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شيخ ال صور من أساليب القصر واإلجياز واإلطناب يف شعر
 عبد القادر بن املصطفى التوردي.

عداد  اإ

 ادلكتور: أ بوبكر اثين عيل

 نيجرياي -فََرااجلامعة الفدرالــيّـة غسو، ولية َزم   قسم اللغة العربية وادّلراسات الإسالميّة،

 املقدمة

 أشرف األنبياء واملرسلين، سيدنا محمد خير عباد الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على

 أما هللا أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان واستن بسنتهم إلى يوم الدين.

ن :بعد
ّ
غية إلى فنون بال  -ن تفاوتها واختالف مناهجهاعلى الرغم م -فإن التراكيب الكالمية تتفن

نوعة، ع، على أن املعاني منها يتراوح بين عديد من  الظواهر املتمختلفة: البيان، واملعاني، والبدي

 واألساليب املتشعبة من بينها أساليب: القصر، واإليجاز، واإلطناب.

صور من أساليب القصر واإليجاز واإلطناب في شعر الشيخ عبد هذه املقالة بعنوان: "

الباحث تعريف ظاهرة  عبارة عن عدة صفحات تناول فيها القادر بن املصطفى التوردي"

القصر، واإليجاز، واإلطناب، ثم تتبع بعض نماذج هذه الظواهر البالغية من ديوان الشيخ عبد 

 القادر بن املصطفى، ودرسها داسة تحليلية. 

 -د جاء ت املقالة مشتملة على النقاط اآلتية:وقهذا، 

 النقطة األولى: التعريف بالشاعر. -

 النقطة الثانية: أسلوب القصر. -

 النقطة الثالثة: أسلوب اإليجاز. -

 النقطة الرابعة: أسلوب اإلطناب. -
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 النقطة األولى: التعريف بالشاعر.

  نسبه:

هو عبد القادر بن املصطفى بن إبراهيم بن موس ى بن علي بن جّب بن عال بن محمد 

ن جهة خديجة م -حمه هللار  -بن أيوب بن ماسران ، فهو سبط للمجدد الشيخ عثمان بن فودي 

، فينتهي نسب أبويه إلى ماسران، الجد الثالث بعد جكّل،  1إحدى بنات الشيخ من زوجه " غابد"

 .2 وهو من قبيلة تورّب، ويكنى عبد القادر بن املصطفى بـ"طن تفا" نسبة إلى أبيه

وقد أفادت الوثائق التاريخية أن الشيخ عبد القادر بن املصطفى توردّي النسب 

ت ن " فو كبر فرع من فروع القبيلة الفالتية، املعروف بـ بــــ" تورّب"، وهم موالقبيلة، فينتسب إلى أ

وأّما أسرته فينتمي ابن املصطفى إلى أسرة ذات عراقة مجيدة ، تضم  3" أخوال الفالتيين جميعهم.

وعقبة هذا هو ذلك  4كثيرا من األسر والعشائر، تنتهي إلى الصحابّي الجليل عقبة بن نافع الفهري،

ابي املجاهد الذي فتح بالد الغرب زمن عمر بن العاص ي في مصر. والحاصل أن عقبة تزوج الصح

بنت ملك قبيلة من قبائل الفالتيين اسمه  "بّج مّغ "، وفدت هذه القبيلة إلى عقبة وجماعته 

م به
ّ
ة من يتكل

ّ
مو بلغة أّمهم دون لغة أبيهم، لقل

ّ
آن  اـــــوأسلم ملكها، فولدت له الفالتيين حيث تكل

ولد الشيخ عبد  5{ ليس لهم غيرها.TOROBBEذاك، واللغة الفالتّية هي اللغة األصلية لــ" تورّب "}

 6م، وهو واحد من الشخصات البارزة في عصر الجهاد.1804القادر بن املصطفى عام 

مه:
ّ
 نشأته وتعل

غ من بين مجتع نشأ الشيخ عبد القادر بن املصطفى تحت رعاية والديه نشأة علمّية أدبّية، ونب

ة فاضل، عني بالتعّل والّتعليم والّتأليف، ذالك املجتمع الفودوي الذي انشغل بالحركة اإلصالحي

الجهادّية، ولم تكد تلك الظروف العويصة التي عاشها املجتمع تعرقل ابن املصطفى عن القيام 

 7.بالتعلم والتعليم، وبالجهود الفّعالة من نشر اإلسالم والثقافة الّدينية

هذا، وتلقى العلم والفنون عن جماعة من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في عصره،  

و، والشيخ محمد البخاري بن 
ّ
منهم والده الشيخ املصطفى التوردي، وأمير املؤمنين محمد بل



 - 
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الشيخ عثمان رحمه هللا تعالى، كما تتلمذ عليه كثير من الّتالميذ، فتخرج في حلقته العلمية عدد 

يخ ابن إسحاق، وأكبر أبنائه املعروف بــــــ" مؤ هللا يط "، وابنه أحمد 
ّ
كبير من العلماء، منهم الش

 8البكاء.

ف الشيخ عبد القادر بن املصطفى كتبا ورسائل ومقاالت، تعالج كثيرا من  
ّ
وأل

 " ، و "املوضوعات الّدينّية، واألفكار األدبّية، منها رسالة " مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب

ــــــو ".و  9العهود واملواثيق"، و منها ديوانه.
ُ
 10توفي الشيخ عبد القادر بن املصطفى ودفن بــــــبلد " ُوْرن

 النقطة الثانية: أسلوب القصر.

سوف يتناول الباحث في هذه النقطة حّد القصر وطرقه ونماذجه في ديوان الشاعر بن 

 املصطفى.

  أوال: تعريفه.

 الغاية، وهو الُقصار والُقَصارى، قال العباس بن مرداس: القصر في اللغة:

ْصُرَك أي أجلك وموت ...هلِل درَك لم تمنى موتنا 
َ
ك. ك وغايتواملوُت، ويحَك، قصُرنا واملرجُع. وهذا ق

ْصُر: كفك نفسك عن ش يء، 
َ
واقَتَصَر على كذا أي قنع به. واقَتَصَر على أمري أي أطاعني. والق

َصْرُت نفس ي على
َ
 11كذا أقصرها قصرا. وق

والقصر في االصطالح: تخصيص ش يء "صفة أو موصوف" بش يء "موصوف أو صفة" بطريق 

 12مخصوص.

ويتكون هذ النوع من األسلوب عن طريق وسائل تتمثل في النفي واالستثناء، وإنما، 

اط وهذه الوسائل هي  طرقه، وهو من أنم  13والعطف بال أو لكن أو بل، وتقديم ما حقه التأخير.

الكالم التي يصطبغ بها األسلوب عند الشاعر عبد القادر بن املصطفى، وقد نوع في استخدام  

ألوان من أساليب القصر، حسب الوسائل واألحوال للحكم على ما احتوى عليه األسلوب 

 بإثباته، أو نفيه عما سواه.



 - 
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 أقسام القصر:

لحقيقة وفي نفس األمر بمعنى لقصر الحقيقي ما كان تخصيص الش يء بالش يء فيه بحسب اا -أ

.
ا

 عدم مجاوزة األول والثاني إلى غيره أصال

ضافي ما كان التخصيص فيه بحسب اإلضافة إلى ش يء آخر بمعنى عدم مجاوزة ـ والقصر اإل -ب

 األول الثاني إلى ش يء آخر معين وإن أمكن أن يتجاوزه إلى غيره.

فيه تلك الصفة إلى غيرها "من جميع  صر املوصوف على الصفة هو ما لم يتجاوز املوصوفق -ج

 الصفات في الحقيقي أو صفة معينة في اإلضافي" مع جواز ثبوت تلك الصفة لغير املوصوف.

لى املوصوف هو ما لم يتجاوز فيه الصفة ذلك املوصوف إلى موصوف آخر عوقصر الصفة  -د

لذلك املوصوف "أي كل موصوف في الحقيقي أو بعض معين في اإلضافي" مع جواز أن يكون 

 صفات أخرى.

ا على اإلدعاء واملبالغة بتنزيل غير املذكور القصر اإلدع -و ائي ما كان القصر الحقيقي فيه مبنيًّ

 14منزلة العدم وقصر الش يء على املذكور وحده.

 تــقديم ما حقه التأخير. 

فمما يمثل القصر الحقيقي في الديوان اإلتيان بقصر صفة على موصوف مستخدما  

 لوب ماحقه التأخير في قوله:أس

 15فالحكم للمولى وليس لغيره   *   وله التصرف خفية وعالنية

ـصرف "والشاهد في البيت قوله: 
ّ
فهو قصر صفة على موصوف أتى على  " وله الـت

"،  التصرفعلى ما حقه الٌتقديم، وهو "  " لـــه "أسلوب تقديم ما حقه التأخير، وهو شبه جملة 

ذلك لإلفصاح عن حقيقة واضحة اليحوم بها ريب وال شك، وهي إثبات والشاعر ينتخب 



 - 
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التصرف املطلق في الشئون الظاهرة والباطنة الحسية واملعنوية للحق وحده، ونـفي ذلك عّمن 

 ســواه.

ع ومما يدل على براعة شاعرنا في امليدان البالغي افتتاح البيت باألسلوب الخبري، الواق

ى" وتأكيدها بجملة النفي " ليس لغيره " ثم أعقبها بأسلوب القصر، في جملة " فالحكم للمول

 ولرساخة قدمه في الذوق النحوي ختمه بجملة حالية.

 ومنه قوله: 

 16بك االستعانة فيما بليت    *   به من معانات قومي وثغر

" قصر صفة على موصوف جاء على أسلوب تقديم ما بك االستعانةوالشاهد قوله "

فتقدم الجار واملجرور وهو الخبر على املبتدأ يشعر بقصر االستعانة على هللا،  حقه التأخير،

 ونـفيـها عّمن سواه سبحانه وتعالى، فهو الوحيد  املستغاث به في كل ما يبتلى به مخلوق.

 العطف بــــــ" لكن ".

 مـنـه قوله:

 فـحـق لعـيـنـي وقـلـبـي جميعا   *   عليه احتراق وسـّح بدم

 ليه بنثر الكالم   *  وعقد النظام برسم القلموأرثي ع

 ولكن رضيت بحكم اإلله * وأمر املهيمن فهو الحكم 

"، إخبار من الشاعر أن فقد ولكن رضيت بحكم اإللهوالشاهد في البيت قوله: " 

الحبيب يستوجب لوعة القلب حزنا، وسكب العين للدموع أس ى ووجدا، كما يحرك ذلك عاطفة 

لكالم املنثور، ونظم الشعر رثاء عليه، فهو نماذج من نماذج قصر املوصوف الشاعر إلنشاء ا

ـــ  . " لكن "على الصفة بواسطة العطف بـ



 - 
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وقد اختار الشاعر العطف بــ"لكن"  لتخصيص الّرض ى على حكم اإلله فقط، مستدركا 

سليم واإلنــقـياد لقضاء هللا والـّتـفويـض 
ّ
و ما يبدلشأنه، فهو كأنه مع كل ما تقدم البّد من الـــت

 قصر موصوف على صفة. 

 النقطة الثالثة: أسلوب اإليجاز.

اإليجاز لغة: من وجز الكالم وجازة، وأوجزه: اختصره، ويقال: أمر وجيز وكالم وجيز: أي خفيف 

  17مقتصر.

وهو نوعان: 18واإليجاز اصطالحا: هو أداء املقصود من الكالم بأقل من عبارات متعارف األوسط.

قصر، وإيجاز حذف، وأما إيجاز القصر فهو ما ليس فيه حذف، وأحسن مثال له قوله  إيجاز

ى (، فليس في اآلية حذف مع أن املعن179تعالى: }ولكم فى القصاص حياة.....{)سورة البقرة،اآلية:

ّفه زائدة على ألفاظها، فاملقصود أن اإلنسان مهما أيقن أنه إن قفل قتل، كان ذلك داعيا قوّيا يك

  19اإلقدام على القتل، فارتفع بالقصاص سفك دماء الناس بعضهم لبعض ظلما. عن

ومن هذا املنطلق ينظر نظرة أخرى في التركيب، فإن زادت معانيه على ألفاظه في الكثرة  

، فهو إيجاز حذف، واإليجاز قد شد به شاعرنا عبد  كان إيجاز قصر ما لم يكن فيه حذف،
ّ
وإال

القادر بن املصطفى كثيرا من عباراته في الديوان، وضّمنها معان مطنبة في ألفاظ قصيرة 

 مختصرة.

 اإليجاز بالقصر في شعره: 

 ومن نماذج ذلك قوله:

 سل الغوابرعنهم في وقائعهم   *   هل يصبرون ونار الحرب تلتهب

يت تأّمال جيدا يدرك القاريء أن في البيت عبارات موجزة ضّمنت كثيرا مما دار بتأّمل الب 

وِبْر".  
ُ
 خالل الحروب التي جرت بين جماعة "الشيخ" وجماعة "غ



 - 
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وقوله: " سل الغوبر عنهم في وقائعهم " إنشاء طلبي في أسلوب األمر االلتماس ي،  

منه االتصال بالغوابر، وأن يستبصر  فالشاعر يجرد عن نفسه مخاطبا خياليا، يخاطبه ويلتمس

وِبْر"،
ُ
 منهم عن الوقائع التي دارت بين جماعة الشيخ عثمان بن فودي رحمه هللا وبين جماعة "غ

ة وقوله: " هل يصبرون ونار الحرب تلتهب " تصوير إنشائــّي في أسلوب االستفهام اإلنكاري، دالل

وِبْر"، فال  على حماسة الشيخ في اللقاء عند الوغى، كما يوحي
ُ
األسلوب على جزع جماعة "غ

 يصبرون، وال يستطيعون تحّمل حرارة النار التي تسعرها الحرب، وال مقاساة القضايا الطارية.

 ومنه قوله:

 فيا رزء كل املسلمين لفقده   *   فقد عمت البلوى به كل عالم

هللا بن فودي  يتبنى الشاعر هذا األسلوب في سياق الحديث عن مرثيته على الشيخ عبد

ن رحمه هللا تعالى، فيتراءى للقاريء املمعن النظر في البيت ما فيه من التضمين الجيد، حيث ضمّ 

الشاعر البيذت عدة معان تستحق كلٌّ منها لالستقالل بعبارات مفصلة، ولكنه استكـفى عن 

 ذلك بوجازة التعبير املؤدي إلى بالغة القول إذا طابق الحال والءم املقام.

 منه قوله:و 

 ولقد رضينا بالقضاء وحكمه   *   فالخلق مجرى للقضاياالطارية

يعمد الشاعر في البيت اإليجاز بقصر العبارات وتطويل املعنى، فهو يبرهن على لزوم  

هذه الشعبة الدينية كل الناس، وهي التسليم لقضاء هللا وقدرته، فكل األنام عرضة األقدار 

 والعوارض.

 ومنه قوله:

 لحبيب وحالت دونه الحجب * وأصبح الحبل وهنا منه والسبب  بان ا

 وخالل تنوعه األساليب مال إلى صياغة ضرب من ضروب اإليجاز، وهو اإليجاز باالختصار.  

 النقطة الرابعة: أسلوب اإلطناب.

 اإلطناب في اللغة واالصطالح:



 - 
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ـيء 
ّ
اء والــّنــون والــبـاء أصٌل يـدّل على ثــبــات الش

ّ
ــنـه فـي اسـتـطالة   الط

ّ
ـ. من ذوتـمك

ّ
ــُنُب لك الط

ُ
ـُنب: ط

ـتـِي تشّد بـها. يقال: طـّنب بـالـمكان: أقـام. واإلطنابة: الـ
ّ
ـالـِخـيام، وهي حبالـها ال

ّ
ـمـظل

ّ
عالـة ة، كأن

ْ
ها ِإف

ر القو 
َ
َرف َوت

َ
له. واإلطنابة: َسيٌر ُيشّد فـي ط

ّ
ظـل

ُ
ـها تـثبت على ما ت

ّ
ـَنب ; ألن

َ
وأطنب فـي  س.من ط

ِنب الفرس، وذلك طول الـ
َ
ه ثبت عليه إرادة للمبالغة فيه. ويقولون: ط

ّ
يء: إذا بالغ، كأن

ّ
نالش 

َ
 َمتـ

يء. وكذلك أطنبت اإِلبل، إذا تبع
ّ

ذي ُيَمّد ثـّم ُيثـّبت به الش 
ّ
ب ال

ُ
نـ
ُّ
 ا بـعـضابـعضه وقّوته، فهو كالط

 فـي الّسير. وأطنبت الّريح إطنابا، إذا اشتّدت فـ
ُ
ـَبـرة

َ
ى تصير  حـتّ ي غـبار. ومعنى هذا أن تـرتـفع الغ

ة.
ّ
 20كاإلطنابة، وهي كاملظل

 21وفي االصطالح: أداء املقصود من الكالم بأكثر من متعارف األوساط.

وهذا النوع من األساليب التي يخلق منها معان راقية قصد بها التفصيل بعد اإلجمال،  

صف، األغراض الشعرية التي احتظت بحظ أوفر في وخاصة في أغراض الرثاء، واملدح، والو 

الديوان. فإذا أجمل بأن املولى عّز وجّل قد تفّضل على املسلمين بالحسنى، ومدافعته عنهم 

 بقوله: 

 حمدا وشكرا ملوالنا بما صنعا   *   للمسلمين من الحسنى وما دفـعــا

 فقد فصل ذلك مباشرة في قوله:

 وبالــــــ   *   فتح املبين فذّل الكفر واتضعاإذ أّيد الدين بالنصر املبين 

 *   مهواة هلك عليها جندهم وفعا     وحّل أهلوه في دار البوار وفي    

أجاد الشاعر في تفصيل ما أجمل من الخيرات التي أنعم هللا بها على األمة املسلمة،  

فيها املخاطب إلى ش يء من واملقام مقام الشكر والثناء، وهو من املوقف الكالمية التي يتشّفف 

 اإليضاح والتفصيل، فيؤدي ذلك إلى اإلطناب باأللفاظ إطنابا غير مخّل بالقول.

و من األخالق 
ّ
ل ذلك إجماله في ذكر ما يتصف به أمير املؤمنين محمد بل

ّ
ومـّما يـمـث

 الّرضّية والخصال الحميدة في بيت من الشعر فقال:

 دة في سائر األشياءذاك األمير محمد فخصاله   *   محمو 



 - 
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مقدمة جيدة تتشّوق بها نفس املخاطب منتظرة سرد بعض ما أجمل من املواصفات في  

 نوع من التفصيل، فحسن قد استجاب لذلك الشاعر قائال:

 وله مناقب جمــــــــــــة معلومة        *    خذ بعضها بالعّد واإلحصاء

 نيل الحظ فى العلماءفأجلها نور الهداية والهدى       *    وكمال 

ــــالغة في النثر واإلنشاء ـــ ـــــ ــ  وكذا الخالفة والعدالة والسخى *    وبـ

 وجهاده األعدا كـــــــــــــــــذا تأييده   *    بالنصر والتمكين فى األرجاء

ـــوالرأي والتدبير فيــــــــــــــــــــما ينبغي  *    وزهادة فى املــــــــــــــ  االزياءو ـــــال ـــ

ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــاءه  *    وكـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــــوعفافه وسماحه وبهــ ـــ  آلراءـماله فى الرأي واـــ

ــــــه ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــادة إذ توفى ثاويا  *   برباطــ ـــــ ـــ ـــ ــ  داء فى الشهفيعّد  وله الشهـ

ل من النعوت والصفات التي يتحلى بها املرحوم األمير محمد تــفصيل محكم ملـــا أجم 

و، ساقها الشاعر في أساليب بالغية مختلفة: خبرية، وإنشائية، وتفصيلية، مستخدما في ذلك 
ّ
بل

األلفاظ املعجمية املوحية، الدالة على إثرائه اللغوي، وذوقه املعجمي،متمثال فى استعماله 

 "منازل"، و"جمة" فلم يستخدم مكانها "كثيرة"، و"نيل" فاستغنىلكلمات: "مناقب" فلم يقل بدلها 

 ــ"السخى" عن "الكرم" و"العطاء".بها عن "وجود"، وكذلك استغنى بــ

واملالحظ أن لكّل من اإليجاز واإلطناب سمّوه التعبيري، ورقيه البالغي، إذا ناسب 

 وط الرقّي األسلوبي.املقام واستدعاه الحال، فال يقل أحدهما بالغة ما لم يخّل بشر 

 الخاتمة.

وصوال إلى النهاية، فقد تناولت املقالة نبذة تارخّية للشيخ عبد القادر بن املصطفى  

التوردي،  ورد فيها تحليل بعض الظواهر البالغية في علم املعاني، تنحصر في القصر واإليجاز 

ثم أخذ طائفة من واإلطناب، حيث قام الباحث فيها بإلقاء ضوء حول تعريف كل ظاهرة، 

 نماذجها الواردة في بعض شعر الشيخ عبد القادر بن املصطفى التوردي، وحللها تحليال بالغّيا.

 وقد توصل الباحث من خالل ذلك على نتائج منها:



 - 
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. أن أشعار الشيخ عبد القادر بن املصطفى من اإلنتاجات الشعرّية التي تــتضّمـن من خالل 1

 ّيمة.أساليبها قضايا بالغّية ق

 . أّن أسلوب القصر واإليجاز واإلطناب من الظواهر املعانّية الكامنة في أشعار ابن املصطفى.2

وص . أّن دراسة أمثال هذه الّنصوص الشعرية مــّمــا يساعد الباحثين  على الّتدرب بتذّوق النص3

ــا. ــــا بالغيًّ  تذّوقا أدبــيًّ

ترح على الباحثين بأن يواكب في خدمة أمثال وفي آخر املطاف يوّد الباحث أن يوص ي ويق 

و أهذا التراث العلمي األدبي ألسالفنا أدباء هذه القارة اإلفريقية، فيخدموها دراسة، أو شرحا، 

 تعليقا، أو تحقيقا.
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