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  المقدمة

إّن من :"ى النيب القائلهللا أهل احلمد والثناء، والصالة والسالم عل احلمد

ومن تبعهم  ،وعلى آله الطيبني الطاهرين، وصحابته غر امليامني)١("الشعر حكمة

  .بإحسان السلوك إىل يوم الدين

الرتاث هو الكنز الباقي عرب السنني، يقف شاهداً على عظمة األجداد : وبعد

يقل شأنه  وخيبة األحفاد، وقد حظي األدب العريب النيجريي باالعتناء الذي ال

عن غريه من قبل األدباء، وخاصة يف القرن التاسع عشر امليالدي حيث أسس 

الشيخ عثمان بن فودي دولة إسالمية يف غرب أفريقيا،  اإلسالميجمدد الدين 

وكانت منطقة صكتو عاصمة الدولة، فقام األدباء والوعاظ على ساق اجلد يف 

 واإلنتاجهدا يف ذلك خالل التآليف ، ومل يألوا جاإلسالميةنشر الثقافة العربية 

اليت كانت بعضها بالعربية، ومن بني هؤالء األدباء الشاعرة األديبة األريبة نانا 

�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�Ŀ�ƢēƢȈƷ�ƪ Ǉǂǯ�Ŗǳ¦��Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƪ Ǽƥ� Ƣũ¢األديب القيم  واإلنتاج

 فن املديح" :عنوانبمبختلف أغراضه، األمر الذي حفز الباحث إىل كتابة مقالة 

لدى الشاعرة نانا أمساء بنت عثمان بن فودي، دراسة أدبية لداليتها يف مدح 

لعل الباحث يف هذه احملاولة حيّرك ". املوريتاينالشيخ أمحد بن حممد الشنقيطي 
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أفكار الباحثني الراكدة لدراسة تلك االنتاجات، وسيدور حمور هذه املقالة على 

  :النحو التايل

املقدمة  

شاعرةنبذة يسرية عن ال  

عرض القصيدة  

التحليل األديب للقصيدة  

اخلامتة  

اهلوامش واملراجع 

:نبذة يسيرة عن الشاعرة

سالمي يف غرب أفريقيا، الشيخ عثمان أمساء بنت جمدد الدين اإل )٢(هي نانا

إىل  ، نسبة إىل فوت تورو، وهي منطقة تقع)٣( بن حممد فودي الفالين التوردي

لسنغال واجلنوب الغريب من مجهورية موريتانيا، الشمال الشرقي من مجهورية ا

�Ŀ�ĺǂǤǳ¦� ǄŪ¦�ǞǬȇ�Ʈ ȈƷ��Ȇǫǂǌǳ¦Â�ĺǂǤǳ¦�ƢȀȈƟǄƳ�śƥ�¾ƢǤǼǈǳ¦�ǂĔ�ǲǐǨȇÂ

ƢƳÂ±�ńÂ¢��ƨǻȂǸȈǷ�̈©�)٤(السنغال واجلزء الشرقي يف موريتانيا ƾȈǈǳ¦�Ƣēƾǳ¦ÂÂ

القرن  أواخريف " طغل" ولدت الشاعرة نانا أمساء يف قرية )٦(مجددـالشيخ ال

، وهي إحدى التوأمني الذين أجنبتهما الوالدة )م١٧٩٢( الثامن عشر امليالدي

، وتزوجت أمساء بأحد أبناء عمر أَْلَكمُّ صاحب الشيخ عثمان بن حممد آنذاك

م، وهلا من العمر مخس عشر سنة، ١٨٥٧بعد ابتداء اجلهاد يف سنة  )٦(فودي

ǟǂƫÂ�̈ǂǟƢǌǳ¦�©Ƙǌǻ�ƾǫÂ���ǶƬē�̈ǂǇ¢�Ŀ�ƪ)٧(مث تزوجت بغطاطو ابن ليم ǟǂ

بالعلم والدين اهتماما بالغا، فعاشت حياة علمية طيبة، مع كون النساء ال 
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يتجولن كما يتجول الرجال يف طلب العلم، أخذت العلم واألدب عن أصحاب 

ǶȀǼǷ��ƢēǂǇ¢�ǺǷ�ÀƢȈƦǳ¦Â�ƨǟ¦Śǳ¦:�ƢǿÊƾǳ¦Â�ƢƳÂ±Â��Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ¦�Ƣǿƾǳ¦Â

وأخوها أمري املؤمنني حممد  )٨()َغبطُو( هورة بلقبهاالسيدة حواء وعائشة املش :ومها

��ƢēƢȈƷ�À¦ȂǨǼǟ�Ŀ�ǾǴǯ�À¡ǂǬǳ¦�ƪ)٩(بلو، وأختها خدجية، وغريهم ǜǨƸǧ

واستمرت يف التحصيل حىت كانت بارعة وماهرة يف العلوم العربية والدينية، 

وكانت ممن يشار إليهم بالبنان، وكانت الشاعرة تقرض الشعر يف ثالث 

لفات والدها ية واهلوسا، وترمجت كثريا من مؤ العربية الفصحى والفالت اللغة:لغات

�©ƢǤǳ�ǆ Ũ�ƾȈš �ƢĔ¤�ǂǯǀǳƢƥ�ǂȇƾŪ¦Â��ƢǇȂŮ¦�ƨǤǳ�ń¤�Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳ¦

وتتلمذ على يدها  )١٠(تقريبا، وهي العربية واهلوسا والفالتية والطوارق والرببر

حواء، وكل هؤالء الثالثة وفاطمة الزهراء، و )١١(بنغل :طالب كثريون أشهرهم

الشاعرة نانا أمساء رحم اهللا اجلميع، وقد توفني قبل نانا أمساء حىت رَثْت بعَضهن

�ƪقامت هذه األديبة بأدوار فعالة جليلة يف إعالء كلمة اإل ǯ°Ƣǋ�ƢËĔ¢�ƢȀǼǷ��¿ȐǇ

�ǶȀǓǂŢÂ�ǺȇƾǿƢĐ¦�Ƣđ�Ǟƴǌƫ�ƾƟƢǐǫ�ƾǌǼƫ�Ʈ ȈƷ�ƨȇ®ƢȀŪ¦�½°ƢǠŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ

قتال، وكانت تساعد اجلرحى يف ساحات القتال، كما أسست الشاعرة على ال

، وهو نظام تعليمي أبدعته الشاعرة لنساء عجائز يأتني من "يـَْنَتارُ "منظمة أمستها

لغتهم بوادي وقرى خمتلفة دفعة تلو أخرى، ومع كل دفعة قائدة اليت تسمى بـ

سهّن القرآن والتفسري جيتمعن عند الشاعرة، وكانت الشاعرة تدر " جاج"الفالتية

واحلديث والفقه وغريها من العلوم الدينية، مث بعد تفقههن يُعدن إىل بالدهن 

ويقوم بعضهّن أيضا بالذكر وإنشاد بعض القصائد ملدح )١٢(للوعظ واإلرشاد

رسول صلى اهللا عليه وسلم وأولياء الرمحن، وزيارة بعض األماكن احملرتمة، واليت 
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�Ǯ)١٣(ي شاعرتنا الكرميةترشدهن إىل ذلك كله ه ǳǀǳ�©°ƾǐƫ�ƢēƢǧÂ�ƾǠƥÂ��

.)١٤(أختها مرمي بنت عثمان بعد وفاة زوجها أمري كانو إبراهيم دابو

  وفاتها 

، ودفنت مع والدها )م١٨٦٠(توفيت الشاعرة سنة ألف ومثان مائة وستني

)١٥(رحم اهللا اجلميع –�Ä®Ȃǧ�ƾǸŰ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ¦�ƺȈǌǳ¦�°¦ǄǷ( ارىيف حبّ 

فت الشاعرة تراثا علميا قيما يف جماالت خمتلفة يزيد على اخلمسني، وخلّ 

Jean"وجـــمـــعـــــت الـــبـــــاحـثـة Boyd" "عـــــــددا كـــــبــــــيـــــرا فـــــــي مؤلف " جني بويد

The" :أمسته Collected works of Nana Asma’u…" ) جمموعة أعمال نانا

خمتلفة شعرا ونثرا يف اللغات قيمة يف جماالت  إنتاجات وأوردت فيه ،)١٦()أمساء

  .الشاعرة العربية واهلوسا والفالتية، فهذه داللة واضحة على عبقرية هذه- :الثالثة

 :عرض القصيدة

هذه القصيدة دالية القافية، وهي على حبر الكامل، وتقع يف أحد عشر بيتا، 

�Ǻƥ�ƾŧ¢�«Ƣū¦�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�¬ƾŤ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀƬǣƢǏالشنقيطي املريتاين لـمَّا مّر  حممد

يف طريقه إىل بالد  –عاصمة الدولة العثمانية يف بالد السودان  –مبدينة صكتو 

�ǽǀǿ�ƪ Ǔǂǫ�ƢĔƘƥ�ƾȈǼƳ�ǂȇ±Ȃǳ¦�ǂǯ̄ �ƾǫÂ��Ʋū¦�ƨǔȇǂǧ� ¦®ȋ�śǨȇǂǌǳ¦�śǷǂū¦

  . القصيدة إجابة لقصيدة أرسل إليها املمدوح

  :وهي

لكــرمي الـــــــوافدأكـــرم بــــــجـــــهـــــــبذنا ا

يعتـام ذاك البيـَت والــــــقـــــبــــر الــذي

ـــوى تســمو بــه جنــب يــذللها الـــهــــــــ

ـــــو املدينــــة قاصــــد ـــــه نــــــــحـ ـــــن أرضــــ مـــــ

ضـــــــــاءت بـــــــــــه أنــــــــــــــوار كـــــل معاهــــــد

وتــــهـــيــــــــن ســــــعي املســــــتحث الراشــــــد
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ــــة ــــنا غــــــــــــايـــــ واعلـــم بأنّـــا قـــد فرحـــــــ

الســــــيما ألخ نــــــســـــيـــــــــــب فــــــــــارع

قـــــــــد جـــــــاءنا بـــعـــــمارة مــن عــلــــــمه

ــــزائه فــــجزاك رّب العـــرش خـــري جـــ

ــــم ســـعيك باملناســـك يف مـــىن وأتــــــ

ـــاح وصـــلك للمدينـــة بـــــعدهـــــــا وأت

مبكانــة الـــــمخــــتـــــار سـيــــدنا الــذي

ــــه ـــه اهللا خـــري صــــــــــــــالتــــ صـــلى علي

ـــــــألحبة قاصــــــد ـــــــب لـــــــــــ ـــــــرور ركــــــ بـــمـــ

يف العلــــــم ذي قــــــــــدم رفــــــــــيع صـــــــاعد

وبـــالغــــــــــــة مـــــــــــــن نــــــــثــــــــــــــره وقصـــــــــــائد

عــــــــــــنا بــــــــــــــحسن كــالمـــــــــــك املتــــــــــوارد

والســــعي يف العرفــــات بيــــت الـــــــواحد

ومـــــــــــــــــــشاهدوزيـــــــــــــــــــــارة بــــــمــــــزائــــــــــــــــــر 

تـــــمـــــســــــــو لــــــــزورتــــــــــه بـــــعــــــــزم نـــاهــــــــــــــد

ــــــد ــــــة الــمتــــــزايـــــ ــــــرونة بسالمــــــ )١٧(مـقـــــــ

  :التحليل األدبي للقصيدة

  : مضمون القصيدة

أجادت الشاعرة يف إظهار مكنون صدرها وأبدت سرورها وفرحها بقدوم 

شيخ احلاج أمحد بن حممد الشنقيطي املريتاين، حيث استهلت ممدوحها ال

�ƾȈǈǳ¦�¦ǀđ�Ƥ ƴǠƬƫ�Ƥ ƴǠƬǳ¦�ǲǠǨƥ�©¢ƾƥÂ��śǠǷƢǈǳ¦�¾ȂǬǟ�§ ǀŸ�ƢŠ�̈ƾȈǐǬǳ¦

وخالفت سنة الشعراء القدامى من الوقوف على األطالل والبكاء على . الكرمي

  : مفارقة احملبوبة وما يشبه ذلك للتقليد كما يقول واحد منهم

)١٨(بسقط اللوى بني الدخول فحول*  من ذكرى حبيب ومنزلقفا نبك 

نوع من اهلزل  ألن ذلك ،فشاعرتنا مل تستهل بالوقوف على الديار واألطالل

ǂ̈ǰǨǳ¦�Ŀ�̈ǂǋƢƦǷ�ƪ ǴǣȂƫ�ƢĔ¤�ǲƥ��Ƥ ǠǴǳ¦Â)١٩(.
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هو املدح، بدأت بذكر صفات املمدوح مقارنة ذلك ف ةقصيدالغرض وأما 

داء فريضة احلج وزيارة قرب النيب املصطفى صلى ة ألمبوصف رحلته إىل مكة املكر 

:اهللا عليه وسلم، ويلمس ذلك كله من قوهلا

  مـــــــــــن أرضه نـحــو املدينة قاصد  أكــــــرم جبهبذنا الكرمي الــــوافد 

  ضـــــــــاءت بـــــــه أنـــــوار كل معاهد   يعتام ذاك البيت والقرب الذي 

)٢٠(وتــهـني سعي املستحث الراشد  وى تسمو به جنب يذللها اهل

�ƢŮȂǫ�Ŀ�¬ÂƾǸŭ¦�¦ǀđ�Ƥ ƴǠƬƫ�̈ǂǟƢǌǳ¦"وتذكر سبب رحلة "أكرم جبهبذنا ،

املمدوح إىل مكة، ومغادرته مسقط رأسه، وهو العزم يف أداء فريضة احلج وزيارة 

  . باملدينة املنورة -صلى اهللا عليه وسلم  –قرب النيب املصطفى 

وسرورها مبرور ركبان اخليل الذين توجهوا حنو  فرحهامث واصلت يف إظهار 

مكة واملدينة مع املمدوح ولكّنها أخصت ممدوحها بالذكر وفضلته على بقية 

الوافدين الذين أظهرت من أجل مرورهم غاية سرورها وفرحها، استمع إليها 

  :قائلة

  صد بـــــــمرور ركـــــــب لـــــألحبة قا  بأنّا قد فرحنا غاية  واعلم

)٢١(يف العلم ذي قدم رفيع صاعد  سيما ألخ نسيب فارع ال

وهكذا استمرت الشاعرة يف وصف ممدوحها وبيان منزلته العلمية، ومسامهته 

يف نشر العلوم الدينية واللغوية بأقسامها، من حنو وصرف وبالغة وأدب بقسميه

:وعروض وقافية وغريها، ويستفاد ذلك من قوهلا

  يف العلم ذي قــــــدم رفيع صاعد   خ نسيب فارع ســـــيــــما ألال

)٢٢(وبــــــــــالغـــــــة مـــــن نــــثره وقصائد  قد جاءنا بعمارة من علمه 
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ملمدوحها سائلة اهللا رب العرش  ويف اخلتام شرعت الشاعرة يف دعاء اخلري

نية واللغوية العظيم له اجلزاء احلسن عن جزيل مسامهته اجلبارة يف نشر العلوم الدي

إىل بالدنا بالد السودان، وأن يساعد املمدوح أيضا يف أداء املناسك، ويقدر اهللا 

سبحانه ذهاب املمدوح إىل املدينة املنورة ساملا غامنا لزيارة املزائر من املسجد 

الشريف وروضة النيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وبقية املشاهد  النبوي

توسلت إىل اهللا مبكانة  حوهلا، ولتكون دعائها مستجابة املوجودة يف املدينة وما

:املختار صلى اهللا عليه وسلم، ويتضح هذا من قوهلا

  عــــــــــنا بـــــحــــســــــن كــالمك املتوارد  فـــــــــــجــــــزاك رب العرش خري جزائه

   احدوالـســعي يف عرفات بيت الو     وأتــــــم سعيك بالــــمناسك يف مىن

  وزيــــــــارة بـــــــمــــــــزائـــــــر ومــــــشــــــــاهـــد  وأتــــــــاح وصـــــلـــــك للـــمدينة بعدها

)٢٣(تـــــمـــــســـو لـزورتــه بـــــعــــزم نـــاهـــد    مبكانة الـــــمخــــتـــار سـيــدنا الذي 

اهللا عليه وسلم خالف ما يفعله  مث ختمت القصيدة بالصالة على النيب صلى

:الشعراء اجلاهليون، قائلة

)٢٤(مـــــقــــــرونــــــة بــــــســـــالمة املتزايد*   صلى عليه اهللا خـــيـــــر صالتـــــه 

  :العاطفة

إن األدب تعبري عن شعور األديب مبا حييطه من الظروف يف الشكل الذي 

فإن العاطفة هي أساسه الذي ينتمي إليه  يؤدي إىل مشاركة اآلخرين معه،

وهي الزمة ألّي إنتاج أديب جيد، وهي البواعث والدواعي اليت دفت األديب،

وهي اليت تكسو األدب الروح واجلمال، والبقاء عرب )٢٥(األديب إىل إنتاجه األديب

  .األيام والعصور



  

١٢٠

�ƢĔȋ��ƨȇȂوإن عاطفة الشاعرة نانا أمساء يف هذه القصيدة صادقة صحيحة ق

ƾȈǐǬǳ¦�ƪ¨ إعجابصادرة عن  Ǔǂǫ�ƢËĔȋ�Ǯ ǳ̄��¬ÂƾǸŭ¦�¾ƢǠǧ�ǺǈŞ�¼®ƢǏ

ƾǸŰ�Ǻƥ�ƾŧ¢�«Ƣū¦�ƺȈǌǳ¦�ȂǿÂ�ƢȀƷÂƾŲ�Ƣđ�¬ƾŤ الشنقيطي املريتاين لـمَّا مّر

مبدينة صكتو يف طريقه إىل بالد احلرمني الشريفني ألداء فريضة احلج، وتبدي 

  :استمع إليها قائلة. للغوية الشرعية متنوعةغاية سرورها لقدوم املمدوح بالعلوم ا

)٢٦(مـــــــــــن أرضه نـحــو املدينة قاصد* أكــــــرم جبهبذنا الكرمي الــــوافد 

  :وقوهلا

  قاصد بــــــــــــــــمــــــــــــــــــرور ركـــــــب لــــــــــــألحبة *   بأنّا قد فرحــــــــنا غــــــــــــايــــــة واعلم

  يف العلم ذي قــــــــــــــــــــــدم رفــــــــــيــــــع صاعد *   ـــارعـــــــسيما ألخ نــــــســـــيـــــب فـال

)٢٧(وبــــــــــــالغــــــــــــــــــــــــــة مــــــن نــــــــثــــره وقصائد *  قــــــــد جـــــاءنا بـــعـــمارة من عــلــــمه

املتأمل هلذه القصيدة وخاصة هذه األبيات فإنه سيشارك الشاعرة يف الفرح و  

.بقدوم املمدوح، ألّن الشاعرة متدح املمدوح بكل إخالص

�°ƾǐƫ�ƢǸǴǫ�ƢËĔȋ��ŚŬƢƥ�¬ÂƾǸǸǴǳ�ƢȀƟƢǟ®��̈°¦ǂƷ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƨǨǗƢǠǳ�ƾȇǄȇ�ƢŲÂ

  :إال عن قلب صادق ومطئن باملمدوح

عــــــــــنا بـــــحــــســــــن كــالمك املتوارد    ائهفـــــجــــــزاك رب العرش خري جز 

   والـســعي يف عرفات بيت الواحد  وأتــــــم سعيك بالــــمناسك يف مىن 

  وزيــــــــارة بـــــــمــــــــزائـــــــر ومــــــشــــــــاهـــد  وأتــــــــاح وصـــــلـــــك للـــمدينة بعدها 

)٢٨(تــمـــــســـــو لـــزورتــه بـعــــزم نـــاهــد    ــــتـــار سـيــدنا الذي مبكانة الـــــمخ

فال شك أن الشاعرة تتمتع بعاطفة جياشة وصادقة االنفعال، راجع القصيدة  

كلها تدرك متاما أن العاطفة تلتهب وتتعجج يف القصيدة، وستشاركها يف الفرح 

Ĕ¢�̈ǂǟƢǌǳ¦�¬Ƣų�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢŲÂ��¿Ƙǈƫ�ȏÂا استطاعت أن تلفت أنظار املستمعني 



١٢١



�Ʈ ȈŞ��̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀŮ�ńÂȋ¦�ƨǼƦǴǳ¦�ƪ ǠǓÂ�śƷ�Ǿƥ�ǂǠǌƫ�ƢǷ�ń¤�Ƕđ�ǲǬƬǼƫÂ�ƢȀȈǳ¤

  .حيس املستمع مبا حتس به الشاعرة

   :األسلوب

الطريقة اخلاصة اليت يصوغ فيها الكاتب "واألسلوب عند النقاد عبارة عن 

.)٢٩("العواطف واالنفعاالتأفكاره ويبني فيها ما جيول يف نفسه من 

فاألسلوب إذا، طريقة اختيار األلفاظ وصوغها وترتيبها يف الرتاكيب واملعاين 

  . اليت حتملها تلك األلفاظ والرتاكيب

�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ¦�ƪ Ǽƥ� Ƣũ¢�ƢǻƢǻ�ƢǼƫǂǟƢǋ�§ȂǴǇ¢�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�ƢǼǿ�ƨǳƢǬŭ¦�» ƾȀǧ

من الروعة واجلمال بن حممد فودي النيجريي يف هذه القصيدة إلبراز ما فيها 

اليت جتلب لقصيدة رونقا ومجاال  تراكيبهابدراسة ألفاظ القصيدة مث  ةمبدوءالفين 

  : حىت تؤدي دورها أداء الئقا

  : األلفاظ

وقد أحسنت الشاعرة يف اختيارها ألفاظا رائعة مالئمة يف املكان، ومن بني 

  : من قوهلا" املستحث"و " جنب"هذه األلفاظ كلميت 

ƾǋ¦ǂǳ¦�Ʈ*  سـمــو بـه جنب يذللها الـهـــوىتــــــ ƸƬǈŭ¦�ȆǠǇ�śēÂ)٣٠(

اليت توحي بداللتها إىل " جنب"واملالحظ من البيت الدقة يف اختيار كلمة 

" جنب"بدال من " اجلواد"خيار اخلليل، وبإمكان الشاعرة أن تستعمل كلمة 

°ƢȈŬ¦Â�́ ȂǴŬ¦�ń¤�ȆƷȂƫ�ȏ�ƢĔȋ�ƢȀǼǟ�ƪ Ǔǂǟ¢�ƢȀǼǰǳ)ا اختيارها  وهكذ )٣١

بدال من كلمة  )٣٢(اليت تعين بلوغ الغاية يف العدو واإلسراع" املستحث"كلمة 



  

١٢٢

الكلمة  السر يف استخدامها هذه أو )٣٣(اليت تعين جمرد املبادرة" املسرع"

يف هذا املكان، هو مناسبتها حيث تقي تفعيالت القصيدة من " املستحث"

اليت توجب اضطراب " عاملسر " الكسر، خبالف ما إذا استخدمت كلمة 

تفعيالت عجز البيت الثالث من القصيدة، ومهما يكن من األمر فإن الشاعرة 

  .موفقة يف استعمال هذه اللفظة يف هذا املكان

ومن مسات جودة أسلوب الشاعرة استعماهلا األمساء املشتقة يف أماكنها  

:، تقول الشاعرة"الصفة املشبهة"  املناسبة منها

)٣٤(يف العلم ذي قدم رفيع صاعد *  ــما ألخ نسيب فـــــــارعالســــــيـــ

§��Ƣđ�ŐǠƬǳ�ƢǼǿ�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ƣē®°Â¢Â��̧ǂǨȇ�̧ǂǧ�ǾǴǠǧÂ�¬ǂǧ" فارع"وكلمة  Ƣƥ�ǺǷ

أن الشاعرة : عن الثبوت واللزوم، أي ثبوت الصفة ولزومها لصاحبها، واملعىن

يف العلم، وله قدم والسمّو  واالرتفاعوصفت املمدوح بأنه بلغ الغاية يف العلو 

.)٣٥(راسخ فيه، وهو ثابت يف هذه الصفة وال تزول عنه

ومن حسن السبك لدى الشاعرة استخدامها اجلمل الفعلية يف أماكنها 

ƢŮȂǫ�ǺǷ�¦ǀǿ�ƶǸǴȇÂ��°¦ǂǸƬǇȏ¦Â�®ƾƴƬǳ¦�Ƣđ�ƾȈǨƬǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦:

  أنوار كل معاهد  ضـــــــاءت بـــــــه*   يــــــعـــــتـــــام ذاك البيَت والقرب الذي

ƾǋ¦ǂǳ¦�Ʈ*تــــــســــــمــــــو بــه جنب يذللها اهلوى ƸƬǈŭ¦�ȆǠǇ�śēÂ)٣٦(

śē"�¾ƾƬǳ�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ƣē®°Â¢��ƨǟ°ƢǔǷ�¾ƢǠǧ¢�ƢȀǴǯ"و" تسمو"و" يعتام"وألفاظ

ƨȈǣȐƦǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǾȈǔƬǬƫ�ƢǸǯ��¬ÂƾǸŭ¦�Ŀ�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿ�°¦ǂǸƬǇ¦�ȄǴǟ�Ƣđ)٣٧(

وهو انفعال النفس لزيادة " التعجب" :رة اجلودةومما أكسب أسلوب الشاع

.)٣٨(يعجبك تظن أنك مل تر مثله الشيءوصف يف املتعجب منه، أو أن ترى 



١٢٣



�ǞǸƬǇ¦��śǠǷƢǈǳ¦�¾ȂǬǟ�Ǿƥ�§ ǀƴƬǳ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀđ�̈ƾȈǐǬǳ¦�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ǴȀƬǇ¦�ƾǫÂ

  : إليها قائلة

)٣٩(ـاصدمن أرضه حنو املدينة قــ  * أكــــرم بــــــجهبذنا الكرمي الوافد

: فيكون" كُرم هذا العامل الكبري:" ومعناه" أكرم جبهبذنا"والشاهد يف البيت 

فعل ماض مبين على السكون، أتى على صورة األمر ليدل على إنشاء " أكرم"

فاعل مرفوع " جهبذ"الباء حرف اجلر الزائد وجوبا، و":جبهبذنا"التعجب، و

أو إّن )٤٠(ف اجلّر الزائدبضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة حر 

أمٌر لكل أحد بأن جيعل هذا املمدوح كرميا، أي بأن يصفه " أكرم جبهبذنا:"قوهلا

كما ذهب إليه " أنت"مسترتا تقديره " أكرم"بالكرم، ويكون فاعل 

.)٤١(الزخمشري

عطف مجلة على أخرى حبرف " :هوو " الوصل"ومن روائع الرتاكيب اجليدة

وقد أحسنت الشاعر يف استعمال هذه  )٤٢(ذا العطفترك ه" الفصل"العطف، و

:الظاهرة، استمع إليها

)٤٣(وتــهـــيــن سعي املستحث الراشد*  تسمو به جنب يذللها اهلوى

Ʈ"و" تسمو به جنب"فبتأمل مجليت هذا البيت، ومها ƸƬǈŭ¦�ȆǠǇ�śē"

من  يلمس رابطة جتمع بينهما وهي التماثل بني املسندين فيهما، وليس هناك

سبب يقتضي الفصل بينهما، ولذلك عطفت اجلملة الثانية على األوىل بواو 

  :وهكذا استعماهلا الفصل يف مقامه يف قوهلا )٤٤(العطف

)٤٥(مــن أرضــه نـحـو املدينة قاصد  *أكـــــــرم جبهبذنا الكرمي الــــــوافــــد 



  

١٢٤

حنو "و" كرم جبهبذناأ"ويالحظ احتاد تام يف املعىن بني مجليت هذا البيت، ومها

�ńÂȋ¦�¿Ƣđ¤�¬Ƣǔȇȍ�ȏ¤�©Ƙƫ�Ń" حنو املدينة قاصد"، فاجلملة الثانية"املدينة قاصد

)٤٦(فهي بيان هلا" أكرم جبهبذنا"وهي

    :الخيال

، اإلدراكواخليال قوة جتسد املعاين حىت تثري املشاعر وتربط عامل الشعور بعامل 

�̈ǂǯ¦̄�Ŀ�ƨǴǷƢǟ�ƨËȈƷ�̈¦®¢�ƢĔȂǰǳ�Ǯ ǳ̄Âاألديب.  

الصور اليت خيتلقها العقل ويؤلفها من "يقول أحد النقاد يف تعريف اخليال بأنه 

.)٤٧("إحساسات سابقة

وقد أحسنت الشاعرة يف استعمال هذه الظاهرة مما يربهن على أّن القصيدة 

  :ومن ذلك قوهلا.ممتلئة بآيات الفنّ 

)٤٨(ــــن نــــثره وقصائدوبــــــــــالغـــــــة مـ*  قد جاءنا بعمارة من علمه

مـحمد وهو الشيخ أمحد بن  ختربنا بأّن املمدوح فالشاعرة يف هذا البيت

واحلكمة يف نشر العلوم الدينية  بلغ الغاية يف العلم والتقى- رمحه اهللا-الشنقيطي

®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƣđ�Ƣǻ ƢƳ�Ŗǳ¦��ƢȀǷƢǈǫƘƥ�ƨȇȂǤǴǳ¦Â ا أرادت أن تبني مقدار هذه
ّ
، ومل

حياء يت سقانا املمدوح من فيوضها فأحيانَا بنشر ربيعها شّبهتها بالعمارة جبامع األالعلوم ال

ا حذفت الشاعرة املشبه واستعارت اللفظ الدال على املشبه به وهو 
ّ
" العمارة"يف كل، ومل

مصرح به مسيت " العمارة"للمشبه وهو املمدوح صارت استعارة، وألّن املشبه به وهو 

" جاء"، والقرينة اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي لفظية وهي كلمة "تصرحيية"االستعارة 

من أعال مراتب االستعارة يف البالغة وقوة املبالغة، هذا الواردة يف البيت، وهذه

.)٤٩(اإلجياز الذي جيعل نفس السامع تذهب كل مذهب



١٢٥



  :الموسيقى الداخلية

عام أو العروضي وحده بل تتكون من اإليقاع ال إّن موسيقى الشعر الكاملة ال

تنشأ من اإليقاع الـداخلي، ويعـّد التصريع من أهـم عناصر اإليقاعات الداخلية 

فهـو يسـهم يف إثراء احلـركـة املوسيقية الالزمة لبنية القصيدة الفنية ملـا فيه من 

: هوو  .ألنه أول ما يقرع السمعنغمات جتعل النفس تتلقـاه باالرتياح والقبول

أي أن يكون  )٥٠("عن استواء عروض البيت و ضربه وزنًا و إعرابًا و تقفيةً عبارة "

.)٥١(عروض النصف األول مطابقا لعروض النصف الثاين من البيت

والتصريع من عالمات إجادة الشاعر فإنه دال على سعة فصاحته، واقتدار 

ومن مسات . لهامنه يف بالغته، فهو يُِعد أذن املتلقي و ميّهد ملعرفة القافية و تقب

  : يف هذا البيت" قاصد"و " الوافد"التصريع يف هذه القصيدة كلميت 

)٥٢(قاصدمـن أرضــــه نـحــو املدينة *   الـــــوافدأكــــــرم بـجـــــهـــــبذنا الكرمي 

واأللف الذي توسط بينه وبني فالتزمت الشاعرة يف البيت الدال رويا، والياء وصال،

.)٥٣(يف العروض و الضرب مع عدم تغيري صيغة العروض" تأسيسا" الروي حرف صحيح 

وهو أن يكرر املتكلم اللفظة أو املعىن لتأكيد "التكرار"ومن اجلودة يف املوسيقى

، وقد  )٥٤( مهية الكربى يف تأدية املعىن وتأكيدهاألغريمها، وله  الوصف أو املدح أو

�Â°�ƢēƾȈǐǫ�ƪكررت الشاعرة حروفا وألفاظا لتزيد ǷƾƼƬǇ¦�ƢŲÂ��ȏƢŦÂ�ƢǬǻ

وهو صوت زائد يشبه صوت الطائر، ومن حروفه" الصفري"الشاعرة من ذلك 

"تسمو"إثين عشرة مرة، وهي " السني"وقد كررت الشاعرة  )٥٥("السني والزاي"

" سعيك"و " بــــحسن"و" نــــــســـــيـــــب"و " السيما"و " املستحث "و" سعي"و

والزي سبع "سالمـــــــة" و" تـــــمـــــســـــــــو"و" سـيــدنا "و  "السعي"و " باملناسك"و

" بـــــعــــزم"و" لــــــــزورتــــــه"و " بــمــزائـــر"و" وزيـارة"و" جــــزائه"و " فــــــجزاك: "مرات وهي
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ان حبيث قلما خيلو بيت منهما، والسني والزاي بصفتهما متكرر "الــمتــــــزايــــــد"و

عند  الشدة يف السني واجلهر يف الزاي يهتزان طرف اللسان مما يلي رأسه

خروجهما، وكأّن املستمع يسمع عند إنشاد هذه القصيدة صوتًا يشبه صوت 

جيدة جتذب عقول السامعني ونشاطات بعض طيور بنغمات وذبذبات 

.ة للفرح والسرورب، ذلك ألنّه مناسومشاعرهم عرب هذه النغمات والذبذبات

�©ƢǨǐǳ¦�ǺǷ�Śưǰƥ�¬ÂƾǸŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƫ�ƢǛƢǨǳ¢�Ƣǔȇ¢�̈ǂǟƢǌǳ¦�©°ǂǯ�ƾǫÂ

القيمة، كاجلهبذ، الكرمي، أخ نصيبب، فارع يف العلم، ذي قدم رفيع، الذي جاء 

ƢǷ�ƢĔ¢�Ʈ. بعمارة من العلم ƷƢƦǳ¦�ƶƳǂȇÂ كررت هذه الصفات إّال لتظهر عنايتها

 .الفائقة حنو املمدوح

أن يتشابه اللفظان يف النطق "وهو " التجنيس"ومن روائع املوسيقى الداخلية

وهو عظيم املوقع، جليل القدر يف الفصاحة، وتتمثل )٥٦("وخيتلفا يف املعىن

  :ظاهرته يف قول الشاعرة

)٥٧(ـواحدوالسعي يف العرفات بيت الــ*   وأتـــــم سعيك باملناسك يف مىن      

قتا يف أنواع احلروف حيث اتف" السعي"و" سعيك"والشاهد يف البيت كلمتا

�ń¤�§ Ƣǿǀǳ¦�®ǂů�řǠƫ�ńÂȋ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ËÀȋ��ŘǠŭ¦�Ŀ�ƢƬǨǴƬƻ¦Â�ƢȀƦȈƫǂƫÂ�ƢēƢƠȈǿÂ�Ƣǿ®ƾǟÂ

.)٥٨(مماثل املناسك بينما الثانية تدل على الطواف بالبيت، فهو جناس كامل

  :الموسيقى الخارجية

ألّن  ملسبق أّن القصيدة دالية القافية، وهي على حبر الكامل، ومسي بالكا

فيه ثالثني حركة مل جتتمع يف غريه من الشعر، وله تسعة أضرب مل حيصل عليها 

هذا البحر مع كونه عذبا وسلسا، فهو سهل جدا، كثري املقاطع، )٥٩(حبر آخر
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فإن اقرتن بقافية سهلة كالنون مثال أو الدال ازدادت سهولته، لذلك امتطاه مجع 

طوالت، فالشاعرة موفقة يف اختيارها هذا من أهل املدح والنظم فنظموا فيه امل

من العوامل اليت ساعدت على إبراز  ،وعلى هذا، فإن الوزن والقافيةالبحر وزنا، 

.الشاعرة كوامنها الداخلية، وتصوير فرحها يف النفس تصويرا ملاعا وخالبا

  :تقول الشاعرة نانا أمساء

)٦٠(بـــــــمــــــرور ركـــــب لـــــــــألحبة قاصد ايةواعلم بـــــــــــأنّــــــا قـــــــد فــــرحنا غ

  بة قاصدي/بن لألحب/مبرور رك نــــا غاينت/نا قد فرح/وعلم بأن

  مــــتـــفاعلن /مـــــتــــفـاعلن/مـــــتـــــفاعلن مـــتــفاعلن/مـــتفاعلن/مــــتـــــفاعلن

" متفاعلن"ان تائه يف واملالحظ هنا، أّن الوزن دخل فيه اإلضمار وهو إسك

.)٦١("مستفعلن"فنقل إىل

والقافية عند اخلليل عبارة عن الساكنني يف آخر البيت مع ما بينهما من 

والقافية شريكة الوزن يف الشعر، )٦٢(املتحرك، ومع احلركة اليت قبل الساكن األول

وال يسمى الكالم شعرا حىت يكون له وزن وقافية، فهي تعطي الشعر نغمة 

يكون هلا من  يكون فيها من حروف ملتزمة بقدر ما يقية رائعة، فبقدر ماموس

�ƢǿȏȂǳÂ��ƪ ȈƦǳ¦�ƾǌƫÂ��ǽ®ƾŢÂ�ŘǠŭ¦�ǖƦǔƫ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ǄȈǸƬǷ�ȆǬȈǇȂǷ�̧ ƢǬȇ¤

�ƢēƾȈǐǫ�ÄÂ°�ÀȂǰȇ�À¢�̈ǂǟƢǌǳ¦�©°ƢƬƻ¦�ƾǫÂ��ƨǰǰǨǷ�ƨǳȂǴŰ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƪ ǻƢǰǳ

  ".قاصد"، وقافية البيت السابق هي"داال"

ة على مجال النص األديب لدى الشاعرة، ومتكّنها يف فن وهذه داللة واضح

.املديح
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:الخاتمة

بعد هذه اجلولة املتواضعة من تعريف الشاعرة نانا أمساء بنت عثمان بن حممد 

�ňƢƬȇǂŭ¦�ȆǘȈǬǼǌǳ¦�ƾǸŰ�Ǻƥ�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�¬ƾǷ�Ŀ�ƨȈǳ¦ƾǳ¦�ƢēƾȈǐǫ�ƨǇ¦°®Â��Ä®Ȃǧ

:دراسة أدبية، أدرك الباحث

 .نا أمساء من عباقرة القرن التاسع عشر امليالديأّن الشاعرة نا-

.أن قصائدها من ضمن القصائد اليت تُتخذ منوذجا للشعر العريب النيجريي-

ودل هذا على أّن األسرة الفودوية املباركة ما وقفت حول جتديد الدين -

فحسب، بل سامهت يف تطوير األدب العريب النيجريي شعرا  اإلسالمي

 .ونثرا

سامهن يف تطوير اللغة العربية والثقافة  اإلسالمية خالفة صكتو أن النساء يف-

�ƨȈǷȐǇ¤�ƨȈƥǂƫ�śƥǂƫÂ�ǺǸǴǠƫÂ�Ǻƥ®¢�Ȃǳ�ǺĔ¢�Ǯ. اإلسالمية ǳ̄�ń¤�Ǧ Ǔ¢

 .ويا وأخروياييستطعن أن يسامهن يف مجيع ميادين احلياة دن

�ÄŚƴȈǼǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ƢǼƯ¦ǂƫ�ń¤�ǶēƢǇ¦°®�¦ȂȀƳȂȇ�ÀƘƥ�À¦Ȃƻȍ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ȆǏȂȇÂ

  . العمل بهو  القيم،

دراسة قصيدة الشاعرة دراسة :وقد ذكر الباحث أن هدفه يف هذه املقالة

.أدبية، والرجاء أن يتحقق اهلدف يف الصفحات املتقدمة
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  :الهوامش والمراجع

الجامع المسند الصحيح  ،احلافظ:حممد بن إمساعيل اجلعفي، البخاري)١(

، نه وأيامهالمختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسن

مصورة (دار طوق النجاة ، نشر ١،طحممد زهري بن ناصر الناصر:حتقيق

، ٨م، ج١٤٢٢سنة)عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

٦١٤٥:، رقم احلديث٣٤:ص

ناصر الدين أبوبكر عمر،  ,أبو حممد:السيدة،ينظر:معناها كلمة فالتية،)٢(

نيجرييا للطباعة والنشر /عتيق صكتونشراملؤسسة املالكية قوفر  ألقني بهم،

  ١:م،ص٢٠١٥ - هـــ ١٤٣٧والتوزيع
(3) Zainab Sambo Gidadawa: Takaitaccen Bayani game da Nana

Asma'u Bin Shehu Usmanu Fodiyo, Matar Waziri Gidado (Tushen
Gidadawa), Jan. 2006, p3

،رب اإلفريقيفي الغ اإلسالميةالثقافة العربية صاحل، عمر حممد، : ينظر)٤(

 .٤٠: م، ص ١٩٩٣–ه  ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

الموازنة بين مرثية نانا أسماء على صديقتها عائشة خدجية عباس حيىي، )٥(

رسالة مقدمة إىل  دراسة أدبية،ومرثية الوزير جنيد على معلمته حواء،

،اإلسالميةسات كلية اآلداب والدرا جامعة عثمان بن فودي صكتو،

يف اللغة العربية، الليسانسقسم اللغة العربية، لنيل الشهادة 

 ٣:،ص٢٠٠٤:سنة،

تؤكد الدكتور سعدية عمر بلو عَلى أّن زوج نانا أمساء األول هو غطاطو، )٦(

مقابلة هاتفية مع الدكتور سعدية عمر  قبله وال بعده،ومل تتزوج غريه، ال

 م١٤/٠١/٢٠١٦:،بتاريخبلو
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املرجع نفسه،والصفحةس حيىي،خدجية عبا)٧(

، مقابلة هاتفية مع األستاذ سيدبى عيسىاجلميلة، :كلمة فالتية، معناها)٨(

  .م٢/٢/٢٠١٦:بتاريخ
(9) Sadiya Omar, PhD: Yantarun Nana Asma”u Danfodiyo, Tsarinsu da

Taskace akokinsu, Zeetma Investment Limited,2014,p1
(10) Zainab Sambo Gidadawa: Takaitaccen Bayani game da Nana

Asma'u Bin Shehu Usmanu Fodiyo, Matar Waziri Gidado
(Tushen Gidadawa), Jan. 2006, p3

الموازنة بين مرثية ينظر خدجية عباس حيىي،طفلة،:معناها فالتية، كلمة)١١(

ديقتها عائشة ومرثية الوزير جنيد على معلمته صنانا أسماء على 

 ١٣:ص،السابق، املرجع حواء

غدن بنغو  "دكان  ، يففِ رْ أيب بكر علي قَـ  أستاذ مقابلة شخصية مع)١٢(

 ١٤:بتاريخ صكتو،،الذي كان قريبا من بيت أمري املؤمنني "كمبيوتر

 م٠١/٢٠١٦/

 ٦-٣:ص ،السابقخدجية عباس حيىي، املرجع )١٣(

  م١٤/٠١/٢٠١٦:بتاريخ مقابلة هاتفية مع الدكتور سعدية عمر بلو،)١٤(

غدن بنغو  "دكان  ، يففِ رْ أيب بكر علي قَـ  أستاذ مقابلة شخصية مع)١٥(

صكتو،،الذي كان قريبا من بيت أمري املؤمنني "كمبيوتر

 م١٤/٠١/٢٠١٦:بتاريخ

  ٨:ص ،السابقخدجية عباس حيىي، املرجع )١٦(
(17) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana

Asma’u, Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864), Sam
Bookman Publishers Ibadan, 1999, P491

 الوراق موقع ،١٢:ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، ص)١٨(

http://www.alwarraq.com



١٣١



والفكرة هي موضوع القصيدة وما اشتملت عليه من املعىن العام واملعاين )١٩(

، نشر مكتبة قاموس البالغة والنقد مسعد الهواري،:اجلزئية، ينظر

  ١٤١:تاريخ،صاإلميان،بال
(20) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan, 1999, P491

(21) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,
Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

(22) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,
Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan, 1999, P491

(23) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,
Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan, 1999, P491

(24) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,
Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

، نشر دار النهضة أسس النقد عند العربالدكتور،  :أمحد أمحد بدوي)٢٥(

٥٠٤:ص تاريخ،القاهرة، بال–
(26) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

(27) 1Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,
Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

(28) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,
Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

،املرجع السابق، أسس النقد عند العربالدكتور، : أمحد أمحد بدوي)٢٩(

  ٤٥٣:ص
(30) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo(1793-1864), Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

قيق عبد السالم حممد هارون، ، حتمعجم مقاييس اللغة:ابن فارس، أمحد)٣١(

  "جنب:"، مادة٣٩٩:ص ، ٥:م،ج١٩٧٩-ه١٣٩٩نشر دار الفكر 
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،٣٧٥:،ص١٢، جلسان العربالعالمة، :ابن منظور، مجال الدين)٣٢(

املكتبة الشاملة، اإلصدار األخري :مصدره

- ه ١٤١٥بريوت،–، نشر مكتبة لبنان مختار الصحاح:الرازي، حممد)٣٣(

  "سرع"، مادة ٣٢٦:م، ص١٩٩٥
(34) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

،٤:ج ، املرجع السابق،معجم مقاييس اللغة:ابن فارس، أمحد)٣٥(

  "فرع" :مادة ،٤٩١:ص
(36) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

علم ( البالغة فنونها وأفنانهااألستاذ الدكتور،  :فضل حسن عباس)٣٧(

 ٩٥:،ص١م،ج١٢،٢٠٠٩ط نشر دار النفائس،،)المعاني

املكتبة  :همصدر  ،١٦٤- ١٦٣:ص ،٤، جتاج العروسالزبيدي، )٣٨(

الشاملة، اإلصدار األخري
(39) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999, P491

، ٨:ص ،الموجز في قواعد اللغة العربيةسعيد، األفغاين،)٤٠(

، اإلصدار األخرياملكتبة الشاملة:مصدره

المفصل في ، )٥٣٨ت(القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري، أبو)٤١(

-، حتقيق الدكتور علي بو ملحم، نشر مكتبة اهلاللصنعة اإلعراب

  ٣٦٧:ص ،١ج ،١،١٩٩٣ط بريوت،
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، نشر دار جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع:اهلامشي، أمحد)٤٢(

  ٦١٣:ال تاريخ،صوحيد قطب، ب:التوفيقية للرتاث،ت
(43) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
Ibadan,1999,P491

نشر دار آفاق العربية  ،علم المعانيالدكتور،: عبد العزيز عتيق)٤٤(

  ١٣٣:ص م،٢٠٠٦
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  ١٢٥:ص املرجع السابق،الدكتور،:عبد العزيز عتيق)٤٦(

نشر دار املعارف، بال تاريخ، ،في األدب والنقدالدكتور، :شوقي ضيف)٤٧(

  ١٩١:ص
(48) Jean Boyd and Beverly B. Mack: The Collected Works of Nana Asma’u,

Daughter of Usman Danfodiyo (1793-1864),Sam Bookman Publishers
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  ١٢٤١:، املرجع السابق، صعلم البيانالدكتور، :عبد العزيز عتيق)٤٩(

حممد بن علي :بتحقيق ،القول البديع في علم البديعمرعي احلنبلي، )٥٠(

  ٩٠١:ص.م٢٠٠٤دار كنوز أشبيليا ،الرياض ،الصامل

حيىي بن محزة اليماين، الطراز، حتقيق الشربيين شريدة، نشر دار احلديث )٥١(

  ٢٦١:ص/٣م، ج٢٠١٠اهلجرية املوافق ١٤٣١
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، نشر دار اآلفاق علم العروض والقافيةالدكتور، : عبد العزيز عتيق )٥٣(

   ١٢٩- ١١٠:م، ص٢٠٠٦، سنة ١العربية، ط



  

١٣٤

المختارة في  لألحاديثالتحليل اللغوي الدكتور، :ناصر أمحد صكتو)٥٤(

، قسم اللغة العربية جامعة عثمان بندراسة أسلوبية :الساعة وصف

  .بتصرف. ٥:فودي صكتو نيجرييا، ص

حممد أمحد معبد، امللخص املفيد يف علم التجويد، نشر دار السالم )٥٥(

   ٨٠١-٧٥: م، ص٢٠٠٩، سنة ١٢للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، ط

السيد، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، نشر :اهلامشي، أمحد)٥٦(

  ٣١٢١:القاهرة، بال تاريخ، ص- شركة القدس
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 –دار إحياء العلوم ، نشر اإليضاح في علوم البالغة، اخلطيب القزويين)٥٨(

  ٣٥٤١:،ص١٩٩٨،سنة٤، طبريوت

،٢٣:ص ،محاضرات في العروض والقافيةمزاوي،عالء إمساعيل احل)٥٩(

املكتبة الشاملة، اإلصدار األخري :مصدره
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املكتبة الشاملة، :، مصدره١٠:ص ،العروض:عثمان ابن جّين،١)٦١(

  اإلصدار األخري

املكتبة  :، مصدره٨٢:، صموسوعة العروض والقافيةسعد الواصل،)٦٢(

الشاملة، اإلصدار األخري


