وتعالى.
ث -مدح الرسول صلى هللا يجلب املحبة للعبد منه صلى هللا عليه وسلم .
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العاطفة:
العاطفة هي :الحالة الوجدانية التي تتميز باالستقرار والدوام ،وبعدم العنف والثورة اللذين يميزانها عن االنفعال
ويترتب على وجود هذه الحال :امليل إلى الش يء أو االنصراف عنه 12.والعاطفة عنصر هام في الدراسة التحليلية للعمل
األدبي ،فبها نحس من األديب قوة شعره ومحاولته في نقل انفعاالته الهادئة إلى سامعيه ،وهي قد تكون صادقة
مقبولة ،وذلك إن طابقت مشاعر األديب ملا هو عليه من عقيدة وذوق وتجربة ،وإال فزعم باطل مرفوض في الدائرة
األدبية .
فالصدق املتطلب هو مطابقة القول لعقيدة األديب وذوقه فقط ،وأال تكون العاطفة كما تسمى بالعاطفة املسرفة.
ً
ً
وبالنظر إلى القصيدة نجدها قد امتازت بصدق العاطفة وحرارة الشعور واإلحساس ،فهي ليست إال تعبيرا صادقا عن
ً
ما يختلج في قلبه من املشاعر واألحاسيس نحو الرسول الكريم صلوات ربي وسالمه عليه  ،آمال فيه الخير والبركة ،ولم
يقم بهذه األمداح ليقال أنه شاعر ،أو لقصد التكسب وهكذا ،بل بصدق الشعور والعاطفة وحسن الطوية وذلك
حيث قال:
أصـ ــل

األص ـ ـ ـ ــول

ً
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

وسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

الكــل

والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

والكـ ــل

الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــالئق

كلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

م ــن

للخل ـ ـ ـ ـ ـ ــق
سـ ـ ــر
سعدت
مفتـ ــاح
إن

ب ـ ــه

السع ــداء

فـ ـ ــي

الـ

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

عليائ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن

أبن ـ ـ ـ ــائـ ـ ــه

محض

أرضي ـ ــن

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الفض ـ ــائل

كله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

محصـ ـ ـ ــورة

فضـ ـ ــل
بل

حبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

عطائ ـ ــه
وع ــالئ ـ ـ ـ ـ ــه
بلقائـ ـه
ه ــائه

فمن أمعن النظر في معاني هذه األبيات يدرك أن الشاعر قد انغمس في بحر الحب الحقيقي لذات الرسول الشريفة
مما جعله يصفه بهذه األوصاف الجليلة من أنه أصل األصول وسيد للكل ،وهو والد لجميع الخلق ،والجميع من
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أبنائه ،والفضائل كلها محصورة في حقيقته ،هذه املعاني ال يتفطن إليها إال ذوو املشرب الخاص في محبة النبي صلى
معان ومصطلحات خاصة في
هللا عليه وسلم ،والذين غمرت محبته صلى هللا عليه وسلم قلوبهم حتى صارت لهم ٍ
وصفه صلى هللا عليه وسلم .
فهذه األبيات تظهر فيها حرارة العاطفة وصدقها عند الشاعر الذي أظهر فيها أنه وصلت به املحبة إلى حد الفناء في
ذات الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وصاحب الذوق السليم يدرك ما لهذه املعاني من قيمة وجمال وتأثير في النفس.
األسلوب:
من معاني األسلوب في اللغة :الطريق 13.وفي االصطالح هو  :الطريقة التى يعبر بها األديب (الشاعر) – ( الناثر) عما
يدور في نفسه من أفكار ومشاعر14.

فاألسلوب الذي ابتعه الشاعر أبجده أبوبكر أبه النوح في قصيدته أسلوب سهل ،لم يكن عن تكلف في عواطفه
وأفكاره وألفاظه.
فألفاظه ومعانيه جذابة لشرف موضوعه وصدقه في انفعاالته ،ويرى الباحثين أنه تأثر إلى حد كبير بأسلوب
املتقدمين من الشعراء في الجاهلية ،وبأساليب كبار شعراء اإلسالم ورجال التصوف بحسه املرهف الذي استطاع أن
يجمع شتات العلوم واملعارف.وذلك حيث يقول:
مقصور همة إشتكى

من دائه لدوائه

شافي عبيدك فاشفه

وقه شرور عدائه

كنز البرية سيدي

جد لي بنور جاللة

ً
ويتميز الشاعر بالوصف الدقيق ملراتب ومكانات الشخصية التي يمدحها دون التعرض لوصف أشكاله إال نادرا وذلك
حيث قال:
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والكل تحت لوائه

الرتبة العليا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
رحمان عبدك فارحمن

بالعلم نور ضيائـ ـ ـ ـ ــه

ضوء تض يء به البال

وكذاك مع زمالئه

ما دام يمدح أحمدا

بكمال وصف ثنائه
ما نيل شربة مائه

لوال جمالك سيدي

أما عاطفته تجاه ممدوحه فإنها تمتاز بحقيقة صدق العاصفة وحرارة الشعور ،ووحدة اإلحساس ويتجلى ذلك في
قوله:
سعدت به السعداء في ال

أرضين بل وعالئه

مفتاح باب اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

ية حبذا بلقائه

إن الفضائل كل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها

محصورة في هائه

والكل يعلم أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ذو رفعة لعالئه

وأما جانب الخيال فالصدق الفني فيها قوي ،وذلك يمثل عمق الشاعر وتفكيره ويلمس ذلك في قوله:
رحمان عبدك فارحمن

بالعلم نور ضيائه

ضوء تض ئ به البال

وكذاك مع زمالئه

لوال جمالك سيدي

ما نيل شربة مائه

واملتتبع للقصيدة يدرك أن نهايتها جاءت سعيدة طيبة فيها ثناء هللا والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم وهذه داللة
واضحة على تأثيره الديني حيث يقول:
هللا صل وسلمن

للحب مع خلفائه

حق الثناء آلله

ولصحبه ونسائه

404

مهزية الشاعر أجبده أبوبكر أبه النوح يف مدح الرسول
صىل هللا عليه وسمل "دراسة حتليلية"

عبد الاكيف عامثن البشري و محمد خاهل جده
وادريس محمد صاحل

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

وهكذا يتضح للقارئ من خالل هذه الشواهد التي أوردها الباحثين أن الشاعر يعبر عن معانيه بألفاظ عربية عريقة
يستخدمها في األماكن املالئمة ويضع كل ش يء في محله وذلك يدل على قدرته الشعرية ورسوخ قدمه في هذا املجال.
وخالصة القول :إن أسلوب الشاعر أسلوب سهل ممتع وجذاب يتسم بشرف األلفاظ واملعاني ،ويتماش ى مع طبيعة
سكان بيئته.
الخاتمة
بحمد هللا وتوفيقه وصل الباحثين إلى نهاية هذه الدراسة،ولعل ما اوردوه من الصفحات السابقة كفيلة بنفض الغبار
إسهامات عالم من علماء غمبورو انقاال في تطور األدب العربي عالى وجه العموم،وفن املدح على وجه
الخصوص،وذلك من خالل التتبع لقصيدته في املدح النبوي،فإن اول ما تناوله الباحثين بعد املقدمة ،ترجمة حياة
الشاعر ،ثم تعريف املدح لغة واصطالحا ،كما تطرقا الى شرح القصيدة وقاما بعرض أفكار القصيدة ،وهي صور
للخصال املحمودة واألخالق النبيلة التي يتصف بها الرسول صلى هللا عليه وسلم من كرم وجود وغيرها .وبالنظر إلى
ً
ً
عاطفة الشاعر فنجدها قد امتازت بصدق العاطفة وحرارة الشعور واإلحساس ،فهي ليست إال تعبيرا صادقا عما
ً
يختلج في قلبه من املشاعر واألحاسيس نحو الرسول الكريم صلوات ربي وسالمه عليه وسلم ،آمال فيه الخير والبركة،
ويالحظ أن أسلوب القصيدة سهل .ولم يصدر الشاعر عن تكلف في عواطفه وأفكاره وألفاظه .فألفاظه ومعانيه
جذابة لشرف موضوعاته وصدقه في انفعاالته..
الهوامش واملراجع:
-1عبد الكافي عثمان البشير،الكوكب املنيرفي تاريخ نشأة زاوية الشيخ محمد البشير ،مخطوط ،ص؟؟؟.
 -2عبد الكافي عثمان البش ي ،املرجع السابق ،ص53:
-3أبوبكر محمد عثمان (الدكتور) ،نخبة من العلماء العرب في غمبورو إنغال وآثارهم العلمية ما بين -1960
1991م( ،د.ت)  ،ص.67:
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-4جده حسن محمد ،الشعر الصوفي لشعراء مدينة غمبورو انغال ،بحث تكميلي مقدم لقسم الدين والفلسفة
بجامعة جوس ،للحصول على درجة املاجستير في الدراسات العربية2017،م ،ص.39 :
-5الحاج أبوبك إمام (القاض ي) ،مذكرة نور الهدى في نشأة الزاوية( ،مخطوط) ،ص؟؟؟
 -6موس ى كليم القالي،علماء غمبورو وإنتاجاتهم االدبية،بحث تكميلي مقدم لنيل شهادة الليساني لقسم اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية،جامعة ميدغري1992،م .ص77 :
 -7سعيد حسين عمر مقبول وعبد املجيد محمد زكي ،األدب والنصوص والبالغةللمرحلة الثانية ،ج 1/ك،3 /
 ،2001ص55 :
 -8ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين بن مكرم اإلفريقي املصري ،لسان العرب ،طبعة؟؟؟  ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،1993 ،مادة مدح ص27 :
 -9الشريف ،محمد مهدي ،معجم مصطلحات علم الشعر العربي ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
2004م ،ص . 121:
 -10املرجع السابق نفسه ،ص . 122 :
 -11مجدي وهبة ،وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب ،الطبعة الثانية  ،مكتبة لبان،
بيروت1984 ،م  ،ص . 242 :
 -12الفيروزأبادي ،مرجع سابق مادة سلب ،ص466 :
 -13عبد الغني ،أيمن أمين ،الكافي في البالغة  ،دط  ،دار التوفيقية للتراث ،القاهرة2011 ،م ص414 :
-14ابن رشيق :العمدة في محاسن الشعروآدابه ونقده ،ط ،5/دار الجيل ببيروت1981 ،م ،ص.145 :
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أمحد أويلينجي وإعماله حروف املعاين الثّنائية يف قصيدته "املدح" :دراسة
حنوية بالغية
إعدإد:
بوالجوكو عبد الوهاب أفوليب

1

ملخص البحث
تعدّ كرثة حروف املعاين من ّممّيات اللّغة العربية ومزاايها بني بقية اللّغات لتناوب معانهيا ال ّيت قد ال
يتس ّّن فهمها لدلارسني بسهوةل ا ّال بعد تفكري معيق طبقًا ملقتىض الس ياق النيص .فهذا كّه دليل عىل
أصاةل العرب ّية و ّ
حصهتا .هذه احلروف بلك أنواعها :الحادية ،والثنائية ،والثالثية ،والرابعية ،وامخلاس ية،
كثرية الفوائد والمهية يف امجلةل العربية .ول ّن اللّغة العربية تعمتد ّ
كثريا عىل حروف املعاين
حصة معاين مجلها ً
ملا تسهم فهيا من الدوار االجيابية واليت حتمك علهيا ابلص ّحة أو غريها ،يدرس هذا البحث اعامل الثنائية من
هذه احلروف دراسة حنوية اباللتفات اىل أرسارها البالغية يف قصيدة "املدح" للش يخ أمحد أويلينجي.
ABSTRACT
One of the characteristics that distinguishes Arabic from the other World Languages is it’s numerous
prepositions and diversity of their Meanings and contextual usage according to the nature of the passage so, it
therefore adds to its beauty and confirms it’s originality & authenticity because of being a crucial part of
sentence construction. The Arabic prepositions are of many utilities and forms as they can be grouped into
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singular, dual, triple, quadruplet and so on. But due to the fact that Arabic Majorly depends on the meanings
of those prepositions as they play a very great positive role in authenticating the originality of the text by
their diversed meanings which might not be easily accessed until after a thorough or technical study. This
paper therefore, studies the Syntactical & Rhetorical usage of the dual prepositions in Qasīdah (Poem) of
Ahmad Awelenge titled “Al-Madh” (Eulogy) in order to access the originality of the work and scholarship of
the author.

مقدمة
تميزت بها اللغة العربية عن غيرها من لغات العالم كثرة حروفها ّ
من الخصائص التي ّ
وتعدد معانيها وتوجيهها ملعاني
النصوص والكالم ،فكان ّ
ً
عضوا ًّ
مهما في تكوين الجمل والكالم .ففي
تعدد معاني الحروف من أسرارها وجمالها ،لكونها

تتغير معانيه ً
اللغة العربية أحيانا يوجد حرف واحد ّ
طبقا ملا يراد به من معنى في الكالم ،فقد تصل معاني حرف واحد
ّ
يتضمن بعض هذه
إلى العشرات كما كانت الحال في الحروف" :الالم" ،و"من" و"الباء" وغيرها من حروف املعاني ،وتارة
الحروف معنى حرف آخر.
والر ّ
هذا ،يمكن تصنيفها إلى األحادية ،والثنائية ،والثالئيةّ ،
باعية ،والخماسية .وملا كانت مقاصد التراث العربي على
ّ
اختالف أنواعه ًّ
تمثل جانبا ًّ
مهما من جوانب اللغة العربية ،ملا لها
مبنيا معظمه على معاني حروفه لكون هذه الحروف
من دقة املعاني ،وغزارة االستعماالت ّ
املتنوعة ،وقد ال يتسنى للدارس أو متذوق العربية ّ
التنبه لها بسهولة إال بعد ك ّد
وجهد كبير ملعرفة معنى حرف أو إدراك حكم له في سياق الكالم ،يرى الباحث النظر فيه والبحث عن حقيقة إعمالها
في قصيدة الشيخ أحمد الشيخ أويلينجي.
ّ
نبذة عن حياة الشاعر
اسمه:
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هو أحمد التيجاني أويلينجى املختلف في تاريخ والدته عند املؤرخين ،فمنهم من يرى أنه ولد سنة 1891م ،1ومنهم
كذلك من قال ّ
إن والدته كانت في سنة 1316ه1897/م 2في مدينة شاكي الواقعة تحت منطقة أوكي أوغن بوالية أويو

ّ
في جنوب نيجيريا الغربي ألبوين كريمين هما محمد مصطفى وحواء أوجوأوالبي ( ،)Ojuolapeوإن كان جده حبيب حال
بأسرة سارومي في مدينة إلورنّ ،
ثم هاجر إلى مدينة شاكي واستطونها بعد أن طال االغتراب وعفت مالمح االنتساب
بأسرة سارومي في مدينة إلورن.

نشأته:
ّ
ّ
ترعرع الشيخ أحمد أويلينجى تحت كنف أبيه مصطفى الذي كان ّ
طباال ،فتعلم منه ابنه ضرب الطبل في شيبوبته
ّ
تعلم علم ّ
الزراعة التي تعلمها عند جده (أبي ّأمه) .ويذكر أن جده هذا غير مسلم ّ
غني،
إضافة إلى مهارته خبرته كما
ّ
ّ
راعية ،فعلم حفيده أحمد ّ
عمليته ّ
الز ّ
وكان تحت رعايته العديد من العبيد الذين يساعدونه في ّ
الزراعة لتدريبه على
روح ّ
الجد في كسب األموال واألرزاق ،ورغبة في وراثته بممتلكاته.
مشايخه:
ّ
رضيعا ،ثم من ّ
ً
جده من جهة األم وإن كان هو غير
اتسم باألخالق الحميدة مما اكتسبه من أمه حواء منذ أن كان
إسالمي ّ
الدين إال أنه إسالمي األخالق واملروءة كعادة األفارقة في تربية األطفال ّ
الصغار تحت كنف الكبار ،ذلك ألنهم
(األفارقة) كانوا يحترمون ّ
ويبجلون ذوي املروءة واألخالق الحميدة كالعلماء واملشايخ في املجتمع 3ممزوجة بالجميع،
ّ
أسهمت صورة التربية ،إظهاره ،دعمت تقوية مهاراته واملواظبة.
أما من حيث ّ
التنشئة ،فيبدو أن الشيخ ّ
محب للعلم وأهله ،وإن كان قد نشأ تحت رعاية اإلنسان غير إسالمي العقيدة
والفكرة ،فما منعه ذلك من ّ
الدراسة القر ّ
آنية بمشيئته.
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بدأ الشيخ أويلينيجي قراءة القرآن الكريم في العاشرة من عمره عند ألفا ( )Alfaموس ى بحارة إسالي أونكيكي ( Isale
ّ ّ
إال ّ
جده الذي كان يسكن معه ،ومع ّ
 4)Onikekeبمدينة شاكي قرب بيت ّ
أن أحمد كان
أن أستاذه موس ى صديق لجده
ّ
ّ
بتعلمه القرآن ّ
الذهاب إلى األستاذ ذلك ،ألن ّ
ّ
اإلسالمية للمخالفة بينها
والدراسات
الجد ال يرض ى
يتوارى عن مراه عند
ّ
وبين عقيدته الإلسالمية ،وإن كان قد تعجب من ذلك بعد ومع ذلك تمكن من إنهاء قراءة القرآن الكريم خالل سنتين
ّ ّ ّ
ّ
علم ّ
وزيادة ،وإن كان فيه ّ
والتعليم في ذلك العصر ضئيل في املنطقة الت نشأ فيها الشيخ باملقارنة إلى
النظر ،ألن الت
يومنا هذا.
ألحق القدر أحمد أويلينجي بالعالمة اإلمام محمد األول أواليووال أولوري ( )Imam Olayiwola Oloreبمدينة إسيين
ّ
ً
صديقا ألستاذه األول موس ى (اإلمام ّ
السادس لجامع مدينة شاكي) .5تشوق أويلينجي باإللتحاق باإلمام
الذي كان
ّ
ّ
محمد األول بواسطة نجابة حبيبه جمعة أكيبي ( )Akepeالذي كان يتعلم عند اإلمام األول املتوفى سنة 1942م فأخبر
َ
األستاذ موس ى (أستاذه ّ
ّ
ّ
واإلسالمية عندهّ ،
فلما رأى األستاذ موس ى نشاطه ورغبته
العربية
األول) بتقدم في دراساته
ّ
الشديدة في العلم ،استأذن ّ
جده في إطالق سراحه لطلب العلم عند الشيخ محمد األول أوالييوال بمدينة إسيين
فرض ي بذلك ً
قسرا ،وهو ابن  15-13من العمر.
ّ
واإلسالمية من
مكث أحمد عند أستاذه العالمة أوواليووال بإسيين عشر سنوات ،فدرس كثيرا من العلوم العربية
والصرفّ ،
تفسير القرآن ،والفقه ،والحديث ،وعلم أصول الحديثّ ،
والنحو ،وما إلى ذلك .6ويحكى أنه كان ً
طالبا نج ًيبا
ّ
ً
ً
تعجب األستاذ نجابته ّ
وتفوقه على زمالئهّ ،
مساعدا بين زمالئه املتعلمين.
فعينه األستاذ أستاذا
كانت بين أويلينيجي وبين صديقة جمعة أكيبي ( ،)Akepeوالحاج بشرى أوالغنبي ( ،)Olagunjuزمالة ّ
علمية ،وإن كانا
ً
ّ
ً
إال ّأنه ّ
مساعدا بين ّ
بقية الزمالء .أما عند أستاذه موس ى
تفوق عليهم فيما بعد بتعيينه أستاذا
من ساداته عند الشيخ،
بحارة إسالي أونكيكي بمدينة شاكي .فلم تذكر املراجع أنه كانت بينه وبين بعض زمالة علمية كما يبدو الباحث.
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ويذكر أن له ّ
عدة أعمال علمية إال أن الباحث لم يحصل على أكثر من كتاب واحد ،وهو كتاب" :نفائس القلوب في
ّ
مآثر املحبوب" بخط تلميذه :أبوبكر أبارغدوما سنة 1402ه ،والذي أخذت منه هذه القصيدة.
أما من الناحية االجتماعية فالشيخ متزوج وأب له أوالد .وتوفي رحمه هللا في الغوس يوم ّ
السبت لعشر خلون من ذي
الحجة بعد العيد األضحى سنة 1387ه1968/م.7،
ّ
نص القصيدة:
أمن تعجب مـ ـ ـ ـ ــا دارت الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابع **

وقفت من خير في الناس الجواميـ ـ ـ ــع

**

ص ـ ـ ـ ـ ـدرا وروحا فتعيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القنائيـ ـ ـ ـ ـ ــع
ّ
إن عطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاته ً
قدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا طبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ـ ـ ـ ــع

ابن األمي ــر أمير الـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤمنـ ـ ــين كذا **

أجداده األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء هم أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميـ ـ ـ ـ ــع

أكرمتن ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أمير الـمؤمنين ندا **
ّ
يقمصنك كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ّ
ّ
قمصتنـ ـ ـ ـ ـ ــي حلة **
ّ
ال غرو أن يشبه الشبل بـ ـ ـ ـ ــالليث على**
شبهت ّ
ّ
باوا شعيب التو فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خـلق **

يؤتيك ربك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فيه القن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ـ ـ ـ ــع
من ّ
الجنات وم ـ ـ ـا فيه ّ
الرص ـ ـ ـ ـ ــائي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال به طرق الليث يالم ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

دع ذا فسل ال ــهموم عنك ايتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

عجب ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـهذا األمير ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي عطيته **

وال رأى مثله الراؤوف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الك ـ ــرم **
وراثه الـمج ـ ـ ـ ــد من أصل ألصل ل ـ ـ ـ ـ ــه **
ً
وأنت بـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ً
خضمـ ـ ـ ــا **
زخرا أمواجه
كل األمير لسواك أنت بـح ـ ـ ـ ـ ــر ّ
ّ
الندى **
سوى ّ
الن ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي الذي ليس له م ـ ـ ـ ـثــل **
ّ
والسادة ّ
الرحـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبه **

وخلق وندى يصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الـمص ـ ـ ـ ـ ــاني ـ ـ ــع
وال روى عنه ّ
الراؤول الـمطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي ـ ـ ــع
ّ
والدولة وألغني ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّل أواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
وليس يلغ ـ ـ ـى لك الـمثل الـم ـ ـ ـ ـ ـ ـرادي ـ ـ ــع
هم مـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضيح ثغاب جراش ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
من األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عطايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه متابيــع
شيب ّ
وشب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ّثبات مراف ـ ـي ـ ـ ــع

411

أمحد أويلينجي واعامهل حروف املعاين الثّنائية يف
قصيدته "املدح" :دراسة حنوية بالغية

بوالجوكو عبد الوهاب أفوليب

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

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ّ
واألولياء الكرام ّ
الزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد **
السحوب ّ
وأنت ّ
السماح من ال ّ
ـهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة **
ّ
فكنت أشكر مـ ـ ـ ـ ــن شكر الورى كلهم **
شكري بما في ّ
السم ـ ـ ـ ــاوات العلى كلهم**

واألرض لك بم ـ ـ ـا فيك من ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـي ــع

وافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ً
جزاك هللا جزاء ً
كافي ـ ـ ـ ـ ـ ــا **
ّ
وليس قحطل يكفيني بالشكر الـ ـ ـ ـ ـ ــذي**

س ـ ـبق ن ـ ـ ـ ــداك وءاتيه مواق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
أكرمتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وغواديهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ّ
الدوافي ــع

ورامس ـ ـ ـات الرياح في مواطنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا **
وم ـ ـ ـ ـ ـا ضياء النهار تكشف ً
ظلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا **

من الفال والعترى فيها الـمش ـ ـ ـ ــافي ــع

وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّل مكفهر سح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطرة **
ّ
ً
سمحا فداء لك األقوام كل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم **
لو كان حمدا وشكر يـخل ـ ـ ـ ـ ـدان الورى**
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال تالقيك بوس ى وبكى وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزى **
فـ ـ ـ ـ ـ ـال تزال بنعمى ّ
وغنى وكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى **
ال يتركنك إلى أيد العدا أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا **

بالغ الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايات ه ـ ـ ـ ـ ـ ـم فضل رفائيع
ّ
والنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّل داخيل بقائيع
إن شكروا ّ
الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائلين هم مق ـ ـ ـانيع

وما دجى الليل ما فيها الـمق ـ ـ ـ ــاسي ــع
ّ
وكل يـخموم سـم ـوم مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ّ
وكل أموالهم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــالت األصاب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ليخلدان ـ ـ ـ ـ ـك ّ
منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واليواف ـ ـيـ ـ ـ ــع
هنا سوى وهن ـ ـا ذاك مط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـي ـ ـ ـ ــع
عليا وحسنى ك ـ ـذا نهى كوان ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
هللا ّربك ال يبدو الـمخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ــع

وال إل ـ ـ ـ ـى من الذين ال أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت ـهم **
ّ
وال إل ـ ـ ـ ـى من الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذين ال تقى لـهم **

وال إل ـ ـ ـ ـ ـى من بأيديهم جوامـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

وال إلـ ـ ـ ـى الـح ـ ـ ـ ــارضين ال قنـ ـ ـ ـ ـ ــاع لـ ــهم **

وال إل ـ ـ ـ ـى من بأشرار مسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

وال إل ـ ـ ـ ـى من شكوك ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي قلوبـ ـ ـ ـ ــهم **

وف ـ ـ ـي نفوسهم ضرا مطـ ـ ـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ّ
كيد الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ــذين هم مراويع
من الدواب فتبعد ّ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواف ـ ـيـ ـ ــع

ينجيـ ـ ـ ـك ربك من شر األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ومـن **
ً
وشيطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وحزبـ ـ ـ ـهم **
إنسا وجنا
شر ّ
من ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر دهر ومن ّ
الدرام ـ ــجة **

مأمونة وال ـ ـ ـذين هم مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي ـ ـ ـ ـ ــع

كذا السيائر مـ ــا ثارت النواقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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ّ
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ّ
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة والتسليم م ـ ـوبدة **
واآلل ّ
والصحب واألزواج واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة **

ّ
ّ
على النبي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي منه الش ـرائي ـ ــع
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بعد أوالده ك ـ ـ ـ ـ ـل مـجـ ــامي ـ ـ ـ ــع

املضمون اإلجمالي للنص:

ّ
موضوع القصيدة هو "املدح" .إال ّ
أن الشاعر افتتح القصيدة في البيتين األولين بما يشبه مميزات الشعر الجاهلي من
ّ ّ
البدء بذكر األطالل واالعتزاز ّ
بالنفسّ ،
ثم دخل في مدح أمير املؤمنين وذكر فضائله الفذة التي جعلته نادر األمثال
شبهه بالشبل في املخبر مثل األسد .فقد مدحه طويال ودعا له بالحفظ واملغفرة ّ
فلذلك ّ
والنجاة من شرور األعداء حتى
ً
ّ
تقليدا لشعراء العصر العباس ي حين كثرت
بالصالة على النبي وأصحابه ،وأوالده ،وأزواجه عادة.
أنهى القصيدة

املدائح النبوية الشعرية فكانت القصائد تبدأ وتختم بالصالة على النبي واالستشفاع به ،والتوسل بجاهه نتيجة
للظروف العصيبة التي كان يعيشها املسلمون آنذاك وخاصة بعد ّت ّ
فرق مر الخالفة العباسية وسقوط بغداد في أيدي
التتار ،إذ أحس املسلمون بالحظ ،فصرفهم هذا عن العمل والجهاد إلى االستغراق الصوفي والتأمالت ّ
الروحية،
واإلسراف في ّ
الدعاء دون عمل وحركة تخلصهم.
دراسة إعمال حروف املعاني الثنائية في القصيدة:
ّ
و"عن" ،و"يا" ،و ْ
خط في ّ
ْ
ص ّ
السابق عبارة عن حروف معان ّ
الن ّ
"إن"
ثنائية وهيِ :م ْن ،و"في"،
فالكلمات التي تحتها
و"أن" ّ
و"لو" ،و"ال"ّ ،
الشرطية ،و"ما" النافيةْ ،
الناصبة للمضارع .وقد وردت هذه الحروف ألكثر من معنى ،وهذه
ً
املعاني تبرز عبر دراسة تلك الحروف واحدا تلو آخر.

-1

"م ْن"
الحرف ِ

فبالنظر إلى املواضع التي وقعت فيها ِ"م ْن" الجارة يالحظ ّأنها جاءت لخمسة معان هي:
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.1

ّ
التبعيض :وهو املعنى "الذي ّ
تقدر فيه ِ"م ْن" شيئا ببعض من نوعيته الكلية ،مثل قولك" :أكلت من
يفرق ْ
الطعام" وقرأت من القرآن" ،فهذا الذي ّ
"من" هذه من التي تفيد بيان الجنس "8كما سيأتي
من معانيها .فبإمعان النظر في أقوال الكاتب في النص مثل" :سوى النبي الذي ليس له مثيل ِمن
السوابيع" ،يفهم معنى التبعيض ب ـ ْ
األنام"...إلخ ،وقوله" :أمن تعجب ما دار ّ
ـ"من" .ففي الجملة
ِ
ّ ّ
ّ
ً
بعض الكاتب النبي الذي ال مثيل له من األنام ،إذ كان هذا النبي بعضا من األنام ،إال أنه جعله
ّ ّ
بعضا وجزء مستقال منهم ملا كان له من املزايا ّ
ً
الن ّ
والبشرية الشريفة ،وكذلك الحال في الجملة
بوية
ّ
ّ
السوابيع من أنواع ّ
حلت ْ
الثانية حيث جعل الكاتب ما دار ّ
"من" ّ
محل
التعجب أي منه ،فلذلك
ّ
التبعيض.

.2

.3

ويفهم من معانيها في ّ
الن ّ
ص معنى االستعالء وهي التي يفهم منها معنى "على" 9نحو قوله تعالى﴿ :
ونصرَنه ِمن القوِم [ ﴾...األنبياء ،]77:أي على القوم .وقد جاء هذا املعنى في موضع من ّ
الن ّ
ص هي
َ َ َ ْ َ ُ َ َْ ْ
حيث يقول الكاتب" :وقفت من خير في الناس" أي عليه ،ذلك ألن "وقف" فعل الزم ال ّ
يتعدى إال
ّ
جر "على" ،ولو ّ
فإنما هو رؤية معنوية في صورة لفظية مثل "في"ْ ،
بحرف ّ
و"من"،
تعدى بحرف آخر
ّ
وألن معنى الوقوع على ش يء...وهي املعنى الذي يناسب ّ
السياق ملا تعجب به من رؤية خير الناس.
حد كبير "م ْن" التبعيضية لوال أنها ّ
وتأتي بعد هذا ،ل ـ ـ"بيان الجنس" ّالذي يشبه إلى ّ
تقدر
ِ
ل ً
مثال :قبضت رطال من قمح ،واشتريت ً
خاتما من حديد.
بتخصيص الش يء دون غيره 10كأن تقو
فبالنظر في هذه ّ
ّ
الرحماء ّ
النصوص" :والسادة ّ
كل من صحبه" ،وقوله" :وراميات الرياح في
مواطنها من الفال والقرى" ،ولتحقيق هذا ّبين الكاتب نوع ّ
السادة ّ
الرحماء الذين استثناهم والنبي
ً
بيانا لجنس هؤالء ّ
والسذجاء في اإلمارة ّ
من الضحاضيح ّ
السادة
والسيادة ،فقال" :من صحبه"
ّ
ول َِّ َّ ِ
ين َم َعهُ أ َِشدَّاءُ َعلَى
الرحماء الكرماء ،وهذا بيان جنس يناسبهم ،قال تعالىُُ ﴿ :مَ َّم ٌد َر ُس ُ
اَّلل َوالذ َ
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الكفَّا ِر رَحاء ب ي ن هم[ ﴾...الفتح .]29:وكذا تكون "م ْن" ً
بيانا للجنس في الجملة األخيرةّ ،
ألن الفال
ِ
ْ ُ ُ َ َ ُ َْ َ ُ ْ
والقرى من جنس مواطن راميات الرياح ،وإن كان غيرهما من املواضع يصلح بأن يكون من ضمن
الرياح ،إال ّ
مواطن رميات ّ
أن ذكرهما بيان لجنس املواطن.
.4

ّ
ترد "من" أيضا "ابتداء الغاية" في املكان ،كأن يقال :أخذت الكتاب من الجامعة إلى ّ
السكان،
ويقول تعالىِ ﴿ :م ْن َوَرائِ ِه ْم َج َهن َُّم [ ﴾...الجاثية ،]10:وقولهِ ...﴿ :م ْن َوَر ِاء ِح َجاب[ ﴾...األحزاب.]53:
وعلى هذا النحو قول الكاتب:
يقمصنك كما ّ
ّ
قمصتني حلة ** من الجنان وما فيه ّ
الرصائيع.

ّ
فمن في البيت ابتداء للغاية ،إذ املقصود أن ّ
يقمص هللا ممدوحه بحلة أصلها من الجنان ال غير.
.5

أما املعنى األكثر ً
ورودا في النص هو املجاوزة أو املزاولة كما سماها املالقي ،11وهي التي تكون بمعنى
"عن" مثل :روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،ويقول تعالى ﴿ :الَّ ِذي أَطْ َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوع َو َآمنَ ُه ْم ِم ْن
َخ ْوف﴾ [القريش ،]4:أي عن الجوع وعن الخوف .ومن نصوص هذا املعنى قوله :وراثة املجد من
شر دهر ومن ّ
شر األنام ومن كيد الحساد ،....من ّ
أصل ال أصل له ،ينجيك ربك من ّ
شر الدرامجة.

وقوله:
لو كان حمد وال شكريخلدان الورى **

ّ
ليخلدانك مني واليوفيع.

محل ْ
فلحلول ْ
"من" ّ
"عن" في كل من النصوص السابقة تعتبر بمعنى املجاوزة ،فيقال :ينجيك ّربك من ّ
شر األنام ومن
شر دهر ّ
شرهم وكيدهم ،وكما يبعدك عن ّ
كيد الحساد ،أي :يبعدك عن ّ
وشر الشياطين.
مني واليوافيع أي ليخلدك حمد وشكر اللذان صد ا ّ
ويقال :لو كان حمد وشكر يخلدان الورى**ليخلدانك ّ
عني.
ر
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-2

الحرف "في"

ّ
ّ
وردت "في" في أكثر من موضع في ّ
الن ّ
ّ
أصلي وهو الوعاء
ص كما أشار إلى ذلك التشخيص إال ّأنها جاءت بمعنى واحد
ّ
املكانية 12على سبيل املجاز فيوجد من أمثلته قوله" :وال رأى مثله الراؤون في الكرم ،شكري بما في ا ّ
ّ
الظ ّ
لسماوات
رفية
العلى كلهم" ،و"ما دجى الليل ما فيها املقاسيع" ،وال إلى من شكوك في قلوبهم وفي نفوسهم ّ
ضر مطاليع فبمعنى "في" في
جميع ّ
النصوص ما كان إال وعاء ظرفية مكانية.
الحرف "عن"
-3
وردت ْ
"عن" في النص مرتين وكلتاهما كانتا بمعنى املزايلة أو املجاوزة كما يرى البصريون ،13أوالهما قول الكاتب :وال
رأي عنه ّ
الراؤون املطاليع ،وثانيتهما قوله أيضا :دع ذا فسل الهموم عنك أيتها .فهي في تينك الجملتين كالتي في قوله
ك[ ﴾...التوبة ،]43:وقولهَ ...﴿ :وَك ِف ْر َعنَّا َسيِئَاتِنَا[ ﴾...آل عمران.]193:
تعالىَ ...﴿ :ع َفا َّ
اَّللُ َعْن َ
-4

الحرف "يا"

ّ
ّ
النداء أو ّ
إال ّ
تثبت الدقة املتناهية ّ
أن "يا" لم ترد في النص غير ّ
التنبيه الذي هو معناها
مرة واحدة ،ولم يكن معناها
الحقيقي الوحيد كما يالحظ هذا في قوله" :أكرمتني يا أمير املؤمنين ندا" ،فقد نادى الكاتب أمير املؤمنين ل ّلتنبيه
ّ
واالستماع إليه ّ
حتى نصب كلمة "أمير" التي هي مضاف إلى مضاف إليه "املؤمنين".

ْ
ّ
الشرطية
الحرف "إن"
-5
شرطيا في املوضع الوحيد الذي جاءت فيه وهوْ :
وردت ْ
"إن" في النص ً
ًّ
"إن شكروا التأليف هم مقاميع" فظاهر
جوابا
ّ
ّ
إال ّ
أن ْ
النص يبدي ّ
الشرط في كون ّ
ّ
ًّ
األول ً
ماضيا.
اسما ،واآلخر فعال
أن الجزاء يخالف
شرطية ال غير،
"إن"
ّ
الحرف "ما" النافية

-6
ّ
النظر الدقيق في موضع "ما" في النص يؤكد ّأنها لم تكن إال لنفي في قول الكاتب:
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ْ
تكشفن ظلماء ** وما دجى الليل ما فيها املقاسيع.
وما ضياء النهار

أي :ليس ضياء ّ
النهار بمستطيع أن يكشف الظلم ،وكذلك دجى الليل ،فهذا نفي تام ال غير.

الحرف "لو" الشرطية
-7
ّ
ّ
"إن" ،إال ّأنها لم تجزم كما يجزم بـ ـ ْ
معنى هذه "لو" الشرطية هو االمتناع بمنزلة ْ
ـ"إن" ،فتفسير معناها بهذا املعنى إنما
كان في الجملة الواجبة ألنها األصل ،والنفي داخلة عليها فمثاله في النص على هذا املعنى قوله:
ّ
لو كان حمد وشكريخلدان الورى**ليخلدانك مني واليوافيع.
ّ
ً
ممتنعا إخالد الحمد والشكر الورى.
ففي هذا معنى االمتناع إذ كان
-8

الحرف "ال" النافية

األول هو ّ
مقسم إلى معنيين .فاملعنى ّ
ال يعدو معنى "ال" النافية ،في هذا النص على معنى ّ
النفي بمعنى "لم" ،إذ جاء
ّ
املنفي على صورة الفعل املاض ي بمعنى "لم" بقوله :وال رأى مثله الراؤون في الكرم ،وجاء املنفي في املعنى الثاني على
معنى املاض ي بصورة املضارع ومعناها هنا ّ
النفي للمستقبل وهو ّ
الدعاء ،كما ّيتضح هذا في قول الكاتب :فال تالقيك

بوس ى ،وبكى ،وغزى ،وقوله :فال تزال بنعمى وغنى وكفى ،وقوله :ال يتركنك إلى أيدي العدا ً
أبدا .وقوله:
وال إلى من الذين ال تقى لهم ** وال إلى من بأيديهم جواميع.
-9

ْ ّ
الحرف "أن" الناصبة للفعل املضارع

ّ
"أن" في هذا ّ
معنى ْ
ّ
الن ّ
تتخصص باملستقبل إال بدخولها عليه،14
ص االستقبال لدخولها على املضارع ونصبها ّإياه ،إذ ال
ّ
َ ّ
ّ
ّ
وقد تعين هذا في قول الكاتب" :ال غرو أن يشبه الشبل بالليث" ،وعلى حد ذلك قوله تعالىَ ﴿ :ما َكا َن لِبَ َشر أَ ْن يُ ْؤتِيَهُ َّ
اَّللُ
ِ
ْم َوالنُّبُ َّوةَ[ ﴾...آل عمران.]79:
اب َو ْ
الْكتَ َ
اْلُك َ
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الخاتمة
اعتنى هذا البحث بدراسة إعمال حروف املعاني الثنائية عند الشيخ أحمد أويلينجي من خالل قصيدته "املدح "
منعرجا إلى البحث عن معاني هذه الحروف في القصيدة وأصالتها ملناسبة النصوص التي وردت فيها  .ويالحظ عناية
ّ
الجلي األثر باستعمال هذه الحروف استعماال مناسبا قدر اإلمكان سواءا في معانيها األصلية
الشاعر الفائقة اهتمامه
أما الفرعية.
وقد يرجع سبب إعمال كثير من هذه الحروف في معانيها الفرعية إلى مقتض ى السياق النص ي ،إذ ّ
أن دوافع االستعمال
ولكل مقام مقالّ ،
تقتضيها الظروف واألحوالّ ،
ولكل رجال ،وليست قاعدة "مطابقة الكالم املقتض ى الحال مع
فصاحته البالغية" فيما يصدره األديب وينتجه ببعيدة.
ّ
هذا ،وليس بغريب العثور في ّ
كل عمل إنساني على ما قد يخالف املألوف من القواعد اللغوية ،كما يوجد ذلك عند
املؤلف وخاصة في معظم ألفاظ القافية وبعض مفردات أخرى من حيث زيادة حرف أو نقصانه ،وهذه املخالفة قد
يرجع سببها إلى األديب املنتج نفسه نتيجة االستعجال أو االرتجال وقت إعداد عمله وتقديمه للعالم ،أو تصرف
النساخ ،أو قلة اإلمكانيات املتوفرة لطباعة العمل ونشره ،ذلك ّ
ألن املفهوم من مقدمة الكتاب الذي نشرت فيه هذه
القصيدة أن طالبه :الشيخ أبوبكر أبارغدوما اإللوري هو الذي جمعه وقدمه ّ
للتوزيع نيابة عن شيخه املؤلف .وقد

تكون غير ذلك من األسباب.
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