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 شروط النشر في املجلة 

ْم" أن تكون مبتكرة ولم يسبق نشرها   •
َ
يشترط في األبحاث والدراسات املقدمة للنشر في مجلة "َمال

 في أي وسيلة نشر أخرى. 

 يجب أن يستهل البحث بصفحة مستقلة تحتوي على ملخص البحث.  •

( أو عن طريق البريد  www.malamjournal.orgاملوقع،)ترسل البحوث والدراسات عبر هذا  •

 (.  Wordمرفقا في محرر )وورد       (malam@udusok.edu.ng)األلكتروني:  

 Sakkalحات، بنوع الخط أال يتجاوز البحث املرسل عشرين صفحة، وال يقل عن عشر صف •

majalla ( مع كتابة اإلحاالت واملراجع في آخر البحث. 18حجم ) 

أن يلتزم الباحث التدقيق في كتابة النص، إذ ال تتحمل املجلة األخطاء اللغوية واإلمالئية الواردة   •

 في البحث. 

كيم  تعرض البحوث على محكمين متخصصين لبيان مدى صالحيتها للنشر، وتبقى عملية التح •

 سرية.

 .ال ترد البحوث املرسلة إلى املجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أم لم تنشر •

قبل البحوث املكتوبة باللغة اإلنجليزية في حاالت استثنائية   •
ُ
لغة املجلة هي اللغة العربية، وقد ت

 نادرة.

 www.malamjournal.org يمكن تسليم البحث عبر املوقع اإللكتروني للمجلة:   •

البحوث والدراسات املنشورة في املجلة تعّبر عن آراء أصحابها فقط، وال تعكس بالضرورة رأي   •

 . املجلة

 

 

http://www.malamjournal.org/
mailto:malam@udusok.edu.ng
http://www.malamjournal.org/
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 هيئة التحرير

ـــكتستاذ الداأل  ـــ ـــ ـــــ ــ  رئيس التحرير                        ناصر أحمد صكتو ور ــ

ـــاألست ــ ـــ ـــــــ ــ ــ ـــاذ الدكتور صالح بال ألجنـ ـــ  عضو                                                                اري ــ

ـــالدكت ـــــــ ـــــ ــ ـــور أبـ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــوبكر عبــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  " "                         د امللك ـــ

ـــــاألستاذ الدكتور أبوبكر أبوبكر ي ــ  " "   اغول ـــ

ـــاألست ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــااذ الدكتور كمـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــــل بــ ـــــــ  "              "    ابكرــ

ـــــــكتستاذ الداأل  ــ ـــور محمد أرزكـ ـــــ ـــ ــ ــ  " "                                                   ا طنزاكيـ

ـــالدكت ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــور علـ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــي مــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــاملــــ ـــــــ  " "    يـــــ

ــــــــالدكت ـــــ ــ ــــور نـ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــور عتيق بالربــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  " وسكرتير  "    يـــ
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 املستشارون 

 الباقي شعيب أغاك  األستاذ الدكتور عبد 

 قسم اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودي، صكتو 

 

 األستاذ الدكتور ثاني عمر موس ى 

 قسم اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودي، صكتو 

 

 األستاذ الدكتور محمود مشهود جمبا 

 جامعة والية كورا، مليتي 

 

 األستاذ الدكتور يحيى إمام سليمان

 ايرو، كنو قسم اللغة العربية، جامعة ب

 

 محمد   آدمالدكتور عمر 

 التطبيقية   فنون لمعهد كدونا ل
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 نبذة عن أصحاب املقاالت 
َوا   -1

ُ
قسم اللغة العربية،  جامعة عثمان بن فودي    طالب على مستوى الدكتوراه،  -عبد هللا محمد ِإغ

 نيجيريا –صكتو 

 والية َزْمَفَرا. محاضرة بكلية التربية، َمُرو  -  و آسية سعاد َمْيَتاَي  -2

ش ي، قسم الدراسات العربية، جامعة والية نصراوا، كيفي -3
ْ
 نيجيريا  -األستاذ الدكتور آدم أيوب ِبن

 جامعة الجزيرة )السودان( ، دكتوراه نهى علي عوض العليم علي -4
 طالب دكتوراه جامعة الجزيرة )السودان( ، ونافع ثالث آدم -5

 التعاليم اإلسالمية جامع كنكنو كدونا نيجيريامحاضر بكلية تطبيق ، منصور محمد إلياس  -6

 قسم اللغة العربية, كلية عمر سليمان للتربية غشوا, والية يوبي ،عّباس علي -7

 قسم اللغة العربية, كلية أمين صالح للتربية أزري, والية بوثي  ،موس ى يعقوب محمد -8

 دوتسنما كشنه قسم اللغة العربيةكلية عيس ى كيت للتربية  ،سنوس ي بال محمد -9

 قسم اللغة العربيةكلية شيخ شاغاري للتربية صكتو  ،وبلو أبو بكر مرنا -10

 جامعة الفيدرالية دوثنما كشنة  ،عمر أبا توفا -11
 قسم اللغة العربية الجامعة الفدرالية دوظنما، كظنا  ،سراج علي بالربي -12
 نيجيريا  -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو،  كنو ،د. أول إدريس عثمان -13
قسم اللغويات واللغات اإلفريقية واللغات األروبية، جامعة   ،الدكتور عبد الرزاق محمد كاتبي -14

 إلورن   -والية كوارا، مليتي 
 كلية التعليم املستمر، شعبة اللغة العربية جامعة بايرو كنو  ،د/ عمر باوا موس ى -15
 التطبيقية، كدونا ، نيجيرياقسم اللغات، معهد كدونا للفنون  ، الدكتور عمر آدم محمد -16
 نيجيريا -قسم اللغة العربية، جامعة عثمان بن فوديو، صكتو   ،ومحمد عثمان علي -17
 د. ناصر أحمد صكتو، املحاضر بقسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي، صكتو نيجيريا أ.  -18
ىِري، شعبة اللغة العربية قسم اللغات الجامعة الفدرالية كاش -19

ّ
رى، والية غومبى  والحسن شيحو َمل

 نيجيريا  

 الجامعة فيدارلية الفيا،الفيا والية نصراوا ، ادهم ميتكردا طلحة  -20

 الجامعة فيدارلية الفيا،الفيا والية نصراوا ،  يحي طاهر طن عياو   -21
 قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كانو  ،د. محمد النظيف بثي -22
قسم الدراسات العربية، كلية اآلداب، جامعة الفدرالية دوظنما   ،الدكتور أمين عمر فاروق -23

 كشينة  
 جامعة عثمان بن فودي، قسم اللغة العربية ،الدكتور نور عتيق بالربي -24
 كلية شيخ شاغاري للتربية صكتو، قسم اللغة العربية ،وبخاري عمر بزا  -25
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َبا محمد إنو -26
ُ
  FRCNشارع  مدرسة شيخ حمدان بن راشد الثانوية النموذجية  ، الدكتور  أ

 نيجيريا-غواغوالد أبوجا
- غواغوالد أبوجا FRCNشارع  مدرسة شيخ حمدان بن راشد الثانوية النموذجية ،و ناصر بال -27

 نيجيريا

 قسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو  ،األستاذ الدكتور: ناصر أحمد صكتو -28

قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية محمد غوني للشريعة  ، الكافي عثمان البشيروعبد  -29

 والقانون والدراسات اإلسالمية ميدغري 

ْن  -30 ْوّيِ
َ
ْوَوت

ُ
ْول
َ
 ،الدكتور عبدهللا عبدالرزاق أ

HEAD, LAGOS OPERATION CENTER & LIAISON OFFICE, DEPARTMENT OF EXAMINATION 

ADMINSTRATION, NATIONAL BORAD FOR ARABIC AND ISLAMIC STUDIES (NBAIS 
 .كلية اآلداب، جامعة والية بوتش ي، غطو طالب الدراسات العليا )دكتوراه،، عبد الحكيم عبد الرحمن -31
 غومبي نيجيريا ة يببلروال محاضر بقسم اللغة العربية في كلية التربية  ،محمد بشير محمد  -32
 غومبي نيجيريا ة يببلروال محاضر بقسم اللغة العربية في كلية التربية  ،وعثمان الميطودوو  -33

عضو اللجنة الوطنية ملعرفة القراءة والكتابة تعليم الكبار    ،الدكتور عبد الكريم أبوبكر الصالتي -34

 . وغير الرسمي والية كنو
، كنتغورا، والية نيجر، 128كلية نغومظى للعلوم والدراسات اإلسالمية، ص. ب   ، عبد الكبير محمد الجامع -35

 نيجيريا
، كاقنغو، منا، 133معهد فاطمة المي أبوبكر للشريعة والدراسات اإلدارية، ص.ب ،وعبد السالم حمزة موس ى  -36

 .والية نيجر، نيجيريا

 . جامعة ميدغري ، محاضر بقسم   الدراسات العربية،  الدكتور علي العدوي الهدى  -37
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ش ي
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 بوتش ي 

ىِري   صكتو د. ناصر أحمد أ. 
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َ
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 كلمة العدد 

 .ة والسالم على من ال نبي بعدهالحمد هلل وحده، والصال 

 بعد:و 

من السلسلة الكتاب األول /رابعمجلة "مالم" للدراسات العربية أن تقدم إلى  القراء األعزاء عددها ال ريس

 الجديدة التي يصدرها قسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو، نيجيريا.  

  . ي عامةفي الشعب النيجيري خاصة والعرب رافدا ثريا يرسم مالمح مستقبل اللغة العربية هذا العدد يشكل

   أن يسهم  أرجوو  . وبالغيةوأدبية ثقافية قضايا لغوية و تمحور حول تمقالة، وعشرين أربع يحتوي على و 

ر الباحثين الكرام والقراء األعزاء بأن املجلة  و . لدى الدارسين والثقافةإسهاما فاعال في تعميق الفكر 
ّ
نذك

 .  http://www.malamjournal.org متوفرة بجميع أعدادها على املوقع اإللكتروني للمجلة: 

أعضاء هيئة التحرير وعملهم الدؤوب   تحركأذكر  أن هذا الجهد لم يكن ليرى النور لوال  أن  يفوتني  أخيرا ال  و 

سكرتير التحرير، األخ النجيب، الدكتور نور عتيق  وأخص بالذكر  ،  القراء الكرامعلى إنجازه ووضعه بين أيد  

زاء أوفى، ويجعل هذا  بالربي الذي سهر الليالي على راحة القراء والباحثين، وهللا أسأل أن يجزي الجميع ج

وأخيرا، أنّوه بأن كل ما أبدي في املجلة يعبر عن   الجهد إضافة مفيدة في خدمة اللغة العربية وآدابها وثقافتها.

 آراء أصحاب املقاالت وال يعكس بالضرورة رأي املجلة.  

 . وشكرا

 

 األستاذ الدكتور ناصر أحمد صكتو

 العربيةرئيس التحرير للمجلة، ورئيس قسم اللغة 

 جامعة عثمان بن فودي صكتو، نيجيريا. 

http://www.malamjournal.org/
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 أسلوب النداء يف سورة آل عمران الكرمية: دراسة حنوية  

عدإد:    إ 
غَُوا 

ِ
 1عبد هللا محمد ا

 نيجرياي  –قسم اللغة العربية،  جامعة عثمان بن فودي صكتو   طالب على مستوى الدكتوراه،
 2و آ س ية سعاد َمْيتَايَ 

 حماضرة بكلية الرتبية، َمُرو والية َزْمَفرَا.
 ابمللخص:

 " حتدث عن أسلوبحنويةإن هذا البحث بــعنوان "أسلوب النداء يف سورة آل عمران الكرمية: دراسة  
الّنداء لغة واصطالحا عند النحويني، وأدوات النداء، وحكمه اإلعرايب من خالل سورة آل عمران 
الكرمية، وحتدث عن استعمال حرف النداء )اي( يف السورة، وحذف حرف النداء ، وما يقل حذفه 

َناَدى املفرد العلم وإعرابه يف السورة، مث تطرق إىل يف السورة، وتكلم عن 
ُ
ف النداء استعمال حر امل

)أي( يف السورة، وانصب املنادى وأقوال  العلماء عنه، وكذلك حتدث البحث عن  املنادى املضاف 
إىل ايء املتكلم، ومسألة )اللهم( وورودها يف السورة،حيث بني الباحثان أبنه ورد  مرة واحدة يف السورة 

وجيزة ودوان النتائج اليت توصال وموقف النحويني من هذه املسألة، مث ختم الباحثان دراستهما خبامتة 
 إليها يف البحث.

ABSTRACT 

This paper titled “method for calling in the holy chapter Al-Imran” Grammatical 

study. It discusses on the method for calling literary and technically by the 

Grammarians, the calling tools, and its stand in the grammatic aspect in the holy 

chapter “Al-Imran”. And it also discusses on the uses of calling alphabet (Ya) in 

the chapter, erase of calling alphabet, and the low rate of its disappearing in the 

chapter. It also discusses on the singular popular caller and its grammatic aspect, 

then, the paper focuses on the applications of calling alphabet (ay) in the chapter, 

 
1 egwamama4@gmail.com/ GSM:+2347036772288 
2 asiyamaitaya@gmail.com/ GSM: +2348066185123 
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what can make a caller with Nasba and the view of scholars on that. Also the 

research discusses on the caller which relay on (Ya’ Al-Mutakallim), the issue of 

(Allahumma) and its appearing in the chapter, the two researchers explain that, it 

appeared once in the chapter, and the views of Grammarians on this matter. Then, 

the two researchers concluded their study with brief conclusion and outlined the 

outcomes of their research. 

 املقدمة 

الحمد هلل بجميع محامده، على جميل عوائده، الذي خلق العالم بقدرته كما أراد واختار. والصالة والسالم 

على سيدنا محمد خير األنام، الذى أنزل عليه القرآن بلسان عربي مبين، وعلى آله الكرام البررة، وأصحابه  

 الظالم.مصابيح 

وبعد: فالّنداء هو الطريقة املثلى في العملّية التخاطبّية التواصلّية بين أفراد املجتمع ،  تكمن أهميته في  

الدور الذي يؤديه في الحياة البشرية ووظيفته في التواصل بينهم ، فإذا كان التواصل ال يتم إال استنادا إلى  

التخاطب ؛ ألنه يعد وسيلة لعقد الصلة بين املناِدي )صاحب  التخاطب ، فإن الّنداء أبرز أدوات هذا 

الخطاب(  واملناَدى )املتلقي(. والتركيب الندائي من الظواهر التركيبية التي اهتم بها النحويون والبالغيون  

من حيث سالمته النحوية واستقامته الداللية ، وقد تكاتفت جهود العلماء القدامى ـ بصرييهم وكوفييهم في  

الجة التركيب الندائي ، فاعتنى النحويون بصحة التركيب، وما وراء هذه الصحة التركيبية من معان  مع

مجازية كانت محل عناية البالغيين ، ومن ثم يتبين أن هناك ارتباطا وثيقا بين الّنحو والبالغة ؛ ألّن الهدف  

وصول وتسهيل طرق فهم أسلوب  النهائي ألي عمل لغوي هو الداللة. والهدف من هذا البحث هو تيسير ال

 النداء وأحكامه النحوية والبالغية لدى طالب العربية والناطقين بها، والبحث مرتب على الهيكل التالي:

 النقطة األولى: الّنداء في اللغة وفي اصطالح النحويين. 

 النقطة الثانية: أدوات النداء. 

 من خالل سورة آل عمران الكريمة.   النقطة الثالثة: دراسة تطبيقية للنداء وحكمه اإلعرابي

داء في اللغة  وفي اصطالح النحويين : 
ّ
 النقطة األولى: الن

 ( 1)للنداء أهمية بالغة في العملية التخاطبية وهذا ما أدى إلى أن يحتل حيزا متميزا في مدرستي البصرة 

   ، فالحديث عن  النداء  يستلزم االستهالل بتحديد مفهومه اللغوي . (2) والكوفة

ْوت من حيث   داء للصَّ ِديٌّ رفيع ، واستعارة الّنِ
َ
وبة ، يقال : صوت ن

ُ
ط َدى ، أي : الرُّ النداء بكسر النون من النَّ

ِمِه َحُسَن كالُمه
َ
 ف
ُ
ُر رطوبة

ُ
ث
ْ
ُهوُرُه ، وقد يضم مثل الُدعاُء والُرغاُء ، وناداُه 3إّن من تك

ُ
وت وظ ُع الصَّ

ْ
، والّنداء رف

 وِنداًء، أي :
ً
ْوا ،   4صاح به  ُمناداة

َ
ْه ، ولالثنين : تعاليا ، وللرجال : تعال

َ
، تقول العرب في النداء للرجل : تعال

ْي ، وللنساء : تعالين . وال يبالون إن كان املدعّو في مكان أعلى من مكان الداعي ، أو في مكاٍن  
َ
وللمرأة : تعال
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هبا  ، 6، وقد يطلق النداء على الصوت الذي يفهم منه املعنى  5دونه
ْ
بَعد َمذ

َ
 من فالن، أي أ

ً
دى صْوتا

ْ
ن
َ
وفالن أ

ُع صوًتا
َ
ْرف

َ
 .7وأ

ز في تعريفه 
ّ
عّرف النحويون النداء وفق منطلقاتهم النظرية ، فمن نظر إليه وظيفّيا كان هذا منطلقه ، فرك

بحرف  على الجانب اللغوي الوظيفي ، فيقول عنه : هو دعوة املخاطب أو تنبيه املدعو ليقبل عليك وذلك 

ْت ُهَو ِمْن ِعْنِد   . مثل قوله تعالى : "... 8نائب عن كلمة "أدعو"ملفوظ به أو مقّدر 
َ
ال
َ
ا ق

َ
ِك َهذ

َ
ى ل

َّ
ن
َ
اَل َيا َمْرَيُم أ

َ
ق

"... ِ
َّ

، فقد وّجه الخطاب إلى مريم بحرف الّنداء الّصريح ، وقد يكون حرف الّنداء مقدرا ، مثل قوله   9َّللا

 "تعالى :
َ ْ
ُه امل

ْ
َناَدت

َ
ْحَراِب ..."ف ِ

ْ
ي ِفي امل ِ

ّ
اِئٌم ُيَصل

َ
 َوُهَو ق

ُ
ة
َ
ِئك

َ
وتنبيه املخاطب  يقصد به اختصاصه  من بين   ، 10ال

سائر الناس بما يرايده من أمر أو نهي أو غيره ، يقول سيبويه : "املنادى مختّص من بين أمته ، ألمرك ونهيك  

موقعه اإلعرابي، مثل سيبويه الذي عّرف   ومن نظر إلى أحواله اإلعرابية عّرفه انطالقا من .11أو خبرك" 

الّنداء،  فقال : "إن الّنداء كل اسم مضاف فيه فهو نصٌب على إضمار الفعل املتروك إظهاُره  واملفرد رفٌع  

 .12"وهو في موضع اسٍم منصوب

َناَدى؛ لقيامه مقام الفعل  )أدعو( أو ) 
ُ
أنادي( ،  يبدو من كالم سيبويه  أن حرف الّنداء عمل الّنصب في امل

 يقاس 
ً

َناَدى أمر مختلف فيه ومع ذلك فإنه يجوز عنده أصال
ُ
لكن كون حرف النداء هو عامل النصب في امل

املفهوم من هذه التعريفات هو أن النداء  يحمل في معانيه الدعوة  والطلب ، واإلقبال مع  .  13عليه غيره 

 إشارة إلى حذف الفعل ، وإنابة حرف النداء منابه.

لنداء أكثر دورانا على ألسنة العرب؛ ألنه أول كل كالم ، قال سيبويه: "وإنما فعلوا هذا بالنداء  وأسلوب ا

ب عليك ، فهو أول كّل  
َ
لكثرته في كالمهم ، وألن أول الكالم هو النداء ، إال أن تدعه استغناء بإقبال املخاط

م  عليك ، فلما كثر وكان األول في كل مو 
َّ
 .14ضع، حذفوا منه تخفيفا....." كالم لك، به تعطف املتكل

 النقطة الثانية: أدوات النداء: 

تنقسم أدوات الَنداء التي بها ينّبه املدعو إلى ثالثة أقسام وهي : )يا( و)أيا( و)هيا( للبعيد ، و)أي( و)الهمزة(   

 للقريب ، و )وا( للندبة .  

 وقد جمعها ابن مالك في قوله :

اِء َيا    ــالنَّ
َ
ْو ك

َ
اِء أ ُمَنـــــاَدى النَّ

ْ
ي   *ِلل

َ
ا  َوأ

َ
ــــذ

َ
ـــمَّ  َوآ ك

ُ
َيــــا ث

َ
 َهــــــَيا    أ

ِدْب                   
ُ
ْن ن

َ
اِني َو َوا مِل َهْمُز ِللدَّ

ْ
ْبِس اْجُتِنْب     *َوال

َّ
َدى الل

َ
ْيُر َوا ل

َ
ْو َيا َوغ

َ
 15أ

أي: ال يخلو املنادى من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب، فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد  

ا، فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء "يا وأي وآ وهيا" وإن كان قريبا  كالنائم والساهي أو قريب
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فله الهمزة "أ" نحو: أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو املتفجع عليه أو املتوجع منه، فله "وا" نحو: وازيداه،  

 16نعت يا. وواظهراه، و)َيا( أيضا عند عدم التباسه بغير املندوب فإن التبس تعينت )َوا( وامت

إال أن )يا( أكثر ورودا ،  ، ورودهما في سورة آل عمران الكريمة كثرة واملهّم من هذه األدوات، )يا( و)أي( ل 

 وسيحاول الباحثان الوقوف عندهما  بدأ بـ )يا( . 

 النقطة الثالثة: دراسة تطبيقية للنداء وحكمه اإلعرابي من خالل سورة آل عمران الكريمة .

 النداء )يا( في سورة آل عمران الكريمة : ستعمال حرف ا  -أ

. ومعنى ذلك أنها  17يا:  أصل حروف الّنداء ، وأعّم أدواته ، وأكثرها استخداما ، فهي تدخل في كل نداء

تستعمل لنداء القريب والبعيد وفي االستغاثة والندبة ، وقد قال فيها سيبويه: "وأما )يا( فتنبيه ، أال تراها  

 . 19، لذلك سميت بأم باب النداء18كأنك تنبه املأمور  في النداء وفي األمر 

 كالنائم  
ً
واختلف الّنحاة في استعمال )َيا( ، فذهب جل النحويين إلى أن )يا( لنداء البعيد مسافة أو حكما

ذي  يعتنى به  
ّ
: ، وقيل  20مثال ، وقيل : ينادى بها القريب على سبيل التوكيد اهتماًما بما يتلو النداء والكالم ال

، وعلة ذلك  كثرة استعمالها ، وهي أهم األدوات استعملت في سورة آل عمران  21مشتركة  بين القريب والبعيد 

فاِك   الكريمة  لنداء البعيد ،  ووردت أربع عشرة مرة ، كقوله تعالى:
َ
َ اْصط

َّ
 يا َمْرَيُم ِإنَّ َّللا

ُ
ة
َ
الِئك

َ ْ
ِت امل

َ
 قال

ْ
"َوِإذ

فاِك َعلى ِنساِء 
َ
َرِك َواْصط هَّ

َ
يَن"َوط ِ

َ
عامل

ْ
( الواو عاطفة والجملة معطوفة، فقد عطف   22 ال

ُ
ة
َ
الِئك

َ ْ
ِت امل

َ
 قال

ْ
)َوِإذ

قصة البنت على قصة أمها ملا بينهما من كمال املناسبة. وتعطف "إذ" على الظرف السابق وأن تعلقه باذكر  

فاِك(  محذوفا، وقالت املالئكة: فعل وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها )يا َم 
َ
َ اْصط

َّ
ْرَيُم ِإنَّ َّللا

يا حرف نداء ومريم منادى مفرد علم وإن واسمها، وجملة اصطفاك خبر إن والجملة كلها مقول القول  

يَن( الفعالن معطوفان على اصطفاك وعلى نساء متعلقان باصطفاك   ِ
َ
عامل

ْ
فاِك َعلى ِنساِء ال

َ
َرِك َواْصط هَّ

َ
)َوط

يالحظ من اآلية السابقة أنه  تّم توجيه النداء إلى املخاطبة بلفظ )َيا( تنبيها  و  23والعاملين مضاف إليه. 

، وكان النداء للبعيد؛ ألنه حصل بين العباد ورّب  رب العزة والكبرياء سبحانه وتعالىلإلصغاء وسماع ما يريده  

 .العباد

 حذف حرف النداء :   -ب

األدوات األخرى ويبقى تقديرا ؛ ألنها أكثر أحرف    يجوز عند النحويين حذف حرف النداء لفظا دون غيره من

، وال ينادى اسم هللا عز وجل إال بها  أي: بحرف النداء إما ظاهرا أو تقديرا، وفي سورة آل    24النداء استعماال 

 رَ عمران الكريمة الكريمة قد وردت ست عشرة مرة ، قال  تعالى : "
َ

اِس ِلَيْوٍم ال َك َجاِمُع النَّ َنا ِإنَّ ْيَب ِفيِه ِإنَّ  َربَّ

يَعاَد"  ِ
ْ
 امل

ُ
ِلف

ْ
 ُيخ

َ
َ ال

َّ
 . 25َّللا
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ورد النداء في اآلية السابقة بال أداة ، ويكثر ذلك  في نداء هللا تعالى ودعائه  ويكون الحذف لفظيا مع مالحظته  

َنا، فـ )تقديرا  يوحي  بأّن  ، فالحذف 26مضاف ، والتقدير: يا ربنا  بأداة نداء محذوفة منصوب(  منادى َربَّ

املناَدى ـ وهو رب العزة ـ أقرب من املناِدي إلى حّدٍ ال يحتاج إلى ذكر أداة لشدة قربه إليه ، فقول الداعي )يا  

 رب( يعبر عن مسيس حاجة نفسه ملا يدعو به ، أو استغاثته أو نحو ذلك.

 ما يقل فيه الحذف :  -ج

الحذف مع  تصل بكاف الخطاب ، قال ابن مالك :"يقل حذف أداة النداء إذا كان املنادى اسم إشارة غير م

وهم   27اسم اإلشارة قليل ، وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه، ولكن أجازه طائفة منهم 

م الكوفيون ، ودليلهم على ذلك قوله تعالى :
ْ
ْم ِبِه ِعل

ُ
ك
َ
ِء َحاَجْجُتْم ِفيَما ل

َ
ُتْم َهُؤال

ْ
ن
َ
َها  ،وقوله تعالى: " 28..."  "َها أ

ِه..." ِ
ّ
ل
ُ
ِكَتاِب ك

ْ
ْؤِمُنوَن ِبال

ُ
ْم َوت

ُ
ك
َ
ون  ُيِحبُّ

َ
وَنُهْم َوال ِحبُّ

ُ
ِء ت

َ
وال

ُ
ُتْم أ

ْ
ن
َ
ِء فـ ) ،29أ

َ
وال

ُ
ِء، أ

َ
( اسم إشارة مبنّي على الضّم  َهُؤال

 ( 30)املقّدر على آخره منع من ظهوره حركة البناء األصلّي في محّل نصب على النداء، وقد حذف منه أداة النداء

ِء تقدير يا هؤالء، ويا  وال ،
َ

وال
ُ
 .  أ

وأما البصريون فال يجيزون ذلك بدليل التعارض بين كونه اسم إشارة ومنادى، فيبقى )هؤالء( على أصله  

 .31من كونه اسم إشارة ، فحينئذ يكون في موضع نصب على االختصاص ، والتقدير : أعني هؤالء  

 املنادى املفرد العلم  وإعرابه في سورة آل عمران الكريمة :  -د

   املنادى إما أن يكون 
ً
ا شبيها  ، وإمَّ

ً
مفرًدا فإن كان مفردا  يكون معرفة أو نكرة مقصودة ، وإما مضافا

هّم من هذه األنواع املفرد العلم؛ لورودها في سورة آل عمران الكريمة  ، وبيانها كما ياتي: 32باملضاف
ُ
 ، وامل

يبني املنادى العلم املفرد على ما كان يرفع به ، فإن كان يرفع بالضمة بني عليها، قال ابن مالك موّضحا هذا  

 الحكم اإلعرابي :  

ْد ُعِهَدا  
َ
ِعِه ق

ْ
ِذي في َرف

َّ
ى ال

َ
ْفَرَدا    َعل

ُ ْ
َناَدى امل

ُ ْ
 امل

َ
ف َعرَّ

ُ ْ
 33َواْبِن امل

 ُبِنَي على 
ً
َنادى مفرًدا معرفة

ُ
ُع بالضمة ُبِنَي عليها نحو: يا زيُد ويا   أي: فإن كان امل

َ
ما كان يرفع به فإن كان ُيْرف

محمُد، وإن كان يرفع باأللف أو بالواو نحو: يا زيدان ويا زيدون ويكون في محل نصب على املفعولية، ألن  

اَبْت َيا َمَناَبُه، فأصل يا زيُد، أي: أْدعُ 
َ
و زيدا فحذف أدعو  املنادى مفعول به في املعنى وناصبه فعل مضمر ن

 34.ونابت يا منابه

يَك ..." ومن ذلك في سورة آل عمران الكريمة ، قوله تعالى : ِ
ّ
ي ُمَتَوف ِ

ّ
ى ِإن ُ َيا ِعيس َ

َّ
اَل َّللا

َ
 ق

ْ
 فقوله تعالى :،   35"ِإذ

ى )يا( أداة نداء و)عيس ى( منادى مفرد علم مبني على الضّمة املقّدرة على األلف في محل النصب   َيا ِعيس َ

مفعول به ؛ ألن املنادى مفعول به في املعنى ، وناصبه فعل ُمْضَمر ، تقديره : )أدعو( ُمنع من ظهورها  

 ، وقوله تعالى: 36الّتعذر 
َ
ِك َواْسُجِدي َواْرك ُنِتي ِلَرّبِ

ْ
اِكِعين" "َيا َمْرَيُم اق )يا(:  َيا َمْرَيُم ،  فقوله تعالى: 37ِعي َمَع الرَّ



َوا
ُ
 آسية سعاد َمْيَتاَي  و عبد هللا محمد ِإغ

 أسلوب النداء في سورة آل عمران الكريمة: دراسة نحوية  

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م 2021  رابع، العدد ال )سلسةل جديدة(    جمةل ادلراسات العربية   "  مالم"

6 
 

واقنتي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل، والجار واملجرور    ،38أداة نداء ، ومريم : منادى مفرد علم  

اِكِعيَن( فعال األمر منسوقان على اقنتي ومع ظرف م ِعي َمَع الرَّ
َ
كان متعلق  متعلقان باقنتي )َواْسُجِدي َواْرك

 39باركعي والراكعين مضاف إليه. 

ه معّرف قبل الّنداء وهو مفرد يراد به معين  بسبب  
ّ
وقد جاء منبيا على الضّم في محل الّنصب على الّنداء ؛ ألن

 القصد الذي يفيد التعيين  دون غيرها.

ي النداء مرفوع معرفة  ويتضح مما سبق أن املنادى املضموم يكون معرفة دائما ، قال سيبويه : "إن كل اسم ف

 ؛ ألنك  
ً
، وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا فاسُق ، فمعناه كمعنى يا أيها الفاسُق ويا أيها الرجل وصار معرفة

 .40أشرت إليه وقصدت قصَده ، واكتفيت بهذا عن األلف والالم 

 استعمال حرف النداء )أي( في سورة آل عمران الكريمة :   -ه

 .       42، وذهب اآلخرون إلى أنها للمتوسط  41)أّي( حرف يستعمل لنداء القريب ذهب بعض النحاة إلى أن 

جاء في شرح ابن يعيش : و)أي والهمزة( تستعمالن إذا كان صاحبك قريبا ، وإنما كان كذلك من قبل أن  

ي )يا( البعيد واملتراخي والنائم واملستثقل والساهي يفتقر في ندائهم إلى مد الصوت وهذه األحرف الثالثة ه

 . 43...وليست الياء هنا في )أي( كذلك ؛ ألنها ليست مدة ، والهمزة ليست من حروف املد ، فاستعملت للقريب

 .   44والحق أن )أي( ال يكون للبعيد ؛ ألن البعيد يحتاج إلى مّد الصوت لندائه ، و)أّي( ليس فيها مّد" 

، ويلزم تابعها  45ن املنادى مرفوعا على الوجوب يستعمل )أي( توصال إلى نداء املعّرف بـ )ال( ، وحينئذ يكو  

ْم  ، كقوله تعالى: " 46الرفع
ُ
ْم َبْعَد ِإيَماِنك

ُ
وك ِكَتاَب َيُردُّ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ِريًقا ِمَن ال

َ
ِطيُعوا ف

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِإْن ت

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

اِفِريَن 
َ
ُقوا ، وقوله تعالى :47"ك ِذيَن آَمُنوا اتَّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ُتْم ُمْسِلُموَن"  "َيا أ

ْ
ن
َ
 َوأ

َّ
نَّ ِإال

ُ
ُموت

َ
 ت

َ
َقاِتِه َوال

ُ
َ َحقَّ ت

َّ
، وقوله 48َّللا

ْفِلُحوَن تعالى:
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
َ ل

َّ
ُقوا َّللا  َواتَّ

ً
ا ُمَضاَعَفة

ً
ْضَعاف

َ
وا الّرَِبا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
َها ال يُّ

َ
َها  ، وقوله تعالى :  49" "َيا أ يُّ

َ
"َيا أ

ْفِلُحوَن" 
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
َ ل

َّ
ُقوا َّللا  َواتَّ

ً
ا ُمَضاَعَفة

ً
ْضَعاف

َ
وا الّرَِبا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
ِذيَن آَمُنوا  ، وقوله تعالى : 50ال

َّ
َها ال يُّ

َ
"َيا أ

ْرِض..." 
َ ْ
ا َضَرُبوا ِفي األ

َ
َواِنِهْم ِإذ

ْ
وا إِلِخ

ُ
ال
َ
َفُروا َوق

َ
ِذيَن ك

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا اْصِبُروا   وله تعالى :، وق 51ال

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ْفِلُحوَن 
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
َ ل

َّ
ُقوا َّللا وا َواتَّ

ُ
 .  52" َوَصاِبُروا َوَراِبط

)يا( أداة نداء ، و)أّي( منادى نكرة مقصودة مبنّي على الضم في محّل نصب ، و)ها( للتنبيه ال محل له من  فـ 

ِذيَن( اإلعراب ، و)
َّ
: فعل   وآَمُنوا ،53ول مبنّي في محّل نصب على املحّل  بدل من أّي أو نعت له اسم موص  ال

ناَدون لكن جيئ بـ )أي( توصال لنداء ما  54والواو فاعلماض مبنّي على الضّم 
ُ
، فـ "الذين" في الحقيقة هم امل

إلبهام املوصوف لم  فيه )ال( .  قال املبرد: "وإذا كانت الصفة الزمة تحّل محل الصلة في أنه ال يستغنى عنها 

ك إنما ذكرت ما قبلها لتصل به إلى ندائها فهي املدعو  
ّ
يكن إال رفعا ، ألنها وما قبلها بمنزلة الش يء الواحد ؛ ألن

 56، وقد وصف )أي( باسم املوصول املحلى بـ )ال( ، وحكم هذا الوصف جائز 55في املعنى"
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 ناصب املنادى:  -و

ْهَل  املنادى ، فقد كان موضع خالف بينهم ، مثل قوله تعالى: "اختلف الّنحويون على عامل النصب في  
َ
ْل َيا أ

ُ
ق

"...
َّ

 َّللا
َّ

ْعُبَد ِإال
َ
 ن

َّ
ال
َ
ْم أ

ُ
َنا َوَبْيَنك

َ
ِلَمٍة َسَواٍء َبْين

َ
ى ك

َ
ْوا ِإل

َ
َعال

َ
ِكَتاِب ت

ْ
، فذهب جمهور النحاة إلى أن ناصب املنادى 57ال

، ويرى آخرون  59إن نصب املنادى محمول على حرف النداء وقيل :  ،  58هو فعل مقّدر، تقديره: أنادي أو أدعو

 . ولكّلٍ دليل وبرهان. 60أن أدوات النداء أسماء أفعال عاملة ، فهي الناصبة للمنادى  

والقول األول هو قول سيبويه ، حيث يقرر أنه يلزم حذف الفعل لكثرة  االستعمال ، وللخفة ، ولداللة حرف  

ب عنده ، يا أدعو أهل الكتاب ، فحذف الفعل حذفا الزما عليه وأفادت  النداء عليه ، فـ )يا( أهل الكتا 

 .  61فائدة

ه يمال   62وأجاز املبرد
ّ
في بعض كالمه ، نصب املنادى  بحرف الّنداء ، لسده مسّد الفعل، وليس ببعيد ، ألن

، وليس املنادى  ، وعلى الرأيين فالنداء جملة فعلية ؛ جزآن مقّدران، وهما : الفعل والفاعل 63إمالة الفعل 

 أحد جزئيها ، فعند سيبويه : جزءا الجملة، أي : الفعل والفاعل مقّدران . 

وعند املبّرد ، حرف الّنداء سّد مسّد أحد جزءي الجملة ، أي : الفعل ، والفاعل مقدر، وال منع من دعوى  

 . 64نداء بدون املنادىسده مسدهما، واملفعول به ههنا على املذهبين واجب الذكر لفظا أو تقديرا، إذ ال 

وذهب الرض ى إلى كون الفعل املقدر ماضيا ال مضارعا ، بدليل أن األغلب األفعال اإلنشائية تكون على  

 . 65صيغة املاض ي 

ألّن أسماء أفعال ال تكون أقل من  فأما القول بأن أدوات النداء أسماء أفعال عاملة في املنادى فضعيف ؛ 

 . 66حرفين والهمزة أحد حروف النداء

 املنادى املضاف إلى ياء املتكلم في سورة آل عمران الكريمة :  -ز

: الساكنة ، وتبقى الكسرة لتدل عليها ، كقوله تعالىإذا كان املنادى مضافا إلى ياء متكلم جاز فيه حذف الياء  

" 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
األ

َ
ُر ك

َ
ك
َّ
ْيَس الذ

َ
ُم ِبَما َوَضَعْت َول

َ
ْعل

َ
ُ أ ى َوَّللاَّ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ي َوَضْعُتَها أ ِ

ّ
ْت َرّبِ ِإن

َ
ال
َ
ا َوَضَعْتَها ق مَّ

َ
ل
َ
، وقوله 67ى ..." ف

اَل َرّبِ َهْب ِلي :تعالى
َ
ُه ق ا َربَّ ِريَّ

َ
َعاِء "ُهَناِلَك َدَعا َزك َك َسِميُع الدُّ  ِإنَّ

ً
َبة ّيِ

َ
 ط

ً
ة ّرِيَّ

ُ
َك ذ

ْ
ُدن

َ
اَل وقوله تعالى : ، 68" ِمْن ل

َ
"ق

ِتي َعاِقٌر" 
َ
ِكَبُر َواْمَرأ

ْ
ِنَي ال

َ
غ
َ
ْد َبل

َ
ٌم َوق

َ
ال

ُ
وُن ِلي غ

ُ
ى َيك

َّ
ن
َ
َم  ، وقوله تعالى :69َرّبِ أ ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َّ
ال
َ
اَل آَيُتَك أ

َ
 ق
ً
اَل َرّبِ اْجَعْل ِلي آَية

َ
"ق

 
َ
اَس ث  َرْمًزاالنَّ

َّ
اٍم ِإال يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
ٌر ،وقوله تعالى : 70..."  ال

َ
ْم َيْمَسْسِني َبش

َ
ٌد َول

َ
وُن ِلي َول

ُ
ى َيك

َّ
ن
َ
ْت َرّبِ أ

َ
ال
َ
 . 71" "ق

(فـ ) في اآليات السابقة  منادى مضاف منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم    َرّبِ

 املحذوفة تخفيفا ، منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة ، والياء املحذوفة في محل جّر باإلضافة 

فت الياء ، وبقيت الكسرة دليال على مضافا إلى ياء املتكلم ؛ فحذ  َرّبِ ، ووجه االستشهاد هو مجيء املنادى    72

 73  حذفه، وحكم هذا الحذف محل اتفاق بين جمهور النحويين
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 مسألة )اللهم( وورودها في سورة آل عمران الكريمة :  -ح

هذه املسألة هي نداء هللا عز وجل دون أن يذكر معه حرف النداء )يا( ، وقد ورد  مرة واحدة في سورة آل  

ِعزُّ َمْن  تعالى : "عمران الكريمة ، قال هللا
ُ
اُء َوت

َ
ش

َ
ْن ت َك ِممَّ

ْ
ل
ُ ْ
زُِع امل

ْ
ن
َ
اُء َوت

َ
ش

َ
َك َمْن ت

ْ
ل
ُ ْ
ْؤِتي امل

ُ
ِك ت

ْ
ل
ُ ْ
ُهمَّ َماِلَك امل

َّ
ِل الل

ُ
ق

ِديٌر" 
َ
ْيٍء ق

َ
ّلِ ش 

ُ
ى ك

َ
َك َعل ْيُر ِإنَّ

َ
خ
ْ
اُء ِبَيِدَك ال

َ
ش

َ
ِذلُّ َمْن ت

ُ
اُء َوت

َ
ش

َ
 . 74ت

 و التالي:  وموقف النحويين من هذه املسألة على النح

ذهب الكوفيون إلى أن امليم املشددة في )اللهم( ليست عوضا عن )يا( التي للتنبيه ، واستدلوا على ذلك  بأن  

األصل فيه  )يا هللا (  إال أنه ملا كثر في كالمهم ، وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكالم طلبا للخفة ،  وهذا  

 .75ست عوضا عن )يا( جمعهم  بينهما في الكالمكثير في كالمهم ، ودليلهم على  أن امليم لي

 قال األمية بن أبي الصلت :  

ـــوُل َيا اللهمَّ يا اللُهّما 
ُ
 أملا      أق

َ
ا َما َحدث

ّ
ي إذ ِ

ّ
 76إن

 وقال اآلخر :  

يت أْو َسّبحُت َيا اللهّما 
ّ
ـَما      َصل

ّ
ل
ُ
قوِلي ك

َ
 77َما َعليك أْن ت

، ولو كانت عوضا عنها ما صح الجمع بينهما ؛ ألن العوض واملعّوض فقد جمع الشاعر بين )يا( وامليم املشددة  

 عنه ال يجتمعان . 

وذهب البصريون إلى أنها عوض منها ، وأنها مبنية على الضم ألنه نداء ، ولو أسقطت امليم وجب ذكر )يا( 

امليم حذفوا )يا( ، ووجدنا  فتقول : ياهلل ، فاحتجوا بقولهم إن األصل )يا هللا(  إال أنه ملا وجدناهم إذا أدخلوا  

امليم حرفين ، و)يا( حرفين ، ويستفاد من قولك )اللهم(  ما يستفاد من قولك )يا هللا(  فهذا دليل على أن  

امليم عوض من )يا( ألن العوض ما قام مقام املعّوض ، وههنا امليم قد أفادت ما أفادت )يا( فدل على أنها  

 .78إال في ضرورة الشعر   عوض منها ، ولهذا ال يجمعون بينهما

 وأبطل البصريون رأي الكوفيين بأوجه ثالث :  

: أنه لو كان األمر كما زعم الكوفيون لكان ينبغي أن يقال اللهمنا بخير ووقوع اإلجماع على   الوجه األول 

 امتناعه دليل على فساده . 

:  يجوز أن يقال )اللهم أمنا بخير( ، ولو كان األول يراد به )أّم( ملا حُسن تكرير الثاني ألنه ال  والوجه الثاني

 فائدة فيه .  

: لو كان األمر كما زعم الكوفيون  ملا جاز أن يستعمل هذا اللفظ إال فيما يؤدي عن هذا   والوجه الثالث

في رّد الكوفيين على   وقالوللهم أخزه اللهم أهلكه ، املعنى ، وال خالف في أنه يجوز أن يقال : اللهم العنه ا
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شواهدهم الشعرّية ، هذا الشعر ال يعرف قائله فال يكون فيه حجة ، وإن صّح عن العرب فهو الضرورة  

 .  79الشعرية  

نداء  يرجح الباحثان رأي البصريين على أن امليم املشدد في اللهم عوض عن )يا(، وأنها مبنية على الضم ألنه 

 - وهللا أعلم  -، ولو أسقطت امليم وجب ذكر )يا( فتقول : ياهلل.  

ُهمَّ فقوله تعالى :
َّ
منادى مفرد علم ، وامليم املشددة عوض عن )ياء(  ال محل لها من اإلعراب وهذا رأي   الل

نا بخير  مَّ
ُ
داء ، أي يا مالك  منادى ثان حذف منه حرف النّ    و)َماِلَك(،  80البصريين ، وقال الفّراء : األصل ياهلل أ

ه في الّنصب ألنه مضاف81امللك
ّ
،  وال يمكن أن يكون نعتا عند   82، وقيل : بدل من لفظ الجاللة تبع محل

سيبويه ؛ ألن امليم املشددة في آخر املنادى تمنع من ذلك  لكونها أخرجت هذه اللفظة عن نظائرها من  

 .83األسماء 

ى ما يتعلق بالنداء من حيث حكمه اإلعرابي  في سورة آل  وعلى هذا يمكن القول  بأن الوقوف والكشف عل

 عمران الكريمة تم كشفه وإيضاحه.

 الخاتمة:  

بعد دراسة أسلوب النداء في اللغة وفي اصطالح النحويين وأدواته وحكمه اإلعرابي، يمكن تدوين نتائج في  

 النقاط التالية: 

 النداء من األساليب اإلنشائية الطلبية  عند البالغيين ، فتبين للباحثين ما يأتي :  

وردت أداة النداء )يا( في سورة آل عمران الكريمة على نمطين : نمط بأداة مذكورة ، ورد منه ست عشرة   -1

 مرة ، ونمط  بأداة محذوفة ورد منه سبع عشرة مرة . 

 أدوات النداء األخرى غير )يا( و)أي( .   خلو سورة آل عمران الكريمة من -2

 أن الجملة الندائية في سورة آل عمران الكريمة غير مستقلة.  -3

د البحثان على أن النداء من عالمة االتصال بين الناس وأبرز أدواتها )يا( .   - 4
ّ
 أك

جل إلرشاد األمة  وأخيرا ينصح الباحثان إخوانهم الطلبة بأن يسهموا ببحوثهم في معرفة كتاب هللا عّز و 

 املحمدية. وهللا نسأل أن ينفع هذا البحث دارس ي اللغة العربية، وباهلل التوفيق. 

 الهوامش واملراجع: 
البصرة : هي املدينة املشهورة التي بناها املسلمون ، قال الشعبي: مصرت البصرة قبل الكوفة بسنة  ـ  1

واألشجار، سبخة التربة ملحة املاء ألن املد يأتي من  ونصف. وهي مدينة على قرب البحر كثيرة النخيل 
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شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي،  البحر، يمش ي إلى ما فوق البصرة بثالثة أيام .

 .492، ص 4م ، جـ 1995معجم البلدان ،نشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 
ة البناء جليلة األسواق كثيرة الخيرات جامعة رفقة مصرها سعد بن الكوفة : قصبة جليلة خفيفة حسنـ 2

.  املقدس ي ، محمد بن أحمد،حسن التقاسيم في معرفة األقاليم ، تحقيق غازي  أبي وقاص أيام عمر 

 .116، ص 1، جـ1980طليمات وزارة الثقافة واالرشاد القومي ، دمشق ، 
انى، املفردات في غريب القرآن ، تحقيق: صفوان عدنان  . الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد األصفه 3

 . 797، ص1هـ، جـ 1412 -دمشق بيروت، الطبعة: األولى  -الداودي، نشر: دار القلم، الدار الشامية 
ـ الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد  4

 . 201، ص  2م، جـ 1987 - هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –العلم للماليين   الغفور عطار، نشر: دار
، دار إحياء    1ـ  أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ، تهذيب اللغة، تحقيق ، محمد عوض مرعب ، ط5

 .120، ص 3م . جـ2001 - بيروت  -التراث العربي 
ْوِم    تعالى : . قال هللا 797، ص  1ـ املفردات في غريب القرآن ، جـ6 ِة ِمْن يَ

َ
ال وِدَي ِللصَّ ا نُ

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإذ

َّ
ا ال هَ يُّ

َ
ا أ "يَ

ُموَن"
َ
ْعل

َ
ْنُتْم ت

ُ
ْم ِإْن ك

ُ
ك

َ
ٌر ل ْم َخيْ

ُ
ِلك

َ
َبْيَع ذ

ْ
ُروا ال

َ
ِ َوذ

ِر َّللاَّ
ْ

ى ِذك
َ
اْسَعْوا ِإل

َ
ُجُمَعِة ف

ْ
، فنداء الصالة  ٩الجمعة :  ال

 معروف شرعا بألفاظ مخصوصة .
د بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور، تهذيب اللغة ، تحقيق: محمد عوض مرعب، نشر: دار  ـ  محم7

 . 135، ص  14م، جـ2001بيروت، الطبعة: األولى،  –إحياء التراث العربي 
 ـ أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي، حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك8

 . 195، ص 1م،  جـ1997- هـ  1417لبنان، الطبعة: األولى - العلمية بيروتنشر: دار الكتب  
 .  37ـ سورة آل عمران ، اآلية 9

 .  38ـ سورة آل عمران ، اآلية 10
 ـ سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الكتاب ، تحقيق: عبد السالم محمد هارون11

 .139، ص  1م، جـ 1988 -هـ  1408القاهرة، الطبعة: الثالثة، نشر: مكتبة الخانجي، 
 .128، ص 1ـ سيبويه، املصدر السابق ، جـ12

 . 228، ص 1ـ  مناهج جامعة املدينة العاملية، أصول النحو ، نشر: جامعة املدينة العاملية، جـ13
 . 134، ص 1ـ سيبويه، املصدر السابق ، جـ14

ـ  عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني املصري ، شرح ابن عقيل ، تحقيق، محمد محيي الدين عبد  15

 .   255، ص  3م، جـ 1980 -هـ  1400الحميد ، دار التراث ، القاهرة ، الطبعة : العشرون 
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لفية ابن مالك ابن عقيل ، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني املصري، شرح ابن عقيل على أ 16

القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة  - تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر : دار التراث 

 .255، ص:3م، ج/ 1980 -هـ  1400، 20السحار وشركاه، ط:
 . 196، ص 1ـ حاشية الصبان ، مرجع سابق، جـ17
 . 388، ص 1ـ سيبويه، املصدر السابق ، جـ18

حمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املصري املالكي، الجنى الداني في حروف  ـ املرادي، أبو م 19

لبنان،    –األستاذ محمد نديم فاضل، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -املعاني، تحقيق: د فخر الدين قباوة  

 . 60، ص 1م، جـ 1992 -هـ  1413الطبعة: األولى، 
 2فعي ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال، جــ  محمد بن مصطفى الخضري الشا20

 . 177، ص
، السيوطي، همع الهوامع     447، ص  4، ابن هشام، مغني اللبيب ، جـ  20، ص  1ـ املرادي، الجني الداني ، جـ21

 . 32، ص  2في شرح جمع الجوامع، جـ
 .  42ـ سورة آل عمران ، اآلية 22

د مصطفى، إعراب القرآن وبيانه، نشر : دار اإلرشاد للشئون الجامعية  الدرويش، محيي الدين بن أحم  23

هـ،  1415، 4بيروت(، ط/ -دمشق   -بيروت( ، ) دار ابن كثير  -دمشق   -سورية ، )دار اليمامة   -حمص  -

 .507، ص: 1ج/
 .  447، ص  4ـ ابن هشام املرجع السابق، مغني اللبيب ، جـ24
 . 9ـ سورة آل عمران ، اآلية 25

مؤسسة   -صافي، محمود بن عبد الرحيم، الجدول في إعراب القرآن الكريم، نشر: دار الرشيد، دمشق  ـ 26

 .128، ص  3هـ، جـ 1418اإليمان، بيروت، الطبعة: الرابعة، 
ـ ابن عقيل ، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني املصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  27

القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة  -الدين عبد الحميد، نشر : دار التراث  تحقيق : محمد محيي

 . 257، ص 3م ، جـ 1980 -هـ  1400السحار وشركاه، الطبعة : العشرون 
 .  66ـ سورة آل عمران ، اآلية 28
 .  119ـ سورة آل عمران ، اآلية 29
 . 092، ص 3ـ  صافي الجدول في إعراب القرآن  املرجع السابق، جـ30
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ـ األنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري، أبو البركات، كمال الدين، اإلنصاف في مسائل  31

  2م ، جـ2003 -هـ1424الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين، نشر: املكتبة العصرية، الطبعة: األولى 

 . 719، ص
 . 253عناه ، مثل : يا حسنا وجهه . شرح قطر الندى ، ص الشبيه باملضاف : وهو مااتصل به ش يء من تمام مـ 32
ـ بدر الدين، أبو محمد حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املرادي املصري املالكي ، توضيح املقاصد  33

،  2، دار الفكر العربي ، جـ 1واملسالك بشرح ألفية ابن مالك،  تحقيق ،  عبد الرحمن علي سليمان ، ط

 -هـ 1408،  4اآلجرومية، طـم، و عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، حاشية 2008 -هـ 1428،  1058ص

 .113، ص  1م ، جـ1988
 .258، ص:3ابن عقيل، املرجع السابق، ج/ 34
 .   55ـ سورة آل عمران ، اآلية 35

دمشق، الطبعة: األولى،    –ـ الدعاس، قاسم حميدان، إعراب القرآن  الكريم، نشر: دار املنير ودار الفارابي  36

 . 195، ص 3إعراب القرآن  مرجع سابق، جـ، وصافي، الجدول في  139، ص 1هـ، جـ 1425
 .  43ـ42ـ سورة آل عمران ، اآلية 37

  - ـ الدرويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى، إعراب القرآن وبيانه،نشر : دار اإلرشاد للشئون الجامعية 38

بعة ، بيروت(، الطبعة : الرا - دمشق  -بيروت( ، ) دار ابن كثير  - دمشق  - سورية ، )دار اليمامة  -حمص 

 . 110، ص 1هـ، جـ 1415
 .508الدرويش، املرجع نفسه، ص:  39

 . 132، ص 1ـ سيبويه الكتاب ،  مصدر سابق، جـ40
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا، املفصل في صنعة اإلعراب، تحقيق: د. علي 41

 . 412، ص 1جـ،    1993بيروت، الطبعة: األولى،   –بو ملحم، نشر: مكتبة الهالل 
ُموني، علي بن محمد بن عيس ى، أبو الحسن، نور الدين الشافعي، شرح األشموني على ألفية بن  42
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 نظرية العامل وتضافر القرائن النحوية: دراسة يف الفكرة واملنهج 
Active element theory and the synergy of (Arabic) grammatical inferences: A 

study in the idea and method 

عدإد:    إ 
 1الكتور آ دم آأيوب ِبنْش الأس تاذ  

 جريايين  -قسم الدراسات العربية، جامعة والية نصراوا، كيفي

   ملخص البحث 

شغلت اللغويين والباحثين ردًحا من الزمان،  نظرية العامل التي  يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على

وكيف تأثر منهج النحاة بهذه النظرية، املنهج الذي ساروا عليه في   محاولين تقريب فكرتها إلى دارس النحو. 

في الدرس النحوي، وذلك منبع فكرة العامل واملعموالت فيهدف البحث إلى الوقوف على  التقعيد النحوي.

إلبراز مدى تأثر هذا املنهج بالظروف املحيطة به زمانًيا ومكانًيا. ثم التعليق على بعض املآخذ واالنتقادات  

اسة تضافر القرائن  ويهدف البحث أيًضا إلى در  التي وجهت لهذا العلم جّراء هيمنة نظرية العامل عليه.

على مدى جدواه في دراسة النحو العربي. هذا، واعتمد الباحث  حيث الفكرة واملنهج، للوقوف  اللغوية من

في هذه الدراسة، املنهج الوصفي التحليلي في وصف الحقائق العلمية فيما يتعلق بنظريتي العامل وتضافر 

ل النقد املوجه إليها،  امل وآراء العلماء فيها وتحليالقرائن، مع اإلجراء التحليلي. وذلك بوصف نظرية الع

عرض وتحليل فكرة تضافر القرائن اللغوية واملرتكزات التي ُبني عليها املنهج الوصفي املقترح   ومن ثم

لدراسة النحو العربي، مع بعض املوازنة بين النظريتين لتوضيح أوجه التشابه واالختالف بينهما. هذا،  

 إليها وتوصيات الباحث.  ة توضح أهم النتائج التي توصلوينتهي البحث بخاتم

Abstract 

This research seeks to shed light on the active element theory that has 

preoccupied linguists and researchers for a long time, trying to bring its idea 

closer to grammatical studies. Looks at how the grammarian’s approach was 

influenced by this theory, and their method in building Arabic grammar. The 

research aims to identify the source of the active element idea and passive 

elements in the syntax lesson, in order to highlight the extent to which this 

approach is influenced by the circumstances surrounding it both temporally and 
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spatially. Then the researcher commented on some of the shortcomings and 

criticisms of this syntax as a result of the predominance of the active element 

theory. The research also aims to examine the synergy of linguistic inferences in 

terms of the idea and method, to determine its usefulness in the study of Arabic 

grammar. In this study, the researcher adopted the descriptive analytical approach 

in describing scientific facts with regard to the two theories, active element and 

the synergy of inferences, with the analytical procedure. This is by describing the 

theory of the active element and opinions of the scholars on it and analysis the 

criticism directed to it, and then analytically presents the idea of a combination of 

linguistic inferences and the foundations on which the proposed descriptive 

approach to study Arabic grammar was built, with some comparative between the 

two theories to illustrate the similarities and differences between them. The 

research concludes with explanation of the most important findings and the 

researcher's recommendations.  

 املقدمة 

الظواهر التي لفتت أنظار   من تقنين  منطلًقا، العربية تقعيد اللغةإلى  نشأتهالبحث النحوي منذ  د  قص  

ن اللحن الذي كان  ع حفظ القرآن الكريم وصونه  وذلك لتحقيق هدفين أساسيين، األول: . ايهإلين النحوي

 يقرأ  قوله تعالي:ي سمع  قاود  الدؤلأبا األس قد فش ى وانتشر في العامة والخاصة. وُيروى أن 
ً
"أّن هللا   رئا

ُه" بريٌئ من املشؤكين
ُ
هرس( بكسر الالم في "3)التوبة:  ورسول

ُ
  "ول

ً
أن أضع شيًئا    فقال: "ال أظن يسعني إال

بية ملن يريد ذلك من األعاجم الذين  تيسير اللغة العر فشرع في وضع النحو. والثاني:  1أصلح به نحو هذا"

في معرفة اللغة العربية معرفة  تامة بحيث    حاجتهم لتلبيةو  ،ية سلطانها عليهمسالماإل  لدولةابسطت 

وكتابة لتلبية أغراضهم  االجتماعية  في التواصل مع إخوانهم   نطًقا ساليبها،بجميع أ استخدامها  ميمكنه

وضع  لى لوا إوتوص بية،قواعد اإلعرابالعلل ووضع الوقد تسابق النحاة في التعمق في البحث عن  2العرب.

 ريات. وقد مّر علم النحو بمراحاملصطلحات والنظ
ً

عبر األجيال، يأخذه   ل مختلفة في سلم  التطور، متنقال

رية  ظالخلف عن سلفه ويضيف إليه بما أجادت به قريحته، إلى أن  وصل العصر الحاضر. ويعتبر ن

قصد صاحبها إلى تقريب النحو   . حوي الدرس الن إلضافة إلى ئن من أبرز محاولة املعاصرين في اتضافر القرا

النحويون   دراسة ما أسسه  إلى -فيما يلي من الصفحات – تطرق البحث يو  إلى فهم الدارس والباحث فيه.

منهجها   ة تضافر القرائن ونظري ثم ،، املتمثل في نظرية العامل واملعموالت القدامى وأرسوا دعائمه

   .في. وهللا من وراء القصدالوص
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 : لامالع  وم مفه

، وفاعله من  : العامل في اللغة
ً

ال م  ُل ع  ْعم  ِمل  ي  امٌل،  ع  والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ملكه "ع 

ى باليد، وهو املهنة أو أجرة العامل.3وعمله وماله" ه  ، والعمل هو الفعل املؤدَّ
ُ
ل ْعم  ، ي  ل  م  ِمل  فالٌن الع  و"ع 

، فهو عاِمٌل"
ً

ال م   .4ع 

، وأبرزها: "عامل  أما العامل في اصطالح النحاة، فقد تعددت تعريفاته عندهم ح:العامل في االصطل  

شريف  ال. وجاء في تعريف 5موجب لتغيير في الكلمة على طريق املعاقبة الختالف املعنى" اإلعراب هو

قوله: ن عّرفه ب. ومنهم م 6الجرجاني: "العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من اإلعراب"

 .  7هو ما عمل في غيره شيًئا من رفع أو نصب أو جّر أو جزم، على حسب اختالف العوامل"العامل "

   أمرين:  عامل النحوي هو الذي يسبببناء على هذه التعريفات، فإن ال 

 الحالة اإلعرابية، من رفع أو نصب أو جر أو جزم.  -1

عرابية، وهذه العالمة هي حركة أو حرف  ها اإل حالت وتدل على  مة آخر الكل إلعرابية التي تقع فيالعالمة ا -2

مُت على زيد  و"، "رأيُت زيًدا": كذل ةمثلوأ  أو سكون أو حذف. 
ّ
مررت بأبي  و"جلس الولدان للدرس" "و، " سل

 . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون"و" "لم يحضْر زيد"إخوة" ود" و"املؤنون  زي

 مين: مل إلى قسنحاة العاهذا، وقد قّسم ال

  دوات تجزمه، واأل واألدوات التي تنصب املضارع أو   8عامل لفظي، وهو املؤثر امللفوظ، وهو الفعل وشبهه -أ

  و واملبتدأ أاإلضافة ، وحروف الجر و التي ترفع املبتدأ وتنصب الخبر ونصب املبتدأ وترفع الخبر، أالتي ت

 االبتداء. 

التجرد عامل الرفع، فتجرد املبتدأ من  لفوظ، و ؤثر املرع من املسم واملضاعامل معنوي، وهو تجرد اال  -ـب

  ،
ً
العامل اللفظي كان سبب رفعه، وتجرد املضارع من عوامل النصب والجزم كان سبب رفعه أيضا

   9فالتجرد هو عدم ذكر العامل، وهو سبب معنوي في الرفع.

 إلى قسمين آخرين هما:  أيًضاوقّسموا العامل  

 إعمالها. ت شروط  ذا توفر األسماء إقوي، وهو عامل  -أ 

   10.لغى عملها حتى إن كانت مستوفية الشروطيضعيف، وهو األفعال والحروف، وقد عامل  -ـب

 



 كرة واملهنج نظرية العامل وتضافر القرائن النحوية: دراسة يف الف كتور آ دم آأيوب بِنْش ال الأس تاذ  

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رابع، العدد ال )سلسةل جديدة(   جمةل الراسات العربية   " مالم"

18 
 

 : أصل فكرة العامل 

في كل موضع   وجود الحركة اإلعرابية  علةالبحث عن  وليدةكانت إن فكرة العامل في النحو العربي 

، تولدت نظرية العامل من التعليل الذي  أخرى  ةعبار بو  جزم. وأ، جّر  وأ ،نصب وأ ع،رفبكيفيتها وشكلها: 

، ثم تطور إلى  وكان التعليل في أول األمر، يسعى لتبرير القواعد وتسويغ أحكامهاالنحو منذ نشأته،  الزم

رب   قولنا: ض  م  نصب فيلم  ُرفع "زيٌد" في قولنا: قام زيٌد؟ ول": التأثير في القواعد. وكان النحاة قد تساءلوا

 لذلك فقالوا:  ؟زيد    جّر في قولنا: هذا غالمُ ًدا؟ ولم  يهللا ز  عبُد 
ً

ألنه فاعل،   رفع " زيٌد"ثم التمسوا علال

النحاة أنه ال   ثبت عند هذا و  11.عدى إليه فعل الفاعل، وُجّر ألنه مضاف إليه"ونصب ألنه مفعول به ت

،  لعارفع في الفلذي يعمل الاالفعل هو  ، وأنإال بجار  وال مجرور ال منصوب إال بناصب مرفوع إال برافع و 

   12وهو الذي يعمل النصب في املفعول به، وهو الذي يعمل الجر في املضاف إليه.

ل لها بعضهم وتعنى في أبسط مفهومها، رية العاملنظ لعلل الغائية من ينابيع اوتعتبر  
ّ
بـ" النجار   كما مث

 ل هو الغاية منه، وهو الجلوس. عملاالذي بعثه على و عليه،  هي الجلوسة غائية و لعلالفاعل للسرير 

فهي فاعلة في  فالجلوس علة فاعلة في فاعلية النجار، وإذا كانت هي التي جعلت النجار يفعل السرير

لم  املتكلم لغاية وهي قصد الفاعلية، فالفاعلية أثرت في املتكفاعل للرفع هو ال وكذلكالسرير بواسطة. 

 31."اعلة الرفع بواسطةلية املتكلم الرفع، فهي فعفع، فهي علة فاعلة في فايفعل الر  وجعلته

  ت وكان إلى هذه العوامل.والجزم ع والنصب والجر فن القياس الفلسفي نسب النحاة الر على هذا النهج مو 

كانت الفلسفة  و  .التقعيدو  واضحة في منهجهم في التعليل  لتارخية التي عاشها النحاة آثار للظروف ا

خدمونها في الجدل واملناظرات  والنحويين في عصر تدوين النحو، وكانوا يست الكالمية شائعة بين العلماء

فرأوا أن   41على رأي البعض.ومنهجهم البحثي،  لبثت أن غلبت على تفكيرهم العلميمع املجوس، ثم ما 

ام فيه ش يء من االضطراب؛  يب على نظبدل الترك اإلعراب بالحركات وغيرها عوارض للكالم تتبدل بت

 مقتضًيافله من مؤثر،  بّد  حادث ال بّد له من محدث، وأثر ال ضفقالوا عر 
ً

ة طلبوا لهذا األثر عامال
ّ
، وعل

  51موجبة، وبحثوا عنها في الكالم فعددوا العوامل، ووضعوا قواعدها الصارمة.

 : منهج النحاة القدامى في النحو

م النحوية ، تقيدوا به ولم يحيدوا عنه  هساتدرا فيساروا على هديه  صارًما منهًجا  قدامى النحاة القد تبّنى ل

في الدرس   كبرى أهمية  وأصوله التي اعتمد عليها نهج املهذا  ني عليهاألسس التي بُ  عرفةملبحال من األحوال. 

ا، وبالرغم من إخالص ملنهج. هذ إلى هذا اومسائله ومشكالته تعود فى األساس  النحوي، ألن قضايا النحو

 قد قامو . هأصولفي  الهفوات يالحظ فيه بعض تهم في املنهج، ماإليه، وصر وا سع ين القدامى فيماالنحوي

 على ركنين أساسيين، هما السماع والقياس: 
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 األول: السماع 

جمع اللغة األمر بفي أول ن قام النحاة واللغويو  ن يوثق بفصاحته من العرب. وقدم   كالم ثبت في :السماع 

م 
 
ليلتقطوا ما فى أفواه األعراب   ء قواعد النحو، فذهبوا إلى البواديناى بستشهاد بها فاال العربية،  ومن ث

من اللغة. فأفرغوا ما حملوا من حبر وصحف، وحفظوا فى صدورهم ما شاء هللا أن يحفظوا من اللغة عند  

 من قض ى أر أصحابها الفصحاء. ويقال: إن من الرواة 
ً
يشافه األعراب   ؛ فى البوادي يجمع اللغةبعين عاما

 . اوزمنيً  ا مكانيً  ،ملية جمع اللغة حّدينقد وضع العلماء لع  16يالحظ.ا يسمع وما ن مدوّ وي

 الحد املكاني -أ

التي لم  ة، وذلك بتحديد القبائل القاطنة فيها و مثل فى تناولهم رقعة جغرافية محددأما الحد املكاني، فيت

تشر فيها مجموعة قبائل معروفة وتنة، عاجم، وهي املنطقة الواقعة في أوساط الجزيرة العربيختلط باأل ت

وبهذا التحديد الدقيق   71.ءتها وهي: قريش، وقيس، وتميم، وأسد، وهذيل، وكنانة، وطيبسليقتها وفصاح

ائل العربية  جّل القب خرى، وهي أهمل النحويون القدامى معظم الشواهد اللغوية التي عند القبائل األ 

، وقضاعة، وغسان، وإياد، وتغلب، والنمر، وأهل اليمن،  ذاموج : لخم،، منهااملنتشرة فى سواحل الجزيرة

أورد  و  الحجاز. ةوبكر، وعبد القيس، وأزد عمان، وبنو حنيفة، وسكان اليمامة، وثقيف، وحاضر 

 عن   -السيوطي
ً

 :تتلخص في اآلتيو  ائل،تلك القب اللغة من  أخد النحاة  أسباب عدم -الفارابينقال

ة عمصر والقبط.  وقضا ، كانوا مجاورين ألهل وخذام : لخمقبائل لةحا ورة األمم األخرى، وهيمجا -1

نانية. وبكر، كانوا مجاورين  و كانوا مجاورين ألهل الشام. وتغلب والنمر، كانوا مجاورين للي وغسان وأياد،

 للنبط والفرس. 

رس. وأهل  الفد و أزد ُعمان، كانوا مخالطين للهنو : عبد القيس قبائل ة، وهي حالمم األخرى مخالطة األ  -ـ2

وبنو حنيفة وثقيف، كانوا مخالطين لتجار األمم املقيمين  خالطين للهند والحبشة. اليمن، كانوا م 

دون   العرب األقحاح انتقاءها من أفواه ىعل يصينحر كانوا  جّماع اللغة أن يبدو من هذاو  81عندهم.

اغير 
ً
بعد امتزاج   ،اسالننة وشيوعه على ألس من اللحن الذي أحّسوا بخطورة ظهوره هم، خوف

العراق  و  الشام  العرب باألعاجم  الذين دخلوا اإلسالم أفواًجا، والذين فتح الفاتحون بالدهم في

لضيم في الفارس وغيرها. وكان هؤالء األعاجم يحملون معهم عاداتهم النطقية، مما أدخل ابالد و 

هذه تصرف اللغويين في أداء في ذر وكان من الطبيعي في مثل هذه الظروف، أن يسود الح   19 ربيتهم.ع

عدم األخذ عن قبائل  ن وأ  ،القبائل تلكهمل قد أ هذا  اللغويينتصرف أن  ، يظهر جلًياو  املهمة. 

هؤالء وهؤالء  ه استعمل ما ر ا، وإهداأدى إلى إغفال الكثير من مفردات لغاتهم واستعماالته ، بأسرها
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  -الباحث  رأي  في –نتيجة هذا اإلهدار ان وك  يحة الفصيحة.من التراكيب والصيغ واألساليب الصح

بأساليب وتراكيب وردت في النصوص الفصيحة من القرآن الكريم  بعص قواعد النحو  أن اصطدم

حيث  ب قاليبخطر انت خطر العامتبدلوا الولو كانوا قد اسوالحديث النبوي الشريف والشعر. 

ستعماالت واال عن طبيعة الصيغ املناطق ما يشذ ستبعد من األداء اللغوي لتلك القبائل و يُ 

   .شوارد اللغة العربيةن ، السُتدرك الكثير مواألساليب العربية

 الحد الزمني  -ـب

  فيها من  ج بما رويأما الحد الزمني، فيتمثل في الفترة الزمنية التي حددوها لالحتجا 
ً
املادة اللغوية، شعرا

. وكان هناك تقسيم للش
ً
ن عاشوا الجاهلية واإلسالم،  أو الجاهليين، ثم إلى م  عراء إلى ما قبل اإلسالم ونثرا

وهم املخضرمون، ثم إلى اإلسالميين الذين ولدوا وعاشوا في اإلسالم. هذه هي الطبقات التي يحتج بكالمها،  

( ه150يين )المهم، وكان آخر من احتج بشعره ابن هرمة من اإلسالم يحتج بكحدثون، فالأما املولدون وامل

  02(.ه167مهم بشار بن برد )غير املحتج بكال  وأول املحدثين 

 الثاني: القياس

"محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية وحمل كالمنا على كالمهم في صوغ املادة   هو :القياسالركن الثاني 

فهو  12دة".رتيب الكلمات وما يتبع ذلك من إعالل وإبدال وإدغام وحذف وزياالحروف وتعها وضبط وفرو 

لغوية الجديدة وعدم خروجها عن سنن الفصحى، واللغة تحتاج إليه  كة االستعماالت المعيار لضبط حر 

 .في تطورها ملواكبة التطور الحاصل بمناحي الحياة التي تنعكس على اللغة

   :سمراحل القيا 

 تتم عملية القياس اللغوي والنحوي على ثالث مراحل:   

وتقرير  ركيب اإلعرابي أو الصيغ الصرفية، ي التلها فوتصنيفها بحسب تماث رصد الظواهر اللغوية -أ

 على استقراء الغالب في السماعالقاعدة 
ً
 .اعتمادا

 .النظري ة للقياس استبعاد الصيغ التي لم ترد في السماع ولو كانت موافق -ـب

، ال يقاس عليه مثل -ـج
ً
 منقوال

ً
ليه  الشاذ والنادر وما دعت إ اعتبار ما خرج من القاعدة املطّردة سماعا

ما أدى إلى اختالف وجهات النظر في مصادر أصول  م  ههذ وتعتبر عملية القياس 22الضرورة الشعرية.

 للمنهج والهدف، 
ً
ى تأويلها أو االنقسام  اضطروا إلى النحاة شكاالت لداإل  بعض ظهر  اومنه النحو تبعا

د أطلق البعض على  قو في بعض أقيستهم.  العقلياملنطق ب تأثرواحولها بين متشدد ومتسامح ، ألنهم 
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 لها
ً
، والقياس  تجريد القياس ، وهي:هذه االختالفات فى عملية القياس التسميات اآلتية تمييزا

، والثاني أقرب إلى اللغة وروايتها، وإلى النح ألول أقربا 32، وتصحيح القياس )قياس النظام(.اللغوي 

 .والثالث شامل للغة والنحو والبالغة

 : تجريد القياس

 سواء اتفق مع   تجريد القياس الذي أقرب إلى النحو، ويعني: ،املثالسبيل على  انأخذ هن
ً
تجريده عقليا

  ، يهدر منها ويضيف إليها. لذا على اللغة د وهو قيٌم ها، فهو أقوى من الشاهمع فاختل الشواهد الواردة أو

بن أبي  عبد هللا  ىالنزعة من القدام مثل هذهير من يوخ .في ضوئه طعنوا على فصحاء العرب وشعرائهم

االذي كان شديد التمسك بالقياس   42(ه129)إسحق الحضرمي 
ً
عن   النحوي، ويرى الخروج عنه انحراف

ملا كان يورد فى أشعاره من بعض  ،الشاعر األموي " رزدق"الفعلى  سواء السبيل، ولذلك كان يعترض

وكان   ق غضب منه لكثرة نقده له،ان يجري بينهما أن الفرزدالشواذ النحوية. ومن لطائف ما روي عما ك 

 املوالي فهجاه بقصيدة جاء فيها: ابن أبي إسحق من 

 52يافلو كان عبد هللا مولى هجوته      ولكّن عبد هللا مولى موال

"."وما كاد يسمع ابن أبي إسحق هذا البيت حتى قال له:  يقصد أن   62أخطأت  أخطأت إنما هو مولى موال 

ها  إذ جرها بالفتحة، بدل أن يصرف ل" املضافة مجرى املمنوع من الصرف،خطأه فى إجرائه كلمة "موا

، بحذف الياء. على مثيالتها نحو قياًسا   هذه النزعة أيًضا  27ـ(ه377رس ي )علي الفا  وكان ألبي: جوار  وغواش 

لّي من أن أخطئ في مسألة واحدة  وهو القائل: "ألن أخطئ في خمسين مسألة مما به الرواية أحّب إ

  القياس  دي تجر ت لا نزعةاليه هذه علغلب ت ،في القياسقدامى ال النحاة بعض مذهب كذا كان ه 28."سيةقيا

 ّس تم  ،دهمهاكل ما ال يتفق مع شو  وارفض ف .عقلًيا
ً
فلسفة واضح في هذا  نطق والفأثر امل .القياسب اك

 . املنهج

 : خذ على نظرية العامل يؤ ما 

  وجعلها ها على الدرس النحوي منذ نشأته، العامل، لهيمنت انتقادات الذعة لنظريةالنحويين عض ه بوّج  

دور املعنى في توجيه  النحاة وأغفل  ،لدراسة الحركات اإلعرابية التي تسببها العوام عن  النحو كله عبارة 

 منهم:  و  هذه الحركات.

ك ادعاؤهم  وله: " فمن ذلعامل واملعموالت في ققد ابن مضاء نظرية التنا 29هـ(592ابن مضاء القرطبي) -أ

 بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي،  أن 
ّ
النصب والخفض والجزم ال يكون إال

" أن الرفع الذي في "زيٌد  زيٌد  قولنا "ضرب   ت توهم فيلك بعباراوعبروا عن ذ
ً
 "  عمرا

ً
" والنصب الذي في "عمرا
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عل النحويون العامل هو محدث  جراء قد جأن بهذا اإل بوأردف على هذا القول  03إنما أحدثه "ضرب".

أبواب   وبعض ملعموالت اإلعراب في آخر هذه العبارات، وهذا بّين الفساد. فدعا إلى إلغاء نظرية العامل وا

 االشتغال والتنازع وغيرهما. مثل باب النحو،  

  ، املهاكبالعامل  إلغاء نظريةإلى دعا في هذا الكتاب  "صاحب كتاب " إحياء النحو 13،إبراهيم مصطفى -بـ

وقال: "وتخليص النحو من هذه النظرية وسلطانها هو عندي خير كثير وغاية تقصد ومطلب يسعى إليه  

ودعا إلى تصحيح كثير من أبواب   23". الصحيحة بعد ما انحرف عنها آماًدا في طريقه  ير بالنحووإرشاد يس

ن  وذلك في حكمهم في أ 33على تغليط العرب"." مما سّماه: "خطأ النحاة وتجرئهم النحو، ومنها باب " إّن 

 شعر.  لشريف والفي القرآن الكريم والحديث ا اسم "إّن " ال يكون إال منصوًبا، وقد ورد مرفوًعا

إلغاء إلى  دعا  حيث من أبرز املعاصرين الذين أخذوا على نظرية العامل،  43الدكتور تمام حسان، -جـ

  هِملت الظواهر اللغوية األخرى، وقال: أ اإلعراب وحدها و  ي ألنه بني على فكرة حركة امل النحو الع

تها والحروف  ات ودالالعن الحرك  "فجعلوا اإلعراب نظرية كاملة، سموها نظرية العامل، وتكلموا فيها

ي...إن العالمة ونيابتها عن الحركات، ثم تكلموا عن اإلعراب الظاهر واإلعراب املقدر واملحل اإلعراب

ألن اللغة في وضعها "منظمة من األجهزة وكل جهاز منها   53.ال تعين على تحديد املعنى"اإلعرابية بمفردها 

ركيبية العرفية املرتبطة باملعاني اللغوية، فكل  الطرق التن عدد من متكامل مع األجهزة األخرى، ويتكون م

 63.اني الوظيفية في اللغة"طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان معنى من املع

تعرضوا لنقد  الذين عدد راء بعض منتقدي نظرية العامل، آثر الباحث االختصار، فإن ء من آهذا جز 

  -إن لم تكن جميعها –. ويبدو أن بعض هذه املآخذ جميعهم ام لتناول يتسع املقهذه النظرية كبير، وال 

الحديث   ا إليها عند وهي األمور التي أشرنوشرح العلل،  هم في التقعيدتعود إلى منهج النحاة القدامى وطريقت

امل  نظرية العولكن هذه املالحظات ال ترقى إلى درجة يلزم معها إلغاء  أحاطت به. الظروف التيعن املنهج و 

هفوات  ، وكل ما لوحظ عنها ال يعدو أن يكون العلم العمود الفقري لهذاا في رأي الباحث، فإنها برمته

 و على أركانه. عديلها ويستقيم النحوشوائب يمكن ت

 : أصل فكرة تضافر القرائن

اللغوي،  اء في التحليل اآلر ام حسان وثيق الصلة بما تركه عبد القاهر الجرجاني من كان الدكتور تم

ريته املشهورة في التحليل  إلعجاز" الذي أسس فيه نظافي كتابه "دالئل الواردة النحوية وخاصة آراءه 
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تراث العربي في تاريخ ال مام حسان: "ولعل أذكى محاولة لتفسير العالقات السياقيةالنظم". يقول ت" اللغوي 

صاحب مصطلح "التعليق"، وقد كتب دراسته الجادة في   جانيإلى اآلن هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجر 

ي معويعني النظم عند عبد القاهر الجر  37كتابه  "دالئل اإلعجاز" تحت عنوان "النظم".
ّ
اني جاني، توخ

 تضع النحو وبيان ما تحتويه أبوابه. ويتضح هذا املفهوم في قول الجرج
ّ
اني: " اعلم أن ليس النظم إال

ضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله. وتعرف مناهجه التي نهجْت فال تزيغ يقت كالمك املوضع الذي

  38ا".عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فال تخّل بش يء منه

  ها تمام حسان من التي استنبط  "التعليق" كان من فكرة  "تضافر القرائن"أن منبع نظرية  هنا ويظهر 

تنشأ العالقات بين املعاني النحوية بواسطة   " التعليق"السياقية. وعلى فكرة قات لعالل حليالت الجرجانيت

فكرة املركزية في النحو  هي ال "التعليق"القرائن اللفظية واملعنوية والحالية. وقد اعتبر تمام حسان فكرة 

        39ة".نحويحيح يكفي "للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل الالعربي، وأن فهمها على الوجه الص

،  ملذكور لجرجاني بهذا املفهوم اتمام حسان لم يقف على مصطلح "التعليق" عند ا أن ،والجدير بالذكر

خذ بعضها  " يأ : الكلمات في النص "دالئل اإلعجاز" بأن دت فية التي ور وإنما استنبطه من إشاراته العام

شيًئا يرجع صواُبه إن كان   بواجد   فلست   ،سبيلو الومن مثل قول الجرجاني: "هذا ه  40بحجز بعض".

 صواًبا 
 
 وخ

 
 ه إن كان ؤُ ط

ً
 هو معًنى من معاني النحوويدخل تحت هذا االسم "،النظم"، إلى خطأ

ّ
قد  ، إال

 
ُ
زيل  ،في حقه أو عومل بخالف هذه املعاملة  ووضع  ،به موضعهصيب أ

ُ
واستعمل في غير ما   ، عن موضعه فأ

 وأنت تجد   ،بمزية وفضل فيهصف أو وُ  ،د ُوصف بصحة نظم أو فسادها قفال ترى كالًم  ،ينبغي له
ّ
إال

ه يدخل في ووجدت ،إلى معاني النحو وأحكامه ،ع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك املزية وذلك الفضلمرج

    41ويتصل بباب من أبوابه". ،من أصولهأصل 

لدراسة    "تضافر القرائن"عتمد عليها في بناء نظرية تي اال "التعليق"منه تمام حسان فكرة  نبطهذا ما است 

نظريته، بل كان متأثًرا  حسان منه تمام  الوحيد الذي نهل النحو العربي. لكن لم تكن فكرة التعليق الرافد 

ما نجده في قوله: " وليس يكفي في  شرح   وهو 42ن، حيث درس مراحل تعليمه العليا.لغويين الغربييأيًضا بال

ق أن نقول كما قال عبد القاهر إن الكلمات " يأخذ بعصها بحجز بعض" وال نرجع الفضل  تعليفكرة ال

نتصدى للتعليق وإنما ينبغي لنا أن  نحو وأحكامه، في عموم يشبه عموم عبارته،واملزية إلى معاني ال

 syntagmaticهما "العالقات السياقية" أو ما يسميه الغربيون: النحوي بالتفصيل تحت عنوانين أحد 

 srelation."ون هم الرافد الثاني لهذه النظرية .الغربي إذن 43، والثاني هو "القرائن اللفظية   
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 : تضافر القرائن عند تمام حسان

التي تتعاون في   من القرائن ا أن في الجملة عددً مام حسان، يعني مفهوم تضافر القرائن عند الدكتور ت

لم والسامع، وهي التي توضح العالقات بين املعاني النحوية، وأنها تنقسم إلى  ملتكنقل املعني الداللي بين ا

 44ليق.قرائن لفظية ومعنوية وحالية، وتتوزع في ثالثة أطر: القرائن املادية، والقرائن العقلية، وقرائن التع

وانقسمت  ية. ذهنية ومنطقية، وتفرعت قرائن التعليق إلى مقالية وحاللقرائن العقلية إلى وتفرعت ا

املقالية إلى معنوية ولفظية، وتشمل املعنوية اإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعيىة واملخالفة. أما  

ولكل واحدة من  داة والتنغيم. اللفظية فتشمل اإلعراب والرتبة والصيغة واملطابقة والربط والتضام واأل 

ة سياقية كبرى بها تتحد  عالقلقرائن عالقات سياقية كبرى أو صغرى، فلقرينة التخصيص هذه ا

)التخصيص( التي هي أعم   ى ذا املعنى في إطار القرينة الكبر مجموعة من األبواب النحوية التي تقوم على ه

حدث الذي  خاصة في فهم معنى ال عة عنها عن جهة منها وتشملها جميًعا، وتعبر القرائن الصغرى املتفر 

  45يشير إليه الفعل أو الصفة في الجملة.

ومن األمثلة التي أوردها تمام حسان لتوضيح فكرة القرائن: "ضرب زيٌد عمًرا" أن إسناد الضرب إلى املسند  

  ضرب إلى من أسند إليه كان مخصًصا بوقوعه على عمرو، أي إن الوقوع على عمرو كان قيًدا في إسناد ال

ه، فطوعته ألن يفهم من جهة وقوعه  طالقكان أيًضا جهة في الضرب حالت بينه وبين أن يفهم على إإليه. و 

 في لقائك، أو كي ألقاك أو أللقاك...فإنك قد   46على عمرو.
ً
: أتيُت رغبة ومثال آخر في قوله: "وإذا قلت 

أكل السمك وتشرب ول: ال تلغائية. وفي القأسندت اإلتيان إلى نفسك مقيًدا بسبب خاص، وهو قيد ا

 74معنى املعية، وهي التي تقيده".ينة اللبن، فإن هناك قرينة معنوية وهي قر 

واعتبر تمام حسان قرينة السياق كبرى القرائن اللفظية، "وهي ما يكتنف السياق من قيد تركيبية أو  

 اعر:ووضح ذلك بما جاء في قول الش 84أشراط إفادة أو هما مًعا".

 49ادناملعاة الضيم من آل مالك   *   وإْن مالك ٌكانت كرام  أب أنا ابن 

فـ"إْن" في العربية لها ثالثة معان: إما نافية، أو شرطية، أو مخففة من الثقيلة. "فأي ذلك هو معناها في  

الشطر  ي فإذا اعُتبرت نافية يكون هناك تناقض في البيت بحيث يكون الشاعر قد مدح قومه ف 05البيت؟"

يتحتم تقدير فعل محذوف وجوًبا ال يتحتم تقديره  طية هجاهم في الشطر الثاني. وإذا اعُتبرت شر األول و 

ا كانت كرام   
ً
 أن تكون "إْن" مخففة من الثقيلة، ويكون املعنى: وإّن مالك

ّ
إن كانت "إْن" مخففة. "فلم يبق إال

 ب اللغوي إلفادة املعنى املراد. افر في التركيتض هكذا رأى تمام حسان قيود قرائن السياق ت 15املعادن".
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    :حسان مام  منهج ت

 ملنهج النحاة القدامى الذي وصفه   لقد حاول تمام حسان
ً

تقديم منهج جديد لدراسة النحو العربي، بديال

في   ووضعيتهالطبيعة اللغة  ا ناسبً يراه م  الذي  Descriptiveالوصفية مقابل  Prescriptiveباملعيارية 

 وأخيًرا.ا وص ملنهج القدامى أن يكون منهًج  متع. وكان ينبغياملج 
ً

وأكد هذا الكالم بقوله: "إن املنهج   52فًيا أوال

الوصفي هو جوهر الدراسات اللغوية في العصر الحاضر. فأما األمور االستعمالية التي ربطنا بينها وبين  

نمو اللغة. وأما األمور   ها أثر الفرد فيويتكون باملعيارية، فهي للقياس والتعليل واملستوى الصوابي، 

  53التي ربطناها بالوصفية، فهي الرموز اللغوية واالستقراء والتقعيد والنماذج اللغوية".  هجيةاملن

أخذ  يأنه و  ،"تضافر القرائن"نظرية  ضوء  النحو فياللغة و في دراسة منهجه  بهذا الكالم تمام حسان يوضح

فة الصواب من الخطأ وما يتعلق  ملعر ، للقياس عليه لغةوضعية الأصل مع املعياري ما يتناسب من املنهج 

الوصفي هو  اللغة لدى الفرد. أما طريقة دراسة اللغة ووضع القواعد لها وشرح نماذجها، فاملنهج  بنمو

    . الذي يراه مناسًبا

   : خذ على تضافر القرائنيؤ ما 

ًدا مما طرحته  جدي م تقدمقرائن"، بأنها ل"تضافر ال تمام حسان على نظرية بعض معاصري  لقد أخذ

عبارة عن تكريس ما كان في تحليالت القدامى للعامل واملعموالت. ومن  هي لدراسة النحو العربي، وإنما 

 على سبيل املثال:  "تضافر القرائن"أبرز منتقدي 

مضاء في نقده  صاحب نظرية تضافر القرائن أيد ابنأن "الذي يرى  54،رحمنالدكتور بهاء الدين عبد ال

عامل، ولكنه لم يرتِض البديل الذي طرحه، وهذا دليل على أنه لم يفهم العوامل وما تقتضيه  ة النظريل

في نظريته يجد إفادته البينة من نظرية العامل   من أمور في معموالتها، مع أن املتأمل ملا جاء به 

ظرية العامل "إال في  ن ونقرائنظرية تضافر ال فال فرق إذن بين  55بواب النحوية".ومقتضياتها املفصلة في األ 

تسميات مقتضيات العوامل بالقرائن اللفظية واملعنوية ، وبعض النظرات التي لم تكن مقنعة بعد  

 56التمحيص كمسألة القيم الخالفية".

ها  في الدرس النحوي، والتي كان العامل هو عمود هي وليدة الفكرة املركزية "تضافر القرائن"ال شك أن و 

اعترف تمام حسان بذلك صراحة في مواضع كثيرة في كتبه. لكن هذا ال يمنع من األخذ  د ، وقالفقري 

 الوصفي لسد الفجوات التي لم تسدها نظرية العامل.    املنهج ُرأى  الستفادة بما جاء فيها من وا النظريةب
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 : ينتالتعليق على النظري

نحو كما مّر في ثنايا البحث، وال يمكن  بناء صرح ال في نيمت ال شك أن نظرية العامل ركن  نظرية العامل:

يقويها من الجديد املفيد.  إنما يبنى عليها كل ما و  بأّي حال من األحوال.في الدرس النحوي االستغناء عنها 

  تطور دائًما، ونحن يل هلل تعالى وحده، والعلم ، فالكما وجود بعض الثغرات في هذه النظرية ال شك في كما

 واحًدا لتلك الثغرات، وهو مما الحظه نعر لسريع. اكم العلمي اتر الفي عصر 
ً

إبراهيم مصطفى   ض هنا مثاال

. هذه القاعد مضطربة وتحتاج إلى إعادة النظر، ألنها  "إّن" من أنه ال يأتي إال منصوًبافي قضية اسم 

ن أن  ساحران يريدال ان"قالوا إنَّ هذالقرآن الكريم في قوله تعالى:  وهو ية،طدم بأصح النصوص العربتص 

حث قراءات هذه اآلية في دراسة له، فتوصل إلى أن القراءات  اع البتتبّ ( 63)طه:  يخرجاكم من أرضكم"

ء من  األغلبية، إذ قرأ بها ثمانية قّرا تشديد همزة "إّن" وإثبات ألف االثنين في "هذان" هيالتي وردت ب

أصحاب تلك اللغة  هي لغة؟ أليس لم  بأنها لغة، و ل قو فال يكفي ال 57فقط، العشرة وقرأ بالتخفيف قارئان

 ؟  العرب  من

ة التي  النحوي املعاني صاحبه إلى دراسة به  جديد قصد منهجف ائن،تضافر القر  نظريةأما   تضافر القرائن:

ي بين  داللاملعني ال عملية تداول  ضحا تتهوب  داخل سياق الكالم،ة القرائن اللفظية واملعنوي تفهم من خالل

لقدامى للظواهر  وتحليالت النحاة ا مفقود في نظرية العامل واملعموالت انبجذا ال وه لم والسامع. املتك

ت اهتماماتهم على الحركات  التقعيد وال في التحليل، وانصبّ  ، ال فيلم يولوه اهتماًماو  النحوية املختلفة،

ديدة إلى الدرس  نظريته إضافة جام حسان في ه تموعليه، يعتبر ما قّدم عرابية والعوامل املؤثرة فيها.اإل 

تعارض بين   نه الإصة القول ال خفي النص. و الدارسون في تفسير العالقات السياقية  االنحوي، يسعين به 

 .رحاب اللغة العربيةهما ل سعيتو اختصاص لكل منهما مجال ف النظريتين، 

 : اتمةالخ

ة البحث عن علة  يجنت العربي نشأت النحوفي  ل لعامفكرة ا  أن  ما تّم عرضه في هذا البحث،لقد اتضح م 

في بناء  النحاة ركن املتين الذي اعتمد عليهال العامل هو وأن ،أواخر الكلماتفي  وجود الحركة اإلعرابية

نحو رغم بعض الهفوات التي وقعوا  صارًما في دراسة اللغة والمنهج النحاة القدامى  كانو صرح النحو. 

  ة سادر عنى بت فهيلقرائن عند صاحبها تمام حسان، فكرة تضافر ام مفهو أيًضا  لبحث. هذا، وظهر في افيها

، وهي التي توضح العالقات بين  في الجملة القرائن التي تتعاون في نقل املعني الداللي بين املتكلم والسامع
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ثم   .النحواسة وجهت إلى النظريتين ومنهجيهما في در االنتقادات التي  املعاني النحوية. وعرض البحث بعض

   . في تضافر القرائن واألخذ به في الدرس النحوي الحديثهتمام ال جديًرا باوما يراه  يهما عل عليق الباحثت

 : ةاآلتي  التنائج توصل البحث إلى، امهيمنهجو  ننظريتيالفي أصول   بعد هذه الجولةو 

  التغّيرات في الكلمات من  واخر حدث أل ن العلل واملسببات ملا يع مل تأسست نتيجة البحث ن نظرية العاإ -

 لحركات اإلعرابية.ا

األوائل  شواهد اللغة كلها في التقعيد، والسبب في ذلك يرجع اقتصار النحاة  نظرية العامل لم تستوعب -

 .على قبائل محددة في االستشهاد  

 منهجًيا، تنج عنه إهدار الكثي عدم أخذ اللغة من بعض القبن إو  -
ً

 شواهد اللغة  ر من ائل العربية كان خلال

 العربية.

 منهجًيا آخر، أدى بهم إلى اللجوء إلى التأويالت وت -
ً

مسك بعض النحاة القدامى بالقياس العقلي كان خلال

 الفلسفية والتقديرات املنطقية للشواهد اللغوية التي ال تتفق مع القاعدة. 

ها  انطلق منانية، النظم الجرج ظريةنبعت من ن "ضافر القرائنت"بحث أيًضا إلى أن أصل فكرة توصل الو  -

 . حسان في بناء نظريتهتمام 

، واستطاع أن يطور منهًجا جديًدا من التراث  وأن تمام حسان اجتهد في استخالص نظريته وتثبيت أركانها -

 القديم، مستعيًنا بمنهج الدرس اللغوي الحديث. 

أبوابه  عنى النحوي في ة بتالحم املتعلقتضافر القرائن، قد أثبتت جدواها في تناول القضايا املوأن  -

 املختلفة، واالرتباط الحاصل بين القرائن اللفظية واملعنوية.

 واملراجع  لهوامش ا
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 املعاجم العربية القدمية واحلديثة بي التطور الداليل 
 اتج اللغة وصحاح العربية واملعجم العريب األساسي منوذجا 

عدإد:    إ 
 1ه هنى  عيل عوض العلمي عيل ا دكتور 

 جامعة اجلزيرة )السودان( 
 2انفع اثلث آ دم و 

 لب دكتوراه جامعة اجلزيرة )السودان(اط 
 : ملخص

ذلك ملا يرفد إليها من الوسائل املتيحة  ب تطورا ملموسا عبر العصور؛ إن ألفاط اللغة العربية تكتس 

ط  من الطبيعي أن يوجد ضبا نللتطور الداللي، وملا كانت املعاجم العربية وعاء لحفظ اللغة وصيانتها، كا

  دا كبيرا في تقعيدها وجمع أشتاتها مع اختالف معاني ألفاظها؛ األمر الذي أدى و جهم اللغة الذين يبذلون 

ة تهدف إلى إبراز أنماط  إلى وجود مالمح تطورّية بين املعاجم القديمة والحديثة، وهذه الورقة البحثي

جم العربي غة وصحاح العربية واملعة من خالل معجم تاج اللثيالتطور الداللي بين املعاجم القديمة والحد

ور الداللي؟ وكيف الوصول  التط  :  مارقة اإلجابة عن تساؤالت تتمثل فيتحاول الو  سوف األساس ي، كل ذلك

إلى التطور الداللي بين املعاجم العربية القديمة والحديثة؟ ما الظواهر التي يستنبط منها هذا التطور؟  

ور الداللي لأللفاظ العربية في طمن الت تحليل القضايا األساسية البحث املنهج الوصفي عند وقد انتهج

وتوصل البحث أخيرا إلى أن في املعاجم   راجع التي لها صلة باملوضوع.العينة املدروسة، كما أنه يستعين بامل

 املدروسة من قديم وحديث يوجد تطور داللي فيما بينها. 

ABSTRACT: 

Semantic evolution between classical Arabic dictionaries and contemporary ones. 

“mu’ajamuTaj allughah wasihahul arabiyyah” and “mu’ajamul arabiy al-asasiy” 

as sample.Verily, Arabic words are gaining a serious evolution throughout/across 

generations due to some means that avail its semantic evolution. Since Arabic 

dictionaries serve as protective tub to Arabic words, it’s then naturally to find 

some people who are sacrificing their best for the sake of preserving and 

documenting Arabic words, this subsequently, bring forth the existence of 

semantic evolution features in olden and modern Arabic dictionaries. And this 
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paper purposely intends to expose and exhibit samples of such semantic evolution 

of Arabic words in olden and modern Arabic dictionaries via “Mu’ajamuTaj 

Allughah wasihahul Arabiyya”and “Mu’ajamul Arabiy Al-asasiy” by trying to 

answer the following question: What semantic evolution is all about? And how 

can we reach/find evolution in olden and modern Arabic dictionaries? What are 

the features of this semantic evolution?. This paper uses descriptive method while 

analysing the main topics of semantic evolution, as it also employs references that 

have direct relation with the said topic. And it finally reached the conclusion that 

there’s certain degree of semantic evolution in the dictionaries it studied.  

 املعجم العربي ونشأته

ة أوجه: عِجم بالكسر وعُجم بالضم  كلمة "معجم" من أصل ثالثي مجرد عجم )ع ج م( وهي على ثالث

  فتعني  عَجم بالفتحهي و  اإلبهام والغموض واإلخفاء. وأما الثالثة ---فيدانتفاألولى والثانية  1. وعَجم بالفتح

ح املعجميين: هو كتاب يضم بين دفتيه مفردات لغة ما،  واملعجم في اصطال   2إزالة اإلبهام باللفظ والشكل. 

التركيب املختلف، أو كيفية نطقها وكتابتها مع ترتيب هذه املفردات بصورة من   ومعانيها واستعماالتها في

 3غالبا ما تكون الترتيب الهجائي الذير الترتيب  صو 

لكلمة وبيان معناها  ابة الكلمة، وشرح اوللمعجم وظائف يؤديها، منها: بيان كيفية نطق الكلمة، وكيفية كت

 . 4ة االستعمال للكلمة فية للكلمة، وبيان درجإلى تحديد وظيفة الصر   ةفاضإأو معانيها،  

 نشأة املعجم العربي  

لم تكن األمة العربية في جاهليتها محتاجة إلى تدوين لغتها، حيث كان شعبها يمتلك قيادتها، فهي عندهم  

فل العربي مع اللبن، ويراها ممتدة في كيانه كامتداد الصحراء، ويتمكنها في  يومئذ سليقة يرضعها الط

 5ي مضاربهم.محادثة وخطابة وشعًرا، وإن احتج إلى فهم أمر من غوامض اللغة شافهوا األعراب ف نفسه

، حيث  6فقد كانت املحاوالت األولى للدراسات اللغوية وجمع اللغة لدى العرب، مرتبطة بالدين والعقيدة 

أدى إلى التعرف على   بدأت فكرة املعجم عند العرب بنزول القرآن الكريم وبدخول العرب في اإلسالم، مما 

القرآن والحديث ولغة العرب عموًما. ومر    ما غمض عليهم من املفردات القرآنية، فاستدعى إلى شرح غريب

 جمع اللغة العربية بمراحل ثالثة، وهي:

دوين: وهي املرحلة التي ارتحل الرواة إلى البوادي لسماع لغة العربية من  تسمى مرحلة الت  املرحلة األولى: 

سع الرواة ولوجا  األساس ي بغية حفظها وصيانتها، ومن أبرز الرواة أبو زيد األنصاري، الذي كان أو  مصدرها

وادر في  في الصحراء، وأكثرهم مصاحبة األعراب في مضاربهم، وأوثقهم في الرواية. ويتمثل كتابه " كتاب الن

د فيه النصوص الشعرية  اللغة " كيفية جمع اللغة والتأليف في تلك املرحلة، حيث كان املؤلف يور 
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مثل هذا كانت مؤلفات املرحلة، حيث يجمع  والنثرية، فيشرحها ويعلق عليها من غير ترتيب معين. وعلى 

 .7املؤلف مفردات موضوعات مختلفة في كتاب واحد بغير منهج أو ترتيب معين 

ة صغيرة، متخصصة وهي املرحلة التي ظهرت فيها مؤلفات جمع اللغة في رسائل متفرق املرحلة الثانية:

 من الحروف. املوضوع، مبنية على معنا من املعاني، أو حرف  

وتتمثل هذه املرحلة في كل رسالة تطلق عليها اسم رسالة الحقول الداللية، من أمثلتها  كتاب اإلبل،  

صفاتها، والنحل، وغيرها لألصمعي. وكتاب الهمز ألبي زيد األنصاري. وكتاب الجيم  والخيل، والوحوش و 

 .   8ألبي عمرو الشيباني، وغيرها 

ألف في هذه املرحلة هو خليل  وهي مرحلة وضع املعجم العربي العام الشامل، وأول من  املرحلة الثالثة:

 عجم عربي على اإلطالق. معجمه " كتاب العين" الذي يعد أول م في حمد الفراهيدي، بن أ

 املعاجم العربية القديمة والحديثة

 : ظهور املعاجم القديمة

وقد نقل أن العلماء اهتموا اهتماما كبيرا بشرح غريب القرآن والحديث مما لم يفهمه بعض الصحابة، أو  

تفسير بعض كالم العرب بشرح معاني املفردات مصحوبة بمصادرها من كالم العرب، فقد وردت بعض 

تاب في "غريب القرآن"  أن الصحابي الجليل "عبد هللا بن عباس" رض ي هللا عنه كان له ك باملصادر القديمة 

الغريبة في القرآن وذلك حين كان الناس يلقون إليه بألسنتهم،  وأن كتابه هذا كان يضم تفسيره لأللفاظ 

 حيث كان يتصدى في املسجد لتفسير القرآن. 

قدمات األولى لنشأة علم التفسير كما كانت أيضا من بين املادة التي ساقها  إحدى امل لةوكانت هذه املحاو 

 9ء اللغة األول لنشأة املعجم العربي غير أنها لم تكن مدونة بل كانت رواية. علما

ومن هنا يتضح أن طليعة املعجم العربي جاءت مع اإلسالم وأول من حمل رايتها عبد هللا بن عباس فقد   

 10املعجمات للسائلين.  كان يؤدي ما تؤدي

حشية في مؤلفات خاصة تسمى "النوادر" دون  ثم تطور التأليف إلى تدوين األلفاظ الغريبة والشاذة والو 

ألبي  بين املفردات في موضوعها أو حروفها، ومن أقدم املؤلفات في ذلك كتاب "النوادر"ترتيب أو ترابط 

 11قطرب محمد بن املستنير البصري. بن حبيب الضبي، ولايونس عمرو بن العالء البصري، و 

راد  اتها في كتب مستقلة كالخيل واإلبل والطير والجثم عنى اللغويون بجمع األلفاظ التي تتحد موضوع

وقد انبثقت فكرة املعجم   12واملطر والنخل والسالح وخلق اإلنسان والنبات والزرع واألنواء واألزمنة. 

بكر ال يتجاوز منتصف القرن الثاني الهجري حينما ألف  الشامل في أذهان اللغويين العرب منذ وقت م 
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والتزم فيه  ،فكان أول معجم لغوي مرتب موسع عرفته العرب 13ير "العين"،الخليل بن أحمد معجمه الشه 

 14بترتيب مواده حسب الحروف الحلقية وذكر مقلوباتها. 

عرفه معاجم اللغات األخرى، فرتبت  ثم تتابعت املعاجم في القرون الثالثة التالية، وتنوعت بشكل ال تكاد ت

جم األلفاظ إما بحسب الترتيب الصوتي، أو األلفبائي، إما بحسب األلفاظ أو بحسب املعاني، ورتبت معا

 15ر. أو بحسب األوائل أو األواخ

ومع تتابع املعاجم في اللغة العربية، واستمرارها حتى العصر الحديث فأنت ال تكاد تجد تكرارا بينها، وال  

 16د يغني واحد منها عن اآلخر. يكا

 ظهور املعاجم العربية الحديثة: 

ها التزمت في ترتيب موادها  املحيط( وشروحه و  بعد صدور )القاموس
ّ
نقوده، ظهرت معجمات حديثة جل

 اللغوية نظام األبجدية العادية من أهمها: 

 اني. )محيط املحيط في اللغة واصطالح الفنون( تأليف املعلم بطرس البستاني اللبن -1

 )أقرب املوارد في فصح العرب والشوارد( تأليف سعيد الشرتوني. -2

 بد هللا البستاني  اللبناني.أليف الشيخ ع)البستاني( ت -3

 )املنجد( تأليف األب لويس معلوم اليسوعي اللبناني. -4

 17)املورد( تأليف منير البعلبكي اللبناني. -5

صدرت عن مجمع اللغة العربية القاهري مثل:  ومما توج به العصر الحديث ظهور املعجمات اللغوية التي 

 لكريم، واملعجم الوسيط.املعجم الكبير، ومعجم ألفاظ القرآن ا

كما أخرجت املطابع في العصر الحديث أنواعا أخرى من املعاجم، تعد روافد للمعاجم اللغوية األصلية،  

منها هدفه ومنهج إعداده،   غير أنها تتميز عنها بأنها تعالج قضايا متنوعة، وتخصصات مختلفة، لكل 

 ألنواع اآلتية: وأسلوب عرضه، ويمكن  تصنيف هذه املعاجم الحديثة في ا

ر،  املعاجم التاريخية ــ وتهتم هذه املعاجم بالبحث في أصل الكلمة، وتتبع استعمال لها عبر العصو  -أ 

صل الكلمة،  ها، وما طرأ على هذه النصوص، فتقدم بالتاريخ أل فيمعتمدة على النصوص التي وردت 

عجم )أكسفورد( التاريخي للغة وتتبع حياتها، وما يطرأ على بنيتها من تغيير على مر العصور، ويعد م

 18اريخية. االنجليزية من أهم اإلنجازات في مجال املعاجم الت

املعاجم االشتقاقية ــ وتهتم بمعرفة أصل الكلمة، وهل هي عربية أم معرفة أم دخيلة، ثم اشتقاقها   -ب

لنوع من  ما يمكن أن يشتق منها من الصيغ، ومعاني هذه الصيغ املمكنة، وعليه فمهمة هذا ا ملعرفة

 19املعاجم الوقوف على أصل الكلمة، واملستوى اللغوي الذي تنتمي إليه.
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ــ ويطلق عليها اسم )معاجم املصطلحات( وتهتم بحصر مصطلحات علم بعينه  م املتخصصةاملعاج -ت

طلح بالشرح والتفسير بحسب استخدام أهل الفن له واملتخصصين  أو فن بذاته، وتتناول كل مص 

 20النوع أن يكون بأقالم متخصصين في الفن ذاته.فيه، ويشترط في هذا  

معاجم املوسوعات ــ ويطلق عليها اسم )دائرة املعارف( وهي عبارة عن سجالت أبجدية للمعارف   -ث

عنى اللغوي لأللفاظ، فضال على ما توفره العامة، كما أنها معاجم للعلم والفكر، تمد اإلنسان بامل

مثل )دائرة املعارف اإلسالمية( حوث ودراسات علمية من خالصة دقيقة ملا يرتبط باللفظ من ب

 21)دائرة املعارف البريطانية(.و

لحظ أن الحركة املعجمية  تطورت بادئ ذي بدء على يد أمم غير العرب، ثم  يُ ومن هذا الطرح 

  إلىفضل لنزول القرآن وشرح غريب الحديث، واستمر األمر على يد علماء الغريب تطورت على يد العرب ب

 ليل في القرن الثاني الهجري إلى العصر الراهن. الخ عصر

 املقارنة بين الصحاح واملعجم العربي األساس ي 

 الجوهري ومنهجه: 

 نبذة عن حياة الجوهري: 

رك، ولذا  هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي النيساب
ّ
وري، أصله من )فاراب( إحدى بالد الت

يخ وفاته، فلم يستطع أحد من املترجمين التحقق منها، حتى  خ ميالده، وتار واختلف في تاري 22سّمي بالفارابي. 

 23قال ياقوت الحموي وقد بحثت عن مولده ووفاته بحثا شافيا، فلم أقف عليها. 

، وقد تلقى العلم على يد كثير من العلماء األفاضل املشهود  وقد نشأ الجوهري ولوًعا بالعلم واللغة واألدب

 24لهم بالتفوق العلمي.

 منهجه: 

وقد رتب  رتب الجوهري معجمه على حسب األبواب والفصول، وجعل الباب آخر الكلمة والفصل أولها. 

األبواب على حروف املعجم، وكذلك صنع في الفصول، وجعل األبواب ثمانية وعشرين بعدد حروف  

 س من الفصول.وجعل كل باب ثمانية وعشرين فصال، إال أنه يهمل من األبواب جن املعجم وترتيبها. 

 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنهجها 

 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

مي الجامع، هم العمل  وقد حملت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي بيت العمل الثقافي القو 

بية القطرية وخاصة مجامع اللغة العربية  املعجمي العربي على محاور عدة، فكان لها مع املؤسسات العر 
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ة والحضارة اإلنسانية بما  فقاثوفي تفاعلها الحي مع مستحدثات الوالجامعات ومراكز البحوث العلمية. 

 25يب لغة العلوم وترجمة املراجع العلمية الكبرى.يمكن األمة العربية من املعاصرة املبدعة عن طريق تعر 

 منهجها: 

ا في أبواب بعدد حروف الهجاء حسب حرفها األول، ثم رتبت  لجذور التي يشمل عليهرتب مواد املعجم أو ا

فبائي( وهو التالي:  لمواده كل باب وفقا للحرف الثاني فالثالث، واعتمد في ذلك تسلسل الحروف الهجائية )األ 

 . ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي  أ، ب، ت،

 لم يضم املعجم جميع أوزان األفعال واملشتقات واملصادر والجموع، بل اقتصر على املشهور الشائع منها.

 26عند ما يكون للكلمة أكثر من معنى تدرج املعاني املتعددة مرقمة بالتسلسل. 

 في بعض األلفاظ دراسة مقارنة 

 أحد:   -1

لف فيها وتركيبها بـــ "عشر" ثم ذكر أنها  ذكر الجوهري أن "أحد" هو أول العدد، ثم تحدث عن دخول األ

ُحٌد" وهو جبل باملدينة.  تجمع على "آحاد
ُ
 27". وذكر تحت "أحد" "أ

حادي" وهي نسبة إلى أ
ُ
َحد" "أ

َ
حد، وهو: "يدل على  وأما في املعجم العربي األساس ي، فذكر فيه تحت مادة "أ

حادي" مضافة إلى بعض الكلمات للداللة ع 
ُ
لى أن الكلمة املضافة إليها "أحدى" تدل  املفرد الواحد،  و"أ

أي ذو ذرة واحدة و "أحادي" اللغة أي: معّبر عنه بلغة واحدة  على الش يء املفرد الواحد، أحادي الذرة 

حادّية املقطع" أي كلمة ذات مقطع واحد"،
ُ
حادي" أي: الخط الحديدي املفرد فقط"، و "أ

ُ
 .28و"الخط األ

ديثة التي هي من نتاج االمتزاج  األساس ي أضاف بعض املصطلحات الح يالحظ مّما سبق أن املعجم العربي

 الثقافي بين العرب والغرب.  

َدب" معا أدب:  -2
َ
ن منها: األدب: أدب النفس والدرس تقول منه: أدب الرجل  ذكر الجوهري لكلمة "أ

ب وتأتي كلمة واألْدب: الَعَج  هو أديب، وأّدبته فتأّدب، وابن فالن قد استأدب في معنى تأّدب.بالضم ف

ب: الداعي.ويقال  دَ سر إذا دعاهم إلى طعامه. وأما األ دب أيضا: مصدر أدب القوم يأِدُبهم، بالك"األ 

ُدبة.  ًً لى طعامه ُيْؤِدُبُهم إيدابأيضا: آدب القوم إ
ْ
أ
َ
َدبة وامل

ْ
أ
َ
 29ا، حكاها أبو زيد واسم الطعام: امل

ّدب" تتقف ثقافة أدبية،  
َ
أ
َ
أما املعجم العربي األساس ي فقد ذكر املعاني التي وردت في الصحاح، وأضاف : "ت

َدب" أو آداب: الشعر والنثر، علوم األدب وفنون األدب: األنوا و 
َ
ع املختلفة من الشعر والنثر  منها أيضا "أ

ي والقصة واملسرحية  واملقالة  والرسالة  كالشعر الغنائي واملسرحى وامللحمى، والقصة واملسرحي وامللح

ِديب" أّدب: ضبط امليول أو السلوك إما بإرادة الفرد أو بتأثير سلطة خارجية، وفي 
ْ
أ
َ
واملقامة. ومنها: "ت

ا: "إجراء أدبي": ما يتخذ من قرار بغيه  يراد به اإلصالح. ومنها أيض  الفقه: نوع مخفف من اللوم أو العقوبة
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ب": لقب كان يطلق على أديب": هيئة تنظر في املخالفات التي تستحق العقوبة. و"مؤّدِ املعاقبة، و"مجلس ت

 30من يقوم بتربية الناشئين وتعليمهم أو معلم في مدرسة قرآنية.  

كان في الصحاح حيث يطلق مصطلح   ا واكتسبت داللة زائدة عن ماواملالحظ هنا أن اللفظة تطورت داللي 

ب بمعنى لقب كان يطلق على  خذ من قرار بغية املعافية، ومجلس تأديب، ثم مؤدّ إجراء أدبي ويراد به  ما يت 

 من يقوم بتربية الناشئين.  

اضة، وقد في الصحاح "أْرض": كل ما سفل فهو أرض، وأرض "أِريَضة" أي: زكية، بينة األر أرض:  -3

: ال أرض لك كما يقال:  ت. ويقال: نزلنا "أْرًضا أِريَضة" أي: معجبة  للعين، ويقالأُرَضت بالضم أي زك 

ال أّم لك. و"األْرض": أسفل قوائم الدابة. ومنها أيضا "األْرض": الّنْقضة والّرِْعدة، ومنها "األْرض": 

ضة بكسر  وفسيل مستأرض. ووّدية مستأر  الزكام. وقد أرضه هللا إيراًضا أي: أزكمه. فهو معروضا.

بالكسر: بساط ضخم من صوف أو وبر، ومنها  الراء وهو أن يكون له عرق في األرض. وأما "األرض" 

أيضا "رجل أريض" أي: متواضح خليق للخير. ويقول: جدي أريض، أي: سمين. و"األرضة" بالتحريك:  

لتها. ومنها  لتسكين، فهي مأروضة: فإذا أكدويبة تأكل الخشب، يقال: أرضت الخشبة تؤرض أرضا، با

ُروض": الذي به خبل من الجن وأهل  
ْ
 31أرض. وهو الذي يحرك رأسه وجسده على غير عمد.أيضا: "املأ

وفي املعجم العربي األساس ي ورد معنى واحدا. ثم ذكروا بعض معانيها في الوسيط ، ثم أتى بمعان جديدة 

قدسة في مكة واملدينة والفلسطين  ذات أهمية دينية كاألراض املمنها: "أراض مقدسة" أو "أرض مقدسة": 

َراض": 
َ
جعلها صالحة للزراعة. وأما "طابق أرض": أول طابق في مبني كالبيت و"الكرة  ومنها: "إصالح األ

األرضية": األرض. و"ُموصل األرض": )في الكهرباء( يوصل باألرض، ثم أيضا "همزة أرضية": زلزال. ثم  

 32الحجرة ونحوها أو األمر أو املوضوع.  رة شغل األرض ملدة معينة أو "أرضية": أج

املتطورة بذكر تعابير اصطالحية: "أراض مقدسة أو أرض مقدسة" كمكة واملدينة   وهنا تبرز املعاني

. ومنها "إصالح األرض" التي  والفلسطين وهي أيضا إضافة حيقيقة إذ تحقق قداستها في النصوص الشرعية

أول طابق في مبنى كالبيت، وهي حقيقية،   أي و"طابق األرض"  ة للزراعة وهي إضافة حقيقية،جعلها صالح

األرض "وموصل أرض": )في الكهرباء( يوصل باألرض   ي "كرة األرض" أيضا من املعاني املتطورة التي تعنو

 .  Earth quake)وهزة أرضية "وهي زلزال وترادف في اإلنجليزية )

َزَم عفي الصحاح : األز  أزم:  -4
َ
ِزُم أْزَما، أي: اشتد وقل خيره. ويقال  مة: الشدة والقحط، وأ

ْ
لينا الدهر يأ

َزَم الرجل بصاحبه: إذا لزمه، و"أزم" أيضا أي: أمسك عنه، وأما "اآلزِ أيضا
َ
م": الذي ضم شفتيه،  : أ

ن الصفر. كما ذكر الجوهري "األْزم": ضرب م يثم تعن : الحمية، وكانت طبيعة العرب. يو"األْزُم"  تعن
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ن  يضا تعني: كل طريق ضيق بإذا أطالو اإلقامة بها. و"املأِزم": املضيق. و"املأزم" أي وتأزم القوم دارهم. 

ِزم" ومنه  سمي املوضع الذي بين املشعر وبين عرفة: مأَزمين.
ْ
 33جبلين وموضع الحرب: "مأ

السياسية  : اشتد وضاق: تأزّمت الحالة م تأّزما: األمرم يتأزّ هو "تأزّ  واملعجم العربي األساس ي زاد معنى آخر 

مة وجمعه أزمات": شدة وضيق "أزمة  حاب الوسيط "أزْ في البالد "، وأما أزمة وأزمات كما أشار إليها أص 

مالية" "وأزمة اقتصادية" و"أزمة وزارية" و"أزمة سياسية" و"أزمة نفسية" وجميع هذه املصطلحات هي  

حلة يشتد فيها الصراع إلى درجة يتحتم  مة" في "املسرحية": مر "أزْ ى إلكلمة  ى هذه معنإضافة حيقيقة، فزاد 

 34حاسم. وتأّزم مصدره لتأّزم.  فيها الوصول إلى حّل 

ومن خالل ما سبق يالحظ ما أضافه األساس ي من املصطلحات الحديثة والتعابير االصطالحية التي تعّد  

 من التوسيع في داللة األلفاظ. 

ِسف على ما فاته، و"تأّسف" أي: تلّهف، ": األِسف: أشد الحزن، وقد أفذكر الجوهري "أِس أِسف:  -5

غضب، وأما "األسيف" و"األسوف": السريع الُحزن الرقيق، وقد يكون   وأِسف عليه أسفا، أي

العبد، و"أرض أسيف"، أي: رقيقة ال تكاد تنبت  فهو "األسيف": الغضبان مع الحزن، وأما "األسيف": 

ملدلوالت التي ذكرها الجوهري لكن أضافوا  بي األساس ي جاءت هذه الكلمة وفي معجم العر  35شيئا. 

ِس ني ومن بينها: "آَس على ذلك بعض املعا
ْ
فان وأسيف" ف وأِسف وأْس فا، فهو آِس ف أْس ف يأ

سف له": يدعو إلى األلم أو  سف عليه" :يستعمل عادة في التعبير عن الحزن على امليت، و"يؤْ و"يؤْ 

ف": وجمعه آسفون: كلمة  أثاره، وأما "آِس أو بمعنى: الشخص: أسخطه أو  الندم، و"مؤسف": مؤلم

َسف": وهو مصدر ألسف: بكل أسف / مع األسف: مع   اعتذار "أنا آسف كل 
َ
األسف ملا بدر مني"، و"أ

الحزن الشديد. وأما "يا لألسف / واأسفاه / يا أسفي عليه: يقال توّجعا وتحّسرا وأما "مأسوف عليه": 

  36بيرات مرتبطة بإعالن الوفاة.تأتي في تع

أخرى تشير إلى التوسع   ي اكتسبت معان ها أن املعجم العربي األساس ي نستنتج  هذه الكلمة في يالحظ فيو 

 والتعميم في داللة األلفاظ.   

را، إذا أقامت  أطر:  -6
ّ
َرت املرأة تأط

ّ
َر": أطرت القوس آطرها أطرا إذا حنيتها، قال: وتأط

َ
في الصحاح: "أط

نه  و"إطار املنخل": خشبه، وإطار الحافر: ما أحاط باألشعر، وم ا، وأما تأطرت الرمح "تثنى"،في بيته

رة" بالضم العقبة التي تلف على مجمع  
ْ
ط
ُ
إطار الشفة وكل ش يء أحاط بش يء  فهو إطار له، وأما "األ

رة" أيضا: أن يؤخذ رماد ودم فيلطخ به كسر القدر، ثم "األطير" الذنب
ْ
ط
ُ
. يقال أخذني الُفوق، و"األ

  37بأطير غيري. 
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ر يؤْ 
ّ
جعل لها إطار، وإطار جمع إطرات وأطٌر:  طر تأطيرا": الصورة وفي املعجم العربي األساس ي : "أط

كادر أو جهاز إداري )إطرات الدولة أو الحكومة(، أو هيكل عام يحدد معالم الشكل أو املوضوع )ال  

نسان من خالله إلى  ( أو إطار فكري: ما ينظر اإليقوم هذا الجهد في فراغ ولكنه يتم في إطار أهداف

 38م إلى توحيد العرب في إطار فكري واحد(.الكون إجماال وتفصيال )أّدى ظهور اإلسال 

في املعجم العربي األساس ي تطورت هذه الكلمة أيضا بمعان  على شكل توسع الداللي لأللفاظ   نستفيد

 العربية.

لهمزة والفاء: إذا كان من آفاق فتح اباحد، وأما "رجل أفقي" نواحي: الو في الصحاح: اآلفق: ال فق: أ -7

ٌق" ب
ُ
ف
ُ
: رائع، ثم "اآلِفق": الذي بلغ النهابة في الكرم، و"آفقه" إذا كان  فهو الضم األرض، وأما "فرس أ

ٌق" ويقال أيضا: لألديم إذا دبغ 
َ
ف
َ
كريم الطرفين. و"األفيق": الجلد الذي لم تتم دباغته، والجمع: "أ

طاء، قة"، ويقال أيضا: أفق فالن: إذا ذهب في األرض، وأفق في العن يخَزَر: "أفيق" والجمع "آفقبل أ 

 39أي: فّضل وأعطى بعضا أكثر من بعض.

ٌق وجمعه آفاق": خط دائري يرى فيه 
ْ
ف
ُ
ٌق/ا

ُ
ف
ُ
وفي املعجم العربي األساس ي زادوا بعض املعاني، ومنها: "أ

مشهورا  ازت شهرته "اآلفاق" أي أصبح و"آفاق األرض": أطرافها "اجتملشاهد السماء كأنها ملتقية باألرض، أ

لم، ثم "أفقي": األفقى من الخطوط: خط مستقيم يوازي سطح األرض املستوبة،  في بقاع مختلفة من العا

 40ن إلى اليسار أو بالعكس وعكسه عودى.يأو في الصحيفة: خط مستقيم يمتد من اليم 

ة التوسعة في العلوم والفنون؛ األمر  داللة هذه الكلمة  حدث نتيج في املعجم العربي األساس ي تطورت

 مة دالالت أخرى حديثة لم تكن موجودة في املعاجم القديمة. الذي أحدث في هذه الكل

 الخاتمة: 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات  والصالة والسالم على خاتم النبيين وإمام املرسلين وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين. 

ة من خالل  لحديالورقة التطور الداللي بين املعاجم العربية القديمة وافي الصفحات السابقة تناولت 

محاولة الباحثين في دراسات حول القضية واكتشافاتهم، توصل البحث إلى نتيجة أن  معجمين معتبرين، و 

 املثال السابق.    في املعاجم املدروسة من قديم وحديث يوجد تطور داللي فيما بينها كما تبين في

ول ارتباط املفهوم باملعنى أكثر من املعجم الصحاح، حيث يحا اتهكلمتطور  يلعربي األساس معجم ا نإ

 الحي الواقع في زمنه.  

ن كثيرا من الكلمات الواردة في املعجم العربي األساس ي يشابه ما ورد في املعجم الوسيط، وذلك نتيجة  إ

 مصر أيام ذلك.عمله مع املجمع اللغة العربية ب
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معرفة خمارج احلروف العربية  ومتييزها من حيث صعوبة نطقها أو سهولتها عند 
 اهلوسا منوذجا )دراسة صوتية(   النيجريي

عدإد:    إ 
لياس    منصور محمد إ 

 حماضر بكلية تطبيق التعاليم اإلسالمية جامع كنكنو كدوان نيجرياي
 املستخلص 

وذلك النه يعطينا املوازين الدقيقة للحروف ، فمن  من أهم مباحث علم األصوات مبحث مخارج الحروف 

املعروف عند علماء األصوات أن لكل حرف وزنا خاصا في املخرج الذي يمثل امليزان الدقيق ملقدار ذلك 

ر مفهوم مخارج الحروف في املعنى املعجمي   الحرف وحقيقته، إن فكرة هذا البحث تدور حول تقديم تصوُّ

هة نظر بعض مفهوم مخارج الحروف  في املعنى اللغوي واالصطالحي عند واالصطالحي، وقد عرضُت وج 

القدامى واملحدثين ، ثم أتبع الباحث ذلك ببيان بعض األفكار التي انبنت عليها وجهة نظره تقسيم مخارج  

الحروف إلى األصل والفرع، والعامة والخاصة، ومخارج الحروف الفرعية، ثم معرفة  مخرج كل حرف،  

تمييز الحروف   ن أسماء الحروف وألقابها ورسمها وترتيبها، وأهمية دراسة مخارج الحروف، ووالفرق بي

 الهجائية من حيث صعوبة أو سهولة نطقها عند النيجيري، ثم الخاتمة والهوامش. 

Abstract 

One of the most important researches of the science of sounds is the research of the 

articulation of sound because it gives us the exact balances of letters. It is known 

among the scholars of phonetics that each letter has a special weight in the director 

that represents the exact balance of the amount of that letter and its truth. The idea 

of this research revolves around presenting the concepts of the articulation of letters 

in the lexical and conventional meanings. The researcher presented the point of 

view of some of the concepts of articulation of sounds in the linguistic and 

conventional meaning of the ancient and modern scholars and then followed this 

by showing some ideas on which his point of view is based by mentioning the 

division of the articulation of sounds to the original and branch, general and 

specific, and articulation of sub-letters then know the real method of its articulation, 

the differences between the names of the letters and titles and their writing and 

order, the importance of studying the articulation, distinguishing alphabets in terms 

of difficulty or ease of pronunciation in Nigeria, and then conclusion and 

references. 
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 مقدمة

ْن  ي مِّ ْدٍق َواْجَعْل لِّ َرَج صِّ
ْ
ي ُمخ رِّْجنِّ

ْ
خ
َ
ْدٍق َوأ َل صِّ

َ
ي ُمْدخ نِّ

ْ
ل ْدخِّ

َ
ِّ أ

ْل َرب 
ُ
  الحمد هلل على جميع األحوال القائل:} َوق

يًرا{   صِّ
َ
اًنا ن

َ
ط

ْ
َك ُسل

ْ
ُدن

َ
طق على سائر الحيوان، وشرف اللسان  لقد فضل هللا سبحانه و تعالى اإلنسان بالن  (1)ل

العربي بالبيان، وكفاه شرفا أنزل به  القرآن الكريم، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له املنزه كالمه  

عن األلفاظ بالحروف في املقال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بين الهدى والضالل، وعلى  

من اللحن في األصوات، صالة وسالًما دائمين متالزمين ال يعتريهما نقص وال  أصحابه املوصوفين بالسالمة 

 زوال. 

لقد كان الدرس الصوتي في تراثنا العربي األرضية األساسية التي مهدت لعلم األصوات ملا امتازبه من   وبعد:

اسة الصوتية دقة، و لعل العامل األساس ي الذي ولد الدراسة الصوتية هو القرآن الكريم، ولم تكن الدر 

بعيدة عن بقية الدراسات اللغوية ، بل هي فرع من فروع اللغة ومستوى من مستوياته التي ال يمكن  

 . االستغناء عنه كما تعتبر املهد األساس ي لعلم األصوات 

و الغرض الذي دفع الباحث إلى اختيار هذا املوضوع هو اإلطالع على أهمية معرفة املخارج الحروف العربية  

 : درس الصوتي، ومحاولة االستفادة منه، وسوف يدور هذا املقال على املحاورالتاليةفي ال

 مفهوم املخرج املعجمي  واالصطالحي. -

 معرفة حقيقة مخارج الحروف.   -

 بيان تقسيم املخارج إلى األصلي، والفرعي، املحقق، واملقدر.  -

 الفرق بين اسم الحرف ورسمه ولقبه، وترتيبه.  -

 مخارج الحروف. أهمية دراسة  -

 تمييز الحروف الهجائية من حيث صعوبة نطقها أو سهولتها عند النيجيري.  -

 الخاتمة والنتائج ثم الهوامش.  -

 :أ : مفهوم املخرج في املعنى املعجمي  -أوال

خرج يخرج، ومن األخطاء الشائعة في اللغوية ا
َ
ملخرج على وزن مفعل للداللة على اسم مكان من تصاريف أ

العوام َمخرج بفتح امليم ألنه يقع من الالزم الثالثي وأما هذا املصطلح  فهو من الرباعي املتعدي    العربية قول 

خرج يخرج، وليس من باب الثالثي الالزم خرج يخرج
َ
 .(2)أ

ْدٍق  :ومدلوله اللغوي موضع أو مكان الخروج ومن ذلك قوله عز وجل قائل  َل صِّ
َ
ي ُمْدخ نِّ

ْ
ل ْدخِّ

َ
ِّ أ

ْل َرب 
ُ
}َوق

رِّ 
ْ
خ
َ
يًرا{َوأ صِّ

َ
اًنا ن

َ
ط

ْ
َك ُسل

ْ
ُدن

َ
ْن ل ي مِّ ْدٍق َواْجَعْل لِّ َرَج صِّ

ْ
ي ُمخ  (.3)ْجنِّ

 .أي أنه املكان  الذي يخرج منه الحرف أو املوضع الذي يخرج منه الصوت   (4)ويعرف املخرج :"بأنه املوضع"
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  (5). "وهناك من عرفه قائال:" وجدت لألمر مخرجا أي مخلصا

ذي يخرج منه الحرف عند النطق، كما عرفه ابن منظور قائال:"خرج، يخرج،  فاملقصود باملخرج هو املحل ال

 (6)خروجا، فهو خارج وخروج، وخراج، قد أخرجه، وخرج به قد يكون املخرج: موضع الخروج".

  :ب : مفهوم املخرج في االصطالح 

إذن فهو أقرب   (7)".ااملخرج :"هو النقطة التي يتم عندها االعتراض من مجرى الهواء والتي يصدر الصوت فيه

كما يعرف أيضا   .نقطة يصل إليها أعضاء النطق املتحركة، أو يمكن القول بأنه املكان الذي يخرج منه

 (8) ".املخرج بأنه :"موضع خروج الحرف وظهوره وتمييزه عن غيره بواسطة الصوت

 .الحيز الذي يخرج منه الحرففاملخرج هو املكان الذي يخرج منه الحرف متميز عن حرف آخر أو هو ذلك  

"وهو أن يقع مخرج الصوت في أي مكان من الجهاز الصوتي يكون فيه على األقل عضو صوتي متحرك بدءا  

أي هو املكان   (9)بالشفتين وانتهاءا بالرقيقتين الصوتيتين، ويوصف الصوت باسم املكان الذي يخرج منه".

لصوت وإنتاجه وهو إما محقق يعتمد على جزء معين  واملخرج هو مكان خروج ا الذي يحدث فيه الصوت.

  (10)من الحلق أو الحنجرة أو اللسان مثال، وإما مخرج مقدر لعدم تحديده بجزء محدد وهو الجوف.

وهو عند بعض اللغويين املتأخرين:"النقطة املحددة من الجهاز النطقي والتي يتم عندها إنتاج الصوت 

لسفلى بالشفة العليا فيحتجزان الهواء خلفهما ثم فجأة ينفتح مجرى الهواء  فتكون الباء عند التقاء الشفة ا

. واملصطلحات التي استعملها القراء واللغويون األقدمون للتعبير عن هذه الظاهرة  (11)فيكون صوت الباء

 (13)و"حيز النطق". (12)الصوتية: "مخارج الحروف" 

وأما اللغويون املحدثون فقد عبروا عن هذه الظاهرة الصوتية بمصطلحات عدة أشهرها وأوسعها تناوال:  

، ومهما يكن من أمر فإن وظائف هذه  (16)" والجهاز النطقي"  (15)"والجهاز الكالمي" (14)"أعضاء النطق" 

إن كان املتأخرون يرون  املخارج اللغوية واحدة وهي مرد هذه األسماء املصطلحة عليها املختلفة. و 

املصطلحات العلمية الشائعة لهذه العملية كالجهاز النطقي أو الصوتي أدق وأخص  في ميدان علم األصوات  

، بل إن هذه املصطلحات ترجمة حرفية  (17)النطقي. ولقد تأثروا باللغويين الغربيين املعاصرين في ذلك 

 Articulatory)      و (Sound Mechanism) و  ( Place of  Articulation) ملصطلحات اللغويين الغربيين في 

System)     .وغيرها من املصطلحات الغربية املتواجدة في دراسات اإلنجليزيين والفرنسيين 

 :ج: كيفية معرفة مخارج الحروف

يكون من خالل تسكين الحرف وإدخال حرف متحرك عليه، فحيث ينتهي الصوت فذلك مخرج الحرف  

وإذا انقطع الصوت فذلك املخرج املقدر، وال يكون ذلك إال مع حروف املد   .املحقق، مثال: إذ، إس، إث

 (18)بي". -بو -واللين املسبوقة بحركة مجانسة، نحو: "با
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 ثانيا: أقسام مخارج الحروف: 

 أوال: ينقسم املخرج إلى املحقق واملقدر: 

 املخرج املحقق:  -أ

 ين واللسان والحلق. ما اعتمد على جزء معين كالشفت 

 واملخرج املقدر:  -ب 

هو مالم يعتمد على ش يء مما سبق، وهو مخرج حروف املد، حيث ينقطع الصوت في الهواء، ألنها ليس لها  

  (19) مكان يستقرعنده، ولذلك سميت حروف املد بالهوائية.

 ثانيا: وينقسم املخرج إلى األصلي والفرعي:

 وعان:أوال: مخارج الحروف األصلية وهما ن

   مخارج عامة: -أ 

 وهي تحتوي على أكثر من مخرج وهي خمسة: 

 الجوف: وفيه مخرج واحد.  -1

 الحلق: وفيه ثالثة مخارج.  -2

 اللسان: وفيه عشرة مخارج.   -3

 الشفتان: وفيهما مخرجان.  -4

 الخيشوم: وفيه مخرج واحد.  -5

 مخارج خاصة:  -ب 

 (20)وهي التي يخرج منها حرف واحد أو أكثر، وهي املخارج التفصيلية للمخارج العامة الرئيسية. 

   مخارج الحروف الفرعية:  ثانيا:

 هي التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين، أو صفتين، وهي سبعة:

   الهمزة املسهلة: -1

يٌّ { ْعَجمِّ
َ
أ
َ
 (12)هي التي ينطق بها بين الهمزة واأللف. نحو:} أ

   األلف املمالة: -2

  ِّ
ه

ْسمِّ َّللا هي األلف التي تنطق بين األلف والياء، وال توجد في القرآن إال في كلمة واحدة. نحو:} بِّ

 (22)َمْجَراَها َوُمْرَساَها{

 :  األلف املجاورة لحرف مفخم  -3

يَن{ ِّ
 
ال  (23)هي ألف يخالط صوتها تفخيم يقربها من الواو، نحو: }الضه
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 ين هما: األلف والواو، وتخرج من مخرجين هما: الجوف والشفتين. فهي تتردد بين حرف

 الالم املغلظة:  -4

 } َ
ه

ْعُبُد َّللا
َ
 (24)تكون في لفظ الجاللة املسبوقة بضم نحو: }أ

 (25)أو املسبوقة بفتح نحو: }ُهَو هللا{

 فهي تتردد بين صفتي االستفال واالستعالء.

 النون املخفاة:  -5

ْبـــل{هي نون يقترب صوتها من 
َ
ــن ق  (26)مخرج حرف اإلخفاء نحو: }مِّ

 فهي تتردد بين النون وحرف اإلخفاء.

 وتخرج من مخرجين هما: الخيشوم مع اقترابها من مخرج حرف اإلخفاء الذي يأتي بعدها.

 امليم املخفاة:  -6

ْم{ هي ميم يقترب هِّ ُهْم بِّ
 (27)صوتها من حرف الباء نحو: }َربًّ

 .مليم والباءفهي تتردد بين حرفين هما: ا

 وتخرج من مخرجين هما الخيشوم مع اقترابها من مخرج حرف الباء.

 النون الساكنة املدغمة:   -7

اُء{في الياء املتحركة:  -
َ
 (28)مثال ذلك: }َمْن َيش

فهي تتردد بين حرفين: هما النون والياء غيراملدية.  وتخرج من مخرجين: هما الخيشوم ووسط   

 اللسان.

ْن َواٍل{مثفي الواو املتحرك   -  (29)ال ذلك: } مِّ

فهي تتردد بين حرفين:هما النون والواو غيراملدية. وتخرج من مخرجين: هما الخيشوم   

 (30)والشفتين

 :الفرق بين اسم الحرف ورسمه ولقبه، وترتيبها ثالثا:

 .هو ما دل على ذاته لفظا ليميزه عن غيره كألف والم وميم فاسمه:  -أ 

 .وغيرها (31)هو ما يبين هيئته كتابة، نحو: } املر{ ورسمه: -ب

 ألقاب الحروف:   -ج

 حروف املد الثالثة : األلف والواو والياء. الحروف الجوفية: .1

 الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نسبة إلى مخرجها وهو الحلق. الحروف الحلقية:  .2

هوية: .3
ّ
 وهما القاف والكاف .  الحروف الل
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 نسبة إلى اللهاة، وهى اللحمة املتدلية في آخر الفم من سقف الحنك. 

 وهي الياء غير املدية والشين والجيم. الحروف الشجرية:  .4

 أي: منفتحه، وهو ما اتسع منه.نسبة إلى شجر اللسان  

 وه ي الالم والنون والراء.  الحروف الذلقية: .5

 نسبة إلى ذلق اللسان وطرف كل ش ئ ذلقه.  

عية: .6
َ
ط ِّ

ّ
 وهى الطاء والدال والتاء.  الحروف الن

 نسبة إلى نطع غار الحنك األعلى وهو سقفه ال لخروجها منه.  

 ن.وهي الصاد والزاي والسي  الحروف األسلية: .7

 نسبة إلى أسلة اللسان أي: مستدقه وهو طرفه. 

ثوية: .8
َّ
 وهي الظاء والذال والثاء.  الحروف الل

 لقربها إلى لثة األسنان ال لخروجها منها.  

 وهي الفاء والباء وامليم والواو غير املدية.  الحروف الشفوية: .9

 (32)نسبة ملوضع خروجها، وهو الشفة. 

  :ترتيب الحروف -د

العلماء الحروف باعتبار الصوت الذي هو الهواء املتصاعد من الرئة إلى الفم، فجعلوا أولها أول الحلق،  رتب  

 (33)وآخرها الشفتين.

 رابعا: أهمية دراسة املخارج الحروف: 

الحفاظ على كتاب هللا تعالى من أثر اللهجات التي أثرت حتى على اللغة العربية التي هي لغة القرآن   -1

 وبها نزل. الكريم 

{ بـ"الغدر". - َقْدرِّ
ْ
 (34)فهناك من اللهجات ما تستبدل القاف غيَنا فيقرأ : ال

- } َضلُّ
َ
 بـ"ظل". (35)وهناك من اللهجات ما تستبدل الضاد ظاء فيقرأ: أ

وَن { -
ُ
َبث

ْ
 بـ "يلبسون".  (36)وهناك من اللهجات ما تستبدل الثاء سيًنا فيقرأ: َيل

اللحن والتحريف الذي قد يؤدي إلى خلط املعاني واإلخالل بمبنى  الحفاظ على كتاب هللا من   -2

 الكلمة. 

 معرفة املتجانس واملتقارب واملتباعد من الحروف ملعرفة أسباب اإلدغام وعدمه.  -3

 (37)تعَد دراسة املخارج والصفات هي الركيزة األولى لكل قارئ للقرآن.   -4

 قال الشيخ املحققين اإلمام ابن الجزري: 
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ـ  َواجِّ
ْ
ذ ــــُم إِّ ُم ُمَحته يـــهِّ

َ
ُموا  ــٌب َعل

َ
ْن َيْعلــــ

َ
 أ
ً
َوال

َ
ـــروعِّ أ

ُ
ــَل الش

ْ
بـ
َ
 ق

ــَفاتِّ  ارَِّج الُحُروفِّ َوالصِّ 
َ
.  َمخ ـــــاتِّ

َ
غ
ُّ
َصــــحِّ الل

ْ
ف
َ
أ ـــوا بِّ

ُ
ظ فِّ

ْ
َيل  (38)لِّ

 خامسا: تمييز الحروف الهجائية من حيث صعوبة أو سهولة نطقها عند النيجيريين: 

 بية التي توجد أيضا في اللغة الهوسا: الحروف العر   -1

تتميز اللغة العربية في نيجيريا من حيث النطق بمميزات بالنسبة لصعوبة بعض الحروف   

الهجائية لدى النيجيريين، فالحروف العربية التي توجد أيضا في اللغة )الهوسا( وعددها سبعة  

هذه ال تسبب أية صعوبة في النطق  عشر حرفا وهي: أ ب ت ج  د ر ز س ش  ك ل م ن هـ  و ال ي. و 

 .(39)بها 

الحروف العربية التي توجد أيضا في اللغة الهوسا ولكنها تنطق بطريقة مخالفة عن   -2

 ق.   –ف  – غ  – ط األصل العربي وعددها أربعة أحرف وهي: 

وذلك باعتبارها حروفا عربية وتوجد في اللغة الهوسا ولكنها تنطق بطريقة مخالفة عن األصل 

ور= جفور، ج القاهرية، و)الفاء( فيه = هيه، العربي،  فمثال )الطاء( صراط = سراط و)الغين( غف

 و)القاف( قل هو = كل هو. 

وبما أن لغة الهوسا تكتب بالحروف العربية، فال بد من زيادة بعض الحروف أو األصوات املوجودة 

 .  gwaغو  kya ، كي kwa كو  Tsaفي الهوسا، موجودة في اللغة العربية مثال ذلك : ڟ 

تحريك أواخر    –وخاصة من يتكلم بلغة الهوسا منهم    –هي محاولة النيجيريين    وظاهرة أخرى تتعلق بالنطق، 

الكلمات العربية كلها في الوصل والوقف معا. فهم ال يعرفون أن السالمة في الوقف بالسكون. والسبب في  

بالسكون    أي أنها تنتهي بالحركة ال   vowelsهذا هو أن األلفاظ في الهوسا تنتهي دائما بواحد من أحرف اللين  

. وهذا هو الذي جعلهم يحركون أواخر األلفاظ بما فيها األسماء، ويمدونها قليال فيقولون محمدو و أحمدو  

 وشيخو بدل محمد وأحمد وشيخ.

ومن خصائص النطق في نيجيريا أيضا، تحريك وسط اإلسم الثالثي الساكن فيقولون البَحر والنَعل  

ن. ويحركون الحرف الثاني كذلك من بعض األسماء مثل يحيى أو يطيلون حركة الحرف الساكن مثاله  
َ
والبط

    (40)آمد بدل أحمد 

 انية:الحروف العربية التي ال توجد في اللغة الهوسا بتاتا وهي ثم -3

  ص .  - ع   -ظ   -ض  -ذ  - خ   -ح   -ث  

ويقع الخطأ كثيرا فى املجموعة الثالثة لصعوبة نطقها عندهم مثل الضاد، أو لعدم التعود عليها مثل الذال.  

هذا باإلضافة إلى األخطاء الفاشية التى تنجم عن التقارب بين األصوات فى املخرج ، والتى يشترك فيها  
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ممن يتكلم باللغة العربية. ومن املعروف أن الخطأ فى النطق يسبب الخطأ أيضا فى اإلمالء  النيجيري مع غيره  

 .وخصوصا فى املدارس

ولنأخذ اآلن الحروف أو األصوات التي في املجموعة الثالثة، لنرى كيف ينطقها من يتكلم باللغة الهوسا( ،  

 .حسب ما تعودت عليه عضالته النطقية

. (41)لثاء صوت رخو مهموس ، ومخرجه بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا واالثاء ينطقونه سينا: 

والسين كذاك صوت رخو مهموس، إال أن مخرجه هو عند التقاء طرف اللسان بالثنايا السفلى أو العليا  
ا  والعملية الشاقة بالنسبة للذى يتكلم )بـالهوسا( ، هي عملية وضع طرف اللسان بين األسنان العلي  (42)

والسفلى عند النطق بالثاء، فلذلك ينطقها سينا لوجودها في )الهوسا( ولسهولتها لديه. يقولون مثال سار،  

 مسال، لبس بدل ثار ومثال ولبث. كما يحدث للكثيرين من العربية لغتهم القومية.  

س، وللنطق به  وفي ذلك يقول الدتور عبدالرحمن أيوب : " إن الثاء هو الصوت االحتكاكي األسناني املهمو 

يوضع طرف اللسان بين األسنان العليا والسفلى وينطلق الهواء من الرئة إلى ممره في الفم دون أن يسبب  

  .(43) ذبذبة األوتار، ولكنه عند مروره بين األسنان وطرف اللسان يحدث احتكاكا مسموعا"

اختالف يسير. فالحاء من وسطه  . ومخرجها واحد مع  (44)فكال الحرفين صوت رخو مهموس    الحاء يصير هاء:

. فالشبه بين الصوتين كبير لدرجة أن من يتكلم )بالهوسا( ال   (45)والهاء من أقصاه أو من داخل املزمار

يستطيع أن يفرق بينهما، خصوصا ألن الحاء، ال يوجد في )الهوسا( يقولون: الهمد، الرهمن، الرهيم بدل  

ة لنطق الحاء فى العربية كما وصفه الدكتور عبد الرحمن  الحمد والرحمن والرحيم. والطريقة الصحيح

أيوب، هو ان يتراجع جسم اللسان إلى الحائط الخلفي للبلعوم بقوة شديدة فيحدث ضيق في البلعوم 

 بمثل هذه الحركة، وينطلق الهواء من الرئتين دون أن  
ً
الفموي، وال يمكن قفل البلعوم الفموي قفال تاما

لصوتية، ويكون ممر الهواء في األنف مسدودا، فينطلق الهواء إلى ممره في الفم محدثا  يسبب ذبذبة األوتار ا

 (46).احتكاكا مسموعا في النطقة الضيقة من البلعوم الفموي 

. ومخرجه أدنى الحلق  (47)فالخاء من األصوات الحلقية، وهو صوت رخو مهموس  الخاء يقلب كافا أو هاًء:

( 49)د مهموس ومخرجه عند اتصال أقص ى اللسان بأقص ى الحنك األعلى والكاف صوت شدي  (48)إلى الفم 

ولعدم وجود هذا الصوت في )الهوسا( استبدل بالكاف أو الهاء لتقاربها في املخرج. يقولون مثال : كالدون أو  

 . هالدون، كرج أو هرج، بدل خالدون وخرج

والصعوبة التى يواجهها من   (52)مجهور والزاي صوت رخو  (50)الذال صوت رخو مجهور  الذال يصير زايا :

يتكلم بالهوسا هنا، وهو وضع طرف اللسان بين األسنان العليا والسفلى للنطق بالذال. فيحاول نطقه بغير  

 .هذه العملية فينتج ذلك صوت الزاي. مثل ذلك : زلك، زهب بدل ذلك وذهب
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يشبه السين في كل ش يء سوى أن  ويقال إن الصاد  (53)كالهما صوت رخو مهموس  الصاد تصير سينا :

الصاد أحد أصوات اإلطباق فمن السهل تحريف الصاد إلى السين ملن ال يوجد عنده صوت الصاد. يقولون  

 .مثال: سار، السناعة، مسر، بدل صار والصناعة ومصر

ن  الضاد صوت شديد مجهور، وال تختلف عن الدال في ش يء، سوى أالضاد ينطقونه الم أو داال أو راء : 

فلذلك ينطقونه داال في أكثر األحيان. ويوجد من يميل إلى النطق به الما   (54)الضاد أحد أصوات األطباق 

  عربيا صحيحا،  
ً
لسهولته ولتقارب الصوتين عنده. ومن أهل )كنو وبرنو( من يحاول نطق الضاد نطقا

ثال: املغلوب أليهم وال اآللين، أو  فينتهي إلى صوت الراء. وهذا شائع وخصوصا في املدارس القرآنية. يقولون م

 .املغروب أليهم وال الرالين، بدل املغضوب عليهم وال الضالين ويقولون مرد، األرد، بدل مرض واألرض وهكذا

ومفخم أيضا. وال يستطيع الهوساويون أن يفرقوا   (55)الظاء صوت مجهور كالذال تماما  الظاء يصير زايا :

بينه وبين الزاي لعدم وجود هذا الصوت عندهم، فلذلك يقولون مثال : زهر، الزهر، الزالم، بدل ظهر  

 .والظهر والظالم

وهو متقارب في مخرجه مع الهمزة، إال    (56)العين صوت مجهور في األصوات الحلقية    العين ينطقونه همزة :

ويذكر أن القدماء، عدوا العين صوتا  مجهورا   (57)من وسط الحلق ومخرج الهمزة من املــــزمار  أن مخرجه 

متوسطا، بين الشدة والرخاوة، وأما الهمزة فهو صوت شديد، ال هو باملجهور وال باملهموس ألن فتحة املزمار  

 ال تسمع معه ذبذبة الوترين الصوتيين  
ً
 تاما

ً
ل هذا التقارب، ولعدم وجود صوت فألج  (58)معه مغلقة إغالقا

العين ، يميلون إلى النطق بالعين همزة. وهذا من اللحن الشائع في نيجيريا. يقولون مثال : األليم، أليه، أم  

 .يتساءلون بدل : العليم، عليه، عم يتساءلون 

 
ً
 في اللغة )الهوسا(،  وأما إذا نظرنا إلى املجموعة الثانية، التى هي الحروف واألصوات العربية املوجودة أيضا

نرى أن الهوساويين استمروا ينطقون بها حسب طريقة نطقهم بها في لغتهم. فمثال ينطقون الغين كالجيم  

القاهرية ألنها هي املوجودة عندهم. والقاف عندهم صوت بين قاف والكاف وقد يبدلونه كافا فيقولون :  

إلنجليزية وأهل )سكتو وكبي وزمفرا( ينطقون الفاء هاء  ا  pو      Fالكالي بدل القاض ي، كما أن الفاء صوت بين  

فيقولون هيه بدل فيه. والطاء عندهم قريبة من الطاء العربية إال أن صوته غير مفخم ويوجد من أهل كنو  

بدل الشيطان.   Shaitsaniوهو أحد األصوات املوجودة في الهوسا. فيقولون الشيظان  Tsaمن ينطقها ظاء 

أن الهمزة في بعض األحايين، وخاصة في أول الكلمة تقلب هاًء فيقولون، مثال ))هبو  وهذ اللحن الشائع 

 .(59)بكر(( بدل ))أبو بكر(( 
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 الخاتمة والنتائج 

 نتائج البحث: 

 من أهم االنتاجات التي تم الوصول إليها البحث ما يمكن ذكره : 

الدراسة نتيجة لوقوع   إن الدراسة الصوتية معروفة في حضارتنا العربية وكان تلك  -1

بعض األخطاء النطقية الواردة من القبائل الواقعة في األصوات آيات الذكر  

الحكيم وكان هدف  تلك الدراسة  حفاظا إلي كتاب هللا العزيز وحمايته عن ما ال  

 يليق به من اللحن.

إن أهمية دراسة مخارج األصوات وتمييزها من حيث صعوبة نطقها أو سهولتها عند   -2

نيجيري ال يخفى مع أن بعض القبائل النيجيرية يصعب لهم النطق ببعض  ال

الحروف والتمييز لعدم وجودها عندهم أو لتأثر بعضهم بلغاتهم لبعض األصوات  

 العربية.

إن تصويرعلماء اللغة ملخارج األصوات العربية كانت دقيقة إلى حد كبير، وإن كانت   -3

وصل إليه اللغويون، وهذا التخالف  تلك الدراسة لم تخل من عناص مخالفة ملا 

والتغير ال بد أن يكون موجودا السيما أن اللغة من الكائنات الحية أي يصيبها ما  

يصيب جميع الكائنات الحية من التقدم  والترعرع والنضوج ثم االنطواع  

 واالضمحالل، وال ريب أن سبب هذا التغير كان مردها إلى تغير اللغة ذاتها. 

ه الدراسة من النتائج أن بعض القبائل يبدلون بعض الحروف عن  ومما وصلت إلي -4

مخرجها وقد يكون مصدر هذا الخطأ هو التأثر باللغة األم ألن بعضهم  

يستخدمونها بحسب استخدام لغة األم )الهوسا( أو )نفي( أو )يوربا( وغيرهم،  

  ويتشكل الخطأء في الحروف في استخدام حرف مكان آخر، أو استعمال الحروف 

 في غير مخارجها.  

قد ترجع هذه األخطاء إلى قلة الذكيرة اللغوية عند أكثرهم أو إلى طبيعة اللغة العربية من حيث إنها لغة  

 اشتقاقية تكثر فيها الصيغ املتشابهة من أصل واحد، وتنَوع وتعَدد وظائف كل منها. 

وانب التطبيقية بعد تقديم  ويمكن معالجة هذه الظاهرة عن طريق التعليم الجيد مع االهتمام بالج

القواعد ، وبتوجيه العناية القصوى إلى التدريبات التطبيقية املكثفة عن مخارج األصوات وكيفية  

 استخدامها حتى يتمكنوا من استيعابها، مع إعاد النظر في طرق التدريس واملناهج. 
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جيال متتابعة من الدارسين، وال  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، فإن العلوم ثمرة جهود أ  الخاتمة:

رد وسريع، يبني  
ه
م على نحو مط عجب أن يضيف املحدثون على جهود القدامى، وها نحن نجد العلوم تتقده

م، وال أنسب لنفس ي في   سه السابقون، وهكذا تبنى الحضارات وتتكامل العلوم وتتقده الالحقون على ما أسه

ْت عليه فزبرتها في هذه  هذا البحث إدراك ما لم يدركه األولون،   حه
َ
ولكن هي أفكار طرقت صفحات الفكر، وأل

الورقات، مفهوم املخرج في معنى املعجمي واالصطالحي، ثم معرفة حقيقة املخرج وأقسامه، والفرق بين  

اسم الحرف ورسمه ولقبه وترتيبه وأهمية دراسة املخارج، و تمييزها من حيث صعوبة نطقها أو سهولتها  

، فالفضل هلل وحده، وهو املنعم واملوفق  عند النيج 
ً
يري، ثم الختام والنتائج والهوامش، فإن كانت صوابا

واملعين، وإن كانت غير ذلك فمن تقصيري وعجزي، وأرجو أن يكون في إخالص القصد، والرغبة في خدمة 

 كتاب هللا الشريف والسنة الزكية املطهرة، وهلل الحمد وهو املستعان.

 الهوامش: 

 .80ة اإلسراء اآلية:سور  - (1)

، دار صادر بيروت 1محمد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري، لسان ط: لسان العرب ابن منظور   - (2)

، راجع اختالفات صوتية بين القراء واللغويين املحدثين العرب، 249، مادة )خ.ر.ج(، ص: 2لبنان، ج:

 . 78و    60م، ص:2012عثمان بن فودي صكتو  بروفيسور صالح بال ألجناري، قسم اللغة العربية، جامعة  

 .80سورة اإلسراء اآلية: - (3)

تاج العروس من جواهرالقاموس، محمد مرتض ى محمد الحسيني الزبيدي، دار الكتب العلمية، بيروت،   - (4)

 .288( مادة )خ.ر.ج(، ص:6-5م، جزء )1،2007ط

املقري الفيومي، تح، د. عبد العظيم   املصباح املنير في غريب الشرح الكبير املرافعي، أحمد بن محمد علي  - (5)

 .166، مادة )خ.ر.ج(، ص:2الشناوي، دار املعارف، ط

 .39، مادة )خ.ر.ج(، ص:5لسان العرب، ابن منظور املرجع السابق ج - (6)

 . 31، ص:2014، 1في اللسانيات الغربية، خثير عيس ى، عالم الكتب الحديثة، أربد، األردن، ط - (7)

اهيم مصطفى وحسن الزيات وآخرون، املكتبة اإلسالمية، إستانبول، تركيا، املعجم الوسيط، إخراج إبر   - (8)

 . 225، ص:1ج

مكتبة التوبة، الرياض، اململكة السعودية،  -الصوتيات العربية والغربية، منصور بن محمد الغامدي - (9)

 .54، ص: 2001، 1ط

 . 122، ص: 1410الرياض مكتبة الحرمين،  غاية املريد في علم التجويد، عطية قابل نصر، - (10)

الحديث، الطبعة عبد الحميد سويد: الدكتور، أحكام تجويد القرآن الكريم في ضوء علم األصوات  - (11)

 .31الثانية، طبع مطبعة الوحدة العربية، الزاوية، تونس بدون تاريخ، ، ص: 

 .431ص:، 14م، ج1975الكتاب سيبويه، تحقيق وشرح عبد السالم هارون، القاهرة عالم الكتب،   - (12)

 .65، ص:1م، ج1988كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. مهدي، بيروت، - (13)

 .57م، ص 1980املدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب )الدتور( مكتبة الخانجي، القاهرة،  - (14)
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هرة سنة دليل العلم في التربية السمعية والتدريب على تعلم الكالم، مصطفى فهمي )الدكتور(، القا - (15)

 .11م، ص: 1967

 . 13عبد الحميد سويد، الدكتور، املرجع السابق، ص  - (16)

األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس،)الدكتور( القاهرة مطبعة األنجلو املصرية الطبعة الخامسة، ص:  - (17)

111 . 

، الدمام املنطقة الشرقية، دار ابن ال - (18) ْرشِّ جوزي علم التجويد للمتقدمين، أبي عبد الرحمن جمال القِّ

 . 178هـ، ص: 1426-هـ 1425، 2-1للنشر والتوزيع، ط

ومالحظات تطبيقية )الدكتور يحيى عبد الرزاق الغوثاني( الطبعة الحادية   -علم التجويد، أحكام نظرية    - (19)

 .67-65م، بيروت لبنان، ص:2017- 1437عشرة، 

 .179علم التجويد للمتقدمين، املرجع السابق، ص:  - (20)

 .44سورة فصلت: - (21)

 .41ة هود:سور  - (22)

 .7الفاتحة: - (23)

 .11سورة الزمر: - (24)

 .22سورة الحشر: - (25)

 .1سورة النوح: - (26)

 .11سورة العاديات: - (27)

 .4سورة الجمعة: - (28)

 . 11سورة الرعد: - (29)

 .210علم التجويد للمتقدمين، املرجع السابق، ص: - (30)

 .1سورة الرعد: - (31)

 . 200علم التجويد للمتقدمين، املرجع السابق، ص: - (32)
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 لغويةدراسة  القدمية: صور من اللهجات العربية 

عدإد:    إ 

 1اس علي عب  
 كلية عمر سليمان للرتبية غشوا, والية يويبقسم اللغة العربية,  

 2قوب محمد عموىس ي

 مني صاحل للرتبية أزري, والية بوثيأكلية  قسم اللغة العربية,  
 امللخص 

هذه املقالة بعنوان: " صور من اللهجات العربية القديمة, دراسة لغوية", عبارة عن ما أطلق عليه  

املتخصصون في علم اللغة االجتماعي باللهجة العربية, مع بيان أنواعها وألقابها ومدلوالتها. بدأ الباحثان  

تطرقا إلى توضيح أنواع اللهجات بالتعريف اللغوي واالصطالحي ملادة اللهجة في علم اللغة االجتماعي ثم 

حسب ظروف مرجعها عوامل اجتماعية؛ منها اللهجات الجغرافية, واالجتماعية, والفردية, والعمرية,  

واللهجات الريفية واملدينية, والعامية والفصيحة. ثم تحدث الباحثان عن كيفية تحويل اللهجة إلى اللغة,  

واللكنة, مع بيان اختالف مدلوالتها إزالة للغموض واالحتماالت,    والفرق بين كلمات: اللهجة, واللغة الخاصة, 

 وأخيرا وّضح الباحثان ألقاب اللهجات العربية مع تحليل وجيز ملدلوالتها.  

Abstract: 
This research titilled " A linguistics study of some images of the Arabic dialects" 

connotes the meaning of the Arabic dialects from the sociolinguistics specialist 

perspective with an explanation about it's categories, sobriquets and 

denominations. It also comprises the linguistics and technical meaning of the 

Arabic dialects and, elaboration of its categories based on social factors. The 

categories include: individual, age- made, geographical, social, rural and Civic, 

colloquial or verbalis dialects. The research also, explain how dialects can 

overturns to language and, the differences between dialects, patois and accent and 

there denominations to avoid ambiguity and probability. The research also 

explained the sobriquets of the of the Arabic dialects and it's denominations.  
 

 
1 sbbasaliyu@gmail.com 07067110019 
2 08032062443 
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 املقدمة 

العزيز: " َوِمْن آَياِتِه  الحمد هلل الذي شرف اإلنسان بلسان مبين, وميزه به عن سائر العاملين, القائل في كتابه  

ين" َعامِلِ
ْ
َياٍت ِلل

َ
ِلَك َل

َ
ْم ِإنَّ ِفي ذ

ُ
َواِنك

ْ
ل
َ
ْم َوأ

ُ
ِتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ف

َ
ِتال

ْ
ْرِض َواخ

َ ْ
َماَواِت َواْل ُق السَّ

ْ
ل
َ
والصالة والسالم على سيد    3خ

ن, وعلى اْلصحاب  اْلنبياء وإمام املرسلين, محمد بن عبد هللا النبي العربي اْلمين, وعلى آله الطيبين الطاهري

 ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. 

تعتبر اللغة أكبر ميزة تميز البشر من غيره من املخلوقات, فهي الوحيدة التي لم يشترك فيها اإلنسان   وبعد:

غيره من املوجودات, وهي وسيلة التفاهم بين الناس, وتواصل الناس عن طريق اللغة ال يدل على فهم كل  

ات, ْلّنها قد تعددت حسب تعدد الشعوب اْللقليم. تلقي هذه املقالة ضوءا عن مفهوم  إنسان جميع اللغ

 اللهجة وما يتعلق بها, لذلك قسمها الباحثان إلى النقاط التالية: 

 مفهوم اللهجة لغة واصطالحا 

 أنواع اللهجات العربية 

 كيفية تحويل اللهجة إلى اللغة

 الفرق بين اللهجة واللغة الخاصة واللكنة 

 لقاب اللهجات العربية ومدلوالتها أ

 الخاتمة 

 الهوامش واملراجع 

 اللهجة لغة: 

هجة
ّ
َهًجا, أي أولع به واعتاده. والل

َ
ِهَج ل

َ
  -بالتسكين -اللهجة من ل

ُ
َهَجة

َّ
طرف اللسان وجرس   -بالفتح -أو الل

عن أبي الدرداء, أّن رسول هللا  وقد روي    4الكالم, ويعنى بها لغة اإلنسان التي ُجِبَل عليه فاعتادها ونشأ عليها.

 5صلى هللا عليه وسلم قال: " ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر".

 اللهجة اصطالحا: 

هجة, منها ما يلي:
ّ
  أّما املحدثون من العرب والغربيين لهم ضروب من التعريفات لل

 6ملجموعة قليلة من مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة" عرفها روبنز بأّنها: " عادات كالمية 
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وعرفها محمد بن سيد حسن بأّنها: " مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة, أو هي قيود صوتية  

وعّرفها الدكتور إبراهيم أنيس على أّنها: " مجموعة من الصفات  7تلحظ عند أداء اْللفاظ في بيئة معينة"

اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة, ويشترك في هذه الصفات اللغوية جميع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي 

جزء من بيئة أوسع وأشمل وتضم عدة لهجات, لكل منها خصائصها, ولكّنها تشترك جميعها في مجموعة من  

ا قد يدور بينهم من حديث,  الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض, وفهم م

 8فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين اللهجات.

 أنواع اللهجات: 

يرى الباحثون أّن اللهجات تعتبر شكال محليا للكالم يستعمل في محيط واسع. وقد يمكن أن تصنف 

ختلفة, منها:  اللهجات إلى وحدات كبيرة على أساس من سماتها العامة. وتنشأ اللهجات عادة ْلسباب م 

 حواجز جغرافية, وأحوال اجتماعية, ومن أجل احتكاك اللغات واختالطها نتيجة غزو أو هجرة أو تجاور.

قّسم املتخصصون في علم اللغة االجتماعي اللهجة إلى عدة أقسام حسب ظروف مرجعها عوامل اجتماعية.  

 ومن هذه التقسيمات مايلي: 

 اللهجات الجغرافية:  -1

ن على نطاق جغرافي واسع يزيد الفروق اللهجية فيما بينهم. كلما اتسعت  إّن انتشار السكا

املسافات بين أهل لغة ما, زاد عدد لهجات تلك اللغة وزادت الفروق بين تلك اللهجات. وتدعى  

 اللهجات الناجمة من البعد املكاني لهجات جغرافية أو إقليمية. 

 اللهجات االجتماعية:  -2

في البلد الواحد أو املنطقة الواحدة إلى لهجات مختلفة تبعا  تنشعب أحيانا لغة املحادثة 

هناك فروق بين الناس من حيث املستوى االجتماعي   9الختالف طبقات الناس وفئاتهم, 

نا 
ّ
اقتصاديا وثقافيا. إّن العوامل االقتصادية ومستوى ثقافة الفرد تؤثر في لهجته. فإن

متعلم من خالل اللهجة. لهجة حاملي الشهادة  أن نميز رجل متعلم وآخر غير  نستطيع

الجامعية تختلف عن لهجة اْلميين. ولهجة أشراف القوم تختلف عن لهجة الناس العادين. 

 إّن اللهجة تكتشف عن املستوى الثقافي واالجتماعي لصاحبها. 

 اللهجات الفردية: -3
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بل هما أخوان  لنفرض أّن شخصين ينتميان إلى إقليم واحد, بل ويسكنان في حي واحد, 

يعيشان في ببت واحد. ولنفترض أّنهما حاصالن على مستوى تعليمي واحد. ومع ذلك, تبقى  

هناك فروق لهجيةبينهما. كل واحد منهم يتكلم اللغة بطريقة خاصة تميزه عن أخيه وعن  

 10جاره عن أصدقائه وزمالئه. كل واحد مّنا يتكلم لغته بطريقة حاصة به. 

 اللهجات العمرية:  -4

لهجة اْلطفال نوع متميز عن لهجة البالغين, والفروق واسعة بينهما, ْلّن الطفل في مرحلة   إّن 

تعلم اللغة كما يريدها الكبار له, يتصارع الطفل مع تعلم اللغة صوتا وصرفا ونحوا ومفردات  

قة  ومعنى. وعبر محاوالته التعلمية القائمة على املحاكاة والتفكير مًعا يؤّدي الطفل اللغة بطري

 11خاصة يمكن أن ندعوها لهجة اْلطفال تمييزا لها عن لهجة البالغين.

 اللهجات الريفية واملدينية: -5

في اإلقليم الواحد ذي اللهجة الجغرافية الواحدة مدن عديدة وقرى كثيرة, وفي كثير من  

الحاالت تتميز لهجة املدينة عن لهجة الريف. ويستطيع ذو الخبرة في لهجات لغة ما أن  

الفروق بين لهجة سكان الريف ولهجة سكان املدينة في منطقة جغرافية واحدة,   يميز

ويمكن أن يعزى هذا إلى سببين؛ اْلول: أّن سكان املدن أكثر امتزاجا واحتكاكا مع أنماط  

متنوعة من الناس من سكان الريف بحكم كون املدينة مركزا ملجموعة من القرى حولها.  

لعدد كبير من الناس وما يحملون من ثقافات ولهجات,  فتصبح املدينة بوتقة تفاعل 

والثاني: أّن مستوى الثقافي لسكان املدن في الغالب أعلى قليال أو كثيرا من مثيله لدى  

سكان الريف. هذان العامالن معا يساهمان في إحداث الفروق اللهجية بين اللهجة  

 الريفية واللهجة املدينية. 

 اللهجات العامية والفصيحة: -6

لكل لغة لهجة عامية, بل لهجات عامية. والعامية هي اللهجة الدارجة, أي اللغة اليومية. وهي 

لغة التخاطب في السوق والبيت, وهي لغة التخاطب غير الرسمي, وتستخدم هذه اللهجة  

 الجمل القصيرة والكلمات الشائعة والتراكيب السهلة. وتقابلها اللهجة الفصيحة. 

ة اْلدب والعلم, ولغة التعليم واملحاضرات في الجامعة, خالية من  اللهجة الفصيحة هي لغ

اْللفاظ العامية أو السوقية أو املبتذلة. كما تراعى فيها الدقة في اختيار املفردات وأصول  
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الصحة النحوية. وفي بعض اللغات تكون الفروق كبيرة بين العامية والفصيحة, وفي بعضها  

 12تكون الفروق ضئيلة.

  حويل اللهجة إلى اللغة: كيفية ت 

تستقل كل لهجة من اللهجات بصفات معينة تختلف اختالفا كبيرا عن صفات اللهجات اْلخرى, فيكون  

فهمها عسيرا على غير من يتكلم بها, ثم تتحول بالتالي إلى لغة مستقلة ال تستخدم في أمور الحياة فحسب,  

واملعاهدات واملواثق, ويزيد بعدها عن لهجة البالد املجاورة لها فتصبح  بل تستخدم في التعليم والقوانين 

لغة مستقلة. وقد حدث هذا كثيرا في جميع أنحاء العالم,  وهو اتجاه السائد في التغير اللغوي خاصة في  

غياب سياسة واحدة أو عوامل اجتماعية أو دينية أخرى تتعامل على التوحيد بدال من التفريع, وفي غياب  

وسائل االتصال الجماهيري التي يمكن أن تستخدم كأهم عنصر من عناصر التوحيد اللغوي, فمن اللغة  

السامية تفرعت لهجات عديدة أصبحت كل منها قبل اإلسالم لغة منفصلة مستقلة, عاش منها حتى اَلن  

للغات اإليطالية  اللغتان العربية والعبرية, وعن اللغة الالتينية تفرعت خمس لهجات أصبحت فيما بعد ا

 والفرنسية واْلسبانية والبرتغالية والرومانية.

 لفرق بين اللهجة واللغة الخاصة واللكنة: ا

يقصد باللهجة جميع الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة, ولها عادة توزيع جغرافي أرحب, ففروق  

بين شعب إقليم وآخر هي اللهجات اللغوية من ناحية طرق النطق, واختيار الكلمات, والصيغ, والنحو, 

اإلقليمية ال غير. فاللغة إذا اتسعت رقعة املتكلمين بها فال بد أن تظهر فيها اللهجات, واختالف اللهجات أمر  

طبيعي, ال بين املناطق املتنائية فقط, حتى بين اْلحياء في املدينة الواحدة أحيانا, وبين طبقات اْلّمة من  

 ين الرجال والنساء. مثقفين وغير مثقفين, وب

ولغة القرية لغة خاصة, وهي تنتمي إلى قرية معينة, فمصطلح اللغة الخاصة يستعمل عادة في وصف كالم  

ّما اللكنة فهي تشير فقط إلى الفروق في كيفة النطق بين التنوع اللغوي وآخر, بينما اللهجة   في مجتمع خاص.

 , بما في ذلك طريقة النطق, واستعمال الكلمات, والنحو.   تشير إلى كل الفروق التي تكون بين تنوعات اللغة

 ألقاب اللهجات العربية ومدلوالتها: 

 إّن للهجات العربية ألقاب تلقب بها, منها ما يلي: 

 ستنطاء: اال  -1

وهي عبارة عن جعل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء, نحو: " انطي" بدال من " إعطي",  

قبائل: سعد بن بكر, هذيل, اْلزد وقيس. وروي أّنها لغة أهل اليمن.  وهذه لهجة تنسب إلى 
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ا أنطيناك الكوثر" بالهمزة, وهي قراءة مروية عن رسول هللا صلى هللا علي  
ّ
وقرئ شاذة: " إن

وروى الشعبي أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    11وسلم. وقرأ الجمهور: " أعطيناك" بالعين.

 12ا, أي: اعط.قال لرجل: انطه كذا وكذ 

 التلتلة: -2

وهي عبارة عن كسر حرف املضارعة, فيقال: أنا " ِإعلم", ونحن " ِنعلم", وأنت " ِتعلم". ونسبت  

هذه اللهجة إلى قبيلة بهراء, وقيس وتميم, وأسد, وربيعة. وهي شائعة في لهجات العامية  

 13العراقية في الوقت الحاضر.

 الشنشنة:  -3

مطلقا. فقد سمع بعض أهل اليمن في عرفة يقول:" لّبيش اللهم  وهي جعل الكاف شينا 

لّبيش", أي: لبيك اللهم لبيك, والعامة في حضر موت تقول: عليش, بدال من : عليك, ويقولون  

 14أيضا: منش, أي منك.

 الطمطمانية:  -4

  وهي إبدال الم التعريف ميما, مثل: ) طاب امهواء وصفا امجو(, أي طاب الهواء, وصفا الجو, 

وروي أّن النبي صلى هللا عليه وسلم نطق بهذه اللغة في قوله:) ليس من امبر امصيام في  

وتنسب هذه اللهجة إلى طيء واْلزد وقبائل   15السفر(, يريد ليس من البر الصيام في السفر,

حمير في جنوب الجزيرة العربية. والتفسير الصوتي لهذه الظاهرة أّن الالم وامليم من فصيلة  

وهي فصيلة اْلصوات املتوسطة أو املائعة, وأقرانها: النون والزاي, وهذه اْلصوات  واحدة 

 16يبدل بضها من بعض كثيرا من اللغات السامية.

 العجرفية:  -5

وقال   17وهي التقعر والجفاء في الكالم, قال ابن سيده: عجرفية ضبة أراها تقعرهم في الكالم.

قرآن وفي عجرفية أهل اليمن, فجعلوا  الهمذاني: جلست إلى فتية من قريش أتعلم ال

 18يضحكون.

 العجعجة:  -6

وهي عبارة عن تحويل الياء املشددة جيما في لغة قضاعة. قال السيوطي: " العجعجة في لغة  

 وقال الراجز:   19قضاعة يجعلون الياء املشددة جيما, يقولون في تميمي: تميمج". 

 خالي عويف وأبو علّج     املطعمان اللحم بالعشّج 



 صور من اللهجات العربية القدمية: دراسة لغوية  عبّاس عيل وموىس يقوب محمد 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رابع، العدد ال )سلسةل جديدة(   جمةل ادلراسات العربية   " مالم"

61 
 

يريد: علّي, وعش ّي. ونسبت هذه اللهجة إلى قضاعة. وهناك عكس هذه الظاهرة, وهو ابدال   

الجيم ياء عند بني تميم, يقولون: شيرة بدل من شجرة. وهي موجودة اَلن في جنوب العراق,  

 20يقولون:) دياي( أي ) دجاج(.

 العنعنة: -7

ك,  وهي ابدال العين من الهمزة عند تميم ومن جاورهم, نحو: أشه
ّ
د عّنك رسول هللا, أي: أن

ويقولون: أخبرنا فالن عّن فالنا حّدثه, أي: أّن فالًنا. قال خليل بن أحمد: " والخبء: الخبع في  

 21لغة تميم, يجعلون بدل الهمزة عينا".

 الفحفحة: -8

  22وهي قلب الحاء عينا. وهي خاصة بكلمة )حتى(, قرأ بن مسعود في اَلية الكريمة: ) حّتى حين(

 حين, ونسبت إلى هذيل.  عّتى

 القطعة: -9

وهي قطع اللفظ قبل تمامه. يقولون: يا أبا الحَك, أي: يا أبا الحكم, فيقطع كالمه عن إبانة  

بقية الكلمة. يقول خليل بن أحمد الفراهيدي: " والقطعة في طيء كالعنعنة في تميم, وهي أن  

فالقطعة  23ن إبانة بقية الكلمة".يقول: يا أبا الحكا, وهو يريد يا أبا الحكم, فيقطع كالمه ع 

  على هذا نوع من ترخيم اللفظ.

 الكشكشة:  -10

ثة شينا. يقولون: عليش, إليش, بش
ّ
, بدال من: عليِك, إليِك,  -وهي ابدال ربيعة ومضر كاف املؤن

بِك. وقيل هي زيادة شين بعد الكاف املجرورة في الوقف خاصة. يقولون: عليكش, منكش,  

ِك وإليِك. يقول السيوطي: " الكشكشة في ربيعة ومضر يجعلون بعد  إليكش, في: عليِك ومن

كاف الخطاب في املؤنث شينا, فيقولون: رأيتكش, وبكش, وعليكش, فمنهم من يثبتها حالة  

الوقف فقط, وهو اْلشهر, ومنهم من يثبتها في الوصل أيضا, ومنهم من يجعلها مكان الكاف  

وقد تعزى إلى تميم وبني أسد    24قول: منش وعليش"ويكسرها في الوصل ويسكنها في الوقف في

كما ذكر سيبويه: " فأّما ناس كثير من تميم وناس من أسد فإّنهم يجعلون مكان الكاف املؤنث  

  25الشين..."

 الخلخانية:  -11
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هي عبارة عن العجمة واللكنة في املنطق. يقال رجل خلخاني, أي: غير فصيح, وتعرض في لغات 

وهي مستعملة أيضا   26وعمان. كقولهم: مشا هللا كان, يريدون: ما شاء هللا كان.أعراب الشحر  

 27في هذه اْليام عند أناس في غرب العراق.

 الوتم: -12

وقد سميت بالتمتمة, وربما تكون أنسب من تسميتها بالوتم, ْلّن الوتم عبارة عن القيام, أّما  

يقولون: النات, أي: الناس,   29وهو قلب السين تاء. 28التمتمة فهي أن تثقل التاء على املتكلم.

   30واْلكيات, يريدون اْلكياس, ويعزى إلى اليمن. وقد قرُئ: قل أعوذ برّب النات, أي الناس.

 الَوكم:  -13

عبارة عن كسر الكاف من ضمير املخاطبين املتصل )كم( إذا سبق بكسرة أو ياء, فيقولون:  

م, وعليِكم في: عل
ُ
م, وتعزى إلى ربيعة, وهم قوم من كلب.بِكم بدال من: بك

ُ
تسمع هذه   31يك

  32اللهجة عند بعض املسيحيين العراقيينة اليوم وخاصة أهل املوصل.

 الوهم:  -14

هذه لهجة عربية قديمة تعزى إلى بني كلب, وهي كسر الهاء من ضمير الغائبين املتصل )هم(  

وهي  33ن لم يكن قب الهاء ياء وال كسرة.مطلقا, فيقولون: منِهم, عنِهم, بينِهم ) بكسر الهاء(, وإ

 34لهجة معروفة اليوم في املوصل في العراق.

 الخاتمة:  

هجة ثم تطرقت بيان نوعيات  
ّ
تحّدثت هذه الوريقات عن مفهوم اللغوي واالصطالحي لل

اللهجة مع توضيح وجيز في التفرقة بين اللهجة ولغة الخاصة واللكنة. أسطعت الوريقات نورا  

ة تحول اللهجة إلى اللغة تدريجيا. وفي النهاية ذكر الباحثان بعض اْللقاب اللهجات على كيفي

 العربية مع علة تسميتها بتلك اْلسماء.

 وأخيرا توصل الباحثان على النتائج التالية: 

 إّن للبيئة اإلنسان تأثيرا عال في لغته. -1

رسول صلى  إّن وجود اللهجات العربية القديمة في القرآن الكريم وأحاديث ال  -2

 هللا عليه وسلم يبرهن على صحتها.

 إّن اللهجات العربية القديمة ما زالت مستعملة في هذا العصر.  -3

 عدم تأثر اْلصوات العربية على املعنى في بعض اْلحايين.  -4
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   إسهامات التعليم العريب يف التنمية الوطنية
CONRTIBUTION OF ARABIC EDUCATION FOR NATIONAL DEVELOPMENT 

عدإد:    إ 
 1س نويس بال محمد 

 قسم اللغة العربيةكلية عيسى كيت للرتبية دوتسنما كشنه
 2وبلو أ بو بكر مران 

 وقسم اللغة العربيةكلية شيخ شاغاري للرتبية صكت
 املستخلص  

اسهامات التعليم العربي نحو التنمية الوطنية، كما تعرضت لتعريف املفاهيم   تحدثت املقالة عن 

األساسية، كمفهوم التعليم العربي، و مفهوم التنمية الوطنية. ثم تناولت الحديث عن مميزات معلم اللغة 

تعليم العربي لتحصيل التنمية  العربية و صفاته اإليجابية. ثم تحدثت عن االسهامات التي يقدمها ال

الوطنية املستدامة. كما ذكرت العراقيل والتحديات التي تحيط بالتعليم العربي ، منها: عدم تدخل 

الجمعيات غير الحكومية، مثل األمم املتحدة، عدم وفرة الكتب العربية في املكتبات، و غيرها من املشكالت. 

كمصادر جمع املعلومات. و أخيرا رشحت املقالة مقترحات لعلها و قد استخدمت املقالة البيانات الثانوية 

سِهم في حل هذه املشكالت للتنمية الوطنية املستدامة. 
ُ
 ت

 : اإلسهامات، التعليم العربي، التنمية الوطنية.الكلمات املفتاحية

Abstract 
The paper focuses on the contributions of Arabic Education towards National 

Development. Basic concepts were defined, areas of Arabic Education, National 

Development, the qualities of Arabic Teacher and the contributions of Arabic 

Education towards national development were discussed. The paper also examines 

the challenges that the Arabic Education is facing, such as lack of intervention of 

Non Governmental Organizations, lack of availability of Arabic language Books 

in the libraries, etc. The paper adopts secondary data as sources of information. It 
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also offers some recommendations with the view of enhancing Arabic Education 

for national development. 

Keywords: Contribution, Arabic Education, National Development. 

 املقدمة:  

جمعين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين ومن واالهم بإحسان  الصالة و السالم على خير خلق هللا أ

 إلى يوم الدين.

ال يختلف اثنان في أن اللغة العربية من اللغات العاملية الراقية، نظرا إلى الوظيفة اإليجابية التي تقوم بها  

ست وعشرين دولة في نحو التنمية العاملية في مجاالت التنموية املختلفة، ولكونها لغة رسمية ألكثر من 

 ، كما كانت لغة الدين والعلم. لتلك الدول  العالم، وهي لغة التواصل في املجتمعات العاملية

فاللغة هي أداة فعالة للتواصل بين األفراد و الجماعات، و هي أساس التقدم و التنمية اإلنسانية، فقد  

ن رفيع لدى العامة و الخاصة، حيث ال  احتلت اللغة مكانا كبيرا في الحياة اإلنسانية و أصبحت ذات شأ 

يستطيع اإلنسان أن يحصل على نتائج إيجابية في حياته بدون اللغة. فإذا كان التواصل بين األفراد و  

الجماعات ال بّد منه الستقامة ظروف حياتهم، فال بّد من اللغة التي هي الوعاء األكبر و القناة األثير لهذا  

ون قادرة على تحقيق تلك األهداف التواصلية، و من هنا تكمن أهمية اللغة التواصل، وال بد كذلك أن تك

 في خلق هذا التفاهم الذي يؤدي إلى التنمية املستدامة. 

فاللغة هي وسيلة التعبير، وبالتعبير الصحيح يؤدي اإلنسان وظائف اجتماعية، وثقافية، ومهنية. فهذه       

الورقة تهدف إلى إبراز تلك االسهامات التي يقدمها التعليم العربي و أثره في التنمية الوطنية، وتحتوي على  

 العناصر اآلتية بعد املقدمة: 

 مفهوم التعليم العربي. -

 ئص معلم العربية.خصا -

 مفهوم التنمية الوطنية.  -

 إسهامات التعليم العربي في التنمية الوطنية.   -

 تحديات التعليم العربي.  -

 االقتراحات.  -

 الخاتمة.  -

 الهامش  -

 املراجع.  -
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 مفهوم التعليم العربي:  

م اللغة العرب
ُّ
ية رسميا كمادة في منهج التعليم  يراد بالتعليم العربي في منظور التربية واملربين تعليم أو تعل

ما طبق السياسة الوطنية للتربية. و أما فضل هللا )
َّ
(، فهو  2011املدرس ي، و هذا املنهج ال بد أ يكون منظ

ينظر إلى التعليم العربي بأنه برنامج متكامل لإلعداد اللغوي و التربوي، فهو مهارات، ومعارف، واتجاهات،  

فالتعليم العربي ما هو إال مادة تؤكد القراءة الصحيحة و الكتابة الخالية من    وفق معايير أكاديمية قياسية. 

 األخطاء، لذلك اعتنى التعليم العربي بدراسة النحو منذ املرحلة األولى.                          

يوجد في نيجيريا قبل أن يطأ املستعمرون أرض هذا الربوع، حيث أو قدم وساق؟ بدأ التعليم العربي على 

كثير من املدارس العربية واالسالمية في بالد كثيرة. و بعد االستقالل قام بعض العلماء بدافع الغيرة للغة 

العربية، فأنشؤا مدارس حديثة تمنح الشهادات بعد التخرج فيها، فهذه الشهادات هي التي تؤهل الخرجين  

 داخل وخارج الوطن. ملواصلة الدراسة في الجامعات و الكليات واملعاهد العليا في 

فالتعليم ِقوام التنمية الوطنية، وهذا التعليم يشمل جميع نواحي التعاليم التي تأخذ مكانها في املدارس  

املختلفة، وهي التي تعمل على تنمية الفرد ليكون مواطنا صحيحا يقوم بدوره في تطور املجتمع. ) السياسة  

 (. 2004الوطنية للتربية، 

 لعربيةخصائص مدرس اللغة ا

املعلم ركن أساس ي في عملية التربية، وعليه يعتمد نجاح هذه العملية. و ال يوجد دولة يمكن لها التقدم  

والنهوض فوق جودة علمائها. فعملية التعليم عملية مهمة ال تتساهل الدولة في شأنها ورفع مستواها،  

العربي أحد فروع التعليمية التربوية   وانفاق النفيس الطائل في سبيل تحقيقها تحقيقا إيجابيا. والتعليم

بين األكفاء في جميع املراحل التعليمية لتشجيع روح البحث واالبتكار فيهم عن طريق   يهدف إلى إيجاد  املدرَّ

 استعمال اللغة العربية بعد فهمها فهما سليما دقيقا. 

هدف املنشود. فال بد ملن و املدرس يحتاج إلى استعدادات متنوعة، و تكنيكيات متضاربة للوصول إلى ال

اتخذ تدريس اللغة العربية مهنة له أن يكون له ميزة يمتاز بها، و خصائص مهنية يختص بها, ومدرس اللغة 

العربية ال يكون ناجحا في عمليته إال إذا كان ملّما بمادته، و مجيدا بلغته، وإذا كان غير قادر على امتالك  

املتعلم فإنه سيكون عرضة للفشل في األهداف التي يود تحقيقها في آخر    ناصية اللغة التي يحاول إلقائها إلى

مها،  
ُّ
ب املتعلمين في هذه اللغة بحيث يقوم بتذليل الصعوبات التي يواجهونها أثناء تعل ِ

ّ
األمر.كما يلزمه أن يرغ

طاهر الهندام،  واملعلم الناجح هو الذي يعتبر نفسه قدوة لدي املتعلمين، فعليه إذا أن يكون حسن املنظر،  

كما يجب أن يكون ذا تحضير ذهني الذي يستدعي صفاءا في التفكير، و املعارف العامة، و كل ما من شأنه  

و )2002أن يكسب املتعلمين قدرة النجاح قي الحياة )الصميلي،  نُّ
َ
( أن املدرس الجاد هو  2016(. و أضاف ك

لتحقيق األهداف التربوية في الفصل. فمدرس  اإلنسان الكفيل املتخصص الذي كان دائما على قدم وساق  



سهامات إلتعلمي إلعريب  وبلو أ بو بكر مران     س نويس بال محمد     إلوطنية   يف إلتمنيةإ 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365  م 2021  رإبع، إلعدد إل )سلسةل جديدة(   جمةل إدلرإسات إلعربية   " مالم"

68 
 

اللغة العربية هو قادر على االختراع، قابل النقد البناء الذي يؤدي إلى النجاح في الحياة، قادر على بث  

 مهاراته املكتسبة ملتعلمين 

 مفهوم التنمية الوطنية  

 ون بمجال التنموي العاملي.للتنمية الوطنية مفاهم واسعة ومتباينة حسبما يراها االقتصاديون و املعنيُّ 

فالتنمية الوطنية هي الحالة التي تعتري جميع الوطن، لذلك يمكن وصفها بالتنمية الشاملة أو تطور جماعي  

للدولة في السياسة  واالقتصادية التطور الديني. و يمكن اإلحراز على هذه التنمية عبر التنظيم التنموي  

و، الذي يتمثل في مجموعة من االستراتيج
ُ
ول

ُ
(. فهي تصور عقلي   2011يات املصّممة من قبل الحكومة )ت

للتنمىة االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واإلنسانية، والبيئية للبالد في السنوات املقبلة. ويشير  

( إلى أنها جميع املؤثرات على مستلزمات وضروريات الشعب مع إضافة املصادر اإلنسانية،  2005جبريل)

حه معظم الدول و الدارسين، هو املفهوم الذي أقّرته األمم  والعلوم  واملهارات. و لكن املفهوم الذي رجَّ

املتحدة، وعليه تسعى الدول املنتمية إليها لتحقيقه، فهو نمو وتغيير ، وهذا التغيير قد يكون اجتماعيا،  

(. فقد أثبتت األمم  2008لجيل، وثقافيا،كما يكون اقتصاديا، و يلزم أن يكون جّيدا وكميا ) أهداف تنمية ا

 املتحدة ثمانية أهداف إلحراز التنمية الوطنية املستدامة وهي: 

 محو الفقر الشديد واملجاعة في العالم. -

 تحقيق التعليم االبتدائي في العالم. -

 تطوير املساواة الجنسية وإشراك املرأة في بناء الوطن.  -

 تخفيف موت األطفال.  -

 النساء الحوامل. تطوير صحة  -

ِرَيا و سائر األمراض.  -
َ

 القضاء على اإِليدز وَمال

 التأكيد على استدامة صحة البيئة.  -

 تطوير االشتراك العاملي للتنمية. -

فبهذا يمكن ان يالحظ أن التنمية الوطنية تأتي من قبل التعليم، فالتعليم هو املؤثر لدفع عجلة تنمية أي  

 تعليم اللغة العرية كبقية التعاليم األخري يقوم بدور فعال في تطور هذه التنمية. دولة إلى األمام. و 

 إسهامات التعليم العربي للتنمية الوطنية 

اللغة العربية لغة حية، و هي أشهر اللغات السامية في العالم اليوم، وتستعمل في ميادن شتى، و في  

َولية، وتدرس في جامعات حديثة في ا لعالم ملا لها من ذخائر علمية في فنون مختلفة )حسين،  املواصالت الدُّ

( على مكانة اللغة العربية في استجابة حوائج الناس، ومقدرتها على  1994(. فقد أوضح السامرئي ) 2000

العطاء و اإلنتاج العلمي في كل زمان و مكان بقوله: " فإذا سلمنا أن مقتض ى الخاتمية أو من لوازمها، الخلود 
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يعني التجرد عن قيود الزمان واملكان، والقدرة على العطاء واإلنتاج العلمي و املعرفي، في كل زمان  والخلود    –

أدركنا خلود اللغة العربية، وسعتها، ومرونتها، وقدرتها على تقديم األوعية التعبيرية، واالستجابة   –ومكان 

الحضاري، في سائر العلوم والفنون،   لكل الظروف واألحوال، التي يكون عليها الناس، واالستجابة لإلنتاج

 حتى يرث هللا األرض ومن عليها". 

و يمكن القول أن اللغة العربية على قدم استعداد لتقديم دورها في مجاالت إنسانية مختلفة للتنمية  

 اإليجابية التي تؤدي إلى الحياة السعيدة؛ ال على وجه هذه البسيطة فحسب، بل حتى في يوم القيامة. 

نيجيريا فقد أسهم التعليم العربي إسهاما كبيرا نحو التقدم الوطني، فإن إنتاجات علماء القرن التاسع  أما في  

شير بوضوح إلى دورها في التنمية الوطنية سياسيا،  
ُ
ت
َ
عشر املكتوبة باللغة العربية في ميادن علمية مختلفة ل

هي لغة الدولة ، وبها ُسجلت جميع الواقائع واجتماعيا، واقتصاديا، و ثقافيا، ودينيا. وكانت اللغة العريية 

م السياسية واالقتصادية. أما بعد االستقالل فقد قدم التعليم العربي بمزيد من  
ُ
التاريخية، والُنظ

نشأِت املدارس االسالمية والعربية التي أنتجت فيما بعد  
ُ
املساهمات الجيدة في التنمية الوطنية، حيث أ

 طالبا صاروا ثروة لدى الوطن. 

كما أن الحركات السياسية في شمال نيجيريا قد قامت بدور هام في إدخال اصطالحات كثيرة في ميدان  

التعليم عامة، و في ميدان التعليم العربي خاصة، و قد بدأت نتائج ذلك تظهر عندما تم االستقالل، فقد  

مدرس ي اللغة العربية   ظهرت مدارس كثيرة وأقبل الناس يستزيدون منها، وظهر اعتناء الحكومة بتدريب

والدراسات االسالمية و وجد طائفة من مدرس ي هاتين املادتين قد أكملوا دراساتهم العالية و تخصصوا في  

هاتين املادتين وانخرطوا في سلك التدريس. وبدأ بعض منهم يشترك في سياسة التعليم في الوزارة. وبدأ  

نهم و بين إخوانهم الذين يدرسون املواد األخرى في مدرسو اللغة العربية يتمتعون بقسط من املساوة بي

الرواتب، وفرص الترقية، وغير ذلك. وأقبلت الحكومة كذلك على إرسال البعثات التعليمية إلى البالد  

 (.1993العربية و غير العربية للتخصص في العلوم العربية )غالدنث،

سَتعمل كمادة امتحان في لجنة امتحانات
ُ
غرب أفريقية، و لجنة امتحانات الًدولية، و هي   و اللغة العربية ت

واحدة من املواد التي تًم تسجيلها في املناهج التعليمية النيجيرية في جميع املراحل التعليمية ،  

دَرس في كثير من الجامعات والكليات واملعاهد العليا. ومن الجدير بالذكر  2011)فاطمة
ُ
(. و اآلن أصبحت ت

وِلية   أن كثيرا من كبار علماء التربية في نيجيريا الحظوا ان التعليم العربي قد أسهم في تطور الحضارة الدَّ

نَوا، 
ُ
اف

َ
َولية عامة ) ف (. عالوة على ذلك أن اللغة العربية تستعمل في املجتمعات  1974خاصة والحضارة الدُّ

لمون بتأليف كتبا في الحقول  العاملية املختلفة، كاألمم املتحدة، و االتحاد اإلفريقي .كما قام العلماء املس

العلمية املختلفة، كالفلسفة، و التاريخ، و الحساب، و الفيزياء، و التنجيم، و الطب، التي تعد ِقوام  

 الحضارة اإلنسانية. 
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كما أن التعليم العربي قد أسهم في تطور السياسة الديمقراطية في نيجيريا عامة، و في شمالها خاصة، فقد  

ني، ألن السياسيين يتخذون تطويره وسيلة إلى كسب ثقة املواطنين املسلمين و  نما تحت الحكم املد

 (.2010تأييدهم، إذ ااإلسالم و التعليم العربي جزءن ال يتجزءان من ثقافتهم و تراثهم )جمبا، 

فالتعليم العربي يعطي فرصة املعاملة الحرة املباشرة بين الدول العربية و بين الدول األخرى، لتوطيد   

ة املختلفة، كالعالقة الدبلوماسية، واالقتصادية، والثقافية، حيث يمكن االتصال بين  ا لعالقات التنمويَّ

البلدين عن طريق لغة واحدة، وعقد املفاوضات اإليجابية املختلفة ملنفعتهما. على أن االتصال بين البلدين  

 ة بينهما. املختلفين عن طريق الترجمة في لغة أخرى ال يؤدي إلى أكمل الفائد

ُر اإلنسان  2010فدور التعليم هو تنمية مقدرة الفرد للتنمية الوطنية. وذهب َدرَما ) ( إلى أن التعليم ُيصِيّ

ما. فهذه املسؤلية امللقاة على عاتق مدرس اللغة العرية تعينه على أن  
َّ
با، وذا مسؤلية، ومنظ معتدال، وطّيِ

( فقد ذكر أهداف تعليم  2008اد ش يء منه. أما خالد )يعتمد على نفسه بدون اللجوء إلى أحد، أواستمد

اللغة العربية الخاصة ، ومنها تدريسها للمشتغلين بمهن أو حرف معينة، و يستهدفون من تعلمها اكتساب  

املهارات اللغوية املناسبة لهذه املهن أو الحرف، أو تدريسها على املستوى اللغوي العام الذي يرمي إلى تزويد 

هارات اللغوية التي تلزمه ملواجهة مواقف الحياة العامة، كأن يطلب طعاما معينا، أو شرابا يريده. الدارس بامل

 و هذا يشير إلى دور هذه اللغة في خلق املهن والحرف للشباب للتنمية الوطنية اإليجابية. 

   :تحديات التعليم العربي

بينه و بين تأدية وظيفته على وجه أكمل،    يواجه التعليم العربي في هذا الوطن عدة عراقيل وتحديات تحول 

 و من أبرز هذه التحديات ما يلي: 

 * عدم إعطاء اللغة العربية العناية الكافية لدى الحكومة. 

 * حالة بعض اآلباء نحو التعليم العربي، حيث يفضلون اللغة االنجليزية على اللغة العربية. 

 احل التعليمية في املدارس. * عدم وفرة الكتب العربية املناسبة في معظم املر 

 * قلة كتب اللغة العربية في مكتبات العامة و الخاصة. 

* حالة بعض الطالب نحو اللغة العربية، حيث يظنون أنها لغة دين فقط، وأما الحضارة  والتقدم والثقافة  

 تكتسب عن طريق معرفة اللغة اإلنجليزية.

سداء مساعداتتهم نحو تنمية التعليم العربي، كما كان  * عدم تدخل الجمعيات العاملية غير الحكومية، إل 

 األمر في اللغة االنجليزية والفرنسية عن طريق الُيوِنيسف. 

* حالة بعض املدرسين السلبين نحو التعليم العربي، حيث ال يرغبون في تثقيف أنفسهم، وال يتكلمون  

 دثة بها. باللغة العربية في حالة الدراسة، وال يشجعون الطالب علي املحا

 * عدم عقد ندوات ثقافية ملدرس ي اللغة العربية، وخاصة ملدرس ي اللغة العربية في املدارس الثانوية.
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 * قلة الوسائل التعليمية الحديثة وضعف استخدام تكنولوجية اإلعالم والتواصل لدى املدرسين.

 : االقتراحات

ى إال 
َّ
إذا تنّبهت الحكومة وجميع املعنيين بشأن التعليم  الحصول على التنمية الوطنية املستدامة ال يتأت

العربي بهذه التحديات التي أحاطت بالتعليم العربي علوا وسفال، والتمسو له عالجا يخفف أثرها قيه إن  

 لم يزله من جزوره. و بناءا على ذلك تقترح املقالة االقتراحات اآلتية:

 ة.* إيجاد وسائل تعليمية حديثة ملدرس ي اللغة العربي

م اللغة العربية.
ّ
 * تدريب مدرس ي اللغة العربية على استخدامة التكنولوجية الحديثة في تعليم وتعل

 * إثراء املكتبات العامة والخاصة بالكتب العربية الحديثة املناسبة.

 التعليمية. * عقد ندوات ومؤتمرات وملتقيات للمتخصصين  والباحثين في التعليم العربي في جميع املراحل 

 * تصحيح وتقويم مناهج اللغة العربية بحيث تساوي مناهج اللغة االنجليزية.

ولية، العربية وغير العربية، إلسداء املعونات املعنوية و  َولية والدَّ * تدخل الجمعيات غير الحكومية الدُّ

 املادية في حقل التعليم العربي.

 :الخاتمة

م التعليم العربي، وذكر خصائص مدرس اللغة العربية، والصفات التي  مّر ببنا في السطور السابقة مفهو 

يجب أن يتصف بها في داخل امليدان املدرس ي أوخارجه. كما تحدثت املقالة عن مفهوم التنمية الوطنية و  

وجهة أنظار العلماء حولها، كما أن املقالة لم تغفل بذكر أهداف التنمية الوطنية. ثم تطرقت املقالة إلى  

نحو التنمية الوطنية اإليجابية. و تعرضت    –و ال يزال يقدمه    –د االسهامات التي قدمه التعليم العربي  سر 

ملا يعانيه التعليم العربي من التحديات و املشكالت التي تمنعه من تقديم جميع االسهامات الالئقة في  

سِهم في
ُ
ها ت

َّ
حل املشاكل التي يعانيها التعليم العربي،   التنمية الوطنية. و أخيرا، رشّحت املقالة مقترحات َعل

 و خاصة في هذا الوطن. 

   :املراجع 

ي. املأدبة األدبية لطالب العربية في اإلفريقيا الغربية(.2000حَسيِن زكريا، ) وتش ِ
ُ
 ، دار النور، أ

، مجلة  األسس اللغوية العامة في إعداد املادة التعليمية العربية (.2008خالد حسن عبد هللا، )

 ساتعربية، قسم اللغة العربية، جامعة بايرو كنو. درا

 ، كتاب األمة، الدوحة.في شرف العربية(. 1994السامرائي إبراهيم، )

َدنِثي، ) 
َ

ال
َ
إلى سنة   1804حركة اللغة العربية و آدابها في نيجيريا، من سنة (. 1993شيخو أحمد سعيد غ

 . 2، املكتبة األفريقية، ط:م 1966

 ، مكتبة العصرية، بيروت.اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية و تطبيقا(. 2002الصميلي يوسف، )
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 (ملحة اإلعراباإلمام احلريري ومنظومته ) 
عدإد:    إ 
 1معر أ اب توفا 

 جامعة الفيدرالية دوثنما كشنة
 :  ملخص البحث

على  تناولت هذه املقالة شخصية اإلمام الحريري ومنظومته "ملحة اإلعراب" فقد ناقشت هذه املقالة 

سية،  الجتماعية، والسياومولده ونشأته، وبيئته ا  اإلمام الحريري ومنظومته، حيث ذكرت نسبه

واالقتصادية، وعالقتها بالحياته العلمية وتأثيرها عليه، ثم ذكرت علمائه وتالميذه، وآثاره العلمية وتقدير  

ها الباحث ثم ذكر منهج الناظم فيها  كما تناولت هذه املقالة منظومته "ملحة اإلعراب" فعرفالعلماء له. 

.  ثم ختم الباحث هذه املقالة بذكر املصادر  للغة فيهاله اتعمارتيب أبوابها وفصولها، واسوكيفية ت

 واملراجع التي امتص منها هذه املعلومات. 

Abstract: 

this article dealt with Imam Hariri and his book his titled “Mulhat Al- Iirab" that 

why The article discussed about Imam Hariri and his system, where it mentioned 

his lineage, birth and his life, and his social political and economic environment, 

and its relationship to his scientific life and influence on him, then mentioned his 

scholars, students, his scientific implications, and scholars appreciation of him. 

This article also dealt with his system of "Mulhat Al- Iirab", so the researcher 

defined it, then mentioned the method of the book, how to arrange its chapters, 

and his use of language. Then the researcher concluded this article by mentioning 

the sources and references from which he extraction from.                                                       
 املقدمة:  

حبه ومن  وعلى آله وص  -نبينا محمد–الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين 

 م الدين، وبعد...يو ى تبعهم بإحسان إل

ة، مما  تأليف الكتب ونظم املنظومات ونشر فنون العلمية املختلفبام العلماء األوائل واملتأخرون ق قدف  

ة الطالب والعلماء البحث عن حياة مثل هاؤالء العلماء أن ال  اعادمن فكان مساحماتهم، ال ينس ى العلم ب

 
1 uutofa@fudutsinma.edu.ng 
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الباحث في هذه ملقالة على  م قالمية املختلفة، فلذه ا وما قدموا في فنون الع ،همينس ى التاريخ بشخصيات

هذه املقالة  لكن ب عليه كثير من الطالب والعلماء، و ذكر الشخصية الباهرة وهو اإلمام الحري، مع أنه كت

الشخصية  اقترنت  تويه بحث رجال واحدا أو اثنين، وقدل شرقا وغربا، جنوبا وشماال لجمع ما ال يحختد

وسُيعرف الباحث هذه املنظومة مع ذكر منهجها ،   إلعراب"ملحة ا  ته وهو كتابه "نظممع واحد من إسهاما

 ر نقاط التالية:  على ذكلة هذه املقاتحتوي   وكيفية ترتيب أبوابها وفصولها، فعلى ذلك 

 . وفيه أربعة مطالب:املحور األول: نبذة عن حياة اإلمام الحريري  -

 مولده ونشأة:  ول: نسبه و املطلب األ  -

 االقتصادية.  االجتماعية، والسياسية، و املطلب الثاني:  بيئته  -

 املطلب الثالث: علمائه وتالميذه،  -

 ير العلماء له.  تقداملطلب الرابع: آثاره العلمية و  -

تحته أيضا  أتي . ويا وفصولها، واستعمال اللغة فيهاملحة اإلعراب منهجها وترتيب أبوابهاملحور الثاني:  -

 لية وهي:النقاط التا

 الخاتمة.  -

 ش. هوامال -

 املراجع. -

حث للباوباطنه، وأن يجعل هللا فيها البركة وتكون ظاهره أن تخلو من كل خطإ ، ذا الباحثويرجوا ه  

  النجاة والسعادة. سبب  

 :  نبذة عن اإلمام الحريري  -

 : نسبه -

نسبة   لبصري، فالحريري الشافعي ابن عثمان الحريري الحرامي  هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد 

قبل ميله و تفرغه لعلوم اللغة، وأما الحرامي فنسبة إلى محلة بني حرام التى   -صناعة الحرير-إلى عمله 

بالبصرة، ويعود نسبه إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان املعروف بربيعة الفرس وفي ذلك يقول   سكنها

                                                             الشاعر :   

نونه ِمن الَهوس 
ْ
َنا ِمن َرِبيَعة الُفرس  *  َوَينِتف ُعث

َ
ْيٌخ ل

َ
 ش

رس 1
ُ
 الِديَوان ِبالخ

َ
َما   * َرَماه َوْسط

َ
اِن ك

ّ
قه  هللا   بِ املش

َ
ط

ْ
ن
َ
 أ

فى سكة بني حرام، وأصله  ه ه( وكانت والدت446ي سنة: )ولد أبو محمد القاسم بن عل:  مولده و نشأته -

ولها نخل كثير، وقيل لإلمام الحريري ثمانية عشر   ي بلدة من ضواحي البصرة قريبة إليها، من املشان وه
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ا، وكان من ذوي اليسار، ساعده ذلك على التفرغ لدراسة اللغة وآدابها حتى برع في النثر،  ألف نخلة فيه

ا على يد كثير من  وقد نشأ اإلمام الحريري بالبصرة، ودرس فيه 2لنحو والفقه اإلسالميوبالغ في الشعر وا

ويحكى أنه كان يعبث بلحيته في كثير من األحايين وكان أكثر من مجالسة األمير، فنهاه عن ذلك  .علمائها

سنه  تكلم في بعض األيام عند األمير بكالم استحكاملتجاسر ال يعبث بها، ف توعده، فبقي على ذلك الحال و 

ويحكى    .3حيتي فقال له : قد فعلتله : اقطعني ل  منه فقال له األمير : سلني ما شئت حتى أعطيك، فقال 

أيًضا أنه كان دميما، قبيح املنظر، قصده رجل ليقرأ عليه فاستدل على مسجده الذي يقرأ فيه، فلما أراد  

دميما فاحتقره وقال: لعله ليس هو هذا فرجع ثم قال في نفسه: لعله يكون هذا ثم  الدخول رآى رجال 

وقال له: ارحل فأنا  ذلك منه تفرس منه الحريري الحريري يلحظه فلما تكرر  ام استبعد أن يكون هو، واإلم

ك، وملا ال  :تمس منه أن يملي عليه قال : اكتبمن تطلب أكبر من محنَّ

ه   قمر   من ورائد  أعجبته   خضرة   ا * ما أنت أول  سار  غرَّ  لّدِ

 فاختر لنفسك غيري إنني رجل * مثل املعيدي فاسمع بي وال ترني

 .4فخجل الرجل وانصرف 

 بيئته االجتماعية :  -

ة بحياة الترف والنعيم نتيجة اختالطها بالفرس، وخاصة من نوع الطعام والشراب  تأثرت بيئته االجتماعي  

هم في القصور  ع أمور حياتهم، فعاشوا مثل خ والزينة، فقلدوهم في جميوالقصور والثياب ومظاهر البذ 

انعكس على حياتهم؛ فظهرت فيهم الخالعة واملجون نتيجة   ووسائل الزينة والترف ومجالس اللهو مما 

والبعد عن املعاص ي والشهوات، فأصبحت الحياة االجتماعية لهذه البيئة تتصف بحياة الترف   ذلك؛

ة أخرى فتأثرت عليه هذه  املعاص ي والشهوات من ناحي ناحية، وبالزهد والبعد عن والنعيم واللهو من

             .5تصوف التي هي الزهد والبعد عن املعاص ي والشهوات وغير ذلك البيئة إلى أن يتصف بصفات ال

 بيئته االقتصادية :   -

نب الزراعية والتجارية  كان االقتصاد في العصر الذي عاش فيه اإلمام الحريري يعتمد على الجوا 

تطور نظم الري من إقامة السدود والترع وغير ذلك،  قطاع الزراعة، و صناعة، حيث اهتموا بتنظيم وال

وكان اهتمامهم بالصناعة ال يقل عن اهتمامهم  وزراعة مختلف املحاصيل في األمصار اإلسالمية، 

لها األسواق  البالد اإلسالمية وأقاموا بالزراعة، حيث أن الدولة العباسية اهتمت بمختلف الصناعات في 

التجاري بين الدول اإلسالمية و   روات املعدنية، ثم جعلوا التجارة هي الوسيلة للتبادلواستخرجوا الث
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ي من ذوي اليسار، وأنه ملك ثمانية عشر ألف نخلة في بلده، فأثرت ذلك عليه   وكان الحرير  2الدول األخرى 

                                                                                          اإلسالمي.                                          غ في الشعر والنحو والفقه  ها حتى برع في النثر، وبالإلى التفرغ لدراسة اللغة وآداب

 بيئته السياسية :  -

ذلك الوقت، وكانت   ة ملوك الدولة العباسية فيكانت الشام التي عاش فيها اإلمام الحريري تحت سيطر  

              ة في العصر العباس ي الثاني قد شهدت تطورات كبيرة منها :   السياس

   .بدال من دمشق فصار يؤمها الناس من كل مكانأن بغداد صارت عاصمة الدولة العباسية  - 

 انت عربية خالصة .  ية التي ك غلب عليها الطابع الفارس ي بعكس ما كانت عليه الدولة األمو  -

       .    6أخذ العباسيون عن الفرس نظام الوزارة وقلدوهم في أنظمة الحكم والزي وامللبس -

ز العصر العباس  - نقسام وتعدد الدويالت مثل : الحمدانية في دمشق، والفاطمية  ي الثاني بالتفكك واال تميَّ

                              رس .     في مصر، والبويهية في العراق، والسامانية في فا

 .ظهور عدة ثورات وفتن كفتنة القرامطة والزنوج اللذين قتل فيهما خلق كثير -

ه .           218عنصر التركي وخاصة في بداية خالفة املعتصم الذي تولى الخالفة بعد املأمون سنة: ر الظهو -

خالفة الواثق؛ فقد استبد األتراك بالحكم وظهرت  السياسية ثم في  لحياةفيه مالمح ا ر اختلفت وهو عص 

ين إلى أن سقطت دولتهم  فتن كثيرة وخاصة بعد مقتل الخليفة املتوكل، فاستمّر هذا الضعف في العباسي

                        ه.        656على يد املغول سنة 

                                                                                                                                              شيوخه:  - 

 د كثير من الشيوخ منهم :                             وقد تتلمذ اإلمام الحريري على ي  

ن  القرآن والقرآءات، وكا بعلم ملقري النحوي، واشتهرأبو محمد عبد هللا بن علي بن أحمد بن عبد هللا ا -

                                    ه سمع منه الحديث.       541لغويا بارعا، وتوفي سنة:

      ه                            479ل املجاشعي صاحب التفاسير الكبير وأخذ عنه التفسير وعلومه وتوفي سنة : أبو الحسن علي بن فضا -

 ه  . 477حمد توفي سنة: بد السيد بن م ابن الصباغ ع -

                 ه  476راهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي توفي سنة: أبو إسحاق الشيرازي إب -

   ون.كثيروهم  .7ه 476يم توفي سنة: عبد هللا الخبري عبد هللا بن إبراه -

 تالميذه :   -

 وقد تتلمذ على يد اإلمام الحريري كثيرون منهم : 
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ف بالحافظ بن ناصر وتوفي فضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السالمي البغدادي املعرو ال أبو -

                                                                      ه                                                           550سنة: 

 ه .501ة وزير املقتض ي توفي سنة مؤتمن الدولة أبو القاسم علي بن الصدق -

 ه .549عزيز األنصاري األزجي توفي سنة: املبارك بن أحمد بن عبد ال -

 ه .567محمد بن أسعد بن ناصر، أبو املظفر البغدادي، توفي سنة:  -

 ه .589ي سنة: هيم بن طاهر الخشوعي، توفأبو طاهر، بركات بن إبرا -

 8وهم كثيرون .  ه .510املرس ي، توفي سنة:   أبو الغنائم، محمد بن علي بن ميمون  -

 وفاته:  -

 م1112سبتمبر  11ه املوافق 516رجب  6إلمام الحريري فى البصرة : توفي ا   

 تقدير العلماء له :  -

بعده فأثنوا عليه بما هو أهل له؛ فمن ذلك قول   لالحقين علماء اتقديرا عظيما من الوقد لقي الحريري   

                     ريري أديبا، فاضال، بارعا، فصيحا، بليغا".  ابن األنبار :"كان الح

وقال ابن القفطي : "هو أحد أئمة األدب واللغة، ولم يكن له في فنه نظير في عصره، فاق أهل زمنه    

                                                   رة وتحسينها".            كاء والفصاحة وتنميق العبا بالذ

الفطنة والفصاحة، وتصانيفه تشهد بفضله ويقول اإلمام السيوطي أيضا :"كان الحريري غاية في الذكاء و  

 وقال بروكلمان: "قد بلغ النثر الفني ذروته في مقاماته".   .”وتقر بنبله

ن أثنو عليه وقدروه .  9وغيرهم كثيرون ممَّ

 نها :   مام الحريري آثارا و أعماال كثيرة مترك اإل  آثاره :  -

مة عملها هي:  ين مقامة، يقال إن أول مقااملقامات، وهي أشهر املقامات املصّنفة، وتشتمل على خمس  – 1 

، ثم عمل الباقي بناءا على طلب الوزير أنوشروان، وذكر ابن خلكان، أنه رأى نسخة من  3امية املقامة الحر 

                                                .10املقامات بخط الحريري 

 تحوي شينا.   ينا، وكل كلمة في الثانية الرسالة السينية والشينية، كل كلمة في األولى تحوي س  – 2

 بيًتا( من بحر الخفيف .                           18ة في )قصيد –3

 بجديا . اد والظاء، مرتب أبين الض  الفرق  –4

      .11كتاب درة الغّواص فى أوهام الخواص، وهو فى أخطاء الطبقة الخاصة من املجتمع - 5

                                                                                                   نظم ملحة اإلعراب،                       – 6
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 : إلعرابنبذة عن ملحة ا  اني :ب الثاملطل

( بيتا من بحر الرجز، وقد افتتحها  377، وعدد أبياتها )املنظومات النحوية تعد ملحة اإلعراب من أوائل   

ن  صال إّياها بالخاتمة، وتحتوي على ستيلكالم، وساقها إلى آخر باب البناء مو الناظم بعد املقدمة بباب ا

مها اإلمام الحريري  العبارة وكثرة األمثلة، نظب والفصول، وتتميز بسهولة موضوعا مرتبا على نظام األبوا 

                                   .             12مها فى ليلة واحدة لذا اشتهرت أنها بنت ليلةتلبية لطلب صديق له. وقيل إنه نظ

ِ  وقد
ّ
لت في أصالتها،  ذاك الوقت ما زاالهجري حيث كانت اللغة في فت هذه املنظومة في القرن الخامس أل

                      .  13لقربها بقرن الرابع الهجري الذي هو آخر قرن تدوين اللغة

 ولها شروح كثيرة منها :  

م( 1445)–ه( 849ه سنة:)شرح ملحمد بن أحمد بن سعيد الحفص املراوي القاسم الحنبلي ألف – 1

                                                                                                                     بالقاهرة .      

                                  شرح ملحمد بن مالك بدر الدين .        – 2

 م.1486 –ه 891رش ي القلصاوي، ت :شرح لعلي بن محمد بن علي الق –3

 م . 1524 –ه930ن عمر، ت : لجمال الدين محمد ب حباب وطرائف األصحابفة األ تح – 4

عة  م( وغير ذلك من شروحها املطبو 1564 –ه 972كشف النقاب لعبد هللا بن أحمد الفا كهي )ت :  – 5

 .14واملخطوطة 

 :  استعماله اللغة فيها - 

ياغة  املعتمد الوحيد في صسلوب هو األ  الذي األسلوب العلميذه املنظومة وقد اتبع الحريري في ه  

وترتيبها ترتيبا معقوال، وهو   ،الذي بواسطته تظهر األفكار التي يريد الناظم أداءها ، ميةاملنظومات العل

ن  القارئ، خالفا لألسلوب األدبي الذي يستعمل فيه لغة العاطفة بدال م أسهل في الفهم وحفظها في ذهن 

إنارة  التعليم، وخدمة املعرفة، و علمي هو أداء الحقائق قصد لغة العقل، وكان الغرض من األسلوب ال

غموٍض وخفاء، وأظهر مميزات هذا األسلوب الوضوح في  العقول، وشرح الحقائق العلمية التي ال تخلو من 

                 .15هام من أقرب وجوه الكالمبارته وسالمة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره املعنى في األفسهولة ع

ات واضحة مع تسلسل األفكار والُبعد عن اإليجاز والتطويل  يري ألفاظا سهلة وعبار استعمل اإلمام الحر     

 . نظومةامليا في والتكرار والزخرفة اللفظية واملحاسن البديعية، يظهر ذلك جل

 ترتيب أبواب املنظومة وفصولها:  -

القضايا  منّسقا لكنه فيما بعد أصبح يتناول  رتيبه في البدايةفقد  ة وفصولها،ألبواب املنظوم وأما ترتيبه   

على حسب اعتراضها عليه، فيبدأ بعد املقدمة بـ"باب الكالم" ثم "باب االسم" ثم "باب الفعل" ثم " باب 
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الترتيب منسق، لكنه بعد هذا يعقبه بـــ "باب النكرة واملعرفة" ثم باب قسمة األفعال" ثم   الحرف" وهذا 

باب اإلعراب" ثم "باب إعراب االسم املفرد املنصرف" ثم "باب األسماء الستة  فعل املضارع"ثم ""باب ال

"إعراب االسم  املعتلة املضافة" ثم " باب حروف العلة"، ثم عقبه بــ "إعراب االسم املنقوص"، ثم 

" إعراب جمع  املقصور"، ثم "إعراب املثنى "، ثم "إعراب جمع التصحيح"، ثم "إعراب جمع املؤنث"، ثم

كسير" ثم " باب حروف الجر"، وهذا الترتيب في بعضه خلط وعدم تنسيق خالفا ملا كان عليه ترتيبه في الت

اإلضافة"، ثم "كم الخبرية"، وهذه  أول الكتاب، ويذكر الناظم بعد ذلك "حروف القسم "، ثم " باب

لناظم  "باب املبتدأ والخبر" ثم  واضح؛ إذ أورد ا األبواب بينها عالقة وثيقة غير أن في األبواب التي تليها خلطا

" باب فصل تقديم الخبر " ثم "باب االشتغال" ثم "باب الفاعل" ثم "فصل توحيد الفعل" ثم "باب ما لم  

ول به" ثم "باب ظننت وأخواتها" ثم " اسم الفاعل املنون" ثم "باب املصدر" ثم  يسم فاعله" ثم "باب املفع

ه" ثم "باب الحال" ثم "فصل التمييز" ثم "فصل ومنه منصوب  "باب املفعول مع "باب املفعول له" ثم 

 أفعال املدح والذم كنعم وبئس" ثم "باب كم االستفهامية" ثم "باب الظرف" ثم "باب االستثناء" ثم "باب 

 ال النافية"، ففي األبواب السابقة خلط واضح حيث يجد القارئ أنه تناول املرفوعات واملنصوبات على

يتحدث عن الفعل ثم االسم ثم يرجع إلى الفعل ،كما فّرق بين الفعل والفاعل وأدخل  ترتيب غير منسق 

ف  باب ظن وأخواتها  واسم الفاعل فيما بين املفعوالت وهكذا...، ولعل الّسَبَب 
ّ
في ذلك أن الحريري أل

ر من تأليف املنظومات النحوية حيث كان كل ناظم يحا ِ
ّ
ادة من  ول أن يزيد على ممنظومته في وقت مَبك

سبقه من الناظمين بغية إخراج النظم النحوي الذي يشتمل على جميع القضايا النحوية بمنهج وترتيب  

                                                                                                                                                .دايته إلى عصر الحريري يفوق سابقه، فلذلك تجد تطورا ظاهرا في هذا الفن منذ ب

                                                                                                                                                 منهجه: -

تأليفهم، منهم من تبع منهجا يوسع فيه البيان مع   مناهج مختلفة في لقد سلك ناظمو املنظومات النحوية 

كثرة األمثلة، ومنهم من تبع منهج االختصار مع عدم ذكر األمثلة إال ما ال بد منها، وقد جرت املنظومات  

وية في أول أمرها على منهج التوسيع والتوسط إلى القرن السابع الهجري، فدعت الحاجة إلى اختصار  النح

مر إلى منهج االختصار، فكان منهج الحريري في هذه املنظومة، منهج يفصل فيه البيان  طّوالت فتحول األ امل

                                                                              مع كثرة األمثلة التي يحتاجها الدارسون املبتدئون،                      

لحريري؛ يبدأ بتعريف املسألة أوال، ثم يعقبها باألمثلة املوضحة  من خصائص منهج ا فيجد القارئ أن  

                       لتعريفه على حسب ترتيب عناصر املسألة كما يلي:                  

                                                                                                                                            : عرَّف الحريري فيه الكالم عند النحاة ثم عقبه باملثال في بيت واحد حيث يقول :         لكالم  باب -

 * نحو سعى زيد وعمر متبع  ستمعحد الكالم ما أفاد امل
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له بقوله: سعى
َ
َمث

َ
علية، ثم عمرو  زيد، وهي جملة ف عّرف الكالم بأنه: هو كل كالم أفاد منه املستمع، ف

         متبع، وهي جملة اسمية، ذكر القاعد أو املسألة ثم تبعها باألمثلة .     

                                                                                     ويقول في باب االسم :                                        

 * أو كان مجرورا بحتى وعلى ا يدخله من وإلى فاالسم م

 مثاله : زيد وخيل وغـــــــنـــــــــم * وذا وأنت والذي ومن وكم 

ه، فـ "زيد" مثال السم اإلنسان، و"الخيل"  عرف االسم أوال في بيت واحد ثم عقبه باملثال في البيت الذي يلي

ال لالسم املوصول، و"أنت" مثال  شارة، و"الذي" مث و"الغنم" مثاالن السم الحيوان، و"ذا" مثال السم اإل 

                            للضمير، و"من" مثال السم الشرط، و"كم" مثال السم االستفهام .                                                       

 ويقول في باب الحروف : 

مه الحرف ما ليس له و 
َّ
 عالمه * فقس على قولي تكن عال

ا 
َّ
ــا  * و هل وبل  ولو  ولم  ومل  مثاله :  حتى   وال و ثمَّ

 في البيت األول ثم ذكر له املثال في البيت الذي يليه، وهو: حتى، وال، وثم، وهل،   
ً
عرَّف الناظم الحرف أوال

ا.                            وبل
ّ
                                                                                ، ولم، ومل

 ويقول في باب النكرة واملعرفة: 

 واالسم ضربان فضرب نكره * واآلخر املعرفة املشتهره 

ر  يا رجــــــ
َّ
ـــــلفكل ما  ربَّ عليه  تدخـــــــل *  فإنه منك ـــــ ـــ ـــ  ـــ

ـــــقنحو: غالم وكتاب و  ـــــ ــ  * كقولهم ربَّ غالم لي أبق   طبـ

 وما عدا ذلك فهو معرفــــــــــــــــة * ال يمتري فيه الصحيح املعرفة 

ا * وذا وتلك والذي وذو الغناء
َ
 مـــــــــثــــــــــالـــــه: الـــــّدار وزيــــد وأن

لنكرة في البيتين األولين، ثم عقبه  عرفة ثم عرَّف اة فهي: أنواع االسم، هما: النكرة واملبدأ فيه بذكر املسأل 

                                                                                       بمثال النكرة في البيت الذي يليهما، ثم عرَّف املعرفة في البيت الخامس،  وذكر أمثلتها في البيت األخير.                          

 االسم املقصور يقول: وفي باب إعراب 

 وليس لإلعراب فيما قد قصرا * من األسامي أثر إذا ذكرا 

ــــــا * أو كحيا أو كرحى أو كحص ى  ـــ ــــعصــ ـــ  مثاله يحيى موس ى والــ

لعصا، بقوله : يحيى، وموس ى، وا ذكر في البيت األول من الباب إعراب االسم املقصور ثم عقبه باملثال 

                                              ، وحص ى.                                              وحيا، ورحى

 ويقول أيضا في باب إعراب جمع التكسير: 
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ُبوع  سد واألبيات والرُّ
ُ
ر في  الجمـــــــوع * كاأل ّسِ

ُ
 وكل ما  ك

بع صوابي عراب * فاسمع مقالي واتَّ فهو نظير الفرد في اإل   

سار فيه الناظم على نهجه املتبع من بداية املنظومات، فقد ذكر فيه املسألة التي هي: إعراب جمع   وقد 

سد، واألبيات، والربوع، فذكر أنه يعرب إعراب اسم املفرد الصحيح.                              
ُ
                                                                                 التكسير ثم عقّبه باملثال وهو: األ

 كذلك أيضا في فصل ما النافية الحجازية يقول : و

 وما التي تنفي كليس الناصبه * في قول سكان الحجاز قاطبه 

 فقولهم  : ما  عامر  موافقــا  * كقولهم ليس سعيد صادقا

: حكم "ما النافية" وهو النصب، لكن  بذكر املسألة وهيلفصول في املنهج، بدأ وهو كأمثاله من األبواب وا 

                                                                                    عند الحجاريين ال غير، ثم عقبه باملثال نحو: ما عامر موافقا، كقولك: ليس عامر موافقا.                                            

 م الخبرية: ويقول في باب ك 

را  ما لقدره مكّبِ
ّ
 واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا * معظ

 تقول : كم ماٍل أفادته يــــــدي * وكم إماء ملكت وأعبُد 

ذكر فيه إعراب كم الخبرية ثم عقبه باملثال في البيت الذي يليه، وهكذا جرى منهج الحريري في هذه   

                                                             ها ثم يأتي باملثال الذي يوضحها للقاريء.                                                                    نها بما هو خاص ب ّرِف باملسألة أو يبياملنظومة يع

صر  األبواب التي اختما هو األمر في بقية وبالجملة ظهر للقارئ منهج الحريري في أبوابه السابقة، ك

                                                        .                             الباحث أن ذكرها واكتفى ببعضها

الخاتمة: -  

،  نسبه ذكرته " امللحة اإلعراب" حيث وقد تناولت هذه املقالة شخصية اإلمام الحريري ومنظومت   

، وتأثيرها  الدينية، واالقتصادية ، السياسيةه االجتماعية، حال بيئت  ، ونشأة، كما تحدثت على ذكرمولده

لعلماء تالميذه، وثناء ا ،علمائه ، حياته العلمية ،هكما ذكرت سنة وفات ،الشخصية الباهرة العالمةلهذه 

                                                      له.

ذكر عدد أبياتها وسبب تأليفها،  مع ها البالحث نظومته "امللحة اإلعراب" حيث عّرفاملقالة م تناولت  ثم    

ملصادر واملراجع التي امتص منها  كما ختمت بذكر ا اللغة فيها. هواستعمال ، وفصولها ،وكيفية ترتيب أبوابها

                                             هذه املعلومات.

 :                                                           إلى نتائج كثير أثناء هذا البحث منها وقد وصل الباحث 

                                                                                                                                              ل القرن السادس الهجري.امس الهجري وأوائأن الحريري عاش فيما بين منتصف القرن الخ -
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لشهوات من جانب  الزهد والبعد عن املعاص ي وابأن بيئته االجتماعية تتصف بالحياة الترف من جانب، و  -

                                                                                                                              بحياة الزهد والبعد عن العاص ي فصار زاهدا مبعد عن املعاص ي.  الحريري   خر، فتأثرآ

عة، فتأثر الحريري بالزراعة حتى كان له  التجارة، والصنا كان االقتصاد في عصره يعتمد على الزراعة، -

ة وآدابها، فبرع في النثر وبالغ في ثمانية عشر ألف نخلة في بلده، حيث ساعده ذلك إلى التفرغ لدراسة اللغ

                           الشعر والنحو والفقه اإلسالمي.  

                                                          ت على ستين موضوعا.                                                                                     ن بيتا، كما احتو أن ملحة اإلعراب تحتوي على ثالث مئة وسبع وسبعي -

مية، الذي  أنه اتبع األسلوب العلمي الذي هو األسلوب املعتمد الوحيد في صياغة املنظومات العل -

                                                                                             ه تظهر األفكار التي يريد الناظم أداءها، وترتيبها ترتيبا معقوال، وكانت اللغة املستعملة فيها سهلة.        بواسطت

 لتيوضح بها األحكام.              يتبعها باألمثلة أنه نهج في املنظومة منهج يذكر فيه القاعد ثم -

  دون الفصول،  بواب فقطأن املنظومة مرتبة على نظام ترتيب األبواب والفصول، ولم يوحدها بذكر األ  -

      صول.بين ذكر األبواب والف دون األبواب، وإنما اندمج  وال الفصول فقط
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 احلال يف كتاب رايض الصاحلني: دراسة حنوية 
عدإد:    إ 

 1رساج عيل بالرب 
 قسم اللغة العربية اجلامعة الفدرالية دوظنما، كظنا

 الـملخـص: 

ايا النحوية، املختصة ببعض املنصوبات، املعنونة بعنوان:"الحال  إن هذه املقالة عبارة عن معالجة القض 

باحث نبذة عن املؤلف والكتاب، والتعريف بالحال لغة  في كتاب رياض الصالحين"، وقد تناول ال

والجملة إما اسمية   وقوعه لفظا مفردا أو وقوعه جملة،من حيث واصطالحا، وتحدث عن أنواع الحال، 

سمية والفعلية إما مثبتة وإما منفية، أو وقوعه شبه جملة، وتناولت املقالة نماذج  وإما فعلية، والجملة ال 

 للحال في كتاب األربعين النووية. من التحليل النحوي 

Abstract  

Certainty the aims and objectives of this paper is discuss on the issues related to 

grimmer and particularly state of been of situation of the word of sentence in the 

books title RIYADUS-SALIHEEN. 

The researcher touches the biography of the author of the book itself، and also 

much more concerning stage of been (Al-haal) in the Arabic language likewise, 

the researcher discussed on the type of state of been of situation (Al-haal) right 

from word، phase and sentence, also from the sentence that begins with noun 

words of verbs. Nevertheless، this discursions touches or cited on in sentences 

(examples) on the state of been in the grimmer, all in the book titled, RIYADUS-

SALIHEEN.    
 املقدمة: 

حيث يساعد في التعرف على صحة أو ضعف التراكيب   علوم اللغة العربية، إن علم النحو من أهم  

ب   قة باأللفاظ من حيث تراكيبها، ويكون الهدف من ذلك تجن 
 
العربية، وكذلك التعرف على األمور املتعل

ة التركيب العربي صحة وسقًما.  لوقوع في أخطاء التأليف، والقدرة على ال ا  فهام؛ فبه يعرف كيفي 

النحو هو العلم الذي ينبغي أن يعتني به طالب علم اللغة العربية، لسيما في الزمن  ن علم هذا؛ وأل 

ما يفهم تماما بدونه. اختار الباحث أن يكون عنوا
 
"الحال في كتاب  ن مقالتهالراهن، ألن الكالم العربي قل

 وبناء على ذلك فإن هذه املقالة تحتوي على النقاط التالية:  رياض الصالحين".

 
1 sirajoaliyubalarabe@gmail.com / GSM; +2347039752865 

mailto:sirajoaliyubalarabe@gmail.com
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 نبذة عن الكتاب واملؤلف. -

 التعريف بالحال وأنواعه.  -

 الحال في كتاب رياض الصالحين.  -

 الخاتمة، والهوامش.   -

 نبذة عن الكتاب واملؤلف: 

باألحاديث النبوية الشريفة، ويتضمن هذا الكتاب   يعد كتاب رياض الصالحين من الكتب املختصة 

صالة والسالم، وتشمل هذه األحاديث أمورا  األحاديث الصحيحة التي ُرويت عن الرسول محمد عليه ال

، وتعرض في هذا الكتاب مرتبة ترتيبا دقيقا حسب األبواب والفصول، إذ إن  كل   حياة املسلمكثيرة تتعلق ب

وذلك لتسهيل عودة القارئ إليها والطالع   ضوٍع معيٍن ثم تصنيفها في باب. مجموعة أحاديث متعلقة بمو 

ا عن الرسول عليه الصالة والسالم، حيث  1003) هذا الكتاب عليها والستفادة منها، ويضم ا مرويًّ
ً
( حديث

( فصال، وفي بعض األحيان ينقل  372) وتبلغ فصول هذا الكتاب 1يذكر هذا الحديث بسند مختصر. 

بعض القصص وأفعال الصحابة وأقوالهم التي كانوا يقتدون فيها بالرسول عليه الصالة والسالم،   الكتاب

تاب بآيات قرآنية، وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم، فهو كتاب شامل يكون طريقا لصاحبه ويبدأ الك

رحه وتفسيره على أكمل  اهتم بالكتاب الكثير من العلماء ألهميته في حياة املسلم، فقاموا بشإلى اآلخرة. 

ما يوجد مكتبة أو مسجد و وجه، 
 
   2.هذا الكتابوفيه قل

محيي الدين يحيى بن شرف النووي وكنيته أبو زكريا، ولد في عام اهد الورع اإلمام الز  أما املؤلف فهو

ند  هـ في قرية نوى، بدأ رحلته في طلب العلم منذ صغره وبدأ بحفظ القرآن الكريم، ودراسات الفقه ع631

سافر برفقة والده لطب العلم في مدسة دار الحديث،   2أهل العلم قبل أن يتجاوز العاشرة من العمر.

ي على أقرانه من خالل اإلجتهاد، والجد في طلب ن في املدرسة الرواحية، وسرعان ما تميز اإلمام النوو وسك

كل يوم اثني عشر درًسا على  العلم، وسرعة الحفظ، والثقافة املتعددة، وكثرة اإلنتاج حيث كان يقرأ 

لم ليال ونهارا، وهجره  قال الذهبي: وضرب به املثل في إكتابه على طلب الع . 3 مشايخه شرحا وتصحيحا 

و قاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو املطالعة، أو التردد عل الشيوخ حتى إنه إذا  النوم إل عن غلبة، وضبط أ

أو يطالع ما يحتاج إلى مطالعة، واستمر على ذلك ست   تكرار ما يحفظبكان يشتغل  قمش ى في الطري

ومن  وفروعه، ومذاهب الصحابة والتابعين. وكان حافظا للمذهب الشافعي وقواعده وأصوله  سنين.

تخرج  وغيرهما. و وعبد الرحمن بن نوح بن محمد املقدس ي  ، إسحاق بن أحمد بن عثمان املغربيشيوخه 

ليمان بن هالل الجعفري. وأحمد بن فرح اإلشبلي. ومحمد بن  س على يده  جماعة من العلماء، منهم:

املنهاج   ي رحمه هللا الكثير من الكتب ومنها:مام النوو وقد صنف اإل  5إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة. 
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. وشرح ة)مختصر املحرر في الفقه. ورياض الصالحين. والروضة الطالبين وعمدة املفتين. واألربعون النووي

 7هـ في قرية نوى.676الرابع والعشرين من رجب عام اليوم في وتوفي  6وغير ذلك. و صحيح مسلم. 

 لتعريف بالحال: ا

ما عليه اإلنسان كالحالة والوقت الذي أنت فيه، وألفها منقلبة عن الواو لقولهم في  في اللغة هو  الحال

وز تذكير هما نحو حال  جمعها أحوال. واألفصح تذكير لفظ الحال وتأنيث معناه كهذه حال لزمة، ويج

 8 م. لزم، وتأنيثهما مثل حالة لزمة، يمتع تأنيث لفظه مع تذكير معناه نحو حالة لز 

وصف منصوب فضلة يبين هيئة ما قبله من فاعل، نحو: )جاء محمد راكبا( أو مفعول  أما اصطالحا فهو 

السين(، أو من غيرهما وقت  به نحو: )ضربة اللص مكتوفا( أو منهما معا، نحو: )فحص الطبيب املريض ج

سما  ااألقل، فقد يؤتي به يأتي الحال على أربعة صور، مع الختالف على صورة واحدة على و  9وقوع الفعل.

األصل ويكثر وقوعه على هذه الصورة، مثل: "تحدث املعلم واقفا"، ويمكن أن يؤتي به  مشتقا، وهذا هو

ة"، وقد يكون الحال شبه جملة، وشبه الجملة قد  مصدرا يدل على هيئة صاحب الحال، مثل: "حضر بغت

وقد تكون من الظرف واملضاف إليه،  تكون من الجار واملجرور، مثل: "ذهب الفتى على قدميه"، 

جملة فعلية، مثل:"قام الطفل  مثل:"تقدم الفارس فوق حصانه"، وقد يكون الحال جملة تامة سواء كانت 

ِليتان يتطابق فيهما الحال  يضحك"، أو كانت جملة اسمية، مثل:"قام ا لطفل وهو يضحك" والصورتان األو 

صورتين اآلخرتين، ويسمى الحال في  الصورتين األوليتين  مع صاحبه في الجنس وفي العدد، على خالف ال

واحد فقط، فال يكون جملة تامة ول شبه جملة،   حال مفرد، بمعنى أنه يذكر على هيئة تركيب لغوي 

 10مفرد وجملة وشبه جملة يماثل الخبر الذي ينقسم إلى األقسام ذاتها.والحال في تنوعه إلى 

ل هذه  ية املركبة مالزمة النصب على الحوردت هناك عدد من األلفاظ السماع الية، وفي الغالب تؤو 

األلفاظ باسم مفرد، ومن هذه األلفاظ ما جاء مركبا على صيغة لفظية متشابهة لصيغة العدد، 

 عشَر" م
َ
قتين متشِتتين، ومثل:"هو جاري بيَت  نحو:"خمسة ثل:"اهربوا شذَر مذَر"، بمعنى: متفر 

 11أشبه ذلك. بيَت"،بمعنى: متالصَقين، وما 

  وقوع الحال اسما مفردا: 

وهو أن يكون الحال كلمة مفردة سواء عبرت عن مفرد أو مثنى أو جمع، ويكون دائما نكرة منصوبة 

  12وقرأت الدرس مجتهًدا. وصاحب الحال معرفة. نحو: جئت راكًبا، 

يضم الحال عند ما يكون  هو ما يذكر على هيئة تركيب لغوي واحد، والحال املفرد -كما سبق-الحال املفرد

عالمة أصلية سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، ويتَبع  اسًما مشتًقا وعند ما يكون مصدرا، وفي جميعها يعرب ب

 13ده الحال شبه جملة أو جملة تامة.صاحب الحال في العدد وفي الجنس، وهذا ما يفتق 
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كون مفردا لجملة أو شبه جملة،  والحال في أصله اسم مشتق، وهنا يعني أيضا أن األصل فيه أيضا أن ي

العاملة التي تشتق قياسيا من الفعل على أوزان خاصة بها، وتدل   ويقصد باإلسم املشتق أسماء الوصف 

فعند ما يكون اإلسم مشتقا فهو قد يكون اسم فاعل: وقد  على ذوات متصفة باملصدر الذي اشتقت منه،

ة باسم الفا  14عل، وقد يكون اسم تفضيل.يكون اسم مفعول، وقد يكون صفة مشب 

 وقوع الحال لفظا مفردا مشتقاكان أو جامدا:  

  يكثر وقوع الحال جامدة إن دلت على سعر، نحو: بعه مدا بدرهم، فمدا حال جامدة وهي في معنى املشتق، 

 15إذ املعنى بعه مستعرا كل  مد بدرهم، أي يكثر وقوع الحال جامدا، حيث ظهر تأويلها بمشتق.

 ل مصدرا: وقوع الحا 

 16قد كثر وقوع الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لوقوعه على خالف األصل. نحو: زيد طلع بغتة.

 الحال الجملة: 

سناد فيها،  ن من مسند ومسند إليه، بطريقة يتم ال قد يقع الحال جملة تامة، والجملة التامة هي ما تكو  

 17، فتعرب الجملة في محل نصب حال.والجملة الحالية من الجمل التي لها محل من اإلعراب

والجملة الحالية تحل محل الحال املفرد، بمعنى أن الجملة عند ما تنصب على أنها حال فهي لتنصب  

راكيب، حتى وإن كانت كذلك إلى حد  ما، وإما باعتبارها تركيب  كذلك باعتبارها جملة منفصلة متعددة الت

الئم.لغوي  واحد، بينما األلفاظ التي تكونها 
ُ
 18ل تعرب حال وتعرب حسب موقعها اإلعرابي امل

 وقوع الحال جملة اسمية: 

صفة فال بد  واألصل في الحال، والخبر، والصفة اإلفراد، وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر وال

واملضيف  فيها من رابط يربطها، وهو الحالية، إما ضمير، أو واو وتسمى واو الحال. نحو: حضر الضيوف 

 19غائب.

 وقوع الحال جملة فعلية: 

ويشترط في هذه الجملة أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الربط قد يكون الوو أو  

   20األصدقاء اصطفت الجنود وسيوفهم مشهورة.الضمير. نحو: غاب أخوك وقد حضر جميع  

 وقوع الحال شبه جملة: 

ا أو  موقع الحال وهما يتعلقان بمحذوف وجو هو أن يقع الظرف أو الجار واملجرور  با تقديره: مستقرًّ

، واملتعلق املحذوف، في الحقيقة. نحو: قوله تعالى:" ِتِه..." استقر 
َ
ْوِمِه ِفي ِزين

َ
ى ق

َ
َرَج َعل

َ
خ

َ
ورأيت الهالل   21"ف

 بين السحاب. 



 احلال يف كتاب رايض الصاحلني: دراسة حنوية  رساج عيل بالرب 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رابع، العدد ال )سلسةل جديدة(   جمةل ادلراسات العربية   " مالم"

88 
 

 على  نص ت كما سبق، وشبه جملة التي -وعالوة على ذلك من املمكن أن يأتي الحال شبه جملة
ً
ب محال

 أماٍن". الحالية قد يكون من الجار واملجرور، مثل:"تركُت رفاقي في 

جملة تكون  وقد تكون من الظرف واملضاف إليه، مثل:"غادرت فوق القارب" ويذهب البعض إلى أن  شبه ال

 على الحالية الظرف دون املضاف إلي 
ً
ه  من الظرف فقط، وليس من الظرف واملضاف إليه، فينصب محال

 22شبه الجملة. في

وبعض النحاة يجعل شبه الجملة متعلقة بمحذوف، بحيث يكون هذا املحذوف، هوالحال الحقيقية،  

ر املحذوف"كائًنا" فيكون تقديرالحال الحقيقية  في املثال السابق: غادرت كائنا فوق القارب"  وعادة ما يقد 

ها جار ومجرور بالتضمين  
 
  23اني.بيالويعرف تقدير حال محذوفة حل  محل

 الحال في كتاب رياض الصالحين: 

لقد كان الحديث النبوي الشريف مصدًرا من مصادر النحاة يتفيؤون ظالله، ويبحثون في ثنايا سطوره  

حوية لدراسة مافيه، ألن  الحديث النبوي الشريف مادة خصبة وميدان  وكلماته، ويناولون القواعد الن 

ع اإلستشهاد بالحديث الشريف اهتماما كبيرا من الباحثين  ضو مو واسع في الدراسات النحوية، حيث نال 

باستخراج الحال وأنواعه في كتاب"كتاب  ولذلك قام الباحث املعاصرين، وأفردت له بحوث ومقالت. 

 و شبه جملة، كما سيأتي:رياض الصالحين" من كونه لفظا مفردا، أو كونه جملة اسمية أو فعلية أ

 وقوع الحال اسما مفردا مشتقا كان أو جامدا:  

يل  ثم ذكر الرجل يطورد الحال بهذه الصورة في الكتاب عدة مرات، من ذلك قوله عليه الصالة والسالم: 

 (1851رقم الحديث: )  السفر أشعث أغبر يمد  يديه إلى السماء. محل الشاهد: "أشعث" "أغبر".

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أشعث: حال من الرجل، والحال   اإلعراب:

 أغبر:حال ثان من الرجل والحال منصوب وعالمة نصبه الظمة الظاهرة على آخره. 

 وقوع الحال مصدرا:  

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما  ورد الحال بهذه الصورة عدة مرات منها قول عليه السالم: 

 الشاهد: "نطفة". حلم( و 296رقم الحديث: ) نطفة.

 نطفة: حال من نائب الفاعل "خلقه" والحال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  اإلعراب:

 حل الشاهد: "جميعا".( وامل111رقم الحديث: )أنا أغفر الذنوب جميعا. و ومنها قوله:عليه السالم: 

 على آخره.  رةاإلعراب: "جميعا" حال والحال منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاه

 الشاهد: إخوانا. ( و 235رقم الحديث: ) وكونوا عبادهللا إخوانا. ومنها قوله عليه السالم:
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والحال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على   أنتم(.اإلعراب: إخوانا: حال من الضمير املستتر)

 آخره. 

محل  ( و 281رقم الحديث: )  حتى تصبح. كةإذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئ ومنها أيضا قوله:

 الشاهد: هاجرة. 

 اإلعراب: هاجرة: حال من املرأة، والحال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه ل  ها أيضا قوله عليه السالم: ومن

 محتسبا.  -محل الشاهد: صابراو  33ث: دييصيب إل ما كتب هللا. رقم الح 

 اإلعراب: صابرا: حال من العبد، والحال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 العبد والحال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. محتسبا: حال ثان من  

 وقوع الحال جملة اسمية: 

يا رات كثيرة، مها قول النبي عليه الصالة والسالم: م وقع الحال جملة اسمية في كتاب رياض الصالحين

هار، وأنا أغفر الذنوب جميعا.   ذنوب جميعأ.  محل الشاهد: وأنا أغفر الو  عبادي إنكم تخطئون بالليل والن 

الواو واوالحال: "أنا" ضمير متكلم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، "أغفر" فعل مضارع   اإلعراب:

على آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره "أنا". والجملة من الفعل والفاعل في  ة مرفوع بضمة ظاهر 

 حال. والرابط الواو في "وأنا".    محل رفع خبر املبتدا. والجملة من املبتدإ والخبر في محل نصب

، ومطعمه حراٌم ومشربه حر  ومنها أيضا قوله عليه السالم: ، يا رب  ، وملبسه  امٌ يمد  يديه إلى السماء، يا رب 

 الشاهد: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. ( و 1851رقم الحديث: ) حراٌم.

مة الظاهرة وهو مضاف والهاء، ضمير متصل  "الواو" واو الحال، "مطعمه"مبتدأ مرفوع بالض  اإلعراب:

وملبسه  "  مبني على الضم في محل جر باإلضافة، "حرام" خبر املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره،

حرام" والجملة من املبتدا والخبر في محل نصب حال ومشربه حرام" الواو واوالحال، والجملة بعد الواو  

 والرابط الضمير البارز في ومطعمه، ومشربه وملبسه.  في محل نصب حال من الرجل املذكور،

 وقوع الحال جملة اسمية أو فعلية.

  ورود الحال جملة اسمية قول النبي صلى هللا عليه وسلم: منوقع الحال جملة اسمية وفعلية في الكتاب، و 

 لدم.محل الشاهد: وهو يسمح ا( و 36رقم الحديث: ) صربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه.

اإلعراب: الواو واو الحال، هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، يسمح: فعل مضارع  

ه، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره"هو" الدم مفعول به منصوب، خر مرفوع بالضمة الظاهرة على آ
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في محل رفع خبر  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة من الفعل والفاعل واملفعول به 

 املبتدا، والجملة من املبتدأ والخبر في محل نصب حال والرابط الواو في"وهو".

 الشاهد: وأنا نائم. ( و 78رقم الحديث: ) هذا اخترط على سيفي وأنا نائم. إن ف ومن هذه الصيغ قوله عليه السالم:

ل رفع مبتدأ، نائم: خبر املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه اإلعراب: الواو واو الحال، أنا: ضمير املتكلم مبني على السكون في مح 

 لواو في "وأنا". ا والجملة من املبتدأ والخبر في محل نصب حال والرابط الضمة الظاهرة على آخره.

رقم  ) إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم.ومن ذلك أيضا قوله عليه السالم: 

 يصلي.محل الشاهد: وهو ( و 147الحديث: 

يصلي: فعل مضارع   اإلعراب: الواو واو الحال، هو ضمير منفصل مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ. 

قدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره املمرفوع، وعالمة رفعه الضمة 

ملبتدأ والخبر في محل نصب حال  هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر املبتدأ، والجملة من ا

 والرابط الواو في وهو.

رقم الحديث:  )الث مرات. ث : التقوى ههنا، ويشير إلى صدرهومن ورود الحال جملة فعلية قول عليه السالم

 حل الشاهد: ويشير إلى صدره ثالث مرات. ( وامل235

آخره، وفاعله ضمير مستتر   "الواو" واوالحال، "يشير" فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة على اإلعراب:

والجار   جوازا تقديره "هو" "إلى" حرف جر، "صدر" مجرور بإلى، وهو مضاف، و"الهاء" مضاف إليه.

علقان بالفعل يشير، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال للنبي صلى هللا عليه  متواملجرور 

 .وسلم، والرابط الواو، والضمير املستتر جوازا تقديره "هو"

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم   ومن ذلك أيضا قوله عليه السالم:

 الشاهد: يتلون كتاب هللا ويتدارسونه.  ( و 240) رقم الحديث:  ة.إل نزلت عليهم السكين

محل رفع   "يتلون" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير مبني على السكون في اإلعراب: 

فاعل،"كتاب"مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ومضاف، و"هللا" لفظ الجاللة  

 عل والفاعل في محل نصب حال من القوم، والرابط الضمير في يتلون.لفمضاف إليه. والجملة من ا

ء كثير، يشكون أزواجهن  لقد أطاف بآل بيت محمد صلى هللا عليه وسلم نساومنها أيضا قول عليه السالم: 

 الشاهد: يشكون أزواجهن. ( و 279رقم الحديث: )  ليس أولئك بخياركم.

لنون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع  ا اإلعراب: يشكون: فعل مضارع مرفوع بثبوت

 فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال. 
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 وقوع الحال شبه جملة:  

رقم  ) خرجت مع جرير بن عبدهللا البجلي. جملة في الكتاب، منها قوله عليه السالم: ويقع الحال شبه

 الشاهد: خرجت مع جرير. ( و 340الحديث: 

جرير: مضاف إليه،   رجت: فعل وفاعل. مع: ظرف مكان منصوب على الظرفية، وهو مضاف. خ اإلعراب: 

ه جملة من املضاف واملضاف إليه في وشب واملضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

 محل نصب حال. 

الشاهد: في قرية ( و 361رقم الحديث: ) أن رجال زار أخا له في قرية أخرى. ومنها أيضا قوله عليه السالم:

 أخرى. 

وشبه جملة: من   في: حرف جر. قرية: اسم مجرور بــــــ في، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. اإلعراب:

 ملجرور في محل نصب حال. الجار وا

ة نحًوا من أربعين رجال. ومنها أيضا قول عليه السالم: ا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قب 
م  رق ) كن 

ٍة. ( و 431الحديث:   الشاهد: في قب 

ٍة اسم مجرور بــــــ في. وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه جملة من   اإلعراب: في: حرف جر. قب 

 ار واملجرور في محل نصب حال. الج

ا دخل عليه، وجده في غشيٍة.  ومن ذلك أيضا:  الشاهد: في غشية. ( و 1663رقم الحديث:  ) فلم 

وشبه جملة من   حرف جر. غشية: اسم مجرور بـــ في، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.: اإلعراب: في

 الجار واملجرور في محل نصب حال. 

 الـخـاتـمـة: 

باحث في السطور السابقة عن مفهوم الحال معجميا واصطالحا، حيث مهد حديثه بتعريف كتاب  ناقش ال

ه، وتناول الحديث عن الحال وأنواعه، وقام بإخراج الحال  ات"رياض الصالحين"، ومؤلفه من ولدته إلى وف

 في"كتاب رياض الصالحين"، فقدم بعض النماذج في الكتاب املذكور وحللها تحليال نحويا. 

 : ثم إن  هذه املقالة توصلت في السطور السابقة إلى النتائج التالية

  أن الحال ما عليه اإلنسان، أو الوقت الذي أنت فيه.  -

 في األفصح تذكير لفظه وتأنيث معناه، كهذه حال ل زمة.  الأن  الح  -

 أو تذكير هما يعني تذكير الحال وتذكير معناه، نحو: حال لزم.  -

 عنى تأنيث لفظ الحال وتأنيث معناه، نحو: حالة ل زمة. أو تأنيث هما مًعا، بم  -

 أن الحال يمتنع تأنيث لفظه وتذكير معناه، نحو: حالة ل زم.  -

 ن هيئة ما قبله من فاعل، أو مفعول به، أو منهما معا. ي ِ أن الحال يب -
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 أن الحال يأتي على أربعة صوٍر، منها:  -

 على هيئة صاحب الحال.  أن الحال يأتي اسما مفردا مشتقا، أو مصدرا يدل   -

ة.  - ا مثبة أو منفي   أن الحال يأتي جملة إسمية والجملة إم 

ا مثبة أ -  منفية. و أن الحال يأتي جملة فعلية، والجملة إم 

 أن الحال يأتي شبه جملة، وقد تكون من الجار واملجرور، وقد تكون من الظرف أو املضاف إليه.  -

 الهوامش: 

 21وعمدة املفتين، ط/األولى، دار الفكر، ص:اإلمام النووي: روضة الطالبين - 
 16-51محمد بن عالن الصديقي: دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، ط/األولى، در الفكر. ص:-2
 3محمد بن صالح العثيمين: املنتقى شرح رياض الصالحين اعتنى به جمعا وترتيبا، أشرف بن كمال، مكتبة الطبري، ص:-3
هـ دار ابن الجوزي، 1431الهالل: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، ص/الثانية، سنة:أبو أسامة سليم بن عبد -4

 3ص:
 ( بتصرف.250-249لى املتون العلمية.)ص:إ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم: الدليل-5
 20محمد بن عالن الصديقي: دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، مرجع سابق. ص:-6
 صفحة.املرجع السابق: نفس ال-7
هـ املوافق 1428ط/األولى  23الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل: الكواكب الدرية شرح متممة األجرومية، ص:-8

 م2007
 ملرجع السابق: نفس الصفحة.ا-9

رة، -10  158م  ص:2009أحمد هاشم )الدكتور( وآخرون. مذكرة في النحو والصرف. جامعة اإلسالمية باملدينة املنو 
 رجع السابق: نفس الصحفة.امل-11
 25الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل: مرجع سابق: ص:-12
 160بق. ص:ساأحمد هاشم )الدكتور( وآخرون. مرجع -13
 املرجع السابق: نفس الصفحة.-14
 ط/الخامسة، دار املعارف القاهرة.  3ص: 2علي حسين: النو الوافي، ج/-15
 ط/الثانية. دار الفكر. 387ص: 2يخ على التوضيح، ج/خالد األزهري: شرح التصر -16
 ط/الثانية. دار الفكر. 387ص: 2خالد األزهري: شرح التصريخ على التوضيح، ج/-17
 389املرجع السابق: ص:-81

 164أحمد هاشم )الدكتور( وآخرون. مرجع سابق. ص:-19
 املرجع السابق: نفس الصفحة.-20
 72سورة القصص: اآلية:-21
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 اللهجات العربية يف استقامة األوزان الشعريةدور 
عدإد:    إ 

دريس عامثن د.    1أ ول إ 

 نيجرياي  -قسم اللغة العربية، جامعة ابيرو،  كنو
 : ملخص املقال

نمّو وتغّير  عية من لظواهر االجتماايب كل ملا يص ملا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية فال بد أن تخضع 

 لغة في حياتها تفرّ ومن أهم ما يأتي على ال واختالف.
 
عب لغوية عها إلى لهجات ولغات، ثم تنشأ فصائل وش

لكل لهجة  وتجد يناسبها. وتسلك كل لهجة من هذه اللهجات في سبيل تطورها منهًجا  . بسبب هذا التفرع

؛لغة واحدة بعض من ينتسبون إلى  كادحتى  طائفة من الناس تمسكت بها 
ً
وذلك  ال يفهم بعضهم بعضا

وكان موسم الحج واملعامالت التجارية  الصوتية والداللية.  في كثير من ظواهرها لهجاتهمشدة اختالف ل

ـــ تجمعبين أصحاب هذه اللهجات، ويتم التفاهم بينهم عبر ما اصطلح عليه العلماء  أو  " شتركةامللغة "البـ

هجات ت على سائر اللالتي هيمنو  خصائصها من لهجة قريش، استمدت أبرز  التيالفصحى" "اللغة 

   ...سياسةالو  دين ولغة ال،شعرا ونثرا أصبحت لغة األدب األخرى، ف
ً
 يستعملون بعضا

ً
إال أن الشعراء أحيانا

جاء هذا  ، فستقامة أوزانهم الشعريةاألجل  من السمات الخاصة بلهجة قبيلة معينة بجانب اللغة األدبية

 الكشف عن الحدود والقدر املتاح في استعمال الله
ً
، وكذلك  األوزان استقامة جات ألجل املقال محاوال

أبرز  ، ويستظهر إلقامة وزنهم في أشعارهماللهجات التي يستعين بها الشعراء أهم يحاول الوقوف على 

   ذلك عبرها املستويات التي يتم 
ً
 ونحويا

ً
 وصرفيا

ً
 .صوتيا

Abstract 

Since language is a social phenomenon, it must be subject to the growth, change 

and difference that affect all social phenomena. Among the most important things 

that come to language in its life is its branching into dialects. Each of these 

dialects in order to develop adopts an approach that suits it. For each dialect you 

find a group of people who adhere to it, to the extent that some of those who 

belong to one language almost do not understand each other; this is due to the 

severity of their different dialects in many of their acoustic and semantic 

phenomena. The pilgrimage season and commercial transactions brought together 

the owners of these dialects, and understanding between them was achieved 

through what scholars termed the “common language” or “the classical 

 
1 aiuaradept@gmail.com/ +2347036051414 
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language,” which derived its most prominent characteristics from the Quraish 

dialect, which dominated all other dialects, so it became the language of literature 

both poetry and prose, and the language of Religion and politics... However, 

poets sometimes use some of the features of some dialects of a particular tribe 

beside the literary language in order to straighten their poetic meters, so this 

article came in an attempt to reveal the limits and the extent available in the use 

of dialects in order to straighten meters, as well as trying to identify the most 

important dialects that they use in their poems to establish their meters, and show 

the most prominent levels through which this is done phonetically, 

morphologically and grammatically 

 ة: ماملقد

ليقف على طبيعة اللهجات العربية وخصائصها من حيث عالقتها بالتشكيل اإليقاعي،  جاء هذا املقال 

الكشف عن الحدود والقدر   حاول ليرى ما الدور الذي تفعله اللهجات في استقامة األوزان الشعرية، وي

الخصائص والسمات  م على أهاملتاح في استعمال اللهجات ألجل استقامة األوزان، وكذلك يحاول الوقوف 

أبرز  البحث كذلك يستجلي نهم، و اوز أإقامة و أشعارهم قرض التي يستعين بها الشعراء في القديمة  يةاللهج

.
ً
 ونحويا

ً
 وصرفيا

ً
وقد جعل الباحث هذه الورقة على خمس نقاط   املستويات التي يتم ذلك عبرها صوتيا

 كالتالي:

 التوطئة   -1

يها اللهجات العربية ومستويات تج -2
ّ
 في الشعر العربي.ل

 األوزان.  استقامة الحدود املتاحة في اللجوء إلى اللهجات ألجل  -3

فةنيات اللهجية  قأبرز التمن   -4
ّ
 .الشعراء في إقامة األوزان لدى   املوظ

 الخاتمة  -5

 :  التوطئة -1

تساعد   تكسب اللغة السعة واملرونة، وإلى جانب ذلكنها لها أهميتها من نواح مختلفة فإالعربية جات الله

اللهجية تساعد على استقامة األوزان، ألن   الخصائص أوزانهم الشعرية. إال أنه ليس كل  راء في إقامةالشع

هناك بعض الفروق اللهجية التي ليس لها دور في ذلك، وفيها يبدو أن هذا النوع الثاني هو السمة الغالبة  

بين الحروف في معظمها، ومثل اخالف  تبادل  ... ألنها 1والعجعجة  ة والتلتل عنعنة لمثل اعلى هذه اللهجات. 

 في آخاه،  
ٌ
الحركات بين الضمة والفتحة والكسرة؛ كمن قال إسوة وأسوة، أو سيناء وِسيناء، وواخاه: لغة

. فكل هذه ال تأثير لها في استقامة األوزان الشعرية  2وهي لغة طّيئ وكثير من أهل اليمن، 
ٌ
 وَضْعف

ٌ
ْعف وض 
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إما في الحركات، والعروض هّمه الحركات مع السكنات. فهذا املقال إذن  حروف و ل ألنها اختالف إما في ا

ز على بعض السمات اللهجية التي لها تأثير مباشر في إقامة الوزن؛ وهذه السمات كثيرة يأتي ذكرها في  
ّ
يرك

ذي  اعي القاملقال، مع بيان الدور الذي تقوم به هذه الخصائص اللهجية في استقامة األوزان، والخلل اإلي

 سيحدث لوال اللجوء إلى استخدام هذه اللهجات.

 اللهجات العربية ومستويات تجليها في الشعر العربي .  -2

)لهج( الالم والهاء والجيم أصل صحيح يدل على املثابرة   من مادة  اللهجة وهي بسكون الهاء أو بتحريكها، 

ة بذلك ألن صاحبها يالزمها  اللهج توسمي 3على الش يء ومالزمته، وأصل آخر يدل على اختالط في أمر. 

ويثابر عليها وتختلط بها لسانه وال يفارقها. ومن معانيها:الولوع بش ئ، وعدم اإلتقان. يقال فالن ملهج بهذا  

وجاء هذا   4الش ئ أي مولع به، ولهوج األمر لم يحكمه، ولهوج الطعام لم ينضج بعد  واللهجة: طرف اللسان. 

 إلى الفصحى كأنها غير ناضجة والفصحى ع وشغو لاإلطالق ألن صاحب اللهجة مو 
ً
ف بها، وألن اللهجة مقارنة

، وهو فصيٌل الهج،  هي الناضجة.  ِهَج الفصيل  بأّمه يلهج، إذا تناول ضرَعها يمتصُّ
َ
ويقال في اللغة: ل

 لوجاءت هذه التسمية تشبيها ملن يتضلع من لهجة قبيلته فينشأ عليها بالفصي 5واللهجة:َجْرس الكالم 

يمتص ضرع أمه حتى ينشأ ويكبر. وأما عالقة اللهجة بجرس الكالم فألن الجرس له رنات وذبذبات الذي 

 مختلفة واللهجات في تعّددها وتباينها مثل الكالم مع أجراسه.

 من اللهجة لبعض العالقات، وهي بذلك شبه مترادفة لها في املعنى، مثل:  
ً
وتستعمل في اللغة كلمات بدال

لحن؛ واللحن هنا بمعنى مخالفة العربية الفصحى في األصوات أو في الصيغ أو في تركيب  غة واللاللسان وال

الجملة وحركات اإلعراب أو في داللة األلفاظ... كما فصل ذلك الدكتور رمضان حيث أورد للحن ستة  

 6معان منها اللغة  

  ن وأما في االصطالح فاللهجة لها تعاريف عدة إال أن املفهوم يكاد يكو 
ً
 وهو أنها " صورة من صور  واحدا

والنحوي،   اللغة األم، وتتميز عن اللغة الفصحى أو املشتركة في مختلف املستويات؛ الصوتي والصرفي،

 ال غريبة إلى باقي 
ً
والداللي، ويشترك في هذه املميزات جميع أفراد تلك البيئة, لكنها مع ذلك تظل قريبة

 أخواتها من اللهجات.

ة إلى بائدة وباقية؛ فأما البائدة أهمها ثالث لهجات: الثمودية، والصفودية، العربي وتنقسم اللهجات

وأما العربية الباقية فهي التي وصلت إلينا عن طريق الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والسنة  7واللحيانية 

ها عناية كافية  م يعطو لوهذه العربية فيها تشّعبات في لهجاتها املختلفة إال أن اللغوين األقدمين  8النبوية 

في عصورها املختلفة حتى تظهر خصائصها التعبيرية والصوتية، فلذلك لم يضعوا لبعض لهجات العرب 

 عند أزد 
ً
 أو هاءا

ً
بل تشرح بطبيعتها بإجراءاتها فحسب،كإبدال التاء داال

ً
ألنهم شغلوا عن ذلك   9ألقابا

ار األدبية في الجاهلية وصدر اإلسالم. فلذلك ا اآلثه باللغة األدبية الفصحى التي نزل بها القرآن، وصيغت ب
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ال  يمكن الجزم بتفاضل لهجة على أخرى؛ ألن قدر إساهم كل قبيلة في إنشاء اللغة املثالية املوحدة غير  

 تتوسط 
ْ
لغة قريٍشحظيت بالشهرة واالنتشار ألهمية موقعها الجغرافي إذ

ّ
معلوم بالدقة، إال أنه يالحظ أن

فيها   ملسو هيلع هللا ىلص ناس من كل الجهات للنسك، وللنشاطالتجاري والثقافي، ولطلوع النبي مها الؤ قرى العالم، وي

وصدارتها بين اللغات السبع التي نزل بها القرآن. ولكن ذلك ال يمنع لهجات أخر أن تشارك هذه املشتهرة في  

 في خصائصه بعنوان "اختال 
ً
ت  اللغا فالحجية  واالستعمال كما هو مقرر عند ابن جني؛ فقد عقد بابا

وكلها حجة" وهو يقصد باللغات لهجات العربية املختلفة، وينّص على جواز االحتجاج به جميًعا، ولو  

 أن إنساًنا لو استعملها لم يكن  
ّ

كانت خصائص بعضها أكثر شيوًعا من خصائص أخرى, فيقول: "... إال

ك في شعر أو سجع, فإنه  إلى ذل مخطًئا لكالم العرب، لكنه يكون مخطًئا ألجود اللغتين؛ فأما إن احتاج

فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، إذ يتصور   10مقبول منه غير منعي عليه، 

 في كالم فصيح. فعلى هذا يجوز للشاعر استعمال بعٍض من السمات الخاصة  
ً
اجتماع لغتين فصاعدا

. إال أن بعض  ذلك مص  بلهجة قبيلة معينة بجانب اللغة األدبية املشتركة ويعتبر في
ً
 أو مضطرا

ً
 ال مخطأ

ً
يبا

العلماء يرى أن ذلك ال يجوز للشاعر إال عند الضرورة، ومن هؤالء شكري اآللوس ي، فقد أقّر في كتابه  

"الضرائر" أن موافقة الضرورة لبعض اللغات ال تخرجها عن الضرورة وقال هذا هو رأي الجمهور، ومنهم  

 أبو سعيد اآلثاري الذي يقول: 

 11صادف الضرورة ** بعض لغات العرب املشهورة  بما تر و 

 على هذا ندرك أن اللهجة ال تعتبر ضرورة ما دام أن الشاعر ينتسب إلى القبيلة التي تستعمل هذه  
ً
بناءا

اللهجة، وألن اللهجة من طبيعتها االطراد في كل كالم أصحابها شعره ونثره، والضرورة تخص الشعر عند  

ائصها الصوتية والصرفية والتركيبية والداللية التي  ص اللفظة في شعره بخستعمل الجمهور. فالشاعر ي

 مضطرون؟ مثل  
ً
ْم أيضا  من أفراد تلك القبيلة، أه 

ً
انبنت عليها لهجته كما يستعملها كل من تكلم نثرا

  -الطمطمانية
ً
ْزد ومعظم القبائل اليمنية، فإ  -وهي قلب الم التعريف ميما

َ
ة فاشية  نها لغالتي عند ِحْمَير وأ

في جنوب الجزيرة العربية، وأهل هذه املنطقة ما دام أن هذه لهجتهم فإنه يستوي فيها الشاعر وغيره،  

فلذلك أثبت أحمد    12وجاء في أمثال حمير: "لوال امعباب لم تنفق امكعاب" والضرورة تخص الشاعر.  

: "ليس من امبر  -يه وسلم  علصلى هللا -القشاش خطأ من تشكك في فصاحة الحديث املعزو إلى الرسول 

مثل ابن جني الذي حكم على إبدال الالم ميًما في هذه اللغة بالشذوذ الذي ال يسوغ  13امصيام في امسفر" 

ومن ثّم ضّعف اللغة التي   14ملسو هيلع هللا ىلص القياس عليه. إال أن ابن جني نفى صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي 

ء في كتابه الخصائص باب "اختالف اللغات  ما جا جاءت عليه. ورأي ابن جني هذا يتناقض مع مضمون 

وكلها حجة" فالراجح ما أثبته هناك، وحتى في "سر الصناعة " أثبت أن ترك األلف في قولك: ضربت  محمْد  

فلْم يعتبر ما صادف لغة من الضرورة، كماهو عند علماء كثيرين.   15إنما هو لغة، وليس لضرورة، 
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 يفرق بين ما هو
ً
بين ما هو ضرورة، ويقول "وقد اختلفت عبارة القوم في حذف حرف  لغة و  فاألنباري مثال

 16املد واالجتزاء بالحركة عنه للداللة عليه: أهو ضرورة من ضرورات الشعر أم هو لغة لبعض العرب؟. 

 فاللغة ليست ضرورة إذن، وإال ملا فرق بينهما.

يقول أبو حيان في ذلك: "كل ما  شذوذ؛ فعلى هذا ال يسع الحكم على لغة قوم بأعيانهم بالضعف وال بال 

 17كان لغة لقبيلة قيس عليه" 

ومن العلماء من يرون أن استعمال اللهجة ال يجوز إال عند الضرورة ولو في النثر، ما دام أنها تخالف 

، ألن الضرورة تخص الشعر فقط، إذ النثر ال  
ٌ
النظام السائد الذي في اللغة األدبية املثالية ، وذلك َحْيف

سواس ي ألنه ال يحتاج معها أن تتسق مع وزن معّين أو   الناثر لوزن املعين، فكل الكلمات عندقيد بايت

 .، بل هو حّر في تصريف الكلمات وتركيبها وفق قواعد اللغةقافية بعينها

 الحدود املتاحة في اللجوء إلى اللهجات ألجل األوزان.   -3

 ين لهجيظل سؤال بين الدارسين؛ وهو هل للشاعر أن يجمع ب
ً
تين في شعٍر؟ فحكى السيوطي في ذلك خالفا

صره أخرجه مخرج  
َ
غاء ومن ق غاء والرُّ ْقصر فمن مده أخرجه مخرج الضُّ كا يمد وي  ولم يرجح؛ وقال " الب 

نى ونحوه، وقال قوٌم من أهل اللغة: بل هما لغتان صحيحتان وأنشدوا بيت حسان الذي جمع بينهما   الضَّ

 فيه:

ْت عيني وحق له
َ
كى بك ني البكاء  وال الَعويل   ا ب 

ْ
غ  18 ها ** وما ي 

وثق به َيدفع هذا ويقول: ال يجمع عربيٌّ لفظين أحدهما ليس من لغته في بيت واحد.   19وكان بعض  َمن ي 

 وحتى هذا البيت يمكن حمله على أن فيه قصر املمدود، وهو جائز؛ البكا أو البكاء، مثل الّريا أو الرياء.

أكثر من لغتين في الكالم ويقول: "إذا اجتمع في الكالم الفصيح لغتان فصاعدا   مع بينوابن جني يؤيد الج

  
ٌ
ل حال كالمه فإن كانت اللفظتان في كالمه متساويتين في االستعمال وكثرتهما واحدة مَّ

َ
َتأ فينبغي أن ي 

فظين ألن ال
َّ
ه تواضعت في ذلك املعنى على ذينك الل ق األمر به أن تكوَن قبيلت 

َ
ل
ْ
تفعل  ذلك   عرب قدفأخ

 
َ
 أقوالها كقول الشاعر:  ِف صرّ للحاجة إليه في أوزان أشعارها وَسعة ت

ْه سال واديها  
َ
يون  ألن ع 

َّ
ٌش ** إال

َ
و َعط ْحَوه 

َ
َرب  املاء ما بي ن

ْ
ش

َ
 20وأ

فقال: )نحوهو( باإلشباع، و )عيونْه( باإلسكان؛ وهما لغتان مختلفتان. وإلى هذا الرأي ذهب القنوجي في 

 21أصول اللغة، باب تداخل اللهجات. غة إلىالبل

وقال في الخصائص: فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به  

 خيًرا منه. كقول شاعر: 

ْه أرقاِن 
َ
واَي مشتاقاِن ل

ْ
ت  لدي البيت العتيق أخيلهو ... وِمط

ْ
ل
َ
ظ

َ
 22  ف
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وتسكين الهاء في قوله )له(، ألن أبا الحسن زعم أنها لغة ألزد   خيلهو(فهاتان لغتان: أعني إثبات الواو في )أ

ثم   23السراة وإذا كان كذلك فهما لغتان. وليس إسكان الهاء في )له( عن حذف لحق بالكلمة لكن ذاك لغة.

قال: وقد يجوز أن تكون لغته في األصل إحداهما ثم إنه استفاد األخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده  

 24بلغته األولى.  -لطول املدة واتصال استعمالها-ماله لها، فلحقت ر استعوكث

إال أنه يالحظ من كالم ابن جني املبالغة الزائدة في إعطاء الحرية املطلقة للشاعر في استعمال اللغات؛ 

 اجتالب  
ً
فبعد أن جّوز له ركوب الضرورات، واستعمال لهجته الخاصة بجانب الفصحى، صّوغ له أيضا

ت ذهن املتلّقي، فال  ثالثة لهجة
ّ
أخرى إلى شعره، وال شك أن الخلط بين لهجات مختلفة في شعر واحٍديشت

ينبغي للشاعر أن يتذبذب بين لهجات مختلفة في إنتاجه، ألن فيه تحويج السامع إلى أن يحيط بشتى  

 يص 
ْ
 لدى الشاعر؛ وال أحد يحيط بكل اللهجات، إذ

ً
 معينا

ً
ملام بشتاتها،  عب اإلاللهجات قبل أن يفهم نصا

يخاطب وفد بني نهد، فقال يا رسول هللا، نحن بنو أب   ملسو هيلع هللا ىلصفلهذا تعجب علي رض ي هللا عنه وقد سمع النبي 

واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما ال نفهم أكثره! فقال عليه الصالة والسالم: "أدبني ربي فأحسن  

لهجات كثيرة فما بالك بالعربي العادي؟ تعياه فإذا كان رجل بمنزلة فصاحة علي رض ي هللا عنه و 25تأديبي".

موا العربية كلغة ثانية أو ثالثة؟. وأما إذا اضطّر الشاعر إلى  
ّ
ثم ما بالك باألعاجم املستعربين الذين تعل

، ويتجنب اللهجات متى تمكن من إقامة وزنه بالفصحى. وحتى في كالم 
ً
ذلك إلقامة الوزن فال بأس ضرورة

 " ألن  أن ذل  ابن جني ما يشير إلى
ً
ك الجمع بين اللهجات إنما يجوز في حالة الضرورة والحاجة؛ فقد قال آنفا

 26العرب قد تفعل  ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها"  

وبهذا نعلم أن تلك القبائل التي تكلمت بهذه اللهجات التخطأ، وال َمن سلك سبيلها، وإن كان املختار  

اللغتين هو ما اتفق مع تلك القواعد التي بنيت على الغالب وأجود واألعلى التحدث بأجود اللغتين، 

رد من كالم العرب.
َّ
 واملط

فةالقديمة نيات اللهجية قأبرز الت من  -4
ّ
 لدى الشعراء في إقامة األوزان.  املوظ

يوظف الشعراء بعض السمات اللهجية في إقامة أوزانهم الشعرية في كثير من األحايين، وهذه السمات  

دة؛ إذ ال أحد يعلم عدد هذه السمات على وجه التحديد، إال أن العلماء حاولوا استقصاء ير محدكثيرة وغ

أبرزها في كثير من دراساتهم اللغوية والصرفية والنحوية والعروضية، األمر الذي يطلعنا على صورة شبه  

  نمطين متكاملة بالنسبة لخصائص هذه السمات اللهجية. ويمكن القول بأن هذه الخصائص على
ٌ
؛ نمط

 آخر ليس له دور في ذلك، ويبدو أن هذا النوع الثاني هو السمة الغالبة  
ٌ
له دوٌر في استقامة الوزن، ونمط

بين )حتى( و)عتى( كما في  -إيقاعيا -...؛ فال فرق 27على هذه اللهجات؛ مثل العنعنة والتلتلة والعجعجة 

 في آخاه، وهي لغة طّيئ
ً
أو بين )َيعلم( و   28من أهل اليمن،  وكثير فحفحة هذيل، أو بين واخاه لغة

 بين الحروف كما في األول بين )ح( و )ع(، أو بين )و( و)آ(  
ً
)ِيعلم(كما في تلتلة بهراء، ألنها إما أن تكون تبادال
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 بين الحركات كما في الثالث بين فتح ياء املضارعة وكسرها، وكما نجد مثل هذا  
ً
كما في الثاني، أو تبادال

سوة( لهجتان، أو الفتحة مع الكسرة  لحركي التبادل ا
 
بين باقي الحركات كالضمة مع الكسرة مثل )ِإسوة وأ

(. فكل هذه ال تأثير لها في استقامة  
ٌ
 وَضْعف

ٌ
ْعف في مثل )َسيناء وِسيناء(، لغتان. أو الضمة مع الفتحة )ض 

لحركات مع السكنات،  هّمه ااألوزان الشعرية ألنها اختالف إما في الحروف وإما في الحركات، والعروض 

تأثير على التشكيل اإليقاعي   فلذك يركز البحث في هذه النقطة على بعض الخصائص اللهجية التي لها

 ما يلي:   -على سبيل املثال -، ونذكر منهافقط

 : حذف صلة الهاء وتسكينها

ّنه في بعض  ها، لكاألصل في الكتابة العروضية أن هاءات الضمير تشبع فيتولد منها حرف مجانس لحركات 

اللهجات ال تشبع هذه الهاء ويكون الوقوف عليها بالسكون. فهذه اللهجة يستغلها الشعراء في مواقف  

 29كثيرة ، وذكر اآللوس ي أن هذه لغة بني عقيل وبني كالب ومن مثاله:

ْه أرقاِن 
َ
واَي مشتاقاِن ل

ْ
ت  لدي البيت العتيق أخيلهو ... وِمط

ْ
ل
َ
ظ

َ
 ف

لبيت ثم حكى نسبته إلى أزد السراة، كما جاء في باب عقده بعنوان: )باب في أورد اوأما ابن جني فقد 

الفصيح يجتمع في كالمه لغتان فصاعدا(: فقال عن البيت:فهاتان لغتان: أعني إثبات الواو في "أخيلهو"  

وليس   لغتان.وتسكين الهاء في قوله "لْه"، ألن أبا الحسن زعم أنها لغة ألزد السراة وإذا كان كذلك فهما 

 نقل يونس واألخفش أن   30إسكان الهاء في "لْه" عن حذف لحق بصنعة الكلمة لكن ذاك لغة.
ً
وأيضا

 الحذف، والتسكين لغة ألزد السراة نحو قوله: 

 31أما تقود به شاة فتأكلها ** أو أن تبيعه في بعض األراكيب 

باإلسكان.فالبيت من الطويل، وتفعيلته  ـــْه(فقول الشاعر األول: )أخيلهو( بالحركة مع اإلشباع للهاء، و)لـــ

( على زنة )مفاعل( فتكون التفعيلة   الرابعة: )مفاعلن( )أخيلهو( فلو أنه لم يشبع الهاء لجاء على )أخيله 

ْن(  
 
ِعْيل

ْ
ْن( بحال؛ ألن بين النون والياء في )َمَفا

 
ِعْيل

ْ
مقبوضة مكفوفة واليجوز اجتماع الكف والقبض في )َمَفا

 ))مفاعيلن((، ويجزو إسقاط أحدهما؛ )مفاعيل أو مفاعلن(  وال   ة؛ وهواملعاقب
ً
أنه يجوز إبقاؤهما معا

  )مفاعل(
ً
وأما إسكانه الهاء الثانية فإنها جاءت على لغة أزد حتى يستقيم بها   32يجوز إسقاطهما معا

من العجز: )ِنـــ -قبوضة امل-الوزن؛ ألنه لو حركها الختّل الوزن، فالكلمة جاءت في وسط التفعيلة الثالثة 

 على
ً
( وال وزن له في العروض.فلذك ال يتخّرج البيت صحيحا

َ
(فلو تحّرك لكان: )ِنـــ لــــــــــــــهو أ : فعول 

َ
هذا   لــــــــــــــْه أ

 الصياغة إال بالجمع بين هاتين اللغتين، فيكون تقطيع البيت كاآلتي:

ت  
ْ
ل
َ
ظ

َ
 = ف

َ
بيتْل َد ل

ْ
وا...  وأخيله= عتيق   =   ل

ْ
 َي م  =  وِمط

ْ
 =  اقاتَ ش

َ
ْه أ

َ
 يقانِ رَ  =  ِن ل

 ... فعولن = مفاعيلن  =  فعول = فعولن فعول  = مفاعيلـن = فعـــول = مفاعلن
 قول الشاعر: 

ً
 ومن هذا الصنيع أيضا
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ْه سال واديها  
َ
يون  ألن ع 

َّ
ٌش ** إال

َ
و َعط ْحَوه 

َ
َرب  املاء ما بي ن

ْ
ش

َ
 33وأ

 باع، و)عيونْه( باإلسكان. ع اإلش فقال: )نحوهو( بالحركة م
فالبيت من البسيط، وتفعيلته الثالثة: )مستفعلن( )نــــــــْه سال وا( فلو أنه حّرك الهاء أو أشبعها النكسر  

 الوزن فيكون )نهو سال وا( فال يتوافق مع وزن تفعيلة عروضية معتبرة.
 : حذف عين املاض ي املضعف 

،  حذف عي ذكر ابن مالك أنه يجوز في لغة سليم  ت 
ْ
ن الفعل املاض ي املضعف املتصل بتاء الضمير نحو: ظل

وحمل ذلك سيبويه وغيره على الشذوذ، وأنه ال ينقاس فيما أشبه هذه   34أو نونيه نحو: ظلنا، وظلن. 
األفعال، وزعم الفراء أن ذلك قياس مستمر في ردت ومرت يريد: رددت ومررت، وزعم ابن مالك أن ذلك  

وقال أبو الفتوح: أن كسر   35ه في كتابه التسهيل، وال نعلم ذلك إال من جهته. م وكرر لغة مطردة لبني سلي 
الظاء من ظلت لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، فإن الفتح جاء في القرآن نزل بلغة أهل الحجاز،  

وَن{ " ]الواقعة:  ه 
َّ
َفك

َ
ْم ت ت 

ْ
ل
َ
ظ

َ
 وإن كان هذا ال يهمنا أكث 36[65"قال هللا تعالى: }ف

ْ
ر كون الظاء مفتوحة  ر إذ

ّ
يؤث

 أو مكسورة من من ناحية الوزن؛ ألن كليهما حركة. 

 قول امرؤ القيس: بالكسر اللغة  ههذ ومن
ً
 أيضا

عّدي عن جناٍح مهيِض 
 
ي أ

ّ
 ِعندي ِبلبِدِه         كأن

 37فِظلت  وظّل الجون 

 : وجاء منه قول ابن الخياط التغلبي

 فِظ 
ْ
ه  ل ر 

 
ِني ِفيِه ويطِويِني          ت  أطِويِه ِمن شوٍق وأنش ر 

 
 ينش

وق 
ّ
 38والش

فالبيت من البسيط، وتفعيلته األولى )مستفعلن( فجاءت مخبونة في هذا البيت )متفعلن( وزنا ألول البيت  

( فهي على زنة  
ْ
ت  أط

ْ
( ولو أن الشاعر عمد إلى أصل الفعل بإثبات عين الفعل فقال: )فظلل

ْ
)فظلت أط

 نكسر البيت. امل في)متفاعلن( وهي تفعيلة الك

 ومثله من البسيط أيضا قول ديك الجن الحمص ي 

ه  الِجيد  
َ
 َزان

ً
ْحرا

َ
م  ن

 
ث
ْ
ل
َ
ت  أ

ْ
ل
َ
ظ

َ
ِبَرْت         ف

 
ور  ِفراش ي َبْعَدَما ق ز 

َ
 39جاَءْت ت

 ومثال آخر قول ابن الزقاق: 

دي َسنا اإلصباح  ْعت  في َعض 
َ
ل
ْ
ط
َ
ت  كأنما         أ

ْ
دي فظل ه  َعض 

 
ْدت  40َوسَّ

( فاستقام بذلكا ت منالبي ت 
ْ
ـــــ(  لكامل، وجاءت فيه ظّل محذوفة العين )فظل

ْ
دي فظل الوزن: )َعض 

 )متفاعلن( وبغير هذه اللهجة ال يستقيم الوزن ما دامت هذه الكلمة هي املستعملة. 

 : في مثل: "َبِقَي" و"َسُرو" ألفا قلب الياء والواو 

مثل:   41او إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، قلبتا ألفين،ء والو من املعروف في اللغة العربية الفصحى، أن اليا

َسَعى، وأصلها: َسَعَي، دعا، وأصلها: َدَعَو. فإن كان ما قبلهما مكسورا أو مضموما، لم تقلب واحدة منهما  

 ألفا. ولذلك بقيت الياء في مثل: "رض ي" والواو في مثل: "سرو" الختالل شرط الفتح قبلهما. 
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 كان ما قبله  ائل مث إال أن بعض القب
ً
 سواءا

ً
ل بنو بوالن من طيئ تجعل القلب في الواوي اليائي مطردا

 أو ال، فتقول: سعى
ً
بقيت. وكذلك أخواتها  -بقت، مكان بقى -دعْت، ثم تقول: بقا  -سعْت، دعى  -مفتوحا

 من املعتل. قال البوالني:  

نْت على الكرم   نستوقد النبل بالحضيض ونص   42* طاد نفوسا ب 

ِنيْت(. والبيت من املنسرح: )مستفعلن مفعوالت مستفعلن( مرتين، فقول الشاعر  )ب   الفق نْت( بدال من)ب 

نْت عـــ(: )مفعالت( بالطي، )لى الكرم(: )مفتعلن(بالخبن.   في عجز البيت: )طاد نفو(: )مفتعلن( الخبن، )سا ب 

ِنَيْت عـــ(: ألنه سفلو أن الشاعر  أثبت الياء كما تقتض ي القاعدة ملا استقام الوزن  وف يقول: )سا ب 

 )مفتعالتن( وهذه التفعيلة ليست من فروع )مفعوالت( 

قال رمضان: وهذه الظاهرة، وإن عزيت في املصادر العربية إلى طيئ وحدها، فإننا نجد لها أمثلة لدى 

 شعراء من قبائل أخرى غير قبيلة طيئ، فمثال يقول بشر بن أبي خازم األسدي: 

َنى السناء َبراِبِذْعِلَبٍة 
َ
 ها النّص حّتى ... بلغت  نضارها وف

 ومثله قول طفيل الغنوي: 

ْعِتِب  َها لم ي   43لزجرت قلبا ال يريع إلى الصبا ... إن الغوي إذا ن 

 يقول:  
ْ
ن بعض علماء العربية إلى شيوع هذا االستخدام بين شتى القبائل العربية، كابن سالم إذ

ّ
وقد تفط

مت بهما العرب، وهما في لغة طيئ أكثر" وقد ت "بقا وفنا لغتان لطيئ، 
ّ
فقال في األول )فنى( بدال من   44كل

هَي(. ولو أثبت الياء فيهما النكسرا وملاستقاما، فالبيت األول من الوافر،  
 
ــــها( بدال من )ن

 
ِنَي( وفي الثاني )ن

َ
)ف

ْس= مفاعلتن( )َسنا
َ
ن
َ
ولن( ولو تركت الياء  ءو= فعوتقطيع عجزها يكون )بلغت  نضا= مفاعلتن(  )رها وف

. وكذلك األمر بالنسبة للبيت الثاني، فإنه 
ً
يا
ّ
ِنَيْس= ؟؟( فال وزن له كل

َ
  فقيل )َرها َوف

ً
متحركة ولم تقلب ألفا

 
ْ
ْعِتِبي= مْتفاعلن( ولو تركت الياء  من الكامل  وتقطيعه: )إن َها= متفاعلن( )لم ي  ِوْي= مْتفاعلن( )َي إذا ن 

َ
غ
ْ
َن ل

. تقلب أمتحركة ولم 
ً
يا
ّ
ِهَي= ؟؟( فال وزن له كل

 
  فقيل )َي إذا ن

ً
 لفا

 قال ابن عبدون:
ً
 ومن هذه اللهجة أيضا

بَقت َوال َبَقِت الق  
َ
ما أ

َ
رونا         ف

 
رَّت ِبزبرِجها ق

َ
م غ

َ
 45رون  َوك

البيت من الوافر، استعان الشاعر بهذه اللهجة فيه فاستقام الوزن؛ وردت كلمة )بقي( على اللهجة في 

ــــــــ( النكسر ا
ْ
( )مفاعلتن( فلو قال )وال بقَيْت ال

ْ
 لوزن. عجز البيت عند قوله: )وال بَقْت الـــــ

ياء ألفا، إذا تحركت وتحرك ما   لبون كلولم تقتصر هذه الظاهرة على األفعال املعتلة عند طيئ، فإنهم يق

قبلها حتى في األسماء كذلك، فيقولون: ناصاة، وباداة وباقاة، في: ناصية، وبادية، وباقية. وقد زعم قوم أن  

ذلك يجوز حتى في الكالم العادي ال الشعر فحسب؛ إذ كان من لغات العرب. وقد ورد بعض ذلك في شعر 

 :طيئ، كقول حريث بن عتاب الطائي
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ناصاِة الِحصاِن املشّهر لقد آ
َ
 46ذنت أهل اليمامة طيئ ... بَحْرب ٍك

وكان القياس أن يقول )كناصية( ولو قال ذلك النكسر الوزن ألن قوله )كناصاٍة( على زنة )مفاعيلن(، فلو 

قال )كناصية( فإنها ال تعطي هذه التفعيلة )مفاعيلن( فهي على زنة )مفاعلتن( وليست من تفاعيل  

 تفاعيل الوافر.  ، بل من الطويل

 وقد وردت هذه الظاهرة في شعر امرئ القيس في قوله من )املديد(:

ِرهْ 
َ
ت
 
ّفْيِه في ق

َ
ْتِلٍج ك َعٍل ... م 

 
 ٌربَّ َراٍم ِمْن َبني ث

ِرهْ 
َ
اة ٍ َعلى َوت

َ
ير َبان

َ
ٍم ... غ

َ
ش

َ
 47َعاِرٍض َزْوَراَء ِمْن ن

اة ٍ َعلى وَ  48يريد: غير بانية. 
َ
ير َبان

َ
ِرهْ فقال: غ

َ
ِرْه=  ت

َ
ا = فاعالتن(، )ِتْن ٍ َعلى= فاعلن( )َوت

َ
ير َبان

َ
فهي على زنة: )غ

في ش يء من تفاعيل   فعلن( ولو قال )بانية( النكسر الوزن ألنه يكون حينئٍذ على زنة )متفعلتن( وليست

 الشعر العربي.

 : لغات في جمع املذكر السالم وملحقاته

ا وبالياء نصبا وجرا، وهي لغة الحجاز وعلياء قيس. وهي علواو رفإن إعراب )سنون( بابه إعراب الجمع با

اللغة الفصحى املشهورة وأما بعض بني تميم وبني عامر، وأضاف أبو حيان إليهما بني سعد، فيجعل  

َم بهذ  49اإلعراب بحركات على النون ويلتزم الياء في جميع االحوال. 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
  َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ه  وقد تكلم النبي َصل

  50وذلك في قوله يدعو على املشركين من أهل مكة: " اللهم اجعلها عليهم سنيَن كسنيَن يوسف "  ،اللغة

 51وبرواية أخرى عند الشيخين وغيرهما على لغة عامة العرب: " اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " 

 وقول اآلخر:  

ّد َمَع الّصال  ع 
َ
ْيت  َحْرًبا=  أ

َ
ق

َ
ها ال

ّ
ل
 
ورِ   ِدَمِة ِسِنْيِني ْك

 
ك
ّ
 52الذ

البيت من الوافر، وتفعيتله األولى )مفاعلتن( فجاءت الكلمة األولى من البيت على هذه اللهجة )ِسِنْيِني(  

تن( بدخول العصب )وهو تسكين الخامس التحرك(  
ْ
ـــ = مفاعل

ْ
ــــل
 
بدال من )ِسنـــــــــــِّي( فكان وزنه )سنيني كـ

أن الشاعر لو أراد الستخدم اللغة الفصحى ويسستقيم   ظ. ويالحوالعصب في الوافر زحاف فاٍش حسن

، إال أنه يكون بزحاف قبيح وهو العقل؛ والَعْقل: إسقاط الخامس املتحرك، من  
ً
الوزن معها أيضا

 
 
ـــ(: يكون وزنه )َمفاِعت

ْ
ــــل
 
ْن(. ألن الشاعر لو قال: )ِسنـــــــــــِّي كـ

 
ْن(، فيرّد إلى )َمفاِعت

 
فاَعلت شاعر في مثل  لْن.( فا)م 

هذه الحالة بين خيارين؛ إما أن يتجّنب القاعدة النحوية ليستقيم الوزن وليس أمامه زحاف أو علة  

 يمنعه من هذا الخروج؛ ففي هذه الحال  
ً
 قبيحا

ً
تعصمه من الخروج عن القاعدة، وإما أال يجد إال زحافا

صرفية إذا كان لهذا الخروج ما يؤيده  لية أو ايجوز له تجنب الزحاف القبيح والخروج على القاعدة النحو 

من لهجة عربية معتبرة، كما يجوز له استخدام قبيح الزحاف ليتجنب الخروج عن اإلعراب. وحكى ابن  

جني بعض هذه الحاالت فقال: اعلم أن البيت إذا تجاذبه أمران: زيغ اإلعراب وقبح الزحاف فإن الجفاة  
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أهل اللغة  لهجة  كل ويرى الباحث أن  53لى صحة اإلعراب.إذا أدى الفصحاء ال يحفلون بقبح الزحاف إ

ا، ألنه عندئذ ال يكون  استخدامها إلقامة الوزن فاألولى للشاعر ع الشيو و  ةر بالشه وأما إذا  بها غريًبا جدًّ

إلى اللغة الفصيحة ولو  فاألولى للشاعر أن يحيد عنها  والندرة كانت اللهجة وصفها أهل اللغة بالشذوذ 

وأما  املعنى، غموض يفض ي إلى ارتكاب قبيح الزحاف؛ ألن توظيفه للهجة على هذه الصفة  ىذلك إل ّدىأ

 خلٍل شكِلٍي، ومراعاة جانب املعنى أولى.الزحاف القبيح فإنه يؤدي 

أن يتجنب الزحاف القبيح ويخرج عن اإلعراب ألن عليه لهجة   -هنا -فعلى هذا األساس اختار الشاعر

 رة.عربية معروفة معتب

 أمثلة من لم يلحقوا )سنين(وأمثاله بجمع املذكر السالم قول الصمة القرش ي:  ومن

ْردا  ْبَنَنا م  يَّ
َ
عْبن ِبنا شيٍبا وش

َ
ْجٍد فإّن سنيَنه ... ل

َ
 54دعاِنَي من ن

فالبيت من الطويل، وجاءت عروضه مقبوضة )مفاعلن(: )سنيَنه( على هذه اللهجة، ولو أنه ألحقها بجمع  

)ِسِنيِه( على زنة )فعولن( فهو محذوف )مفاعيلن( وعروض الطويل ال يجوز فيه   م فقال:املذكر السال 

 الحذف إال للتصريع، وهذا البيت غير مصرع ألن ضربه صحيح: )مفاعيلن(. 

 وجاء على هذه اللهجة أشعار كثيرة، ولو أن الشعراء استعانوا بها الختلت أوزانهم. 

 ذو الطائية: 

نى الذين، فتكون عامة، لكل اسم موصول عاما للمفرد واملثنى والجمع،  عذي، وبم تعتبر طيئ )ذو( بمعنى ال

واملذكر واملؤنث، بصورة واحدة ال تتغير في كل ذلك. وهي كثيرة الورود بهذه الصورة في أشعار طيئ ومن نحا  

 نحوهم من باقي قبائل العرب، فمن أمثلة ذلك قول سنان الفحل الطائي:

 
َ
َوْيت   ِبي َوَج فِإّن املاَء َماء  أ

َ
ْو ط

 
ْو َحَفْرت  َوذ

 
ِرْي ذ

ْ
 55ّدي ... َوبئ

 فإن البيت من الوافر؛ وتفاعيله: )مفاعلتن مفاعلتن فعولن(، فيكون تقطيعه:  

 )وبئري ذو= مفاعلتن( )حفرت وذو= مفاعلتن( )طويتو= فعولن(  

وبئري الذي حفرت  )يكون:  ولو أن الشاعر استعمل )الذي( بدال من )ذو( الطائية ملا استقام الوزن؛ ألنه

 والذي طويت( ووزنه )فعولن مفاعلن مفاعلن فعولن( فهذا غير مخّرج على تفاعيل الوافر. 

 جاء قول حاتم الطائي:
ً
 ومثله من الوافر أيضا

 ومن حسد يجور عليَّ قومي ... وأي الدهر ذو لم يحسدوني

تن فعولن( ولو 
ْ
تن مفاعل

ْ
 لذي( بدال من )ذو( النكسر البيت. اجاء ب ))وأي الدهر ذو لم يحسدوني(: )مفاعل

 ومثال آخر قول قيس بن جروة الطائي امللقب بعارق:

ه 
 
و أنا َعاِرق

 
ِم ذ

ْ
َعظ

ْ
َتِحَيْن ِلل

ْ
ن
َ َ
م ... أل ْد َصَنْعت 

َ
ّيْر َبْعَض َما ق

َ
غ
 
ِئْن لْم ت

َ
 ل
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ــ = مفاعيلن( )ــ
ْ
َعظ

ْ
َت( )ِحَيْن ِلل

ْ
ن
َ َ
وفالبيت من الطويل؛ وتقطيعه )فعول= أل

 
أ= فعول( )نا   ـِم ذ

ذي  
ّ
ِم ال

ْ
َعظ

ْ
َتِحَيْن ِلل

ْ
ن
َ َ
ْه=مفاعلن( ولو أنه استعمل )الذي( بدال من )ذو( النكسر الوزن؛ ألنه يكون: )أل

 
َعاِرق

ه( وهو بذلك منكسر. 
 
 أنا َعاِرق

 لغة: "أكلوني البراغيث" )املطابقة بين الفعل والفاعل(  

حتى وإن كان فاعله مثنى أو مجموعا، أي أنه ال   ، ه دائمامن املعروف في العربية، أن الفعل يجب إفراد

تتصل به عالمة تثنية وال عالمة جمع، للداللة على تثنية الفاعل أو جمعه، فيقال مثال: "قام الرجل"  

و"قام الرجالن" و"قام الرجال"، بإفراد الفعل: "قام" دائما؛ إذ ال يقال في الفصحى مثال: "قاما الرجالن" وال  

 56تلك هي القاعدة املطردة في العربية الفصحى، شعرا ونثرا.  .الرجال""قاموا 

أما قبيلة طيئ القديمة، فقد روي عنها أنها كانت تلحق الفعل عالمة تثنية للفاعل املثنى، وعالمة جمع  

للفاعل املجموع. وقد حكيت هذا اللغة كذلك، عن قبيلة "بلحارث بن كعب" وقبيلة "أزد شنوءة"، وهما  

 منية التي تمت إلى أصل قبيلة طيئ بصلة.يبائل المن الق

وتعرف هذه الظاهرة عند النحاة العرب، بلغة: "أكلوني البراغيث". وقد عرفت عندهم بهذا االسم؛ ألن  

ل لها في كتابه، واختار هذا املثال؛ فقال: "في قول من قال: أكلوني البراغيث"، 
ّ
  57سيبويه هو أول من مث

: أكلوني البراغيث، فقال: "واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني ل"ومن قاوكما قال في موضع آخر: 

، قال الزمخشري: فكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجميع عالمة، كما جعلوا للمؤنث عالمة. وقد 58قومك،.

استمرت هذه الظاهرة في أشعار املولدين من الطائيين وغيرهم، وقد جاءت بعض أمثلة هذه الظاهرة في  

 ذلك قوله وقد ألحق بالفعل ياء النثنية:  ننبي، فم شعر املت

 يع ورمى وما رمتا يداه فصابني ... سهٌم 
ّ
 اّس الب  و ِذ

 
 . ريحم ت

 وتقطيعه:

 = ِذب  وْسِسها= ــم تريحو
ْ
 ورمى وما=  رمتا يدا= ه فصابني ... سهم يعذ

 متفاعلن = متفاعلـــــــــــــــــن = متفاعْل  متفاعلن = متفاعلن  = متفاعلن 

َرَمتا َيدا( هو الذي جاء على التفعيلة الثانية )متفاعلن( ولو أنه قال )رمت يدا( لجائت التفعيلة  )فقوله 

فاِعلْن(. وهذه من العلل القبيحة، ففّضل   ْص: إسقاط الثاني بعد إسكانه. فيصير )م 
َ
موقوصة. والوق

لذلك قال العكبري: والَوجه  فنابية. الشاعر استعمال اللهجة من ارتكاب هذه العلة القبيحة؛ ألنها ثقيلة  

ى 
َ
َعال

َ
ْوله ت

َ
َواك َومثل َهذا ِقراَءة َحْمَزة والكسائى فى ق

َ
خ
َ
ال قاما أ

َ
ة من ق

َ
( َولكنه على لغ ن َيقول: )رمت َيَداه 

َ
أ

َما{  ه 
َ

و ِكال
َ
حدهَما أ

َ
كبر أ

ْ
ا يبلغان عْندك ال  59}ِإمَّ

 :
ً
 بالفعل ياء التثنية أيضا

ً
 وقال  املتنبي ملحقا

ْف 
 
ا َدٌم َومِسيح  مِ ِديَك ن

َ
ط

َ
َتل

ْ
ِئَل الندى ... َهْوٌل إذا اخ  ْن َسْيٍل إذا س 
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 وتقطيعه:

ْن =  ومسيحو  ا َدم 
َ
ط

َ
ل
َ
ــ = ت

ْ
ْن إذخ

 
 نفديك من=  َسْيِلْن إذا =  سئل الندى ... هْول

 متفاعْل  .... مْتفاعلن =   متفاعلـــــــــن = مْتفاعلـــــن =   مْتفاعلــــــن =  متفاعلــــــــن

( وذلك ال وزن له؛ ألن فيه توالي خمس   َدم 
َ
ط

َ
ل
َ
فقوله ) اخـــــــــــــــــتلطا دم( على زنة )متفاعلن( فلو قال: )  ت

حركات، وهذا ال وجود له في الوزن الشعري؛ ألن أقص ى حركات يجوز تواليها هذ أربع حركات، كما قال  

 اآلثاري:

  مْجَتِمَعة العلى الو = قد حّركت  وال تجز زيادة عن أربعة

 بالفعل نون النسوة:
ً
 ومن أمثلة هذه الظاهرة قول محمد بن أمية ملحقا

 رأين الغواني الشيب الح بعارض ي ... فأعرض عني بالخدود النواٍضرِ 

 وتقطيعه:

وِدْن = نوا د 
 
ْعَر = َض َعْنِنْي بلــ =  خ

َ
أ
َ
ْيــ  = ــَب الَح   = بعارض ي ... ف

َ
ش

ْ
واِنش

َ
 ِضِري رأين ْل=  غ

 ولـن = مفاعيلــــــــن  = فعــــــــــــول   =  مفاعلن  ... فعول = مفاعيلــــــــن  = فعولـــــــــن  = مفاعلن عف

فقوله: )رأين( بنون النسوة خالف للقاعدة النحوية، إال أنه ملا َضِمَن به استقامة وزن بيته عمد إليه؛ فلو 

 فالبيت ال يستقيم بحال.  القاعدةأنه قال: )رأى الغواني...( جريا وراء 

 بالفعل  الشاعرومن أمثلة هذه الظاهرة قول 
ً
 ة:واو الجماع ملحقا

 
َ
  وَك ر  صَ ن

َ
 مِ وْ ق

َ
 اعْ ي ف

َ
 ... وَ  ْم ِه رِ صْ نَ بِ  َت رْ َز ت

َ
  ْم ه  نّ ا  ْو ل

َ
 خ
َ
 ذ
 
  وَك ل

َ
  َت نْ ك

َ
 لِ ذ

َ
 يال

 وتقطيعه:

 
َ
  وَك ر  صَ ن

َ
 مِ  =  ْو ق

َ
 اعْ ي ف

َ
 ... وَ  ْم ِه رِ صْ نَ بِ  َت  = ْر َز ت

َ
 ا ْو ل

ْ
  = ْم ه  نَ ن

َ
 خ
َ
 ذ
 
  وَك ل

َ
  َت ـــ = نْ ك

َ
 لِ ذ

َ
 يال

ـــن =  متفاعلن  ــ ــ ـــــن  ...  متفاعلـــن  = متفاعلـ  متفاعلـــــن  = متفاعلــــن  =  متفاعلـــ

 فلجأ الشاعر إلى التعبير بــ )
َ
 من "نصرك" ألن األول هو الذي يؤدي إلى استقامة الوزن، إذ لو  وَك ر  صَ ن

ً
( بدال

  اآلثاري  وهذا ال يجوز في الشعر بحال كما نّوه بذلك حركات، خمستوالي إلى  كّدى ذلجاء بــ  "نصرك" أل 

.
ً
 آنفا

 :تسكين العين في )مَع( 

قال األشموني "مع" اسم ملكان االصطحاب، أو وقته، واملشهور فيها فتح العين، وهو فتح إعراب، و"َمْع" 

ورة، وليس كذلك، بل هي لغة ربيعة  ر العين ضبالبناء على السكون "فيها قليل"، وزعم سيبويه أن تسكين 

 60وغنم؛ فإنها مبنية عندهم على السكون 

 "من الوافر": قول جرير:ومن أمثلة ذلك 

 نْ مِ   قريش يْ 
 
  ْن إِ َمْعكم ... وَ  اَي وَ َه وَ  مْ ك

َ
 ك
َ
 ارَ يَ زِ   ْت ان

 
 ت
 
 ملاما  ْم ك



دريس عامثن د.    عرية إللهجات إلعربية يف إس تقامة إل وزإن إلش دور   أ ول إ 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رإبع، إلعدد إل )سلسةل جديدة(   جمةل إدلرإسات إلعربية   " مالم"

106 
 

 وتقطيعه:

ْت 
َ
ان
َ
و َوَهَوا = َي َمْعكم ... َوِإْن ك م 

 
ْم =  ملاما ا =  ِزيَ قريش ْي ِمْنـــ = ك

 
ك
 
 َرت

 
ْ
ــــــتمفاعل  فعولن=  مفاعلتن  = ن ــــــمفاعلت=  فعولن    ...  ن ــــــــمفاعلت= ن ــ

وقع الضرب املقطوف  ملا استقام الوزن؛ ألنه فلو حّرك العين في "مع" كما جرت العادة في اللغة الفصحى 

 َم  َي )فعولن( على )
 
 َم  م( فلو قال: )َي ْعك

 
 اليتزن إ  فال م(َعك

َ
 عِ  على )ف

َ
 ل
 
  ة )مفاعيلن( عيلفروع تفوليست من  (ْن ت

 .بل من فروع )مستفعلن املخبولة(

 ة: اتمالخ -5

ى للقارئ خالل 
ّ
الصفحات املتقدمة أن النقاد العرب سمحوا للشعراء بأن يستخدموا بعض السمات  تجل

  ا وأنه ك ، وعبر تقنيات وآليات متنوعة مختلفة  في مستوياتالقديمة اللهجية العربية 
ً
ن لهذا الصنيع دورا

 في استقامة األوزان الشعرية
ً
وقد أسفرت هذه الدراسة جملة من  ، العربية في القديم والحديث  هاما

 ما يلي:   النتائج، والتي من أهمها

أنه متى تمكن   إال  ، الفصيح في الشعر العربي املعتبرة مقبول استخدامها أن اللهجات العربية  -1

حتى ولو له؛  اللهجات فذلك أفضل اب هذمع تجنّ  ةحيفص ت الا كلمبالمن إقامة وزنه  الشاعر

 بالجنوح إلى بعض الزحافات والعلل الصالحة. 

، إما  على حّد سواء أمرين  ر بينأنه إذا دار األمر بين زيغ اإلعراب وقبح الزحاف فإن الشاعر مخيّ  -2

لهجة ويرتكب لخدام ايركن إلى اللهجة، وإما أن يتجّنب استفالزحاف القبيح هذا ب أن يتجنّ 

 وندرة.  األمر ، و قبيح الزحاف
ً
، أو وشيوعا

ً
 يتعلق بطبيعة اللهجة املستخدمة شهرة وشذوذا

أن اللهجة ال تعتبر ضرورة إن كان الشاعر ينتسب إلى القبيلة التي تتكلم بهذه اللهجة، وأما إن   -3

 في شعره فقد يعد ذلك ضرورة.  خلط بين أكثر من لغة بعد الفصحى

 آخر ليس له دور في  هجيةلمات الس أن ال  -4
ٌ
 له دوٌر في استقامة الوزن، ونمط

ٌ
على نمطين؛ نمط

التي تعنى بالتبادل الحرفي   ذلك، ويبدو أن هذا النوع الثاني هو السمة الغالبة على هذه اللهجات

 أو الحركي، مثل العنعنة والعجعجة والكشكشة 

في إقامة أوزانهم الشعرية؛   لهجيةلا سمات أن الشعراء في كثير من األحايين يستعينون ببعض ال -5

 حيث لو استخدموا اللغة األدبية الفصحى في املقام ألدى ذلك إلى الخلل املوسيقي. 

إلى   -في بعض األوقات –دها املطردة قد يؤدي عوقوا أن مسايرة اللغة الفصحى ونظامها العام -6

ة ال مقام لها في مجود نغو  يؤدي وجود نغمة غريبة عن البحر الذي يقرض عليه الشاعر، أو

 اإليقاع الشعري بالكلية. نظام 
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فةق أبرز التأن   -7
ّ
في   متحّرك كما بتسكين تكون  لدى الشعراء في إقامة األوزان نيات اللهجية املوظ

  )مْع(
ً
 ل لغة

َ
تكون  قد و ويشبه هذا اختالس حركة هاء الضمير عند أزد السراة،  وغنم،  ربيعة

بالقلب لبعض الحروف في حاالت معينة، كما  ون كوتود، كذلك بمّد املقصور أو قصر املمد

عامة مكان أخرى، كما في استخدام طيء لكلمة "ذو" مكان كل األسماء  مرنة تكون بإحالل كلمة 

 .بأوزانها وبنيتها املختلفة  املوصولة

 

 : واملراجع اهلوامش
 

وف  عينا.العنعنة: قلب الهمزة  -1 ر  وهي لغة تميم وقيس وأسد ومن جاورهم. التلتلة: عند بهراء، وهو كسر ح 

َيق  
َ
ْيَها شينا، )درة الغواص في أوهام الخواص، املضارعة ف

َ
ِتي يقفون َعل

َّ
اف ال

َ
ك
ْ
ْنت ِتعلم.  الكشكشة: إبدال ال

َ
وَن: أ

 
ول

ات مطرجي، مؤسسة الكتب فق: عر القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري، تحقي 

 234هـ، ص: 1418/1998بيروت، الطبعة: األولى،  -الثقافية 

 -لعلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى، تحقيق: د حسين بن عبد هللا العمري شمس ا -2

 -11م( ج 1999، 1ط: نان(، لب -د يوسف محمد عبد هللا، دار الفكر املعاصر )بيروت  -مطهر بن علي اإلرياني 

7102) 

: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، حقيقت معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني،  -3

 214ص:  \5هـ .ج1399

 -بيروت، الطبعة: الثالثة  -لسان العرب، محمد بن مكرم أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، دار صادر  -4

 359ص:  ، 2 \هـ، ج 1414

إبراهيم السامرائي،  كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، املحقق: د مهدي املخزومي، د -5

 391و -301ص: \3دار ومكتبة الهالل، ج

 9، ص: 2000، 1لحن العامة والتطور اللغوي مكتبة زهراء الشرق القاهرة،  ط -6

 55هـ ، ص:1379لح، دار العلم للماليين،الطبعة: الطبعة األولى ام الصدراسات في فقه اللغة، د. صبحي إبراهي   -7

 59املرجع نفسه  -8

دال في لغات األزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث، أحمد بن سعيد قشاش،: الجامعة االسالمية اإلب  -9

 442م  ص: 2002(  117العدد ) -( 34باملدينة املنورة الطبعة: )

،  1تح عثمان بن جني املوصلي،  الهيئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، جفبو ال الخصائص، أ  -10

 411ص:
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هـــ،  1341بغداد،  -الضرائر وما يصوغ للشاعر دون الناثر، السّيد محمود شكري اآللوس ي، املكتبة العربية  -11

 24ص:

 442اإلبدال في لغات، املرجع السابق، ص:  -12

 481ص: املرجع نفسه:   -13

 -هـ 1421: األولي لبنان، الطبعة-سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني ، دار الكتب العلمية بيروت -14

 423ص:   \1م ص: ج2000

 145املرجع نفسه: ص:  -15

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا   -16

 319هـ  ص: 1424العصرية، الطبعة: األولى  ةملكتب األنصاري، ا

 446اإلبدال في لغات أزد، املرجع السابق، ص:  -17

مختار الدين  تحقيق:، علي بن أبي الفرج بن الحسن، صدر الدين، أبو الحسن البصري ، الحماسة البصرية - 18

 201بيروت، د.ت، ص:  –عالم الكتب ، أحمد

د الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ،املحقق: فؤاد علي منصور، عب عها، املزهر في علوم اللغة وأنوا -19

 108م،  ص: 1998هـ 1418بيروت، الطبعة: األولى،  -دار الكتب العلمية 

 373الخصائص، املرجع السابق، ص:  -20

ي لبخار البلغة إلى أصول اللغة،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني ا -21

وجي، ص:   103الِقنَّ

ْعر - 22 ِ
ّ
 تمحقيق:و الحسن املعروف بابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبيلي، أب ، ضرائر الش

 124م، ص: 1980األولى،  الطبعة:دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ، السيد إبراهيم محمد

 371، ص: 1الخصائص، املرجع السابق ج -23

 373، ص: 1ه، ج:فسرجع ن امل  -24

 207 \2عربي، جتاريخ آداب العرب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي، دار الكتاب ال  -25

 373الخصائص، املرجع السابق، ص:  -26

 قد سبق تعريفها، راجع الهامش األول. -27

 7102 -11شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، املرجع السابق، ج -28

 81للشاعر دون الناثر، املرجع السابق، ص:  وغما يسالضرائر و   -29

 371، ص: 1الخصائص، املرجع السابق ، ج: -30

 788رتشاف الدرب، أبو حيان األندلس ي، ص: إ  -31



دريس عامثن د.    عرية إللهجات إلعربية يف إس تقامة إل وزإن إلش دور   أ ول إ 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رإبع، إلعدد إل )سلسةل جديدة(   جمةل إدلرإسات إلعربية   " مالم"

109 
 

 

م، ص: 1996، 1بيروت، ط: -الجامع في العروض والقافية، أبو الحسن أحمد بن محمد العروض ي، دار الجيل  -32

98 

 373الخصائص، ابن جني ، ص:  -33

 246ص: -1ج املرجع السابق، الدرب،  رتشافإ -34

 728، ص: 2املرجع نفسه، ج -35

لى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن شرح التصريح ع - 36

بنان، ل -بيروت-محمد الجرجاوّي األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف بالوقاد، الناشر: دار الكتب العلمية 

 754، ص: 2م، ج:2000 -هـ1421الطبعة: األولى 

 122هـ  ص:  1425بيروت، الطبعة: الثانية،  -من املصطاوي، دار املعرفة : عبد الرحجمعديوان امِرئ القيس،  -37

 1547النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرية، ص:  -38

هللا الصفدي، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، د بن عبالوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك  -39

 258، 18م، ج:2000 -هـ1420بيروت،  -دار إحياء التراث 

 40ديوان علي ابن الزقاق البلنس ي، ص:  -40

 ابن عقيل ، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني املصري، ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - 41

القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه  -دار التراث ، ن عبد الحميددييي المحمد مح تحقيق :

 229، ص:4م، ج: 1980 -هـ  1400العشرون  ة :الطبع

م، 1995-هـ1415بحوث ومقاالت في اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الثالثة  -42

 239 - 237ص: 

 239، ص: املرجع نفسه -43

م بن عبيد هللا الجمحي بالوالء، أبو عبد هللا، ا -44
ّ

ملحقق: محمود محمد طبقات فحول الشعراء، محمد بن سال

 34-33، ص: 1جدة، ج: -شاكر، دار املدني 

أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: الدار الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  -45

 719ص: ،4م، ج:1981تونس،  –بيا ليتاب، العربية للك

يرواني أبو عبد هللا التميمي، تحقيق الدكتور محمد بن جعفر القزاز القما يجوز للشاعر في الضرورة،  -46

ص: بإشراف دار الفصحى بالقاهرة   -رمضان عبد التواب، والدكتور صالح الدين الهادي، دار العروبة، الكويت 

262 

 100ص:  جع السابق، ر امل  س، ديوان امِرئ القي  - 47

 243ص:  املرجع السابق بحوث ومقاالت،  -48



دريس عامثن د.    عرية إللهجات إلعربية يف إس تقامة إل وزإن إلش دور   أ ول إ 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رإبع، إلعدد إل )سلسةل جديدة(   جمةل إدلرإسات إلعربية   " مالم"

110 
 

 

لرحمن العقيلي الهمداني املصري،  بن مالك، ابن عقيل ، عبد هللا بن عبد اشرح ابن عقيل على ألفية ا -49

 -ـ ه 1400العشرون  الطبعة القاهرة، دار مصر للطباعة ، -تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدـ دار التراث 

 64، ص: 1م، ج" 1980

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن  أخرجه اإلمام أحمد وغيره، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا - 50

 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  -أسد الشيباني، تحقيق: شعيب األرنؤوط 

 107، ص:6م، ج: 2001

 (295، وعند مسلم: )6393و 6200ي رقم ار البخ متفق عليه، عند -51

ْعر، علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضرَ  -52 ِ
ّ
مي اإلشبيلي، أبو الحسن املعروف بابن عصفور، تحقيق: ضرائر الش

 220م، ص:  1980السيد إبراهيم محمد، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، 

  334:ص ، 1ج: ، املرجع السابق ، لخصائص ا -53

د السالم محمد خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي،تحقيق وشرح: عب  -54

 58، ص:8م، ج: 1997 -هـ  1418هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 

 231بيروت، ص:  – القلميزي،، دار شرح ديوان الحماسة، يحيى بن علي بن محمد الشيبانّي التبر  - 55

ة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الثالثة املدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مكتب  - 56

  300-299م، ص: 1997 -هـ 1417

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه، تحقيق: عبد السالم محمد  الكتاب،   - 57

 ونهار 

 20ص:  املرجع السابق،  م،  1988 -هـ  1408شر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، ناال 

 78رجع نفسه، ص: امل  - 58

شرح ديوان املتنبي، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين، تحقيق:  - 59

 245، ص: 1بيروت، ج: –ار املعرفة د شلبي،مصطفى السقا/إبراهيم األبياري/عبد الحفيظ 

أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي، دار حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك،  - 60

 399، ص: 2م، ج:1997-هـ  1417لبنان، الطبعة: األولى -الكتب العلمية بيروت
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 وتفاعلها يف معاجلة القضااي املعاصرة رسائل الدكتوراه
             An Interplay of Ph.D Thesis in Arabic with Contemporary Issues 

عدإد:    إ 
 ادلكتور عبد الرزاق محمد اكتب 

 إلورن  -قسم اللغوايت واللغات اإلفريقية واللغات األروبية، جامعة والية كوارا، ملييت  
 : مللخصا

العربية ودراستها جزًء أساسيا في مجتمع نيجيريا وارتبطت به إرتباطا شديدا في جميع  للغةلت اظ

املستويات الحياة اإلنسانية: ثقافية، واجتماعية، وحضارية، وتعليمية، وسياسية، ولهذا السبب إهتمت  

عية، وهكذا  لجامتى احة املرحلة اإلبتدائي وى الفدرالي والوالئي بتدريسها منحكومة نيجيريا في املست

اإلجتماعية  شهدت مناهج الدراسات العربية تطورات متعددة عبر العصور إستجابة للحاجات 

الفكرية. إن الدراسات العليا في الجامعات النيجيرية تتحمل مسؤولية كشف  و  والسياسية والثقافية

ستوى العالي وخاصة  امل ة فييربومعالجة القضايا تمس املجتمع النيجيري. وعلى هذا،  فإن الدراسات الع

درجة الدكتوراه يجب أن يكون اهتمامها محاولة حل املشكالت والقضايا الناتجة من املجتمع. فالسؤال  

الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: ما مدى تالئم البحوث العربية في هذا املستوى بالقضايا املعاصرة  

هذه املقالة ترنوا إلى تشجيع دارس ي اللغة   فإن هذا، لىسواًء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وع

و الدولي. وألجل أذات العالقة بالقضايا املعاصرة سواء في املستوى الوطني  الرسائلالعربية الختيار 

في بعض  مل قام هذا الباحث بجمع العناوين الرسائل الدكتوراه التي تمت مناقشتهاتحقيق هذا الع

البحوث في اللغويات أو اللغة أو في األدب لنكتشف مدى تفاعل تلك تلك انت ك ء الجامعات النيجيرية سوا

جامعة أحمد بللو  بالقضايا املعاصرة في نيجيريا وخارجها. والجامعات التي اخترناها كنماذج هي: الرسائل

  رت . وبعد الدراسة أظهجامعة والية الغوس وجامعة والية نصراوى و  زاريا، وإلورن، عثمان بن فوديو،

العربية املختارة للدراسات العليا في الجامعات النيجيرية ال تزال في  الرسائلاملبدئية أن معظم يجة النت

صورتها التقليدية وفي دائرة الدراسات العربية فقط رغم وجود العوامل التي تدفعها لتتطلع إلى العالم  

 الخارجي وخاصة في معالجة القضايا املعاصرة. 

Abstract:    

Arabic is an integral part of the Nigerian society. It is being used for many 

purposes including communication, education, religion and expression of cultural 

value. Furthermore, many Nigerian universities offer Arabic Programs at various 
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levels including Ph.D. However, as many as Ph.D. Thesis that have been 

conducted in Nigerian universities, how many of them really discussed and 

analyzed contemporary issues in Nigeria. Directly or indirectly knowing fully 

well that researches are carried out to solve human problems. Therefore, this 

article is aimed at analyzing five (5) Ph.D. thesis titles collected from five (5) 

universities in Nigeria. These universities are Ahmadu Bello, University of Ilorin, 

Uthman Dan Fodio, Lagos State Univesity and Nassarawa State University. 

Descriptive method is used to analyze the data collected. After the study, it is 

revealed that 13 federal, state and private universities offer Ph.D. programs in 

Arabic in Nigeria. It is also discovered that most of the Ph.D. thesis title are in 

literature followed by language while few are reported for Linguistics in Arabic 

even though most of the studies promote literary activities and personalities in 

Nigeria. The research recommends that National and developmental issues 

affecting Nigeria should be directly or indirectly be put into consideration in the 

choice of Ph.D. thesis titles and that modern literary, language and linguistics 

theories should be employed on Arabic texts for higher degree researches. This 

will promote the vibrancy and relevance of Arabic and national development.           

   املقدمة:

تميز بوجود الشعوب والقبائل املتعددة فيها، ومن ثّم الزم أن تكون ثقافتها مرتبطة  يا تيجير إن دولة ن

ومتداخلة ومتفرقة في آن واحد. ومن خالل هذه الظاهرة تنتج القضايا تمّس أفراد املجتمع وجماعته لكي  

له   وضعتمة و ة موّحدة. والتعليم من الوسائل التي وضعتها الحكومة  لتوحيد صفوف األ شييعيشوا ع 

أسسا ومناهجا وأهدافا وطرقا. ومن أهداف التعليم في نيجيريا خلق املجتمع الصالح املترابط أفراده رغم  

 .  (1)اإلختالف الجنيس ي والفكري والحضاري على حسب ما نصه سياسة التعليم الوطني

لشعب  النيجيري  با  طيدةلعربية من أقدم لغات نيجيريا وجودا ودراسة ملا لها من العالقة الو ة اغلإن ال

. (2)وثقافته وبالدين اإلسالمي على األخص. وقد أثبت التاريخ أن للعرب وثقافتها وجودا منذ زمن بعيد

. وبهذا  (3)ات الدولية وغيرها قوكانت عالقتها مرتبطة بالحياة البشرية النيجيرية في املستوى التجاري والعال

املستوى الجامعي كبير وحب املسلمين لها أكبر وخاصة  في  يسهاكله، فإن اهتمام الحكومة النيجيرية بتدر 

 في الدراسات العليا.(
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إن للتعليم العالي أهدافا وأسسا والذي كانت الدراسات العليا منه. ومن أهم أهداف الدراسات العليا   

  سليم  الفكرين لكشف املشكالت وحّل القضايا الناتجة من املجتمع لغرض خلق الجّو ملاإعداد الباحثين و 

بعد أن   –للمجتمع البشري ألن هؤالء الدارسين سيكونون بعد حصولهم على الدرحات العلمية العليا 

إعمال   ة. وعلى هذا، يرجى منهم أن يقوموا بحرك (4) روادا وقوادا في مختلف مجاالت الحياة –كانوا مفكرين 

ويصة او سد وباء او تنّبئ  ية عبشر  ء يفيد املجتمع او محاولة حل قضيةالفكر نحو انتاج او اقتراح ش ي

 إليه من خالل التخصصات واملواد الدراسية التي منها اللغة العربية.

ال   اهإن املجتمع النيجيري ينظر إلى اللغة العربية من وجهة النظر الديني والتقليدي ومن ثّم فإن دراست

تها من أن تتطلع إلى املجاالت  دراسمنع تزال من خالل ذلك النظر الديني بيد أن لها وظائف  أكثر من تلك وت

اإلنسانية األخرى . وقد رأى هذا الباحث أن يقوم من خالل هذه املقالة تشجيع الطالب ودارس ي العربية  

مثل القضايا االجتماعية والسياسية   برفع مستوى البحث العربي في نيجيريا ليشمل القضايا املعاصرة

ل  الدراسات العربية مع وضع في اإلعتبار أن اللغة العربية  خال ة منوالثقافية والتكنولوجية، واالقتصادي

 جزء ال يتجّزء من اإلسالم والثقافة العربية.

  ه إن الغرض األساس ي من وضع هذه املقالة هو الكشف عن مدى تفاعل واستجابة رسائل الدكتورا

(. وعلى 2020-2015) اضيةامل من خالل عشر سنوات  بالعربية في الجامعات النيجيرية بالقضايا املعاصرة

هذا، إخترنا بعض الجامعات النيجيرية التي تدرس فيها اللغة العربية كنموذج لهذا البحث ومن الجامعات   

وفيها عّيّنا خمس   .غوسال و ونصرواوى  التي اخترناها: جامعة أحمد بللو، وإلورن، وعثمان بن فودي،

موضوعاتها ومالئمتها وتفاعلها بالقضايا  على عّرفبحوث األخيرة التي نوقشت في تلك الجامعات لنت

املعاصرة في هذا الزمن. وتناقش املقالة العناوين التالية: التعليم العربي في الجامعات النيجيرية،  

والتعليق   من الجامعات، عاصرة، عرض النماذجملالدراسات العليا والبحوث العربية فيها، القضايا ا

 ثم الخاتمة.  العام،

 ربي في الجامعات النيجيرية: الع  عليمالت

إن عناية الشعب النيجيري والحكومة باللغة العربية كبيرة وإن كانت متأثرة بالتقلب السياس ي حينا بعد  

عد يوم نتيجة مالئمتها بالتطور  ا بيوم آخر ولكن مهما يكن من أمر، فهي ال تزال ثابتة وتتوسع دراستها

ي تدرس في املرحلة اإلبتدائية كبعض متطلبات الدراسات  وه، (5)الفكري والحضاري والثقافي وغيره

اإلسالمية  وأما في املرحلة الثانوية واإلعدادية من املواد املختارة كمادة مستقلة في امتحانات نيجيرية  

ل اللغة العربية للوصول على شهادته وهو منهج الدراسات  عما است العامة، وهناك منهج خاص يعتمد على
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مه املجلس القومي للدراسات العربية واإلسالمية، وشهادته معترف بها في   اليةالع اإلسالمية
ّ
الذي ينظ

 مستوى الدولة وخارجها.  

ة من تخصصاتها  بيعر لاوأما في التعليم العالي ابتداًء من مرحلة دبلوم، وشهادة نيجيريا للتربية فإن اللغة 

على هذا، هناك محاولة ناجحة باستعمال  افة . إضوتقبل في الجامعات وللتدريس والعمل اإلداري وغيرها

اللغة العرببية كالواسطة لدراسة املواد اإلسالمية والتربوية واملواد العامة في كليات التربية النيجيرية   

املسؤولين أال يتوقف استعمال اللغة العربية على   منى ج ر واعترف بها املجلس الوطني لكليات التربية. وي

تتسع إلى املواد األخرى كالتاريخ، والعلوم اإلجتماعية وغيرهما لحاجة املجتمع  بل  كورةتلك املواد املذ

النيجيري إليها وتوفر متطلباتها. بدأ التعليم العربي في املرحلة الجامعية من جامعة إبادن وبايرو، وأحمد  

غة العربية ما  الل فيها . واستمرت دراستها حتى بلغت عدد الجامعات التي تدرس (6)ط ستينياتاسأو  يبللو ف

ال يقل عن  ثالثين جامعة نيجيرية متوزعة بين جامعات الفدرالية والوالئية والخصوصية في معظم  أقاليم  

الثقافي واإلقتصادي و  عيام نيجيريا إال أن عدد الطالب فيها يختلف بين قلة وكثرة نتيجة  الظروف اإلجت

 والسياس ي في هذه األقاليم. 

وعثمان   –وباييرو  -وأحمد بللو   -جامعة إبادن -تي تدرس فيها اللغة العربية: ة الراليومن الجامعات الفد

وجامعة الفيا غسو، ومن الجامعات الوالئية: جامعة والية   -وميدوغوري  –وجوس  –وإلورن  –بن فودي 

يرها.  وغ -كوغي و  -وكنو  -وصكتو -وكشتنا  -وإبراهيم بابانغدا -وكوارا  -وكادونا - وارااسون -وأوشن  -ليغوس

 والقلم، وغيرها.  -وحكمة  -ومن الجامعات الخصوصية: جامعة هالل

ومن الجدير بالذكر أن التعليم  العربي في الجامعات النيجيرية يواجه تحديات كثيرة، منها ما كانت  

 جامعة، ويمكن إجمال هذه التحديات في اآلتي: ب صةا خمتشابهة ومنها ما كانت 

  بعض الجامعات وخاصة طالب اللغة العربية لم تتسع لهم الحال  ي أنثل فاإلقتصادية: فهي تتم -1

لتتوفر لديهم جميع وسائل التعليم إما لسوء حالة اقتصاد والديهم أو مربيهم في جانب، أو  

لذي يسبب لجامعة قلة أو عدم وجود ا اوهذ  الرتفاع الرسوم الدراسية في بعض الجامعات، 

آلخر هناك بعض الجامعات التي ال تهتم بتمويل  نب االجاطالب اللغة العربية فيها، ومن 

قسم اللغة العربية بحجة أنه قليل الفائدة  أو األهمية كغيره من األقسام مثل الطب،  

 ربية نفسها. لعا  ةغوالعلوم، والتكنية، وهذا يؤثر سلبا في الطالب واملدرسين والل

ب كثيرة منها اختالف نظرة املجتمع جوانفي  التربوية: وكذلك تعاني اللغة العربية مشكلة التربوية -2

في اللغة العربية هل هي تدرس كلغة األم او كلغة  الثانية  وكذلك عدم توحيد مناهج  اللغة  
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ائل  التعليمية  وسة لقالعربية وقلة املصادر العربية في املكتبات، وسوء طرق  التدريس، و 

 جيري وغيرها. النيحال  الحديثة، وعدم موافقة املناهج الدراسية بمقتض ى ال

الثقافية: وكذلك تؤثر اإلختالفات الثقافية بين األفراد والشعوب النيجيرية من حيث إن بعض  -3

الناس يرون اللغة العربية كلغة الدين اإلسالمي فقط، بينما يراها بعض الناس كإحدى  

عربية  ة الاللغلنيجيرية األساسية. وهذا يؤثر في قبول الطالب في هذا القسم. فإن ا اتفاالثق

ودراستها في صكتو وكنو وميدوغري تختلف عن اللغة العربية ودراستها في إبادن وليغوس  

وأوشن وأوغن وبقية الواليات الشرقية وجنوب الوسط. وهذا االختالف نتيجة الختالف  

ي التي تؤثر في هدف التعلم والتعليم اللغة العربية في هذه  فس  لناو الثقافي واالجتماعي 

يبّين ذلك أكثر هو أن اللغة العربية في املناطق الشمالية تدرس كاللغة األم  لذي . واالجهات

  -)اللغة األولى(، وفي بقية املناطق فهي تدرس كاللغة الثانية نتيجة العوامل السابقة. فإنها  

قضايا العربية عند مناقشة املناهج الدراسية على  املستوى  الل و افي تن -بال شك تؤثر 

 الوطني. 

ية: إن السياسة عامل أساس ي في تقدم أمور الدولة أو تدهورها. فإن اللغة العربية تؤثر ياسالس -4

سلبا وإيجابا بتطور السياسة وتقلبها سواء في املستوى الوطني أو الوالئي، ويجب القول بأن  

 د السياسة وتمسك الشعب بها فإن حياتها متعلقة بها. واق دياللغة العربية ب

 والبحوث العربية فيها: ليا الع الدراسات

ولشدة رغبة شعوب نيجيريا وحسن اهتمام حكومتها باللغة العربية ملالئمتها بالثقافة النيجيرية وسد 

العربية في دراسات اصلة الو الحاجات اإلقتصادية والسياسية والتعليمية والدينية كانت من الضرورة مل

بداية الدراسات العليا في اللغة العربية كان   قبل ديما املستوى األعلى )املاجستير والدكتوراه(. وق

النيجيريون أمثال علي أبوبكر، وشيخو سعيد غالديثي، وعبد الرزاق َدْيَرْيِمْي أبو بكر، ومشهود راجي،  

من الدول التي قصدوها: مصر، وجمهورية  وراه، و ة الدكتجر وغيرهم يتوجهون إلى الدول الخارجية لنيل د

ة، والواليات املتحدة. هذا، فإن جامعة إبادن هي أولى الجامعات النيجيرية التي  تحدة املالسودان، واململك

ْيَرْي" ) 
َ
ْوَيْيغ

َ
 Davidتمنح شهادة الدكتوراه في نيجيريا، وأن أول من حصل على تلك الشهادة هو "َدْيِفْيْد أ

Oyegere )وإلورن، وجوس،   كتو،، وصمن والية "ِرْيَفا" وتليها جامعات أخرى مثل أحمد بللو، وبييرو

 وميدوغوري، وجامعة والية ليغوس وجامعة والية أيكيتي، وجامعة نساراوا، وجامعة والية كوارا، وغيرها.
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اهج رغم  يد املنعدم توح ث ن مناهج الدراسات العربية في الدراسات العالية لم تختلف عما دونها من حيإ

األساس واألهداف والقيم، ويرجى من   لها  وضعت محاولة املجلس القومي للجامعات. ولكن مع هذا، 

الجامعات تطبيقها، ولكن مع هذا ال تزال بعض مشكالت قائمة، ولكنها لم تمنع من وجود التقدم في 

 الدراسات العربية. 

تجة من البحوث  يا هي تلك املشكالت الناات العلالدراس ةلومن أكبر تحديات الدراسات العربية في مرح

في إحدى مقاالته، ومن أكبر هذه املشكالت: قلة املصادر العربية املتعلقة   (7)بيكات والتي ذكر بعضها

عدم إجراء البحوث   -النظرة الضيقة في فهم النصوص -اإلختالفات في ضبط املراجع واملصادر -باملوضوع

  رها. وغي واختالفات في مناهج البحث، -نجليزية في بعض الجامعاتاللغة اإل البحوث ب وكتابة  -التجريبية

ومن الجدير بالذكر أن هذه املشكالت بدأت تتساقط نتيجة التطور الفكري ومعالجة هذه القضايا  

واحدة بعد األخرى ونتيجة الوعي التعليمي والتربوي. ولكن مع هذا بقيت بعض هذه القضايا صامدة ال  

 قوة.ها أية ليتز 

 القضايا املعاصرة:

، ونعني بها هنا: تلك املسائل واألحداث الناتجة من  (8)ةاللغفي  والقضايا جمع قضّية وهي موضوع للبرهنة

املجتمع البشري والتي تشغل األفكار وتنبع املعلومات بغرض إيجاد الحل املناسب لها. هذه القضايا قد 

و التاريخية او العلمية او غيرها، فمثال فإن الدين  ياسية ااو الس ةيتكون القضايا الدينية  او االجتماع

لقرآن الكريم حل بعض القضايا التي أشغلت الجاهليين كقضية البعث والجزاء، والنشأة  ي واسالماإل 

، وكما كانت العلوم وتكنولوجيا تحل بعض األمور املقعدة حول الفضاء والكواكب  (9)البشرية،  وغيرها

مهما   -حوث الب ق أنتخالج عقولها سواء في املستوى الفردي او الجماعي. والح قضايا  لكل أمة نوغيرها. وإ 

يجب أن تحّل مشكلة او مشكالت مهما كان حجم ذلك البحث، وقد تختلف أساليب حل   -كان مستوىها 

 تلك القضية وطاقة الباحث وأدوات حلها. 

ما كانت حديثة. وقد تلد قضية   مة ومنها كانت قدي  إن دولة نيجيريا تتعايش مع مشكالت وقضايا منها ما 

تعب أفكار النيجيريين: القضايا السياسية، واالجتماعية، واللغوية، تي تا الضايا أخرى، ومن القضايق

والتربوية، واالقتصادية والدينية،. هذه  القضايا كلها يجب أن تسعى البحوث وخاصة البحوث العربية  

 بة لها. ساملحاولة إيجاد الحلول املن
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خرى في نيجيريا ومن  ا األ قضايالقضايا السياسية: وهذه املحور األساس ي الذي ارتبطت عليها ال -1

  -عدم اإلستقرار السياس ي  -هذه القضايا السياسية: توحيد صفوف الشعوب النيجيرية

ل الدول الخارجية في شؤون نيجيريا
ّ
 قلة خبرة السياسيين في إدارة الدولة.  -تدخ

  صرية العن  -اإلرهاب -البطالة  -الفقر -ل هذه قضية الحب للماضياتتشم اعية: و مت القضايا اإلج -2

 الهجرة من األرياف إلى  املدن وغيرها.   –الجوع   –عدم اإلعتماد على الذات  –قبلية وال

القضايا اللغوية: ومن القضايا الناتجة من خالل اللغة في نيجيريا: كثرة اللغات في نيجيريا   -3

التعليم في نيجيريا( مكانة اللغة العربية بين اللغات  ها )لغةواحدة ل ة ومحاولة إيجاد لغ

 كتابة اللغات النيجيرية بالحروف العربية.  –محاولة إحياء اللغات السقيمة  –ة جيريالني

إستعمال اللغة األم للتدرييس  –القضايا التربوية: ومن قضاياها: طرق تدريس اللغات في نيجيريا  -4

تصميم املناهج املناسبة   –طرق تدريس اللغات األجنبية  –ة درسيامل بالكت –في نيجيريا 

 مدارس املهاجرين.  –املعاصرة  ضاياالق  لحّل 

  –القضايا اإلقتصادية: ومن أكبر قضاياها في نيجيريا: اإلعتماد على الوظائف الحكومية  -5

 . تاعدم اإلعتماد على الذ –السياسة اإلقتصادية املضطربة –اإلعتماد على النفط 

  –الفرق الدينية  – لديندينية: كانت من قضاياها: قضية املعامالت في أداء مشاعر ايا الالقضا -6

محاولة تجديد   –اإلعتماد على املصادر املترجمة في فهم الدين  –تمويل القرق من الخارج 

 اإلسترزاق باسم الدين.   –اتهام أهل الدين بعضهم بعًضا  –األفكار اإلسالمية 

دقة فة و القضايا قضايا أخرى فرعية تحتاج إلى اعمال الفكر وعمق املعر ه ل كل هذاليستنبط من خ

النظر في إيجاد الحّل لها. حقيقة هناك محاوالت لحّل هذه القضايا وبقيت بعضها حية بين شعوب 

 نيجيريا.

 عرض النماذج من الجامعات وتحليلها

ه التي نوقشت في الجامعات  لدكتورارسائل ا يإن البحوث التي يريد الباحث أن يجري عليها الدراسة، ه

ئمة  موضوعاتها وتفاعلها بالقضايا التي تمّس األمة النيجيرية في  مال  مدى وذلك ليتعّرف على  النيجيرية.

 الوقت الراهن من جميع نواحي سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

لها الباحث تحليال يكشف إتجاه االرسائلوبعد عرض هذه 
ّ
دى تفاعلها  ربية ومحوث العبل، سيحل

وث من ثالث جامعات وهي: جامعة أحمد بللو، ة بحخمس الت القائمة باملجتمع، وقد اختاربحّل املشك

 وجامعة إلورن، وجامعة عثمان بن فودي. 
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 جامعة أحمد بللو زاريا: -أ 

 العام عنوان الرسالة  اسم الباحث  الرقم 

يس  كرياء إدر مللهات لز او دراسة نقدية ملسرحية املأسات  كبير يوسف  1

 حسين 

2019 

ارة للشيخ إبراهيم جالو بن  مخت  صائدالصور الشعرية في ق محمد ابن إمام 2

 محمد 

2019 

عبد الوهاب   3

ِبُدْن 
َ
ل
َ
 منصور ا

االيجاز والكناية في ديوان الشيخ آدم عبد هللا اإللوري:  

 دراسة تحليلية. 

2019 

أبوبكر محمد   4

 تفركي

Analytical study of Insha’u aladaby in selected 

poems of Sheikh Ibrahim Abdullhi kontogura and 

Diwanul Ghanamiyyatul. 

2019 

إبراهيم شيخ   5

 بشير 

Analytical Study of Artistic Imagery in Anthology of 

Sheikh Muhammad Nasir Kabara “Nagmatu-far” 

2018 

سرحية املأسات وامللهات لزكرياء إدريس حسين" تختص  ة ملبعنوان "دراسة نقدي ( 1إن الرسالة )رقم

ون األدبية املعاصرة وخاصة في مرحلة الدكتوراه. اختار الباحث بعض املسرحية العربية  أحد الفن بدراسة 

وُبْو حسين ودرسها دراسة نقدية واستخرج منها الظواهر الفنية ومدى مالئمتها
َ
للفن   التي كتبها زكرياء أ

للشيخ ي قصائد مختارة الصور الشعرية ف( بعنوان "2بحث نقدي تحليلي. وأما رسالة )رقم ي. وهي األدب

إبراهيم جالو بن محمد" فهي دراسة أدبية نقدية حول بعض القصائد التي قالها الشيخ إبراهيم جالو بن 

وإبراز   يظهر شاعرية األديبمحمد ودرس الباحث فيها أنواع الصور الشعرية التي امتاز بها الشاعر ل

( بعنوان " اإليجاز  3ضا. وفي بحث )رقم نقدي تحليلي أي جمالية الشعر في هذه القصائد، وهو بحث

والكناية في ديوان الشيخ آدم عبد هللا اإللوري: دراسة تحليلية" يتمحور موضوعه حول تطبيق القواعد  

بعد استخراجها وتحليلها تحليال   م عبد هللا اإللوري البالغية وخاصة االيجاز والكناية في ديوان الشيخ آد

 Analytical study of Insha’u aladaby in( وعنوانه "4في رسالة )رقم اعرية األديب. وبالغيا تبرز ش

selected poems of Sheikh Ibrahim Abdullhi kontogura and Diwanul Ghanamiyyatul.   وهي "

َرا واستخرج منها استعماالت ا للشيخ إبراهيم عبد  دراسة بالغية تدرس بعض القصائد
ُ
ْوغ

َ
ْوت

َ
النشاء  هللا ك

 Analytical ( يعنوان " 5مطابقتها للقواعد البالغية وهي دراسة بالغية نقدية. وأما رسالة )رقم األدبي و 
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Study of Artistic Imagery in Anthology of Sheikh Muhammad Nasir Kabara “Nagmatu-far”  

خ محمد ناصر  يري في شعر الشيموعة، وفيها درس الباحث الجانب الخيالي والتصو ألخيرة في هذه املجوهي ا

 كبرا وهي دراسة نقدية أدبية تبرز براعة األديب وقوته التصويرية.

 جامعة إلورن:  -ب

 العام عنوان الرسالة  اسم الباحث  الرقم 

عبد الرؤوف عبد   1

 الرحيم 

ني هارون إشوال  ترجمة ودراسة فنية ملختارات أغا

 رباوية.الي

2019 

 2019 ب.في ديوان سيد قطأساليب بالغية  عبد هللا سعيد  2

االلتزام اإلسالمي في الشعر العربي بجمهورية بنين من   حسين سياك أكانى  3

 م.2016م إلى 1960

2018 

ظاهرة الطفولة والشبابة في السيرتين الذاتيتين:   عبد الحكيم زبير  4

ْي سنوات"األيام" لطه ح
َ
ك
َ
ْي   سين و"أ

َ
الطفولة" لَوْول

ا. 
َ
ْوِيْنك

َ
 ش

2017 

دَ  5
َ
ْن أ

ُ
ْيك

َ
ْيَدى: دراسة فّنّية.  عزيز لطيف  ْيِكْيل

َ
 2018 املدائح واملراثي في مدينة  أ

( بعنوان " ترجمة ودراسة فنية ملختارات أغاني هارون إشوال اليرباوية" في هذه الرسالة  1إن رسالة )رقم 

دى  ا؛ لتتعرف على ماوي ومحاولة تطبيق القواعد الشعرية العربية له اني الشاعر  اليوربالحديث حول  أغ

العالقة بين الشعر العربي والشعر اليورباوي وخاصة في الجانب الفني، وهي دراسة أدبية مقارنة. وأما  

لى ديوان  ( بعنوان " أساليب بالغية في ديوان سيد قطب" فهي دراسة بالغية وتطبيقية ع 2رسالة )رقم 

وص الشعرية املختارة، وقد  داللته على النص يتعرف على القوة التعبيرية وحسن أداء املعنى و سيد قطب ل

(  بعنوان "االلتزام اإلسالمي في الشعر العربي  3استخرج منها املضامين البالغية ونكاتها. وفي رسالة )رقم 

سالمي وفاعليته وآثاره في ف على االلتزام اإل م" يفيد الباحث به التعرّ 2016م إلى 1960بجمهورية بنين من 

ِبِنيْن. وهو بحث في مجال األدب اإلسالمي، وقام الباحث بنقده في   الشعراء في دولةالشعر العربي لبعض 

( بعنوان " ظاهرة الطفولة والشبابة في السيرتين الذاتيتين:  4وجهة النظر اإلسالمي. وفي رسالة )رقم 

 
َ
ْي سنوات الطفولة"األيام" لطه حسين و"أ
َ
ا" وفيها ناقش الباحث اك

َ
ْوِيْنك

َ
ْي ش

َ
والفنية  لعالقة الفكرية " لَوْول

بين األدب العربي واألدب اإلفريقي من حيث إنه درس السيرة الذاتية لألديبين املشهورين. استخرج منها  

ح  ( بعنوان " املدائ5أوجه التشابه واالختالف بين الكاتبين، وهي دراسة أدبية مقارنة. وفي رسالة )رقم 
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ْيَدى: دراسة فّنّية "
َ
تخراج وجمع القصائد العربية املتعلقة باملدائح  قام الباحث باس واملراثي في مدينة  أ

ْن وقام بدراستها وتحليلها تحليال نقدية وأدبية، واستخرج منها الظواهر  
ُ
ْوش

َ
ْيَدى والية أ

َ
واملراثي في منطقة أ

 النقدية فيها. 

 ن فودي صكتو: جامعة عثمان ب -ج

 العام عنوان الرسالة  اسم الباحث  الرقم 

الدين عبد  محمد زين  1

 ن املؤم

 2017 املرأة في مفضليات الضّبي: دراسة أدبية تحليلية. 

نظرية عمود الشعر في ديوان إفادة الطالبين ببعض   يوسف ليمن  2

 قصائد أمير املؤمنين محمد  بللو: دراسة أدبية تطبيقية.

2017 

فاعل ومعانيه في ديوان الدكتور إبراهيم حالو  اسم ال جعفر طن بابا أحمد  3

 اسة صرفية تطبيقية. محمد حالنغو: در 

2017 

 2017 مختارات من شعر أحمد بابا طن ظوهو: دراسات أدبية.  بشير عيس ى  4

املزيد الثالثي ومعانيه في مسند أحمد: دراسة صرفية   محمد عمر موس ى  5

 تطبيقية. 

2017 

" وقد قام  ة أدبية تحليلية عة بعنوان " املرأة في مفضليات الضّبي: دراس( في هذه املجمو 1رقم رسالة ) 

الباحث بجمع النصوص املتعلقة باملرأة وأساليب تصويرها في كتاب املفضليات للمفضل الضبي وناقشها  

( 2رسالة )رقم في ليستخرج منها املتعة األدبية وتحليل عناصرها األدبية، فهي دراسة أدبية ونقدية. و

أمير املؤمنين محمد  بللو: دراسة   لبين ببعض قصائدوان " نظرية عمود الشعر في ديوان إفادة الطابعن

أدبية تطبيقية " قام الباحث بتطبيق بعض القواعد النقدية في ديوان محمد بللو، وقد بّين في مضمون  

مالئمة األديب بعمود الباحث أن يثبت مدى  عمود الشعر وأهميتها وفاعليتها وصورها املختلفة، واستطاع

( بعنوان " اسم الفاعل ومعانيه في ديوان  3نقدية. وفي )رقم أدبية تطبيقية  الشعر العربي وهي دراسة

الدكتور إبراهيم حالو محمد حالنغو: دراسة صرفية تطبيقية " وهي دراسة لغوية صرفية، استطاع من  

يتعرف على مدى إجادة األديب لتطبيق  ة في بعض مجاالتها، لخاللها الباحث تطبيق القواعد الصرفي

( بعنوان "  4بنية الكلمة العربية وآثارها في بناء القصيدة. ورسالة )رقم الصرفية من حيث القواعد 

مختارات من شعر أحمد بابا طن ظوهو: دراسات أدبية " قام بها الباحث للتحليل األدبي للنصوص 

وْ 
َ
ْن ظ

َ
األشعار   جماليات األدبية ومطابقة الفن األدبي في بعض ُهْو واستخرج منها الالشعرية لألديب ط
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ئد بعد أن درسها دراسة نقدية. وفيها أثبت الباحث القدرة الشاعرية والتعبير الفني لألديب. أما  والقصا

درس  الرقم الخامس األخير بعنوان " املزيد الثالثي ومعانيه في مسند أحمد: دراسة صرفية تطبيقية " ت

باحث أن يجمع هذه  أحمد، استطاع اليد الثالثي في بعض األفعال الواردة في مسند هذه الرسالة املز 

لها تحليال يظهر حقيقتها وصورها وأثر التغييرات في معاني هذه األفعال، وقد استطاع الباحث  
ّ
األفعال وحل

 أن يثبت صالحية كتب الحديث في الدراسة الصرفية وداللتها.

 ة والية الغوس جامع -ه .

 السنة  العنوان  االسم  قمالر 

تاج الدين أبيودن   1

 سفيو 

لتراكيب املحولة في شعر عيس ى ألبي: مدخل  تحليل نحوي ل

 توليدي تحويلي

2015 

داود عبد العزيز   2

 أونييدي 

عين في النص  جدراسة تحليلية آلراء املستشرقين املرا

 Christoph) القرآنى: كرستوف لوكسنبرغ 

Luxemberg) نموذجا 

2018 

داود عبد الرزاق   3

 أدينيجي

ار ابن حجر  النبوية في أشع  دراسة تحليلية للقصائد

 ه(1449-882العسقالني )

2020 

البنية السردية في رواية آمال واقعية لجامع أبيوال:دراسة   يونس سلمان 4

 األشكال والعوامل 

2020 

ـْيَوا بفن الخطابة العربية الّدينية في  كامل أكنوا راجى 5
َ
والية أوغن  منطقة يـ

 نيجيريا: دراسة تحليلية 

2020 

عنوان "تحليل نحوي للتراكيب املحولة في شعر عيس ى ألبي: مدخل توليدي تحويلي" رقم( ب 1رسالة )وفي 

إنها تدرس قصائد عيس ى ألبي من خالل القواعد النحوية وفيها أظهر الباحث التعبيرات اللغوية وقوتها في  

 يف مفهوم التراكيب املحولة.يب بعد أن قام بتعر الشعر األد

 عين في النص القرآنى: كرستوف لوكسنبرغ جلية آلراء املستشرقين املرادراسة تحلي”وان ( بعن2وفي الرقم )

(Christoph Luxemberg)وفي هذه الرسالة قام الباحث بتوضيح الجوانب االيجابية والسلبية في  "نموذجا

وكَسنَبرغ.التي يقوم بها املس مراجعة القرآن الكريم 
ُ
 تشرقون وخاصة عند ِكرسَتوف ل
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-882وان "دراسة تحليلية للقصائد النبوية في أشعار ابن حجر العسقالني )( بعن3ة الرقم )ورسال

ه(" وفيها قام الباحث بجمع وتحليل بعض القصص النبوية املختارة في أشعار ابن حجر العسقالني 1449

 ة النبوية وأهميتها في أدب العربيية تبرز مكانة القص فهي دراسة أدبية تحليل

"البنية السردية في رواية آمال واقعية لجامع أبيوال:دراسة األشكال والعوامل"   ( بعنوان 4لرقم )وفي رسالة ا

قام الباحث فيها بدراسة إحدى الظواهر النقدية للقصة التي هي البنية السردية إلحدى قصص العربية  

 دراسة نقدية أدبية.الواقعية فهي 

ـْيَوا بوالية أوغن نيجيريا:  ابة العربية الّد ( األخير رسالة بعنوان " فن الخط5وفي الرقم )
َ
ينية في منطقة يـ

بدراسة تطور الخطابة العربية في املجال الديني في منطقة ييوا في والية أوغن.  " قام الباحث دراسة تحليلية

 ليلية األدبية.عليها الدراسة التحكذلك قام بجمعها وتصنيفها ثم أجرى 

 جامعة والية نصراوى  د.

سنة  

تقديم ال  

حث عنوان الب م االس   

" قصائد مختارة من ديوان ذاكر شريف "وحي اآللم 2015  1 حبيب هللا سليمان كوارا  

مختارات من شعر املدح في والية برنو ما بين عام   2015

م دراسة أدبية تحليلية1960-2010  

ر  أحمد عمر بشي  2 

خ  لغة العربية في امللحمة الفالنية )بشراء( للشيآثار ال 2016

الني : دراسة لغوية تحليلية   محمد تكر الفو   

 3 علي محمد عمر  

 4 طنجوما عثمان غوني  صور بيانية في ديوان سدوكي  2017

تحفة اللطيف الخبير في نظم خاتمة املصباح املنير   2018

تحقيق ودراسة  للشيخ أحمد الرفاعي أوكى أري 

 صرفية 

عبدالوهاب إدريس  

 أوالييووال 

5 
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دراسة أكاديمية   قصائد مختارة من ديوان ذاكر شريف "وحي اآللم"( بعنوان 1رقم )و في رسالة ال

 الستخراج الظواهر النقدية والصور تطبيقها بعد أن درست حياة الشاعر.فإنها تقوم بدراسة   

م دراسة  2010-1960الية برنو ما بين عام من شعر املدح في و  مختارات( بعنوان " 2و في رسالة الرقم )

ام الباحث بجمع وتصنيف القصائد املتعلقة بفن املدح عند الشعراء في منطقة  ة". وقد قتحليليأدبية 

برنو. وكذلك قام بتحليلها تحليال يظهر املتعة األدبية فيها بعد وصف منطقة برنو وذكر أوضاع الشعر  

 فيها.

كر الفوالني :  ء( للشيخ محمد تآثار اللغة العربية في امللحمة الفالنية )بشرا( بعنوان "3الرقم )أما رسالة  

" فهي دراسة الصور اللغوية الفالنية على مجموعة الشعر امللحمي للشاعر الشيخ  دراسة لغوية تحليلية

وية مقارنة تكر حيث أظهر العالقات اللغوية بين اللغة العربية ولغة فلفدى. إنها دراسة لغ  

البالغية البيانية في ديوان   سالة تبرز الصور "  ر صور بيانية في ديوان سدوكي( بعنوان "4قم )وفي الر 

سدوكي. وفيها استخرج الباحث الصور البيانية التي تضمنها الديوان بعد عن  قام الباحث بترجمة حياة  

أحمد الرفاعي أوكى  صباح املنير للشيخ  تحفة اللطيف الخبير في نظم خاتمة امل ( "5وفي الرقم ) . الباحث

ق لديوان الشيخ أحمد الرفاعي من مدينة إبادن. قام  اسة صرفية وتحقي" در أري تحقيق ودراسة صرفية

. الباحث بعد التحقيق بدراسة القواعد الصرفية لذلك ديوان  

 التعليق العام 

ا أن معظم العناوين الدكتوراه التي يختا ى الدرجات رها للحصول على أعلمن خالل ما تقدم تبين جليًّ

تية: ل في النقاط اآلالعلمية في الجامعات النيجيرية تتمث  

: من خالل البحوث املعروضة اتضح لنا أن معظم هذه  قلة اعتناء الرسائل بالقضايا املعاصرة -1

البحوث ال تعتني بالقضايا املعاصرة التي تمّس املجتمع النيجيري بطريقة مباشرة بمعنى أن  

صورا على  مح الرسائلعناوين الرئيسة. وإن كان تركيز هذه ضايا لم تظهر في الهذه الق

ا املواطنة. وذلك باإلظهار واإلفتخار بمجهودات العلمية واألدبية من املواطنين  القضاي

النيجيريين في جميع األقاليم النيجيرية  إ. ولكن مع هذا، يجب أن تكون هذه املواطنة أوسع  

  فيها حاليا.من صورتها املوجودة 

عناوين الرسائل  : كذلك الحظ الباحث أن معظم على النصوص الشعرية التقليدية صار االقت -2

كمواضع لتطبيق األعمال  املذكورة تتخذ النصوص األدبية التقليدية وخاصة الشعر 

 الدراسية. 
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بحوث  : وقد أجرت العادة في معظم التطبيق النظريات الحديثة على النصوص التقليدية قلة -3

القديمة   العربية هر اللغوية واالجتماعية القديمة على النصوصلعربية تطبيق الظوا ا

ملعروفة سواء في الدراسات اللغوية او الدراسات األدبية. وهذا يؤثر سلبا في نظرة املجتمع  ا

إلى اللغة العربية وآدابها أنها دراسة كالسكية ال تستطيع أن تواكب التطورات العلمية  

يد الباحثون بالبحوث الحديثة من األقسام املماثلة في هناك مانع أن يستف . وليسالحديثة

ة  من حيث اختيار املوضوع وتعيين النظريات وتطبيقها إال أن لغة البحث وفلسفالجامعة 

 الدراسات العربية ال يجوز أن يساوم بها أو تقليل من شأنها. 

ضوعا واحدا كان  ملذكورة تبين أن مو ا سائلالر : من ضمن هذه قلة اإلهتمام باملرأة وقضاياها -4

قلة وجود النساء الباحثات في  ّضبي". واألمر اآلخرمتعلقا باملرأة وهي: " املرأة في مفّضلّيات ال

 . حقل دراسات الدكتوراه

 الخاتمة: 

تهتم هذه الدراسة بعرض الرسائل التي نوقشت للحصول على درجة الدكتوراه في بعض الجامعات التي  

ارة  الهدف األساس ي في ذلك هو لتعّرف مدى مالئمة موضوعات هذه املختلغة العربية. وكان يها التدرس ف

وتفاعلها لتناول القضايا املعاصرة سواء في نيجيريا او خارجها. ولكي نتوّصل على هذه الحقائق تناول  

ريا، والدراسات  ت نيجياملتعلقة باملقالة، مثل: املقدمة، والتعليم العربي في جامعا الرسائلالبحث بعض 

لنماذج من الجامعات. وبعد عرض ليا والبحوث العربية فيها، والقضايا املعاصرة، واألخير: عرض االع

وتحليل النماذج التي حصلنا عليها من ثالث الجامعات، في نيجيريا توّصلنا إلى بعض الحقائق التي هي: قلة 

ة على غيرها من الدراسات  لى الدراسات األدبيبحوث عاعتناء الرسائل بالقضايا املعاصرة، تركيز هذه ال

على النصوص الشعرية التقليدية مع وجود النصوص األخرى التي  مثل اللغة واللغويات وكذلك االقتصار 

يجب أن تجري عليها البحوث. ومن نتائج هذه املقالة، قلة تطبيق النظريات الحديثة على النصوص 

 الرسائل املعروضة.  م بقضاياها من جميع إلهتماالتقليدية وفقدان املرأة وقلة ا

 املقالة النقاط اآلتية:   ناًء على تلك النتائج املذكورة تقترح هذهب

يجب إعادة النظر في اللغة العربية وآدابها لغرض وضعها في مكانها الالئق في املجتمع النيجيري   -1

 طّور املجتمع. طور بتوالعالم الخارجي ألنها ال تزال تدرس كمادة كالسيكية جافة ال تت 

ة والنفسية املتعلقة  تمّس بالحياة االجتماعية والثقافي الرسائلع الباحثين باختيار تشجي -2

 باملجتمع النيجيري. 
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االتصال باألقسام ذات العالقة باللغات واللغويات لغرض االكتساب من من خبراتها والتفتح   -3

نفع  ادر املفيدة التي تواملص  العلمي الستفادة بالنظريات الجديدة واألساليب الحديثة 

 الدراسات العربية وتناسب مع أهدافها وقيمها وفلسلفتها.

د  الجميع  كذ -4
ّ
لك توص ي هذه املقالة بتطبيق النظريات الجديدة على النصوص  العربية القديمة لكي يؤك

 أن العربية ودراستها قابلة للتحديث والتطوير واإلبداع الفكري. 
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 يف التلخيص هللا بن حممد فودي  عبدمنهج األستاذ 
 منوذجا أ يف علم التصريف تلخيص احلصن الرصنيكتاب 

عدإد:    إ 
 د/ معر ابوا موس   

 جامعة ابيرو كنو شعبة اللغة العربية  ،كلية التعليم املستمر
 ملخص البحث 

تاب  األستاذ عبد هللا ك صخيص العلوم، فقد لخهذا البحث محاولة إبراز مهارة األستاذ عبد هللا في تل

  نظم كتاب فتج األقفال شرح المية األفعال في ألف ونيف بيت،  حيثالحصن الرصين في علم التصريف، 

ثم التفت إلى الضعفاء كعادته فوضع لهم نظما في مائتين   وسماه الحصن الرصين في علم الصرف، 

،  ذا التلخيصي سلكه األستاذ في هذم بدارسة املنهج ال،سماه تلخيص الحصن، والباحث قاوخمسين بيتا 

وكان كثير اإلصابة في نظمه، وفي هذا التلخيص أبيات   الناظم أظهر قدرته النادرة في التلخيصعلم أن و 

 . غراء والتكاد تجد فيها عوراء

Abstract 

This paper dwells on Arabic Methodology of Summarization applied  by Ustath 

Abdullah bn Fodoye pertaining his literal work of Arabic morphology i.e. his 

book titled Alhisnul Arraseem which is a versification of Sheikh Jamaludeen 

Bahraq’s literal work, the author of Fathul Alaqfaal a book on Arabic 

Morphology, Ustath Abdullahi Versified Fathul Aqfaal in more than one 

thousand verses, after that the Ustath Abdullahi bn Fodiye Summarized it in two 

hundred and fifty verses for the benefit of weaker disciples, it centres on how 

Ustath Abdullah bn Fodoye summarized that bulky work in Simple language 

pinpointing the important chapters of Arabic Morphology, A qualitative study 

approach involved the analysis of Ustath Abdullah’s books (Original one and the 

Summarized one), Alqamusul Muheed {Advanced Arabic dictionary} and other 

materials that are related to Arabic morphology, Finding revealed the quality of 

these Summary and the Skills applied by this great Scholar are of utmost 

importance, it recommends more study on the works of African scholars on 

Arabic contributions which are excellent for presentations and academic 

consumptions. 
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 خطة املقال: 

 وخاتمة:  حثامبثالثة على مقدمة و قال يحتوي هذا امل

 تلخيص الالعلماء في  منهجو التلخيص بتعريف ال   :املقدمة

 . عبدهللا  هوية األستاذ :املبحث األول 

 . يالتلخيص    أألستاذ عبد هللا  في منهج  :املبحث الثاني

 التلخيص ي:  بد هللا تاذ عاألس في أسلوب  :لثاملبحث الثا

 الخاتمة. 

 التلخيص. العلماء في  التلخيص ومنهجبتعريف ال  :املقدمة

 بالحاِء ِإذا  بالخاء ول ي : يقال : لخصت الش يءر ه" نقله الجو  حالتلخيص : التبيين والشر 
ً
ْيضا

َ
َحْصُته أ

َبَرك 
َ
ْص لي خ ِ

 
خ
َ
ْحِبيِره وُيَقال : ل

َ
ْرحِه وت

َ
ْنهُ اسَتْقَصْيَت في َبَيانه وش ِ

ي َبي 
َ
ْيء   أ

َ
 َبْعَد ش 

ً
ْيئا

َ
:   التلخيص و  ،لي ش

َتَصرْ 
ْ
ي اق

َ
ْصُت الَقْوَل أ خَّ

َ
ِتَصاُر . ُيَقال : ل

ْ
ْقِريُب واالخ ٌص  ُت التَّ ِ

 
خ
َ
َتَصْرت ِمْنُه ما ُيْحَتاُج ِإلْيه وهو ُمل

ْ
 ِفيِه واخ

ه وما 
ُ
ي حاِصل

َ
وه أ

ُ
ال
َ
ُص ما ق خَّ

َ
ٌص وُيَقاُل : هذا ُمل خَّ

َ
ْيُء ُمل

َّ
 .(1) َيُؤوُل ِإلْيهوالش 

فن تقليل   أو هو ،املرادة فكريةع املحافظة على أساساته الإعادة صياغة موضوع ما م هوواصطالحا 

 .(2) زئية واإلبقاء على الفكر الرئيسةل الفكر الجيلحجم النص بتق

 والتلخيص مهارة تطلب وتكتسب، ولها رجالها املوهوبون منهم الشيخ عبدهللا بن فودي. 

د هللا كتاب فتح األقفال وحل اإلشكال في شرح المية األفعال في ألف ونيف بيت ثم  ألستاذ عبفقد نظم ا

 لخصه في مائتين وخمسين بيتا 

اب في ـلالع منهج
ّ
 . تلخيصالماء والكت

  ، أوراق هائلة يأن العلماء يسجلون علوما ف ،إلى القرون املتأخرة ،إن مما هو جار من القرون الغابرة

مون ويط لفيعم  فيلخصونها عونا   ،ستفادة بهاال ل بأن هناك من اليستطيع الوصول  ثم ُيلهمون  ،ون و 

تفسيره املشهور املسمى بضياء  فيصنع ذلك  ي دهللا بن فو  عبد  ستاذ، وحتى هذا الناظم األ للضعفاء

ء وسماه كفايـة ضعفـــا ،لهذلك الكتاب، فالتفت إلى الضعفاء فوضع لهم تلخيصا  يفقد طول ف ،التأويل

وهو ألف ونيف  ،الذي نظم فيه لباب اإلتقان للسيوطي (4) ، وهكذا كتابه مفتاح التفسير(3) لسودانا

 ،–سجية تلك فيهم غير محدثة  -العلماء   مناهجاملفتاح، وهذا من  ةماه ساللنظم س  يواختصره ف  ومئتين،

 ي صنف كتابه الكبير ف ( 310توفى سنة امل)الحسن علي بن الحسن الهنائي املعروف بكراع النمل  وهذا أبو

حيان النحوى   كتاب آخر سماه "املجرد"، وكذا أبو ياللغة" فلخصه واختصره ف اللغة املعروف "املنضد في

في العربية والتفسير وغيرهما،صنف كتابه  ( صاحب التصانيف الكثيرة 745-604ي األندلس ي ) طاالغرن
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الباع أن يستفيدوا منه،   على قاصرعب كتاب ضخم يص  التفسير "البحر املحيط" وهو ياملشهور ف

وله كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، فلخصه في  فاختصره ولخصه وسماه "النهر"،

ألف ملـا  ، وأيضا هناك عالم مشهور في القراءات وهو اإلمام الجزري ف الضرب من لسان العرب،اشارت

ومرجع   ،وجعله كموسوعة متداولة  ،يرة وعميقةكث  القراءات العشر" تناول فيه مسائل  يكتاب "النشر ف

اب نشر  تكوملـا كان "مقدمة الكتاب ما نصه:  يوقال فأساس ي للقراءات، ألف بعده "تقريب النشر" 

ه  اإل  يغير أنه ف القراءات مما عرف قدره، ولم يسع أحدا منهم تركه والهجره،
ُ
سهاب واإلطناب ربما عز تناول

ما  على كثير من الطالب التمس مني أن أقربه وأيسره واقتصره على  يلهعلى بعض األصحاب، وعسر تحص 

 (5) "فيه من الخالف فاختصرته

ذا رأينا ناظمنا نظم  إختصار، فال غرابةظم ملا يقتضيه املقام من اال ا نال ذكر األمثلة لصنيع  ينطول فوال 

م وقنص  ،علم التصريف والنهل من هذا   ادةستفوعمق حتى أعيى الطالب اال  ،مسائلوذكر  ،شواردفعم 

رسين،  " أن يلخصه وييسره التفاتا الى الطالب والدافي علم الصرف النظم النافع، وهو"الحصن الرصين 

 .ا للضنىبرء هون منفرتشيف

 . عبدهللا هوية األستاذ   املبحث األول:

بن   هو عبدهللا بن محمد بن عثمان بن صالح بن هارون بن محمد غورط بن محمد جب بن محمد ثنب  

 .)أيوب بن ماسران بن بوب باب موس ى املشهور بموس ى جوكولو

ران بن موس ى جوكولو،  ساوأمه حواء بنت محمد بن عثمان بن حم بن عال بن جب بن محمد ثنب بن م 

 والتقى نسبه مع أمه إلى الخامس له والرابع لها. 

 مولده: 

س هناك تحديد قطعي ذكره ول فليأل فأما ااختلف مؤرخو هذه الشخصية في مولده الزمني واملكاني، 

الشيخ عبدهللا عن نفسه، أو ذكره مصدر موثوق به من مصادر ترجمته عن سنة والدته، وغاية ما في  

ه 1179ر أنه ذكر أن الشيخ عثمان يكبره بقرابة اثنى عشر سنة، وبهذا حددوا سنة الوالدة تقريبا ب ماأل 

بلدة  -ا اختلف في مولده املكاني فقيل إنه ولد في مغمذنظرا إلى سنة والدة الشيخ عثمان، وك 1180أو 

ن وجماعته قبل قيام  ا مهي مأوى الشيخ عث -(1) صغيرة تبعد عن عاصمة صكتو بأميال، وقيل ولد في طغل

ي.-راية الجهاد
 
 ، وقيل في مرنون، وقيل ولد برنن لل

 :  الحصن الرصين تلخيصمنهج األستاذ عبد هللا في املبحث الثاني 

الفكرة   جتزاء )ب( التلخيص بالتركيز علىإلى ثالثة أقسام )أ( التلخيص باال  م التلخيصتقسي ويمكن

 كتفاء.الرئيسة )ج( التلخيص باال



يف عمل   تلخيص احلصن الرصي كتاب  يف التلخيص  هللا بن محمد فودي  عبد مهنج الأس تاذ    د/ معر ابوا موس 

 منوذجا أأ   ف ي التص 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رابع، العدد ال )سلسةل جديدة(   جمةل ادلراسات العربية   " ممال"

129 

 

يكون    تتيح للكاتب سوى الترتيب، وفيهوذلك إذا كان الكتاب كتاب نصوص الالتلخيص باالجتزاء:  ل و فاأل 

 :تيالتلخيص وفق التصور اآل

 .شارة وحذف البقيةذكر بعض النصوص لل  -أ

عل السياق  دمج النصوص ذات املوضوع الواحد بالتصرف في الصياغة بإيجاد روابط لفظية تج -ب

 ا. مرتبط

لخيص بالتركيز على الفكرة الرئيسة:وذلك يتم في الكتب التي تساير مناهج البحث العلمي،  ت لوالثاني: ا

 :فيها على التاليوالتي تكون املادة فيها متتالية مرتبة، ويقوم التلخيص 

 .منهج الكاتب اتباع–1

 .تناول الفكر العامة في عناوين منفردة، ودمج الجزئية تحتها-2

 .يتم التعبير عن الفكر العامة من دون خلل إفراط وال تفريط ىالتصرف في الصياغة حت - 3

 الثالث:التلخيص باالكتفاء:

التلخيص فيكتفي الكاتب أو   ل ال تتماش ى معأو إيراد مسائ وذلك إذا كان الكتاب يقوم على االستطراد

ص ببعض املسائل عن بعض ِ
 
 ك:لذ،وقد نهج الشيخ عبد هللا هذا النهج وهاك أمثلة على (6)امللخ

 ويبدو ذلك أوال من الخطة 

 مقارنة بين الخطتين: 

  ن يصال املسائل الصرفية في الكتابين الحص لخيص أقصر،اتبع الناظم خطوات في إفالخطة في الت

 ن وتلخيصه حيث بسط في األول وأوجز في الثاني.ي صر ال

ون باملقدمة  ن عقبل املقدمة بأبيات يمكن أن نسميها استهالل، ثم بعد ذلك  استهل الحصن الرصين 

 وأطلعها بقوله: 

 (7) علم مباني كلم تصرف*** لنيل معنى أو للفظ خففوا

، (10)، ثم تصاريف فعلل(9) عل املجردنية الفبأوأتبعه ب (8)ثم عنون عنوانا آخر وقال فيه أبنية االسم املجرد

، ( 16)فاعله م ، ثم اس (15) ، ومضارعه(14) ومعتل عينه (13) ومضاعفاته (12)، وفعل املكسور (11)وفعل املضموم

 (17)ومصدره.

 ثم القسم األول: وتحته فصول: 

 .(18) الفصل األول: ماقياسه الكسر خمسة أنواع

 (19) الفصل الثاني: ماقياسه الضم أربعة أنواع.

 .وكل هذا في القسم األول (20)فصل الثالث: ما قياسه الفتح نوعانلا
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ثم   (23) ومصادره (22)أبنية الوصف منه، .ثم ذكر تحته(21) والقسم الثاني عنونه بقوله ما فقد الجوالب منه

فذكر مسائل  (25)وفيها ذكر أقسام الفعل من حيث التصرف والجمود، وغير ذلك، ثم تذنيب. (24)خاتمة

 العرب.  عين الفعل عند بعض قبائل نمنها جواز تسكي

 ي فوفصل  (28) وفصل في بناء املجهول  (27)ثم فصل في مضارعه (26)ثم بعد ذلك تناول أبنية املزيد فيه،

ثم ذكر فائدة ذكر فيه مسائل همزة الوصل، ثم اسم الفاعل املزيد فيه ومفعوله، وأبنية   (29) صيغة األمر

أخيرا تصريف األسماء ومنه تأنيثها وجمع السالمة وجمع   مث(30) مصادره ثم ذكر خاتمة في تصريف األفعال

ذكر مسائل اإلبدال واإلعالل،   اهالتكسير وأبنية الكثرة ثم تتمة، ثم تذنيب، ثم التصغير ثم النسب، وبعد

ثم حروف الزيادة ثم مسألة التقاء الساكنين، ثم اإلدغام، ثم الخاتمة وهي خاتمة في بناء مثال من مثال،  

 تاريخ نظم الحصن.  روفيها ذك

وهذا على االيجاز هو خطة كتاب الحصن الرصين، ويختلف  مع التلخيص في ذلك، فالخطة في تلخيصه   

 هي كاآلتي:

 الل: وفيه ذكر سبب هذا التلخيص كما سيأتي، ثم مقدمة استهلها بقوله: هتاس

 علم مباني  كلم للمعنى*** تصرف اوتخفيف لفظ يعني 

 ه فصول كاآلتي: الفعل وتصاريفه وتحت ة يثم الباب األول: في أبن

املكسور   لالفصل األول: في فعلل املجرد وتصاريفه، ثم فصل في فعل املضموم وتصاريفه، ثم فصل في فع 

وتصاريفه، ثم فصل في فعل املفتوح ثم فصل في دوام الكسر أربعة، ثم فصل في دوام الضم أربعة، ثم  

د الجوالب منه، ثم أبنية الوصف منه ، ومصادره، ثم تنبيه  قففصل في دوام الفتح نوعان،ثم فصل فيما 

اسم الفاعل ومفعوله، ثم  هذكر فيه اتصال الضمائر باألفعال، ثم فصل في تصاريف املزيد فيه وتحت

 أبنية مصادره، ثم فصل في بناء املجهول،ثم فصل في صيغة األمر. 

 ثم الباب الثاني: في أبنية االسم وتصاريفه وتحته: 

يته، وجمعه تصحيحا وجمعه تكسيرا قلة أو كثرة، ثم فصل في أبنية  أنيثه، ثم فصل في تثنت يففصل 

نسب،ثم الخاتمة في التصريف لتخفيف اللفظ، ومن هنا نرى  لاالكثرة، ثم فصل في تصغيره، ثم فصل في 

 املقارنة.   هأن الخطة قريبة بينهما إال أن في التلخيص أحكم وأنظم و أقصر حسب ما بدا لي من خالل هذ

 ذكر الغرض من هذا التلخيص: 

 :لغرض من النظم، وذلك في قولهاعتاد الناظم في نظمه أن يذكر ا 

تِ 
ْ
ا ِفيِه اخ

َ
ا الَفن. صَ ُرْمُت ِلذ

َ
 ار الِحْصن*** ِلَقاِصر الَباِء ِبَهذ

 وفي هذا ذكر الغرض من التلخيص.
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انية وثالثين بيتا، وهاك بعض األمثلة  مثالحصن الرصين ذكر في مقدمة التلخيص ثمانية أبيات، وذكر في  

 على هذا: 

عل  اف، وذكر أنها تفيد الشركة بين ال الحصن الرصين مسألة معاني فاعل، فقد أطنب في  ➢

واملفعول، وأنها تأتي بمعنى أفعل كما في شارفت بمعنى أشرفت، وكذا تأتي بمعنى املجرد  

 كما في بارك هللا، ووارى: فقال: 

 ومفعول يرام ام*** لفظا بفاعل س تفاعل لشركة معنى واق

 وفاقه أفعل شارفت القراء*** أو أصله كسافر أو هاجر 

 (31)ساابوعنهما إغنائه كقاسا*** وبارك هللا ووارى 

 واكتفى في التلخيص بمعنى الشركة حيث قال: 

ال  . (32)فاعل لشركة مع تفاعال*** للطلب استفعل كثر فعَّ

عانيها التكثير والتعدية وتأتي للدعاء ذكر من م لمعاني فعَّ   الحصن الرصين وكذا ذكر في ➢

 عليه كما في جدع هللا دعا عليه بالجدع فقال: 

 تسمية كفسقا  ةيجيئ للتكثير نحو غلقا*** تعدي 

 دعا عليه أو له كجدعا*** سقا ورمية بشيئ شجعا 

دا  (33)قيامه مر ض سلب قردا***توجه شر ق أو كبع 

 له:و قواكتفى ف التلخيص بالتكثير فقط في 

ال.  للطلب استفعل كثر فعَّ

و ذكر فوائد   الحصن الرصينوكذا بسط القول في مسألة الزيادة لالقتضاب واإللحاق في  ➢

 لحاق واالقتضاب وذكر حروف الزيادة في قوله: الاكثيرة لهذا  

 .(34) سألتمونيها وللمعاني*** غالبا زيد من أهم الشأن

ر ذلك، وذكر  ى بتعريف اإللحاق والغرض من الزيادة وغي تأيعني الزيادة في الغالب تأتي للمعاني، ثم 

 قوله: يفة في الم الفعل وتكون في سواها وهو قليل وذلك دأن هذه الزيادة تكون مطر 

 .(35) مطردا في الالم في سواه قل*** ال حكم لللحاق إن معنى حصل

 وذكر أن الزيادة لاللحاق ال حكم لها إن حصل املقصود.

 ت على خمسين، وذلك في قوله:يد لاللحاق زاد ز وذكر أن أوزان امل 

 .(36) أوزانه زادت على خمسين*** إلى الثالثي جلها يعزون
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فيما يتعلق بالزيادة لاللحاق واالقتضاب على حين اكتفى في  الرصين نص م ذكر فوائد كثيرة في الحث

يص ثمانية  خ لالتلخيص على إيراد بعضها وترك جلها تماشيا مع منهجه التلخيص ي فأورد في الت

 أبيات.

 مقتضبا أو ملحقات بفعلال*** تفعل مع تفعل ثم نفعال

 إلى

ل أو افعولال  .(37)ثم تفعلى وكذا تفهعال*** مقتضبافعو 

 مسألة تداخل اللغات وهو قوله: فُعل وتصاريفه ذكر في الحصن الرصينوملا أتى مسألة  ➢

 (38)إن جاء فيه غير ضم اآلتي*** فذاك من تداخل اللغات

املضارع في فُعل يأتي على يفُعل وقد يأتي على غير ذلك مثل كاد فإن وزنه فُعل فيأتي على أن  يعني

 ذلك في التلخيص تماشيا مع منهجه. رولم يذك (39) يكاد ولم يرد على يكود،

  الحصن الرصين ملا أتى إلى مسألة مصدر فُعل أورد في التلخيص ثالثة أبيات وذكر في  وكذا ➢

 :هأربعة أبيات وحذف قول

 (40) ليله في الجامع قصور قياس ذا الثاني هواملشهور*** تق 

 يعني وزن فعولة كالسهولة، فرد على صاحب الجامع ونسب إليه القصور.

التلخيص باالكتفاء، إيراد بيتين في باب فِعل املكسور  ا أجاده األستاذ عبد هللا في ممو  ➢

ي اشتركت مع هذا  عال التف، وذكر األ  الحصن الرصينلبيان دالالت هذا الوزن، وأطنب في 

ر  
ُ
الوزن، أوما كان له وجهان فِعل وفُعل مثل وِبَئ ووُبئ، ثم ذكر ما فيه وجه واحد مثل وف

 مضاعفات هذا الباب في قوله:   روهكذا، وذك

 (41)يجيء مضاعفا كخب أي ختر*** صب وضب وطببت مع نصر

 وكل هذه التفاصيل غير واردة في التلخيص. 

ء أنه ذكر في فصل فَعل املفتوح وتصاريفه مسألة التناوب بين وزن  كتفاومن التلخيص باال ➢

 فَعل وفُعل في طاب وجل  في قوله:

 (42) ** بناه في أسماء األعيان يحل*وناب في كطاب جلَّ عن فُعل

 وهي غير واردة في التلخيص.  

الحصن  في  وذكر هذا الفصل(43) ومن هذا التلخيص أنه لخص فصل في دوام الكسر أربعة في بيتين،

في اثنين وثالثين بيتا، وملا أتى فصل في دوام الضم أربعة، لخصه في أربعة أبيات بينما ذكره في الرصين 

، وذكر في التلخيص ما جاء على وجهين من باب فُعل مثاال واحدا  (44)بعة عشر بيتا،في سالحصن الرصين 
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ا ذكر ما جاءت على وجهين، والوجه  اثنى عشر مفردا أو كلمة وكذالحصن الرصين وذكر في (45)وهو هر،

ون  الثاني على القلة مثل طاح فيأتي على يطيح ويطوح، ومات يموت ويميت، وتاه يتيه ويتوه، وهي عشر 

 مفردا، فقال: 

 (46) فهاك عشرين حواها النظم***

في اثنين وخمسين  الحصن الرصين وذكره في  (47) وفي فصل في دوام الفتح نوعان: لخصه في ثالثة أبيات،

واالستقراء، منها موجبات الفتح في هذا   مسائل هذا الباب بالوفرة الحصن الرصين بيتا، وذكر أيضا في 

ع وجود املوجب منها نأط، وعهن وغيرهما، وكذا ما جاء مضموم العين مع  الباب، وذكر ما جاء مكسورا م

 يص. وجود املوجب، منها قحب ونحب وغيرهما، وكل هذه التفاصيل غير واردة في التلخ

الحصن  وذكره في  (48)وملا أتى فصل فيما فقد الجوالب منه لخصه في سبعة أبيات، ➢

تالفات العلماء في هذه املسألة، فذكر  وذكر اخ (49)في مئة وسبعة وأربعين بيتا، الرصين

 بعد ذلك مفردات اشتهرت بالضم، فقال: 

 (50) والضم في ثقب ونقب حجب سلب*** خطب رتب سكب نكب صبا طلب

 لك، وكل هذه التفاصيل غير واردة كما يقتضيه املنهج التلخيص ي. إلى آخر ذ

هي األبيات األخيرة في وفي خاتمة تصريف األفعال املجردة ذكر ثالثة أبيات في التلخيص، و  ➢

 قوله:

 (51) ضمير رفع بارز إذا وصل ** في آخر املاض ي مسكنا ُجعل،

لجامد والزم ومتعد وغير  فحذف في التلخيص مسألة تقسيم الفعل إلى نوعين املتصرف وا 

الحصن الرصين  ذلك،و في الخاتمة في تصريف األفعال ذكر في التلخيص تسعة أبيات وفي 

 عشرة أبيات.  

ه في تلخيص الباب الثاني وهو تصريف األسماء، لخصه بذكر أهم املسائل، وترك  ثم منهج  ➢

تأتي و فرد والجنس، مسألة تاء تأتي لفصل امل ، ، ومن املسائل التي ما ورد لها ذكرةالباقي

 لتدل على املبالغة في قوله:

 (52) لفصل وصف ولفرد جما*** من جنسه ال عكسه واألسما

 لتأكيد واملعاقبة، أي تعاقب بين التاء والباء في النسبة في قوله: وتأتي لتدل على املبالغة وا

 (53)وبالغت وأكدت وعاقبت*** ياء نسبة وغيرها وعربت

الحصن الرصين  ا حذف من باب قصر األسماء الذي استهله في وغير هذه من املسائل، وكذ

 بقوله:
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 (54) ضربان نقلي مجال اللغوي*** ثم قياس ي مجال النحوي 

ستة عشر بيتا، وحذف   الحصن الرصين ثنية لخصها في ستة أبيات، وأورد في ومسائل الت ➢

المة  مسألة الشذوذ في هذا الباب، كل هذا تماشيا مع منهجه، ولخص فصل في جمع الس

في ثالثة عشر بيتا، وكذا في جمع التكسير لخصه في  الحصن الرصين في ثمانية أبيات، وفي 

وعشرين بيتا، وفي باب التصغير لخصه في   في ستة الحصن الرصينسبعة أبيات وفي 

أورده في واحد وخمسين بيتا، فحذف أغراض   الحصن الرصينخمسة أبيات لكنه في 

يست واردة في التلخيص، وفي باب النسب أورده في أربعين  التصغير وشروطه وغيرهما وهي ل

 بيتا، ولخصه في خمسة أبيات. 

  الحصن الرصين في سبعة أبيات، وفي وفي الخاتمة في التصريف لتخيف اللفظ، لخصه  ➢

 ذكره في أربعة وخمسين ومئة بيت، و كل هذا يتماش ى مع منهج التلخيص باالكتفاء.

 قال: الحصن الرصين بيات في وفي الخاتمة العامة ذكر أربعة أ ➢

 الحمدهلل على التكميل*** سلخ الربيع األول الفضيل 

 هجرة في عام ست بعد عشر التي*** عن مائتين بعد ألف ال

 ثم الصالة والسالم سرمدا*** على ختام األنبياء أحمدا 

 (55)وآله وصحبه ومن تال*** ما نور القرآن قارئا تال

 ولخصها في بيتين قال: 

 الث املحرم***عام شكور هجرة املكرم خالص حصن ث

 (56)الحمد هلل و صلى هللا*** على محمد ومن واله

 الكتفاء، ومن هذا املنهج حذف االختالفات. وفي هذا كفاية في إيراد األمثلة للتلخيص با

 حذف اختالفات العلماء في املسائل:  •

الباحث بعض  كر صرفية وسيذالفات العلماء في مسائل نهج الشيخ عبدهللا هذا املنهج وهو حذف اخت

 : األمثلة منها

ها  منها حذفه اختالف العلماء في وزن أشياء، فقد اختلف الصرفيون في وزنها منهم من قال وزن  -أ 

ومنهم من قال وزنها أفعال وهو رأي الكسائي، وأفعالء عند   (57) أفعاء، وهو رأي الفراء

 قال الشيخ عبدهللا:  (58) سيبويه والخليل،

 الكسائي *** أفعاء للفرا من أفعالءأشياء أفعال لدى  

 (59)خليل سيبويه بل لفعاء *** وأصله عندهما فعالء
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ل في الزائد هل هو األول أو الثاني، فذهب   حذف اختالف الصرفيين  في مسألة املضعف في -ب فع 

يونس والخليل في أن األول هو الزائد، وهو مذهب ابن مالك أيضا وخالفهم سيبويه فقال  

 :الحصن الرصين وهو يمكن أن يكون األول أو الثاني، قال الشيخ عبدهللا في بجواز األمرين

ال*** ليونس الخليل زاد األ   وال. والزائد الثاني بعين فعَّ

 (60) وهو الذي ابن مالك عليه*** وجوز األمرين سيبويه

 وكل هذا غير وارد في التلخيص ملا يقتضيه املنهج. 

مذهب   الحصن الرصينياسه الكسر خمسة أنواع، ذكر في وحذف أيضا االختالف في مسألة ما ق -ج

َعل َيْفِعل  في الواوي الفاء مثل وعد، فيأتي 
َ
على يفعل يعد، فقال ابن ابن مالك فيما جاء على وزن ف

أن واوي الفاء لم يأت إال مكسور العين، وذكر صاحب شرح المية األفعال وهو   (61) مالك في التسهيل

 ال جاءت واوي الفاء وهي مفتوحة العين، فذكر ستة عشر كلمة قال: ابن الشجري، أن هناك أفعا

 فاكسره فيما فاه واو كوجب*** والفتح في حلقي المه وجب 

 جامع الابن مالك*** وعندي السماع فج سالك لصاحب ال

 (62)في ستة عشر افتحن وجأ وضع***.......................

يعني أنه سمع من العرب كلمات وهي واوي على وزن   " وقول الشيخ عبدهللا "وعندي السماع فج  سالك

 َيْفَعل وهذا غير وارد في التلخيص.

في األمر هل هو فرع املضارع كما هو مذهب الكوفيين  وفي فصل صيغة األمر حذف مسألة األصل   -د

 أو هو أصل بنفسه كما هو عند البصريين، وفي ذلك قال الشيخ عبدهللا: 

 .(63) صل بنفسه لدى البصري أفرع مضارع لدى الكوفي***  

 وهذا غير وارد في التلخيص ملا يقتضيه املنهج وهذا على سبيل التمثيل ال االستقراء. 

ال يذكر اختالفات العلماء اطالقا لكنه على الندرة كما وقع في فصل فيما فقد الجوالب   وال يعني ذلك أنه 

 .(64) ور، وكذا ابن جنيفمن التلخيص، فقد ذكر اختالف ابن مالك، وأبي حيان، وابن عص 

 أسلوب الشيخ عبدهللا في هذا التلخيص:  : لث ملبحث الثاا

يامتسما بالوضوح، وأوضح حقائق صرفية، وقد  استخدم الشيخ عبدهللا في هذا التلخيص أسلوبا علم

، وغير بعضها، ومن هذا التغيير تغيير الصياغة،فقد غير  الحصن الرصين أعاد جل األبيات املوجودة في 

 ة بعض األبيات تغييرا خفيفا وأدمج بعضها في بعض، وهاك أمثلة على سبيل التمثيل ال االستقراء: غصيا

 :قال الشيخ في الحصن الرصين

 (65) التعدي في معاني أفعال*** أشهر والعكس ندورا نقالثم 
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 وقال في التلخيص: 

 (66)ثم التعدي في معاني أفعال*** أشهر قيسا أو سماعا مسجال

 : الرصين الحصن  قال في

 (67) فاعل لشركة معنى واقتسام*** لفظا بفاعل ومفعول يرام

 وقال في التلخيص: 

الفاعل لشركة مع تفاعال*** للطلب استفعل كثر   (68)فعَّ

 : الحصن الرصين وقال في

 (69)افعل  وافعال  للون ثبتا*** وعارض سواه ربما أتى

 وقال في التلخيص:  

 (70)ما مر  أتى  رافعل  وافعال  للون ثبتا*** وعارض وغي

 وفي مسألة كيفية صياغة فاعل من فِعل فقال في التلخيص: 

ا  (71) ووصفه الفاعل للمعدى*** وفي الزم األعراض فِعل والدَّ

 : الحصن الرصين وقال في

ِعل
َ
 (72) وفاعل لذي تعدية جعل*** في الزم األعراض والداء ف

 وقال في التلخيص في مسألة صياغة األمر: 

 (73) منكسر*** ضم لضم ثالث شذ كمر صل ساكنا بهمز وصل 

 : الحصن الرصين وقال في

 (74) صل ساكنا بهمزة وصل منكسر*** ضم لضم ثالث أصال أقر

 : الحصن الرصين ة قال فيب وفي مسألة النس

 (75) لنسبة زد ياء مشدد كسر*** متلوها وحذف مثلها سطر

 وقال في التلخيص: 

 (76) طرسلنسبة زد ياء مشدد كسر*** ما قبلها وحذف مثلها 

 :الخاتمة

ص بتحديد النقاط الرئيسة، وحذف ما ينبغي حذفه، وأجمل   ص إلى أدق وحدة فكرية في امللخَّ ِ
 
وصل امللخ

، من غير إفراط وال تفريط، وأوصل املتعلمين إلى لب هذا العلم، وأوجز وأجاد، وهلل  جمالما استحق اال 

وقد أورد الباحث   ه في مائتين وخمسين بيتا خص فقد نظم علم في ألف ونيف بيتا ثم ل  دره من ملخص بارع. 

ارسين  دوأوص ي ال رحمه هللا رحمة واسعة شيئا من حياته ثم منهجه في هذا التلخيص، ثم أسلوبه،
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اإلفريقي، ومن   صونا لتراثنا العربياملجاالت بذله علمائنا في شتى والباحثين إبراز مثل هذا املجهود الذي 

مهارة التلخيص التي تحلى بها األستاذ عبد هللا، وكذا اختيار املسائل   لىنتائج هذه البحث أننا وقفنا ع

 ين.وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العامل املهمة في علم الصرف،

 الهوامش واملراجع 

 
ب  مل :  جواهر القاموس تاج العروس من - 1 د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، امللق  د بن محم  حم 

 مادة ل خ ص.  دار الهداية  وعة من املحققينمجمتحقيق  هـ(1205بيدي )املتوفى: بمرتض ى، الزَّ 

 ط.  فريد البيدق ب ت ب لتلخيص نافذة تعني بالتعبير واالنشاءا -2

لدكتور محمد ثاني موس ى أياغي املحاضر بقسم الدراسات االسالمية  ققه األخ اكفاية ضعفاء السودان ح -3

  . كنودار األمة  جامعة بايرو 

 بقسم الدراسات االسالمية جامعة بايرو كنو. ر يونس املحاضر  حققه األستاذ الدكتور محمد كبي -4

يب النشر فى القراءات  نقال من تقر  -الدكتور -املختاروالدأباه محمد:ريخ القراءات فى املشرق واملغربات. -5

 العشر منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

 ب ط. د البيدق. ب ت، نافذة تعني بالتعبير واالنشاء:فريلتلخيص ا -6

ن محمد امللقب بفودي بن  الحصن الرصين في علم الصرف لألستاذ العالمة االمام الفقير إلى هللا عبدهللا ب  -7

 . 9الناشر الحاج عبدهللا اليسار التجاني /عثمان النيجيري  

 . 14املصدر السابق ص  -8

 . 16املصدر السابق ص  -9

 . 17املصدر السابق ص  -10
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 إسهامات الشيخ عبد هللا بن حممد فودي يف العلوم العربية واإلسالمية
عدإد:    إ 

 ادلكتور معر آ دم محمد 1
كدوان ، نيجرياي  ،معهد كدوان للفنون التطبيقية، قسم اللغات  

 و محمد ع امثن عل 2

نيجرياي  - صكتوبن فوديو،    جامعة عثمان ، قسم اللغة العربية  
 ملخص البحث: 

ة،  لكتابات باحثين عرب وغيرهم من األفارق -ملا يقرب من عقد ونصف من الزمن - ن ة الباحثيخالل مطالع

أن حظ الشيخ عبد هللا بن   ا سالمية، الحظالعلوم العربية وال حول مساهمات علماء غرب أفريقيا في 

حيث أن هذا الحظ لم يصل إلى املستوى املتوقع الذي يفي بحق  ، أو خجوال محمد فودي فيها شحيحا

تها العلمية  مه نوعية ملسالشخصية الثقافية الفذة في املنطقة، من حيث الكمية النتاجية والهذه ا

والحق أن ما كتب عن الشيخ  هم من املراجع حول إسهاماته. ولعل هذا يعود إلى قلة ما عندوالثقافية... 

في في مختلف  عبد هللا بن فودي قليل للغاية، قياسا أو مقارنة لضخامة ما ترك من تراث علمي ومعر

 املجاالت.

ة املساهمة في تجلية ما خفي من إسهامات  فهذا البحث، يهدف إلى كشف بعض مخزون هذا التراث بغي

 يقي الذي اشتهر بـ لقب: عربي السوداني.  هذا العبقري الفر 

Research Summary: 

During the researchers' reading - for nearly a decade and a half - of the writings 

of Arab and other African researchers, about the contributions of West African 

scholars to Arabic and Islamic sciences, they noticed that Sheikh Abdullah bin 

Muhammad Fodio's luck in it was scanty or shy, as this luck did not reach the 

expected level that fulfills the right of this unique cultural personality in the 

region, in terms of the quantity and quality of production and the quality of its 

scientific and cultural contribution... Perhaps this is due to the lack of references 

they have on his contributions. The truth is that what was written about Sheikh 

Abdullah bin Fodio is very little, in comparison or comparison with the enormity 

of what he left of scientific and knowledge heritage in various fields. 

 
1 uadam92@gmail.com / GSM; +2348120113819/+2348065616073 
2 muhammadhiliya@gmail.com /+2348065466980 
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This research aims to reveal some of the repertoire of this heritage in order to 

contribute to the elucidation of the hidden contributions of this African genius, 

who was known as the Sudanese Arab. 

   املقدمة

الحديث عن الشيخ عبد هللا بن فودي ومساهمته في مجال العلوم العربية والسالمية ال يمكن أن يتم  

كن كذلك بدون ذكر حركة الجهاد  بدون التطرق إلى دخول السالم واللغة العربية في نيجيريا، وال يم

لدعوة والجهاد  وما سبق ذلك من االمية التي عرفت في التاريخ بدولة صكتو، والكفاح لتأسيس الدولة الس

حتى قيام الدولة وما تبعه من شواغل الحكم والدارة والتربية والتعليم والتأليف وغير ذلك من املهام التي  

ية التي  وكرجل دولة إلى جانب العمليات امليدانية الدفاعية والهجومقام بها هذا الرجل كداعية إسالمي 

ها أو لقمع الفتن التي تنشب أحيانا داخل هيكل  هجوم املناوئين لخاضها من أجل بناء الدولة أولصد 

الدولة الفتية.  نورد ذلك في مستهل هذا البحث كتمهيد يساعدنا على االطالع أو الوقوف على حقيقة  

ي  تلك  يسمى آنذاك  بالسودان الغربي,  وف  كان ذي العلوم  العربية  والسالمية  في هذا القطر ال الشخصية في مساهمة هذه 

                                                                                                                            الحقبة التاريخية التي سبقت مجيئ االستعمار إلى املنطقة بحوالي قرن ونصف من الزمن.

 املحاور اآلتية:تتم معالجة هذه املقالة من خالل ى ذلك، سوبناء عل

 . دخول السالم واللغة العربية في نيجيريا.1

 دولة صكتو. . نبذة عن 2 

 . ترجمة الشيخ عبد هللا بن محمد فودي.3

 . سهاماته في العلوم العربية والسالميةإ. 4

 ذج من أعماله.و . نم5

 . الخاتمة. 6

 جع. . املرا7

 للغة العربية في نيجيريا. إلسالم وادخول ا .1

ء، وقبل االنخراط أو الدخول في موضوع دخول السالم واللغة العربية في نيجيريا، تجدر  ذي بدبادئ 

 أوالتلميح ولو بصورة وجيزة إلى موقع نيجيريا الجغرافي.  الشارة 

 موقع نيجيريا.  

  والشمال الشرقي، دولة تشاد. وشماال دولة  تقع نيجيريا في غرب أفريقيا. وتحدها شرقا، دولة كمرون.  

 .1ميال مربعا 669، 339دولة بنين. والجنوب الغربي، املحيط األطلس ي. بلغت مساحتها  نيجر. وغرًبا
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وفًقا ألحدث أرقام   ، 2020مليون شخص في عام  206.14يقدر إجمالي عدد السكان في نيجيريا بنحو 

 2srading EconomicT:من وتوقعات التعداد

  
 
م. 2050نيجيريا عام  " النيجيرية، يتوقع أن يصل عدد سكانشوحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ُبون

مليون لتكون األكبر من حيث عدد السكان فى العالم بعد الهند والصين. وأضاف التقرير، إلى أن   444إلى 

عاما   65السكان األكثر من  فى املائة من السكان، بينما يشكل  44عاما يشكلون  15قل من األطفال األ

                                                                                                                       .3ن نصف سكان البالد تقريبا يقطنون فى املناطق الحضريةة، مشيرا إلى أ ئافى امل 3نسبة 

صيلة املثبتة  ة هي الحبس . وهذه الن4و أكثر من مجموع تعداد السكان% أ75أما نسبة املسلمين فتصل إلى 

والتقارير التي تقول بتدني نسبة تعداد املسلمين عن   ر.ستعما اال لتعداد املسلمين في نيجيريا منذ أيام حكم 

  ما هي إال تقارير مزورة وسياسية كيدية ومتناقضة تماما مع  . 5% 50.4ذلك، كالتي تقول بأن النسبة هي 

لواقع. وإنك حتى لو وضعت التقرير الرسمي  عن الحقيقة وا د األرقام املعتمدة رسميا، وبعيدة كل البع

جانبا وألقيت نظرة فاحصة على طبيعة الوضع االجتماعي والتركيب األسرى للمسلمين وقارنت بينه وبين  

ر ظاهرة ما  ان ما يتبين لك زيف هذا التقرير، حيث أن التعدد في الزواجالذي لغيرهم، سرع ِّ
 
، والزواج املَبك

سلمين وخاصة الهوسا والفوالني، وكذلك طريقة الوالدة من حيث التقليل  د إال عند املال بعرفت في ال

بـ "تحديد  والكثار. فإكثار املسلمين من الوالدة ظاهرة معروفة، وكذلك عدم التبني ملا أصبح يعرف

، فتجد في عمروجة في ذلك، وهم قلة قليلة جدا في املجتالنسل" اللهم إال من تأثروا منهم بالثقافة امل

لمين أسرة واحدة لها عشرات األفراد، بينما تجد أن حالة النجاب بكثرة عادة شبه منعدمة في غير  املس

د الزوجات بل ليس لهذا النظام  املسلمين وباألخص املسيحيين الذين ليس عندهم أصال نظام تعد

السكاني ،   ظاهرة التوزيع يهة أخرى كفيلة بأن تكشف لك الحقيقة, أال و مشروعية عندهم . وهناك ظاهر 

... كل ذلك مؤشرات توحي   6حيث تجد أن املناطق التي يسكن فيها املسلمون أكثر من مناطق غير املسلمين

بة بالنصف، وهي تقارير مزورة من قبل بعض املغرضين  ببطالن تلك التقارير التي تقول بتعادل النس

والوظيفي للمواطنيين في البالد، والتأثير  توزيع الوزاري لاين النتهازيين، الهدف منها التأثير على السياسي 

أيضا على نظام توزيع الثروة الذي كان من املفترض أن يتم على أساس النظام "الديموغرافي" ألهالي 

                                                                                          يات حسب نص دستور البالد.األقاليم والوال 
فقد كان هناك عامالن رئيسيان رشحا نيجيريا العتناق السالم, وبالتالي انتشاره   ، دخول اإلسالمأما عن  

 فيها، والعامالن هما: 

ار أفريقيا الوسطى تقع في آخر أقطار أفريقيا الغربية شرقا، ومبدأ أقط -رأيناكما  -حيث أنها ،. موقعها1

 .7قلب القارة الفريقية تقريبا لية تقع فيشماال  غربا، ولذا فإن حدودها
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. الصلة الوثيقة التي كانت تربط شمال أفريقيا وغربها قبل ظهور السالم بمئات السنين كان من السهل  2

 .  8فى غربها على إثر دخوله فى شمالها أن يقوي نفوذ السالم

تلتقي كلها داخل   ء الكبرى جنوبا،حراالصكانت وال تزال تخترق  من أهم طرق القوافلوآية ذلك أن ثالثة 

 .9نيجيريا

وا وينتهي في برنو داخل نيجيريا"
َ
زان وك  بف 

ً
ا            . 10أولها: "يبدأ من طرابلس، مار 

وثانيها: يبدأ من املغرب األ  
ُ
                         . 11دنى حول القيروان في تونس إلى كان

للت، وقد ت لماسةفر  فرعثالثها: "يبدأ من تافِّ ت   عين، أحدهما يمر بسجِّ س 
َ
ُدغ

ُ
ُتواَت وأ وتغازة، واآلخر بِّ

ا إلى كانو"
ً
                           . 12فيجتمعان كالهما في تمبكتو، ومنها يتوجه شرق

م إلى السودان الغربي أواخر القرن  ريخ دخول السالم في نيجيريا, فهو نفس " تاريخ دخول السال أما عن تا 

فاتح   -فيه فتح شمال أفريقيا، وجزء كبير من غربها على يد القائد العظيم ي، الذي تمهجر ال األول 

القطر املصري ضمن  عقبة بن نافع الفهري، ولقد دخل السالم في شمال أفريقيا على إثر دخوله  -إفريقيا

ن أحد الصحابة عمرو بن العاص على مص فتوحات أمير املؤمنين عمر بن الخطاب الذ ام ثم   الشر و ي عي 

ن عمرو بدوره عقبة بن نافع الفهري لفتح شمال أفريقيا، فسار عقبة إلى أطراف املغرب فدخل عاصمة  عي  

 .13غرب أفريقيا" غانا العليا القديمة "أوداغشت" فكان بذلك دخول السالم إلى

منذ  القرن    ، مماأل انتشار اللغة العربية بين  إملام بطبيعة خاصة الذي له ، وليس خافيا على أحد ،هذا 

األول الهجري, أنها تصاحب السالم مصاحبة املرء لظله. وبعبارة أخرى, إن اللغة العربية تدخل في أي بلد  

نان وحدة عضوية كاملة ال ينفصالن، وعلي هذا  لحظة دخول السالم فيها. فالسالم واللغة العرب ِّ
ية ُيكو 

َجها أاألس و 
َ
في  في ازدهاره فيها، فكانت هي اللغة الرسمية  ان السالم ك يامَ اس, انتشرت في نيجيريا، وبلغت أ

 .14البالد قبل أن يوقف زحفها االستعمار البريطاني الغاشم

      اإلسالمية.         صكتو عن دولة  نبذة 2

ل التعرض إلى الحديث عن مرحلة  أن يرتسم أمام القارئ حدود هذه الدولة قب -بداية  -باحثانال ودي

املطبات التي اجتازتها وقطعتها قبل النشوء، كل ذلك بهدف إسعاف القارئ الكريم   ل أوراحاملتأسيسها، و 

وتقدير ما قام به من  ليتفهم األوضاع التي عاشها الشيخ عبد هللا، ليقوده ذلك في آخر املطاف إلى إجالل 

  ريا والدول يجيد نشاء هللا. على خالف ما تقدم من بيان حدو  إسهامات سنعرض لها في هذه املقالة إن 

َجر غربا. وشرقا،   ي  املتاخمة لها، فإن حدود الدولة العثمانية الفودوية السالمية، امتدت حتى إلى داخل النَّ

وا شمال كمرون. وشماال، امتدت إلى أطراف الصحراء  امتدت إلى حدود برنو. وجنوبا، وصلت إلى أدما
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ة التي  ن متقوقعة فحسب في الرقعة أواملساحتك لم . مما يدل داللة واضحة على أن هذه الدولة 51الكبرى 

 املعروفة اليوم على الخريطة. نيجيريا رسمها االستعمار البريطاني بعد انهيارها، وسماها بـ 

ير والصالح  األفق بعد أن بدأ صبر أمراء الهوسا ينفد بشأن رياح التغي  مالمح نشوء الدولة بدأت تلوح في

األخ األكبر   -يقودها املجدد الكبير الشيخ عثمان بن فودي برق والتي ال رعةتزحف بس والتوعية التي كانت 

في أرجاء مملكتهم. وبسبب الذعر والخوف الذي أرعدهم وفكك أوصالهم، عاهدوا   -للشيخ عبد هللا 

أساسا إلى توحيد هللا وعبادته وحده،  هم على أن يشلوا هذا التحرك الصالحي والتوعوي الذي يدعو أنفس

 كان، كذلك ترك كل التقاليد والعادات التي تخالف الشريعة السالمية. سواه أيا  ما  كل ونبذ

ط الشعب،  ولضمان نجاح هذا املسعى، وبعيدا عن االصطدام بالشيخ الذي يحظى باحترام كبير بين أوسا 

و كل مثير لالنتباه والغرابة، ارتأى أمير "أتباعه يوما بعد يوم بش   والذي أيضا لوحظ ازدياد
ُ
ر  غ َجن    " )َباَوابِّ

ر   وبِّ
ُ
ُزو( أن يقلد الشيخ منصب الفتاء في دولة غ ور 

ُ
. ثم حاول استمالته وإغرائه باملال لينصاع  14غ

إني وجماعتي ال حاجة لنا   ال بالحرف الواحد لألمير"طواعية، لكن سرعان ما فهم الشيخ ما يدبر له، وق

 توفير مطالب كالتالي: مير األ . لكن بدال من ذلك، طلب الشيخ من  15والك"إلى أم

. عدم إيقاف أو منع أي شخص أو جماعة تريد االنضمام  2يحترم األمير أصحاب العمائم )العلماء(. . أن 1

. أن يمتنع األمير عن فرض ضرائب باهظة على  4ونين. . إطالق سراح املسج3أو االستجابة لدعوته. 

 .61رعاياه

قرر تصفية الشيخ   -أخيًرا  -ووعد بتنفيذها، إال أنه  لب طاامل وعلى الرغم من أن األمير استجاب لهذه 

والقضاء على دعوته ملا رأى من االزدياد والتفاف الناس حوله. ولكي يحقق هذا املبتغى، تحايل في توجيه  

ى حضورمراسم عيد األضحى لكن  إلى جميع علماء املنطقة بمن فيهم الشيخ املجدد، وذلك بدعو الدعوة 

ع أن الشيخ حضر هذا اللقاء، لكن املحاولة باءت بالفشل، إذ إن ما خطط الشيخ، وم يالغتبنية مبيتة ال 

ر  افتضح قبل تنفيذه وبِّ
ُ
 .17له األمير غ

، إذ بدأ األمير بشن هجوم مسلح على جماعة عبد  من هنا بدأت املواجهات املسلحة بين الشيخ وأ ر  وبِّ
ُ
مير غ

ثير منهم، ونهب أموالهم، ولم يتوقف األمر  عن مقتل ك  سفرا أهللا أحد أتباع الشيخ حيث فتك ونكل بهم م

دراجه أو الزج به في حرب لم  إو  بتزازهاعند هذا الحد، بل توعد الشيخ بأن يتلقى نفس املعاملة في محاولة 

ة والعتاد والعدد لكال الفريقين، إذ  ، ناهيك عن أنه ال وجه للمقارنه فيما يتعلق بالعد18ا أصاليستعد له

ود دولة، بينما الشيخ عثمان يقود جماعة. هكذا ظل الوضع بينهما متوترا إلى أن وافت األمير  يقير ألم إن ا

م. واستلم  1794في عام م. فخلفه أخوه يعقوب. وتوفى هو اآلخر بعد خمس سنوات أي 1789املنية عام 

ا(،
َ
َفات

َ
َفا( بـ مى م. ليعتلي بعده ابنه املس1801وتوفى عام  مقاليد الحكم بعده أخوه )ن كرس ي الحكم.  )ُين 
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كان قد تتلمذ على يد الشيخ عثمان املجدد لكنه األسوأ في معاداة   ،وتجدر الشارة هنا إلى أن هذا األخير

ره  بإلغاء املرسوم الذي أصد  -قبل اعتالئه عرش الحكم  –الشيخ الشيخ ودعوته. يذكر أنه )األمير( وعد 

من أجداده، وأال يتعمم أحد بعد اليوم، وغير  ن لم يرثه مل المع الدخول في السسلفه بمنع الوعظ، ومن

 على  
ً
ذلك من القرارات الجائرة ضد الشيخ وأتباعه، ولكن ما أن وصل إلى سدة الحكم حتى انقلب رأسا

شيخ وجماعته، إلى حد أن أمر  ك املكايد واملؤامرات للفتك بالشيخ وأتباعه، فبدأ يهدد العقب، وبدأ يحي 

ن جماعته ويفارقهم هو وعياله فقط، »فأرسل إليه الشيخ بأني ال أفارق  االنسالخ ع أو وج بالخر   الشيخ

 . 19جماعتي، ولكن أفارق بالدك، وأرض هللا واسعة

ُدو( وهي منطقوعلى الرغم من أن الشيخ وبعض أتباعه 
ُ
ة تقع في غادروا البالد وهاجروا إلى مكان يسمى بـ )غ

، وذلك  ر  وبِّ
ُ
فا( لم يرتح بذلك أو تهدأ ثائرته، إذ بدأ  هـ. غ1812 عامفي أطراف حدود بالد غ ير أن األمير )ُين 

طرا  مريدو الشيخ اللحاق به والتجمهر هناك مما كثر أعدادهم، وبالتالي اعتبر األمير أن ذلك يشكل خ

عن  شيخ وجماعته، واضطروا هم اآلخرون للدفاع كبيرا يهدد أمن واستقرار بالده، فقام بشن غارة على ال

ب األمير )ينفا( أمراء  سهم، فبايعأنف
َّ
وا الشيخ ألول مرة على القتال في سبيل هللا. دارت الحرب التي أل

 األمير )ينفا(. الهوسا على الشيخ وجماعته، لكن مع ذلك شاء هللا أن ينتصروا على 

ُتو( 
ُ
و ابن الشيخ عثمان بعد هذه املعركة التي سميت معركة )ك

ُّ
ابه املشهور  كت ي فوالتي وصفها محمد بل

.. وصف املعركة بأنها من أعظم املواجهات التي خاضها     20املسمى بـ " إنفاق امليسور في تاريخ بالد التكرور"

َفا( .... وبعد هذه امل عركة، تأسست أو قامت الدولة السالمية بخلفائها وحدودها  الشيخ مع األمير )ُين 

دابرها االستعمار البريطاني الغاشم وذلك في  بل أن يقطعم قعا املترامية سالفة الذكر واستمرت ملدة مائة

 .21م1903عام 

وإن كانت ليست هي لب  -السالمية  صكتوإلى ذلك السرد الطويل اململ عن دولة  اناضطرالباحث

سهاماته لم تكن  إهللا بن فودي، وأن  ألطلع القارئ على مجمل األوضاع التي عاشها الشيخ عبد -وع املوض

كان متفرغا لها، بل شابها ش ئ من الشواغل، بدءا من التحديات واملضايقات من  نابعة من أنه أو فة مصاد

، في بدايات الدعوة، مرورا باملواجهات، عند ما أخذت شوكتهم تس ر  وبِّ
ُ
تغلظ وتستوي على سوقها،  أمراء غ

 
ُ
أيضا إلى أن عدد  نا ة هستئصالهم كما مر بنا. وتجدر الشار يهم ال نت علوصوال إلى نشوب حرب مدمرة ش

 .22خاضها أو شارك فيها تقرب إلى عشرين غزوة تقريبا الغزوات التي 

   . ترجمة الشيخ عبد هللا بن محمد فودي.3 

دي بن عثمان بن صالح بن هارون بن غورط بن َجب  بن محمد  هو عبد هللا بن محمد امللقب بـ فو  نسبه:

ُبو بن ماسر  بن
 
ن
َ
 بن ُبوب باب بن موس ى ان ث

ُ
 . وكلمة فودي باللغة الفالنية تعني: الفقيه. 23  لُّ ُجك
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 مولده: 

) ل  غِّ
َ
ي( أو قرية )ط مِّ

َ
على اختالف املؤرخين، والقريتان تتبعان   24ولد الشيخ عبد هللا فودي في قرية )َمغ

، أي بالد الهوسا القديمةلد ر  وبِّ
ُ
لد  ا و قالو   والدته. فبعضهم ؤرخين في تحديد عام. لم تتفق كلمة امل25ولة غ

هـ. إال أن  1186هـ. وذهب بعضهم إلى أن عام والدته كان في 1181رون قالوا ولد في سنة هـ. وآخ1180سنة 

األكبر الشيخ عثمان بن فودي، وهو عام   إذا أخذنا بعين االعتبار عام والدة أخيه األرجح هو القول األول، 

 نفسه في كتابه "تزيين  لك عبد هللابذ أقربينه وبين عبد هللا اثنا عشر خريفا. وقد هـ. إذ الفارق 1168

الورقات بجمع بعض مالي من األبيات" وذلك في معرض حديثه عن تاريخ تخميسه لقصيدة أخيه الشيخ  

 :مدح النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، والتي يقول في مطلعهاأمير املؤمنين عثمان بن محمد فودي في 

 الهاشمي محمد بر  ر قأزو          هل لي مسير نحو طيبة مسرعا

 وقال:

 يوم الخميس بجود ربي جئتها           قد تم ما قد رمت من تخميسها 

 وبحمد رب العاملين أتيتــــها           وبحول رب العاملين نظمتــها 

 تها كسن محمد وجعلت عد

 ثم قال: 

ل، وال أظن أن أحوهذا التخميس قد ضاع مني منذ أعوا" عِّ
ُ
قله، ولذا ضاع. وإذا  نخه و دا نسم، ال أدري ما ف

تدبرت تاريخه وتاريخ أصله وجدت بين نظمهما عشر سنين، وذلك قريب ملا بيني وبين الشيخ )يعني أخاه  

 . وهنا هو محل الشاهد. 26"األكبر( من األعوام إذ بيننا نحو اثني عشر عاما

 قبيلته: 

وُرد
ُ
، وهي أحد أفرع القبينتسب إلى قبيلة ت ِّ

ِّ هذه  صلها من بدر أ انح ائل الفالنية التي ب 
الد املغرب، فُتوُردب 

تنسب إلى قبيلتين عربية وفالنية إذ إن عقبة بن نافع ذلك املجاهد الكبير املعروف الذي فتح بالد املغرب  

بت له أوالدا، ولم  ة بن أبي سفيان, تزوج من ابنة ملك املغرب الذي أسلم, فأنجفي زمن الخليفة معاوي

نية، ولغة أبيهم عربية من قريش. وبهذا صارت القبيلة التي ينتمي  لغتها فال انت , وك يتكلموا إال بلغة أمهم

                                                                                                                              ه قال فيها: . وقد أثبت ذلك عبد هللا نفسه في قصيدة ل27إليها الشيخ عبد هللا بن محمد فودي ذات أصلين

ين إخوة ِّ أخوال الُفالنِّ
ُتوُردب 

َ
يٍص تفرعوا        ف ٍب فمن روم بن عِّ  لُعر 

وُر كانت          وعقبة َجد  للفالنين من عرب
ُ
 28أمهم َبجُّ َمـــــغُّ عُ ومن ت

  إن جده األعلى موس ى في املجد والعلم, إذ  ُعرفت أسرته بالَعراقة أسرته:
ُ
قومه ردحا من   , كان رئيسلُّ ُجك

. والعراقة  29كان لسبب نشر السالم وثقافته ، الزمن. ويذكر أن سبب هجرته إلى بالد الهوسا من فوتا تور 
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عمامه  متعلمة بدءا من األبوين مرورا بأخيه األكبر, وصوال بأ -باتقري -في العلم, ألن جل األسرة كانت 

لى ذلك في كتابه املسمى بـ " إيداع النسوخ فيمن أخذت عنهم  ار إا أشيديهم كم أوأخواله الذين تتلمذ على 

                                                                                                              .   30من الشيوخ"

 تعلمه:  

د عبر عن ذلك عندما  د فودي. وقمحم الدهءة القرآن على يد و اته العلمية بتعلم قرابدأ الشيخ عبد هللا حي

كان بصدد ذكر شيوخه الذين أخذ عنهم حيث قال: " وأولهم هو والدي الذي أخذت القرآن عنه، وهو  

ة إشمام ، وبعد الواو دال مهملة، وبعدها ياء ممالة. ومعناه في محمد ولقبه فودي بفاء مضمومة ضم 

عشر إلى أخيه وشقيقه األكبر  و في السن الثالثة د وهلوالوبعد ختم القرآن، أحاله ا  31نا: الفقيه"لغت

. ليبدأ معه مرحلة تعلم فنون العلم في شتى املجاالت، ثم إن شغوفه للعلم 32الشيخ عثمان بن فودي

ملعرفة األخرى من علماء  ن ينابيع أخرى بعد منبعي والده وأخيه، فأخذ فنون العلم وادفعه إلى االغتراف م 

عارف حتى نبغ فيها، وألف مؤلفات كثيرة سوف نأتي على ذكرها عند  شتى امل ع فيلتضلعصره فاكتمل له ا

نحو  إن شاء هللا. على أن نبوغه في العلوم العربية أقوى، وخاصة ال إسهاماته"،الحديث عن جزئية "

 والصرف. 

 

 شيوخه: 

شرب في قلب الشيخ عبد هللا حب العلم 
ُ
غف أو  يضاه أوالنهل من معينه، وليس ذلك فحسب, فإن أ

ُ
، ش

طر على التعمق في كل فن دخل غماره، وال أدل على ذلك من أنه كان يقرأ كتابا واحدا على عدد من  
ُ
ف

تاب )قطر الندى وشروحه( "على الشيخ  ليصل إلى فهم أوسع وأعمق، كقراءته لك ، العلماء بغية سبر غوره

على عبد هللا بن   ة ابن مالكالصأ خعبد هللا بن محمد ابن الحاج حسن. كما قر  عثمان بن فودي، ثم على

 .33محمد ابن الحاج سالف الذكر، وإبراهيم البرنوي, ومحمد بن عبد الرحمن املعروف بـ مج"

ن أخذت عنهم من الشيوخ" عددا غير قليل من شيوخه  ذكر الشيخ عبد هللا في كتابه: "إيداع النسوخ فيم

. لقد أورد أسماءهم مع ذكر  34ايحصيهم عددأن يع العلم عنهم، مع الشارة إلى أنه ال يستط الذين أخذ

                                                                                                                            الكتب أوالفنون العلمية التي أخذها عن كل منهم في قصيدته البائية التي بدأها بقوله:   

ـــــي   ح صا  يوخعِّ نظم ش  ــ ـــي    *   أولهم أبـ  معلمـنا القرآن وهـو مؤدبــ

وِّي وعمدتي   *  
ن   سراجي في علم الشريعة مذهبي    ومن بعده عثمان صِّ

ه وعلوم في هذه القصيدة والعلوم التي أخذها عنهم من  توحــيد وفق  وهكذا استمر في ذكر أسماء شيوخه

فقه وعلم القراءات والعروض والقوافي وغيرها  لم أصول الوع نطق تفسير وحديث ونحو وصرف وبالغة وم
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من العلوم والفنون التي كانت في متناول أيديهم آنذاك، فذكر منهم  ما يزيد على عشرين عاملا، وختم  

                                                                                                        له:  القصيدة بقو 

 علوما سواهم مشرقي ومغربي  *   وكم عالم أو طالب قد أفادني

 .35شآبيب غيث بالرض ى متحلب   *   سقى كلهم ربي ويسقي محبهم

ية املثالية في هذا القطر يمكن للقارئ أن يتراأى أو  من خالل هذا العرض املقتضب لهذه الشخص  

لشيخ عبد هللا الذي كان يلقب بعالمة  عرع فيها اوتر شأ البيئة العلمية التي ن -إلى حد ما  -له  تتكشف

ر بذره في أرض طيبة فأنبتته نباتا حسنا مما رشحه   السودان، فكانت هذه البيئة بمثابة سماد لزرع ُبذِّ

ر   ة، في وسط جموع من العجم، وفي ظل الوضع القمعي املستبد الملنزلة علمية نادر  وبِّ
ُ
ذي يقوده أمراء غ

 آنذاك.  

 طالبه:

ذ على يديه خلق كثير من طالب العلم من كل أنحاء املعمورة آنذاك، وال أدل على ذلك من أنه ما ألف  ملتت

مه، أو بتأليف كتاب آخر  كتابا ما في أي فن من الفنون إال أعقبه بتلخيص يساعد على استيعابه وفه

بيل املثال، تلخيص  س  لى. واألمثلة على ذلك كثيرة، منها ع36لطالبشرحا له، إذا اشتشعر صعوبته لدى ا

تلخيص  وسمى التلخيص بـ  بيتا، 1022الذي يتألف من الحصن الرصين في علم التصريف كتابه: 

كفاية ، لخصه وسماه بـ معاني التنزيل ضياء التأويل في . وعند ما كتب تفسيره املسمى بـ: الحصن الرصين

                                                                                                                          : ددلص وإليك ما قاله في هذا اان تفسير القرآن. ضعفاء السودان في بي

قراءات السبع  قرآن ضياء التأويل في معاني التنزيل, وكان حافال ببيان ال" ملا من  هللا علي  بإكمال تفسير ال

العربية والبالغة واألصول، وترتيب الغزوات والسرايا وغير ذلك   ، وبيان علوموعفر وبيان األئمة األربعة في ال

لهم   مما اليعرفه إال من طالعه مستحضرا ملا فيه, فضعف عنه لذلك الضعفاء, صرفت الهمة إلى تلخيصه

ة  لى ما ال بد منه من علوم العربية والبالغورش فقط، وعلى مشهور مذهب مالك، وع مبينا على رواية 

                                                                                             . 37لقصص"وا

يثبت أن الشيخ  يقي، يرى الباحث أنه من األهمية بمكان أن وقبل طي صفحات ترجمة هذا العبقري الفر 

حيث   اء التأويل في معاني التنزيل ضيسيره ، كما أثبت ذلك هو بنفسه في مقدمة تف عبد هللا, مالكي مذهبا

. 38وبيان األحكام الشرعية مع رعي مذهب مالك فيها, إذ هو مذهبنا في األحكام الشرعية الفرعية" قال: "... 

حة في لذين نهل من معينهم، وقد ذكر ذلك صران أيضا أشعريا عقيدة كسائر شيوخه ومربيه اكما كا 

وذلك بعد أن أورد أبياتا في قسم السمعيات، أعقبها ببيت يعبر  فسير، ح للت املفتامقدمة تفسيره املسمى بـ 

                                               فيه عن ذلك، حيث قال:                                                         
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   39دم مفيطريقه مقد    *     واألشعري مقدم جنيد                             

وأخا   داعية إسالميا وعاملا ربانيا وقائدا ميدانياوصفوة القول أن الشيخ عبد هللا بن محمد فودي كان 

في بالد م( زعيم حركة الصالح والتجديد السالمي 1817 – 1744هـ/1168شقيقا للشيخ عثمان فودي )

غربي، وهو إقليم يتوزع اليوم  ان الة في إقليم ما كان يعرف سابقا بالسودالهوسا الذي أسس دولة إسالمي 

ين نِّ ،  بين عدد من الدول في غرب أفريقية منها: نيجيريا والنيجر وأطراف من دول مالي والكمرون وتشاد وبِّ

دور  لدولة نيجيريا. وكان للشيخ عبد هللا ينة صكتو الواقعة حاليا في الشمال الغربي وكانت عاصمتها مد

وزيرا لزعيمها  فارسا من فرسان هذه الحركة و ذه، حيث كان ديد هبارز في نجاح حركة الصالح والتج

كان ركنا  وبعد تمام نجاح الحركة وميالد دولة صكتو الشيخ عثمان في التربية والتعليم والدعوة والجهاد، 

" واستمرت تحك من أركان هذه الدولة التي قامت ع ر  وبِّ
ُ
م البالد بمرجعية إسالمية حتى  لى أنقاض دولة "غ

مار البريطاني إلى املنطقة الذي بدأ يغزو أطراف الدولة حتى انتهى إلى العاصمة صكتو حيث  الستعمجيئ ا

 م.1903جرت مصادمات دامية أسفرت في النهاية عن سقوط الدولة عام  

         املجال بقوله: الشيخ عبد هللا ودوره في هذا   40يرياوقد وصف أحد الشعراء املعاصرين بنيج 

ـطـو يــقـمـع طـغـيانا وبالسطـر  اه الس  مـجاهـٌد صاحـب  يـف والقـلـم         بالـس 

ــُفـر  
ُ
ــاُع للـك ـهِّ الــقــمَّ ـقِّ

َ
ــل ــي 

َ
ـَمـاُد فـ ما عِّ ـلُ وزيـُر نـورِّ الـزَّ

َ
ط
َ
ـُم البـ  نِّ العالِّ

ـعـلـيـم في يده          يـغـزو وزارتا الحـرب وا ـى مـنــتهى الـُعُمـرلت   ويكتب حـت 

ــر ـاهــٌد مـج
ُ
ــك  الـــنُّ

ٌ
ـارة ــاُر طــاغـــيــٍة زج  ـاُل ألــويــــٍة         قــه   زاهــٌد حـم 

ٌد وحـرٌّ عـنـده اجـتـمـعا         في  انِّ َبـر  ٌد وفي الـهيجى كمستعـر     ضد  مِّ َبر 
 
ل ِّ
     الس 

  العربية واإلسالمية.    سهاماته في العلومإ. 4       

إخطار أو إحاطة القارئ بمجمل املجاالت التي كتب فيها الشيخ عبد هللا، وكذلك   يد جدا هنا ولعل من املف

 سالمي بصفة خاصة.  عدد أعماله أو مؤلفاته إجماال قبل التركيز على مجالي العربي وال 

 أما املجاالت فكالتالي:

علوم الحديث.  . 3خمسة.  . عدد الكتب:علوم القرآن. 2ب: تسعة. . عدد الكتاللغة العربية وآدابها. 1

السياسة  . 6عدد الكتب: ثمابية.  الفقه. . 5عدد الكتب: خمسة. أصول الدين. . 4عدد الكتب: أربعة. 

عدد الكتب: اثنان   اآلداب اإلسالمية واألخالق والسلوك.. 7. عدد الكتب: عشرةالشرعية واإلدارة. 

 عدد الكتب: أربعة.والغيبيات.  لك واملنطقالف. 9عدد الكتب: سبعة. خ والتراجم. التاري. 8وثالثون. 

ها   وأما عدد مؤلفاته، فإن املؤرخين اختلفوا فيها. فبعضهم قالوا إنها تبلغ مائة وسبعين كتابا، والبعض عدَّ

و تدقيق ما  ل هذا الخالف يعود إلى طريقة تمحيص أ . ولع42. وآخرون قالوا تسعة وتسعين41ونيف بمائة
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. 43البعد, كما حدث ألخيه وشقيقه األكبر الشيخ عثمان بن فودي يد عنها كلينسب إليه من أعمال هو بع

 هذا، ولم نذكر ما كتبه باللغة الفوالنية أو الهوسا. 

 ليه الباحث فيدورحول محورين: أما لب موضوعنا الذي سيركز ع 

 مية. ر الثاني: اسهاماته في العلوم السال سهاماته في العلوم العربية. املحو إ:  املحور األول 

ار الباحث في استعراضه خمسة كتب فقط من كل من املحورين. وسيرتبها حسب التسلسل  وسيخت

 التاريخي. كما وستكون طريقة عرض الكتب على النحو التالي: 

 لكتاب. تاريخ كتابته.  امللخص عنه. اسم ا 

 سهاماته في العلوم العربية. إ األول:  املحور 

 .م1801هـ/1216كتابته:   الحصن الرصين. تاريخ. اسم الكتاب:  1

بيتا من بحر الرجز. واشتمل أيضا على مقدمة    1022يشتمل الكتاب على  امللخص عن الكتاب:    

والعالل  ي عالجها الكتاب: تصريف األفعال واألسماء وفصول وأبواب وخاتمة. من املوضوعات الت 

التجاني. الطبعة وتاريخ  هللا اليساربخط مغربي للناشر املحلي الحاج عبد  ل. توجد نسخة للكتابا بدوال 

مخ ع:  تحت رقم اليداع:  ، النشر)بدون(. وتوجد نسخة مخطوطة أيضا له بدار الوثائق صكتو

1/26/115 .                                                                                                                        

 .م1811هـ/1226 صن الرصين. تاريخ كتابته:تلخيص الح: . اسم الكتاب2

ويشتمل على   ، الكتاب عبارة عن تلخيص لكتاب الحصن الرصين سالف الذكر امللخص عن الكتاب: 

  واشتمل الباب األول على عشرة  ،موضوعهخاتمة. ففي املقدمة, حدد معنى علم الصرف و مقدمة وبابين و 

ن فيها أبنية الفعل وتصار  وذكر فيها أبنية االسم   ،الثاني اشتمل على سبعة فصول  يفه, والباب فصول, بيَّ

سخة  . توجد منه ن.وتصاريفه. وأنهى الكتاب بالخاتمة التي تحدثت عن التصريف الذي لتحقيق اللفظ

ُموَدا( مخطوطة مصورة من نسخة الحاج سليمان بن
َ
َرا ن و 

َ
وهي غير   ، ثائق صكتوفي دار الو  ،علي )ق

 .44مصنفة

 .م1813هـ/1228 ين الورقات بجمع بعض ما لي من األبيات. تاريخ كتابته: تزيالكتاب: . اسم 3

اشتمل على تسع عشرة   إذ ، تاب بمثابة ديوان الشيخ عبد هللايعتبر هذا الك امللخص عن الكتاب:    

ير  وصوال إلى الرثاء وغ ، عارك والغزواتختلفة, بدءا من املدح, مرورا بوصف املمناسبات م   قصيدة في

م  أبي بكر امللقب بـ ذلك من ا
َ
ألغراض الشعرية املختلفة. توجد نسخة بخط مغربي للناشرين املحليين َمال

ق  هـ. وهناك نسخة مخطوطة أيضا بدار الوثائ1383 ،بابي وشريكه الحاج عبد الرحمن بن عثمان صكتو
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السالمية  ز الدراسات وتوجد نسخة أخرى مخطوطة بمكتبة مرك  ،1/22/201مخ ع: صكتو, رقم اليداع: 

 .19/1/ 135تحت رقم اليداع: ،بجامعة عثمان بن فودي صكتو 

      .م1820هـ/ 1235 تاريخ كتابته: النفحات البشرية شرح القصائد العشرية. . اسم الكتاب:  4   

   عبد الرحمن الغازي      بية ألبي زيدالكتاب عبارة عن تخميس القصائد العر  امللخص عن الكتاب:       

"ولكن الشيخ رأى صعوبة مفرداتها بعد التخميس, فشرحها شرحا أدبيا وبالغيا ولغويا ونحويا  الزهد, في

                 .1/99/433مخ ع: اليداع:  . توجد نسخة منه بدار الوثائق صكتو تحت رقم 45وصرفيا"

  .هـ1237تاريخ كتابته:  حو والتصريف.البحر املحيط في الن. اسم الكتاب:  5

الكتاب عبارة عن منظومة في النحو والصرف, وتعتبر كبرى املنظومات في هذا   عن الكتاب:  امللخص     

دمة وأربعة فصول وخاتمة. "ويبدو أن  بيتا. وتشتمل على مق 4245إذ تتألف من  ، املجال حسب علمنا

ي ذلك  ك مستعينا فموز واالختصار الشديد أللفية ابن مالعبدهللا قد قصد بهذه املنظومة فك الر الشيخ 

بالشروح العديدة التي اطلع عليها على ألفية ابن مالك ومستفيدا بصورة مباشرة من كتاب جمع الجوامع  

حاج عبد هللا  للناش املحلي ال ،سخة في مجلدين بخط مغربي. توجد ن46للسيوطي وشرحه همع الهوامع" 

و بدار  مد املجيلي وتوجد نسخة مخطوطة مصورة من نسخة مح م.1977اليسار التجاني, 
ُّ
بل

 . 47الوثائق,صكتو, غير مصنفة

 سهاماته في العلوم اإلسالمية. إ املحور الثاني:  

 م. 1794هـ/1209املفتاح للتفسير. تاريخ كتابته: . اسم الكتاب:  1

عليه كتابا النقاية والتقان في عبارة عن منظومة, نظم فيها ما اشتمل الكتاب امللخص عن الكتاب:    

وطي. ويعتبر هذا الكتاب من أكبر وأوسع ما كتبه الشيخ عبد هللا في مجال علوم  للسي القرآن  علوم

كتبة مركز الدراسات السالمية  غير مصنفة. وبم ، . توجد نسخة مخطوطة بدار الوثائق,صكتو48القرآن

 . م21/107/1986م دتحت رقم اليداع:   ،بن فودي صكتو جامعة عثمان

 م.1796هـ/1211سائط الفوائد الجميلة. تاريخ كتابته: ئد الجليلة وو الفرا. اسم الكتاب:  2

يتا من بحر  ب 393وتتألف أبياته من  ،الكتاب عبارة عن منظومة في علوم القرآنامللخص عن الكتاب:     

           أبواب كالتالي:الرجز. اشتمل الكتاب على سبعة 

  ، ي: ويندرج تحته سبعة فصول وخاتمة. الباب الثانول: تحدث عن نزول القرآن وترتيب سورهالباب األ   

 ويندرج تحته ثالثة فصول وخاتمة.  ،تحدث عن قراءة القرآن. الباب الثالث: تحدث عن خط القرآن
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 تعليم القرآن. الباب الخامس: له فصل  تحدث عن ،ويندرج تحته أحد عشر فصال وخاتمةالباب الرابع: 

وله ثالثة  ، سادس: تحدث عن أحوال القرآنرآن. الباب الوتحدث عن أحوال حاملي الق ،واحد فقط

 فصول وخاتمة. ثم اختتم املؤلف الكتاب بالباب السابع الذي ذكر فيه فضائل القرآن. 

وبمكتبة   .1/26/113مخ ع: داع: تاب توجد بدار الوثائق صكتو, تحت رقم الينسخة مخطوطة من الك

رقم اليداع: م د تحت  ،دي صكتولدراسات السالمية جامعة عثمان بن فو مركز ا

   م.22/1/1986/,21/86

ُنو
َ
   نيجيريا, ثم نشره مطبوعا -قام بتحقيق وشرح الكتاب الدكتور عبد العلي عبد الحميد بجامعة بايرو ك

ار التجاني كنو يضا بتحقيقه وشرحه لنيل  حيريا. وقام الحاج يوسف عبد الكريم أني -الحاج عبد هللا اليس 

 نيجيريا.  -جامعة عثمان بن فودي, صكتو ،لعربية بقسم اللغة العربيةيا في اللغة االشهادة العل

 م. 1812هـ/1227خالصة األصول. تاريخ كتابته: . اسم الكتاب:  3

وقد استفاد املؤلف في تأليف هذا   ،قهالكتاب عبارة عن نظم في أصول الفالكتاب:  امللخص عن 

 24/18ومسطرته  ،خمس وخمسين صفحةي. يقع الكتاب في وطيسلبالكوكب الساطع لإلمام ا الكتاب

ومتوسط سطور صفحاته ثمانية أسطر. اشتمل الكتاب على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة. تحدث   سم. 

أربعة  ويندرج تحته  ،تحدث عن األصل النقلي االصطالحات املتعلقة بالفن, والباب األول  املقدمة عن  في

والرابع,   ،ويندرج تحته فصالن ، دث عن القياسوالثالث تح ،األصلوالثاني تحدث عما تضمنه  ،فصول 

وصفات   والخامس واألخير تحدث عن االجتهاد ، ويندرج تحته أربعة فصول  ، تحدث عن االستدالل

نسخة مصورة من الكتاب   ،صكتو ويندرج تحته فصالن. توجد بدار الوثائق ،هداملجت 

                                                                         .49مصنفةغير  وهي

 م.1822هـ/1237كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن. تاريخ كتابته: . اسم الكتاب: 4  

كما سبقت   ،يللكتاب: ضياء التأويل في معاني التنز  الكتاب عبارة عن ملخصامللخص عن الكتاب:      

  ، صفحة 395ويشتمل الجزء األول على ، ن منفصلينة األولى للكتاب تقع في جزئيالشارة إلى ذلك. الطبع

سورة مريم إلى  صفحة ويبدأ من 432والجزء الثاني يقع في  ، ويبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف

راهيم حامد بتحقيق ودراسة الجزء  ور ثاني موس ى أياغي والدكتور حامد إبسورة الناس. وقد قام الدكت

نيجيريا. الطبعة والتاريخ )بدون(.   -كانو ،ته دار األمة لوكالة املطبوعات ونشر  ، ل والثاني على الترتيباألو 

قدمها ُمودي   ، صكتو ،امعة عثمان بن فوديج ،بقسم الدراسات السالمية  وتوجد نسخة أخرى محققة

 
ُ
ي لنيل درجة الدكتوراه في السالمش وهي  ،ر الوثائق صكتويات. وتوجد نسخة مخطوطة منه أيضا بداونِّ

 فة. غير مصن
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السبيل املعين على املرشد املعين على الضروري من علوم الدين. تاريخ كتابته:  . اسم الكتاب: 5

 م.1823هـ/1239

سم. ومتوسط سطور   17×  23ه ومسطرت ، صفحة 125يحتوي الكتاب على لكتاب: امللخص عن ا  

لضروري من علوم ر لكتاب املرشد املعين على ارون سطرا. والكتاب عبارة عن شرح مختص صفحاته عش 

ن    ر  نِّ الدين ألبي محمد عبد الواحد بن عاشر. توجد نسخة مخطوطة مصورة من نسخة الحاج إبراهيم )بِّ

( بدار  ِّ
ب   .50الوثائق صكتو, وهي غير مصنفةكِّ

 من أعماله.  ذجو . نم5 

  ، عبد هللا   ة من مقتطفات من أعمال الشيخيرى الباحث أن يكلله أو يدبجه بديباج ،استكماال لهذه املقالة

وذلك لعطاء القارئ فرصة رؤيته في السطور. فإليك مقتطف من قصيدة قالها لإلعراب عن ابتهاجه عن  

ُزو( الذي كانما حدث من موافقة أ  ور 
ُ
افق  ه، فو توا يقومون بنشر الدعوة تحت سلطمير غوبر )َباَوا َجن  غ

ودي )األخ األكبر للشيخ عبد هللا(  ومن بين  م بها إليه الشيخ عثمان بن فهذا األمير على املطالب التي تقد 

انت هناك قيود في هذه املطالب إطالق حرية الدعوة للشيخ وحرية التدين للرعايا داخل إمارة األمير وك 

قيام بالوعظ والتعليم ونشر الدعوة  ها األمير فتم سحبها، فمنحهم حرية الحرية التدين والوعظ  وضع

فسر بذلك الشيخ عبدهللا فقال   ،في جميع أرجاء مملكته ، د أو شرطلنصح للناس وإرشادهم بدون قيوا

بيتا. لكن الباحث سيقتصر   19ن القصيدة تعبيرا عن سعادته وسروره  بذلك، وهذه القصيدة مؤلفة م

 ا وذلك التزاما بعدد الصفحات: على جزء منه

 تـــــزول*        على نعم علينا ال  ـــحمد هللا أبدأ ما أقـــــول       بـــــ

 على خير الورى صلوات ربي       *        شفيع الخلق إذهالت حــبول 

ـــــرا        *        ب ــ  حار الجود غيرهم ضحول وأصحاب له واآلل طـ

 ثم هم شــــبول  ســـــول        *        هو الضرغامرجال هللا أنصار الر 

 ف تئول لها نــــــصول قطعا        *        بأسيا هم قطعوا رءوس الكفر 

 فيا رحمن عفوا من ذنوب           *        فبحرالجود منك لــه شــــمول 

ــــمول *        إذا قــمنا تـــلوذ بـــ        وشفع فــي خطايـانـا نبينا   
ُ
 ه ط

 ـا هــبت قـبول *        مـع التسليم مـــ          عليه وآله صلوات ربـــي 

 ات الفقير            *         وبغيته من املولى القبول وقد كملت أبي

من بوافر وزن يقول           *         مفاعلتن مفاعلتن فعول  ظِّ
ُ
 .51ن
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 . الخاتمة. 6   

ودي في العلوم العربية والسالمية  ضوء على إسهامات الشيخ عبد هللا بن فحاول هذا البحث تسليط ال

مرورا   ،السالمية صكتوم واللغة العربية في نيجيريا والنبذة عن دولة تدئا بالحديث عن دخول السال مب

  م العربية والسالمية، وصوال إلى ذكرنموذج ترجمة الشيخ عبد هللا بن محمد فودي وإسهاماته في العلو ب

رب وغيرهم من األفارقة  الشيخ عبد هللا في كتابات الباحثين ع أن حظ  من أعماله. وتوصل الباحث إلى 

من مصادر   ه قلة ما يمتلكون يعود إلى ذلكلعل و  ، للغاية قياسا بالتراث العلمي الضخم الذي تركهشحيح 

السالمية ومعهم  ومراكز البحوث في الدول العربية و  لجامعاتيناشد الباحث اومراجع ألعماله. و 

  ،الباحثين 
ُّ
اكز الدراسات  وغيرها من مر  ،نيجيريا -صكتووا وجوههم شطر جامعة عثمان بن فودي بأن يَول

فيما يتعلق   ، ففيها ما يشفي غليل الباحثين والدارسين ، وُدور الوثائق خاصة في صكتو ،السالمية والعربية

 . ي السودانيعربقري الفريقي الذي اشتهر بـ لقب: العلمي القيم الذي خلفه هذا العمالق والعببالتراث  

 :  والهوامش  ع املراج

بحث   .م2004إلى  1960ة العربية في والية كدونا من عام االستقالل الحركة األدبي. عمر آدم محمد، 1

دكتوراه في اللغة  جامعة عثمان بن فوديولنيل درجة ال ،العلياكلية الدراسات  ، قدم إلى قسم اللغة العربية

                                                                                  .        7م. ص.2008العربية, 

  ة الدوليمقال قدم في الندوة  ،في نيجيريا تاريخ اللغة العربية. عمر آدم محمد وطيب مصطفى محمد، 2

التعاون مع املجلس الدولي للغة ية الجمعية الدولية ألقسام العربية بتحت رعا للغة العربية في أفريقيا،

 عبر تطبيق "زوم"  2120يوليو  1يونيو والخميس   30خالل يومي األربعاء  ية،العرب

 مليون نسمة  173جيريا أكثر من تقرير: عدد سكان ني .3

 ويكيبيديا -اإلسالم في نيجيريا  .4 

    بتصرف.   21مرجع سابق، ص.  الحركة األدبية العربية في والية كدونا. عمر آدم محمد، 5  

 ر. بكي لي  أبلثقافة العربية في نيجيريا، ملؤلفه عنقال عن كتاب ا 8. املرجع السابق، ص 6 

 . 9ع السابق, ص . عمر آدم محمد، املرج7

 .14م. ص 1972مؤسسة عبد الحفيظ  الباسط بيروت،   ،الثقافة العربية في نيجيريا. علي أبوبكر، 9

 . املرجع السابق, الصفحة نفسها. 10 

رة،  القاه –يع ختار السالمي للطباعة والنشر والتوز ، امل املد اإلسالمي في أفريقياجالل عباس، محمد . 11

   يسير.  بتصرف 10ص: 1م ط: 1978
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. محمد بل
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يف مدح الشيخ  يميتهدراسة حتليلية ملاملوسيقى الشعرية لدى القاضي آدم عثمان 
 طاهر عثمان بوتشي 

عدإد:    إ 
 1د. انرص أ محد صكتو  . أ  

 احملاضر بقسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي، صكتو نيجرياي
 2احلسن ش يحو َملرِّىي و 

 ية غومىب نيجرياي الو شعبة اللغة العربية قسم اللغات اجلامعة الفدرالية كاشرى، 
 ملخص البحث 

ه تتكامل العناصر لتعدي وظيفة  ، بي الشعر  النص   تعد املوسيقى الشعرية من العناصر الهامة في بنية 

كان   ،تساعد على معرفة مدى صدق الشاعر في عواطفهوأنها  ،الشعر في تحريك الشعور واالنفعاالت

  والقافية  أبهة وجاللة، وزناختيار  إلى هداه ،مغالشاعر القاض ي آدم عثمان يتمتع بإحساس عميق بالن

وظهر إبداعه في استخدام   ،اهر عثمان بوتش يفي قرض ميميته ملدح الشيخ ط طابق النغمية الكاملةت

وبيان كيفية توظيفها   حاولت املقالة إظهار هذه املهارة ة في القصيدة.بعض الظواهر املوسيقية الداخلي

 . في قالب موسيقي

Abstract: 
Poetical music is considered one of the most important elements of the structure 

of poetical text, it compliments orther elements in fulfilling the  function of the 

poetry such as stri feeling and emotion also help to identity how sincere fear to 

the poet,   in his emotions Alqadhi Adam Usman have a depth of melody this 

what guided him to search the meter  of poem of majesty and rhyme that marches 

the full tunes in his praise  to Sheikh  Dahiru Usman Bauchi. His creativity 

appeared in the use of some internal music phenomena. This paper  try  to brig 

out this artistry and how to hired it in musical templates. 
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 مقدمة 

دنا محمد وعلى آله وصحبه ومن  ب سم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين سي 

 بإحسان إلى يوم الدين. تبعهم

ا املوسيقى فهي من أهم األس  ن الشعر في األصل إنشاد احتوى على كثير  تي يقوم عليها الشعر، إذ أ ال سأم 

ء واختيار الحروف واأللفاظ والعبارات، واختيار  از من خصائص املوسيقى، خاصة اإليقاع وتداخل األج

ا األوزان والقوافي.  ، خاصة في األدب العربي، فإنه عنصر جوهري في تشكيل فليست املوسيقى عنصرا ثانوي 

مل بقية العناصر  شعري، يقوم بوظيفة مع غيره من عناصر تشكيل النص الال صالن
 
شعري، فهو يك

 
 
 كان ذا وشائج بالصورة الشعرية وتقنيات الشكل بصفة خاصة وبلغة م  ويؤازرها في الوقت نفسه، ومن ث

 النص الشعري بصفة عامة. 

صيدة القاض ي آدم عثمان التي مدح بها  قفي املقالة دراسة نوعية املوسيقى املستخدمة في ان لباحثيحاول ا

 . وتجري الدراسة تحت النقاط التالية:  "الشيخ طاهر عثمان بوتش ي" شيخه 

 . مقدمة   -

 . التعريف بالشاعر  -

 .ودراسة موسيقية للقصيدة عرض  -

 الهوامش واملراجع.  مع الخاتمة   -

 التعريف بالشاعر 

سمىمن مدينة غومبى  م في قرية قريبة1962ولد الشاعر القاض ي آدم عثمان سنة 
ُ
اُوو  ت ْنِغر   Bulaُبول  ج 

Jangirawo ة وعلمية خالصة. فدرس عند  ينوعاش بين نخبة من العلماء آباء وأجدادا وترعرع في أسرة دي

ة، أخذ عنده ال في أيدي   ل الكتب املتداولة قرآن ومبادئ الفقه املالكي واللغة من خالأبيه علوما جم 

 1ن العلماء والطالب ذلك الحي

ر العلم والدين،  ِ الشاعر أن نشأ في بيئة علمية ودينية تقد 
 
أتاح له ذلك فرصة  ف فقدوكان من حسن حظ

را، فبعد أن تعلم عند أعلليبدأ تحصيله ل
 
بيه أساسيات الفنون اإلسالمية، أخذ يتعلم ويدرس عند  لم مبك

بمدرسة العلوم العربية   التحقو  .اء حتى حصل على قدر كبير من العلوم اللغوية والدينيةنخبة من العلم

يعة  ر شفي جامعة عثمان بن فودي صكتو بالتخصص في ال وواصل دراستهم، 1979عام  منهابكنو وتخرج 

  2م.1987تدرب في مدرسة القضاء النيجيرية ونال شهادتها عام  ثمم، 1986عام  وتخرج منها والقانون 
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ب الشاعر في املناصب الحكومية بوزارة العدل مل
 
دة ثمان سنوات، ابتداء من نائب املسجل، واملدعي  وتقل

ن  نائب املسجل العام للمحكمة االستئنافية العليالح  بوالية بوتش ي، ثم  تخلى عن الوظيفة   اكومي إلى أن عي 

انتخب عضوا في املجلس  و لسياس ي في السلك ا انضم  في املحكمة وأسس مكتبا للمحاماة، وفيما بعد 

مبى، وحصل على منصب رئيس  م، ثم  انتخب ممثال في برملان والية غو 1999ام ع التشريعي لوالية غومبى 

  3قاض في املحكمة الشرعية االستئنافية لوالية غومبى.  نم. وهو ال 2003م إلى 1999املجلس ملدة ما بين 

كتسب ثقافة متعددة األطراف، إذ حصل على الثقافة  ومن هذه التفاصيل يظهر للقارئ أن الشاعر ا

رات االجتماعية التي اكتسبها في مزاولته  مية العربية في بداية جولته التحصيلية، إلى جانب املها اإلسال 

 السياسية التي خاضها.   تللمحاماة وفي الحركا

نه ذلك
 
ظهرت هذه الثقافة   يثحثقافة واسعة ومزدوجة وتجربة عميقة في الحياة،  الحصول على وقد مك

. وقد نظم الشاعر القصائد الكثيرة في أغراض  يكل وضوح وجالءدبية أل والتجربة واألفكار في إنتاجاته ا 

مدح   هوالشاعر  فيه االجتماعية. وأكثر ما نظم  ل مختلفة؛ كاملدح والرثاء والتهنئة والسياسة واألحوا

ومن شعره قصيدته امليمية التي مدح بها الشيخ   الشيوخ حيث ظهرت أفكاره الصوفية واتجاهاته الدينية.

 ان بوتش ي والتي هي محور املقالة. مطاهر عث

 عرض القصيدة 

ترحيب صاحب الفضيلة  يقول الشاعر في تقديمها "قصيدة 1991\4\21نظم الشاعر هذه القصيدة يوم 

شهر رمضان الكريم   الشيخ طاهر عثمان بوتش ي لرجوعه من كدونا بعد اختتامه لتفسير القرآن الكريم في

 م". 1991م اهـ. املوافق لشهر نيسان ع1412لعام 

ة القافية من البحر البسيط في  بيت. وهي من أروع قصائد القاض ي وأسلسها وأرقاها   100والقصيدة ميمي 

 كثرها رونقا وأجمعها أغراضا. أو عبارة 

على هللا تعالى الذي بيده الحكم  وبدأ بالثناء مدح الشاعر شيخه الشيخ طاهر عثمان بوتش ي في القصيدة، 

 يدهم. فيقول:ح الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حين ذكرهم وذكر سد والقضاء ثم  أردف بـم

م 
 
ك م والح 

ْ
 ذكر منك فم؟ لاوهل يحرك دون  ُُ ربي تعاليت أنت الحك

 أنى تـؤود ومن أوصـافك القدم؟ وعم  ملكك باألكوان تحـفــظها 

 من غير أمرك ربي ال يراق دم  خالصة   عبادة الخلق للرحمان

ه في اللوح ذا القلم  لبُّ يـــدركه  أحاط علمك ما ال  أعجب بما مج 

م:  
 
 يقول في مدح الرسول صلى هللا عليه وسل

 م اإلشراك ينصــرمء ومـن ** أنواره ظلاينور الهدى وإمام األنب 
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 ـرم وهو األمين عظيم الخلق سيدنا ** محمٌد خير من يعزى له الك

 لبعث إذ يجم اأتى أخيرا وفاق الـمرسلين له ** فضل الشفاعة يوم 

وبعد أن استغرق عشرين بيتا في الثناء على هللا تعالى والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم  

 موضوع القصيدة؛ وهو مدح الشيخ فقال:  م أخذ في صمي

 شيخ الشيوخ ونسل من بني كرم ** ومن كراماتك القرآن والحكـم 

ى بذل آسه   ــرم خوهللا أسس  بالقرآن مــجدكـم ** وهل ُيساو 

فالشيخ إمام لألئمة وعالم بالقرآن وشريف في نسله وسيرته. وقوله "آسه خرم" يعني: فارغ  

، يريد حكما أفنى دعوة الخصوم. ثم قال خمسة عشر بيتا هجا بها مناوئي  ينالقلب. و"األرم" هو الفا

 شيخه، ومنها: 

اال بمصحفه ما زال جارك ح   ذب الذباب عن املكتوب أو يهم  م 

 وعندنا منك هذا الوحي مـــختتم  ارتفعت  ف لو بالكلئتلك املصا

 ثم  يعود إلى مدح الشيخ فيعظم قدر الشيخ وأصله، يقول: 

 ت ساكنـه ** وأنت فرد ومن عاداك منهـزم ببيت أن رأعظم وأطه 

 تسلم له تنـم خير السالح سالح الوحي تملكه ** يا صافر اليد! إس

لصالة والسالم على النبي صلى  دة حيث ختمها بالدعاء واي يمدح شيخه إلى آخر القص  هكذا مض ى الشاعر

م، ولم ينس أن يضم شيوخه في هذه الخاتمة، قال: 
 
 هللا عليه وسل

ْل لشيخي العمر ثم  زدن  اي  له الكرامات أنت  النـــور  والقدم  رب طو 

ر الفـــاق واهد ب ـــبعلمه نو   قوم الــلداد وأنت  القادر الــعــلــم ه الـ

 ومـــن أطاع ألهـل  هللا يغــتـنــم ع لي صـــدري لطــاعتهتوس   وأن

 يختتم  شمس وما صيم فرض حين يا رب صل على املختار ما طلعت 

 تنالهم رب مــالــم تــنــســف األكم  وآلــــه وصــحــاب ثم  من تــبعـــوا

 برهام وارثه ذي الفيض هو الــكتم  الختم التجاني وعن  رض ى اإلله عن

يسأل هللا  الشاعر ويدعوه أن يصلي على النبي ما دامت الشمس تطلع وما أقيمت الفرائض، ويضم أل  

م بإحسان، ثم يدعو هللا أن يرض ى عن الشيخ التجاني خاتم الوالية وعن وارثه  ه عالبيت والصحابة ومن تب

 صاحب الفيضة وهو كاتمها.  الشيخ إبراهيم الكولخي
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  يدة املوسيقى الشعرية في القص

املوسيقى تذكر وتؤنث لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آالت الطرب. وعلم املوسيقى علم يبحث  

 4حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال األزمنة املتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن.  نمفيه عن أصول النغم  

لحروف في الكلمة، وعن تآلف ت ا ألدباء والنقاد فهي: "اإليقاع الناتج عن تجاور أصواأما املوسيقى عند ا

ى هي ة أخر ر اأو بعب 5عثة من أنغام األوزان والقوافي في الصياغة الشعرية".الكلمات في العبارة. واملنب

القوافي وحروف  "اإليقاع في النص األدبي الناتج عن اختيار الحروف، وتأليف العبارات، وأنغام األوزان و 

." ِ
 6الروي 

عر في األصل إنشاد احتوى على كثير من  يقوم عليها الشعر، إذ أن الشتي املوسيقى من أهم األسس ال

األجزاء واختيار الحروف واأللفاظ والعبارات،   خصائص املوسيقى، خاصة اإليقاع واالنسيابية وتداخل 

 واختيار األوزان والقوافي.  

ا، خاصة في األدب العربي، فإن موسيقى اعلى ذلك فليست املوسيقى  ر العربي عنصر  لشععنصرا ثانوي 

ة مع غيره من عناصر تشكيل النص، فهو يكمل بقية  جوهري في تشكيل النص الشعري، يقوم بوظيف

م  كان ذا وشائج بالصورة الشعرية وتقنيات الشكل بصفة  هر العناصر ويؤاز 
 
ا في الوقت نفسه، ومن ث

   7لشعري بصفة عامة. خاصة وبلغة النص ا

فيها املوسيقى الخارجية الناتجة عن الوزن الشعري التي تتفاعل  يقىإال باملوس  وهذا ال يتأتى للشعر

ل التعبيري، بكافة مجاالته بدأ بتضامن  نلوالقوافي، مع املوسيقى الداخلية املنبثقة من جوانب ا ِ
 
سق املشك

 اء بتشابك الجملة بالجملة.  وانته الصوت إلى الصوت، وبتعانق الكلمة بالكلمة

قق على مستويتين: مستوى الوزن والقافية، أو ما  م أن املوسيقى الشعرية تتحنفه على ما تقدم من البيان 

 ظ، أو ما يسمى باملوسيقى الداخلية. ا فيسمى باملوسيقى الخارجية. ومستوى جرس األل

 املوسيقى الخارجية 

في   جيةلقافية، والوزن والقافية هما دعامتا املوسيقى الخار أما املوسيقى الخارجية فتنحصر في الوزن وا

العربية العمودية، ال يمكن أن يقوم بناؤها إال   الشعر العربي وهما ركنان أساسيان من أركان القصيدة 

  8حجر األساس في موسيقاها الخارجية التي يقيمها علم العروض وحده.  عليهما، وهما 

يره بأنه ن غظ في إيقاع موسيقي خارجي، حيث يتميز الوزن الشعري ع والوزن الشعري هو انتظام األلفا

األسباب واألوتاد والفواصل وتكرارها على نحو   وزن عددي، بتعاقب الحركات والسكنات التي تشكل 

 9وى عدد حروف هذه املقاطع من أزمنة النطق بها في كل  فاصلة من فواصل اإليقاع. اسمنتظم، بحيث يت
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ي بسيطا ألن األ  امليمية في نظم هذه قد استخدم الشاعر  اب انبسطت في أجزائه  سببحر البسيط، وسم 

ي لذلك بسيطا. السباعية، فحص  ل كل منها سببان، فسم  أي تواليها في مستهل تفعيالته  10ل في أو 

ه وضربه في حالة خبنهما، إذ تتوالى فيهما ثالث حركات  ية، وقيل النبساط الحركات في عروضعاالسب

ْن 
ُ
ِعل

 
 (. وتفعيالته التامة تأتي على: )ف

 لن مستفعلن فاعلن.فاعلن ** مستفعلن فاع علنمستفعلن فاعلن مستف

العروض مخبونة والضرب   وله صورتان: األولى أن تكون العروض مخبونة والضرب مثلها. والثانية أن تكون 

 .  روض مخبونة والضرب مثلهامقطوعا. واختار الشاعر الصورة األولى التي تكون الع

دنا  ق سـي 
ْ
ل
ُ
 له الــكرم عزى محمد خير من ي وْهو األمين عظيم الخ

 يكون تقطيعه كالتي:

 وهوألمي  نعظي  ملخلقس ي  يدنا     محممدن  خيرمن  يعزالهل  كرمو   

 //ه//ه /ه//ه /ه/ه//ه ///ه    ه/ه//ه ///ه /ه/ه//ه ///ه /

 ن  فعلنمستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن    متفعلن  فاعلن  مستفعل

 املة   ساملة   مخبونة   س   ساملة  مخبونة   ساملة  مخبونة     مخبونة 

ة تجاه شيخه الشيخ طا ي  ِ
. يتفق هذا  رهفبحر البسيط يتسع لكثير من املعاني، اختاره الشاعر أفكاره الِجد 

ظوم منه  على املن مع قول علي جندي في هذا البحر: يعد البسيط من بحور الجزالة والفخامة، فيغلب 

من أعظم البحور الشعرية العربية أبهة  الطيب "فالبسيط  يقول عبد هللا 11الرصانة واملتانة وشدة األمر. 

  12وجاللة" 

دة من هذا البحر التام مع طول القصيدة. يص ومما يعجب القارئ به، مهارة الشاعر في نظم هذه الق

بعد تتبعه للقصيدة أن أكثر تفعيالتها  ه قلة الزحافات في وزن القصيدة، وقد ظهر للباحث وأعجب من

ا. ويبدو أن وزنها ال يخرج عن الزحافات الجائزة، و لة ساملة إال قلي  املستحسنة.جدًّ

 د منه فم اجأغلى املدائح أحلى ما أجود به   واملدح أفضل جود 

 أغللمدا ئحأح الماأجو دبهي    وملْدحأف ضلجو دنجادمن هفمو 

 /ه/ه//ه ///ه /ه/ه//ه ///ه   ه/ه//ه ///ه /ه/ه//ه ///ه   /

 علنمستفعلن فعلن مستفعلن ف     علنمستفعلن فعلن مستفعلن ف

 ساملة  مخبونة  ساملة مخبونة   ساملة  مخبونة  ساملة مخبونة   
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 "فعلن"الثانية لوال زحاف الخبن الذي أصاب التفعيلة  اد يكون البيت ساملا ك ييتضح من هذا التقطيع 

ت  من النغما اعنو عر القارئ ، ويش"فاعلن"بدال من  "فعلن"عيلة السادسة ، والتف"فاعلن"بدال من 

 املوسيقية الناتجة من هذا الزحاف. 

 القافية 

الكالم شعًرا حتى يكون له وزن وقافية؛   ىم أما القافية فهي شريكة الوزن في االختصاص بالشعر، وال يس

ان  ية رائعة، فبقدر ما يكون فيها من حروف  في الشعر. فالقافية تعطي الشعر نغمة موسيقفهما أساسي 

وتحدده، وتشد البيت شدا قويا   ون لها من إيقاع موسيقي متميز، كما أنها تضبط املعنىك يا ملتزمة بقدر م

نت محلولة مفككة. ووضوحها السمعي وبروزها الصوتي جعل منها  اكبكيان القصيدة العام ولوالها ل

 . قافية ويراد بها القصيدة أو القوافي ويراد بها الشعرملمحا كاشفا ومعلما داال بحيث تطلق ال

ا قال الخليل بن أحمد الفراهيدي هي: من آخر ساكن في البيت، إلى أقرب ساكن يليه مع املتحرك الذي  مك

املقاطع الصوتية التي تكون في أواخر األبيات والتزم تكرار نوعها في كل بيت من أبيات   قبله. القافية هي

ية. وقد ذكر القدماء أن  بر لعثل القافية جانبا مهما من اإلطار املوسيقي للقصيدة االقصيدة، وتم

   13اط البدن بالقدمين. وهي تلتزم العروض ي والشاعر معرتها. العروض مرتبط بالقوافي كارتب

ة التي   ية يماملتمد الشاعر القاض ي آدم عثمان في نظم قصيدته اع وقد على القافية بكل خصائصها الفني 

انة تخدم املضمون   يفه ا فحول الشعراء على مر  العصور األدبية. فجاءت قافيتوظفه هذه القصيدة رن 

 على املتلقي وينفذ إلى صميم قلبه وعواطفه.  ليكون شديد الوقع

ا لقصيدته، وهي مطلقة موصولة بالواو. وهي أيضا متراكب،  للحرف امليم لي  روقع اختيار الشاع كون رويًّ

 ها ثالث حركات متتالية. نقرأ هذا البيت: أي فصل بين ساكني

ق سي    ميعظ وهو األمين 
ْ
ل
ُ
 دنا ** محمد خير من يعزى له الكرم الخ

مليم صوت شفوي أنفي  هو امليم، وا وروي  القافية، فالقافية في هذا البيت كلمتان: "هو لكرمو" )|ه|||ه(

، األمر جعل إيقاع القصيدة لذيذا في األسماع لتوالي امليمات   ذلقي، مجهور متوسط منفتح مستقلٌّ

اعر من ألِم الفراق  بالواو في آخر كل بيت، وتوحي هذه النغمة ما يعاني الش ولةاملضمومة املشبعة املوص

 يدة. هذا على سبيل املثال. ص قوالبعد عن األحبة، كما ظهر ذلك من أول ال

لباء والتاء والدال والراء والعين وامليم  عد  عبد هللا الطيب الحرف امليم من القوافي الذلل في قوله: "... هي ا

ويقول: "وقد ذكرنا عن الالم وامليم أنهما أحلى القوافي، وكذلك هما مع   14وعة بألف اإلطالق". تبوالياء امل

هن أبو نصر ال عه، وقد ذكرنا عن النون أنها في  افالنون عد  رابي من الحروف املمتدة بامتداد النغم وال تشب 

 15القوافي جميعا.  أسهلغير التشديد 
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االته الجياشة وشعوره  ي يتمش ى مع نغمات الوزن ومالئم بانفعلرو وقد حاول أن يكون الحرف املختار ل

ت موزونة مقفى التي تحمل إيقاعات امالذي حرك شاعريته حتى أخرج ما يكن  في سويداء قلبه في كل

 مناسبة.  

 املوسيقى الداخلية

هذه  اء وض والقوافي. وور هرها وهو ما تضبطه قواعد علمي العر لم يقف موسيقى الشعر العربي على ظا 

ة موسيقى خفية تنبع من اختبار الشاعر لكلماته، وما بينها من تالؤم في الحروف  املوسيقى الظاهر 

بوضوح تام،   عر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وحركةاشوالحركات، وكان لل

 16وبهذه املوسيقى الداخلية يتفاضل الشعراء. 

ة للقصيدة، ويمكن تحديد  يقاعيواملوسيقى الداخلية عبارة عن نسيج نغمي ينساب خالل البنية اإل 

  17الجوانب الخاصة في نغمات الحروف التي تعمق اإلحساس بداللة الكلمات. 

قطعة، وتكرار األلفاظ والحروف، تعد  وسائل فتجانس الكلمات، وتذبذب السجعات، ورنين األصوات امل

اعر لتوليد اإليقاع الداخلي، وتدل  هذه على ثروة لغوية هائلة، وقوة شعرية طائلة، ومهارة  يستخدمها الش

بيانية واسعة، وقدرة على اختيار املوضوعات الحسنة ملا يختاره من علم البديع كجناس وتكرار ومقابلة 

ر القاض ي آدم  باحث تتبع هذه املوسيقى وإخراجها وبيان كيف وظفها الشاعومطابقة وغيرها. يحاول ال

 عثمان في القصيدة خالل النقاط التالية: 

 التصريع 

. 18ويعرفه ابن رشيق بقوله: "هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه: تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته"

جزء في عجزه في الوزن والروي واإلعراب وهو  أو بعبارة أخرى هو "استواء آخر جزء في صدر البيت وآخر 

 .19ن بمطالع القصائد" أليق ملا يكو 

قد أولى الشاعر اهتماما بالغا بالبيت األول في القصيدة، وهذا ينبئ عن تمسكه واعتزازه بأصالة القصيدة 

ي. العربية واحترام خصوصياتها ونزوعه نحو عفوية األداء الشعري الذي تخلقه لحظة اإللهام الشعر 

 عند قول: ويالحظ هذا االهتمام في مثل استهالله بالبيت املصرع 

مُ 
 
ِك دون الذكر ِمْنك  ف

ُم ** وهل يحر 
 
ك ُم والح 

ْ
 ربي تعاليت أنت الُحك

وكما هو ظاهر البيت )من بحر البسيط( مصرع التفاق العروض والضرب وزنا وقافية وإعرابا. فالعروض 

 مرفوع.    سم، والضرب مثلها. وانتهيا بامليم املضمومة، وكال منهما امخبونة أي حذف منها الثاني الساكن
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والقاري لهذا البيت املصرع، يشعر بنوع من النغمات املوسيقية املنبعثة من تكرار وزن املقطع ونوع 

ق، والتطلع إلى   الحرف وحركته. ومن شأن هذه املوسيقى أن تحرك في نفس املتلقي حاسة االستماع والتذو 

 يقوله الشاعر.  آخر ما 

 التكرار 

اف والراء أصل صحيح يدل  على جمع وترديد. من ذلك رجوعك إليه  لكيقول صاحب مقاييس اللغة: )كر( ا

ة بعد أخرى.  ة األولى، فهو الترديد الذي ذكرناه وكر  الش يء تكريرا وتكرارا أعاده مر  هو أن يكرر   20بعد املر 

قى  سيويحدث التكرار نوعا من املو  21ذم  أو التهويل أو الوعيد.املتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد املدح أو ال

 الداخلية البديعة في البيت الشعري حين يجيء تلقائيا دون إكراه.  

 بعينها في سياق الكالم إلحداث أثر موسيقي في نظمه عن طريق األصوات  
ً
فقد يكرر الشاعر حروفا وألفاظا

  املعنى وتأكيده من جانب، ويعمل على خلق موسيقى متقاربة. املفردة وتكرارها في السياق، فيزيد من قوة 

 أنه يحدث لونا من ألوان اإليقاع الشعري، خاصة إذا وافق الشاعر في اختيار الكلمات وتوظيفها.و 

عمد الشاعر القاض ي آدم عثمان إلى التكرار في القصيدة لتقوية معانيه من خالل أغراض الشعر التي  

 عمد إلى تكرار الحرف )امليم والالم( في قوله: نظم فيها. نجد ذلك عندما 

 منهم: لنا عمل ** كما لكم عمل والبين محتتم     مةوقال شرذ

كرر الشاعر حرف امليم تسع مرات وحرف الالم ستة مرات في البيت الواحد، كررهما ملا لكل من  

ا صرفا. كرره  الشاعر تعبيرا عن تذوقه الخصائص واملعاني واإليحائيات الذوقية، والحرف امليم لسانيًّ

م. وقد أحدث تكرار هذا الحرف  ح لذكر هللا سبحانه وتعالى ولبيان
 
به لرسول هللا صلى هللا عليه وسل

 جرسا تردد عبر البيت، فأحدث توازيا في األنغام كما يحدث في املوسيقى من تركيب نغمة على أخرى.

والالم من الحروف اللذيذة السهلة في النطق ذات  لقد مر  بالقارئ أنه عد  عبد هللا الطيب الحرف امليم 

ومن الشواهد على تكرار الكلمات في القصيدة   قية التي تضطرب األذن ترتاح إليها النفس. سينغمات مو 

 قوله:

ك للمحتاجين وانبسطت   من جودها فاضت الخيرات والنعم *بسطت كف 

تين في البيت ة ما تضمنته يد الشيخ من الخير والبركة  ر عن قدر وسع ليعب   كرر الشاعر لفظ "بسطت" مر 

قول الشاعر  ي .التي تفيد ثبوت ودوام هذا الخير. وأحدث التكرار نغمات موسيقية اجينحتووصولها إلى امل

 في مصاحبة األخيار: 

 لعل من فضلهم تعلو بي الهمم  إني أجالس أهل العلم والـهمم 
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يتين إذا الحظ القارئ هذا البيت يشعر نوعا من املوسيقى    في آخرالتي نتجت من تكرار لفظ "الهمم" مر 

ة في حياة الصوفية، ويتمنى  البيت وعجز  درص  كل من  . ذكر الشاعر هذا اللفظ ليدل  على أهمية الهم 

ه أن تعلو به الهمم. ألن من جالس جانس. 
 
وكرر   بمجالسة الرجال ذوي العلم العرفاني والهمم العالية عل

  الشاعر جملة في قوله:

 من
ً
فة ات مشــر   بها يلين  فؤادي حين   يحتدم ي  إليك  تحي 

ـبة  ي إليك تهاني  العيد طي   بها لعل طباق  الحجب  تهتدم  من 

تين في أوائل البيتين لبيان منزلة الشيخ وفضله وما يتمنى   ردد الشاعر جملة )مني إليك( مر 

ات صوفية. وقد أنتج هذا التكرار  الشاعر من صحبة هذا الشيخ في صفاء القلب وكشوفات إلهية ومقام

    تالية تحمل فيها كل معاني التضرع واإلجالل.تنوعا من جرس األصوات امل

 الطباق

يقال له: املطابقة والتطبيق والتضاد، واألصل فيه أن يضع البعير رجله موضع يده، فإذا فعل ذلك يقال:  

ع اليد في مش ي ذوات األربع. وقال الخليل  قال األصمعي: املطابقة أصلها وضع الرجل موض 22طابق البعير. 

   23ي: طابقت بين الشيئين، إذا جمعت بينهما على حد  واحد. يد بن أحمد الفراه

، ولكن وظيفة الطباق ال تقف عند هذا الزخرف وتلك الزينة   –كما قالوا –والضد   ه الضدُّ ُيظهر حسن 

ك معنى لطيف ومغزى دقيق وراء الجمع بين  بد  أن يكون هنا  الشكلية، بل تتعداها إلى غايات أسمى، فال

 حد، وإال كان ذلك الجمع عبثا وضربا من الهذيان. والطباق نوعان: واالضدين في إطار 

ُه  الطباق اإليجابي: الذي لم يختلف فيه اللفظان املتضادان سلبا وإيجابا، نحو قوله تعالى: ) -أ  ن 
 
أ و 

ى(
 
ْبك

 
أ ك  و  ْضح 

 
بي: الذي يجمع بين الفعلين من مصدر واحد،  . الطباق السل43النجم  ُهو  أ

، أو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، نحو قوله تعالى:ال أحدهما مثبت و   خر منفي 

ُهْم...( النساء ) ع  ُهو  م  ِ و 
 

 ِمن  َّللا
ُفون 

ْ
خ ْست   ي 

 
ال اِس و   ِمن  الن 

ُفون 
ْ
خ ْست  ومن هذا النوع قول   .108ي 

 الشاعر: 

 اس معجبة ** ناء يحبك دان منك ينصرم بلى! فإن حياة الن

س الشاعر بين 
 
ليظهر ما يعاني شيخه من عداوة األقرباء وما يتمتع به من  "دان"وكلمة  "ناء" مةكلعك

محبة األحباء في نوع من التقرير والتعجب. وقد أنتج هذا التطابق املوسيقى اللذيذة املولدة من فتحة  

 ."اند"ومثلها في  "ناء"طويلة وتنوين في 
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 املقابلة 

فها القزويني بقوله "هي أن يؤتى بمعني يقول عبد   24متوافقتين أو أكثر ثم  بما يقابل ذلك على الترتيب.  ينعر 

العزيز عتيق: وهي ترتيب الكالم على ما يجب، فيعطي أول الكالم ما يليق به أوال، وآخرا ما يليق به آخرا،  

  وز ما يخالفه، وأكثر ما تجيء املقابلة في األضداد، فإذا جاويؤتي في املوافق بما يوافقه، وفي املخالف ب

 25الطباق ضدين كان مقابلة.

 والرشد أولى ألهل العلم ما علموا  فالشرك أولى ألهل الجهل ما جهلوا 

أحسن الشاعر مقابلة صدر البيت بعجزه تقريبا، حيث قابل بين كلمة الشرك بالرشد، كلمة الجهل  

ف من الشاعر، أحدثت بالعلم، وجملة جهلوا بعلم
 
ذه املقابلة مع  ه وا. وقد جاء البيت عفًوا من دون تكل

ي   - من دون الم ال  –تكرار صوت الالم في البيت عشر مرات  نوعا من نغمات جميلة تلتفت انتباه املتلق 

ر عنه ر ما دب  لت  الشاعر.  يعب 

 حسن التقسيم  

يعتمد حسن التقسيم على املوسيقى  اإليقاع. هو تقسيم البيت أو بعضه إلى مقاطع متساوية في الطول و 

بين أساسيين: أحدهما، التقفية الداخلية خالل البيت، وثانيهما: تكوين نسق إيقاعي  انالداخلية من ج

د من تقسيم التفعيالت في البيت الشعري تقسيما جديدا مرتكزا على نظرية الفصل والوصل بين  
 
مول

دا للص التفعيالت، ويطرب األذن هذا اإليقاع  ، بل  وتاملوسيقي. فالوقف على نهاية الكلمة ليس حبسا مجر 

 عليه، وإن داللة األصوات املوسيقية إيحائية قبل أن تكون تعبيرية  
 
فيه إبراز لها الصوت الذي ُوِقف

  26وصفية، والشاعر الحق هو من يستطيع أن يروي ِمْن نبع هذه الدالالت املوسيقية األصيلة في اللغة.

 ذلك قوله: ومن أمثلة

رها ** كيما نطبقها  لها دوما نفس 
 
ا نرت  نا ونحتكم ديكن 

م الشاعر هذا البيت الشعري إلى أربعة أقسام حسب تفعيالت البحر البسيط، وثالثة منها متحدة   قس 

 الوزن واإليقاع، ويكون تقطيعه كالتي:

 دينن ونحتكمو   \ دومن نفسسرها       كيما نطببقها    \كننا نرتتلها

 ه  ///ه // ه/ه//ه  ///ه   /ه/ه//ه   ///ه    /ه/ه//ه  ///ه   /ه/ه/

 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن      مستفعلن فعلن   مستفعلن فعلن

  وقد أحدث هذا التقسيم نوعا من املوسيقى الداخلية الجميلة ويحدث نغًما موسيقًيا يطرب األذن إليه. 

ا" في بين صدر البيت وعالحظ هذه النغمات الطارئة   جزه في الكلمات الورادة في البيت، فنغمة كلمة "كن 

لها" ا
 
لصدر تتالئم مع نغمة لفظة "كيما" في العجز، كما يصدر نوع من املشاركة بين نغمة لفظة "نرت
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قها"، كما يصدر نفس اإليقاء في كلمتي "دوما" في الصدر مع "دينا" في عجز البيت. فهذا النوع   بنغمة "نطب 

   بيت لفظا ومعنا. الاملوسيقية في  املالمحمن نوعا الصوتي بين الكلمات يوحي من اإلنسجام 

وعلى الرغم من كل ما مر  من الحديث عن مميزات أعمال الشاعر القاض ي آدم عثمان واستخراج بعض ما  

ر على بعض األشياء في القصيدة التي ال تصمد أما 
 
م  فيها من مالمح املوسيقى، فإنه من الطبيعي أن ُيْؤث

أن يالم أو يهان، فالعصمة هلل والكمال له،  ا النقد وال تسلم من وقعات عين القارئ البصير. وليس عيب

 وجل  من ال يوصف عمله بالخطأ، وسبحان من ال يسهو. 

 عليه بعض األشياء التي   -مع جودة القصيدة  -فالخالصة، إن الشاعر القاض ي آدم عثمان 
 
ِخذ

ُ
فقد أ

ومثال ذلك قول  ، ث الشكل. ويعثر القارئ في بعض األبيات نوعا من االنكسارتـحتاج إلى تقويم من حي 

 الشاعر: 

و أحترم مة السمحاء نعم بمن ** فيها وأحمد بن مودب   نعم املقس 

 يكون تقطيعه كالتي:

ُد ْبُن  ُمْوِدْبُبْواح  ترمو   نعملمقس سمةل  سمحاءنع مبمن    فيهاوأح   م 

 ///ه   ه / /ه/ه/ه// /ه/ه//ه     ه/ه//ه ///ه  /ه/ه//ه  ///ه  /

 ن      مستفعلن فعول   مستفعْل فعلنعلمستفعلن فعلن مستفعلن ف

هذا يعني أن التفعيلتي السادسة التي وردت )فعول( وأصلها )فاعلن( ومن إجازاتها فعلن. والسابعة التي  

نكسار الذي يحدث اضطرابا  وردت )مْستْفعْل( وأصلها )مستفعلن( ومن إجازاتها متفعلن. فيهما نوع من اال 

سار لسبب وجود اسم أعجمي في البيت. وقد ينحرف الشاعر في قافية نكفي املوسيقى. ولعل حدث هذا اال 

 القصيدة عند قوله:

 يا صافر اليد استسلم له تنم  خير السالح سالح الوحي تملكه  

ه "استسلم. وكانت باقي يالحظ أن كلمة ’تنم‘ فعل مضارع، وهو مجزوم على أنه جواب الطلب وهو قول

 عا. وهللا أكمل وأعلى وأعلم. فو قوافي القصيدة يأتي حرف رويها مر 

 الخاتمة 

م أن املوسيقى الشعرية  عنصر جوهري في تشكيل النص الشعري، يقوم بوظيفة مع غيره  يالحظ مما تقد 

ر القاض ي آدم  تبع الشاع من عناصر تشكيل النص، فهو يكمل بقية العناصر ويؤازرها في الوقت نفسه،

يد الباحث في أغراض مختلفة؛   إليه  حسب ما وصلت، همعثمان الشعراء قبله ونظم قصائده على منوال

كاملدح والرثاء والتهنئة والسياسة وأحوال االجتماعية. وأكثر ما نظم الشاعر مدح الشيوخ حيث ظهرت  

ثرا هاما في شعر القاض ي، على  وعليه أيضا يفهم أن للموسيقى أ أفكاره الصوفية واتجاهاته الدينية.
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ية عنده، فهي التي تساعد على معرفة مدى صدق الشاعر في عواطفه ومدى  فناعتبار أنها من األدوات ال

ر عنها في شعره.  معايشته للتجارب التي عب 

ه في اختيار الوزن يطابق 
 
ويالحظ أن الشاعر القاض ي آدم عثمان كان يتمتع بإحساس عميق بالنغم، أهل

ع في موسيقى التفعيلة باالستعانة بالزحالنغم ات والعلل التي تمنح الكلمات مساحات  اف ية الكاملة، ونو 

نغمية سعيا إلى تحقيق الجمال املوسيقي في القصيدة. ويالحظ أنه اجتنب كثرة الزحاف إال ما ال يذم  

 غالبا، وهذا طبيعي من وجود مثل هذه الهفوات، كما يكون للكل جواد كبوة.   

؛ منها استعمال اللغة والصور  ه ه يشير الباحث إلى حاجة ماسة لدراسة هذه القصيدة من وجو وعلي
 
عدة

 البيانية واملعاني، حتى تكون مكنوناتها مستفادة.  
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             دراسة ادبية حتليلية لعبد العزيز حممد سلمان الياقوتى  "عربات االمل" عناصر قصة

 : د إ د ع إ  
محييمطاهرمطنمعياموممم1ادهمميتكردامطلحةم

الفيا والية نصراوااجلامعة فيدارلية الفيا،  
 ملخص: 

اقوتي حمد سلمان اليلعبد العزيز مدراسة أدبية تحليلية  عبرات األمل عناصر قصة بعنوان"  ةهذه املقال

الدراسة   عربية نيجيرية"عبارة عن عناصر قصة ثم العرض والتحليل للقصة تحليال أدبيا، وهدف قصة 

لدراسة نصوص القصة،   تحليل أدبي لقصة عبرات األمل ، حيث يتبع الباحث منهج الوصفي التحليلي

نجح  ية وديني واإل قتصادية، وتوصل الباحث إلى النتائج التالية: قصة مبتكرة تحمل دالالت اجتماع

ات، واملشكلة إن  الباحث في استيعاب كل عناصر القصة من الحوار والسرد والعقدة والحل والشحصي

النثر الفني وهذا الجهد بقي في سنبله فأراد   الكاتب الياقوتي قدم الكثير في األدب العربي النيجيري بما فيه

غرة أو فجوة يجب أن تصد، وعلى فيه، وأما تركه فيعتبر ثالباحث أن يتصرف فيه بالسبك ليزيل الغطاء 

صد هذه الثقرة والفرجة، وبالتالي يكون هذا البحث  هذا يرى الباحث ضرورة البحث في هذه املجهودات لي

 لى الصراط املستقيم. مرجعا وهللا نسأل أن يوفقنا إ

ABSTARACT 

This thesis titled “A literary analytical study on Abra’t Al-Amal” Nigerian Arabic 

Story by Abdul-Azeez Muhammad Salman AL-yaqooty, it’s. The research 

discussed deeply on the Concept and Components of the Story, then the review 

and analysis of it in a literary and analytical way. The Work aims at bringing out 

the literature and analysis of the Story- Abra’t Al-amal- in which the author 

adopted both inductive and descriptive methods in the Study of the Story’s texts. 

The researcher arrived at the Following results: the Story is invented and it carries 

socio-religious and economic trends. The researcher has succeeded in absorpting 

all the Components of the Story such as dialogue, narration, plot, denouement and 

personalities. The problem is that the Writer Al-yaqooty presented many books in 

Nigerian Arabic literature which Comprises prose, and this effort remains in his 

spikenard, so the researcher wanted to deal conclusively with formation in order 

to remove the cover which ignoring it can creat a gap that must be tailored, on 

 
1 maitakardaadhama@gmail.com/ GSM:08136214067  
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this basis, the researcher Forecasts on the necessity of making the research in a 

such Field so as to bridge the gap. Finally, this research can be a reference. May 

the Almighty Allah guide us to the right path. 

 املقدمة: 

محمد وعلى   ر البرية سيدنا خيي والصالة والسالم علبالقلم علم  اإلنسان مالم يعلم ، الحمد هلل الذي علم

 إلى يوم الدين. ه ومن اتبعهم بإحسان آله وصحب 

لعبد العزيز محمد سلمان   برات األمل دراسة ادبية تحليليةع ةقص  عناصر: "وانمقالة بعنفهذه : وبعد 

  وتحتوي هذه املقالة على النقاط األتية: ."الياقوتي

 -صاحب القصة

 خالصة القصة -

 االسلوب الكاتب -

 فكرة لا -

 الحوادث-

 الحوار -

 الحبكة او العقدة -

 الشخصيات -

 املكان والزمن -

 :  التعريف بالكاتب-

م في ١٩٧٨مولده :شهد عبد العزيز محمد سلسمان الياقوتي نور الحياة في أوخر السبعينيات سنة 

ز العربية  هي أسرته من جهة األب إلي فالن إحدى القبائل السائدة، وتعد إلورن من أهم املركتنإلورن،وت

المية الخالبة في نيجيريا،وهي عاصمة والية كوار منذ أن أشرقت الوالية بنور ربها.      إلسة، والقالع االخصب

 نشأته:  

  ، لق  بهمايتعوما الثقافة لتقليد و يث اقيل إن اإلنسان يترعرع في جو األسرة التي وجد نفسه فيها من ح

اية والديه  الزهد والورع وشب علي طلب العلم. وكان في رع فقد نشأ الشاعر نشأة الصالحين منذ الصغير ب

شأة بعيدة عن كل مايمت بالصلة من قريب أو بعيدإلي اللذين ربياه وأحسنا تربيته ، وقد كانت نشأته ن

في بيئته التي يعيش فيها. فإنها بيئته يعبق في ية المية والعربإلسالثقافة ايرجع إلي  حياة اللعب واللهو،وذلك

 م اإلسالمية والعربية. .وهذا مما سا عده وأثاره حماسته الشديدة لدراسة العلو األدب 
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 تعليمه:
الياقوتي منذ صغره بطلب العلوم الشرعية وما يتصل بها من  لعزيز محمد سلمان هتم الشاعر عبد اا

ه وسلم أن  يريد أن يفهم القر آن وسنة نبيه محمد صلي هللا علي من ضرورة لكلبر تعتدب ة واأل علوم اللغ
رسة  باملدلتحق اه ملا بلغ حوالي السبعة من عمره النظامية  فإن يفهم اللغة العربية.أما بالنسبة  للدراسة 

علي  صل وح م١٩٩٣سنة اإلبتدائية  بدار السعادة للتعليم العربي واإلسالمي أويكجبا أومد ي إلورى 
لوم بجبهة العلماء واألئمة  عدادية بدار العلتحق باملدرسة اإل ا  ة إلبتدائيا املرحلة   خرجهوبعد  ها،شهادت

م وبعد تخريجه في  ٢٠٠٢ية سنة م وحصل علي شهادتها، ثم إلتحق باملدرسة الثانو ١٩٩٦إلورن سنة 
إبوميكاال في    معةالقبول بالجام ثم وجد ٢٠٠٣الثانوية إلتحق بكلية التربية والعلوم اإلسالمية سنة 

 عربية.ة وآداببها حيث حصل علي شهادة الليسانس في اللغة الجمهورية بينين في شعبة اللغة العربي

وشعره كغيره من الشباب النيجيريين   ا باألدب العربي نثرهأبلي الشاعر بالء حسن آثاره الثقافية واألدبية

يغتدون لها في سبل نصرها واإلعداد لها ، وقد رضوا  ، و ربية وآدابهاهم اللغة العاملتذوقين  أولئك الذين تهم 

 ة املنشودة في الدنيا واآلخرة.آمنوا بها ثقافة واختاروها سبيال تو صلهم إلي الغايو 

 دبية: إنتاجاته العلمية وال 

  ية، مسيات األدبافية، وفي األ مساهمة كبير في دائرة اإلبداع في املجالت العربية وفي الندوات الثق للكاتب له

-م١٩٦٣لعلوم لجبهة العلماء واألئمة إلورن منذ فمن حكم هذا كان له املشاركة في ضبط تاريخ عمداء ا

"مجلة الطريق" في إلورن قصيدة  بنفاقات الفوج العاشر في دار العلوم إلورن ،ونشرت له م،٢٠٠٢

بة في معهد لطلموعة قصائد االبيننات" مج م،وله قصائد في ديوان "٢٠٠٢بعنوان "مع الصحابة الكرم"

بعنوان  قصيدة  -أيضا–م،وله ٢٠٠٥بومي كاالفي، جمهورية بنين،اللغة العربية والثقافة العربية جامعة أ

م.باإلضافة إلي املقاالت  ٢٠١٣ل،لجامعة والية كوارا مليتي "أيام اإلجازات"في"حصاد املأدبة"اإلرصدار االو 

 ه.غير توي الدولي و قوتي في املساألكاديمية التي تحسب لليا

 القصة:  عرض-

فهو يعبر عن العوائق والصعوبات كاتب وما يعتريهامن األحوال،الة تتحدث قصة "عبرات األمل"  عن حيا 

مع التئامه   حاقة للمدرسة اإلسالمية املسائية،ا بالتور مر ته التعلمية منذ صغره، التى واجهته في حيا

وأخيرا قادة  وراءها من حفلة التخرج منها، وما,دار العلوم له ملدرسة دخو ثم الياقوتية صباحا، بالحياكة 

 . ية بنينبجمهور  يد بالقبول في الجامعةالحظ السع

 الفكار: -

 ومغزى مثل
ً
 لحيطه  علت هي الفكرة أو الهدف يجب أن يكون لها هدفا

ً
يم الناس الدوين والعبر منها،ألخذا

ر املستمع بذلك ويشده يشعنها بدون أن ال الفكرة موالراوي الجيد للقصة يستطيع إيص  والحذر،

ة وذلك من أجل  ضح دائما بقراءة القصة أو اإلستماع إليها أكثر من مر لإلستماع للقصة كاملة ولذلك يت

 (١واستبعاد الحكم املسبق عليها.) ص،ربط املعلومات واألحداث مع األشحا
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 أكادينه نيجيرية فبالنظر إلى القصة "عبرات األمل" يتبن أن الكاتب كو 
ً
كان يهدفه  إبراز بعض    مياورجال

واالجتماعية. فالقصة عالجت مشكالت جدية وهي  كادةيمية ،البيئة األ النيجيري فيمايعانيه  الشعب 

هذا من جانب,ومن   في الساحة األكاديمية النيجيريا، ها بعض الناس الجوانب السلبية واألخطاء التى يرتكب

ها املؤلف أوبعض أهل البالد نتيجة األخطاء التى  اجه قاسية التى و األحوال ال جانب آخر عالجت القصة

 بها غيرهم والتى تلقهم في بؤس الحياة. إرتك

  هم. مثل التهديدات وسوءتواجهالتى  واملشاكل   والهدف من هذه القصة .هو إظهار معانات الشخصيات

فاملؤلف في ياب،الق  درسة، بدون املاحتمامه بلذكاءه و  من حب  املعاملة التى تلقاها املؤلف عن علماءه

ض الحلول  املشكالت  في مجتمعه التى واجهها مع  وضع لها بع هذالقصة يحاول أن ينقل هذه الحوادث و 

    وربما للتخلى عن مثل هذه املشاكل نستفيد منها 
ً
أويأتي بحلول آخرى لتلك املشكالت ليكون املجتمع  حرا

 للتعايش فيه.  
ً
 وصالحا

 : كاتبب الأسلو -

بالإلستعماالت    شيق مفهمفي كتابته لقصة ))عبرات األمل (( أسلوب علمي أدبي ر  اتبإن أسلوب الك 

مد علي اللغة عتي البالغية  والحوار واألخيلة، إضافة إلي ذلك فإن من خصائص أسلوبه في قصته أنه

كان   ا الكتب، فإذ  ير عن مختلفالسهلة واملناسبة في التعب والدقة في اختيار األلفاظ العربية الفصحي،

 تجد ألفاظه مع سهولة  تناولها قو 
ً
وإيقاظ االنتباه. وإذاكان املؤلف   الواطف   ية في إثارةاملؤلف مجتهدا

 تجد ألفاظه بسيطة ومثيرة للروح  والعاطفة
ً
 واملشاعر.  أديبا

ق كثرة  ربوي عن طريواألخالق الت ةومن خصائص أسلوب الكاتب  في قصته أنه يمألها بالروح الديني

   ف إلي ذلك إستعماله للنثر العربي، أضمن القرأن  واألحاديث النبوى الشريف  والشعر العربي،سه اقتبا

  وكذلك استعماله للحكم واألمثال العربية والشعب النيجري، التى قد ي
ً
 أخالقيا

ً
ستمد من مادتها روحا

 مفيدة. 
ً
 ودروسا

محدد وفكرة  وضوعل مومنظمة حو  ة ى تكون مرتبعبارة عن مجموعة األفعال الت الحدث: -

ويعد الكاتب   صيات مع بعضها بشكل متسلسل وجميل،خحيث تصف هذه األفعال صراع الشمخصصة،

 إذا 
ً
وقد تصف األحداث   ملاذا ومتى، ي: كيف أين ة أسئلة وهاستطاعت األحداث اإلجابة عن أربع ناجحا

 وى.را توى علىال تحوقد   راوى، وقد تحتوى أحداث القصة على وجهة نظر الكاتب,

يس للقصة يختلقه املؤلف ويجعل شخصياته تسير  الحدث في القصة كماسبق البيان عنه هو الركن الرئ

  ، يبدأ بزمن وينتهى بزمن آخر محدد، حددةاملترابطا له عالقة باملجتمع وأسرته ويصور منه الغاية  عليه

حول قضية أو فكرة يدور  كز ن محددين وتر ة ملكان وزم وقديعتبر الحديث الجانب الظاهرة للحكاية القص 

 ( ٢حولها نوع من الصراع.)
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فالحادثة الرئيسة  ي وراء حادثة رئيسة وأخرى جانبية،في قصة "عبرات األمل" يظهر لنا أنها تجر نظر فبال

والدته  تظهر تلك الجوانب في عالقته مع اة بطل قصة نعيم و عرض الجوانب السلبية في حيتمثل في 

ين يشترون الحياكة  هذا الجانب السلبى في معاملة نعيم مع أهل قريته الذ  مثل وكذلك يت ئه،ال لمائه وزموع

فعل  غل منصبه ليومن تلك الجوانب عالقة نعيم مع زمالئه واملحاضرين حيث يشت عنده بطيب نفس،

ؤلف ب الحياة املومن تلك الحوادث املذكورة وأمثالها في القصة  تظهر بعض الجوان ق بمكانته، مااليلي

 ويا.يربوالشعب 

 وأما الحادثة الجانبية والتى لم توافق سير القص 
ً
 ومنطقيا

ً
 طبيعيا

ً
فتمثل في قريته إلورن حيث ثمة    ة سيرا

ماء إلورن ومع اشغاله ببيع الحياكة قد حاول القصة وهم نعيم والوالدة الكريمة ثم عل شخصيات في

دته وعلماء إلورن الذين  الرئيسة حيث جعل والبالحادثة الجانبية ثة بط هذه الحاداملؤلف أن ير 

فهذه املوقفة وما أشباهه في القصة يجد القارءى من   وتدريس الطالب،يلتمسون بالوعظ واالرشادة 

ل باله عما تسير عليه القصة في ومع ذلك اليشغ اجهها،لحوادث ما يجرى في حياته وتحديات التى و ا

                                                                              ثها الرئيسة. أحدا

  املؤلف أن ينقله تى حاول نبية والية التى تحدث فيها هذه الحوادث الرئيسة والجاالبيئة املكانوفيما يتعلق ب

ع يد للوقائتجس اله األدبية إلينا عن طريق قصص ى فهي البيئة النيجيرية التى يعيشها املؤلف فمعظم أعم 

                                                                                          في مجتمعه. اليومية

فمن   ،م٢٠١٥ه١٤٣٧قصة عام صة فيمكن القول أن املؤلف هذه الوأما البيئة الزمانية في هذه الق 

 ملايحد
ً
 وتابعا

ً
صة فالبيئة الزمانية للقصة ف هذه القسنة تألي قبلث في مجتمعه املفترض أنه كان واعيا

التى تناقشها القصة لم تزول تحدث في عالم الواقع في  تحيط بما قبل تأليفها ومابعده حيث إن حادثة

 املجتمع. 

في القصة هي وسيلة إلظهار أحداثها والتعبير عن افكارها والتعريف بشخصياتها واملض ى بها في : حوارال -

ناسب في نفسيتها ك فيها الحوار استطاق كل شخصية بلغة تصائص يشتر القصص ى خ  وارالصراع, وللح

 توجه  أال يستنطق االمى بأفكار الفالسفة أو املثقفين,ومنها أال يك  املؤلففعلى  ،وعقليتها
ً
ون الحوار خطابيا

 به الشخصية إلى املشاهدين. 

ص بها الحوار  آخرى يخت هناك سماتكن لى الحوار, لع  -هذه الخصائص املذكورة وغيرها تنطق كما ذكر

في نفوس الرهبة والجزع والجالل  القصة من هذه سمات استعمال األلفاظ والعبارات التى تثير 

 (٣والخشوع.)

 مابهذه  رات األمل" سيحاول الباوبالرجوع إلى القصة "عب
ً
حث استعراض بعض املواقف الحوارية مبنيا

 ى فيها.وار القصص الحشخصيات وقوة املواقف من احداث وافكار 
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  زمالئه، لدته الكريمة و او عيم و وسيبدأ الباحث بالنقاش عن بعض مواقف الحوار في القصة ماجرى بين ن

 مع وفي املشهدة األولى:"ولى نعيم وجهة قبلة ير 
ً
 ونهارا

ً
ويزاوج ه "أينال"،عمضاها في الحياكة املحلية صباحا

 بناء على حوار بينه وبين والدة الكريمة: م ويعشق،يرو ما عربية واإلسالمية ك ذلك بالتعلم املسائى لل

 تزاوج الحياكة بالتعلم يانعيم العزيز؟-

 إذن,فما أخطاء رأيك؟ -

 ل-
ً
، إإعلم التى لو كنت رجال

ً
 تكونين   ن كان ذلك من قدره هللا لى،تمنيت أن أكون ممن يتبعون إماما

ً
إماما

 ياوالدتى؛

 وتعلمهسال دراسات اإل العربية وال نعم ؛ الثقافة -
ً
  ا،مية تعلما

ً
مهنة االجداد وتراث االباء املتقلبين    ونسخا

             سأريك من أثارهم؛ في ظهور الساجدين انتظر، 

وخير اآلخرة  واألولى" ولعلى أستزيد بكل   تختار"كمال الحسنى وسعادة العقبى،انا أرجولك فيما كيف ال؟ و -

 عل
ً
 على نور في الدنيا واآل ى ذلك نورا

ً
 . خرةنورا

تسير   حيث عقد تظهر األمور وكأنها الحل لها،حداث القصة على أان تحتوى  يجب الحبكة او العقدة: -

ويعد الكاتب املميز هو   او املستمع إلكمال القصة ألخرها،  يحفز القارئ مما  القصة بالتدريج إلى العقدة،

. ل سالمة ويمكنه من فهما جيدلكمن ينقل  املستمع او القارئ للحبكة 
ً
 ا

 و ان الحبكة في القصة جزء مه 
ً
 اليتجزأ منها لتأثيرها في ربط حوادث القصة ربطا

ً
 حتى نبدوا  م جدا

ً
ثيقا

 من الحبكة ذلك فمن النقاد  وكأنها حدث واحد،
ً
من يعتبر الحبكة كالعقدة ومنهم من يعتبر العقدة جزءا

يرى الباحث ان العقدة عنصر له  وكما سبق  التى منها العقدةو  لعناصر الفنيةألن الحبكة تتكون من ا

لكن مع   حول فيها، ت ة الحتى ذورتها او نقط معناه ومقصده وهو تجمع االحداث من بداية القصة 

املعنى اال انها تندرج تحت عناصر الحبكة التى تعنى تسلسل حوادث القصة تسلسال استقاللها بهذا 

 ايتها.نهمنطقيا من بداية القصة إلى 

يف الحبكة إاى عناصرها الفنية التى تتكون  ة القصة سيحاول الباحث ذكر تعر ففى الحديث عن الحبك 

ة عبرات االمل او فشلت في منها وثم استعراض الحبكة كما ظهرت وتجلت وساعدت في تكوين القص 

(٤ذلك.)  

راع ثم الحل والنهاية.لص ومن النعاصر الفنية للحكة:البداية او العرض وسائل التشويق,والعقدة, وا  
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 لعرض: ا  -أ

وبالرجوع إلى قصة "عبرات األمل" وضعها في مقياس التعريف  ثابة البداية  فيها، ض في القصة بمإن العر 

كل مواقف القصة ,فيرى الباحث ان املؤلف قد نجح في توضيح كل   االول للعرض الذي يوحى بتوضيح

 
ً
ر العرض كأنه  بإعتبا واما (٥ومناظرها املختلفة.) مواقف هذه القصة في مشاهد اثنا وعشرين مشهدا

االول من حيث قيامه بالعرض دى وظيفة املشهد أقصة "عبرات األمل" قد  كاتبن أللقصة فيبدو بداية 

  عض الشخصيات الرئيسة في وقت مبكر، وتعريف بأمزجتهم، وتقديم ب ن القصص ى،العام، وتعريف بمكا

ة  رض حيث عرف املؤلف بعض أمزجوقدزاد في نجاح هذا العاث، حد ق النفوس إلى املتأخر من اال وتشوي

 الشخصيات عن طريق حوارهم وليس مباشرة كما سيكشف في الحوار التالى: 

 .تزوج الحياكة بالتعلم يانعيم العزيز-

 .إذن فما  أخطأ ريك-

،إعلم أننى لو كنت رجال لتمنيت ان أكون ممن ياوالد -
ً
  قدان كان ذلك من  تى يتبعون اماما

ً
ر هللا لى,إماما

 تكونين. 

 مهنة االجداد وترث اآلباء املتقلبين في نعيم الثقافة العربية وال-
ً
 ونسخا

ً
 وتعليما

ً
دراسات اإلسالمية تعلما

 من آثارهم.   ظهور الساجدين, انتظر سأريك

ق التى يتبعها الكاتب ليحكم سوق  ن وسائل التشويق في العمل القصص ى هي طر إوسائل التشويق: -ب

ين ويرغبهم في تتبع سير تلك االحداث إلى  جذب انتباه القراء واملشاهد ث القصة على النحو الذى يداحأ

  نهايتها. 
ً
 باتباع طرق مختلفوبمقدر الكاتب ان يجعل عمله شيقا

ً
ظهار حادثة مدهشة  إ  ة منها  جذابا

حقيقة  وال تظهر ة مر مهم في سير حوادث القص أخفاء إومنها  ،و سهلة في بداية القصةأومشكلة معقدة أ

 (٦الطرق استعمال التعبيرات الرائعة والصور الفنية الجميلة.)وكذلك من  ،ت متأخر من القصةإال في وق

 لوسائل مختلفة منها: ابراز  وبالرجوع إلى قصة "عبرات األمل" يظهر ان املؤلف 
ً
استعمل مبدأ التشويق تبعا

  ، املته مع والدته وزمالئه في مع بطل القصة أرتكبها ي تى األخطاء ال  بعض مشكلة مبكرة في املشهد االول في

 بين الطالب املدرسة,  و 
ً
هى البيع الحياكة وما جرى بينه  وبين زمالئه في املدرسة ملاجعله ان يكون رئيسا

 بيته وبين علماء البالد إلورن. وماجرى 

 اته . رفلتص بطل القصة كاتب انه أخفى ما سيقع على ومن وسائل التشويق التى سلكها ال

مبادئها ويتولد الصراع القصص ى عن طريق هذا   خصيات متناقضة في أرائها او الصراع: هو خلق ش-ج

وشخصية لها اتجاه   ة معارضة،ى وجود فكر لرة ما تدعو إففك عارض والتناقض بين القوى املضادة،الت

 خاص تتطلب وجود شخصية ذات اتجاه مضاد.
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  ، خارجيا ودخليا وقد يكون جمايا او أ  وقد يكون صراعا فرديا ،صةلقلعنصر هام في البناء الفنى  والصراع

حيانا فرعيا بجانب الصراع  أ ويأتى الصراع ،وبين الحب والواجبألك يكون الصراع بين الخير والشر وكذ

ئيس هو الذي يحكم القصة كلها من  ما الصراع الر أع الرئيس هو الذي يقع في كل مشهد، والصرا ،ئيسالر 

 (٧.)ارهإلى آخ ولها أ

فرعية في مشاهدها اثنا عشرة. فهذه الصراعات ن صراعات أبرات األمل يتضح لرجوع إلى قصة عوبا

ا إلى آخرها. ففي املشهدة االول مثال  وله أالقصة من الفرعية هي التى تكون الصراع الرئيس الذي يالزم جو 

  قرية،  ن نعيم وعلماء الورن وأهل بيوفي املشهد الثاني كان الصراع  ،ع الصراع بين نعيم والدته العزيزوق

ول من  أففي املشهد  بين نعيم وزمالئه وبعض املحاضرين،لث فالصراع كان واقعا ما في املشهد الثاأو 

 دته العزيز كاالتى: القصة يبدأ الصراع الفرعي بين وال

،إعلم أننى لو كنت رجال لتمنيت ان أكون ممن ياوالدتى  -
ً
  قدان كان ذلك من  يتبعون اماما

ً
ر هللا لى,إماما

 تكونين. 

 مهنة االجداد وترث اآل نعيم الثقافة العربية وال-
ً
 ونسخا

ً
 وتعليما

ً
باء املتقلبين في دراسات اإلسالمية تعلما

 من آثارهم.  انتظر سأريك   ظهور الساجدين،

ا  يهو نقطة التحول فأث القصة منذ البداية حتى الدورة حداأهي تجمع وتراكم ف أما العقدةالعقدة: -د

و  أورايين أ رزه عن طريق الصراع بين عاطفتين ب ن يأقصة الذي يحاول املؤلف موضوع ال وتعتبر العقدة

وقدوصفها توفيق الحكيم   ير والشر،و بين الخأ ، لحب والواجبذلك الصراع بين ا، بين قوتيين متقابلتين

  ن ظهورها واشتباكها نتيجة ع جم بأنها مشكلة اجمتاعية او عاطفية او فكرية يحاول املؤلف ان يبرزها وين

 و الحل. أو النتائج هي نهاية القصة أتيجة و نتائج حيث تكون هذه النأ

فاعة  وبلغة ش ، نطقيااساس احداث مسلسلة تسلسال م ن يضع عقد قصته على أويتوقع كاتب القصة 

 (٨داء املشاعر وتصوير الصراع املختدم.)أواضحة تكشف عن املعانى على  

مثال في املشهد   ،لى نهيتهاالقصة من بداية القصة إاهد مش شياء الذي جرى في أل ت اصفدة و ن العقأوبما 

حيث بدأ   لقديم،وكيف كانت إلورن منذ زمن ا االول بدأ بنشأته وما كان يبع والدته والبيع اهل إلورن

ته  يابجوغرافية إلورن, ثم استمرت بهذه العقدة تقدم وتطور في منظر الثاني حيث استمر بتحدث عن ح

واللغة العربية في نيجيريا, ثم تحدث عن   ن اإلسالم،اهماتهم في انتشار الديومس العلمية, وعلماء إلورن

 وغير ذلك. مدارس إلورن ونظام املدارس او املناهج الذي يتبع في إلورن

ومن الواجب ان يكون هذا التفسير   وتحليل للحوادث الغامضة في القصةالحل:يعتبر الحل تفسير  -ه

. طب
ً
 ومنطقيا

ً
يعطى نتيجة او نتائجا لحوادث القصة املشتبكة   حيانا في نهاية القصة حيثأ وبنى الحل  يعيا

 (٩واملعقدة.)
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بذلك يكون الحل في هذه القصة قد  حليلية األدبية و كثر حوادث قصة عبرات األمل تساب نحو تأن  ويبدو 

  ه يستحق ذلك، تجاه عبرات األمل ألنرحمة الو املشاهدين الشفقة و أصبح حادثا نزع من نفوس القارئين أ

في القصة عندما بدأ املؤلف بجوغرافية إلورن ثم بيع اهل إلورن ثم استمر بحياته العلمية  فقد أتى الحل 

 علماء إلورن في انتشار اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وغير ذلك.منذ صغره ثم مساهمات 

 الشخصيات: -

املستمع من  د لكي يتمكن لجوانب واالبعاى اختيار شخصيات من جميع ا عل يرتكز معظم كتاب القصص  

 وتكون االبعاد كالتالى: تحليليها،

برز  إو  ،والوزن والطول  ،بدايةب بوصف جسم الشخص من حيث الالبعد الجسمانى: حيث يقوم الكات -أ

 كما يصف العمر والجنس. نف،أل الوجه كشكل الوجه والعين وا مالمح 

 (١٠وعصبيتها او هدونها.) ا،ة النفسية ومزاجها، وأفكارهتب حالة الشخصي : فيصف الكافسالبعد الن -ب

 وبعودة إلى قصة"عبرات األمل" يظهر ان شخصيات رئيسة وآخرى صعيفة وتتضح فيمل يلى: 

يم تبدو  قام املؤلف يجعل شخصية نع ،حداث القصة تدور حولهأألن معظم  نعيم وهو بطل القصة  -أ

وحرص املؤلف   ،م الواقعالتصرفات قد يحدث في عالمن فان ماتقوم به   ،وسلوكها ها واقعة بتصرفات

 ايضا ان يتبين سلوكه وافعاله واحالقه من اوله إلى نهايته. 

 ئ بعض الفكرة عن شخصية نعيم: فأول ظهور نعيم يعطى للقار 

يتطوفون بمحا   وا "اخترف نعيم بالحياكة التى كانت من صناعة بعض اجداده واآلباء االقدسين وكان

 . غيرها في بالد يوربا و  جاتهم إلى بعض القرى واملدنصيلهم وانتا

 وشخصيات هامة في القصة عبرات االمل وقد بدا حواره في القصة : أينال : -ب

  -واجزل  غناه، -مثواه, واتفق عليه بدون منبالخير  –الحياكة عند عمه "اينال" الذي احسن  مارس نعيم

 من املدرسة اإلبتدائية.  ذ ان شارف نعيم فصل التخرجمنقراه,  -لإلحتساب

 يقول املؤلف في حواره :   هذه القصة زمالئه لهم دور فعاال،  الزمالء: ومن شخصيات-ج

 فماذا قدر لهؤالء الزمالء الكريم؟  فدرر مختوم من هللا تعالى، -حجمه   على ضالة-كل من املخلوقات - 

زمالء حابها ودويهم؟ يكون من بين حتى عل أص قدار املجهولة،األعيم من بين هذه وماذا يكون نصيب ن -

 نعيم املستقدمون واملستأخرون؟ فأنتى له؟ 

 مليادين.فراد هذا الفصل؟ والبلد ملبىء باألعيان من شتى اأماذا يكون -

 هناك ابناء األئمة والعلماء والتجار, وأنت تنتسب الزمن. -

لرواية  ا دور فعاال في تقديم هذه اهذه القصة والدة الكريم لهي الوالدة الكريمة: ومن شخصية ايضا ف -د

 يقول املؤلف في الحوار: 
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 تزوج الحياكة بالتعلم يانعيم العزيز -

 إذن فما  أخطأ ريك -

   إعلم أننى لو كنت -
ً
, ان كان ذلك من قدر هللا لى,إماما

ً
رجال لتمنيت ان أكون ممن ياوالدتى يتبعون اماما

 تكونين. 

 ة العربية والدراسات اإلسال افنعيم الثق-
ً
 ونسخا

ً
 وتعليما

ً
باء املتقلبين في ظهور   مهنة االجداد وترث اآل مية تعلما

 انتظر سأريك من آثارهم.  الساجدين،

 وقد فعل ذلك سيدات قبلى.  لبر لحطه اليزوى ملناسبة نكاحى،ا هذا مصحفى كتبه لى ع مى-

 لحوارات: ا الشيخة: ماجرى بينها والطالب, يقول امؤلف في -ه

 انتم؟   ورحمة هللا وبركاته, من اينوالسالم عليكم  -

 هل سبق  ان زرتموها؟ وهل بينكم وبينها من موعد؟  -

 عائها املستجاب. ال, ولكن نود متنمين ان تسال هللا لنا التوفيق بد-

 على كل حال, هي مشغولة في املحراب تتنفل.  -

- ،
ً
 آ اريتم االنتظار خيرا

ً
 . خرام تجددون موعدا

, تختار املكث في -
ً
، بعد ما تفرغت من اورادها،تأخذ من االس الخارج ريثما طبعا

ً
 وافرا

ً
ونظن ان   تراحة قسطا

 اليوم يوم الخميس وال تختدم 
ً
 وحسرة

ً
 . على البقاء كسال

 الخاتمة: 
 بالتعريفيا،ير عربية نيج   "عبرات األمل قصة"لقصةألسلوب سرد فقد تقدم في هذه املقالة دراسة أدبية 

  تجلى في الدرسة املتمثلة في  ب السرد في القصة ة كما تناولت الدراسة أساليكاتب ، ثم عرض القص عن ال
 الفكر والحوادث والحوار والحبكة والشخصيات واملكان والزمن.

 : من الدراسة مايلينتج ويست
التى النشوه األعمال   ا رياستخدم املؤلف أسلوب سرد القصة في عبرات األمل قصة عربية نيجي-١

 هن من فهم املقصود.والتعر ذاألدبية،
 سلوب املؤلف إستعمال األلفاظ السهلة وذلك تزويد الطالب لزخيرته اللغوية. ومن أ-٢

 الهوامش: 
Shli.yhoo7.com١-١١ 

 ٤٠:٢م  س:٢٠١٧-٤-١-ت
 :املصادر واملراجع  
 القرآن الكريم  -١
 الحديث الشريف  -٢
 رات األمل قصة عربية فنيةعب -٣

Shli.yhoo7.com٤- 
 ٤٠:٢٤س:   م٢٠١٧-٤-١-ت
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 أسلوب الشيخ إبراهيم انياس يف الديوان 
عدإد:    إ 

 1د. محمد النظيف بيث 
 قسم اللغة العربية، جامعة ابيرو، كانو

 مقدمة: 

من   والناجحعبارة عن فلسفة األداء وااليصال، فهو طريق األديب في وضع عمله الفني،  1إن األسلوب

تلقي يشاطره اإلحساس والذوق. ثم إن  ع أن يخلق عمله الفني في قالب يجعل امليستطياألدباء هو الذي 

نتاجات  إفريقية، له م( شاعر مشتهر وخاصة في املنطقة اإل 1975لشيخ إبراهيم انياس السنغالي )ت ا

في أسلوب الشيخ في ديوانه فتبحث  رشاد والتعليم، أما هذه الورقةالشيوخ وفي اإل و كثيرة في مدح الرسول 

لسالم، والذي استغرق نظمه جميع مراحل حياة الشيخ مما  املشتهر في مدح الرسول عليه الصالة وا

ة عادلة ألسلوبه، واعتبره ثمرة أوقات حياته في نص إجازة له على نسخة كبير أوالده  يعطينا صور 

اعتبر كل مجموعة ديوانا واحدا وإن كان   جموعات، وقسمه إلى ثمان م  2)الخليفة( الشيخ عبد هللا انياس،

نظر إلى األواخر،  حدا، "...وكل مرتب على الحروف، إما بالنظر إلى األوائل وإما بالاملوضوع واحدا والبحر مت

كما أن هذا الترتيب ربما كان بسير )األبجدبة( وتارة يكون بطريق )األبتثجية( وكل واحد من هذه الدواوين  

هي التي لم   واملجموعة األخيرة )سير القلب( فقط 3إن لم يتكرر فيه بعضها..."  الحروف مستوعب لجميع

قصيدة كلها في البحر الطويل،  231. وهذه املجموعات الثمانية تشمل يكتمل فيها جميع الحروف

 .بيتا  3813واملجموع الكلي ألبياته 

خ، فمعرفة أسلوب الشاعر ومدى  ان الشيوالهدف األساس لهذه الورقة، الوقوف على القيمة األدبية لديو 

 عالجة. نجاحه فيه إشكالية توجب البحث وامل

Abstract: 

The style is a philosophical way of performance and deliberation, and the 

successful poet is the one who is able to share feelings with the recipient. Sheikh 

Ibrahim Niasse (d. 1975 CE) is a famous African poet, He has many collections 

in praising Prophet Muhammad and Sufi sheikhs, among which is his 'Diwan' 

collections. This paper aims at discussing the style of Sheikh in this well-known 

poet collections (The Diwan). The Diwan is in eight groups, each group is 

considered one divan, even as the topic is one and the sea is united. And each is 
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arranged according letters, either by considering the beginning or end latter, the 

total number of the verses line is 3813 verses. The main objective of this paper is 

to find out the literary value of the Sheikh’s Diwan, knowing the poet’s style and 

the extent of his success is a problem that needs research. 
 يمكن إيراد أفكار الورقة في النقاط التالية: 

 توطئة  -

 اللغة -

 املفردات.  -

 سهولة األلفاظ.   -

 الرمز   -

 مل الج -

 قاع الخارجيياإل  -

 القافية  -

 اإليقاع الداخلي  -

 الفكرة  -

 الخيال  -

 الصورة -

 العاطفة  -

 الخاتمة ونتائج البحث.  -

 توطئة:

إن موضووع الووديوان هووو مودح الن ووي صوولى هللا عليووه وسولم كمووا سووبق، واملووديط النبووي فوون بوودأ نشوواطه 

ن زهيوور وموون وكعووب بوو  منووذ العهوود اإلسووالمي األول علووى يوود سوويدنا حسووان بوون ثابوو  وعبوود هللا بوون رواحووة

عري علووووى يوووود الصوووووفية فاتخووووذوه وسوووويلة للتقوووورب إلووووى إلوووويهم رهللاوووومي هللا عووووذهم، وتوسووووع هووووذا الفوووون الشوووو 

املصووووطفى صوووولى هللا عليووووه وسوووولم، وصوووودرت دواويوووون وقصووووائد طوووووال فووووي هووووذا الفوووون، كهمزيووووة  الحبيووووب

عوا فيوووووه ا، وتوسووووو البوصووووويري وبردتوووووه، وطيبوووووة الغوووووراء للنبهووووواني، والوسوووووائل املتقبلوووووة للفوووووازازي وموووووا إليهووووو 

ن فووي ركوورهم الخيوور والتقوورب إلووى هللا. أمووا الشوويخ فموودحوا شوويوخهم وموون يوورون فوويهم الصووالح أو يرجووو 

 يم فقد اتخذ مدح الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم شغله الشاغل، وشهد على رلك قوله:إبراه
َدر ي  ز 

َ
  َوأ

ي  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   َهاش 
 
ح  ال

َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ي ب  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان 
فَ
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ك

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَد الغ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي َبع  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَواه  َول    س 

و   4َرَواح  د 
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 ال:قفواقتنع به وما التف  إلى غيره باملدح، 
ه   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 

 
ك وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َور  ن  َحم  ن 

  
يط  امل ي َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

 َوَحس 

  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
َ
ظ ح 

َ
ال ا م  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  َده  ي 

َ
غ

 
ل  ل 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   َتف 
 
ل
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  أ

َ
ل
َ
 5ف

   

 فهو ال يعتبر االلتفات إلى غير الن ي صلى هللا عليه وسلم باملدح والثناء عمال صائبا، يقول:
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو َوَمووووووووووووووووووووووووووووووووووووود    وَ ح  س 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

 
ل
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى َمذ ف 

َ
ق
  
ي امل َهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواد 

 
 ى ال

 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  
 
ك

َ
ن  ف ح  ف   َوَموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود 
َ  
َعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواامل َجم   6يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  م 

   

وقووود التووويم الشووويخ إبوووراهيم عهوووده هوووذا وموووا خووور  عنوووه قيووود شوووبر إال أن يمووودح  ل الن وووي صووولى هللا عليوووه 

أمرهم  –اهيم كما يرى الشيخ إبر  –وسلم وأصحابه الكرام ومن تمسك بحبلهم من األولياء، وهؤالء 

 عليه: ءمن أمر الن ي، وحبهم ومدحهم تكملة ملدحه والثنا
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود   َحم  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  م  ي 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  غ ى ح 

 
ت
َ
 َوَهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  َيَتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووق   س  ف 

 
 َوال

 
َعَماَيووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

 
ي ال ووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  

َ  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووَوى امل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  س  ح 

َ
 ف
   

ه   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَحاب  َفى َوص 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط ص 

  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب   ل  امل وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَوى ح   س 

  
َحوووووووووووووووووووووووووووووق  

 
ووووووووووووووووووووووووووووَحَص ال ا َمَتوووووووووووووووووووووووووووو  َح   يق   

ووووووووووووووووووووووووووووود  وووووووووووووووووووووووووووواَن ص 
َ
 َوَموووووووووووووووووووووووووووون ك

   
م  وَ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

َ
ا ق َمد  ء  َسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 

َ
ال و 

 
َهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَ  أ ذ   م 

 
َفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

َ
 ق

  
ه   ر  م 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

َ
ق   م  ف ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ق  ص  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  م  ص  ه  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب   َوح 
   

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم   ه 
 
ل
 
َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ك ح 

َ
َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان  أ ع  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك  َوالن  َمال 

َ
 ف
  

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق  
 
ف
  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَم األ

َ
ل
 
 

َ
م  أ ه 

َ
ال ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

َ
ي ل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواف    ا الش 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ

َ
 ك
   

ي د   
َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي  ح 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس  أ َعب 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ب 

َ
اَ  أ

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ

َ
 ك
  

وووووووووووووووووووووووووووووووووود   َني  ج 
 
اَ  ال

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووذ

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووال  ك  الس 

ق  وووووووووووووووووووووووووووووووووور  خ 
 
م  ال

َ
ل َعووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

 
 ك  ال

   
و  

َ
م  أ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَذه  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  َبي 

َ
َح  َوك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون م  م  م  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَده  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  َبع   م 

  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق  

 
ل
َ
خ

 
ي ال َتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  م  َ ه  ه  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  م  ن  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ب   َوَعب 

   
 
 
َقوا

َ
ت ووووووووووووووووووووووووووووار 

َ
َمووووووووووووووووووووووووووووَد ف ح 

َ
ء  أ وووووووووووووووووووووووووووون َضووووووووووووووووووووووووووووو   م 

 
وووووووووووووووووووووووووووووا َتَفس 

 
وووووووووووووووووووووووووووود  اق

َ
 ق
  

 
ق  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

َ
َهووووووووووووووووووووووووووووووووووا ف

َ
ق و 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووود  َمووووووووووووووووووووووووووووووووووا ف ج 

َ  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووي امل ن  ف 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 
َرى ق

 
 ر
   

  َهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
َيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َرب 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ف  ل 

م  ب  َفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَءه  ت 
 
م  َواق ه  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب   ح 

  
 
 
ي، َول ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك  َوث

 
 َيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو َوف

 ق 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَي الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور   

 َيل  َعن 
   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  
َ
َراث َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَم و 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ت  ل 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  َهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  ه   
 
ل
 
 َوَعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ك

  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق  

 
ل
 
ا خ

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  َوك ه 

َ
ل ع  ي ف  َحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواك  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ي  ع  ف  ب 

7 
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 هذا اإلنتا  املكثف، وهي: سإلى هذا املعن  العمودي األول الذي كان أسا
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مختلفووة ومتفرقووة يشوورح موودى حبووه للمموودوح عليووه الصووالة والسووالم، إلووى جانووب محبووة غيووره 
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إ - بموووووا أكرموووووه هللا بوووووه مووووون القووووورب  شوووووهود املنوووووة والتحووووودإ بالنعموووووة، حيوووووث إن الشووووواعر حووووود 

 ي في مواقف متعددة، وما حظي به من الوالية واالصطفاء والقرب.والقبول ورؤية الن 

وووووى خوووووواتيم القصوووووائد مووووون تضووووورعات وتوسوووووالت وصووووولوات  -
 
وووووا غط الووووودعاء والتضووووورع، ورلوووووك مل 

 ولإلسالم والعصر جميعا.تباعه ودعوات وتعويذات له وأل

 اللغة:

طوقووة تووم تصووميمها موون املرسوول إلووى املتلقووي لغوور  ارات منطوقووة وغيوور منشوو إاللغووة عبووارة عوون رموووز و 

وواء أن 9االتصووال، أمووا املنطوقووة ففووي األلفوواظ املفووردة والجموول املركبووة ، واأللفوواظ أداة بنوواء، وعلووى البن 

يووة اختيووار كووون منتيحسوون اختيارهووا واسووتخدامها وتو يفهووا حتوو  ت ظمووة والئقووة باملقووام، فللشوواعر حر 

، ألن األلفواظ قو ما يناسب ر إنموا ت خوذ قيمتهوا مون الوسوط الوذي ه من األلفاظ إرا راعوى املقوام والجوو 

تعوويف فيووه، فالكلمووات التووي يسووتعملها األديووب إنمووا تستسوويغها  ران املتلقووين الووذين يشوواركونه الووذوق 

.  والثقافة والجو 

 اطتها:فاظ وبسسهولة األل

ر ألفاظ سهلة ونسجها في عبارات واضوحة سوهلة ايإن الشيخ إبراهيم في ديوانه هذا يحافظ على اخت

إلدرا ، حتووووو  ال يحتوووووا  أحووووود إلوووووى اسوووووتعمال القووووووامي  واملعووووواجم لكوووووي يقوووووف علوووووى معانيهوووووا لتجنبوووووه ا

يسوووتخدم نوووا  خووور األلفووواظ الوحشوووية واملفوووردات الغريبوووة، وهوووذا هوووو موووا يبووودو فوووي أغلوووب األحوووايين، وحي

ه رفيعووووة وةعيوووودة خفيووووة، وهووووذا مووووا يجعوووول لغتوووو  ري عوووون أشووووياء  وووواهرة بوووو خرى االرموووووز واإلشووووارات ليووووو 

اإلدرا  أحيانوا، إر يفور  رلووك حضوورا ملعواني إضووافية، ويوجوب الوقووف علووى مودلوالت مصووط حات 

ي نسووجها فوو علميووة لفووك رموووزه وتعووابيره. فالقصوويدة التاليووة مثووال لحسوون اختيوواره للمفووردات السووهلة و 

التفكر لعدم التعقيد والغياب املفرط  ل و جمل واضحة ب سلوب أدةي واضح الداللة ال يحتا  إلى ط

 فيه:
َزل   .1

َ
وووووووووووووم  أ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووووووة  ل ووووووووووووووووووووووووو و ي  َبر 

 
ووووووووووووَر ال ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
وووووووووووووا خ ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووَك هللا  َيو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 ل

  
ووووووووووووووووووووووووووووووووول   و ح 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووم  أ و

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووور ي َول و م  ووووووووووووووووووووووووووووووووواق  ع  و

َ
يث  

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووود  َوامل و َعه 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووى ال و

َ
 َعل
   

ووووووووووووووووووووووووووووووو    .2 و م 
َ
ن  أ ي َوإ  وووووووووووووووووووووووووووووووات  ووووووووووووووووووووووووووووووو   َحَيو وووووووووووووووووووووووووووووووا َداَمو وووووووووووووووووووووووووووووووَك َمو و ب  ح 

 
 أ

  
رَ 
 
وووووووووووووووووووَول  أ ووووووووووووووووووووووووو و  ح 

َ
ي َوال ووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو نو   ع 

وووووووووووووووووووب  ووووووووووووووووووووووووو و ح 
 
ووووووووووووووووووواَء ال ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووي َبَقو ووووووووووووووووووووووووو و  

 ج 
   

ووووووووووووووو  .3 ووووووووووووووووووووووووو و م   اد  رَ م  ه  ووووووووووووووويع  ووووووووووووووووووووووووو و َرات  َجم  ووووووووووووووواخ  ووووووووووووووووووووووووو َبو
 
ووووووووووووووويج  ال ووووووووووووووووووووووووو و  َحج 

  
ووووووووووووووووووووووووووووووَول   ووووووووووووووووووووووووو و

َ
خ

 
ووووووووووووووووووووووووووووووور  َوال ووووووووووووووووووووووووو و ح 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووَن ال ووووووووووووووووووووووووو و َوا   م  ز 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووان  َوأ ووووووووووووووووووووووووو َنو  ج 

   
وووووووووووود   .4 ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و َحم  ا َر ه  م  ئ  ووووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
َرى ش

َ
ي أ وووووووووووو   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

 َوَحس 
  

ووووووووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووووووووو ا َبَجو
َ
وووووووووووووووووووووووا َور ووووووووووووووووووووووووو يَهو ووووووووووووووووووووووواَن ف  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووووووووووووووووا ك ووووووووووووووووووووووووو و ض  ر 

َ
وووووووووووووووووووووووز ل  أ ووووووووووووووووووووووووو نو

َ
 َوأ
   

 ل   .5
وووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووووو يو

َ
ت
َ
ووووووووووووووووووو   أ ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووووَفاَبي  ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووور  َوالص  ووووووووووووووووووووووووو و

 
ئ ب 

 
 هللا  َوال

  
ي  وووووووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و ص 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووَ ى َوق ووووووووووووووووووووووووو و س 

َ
 أل 

َ
 أ

 
ووووووووووووووووووووووووووووي ال ووووووووووووووووووووووووو َرى َموو

َ
ووووووووووووووووووووووووووووَزل  ن  أ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 ن

   
وووووووووووووووووووووووووووووه   .6 و ن  وووووووووووووووووووووووووووووف  إ  و ي 

َ
خ

 
وووووووووووووووووووووووووووووَوى ال و وووووووووووووووووووووووووووووي س  و   

ب 
َ
 أ

َ
ووووووووووووووووووووووووووووو   ال و َني  م 

َ
وووووووووووووَزل   َوأ ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووم  َيو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ا َول وووووووووووور  ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووه  َده  ووووووووووووووووووووووووو يو ووووووووووووي ف  ووووووووووووووووووووووووو و ي    َحب 

 
ووووووووووووط ووووووووووووووووووووووووو  َمَحو
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ا .7

َ
وووووووووووووووووووووووووووذ و

َ
وووووووووووووووووووووووووووال  َهك َحو

 
َرات  َوال

 
وووووووووووووووووووووووووووخ و وووووووووووووووووووووووووووى ال   و

َ
ل  إ 

ووووووووووووووووووووووووووو   و م 
 
 َوق

  
وووووووووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووووووووووووووووووول  َول ووووووووووووووووووووووووو و

 
ه  َوك

َ
ال ووووووووووووووووووووووووووَدل   ي  ووووووووووووووووووووووووو َبو

 
وووووووووووووووووووووووووول  ال ووووووووووووووووووووووووو َبو

 
ق

َ
ووووووووووووووووووووووووووم  أ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 َول

   
وووووووووووووووووووووووواء   .8 ووووووووووووووووووووووووو َبو

 
وووووووووووووووووووووووو   ق ووووووووووووووووووووووووو و ئ  ووووووووووووووووووووووووَع َوَموي  وَ َوج  ووووووووووووووووووووووووو يو َبق 

 
وووووووووووووووووووووووويال ووووووووووووووووووووووووو و  ل 

  
ووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووووووووو و َته 

ب  ووووووووووووووووول  م  ووووووووووووووووووووووووو و
 
ك

 
َرى ال

َ
ي أ ووووووووووووووووواد  ووووووووووووووووووووووووو َهو

 
وووووووووووووووووَرم  ال ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووَدى َحو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 ل
   

وووووووووووووووووووووووووووووووا .9 ووووووووووووووووووووووووو َمو ن 
َ
 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووَدات  ك ووووووووووووووووووووووووو و ال 

َ
خ

 
وووووووووووووووووووووووووووووووَرات  ال ووووووووووووووووووووووووو و ج  ح 

 
َرى ال

َ
 أ

  
وووووووووووووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووا انَتَقو ووووووووووووووووووووووووو  َزاَل َمو

َ
ووووووووووووووووووووووووووووب  هللا  ال ووووووووووووووووووووووووو يو ووووووووووووووووووووووووووووي َحب  ووووووووووووووووووووووووو و ي    َحب 

   
وووووووووووووووووووووووووووووووووَل  .10 و ن  َرس 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووو  و

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووو ك و وووووووووووووووووووووووووووووووور  هللا  ف  و وووووووووووووووووووووووووووووووو   َحاض  و َبي 

 
 ي ال

  
ان  َوا

َ
خ ووووووووووووووووووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو و ه  الش  ر  ووووووووووووووووووووووووووام  ووووووووووووووووووووووووو َسو  ي 

 
ل  ل

َ
ووووووووووووووووووووووووووذ ووووووووووووووووووووووووو َتو ب  وووووووووووووووووووووووووول  م  ووووووووووووووووووووووووو و  َوص 

   
ه   .11

َ
ووووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو َصو ووووووووووووي و  ووووووووووووووووووووووووو و   

ب 
َ
ار  أ و  ووووووووووووز  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووَع الو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووي َمو ووووووووووووووووووووووووو و َران 

َ
 ت

  
ووووووووووووووووووووووووووووووَدل   ووووووووووووووووووووووووووووووه  َبو و وووووووووووووووووووووووووووووي ب  و   

ب 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووو   أ و س 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووول  ل و َوص  ووووووووووووووووووووووووووووووي ب  و ووووووووووووووووووووووووووووون ل  َمو

َ
 ف
   

ووووووووووود   .12 ووووووووووووووووووووووووو َمو ح 
َ
ووووووووووول  أ ووووووووووووووووووووووووو َبو ت  َيق 

 
وووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو و ع 

 
وووووووووووَع ال ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووي َمو ووووووووووووووووووووووووو و َران 

 
 ت

  
 
 
ال وووووووووي ب  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و  

 
َوان

َ
ي أ وووووووووال  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َصو وووووووووائ  و  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َبو

َ
ووووووووول  ك ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و نَفص   ر  م 

   
و  .13 ن 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووذ ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووواَخ الو ووووووووووووووووووووووووو َسو و 

َ
ن  أ

َ
َرى أ

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووور ه   ب  أ ووووووووووووووووووووووووو و َبح   ب 

  
وووووووووووووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووووووووو و س 

َ
نغ

َ
ووووووووووووووووووووووووووووى َوت ووووووووووووووووووووووووو َ و م 

 
ووووووووووووووووووووووووووووود  ت ووووووووووووووووووووووووو و م  ح 

َ  
ووووووووووووووووووووووووووووَد امل ووووووووووووووووووووووووو و ص 

 
ا ق

َ
ر  إ 
   

وووووووووووووووووووووووووووووووووه   .14 و
َ
ووووووووا ل ووووووووووووووووووووووووو و م  اد 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووا خ و ح  ا َماد  وووووووووووووووووووووووووووووووووور  و ه 

َ
ت  ط ووووووووووووووووووووووووووووووووور  و ص 

َ
 ف

  
وووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووووووووو َوَصو

 
ووووووووووووووووووع  ال ووووووووووووووووووووووووو َنو ي َيم  ووووووووووووووووووذ  ووووووووووووووووووووووووو و

 
ووووووووووووووووووا ال ووووووووووووووووووووووووو ا َمو ر  ووووووووووووووووووا َوَزو  ووووووووووووووووووووووووو و بًّ ح   م 

   
ووووووووووووووووووووووووووم   .15 ووووووووووووووووووووووووو و

 
 هللا  ث

 
ة

َ
ووووووووووووووووووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووه  َصو ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
 َعل

َ
ووووووووووووووووووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو ه   َسو  م 

  
ل   ووووووووووووووووم  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووووي ش ووووووووووووووووووووووووو و َقت 

 
ف ا ر 

َ
ووووووووووووووووذ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ي ك ووووووووووووووووَحاة  ووووووووووووووووووووووووو و ص 

َ
ي أل  ووووووووووووووووا   ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 َعط

   
ه   .16 م 

َ
ووووووووووووووووووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووم  َسو ووووووووووووووووووووووووو و

 
 هللا  ث

 
ة

َ
ووووووووووووووووووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووه  َصو ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
 َعل

  
ل   ووووووووووووووووووووووووووب  ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووووووووى الس  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووووووووووووووووووووم  َعل ووووووووووووووووووووووووو و ج  ووووووووووووووووووووووووووَحاب  ن  ووووووووووووووووووووووووو و ص 

َ
 10َو ل  َوأ

   

فالشيخ إبراهيم يجدد عهد املحبة للمحبوب األعظم صلى هللا عليه وسلم مدة العمر، ويقر بالهدف 

اآلثوووار النبويوووة  ةداملقدسوووة ل حوووم والعمووورة، أنوووه ال يقصووود شووويئا أك ووور مووون مشووواهالوووديار مووون توووردده إلوووى 

املحبوب وصاال ال انقطاع بعده وإن كان  الذنوب والقصور عن املباركة، ويطمع في نيل الوصال مع 

فوووه وتقلووول مووون أملووه، فيطموووع فوووي انمحاتهوووا والتطهووور موون الوووزالت بوصوووله، ويووودعو لنفسوووه  الطاعووات تخو 

 ته بالعطاء.به ورفقوألصحا

ن، فهووو ال فووي األلفوواظ والتعووابير فووي معظووم األحووايي ةلولووي  عفوووا أن اتصووف  لغووة الشوويخ  هووذه السووهو 

يتكلف شيئا أثناء مدح الحبيب صلى هللا عليه وسلم، وال يرى الثناء على هذا الجناب العظيم صعبا 

عده فووووي رلووووك شوووومائل ا، وتسوووواتيووووه طوعوووو  فيضووووطر  إلووووى التكلووووف أو التعمووووق فووووي التعبيوووور، بوووول كوووول  ووووميء ي

 يقول: ،ااملمدوح من كمال وعلم وجود وما إليه
ووووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو و ي  وووووووووووووووووووووواَرة  َواف  ووووووووووووووووووووووووو َبو ع 

 
ال ووووووووووووووووووووووي ب  ووووووووووووووووووووووووو و  

ن  ر  م  ووووووووووووووووووووووع  ووووووووووووووووووووووووو و  
 

 الش
َ

 َوال

  

 
 

وووووووووووووووووف ووووووووووووووووووووووووو و
 
ل
َ
ك

َ
  ت

وووووووووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو و   
وووووووووووووووووب  الن  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووي َجنو ووووووووووووووووووووووووو و َق ف 

َ
وووووووووووووووووا ال ووووووووووووووووووووووووو  َوَمو

   

ووووووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو َنو ي  ب 
َ
ي ن ي   وووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو ور  َمو

وووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و  َمص 
 
ووووووووووووووووووووووووة ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ث َنف 

َ
 ف

  

 
 

ووووووووووووف ووووووووووووووووووووووووو و نص  ط  م  ووووووووووووَدائ  ووووووووووووووووووووووووو و
َ  
ووووووووووووي امل ووووووووووووووووووووووووو و ر ي ف 

 
ووووووووووووذ ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووول  ع  ووووووووووووووووووووووووو َبو َيق 

َ
 ف

   

ووووووووووووووووو وَ  ووووووووووووووووووووووووو ل  َسو ووووووووووووووووووه  ه  ووووووووووووووووووووووووو و َباع  ط 
َ
َفى، ف

َ
وووووووووووووووووط ووووووووووووووووووووووووو و ص 

  
ووووووووووووووووواء  امل ووووووووووووووووووووووووو َنو

َ
 ث

  

 
 
وووووووووووووووووووووووووووووووه  ت ووووووووووووووووووووووووو و

 
َعال

 
ف

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووو َوأ ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووووووووووووواب  ووووووووووووووووووووووووو َنو

 
ي الث   د 

 
 ف

ووووووووووووووووووووووووووووووور  ووووووووووووووووووووووووو َعو
 
 َوت

   

 
 
ووووووووووووَمة ووووووووووووووووووووووووو و ص  ووووووووووووود  َوع  ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووم  ج  ووووووووووووووووووووووووو و

 
ووووووووووووم  ث ووووووووووووووووووووووووو و

 
ل ووووووووووووال  َوع  ووووووووووووووووووووووووو َمو

َ
 ك

  

 
 

َدف وووووووووووووووووووووووووور  ووووووووووووووووووووووووو و
 
ووووووووووووووووووووووووووَجاَعة  ت ووووووووووووووووووووووووو و ال    ب 

م  ووووووووووووووووووووووووووز  ووووووووووووووووووووووووو م  َوَحو وووووووووووووووووووووووووز  ووووووووووووووووووووووووو  َوَعو
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ووووووووووة   ووووووووووووووووووووووووو َياَسو وووووووووون  س  ووووووووووووووووووووووووو و س  وووووووووم  ح  ووووووووووووووووووووووووو و
 
ووووووووووم  ث ووووووووووووووووووووووووو و

 
ل ووووووووول  َوح  ووووووووووووووووووووووووو و  َوَعق 

  

  َ ووووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
ه  ل ر  وووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
، ق ر  ووووووووووووب  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووود  َوَصو ووووووووووووووووووووووووو و ه   َوز 

 
ووووووووووووَرف ووووووووووووووووووووووووو و ع   11ي 

   

 ظ غليظة خشنة إال ما جاء منسجما في السياق.افوكان الشيخ يفر من التنافر الشنيع ويزهد في أل

ممووووا يكسووووب الووووديوان قيمووووة فنيووووة  –كموووا سووووبق  – 12علوووى أن لغتووووه تتصووووبل أحيانووووا بووووالرموز واإلشووووارات

عاء أو اسوووووتدويجعووووول لغوووووة الشووووواعر قويوووووة ورفيعوووووة، مثووووول االسوووووتفادة مووووون الحيووووواة املعاصووووورة للشووووواعر، 

ء حكايات وأمثال وقصص وحكم، وقد فهم احأحداإ ووقا ع من حقب متباعدة في التاريخ، أو استي

رمز ".. وسويلة فنيوة يمكون أن تقووم بعوبء التعبيور عون تجوارب الشوعراء وتوصويلها إلوى الدارسون أن ال

يووووة املرسوووولة مووووع املجاز  املتلقووووينل مثلهووووا فووووي رلووووك مثوووول الصووووورة التشووووبيهية أو االسووووتعارية أو الكنائيووووة أو

 13.".اختالف في طبيعة كل نوع من هذه األنواع

 الرموز الصوفية:

أما الرموز الصوفية فكثيرة في شعر الشيخ إبراهيم ألنه صوفي متقدم، وهو رائد التربية الصوفية في 

لوووه لتووواليف كتابوووه "السووور األكبووور  عصوووره وصووواحب الفيضوووة التجانيوووة، ولوووه مووون العلووووم الباطنيوووة موووا أه 

اعر فووووي العلووووم الصوووووفي والتجربووووة شوووو لاأل هوووور" الووووذي يووووراه الدارسووووون دلوووويال علووووى موووودى مووووا بلغووووه ا والنوووور 

يقووول الشوويخ إبووراهيم فووي رسووالة لووه إلووى أحوود مريديووه الشوويخ عثمووان جوواي: "...فلَتووك  دائمووا  14العرفانيووة،

ارة الخفية، وال  باإلشتفهم إشاراتي وال تنظر إلى  واهر األمور، واعلم أني ال أتكلم في علم الباطن إال

فووال غرابووة  15فيمووا تطلووب وال تسووتنجل النيوول، والسووالم." أخبوور بكشوووفاتي ومعووارفي، فعليووك بالصوودق

إرا من وجود قدر كبير من الرمووز الصووفية فوي الوديوان املحقوق، وهوذا التصورف مون الشواعر يجعول 

 مواقف معينة.را  في من السهولة والصراحة إلى التعقيد وصعوبة اإلد –طبعا  –لغته تتحول 

يثهم عووون الصوووراحة فوووي أشوووعارهم، رلوووك ألن أحووواد ل و فالصووووفية مضوووطرون السوووتغالل الرمزيوووة والتحووو 

إنموا توودور حووول الووذات وماهيوة التوحيوود واالنغموواس فووي قعوور العلووم الباطنيووة، فووال يمكوون أن يسووتغني 

تتسووورب إلوووى مووون  حتووو  ال األدب الصوووفي عووون اللغوووة الرمزيوووة التوووي تسووواعد فوووي إخفووواء الحقوووائق العرفانيوووة

الالت املنجميووووة والسووووياقية اصوووطالحيا عنوووودهم غيوووور الووود ا. فللمعووواني واأللفوووواظ جانبوووو 16لوووي  لهووووا أهووووال

املعروفووووة، فالسوووور والووووروح والقلووووب والجسووووم والجمووووال والجاللووووة والكمالووووة والوصوووول والفنوووواء والبقوووواء 

فة واالسوووووم طن والصووووو والحووووال والوووووذوق والكشوووووف والقشوووور واللوووووب والغيوووووب والشوووووهادة والظوووواهر والبوووووا

ا إنما تستخدمها الصوفية لإلشارة إلى معان خفية هر والذات واألحدية والحضرة والحقيقة وكثير غي

 يقول الشيخ إبراهيم: 17قة وةعيدة اإلدرا ،دقي
ووووووووووة   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

 
َمك  ب 

ووووووووووَراه  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووَرى س  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و
 
ك ي ر  ن 

 
 ق
ر 
َ
ووووووووووؤ ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و  ي 

  
ك   ل 

َ
ووووووووووووووووووذ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووووووَري    ك ووووووووووووووووووووووووو و  َسو

َ
وووووووووووووووووور ي أ ووووووووووووووووووووووووو و س 

َ
وووووووووووووووووودت  أ ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووود ك  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 َوق
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وووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو و و   ر   ب 

وووووووووووَري    ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووو َسو ووووووووووووووووووووووووو و َتف 
 
ق

َ
وووووووووووود  أ ووووووووووووووووووووووووو َمو ح 

َ
وووووووووووَم أ ووووووووووووووووووووووووو و س   ي ج 

  
وووووووووووووووووووووووووووووون   ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
َن ر ووووووووووووووووووووووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووواء  َبو ووووووووووووووووووووووووو َقو ووووووووووووووووووووووووووووووَتم  ل  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووك   ف ووووووووووووووووووووووووو و َنال 

 ه 
   

ووووووووووووووووووووووووووووا و ي  ان 
َ
ووووووووووووووووووووووووووووم  ف و س  ج 

 
ووووووووووووووووووووووووووووي ال و  ف 

وح  وووووووووووووووووووووووووووور    الو
َ

ووووووووووووووووووووووووووووم  و
َ

ال
َ
وووووووووووووووووووووووووووواَ  ت َنو  ه 

  
وووووووووووووووك   ووووووووووووووووووووووووو و

 
وووووووووووووووَد َ َهال ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووه  َبع  ووووووووووووووووووووووووو يو وووووووووووووووي ف  ووووووووووووووووووووووووو و ت 

 
وووووووووووووووَي َوق ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووَفا ل  ووووووووووووووووووووووووو  18َصو

   

 ويالحووووظ فووووي األبيووووات حضووووور ألفوووواظ مثوووول الووووروح والجسووووم واللقوووواء والفنوووواء والتهالووووك، وهووووو فووووي األبيووووات

ه الرحلووة املقدسووة وكوواد يسووري هووو هووذحادثووة اإلسووراء واملعوورا  النبوووي، فوو ثرت فيووه فاعليووة  يسووتو ي

يتتبع الجسم، ويتخيل أن الروح تال م  في الجسم عند رلك التال ي، وصفا له اآلخر، بل سرى بالروح 

 حقيقتوووينالوقووو  فوووي محبوبوووه بعووود  هالوووك هوووذين املظهووورين )الوووروح والجسوووم( وهوووو إنموووا يشوووير  هموووا إلوووى 

 شيئا.ة يخفيهما بذلك عن الذي لم يتذوق من العلوم العرفاني

ويستعمل الحروف ليرمز  ها إلى حقيقة الوجود والبروز من عالم الذر إلى العالم املثالي، وكيف يدر  

 املريد الحقيقة مجردة عن الحجاب والغمو ، فيقول:
ووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو َنو ي 

َ
غ

 
وووووووووَزَح ال ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووون َزح  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووق  َمو ووووووووووووووووووووووووو و

 
ل
َ
خ

 
وووووووووور  ال ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
خ ي ل  وووووووووات  ووووووووووووووووووووووووو  َحَيو

  
ووووووووووووووووووووووز   ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووواَوَمو ووووووووووووووووووووووووو َنو ي 

َ  
 امل

 
وووووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو و

 
َرف

 
ر َزخ وووووووووووووووووووووول  إ  ووووووووووووووووووووووووو و

 
ط ب 

 
ووووووووووووووووووووووَل ال ووووووووووووووووووووووووو و ه 

َ
 َق أ

   
وووووووووووووووووووووووق   ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووووول  َزاه  ووووووووووووووووووووووووو و

 
ط ب 

 
  َوال

ووووووووووووووووووووووق  ووووووووووووووووووووووووو َحو
 
ووووووووووووووووووووووول  ال ووووووووووووووووووووووووو و ه 

َ
َك أ ل 

َ
ووووووووووووووووووووووذ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 ك
  

وووووووووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو َنو َعي 
 
َن َوال وووووووووووووووووووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
غ

 
َي ال وووووووووووووووووووووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووووووووووووي َمي  ووووووووووووووووووووووووو و  ف 

ه  ر 
 
ووووووووووووووووووووووووووك ووووووووووووووووووووووووو و

 
ش

َ
 َوأ
   

ر   ووووووووواه  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
ن    َعي 

 
ووووووووال ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ن  ف

وووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
غ

 
 ال

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووط و ق 

َ
وووووووووَك ن ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووَدع  َعنو و

َ
 ف
  

 
 
وووووووووَك ال ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووَدى ل ووووووووووووووووووووووووو و ب 

َ
ن  أ

وووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو َعو
 
َن ال وووووووووي  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووَك َعو ووووووووووووووووووووووووو و

 
ط َنق 

َ
ووووووووواف ووووووووووووووووووووووووو َنو ي 

َ
 19غ

   

وتعوووووالى حيوووووث يسووووور لوووووه التمييوووووي بوووووين الحووووورفين  ر فالشووووواعر فوووووي اجوووووز البيووووو  الثووووواني يشوووووكر املوووووولى تبوووووا
 هين )الغين والعين( وهما في البي  إشارة إلى الوجود وحقيقة الوجود، ويرشد املريد كذلك إلى املتشا

صويرها غينووا، هوو مووا  الطريوق األمثوول فوي الكشووف عون هووذه الحقيقوة، فوضووع  النقطوة علووى حورف العووين
 النقطوة فتظهور العوين جليوا، كموا ال تظهور الحقيقوة مجوردة لوكوال يتراءى العين مون جديود إال بازالوة ت

إال بازالة حجاب الخلق ملشاهدة خالق الخالئق. وهذا ما يظهر أك ر وضووحا فوي بيو   خور وهوو يمودح 
حووووق تبوووار  تعووووالى، فيرمووووز وديووووة ل الن وووي صوووولى هللا عليوووه وسوووولم بجمعووووه بوووين السوووويادة علووووى الخلوووق والعب

 قائال:
َعووووووووووووووووووووووووووووووو 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووود  ال َك َعب  ل 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووذ

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووة  ي  ف

َ
ط ق  د  ن   

 ن  َسوووووووووووووووووووووووووووووووي 
 

ط   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَراب 
َ  
يَن امل  

َ
َعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووامل

 
ل  ل 

  
َ
َهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َحَصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول   20 

   
 الحياة املعاصرة:الرمز ب 

م 1951يقول الشيخ إبراهيم في تائية له في الديوان وهو يرمز ل حركة السياسية في السنغال في عوام 
اب برملان فرنسا،األحزا عندما تنافس  يث ترشح في جمعية ح ب السياسية في االنتخاب الرئي  لنو 

( أحمود الموين The Senegalese Branch of Socialist Party - SFIOالحوزب االشوتراكي السونغالي )
 The Bloc( بينموا ترشوح سونغور فوي جمعيوة الحوزب الوديمقراطي )Amodou Lamine Gueyeجووي )

Democratique Senegalese - BDS بدادية سووت(، وكووان المووين جوووي مسوولما ومعارضووا ل جوانووب اال
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  21والويعة العنصرية في الحكم االستعماري،
 

وف
 
وهوذه القويم لهوا أهميتهوا لودى الشواعر، فقوال وهوو يك

ور وجمعيته:
 
غ ن  تين عن الس   أيدي املصو 

وووووووووووووووووووووووووووووووووو    ووووووووود  َعَنو ووووووووووووووووووووووووو و
َ
وووووووووَداَ  َوق ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووو   َيو و ف 

َ
ووووووووود  ت ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووَ  َوق ووووووووووووووووووووووووو و َوي 

َ
 ت
  

َك ال وووووووووووووووت  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يَسو ن 
َ
دَ ك وووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووو   س  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َعَنو

 
ر

َ
ي َوأ ين  ووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و  ا ل 

   

َها
 
وووووووووووووووووووووووووووووووَن ال ووووووووووووووووووووووووو يو وووووووووووووووووووووووووووووووار ب  د  ووووووووووووووووووووووووو َحو

 
ووووووووووووووووووووووووووووووو ت ووووووووووووووووووووووووو و َدر ي ش  وووووووووووووووووووووووووووووووز  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
  َوت

ي     
  

وووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ا َعَنو
َ
ووووووووووووووووو  َور ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ن  وووووووووووووووووا َراَق َمع  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ر يم 

َ
وووووووووووووووووا ك ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و َتاب   ك 

   

وووووووووون   ووووووووووووووووووووووووو وووووووووار  َمو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووم  َدَمو ووووووووووووووووووووووووو و
 
س  ث

وووووووووؤ  ووووووووووووووووووووووووو و ب 
 
وووووووووواء  ال ووووووووووووووووووووووووو َبو وووووووووَ  ب  ووووووووووووووووووووووووو و ئ   َوج 

  
ووووووووووووووووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 َبغ

 
ووووووووووووووووووووووووووووووة ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ئ م  ف  وه  ع  ووووووووووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووَقر  ت ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووى َسو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ل إ 

22 
   

سوووالمي عنوووودما يعوووور  الن وووي محموووود صوووولى هللا عليووووه لعصوووور اإل فالبيووو  األول ي خووووذ بفكوووور املتلقوووي إلووووى ا

لموة فظيعوة، فيوويل القور ن بوالرد الة ويدعو أبناء قومه إلوى الودين فيرميوه عموه أبوو لهوب بكرسوسلم ال

ووو )تفووو  يووودا أةوووي لهوووب وتوووب(، (، البووواء BDSوأموووا البيووو  الثالوووث فيوووو ي باسوووم جمعيوووة سووونغور ) 23عليوووه بو

ى عوون )المووين جوووي( بوواألمن، وعوون انتخابووه بالتسووتر سووقر. كموو للبووؤس والوودال للوودمار والسووين لل  فوويا ور 

ر، فهووو ال يب ووي سووقرا وال بؤسووا وإنمووا  وول األمووين محموود، وصوور ح برفضووه لجمعيووة سوونغور فووي مقووام  خوو 

ن رموز الجمعيوة  مراده األمن، واإلشارة هنا إلى السين في سقر، والباء في بوؤس والودال فوي مورادي، لتكوو 

(BDS:حين يقول ) 
وووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو  َسو

َ
ووووووووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووووووووواف ووووووووووووووووووووووووو َمو ن  َس إ 

ووووووووووووووووؤ  ووووووووووووووووووووووووو و  ب 
َ

ووووووووووووووووي َوال ووووووووووووووووووووووووو و   
ب 
َ
ا أ  َقر 

  

 
َ
َي أ ووووووووووووووووووووووووووَراد  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووووووووووو م  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووووووووَزام  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو  َيو

َ
ووووووووووووووووووووووووووان  ال ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ظ ح 

َ
ال  ل  م 

   

ووووووووووووووووود   ووووووووووووووووووووووووو و َحم  وووووووووووووووووين  م  ووووووووووووووووووووووووو و م 
َ  
  األ

ووووووووووووووووول  ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووي    ووووووووووووووووووووووووو و  ف 
ت  ر 

 
وووووووووووووووووت ووووووووووووووووووووووووو َسو

َ
 ت

  

ووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو و
َ
ظ ح 

َ
وووووووووووواَن ال ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ن ك

َ
ووووووووووووال  أ ووووووووووووووووووووووووو َحو

 
ح  ال

َ
ووووووووووووال ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووون َصو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووى م  ووووووووووووووووووووووووو َفو

َ
 24ك

   

ي ب سووووووماء بعوووووول رجووووووال حكومووووووة جمووووووال عبوووووود الناصوووووور الوووووورئي  السووووووابق  ويقووووووول وهووووووو يووووووور 

 مصر العربية:مهورية لج
ووووووووووووووووووووووووووووووود   ووووووووووووووووووووووووووووووور  َمو و

 
ك

 
ر

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووَواَن أ و س 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووَدى أ و

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووي ل و َران 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووون  َح أ   َمو

  

وووووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو َبو ال 
َ
ووووووووووووووووووووووور  غ ووووووووووووووووووووووووو و ص  وووووووووووووووووووووووَد الن  ووووووووووووووووووووووووو و ال 

َ
 خ

 
ووووووووووووووووووووووواال ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووواه  َجَمو ووووووووووووووووووووووووو  َحَبو

   

 
 
ووووووووووووووووووووووووووووووووة ووووووووووووووووووووووووو َجو وووووووووووووووووووووووووووووووواء  َوَب   ووووووووووووووووووووووووو ي َ َهو ووووووووووووووووووووووووووووووووين  ووووووووووووووووووووووووو و نس  ووووووووووووووووووووووووووووووووَك ي  ووووووووووووووووووووووووو و

 
 َجَمال

  

وووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َبو َرائ 
َ
غ

 
ي ال وووووووووووووان  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووان  َحَبو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َسو ح  ق  إ  وووووووووووووائ  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َفو  ب 

   

ا د  وووووووووووووووواه  ووووووووووووووووووووووووو و
َ

ش ووووووووووووووووال  م  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووون َجَمو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووا م  ووووووووووووووووووووووووو و ر يب 
َ
ووووووووووووووووي ق ووووووووووووووووووووووووو و َران 

َ
 أ

  

 
 

ووووووووووووووووووواال ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو   َجَمو
َقو  ووووووووووووووووووواي  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َبو ال 

َ
وووووووووووووووووووه  غ ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يو ل 

ع  وووووووووووووووووووه  َوي  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو  يو

   

ي باسووم أحموودة فهووو فووي األبيووات الثالثوو   هوواء الوودين، ال ووحفي املصووري، أحوود أبوورز حملووة  السووابقة يووور 

التقدم واملحلل السياسمي الكبير، وباسم محمد حل ي ب ج  وزير الشؤون العاموة لحكوموة مصور فوي 

يوة لحكوموة جموال عبود الناصور محمود الخارج عهد جمال عبود الناصور، وباسوم وزيور االعوالم ثوم وزيور
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لجموال عبود  شهير واملحلل السياسمي إحسان عبد القدوس الذي كان صوديقاالفائق، وباسم الكاتب 

 الناصر.

 الرمز بمصطلحات بعض العلوم:

كان الشيخ إبراهيم يتخذ بعل العلوم العربية واإلسالمية رموزا فوي شوعره، فيختفوي وراء مصوط حات 

يهووووا الخفيووووة انليموووودح املحبوووووب األعظووووم صوووولى هللا عليووووه وسوووولم مستحضوووورا معللغويووووة بعوووول العلوووووم ا

 اسك أهل الوداد، حيث يقول:والدقيقة في قصيدة رائية طويلة في ديوان من
وووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو و ب  ائ 

َ
  ن

ووووووووووووووووم  ووووووووووووووووووووووووو و الض   ب 
ووووووووووووووووووع  ووووووووووووووووووووووووو و

 
ف ر 

َ  
وووووووووووووووول  امل ووووووووووووووووووووووووو و َفاع 

 
ووووووووووووووووَو ال ووووووووووووووووووووووووو و  ه 

  

ير   ووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووَو َجو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووواء  َوه  ووووووووووووووووووووووووو َيو
 
َعل

 
وووووووووووووووووووووَرة  ال ووووووووووووووووووووووووو و َحض 

 
ووووووووووووووووووووون  ال ووووووووووووووووووووووووو  َعو

   

ووووووووووووووووووووووووووووووول   و ع  وووووووووووووووووووووووووووووووم  ف  و
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووود  ت و

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووو  َوق و ص 

  
ووووووووووووووووووووووووووووووو   امل و ا  

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووَو ن و َفى َوه 

َ
 ط

  

ووووووووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َيو نف 
َ  
  األ

ووووووووووووووووووووووووول  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و
 
ك وووووووووووووووووووووووووي  ل  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و   

َ
ير  اء  ن وووووووووووووووووووووووووف  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو   َسو

   

ه  
 
ووووووووووَفات ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووول  ص  ووووووووووووووووووووووووو يو َجم 

 
ووووووووووه  ال ووووووووووووووووووووووووو و َوج 

 
وووووووووون  ال ووووووووووووووووووووووووو َحَسو

 
ووووووووووو ال ووووووووووووووووووووووووو و  َوه 

  

ور   ووووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووووووووووَه ب  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
ووووووووووووووووووووووووواَء ط ووووووووووووووووووووووووو  َجو

 
ر  إ 

ووووووووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووووو و
َ
َجل

َ
ووووووووووووووووووووووووود    ووووووووووووووووووووووووو َقو

َ
 ل

   

وووووووووووه   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ف 
َ
وَر َوك ه  وووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ي الو ر 

ووووووووووز  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و
 
ووووووووووه  ت ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ت  م   َوه 

  

ووووووووووووووووووووووور   ووووووووووووووووووووووووو و ح  ووووووووووووووووووووووَداَها ب  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
وووووووووووووووووووووو   ن ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووووووووووووووو  َحاك ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووويل  َمَتو ووووووووووووووووووووووووو و غ 

َ
 ت

   

ووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
وووووووووووووووووووو َوق ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 د  ش

َ
ووووووووووووووووووووه  غ ووووووووووووووووووووووووو و ه 

َ
ل  إ 

ووووووووووووووووووووال  ووووووووووووووووووووووووو ي َجَمو وووووووووووووووووووواد  ووووووووووووووووووووووووو َهو
 
 َل ال

  

ووووووووووووووووَل  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و
 
ووووووووووووووه  ط ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َزَمو

َ
ال

َ
وووووووووووووووور  الف ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ض  ووووووووووووووان  ح  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َمو  ز 

   

وووووووووووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو َناَزَعو
َ
وووووووووووووووووووووووووووووه  ت ووووووووووووووووووووووووو يو ووووووووووووووووووووووووووووون  ف  ووووووووووووووووووووووووو و س  ح 

 
ه  َوال وووووووووووووووووووووووووووووان  ووووووووووووووووووووووووو َسو ح  ا 

َ
 ف

  

ير   وووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
ووووووووووووووه  ق ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
ووووووووووووووا َعل ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووا ش ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووون َمو ووووووووووووووووووووووووو َحاَن َمو ووووووووووووووب  ووووووووووووووووووووووووو و  َوس 

   

وووووووووووووووووووود   ووووووووووووووووووووووووو و َحم  وووووووووووووووووووول  م  ووووووووووووووووووووووووو و ع  ف  ي ب  ووووووووووووووووووووول  ووووووووووووووووووووووووو و ع  وووووووووووووووووووول  َمف  ووووووووووووووووووووووووو و
 
ووووووووووووووووووووَرى ك ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 ت

  

وووووووووووووووووووير   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ش 
وووووووووووووووووووه  ي  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
ل وووووووووووووووووووي ي إ  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يو ي 

م 
َ
ي َوت وووووووووووووووووووال  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو  َوَحو

   

 
 

ووووووووووووووووووووويف ووووووووووووووووووووووووو و ض 
 
اأ ووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و  

 
َوك ووووووووووووووووووووو   م  ووووووووووووووووووووووووو و ع 

َ
ووووووووووووووووووووول  ن ووووووووووووووووووووووووو و

 
وووووووووووووووووووووه  ك ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
ل   إ 

  

ي َوعَ  وووووووووووووام  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َمو  ر 
 
وووووووووووووين  ط ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و م 

َ  
وووووووووووووي َواأل ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووور  ف  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يو ج 

  م 

   

فوووذكر الفاعووول ونائبوووه والرفوووع والضوووم والفعووول التوووام والنا ووو  والصوووفة واالشوووتغال والتنوووازع واملفعوووول 

 والحال والتمييي واإلشارة واإلضافة والنع  والتوكيد والعطف، وغيرها. ويقول أيضا:
 
َ
وووووووووووووووووووووووووووويَج ف ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووووووووووووود   م    ووووووووووووووووووووووووو و َحم    م 

ووووووووووووووووووووووووووووب  ووووووووووووووووووووووووو و ح  ي ل  وووووووووووووووووووووووووووور يف  ووووووووووووووووووووووووو و ص 
َ
 َوت

  

ي وووووووووووووووووووووووووووووووع  ووووووووووووووووووووووووو و ي  ووووووووووووووووووووووووووووووه  ب  ووووووووووووووووووووووووو يو وووووووووووووووووووووووووووووو  َوف  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووور  َهو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووووووووووووَراه  َيب  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
 ل  ت

   

 
 
وا ر 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووواخ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
وووووووووووووووووووووووووووووا َوف ووووووووووووووووووووووووو و م  ووووووووووووووووووووووووووووووَوام  َيو  ووووووووووووووووووووووووو و

 
ق
َ  
َد األ ووووووووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو ا َعو

َ
ر  إ 

  

وووووووووووووووووور   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و
 
خ

َ
ين  ف م 

َ  
ووووووووووووووووواأل ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ي ب   

 
ن وووووووووووووووووا  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ا، ف وووووووووووووووووار  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
خ

َ
 ف

   

ر   وووووووووووَوات  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َتو ووووووووووو   م  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و اب 
َ
يط  ث وووووووووووح  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووي َصو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و  

 َوح   

  

ووووووووووووووووووووووووور   ووووووووووووووووووووووووو يو ب 
َ
وووووووووووووووووووووووووَو ك ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووووووواه  َوه  ووووووووووووووووووووووووو اَسو

َ
وووووووووووووووووووووووووي، ق ووووووووووووووووووووووووو و ة 

َ
ت  أ وووووووووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو َفو

َ
 ق

   

وووووووووووووووووووووور  َوبَ  ووووووووووووووووووووووووو و   َواف 
ووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو و

َ  
وووووووووووووووووووووول  امل ووووووووووووووووووووووووو و ام 

َ
 ك

 
ووووووووووووووووووووويط ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووور  َبس  ووووووووووووووووووووووووو و  ح 

  

َي  ن 
وووووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووووووووواه  عَ  َوك ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ي  وووووووووووووووووووووير  إ  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووووووه  َيس  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
 25ل
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وركور هنوا مصووط حات مثول الجمووع والتصوريف والبيووع والتعوداد مسووتفيدا مون الفوون اإلقصوادي، كمووا 

 اسووتفاد موون علوووم الحووديث مووا نسووم فووي البيوو  الثالووث، فووذكر ال ووحيط والثابوو  واملتووواتر، وموون علووم

ألخير. ولم يقصد هذه املصط حات ا ركر البحر الفسيط والكامل واملديد والوافر في البي  العرو 

وصووواغها فوووي قالوووب فنوووي بحيوووث تنسوووجم فوووي السوووياق وتطاوعوووه فوووي ركوووره الحبيوووب بوووذا ها، وإنموووا ورى  هوووا 

 األعظم صلى هللا عليه وسلم.

 خل خل خل خلخل خل خل خل خل خل  خلخل خل خل خل خل خل خل خل خل خل  ٱويستدعي نصا قر نيا من اآلية العاشرة في سورة الفتط: 

في خذ بذلك خاطر املتلقي إلى قصة الحديفية عندما أخذ الن ي صلى هللا   ١٠: فتطال   خل  خل  خل  خل  خل   خل  خل

 عليه وسلم البيعة تح  ال جرة، ويبدو هذا في لغة إشارية في البي  الثالث من األبيات التالية: 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا وَ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   َحيًّ م  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا د  ت  َبف  ح 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو َوأ ن 

ن   يإ 
  

َم 
 
غ ووووووووووووووووووووووووووون  م  َجف 

 
َي ال م  وووووووووووووووووووووووووووم  ووووووووووووووووووووووووووو  ي  وووووووووووووووووووووووووووب  َحت  ح 

 
وووووووووووووووووووووووووووَي ال  اَضووووووووووووووووووووووووووو ل 

   
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه   ب  ح 

ا ي  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورًّ
 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس  ط  َوَرب  الن 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  ال  َول 

  
َضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َفو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  م  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  َعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَد َعن  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواه  َحت 

َ
ط ع 

َ
 َوأ
   

َنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَر َبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَيَع َرب 
 
خ

  
َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون َبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَيَع امل

َ
 ف
  

َقَضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  َوال َوام 

َ  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي األ  ف 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم 
 
ك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَك ح  ل 

َ
 َور
   

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
َ
 ت

َ
ر  ذ

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواك ن  ه 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق  َمو  ئ 
َ

ال
َ
خ

 
َتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَر ال

 
خ  ت  م 

  
َيوووووووووووووووووووووووووووووو  يف  ووووووووووووووووووووووووووووووَدى ل 

َ
  ال

َ
ا َوأ وووووووووووووووووووووووووووووور 

َ
غ

 
 وووووووووووووووووووووووووووووومَ ال

َ
َمووووووووووووووووووووووووووووووا ق   ب 

هللاوووووووووووووووووووووووووووووومَ  ر 
   

وووووووووووووووووووووووووووووووووووي َهووووووووووووووووووووووووووووووووووواَ  ل 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ف س  وووووووووووووووووووووووووووووووووووَرا   الر  ع  وووووووووووووووووووووووووووووووووووة  م 

َ
ل ي 

َ
ل  ب 
  

 هللاووووووووووووووووووووووووووووووووووومَ 
َز َوالر  َفوووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووي ال   

َ
ت ر 

َ
َهوووووووووووووووووووووووووووووووووووا أ ذ  ن  م  وووووووووووووووووووووووووووووووووووائ 

َ
 26َدف
   

  يفووووارق الووووروح حووود  حتوووو  لوووم يكوووون حبووووه للرسوووول عليووووه الصووووالة والسوووالم بوووودعا ولووووي  رلوووك الحووووب بووووذي

  مويلتووه عنوود هللا أن جعوول مبايعووة الحبيووب بيعووة لوووه لغوو الجسووم، فقوود سووبقه رب النوواس إلووى رلووك، وب

نه، ويتذكر الشيخ محبوبه ليلة وهو يريدنا أن نحفظ تاريخ رلوك، ففوي ليلوة معورا  الرسوول، جل ش 

رلوك اليووم هوو تواريخ ؟ فمثول وللمتلقي أن يسير مع التواريخ ليقوف علوى تواريخ معورا  الرسوول متو  وقوع

 تلك الذكرى السعيدة.
وووووووووووووووووووووووووو   إل    ووووووووووووووووووووووووو و ص 

َ
وووووووووووووووووووووووووو أ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
  ش

 
ن ووووووووووووووووووووووووووا  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ي ف وووووووووووووووووووووووووووط  اَرات  ووووووووووووووووووووووووو و ب 

 
ووووووووووووووووووووووووووم  أ ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 ي ل

  

َيا ال 
َ
ووووووووووووووووووووووووؤ ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووووووووووووووَك س  ووووووووووووووووووووووووو   َعنو

وووووووووووووووووووووووول  ووووووووووووووووووووووووو و
َ
ووووووووووووووووووووووووي خ ووووووووووووووووووووووووو و ي     َحب 

وووووووووووووووووووووووور  ووووووووووووووووووووووووو و س  ب 
27 

   

هكذا كان الشاعر يخاطب املتلقي في لغة رمزية تخلق معاني دقيقة وتفر  حضوورا ألحوداإ ووقوا ع 

 ومعاني إضافية، تتفاعل مع لغة الشاعر، وتضيف إلى أسلوبه ما يجعله متمييا.

 تاليف الكالم:

 داخوول السووياق ميووية كبوورى فووي توواليف الكووالم وداللتووه، فتقووديم عنصوور موون عناصوورفوواظ إن لترتيووب األل

الجملوووة أو تووواخيره، وركووور عنصووور مذهوووا أو حذفوووه، واإلطنووواب فوووي شووورح معنووو  أو اإليجووواز، والتوضووويط أو 
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نموووا التقييووود، والفصووول أو الوصووول كلهوووا توجوووه الداللوووة وتغيووور مسووويرها، فالصوووورة اللفظيوووة الخارجيوووة إ

 تخدم الصورة الفكرية الداخلية في رهن األديب أو املتكلم.

ظووم شووعره بالقواعوود التاليفيووة األساسووية ويتقيوود  هووا، وال يخوور  عذهووا إال والشوويخ إبووراهيم يلتوويم فووي مع

 لبناء أسلوب خطاةي عميق، ومثال رلك قوله:
 ابلووووووووووووووووووووووووووووووى قووووووووووووووووووووووووووووووال مهمووووووووووووووووووووووووووووووا الحووووووووووووووووووووووووووووووق قووووووووووووووووووووووووووووووال تجليوووووووووووووووووووووووووووووو 

 

 28ألسووووووووووووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووووووووووووورب قبووووووووووووووووووووووووووول أن زخرفوووووووووووووووووووووووووووووا العووووووووووووووووووووووووووووز ى 

   

ربموووا يضوووطرب الواحووود فوووي فهوووم هوووذه العبوووارة علوووى هوووذا السوووياق، قووود ال يووودر  أن بلوووى هوووذه هوووي مقوووول ف

 لقول للفعل "قال" األول، فيظذها منبهة مثل التي في قول الشاعر في موقف  خر:ا

لسو  بورب..." يمكون أن يكوون مقوول القوول للفعلوين ومحل التعقيد والعمق هنا أن كال من "بلى" و "أ 

ن الشاعر وتيقظه، فعلى الرغم من التفرقة بوين القوول )قال( في املقامين، ويدل هذا على حضور ره

 ومقوله في الجملتين، إال أنه لم يغفل عذهما، كما أنه أراد القصر على بلى بتقديمها على الفعل.

 ومنه قوله:
  
 
وووووووووووووووووووووووووَم الوووووووووووووووووووووووووذ ع 

َ
اَق ط

َ
َيووووووووووووووووووووووووواَوَمووووووووووووووووووووووووون ر ان 

َ
م  ف

وووووووووووووووووووووووووو  ر  َوالص 
 
 ك

  

َفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ح 
ت 
 
َن َوأ َفي 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط ص 

  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  امل اَق س 

َ
َقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود ر

َ
 ف

   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه   ب 
 
يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  َمَجال ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  ف  ن  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  م  ي 

َ
ل  َوإ 

  

َفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
َ
نظ

َ
نَقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى َوأ

َ
َس أ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ق 

 
اَ  َيَنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال  ال

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ  ب 

   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
 
ك

َ
 ت

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووال

َ
و  َيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووَراَ  ف

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووَراه  أ

َ
َنووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَ  ت  ه 

  

ووووووووووووووووووووووَك  –َوَصووووووووووووووووووووووه   َفوووووووووووووووووووووون ق   –َوي  ار  ق 
َ
، َحووووووووووووووووووووووذ ووووووووووووووووووووووق  نط 

َ
ت

َ
 َفووووووووووووووووووووووواال

   

، وأن موون راق فالشوويخ هنووا يشوورح للمتلقووي توو ثير ركوور هللا تبووار  وتعووالى فووي كشووف الحجوواب عوون العبوود

طعمه قد نال سر االصطفاء والتقدي ، ويدر  أن الذكر إنما يصدر مون هللا ويرجوع إليوه ويكوون بوه 

ار موووون أن تبوووووح وفيووووه،  هووووذا ينووووال سوووور املشوووواهدة )تووووراه(، أو يتوقووووف عنوووود املراقبووووة )يوووورا (، ولكوووون حووووز 

 بكلمة.. فال يخفى ما في البي  الثالث من التعقيد.

 الخيال: 

رة عوون موا يووراه األديووب فووي تصووراته لخشووياء، كت ووخيص  وميء معنوووي أو العكوو ، كوو ن إن الخيوال عبووا

يصووووووووور اإلنسووووووووان فووووووووي صووووووووورة حيوانيووووووووة أو  ووووووووميء جاموووووووود، "وهووووووووو وسوووووووويلة إلبووووووووراز العاطفووووووووة وتصووووووووويرها 

 بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى إن هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذي أر  طووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه محموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

  

 29ورا  عقيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق را  سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولع وغرقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
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. وممووا 30فووي العموول األدةووي قوودرة رهنيووة فكريووة تزيوود فووي قيمووة رلووك اإلنتووا  وتجسوويمها،" وتعتبوور غزارتووه

 التصوير الخيالي قوله: يمثل قوة الشيخ في
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي وج  ر  ع  ى ب 

َ
ف

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط ص 

  
يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   امل ق 

َ
ا ل َهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار   ج 

  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووي وج  ر 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  خ

 
ن  َوق

وووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
َ
ك

 
ا ال

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووون ر وووووووووووووووووووووووووووووووووووى هللا  م 

َ
ل  إ 
   

ا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور   
 

َفش  َوم 
 

ال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام 
َ
 ك

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويال  َجم 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويال  َجل 

  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَراد   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَدر    م  يب  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووج 

 
ل وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  و 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  َوق َعب 

 
  ال

   
ى وووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ه  ع  ا َجام  ر  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووَوال  َجوووووووووووووووووووووووووووووووووووواب 

َ
يوووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ن  َجز 

  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ب 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

 
ل
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويأ وج  ر 

 
ي َوخ ل 

َ
خ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود   ه  ف 

   
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   

َ
ن َدن   َوإ 

ي  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   َهاش 
 
  ال

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  ح   ب 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

 
ل ب 

 ج 
  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويج   س 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ن

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ك

 
َرف

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  َزخ ع   َمَراب 

   
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووه   يع  و َرب 

 
ن وووووووووووووووووووووووووووووووووووويَن َيوووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ي ح  ي َمَنووووووووووووووووووووووووووووووووووووام  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووان 

َ
 َجف

  
َيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووون  

َ
يأ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووج  يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  َوع  َحب 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ل   وة 

 
 ف    أ

   
م   َحووووووووووووووووووووووووووووووووواك  وووووووووووووووووووووووووووووووووم  ل 

 
ك ح  وووووووووووووووووووووووووووووووووى ب 

َ
ل ع 

َ  
وووووووووووووووووووووووووووووووووم  األ

َ
ل
َ
ق

 
 َجوووووووووووووووووووووووووووووووووَرى ال

  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   

 
ل   ع 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول 
 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَم ك

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى َرغ

 
َعل

  
ي امل  

 
ن
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ب 

   
 
 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز ال
َ
َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَد ن ح 

َ
ى أل 

َ
ل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

َ  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَن امل ي م  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع   ر ج 

  
و    ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَق ب  َوي 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى ف

َ
ل ع 

َ  
  األ

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووإل

َ  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى امل

َ
ل  إ 
   

  ل  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور   

يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  الس  ي َبر   
 
ن
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواك

 
ف ار 

َ
  ق

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول 
 
ك

 
 ل

  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي وج  ر  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ع 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووَل َوق

 
ث ي م  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط  ب  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ه 

 
َوق  ب 

   
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ك  

ن  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواه  م  ق 
َ
ل
َ
د  ت َجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  وح  م   ل  ر 
  

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور يج   ي 
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  غ م 

َ  
م  َواأل ه  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت 

 
 َصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَفا َوق

   

فالشيخ إبراهيم يتخيل نفسه خارجا من هذا الكون فوي سوفر رو وي إلوى حضورة هللا تبوار  وتعوالى، وفوي 

ن وووي املصوووطفى الجميووول الجليووول الكامووول عليوووه الصوووالة والسوووالم، وةشوووره بووودر  موووراده، الطريوووق لقوووي ال

بوول علووى محبتووه، ويصووفه بووالجو  د وجبوور الكسوور وب نووه مووالره فووي مدخلووه ومخرجووه، وهووو حبيبووه الووذي ج 

د مدحووه ويزينووه، ويستصووعب عليووه   
لووذا مووا أن تتوور ى لووه طيفتووه الغووراء فووي زياراتووه إلووى الحبيووب حتوو  يجووو 

ا وصوووبابة، فيخاطوووب ضوووميره وخووواطره ويوووو مره بوووالعود إلوووى حضووورة الحبيوووب ليطموووئن، وهووووو النووووم شووووق

قلوووم األعلوووى كتوووب لوووه السوووعادة األبديوووة والفووووز رغوووم جميوووع العوائوووق.. ويرجوووع مووون معراجوووه يوووومن بووو ن ال

الرو وووي فوووي البيووو  السوووابع مووون حضووورة املوووولى جووول شووو نه ليهوووبط فوووي حضووورة الن وووي محمووود صووولى هللا عليوووه 

البوورو  فووي املووإل األعلووى، وهووو يوورى نفسووه بريوودا ينشوور السوور ويتلقوواه منووه كوول روح تجوورد  وسوولم وهووو فوووق 

كثافة وهو روح العارفين باهلل.. وهو إنما يرسم خطا لسير التربية الروحية في الطريقة التجانية عن ال

  هذه اإلشارات.
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 الصورة: 

 31وموون خاللهووا فاعليتووه ونشوواطه" "الصووورة هووي أداة الخيووال ووسوويلته ومادتووه الهامووة التووي يمووارس  هووا،

فالصووولة بوووين الخيوووال والصوووورة قويوووة  فالصوووورة هوووي األداة التوووي يسوووتخدمها األديوووب فوووي تصووووير خيالوووه،

 بحيث يصعب التفريق بيذهما.

 يقول الشيخ إبراهيم:

 32فجيف همومي بالحبيب مشت    عليه صالة هللا ثوووووووووم سوووووووووووالمووووووه

همومووه التووي يطمووع موون املموودوح األعظووم هزيمتهووا، أخووذ موون الصووورة القتاليووة فلكووي يكثووف الشوويخ موون 

وهوووم جمووووع حشووودة تحمووول معهوووا أسووو حتها وقو هوووا ونشووواطها وصووودق عزيمتهوووا ضووود  –والتقوواء الجمعوووين 

فصووووور همومووووه علووووى صووووورة جوووويف العوووودو وهووووو يتوجووووه تلقوووواءه للقضوووواء عليووووه، فيهوووورول إلوووووى  –العوووودو 

 عا في النصرة.الحبيب الرؤوف مصليا ومسلما طام

 ويقول في مقام  خر:
ة  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَياز  َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَود  ت 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي اه  ون  ر  َراَ  َيع 

 
ك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ   ل 

  

ر  
َ
َقَفَصووووووووووووووووووووووووووووووواف

 
َن ال

َ
ر  َسوووووووووووووووووووووووووووووووك وووووووووووووووووووووووووووووووائ 

َ
ي ط ووووووووووووووووووووووووووووووو   س  ج  وووووووووووووووووووووووووووووووي ب   و  

   

وهووذه صووورة بطريقووة تشووبيهية اسوووتعان  هووا الشوويخ فووي تصوووير إحووودى أحوالووه فووي محبووة الرسووول عليوووه 

ووف حقيقووة  
كي  هووذه الحووال لووو وصووفها وصووفا مجووردا عوون التشووفيه،  الصووالة والسووالم، ولعوول املتلقووي ال ي 

سووو 
 
وووجن فوووي القفوووص ففقووود بوووذلك حريوووة التجووووال ولكنوووه يعووورف كيوووف تكوووون حالوووة الطوووائر الوووذي أ ر و  

م هكووذا دون مقاومووة، بوول يظوول يحوواول ويعوواود الكوورة تلووو الكوورة   
 
واستنشوواق الهووواء النقووي، فهووو ال يسوول

 حت  يدر  إحدى الراحتين.

 اإليقاع الخارجي: 

، فالشوويخ إبووراهيم لووم يخوور  علووى املووذهب الشووعري الكالسوويكي لوودى 33ا موون حيووث اإليقوواع الخووارجيأموو 

لعرب، حيث نظم جميع شعره في أوزان الخليل وقوافيه، والديوان جميعوه منسوو  فوي بحور الطويول ا

التوووام، وقووود اسوووتنتج أنوووي  بعووود حصووور دقيوووق أن موووا يقوووارب ثلوووث الشوووعر العرةوووي القوووديم جووواء فوووي بحووور 

، وهووووو أوسووووع للتوووونف  وأشوووومل للمعوووواني 34ملطاوعتووووه ألغوووورا  شووووعرية جديووووة وجليلووووة الشوووو ن الطويوووول

ختوواره الشووعراء قووديما وحووديثا فووي موضوووع املوودح أك وور موون غيووره، وهكووذا حظووي بحوور الطويوول الكثيوورة، ا

بنصووويب األسوووود أيضووووا مووون شووووعر الشوووويخ إبووووراهيم انيووواس. وأحووووب صووووور الطويووول وأقبلهووووا لوووودى العلموووواء 

وقووود حلووول الباحوووث القصوووائد األولوووى فوووي مطلوووع كووول مجموعوووة مووون املجموعوووات  35الثوووة،وأك رهوووا شووويوعا ث

 على نتيجة كون الديوان إنما جاء على مقياسين من هذه الصور الثالثة، وهي:الثمانية، فحصل 
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عوورو  وضوورب مقبوضووان ن فعووولن )أو فعووول( مفوواعيلن فعووولن )أو فعووول( مفوواعلن، كمووا  .1

 في هذه القصيدة:
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  

 
ل
َ
ق

 
َةووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى ال

َ
َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا أ َتي  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَن م 

 
ن َيك

َ
 أ

 
ال  إ 

  

َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َهي    م 
ي    

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالن  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَرام  ب 
َ
 غ

َ
يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف  36َحل 

   

 
 
َبل

َ
| أ

 
َيَما َتي  َن|م  و 

 
|َيك ن 

َ
 أ

 َ
ال

 
ل  إ 

|ب  |   َقل 
 
َيَما َهي  |م  ي 

ي  ب 
َ
|ن ن   ب 

ن  م 
 
َرا

َ
|غ

َ
ف ي   َحل 

 فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن|   فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن| 

ن )أو فعوول( مفواعيلن فعوولن )أو فعوول( مفاعول. يتمثول عرو  وضرب محوذوفان ن فعوول .2

 هذا في مثل قول الشاعر:
دَ  يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  و  ل 

َ
اء  ق

َ
يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَك َصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ف  َعب 

 
 اد  ال

  

اء  
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووف وووووووووووووووووووووووووووووووووووب  ش 

 
ل ق 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووون َداء  ال َك م  ح   37َوَموووووووووووووووووووووووووووووووووود 

   

 ومدح|  من داء ل|قلوب|شفاءو|  قليل|ودادلعب|دفيك|صفاءو|

 |مفاعل| فعول|مفاعيلن|فعول   فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعل| 

عة، بحيث يقع التجان  بين شطري البيو  األول الو  ذي هوو فاتحوة والصورة الثانية تكون دائما مصر 

القصووويدة، ثوووم تحويووول العووورو  إلوووى مقبوضوووة والتووويام الحوووذف فوووي الضووورب مووون البيووو  الثووواني إلوووى  خووور 

"مناسوك القصيدة، حدإ هذا في القصائد األولى من ديوان: "سلوة ال جون"، و"شفاء األسوقام"، و

 أهل الوداد".

 القافية: 

تووب الووديوان ترتيبووا ألفبائيووا أو أبجووديا فقوود سووبق أن الشوويخ إبووراهيم ر  38وأمووا القافيووة بحروفهووا السووتة

باعتبوووووار روي القصوووووائد أو مطالعهوووووا، وتووووونف  فوووووي الوووووروي تنفسوووووا مطلقوووووا فاتخوووووذ مووووون جميوووووع الحوووووروف 

والغيواب، حيوث كورر بعضوها فوي بعول  ال جائية رويا لقصائد الديوان مع تفاوت نس ي في عدد الورود

الثالثووة موون الووروي املفتوووح واملرفوووع  املجموعووات ورجوور بعضووا فووي بعوول، وتولوود الخوورو  بحووروف اللووين

واملكسور، وأس   وأدخل وأردف، واضطر أحيانا فمال إلى التحرر من بعل قيود القافية، ف حدإ 

 اإليطاء في مثل قوله:
وووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووَوار  ف 

 
ط

َ  
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووي األ َر ف 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
َ
ط

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ت

َ
ك   َهي 

 ل 

  

َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َقد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا م  م  ر 
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس  ق لن  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  َبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَدا ل   َوَحت 

   

ر  هللا  
م 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  اَوَجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَء ب  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور   

 
َفش و م  ع    َيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود 

  

َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  
َقد  ا َوم  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  اك 

َ
ا ر ور 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

َ
ا ش ير  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ 

َ
 39ن
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حيووث كوورر لفووظ القافيووة بمعنوواه فووي بيتووين متتوواليين هنووا، وإن كووان خوور  بالثوواني إلووى داللووة الفاعليووة فووي 

 لة األول على املفعولية.حين  ل  دال

 وأحدإ التضمين في مواقف نادرة جدا، مثل قوله:
 الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

َ
ك ئ 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  َمال ه 

 
ل
 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ك س  َمن  َوالر   ح 

  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووح  
 

َرش يع  ي  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف 
َ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ش
 
ث ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَن َبح 

 
ول  َيج 

   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووح  َو َدم  
 
َن ن  َبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

 
وا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 

َ
ق

َ
ن  أ

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى أ

َ
ل  إ 

  

َضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووح   و 
َ
َحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق  أ

 
يَم َوال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَراه  ب  وسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومَ  َوإ   َوم 

   

َنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواوَ  ه 
َ
ل  إ 

وح  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَو ر  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويط  َوه  س 
َ  
ي وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومَ  امل  ع 

  

َ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووح  
 
ف

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  َوأ َبت 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ال ج 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  ن َمت 

 
ل  َوك 

 
 وا

   

ا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  َحم  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَه م 
َ
يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَب هللا  ط ن  َحب 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ب 

  

وووووووووووووووووووووووووووووووووَنط   وووووووووووووووووووووووووووووووووي َوَيم  ن   وووووووووووووووووووووووووووووووووول  ي  ب  ق 
َ  
وووووووووووووووووووووووووووووووووَوَرى امل

 
يع  ال وووووووووووووووووووووووووووووووووف 

َ
 40ش

   

ت جملوة اعتراضوية فقول الشاعر "أقروا" في البي  الثاني فعل وفاعل يحتاجوان إلوى مفعوول، ثوم جواء

وورين لتكموول شووطري البيوو  الثوواني إلووى التفعيلووة األخيوورة موون البيوو  الثالووث، التووي 
َ
جعلهووا فعووال وفوواعال  خ

وا" وهي "أف حوا"، ثم جاءت شبه جملة فوي محول نصوب املفعوول فوي مطلوع  معطوفين على جملة "أقر 

ير املعنووووو : "إلوووووى أن أقوووووروا البيووووو  الرابوووووع لتكمووووول معنووووو  قافيوووووة البيووووو  السوووووابق: "بووووو ن حبيوووووب هللا" وتقووووود

وهووو ممووا ينشووط املتلقووي ويجذبووه وأف ووحوا بوو ن حبيووب هللا.." وهووذا دليوول علووى وعووي الشوواعر وتيقظووه، 

 ملتابعة الشاعر أينما اتجه. ومثال هذا أيضا قوله:
 
 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

َ
اق

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَي ط يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَران  َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ل   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَن الن  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي م  ن  ر  ج 
َ
 أ

  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  َوَهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون  
َ
َي ق وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   س  ج 

َ
يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَران  ف َيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  ن 

 
ؤ ر   ب 

   

 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ

َ
م  ك ه  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  م  َوَهب  ه  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  ج 

َ
َبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب  أ ح 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَي أ  ا ل 

  

ووووووووووووووووووووووووووووعَ  َيس 
 
ل
َ
وووووووووووووووووووووووووووواس  ف ووووووووووووووووووووووووووووَر الن  ي 

َ
َر خ ه  ووووووووووووووووووووووووووووَك الوووووووووووووووووووووووووووود 

َ
َموووووووووووووووووووووووووووون  ل

َ
 ك

 
وا  د 

   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ن 
ن  ا َوإ  يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  ث 

َ
ا ك َسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان  ح  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَي إ   ل 

 
 َحَبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

  

َحَسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون  
 
م  ال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووز  ه  ج 

َ
 أ

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف ي 

َ
يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  ك يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  َوق  ق 

َ
 41ف

   

 هو مما يعده النقاد من الكبوات.فمعن  قافية البي  الثاني ال تتم إال في مطلع البي  الثالث، و 

 وأحدإ سناد التوجيه في مثل قوله:
ا َم  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  ه 

َ
ت  ط وووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  ص 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  ف

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ل م  اد 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا خ ح   اد 

  

َوَصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  
 
َنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع  ال ي َيم  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ 

 
ا َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ال ر  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َوَزو  بًّ ح   م 

   

ه   م 
َ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال
 
 هللا  ث

 
ة

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  َصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال ي 

َ
 َعل

  

ل   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم 
َ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ش ت 
قَ
 
ف ا ر 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ

َ
ي ك وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَحاة  ص 

َ
ي أل  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  

َ
 َعط

   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي 
َ
ه  َعل م 

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال

 
 هللا  ث

 
ة

َ
 ه  َصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال

  

ل   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى الس 
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  َعل ج  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَحاب  ن  ص 

َ
 42َو ل  َوأ
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جوواء شووكل مووا قبوول الووروي فتحووا فووي البيوو  األول، وفووي الثوواني كسوورا وفووي األخيوور ضووما، وال تفسووير لكوول ف

 هذا غير محاولة االنفالت من القيود وامليل إلى التحرر..

 اإليقاع الداخلي: 

صووووره فوووي شوووعر الشووواعر واسوووتنتج أن الشووواعر اسوووتفاد مووون  43داخلي فقووود تتبوووع املقوووري أموووا اإليقووواع الووو 

ة: التكرار واإليحاء الصوتي والقوافي الداخلية والسكتة والجناس، وأفاد أن اإليقواع أساليبه الخمس

الوووداخلي هوووذا أكسوووب شوووعر الشووويخ رونقوووا وجمووواال، وأخووور  بصووووره الشوووعرية مووون التجووورد إلوووى الجموووال 

بمسوووووتوى القووووووة واملتانوووووة فوووووي أسووووولوبه، يقوووووول الشووووواعر مسوووووتفيدا مووووون أسووووولوب التكووووورار  الفنوووووي الالئوووووق

 االستهاللي:
َبووووووووووووووووووووووووووووووووووووة   ي 

َ
ط وووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ب 

ن 
 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووام  َمغ ي 

َ  
ي األ وووووووووووووووووووووووووووووووووووون  نس 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  ت

َ
ل
َ
 ف

  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَدم  
َ
خ

 
ال

َ
ن  ك م 

َهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 
  
   امل

َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال م 

َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  أ

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  ك  ب 

   

ا م   
 
َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووول ووووووووووووووووووووووووووووووووووووي م  ت 

 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووام  َوق ي 

َ  
ي األ وووووووووووووووووووووووووووووووووووون  نس  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  ت 

َ
 َول

  

م   َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  َوالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ح 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى أ

َ
م  َعل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَي َينَسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووج   

ن   ع  م 

   

َموووووووووووووووووووووووووووووووووود   ح 
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووَراَب أ ح  ووووووووووووووووووووووووووووووووووام  م  ي 

َ  
ي األ وووووووووووووووووووووووووووووووووون  نس  ووووووووووووووووووووووووووووووووووم  ت 

َ
 َول

  

نَبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورَ  م  َوم 
 
َقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  َضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخ

َ
يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَر ف ن 

  
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَم امل

 
َفخ

 
 ه  ال

   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووا س  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووَي َجال  ت 
 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووام  َوق ي 

َ  
ي األ وووووووووووووووووووووووووووووووووووون  نس  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  ت 

َ
 َول

  

ووووووووووووووووووووووووووود  َوَجوووووووووووووووووووووووووووم  
َ
ووووووووووووووووووووووووووور  ق

 
ك ف 

 
  َوال

ووووووووووووووووووووووووووور 
 
غ

 
وووووووووووووووووووووووووووَوات  ال

 
غ
َ  
 44َموووووووووووووووووووووووووووَع األ

   

اقب األيام والليالي أن ينفوي ركورى هوذه املشواهد العظيموة مون راكورة فالذكرى سعيدة، وال يمكن لتع

عن  وتوكيده يتطلب التكرار، وأحرى أن رلك يعطيه مجاال واسوعا للتونف  الشاعر، وتصوير هذا امل

في تصوير زيارته ل حبيب األعظم بكل تفصيل، فهو في البي  األول يتراءى للمتلقوي وقود دخول املدينوة 

أمووام روضووة  –فووي البيوو  الثوواني  –اكذها الووذي خضووع  لووه املالئكووة خووادمين، ثووم يظهوور املنووورة لزيووارة سوو 

 –في البي  الثالث  –لى هللا عليه وسلم يسلم عليه والدموع منه تفيل، ويلتف  حوله املصطفى ص

ليرى من املعالم ما يبقي صورة رلك املشوهد فوي ضوميره مون  ثوار الحبيوب، ثوم يطموئن جالسوا ليتجوارب 

لحووديث مووع خوودم الرسووول األعظووم عليووه الصووالة والسووالم، كمووا يظهوور رلووك فووي البيوو  األخيوور. أطووراف ا

التكرار يودور حوول محوور شوعوري واحود، حيوث يوو ي بانكوار نسويان رلوك املشوهد العظويم لودى وهذا 

د النغمة الصوتية ملطالع األبيات األرةعة.  
وح   الشاعر، كما ي 

به الشاعر في خلق موسويقى جميلوة وصوورة انزياحيوة را عوة، أما الجناس فكثير في الديوان، استعان 

بكلموات القافيوة فوي جميوع األبيوات مموا أحودإ نغموة صووتية إضوافية  فاألبيات األرةعة التالية استهل 

 تتفاعل مع شطري البي  وتضم  خره إلى أوله:
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ووووووووووووووووووووووووووووووووي ووووووووووووووووووووووووو و ن 
ن 
َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووي  أل  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ل ي إ  وووووووووووووووووووووووووووووووواو  ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووون َيو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
 مل 

وووووووووووووووووووووووووووووووور  ووووووووووووووووووووووووو يو ج 
 
 أ

  

 
َ
  أ

ي  ووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و َهاش 
 
وووووووووووووووووووَه ال ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ط يم  ل  وووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووووووور  خ ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يو  ج 

   

وووووووووووووووووي ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ن 
ن 
َ
ووووووووووووووووواَرى أل  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َسو

َ  
خ وووووووووووووووووي ل  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و  

 
َفك وووووووووووووووووير  ل  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و س 

َ
 أ

  

وووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو و ي الض  ووووووووووووووووووووا   ووووووووووووووووووووووووو و
َ  
ووووووووووووووووووووَرة  امل ووووووووووووووووووووووووو و وووووووووووووووووووَدى َحض  ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ووووووووووووووووووووير  ل ووووووووووووووووووووووووو و س 

َ
َل أ

َ
 ال

   

ووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َمو ن 
َ
يَن أل  ت  وووووووووووووووووووون  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

س 
  
  امل

وووووووووووووووووووول  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و
 
ك وووووووووووووووووووور  ل  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يو م 

َ
 أ

  

وووووووووووور   ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يو م 
َ
وووووووووووول  أ ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو يو َجل 

 
ي ال و   وووووووووووود  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ووووووووووووي َوَمم  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ي    َحب 

   

وووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو َنو َرب 
َ
ن  ف

م 
َ
ووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و  ب 

 
وا

 
ووووووووووووواف ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و

َ
ا خ

َ
ر  إ 

وووووووووووووير  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو و ص 
َ
 ن

  

ي إ   ووووووووووووووووووووووووووواو  ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووون َيو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووَه َوَمو ووووووووووووووووووووووووو و
َ
ط وووووووووووووووووووووووووووير  ل  ووووووووووووووووووووووووو و ص 

َ
وووووووووووووووووووووووووووه  ن ووووووووووووووووووووووووو و ي 

َ
 45ل

   

جير( فوي ههايو 
َ
جير( في مستهل البي  األول فعل متعد، بينما )أ

 
ة البيو  اسوم مجورد، والكلموة )أسوير( فو)أ

فوووي مطلوووع البيووو  الثووواني فعووول مووون السوووير، وفوووي ههايوووة البيووو  اسوووم مووون األسووور، والكلموووة )أميووور( فوووي مطلوووع 

مووا فووي ههايوة البيوو  اسووم مون اإلمووارة، وأمووا البيو  الثالووث فعول مضووارع موون امليورة وهووو جلووب الطعوام، بين

ع من صار، بينما في ههايته فعل مضارع أيضا، لكن الكلمة )نصير( في مطلع البي  الرابع ففعل مضار 

 الفعل في هذه املرة من الكلمة )نصر(، فالجناس في جميعها تام.

يوووات، علوووى شووواكلة والشووويخ يعووورف كيوووف يجعووول املقووواطع الصووووتية تتووووازن لتخلوووق املوسووويقى داخووول األب

  قوله وهو يصف ولعه وحبه في حضرة املحبوب األعظم صلى هللا عليه وسلم:
َفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور ي وَ 

 
غ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي َوم  ع  ر  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَو د  ي َوه  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَك َجي  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  ل 

َ
 ر

  

ه  َدَواءَ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود  ج 
َ
ي َداء  أ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون 

ن َمس   َوإ 

   

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ت 
ي َوَحج  م 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور ي َوَصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي َده  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَعت 
َ
ا ط

َ
 َور

  

َنوووووووووووووووووووووووووووووووووووواءَ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووو   غ 
 
ل  ن 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  ن  ي م  ت 
َ

يووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  َصووووووووووووووووووووووووووووووووووووال  َوف 

   

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي َوت  ر 
َ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي َوث ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَو َبي    وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي َوه  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَك َحر    ل 

َ
 َور

  

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   
 
ل  ن 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  ن  ي م  ة 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي َوش ل 

 
ك

َ
َواءَ َوأ ر 
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وقووودرة الشووواعر كبيووورة فوووي اختيوووار األلفووواظ الوووذات الطوووابع الجرسووومي وحسووون ترتيبهوووا بحيوووث تتفاعووول موووع 

صوووور الشووواعر نغما هوووا الصووووتية فوووي خدموووة الداللوووة العاطفيوووة النفسوووية للشووواعرل ففوووي البيووو  التوووالي ي

كفوار قوريف، فاختوار  الهزيمة التي ألحقها رسول املالحم ب عدائه في حادثات مختلفة دارت بينه وبوين

هووذه الشوووينات والتووواءات والكوواف والقووواف املهموسوووة املرققووة اإلنفجاريوووة القويوووة، ووز ع فووي البيووو  هوووذه 

 ( واستحضووور معناهووو 
 
ا املنج وووي ثوووم اركووور معهوووا امليموووات املا عوووة املجهوووورةل انظووور إلوووى كلموووة مثووول )شوووت

 نغمتها الصوتية بتوالي هذه التاءات الثالإ:

 47بسووووووطوته التوحيد دون مزاحم   وقد عال وشت  شمل املشركين 

 تعرف قدرة الشاعر من الناحية اإليقاعية وحسن اختياره لخلفاظ واألصوات املناسبة للمقام.
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 الخاتمة

فوووي انتوووا  )الووديوان(، انطالقوووا مووون األلفووواظ والتعوووابير   ناقشوو  الورقوووة أسووولوب الشووويخ إبووراهيم انيووواس

ى الرمزيوووة للداللوووة علوووى معوووان خفيوووة والوقووووف علوووى الناحيوووة ورسوووم الصوووور وخلوووق الخيوووال وال جووووء إلووو 

 املوسيقية للديوان. ويمكن ت خيص النتائج التي تم التوصل إليها في النقاط التالية:

لفوووواظ وتجنووووب الوحشوووويات موووون املفووووردات إن لغووووة الشوووواعر فووووي "الووووديوان" تتسووووم بسووووهولة األ .1

 الصعبة.

تشووووكيل أبيووووات الووووديوان، ممووووا أكسووووب  إن الشوووويخ إبووووراهيم يسووووتخدم لغووووة الرمووووز أحيانووووا فووووي .2

 الديوان رونقا وقوة في التعبير األدةي.

إن أسووولوب الشووويخ يتسوووم بالوضووووح حوووين تكوووون عباراتوووه سوووطحية وغيووور معقووودة إال موووا جووواء  .3

 منسجما في السياق.

 سيكي يالزم العمود الشعري القديم من حيث املوسيقى والبنية الشعرية.أن الشاعر كال  .4

 .محمد و له وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا

 : ع الهوامش واملراج

 

ر عن مشاعره وعواطفه، مؤثر في في التعبي "األسلوب هو الطريقة الخاصة التي يسلكها األديب 1

لوب العل ي أو األسلوب األدةي، ويتميي العمل األدةي لكل ية". وهو إما األسالعواطف واملشاعر اإلنسان

األسلوب  عبارة: )األسلوب هو الرجل(. راجع كتاب: أديب بتميي أسلوبه الخاص، ولذلك اشتهرت 

 20م ص: 2009القاهرة،   -اآلداب   ملحمد رمضان الجري ي، مكتبةواألسلوبية، 

عبد هللا إبراهيم انياس، موجودة في مكتفته   سخة الخليفة الحا  صفحة الغالف ملخطوط الديوان، ن  2

 الخاصة بمدينة كول ، وعند الباحث نسخة مصورة منه. 

 143 م ص:2004الدار البيضاء   1ط/ من أخبار الشيخ إبراهيم ابن السيد، محمد عبد هللا )الشيخ(.   3

  نبي ومعاني املختار. األفكار في مدح النزهة األسماع و  –س، ابراهيم بن الحا  عبد هللا )الشيخ( نيا 4

 69بيانات النشر غير متوفرة، ص:  

 209املرجع نفسه، ص:  5

 12املرجع نفسه، ص:  6

 139املرجع نفسه، ص:  7
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  1 / هيم رض ي هللا عنه.الشيخ إبراآفاق الشعر عند املريتاني، محمد بن الشيخ عبد هللا )الشيخ(،  8

 52 ص:  1بيانات النشر غير متوفرة،  /

 9م، ص: 1987القاهرة   –دار الذهضة العربية  1ط/ اللغة وعلم اللغة، فى زكي حسن، التوني، مصط 9

  نزهة األسماع واألفكار في مدح النبي ومعاني املختار. –ن الحا  عبد هللا )الشيخ( نياس، ابراهيم ب 10

 177: السابق، ص املرجع

 املرجع نفسه، ص:  11

ما عبارة عن إخفاء معن  باطني وراء معن   خر  اهر  ما في أبسط معنييه الرمز واإلشارة مترادفان، وه  12

املرأة والطبيعة والخمر والحروف واألعداد وما إليها.   ومباشر لي  هو املقصود، وتتخذ للرمز وسائل مثل 

بيروت،   –، دار الكندي 1ور عاطف جودة نصر، ط/للدكت فية، الرمز الشعري عند الصو راجع كتاب: 

 م.1978

دار الفكر لبنان،   الصورة الفنية في األدب العربي –جماليات األسلوب تور(، لداية، فايز )الدكا 13

 173م ص: 2003 2ط/

دار العربية،  حياته وآراؤه وتعاليمه، –الشيخ إبراهيم نياس السنغالي  غري، محمد الطاهر،مي 14

 319م، ص: 1981

 25، ص: 2متوفرة،  /بيانات النشر غير  جواهر الرسائل،أبو الفتط، أحمد بن علي )الشيخ(،  15

ملعارف، عام  دار ا اتجاهات األدب الصوفي بين الحالج وابن عربي،الخطيب، علي )الدكتور(،  16

 14ه، ص: 1440

 69ب، بال سنة، ص: مكتبة غري ،األدب في التراث الصوفي خفاجي، محمد عبد املنعم )الدكتور(،  17

  سماع واألفكار في مدح النبي ومعاني املختار.نزهة األ  –الشيخ( نياس، ابراهيم بن الحا  عبد هللا ) 18

 233املرجع السابق، ص: 

 13املرجع نفسه، ص:  19

 36جع نفسه، ص: املر  20

21 Senegal Country Hand book by UN, Department of Defense Intelligent (DoDIPP) 2000 

pg 42 

  فكار في مدح النبي ومعاني املختار.نزهة األسماع واأل  –نياس، ابراهيم بن الحا  عبد هللا )الشيخ(  22

 156املرجع السابق، ص: 
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م 2005القاهرة،  –دار ابن الهيثم  أسباب النزولالل الدين(، السيوطي، عبد الرحمن بن أةي بكر )ج 23

 216ص: 

  ني املختار.نزهة األسماع واألفكار في مدح النبي ومعا – )الشيخ( لحا  عبد هللانياس، ابراهيم بن ا 24

 171ع السابق، ص: املرج

 162املرجع نفسه، ص:  25

 249املرجع نفسه، ص:  26

 .203املرجع نفسه، ص:  27

 114ع نفسه، ص املرج  28

 218املرجع نفسه، ص   29

 دها.وما بع 132الجري ي، محمد رمضان، )الدكتور(، مرجع سابق، ص:  30

، املركز  3ط/ عند العرب، النقدي والبالغي  الصورة الفنية في التراث عصفور، جابر )الدكتور(،  31

 14م، ص: 1992الثقافي العرةي، سنة 

  نزهة األسماع واألفكار في مدح النبي ومعاني املختار. –الشيخ( نياس، ابراهيم بن الحا  عبد هللا )  32

 254املرجع السابق، ص: 

توازن الصوائ   لصوتي املتولد من و الغناء والترنم املنفثق من كل الشعر نتيجة لالنسجام ااإليقاع: ه 33

الصوتية وبين  والصوام ، وتفاعل الوزن والقافية مما يخلق حالة من التوافق واالنسجام بين القيمة 

طيب بن محمد  هللا بن اللعبد  املرشد إلى فهم أشعار العرب،محتواها العاطفي االنفعالي. راجع كتاب: 

 وما بعدها.  66، ص: 4م،  /1989، سنة 2/الكوي ، ط –املجذوب، دار اآلثار اإلسالمية 

 59م ص: 1972مكتبة األنجلو املصرية، سنة  موسيقى الشعر،إبراهيم، أني  )الدكتور(،  34

 62املرجع نفسه، ص:  35

  في مدح النبي ومعاني املختار. ع واألفكار نزهة األسما –نياس، ابراهيم بن الحا  عبد هللا )الشيخ(  36

 4املرجع السابق، ص: 

 32ملرجع نفسه، ص: ا 37

  علم القافية عند القدماء واملحدثين دراسة نظرية وتطبيقيةيوسف، حسن  عبد الجليل )أ. د.(،  38

 11م ص: 2005سة املختار، سنة مؤس
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  في مدح النبي ومعاني املختار.واألفكار  نزهة األسماع  –نياس، ابراهيم بن الحا  عبد هللا )الشيخ(  39

 15املرجع السابق، ص: 

 252ملرجع نفسه، ص: ا 40

 189نفسه، ص:  41

  نبي ومعاني املختار.نزهة األسماع واألفكار في مدح ال –نياس، ابراهيم بن الحا  عبد هللا )الشيخ(  42

 177املرجع السابق، ص: 

. بحث له في  عر الشيخ إبراهيم انياسشعرية في شالصورة ال أحمد املقري، إبراهيم )الدكتور(  43

 وما بعدها. 159م ص:  ۲۰۰٩بايرو، كانو  جامعة –ة العربية الدكتوراه، قسم اللغ

  ع واألفكار في مدح النبي ومعاني املختار.نزهة األسما –نياس، ابراهيم بن الحا  عبد هللا )الشيخ(  44

 178املرجع السابق، ص: 

 70املرجع نفسه، ص:  45

 106فسه، ص: املرجع ن  46

 103املرجع نفسه، ص   47
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 دراسة بالغية حتليلية   : االلتفات العددي يف القرآن الكرمي
عدإد:    إ 

 أ مني معر فاروق ادلكتور  
 جامعة الفدرالية دوظنما كشينة ،  كلية اآلداب،  قسم الدراسات العربية

 ملخص 

العرب من النفائس، ألنه يمثل أحد  ين املصطلحات البالغية، فهو عند البالغييعد االلتفات أحد 

التي تعني اإلقدام في كل أمر من  ة، وقد أسماه البالغيون القدماء )بشجاعة العربية( يانيأساليبهم الب 

األمور. هدفت الدراسة للوقوف على حقيقة االلتفات ودراسة معانيه ودالالته، كما هدفت إلى إبراز ما  

ي،  واالستنباط رائيلدراسة املنهج االستقرآن الكريم. وسيتبع الباحث لاألعداد في الق يكمن وراء االلتفات

، وتوصلت  في تحليل كل جزء من اآليةاملعتمد على كتب التفسير والبالغة وأقوال العلماء الر اسخين، 

ِّ منزلة القرآ سة إلى: وجود التفات األعداد في القرآن الكريم، نتائج الدرا
ن في  كما دلت النتائج أيضا على علو 

من الدالالت التي   ن الكريم الستكشاف املزيد لقرآالبالغة، وأوصت الدراسة بمواصلة البحوث في ا

 القرآنية والتي ال تقتصر على ما ذكر.     تستبطنها البالغة

ABSTRACT 

Transformation is one of the rhetorical terms; It is precious in the belief of Arab 

rhetoricians, because It presents one of their rhetoric techniques. It is one of the 

glorified Arabic sciences. The old rhetoricians have named It (bravery of arabic). 

That means a man who cames before his people in difficult matters. This study 

aimed to explain what transformation is all about; its literal and technical 

meanings. It also aimed to extract or expose this kind of transformation, 

particularly of numbers hid in the Holy Quran. The study adopted deductive- 

inductive method, which relies upon the books of Qur’anic translations, 

rhetoricalness and words of prominent scholars to effectively elaborate each 

phrase. The study have found that there are kind of transformation, particularly of 

numbers hid in the Holy Quran. The study wish that there will be constant studies 

or researches to expose those sort of stories of the Qur’an because there are 

numerous things in there.     
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 مقدمة 

أسلوب، والصالة والسالم على النبي   الحمد هلل الذي نور بكتابه القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز

 مته أسرار البالغة وفصل الخطاب. ، الذي خصه هللا بكمال الفصاحة، وآتاه بحك العربي

 وبعد:     

حذو  ينحو نحو علمائها و يأن الباحث  ملا كان لعلم البالغة أهمية قصوى في معرفة اللغة العربية، أرد

رار والظواهر  كشف عن األسيات العددي في القرآن الكريم و لتفخرج أسلوب االيقتفي أثرهم، ليحذوهم و 

قوم بتحليلها تحليال بالغيا ليعين القارئ واملطلع على هذه الدراسة في فهم القرآن  يالبالغية فيه، حيث 

 الكريم عموما والبالغة العربية خصوصا. 

  لغة    االلتفات

يف  لقد عرف علماء اللغة االلتفات بتعاريف كثيرة، وإن كانت كلها تهدف إلى معنى واحد. فمن هذه التعار   

 ا يلي: م

: الالم والفاء والتاء كلمة واحدة تدل على اللي وصرف الش يء عن وجهته املستقيمة،  1قال ابن فارس    - 1

ت لها زوج ولها ولد من غيره فهي تلفت إلى مرأة لفو رفته، وامنه لفت الش يء لويته، ولفت فالن عن رأيه ص

 .2ولدها 

: في لسان العرب ) مادة لفت ( : لفت وجهه عن القوم: صرفه ، والتفت التفاتا،   3وقال ابن منظور  – 2

 والتفت أكثر منه. وتلفت إلى الش يء والتفت إليه: صرف وجهه إليه ... ولفته عن الش يء يلتفته لفتا : صرفه.  

فت  
 
 .4ف ؛ يقال ما لفتك عن فالن أي ما صرفك عنه" : الصر  الل

َن  وجاء في القرآن  الكريم قوله تعالى: )  ٍع مِّ
ْ
ط قِّ َك بِّ ْهلِّ

َ
أ ْسرِّ بِّ

َ
أ
َ
ْيَك ف

َ
ل وا إِّ

 
ل ْن َيصِّ

َ
َك ل ِّ

ل  َرب  س  ا ر 
نَّ  إِّ

 
وط

 
وا َيا ل

 
ال
َ
ق

 
َ
 اْمَرأ

َّ
ال َحٌد إِّ

َ
ْم أ

 
ْنك ْت مِّ َتفِّ

ْ
 َيل

َ
ْيلِّ َوال

َّ
ه  م  الل نَّ َك إِّ

َ
صَ ت

َ
َها َما أ يب  َقرِّيٍب صِّ  بِّ

ْبح  ْيَس الصُّ
َ
ل
َ
ْبح  أ م  الصُّ َده   َمْوعِّ

نَّ ْم إِّ
  ( اَبه 

 . 81هود: 

 أمروا بترك االلتفات لئال يروا عظيم ما نزل بالكافرين من العذاب.       

  مرأتك( نصب. وقال ه( في تفسير اآلية: وقال )إال امرأتك( يقول )فأسر بأهلك( )إال ا215قال األخفش)ت: 

   .5مرأتك" إال ا يلتفت منكم أي ال  وحمله على االلتفات. االلتفات.  تك( رفعبعضهم )إال امرأ

   
َ ْ
ي األ  فِّ

ْبرَِّياء  كِّ
ْ
َما ال

 
ك
َ
وَن ل

 
ك
َ
ا َوت

َ
ْيهِّ آَباَءن

َ
ا َعل

َ
ا َوَجْدن َتَنا َعمَّ فِّ

ْ
َتل َنا لِّ

َ
ْئت جِّ

َ
وا أ

 
ال
َ
َما  وقال تعالى : )ق

 
ك
َ
ْحن  ل

َ
ْرضِّ َوَما ن

يَن  نِّ ْؤمِّ م   . 78س: وني ( بِّ
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ته عنه، ومن هذا قولهم  : " 6قال الزجاج 
ْ
 إذا َعَدل

ً
ْفتا

َ
ته ل ه عن األمر ألفِّ َنا، يقال لَفتُّ

َ
ل ْعدِّ

َ
َنا َوت

َ
أْي لَتْصرِّف

ه( : " قال ابن قتيبة:  597قال الجوزي )ت: من املعتقدات واألفعال .. 7التفت إليه أي عدل وْجَهه إليه 

 .8وهو االنصراف عما كنت مقبال عليه" ات، ا صرفته. ومنه االلتفلفت فالنا عن كذا: إذ لتصرفنا. يقال: 

صرف الوجه يمنة ويسرة في الصالة، فقالت   –وجاء في الحديث لفظ االلتفات بمعنى اللي والصرف 

ختلسه  عائشة : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن االلتفات في الصالة، فقال : " هو اختالس ي

وروى أبو داود في سننه قال أبو ذر: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال   . 9بد " الشيطان من صالة الع

 .10يزال هللا عز وجل مقبال على العبد، وهو في صالته، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه" 

عبارة عن تحويل الوجه عن أصل وضعه  وعلى هذه التعريفات يمكن أن نقول إن االلتفات في اللغة هو: 

 ر. الطبيعي إلى وضع آخ

 :  االلتفات في االصطالح

االلتفات من محاسن اللغة العربية لفظا ورونقا في األسلوب، لقد كثرت تعاريف االلتفات  عند البالغيين 

تعريف محدد  في االصطالح عند العلماء، كل باعتبار الصور التي يحددها، أي أنهم لم يتفقوا على 

كان هذا االختالف في  محددة لاللتفات، بل اختلفوا حول ذلك، وإن لاللتفات ولم يتفقوا على ظواهر

 العلماء القدامى، ولكن التسمية املتعارف عليها اليوم  هي " االلتفات" .  

  وأشهر التعريفات هي :  

 . 12: ) هو نقل الكالم من حالة إلى أخرى(  11* قال ابن القيم الجوزية 

ن نعوت املعاني وحده :  ماء املعاني، حيث عرفه بقوله: " وهذا م وعرفه ابن األثير بتعريفين، تعريف لعل *

أن يكون املتكلم آخذا في معنى من املعاني فيعترضه فيه شك أو يظن أن سائال يسأله عن سببه، فكأنه  

 .  آخذ فيه"   يلتفت إليه فيذكر السبب أو يبطل اإلسراد بكالم غير ما هو

ليست غريبة عن جملة   أن االلتفات أن يدخل املتكلم قضية كلية وأما الثاني فهو لعلماء البيان: " وحده 

 القول، بل القول مندرج طيها، وهي ترجع إليه عليه بالتوكيد والتثبيت " . 

 .14: ) هو الرجوع عن أسلوب من أساليب الكالم إلى غيره ( 13* وقال الطوفي

ة واستدرارا للسامع وتجديدا  هو نقل الكالم من أسلوب إلى أسلوب آخر تطري: )  15* وقال الزركش ي 

 .16لخاطره من امللل والضجر بدوام األسلوب الواحد على سمعه( لنشاطه وصيانة 

: ) نقل الكالم من أسلوب إلى آخر أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها   17* ويقول السيوطي 

 .18ا هو املشهور(بعد التعبير باألول هذ
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وفي ضابط أسلوب االلتفات رأيان ألئمة علماء البالغة : أحدهما رأي من عدا  : ) 19* وقال ابن عاشور     

من أئمة البالغة ، وهو: أن املتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحد طرق ثالثة من تكلم أو غيبة أو   20السكاكي 

  آخر من تلك الثالثة . وخالفهم السكاكي فجعل خطاب ينتقل في كالمه ذلك فيعبر عن تلك الذات بطريق 

ق التكلم أو الخطاب أو الغيبة عادال عن أحدهما الذي  مسمى االلتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طر 

هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكالم إلى طريق آخر منها، ويظهر أثر الخالف بين الجمهور والسكاكي في  

 قصيدته :في مطلع  21م البديع، مثل قول علقمة بن عبدة املحسن الذي يسمى بالتجريد في عل

يب             َبابِّ َعْصَر حاَن َمشِّ َعْيَد الشَّ وب    ***     ب  ر 
َ
َسانِّ ط ٌب في الحِّ

ْ
ل
َ
َك ق َحا بِّ

َ
 ط

ند الجمهور، وهو معدود من االلتفات عند  اللتفات عى طريقة التجريد، فهذا ليس بامخاطبا نفسه عل

عدول املتكلم عن الطريق الذي سلكه  تفات التفاتا على رأي الجمهور، باعتبار أن السكاكي، فتسميته ال

على رأي السكاكي فتجري  التفاتا ثم يلتفت عنه. وأما تسميته آخر يشبه حالة الناظر إلى ش يء  إلى طريق

تقررت   ولعل السكاكي التزم هذه التسمية ألنهاور االلتفات دون صورة التجريد. على اعتبار الغالب من ص

 .22سم" بله فتابع هو الجمهور في هذا اال من ق

هكذا سار االلتفات بقية رحلته مع البالغيين منتقال من عالم إلى عالم يتذوقه وينظر في أمره بعد تفكير  

عميق حتى وصل إلى السكاكي فعرفه بقوله : " الحكاية والخطاب والغيبة ثالثتها ينقل كل واحد منها إلى  

تكثرون منه، ويرون الكالم إذا انتقل من  لنقل التفاتا عند علماء املعاني، والعرب يسآخر، ويسمى هذا ا

 .23وب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأمأل باستدرار إصغائه " أسل

ه  : فااللتفات عند الجمهور حينئذ أخص منه عند السكاكي، فكل التفات عند الجمهور التفات عند قلت   

 وال عكس. 

مهور أن االلتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثالثة عند الج واملشهور  : "24كما قال القزويني  

وهذا أخص من تفسير السكاكي؛ ألنه أراد بالنقل أن يعبر بطريق من   بعد التعبير عنه بطريق آخر منها.

عنه بغيره منها، فكل التفات عندهم   هذه الطرق عما عبر عنه بغيره أو كان مقتض ى الظاهر أن يعبر

 .25عنده من غير عكس" التفات 

، بأنه : " هو التعبير عن معنى     26* وعرفه األستاذ الدكتور محمد صالح أبو حميدة )من املعاصرين( 

 .27بطريق من الطرق الثالثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها مع اتحاد املرجع

من التكلم والخطاب أو  البالغيين : أن االلتفات نقل الكالم من كل املشهور في تعريف االلتفات عند   

تضيات ومناسبات تظهر بالتدبر مع مواقع االلتفات، أي أن حقيقة التعبير عنه  الغيبة إلى صاحبه ملق 

 تكون بطرائق ثالث: التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه بطريق آخر منها . 
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إلى أسلوب آخر للتعبير عن  ناه االصطالحي : هو تصريف الكالم من أسلوب ومما تقدم فإن االلتفات بمع  

 جازية دقيقة ترمي إلى غايات وأهداف تدرك.  أغراض بالغية وإع

 االلتفات العددي في القرآن الكريم

ة، والتي  يعتبر االلتفات في العدد من الظواهر الجميلة  في البالغة العربية عامة وفي القرآن الكريم خاص 

ن اإلشارة إليها، وقد أشار إليها ابن األ ر عنها بقوله: )الرجتحس  وع من  ثير في كتابه "الجامع الكبير" وعب 

. وقد تكرر هذا النوع من  28خطاب التثنية إلى خطاب الجمع، ومن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد( 

 يها التفات األعداد على النحو التالي:برز اآليات التي فيأن الباحث   داااللتفات في القرآن الكريم، فأر 

  وفيه ست مسائل: 

 املسألة األولى: االلتفات من خطاب الواحد إلى االثنين 

من الظواهر البالغية أن يؤمر فيها الواحد بأمر االثنين،  كما كان ذلك من عادة العرب منذ القدم، ذكر  

: إن هذا كالم العرب  30، واألخفش 29ال الخليلأهل اللغة أن العرب تخاطب الواحد بخطاب االثنين، ق

وازجراها، وخذاه، وأطلقاه للواحد،  واحد بلفظ االثنين، فتقول: ويلك ارحالها،الفصيح أن تخاطب ال

 وقال الفراء: تقول للواحد قوما عني.  

مير املؤمنين أال تضع مني  ، فقال له: أنشدك هللا يا أ32بعقوبة روح بن زنباع  31وأمر معاوية بن أبي سفيان 

ي مريرة أنت أبرمتها،   أتى خسيسة أنت رفعتها، أو تنقض من 
 

ا أنت وقمته، إال حلمك  أو تشمت بي عدو 

ره و  يا عنه، إذا أراد هللا أمرا يس 
 
 . 33صفحك على خطئي وجهلي. فقال معاوية: خل

كالم الرجل على ما ألف من خطابه  وقالوا، والعلة فيه أن أقل أعوان الرجل في إبله وماله اثنين، فجرى  

 .34لصاحبيه

ي )وقال تعالى حكاية عن قوم فرعون :     فِّ
ْبرَِّياء  كِّ

ْ
َما ال

 
ك
َ
وَن ل

 
ك
َ
ا َوت

َ
ْيهِّ آَباَءن

َ
ا َعل

َ
ا َوَجْدن َتَنا َعمَّ فِّ

ْ
َتل َنا لِّ

َ
ْئت جِّ

َ
وا أ

 
ال
َ
ق

يَن  نِّ ْؤمِّ م  َما بِّ
 
ك
َ
ْحن  ل

َ
ْرضِّ َوَما ن

َ ْ
 .78يونس: ( األ

َتَنا( إلى خطاب التثنية  ففي هذه اآلية فِّ
ْ
َتل َنا لِّ

َ
ْئت جِّ

َ
وَن  التفات من من خطاب الواحد في قوله )أ

 
ك
َ
في قوله )َوت

َما(.
 
ك
َ
ْحن  ل

َ
َما( و )َوَما ن

 
ك
َ
قال أبو السعود :"وتثنية الضمير في هذين املوضعين بعد إفراده .. باعتبار شمول   ل

دهما التصديق لألخر وأما اللفت واملجيء له فحيث كانا  الكبرياء لهما عليهما السالم واستلزام التصديق ألح

وقال األلوس ي: "واملراد بضمير   .35"لى موس ى عليه السالم خاصةمن خصائص صاحب الشريعة أسند إ

املخاطبين موس ى وهارون عليهما السالم، وإنما لم يفردوا موس ى عليه السالم بالخطاب هنا كما أفردوه به 

 ألمر ما هو أحد سببي ا فيما تقدم ألنه املشا
ً
معنى ومبالغة في ض عراإل فه لهم بالتوبيخ واإلنكار تعظيما

وقال ابن عاشور:" بنوا إنكارهم على تخطئة   .36طه عن اإليمان بما جاء به"موس ى عليه السالم وإقنا إغاظة 
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بانها مما جاء به موس  
 
ى، وإنما واجهوا  موس ى فيما جاء به، وعلى سوء ظنهم به، وهارون في الغاية التي يتطل

هارون في سوء ظنهم بهما في  موس ى بالخطاب ألنه الذي باشر الدعوة وأظهر املعجزة ثم أشركاه مع أخيه 

 .37الغاية من عملهما"  

ويقال:  السر البالغي في هذا األسلوب من االلتفات يتمثل في التوبيخ واإلنكار، وذلك في انتقال الخطاب  

 من املفرد إلى املثنى . 

ْم له تعالى: )وقو 
َ
 َوأ

ً
 زِّيَنة

ه 
َ َ
ْرَعْوَن َوَمأل ْيَت فِّ

َ
َك آت نَّ َنا إِّ

ى َربَّ وس َ اَل م 
َ
َك َوق يلِّ وا َعْن َسبِّ

ُّ
ل ضِّ

ي  َنا لِّ َيا َربَّ
ْ
ن َحَياةِّ الدُّ

ْ
ي ال  فِّ

ً
َواال

 َربَّ 
ْ
ا ال ى َيَرو  وا َحتَّ ن  ْؤمِّ

 ي 
َ

ال
َ
ْم ف هِّ وبِّ

 
ل
 
ى ق

َ
ْد َعل د 

ْ
ْم َواش هِّ ْمَوالِّ

َ
ى أ

َ
ْس َعل مِّ

ْ
َماا َنا اط

 
ك
 
يَبْت َدْعَوت جِّ

 
ْد أ

َ
اَل ق

َ
يَم * ق لِّ

َ ْ
اَب األ

َ
َعذ

َعا بِّ
َّ
ت
َ
 ت

َ
يَما َوال اْسَتقِّ

َ
وَن(ف م 

َ
 َيْعل

َ
يَن ال ذِّ

َّ
يَل ال ِّ َسبِّ

 . 89-88يونس:  ن 

ى...( إلى خطاب   وس َ اَل م 
َ
ففي هذه اآليتين التفات من خطاب الواحد وهو موس ى بدعائه،  بقوله تعالى )َوق

َماالتثنية في قول
 
ك
 
يَما -ه )َدْعَوت اْسَتقِّ

َ
(. -ف ِّ

َعان  بِّ
َّ
ت
َ
 ت

َ
أجيبت دعوتكما (  قال الرازي: "  في قوله تعالى : ) قد   َوال

قال ابن عباس رض ي هللا عنه، إن موس ى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فلذلك قال :  وفيه وجهان : األول : 

ين فهو أيضا داع، ألن قوله آمين تأويله ؛  قد أجيبت دعوتكما، وذلك ألن من يقول عند دعاء الداعي آم 

اعي سائل أيضا. الثاني : ال د أن يكون كلُّ واحد منهما ذكر هذا الدعاء، استجب، فهو سائل كما أن الدَّ  يبع 

الدعاء عن موس ى بقوله : وقال موس ى ربنا إنك آتيت فرعون  غاية ما في الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا 

، إال أن هذا ال ينافي أن يكون هارون قد ذكر هذا الدعاء أيضا"ومأله  زينة وأموا
ً
 .  38ال

حيح أن يخاطب الواحد بلفظ االثنين، وهو جيد حسن، فيقول:  العرب الصهذا كالم وقال الثعلبي : "  

 .39ويلك أرحالها، وازجراها، وخذاه واطلقاه للواحد"  

 :   40قال الشاعر 

صَ               لِّ
اااااات 

ْ
ل اااااق 

َ
يَحا ف ولاااااِّهِّ َواْجَتاااازَّ شِّ

ص 
 
ْزعِّ أ

َ
اااانااا اااا   ***    بِّ

َ
ن
َ

ال ْعجِّ
 
 ت

َ
ااي ال ابِّ  41احِّ

 قال أبو ثروان : 

 42فإن تزجرني يا ابن عفان أنزجر   ***   وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا           

 املسألة الثانية:  االلتفات من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع 

كقوله تعالى :  لعربية واألساليب القرآنية، االلتفات من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع.من الظواهر ا  

َها) يُّ
َ
يُّ  َيا أ بِّ

وه  النَّ رِّج 
ْ
خ

 
 ت

َ
ْم ال

 
ك َ َربَّ

َّ
وا َّللا ق   َواتَّ

َ
ة دَّ عِّ

ْ
وا ال ْحص 

َ
نَّ َوأ هِّ تِّ

دَّ عِّ  لِّ
نَّ وه  ق  ِّ

 
ل
َ
ط

َ
َساَء ف ِّ

 
م  الن ْقت 

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ نَّ  إِّ هِّ وتِّ

ي  ْن ب   مِّ
نَّ

ِّ َوَمْن يَ وَ 
َّ

ود  َّللا د  َك ح 
ْ
ل َنٍة َوتِّ ِّ

َبي  ٍة م 
َ
ش َفاحِّ يَن بِّ تِّ

ْ
ْن َيأ

َ
 أ

َّ
ال ْجَن إِّ ر 

ْ
 َيخ

َ
َعلَّ تَ ال

َ
ْدرِّي ل

َ
 ت

َ
ْفَسه  ال

َ
َم ن

َ
ل
َ
َقْد ظ

َ
ِّ ف

َّ
وَد َّللا د  َعدَّ ح 

 
َ
 َبْعَد ذ

 
ث ْحدِّ

َ ي 
َّ

ْمًرا (َّللا
َ
َك أ نبي صلى هللا عليه وسلم  إن قيل: لم نودي ال: " 43قال ابن جزي  . 1الطالق:  لِّ

وأمته )في ي بن وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة؟ فالجواب: أنه ملا كان حكم الطالق يشترك فيه ال
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قيل: إذا طلقتم خطابا له ولهم، وخص  هو عليه الصالة والسالم بالنداء تعظيما حكم العدة للمطلقة( 

هِّ  : " تخصيص  الن 45قال أبو سعيد العمادي  .44له" مومِّ الخطابِّ ألمتِّ
 والسالم  مع ع 

 
داءِّ بهِّ عليهِّ الصالة

الم  وإظهارِّ ج  والسَّ
 
الة  لتشريفه عليهِّ الصَّ

ً
م في الأيضا هِّ  ودخولِّ

ً
ه املخاطب  حقيقة هِّ وتحقيقِّ أنَّ لةِّ منصبِّ

 والسالم  إيَّ 
 
هِّ عليهِّ الصالة م" الخطابِّ بطريقِّ استتباعِّ هِّ عليهِّ م وتغليبِّ

 .46اه 

:" توجيه الخطاب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم أسلوب من أساليب آيات التشريع املهتم  قال ابن عاشور 

ر بعده النبي صلى هللا عليه وسلم مثل " يا أيها النبي حرض املؤمنين  كذبه فال يقتض ي ذلك تخصيص ما ي

أحوالها،فإن كان  الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين على القتال" ألن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في  
ً
التشريع الوارد يشمله ويشمل األمة جاء الخطاب مشتمال

ا طلقتم النساء" وتوجيه الخطاب إليه صلى هللا عليه وسلم ألنه املبلغ للناس وإمام أمته وقدوتهم  ذإقوله:"

ا أبو السعود فذكر نكتة أخرى فقال:" وتخصيص  وأم .47هللا فيهم فيما بينهم من املعامالت"واملنفذ ألحكام 

 لتشريفه و 
ً
هار جاللة منصبه، وتحقيق  ظ إ النداء به عليه الصالة والسالم مع عموم الخطاب ألمته أيضا

 .48به عليهمأنه املخاطب حقيقة ودخولهم في الخطاب بطريق استتباعه عليه الصالة والسالم إياهم وتغلي

مثل في تعظيم الرسول صلى هللا عليه وسلم واملؤمنين من أمته، لذلك والسر البالغي في هذه اآلية يت

 اشتمل الخطاب له وألمته. 

 وقوله تعالى : )
َ
ْع َما  َها يُّ َيا أ بِّ

يًما * َواتَّ يًما َحكِّ اَن َعلِّ
َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا يَن إِّ قِّ َنافِّ

 ْ
رِّيَن َوامل افِّ

َ
ك
ْ
عِّ ال طِّ

 
 ت

َ
َ َوال

َّ
قِّ َّللا

يُّ اتَّ بِّ
وَحى  النَّ ي 

ْيَك 
َ
ل يًرا( إِّ بِّ

َ
وَن خ

 
ْعَمل

َ
َما ت اَن بِّ

َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا َك إِّ ِّ

ْن َرب   . 2-1األحزاب:   مِّ

ي قوله تعالى: )ياأيها النبي( و قوله وهو االلتفات من خطاب الواحد ف ،تففي هاتين اآليتين نوع من االلتفا

 خبيرا( .  )اتق هللا( و قوله )وال تطع( وقوله )واتبع( إلى الجماعة بقوله ) إن هللا بما تعملون 

لذلك قال الطبري في تفسيره: " فرجع إلى خطاب الجماعة، وقد ابتدأ الكالم بخطاب النبي صلى هللا عليه  

 .49"موسل

 املسألة الثالثة:  االلتفات من خطاب االثنين إلى خطاب الواحد 

 من الظواهر العربية واألساليب القرآنية، االلتفات من خطاب االثنين إلى خطاب الواحد.

يَن ذلك قوله تعالى : ) ومن ِّ
َ
َعامل

ْ
ِّ ال

ول  َرب  ا َرس 
نَّ  إِّ

َ
وال ق 

َ
ْرَعْوَن ف َيا فِّ تِّ

ْ
أ
َ
 .16الشعراء:   ( ف

 من التثنية في قوله تعالى : )فأتيا( و )إنا( إلى املفرد في قوله )رسول(.  ة التفاتيففي هذه اآل 

م عن هذا التساؤل بأن  ولقد تساءل املفسرون عن سر إفراد تلك اللفظة وتثنيتها. فقد أجاب بعضه  

رسالة  لالفظة "رسول" من األلفاظ أو األوصاف املشتركة؛ فهي تعني املرسل أو متحمل القول حينا، وتعني 
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أو القول املتحمل حينا آخر، فهي باملعنى األول في سورة طه، وباملعنى الثاني في سورة الشعراء، ومن ثم  

 انية ألنها رسالة واحدة.ت في األولى ألنهما رسوالن، وأفردت في الثثني

ى  ل عويتفق أحمد الغرناطي صاحب ) مالك التأويل( مع أصحاب الرأي السابق في أن لفظة رسول تدل  

  –كما يرى -ولهذا الرسول وعلى الرسالة، غير أنه يضيف أن استخدامها بمعنى املرسل هي اللغة الشهيرة ، 

املصحف )طه(، ووردت باملعنى الثاني في السورة املتأخرة )  وردت بهذا املعنى في السورة األولى في ترتيب 

 .50للترتيب وال يناسب"  فالشعراء(، ثم يعقب على هذا الرأي قائال : " وعكس الوارد مخال 

ويقول الدكتور حسن طبل معلقا على هذا الرأي: " والواقع أن ورود لفظة رسول في كلتا اآليتين خبرا عن   

عد القول بأنها تعني في إحداهما غير ما تعنيه في الثانية، أما ما ذكره الغرناطي في  ضمير املتكلمين  )إنا( يب

طه، وباملعنى الثاني في سورة الشعراء فهي أشد بعدا، ، فما تظن   ة ر سبب استخدامها باملعنى األول في سو 

امنة في ترتيب و الذيوع هو من بين األسرار الك أن ترتيب اللغات أو اللهجات العربية من حيث الشهرة أ

 .51سور القرآن الكريم"  

كما ثني في قوله إنا   ل أما الزمخشري فقد تساءل عند تفسيره آلية الشعراء قائال: فإن قلت " هال ثني الرسو 

 رسوال ربك ؟ . 

 :52ثم ذكر في اإلجابة عن هذا التساؤل قولين   

معنى املرسل، وفي آية الشعراء بمعنى  األول : ما جري عليه الرأي السابق من أن لفظة رسول في آية طه ب 

 الرسالة، ومن ثم وحدت كما يفعل بالوصف باملصدر نحو صوم  وزور. 

إنما وحدت ألن حكمهما  عليهما السالم لتساندهما واتفاقهما  عراء بمعنى الرسول و شلالثاني: أنها في آية ا

 على شريعة واحدة، واتحادهما لذلك .  

 .53: يا حرس ي  ! اضرب رأسه!وقال الحجاج بن يوسف لحارسه  

( إذ حرس يَّ  : تثنية  وااللتفات هنا هو خطابه باالثنين حيث استخدم ضمير التثنية في قوله )حرس يَّ

 ثم التفت إلى الواحد بقوله : اضرب رأسه . س ي،لحرث

  ومن الشعر قول سويد بن كراع العكلي :   

  54وإن تتركاني أحم عرضا منعما فإن تزجراني يابن عفان أزدجر   ***                    

 رب.  يقول ابن سالم: وقوله "تزجراني"، و "تتركاني" وإنما يريد واحدا، وقد تفعل هذا الع

 وقوله أيضا : 

 خليلي  قوما في عطالة فانظرا   ***   أناًرا ترى من ذي أبانين أم برقا                  

  عد قوله " خليلي". فقد التفت الشاعر كما نالحظ من قوله " ترى" ب 
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 .  49وكقوله تعالى : )قال فمن ربكما ياموس ى ( طه :  

خاطب االثنين،  قيل:    .)وكأن هارون مفهوما ضمًنا معه( –ى موس  –فقد سأل من ربكما وخاطب واحدا    

 .55ووجه النداء إلى أحدهما وهو موس ى، ألنه األصل في النبوة، وهرون وزيره وتابعه

  ) وكقوله تعالى :    
ْ
ش

َ
ت
َ
ةِّ ف

َجنَّ
ْ
َن ال َما مِّ

 
ك رَِّجنَّ

ْ
خ  ي 

َ
ال

َ
َك ف َزْوجِّ َك َولِّ

َ
وٌّ ل ا َعد 

َ
نَّ َهذ  إِّ

َنا َيا آَدم 
ْ
ل ق 

َ
 .117طه :   ( َقى ف

َما( إلى خطاب الواحد، بقوله   
 
ك رَِّجنَّ

ْ
خ  ي 

َ
ال

َ
ففي هذه اآلية التفات من خطاب االثنين، في قوله تعالى )ف

َقى( بدال من " ف
ْ
ش

َ
ت
َ
 تشقيان" . )ف

قيل : دل ذلك على بالغة إيجاز، وهي أنه إذا شقي الرجل شقيت زوجه بداهة فال داعي لذكر شقائها.    

وإنما اقتصر على شقائه  قال الصابوني: "  الرجل قواما على املرأة وتقديمه درجة عليها. وقيل: لعل كون 

ْنَها،  وقال ابن كث . 56مراعاة للفواصل والستلزام شقائه لشقائها "  َك مِّ َراجِّ
ْ
خ ي إِّ ْن َيْسَعى  فِّ

َ
اَك أ يَّ ْي: إِّ

َ
ير : " أ

نَّ  إِّ
َ
َك، ف ْزقِّ بِّ رِّ

َ
ل
َ
ي ط َقى فِّ

ْ
ش

َ
ى َوت َعنَّ

 
َتْتَعَب َوت

َ
"  ف

َ
ة قَّ

َ
 َمش

َ
 َوال

َ
َفة

ْ
ل
 
  ك

َ
يٍء، ال يٍد َهنِّ ي َعْيٍش َرغِّ َنا فِّ

 .57َك َهاه 

   
َ
َقاءِّ َول

رِّ الشَّ
ْ
ك ذِّ  بِّ

ه  صَّ
َ
َما خ نَّ ْن  وقال القرطبي : " َوإِّ مِّ

َ
، ف ْوجِّ

ى الزَّ
َ
ْوَجةِّ َعل

 الزَّ
َ
َفَقة

َ
نَّ ن

َ
َنا أ م  ِّ

 
َعل : ي  َقَيانِّ

ْ
ش

َ
ت
َ
ْل ف ْم َيق 

 ال
 
َفَقة

َ
ٍذ َجَرْت ن ئِّ "َيْومِّ ْزَواجِّ

َ ْ
ى األ

َ
َساءِّ َعل ِّ

 
 .58ن

 املسألة الرابعة:  االلتفات من خطاب االثنين إلى الجمع 

يهِّ كقوله تعالى : ) خِّ
َ
ى َوأ وس َ ى م 

َ
ل ْوَحْيَنا إِّ

َ
وا  َوأ يم  قِّ

َ
 َوأ

ً
ة
َ
ْبل ْم قِّ

 
ك
َ
وت ي  وا ب 

 
وًتا َواْجَعل ي  ْصَر ب  مِّ َما بِّ

 
ك َقْومِّ آ لِّ َبوَّ

َ
ْن ت

َ
أ

ْؤمِّ 
 ْ
رِّ امل ِّ

 
 َوَبش

َ
ة

َ
ال يَن (الصَّ  .87يونس :   نِّ

َما( إلى الجمع في قوله   
 
ك َقْومِّ آ لِّ َبوَّ

َ
ففي هذه خروج عن مقتض ى الظاهر وعدول من املثنى في قوله )ت

وا( 
 
في هذه اآلية عدل عن املثنى وهو"تبوءا لقومكما" إلى الجمع بقوله "واجعلوا" وذلك ألن ف .)َواْجَعل

وة ويحكمان في الشريعة فخصهما بذلك ثم خاطب الجميع  موس ى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النب

ه الرسول  باتخاذ البيوت قبلة للعبادة إذ الجميع مأمورون بها ثم قال ملوس ى وحده "وبشر املؤمنين" ألن

ء للقوم واتخاذ    .59الحقيقي الذي إليه البشارة واإلنذار   ألن التبو 
ً
قال أبو السعود:" وإنما ثنى الضمير أوال

ما يتواله رؤساء القوم بتشاور ثم جمع ألن جعل البيوت مساجد والصالة فيها مما يفعله كل أحد،  املعابد م

 .60ثم وحد ألن بشارة األمة وظيفة صاحب الشريعة"

؟ قلت: خوطب موس ى  
ً
 ثم جمع ثم وحد آخرا

ً
وأما الزمخشري فقال:"فإن قلت: كيف نوع الخطاب فثنى أوال

 ويختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى األنبياء ثم سيق  وهارون عليهما السالم أن يتبوءا ل
ً
قومهما بيوتا

 لهما ولقومها باتخاذ املساجد والصالة فيها ألن ذلك وا
ً
جب على الجمهور ثم خص موس ى  الخطاب عاما

 لها وللمبشر بها ضعليه السالم بالبشارة التي هي الغر 
ً
 .  61"تعظيما
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  مع إلى الواحد جاملسألة الخامسة: االلتفات من خطاب ال 

 كقوله تعالى : ) 
َ
َداَي ف َع ه  بِّ

َ
َمْن ت

َ
ًدى ف ي ه  ِّ

ن  ْم مِّ
 
ك َينَّ تِّ

ْ
ا َيأ مَّ إِّ

َ
يًعا ف ْنَها َجمِّ وا مِّ

 
ط َنا اْهبِّ

ْ
ل
 
ْم  ق  ه 

َ
ْم َوال ْيهِّ

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ال

وَن (
 
 .  38البقرة :   َيْحَزن

ْو قال الزركش ي: " 
َ
َجْمعِّ أ

ْ
ل  لِّ

ه  نَّ
َ
ا( َمَع أ نَّ ْل )مِّ

ْم َيق 
َ
   َول

َ
َدى ال ه 

ْ
ال
َ
عِّ ف َواقِّ

ْ
ل  لِّ

 
َناَسَبة

 ْ
ه  امل َمت 

ْ
ك ، َوحِّ

ْفَسه 
َ
مِّ ن ِّ

 
َعظ

 ْ
دِّ امل َواحِّ

ْ
ل لِّ

نَ 
َ
ِّ ف

َّ
َن َّللا  مِّ

َّ
ال  إِّ

ون 
 
" َيك ِّ

اص 
َ
خ
ْ
ل اصَّ لِّ

َ
خ
ْ
 .62اَسَب ال

وًتا َواْج وقوله تعالى : )  ي  ْصَر ب  مِّ َما بِّ
 
ك َقْومِّ آ لِّ َبوَّ

َ
ْن ت

َ
يهِّ أ خِّ

َ
ى َوأ وس َ ى م 

َ
ل ْوَحْيَنا إِّ

َ
وا  َوأ يم  قِّ

َ
 َوأ

ً
ة
َ
ْبل ْم قِّ

 
ك
َ
وت ي  وا ب 

 
َعل

يَن  نِّ ْؤمِّ
 ْ
رِّ امل ِّ

 
 َوَبش

َ
ة

َ
ال  .87( يونس : الصَّ

عالى: )وأقيموا الصالة( إلى املفرد في قوله : )وبشر املؤمنين(، ساق الخطاب  فالتفت من الجمع في قوله ت

خص موس ى بالبشارة التي   م لهما ولقومهما باتخاذ املساجد وإقام الصالة؛ ألن ذلك واجب على الجمهور، ث

  .63ة هي الغرض، تعظيما له وتفخيما ألمره ألنه الرسول على الحقيق

الم فإنه نوع الخطاب، فثنى ثم جمع ثم وحد،  لى هذا املعنى والتوسع في الكقال ابن األثير : " أال ترى إو 

ألنبياء. ثم ساق  ابالنبوة واالختيار، وذلك مما يفوض إلى  -عليهما السالم  -فخاطب موس ى وهارون 

  -الجمهور، ثم خص موس ى الخطاب لهما ولقومهما باتخاذ املساجد، وإقامة الصالة، كأن ذلك واجب على 

 ألمره، وألنه الرسول على الحقيقة" -هللا عليه صلوات 
ً
 له وتفخيما

ً
 .64بالبشارة التي هي الغرض، تعظيما

اس بن أسود الطهوي:     ومن ذلك قول شمَّ

 قض ى فيكم نوٌس بما الحق غيره     ***      كذلك يخزوك العزيز املدرب                  

 . خطاب الجماعة إلى خطاب الواحدفيه التفات من   

 املسألة السادسة: االلتفات من خطاب الجمع إلى التثنية 

ْن كقوله تعالى : )  وا مِّ
 
ذ ْنف 

َ
ْن ت

َ
ْم أ ْعت 

َ
نِّ اْسَتط سِّ إِّ

ْ
ن ِّ
ْ

ِّ َواإل
ن  جِّ
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َماَواتِّ َواأل ارِّ السَّ

َ
ط

ْ
ق
َ
أ

اٍن )
َ
ط

ْ
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َبانِّ (35) ِّ
 
ذ
َ
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َما ت

 
ك ِّ
ءِّ َرب 

َ
ِّ آال

ي 
َ
أ بِّ
َ
 .  36 -33من : حالر  ( ف

عْ ففي هذه اآليات حسن ترتيب والتفاتات حسنة فقد ذكر الجمع في الخط 
َ
نِّ اْسَتط ْم( و  اب أوال بقوله )إِّ ت 

( و ) َبانِّ ِّ
 
ذ
َ
ك
 
َما( و )ت

 
ك ِّ
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َ
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ى الضمير في قوله " عليكما " مع أنه جمع قبله بقوله " إن استي ز قال الرا  طعتم" والخطاب مع  : "  كيف ثن 

 قال "فال تنتصران" وقال من قبل " ال تنفذون إال بسلطان".الطائفتين و 

نقول: فيه لطيفة، وهي أن قوله: ) إن استطعتم ( لبيان عجزهم وعظمة ملك هللا تعالى، فقال: ) إنِّ   

عْ 
َ
وا ( باجتماعكم وقوتكم ) فانفذوا ( وال تستطيعون لعجزكت  اْسَتط

 
ذ ْنف 

َ
ْن ت

َ
م، فقد بان عند اجتماعكم  ْم أ
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ضادكم بعضكم ببعض، فهو عند افتراقكم أظهر، فهو خطاب عام مع كل أحد عند االنضمام إلى واعت

ما( ف 
 
ْيك

َ
ْرَسل  َعل و لبيان اإلرسال على النوعين  هجميع من عداه من األعوان واإلخوان.   وأما قوله تعالى: ) ي 

رسل عليهم  العذاب والال على كل واحد منهما، ألن جميع اإلنس والج  رسل على النوعين  ن ال ي  ، فهو ي  نار 

ويتخلص منه بعض منهما بفضل هللا وال يخرج أحد من األقطار أصال، وهذا يتأيد بما ذكرنا أنه قال: ال  

 وعدم الخالص ليس بعامعام  الوقوع لكن عدم الفرار د لكم عن فرار لكم قبل الوقوع، وال خالص

ع املعشر، فقوله ) إن استطعتم( أيها املعشر، وقوله: من حيث اللفظ، هو أن الخطاب موالجواب الثاني:  

)يرسل عليكما( ليس خطابا مع النداء، بل هو خطاب مع الحاضرين، وهما نوعان، وليس الكالم مذكورا  

ى،  النوعان مناديين في األول، وعند عدم التصريح بالنداء، فالتثنية أول ن بحرف واو العطف حتى يكو 

 ِّ
ي 
َ
أ بِّ
َ
َقالنِّ ( وحيث صر ح بالنداء  كقوله تعالى: ) ف

َّ
َه الث يُّ

َ
ْم أ

 
ك
َ
 ل
 
ما (، وهذا يتأيد بقوله تعالى: ) َسَنْفر غ

 
ك ِّ
آالءِّ َرب 

ما ( حيث 
 
ك ِّ
ِّ آالءِّ َرب 

ي 
َ
أ بِّ
َ
صرح بالنداء" جمع الضمير، وقال بعد ذلك: ) ف  .65لم ي 

 الخاتمة  

نام نبينا محمد وعلى آله وصحبه  لحات، وأصلي وأسلم على خير األ الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصا

  فقد يسر هللا بمنه وكرمه وجوده إتمام هذا البحث، لقد عرض الباحث من خالل هذه الرسالة   الكرام.

ليدل على   ، فها من البالغة، حين تناول موقسالمالقرآن الكريم، وخاصة قصة موس ى عليه ال في قصصال

الذي ال يأتيه   فزاد وضوحا على قمته في البالغة، لوب،فكشف سياق هذا األس غة العرب أن القرآن نزل بل

الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد،  وعرضه على البلغاء العرب القدماء منهم  

  ئج، أن كل باحث يطرق موضوعا ال بد أن يتوصل فيه إلى بعض النتا، ميعلج على ا وال يخفى  واملحدثين، 

   أجملها فيما يلي:  إلى عدة نتائج، وقد توصل الباحث من خالله

 النتائج 

 القرآن الكريم وعلو منزلته في البالغة  فيجماليات األلفاظ  القصص تظهر  – 1

 عةنو قصص القرآني قد جاءت بأساليب كثيرة وألفاظ متأن ال – 2

 ة.بالغمنزلة وأجودها وأجودها إيرادا وأرقاها يعتبر قصص القرآن أصدقها كالما    -3

 الهوامش:  

 
حمد بن حبيب القزويني، املعروف بالرازي، املالكي  زكريا بن م، أحمد بن فارس بن هو: أبو الحسن 1

 اللغوي،  

 ص:   17ها  )الذهبي، سير أعالم النبالء. ج،395نزيل همذان، وصاحب كتاب " املجمل" املتوفى سنة    

 م.(1985 ها/1405من املحققين.  مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة:   بتحقيق: مجموعة   105 -103   
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املحقق: عبد السالم محمد هارون. دار الفكر، عام   ،258، ص: 5اللغة ج، ج رس: مقاييسابن فا  2

 النشر،  

 م1979ها/ 1399  
 ري الرويفعي اإلفريقي، صاحب  األنصا ور هو: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل, جمال الدين ابن منظ  3

 ها  )األعالم  711توفى سنة نصاري، املرويفع بن ثابت األ  اإلمام اللغوي الحجة، من نسل )لسان العرب(:  

 (  108ص:  7للزركلي ج:    
  .     85 – 84، ص: 2لسان العرب فصل الالم مادة : لفت، ج 4
: هادي محمد قراعة. الناشر: مكتبة الكانجي، تحقيق: ، األخفش األوسط، أبوالحسن، معاني القرآن 5

 القاهرة.  

 .387 ص: 1م. ج 1990ها/1411الطبعة األولى:    
  -241: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، عالم بالنحو واللغة، ولد و مات في بغداد )  هو 6

       (40ص:   1ها( ) الزركلي، األعالم ج، 311   
ده  ق، إبراهيم بن السري بن سهل،  معاني القرآن وإعرابه، املحقق عبد الجليل عببو إسحاأ الزجاج، 7

 شلبي.  

 .    29ص :  3م. ج 1988ها  1408بيروت. الطبعة: األولى  -كتبر: عالم الالناش    
 دار   ي،الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي، زاد املسير في علم التفسير. املحقق: عبد الرزاق املهد 8

  ها. 1422بيروت. الطبعة األولى:   –الكتاب العربي     
 ر بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة. الطبعة: محمد زهي بتحقيق 15ص:   1ري،جالبخاري: صحيح البخا 9

 . بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  239ص:  1وأبو داود: سنن أبي داود، ج  ها.1422األولى:     

 .املحقق: حسن عبد املنعم  286، ص: 1النسائي، السنن الكبرى.ج، و بيروت –ا ية، صيد صر املكتبة الع    

 ص:  1م. وفي: السنن الصغرى ج2001ها / 1421وت. الطبعة األولى: بير  –سالة شلبي،  مؤسسة الر     

 ة باكستان. الطبع –، املحقق: عبد املعطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتش ي 302    

 د مصطفى . بتحقيق: محم244ص:   1م. وابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة ج1989ها/ 1410ألولى: ا      

 . 362ص:  1بيروت. والحاكم: املستدرك على الصحيحين ج –املكتب اإلسالمي   مي.الناشر:األعظ     
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 م. 1990ها / 1411بيروت، الطبعة األولى:  –املحقق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية      

     –ار الغرب اإلسالمي ،املحقق: بشار عواد معروف.  د729ص:  1والترمذي، سنن الترمذي،ج،     

 م. إال أنه ذكره بلفظ : " يختلسه الشيطان من صالة الرجل".1998بيروت. سنة النشر:       

 الخرساني: ن شعيب  ب . والبيهقي، أحمد 239ص:  1أبو داود، سليمان بن األشعث: سنن أبي داود ج  10

 ن.  لبنا –روت بي –الكتب العلمية ،املحقق: محمد عبد القادر عطا. دار 400ص:  2ج السنن الكبرى      

  م. وضعف الحديث األلباني.2003ها/ 1424الطبعة الثانية:      
  691)  هو : أبو عبد هللا، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سع الزرعي الدمشقي، شمس الدين، عاش بين  11

    ( 56ص: 6ها( )الزركلي، األعالم ج  751 –   
 الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الثانية، عامناشر: دار  لى علوم القرآن، الابن القيم: الفوائد املشوق إ 12

 .   144م، ص:  1408النشر:     
 ق وتوفيي العرا ف هو: أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، نجم الدين، ولد 13

  (127ص :   3ها )الزركلي، األعالم ج 716بفلسطين سنة    
حقق: الدكتور، عبد القادر حسين، الناشر: مكتبة اآلداب،  تفسير. املاإلكسير في علم ال الطوفي: 14

 القاهرة.  

     .140م. ص : 1977 عام النشر:    
لدين: عالم بفقه الشافعية واألصول،  ، بدر ا ش يهو : أبو عبد هللا محمد بن بهادر بن عبد هللا الزرك  15

 املتوفى

   (  60ص :  6م ج ها )الزركلي، األعال 794سنة    
البرهان في علوم القرآن، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر:  دار إحياء الكتب   الزركش ي: 16

 العربية  

      . 314ص: ، 3ها، ج1376عيس ى البابلي الحلبي وشركائه. الطبعة األولى،    
 ها 911نة ي اآلفاق،املتوفى سهو : عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري األسيوطي ، العالمة املشهور ف 17

       (366 - 365ص :  1)األدنهوي، طبقات املفسرين. ج   
 العامة    بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.الناشر:الهيئة املصرية السيوطي:اإلتقان في علوم القرآن، 18

 .289، ص: 3ج،للكتاب  
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 وفاته ة، مولده و وشيخ جامع الزيتون  هو : محمد الطاهر بن عاشور ، رئيس املفتين املالكيين بتونس، 19

        (174ص :  6)الزركلي، األعالم ج   ها1393ودراسته بها توفى سنة    
 دين: عالم  سراج ال، هو : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي  20

  (  222: ص  8لي، األعالم ج ) الزرك626مولده ووفاته بخوارزم املتوفى  بالعربية واألدب.    
 هو: علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس، من بني تميم: شاعر جاهلي من الطبقة األولى، كان معاصرا   21

 ص:    4زركلي، األعالم ج)  ال  ها 20المرئ القيس، كان في الجاهلية من أشراف قومه توفى نحو    

    247  )  
 . 781ص:  1س، جالتونسية للنشر تونابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار   22
 لبنان. الطبعة  –السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية، بيروت  23

   .199م، ص: 1987ها /1407الثانية :   
 حمد بن عبد الرحمن بن عمر، جالل الدين القزويني الشافعي، املعروف بخطيبعالي، مملهو: أبو ا 24

 جلي: قاض، من أدباء الفقهاءا أصله من قزوين، ومولده باملصل. توفىبي دلف العدمشق. من أحفاد أ    

       (192ص :  ،6ج   .ها )الزركلي، األعالم739سنة:   
 بيروت.  –: محمد عبد املنعم الخفاجي. الناشر : دار الجيل تحقيق  ة،القزويني، اإليضاح في علوم البالغ 25

   87 – 86ص:  2لثة،  بدون ت. ج، الطبعة: الثا    
غزة    -هو : محمد صالح أبو حميدة، أستاذ الدكتور في البالغة والنقد األدبي، بجامعة األزهر 26

www.linkedin.com 
 األكاديمية قناة األزهر التعليمية، املحاضرة  السادسة والعشرون الشئون   27
 101ملنظوم من الكالم واملنثور، ص: في صناعة اير، الجامع الكبير ابن األث 28
 هو: أبو عبد الرحمن: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، الفراهيدي، األزدي الحميدي، من أئمة اللغة  29

 ها .   170، وهو أستاذ سيبويه النحوي.ولد ومات في البصرة، عام العروض لمواألدب، وواضع ع   

   (    314: ،  ص2، األعالم  ج )الزركلي   
 هو : أبو الخطاب، عبد الحميد بن عبد املجيد، مولى قيس بن ثعلبة، من كبار علماء العربية، لقي 30

        ( . 288ص:     3ج    مها .) الزركلي، األعال  177األعراب وأخذ عنهم، توفي عام      
 سول هللا  ب الوحي لر املؤمنين، أحد كتا هو : معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب األموي، أمير  31

 (    125ص:  3ها ) الذهبي، سير أعالم النبالء ج  60صلى هللا عليه وسلم  توفي سنة    
 ليمانية في الشام وقائدها وسيد ا  ينهو: روح بن زنباع  بن سالمة، الخذامي أبو زرعة، أمير فلسط 32

http://www.linkedin.com/
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     35 34ص: 3.)الزركلي، األعالم ج ه84وخطيبها، توفى   
 .31، ص: 2الفريد، ج   ربه: العقدابن عبد  33
      169ص:   4أبو السعود، إرشاد العقل السليم. ج  34
      169ص:   4أبو السعود، إرشاد العقل السليم. ج  35
   .166-165ص:  11األلوس ي، روح املعاني، ج  36
 251، ص: 11ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 37
 .291، ص: 17بير، جالرازي، التفسير الك 38
 .101، ص: 9ق، الثعلبي، الكشف والبيان، جأبو إسحا 39
 قال أحمد محمد شاكر في تحقيقه لتفسيرالطبري بأنه هو: مضرس بن ربعي األسدي. وقال الثعلبي في   40

  أنه: األعش ى. بيان  بالتفسيره  الكشف و    
ة،  سسة الرسالأحمد محمد شاكر، مؤ الطبري، أبو جعفر، جامع البيان في تأويل القرآن، املحقق:  41

 الطبعة  

 185، ص: 15م ،ج2000ها/ 1420االولى:     
 101، ص: 9الثعلبي، الكشف والبيان، ج 42
من العلماء، باألصول   : فقيه بيهو: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن جزي الكل 43

 واللغة، 

 ( .325ص :  5األعالم  ج ها ) الزركلي، 741من أهل غرناطة. توفى      
 ن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل،املحقق: عبد هللا الخالدي، شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت، اب 44

  .      383ص:   2ه،  ج: 1416الطبعة األولى:     
د بن مصطفى العمادي، املولى أبو السعود، مفسر شاعر، من علماء الترك  بن محم مد هو : مح 45

 ربين،  املستع

  (.     59ص:   7كلي، األعالم جها ) الزر 982توفى     
  260ص:  8العمادي،أبو سعيد،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج, 46
 445ص:  1ابن عاشور، التحرير والتنوير ج  47
 .   260، ص: 8ود،  إرشاد العقل السليم، ج بو السعأ 48
 518، ص: 15القرآن، جالطبري، جامع البيان في تأويل  49
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 طاب النبوي: دراسة أدبية حتليلية اخل يةمجالصور من 
عدإد   إ 

 1ادلكتور نور عتيق بالريب  
 جامعة عثمان بن فودي، قسم اللغة العربية

 2خباري معر بزا و 
 كلية شيخ شاغاري للرتبية صكتو، قسم اللغة العربية

 : لخصامل

معانيه، بل هو أبلغ الناس   شرف ، و ألفاظهصلى هللا عليه وسلم بفصاحة لسانه، وجزالة  نبي تميز ال

التي صاحبت أطوار   هللا عليه وسلم؛ النشأة صلى  هأهم ما ميز  ومن .وأفضلهم بيانا، أوتي جوامع الكلم

  أفصح القبائل   فيه  لسانه عليه الصالة والسالم إضافة إلى تقلب  فصاحة  كان لها أثر بالغ في فيضانو حياته،  

، وأخلصها منطقا، فكان مولده صلى هللا عليه وسلم في بني هاشم، وأخواله في بني زهرة، ورضاعه في لسانا

في تكوين الطبع   العوامل أسهمت بني سعد بن بكر، كذلك احتكاكه باألوس والخزرج من األنصار. كل هذه 

  لمحه ي،  رصينا راقيا  صلى هللا عليه وسلم   وبهفكان أسل  اللغوي الصافي لدى املصطفى صلى هللا عليه وسلم. 

صلى هللا عليه وسلم، وتكمن هذه الجماليات في حالوة التعبير، وشرف املعنى   الشريفة هألحاديثالقارئ 

Sومن هنا جاء هذا املقال لهدف الوقوف على نصوص بعض األحاديث النبوية الشريفة  وصحته .

 واستكشاف ما فيها من الجمال الفني الرائع.

 شرف الصياغة، دقة التصوير، صحة املعنى  فتاحية: مكلمات 

ABSTRACT 

The Prophet Peace Be Upon Him was distinguish by the eloquence of his tongue, 

the language purity and the honour of his sense. Rather, he is the most eloquent and 

most knowledgeable of all. What made him so wise was his upbringing from the 

most eloquent and most logical tribe. In his paternal relatives, he was from Banu 

Hashim. While from his maternal relations, he was from from Banu Zahra. He was 

also nursed by Banu Sa’ad bin Bakr. His interaction of Aws and Khazraj tribe of 

Medina, all these factors contributed to the formation of a pure linguistic character 

of the Holy Prophet. His style was sophisticated that the reader can catch a sight of 

these evidences from his hadiths. Asthetics however exist in sweetness of 
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expression, the honour and validity of meaning. Hence this article came with the 

aim of finding out the texts of some noble prophetic hadiths and exploring their 

wonderful artistic beauty. 

Keyword: Honor of formulation, accuracy of depiction, validity of meaning. 

 املقدمة: 

وليست فيه  يجمع بين املساوات واإلشارات في أحاديثه الشريفة أسلوب النبي صلى هللا عليه وسلم كان 

، وقد جاء في كتاب الحديث  تعد عيبا من عيوب الفصاحةن الزيادة اللفظية أل على املعنى ألفاظ زائدة 

ا  ئمضيتعد صدى  في كالم املصطفى صلى هللا عليه وسلملعبد الدائم صابر بأن خاصية اإليجاز  النبوي 

وهذه خاصية من الخصائص   2لقوله عليه الصالة والسالم:  "أوتيت جوامع الكلم"   1؛وترجمانا قوليا صادقا

الفنية التي يتسم بها الحديث الشريف، له جمالية بارزة واضحة يلمحها القارئ من خالل القراءة لألحاديث 

النبوية الشريفة عامة، ولجوامع الكلم خاصة، وتكمن هذه الجماليات في حالوة التعبير، وشرف املعنى  

 ه. وصحته، كذلك اإلحساس بجمال النطق النبوي وحكمت

 : ما يليفيهذه املقالة صورا من جمالية الخطاب النبوي، وتتلخص درس  وبناء على هذا ت

 األدبي مدخل في الجمال - املحور األول  -

   حاديث املختارة تحليلية لأل دراسة -املحور الثاني   -

 الخاتمة   -

 املصادر واملراجع   -

 ة الفنية املحور األول: مدخل في الجمالي 

الحديث النبوي نص أدبي بلغ الذروة من البيان والجمال، وال يرتفع فوقه في مجال األدب الرفيع إال كتاب  إّن  

الجمالية في لفظه  سماته، للكشف عن االهتمام  قديما وحديثا  النقادهللا. فليس من العجيب أن يوليه 

 ومعناه وصوره وتراكيبه. 

س من وسية إال التطلع إلى املالمح الجمالية التي تنطوي  ، وليتذوق النصوص الراقيةفالقارئ بحاجة إلى 

والجمال في اللغة يأتي ملعاٍن عدة، منها البهاء والحسن،   عليها النصوص األدبية أو األشكال الفنية األخرى.

ۡم ِفيَها َجَماٌل  قوله تعالى: له أي زينه، ومنه ، وجّم أي حسنَجُمَل الرجل جماال فهو جميل، يقال: 
ُ
ك
َ
ِحيَن  }َول

ۡسَرُحوَن 
َ
ِريُحوَن َوِحيَن ت

ُ
"إن هللا جميل يحب الجمال" أي   قوله صلى هللا عليه وسلم:و  أي بهاء وحسن. 3{ ٦ت

   5ورجل جمالي: عظيم الخلق ضخم.""  4حسن األفعال كامل األوصاف".
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نزعة مثالية تبحث في الخلفيات التشكيلية للنتاج األدبي والفني، وتختزل جميع   –"الجمالية" عند النقاد: و 

ولعل شروط كل   ...عة الجمالية إلى االهتمام باملقاييس الجماليةنز وترمي ال  عناصر العمل في جمالية. 

 6بلوغ الجمالية إلى إحساس املعاصرين.  يإبداعية ه

خاصة للفن وطريقة ملالمسة شغاف الجميل في النص ألجل تذوق فني  ة تمثل رؤي عند النقاد فالجمالية 

 .ة الجميل هي الهدف األسمى واألعلىبوتجعل مح ،يكشف حقيقة تلك النصوص وأثرها 

   تحليلية لألحاديث املختارة دراسة -املحور الثاني 

   :الحديث األول 

   "خشية هللا رأس كل حكمة، والورع سيد العمل"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ 

الخشية مصدر خش ي وهو مأخوذ من مادة )خ ش ي( التي تدل على خوف وذعر يشوبه تعظيم، وأكثر ما  

 
ُ
ص العلماء بها في قوله تعال؛ "إنما يخش ى هللا من عباده  يكون ذلك عن علم بها يخش ى منه، ولذلك خ

ا اقتضاه معرفته بذلك من   8من بالغيب"وقوله سبحانه؛ "من خش ي الرح 7العلماء"
ً
أي ملن خاف خوف

وقيل؛ هي الخوف املقرون باإلجالل، وقيل هي تألم  10واصطالًحا؛ الخشية خوف يشوبه تعظيٌم 9نفسه.

   11القلب بسبب توقع مكروه في املستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد، وتارة بمعرفة جالل هللا وهيبته. 

النفس من العقاب املتوقع بسبب ارتكاب املنهيات والتقصير في الطاعات وهو يحصل ألكثر    تألُم هو  الخوف  و 

ا، واملرتبة العليا منه التحصل إال للقليل. الخشية: حالة تحصل  لكن  الخلق وإن كانت مراتبه متفاوتة جدًّ

على حال   عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته وخوف الحجب عنه، وهذه حالة ال تحصل إال ملن اطلع

الكبرياء وذاق لذة القرب ولذا قال تعالى؛}إنما يخش ى هللا من عباده العلماء{ فالخشية؛ خوف خاص، وقد  

 12عليها الخوف.  يطلق

األمر أي أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد، أو  فالن  يقال؛ أحكم  " فتأتي ملعاني عدة،  الحكمة"  ةلفظ  وأما

األفعال املثلثة كالشمس والقمر  و العلم و  اإليجاد،؛ اللفظةمن معاني و  13منعه من الخروج عما يريد: 

 14.بالعلم والفهم وإصابة القول والفعلوقد فسر ابن عباس رض ي هللا عنهما الحكمة في القرآن  .وغيرهما

وقيل الحكمة في اللغة العلم مع العمل، وقيل الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في نفس األمر بحسب طاقة  

 15اإلنسان.

التقوى والتحّرج   يطلق ويراد بهفهو من ورَِع الرجُل يرع فهو ورع، الرجل التقي املتحّرج، و  "الورع" أما لفظ

 عن املحارم
ُّ
الكف عن املحارم والتحرُّج منه، ثم استعير للكف عن املباح   ؛والورع في األصل .والكف

أو: ترك ما ال بأس به، حذًرا   17الوقوع في املحرمات، هو اجتناب الشبهات خوفا من  وفي الشرع 16والحالل. 

 18مما به بأس. 
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نص هذا الحديث الشريف روعة فائقة وبالغة رائعة حيث صور الرسول صلى هللا عليه  من يلمس القارئ 

وسلم خشية هللا في صورة مجازية وعبر عنها بأنها رأس كل حكمة فرسم هذا التشبيه في مشهد حساس  

 ستنباط. في الجسد الذي يحتوي منطقة التفكير والتمييز والحفظ واإلرادة واال  واختار له أهم جزء

لغرض التنويه واإلشادة على أهمية الخوف من هللا وخشيته كما كانت أهمية   النظم وبناء على هذا جاء 

في الدنيا    الرأس من الجسد، ولذلك فالخوف من هللا إذا كان في امرء زاده رفعة ومنزلة عند هللا وكان له أمنا

 واآلخرة.  

كما يجد القارئ تشبيها رائعا وبليغا في قوله الورع سيد العمل حيث عقد مماثلة بين معقول ومحسوس  

خطيرة   ىفكما أن الرعية التي أصبحت بال سيد في خطر كبير وفوض  عند هللا، ومنزلتهة الورع ليبين مكان

العمل فإن اإلنسان ال يبالي أين أتته دنياه وبأي طريق  كذلك العمل إذا كان بال ورع ألن الورع إذا غاب عن 

وصلته لقمته وعلى أي محرم كانت شهوته فتس يء أخالقه فيصبح العمل غشا وظلما وعدوانا كالرعية  

 بالرئيس وكالدواب بال راع. 

استخدم الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا األسلوب في الحديث لتكون الفكرة أوصل إلى القلوب وليدرك  

 حقيقة األمر وخطره في أسرع لحظة وهذا هو السر في استخدام  هذا التشبيه البليغ في هذا الحديث.

 الحديث الثاني

ذي ُيذكر هللا فيه والبيت الذي ال ُيذكر هللا فيه مثل  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ّ
مثل البيِت ال

 19الحي وامليت. 

ليس فيه لفظ   والبيان،  الوضوح فيه من الواردة يدرك ما تتسم به األلفاظ هذا الحديث واملتتبع لنص 

 غريب وال معنى غامض. 

ومعنى الحديث تشبيه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وإشراقها فيه وبالتصرف التام فيما  

العلم والفهم واإلدراك، كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العلم والطاعة وباطنه بنور   لوباطنه بنور  ،يريده

العلم واملعرفة فقلبه مستقر في حظيرة القدس، وسره، في مخدع الوصل وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطل  

ر ملن يعاديه باطنه. ويمكن القول بأن موقع التشبيه بالحي وامليت ملا في الحي من النفع ملن يواليه والضر 

وليس ذلك في امليت، وفي هذا التشبيه منقبة للذاكر جلية وفضيلة له نبيلة بما يقع منه من ذكر هللا عز  

وجل  في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه باألموات الذين ال يفيض عليهم بش يء مما يفيض على  

َنا }:  ديث قوله تعالىاألحياء املشغولين بطاعة هللا عز وجل ومثل ما في هذا الح
ْ
ْحَيْيَناُه َوَجَعل

َ
أ
َ
اَن َمْيًتا ف

َ
َوَمْن ك

َ
أ

اِفِري
َ
ك
ْ
َن ِلل ِلَك ُزّيِ

َ
ذ
َ
ارٍِج ِمْنَها ك

َ
ْيَس ِبخ

َ
َماِت ل

ُ
ل
ُّ
ُه ِفي الظ

ُ
ل
َ
َمْن َمث

َ
اِس ك ي ِبِه ِفي النَّ وًرا َيْمش ِ

ُ
ُه ن

َ
وَن{ ل

ُ
وا َيْعَمل

ُ
ان
َ
   20َن َما ك

 بامليت وتشبيه الهداية إلى االسالم بالحياة. واملعنى تشبيه الكافر 
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ه معنى التقبيح والتنفير من البيوت الخالية من ذكر هللا في  اتيحمل هذا الحديث في طي يالحظ من النص ما  

صورة تشبيه مجمل محذوف فيه وجه الشبه الذي يمكن حصره في الوحشة والخوف وانعدام العبادة، 

 هللا كاملوتى الذين ال يطمع في نفعهم وال يؤنس بهم.  فأهل هذه البيوت الخالية من ذكر 

كما يحمل معنى املدح والتحسين للبيوت التي يذكر هللا فيها، فشبه البيت الذي ال يذكر فيه بامليت الذي  

ل الذاكر بالحي الذي هو املوجود، ووجه التشبيه بين امليت والغافل عدُم  
ّ
يقصد به الغافل أو املعدوم ومث

ل واحد منهما كما شبه الذاكر باملوجود بجامع أن املوجود له ثمرات في الدنيا واآلخرة واملعدوم النفع من ك 

ليس له ش يء كالغافل ليس له ش يء في الدنيا واآلخرة. وفي هذا الحديث الندب إلى ذكر هللا تعالى في البيت أنه  

امليت ينتقل إلى خير ألن الحي ال يخلى من الذكر وفيه أيضا أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان 

يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات فينبغي للمؤمن أن يكون كثير الذكر حتى يكون بعيدا عن  

َ ُيْسِمُع َمْن  الحيمشابهة األموات فالغافل شبيه امليت والذاكر شبيه 
َّ

ْمَواُت ِإنَّ َّللا
َ ْ
 األ

َ
ْحَياُء َوال

َ ْ
}َوَما َيْسَتِوي األ

اءُ 
َ
ُقُبوِر{َيش

ْ
َت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي ال

ْ
ن
َ
 وكفى بهذا الحديث تشجيعا وترغيبا في الذكر. 21   َوَما أ

 الحديث الثالث 

عجبت ملن يشتري املماليك بماله عن ابن عمر رض ي هللا عنهما قال؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ 

 22"ثواباثم يعتقهم كيف ال يشتري األحرار بمعروفه فهو أعظم 

يتصف نص هذا الحديث بسهولة السياق في مفرداته وتراكيبه فال يوجد فيه كلمات غريبة وال معان  

ومعنى الحديث أن فعل املعروف أفضل من العتق ألنه إذا   .كما تتضح املعنى للقارئ بكل بساطة .غامضة

د اإلنسان ويسترقه إال  كانت النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فال يستعب

وخاصة  من انتشر إحسانه كثر أعوانه ولكل قلب مفتاح واملال مفتاح لكثير من القلوب  يقال:  اإلحسان إليه.  

فإن بذل املعروف وقضاء الحوائج سهم تملك به كثيرا من القلوب وله تأثير عجيب صّوره   في هذا الزمن. 

 شاعر بقوله؛  

 أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ** فطاملا استعبد اإلنسان إحسان  

 بل تملك به محبة هللا عز وجل كما قال صلى هللا عليه وسلم؛ أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس وقال تعالى؛ 

ۡحِسِنيَن }
ُ ۡ
َ ُيِحبُّ ٱمل

َّ
 ِإنَّ ٱَّلل

ْْۚ
ۡحِسُنٓوا

َ
 . يقول شاعر؛23{ ١٩٥...َوأ

 24با وباردا *** على الكبد الحري لكل صديق  وكن مثل طعم املاء عذ

 فقد جاء هذا الطباق اإليجابي   ، ومنها قوله: ")املماليك( و)األحرار("القيم الفنية الرائعةالحديث    من   تلمس

من املعاني الرائعة.  النصما يحتويه حيث قابل بين الضدين مما يلفت أنظار القراء إلى في املقام املناسب، 

"عجبت ملن  فعل مثبت وفعل آخر منفي املتثمل في قوله؛  الذي هو الجمع بين ي طباق السلبالكما ثبت 
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لهما وقع في . "ال يشتري و"  "يشترى ، فلفظي "يشتري املماليك بماله ثم يعتقهم كيف ال يشتري األحرار"

كيد معنى الكالم وتوضحيه كما هو ظاهر في  أتباستعمال الظاهرة في الحديث يوحي إلى ه إذ أن النظم،

 الحديث.  

ر هذا الحديث في صيغة ف أن يستخدم   ماله في شراء العبيد وعتقهم بأنه يستطيعتعجب من يستخدم صوَّ

 في عبارة واضحة وصورة ظاهرة.   ا لتملك قلوب األحرار الذي هو أكبر ثوابا وأفضل إحسانمعروفه 

 الخاتمة  

من    مختارة حيث وقفت على ثالثة نصوص ،جمالية الخطاب النبوي   عن السابقة تحدثت الصفحات 

ومن خالل هذه الجولة   واستخرجت ما فيها من الجمال الفني الرائع.أحاديثه صلى هللا عليه وسلم، 

 لى بعض النتائج اآلتية:إ  البسيطة استطاع الباحثان أن يحصال على 

 بارزة في األحاديث النبوية الشريفة  الاإليجاز بجماليته   -

 جوامع الكلم تتسم بالبالغة رغم قلة األلفاظ فيها   -

 جوامع الكلم  قوة املعاني وفصاحة األلفاظ من مميزات -

اللغة فصيح اللسان فصيح األداء، وكان بليغا مبلغا على أساس  فصيح  كان محمٌد صلى هللا عليه وسلم   -

صلى هللا عليه  قدوة املرسلين  ل ان بلسانه وفوائده من املرسلين بما تكون بالغة الكرامة والكفاية وك 

 .وسلم

أشهد    الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، سبحانك اللهم وبحمدك

 أن الإله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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 ن شاعر احملامي آدم عثمالل املختارة قصائداليف التناص القرآين 

عدإد:    إ 
نو   2و انرص بل    1ادلكتور  ُأَبا محمد ا 

 مدرسة شيخ محدان بن راشد الثانوية النموذجية
 نيجرياي-غواغوالد أبوجا  FRCNشارع  

 امللخص 

" إلى إبراز  نعر املحامي آدم عثمااشلل املختارة قصائدالفي التناص القرآني تستهدف هذه املقالة بـعنوان:  

تناص  من أساليب الدراسة األسلوبية، وخاصة التناص القرآني، وسيركز البحث على قصائد ما في ال

، واستخراج  هاتحليلالشاعر من النص القرآني في القصائد املختارة، وهي عبارة عن ثالث قصيدة. وسيتم 

  ، وله رحالت علمية، ونشاطات ر نذة تاريخية عن حياةذك م. وتاألسلوبية الفنية عن طريق الدراسة  قيمها 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وكل ذلك ساعد على تكوين ثقافته األدبية. ثم الدراسة النظرية  

حول نشأة التناص. وقد استخدم الشاعر أشكال التناص القرآني في قصائده املختارة، كاالجترار،  

تهم على الفنون  قالة الحكومة، واملؤسسات العلمية، بأن يزيدوا عنايملا واالمتصاص والحوار. وتدعو 

 . األدبية، واللغوية، وتمنيح املنحة الدراسية ألصحابها

Abstract 

This research titled “A Quranic Inter Textuality in Barrister Adam Usman’s 

Poetry” pays a closer attention to the Barrister Adam Usman’s poetries. It 

identifies the experience of Barrister Adam Usman towards inter-textualising the 

Quranic text through an analytical and descriptive methods. Three poems were 

selected among the Barrister Adam’s poetries and stylistic study was conducted 

on them where the form of Quranic inter textualities were analyzed. The general 

background to the study, it also examined the research problems, research 

objectives, scope of the study, justification and the significance of the study, 

purpose of the study as well as the method.  The brief history of the poet 

(Barrister Adam Usman) has conducted in the research, and also focuses on the 
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definition, classification and origins of intertextuality as well as its theories 

among Western and Arab critics. Analysis of the applied study of the 

phenomenon of religious inter-relationship in the selected poems, forms of 

religious harmony with the Holy Qur’an. The research concluded that the poetic 

texts composed by the Barrister were colorful and Qur’an’s influence. It was 

recommended among other things that academic research and national literature 

should be given a serious concern to this study for exploring its contributions to 

the socioeconomic, political and national developments.  

 ملقدمة: ا

ناحية التأثير والتأثر، وبعبارة أخرى  العصر الحديث، وخاصة من  يتلونت االتجاهات النقدية ف

األدب فن يتعامل مع التأثر والتأثير، والشاعر املحامي آدم عثمان من الشعراء النيجيرين  و  األسلوبية، 

أن يتأثر ببعض   املتوقع لذا من  الذين تعلموا اللغة العربية والنصوص اإلسالمية وخاصة القرآن الكريم؛

وهذا البحث يحاول إبراز تأثر الشاعر بالقرآن الكريم من حيث اللفظ واملعنى،   يه.وعباراته، ومعان هظألفا

رغبته في دراسة األدب العربي عن طريق الدراسة األسلوبية. ومماجذب انتباه الباحث على هذا البحث 

الشاعر املحامي  إنتاجات  ةالظواهر األسلوبية، وخاصو   يةإلبداع ساليب االنيجيري؛ إلبراز ما فيه من األ 

ل أهمية هذا البحث في كونه يتناول بعض إنتاجات أحد الشعراء النيجيرين. و آدم عثمان
ّ
سيستفيد  . وتتمث

بغية إبراز   فيوتتلخص أهداف دراسة القصائد املختارة   وابتكاراته الفنية. الشاعربتجارب  به الدارسون 

القصائد املختارة للشاعر في دراسة  تظهرة هذا البحث يلاإشك و األسلوبية وسماتها التعبيرية.  خصائصها

ر سيما ظاهرة التناص دون غيرها، وهل  قواعد الدراسة األسلوبية مع مراعات اوتحليله
َّ
القرآن على   أث

نماذج واألمثلة  ال وكيف يتم تحليل ؟ثقافتهالعوامل التي ساعدته على تكوين قصائد الشاعر، وما هي 

الشاعر القرآنية،   تأثراتفي معالجة االستقرائي  ملنهجوسيستخدم الباحث اختارة ؟ مل االواردة في القصائد 

ذكر سيرة  في الوصفي وانتهاج املنهج  من خالل التحليل،األسلوبية من الصور  ا فيه وقوف على ما وال

  دقصيدة ملناسبة ارتدا الث قصيدة وهي:. وسيركز هذا البحث على ث ومكونات شخصيته الفنية ، الشاعر

، (م1989)... قصيدة لذكرى مذبحة صبرة وشتيلة وتهنئة الشعب الفلسطيني، و (م1989) ... سلمان رشدي 

ومن هللا يرجو الباحث التوفيق في تسهيل أمر   م(.1990) ...ذكر حادثة انقالب فاشل بقيادة غديون أوكو 

 الحقين من الباحثين أخيرا.هذه الدراسة وتيسيرها لنفسه أوال ثم لل
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 اريخية:  عر التاشخلفية ال 

ي ) و )Boseهو آدم عثمان بن محمد ُبْوس ِ
ُّ
(، من أنصار  Dukku( منتسب إلى أسرة فالنية، من قرية ُدك

  م(، وكان جده الثاني يتصف بصفات الكمال كالورع واإلخالص 1817الشيخ عثمان بن فودي )ت 

ولد الشاعر  بتاريخ   (Barneِني )رْ مودة إلى أن عين قاضيا في مدينة ب  وساعدته هذه الخصال املحواإلصالح، 

اُوو )17/5/1957 ْنِغر  ونشأ الشاعر في أسرة طيبة األخالق،  . Jangirawo Bula ) (1)م، في قرية ُبول  ج 

املعروفة بعلمها وورعها وغير ذلك من القيم املحمودة، وقد ترعرع على كنف والده عثمان وتلقى مبادئ  

تجاوز سن البلوغ حيث ختم  لى يد والده، وهو في ذلك الوقت لم يععلوم اإلسالمية واللغوية والصوفية ال

القرآن الكريم وهو في السن التاسعة من عمره. وهذا يشير على أنه عاش بين نخبة من العلماء من آبائه  

يم، والفقه املالكي واللغة من وأجداده، وقد درس عليهم علوما جمة ابتداء من أبيه الذي لّقنه القرآن الكر 

 .(2) ذلك الحين الكتب املتداولة في أيدي العلماء في خالل

كان الشاعر املحامي آدم عثمان متوسط القامة منتصب الظهر، وشهما سمينا، ومستدير الوجه بجمال  

تماع  معتدل، وكان موشما الوجه، حالقا للحية، قاصا للشارب، مطمئنا، هادئا وورعا، وكان حسن االس

. وله  (3) الذي أمر بذلك  ، ولعله تمسك بالحديث النبوي الشريفضوالرد الجميل، وصاحب لباس أبي

، وحركاته االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وقراءته املكثفة  فيها التي نشأ وللبيئاترحالت علمية، 

 ( 4)  ألدبيةوذكائه، واملوهبة التي وهبه هللا بـها، وكل ذلك ساعد على تكوين ثقافته ا 

األدبية التي حصل عليها الباحث، خمس وأربعين   شاعر املحامي آدم عثمان لوتبلغ قائمة إنتاجات ا

قصيدة، وهي بهذه الكثرة والتنوعات املوضوعية تدل على عبقرية الشاعر وموهبته الشعرية وُبعد إدراكه،  

 وهناك طائفة من إنتاجاته األدبية التي لم يحصل عليها. 

 :ناص، نشأته وأنواعهمفهوم الت 

الغرب  يثة، وقد استفاد النقاد العرب من نقاد دراسات النقدية العربية الحدفي ال اص نتح الظهر مصطل 

عن طريق الترجمة، اعتبارا بأن النص األدبي ليس نظاما لغويا مقفال ومستقال عن البيئة املحيطة وإنـما  

م يكن  ل صا التنالت متعددة، وهذا ال يعني أن مفهوم هو وسيلة من ارتدادات، وانعكاسات ملعان ودال

، ففي العصور األدبية القديمة ظهرت هذه الظاهرة التناصية،  (5) العربي القديم  موجودا في تراث األدب

لكن ليست بـهذه التسمية، وقد أطلق عليها األدباء العرب بالسرقة الشعرية، والتضمين، وأحيانا  

ام   جتالب، واالنتحال، واالحتداال و  طراف، وتوارد الخواطر، واالحتذاء، واالص باالقتباس، واألخذ ، والنسخ

 واإلغارة، واملرافدة. 
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ويورد معنى النص صاحب املعجم الوسيط بقوله: "النص" "صيغة الكالم األصلية التي وردت من  

ص، وجمعه  املؤلف"، وما يحتمل إال معنى واحدا أوال يحتمل التأويل ومنه قوله: ال اجتهاد مع الن

 .(6)نصوص

 .(7)ال: "بلغ الش يء نصه وبلغنا من األمر نصه أي شدته"قصاه، يقأ غلومب ومن الش يء منتهاه

ويفهم من هذه التعريفات اللغوية بأن النص له معان كثيرة منها: االزدحام، ورفع الش يء، والسير الشديد، 

 حث. ومنتهى بلوغ العقل، و"االزدحام" أقرب إلى ما ينتهي إليه الب 

لنقدية العربية، فهو وسيلة إلثراء النص  الحديثة في الكتابات ا  اتعو ملوضوأما معناه الفني فإنه يعد من ا

أنه: "نص يتسرب إلى داخل بفتحه على نصوص أخرى، وألنه نوع من الربط، فقد عرفه عبد هللا الغذامي ب

 .(8)املدلوالت سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يع"نص آخر، يتبع 

 –الدخول في عالقة  –: "التناص هو تعلق ول قيإذ  ضمن هذه التعريفات تعريف محمد مفتاحومن 

. ويرى يقطين وعلوي الهاشمي: "أن االقتباس والتضمين  (9)نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة"

واالستشهاد مفاهيم تشتمل على التعاليق النص ي" وأما محمد بينيس فقد استبدل مصطلح التناص"  

في املغرب" ابيه "ظاهرة الشعر املعاصر كت يهر فجديدة منها: التداخل النص ي" كما يظ بمصطلحات

 .(10) و"حداثة السؤال"

ذلك لعدة أسباب أهمها الترجمة، وكان هذا  نشأ مصطلح التناص في ستينيات القرن العشرين عند الغرب 

ديثة. وقد ظهر بعض  املصطلح في بدايته مصطلحا نقديا ضمن الحديث عن الدراسات اللسانية الح 

وِجين  وخاصة ميخائيل  ص من قبل الجهود الذي قام بناتلة بااإلرهاصات املبشر 
ُ
يِمُيول لّسِ

 
ه طائفة من ا

ِتيْن 
ْ
اخ ، وهو أول من استعمل مفهوم التناص فأثار اهتمام الباحثين في الغرب بحيوية  (Michel Bakhtin)ب 

اكسية  ر مل اب " ي تتضمن كل ذلك في كتابه الذي سماه اإلجراءات التي تقوم عليها دراسات املقارنة الت

ِة اب وفلسفة اللغة" وهو كت وِجيَّ
ُ
ْيِدُيول

 
، حيث أثار موجة من التساؤالت حول  يحتوي بنظرية األلسنية واأل

وِجي ألثر أدبي
ُ
 .(11)إشكالية امللفوظية التي تنظم بنية الخطاب، وتقنيات النقد الُسوِسُيول

ا ِكِري اثم جاءت ُجوِلي  اسات األدبية في ستينيات القرن  لدر ا لق لى ح( وأدخلته إ(Julia kristevaْسِتيف 

ِيْل )1967-1966العشرين، في سلسلة مقاالتها فيما بين )
ُ
(،  Tel Quelم( التي تصدر في مجلتي ِتيْل ك

 .(12)(، وكانت تعرفه ب"تفاعل نص ي يحدث داخل نص واحد"critiqus(وِكِريِتْك 

ِتيْن ويعتبر ماكتب حول نظ
ْ
اخ ْت  (Bakhtin)رية التناص ابتداء من ب  ار  مرحلة بدائية، وما   (Barthes)إلى ب 

م التي ظهر فيها إصدارات نصية وخاصة أعمال ريفاتير،  1979بعدهم مرحلة النضج ابتداء، من سنة 
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ياِئيَّ 1979النصوص، تعالق م"، و "1979م"، و"أثر التناص1979أمثال: " إنتاجية النص، ِة  م"، و"ِسيم 

أو  عمال آخرى سابقة رئ لعالقات بين عمل أدبي وأقالاحظة م"، فالتناص عنده مال 1982الشعر،

 .(13) الحقة

. وأما محمد  (14) وأما محمد مفتاح، فإنه يعرف التناص بأنه "تعالق مع نصوص حدث بكيفيات مختلفة"

كتابة وقراءة لهذه  بينس فقد أطلق على مفهوم التناص ب " النص الغائب" قائال: " إن النص إعادة 

لى صدى أو تغير أو اجترار" فهو يشير إلى  ، التي يمكن أن تحول النص إدةو د محالنصوص األخرى أال

 .(15) االجترار، واالمتصاص، والحوار( )القواعد األساسية للتناص 

املغرب   " ظاهرة الشعر املعاصر فيناص إلى اللغة العربية في كتابه: التمصطلح ويعتبر بينس، أول من نقل 

الغائب"، وهو مرادف ملصطلح  ترجم هذا املصطلح ب " النص ث يحم"، 1979دراسة بنيوية تكوينية، 

م" وفي سنة 1988التناص فيما ذهب إليه، ثم استعمل ب "هجرة النص" في كتابه: "حداثة السؤال،

بداالتها، الشعر  م تم له استعمال "التداخل النص ي" في كتابه: "الشعر العربي الحديث، بنياته وإ1989

 .(16) املعاصر"

ثير محمد بنيس بنظريات كريستيفا إذ مفهوم التناص عندها عبارة عن "كل نص هو  أت هنا ويبدو

 .(17)امتصاص وتحويل لوفرة من النصوص األخرى"

النقدية  املصطالحات ويعد محمد عبد املطلب من رواد إحياء التراثية لتقابل املفاهيم الغربية؛ إذ يأخذ 

د عبد القاهر الجرجاني" ضح ذلك في كتابه" التناص عن يتو  ديم، ية ثم يعيدها إلى التراث العربي القالغرب

قرءة أسلوبية في  ". وفي كتابه (18)مطابقا فيه بين التناص، واالقتباس، والتضمين، والسرقات 

توليد الداللة"،  كما كان لحميد الحمداني في "التناص وإنتاجية املعنى"، وفي "القراءة و  "الشعرالحديث

تناص"، وجالل الخياط، في " متاهة التناص"،  السرقات الشعرية ونظرية ال رةكفي " وعبد امللك مرتاض ف

                    .(19)ومحمد عزام، في "النص الغائب"، وأحمد ناهم، في "التناص في شعر الرواد"، وما إلى ذلك

   أنواع التناص:

كعبد هللا   ام، وخاص، ع ى إل ، فمنهم من قسمه أنواعام التناص إلى تكاد تتفق ألسنة النقاد في انقس

الغذامي، وعصام واصل. وأما ابتسام أبو شرار، فقد جعل التناص إلى داخلي وخارجي، فهذه عبارة عما  

 وضعه الغذامي وعصام. وأما أحمد ناهم فقد جعله على ثالثة أنواع:  

  ع جاملر اعر أو الكاتب أو امتصاصه بش يء من االتناص الخارجي: )املرجعي( هو اجترار الش  -1

 وغيرذلك. الشعرية، واألدبية، والدينية
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التناص املرحلي: ويعنى به التناص الحاصل بين نصوص جيل واحد، ومرحلة زمنية واحدة،   -2

 األدبية. واملدارس  ويقع هذا التناص كثيرا وذلك ألسباب عدة منها تقارب الحياة االجتماعية والثقافية 

ن نصوصه  ر مع نفسه؛ بأن يستفيد بش يء معاش ال التناص الذاتي: وهو عبارة عن تناص -3

 .(20)السابقة وينسجها في الالحقة. 

 وكان للتناص ثالثة قوانين وهي:

االجترار: وهو تكرار للنص الغائب من دون تغيير أو تحوير كما هو، أومع إجراء تغير طفيف ال يمس   -1

عن طريق التناص املباشر   ه يقسابمد الشاعر أو الكاتب حديثه من عصور . وفيه يست(21) جوهره بسوء 

 ء نص جديد.لبنا

االمتصاص: وهو مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب، وهو القانون الذي ينطلق أساسه من اإلقرار   -2

را قابال بأهمية هذا النص فيتعامل معه تعامال حركيا تحويليا، ال ينفي األصل بل يسهم في استمراره جوه

يجمد النص الغائب وال ينقده، فهو يعيد صوغه وفق  تصاص المال ن ا. ومعنى هذا أ(22)للتجديد، 

 . (23) متطلبات تاريخيةلم يكن يعيشها في املرحلة التي كتب فيها وبذلك يستمر النص الغائب حيا 
رضية عملية صلبة،  الحوار: وهو أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب؛ إذ يعتمد النص املؤسس على أ -3

كان نوعه وشكله، وحجمه. ال مجال لتقديس النصوص  ، مهما بال ستعلى مظاهر اال تحكم 
الغائبة    مع الحوار، فالشاعر ال يتأمل النص بل يغيره وبذلك يكون الحوار قراءة نقدية ال 

 .   (24) عالقة لها بالنقد 
ان  ئ من خالل هذه التقسيمات اهتمام فرسفهذه هي جملة آليات وأنواع، وقوانين التناص، ويظهر للقار 

 .(25)  أللفاظ النقدية املوروثة من النقاد القدامى في مؤلفاتهم النقديةالفن األسلوبي، في إيرادهم ا   اذه
 : التناص القرآني

في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة، وقرآنا على زنة الغفران، والرجحان، فهو بمعنى القراءة. ومنه قوله   القرآن 

( ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ {18بِْع قُْرآنَهُ )( فَإِذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّ 17) هُ }إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَ ى:تعال
 ته. ءأي قرا . 26

 عثمان رض ي هللا عنهما: رثاء وقال حسان بن ثابت في 

 (27)ل تسبيحا وقرآناضحوا بأشمط عنوان السجودبه * يقطع الي 

ت القرآنية على  و الشاعر املصطلحاأ بت عبارة عن استناص الكا نصصوص القرآنيةأ/ التناص مع ال

مستوى كلماته وتركيباته، وألفاظه ومعانيه من حيث الداللة والصوت وكل مايتصل بمحتوياته. ولقد  

انبه اللفظية واملعنوية  أحسن الشاعر املحامي آدم عثمان استعمال املصطلحات القرآنية من جو 
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ثة )االجترار واالمتصاص والحوار( في إنتاجاته  ثاللا قد قام باستخدام التناص بكل قوانينهوالصوتية، و 

 الشعرية فمن ذلك قوله في قصيدة "ارتداد سلمان رشدي":

 
ً
ـــــة مَّ

ُ
وِر أ

ُّ
ـــى الن

َ
ٍم ِإل

ْ
ل
ُ
رَِج ِمْن ظ

ْ
  * ِلُيخ

َ
ــــــف

َ
ى ش

َ
ْحظ

َ
 ت
ْ
ت
َ
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األول مأخوذ من قوله البيت ينطلق النص الشعري هنا إلى اجترار الشاعر عددا من اآليات القرآنية وفي 

ني عن طريق االجترار؛  ليبين  إذ تعامل مع النص القرآ(28)چ... جت   حت  خت  مت  ىتيت  ... چ  :تعالى

عليه وسلم جاء ليكون رحمة للعاملين، وستدرك شفاعته   ذه األمة املحمدية ألن النبي صلى هللا قيمة ه

ر النص   املؤمنين به يوم القيامة. ويسمى هذا النوع من التناص اجترار )التناص املباشر(؛ ألن الشاعر كرَّ

 القرآني مع تغير طفيف من دون تحوير. 

ىئ  ی     ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ   وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ  :جاللهما البيت الثاني فمجتر مع قوله جّل وأ

چ
فهنا يظهر تعامل الشاعر مع النص القرآني لفظا ومعنا مع تغير طفيف إذ حذف كلمة "حسنة"  ( 29)

ألخر كما في التنزيل؛ ليستقيم  وهي صفة لكلمة أسوة ثم أتى بمصطلح )دارا مؤبدا( حيث عدل عن يوم ا

 لقصيدة وقافيتها.وزن ا

خذ يمدح أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم بأنهم  النص املقدس  إذ أع م وما برح الشاعر يتعايش

دافعوا عنه وهم جنود مؤلفة قلوبهم، وأشداء على الكفار رحماء بينهم، ومن ذلك يتبين اجترار الشاعر مع  

چ... پ  پ       ڀ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  چ  :عز من قائل األية الكريمة في قوله 
إذ ملح الشاعر  (30) 

ث واجتر في عجزه  مع تغير طفيف حيث تنوب ب "ضد" بدال ب"على" مما يدل على  في صدر البيت الثال

  ڇچ  :ثقافته اللغوية، ودقته في األسلوب. فاملتأمل مع صدر البيت الرابع  يجد الشاعر يجتر اآلية الكريمة

ومعنا مع تغير طفيف حيث   قدس لفظار هذا النص املوقد اجتر الشاع (31) چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

استخدم ضمير الجمع بدال من ضمير املفرد؛ ليبين براءة املسلمين من شنيئة سلمان رشدي امللعون  

اج النبي  ومستعاذا من هللا بما يفعله السفهاء والكفرة على اإلسالم واملسلمين.ثم يأتي مشيرا كرامة أزو 

 م قائال:املصطفى صلى هللا عليه وسل

ْزَواُجهُ 
َ
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چ... ۋ  ۋۅ   ... چ  فيظهر ذلك اجترار الشاعر مع قوله تعالى:
حيث استطاع أن يتعامل مع   (32)

 نفي األصل. النص الغائب من التحول الحركي في قالب ال ي

 رة وشتيلة وتهنئة الشعب الفلسطيني":به بعنوان "ذكرى مذبحة ص ويقول الشاعر في قصيدة ل

َها * وَ  دَّ
َ
َر خ ِ

َصع 
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا استطاعت أ

َّ َ
اِلي ٱ مل

َ
ِف ُمغ

ْ
ن
َ
َم أ

ْ
َهُر َرغ

ْ
َحقُّ َيظ

ْ
 ل

َعَن 
َ
ْيـــــــُر الــــــــذي ل

َ
ا َوَيْبِغـــٱغ زًّ

َ
َهـــــا * أ زُّ

ُ
ُه َيأ

َ
ل ِ
ْ
ـــــلَّ َمــــــــــَج ْل

ُ
 اِل ـي َسدَّ ك

في هذه النطفة الشعرية نصا قرآنية لفظا ومعنا، وفي البيت األول مأخوذ من قوله  وقد استعمل الشاعر 

چ... ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ چ  تعالى:
، وأما الشاعر  فاألية الكريمة توص ي بعدم التكبر (33)

ود العدل  وعند ذلك يظهر الحق ويسة إذا ظهر منها القوة وقويت شوكتها فيخبر بأن الدولة الفلسطيني

 مكر املاكرين.   رغم

چژ  ڑ  ڑ  ... چ  :والبيت الثاني مأخوذ من قوله تعالى
وكلمة أزز مشتقة من األزيز ومعناها صوت   (34) 

اعر فيشير بأن  م(. وأما الش2008ه/1429الرعد، وصوت غليان القدر، ويعنى به التهيج واإلغراء )الرازي 

الفساد. وهذا تناص مباشر لفظا  في رهم في االنهماك مشاع وهيجتم لتي أغرتهم طائفة من اليهود هي ا

ومعنا وداللة إال أن الشاعر استبدل ضمير التأنيث باملذكر وكليهما للغائب املفرد، ثم ضمير الجمع باملفرد  

زًّا(خدمت فيها ضمير الجمع الغائب في ألن األية الكريمة است 
 
املفرد   ، وأما الشاعر فاستخدم ضمير)أ

اظ استوظفها في تناص رائع مع مفردات قصيدته فأصبغت عليها جزالة اللفظ، وعمق  أللفالغائب، وهذه ا

 املعنى للداللة على تشكيل موسيقى القصيدة. 

ة ِغِدُيوْن  ومن التناص القرآني الذي استوظفه الشاعر قصيدته بعنوان: "ذكر حادثة انقالب فاشل بقياد

اْر ضد حكومة إبر 
 
ْوك

 
ى" وقأ ن ِْغد  اب   د جا منها:اهيم ب 

ْيِر 
َ
رَْح ِلغ

ْ
ش
َ
ْم أ

َ
ِحبُّ املسلمين َوُمْسِلَماِت ٱَول

ُ
 هلِل َصْدًرا * أ

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ  يتمثل تعامل الشاعر في صدر هذا البيت مع النص املقدس في قوله تعالى:

حيث   (36)چ... ڻ  ڻ  ۀ  چ  قوله تعالى:من وأما في عجز البيت فمأخوذ ( 35)چ

 القرآني ملا جذبه من عاطفته الدينية. واستمر قائال:يش الشاعر مع النص  تعا

ِإنَّ 
َ
اِلَباِت ٱف

َ
ُك غ

َ
ْن ت

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
اِيُدك

َ
ْيٍد * َمك

َ
لَّ ك

ُ
ُم ك

َ
 هلَل َيْعل
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وا  بأن  ماليينالشالنيجيريين أجمعوا أمرهم من الكيد والخيانة على الجنوبيين يبين الشاعر بأن 
ُ
ْول يست 

يتم لهم ذلك حيث تم القبض وإطالق الحكم عليهم. ويتضح ذلك   الرئاسة النيجيرية، ولكن لمعلى عرش 

 (37)چىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت   چ  قوله عز من قائل: منامتصاص الشاعر  

ئق، فهذه  ا طالت املكايد سوف تكشفه الحقاوقد استعان الشاعر مع قصة امرأة العزيز مشيرا بأن مهم 

في شأن يوسف عليه السالم، فإذ هي محللة حبكاتها  تدبره رقت مدة زمنية تعقد ما امرأة العزيز استغ

ْر فشل  
 
وْرك

 
معلنة توبتها إلى خالقها؛ لذا تعايش الشاعر مع هذه القصة مبينا إلى أصحاب ِغْدُيوْن أ

 قوله:مع النصوص القرآنية كما في خائنين. ولم يزل الشاعر يتعامل  مكايدهم ألن هللا ال يهدي كيد ال 

َعَماِت 
ْ
ن
ُ ْ
ْم ِبامل

ُ
ك
ُ
ئ
ْ
ط
َ
َر ش

َ
آز
َ
ْم * ف

ُ
ِطْمت

َ
ى ف ُم َحتَّ

ُ
اك
َ
ْعن
َ
ْرض

َ
 َوأ

يظهر ذلك امتصاص الشاعر مع األية الكريمة التي توص ي اإلنسان بأن يحسن لوالديه وخاصة أمه بما  

  على جنياته إلى أن أصبح رجال  ل وإلى الرضاعة والفطام والصبرابتداء من الحم مشقات قامت به من 

چ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  چ  :عاقال متميزا ومن ذلك قوله تعالى
 . وقوله:(38)

چ...ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ 
(39). 

في حين   لزراعة إلدارة الدولة النيجيريةفي شؤون اجهد كبير يوحي الشاعر بما قام به الشمال النيجيري من 

ذرع وقفر خال من املصادر املعدنية، وملا تم استكشاف النفط عندهم وصار واحدا  جنوبها واد غير ذي 

من عوامل دخل الدولة فأصبحوا يطغون للشماليين زاعمين االستقالل. وحاول الشاعر أن يقارن الولد  

ق عالم بأن  جلية، في حين أن الولد اآلب( ووجه الشبه في هذه املقارنة اآلبق وهؤالء الثائرين )جماعة ِغْدُيوْن 

والديه قاما بحمل شدائده ولكنه غير معترف بما قاما به، وكذلك جماعة ِغْدُيوْن ال يعترفون بما قامت به  

الشمال من الجهد الكبير على إنفاق الدولة من قبل اكتشاف النفط الجنوبي. وهكذا استمر الشاعر  

را لهم التاريخ قائال:يعي ِ
ّ
 بهم مذك

ـــــــ
َ
اِئن

َ
َبْيَل ِلق

ُ
ْم ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
اٌن َراِسَيـــــــــاِت * ــا ك

َ
ُم ِجف

ُ
ك
ُ
ن
ْ
 َوَبط

ا 
َ
ْرن
َ
 َست

ْ
 ِإذ

ً
ْم ُعــــــَراة

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ْد ك

َ
ق
َ
اِت * ل

َ
َباِسق

ْ
 ال
ُ
ُصون

ُ
ْم غ

ُ
ك
ُ
ت
َ
 َوِزين

وًبا 
ُ
ـــــــل
ُ
ْم ق

ُ
ت
ْ
ْم ِبَها ِزغ

ُ
ْمت عَّ

َ
ن
َ
ــــــــــ * ت

َ
اِت َوغ

َ
ِماِني ُمْهِلك

َ
ْم أ

ُ
ك
ْ
ت  ـرَّ

البيت األول  عجز لقطعة الشعرية النصوص الغائبة )اآليات القرآنية(، وفي وقد اجتر الشاعر من هذه ا

 . (40) چى  ائ ائ    ەئەئچ : يتمثل قوله تعالى
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اذ استوظف الشاعر اآلية الكريمة مع تغير طفيف مع الضم على كلمة "جفان" وإعطائها صفة قدور؛ ألن  

 يمة ليستقيم وزنه.ستخدمه على خالف اآلية الكر راسيات صفة لقدور ولكن الشاعر اال

والبيت الثاني:  يعيب جماعة ِغْدُيوْن  بأنهم عراة ليس لهم مايكسو عورتهم إال استعمال أوراق الشجرة،  

وقد اجتر  . (41) چھ  ھ  ھ  ے  ے    } ومن ذلك يتمثل اجترار الشاعر مع اآلية القرآنية

بلفظ الغصون ذلك  فقد استوظفه " ھعلى خالف اآلية وأما لفظ " " مع زيادة ألف والالمه كلمة " الشاعر

 ملشابهة طول الغصن والنخل وهذا يدل على قدرته وإبداعه الفني.

وفي البيت الثالث يعيبهم الشاعر بأن قلوبهم زاغت وغرتهم األماني املهلكة، فيظهر ذلك امتصاص الشاعر  

يْ : آنية في اآليتين الكريمتينمع األلفاظ القر 
 
ل ل  ع  ز 

ْ
ن
 
ِذي أ

َّ
اِب  ك  ا }ُهو  ال ِكت 

ْ
مُّ ال

ُ
اٌت ُهنَّ أ م 

 
اٌت ُمْحك اب  ِمْنُه آي  ِكت 

ْ
ل

ِة  ِفْتن 
ْ
اء  ال

 
ه  ِمْنُه اْبِتغ اب 

 
ش

 
ا ت  م 

ِبُعون 
َّ
ت ي 

 
ْيٌغ ف وِبِهْم ز 

ُ
ل
ُ
ِذين  ِفي ق

َّ
ا ال مَّ

 
أ
 
اٌت ف اِبه 

 
ش

 
ُر ُمت

 
خ
ُ
أ ُم و 

 
ْعل ا ي  م  ِويِلِه و 

ْ
أ
 
اء  ت

 
اْبِتغ و 

ُ و  
َّ

 َّللا
َّ

ُه ِإال
 
ِويل

ْ
أ
 
اِب الرَّ ت ب 

ْ
ل
 ْ
و األ

ُ
ول
ُ
 أ

َّ
ُر ِإال

َّ
ك
َّ
ذ ا ي  م  ا و  ن  ّبِ

لٌّ ِمْن ِعْنِد ر 
ُ
ا ِبِه ك نَّ  آم 

ون 
ُ
ُقول ِم ي 

ْ
ِعل

ْ
 ِفي ال

ون 
ُ
ُهْم  (42) { اِسخ اُدون  }ُين 

رَّ 
 
غ ْبُتْم و 

 
اْرت ْصُتْم و  بَّ ر 

 
ت ْم و 

ُ
ك ُفس  نْ

 
ُتْم أ

ْ
ن ت 

 
ْم ف

ُ
ك ِكنَّ

 
ل ى و 

 
ل وا ب 

ُ
ال
 
ْم ق

ُ
ك ع  ْن م 

ُ
ك
 
ْم ن

 
ل
 
ُروُر{ أ

 
غ
ْ
ِ ال

َّ
ْم ِباَّلل

ُ
ك رَّ

 
غ ِ و 

َّ
ْمُر َّللا

 
اء  أ ى ج  تَّ اِنيُّ ح  م 

 ْ
ُم األ

ُ
ك  . (43)تْ

ثم أخذ الشاعر يبين بأن هللا سبحانه وتعالى أنقذ الرئيس النيجيري في ذلك الوقت )السيد إبراهيم  

( كما أنقذ سيدنا إبراهيم عليه السالم من حر النار الذي  ْن ِغد  اب  فيها ومن ذلك يقول   ألقىبدماص ب 

 عر: الشا

ْم َبْردً 
ُ
اُرك

َ
 ن
ْ
ت
َ
ان
َ
ًما َوك

َ
ِمَياِت *  ا َسال ْم ُيِصْب ِبالدَّ

َ
ْيِه َول

َ
 َعل

وجاء التناص مشابها بما ورد في القرآن تركيبا ومضمونا، ويتضح ذلك اجترار الشاعر القرآن الكريم مع  

چۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ : قوله تعالى
قاذ هللا سيدنا  ية الكريمة نزلت على إنفاآل . (44) 

املشركين امللتهبة، وأما الشاعر فاستخدمها على إنقاذ هللا رئيسه من شن العدو. ويالحظ إبراهيم من نار 

 أن الشاعر اتخذ القرآن معجما ينهل منه مفرداته ومعانيه في بناء قصيدته. وهكذا استمر الشاعر قائال:

 
ُ
ك
َ
ت
َّ
ط
ُ
نَّ خ

َ
ْم أ

ُ
 َحِسْبت

ْ
َصاَبت

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
ْبت
َ
ل
َ
َرَعاِت * ط

ْ
وٍس ُمت

ُ
ــؤ
ُ
 َحِميٍم ِفي ك

خدم عددا من النصوص الغائبة  ن طريق االجترار  إذ يستيعامل الشاعر في هذه األبيات آيات قرآنية ع

چپ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ    :داء من قوله تعالىابت
ڀ  چ  وقوله، (45)
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چڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ، وقوله:(46)

وكل ذلك يشير إلى . (47) 

امها من دون تريث، وكل ذلك  ستخد أراد ا لى لسانه متى النصوص القرآنية إذ تنبثق عومداومته مع تألف 

عن طريق قوانين التناص   وتجربته الشعرية في استدعاء النصوص القرآنية  قوة إبداعية الشاعر،  يظهر

 في صياغة إنتاجاته األدبية.ومهال  الثالثة وخاصة االجترار، حيث اتخذها مصدرا 

 :  الخاتمة

  وتم ان، ملختارة للشاعر املحامي آدم عثمفي القصائد ا ص  القرآني التنا ةهتم هذا البحث بدراسة ظاهر ا

  بما فيه من  أنواع التناص الثالثة، وخاصة االجترار.  ظاهر عن طريق الدراسة األسلوبية، املتحليل تلك 

والعوامل التي ساعدت   ثم نبذة تاريخية عن حياة الشاعر، ، وأهداف الدراسة وتم الحديث عن املقدمة

من مفهومه ونشأته وأنواعه،  ء دراسة النظرية عن التناص، ابتدان ثقافته األدبية، ثم العلى تكوي

املختارة على   قصائدالفي  التناص القرآنيظاهرة وتم الحديث عن ونظرياته عند النقاد الغرب والعرب.  

 نهج الدراسة األسلوبية.

  ان التناص مي آدم عثمان زاخرة بألو التي نظمها الشاعر املحا املختارة قصائدالحث بأن  الباأدرك  

عن طريق هذه الدراسة  أيضا حث ابين للبوت في إنتاجاته الشعرية. ذلك ، كما ظهربه ؛ ذلك لتعلقهالقرآنية

وتتضح نفسية الشاعر خالل   القرآنية. قوة إبداعية الشاعر، وتجربته الشعرية في استدعاء النصوص 

ية، والسياسية، واالقتصادية في ضايا االجتماعية، والدينإذ يعالج الققصائده بأنه ذو نزعة قومية؛ 

  قصائده الشعرية.

ويوص ي البحث الدارسين، بأن يواصلوا السير عندما وقف هذا البحث، والجوانب التي لم يطلع عليها  

والتزال إنتاجات الشاعر بحاجة ماسة إلى دراسة ظواهر أخرى، كأنواع التناص املتواجدة في إنتاجاته  

ظاهر األسلوبية كالتكرار واالنزياح، وما إلى  لتاريخي، والشعبي، وغيرها من املمظاهر التناص األدبي، وامثل: 

إلى األدباء النيجيريين بأن يهتموا بنظم قصائدهم في القضايا الوطنية؛ بما كان لها من  املقالة ذلك. وتقترح 

الحكومة،  قالة املدعو ، واالقتصادية. وتينية، والسياسيةالفائدة في معالجة القضايا االجتماعية، والد

ية، واملنظمات العاملية، ورجال الجاه، وسائر املعترفين، بأن يزيدوا عنايتهم على الفنون  واملؤسسات العلم

الدراسية ألصحابها؛ بما كان لهم من السعي في حل املشاكل االجتماعية،  املنحة األدبية، واللغوية، وتمنيح 

 وشطحاته. احث األخ القارئ بتصويب أخطائه ية، واألمنية. ويدعو البوالسياسية، واالقتصاد
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 املصادر واملراجع: 

 
ظاهرة جديدة في الشعر العربي النييجري: عرض ودراسة لشعر "م(، 1998محمد، ) الثالث، يعقوب -1

ُنْو،ص:  ة، رسالة املاجستير غير منشور ، "السيد آدم عثمان
 
ُرو، ك اي   ٣، قسم اللغة العربية، جامعة ب 

ناهضات ضد  تقصائده في ماملحامي آدم عثمان: شاعريته و "م(، 2008املنصور، عثمان محمد، )  -2

 ٢٢جامعة ُجْوْس، ص:   قسم دراسات األديان،رسالة املاجستير غير منشورة،  ،"ماإلسال 

ب ف3
ّ
  عنهما: وعن ابن عباس رض ي هللا ي لبس الثياب األبيض بقوله: .   وكان النبي صلى هللا عليه وسلم رغ

ال  :،-صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسول هللا 
 
ُسوا مِ  ق ب 

ْ
ْم "ال

ُ
اِبك ؛ْن ِثي  اض  ي    الب 

 
ُنوا  ف ّفِ

 
ك ْم ، و 

ُ
اِبك ْيِر ِثي 

 
ا ِمْن خ ه  إنَّ

ُبو داود والترمذي ، وقال : "حديث حسن صح 
 
ْم " رواه أ

ُ
اك

 
ْوت ا م   (.249ه:1427يح ")النووي:ِفيه 

م(، صور من الخصائص األدبية في شعر املناسبات لدى الشاعر  2012محمد، صفي عبد القادر، )  - 4

، جامعة عثمان بن فودي،  قسم اللغة العربية غير منشورة،  ، هاالدكتور رسالة مي آدم عثمان، املحا

 ٥٧-٥٦ص: ،نيجيريا-صكتو

، قسم اللغة العربية، ، رسالة املاجستير" عند أبي العتاهية يلدين التناص ا"م(، 2014بهار، حسن علي، ) -5

 ، غزة، ص: خ الجامعة الدينيةكلية اآلداب، 
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 املكتبة الشاملة ، 211، ص:2، ج:املحيط في اللغة -7

  كلية التربية ، جامعة رابرين/ "انالتناص القرآني في شعر غادة السم"شازاد، وآخرون، )د.ت(، -8

 ١ربية، بدون معلومات النشر، ص:عاألساسية، قسم اللغة ال

 ٣املرجع نفسه، ص:  -9

 4ص:  ليبيا -االنتماء الغربي واألصل العربي"، جامعة الزاوية  نقاسم حسن، )د.ت(، "التناص بي الفقه،  -10

في شعر النقائض: جرير وفرزدق   التناص دراسة تطبيقيةه(، 1431م|2010نبيل، ) علي حسنين، -11

 33ص:  ، الطبعة األولى، دار الكنوز املعرفة، عمان،واْلخطل

في شعر األمين أحمد حمزة: دراسة   صالتنا" 19م(، ص:6201وأحمد، ) ،2شازاد، املرجع السابق، ص:  -12

 يريا نيج –، رسالة املاجستير غير املنشورة، قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو "وتحليل
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 للشاعر موسى  املوسيقى يف قصيدة الدمعة اخلالدة لفقد الوالدة 
 دراسة حتليلية ايل: كليم الق  

عدإد:    إ 
 1انرص أأمحد صكتو   : ادلكتور الأس تاذ  

 قسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو
 و ع بد الاكيف عامثن البشري 2

عة والقانون والدراسات اإلسالمية ميدغريوالدراسات اإلسالمية كلية حممد غوين للشري   قسم اللغة العربية  

 امللخص 

 املوسيقى في أصلها إلى لغة ال  ود كلمةتع
 
، غير أنه فيما بعد   غريق وتطلق سابقا

 
على الفنون عموما

أصبحت تطلق على لغة األلحان فقط، ثم أصبحت صناعة يبحث بها عن تنظيم األنغام الناتج عن  

مهما من أجزاء   املوسيقى جزءاف .غام األوزان والقوافي والحروفختيار الكلمات وتأليف العبارات وأنا

تبارها عنصرا فعاال يمتزج بالعناصر األخرى ويتفاعل  القصيدة، حيث أعطاها النقاد أهمية بالغة، باع

من حيث الوالدة والنشأة، ثم عوامل   الشاعرتعريف ب املقالة  واستحل الباحثان معها فتؤكد املعنى، 

من حيث اللغة واالصطالح، وأخيرا   وسيقىمفهوم املتناوال عرض القصيدة، كما إلى تعرضا تكوينه، و 

 . القصيدة في شعريةال  املوسيقىعن  تحدث الباحثان

ABSTRACT: 

The word music goes back to the Greek language and was previously applied to 

the arts in general. However, it was later used to refer to the language of melodies 

only, then it became an industry that is used to search for the organization of 

melodies resulting from the choice of words, the composition of phrases, the 

melodies of measurements, the rhymes and the letters. Music is an important part 

of the poem, as critics have given it great importance by regarding it as an active 

element that mixes with other elements and interacts with them to confirm the 

meaning. The researchers analyzed the article by introducing the poet in terms of 

his birth and upbringing; then the factors of his formation; they went further to 

 
1 Nsiruahmad1@gmail.com / GSM: +2348066336852 
2 usmanabdulkafi@gmail.com 
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make a presentation of his poem; and dealt with the concept of Music both 

literally and technically; finally, they talked about the poetic music in the poem. 

 املقدمة 

مهما من أجزاء القصيدة، حيث أعطاها النقاد أهمية بالغة، باعتبارها عنصرا فعاال   املوسيقى جزءاد تع

ناصر األخرى ويتفاعل معها فتؤكد املعنى، وفي الوقت نفسه تتولد عن االنفعال أو العاطفة  يمتزج بالع

. فهي والشعر  3ة اللغويةزدوج نغماته بالداللوسيقى يوتؤثر في الوزن أيضا، فما الشعر إال ضرب من امل

 .4صنوان ال يافرقان مهما تقدم الزمان وارتقى النسان 

الي أصواتا متكررة وفواصل متوالية تحرك قوة وطالوة،  عر موس ى كليم الغالشافي مرثية   ان الحظ الباحث

قصيدة  بعنوان: املوسيقى في التي قالةهذه امللموسيقى حالوتها، في ا للوزن جماليته ولأن يظهر  فحاوال

على  الي: دراسة تحليلية. وتتكون املقالة بعد املقدمة فقد الوالدة للشاعر موس ى كليم الغة لالدمعة الخالد

الشاعر، عرض القصيدة، مفهوم املوسيقى، املوسيقى الشعرية في  ط التالية: نبذة وجيزة عن حياة النقا

 القصيدة.  

 : موس ى كليم الغالي  الشاعر  نبذة وجيزة عن حياة

 الشاولد 
َ
غ
ْ
يم ال

ِّ
ل 
َ
ى ك ي عام عر ُموس َ يَل( ديار أخواله، وهي ق1962ال  ق 

ْ
ن من مدينة   ا شرقرية تقع م في قرية )د 

غ
ْ
ْض الذي يفصل بين حدود بالد نيجيريا  إن  

َبيِّ
ُ
، على بعد عشر كيلومترات، وال تبعد عن النهر األ

َ
اال

 .5وجمهورية الكمرون 

لى الشيخ الشريف  م، فانتقلت به والدته إ1966 -هـ 1386عام  انتقل والده إلى رحمة هللا تعالى في منتصف 

ْمُبوُرو
َ
غ–عثمان البشير بمدينة غ

ْ
 تنفيذا إن

َ
لوصية والده، بأن يواصل معه الدراسة، وكان عمره آنذاك   اال

لم يتجاوز  الخامسة، فأرسله الشيخ الشريف عثمان البشير إلى خلوة تحفظ القرآن الكريم بالزاوية  

تبارك وتعالى إلى تالوة وترتيل كتاب هللا، وأخذ األوراد التيجانية عن شيخه ووالده الروحي  فوفقه الحق 

 .6ريف عثمان البشير ومربيه الشيخ الش 
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 نشأته وتعلمه:  

ْمُبوُروبتدائية في معهد الشيخ محماملرحلة اال لقد درس 
َ
غ-د البشير السالمي بغ

ْ
، ونال الشهادة عام إن

َ
اال

  –وتحصل على الشهادة الثانوية الكانمي للدراسات السالمية بمدينة ميدغري  ية م، والتحق بكل1977

م، وتحصل على شهادة  1986ة العربية وآدابها بجامعة ميدغري عام م وتحصل على الدبلوم في اللغ1984

ا  لي م، والتحق بالجامعة املذكورة للدراسات الع1992الليسانس في اللغة العربية وآدابها في نفس الجامعة 

م، ثم تقدم لنيل درجة التخصص الدقيق )الدكتوراه( في  2004وتحصل على درجة املاجستير في عام 

م، وبما أن الدراسات النظامية األكاديمية هي املحور  2012وآدابها من نفس الجامعة عام اللغة العربية 

باحثا عن مختلف  ل األساس ي للتفقه في اللغة والدين، إال أن الشاعر لم يتوقف عليها فحسب، بل ظ 

 .7العلوم واملعارف 

ْمُبوُروعلوم في منطقة فقد كانت له جلسات من أجل التلقي في مختلف ال
َ
غ -غ

ْ
 وما جاورها، فدرس  إن

َ
اال

الفقه والتفسير والتصوف على الشيخ الشريف عثمان البشير، وسمع الحديث وعلومه عن الشيخ  

ه والبالغة وفنونها واألدب وعصوره على السيد  عدالشريف إبراهيم صالح الحسيني، ودرس النحو وقوا

، من هنا استمر الشاعر باحثا عن  ، فكانت له تنقالت من أجل التعلم في شتى العلوم8حسن سائل هللا 

 ضالته املنشودة عن املشائخ والعلماء والشعراء في مختلف األماكن.

  أنشطته: 
َ
غ
ْ
يْم ال  

ِّ
ل
َ
ى ك ي بمختلف األنشطة قام الشاعر ُموس َ تقديم الدروس   ي املجتمع، مما سهل لهف ال 

ب إلى السلك التعليمي بوزارة  العلمية واللغوية في املدارس واملؤسسات العلمية األكاديمية ، فقد انتد

 ثم انت م.1994م إلى نهاية 1986التربية والتعليم بوالية برنو عام 
َ
غ
ْ
 فتم  قل إلى قرية اللغة العربية بإن

َ
اال

عربية واملحاضرات العلمية، إضافة إلى  م، ومازال يقدم فيها الدروس ال1994 تعينه محاضرا فيها عام

املواليد والحفالت الرسمية والدينية والثقافية، وبما أن الشاعر  القصائد التي يقدمها في املناسبات و 

 .9تغذى بفكر اللغة واألدب فكان له أمسيات شعرية تدريبية وتلقى أمام الطالب واألساتذة أحيانا 

أيضا دروس ديينة يحضرها التالميذ وطالب العلم واملعرفة في الفترة املسائية في منزله، تتناول  اعر لشول

حديث والتصوف والنحو، كما له دروس أسبوعية يحضرها أكابر الطالب في مختلف املناطق في  الفقه وال

ْمُبوُرو
َ
غ–مدينة غ

ْ
. إن

َ
 اال
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 وبما أن تف
 
  اللغة والنحو والبالغة والبيان والناسخ واملنسوخ رفة عم على سير القرآن الكريم يعتمد أساسا

يْم   ينيب ثمان البشير كان ، فإن الشيخ الشريف عوأسباب النزول وغيرها من العلوم  
ِّ
ل
َ
ى ك الشاعر ُموس َ

ي في َقال 
ْ
ومشتقاتها،   غيابه في فترة التفاسير الرمضانية، ملا له من خبرة واسعة في اللغة العربية حال ال

 10لومه،. وعوالدين 

 شاعريته

عباد هللا  الي في املدائح النبوية ومدح الشيوخ، ورثاء أقربائه من غلب شعر الشاعر موس ى كليم الغان أك 

الصالحين، وفي االستغاثة والتوسل بخير خلق هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، وعباد هللا  

 خاال الصالحين، وقد تجلى هذا االتجاه بوضوح في ديوانه "أنفاس 
َ
غ
ْ
يم ال  

ِّ
ل
َ
ى ك ي شعرا  طر"، لم يقل ُموس َ ال 

أن يسنده إلى   ان ارع، وإنما استطاع الباحثأنه شاعر ب ا حتى يبرر  ان بلغته األم، حسب ما توصل إليه الباحث 

الصنف الثاني من صنفي شعراء نيجيريا كما قسمهم شيخو أحمد سعيد غالدنثي في قوله: "إن الشاعر  

 النيجيري إما أن يكون شاع
 
، فيقرض الشعر بلغته املحلية أوال ثم يتثقف بثقافة عربية  را

 
 مطبوعا

 باللغة العربية، فهذا شاعر مطبوع، لكنه عالم  رض شإسالمية، فتجيش عواطفه ومشاعره بعد، فيق
 
عرا

ثانيا، ألن األدب بالنسبة له وسيلة وليس غاية، وإما أن يكون عاملا أغرته دراساته بمحاولة   أوال وأديب

النماذج الشعرية التي يلتقي بها خالل قراءته لكي يكون ذلك دليال على براعته في اللغة العربية   يدتقل

، فيجيء شعره متكلفا، ويمكن أن نقول من حيث املبدأ أن جانب العلم يطغى في مثل هذه  تمكنه منهاو 

، وأمثال هذا كثير... 
 
 وناظم ثانيا

 
 .11النماذج على طبع الشعر، فهذا عالم أوال

ي بالسمات الحسنة القيمة من حيث أهدافها وأساليبها وألفاظا  ذه َقال 
ْ
يم ال  

ِّ
ل
َ
ى ك ا، وتتسم أشعار ُموس َ

ها، والدافع إلى ذلك هو تمكنه في اللغة العربية ونخوته الدينية وتضلعه في التصوف السالمي،  ومعاني

  ليه وسلم ومدح الشيوخ ع فشعره لم يخرج من دائرة الدعوة السالمية، مثل مدح الرسول صلى هللا

 والصالحين من عباد هللا ونشر التعاليم السالمية. 

 نص القصيدة        

         املرثية لوالدته أنشأ الشاعر هذه  ثين بيتا، من بحر الطويل، ورويها القاف، تحتوي القصيدة على ثال       

 10/  24   بتاريخ:  كر ش يء من محاسنها،وذ  ارالفقيدة حيث ضمنها ذكريات تفجعاته وما حدث عند االحتض        

 م.2006 /       
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 ومطلعها:         

وهن
َ
ـــــهز س تـــــفنه الــــــب لـــخط ييؤ ـــــ ــــــبـــــتت كـــــــيف  ق ــ ـــــــــفـــــدي والــ ـــ  ـزق ـؤاد يمــ

ــــــا طحنــــني حز ــــــوألبس ـــ ــ ــــــــــ ـــدــــاري والــــدِّ اصطبــــوه  ـــدي ـــا بتجلـ ــ  رق ـــوع ترقــ

يـــــــام ما كنــــــــت آمــــــال    بـــــه بسمــــات السعـــد زهــــرا يفتــــق
َ
ن طــــوت األ

َ
 بأ

 فوارى الردى تلك البشاشة والنــــدى    وعـــــوضنــــا حزنـــــا ضــــنى ال يفـــــارق 

ـــألجــــأت للعــ رجــــــو تخففــــفـــ
َ
ــــا    فجــبرات أ ـــــ  ــــادت لهيبـــا عاد بالجوف يحرق ــ

ســــــى   جــــــراح
َ
ـــقفمــــا أنــا إال مـــــن يــــــضمــــــد باأل ــ ـــ ــــالء املطبـ ـــا البـــ ــ  ــــا ينميهـ

ـــــرع َ ـــا قد اضرم قلبـــه   تجـ ـــف صبـــ ــ  أمـــــن مسعـ
َ
ســــــــى يتــــــــدفـــك

َ
 باأل

 
ســــــا

َ
 ـــــــــقأ

ـــة   أطــــاحــــت بمــ ـــ ـــــف نـــــكبــ ـــــزاء أن يخـــــفـ ــــعــ ـــمــــا لـــ ـــقفـــ ـــــتعــــلـــ ــ ـــنى مـ  ـــا في املـــ

ـــ ــــي   ألحــــرقـــ ـــ  هـــا قيــــظ السهـــــاد املمـــزق ــفلــــو أن حبـــــات األبيــــض مدامعــ

ـــ ـــنــــا دهـــــره بــــك مــــاَي حقأأمـ ــــؤملــــــي   بهــــجـــــرك إبــ ـــا خـــــاب كـــــل مــ ــ  ـــبرق ـ

ي عــــينــــاك والقــــلــــــب مخفــــــق  ترعرت طفال بين حضنيك ما انبرت   تــراقبــــن 

ـــم سكبـ ذا    آقيــــــــك رأفــــةــت دمعـــــا مــوكــ و دهاني مأزق اعتـ  إ 
َ
 ـــل جسمـي أ

ـــالحـــــــقَعــــلـــــيِّ رضـــــيعـــــا واملـــ   وكم سحرت عيناك والقلب واجــــف  ــنى تـــتــ

 
َ
ـــان بــــــاح حنــــــجن  ن قوي عودي يتيما بسطت لي إلى أ ـــومـــــاألمـ  ــــ

َ
 ـــقــــــلية أ

ـــني زهــــوألبست ــ ـــ ــ ــ ـــائــلشمر اـ ـــ  قـــــرء رونـــــع للمـــــاء الطبـــــن صفإ  ــــــف   ل يافعـــــــا ــ

ـــــ َتى ُموئ 
َ
يتـــــام باذلـــــــــة النـــــــــــدىف

َ
 علـــــى وجههـــــا سيمـــا التقـــــى يتألق ُل األ

مـــــة ٌك  ـــدتدهــــر عزما وقـــاللها ه  ــــ    ـد بـــــ
َ
ــــن خـــــالٍق تـــــــروق وتــــــشـــــرق ـق 

َ
ـــــة أ  ــيَّ

 ـث    فـــــمـــــا بابهــــا دون الحـــوائــــــج يغلــــــــقمضــــى عمرهــــا في البر دون تـــريـــــ

ــــــــ ـــن السحـــــاب بقطــــ ما الديمة الهطـــــالء في هللا  تنفـ    رةتجـــود إذا ضـ
َ
ــــــقك ـــ  ـ

ني بهـــا يـــــوم الـــــ
َ
حباب والكــــل  ــــوداع تقــــــــــــــول لي  كأ

َ
 محـــدقوقد حفها األ

ـــــال    فكن يا ــ ن عزما صامــــــــدا ال يمـــزق بنيي صدق الوعد واصـ
َ
 لدى الشأ

ـــقعرَضــــــك صن فااس تكرم قدرهــــــــم   و لنفصل رحمــــــــــــا وا ــ ـــك يحقـ ــ ـــ ــ  لبر فيـ

 ــــرق فلما ثوت في الروض والقبر أغلقت   منافذه قد عــــــــــــــــدت بالدمع أش

بقى ومــ
َ
نني أ

َ
ــــــد   علــــــــى أ ـــ ــ ــ ـــا ثم مرشـ ـــ ني وفي النصح يصــــ ـ

َ
ي شــــــــــأ  دق يحاورن 

نني أبقى وحيــــــــــدا ولم تـــــ
َ
ســــــــــى قلبيعلى أ

َ
ــــــق ـــــــزل    سهــام األ ـــم ترشــ ــ  املتيــ

ـــا لذنبــــــوجوزيت غفران     عليك رض ى الباري على ما رعيته   ـــــ ـــــــ  قـك يمحـــــ
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ــــوة ــــــــن كـــروحك م  ل   ـــــ ــ  قـــــب تخفــــــــى ذكراك بالقلدم م تدو     ل املحبين دعــ

شفـــق فردوس حظيت ب
َ
 الجنان جوار من     غـــــدا الرحمة الكبرى وبالخلق أ

مــــــر 
َ
حلتــــــه      فجـــــــــد لي بسلـــــوان وبالعبــــــد ترفـــــــقإليك أيــــــا حنـــــــان أ

َ
 ي أ

ــــــــ ــ  على املجتبى واآلل والصحب تلحـــق     ـاصالة مع التسليم ذاك شذاهمــ

 : وإيقاع الشعر املوسيقىوم مفه

 تعود كلمة املوسيقى في أصلها إلى لغة ال 
 
 على الفنون عموما

 
، غير أنه فيما بعد أصبحت  12غريق وتطلق سابقا

لمات  كختيار الاتطلق على لغة األلحان فقط، ثم أصبحت صناعة يبحث بها عن تنظيم األنغام الناتج عن 

، وتتمثل املوسيقى صياغة الشعر العربي في اليقاع  13في والحروفيف العبارات وأنغام األوزان والقواوتأل

ي تفاعيل البيت من توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم  تكرر على نحو ما فتوالوزن ووحدة النغمة التي 

النغمة في البيت أي توالي متحرك فساكن   فمثال فاعالتن في بحر الخفيف تمثل وحدة .14في أبيات القصيدة 

نظراتها في  حركين فساكن ثم متحرك فساكن ألن املقصود من التفعيلة مقابلة الحركات والسكنات فيها بمت ثم

 . 15البيت   الكلمات في

مهما من أجزاء القصيدة، حيث أعطاها النقاد أهمية بالغة، باعتبارها عنصرا فعاال   وتعد املوسيقى جزءا

وفي الوقت نفسه تتولد عن االنفعال أو العاطفة وتؤثر العناصر األخرى ويتفاعل معها فتؤكد املعنى، بيمتزج 

. وعلى هذا هذا قسم  16ماته بالداللة اللغويةفي الوزن أيضا، فما الشعر إال ضرب من الوسيقى تزدوج نغ

 ة أو اليقاع الخارجي. يالنقاد املوسيقى إلى موسيقى داخلية أو اليقاع الداخلي، واملوسيقى الخارج

 دة لفقد الوالدة: قصيدة الدمعة الخال املوسيقى الشعرية في 

 : داخليةاملوسيقى ال_ 1

مات والذبذبات التي تكمن في حشو أبيات القصيدة وهي مهارة  أما املوسيقى الدخلية فهي عند النقاد تلك النغ

رس ووقع األلفاظ في األسماع، واألصوات التي  جفي نظم الكلمات وبراعة في ترتيبها وتنسيقها اعتناء بحسن ال

تتكرر في حشو البيت، إضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم  
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ه مداره على التنويع  17ألوزان ختلفة ام
ِّ
، يقول الدكتور عبد هللا الطيب في أركان املوسيقى "ملا كان االنسجام كل

مظاهر التنويع ال تتعدى الطباق والقسيم،  التكرار ال تتعدى التكرار املحض والجناس، و  روالتكرار، فمظاه

 .18فهذه هي األصناف األربعة التي عليها رنين البيت بعد وزن القافية 

ن جمال رائعة متناسقة في   اليغالشاعر موس ى كليم الاهتم وقد  باملوسيقى الداخلية اهتماما بالغا حيث يكوِّ

من أهمِّ  ا في اآلذان، و د بعض الكلمات ووقعديتر لها ذبذبات وجرس كما يحدث لكالم حتى يكون اتوالي مقاطع 

الجناس" و"الطباق"، ومن مظاهر جمال  " و"اليحاء" و"التكرار: "اصر اليقاعات الداخلية في القصيدةعن

وتزيد الخطاب جماال   ،التناسق املوسيقي عند الشاعر التكرار، وهو: ظاهرة فنية تحفيزية تثري دالالت النص

بذلك في تكرار اللفظة بأصواتها ومعانيها على حدِّ سواء، وهذا التكرار يختلف   الشاعر . وأجاد19وائتالفا نسقيا 

: "وللتكرار مواضع  عنى على الطالق، يقول ابن رشيقيتكرر في الجناس اللفظ وامل عن الجناس التام، إذ ال

ي املعاني دون األلفاظ  يقع التكرار في األلفاظ دون املعاني، وهو ف ا يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر م

أدية املعنى إذ أنه يركز  ، وللتكرار أهمية كبرى في ت20أقل، فإذا تكرر اللفظ واملعنى جميعا فذلك الخذالن بعينه 

 املطربة العذبة.املعنى ويؤكده كما يمنح النص املوسيقي 

املعنى أو الجو العام متصلة بليس مجرد تكرار األلفاظ مبعثرة غير  ة والتكرار الواقع في القصيدة املختار 

فظ "كم" الوارد مرتين،  ل األلفاظ املكررة في القصيدة ومن عنى املعبر.لفكرة القصيدة، بل إنه وثيق الصلة بامل

 قوله:  في ذلكو 

يــــــــ  َمآق 
 
َبْت َدْمعا

َ
ْم َسك

َ
 وك

 
ة
َ
ف
ْ
ا اعْ **  إ   ـــــــــــــــــــك  َرأ

َ
زق ذ

َ
َي َمأ و َدَهان 

َ
ي أ ْسم   َتل ج 

 وَ 
َ
  **  ْم َسَحَرْت عَ ك

ٌ
ــــف ُب واج 

ْ
 ْيَناك والَقل

َ
حـ

َ
َتال

َ
َنى ت

ُ
 وامل

 
يَعـــــــــــــــــا يِّ َرض 

َ
 ـــــــــــــُق َعل

  والدته فشرع في  ان " مرتين بعد الحزن والجزع وتذريف الدموع وترديد البكاء من فقدكمكرر الشاعر كلمة "

: "ه منذ الطفولةبيان اعتناءها ب
 

" مرتين. وقد زاد هذا التكرار النظم نغمة موسيقية عذبة. ووظيفة  وكم، قائال

مصيبة املوت، بزيادة النغم وتقوية الجرس اليقاعي معنوية نفسية  هذا التكرار التأكد والتنبيه على الفزع من 

   .ةتؤكد فراق املفقود

 في تكرار اللفظ قوله: وأجاد

بقى ومــــــــعل
َ
نني أ

َ
مَّ مر ــــى أ

َ
ـــــــــــا ث ـــ ــ ــ ني وفي النصح يصدق د شـ

َ
ي شـــــــأ  *  يحاورن 
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نني أبقى وحيــــــــــدا ولم تـــــــــ
َ
ســــــــــى قلبي املتيم ترشــــــــقعلى أ

َ
 ـــزل  *  سهــام األ

نني أبقى"  الجملة ستعان الشاعر بترديد ا
َ
 في  م هذا التكرار املتتابع في األبيات إسهامأسه ف، ين" مرتعلى أ

 
 فاعال

 
ا

كاء   حين أدخلت في قبرها وحثى الرجال عليها التراب، أجهش الشاعر على الب ،هتتصوير فداحة غياب فقيد

  ، وأيقن أنه يعيش وحيدا، لذلك يشعر بأن سهام األس ى والحزن لم تزل ترمي قلبه املتيم في محبة فقيدته 

التكرار جانب من جوانب شعيرة الحزن على   هذا  . ويلمس من تهديلفق الحسارة هر اية يتأوه ويظنفراح يكرر بع

، ف
 
 أبديا

 
 عن لوعة نفس الشاعر  الفقيد، فليس على القلب أقس ى من فراق األحباب فراقا

 
جاء التكرار تعبيرا

  ن السامعين، وتؤجج نفوسهم ا بنغم إيقاعي يستثير أذه ة ه الفقيدتالتي ال تتبدد، ألنه يصف الفراغ الذي ترك

نني أبقىالتعبير الذي أفاد التكرار مع ترجيع الوحدة اللفظية " داللة املكثفة فيسرة ولوعة على الح
َ
   ". على أ

حث في القصيدة من االنسجام املوسيقي إيحاء األصوات واأللفاظ، بمعنى ذلك القالب  ومما الحظه البا

سيقية مكررة تألفها  من التناغم واملوازنة التي تؤدي إلى وحدة مو  الصوتي املكرر داخل البيت ليعطي نمطا

 ب ال تنفر عنها قوله: اآلذان وتتحرك بها املشاعر، ومما ورد في مرثية الشاعر املختارة مما يجعل اآلذان والقلو 

 
َ
ــــــــُرورُق َوت

َ
ٍق ت

َ
خال

َ
 أ
ُ
يــــــة ق 

َ
ْد َبدْت  **  ن

َ
 َوق

 
هر  َعزَما

الدِّ
َ
مة ك ها ه 

َ
 ر ُق شل

التاء خمس مرات في   هنا هي التاء والقاف والالم، حيث وردت يالحظ القارئ بسهولة أن الحروف املكررة

قاف كذلك خمس مرات وذلك في كلمات: و"قد"  كلمات "همة" و"بدت" و"نقية" و"تروق"و"تشرق"، وال

"كالدهر" و"أخالق"، فكان  وو"نقية" و"أخالق" و"تروق" و"تشرق"، ووردت الالم ثالث مرات في كلمات: "لها" 

ذان ويطربها فيزيد شوق القارئ إلى االصغاء. وأن صوت التاء من األصوات املهموسة  الصوت يصطحب إلى اآل 

هذا الصوت ليصور عويله لعالي همة الفقيدة وكريم أخالقها التي تروق   ، واستخدام الشاعر 21املشددة

  لصوت املهموس الذي يقطع الصوت عند التنفس به اوتشرق، فلم ير ما يقابل عظمة هذا الفقد سوى هذا 

 طويال ليظهر بذلك شدة الضعف والحيرة من هذا الفقد. 

من األحزان   ة، وذلك يشير إلى ما ألم بالشاعرفي البيت ألنه من األصوات الشديدكرر الشاعر صوت القاف 

التي في نفسه، ولعلِّ هذا هو دليله الختيار هذا الصوت، ومما عرف من صوتي التاء والقاف الشدة، وصوت  

ن، فبتكرارها معا يدرك أن الشاعر في  ه تسلى عن نفسه لذلكحا الالم صوت متوسط ليِّ اختار   ل محزنة، لكنِّ

 في وصف حا
 
، كما كرر الشدة والتوسط معا

 
ن بذلك جرسا وموسيقى يرافق البيت  الهمس والجهر معا له ليكوِّ

 إلى اآلذان والقلوب.

 ونجد الظاهرة أيضا في قوله:   

يتام باذلة النـــــــــــدى
َ
ل األ  على وجهها سيمــا التقى يتألق     فتى موئ 
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مـــــة ٌكالدهر عزما وقد  خالٍق تــــــــــــــــــــروق وتشرق     بـدتلها ه 
َ
ة أ يَّ ق 

َ
 ن

قد أحسن  و  أوصاف فقيدته بأصوات ينتج منها نغم تماثلي متماوج، الشاعر كيف رتبفي هذه األبيات  يالحظ

"  فتىمرات، وذلك في قوله: "عشرة في البيتين  "التاء"املوسيقى ورنينها في آذان السامع والقارئ بتكرار صوت 

 و"
َ
يَّ  "يتألق" و"التقى" و"باذلة" و"يتاماأل ق 

َ
مة" و "بدت" و "ن ، فكان الصوت جريا " و "تروق" و "تشرق"ةو "ه 

يٌّ يزيد شوق القارئ إلى الصغاء، ثم إن صوت التاء مهموس أيضا   يصطحب البيتين إلى األسماع، وطربها َوف 

 ستخدمه الشاعر.  افلذلك 

 أحدثه هذا الصوت فيها، وأن   ياتبيقرأ هذه األ  االبيات أن من من يلمس
 
سوف يالحظ أنه هناك نغم لذيذا

 أحدثه في اهن
 
 خاصا

 
من سهولة مخارج   بياتنسجام األصوات األخرى وخروجها بسهولة، فكانت األ اك تأثيرا

 حروفها كاملاء الذالل يستسقيه كل ظمآن ويشربه بكل ارتياح.  

لرنين الجذاب لعواطف املشاعر تجاه الفقيدة، لذا، ملا  وال يخفى ما للتاء من انسجام مع عاطفة الحب وا

بهذه الكثرة، ملا تحدثه نغمات   األبيات ي عاطفته تجاه فقيدته، وقف إلى تكرار صوت التاء في فصدق الشاعر 

 محبة من رنين وحنان وأنين لفقيدته. 

ية تشير إلى رغبته الذاتية في  لجأ الشاعر في القصيدة إلى تكرار معنى بعبارت مختلفة لغاية فنية ودوافع نفس

   أمثلة ذلك ما جاء في القصيدة حيث قال:  تكثيف املعنى وتأكيده للمتلقي، ومن

 رق ـوهدِّ اصطباري والدموع ترق*   ا بتجلدي ـا طحنوألبسني حز 

يالحظ أن هذه البيت يشير إلى معنى واحد، أو تكرار ملعنى واحد وهو: أن فقد هذا املرثي  قد مزق كبده  

ا، وجعل دموعه تسيل على   هاده، وألبسه ثياب الحزن الذي أذهب بتجلد صبره، وهدِّ أركان اصطبار وفؤ  هدًّ

 الخدين.   

الجناس، حيث يجانس بين األلفاظ ليشكل نغمة موسيقية  ة املوسيقى الداخلية عند الشاعر ومن جمالي

 ويتمثل ذلك في قوله:  22جذابة. "فالجناس" وهو تشابه اللفظين في النطق مع اختالف في املعنى.

 زنا ضنى ال يفـــــارق حفوارى الردى تلك البشاشة والندى  *  وعوضنا 

فكلمتي "الردى" و "الندى" كلمتان تشكل نغمة موسيقية ملا فيها من شبه االتفاق في الحروف، حيث اتفقت  

ا اصطلحوا عليه بالجناس  الكلمتان في عدد حروفها وحركاتها وترتيبها، لكنها اختلفت في نوعها، وهذا أيضا م

 املطرب الذي يجده القارئ خالل االستماع إلى الشاعر.  يغير التام، وفيه نوع من االنسجام املوسيق
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ويالحظ الباحث أن الجناس ليس بأقل جرس وطرب وموسيقى من التكرار واليحاء اللذين مرِّ الباحث بهما  

ها النقاد عند املوسيقى في قالب  واحد، ولهذا يقول عبد الطيب: "ال يخفى أن الجناس في  سابقا، إذ كلها عدِّ

 .23وع من التكرار نأصله وجوهره 

ومن وسائل الجادة في املوسيقى الداخلية في قصيدة الشاعر "الطباق" ملا فيه من وقعة في اآلذان، ومعناه:  

ف أحيانا على مقارنة  وذهب بعض النقاد إلى أنه تصوير األمر بأقوى ما يكون بيانه يتوق 24"ذكر الش يء وضده"

  25بياض والسواد، واملاء والنار، ويجلي مزاياهما وأقدارهما. لالضدين، وضم املتقابلين كالظلمة والضياء، وا

 وقد أحسن الشاعر حيث ظهرت الفكرة في شكل مطرب جذاب، كقوله مثال: 

ما الديمة الهطالء في هللا  تنفق
َ
 تجود إذا ضن السحاب بقطرة  *   ك

ته بالبر وهو فعل الخير  دي هذا البيت تكون بين "تجود" و "ضن" فقد قابل الشاعر بين وصف فقيفاملطابقة ف

من كرم وجود، وغيره بالبخل والجفاء الذي يناقض املعنى األول وهو البر، فهذه املقارنة توضح مدى البعد  

رب أذن السامع فيطرب  بين الضدين فشتان ما بين  "البر" و "البخل" وكانت املقابلة بينهما مطراقا يض 

 ينال إال الخير. ويتحرك بقوة ليدرك أن كل من تعلق بمرثيته ال

أن الشاعر قد اعتنى عناية فائقة بترديد األصوات في الكالم، فقد تنبع كٍل من هذه األمثلة   ان الحظ الباحث

من أن يتطلب املهارة  السابقة إيقاع موسيقى تطرب له اآلذان وتستمع له األسماع، ومثل هذا األسلوب ال بد 

  األديب الذي ُوهب حاسية مرهفة في تذوق املوسيقى اللفظية. الوالبراعة في نظم الكالم، وقد ال يقدر عليه إ 

 املوسيقى الخارجية   -ب

 :  األوزان

لة القصيدة  يتردد الوحدات الصوتية املشكلة في التفعيلية التي يرمز لها باملتحرك والساكن، وتمنح تفع  وه

ار أصوات أنغام التفعيلية في ت، ويعزف الشاعر على أو 26ظام هيكلها في كل بيت من أبياتها املتكررة جمال ن

البناء الصوتي الداخلي للقصيدة في الحروف املتناغمة واملؤلفة بوسائل فنية محاولة منه لتطبيق هندسة  

ة نبرته الص اعقلية متولدة من  وتية، فتكاد تعلو على الوزن  نفعاالته املحدودة بقالب الوزن تصدح منه حدِّ

، فهو إيقاع باطني سحري يستوعب تجربته  27بصورة مسموعة  رالعروض ي، وال ندركها إال بقراءة الشع
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الشاعر أيا كان نوعها، وفي الوقت نفسه تكون تفعيلة الوزن خاضعة لسيطرته فتنتظم بأنغام موسيقية  

 .28نظام املتناسق للجمل املوسيقية محكمة الترتيب في البيت يستثير عناية املتلقي بهذا ال

حيث االستخدام إذ من املعاني ما يحتاج إلى نَفس طويل فال تالئمه إال   ن ولألوزان الشعرية معان مختلفة م

اش وما إلى ذلك، كما أن من املعاني ما هو رقيق أو هادئ فيحتاج إلى   األعارض الطويلة ألن املعنى جادٌّ أو جيِّ

الشاعر  و ذوق. ولذا قالو: إن الشاعر الطائن في السن والشاعر الضعيف الجسم من األعاريض حسب ال هغير 

الخفيض الصوت والشاعر املصاب بأمراض الصدر يعجزهم أن ينشدوا من بحر الطويل أو البسيط  

 .29بالخطابة، حتى ليحتاج املنشد بهما أن يلتفظ أنفاسه عقب كل بيت  ش يءلطولهما الذي يجعلهما أشبه 

، فأحسن  ليالطو  استخدم  بحر الشاعر موس ى كليم القالي أنعليه  احسب ما وقف ناالباحث  أدرك

استخدامه، ودفعه إلى براعة النظم به إحساسه الفني فكان من نتاج هذا األمر تنوع اليقاع بمختلف طبقاته  

 ونغماته املوسيقية التي أتاحت له

من تراكيبها السياقية التي احتواها الطار الفني بجمل  إثراء تجاربه الشعرية املتباينة واملتالئمة مع األلفاظ ض

وليست كل األوزان على مستوى واحد من حيث  ، فق منها انفعاالت نفسية بألوان مختلفةدموسيقية تت

ستخدام، إذ من املعاني ما يحتاج إلى نفس طويل فال تالئمه إال األعاريض الطويلة كما كان من املعاني ما  اال 

 .  30فيحتاج إلى غير ذلك من األعاريض حسب الذوق  هو رقيق أو هادئ

  ل طوي ال زنالو إنه اختار كما نفس، ال وءهديعود إلى فلعل ذلك  اعر الوزن الطويلشختيار الاوأما عن 

رجح بعض النقاد أن الشعراء عادة يعتمدون على األوزان الطويلة في باب املراثي   .أحزانه ليصب فيه ما يتنفس

ت ثورة الفراغ  أالفزع "أما تلك املراثي الطويلة فأغلب الظن أنها نظمت بعد أن هد  بعد الهدوء، من ثورة

. وإال ألختار األوزان القصيرة التي تالئم سرعة التنفس وازدياد 31فاستكانت النفوس باليأس والهم املستمر 

في صورة مقطوعة  النبضات القلبية، أضف إلى ذلك  أن الرثاء الذي يقال في سرعة الحزن والهلع إنما يصاغ 

 .32قصيرة ال تكاد تزيد أبياتها على عشرة

ظم في  الشاعر بحر الطويل في مرثيته، وهو بحر شائع وذو إمكانيات متسعة تتيح للشاعر أن ين موقد استخد

لى النفس، ألنه سخي النغم يضم ثمانية وأربعين صوتا، يعطي الشاعر الحرية في شتى املوضوعات التي تحتاج إ

 وله: قومما ورد في هذا البحر  تعبير عما يجول في ذهنه القالب اليقاعي.التصرف بال
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 يــــــــؤوهــــــني خطب له النفس تزهـــــق     يفتـــت كبـــــــــدي والـــــــــــــــفــــؤاد يمــــــــزق 

/ت كبدي ول/فؤادو/يمززقو  ْوو/هني خطــبن/له ننفــ/س تزهقو     ُيَفْتت 
َ
 ُيـؤ

//5/5/ //5/55 //5/5  //5//5     //5/5///5/55 //5/5  //5//5 

 ــــيــلن/ فعولن/ مفاعلن     فعوُل/ مفاعــــــيــلن/ فعولن/ مفاعلن فاعــفعوُل/ م 

الطويل، عروضها مقبوضة، وضربها كذلك، وفي حشو بعض أبياتها قبض أيضا، كما  بحر من  هذه القصيدة

، حيث صارت  33يت وكذلك عجزه، والقبض هو حذف الخامس الساكن في التفعيلة األولى من صدر هذا الب
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 القوافي: 

أما القافية فهي: املقطع الصوتي الذي يبدأ من آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع املتحرك الذي قبل  

 34ك قبل آخر ساكنين، والقافية تلتزم من أول القصيدة إلى آخرها. الساكن، وهي باختصار من أول متحر 

كة الوزن في الختصاص الشعري، وهي ركن أساس ي من األركان التى يتكون منها البيت الشعري  يلقافية شر وا

وهي عند العروضيين اآلت حبلى بالنغم ممتلئة بأصداء متواصلة األرنان والتحليات، يفعل جيدها في  

   35 طويل البقاء متمادي األثر.العواطف فعال

هو الحرف الذي تبنى عليه  و الذي يعدِّ أهمِّ حروف القافية،  ،رف الرويح لقافية وأوضحها اظاهر مبرز أمن و 

والذي عرفه الراض ي بأنه: "النبرة أو   36في آخر أبياتها موصوال إما بلين أو الهاء أو السكون.  هالقصيدة، وتكر 

لى حبكة  ربط بين هذه األبيات عال ساعدويلتزم الشاعر في أبيات القصيدة لي النغمة التي ينتهي بها البيت،

   ية أو ميمية. م فيقال رائية أو ال  ،37إليه تنسب القصيدةالذي  آخر البيت  هوموقع ، ن وحدتهايقصيدة وتكو لا

اء الصوتي ومن هنا يتبين أن الشاعر موس ى كليم القالي درج على منهج سابقيه من الشعراء، ومعاصريه في البن

يوافق مع غرضه في م مع ذوقه األدبي و ئار ما يال أجاد الشاعر في اختي لحروف الروي في نظام القصيدة، فقد

، فهو متمكن من صناعته الشعرية بما يمتلك من إمكانيات عالية وواسعة  اب حرف الروي خ الرثاء عند انت

م من حيث صالحيتها ألن تكون رويا في  ومن هذه الزاوية تختلف حروف املعجتؤهله لنجاز عمله الفني، 

صلح لكنه مستكره  تالقصيدة كالهاء وحرف املدِّ والتنوين، وبعضها  يقع رويا فالقصيدة، بعضها ال تصلح أن ت 
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لدى النقاد. وهي الثاء والغين والزال وغيرها التصافها من الناحية الصوتية بالبشاعة وصدم األذن وغلظ 

 38ل الشعراء يتجاهلونها في أشعارهم. األجراس، األمر الذي جعل فحو 

  م ئ ال امل في بناء القافية،  سب ف املنامن الشعراء في اختيار الحر  هسبقو من  جالشاعر في هذه القصيدة نه نهج

اشة واملضطربة بالفزع بنغمات وأجراس مبكية ومحزنة. امل  فكاراأل للمعاني و   ائلة إلى عاطفته الجيِّ

 . 39مطلقة  تها جد أن قافيي الشاعر موس ى كليم القالي ف ثيمرا املختارة من  رثيةفي امل ويالحظ

مكونة من حركة وسكون  قافيتها ف ، الشاعر روي القاف في املرثية ونقا وجماال استخدامر  قصيدةال ومما يزيد

 (، كما في مطلع القصيدة حيث قال الشاعر: 5//5فحركتين وسكون هكذا: )/

 والفؤاد يمزق يفتت كبدي **     يأوهني خطب له النفس تزهق

ة  في تجود من حروف الشدة فالقااو، و فالقافية هي: )مززقو(، وهي قافية مطلقة موصولة بالو  دِّ
ِّ
 الش

ها  والحرب؛ م،  انفجاري  صوت  ألنِّ
ِّ
 أصوات،  تدلِّ على املعاجم  في مصادرها  معاني ألنِّ  ، من اللسانمخرجه  مفخ

ة  وعلى دِّ
ِّ
ة،  الش ة والفعاليِّ ة  إلى أحاسيس يفض ي  صوت  وهو والقوِّ البة القساوة من  ملسيِّ ة، والصِّ دِّ

ِّ
 وإلى والش

ة أحاسيس  . بصريِّ

 اتمة الخ

فقد الوالدة للشاعر موس ى كليم  "املوسيقى الشعرية في قصيدة الدمعة الخالدة ل ملقالةاهذه ما مر في  يمثل

عر، بعد  عرضا سريعا عن جمالية اليقاع وحالوة املوسيقى لدى الشا انالباحث تناول  ،الي دراسة تحليلية"الغ

مفهوم   وتناول  ،امل تكوينهو وع التعلم من حيث الوالدة والنشأة و  ة الشاعرة عن حياوجيز ملحة عرض 

فاملوسيقى  يدة الدمعة الخالدة لفقد  قص تطرق إلى تطبيق ظواهرها في تعريفا معجميا واصطالحيا، و  ها فعرِّ

متوالية تحرك قوة وطالوة في  ، فتبين من خالل ذلك أن الشاعر استعمل أصواتا متكررة وفواصلالوالدة

ويستنتج    اهر الصوتية مما يشهد على روعة لغته الشعرية.ظها من املوغير ، بالضافة إلى التجنيس القصيدة

 خالل هذه الدراسة ما يلي:

أجاد الشاعر موس ى كليم القالي الوزن والقافية في القصيدة من خالل تحقيق نوع من اللذة الناتجة عن   -

 ى الشعرية. إيقاع املوسيق

من املظاهر الصوتية،  حيث جانس   يس وغيرهااعتناء الشاعر بالتكرار في قصيدته بالضافة إلى التجن -

 . بين األلفاظ وشكل نغمة موسيقية جذابة
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ال سيما عند النظر إلى التناسب الحاصل   في القصيدة، إن الشاعر قد أجاد في إطار املوسيقى الخارجية  -

ٍ منهما، وانسجامها مع البحر بين املقاطع القصيرة وامل
 يدة. وروي القص  قاطع الطويلة ومالئمة كلِّ

 مش واملراجعاالهو 
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 ةيّ فن وصفّية دراسة : اهلجاء يف شعر أيب الشمقمق
عدإد:    إ 

ن  ي   و  ت  و  و  ل  و  ادلكتور عبدهللا عبدالرزاق أ   
1 

HEAD, LAGOS OPERATION CENTER & LIAISON OFFICE 
DEPARTMENT OF EXAMINATION ADMINSTRATION  

NATIONAL BORAD FOR ARABIC AND ISLAMIC STUDIES (NBAIS) 

 

 ملخص البحث: 

ث فيه الباحث عن حياة  يهدف هذ البحث إلى دراسة فن الهجاء لدى الشاعر أبي الشمقمق، حيث تحد  

ة وخاصة فيما يتعلق بفن الهجاء ثم تناولت املقالة مفهوم الهجاء وما يمت به   ،الشاعر ومكانته الشعري 

د الباحث قصائد الشاعر الهج،من صلة ي هذا املجال، وأقوال  ة املختلفة التي تظهر عبقريته فائي  كما سر 

ة التي لم يدركها أكثر الشعراء.األدباء ف ز به شعره الهجائي في الخصائص الفني  ثم قام بتحليل   يما يتمي 

زة في فن الهجاء، وأخير أعقب البحث بالخاتمة وذكر  بعض القصائد الهجائي   ة الشاعر املتمي  ة إلظهار تقني 

 صادر.  جع واملاملرا

 . أبو الشمقمق، الهجاءشعر الهجاء، وم  مفه كلمات مفتاحية:  

ABSTRACT 

This research aims at exploring the efforts and attitude of Abu al-Shammaqmaq 

in satire, his morals, his jokes, his poetic standing, and how he spent his scholarly 

life in various countries such as Baghdad among others. The prime focus the 

researcher is on poems that he used from his foreign lands on some princes, 

caliphs and others. It is noteworthy to say that, Satire is one of the main 

independent chapters in poetry since the pre-Islamic era, which was not only in 

the pre- Islamic era. But extended to the reigns of the era of Islam, the reigns of 

the Umayyads, the Abbasids, and the eras of decadence, Perhaps when they 

imitated the art of satire and they went into extinction in their conversations and 

political, partisan, religious and social rivalries. The important thing in this 

research is satire which is one of the fine arts of literature in Arabic literature that 

may aid in the perception of life among individuals and in society, In addition, it 

may help in the history of Arab life when the poet is believed, and the historian 

warns in his research when he wants to know what the Arab used to approve of 

and despise, and what was slandered and insulted, and on that it contains panels 

 
1 oluwatoyin4700@gmail.com/oluwatoyin470@yahoo.com/ GSM; 09063738008/08083614887 

mailto:oluwatoyin4700@gmail.com
mailto:oluwatoyin470@yahoo.com
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of pictures that are added to human etiquette in the old and the modern times. The 

museum of Satire enriches literature, and earns it a splendor that is less than the 

splendor of other literature, if you do not add to it, and excel it, and precede it to 

the fields of genius, and inspiration, this saying is from the images of satire, 

colors and sorts, pictures and arts related to high literature and perpetuate time. I 

hope that my humble work in this research will be beneficial to the research and 

the reader in the origins of Arabic spelling, and that the authors of the historical 

course of this satire will benefit, and that it illuminates the causes on which the 

rules of Arabic spelling are based. 

 مقدمة: 

وا في أشأن العرب نسابـهم وأغراضهم، و ح افع عن أحمل الشاعر العبقري منذ القديم لواء قومه، فد 

،  جاهلية على أخالق اجتماعية حافظوا عليها وتمسكوا بها، وكانت لهم مثٌل عليا مدحوا مْن أخذ بهاال

أن  الشجاعة والكرم وحماية الجار واألخذ بالثأر، والذود عن الحمى والحفاظ على  عنها، و  وذموا مْن حاد 

هم إلى التنقص من إحدى هذه  ئاالعرض كانت صفات متوارثة مقدسة، وعرفنا كيف سعى الشعراء في هج

 الصفات في املهجو. و 
 
نا كيف تضافرت جهود أبي الشمقمق في تنظيم، فهو بذلك كل زة  ه يقفز قفمبي  

  الوقوف على  إلى قالةسعى املتولذا  ، واسعة في مجال التجديد الشعر العربي من حيث األسلوب واملوضوع

 ما يلي: مباحث  

ل:   .التعريف بالشاعر املبحث األو 

 بحث الثاني: مفهوم الهجاء.ملا

 قصائده الهجائية.لبعض عرض وتحليل  املبحث الثالث:

 . واملصادر  املراجع  مع الخاتمة 

 الشاعراألّول: التعريف باملبحث  

من  ،1الشاعر الكوفي   –مروان بن محمد مولى مروان بن محمد الجعدي آخر ملوك بني أمية هو : نسبه

ها كماألصل، أصل البصرة، قراساني  
 
ــــ" يكني . و ني أمية، من موالي ب2األصل بخاري   يرى بعض أن  يأببــ

ووصف . 4وقيل:"هو النشيط"، ويل الجسم من الرجلومعناه: الط ،(أبي الشمقمق)ـــــ، ويلقب ب"3محمد

  املرزباني  
 
ه  وابن عبد ربه كما ذكر الزركلي أن في  ه ول .5كان عظيم األنف، أهرت الشدقين، منكر املنظره خلق 

 
 
ة حياته ولم يفارقه حتى حيث توفي في ه كان سيئ الحظ، الزمه الفقر طيلالجد والهزل أشياء، ويبدو أن

 . 6مئة هجريةحدود الثمانين و 

الشمقمق الفقر والبؤس، وعضه الجوع أحيانا، فقد تهكم بفقره، وسخر من   وأبلقد عانا  :نشأته وحياته

ة وصورته الصادقة التي  ومما يصور حالته النفسي  ، ، وضحك من الدهر، وأضحك األخرين معهبؤسه
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ك بعض ضروريات الحياة،  تفيد على إحساسه بالفقر األبيات التالية التي تصور عدم قدرته على امتال 

 ومن ذلك قوله:

ــبيسهللا َيْعـــــلم مــــ لو قد رأيت َسرير كنَت تْرحمني    
ْ
ل
َ
ي فــــيه ت  ـــــــــال 

يس  ي فيه شابكـــال  ــوهللا َيعلم مـــــ مار والد  
ْ
 7ـــة     إال الَحصيرة واألط

         ويقول:            

ْه  َن الدَّ ـــيأثـــرانـ ي أَرى م   غــــــيٌر ر ْجل 
ٌ
ة ــــــــــــــــيَّ ــــَي فيه َمط   ــــر  َيـــــْوًما     ل 

ـــــــــــ
َ
ْنت  في َجـميع  فقالــــــوا     ق

 
ما ك

َّ
ل
 
ـــير   ــك ْعل 

َ
ْبت  ن ـــوا للـــــــــــرَّحيل  قرَّ  ب 

ي فقد       َمــــــــْن َرآن 
ً
 َرْحال

 
ف

 
ل 
َ
ما كنت  ال أخ

ُّ
ــي حيث ي َوَرْحل   8َرآن 

ر عن  وقال أبو الشمقمق هذا ملا بلغ فقره مبلغه، والزمه فقره فترة طويلة من الزمان شعر باليأس فع ب 

ه نفث بها وهو باألهواز، ملتمًسا سبظهوي ذلك. وبما أوردها الجاحظ؛
 
ر   ًبا من أسباب العيشر أن حيث يعب 

                        يقول:عن ذلك حيث 

ير ي د  هلل شكـــــــــًرا     ـــــــمالــح
َ
ي ويركب  غ  أْمش  

ا     فص  ـــــــقد كنت  آمل ط  
ً
 َبْعير  ــــْرف

ب 
َ
 رت  أْرك

ـــو.. دواٌب     فكن ب  أْيـــ..أ  ت  ليت األي 
َ
 ْرك

ْير  
َ
خ ْنَك ل  ي بهذا    يا رب   م  ْفس  

َ
 9لـم ترَض ن

 أخالقه وطرائفه: 
ْ
ل
 
، فقالوصف ابن عبد ربه شيًئا من خ ه  ا  : ق 

ً
ا، وكان صعلوك

ً
كان أديًبا ظريًفا محارف

ج  رو ف متبرًما بالناس، وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة، وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج، فينظر من

   .10الباب، فإن أعجبه الواقف فتح، واإلسكت عنه

أبشر   فلما رأى سوء حاله، قال له: فأقبل إليه يوًما بعض إخوانه امللطفين له؛ فدخل عليه، :أخالقهومن 

 العارفين في الدنيا هم الكاسوَن يوم القيامة، فقال: إن صحَّ  
أبا الشمقمق، فإنا روينا في بعض الحديث: إن 

 حديث كنت أنا في ذلك اليوم بزاًزا، ثم أنشأ يقول مقطوعة منها: الا  وهللا هذ 

ـــلـــ        ـــ      ـ ي أي حـــــــالأنا في حـــــال تعالى الـــ
 
 ـــه ربــ

 ليس لي ش يٌء إذا قيـــــ      ـــَل ملن ذا قلت  ذا لي       

ـــــولقــــــــد أفلست  حتى             ل 
ْ
ـَيالـــيل  ي حـــــــلَّ أك  11ع 

د والردئ،  وعلماء األدب في شعر أبي الشمقمق اختلف النقاد : ةمكانته الشعريّ  - ه يجمع بين الجي 
 
ألن

جدُّ فيكثر صوابه"قال  د:"كان أبو الشمقمق ربما لَحَن ويهزل  كثيًرا، وي  ، وقال ابن  21املبر 

 
 
:"وشعر أبي الشمقمق نوادر كل   عر أبي الشمقمق فيه هجاء كثير ش  إن  :". وقال املرزباني  31ه"املعتز 
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ا41وألفاظه أكثرها ضعيف وربما ندر له البيت" ه يقول:" ابن عبد ربه ، أم 
 
الشمقمق  كان أبو فإن

ًما" ا متبر 
ً
ا صعلوك

ً
ويالحظ الباحث أن  أبا الشمقمق كان شاعًرا  . 51الشاعر أديًبا ظريًفا محارف

ق الظاهر في الهجاء ؛ وخاصة ذلك التفو 
ً
في مجال التجديد الشعر  كان له تنظيمو بذلك هف ،عظيما

 . العربي من حيث األسلوب واملوضوع

فيه أبو الشمقمق كانت دار الخالفة واألمراء   العصر الذي عاش : معاملته مع شعراء عصره -

والسلطان مقصًدا للشعراء من كل  حدب وصوب ملا كانت تغدقه عليهم من أموال الطائلة؛ والهبات  

ه يلجأ  ئقراوالعطاًيا ال
 
ة حيث إذا لم يحقق أحد من هؤالء الشعراء هدفه وغرضه عند الخليفة، فإن

ال وغيرهم من أهل املال والكرم لينال مرامه، ويبدو أن  اإلخفاق كان مالزًما   إلى أبواب األمراء والعم 

ف تليخ طوته من األغنياء والحكام نادرة إن لم نقل معدومة، وهذا الحال خألبي الشمقمق، وكانت 

لى حتى إذا ما حصل أحدهم ع عن أحوال بقية الشعراء، لذلك كان يحسدهم ويستقص ي أخبارهم 

ما أعطاه أحدهم   ،ًرا جًدان يتمكن من نيل ش يٍء ولو كان يسيقصده أبو الشمقمق عس ى أ جائزة
 
فربـ

ان، ومنها ما يلي: ه سليط اللس 
 
ه ومنًعا لهجوه ألن  اتقاًء لشر 

فر ق املهديُّ   ذكر صاحب األغاني عن يحي بن الجون العبدي  قال: : ةفصمعاملته مع مروان بن ح -

عروف ثالثين ألًفا، فجاءه أبو الشمقمق  على الشعراء جوائز، فأعطى مروان بن حفصة الشاعر امل

: ا: فله: أنا وأنت نأخذ وال نعطي، قالفقال له: أجْزني عن الجائزة، فقال  ي بيتين، قال هات  سمع من 

          ق:قمشمفقال أبو ال

ًرا 
َ
ًصا أذف  مْسكا خال 

َ
ي عْنَبًرا   خالط ة مرواَن تق   لحي 

ـــــــ      قيمان بها ساعة   إال يع   ـوَدان جـــميًعا خــــًرافما ي 

 .61فأمر له بدرهمين

كان بشاٌر يعطي أبا الشمقمق في كل  سنة مائتى درهم، فأتاه أبو الشمقمق  :معاملته مع بشار بن برد -

ة هي؟! لكذ في بعض ة يا أبا معاذ، فقال: وْيحَك! أجزي  مَّ الجزي 
 
قال: هو ما تسمع   السنين فقال له: هل

ي بمثالب الناس؟ قال: ال، قال:  فقال له بشار بـمازحه: أ ي؟ قال: ال، قال: فأعلم من  نت أفصح من 

وَك، فقال ل َم أعطيك؟ قال: لئال أهج  ي؟ قال: ال، قال: فل  ك، ه ني ه: إن هجوتفأشعر  من 
 
ل له  فقا  جوت

ْل هكذا هو؟ قال: أبو الشمقمق:  َك، فقال أبو الشمقمقنعم، فق 
َ
 : من الوافر: ما َبَدا ل

ي إذا م     
 
َيهْ إن  في القول  له  لسان 

َيْه     ولجَّ ــــــــــٌر هجــــــــان   ا شاع 

     ........ َيْه     بشار  يا بشار  ه  عالن   
ه  في اْست  ام   أدخلت 



 ة ي  فن   وصفي ة دراسة  :الهجاء يف شعر أ يب الشمقمق  ن  ي   و  ت  و  و  ل  و  رزاق أ  عبدهللا عبدال ور  ادلكت

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رابع، العدد ال )سلسةل جديدة(   جمةل ادلراسات العربية   " مالم"

260 
 

ي، ثم دفع إليه مائتي  ين أ وأراد  َمن 
ت 
ْ
انيه  " فوثب بشار فأمسك فاه، وقال: أراد وهللا أن يش قول:"يابَن الزَّ

 .71عن  هذا منك الصبيان  يا أبا الشمقمقم: ال يسدرهم ثم قال له

 املبحث الثاني: مفـــــــــــــــهـوم الهجـــــــــــــاء:

َمه  بالشعر، ءٌ اجه: هجاو، َهجاء  هْجًوا، و تعريف الهجاء ْيت  الحروف   : َستَّ ي، وهجَّ ه وَهجان 
 
ه: َهَجْوت وهاَجْيت 

ها ْيت  َهجَّ
َ
ل  الهجاء ضد الـَم  -ه ج ا .81وت وُّ وال تق  ـدح، وبابه عدا وهجاًء أيًضا وتهجاء بفتح التاء، فهو َمْهج 

ه،  هجَّ  َهَجْيت 
َ
ْهجيية وت

َ
ها ت ْيت  ه بمعَنىت  يْ وَهَجْوت  الحروف َهْجًوا وَهجاًء وَهجَّ

 
ل
 
وه  َهْجًوا  وقع 91ها ك ، هجاء: َيْهج 

ه  وَعاَبه  واإلسم الهجاء    . 20فيه بالشعر وَسبَّ

ه  يو : أسباب هجائه -
 
رى على أن  أسباب الهجاء في شعر أبي الشمقمق بما أوردها الجاحظ، ويظهر أن

كبار مثل بشار بن لا ء نفث بها وهو باألهواز ملتمًسا سبًبا من أسباب العيش، وكان يهجو الشعرا

على هذا؛   12برد وغيره من أهل عصره، وبذلك كانوا يصانعونه باملال، وله عليهم رسم في كل  سنة

ثير الهجاء لألمراء والشعراء وغيرهم بلسان سليط ال يردعه دينـي أو أخالقي فهو ال يرعوى عن  كان ك

 ذكر أكثر األلفاظ حبيثة بذاءة. 

فن من فنون الشعر الغنائي، يعبر به الشاعر عن عاطفة الغضب أو   اءهجلا: آراء العلماء في الهجاء -

سباب، فهو نقيض املدح، ففي القصيدة االحتقار أو االستهزاء ويمكن أن نسميه فن الشتم وال

 الهجائية نجد نقائض الفضائل التي يتغنى بها املدح، فالغدر ضد الوفاء والبخل ضد الصدق والجبن 

وأبلغ أنواع الهجاء ما يمس املزايا النفسية كان يصف الشاعر  ، لمعلا دجهل ضضد الشجاعة وال 

 .22خصمه بالجبن والبخل والكذب

 أساليب الهجاء  -

 هجاء الواقعي الذي يصور فيه الشاعر الشخص املهجو على حقيقته دون زيادة.ال -1

سخرية بالشخص  لل ةاألسلوب الساخر الكاريكاتوري الذي يتفنن فيه الشاعر بإلصاق الصفات املثير  -2

 املهجو.

 األسلوب الصريح الذي ال يتورع فيه الشاعر عن ذكر إسم املهجو واإلشارة إليه بشكل مباشر.  -3

أسلوب الهجاء التعريض ي فيه يشير الشاعر إلى املهجو من بعيد إشارة خفية ويترك الناس يفهمون إلى   -4

الشخص   ئي الواقعي الذي يصور فيهاجه لأبو الشمقمق يستخدم األسلوب اكان و  .32من يوجه هجاءه

 املهجو على حقيقته دون زيادة.

 أنواع الهجاء -

 ن. ى شخص معي  : يتوجه فيه الشاعر إلالهجاء الفردي -1
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 : يتوجه فيه الشاعر إلى جماعة معينة. الهجاء الجماعي -2

لقي -3
 
 : يتناول فيه الشاعر العيوب األخالقية للمهجو كالجبن والكذب.الهجاء الخ

لقي: يتناول فيه الشاعر عيوب الجسد من أنٍف طويل أو قامة قصيرة -4
َ
 .42الهجاء الخ

 جائية : عرض وتحليل قصائد الهثالثاملبحث ال

من  كان أبو الشمقمق يعيب في طعام جعفر بن أبي زهير، وكان له ضيًفا ويهجو قائال:قافية الباء

 الثياب  مــن تـحتت  و رمى   بسهم املـــقابض األرواح ي 52وإبطك :)الوافر(

راب إذا عطشنا    ـــــراب  شرابك في الس  ــــع التـ ــ ــــــزك عند منقطـ  وخــــبــ

ى    حاب  رأيت الحبز عـــــــز  لــــــــــديك حت   حسبت الحبز في جـو  الس 

حـــــــــتـــــــــــنا لــــــــتذب   ا    ومــــــــــا رو  ـــــفت عن  ــ ـــكن خـ ــ باب ــم ولــ  ــــــرزئة الد 

ة بخل املهجو ألن شر  اب الذي يعطي ضيوفه لم يكن سهل  أراد الشاعر في األبيات السابقة أظهار شد 

التناول، ألنه كالسراب حيث يحسبه الضيف ماءا سائغا بجانبه ولكن كلما اقترب من اإلناء يجدها فارغة.  

ةو سه ب عليه يستضيف به الضيوف ال يحصلون  كما أن الخبز الذي   . لة إال بعد جهد ومشق 

 من )الطويل(:ثم يهجو ابن البختكان، وكان خبيث الهجاء  

 مـــــــــحتجب والنـــاس ال يـــــقـــــــــربـــونه    وقد مات هز ال من ورا الباب حاجبهْ و 

 62اتبهْ ــفه؟ قيل: كوإن قيل: من ذا خل  إذا قيل: من ذا مقبال؟ قيل:الحد    

ة بخل املهجو إ تينبيهذين  فيأراد الشاعر    ينزل عليه عند ماظهار شد 
ً
م  طعا يأكل من حيث  ؛ضيفا

 حتجبم
ً
ال أحد، وإن سأله من ذا خلفه، قال كاتبه،   قالوالناس ال يقربونه، وإذا سأل عنه من ذا مقبله  ا

 . طعامايعطي ضيوفه  يريد أن ال  هألن

 من )السريع(:ثم يهجو أحدهم لشدة بخله  قافية الحاء:

ه  رياح اللؤم من شح 
 82ال يطمع الخنزير في سلحه   72إن 

اه قفٌل ضل   اد من فتحه مفتا92كف   حه     قد يس ئ الحد 

هيالحظ هنا ولربما 
 
 .30يقصد سعيد بن سلم عندما لقيه عند علي الهادي الذي أعطه بألفى درهم أن

ة بخله ال يطمع الخن ؛خل املهجوب يصفالشاعر ف  وكفاه أن يقفل بابه ويضل زير في سلحه، ومن شد 

 ضيوفه.  يريد أن يعطيالذي  ألجل الطعاممفتاحه 

ا لشّحه  قافية
ً

 من )الكامل(الدال: ثم يهجو سعيد بن سلم هجاًء عنيف

 إن كنت تطمع في نوال سعيد     13هيهات تضرب في حديد بارٍد 

ـــــو م ـــــ ـــ  لك البحار بأسرها    هللا لـ  23دودـان مــــــي زمـــوأتاه سلم فـ
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 لطهــــــــوره     
ً
 من بـــصعيدــــــــــــــــال تيم  ألبى وق يـــــــبغيه منها شـــــــــــربة

لو و من طمع في الجود والكرم عند سعيد؛   حالوصف الشاعر كيفية حال املهجو في البخل وشدته، و 

 دون املاء. له ب  مم بصعيد أولىتيلف فيها  حار لقال ملن أراد أن يتوضوءملك سعيد الب

       )الخفيف(: من ومن هجائه أيضا لسعيد بن سلم 

ن علي الخزاعي والـــــًيا على البصرة في أيام هارون الرشيد، وكان سعيد بن سلم بن قتيبة بن  كان مالك ب

ا كان يكرم أبا الشممسلم الباهلي والـــــًيا على املوصل وغيرها، و 
ً
يعطيه إياه قمق أكثر مما يبدو أن  مالــــك

ا على سعيد بن سلميسعيد بن سلم، لذلك 
ً
 مالك

ً
 . نشد مفضال

ـــ ر سعيد بن سلم    قال لي الناس ز  ــــلت للــــــ ــ  ال أزور سعيًدا ناس:قـ

ها سماًحاـد وأميري فتــــــى خـــــــــــزاعـــــــــــة بالبصــــ     ــــرة ق  وجوًدا  33عم 

ـــولنعم الفتـــ ـــ ة عوًداـــــــــيًدا ولـــــكــــن     مـــــــــالٌك أكـــــــــرم البــى سعــ  43ـــري 

 
 
 ه لم يكن ذكرني مع مالك، وأخذ مني أمنيته.قال سعيد: لوددت أن

،  د بن سلم بن قتيبة بن مسلمفالشاعر في هذه األبيات يمدح مالك بن علي الخزاعي، ويفضله على سعي

، وصدر في قوله حينما يفضل مالك على سعيد: " ولكن مالٌك  د بن سلمالناس عن سعي  أقوال  ثم ذكر 

 ". أك
ً
ة عودا جملة خبرية، فجملة هنا إذا كانت النسبة املفهومة منها مطابقة ملا في  العبرة وفي هذه رم البري 

 ومسند إليه بحيث يركز على الجمالخارج أي الواقع فصدق، وإال فكذب وسمي ه
ً
ة لة الفعلي  ذا مسندا

 لتي تفيد الحدوث فهذا " فائدة الخبر". ا

 )السريع(:  الشمقمق في الهجاء من ومما قاله أبو   قافية الذال: 

قٌم 
ْ
م عل ه  ـــــواه 

ْ
ْدق  في أف  

ك      53الص 
ْ
ي 63واإلف ـل  الَعَسل  الـَماذ 

ْ
 73مث

ـــ
ْ
خ
 
ْم في بـ ه 

ُّ
ــــــــل

 
ٌق وك ْم َصاد  ه  َدى     ـل  ـــــْيَس  83وفـــــــي النَّ

َ
ْســـَتاذ  ل

 
ــــــأ   بـ 

نفي  ، وكشف املستور من مخبئات حياتهم،  ن يياملهجو  أحوالر بمقدا الشاعر هذين بيتين السابقين بي 

ة الصدق عندهم و  أفوائهم كالعسل اإلفك في الحديث ؛ و كشجر الحنظل الذي مر  في الفم والذوق  كيفي 

وقد كثرت   .؛ وال يحبون الندىةساعدمث ال يريدون من حي ا، وفي البخل بعضهم يتساوى بعض ذيذةل

وطبائهم، وفشا الذم من الزمان واألهل واألقارب واألصحاب والبلد  شكوى الشعراء من الناس وأخالقهم 

 مما ال يحصيه عد  حتى كان لهم باب في هجاء الكدن وا
ً
 لبالد. والقطر واإلقليم فقالوا كثيرا

نسب إلى أبي الشم قافية الراء:  )البسيط(: ألحد الحجاج حيث يقول من  قمق هجاء ساخروي 

 َدن  
ه 
 
ير     93ٌس إذا حججَت بـ َماٍل أصل لع 

ْ
ت  ا  40فما حججَت ولكْن حجَّ

ـــــَبٍة   
ي 
َ
ور  ما  كــــــــــلُّ َمْن َحجَّ بيَت       14ال يقـــــــــــبل  هللا  إال كـــــــــلَّ ط  24 هللا  َمْبر 
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ج   إذا ح :أي ،مقبوالوعمله غير ، منه ال يقبل تعالىهللا  ن  فإ حرام،ال يت هللا بمالمن حج  ب الشاعر  صفو 

 ليس له جزاء عند هللا دون العذب.فدون حالل باملال  يت هللابب

  األعواج من  وكان ساقه شديدة د باألهواز أعرج من رجليه جميًعازيد بن عمارة صاحب البري يقول في

         (:الرمل) 

 34ل مفتاح منارهْ عمارْه     مثرجل زيد بن 

ة. ألن مفاتيح املزاليج أشد  اعوجاًجا من القس ي  الف  ارسي 

ن حال ممدوحه وكيفيته، ويالحظ أن له خبرة بخصال واألخالق املمدوح  أ  هذا البيتأراد الشاعر في  ن يبي 

 الدراسة أن  من أبواب الهجاء قهذه أبرزت و  ي خبرة صحيحة دقيقة. وعادته وطباعه وه
ً
أو  د يكون صدقا

.
ً
 كذبا

ما قال أبو الشمقمق وهو أخبث ما   ومْن  ،397ص جم الشعراء للمرزباني،جاء في كتاب مع قافية النون:

          قيل في الهجاء، من )مجزوء الكامل(:

ــــل معبًدا      مـــــــــن بين أ  انهـهـــــــــــــل زميا مـــــــــن يـــــــؤم 

ـــهك درهًما      لـــو أن  في است
ْ
ـــه 44ال ســـــتل  بلـــــســانـ

 حس املهجويصف الشاعر ف
ً
،وصفا

ً
 ال لبس فيه وال غموض،  يا

ً
 واضحا

ً
ن ملن  ويب وعرض أفكاره عرضا ي 

ه قد خاب
 
   .، ويؤكد أنه ال يفيد غيرهفي نيل مرامه يؤمله من بين أهل زمانه أن

 الوافر:نوال ومن شعره على م  ذج من املالحظة العروضية:نما

 وابطك قابض األرواح يرمي    بسهم املوت من تحت الثياب 

 عروضية: التقطيعة ال

/ثياب
ْ
ت الث

ْ
 واْبطك قا/بض  األْروا/ح يْرمي       بسْهم الــمو/ت مـــــــْن تـحـ

ــمــــفاع تن/ مـــــــفاعلتن/فعولن       مـــــــــفاعل  ـــــ ـــــ ــــــــاعلـتـــ ــلتن /مــــفـ ـــــ ـــ  ــن/فعول ـــ

 : الكامل ومن شعره على منوال 

 إن كنت تطمع في نوال سعيد         هيهات تْضرب في حديٍد بارٍد 

 التقطيعة العروضية: 

 وا/ل سعيدى هيهات تــــــضــ/رب في حــــــــــــديـــ/دنـــــباردن       إن كــــنت تطـــ/مع في نــــ

فاعــــــــــلــــــــن/
ْ
ــــــــفـ مــت

َ
ــفاعـــــــلــــــــن/مت

ْ
فاعلن      مــــت

ْ
فاعـــــلْ  ـاعـــــلــــــــن/مت

َ
فاعلــن/مــــت

َ
 مت

ة الذى هو عبارة عن حذف الخامس الساكن في   القبضو  الحذفيالحظ الباحث  في قصيدته الوافري 

 زحاف املفرد. وهو من ال فعول فتصير  فعولن 
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فاعلنهو تسكين الثاني املتحركة في و وال الكامل ذي جاء على من في قصيدته ال اإلضمار ويوجد
َ
فتصير   مت

فاعلن
ْ
الذي هو عبارة عن حذف ساكن الوتد املجموع   القطع ، فهذا أيًضا من الزحاف املفرد، وكذلك مت

ة في فهذا بالنسبة ع متفاعْل، فتصير  كـــ)متفاعلن( وإسكن ما قبله  ة وقافي  لل النقص، وله حسن تقفي 

 ي. ة الشعر العربصناع

   :املالحظة الفنّية

ة   في هذه الدراسة أن  أبا الشمقمق كغيره من  ه اهتم بـجزيلة األلفاظ، وتكليف العاطفي  الشعراء ولكن 

يحاته التي  وعبارته متينة، فال تخلو األلفاظ من صالبة وخشونة في أحيان كثيرة؛ كما يأتي غموضه من تلم 

وصفه وقد يميل من غرض إلى آخر كاملدح والحكمة وغيرها.  ما في هجائه و تحتاج إلى الشرح لفهمها، وال سي  

ا في شعره نصيب كبير مما نال اللغة العربية من ارتقاء، واستوعب ما ينبغي أن يعرفه الناس  ويوجد أيض 

من الطعام حتى لتستأسد الحْرذان الواغلة   عن حاله التي يصور بها كفقره وجوعه ورثاثة حاله وخلو بيته 

ه ملا يععل عجزانه عن رد  عدوانها، َبلَه ص  ى هر  اها،  نه الهر  من هزال، وضعف الذي ي  َياله عليها وافتراسه إي 

ة سافرة ثم عبر عنها تعبيًرا رزيًنا الرائًعا. ومن األسباب التي كانت الدافع القوي وراء معاناة  وتجليتها تجلي 

ا  عر يفيض رقة و ة عميقة أدْت إلى تصوير لواعجها في النفس بشداخلي
ً
ألــًما وعذوبة؛ كما يفيض صدق

ه يلتزم ذ . ولكن 
ً
ة الغريبة، مع القدرة على تنويع املعاني وحرارة وجماال وق معاصريه في اختيار األلفاظ البدوي 

 ومبت
ً
 ومعاني دقيقة

ً
. يرفده في ذلك خيال واسع ينفذ منه إلى صور طريفة

ً
 كرة

ت الدراسة بأن  الشاعر قدفكارهأ  يلته حتى يذكر أحيان قيبلته وتأثر في شعره.اندمجت في قب : أكد 

 الدراساملوسقي
ة، فقد نظم الشاعر أكثر شعره على أوزان طويلة : أن  نت ما يتعلق باملوسقي الشعري  ة بي 

ة، وال سيما في  ه لم يغفل األوزان اللينة الخفي 
 
ة وغيرها. وكذلك   التفاعيل، وعلى أن املوافق العاطفي 

ة.  في بعض املجزو استعماله   ءة البحري 

س ي الثاني حيث عبر تعبيًرا عن فقره وبيته؛  كان أبو الشمقمق من أعظم شعراء عصره العبا خاتمة: -

منه الساخر ومنه الحزين، ثم ذكر معاملته مع البراغيث والفأر في شعره، فالحقيقة أحيانا يذكر  

شير به إلى ما تبقى من تفصيل، الشاعر شيئً  هوقيل: بأن  ش ا من موضوعه ي 
 
ويرى  ،عره نوادر كل

ا املدح و  الحكمة والوصف أقل ما يشعر به وجدانه، وفي األخير  الباحث في شعره كثرة الهجاء، أم 

 .حياته ترك أبي الشمقمق الهجاء 

 نتائج البحث: 

، والهجاء يشبه ا • ملرآة حيث يكتشف الناظرون فيها وجه كل امرىء ممن  أبرزت الدراسة أن  الهجاء فن 

 عداهم.
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 م الهجاء بوصفه عقوبة. لدراسة أن  الهجاء بوصفه أداة عالج وتقويم يفسح املجال أمابينت ا •

قنع، لكن موقفه تجاه من يخاطبهم أكثر دقة قال همبرت ولف •  وي 
 
اء مثل الواعظ، يريد أن يحث : الهج 

 وصعوبة من مواقف الواعظ.  

 أخالقية تشجعنا  يدة الهجاء نفهجاء ليس فقط فن السباب والشتائم، فإذا تأملنا قص ال •
ً
هم دروسا

استدعت الهجاء، والشاعر بقوة ألفاظه الهجائية يصور لنا  على العمل بعكس هذه الصفات التي 

 أعلى يدعونا للتطلع إليه
ً
، فهو إذا يرسم مثاال  . وجهين للحقيقة وللحياة وجه الخير ووجه الشر 

ه يسارع في   •
 
اء أن  د يجد متعة في ذلك.االدانة، بل قأكد  البحث قد يبدو على الهج 

ه في  • اء أن يلتزم الحذر، لكن  بعض الوجوه يتمتع بحرية واسعة، فهو  يعاني من قيود شكل  على الهج 

 بعينه، ألن  صنوف الهجاء ال حدود لها. 

 ة في الهجاء والذروة في السباب. يبرز البحث أن بعضهم أقذع وأفحش وسب  حتى بلغ الغاي •

 . معاملته سيئة مع مروان بن أبي حفصة وبشار بن برد وغيرهماورة عامة أن  ويالحظ الباحث بص  •

 الهومش العامة:

وأنباء الزمانابن خلكان،  -1  335، ص6،جوفيات األعيان 

 146، ص13، جتاريخ بغدادخطيب البغداد،  -2
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 املصطلحية البالغية تطورها وإشكاليتها
Rhetorical terminology: its evolution and complication 

عدإد:    إ 
 1عبد احلكمي عبد الرمحن 

 كلية اآلداب، جامعة والية بوتشي، غطو. طالب الدراسات العليا )دكتوراه،
 املستخلص 

وم الواحد وتعدد املفاهيم  صطلحات للمفهمن األزمات التي تعيش البالغة العربية في أحضانها تعّدد امل

بين املفاهيم  والتوارد في شواهدها.   ال سيما التداخل بين هذه املصطلحات والتضاربللمصطلح الواحد, و 

وإخضاعها تحت النسقية   حسلحقت بالبالغة هذه األزمات عن طرق كثيرة منها تجريدها من الذوق وال 

ما تتداخل مصطلحاته وتتضارب مفاهيم تورا مبيأخذ شكال  املنطقية.ومن البديهات أن تطور العلم
ّ
ه,  كل

وجد في الشواهد املمثلة فيه التوارد, وهذا يقتض ي للدرس البالغي  ويكون تعليمه للناشئين متعذرا كلما 
ُ
ت

راحل  الطلبة في املو  تنقيح املصطلحات وتهذيب املفاهيم للحصول على املخرج من التداخل والتضارب.

  حل , وليس هناك طريق لبالدقة يواجهون مشكالت في فهم البالغة العربيةالوا ملختلفة لم يز التعليمية ا

  املقالة  ا ما تستهدف إليه هذههذو هذه املشكالت إال بتوجيه عناية الباحثين إلى العوامل التي تفرضها. 

دواء التداخل  أن الحاجة تظهر إلى إنهاء أ ومن نتائج البحث  باستعمال املنهج الوصفي والتحليلي. 

  البالغة العربية, وذلك بوضع معجم بالغي يدرس املصطلحي واالضطراب املفاهيمي مقدمة لتجديد 

 املصطلحات البالغية دراسة وافية تحدد مفهوم كّل مصطلح بوضوح دون التداخل. 

Abstract 

Among the deadlock within the arms of Arabic rhetoric is the issue of numerous 

terms connoting a single meaning, and a single term with different connotations, 

especially overlapping among the terms, contradictions among the connotations 

and accidental identity of illustrations. This deadlock can be traced to many 

factors of which stripping off Arabic rhetoric from good literary taste and making 

it subjected to logic and numerous classifications are included. This ugly 

condition necessitates the teaching of Arabic rhetoric to be re-examined and 

refined to create a way out from overlapping and contradictions. Learners from 

various stages face challenges in having proper understanding of Arabic rhetoric 

and there is no means of providing solution except to enlighten the researchers on 

 
1 annahwyalmubarak1@yahoo.com/08034338925 
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factors which led to the challenges. This paper aims to shed light on those factors 

and how to tackle those challenges through descriptive and analytical 

methodologies. Among the findings of this research is putting an end to this 

overlapping and contradictions which will serve as premises for revival of Arabic 

rhetoric, and this can be truly achieved by having separate dictionary of rhetoric 

characterized with comprehensive study on connotation of each term without 

contradictions. 

 املقدمة 

ء بعد فساده  لح الش يص أ. يقال : 1للداللة على خالف الفساد ح( -ل-أخوذة من  )صفكلمة "املصطلح" م

أقامه. إن كلمتي "مصطلح" و" اصطالح" مترادفتان في اللغة العربية, وهما مشتقان من "اصطلح"   أي:

)وجذره صلح( بمعنى اتفق, ألن املصطلح أو االصطالح يدل على اتفاق أصحاب تخصص ما على  

 . 2ير عن مفهوم علمي محدد استخدامه للتعب

هــ( في تعريفها في كتابه " التعريفات" : 819)ت.املصطلح( فقال الجرجاني )أما الداللة العلمية لكلمة 

 3"عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش يء باسم ما, ينقل عن موضعه األول"

اتفاق القوم على وضع الش يء,   هــ( في كتابه الكليات : "االصطلالح هو1094وقال أبو البقاء الكفوي )ت. 

 4ر لبيان املراد" لى معنى آخعنى اللغوي إملراج الش يء عن اوقيل : إخ

( في معجمه "تاج العروس بأنه : "اتفاق طائفة مخصوصة على أمر  1205وعّرفه مرتض ى الزبيدي )ت. 

 5مخصوص".

قوم على تسمية ش يء باسم ما  ومن هذه التعريفات يمكن أن نعّرف كلمة "املصطلح" بأنها عبارة عن اتفاق 

آخر ملناسبة بينهما. فاملصطلحات البالغية هي   غوي إلىاللفظ من معنى ل جينقل من موضعه األول وإخرا

 ما اتفق عليه علماء البالغة أو بعضهم للداللة على مفهوم معين من املفاهيم البالغية. 

 وللمصطلحات أهمية كثيرة منها:  

 ر املعرفة على أسس علمية. )أ(   أنها تعين على استقرا 

لعربية, ألن هذه املصطلحات تعبر عن مفهوم,  ة نصف العلم بالبالغة ايغ )ب( أن فهم املصطلحات البال 

 6واملعرفة مجموعة من املفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظم.

 7مصطلحات دقيقة. )ج( أن املصطلح ضرورة الزمة للمنهج العلمي, إذ ال يستقيم منهج إال إذا ُبني على

 ت العلمية.قدرات العقلية واملهارالا)د(  أنها تمكن املتعلمين من توظيف 

 )ه(  أنها تزيد الرصيد املعجمي للفرد والجماعة عن العلوم والفنون.
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)د( أن توحيد املسائل املتشعبة, وتجميع جزئيات الظواهر بطريقة تجميعية, تسهل الفهم واالستيعاب  

  8مًعا.

 ورهط ت جهود علماء البالغة في نشأة املصطلح البالغي و األول:  املبحث  

القدامى أمثال الفراء وأبي عبيدة واألصمعي بعض املصطلحات البالغية في كتبهم,   لقد استخدم العلماء

وهذه املصطلحات تحمل معانيها العامة في اللغة العربية ال املعاني املحددة في املجال البالغي. وتأسيس 

ي تمثل  كتبه بعض املصطلحات الت يلبالغي يعود إلى القرن الثالث الهجري, فالجاحظ أورد فاملصطلح ا

حجرا أساسيا للمصطلح البالغي بيد أنه  لم يورد هذه املصطلحات لهدف تعليمي بقدر ما كان هدفه  

 9قوميا, يرد عن العرب غائلة الشعوبية ودعاواها, والتي حاولت أن تنال من العرب دون جدوى.

تمثيل, والسجع,  ملساواة, والتشبيه, والاو ن جملة املصطلحات املستخدمة في كتب الجاحظ اإليجاز, مو 

والحذف, واإلطناب, واالقتباس, والكناية, واالزدواج, والتضمين. وهذه املصطلحات لم تحظ بالداللة  

جاز" استعمله  البالغية املحددة, وربما يحمل مصطلح مفهوما متعددا, ولنضرب مثال بمصطلح " اإلي

   10مواضع أخرى.يؤدي معنى "الخطابة" في  الجاحظ أحيانا مرادفا للبيان عموما, وقد

والذين أتوا من بعد الجاحظ من العلماء أمثال ابن قتيبة, وابن املعتز, وقدامة بن جعفر, وأبي هالل  

قهم أو باإلبتكار.  العسكري وغيرهم,أسهموا في تأسيس وتطور املصطلحات البالغية إما باألخذ ممن سب

لشعراء" وناقشها مناقشة أدبية صرفة,  غية في كتابه "الشعر وا ال فابن قتيبة أورد بعض املصطلحات الب

وهو يرى أن التشبيه قد يكون سببا من أسباب جمال البيت الشعري وجودته, كما قال في بعض أبيات  

 : ويستجاد من تشبيهه قوله : 11امرئ القيس

 ف البالي  شح الطير رطبا ويابسا   #     لدى وقرها العناب وال  قلوبكأن                 

الخليفة األديب أورد في كتابه "البديع" جملة من املصطلحات البالغية, بيد أنه قد ُسبق في  وابن املعتز 

تحديدها, لكنه أثبت أن هذه النكت البالغية موجودة عند العرب. ومن املصطلحات الواردة في كتابه   

 12وتجاهل العارف وغيرها. , تيس, واملطابقة, واملذهب الكالمي, واالعتراض, وااللتفاالتجن

وكذلك صاحب "عيار الشعر" ابن طباطبا, سعى في تحديد املصطلح البالغي وتحديده مضامينه أمثال  

سة  "اإلغراق في الوصف, واإلغراق في التشبيه, والتخلص وغيرها. لقد درس ابن طباطبا قضية التشبيه درا

تكون في الصورة أو  ار إلى أن املقارنة قد ش أمستفيضة مفصلة وموسعة بّين فيها مضامين التشبيه, و 

الهيئة أو املعنى أو اللون أو الصوت. لم تحظ قضية التشبيه بالدراسة من العلماء السابقين مثل ما  

ة مرحلة حاسمة يتحول  "فإنه يدخل التأليف البالغي ومعالجة املصطلحات البالغي13درسها ابن طباطبا,
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س املتعمق واملعالجة املوسعة. ومعنى ذلك  والتجميع إلى عملية الدر  فيها املسار من مجرد الرصد والرص

 .14أن الجانب الكمي لم يعد مقصودا أو مهما كما كان عليه الحال من قبل لدى ابن املعتز وثعلب"

ي, فكتابه "نقد الشعر" زاخر باملصطلحات  وما جهود قدامة بن جعفر بقليلة في تطوير املصطلح البالغ

. ذكر نحو عشرين مصطلحا بالغيا, ويتناول كال منها بتعريفه  هجية منسقة واضحة الخطةنمالبالغية على 

وتوضيحه بالنماذج واألمثلة. أورد بعض املصطلحات تحت نعوت جودة الشعر وبعضها تحت نعوت  

رد مصطلحات لم ُيسبق إليها أمثال التثليم, والحشو,  رداءته. وظهر ابتكاره في نعوت الرداءة حيث أو 

 يع, والتناقض, واإلخالل وغيرها. ذنيب, واملبتور, والتخلتلوا

وممن يجدر بالذكر في هذا املجال أبو هالل العسكري, فقد ذكر العديد من املصطلح البالغي في كتابه "  

بلغ خمسة وثالثين لونا, بيد أنه نسب   الصناعتين في صناعة الشعر والنثر" تحت ما سماه "البديع"حيث

  -التطريز –املحاورة  –ورده املتقدمون ستة أنواع وهي التشطير قائال "وزدُت على ما أ ه سستة منها إلى نف

التلطف. وأما املصطلحات الباقية فهي املذكورة لدى سابقيه ولكنه أورده للرد  -االستشهاد -املضاعف

ديع التي  بلت للمحدثين دون القدامى, قال العسكري: " فهذه أنواع اعلى من نسب ابتكار هذه املصطلحا

اية له وال دراية عنده أن املحدثين ابتكروها وأن القدماء لم يعرفوها, وذلك ملا أراد أن يفخم  ادعى من ال رو 

 15املحدثين"

التحديد  عين على ألنها ت ودراستها في كتاب مستقل  املصطلحات جمع ا تطورت العلوم اهتدى العلماء إلىمل

العلماء ما في طاقاتهم  بعض لك بذل من الفنون العلمية. لذ ن فالعلمي وتبين مدلوالت األلفاظ في كل 

لوضع كتب املصطلحات العلمية منهم الفارابي في كتابه "إحصاء العلوم", وابن النديم في ِسفره الجليل  

فه املشهور بــ " التعريفا
َّ
 ت". "الفهرست", والجرجاني في مؤل

ور املنصرمة لم  العصر الراهن. ففي العص  يوللمصطلح والصناعة املعجمية عالقة وثيقة خصوصا ف

تظهر فيها الحاجات التي تدعو إلى الصناعة املعجمية لكل فن من الفنون أو علم من العلوم, 

  في العصر الحديث أما و فاملصطلحات العلمية مبعثرة في ثنايا املعاجم اللغوية ومتفرقة في التراث العلمي, 

تعطي الدالالت املختلفة واملتقاربة تبعا  وليد األلفاظ الجديدة لتو الحاضر الذي يحظى باالنفجار املعرفي 

لحاجة العلم, وتتجاذب فيه العلوم األلفاظ نتيجة التداخل بينها, فقد اقتضت الحاجات إلى الصناعة  

شهد تعالي صيحات العلماء على حركة التجديد  املعجمية املختصة لكل علم أو فن. وهذا العصر الراهن ي

علوم وتتناطح الفنون فيغلب بعضها على بعض ويستطيع الغالب أن  لوم والفنون,وتتالقح العلفي مختلف ا

يجر املغلوب إلى االنقراض أو اإلهمال كما نرى بين علم البالغة وعلم األسلوبية البنيوية, حيث يرى بعض 

تهم على إهمال  الو اغة تقليدية ويجب إبدالها باألسلوبية الحديثة لكن محااملتخصصين أن في البالغة صي
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العربية وإبدالها باءت بفشل, واإلعالن الكاذب عن موتها لم يحدث فجوة فيها ألن البالغة مرتعها   البالغة

 القرآن الكريم. 

نونها الثالثة مع  عها وفبأنوا املصطلحات البالغيةتضمن في وضع كتب ت املحدثين همة البالغيين  فترلم تو   

. ومن  ةس البالغيو التحديد العلمي وفي فهم الدر  نها عشاق البالغة فيد مي فليست بيان دالالتها ومفاهيمها

 هذه الكتب املفيدة:

" للدكتور أحمد مطلوب, جمع فيه ألف ومائة مصطلح,  "معجم املصطلحات البالغية وتطورها)أ(  كتاب 

 شملها.أويعد هذا الِسفر من أجّلِ املعاجم البالغية وأوسعها و ورتبها وفق الحروف الهجائية. 

" للدكتور بدوي طبانة, جمع فيه املؤلف تسعمائة وستة وعشرين  لبالغة العربيةمعجم ا)ب( كتاب "

 .ا(مصطلح926)

ف الكتاب ليكون   "معجم البالغة العربية: نقد ونقض" )ج( كتاب  ِ
ّ
ل
ُ
للدكتور عبده عبد العزيز قلقيلة, أ

( 926ين )ى تسعمائة وستة وعشر عل م جا لكتاب الدكتور بدوي طبانة السابق الذكر. يشتمل املع نقد

 مكررة وزائدة. , منها امصطلح

.  إلغام نوال عكاوي  للدكتورةاملعجم املفصل في علوم البالغة )البديع والبيان واملعاني( )د( كتاب "

 با ترتيبا هجائيا. ( مصطلحا مرت842تضمن املعجم ثمانمائة واثنين وأربعين )

دراسة خمسة مصطلحات  لى عوب. اقتصر فيه أحمد مطل " للدكتور مصطلحات بالغية )ه( كتاب "

 سماها  املصطلحات الكبرى في البالغة وهي : الفصاحة والبالغة , واملعاني, والبيان, والبديع.

   :البالغية عوامل تعدد املصطلحاتاملبحث الثاني :  

تيار األلفاظ وفي  خاك الفردي والجماعي دورا فعاال في تهذيب اللغة و السلو  : يؤديامل النفس يالع  -1

بعضها على بعض حيث تميل النفوس إلى بعض الكلمات وتشمئز من بعض, تستميل النفوس   تفضيل

املصطلحات الحسنة كما تبتعد عن املصطلحات القبيحة. وكذلك التسابق بين البالغيين في إنشاء 

مفاهيمه" ومعنى ذلك   يفصور البالغية أدى إلى تعدد املصطلح البالغي والتداخل املصطلحات أو كشف ال

 16الخبرة في تلك العصور كانت مناط سبق ومنافسة".  أن

: قد ترجع عوامل تعدد املصطلحات إلى الترابط بين الناس في شؤون الحياة وأساليب  ثقافي ل الامالع -2

منشأ   ل في العادات.ففي احتكاك بين العرب والغرب في الثقافةاملعيشة وفي احتكاك بين الثقافتين والتباد

تسرب بعض مصطلحات علم األسلوبية الحديثة إلى البالغة العربية لدى بعض  لبعض املصطلحات حيث

 البالغيين.  
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اإلشتقاق والنحت والترادف من الظواهر اللغوية العاملة في تعدد املصطلحات  ف :مل اللغوي االع -3

ة أخرى بواسطة  غيقاق هو عملية استخراج لفظ من لفظ آخر أو صيغة من صشتفاال البالغية.

في أول نشأته ُعرف بالتجنيس, وسماه قدامة  له تسميات عدة , ف فمصطلح )الجناس(  التصريف.

"املجانس" وسماه الرماني "التجانس", وتعدد هذه املصطلحات ناش ئ من االشتقاق ألنها مشتقة من أصل  

تراض" و"املخالفة"  عاللتفات" من التسميات التي تطلق عليه "االنصراف" و"اال واحد. ومصطلح "ا 

 الترادف.    ناش ئ من ناحيةعدول" و"التحول األسلوبي" فتعدد هذه املصطلحات و"ال

: قد يكون للمصطلح مفهوم معين لدى البالغيين املتقدمين ويكون لدى املتأخرين   العامل التاريخي  -4

 الجديد وبين اللغة  املفهوم للعالقة بين املصطلح  هذا ن مصطلحا آخر لو تأخر مفهوم آخر, فيخترع امل

  هل على مدحخمن ترابط.فمصطلح التفويف عند املتقدمين عبارة عن أن يصف املذكور مما يد يةالعصر 

من صفات الكرم مثال ثم بما يدل على ذمه لكن تقرن بذلك الذم ما يرشد بأنه مدح. وليس هذا ما أراده  

وغير ذلك من  ح والغزل ن شتى من املد اع تيان املتكلم بمإخرون البالغيون, فهو عندهم عبارة عن املتأ

  17.الفنون واألغراض كل فن في جملة من الكالم منفصلة عن أختها مع تساوي الجملة في الوزن

إدراك دقائق معرفة إعجاز القرآن و الرغبة في نشأة البالغة العربية ُيعد من أسباب : العامل الديني  -5

لى هللا عليه وسلم أفصح العرب نطقا ص ,اب النبوي ألن النبي طخوكذلك معرفة البيان الرائع في الأسراره, 

وأبدعهم في البيان, فإعطاء ما تستحق النصوص الدينية من الحرمة يسبب تعدد املصطلحات في الدرس  

ارة عن سؤال املتكلم عما يعلم سؤال  في مصطلح " تجاهل العارف" الذى ُعرف بأنه عبظهر البالغي كما 

فقد  .18ين املتناسبين أحدثت عنده التباس املشبه باملشبه بهلتشبيه الواقع بأن شدة ا لم, ليوهممن ال يع

عدل السكاكي عن تسميته " تجاهل العارف" وسماه "سوق املعلوم مساق غيره" تأدبا مع أساليب القرآن  

ل  ه اعض البالغيين على الخطاب البشري من هذا النوع "تجلق بوأط 19 الكريم وتنزيها هلل عز وجل.

 الخطاب اإللهي فهو " سوق املعلوم مساق غيره". املعارف" وما جاء في 

ومنها مصطلح التضمين الذي هو إدراج املتكلم كالم غيره في خطابه, فإن كان الكالم املأخوذ من القرآن  

  ا امتاز به القرآن من خصائص في اللفظ واملعنى ليس لهاالكريم والحديث النبوي فيسمى "االقتباس" مل

فاآلخذ منهما في   وملا في البيان النبوي من البالغات الرائعة ال يدانيها بالغات البشر., 20 مثيل في كالم الناس 

كالمه مستفيد بما اقتبسه حتما, وإن كان األخذ من غير الوحيين )القرآن والحديث( فهو التضمين, سواء  

 اد منه اآلخذ أو لم يستفد. استف
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 بالغي ح الطلصصناعة املاملبحث الثالث : 

الدراسات العربية عدة مترادفات للداللة على دراسة املصطلحات وتوثيقها, مثل علم  تستخدم في 

املصطلح وصناعة املصطلح, وأما الدراسة الغربية فهي تفرق بين االسمين, فاألول )علم املصطلح( هو  

ح( هو  الثاني )صناعة املصطلو  ة,ث في العالقة بين املفاهيم العلمية واملصطلحات اللغويالعلم الذي يبح

العمل الذي ينصب على توثيق املصطلحات, وتوثيق مصادرها واملعلومات املتعلقة بها, ونشرها في شكل  

 21معاجم مختصة, إلكترونية أو ورقية"

 في ثالثة:أوجهه  دتكن توليد املصطلح البالغي من وجه واحد بل تعديلم 

هو اللغة العربية ألن البالغة تفرعت   بالغية نشأتها العامةالت الوجه األول الذي أخذت منه املصطلحا

من اللغة . لقد انتقلت املصطلحات من األصل إلى الفرع انتقاال مباشرا لكون األولى عمدة للثانية, ومن  

 هذه املصطلحات االلتفات والبالغة والفصاحة والبيان. 

            الشاعر وإنشاده لقوله صلي عن التفاتات جريرو امللقد أفادنا التراث اللغوي أن األصمعي سأل أبا إسحاق 

 أتنس ى إذ توّدعنا سليمي    #     بعود بشامة سقي الغمام 

شعره, إذ  )أما تراه مقبال على  :االلتفات بقولهببّين له السائل أن املراد  اوعند ما لم يحر أبو إسحاق جواب

م معروف منذ القرن الثاني  صطلح قديلتفات من االية أ. تفيد هذه الروا22ام فدعا له( التفت إلى بش

لعل ابن املعتز أول من أدخله في املصطلح البالغي حين ضّمنه في  و الهجري قبل نشأ ة البالغة وتقنينها. 

خبار, وعن اإلخبار إلى املخاطبة وما  محاسن الكالم, وعرفه بأنه: "انصراف املتكلم عن املخاطبة إلى اإل 

 .23.يكون فيه إلى معنى آخر" االنصراف عن معنىفات  اللتيشبه ذلك, ومن ا 

ومن املصطلحات التي انتقلت إلى البالغة عن طريق الدراسات اللغوية مصطلح " الفصاحة". وهي ترادف  

للغوي للفصاحة الذي هو البيان  السليقة وامللكة في الدراسات اللغوية, إذ هناك صلة بين املفهوم ا

يقع في نفس املتلقي موققعا حسنا. وفي   ىة في القول حت ه الذي هو اإلجادغي ل لبالوالوضوح وبين املفهوم ا

 , 24ومية بينهما هالفصاحة انكشفت الصلة املفو تعريف املعجميين أمثال الزبيدي وابن منظور للسليقة 

اها اللغوي  هللا وحديث الرسول األعظم ال يخرج عن معنقال أحمد مطلوب:"ولفظة الفصاحة في كتاب 

دخلت هذه اللفظة في الدراسات البالغية والنقدية ارتبطت بالبالغة, وأصبح  لبيان, وحين ر والظهو هو او 

 .25البالغيون ال يفرقون بينهما في املرحلة األولى من التأليف"

ها بالعلوم األخرى أمثال املنطق وعلم األصول,  والوجه الثاني الذي أخذت البالغة مصطلحاته منه هو تأثر 

ر  الفلسفة وغيرها. و , و المكوعلم ال
ّ
من البديهيات أن االحنكاك بين الشيئين أو األشياء يفض ي إلى التأث

.  ذه العلومفالبالغة العربية تأثرت بهذه العلوم فتسرب إليها بعض املصطلحات املختصة به ,بعضها ببعض



شاكليت  عبد احلكمي عبد الرمحن   ا املصطلحية البالغية تطورها وا 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رابع، ال   العدد ديدة(  )سلسةل ج  جمةل ادلراسات العربية   " مالم"

274 
 

و"املسند  , صل" "الفصل والو :علم النحو أمثالح "التصور والتصديق" وفي وفي املنطق أمثال مصطل 

ومن علم الكالم   , و"التعريف والتنكير", و"التضمين",و"التقديم والتأخير",و"الخبر واإلنشاء",ه"واملسند إلي

ن  مو  و"العموم ولخصوص.,"اإلطالق والتقييد" :و"املجاز".ومن علم األصول أمثال," املذهب الكالمي":أمثال

 ملعاظلة".و"ا ,و"التصريع", حشو"و"ال ,و"اإلرصاد", و"التوشيح" ,"التأسيس":العروض أمثال

حسب اختالف   ما نبع من البالغة نفسها على أيدي علمائهاهو والوجه الثالث للمصطلحات البالغية 

جادت بها  وما لف لفهما. هذه املصطلحات  و"علم البديع",ومن هذه املصطلحات "علم املعاني" أذواقهم,

 أفكار علماء البالغة. 

 صطلحات البالغية ملية ا إشكالاملبحث الرابع : 

حتى ال   ,الثالثة املذكورة آنًفا إشكاليات تغلق دون الطلبة والدارسين باب الفهم وجه د نتج من  هذه األ لق

في  زمات .  والحْت هذه األ ابعض وتعددهفي يتيسر لهم التمييز بين بعض املصطلحات لتداخل بعضها 

 تالية: ال  وجهاتات في الكالياإلش املؤلفات البالغية القديمة والحديثة,وتحددْت هذه  

 الوجهة األولى: تداخل املصطلحات بين الفنون البالغية الثالثة )املعاني والبيان والبديع( 

 املصطلحات للمفهوم الواحد.  تعددالوجهة الثانية: 

 حد. لمصطلح الوالاملفاهيم  تعددالوجهة الثالثة: 

 : اإلفراط في  تفريع املصطلحات. رابعةالوجهة ال

 لموضوعات البالغية. ليم واإلفراط في التنويع : كثرة التقسالخامسة  هةوجال

 الوجهة السادسة: عدم املناسبة املقامية في املصطلح. 

يجدر بنا أن نوفي هذه الوجهات بيانا وتفصيال لتتسنى اإلشارة إلى املشكالت النابعة من تداخل  

 :املصطلحات البالغية خالل  التصنيف الثالثي للبالغة

. وهذا التداخل ناش ئ من تباين وجهات  الفنون البالغية الثالثة بين صطلحاتتداخل امل :ألولى ة ا وجهلا

ظهرت هذه األزمة بظهور فكرة   املصطلح البالغي أو  تعدد الصور الواقعة في املصطلح.  فيالنظر البالغيين 

موضعها  الغيون في لف الباخت التي ومن املصطلحات تقسيمها إلى املعاني والبيان والبديع. ثلوث البالغة و 

 بين الفنون البالغية الثالثة )املعاني والبيان والبديع( ما يأتي: 

مثله في تلك الصفة مبالغة   خُر آ أمر   من أمر ذي صفة أن ينتزعللتجريد صورتان, األولى هي  :التجريد -1

  . فقد حصل انتزاع من "حميمي من فالن صديق ل"كقولك:  ,خرتلك الصفة في األمر اآل  فيها وذلك لكمال

, املنتزع منه. ومثال آخر  آخر مثله في الصداقة, وذلك للداللة على كمال الصفة في فالن هذا  افالن شخص 



شاكليت  عبد احلكمي عبد الرمحن   ا املصطلحية البالغية تطورها وا 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021  رابع، ال   العدد ديدة(  )سلسةل ج  جمةل ادلراسات العربية   " مالم"

275 
 

شبه صورة  قولك عن رجل شجاع : "إذا رأيته رأيت منه األسَد" أي إذا رأيته فكأنما يتجرد أمامك صورة ت

 ة من التجريد. لصور ذه اومن الواضح وجود التشبيه الضمني في ه األسد.

 كذلك كأنه كأنه يخاطب شخصا آخر, وهو في هذه الحالةو لصورة الثانية هي مخاطبة اإلنسان نفسه وا

 الشاعر: مثل قول  , يحادثه محادثة الغيرو  , ويتوجه إليه الكالم,يجرد من نفسه مخاطبا

 #    تنس السالح وتعرف جبهة األسد   غيري بناظرة    إن تلقني ال ترى 

 26م )تلقني, غيري( إلى الغيبة )تعرف جبهة األسد(ت الشاعر من التكللتف ث ايح

في هذا املصطلح خالف بين البالغيين, هل هو من مباحث البديع أو البيان؟ فشيخ البالغيين عبد القاهر  

أن  تض ي لصورة األولى. يقول الجرجاني: "القياس يقبااعتبارا  هباب التشبيمن  اهالجرجاني وابن األثير عّد 

إنه تشبيه على حد املبالغة" ويراه ابن األثير أن ما كان على هذه الصورة من قبيل"    قال في هذا الضربي

 27., إذ يحسن تقدير أداة التشبيه فيهالتشبيه مضمر األداة"

هذا   أ ذلك عده بعض البالغيين من مباحث املعاني. ومنشوأما الصورة الثانية للتجريد فتفيد االلتفات, ل

من الذوق واإلحساس وإخضاعها تحت منطق التقسيم والتفريع. فالذين  تجريد البالعة هو فال الخت ا

 وقعوا في هذه الحيرة هم البالغيون الذين أجازوا  التصنيف الثالثي للبالغة العربية.

 قول الخنساء: ارة يتم املعنى من دونها مثل: هو ختم الكالم  بلفظ أو عباإليغال   -2

 كأنه علم في رأسه نار  ة به     #    دااله تأتم وإن صخرا ل

 يد معنى املبالغة.ف بها الشاعرة لتحقيق القافية ولت تفعبارة )في رأسه نار( تتم الجملة دونها, وإنما أت

برين". فلفظ "مدبرين" استعمل إيغاال ألن  ومثاله في النثر قوله تعالى: "وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مد

 28فظ. وذكرها يفيد الفاصلة لآلية كما يفيد املبالغة.ون ذكر هذا اللبداها معن  الجملة قد تم

فأما   ؟يةعوقد وقع الخالف بين البالغيين هل يندرج اإليغال تحت مباحث علم املعاني أم املباحث البدي

ين  ما الذأو , 29افيةاصا يعدونه مبحثا بديعيا وقوعه غالبا في القالذين يرون وجوده في الكالم املنظوم خ

ـــــــ"  عّدوهو  ,إفادته للمعنى الزائد في الكالم اعتباربعلم املعاني فذلك  يرونه من مباحث من اإلطناب إيغاال لـ

أن الشعر إذا استكمل بيته بتمامه أتي بقافية تفيد معنى زائدا, فكأنه قد أوغل في الفكر حتى  

 . 30استخرجها"

قها باإلسنادعض البالغيين من مباحث عب: هذا ظاهرة بالغية عدها  االلتفات  -3
ّ
, 31.لم املعاني لتعل

ألنها   كيباحث علم املعاني تارة ومن املباحث البديعية تارة أخرى منهم السكاموعدها البعض اآلخر من  

ستعمل للتفنن في الكالم
ُ
 32.ت

  33أفاد وأجاد.  اريطة الدرس البالغي فأتي بمي بيان موقع االلتفات في خلقد خاض الدكتور حسن طبل ف
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: لقد  وقع من البالغيين املتأخرين و املحدثين اضطراب في أي فن من الفنون البالغية  وب الحكيم أسل  -4

يالئم بالغية ضربْي أسلوب الحكيم, بعضم وضعه تحت علم املعاني لكونه نوعا من خروج الكالم عن  

والدكتور  , 35ور محمد أبو موس ىدكتل, وا34من هؤالء البالغيين لخطيب القزوينيو  , ض ي الظاهرمقت

, وبعضهم من عّده من البديعيات لكونه 37, والدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود36الوصيف هالل الوصيف

ن الخطاب , ومن هؤالء الدكتور الدكتور وليد إبراهيم قصا , وابن  38بمبنيا على الحكمة  التي تحّسِ

 وغيرهما. 39عبدهللا أحمد شعيب 

 بلفظة أو جملة معترضة لير   تعريفه هو رجوع املتكلم :االعتراض -5
ً

ع بها ما قد يتوهم. عّده  فإلى ما قاله أوال

 .املعاني  في مسائل علم السكاكي من األلوان البديعية بينما ذكره الخطيب القزويني

  ن عّدهما البالغيو طلحات البديع مثل االقتباس والتضمين, وقد يقع التداخل في فن واحد, وخاصة مص 

قد نجد منهم من يرى أن ليس لهما عالقة باللفظ بل إن أثرهما في املعنى وحده,  للفظية, و من املحسنات ا

منهم الدكتور إبراهيم القصاب. وكذلك مصطلح "التفويف" أدرجه بعض البالغيون تحت املحسنات  

 م من املحسنات املعنوية.  املعنوية بينما ذكره بعضه

رفية واملنهجية, واآلن اقتضت الحاجة إلى إهمال  يم الثالثي إشكالية املعس لقد عانت البالغة بسبب التق

هذا التقسيم الثالثي ونبذ النظرة التضمنية بين البديع والبالغة وهي نظرة تقوم على أن البديع قسم في  

مترادفان   رادفية بين البديع والبالغة, وهي نظرة تقوم على أنهماالبالغة. لو أرجع الدارسون إلى النظرة الت

من هذه اإلشكالية, ولستثمر الدرس البالغي في تحليل الخطاب القرآني وبيان إعجازه   لتخلصت البالغة

 وأساليبه. 

 : مظاهرها  منو . ات للمفهوم الواحدتعدد املصطلح : الوجهة الثانية

واستقر  ظهر هذا املصطلح  40وضده في الكالم نظما أو شعرا. يء:  وهو الجمع بين الش  مفهوم الطباق -1

عدة وصار لهذا املفهوم  في البديع عنده,  ابن املعتز الذي جعله تالث الفنون الخمسة املذكورةعلى يد 

, وذكره  42", وسماه ابن قدامة "التكافؤ41تسميات على أيدي علماء البالغة. سماه ثعلب "مجاورة األضداد 

. وأما املصطلح الشائع هو 44التطبيق"ي والعلوي باسم "كما ذكره الجرجان 43السيوطي باسم "املقاسمة" 

 "الطباق".

انتهت البالغة إلى إطالق   . الذى هو نقل الكالم من أسلوب إلى أسلوب آخرمفهوم االلتفات  -2

راف", وسماه ابن رشيق القيرواني  ما سماه أسامة بن منقذ "االنص منها  عليه  املصطلحات الكثيرة

ذكره  , والعدول, و بن جني وابن األثير باسم "شجاعة العربية"هب ", كما ذكره ا"االعتراض", وسماه ابن و 

 45, وخطاب التلون.ظاهر اللفظ معناه" لفةخامابن قتيبة بــــ"
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, وسماه  46تجانس", ذكره الرماني "ال: أصبح له في التراث البالغي عدة مصطلحاتمفهوم الجناس -3

 47.التعطف, واملطابقةو  قدامة "املجانس"

. له عدة  48الذي هو الجمع بين أمرين متناسبين أو أمور متناسبة بغير التضاد النظير مفهوم مراعاة  -4

 مصطلحات منها التناسب, واالئتالف, والتوفيق, والتلفيق, واملؤاخذة بين املعاني.

, وإنك تعرفه حقيقة, لقوة شبه حصلت يء نفسك بعدم معرفة ش  : هو إبهامك مفهوم تجاهل العارف -5

سوق املعلوم مساق غيره, وإرخاء العنان, وسماه  50السكاكي له مصطلحات كثيرة: سماهو   49بين املشبهين.

 . , وإخراج الكالم مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة51ابن األصبع اإلعنات

هو أجدر أن   اهو أولى باإلعمال وم احات دون أي تقرير ملراث البالغي هذا الكم من املصطلتشاع في ال

 الستعمالي. عرض إلى الفناء اي

. أي كون املصطلح الواحد ذا مفاهيم كثيرة لدى  للمصطلح الواحد تعّدد املفاهيم :الوجهة الثالثة

ة  من غيره. تندرج تحت هذا مصطلحات عّد  ى البالغيين, وتمسك كل بالغي بمفهومه ألنه رآه أشمل معن

 منها. 

نظرهم في هذا اللون البديعي. يرى  تبعا لتعدد وجهة  : تعددت مفاهيم الطباق بين البالغيينالطباق . 1

اتحاد  " رقدامة بن جعف  اهبينما ير , 52"الجمع بين الكلمات ذات املعنى املتضاد"بــــالطباق  علماء البالغة

    53اختالفهما في املعنى" وسماه التكافؤ".و كلمتين في اللفظ 

ه لفظة من بيت أو جملة مفيدة  ضمن املتكلم كالم: أصبحت له مفاهيم عديدة: منها " أن ي لتضمين.  ا2

منه, أو جزءا عروضيا أو ما زاد على ذلك, بشرط أال يبلغ املقدار املضمن  نصف بيت يشير إلى ذلك البيت  

أو   اار النبوية في الكالم شعرا أو نثرا, جزءخب , ومنها أن يضمن اآليات واأل 54أو إلى القصيدة التي البيت منها" 

 .56فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه"نها " حصول معنى وم, 55 كليا

ومن أصحاب  , 57"أن نذكر في الكالم ألوانا من األصباغ تدل على املدح والذم: ومن مفاهيمه: "التدبيج. 3

غزل ومنها "عبارة عن إتيان املتكلم بمعان شتى من املدح أو ال. 58هذا املفهوم: الزملكاني وابن حمزة العلوي 

ن الفنون واألغراض, كل فن في جملة من الكالم منفصلة من أختها بالتجميع غالبا مع  أو غير ذلك م

, 59تساوي الجمل املركبة في الوزن. ويكون بالجمل الطويلة واملتوسطة والقصيرة" ومن أصحابه: املصري 

بعضه من  اس التفويف ....فوقال الخطيب القزويني: " وأما ما يسميه بعض الن .60يدانيوعبد الرحمن امل

 61مراعاة النظير وبعضه من املطابقة.

, فينبغي  62ومما ال يشوبه ريب أن الدراسات املعاصرة ورثت إشكالية الكم الهائل من املصطلحات

ن على أن املصطلح "ال بد أن يكون بداللة  للبالغيين املعاصرين أن يحاولوا على احترام إجماع املصطلحي 
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, فيتم التقرير على أّي مصطلح أجدر باإلعمال, وأّيه أجدر  63احد"داخل التخصص الو  واضحة وواحدة في

 باإلهمال.

: يعتاد البالغيون على كثرة   ل لكل فرعاإلفراط في التفريع وجعل مصطلح مستق : الوجهة الرابعة 

 ير هذه الفروع مصطلحات مستقلة. فمثال: التفريع لبعض املصطلحات, وتص 

هو أن املطابقة ال تكون إال   ابلة(, والفرق بين هذين املصطلحينتفرع منه )املق ( )الطباق(  مصطلح1)

وكذلك املطابقة ال تكون إال باألضداد,   ,بالجمع بين الضدين, واملقابلة تكون غالبا بجمع بين أربعة أضداد

نا مستقال  لذلك اختلف البالغيون في املقابلة, فبعضهم جعلها ف ضداد,واملقابلة باألضداد وغير األ 

 64عّدها من الطباق. وبعضهم

الذي هو تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد أو على حرفين متقاربين  )السجع( (  مصطلح 2)

هذا التفريع هي أن  .  تفّرع من السجع  )التصريع( وصار الفرع مصطلحا مستقال, وعلة 65أو حروف متقاربة

اكي والخطيب القزويني وشراح التلخيص, وما  الشعر, منهم السكبعض البالغين رأى السجع في النثر دون 

 .  وقع في الشعر من اتفاق الفاصلتين فهو تصريع 

الذي هو أن تكون ألفاظ الفواصل من الكالم املنثور متساوية في أوزانها, وأن يكون  )املوازنة( ( مصطلح 3)

. اشتق هذا  66جعهي أحد أنواع الس البيت الشعري وعجزه متساويي األلفاظ وزنا... واملوازنة  صدر

املصطلح من السجع وجعله البالغيون فنا مستقال. والفرق بينهما أن في السجع تساوي الفاصلتين في  

مختلفتان في التقفية.  الحرف األخير أي في التقفية, وفي املوازنة تساوي أو توازي الفقرتين في الوزن لكنهما 

سجع في املعادلة دون املماثلة ألن في السجع اعتداال  من الكالم أخو اللذلك قال ابن األثير: "وهذا النوع 

وزيادة على االعتدال, وهي ثماثل أجزاء الفواصل لورودها على حرف واحد, وأما املوازنة ففيها اعتدال  

ا : كل سجع موازنة , وليس كل موازنة سجعا, وعلى هاملوجود في السجع, وال تماثل في فواصلها, في
ً
ذا  قال إذ

 .67املوازنة"  فالسجع أخص من

السجع لزالت  من أقسامو"املوازنة"و"التصريع" ,الطباق  ضربا من ضروب البالغيون  املقابلة جعللو 

 نمحى االضطراب في السجع. لإشكالية املقابلة و 

 68يه البالغيون السابقون.فهو عند السبكي مغاير ملا عل التفويف( 4)

 للمصطلح  لتقسيم والتنويع اإلسراف في ا الوجهة الخامسة : 

ومما ُيحدث اإلشكاليات في املصطلحات  هو التقسيمات الكثيرة والتنويعات املتعددة لبعض األلوان  

  ى إل  البالغة, خصوصا في املصطلحات البديعية. فمثال مصطلح "الجناس", تصل أقسامه عند البالغيين
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ناس املحرف, والجناس  جناس التام, والجال : وحصره أحمد الهنداوي في تسعة أقسام  69خمسين ونيف.

 . 70 الناقص, والجناس املصحف, والجناس املضارع, والجناس املقلوب

كثيرة تحت ِقْسَميه" تقابل التضاد التام اللفظي, تقابل التضاد  لتقابل" وله تنويعاتاوكذلك مصطلح "

, ومن تفريعاته تقابل ملتنافي والتماثل نوي, تقابل التضاد غير التام, وله ملحقات وهي املتدرج واالتام املع

 .71التناقض الخبري, والتقابل التناقض اإلنشائي

ل البالغيون طاقاتهم على التقليل من التقسيمات املفرطة والتفريعات الكثيرة التي  
ّ
ومن األجدر أن ال يعط

مثلة  ثرة الشواهد واأل غي وتجرده من الذوق والحاسة, وأن يحاولوا على االتيان بكتذهب بلباب الدرس البال

البالغية في كل موضوع ليسهل على الطلبة فهم البالغة ويشد عضدهم في ملك الذوق العاطفي الذي يعين  

 على إدراك الفرق بين الحسن واألحسن, وبين الفائق واملمتاز من العبارات.  

صطلح  مية أن يكون  املاملناسبة املقامية في املصطلح. يعني عدم املناسبة املقا عدم  الوجهة السادسة: 

الذي يرتبط ببديع القرآن خاصة غير الئق بأن يوصف بخطاب القرآن في جالله وعظمته, أي يتنافي مع  

أساليب النظم القرآني  . وإذا انتفى هذا الشرط في مصطلح ما, فال قيمة له مهما حظي باإلتصاف  

ألصل, وما يراد بعده آن, ألن هذا هو اشروط األخرى , ومهما كانت داللته صحيحة في غير خطاب القر بال

  72مجرد فروع, وإذا فسد األصل, فسدت تبعا لذلك فروعه.

ومن املصطلحات التي ال تليق بأن توصف بالخطاب القرآني املذهب الكالمي, وتجاهل العارف, واالقتدار,  

  زركش ي على من وصف فراط في الصفة, وغيرها. لذلك اعترض اإلمام بدر الدين ال والغزل والتشبيب, واإل 

فواصل القرآن بالسجع, حيث قال: "ويمتنع استعمال القافية في كالم هللا, ألن الشرع ملا سلب عنه الشعر  

ن ال  سلب القافية أيضا عنه ألنها منه, وخاصة به في االصطالح. وكما يمتنع استعمال القافية في القرآ

  73عداه"تطلق الفاصلة في الشعر ألنها صفة لكتاب هللا فال تت

لح "تجاهل العارف" الذي اعتبره البالغيون من بالغة الكالم العربي, عدل بعض البالغيين عن  وإن مصط

تسميته بذلك. لقد أتى العلوي اليمني بتعريف واضح لهذا املصطلح حيث يقول فيه: "وهو أن تسأل عن  

كورين, وهو  هة عرضت بين املذوهما أنك ال تعرفه, وأنه ممن خالجك فيه الشك والريبة وشبش يء تعلمه م

 74مقصد من مقاصد االستعارة يبلغ به الكالم الذروة العليا"

اعتبر ابن املعتز هذا املصطلح من محاسن الكالم لكنه لم يورد له شاهد من القرآن الكريم. وعدل  

نه يعلم ف" ولجأ إلى تسمية مناسبة وهي "سوق املعلوم مساق غيره" أل السكاكي عن تسميته "تجاهل العار 

ا اللون في أساليب القرآن الكريم,مثل قوله تعالى "وما تلك بيمينك يا موس ى, قال هي عصاي أتوكأ  ورود هذ
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ها  عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى" وإنما آثر السكاكي تسمية "سوق املعلوم مساق غيره" تنزي

  عّز وجّل. لعظمة القرآن وجاللته من النقص والعيب, وتأدبا مع هللا 

الحلول لهذه املشكلة إزاحة مصطلحات لها حموالت بشرية وعدم إطالقها على القرآن في تحليل  ومن

أساليبه وبيان إعجازه. وكذلك اختراع لكل لون من األلوان البالغية مصطلح مناسب إطالقه على أساليب  

 روائع الكالم العربي.القرآن و 

 الخاتمة:  

لتي تعانيها املصطلحات البالغية عبر املراحل املختلفة التي مرت  ن حجم املشكلة اوبعد الجولة السريعة تبيّ 

على البالغة وال سيما الدراسات املعاصرة للبالغة, وينبغي للبالغيين القيام بالحلول الحاسمة لهذه  

 لتي توصل إليها: املشكلة. يمكن تلخيص أهم النتائج ا

 غية.املصطلحات البال ( أن هناك عوامل كثيرة أفضت إلى تعدد 1)

 ( أن أوجه توليد املصطلحات البالغية يتعلق بتأثرها بالعلوم اآلخرى.2)

( في املصطلحات البالغية إشكاليات توقع الدارسين في حيرة من فهمها وتفريق بعضها من بعض ألجل  3)

 التضارب بين املفاهيم. التداخل  بين املصطلحات و 

ي واالضطراب املفاهيمي مقدمة لتجديد البالغة  التداخل املصطلح( تظهر الحاجة إلى إنهاء أدواء 4)

العربية. وذلك بوضع معجم بالغي يدرس املصطلحات البالغية دراسة وافية تحدد مفهوم كل مصطلح  

 بالوضوح

صر املصطلحات البالغية وتجريدها من التداخل  ويوص ي الباحث املجامع اللغوية أن تأخذ على عاتقها ح 

 لطلبة والدارسين تلقي الدرس البالغي بكل يسر في الفهم والذوق والتطبيق.  فاهيمي ليتسنى لوالتضارب امل

 الهوامش : 

 .107, ص 2( معجم مقاييس اللغة, دار الكتب العلمية, بيروت, ج2008( أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي )1)

ان ناشرون, بيروت, ص ملية, مكتبة لبن ( علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته الع2019القاسمي ) ( د. علي2)

300 . 

 .34( التعريفات, مكتبة تالقرآن, القاهرة, ص 2003( الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني )3)

سسة الرسالة ناشرون, ( الكليات: معجم في املصطلحات والفروق اللغوية, مؤ 1998( أبو البقاء الكفوي )4)

 .559بيروت, ص 

من جواهر القاموس, مكتبة حكومة, الكويت, ت. عبد العزيز مطر, ص  ( تاج العروس1994( مرتض ى الزبيدي )5)

290 . 

 .303(  د. علي القاسمي : املرجع السابق, ص 6)
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 .303( د. علي القاسمي: املرجع السابق, ص 7)

 . 103, ص 1طلعربية دراسة تطبيقية, مكتبة األنجلو املصرية, القاهرة, ( د. أحمد حسنين )د.ت( األسلوبية ا8)

 .107د. أحمد حسنين: املرجع نفسه, ص ( 9)

 .210, ص 1( الجاحظ)د.ت( البيان والتبيين , مكتبة الخانجي, القاهرة, ج 10)

 .42, ص 1( مختار الشعر الجاهلي, املكتبة الشعبية, ج1966( مصطفى السقا )11)

, ص 1. عرفان مطرجي, طكتب الثقافية, ت( كتاب البديع, مؤسسة ال 2012العباس عبد هللا بن املعتز )( أبو 12)

12. 

( عيار الشعر, دار الكتب العلمية, بيروت, ت. عباس عبد الستار, ص 2005( محمد أحمد بن طباطبا العلوي )13)

23. 

 .126, ص 1كتبة األنجلو املصرية, القاهرة, ط( د. أحمد حسنين )د.ت( األسلوبية العربية دراسة تطبيقية, م14)

كتاب الصناعتين, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, ت. علي محمد البجاوي  ل العسكري )د.ت(( أبو هال15)

 .267ومحمد الفضل إبراهيم, ص 

 .132, ص 1, ط( د. أحمد حسنين )د.ت( األسلوبية العربية دراسة تطبيقية, مكتبة األنجلو املصرية, القاهرة16)

 .324, ص 2مطبعة املجمع العلمي, العراق, جالغية وتطورها, ( معجم املصطلحات الب1983( أحمد مطلوب )17)

 .399( بحوث منهجية في علوم البالغة العربية, دار ابن حزم, بيروت, ص 2008( ابن عبد هللا أحمد شعيب )18)

 360دار الكتب العلمية, بيروت, ص ( مفتاح العلوم, 1987(  يوسف بن علي السكاكي, )19)

 .164من املعاني واأللفاظ, مكتبة وهبة, القاهرة, ص  ( البديع2002ي )( عبد العظيم املطعن20)

( علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت, ص 2019( د. علي القاسمي )21)

302 . 

 طالئع, القاهرة,( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, دار ال2006واني )( أبو علي الحسن بن رشيق القير22)

 .210, ص 1ت. محمد محي الدين عبد الحميد, ج

, ص 1( كتاب البديع, مؤسسة الكتب الثقافية, ت. عرفان مطرجي, ط2012( أبو العباس عبد هللا بن املعتز )23)

73. 

 لنحاة العرب القدماء واملحدثين.( أ.د. محمد العباس, مفهوم الفصاحة عند ا24)

 .110, ص 3البالغية وتطورها, مطبعة املجمع العلمي, العراق, جمعجم املصطلحات ( 1983( أحمد مطلوب )25)

 .361( بحوث منهجية في علوم البالغة العربية, دار ابن حزم, بيروت, ص 2008( ابن عبد هللا أحمد شعيب )26)

 دالئل اإلعجاز, دار املدني, جدة, ت. أحمد محمود شاكر, ص ( عبد القاهر الجرجاني )د.ت(27)

 .361( بحوث منهجية في علوم البالغة العربية, دار ابن حزم, بيروت, ص 2008 أحمد شعيب )( ابن عبد هللا28)

 .360( ابن عبد هللا أحمد شعيب: املرجع نفسه, ص 29)

 .327( ابن عبد هللا أحمد شعيب: املرجع نفسه, ص 30)
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والتوزيع, القاهرة, ت. عبد املختار للنشر  ( اإليضاح في علوم البالغة, مؤسسة2004الخطيب القزويني ) (31)

 .79الحميد هنداوي, ص 

 .350( مفتاح العلوم, دار الكتب العلمية, بيروت, ص 1987(  يوسف بن علي السكاكي, )32)

 .29-27دار الفكر العربي, القاهرة, ص  ( أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية,1999( دز حسن طبل, )33)

ضاح في علوم البالغة, مؤسسة املختار للنشر والتوزيع, القاهرة, ت. عبد ( اإلي 2004يني )( الخطيب القزو 34)

 .84الحميد هنداوي, ص 

 .306( خصائص التراكيب, مكتبة وهبة, القاهرة, ص 2017( د. محمد محمد أبو موس ى )35)

مكتبة وهبة, ي علم املعاني, ( ألوان من تاريخ البالغة وفن علم املعان 2016ف إبراهيم )( لوصيف هالل الوصي36)

 .570القاهرة, ص 

 .214( علم املعاني, مؤسسة املختار للنشر والتوزيع, القاهرة, ص 2004( د. بسيوني عبد الفتاح فيود )37)

 .103, بيروت, ص ( علم البديع, دار الفكر املعاصر2014( د. وليد إبراهيم قصاب )38)

 .396م البالغة العربية, دار ابن حزم, بيروت, ص ث منهجية في علو ( بحو 2008( ابن عبد هللا أحمد شعيب )39)

 .112( علم البديع, مؤسسة املختار للنشر والتوزيع, القاهرة, ص 2004( د. بسيوني عبد الفتاح فيود )40)

 .62, ص 1القاهرة, د. رمضان عبد التواب, ط ( قواعد الشعر, ت. دار املعرفة,1966( ثعلب )41)

د الشعر, املكتبة األزهرية للتراث, القاهرة, ت. محمد عبد املنعم, ص خفاجي, ( نق2006جعفر ) ( قدامة بن42)

127 . 

 . 105( شرح عقود الجمان, القاهرة, ص 1939(عبد الرحمن السيوطي )43)

 ,2تضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز, القاهرة, ج( الطراز امل1914( يحي بن حمزة العلوي اليمني )44)

 .378-377ص 

 .12, ص 1( أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية, دار السالم, القاهرة, ط2010( د. حسن طبل )45)

 .55( الرماني )د.ت( النكت في إعجاز القرآن, دار املعارف, مصر. ص 46)

م, ص خفاجي, ر, املكتبة األزهرية للتراث, القاهرة, ت. محمد عبد املنع( نقد الشع2006( قدامة بن جعفر )47)

139 . 

 .130( علم البديع, مؤسسة املختار للنشر والتوزيع, القاهرة, ص 2004( د. بسيوني عبد الفتاح فيود )48)

 .75( عبد العظيم املطعني: املرجع السابق, ص 49)

 وم, دار الكتب العلمية, بيروت, ص ( مفتاح العل 1987( يوسف بن علي السكاكي, )50)

 535لتحبير في صناعة الشعر وبيان إلعجاز القرأن, إحياء التراث, ص ي )د.ت( تحرير ا( ابن األصبع املصر 51)

 .7( عبد العظيم إبراهيم املطعني : املرجع السابق, ص 52)

ت. محمد عبد املنعم, ص خفاجي,  ( نقد الشعر, املكتبة األزهرية للتراث, القاهرة,2006( قدامة بن جعفر )53)

127 . 
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نقد الشعر, مطبعة مصطفى الحلبي, ت. د. أحمد أحمد بدوي ود. حامد  )د.ت( البديع في( أسامة بن منقذ 54)

 .36عبد املجيد, ص

 .323, ص 2( املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, املكتبة العصرية, بيروت, ج1995( ضياء الدين ابن األثير )55)

 52( الرماني, النكت في إعجاز القرآن, دار املعارف, مصر ص 56)

( الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز, املكتبة 1914مزة العلوي اليمني )( يحي بن ح57)

 .44,  ص 3العصرية, بيروت, ت. عبد الحميد هنداوي, ج

 44( تحي بن حمزة العلوي اليمني : املرجع نفسه, ص 58)

 532لقرأن, إحياء التراث, ص وبيان إلعجاز ا ( ابن األصبع املصري )د.ت( تحرير التحبير في صناعة الشعر59)

, ص 2( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها, دار القلم, دمشق, ج1966( عبد الرحمن حبنكه امليداني )60)

529 . 

 .291( الخطيب القزويني: املرجع السابق ص 61)

 .112لقاهرة, ص نشر والتوزيع, ا( علم البديع, مؤسسة املختار لل2004ني عبد الفتاح فيود )( د. بسيو 62)

 .12( األسس اللغوية لعلم املصطلح, مكتبة غريب, مصر, ص1993( د. فهمي حجازي )63) 

 .112( علم البديع, ص 2004( د. بسيوني عبد الفتاح فيود )64)

كتبة الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز, امل ( 1914( يحي بن حمزة العلوي اليمني )65)

 .22,  ص 3يروت, ت. عبد الحميد هنداوي, جالعصرية, ب 

 .166( علم البديع, دار الفكر املعاصر, بيروت, ص 2014( د. وليد إبراهيم قصاب )66)

 .272, ص 1( ضياء الدين ابن األثير : املرجع السابق, ج67)

 .414, ص 2: املرجع السابق, ج( أحمد مطلوب68)

( العناس في فن الجناس, مكتبة عولوهو أوين, موشن, 2016)لرزاق أونيمجسن ( إبراهيم الخليلي عبد ا69)

 .5الغوس, نيجيريا, ص 

 .17( الجناس في أساس البالغة للزمخشري, مكتبة وهبة, القاهرة, ص 2002( د. أحمد هنداوي هالل )70)

وزيع, ص ختار للنشر والت ( التقابل في الحديث النبوي الشريف, مؤسسة امل2014خطاب )( د. أسماء سعود ال71)

25-30 . 

( آليات منهجية الستثمار الدرس البالغي في تحليل الخطاب القرآني, بحوث 2012( د. محمد إقبال عروي )72)

 ملغربية.الندوة العلمية بمركز الدراسات القرآنية بالرابطة املحمدية للعلماء, اململكة ا

 .89, ص 1فكر, بيروت, جالقرآن, دار ال  ( البرهان في علوم2001( بدر الدين الزركش ي )73)

( الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز, املكتبة 2008( يحي بن حمزة العلوي اليمني )74)

 .45, ص3العصرية, بيروت, ج
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   مهزية احملامي آدم عثمان يف راثء السفري عبد القادر زيالين أزري
 )دراسة أدبية حتليلية( 

عدإد:    إ 
   1محمد بشري محمد 

 غوميب نيجرياية  يببلروالحماضر بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  
 2عامثن الميطودوو و 

 غوميب نيجرياية  يببلروالحماضر بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  
 ملخص البحث:  

العرب والعجم. الندب فهو   من  إّن فن الرثاء من الفنون الشعرية التي اهتم بها شعراء القدامى واملحدثين 

البكاء على امليت بإظهار الحزن والتفجع، ففيه يئّن الشاعر ويترنح مما أصابه من ألم فراقه املرثى. وأما  

التأبين فهو الثناء على امليت، فالشاعر فيه ال يبكي املرثى بل يذكر مزاياه وفضائله، أما العزاء فهو السلو  

وقد تناول     iة املوت، ويغلب فيه ذكر املوت واإلشارة إلى أنه أمر ال مفّر منه. والتصبر ملا حل بالشاعر من كارث 

نبذة تاريخية عن حياة الشاعرمن نسبه ومولده ونشأته وتعلمه وثقافه وعلمائه  هذه الورقةفي  البحثان 

احية  ومشاعره ثم قاما بعرض    القصيدة املدروسة, وكذلك رصد الباحثان التقويم الفني للمرثية من ن

املضمون كبناء القصيدة وأفكارثم العاطفة, ومن حيث الشكل قد ناوال الحديث عن أسلوب الشاعر ثم  

حيث تتشكل هذه الورقة عن دراسة أدبية تحليلية للقصيدة, فيستخدم الباحثان أدوات لهذا  املوسيقى. 

باملراجع التي لها صلة   البحث، باالعتماد على الكتب األدبية القديمة والحديثة، كما أنهما يستعينان

 باملوضوع. فقسم الباحثان الورقة إلى أربعة محاور:  

   بالشاعر  املحور األول: التعريف -

 املحور الثاني: عرض القصيدة       -

 املحور الثالث: دراسة فنية   -

 تمة وأهم النتائج وقائمة املصادر واملراجع.  الخا -

ABSTRACT 

The art of lamentation is one of the poetic arts that the ancient and modern poets 

of Arabs and Persians were interested in. Scaring is crying over the dead by 

showing sadness and mourning. As for the eulogy, it is praise for the dead, for the 
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poet does not cry in it, but rather mentions his merits and virtues. As for 

consolation, it is the solace and patience for what befell the poet of the disaster of 

death, and the mention of death prevails and the indication that it is inevitable. The 

poet’s life, from his lineage, birth, upbringing, education, culture, scholars, 

students, and feelings, then they made an analytical presentation of the studied 

poem. The two researchers also monitored the technical evaluation of the elegy in 

terms of content, such as building the poem and thoughts of emotion. As this paper 

consists of an analytical literary study of the poem, the two researchers use tools 

for this research, relying on ancient and modern literary books, as well as using 

references that are relevant to the topic. The researchers divided the paper into four 

axes: 

The first axis: definitions 

The second axis: Presenting the studied poem 

The third axis: technical study 

Conclusion, most important findings, and a list of sources and references. 

املحور األول: التعريف بالشاعر   -   

( الفالتي، وينتسب إلى القبيلة الفالتية التى شاركت  BOSEهو الشاعر آدم بن عثمان بن محمد بن بوس ى )

الشيخ عثمان بن فودي في حركته اإلصالحية في القرن التاسع عشر امليالدي ، وأسست هذه القبيلة مدينة  

و )
ُّ
 .3لزراعة والرعاية ( بعد أن رأوها صالحة لDUKKUُدك

ولد السيد آدم بن عثمان في قرية بوله جنغراوا بعد أن هاجر أبوه إليها وكانت والدته في اليوم السابع عشر  

( وبعد تسعة عشر يوما من والدته انتقل أبوه إلى قرية أخرى تسمى ُبَل  1957 – 5 -17من شهر مايو عام )

الكريم في شهر رمضان املبارك، ويفد جم غفير إلى حلقة   حيث بدأ تفسير  القرآن (BULA BARDE)َبْرَدْي 

 iiم.1982تفسيره، واستمر على تلك الحالة إلى أن قض ى نحبه عام 

نشأ السيد آدم بن عثمان في كنف والده الذي حرص على تربيته منذ صغره. وكان والده يجلسه إلى جانبه   

عتاد على تحمل أعباء طلب العلم ملا فيه من  وخاصة وقت إلقاء دروسه للناس في مجلسه العلمي، وذلك لي

خيرات وبركات كثيرة. وكان يعلمه آداب األكل والشرب والكالم مع الناس، وغير ذلك من اآلداب اإلسالمية  

 4السامية. 
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عاش السيد آدم عثمان في الخدمة العلمية والثقافية ينتقل في مختلف املراحل التعليمية التقليدية  

ماء واألدباء والشيوخ حتى صار مثقفا بثقافتين: الثقافة العربية اإلسالمية والثقافة  والنظامية بين العل

( وهو قادر  SOKOTOالغربية، إلى أن تخصص في الشريعة والقانون في جامعة عثمان بن فودي بصكتو )

 على قرض الشعر في أغراض مختلفة.

حوم الشيخ عثمان بن محمد، من القراءة  والجدير بالذكر أن السيد آدم أخذ مبادئ علومه عن أبيه املر  

والكتابة إلى أن بلغ الثالثة عشر من عمره، فدرس علوم الدين واللغة على النمط املعروف حينئذ في الكتب  

املتداولة في هذه املنطقة، وال يفوت الباحثان أن يذكرا بأنه ختم القرآن الكريم عند والده ولم يتجاوز السن  

م درس بعض الكتب الفقهية املعروفة، والكتب اللغوية، وكان السيد آدم يجالس التاسع عشر من عمره، ث

أباه في كثير من األحايين في حلقته العلمية فيسمع الكثير من الفنون األخرى كالفقه واللغة. كما أنه التحق  

ن فودي باملدارس النظامية من االبتدائية حتى الجامعة وحصل على شهادة الليسانس في جامعة عثمان ب

م. وقد تخصص في القانون والشريعة، ثم التحق بمدينة الغوس وتدرب في مدرسة  1986بصكتو عام 

 iiiم.1987حيث قض ى فيها سنة  كاملة ونال شهادتها عام    (NIGERIAN LAW SCHOOL)املحاماة النيجيرية  

األدباء والشيوخ يتلقى من    سبقت اإلشارة إلى أن السيد آدم عثمان نشأ وترعرع في البيئة األدبية، وجال بين 

فيوض علومهم اإلسالمية والثقافة العربية التقليدية. وقد حصل ذلك نتيجة اهتمام أبيه بتربيته التربية  

 ivاإلسالمية. 

اشتغل الشاعر آدم عثمان بصورة رسمية مع والية بوتش ي في املحكمة العليا ملدة ثماني سنين وذلك من عام  

 SENIOR ASSISTANT)م وتقلب في مناصب ثالثة نائب املسجل العالي 1995م إلى 1987

REGISTRAR،)   واملدعي الحكومي، ثم عين نائب املسجل العام للمحكمة االستئنافية(SHARIA 

COURT OF APPEAL)  م، وأسس مكتبا للمحاماة في مدينة بوتش ي . 1995ثم تنازل عن العمل عام 

 (HOUSE OF ASSEMBLY)وقد خاض األديب في غمار سياس ي حيث انتخب عضوا في املجلس النواب 

م وذلك ملدة أربع سنوات، ثم عين رئيسا  2003م إلى  1999لوالية غومبي فصار رئيس مجلس النواب من سنة  

م االنتخاب رجع إلى  املحلية في والية غومبي، وذلك ملدة  شهرين، فلما ت  (KWAMI)تقاليا لحكومة كومي ان

وأخيرا عين عضوا لهيئة التعليم األساس ي    5مكتبه وكّب على التدريس كعادته وما يتصل بمهنته املحامية، 
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(UNIVERSAL BASIC EDUCATION BOARD)    من ِقَبل حكومة والية غومبي من عام

ف املحامي آدم منصب القاض ي في والية غومبي لعام 2011م إلى 2008
ّ
م إلى يومنا هذا  2014م، وقد وظ

(Khadi Sharia court of appeal.) 

 املحور الثاني: عرض القصيدة   

بوزارة العدل بوالية بوتش ي قبل  إن مناسبة هذه املرثية هي وفاة املرحوم السفير، وفي تلك الفترة كان موظفا  

 أن ينسحب عن العمل ملدة، وتقع في ستة عشر بيتا من بحر الكامل. 

 نص القصيدة: 

 حمدا لخالق أرضنا وســـماء ** لقد اتصفت بقدرة  وبـــــــــــقاء -1

  vوخلقتنا أحييتنا ورزقــــتنا **  آجالــنا كـــــتبت لنا بخفـــــــــــاء -2

 حـاكـم  **مــاض علينا نحو يــوم جـــــزاء هذا قضاء من عـزيز -3

 viمن جاءه أجل تصـبه وفاتـه **  لو ارتـــقــى  يــوما عنان سماء  -4

 viiواملوت يفصل بين كــل أحبة ** قهــــــرا بدون تسـاوم وإباء -5

 ** يفـنى امللوك بدون أي عـناء  viiiال يشفق املوت الجنين لضعفـه -6

 أدرك  حبنــا  أجال  له ** قـــــد فارق الدنيا   لدار بقاء   ixالعام -7

ــــواء -8 ــ ـــا لنا ** مــن فقده من حزننا وجـ  xإنا فقدنا أكرم األخ يـ

 xiiلفنـاء xiيا حبنا الجيالن قد فارقتــنا ** كيــف اللقــاء ملن هــوى   -  9          

 دموعـــنا بشـفاء  ورحلت عنا والدموع سـواكــب **  إذ التجـيد  -  10

 يارب إن  أخا لنا  وافا كــم ** فاغفر له وارحــــمــه ذاك دعــائي   -11

 ال تلهنا  من  بعده وسـع لنا  **  يارب جمـــــــــــل قبره بســــــراء -12

 يا أهل جيالني فشــدوا أزركم   **   للصـــبر إن الصبـــر خير دواء -13

 ثم  تصدقوا   **  هذان مـــفــتد يان يوم جـزاءوادعــوا له بالخير   -14

 إنا  نعزى أهله ونخـص بالـ   **    قاض ي القضاة إليك  حسن عزائي-15

 يارب ارزقهم خلــيفة منصب     **     ألخــيــهم أدعوك  دون شقاء-16
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 تحليل القصيدة: 

بأنه خالق السموات واألرض وما  استهل الشاعر قصيدته بالحمد والثناء على هللا سبحانه وتعالى ووصفه 

فرق بين  
ُ
فيهما من املخلوقات بقدرته وإرادته، وبّين أن املوت منهل اإلنسان البد أن ُيسقى من كأسها، وهي ت

 األحبة، ويشير أيضا إلى أن املوت ال يترك الجنين لضعفه كما يقبض أرواح امللوك من غير تعب أو مشقة. 

ر حزنه وتحسره لفقد صاحبه السفير عبد القادر، ويقول إّن املوت  انتقل الشاعر من مقدمته إلى تصوي

 فاجئهم لفقدهم األخ الكريم، الذي فارق الدنيا إلى الرفيق األعلى، الذي هو دار القرار. 

ُيعدد الشاعر مزايا املرحوم قائال إنه  كريم، ذو رأى سديد، حتى أنهم يقتدون بأخالقه الفاضلة، كما أّن   

 ومنزلة رفيعة بين أقرانه. له مكانة عالية

استمر الشاعر بذكر معانات فراق صاحبه، ويشير إلى أن الجيالني فارقنا وكيف نلتقي به، ألنه انتقل إلى   

جوار ربه، وتتدفق أجفانه بالدموع، وأخيرا بّين أن إرسال الدموع لن يعّوض ما فات والتفجع لن يحي من  

 مات.

فاغفر له وارحمه وال تفتنا بعده، يارب وسع مدخله وجمله، وأنه يحرض أهل  يقول يارب إن أخانا قد توفي 

الفقيد على الصبر، ألن الصبر خير دواء ملن تداوى به، كما يحثهم على أن يدعوا له بالخير ويتصدقوا 

 بفضول أموالهم. 

بوتش ى، كما    فى آخر القصيدة ختم الشاعر قصيدته مقّدما تعزيته أهل املرثى وخصوصا قاض ي قضاه والية

 دعا الشاعر هللا سبحانه وتعالى أن يرزقهم بمن يخلفه وينوب منابه من بين إخوانه. 

 املحور الثالث: التقويم املعنوي للمرثية    

 xiiiالفن في اللغة ضرب من الش يء والنوع منه، وجمعه فنون وأفنان. 

ير، ونحو، وصرف، وعروض، وفى االصطالح : فإن الفن نوع من العلوم من لغة، وأدب، وبالغة، وتفس  

ومنطق، وغير ذلك من املعارف. وأما األدباء والنقاد فإنهم يطلقون الفن على أحد املعارف الخمسة، وهي: 

 xivالشعر، والرسم، والنقش، والهندسة، واملوسيقى، ويسمونها "الفنون الجميلة". 

  xvوأما القيمة فعبارة عن ما يمتاز به من الش يء من املنزلة واألقدار، وذلك ملا فيه من األفكار واألساليب.   

 وتتمثل في ثالث نقاط: بناء القصيدة. األفكار. العاطفة. 

 بناء القصيدة: املطلع  -

. ويلعب هذا املطلع  البيت األول وبعض ما يليه من األبيات مباشرة هو ما يعتبر مطلعا للقصيدة العربية  

دورا هاما في القصيدة، حيث إنه يثير انتباه السامع وإصغائه للقصيدة السيما إذا كان هذا املطلع واضحا،  

 xviسهل الفهم سليم التركي،. أو يكون سبب انصرافه عنها إذا كان رديئا.
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بمطلع تحقق  فيه معظم  وإذا تتبعنا القصيدة املختارة لهذه الدراسة نرى أن املحامي آدم عثمان قد أتى 

الشروط التي وضعها النقاد، فهو مطلع واضح سهل الفهم، وسليم التراكيب، وكان مصورا ألجواء القصائد، 

بحيث ينبه الشاعر القارئ أو السامع ويتشوق إلى االستماع إليها أو قراءتها إلى نهايتها. لنأخذ على سبيل املثال  

 - ته في رثاء السفير عبد القادر الجيالن حيث يقول:األبيات الثالثة التي افتتح بها قصيد

 حمدا لخالق أرضنا وسماء # لقد اتصـفت بقدرة وبقاء

 وخلقتنا أحييتنا ورزقتنـا # آجالنــا كتبت لنا بخفــــــــــــاء

 من جاءه أجل تصبه وفاته # لو ارتقى يوما عنان سماء 

 حسن التخلص: 

كالم إلى الغرض املقصود برابطة تجعل املعانى آخذة بعضها برقاب  وهو الخروج واالنتقال مما ابتدئ به ال

 xviiبعض بحيث ال يشعر السامع باالنتقال من نسيب إلى رثاء أو غيره لشدة االلتنام واالنسجام. 

يقول ابن األثير :"أن يأخذ مؤلف الكالم فى معنى من املعاني فبينما هو فيه إذا أخذ في معنى آخر غيره، وجعل 

ا إليه فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غيره أن يقطع كالمه ويستأنف كالما آخر، بل يكون  األول سبب

 xviiiجميع كالمه كأنما أفرغ إفراغا". 

ومهما يكن األمر فإن املحامي آدم عثمان قد أحسن فى جمالية حسن التخلص بين أجزاء القصيده الرثاء  

بألفاظ لطيفة في أسلوب منسق وتعبيرات مشوقة ملا  فتجده ينتقل من الندب إلى التأبين، ومنه إلى العزاء 

يأتي بعدها، ويمكن أن نمثل هذا االنتقال الحسن فى القصيدة املدروسة، فقد تناول في مقدمتها التغزل  

 اإليمانى ثم تخلص منه إلى الندب قائال:

 العام أدرك حبنا أجال لـه # قد فارق الدنيا لدار بقاء

 # من فقده من حزننا وجواء  إنا فقدنا أكرم األخ يا لنا 

 استمر فى هذا املعنى إلى أن قال: 

 ورحلت عنا والدموع سواكب # إذ ال تجيد دموعنا بشفاء 

 ثم انتقل إلى العزاء قائال:

 إنا نعزي أهله ونخص بالـ # ـقاض القضاة إليك حسن عزائى 

 يارب ارزقهم خليفة منصب # ألخيهم أدعوك دون شقــاء. 

 املقطع:  -

املقطع هو أن يجعل املتكلم آخر كالمه عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح املعنى، مشعرا بالتمام، حتى    

 xixتتحقق براعة املقطع بحسن الختام.
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يقول ابن رشيق: :"إذا كان املطلع مفتاح الشعر ومدخله كان من األجدر أن تكون الخاتمة قفله ومسده ألنها  

فى بناء القصيدة فينبغي للشاعر أن يحسنها ويجودها ألن الخاتمة أبقى  اللبنة األخيرة التي يضعها الشاعر 

 xxفى السمع وألصق بالنفس لقرب العهد بها فإن حسنت حسن الكالم وإن قبحت قبح الكالم".

ومن املعلوم أن عادة الشعراء النيجيريين قد جرت على اختتام قصائدهم بالصالة والسالم على سيدنا  

 محمد صلى هللا عليه وسلم وبالدعاء. 

ويالحظ أن املحامي آدم عثمان يختتم قصائده الرثائية بالخواتم التي تبقى في السمع وتلصق في النفس فى    

 يختتمها بالدعاء أو الصالة على النبى صلى هللا عليه وسلم. بعض األحايين، مع أن معظم مراثيه 

وإن دل ما سبق على ش يء فإنما يدل على تطور أهداف فن الرثاء على يد شعرائنا اإلسالميين واختالف  

منهجه عن ما كان عليه الشعراء سابقا، وقد رأينا قبل ذلك أن الشاعر الجاهلي يكتفى بالندبة والتأبين  

ته ليستقر عليها ذهن املستمع وتفكيره فى نهاية القصيدة، إذ هي الغاية التي ليس وراءها هدف  ويكمل بها مرثي 

آخر، أما املسلمون فقد يتمنون ملوتاهم العفو والغفران، ويرجون لهم الخيرات والنعم األخروية، ولذلك  

 قلما ينشدون مراثيهم بال دعاء وصالة على النبى صلى هللا عليه وسلم.

 األفكار  

 xxiاألفكار: جمع فكرة، وهي املعرفة املرتبطة بإدراك الحقائق واملعاني والتمييز بينها. 

وإذا أراد األديب إرسال تلك املشاعر والعواطف إلى أحاسيس اآلخرين فعليه أن يلبس أفكاره أجمل زّي من  

 xxiiاألساليب، ويكسوها تاجا ذهبيا من األلفاظ وبذلك يبلغ مرماه. 

ه األفكار مع الحقيقة، فذلك أمر ال خالف فيه إذ لن يتخل الشاعر عن الحقيقة  ومهما يكن  اتفاق هذ 

 فقط، فقد كان أخوه املرثى تقيا عاملا، ثم إن الشاعر قد صدق في وصف الصورة التي اتخذتها وفاته.

ار  ويضاف إلى ذلك أن األفكار التي وردت فى القصيدة املدروسة تدور حول التعزية والتسلية والتصبر وإظه

الحزن لفقد صديقه والدعاء له، رغم أن األفكار معروفة ومألوفة، وواردة بصورة تراثنا الشعري، استمع  

 إليه يقول في رثاء السفير الجيالني:

 واملوت يفصل بين كل أحبة   #   قهـرا بدون تساوم وإباء

 ال يشفق املوت الخنين لضعفه # يفني امللوك بدون أي عناء 

 العاطفة:   

طفة عنصر هام فى الدراسة النقدية للعمل األدبي فبها يحّسن األديب قوة شعره ومحاولته فى نقل العا  

انفعاالته الهادئة إلى سامعية، وهي قد تكون صادقة مقبولة وذلك إن طابقت مشاعر األديب ملا هو عليه  
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طلب هو مطابقة القول  من عقيدة وذوق وتجربة، وإال فزعم باطل مرفوض في الدائرة األديبة، فالصدق املت

 . xxiiiSentimentalityلعقيدة األديب وذوقه فقط. وإال تكون العاطفة، كما تسمى بالعاطفة املسرقة 

فقد تحدث الدكتور علي نائبي سويد: "إن في الرثاء تظهر عاطفة الحزن، واللوعة ويثيرها عظم وقع املصيبة،  

 xxivمن وقع الكارثة وتعزية املصابين".   والوفاء للفقيد، واأللم الشديد لفقده. ومحاولة التخفيف

يالحظ الباحث أن درجة العاطفة فى هذه القصيدة املدروسة قوية التأثير وتختلف حسب املوقف، ولذا في  

بعض األحيان يصور الشاعر شدة بكائه وحزنه على فراق مرثيه، كما يقول في رثائه للسفير عبد القادر  

 الجيالني:

 لنا # من فقده من حزننا وجواء إنا فقدنا أكرم األخ يا 

 يا حبنا الجيالن قد فارقتــنا #  كيف اللقاء ملن هوى لفناء؟

 ورحلت عنا والدموع سواكب# إذ ال تجيد دموعنا بشفاء 

 إن املتأمل لهذه األبيات يدرك جليا أنها لم تصدر إال من قلب مفعم بعاطفة قوية تجاه املرثى.  

 ي للقصيدة املدروسة  املحور الرابع: التقويم األسلوب

 األسلوب:  

األسلوب هو الطريقة التي يعبربها األديب عن نفسه في تناوله ملوضوع ما، والنمط الذي يختاره فى استخدام  

اللغة وتركيب العبارات.... ويختلف باختالف األديب وطريقته فى التعبير تبعا ملوهبته وثقافته وبيئته وتذوقه 

 xxv.وانفعاالته وتأثره باملوضوع

ملا كان األسلوب يعتبر الوسيلة التي يؤدى بها األديب معانيه ليبث لنا خوالج نفسه، فال بد أن نمعن النظر  

وهكذا، فالشاعر في قصيدته الرثائية يرى أنه   xxviفي أسلوب شاعرنا لنقف على حقيقة قوالبه التعبيرية.

ع ذوقه األدبي، ويتساير مع ركب حضارة  حاول جادا في اختيار ألفاظها وتراكيبها، وألفها تأليفا يتماش ى م 

 عصره.

فقد ظهر للباحث كيف أتى الشاعر بأساليب بيانية وخياالت أدبية لتقريب معانيه إلى سامعيه وقارئيه،  

وكيف ألبس قصيدته القيمة والجمال األدبي. فالفقرات السابقة شاهدة على التشبيهات واالستعارات التي  

األفكار التي أوردها تتمتع بالجدة والحيوية، كما أن عواطفه، توحي بالصدق الفني  تروق متدبريها، وكانت 

 وإبداعه األدبي.

وهناك ظاهرة أسلوبية أخرى يفهمها القارئ واملستمع خالل تتبعه للقصيدة املدروسة، وهذه الظاهرة هي  

يم على الرسول صلى هللا عليه  تأثر الشاعر البالغ بالشعراء اإلسالميين في اختتام القصائد بالصالة والتسل
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وسلم، كعادة شعرائنا املسلمين املعاصرين، في اختتام املراثي بالدعاء والصالة على النبي صلى هللا عليه  

 وسلم.

 املوسيقى الشعرية 

املوسيقى عبارة عن األوزان أو البحور الشعرية التي يأتي عليها الشعر العربي ينشأ منها اإليقاع العام الذي  

 ه القارئ عند ما يقرأ القصيدة العربية.  يحس ب

فاملوسيقى أقوى عناصر الشعر، وال يتميز بها الشعر عن الفنون النثرية فحسب، بل ألن غاية الشعر  

التعبير عن تجربة انفعالية، فهو يخاطب فكر اإلنسان ومشاعره في آن واحد، ويحرك مشاعره وعواطفه،  

 xxviiمل أو اليأس، الرضا أو الرفض.وقد تكون العاطفة السرور أو الحزن، األ 

عبارة عن مجموعة من نغمات موسيقية أطلق   - كما عرفه األستاذ الدكتور سركي إبراهيم-الوزن

العروضيون على كل واحد منها اسم "التفعيلة"، فوحدة هذه النغمات املوسيقية التي تتكرر على نحو ما في  

ر العروضيون البيت الشعري وحدة موسيقية  كل بيت من أبيات القصيدة يسمى إيقاع، ولذلك اعتب

 xxviiiللقصيدة.

: هي آالت حبلية بالنغم ممتلئة بأصداء متواصلة التلحين بفعل جيدها في العواطف طويل البقاء  القافية -

   xxixمتمادي األثر.

أديتها هي  لــما أراد الشاعر نظم قصيدته الرثائية أدرك أن األفكار التي يسعى إلى تحقيقها، واملعاني التي يود ت

الغاية في العمق والدقة، فرأى أنه بحاجة إلى استعمال وزن شعري يتيح له فرصة أداء الواجب األدبي  

املتحّتم عليه، فاختار لهذه القصيدة بحر البسيط الذي يعتبر هو وبحر الطويل بحري جزالة وفخامة  

فيمتع بشدة األسر وروعة السرد،  اللفظ، بحيث يغلب على املنظوم عليهما رصانة اللفظ ومتانة العبارة، 

 xxxوصالبة الحبك. 

هذا، ويالحظ الباحث أن الشاعر يتمتع بثقافة لغوية صحيحة، وثروة من املعاني واألخيلة الواسعة، األمر   

الذي يجعل الباحث يتخيله ذا شخصية أدبية قوية، فتمتعه ببنية جسمية قوية، وصوت َجْهَوِري وصدر  

 آلفات، فبحر الطويل والبسيط ال يليقان بشعراء من غير هذا الطراز املفضل.  رحيب، سليم من األمراض وا

فمن هنا يفهم القارئ أن الشاعر يتمتع بشاعرية مرموقة، حيث إنه نظم هذه القصيدة من البحر الكامل،    

املقاطع  واألخير من الوافر، وقد اتبع منهج القدامى من ناحية وحدة الوزن ووحدة القافية، أي من جهة عدد  

 والتفاعيل، وإليك تفاصيل تلك األوزان. 

 ويجدر بالباحث القيام بكيفية استخدام املحامي في القصيدة املدروسة:  

 حمـدا لخـالق أرضـنا وسماء # لقد اتـصفت بقـدرة وبـقاء
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 : ووزنه

 متـفاعلن متـفاعلن فـعالتن # متـفاعلن متـفاعلن فـعالتن

ة مقطوعة وضرب مثلها مقطوع، وحدث التغيير في الحشو فى  استخدم الشاعر بحر الكامل بعروض

 التفعيلة األولى في صدر البيت، وهو اإلضمار.  

ومن املعروف أن بحر الكامل له تفعيلة تامة ومجزوءة، فقد استخدم الشاعر في هذه القصيدة تامة الوزن.  

 ومن زحاف هذا البحر: اإلضمار والقطع.

 xxxiتكون في أواخر أبيات القصيدة والتي يلزم تكرار نوعها في كل بيت. هي املقاطع التي القافية : 

إن للقافية أهمية كبرى توازي أهمية الوزن في البناء الشعري، ألن الوحدة املوسيقية ال تتكون إال بالقافية  

ن  والوزن معا، هذا ما جعل النقاد يهتمون بالقافية كاهتمامهم بالوزن، فعلى هذا األساس يرى الباحث أ 

يوجه انتباهه إلى بعض القضايا التي تتعلق بالقافية في شعر املحامي السيد آدم عثمان، ومن هذه القضايا 

 الروي.

 وعلى هذا يحاول الشاعر أن يختار من القوافي الخفيفة الظل، العذوبة الرنين، الرقيقة الجرس. 

استخدمها جاءت مالئمة ألفكاره، وعاطفته تحسن  والذي يظهر في قصيدة املحامي هو أن القوافية التي 

 بمالئمتها وانسجامها مع معانيه وعواطفه، بنغماتها وجرسها وصوتها كما رأينا في أوزانه. 

وفي القصيدة املدروسة اختار الشاعر حرف الهمزة رويا لقصيدته، فهي قافية مطلقة مردوفة موصولة  

 روّيا.  بمد، وحرف الهمزة من الحروف الصالحة لتكون 

 الخاتمة 

وفي نهاية هذه املقالة والتي كانت بعوان "همزية املحامي أدم عثمان في رثاء السفيرعبد القادر زيالن دراسة  

ادبية تحليلية" حيث أورد الباحثين في محاوراملختلف، وقد تناوال في محوراالول ملحة عن تعريف الشاعر  

احثين عن عرض القصيدة املدروسة معرضا عن نص  مولده، ونشأته، وتعلمه، ومحور الثاني تحدث الب

القصيد وتحليليها، ومحورالثالث تناوال عن تقويم املعنوي مضمنا عن مطلع وحسن تخلص ومقطع  

القصيدة واالفكاروالعاطفة، وكذلك في محورالرابع أصدر الباحثان عن اسلوب القصيدة مبينا عن الوحدة  

 ث بتوصية ونتائج  وذكرالهوامش واملراجع. املوسقية واوزانه الشعرية، واختما البح

 وقد استنتج الباحث النقاط التالية: 

أثبت البحث على ان املحامي أدم عثمان اتبع عناصر الرثاء الثالثة في همزيته و هي : الندب و التأبين و   -

 العزاء كما وضعها االدباء.

 الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم.  تأثر املحامي آدم عثمان باألدب الصوفي، الختتام قصائده ب  -
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تمتاز قصيدته بالقيم الفنية الرائعة في خصائص الفكرة واألسلوب واإليقاع، حيث يستخدم فيها   -

 األساليب األدبية الرائعة، ناهيك عن ألفاظه ومعانيه الرائعة. 

فتتاح القصائد بالحمدلة والثناء على  تأثر املحامي فى إنتاجاته الشعرية بالشعراء النيجيريين املاهرين، في ا   -

 هللا سبحانه وتعالى. 

 الهوامش واملراجع 

ظاهرة جديدة من الشعر العربي النيجيري عرض ودراسة شعر السيد آدم عثمان ملحمد ثالث يعقوب،  -1

 3ص: 

 املرجع السابق والصفحة  -2

"كنو" في القرن العشرين امليالدي ) رسالة قدمها لقسم اللغة سركى إبراهيم فن الرثاء عند شعراء والية -3

العربيىة بكلية اآلداب، جامعة الخرطوم بالسودان ( للحصول على درجة املاجستيرفي الدراسات العربية، 

 61م، ص:1981سنة 

  م2021-03-17مقابلة شخصية مع السيد آدم في بيته بتاريخ  -4

ة صبرا وشتيال: دراسة لالمية السّيد آدم بن عثمان، مجلة دراسات  محمد ثالث يعقوب )دكتور(: مأسا -5

  142-141 -كنو، ص – م، قسم اللغة العربية، جامعة بايرو 2009، 4عربية، العدد 

يعقوب، محمد ثالث ) الدكتور(: ظاهرة جديدة فى الشعر العربي النيجيري: عرض ودراسة الشعر السيد    -6

  11م. ص: 1998كنو، سنة  –بجامعة بايرو عثمان، رسالة املاجستير  -5آدم 

بخفاء : خفى فهو خاف وخفي : مليظهر . مجد الدين محمدبن يعقوب الفيروزباد ن القاموس املحيط ،  7

                                                                                  م .                                                                                   1996مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الخامسة ، 

   -2 :محمد مختار الصحاح ، ص :  -8
                           إباء : مصدرقولك أبى يأبى هو اإلمتناع ، مختار الصحاح ، ص :                                                                       -9

 1073لضعفه : لعدم قوته، الفاموس املحيط ، ص:  -10
 

 459السنة : املحيط ، صفحة:   –العام  -11

 الجواء : الجوى الحزن ، وشدة الوجد ،   -12

 1735هوى : هوى الرجل اي مات ،  أواإلنحدار ، املحيط ، ص:  -13

 1704حيط فناء : أصله فني فناء : عدم ، وأفناه غيره . قاموسامل - 14

 374،  ص:10ابو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب دار املكتبة التوفيقية، مجلد  -15
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 الشعر التعليمي.  يف  اإللوري  دراسة فنية لقصيدة حيىي بن هاشم الصاليت

عدإد:    إ 
 1عبددالكرميدأ بوبكردالصالتدكتورددالد

 .كنوتابة تعليم الكبار وغري الرمسي والية  عضو اللجنة الوطنية ملعرفة القراءة والك
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  امللخص

هددددلد اس  الددددق ء ددددء ءسىددددام اسشددددحم  بددددء ءلددددياف اسلددددال عليدددد   دددد  ها دددد  اس دددد     دددد  اسلدددد   اس   ا دددد   تهدددد  

اسلدد   اس   ا دد   ألدد  ااألدد ا  االالدداق  دد  اسلدد   اس   دد   ود الدداها د الددق . اددقي و دد  ا دد  هددلا اس دد   

ا ُع بدددء ألددد  هللالدددسام ل اجهاددد   س   يدددا ألددد  ألددد اس دددح    ادددب عدددددن  اف يددد ون وادددب عتربدددو   حلدددي   است  ادددق و 

 واس ساسدددددق وأل  هدددددال  الدددد ا  دددددلسع است الددددد   دددد  اس   دددددق   ددددد  ألدددددح ه يااألدددد ا  اس  اددددداق باجهاددددد  واسدددد    

 د  اس دح.ا ن و  دلس ااد  س  د   اداس ء أل يدحف اسلد   اس   ا د  و سح  دد   د   وت ل   هدلد افىاسدق  بد 

ل اس  مددد  ألددد  س ألددد   وألشددداأل ن   دددا تد اددد  ء ددد ا  ألدددا س ى دددا اسلدددا   استلددد اد وااألددد  وا لددد  ياف  اس دددلوا

 تد  عىدب اسىدا   اسشد و ا  اسلد  يق افى حسدق وألا سيدا ألد  اف ألدل اس  و داق و ل واس ه  واس ك ي  وأل    سع

 ا سد أل   ي     تطحي  اس  ق اس  باق وآدابها ونل  اس  حس اإلل ألاقيأل

SUMMARY 

This study aims to shed light on the contribution of Shaykh Yahya bin Hashim 

As-salaty in educational poetry and its study as an artistic study. This theme –

educational poetry- has been counted among the fundamental themes in Sufi 

Arabic Poetry in such a way that the followers of the path would be taught how to 

cleanse their souls through education and what to be recited among the beautiful 

Names of Allah for the remedy of souls from their soul ailments such as envy, 

aversion, gossip and others ,  purposely for an advancement in the rank with their 

Lord. And this paper entails the comprehension of educational poetry and its 

example from some Nigerians Sufis and a brief life history of the poet and the 

 

1 Email:salatyabu@hotmail.co.uk,salatyabu@gmail.com/+2347030608881 
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contents of his poetry and to display what the poem entails in the rhetorical taste 

such as comparison, command, inquiry, inhibition, reiteration and some others, 

and what it contains of rhyme features and acceptable poetry necessity so that the 

reader would be informed of the poet’s effort in the development of Arabic 

Language and its Literature and in spreading of Islamic propagation.       

 املقدمة

دد  اإلناددان ألدداس  ا  دد 
ا
دد   دداسى     

ا
   اددد ل لددا  ا أللسدد  لددبءواس دد س واسادد ف  بددء  ياجهسدد  ا اسددلّ   

سد وهللادا د خاسىد وهللا ا  تددع دول 
ا
 أل  وا ديو بء آسد وهللاصها د و    اسلّ   

ألدددد   سلددددس واف  دددأ وهللان هللالدددحسد اس ىاددد س واساددد حواق ألاددد س أل  اسن ل ءلددد  اس  دددح   بدددء اإل ددد .: هللاألدددا   ددد 

أل ددداد  اس  دددح  ء سدددا  وألق   دددق  ددد   حا ددد ها وهللا با هدددا و ددد و يا وهللان   دددحل اسك دددا  واساددد ق افطيددد سي

 لددد س  ددد  املدا  افلددد و ق  ددد ن اف يددد     حاألدددح ألل ادددق وتادددا ا  لاالددداقل وهللا ددداام هللاخددد  ل و ددد  هللاعشدددا ألا  دددد 

واجودددل   دددا ل واا بدددا  ستادددا    بدددء اسح ددد   يددد  أل ا دددح ا واهددد س واس يا ادددا  افق  ددد  ا و ددداقد وألق   ددد 

ت د اق    دد ألدد   امو  بدح ألدد  هللا.د اد ااألدق اادد ء اف داى  هللان   وألدد   يويل دح س  شدي  و األددا  هللاا دام هللا بدا ه 

 ا هللاو ت ددددال  اس دددداس  اج  دددد س دددد   ا وهللاخددددل اسدددد     اسقهدددد  واس ىلددددب وا  ىطددددا  س   ددددادس  ان اس و اددددق ااد

د  سعل ه اك  يدحد أللدرح س ألد       اب ق   بءو   اس اب واس ى   ء ء ل ل لا د و  ا ءياس    ح اس دح.ا ن   

ت بادق ت ألادلته  وأل يد  ه  بدح ألدا عل دا حن أل  .اهدا    د اإللد أل    بحا أل  ه     اس داس اس اج  ع ن اسلع   ا

لدبء ق دب  ددخ ل لدا  اج  دب الد  واس    س ت هللاألدح  ت   دب  تروادق   حلدي  وألدا ع بدء ألد  هللالدسام ل اجهاد ألد  

اسددددلّ  دددداول ّ   اإلسددددح اسلددددال عليدددد   دددد  ها دددد  اس دددد    اسىدددداد ي ن ل   اددددد ولدددد  يوأل  هدددد  م اس ددددح.ا ن 

 يأللاوسق  اسق    هلا اس  د

اسلا   أل  هللادوا  أل سحلق      ا تد اسطحي ق     ألا س  د هلا    هلد افىاسق ء  ا   وهللاألا اس    االاس

 ها د الق . اقي ولت   هلد اس  الق واس ىحي  خ ل  ىاط تاساق: ود الا س   ا  اسل   ا

 أل    اسل   اس   ا   و سح  د         هللا  ف اس ح.ا ن -

   ها   اس    (  ي ت  سق  ااس اسلا  )اسلال عل -

     اسى ا س -

 تل اح اسى ا س -

 اسىا  اس  اق    اسى ا س -

  ياج اتسق-
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 . د بعض أعالم الصوفيينجه عنونموذ معنى الشعر التعليمي-

 الشعر التعليمي: 

  اف    اف ي ع      ااألح  است  ت   ب  اسط يىق ولشح   
ا
أل   أل  ااأل ا  اس ح.اق  اب ا  

أل  ااو اد واا قا  وآدابها و  و يا وأل    سعي وولسع  ه   هلا اس     ت  اق د .اافا اد وألا عى هللا 

 1   يا  ال ا  لسع است ال     اس   ق     ل اس ب  اسى ع يا   س  اجهاس    وألا ع بء أل  هللالسام ل 

 يىق  سطا س لال أللس  اس ال  اسكب   اس نهاج    ائ    ع س عدد  اف ي ع  هللاهساق  شح  افا اد  ء

ال     اسىاد   اسىاد يق و    اس   ع  وال  سال     و اعق وو ع اسا   بء اس هللاس      و  اسل

 ىحل    افا اد      ا س ألنها هلد اا اا : سعي عوأل    اجوا ن ل

 ح  لاق دددددد اا قا  وددددددددددددددلو   ددددددددددددددددددق  ** و دددددددددددا ددددددددددددددس ااد   ى   س ددددددددده  ا  ء ء  اس                         

 ألسأدددددددددددددددد  د   تدددددددددددددددددح   اسددددددددددحا   وددددددددددددددسا **   د ددددددحان تىاا  دائدددددددددددددددد  ع اسدددددددددددد د خ                          

 األ ا ** وسا  ام  ء اف  اح و    اج  ا ق ددددان ادددددددددددددددددددددددء ا ألا ا  س  ا ل  ق و                          

   أددددددد لد   وتدددددددددددددددددددددددلش د    ددددددددددددددددددط   **   سددددددددددرا ا   ددددددددددددددددألت   ش  اجواب  أل                          

 2ح ء اسك األقيددددددد  ألددددددددددا  اس دددددددددددددددد  **   ي  س دددددددددددددسا اد    ع ء ددددددددددددددددوأل   ش  اس                          

 و ال هللاعشا    اس   ع : 

 ا   ا  هللاألاق دددد  ان اس ددددددددددد   دددددددددددددددد** و ا.  دددددخل اسطا ل اسطا    تع أل                                 

  يا ق دددد ** أل اح  إ سا  وسا    اسددددددددددددإ ددددددددددددد .ددددددددددددود.ب  بء  و اإلس                                 

 3 س   اد سى بقيق اس  ا   حيا **  بءددددددبح تىددددددددددّح  دددددددددددأ ء ا ت ددددددددددددوهللا                                  

 و ال هللاعشا    افام: 

 شيا      ا سددددد** وها هللا ا هللا  ح   د ائب سطا    ا ددددسام هللالددددددددو   اس                               

 ىاعقساا   افا اد ل دا  و  ق ** سلا  ان .دددددددددددد س اس ددددددددددددو سع ءن  ش                                

  4 قي   ا  حن ل تىدددددددددددددددوأل  ا  ىْ  .يها ويل ْ  جها ق **  حاها                                 

 و ال هللاعشا    اس قح : 

  .   اس  ق   تطايب ألج   ** وتك ي  هللا واح ه اك  يا س
ا
 وبق

 5   أل  د ** سران و و افا اد خ   و اعقيددددددددددج   اسلودددددوسحس  عك     أل                             

س ح   وخالق    اسل         ال   اسوأل  اسل  ام اسىاد ي ن اإلسح ي ن اسلع   اوسحا أللاوسق  ا ق    اس

  اف ي ع       ا تد اسطحي ق     ااألح  است  ت   ب  
ا
اس   ا   اسلال علي     ها   اس     اسلّ ا  

تس    ن   لسام اجها   س   يا و    آدا  و  وط اسط يىق وخالق است اا    ت  اق اس    وألا ع بء أل
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يولا    اس ا ب اسى ا س    ألح  يا س  ل اح  ي ال حن  ا ث و و  د هللا ااتها اف    هللاو اسلال وأل ي دي

 واس ىحي ي 

 ترجمة حياة الشاعر -

اساا س ل ادس  نأ   ألدوهللا هح اسلال علي  اس     )هللاأل   اجويش(    اسلال أللس  اسيا    اس    

امس  ىو    فل ت  و وت١٩٦۳بحا ا    ل ق و عق ل وس   س ع ق ءسح ن اسلال هللا س  اس .اع  ء  ا اس     

ا  ا  ىح ء ء أل  لق هللا  ا    ي(Asalaى آن اسك ي       سد اسلال أللس  اس قاّ  افليح   الي  هللالا  )اس

اسليادت ن اإل  ادعق واس ح يهاق  س وق   بء  و  ح في١٩٧٦ –ف ١٩٦٨ ع ق ءسح ن أل  ل ق اإلل ف  س

ل    س د اسحال ق     س د إلسح ّاس   ا  اس    اإلل أل  هللاألاغء  ألحس ف لاد اسلال آدف     ل ا

و   هللاعاف     د س     بان تلأ   اعق اسلال  ب   ا    ان ح    بء است تيبي  ف١٩٨۳ول ق  ف١٩٨٠ل ق 

وألكب    د   س ل حا   ت  لا  هللاول ت ألالدل  " ا  ا لد"   يح ( افلSambo Oganijaهللاوألا اجا )

  "  ىاب اا  ا "اس     افليح   د ل     اسلال وهللا   ه    سا و.يسال ا  ا  ىح  ء ء  سد .شا ق 

والتراد    تل اح اس  حف واملدا            ي )  س د ل    س د اسحال ق(ل .ىض      د هللاعاألا   ئح

(   سد ل   ا ءل Sakamaاكسا ) س وأل   انه ل اسلال     اس  س     اسلال ء  اها  ا   االاتلس اس

 عح .حد دن( ا ها    جاأل ق  ثسان Agakaاس اال    اب هللاألابا )       و.ياح اسب اس شا قو    لا ب 

 لحبحتح  اج  عا )  ظد ل و  اد(ي

 األدبية: شخصيته 

ل و سع )  سد ل(    و عق  ألحس( Adeshinaجهاج هللاد ي ا )ا و   هللا  يادد  حظا  د ءألاألا وخطا ا  سس

( و عق  ألحس  اج  عا؛ وسا  Ojoduهللا حد ) ع  .  ا  اس فل ا  اخ    اإلألاف ااوب  جوس اق هللا   ١٩٨۵ل ق 

ا    دا اا و   ا ألليح ا    هللا لام اس  د اس اج  عق وخا  يال وي  ل  سع   اي د اسحا ظ    ساا   هللاعاف 

ف     و.اس  ىاب اا  ا  ااول اسلال  ٢٠٠۵لا ق اسلال ء  ا ل    ءسح نل و سع أل ل  اف    ن  ألشا

 وأل  ألط ح اتد:  سد   س أل س ا  ألط ح ق وأل   ألط ح قلو     ا ء(يسد ل   )      ل ء  ا ل 

 ي اف ظحألق ااس اق  بء هللا حام اس  ا ق اساح ا اقل واإلل ألاق-1

 في2013اإلل ى ام ل ق  ح ال اإلل ن ا و و اسء    اول  ا حن اس ك   ب-2

  ساساناا اج  اس ح.اق ألسا    اسى ا س اس حااويق اساسا اق س   ألق ا-3

 و لو      ألقطح اتد .اسا عب :

 ي ت حي  اس ىحل ء ء .ي      االحل  -١

 ي ل ادس اس طب  ددسق اسى آن        اف طب -٢

 ي اف اط        اس لح -۳
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 ي هللا حام اس  ا ق اساح ا اق  س اق  بءاا     ح أل ظحألا -4

 6 وأل    سعي ألح ق تا يل اف ا ح وهللا  اد ا اساادس  اس حدو.ح-5

 سد ل   سق   بء خس  وخسا ن أل   س دي     ف2018 ح    ل ق  5عحف اج سي   لال لا اسهتح   

 وال قي 

 نص القصيدة: -

    ى دددددددددددحا  وألددددددددددددددددداح  و يدددددددددددددد  ألددددددددددددددد  ** وأل ا  ددددددددددعا     ويلع أل  لحم وأل                       

    اس   دددددددددددددددا    هللا ددددددددددددددددد  ق  ** أللال  اجه   لدددددددددددددددددددددددددددددددأل   بح  لا  ق  دهسام  ألل                        

 يا  واسي   أل  ش  دددددددددا   ددددددددددددددددع  ادددددددددددددددددددددددددددااها  ** ألحم  اسدددددددددددددددددددددددددددددددددهق   حل  أل        ن  اس ىا                        

   ددددددع  واسددددددددددددددل   اجوسدددددددددددددددا   ا.ددددددددددددددددددددددددددد  ها ** و كسيدددددددددددددددددددددددددددواس    هللاألا س   اساحم أل                         

  دتها  ألط ح ق  اسق د دددددددددددددددددح   دددددددددددددددددددددددددددددددددجيددددألىال ها ** واس اجه لقح  و ل اتها اس                         

   ددددددددددددحيا   اسادددددددددددددد ام  واا ددددددددددددددددددد    اا ددددددددددددددد د   ألشب  **  ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد طا يا   ا   و                         

 اسق   اسح دددا       ددددددددددددددددا   هدددددددددددددددددددداتهدددددددددددددددددددددح   ك  **  جددددددددددددددددددددددددأل ن هللاو ألل ق     اسي                        

  س ددددددددددددددددددد ب س دددددددددددددح  اسىددددددددددددددحس  قلددد ؤها **    خ دددددددددددددددددددددددل  حن هللاس ا  بء اف ران .ا                         

  ددددددددد    ددددددددددددن    حادددددددددددحد   و دددددددددددددا    ددددددددددددددددددان  **  سيددددددددددددددددددددددددددددددددددد أل      سحاألق    اساحم                            

    ع ددددددددددددددددددددبء  اك        دددددددددددددددددددد يا ** عسس   اس سدددددددددددددددددددددددددددددددددافك  واسعوب  واسىي  أل ال                         

 ق اسح  دددددددددددددددددددددددددسقو ددددددددد ان **     خسا  اسيح  ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددء ء ألت   هللا أ  لك ان  و ا                         

 س دددددددددددددددددددددان واسدددددددددددددددددددددد  **   اس  هللاظ ان   اإل ادددددددددددددددددددددددددددددددد اجج    حلع   اا با  واأل                          

 اددددددددددددددددددددد  اس دددددددددددددددددددددددددان ألىت  ا **  ال  اجو سق ءن  و أ  دددددددددددددددددخ ليا أل   شا  و                         

 ق اس أل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تها ** با أ  ااتع هللاه   اس يلدددددددددددددددددددددددددددددددل حن هللاس ا  بء  اإل  ل                            

 ح   خاساق   **    ألح ع اساحم واجول     اسا   دددددددددددددددددددددددددددد  حس   أل يسق   تظ                         

     طا يا    د ددددد   ألدددددددددددد  س اس دددددددددددددددق ** و ددددددددددددددددددددددددواس    ألنر  ا أل       أل يس                           

 حبق    اجه    أل ل  ددددددددددس ش ب  اددددددددددددددددد س   ** وتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا   دائسا    اس ب    دائألقيا                            

  دددددددددددد    اا دددددددددددددددددد   ألدددددددددددددداوس    **  تشاف   قتها   ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا      حغ  اف اف   اسس                          

 س ش با  ددددددددددددق اس  دددددددددددددددددى ا  ** وباس حا ع   دددددددددددددددددددددددددددددددددد  أل وباسى ا    ونر   اف م                          

 ح  أل هج  اس    دددسح وهدددددددددددددددد  اس لدددددددددددددددداد س ** ألدددددددددددددددددددددددددد     حاد لددددددددل ألق  اس     أل                        

    هللاع وس   ع ىص  بها   ع ددددددددد ن عدددددددددددددددد   س أ **  دددددددددوهلد  ل  ق ااولا                             

  س  س   ح ءل  اسلاددددددددح  هدددددددددديا هددددددددددددددد تا ا ** .ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبح  و    بهلا   ا ل   أل                         

 ح و      ااود دددددددددا  األ   ددددددددددددددد  بهددددددددددددددد** ووا وس ّ دددددددددددد و  هللاعددددخساحن هللاس ا وسا ع                       
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  اس  ا  وس    ع  دددددددددددددددددددد   هللا دددددددددو    دددددددددددددد ف  ** ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو     س سطسئ د   دنها  و                       

  ا  اا   ددددددددددددداف   بدددددددددددددددددددددا داف      اا دددددددددددددددددددددددد ا **  ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  هللا خاا   ألا      ها   بلي                       

    اسح    هللا   دإلسد  .ددددددددددددددك  سدددددددددددد  عددددددددددددد* وسا  * لاهددددددددددددددددددددددددددد اها  ول  ألددددددواجوحد  ألج                        

 ح  اس       ل د دددددددح .ددددددددددددددددددحد ألقي تها **     اس حوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواسلك  ء وادها                          

 اام    ل    واسقه  ددددددددد    هللاوسدددددددددددددداهدددددددددددددددددددددددحا به   **   سدددددددددددددددددددددد    ا أ  و   اجهىاىق                        

 ح    و  دددددددددددداثا  س دددددددددددددددحاا  وألدددددددددددددددددد سىا  ** ع     ألدددددددددددددددددددددددتلسح  اس     أل  تىحاد  أل                       

 ب هللا أ اسيادّ اسياد  ددددددددددددهح اجه  اد ترحن ألش اث  قن اس    أل كا ا **                       

  ا    اا   ددددددددددددددددددددد  واسدددددددددددددددددددددددد  يا    واح ** علاا  اا اف   دددددددددددددددددددددددددددددددددد ل ون هللاس ا و                      

  و ي    اسا  ددددددددددددددددحن  ألادددددددددددددددددددددد    حا   د ** و   عقاسدددددددددددددددددددددددددددددددددد  حان     سي  و                        

 ع اساي  دددلو  ألددددددددددّح اسددددددددددددد ا ** هللا  ا يا تل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددو     ا اق       ت ق  اسا                       

   ا اس و ق  دددددددددا  ألىدددددددددددددددددددددد  يا ** واسقه   تاجانهدددددددددددواس لب هللاألحا يا واسلو  ألق                    

 ام  ل  واف د دددددددبء  هللاوساددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددأ هللا  اها ** لا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسيا اسك األا      هللا خ                    

 ي ّ اجها  ددددددددددددددددددددحن هللاس ا  ألدددددددددددددددددد   ا اددّ  ال  ل أل ىاا **  ددددددددددددددددددددددددددد ل اك  عا ألى                    

  ددددددددددددد اح االددددددددددددددددددددددد     اد يا ** دا أ سع اس ؤلام اسددددددددددددددددددددددد  أ سع اسش لا  أل                    

 واسا د   ب   اجددددددداهج  ادددددددددددددددددداق   هللا  ا  **  بء أل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددو     لادلق  أل                      

 اس ى   ل ح اف ط و اسا     ** عسس     ألظ سق ددددددواس طب هللا حء شواعا أل                    

 ق   اا   دددددددددد دددددددددددددد    اس .ددددددددددددد    اد حائق  اج  **ص    ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول     األ د  و                      

 حف     سا اد دددددددددددددددددددداحف   أللااّ      اددددددددددد ّ **   دددددددددددددددددددد ترألا   احف  ألات ألادألأ  أل                    

 بء  هللا   دددددددددددددددددددد  ا   دددددددددددا  دددددددددددددددددام هللاخ  ** ترحن  ألات ىددددددددددددددددددد ل ون هللاس ا ل ا ا ألا                   

  ددددددددددو  و    ا بان هللاو     ددددان ألددددددددد  ودددددددددددددد  تس  **  دددددو أ ألجا ا وبح ألا  ئأ أل                    

       ددددددددددددددددددألا  ئأ ألا  ئأ أل  هللاأل  وألو ح **  ظا اس  ء ء ل  ل   هللالح                      

  دددددددددددددددددددددد    اا دددددددددا  دائددددددددددددددد د   .يهددددددء  ** تد ي    اس  و    لا.اق ت عء اس ساسق                   

 حدددددددددددددددددددددددددقسق  واس  ل واسىد ا ** اس سأ واس     س  دددددددددددددددو   اسل ي ق  س   اا  س                   

 قفددددددددددددددددددددد    ّو  اس دددددددد  ء ألدددددددددددد   تدددددددددددان أل  تى بها ** س بد   ددددددددددد    ا   حل ن و                    

  دددددددددددددددددددددددح   بء  اس ددددد   ساا  د  ت ددددددددددددددددد يا  **  دددددددددددددوهلد  أل  ه   اس  اام   هللا س                  

   دددددددددددددددددددددد     اجوحا يل   وباسىدددددددددددد   .ددددددددددددددائ    أل   ** و ددددددددددددددددددددددد     ل   اا      ا                 

  دددددددددددددددددددددد يلق  اس ألاسددددددد ق   دددددددددددددددددع   أل   **     هلد  اس تددددددددددددددددددددددا     ل   اا  ألااأل                 

  ددددددددددددددددددددددددس  ا ا يا  أل  حألق ددددددددددددددحا د   أل  ** ءساد  تحلدددددددددددددددددددددددددددددا      ل   اا   أل                 
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     ددددددددددددددددددددد ع ألقع   د د   دددددددددددددد ا ** أل  ع هللاأل  أل  أللا ابوإن ا ب                   

   دددددددددددددددددددددددىدددددددددددددددئ ا   اسا د   .ق    اسا** لح وو    ا ا هللاألاف اسلال أللتلسا                 

 حددددددددددددددددددددددددد   اسدددددددددددددددددد  اق **  .ا    د  وبسا  هللال    ألدددددددددددددأل   ب  اقع ل ا هللاو                   

  دددددددددددددددددددددددح.ا  أل  اسكددددددددددا  خدددددددددددددددددددد  هللا  ا  ** واهو  د دائسددددددددددددددددددو  تك   لا  ا  هللا  ائ               

  دددددددددددددددددددددددا أل ع أل  اس يددددددداا ق ألدددددددددددددددددد اا  ** وا ل  خدددددددددددو  تك  ألا هللال  اسلال أل ج              

  دددددددددددددددددددددددددب   ام اسلال     ددددددددألا هللا ا  اج  ألق واجوحد ألىت  ا ** ألا داف و.              

  دددددددددع  هللا دددددددددددددىح ألا  هللا اك  ل ألدددددددددددددددددددد   تدددددددددددددد اب ** . أل   ال سد  ءن و أ  ل                

 بء اسى  دددددددددددددددددددددددا اح   ددددددددددددددددددددددددددددحد   د **  جاس  بح  أل دددددددددددددددددددددددددأل  اس يا  ء ل ن ألا             

  ّددددددددددددا وسدددددددددددددد اف هللاو اسك ف  عددددددددددددد   اسطددددددددددددددددددد    هللاو ** ألدددددددددددددددوأل  أل ح ا ل ن أل  أل           

  ددددددددددسدددددددددددددددداس      اك   ألق  ا   دددددو  .دددددددددددددان  عا **  . ددددددددددددددددددددءن و أ   اجواب  هللاو اس ج           

            
ا
 7ا يددددددددددددددددددددددددددددوأل       ويلع أل  لحم د  وصه  د  **عا ددددددددددددددددددددددد   ءسه   بء   ل 

 تحليل القصيدة -

وألا ع بء       الاهح اسلا     ا تد    اسل   اس   ا   ا    اف ي ع      ااألح  است  ت   ب  ت  اق اس

     اا سال اسى الق  تج نبأل  االسام ل اجها   س   يال وهح ع ادّ     اف م ع   ها ويحليها هللان 

واس   ق أل  خاسىد ل لا د و  ا ء و سع أل   ا  وأل  س و يحا  اس  اا   است  تس ع اف م    ءد اك اسى بق

است  تل ل هللا.شح اا سال اس اجهق  ت   و ى  وأل    سعي وينهاها أل  بح  سح اساحم اس قي س    لحادها 

 ا ءيويشاب اسلا   ء ء هللان اس    ت ل ك  لا     ا س بح اس         ا ألح د اجو اح ل لا د و 

 ا ء ء ءخ ل أل  ألل اها اف ائق  د حا  اس  عا واسيسحف ألج س ق .يهاي وب هللا اسلا   ع  ن ألا  تل با   ع ا  ح 

ءن اس    ااو ء    اس    ااألا س  اب با أ اساحم أل   ها   سرح     أل  أل  يا و   ياي وهح عىحل 

ا  اجويحل   اس   ي وسيا ل ا  ت     أل  لا بهال ألنها اس قح واجه ل س  بان    هلد  و كسيا أل   ق 

 اب ع   ب لا بها باسثح  اف  ح  أل  اس   ي وأل  هلد اس  ا  اجها  واس شبل  اب عظي ان    

أل  اسيح  است    خ    .  ق يلد اس    ساا  ام واا حيام   ن  حألدي و  خ ب لا بها  ت  ا شب ويلا 

 بح عحف    د ل   ن هللاس ال  ل ط هللان  ا ء   ك ا  ب سق  ءسد ء  ل  هال و   تى   ء ء ل .يهال سيا  جاس ألن

 ي   اب    ا و  دي و   هللاو د ل هلد اس    ااألا س    اسى آن اسك ح عرحن لا بها    خ حس  ى ب خل

احم ء  ألا        ءن  عىحل ل لا د و  ا ء  راعق     ب  ل عحلب: وألا هللا      س   ءن اس    األا س  اس

   8     أل ح    ا ي

  أل ي ا اس    اسثان  است     اس    اس حاألق است  ت س ر  اساحم بااو ء ء  هللانها ألق   ق  ويا س  اسلا 

س  األق سكث س ل اتها است  با أ   حان سيا ألنها افك  واسعوب   احئها است  تج ح  ا  ق هللاأل  لا بها  ا
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ساسد اس اجهقي سلسع  لد ااولا  اس  ع ق عرحن لا بها خاساا .ى  ا أل  بح هللا  واسىي  واس حف واس س  ي وبه

ع عوب اسلا   واب عرحن اإلناان    اساك ان واجه  انل عىحدد اسيح  افش ق ا    طق  اس لب 

 
ا
لا   اف ي ع  هللان ا اجوحا   حلي  أل  هللاأل ا يا  اا با اإلسياق ا  األ  اف بح ألا هللان سد    اسواسلحليوي  

ا  ني و  ج هلد ااأل ا  هح أل  ألق ال  ل     اد أل  اس  سق واس شح  اإل اان واإلأل اد ء ء ا ه ل

لد اس    اس حاألق  د و  ا ء    هاجو سق هللاّ )ل(    د ل  ن هللاس ال سارحن سد  يلق ه يئقي عىحل ل لا 

    
ا
  9 ياألقحا اسى آن اسك ي ي   هللا ا   احف اسىااألق و  هللا ا   اس    اس 

  س   ااألا س واس حاألقي سيا   ع ق   ع ااولا  اس  خاساق أل   سا    اسثاسثق    اس    اف يسق است  واس 

اف   س واس   ق   هللاولا  خالق تج ح لا بها أل ى با ء ء خاسىدل و سع  د سال اس اجهق است  تح ب سد

واسس اوس واسى ا ق واس حا ع  اس ب  اجوساح واس حبق واجه        ل   ا ءل وهلد ااولا     اس  اا

 سام هلد ااولا  اجهسا س س رحن أل   ق س ااسك ن      يب ليوخ ل أل   ح اا   و    سع اس وتلسا 

اسى   ا اس س  ي وهللاألا اس    اس ا  ق     هلد اس    هح أل اوألق ب سق )هح(    د خسا ن هللاس ال  ال ا 

ىد اسلّ س  ع   وس  عحس ي  ان س ا بها  بل  ظا   اس    افطسئ ق  اب عطسئن   ب لا بها  لو  خاس

لق است  تح       لا بهال ألنها  واسى   وسيلد اس    ل اتها اج ا    اا اف  سا ع ال أل  اس . ق    

ادس واس  ا واجهىاىقي وبهلد ااولا  ترحن  ا   د أللسحدس ويرحن  اسحد واسلك  واس حبح واجهك  واس  

وخ ل أل  هلد   ن       د  اب اا  اب  د اسااسرحن ء ء ألح ه  اجو احيأل   يا لس اس  سام اف ى 

ع    أل  اسلع   اس   ل ت وس ال  ل )اجهب(    د هللا    ن هللاس اي وإ ا ت   ح  هلد اس    س ا بها 

ل  نه  و  حا   دل وه     ل ادتد اا  عقي هللا ا  ل ل لا د و  ا ء ء ء هلد  ض  ول ي  ل  دن   

  ا     ء ء  بع      اسى آن اسك ي  وهح عىحل: عا هللاعاها اس    افطسئ ق  اس   
 
   ا اق

 
.ادخب      أل  اق

  10 ي  ادّ وادخب    ت 

  ااولا  اسك يسق است  تج ح  ويىحل اسلا    دن اس    اج األاق لساأ      ا اقل وسيا خحال أل

خ لي  ل   ف    ح  بء هلد  اإل و لا بها    هللا بء  ت قل ألنها اس لب واسلو  واسقه  واسك األا  

 اوف ال  ل اس ظا  )اسح (    د ا ا ن هللاس ا بح عحف ج  ل ألنهاي وإ ا ت   ح  هلد  اس   قل ألا داف هللا د ع

ي  أل  اإلن  واجو  وأل  هسا أل  ا   ح ا ي و   ها  اس    س ا بهال   أ سد  ساع   ا  س اجوا   

األتر   دولا   ا قل ألنها  ا  اج  ب واس طب واس ى    اس    اساادلق و   اس    اف  اق است  

ت ا  ل ق اف ط و لبء ل   اد ول  ي ولا ب هلد اس    عرحن  األع اج   ا  اس  اا وألا .يهاي  وا

)عا  احف(    د  ل ي  هللاس ا ل ا ا وألاام بح عحف  ت  لا   ألجا   وخ ل ألنها ت وس ال  ل اس ظا  

ءل وألا  ىو سد ء   إل ا   يحددل ا د    ولح ء ء افنرسق اس ظاسق     ل   ا اس  حس ع س ع  د حا  اسا  
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اس      -ااأل  واس     دأل  ألح د اس ظا  ل لا د و  ا ءي عىحل ل    اسى آن اسك ي     هلع  اس  ا ن

  11اس ا اق واف  اق: عاهللاعاهااس    افطسئ قل ا     ء ء  بع  ا اق أل  اقيي 

سقل و   هللا بء وهللا ح  أل  لائ   اساا  ق .ه  اس    اس ا.اق هللاو اسراأل ق و    ا   اس سا وهللاألا اس    

اس  حس اف ى ألقي ولا بها أل دن   اا دائسا    ا ىطا يوخحاليا أل  ااولا  ألنها اس سأ واس قسق  

ألنرسق وو األقل  س  ل واإل ا ق واسح.ام واأل ثال  دواأل  ل   ا ءي ولا ب هلد اس    عرحن هللا    ء ء ل وا

  ن هللاهح لي وخ ل ألنها أل  ألق ال  ل اا ظ     دها اف ا قي  انها أل  ه  اس   ق     ل    خ   

ه        حا ء ء اس ت ق اس  اال وي يلحن  اسلا   هللان ا  ساع أل  .   .اد  جحا  ي  و  حبه ل ان  ويى ا 

 حألحن    بح ألا ع  ونه  س اح   ا  به ي  يلق  ا قل و ا  ق هللاأل ه   ا  ق أللسحدسل وه  أل   

     اسد ء ء اف ي ع ل ع   ه  ء ء هللا سال عى به  ء ء خاسىي ي ألنها هللان بح ألا لت     ويشاب اسلا    

  ون أللاوسق أل  . دي وولسع هللان أل  بان ألل ا سلاقد   اف ي  أل   اقدل      سد هللان ا س   اناد   د

أليسا  ا   ع ال وينهاد اسلا   هللان   تك  لا  ا ا  ام  اقد ل ا هللاو    اال وا ب   اد هللان علا د    

بانل وا ب   اد ا   ا    بد وأل ا   دل سرو   عرحن اف ي    وا سلاقد .يه عيو  عجح  س س ي  هللان  

عك   ألا هللال د  اقدل و  عقح د    و    ي د وب ن  اقدي وس س ي  هللان   عكلب ل   اقدلو    سد هللان 

 ح س أل   اقدل  اف   إ  ال ألا    ول د س اح   وق  اقديوإن هللا   ل اف ي علا  اج  ألق سلاقد وب

  اد هللان عظي ها ا  ي ويىحل اسلا    دن عج نب اف ي  أل  اس يام وأل  أل ح    اف    و ساع افدبح    

سحن ء ء  وبا  ووث س اسك ف سرو   عرحن   ا ا    اسحلحل ء ء ل   ا ءي ويلل  اسلا   اسلع  عن  وافل  

  د  حا هللا ساسي  ا و  دي وهللاخ  ا لح ول    بء لا  اسح ح اسط يىق اسىاد يق هللاو اسط يىق اس جا اق هللان عق 

  بح لحم و ا  وألشب أللس  لبء ل   اد ول   وصها  د اا  مل ا   اد      اف م هللان تج نب أل

 وأل    سع أل  اا سال اس ال سي 

 القيم الفنية في القصيدة -

ل  ياف واس ه  واس ك ي  وأل    وا     اسى ا س  بء     اف ألل اس  ألاق ألنها استل اد وااألا  س أ هلد 

  سعي

 التشبيه في قوله: -

 واس لب هللاألحا يا واسلو  ألق  يا ** واسقه   تاجانها  ألى و ق  اسا   

 يق اس    باس ش دددددد ا  ** وباس حا ع    دددددددددددددددددددددددددددددددددددوباسى ا    ونر   اف م   أل  ى                        

د اس د اسلو   سق  يا واسقه   تاجانها  بء ل اح     اس يأ ااول لا     ا اس لب  دألحاج اس    و  ا

و   اس يأ   فل د  د   اد و سع  لل  ااداس وو د اسل دي ا  اب د ا هللان افل د هح استل اد اس  اغ



لددددراسةدفنيةدلقصيدةدحيىيدبندهامشدالصالتد عبددالكرميدأ بوبكردالصالتدكتورددالد دميي.ددالشعردالتعلديفددددريدودالإ

د ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2021ددرابع،دالعدددالد)سلسةلدجديدة(دددجمةلدالراساتدالعربيةددد" مالم"

305 

 

د اسلا    ق اس     ا ل  أل د  وهلا اا    تل اد أل لح ألجسح ا د  و  ااداس و   س ش لاسثان ل   ا

    و د اسل دي 

   األمر و -

ح  . ااأل    ب اس  ح  ب  و د اإلل   مي وسد هللا  ع لاغ : . ح ااأل ل وافشا   افى ون   فل وال  

االب  ء       أل  اها     هللا اا  اسلا   و   خ ج ااأل      12ااأل ل واف    اس ائب    . ح ااأل ي

 أل ان هللاخ   ألنها ألا عد  : 

 اإلرشاد -

   سلا  :حل اىع

  اسا د .ق   اسى  لحائ ا وو    ا ا هللاألاف اسلال أللتلسا **       

    أل  اسحدددددددددددددد   د وبسا هللالا  اق ** .  ددددددددددددددددأل   ب  اقع ل ا هللاو       

  ديددسد    **   اس هللاظ ان  اإل اان واسدددددددددددددددددددددد اجج   حلع  اا با  واأل      

    ا ا هللاألاف اسلال" و " اسا د .ق   اسى  " و".ا    د" و " اجج   حلع  اا با " ب يا  .ر سا : "و

    ألا .اد ل ادتد وخ  اتدي  اإل  ادي ان اسلا   ع    اف ي  ء ءء  هللاأل  سك     خ  أ أل  أل ا يها اال اق ء 

 

 

 التخيير -

   :س ي  ن حل    هلع  اىع

  دددددد  و دددددد  و ددددددان هللاو  ددددددددان ألا وددددددد  تس  **    ودددددددددألو أ ألجا ا وبح ألا  ئأ                                

 ** ألا  ئأ ألا ئأ أل  هللاأل  وأل     يح ل   هللالح  ء   ل اس ظا  و  

ع اد بهسا اس قا  ي ان اسلا   عط ب أل      ع اد بهسا أل  اهسا اال اقل وإ سا   ن    هلع  اس ي  ولا ق ااأل 

أل د أل  ااأل  واإل  اد و سع     اا    ن هللابح ألا  ام أل  اسثس ا  اف  ح قلوإل ا  ألا  ام اف ي  ا خ 

    ل ل لا د و  ا ءي  اجه حل  بء اس   ق اس  اا

 ستفهام في قوله: ال و -

 ق اسح   ء ء ألت   هللا أ  لك ان  و   ان **     خسا  اسيح  ألسقو 

ع حف ألقا  د  بء تسادعد    اجه  اسل ع    ل وهحس يأل  ياف     هلا ا" س  ال  سح اسلا   س ظ "ألت 

ّا ويى ا د  بء وث س أل   دي    أل  اد االب  ء ء  هلا ا ل  ياف   ج   خو  و  ف ال ىاأل د    اسط يب اساح

 يحبال واس ى يعأل    آخ  .يح اس 
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 : في قوله النهيو -

  ددددددددددددددددددد ا ** واهو  د دائسا خح.ا أل  اسكددددددددددددددددددددددو  تك  لا  ا هللا  ائد هللا                            

 ع أل  اس ي ي و  تك  ألا هللال  اسلال أل ج اا ** وا ل  خاا ق ألا أل

 اس ه  هح   ب اسكب    اسش  م  بء و د ا ل   مي وسد لا ق وا  س و   افشا   افى ون    

وهح اإل  ادل ان اسلا     خ آ  أل   س ي  ن  ء ء    خ ج    أل    اس ه  االب     هلع  او  13اس اهاقي

   دي س دع صح اف ي  وي   د ء ء ا    اد    هللا  ام  اقد و    ء.لام ل ا 

 النداء  و -

نلام وهللادواتد  اإل  ا " هللا ادّ" اف ىحل أل  اج ب  ء ءهح   ب اف ر   ء  ال ا  ا ب   اد  ل    ائب أل

   س   سع     حسد: 14عا وهاا وواياسا اق و  : اسيسقس وهللاّ ويا وآو وهللاّ  وهللا

 بها  األ   ح و      ااود   ا وس ّ ** وودددددددددددددددددددددخساحن هللاس ا وسا ع و  هللاع                    

 ى ي دددعا     ويلع أل  لحم وأل   ا  ** وأل  ألاح  و يحا  وأل                     

" س   ا  خ   االح  اب هللا قل اس  ا  ألنرسق اسى يب  عاهللا    اس  ام "   اس يأ ااول ال  سح اسلا   

   أل  اد االب    دس ظ اس  ام .ا خ جو   اس يأ اسثان   سى   ا  ا ب أل  اسى ب و شح د أل  اسله ي

     ل اس  ع قيوهح اإل  ادل ا د ع صهد  وي   د هللا  تىع       د ااخ خ آ   أل   ء ء

 التكرير و -

 اسلا    سى  و    15 س    اس دوا  وتى ي  اف       اس   ي هح  و  اسش  م أل ت ن هللاو هللاوث  

 : هلع  اس ي  ن    دوا  سس    ا"  " هللا  ع أل ا  وبان" أل ت نل و " ئأ" ا ث أل ا  

  دددددددد  و دددد  و ددددان هللاو  ددددددددددددددان ألاودددددددددددد  تس  **    ودددددددددددو أ ألجا ا وبح ألا  ئأ أل                 

 ل   ولح  ء   ل اس ظا  و ح ** ألا  ئأ ألا  ئأ أل  هللاأل  وأل     ي                  

 : هفي قول الجناس غير التامو -

 عا     ويلع أل  لحم وأل   ا  ** وأل  ألاح  و يحا  وأل   ى ي

 ي   اهسا ااخ   و لاب يا    اس  ظ ألع اخ       اف   س جان  ء   اس أل   تاف و ى "   ا ": .ر سق

 الطباق في قوله: و -

 أل   ب  اقع ل ا هللاو    اق ** .ا    د وبسا هللال   أل  اسحد

د وس  عق  ب .يهج .ر سق "ل ا و    اق"   ال اإلعجا   ياسش ان ءعجا ا ول  ا ساوسع   ن اسش  م و  ا

 القتباس و -

 :ي د     16ل  نه  و  حا   د  سع ف  خش    بد"ي يي  ض   "ياسلا   أل   حسد   ا ء     ا

   حان   و سي  و     حا   د ** و  عقاسحن ألا و ي   اسا  ي 
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 أل   ي د:  17ن  ا   حل ن هللاو هللادنو"ياوسا ا     هللاعشا أل   حسد   ا ء: "ا  د ا .   ء .ر

     ا   حل ن بان أل  تى بها ** س بد    ت  ء أل   و  اس قفي

 هر العروضية في القصيدةالظوا-

  ويا    اسى ا سي واسح ن وسا عب :  ل  اس ااطل واخ ا      اس الاس  ظ  اسلا   هلد اسى ا س    

 18       .ا   ياألا      .ا    ألا      .ا    ** ألا      .ا    أل 

ج  ح  بء  وي خح اسق ا  اج بن واسط  وا ي اس  و  ا   ح ق واسش   ا   حن ألث يا ا   اسلوال ق ف 

اج بن وهح  ل  اسثان   هللانا اسلا   ال ق ف  ظ اس ا بو   خ ل د الق هلد اسى ا سل    19 اس ااطي

 و سع     حسد: 20اسااو     ألا      .     أل     ل

  ّ   ى  وا  وأل     و د  وأل  ألاح   ا **  لحم وأل  أل  ع  عا     و
   ي.  ألا       .ا    أل      .   ** ألا       .    ألا      

 
  ضرورات الشعر في القصيدة-

 و   وسا عب :افى حسق    اسى ا س ل  يق اسو ا  ش  اس  ظ اس ا ب     

 :ا   حألق  اسيسقس     ااسب و    افس ود أل   سح  اس كا   اف  دس     افس ود أل  االسام-1

ألددددد   سدددددح  اس كاددددد   ع ىاددددد  هدددددلا ء دددددء  ادددددس ن وهسدددددا   ددددد  افسددددد ود ألددددد  االدددددسام اف ددددد دس و  ددددد  افسددددد ود 

 :أل  اسىاس ن بامل  وبح  21     ااسبيا   حألق  اسيسقس 

     افس ود أل  االسام اف  دس-

 : د حس سع    و 

 اسى    د  **  جاس بح أل ا اح  بء ح  ن ألا  ء ل  اس ياأل                          

اس يامي ا ط  اسلا       ا هللال ياسيسقس و  ح  طع اسلا   افس ود    ب سق"اس يا"  إلىاط اجه   ااخ   وه

 س طا ب ااو ان اسل  يقي  هلا اسح ع   و س ألى حسق

     افس ود أل   سح  اس كا   -

 : سع     حسدو 

   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداسا اا حياب **   ن اا  ام و ددددددددددددددددددد د ألش   طا يا  ا  و                           

 تل ّح اسلو  ألع اساي ي ** هللا  ا يا  اسا  او     ا اق     ت ق  

) سع  اا حيام: سااست تيب ه ا  بءسا اج ط   ا س     سع تكا  ل وهللال يستلاه  ن   اس  ن  إن اسر سو 

( واسا  ام ) ا خح.ا أل  اسثىح واج       اس  سق افحلاىاق  س سع اسا ا (ي و    ل.أ هسقتهاسىّح

 22ئق     اس  و ا ن تلأ     افس وديسح ن اس  وض  ي وإلىاط هسقس أل   سع اس كا   افس ود  اوا

 ء  ال تام اس د يب اف ل وق هام اسح ب اسااو ق:-2
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 :  س   سع     حسد

  دنها و ف ** أل   و  هللا  اس ا وس  ع  ي سطسئ دْ  س و   

اس  و ا ني وسد  حا ه    س أل  هللا حال اسل  ام ا   ء  ال تام اس د يب هام لاو ق   و س ألى حسق     

:  ألنها  حل   هللا   اس  م اف ّ 

 د ** ع ا.   اس حا ف واال د دددددددددددددددددد  اع  اساا  ا   .إنه   

 23اها      ألطسئ ديددددددددددددددددددددددددددددددو  اد د   ** ت ى  وأل   ي  اسحم       

  طع هسقس اسحلح -3

 : هلع  اس ي  ن قس )ا ل ن( وهسقس )اس س (   هساسلا    طع 

 اس بح أل ا اح  ب  اسى   دددددددد **  جددددحد   ددددددألا   ء ل ن أل  اس يا                               

 يهللاس س  د ددددددهللاو اس جان  عا ** .ت  .ك  ألق ص س ءن و أ  اجوابء  

 ى حسق    اس  سام  طع هسقس اسحلح    اسل   أل  اسش و ا  اف

 س ااأل  أل      .ىال: ء   وأل  اسلحاه      هللا   اس  اهاق  اب  طع .اد هسق 

 24هللا ها اس ان  سي ف اس اا   ** ء   ألا  ئأ ل  ى  خا باي

 ومن عيوب القافية في أبياته: 

 لتضمين ا-

وهح هللا  اا ىح اس يأ  س  اد  ح عرحن اف    ألجقما   ن  ي  نل و   ا س هللاخّ  هللان عرحن اس يأ  

  بء  سع اس اب  حل اس ا  ق    أل عل  حف: ان  ألكس  س  يأ ااول    أل  اد وألسا ال  سحا اس  ساماسث

 سا  ** وه  هللاصها  عحف  راظ ءن ددددددددوه  و دوا اجو ا   بء ت

 25ألحا   لاد ا  **  ي ن سي     ل اسحد أل  ي   ي   سي 

 .يلا اس اب     حسد:  

 ح   و  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأل   سىا ** ع    ألحاا  وألاثا  س  حاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددألد  تى تلسددح اس  دد                    

 **  اد  هح اجهب هللا أ اسيادّ اسيادّي  ترحن ألش ا   قن اس    أل كا ا

 

 : و ال هللاعشا

 ن هللاو    و   و   اددددددان ألا ودددددددددددد  وددددددددددددددددد**   س دددددو أ ألجا ا وبح ألا  ئأ أل  ا                  

 ل   ولح  ء ء ل اس ظا  و ح ** ألا  ئأ ألا  ئأ أل  هللاأل  وأل     ي                   

ظ     هلد اا اا   ج  هللان اسلا   ال  سح ب سق "  "  اب   ع   أل  اد ء   اس يأ اسثان    وبإأل ان اس

 ل       سام اس  و يوهلا أل   ألى ح 
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 الخاتمة -

ى ا س اسلا   علي     ها   اس     اإلسح ّ    ساف حا  ق د الق تل ا اق  هلد افىاسق أ.ى   اوس

بان سد تدا    ّح     هلا اس    اسل   اس     اس ح   ان   اسل   اس   ا   اسلّ ا  ب  أل  ا أليسا 

ا  و لاس وتهلعب هللا.را ه  وه اعاه  ء ء ل ح اسا ألقي  ك نأل  ت باق   حس اسااساف  ح. ن ألا   اجهااس 

ي اسلا      ءلياف   تطحي  اس  ق اس  باق وإ اام ت اا ا اس     اس اج ّ 

 اىال هللاس اظد .قسق و   دال  سح هللال حبا  هللان اسلا    سواجو ع   اف  ظق خ ل د الق هلد اسى ا

             يو حح هللال حبد  قاسق و   أل ا اد 

و امد هح اس اعق اسح ا س است   ا حن   ن اسي   االاس   اسلّ اا ء ءساد اس  ح  اإلل أل ح ع هللاوأل  اف 

باته   ل وألل  د    بح    ا و   ا س هللاخ    اح   ياف  ح.ق  ا يا واجه حل   يها و   ل ل لا د و  ا ء

  ء ء ل  اس  ادا  اسحلائح س لىاب هلا اسي   االاح و   ا  ىطا ولك اته ي و   و ع اس ح.احن 

    ااخ ل ا هسحدس وا   ا    ائ يا واس ساع  اسل ي ق اإلل ألاقيواإلخ لل وتقواق اس  حس واس لب
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   الّتناّص القرآينّ يف شعر عبد هللا بن فودّي من خالل كتابه "تزيني الورقات
عدإد:    إ 

 1عبد الكبري محمد اجلامع 
 ، كنتغورا، والية نيجر، نيجرياي128كلية نغومظى للعلوم والدراسات اإلسالمية، ص. ب     

 2عبد السالم محزة موس و 
، كاقنغو، منا، والية نيجر، نيجرياي 133والدراسات اإلدارية، ص.ب معهد فاطمة المي أبوبكر للشريعة    

 امللخص: 

ى  
ّ

تي تتراكم في ذاكرة أديب مسلم ويتمش 
ّ
إّن القرآن الكريم مصدٌر أساس يٌّ للّدين اإلسالمّي ولغته وأدبه ال

. تبحث هذه
ً
 وخطابة

ً
ا وتلميًحا كتابة الّدراسة عن   مشية الّدم في عروقه، كما تتداخل في إنتاجاته عفويًّ

ظواهر الّتناّص القرآني في شعر عبد هللا بن فودّي، وتكشف عن قيمة القرآن الفنية، واألسلوبّية،  

تي تبرز مهارته  
ّ
عرّية وعالقتهما الّنّصّية ال

ّ
واللغوّية في تحقيق  تفاعل الّنصوص القرآنّية مع الّنصوص الش

لغوّية والّداللّية، وورؤيته الفّنّية، ومواقفه 
ّ
ذي كان وجود  ال

ّ
عرّي الجديد ال

ّ
الفكرّية عند إبداع إنتاجه الش

ا في سياقات شعره بتقنيات تناّصّية مختلفة تثبت تقديس القرآن   تطبيق الّتناّص القرآن تمييًزا توظيفيًّ

 الكريم وتبّين جواهره ومكانته العالية في صنع دالالته الّتوظيفّية.

Abstract:    

Qur’anic Intertextuality is considered one of the distinct techniques and stylistic 

mechanisms applied by Abdullah Bn Fodio in forming his poetic works. The 

article examines the linguistic approach used by him which the book ‘Tazyiinul-

waraqah’ as a case study. It aims to discover the Qur’anic technique, style and 

linguistic applied, in affirming the interaction of Qur’anic texts and poetic texts 

together with their intertextual relationship which reveals his linguistic, artistic 

and conception skills as well as his creative ability in forming new poetic 

contexts that the existence of applied Qur’anic intertextuality in his poems makes 

it to be linguistically distinct in which the employed intertextuality’s techniques’ 

are  corresponding to ascertain the holiness and fundamental perception of the 

Qur’an. In order to achieve the objectives of the study some of his poems were 

selected randomly for their analytical study that will base on the linguistic, 

conceptive and stylistic technical yardsticks. The study concluded that Qur’anic 
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Intertextuality was part and parcel of the poet which strengthens the linguistic, 

semantic, and connotative aspects of his poems.  

 املقّدمة: 

ا وتلميًحا، وك  ان الّتناّص جزًءا  ُيعّد الّتناّص القرآنّي من الّتقنيات الفنّية املتداخلة باألشعار العربية عفويًّ

ذي ال مناص منه، لكل إنسان  
ّ
قافة، والحياة والكون والزمان حيث أصبح بمثابة الهواء ال

ّ
ال يتجّزأ من الث

تي تتفاعل مع نصوص أخرى عند إبداع إنتاجاته  
ّ
طريقة خاّصة يعّبر بها عن تفاهمه ورؤيته الّنصّية ال

تجليات آيات القرآن الكريم املتناّصة بشعر عبد هللا   الجديدة شعًرا ونثًرا. تسعى هذه الّدراسة إلى كشف 

 وغير مباشرٍة    (1)بن فودّي 
ً
وستتبع املنهج الوصفّي والّتحليلّي لبيان مدى تأثير لغة القرآن ومعانيه مباشرة

عرية. 
ّ

 في شعر عبد هللا بن فودي، وتجيب سؤاال عن وجود العالقة  الّنّصّية بين الّنّصوص القرآنّية والش

ا: مفه
ً
ناّص قديًما وحديث

ّ
 وم الت

لفظّية، صيغة مصدرّية، 
ّ
َناَصَص" وكانت فماّدة " الّتناّص" بصورتها ال

َ
  صيغتها الفعلّية الّصرفّية "ت

شارك
ّ
صال"" تفيد"الت

ّ
يقال: "الفالة تناّص أرض كذا، وتواصيها أي يّتصل  ،و"الّتداخل" كما أّنها تفيد "االت

ولعّل هذا املعنى األخير أقرب من  ( 3)ا: "تناصَّ القوُم: ازدحمو مثل" في كذلك تفيد معنى: "االزدحام(2)بها

ا من ازدحامها، و  ا بصيغته الحديثة، ألّن تداخل الّنصوص قريب جدًّ تذاوبها  مفهوم الّتناّص لفظيًّ

 في نّص ما.  وتمازجها وتقاطعها وتبادلها 

حيث كان فيه نصٌّ (4)إلنتاج نّص الحقفالّتناّص عبارة عن "حدوث تفاعلية بين نّص سابق ونّص حاضر 

ل عالقة نصية بين نصوص مختلفة متداخلة بعضها 
ّ
ا يمث ا مستحضًرا عفويًّ ا أو ممتتصًّ سابٌق مجترًّ

تي ال تجاوز داللتها تداخل  
ّ
ببعٍض. والتناّص مصطلٌح مبتدٌع ومتطّور من املصطلحات العربّية القديمة ال

 نصوص بعضها ببعض.

ِريْسِتيَفا أّول من وضع فكرة تداخل نصوص ولكن سبقها أستاذها مكائيل باختين،  وليست ُجوِلَيا ِك 

وفيكتور شكلوفسكي، وكذلك سبقها األدباء العرب عند تسميات تفاعل نصوص مختلفة بعّدة تسميات  

تي كانت للّتناّص 
ّ
عرّية، ونسيان املحفوظ، واالقتباس ال

ّ
كتوارد الخواطر، والّتضمين، والّسرقات الش

ور وعالقات نّصّية، وعملّية، وشكلّية، ومع ذلك لها فضل الّسبق عند تسمية هذا املصطلح تسمية  جذ

تّي )
ّ
تي قّدمتها في مجل

ّ
 (5)م1966( في عام Critique( و)Quel-Telحديثة بالّتناّص في بعض أبحاثها ال

 لكّل  أصبح مفهوم الّتنف إّن مفاهيم الّتناّص تشير إلى تداخل الّنصوص بعضها في بعض 
ً
 مالزمة

ً
اّص ظاهرة

ذي   نصوص مختلفة  إنتاج لغوّي أّيا كان نوعه حيث يعتمد نّص على غيره من مجموعة
ّ
بوساطة املتلقي ال

إلبداع نّص   إحالةأو تحوير أو  اجترار بتقنيات  مباشرة وغير مباشرة يستحضر ألفاظها أو أفكارها 
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رك تفاعله مع ثقافته وعاداته ومعتقداته وتراثه املبدع يد، فكان الّتناّص أمًرا ال خالص منه(6)جديد

ه يحمل من تقاطعات نصوص غيره يتفاعل معها
ّ
ر في إنتاجه  ل األدبّي مهما كانت موهبته وعلمه فإن

ّ
تؤث

 ومكّوًنا رئيسيًّ وهو يستغنى عنها عند تكوينه،وك  الجديد
ً
 أساسّية

ً
عالقة بين نّص  ، يقيم اان الّتناّص أداة

   من الّنصوص.  على جنس واحد أم أجناس مختلفة ونّص آخر سواء يبرز

ا  وكمااا كااان للغاارب تااراث أدبااّي كااذلك كااان للعاارب حيااث
ً
ا حااديث كاناات ظاااهرة "الّتناااّص" بوصاافها منهًجااا نقااديًّ

 كثيااار معااااني اساااتلهمت 
ً
ماااا هاااو  ة

ّ
تناولاااه الّنقاااد العرباااّي القاااديم ألّن موضاااوع "الّتنااااّص"  لااايس جدياااًدا تماًماااا و ن

ا وغرًبا بتسميات ومصطلحات تدخل ضمن مفهوم الّتناّص في 
ً
موضوع له جذور في الّدراسات الّنقدّية شرق

تي  تمثل  صورته الحديث
ّ
لّزمان واملكان لإلنسان بمثابة الهواء واملاء وا  ، فهيظاهرة لغوّية من الّضرورياتة ال

 باااادونها
ً
ااااذي ال يسااااتطع عيشااااة

ّ
والااااّنّص  صااااليّ الّتناااااّص باااادون الّنّصااااْيِن املهّمااااْيِن الااااّنّص األ كااااذلك ال يعااااي  (7)ال

ذي الحاضر
ّ
اسابق فيه نص استحضر  ال ذي جعل الّتناّص عفويًّ

ّ
عّبار عان ، األمر ال

ُ
تادمي  نصاوص نظرّية ت

 في نّص حاضر إلنتاج نّص جديد. و حالتها غائبة 

 التناّص القرآني لدى عبد هللا بن فودي 

عراء والخطباء من دم  الّنصوص القرآنية  
ّ

ظهر هذا الّنوع في عصر صدر اإلسالم فأصبح ال مناص للش

بإنتاجاتهما املبتدعة، حيثما برز في أشعارهم وخطبهم العربية مالمح لغة القرآن ومعانيه ودالالته، وهكذا  

ا في  اعر أو الخطيب املسلم ال يفّك من استحضار القرآن الكريم عفويًّ
ّ

ظّل األمر إلى هذا العصر، ألّن الش

 نصه األدبّي.

عاش عبد هللا بن فودّي في بيئة اإلسالم ومجتمعه، وكان يعاي  القرآن الكريم منذ صغره، عندما كان  

الًعا دائما. فمستوى القرآن الكريم لديه
ّ
لع عليه اط

ّ
قافّية،   يط

ّ
مجرى الّدم في مناظرات حياته الّدينّية والث

تي تمتّص رحيقها  
ّ
عرّية، وهو كاالنحلة ال

ّ
والّسياسّية، واالجتماعية حيث يبدع منه عفوًيا في إنتاجاته الش

تي تختار ثّم تحّولها شهًدا
ّ
ألّن القرآن ماّدة راسخة في ذاكرته حيث  يسهل عليه   ( 8)من أجمل األزهار ال

هام منه على مستوى لفٍظ وداللٍة واستحضار ش يء منه في نظمه بعد نسيانه، وال مناص لجضوره في االستل

شعره  املبتدع مهما  كانت موهبته ونبوغه في العلم ورسوخه في علوم اللغة. وكان القرآن جزء ال يتجّزأ من  

ة في شعره. فتناّصه بالقرآن   حياته اليومّية، وتجاربه الجمالية التي ال مفّر له من حضور مالمحه املؤثر 

 داللة على حسن إسالمه، وقّوة إيمانه.

ناّص القرآني في شعر عبدهللا بن فودي 
ّ
 أنواع الت

لغوّية 
ّ
ذي يبرز تناّص املفردات القرآنّية عن استدعاء املصطلحات ال

ّ
للّتناّص القرآنّي أنواع في شعره ال

لة جمالية في صياغة اإلبداع األدبّي  الذي يؤّدي إلى  للقرآن الكريم، كان تناّص املفردات القرآنّية وسي
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عرّي الذي يكسوه رونًقا  
ّ

توطيد الّروابط الّنّصّية، لكونه أداة تعبيرّية في توصيل املعنى في الّنّص الش

، وكان 
ً

رة ال تفقد جاذبيتها  آن كلمات مفردةللقر  وجماال
ّ
في سياقات   قّوة تأثيرهجمال القرآن و د تجّد  عندمؤث

 ( 9)مختلفة نصوص

خصيات القرآنّية املعّينة وتوظيفها في بنيته  
ّ

اعر الش
ّ

خص ّي يشير إلى استدعاء الش
ّ

إّن الّتناّص القرآنّي الش

عرّية، وتتنوع الشخصيات القرآنية إلى اإليجابية والسليبية. 
ّ

ركيبّية وأفكاره الش
ّ
 الت

 
ً
اعر لغة القرآن مباشرة

ّ
عرّي سواء كان دون   فالتناّص القرآنّي املباشر: استحضار الش

ّ
في سياق الّنّص الش

 تغيير أم بتغيير طفيف ال يمّس جوهره نظرة إلى تقديسه واحترامه. 

وأّما الّتناّص القرآنّي املضمونّي: فاستنباط أفكار نصوص أصلّية واستحضار روحها أو تلميحها أو معانيها 

ر نّص شعري بماّدة فنّية (10)رميزاتهال بحرفيتها أو لغتها، وتفهم من تلميحات النّص و يماءاته وت
ّ
حيث يؤث

 ممتصة من القرآن، وأجمل نوع التناص ما امتّص من القرآن الكريم الذي ال يمّس جوهره عند استيحائه.  

ناّص القرآنّي في شعر عبد هللا بن فودّي: 
ّ
 دراسة تطبيقّية لتجليات الت

 د كما يلي:فالّنوع األّول الذي يصادف الباحث دراسته في هذا الّصد

 تناّص املفرادات القرآنية:  -1

اعر بعض املفردات القرآنية لتكوين معاجم ألفاظه وجمال قوامس كلماته وتقوية عباراته  
ّ

استدعى الش

لغوية حسب فهمه لكالم هللا، فقال: 
ّ
عرية وتجاربه الفّنّية وتشديد لبنات ثغراته ال

ّ
 الش

َصاَرت  
َ

نا فيه، ف
ُ
ُنون

ُ
اَب ظ

َ
خ

َ
ر آِل     ف ح  وِم َوبَ

ُ
ُحل

 
اِث ال

َ
غ ض 

َ
أ
َ
 ( 11)ك

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   چ فعبارة اإلضافة "أضغاث الحلوم" مجتّرة من قوله تعالى:

عرّي تبديل لفظ "أحالم" إلى "الحلوم"مع تعريفه، وكالهما جمع   ٤٤يوسف: چپ  
ّ

وفي الّنّص الش

ول ملقول القول كما أّنها خبرا لاا"صارت" في الّنّص  لاااااا"حلم"، وكانت هذه العبارة املتناّصة في محّل مفع

ه  
َ
اعر خال

ّ
تي تشير إلى رثاء الش

ّ
عرّية ال

ّ
عرّي، ومشّبها باااااا"ظنون"، وكانت هذه اإلضافة من املتّممات الش

ّ
الش

ابَن علّي محّمد ثنب عبد هللا عندما رجى هو وأصحابه وطمعوا في زيادة العلم بوصوله لكن خاب رجاؤهم  

َدْس،وصار رجاؤهم مثل رؤيا ملتبسة يصعب تأويلها.بوفا
َ
غ

َ
 ته خالل وصوله  ببلد أ

َواِئِد َراِكُح وقوله:   َع
 
َساِعُدُه َمن  ِلل اِحٍن    يُ

َ
َن ُمش

 
ازٍ َوِضغ  َهمَّ

َ
َبة ي 

َ
 (12)َوغ

"هّماز"مضاف  كانت هذه الكلمة . ١١القلم: چۉ  ۉ  ې  چفكلمة "هّماز" مجتّرة من قوله تعالى: 

اب، ساع بالكالم بين الّناس  
ّ
 يخ  غّياب طّعان حقود  وبغيض كذ

ّ
اعر شيخه أال

ّ
 الش

ّ
إلى "غيبة" ليحث

 إلفساد ذات البين، و عانة من تعّمق في الّتقاليد الّضاّرة والعادات الفاسدة. 
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ٍل وقوله:           ي 
َ
ا ِبل ى ِفيهَ

َ
ف

َ
ط ـُمص 

 
ِد ال

 
ق

َ
ِبَح ِفي َصَباحٍ  ِلف رِيرِ  ِلُتص 

َ
ط م 

َ
 ( 13)ق

 : فلفظ "قمطرير" مجتّر من قوله تعالى

 ١٠اإلنسان:  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ

ذي أصبحت حال أهل كير فيه لوفاة أخيه  
ّ
لفظ ليصف الّصباح العبوس ال

ّ
اعر بهذا ال

ّ
تناّص الش

فيسيل منها عرق  املصطفى، فحّل لهم حزن شديد وباتوا في أشّد ليٍل وأطوله بالًء حيث تعبس أجوههم 

 يومئذ مثل القطران. 

 ِمن  وقوله:  
ّ

ط
َ
ِة ق َجاِهِليَّ

 
َو ال ه 

َ
اَض ل

َ
اُر  ما خ

َ
ذ

 
ى اإلن

َ
ت
َ

ى أ َبا َحتَّ  ( 14)َحاِل الّصِ

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    حئی   ی  جئچ فكلمة "الجاهلية" مستحضرة من قوله تعالى: 

املضاف إليه من كال الّنّصين األصلّي  كان الوصف بالجاهلية جاء على موقع  . ٥٠المائدة: چمب

 في أعمال  
ّ
ه لم ينغمس قط

ّ
اعر على الّرثاء املختلط بمدح أخيه املصطفى بأن

ّ
واملتناّص لداللة الش

 الجاهلية وال في عقائدها وال في أنظمتها السياسية واالجتماعية منذ صغره إلى أن توفي.

ِم ِجد  وقوله:          
َ

ال إلِس 
 
 ا

َ
ة مَّ

ُ
َيا أ

َ
ِجُع  وا َوَجاِهُدوا   ف رِ َمر  ص  ُر ِللنَّ ب  الصَّ

َ
ِهُنوا ف  تَ

َ
 (15)َوَل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  فااااااااا "جاهدوا" و"ال تهنوا" مستحضرتان من قوله تعالى:

ھ   ھ  ھ  چ وقوله: . ٤١التوبة: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺڀپ  پ  پ  پ   

 ١٣٩آل عمران:  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

لتحريض املسلمين وتشجيعهم إلى الجهاد في سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم، و صرارهم على قتال أعداء  

اإلسالم، وفيه تقوية عزائمهم ونهوض هممهم. ونهي عن جزعهم. وفيه بشارة للمؤمنين الذين هم األعلون  

فر.كما لهم العقبى في الّنصرة وا
ّ
 لظ

ا وقوله:  
ً
وط

ُ
ف

ُ
ا ن َرَمو 

َ
اُهُم ف

َ
ن َراَمي 

َ
َمادِ  ف َل الرَّ

 
اُرَها ِمث

َ
َصاَرت  ن

َ
 ( 16)ف

ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ    ىې  ې  ې           ېچفكلمة "الّرماد" متناّصةبقوله تعالى: 

 ١٨إبراهيم: چىئ  ىئ  ىئ   ی  ېئۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۇئۇئ وئ 

ذي كانت رمايتهم بالّنفوط لم تصل إلى املسلمين  فصارت غايتهم  إلشارة إلى حال 
ّ
الكّفار في القتال ال

املقصودة  هباًء منثورا. وفيها تمثيل بطالن أعمال املشركين وذهاب أثرها، وعدم انتفاعهم بها فكانت عليهم  

 خسران وهالك وعذاب مهين في الّدنيا واآلخرة. 
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 وقوله:  
َ
ُسوا َراِجِعيَن ِإل ي 

َ
ل
َ

اٍل ف
َ
ـَمَعادِ  ى ِقت

 
ِم ال و  ى يَ

َ
ا ِفيِه ِإل

َ
ن
َ
 ( 17)ل

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ فكلمة "املعاد" مستحضرة من قوله تعالى:

للداللة على رجاء للمجاهدين وبشارتهم على أّن املشركين ال إعادة لهم إلى  ٨٥القصص: چپ

 القتال حّتي تقوم الّساعة، ألّن املسلمين  قهروهم بنصر هللا. 

ُتوا  وقوله:
َّ
ت

َ
ارِ َوش يَ َض الّدِ

ع  وا بَ
ُ
ق د  َحرَّ

َ
اِس  ق نَّ

َ
خ

 
 ال

َ
ورِ َجَماَعة

ُ
ف

ُ
َع الك  َجم 

ا 
َ
َعن ُع َجم 

َ
ن ـــم  َر يَ ــــــَبح 

 
نَّ ال

َ
وا بِـــــــأ ن 

َ
ـــــَواِس  ظ ــــــــــَوس 

 
و ال

ُ
خ

َ
ُهُم أ ـــــــــر 

ُ
غ  (18)ِفيِه يَ

 ٤الناس:  چژ  ڑ  ڑ  کچقوله تعالى: فكلمتا "الخّناس" و"الوسواس" مجتّرتان من

ذين احترقوا بعض بيوت  الكّفار ناًرا وفّرقوا جمعهم حيث  
ّ
لوصف معركة بين الكّفار واملجاهدين ال

يطان في صدور الكّفار بأّن املجاهدين ال يستطيعون أن يجاوزوا البحر بعد غلبهم من إحدى  
ّ

وسوس الش

 املعارك، فأعانهم هللا على تجاوزه.

 قوله:    و      
َ

ال
َ

 في الف
ُ

ِدث ح  ِخ يُ ي 
ّ

َراِس  ِفيِهم  ُدَعاُء الش ج 
َ  
 ِفَجاًجا َعاِلَي اْل

ً
 ( 19)ُسُبال

" مستلهمة من قوله تعالى:
ً

 ٢٠نوح: چک  ک     ک  ک چ فكلمة "فجاًجا" نعت لاااااااا"سبال

يخ عثمان بن فودّي املسموع 
ّ

بأصوات عالية في طرق متفّرقة  لداللة على أّن املسلمين حصل لهم دعاء الش

 عند نزولهم في الّصحراء. 

ارِ وقوله:     ِفي النَّ
َّ

ٍف َحط َل َعص 
 
َبُحوا ِمث ص 

َ
أ
َ

ى َساَحاِت َدارِِهم      ف
َ

 َعل
َ

اخ
َ
ن
َ

ى أ  ( 20)َحتَّ

 ٥الفيل:  چۀ  ہ     ہچفلفظ "عصف" مستحضر من قوله تعالى: 

و
ّ
املجاهدين إليها فقاتلوهم حّتى فتحوا حصونهم    إلخبار عن حال طغاة بالد "غار"حيث قاد محّمد بل

وأسروا بعضهم، وكفاهم هللا شّرهم ورّد كيدهم عليهم وتناثروا وتمّزقوا بعد الّنصرة والقّوة فصاروا  

 متساقطين على األرض هالكين. 

عُهم  وقوله:          ى َوَجم  تَّ
َ

َداِن ش
 
ُبل

 
ى ال

َ
وا ِإل ر 

َ
ف

َ
َوى        ف اَن ِفي َسَبٍأ بَ

َ
اٍس ك

َ
ن
ُ

ِع أ  (21) ِبَجم 

ڀ ٺ  ٺ    ڀپ پ ڀ ڀپٱ ٻ ٻ ٻ ٻپچفكلمة "سبأ" متناّصة بقوله تعالى:

غاة إلى البالد وتفّرق شملهم   ١٥سبأ: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٿ
ّ
داللة على فرار الط

ذي حاكى أصحاب سبإ في أفعالهم مّما يمّس بكفر نعم هللا وعدم 
ّ
 اإليمان به. ال
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خص ّي القرآنّي:  -2
ّ
ناّص الش

ّ
 الت

اعر حياة بعض األعالم القرآنية للّتعبير عن شعوره و دراك حساسّيته وتوضيح أفكاره.  وقد  
ّ

استلهم الش

  ملوافقة مقصده  و ثبات  
ً
اعر مراعاة

ّ
جمع القرآن بين الشخصّيات الّسليبّية أو اإليجابّية، فاستدعاها الش

 .موقفه، و ثراء نّصه

ى فقد  فيِه َما َرَدى وقوله:         بَ ر 
ُ
َعت  ق

َ
ف

َ
و  ن

َ
ارُِح  َول

َ
ِبّيِ َوت َهٍب َعم  النَّ

َ
و ل بُ

َ
 ( 22)أ

خصّية "أبو لهب" ممتّصة من قوله تعالى:
ّ

 ١المسد:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ فالش

ڀ           ڀٻ  ٻ  ٻ ٻ پ  پ  پ  پچ كما أّن شخصّية "تارخ" مستحوى من قوله تعالى: 

ذي كان  إّن "ءازر" لقب ألبي إبراهيم  ٧٤األنعام: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ّ
، واسمه "تارخ" ال

ذي كان رمًزا  
ّ
رمًزا للحيرة والجهالة والعناد والكفر، كما كان "أبو لهب" كنية لعبد العّزى عّم رسول هللا ال

للحقد والعداوة والكفر واألذية، والبغض. وكانتا شخصيتْيِن سلبيَتيِن للداللة على أّن القربى ال تنقذ من  

 سعي أبي  لهب، وال يعبد تارخ أصناما.        مات كافرا، ولو نفعت ال يخيب  

 بزاد إلى القوى وقوله:             
 

ذ
ُ

ه      لقاروَن لم يأخ
ّ
 كأن

ً
ا الحصِن ماَل

َ
اَدَر في ذ

َ
غ

َ
 ( 23)ف

ۓۓ ڭ ڭ ےہ ہ ہھ  ھ   ھ  ھ ے چ فاسم "قارون" مستدعى من قوله تعالى:

 ٧٦القصص:  چۉ  ۉې   ې ې ۅۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ڭ   ڭ ۇ

لم، والكفر بنعم هللا  
ّ
غيان، ومجاوزة الحّد في الظ

ّ
خصّية "قارون" رمٌز للكبر والّتجّبر واالعتداء والط

ّ
فالش

َباَوا  
َ
َداُر ك

ُ
اعر هذه الشخصّية الّسليبّية للداللة على أّن املجاهدين فتحوا بالد "كّب" وترك ق

ّ
فاستلهم الش

ذ شيًئا منها عند فراره عن ا
ّ
 ملوت خوفا عنه ولينقذ نفسه أّوال. أمواله ورائه ولم يتخ

ًد ا وقوله:           َمًدا َوُمَحمَّ ح 
َ

ى أ ُمَسمَّ
 
سُبجِ  َوهَو الـ

ُ
ُه ِمن  ك

َ
ِقي ل و 

َ
 (24) َما ِلي ِسَوى ش

ٺ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺچ فاسم "أحمد" مجتّر من قوله تعالى: 

 ٦الصف: چٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٿ ٿ  ڀڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺٺٿچ قوله تعالى:واسم "محّمد" مستلهم من 

 ٢محمد: چٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹٿ ٹ
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وق. فحضور الشخصية الّنبوّية  
ّ

رف، والش
ّ

خصّيةاملتناصة رمٌز للّنبّوة، والّرسالة والطاعة، والش
ّ

فهذه الش

 يوافق مع نص شعره مدى وعيه بتجريبتها وداللتها الّرمزّية. 

ناّص  القرآني املباشر:  -3
ّ
 الت

ى التّ 
ّ
اعر على سبيل تقوية سبك عباراته الشعرّية، وتماسكها،  قد تجل

ّ
ناّص القرآنّي واضًحا في شعر الش

 وتكوينها بالقيم الجمالّية. 

 وقوله:  
َوارِق  بَِر َوالتَّ و 

َ
اُر غ َك ِديَ

 
ِتل

َ
ٍم  ف

 
ل
ُ
 ِبظ

ً
ة اوِيَ

َ
رِ خ

 
ف

ُ
ك

 
ة ال

َ
 ( 25)ُوَل

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ      ےہ ھ ھھ   ھچ مجتّر  بعض ألفاظه  من قوله تعالى:

 ٥٢النمل:  چڭ

اهرْين " غوبر والّتوارق" و"الّصيغة 
ّ
اعر "بيوت" إلى "ديار" وضمير "هم" إلى "االسمْين الظ

ّ
استبدل الش

غاة الغوبرّيين 
ّ
املاضية إلى املصدر وكانت كلمة "خاوية" منصوبة على حال بيوت الكفار من ديار الط

الغوبرّيين والّتوارق فصارت بيوتهم ساقطة متهّدمة خاربة على عروشها   والّتوارق للداللة على أّن هللا أهلك

 ، وظلمهم ألنفسهم، فعاقبة أحوالهم الّتدمير واإلهالك. بسبب شركهم باهلل وكفرهم  بنبي هللا 

وا    وقوله:           
ُ
ذ َعوَّ

َ
ت
َ

َوى ف
َ
ا ت و 

َ
نَب َرأ

ُ
َوى وك ر 

ُ
َباِس  ت

 
 ال

َ
ف و 

َ
ِم خ

َ
ال ِس 

 
 ( 26)ِباهلِل َواإل

 ١الناس:  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ  فعبارة "تعّوذوا باهلل" مجتّرة من قوله تعالى:

اعر  لفظ "
ّ

اعر الّصيغة املضارعة )أعوذ( إلى الّصيغة املاضية )تعّوذوا( كما استبدل الش
ّ

رّب" استبدل الش

ْنَب  واتجائهم إلى هللا ودينه 
ُ
ْرَوى وك

ُ
املضاف إلى "الّناس" إلى اسم الجاللة "هللا"  لإلخبار عن حال أهل ت

ا.
ً
 اإلسالم  خوفا مما يقع عليهم، وذلك لاّما رأوا هالك

يخ عثمان بن فودي أن يمنع حضور ا
ّ

ذي ينصح الش
ّ
ِني البرناوّي ال

ُ
يخ املصطفى غ

ّ
ا على الش ساء  وقوله  ردًّ

ّ
لن

 إلى  وعظه:

ا
َ
ُرن

ُ
ذ ع 

َ
َت ت ي 

َ
ِكن  ل

َ
َدَك ل َت ُجه  َصح 

َ
ا ن

َ
ان

َ
ت اَن ُبه 

َ
ا ك

َ
َحاَن َهذ َت ُسب 

 
ل
ُ
 (27)َوق

اعر عجز بيت شعره من قوله تعالى:
ّ

ۓ ۓڭ ڭڭڭ ۇ ۇ چ استثمر الش

 ١٦النور: چۆۆۈۈ  ٴۇ  ۋ

اعر ضمير "ك" إلى  فااااااالقطعة املتداخلة في شعره مرتكزة في "سبحانك هذا بهتان" حيث  
ّ

أضاف الش

رهم عن  سبب  
ّ
مفعول مطلق "سبحان" وجعل لفظ "بهتان" خبًرا لااااا"كان" إلبراز تعّجبه على عدم تعذ

ذي كان كذًبا عظيًما. 
ّ
ذين شاركوا في انتشار حديث اإلفك ال

ّ
ساء إلى الوعظ. وفيه توبيخ  لل

ّ
 حضور الن
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 وقوله:          
ُ
َعل

 
ف  يَ

َ
وَن َما َل

ُ
ول

ُ
ق ّلِ َواِجِب يَ

ُ
 ِفي ك

َ
خ ي 

َّ
اُعوا الش

َ
اِبُعوا    َهَواُهم  َوط

َ
 ( 28)وَن َوت

ڱڱڱ ں  ںڻ  ڻ  چ: فعبارة "يقولون ماال يفعلون" مجتّرة من قوله تعالى

 ٢الصف: چڻ

اعر من بعض املسلمين  
ّ

اعر ضمير املخاطبين بالغائبين للداللة على حال منكرة اعتبرها الش
ّ

أبدل الش

هم ومتابعة أهوائهم حال  الكنوّيين حول الوع
َ
د بدون الوفاء، ثم  وّبخهم بأّن مخالفة أفعالهم أقوال

 مذمومة. 

ُه وقوله:     ِإنَّ هللَا َعن 
َ

ر  ف
ُ

ف
 

ك ُبوُل  َوَمن  يَ
َ

ه  ك
َ
ُد ل ع  ّم بَ

ُ
ِنيٌّ ث

َ
 ( 29)غ

اعر  بعض قطعة نّصه من قوله تعالى:
ّ

 ٩٧آل عمران:  چۇ ۇۆ ۆۈۈٴۇچ اجتّر الش

اهر "العاملين" إلى ضمير  وفيه تقديم جّرٍ 
ّ
ومجروٍر على خبر إّن "غنّي" كما فيه تقنية استبدال االسم الظ

ْفٌر  
ُ
َفَر"فداللة العالقة الّنصّية ك

َ
املفرد الغائب، ثّم استبدال الّصيغة املضارعة "يكفْر" إلى املاضية "ك

 بنعم هللا وعدم شكره.

 وقوله:   
َ

خ م  يَ
َ
إِللِه َول

 
ى ِديِن ا

َ
جَوَدَعا ِإل

ُ
جف

ُ
و  ف

َ
ِئٍم أ

َ
 َل

َ
َمة و 

َ
اَك ل

َ
        ِفي ذ

 
 ( 30)ف

اعر بعض عبارته من قوله تعالى:
ّ

ڱڱںں ڻڻڻڻۀۀہہہہھھ  چ اجتّر الش

 ٥٤المائدة: چےۓۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ~ھھ 

اعر حرف "ال" للّنفّي باااااا "لم" الجازمة املنفية ثّم أتى بالّتفاصل الّصياغّي "في ذاك" بين 
ّ

الفعل  أبدل الش

ذي دعا إلى دين هللا، وجاهد أعداء هللا بأمواله ونفسه وال أخاف في  
ّ
يخ املمدوح ال

ّ
ومفعوله إلبراز حال الش

 ذات هللا أحًدا. 

ن  بِدًعا ِبهاوقوله:   
ُ

ُه اْلخياُر  لكنَّ هذا لم يك
َ
 ( 31)قد ماَت فيها قبل

ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  چ فبعض العبارة من صدر البيت املذكور مجتّرة من قوله تعالى: 

 ٩األحقاف:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ   گک گگگ

م الّدال على اسم كان إلى  
ّ
اعر حرف "لم" باااااااااا"ما" والّصيغة املاضية املتصلة بضمير املتكل

ّ
استبدل الش

يخ املمدوح ليس بأّول مجاهد وقد سبقه  الّصيغة امل
ّ

ضارعة الغائبة للمفرد املذكر للداللة على أّن الش

 املجاهدون من أصحاب رسول هللا والّتابعين لهم باإلحسان. 

ورٍ وقوله:   
ُ

ف
َ
اُه ِمن  َرّبٍ غ

َ
َسق

َ
َراُر  َراِحٍم   ف ـِمد 

 
ِة َوالّرَِضا ال ـمَحبَّ

 
 ال

َ
ث ي 

َ
 (32)  غ
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 ٣٢فصلت:  چڃ  ڃ  ڃ    چچ وفي عجز هذا البيت قطعة مجتّرة من قوله تعالى: 

عرّية، فداللته  هي أّن الّرزق ينزل من هللا الغّفار  
ّ

وفيه إبدال "رحيم" إلى "راحم" لتناسق سياق عروضه الش

نوب، وانغمس حّبه القوّي في قلوب الّناس.
ّ
 للذ

ِئَق وقوله: 
َ

ال
َ

خ
 

َهَر ال
َ
َحاَن َمن  ق اُر   ُسب  هَّ

َ
ق

 
َواِحُد ال

 
ِت َوُهَو ال ـَمو 

 
َها   ِبال

َّ
ل
ُ
 (33)ك

ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ    چ فعبارة "وهو الواحد القّهار" مجتّرة من قطعة قوله تعالى:

 ١٦الرعد:  چھ

لإلشار إلى أّن هللا هو البديع لكّل شيٍئ والغالب على أمر عباده ويرسل عليهم رسله إذا جاء أحدهم املوت  

 توفاه لكونه مميًتا واحًدا في األلوهّية والّربوبّية.  

ارِ وقوله:          
َ
ت
 

ـُمخ
 
ِبّيِ ال ا ِديُن النَّ

َ
ن
َ
ُهم      ِديٌن ل

َ
ل  ل ٍء بَ ي 

َ
ُهم  ِبش 

ُ
اِلط

َ
خ

ُ
ا ن

َ
ن س 

َ
 (34)ل

 ٦الكافرون:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ: فالقطعة من هذا البيت مجتّرة من قوله تعالى

ْم" إلى الغائبين "ُهْم"، وياء  
ُ
وفي تناّصه حذف ضمير مضاف إليه في "دينكم" و بدال ضمير املخاطبين "ك

اهر 
ّ
م املضاف إليه إلى االسم الظ

ّ
م إلى نون الجماعة ثّم ياء املتكل

ّ
"الّنبّي املختار" للداللة على أّن  املتكل

املسلمين ال يعبدون عبادة الكفار و ن أبى الكفار أن يعبدوا هللا وحده. وفيه رمز للتوحيد، واإلخالص،  

 وبراءة من الشرك. 

ِل وقوله:   
َ

ال َحاِب الّضِ ص 
َ

ل  َعن  أ
َ

أ س 
َ
 ت

َ
َسادِ  َوَل

َ
ف

 
ِل ال ص 

َ
ِة أ

َ
اق

َ
َصاِحِب ن

َ
 (35)ك

عرّي 
ّ

جبحب خب  يئیجئحئمئىئچ املذكور مجتّر من قوله تعالى:  فصدر البيت الش

 ١١٩البقرة:  چمب  ىب

ذين نهى هللا  
ّ
وفيه إبدال "الجحيم" إلى "الّضالل"لداللة على أّن أصحاب الّضالل هم أصحاب الجحيم ال

 يسأل عن أحوال أصحاب   رسوله 
ّ

اعر هذه الّداللة تحذيًرا ملخاطبه أال
ّ

أن يسأل عنهم، وطّبق الش

خّصّية الّسلبّية عندما  الّضالل مّما يمّس بعدم اهتدائهم وكفرهم وحسابهم ومأواهم نار، وفيه تناّص ا
ّ

لش

ذي قاد ثمانية أشخاص
ّ
َوا بُقَدار بن سالف بن جذوع ال

ُ
اغ

َ
ْم مي ت

َ
اعر حال رجٍل طغى يقال له "َمل

ّ
 شّبه الش

 (.بعقر ناقة نبي هللا صالح ) 

ُب وقوله:         َحر 
 

وا ِبِه َوال
ُ
اف

َ
ط

َ
ش ُجُموعنا    ف اَضاَو َجي 

َ
ق

 
ل
َ
َساَر ِْل

َ
َوى ف

َّ
 الش

ُ
اَعة زَّ

َ
 ( 36)ن

وى" مجترة من قوله تعالى: 
ّ

 ١٦المعارج: چڦ  ڦچفعبارة "نزاعة الش



ناّص القرآنّي في شعر عبد هللا بن فودّي من خالل كتابه  موس ى  حمزة  السالم  و عبد  الجامع محمد الكبير  عبد
ّ
الت

  "تزيين الورقات

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365  م 2021  رابع، )سلسةل جديدة( العدد ال  جمةل ادلراسات العربية   " مالم"

321 
 

تي  
ّ
حرب للداللة على إخبار عن حال املعركة ال

ْ
ا إليه، وكان لفظ "نّزاعة" خبًرا ِلل

ً
ا ومضاف

ً
لكّنه جعلها مضاف

ذين انتصروا على 
ّ
ذين تحّرقت جوارحهم، وأدماغهم،  وقعت بين الَقاَضاَوا والجيوش املسلمين ال

ّ
الكّفار ال

 وأخذ غنائمهم وأراضيهم وعدم نصرهم على املسلمين. 

َم وقوله:           و  ُموَد يَ
َ
ُع ن ُع َجم  َجم 

 
َم ال ِنع 

َ
َجاِء ُزرِم       ف ر 

َ
َعاِن ِفي أ َجم 

 
ى ال

َ
ق

َ
ت
 
 (37) ال

ہ ھ ھ ھ  ۀ ہ ہ ہ   چ فعبارة "يوم التقى الجمعان" مجتّرة من قوله تعالى: 

 ١٥٥آل عمران:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ۓ     ۓ ھ  ے  

ُموَد وُزْرم، وهذا اليوم نعمة ونصر  إلخبار 
َ
عن يوم التقى املجاهدون الفالنّيون واملشركون في غزوة ن

 للمجاهدين.   

ِمِنيَن وقوله:  
 

ـُمؤ
 
ّلِ ال

ُ
اُء ُصُدورِ ك

َ
ِم  ِشف َراٍن َوُجر 

 
ف

ُ
 ُصُدورِ ك

ُ
ظ ي 

َ
 ( 38)َوغ

 ڍڍڌڌڎڎڈچ :فعبارة "شفاء صدور" مجتّرة من قوله تعالى

 ٥٧يونس:  چڈژژڑڑکک

وفيها حذف عبارة "لاما في" ثّم إضافة لفظ نكرة "صدور" إلى "شفاء" رمٌز لفرٍح وجده املجاهدون الفالنّيون  

َرا بواد ُزْرِم، وكان نصرهم دواء شاٍف من كّل ما يؤذيهم، وشفاء 
َ
اف

َ
غاة في غزوة ف

ّ
بوا على الط

ّ
عندما تغل

غاة. 
ّ
 أمراض قلوب املؤمنين، وداء قلوب الط

ناّص  ا -4
ّ
  لقرآنّي  املضمونّي:الت

ى  
ّ
تي تتجل

ّ
اعر باستيحاء معاني القرآن وداللته الجمالّية وأفكاره الرائعة ومضامينه املناسبة ال

ّ
تأثر الش

عرّية.
ّ

 رونًقا و بداًعا وتقوية أسلوبّية وفكرية في سياق نصوصه الش

اوقوله:  
َ
ن ي 

َ
ٌم َعل َحت  ُر هللِا ُمن 

 
ك

ُ
ش

َ
ُهُم  ف

َ
ُن َمن  ل ح 

َ
 عقوُل  َجِميًعا ن

ا                     رًّ
ُ
يِن ط ا َوالّدِ

َ
ن ى ِنَعِم الد 

َ
ُضوُل       َعل

ُ
ُه ف

َ
اَك ل

َ
ذ

َ
ر  ف

ُ
ك

 
ش  ( 39)َوَمن  يَ

 

فهذان البيتان ممتّصان من قوله تعالى: 

 ٧إبراهيم:چڄڄڃڃڃڄڤڦڦڦڦڄچ

ذي يزيد إنعام هللا به وبقاءها، 
ّ
كر ال

ّ
اعر على إظهار نعم هللا بالش

ّ
وفييهما تحذير عن كفر  لتحريص الش

ذي ُيمحق نعًما بسببه ويجعلها تزول ثّم ُيستحق عذاب شديد من هللا. 
ّ
 بنعم هللا وعدم شكرها ال

جِ وقوله:   
 

َبل
َ
َد ت ع  رِ بَ

 
ف

ُ
ك

 
ُه ال َودَّ َوج  َد محاِقِه   َواس  ع  يِن بَ ُه الّدِ

َيضَّ َوج  اب 
َ

 ( 40)ف
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ۅ  ۉ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ ممتص فكرته من قوله تعالى:

 ١٠٦آل عمران:  چۉ          ې  ې  ې  ې         ى

غاة، وفيها تقريٌع 
ّ
على إبراز الفرحة حول نصر املجاهدين على الط

ً
اعر فكرة هذه األية داللة

ّ
استلهم الش

 الضمحالن الكفر بعد إشراق ضوئه وعدم نصرة أصحابه.

  وقوله:  
َ

ف ن  َسو 
َ

ُه أ َرَرب  دَّ
َ

ق
َ

ُدو ف ب  َواِل  يَ َد الزَّ ع  ُرُه بَ ب 
َ
 ( 41)ِبأقدس  ق

ېئ    ېئائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ مستلهم فكرته من قوله تعالى: 

 ٣٤لقمان:چجب حبخب  مب يئی  ی  جئ  حئمئىئ   یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئ 

وفّعال ملا يريد وفي هذا الّتداخل الفكرّي كناية عن إثبات العلم بأرض تكون منية كل عبٍدهلل وهو قديٌر 

اعر ابن علّي محمد ثنُب لاّما هو وأصحابه يتشوقون إلى حضوره إلى بلدهم ليزيدوا  
ّ

حيث قّدر وفاة خال الش

 عندما أراد قبض روحه فيها. 
ً
 منه العلوم والفنون، ولكن هللا جعل له إلى أقدس حاجة

ِبهِ وقوله:         ِبّيِ َوَصح  آِن َوالنَّ ر 
ُ

ق
 
ابِ  ِتَباُع ال

َ
 ( 42)ِعِهم  ترياُق َمن  ُهَو َصاِلُح َوت

جئ حئ  مئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچمستثمر معناه من قوله تعالى: 

 ٥٩النساء:  چىت  يت  جث  مث  متجب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  ىئ  يئ

باع القرآن، وطاعة الّرسول 
ّ
 إلى أّن طاعة هللا ات

ً
باع خلفاء الّرسول إشارة

ّ
ته، وات

ّ
باع سن

ّ
وتابعهم وأولي   ات

ْين. 
َ
اعَتْين املذكورت

ّ
 األمر  من باطن الط

َمُع وقوله:             س  َءى ويَ ر  م  وهللُا يَ َحّزِبهُ  َسِفيههم    يُ
َ

ف ن  بِر  َويُ و 
َ
َوارُِق َمَع غ

َ
 ( 43)ت

مث  ىث    جثيب  جت   حت  خت  مت  ىت  يتچفعبارة "وهللا يرءى ويسمع" ممتّصة من قوله تعالى: 

 ٢٨لقمان:  چيث  حج

ه سميٌع بأقوالهم  لداللةعلى أّن هللا 
ّ
عرّي وأصابهم بأشرارهم ألن

ّ
غاةاملذكورين في البيت الش

ّ
جمع أمور الط

 وافترائهم عليه، كما هو بصيٌر بأعمالهم الباطلة. 

َمُع   وقوله:        ج  ِئِك يَ
َ

ـَمال
 
ٍع ِمَن ال رٍ بَِجم  ِعَدى    ِبَبد 

 
ى ال

َ
ِبّيِ َعل َصَر النَّ

َ
ِذي ن

َّ
رِ ال ص 

َ
 ( 44)ِبن

آل  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿچ ففكرته مستوحاة من قوله تعالى: 

 ١٢٣عمران:  
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ذي نصر املؤمنين  لتفويض أمٍر إلى هللا وتضّرع له ألّن الّنصر على األعداء من عنده 
ّ
العزيز الحكيم، وهو ال

تهم وأمّدهم بآالف من املالئكة منزلين مسّومين. 
ّ
 بغزوة بدر مع قل

ُهم  وقوله:             
َ
َوال م 

َ
ا أ

َ
ن
َ
وا ل

 
ل
َ

خ
َ

م   ف هُ ُع  َوِنَسائَ
َ
ن م  ِطي َويَ ع  ِمِهم  َوهللُا يُ

 
ى َرغ

َ
 (45)َعل

ڄ     ڄ ڃ ڃ   ڄڤ ڤ  ڦڦ  ڦڦ ڄچ استوعب معناه من قوله تعالى: 

 ٣٠اإلسراء: چڃ

غاة أموالهم  
ّ
ُت، حيث ترك الط

ُ
، وك ّنِ

ُ
َر وك

َ
غاة من غزواتَمَتْنك

ّ
إخبارا عن انتصار املجاهدين على الط

ذين جاهدوا في سبيل هللا ا
ّ
ا من املوت فصارت غنائًما للمجاهدين ال

ً
لباسط  ونسائهم وراء فرارهم خوف

غاة أموالهم ونسائهم.  
ّ
 املعطي لهم الغنائم والقادر املانع للط

ُع وقوله:   َضر  ُرُه َوالتَّ
 

ك
ُ

 ش
َّ

َق ِإَل ب  م  يَ
َ
رِ ِديِنِه    َول ص 

َ
َد هللِا ِفي ن مَّ َوع 

َ
د  ت

َ
ق

َ
 ( 46)ف

 ٧محمد:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ استمّدفكرته من قوله تعالى:

الوعد عندما انتصر املجاهدون الفالنّيون في مواطنهم الحربية بنصر هللا ينصر من يشاء.  قد أتّم هللا ذلك 

كر والّتعبد هلل ناصرهم. 
ّ

 الش
ّ

 وما بقي للمنتصرين إال

ِميوقوله:  
 
ظ

َ
مَّ ن

َ
ت
َ

ِلِميَن ف ـُمس 
 
ِع ال ُسوِل      َوَجم  ـــــــُمِعـــــــز  َوِللرَّ

 
ِه ال

َّ
لل

َ
 (47)ف

گ  گ  ڳڳڳ  ڳڱ    چ:قوله تعالى استيحاء مضمونه من

 على أّن القّوة والغلبة هلل وللّرسول  ٨المنافقون: چڱ
ً
وللمسلمين    صلى هللا عليه وسلم  داللة

 وليست لألصنام وال أصحابها. 

ِلِه  وقوله:   ض 
َ

اُء ِبف
َ

ش ُع َمن  يَ
َ
ن ِطي َويم  ع  ـــَدى ِبــــِقـــــَيـــاِس                  يُ

َ
ت ـــه   يُ

َ
ِلــــِه  َل  َوبِـــَعــــد 

ِئــــــــــــهِ                                
َ

َلُه   ِفي  آَل
َ
ــــَيــــِعـــــز  َمــــــــن   َوا

َ
َجاِس        ف ر 

َ  
 (48)َويِذل  َمن  َعاَداُه ِباْل

ڎڈڈ ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ مستلهم فكرتهما من قوله تعالى: 

 ٢٦آل عمران: چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ ڱڱ     ڱ  ڳگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   گ

اعر مع فكرة اآلية املتضمنة لصفات هللا 
ّ

فقت فكرة الش
ّ
وأسمائه لكونه املعطي واملانع واملعّز  واملذّل   ات

 يذّل عدّوه بالعقوبات.ملن يشاء، كما 

وا وقوله:  
ُ
ق رَّ

َ
ش

َ
د  ت

َ
م  َما ق هُ ُت َعن  ب  رَّ

َ
غ

َ
ُل  ت م 

َّ
ُع الش م 

َ
ت ج  َم يَ و  رِي يَ د  َك يَ َرب 

َ
 (49) ف

 ٣٤لقمان: چجب      حب  خب  مب ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئچ مستحوى فكرته من قطعة قوله تعالى: 
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ا بعلم  اعر  إشارة إلى كون هللا وحده ال غيره مختصًّ
ّ

يها لوقتها إال هو،كما أّن الش
ّ
الّساعة وقيامها، ال يجل

ذين تشّرقوا وما درى متى لقائهم بل هللا مختّص بيوم الجمع. 
ّ
 ترك الجماعة ال

ـــــــمَّ آِخــــــــًرا وقوله:  
ُ
 ث

ً
ّوَل

َ
ـــــٌد أ ِه َحـــــم 

َّ
ِلل

َ
َو َحاُل ِلـَمن  َرَوى ف ِمي َوه 

 
ظ

َ
مَّ ن

َ
د  ت

َ
ق

َ
 (50)ف

 ڇڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇچ مستحضر فكرته من قوله تعالى: 

 ١٠يونس:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ 

إلشارة إلى شكره وثناءه على هللا عند شروع الحرب وانتهائها عندما قّدر هللا انتصار املجاهدين على غزوة  

ِم وفْتَح  بضٍع وعشرين حصًنا فيها حصُن سلطان "كب". 
ُ
 بالد غ

َحاِبه وقوله:   ص 
َ

ِه هللُا َمَع أ ي 
َ
ى َعل

َّ
َعاُر  َصل

 
ش

َ
ِمِهم  أ

َ
َمت  ِبَسال ّمِ

ُ
 ( 51)َما ت

ڃ  چ چ  چ  چ   ڃڄ  ڄ ڄڄڃ ڃچ:ممتّص فكرته من قوله تعالى

 ٥٦األحزاب:  چڇ  ڇ

األعلى.  ثناءه عليه ورحمته وذكره بأوصافه الجميلة في املأل  صلى هللا عليه وسلم فصالة هللا على الّرسول 

وصالة املالئكة عليه ُدعائهم وترحمهم وثنائهم عليه، واستغفارهم له. وصالة أصحابه طلب الّرحمة  

 واملغفرة والبركة له والّسالم له.

 الخاتمة: 

عر العربّي. إّن الّتناّص القرآنّي أداة  
ّ

لغة القرآنّية تتمّيز بما فيها من تجّدد وطاقات إبداعّية في الش
ّ
إّن ال

اعر عبد هللا بن فودي من  
ّ

مهّمة لتصوير فنّي عند إبداع الحركة املجّددة. ويبدو هذا البحث أّن ال مفّر للش

عرّي. إّن نتيجة هذه الّدراسة  استحضار املالمح اللغوية واملعنوية املؤثرة من ال
ّ

قرآن الكريم في نّصه الش

ر فيه، وجرى  
ّ
، ألن القرآن  أث

ً
ا، وحياة ا وثقافيًّ اعر دينيًّ

ّ
تقّرر بأّن القرآن الكريم جزٌء ال يتجّزأ في تكوين الش

عر 
ّ

ذي الانسالخ منه كما كانت العالقات الّنّصّية بين نّصه الش
ّ
ّي وبين  في ذاكرته مجرى الّدم في الجسم ال

القرآن الكريم عالقة وطيدة ال انفصام لهما. ومن خالل الّنماذج املدروسة يمكن القول إّن أكثر تناّص  

يخ عثمان بن  
ّ

اعر بالقرآن الكريم له جذور في القضايا الّدينّية واالجتماعّية والّسياسّية     إلمارة الش
ّ

الش

عرّي مع القرآن عفويًّ 
ّ

ا عند بناء الشعر من جديد بشكل يخدم مقاصد  فودّي، وقد تفاعل الّنّص الش

لغوّية والفّنّية والفكرّية عندما كان التناّص القرآنّي يسّد بعض ثغرات لبنان شعره ويقّوي قيم  
ّ
اعر ال

ّ
الش

لغة شعره التركيبية، ومعانيه الّتوظيفّية، وعباراته اإلبداعّية، وجودة أساليبه الجمالّية، ودالالته الفّنّية،  

.  كما يكس
ً
 و شعره رونًقا وروعة
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 : الهوامش واملراجع 

هو عبد هللا بن فودي بن عثمان وأّمه حواء بنت محمد بن عال، ُولد في جمادى اآلخرة  -1

يخ عثمان  1771ه/1180
ّ

قى العلوم من أبيه وأخيه الش
ّ
م في عهد الّسلطان دان غط بن بابارى. تل

أخيه وشجاًعا وفارًسا وقائًدا للحروب   بن فودّي وبعض العلماء في زمنه فكان وزيًرا وأمين سّر 

املختلفة، وكان شاعًرا ومؤلًفا لعّدة كتٍب ما ينيف على املائتين في العلوم والفنون املختلفة، منها  

الحصن الّرصين، وتزيين الوراقات، ومفتاح الّتفسير، وغيرها. وُيلقب بنادرة الّزمان، وعالمة  

ُدو"  عام 
ْ
َون

ُ
 ه، وعمره بلغ الّسادسة والّستين. 1246م/1830الّسودان،وتوفي في "غ

د الّسادس، ص: لسان العربحّمد بن مكرم بن منظور:  -2
ّ
بعة األولى، املجل

ّ
 ، بيروت، دار صادر، الط

لغة العربّية:  -3
ّ
بعة  املعجم الوسيط،(ها1425)مجمع ال

ّ
روق الّدولية الط

ّ
، القاهرة، مكتبة الش

 926الّرابعة، ص: 

ناّص وا خليل املوس ى، -4
ّ
ة املوقف األدبي، عْلجناسية في النص الشعري الت

ّ
، 205، مقالة في مجل

 83، دمشق، ص:26، السنة 1996أبلول 

اها(،1420أحمد الّزعبّي، ) -5 ا وتطبيقيًّ ناّص نظريًّ
ّ
شر  -، عّمان الت

ّ
األردن، مؤّسسة عمون للن

انية،  ص: 
ّ
بعة الث

ّ
 11والّتوزيع، الط

بوّي في الخطب العربّية املختارة في  م(،2018عبد الكبير محمد الجامع، ) -6
ّ
تناّص الحديث الن

يجيرّية، 
ّ
ّية اآلداب، جامعة إلورن،   الجوامع الن

ّ
لغة العربّية، كل

ّ
بحث أكاديمّي قدمه إلى قسم ال

غة العربّية،  ص: 
ّ
 49إلورن، للحصول على درجة الّدكتوراه في الل

ــعرّي ياســ رتيجيّ ،(م1985) :محمااد مفتاااح -7
ّ
نــاّص  تحليــل الخطــاب الش

ّ
بيااروت، دار -، لبنااانة الت

باعة، والنشر،
ّ
 129-119ص: صالّتنوير للط

دار   املحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقاليد واَلبداع،م(،2005سليمان محمد سليمان، ) -8

روط،  ص:
ّ

 66الوفاء لدنيا الطباعة، والش

م، 1995هرة، محمد فكري الجّزار، لسانيات االختالف، شركة األمل للطباعة والنشر، القا -9

 309ص:

طبيق،م(، 2009محمد شبل، عّزة، ) -10
ّ
ظرّية والت

ّ
 80القاهرة، مكتبة اآلداب، ص:  علم لغة النص الن

نيجيريا، طبع على نفقة الحاّج محمد طن  -صكتوتزيين الورقات، م(،2006عبد هللا بن فودّي، )  -11

 35أغى ظاميريرو، ص: 

 39، ص: املرجع نفسه -12
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 45، ص: املرجع نفسه -13

 47، ص: املرجع نفسه -14

 62، ص: املرجع نفسه -15

 66، ص: املرجع نفسه -16

 67، ص: املرجع نفسه -17
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 25، ص:  املرجع نفسه -30
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 48، ص: املرجع نفسه -33

 51، ص: املرجع نفسه -34

 64، ص: املرجع نفسه -35

 75، ص: املرجع نفسه -36

 95، ص: املرجع نفسه -37

 95، ص: املرجع نفسه -38

 17، ص: املرجع نفسه -39
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 27ص: ، املرجع نفسه -40

 34، ص: املرجع نفسه -41

 44، ص: املرجع نفسه -42

 60، ص: املرجع نفسه -43

 61، ص: املرجع نفسه -44

 61، ص: املرجع نفسه -45

 62، ص: املرجع نفسه -46

 95، ص: املرجع نفسه -47

 98، ص: املرجع نفسه -48

 102، ص: املرجع نفسه -49

 77، ص:  املرجع نفسه -50

   49، ص: املرجع نفسه -51
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  العشرينو لعريب يف برنو قبل مطلع القرن احلادي الشعر ا

عدإد:    إ 

 1ادلكتور عيل العدوي الهدى 

 جامعة ميدغري،  حماضر بقسم   الدراسات العربية
 امللخص 

الحادي  هذه املقالة بعنوان : الشعر العربي في برنو "النشأة وذكر ألهم الشعراء قبل مطلع القرن 

والعشرين"، يهدف الباحث فيها إلى تسليط بعض األضواء حول نشأة الشعر وأهم الشعراء الذين سجلهم  

التاريخ في هذه املنطقة قبل مطلع القرن الحادي والعشرين، كما يهدف إلى ذكر أهم األسباب التي أدت إلى  

شيئا عن الشعر والشعراء   صمت التاريخ عن بعض الحقب الزمنية في هذه املنطقة من دون أن يسجل

فيها، واتبع الباحث في كتابة هذه املقالة املنهج التاريخي واالستقرائي، وتوصل إلى أنه ليس من السهل على  

الباحث أن يهتدي إلى تاريخ صحيح لبداية نشأة الشعر العربي في املنطقة، لكن مع ذلك يدل نضوج وتميز  

الذي عاش في القرن الثاني عشر امليالدي على قدم نشأة   شعر أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي 

الشعر في برنو ونضجه قبل أبي إسحاق الكانمي والعصور التي بعده  حتى القرن الثامن عشر امليالدي  

 الذي بدأ التاريخ فيه يسجل عطاء الشعراء إلى أن ازدهر الشعر في املنطقة في القرن العشرين.  

ABSTRACT 

This paper titled “Poem in Borno”  before the 21 century aimed at highlighting 

the major developmental levels in the growth of poems and poets in the period. It 

focuses mainly on the silent features of poets and poems and the modernization. 

The researcher followed the historic and descriptive methods/perspectives to 

ascertain when, where and how exactly the poems grow in the period. However, 

studies showed that the poems is rich, ripe and complete in its nature, especially 

the one of Abu Ishaq Ibrahim Yakub, Elkanemi, a significant feature in the 21st 

century even before and after Abu Ishaq Elkanemi period till the 18th codification 

was prioritized up to the 20th century.  

 

 
1 aladawiali78@gmail.com/GSM: 08027353811 
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 املقدمة 

برنو، وعن الشعر   منطقة ملخصا ومقدمة ودخول االسالم واللغة العربية إلى  هذه املقالةستتناول 

 . وقائمة للهوامش  ،وخاتمة  فيها شعراءوال

 : اإلسالم واللغة العربية في برنو 
ً
 أوال

برنو منطقة عريقة تقع في غرب أفريقيا ، قامت على أنقاض تربتها مملكة من أعظم املمالك في الغرب 

ت  األفريقي دامت قرون طويلة لكنها تعرضت لصراعات وتقسيمات كثيرة مدى تاريخها الطويل إلى أن صار 

ولكن عند الحديث عن دخول اإلسالم واللغة العربية إليها وما   ، حاليا والية من واليات نيجيريا الفدرالية

يتصل بذلك من الحقائق التاريخية فال بد من الحديث عن ذلك منذ أن كانت امبراطورية في بالد كانم  

شر امليالدي، إلى أن انضمت بعض  شرق بحيرة تشاد، ثم انتقلت إلى غرب البحيرة أواخر القرن الرابع ع

 أجزائها إلى بعض الدول الحديثة أواخر القرن التاسع عشر. 

فعلى هذا، يثبت الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن اإلسالم دخل إلى منطقة برنو في القرن األول الهجري، 

السابع امليالدي،   للميالد، أي في العقد السابع من القرن  666للهجرة، يوافق ذلك عام  56وتحديدا سنة 

وذلك حينما دخل عقبة بن نافع وسط الصحراء الكبرى متجها إلى الجنوب حتى وصل إلى جنوب كوار،  

 .1وهي منطقة تقع في بالد كانم في ذلك الوقت على أرجح األقوال 

  وأكثر املؤرخين والباحثين الذين كتبوا عن هذا املوضوع يذهبون إلى أن اإلسالم دخل إليها في القرن 

م( 1097 – 1085الحادي عشر امليالدي، وأن أول ملك اعتنقه هو "همي جلمي" الذي حكم فيما بين )

 .2وسمى نفسه محمدا وأسلمت على يده مملكته كلها 

وليس هناك خالف فيما ذهب إليه الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، وما ذهب إليه أكثر املؤرخين  

سالم إلى الشعب أو إلى األفراد من سكان املنطقة وانتشاره  والباحثين، ألن الشيخ يقصد بذلك دخول اإل 

بالطريقة غير الرسمية، وهم يقصدون دخول اإلسالم إلى الدولة واعتناق الطبقة الحاكمة له وانتشاره  

 على أيديها بالطريقة الرسمية، وال شك أن الطريقة األولى أقدم من الثانية بكثير.

منطقة برنو، فإنها دخلت بدخول اإلسالم إليها، ذلك ألن اإلسالم لم   وبالنسبة لدخول اللغة العربية إلى

يضع قدمه في موضع إال واللغة العربية معه، بها يكون النطق بالشهادتين، وبها يتوجه إلى هللا بالصالة 

 ويقرأ القرآن. 

قد كان دخول اللغة  نيجيريا،ويعتقد أكثر الباحثين أن برنو هي املنطقة األولى التي عرفت اللغة العربية في 

العربية إليها منذ أن كانت برنو خاضعة لدولة كانم التي عرفها العرب منذ القرن األول الهجري، وبالتالي 

هاجر إليها مجموعة من القبائل العربية لقصد االستيطان فيها، وقد استمرت موجة الهجرة إليها بعد 
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دي، وقد كان لتلك الهجرة أثر بالغ في نشر اللغة العربية  انتقال الدولة إلى برنو في القرن الرابع عشر امليال 

 في الدولة بصورة عامة وفي برنو بصفة خاصة. 

وبعض الكتاب يرى أن اللغة العربية دخلت إلى غرب أفريقيا بما فيها منطقة برنو قبل دخول اإلسالم إليها،  

قديمة بين البالد التي كان العرب  وكان ذلك قبل القرن السابع امليالدي، ذلك ألن هناك عالقة تجارية 

 .3يطلقون عليها اسم املغرب، وبين البالد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 

 ثانيا : الشعر والشعراء في برنو  

ليس من السهل على الباحث أن يهتدي إلى تاريخ صحيح لنشأة الشعر العربي في منطقة برنو، إال أن  

رفه التاريخ وظهر في ربوع هذه البالد هو أبو إسحاق إبراهيم بن  الباحثين يشيرون إلى أن أقدم شاعر ع

يعقوب الكانمي األديب الشاعر اللغوي الذي عاش في القرن الثاني عشر امليالدي، وقد ورد ذكره في 

كتابات بعض كتاب العرب ومؤرخيهم أمثال : ياقوت الحموي صاحب كتاب "معجم البلدان" والقلقشندي  

 عش ى". صاحب كتاب "صبح األ 

واملعروف عن حياة هذا األديب قليل جدا، إال أن ما تفيده األبحاث والدراسات أنه ولد في إحدى واحات  

جنوب الصحراء الكبرى ملا كانت هذه املنطقة تحت سيطرة دولة كانم، ألب عربي  Bilmaمنطقة "بلما" 

ان ارتحل إلى مراكش في حدود عام األصل وأم صحراوية أفريقية األصل، وبعد تلقيه التعليم في بالد السود

م، حيث عين مدرسا للنحو وشاعرا للقصر امللكي وظل هناك إلى أن انتقل إلى األندلس حيث  1197ه  594

 .4م1212وافته املنية عام 

وينسب إلى الكانمي أعمال أدبية عديدة تقع في قصائد شعرية نظمها في مدح أمراء دولة املوحدين، وفي 

 :    ، وفي الدفاع عن سواد لونه، ومن أشعارهمدح زوجته زهراء

 قال في رفض قول الهجاء معلال منهجه في ذلك :

 ألنني ال أرى من خاف من هاج   كم سائل لم ال تهجو فقلت له 

ـــل ذي أنف  ــ ـــــــــؤم لئام الناس منهاجــــي  ال يكره الذم إال كـ  وليس لــ

 وقال في دفاعه عن سواد لونه :

ـــقال تشهـــ ـــــربيب وال يـــــقــ ـــير مــــردود  ـــدن لغـ ــــــتى تشاهد فضال غــ  حـ

ــــود  بكـــل لـــــون ينــــال الحـــــــر ســـــؤدده ـــه السـ ـــا تجــــرد مـــن أخالقـ  مهمـ

ـــين العــــــود والعـــود  والناس لفظ كلفظ العود مشترك  لكـــــن يــــــرجح بـ

 والـجـــص مطـــــرح فـــــوق القـــراميــــــد                  تــرى املسك حق العاج يخبئـــه أما

ــــــران بـــأدمتــه ــ  حـــتى اصطفاه كليما خـــير معبـــود                   ولـــم يـــبـــال ابـــن عمــ
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 وكان أبو زيد الفازازي يفضله على شعراء عصره بهذين البيتين : 

 ففيم هجوع الخلق والـموت يقظان    أفي املوت شك يا أخي وهو برهان 

ـــير تلقـــــط حبهـــا ـــــ  وفي األرض أشراك وفي الجو عقبـان    أتسلــــو سلـــو الطـــ

 ودخل الكانمي على األمير يعقوب املوحدي فأنشده : 

 تراه من املهابة في حجاب   أزال حجابه عـــــــني وعيــــــــني  

ـــنوقــــــربــــنـي تفضلــ   ــــكــــ  بعدت مهابــــة عند اقترابـي   ـــه ولـ

وقال يخاطب زوجته زهراء التي زوجها له األمير يعقوب املوحدي، وهي امرأة بيضاء اللون، ويبدو  

 أن أحدا غمز في لونه األسود أمامها فأنشدها : 

 ألن صـــبري على ذاك الهوى صبر   غــــيري عليكن يا زهـــــراء يصطبــــر 

 كمـــا يــــزين ســــواد الـمقلة الـحــــــور   ونـي بلــــونك مــــزدان إذا اجتمعــا ل 

 إن كان باطنها الصمصامة الذكر   فال يسوءك من األغماد حالكها  

إلى غير ذلك من أشعاره الكثيرة املتناثرة في الكتب التي أرخت للدولة املوحدية في املغرب، مثل :  

 ."5نفح الطيب للمقري 

وكل من دقق النظر وتأمل في هذه النماذج التي أثرت عن هذا الشاعر سوف يدرك مدى ذلك البعد  

التاريخي لنشأة الشعر في هذه املنطقة قبل ظهور هذا الشاعر الذي وصل شعره إلى مستوى النضج  

 والكمال والتميز. 

اعر في الفترة التي قبله، ولم يزل  إال أن التاريخ لم يسجل لنا بداية هذه النشأة، ولم يسم لنا غير هذا الش

التاريخ يواصل سكوته عن شعراء املنطقة وعن إنتاجاتهم الشعرية بعد الكانمي حتى عهد الشيخ النجيب  

الذي عاش في القرن السابع عشر   6محمد بن العالمة الوالي سليمان الذي أخذ عن الشيخ البكري 

 .7امليالدي 

 يسور أن الشيخ النجيب له قصائد وأشعار، ومن شعره : وقد ذكر الشيخ محمد بلو في إنفاق امل 

 أفسدوا الدين وأبـــدوا كل ضر   من عذيري من أناس نجموا 

ـــــادي البشر   تركــــــوا علم الكتاب الـمنــــــزل   8وحديث جا به هـ

 إلى آخر القصيدة. 

بعد عصر الكانمي السيما   وال يعني ذلك السكوت عدم وجود شعراء في املنطقة في تلك الفترات، وخصوصا

في العهد الثاني للدولة حينما انتقلت إلى غرب بحيرة تشاد، وبعد أن اتخذت من مدينة غسرغمو عاصمة  

 لها، ولكن قد تسبب في ذلك عدة عوامل منها : 
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 ضياع إنتاجاتهم، أو نسبتها إلى غيرهم جهال أو انتحاال.  .1

لفترات، حيث يتفادون كتابة أسمائهم على العادة السائدة عند أغلب كتاب املنطقة في تلك ا .2

 مؤلفاتهم وإنتاجاتهم تواضعا أو خوفا من طعن الطاعنين. 

تعرض آثار كتاب املنطقة للسرقة والنهب وإيداعها في مكتبات أروبا وآسيا في بعض فترات من   .3

 فترات التاريخ، كما حصل لبعض املناطق األخرى. 

ى بعض أعماله إلى ارتحاله إلى املغرب واألندلس حيث سمع عنه  وربما يرجع خلود اسم الكانمي والعثور عل

كتاب تلك املناطق ومؤرخوها وخلدوا اسمه وبعضا من أعماله في ثنايا كتبهم، كياقوت الحموي،  

 والقلقشندي، واملقري، وغيرهم. 

اجاتهم  وملعت في القرن الثامن عشر أسماء عديدة لشعراء برنو، ساهموا في الحركة الشعرية ونالت إنت

 رواجا كبيرا، وشهرة واسعة بلغت حتى البالد العربية وبعض البلدان اإلسالمية ومن هؤالء الشعراء : 

الشيخ اإلمام محمد بن الحاج عبدالرحمن البرناوي املشهور بشيحو أجرمي، ومن أشهر إنتاجاته   .1

(، تناول فيها  122)الشعرية : منظومة شرب الزالل، وهي أرجوزة تقع في مائة واثنين وعشرين بيتا 

مسائل الحالل والحرام في الشريعة اإلسالمية، وهي تعد من روائع إنتاجات علماء برنو من  

ناحيتي العلم واألدب، إذ نجد مثال : الشيخ مصطفى البوالقي العالم املصري في القرن التاسع  

رب الزالل، وبداية  عشر امليالدي قد أردف هذا املجهود بشرح أسماه : املنهل السيال ملن أراد ش

 هذه املنظومة : 

ـــا ــ ـــ ـــــذي عــــيــنـ ـــ ـــا  الـــحــمــــدهلل الـــ ــــــرام بينـ ـــالل والـحــ ـــ  لــــنـــــا الـحــ

ـــالة والسالم سرمـــــدا   علــى النبــــي الـهاشـمـــي أحمـــــدا  ثم الصـ

ـــــداوتابـــ  وآله وصحبــــــه ذوي الـهـــدى ـــم باالقتــ ـــ ــــاجهــ  ــع منهـــ

ـــــن هللا والعبـــــاده ـــل الـحالل فخذوا اإلفـــاده  فـــــأصــــــل ديـ ــ  أكـ

ـــح  غصبا ولو طبخ هذا ما اتضح   وال يحل أكل لحم من ذبـ

ـــي ـــ  والناصـــر اللقـــانـــي والقــــرافـ ـــــذاك يـ ــــواهــمـــا بـــ ـــيفتـ ـــــوافـــ  9ا مــ

 إلى آخر القصيدة. 

ولهذا الشيخ منظومات أخرى، منها : مفيدة الطالب في النحو، والكوكب الدري في نظم ما جاء في األخضري 

 قال فيها : 

ــــوت ـــد احتــ ـــ  على علـــوم األخضـــــري اشتملت    فـــهـــــذه منظـــــــومــــــة قـ

ـــه ــ ـــلـــصـــبــــيـــــانلـــكــــــونـــ ـــر لـ ـــ ـــا أيــســ ـــــان                                    ــ ــ ـــد الـحفظ من شيخـ  ومن يريـ
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ــــــــه تكملــــــــت  وزدت فيها حيث ما قد سامحــت  ـــــتي فـــــيـــــدا بـ  قـــريــــحــ

ـــر ــ ـــ ـــم الـــــوتـ ــ ـــــع ثـ ـــا بــالشفـ ـــ ـــــذهـ ــ ـــر والفجـــــر  أعيـ ـــ ــــي العــشـــ ـــم والليــــالـ ـــ  ثـ

ـــــال ـــن شــــــر كـــــل حاسـد مــحــتـ ــ ـــال  مـ ـــ ــــــل مــــغـــــتـــ ـــــ ـــــاهـــ ــــــد وجـ  10معــــانـــ

ْه املتوفي سنة  .2 م، ومن أبرز أعماله  1776الشيخ الطاهر بن إبراهيم الفالتي املشهور بَفْيَرمَّ

، 200عرية : قصيدة في مدح املاي على بن دونمه ملك برنو في ذلك الوقت، تقع في مائتي بيت الش

 وقصيدة البواب ومنها : 

ـــه  ــ ــ ــــحد مسافـ ــــواب  أتركت بابا ال يـ  وأتـــيــت بابا ســـده البـ

ـــل وكل ضم هذا البــاب  بابا يقول فال تلــــج وتول مــن    11بخـ

 ة يذم فيها بعض عادات الكانوريين منها هذه األبيات : وله قصيدة شهير 

ــــوا   ـــــانــــوريـــــين كــانــــ ـــالء  إن كـ ـــــتـــــــ ـــر واعــ ـــهــ ـــل قـــ ــ  أهـ

 كـــــــأراجـــــيــــــــــــــز الـــــثــــنــــــــــــاء  فـــــاألراجيــــــف لــديــــــهــم

ـــمواألســـ  ـــير إلــيــــهـــ ــ ـــ ـــــاطـ ــــــاء  ــ ـــنـ ـــبـ ـــين الــ ـــــ  ذو أســـــاطـــ

ـــم  ـــــاذيـــــــب إلـــيـــهـــ ـــب الـجـــنــــاء  واألكــ ـــــاذيـ ـــن أكـ  مــ

ـــين الــ  واألســـاطـــــــير أراجـــــــــيـــــــــز  ـــــــ ــــــســــاتــ ــــــــاءبـــ ـــ ـــنـ ـــــ  ــــغـ

 12مـــــــــن فـــــــــــنــــــــــــــــون االزدراء  يـــــــابـــنـــــي كـــانــــــــور هـــــــذا 

ولهذا الشيخ منظومات أخرى مثل : املنظومة الكبرى  التي نظم فيها كتاب "العقيدة الكبرى" ألبي  

علماء املغرب، ومنظومة باسم "الدرر اللوامع" وهي منظومة  عبدهللا محمد بن يوسف السنوس ي من 

 طويلة في علم الصرف، وله قصيدة سماها "الناسور" تناول فيها مرض الباسور وعالجه. 

هذا، وقد ازدادت الحركة الشعرية في برنو رواجا وازدهارا في القرن التاسع عشر امليالدي، ونبغ  

 ز هؤالء الشعراء : في املنطقة كثير من الشعراء ، ومن أبر 

الشيخ محمد األمين الكانمي الذي أخذ بزمام السلطة في برنو حينما سادت فيها الفوض ى   .1

واالضطرابات السياسية نتيجة للنزاع السياس ي بين الخالفة الكانمية في برنو والخالفة العثمانية  

لصبا" التي سجل فيها  في سكوتو، وله إنتاجات شعريــــة كثيرة وقيمـــة أشهرها : قصيدة "نسيم ا

 انتصاراته على قوات "باغرمي" ومطلعها : 

ــــاب مـــــــن متردد  نسيم الصبا إن جئت ربعــا بكوكـــوا   وشـاهدت ما في البــ

 مـــــــــن الــــــقــــــوم ذو زاد وغـــــــير مــــــــــــزود  يسائل ريح الصبح والعصر هل أتى

ــــود   لينهـــى   13بشائر تبقى ما على الجأش من وجد                    أطــــالت سهادهـــاإلى جــ
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ِري، وكان إماما للشيخ محمد األمين الكانمي في كوكاوا   .2
َ
ْرغ

َ
الشيخ اإلمام يوسف بن عبدالقادر الغ

ومستشارا له وكاتبا من كتاب بالطه، له عدة قصائد، أشهرها : منظومة "منح الوهاب" وقصيدة  

 456ه : "البردة الجيمية في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم" تقع في في رثاء الكانمي، وأشهر كل هذ

 للهجرة، يقول في مطلعها : 1256بيتا، نظمها اإلمام عام 

ـــه على النـــــبي األبـهـــج  ما صـــــــاب صيب كل غيم زعبـــــــج                    صلى اإللـ

ـــدر                     ولـــــد النــبـي كـــــــــــأن نـــــور جبينـــــه  تبلــــج فـــــــــــوق لـــــيــــل دعـــــلــــــــج بـ

ــــــــأرج  فتضوعـــــت أرجــــاء مكــــة منـــــدال ـــة الـمتـ ـــــــوالد بعــــرفـــــ ـــت الـــ  وقــــــ

 أن بات عند الكون صدر الخرفـــج  والشهب دانت والهواتف بشرت 

ـــجبــ  والحور في غرف الجنان تباشــرت  14والد من قد حــــاز أعظم كسبـ

وفي القرن العشرين وصل الشعر في برنو إلى أوج االزدهار والرواج، حيث نبغ كثير من الشعراء، في مشايخ  

الطرق الصوفية وتالميذهم، حتى ظهر الشعر في أوساط طالب املدارس من الثانويات إلى الجامعات  

، وكثير من القصائد في شتى أنواع الشعر وأغراضه، ومن  نتيجة لذلك ظهر كثير من الدواوين الشعرية

 أبرز الشعراء في برنو قبل أن تنفصل عنها والية يوبي في مطلع التسعينات من القرن املاض ي : 

الشيخ محمد غبريم الداغري، ومعظم نتاجه الشعري في املديح النبوي والتوسل، أنشأ في ذلك   .1

سعد السعود في مدح سيد الوجود، وقصيدته الرائية  قصائد كثيرة أشهرها قصيدته املسماة : 

املسماة : بث الشوق والشكوى طلب الوصول والجدوى إلى ذلك الفضل والتقى، وهذا مقطع من 

 قصيدة نظمها في التوسل بأسماء هللا الحسنى وهي تقع في اثنين وثمانين بيتا، قال :

ــــة ــــوتك جملـ ــ  لعليا أجب كل شكوى ليوأوصافك ا  بأسـمائك الـحسنى دعــ

ـــال                    تـــــــــــوجــهـــــــــــت يـــــا ربـــــــــــي بـحــقـــــهـــــــــــا ـــ ــــــل إبســ ـــ ـــا قــبـ ــــوجــــــه مضطـــر دعـــ  تـ

ــــال    أفض لي بكل السؤل والقصد واملنى  ـــين إفضـــ ــ ــ ــــــه من عـ ـــ ـــا عنــ ــ  وما سألنـ

ــــــــرةو  ـــــة جهـ ـــــ ــــــالفــ ـــــاج الـخــ  وألبسنــــي ثـــــــــوب القبــــــــول بــــإسحــــــــال                    ألبسنـي تـ

ـــة ــ ـــم حقيقـ ـــــي كـــــل اســ ــــــني فـ ــ ـــي                    وحققـ ــ ـــ ــــي كل أفعالــ ــــــق إلـــــي اإلذن فـ  15وألــ

، له ديوان شعر أسماه "تهنئة الوارد في مدح خير العباد" يتكون  الشيخ عبدالقادر التالكي .2

بيتا، وله قصائد أخرى غيره، قال في مدح النبي صلى هللا   899قصيدة تقع في  29الديوان من 

 عليه وسلم : 

 سخــــي كـــــــريـــــم منقـــــذ متحبـــــب  هو األحمـــد املختار سيد مرســـل 

ـــين ذ ــ ـــدأمـــين معـ ــ  عطوف رءوف لألرامـــل كـــاألب   و وفــــــاء مـحمـ
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ــــــاده ـــر اإللــــــــه عــبـ ــ ـــ ـــ  16فأعظم بخير الخلق معط مهذب   بتعظيمـــــه أمــ

 ومن أبرزهم في برنو الحالية :  

جات  الشيخ عبد السالم بن ولي هللا الشيخ الحسين بن الشيخ حمدون املرتوي رحمه هللا، له إنتا .1

شعرية كثيرة، جلها في شعر التصوف والشعر التعليمي واملديح النبوي، ومن أشهر قصائده : 

  جهد املقل في مدح من ال يدرك حقيقته املكثر واملقل وهي تحتوي على اثنين وثمانين بيتا ومطلعها 

 نــبــــي عظيـــم القــدر في كــل مشهــــد  بـمدح رسول هللا يكشف غمنا :

ــــال أن أنشــد  ح رسول هللا صعب فإنــنيفمـــــد                    ــــأني لست أهـ  علمت بـ

ـــر                   ــ ــــاهــــــــد ومبشـ ـــير شــ ـــــراج منــ  17نذير شفيع الخلق في الحشر ذو اليد   ســ

الشيخ أبوبكر بن أحمد املعروف باملسكين، له ديوان شعر في الحكم واألمثال، وله قصائد كثيرة   .2

 نبي صلى هللا عليه وسلم ومدح السادة العلماء، ومما قاله من حكم وأمثال : في التوسل ومدح ال

ــــــــي ـــين دائـــ ــ ـــ ـــي  أبـــــنـــت للطــبـــيـــب عـ ـــــــ ــــى شفـــــائـ ـــ ـــــى إلــ  ألن ذا أدعـ

ـــافــلـــيـــتـــــــق هللا   ومـــــــن تـمنـى أن يكـــــون أكـــرمــــــــا ـــ ــــــرمــــ ـــن مكــــ ـــــ  يكــ

ـــا ــ ـــا ومن أطــــاع الــنـــــفــــس والشيطانـ ـــ ــــوانــــ ـــــق هللا واإلخــ ـــ ـــ ـــــاع حـ  أضــ

ــــــن ــــع    ومـ ـــــبــــ ـــل  آجـــلـــــه  يـ ـــــ ـــل وآجـ بــــعـــــاجـ ـــر عـــاجـــ ـــــؤ بـخســــ ـــليــبــ  ــ

ــــــن ـــ ــــدمـــ ــــــتن إيــــاك إيــــاك وخضـــــراء الـ ـــ ـــالء وفــ ـــا بـــ ـــــإنـمــــا الـــدنـــــيــ  فـــ

ـــــراب ـــن ســـــــ ـــــ ـــ ـــدع مـ ــــــــا أخــــ ــــــالب  وإنـــهـ ـــ ــــــر الطـ  وطـالبـــــــوهـــــا أخسـ

ـــل ق ـــ ـــ ــــــالبكــ ـــ ـــ ــــاء فــلـــــه جـ ـــ ـــ ـــضـ ــــالب  ــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــــه حــ ــــلــ ـــل در فــــ ـــ ـــــ ـــ  وكــ

ــــوان ـــتر من الـمنــــان مـــن غــض عن معايب اإلخـ  جـــفـــنـــــا يــــر الســ

ــــوب ـــا ســــ ال تــــفـــــش يا صــاح من العيـ ـــــوبمــ ـــ ــــالم للــغــــيــ ـــتر العــــ ــ  18ــ

الشيخ أحمد بن علي أبو الفتح، له ديوان شعر معظم قصائده في مدح النبي صلى اله عليه   .3

 بيتا : 118وسلم، وفيه قال في قصيدة تبلغ  

ــــدىرســـــــوال مــــــــن هللا الكــــــريــــم بـــــ    لقد جاء خير الخلق بالنور والهدى  ه هــ

 عطوف لكل الخلق في األرض والسما     قـــــوي بـمــواله مـحمـــد الـمصطفـــــى

ـــالـمـــين بـها سـمــــا    ذرى الـخلـــق أن هللا أعطــــاه رتــبــــــة ــ  19وفـــــــاق جـمـــيـــــع العـ

من القصائد في شتى   الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، له ديوان شعر مخطوط قرض فيه كثيرا  .4

ها تتعلق بمدح الجناب املحمدي ومدح شيوخه واإلشادة باإلسالم والدفاع  
ّ
أغراض الشعر وجل
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عنه ونصرة الحق وذم  الضالل ومساوئ األخالق وغير ذلك من املعاني الشريفة ومن أشهر 

 بيتا، قال في مطلعها : 178قصائده "الفائية الكبرى" تقع في  

ـــــــــه الفـــؤاد فأسعـــــفــنــــــــور أضاء لـ ـــ  وق حتى أدنــــفــــــــــــاـــــصــــبا بــــــراه الش  ــاـ

 ات الصفــــاـــــهــــذا السبيل إلى مقام  يا من يــــروم ديار أهل الـحب ســــر

ـــر فى طريقك غير ملتـــفـــت ودع  وقفا نــــفـــــســــــا تــمنـــــى أو هوى مست  سـ

ــــه ـــا أو أسرفــا  ال تستشر فى السيـر من لعبت بـ ـــــن جـــــفــ ــ ـــــواؤه أو مـ ــ  أهــ

ـــوالــزم مجالس من صفت أوق ـــــ  فى الذكر ال من فى املدارك قد طفا  اتـهم ـ

 مزيد من العناية واالطالع من قبل  وشعرهم يحتاج إلى، من أبرز شعراء برنو يعدون فهؤالء 

 الجمالية. الفنية و ما فيه من القيم   وإبراز  دراسة معمقة  ودراسته حثين والدارسين البا

 الخاتمة 

دخل اإلسالم ومعه اللغة العربية إلى منطقة برنو في القرن األول الهجري، وانتشر فيها التعليم ونبغ فيها  

لسهل أن يهتدي الباحث إلى  كثير من العلماء واألدباء وذاع صيتهم في البالد العربية، إال أنه ليس من ا

تحديد بداية صحيحة لنشأة الشعر في برنو، لضياع كثير من اإلنتاجات األدبية قبل عصر أبي إسحاق  

إبراهيم بن يعقوب الكانمي والعصور التي بعده وقبل القرن الثامن عشر امليالدي الذي فيه وفي القرن  

، فما دام أن   ازدهر الشعر في القرن العشرين التاسع عشر سجل التاريخ إنتاجات شعرية عديدة إلى أن

اإلهمال تسبب في ضياع بعض اإلنتاجات قديما ينبغي اليوم وغدا أن يزيد الباحثون من اهتمامهم  

وعنايتهم بأشعار هؤالء الشعراء وغيرهم من الشعراء في هذه املنطقة الذين لم تسعهم هذه املقالة  
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