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ل: مجا احلصميمية الشاعر يوسف زكراي يف مدح الدكتور حممد 
 دراسة أدبية حتليلية

عداد:  ا 

 ادلكتور محمد سلامين برااي

براهمي للرتبية والتعلمي ميدغري قسم اللغة العربيةب حمارض   لكية قامس ا 

 وصالـح محمد كبري

نغاالب حمارض   قسم ادلراسات التأ هيلية بقرية اللغة العربية ا 

براهمي محمدومصطفى   ا 

 ةبلكية محمد غوين للرشيعة والقانون وادلراسات اال سالميقسم ادلراسات العليا ب حمارض 

 ملخص البحث:

ش ىت ب لقد أ سهم الشعراء الربانويون مسامهة فعاةل يف قرض الشعر العريب النيجريي 

نتاجاهتم الشعرية اليت تناولت أ غراًضا عدي من  –دة أ غراضه املعروفة، وتمكن مسامههتم يف ا 

رشاد وزهد، وغري ذكل. فهذه املقاةل املتواضعة حتاول تسليط  لضوء امدح، وراثء، ونصح، وا 

نتاج واحد من هؤالء الشعراء الربانويني املعارصين. حياول الباحثون أ ن يدرس اة وا حيعىل ا 

 ع لرفالشاعر يوسف زكراي عبد هللا املعروف بـــ )قيس( ومنوذجًا من شعره يف املدح، وذكل

يل حزي الوجود، حىت يسهل للقارئ فهمها. وتت برازها ا  نتاجاته وا  دلراسة ضمن االس تار عن كزنه وا 

راكيهبا ها وتقصيدة يف فن املدح، حيث تقوم ادلراسة ابلعرض والتحليل للقصيدة ومضاميهنا وأ لفاظ 

 وال وجه البالغية الواردة يف النصوص. 

 بية : ميمية   قيس   مدح   أدالكلمات املفتاحية

 مقدمة: 
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الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف املرسلين، سيدنا محمد سيد 

 وبعد: األولين واآلخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

فإن الشاعر يوسف زكريا عبد هللا يعتبر من أعيان فحول شعراء برنو، بل ومن أشهر 

مون في مجال إنتاج الشعر العربي في نيجيريا الشعراء املعاصرين الذين ساهموا ومازالوا يساه

 في نشر الثقافة 
ً
 كبيرا

ً
عامة وبرنو خاصة. إن إلنتاجات الشاعر يوسف عبد هللا الشعرية دورا

ن الشاعر قرض الشعر بشتى أغراضه، وبذلك برنو، وذلك أل -العربية وتطورها في منطقة كانم

 قيمة لينتفع بها
ً
ذه وهللغة العربية واملهتمون بأمرها. دارسو ا ساهم بإنتاجه الشعري وألف آثارا

املقالة تختص بدراسة إنتاجات يوسف زكريا الشعرية كشاعر مع التركيز على قصيدته امليميِة في 

 مدح الدكتور محمد صالح جمال. وتشتمل املقالة على النقاط التالية: 

 نبذة عن الشاعر    -

 عرض ودراسة للقصيدة  -

 الخاتمة  -

 واملراجع. قائمة الهوامش  -

 نبذة عن الشاعر: 

من شهر أكتوبر  1ولد يوسف بن زكريا بن عبد هللا املعروف بـــــ "قيس" في اليوم 

)التي تسكن في والية غومبي وجنوب والية برنو(، وكان  Teraم، في أسرة متواضعة من قبيلة 1993

 حكومة بيو املحلية والية برنو.  (Biu) مولده في بلدة بيو

 يوسف ببلدة بيو وترعرع فيها وتلقى بها مبادئ دراساته، حيث قرأ القرآن على يد أمهنشأ       

)سلمة( وأخيه )عبد هللا(؛ ثم التحق بمدرسة تحفيظ القرآن بعد أن قرأ أجزاء من القرآن بين 

عائلته، وتابع تعلمه حتى حفظ القرآن في سن الرابعة عشر على أيدي أساتذته في مدرسة 

 بيو. –تحفيظ القرآن 

درس االبتدائية  في مدرسة ملجأ السنة اإلسالمية ومنها انتقل إلى املدرسة الثانوية للدراسات     

اإلسالمية العليا، وفيها لقب بــ)قيس( لحفظه الكثير من أشعار قيس بن امللوح )مجنون ليلى 
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ئل منها العامرية(، وقد كان قيس منذ طفولته مولعا بحب الشعر والنشيد ويحفظ الكم الها

 ويكثر من سماع األغاني األمريكية وخصوصا أغاني مايكل جاكسون.

وفي جانب العلوم األجنبية فقد درس في مدرسة )دغجا( اإلبتدائية ثم في مدرسة العلوم     

م، 2010بعد إنهائه الدراسة الثانوية عام  2012بيو. التحق بجامعة ميدوغري عام  –الثانوية 

 ة العربية التي لطاملا كان يحلم أن يدرسها في مستقبله الدراس ي، وعشقهليدرس في الجامعة اللغ

للشعر مما خلق هذا امليل الكبير إلى دراسة اللغة العربية، وتخرج في جامعة ميدوغري سنة 

 م.2016

بدأ يوسف قيس يتطلع إلى قول الشعر منذ أن كان في الصف الثالث اإلعدادي إال أن عدم     

ذكر  في مجتمعه حال بينه وبين تحقيق أحالمه في تلك اآلونة، فلم يكتب بيت وجود شاعر عربي ي

شعر إال في سنته األخيرة في الثانوية، حيث كتب قصيدة يمدح فيها معلميه ويودع زمالءه في 

مدرسته الثانوية؛ ثم إنه لم يكتب شيئا من الشعر بعد ذلك إلى أن التحق بالجامعة فقال بعض 

سنته الثالثة في الجامعة حيث كان في قرية اللغة العربية، وذلك في مدح  القصائد، خصوصا في

 بعض املحاضرين في قرية اللغة العربية، وقد جمع أشعاًرا قالها خالل إقامته في القرية أسماها

 "قيسيات قرية اللغة العربية".

يس ى محمد(؛ أما وفي السنة الرابعة من الجامعة قال قصائد تشبب فيها بفتاة اسمها )حفصة ع   

معظم قصائده فقد قالها بعد تخرجه في الجامعة. ويوسف قيس يميل كل امليل في قصائده إلى 

 موضوعات غزلية.. وقلما قال شعرا في غيرها.

 إنتاجاته: 

نظم الشاعر قصائد عديدة، وقد اشتملت هذه القصائد على شتى العلوم والفنون.   

 جال لهاملسماة بـــــ "تنام غزال في أبوجا" " من غيري في الر  ومن أشهر إنتاجاته الشعرية: القصيدة

 مثل حفصة" "دع يا عذول مالمتي في حفصة" " دالية في مدح الدكتور محمد عثمان" وغيرها. 

 عرض القصيدة: 

 في النسائم واسلما   يا صاحبي رحلي السالم عليكــــم 
ً
 وعما صباحا
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 ف القصائد عن أب  وتـــــــعلما عر   وتحتمال عني رسالــــة مــــادح  

ـــــه مــــــ  ق ـــولـــــشعــــره حـــلو الـمذاق ورونـــــ ـــــرم بــ ـــــزالة أكـ ــــتـوجــ  ــــما ــكــلــ

 وفاق األنــــــجما   األسلـمـحمـــد  زيـــــن الـــــدكــــاتر وا
ً
 تذ من عال أفقا

 والــــعرب تـــــعرفه وأرض والــــــــسما  ذاك الذي عرف األعجام فضله 

ـــكان فـــــيهـــم أ  ذاك الذي ورث املكارم عن أب    ا كرموأبـــي أبـــــيه فــ

 ـا وأتـــــى كـــــداًء والـــحطيم وزمــــزمـ   ذاك الــــذي زار النبي مــــحـــــمـــدا

ـــه الــــــعرب ـــعـــت لـ ــــ   يةـــذاك الذي ركــ ـــ ــــلمـ ـــــكــ  ـا وتكلمت بلســـانه وتـ

 ء الـــــلــــوزعي األلـمعي األحكما   الحاذق الفطن اللبيب أخا الذكا 

ـــــمــا   ــه ـــربـــــلـي الـــــقانـــت الــــــورع الـــــتقــــ  الراكع السجد الولي األعلـ

 فلم  يــــــحل إزا
َ
ـــــا     رهلــزم الَعـــــَفاف  لفواحش اللذات حتى يندمــ

ما   وهو الصدوق فلم يبح بلسانه 
َ
 ولـم يـــــفتح لـمرولة ف

ً
 كـــــذبا

 أنــه 
ً
ـــــرا

ُ
ـــل قبلما   شهدت لــــه األجيال ط  منذ البلوغ مـــؤدب بــ

 فــــــإذا أتـــاه السائلون تبـــــسما   خدن السماحة والسخاء سجية 

 أعطاك ما ملكت يداه تكرما   لفقير متى ركبت لقصده مأوي ا

 وجهلت كان الحلم عنه مترجما    ــــــهــــــأكرم بــــــدكتور  إذا أغـــــضـــــبتــ

 فلقد _هداك هللا _ كنت مقدما   إن يحسدوك فلن يكونوا مثلك 

 ملجدك سلما فهم األلى جعلوا   ة ـــمــــــا زادك الــــــواشون إال رفـــــع

 جهلت أتاح لها الحسود لتعلما   ـل ـــوإذا أراد هللا نشر فـــــــــضــــائــــ

 إني مدحت عالكم ألكّرما   يا ذا العطاء وذا املحاسن والندى 

 ويقيك يوم الروع نار جهنم   وهللا يــــجزيك الجنان وحــــورها 

 للنـــــبي مــــ
ً
 خير البرية من أنار يلملما    حمد  فــــــتكون جــــــارا

 وتعاقب الليل النهار وسلما    صلى عليه هللا ما شمس بدت 
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  بناء القصيدة: 

 تناول الباحث في هذه املقالة دراسة النقاط اآلتية: 

 لقوافي(. ا –أ/ بناء القصيدة / العاطفة. / األسلوب والصور البالغية / املوسيقى )األوزان 

لقدماء قصائدهم على نمط معروف لديهم فكانوا يفتتحونها بالنسيب يبني الشعراء ا 

بل والغزل أو بذكر الديار والبكاء على األطالل، وقد ينتقل الشاعر بعدها إلى وصف الناقة أو اإل 

أو الفرس ويتوقف أحيانا لذكر املشاهد التي شاهدها، ثم يتخلص بعد هذا إلى الغرض األساس ي 

في إنشائه لهذه القصيدة ويعتبر كل ما سبق مقدمة للغرض األساس ي الذي يرمي إليه ويقصده 

من القصيدة على نحو ما ُيرى في قصائد الشعر العمودي وباألخص املختارات من الشعر 

الجاهلي، كاملعلقات وغيرها، وقد امتد هذا األسلوب إلى ما بعد العصر الجاهلي عند بعض 

عض ة تأثرا بمنهج القدماء كما نشاهده اليوم في أشعار بالشعراء بل وإلى ما بعد العصور املتتالي

ي علمائنا في هذه املنطقة من الذين عاشوا في القرن التاسع عشر امليالدي، وما بعده كالكانمي ف

( 1قصيدته "نسيم الصبا" وعبدهللا بن فودي في بعض أشعاره وغيرهما من علماء املنطقة.)

دة كما يراه نقاد العرب؟ وماذا يكون نصيب الشاعر فماذا ينبغي أن يكون عليه مبنى القصي

يوسف زكريا عبدهلل املعروف بـــ "قيس" في هذه القصيدة املدروسة؟ واإلجابة تكون ضمن 

 مناقشة املسائل التالية: 

 مطالع القصائد:  (أ

اعتنى علماء النقد غاية االعتناء بما ينبغي أن يكون عليه مطلع القصائد الشعرية إيمانا 

 بائتالف معاني الشعر ببيانه وارتباط أجزائه، فما املقصود بمطلع القصيدة؟ منهم 

مطلع القصيدة هو أن يجعل مطلع الكالم من الشعر أو الرسائل داال على املعنى املقصود 

من ذلك الكالم: إن كان فتحا ففتحا، وإن كان هناء فهناء، أو كان عزاء فعزاء، وكذلك يجري 

 (2.)وفائدته أن يعرف من مبدأ الكالم ما املراد به ولم هذا النوع ملعاني. الحكم في غير ذلك من ا

  -وقد يمثل للمطالع الجيدة بمطلع أبي تمام في قصيدته عن فتح العمورية، يقول في هذا املطلع:

 السيف أصدق أنباء من الكتب ** في حده  الحد بين الجد واللعب
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بتداء الجيد وأطلعنا في أول وهلة على فقد لخص مضمون القصيدة في هذا املطلع واإل 

أن قصيدته حربية، وأطلعنا أيضا بإيجاز شديد على قصة هذه الحرب التي لعب فيها املنجمون 

دورا سلبيا في تنبئهم بعدم فتح تلك املدينة وعدم نصر املعتصم باهلل، فقد تم فتحها وانتصر 

حد السيف أصدق مما يجدونه في املعتصم بفتحها بحد سيفه انتصارا فضح املنجمين وجعل 

كتبهم من األنباء الكاذبة. فمثل هذا املطلع من القصيدة يشدك ويشوقك إلى متابعة األبيات 

 الآلحقة.

 ونعود اآلن إلى مطلع قصيدة الشاعر املتناولة بالدراسة فنقول: إن الدراسة الدقيقة في

قد أحسن االفتتاح وأجاده، إذ أن نضع مطلع القصيدة  نصب أعيننا فيظهر بوضوح أن الشاعر 

باشر الشاعر االفتتاح بالتحية دون ذكر البسملة والحمدلة والصلعمة، ولعل ذلك عائد إلى 

 حرارة إحساسه بالغرض الرئيس ي وهو املدح، حيث يقول الشاعر:  

 فـي الــنسـائم واســل  ــايـــا صــاحــبـي رحـلــي الــســالم عــليكم
ً
 اـمـــوعـــما صــباحــا

ـــــالـــوتــــــحــــمـــــال مـــــــنــــــــي رس ـــ ــــ ـــ ـــ  ـادحــة مـــ ـــــرف الــــقصـــائـــد عـــن أب وتـ  ـاـــمعلعـ

ـــــو الـــ ـــلـــ ــــقاق ورونـــذـمـولـــــشــــعـــــره حــ ـــ ـــ ــــ  ــ ـــــة أكـــــرم بـــ ــــــزالــ ـــ ـــــــــتكمـ هــوجــ ـــــا!ــــــــلـ  ـمـــ

فمثل هذا املطلع بمجرد سماعه يلقي في الروع أن القصيدة تحتوي على معان تمّت إلى 

 املدح بصلة. وإضافة إلى ذلك إن املطلع مآلئم للمضمون وموح ملا يستقبل من املعاني، فعلى هذا

 حسن اإلبتداء على حد تعبير النقاد. نحكم للقصيدة بأنها حظيت بما يسمى ببراعة االستهالل أو 

والجدير بالذكر في هذا الصدد، هو أن الشاعر يوسف زكريا في هذه القصيدة لم يتأثر 

 باالفتتاح النسيبي ولعل ذلك يرجع إلى السبب بأن القصيدة ال تحتاج إلى مثل هذا االفتتاح.

 حسن التخلص في القصيدة: (ب

تخلص، وهو الذي يحتوي على هيكل القصيدة يأتي بعد املطلع في البنية الشعرية ال

ومضمونها، وصورته على حد ابن األثير هي: "أن يأخذ مؤلف الكالم في معنى من املعاني، فبينما 
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فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من  -هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره، وجعل األول سببا إليه

 (3يع كالمه كأنما أفرغ إفراغا...)غير أن يقطع كالمه، ويستأنف كالما آخر، بل يكون جم

فُيفهم من هذه العبارة أن التخلص يتمثل في الخروج من معنى إلى معنى بإيجاد ربط  

لى إوثيق بين املعنى السابق والالحق، بحيث يكون السابق سببا إلى الالحق، وأنه يحتاج في تمثيله 

ر من غير قطع الكالم واستئناف نوع من اإلحكام واإلتقان بحيث يكون الخروج من معنى إلى آخ

 كالم آخر، بل يكون الكالم موصوال مع توفر ربط داخلي وثيق بين معانيه.

والقصيدة التي نحن بصددها تتسم بما يسمى حسن التخلص، وذلك ألن الشاعر شرع 

 باملوضوع مباشرة وهو املدح حيث يقول: 

ـــــــــا واألســ رــــــلــــــمحــمـــد زيـــــن الـــــدكــــــاتـــ  وفــ    ـــــ
ً
 ـــا   نـجـمـق األ ــاتـــــــذ مــــن عـــــال أفــــقـــا

ـــم فـ  ـــــاجـ ـــذي عــــــرف األعــ ـــا ـــمــــــســـوالــــعـــرب تــــعــــرفـــــــه وأرض وال   ـه      ضلـــــذاك الــ ـــ ــ  ـ

 ي املسوق إليه وهو املدح حيث يقول: وبذلك خرج إلى الغرض األساس  

ـــكـــــان فــــــيهــ  ذاك الـــــــــذي ورث الـــمـــــكــــــارم مــــــن أب  ـــه فــ ــــم أكـــوأبــــــي أبـــــيــ ـــــ  رم    ـ

ــــــــمـــــــذاك الــــــذي زار الــــــــنـــــــبي مــــــــحــــ ـــزم   ـم وزمـــيـــــــأتــــــــــى كـــــــــــداًء والـــــحــــــــلــو   د       ـــ  ـــــ

ـــه الـــــ ـــ ـــت لـ ـــعــــ ـــــذي ركــــ ــ ــــــعذاك الــ ـــ  ــة  ربــــيـــــ ـــلــــســـانــ ـــــمـــــت بـــ ـــكـــــلـ ـــكــــــــته فوتـــ  لــــمــا ـ

ـــ ــــحـ ـــــفــــطــــن اللـــبيب أخا االـ ـــــــْوَزِعـــــــُي األلـــــمـــــ   لذكاـــاذق الـ
َ
ــــــلـ
ْ
   ألحكـــمااـــي ـعـء ال

ـــالــــــــــــــقــــــانــــت الـــــورع الــــــتـــ ــــ ـــقـ ـــ ــــهي لـ ـــ ـــــــ  ــلما   ـولي األعلــــاُد ـــــــِجـــــالـــــــــراكــــــــــع الــــــــّس     ربــ

 ج( حسن املقطع في القصائد: 

إذا كان املطلع مفتاح الشعر ومدخله، كان من األجدر أن تكون الخاتمة قفله ومسّده،  

، ألنها اللبنة األخيرة التي يضعها الشاعر في بناء القصيدة، فينبغي للشاعر أن يحسنها ويجودها

ي السمع، وألصق بالنفس لقرب العهد بها، فإن حسنت حسن الكالم وإن ألن الخاتمة أبقى ف

 (5قبحت قبح الكالم، واألعمال بخواتيمها كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم.)

وقد أشار النقاد إلى إحكامها وتجويد السبك فيها لكونها قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في 

ا كما ال يستحسن أن يأتي الشاعر بعدها بأحسن منها. األسماع، فال يستحسن الزيادة عليه
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اق من الشعراء قد كرهوا ختم القصيدة بالدعاء ألن ذلك من عمل 
ّ
ويذكر ابن رشيق " أن الحذ

( فأرى إن كانوا يجوزون ذلك في مدح امللوك، 6أهل الضعف إال للملوك، فإنهم يشتهون ذلك".)

الخاتمة ملا فيها من املعاني الروحية التي تصور شدة فمدح العلماء والشيوخ أولى بهذا النوع من 

تعلق الشعراء الصوفيين بشخصية شيوخهم الجليلة. وإضافة إلى ذلك، يقول النويري في تعريفه 

 لحسن املقطع: 

فهو أن يكون آخر الكالم الذي يقف عليه املترسل أو الخطيب أو الشاعر مستعذبا حسنا لتبقى 

 ي تمام: لذته في األسماع، كقول أب

 أبقت بني األصفر املصفر كاسمهم ** صفر الوجوه وجلت أوجه العرب

 وكقول املتنبي: 

 (7وأعطيت الذي لم يعط خلق** عليك صالة ربك والسالم)

إذن حسن املقطع وجودته هو مراعاة حسن آخر البيت أو القصيدة ولم يكن أقل شأنا  

البلغاء أن ينهوا كالمهم بأبلغ لفظ وأجمل  من مراعاة جودة االبتداء في القصيدة، ولذلك اهتم

 معنى، واهتموا بأن يكون آخر بيت في القصيدة أجود بيت فيها. 

لقد امتازت القصيدة "امليمية بمدح الدكتور محمد صالح جمال" فقد ختمها الناظم  

بمعان لها أثر في النفس وبقاء في السمع وبهذا حظيت القصيدة بحسن الختام. وقد انتهت 

 قصيدة باملقطع اآلتي: ال

ـــــاح لــــهـــا الـحسو   وإذا أراد اللـــه نـــــــــــــــــشــــــــــــر فــــــــــــضــــائــــــــــل           ـــت أتـ ـــهلـ ـــ      ا       تعلملد جـ

ـــا ذا الـــــعـــطــــــاء وذا الـمـحاسن ـــ                      لندىوا يـــ ـــت عــــالكــــم ألكـ ـــــرمـــإنــــي مـــــدحــ ـــا      ــــ           ــــ

ـــــريك الــــجـــنــــان  ــــجـ ـــه يـ ـــا        رهـــــــــو وح واللــ  هــنمـــا  ـار جـــــــن ويـــــــقـــــيــــك يــــــوم الـــــــروع     ـــ

ـــ  ـــــتـــــكـ ــــحـــي مــــون جــــــــار للـــــــنبفـ ــــ ـــ ـــ ـــن أنـ  ـــد         ــــمـ ــ ـــر الـــــبــــريـــة مـ ــــــاــخــــيــ  مــــا      ـلــــمــــلــر يــ

ـــى عـــــلــــيـــه اللــه ما شـمس ب ـــلـ ــــعـــاقــــب اللـــــيـــل الــ  ــدت ـــــــصــ ـــلمـو ـار ــــنهــوتــ ـــا سـ ـــ  ــــ

 د/ العاطفة الشعرية: 
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العاطفة في اللغة من عطف يعطف وعطف، العين والطاء والفاء من أصل 

واحدصحيح على الثناء، يقال عطفت الش يء إذا أملته والوسادة: ثناها كعطفها ومصدره 

 شاعر: ( بالرحمة عطت عليه أي أشفقت عليه، ومنه قول ال8العطوف وتعطف: )

 (9)عــمــوالــمــعـــطــفـون زمـان مــا مـــن مــــط  الـــــعـــاطـــفـــون تــحـــيل مــامـن عـــــــــــــاطــــــف 

وتأتي الكلمة بمعنى مال، تقول مال عليه أي أشفق كتعطف، كما تأتي بمعنى حمل وكر عليه  

ى بعض. وتعطف به: ارتدى كاعتطف ومنعطف الوادي: منحناه وتعاطفوا: عطف بعضهم عل

( ومنه قول مزاحم العقيلي، أنشده ابن 10ويتعاطف في مشيته إذا حرك رأسه وتهادى أو تبختر. )

 األعرابي: 

 (11ـف)بـــنـخــلة لم تـــعــطــف عــليه الـعــواط  َوْجــدي بــهـا وجـد الـــمـضل فــــــلـــــــوصــــــه  

لعاطفة في اللغة تأتي ملعان عدة منها : امليل والثناء، والرحمة والشفقة، من ذلك يدَرك أن ا

 املنحني من الوادي، كارتداء، حسن الخلق. 

أما عند أهل الفن فقد عرفها ابن رشيق بأنها تلك الدواعي والبواعث التي تدفع الشاعر إلى 

(، ويرى الدكتور 12التعبير عما يختلج في صدره من طرب وطمح وغضب وشوق ووقاء وغيرها)

( وعرفها الدكتور 13أحمد بدوي أنها "قواعد الشعر واألسس والينابيع التي يتفجر منها الشعر")

( وكما عرفها شوقي ضيف بأنها 14أحمد الشايب: " إنها تعني دراسة وبيان املقاييس النقدية ")

 أو
ً
 فيما يسمونه حزنا

ً
 وما الحالة الوجدانية التي يشترك الناس فيها جميعا

ً
ْجال

َ
 أو خ

ً
إلى  فرحا

 (15ذلك.)

والعاطفة عنصر هام في الدراسة التحليلية للعمل األدبي. فبها يحّس القارئ من األديب 

قوة شعوره ومحاولته في نقل انفعاالته إلى سامعيه. فكلمة " العاطفة " كنقطة من نقاط 

يلية القديمة. ويقول أحمد الدراسة التحليلية، كلمة جديدة ولم يرد اسمها في الدراسات التحل

ن أمين: " فأنت تقرأ طبقات الشعر البن قتيبة مثال فتجد فيه: قول الشعر للرغبة أو الرهبة. ولك

 (16ال تجد فيه كلمة العاطفة ألنها لم تخترع إال في العصر الحديث.")
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 إن العاطفة عنصر من عناصر األثر األدبي، الذي يتكون من عناصر أربعة هي: الفكرة، 

والعبارة، والعاطفة، والخيال، على النحو الذي يحدد فيه في النقد الحديث معالم الصور 

األدبية. ويقصد بالعاطفة الحالة الوجدانية والنفسية التي تسيطر على األديب إزاء موضوع أو 

 يدفعه إلى التعبير عن مشا
ً
 قويا

ً
 عره، واإلعراب عّما يجول فكرة أو مشاهدة، وتؤثر فيه تأثيرا

ومقياس هذه العاطفة يرجع إلى القارئ املتذوق الذي ينقل إليه تأثير هذه العاطفة  بخاطره.

الكامنة في العمل األدبي، وعلى قدر هذا التأثير يكون الحكم على العاطفة من حيث الثبات أو 

التحول، والقوة أو الضعف، والصدق أو الزيف، والسمو أو الهبوط، وهي األمور التي جعلها 

 (.17د الحديث مقاييس للعاطفة األدبية)النق

هذا والعاطفة قد تكون صادقة مقبولة، وذلك إن طابقت مشاعر األديب ملا هو عليه  

 فزعم باطل مرفوض في الدائرة األدبية. فالصدق املتطلب هو 
ّ
من عقيدة وذوق وتجربة، وإال

 مطابقة القول لعقيدة األديب وذوقه فقط، ولو خالف لواقع الحال.

لقد تحدث األستاذ املرحوم علي نائبي سويد عن عنصر الصدق في العمل األدبي فقال  

عي فيها أنه أحب أو أبغض، فرِح أو حِزن، ضِحك أو بكى،  متسائال: " إذا نظم الشاعر قصيدة يدَّ

 بهذا الشعور الذي يدعيه؟ 
ً
فإن أول سؤال يجب أن نسأله حين نقرأ قصيدته هو: هل شعر حقا

على ذلك االنفعال الذي يزُعمه؟ وهل مّر حًقا بتلك التجربة التي يحاول نقلها إلينا؟ و أو انفعل ب

 اإلجابة عن هذا السؤال األول، يتوقف قبولنا املبدئي لقصيدته، واستمرارنا في تقديرها،ورفضنا

 (18لها منذ البدء وإباؤنا أن ندخلها في دائرة األدب الصادق.)

شاعرنا املتناولة يجدها قد امتازت بصدق العاطفة وإذا تحول القارئ إلى قصيدة  

 عن عواطفه وعما يختلج في قلبه من 
ً
 صادقا

ً
وحرارة الشعور واإلحساس، فهي ليست إال تعبيرا

 املشاعر واألحاسيس نحو ممدوحه، فتأمل األبيات اآلتية:  

ــــــر واألســــــــلــــــحــمـــد زيـــــن الـــــدكــــــاتــ ـــ ـــ  وفــ  ــا     ـــ
ً
 ــا   نـجـمــق األ ــاتـــــــذ مــــن عـــــال أفــــقـــا

ـــم   ـــــاجـ ـــذي عــــــرف األعــ ـــا ـــمـــــــســـوالــــعـــرب تــــعــــرفـــــــه وأرض وال    ــه     ـضلــــفذاك الــ ـــ  ــ

  
ً
 وقوله أيضا
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ـــــي أبـــــيـــــه فـــــكـــــان ف    ـــكــــــارم مــــــن أب ذاك الـــــــــذي ورث الـــمــ ــــــيـــوأبـ ـــــرمهـــ ــ      م أكــ

ـــــــــذاك الــــــذي زار الــــــــنـــــــبي مــ  ـــ ـــحـ ـــ ـــيــــلــــوأتــــــــــى كـــــــــــداًء والـــــحـــ  ــد            ــمـــــ ـــزم    ــم وزمـــــــــ  ـ

ـــت لــــــ ـــعــــ ـــــذي ركــــ ــ ــــعـلــاـه ذاك الــ ـــســ  ــة  ــــربــــيـــــ ـــلـ ـــــمـــــت بـــ ـــكـــــلـ ـــكــــلــــه فــــــــانوتـــ  ـمــا ـتـ

ـــــفــــطــــن اللــ ـــــاذق الـ ـــ   خا الذكاب أـبيالـــــحــ
ْ
ـــــــْوَزِعـــــــُي األلـــء أل

َ
ـــــــــمـــلـ  ي األحكـــما   ــعـ

ـــــــــالــــــــــــــقــــــانــــت الـــــورع ال ـــ ــــه   قــــي لــــــتـ ـــ ـــــــ  ما    ــــولي األعــلـُد الــــــِج الـــــــــراكــــــــــع الــــــــّســــــ  ـربــ

 امتازت بصدق العاطفة وحرارة الشعور واإلحساس، فهي  إذا تأملنا 
ً
القصيدة نالحظ أنها أيضا

 عن عواطفه وعما يختلج في قلبه من املشاعر واألحاسيس، فجاءت 
ً
 صادقا

ً
ليست إال تعبيرا

 بتعبير صادق لعواطف الشاعر وما يكن في قلبه من مشاعر وأحاسيس نحو ممدوحه 

 األلفاظ والتراكيب:ه/ 

ظ وتراكيب قصائد الشاعر يوسف زكريا عبد هللا املتناولة بالدراسة تمتاز إن ألفا 

ة بالسهولة واللينة، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة املوضوع الرئيس ي للقصائد، فبتأمل األبيات امليمي

في مدح الدكتور محمد صالح جمال. تالحظ فيها السهولة واللين والرقة، أما من حيث السالمة 

فإن ألفاظ القصيدة وتعابيرها عموما تمتاز بالصحة والخضوع للقواعد  والصحة اللغوية،

 اللغوية وذلك يعود إلى باع الشاعر في اللغة العربية وعلومها. 

أما إذا وضع القارئ ألفاظ وتراكيب القصيدة يالحظ أنه نظرا ألن املوضوع الرئيس ي  

 وتراكيب رقيقة ب
ً
عيدة عن التكلف والغموض وهي فيها هو املدح، فقد اختار الشاعر ألفاظا

 مناسبة للغرض، فتأمل األبيات اآلتية لتشهد على صحة ما قلناه.

ـــــر واأل ــــــلــــــحــمـــد زيـــــن الـــــدكــــــاتـ ـــــــ  وفــــاق األنـجـم  ــــــا   ســ
ً
 ا   ــــتـــــــذ مــــن عـــــال أفــــقـــا

ـــــر  ـــضذاك الـــــذي عـ ـــــاجــــم فـ  ـاـــــــــوالــــعـــرب تــــعــــرفـــــــه وأرض والــــــســـمــ    ـه   لــف األعــ

ـــ  ذاك الـــــــــذي ورث الـــمـــــكــــــارم مــــــن أب  ــ ـــكـــــان فــــــيهـ ـــه فــ  ــــرم    ـــــم أكوأبــــــي أبـــــيــ

ـــ ــــحـــذي زار الــــــــنـــــــبي مــــــــذاك الــ ــــ ــــم وز ــــوأتــــــــــى كـــــــــــداًء والـــــحــــــــلـــــي  ـــــــد       ــمـــ ـــ ــ  ـزم   مــ

ـــه ال ـــ ـــت لـ ـــعــــ ـــــذي ركــــ ــ ـــــــذاك الــ ــــ  ـــيـــــة  عـــــربــ ـــكـــــلـ ـــلــــســـانـــــه فـوتـــ ـــكـــتـمـــــت بـــ  ـا ــــلــــمــ

ـــــفــــطــــن اللـــبيب  ـــــاذق الـ ـــــــْوَزِعـــــــُي األلـــــمــــــعــ  لذكا اخا أالـــــحــ
َ
ــــــلـ
ْ
 ــما  ألحكـاــي ء أل
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ـــــــــي لـقـــــــتـالــــــــــــــقــــــانــــت الـــــورع الـــــ ــــــربـ ــــه  ـ ـــ    األعــلما  ــوليلـــالـــــــــراكــــــــــع الــــــــّســـــــِجـــــُد ا  ــ

 إن املوضوع الذي تناوله الشاعر هو املدح فلهذا احتاج إلى استخدام ألفاظ سهلة تمتاز بالرقة

لمات ت( )التقي( )الورع( )الولي( كلها كواللين في مثل قوله:)الحاذق( )اللبيب( )اللوزعي( )القان

 متداولة بين املسلمين والسيما املتثقفين بالثقافة العربية واإلسالمية. 

ومما يدل على أن الشاعر وفق إلختيار الكلمات املألوفة البعيدة عن الغرابة والغموض، هو  

قصيدة واضحة سهلة تجنبه لأللفاظ التي تثقل على اللسان ويشق النطق بها. فجاءت ألفاظ ال

 خفيفة على اللسان تكسوها اللطافة واللباقة. 

 و/الصور البالغية: 

 إضافية من الصور البالغية التي استعان بها في خلق الشاعر قصيدة لقد تناولت 
ً
كنوزا

جماليات سامية وزان بها عمله الفني. وليس في إمكان الباحث استقصاء كل ما أودعه الشاعر 

شعره لكثرتها ووفرتها، وألن موضوع الباحث ليس دراسة بالغية استقصائية  من البالغيات في

. ومهما يكن من أمر فإن الباحث سيورد بعضها ويستقريها ويحللها حسب الشاعرألشعار 

 استخدامها السياقي في أشعاره.

 الصور البيانية:  

 ومن املالمح البيانية املستخدمة في شعره التشبيه: 

ر يوسف زكريا هذه الصورة البالغية لتجلية املعاني، ولزيادة اإليضاح وقد استعل الشاع

 وألغراض بيانية أخرى في شعره. ومن نماذج ذلك قوله:

ــــو  ـــــتــــ ـــــدكـــ ـــــرم بـــ ــ ـــغــــــذا أإر أكــ ـــبـ ـــــه     ـضــــ   ماـرجـمت وجــــهـــلـــت كـــان الـحـــلــُم عـــنـه  تـــــ

 .... كان الحلم عنه مترجما: أي كان الحلم موضحا عنه ومبينا. 

 أقام الحلم بين ممدوحه والجاهل عليه كمن يقوم بين املتكلم واملتلقي ليوضح لهذا مقاصيد هذا.

شبه الشاعر الحلم باإلنسان تشبيها بليغا؛ الحلم مشبه، واملترجم مشبه به، ووجه الشبه 

 وأداة التشبيه محذوفان.

 وله:  وق
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ــــــــة   ــــــعفـــر  مــــــــا زادك الــــــــواشـــــــــون إال ـــم األلــــى جــــعــــلــــوا لـ    ــ ـــهــ  ك سلمجدفـ
ً
 ما

.... جعلوا ملجدك سلما: أي جعلوا كسلم. شبه حاسديه والواشين به بالسلم يرتقي بهم إلى 

 اده من علو. فتشبيههم بالسلم تشبيه بليغ. مراده، كما ترتقي املرء بالسلم إلى مر 

 وقوله :

ـــ ـــــره حـــلـــو الـمـــ ـــ ــــق    رونــــاق و ــذولــــشـــعـ ـــ ـــ  ــ ــــــــرم بـ ـــة أكـ ـــ ـــــزالـــ ـــــا ــكـــــلــــمـــتـــه مــــوجــ  ـ

سن وقعها على األسماع ولشعره حلو املذاق: شبه كلمات شعره ومعانيها وسهولتها وح

بالعسل وحلوه على اللسان، فكان الشعر مشبها، والعسل مشبها به، إال أنه املشبه به )العسل( 

 ورمز له بش يء من لوازمه )حلو املذاق( على سبيل االستعارة املكنية.

 وقوله: 

ـــخاء ـسح خـــــدن الــــســـمـــاحـــــة والـــسـ  مــــا ـــســـــبــــتــاه الـــســــائــــلـــون فـــــإذا أتـــ  ـُه    يُّ

خدن السماحة: جعل من السماحة صديقا ملمدوحه، وترفع في التعبير من أن يقول "مالزم 

للسماحة" فقال: "خدن..." ليجعله والسماحة صديقان حميمان. والتعبير عن املالزمة بالخدن 

 استعارة تصريحية. 

 وقوله: 

 للـــــنبـي مــفــــتــــكـــون 
ً
ـــــــــمــحـجـــــارا ـــبــــريــــة مــــن أنــ  د     ـ ـــيـــر الـ  ــلـــمـــاـــلمــار يـــخــ

به .... أنار يلملما: يعني علم وهدى يلملم من ظلمات الجهل والضالل إلى نور العلم والهدى. ش

 االستعارة التصريحية. العلم والهدى بالنور، واشتق من النور )أنار( على سبيل

 الصور املعنوية:  

 وقد استعمل الشاعر أسلوب النداء في شعره ومن أمثلة ذلك: 

 في النسائم واسلما   يا صاحبي رحلي السالم عليكــــم 
ً
 وعما صباحا

 إني مدحت عالكم ألكراما   ياذا العطاء وذا املحاسن والندى 
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عر استخدم إحدى أدوات النداء وهي "يا" لنداء يدرك القارئ في األبيات السابقة أن الشا

البعيد، وذلك لسبب والسبب هو أن املنادى "هللا" جليل القدر والشأن خطير الشأن، فكأن ُبعد 

درجته في العظم بعد بعُد في املسافة، ولذلك اختار الشاعر في ندائه الحرف املوضوع لنداء 

 البعيد ليشير إلى هذا الشأن الرفيع.

 بديعية.الصور ال

وقد عمل الشاعر إلى استخدام عديد من الصور البديعية في شعره تطريزا لديباج الجمال 

املعنوي، وتنميقا للزخرفة اللفظية لألفكار النيرة. وقارئ شعر يوسف زكريا يدرك أنه ليس من 

الشعراء الذين يتكلفون استعمال تلك الصور، وال من الذين يتصيدون زخرفة اللفظ على 

املعنى. بل كان شاعرنا يقتصد في ذلك، إذ كانت تلك املحسنات املعنوية واللفظية تأتيه حساب 

 في مقاماتها التي تتالئم معها. وهذا هو السر وراء قلة ورود بعض 
ً
عفو الخاطر، مستخدمة

 البديعيات في شعره. ومن الصور البديعية ما يلي: 

ـــــرف األعــــاجــــــم فــ ـــذي عــ  سمـاــــالوالـــعــــرب تــــعـــــرفـــــه وأرض و   ــضــلــه  ذاك الــ

 ماء(س –لعرب( وبين )أرض ا –طابق الشاعر في البيت الواحد بين )األعاجم 

 لقوافي(: ا -زـ/ املوسيقى الشعرية )األوزان

لعل أوضح ما في الشعر من خصائص ومميزات هو تلك املوسيقى املنساب من مقاطعه  

ف سمى )بالوزن( واإليقاع املتكرر في آخر كل بيت من األبيات املسمي )بالقافية(، لذلك عر الذي ي

النقاد قديما الشعر بأنه "قول موزون مقفى يدل على معنى". فنفهم من هذه العبارة أن الوزن 

 (23والقافية يمثالن ركنا أساسيا في البناء الشعري.)

ية في هذا الوزن والقافية منذ القديم، وظل الشعر العربي يحتفظ بوحدته املوسيق 

كما ظل الشعراء يصوغون على منوال هذا النظام املوسيقى الدقيق الكامن في أشعار القدماء 

بطبعهم وقرائحهم إلى أن اكتشف الخليل بن أحمد هذه األوزان الشعرية التي سماها "البحور" 

م لعرب ، كما اردف هذا املجهود بوضع علفي القرن الثاني الهجري، ألول مرة استقراًء من أشعار ا

 (24القوافي الذي به تتم عناصر املوسيقى الشعرية.)
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 األوزان: 

فهذه األوزان ما هي إال عبارة عن مجموعة من القوالب املوسيقية التي يتألف كل واحد 

منها من مجموعة من النغمات التي سماها العروضيون "بالتفعيلة" وهي تتكرر في كل بيت من 

األبيات بطريقة منتظمة، وتتم على إيقاع متكرر في آخر البيت الذي يتمثل في القافية. ومنذ 

اكتشاف هذه األوزان راح الشعراء يصوغون أشعارهم في قوالب هذه األوزان، كما سار على هذا 

نظمون أشعارهم ي –اتهم الثقافية في ضمن نشاط -الدرب شعراؤنا وأدباؤنا املحليون، إذ أخذوا

 للثقافة العربية ومنها صياغة الشعر في مختعل
ً
لف ى منوال هذه األوزان اقتداءا بالعرب وامتدادا

 بالدهم. 

واملتصفح إلنتاجات الشاعر يوسف زكريا الشعرية، يرى أن صياغته الشعرية خاضعة لهذا 

عند النظام املتوارث، وذلك لتأثره بالثقافة العربية التي عاش في ظلها طول حياته، ويتبين 

 استقراء القصيدة املختارة، إن البحر الذي استخدمه شاعرنا هو بحر: ) البسيط ( 

لقد تناول الشاعر هذا البحر في القصيدة املتناولة بالدراسة، فعلى هذا البحر صاغ 

 القصيدة. وأجزاؤه ثمانية: 

 علن ـاـن فـاعـلـن مــسـتفــعـلـن فمـــســتــفــعـل  علن فـا لـنمـــســتــفــعــلــن فـاعــلــن مــسـتفــعــ 

 ولينظر القارئ اآلن إلى مدى مراعاة شاعرنا  ملوسيقى هذا البحر.  

 قال في مطلع القصيدة 

 فـي الــنسـائم واســلمـ   ــايـــا صــاحــبـي رحـلــي الــســالم عــليكم
ً
 اـــوعـــما صــباحــا

 تقطيع البيت:  

ــــــا  **  وعــمـيــا صــاحــبـــي / رحــ ـــلــــيـــكـــمـ ـــ ـــنـــفـــنـ /ــبــــاـــا صـلــــسســـال/ مـــــعـ ـــاــنــســـا/ئـــــمــــوســـــلــمـــحـ  ــ

/0 /0 //0   /0 /0 //0  ///0 //0         ///0 //0      /0 /0 //0    ///0 //0 

ـــن ـاعلن/ مــــتـــفمــتفـ  /اعـلنتــفــاعــلــن                مــتفــمـــتـــفـاعـلـن/  مــتــفــاعــلـن/   مـــ  ــــاعـــلـــ

 ـضــمـر/       صــحــيـــح ســـالم/  مــ      مــضــمــــر/  مــضـمـر/     صـــحــيـــح                    

 



 

  ادلكتور محمد سلامين برااي

  وصالـح محمد كبري

براهمي محمد  ومصطفى ا 

 

 مميية الشاعر يوسف زكراي يف مدح ادلكتور محمد صاحل جامل:

 دراسة أ دبية حتليلية

   1118ISSN - 3365               م2018)سلسةل جديدة( العدد ال ول،  العربيةجمةل ادلراسات  " مالم"

 

 

227 

 القوافي:  

اء الشعري، إذ أنها شريكة األوزان في إن للقوافي أهمية ال تقل عن أهمية األوزان في البن 

 تكوين الوحدة املوسيقية فيه. ولذلك عني بها النقاد عناية فائقة بجانب عنايتهم باألوزان. 

وليست القافية إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األسطر أو األبيات من القصيدة، وتكررها هذا 

 من املوسيقى الشعرية، فهي بمثابة ال
ً
فواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها، يكون جزء هاما

ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق اآلذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معين من 

 (25مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن.)

 الروي: 

إن القارئ للقصيدة يجد أن القافية التي استخدمها شاعرنا جاءت مالئمة لألفكاره  

 مع املعاني والعواطف. حيث يقول:وعاطفته بحيث يحس مال
ً
 ءمة وانسجاما

 فـي الــنسـائم واســلمــ   ــايـــا صــاحــبـي رحـلــي الــســالم عــليكم
ً
 اــوعـــما صــباحــا

ـــــالــــــــــوتــــــحــــمـــــال مـــــــنــــــــي رس ـــ ـــــرف الــــقصـــائـــد عـــن  ـــادح ــــة مـ ـــع عـ  ـا ـــملأب وتـ

ـــــو الـــ ـــلـــ ــــق اق ورونـــذـمـولـــــشــــعـــــره حــ ـــ ـــ ــــ  ــ ـــــة أكـــــرم بـــ ــــــزالــ ـــ ـــــــــتكه مـــوجــ ـــــا!ــــــــلـ  ـمـــ

ر إن القارئ لهذه األبيات قد يحس بنوع من االنسجام بين تتابع هذه امليمات في أواخ  

األبيات، ويبين مدح الشاعر، ثم تأمل استخدامه للفتح مجرى للروي "األلف" إضافة إلى 

 مايحسه في استعمال امليم في ألفاظ املدح مما يشير إلى عظمة املمدوح وعلو مكانه. 

 الخاتمة: 

، ويتضح مما سبق عرضه، أن الشاعر يوسف زكريا عبدهللا  
ً
الحمد هلل بدًءا وختما

رض ـ "قيس" من أشهر الشعراء البرناويين الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في مجال قاملعروف بــــ

 
ً
الشعر العربي في نيجيريا عامة وبرنو خاصة. وإن إلنتاج الشاعر يوسف عبد هللا الشعرية دورا

 في نشر الثقافة العريبة وتطورها في منطقة برنو. 
ً
 كبيرا
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شة قصيدة الشاعر يوسف زكريا عبدهللا تعرض الباحثون في هذه املقالة إلى مناق 

وقد اتضح للباحثون أن القصيدة  املعروف بــــ "قيس" في مدح الدكتور محمد صالح جمال.

 املتناولة بالدراسة من البحر البسيط.

فعن دراسة بناء القصائد وصل الباحثون بأن الشاعر يوسف زكريا لم يبن قصائده 

 من قصائده بالنسيب والغزل أو على النمط املعروف لدى الشعراء الق
ً
دماء، إذ لم يفتتح أيا

، بذكر الديار والبكاء على األطالل، وخالصة القول إنه لم يتأثر باالفتتاح النسيبي في القصيدة

وأما فيما يخص املطلع لم يفتح قصائده بالصلصلة والتسليم على رسول هللا صلى هللا عليه 

وبمجرد سماعك للمطلع أو قراءتك له يلقي في الروع على  وسلم، وأنه يدخل في املوضوع مباشرة،

 أن القصيدة تمت إلى املدح أو الفخر أو االستغاثة. 

فإن الشاعر استهلها بالتحية، فلما وأما عن حسن التخلص، في القصيدة املدروسة 

د أراد الخروج والتخلص إلى الغرض األساس ي املسوق إليه من القصائد، أحكم وأتقن ذلك بإيجا

تازت ربط وثيق بين املعنى السابق والالحق.  وأما حسن املقطع في القصائد املتناولة بالدراسة، فام

 وأبقى 
ً
 حسنا

ً
القصائد بحسن املقاطع، وذلك ألن آخر الكالم الذي وقف عليه الناظم مستعذبا

 نبي )ص(.لذة في األسماع بأبلغ لفظ وأجمل معنى، وكيف ال، وكان آخر كالمه دعاء وصالة على ال

وأما عن العاطفة واألسلوب والصور واملوسيقى فقد أحسن الشاعر وأجاد في القصيدة  

 يث أنها جميعا كانت في صورة قيمة توحي إلى تمكن الشاعر في الصناعة الشعرية.
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