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F  
  شروط النشر يف ا�لة

  

حولية تصدر عن قسم اللغة ) السلسلة اجلديدة(دراسات عربية 
وترحب جلنة حترير اBلة، لعددها . العربية جبامعة &يرو، كنو، نيجري(

القادم، ببحوث علمية رصينة، مل يسبق نشرها، يف نطاق اللغة العربية 
وتتوىل اللجنة تقومي البحوث املقدمة للنشر مع االستعانة خببري . وآداPا

  . واحد على األقل خارج اللجنة
 (A4)تطبع البحوث املقدمة للنشر على احلاسوب يف ورق مقاسه 

صفحة مع  ٢٠و ١٥وعلى واجهة واحدة منه يف حجم يرتاوح بني 
مراعاة هوامش كافية، وأن تكون الطباعة على مسافتني، ويتوقع من 
املسامهني تسليم ثالث نسخ من البحث مع قرص حيمل يف طياته 

أما منهج اBلة يف إثبات املصادر واملراجع والشروح فإنه . بحث نفسهال
يكون يف آخر البحث بتقدمي اسم املؤلِّف، فسنة النشر، فعنوان املؤلَّف 

وإذا كان حبثا يف . ، فدار النشر، فاملكان، فالصفحات)إن كان كتا&(
لسنة جملة فُيقّدم اسم الكاتب كذلك، فعنوان البحث، فاBلة مع ذكر ا

  .والعدد والصفحات
  .فينا مساهـماتكم العلمية لتحقيق الرسالة امللقاة على كاهلنااإىل أن تو 
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�سعد أسرة التحر�ر أن تقدم للقراء العدد الثالث عشر من 

إصدار قسم اللغة " دراسات عر$ية"السلسلة ا!�ديدة ��لة 

و>; مجلة محكمة 9دف7ا . نيج34يا –العر$ية بجامعة بايرو بكنو 

من خالل ما تحملھ من مواد علمية =شر العلم والثقافة العر$ية 

القراء وتقدم ل7م املتعة جيدة وموضوعية بحتة، ترDE FGHا طموح 

باقة بو�UVين العدد  .والفائدة، أمال S; إثراء تخصصاDOم ا�Nتلفة

من من مقاالت علمية متنوعة سطرDOا أقالم أساتذة و$احث4ن 

 )نيج34يا( جامعات ومعا9د علمية مختلفة، من داخل البالد

اململكة العر$ية السعودية وا!�م7ور�ة ا!�زائر�ة ( وخارج7ا

  .)طية الشعبيةالديمقرا

ِ العادة̀و
ّ

ر القراء الكرام أن fفeار الواردة فيما يdشر من ، نذك

3 بالضرورة  ِhّعi ا، والDEاjk3 عن آراء أhعi دراسات وعروض إنما

ب بeل مالحظة أو اق3Vاح يؤديان إop  .عن رأي ا��لة وأن ا��لة ترّحِ

  .إثراDwا وا!jفاظ عou قيمDtا العلمية

9ذه امل7مة النzيلة و�جزي `ل من أن يوفقنا S; أداء  هللا=سأل و 

  .سا9م ف|Dا خ34ا، و�جعل7ا خالصة لوج7ھ الكر�م
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  نيجري( -كنو  ،جامعة &يرو ،قسم اللغة العربية

aiuaradept@gmail.com   

  :ملخص
) نظـــم املنثـــور(جـــاء هـــذا البحـــث ليقـــف علـــى ماهيـــة الَعقـــد أو 

وفائدتــه ومــدى شــيوع ظــاهرة التضــمني فيــه، ويــرى مــا هــي معظــم 
أنـــواع التضـــمني وقوعـــاً فيـــه، وكيـــف ¯ثّـــر التضـــمني يف فهـــم حمتـــوى 
النصــــــوص املنظومــــــة، ويســــــلك الباحــــــث منهجــــــاً وصــــــفياً حتليليــــــاً 

ــــن أَدلَّــــة  للوصــــول إىل هــــذا اهلــــدف متخــــذاً منظومــــة بلــــوغ ــــرام ِم
َ
امل

. اَألحكــاِم؛ &ب الطهــارة، لألمــري الصــنعاين منوذجــاً وحمــال للدراســة
ومما وقف عليه الباحث أثناء هـذه الدراسـة؛ أن التضـمني يكثـر يف 
املنظومـات العلميــة خاصــة املعقـودة، وأن الســبب الــرئيس يف شــيوع 

ثــرة التضـمني يف العقـد هــو هيمنـة العنصــر السـردي النثــري عليـه، وك
ــــيح؛ . الشــــرح والتفريفــــات وأن التضــــمني علــــى نــــوعني؛ حســــن وقب

فاحلسن يكون إذا مل يفتقر البيت إىل آخر قبل ظهور معنـاه، فهـذا 
يدل على حتّقق الوحدة العضوية؛ وهي من املبادئ املهمة اليت ركـّز 
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والقبــــيح جيعــــل األبيــــات . عليهــــا النقــــاد يف امتيــــاز الشــــعر وجودتــــه
 بعـــض يف ظهـــور معانيهـــا، وهـــذا حيـــدث ¸قصـــة يفتقـــر بعضـــها إىل

واتضــح للباحــث أن معظــم أنــواع . إشــكاًال يف فهــم معــاين األبيــات
التضــمني يف هــذه املنظومــة تتــوزع يف التفريــق بــني الفاعــل واملفعــول 
بـه، أو بــني الصــفة وموصـوف، أو بــني املبتــدأ وخـربه، أو بــني اجلــار 

   .ليها خامتةوجاء البحث يف متهيد مث ثالثة حماور ت. ومتعلقه
  :التمهيد

غنـائي وموضـوعي؛ فالغنـائي , ينقسم الشعر أساساً إىل نوعني رئيسني
شـاعر، ويكـون فيـه اخليـال هو الذي يعرب فيه الشـاعر عـن األحاسـيس وامل

كـــــالغزل واملـــــدح   ،حتتـــــه األغـــــراض التقليديـــــة املعروفـــــةوتنـــــدرج  ،والعاطفـــــة
هـو نظـم فر التعليمي؛ الشع أو وأما الشعر املوضوعي.... والفخر واهلجاء

علمــي خيلــو مــن العواطــف واألخيلــة، ويقتصــر علــى األفكــار واملعلومــات 
عـــــن عواطفــــه الذاتيـــــة فيــــه الشــــاعر ال يعـــــرب ، فــــواحلقــــائق العلميــــة اBـــــردة

وهذه . وأحاسيسه إمنا يعرب عن قضا( موضوعية مبتعداً عن ذاتية الشاعر
ل نظمـاً مـن قبـل النـاثر نفسـه احلقائق العلمية قـد يـتم معاجلتهـا نثـراً مث حتـوّ 

وملـا كـان النـاثر يتمتـع &حلريـة الكاملـة يف الوقـف واالبتـداء . أو ¸ظم آخر
يف كالمـــه فـــإن النـــاظم لـــيس كـــذلك؛ فإنـــه لـــه حـــدود وضـــوابط يف وقفـــه 
وابتدائـــه الكـــالَم؛ وهـــذه احلـــدود تتمثـــل يف األوزان والقـــوايف، فـــإذا اختـــار 
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 علــى عــدد تفاعيلــه مــن أول القصــيدة النــاظم حبــراً معينــاً فــال بــد أن يســري
إىل آخرهـــا، ولـــيس لـــه أن يزيـــد يف تفاعيـــل البحـــر ولـــو مل يـــتم كالمـــه، أو 
يــــنقص منهــــا وإن ّمت كالمــــه قبــــل أن تنتهــــي التفاعيــــل، فلــــذا جيــــد النــــاظم 
للكـــالم املنثـــور نفســـه حيـــث ينتهـــي الكـــالم يف وســـط البيـــت، فيبـــدأ منـــه  

هـــذا إيقـــاع ا تبّقـــى مـــن مســـاحة كالمـــاً جديـــداً ولـــيس الزمـــاً أن يســـعه مـــ
فيضـــطر إىل تكميلـــه يف البيـــت التـــايل؛ فيكـــون الكـــالم يتجاذبــــه  ،البيـــت

بيتــان، وال يفهمــه فهمــاً كــامًال إال &لرجــوع إليهمــا معــا؛ وهــذا مــا يعــرف 
  .&لتضمني العروضي

يف الشــعر دعــت جمموعــة مــن العوامــل إىل ظهــور بــذور النزعــة العلميــة 
التحضـــــر أو التمـــــدن : ومـــــن هـــــذه العوامـــــل ،العـــــريب يف العصـــــر األمـــــوي

ل الشــــعر شـــــيئا مـــــن فحمـــــ.... واإلمتــــزاج والتيـــــارات الفكريــــة والسياســـــية
للغــة مــن بعــض الشــعراء أن يعــدوا هلــم اوطلــب معلمــوا  ،آراءهــم ومــواقفهم

نشــأة  ،شــوقي ضــيف.د .شــعراً يتضــمن الغريــب مــن ألفــاظ اللغــة ليحفظهــا الصــبية

لـــف فيـــه القافيـــة يف كـــل بيـــت ممـــا يســـهل علـــى وقـــد ختت ٢٢ص . الشـــعر التعليلمـــي
حفظـه  الناظم طرح املادة العلمية بشكل بشكل التقفية املزدوجـة، فيكـون

  .يسرياً مما لو كان منثوراً 
  :ثالثة تنقسم إىل -عموماً -وهذه املنظومات العلمية 
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؛ وهـي الـيت ينظمهـا صـاحبها ككتـاب مسـتقل منظومات مستقلة -١
تبويبـــه، ولـــيس نظمـــاً لكتـــاب آخـــر منثـــور، أو جديـــد؛ Äفكـــاره وألفاظـــه و 

مثـل ألفيـة ابـن معطـي يف النحـو،  معارضة ومضاهاة لكتاب آخر منظوم،
الوجــه "و  البــن احلاجــب، ,)احلاجبيــة(املقصــد اجلليــل يف علــم احلليــل "و

  .أليب سعيد القرشي اآلªري يف العروض" اجلميل يف علم اخلليل
وهي الـيت حيـاول فيهـا النـاظم إعـادة كتـاب  منظومات ملنت منثور؛ -٢

منثـــور إىل منظـــوم، ويتقيـــد فيهـــا عالبـــاً Äفكـــار صـــاحب الكتـــاب األصـــل 
ألفيــــة العراقــــي نظــــم مقدمــــة ابــــن "مثــــل  املنثــــور وبعــــض ألفاظــــه وتبويبــــه،

يف  "الورقــات"، ونظــم العمريطــي ملــنت يف علــم مصــلح احلــديث" الصــالح
  .العروض بعدما عرضه نثرا ونظم ابن عبد ربه لعلم أصول الفقه، 

منظومات ملعارضة نظم آخر؛ وذلك أن يـنظم ¸ظـم كتـا&ً يف فـٍن  -٣
من الفنون مث ¯يت ¸ظم آخر فيعارضه أو يضاهيه بنظم آخر، والقصد يف 
ذلك غالبـاً أن يسـتدرك النـاظم الالحـق علـى السـابق، أو يشـرح مـا أمجلـه 

فيـة ابـن مالـك فإÉـا ومـن ذلـك أل. السابق، أو يلّخصه، أو يصـحح خطـأ
  ١:جاءت كمعارضة أللفية ابن معطي؛ كما قال ابن مالك بنفسه

  يــــــــــــــة ألفّية ابن معطــفائق*   وتقتضي رضا بغري سخط
  الــــمستوجب ثنائي اجلمي*   الـــــوهو بسبق حائز تفضي
 يل وله يف درجات اآلخرة*   رةـــــــوهللا يقضي Pبات واف
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لصـدر الـدين السـاوي، فإÉـا " القصـيدة احلسـناء"منظومـة ومثل ذلـك 
البن احلاجـب، ) املقصد اجلليل يف علم اخلليل(جاءت معرضة للحاجبية 

  ٢:وأومأ الساوي إىل ذلك بقوله
  ومل أك مثل املالكي ألمجال*    وفسرت فيه كل زحف وعلة

واملالكي هو أبـو عمـرو عثمـان املغـريب املعـروف &بـن احلاجـب، أي مل 
  .يف نظمي هذا أك مثله يف الفضل ألمجل إمجاله، بل أفسر وأشرح

ـــرام ِمـــن أَدلَّـــة اَألحكـــاِم لألمـــري الصـــنعاين مـــن النـــوع ف
َ
منظومـــة بلـــوغ امل

الثــاين مــن هــذه املنظومــات، فإÉــا جائــت حمّللــة أحاديــث الــيت وردت يف 
  ٣:بلوغ املرام البن حجر العسقالين، كما قال الصنعاين يف مقدمته

  وغُ ــــــــــَنظماً ُمفيداً ِحفظُُه َيسُ *    َنَظمُت َما َحوى البُلوغُ َوَقد 
  ِمن بَعِد َشرِحي ُسُبَل السَّالمِ *    َأوَدعُت َما َحيويه ِيف ِنظاِمي

  واهُ ـــــــــــــــــــا حَ ـــــــــاً َتكريَر مـــــــَو�رِك*    اهُ ــــــــــــــــُه َمعنــــــُخمَتِصراً ما َضمَّ 
  رْ ـــــــــــالُعلوِم َواألَثَ  إمام ُحفَّاظ*    َ¬ليَف َشيِخ الَعارفَني ابَن َحَجرْ 

وســوف يتتبــع الباحــث هــذا الــنظم لــريى كيــف اســتطاع الصــنعاين أن 
هذه األحاديث النبوية الواردة يف بلوغ املـرام، مث يقـف علـى مـا وقـع  يعقد

فيه من ظاهرة التضمني وكيف ¬ثريها يف وضـوح معـاين نصـوص املنظومـة 
  :أو غموضها وإشكاهلا، وذلك عرب هذه احملاور الثالث

 )نظم املنثور(العقد : احملور األول
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 ظاهرة التضمني العروضي: احملور الثاين
  التضمني يف املنظومة وأنواعه: الثاحملور الث

 )نظم املنثور(العقد : األول احملور
: العقد، ويسمى نظم املنثور وضده احلّل وقال عنه ابن حجة احلموي

  ٤.العقد ضد احلل؛ ألن العقد نظم املنثور واحلل نثر املنظوم
هــو نظــم املنثــور ال علــى جهــة االقتبــاس، : العقــد: وقــال أمحــد املراغــي

لنثر قرآ¸ أو حديثا وأريد نظمه فال بد أن يغري فيه تغيريا كثـريا، فإن كان ا
ومــن شـــرطه أن ¯خــذ املنثـــور جبملـــة لفظــه، أو مبعظمـــه، فيزيــد الـــنظم فيـــه 

  :وينقص ليدخل يف وزن الشعر، فعقد القرآن كقوله
  دوهــــــــوأشهد معشرا قد شاه*    أنلين &لذي استقرضت خطا

  عنت جلالل هيبته الوجوه*    اـــــــــــــــالربايالق ـــــإن هللا خـف
  "إىل أجل مسمى فاكتبوه*    نـــم بديـإذا تداينت: "يقول

  :وعقد احلديث كقوله
  &إلذن من رPا Ïوى و¬تلف*    دةـــــــــــــــــاد جمنــإن القلوب ألجن

  فـــــــــــــــخمتلر فهو ــــــــا تناكـــــــوم*    فما تعارف منها فهو مؤتلف
األرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما : "عقد لقوله عليه السالم

  ٥".تناكر منها اختلف
  :مما سبق يدرك ما يلي
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أن النظم قد ¯يت Äفكار أصلية من معارف النـاظم، أو مسـتوحاة مـن 
نثر، وأن العقد خيتلف عن االقتباس Äنـه يطغـى يف الـنص واالقتبـاس يقـل 

يـــه، وأن العقـــد يكـــون يف كـــل النصـــوص الـــيت مل تكـــن منظومـــة، كـــالقرآن ف
  .واحلديث وسائر املتون العلمية والنصوص األدبية

  :من مميزات العقد
والتبســيط والتلخــيص، وليكــون أســرع العقــد غالبــاً ¯يت ألجــل التيســري 

يف احلفظ، شأنه يف ذلك شان &قي املنظومات العلمية، فإن مما ال شـك 
الكالم املنظوم أسهل حفظاً من املنثور، وقال العسـكري يف فضـل فيه أن 

ومما يفضل به غريه أيضـا طـول بقائـه علـى أفـواه الـّرواة، : الشعر على النثر
وامتــداد الزمــان الطويــل بــه؛ وذلــك الرتبــاط بعــض أجزائــه بــبعض؛ وطــول 

وإن كـان أبـو هـالل يـتكلم عـن الشـعر  ٦.مدة الشـىء مـن أشـرف فضـائله
إال يف كالمه نصيب للشعر املوضوعي ألن بينهمـا جـامع الـوزن الوجداين 

وقــال عبـــد الصـــمد بـــن . والقافيــة وهـــو أبـــرز مـــا مييزمهــا عـــن منثـــور الكـــالم
مــا تكلمـــت بـــه العـــرب مـــن : "الفضــل الرقاشـــي يف ســـهولة حفـــظ املنظـــوم

جيد املنثور أكثر مما تكلمـت بـه مـن جيـد املـوزون، فلـم حيفـظ مـن املنثـور 
وقــال ابــن عبــد ربــه عنــد نظمــه علــم  ٧"مــن املــوزون ُعشــره ُعشــره وال ضــاع

ه من هذه األبـواب : "العروض بعدما قّدمه نثراً  وقد نظمنا مجيع ما ذك̧ر
يف أرجوزة، ليسهل حفظها على املتعلم؛ إذ كان حفظ املنظوم أسهل من 
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ين يف مقدمته أن مما محّله على هذا احلل هو اوأقر الصنع ٨."حفظ املنثور
  ٩:يف احلفظ فقال التيسري

  َيكاُد َأن َيسِبَق قَبَل اللَّفظِ *    فَالنَّظُم َسريُع احلِفظِ : َوبَعُد 
  ِمن َغِري إحواِج إىل َتطويلِ *    فَالَقصُد ِحفُظ النَّظِم لِلدَّليلِ 

  ١٠:وقال صدر الدين الساوي يف مقدمة منظومته مؤيداً هلذا القول

  به يف سلك نظم ليسهالفجئت *  وقد كان حال النثر أصعب مرتقى
ومـن مميـزات نظـم املنثــور أنـه يكسـب الـنص شــيئاً مـن الزخرفـة والقيمــة 

: فلــذلك قــال أبــو هــالل العســكري. الفنيــة ممــا حيــدث منــه املتعــة النفســية
إذا مسعهـــا  -الـــىت هـــى أهـــىن اللّـــذات -وممـــا يفضـــل بـــه الشـــعر أن األحلـــان

أ صـــنعتها إال علــى كـــل ذوو القــرائح الصـــافية، واألنفــس اللطيفـــة، ال تتهيّــ
وقـال   ١١منظوم من الشعر؛ فهو هلا مبنزلـة املـاّدة القابلـة لصـورها الشـريفة؛

اخلفـــاجي إن الـــوزن حيســـن الشـــعر وحيصـــل للكـــالم بـــه مـــن الرونـــق مـــا ال 
يكون للكالم املنثور وحيدث عليه مـن الطـرب يف إمكـان التلحـني والغنـاء 

ســاغ حفظــه أكثــر مــن حفــظ  بــه مــا ال يكــون للكــالم املنثــور وهلــذه العلــة
املنثـــور حـــىت لـــو اعتـــربت أكثـــر النـــاس مل جتـــد فـــيهم مـــن حيفـــظ فصـــًال مـــن 
رسالة غري القليل وال جيد فيهم مـن ال حيفـظ البيـت أو القطعـة إال اليسـري 
ولوال ما انفرد به من الوزن الذي متيـل إليـه النفـوس &لطبـع مل يكـن لـذلك 

  ١٢.وجه وال سبب
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إن معظــــم براعــــة كــــالم : "مجــــال الكــــالم املنظــــومويقــــول البــــاقالين يف 
العرب يف الشعر وال جند يف منثور قـوهلم مـا جنـد يف منظومـه وإن كـان قـد 
أحــدث الرباعــة يف الرســائل علــى حــد مل يُعهــد يف ســالف أ(م العــرب، ومل 

  ١٣"ينقل يف دواوينهم وأخبارهم
وت فيـه وإمنا جعلت العرب الشعر موز̧و ملـّد الصـ: وقال ابن عبد ربه

  ١٤.والدندنة؛ ولوال ذلك لكان الشعر املنظوم كاخلرب املنثور
الـنظم أدل علـى : وقـد جـرى كـالم يف الـنظم والنثـر :وقال أبو سـليمان

والنثـر أدل علـى العقـل، ألن النثـر . الطبيعة، ألن النظم مـن حيـز الرتكيـب
¸ للطبيعـة وإمنا تقبلنا املنظوم Äكثر ممـا تقلبنـا املنثـور أل. من حيز البساطة

  ١٥.أكثر منا &لعقل، والوزن معشوق للطبيعة واحلس
وال شـــك أن التلحـــني والطنطنـــة ولـــذة اإليقـــاع واملوســـيقى ومـــا يبعـــث 
منهــا مــن طــرب ونشــوة ومتعــة أمــر يتعلــق &ألوزان ومــا فيهــا مــن إيقاعــات 

  .متناغمة، وهي موجودة يف املنظومات كما هو يف األشعار
  ضمني العروضيظاهرة الت: الثاين احملور

التضــمني مــن مــن مظــاهر عيــوب القــوايف عنــد كثــري مــن علمــاء، وقــال 
والــذين  ١٦.العصــامي إن اخلليــل مل يــذكر التضــمني مــن بــني عيــوب القــوايف

كمـا عـّده أبـو   ذكروه قالوا هو تعلق قافية البيت بصدر البيت الذي يليـه،
  ١٧:سعيد اآلªري من عيوب القوايف وهو السادس منها فقال
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  ره لصدر ªن يف األثرـــــــــآخ*  والسادس التضمني بيت افتقر 
  ويف احتياج قد اقل الشاعر*   وهو لدى اجلمهو عيب ظاهر

  ١٨:يف منظومته الشنقيطيدمحم بن علي قال و 

َ̧ التَّْضِمُني َأْن تـَُعلََّقا   اـــــا ُمْطَلقَ ــــــقَاِفَيٌة ِمبَا قـََفاهَ *    َوِعْنَد
  َما ِسَواُه ِفيِه َذامُ َسْهٌل وَ *    المُ ـــــــــــــُه الكَ ـــــــيَِتمُّ ُدونَ ا ـــــمَ وَ 

 :كما أشار الناظم فهو إذْن نوعان ١٩"التتميم"ويسميه البعض 
، كالفاعــــل، والصــــلة إذا كــــان ممــــا اليــــتم الكــــالم إال بــــهوذلــــك : قبــــيح -أ

  :، مثل ، وخرب املبتدأ والنواسخ طوجواب الشر 
  وهْم أصحاُب يوِم عكاَظ إّينِ *    اجلِفاَر على متيمٍ وهْم وردوا 

  شهدَن هلْم حبسِن الظنِّ ِمينِّ *   شِهدُت هلم مواطَن صادقاتٍ 
يف البيـــت الســـابق فبينهمـــا عالقـــة وطيـــدة ) إين(خـــرب ) شـــهدتُ : (فقولـــه

وحنـن نعلـم يقينًـا "حنو(ً وداللياً، وعن مثل هذا النـوع تقـول ¸زك املالئكـة 
البيــــت اجليــــد عنــــد العــــرب أن يكــــون مســــتقالÙ يف معنــــاه أن مــــن شــــروط 

ـــا فادًحـــا مـــن عيـــوب " التضـــمني"وصـــياغته عمـــا بعـــده، حبيـــث عـــدوا  عيًب
  ٢٠."الشعر

، ومــــا أشــــبهها مــــن  إذا كــــان الكــــالم يــــتم بدونــــه كــــالتوابع: مقبــــول -ب
  :الفضالت، مثل

  ومن خاله ومن يزيَد ومن ُجُحرْ *    وتعرُف فيِه مْن أبيِه مشائال
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ئَل ذا إذا صح*    ، وِبرَّ ذا ووفاَء ذا مساحَة ذا   ا وإذا َسِكرْ ــــــــ̧و
  ٢١).َمشاِئال(ومابعده بدل اشتمال من قوله ) مساحةَ (فـ

وأبـــو العبـــاس يســـمي هـــذا النـــوع الثـــاين تعليقـــاً معنـــو(ً؛ وقـــال Äن أول 
البيــت إذا كــان مفتقــراً إىل أول البيــت الثــاين فلــيس بتضــمني، بــل يســمى 

ليقـــاً معنـــو(ً، ووّجـــه Äن القافيـــة حمـــلُّ الوقـــف واالســـرتاحة، فـــإذا كانـــت تع
مفتقرًة ملا بعدها مل يصح الوقُف عليها، أمـا إذا َسـِلمت هـي مـن االفتقـار 

  ٢٢.فال عيب النتفاء هذا احملذور
وذكــــر املــــرز&ين أن هــــذا النــــوع املقبــــول مــــن التضــــمني يســــميه النقــــاد 

ول اقتضـاء للثـاىن، وىف الثـاىن افتقـار إىل وهـو أن يكـون ىف األ" االقتضاء"
  ٢٣.األول

ويف الشــــعر : "ويـــرى األخفــــش أنـــه ال عيــــب يف التضــــمني، وقـــال فيــــه
وأعـاد اجلـوهري هـذا  ٢٤"تضمني وليس بعيب، وإن كان غـريه أحسـن منـه

الكالم نفسه يف هذا العيب، إال أنه يُورد على األخفش أْن ملاذا ذكره يف 
 يكــن عيبـاً؟ أم كــان ذكـره إ(ه فيهــا عبثـاً؟، وقــد &ب عيـوب القـوايف إذا مل

  .ميكن أن يفهم من كالمه أنه يعىن التضمني املقبول الذي سبق ذكره
: وقـد حكـى ابـن رشـيق أن مـن النـاس مـن يستحسـن التضـمني فقــال 

ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيـاً بعضـه علـى بعـض، وأ¸ أستحسـن 
اج إىل مــا قبلــه وال إىل مــا نعــده، أن يكــون كــل بيــت قائمــاً بنفســه ال حيتــ
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ـــــدي تقصـــــري، إال يف مواضـــــع معروفـــــة، مثـــــل  ومـــــا ســـــوى ذلـــــك فهـــــو عن
احلكــا(ت ومــا شــاكلها، فــإن بنــاء اللفــظ علــى اللفــظ أجــود هنالــك مــن 

  ٢٥.جهة السرد
فلعـــل ابــــن األثــــري مــــن الــــذين أشـــار إلــــيهم ابــــن رشــــيق ÉÄــــم حيســــنون 

الــيت تؤيـــد مذهبــه، خالفـــاً التضــمني، وذلــك أنـــه أقــام علـــى دعــواه األدلـــة 
لألخفــــش الــــذي ذكــــر رأيــــه بــــال احتجــــاج، بــــل ذكــــر أن األوىل اجتنــــاب 

وهـــو : "... وممـــا صـــدر مـــن ابـــن األثـــري يف هـــذا الصـــدد قولـــه. التضـــمني
عندي غـري معيـب؛ ألنـه إن كـان سـبب عيبـه أن يعلـق البيـت األول علـى 

ن الشـعر الثاين فليس ذلك بسـبب يوجـب عيبـا، إذ ال فـرق بـني البيتـني مـ
يف تعلـــــق أحـــــدمها &آلخـــــر وبـــــني الفقـــــرتني مـــــن الكـــــالم املنثـــــور يف تعلـــــق 
إحدامها &ألخرى؛ ألن الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على معىن، 
والكالم املسجوع هو كل لفظ مقفى دل على معىن، فالفرق بينهمـا يقـع 

 والفقر املسـجوعة الـيت يـرتبط بعضـها بـبعض، قـد وردت. يف الوزن ال غري
يف القـــرآن الكـــرمي يف مواضـــع منـــه، فمـــن ذلـــك قولـــه عـــز وجـــل يف ســـورة 

ُهْم ِإّينِ  {: الصــافات َبــَل بـَْعُضــُهْم َعَلــى بـَْعــٍض يـََتَســاَءُلوَن، قَــاَل قَائِــٌل ِمــنـْ َفأَقـْ
نَــا وَُكنَّـا تـُــرَاً& َوِعظَاًمــا  َكـاَن ِيل قَــرِيٌن، يـَُقـوُل أَِإنَّــَك َلِمــَن اْلُمَصـدِِّقَني، أَِإَذا ِمتـْ

َّ̧ َلَمِديُنونَ  فهـذه الفقـر الـثالث األخـرية .) ٥٣-٥١سورة الصافات (} أَِإ
مرتبط بعضـها بـبعض، فـال تفهـم كـل واحـدة مـنهن إال &لـيت تليهـا، وهـذا  
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كاألبيـــات الشـــعرية يف ارتبـــاط بعضـــها بـــبعض، ولـــو كـــان عيبـــا ملـــا ورد يف  
ل وقـــد اســـتعمله العـــرب كثـــريا، وورد يف شـــعر فحـــو . كتـــاب هللا عـــز وجـــل

  :شعرائهم، فمن ذلك قول امرئ القيس
  اء بكلكلـــــــوأردف أعجازًا ون*    هـــــه ملا متطى بصلبــــــفقلت ل

  بصبح وما اإلصباح منك Äمثل*    أال أيها الليل الطويل أال اجنلي
وأورد ابن األثري أمثلة غري هذه مـن القـرآن الشـعر والنثـر ليؤيـد دعـواه، 

كل ذلك ميكن أن يندرج حتـت القسـم الثـاين مـن إال أن الباحث يرى أن  
مث إن موازنـة ابـن األثـري بـني املسـجوع مـن . التضمني وقد سبق أنه مقبول

الكالم والشعر موازنة علـى غـري أسـاس، ألن الشـطر يف الشـعر ال يسـمح 
للشاعر Äن يستعمل عبارة أقصر منـه وال أطـول، فكـان البـد للشـاعر أن 

دد بعــدد التفاعيــل، وأمــا أشــطر الكــالم املنثــور ينهــي العبــارة معــه، ألنــه حمــ
فال يتقيد حبد معـني لصـاحبه أن يطـّول أو يـوجز مـا شـاء، إن شـاء وقـف 
حيـــث مل يـــتّم املعـــىن ألن أمامـــه فســـحة يطـــول فيهـــا مـــا يشـــاء بـــدون تقيّـــد 
بعــــدد الكلمــــات وال األوزان يف ذلــــك، مث إنــــه لــــيس يف النثــــر مــــا يشــــعر 

الشـعر الـذي تـوحي فيـه القافيـة Äن الكـالم االنتهاء مـن الكـالم، خبـالف 
  .انقطع

فالكالم الراجح الذي عليه عامة العلماء هو أن التضـمني نوعـان؛ مـا 
يفتقــر إىل غــريه قبــل ظهــور معنــاه فعــّدوه عيبــاً، واآلخــر مــا حيتــاج إىل غــريه 
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وإذا جــاء التضــمني يف بعـض املواضــع مثــل . لكمـال معنــاه ومل يعــّدوه عيبـاً 
شــاكلها، فــال يعــاب علــى التضــمني فيهــا كمــا ذهــب إليــه احلكــا(ت ومــا 
فعلى هذا فـإن التضـمني الـذي يكـون يف حـل املنظـور  ٢٦ابن رشيق سابقاً 

جــاء فإنــه مبثابــة الســرد وحكايــة أقــوال الغــري Äســلوب آخــر، فــال ضــري إن 
  .التضمني يف مثل هذه احلاالت

بيـات؛ ومما سبق ميكن أن يستشّف أن للتضمني بعض املثالب واإلجيا
فمـــن مثالبـــه أنـــه يوســـع البـــاب لإلطنـــاب والتطويـــل، وأنـــه جيعـــل األبيـــات 
ــــه حيــــدث إشــــكاًال يف فهــــم معــــاين  ¸قصــــة يفتقــــر بعضــــها إىل بعــــض، وأن

  .األبيات يف معظم األحيان، وهذا ينطبقاً كثرياً على التضمني القبيح
وأمــا مــن إجيابياتــه فإنــه يســاعد يف حتقيــق التماســك والوحــدة العضــوية 

كمــــا يســــميها -أو الوحــــدة الداخليــــة  األبيــــات، والوحــــدة العضــــوية بــــني
مما يالحـظ يف امتيـاز الشـعر، فقـد أشـاد شـوقي ضـيف بشـعر  ٢٧-البعض

وممـا ميتـاز بـه العقـاد أيًضـا يف ديوانـه األول : "القعاد على هـذا املبـدأ فقـال
أن الَوْحَدة العضوية للقصـيدة تتكامـل عنـده، فلـم تعـد أنغامهـا تتبـدد بـني 
موضـــوعات خمتلفـــة؛ بـــل أحكـــم التـــآلف بينهـــا؛ حبيـــث أصـــبح للبيـــت يف 

مكانــه الــذي ال يعــدوه، فهــو جــزء مــن كــل، أو هــو عضــو مــن القصــيدة 
جســـــد واحـــــد، ومـــــن الصـــــعب أن ينقـــــل إىل غـــــري مكانـــــه أو ينـــــزع مـــــن 

  ٢٨."موضعه
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  :التضمني يف املنظومة وأنواعه: الثالث احملور
سبق أن مما يسبب التضمني يف العقود العلمية سرد احلكاية والتفريع؛ 

ظومــة ألÉــا مجلــة حكايــة لكــالم وهلــذا الســبب يكثــر التضــمني يف هــذه املن
الغــــري املنثــــور Äســــلوب الــــنظم، وســــوف يــــذكر الباحــــث منــــاذج مــــن هــــذه 

  .التضمينات مع ذكر نوعها
١-   

رامَ ــــــَمحداً ِلَمن بـَلََّغن
َ
  اـــــــــــــِإنَعامَ  ا ِمن َفضِلهـــــَوزاَدنَ *    اــــــــــــــــــا امل

  بَرٌق على طَيَبَة َأو أُمِّ الُقَرى*    َشَرىُمثَّ َصالُة ِهللا َترتَى ما 
  َدىــــــــَوآلِِه َوَصحِبِه َذوي اهلُ *    َداــــــَمَع السَّالِم يَغَشياِن َأمحَ 

مضـاف " مـع السـالم"تضمني االقتضاء، ألن " َمَع السَّالمِ "ففي قوله 
، والبـــد لـــه مـــن متعلـــق، ومتعلقـــه يف البيـــت الســـابق، وهـــو ومضـــاف إليـــه

؛ فــال بــد مــن الرجــوع إىل البييــت أي صــالة هللا مــع ســالمه تــرتى" تــرتى"
  .السابق قبل استيفاء معىن البيت الالحق

٢-  
  َعنها نـََهى َشفيُعنا يف اَحلشرِ *    َوالَبوُل ِيف املاِء الذي ال َجيري
  لِ ـــــــــِبَفضِل َأيِّ امرَأٍة ِمن ُغس*    َوالَغسُل فيِه، ُمثَّ ُغسُل الرَُّجلِ 

يفتقـر إىل فإنـه " َوالَغسُل فيـهِ "فأول البيت الثاين من هذ النموذج وهو 
البيــت األول يف وضــوح معنــاه، ألنــه مبتــدأ مــؤخر، وخــربه تقــدم عليــه يف 
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أي يف املــاء " فيــهِ  الَغســلِ Éــي عــن و  "ه مامــفت" ىÉــ"البيــت الســابق؛ وهــو 
  .الذي ال جيري

٣-   
  ِ&لنـَّْهِي َعْن َأكِل ُحلُوِم اْحلُُمرِ *    َقد كاَن النِّدا ِيف َخيَربِ : َوَعنهُ 
  َساَل َعَلى َعْمٍر وأَرَشْد ¸ِقَلهْ *    هْ ـــــــــــــــاُب الرَّاِحلَ ــــــــــــــُمثَّ لُع َأْهِليَّةٍ 

نَـْتُه الُكُتبُ *    بُ ــــــــــا َخيطُ ـــــــوَأَمحُد كاَن عليه   ويف اْلَمِينْ ما َضمَّ
  &لظُّفِر ِمن أَثواِب َأيِّ الِبسِ *    والَغسُل َوَحتُّ الياِبسِ الَفرُك 

، "أهلية"ونعته يف البيت الثاين وهو " محر"فالبيت األول ينتهي مبنعوت وهو 
فمعىن النهي عن أكل احلمـر واضـح &لبيـت األول، إال أن فائـدة التخصـيص ال 

لهـــا هـــي األهليـــة دون إلعـــادة إىل البيـــت التـــايل، فـــاحلمر املنهـــي أك&تظهـــر إال 
غريها، ألن احلمر أنواع، فهناك الوحشـية والبحريـة وغريهـا، فـاحملرم مـن بـني أنـواع 

وكــذلك البيــت الثالــث يف حاجــة إىل البيــت  .احلمــري إذن هــي األهليــة فحســب
ويف اْلَمــــِينْ مــــا "الرابـــع لتحديــــد معنــــاه؛ ألنــــه شــــرع يف الكـــالم عــــن املــــين، فقــــال 

، فلـو وقـف القـارئ ...األحكـام؛ فمنهـا الفـرك والغسـل أي مـن" َضمَّنَـْته الكتـب
- علــى البيــت الثالــث ال يفهــم هــذه األحكــام،  ولــو بــدأ مــن البيــت الرابــع فإنــه 

  .من أحكام إزالة املين عن الثياب... ال يعرف أن الفرك والغسل - أيضاً 
٤-   

واِك *    َقد قاَل لوال َخشَيُة اْلَمَشقَّةِ    يـــــأُمَّتِ أََمرُت َحتماً &لسِّ
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  بُ ــــــــا َترغيــــــــَفَكم أََتى فيِه لَن*    دوبُ ــــــــــِعنَد الُوضو َلِكنَُّه َمن
  اــــــــــــــــرًَّة وكانـــــــيِّ مَ ــــــــــَوَعن َعلِ *    ِفيما َروى محران َعن ُعثما¸

  يف َمسِحِه الرّأَس َكما قَد ذََكروا*    رُ ــــــــــــــِن ُمثَّ يُدبِ ــــــــيُقِبُل ِ&لَكفَّي
  اــــــــــا إىل الَقفَ ـــــــــِه ذاهبً ـــــِبراَحَتي*    داـــــــــرَّأِس بَ ــــــــَأوَِّل الـــــــُه بِ ــــــــــÄِنَّ 

ومتعلقـــه يف البيـــت الســـابق وهـــو  فبـــدأ النـــاظم البيـــَت الثـــاين &لظـــرف؛
وكـذلك  .ممـا يرّغـب فيـه األمـة احملمديـة السواك، أي السـواك عنـد الوضـوء

أي " وكــــان"آخــــر البيــــت الثالــــث فإنــــه متعلــــق Äول البيــــت الرابــــع؛ وهــــو 
والكلمتــان شــديدي الصــلة ألÉمــا الفعــل " يقبــل" الرســول عليــه الســالم

Äنــه "مــع أول البيــت اخلــامس " ذكــروا"وكــذا آخــر البيــت الرابــع  .والفاعــل
ول مجلة البيت اخلامس يف حمل نصب فإن بينهما تعالق؛ ألن أ..." Äول

  .املذكور يف البيت السابق" ذكروا"مفعول به لفعل 
٥-  

  وكاَن ِمن َأخالِقهِ  ال صائِمٌ *    هِ ـــيُباِلُغ اْلُمفِطُر يف اسِتنشاقِ 
  )ىــــِمَن املاِء َكفَ (بِثـُلَُثْي ُمدٍّ *    اـــــــــــــــَختليُلُه الِّلحَيَة ُمثَّ االكِتف

  اَألخُذ لألُْذَنِني ماٌء َغُري ما*    وَالدَّلُك لألَعَضا َرواهُ َمن َرَوى
  مِ ــــــــاَن فاعلَ ـــــرَّأِس كــــــÄنَُّه لل*    مِ ــــلِرَأِسِه؛ َلِكن أَتى يف ُمسلِ 

فأول البيت الثاين متصل ãخر البيت األول؛ ألنه أحد معمويل كان؛ 
وكذلك آخر البيت الثالث يكملـه مـا بعـده . هأي كان ختليل اللحية خلقَ 
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" مــــا"املضــــاف مــــن البيــــت الرابــــع؛ ألنــــه مبثابــــة املضــــاف واملضــــاف إليــــه؛ 
ومــن مثــل مــاوقع يف البيــت الثــاين . اي الــذي لرأســه "مــا لرأســه"املوصــولة 

  :من التفريق بني معمويل كان قول الناظم
  َمل َيُكن ُجمَْتِنباً، وكانَ  ما*    اـــــــــــــوكاُن يُقرِي َصحَبُه الُقْرآنَ 

ُمُر &لُوُضوِء َمن َقد جاَمعا   اــــــــــوَدُه ُمواِقعً ـــــِإذا أراَد عَ *    َ̄
جند أن البيتني يشاطران معمويل كان؛ حيث جنـد اسـم كـان يف بيـت؛ 

أي دمحم عليه السالم، وخربها يف بيت آخر؛ وهـو مجلـة " وكان"وهو قوله 
  ..."¯مر"فعلية 
٦-   

  ، َوَضعَُّفوا ما نـََقَلهْ على الُوضو*    وَضعََّف الُكلُّ َحديَث الَبسَمَلهْ 
  ةِ ــــــا ِبَغرفَ ــــــا بَينَـُهمـــــيف الِفعِل م*    راوي حديث طلَحة َعن طَلَحةِ 

  اَألمرِ ـــــــى بــــــا َفأَتَ ــــــخاٍل عِن امل*    رِ ــــــــــــَدٍم كالظُّفـــــــد رأى يف قَ ـــــــــوق
  فَاْلَمدُّ يَكفي يف الُوضو ال الُغسلِ *    لِ ــــــــلُه äِحساِن الُوضو يف الِفع

ولكـن الفاعـل " نقلـه"جاء يف آخر البيت األول فعل ومفعول به ومهـا 
فال شك أنه ال يستقل أحـد البيتـني ..." راوي"يف أول البيت التايل وهو 

وكــذلك البيــت الثالــث فإنــه ينتهــي مبــا . &لكامــل إال &لرجــوع إليهمــا معــاً 
ولــه يشــكل، وال يــزال هــذا اإلشــكال إال &لرجــوع إىل البيــت التــايل لــه، فق

" أوامــر"بينمــا هــو مفــرد " أمــور"فــاألمر قــد يفهــم أنــه مفــرد " فــأتى &ألمــر"
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فرتتيب " له äحسان: "والذي يوّضح هذا هو أول البيت التايل وهو قوله
  ."فأتى &ألمر له äحسان الوضوء: "الكالم
٧-   

ُتُه للسَّائِ *    َمْسحا ألَعلَٰى اخلُفِّ ُدوَن األَسَفلِ    لِ ـــــــُمنَتقِ ِر الْ ـــــــــَووقـْ
مـــــــــــــا أَتـــــــَثالثَُة كم   اــــن أَقامَ ــــــــَمَع اللياِيل، وِلمَ *    اـــــــــــــــــــٰى َأ(َّ

  ا روىٰ ـــِه مــا زاَد عليـــوُردَّ م*    وىٰ ــــــــــــــِه ليَس سِ ـــيوٌم َمَع لَيَلتِ 
  ْاِيت ـــــــوال يُعيدوَن الُوُضو ويَ *    الةِ ــــــــــــــوَن إٰىل  الصَّ ـــــــــمثَّ يقوم

  وأَخرَج الشَّيخاِن َعن خِري الَبَشر*    رــــا َنظَ ـــــــاِن وفيهمـــــفيه حديث
" ثالثـة"يتضمن البيت األول املبتدأ وخربه يف البيت الثـاين، وهـو قولـه 

ى اخلفـني &لنسـبة مـدة املسـح علـ: الذي يف البيـت الثـاين؛ وتقـدير الكـالم
للمســـافر ثالثـــة أ(م، والتفريـــق بـــني املبتـــدأ وخلـــرب أمـــر غـــري طبيعـــي لشـــدة 

وكذا البيت الثاين آخره حيتاج إىل أول البيـت الثالـث ألن . العالقة بينهما
مـدة املسـح &لنسـبة : وتقـدير الكـالم" يـوم مـع ليلتـه"وهو قولـه فيه خربه، 

فـــي آخـــره فعـــل وفاعلـــه يف البيـــت وأمـــا الرابـــع ف". يـــوم مـــع ليلتـــه"للمقـــيم 
وهــو يف البيــت " حــديثان"وفاعلــه " ¯يت"التــايل؛ فــآخر البيــت الرابــع فعــل 

  .وهذا أيضاَ من قبيح التضمني. اخلامس
٨-   

  وأَْمُر َمن َصلَّٰى &النِصرافِ *    افِ ــــأمَّا حديُث الَقيِء والرُّع
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  اــــــــــــا عَلٰى مَ ـــــــوُد &نِيً ــــــــ يَعُمثَّ *    اـــــإٰىل الُوضو ال ُحيِْدَثْن َكالم
  يــــــــــَوَغريُُه أَرَجُح َسوَف (ْتِ *    ؛ َفقد ُضعَِّف ِيف الرُّواةِ َصلَّىٰ 

إىل "فالبيــت الثــاين مــن هــذا النمــوذج يســتهل &لظرفيــة؛ اجلــار واBــرور 
 أي ¯مــــره". االنصــــراف"ومتعّلقــــه يف البيــــت الســــابق وهــــو قولــــه " الوضــــو

و&لرجـــوع إىل أول البيـــت الثـــاين يكتمـــل املعـــىن . &النصـــراف إىل الوضـــوء
حيتمــل أن يكــون إىل البيــت، أو إىل غســل الــدم أو إىل " االنصــراف"ألن 

ويف آخر هـذا البيـت الثـاين صـلٌة " إىل الوضوء"شيء آخر، فحّدده بقوله 
مبعـــىن الـــذي يف بيـــت، " مـــا"وموصـــوله يف أول البيـــت الثالـــث؛ وهـــو قولـــه 

  .يبين على ما صّلى: يف بيت آخر،  وتقدير الكالم" صلى"و
٩-   

  وفيِهما َضعٌف َكذاَك الوارِدُ *    وارِدُ ــــــــاِء واْلمَ ـــــــــنَقُع امل: وزِيدَ 
  أو كاَن َحتَت ُمثِمِر اَألشجارِ *    يف النَّهِي َعن ِضفَِّة Éٍَر جاري

يف "ومتعّلقــــه؛ وهــــو  وهــــذان البيتــــان أيضــــاً فيهمــــا التفريــــق بــــني اجلــــار
احلـديث : ؛ وتركيـب الكـالم"الـوارد"وقبله املتعّلق وهو قول النـاظم " النهي

  ...الوارد يف النهي
١٠-   

  َعِن التََّخلِّي ، ونـََهٰى وَحرَّجا*    ُغفراَنَك َمهما َخَرجا: يَقولُ 
  وَوَرد هُ ـــــــُعدَّ َعذاُب الَقِرب ِمن*    َعْن تَرِك االسِتربا ِمَن الَبوِل فَقد



  

  
 

٢٢ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  اهُ ـــــــــــــــعنَد التََّخلِّي ¸ِصباً ُمين*    راهُ ـــــــــــــٰى ُيســـــه علـــــوُدُه فيـــــــقُع
أي الرســـول عليـــه " Éـــى وحـــرج"يف البيـــت األول فعـــل وفاعـــل، وهـــو 

وكـذا جنـد يف ). عن تركـه(السالم، ومفعوله يف بيت آخر، وهو شبه مجلة 
وفاعلـــه يف بدايـــة البيـــت " ورد"الثـــاين فعـــًال؛ وهـــو قولـــه Éايـــة هـــذا البيـــت 
ومــن مثــل مــا . وهــو أيضــاً مــن قبــيح التضــمني" قعــوده"الثالـث؛ وهــو قولــه 

  :حدث بني بيتني األول والثاين قول الناظم
  َتفَعُل ُكلَّ ُنسٍك ٰلِكنَّ نـََهىٰ *    اـــــــــــــــًة فَإÉَّ ـــوَمن حتَِض ُحمرِمَ 

  اسُ ـــــــــــــــا بـــــاَألربَعَني ما َعَليهَ *    َتقُعُد النِّفاسُ َعِن الطَّواِف 
١١-   

ِقٌض أم ال َفِفي الُكلِّ أَثـَرْ *    واختَـَلف النُّظَّاُر يف َمسِّ الذََّكرْ    أَ̧
  راـــــــارِيُّ الشَّهيـــــوَصحََّح الُبخ*    راــــــَح اَألخيــــي َرجَّ ــــفابُن اْلَمدينِ 

يف البيـــت الثـــاين حـــرف عطـــف وتفريـــع، فبينهـــا وبـــني مـــا ســـبقه  الفـــاء
  .ارتباط وثيق؛ ألنه جاء لتفسري ما قبله وذكر فروعه

  :اخلامتة
تنـــاول هـــذا املقـــال مفهـــوم العقـــد وفوائـــده ومميزاتـــه وســـلبياته، وكـــذلك 

-تطرق إىل ماهية التضمني العروضـي ومنزلتـه يف الشـعر العـريب، وحتـدث 
د &لتضـــمني العروضـــي، مث أورد منـــاذج مـــن هـــذا عـــن عالقـــة العقـــ -أيضـــاً 
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إىل  -أخــــرياً -التضــــمني يف نظــــم بلــــوع املــــرام لألمــــري الصــــنعاين، وتوّصــــل 
  -:اهمه، من أنتائج

 .ةدو عقأن التضمني يكثر يف املنظومات العلمية خاصة امل -
العنصـــر أن الســبب الـــرئيس يف شــيوع التضـــمني يف العقـــد هــو هيمنـــة  -

 .إلطناب والتطويلوا توالتفريفا والشرح ي،السرد
أن التضــمني إذا كــان قبيحــاً جيعــل األبيــات ¸قصــة يفتقــر بعضــها إىل  -

 .بعض، وأنه حيدث إشكاالً يف فهم معاين األبيات
أن وجــود التضــمني ممــا يــدل علــى حتّقــق الوحــدة العضــوية؛ وهــي مــن  -

 .املبادئ املهمة اليت ركّز عليها النقاد يف امتياز الشعر وجودته
ع التضمني يف هذه املنظومة أن يفرق بني الفاعل واملفعول أن من أنوا  -

وذك . بـــه، أو الصـــفة وموصـــوفه، أو املبتـــدأ وخـــربه، أو اجلـــار ومتعلقـــه
 .جيعل األبيات يفتقر بعضها إىل بعض

أن أكثر من نصف هذه املنظومـة جـاء مضـمناً، ألن القصـيد تقـع يف  -
غ حـــوايل مئـــة مئتـــني وبضـــعة عشـــر بيتـــاً، واألبيـــات املضـــمنة فيهـــا تبلـــ

 .وستة عشر بيتاً 

  :اهلوامش واملراجع
ألفيـــة إبـــن مالـــك، يف النحـــو والصـــرف، للعالمـــة، دمحم بـــن عبـــدهللا بـــن مالـــك  -١

 ٣:لبنان، ص -األندلسي، دار الكتب العلمية، بريوت
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الــــوايف يف علمــــي العــــروض والقــــوايف ، عبــــد هللا بــــن عبــــد الكــــايف  العبيــــدي،  -٢
ـــــــق صـــــــباح حيـــــــىي إبـــــــراهيم، وزارة  ـــــــيم العـــــــايل، جامعـــــــة أم القـــــــرى، حتقي التعل

 ١٦٦: ، ص١هــ، ج١٤١٩
ـــن أَدلَّـــة اَألحكـــاِم يف &ب الطهـــارة لألمـــري الصـــنعاين -٣ ـــرام ِم

َ
، منظومـــة بلـــوغ امل

 ٢:م، ص٢٠٠١تنسيق دمحم بن سامل، 
خزانــة األدب وغايـــة األرب، ابـــن حجـــة احلمـــوي، تقــي الـــدين أبـــو بكـــر بـــن  -٤

عصـــــام شـــــقيو،دار ومكتبـــــة : احملقـــــقعلـــــي بـــــن عبـــــد هللا احلمـــــوي األزراري، 
: ، ص٢م، ج٢٠٠٤بــريوت، الطبعــة األخــرية -بــريوت، دار البحــار-اهلــالل
٤٨٩( 

أمحــد بــن مصــطفى املراغــي، املكتبــة » البيــان، املعــاين، البــديع«علــوم البالغــة  -٥
  )٣٧٦ -٣٧٥: ، ص٣.٤٤الشاملة 

 الصـناعتني، أبــو هـالل احلســن بـن عبــد هللا بـن ســهل بـن ســعيد بـن حيــىي بــن -٦
أبـــو الفضـــل إبـــراهيم،  علـــي دمحم البجـــاوي ودمحم: مهـــران العســـكري،  احملقـــق

 ١٣٧: هـ، ص ١٤١٩بريوت،  -املكتبة العنصرية 
، دار ومكتبــة اهلــالل، )اجلــاحظ(البيـان والتبيــني، عمــرو بــن حبــر أبــو عثمــان،  -٧

 ١٥٨:، ص١م ج٢٠٠٢بريوت
، دار العقــــد الفريــــد، أبــــو عمــــر، شــــهاب الــــدين أمحــــد بــــن دمحم بــــن عبــــد ربــــه -٨

 ٢٧٥: ، ص٦ه، ج١٤٠٤، ١:بريوت، ط -الكتب العلمية 
ـــن أَدلَّـــة اَألحكـــاِم يف &ب الطهـــارة لألمـــري الصـــنعاين -٩ ـــرام ِم

َ
، منظومـــة بلـــوغ امل

 ٣: ص
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 ١٦٥: ، ص١ج ،السابقاملرجع  الوايف يف علمي العروض والقوايف، - ١٠
 ١٣٨: السابق، ص - ١١
سـنان اخلفـاجي احللـيب، دار سر الفصاحة، أبو دمحم عبد هللا بـن دمحم بـن سـعيد بـن  - ١٢

 ٢٨٦: م، ص١٩٨٢_هـ١٤٠٢الطبعة األوىل،: الكتب العلمية، الطبعة
الســـيد : إعجـــاز القـــرآن، أبـــو بكـــر دمحم بـــن الطيـــب، البـــاقالين، حتقيـــق: انظـــر - ١٣

املثــل الســائر : ، وانظــر١٥٥،ص١٩٥٤دار املعــارف، : أمحــد صــقر، القــاهرة
ين أبــو الفــتح نصــر هللا بــن يف أدب الكاتـب والشــاعر، ابــن األثــري، ضــياء الـد

دار Éضــة مصــر، : أمحــد احلــويف وبــدوي طبانــة، القــاهرة: جلــزري، حتقيــقادمحم 
شعر والنثر، وحسـني، طـه،  ال من حديث: ، وانظر١/١٠٨، ١٩٧٣، ٢:ط

 .٥٥، ١٩٦٩، ١٠:دار املعارف، ط: القاهرة
 ٨: ، ص٧العقد الفريد، املرجع السابق، ج - ١٤
حســن : ، علــي بــن دمحم بــن العبــاس، احملقــقاملقابســات، أبــو حيــان التوحيــدي - ١٥

ـــة، : دار ســـعاد الصـــباح، الطبعـــة: الســـندويب، الناشـــر : ، ص م ١٩٩٢الثاني
٢٤٥ 

الكايف الـوايف بعلـم القـوايف، عبـد امللـك بـن مجـال الـدين العصـمامي، حتقيـق عـد¸ن  - ١٦
 ٩١: ، صحلبوين- دمشق- ، دار التقوى ١، ط١٤٣٠عمر اخلطيب، 

, ١ط, يــــــل، أبــــــو ســــــعيد شــــــعبان دمحم اآلªري الوجــــــه اجلميــــــل يف علــــــم اخلل - ١٧
 ١٣٩: ص١٩٩٨

شـرح نظـم جمـدد العـوايف مـن رمسـي العـروض والقـوايف، سـيدي دمحم بـن عبـدهللا  - ١٨
 ٥٥ - ٥٤: ت ، ص.العلوي الشنقيطي، د
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شـــرح قصـــيدة ابـــن احلاجـــب يف علـــم العـــروض والقـــوايف وعيـــوب الشـــعر، أبـــو  - ١٩
، حققـه وقـدم )ابـن الرتكمـاين(العباس �ج الدين أمحد بن عثمان بن إبراهيم 

، طبــع ٢٠٠٣لــه وعلــق عليــه، الــدكتور حممــود دمحم العــامودي، الطبعــة األوىل 
 ١٠٤: مبطبعة املقداد غزة، ص

: ب. قضا( الشعر املعاصر، ¸زك صادق املالئكة، دار العلم للماليـني، ص - ٢٠
 ٥٩:اخلامسة، ص: لبنان، الطبعة-٢٣١٦٦: بريوت تلكس-١٠٨٥

غــــري (م، ٢٠٠٩لقافيــــة، ســــعد بــــن عبــــد هللا الواصــــل، موســــوعة العــــروض وا - ٢١
 ١١٤: ص) منشور

العيــون الغــامزة علــى خبــا( الرامــزة، بــدر الــدين أبــو عبــد هللا دمحم بــن أيب بكــر  - ٢٢
 ٢٠٨: م، ص ١٩٩٤، ٢القاهرة، ط -الدماميين، مكتبة اخلاجني 

املوشح يف مآخذ العلماء على الشـعراء، أبـو عبيـد هللا بـن دمحم بـن عمـران بـن  - ٢٣
 ٤١: ، ص) ٣.٤٤املكتبة الشاملة ( موسى املرز&ين 

عـــــزة حســـــن، وزارة الثقافـــــة والســـــياحة : كتـــــاب القـــــوايف  لألخفـــــش، حتقيـــــق - ٢٤
 ٩٨: م ص١٩٧٠واإلرشاد القومي، دمشق، 

يف حماســـن الشــــعر وآدابـــه، أبــــو علـــى احلســــن بـــن رشــــيق القــــريواين األزدي ،  - ٢٥
 ١٤٠١اخلامسـة، : طبعـةعبـد احلميـد، دار اجليـل، ال دمحم حميي الـدين: احملقق

 ٢٦٢: م ، ص ١٩٨١ -هـ 
 .املرجع نفسه والصفحة - ٢٦
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م، دار األمـــــل ١٩٩١، ١:ل محـــــدان، طقضـــــا( النقـــــد احلـــــديث، دمحم صـــــاي - ٢٧
 ٤٩:أردن، ص -ربدإ

األدب العـــريب املعاصـــر يف مصـــر، أمحـــد شـــوقي عبـــد الســـالم ضـــيف الشـــهري  - ٢٨
  ١٤٢: الثالثة عشرة، ص: بشوقي ضيف، دار املعارف، الطبعة
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Abstract 

The study examines ethical and moral values in the Nigerian 

Arabic poems with a view to finding out its assorted elements, 

sources and effects in order to arrive at literal and moral values of 

the poems in Nigerian Arabic Literature as a whole. Thus; role of 

the Nigerian Arabic poets in instilling and promoting good values 

among the public, literary approach adopted by them which 

conform with the Islamic perspectives in serving the humanity 

positively and forming a glorious and ideal society. The researcher 

used descriptive and historical methods as a tool for executing his 

data analysis to achieve realistic findings. The research findings 

include the fact that: Literature according to the poets, does not 

only mean a presentation of a piece of aesthetic and artistic work 

rather, it must adhere to the moral values based on the Islamic 

point of view and serve the individual and the society positively. It 

also discovered that, the poets use literary works as an instrument 

for the reformation of issues concerning the individual and the 

societal immoralities and have achieved greatly in this direction. 

Their moral poems got its sources from Islamic tenets, which 

uplift the individual soul to the level of affluence and bliss in this 

world and the hereafter. Therefore, some of the recommendations 

of the researcher hold that, the future researchers should present 

studies on the indigenous poets in order to serve as a motivation to 

them in more Arabic literary productions and means of 

appreciating the development of Nigerian Arabic literature and its 
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role in the formation of benevolent and refine society religious and 

material wise. 
  :متهيد

وقد . ف معينة يرمي إليهاايرتبط أي عمل فين أوغريه بتحقيق أهد
ختتلف هذه األهداف &ختالف األشخاص واجتاهاÏم العلمية والفكرية 

احلّساسة اليت االجتماعية  وقضية األخالق من القضا(. هاوغري  والعقدية
اهتم Pا األدب العريب منذ زمن قدمي حىت نشأ اجتاه الفن للمجتمع؛ 

التعليم، : والذي يذهب إىل أن وظيفة األدب مبا فيه من شعر هي
فهو إذا أداة ¸فعة . النبيلة للمجتمعهداف األوالتهذيب،وحتقيق 

جتاه وانتشر هذا اال. وتثقيف شعبه وتربية أجياله خلدمة اBتمعتستخدم 
ل رواجا كبريا عند بعض  سيما  الشعراء؛يف مشارق األرض ومغارPا، ̧و

حسنة كانت أو يوم القيامة ملا علموا من حماسبة أقواهلم  ،اإلسالميون
 َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيبٌ { :عّز من قائلمصداقا لقوله سيئة 
  .١} َعِتيدٌ 

والشعب النيجريي املسلم من أشّد الشعوب عناية &ألخالق النبيلة 
والزجر عن الرذيلة مما جعل أن يكون تراثه الشعري العريب مليئا &لقيم 

عبد : وقد تعرض لدراسة هذه الظاهرة الباحثني. األخالقية املختلفة
: وªلث أبو بكر عبد هللا يف حبث عنوانه َأَسِليُجوالرفيع عبد الرحيم 

لكن البحث  .٢القصص واألمثال منوذجا: القيم األخالقية يف تراث يـَُرو&َ 
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منحصر يف القصص واألمثال الشعبية الريبوية، رغم ما تتميز به الظاهرة 
من حضور ملموس يف الشعر العريب النيجريي، األمر الذي حفز 

 وع بتقدمي حبث يتناول دراسة الظاهرة يفالباحث إىل اإلضافة إىل املوض
  .الشعر العريب النيجريي

ماذا : أما مشكلة هذا املقال فتتلخص يف حّل التساؤالت اآلتية
 ،يتسم به الشعر العريب النيجريي من القيم األخالقية؟ وما عناصرها

؟ وما مدى إسهامات ، وِقَيمها األخالقية والفنيةوآªرها ،ومصادرها
؟ وأما ما ( يف غرس األخالق النبيلة يف نفوس الشعبشعراء نيجري 

يهدف إليه املقال فهو اكتشاف القيم األخالقية يف الشعر العريب 
النيجريي، وعناصرها املختلفة، ومصادرها املتعددة، وإسهامات الشعراء 
النيجرييني يف تطهري نفوس الناس وÏذيبها، واهلجوم املضاد لألخالق 

واستخدم الباحث خالل إجناز هذا . عنف، والتمّردالرذيلة، وأعمال ال
وبىن هيكل املقال على نقطتني  .الوصفي والتارخيي: العمل املنهجني

مفهوم القيم الفنية لغة واصطالحا، ودراسة مناذج القيم : رئيستني مها
  .الفنية يف الشعر العريب النيجريي

  :مفهوم القيم األخالقية لغة واصطالحا
الَقْدر، وِقيمُة : يَمة، وترد يف كالم العرب مبعان منهامجع قِ : الِقَيم
والثّبات والّدوام على األمر، . مثنه: والثََّمن، وِقيَمُة املتاع. َقْدرُه: الشَّيءِ 
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وَدَواٌم على األمر"ما لُِفالٍن ِقيَمةٌ : "يقال واخلري . ، أي ما له ثـََبات ٌ
واملبلغ، والقيمة . ية لهما ال خري فيه أو ال أمه: واألمهية، وعدمي القيمة

والَكميَّة، والقيمة . املبلغ املدّون على وجه الكمبيالة أو الفاتورة: اإلمسية
الكمية اليت يتوّقع البائُع احلصوَل عليها من البضائع يف السوق : السُّوقية

جمموعة عادات حظيت بقبول : "يف االصطالح" الِقَيم"ويراد بـ. ٣احلرّة
  .٤"اBتمع حبيث أصبحت ِقَيما حمددة هلمواسع واحرتام أكثرية 

واملراد . اخلُُلق: ، ومفردها"األخالق"فنسبة إىل " األخالقية"أما كلمة 
حال للنفس راسخة تصدر عنها األفعاُل من خٍري أو : "Pا يف اللغة هو

جمموعة صفات : "وقيل هي". شرٍّ من غري حاجة إىل فكر أو رويّة
وأما يف . ٥"وصف &ُحلْسن أو الُقْبحنفسية وأعمال اإلنسان اليت ت

جمموعة الصفات السلوكية "االصطالح فقد عرّفها أحد الباحثني بـ
، واليت هلا ¬ثري واضح )املوظف(املشروعة اليت يتسم Pا الشخص املسلم 

على السلوك العام واخلاص، احملققة للخري، واملانعة للشر، املناصرة 
للعدل واإلحسان، والرافضة للظلم  للحق، واملناهضة للباطل، الداعمة

والطغيان يف اBتمع، ضمن قواعد ومعايري شرعية حمددة حتكم هذا 
التقييد Äمر الشرع أمرا أو Éيا يف مجيع : "وقال آخر هي. ٦"السلوك

التكاليف اليت تربط اإلنسان خبالقه يف العقائد والعبادات، وتربطه 
: وعرّفها غريمها ÉÄا هي. ٧"&Bتمع اإلنساين وغريه من اBتمعات
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املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين اليت حيددها الوحي لتحديد "
حياة اإلنسان، وحتديد عالقاته بغريه على حنو حيقق الغاية من وجوده يف 

  .٨"هذا العامل على أكمل وجه
يف كالم العرب ال خيتلف كثريا عن " الِقَيم"ومما تقدم يبدو أن معىن 

الثّبات : "هومها االصطالحي؛ فقد سبق أن ذُِكر أÉا تفيد يف اللغةمف
وهذا هو ما يشري إليه مفهومها االصطالحي حيث ". والدوام على األمر

ألن األمر ال يسمى عادة ..." جمموعة عادات حظيت بقبول: "يقول
وفيما يتعلق مبفهوم  . إال إذا أَِلفه الشخُص، وثبت عليه، وداوم على فعله

فيالحظ أÉما مصطلحان متقار&ن من " األخالق"و" الِقَيم"يت كلم
حيث املعىن، إلفادÏما اخلضوع ألمور أو أعمال حتسنها الشريعة أو 

  .العادة، واالمتناع عما كان قبيحا عندمها
  :دراسة مناذج القيم األخالقية يف الشعر العريب النيجريي

أطواره املختلفة يدرك وحني يتأمل القارئ الشعر العريب النيجريي يف 
أنه مليء &لقيم األخالقية بعضها متعلق &لروح أو اBتمع أو السياسة، 

  :وتفصيل ذلك فيما يلي. وآخر &القتصاد أو اجلمال أوغريمها
  :الدعوة إىل هللا )١(

  :٩يقول الشيخ عبد هللا بن فودي
  ١٠َأْسَوَد ُدْجُدجِ َفَأزَاَح عنَّا ُكلَّ *    عثماُن َمْن قد جاء¸ يف ظُْلَمةٍ 
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  ١١يف َذاَك َلْوَمَة َالئٍِم أو َفْجَفجِ *    فْ ــــــــــَوَدَعا إىل ِدْيِن اإللِه ومل خيََ 

  ١٢رُجِ ـــــــــــــــــــــــــــــــوعال له ِصْيٌت فـَُوْيَق اْألَبْ *    فَاْنَصاَت َخْلٌق حني َصاَت لصوته
 َ̧   ١٣ـــُسوَداِن يف هذا الزََّماِن اـلُمْبِهجِ *    ْســــــالُبْشَرى ِألُمَِّة َأْمحََد ببالِد

تَـَها، َوَضَاللَ    ١٤جِ ـــَأْمخَْدتـََها، َمجْرًا ذََكى بَِتَأجُّ *    ةٍ ــــــــــــــَكْم ُسنٍَّة َأْحيَـيـْ
  ١٥جِ ــــــــــِي األَْدَعـــــــــــــــــــــــــــِـ َوَختَـالََفْت ُسنـَــَن النَّب*  َوطَلَْعـَت يف أرٍض َعوَائُِدَها عَـَدْت  

تتبوأ الدعوة إىل هللا مكانة متميزة يف اإلسالم لكوÉا أصل الدين، 
 ألمر بعبادة اللهبجميع أنواعهاوهي تشمال. وأداة نشره، ووسيلة ِحَفاظه

عما Éى هللا والزجر . عليها     ّ واحلث  املوافقة للسنة النبوية املطهرة 
القرآن الكرمي عن أمهية الدعوة إىل هللا، وأشاد      ّ   وقد نب ه . عنهوتقبيحه

َ  َ  ِ  َ   َِّ و م ن  أ ح س ن  قـ و ال  مم  ن  د ع ا إ ىل  اl   {:بفضل الدعاة اهلداة حيث يقول   ْ َّ ِ  ً  ْ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ
ل م ني   ِ  َ و ع م ل  ص احل  ا و ق ال  إ ن ين  م ن  ال م س   ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ ِ َّ ِ   َ  َ  َ   ً ِ   َ   َ  ِ  َ ونّوه النيب صلى هللا عليه . ١٦}َ 
ن يهدي هللا بك رجال فوهللا أل:"وسلم شأÉا وأجر من تصدى هلا بقوله

  .١٧"واحدا خٌري لك من ُمحْر النـََّعم
إن األبيات السابقة تتغىن &لدعوة إىل هللا املمثلة يف احلركة 
اإلصالحية اليت قادها الشيخ عثمان بن فودي يف بالد هوسا، وأدواره 
املتميزة فيها، وأوضاع البالد الدينية واالجتماعية قبلها، وما أحدثته 

االنقالب الديين الكبري، واالنتصار العظيم لإلسالم والسنة احلركة من 
النبوية املطهرة على الكفر والشرك والعوائد الذميمة املنتشرة يف البالد 
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لقد ظهر : فيقول الشاعر. حىت تؤسست الدولة اإلسالمية بصكتو
الشيخ حني كانت بالد هوسا يف ظلم اجلهل والكفر والشرك والعوائد 

عنها وأزاهلا &لدعوة إىل عبادة هللا وحده، وامتثال أوامره الذميمة، فنهى 
واجتناب نواهيه، واتباع السنة النبوية املطهرة، وترك البدع والعوائد 

وقَِبل دعوته كثٌري من . الذميمة دون أن خياف يف تبليغ دعوته لومة الئم
مث يبّشر إخوانه . الناس يف بالد هوسا، وعال ِصيُته يف كل أحنائها

سلمني يف بالدالسودان مبا مّن هللا هلم من قيام تلك احلركة اإلصالحية امل
مبينا هلم . اليت غّريت األوضاع الدينية واالجتماعية من السوء إىل احلسن

خالصة ما قام به الشيخ خالل حركته الدعوية املمثلة يف إحياء السنة 
الذميمة وإزالة والزجر عن البدع والعوائد . النبوية واحلّث على العمل Pا

بة ملا جتّر لصاحبها دعائمها اليت تصّورها الشاعر القطعة من النار امللته
  .من املهالك

وانطالقا مما تقدم يبدو أن الدعوة إىل هللا من القيم اخلُُلقية الروحية 
. اليت عرف طائفة من العلماء &لنداء إليها يف نيجري( منذ زمن قدمي

، َهْوَساالدعاة منذ أن وطيء اإلسالم بالد  وَعَمٌل ديين مهم اعتىن به
وظاهرة طبيعية كان يهتم بتصوير أحداثها الشعراء النيجرييون شعورا 
منهم من إسهامات أصحاPا يف تطهري الشعب، وتثقيفه، وغرس 

  .األخالق النبيلة فيه
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  :مالزمة ذكر هللا تعاىل )٢(
  :١٨ُكونـْتَـُغورَايقول الشيخ إبراهيم عبد هللا 

  ١٩وعن َجمَالِِسِهْم ( َصاِح ال تـَُعجِ *  يف ِطَالِب ِصَحاِب الذِّْكِر وَادَّلِِج   رُحْ 
  ٢٠به َوَختُْل عن األَتْـرَاِح واحلَرَجِ *  َواذُْكْر كما ذََكُروا َحتَْظى مبا ظُِفُروا  
  ٢١ِمْن َمهَـجِ أَنِْيُسهم رَبـُّنَا بِـالـرُّْغِم *  قَـْوٌم ومل يَــُك قَـْط َيْشَقى َجِلْيُسُهـُم  

يُعّد ذكر هللا من أهم أعمال الطاعة يف اإلسالم، وأوىل ما تطمئن به 
. القلوب، وÏدأ به النفوس، وتصفو به األخالق، وتستقر به األحوال

وأمر هللا تعاىل نبيَّه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص مبصاحبة الفقراء املؤمنني من صحابته 
اة والعشي ابتغاء ملرضاته تنويها ألمهية الكرام الذين يدعون رPم &لغد

َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبـَُّهْم {:قال تعاىل. ذكر هللا والذّكار
ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْحلََياِة  َناَك َعنـْ zِْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوَال تـَْعُد َعيـْ

َيا َوَال ُتِطْع َمنْ  نـْ ْلَبُه َعْن ِذْكِرَ~ َواتـََّبَع َهَواُه وَكَ  الدُّ اَن َأْمُرُه َأْغَفْلَنا قـَ
  .٢٢}فـُُرطًا

كان الشعب النيجريي املسلم ممن اشتهر بذكر هللا سرا وجهرا حىت  
وقد . كان يعقد له اBالس يف أحناء البالد يف املناسبات الدينية وغريها

يالحظ ذلك يف األبيات السابقة حيث يضّم الشاعُر صوَته إىل 
النصوص الدينية اليت حتّث على ذكر هللا تعاىل ملا يكفل ملالزمه من 

فتصّور أنه خياطب صاحبا . ، وحيقق يف اBتمع من حياة سلميةاطمئنان
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له الحظ منه التأّخر عن حضور جمالس ذكر هللا، فيشّجعه على 
حضورها ليل Éار، واصطحاب أصحاPا، ومداومة ذكر هللا معهم، ألنه 

. إن حافظ على ذلك يـَْنُج من اآلªم واخلطا(، وَخيُْل عن اهلموم والغموم
والعلي الكبري !  يشقي جليسهم أبدا، وأىن هلم &لشقاءألÉم قوم ال

أ¸ عند ظن عبدي، وأ¸ : "جليسهم مصداقا لقوله عليه الصالة والسالم
  .٢٣"معه ما ذكرين

وعموما فإن األبيات السابقة حتمل يف طياÏا قيمة ُخُلقية روحية؛ 
اليت وهي من اخلصال احلميدة . وهي مداومة ذكر هللا ومالزمة جمالسه

أضف إىل ماتوحي إليه األبيات . يتخّلق Pا بعض الناس يف نيجري(
املذكورة من اجتاه الشاعر األديب؛ املمثل يف السعي وراء الغاية النفعّية 
املوافقة للتعليم الديين الصحيح، والذي يلمس حضوره يف احلّث على 

  .ذكر هللا ومالزمة جمالسه
  :نشر العلم )٣(

  :٢٤ُكونـْتَـُغورَاعبد هللا  يقول الشيخ إبراهيم
  ٢٥وُكرُّوا على اجلَْهل الَوِخْيِم اـلُمَنكِّسِ *  أََ( َمْعَشَر اَألْحبَاِب َهبُّوا من الَكَرى  

  سِ ـــوال بُدَّ يف هذين يف نـَْيِل َمْقبَ *    اـــــــــا نَُدرُِّس دائمــا ُكنَّ ـــــــوَتْطِبْيُق م
  ٢٦نعوذ برب العرش من ُجْنِد ِحْنِدسِ *  ٌب  ــــــــــــَغالِ وإال َفُجْنُد اجلهِل ال َشكَّ 

ــــسِ *    وِل َوَدارُِكـواوا أصاحيَب الُعقُ فـَُهبُّ    وبـُثـُّوا ُعلُـوَم الدِّْيِن دون َجتَسُّ
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يعترب العلم من أجّل هبة مّن هللا تعاىل لإلنسان، وأهم ِحْلية يتزين 
فه أن كان وسيلة معرفة ويكفي من شر . Pا، وأكرب سالح يتزوّد به

املخلوق خلالقه، وسبيل ثبات اإلميان وقوة اليقني، وحجر األساس لكل 
وكان لنشره فضل عظيم، وكتمانه وعيد . تقّدم عمراين واقتصادي وغريمها

 :شديد يلمس ذلك يف كتاب هللا العزيز حيث يقول سبحانه وتعاىل
لَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت 0َأَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل إِ {

 َُّlَال  يـَْعِصُمكَ ِرَسالََتُه َوا ََّlيـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ِمَن النَّاِس ِإنَّ ا{ 
َمْن ُسئل عن علٍم ": هريرة ñ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالوروى أبو . ٢٧

  .٢٨"يوم القيامة بلجاٍم من ¸رفكتمه؛ ُأجلم 
و&لرجوع إىل األبيات السابقة يلمس أÉا تشيد Äمهية طلب العلم 

صحا خلوصا . والعمل به ونشره وظهر الشاعر فيها عاملا مربيا، ̧و
فيشّجعهم على طلب العلم والفرار من اجلهل، . ألحبابه والناس عامة

ين، ونشرها بني الناس وتطبيق ما يتعلمون من العلوم وفق التصور الدي
عامة، وإال فإن اجلهل واألمية سيغالبان عليهم ال حمالة، األمر الذي 
يسبب هلم التأخر والرجعية ِديًنا وُدنـًْيا، ويؤدي إىل التدهور اخلُلقي، 

لمية فيه   .ويبّدد &الستقرار يف أوساط اBتمع، ويهّدد &ملعايشة السِّ
بيات أخرى للشيخ ¸صر وإذا ترك الباحث هذه األبيات إىل أ

الكربي جيدها تنّوه بشأن أحد الشيوخ األجالء يف بالد هوسا؛ وهو 
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فوصفه . الشيخ جربيل بن عمر وأدواره املتميزة يف تثقيف الناس وتربيتهم
بلؤلؤة برّاقة تنري طريق اهلدى ملن توّجه إليها من مشرق األرض أو 

كلها نورا ولو كانت بل ومن عجائب بريقها أÉا تعّم األرض  . مغرPا
مدفونة حتت الرمال، مما يرمز به إىل استنارة الناس Pدي املمدوح 

. أَرِيـْوَ وتعاليمه حىت بعد أن لىب نداء ربّه ودفن يف أرض صحراوية بقرية 
األراضي اBدبة يف قرية املمدوح؛ كذا تُنّوِر تلك  )َمجِ (وكما يروي Éُري 

وكل هذا لداللة . سواء السبيلاللؤلؤة Éج الرشاد لكل من ضّل عن 
على قيمة خلقية علمية اتصف Pا أحد شيوخ نيجري(، وترويج طيب 

  :٢٩استمع إليه حيث يقول. لألخالق الفاضلة
P ـــــــــــــــــ( ُدرَّةٌ هي يف اهلََوى َأْصِلي   ٣٠فـُْقَت اُألُصوَل وكم أَفُوُق ُفُصوَال *  ا  ـــــــ

  ٣١َال ــــــــــــــــــإال وكانت منهما ِقْنِديْ *    ُمْشرٌِق أو ُمْغرِبٌ َضاَءْت فلم َيُك 

  والــــــــعّم البسيطَة عرَضها والطُّ *    اــــــــــــهي ُدرٌَّة حتت الّرمال ونوُره
ــــمـاُؤها يـروي الورى تيّ ) َمــجِ ( ــ ــــــدى أنــــوارُها الِضلِّْيـــــال*  ارُه  ـ ــ   ٣٢ولكـــم هـ

قدم يتجلى أن نشر العلم ُخْلق نبيل كان يتسم به بعض الناس ومما ت
وأن هذا العمل القيم مل خيتص به العلماء واملثقفني فحسب، . يف نيجري(

وإمنا شاركهم األد&ء؛ سيما الشعراء، حيث أنشأوا قصائد متعددة إما 
بية مدحا للعلماء وتصوير جهودهم احملمودة جتاه نشر العلم وغرس الرت 

الروحية الدينية يف نفوس أفراد الشعب، أم تشجيعا على طلب العلم 
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وتنفريا عن اجلهل مما يعّد إسهاما متواضعا يف ميدان التعليم،والذي يعترب 
    .أهم أساس كل تقّدم يف اBتمع

  :وحفظ احلقوق العدل )٤(
  :٣٣النَـفَّاخ يقول الشيخ حيي من دمحم

َِْ̄يتَ اَحلشْ *    هُ ـــــــــــــُر ُمْلكَ ـــــواحلاجُّ عبُد ِهللا يـَْنصُ    رــــــــــــَوَذِوْيِه حىت 
  قد اِنـْتَـَقى يف عصره اجلَْورُ *    ذيــذاك األمُري العادُل الَبَطُل ال

رُ ــــوتـََزحْ *    الِدهِ ــــــــــــقد َعمَِّت اخلرياُت كلَّ ب   ٣٤زََح الُعْدَواُن واخلَتـْ
  دُِّموا النَّْحراِئِل قُ َذِوي َفضَ بِ *    ــاـــــن ُكلَِّهـــ د َحتَلَّى يف األماكولق
  ه الَفْقـــــــــرُ ــــــلَِغِنيِّهــــــــم وِلَمْن ل*    ا قد َمنَْت آالُؤهـــــــــــــــاـــايَ لُّ الرَّعُكـ

يعّد العدل وحفظ احلقوق من أهم مقومات اBتمع السليم وأقوى 
وتضمحل . حيّس الشعب &الرتياح واالطمئنان فبهما. عناصر االستقرار

. وتنمو الثروات واخلريات. ويسيطر اليمن والربكات. الفوضى واالنقال&ت
ô  سواء أكانتوقد نّبه هللا تعاىل شأن إقامة العدل وأمر حبفظ احلقوق 

ََ   َ إ ن  اl   �  م ر ك م  أ ن  تـ ؤ د وا األ  م ا~  { :قال تعاىل. لعبادهتعاىل أم  ْ     ُّ  َ  ُ   ْ  َ  ْ  ُ ُ ِ  ِ  َ ت  إ ىل  ِ  َّ   ََّ  َُْ 
ل ع د ل  إ ن  اl   ن ع م ا ي ع ظ ك م    z ت م  بـ ني   الن اس  أ ن  حت  ك م وا ل ه ا و إ ذ ا ح ك م  ْ  أ ه   ُ  ُ  ِ  َ  َّ  ِ ِ ََّ   َّ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ ِ     ُ  ُ ْ َ   ْ  َ  ِ  َّ    َ ْ  َ   ْ  ُ ْ  َ  َ   َ  ِ َ    َ  ِ ْ  َ

يع ا  َ   َِ  ً  ب ه  إ ن  اl   ك ان  مس   ري اِ ِ  ِ  َّ   ََّ َ   ِ  ً ب ص  عبد هللا بن عمرو بن العاص روى و  .٣٥} َ 
عند هللا على  املقسطني   َّ إن  " ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا: رضي هللا عنهما، قال

  .٣٦"                                 َُ   الذين يعدلون يف حكمهم وأهلهم وما و ل وا: منابر من نور
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وحني يعود الباحث إىل األبيات السابقة يدرك أÉا تصف أحد أمراء  
يـ ر وكنو السابقني احلاج عبد هللا   &  ُ Äخالق نبيلة ممثلة يف إقامة العدل  َ  َ 
ّ          وما عم  أجواء إم. وحفظ حقوق الرعية والشجاعة ارته يف عصره من الرزق      

وشهدته املدينة خالل ملكه من تطور عمراين . والربكة واالستقرار
إنه أمري عادل شجاع، ال . فيتمىن له وأسرته امللك املديد. واقتصادي

                 ّ         وكان حمبو& عند رعي ته ألخالقه . يغدر وال خيون أحدا من املرؤوسني
احلقوق حىت صارت  واتسم عهده &لعدل وحفظ. الطيبة وسياسته العادلة

             ّ                   وعاش الشعب غني ه وفقريه عيشة رخاء .     ّ                      الرعي ة ال تشتكي ظلما من أحد
  .                                                     َ ِ      وأمن واستقرار، ملا ساد أجواء البلد من عدل األمري حني كان م ل كا هلا

  :الكرم )٥(
  :  ٣٧يقول القاضي عمر إبراهيم أيضا

  ٣٨األُمِّ أو فـَْوقـََها َجْهرَافقامْت قِيَاَم *    فَكْم ِمْن يتيٍم جاءها ُمتَـَزْعزًِعا
  ٣٩رَاــــلَِيْخَتاَرَها لو ُقورَِن األُمُّ والغَ *    هــــــَفأَْنَسْتُه َشْوقَ األم حىت كأن

  َراـــــــَرِهيَنَة قـَْربٍ َمْن يلي ذلك الوِقْ *  و( أََسِفي َمْن لليتامى وقد غدْت  
ـــرَُه الَعاَر ِمثـَْلهَ كومل أََر نـَْفًســا تَ    وتـُْبعِـُدُه عنها كإبعادهـا الُكْفــــــرَا*    اــ

الكرم من اخلصال احلميدة اليت عرف Pا الشعب النيجريي املسلم؛ 
وامتاز أهل مدينة كنو &لكرم والسخاء ومعاونة . سيما قبيلة هوسا
بيت "يف مشال نيجري( تلقب بـ َكْتِشَناوكانت مدينة . الفقراء واحملتاجني
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ومن مث حيس القارئ وصفا . عهد بعيد لكرم أهلها وسخائهمنذ " الكرم
دقيقا صادقا هلذه الفضيلة يف األبيات السابقة حني يرثي الشاعر جدته 

وقد جييء إليها . إن املرثية حواء كرمية حني كانت يف قيد احلياة: فيقول
وكان بيتها مأوى لأليتام . يتيم متزعزع من شدة اجلوع والعطش فتطعمه

ر بعضهم إ(ها على أمهاÏم ملا تقمن به من دور األم احلنون حىت ليؤث
ومن أشد ما تكرهه املرثية العار، وتفر منه فرارها من األسد لشدة . هلم

  .التزامها &ألخالق الكرمية، والتقاليد اهلوساوية الطيبة
َسرِْكْن ية يف أبيات أخرى له ما عرفه من مرث النّفاخويبني لنا الشيخ 

محد عباس من األخالق الفاضلة املمثلة يف مساعدة عشريته أ َدَواِكي
وتكرمي . قريبها وبعيدها، ومحايتها بكل ما يف وسعه من الغال والنفيس

وهذه اخلليقة ظلت تقليدا سائد يتوارثه األمراء يف . الضيوف وإطعامهم
مث يذكر الشاعر ما مّن هللا به املرثي من العلم . بالد هوسا إىل اليوم

  :٤٠استمع إليه حيث يقول. والسخاء واحللم
Pَرِة قَاِصيها وأَقـَْر ُر َحمُْزونِ *    اـــــــــَكْهُف الَعِشيـْ   وَمْن به ُكلُّ َضْيٍف َغيـْ

  نِ ــــــويف السََّخاِء بال َمنٍّ وتـَْهوِيْ *    يف الِعْلِم واحلِْلِم مل نـَْعِرْف له َمَثًال 
  َمــــْن فـاز يف كل فَــــنٍّ &ألفانني*    ـــــهُ ــــــــَجمَْمُعـــــِم َحبُْر العلِم ِخـزَانَُة الِعلْ 

  :حسن اخللق )٦(
  :٤١ُكونـْتَـُغورَ يقول الشيخ إبراهيم عبد هللا 
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  ِدلِ ــــــوا ِمبُْعتَ ـــــــِ&ْقِتَفا َحتْظُ *    مـــــــــــــــقارنوا غرسي تـََعلَُّمكُ 
َ̧ َعبَـثً    لِ ـــــــَوَذُروا اجلَْوَالَن لِلطِّفْ *    اــــــما ُخِلْقُتم يف الدُّ

  لِ ـــــارَِغ الشُّغْ ــــــَوتـََفاُدوا فَ *    واــِر فَاْغَتِنمُ ـــَواُن الُعمْ ـــُعنـْفُ 
  لِ ـــتـَْقَبُل اِإلْمثَاَر يف َعجَ *    إمنا األغصاُن إن َنُضَرتْ 

  لـأْن تـَْثَمرَّ &لسَّهْ ليس *    اـــــــْت َجَوانُِبهــــــــــــــوإذا َجفَّ 
  يـــــــــــــال َختُْونُوا َذاُكُم أمل*    ًداـــــــــإْن َغَدْوُمت عاملني غَ 

                     **                    **  
  لِ ــــــــ&ملَقفَّى أَْفَضِل الرُّسُ *    ةٍ ـــــــــــــــلَّ آِونَ ــــــوا كــــــــــــــــــــفـََتَأسّ 

  دومنـا شـيء مـن امللَــــــــلِ *    ــــــدنيـــــــــاـأْعَملُـوا للــدين وال
يعترب حال شباب األمة من أهم مقاييس معرفة مستقبلها إجيا& أو 

وكثري من األخالق الفاسدة اليت يرتكبوÉا يرجع سببها إىل ما . سلبا
و اآل&ء واملربني يقاسونه من إمهال يف اBتمع سواء من ¸حية احلكومة أ

وحني تريب الشباب تربية دينية خالصة، وترعرعوا على . أو كليهما
مبادئخلقية سامية فإنه ترسخ يف نفوسهم خمافة هللا وامتثال أوامره 
ونواهيه، وتنمو يف قلوPم مراعاة احلقوق، وتتالشى عنهم سيكولوجية 

الشباب ومن هنا أحّس الشاعر بضرورة توصية . االحنراف والتخريب
خصوصا طالبه -&لتحلي حبسن اخللق، واالعتناء مبا ينفعهم ِدْينا وُدْنيا 

أوصيكم ( طاليب وكل من يهمه : فيقول بكونتغورابكلية الرتبية الفدرالية 
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األمر من املتلقني بطلب العلم، وتطبيقه وفق التصّور اإلسالمي 
واجتناب . يف سنته الطاهرة الصحيح، الذي بيّنه احلبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

واغتنام فرصة مرحلة . األلعاب الالهية واجلوالن، ألن الدنيا مل ختلق عبثا
الشباب وأوقات الفراغ للتحصيل على ما ينفعهم ِديـًْنا وُدنـًْيا، ألن 
األغصان إذا كانت نضرة فإÉا تثمر سريعة، وأما إذا جّفت ويبست 

إذا أصبحتم موظفني إما حتت  وأن تكونوا أمناء. فإÉا تثمر متأخرة
ني &لرسولصلى هللا عليه وسلم يف .املؤسسات احلكومية أو اخلاصة ومتأسِّ

وال شك أن هذه .ومعاطاة كل ما يصلح دينكم ودنياكم. كل األحوال
النصائح الصائبة لتعترب سعيا حممودا من الشاعر يف وضع أساس متني 

نفوس الشباب خاصة لغرس املبادئ السامية، واألخالق الطيبة يف 
  .األمر الذي يضمن إجياد شعب طيب، وجمتمع راقٍ . والناس عامة

  :االعتماد على النفس )٧(
  :٤٢أبو بكر أََلِيب  يقول الدكتور عيسى

  ــــــِس وال تـَْعَتِمْد على األجداد*  فَاْعَتِمْد طالَب املعايل على النـَّْفـــ  
  يـَْعِرُف السرَّ يف ُعَال اَألْجمَادِ *    ِإنَّ ذِْكَر اجلُُدوِد غايُة َمْن ال
  وَكُِّل األوالدـــــــــــــَوابـَْتِعْد عن تَ *    نٍ فَاْلَتُكْن عامــًال بغري ُمِعيــــــــــــ

  دادـــــــــَوى فال ِمنًَّة من األض*    فإذا ما بلغَت غايَتك الُقْصـــ
ــ   َدادِ ـــَجنَاٍح، أساُس ُكلِّ سَ ـــُل *    واعتماُد الفىت على نفسه َأْصـ



  

  
 

٤٤ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  ـــــــــــَق حقيــــرًا أمـاَم كـلِّ الِعبَـاد*    َمـْن يـَُعـْل دائما على غريه يـَْبــــ
عندما يتأمل القارئ األبيات السابقة يدرك أÉا تتعرض ألهم قضية 

ألنه رغم ما يف هذه . االعتماد على النفس: اجتماعية يف نيجري(، وهي
لكرمية من الفضائل املمثلة يف صون شرف املرء، وضمان األمن اخلصلة ا

واالستقرار يف اBتمع، واحلِفاظ على جهد األسالف، والبناء على 
جمدهم وغري ذلك مما يعتين Pا كل لبيب؛ فإن طائفة من الشباب يؤثرون 

بل وبعضهم يفضلون . االتكال على اآل&ءواملرشدين بدال من أنفسهم
طاة املكدرات أوالسرقةأوقطع الطريق أواخلطف أوغريها التساؤل،أومعا

وكل هذا ليعترب من أهم اآلفات . من االنشغال Äنواع الكسب الشرعية
االجتماعية اليت يعانيها الشعب النيجريي املسلم خصوصا مشال نيجري( 

  .يف هذه األ(م
اليت كانت على عاتقه كأديب من  ةومن هنا أحّس الشاعر &ملسؤولي

ري شعره للغاية النفعّية، والسعي وراء إصالح اBتمعفبدأ أبياته تسخ
بنصيحة كل من يتطلع إىل املعايل &العتماد على نفسه ال على 

ويوبخ من يطلبها &لتوسل بذكر أمسائهم لكون ذلك غري . أجداده
ألنه لوال ما بذله هؤالء األجداد من جهد حممود ملا ¸لوا املعايل . جمدي

ويوصيه &النشغال &لعمل، والشعور بعدم وجود املعني، . Pا اليت يفتخر
وعدم االتكال على اآل&ء كما كان يفعله األوالد، أل¸لتَّكالن عليهم 
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وإذا حقق أهدافه من املعايل فال يفخر . جيلب له احلقارة عند الناس
  .على غريه وإمنا يشكر هللا على ما فضله به دون سائر عباده

  اخلامتة
ذا املقال دراسة القيم األخالقية يف الشعر العريب النيجريي يف حاول ه

أطواره املختلفة الكتشاف ما حيتفل به من تلك القيم، ومعرفة عناصرها 
املختلفة، ومصادرها املتعددة، واجتاهات أصحاPا الفنية، ومدى إسهاماÏم 
يف غرس األخالق احلميدة، وÏذيب النفس البشري، وبناء صرح العّز 

وتعّرضالبحث يف البداية ملفهوم القيم األخالقية لغة . اBد للمجتمعو 
انتقل بعده إىل دراسة النصوص املختارة من أشعار ستة شعراء . واصطالحا

الشيخ عبد هللا بن فودي، والشيخ حيي بن دمحم النّفاخ، والشيخ ¸صر : وهم
، والدكتور كونتغورا، والقاضي عمر إبراهيم، والشيخ إبراهيم عبد هللا الكربي

واكتمل البحث بعرض اخلامتة اليت احتوت على . أبو بكرأليبعيسى 
  .خالصة البحث والنتائج العلمية اليت توصل إليها

  :من النتائج العلمية اليت توصل إليها البحث ما يلي
o  أثبت البحث أن األدب العريب النيجريي مليء &لقيم

وأÉا كلها ...مية والسياسيةاألخالقيةالروحية واالجتماعية، والعل
منحدرة من املصادر الشرعية، وموافقة للتعاليم الدينية 

 .الصحيحة
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o  وحقق البحث أن القيم األخالقية الواردة يف الشعر العريب
النيجريي تسهم يف غرس األخالق النبيلة يف نفوس الشعب، 

 .وتطهريه عن الرذائل مما يربهن على آªرهااإلجيابية القيمة

o أن مهمة األديب مل تقتصر يف قصد الصياغة الفنية  وأثبت
أن يهدف إىل الغاية - جبانب ذلك -الشيقة فحسب، وإمنا

النفعّية املمثلة يف إصالح اBتمع، وغرس األخالق الفاضلة يف 
 .نفوس شعبه، وÏذيب سلوكه

o  وحقق أن كثريا من الشعراء يف نيجري( يهدفون إىل الغاية النفعّية
فنية حبيث يتجهون إىل اجتاه الفن للمجتمع رغم ما يف أعماهلم ال

 .يالحظ يف أشعارهم من اعتناء كبري &لصياغة

o  مصطلحان متقار&ن من " األخالق"و" الِقَيم"وأثبت أن كلميت
حيث املعىن إلفادÏما اخلضوع ألمور أو أعمال حتسنها الشريعة 

 .أو العادة واالمتناع عما كان قبيحا لديهما

   :راجعاهلوامش وامل

  .١٨: ق، اآلية: سورة -١
جملة ): ٢٠١٥(نيجري(، -وطَ غَ قسم اللغة العربية، جامعة والية بوثي  -٢

  . ١٠٦-٩٥: ، ص١: ، عدد١مج،اآلفاق،
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مكتبة /، مصر، مط٤/ط املعجم الوسيط،): ٢٠٠٤(جممع اللغة العربية،  -٣
): ٢٠٠٨(وعمر، خمتار أمحد وآخرون، . ٧٦٨: الشروق الدولية، ص

عالم الكتب، /، مصر، مط١/، ط١/مجمعجم اللغة العربية املعاصرة، 
  . ١٨٧٨: ص

القيادة األخالقية من منظور ): ه١٤٣٦(الكبّري، أمحد بن عبد هللا،  -٤
  .  ٥٣: األلوكة، ص/، مط١/طدراسة نظرية تطبيقية، : إسالمي

: صاملرجعان السابقان،  عمر، خمتار أمحد وآخرون،و  جممع اللغة العربية -٥
  . ٦٨٨و ٢٥٢

: ، نقال عن٥٥: صاملرجع السابق نفسه، الكبّري، أمحد بن عبد هللا،  -٦
، جدة، ٣/طالوجيز يف أخالقية العمل، ): ٢٠١٢(األشعري أمحد، 

  . ٢١: خوارزم العنلية، ص/مط
  .٥٦: ص املرجع السابق،الكبّري، أمحد بن عبد هللا،  -٧
  .٥٦: صاملرجع السابق،  -٨
تزيني الورقات جبمع مايل من األبيات، : )ت.د(فودي، عبد هللا بن دمحم،  -٩

  .٥١: ، ص)دون ذكر املطبعة ومكان الطبع(
. مظلم: دجدج. أزال: أزاح. يعين به الشيخ عثمان بن فودي:عثمان - ١٠

، وابن ٤٠٦: ، ص)زاح: (مادةاملرجع السابق، معجم اللغة العربية، 
مراجعة /، ط٣/مج لسان العرب،): ٢٠٠٣(منظور، دمحم بن مكرم، 

  . ٢٩٩: دار احلديث، ص/القاهرة، مط): دجج: (حة، مادةومصح
: ابن منظور، دمحم بن مكرم. كثري الكالم والفخر مبا ليس عنده: فيفج - ١١

  . ٢٧: ، ص)فجج: (، مادة٧/مجاملرجع السابق نفسه، 
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اليسوع، . بناء مرتفع على شكل مستدير أو مربّع ويكون منفردا: األبرج - ١٢
، )برج: (مادة املنجديف اللغة واألعالم،): ٢٠٠٦(األب لويس معلوف، 

  .٣١: دار الشروق، ص/لبنان، مط-، بريوت ٢٨/ط
جممع . من Pج، َحُسن وَنُضر: املبهج. يعين به بالد هوسا: بالد السودان - ١٣

  .٧٣: ، ص)Pج: (مادة املرجع السابق،: اللغة العريب
استد : ذكى. ارمن اجلمرة، القطعة امللتهبة من الن: َمجْرا. أطفأÏا: أمخدÏا - ١٤

تلهب : ¬جج. إذا اشتد هلبها واشتعلت" ذكىت النار: "واشتعل، يقال
، )أجّ (و ) ذكى(و) اجلمرة(و ) مخَِد: مواداملرجع السابق نفسه، . وتّقد
  .٦و  ٣١٤، و ١٣٤، و ٢٥٥: ص

عمر، . من دعج، اشتّد سواد العني مع اتساعها واشتداد بياضها: األدعج - ١٥
، ١/ط،١/مجمعجم اللغة العربية املعاصرة، ): ٢٠٠٨(،خمتار أمحد وآخرون

  .٧٤٦: عالم الكتب، ص/، القاهرة، مط)دعج: (مادة
  . ٣٣: فصلت، اآلية: سورة - ١٦
ر(ض الصاحلني من كالم سيد ): ١٩٨٠(النووي، حيي بن شرف،  - ١٧

: ، املكتبة الشاملة، ص٣/متون احلديث، اإلصدار: ، قسم١/ج املرسلني،
١٤١ .  

مكتبة ديوان فضل هللا غري متناه، ):١٩٩٥(عبد هللا،  كونتغورا، إبراهيم بن - ١٨
  . ١٢: ، ص)خمط(الباحث اخلاصة، 

من : تعج. من الدَّْجلَة، السَّْري كله: ادجل. من الرواح، السَّْري &لعشي: رُحْ  - ١٩
املرجع السابق، ابن منظور، ): ٢٠٠٣(ابن منظور، . الَعَوج، االنعطاف
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، القاهرة، دار احلديث، )جعو (و) دجل(و) روح: (، مواد٦و ٣و ٤/جم
  . ٥٠١و ٣٩٢و ٢٩١: ص

املرجع . الضيق، ويقع على اإلمث واحلرام: احلرج. مجع ترح، احلزن: األتراح - ٢٠
  .٣٨٠و ٦٠١: ، ص)حرج(و) ترح: (،ماد�٢و ١/مج السابق نفسه،

  .١٣٠: ، ص٩/مجاملرجع السابق، . اجلوع: مهج - ٢١
  .٢٨: الكهف، اآلية: سورة - ٢٢
  .٥١٨: صرجع السبق، املالنووي، حيي بن شرف،  - ٢٣
  . ٢٦- ٢٥: صاملرجع السابق، كونتغورا، إبراهيم بن عبد هللا،  - ٢٤
من النَّْكس، يف األشياء معىن يرجع إىل : املَنكِّس. الرديءالثقيل : الوخيم - ٢٥

املرجع ابن منظور، . قلب الشيء ورّده وجعل أعاله أسفله ومقدمه مؤخره
  .٦٩٦و ٢٤٨: ، ص)نكس(و) وخم: (، ماد�٨و ٩/مجالسابق، 

، )دسناحل: (مادةاملرجع السابق، جممع الغة العربية، . ظُْلمة: سدِ نْ حِ  - ٢٦
  .٢٠٢:ص

  .٦٧: املائدة، اآلية: سورة - ٢٧
: ، قسم٢/جسنن أيب داود، ): ت.د(أبو داود، سليمان بن األشعث،  - ٢٨

  . ٣٤٥: ، املكتبة الشاملة، ص٣/:متون احلديث، اإلصدار
الطار يف حلقات األذكار يف الصباح نغمات ): ٢٠١٠(كرب، دمحم الناصر،  - ٢٩

 ،َال بَ مكتبة القاضي شريف / جري(، مطين- كنو واملساء واألسحار،
  . ٢٦٠- ٢٦٩:ص

ولعل املراد هنا . حمبة احلق واالنقياد إليه: اهلوى. اللؤلؤة العظيمة الكبرية: درة - ٣٠
مجع األصل، وهو األساس الذي يقوم عليه : األصول. الطريقة القادرية
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ورمبا . أي الفرع ،مجع الفصل: الفصول. ملنشأ الذي ينبت منهالشيء، وا
هنا الشيوخ القادريون الذين ظهروا يف بالد هوسا قبل ) األصول(املراد بـ

 .الشيوخ القادريون الذين ظهروا فيها بعد الشاعر) الفصول(املمدوح، وبـ
: ، ص)فصل(و ) درّ (و ) أصل: (مواداملرجع السابق، جممع اللغة العربية، 

كّشاف اصطالحات ): ١٩٩٦(التهاوين، دمحم علي، . ٦٩١و ٢٧٩و. ٢٠
، حرف ٢/، ج١/دحروج، رفيق العجم علي، ط): حتق(الفنون والعلوم، 

  .١٧٤٥: ص، مكتبة لبنان): نشر(، لبنان، )اهلوى: (، مادة)اهلاء(
ون فحذفتا أصلها يكون &لواو والن: يك. أشرقت وأ¸رت: ضاءت - ٣١

مصباح كالكوكب يف وسطه فتيل، ميأل &ملاء : قنديل. الستقامة الوزن
و ) ضاء: (ماد�املرجع السابق،  :جممع اللغة العربية. والزيت ويشعل

  .٧٦٢و ٥٤٦: ، ص)قندل(
: يروي. جبمهورية نيجري أَريـْوَ  نـَُهْري قرب مزار الشيخ جربيل يف قرية: َمجِ  - ٣٢

يف ماء احمليط تتأثر &جتاهات الريح، وتنقل حركة سطحية : تّيار. يستقي
: ماد�، نفسه املرجع السابق.املياه الدافئة إىل املناطق الباردة أو العكس
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بريوت  نيل البغيا من انتاجات الشيخ حيي،): ت.د(النفَّاخ، حيي بن دمحم،  - ٣٣

  .٣٧- ٣٦: دار الفكر، ص/لبنان، مط- 
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Abstract 

The title of this study is Farewell Scene in Modern Arabic Poetry 

between Authenticity and Renovation. It aims to feature out this 

humanitarian side, and establishes for it to become a poetic 

meaning added to the topics of the Arabic poetry and its meanings, 

as well as reconsidering the meanings of the Arabic poetry from a 

contemporary perspective that is inseparable from its traditional 

context. Yet, the plan of this study comes in an introduction, three 

chapters and a conclusion. The researcher uses the descriptive 

analytical approach. Whereas the subject of the study is more 

closely related to the personal side, the researcher uses the 

psychoanalysis method in as much as it becomes compatible with 

the text so that it does not go beyond its literary framework. In the 

conclusion, the researcher highlighted that the farewell scene has 

evolved according to the developments experienced by Arab 

people in every epoch, and the farewell scene has a psychological 

image that has a severe impress on both parties. That can be found 

in sadness, anxiety, fear, confusion and pessimism at the moment 

of the farewell. etc 
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  املقدمة
احلمد ô رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله 

  .وصحبه أمجعني
  :بعدأما 

مشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث ما (فموضوع هذا البحث 
، والوداع من أشد فنون األدب ¬ثريًا على فطرة )بني األصالة والتجديد

اإلنسان، فهو مرتبط &حلل والرتحال عند العرب، وال ينتج إال من 
عاطفة جياشة صادقة وانفعال قوي، والشاعر يف تصويره ملشهد الوداع 

ياله اخلصيب، وألفاظه وعباراته ¬يت مطابقة ملقتضى حاله يطلق خ
وتناولنا ملشهد الوداع يف هذا البحث اقتصر على . مشتدة بشدته

اجلانب املكاين واالجتماعي، وأما وداع األموات فلم نتعرض له، ألنه 
  .يدخل يف &ب الرªء

  :مشكلة البحث
للرتاث العريب بعد اطالعنا على ما توفر لدينا من مصادر ومراجع  

النقدي، توصلنا إىل أن النقاد الُقَداَمى مل يهتموا مبعىن الوداع ومشاهده 
قدر اهتمامهم &ألغراض التقليدية، كاملدح والرªء واهلجاء والغزل، وغري 
ذلك، وقلَّما أولوه عنايًة، ومشهد الوداع يعرب عن موقف وجداين صادق 

  .جاءت مشكلة هذا البحث ومن هنا. ينبع من جتربة الشاعر الذاتية
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  :تتمثَّل أسئلة البحث يف اآليت: أسئلة البحث
 ما املقصود مبشهد الوداع لغًة واصطالحاً؟ -
 أين مشهد الوداع يف الرتاث الشعري العريب؟ -
وهل أفرد شعراء العصر احلديث قصائد كاملة تتحدث عن  -

 مشهد الوداع، أم أنه أتى عرضاً يف قصائدهم؟
يف الشعر العريب احلديث من املعاين املستقلة، هل يُعدُّ الوداع  -

 اليت جيب أن تضاف إىل أبواب الشعر؟
  :أهداف البحث

يهدف هذا البحث إىل إبراز مشاهد الوداع يف الشعر العريب، 
والتأصيل ملعىن الوداع يف النقد العريب قدميًا وحديثاً، والتأسيس له 

  .ليُـَضاف إىل أبواب الشعر ومعانيه
  :لسابقةالدراسات ا

مل جند دراسة مستقلة أو كتاً& ـ وفق سعيينا ـ تناول مشهد الوداع يف 
) اعتالل القلوب(الشعر العريب احلديث، غري أن هناك كتاً& عنوانه 

م، تناول فيه ٢٠٠٣للخرائطي، صدر عن دار الفكر اللبناين عام 
فيه ، واكتفى "اجلزع ورقة الشكوى لفرقة األحباب"املؤلف &ً& عنوانه 

بعرض النماذج الشعرية لشعراء عصره، ومل يتطرَّق ملشهد الوداع بشكل 
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مباشر يف شعر كل العصور املختلفة، ومل يتناوله من جانب نقدي ليبني 
&إلضافة إىل رسالتنا العلمية لنيل الدكتوراه . مكانته يف أبواب الشعر

 الشعر االغرتاب واحلنني يف(بكلية اآلداب جامعة اخلرطوم، وهي بعنوان
، واليت كان فيها مشهد الوداع يف شعر املهجريني )م٢٠١٠املهجري 

مدخًال وبدايًة لشعر االغرتاب، ومل يتجاوز تناولنا للمشهد ثالث 
صفحات، أش̧ر فيها إىل عراقة املشهد وعرضنا مناذج من شعر 
املهجريني، إال أننا يف حبثنا هذا حاولنا تغطية كل اجلوانب املوضوعية 

  .دية اليت أغفلناها يف تناولنا ملشهد الوداع يف الشعر العريب احلديثوالنق
تسليط الضوء على مشهد الوداع من خالل : حدود البحث

م &لنماذج الشعرية اتز لالمع االنصوص الشعرية يف العصر احلديث، 
لألعالم من شعراء مدرسة اإلحياء والبعث ومدرسة الديوان ومجاعة 

  .وشعراء التفعيلةأبولو وشعراء املهجر 
اقتضت طبيعة البحث أن نتَّبع املنهج الوصفي : منهج البحث

التحليلي، لنصل إىل نتائج علمية مقنعة نسبيًا من خالل حتليلنا لنماذج 
  .من الشواهد الشعرية يف العصر احلديث

أما خطة هذه الدراسة فجاءت يف مقدمة وثالثة  :خطة البحث
مشهد الوداع : (بحث األول هلذا البحثمباحث وخامتة، وتناولنا يف امل

مشهد : (وجاء املبحث الثاين هلذه الدراسة بعنوان). لغًة واصطالحاً 
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، وقدَّمنا له بنماذج من مشاهد الوداع )الوداع يف الشعر العريب احلديث
يف الشعر العريب يف العصور األوىل، مث رك̧ز على عرض مناذج ملشهد 

  .عصر احلديثالوداع من الشعر العريب يف ال
مشهد الوداع يف النقد األديب عند : (وكان املبحث الثالث بعنوان

وأعقبنا هذه املباحث الثالثة خبامتة استعرضنا فيها خطة الدراسة ).العرب
استعراضًا مبسطاً، مث خلصنا فيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من 

  . نتائج، وأردفنا ذلك بقائمة للمصادر واملراجع

  مشهد الوداع لغًة واصطالحاً : ولاملبحث األ
حضره وكان متواجداً : ، وشهد اBلس"َشِهدَ "لغًة من " املشهد"
ْشَهُد يعين)٢(، وَشِهَدُه أي حضره)١(فيه

َ
اBمع من الناس، حمضر : ، وامل

، مكان )٤(، احلضور، ما ُيَشاَهُد، اBتمع من الناس، الضريح)٣(الناس
ْشَهدُ )٥(استشهاد الشهيد

َ
. )٦(أيضًا مبعىن اسم مكان، منظر، مرأى ، وامل

  .)٨(واجلمع َمَشاِهدُ . )٧(احملضر: وعند رجب عبد اجلواد املشهد يعين
ْشَهَدةُ "و

َ
َشاِهدُ "، و)٩(حمضر الناس: تعين" امل

ُ
: اسم فاعل مبعىن" امل

ظراً، و َشاَهدُ "املتفرِّج، و: التلفزة" ُمَشاِهدُ "الناظر، أي كان حاضراً ̧و
ُ
" امل

، وهو ما يـَُرى من بعيد"َشاَهدَ "عول من اسم مف
َشاَهَدةُ "، و)١٠(

ُ
تعين " امل

أي حمضور حيضره أهل السماء واألرض، ": يوم مشهود"، و)١١(املعاينة
يف " مشهود"، وكلمة )١٢(ومثله صالة الفجر ويوم القيامة ويوم اجلمعة
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يوم : يوم القيامة، وقال الفراء: ﴿وشاهد ومشهود﴾ تعين )١٣(:قوله تعاىل
ْشُهودُ "، و)١٤(اجلمعة ويوم عرفة

َ
يوم جيتمع : عند أمحد خمتار هو" اليوم امل

  .)١٥(فيه الناس ألمر ذي شأن يستحق الذكر
، "ودَّع يودِّع توديعاً، فهو مودِّع واملفعول مودَّع"لغًة فمن " الوداع"أما 

شيـََّعُه عند سفره متمنيًا له الدَِّعة والسالمة، وَودََّع : فودََّع فالٌن فال¸
شيـَُّعوُه حمُِبَِّني : ، وَودََّع الناُس املسافرَ )١٦(فارقهم حمييًا هلم: املسافُر الناسَ 

عند " التـَّْوِديعُ "َودََّع بعُضهم بعضا، و": تـََودََّع القوُم وتـََواَدُعوا"، و)١٧(له
والتـَّْوِديُع، وإن كان أصله : وقال األزهريالرحيل، ويكون للحي وامليت، 

ختليَف املسافِر أهَله وَذِويه َواِدِعَني، فإن العرب تضعه موضع التحية 
والسالم؛ ألنه إذا خلََّف دعا هلم &لسالمة والبقاء، ودعوا مبثل ذلك، 

  .)١٨(وتـُُودَِّع منهم أي سلََّم عليهم للتـَّْوِديعِ 
ُساِفرِ )١٩(التـَّْرك: تعين" الَوَداع"وكلمة 

ُ
، وعند جربان سعود )٢٠(، َتْشييع امل

َفارَقَة: تعين
ُ
، وأضاف أمحد خمتار عمر معىن آخر وهو تبادل )٢١(التـَّْرك وامل

األشخاص عبارات السالم يف طريق االفرتاق إىل وقت قد يكون طويالً، 
ند وهي عبارة جماملة تقال عند تشييع املسافرين أو ع": وداعاً :"ويقولون

  .)٢٣(الفراق: عند حنا نصر احليتِّ يعين"الوداع"، و)٢٢(افرتاق األشخاص
وهي موضع " ثنيَّة الوداع"ومن املعاين اليت ارتبطت بكلمة الوداع 

&ملدينة املنورة ألن َمن سافر إىل مكة املكرمة كان يودّع مثَّة، ويشّيع 
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" الوداع حجة"ومن املعاين اليت أضيفت لكلمة الوداع جند. )٢٤(إليها
وإىل غري ذلك )٢٦("حفل الوداع"و" نظرة الوداع"، و)٢٥("خطبة الوداع"و

  .من املعاين
فلم جنده معرَّفًا فيما توفر لدينا من " مشهد الوداع"أما مصطلح 

مصادر ومراجع Pذا املسمَّى املركب، فحاولنا ومن خالل معىن كلمة 
لعلَّه يكون  يف اللغة أن نستخلص مفهوماً " الوداع"وكلمة " مشهد"

هو الصورة " مشهد الوداع"أقرب إىل املفهوم الذي خيدم البحث، و
املنظورة احملضورة والصورة النفسية لِلَّحظة اليت يـَُودُِّع فيها املرُء املكاَن 

  .الذي ارتبط به وأهله وأصحابه وحمبوبته وغريهم
ق وملشهد الوداع دالالته وآªره، ولعاطفته النصيب األكرب من الصد

واقعيًا وفنياً، ففيها ال يرجو املبدع من املخاطب شيئاَ؛ ألنه مل يـَُعد ميلك 
القدرة على مكافأته، ومىت غابت الدوافع املادية إلبداع النصوص 

والشعراء على مرِّ . حضرت الدالالت الصادقة، وجتلَّت العاطفة اجلياشة
ثرة، حرَّكت العصور قد صوروا لنا هذا املشهد يف لوحات فنية رائعة ومؤ 

  .، وتركت أثراً قو(ً يف نفوسهممشاعر املتلقني
  :مشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث: املبحث الثاين

أما مشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث، فهو ليس جبديد، واملتتبع 
لألدب العريب يف عصوره األوىل، جيد فيه فرائد شعرية، تنفرد عن غريها 
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ويف هذا . وبالغة املعىن، ودقة التصوير، وجالل املوقفبفصاحة اللفظ، 
السياق، وحىتَّ ¬خذ الدراسة طابعها املوضوعي، كان لزامًا علينا أن 
نسلط الضوء على مناذج شعرية ملشهد الوداع يف العصور األوىل قبل أن 

  .نشرع بتقدميها يف العصر احلديث
ثًا عن املاء وحياة العرب يف اجلاهلية فرضت عليهم الرتحال حب

والكال، وما األطالل والرسوم واملطي واألظعان والركاب والرحال واهلودج 
ووصف الرحالت يف أشعارهم إال شاهد على تعلقهم &ملكان واإلنسان 
يف حلهم وترحاهلم، وشاع̧ر عنرتة العبسي ويف قصيدته اليت قاهلا عند 

ارب منه يعدو خروجه لقتال العجم، يتذكر يوم وداعه لعبلة وفؤاده ه
  :)٢٧(وراءها مسرعا، يقول

َلَة ِمينِّ َهاِرٌب يـََتَمعَّجُ *    َكَأنَّ فـَُؤاِدي يـَْوَم ُقْمُت ُمَودِّعا   ُعبَـيـْ
ووداع عبلة لعنرتة حني يتذكره وهو خارج لفك أسر ولديه غصوب 

  :)٢٨(وميسرة، يذوب ح̧ز ولوعة، ويصور ذلك املشهد يف قصيدته قائالً 
َلَة يـَْوَم  َجـــــــاَءْت    ِلَوَداِعي َواهلَمُّ  َوالَوْجــــُد  َ&دِ َوَتذَكَّْرُت عَ    بـْ

  َوهَي ُتْذرِي ِمن ِخيَفِة  البـُْعِد    َدْمعاً  ُمْستهالً بَِلْوَعٍة َوُسَهادِ 
ْمِع ّعْنِك فـََقْلِيب   َذاَب ُحْز¸ً َوَلْوَعِيت ِيف ازِدَ(دِ    قـُْلُت ُكفِّي الدَّ

، طبيعة )صدر اإلسالم والعصر األموي(مي ويف العصر اإلسال
العيش ال ختتلف كثريًا عن اجلاهليني، ويف العصر األموي زادت 
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الفتوحات من تنقلهم وترحاهلم، فلذلك جند أن الفراق مفروض عليهم، 
وهو صعب دونه املوت، فهم يذرفون الدمع السخي عند الوداع، يقول 

  :)٢٩(قيس لبىن
  َكائِنُ  حَذاَر الَّذي لَمَّا يَُكْن َوهوَ    َعْيِين ِمَن الُبَكا ْفٍن َدْمعَ مُ ـَوِإِينّ ل
َلةٍ : َوقَاُلوا   ِفرَاُق َحِبيٍب ملَْ َيِنبْ َوهَو َ&ِئنُ     َغداً َأْو بـَْعَد َذاَك بَِليـْ

  بَكَفيَك ِإالَّ أَنَّ َما َحاَن َحائِنُ     َوَما ُكْنُت أَْخَشى أَْن َتُكوَن َمنِيَِّيت 
الرضي بعد ز(رته املدينة املنورة يقف طويًال على راحلته والشريف 

مودعاً آªرها وساكنيها، حىت همَّ الركب بعذله، وتلفتت عيناه وهو يغادرها 
ً على فراقها، يقول   :)٣٠(إىل أن تلفت القلب بعد اختفاء معاملها ح̧ز

  بُ ــــــى نـَْهـــــــُهلا بَِيِد الِبلَ َوطُلُـو    مُ ــــــــى ِدَ(رِهـــــَمَرْرُت َعلَ  دْ ــــــَوَلَقـ
  بُ ــــــــِنْضِوي َوجلََّ ِبَعذِيل الرَّكْ    فـََوقـَْفُت حىتَّ َضجَّ ِمْن  لََغبٍ 

  َعينِّ الطـُُّلوُل تـََلفََّت الَقْلب   تْ ــــــَوتـََلفََّتْت َعيِين َفُمـْذ  َخِفيَ 
&لرخاء ومبا أن العصر العباسي ميتاز عن غريه من العصور 

واالستقرار، إال أنه ال خيلو من حياة البادية، ومن الغارات وبعض 
الفتوحات واألسفار، فنجد أ& فراس احلمداين يشبه حلظة الوداع Äُُفول 
ثته عيوÉا ولوَّحت له  البدور، فبكته احملبوبة املودِّعة بدموعها وحدَّ

  :)٣١(Äصابعها
  فَِإنَّ ُحنُوِسي ِ&لِفرَاِق َطَواِلعُ    ةً ـــــــــــيَّ َوِإْن أَفـََلْت تِْلَك الُبُدوُر َعشِ 
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َنا َأْعُنيٌ َوَأَصاِبعُ َأش   ةً ـــــــــــــــــــَوَداِع َغِديَّ ــــــا لِلْ ـــــــــــــا َوقـَْفنَ ـــَومل   اَرْت إِلَيـْ
    )٣٢(ارِعُ ــــــــــــالـنََّقا وَاألَجَ َوَما َضمَّهُ ِمنَّا    أَتـَْنَسي الَعْهَد ِ&جلِزِْع وَاللَِّوى: َوقَاَلتْ 

  )٣٣(بِّ قـَوَاِطعُ ِشَفاٌر َعَلى قـَْلِب احملِ    اـــــــــــــــوَأَْجَرْت ُدُموعاً ِمْن ُجُفوِن ِحلَاِظهَ 
ويف العصر األندلسي ودَّع العرب الشرق من أجل الفتوحات، وودعوا 

املعاين اليت األندلس عندما ضعف واÉار ملكهم، فالوداع عندهم من 
نظموا فيها شعرًا يعرب عن عواطفهم ووجداÉم، ففي األندلس يتشّوق 
عبد الرمحن الداخل إىل معاهد الشام، وهو يودِّع الركب املتجه إليها 

  :)٣٤(حممالً إ(ه سالمه ألهله وأحبائه، يقول
  َالَم لِبَـْعِضيــــــبـَْعِضي السَّ اْقِر ِمْن    يــــــــــُم أَْرضِ ــــَيمِّ ا الرَّْكُب املــأَيـُّهَ 

ـــــــــــــــــــــــــــَوفُ    ِإنَّ ِجْسِمي َكَما َعِلْمَت Äَِْرضٍ  ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــؤَاِدي َوَمالِِكيـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــِه بِ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ   أَْرضِ ـــــــ
نَـنَ ُقدَِّر  نَ ـــــالبَـْنيُ بـَيـْ تَـَرقـْ   َفَطَوى البَـْنيُ َعْن ُجُفوِين غْمِضي   اــــــــــا فَافـْ

نَ    يـْوَف يـَْقضفـََعَسى ِ&ْجِتَماِعَنا سَ    اـــــــــــــَوَقَضـى هللاُ ِ&لفرَاِق َعَليـْ
ومشهد الوداع يف الشعر العريب يف عصر الدول املتتابعة، له مكانته 

الربعي اليماين هيَّج رَْكُب احلجيج فؤاَده شوقًا إىل أرض عند الشعراء، ف
احلجاز، فها هو يودِّعهم وحيملهم سالمه وحتياته إىل أهل احلجاز وإىل 

  :)٣٥(قرب النيب دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فيصور ذلك املشهد قائالً 
  ـِل فُـَؤاِديـــــــــالرَِّحي َهيَّْجُتُموا يـَْومَ    اِديـــــَ( رَاِحِلَني إِلَـى ِمنـًى ِبِقيَـ 

  اِديـــــــــالشَّْوُق أَقـَْلِقِين َوَصْوُت احلَـ   ـيــِـــــــ ِسْرُمت َوَساَر َدلِيُلُكم َ( َوْحَشت
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  ْنَحنَـى َوالـَواِديا َساِكِنَني املـــــــــيَ    احَرْمُتُموا َجْفِين املَناَم بِبـُْعدُِكـم
  ِمينِّ السََّالَم أَُهْيـَل َذاَك الـَواِدي   واـــــَساِلِميـَن فـَبَـلِّغُـفَِإَذا َوَصْلتُـم 

وال شك أن النماذج الشعرية السابقة، تؤكد أن حلظة الوداع كانت 
احملرك لوجدان الشعراء يف كل العصور السابقة، فقد نظموا الشعر يف 

ا عليه من إال أننا نالحظ ـــ من خالل ما اطلعن. وداع املكان واإلنسان
شعر هلذه العصور السابقة للعصر احلديث ـــ أن مشهد الوداع يف 
درًا ما  شعرهم، ¯يت يف أغلب قصائدهم عرضًا ويف أبيات حمدودة، ̧و

  .¯يت يف قصيدة كاملة حتمل معىن الوداع
والبد أن نشري ـــ هنا ــــ إىل أننا مل نقتف أثر كل الشعراء ويف كل 

ا مجعنا كل مشاهد الوداع يف شعرهم، وإمنا اكتفينا العصور، وندَّعي Äنن
بنماذج لألعالم من الشعراء يف كل عصر؛ بقصد التأصيل ملشهد الوداع 
يف الرتاث الشعري العريب، والتأكيد على أنه من املعاين اليت تطرَّق إليها 

  .الشعراء سواء أكان ذلك عرضاً أو يف قصيدة كاملة
فنقصد به  -عصر دراستنا ملشهد الوداع  -أما العصر احلديث 

العصر الذي بدأ بقيام دولة دمحم علي &شا يف مصر، مث بداية التأثر 
&لتيارات الثقافية واألدبية الغربية احلديثة، وظهور املدارس األدبية العربية 

مدرسة اإلحياء والبعث ومجاعة الديوان ومجاعة أبولو ومدرسة : احلديثة
  .فعيلةاملهجر وشعر الت
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أما يف تناولنا ملشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث، فسنعرض 
أشعار األعالم من شعراء املدارس األدبية يف العصر احلديث، ألÉا  

  .كانت متثِّل التيارات األدبية والنقدية والثقافية يف الوطن العريب
ومدرسة اإلحياء والبعث تعدُّ من املدارس الكالسيكية احملافظة يف 

لوطن العريب، وتتخذ الرتاث األديب يف الشعر العريب منوذجًا تقتدي به، ا
يف "ولرائدها حممود سامي البارودي قصيدة امسها . وتسري على Éجه

؛ إذ خيشى فيها فراق األحبة، فيهزه رغم قوته، ويشعره &ألمل، "الوداع
  :)٣٦(وجيعله ساهياً شارد الذهن، يقول فيها

تُه Éــــــــــــــــــــــباً مشاعاــــــــفرق   ــــــــــــو األيبُّ دهــــــْتهُ ي وهـــــــــــإن قلب   ٌة صريَّ
ْمــــال ترى غَري واقٍف يسف   ـَع وساٍه ال يستطيع زمــــــــــــــاعا   ُح الدَّ

  ـتماعااج من حبيٍب أجدَّ فيه   ٌة قــــــــــــــرَّبْت بــــــــــــعاداً وبنيٌ ـــــــــــوصل
ــفارقوين أمسيُت أرج   كنُت أخشى الوداع حىتَّ إذا ما ــو الوداعــ   اـ

وعربات عني البارودي موضع سؤال حملبوبته ليلى عند وداعها، 
فيجيبها بوفائه هلا، وصربه على أمل فراقها، وتعلُّقه Äمل لقياها، ما بقي 

  :)٣٧(عائشاً يف احلياة، فيقول
  يرِثي    ملــــــا ألقـــــاُه من أمل الفراِق؟ ما لقلبــــك ليس! أليلى

  ي؟     ولوال احلب مل جتِر املآقيــتلوميين على عربات عين
  واك &قيفِنيُت صبابًة وهـــــ أّينِ    َومن َعَجـِب اهلَوى ( ليلُ 
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  وما إن عشُت بعد البني إال     ملا أرجوه من َوْشِك التالقي
للرقاد، وكأن سيف الدهر مسلط على  ويوم الوداع فقد للرشاد ومنع

شاع̧ر إمساعيل صربي، إال أنه يعلن حتديه بصدق حبه ووفائه، وما 
  :)٣٨(تضمره القلوب ال يعلمه إال هللا، يقول

  ت رشــادي   ومنعت عن عيين طيب رقاديــــيوم الوداع لقد أضع
  فــــــــــــــؤاديي   وتركتها تكوي صميم ـــــأشعلت ¸ر احلب بني جواحن
  ي ومــــراديــــي غايتـــوسلبت من ى   ــــمكنّت من قلـــيب التأوه والضن

  اديــــــملا خضعُت حلكم سلطان اهلوى   سلمُت للصرب اجلميل قي
  :إىل أن يقول

  مايل أراك لغري ذنب شاهــــــــــــــراً   ( دهر سيف عداويت وعنادي  
   صادٌق   وهللا يعلـــــــــــــم ما ُيِكــــــــــــنُّ فؤاديمهما اعتديت فإن حيبِّ   

وألمحد شوقي وداع من نوع آخر، يف يوم رحيل اللورد كرومر، 
مندوب بريطانيا يف مصر، وهو من دعاة التغريب واالستعمار، والقضاء 

  :)٣٩(على مقومات العامل اإلسالمي واألمة العربية، يقول
  دت   فكأنك الداء الـــــــــــــــعياء رحيالـــــملا رحلت عن البالد تشهَّ 

  أدٌب لعمرك ال يصيب مثيال   ة ـــــــــــــأوسعتنا يوم الـــــــــــــــــوداع إهان
ويدخل مشهد الوداع يف العصر احلديث شعر املناسبات عند شعراء 

تفى به املدرسة الكالسيكية اجلديدة، فتـَُقام له االحتفاالت، فيكرَّم احمل
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ويتم توديعه بقصائد يعرب فيها عن مدى حزÉم لفراقه وفقدهم له، وتذكر 
ويتمثَّل ذلك يف االحتفال الذي أُِقيم لوداع أمني . فيها حماسنه وإجنازاته

واصف بك، مدير حمافظة القليوبية يف مصر، وقد ألقى الشاعر حافظ 
  :)٤٠(إبراهيم قصيدة يقول فيها

  قاميرغم شواغلي وسـفأجبُت    أةً ـــــفج ِعيُت إىل احتفالكإين دُ 
  ــــــاميمل يرَع القريُض ذمـــــــــــأديب و     فخانينودعوُت شعري ( أمني

  أملي بصفحك عن قصور كالمي   فأتيُت صفَر الكفِّ مل أملك سوى
  ـــــــــرامِ واإلكـــــــــــــــــــ يف حفلِة التوديع   يـــون هذا موقفوا خجليت أيكـــــ

  آ(ِت هذا املصـــــــــــــــلِح املِْقــــــــــــَدامِ    وأ¸ اخلليُق Äن أرتِّل للــــــــــــــــــورى
وقال حافظ إبراهيم مودِّعًا دمحم املويلحي يف االحتفال الذي أقيم 

  :)٤١(لتكرميه ووداعه، وهو ومسافر من &ريس إىل مصر
  خري َمن      تتلو بنو الشرق مقاماتها ـــ( كاتب الشرق وي

  سافر وعْد حيفظك ربُّ الورى     وابعث لنا عيسى ã(ته
ويف العراق يقف شاع̧ر معروف الرصايف يف الكرخ مودعًا أصحابه، 
فيبكي على فراقهم، ويقر Äنه جبان ال حيتمل الفراق على الرغم من 

  :)٤٢(شجاعته، فيقول 
  ا َكَرَبْت نـَْفِسي َتِطُري َشَعاَعاــــــــهلََ    ِيف الَكرِْخ َوقـَْفةً  َوقـَْفُت َغَداَة البَـْنيِ 

ِشتِّ ِذرَاَعا   يــــــــــأَُودُِّع َأْصَحاِيب َوُهْم ُحمْدُقوَن بِ 
ُ
  َوَقْد ِضْقُت ِ&لبَـْنيِ امل
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  اَعاـــُشعَ ِإَىل اجلَاِنِب الشَّْرِقي ِمْنُه    أَُودُِّعُهْم ِيف الَكرِْخ َوالطَّْرُف ُمْرِسلٌ 
  ا أَُمْيُم ُصَداَعاــــــــــــي يَ ـــــــــَكَأنَّ ِبرَْأسِ    رِقاً ــــــــــــــــَوأَْدَعُم رَْأِسي ِ&َألَصاِبِع ُمطْ 

  اَعاــــــــــا أَرَاَد َوبَ ـــَشَرى البَـْنيُ ِمينِّ مَ    وَُكْنُت َأُظنُّ البَـْنيَ َسْهالً َفُمْذ أََتى
يودِّع فيها احملبوبة " يوم الفراق"الزهاوي قصيدة عنواÉاوجلميل صدقي 

 ً الوطن والوطن احملبوبة العراق متجهًا حنو مصر، فيبكيها وتبكيه ح̧ز
  :)٤٣(على ما أملَّ Pما، وميجدها بكثرة عشاقها، فيقول

لَ    ِيف الِعَناقِ  فـََتَالَقْت ُدُموُعَنا   رَاقِ ــــــــــى ِلوشِك الفِ ـــــــــــَعانـََقْتِين لَيـْ
  َالِقيــــــــوِع تَ ـــــــَدَواٍع َولِلدُّمُ ـــــــلِ    اتٌ ــــــــــــــِه َشتَ ـــــِيف َأِصيٍل للشَّْمِل ِفيْ 

َباقِ    يــــُدُموعِ : َلْو َيِصحُّ التَّْشِبيُه قـَْلتُ    يـَتَـَباَدْرَن ِمْثُل َخْيِل السِّ
لَ  لَ    ىملَْ َأُكْن َقْد َعِشْقُت َوْحِدي لَيـْ   اقِ ــــــى َكِثريَُة الُعشَ ـــــــــــــِإنَّ لَيـْ

ويودِّع شاع̧ر اجلواهري ــ الذي ينتمي إىل نفس املدرسة ــ أحبابه 
  :)٤٤(امليممني بغداد &كياً، تسيل مدامعه متحسراً على فراقهم، يقول

  بعـــــــــــادههللا يصحب &لسالم  مودِّعـــــــي   عِجالً وإن أخىن عليَّ 
  شدَّت على شعب القلوب رحاله   وجداً وفاض من الدموع مزاده
  وميمٌم   بغــداد كادت حســـــــــــــــرة   منها عليه  تؤمـــــــــــــــــــــــــه  بغداده
  حسب الفرات شجًى فراقـــــــكم له   وكفى بدجلة أنكـــــــــــــــــــــــــم ورَّاده

  ست تلك القلــــــــوب فرددوا   أحــــــــــــــــــبائه ليلينــــــــــــــــــــها تــــــــردادهوإذا ق
  وإذا جرى ذكري فقولوا شاعـــــــر   جيري على طرف اللسان فؤاده
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أما مجاعة الديوان، فهي إحدى املدارس الرومانسية العربية، اليت كان 
الكالسيكية العقلية، ومن روادها، ظهورها ردة فعل لسيطرة املدرسة 

، يصور فيها املشهد "ليلة الوداع"عباس حممود العقاد، وله قصيدة امسها
احلزين لوداع َمن حيب، ووصف ليلة الوداع ÉÄا كانت بيضاء بروعة 

  :)٤٥(اللقاء، وسوداء بلحظة الوداع، يقول يف مطلعها
  األعاليا وقد مأل البدر املنري   و( ليتين ملا أنست بقربه

  :إىل أن يقول
  وحان التنائي جشت &لدمع &كياه    ـــــــــــــــــل إال أقلــــــى الليــــــوملا تقض

  بكى الطفل للباكي وإن كان الهياا    ـــــــــــــي ورمبـــــي ويبكــــفأقبل يرعان
  اجلفون الســــــــواجياداب ــــــة   وأسبل أهـــــــــوزحزحين عنه بكــــــــــــف رفيق

  وم الدجى والديك أصبح داعياــلقد ران الكــرى وتفرِّقت   جن: يقول
  فـــــــكم من ليلة إثر ليله    سهرُت وقد أمسيت وحدك غـافيا: فقلت

  ى مـــــــــــــــــعانياـــــوأسود أعقا&ً وأشج اً    ـــــفلم أر ليالً كان أبيض مطلع
يودع احملبوبة والدمع من عينيهما " ليلة الوداع"ته واملازين يف قصيد

  :)٤٦(ينسكب من احلزن وحرقة الفراق، يقول
  هُ ـــــــي ويرمقـــــــــــدُر يرُمقنِ ــــــــــوالب   اــــــــــــــــــه واللَّيل خيفرنــــودَّعتُ 
  العني يسبقهُ اء ــــــــاد مـــــــــــويك   اُء جيري يف تدفقهـــــــــــــوامل
  هُ ـــــــــــــــــــره ترفُّقــــــــــــــبُّ ¯مـــــــــواحل   هــــــــــاه متنُّعــــــــــــــدلُّ ينهــــوال
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  ّرِقهُ ــــــــــــــــــــوالدمع يطفئ ما ُأح   هــــدٍّ بتُّ ألثمـــربَّ خــــول
  وِّقهُ ــــيب ُمفـــــــــــوك يف قلــــــــــــوالش   هـــــــــه لوجنتـــــوالورد أقطف

  ح مشرقهُ ــــــــــــــــــوأذاع سرَّ الصب   اــــــل زايلنــــملا رأيت واللي
  فاحلسن يطغي الصبَّ رونقهُ    طأطأُت ال أرنو لرونقه

ليلة عند "ومن مشاهد الوداع عند مجاعة أبولو الرومانسية، قصيدة 
  :)٤٧(الشايب، يقول يف مطلعهاأليب القاسم " احلبيب

  أ¸ مأســــــــــــــور لذات اُحلُجب   بنباٍل ُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــّوِبت عن كثب
إىل أن يقول واصفًا حماسن حمبوبته، وكيف قضى ليلته إىل أن يودعها، 

  :فيشعر جبحيم الفراق
  ــــــــــــــمن يف املنقلب( حبييب سر على   كالء الرحــــــــــــ: مث قالت

  بِ فتودَّعــــــــــنا وكـــــــــــــــــلٌّ قـــــــــــــــــــــلبه   يف جـــــــــــــــــــحيم مــــــــــــــــــؤمل ملته
والوداع عند شاع̧ر إبراهيم ¸جي، عذاب ال يُطَاق، واحلبيبة كأÉا 

" قول يف قصيدتهمشس غابت، وتركته يتساءل دون جواب، في
  :)٤٨("الوداع

  َهِذِه اللَّْحظَُة ُقدَّْت ِمْن َعَذابْ    ابْ ــأَِزَف البَـْنيُ َوَقْد َحاَن الذِّهَ 
َر َأْن أْغلَق َ&ْب ؟   َوىـــــــأَِزَف البَـْنيُ، َوَهْل َكاَن النَّ    !َ( َحِبيِيب َغيـْ

  ابْ ــــُدْوِينَ أَبـَْواُب السَّحَ أُْغِلَقْت    َمَضِت الشَّْمُس َفَأْمَسْيُت َوَقدْ 
  !َوَمْن ِيل ِ&جلََواْب؟! َأْسَأُل اللَّْيلَ    ارَِهاـــــــــــــــى آثَ ـــــــــــــــــتُّ َعلَ ــــــــــــــــَوتـََلفَّ 
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والشاعر أمحد رامي ينتظر قبلة الوداع، ونفسه تنازعه، والدواعي متنعه 
نظرة إشفاق، فيصور ذلك املشهد يف ودموعه جتري، واحلبيبة تنظر إليه 

  :)٤٩("ساعة الوداع"قصيدته
لَ ـــــــُكلُّ مهَِّ    ِق لِلتـََّعلُِّل َداعِ ـــــــــــي ملَْ يـُبْ ـِــــ قـَْلب   ِة الَوَداعِ ــــــي ِيف قـُبـْ

  َوى ِبَغْريِ ِشرَاعِ ــــــــــــَوَسِفُني اهلَ    َكْم تـََومهَّْتـَُها َعَلى َمْوِج َظينِّ 
َواِعي   ُكلََّما َجاَد ِيل الزََّماُن ِبُقْربٍ    َمنَـَعْتِين ِمَن الِعَناِق الدَّ

أما الوداع عند شعراء املهجر، فيمثل النقطة الفاصلة بني الوصل واهلجرة 
أو االغرتاب، وحلظة التدفق العاطفي اليت تسهم يف تشكل وجدان الشعراء، 

وهو ُكرٌه هلم، وشاع̧ر أبو وشعراء املهجر قد ُكِتب عليهم ذلك املشهد 
خيشى البني حىت قبل وقوعه، فيبكي " وداع وشكوى" ماضي يف قصيدته

. مودعًا أصحابه يوم الفراق، ويعرتف Äن يوم النوى هو من أقسى األ(م
وشاع̧ر وأصحابه صامتون حيارى وأكبادهم ختفق ونظرات عيوÉم الباكية 

ً شديداً، بل هي اللغة املشرتكة بينهم، إال أÉم ولوال  تعللهم &للقاء حلزنوا ح̧ز
  :)٥٠(ويسلمون &لذي قدََّر البني يوماً ما سيجمعهم، يقول

  َقاــــــــا َصاِحيبَّ ِإَىل اللِّ ـــــــــا يَ ـــــفَِإَىل اللِّقَ    اَن َأْن نـَتَـَفرَّقَاــــأَِزَف الرَِّحيُل َوحَ 
  ي َأْن َأْغَرقَاـــــــــــــــــَحىتَّ َلِكْدُت Äَِْدُمعِ   ِمَن اَألَسىُت ــــــِإْن تـَْبِكيَا فـَلََقْد بََكيْ 

  ا َأْن ُأْحَرقَاـــــــــــاراً َخِشيُت ِحبَرِّهَ ــــــــــــــنَ    يــــَوَتَسعََّرْت ِعْنَد الَوَداِع َأَضالِعِ 
  ي َأْن أُْفرقَاـــِــــ لَْيَس لَحىتَّ َغَدْوُت وَ    هِ ـــَما زِْلُت َأْخَشى البَـْنيَ قـَْبَل ُوقُوعِ 
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  لَْوَال النـََّوى َما أبغَضْت نـَْفِسي البَـَقا   ، üّ َما أَْقَسى النـََّوىيـَْوم النـََّوى
اــــــــــا َحيَ ـــــــــُرْحنَ    َدُه َأْن نـَْنِطَقاــــــــــــــــَذُر ِعنْ ـــــــــلِْلَهْوِل حنَْ    اَرى َصاِمِتَني َكَأمنَّ
َ̧ َخفَّاقَ ـــــــــــَأْكبَ    َال َتْسَتِطيُع ، ِمَن الُبَكا، َأْن تـَْرمَقا   ُيونـَُناــــــــــٌة َوعُ ـــــــــــــــاُد

  اَس َكيَال تْزَهَقاـــــــــــــــُب األَنـْفَ ـــــــــَونـَُغالِ    نـََتَجاَذُب النَّظَرَات َوهَي َضِعيَفةٌ 
  رَاِت َأْن تـََتَدفـََّقاــــــــــــــــَكاَدْت َمَع الَعبَ    اــــــــــاِء نـُُفوَسنَ ــــــــــَلْو ملَْ نـَُعلِّْل ِ&للِّقَ 

اــــــــــــــــي َتَصبَّ ـــــــــــا َصاِحبـــــــيَ  َ̧ َوَعاَد الشَّْمُل أَبـْهَ    را فـََلُرمبَّ   ى َرْونـََقاـــــــــــُعْد
  ا َأْن نـَْرفَقاـــــــــــــــــــَفِمَن النـَُّهى بِنـُُفوِسنَ    ملَْ تـَْرفْق بَِنااُم ـــــــــــــــــِإْن َكاَنِت األَيَّ 

  !َع املتَـَفرِّقَاـــــــــــــــــــــــــــِه َأْن َجيْمَ ـــــــــِيف ُوْسعِ    ِإنَّ الَِّذي َقدَر الَقِطيَعَة َوالنـََّوى
احملبوبُة  ومن عادات أهل الشام عند احملبني يف وداعهم، أن تعطي

عشيَقها خصلة شعر، ليتذكرها Pا، وإلياس فرحات يصور ذلك املشهد 
  :)٥١(قائالً 

َها   ِعْنِدَما البَـْنيُ َدَعاِين ِ&لنَِّفريْ    ُخْصَلُة الشََّعِر الَِّيت َأعطَْيِتِنيـْ
  َوَسأتُلوَها ِإَىل اليَـْوِم اَألِخريْ    ملَْ أََزْل أَتُلو ُسطُوَر اُحلبِّ ِفيَها

وخصلة الوداع يف شعر إلياس فرحات تشري إىل أنه مل خيرج عن األسالف 
إذا غزت وسافرت محلت (يف تشبثهم &لعودة وأمل اللقاء؛ فالعرب كانت 

  .)٥٢()معها تربة بلدها رمالً وَعَفراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع
ومشهد الوداع عند شعراء التفعيلة الذين بدأ شعرهم رومانسيا مث 
ماَل إىل الواقعية، يتمثل يف وداع ¸زك املالئكة للحياة، ولصديقها 
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، اليت نظمتها عندما  "بني فكي املوت"ولألماين يف قصيدÏا " العود"
  :)٥٣(كانت مصابة حبمى شديدة، تقول فيها

  ـري جبسمي سكونك األبــــــــــــــد(َّ أيها املوت وقفًة قبل أن تغـ    
  وفيَّاــــــــــآه دعين أودِِّع العـــــــود ( مو   ت فقد كان يل الصديق ال

  ي للمـــــــوت قلباً شقيَّاــــــــــوداع لدنـــــــــــــــــــيا   ي ألمضـــــــوأرْمن حلن ال
  :إىل أن تقول
  ـيَك فـََلْن نـَْلَمَح الصباَح اَجلِميَال   ِدي الشَّرِيد َودَّْع أََمانِـ َ( فـَُؤا

ويقف شاع̧ر بدر شاكر السياب متحسراً، واصفًا لقاءه &حملبوبة 
&للقاء األخري، لقاء العذاب والصمت املميت، لقاء ساعته عجلى لن 

ها تدوم، وكأن احملبوبة لن تعود، والوحدة وحش يتهدده حينما يومئ ظل
  : )٥٤("اللقاء األخري"&لوداع، يقول يف قصيدته 

  هذا ُهو اليوُم اَألِخري؟
  أُتصِدِقني؟ أَلن ختّف ِإَىل لَقاء؟! َوا حسرَ�ه

  !هذا ُهَو اليوُم اَألِخري فـَلَــــــــــيَتُه ُدوَن انِتَهاء
  لَْيَت الَكواكَب َلن َتِسري

  ال َتِفيقَوالسَّاعُة العْجَلى تـََنام عَلى الزَّماِن فَ 
  َخلَّفتِين َوحِدي َأسُري إَىل السَّراِب ِبَال َرِفيق

***  
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  َ( لِلعذاِب أََما ِبُوسِعك َأن تـَُقوِيل يَعجُزون
  عنَّا فماَذا َيصنَـُعون
  لو أنَِّين حاَن اللِّقاء
  فَاقَتاَدِين َجنُم السََّماء
  ِيف َغمرٍة ال َأسَتِفيق

  !الطَّرِيق؟َأَال وأَنت خصرِي حتَت أْضَواِء  
فذٌة ُتَضاء تقوُل إنَِّك َتســــــــــــــــــــــهرِين   ليٌل ̧و

  إّينِ أحسُِّك Ïَمِسني 
ِميت أََلن ختّف إَىل لَِقاء

ُ
  ِيف ذلَك الصَّمِت امل

فذٌة ُتَضاء    ليٌل ̧و
  َتغَشى ُرَؤاي َوأنِت ِفيَها مث يَنحلُّ الّشَعاع

  ِيف ظُلَمِة اللَّيِل الَعِميق
  ظلُِّك من بَِعيد وهو يُوِمُئ ِ&لَوَداع َويُلوحُ 

  .َوأظلُّ َوْحِدي ِيف الطَّرِيق
والسياب يف وداعه للمحبوبة، يطلب منها أن تشد على صدره 
وتبكيه، وتريق الدموع على ساعديه، وحينما يشعر بقرب الوداع، ميينِّ 
نفسه &سرتجاع ما مضى من أ(م حاليات، يقول يف قصيدته 

  :)٥٥()وداع(
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تَعب   أريـــــــــِقي على ساعَديَّ الدُّموع
ُ
  وشدِّي على َصدرِي امل

  بَعِـــــــــــــــــــــــيداً إىل ذلك الغَـــيَهب   فهيـــــــــــهات أال أُجوب الظَّالم
  فِفي الليِل أكثُر من َكـــــــوَكب   اءـــفال Ïَمْس غاَب جنُم السَّم

                              ***  
  ـــعـــــــوذِكـــَرى مساٍء تقوُل ارج   على مقلــتيِك ارمتاٌء َعِمـــــــــــــــيق

  اِن يف ْخمـــــــــــــدَعــــــــــــيراَها حبيب   نداٌء بعيٌد الصََّدى كالنُّجـــــــــــــوم
  يَّا َمـــــِعيه: يـــــــــــــوتومي ِذرَاع   يكاُد اشتياِقي يهزُّ احلـِــــــــَجاب
                              ***  
َ̧ الِّلقاء اَألِخري   ُت يف َغــــــــــــــــــــفلٍة َهارِبَةــــــــــــــــــــمتنَّي   إذا ما قَــــــــــــــــــــرأ
نني   ــــَبةـــلو اسرتجعْت ليلًة ذاِهـــــــــــ   لو اسرتَجعْت قبضتاِك السِّ

  ـــــاِذبةــَحتــــــــــــــــــدَّى أمانيِك الكـَـــ   شيئاً َحواُه اجلِــــــــــــــــــــــــَدارولكنَّ 
ومما تقدم خنلص إىل أن شعراء العصر احلديث، كانوا أكثر متسكاً &ملعاين 
الشرقية اليت فطروا عليها يف مشرقهم، فما تركوا حلظة من حلظات وداعهم إال 
ووصفوها، شأÉم يف ذلك شأن أسالفهم يف وصفهم لذلك املشهد، فودعوا 

وداع أتى يف شعرهم يف الوطن واألم واألهل واألزواج واحملبوبة، إال أن مشهد ال
عند "و" يوم الفراق: "قصائد كاملة، مسوها &سم حيمل معىن الوداع، كقوهلم

بل وأدخلوا الوداع يف مناسباÏم . وغري ذلك" ليلة الوداع"و" الوداع"و" الوداع
وهذا يعكس . االجتماعية، فأقاموا االحتفاالت لتكرمي ولوداع َمن يفارقوÉم
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عندهم حىت أصبح معًىن مستقالً، وغرضًا شعر(ً  تطور مفهوم مشهد الوداع
حيرك وجدان الشاعر، ويشكل مصدراً إلهلامه يعرب عنه تعبرياً ذاتياً صادقاً دون 

فه، واملكان والطبيعة واإلنسان   .سواه يف فقده ألالَّ
  مشهد الوداع يف النقد األديب عند العرب: املبحث الثالث

اBتمع العريب من العصر اجلاهلي إىل ال شك أن املراحل اليت مر Pا 
العصر احلديث قد أنتجت مفاهيم ثقافية واجتماعية ورؤى فكرية 
انعكست يف احلركة األدبية والنقدية؛ فنظم الشعراء قصائدهم يف أغراض 
متنوعة ومتجددة تبعًا الختالف البيئات والظروف االجتماعية والزمانية، 

اصة، وقد مجع النقاد هذه األغراض يف والعوامل اإلنسانية والنفسية اخل
قواعد وأبواب وفنون وأقسام، بل منهم َمن جعل هلا تفرعات، ومنهم َمن 

  .د اجتماعية أو ثقافية أو سياسيةجعلها بال حدود أو قيو 
وقواعد الشعر لثعلب تتفرَّع إىل مدح، وهجاء، ومراٍث، واعتذار، 

ها قدامة بن جعفر وزاد علي. )٥٦(وتشبيب، وتشبيه، واقتصاص أخبار
وابن وهب الكاتب زاد احلكمة واللهو على . )٥٧(الوصف والنسيب

والرماين زاد الفخر على . )٥٨(املديح واهلجاء، وجعل لكل &ب تفرعات
النسيب واملدح واهلجاء، وأدخل التشبيه واالستعارة يف &ب 

مل خيرج عن السابقني فأقسام الشعر  وأبو هالل العسكري. )٥٩(الوصف
  .)٦٠( املديح واهلجاء والوصف والتشبيه واملراثي: نده مخسةع
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ويبدو يل أن البيئة االجتماعية والثقافية والعالقة بني احلاكم واحملكوم 
كانت جتلُّ أبواً& معينة من معاين الشعر، والشعراء كانون ينشدون 
أشعارهم يف األسواق وجمالس احلكام والزعماء والشيوخ والعلماء، مما 

هذه البيئة تسيطر عليهم؛ فأغراضهم الرئيسة اليت قيلت من أجلها  جيعل
. قصائدهم من غري املقبول أن تكون مرتبطة بعواطفهم الذاتية اخلاصة

ر لنا اهتمام النقاد األوائل &لتقعيد ألغراض كاملدح  ولعل هذا ما يفسِّ
رى  والوصف والغزل واهلجاء والرªء، وإغفاهلم التقعيد ألغراض ومعاٍن أخ

  .كالوداع ومشاهده أو جعله من متفرعات األغراض الرئيسة
أحسن األشياء اليت "إال أن حازم القرطاجين األندلسي يرى أن 

تُعَرف، ويـَُتأثـَُّر هلا، أو يتأثَّر هلا إذا عرفت، هي األشياء اليت فطرت 
النفوس على استلذاذها، أو التأمل منها، أو ما وجد فيه احلاالن من اللذة 

، وهنا جتدر اإلشارة إىل ما يف الوداع والفراق من حزن )٦١(...)ملواأل
ويؤكد القرطاجين الوجد واالشتياق عند فراق املنازل وأالفها يف . وأمل
وملا كان أحق البواعث Äن يكون هو السبب األول الداعي إىل : (قوله

ا عند قول الشعر هو الوجد واالشتياق، واحلنني إىل املنازل املألوفة وأالفه
، وجيعل حلظة )٦٢(..."فراقها، وتذكر عهودها، وعهودهم احلميدة فيها

الوداع والفراق والتشوُّق واحلنني يف املرتبة األوىل من أغراض الشعر اليت 
  .)٦٣(، واملدح والنسيب والرªء يف املرتبة الثانية"الطرق الشاجية"مساها 
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ابقيه، &هتمامه وهنا جتدر اإلشارة إىل تفرد حازم القرطاجين عن س
&لنواحي الوجدانية واإلنسانية والنفسية؛ فقدم اللذة واألمل والتشوق 
فها على سائر األغراض الشعرية  واحلنني عند فراق املنازل املألوفة وأالَّ

  .املألوفة
اجتاه تقليدي تقوده مجاعة : أما يف العصر احلديث فهناك اجتاهان

ت شعرهم قلما طرأ عليها أن موضوعا"اإلحياء والبعث، لذلك جند 
أما . )٦٤(..."جتديد، اللهم إال ما تقتضيه خصائص العصر العامة

معانيهم فليس فيها جديد إال النادر ومعظمها مأخوذة من األدب 
  .)٦٥(العريب القدمي أو من املعاين املتداولة 

واالجتاه التجديدي يتمثل يف مجاعة الديوان ومجاعة أبولو ومدرسة 
ومعاين الشعر عند مجاعة الديوان تولدها . اء التفعيلةاملهجر وشعر 
، واملعاين هلا يف كل ساعة جتديد، ويف كل حلظة تردد )٦٦(أحداث احلياة

، وقد )٦٧(وتوليد، وكلما اتسع الناس يف الدنيا اتسعت املعاين كذلك
كل ما خنلع عليه إحساسنا، ونفيض عليه من : (حددها العقاد يف قوله

ه بوعينا، ونبثُّ فيه من هواجسنا، وأحالمنا وخماوفنا، هو خيالنا، ونتخيل
، وشعر العاطفة )٦٨()شعر وموضوع للشعر ألنه حياة وموضوع للحياة

  .)٦٩(عند شكري يشمل كل أبواب الشعر
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ومالمح مجاعة أبولو تتمثل يف الوجدانية واالحنياز للطبيعة اليت ختتزن 
مل، مع شيء من الصوفية األسرار واBهول، واحنيازهم للخيال والتأ

  .)٧٠(والرمزية الفكرية أو الفلسفية
أما مدرسة املهجر فقد كانت الثورة على موضوعات الشعر التقليدي من 

ليكن : "، وتتضح الثورة يف قول جربان)٧١(مبادئها، وخاصة املهجر الشمايل
 ، ويعرف"لكم من عزة نفوسكم زاجراً عن نظم قصائد املديح والرªء والتهنئة

ويثور . )٧٢("غذاؤها القلب ومشرPا العواطف ... الشعر Äنه روح مقدسة
أدركنا بفضل الغرب أن نظم الشعر ممكن يف غري : ")٧٣(ميخائيل نعيمة قائالً 

والفخر واحلماسة، لذلك أطربتنا نغمة بعض شرائنا  ... الغزل والنسيب
وجند أن أبواب ، "احلداثيني الذين جتاسروا أن يتعدوا هذه احلدود املقدسة

، )٧٤("الشعر التقليدي عنده أصبحت معرضًا للعروض والقوايف ال للشعر
العواطف واألفكار وهي كل ما نعرفه عن مظاهر "والشعر عنده ينبع من 

  .)٧٥("النفس، فالشعر إذن هو لغة النفس، والشاعر هو ترمجان النفس
وأÉا وشعراء التفعيلة يرون أن األلفاظ القدمية سجن للمعاين؛ 

واألوزان والقوايف املوحدة خنقت . تستعمل مبعانيها الشائعة وحدها
أحاسيس كثرية، ووأدت  معاين ال حصر هلا يف صدور شعراء أخلصوا 

فالشعر عند شعراء التفعيلة وليد أحداث احلياة، والتجارب الشعرية . هلا
  .)٧٦(ستتجه اجتاهاً سريعاً إىل داخل النفس) املوضوعات(
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د التجديديني مصدره الشعور والقصيدة متتاز &لوحدة والشعر عن
املوضوعية، والشاعر يعرب عن جتربته الذاتية، ويستجيب للموضوعات 

. )٧٧(اجلمالية اليت يراها، وال سبيل إىل حصر موضوعات التجربة الشعرية
ووضع أبواب حمددة بوزع عليها الشعر أمر غري مستطاع؛ ألن الشعر 

إلنسان كائن معقد النفس، كثري التقلُّب، كثري يصدر عن اإلنسان، وا
والشعر العريب اجلديد حياول أن يكون جتربة شاملة، وأن . )٧٨(العواطف

  .)٧٩( يكوِّن موقفاً من اإلنسان واحلياة والعامل
ونرى أن منابر الشعراء يف العصور األوىل، كانت حمصورة، أما يف 

بفضل التعليم والطباعة  العصر احلديث، فقد تعددت املنابر وتنوَّعت
والعالقة بني املبدع واملتلقي ال حتدها قيود ...  والصحافة ودور النشر

اجتماعية أو سياسية حتتِّم عليه اتِّباع منهج حمدد، وعاطفة الشاعر ال 
تـَُقيَّد Äغراض معينة، والشاعر يظهر شخصيته الفنية بتعبريه عن جتربته 

لذلك نستطيع أن نقول إن . اإلنسانية الذاتية، وتناوله لشىت املوضوعات
الوداع املعىن واملشهد كان موجوداً يف الرتاث الشعري، إال أنه مل يكن من 
أبواب الشعر الرئيسة عند أغلب النقاد األوائل، ويف العصر احلديث أفرد 
ه النقاد من املعاين  له الشعراء قصائد كاملة حتمل امسه ومعناه، وعدَّ

للشاعر أن يعرب فيها عن وجدانه وعاطفته الصادقة  اإلنسانية اليت حيق
  . وجتربته الذاتية اخلاصة
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٧٩ 

 

  اخلامتة 
قبل أن نبدأ &ستخالص نتائج البحث، استحسنا أن نعرض اخلطة 

إليه  اليت اتبعناها فيه بطريقة موضوعية مبسطة، مث ندوِّن ما توصل
  .البحث من نتائج واقرتاحات

ضمناها عنوان البحث، وتناولنا فيها فقد بدأ¸ هذا البحث مبقدمة 
أمهية البحث يف هذا املوضوع، وأهداف البحث، واملنهج الذي اتبعناه 
فيه، والدراسات السابقة، ويف املبحث األول تناولنا مشهد الوداع لغًة 

مث حتدثنا يف املبحث الثاين عن مشهد الوداع يف الشعر . واصطالحاً 
لث، تناولنا مشهد الوداع يف النقد ويف املبحث الثا.  العريب احلديث

  .األديب العريب
 :  أما النتائج اليت توصَّل إليها البحث فأبرزها

إن مشهد الوداع قد تطور وفقًا للتطورات اليت عاشها اإلنسان  -
 . العريب يف كل عصر

ملشهد الوداع يف الشعر العريب صورة نفسية شديدة األثر  -
لق واخلوف واالرتباك وعميقة اإلحساس، يسودها احلزن والق

 .والتشاؤم
مشهد وداع الشاعر ملوطنه وأهله وَمن حيب، يؤكد قوة ارتباطه  -

الوجداين &ملكان الذي نشأ فيه واBتمع الذي عاش وترعرع فيه 



  

  
 

٨٠ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

 . وسط أهله وأقرانه وأصحابه وأحبائه
مل يستسلم الشعراء للحظة الوداع؛ فأمل العودة والتعهد حبفظ  -

حبهم للحياة ومتسكهم ÄسباPا، على الود عندهم يشكالن 
 . الرغم من حتمية الفراق وضرورته

مشهد الوداع يف العصور األوىل ¯يت يف أغلب القصائد الشعرية  -
عرضًا ومندسًا يف أغراض الشعر املتعارف عليها ويف أبيات 
دراً ما ¯يت قصيدة كاملة، حيمل عنواÉا اسم الوداع أو  قليلة، ̧و

ر احلديث تكثر قصائد مشهد الوداع امساً معناه، ويف العص
 .ومعىن

إن شعر الوداع يف كل العصور، يشكِّل مادة تسرتعي االنتباه،  -
س هلذا الغرض اإلنساين، وتضيف  وحتتاج إىل رؤية نقدية تؤسِّ

 .معًىن جديداً إىل معاين األدب العريب
 أما اجلديد الذي قدَّمه هذا البحث لألدب العريب فهو تسليط الضوء

على مشهد الوداع يف الرتاث األديب ويف الشعر العريب احلديث، والتقعيد 
له ألن يصبح معًىن مستقًال، يضاف إىل أغراض الشعر وأبوابه اليت تعربِّ 

  .  عن الوجدان الذايت للشاعر
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٨١ 

 

  اهلوامش واملراجع

 ١، ط٢، معجم اللغة العربية املعاصرة، مج)م٢٠٠٨(أمحد خمتار. عمر )١(
  .١٢٤٠القاهرة، مصر، صدار الكتب، 

، خمتار الصحاح، ط )م١٩٩٩(دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر. الرازي )٢(
  .٣٠٦مكتبة لبنان، بريوت، لبنان، ص

مجال الدين أبو الفضل دمحم بن مكرم، لسان . ابن منظور )٣(
 .١٤١دار صادر، بريوت لبنان، ص ٣، ط٣، ج)هـ١٤١٤(العرب

مكتبة الشروق  ٤لوسيط، ط، املعجم ا)م٢٠٠٤(إبراهيم، وآخرون. أنيس )٤(
 .٤٩٧الدولية، القاهرة، مصر، ص

دار العلم للماليني، بريوت،  ٧، معجم الرائد، ط)م١٩٩٢(جربان. سعود )٥(
 .٧٤٣لبنان، ص

، ٢، معجم اللغة العربية املعاصرة، مج)م٢٠٠٨(أمحد خمتار. عمر )٦(
 . ١٢٤٢ص

، معجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح )م٢٠٠٢(رجب. عبد اجلواد )٧(
  .١٦٣دار اآلفاق العربية، القاهرة، مصر، ص ١نري، طامل

  .٤٩٧، املعجم الوسيط، ص)م٢٠٠٤(إبراهيم، وآخرون. أنيس )٨(
  .٧٤٣، معجم الرائد، ص)م١٩٩٢(جربان. سعود )٩(
  ).معجم إلكرتوين(، املعجم الغين )م٢٠١٣(عبد الغين. أبو العزم )١٠(
الصحاح، ، خمتار )م١٩٩٩(دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر. الرازي )١١(

  .٣٠٦ص



  

  
 

٨٢ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

، لسان )هـ١٤١٤(مجال الدين أبو الفضل دمحم بن مكرم. ابن منظور )١٢(
 .٢٤٠، ص٣العرب، ج

 .٣سورة الربوج، اآلية )١٣(
، لسان )هـ١٤١٤(مجال الدين أبو الفضل دمحم بن مكرم. ابن منظور )١٤(

  .١٤١، ص٣العرب، ج
، ٢، معجم اللغة العربية املعاصرة، مج)م٢٠٠٨(أمحد خمتار. عمر )١٥(

  .١٢٤٢ص
 .٢٤١٨، ص٣جع السابق، مجاملر  )١٦(
  .١٠٢١، املعجم الوسيط، ص)م٢٠٠٤(إبراهيم، وآخرون. أنيس )١٧(
، لسان )هـ١٤١٤(مجال الدين أبو الفضل دمحم بن مكرم. ابن منظور )١٨(

 .٣٨٥، ص٨العرب، ج
  .٣٨٤، ص٨املرجع السابق، ج )١٩(
  .١٠٢١، املعجم الوسيط، ص)م٢٠٠٤(إبراهيم، وآخرون. أنيس )٢٠(
  .٨٥٩لرائد، ص، املعجم ا)م٢٠٠٨(جربان. سعود )٢١(
، ٣، معجم اللغة العربية املعاصرة، مج)م٢٠٠٨(أمحد خمتار. عمر )٢٢(

  .٢٤١٩ص
، قاموس األمساء العربية واملعربة وتفسري )م٢٠٠٣(حنا نصر. احليتِّ  )٢٣(

  .٦٩دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص ٢معانيها، ط
  .١٠٢١، املعجم الوسيط، ص)م٢٠٠٤(إبراهيم، وآخرون. أنيس )٢٤(
دمحم عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي  أبو. ابن هشام )٢٥(
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٨٣ 

 

مصطفى السقا وإبراهيم : ، السرية النبوية، حتقيق)م١٩٥٥(البصري
شركة ومطبعة مصطفى احلليب  ٢، ط٢األنباري وعبد احلفيظ الشليب، ج

  .  ٦٠٣وأوالده، القاهرة، مصر، ص
، ٣، معجم اللغة العربية املعاصرة، مج)م٢٠٠٤(أمحد خمتار. عمر )٢٦(

 .٢٤١٩ص
دار الكتاب العريب،  ١، شرح ديوان عنرتة، ط)م١٩٩٢(اخلطيب. التربيزي )٢٧(

  .٤٠بريوت، لبنان، ص 
  .٦٠املرجع السابق، ص  )٢٨(
دار املعرفة، بريوت، لبنان،  ٢، الديوان، ط)م٢٠٠٤(قيس. ابن ذريح )٢٩(

  .١١٣ص
، )هـ١٣١٠(أبو احلسن دمحم بن احلسني بن موسى . الشريف الرضي )٣٠(

  .١٤٥األعلمي، بريوت، لبنان، ص، ط مؤسسة ١الديوان، ج
خليل . د: ، الديوان، شرح )م٢٠٠٧(أبو فراس احلمداين. احلمداين )٣١(

  ٢١٢الدويهي، ط دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ص 
: انظر. ما استدار من الرمل: النـََّقا. أمساء مواضع: اجلزع واللَِّوى واألجارع )٣٢(

  .٢١٢املصدر السابق، ص 
  .٢١٢املصدر نفسه، ص: انظر. رماح: ِشَفار. عيوÉا: حلاظها )٣٣(
، سري )م١٩٩٦(اإلمام مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثمان. الذهيب )٣٤(

مؤسسة الرسالة،  ١١،  ط٨نذير محدان، ج: أعالم النبالء، حتقيق
  .            ٢٤٦بريوت، لبنان، ص 

، شرح ديوانه يف )هـ١٣٥٧(عبد الرحيم أبو أمحد الربعي. الربعي اليماين )٣٥(
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

عبد الرمحن دمحم، ط املطبعة : ملدائح الر&نية النبوية الصوفية، كاتبه وملتزمها
 .٢١٣البهيَّة املصرية، مصر، اجلامع األزهر، ص 

، الديوان، ط دار العودة، بريوت، )م١٩٩٨(حممود سامي. البارودي )٣٦(
   .٣٢٧، ٣٢٦لبنان، ص

  .٣٦٩، ٣٦٨املصدر السابق، ص )٣٧(
دمحم القصاص : الديوان، حتقيق، )م١٩٥٣(إمساعيل صربي. أبو أميمة )٣٨(

 . ٢١٢وآخرون، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ، لبنان، ص
، الشوقيات، ط مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، ) ٢٠١٢(أمحد. شوقي )٣٩(

  .٢٢٥ص
  .٥٦اهليئة املصرية، مصر، ص  ٣، الديوان، ط)م١٩٨٧(حافظ. إبراهيم )٤٠(
 .١٩٦املصدر السابق، ص )٤١(
دار الفكر العريب  ٤، ط١لديوان، ج، ا)م١٩٥٣(معروف. الرصايف )٤٢(

  .١٢٧ومطبعة االعتماد، القاهرة، مصر، ص
، الديوان، ط املطبعة العربية، القاهرة، )م١٩٢٤(مجيل صدقي. الزهاوي )٤٣(

 .٣٤٤مصر، ص 
  .١٥٣م، ص١٩٥٣دمحم مهدي، الديوان، ط مطبعة النجف، العراق. اجلواهري )٤٤(
Éضة مصر،  ١، ديوان من دواوين، ط)م١٩٩٦(عباس حممود. العقاد )٤٥(

  .٩٧، ٩٦مصر، ص
، الديوان، ط مؤسسة هنداوي، )م٢٠١٣(إبراهيم عبد القادر. املازين )٤٦(

  .٤٩القاهرة، مصر ص 
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٨٥ 

 

دار الكتب العلمية،  ٤، الديوان، ط)م٢٠٠٥(أبو القاسم. الشايب )٤٧(
  .٣٨، ٣٧بريوت، لبنان، ص 

، الديوان، ط دار العودة، بريوت، لبنان، )م١٩٨٠( إبراهيم. ¸جي )٤٨(
  .٣٦ص

دار الشروق، القاهرة، مصر،  ١، الديوان، ط)م٢٠٠٠( أمحد .رامي )٤٩(
  .١٥١ص

، ط دار ٣، األعمال الشعرية الكاملة، ج)م٢٠٠٤(إيليا. أبو ماضي )٥٠(
  .٥١١، ٥١٠العودة، بريوت، لبنان، ص 

، بالغة العرب يف القرن العشرين، ط مطبعة )م١٩٦١(حميي الدين. رضا )٥١(
  .١٥٨الرمحانية، القاهرة، مصر، ص 

عبد : ، الرسائل ، حتقيق)م١٩٨٢(و عثمان عمر بن حبرأب. اجلاحظ )٥٢(
 . ١٦، ١٥، دار الرائد، بريوت، لبنان، ص٢السالم دمحم هارون، ط

شظا( ورماد، ط دار العودة، : ، الديوان)م١٩٩٧(¸زك صادق. املالئكة )٥٣(
  .٥٠٠ـ٤٩٥، ص ١بريوت، لبنان، مج

 ٢لة، ط، الديوان، األعمال الشعرية الكام)م٢٠٠٥(بدر شاكر. السياب )٥٤(
  .٣٠-٢٩، ص١دار العودة، بريوت، لبنان، مج

، األعمال الشعرية الكاملة، )م٢٠٠٥(بدر شاكر، الديوان. السياب )٥٥(
  .٥٨-٥٦، ص١مج

، فصول يف النقد، ط اBمع العلمي، بغداد، العراق، ص )م١٩٩٩( أمحد. مطلوب )٥٦(
املنعم دمحم عبد : ، قواعد الشعر، حتقيق)م١٩٤٨(ثعلب، أيب العباس: نقالً عن. ٣٨

  .٢٨خفاجي، ط مطبعة املصطفى البايب احلليب، القاهرة، مصر، ص



  

  
 

٨٦ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

دمحم عبد املنعم خفاجي، : ، نقد الشعر، حتقيق)ت.د(قدامة. ابن جعفر )٥٧(
  . ٩١ط دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص

أمحد : ، الربهان يف وجوه البيان، حتقيق)م١٩٦٧(ابن وهب. الكاتب )٥٨(
  .١٧٠مطبعة العاين، بغداد، العراق، صمطلوب وخدجية احلديثي، ط 

، ١دمحم حميي الدين،ج: ، العمدة، حتقيق)م١٩٨١(ابن رشيق. القريواين )٥٩(
  .١٢٠دار اجليل، بريوت، لبنان، ص ٥ط

 ١، ديوان املعاين، ط)م١٩٩٤(أبو هالل احلسن بن عبد هللا. العسكري )٦٠(
  ٩١، ص١دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ج

، منهاج البلغاء وسراج األد&ء، حتقيق دمحم )م١٩٨١(حازم. القرطاجين )٦١(
 .٢١دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ص ٢احلبيب بلخوجة، ط

 .٢٤٩املرجع السابق، ص )٦٢(
 .١٢، ١١املرجع نفسه، ص )٦٣(
دار الفكر،  ٨، ط٢، يف األدب احلديث، مج)م١٩٧٣(عمر. الدسوقي )٦٤(

  .٣١٨القاهرة، مصر، ص
 .٣١٩، ص ٢املرجع السابق، مج )٦٥(
، حركات التجديد يف الشعر احلديث، )م٢٠٠١( عبد املنعمدمحم. خفاجي )٦٦(

  .٨٧ط دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، ص
  .١٣٣، الديوان، ص )م٢٠١٣(إبراهيم عبد القادر. املازين )٦٧(
، شعر العقاد، ط دار العلوم، )م١٩٨١(زينب عبد العزيز. العمري )٦٨(

  .٢٢١الر(ض، اململكة العربية السعودية، ص
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٨٧ 

 

، الديوان، ط مؤسسة هنداوي، القاهرة، )م٢٠١٢(الرمحنعبد . شكري )٦٩(
  .٢٠٧مصر ص 

دار  ٨، ط٤،الثابت واملتحول، ج)م٢٠٠٢(أمحد علي سعيد. أدونيس )٧٠(
  .١٠٣الساقي، بريوت، لبنان، ص 

دار املعارف،  ٣، شعراء الرابطة القلمية، ط)م١٩٨٩(¸درة مجيل. السراج )٧١(
  . ١١٠القاهرة، مصر، ص

  .١١٩املرجع السابق، مصر، ص )٧٢(
  .١٠٨، بالغة العرب يف القرن العشرين، ص )م١٩٦١(حمي الدين. رضا )٧٣(
مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان،  ١٥، الغر&ل، ط)م١٩٩١(ميخائيل. نعيمة )٧٤(

  .١٢١ص
  .١١٥املصدر السابق، ص )٧٥(
 .٢٨- ٧، ص ٢شظا( ورماد، مج: ، الديوان)م١٩٩٧(¸زك صادق. املالئكة )٧٦(
ديث، ط دار العودة، ، النقد األديب احل)م١٩٨٧(دمحم غنيمي. هالل )٧٧(

 .٣٧٠- ٣٥٦بريوت، لبنان، ، ص
، البحث البالغي والنقدي )م٢٠٠٤(دمحم بن سليمان بن ¸صر. الصيقل )٧٨(

عند ابن رشيق القريواين يف كتابه العمدة، ط مركز امللك فيصل  للبحوث 
 .٤٨٥والدراسات اإلسالمية، الر(ض، اململكة العربية السعودية، ص

دار  ٤، مقدمة للشعر العريب، ط)م١٩٨٣(أمحد علي سعيد. أدونيس )٧٩(
  .١٣٠العودة، بريوت، لبنان، ص
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  واألدب العريب جبامعة أدرارقسم اللغة 
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 ahmedradja01@gmail.com   

Abstract: 

The" atlas of miracle" of salah kherfi is one of the collection of 

poems that deserves stylistic and rhetorical studies regarding the 

high linguistic levels in which it was presented  and its artistic to 

the Algerian and arab readers. It also takes, in defferent parts of 

the collection of poems,various biases in the poetic language. The 

metaphorical the grammatical suppor, the extravagant and the 

syntactic shift are the most important images in which the 

language was displaced. Our work is to extract these images and 

to illustrate them with lines from the "Atlas of Miracle" of Salah 

Kherfi. 
  :امللخص

من الدواوين ) م١٩٩٨ت( لصاحل خريف) أطلس املعجزات (ديوان 
الشعرية اليت تستحق أن تعىن &لدراسات األسلوبية والبالغية؛ &لنظر إىل 
املستو(ت اللغوية الراقية اليت ُعِرض فيها،  وإىل ما يقّدمه من زاد معريف 
ولغوي وفين للقارئ اجلزائري والعريب، و¬خذ االنز(حات املختلفة يف 
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للغة الشعرية اليت توزعت ألفاظها وعباراÏا يف مواقع خمتلفة من النص ا
الشعري مساحة كبرية يف الديوان، فاالستعارة التنافرية واإلسناد النحوي 

هم الصور اليت انزاحت فيها واالنز(ح النعيت و اإلضايف والرتكييب هي أ
Äبيات شعرية ، وهلذا أقدمنا إىل استخراج هذه الصور والتمثيل هلا اللغة

  .للشاعر صاحل خريف) أطلس املعجزات (من ديوان 
  :الكلمات املفتاحية

االنز(ح؛ اللغة الشعرية؛ االستعارة التنافرية؛ اإلسناد النحوي؛ االنز(ح 
  .النعيت؛ االنز(ح اإلضايف؛ االنز(ح الرتكييب

  :املقدمة
وإىل طالئع إىل صانعي الثورة اجلزائرية " صاحل خريف"أهدى الدكتور 

أطلس (م ديوانه الذي مساه ١٩٦٨- ٠٦- ١٢ الشهداء بتاريخ
، وضّمنه حوايل ثالثني قصيدة منوعة الوزن والقافية، لغتها ) املعجزات

تتميز &لرصانة واإلحياء،  تتدفق فيها العاطفة الوطنية احلارّة، وهذا حافز 
مواضيعه بطريقة لكي تكون االنز(حات اليت اختارها الشاعر للتعبري عن 

قصد الوصول إىل املعاين العميقة هلذا اخلطاب  ،فنية حمل دراسة وشرح
  :الشعري، وفيه ¯يت هذا املقال الذي ارتكز على العناصر اآلتية

  .العلمية تهصاحل خريف وسري ترمجة  -
  .مفهوم االنز(ح ودوره يف الكالم -
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  "أطلس املعجزات"االنز(ح اللغوي يف  -
  عوت عن منعو�Ïا املتعارف عليهانانز(ح ال - ١
  نز(ح &الستعارة التنافريةاال - ٢
   نز(ح &إلسناد النحوياال - ٣
  االنز(ح اإلضايف - ٤
  االنز(ح الرتكييب - ٥

  اخلامتة -
  :وتفصيل هذه العناصر يف الفقرات اآلتية

  :العلمية تهصاحل خريف وسري ترمجة 
القرارة بوادي ميزاب &جلزائر صاحل بن صاحل اخلريف من مواليد بلدة 

م، تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي Pا، ودرس سنوات ١٩٣٢سنة 
عديدة جبامع الزيتونة، مث سافر إىل القاهرة حيث خترج بليسانس يف 

الشعر ¸ل شهادة الدكتوراه يف موضوع  .م١٩٦١األدب العريب سنة 
هد اللغة العربية عمل أستاذا حماضرا مبع .م١٩٧١اجلزائري احلديث سنة 

وآداPا، وعمل رئيسا لتحرير جملة الثقافة عدة سنوات، قبل أن يلتحق 
مديرا للثقافة يف املنظمة العربية للثقافة والرتبية والعلوم، وهو ينزع يف 

 :ومــن مؤلفاته .شعره نزعا تقليد(، وقد قل إنتاجه الشعري قبل وفاته
ر، صفحات من اجلزائر، الشعر اجلزائري احلديث، شعراء من اجلزائ



<»†}<�^‘<†Ã�<»<ëçÇ×Ö]<|^èˆÞ÷]JJJ أحمد راجع /د  
 

٩١ 

 

اجلزائر واألصالة الثورية، أطلس املعجزات، أنت ليالي، شعر املقاومة 
   )١(.اجلزائرية

الشيخ بشري الضيف اجلزائري بعض نتاجات الشاعر وقد سجل 
  :، منها)٢(األدبية يف الشعر واألحباث والدراسات

  .م١٩٥٨صرخة اجلزائر الثائرة ، ديوان شعر مطبوع سنة  -
  .م١٩٦٦الشعر اجلزائري احلديث، رسالة ماجستري،  القاهرة سنة  -
  .م١٩٧٠شعراء املقاومة اجلزائرية، رسالة دكتوراه، القاهرة سنة  -
  .م١٩٦١نوفمرب، ديوان شعر، مطبوع بقطر -
  .م١٩٦٧أطلس املعجزات، ديوان شعر مطبوع سنة -
  .م١٩٧٤، ديوان شعر مطبوع سنةأنت بالدي -

  :دوره يف الكالممفهوم االنز0ح و 
 واملصطلح اإلجنليزي "Ecart"يقابل املصطلح الفرنسي " االنز(ح"

"Deviation "أيضا، ويوجد منه يف النقد العريب  املوجود يف اللغة الفرنسية
احلديث ما اليقل عن أربعني مصطلحا يفيد معىن االنز(ح أو تتقاطع 
معه جزئيا أو كليا مثل التجاوز واملخالفة واالنتهاك والتحريف واإلزاحة 
واالنكسار واملفارقة واالختالف والتغريب وفجوة التوتر، وكلها Ïدف 

كن فصل االنز(ح عن مفهوم الشعرية إىل خدمة الفن واإلمتاع، وال مي
اليت تسعى إىل الكشف عن قوانني اإلبداع يف الشعر ومجيع األجناس 
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وشعرية االنز(ح دراسة علمية منهجية موضوعية تستند  .األدبية والفنية
   )٣(.إىل النص األديب Pدف استنباط قوانينه

حظات يقوم التحليل اللغوي على أساس مجع ما ميكن مجعه من املال
الدقيقة من األمناط النحوية والصرفية والصوتية، والشكل هو املوضوع 
املناسب للدرس يف علم األسلوب، وحتت الشكل نضع النحو والصرف 

    )٤(.واأللفاظ األصوات اللغوية وخصائص األداء األخرى
اللغة الشعرية لغة تصويرية إحيائية رمزية تتطلب عمليات إضافية و 

ضيف إىل املدلول األول غري العادي وغري املقصود، أمهها التأويل، ت
وهي احنراف عن اللغة العادية أو عن لغة النثر، وميكن أن يكون هذا 
االحنراف مقتصرا على اBازات وبعض اإلجراءات األسلوبية املتعلقة 

 .&لبالغة، من مثل االستعارة والتقدمي والتأخري واحلذف وغريها
مقصود من املؤلف يبتغي منه تكريس قيمة فنية واالحنراف إجراء أسلويب 

مجالية تنبجس يف النص لتوليد عناصر ذات أبعاد مجالية تقود إىل التأثري 
  .)٥(يف القارئ

اإلزاحة نفي وإحالل، فنحن ننفي الشيء الذي نريد إثبات املعىن له، و 
أو نفيه عنه مبعىن نستبعده ونسقطه من الكالم لنعود إليه من طريق آخر، 
هو طريق احلس إن كان جمردا أو طريق العقل إن كان خياليا، وهذا يقتضي 

آخر، قد أن نستبدل &لشيء الذي نريد إثبات املعىن له أو نفيه عنه شيئا 
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حتقق ثبوت ذلك املعىن له أو نفيه عنه، فنحل هذا حمل ذاك الذي صار 
  )٦(.من جنسه، وقد تكون اإلزاحة داللية أو تركيبية حنوية

انز(ح الصفات عن  :واالنز(ح اللغوي يقع يف ضروب هي
موصوفاÏا، وانز(ح التضايف أو اإلسناد، وانز(ح الرتكيب، وانز(ح 

وانز(ح حروف املعاين بتضمن معاين بعضها، وانز(ح  التقدمي والتأخري،
الوقف، وانز(ح النحو بتكسري قواعده أو جتاوزها أو عدم االلتفات 

  )٧(.إليها، وانز(ح التناقض أو التضاد
وقد شاع مصطلح االنز(ح يف النقد العريب احلديث Äمساء خمتلفة  

لذي يصب يف معىن كالعدول واالحنراف واالزورار والشذوذ واخلروج،  وا
واحد هو اخلروج عن املألوف يف استخدام عناصر اللغة الذي ظهر يف 
أشكال وصور متعددة يف املوروث العريب النقدي والبالغي القدمي، فقد 
يتجاوز الشاعر احلدود ويتخطى األنظمة اللغوية مما يثري الدهشة 

  )٨(.واخللخلة واملفاجأة
¸حية تنوعاته أو حتّققاته يف ويتخذ االنز(ح أمناطا خمتلفة من 

  .النصوص األدبية،  لريسم للقارئ صورة فنية راقية للعبارة بلغة إحيائية
  ":أطلس املعجزات"االنز0ح اللغوي يف 

يعتمد الشعر على الكثافة والغموض الشعري والصور املتخيلة اليت 
خرق  تبتعد عن الصور الواقعية، و¯يت املبدع &النز(ح مبا خيدم نصه من
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&لتقدمي والتأخري والذكر واحلذف، وما يقدمه من  ؛ اللغةلقوانني
م املتلقي مبا حيدث له استعارات وتشبيهات وكنا(ت وحمسنات، ومبا خيد

  )٩(.&خلروج عن النظام والقانون املتبع يف تركيب اجلمل ؛من مفاجأة
إىل  "أطلس املعجزات"يف ديوانه  صاحل خريف وقد عمد الشاعر

االحنراف عن املعيار اللغوي يف تشكيل نسيجه الشعري، فجاء &لتعبري 
الغريب والعجيب والطريف والبديع ليحدث االنبهار يف النفس، 
ويكسب لغته الذاتية فرادة ومتيزا عن لغة اآلخرين، وإن الشاعر حني 
خيرق قواعد اللغة فإنه يكون على وعي بذلك،  إنه ال يكتب أي 

األمثلة على االنز(ح يف لغة  ومن .بري و مبدع للغةشيء،  إنه خ
  :الشاعر

  :انز0ح النعوت عن منعو��ا املتعارف عليها -١
  ":اجلنون الذري"يقول صاحل خريف يف قصيدة 

  ونـــــــــضاع عمري إذا افتقدت عزيزي   فيك ثغر املىن وسحر العي
  )١٠(للشـــجونت وأطرقت مصغيا ـفطويت األحزان يف كفن الصمـ    

افة داللة املىن إىل فم فقد جعل للمىن ثغرا رغم معنوية املىن مع إض
مما أضاف حسا وحركة وطرافة على املعىن، وكذلك للصمت  ؛اإلنسان

كفن على غري ما هو عليه äطالق صفة املوت للصمت، ففي هاتني 
  .الصورتني استطاع الشاعر أن خيلق انز(حاً داللياً غاية يف الروعة
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  :االنز0ح zالستعارة التنافرية -٢
وهي صورة بالغية تقوم على اجلمع بني متنافرين ال عالقة منطقية 
جامعة بينهما، وهي ليست نوعا من اخلطأ أو الغموض يف الشعر بقدر 
ما هي تقنية فنية يوظفها الشعراء املعاصرون خللق التوازن الداخلي الذي 

ففي شعر خريف  .)١١(نفسي وثقايفيفقدونه، فتكون بذلك وليدة موقف 
يف قصيدة  هومثال ذلك قول، حتّقق اإلبداع يف هذا التنافر بني املعاين

  ":األمم املتحدة"
  ــــرــي القديــــــــا الراســـــا إمياننــــوإن قصرت يد الدوالر عنا   لن

  )١٢(ـــــردي   خيوطا حاكها األمل النضريــــــــو( مجعية األمم است
أحدث تنافرًا مع تقدير الوصف،  " إمياننا الراسي القدير"فالتعبري 

والتنافر احلاصل بينهما هو ما ضمن خلق بعد جديد للمعىن املراد منه،  
فاإلميان بداللة اجلبل أخرب عنه، وداللة النضري للمنظر واملكان وليست 

من هذه اجلملة الشعرية لغري احلسي، وهذه املفارقة هي من صنعت 
  .ملطلوبةا

  : االنز0ح zإلسناد النحوي -٣
اجلملة اليت يقع فيها اإلسناد امسية وفعلية، ففي اجلملة الفعلية يكون 

الفاعل يف عرف "الفعل هو املسند، و الفاعل هو املسند إليه، ذلك أن 
أهل الصنعة أمر لفظي، يدل على ذلك تسميتهم إ(ه فاعال يف صوره 
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ملستقبل واالستفهام، مادام الفعل مقدما املختلفة من نفي وإجياب، وا
؛ الذي جتمعه عالقة داللية )١٣("عليه، ففي مجيع الصور الفعل مسند

ومثال على اإلسناد النحوي يف اجلملة . &لفاعل الذي هو املسند إليه
  ": نداء الضمري"الفعلية قول الشاعر يف  قصيدة 

  لك حيب يوم تعلو بسمة النصر ثرا¸
  واآلالم فجرا من دما¸ويذيب الليل 

  سوف ألقاك مع النصر وأفراح البشائر
  )١٤(سوف نبين عشنا يف ظل حترير اجلزائر

ياته إن القضية األساسية يف لغة صاحل خريف يف هذه األبيات هي أمن
ملت يف هذا ، واألفعال املسندة اليت استعوتطلعاته حنو النصر واحلرية

مستقبل بقصد فعل املقارنة  كأنه يشري إىل ؛اجلزء يف جلها مضارعة
اليت جاءت يف Éاية أول " بسمة"واملفارقة بني املعيش واملأمول، ومفردة 

املقطع  لفظة موحية &ملفرح وÉاية مفرتضة هلذا احللم؛ حبيث نقل الداللة 
املفضية إىل حلم احملبطني الذين يبحثون عن العيش الكرمي يف أحالمهم 

&ملوت احملتوم، فكأنه أعاد تشكيل  من الواقع املرير الذي يصطدم
الداللة اإلنسانية وإسنادها لواقع يتمتع Äسباب السعادة ال يقبل وجود 
هؤالء األشرار، مما جعل من األحالم طريقهم الوحيد للتعبري عن 

  .أهدافهم وطموحاÏم
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  : االنز0ح اإلضايف -٤
املعىن  جتمع اإلضافة بني املتضايفني بواسطة النسبة بينهما، ويكون

äضافته إىل معرفة، ويتخصص  فيها موافقا للفظ فيتعرف املضاف
äضافته إىل نكرة، وتكون اإلضافة معنوية حقيقية حمضة ألÉا خالصة 

  .)١٥(من تقدير االنفصال
، "املالبس"أو " احللوى"كلمة " &ئع"توقع بعد كلمة ن - مثال –فنحن 

، نز(ح إضايف، يصري لدينا ا"الدين"أو " الشرف"لكن إذا أضيف إليها كلمة 
  : للشاعر صاحل خريف؛ يف قوله" اجلزائر الثائرة"ومثال هذا ما جاء يف قصيدة 

  من منرب األوراس حي اBمعا   فالضاد والرشاش قد نطقا معا
   )١٦(ان البطولة مرضعاـــــــــعرفت &لبرة   ـــــــما أيب النفس يشكر حفن

، الشاعر يف غاية من الروعة واجلمالفمنرب األوراس ابتكار صنعه 
، وحرك على حنو ما اBال العقدي ساعياً حبيث زاوج بني اجلامع واجلبل

فيما بينهما، فاملنرب " إضافة"إىل دائرة الشعر رغم كوÉما ال يتفقان 
مكان واألوراس مكان آخر، وهو يف النهاية قد جعل من هذا التزاوج 

  .قيمة شعرية وفنية مميزة
  :نز0ح الرتكييب اال -٥

يلجأ الشاعر إىل التصرف يف اللغة &لتقدمي والتأخري، أو حذف 
بعض البىن واملفردات، ليكون كالمه أبلغ أثرا وأعمق يف الداللة، وهي 
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السمة األسلوبية املميزة يف شعره خاصة القصائد ذات البعد الوطين 
،  ومن والسياسي، وبذلك خالف الرتكيب املألوف يف النظام اجلملي

  ":     يوم اجلزائر"األمثلة على االنز(ح الرتكييب قوله يف قصيدة 
  يف اعتزاز سهوهلا والتالال   اـــــــــــى نراهـــب حتــــــى جتيــــــوستبق

  )١٧(ومتــــــلى Pا اخلطيب فقاال   ساجلت صاحب القصيد فغىن
اجلملة وأصل " التالل"قبل كلمة  "اعتزاز"فيالحظ حذف املعطوف 

،  وحذف املفعول به بعد فعل القول فقاال، فجاء "واعتزاز التالل"هي 
الشاعر Pذا النظام اجلملي ليحرك بذلك فكر القارئ ويضيف للمعىن 

  .والفكرة بعض الغموض والنسق الشعري للسياق
فلم يورد الشاعر املنتظر من األلفاظ، وأعمل ذهن القارئ وأيقظه، 

  .د، ويكمل اإلرسال الناقصهو مقصو وجعله يتخيل ما 
أما التقدمي والتأخري فهو ظاهرة أسلوبية تعين تغيري ترتيب العناصر 
اليت يتكون منها البيت الشعري، ويكون لغاية يهدف إليها، إما كون 
الناحية الصوتية هي اليت أوجبت ذلك، أو Pدف إحداث توازن يف 

الصوتية، وقد  البيت، أو لتجنب الثقل، وكل ذلك يعد من املقتضيات
يكون التقدمي والتأخري ألهداف معنوية كالتشخيص ولفت األنظار إىل 

  :، وهو يف قول الشاعر)١٨(املقدم
  ح أودعــــــــــــــاـــــه بني اجلوانــــــــــــويقين   ردىــــــــب الـــــا حـــــــهللا أورث قلبن
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    )١٩(ترعرعا وعلى حجور الطاحنات   يف ساحة اهليجاء مسقط رأسه
Pدف إحداث توازن يف أبيات " ترعرع"و"أودع"فقد أّخر الفعلني

  .القصيدة، ومقتضيات صوت الروي

  :اخلامتة
) أطلس املعجزات( لقد استطاع صاحل خريف بلغته الشعرية يف ديوانه

األحيان عن استعماالÏا أن يوظف لغة عربية تعدل ألفاظها يف كثري من 
غاية يف الروعة، فعن   خيلق منها انز(حًا داللياً ، فاستطاع أن املألوفة

  : نقول "أطلس املعجزات"شعره يف
استطاع الشاعر أن خيلق انز(حًا دالليًا برسم صفات جديدة  -

  .للموصوفات لتبدو يف صور حسية متحركة طريفة
االستعارة التنافرية صورة بالغية تقوم على اجلمع بني متنافرين   -

  .ملعاين الشاعر خللق أبعاد جديدة
اإلسناد النحوي يف اجلملة الفعلية يف قول الشاعر أعاد تشكيل  -

  .الداللة
التضايف تزاوج حيدث بني الكلمات ، وقد أعطى قيمة شعرية  -

  .وفنية مميزة للقصيدة
حيرك احلذف فكر القارئ ويضيف للمعىن والفكرة بعض الغموض  -

  .وينشئ نسقا شعر( للسياق
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أخري ظاهرة أسلوبية يف لغة الشاعر ُوضعت ألهداف التقدمي والت -
  .معنوية كالتشخيص ولفت األنظار إىل املقّدم

  :اهلوامش واملراجع
قاموس األد&ء والعلماء املعاصرين، دمحم بوزواوي، دار مدين للطباعة  )١(

  .١٢٨:م، اجلزائر، ص٢٠٠٣والنشر، 
الشيخ فهرست معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث، تصنيف  )٢(

بشري ضيف اجلزائري ومراجعة الدكتور عثمان بدري ، منشورات 
  .١٤٦:م، ص٢٠٠٢، ª١لة، اجلزائر، ط

، مازن أكثم )املعلقات أمنوذجا(االنز(ح يف الشعر اجلاهلي :ينظر )٣(
سليمان، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة البعث، العراق، 

  .١٣- ١٠ :م، ص٢٠٠٩
د هللا جرب، دار الدعوة، اإلسكندرية، األسلوب والنحو، دمحم عب )٤(

  .١٠:م، ص١٩٨٨، ١مصر، ط
األسلوبية مفاهيمها وإجراءاÏا ، موسى ر&بعة، دار الكندي : ينظر )٥(

  .٣٧- ٣٦:م، ص٢٠٠٣،  ٣للنشر والتوزيع، األردن، ط
، عبد الواسع أمحد شعرية اخلطاب يف الرتاث النقدي والبالغي )٦(

 والنشر والتوزيع، بريوت،، املؤسسة اجلامعية للدراسات احلمريي
  .٩٩م، ص٢٠٠٥، ١،  طلبنان

  .٣٨:األسلوبية مفاهيمها وإجراءاÏا، موسى ر&بعة، ص )٧(
  .٣٩- ٣٦:نفسه، ص )٨(
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، نعمان عبد السميع )أصوله وأثره يف بنية النص(االنز(ح اللغوي  )٩(
  .٣٤:م، ص٢٠١٤، ١متويل، دار العلم واإلميان، دمشق، سور(، ط

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  أطلس املعجزات صاحل خريف،  )١٠(
  .١٤٧:م، ص١٩٨٢، ٢ط

اإلبداع الشعري وكسر املعيار، قطوس بسام، جملس النشر العلمي،  )١١(
  .٤٧:م،  ص٢٠٠٥الكويت، 

  .١٩٠-١٨٧:، صأطلس املعجزات، صاحل خريف )١٢(
، ت إميل بديع يعقوب، دار الكتب شرح الفصل، ابن يعيش )١٣(

  .٢٠١، ص١م، ج٢٠٠١، ١العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .١٩٥:أطلس املعجزات، صاحل خريف، ص )١٤(
أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك،  ابن هشام األنصاري،  ت حمي  )١٥(

،  ٥الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب،  بريوت، لبنان،  ط
  .٨٧:، ص٣م،  ج١٩٦٦

  .١٢٢- ١٢١:أطلس املعجزات، صاحل خريف،  ص )١٦(
  .٨٣-٨٠:أطلس املعجزات، صاحل خريف،  ص )١٧(
األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،  فتح هللا أمحد سليمان،   )١٨(

  .٦٨:م،  ص٢٠٠٤مكتبة اآلداب،  القاهرة،  مصر،  
  .١٢٢:أطلس املعجزات،  صاحل خريف ، ص )١٩(
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  :إعداد
ن��+�+*(��)ذא����������� �

  نيجري( -قسم اللغات، جامعة يوسف ميتما سلي كنو
 dankoki19@gmail.com    

  :مستخلص
يسعى هذا املقال إىل الكشف عن قضا( معجمية يف كتاب 

يقف عند منهجه يف  ،للراغب األصفهاين" مفردات القرآن"
ترتيب املادة، وطريقة تناوله هلا، مث يشرح منهج األصفهاين يف 

لريصد من خالله العمَل  اقتباس الشواهد Äنواعها، كل ذلك
واملقال من ¸حية أخرى . املعجمي وبذوَره يف الدراسات القرآنية

اللغوية حياول إدخال كتب غريب القرآن يف مصاف املعاجم 
احلديثة؛ ألن كتاب مفردات القرآن لألصفهاين يعطي وظيفة ال 
تقل أمهيًة ودورًا عن ما تعطيه املعاجم العربية األخرى؛ حيث إنه 
حييط القارئ علما بكيفية النطق &ملفردة وطريقة ضبطها، كما 

كتب غريب القرآن من الباكورة األوىل للتصنيف املعجمي يف  تعدّ 
  .اللغة العربية
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  :املقدمة
نشأت الدراسة املعجمية العربية &دئ ذي بدء يف كنف الدراسات 
القرآنية؛ شأÉا يف ذلك شأن الدراسات اللغوية اليت وجدت بعد عهد 

والقرآن الكرمي بثروته اللفظية الزاخرة، ما يزال وسيظّل حمّط عناية . النبوة
  .م املراد منهاالدراسني والباحثني؛ لتوّقف فهم دالالته وأحكامه على فه

وقد حظيت املفردات القرآنية &هتمام &لغ من قبل العلماء منذ 
الصدر األول من اإلسالم، وأُفردت هلا مصنفات تنّد عن احلصر؛ كتبت 

تلّقته أيدي . على شكل املعاجم، وخّلد التاريخ قسما كبريا منها
ا، الباحثني &لدرس والتحقيق؛ ذلك لينفضوا غبارها، ويزيلوا غموضه

  .هلا للطالب والدارسني املبتدئنيويسّهلوا تناو 
يتعرض هذا املقال لدراسة كتاب مفردات القرآن للراغب األصفهاين ف

على أنه معجم يعتين &ملفرادت القرآنية، من حيث الرتتيب والشرح على 
وينتهج املقال املنهج الوصفي، بغية مساعدة القارئ يف . منط معّني 

وحيتوي هذا املقال على . ت القرآنية يف هذا املعجممتابعة مواقع املفردا
  :النقاط التالية 

 .التعريف &لراغب األصفهاين وكتابه -
 .ظواهر معجمية يف كتاب مفردات القرآن  -

  يف الكتاب ترتيب املداخل •
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  .  لمادةل تهمعاجل •
 "مفردات القرآن"اب االستشهاد يف كت -
 اخلامتة -
  .املراجعاهلوامش و  -

  :وكتابهالراغب األصفهاين 
كل املصادر اليت ترمجت لشخصية الراغب األصفهاين مل تذكر السنة   

اليت ولد فيها، وكل ما قيل عنه ال يعدو ذكر ميالده واختالفه إىل 
 أن" - كما يقول عمر عبدالرمحن الساريسي   –ولعل مرّد ذلك ) بغداد(

الراغب األصفهاين مل ينل حظه من الدراسة والبحث يف األحباث 
  . ١"املعاصرة

عاصر نشأ الراغب يف أصفهان، واختلف بني الكوفة وبغداد، و 
أخذ العلم عن علماء عصره، وقرأ العربية على اإلمام أيب حامد الغزايل، و 

   ٢.أيب منصور اجلبان، وغريه ممن يوثق Pم
، وحرّي به ذلك؛ فهاين تراªً هائًال من املؤلفاتخّلف الراغب األص

رن الرابع اهلجري، وهو قرن االزدهار، والنهضة العلمية إذ أنّه عاش يف الق
للدولة اإلسالمية، وتدل هذه املؤلفات على سعة ثقافته، وطول ذراعه 

منها كتاب مفردات القرآن الذي يسعى هذا املقال إىل  ٣.يف العلم
  .هــــدراست
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  ":مفردات القرآن"كتاب 
 ٤أرجح اآلراء، أما الكتاب فإنه من نتاج القرن الرابع اهلجري على

ويعّد من أحسن ما أُّلف يف غريب القرآن، فهو إذن من املعاجم 
  :اخلاصة، والسطور التالية تسّجل بطاقة كاملة هلذا املعجم

هناك اختالف بسيط بني املؤرخني يف تسمية هذا املعجم، :امسه 
معجم "&سم  - أمثال الدكتور ر(ض زكي قاسم  -مساه بعض الباحثني 

الدكتور عمر عبد : ، ومساه بعض آخر أمثال"اظ القرآنمفردات ألف
ويقول الدكتور  ."املفردات يف ألفاظ القرآن"الرمحن الساريسي &سم 

لقد قدم : "يوسف قزق يف معرض حديثه عن الراغب األصفهاين
الراغب معجما محل اسم  مفردات القرآن الكرمي، وقد اقتصر فيه على 

عن دائرة ألفاظ القرآن الكرمي إىل لغة  مفردات القرآن، أي أنه مل خيرج
الشعر واملثل ولغة العرب، مع وفرة ما استشهد به منها يف ثنا( 

  ٥"الكتاب
 –لكاتب هذا املقال  فيما يبدو -ومرّد هذا االختالف يف التسمية 

أن املؤلف مل يذكر اسم كتابه يف مقدمته، سوى أنه أشار إشارة خاطفة 
وقد استخرت اüّ تعاىل يف إمالء كتاب ": إىل موضوعه؛ حيث يقول

وعليه، فال .  ٦"مستوف فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي
غرابة أن جند هذه األمساء الثالثة تطلق على مسمÙى واحدا، فهي وإن 
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اختلفت يف الرتكيب،  تتفق داللًة ومعًىن، وهذهطبيعة املؤلفات البدائية؛ 
  .&ليد، وكلٌّ ينسخ حسب ذوقه وفهمهإذ أÉا كانت آنذاك تنسخ 

تكمن األسباب الرئيسة يف ¬ليف هذا املعجم يف أن  :أسباب  ليفه
العرب  ألفاظ القرآن هي لّب كالم"الراغب األصفهاين ملا رأى أن 

، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم وزبدته، وواسطته وكرائمه
والبلغاء يف نظمهم ونثرهم ، وما وحكمهم، وإليها مفزع حّذاق الشعراء 

عداها وعدا األلفاظ املتفّرعات عنها واملشتقات منها هو &إلضافة إليها  
كالقشور والنوى &إلضافة إىل أطايب الثمرة، وكاحلثالة والتنب &إلضافة 

اجته إىل مجع األلفاظ املفردة إذ هي أول ما ُحيتاج  ٧."إىل لبوب احلنطة
  .لقرآن الكرمييشتغل به من علوم اأن 

مل يشر الراغب األصفهاين يف مقدمة معجمه إىل املصادر  :درهمصا
اليت اعتمد عليها يف معجمه، لكنه فيما يظهر من خالل معاجلته 

  :يالحظ أنه اعتمد على مصادر لغوية تنّد عن احلصر، أبرزها ما¯يت
لك من التشابه ألمحد ابن فارس، ويظهر ذ" اBمل يف اللغة"كتاب  −

، ورمبا ينقل عنه حرفيا، كما توجد املوافقة يف االستشهاد الكبري يف العبارة
  ٨)أسّ (، و)أبّ (ينظر على سبيل  مثال ماديت . &ألبيات الشعرية

−
أليب منصور اجلبان، وقد ذكره املؤّلف " الشامل يف اللغة "كتاب  

 ٩).دّلو(صراحة على ما يلحظ يف مادة 
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  ١٠)بقل(يت، كما يظهر يف مادة البن السك" Ïذيب األلفاظ"كتاب  −
رارا، ينظر على للخليل، وقد صرّح &سم اخلليل م» العني«كتاب  −

  ١١)ظلم(، و)ضعف(، و)مكّ : (سبيل املثال مواد

  لألصفهاين" مفردات القرآن"قضا0 معجمية يف كتاب 
يعتمد كتاب مفردات القرآن على أسس معروفة قبل أن تكتمل  

وظيفته املعجمية، وليس مبستطاع هذا املقال أن يستقصي البحث يف 
مجيع اخلصائص والقضا( اليت حيتفل Pا هذا الكتاب، لذلك يكتفي 
املقال بقضيتني مها من أهم أركان املعجم األساسية، Pما حيكم على 

على ما  لب األحايني، مها الرتتيب والتعريف،العمل املعجمي يف غا
   :تتعرض له السطور التالية

  ترتيب املداخل يف كتاب -أوال
الطريقة أواملنهج الذي يتبعه املعجمّي يف تنظيم "يُقصد &لرتتيب 

الثروة اللفظية من مورفيمات وكلمات وتعابري اصطالحية وسياقية 
أومستعمل املعجم املطلع وعرضها يف املعجم حبيث يستطيع القارئ، 

على تلك املنهجية العثور على بغيته بسرعة، أي من غري أن يضيع وقتا 
  ١٢."أويبذل جهدا

إن احلديث عن ترتيب املداخل يف أي معجم من املعاجم العربية 
يتحّتم الوقوف على عمودين، ومها العمود اخلارجي والعمود الداخلي، 
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

رّواد املعجمية خي للمادة، ذلك ألن أوالرتتيب الداخلي، والرتتيب اخلار 
أجروا جتارPم املتواصلة املنصبة على ترتيب مادة معامجهم، "العربية اُألول 

ال للوصول إىل أفضل ترتيب يالئم الطبيعة الصوتية والصرفية للغة العربية 
فحسب، وإمنا لالستجابة إىل حاجات األصناف املتباينة من مستعملي 

  ١٣."املعاجم كذلك
وف ترتيبه يرّتب مادة معجمه على حر  والراغب األصفهايت يف

 مث الباء على ترتيب حروف املعجم، ،التهجي، فيقّدم ما أوله األلف
كما قّدم     ١٤.على هذا الرتتيب" جرب"مث " جبت"مث " جبب"فتأيت مواد 

كتاب الواو على كتاب اهلاء على حسب ترتيب اجلوهري حلروف 
  .املعجم

  :لمادةل معاجلته - ¢نيا
إن من أهّم ما ¯خذه صانع املعجم يف احلسبان عند إعداد املعجم، 
مسألة الفصل بني الدال واملدلول، ذلك ألن املستخدم يتوخى يف 
الغالب أحد اهلدفني، أو االثنني معا؛ فهو إما أن يسعى وراء ضبط 
مدلول كلمة معينة، وإما أن يبحث يف املعجم عن كيفية استعمال 

  .استعماال صحيحا، ال خيرج عن أساليب أهل اللغةالكلمة 
ولكي يزود صانُع املعجم املستخدَم Pذين اهلدفني ، يُتوقع منه تقدمي 
معلومات معينة عن اللفظ املعرَّف بصفة أنه دال، واختاذ إجراءات كفيلة 
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بتعريف مدلول ذلك اللفظ، مث الربهنة على ما يورد من البيا¸ت، وهذا 
  . ١٥"معاجلة املادة"يه املعجميون اسَم هو ما يطلق عل

  :جانب الدال
فهو الصورة الصوتية أو مساويها املرئي، وهو أصغر وحدة  أما الدال

إن الداهلو الكلمة : ذات معىن للكالم واللغة،فبكل بساطة ميكن القول
املشروحة يف املعجم سواء كانت امسا أو فعال أو حرفا، وهو املكّون 

ذ أنه بدون ذلك ينعدم املعجم؛ لذا أصبح اللفظ األساسي للمعجم؛ إ
موضع اهتمام املعجمّيني واللغويني، فقاموا بدراسات توّضح هذه 

   ١٦.الوحدة، وتبّني العالقة بني الدال واملدلول
 - يف هذا اجلانب  –واملعلومات اليت يتوقع من املعجمّي تقدميها 
تتفاوت كثرًة وقلًة من تتعلق &لصورة اخلارجية للمادة املعجمية، لذلك 

  :خر، وتتمثل يف املعلومات التاليةمعجم آل
  معلومات الضبط واإلمالء .١

تعريفه &لقلم أو &لعبارة الناّصة أو بغري ذلك من "يراد بضبط اللفظ 
فالراغب األصفهاين على هذا املستوى استعان &لوسائل ١٧"الوسائل،

  :على ما يلمح يف النقاط التالية، الضبطية الثالثة يف تثبيت مادته املعجمية
ما يُعرف به ما يدّل على "ويقصد &لشكل : الضبط zلشكل) أ(

عوارض احلروف اليت هي الفتح والضم والكسر والسكون والشدة واملد، 
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

وغري ذلك مما يساعد على نطق الكلمة نطقا صحيحا، والتشكيل قيد 
وااللتباس بوضع  للمادة يف املعجم، حيث أنه يزيل عن القارئ اإلشكال

  ١٨."احلركات من فتحٍة وضمٍة وكسرٍة وسكون
ومعجم الراغب األصفهاين يف هذا اجلانب يكاد يكون خاليا عن 

خ ل (و ) صر: (مثال، يوردها) ص ر ر(شكل؛ ألنه قّلل منه،فمادة ال
إال أن احملققني بعُد استعانوا &آلالت وشّكلوه يف الطبعات ). خل: ()ل

   . احلديثة للمعجم
وهنا ينّص صانع املعجم &لعبارة على : الضبط zلكلمات) ب(

و&لنظر يف  ١٩.طريقة النطق &للفظ كلما اقتضت احلاجة إىل ذلك
مفردات القرآن للراغب األصفهاين يظهر أنه يستخدم هذا النوع من 

. والتصحيفالضبط بغية ¬صيل املفردة القرآنية وصيانتها من التحريف 
املنقطع من : والِبضع &لكسر): "ب ض ع: (ن ذلكومن ما جاء فيه م

بل هو فوق : ا بني الثالث إىل العشرة، وقيل، ويقال ذلك ملالعشرة
 ٤: الروم}ِيف ِبْضِع ِسِنَني  {:اخلمس ودون العشرة، قال تعاىل

٢٠  
َ   ُ الل ج اج  " )ل ج(: الراغب األصفهاين ومن الضبط يف الشكل قول َّ    :

 ََّ         َ  ُّ جل   يف األمر ي لج   ، وقدالفعل املزجور عنهعناد يف تعاطي   ّ         الت مادي وال
ن ا م ا P  م  م ن  ض ر   ل ل ج وا يف  {:، قال تعاىلَ َ   ً جل  اجا   ُ  ٍّ  ََ  ُّ    ِ و ل و  ر مح  ن اه م  و ك ش ف    ْ  ِ  ِْ ِ    َ  َ  ْ  َ  َ َ   ْ  ُ  َ ْ ِ  َ   ْ  ََ 

َ  ط غ ي اÉ  م  يـ ع م ه ون     ُ  َ  ْ  َ   ِْ ِ : ومنه ٢١: امللك} َبْل جلَُّوا ِيف ُعتـُوٍّ َونـُُفورٍ  { ٧٥: املؤمنون}ُ  ْ َ 
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ّ             جل  ة  الص وت بفتح الالم ّ  ترد ده، وجل  ة  البحر &لض م :أي.  ََُّ     ،   ّ         ترد د أمواجه:   ّ       َُُّ          
ّ        ََّ    َْ  َّ ، ويقال يف كل  واحد جل   وال ت ج    ّ       ترد د ظالمه:   َُُّ       وجل  ة  الليل            ".٢١  

على سبيل املثال يتحرى ) ب ض ع(فالراغب األصفهاين يف مادة 
الضبط خمافة الغموض؛ ألنه من احملتمل أن يقرأها القارئ &لضّم، 

  ٢٢."الزواج، أوعقده، أواملهر، أو الفرج: "إىلفيتحول املعىن ) الُبضع(
ويقصد Pذا النوع من الضبط، ما يقدمه  :الضبط zلوزن )ج(

وزن الفعل بعد كلمة املدخل مباشرة، "صانع املعجم للمستخدم من 
فيقول  ٢٣"وُحيال مستعمل املعجم إىل أوزان األفعال الرئيسة العشرين

  ...زن كذا، وهكذاإن الكلمة من &ب كذا أو على و : مثال
ومن هذا اجلانب فالراغب األصفهاين كان شديد الولع &الشتقاق 
وتصريف الكلمات، فاهتم مبثل هذا النوع من الضبط اهتماما &لغا، 

َفَمثـَُلُه َكَمَثِل  {:قال تعاىل. هلََِث يـَْلَهُث َهلثاً : على حنو ما يدرك يف قوله 
وهو أن  ١٧٦: األعراف } ْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهثْ اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلهَ 

  ٢٤.يدلع لسانه من العطش

  :الصرفيةاملعلومات النحوية و. ٢
اهتمام الراغب األصفهاين &ملعلومات النحوية الصرفية ال يقل عن 
اهتمامه مبعلومات الضبط واإلمالء، فقد أوىل عناية خاصة جبانب 

حتقيق أصالة الكلمة العربية، "التصريف؛ ذلك ملعرفته دوَر التصريف يف 
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

و&لنظر يف مفردات  ٢٥."وحتويلها إىل أبنية ُخمتلفة، ِلُضروٍب من املعاين
 –كغريه من املعاجم العربية   –القرآن للراغب األصفهاين، يدرك أنه 

يذكر بعض املعلومات النحوية والصرفية خالل تعريفه للغة املوصوفة، 
  :ومن أهم هذه  املعلومات ما ¯يت

من أهم ما يقدمه املعجم للقارئ، ذكر مصدر الكلمة،  :املصدر )أ(
داًال على احلدث جمردًا من  ما تضمن َأحرفه لفظًا َأو تقديراً،"وهو 
  ٢٦."الزمن

فالراغب األصفهاين يف هذا املنحى ال خيتلف عن املعاجم العربية؛ 
، اليت اشتقت منها مواده املعجمية حيث إنه أوىل االهتمام &ملصادر

  :ومن ما جاء من ذلك
اَحلّج واِحلّج ، فاَحلجُّ مصدر ، واِحلجُّ اسم ، ويوم احلّج األكرب يوم  -

 ٢٧.ويوم عرفة النحر،
: ¸زعته َخْصمًا ، يقال : خ ص م اَخلْصُم مصدر َخَصْمُتُه، أي -

َوُهَو أََلدُّ {:خاصمته وَخَصْمُتُه ُخمَاَصَمًة وِخَصاماً، قال تعاىل
ُر ُمِبنيٍ {  ،٢٠٤: البقرة} اخلَِْصامِ   ٢٨ ١٨:الزخرف} َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ

  :والنسبة التصغري) ب(
إحلاق "وللداللة على التصغري أو النسبة؛ تضطّر املعاجم العربية إىل 

آخِر االسِم (ًء مشدَّدًة مكسورًا ما قبلها، للدَّاللة على نسبة شيٍء إىل 
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آخَر، أو ُيضّمو أولُه، ويفتَح ªنيه، ويُزاد بعد احلرف الثاين (ءٌ 
  .عند النحويني &لنسبة والتصغريعلى ما يعرف  ٢٩"ساكنٌة،

وبعد الفحص يف مفردات القرآن ظهر أن الراغب األصفهاين يعطي 
القارئ معلومات عن  هاتني الظاهرتني، وقد نّص على تصغري مداخل 

 :معجمه يف تسعة مواضع، كما ذكر النسبة يف سبعة مواضع، من ذلك قوله
يف : أي ٥٣: فصلت} َسُنرِيِهْم آَ(تَِنا ِيف اْآلفَاقِ {:قال تعاىل: أفق -

 ٣٠أُفُِقيّ : أُُفق وأفق، ويقال يف النسبة إليه: ، والواحدالنواحي
: أمهات، ويف التصغري: أّمهة، لقوهلم مجعا: أصله: واألّم قيل -

 ٣١.أميهة
تـَتَِّخُذوَن { :احلزن، ومجعه ُسُهوٌل، قال تعاىلضّد : السَّْهلُ : سهل -

، ورجل ْهلِ حصل يف السَّ : وَأْسَهلَ  ،٧٤: األعراف}ِمْن ُسُهوِهلَا ُقُصورًا
، وحزن ، ورجل َسْهُل اخللق، وÉر َسْهلٌ َسْهِليٌّ منسوب إىل الّسهل

 ٣٢.، وُسَهْيٌل جنماخللق

  :نوع الكلمة) ج(
يقدم للمستخدم معلومات تذكر   -من من هذه الناحية  –واملعجم 

نوع الكلمة بني بقية أقسام الكلم األخرى، فيقول هل هي اسم، أم فعل 
  ٣٣"أي نوع من أنواع األفعال أو األمساء أو احلروف؟؟ ومن ...أم حرف
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

على نوع الكلمة املرادة شرحها يف اثنني  الراغب األصفهاين نصّ 
اسم،  يقع : أصبع اإلصبع :عني موضعا من هذا الكتاب، من ذلكوتس

  ٣٤.على السالمي والظفر واألمنلة واألطرة والربمجة معا

  :جانب املدلول
الكلمة، وما حتيل إليه يف االستخدام، وذلك واملدلول هو معىن 

بتقدمي معادل لغوي هلا، سواء أكانت كلمة مفردة أو جمموعة من 
الكلمات، حتدد مميزات هذه الكلمة، وخصائصها، وجتعلها واضحة 

  ٣٥.جلية عند مستخدم املعجم
استعملت املعاجم العربية وكتب غريب القرآن كثريا من أنواع 

األلفاظ بعضها ببعض، ويهدف كل هذه األنواع  التعريف، اليت تربط
كلمًة يقف أمامها ومن أكثر هذه . من التعريف إىل إفهام املستخدم َ

  :ما ¯يت "مفردات القرآن"األنواع ورودا يف  كتاب 
  التعريف zملرادف -١

يقصد Pذا النوع من التعريف ذلك التعريف البسيط الذي يتم بوضع 
وجلون : (لفيقال على سبيل املثا ٣٦أخرى،كلمة واحدة مقابل كلمة 

أو بوضع عدة كلمات مرتادفة يعطف ) يظلم: أي خائفون، حييف
: قربت وأدنيت، أينما ثقفوا: جلنة وأزلفت ا: (بعضها على بعض، فيقال

كل هذه األمثلة من كتاب التبيان يف تفسري غريب ) وجدوا وظفرPم
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ملصري، وهلا وجود يف الكتاب القرآن لشهاب الدين أمحد بن دمحم اهلائم ا
  .حمل هذه الدراسة كما سيأيت بعدُ 

وعلى ضوء ما سبق، ميكن اعتبار التعريف &ملرادف أليق أنواع 
التعريفات املعجمية، يف كتب غريب القرآن؛ ذلك ألن القارئ يسعى 

ن ذلك إىل فهم مراد هللا إىل معرفة معىن املفردة القرآنية مباشرة ليصل م
  .تعاىل

النظرة الدقيقة يف كتاب مفردات القرآن، ظهر أن الراغب  وبعد
األصفهاين استعمل التعريف &ملرادف يف تناوله للمفردات، على نسبة 

، ألنه استخدم هذا النوع التعريفي يف ٢٠%تبلغ حوايل عشرين يف املائة 
تسعى إليه القواميس "ثلثمائة وتسعة وعشرين موضعا، وهذا حيقق ما 

جياز واالقتصاد، كما أنه صاحل وحده لوضع مقابالت عامة، وهو اإل
  . ٣٧"للمصطلحات األجنبية

  :ومما جاء يف مفردات الراغب األصفهاين من هذا القبيل
  ٣٨.الوالد: أ&؛ األب  −
  ٣٩.صفر: مكا الّطري ميكو ُمَكاًء : مكا  −
  ٤٠.الَعْونُ : النَّْصُر والنُّْصَرُة : نصر −
 ٤١.شْطرُه: ِنْصُف الشيِء : نصف  −
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  )zلسلب (  التعريف zملغاير -٢
وقد استخدم املعجميون أثناء معاجلتهم للمادة املعجمية ذلك 

ضّد أو مقابل أو خالف أو نقيض أو : يكون بكلمات"التعريف الذي 
  ٤٢".الكاذب ضد الصادق، وهكذا: فيقال مثال. ما يدل على معناها

فال . "الدالالتومما له أمهية &ملكان، أن للضدية صلة وثيقة بني 
يُذكر األبيض إال ذكر معه األسود، ولسنا نذكر الغيب إال ذك̧ر معه 

  ٤٣".الذكي، وهكذا
وقد تصدى الراغب األصفهاين هلذا النوع من التعريف على حد 

  :سة وستني موضعا، من ذلك ما ¯يتمعتدل؛ حيث إنه استخدمه يف مخ
  ٤٤.حمدودضد القرب ، وليس هلما حّد : بعد، البـُْعد  −
  ٤٥.ثبت، الثـََّبات ضّد الزوال −
 ٤٦.حر، احلرارة ضّد الربودة −

  )التعريف zلتحليل(التعريف zلعبارة الشارحة  -٣
وفضال عن جلوء صّناع املعاجم إىل التعريف &ملرادف الذي يتم 
بوضع كلمة واحدة مقابل كلمة أخرى، أو كلمات مرتادفة مقابل كلمة 

بذكر ضدها؛ استعملوا جبانب ذلك التعريف واحدة، أو تعريف الكلمة 
حيث يتجاوز التعريف &لكلمة املفردة ليعّرف املدخل جبملة "&لتحليل، 

  .٤٧"أو أكثر
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وغالبا ما يكون هذا النوع التعريفي Äلفاظ بسيطة واضحة يسهل 
على املستخدم أّ( كان مستواه التعليمي أو الثقايف أن يفهمها يف أقرب 

ÉÄا اليت  ) األرملة"(ل لذلك  زكي جنيب حممود بتفسري وقت ممكن، وميثّ 
  .٤٨"كانت متزوجة ومات عنها زوجها

والنظرة الفاحصة يف معجم غريب القرآن للراغب األصفهاين تثبت 
أن هذا النوع من التعريف أكثر بقية التعريفات استعماال لدى الراغب 

 موضعا، من األصفهاين؛ حيث إنه استخدمه يف تسعمائة وسبعة ومثانني
  :ذلك ما ¯يت 

  ٤٩.علم يبىن من احلجارة: أرم، اإلرم  −
  ٥٠.املضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه: ثقب، الثَّاِقب −
  ٥١.األخذ مبجامع الشيء وجرّه بقهر: عتل، الَعْتلُ  −
، وحنو ذلك من األجسام قطعة من الّسحاب والقطن: الِكْسَفةُ  −

 ٥٢.املتخلخلة احلائلة

 التعريف zلسياق -٤
كثرياً ما يلجأ صانع املعجم إىل التعريف &لسياق؛ وينظر إىل السياق 
اللغوي للكلمة، فيسوق الشواهد هلا، مبا يزيدها وضوحا، ويساعد على 
توضيح املعىن املراد، و�رة ينظر إىل السياق االجتماعي، فيعطي الكلمة 

ّق معىن حّيا ينبض &لواقع االجتماعي الذي تداولت فيه الكلمة يف أد
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مالحمها، وحيمل إلينا سياق احلال الذي عاشته الكلمة، وهذا أقل وجودا 
ويف �رات . يف املعاجم العربية، وقد حتاشاه املعجم حمّل هذه الدراسة

أخرى، قد ينظر صانع املعجم إىل السياق السبيب، فيعّلل ملطابقة اللغة 
ّما، ل، لَ  –ية الواصفة لّلغة املوصوفة،  متوسال يف  ذلك &لرموز التعليل

وهذا النوع أكثر ورودا يف املعاجم العربية عامة  –ألن، إمنا، َمل 
  ٥٣.واملعجمني حمل هذه الدراسة خاصة

واملتتبع هلذا الكتابيجد أمثلة كثرية هلذا النوع التعريفي، ويبدو أن 
استخدام كتب غريب القرآن هلذا النوع من التعريف مل يكن ألجل 

ة، وإظهار السعة املعجمية، واإلحاطة املوسوعية إظهار املهارة اللغوي
فحسب، بل وألجل الربهنة على مصدرية القرآن للغة العربية، كما يقول 

 ألفاظ القرآن هي لّب كالم: "الراغب األصفهاين يف مقدمة معجمه
، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه

مهم مفزع حّذاق الشعراء والبلغاء يف نظأحكامهم وحكمهم، وإليها 
، وما عداها وعدا األلفاظ املتفّرعات عنها واملشتقات منها هو ونثرهم

&إلضافة إليها كالقشور والنوى &إلضافة إىل أطايب الثمرة، وكاحلثالة 
  ٥٤."والتنب &إلضافة إىل لبوب احلنطة

مائتني وجاء هذا الوع التعريفي يف معجم الراغب األصفهاين يف 
  : وأربعة وستني موضعا، منها
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أصل : "٣١: طه }اْشُدْد ِبِه أَْزرِي{ :من قوله تعاىل) أ ز ر( −
ئـ ز ر: اإلزار الذي هو اللباس، يقال: األزر َ  إزار وإزارة وم   ، ويكىن             ِ  ْ 

  : قال الشاعر. &إلزار عن املرأة
ٍ      ً أال أبلغ أ& حفص  رسوال   ً              ٍ       فدى  لك من أخي ثقة  إزاري                      

ٌ  ه ن  ل ب اس  ل ك م  و أ نـ ت م  ل ب اس  { :ملا قال تعاىل وتسميتها بذلك  َ ِ   ْ  ُ ْ َ َ   ْ  ُ  َ  ٌ  َ ِ  َّ  ُ
 ٥٥ ١٨٧: البقرة }َ ُ هل  ن

يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن { :من قوله تعاىل) ب د ن( − فَاْليَـْوَم نـَُنجِّ
 ٩٢: يونس }َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َعْن آَ(تِنَا لَغَاِفُلونَ 

يقال  ، واجلسداعتبارا بعظم اجلثة لكن البدن يقال، اجلسد: الَبَدنُ "
: َ&ِدٌن وبَِدينٌ  امرأة: ثوب جمّسد، ومنه قيل :اعتبارا &للون، ومنه قيل

بََدَن إذا مسن،  :عظيمة البدن، ومسيت البدنة بذلك لسمنها يقال
 .٥٦"وبَدََّن كذلك

 ":مفردات القرآن"االستشهاد يف كتاب 
. األهداف الرئيسة لكتابة املعاجم العربية ختزين مجيع مفردات اللغة من

وهلذا مجعوا كمÙا هائال من املفردات الغريبة واملعاين النادرة جبانب املفردات 
ولكي يربهنوا على وجود تلك املفردات واملعاين اليت أسند إليها يف . الشائعة

حلقيقية املدونة من اللغة، استشهدوا &قتباسات أخذوها من النصوص ا
األ(ت القرآنية واألحاديث النبوية، والنصوص املنطوقة من الكالم الشعري 
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والنثري؛ فكانت شواهدهم أصيلة حقيقة، ومل يستخدموا األمثلة التوضيحّية 
اليت يلجأ جّل املعجمني املعاصرين إىل وضعها Äنفسهم توضيحا للمعىن أو 

اغب األصفهانييستشهد &آل(ت االستعمال املطلوب، يف حني أن الر 
الطالع القارئ على حمل اللفظة املشروحة يف القرآن، ويستشهد بكالم 

  .العرب للربهنة على أن القرآن الكرمي أنزل بلسان عريب مبني
 االستشهاد zلقرآن واحلديث   -١

فضل القرآن الكرمي واحلديث النبوي على اللغة العربية غامر شامل، مل 
فقد فتح "نواحيها إال ¸هلا وأحدث فيها آªره العميقة البعيدة يدع ¸حية من

القرآن الكرمي وأحاديث الرسول للغة العربية أبوا& كثرية من فنون القول، 
  .٥٧"فعوجلت فيها أمور مل تكن العربية لتعىن بعالجها من قبل

ويقصد Pذا النوع من االستشهاد، تلك الشواهد املقتَبسة من القرآن 
واألحاديث النبوية، شاهدة  -  مبا يف ذلك قراءاته املختلفة -  الكرمي

السم أو لصفة، أو ملبىن يشتق من أصل لغوي، أو ملعىن تتصّرف له هذه 
  ٥٨.املفردة العربية أو تلك

ادة &لشواهد من القرآن دّعم الراغب األصفهاين شروحه للم
 ه أساًساوما أكثر الشواهد القرآنية عنده؛ ألنه بىن معجم ،واحلديث

واستشهد &حلديث النبوي؛ ألنه  ،على مفردات ألفاظ القرآن الكرمي
  .بيان وتوضيح ملا ُأمجل يف القرآن الكرمي
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فعلى سبيل املثال يقّدم املادة أوال، مث يتبعها &أل(ت اليت وردت فيها 
هذه املادة، فجاء معجمه حافال &آل(ت القرآنية، فال تكاد جتد مدخال 

  :من ذلك. ال وفيه آ(ت استشهد Pااملعجم إمن مداخل 
تـَبًّا له وَتبٌّ : االستمرار يف اخلسران، يقال: تَب، الَتبُّ والتـََّبابُ  −

ُتهُ  اْستَـَتبَّ : إذا قلت له ذلك، ولتضمن االستمرار قيل: له، وتـَبَـبـْ
 ،١: املسد} تـَبَّْت يََدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ {استمّر، و: لفالن كذا، أي

} َذِلَك ُهَو اْخلُْسرَاُن اْلُمِبنيُ { استمرت يف خسرانه، حنو: أي
َر تـَْتِبيبٍ وَ { ،١١ :احلج  ختسري،: أي، ١٠١ :هود} َما زَاُدوُهْم َغيـْ

 ٥٩.)٣٧:(غافر} َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِيف تـََبابٍ {

وَهْل ُيكّب ((: القوت، وقال ملسو هيلع هللا ىلص ما حيصد منه: أي، احلَِْصيدِ  −
 ٦٠))الناَس على َمَناِخرِِهْم يف النّار إال حَصائُد أَلسنتهم

َوتـََرى اْلَمَالِئَكَة َحافَِّني ِمْن َحْوِل { :قال عّز وجلّ : حفَ  −
جانبيه، ومنه : مطيفني ِحبَافـَّتَـْيِه، أي: ، أي٧٥: الزمر} اْلَعْرشِ 

 ٦١))Äجنحتها  َحتُفُّه املالئكة: ((قول النّيب عليه الصالة والسالم

 االستشهاد zلشعر واألمثال واحلكم  -٢
وقد استشهد املعجمّيون العرب بكالم العرب من شعر ونثر مع 

  .تفاوت بينهما يف درجة االستعمال، ومراعاة  احلدود الزمانية و املكانية
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ألن "وذلك . والشعر يف االستشهاد ال يقل أمهية عن القرآن الكرمي
جه اخلصوص أقدم من القرآن، فهو قد يفصح الشعر اجلاهلي على و 

فال غرابة إذن أن  ٦٢"عن استعماالت سبقت القرآن أو خال منها القرآن
  .يوليه املعجمّيون العرب عناية فائقة  لدعم موادهم اللغوية

ويف كتاب مفردات القرآن للراغب األصفهاين الكثري من االستشهاد 
واملكانية للشاعر املستشَهد بشعره،  &لشعر، بصرف النظر عن البيئة الزمانية

فقد استشهد بسبعة وسبعني وثالمثائة شاهدا بيناألبيات الكاملة وأنصاف 
األبيات واألرجاز، وهو يف هذا االستشهاد يسري على عادة اللغويني يف 
نسبة الشعر إىل قائله حينا، وعدم نسبته يف بعض األحايني، ومل يكتف يف 

اجلاهليني واملخضرمني واإلسالميني، بل استشهد  االستشهاد &لشعر Äشعار
أيضا Äشعار الشعراء العباسيني، فاستشهد بشعر أيب متام والبحرتي وأيب 

  :ومما جاء من االستشهاده &لشعر. نواس وهم من العباسيني
َ(أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ ِإالَّ َأْن {:وقوله تعاىل −

هُ يُـ  َ̧ ِظرِيَن ِإ َ̧ َر  وقته، : أي ،٥٣ :األحزاب }ْؤَذَن َلُكْم ِإَىل طََعاٍم َغيـْ
  :واإل¸ إذا كسر أّوله قصر، وإذا فتح مّد، حنو قول احلطيئة

  ٦٣أو الّشعرى فطال يب األ¸ء  * وآنيت العشاء إىل سهيل 
ْنَساِن َخُذوًال {:خذل، قال تعاىل − : الفرقان} وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلْإلِ

ترك من يظّن به أن ينصر : كثري اخلذالن، واِخلْذَالن: ، أي٢٩
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ت رجال َخَذَلِت الوحشّية ولدها، وَختَاَذلَ : نصرته، ولذلك قيل
  :فالن، ومنه قول األعشى

  ٦٤وَخُذول الّرجِل ِمن َغِري َكَسح  *  بـَْنيَ َمــــــــْغلُـوٍب تَـلِـيـُل َخـــــّده
املنثور من احلكم واألمثال، فتأيت يف الرتبة األخرية عند أما كالم العرب 

االستشهاد، بعد القرآن واحلديث والشعر على رأي من يفضل احلديث 
  .النبوي على الشعر يف االستشهاد اللغوي كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

يف معجم الراغب األصفهاين يدرك أنه استشهد بكالم  و&لنظر
بصورة ضئيلة، حيث الجياوز مخسني شاهداً،  العرب املنثور، وإن كان 

وينّص الراغب يف معظم املواقف على أن الكالم املقتَبس مثال أو 
  :حكمة، ومن ما جاء يف ذلك

) ج) (آكل من برذونة رغوث(املرضعة ويف املثل ) الرغوث( −
  ٦٥.رغاث ورغائث

يضرب ) يسر حسوا يف ارتغاء(الرغوة شرPا ويف املثل ) ارتغى( −
  ٦٦.يظهر أمرا ويريد خالفه وانتزعها &ملرغاةملن 

  :اخلامتة
احلمد ô والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد اجلولة البحثية يف  
كتاب مفردات القرآن للراغب األصفهاين، مع إبراز مالمح املعجم 

  :العريب فيه، استطاع هذا املقال أن يصل إىل النتائج التالية
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هاين &ملنهجية املعجمية، األمر الذي يتمتع كتاب الراغب األصف −
 .يُدخله يف مصاف املعاجم اللغوية

مل يكن ّمثت خالف بني تناول الراغب األصفهاين للمفردات  −
 .وبني تناول صناع املعاجم اللغوية العربية

&حلدود  ال يتقيد الراغب األصفهاين يف االستشهاد &لشعر −
 .الزمانية واملكانية

القرآن للراغب األصفهاين من أحسن ما  يعد كتاب مفردات  −
 .كتب يف هذا املضمار جودة ومنهجية

وأخريا يوصي الباحث الباحثني من بعده أن يهتموا &لرتاث وأن 
حياولوا استنباط ما فيه من الكنوز اللغوية املدفونة لتساير البحوث 

  .اللسانية احلديثة
  :اهلوامش واملراجع

اململكة (األصفهاين وجهوده يف اللغة  ، الراغبعمر عبدالرمحن الساريسي -١
الثالثة : اجلامعة اإلسالمية &ملدينة املنورة، الطبعة: العربية السعودية

  ١ص ) م٢٠٠١عشر
: بريوت(رآن حتقيق صفوان عد¸ن دودي، الراغب األصفهاين، مفردات الق -٢

  ١٣ص.) ه١٤١٢دار القلم، 
جملة (الداليل عند الراغب األصفهاين  يوسف حسن قزق، الفكر -٣

  ٣٣٤صـ ) ٢٠١٣ائر ، العدد التاسعاملخترب،جامعة بسكرة، اجلز 
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يرى بعض املؤرخني أن األصفهاين من أبناء القرن اخلامس اهلجري فعّدوا   -٤
كتابه هذا من إنتاجات القرن اخلامس، واألرجح ما أثبته داودي من 

  .التاريخ املذكور أعاله
  ٥٥ين مصدر سابق ص الراغب األصفها -٥
  ٣: ص نفسه، -٦
  ١٦نفسه، ص  -٧
  ١٧٨ص  نفسه، -٨
  ٦٧ص  نفسه، -٩

  ٨٠ص انفسه، - ١٠
  ٤٧٤نفسه، ص  - ١١
مقال منشور يف جملة اللسان العريب، (علي القامسي، ترتيب املعجم العريب  - ١٢

  )م١٩٨٢اBلد التاسع عشر 
مقال منشور يف جملة ( علي القامسي، إشكالية الداللة يف املعجمية العربية  - ١٣

  )م١٩٨٣العريب العدد العشرون اللسان 
  ٩٣- ٩٢ص ) &ب اجليم( الراغب األصفهاين مصدر  سابق  - ١٤
  ٩٣-٩٢ص ) &ب اجليم( نفسه  - ١٥
القاهرة، مطبعة الرسالة، الطبعة (متام حسان، مناهج البحث يف اللغة  - ١٦

   ٢٢٧- ٢٢٤ص) م ١٩٥٥األوىل 
عبد العلي الودغريي، قضا( املعجم العريب يف كتا&ت أيب  - ١٧

منشورات عكاظ، الطبعة األوىل، : املغرب( قي الطيب الشر 
  ٣٠٨ص ) م١٩٨٩
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   ٣٠٨املرجع نفسه ص  - ١٨
  .نفسه والصفحة نفسها - ١٩
  ١٢٩الراغب األصفهاين مصدر سابق، ص - ٢٠
  ٧٣٦، ص نفسه - ٢١
ر الفكر، الطبعة بريوت، دا( جممع اللغة العربية &لقاهرة، املعجم الوسيط  - ٢٢

  مادة ب ض ع ٨٠ ص) م١٩٧٢الثانية
  ٣سابق ص  علي القامسي، مرجع - ٢٣
  ٤٥٨الراغب األصفهاين، مصدر سابق  ص  - ٢٤
املكتبة العصرية الطبعة : بريوت(مصطفى الغالييين، جامع دروس العربة  - ٢٥

  ٢٠٧ص ) م١٩٩٣، ٢٣
دار الفكر، : بريوت(عربية سعيد بن دمحم األفغاين، املوجز يف قواعد اللغة ال - ٢٦

  ١٨٦ص ) م٢٠٠٣طبعة 
  ٤٤٦الراغب األصفهاين، مصدر سابق  ص  - ٢٧
  ٢٨٤املرجع السابق، ص  - ٢٨
  ٧١، ص٢مصطفى الغالييين، مرجع سابق ج - ٢٩
  ٧٩الراغب األصفهاين، مرجع سابق  ص  - ٣٠
  ٨٦نفسه، ص  - ٣١
  ٤٣٠ نفسه ص - ٣٢
  ٢٩٧الودغريي، مرجع سابق ص  - ٣٣
  ١١٣الراغب األصفهاين، مصدر سابق  ص  - ٣٤
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" قضية التعريف يف القواميس العربية احلديثةعبد هللا ولد عبد املالك،  - ٣٥
دبلوم الدراسات العليا يف اآلداب، جامعة دمحم حبث علمي لنيل 

  ١٦٩ص  )م١٩٩٩(اخلامس،الر&ط 
  ١٧٣املرجع السابق ص  - ٣٦
   ٣٠١الودغريي مرجع سابق ص  - ٣٧
  ٥٧الراغب األصفهاين، مصدر سابق  ص  - ٣٨
  ٧٧٣نفسه، ص  - ٣٩
   ٨٠٨نفسه،، ص  - ٤٠
  ٨٠٩نفسه، ص  - ٤١
  ٣٠١الودغريي مرجع سابق ص  - ٤٢
  ٢١٤ص. م١٩٩٢ة اخلاجني، مكتب: إبراهيم أنيس داللة األلفاظ، القاهرة - ٤٣
  ١٣الراغب األصفهاين، مصدر سابق،  ص  - ٤٤
  ١٧١نفسه،  ص  - ٤٥
  ٢٢٤نفسه، ص  - ٤٦
  ١٨٠ص املالك،مرجع سابق، عبد هللا ولد عبد املالك  - ٤٧
  ٣٠٣الودغريي مرجع سابق ص  - ٤٨
  ٧٤الراغب األصفهاين، مصدر سابق، ص  - ٤٩
  ١٧٣نفسه، ص  - ٥٠
  ٥٤٦نفسه، ص  - ٥١
  ٧١١نفسه، ص  - ٥٢
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، حبوث يف املادة واملنهج والتطبيقر(ض زكي قاسم، املعجم العريب  - ٥٣
   ٢٥٤  -  ٢٥٠ص )  م١٩٨٧دار املعرفة، الطبعة األوىل : بريوت

  ١٢الراغب األصفهاين، مصدر سابق، ص  - ٥٤
  ٢٦نفسه، ص - ٥٥
  ٥٠نفسه ص  - ٥٦
الطبعة دار Éضة مصر، : القاهرة(يف، فقه اللغة علي عبد الواحد الوا - ٥٧

  ١١٤ص ) السادسة بدون ذكر التاريخ
جملة النجاح لألحباث، : فلسطني(جرب، الشاهد اللغوي عبد الرؤوف حيىي  - ٥٨

  )  م١٩٩٢اBلد الثاين، العدد السادس، 
  ١٦٢الراغب األصفهاين مصدر سابق ص  - ٥٩
  ١٢٨املصدر نفسه ص  - ٦٠
  ٢٤٣نفسه ، ص  - ٦١
مطبعة املعارف، الطبعة : بغداد(حسني آل (سني، األضداد يف اللغة دمحم  - ٦٢

  ٥١٠ص ) م١٩٧٤األوىل
  ٩٦صدر سابق، ص الراغب األصفهاين، م - ٦٣
  ٢٧٧نفسه،  ص  - ٦٤
  ٣٥٧نفسه، ص  - ٦٥
  ٣٥٧نفسه، ص  - ٦٦
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  إعداد
3�2א�1م�א/.,.-�",�ن�א�������� �

  كلية اإلمام صاحل للدراسات العربية واإلسالمية تنكي
  نيجري( - إلورن 

alimamsolihucollege@gmail.com  

  :امللخص
" املدينة املظلمة"الوقوف على قصيدة يف هذا املقال حياول الباحث 

يتذمر من خالهلا لواقع الشركة الكهر&ئية، واليت تعترب   اليتِيب لَ لعيسى أَ 
وتكمن أمهية املقال يف . أساسا هاما للحياة االقتصادية اإلنسانية املتطورة

إلقاء الضوء على بعض قضا( التنمية االقتصادية اليت ُحيثُّ الشاعر قومه 
إىل استدراك هيمنتها وفاعليتها السريعة يف حل إشكالية املأساة 

قتصادية الوخيمة للشعب النيجريي، ويف اخلامتة تتخذ الورقة موقفا أن اال
القصيدة املذكورة إضافة إىل كوÉا شكاية ¸عرة وتصويرا دقيقا لواقع 
البالد اليت تعيش يف الظالم الدامس من يوم استقالهلا إىل هذه 
اللحظات، فإÉا مبثابة دعوة وصحوة إىل حتريك احلياة االقتصادية عن 

  .وسينهج الباحث يف املقال املنهج الوصفي .يق غري مباشرطر 
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  :املقدمة
تذكر لنا بعض املصادر التارخيية أن العالقة القائمة بني االقتصاد 
واللغة العربية كانت عالقة قدمية ومتأصلة اجلذور والكيان، وهي ليست 
عالقة جديدة وحديثة يف عامل اليوم كما يظن بعض الدارسني والباحثني 

األجانب، يرجع قدمها إىل احلركة التجارية والنشاط االقتصادي  من
عربية وغريها من الذي تضلع به العرب قبل اإلسالم وبعده يف اجلزيرة ال

إذ كانوا منذ عهودهم املبكرة األوىل أمة جتارية كبرية،  ،البقاع املعمورة
التجارة، يلتمسون أرزاقهم وقوÏم  وحاجات عياهلم اليومية من أحضان 

إىل التجوال  - بعد الرعي -ليت أدت &لعرب فهذه التجارة هي احلرفة ا
والتطواف بني العديد من القبائل والشعوب يف أرجاء الشرق العريب 
واملغرب األقصى إىل السودان الغريب، فكان هلم احتكاك شديد من 

Bاورة خالل معامالÏم التجارية مع القبائل والشعوب اBاورة هلم وغري ا
من أمم العامل املختلفة عرب قوافل رحالÏم التجارية املومسية اليت أشار 

  .سبحانه وتعاىل إىل بعضها برحلة الشتاء والصيف يف القرآن الكرمي
ومما يدل على توسع العرب يف املسائل االقتصادية أو النشاط 

 -يالدكتور سعيد أمحد بيوم كما أسفر عنها  -اري  قدميا وحديثا  التج
كثرة ألفاظ اللغة العربية الدالة على املال، فإن منها بضعة وعشرين امسا "

لكل منها معىن من املعاين االقتصادية اليت ترجع إىل االستثمار وغريه، 
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)  التالد(املال املستحدث، و) الطارف(املال املوروث و) التالد(منها 
ل املدفون والضمار املا) الركاز(املال القدمي أو املال الذي اليرجى، مث 

ولذا وضح  )١(."وحنو ذلك من أمساء النقود وأنواعها من الذهب والفضة
تصال التجاري بشكل هائل الدكتور سعيد بيومي أمهية هذه اللغة يف اال

اللغة هي أداة األساسية للتعامل اإلنساين، ووحدة اللغة وتطورها : "بقوله
ن أجل تعامل جتاري حر غري احملدود، هو أحد الظروف األكثر أمهية م

&لفعل، وواسع النطاق، على مستوى الذي تتطلبه الرأمسالية احلديثة، 
ومن أجل التجميع احلر والعريض لكل السكان، من خمتلف الطبقات 
بني السوق، كبريا كان أو صغريا، &ئعا أو مشرت( وأخري من أجل إقامة 

Éا  الوسيلة  األساسية وتكمن أمهية اللغة العربية يف كو  )٢("ارتباط وثيق
القوية يف ترويج البضائع والسلع من جانب، مث من حيث تعدد 
استخدامها بني األفراد والشعوب كأهم أدوات التواصل التجاري أو 

  )٣(.االتصال االقتصادي بني البائع واملشرتي من جانب آخر
مع فلقد سعت اللغة العربية وآداPا سعيا حثيثا يف مواجهة حتد(ت اBت

اإلنساين منذ عهوده املبكرة األوىل، ليس يف تنمية احلياة الفكرية اإلنسانية 
فحسب، بل يف كافة أبعاد حياÏا االقتصادية والسياسية والدينية يف القارة 
اإلفريقية السوداء مبا فيها نيجري( اليوم، فإن حركة اللغة العربية ودورها يف 

عمورة مل يكن قاصرا على اجلوانب اللغوية التنمية البشرية يف مجيع األصقاع امل
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والفنية األدبية فحسب، بل امتدت حركتها امتدادا عظيما إىل توظيف هذه 
اللغة أداة النقد االجتماعي والتقومي السلوكي والدعوة إىل إÉاض اهلمم  من 
اجلمود الفكري والركود االقتصادي وتداين املستوى الثقايف، وذلك بعد ما 

عوب املنطقة زمام هذه اللغة وثقافتها اليت حتمل يف طياÏا امتلك بعض ش
آدا& وعلوما وفن̧و راقية ومتنوعة تسمح هلم القيام بدور حمارب جريئ أو 
¸قد اجتماعي أو عامل مصلح ديين يغزو Pا يف اBتمع عرب كتا&Ïم الشعرية 

  .والنثرية دون اجلنوح إىل التصرفات العدوانية املتطرفة
ان الشاعر الدكتور عيسى أليب أيب بكر أحد فحول الشعر وملا ك

ب أغراضها رغم تشع -العريب النيجريي املعاصر وكانت معظم  أشعاره 
ذوات األبعاد الفكرية واإلجتاهات الفنية  -تعدد عمودها الفقري و 

رأى الباحث ضرورة الوقوف على ، والقضا( اإلنسانية املتباعدة األطراف
الرائعة اليت حترِّض البالد حكومة وشعبا على الوعي إحدى إبداعاته 

واليقظة والنهوض ضد الكساد االقتصادي الذي كان وال يزال ينتاب 
اBتمع النيجريي منذ استقالله وتنصله من ربقة االستعمار الربيطاين 
الغاشم، على جراء فساد شركة الكهر&ء يف املنطقة، واليت كانت وما 

احلياة االقتصادية املتزنة اهلادفة وأقصاها لكل دولة  زالت تعترب أشد قوام
من الدول النامية واملتطورة يف العامل، ورمزا من رموز تطور حياة شعوPا 

  .ورقيها ونضوجها يف بُعديها الفكري واإلنساين
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مفهوم : احملور األول:  يتجسد نطاق هذا املقال على حمورين وخامتةو 
عرض القصيدة  :ر، واحملور الثاين&لشاعالكساد االقتصادي والتعريف 

  .وحتليلها مع الوقوف على أهم دالالÏا الوظيفية واجلمالية والوقعية
  :والتعريف zلشاعر االقتصاديمفهوم الكساد  -األول  احملور
  :االقتصادي مدلول الكساد -١

الواردة يف هذا العنوان اسم مصدر يرجع اشتقاقه " الكساد" إن كلمة
كَسد، وكُسد، أي كسد يكسد كسادا أو كسودا من : إىل كلمتنياجلذري 

الفعل الثالثي الالزم اBرد على وزن فَعل وفُعل، وكانت داللتها اللغوية يف 
خالف النـََّفاق ونقيضه، ) الشيء البائر(املعاجم العربية قدميا وحديثا تعين 

لرغاب فيه، كسدت السوق  كسادا يعين مل يـَنـَْفْق ما فيها لقلة ا: ويقال
ويقال  )٤(.الشراء فيه وال بيع، أْي موادُّه معروضة وال أحَد يرغب يف اقتنائها

إذا ركدت، ومل تـَرُْج لقلة الرغبة فيها، أو كُسدت : أيضا كسدت السلعة
إذا : كذلك كسدت السوق كسادا أو كسودا  ويقال. بضاعة التاجر لرداءÏا

، كما يف )٥(كاسد، أو كاسدةركدت، مل يرج ما فيها من سلع وبضائع فهي  
  :ويف قول الشاعر )٦(﴾وجتارة ختشون كسادها﴿: قوله تعاىل

  .)٧(وأكسد القوم وكسد املتاع *   ةـــــــــإذ كل حي ¸بت Äروم
بكل تفاصيلها تعد ) الكساد(ونستنتج عالوة على ذلك أن كلمة 

يف مجيع توجهاته ودالالته اللغوية يف " الركود"مرادفة أو ذات صلة بكلمة 
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اللغة العربية احلديثة واملعاصرة، لذلك يتجلى كل منهما مع مصطلح 
أما بعض الباحثني . كلما يتفاقمه التخلف أو اهلبوط" االقتصاد"

عند "فقد حاول حماولة جادة يف تبيني  الفرق  بينهما  بقوله  املعاصرين 
يفقد أحد أقاربك وظيفته فيكون العبئ املايل عليك أخف وهو ميا يطلق 

أما إذا كنت أنت من فقد عمله فالعبئ املايل سيكون أ ثقل ) الركود(عليه 
ومن هذه الرؤية يلتمس القارئ بوضوح   .)"الكساد(وهو ما يطلق عليه 

مصطلح الركود االقتصادي أخف خطرا  وإشكالية من الكساد أن 
االقتصادي، حيث يعين الركود هبوط معينة من دورة األعمال من قبل 
اهليئات احلكومية ومراكز البحوث االقتصادية لتحديد فرتات التوسع 
واالنكماش االقتصادي، وكانت علتها يف معظم األحايني عائدة إىل 

لي اإلمجايل احلقيقي، والدخل  احلقيقي، تراجع واضح للناتج احمل
والتوظيف، واإلنتاج الصناعي ومبيعات اجلملة والتجزئة، كما يبدأ الركود 
يف الظهور بعد أن يصل اإلقتصاد إىل ذروته أعلى قمة ويف النهاية يرتجع 

  )٨(.وصوال ألدين مستوى له، إال أن فرتات ركودها اليتجاوز مدة قصرية
فاض شديد التفاقم على كل الناتج احمللي اإلمجايل أما إذا كان االخن

والدخل والتوظيف واإلنتاج الصناعي واملصانع احلكومية و احمللية ومجيع 
اهليئات احلكومية ودورة األعمال ومراكز البحوث االقتصادية، فإن هذه 
الفرتات على ضوء رؤية العلماء اللغويني تطلق عليها صفة الكساد 
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ود االقتصادي، ومع هذا االختالف واالئتالف القائم االقتصادي ال الرك
الكساد والركود االقتصادي من حيث الداللة والوظيفة : بني مصطلحني

اللغوية إال أÉما تؤد(ن العديد من األªر السلبيات كإرتفاع البطالة، 
واالنكماش، واخلوف وتراجع قيمة األصول، كما تؤد(ن كذلك الكثري 

يات اليت يعيننا بصورة موسعة على فهم صحيح من اآلªر االجياب
إلشكالية الكساد والركود االقتصادي وكيفية اخلالص منها مثل التخلص 
من فائض املخزون، وحتقيق توازن إقتصادي، وخلق فرص للشراء، 

  .وتغيريات يف توجهات املستهلكني وغريها

من قبل احملللني  االصطالحي االقتصاديأما مفهوم الكساد 
االقتصاديني فهو تدهور عظيم وطويل األجل لألحوال املعيشية، أْو 
وضع اقتصاديٌّ متميز Pبوط األسعار واخنفاض القدرة الشرائية وجتاوز 

ويرى .العرض للطلب وارتفاع معدل البطالة وتراكم املخزون االنكماش
خنفاض شديد بعض الباحثني أن املراد &لكساد االقتصادي هو فرتات ا

يف االقتصاد القومي أو العاملي، تتسم &لبطالة واخنفاض النشاط 
  )٩(.التجاري واألشعار

  التعريف zلشاعر -٢
م من أبوين إلوريني، ١٩٥٣ولد عيسى أبوبكر أليب جبمهورية غا¸ 

أبوه يور&وي النسب، وأمُّه هوساويَّة األصل من مشال نيجري( والية  
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ن مهجرا وموطناولكنهما إلو  )١٠(.كشنة عاد الشاعر مع األسرة . ر(َّ
فتعلم من . الكرمية إىل وطنه املفدى بعد سبع سنوات من ميالده يف غانة

 -١٩٦٥سنة (سالمي أغيغي الغوس خالل مركز التعليم العريب اإل
مث  سافر  .فحصل على الشهادة اإلعدادية والثانوية &لتوايل) م١٩٧٠

ودرس الدبلوم يف اللغة العربية واهلوسا إىل كنو مدينة العلم والربكة 
مث   ،)م١٩٧٩سنة (  والدراسات اإلسالمية جبامعة &يرو كنو خالل

رجع إىل مدينة إلورن لظروف قاهرة أدته إىل ترك مواصلة دراسته يف 
وبدماصي ) الدكتور(اجلامعة نفسها حينما كان زمياله يوسف مجعة 

ولكن الشاعر فضل . قد واصال مباشرة) الربوفيسور(&&تندي مصطفى 
فحصل على شهادة الليسانس جبامعة  مدينة إلورنالرجوع من بينهم إىل 

مث عاد إىل جامعة &يرو كنو مرة ªنية، فواصل ) م ١٩٨٢سنة (إلورن 
حتت إشراف ) م١٩٨٨سنة (مرحلة املاجستري حىت ¸ل شهادÏا 

شعر اجلهاد لدي عبد " :عنواÉا برسالة أبوبكر دمحم أول ستاذ الدكتوراأل
مث إجازة  ،)م١٩٩٢.سنة(مث الدكتوراه من جامعة إلورن  ،"هللا بن فودي
ململكة العربية السعودية &الر(ض  ،يل جبامعة اإلمام سعودالدبلوم العا

عمل حماضرا ردحا من الزمن جبامعة عثمان   .)م١٩٩٣_ ١٩٩٢سنة (
وقد عمل . التوظيف يف القسم العريب جبامعة إلورن هبن فودي، مث مت ل

مث ¸ظرا . موقتا مبركز النور اإلسالمي أغيغي مبشورة العالمة اإللوري
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 مث كلية الرتبية والية كوارا أورو، وهو. لعلوم إساليكوتو إلورنمبدرسة دار ا
 بعد أنيف قسم اللغة العربية جبامعة إلورن  امشارك امازال اآلن أستاذ

نه إنتاج كثري خمتلف الفنون وقد صدر ع. ترأس القسم مرتني متواليتني
" الر(ض"ديوان : االجتاهات يف الشعر والنثر منه بعومتش

شعر اجلهاد يف األدب "و" أعمال العالمة اإللوري"و "السباعيات"و
وله مقاالت   ".طاب مسعاك ( أمحد بيغوري"مث ". العريب النيجريي

كثرية نشرت بعضها يف اجلامعات النيجريية وبعضها منشورة على 
   )١١( .األصعدة اإلفريقية والعاملية

  :وحتليلها القصيدةعرض : الثاين احملور
  :القصيدةنص  -أوال

  اءِ ـجَ رْ األَ  كِ لِ اَ حمَ  نْ مِ  تْ َوَشِكيَ    اءِ ـــمَ لْ الظُّ  فِ اوِ خمََ  نْ مِ  تْ يَ شِ خَ  - ١
  اءِ مَ أْ الدَّ  ةِ ــــــــــــــمَ لْ ل ظُ ثْ مِ  سٍ امِ دَ    مالَ ظَ  امَ ـــــــــمَ ا أَ هَ نُـ سْ ى حُ فَ تَـ واخْ  - ٢
  رَ ذَ ــــــــحَ    اــــــــــــهَ يْـ فِ  ونَ رُ ــــيسِ ا يَ ـــــهَ لَ رى أهْ وتَ  - ٣

َ
  اءِ يَ مُ العُ  ةَ يَ شْ مَ  تِ وْ امل

  اءِ ــجَ يْ ى اهلَ ظَ يف لَ  جُ وْ ا الزَّ هَ قَـ رَ    افَ  امَ كَ   ادِ دَ يف حَ  لِ يْ ي يف اللَّ هِ  - ٤
  اءِ حنَْ يف األَ  احِ بَ األشْ  اتِ وَ ـــطْ خُ    هِ ـــــــــــيْ فِ  عُ ـــــــمَ سْ تَ  ادُ ــــــكَ وء تَ دُ ــــــهُ  - ٥
  اءِ وَ هْ األَ  نَ ــــــــــــمِ  مْ ـــا هلَُ ــــمَ  مْ هلَُ َن ـ   ـــيْ طِ ياَ  شَ اس فيه إالَّ ــــــــم النـــوج - ٦
  اءِ ــيَ ربُِ الكِ  ةَ رَ ـــــــــــــــبْ ون نِ ـــــولُ قُ يَـ  مْ هُ    ايمَ ا وفِ ـــمدوْ  ادَ ــــــبَ العِ  ونَ ــــــــبُ هِ رْ يُـ  - ٧
  اءِ وَ ضْ وى األَ سِ  مْ هُ دَّ ا سَ ـمَ فَ  نِ ـ   ـيْ طِ ياَ لشَّ لِ  عُ تَ رْ مَ  لِ يْ ى اللَّ جَ يف دُ  - ٨
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  اءِ ـــــــنَ العَ  لُ يْ زِ مُ  َ̧ دَ نْ عِ  لْ هْ فَـ  لِ يْ ـــ   ــلالَّ  ةِ يَ جْ يف دُ  ى الكثريُ ذَّ ¬َ  دْ قَ  - ٩
  يف األداء تْ ــــقَ فَ وأخْ  اءِ دَ  رُّ شَ    اـــهَ يْـ فِ  بَّ دَ  اء قدْ ـكة الكهربْر شَ  -١٠
  اءِ مَ لْ يف الظُّ  رُ ـــــــــــــــــيْ طِ يَ  اعَ رَ ــــــيْ كَ     ودُ بُ يَـ فَـ  ورٍ ـــــــــنُ بِ  تْ ــــتَ ا أَ ــــــا مَ ذَ إِ ــــفَ  -١١
  اءِ وَ نْـ األَ  ةِ رَ ـــــــــــــــــثْ كَ لِ  فٍ ـــــــــنْ عُ بِ  حُ ـ   ــــيْ الرِّ  هُ قُ لِ قْ تُـ  لِ يْ دِ نْ القِ  ءِ وْ ضَ كَ   أوْ  -١٢
  اءِ الفنَ  لِ ــــــــــــيْ بِ  سَ َىل ا إِ ـــــــهَ تْـ عَ فَـ دَ    ىتَّ ــــحَ  عُ انِ مصَ  الَ َ̧ دَ عنْ  تْ لَ طَّ عَ  -١٣
  اءِ خَ رَ  لِّ كُ   اسَ سَ ا أَ ـــــــــــوهَ بُ سَ حَ    مٍ وْ قَـ  الَ ـــــــــــمَ آ دِ الَ يف البِ  تْ بَ يـَّ خَ  -١٤
  ءِ ياَ لضِّ وا &ِ مُ عِ نْ يَـ لِ  وفِ ــــــــلٌ أَ  نْ مِ    وهــــــقُ نفَ أْ  دْ ــــقَ  ونَ ـــــــعُ دَّ ي اـــــمَ  لْ هَ  -١٥
  "اءِ رَ بَـ اخلُ " ةِ زَ وْ ا يف حَ ــوهَ عُ دَ وْ أَ    دْ ـــقَ وْ أَ  رِ الشَّ  جِ اِر دَ  مَ ِيف  تْ ـــــــبَ هَ ذَ  -١٦
  ءِ &َ رَ هْ الكَ  عَ ـــــــــــــــافِ نَ ا مَ ــــــــــــونَ رُ أَ وَ    انَ يْـ فِ  اسُ ـــــــــــا النـــــــــهأيُّ  وا هللاَ ـــــــقُ اتـَّ  -١٧
  اءِ مَ النَّ  رَ يْـ سَ  دِ ـــــــــــالَ البِ  يفِ  مْ ـــتُ    أْ طَّ بَ  دْ قَ فَـ  الَ ضَّ ا العُ هَ اءَ وا دَ اجلَُ عَ  -١٨
  اءِ ـــشَ نْ اإلِ  ةَ لَ جَ عَ  مَ وْ اليَـ  عُ فَ دْ تَ    ضٍ رْ أَ  لِّ ــ كُ ِيف  هوضِ النُّ  زُ رمْ  هي -١٩
  )١٢(اءِ رتَِ فْ ى &ِ رَ  الوَ ِيف  زَّ عَ  نْ مَ فَ  بِ    ورقُ ــــــــــــــعُ  يدِ اعِ وَ مَ  نْ مِ  اسِ النَّ  لُّ كُ  -٢٠

  :للقصيدةدراسة وحتليل  - ¢نيا
حتت موضوع " املدينة املظلمة"جاءت هذه القصيدة بعنوان لقد 

 سنة املطبوعللشاعر عيسى أليب أيب بكر " الر(ض" يف ديوان "األخالقيات"
يف البحر  اهلمزة م، وتقع القصيدة يف عشرين بيتا على روّي ٢٠٠٤
قيتة أو Pا احلاالت االقتصادية امل كافحكان الشاعر يو ، )١٣(اخلفيف

يف مصاف  دعل البالجيكان وما زال   الكساد االقتصادي الكسيح، والذي 
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الظالم يف عذاب  غرقةوامل دول العامل املتضررة Äمل جلوع والفقر والتعاسة،
ــومهملة كلي معطلةشبه  املنتجة املصانع والشركات س جعل جلَّ الدام ــ   .ةــ

 حتتلوالقضا( اليت محلت يف طياÏا  فالقصيدة Pذه اال جتاهات
مكافحة الكساد  يف وتذمرهم مكان الصدارة من شكاوي أبناء املنطقة

فهذه  ظاهرة انقطاع الكهر&ء يف املدينة، االجتماعي والذي تولدته
قضا( يث موضوعيتها ودقتها يف معاجلة ليست من ح الصدارة

  أجاد يف إبداعة فحسب، بل من حيث أن الشاعر الكهر&ئية الفظيع
 يبدو والذيعلى غرار عقلية شعرية حديثة ومعاصرة،  مطلعها اجلّيد

ومغزاها نتيجة ما  حقيقة مضمون القصيدةإىل هذا املطلع  رة األوىلنظ&ل
 ُمِينَ  الذي شاعرال عنالصادر  احلزين النفسي ترمز إليه دالالته من اجلو

  !بال حسابدامس ال ظالمال تنتاPا فتنة ،حبياة اقتصادية فاشلة بالده
أنه جاء مصورًا للظروف  مطلع القصيدة الذي يالحظ بوجه خاص يف

، األمر الذي حدا وطوفاÉا املتالطم البالد يف زوابعها هاواألزمات اليت تعيش
خماوف تلك الظلماء  حنو مكافحة ونعرة الشكوى تذمرإىل شدة ال لشاعر&

  :على أجواء البالد وآفاقها املرتامية كما جاء يف قوله املسيطرةوحمالكها 
  شكت من حمالك األرجاءو    خشيت من خماوف الظلماء

هو أن األمور االقتصادية يف هذا املطلع  الذي يالحظ بوجه عامأما 
رغم تضافر معادÉا  وثراء  بصورة صحيحة وقومية، بلور يف املنطقةاليت مل تت
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هي  غنائها وخصوبة تربتها للزراعة، واعتدال جوها للتسويق والتجارة،
&لكساد  أن تتضرر البالد إىل أّدت الظاهرة األساسية الكسيحة اليت

شركة  االقتصادي وركوده، مما ترجع علته &لصراحة إىل عدم استقرار
البالد  رضائها جبعلوإ يف توليد النور كما ينبغي، وخفاقهاالكهر&ء الوطنية 

واليت تعطي املنحرفني سلوكا وضمريا ملباشر  وأهلها يف الظالم املوهوم
لشاعر من جانب آخر &ولعل ما أدى  .عملية االجرام كالسرقة وغريها

إىل هذه العاطفة الصادقة املشحونة &أللفاظ املنسجمة أصواÏا مبقاطعها 
تمتع حبياة تهو أن البلدان اBاورة لبالده كغا¸، ونيجر، وبنني، كلها 

، على الرغم دوامة الكهر&ء فيها بال انقطاع نتيجة ومتزنة متطورةاقتصادية 
  .كلها تستمد استهالك كهر&ئها من نيجري(من أن هذه البالد  

ويف معرض البيت الذي يلي ذلك املطلع يقرر الشاعر فيه أن ذلك 
عكس مجائل تلك يالظالم الدامس الذي ابتلي Pا هذه املنطقة هو الذي 

البالد وحماسنها ومزا(ها من أÉار وزهار ومعادن ومعامل وغريها من تلك 
اليت استعظمت Pا على غريها من البالد األخرى اجلوهرية  الطبيعية احملاسن

  .غري الشفافية الرائعةمعاكسة  صورةيف من أفريقية الغربية السوداء 
فيه الشاعر أحوال قومه يف تلك املدينة  صورأما البيت الثالث في

املظلمة، ويصفهم ÉÄم يسريون فيها مشية العمياء خوفا من الزوال 
العاجل، فتلك الصورة الفنية املستمدة من  وحذراً من املوت واالستئصال
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سعى إليه ما  ربهن بوضوح أهمت الطبيعة احملسوسة اليت جاء Pا الشاعر
 إنسانية منكوبة من فكرةإىل إضفائها على املتلقي  الشاعر يف هذا البيت

إنساين حيب التطور والتنمية للمجتمع  غزىمو  إصالحي هادف، وهدف
 اقتصادية د تذوقها صورةمبجر   عطي القارئيمن جانب، كما  ومواطنيه
  .من جانب آخر وأهلها املدينة  تعايشهامشوهة  

املطالبني &ملشية  العمياء صورةلدارس يف ل  يبدو ذلك عالوة على
 أن إدراك املدى املرتقب - فعالمن املتوقع  - السريعة يف الليلة الظلماء

سري له ن يكون من العيف أقرب وقت ممك من قطع املسافات البعيدة منه
 رفيعال الوجداين اإلحياء Pذا، والذي يرمز إليه الشاعر إن مل يكن أعسر

هو أن البالد اليت يعيش أهلها يف خماوف الظلماء  ،بشكل عام
تتقدم  تتحسن أمورها  ، مىت إذنمياءويسريون مشية الع ،الدامسة

  ؟ إىل األمام طاهاخب
ة سواد بالده Ïكما واستهزاء يستعرض الشاعر يف البيت الرابع صور 

فارقها الزوج يف لظى اهليجاء وتركها تلبس ثوPا الشديد " احلداد"بصورة 
السواد إىل ثالثة قروء كاملة عدًة مفروضة هلا، وقد عرض الشاعر تلك 
العاطفة &إلحياء الصادق ليعكس للدارس تلك املعا¸ة واملآزق اليت 

مفزعة بصورة واضحة، نتيجة  تعانيها تلك البالد من ظلمات هائلة
  .شركة الكهر&ء الوطنية يف عملها إخفاق
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مث استمر الشاعر يف تصوير ليل بالده يف البيت اخلامس بعاطفة جتعل 
، ويوضح أن الطبائع من إنسان وحيوان ة ظلمة القربالقارئ يشعر كأنه يف وهج

اهلدوء وأمت Éار كلها يف ذلك الليل يكون يف وهادة اجلمود وأقصى أشجار و أو 
كما أن الشاعر يبني . السكون وال يتحرك فيه إال شياطني اإلنس واجلن

&لوضوح يف البيت السادس أن ذلك الليل ليس من طبيعة شدة سواده أن يرتك 
أحدا من الناس بدون الوجم فيه إال شياطني من البشر، ويؤكد أÉم هم الذين 

ومطيًة إىل حتقيق ما يف ضمريهم  يتخذون ما يف قلوPم املرضة من األهواء مجالً 
  .من سوء اإلحباطات واإلجهاضات الفاتكة يف ذلك الليل املخوف

وأما البيت السابع فيصرح الشاعر فيه بعض تلك اإلجهاضات 
واملخدرات بصورة واضحة، وذلك على رؤيته احلصيفة أن إرهاب العباد 

اليت جيري وراءه  بشىت الوسائل العدوانية وما متت بصلة من معاين األهواء
  .ة وزخارفها الباهظة الفانيةأولئك الشياطني بغية حتقيق األمل يف مجع املاد
اعر بطريقة غري مباشرة قيمة ويف البيت الثامن إىل التاسع يفصح الش

به  تصدّ كرب شيء يُ ووظيفته يف اBتمع البشري، ويرى أنه من أ نورال
شياطني اإلنس يف دجى الليل من تعاطي املخدرات كالسرق والنهب 

كما -والقتل، فالغاصب أو السارق كلما كان اجلو يزداد نور كهر&ئيا 
يكون كل منهم يف أشد االختفاء والنفور ألنه ال يريد أن  - يقال

  .يستظهر صورته للناس بصفة السارق
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بلغت العاطفة اإلنسانية كيف   منهمس تإىل ذلك أن الدارس يل إضافةو 
نتيجة ما يتلقى قومه " مزبل العناء"النبيلة &لشاعر إىل حد يتساءل نفسه 

من أذى وبالء يف خروجهم إىل ساحات النور بغية التمتع &هلواء الطبيعي 
ويفهم الشاعر قارئيه أن اخلروج يف دجية الليل يتأذى الكثري من ". املتزن

مزيل "مراتع خاصة لشياطني اإلنس، وكلمة  بين جلدته، ألن الليل مرتع من
يرمز Pا الشاعر إىل الكهر&ء علما أنه أشد ما يسدهم من ذلك " العناء

املرتع الشيطاين الفاسد، استخدم الشاعر تلك الكلمة على سبيل الكناية، 
ألن املشية يف دجية الليل بدون الكهر&ء الكاشف نوع من العناء وقطعة 

وجه خاص الكثري من املواطنني هلمزات شياطني من العذاب، وتعرض ب
  .اجلن ووهجة اجلن بشكل ال هوادة فيه وال رمحة

يستعرض الشاعر يف البيت العاشر إىل الثالث عشر صورة شركة 
صيبت Äدهى داء وأمر، ويرى أن ذلك الكهر&ء يف البالد، وذكر أÉا أُ 

كل اإلخفاق يف الداء الذي دّب فيها هو الذي جيعل تلك الشركة ختفق  
إرسال النور وأدائه إىل البالد بصورة هائلة، ويصور الشاعر أن تلك 
الشركة الكهر&ئية الوطنية املعلولة كلما حاولت أن ¬يت بنور هائل فإن 
احملاولة ال تزيدها إال إخفاقا وإرهاقا أو إذا ما أتت بنورها �رة فالنور 

ء القنديل تعصفه الريح يكون كرياع يطري يف الليلة الظلماء أو كضو 
  .بعنف لكثرة األنواء من جانب آخر
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فرْسم الشاعر هذه الصفات املوهومة على تلك الشركة الكهر&ئية ينم 
عما يعري تلك احلكومة من سوء التدبري االقتصادي واليت جثمت 
صدمتها يف صدور الشاعر وحيسها إحساسا صادقا ومل يستطع التخلص 

ن أوالة شركة الكهر&ء الوطنية، كما أن تلك من أنياب أولئك األسود م
األوامر تصور أيضا بطريقة غري مباشرة اجلو العصيب الذي يعيش الشاعر 

فلننظر مثال إىل . يف إطارها، ذلك األمر الذي أدى إىل االنفجار املوهوم
، عاجلوا، جيد الدارس أÉا ليست أوامر موجهة : الكلمات اتقوا، أر̧و

ة بدون حرارة العاطفة وشحانة اخليال وجدة تصدر عفوية مطواعي
ال " اتقوا"األفكار، والذي ال يرتك جماًال واسعا للشك والريب أن كلمة 

، وكذلك األمر من   ¬يت إال إذا قد سبقها فعل جمون أو حركة فاضحة
أو عمل متويه  استفراغ عمل،ال يصدر إال بعد ادعاء  افإÉ" أرى"كلمة 

من " عاجل"اإلنسانية وكذلك األمر من جانبه الصدق واإلخالص و 
الصعب أن ¬يت يف مثل هذا املكان بدون هناك قضا( عصيبة مسبقة أو 
داء عضال مرهفة حيتاج إىل العالج الناجع، وهذا كله ينبئ الدارس أن 
هناك خطو& وأزمات Ïدد كيان حياة الشاعر االقتصادية إىل أوالة أمور 

  .Éيار االقتصادي املزمنالكهر&ء يف البالد نتيجة اال
يرى الشاعر يف البيت الثالث عشر إىل اخلامس عشر أن اإلخفاق 
الذي يصاحب شركة الكهر&ء يف املنطقة يف نقل النور الكثيف 
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الكاشف إىل املواطنني، هو الذي تعرقل عجلة احلركة االقتصادية من 
والتربم،   السري إىل األمام، وتدفع املصانع والشركات إىل طوفان اهللكة

كما أنه ختيب آمال املواطنني، وتوحي إليهم بروح اإلحباطات 
الذي  وعإلضافة إىل الكسل واخلمول واجل& الفاضحة، واإلجهاضات

يتخذ عيون املواطنني مألفة نتيجة اجلوع والشظف واحلرمان والقارئ 
  :، وذلك يف قوله)١٥- ١٤(يتذوق كل ذلك يف البيتني رقم 
  ا إىل سبيل الفناءـــــــــدفعته   ىــــتعطلت عند املصانع ح

  حسبوها أساس كل رخاء   خيبت يف البالد آمال قوم
مث ينتقل الشاعر إىل شكوى والة أمور الكهر&ء يف املدينة، وذلك يف 

ويرى أÉم هم األشرار وأم اخلبائث يف إغراق املدينة يف ) ١٦(البيت رقم 
والة هم الذين ¯خذون املبالغ الظالم احلالك، ويوضح بدقة أن أولئك ال

الباهظة من احلكومة الفيدرالية إلصالح شركة الكهر&ء الوطنية لينعم أهل 
  .البالد &لضياء والنور اهلائل، غري أÉم ال ينفقون تلك األموال إال ملصاحلهم

ىل ذكر منافع إويف األبيات األربعة األخرية تطرق فيها الشاعر 
للنماء السريع، وعجلة التقدم  اعظيم اسر  يراهاالكهر&ء ومزا(ها، حيث 

اهلائل للحياة االقتصادية القوية، وذلك بعد أن استوعب والة أمور 
الكهر&ء وسدنتها بشكوى نقدية موجعة Äسلوب ¸صح حمنك وخبري 
بعملية الدعوة والتوجيه، والدارس يلمس كل ذلك يف تلك األوامر اليت 
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تخلص من أيد أولئك املوجه إليهم تلك التجأ إليها الشاعر يف طلب ال
األوامر بعواطف إنسانية هادفة ومشحونة Äلفاظ سالسة وقريبة ذات 

معاين واضحة غري مضطربة وأفكار &رزة االجتاه واملعامل، ال يتكابد  
الدارس أي نوع من اإلرهاق واإلجهاض قبل أن يصنع يديه على مغزاها 

  .املتناهية
ة من أروع مقاطع الشكاوى الشعرية ويعترب مقطع هذه القصيد

احلزينة يف أدبنا العريب النيجريي املعاصر، حيث يعكس املقطع صورة 
املطلع من حيث ما تضمنها من عواطف وأفكار وأخيلة ذات معاين 

أ إليه الشاعر يف تصوير جل يفلننظر مثال إىل اإلحياء الذ. يةإنسانية راق
ينبئ القارئ أن قومه أجل  والذي )١٤("عرقوب"قومه برجل يقال له 

الناس يف أكل أموال املواطنني ظلما وطغيا¸ً، يقولون Äلسنتهم ما ليس 
 ،يف إصالح شركة الكهر&ء الوطنية يف قلوPم، ويدعون ماال يفعلون

والذي ال حيدث  ."العرقوب"والشاعر قد جنح يف تصوير رجاله بكذPم بـ
الشاعر صادق يف شعور  منصف أن ريبا واستغرا& يف أي قلب مواطن

يف نقل جتربته إلينا بطريقة  اإلنسانية ويف حب الوطنية، وصادق كذلك
لعل فعاطفة وحدة الشعور وقوة الواقع، هذا اإلحياء املنسجم بصدق ال

مما ساعد على أن يكون هلذا التصوير " فمن عز يف الورى &فرتاء"تعبري 
  .قوة التأثري يف نفس السامع
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  :اخلامتة
اتضح لنا خالل السطور السابقة أن اللغة العربية رغم كوÉا لغة لقد 

القرآن الكرمي الذي يتعبد بتالوته، فهي كذلك لغة التواصل التجاري بني 
العرب وغريهم من  شعوب العامل، وكان هلا دور ملموس وملحوظ يف ترسيخ 

دة دعائم العالقات بني الشرق العريب وغرPا اإلسالمي على صحورها البعي
كما اتضح لنا أيضا أن فنون اللغة العربية من شعرها ونثرها . وفيافها القفرة

ال تقل أمهية يف مكافحة الكساد االقتصادي بكل توابله يف نيجري(، والذي 
واجلوع وتولد فيهم   ،جعل حياة كل مواطن نيجريي يف أدهى تعاسة الفقر

وشعبا  يف كافة  كل امليوعة والبذاءة مما يعرقل تقدم نيجري( حكومة
ويبدو كذلك من خالل هذه . مستو(ت أبعاد احلياة اإلنسانية امللحوظة

الورقة أن بعض املواطنني النيجرييني ليسوا إمعة يف كل ما يصارع حياÏم 
االقتصادية واالجتماعية من األحوال والظروف، لذلك كان الشاعر يقوم 

ة النبيلة كدور الناقد وراء إدرار عواطفه الصادقة وإحساساته اإلنساني
االجتماعي يتعرض بطريقة غري مباشرة لرفع هذا الظلم والتخلص من احلياة 
اليت التسمن وال تغين من جوع اليت أجلبتها إليهم شركة الكهر&ء الكسيحة 

  .بصورة الرمحة فيها وال هوادة
ونستنتج عالوة على ذلك أن الشعر العريب رغم وظيفته اجلمالية فإنه 

وؤنة حملاربة الكساد االقتصادي والفساد االجتماعي بكل يكفى م
  .أنواعهما يف اBتمع اإلنساين من دون ممارسة عملية االرهاب والتطرف
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  املراجعاهلوامش و
اللغة العربية والعالقة التجارية، ورقة مطرحة  ) : الدكتور: (سعيد بيومي ) ١(

  .٢على موقع غويل االنرتنت ص 
  ٣ص  السابق، )٢(
  .٢ص  السابق، )٣(
مث ينظر  خمتار ) مادة  كسد(،  ، املعجم الوسيطإبراهيم أنيس وزمالؤه  )٤(

  ) .كسد(و الرائد مادة ) مادة كسد / (الصحاح 
، دار الصادر بريوت لسان العرب ابن منظور دمحم بن مكرم اإلفريقي  )٥(

  )مادة  كسد(م ١٩٥٥
  ) ٢٤اآلية (سورة التوبة  )٦(
  فهوم الكساد االقتصادي على موقع غويل اال نرتنت علي محودي، م  )٧(
  ).مادة كسد(زمالؤه املعجم الوسيط و إبراهيم أنيس  )٨(
  .املرجع السابق والصفحة نفسها: سعيد بيومي الدكتور  )٩(
دراسة حتليلية للمختارات من ) الدكتور(عبد الفتاح عبد الرحيم أو لنرو  )١٠(

رسالة املاجستري خمطوطة  جامعة  رسباعيات الدكتور عيسى أليب أيب بك
  .٢٩م ص ٢٠٠٥إلورن 

  .املرجع نفسه والصفحة نفسها )١١(
قافية اهلمزة موضوع  ديوان الر(ض )الدكتور(يسى أليب أبوبكر ع )١٢(

  .األخالقيات
  :وهو البحر احلادي عشر من حبور الشعر العريب وتفعلته )١٣(
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  فاعالتنفـاعالتن مستفع *   فاعالتن مستفع لن فاعالتن
هو رجل كذاب عاش قبل بعثة الرسول وبعده ، وكان يضرب به  مثل  )١٤(

  .السوء يف الكذب والغدر
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  :إعداد
وא�א�������+�)������� �

  كلية التعليم املستمر  ،قسم الفنون واإلنسانيات
  نيجري( - كنوب جامعة &يرو

 umbsss@yahoo.com   

  :امللخص
قشوها،  مسألة الضرورة الشعرية مسألة تناوهلا أقالم القدماء واحملدثني ̧و

املسألة، األمر الذي أدى وهذه املناقشة أدت إىل فتح آفاق جديدة هلذه 
إىل االختالف يف حتديدها من حيث اإلطالق والتقيد، وكل ذلك 
مستند إىل أقوال القدماء، ويعترب سيبويه ومن قبله اخلليل من أعظم من 
أسهما يف إبداء هذه املسألة، ومها حبق ممن يعترب Äقواهلم، ومن هذا 

يد ومن يتوسط، املنظلق وجد¸ اآلراء ختتلف بني من يطلق ومن يق
فالطريف هنا أن جند األستاذ عبد هللا بن دمحم فودي أدىل بدلوه يف 
املسألة وأبرز معنو(ته وانغعاالته، لذلك يرمي هذا املقال إىل إبراز أهم ما 

مبتدأ أم  –قاله وحتليل األبيات اليت قاهلا يف هذا السدد، وتزويد القارئ 
وكل هذا اليتم إال äبراز  ،يدببنت قرحية هذا العبقري الفر  –متخصصا 

بعض السائل احمليطة Pذه املسألة واليت تعني القارئ على فهما فهما 
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جيدا مع أن الضرورة الشعرية ظاهرة لغوية تظهر يف مجيع اللغات وهي 
  . poetic license املعروفة &اإلجنليزية

  :مقدمة
ور أنفسنا إن احلمد ô حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ &ô من شر 

وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 
  :وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

فهذا مقال تناول فيه الباحث مسألة الضرورة الشعرية،  ،أما بعد
وحاول إبراز رأي عالمة السودان األستاذ عبد هللا بن فودي وعرض ما 

  :حيتوي على النقاط اآلتية أورده اآلªري يف ألفية العروض والقوايف،
 .تعريف الضرورة الشعرية لغة واصطالحا -
 .الفقهيةعالقة معىن الضرورة الشعرية والضرورة  -
 .اخلط النحوي واخلط الشعري: الضرورة الشعرية بني خطني -
 .علماء النحو على ثالثة أقسام يف املسألة -
 .الضرورة الشعرية مبنية على التعليل &ملظنة -
 .والضرورة الشعرية األستاذ عبد هللا -
 .عرض أبياته وأبيات اآلªري يف ذلك -
  .اخلامتة -
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  :تعريف الضرورة الشعرية لغة
الشعرية صفة وموصوف أو ضرورة الشعر مضاف ومضاف إليه،  الضرورة

 يف الضرورة ماهية عن التعبري يف كثريا التعريفات وُكتب اللغة معاجم تلفخت مل
 معناها عن والباحثني العلماء ظهور قبل االستعمال العريب يف أي اللغة،

ورجل ذو ضرورة أي "العرب  لسان ففي خباصة، الشعر يف االصطالحي
 ملصدر سما :ةالضرور  ... أُجلِئ إليه أي الشيء إىل اضطُرَّ  وقد حاجة

 كذا إىل فالن اضطر وقد وكذا، كذا على الضرورة محلتين :لاالضطرار، تقو 
 )١(.الضاد مع لفظه حيسن مل التاء ألن طاءً؛ التاءُ  فُجعِلت )افتعلَ (  بناؤه وكذا

ومنه قوله ) ٢("وقد اضطر إىل الشيء أجلئ إليه" :وقال صاحب الصحاح
َا َحرََّم َعلَْيُكُم اْلَميـْتََة َوالدََّم َوَحلَْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْريِ اüَِّ َفَمِن {:"تعاىل إِمنَّ

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  َّü٣( }اْضطُرَّ َغيـَْر َ&ٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعلَْيِه ِإنَّ ا(.  
 :أمرٌ  إليه اضطره وقد الشيء، إىل الحتياجا: واالضطرار" :الزبيدي وقال
 على وجيمع احلاجة، والضرورة...  الطاء بضم فاضطر وأجلأه، أحوجه

 رةو والضر " :وقال ابن دريد )٤("والضاروراء والضارور كالضارورة الضرورات
 :ةالضرور " :قال أمحد رضىو . )٥("الشيء إىل االضطرار وهو واحد، والضارورة
 إليه، احتاج :اضِطراراً  إليه واضطُرَّ : "قال البستاينو . )٦("َضرورات: ج احلاجة،
 .)٧("أُجلِئ أي - بصيغة اBهول - فاضطُر هو وأجلأه، أحوجه: إليه واضطره

  .)٨("وهو النازل مما ال مدفع له الضرر، من مشتقة الضرورة: "قال اجلرجاينو 
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وهو  وكل هذه التعريفات اللغوية متقاربة ترمي إىل هدف واحد
اإلجلاء واحلاجة، ومن مث نود أن تطلعنا كتب القوم على مفهوم هذا 

  .االصطالح، مث نربط بينها وبني معناه اللغوي ليتبني لنا األمر

  :تعريف الضرورة الشعرية اصطالحا
خليل بن أمحد  –مل ¯ت من املتقدمني يف جمال النحو والشعر 

ذا االصطالح، إال أن تعريف حمدد هل - الفراهيدي وسيبويه والسريايف 
الذين جاؤا بعدهم قاموا Pذا التحديد، ومنهم نقتبس ما أ¸روه لنا يف هذا 

  .املوضوع وكل ذلك يستند إىل ما استشفوا من أقوال اخلليل وسيبويه
فالنحاة كما ذكر صاحب كتاب سيبويه والضرورة الشعرية عرفوا 

نظريه يف النثر سواء أ  هي ما وقع يف الشعر مما ال جيوز " الضرورة ÉÄا 
احلالة الداعية إىل أن : "وقيل هي )٩("كان للشاعر عنه مندوحة أم ال

" الضرورة الشعرية"يرتكب الشاعر ما ال يرتكب يف النثر لذا مسيت ب 
اليت هي إذًا اخلروج يف التعبري الشعري عن التعقيد الشمويل الذي يلتزم 

، هي خمالفات لغوية" :وقال األستاذ كرمي مرزة األسدي  )١٠(" به الناثر
قد يلجأ إليها الشاعر مراعاة للقواعد العروضية وأحكامها ، الستقامة 
الوزن ، وال تُعّد عيباً ، وال خطًأ ، إذا كانت وفق ما تعارف عليه عباقرة 
العرب من الشعراء والنقاد والعروضيني القدماء ، وقبلوا Pا ، سواء كان 
للشاعر فيها مندوحة أم ال ، إذ مل يشرتطوا يف الضرورة أن يضطر 
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الشاعر إىل ذلك يف شعره، بل جّوزوا له يف الشعر ما مل جيز يف الكالم ، 
  )١١(."ألنه موضع قد أُلفت فيه الضرائر

ولكن هذا التعريف األخري ركز على املسألة العروضية  من حيث 
العروضية وتناسى أو تغافل أن من استقامة الوزن وغريها من األحكام 

أسباب وجود هذا الرتكيب، الشعَر نفَسه ملا فيه من املشاعر 
واألحاسيس وصور وأخيلة واختيار األلفاظ ذات الرنني املوسيقي الفين، 
لذلك أفرد بعض الباحثني موضوع لغة الشعر &لتأليف وأسهبوا يف 

  )١٢(.بياÉا
هلذا االسم املركب، فلرياجع كتب  وأما الشعر فهو اجلزء الثاين املتم

  .ألن املقام يقتضي اإلجياز )١٣(األدب
  :الضرورة الشعرية والضرورة الفقهية

االصطالحات تتداخل يف الفنون بعضها يف بعض، رمبا فن ¬ثر بفن 
آخر فيأخذ من مصطالحات ذلك الفن اصطالحا إلبراز ظاهرة مشاPة 

لح الضرورة عند الفقهاء بتلك، ومن مث نقول هناك عالقة بني مصط
والضرورة عند النحاة والعروضيني، فالضرورة عند الفقهاء واألصوليني 

جتاوز أصل أو قاعدة فقهية إذا دعت ضرورة إىل ذلك شرط أال :" تعين
احلاجة الشديدة امللجئة إىل : "أو هي" خيالف املضطر الشريعة اإلسالمية

  :خري يتضمن قيدين اثننيوهذا التعريف األ )١٤("خمالفة احلكم الشرعي
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  .إن الضرورة حاجة ُمْلِجئة المدفع هلا وهذا ما دل عليه املعىن اللغوي - ١
إن الضرورة عذر معترب شرعا وسبب صحيح من أسباب  - ٢

  )١٥(.الرتخص يقتضي خمالفة احلكم الشرعي
ومن النظرة العجلى إىل هذا التعريف عند الفقهاء واألصوليني يظهر 

الشعرية والضرورة الفقهية إال أن الضروة الفقهية التشابه بني الضرورة 
مت إىل ثالثة أقسام على النحو اآليت   :ُقسِّ

ضرورة جيب فعلها، كأكل امليتة &لنسبة للمضطر الذي ال جيد   - أ
 .من احلالل ما يرد به نفسه

 .ضرورة يباح فعلها،كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند اإلكراه  -  ب
 .)١٦(املسلم أو قطع عضو منه بغري حقضرورة حيرم فعلها، حنو قتل   -  ت

وهذا التقسيم غري موجود عند النحاة والعروضيني، وغاية ما يؤكد لنا 
هذا أن النحاة والعروضيني ¬ثروا بتعريف الفقهاء واألصوليني يف إيضاح 

 :ظاهرة نظرية الضرورة الشعرية، ويف ذلك قال الدكتور سامي عوض
أخذوا الكثري من املصطلحات الفقهية  ومن املسلَّم به أن النحاة "

كالقياس واستصحاب احلال، ومن مجلة تلك املصطلحات مصطلح 
ومن مث رفض بعض الباحثني تسمية هذه الظاهرة  )١٧("الضرورة الشعرية

الرخصة "&لضرورة الشعرية فاقرتحوا تسمية هذه الظاهرة ب 
والضرورة  ألن الرخصة أعم من الضرورة وتشرتك الرخصة )١٨("الشعرية
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كوÉما سببا للتسهيل والتيسري ورفع املشاق وجتاوز األصول، وعلى "يف 
هذا فالفقهاء واألصوليون يرون أن التسهيل يف &ب الضرورة خيتص 
&حلاجة الشديدة امللجئة، وذلك خبالف التسهيل يف &ب الرخصة إذ 

ة هو يشمل احلاجة الشديدة امللجئة ويشمل غريها من األعذار املوجب
و على هذا اقرتح بعض الباحثني تغيري مصطلح الضرورة  )١٩("للتخفيف

&لرخصة محال على أن ما يقع يف الشعر العريب من املخالفات رمبا يكون 
الشاعر مضطرا إىل ذلك ورمبا ال يكون مضطرا بل أ�حت له اللغة 

  .الشعرية هذه الفرصة لتمزيق النظام اللغوي املتعارف عليه 
  :اخلط البنائي واخلط الشعري: عرية بني خطنيالضرورة الش

بناء  –مسألة الضرورة الشعرية مسألة يتقامسها خطان، خط البناء 
وخط الشعر، فبناء اجلملة  -،)النحو(وبناء اجلملة ) الصرف(الكلمة 

والشعر متالزمان يسريان جنبا إىل جنب لذلك قال الدكتور عبد احلميد 
ن يف حياة العرب منذ القدم، أما الشعر النحو والشعر متالزما:" عثمان

فألنه وليد الشعور وهو إحساس فطري عند كل إنسان ولكن من العرب 
من استطاع أن يعرب عنه يف قوالب منظومة ذات نغمات خاصة عرفت 
فيما بعد &ألوزان،  والتزموا يف كل قطعة Éاية واحدة هي القافية، 

" والصور واملعاين املتعددةفالشعر كالم موزون مقفى حيمل األحاسيس 
والنحو مبعناه التطبيقي :" واستمر يف بيان اخلط الثاين وهو النحو فقال
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هو جمموعة السياقات اليت يتألف منها األصوات املعربة عما يف نفس 
املتكلم وكانت مراعاÏا سليقة ال حتتاج إىل تعلم، مث ظهرت احلاجة إىل 

 صورة أحكام عامة يف اللغة وضع ضوابط لتقيها التغيري والضياع يف
إذًا مها خطان ميضيان يف مسارين متوازنني حبيث ال  )٢٠("والنحو

ينفصالن وال يصطدمان ألن كال يكمل اآلخر وال يلتقيان مهما امتدا، 
فالنحو َرَسم خطوطا تعترب أصلية، فتجاوزها الشعر حينا ووافقها حينا 

ومن املهم معرفة أن العلماء آخر، فالضرورة الشعرية وليدة هذا التجاوز، 
تساحموا يف هذه التجاوزات وهذه املخالفات، لكنهم اختلفوا يف تقييد 
هذه التجاوزات، منهم من اشرتط شروطا ومنهم من أطلق بدون قيد، 
ومن هناك نشأ اختالف العلماء من الرعيل األول من النحاة إىل هذا 

النحو مما ال جيوز نظريه ما وقع يف "فقالوا الضرورة الشعرية هو . العصر
ومن هنا جند أن . )٢١("يف النثر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم ال

بعض العلماء قالوا هو ما وقع فيه مما ال مندوحة عنه، وخالفهم بعضهم 
  .وقالوا &إلطالق

  :علماء النحو على ثالثة أقسام يف املسألة
اإلطالق انقسم العلماء يف هذه املسألة ثالثة مذاهب مذهب 

رائهم من آ، وهاك وآخرون قيدوا مبا ال مندوحة عنه، وآخرون بني بني
  :خالل ما كتبوا
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من هؤالء العلماء إمام النحاة عمرو بن عثمان بن قنرب : سيبويه) ١(
، وقد حاولت أن أعرف رأيه يف املسألة "الكتاب"سيبويه يف كتابه 

كل حسب فهمه   &لضبط، ألن األراء املنسوبة إليه، أراء متضاربة،
للنصوص الواردة يف كتابه، ألنه هو أول من كتب عن هذه املسألة يف 
الكتاب بدون تعريف، أو تنظيم، جيث أوردها يف نصوص متفرقة من  

 :كتابه، و عقد ثالثة أبواب هلذه املسألة وهي على النحو اآليت
اعلم أنه جيوز يف " :وقال فيه )٢٢("&ب ما حيتمل الشعر" :قال   -  أ

ما ال جيوز يف الكالم من صرف ما ال ينصرف يشبهونه مبا  الشعر
ينصرف من األمساء، وحذف ما ال حيذف يشبهونه مبا قد حذف 

 )٢٣("قواطنًا مكَة من ُوْرِق احلمى" :واستعمل حمذوفا كما قال العّجاج
 :الباب بقولته املشهورةوأورد أبيا� شاهدة هلذه املسألة، مث ختم 

إليه إال وهم حياولون به وجها، وما جيوز يف وليس شيء ُيضطَّرون "
إخل  ،)٢٤("الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا، ألن هذا موضع ُمجَلٍ 

 ".يضطرون: "ومن هذه املقولة اصطلحوا الضرورة من قوله
 )٢٥("هذا &ب ما رمخت الشعراء يف غري النداء اضطرارا"ويف     -  ب

فرخم الشاعر  )٢٦(" وقد َوَسْطُت َماِلًكا َوَحْنَظالَ " :فأورد قوهلم
حنظلة يف غري النداء و أورد أمثلة هلذا الرتخيم من &ب متزيق 

 . النظام اللغوي الذي حيكم Äن الرتخيم ال يكون إال يف النداء
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فأورد  )٢٧("وال جيوز يف الكالم )إ((&ب ما جيوز يف الشعر من "   -  ت
  :قال شاعر شاهدين هنا

  إليك حىت بلغت إ(كا  * أتتك عنس تقطع األراكا 
والشاهد هو جميء الضمري املنفصل يف املكان الذي يكون فيه 

  :"وأورد  الضمري املتصل،
  ا نقتل إ(¸ــــــــــــــــــــــمن *كأ¸ يوم قّرى إنـ 

  فىت أبيض حسا¸*  لــــــــــقتلنا منهم ك
عقدها سيبويه هلذه الظاهرة الشعرية وهذه هي األبواب الثالثة اليت 

النحوية أبدى فيها عبارات كلها تدل على أن للشعر خصوصية يف 
جتاوز األصول النحوية ومتزيق النظام اللغوي الذي يلتزم به النثر، ومع 

يف " كم"هذه األبواب أورد شواهد متفرقة يف الكتاب من ذلك يف &ب 
  :قول عبيد هللا بن ز(د بن مسّية

َل الُعَلى َكمْ  َ̧   وَكرٍِمي ُخبُُله َقْد َوَضَعهْ   * ِجبُوٍد ُمْقِرٍف 
روي البيت &جلر وهو من &ب الفصل بني متضايفني كم اخلربية 
ومتييزها فاملعتاد هو كون مقرفا متييزا لكن ملا جاز يف الشعر، جاء جمرورا 

  .وهو يف وسع الشاعر أن ¯يت به منصو& على التمييز
ألمثلة ونقول ليس يف كل هذه النصوص الواردة ما ونكتفي Pذه ا

يدل على االشرتاط أعين اشرتاط مندوحة أو عدمها لذلك قال الدكتور 
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

و يظهر أن استعمال سيبويه لفظ االضطرار وإبرازه " :عبد احلميد عثمان
يف كثري من األحيان يف صورة القيد جلواز الوقوع يف املخالفة هو ما أوهم  

ط لذلك انعدام املندوحة والسعة، ولكن الصحيح كثريين أنه يشرت 
ونسب إىل سيبويه رأي االشرتاط وهو غري وارد يف  )٢٨("خالفه،
أما سيبويه فقد نسب إليه " :وقال الدكتورة خدجية احلديثي )٢٩(الكتاب

أنه يرى الضرورة فما يضطر إليه الشاعر يف ما ال مندوحة إىل غريه وأننا 
وص الواردة يف الكتاب أن الضرورة ما جاء نستطيع أن نتبني من النص

  )٣٠(".يف الشعر ومل جيئ يف النثر اضطر إىل ذلك أم مل يضطر
 :فقالوممن سار على دربه ابن عصفور اإلشبيلي يف كتابه ضرائر الشعر 

اعلم أن الشعر ملا كان كالما موز̧و خيرجه الز(دة : ذكر ما حيتمله الشعر"
وحييله عن طريق الشعر أجازت العرب فيه ما والنقص منه عن صحة الوزن 

ال جيوز يف الكالم، اضطروا إىل ذلك أو مل يضطروا إليه ألنه موضع ألفت 
ومن هذه املقولة ميكن أن نقول Äن ابن عصفور احناز إىل  )٣١("فيه الضرئر

مذهب اجلمهور وهو مع سيبويه، وأيضا سار على درب اجلمهور البغداديُّ 
األدب، وغري هؤالء وأخريا أقول هو رأي شيخ  صاحب كتاب خزانة

سيبويه وهو اخلليل بن أمحد الفراهيدي فإنه أول من أبدى املسألة، ذكر 
الشعراء أمراء " :ربيع األبرار قول اخلليل يف ذلك، قال.الزخمشري يف كتابه

الكالم، يصرفونه أىن شاؤوا، وجاز هلم فيه ما ال جيوز لغريهم من إطالق 
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يده، ومن تسهيل اللفظ وتعقيده، ومد مقصوره وقصر حمدوده، املعىن وتقي
واجلمع بني لغاته، والتوصيف بني صالته، واستخراج ما كلت األلسن عن 

يبعدون القريب، ويقربون البعيد، حيتج Pم وال . نعته، واألذهان عن فهمه
  .وال نكاد نلمس يف هذا االقتباس االشرتاط .)٣٢("حيتج عليهم

ابن مالك وقد صرح برأيه يف  منهمفقالوا &لتقييد  أما الذين) ٢(
إنه مياثل ابن عصفور يف " :املسألة قال الدكتور عبد احلميد عثمان

وضوح رأيه ولكنه هو يف تضييق مفهوم الضرورة وتقييده &نسداد كل 
الطرق أمام الشاعر لتفادي املخالفة النحوية واللغوية حبيث ال جيد 

عتمدا يف ذلك على اشتقاق الضرورة من الضرر مناصا من الوقوع فيها م
  :الذي هو النازل الذي اليٌدفع، وذكر أبيا� لتوضيح رأيه

ُ   َُ  ُ م ا أ ن ت  & حل ك م  التـ ر ض ى ح ك وم ت ه    ُ    َ  ْ  ُ     ِ  َ  َ  ِ   َ َ  وال األ ص يل  و ال  ذ ي الر أ ي  و اجل  د ل *  َ    َْ  َْ  َ   ِ  َّْ      ِ َ  َ   ِ   ِ  َ       
ْ       يقول  اخل نا وأبغض الق و م ¸طقا  َ           َ    ُ ِ  إىل ر ب  ه صو ت احلمار  *             ْ َ  َّ ُ الي ج د ع      َ ِّ     ُ   
   .)٣٣("إخل

قائل الوذكر ابن مالك Äن هذا غري خمصوص &لضرورة لتمكن 
األول أن يقول ما أنت &حلكم املرضي حكومته وميكن للثاين أن يقول 

د ع ، ُ  صوت احلمار جي  َّ  ُ فربط الضرورة الشعرية مبفهوم الضرورة الشرعية   )٣٤(          
ال يوجد ضرورة  فعلى زعمه" :كما أسلفنا، ورد عليه أبو حيان بقوله

أصال ألنه ما من ضرورة إال و ميكن إزالتها ونظم تركيب آخر غري ذلك 
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

الرتكيب، وإمنا يعنون &لضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة يف الشعر 
على أية حال فمذهب ابن مالك خمالف ملذهب  .)٣٥("املختصة به إخل

  .اجلمهور، وقد قال بفساده الباحثون القدامى واملعاصرون
منهم أبو سعيد السريايف، : املرتددون بني اإلطالق والتقييد) ٣(

  )٣٦(.وذلك يف كتابه ضرورة الشعر
  :الضرورة الشعرية مبنية على التعليل zملظنة

والتعليل هو تبيني علة الشيء، واملظنة من ظننت الشيء، وهو 
املكان الذي يتوقع أن يوجد شيء،  وهي مسألة يبىن عليها األحكام، 

ذلك عند الفقهاء أن السفر مظنة املشقة، واملشقة جتلب التيسري،  من
وكذا  )٣٧(فقصر الصالة  وفطر الصائم، وما يتبع ذلك من األحكام

الضرورة الشعرية مبنية على هذه القاعدة ألن الشعر مظنة احلاجات 
املتعارف  )٣٨(ملسايرة اللغة الشعرية، فرخصوا فيه متزييق النظام اللغوي

  .د اللغويني والنحاةعليه عن
  :والضرورة الشعرية )٣٩(األستاذ عبد هللا

نظر األستاذ عبد هللا إىل هذه املسألة وأدىل بدلوه فيها يف نظمه  
كتاب املصاعد العلية يف القواعد النحوية فقد ذهب مذهب أيب حيان 
وسيبويه يف اإلطالق فمن أحسن ما قال األستاذ يف هذه املسألة، هذه 

  )٤٠(:لاألبيات، قا
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  ارِ ـــــــــِر َغُري جَ ــــــــــــتـَرِْكيُبُه ِىف النـَّثْ *     ارِ ـا ُخصَّ ِ&َألْشعَ ـــــرَاُدَها مَ ـــــــمُ  - ١
  النَِّبيهِ َدى ــــــــِل لَ ـــــــرَّّد ِلَألصْ ـــــَوال*    هِ ــــــــــــــوُن لِلتَّْشِبيـــــــــــا َتكُ ـــــــــــــــَوَغالِبً  - ٢
  َكَحْذِف تـَْنوِيٍن لِـَمنِع اـلُمنَصرِف*    ِرفــــــعُ  اـــــــا ِبَقْدرِهَ ــــهَ ـائٌِز لَ ــــــَوجَ  - ٣
  سِ ــــــح ِلُكوٍف ِبِسَواُه قَائِ ــــَوافـْتَ *    ِذي اجلَرِّ ُدوَن َكْسرِِه لِلَفارِِسي - ٤
  ذِ ــــــَك انبُ ــــــًدا ِلَذلِ ـــــــــيـَُفوُق َواحِ *    ا ِ&لَِّذيَوأَم ُل َبَني الَفاــــَوالَفصْ  - ٥
  والَ ــــــــِم اُألصُ ـــــــِمْن َغريِِه فـَْلتَـْفهَ *    ىــَؤدِّي َأْولَ ــــــا الَيُ ــــــــــــا إِلَيهَ ــــــــــَومَ  - ٦
مُ ــــفَال - ٧   يِــ ـــي لِتِــــ اِحنَذافـَُها ميَ ـــرِّ فَ ـــــــلِلجَ *    ِىف َالِه ابُن َعمَِّك الَِّيت  الَّ

  :حتليل هذه األبيات
بن دمحم فودي مسائل الضرائر، فبدأ  األستاذ عبد هللافيها أورد ) ١(

بتعريف الضرورة الشعرية، فذهب مذهب أيب حيان، يف القول Äن 
الضرورة، من تراكيبهم الواقعة يف الشعر املختصة به، واليقع يف كالمهم 

عر خاصة، دون الكالم، وهذا يستعملون ذلك يف الشالنثري، وإمنا 
من أحسن ما مسع الباحث يف بيان ضرورة الشعر، " مرادها إخل" :البيت

فركز على أن الرتاكيب الشعرية ختتلف عن الرتاكيب النثرية، واملقصود 
  .&لضرورة هي هذه الرتاكيب الواردة يف الشعر دون النثر

سألة علة الضرائر وهي األسباب أو مث تناول يف البيت الثاين م) ٢(
 :الدواعي اليت جتّوز للشاعر ركوب هذه التعيريات الرتكيبية وهو قوله

علة الضرائر التشبه لشيء بشيء أو : وفيه قول الشلوبني" وغالبا إخل"
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

وأورد األستاذ عبد هللا قول السيوطي، يف كتاب . الرد إىل األصل
وقد اختلف الناس يف : "يها قالحيث ذكر آراء العلماء ف )٤١(االقرتاح

 )٤٢("حد الضرورة، فأورد قول ابن مالك السابق، وقول ابن عصفور
  .الشعر نفسه ضرورة ، وإن كان ميكنه اخلالص بعبارة أخرى

هذا اخلالف هو الذي يعرب عنه األصوليون، Äن التعليل : قال بعضهم
حقيقة، وأيد ، هل جيوز أم ال بد من حصول املعىن املناسب )٤٣(&ملظنة

بعضهم األول، Äنه ليس يف كالم العرب ضرورة، إال وميكن تبديل تلك 
على ابن  )٤٤(وقد أورد السيوطي رد أيب حيان.اللفظة، ونظم شئ مكانه

مل يفهم ابن مالك قول النحويني : "مالك، يف فهم الضرورة الشعرية، قال
ليس هذا البيت بضرورة، ألن : يف ضرورة شعرية، فقال يف غري موضع

قائله متمكن من أن يقول كذا، ففهم أن الضرورة يف اصطالحهم، هو 
كذا،   اإلجلاء إىل الشئ، يقال إÉم ال يلجئون إىل ذلك إذ ميكن أن يقول

فعلى زعمه ال توجد ضرورة أصال، ألنه ما من ضرورة إال وميكن إزالتها، 
ونظم تركيب آخر غري ذلك الرتكيب، وإمنا يعنون &لضرورة أن ذلك من 
تراكيبهم الواقعة يف الشعر املختصة به، وال يقع يف كالمهم النثري، وإمنا 

السيد  و أسهب )٤٥("يستعملون ذلك يف الشعر خاصة، دون الكالم 
ذهب اجلمهور إىل : "يف تعريفها، قال )٤٦(حممود شكري يف كتابه الضرائر

أن الضرورة، ما وقع يف الشعر مما اليقع يف النثر، سواء كان للشاعر عنه 
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إÉا ما ليس للشاعر عنه مندوحة، وهو : مندوحة أم ال، ومنهم من قال
شرح نظم  ، وغريه على ما هو مبسوط يف)٤٧(املأخوذ من كالم سيبويه

الفصيح البن الطيب الفاسي، وبه قال ابن مالك، والضرورة مشتقة من 
  ".مما المدفع لهالضرر، وهو النازل 

يشري إىل قاعدة ما جاز للضرورة يتقدر " وجائز هلا إخل: "وقوله) ٣(
بقدرها ويعىن بذلك أن الذي جيوز له أن يرتكب هذه الضرائر ال بد أن 

  .احلاجةيقتصر على ما تدعوا إليه 
قال ومن فروع هذه القاعدة، إذا دعت الضرورة إىل منع صرف ) ٤(

املنصرف اBرور، فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين، وتبقى الكسرة عند 
الفارسي، ألن الضرورة دعت إىل حذف التنوين، فال يتجاوز حمل الضرورة، 

على ما  يرى فتحه يف حمل اجلر، قياسا )٤٨(äبطال عمل العامل، والكويف
  )٤٩(.الينصرف، لئال يلتبس &ملبنيات على الكسرة، ذكره يف البسيط

الجيوز الفصل بني أما، والفاء، Äكثر من اسم واحد، : ومنها) ٥(
ألن الفاء ال يتقدم عليها ما بعدها، وإمنا جاز هذا التقدمي للضرورة، 
وهي مندفعة &سم واحد، فلم يتجاوز قدر الضرورة، ذكره السريايف 

  )٥٠(.والرضي
وهنا ذكر األستاذ عبد هللا فودي، قاعدة ما اليؤدي إىل  )٧-٦(

اعتمد السيوطي يف ذلك على قول  )٥١(الضرورة، أوىل مما يؤدي إليها،
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

إن احملذوف الم اجلر، "...  ابن النحاس يف التعليقة، وهاك نص ما فيه
صلية، هذا يف املوضع، واختلف الناس فيه هل احملذوف الم اجلر دون األ

لبقاء اليت هي موجودة مفتوحة، أو القول حبذفها مع بقاء عملها يؤدي 
إىل أن يكون البيت ضرورة، والقول حبذف األصلية يؤدي إىل ضرورة، 
وما ال يؤدي إىل الضرورة، أوىل مما يؤدي إليها، وأما فتح الالم، فيجوز 

جل أن يكون على لغة من يفتح الم اجلر مع املظهر، أو أن يكون أل
ومعىن اله ابن عمك كما يف . اهـ )٥٢("األلف ، فال دليل هلم يف فتحها

  :قول ذي اإلصبع العدواين
َ  ٍ اله  اب ن  ع م  ك  ال أ ف ض ل ت  يف ح س ب    َ     َ  ْ َ  َْ     َ ِّ  َ   ُ َ  َّ ع ين   وال أنت د ي  *   ِ   ْ  زوينــــــــَ  ِّ         ْ    اين فـ ت خ   ََ       

  .أي ô در ابن عمك وقيل ô ابن عمك
 ،)٥٣(ه الظاهرة اللغويةوهذه األبيات تعرب عن نظر األستاذ إىل هذ

لكن البيت األول أوضح هذه القضية ÉÄا تركيب خيتص &لشعر سواء 
أكان للشاعر عنه مندوحة أو ال، وهو على مذهب سيبويه، خمالفا يف 
ذلك ابن مالك ومن سار على دربه، مثل اآلªري يف ألفية العروض 
والقوايف فاآلªري سار على درب ابن مالك، وهاك ما يشري إىل ذلك 

  :)٥٤(لمن  أبياته قا
  ارِ ـــــــِلَشاِعٍر َخيَْشى رُُكوَب العَ *    ارِ ــــــــــرَائُر اَألْشعَ ــــــــَو َهِذه ضَ  - ١
  ْذِر ِيف اَألْوزَانِ ــَعَلى قـَُبوِل اْلعُ *    َوزَّانِ ــــــــِب الـــــــــُة لِلطَّالِ ـــــــــُمِعينَ  - ٢
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عْ ــــــــــــــــا َالزِمَ ـــــــــــــــِألَنـَّهَ *    الذِّْكرِ ــــا َجِديرٌَة بِ ـــَو ْهَي ُهنَ  - ٣   رِ ـــــــــــــٌة لِلشِّ
  َربــــــــــــــــــــــــــــى الَِّذي يَــتَْبُع أَْوزَاَن العـــــــَعلَ *    َضُرورَةُ الشَّاِعر َمتُْحو َما َوَجب - ٤
َا ُتَصاِدُف الضَّ  - ٥ ْشُهورَة*    ُروَرةـــــــــــــَو ُرمبَّ

َ
  بـَْعَض لَُغاِت الَعَرب امل

  رَائِرـــــــــــَمْنُدوَحة َفِهي ِمَن الضَّ *    َو َشْرطَُها َما ملَ َيُكن لِلشَّاِعرِ  - ٦
  اَدةــــــُر َوالزِّيَ ــــــْذُف والتـَّْغِييــــــاحلَ *    اَدةــــَو ْهَي َثالَثٌَة فَاْغِنِم اِإلفَ  - ٧

  :حتليل أبيات اآلªري
أورد اآلªري أن الضرائر تعني الشاعر يف  )٥ – ١( تاألبيا ففي

ارتكاب ما ال يسمح &رتكابه خارج الشعر، وذكر مسألة أن الضرورة 
الشعرية تسقط اللزومات اللغوية وتسمح بتمزيق النظام اللغوي املتعارف 
عليه يف النثر، ومسألة أن بعض ما يعترب من الضرورة هو من &ب 

هي مسألة مستقلة، وهذا هو مضمون األبيات اخلمسة تداخل اللغات و 
األوىل، ويف البيت السادس أورد اآلªري ما سار عليه وأوقفنا البيت على 
خمالفته األستاذ عبد هللا يف ذلك، وكذا السيوطي وأيب حيان ومن سار 

يشري إىل  "إخل... وشرطها ما مل يكن " :على درPم، فاآلªري يف قوله
ط، وهو على هذا سلك مسلك ابن مالك وغريه ممن تعريف االشرتا

قيدوا، وPذا نرى الفرق واضحا بني األستاذ عبد هللا بن دمحم فودي 
المها ساهم يف إبراز املسألة واآلªري ومها على طريف نقيض، لكن ك

  .وهللا ويل التوفيق. يحها، وإجياد موقف يف املسألةضوتو 
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  :اخلامتة
من مسائل النحو والصرف والشعر يف هذا املقال مسألة ذُِكر 

والنظم، أو إن شئت تقول مسألة لغوية بصفة عامة، ألنه كالم حول 
لغة الشعر، والكالم يف لغة الشعر حبث مستقل من البحوث اللغوية، 
أورد الباحث تعريف الضرورة الشعرية لغة واصطالحا، مث مقارنتها 

حو واخلط الشعري، &لضرورة الفقهية، مث املسألة بني خطني اخلط الن
وبعد ذلك تقسيم علماء اللغة إىل ثالثة أقسام نظرا إىل املسألة، وأÉا 
مبنية على التعليل &ملظنة، مث نظرة األستاذ عبد هللا إىل هذه الظاهرة 
وحتليل رأيه فيها، مث بعد ذلك عرض الباحث أبيات اآلªري يف ألفية 

  .العروض والقوايف

ما تعرف اليوم  ءاحث عليها أن علماومن النتائج اليت حصل الب
ة شائكة مثل هذه املسألة، وأن أدلوا بدلوهم يف مسائل لغويبنيجري( 

  .ستاذ عبدهللا فريد عصره يف اإلسهامات العلمية اللغويةاأل

ثني تتبع مسائل اللغة ونظرة علمائنا فيها وما أسهموا به على الباحف
وهللا املستعان وعليه  .عليها إلثراء املسائل العلمية العويصة واملختلف

  .التكالن
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  :اهلوامش واملراجع
لسان العرب ابن منظور اإلفريقي حتقيق (سر سليمان أبو شادي ودمحم فتحي  )١(

  مادة ض ر ر .م٢٠٠٥=  ه١٤٢٦مراد طبعة دار احلديث القاهرة سنة 
الصحاح اجلوهري اإلمام إمساعيل بن محاد اعتىن به خليل مأمون شيحا دار  )٢(

  .ر مادة ض ر .ه١٤٢٩=  م٢٠٠٨ ،٣املعرفة للنشر والتوزيع بريوت ط
  من سورة البقرة ١٧٣األية  )٣(
دمحم مرتضى الزبيدي، حتقيق عبد الستار : �ج العروس من جواهر القاموس )٤(

  مادة ض ر ر، ١٩٦٠أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت 
العلم  رمزي منري بعلبكي دار/ مجهرة اللغة البن دريد حققه وقدم له د )٥(

  .مادة ض ر ر ،م١٩٨٧ ،١للماليني بريوت ط 
 = ه١٣٧٨كتبة احلياة ، بريوت معجم منت اللغة ألمحد رضا دار م )٦(

  .مادة ض ر ر ،ب ط  ،م١٩٥٩
  مادة ض ر ر ،د ط ،م١٩٧٧مكتبة لبنان بريوت  ،حميط احمليط للبستاين )٧(
: ريوت، حتقيق إبراهيم األبياري، بعلي بن دمحم بن علياجلرجاين ،التعريفات )٨(

  مادة ض ر ر. ٢١٩/هـ ١٤٠٥دار الكتاب العريب، ط األوىل، 
 ١/سن مطبعة حسان القاهرة طإلبراهيم ح: سيبويه والضرورة الشعرية )٩(

  ٣١، ص ١٩٨٣
مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حىت Éاية القرن الرابع  )١٠(

داPا، سامي عوض مقال يف جملة دراسات يف اللغة العربية وآ/ اهلجري د
  ٢، صم٢٠١١= ه ١٣٩٠السادس صيف  العدد ،ة حمكمةيفصل
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  ١ ص ر الشعرية مفهومها وموجز �رخيهاالضرئ )١١(
االنز(ح عن لغة النثر " :لغة الشعر أو اللغة الشعرية عند جون كوين هي )١٢(

&عتبار أن لغة الشعر عنده توصف ÉÄا لغة الصفر يف الكتابة، واالنز(ح 
عنها يعد دخوال يف اللغة الشعرية اليت تعين كل ما ليس شائعا وال عاد( 
ومصوغا يف قالب مستهلكه، وهكذا فالشعر يعترب خروجا عن اللغة 

إن : "وكذا قيل ،٣٥صد درويش راجع بناء لغة الشعر ترمجة أمح" العادية
اللغة الشعرية تسمح بتمزيق النظام اللغوي املتعارف نفسه قصد خلق 

راجع كتاب يف بنية الشعر العريب املعاصر دمحم لطفي " ذرى تعبريية جديدة
  ٢٤، صاليوسفي

 ،العمدة يف صناعة الشعر ونقده أليب علي احلسن بن رشيق القريواين )١٣(
  ٤٣ص ،حد  شعالنالنبوي عبد الوا/ حتقيق د

، حقيقة الضرورة الشرعية إعداد دمحم بن حسني اجليزاين ب ت و ب ط )١٤(
وكتاب مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حىت Éاية  .٨ص

  ٢ص ،القرن الرابع اهلجري
  . املرجع السابق ،٨صحقيقة الضرورة الشرعية  )١٥(
  .٢، صحقيقة الضرورة الشرعية املصدر السابق )١٦(
رورة الشعرية عند أهم علماء العربية حىت Éاية القرن الرابع مفهوم الض )١٧(

  .وأيضا هو رأي اآللوسي يف الضرائر ،٢صاهلجري 
وهو الدكتور عبد احلميد عثمان زرموح احملاضر جبامعة مصراتة ليبيا يف  )١٨(

  ٢١ص" مصطلح الضرورة الشعرية" مقالته 
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  .املرجع السابق ١٢-١١صحقيقة الضرورة الشرعية  )١٩(
عبد احليد عثمان زرموح  جملة  كلية اآلداب / ضرورة الشعرية دمصطلح ال )٢٠(

  ١ص جامعة مصراتة العدد الثالث
  ٨ ص مصطلح الضرورة الشعرية املرجع السابق )٢١(
الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن   )٢٢(

الناشر . م١٩٨٨ه١٤٠٨حتقيق عبدالسالم هارون الطبعة الثالثة :كعب
  ٥٣ص ١، جاخلاجني &لقاهرة مكتبة

ِ     ُّ َّ والقاط نات  البيت غري  الر مي  "وقبله  )٢٣(          ِ    ِ قواطنا أي تسكن املكان وترضى ، "     
العيش فيه، والُوْرق مجع الورقاء وهي احلمامة البيضاء احلمى احلمام 

  والشاهد يف ذلك حذف امليم وإبدال األلف (ءً 
  املصدر السابق. ٦٥، ص١جالكتاب  )٢٤(
  السابق املصدر .٢٨٠ص ٢جالكتاب  )٢٥(
  املصدر السابق .٢٨٠ص ٢جالكتاب  )٢٦(
  املصدر السابق. ٣٨٤ص ٢جالكتاب  )٢٧(
سهب صاحب كتاب سيبويه أوقد  ،١٠صمصطلح الضرورة الشعرية  )٢٨(

 :والضرورة الشعرية يف املسألة حيث أورد أمثلة كثرية منها قول شاعر
  وال ذاكِر هللا إال قليال*   فألفيته غري مستعتب 

التنوين يؤدي إىل انكسار التنوين فأبقاه مكسورا بكسر ذاكر ألن إبقاء 
وال يوجد انكسار يف " يذكر"غري منون، ولكن ميكن استخدام الفعل 

  .فلرياجع فإنه مفيد.  الوزن
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كما يف الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويني دراسة تطبيقية على  )٢٩(
ف ألفية ابن مالك إلبراهيم بن صاحل احلندود رئيس قسم النحو والصر 

كلية العلوم العربية واالجتماعية &لقصيم فرع جامعة اإلمام دمحم وفقه اللغة  
وكذا نسب إليه االشرتاط يف كتاب الضرائر  ،٥ص عود اإلسالميةبن س

  .لآللوسي وهو خطأ أيضا كما أثبته من تتبع كالم سيبويه يف الكتاب
  ٣٠٥ ص شاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويهال )٣٠(
شبيلي حتقيق السيد إبراهيم الشعر البن عصفور اإلراجع يف ذلك ضرائر  )٣١(

  ١٣ ص دمحم
 كرمي مرزة األسدي: ، موجز �رخيها، بقلممهاراجع الضرائر الشعرية مفهو  )٣٢(

  ١ ص
عبد احلميد عثمان زرموح مقالة يف جملة كلية / مصطلح الضرورة الشعرية د )٣٣(

  .اآلداب جامعة مصرات العدد الثالث
دين دمحم بن عبدهللا بن عبدهللا الطائي البن مالك مجال الشرح التسهيل  )٣٤(

حتقيق الدكتور عبدالرمحن السيد ، هجر ) ٦٧٢-٦٠٠(اجلياين األندلسي 
  .٢٠٢ص ١ج .للطباعة والنشر

ذكر ذلك السيد حممود بن عبد هللا بن شهاب الدين اآللوسي يف كتابه  )٣٥(
وقد حبثت يف كتاب ارتشاف  .٦ص الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر

الضرب أليب حيان يف &ب الضرائر ومل أعثر على هذه املقولة، مث راجعت  
كتاب التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل أليب حيان ومل أعثر عليه 

. ٢٠٢ص ١جأيضا يف &ب املوصول كما هو موجود يف شرح التسهيل 
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إدخال أل يدل على ف... وعندي" :لكنه قال بعد إيراد قول املصنف
  .٦٧ص ٣ج "االختيار ال االضطرار

راجع يف ذلك كتاب ضرورة الشعر اليب سعيد السريايف حتقيق الدكتور  )٣٦(
  .رمضان عبد التواب فقد تردد فيه بني االشرتاط وعدمه

راجع يف ذلك مسألة التعليل &ملظنة وفروع عليها ألمينة رضا سامل كلية  )٣٧(
  ١، صملية شاه علم ماليز(علوم القرآن جامعة املدينة العا

  املرجع السابق والصفحة )٣٨(
واألستاذ عبد هللا هو األخ الشقيق للشيخ عثمان بن فوددي، املعروف  )٣٩(

وتويف  ١١٨٠بعالمة السودان له مؤلفات كثرية يف فنون شىت، ولد سنة 
  ه١٢٤٥

عمر &وا موسى مادة / النظم احلاوي يف علم النحو Äهم الفتاوي حتقيق د )٤٠(
  .١٨٩صورة الشعرية الضاد الضر 

يف املسألة السابعة يف تقسيم  .٦١-٦٠االقرتاح يف علم أصول النحو  )٤١(
  .احلكم النحوي إىل رخصة وغريها

املقر&بن عصفور على بن مؤمن بن دمحم اخلضري اإلشبيلي ط بغداد  )٤٢(
صنعة علي بن مؤمن ابن : وضرائر الشعر. ٢٠٢ص ٢ج ،مطبعة العاين

  . ٣٤، صدار األندلس بريوت، الط، الت، عصفور، حتقيق إبراهيم دمحم
  .السابق ذكره يف هذه الورقة )٤٣(
أليب حيان األندلسي، املتوىف سنة  :ارتشاف الضرب من لسان العرب )٤٤(

رجب عثمان دمحم مدرس العلوم اللغوية .حتقيق وشرح ودراسة د. ه٧٤٥
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مكتبة اخلاجني  ،مراجعة الدكتور رمضان عبدالتواب ،كلية بين يوسف
  .٢٣٧٧ص. م١٩٩٨ه ١٤١٨بعة األوىل &لقاهرة الط

، وراجع النظم احلاوي يف املصدر السابق. ٢٣٧٧صارتشاف الضرب  )٤٥(
  .حرف الضاد ٢٥٠صعلم النحو Äهم الفتاوي 

شرح دمحم Pجة األثري  ¬ليف السيد حممود شكري األلوسي،الضرائر لآللوسي  )٤٦(
  .٥ص ه دار اآلفاق العربية١٤١٨ = م١٩٩٨البغدادي، الطبعة األوىل 

وهذا غري صائب كما . ١٦٧-١٦٦و ٤٥ص ٢ج، ٣٢ص ١جالكتاب  )٤٧(
سبق Äن سيبويه ذهب مذهب اإلطالق ومل يقيد &ملندوحة، وهو مذهب 

  .شيخه اخلليل بن أمحد الفراهيدي
  وهو معاذ اهلراء )٤٨(
السيوطي حتقيق دمحم عبد القادر الفاضلي  :األشباه والنظائر يف النحو )٤٩(

  .٢٥٢ص ١ج. ه١٤٣٠م٢٠٠٩املكتبة العصرية صيدا بريوت 
  املصدر السابق  .١٣صاملصدر السابقوالضرائر . ٢٥٢ص ١ج االشباه والنظائر )٥٠(
  املصدر السابق والصفحة )٥١(
بشرح العالمة ابن النحاس على مقرب ابن عصفور يف  التعليقة على املقر )٥٢(

 ،٢٠٠٤ىل حتقيق الدكتور مجيل عبدهللا عويضة، الطبعة األو علم النحو، 
  .٢٩٤، صوزارة الثقافة عمان األردن

وهو متأثر يف ذلك &لسيوطي كما وردت هذه األقوال والنقول يف كتاب  )٥٣(
األشباه والنظائر يف النحو، لكن األستاذ عبد هللا صاغها صياغة جيدة 

 .وممتازة وتبناها
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ن بن دمحم القرشي املوصلي أصال ومولدا اآلªري هو أبو سعيد شعبا )٥٤(
واملصري دار ومدفنا، واآلªري نسبة إىل اآلªر النبوية ألنه كان خادمها، 

 :وإىل هذا أشار يف قوله يف البديعة الكربى
  أرجو به رمحة املخدوم للخدم  * ألنين خادم اآلªر يل نسب

، وهي بديعياته الصغرى والوسطى "بديعيات اآلªري"وله مصنفات منها 
والكربى، ونيل املراد يف ختميس &نت سعاد، وكفاية الغالم يف إعراب 

ه راجع ٨٢٨وتويف سنة . الكالم وهي ألفية يف النحو وكل هذه حققت
والضوء الالمع الهل القرن التاسع  ٦٢ص ٣جيف ذلك االعالم للزركلي 

ل حتقيق هالل ومقدمة كتاب الوجه اجلمي. ٣٠٦ص ٨جللسخاوي 
لبنان الطبعة  -¸جي مطبعة عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بريوت

  .م١٩٩٨ه ١٤١٨األوىل 
  



  

  
 

١٧٦ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

íée†ÃÖ]�íÇ×Ö]�gjÒ�»�íÞç×¹]�ì…ç’Ö]�í‰]…�� �
��íéÞ^nÖ]æ�±æù]�íßŠÖ]êñ]‚je]�íÃe]†Ö]æ�ínÖ^nÖ]æ�^qƒç´_� �

  :إعداد

�א�6)س��),�א�-�L�و���(��&�������א� �
  اجلزائر - سيدي بلعباس ،اجلياليل ليابسجامعة 

naass171986@gmail.com  

  :امللخص
التأثريات تطور مفهوم اللون يف الدراسات احلديثة إىل معرفة طبيعة 

وما يهمنا يف  .النفسية والفيز(ئية والكيميائية على نفس اإلنسان واملادة
التطرق إىل ¬ثري اللون على سيكولوجية الطفل ومدى  هو هذا البحث

يف السنة األوىل والثانية والثالثة انعكاسه على ميوالته ورغباته وأذواقه 
 Pا وضع األلوان كما نعرج على الطريقة اليت مت. والرابعة ابتدائي

ة ذلك، مدى فعاليمبّينني ، و الصورةأللمتلقي حىت يتفاعل مع احلرف 
اختيار األلوان اليت تنسجم مع نفسية اليت يتم Pا طريقة وموّضحني ال

ني لآراء املربني واحملل ، كما نتطرق يف ذلك إىلالطفل أو تثري فيه االنفعال
  .النفسانيني

  -  التأثري –اللون  -احلرف  - الصورة  - الطفل:  الكلمات املفتاحية
 الداللة  - العالمة  - الرمز 
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  :املداخلة
حظي اللون بتنوع الداللة يف خمتلف األجناس األدبية فتغىن به 
الشعراء وعرب عنه الرسامون بريشاÏم املختلفة، وتفرعت عن ذلك 

 .&جلسممدارس متعددة وقد تناول دراسته الفالسفة  ليبينوا عالقة املادة 
على وما حنتاجه يف هذه الدراسة هو دوره الفين والنفسي وانعكاساته 

  .نفسية املتلقي
 :ولون كل شيء هيئة كالسواد واحلمرة، ولونته فتلون،: اللون لغة

: واأللوان .مافصل بينه وبني غريه، واجلمع ألوان، وقد تلون ولون ولونه
  ١.النوع: واللون .الضروب

تعددت التعريفات االصطالحية هلذا املصطلح  : اللون اصطالحا
وحنن نتناول املصطلح من اجلانب  ،تبعا للمجال الذي يستعمل فيه

اللون أحد أبرز العناصر اجلمالية يف الفنون إذ يشكل حضورا «  الفين
  .٢»أو إجيا& الشكل اإلبداعي سلبا واسعا ميكن أن يغري مسار

مظهر من احلياة اجلمالية املعنوية «فهو أما اللون من الناحية اجلمالية 
واحلسية اليت هلا أثرها يف مشاعر اإلنسان وحياته النفسية وإحساسه &للذة 

. ٣»ويثري اخليالنعش فيها العاطفة ويوقظ املشاعر يف احلياة حيث ي
فال ينفك عن  ،&طناظاهرا و  فاللون يؤثر يف حياة اإلنسان قلبا وقالبا،

  .حياته اليومية لينعكس عن ما يرتجم أحاسيسهمفارقته إذا ما صادف 
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  :سيميائية األلوان
األمحر : ن بعضها بعضا فمنها األساسية وهيختتلف األلوان ع

متازجها &لتساوي األلوان واألخضر واليت ينجم عن  واألزرق واألصفر
البنفسجي والربتقايل واألخضر فما داللة هاته األلوان من حيث : اآلتية

  .ي والفزيولوجي واجلمايل اليت تنعكس على نفسية املتلقياجلانب النفس
  :األزرقاللون 

اللون األزرق الفاتح  ،اللون األساسي« من اجلانب النفسي يرمز
أما  .ي &لبحر اهلادئ واملزاج املعتدلبعكس الثقة والرباءة والشباب ويوح

برسالة األزرق العميق فيدل على التميز والشعور &ملسؤولية واإلميان 
  .فاللون األزرق داللة الصفاء واهلدوء واالطمئنان .٤»ينبغي ¬ديتها

  :حـمـراألاللون 
¯خذ اللون األمحر  يف الغالب وحسب العرف العاملي داللة العنف  
واالغتصاب والظلم واالستبداد والتنبيه عن خطر رغم أنه يف بعض 

ألفنا عند املدرسة علة احلب والوفاء كما على املدارس األدبية كان يدل 
فإن اللون األمحر يرمز إىل  ،الداللة النفسية احلديثةيف أما  .سيةالرومن

ن نفسه داللة على يف اآل وهو ،٥»احلرب والدمار وسفك الدماء«
ومن األفضل  .٦»فهو لون الوفاء والتضحية ،سبيل االنتصار والكرامة«
  .الطباعة للكتببصورة كثيفة لألطفال أثناء هذا اللون ن ال يستعمل أ
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  :األصفراللون 
 اإلشعاع واللون الذهيب يرمز اللون األصفر لقربه من األبيض إىل

لون يعرب عن الفرح والسرور واهتمامات عقلية « :الزينة فهوللشمس و 
فهذا اللون مل يشر إليه النفسانيون كعامل . ٧»وفكرية وميول صرحية

ساقط األوراق وتناثرها بعض احلاالت الطبيعية كتيف خطر أو ¬ثري إال 
  .  يف اخلريف ولون الوجه عندما يكون اإلنسان شاحبا أو هزيال

  :اللون األبيض
يتميز اللون األبيض عموما &لوضوح والتجلي كنور الصباح الذي ينبثق 

فهو لون إجيايب ميثل الطهارة والنقاء والعفة  ،منه البياض بعد السواد واحلمرة
َعِن اْبِن  .والسلم والسالم وكان أحب األلوان إىل نفسية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم اْلبَـيَاَض فَِإنـََّها َخرياْلَبُسوا ِمْن ثِيَاِبكُ " :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قَاَل : ٍس، قَالَ َعبَّا
َجيُْلو اْلَبَصَر، : لكم اْإلِمثِْدُ أكحا فِيَها َمْوَ�ُكْم، َوِإنَّ َخيـْرَ  ثِيَاِبُكْم، وََكفُِّنوا
فهي من الثياب اليت حيبها الصاحلون ويصلون Pا وحيجون  ٨»َويـُْنِبُت الشعر

واللون األبيض خترج منه  .وهي كذلك ثياب للموتى ،Pا ويهدوÉا أحيا¸
  .املعطاء من ضمن كل األلوان &متزاجه مع أغلبها وعدة ألوان فه

  :األخضراللون 
ياة والربيع واخلري ميثل نوع الطبيعة عندما تسرح فيها نظرك وميثل لون احل

ذكر يف  ويُ  ٩»اللون الوحيد املتفق على داللته املرحية للنفس« واملرح وهو
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إىل اإلجيابية  إىل السلبية أقرب منه«اللون األخضر  نّ أتاب اللغة واللون ك
كما يوحي  .و&ملثالية ،حبدة اإلدراك واحلساسية النفسية ويرتبط ...

ولكونه ميزج  .وهو مركز ديين يوحي برباءة القديسني .&ألسى واالستسالم
وجيمع واألزرق فهو يوحد آªر اللونني بني املوضوعي  بني األمحر

  .فعلى العموم هو لون مييزه الرباءة واحملافظة على الذات .١٠»والذايت
  :اللون الربتقايل

الربتقايل لون ªنوي وهو مزيج بني حرارة اللون األمحر وإشعاع اللون 
طفة ويدل على العا ،١١»الشوقاالجنذاب والذوق و «يرمز إىل  ،األصفر

  .ويبعث على التحرك وبعث األمل
  :البنفسجياللون 

حبدة اإلدراك  يرتبط«ن منزج األزرق &ألمحر وهو لون هذا اللون Äيتم حتضري 
التعريف  فهذا .١٢»كما يوحي &ألسى واالستسالم .&ملثالية ،واحلساسية النفسية

 يفالذاتية ه ،جيمع ما بني جانبني ذايت وموضوعييبدو من خالله أن هذا اللون 
  .االحندار إىل االستسالم واملوضوعية أنه لون جذاب يدعو لالنتباه

  :الرمادياللون 
يقل اللون الرمادي يف الصور وال يستعمله الكتاب والرسامون بصورة  

فهذه  ١٣»التداخل والنفاق والضبابية يف كل شيء«ميثل  وهو ،كبرية
  .الصفات كلها ذميمة
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  :األسوداللون 
واملربيني والنفسانني على أن اللون األسود لون يتفق جل األد&ء 

إىل عدم وجود اللون   كابوس لوين يرمز«سليب يدعو إىل الكآبة واحلزن 
فمن دالالته لون الكعبة  .١٤»كما أنه نقطة امتصاص األلوان مجيعا

  .ولكن مذهبة ومرصعة Äلوان أخرى

  :)جليل الثاينا(اجلانب التطبيقي يف دراسة كتب اللغة للتعليم االبتدائي 
 ،إن أكرب عامل جذاب النتباه الطفل واملؤثر فيه هو اللون والصورة

على املشرفني واألخصائيني يف هذا الباب أن يلموا جبميع النظر(ت ف
 .الرتبوية قدميها وحديثها كي يتجنبوا أي خلل يف بناء نفسية الطفل

ا الصورة أم ،فالصورة املشوشة واملشوهة وعدمية اللون تبعث االمشئزاز
  .اجلميلة فتبعث االنشراح

¸در و  ،فاجلمالية يف اللون الذي هو موضوع حبثنا عنصر أساسي
خيلو من الرسوم أو الصور «الكتاب املدرسي يف االبتدائي ما جند 

وتقرب  ،بامللونة اليت تلعب دورا كبريا يف توضيح مادة الكتا
بنص لصورة أو الرسم يرتبط حيث إن ا مفهومها لألطفال،

ويلتحم به يف تناسق وتكامل يزيد من شغف األطفال  ،الكتاب
&لقراءة ويعينهم على الفهم واإلدراك فضال عن تدريبهم على 

  .١٥»التذوق واحلس اجلمايل
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  :السنة األوىل ابتدائييف تلوين احلروف 
 ،د حفظها أÉا تلون &للون األمحرنالحظ يف تلوين احلروف املرا

إذا كان  ولكن ليس يف الصور وخاصة ،وهو حمبذ ،لتجذب إليها القارئ
 ،)اثنان(ونالحظ خطأ يف تلوين كلمة  ،اللون األمحر هو الطاغي

فاحلرف املراد دراسته هو الثاء فقط ولكن الرسام قد أشار إىل حرفني 
فاهلمزة ليست من احلروف  ١٦.اهلمزة والثاء مما يشتت فكر املتلقي

  أن يلون احلرف املراد دراسته فقط سواءواألحسن  ،"سألتمونيها"الزائدة 
وكذلك نالحظ املئذنة اليت هي شعار  .كان مرفوعا أم جمرورا أم منصو&

املسلمني من املفروض أÉا تلون كالعلم الوطين و¬خذ ألوانه وال تبقى 
  ١٧.صغرية ذات لون &هت كما يف توضيح حرف الذال بيضاء

  :كتاب السنة األوىل :العناوين
وىل والثانية تالف األلوان &لنسبة للمستو(ت األربع األنالحظ اخ
اكتشف ( عنونت العناوين الرئيسة :فالسنة األوىل. والثالثة والرابعة

، لون األزرقكلها &ل )أثبت أستعمل الكلمات، اكتشف اجلملة،
وحنن أش̧ر يف دراستنا السابقة أن اللون  ،&ألسود )أالحظ وأعرب(

ميثل «األسود و  ،نبوذة اليت تدل على الظلمةاألسود من األلوان امل
أي لون ¯يت معه يف االستسالم النهائي أو اإلقالع وله ¬ثري قوي على 

وكان من  ،١٨»مؤكدا أو مقو( خصائص هذا اللون ،نفس اBموعة
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ابتدائي وخاصة للعناوين  األحسن أن نغري األلوان كما يف السنة الثالثة
يكون أن السنة األوىل هو الكتاب الذي من املفروض كتاب ف ،البارزة

  .ودقة على غرار السنوات األخرى أكثر ألوا¸

  :كتاب السنة الثانية
معاين  - أفهم النص - أقرأ :العناوين الرئيسة ملونة &ألخضر

أتدرب على اإلنتاج  - أحسن قراءيت -  أكتشف وأميز - املفردات
مفرد  -  أما حمتو(ت العناوين فقد وضعت ضمن أطر .أحفظ الكتايب،

: وكان األجدر أن توضع ألوان خمتلفة ،كلها لوÉا وردي  -  إطار
ليميز  ،اخل. .. فللحفظ لون وملعاين املفردات لون ولالكتشاف لون

ومن  ،لونت &ألخضر "أميزكتشف و أ"فمثال . التلميذ بني النشاطات
وهذا التغيري يف اللون ال جيعل  .١٩اتلون &لوردي كسابقاÏأن املفروض 

  .ألن اللون جيذبه قبل الكتابة ،خيلطبل  ،املتلقي مركزا
من جمتمع إىل آخر فالطريقة  ختتلفطريقة إنشاء شجرة العائلة و 

نبدأ من اجلد                فنحن املسلمني ،جنليزية والفرنسية والعربية ختتلف متامااإل
وكذلك خنتار اللون  ،وننزل يف التفريعات &لنسبة لرسم شجرة العائلة

وكتابة األخ مث  ،األخضر بينما يف الكتاب اللون البين مع الربتقايل
رة  يف هذا الّسن صعب جورسم ش .٢٠األخت واجلد واجلدة يف األسفل

  .يتعذر على املتلقي إجنازه ،نوعا ما
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  :السنة الثالثةكتاب 
الثانية تقدمي املقطع يف بدا(ت الكتب يف املستو(ت األربع األوىل و 

  .األلوان فيها غري واضحة ،والثالثة والرابعة
ردت قصة عن الثعلب ويف تتبع الصور جند أن ذيل الثعلب كله سُ 

فاملتلقي  ،أمحر ويف الصورة احملاذية يف مؤخرة الذيل لون أصفر مع األمحر
  .آخر اوالتلميذ رمبا يظنه ثعلب ،٢١وهو الثعلب نفسه يظنه ثعلبا آخر
على صورة لرجل صحراوي أدراري  "ز(رة أيب إىل أدرار"حيتوي نص 

فهم  ،يلبس لباسا أزرق بينما أهل أدرار مييل أغلبهم إىل اللون األبيض
  .طقةائص حترتم لكل منفاخلص ،٢٢يلبسون األزرقالذين  ليسوا بتوارق

يف  –جند يسوق أغلب اجلزائريني السيارات واملقود يف اليسار بينما 
وهذا مجيل ولكن ال  ،صورة املقود يف اليمني ولونه أسود -الكتاب 

فالسيارات ، ٢٣فيها مرشد يوجد دليل يدل على سيارة املستقبل اليت
  .احلديثة أدواÏا متطورة

كتاب أن املئزر ال تنعكس الصورة على سلوك التلميذ فنشاهد يف
وحنن حناول أن نغرس  ،فالتالميذ يرتدون مآزر خمتلفة ،لونه غري موحد

قيما يف املدرسة &حرتام اهلندام وتوحيد اللباس فواحد يرتدي مئزرا أزرق 
ونالحظ املعلم يف بعض الصور  .٢٤»أخضر و اآلخر أمحر و اآلخر

  .يرتدي املئزر والتالميذ ال يرتدون



<íÇ×Ö]<gjÒ<»<íÞç×¹]<ì…ç’Ö]<í‰]…�JJJ النعاس/ عامر، وأ/ د  
 

١٨٥ 

 

  :كتاب السنة الرابعة  
ة للمحتوى فاأللوان مناسب ،بشكل جيدوزعت املقاطع الثمانية 
فاألبيض  واللون له دالالت نفسية، ،األلوانوختدمه من حيث الصور و 

 واألمحر للقوة حني يضعف اإلنسان، ،للسلم واألخضر للنماء والرخاء
لوان اليت مت وجود األ ، حيثفنالحظ يف املقطع الثالث اهلوية الوطنية

متثل العلم الوطين األبيض واألخضر واألمحر وكان من املفروض أن تكون 
من الصورة  ٢٥وضحأو  أمجلاكنة حىت تبني العلم بصورة أدق و د ألوا¸

  .الباهتة املوجودة يف الكتاب وخاصة لرمز من رموز السيادة الوطنية 
أن يسمى  وأما املقطع السادس املوسوم &حلياة الثقافية فمن املفروض

أصالتنا وجذو̧ر وثقافتنا  &لصناعات التقليدية وذلك لنبني للمتلقي
  .وانتماء¸ العريب واألمازيغي واإلسالمي

وأما إقحام أنشودة حلو الكالم اليت تتحدث عن الكتاب فهنا لو 
قصيدة تتحدث عن وصف صناعة تقليدية كصناعة  لتلميذلقدمنا 

أما الكتاب فهذا كان يف  .ن أحسنالزرايب أو الربانيس لكا اخلزف أو
  .أخر النصوص وكذلك مل توجد له صورة يف بداية املدخل إىل املقطع

نسجام األلوان عامل ضروري يف علم النفس اإن وخالصة القول، 
وقد أكدت املالحظات اليت أبداها شوفرو(ل وهي أن انسجام األلوان «

  :يتحقق بوجه خاص يف حالتني
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 إذا كانت األلوان متشاPة أو متجانسة  - ١

  ٢٦»إذا كانت متكاملة أو يف تضاد قوي - ٢

وىل والثانية والثالثة األخراج كتب السنة إال شك أن املشرفني على و 
والرابعة ابتدائي يف ثوب قشيب، قد قدموا خدمات جليلة لألسرة 

وأي عمل بشري ال خيلو  ،الرتبوية من حيث شكل الكتاب ومضمونه
وكبداية لطبع الكتب تظهر بعض النقائص الطفيفة اليت جيب  .لمن خل

تداركها من أجل تقدمي نوعية جيدة للناشئة حىت تتمكن من األخذ 
بناصية العلم والطموح ملواكبة الدول املتطورة وخاصة جند نقص املادة يف 
معاجلة دراسة األلوان عند اBتمعات العربية جبميع نواحيها الفلسفية 

ئية والنفسية واليت Ïمل على تنمية احلس اجلمايل وحتقيق التوازن والفيز(
كثر مجاال هي اليت تبقى يف الذاكرة والصورة األ ،السلوكي لدى املتلقي
  .وتلفت انتباه التلميذ

  :اهلوامش واملراجع
   ابن منظور لسان العرب مادة لون -١
 ،يف شعر األندلس وضوعية  والفنيةاللون وداللته امل ،علي إمساعيل الّسامرائي -٢

  ١٤ص ،م٢٠٠٨السنة ، ١دار غيداء عمان األردن ط
دار جمدوالي عمان األردن  ،لصورة اللونية يف الشعر األندلسيصاحل ويس، ا -٣

   ١٢ص ،٢٠١٤السنة  ،١ط
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، ٢ط ،عامل الكتب للنشر والتوزيع القاهرة ،اللغة واللون ،أمحد خمتار عمر -٤
  ١٨٤ص ،م١٩٩٧السنة 

السنة  ،١ط ،دار الوراق عمان األردن سيميائية الصورة،قدور عبد هللا ªين،  -٥
  ١١٣ص ، م٢٠٠٨

السنة  ١اللون داللته يف شعر دار احلامد عمان األردن ط ظاهر دمحم هزاع، -٦
  ٤٥م ص٢٠٠٨

  ٨٣ص حسن صاحل، اإلبداع وتذوق اجلمال، -٧
م ١٩٩٥ط دار الفكر /د ٣عون املعبودجدمحم مشس احلق العظيم أ&دي،  -٨

   ٨٣ص
مجالية التشكيل اللوين يف القرآن الكرمي جدارا  ،مرهون الصفارابتسام  -٩

   ٧١ص ٢٠١٠السنة  ١للكتاب العاملي األردن ط
    ١٨٥ص ،أمحد خمتار عمر، اللغة واللون - ١٠
   ١١٣ص سيميائية الصورة، قدور عبد هللا ªين، - ١١
    ١٥٨ص ،أمحد خمتار عمر اللغة واللون - ١٢
    ١١٣ص سيميائية الصورة، قدور عبد هللا ªين، - ١٣
   ١٢٤ص صاحل ويس، الصورة اللونية يف الشعر األندلسي، - ١٤
الطفل والرتبية الثقافية رؤية مستقبلية للقرن الواحد  ،أمحد عبد العايل - ١٥

   ٨٧والعشرين ص
السنة األوىل من  ،كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية - ١٦

مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  اجل ،ط/وزارة الوطنية د ،التعليم االبتدائي
  ٧٨ت  ص/د
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   ٧٨املرجع نفسه ص - ١٧
   ١٩٥ص ،أمحد خمتار عمر اللغة واللون - ١٨
السنة الثانية من  ،كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية - ١٩

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  ،٢ط ،وزارة الرتبية الوطنية ،التعليم االبتدائي
  ١٠٨ص  ،شعبيةال

   ٤٩املرجع نفسه ص - ٢٠
  ١٧ص املرجع نفسه - ٢١
   ٦٠املرحع نفسه ص  - ٢٢
   ١١٩املرجع نفسه ص  - ٢٣
   ١٤٠املرجع نفسه - ٢٤
الديوان الوطين للمطبوعات  ،اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي - ٢٥

 ،م٢٠١٨-١٠١٧ اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،١ط ،املدرسية
  ٤٢ص

  ١٣٦ص ،عمر، اللغة واللونأمحد خمتار  - ٢٦
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  :إعداد
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  قسم اللغة واألدب العريب كلية اآلداب واللغات

  اجلزائر - املسيلة، دمحم بوضياف جامعة
brahimzelafi@yahoo.fr  

Résumé: 

Cette étude s’interroge sur les causses qui poussent beaucoup 

d’européens à collectionner et procurer un grand nombre de 

manuscrits islamiques et les expédier en Europe. Un grand intérêt 

pour leur conservation, leur maintien, leur classification, leur 

réalisation, leur indexation, leur publication et leur mise en études 

en tant qu'héritage mondial de la civilisation mondiale, et vu leur 

valeur scientifique considérables, ces manuscrits demeurent un 

centre d’intérêt important pour les orientalistes. 

  :ملخص
Ïدف هذه املقالة إىل إبراز الدوافع الكامنة خلف سعي فئات كثرية 
من األوربيني القتناء ومجع أعداد هائلة من املخطوطات اإلسالمية 

وصيانتها وتصنيفها وحتقيقها  فظهاحب ونقلها إىل أور&، واهتمامهم
 نشرها وإجراء بعض الدراسات حوهلا، &عتبارهاطباعتها و وفهرستها و 
حلضارة عاملية، ونظرا لقيمتها العلمية، فإÉا مازالت حمل  تراªً عاملياً 

  .اهتمام مستشرقي الغرب
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  :املقال
مبفهومه الواسع على  )Orientalisme( االستشراق يطلق مصطلح

، موآداP م، ولغاÏو�رخيهمالشـرق حضارة شعوب الغربيني لـ دراسـة
والذي يعنينا يف هذه املعىن اخلاص أما  .م، ومعتقداÏموعاداÏ موعلومه

  .١الشرق اإلسـالميضارة الدراسات الغربية املتعلقة حبالدراسة هو 
�ريخ معني لبداية نشأة االستشراقاختلف املؤرخون يف حتديد ، 

االختالف ال مينع الباحث من تتبع مسار اهتمام غري إال أن هذا 
ظهرت  امليالدي الثامنالقرن  ففي .املسلمني &لدين اإلسالمي
كتب ، و لتشكيك يف العقيدة اإلسالميةلحماوالت اليهود والنصارى 

حملـاورة  وُكُتب رسائـلعدة ) م ٧٤٩- م ٦٧٦(يوحنا الدمشقي 
  .٢املسلمني وجمادلتهم

ألوربيني لدراسة ل اً كبري  إقباالً  األندلسشهدت جامعات كما 
العربية إىل اللغات  اللغة احلضارة اإلسالمية، وظهور حركة الرتمجة من

تزايد اهتمام  ومع حلول القرن العاشر امليالدي .٣األوربية يف تلك الفرتة
رتمجوا الكتب ف الرتمجة،ازدهرت عملية الغرب &للغة العربية وآداPا، و 

، فنَـَقل ُقْسطَْنِطني اإلفريقي خمطوطات الطب والفلسفة لغاÏمالعربية إىل 
 .٤وبدأ اهتمام الكنيسة برتمجة القرآن الكرمي والعلوم إىل اللغة الالتينية،

أول ترمجة التينية ملعاين  ومع حلول القرن الثاين عشر امليالدي ظهرت
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الراهب الكنيسة وحتت رعاية  äيعاز من ، وكان ذلكالقرآن الكرمي
  .٥م١١٤٣عام  )١١٥٧-١٠٩٢( Pierre le vénérable املبجلس رُ طْ بُ 

 شكلت احلروب الصليبية نقطة حتول هامة يف �ريخ الشرقكما 
حيث كانت فرصة الحتكاك الغرب &لشرق، وبعد اÉزام ، والغرب معاً 

على  األوربية شعوبال قامت الكنيسة بتحريضيف القدس،  الصليبيني
مث تطورت حركة  .٦هذه احلرب حر& دينيةعتبار &غزو الشرق، 

   اجلامعات األوربيةمن كراسي اللغـة العربية يف اً عدد االستشراق وأنشأت
 جامعة روما،و  جامعة بولونيا،و  جامعة كامربدج،و  جامعة أكسفورد،ك
، تنفيذًا لتوصيات مؤمتر فينا الكنسي الذي انعقد عام جامعة السربونو 

املؤمترات عقد بداية عشر امليالدي  التاسعشهد القرن و  .٧م١٣١٢
، وظهرت ٨م١٨٧٣الدولية للمستشرقني؛ إذ عقد أول مؤمتر دويل عام 

 ،اجلمعيات االستشراقية اليت نشطت يف إصدار اBالت واملطبوعات
كحركة هلا داللة   وPذا شكل هذا القرن بداية نوعية يف جمال االستشراق

 .٩علم العامل الشرقي صمرتبطة بفقه اللغة وداللة عامة ختخاصة 
يف " Orientalisteمستشرقو  Orientalismeاالستشراق" تاظهرت كلمو 

اللغة  معجم يف معاجم اللغات األوربية، فدخلت كلمة مستشرق
كما دخلت كلمة االستشراق معجم اللغة ... م ١٧٧٩اإلنكليزية عام 
  .١٠م١٨٣٨الفرنسية عام 



  

  
 

١٩٢ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

من خالل ال تتم إال  وأهداف حركة االستشراق،إن دراسة دوافع 
االطالع على ما أفرزته هذه احلركة من دراسات وأعمال، ووفقا لذلك 

إىل  ةاإلسالميواحلضارة عن الفكر  كتبواالذين  ميكن تصنيف املستشرقني 
قدماء وحمدثني من حيث العصر الذي عاشوا فيه، وإىل منصفني 

  .١١ومشوهني من حيث كتا&Ïم حول احلضارة اإلسالمية
 فقد اعتربت كانت هناك دوافع عدة خلف نشأة هذه احلركة،فقد  

متجيـد هللا بتوسيع حـدود  دعوة إىل هذه احلركة ورجال الدينالكنيسة 
اليت  الشعوب اإلسالمية،والدعوة إىل الد(نة النصرانية بني  ،الكنيسـة

، مث صارت حركة االستشراق من ١٢يف الظلمات تعيش يف نظر الكنيسة
طيعة يف يد احلركة االستعمارية الغربية، حيث تالقت  أداةبعد ذلك 

. بعض املستشرقنيأهداف وغا(ت السياسيني والعسكريني مع أهداف 
لوسائل، وجعل من املستشرقني قناصل زودها &&ملال و االستعمار موهلا ف

 املفصلة عن الدول اليت أراد املعلومات، جيمعون يف دول املشرق
، والسيطرة على عليها وعلى ثرواÏا وخرياÏااالستيالء االستعمار 

  .١٣شعوPا
ن &لعلم على دراسة احلضارة اإلسالمية و انكبَّ املستشرقون املهتم

وشيدوا هلذه العلوم اجلامعات واملـعاهد يف معظم الدول ، بشىت علومها
فقد اكتشفت أور&  .مساعدة أور& على اخلروج من سباÏا قصدالغربيـة، 
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ادي عشر امليالدي عظمة احلضارة اإلسالمية، وما حفظته يف القرن احل
من علوم األمم األخرى، فكان ذلك حافزًا هلم يف سعيهم إىل اكتساب 

حتصيل  ههدفكان ومن بني هؤالء املستشرقني نفر قليل  . هذه العلوم
املعرفة العلمية عن حضارة الشرق من أجل العلم ذاته، وجندهم يتصفون 

لذلك حب االطـالع على حضارات  ميدفعـه العلمية،دومًا &ملوضوعية 
األمم األخرى، وكانت دراسات هؤالء أقل خطأ من دراسات غريهم، 

  .١٤حيث جاءت حبوثهم أقرب إىل احلق والصواب
هذه الفئة عند  بوضوح أكثر من ذي قبلو العلمي إن ظهور الدافع 

تصف القرن من واتصافهم &لعلمية واملوضوعية، كان يف ،املستشرقنيمن 
يف ، حيث اجتهدت هذه الفئة من املستشرقني التاسع عشر امليالدي

نقل صورة موضوعية لعامل الشرق، متجردين من اآلراء السبقية ومن كل 
من  )RudiParet( وكان رودي &رت .لون من ألوان االنعكاس الذايت

حنن معشر «: حيث يقول املدافعني عن اهلدف العلمي لالستشراق،
قني، عندما نقوم اليوم بدراسات يف العلوم العربية والعلوم املستشر 

ال نقوم Pا فقط لكي نربهن على صفة العامل العريب  اإلسالمية،
حنن نربهن على تقدي̧ر اخلالص للعامل  بل على العكس، اإلسالمي،

والذي عرب عنه العامل العريب   الذي ميثله اإلسالم ومظاهره املختلفة،
  .١٥»كتابة
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املستشرقون جبمع املخطوطات اإلسالمية من كل مكان يف اهتم 
بالد الشرق اإلسالمي، وكان هذا العمل مبنيًا على وعي �م بقيمة هذه 

ارتكز نشاط . ١٦املخطوطات اليت حتمل تراªً غنياً يف شىت جماالت العلوم
اإلسالمية يف أور& على مجع املخطوطات الشرقية  املهتمني &لدراسات

ئل املتاحة، وقد وفرت هذه املخطوطات املادة العلمية األولية بكل الوسا
فكان اهتمامهم أوال مركزًا على . لنشأة الدراسات اإلسالمية يف أور&

مجع خمطوطات القرآن الكرمي والعقيدة اإلسالمية، مث أقبلوا على مجع كل 
املخطوطات دون استثناء، وقد يسَّرت العالقة بني العثمانيني وبعض 

أور& يف القرن السابع عشر امليالدي رحلة املستشرقني إىل املشرق، دول 
  .١٧وأ�حت هلم اقتناء املخطوطات اإلسالمية

سعى الرهبان ورجال الدين إىل البحث عن خمطوطات للكتاب 
املقدس &للغات الشرقية من أجل دعم الدراسات الدينية للتوراة 

أور& بني القرنني  واإلجنيل، حيث قامت حركة لإلصالح الديين يف
اخلامس عشر والسادس عشر للميالد، Ïدف إىل إعادة تفسري الكتاب 

ونظرًا ألمهية املخطوطات اإلسالمية، وحاجة . املقدس تفسريًا جديداً 
م على كل سفينة أال ١٦٣٤عام  أور& إليها، فقد اشرتط ملك بريطانيا

واحدة على تعود من أي رحلة هلا من الشرق، إال وحبوزÏا خمطوطة 
األقل عربية كانت أم فارسية، واستثىن من ذلك خمطوطات القرآن لتوفر 
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وقد سنحت الفرصة للراهب إدوارد . نسخ منها يف املكتبة اجلامعة
م أن جيمع ١٦٣٥و ١٦٣٠يف الفرتة بني ) Edward Pococke(بوكوك

يف حلب جمموعة من املخطوطات يف مواضيع عديدة كالتاريخ والرتاجم 
...  للغة والشعر والرسائل األدبية والفلسفية والفلك والطبوفقه ا
  .١٨وغريها

 Bibliothèque Nationale de) ١٦٥٤( َجتَمَّع ملكتبة &ريس الوطنية

Parie   ،ما ال يقل عن ست ماليني من الكتب واملخطوطات العربية
اليت مجعها املستشرقون الذين أوفدÏم فرنسا إىل الشرق األدىن، حيث 

. ا هلا آالف املخطوطات، وما أرسله ¸بليون من محلته على مصرمجعو 
لقد احتوت هذه املكتبة على آالف نفائس املخطوطات العربية يف العلم 
واألدب والتاريخ، ¸هيك عن آالف املخطوطات األخرى &للغة 

Pذه املكتبة أجزاء من القرآن مكتوبة على الرق . الفارسية واللغة الرتكية
الثاين والثالث والرابع للهجرة، &إلضافة إىل نوادر النقود  من القرون

  .١٩واألومسة واألختام واخلرائط
قاموا  وإمنا يقتصر عمل املستشرقني على مجع املخطوطات، مل

ملوضوعات افهارس ال تلكوأضافوا إىل ليفيد منها الدارسون،  بفهرستها
يف أكسفورد على ) Bodleianae( وقد احتوت مكتبة بودليا¸. واألعالم

من املخطوطات العربية  ١٠٥م، ضم ١٧٨٧سنة  ةفهرس &للغة الالتيني



  

  
 

١٩٦ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

كما أصدرت  .من املخطوطات العربية اإلسالمية ١٢١٩املسيحية، و
فهرساً للمخطوطات العربية اإلسالمية ضم  ١٩٠٠جامعة كامربيدج سنة 

 جمموعة املستشرق اهلولندي إربينوس اليت حصلت عليها املكتبة سنة
كما . م١٨٧٣م، وجمموعة وليام رايت اليت حصلت عليها سنة ١٦٣٢

خمطوطا  ٧٦٢٠فهرس جديد يضم  ٢٠٠١صدر للمكتبة الربيطانية سنة 
عربياً، مرتب وفق املواضيع، مع ذكر اسم الكاتب وعنوان الكتاب و�ريخ 

  .٢٠النسخ ورقم املخطوط يف املكتبة ومرجعه يف فهرس املكتبة
يف الربع ) Alonso Del Castillo(سو ديل كاستيلوأجنز املستشرق ألون

األخري من القرن السادس عشر امليالدي فهرسًا للمخطوطات العربية يف 
مكتبة اإلسكوريـال، اقتصر يف هذا الفهرس الذي مل ينشر على ذكر 

ويف النصف الثاين من . عناوين املخطوطات وأمساء مؤلفيها ومواضيعها
ي، قام الراهب اللبناين ميخائيل الغزيري وÄمر القرن الثامن عشر امليالد

من ملك إسبانيا كارلوس الثالث، äصدار فهرس للمخطوطات 
وجعله يف جزأين  اإلسالمية يف مكتبة اإلسكوريـال &للغة الالتينية،

بلغت حمتو(ت اجلزء ". املكتبة العربية اإلسبانية يف اإلسكوريـال"بعنوان 
  .٢١جملداً ١٨٥١الثاين  جملداً، واجلزء ١٦٢٨األول 

فهرساً ) GustavLeberechtFluegel( نشر املستشرق األملاين فلوجل 
للمخطوطات العربية، والفارسية، والرتكية، والسر(نية، واحلبشية املوجودة 
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مبدينة ميونيخ، يف جملة  "منشن"يف مكتبة القصر والدولة يف 
Anzeigebllat ،أللفاظ القرآن كما أجنز أول فهرس  يف مدينة فيينا

  .٢٢الكرمي
ذكر العقيقي أن جمموعة من املستشرقني وأخرى من املسيحيني العرب 

املخطوطات العربية "القائمني على مكتبة &ريس صنفوا فهرسًا بعنوان 
صفحة،  ٨٣٠، يف أربعة أجزاء، من "والسر(نية يف مكتبة &ريس الوطنية

فه &للغة ن الكتاب واسم ُمَؤللوا فيه عنواخمطوطاً عربياً، تناو  ٤٦٦٥لوصف 
العربية، مث مزا( املخطوط ونوع الورق واحلجم و�ريخ النسخ، وعدد 

األول : الصفحات والسطور يف كل صفحة &للغة الفرنسية، وله ذيالن
  .Ä٢٣مساء املؤلفني والثاين &لعناوين، وكالمها مرتب على احلروف اهلجائية

ات العربية ونشرها، فحقق إدوارد عمد املستشرقون إىل حتقيق املخطوط
للطغرائي وترمجها إىل اللغة " المية العجم) " Edward Pococke( بوكوك

الغيث املنسجم "الالتينية، وقد استعان يف ذلك بشرح الصفدي املسمى 
ُلَمع من "كما نشر كتابه الذي جاء بعنوان عريب ". يف شرح المية العجم

أليب " �ريخ خمتصر الدول"كتاب ، ضمنه صفحات من  "أخبار العرب
الفرج ابن العربي، وحملة عامة عن الفرق الكالمية اإلسالمية وعن املذاهب 

احلكم، حققه البن عبد " فتوح مصر واملغرب"جند كذلك . ٢٤األربعة
اإلتقان "، وم١٧٥٦سنة  Henri Masséهنري ماسيه  املستشرق الفرنسي



  

  
 

١٩٨ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

قام بتحقيقه املستشرق  ،جلالل الدين السيوطي" يف علوم القرآن
" أسرار التأويل وأنوار التنزيل"، و)م١٨٩٣- ١٨١٣( سربجنر النمساوي

، )م١٨٦١-١٧٨٨(للبيضاوي، قام بتحقيقه املستشرق األملاين فرايتاج 
يونيخ مب البن جين، حققه اBمع العلمي البافاري" احملتسب"و

  .٢٥م١٩٣٣
السرية : نذكر منهاوهناك آالف املخطوطات اليت مت حتقيقها ونشرها 

النبوية البن هشام، املغازي للواقدي، الكشاف للزخمشري، �ريخ 
الطربي، كتاب سيبويه، االشتقاق البن دريد، األنساب للسمعاين، 
معجم األد&ء لياقوت احلموي، املختصر يف حساب اجلرب واملقابلة 
للخوارزمي، الفهرست البن الندمي، وعدد هائل من املخطوطات 

  .٢٦ين الشعر العريبودواو 
كان من أولو(ت املستشرقني ترمجة الكتب اإلسالمية وعلى رأسها 
القرآن الكرمي، فجاءت أول ترمجة له من اللغة العربية إىل اللغة الالتينية، 

 املبجلبطرس  الراهب جنازها رئيس دير كيلوينإأشرف على م، ١١٤٣سنة 
Pierre Le Vénérable إىل ، وعن هذه النسخة الالتينية نُقل القرآن الكرمي

سنة  Arrivabene أريفابني على يد، بعد مرور أربعة قرون اللغة اإليطالية
أول ترمجة للقرآن الكرمي إىل اللغة األملانية، قام Pا وكانت  .م١٥٤٧
  .٢٧م١٦١٦سنة  Salomo Schwiegger �شفاجير سالومو



<l^�çŞ~Û×Ö<íéÎ]†�j‰÷]<l^e…^Ï¹]JJJ زالفي إبراھیم/ د  
 

١٩٩ 

 

) ١١٨٧-١١١٤( Gérard de Crémona ترجم جريار دو كرمي̧و
الراهب االيطايل، الذي قصد األندلس وتضلع يف اللغة العربية، ما ال 
يقل عن سبعة ومثانني من نوادر املخطوطات يف الطب والفلسفة 

فرتجم رسائل . والر(ضيات والفلك من اللغة العربية إىل اللغة الالتينية
م للفرايب، والقانون البن الكندي يف العقل واملعقول، وإحصاء العلو 

سينا، واألسرار يف الكيميا للرازي، واألدوية املفردة البن الوافد، وقسمة 
وغريها من املخطوطات  ٢٨...الزاوية البن موسى، والشفق البن اهليثم

العربية يف شىت علوم املعرفة اليت ازدهرت عند العرب إ&ن حكمهم 
  .لألندلس

الكتب اليت تتناول القرآن الكرمي  ¬ليفمشل اهتمام املستشرقني أيضاً 
وقد متيزت كتا&Ïم يف العصور . اخمتلف عصورهيف  واحلضارة اإلسالمية

الوسطى &لتعصب واحلقد الشديد، أما يف القرن العشرين، فقد ظهرت 
من بني هؤالء املستشرقني . هلم كتا&ت تدعي املوضوعية واملنهج العلمي

  :تعلموا اللغة العربية الذين
تعلم الالتينية ) ١٥٨١-١٥١٠( Guillaume Postel جيوم بوستل -

نية واإليطالية، ومن اللغات الشرقية العربية والرتكية والسر(نية  والي̧و
نية يف عدة . واحلبشية والعربية شغل منصب أستاذ للعربية والعربية والي̧و

معاهد وجامعات، أحلقه ملك فرنسا بسفارته يف تركيا، وكلفه بشراء ما 



  

  
 

٢٠٠ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

قواعد اللغة العربية، توافق القرآن : رهمن آª .استطاع من خمطوطات
  .٢٩...واإلجنيل، عادات وشريعة املسلمني

 Edward Henry Palmer) م١٨٨٢ -١٨٤٠( إدوارد هنري &ملر -
سنة " كمربدج"مستشرق إنكليزي شغل مدرس اللغة العربية يف جامعة 

فهرس املخطوطات "م ١٨٧٠صدر له عام : من مؤلفاته م،١٨٧١
أورشليم مدينة "، "سية والرتكية يف مكتبة الثالوث يف كمربدجالعربية والفار 

، م١٨٧٤سنة " أمة اليهود"و، "التصوف الشرقي"، وله "هريود وصالح
قام برتمجة و  ،"ديوان البهاء زهري"م صدر له كتاب ١٨٧٦ويف عام 

عد من عمالء م، يُ ١٨٨١القرآن الكرمي إىل اللغة اإلنكليزية سنة 
أحد أعضاء هيئة  كان  املشهورين، حيثاالستعمار الربيطاين 

لف سنة كُ  اكم  .بوصفه مرتمجا وجامعا للنقوش" استكشاف فلسطني"
الربيطانية &التصال ببدو سيناء و¬ليبهم  اإلدارةم من طرف ١٨٨٢

  .٣٠على مصر ليتسىن هلا احتالل قناة السويس

 مدينة ولد يف )١٩٣٥-١٨٤٤(   IgnazioGuidiإغناطيوسجويدي -
العربية اللغة وتوىل تدريس  وتعلم العربية يف جامعتها،م، ١٨٤٤ام عروما  
جناز وحتقيق املخطوطات ونشرها إاستغرق شطراً كبرياً من نشاطه يف  فيها،
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نشر شرح مجال الدين ابن هشام على . وترمجتها إىل اللغة اإليطالية
أليب بكر " االستدراك"لكعب بن زهري، وكتاب " &نت سعاد"قصيدة 

، حقق كتاب )ابن القوطية(أليب بكر دمحم " األفعال"دي، وكتاب الزبي
للبغدادي، ولعنايته &ملخطوطات " خزانة األدب"، وكتاب "�ريخ الطربي"

زار . العربية وضع فهارسًا للمخطوطات الشرقية يف املكتبات اإليطالية
مث دعته اجلامعة املصرية عام  ،م١٨٦٩مصر وفلسطني ودمشق وتركيا عام 

تشابه : املؤلفات منهاله العديد من  لتدريس األدب العريب فيها، م١٩٠٨
بني �ريخ اللغة العربية واللغة الالتينية، اللوحات األجبدية لكتاب األغاين، 

  .٣١...أور& الغربية عند اجلغرافيني العرب القدماء

نشأت ، ةفكري هي حركةاالستشراق حركة يستخلص مما سبق أن 
سعت . مث ظهرت هلا أطماع اقتصادية وعلمية واستعمارية، بدوافع دينية

من أجل إىل التعرف على شعوب الشرق وخاصة الشرق اإلسالمي، 
خدمت هذه  .مكامن القوة والضعف للدين اإلسالمي الكشف عن

اإلسالمية  ، وعملت على مجع املخطوطاتاالستعمار والتنصري احلركة
  .ا احلديثةونقلها إىل أور& مما يسر ألور& Éضته

  :اهلوامش
دار  االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، مود محدي زقزوق،حم -١

 .١٨،  ص١٩٩٧ القاهرة، املعارف،



  

  
 

٢٠٢ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

كمال : عبد الرمحن بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقديه، دار اجلليل، تر -٢
 .٥، ص١٩٩٧جاد هللا، القاهرة، 

دار أمحد مسايلوفيتش، فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب العريب املعاصر،  -٣
 .٦٧ص، ١٩٩٨الفكر العريب، القاهرة، 

 دار الوراق، االستشراق واملستشرقون ما هلم وما عليهم، مصطفى السباعي، -٤
 .       ١٨، ص١٩٧٩ دمشق،

 :تر ،الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية رودي &رت، -٥
 .١١، ص١٩٦٧مصطفى ماهر، دار الكتاب العريب، القاهرة، 

بريوت،  املرأة املسلمة والفكر االستشراقي، دار ابن حزم، عقيلة حسني، -٦
 .٣٧ص  ،٢٠٠٤، ١ط

 كمال أبو ديب، :تر ،مؤسسة األحباث العربية االستشراق، إدوارد سعيد، -٧
 .٨٠ص ،٢٠٠١، ٥ط بريوت،

 ٥٠فية الفكرية للصراع احلضاري، صواخللحممود محدي زقزوق، االستشراق  - ٨

رودي &رت، الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية، ص ص  -٩
١٢- ١١ . 

 .٢٥، ص املرجع نفسه - ١٠

دار  إنتاج املستشرقني وأثره يف الفكر اإلسالمي احلديث، مالك بن نيب، - ١١
 .٦، ص١٩٦٩، ١ط بريوت، اإلرشاد،

 قاسم السامرائي، :تر املستشرقون الناطقون &إلنكليزية، عبد اللطيف الطيباوي، - ١٢
 .٢٢، ص١٩٩١مطبوعات جامعة اإلمام دمحم بن سعود، الر(ض، 
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الوحي القرآين يف املنظور االستشراقي ونقده،دار الدعوة ، حممود ماضي - ١٣
 .٢٢، ص١٩٩٦القاهرة،  للطبع والنشر والتوزيع،

دار  القرآن الكرمي وتفسريه، آراء املستشرقني حول عمر بن إبراهيم رضوان، - ١٤
 .٣٧، ص ١٩٩٢الر(ض،  طيبة،

 .٢٦ص  رودي &رت، الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية، - ١٥

ص االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، حممود محدي زقزوق،  - ١٦
 .٦٣- ٦٢ص

رشأ عبد هللا اخلطيب، األدب األندلسي يف الدراسات االستشراقية  - ١٧
 .٣٦، ص٢٠١٣، ١الربيطانية، دار الكتب الوطنية، أبو ظيب، ط

 .٣٧، صاملرجع نفسه - ١٨

،  ١٩٦٤، ٣، دار املعارف، مصر، ط٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج - ١٩
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Abstract:  
The aim of this research is to identify the aesthetics that are 

found in Sheikh Abubakar Atiq's Art of Travelling, so as to 

uncover his style of delivery in the narration of his journey 

from Kano to Faz in Morocco on a visit to Sheikh Ahmad 

Tijjani (May Allah be pleased with him). The scope of the 

research includes the identification of different types of 

rhythms, such as rhymed prose, paronomasia, and repetition 

and so on, that are found in nominal and verbal phrases and 

issues related to semantic fields found in the author's Art of 

Travel, so as to identify his style of expression. 

Furthermore, this research will answer the following 

questions: who is Sheikh Abubakar Atiq? What motivated 

him to travel to Faz? What is the mutual relationship 

between northern Nigeria and Morocco? What are the 

aesthetic features in the text? What is his method of 

conveying his message to his audience? To answer these 

questions the research needs to use modern stylistic method 

which studies the literary text via phonetic, grammatical 

and semantic levels. This meets the requirements of the 

linguistic method which helps to identify deep and surface 

structure of the text. The Art of Travelling examines all the 

observations of the traveler in his journey, which includes 

traditional, cultural, political, social, commercial and 

religious background of the foreign country, as highlighted 

in this research work. 
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  :املقدمة
وصــــــف أديب يــــــراد بــــــه بعــــــث العواطــــــف جتــــــدر اإلشــــــارة إىل أن الرحلــــــة 

وهــــــــي مـــــــن الفنـــــــون النثريــــــــة، الـــــــذي اكتســـــــبه البشــــــــر . التـــــــأثري الوجـــــــداينو 
نتيجــــــــة األســــــــفار والتــــــــنقالت إىل خمتلــــــــف املنــــــــاطق بغيــــــــة الكشــــــــف عــــــــن 

ـــــوان يف الـــــرب و  ـــــريا  يف  اBهـــــول، مـــــن أمـــــم وبـــــالد وحي البحـــــر، ممـــــا أســـــهم كث
تنميــــــــة علــــــــم اجلغرافيـــــــــة و التــــــــاريخ، كمـــــــــا ســــــــاعد يف إنشـــــــــاء كثــــــــري مـــــــــن 
ـــــه والتســـــلية والـــــذكرى،  ـــــيت تـــــذخر Pـــــا الكتـــــب للرتفي القصـــــص و النـــــوادر ال

  ١.وغري ذلك مما ميت بصلة إىل املتعة، إلشباع حوائج البشر
ـــــــى الضـــــــرور(ت  ـــــــاة اإلنســـــــانية الصـــــــحيحة ال تقـــــــوم عل ومبـــــــا أن احلي

بـــــــل هنـــــــاك جوانـــــــب أخـــــــرى ال تتصـــــــل Pـــــــذه الضــــــــرور(ت  ،فحســـــــب
ولكنهـــــــا Ïـــــــدف إىل مـــــــا حيقـــــــق للحيـــــــاة اإلنســـــــانية إنســـــــانيتها ومسوهـــــــا 

اللــــذين مهــــا أســــاس  ،تلــــك هــــي جوانــــب الزينــــة واجلمــــال ،عــــن احليوانيــــة
ــــــــة التنقيــــــــب عــــــــن مــــــــواطن  ٢،الفــــــــن ولبابــــــــه ركــــــــز الباحــــــــث علــــــــى حماول

الـــــواردة  التصـــــوير اجلمـــــايل يف رحلـــــة الشـــــيخ أيب بكـــــر عتيـــــق الكشـــــناوي
ــــــــوان ــــــــب اآلس":بعن وذلــــــــك عــــــــرب  ،مــــــــن الزاويــــــــة األســــــــلوبية" نشــــــــر طي

  .من املستو(ت الصوتية والرتكيبية والداللية ،مقومات النص الفنية
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ــــــى هــــــذا األســــــاس ــــــفيعــــــاجل الباحــــــث ترمجــــــة املؤ  ،وعل والتعريــــــف  ،ل
ـــــــــــــرحالت مث يشـــــــــــــرع يف  ،موضـــــــــــــوعهمشـــــــــــــريا إىل أغراضـــــــــــــه و  ،Äدب ال

مبــــا يف ذلـــــك  ،التعبــــري عــــن ورود أمنــــاط مــــن ســــياقات اإليقــــاع الــــداخلي
و غـــــري ذلـــــك ممـــــا ميـــــت بصـــــلة إلىـــــالنظم  ،مـــــن ســـــجع وجنـــــاس و تكـــــرار

 ،والتعريــــــــــف والتنكــــــــــري ،كالتقــــــــــدمي والتــــــــــأخري  ،الرتكيبيــــــــــة و العالقــــــــــات
وأمنــــــاط مــــــن املصــــــاحبة اللغويــــــة الدالليــــــة الــــــواردة  ،ســــــتفهام والتمــــــينواال
  ".نشر طيب اآلس"يف 

  :ؤلفاملترمجة 
هــــــو أبــــــو بكــــــر عتيــــــق بــــــن اخلضــــــربن احلــــــاج أيب بكــــــر بــــــن موســــــى 

. وكـــــان أبـــــوه وجـــــده مـــــن أهلهـــــا. نســـــبة إىل مدينـــــة كشـــــنة ،الكشـــــناوي
يف العقــــــــد األول مــــــــن القــــــــرن  ،مشــــــــايل نيجــــــــري(ة نَ ِشــــــــولــــــــد يف مدينــــــــة كَ 

ـــــــك ســـــــنة  ،العشـــــــرين ـــــــعـــــــاش مبدينـــــــة كَ و ،م١٩٠٩وذل ـــــــدرس اللغـــــــة ُن و ي
وعمـــــــــــره  ،م١٩٧٤العربيــــــــــة والثقافـــــــــــة اإلســــــــــالمية إىل أن تـــــــــــويف ســــــــــنة 

  ٣.مخس وستون سنة
 ،غَ لْ مـــــنهم الشـــــيخ دمحم َســـــ ،ينوقـــــد أخـــــذ العلـــــوم عـــــن مشـــــايخ كثـــــري 

وغـــــــــريهم مـــــــــن  ،وَ يَــــــــــنْـ والشـــــــــيخ أبـــــــــوبكر ِجمِ  ،والشـــــــــيخ عبـــــــــد هللا ســـــــــلغ
 ،تلــــــف أحنــــــاء هــــــذه الــــــبالد ويف خارجهــــــاخم ولــــــه تالميــــــذ يف. األســــــاتذة

 ،َ̧ رْ واملعلــــم حيــــىي جربيــــل ُكــــ ،ااوَ َســــوْ م هَ ازُ رَ الشــــيخ علــــي اَحلــــ: ومــــن بيــــنهم
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والشــــــيخ  ،يرِ غُ دُ ْيــــــوالشــــــيخ أمحــــــد أبــــــو الفــــــتح مَ  ،علــــــم طلحــــــة رابــــــعوامل
 وبَ والشـــــــــيخ بـُــــــــ ،اريـــــــــوَ و الشـــــــــيخ عبـــــــــد الـــــــــرمحن زَ  ،أبــــــــوبكر املســـــــــكني

و الشــــــــيخ  ،ورُ والشــــــــيخ جتــــــــاين ِقــــــــ ،ثِ والشــــــــيخ ســــــــيوطي بِــــــــ ،ورىغُــــــــلْ فَـ 
  .وغريهم ،اىب جيغَ رَ الَ و الشيخ بَ  ،مْ غِ نْ سهل رِ 

تنــــــاول الشــــــيخ أبــــــو بكــــــر عتيــــــق فنــــــ̧و خمتلفــــــة يف إنتاجاتــــــه األدبيــــــة 
 ،ومـــــدح الشـــــيوخ ،واملـــــديح النبـــــوي ،منهـــــا الفخـــــر والـــــرªء ،شـــــعرا و نثـــــرا

وقـــــــد ألـــــــف كتبـــــــا  . وغـــــــري ذلـــــــك ،والرحلـــــــة ،والتوســـــــل ،واحلـــــــب اإلهلـــــــي
حـــــــىت قيـــــــل  ،والتصـــــــوف ،كثـــــــرية يف اBـــــــاالت الدينيـــــــة واللغـــــــة واألدب

 ،"نشـــــر طيـــــب اآلس: "ومـــــن بينهـــــا ،مؤلفـــــاÄن مصـــــنفاته تبلـــــغ مخســـــني 
ألفــــــه الشــــــيخ أبــــــوبكر عتيــــــق لوصــــــف  ،وهــــــو عبــــــارة عــــــن كتــــــاب منثــــــور

 لـــــز(رة الشـــــيخ أيب ،رحلتـــــه األوىل إىل فـــــاس وغريهـــــا مـــــن الـــــبالد املغربيـــــة
جانيــــــــة تأمحــــــــد التجــــــــاين وتالميــــــــذه مــــــــن مقــــــــدمي الطريقــــــــة ال ،العبــــــــاس
  .&ملغرب

  :نبذة عن الكتاب
حيتــــــــوي علــــــــى  ،عبــــــــارة عــــــــن كتــــــــاب منثــــــــور" نشــــــــر طيــــــــب اآلس"

 ،حتــــــدث فيــــــه املؤلــــــف عــــــن رحلتــــــه إىل فــــــاس. إحــــــدى وســــــتني صــــــفحة
ويتســــــــم . مؤســــــــس الطريقــــــــة التجانيــــــــة ،لــــــــز(رة الشــــــــيخ أمحــــــــد التجــــــــاين

حيــــــــــث رســــــــــم األديــــــــــب صــــــــــورة الرحلــــــــــة  ،الكتــــــــــاب بدقــــــــــة التصــــــــــوير
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ــــــــيت زارهــــــــا ،و�رخيهــــــــا ومــــــــا القــــــــاه مــــــــن احلفــــــــاوة  ،وأمســــــــاء األمــــــــاكن ال
  .واإلكرام من أهل تلك األماكن اليت قام بز(رÏا

ملــــــــــا انطــــــــــوى مــــــــــن براعــــــــــة التصــــــــــوير ودقــــــــــة حمــــــــــض والكتــــــــــاب أديب 
  .الوصف، أضف إىل ذلك ما امتاز به من الوضوح وسهولة التعبري

  :مفهوم فن الرحالت
والرحـــــــــل  ،)َرَحـــــــــلَ (مـــــــــن مـــــــــادة  الرحلـــــــــةورد يف لســـــــــان العـــــــــرب أن 

رحـــــل الرجـــــل إذا : يقـــــال. ومجعـــــه أرحـــــل ورحـــــال. مركـــــب للبعـــــري والناقـــــة
قـــــة رحيلـــــة. أي يرحتلـــــون كثـــــريا: وقـــــوم رّحـــــل ،ورجـــــل رحـــــول. ســـــار : ̧و

ـــــة علـــــى الســـــري ـــــة. أي شـــــديدة قوي  ،رحتـــــالاالالرتحُّلو  مشـــــتقة مـــــن والرحل
  ٤.أي قربت ،دنت رحلتنا: يقال. االنتقال: مبعىن

ممــــــا ســــــبق ذكــــــره يســــــتنتج القــــــارئ أن املــــــدلول اللغــــــوي للمصــــــطلح 
نتقــــال مــــن مكــــان االيكــــاد يتفــــق مــــع  املعــــىن االصــــطالحي املعــــرب عــــن 

  .ماد( كان ذلك اهلدف أو معنو( ،آلخر لتحقيق هدف معني
ـــــاريخ اإلنســـــان  ،هـــــذا ـــــة فـــــن متصـــــل بت وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن الرحل

هـــــي رحلـــــة مـــــن  األوىل يف �ريـــــخ البشـــــر الرحلـــــةف.زمنمنـــــذ قـــــدمي مـــــن الـــــ
: وإليــــــه أشــــــار قولــــــه تعــــــاىل ،بســــــاتني اجلنــــــة إىل ســــــطح الكــــــرة األرضــــــية

ومنــــــذ ذلــــــك التــــــاريخ النقلــــــي مل تتوقــــــف  ٥".هبطــــــوا منهــــــا مجيعــــــاا قلنــــــا"
  ٦.رحالت البشر
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وقــــــــــد ثبــــــــــت &لكتــــــــــب التارخييــــــــــة واآلªر القدميــــــــــة، أن ملــــــــــوك مصــــــــــر 
وأن امللكـــــــة حتشبســـــــوت، ارحتلـــــــت إىل بـــــــالد . القدميـــــــة ارحتلـــــــوا إىل آســـــــيا

 اخاضـــــــو  كمـــــــا أن للفينيقيـــــــني أخبـــــــار رحـــــــالت حبريـــــــة كبـــــــرية،. الصـــــــومال
فيهــــــا عبــــــاب احملــــــيط األندلســــــي و حطــــــوا رحــــــاهلم يف اجلزائــــــر الربيطانيــــــة، 

. وأقـــــاموا مســـــتعمرات هلـــــم علـــــى طـــــول حبـــــر الـــــروم يف اجلنـــــوب ويف إســـــبانيا
صـــــلت إىل جزائـــــر كنـــــار( يف قـــــائق Äن ســـــفن أبنـــــاء رومـــــا و وأوضـــــحت احل

  .احمليط األندلسي، كما وصلت إىل اهلند والشرق األقصى
يرجـــــــع بعضـــــــها  ،وجتـــــــدر اإلشـــــــارة إىل أن للرحلـــــــة دوافـــــــع وأغـــــــراض

أو  ،إىل ســــــــــبب ديـــــــــــين كـــــــــــاهلجرة مـــــــــــن دار احلـــــــــــرب إىل دار اإلســـــــــــالم
أو الرحلــــــــــة  ،أو اجلهــــــــــاد يف ســــــــــبيل هللا ،الرحلــــــــــة ألداء فريضــــــــــة احلــــــــــج

ومنهـــــــــا مـــــــــا يرجـــــــــع إىل دوافـــــــــع علميـــــــــة أو . تعـــــــــاظبقصـــــــــد العـــــــــربة واال
أو  ،ســـــتزادة مـــــن العلـــــم يف منطقـــــة أخـــــرى مـــــن العـــــاملبغرض اال،تعليميـــــة

دوافــــــــع سياســــــــية كــــــــالوفود والســــــــفارات املبعوثــــــــة إىل الــــــــدول األخـــــــــرى 
ومنهـــــــــا مــــــــــا يرجــــــــــع إىل أســــــــــباب . لتوطيـــــــــد العالقــــــــــات وتبــــــــــادل اآلراء

أو الســـــــفر  ،تصـــــــدر عـــــــن رغبـــــــة يف التجـــــــوال نفســـــــه ،ســـــــياحية وثقافيـــــــة
ومعرفـــــــة اجلديـــــــد مـــــــن خلـــــــق  ،وحـــــــب التنقـــــــل وتغيـــــــري األجـــــــواء ،ذاتـــــــه

  .الطبيعة والبشر
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. كـــــــاآلªر واملنـــــــارات وغريهـــــــا  ،وقـــــــد تكـــــــون ملعرفـــــــة املعـــــــامل الشـــــــهرية
أو  ،مــــــــا للتجــــــــارة وتبــــــــادل الســـــــــلعإ ،وقــــــــد تكــــــــون لــــــــدوافع اقتصــــــــادية

  .تصاديقوغري ذلك مما ميت بصلة إىل اجلانب اال ،للوظيفة
"  ،أدب الـــــــرحالت"فـــــــإن هـــــــذه التســـــــمية  ،ن مـــــــن أمـــــــرومهمـــــــا يكـــــــ

ـــــدة هـــــذ العصـــــر ـــــه  ،تســـــمية ولي ـــــذي يصـــــور في وهـــــو نـــــوع مـــــن األدب ال
ومـــــا صـــــادفه يف أثنـــــاء رحلـــــة قـــــام ¸الكاتـــــب مـــــا جـــــرى لـــــه مـــــن أحـــــداث

ـــــي األديـــــب أو حيـــــدث عـــــن مشـــــاهداته . Pـــــا إىل أحـــــد البلـــــدان وقـــــد ميل
  ٧.و يسطر ذلك شخص آخر ،ومشاعره جتاه ما مسع وما رأى

ويتمثـــــل موضـــــوع أدب الـــــرحالت يف كـــــل مـــــا يـــــراه األديـــــب املغـــــرتب 
مبـــــا يف ذلـــــك مـــــن  ،ه عـــــن مالمـــــح بلـــــد أجنـــــيبؤ ويعايشـــــه ويقـــــر  ،الرحـــــال

ــــــة وخلفيتــــــه السياســــــية والثقافيــــــة واال ،عــــــادات وتقاليــــــد ســــــكانه جتماعي
  ٨.قتصاديةواال

 ،فـــــــــإن كتـــــــــب األدب اخلاصـــــــــة &لـــــــــرحالت ،وغايـــــــــة مـــــــــا يف األمـــــــــر
إذ أÉــــا  ،كمــــا أÉــــا مراجــــع �رخييــــة مهمــــة  ،رافيــــةتعتــــرب مــــن املراجــــع اجلغ

تصــــــــف بشــــــــكل دقيــــــــق التفاصــــــــيل الــــــــيت عاشــــــــها وعاصــــــــرها الرحالــــــــة 
حيـــــث  ،ومـــــن هنـــــا اســـــتمدت كتـــــب الـــــرحالت متعتهـــــا. خـــــالل ســـــفره

أن كـــــل مـــــن يقـــــرأ كتـــــب الـــــرحالت يشـــــعر &ملتعـــــة الكبـــــرية وكأنـــــه عـــــاش 
 فهـــــــــي مبثابـــــــــة فـــــــــيلم ســـــــــينمائي. ويف تلـــــــــك الفـــــــــرتة ،يف تلـــــــــك املدينـــــــــة
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ــــــق كافــــــة التفاصــــــيل ،مصــــــور ــــــك  ،تصــــــف بشــــــكل دقي وخاصــــــة إن امتل
  ٩.الكتاب أسلو& أدبيا جذا& يف الكتابة

" نشــــر طيـــــب اآلس"منــــاذج تطبيقيــــة للمقومــــات الفنيـــــة الــــواردة يف 
  :للشيخ أيب بكر عتيق

ســــــــــبقت اإلشــــــــــارة إىل أن املقومــــــــــات اجلماليــــــــــة الفنيــــــــــة يف الــــــــــنص 
ــــــني  ،تتمثــــــل يف اإليقــــــاع و العالقــــــات ،األديب مبــــــا فيهــــــا مــــــن املؤاخــــــاة ب

ــــــنص ســــــعيا وراء نقــــــل  ،وفقــــــا ملــــــا تقتضــــــيه أحــــــوال اخلطــــــاب ،أجــــــزاء ال
  .سالة الفنية الناجحة إىل املتلقير ال

منـــــاذج تطبيقيـــــة لـــــورود هـــــذه املقومـــــات اجلماليـــــة الفنيـــــة  ،وفيمـــــا يلـــــي
الــــــــــذي أورد فيــــــــــه الشــــــــــيخ أيب بكــــــــــر عتيــــــــــق " نشــــــــــر طيــــــــــب اآلس"يف 

خ أمحـــــــــد يالشـــــــــ ،رة أيب العبـــــــــاسلـــــــــز( ،حـــــــــديثا عـــــــــن رحلتـــــــــه إىل فـــــــــاس
ñ التجاين:  

  :اإليقاع )أ(
ويـــــراد بـــــه جـــــرس  ،يســـــتخدم اإليقـــــاع يف اBـــــاالت الفنيـــــة واجلماليـــــة

يف النصــــــــوص الشــــــــعرية  اســــــــواء أ كا¸لتنــــــــاغم الصــــــــويت وارد ،األصــــــــوات
ــــــــة ــــــــة ،أو النثري ــــــــون اجلميل ــــــــك مــــــــن الفن : وهــــــــو نوعــــــــان. أو يف غــــــــري ذل

البحــــــر الــــــذي ويهــــــتم هــــــذا النــــــوع مبعاجلــــــة الــــــوزن و : اإليقــــــاع اخلــــــارجي
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ــــه الــــنص ــــة القــــوايف و  ،نظــــم علي والنــــوع الثــــاين هــــو اإليقــــاع . الــــرويونوعي
 ،وهـــــو يعـــــاجل أســـــاليب خمتلفـــــة خارجـــــة عـــــن الـــــوزن والقافيـــــة: الـــــداخلي

وتصــــــدير وغــــــري ذلــــــك مــــــن مبـــــا يف ذلــــــك مــــــن تكــــــرار وجنــــــاس وســــــجع 
خاضـــــــــــع لتصـــــــــــورات  ،فتحديـــــــــــد املصـــــــــــطلح إذا .احملســـــــــــنات اللفظيـــــــــــة

 ،وذلــــــك ألنــــــه يتمثــــــل يف شــــــىت الفنــــــون. الناقــــــد وأحاسيســــــه وانطباعاتــــــه
  .مبا يف ذلك فنون الرقص والرسم والنحت

يتمثــــــــل يف الرتمجــــــــة العربيــــــــة للمصــــــــطلح : واإليقــــــــاع عنــــــــد احملــــــــدثني
ــــــزي ،)rhythm(الفرنســــــي  : وهــــــو كمــــــا ورد يف قــــــامس أكســــــفورد اإلجنلي

وهـــــو مـــــن أصـــــل  ١٠.ترديـــــد قـــــوي لألصـــــوات واحلركـــــات علـــــى اســـــتمرار
ين  : كمــــــا يــــــراد بــــــه. اجلــــــر(ن والتــــــدفق: ويقصــــــد بــــــه ،)rhuthmos(يــــــ̧و

ـــــني حـــــاليت الصـــــوت والصـــــمت ـــــواتر ب ـــــور والظـــــالم  ،الت واإليقـــــاع . أو الن
علــــى مســــافات  ،رجــــوع ظــــاهرة صــــوتية مــــا"عنــــد دمحم منــــدور يتمثــــل يف 

حيــــــث وصــــــف اإليقــــــاع Äنــــــه نغمــــــة . ١١"زمنيــــــة متســــــاوية أو متجاوبــــــة
ــــل الرجــــز ،صــــوتية ــــة متســــاوية كمــــا يف تفاعي أو  ،هلــــا عالقــــة مبســــافة زمني

  .غري متساوية كما هو ظاهر يف الطويل
 ،ومبـــــا أن البحـــــث يعـــــاجل الظـــــواهر اجلماليـــــة يف الكـــــالم املنثـــــور ،هـــــذا

املتمثلـــــــة يف  ،الكلمـــــــات واجلمـــــــلمـــــــن متابعـــــــة إيقـــــــاع  ،فـــــــال منـــــــاص إذا
كمــــا سيســــتنتج ذلــــك فيأمنــــاط   ،جــــرس األلفــــاظ مــــا عــــدا الــــوزن والقافيــــة
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الـــــواردة يف رحلـــــة الشـــــيخ  ،واجلنـــــاس ،والتكـــــرار ،مـــــن أســـــاليب الســـــجع
أيب بكـــــــــــر عتيـــــــــــق الكشـــــــــــناوي إىل ز(رة أيب العبـــــــــــاس الشـــــــــــيخ أمحـــــــــــد 

  -:وهي على النحو التايل. التجاين بفاس
  :السجع -١

إلشــــــــارة إىل أن الســــــــجع يتمثــــــــل يف تواطــــــــؤ الفاصــــــــلتني فــــــــأكثر اجتــــــــدر 
ويتنــــوع إىل مطــــرف  .مــــن النثــــر علــــى حــــرف واحــــد، و هــــو احلــــرف األخــــري

وفاعليتــــــــه يف الكــــــــالم املنثــــــــور مثــــــــل القــــــــوايف يف الكــــــــالم  .ومرصــــــــع ومتــــــــواز
  ١٢.و الفاصلة هي الكلمة األخرية من مجلة مقرونة Äخرى. املنظوم

قرينـــــــــة، ملقارنتهـــــــــا : اجلملتـــــــــني وتســـــــــمى كـــــــــل واحـــــــــدة مـــــــــن هـــــــــاتني
مثــــل قــــول قــــس بــــن ســــاعدة األ(دي . األخــــرى، وتســــمى كــــذلك فقــــرة

ففــــــي ". ومــــــن مــــــات فــــــات. مــــــن عــــــاش مــــــات: "يف خطبتــــــه املشــــــهورة
، توافــــــق علــــــى حــــــرف واحــــــد )فــــــات(و ) مــــــات(الكلمتــــــني األخريتــــــني 

، كمــــا يوجــــد بينهمــــا تناســــق يف الــــوزن، علــــى منــــط )التــــاء(األخــــري وهــــو 
  .زيالسجع املتوا

نشـــــر طيـــــب " رحلـــــة الشـــــيخ أيب بكـــــر عتيـــــق  ومـــــن أمثلـــــة وروده يف
  :ما يلي" آلسا

  :السجع املطرف -أ
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اتضــــــح فيمــــــا ســـــــبق، أن الســــــجع عبــــــارة عـــــــن توافــــــق الفاصــــــلتني مـــــــن 
ومكانتـــــه يف النثـــــر تضـــــاهي مكانـــــة القافيـــــة يف . النثـــــر علـــــى حـــــرف واحـــــد

: ويقصـــــــد بـــــــه. والســـــــجع املطـــــــرف مـــــــن أمنـــــــاط الســـــــجع الثالثـــــــة. الشـــــــعر
. تواطـــــؤ الفاصـــــلتني مـــــن النثـــــر يف احلـــــرف األخـــــري و اختالفهمـــــا يف الـــــوزن

 ﴾وقـــــد خلقكـــــم أطـــــوارا. ترجـــــون ô وقـــــارامـــــالكم ال ﴿: حنـــــو قولـــــه تعـــــاىل
، )أطـــــــوارا(و) وقـــــــارا(يلمـــــــس القـــــــاريء مـــــــن الكلمتـــــــني). ١٤- ١٣ :نـــــــوح(

  .توافق يف التقفية واختالف يف الوزن على نسق السجع املطرف
نشـــــر "ومـــــن أمثلـــــة الســـــجع املطـــــرف يف رحلـــــة الشـــــيخ أيب بكـــــر عتيـــــق 

ين، خـــــادم فيقـــــول العبـــــد اجلـــــا: "، قولـــــه يف افتتاحيـــــة الكتـــــاب"طيـــــب اآلس
ـــــاع التجـــــاين ـــــاب أتب توافـــــق ) التجـــــاين(و) اجلـــــاين(ففـــــي الفاصـــــلتني . ١٣"أعت

  .يف التقفية وختالف يف الوزن، على نسق السجع املطرف
لـــــــــز(رة  ،م١٣٨٧ملـــــــــا ســــــــاقين املقــــــــادير عــــــــام"و مــــــــن ذلــــــــك قولــــــــه 

) العبـــــــــاس(يالحـــــــــظ مـــــــــن الفاصـــــــــلتني ". بفـــــــــاس ،مـــــــــوال¸ أيب العبـــــــــاس
و ختـــــــــالف يف  ،وهـــــــــو الســـــــــني ،توافـــــــــق يف احلـــــــــرف األخـــــــــري) فـــــــــاس(و

وقــــــد يلمــــــس القــــــاريء ختــــــالف . علــــــى نســــــق الســــــجع املطــــــرف ،الــــــوزن
  .ما يدل على حسن التوظيف ،الفقرتني دالليا مع قصرمها

حيـــــــث  "نشـــــــر طيـــــــب اآلس"نـــــــدرة يف ع املطـــــــرف بوقـــــــد ورد الســـــــج
  %.٢٦،٧الحظ الباحث وروده بنسبة 
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  :السجع املتوازي -ب
كمــــــا   ،الفاصــــــلتني و̧ز وتقفيــــــة يتمثــــــل الســــــجعع املتــــــوازي يف توافــــــق

. ﴾وأكـــــــــــواب موضـــــــــــوعة. فيهـــــــــــا ســـــــــــرر مرفوعـــــــــــة﴿: يف قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل
  ).١٤-١٣:الغاشية(

%  ٧٣،٣وقــــــــد الحــــــــظ الباحــــــــث ورود الســــــــجع املتــــــــوازي بنســــــــبة 
ومــــــــن أمثلــــــــة ذلـــــــك قــــــــول الشــــــــيخ أيب بكــــــــر ". نشـــــــر طيــــــــب اآلس"يف 

ملـــــــــــا أراد هللا هـــــــــــذه الرحلـــــــــــة و قـــــــــــدرها "عتيـــــــــــق يف افتتاحيـــــــــــة الرحلـــــــــــة 
) أحبــــــــــــــايب(ففــــــــــــــي . ١٤"وأصــــــــــــــحايب ،خــــــــــــــربت ســــــــــــــائر أحبــــــــــــــايبأ،يل
علــــــــى نســــــــق  ، يف التقفيــــــــة و الــــــــوزننيتوافــــــــق الفاصــــــــلت ،)أصــــــــحايب(و

تقــــــــــــارب  وممـــــــــــا زاد يف جــــــــــــرس اإليقـــــــــــاع ورنينـــــــــــه. الســـــــــــجع املتـــــــــــوازي
ـــــة ـــــة األفقي ـــــث املســـــافة املكاني وقـــــد وفـــــق . الفاصـــــلتني وجتاورمهـــــا مـــــن حي

  .الختالف الفقرتني دالليا ،األديب يف التوظيف
معــــــربا عــــــن ســــــروره مبــــــا  ،ومــــــن الســــــجع املتــــــوازي قولــــــه يــــــودع فــــــاس

ممـــــــا حتقـــــــق لـــــــدينا منـــــــه أن ز(رتنـــــــا "القـــــــاه Pـــــــا مـــــــن احلفـــــــاوة واإلكـــــــرام 
ــــــة ــــــة. مقبول ) ميمونــــــة(و ) مقبولــــــة(ففــــــي الفاصــــــلتني .١٥"ورحلتنــــــا ميمون

ويلمـــــــس منـــــــه تســـــــاوي . التفاقهمـــــــا يف التقفيـــــــة والــــــوزن ،ســــــجع متـــــــواز
  .دل على حسن التوظيفما ي. الفقرتني من حيث الكم
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ملـــــــا  ،غَ لْ ومنـــــــه قولـــــــه يف احلـــــــديث عـــــــن مناقـــــــب أســـــــتاذه الشـــــــيخ َســـــــ
ــــــن عثمــــــان احلســــــين ــــــه الشــــــيخ دمحم ب أحــــــد مقــــــدمي الطريقــــــة  ،ســــــأل عن

ــــــــدار البيضــــــــاء ــــــــة &ل  ،أســــــــتاذ¸ و شــــــــيخنا الشــــــــيخ دمحم ســــــــلغ: "التجاني
ففــــــــــي الفاصــــــــــلتني ". وأســــــــــكنه اجلنــــــــــات ،جــــــــــدد هللا عليــــــــــه الرمحــــــــــات

ملـــــا يف ذلـــــك مـــــن توافقهمـــــا و̧ز  ،ســـــجع متـــــواز) تاجلنـــــا(و) الرمحـــــات(
مــــــا يــــــدل . وقــــــد تســــــاوت الفقــــــر�ن مــــــن حيــــــث كــــــم األجــــــزاء. تقفيــــــةو 

  .على حسن التوظيف ومجاله
ومل يقـــــف الباحــــــث علـــــى الرتصــــــيع يف ســـــياقات الســــــجع الــــــواردة يف 

  ).نشر طيب اآلس(الكتاب 
  :اجلناس-٢

واختلفــــــــــا يف يتمثــــــــــل اجلنــــــــــاس يف اللفظــــــــــني إذا تشــــــــــاPا يف النطــــــــــق 
ــــك. املعــــىن املــــراد ــــك حنــــو قول ــــوال اليمــــني لقبلــــت اليمــــني: وذل فكلمــــة . ل

يف حــــــني أن الثانيــــــة يقصــــــد Pــــــا  ،)القســــــم(األوىل يــــــراد Pــــــا ) اليمــــــني(
  -:وهو نوعان). اليد اليمىن(

ـــــــــد اتفـــــــــاق اللفظـــــــــني يف أمـــــــــور  ،يكـــــــــون اجلنـــــــــاس �مـــــــــا: �م -أ عن
  .تيبهاوتر  ،وعددها ،وشكلها ،نوع احلروف: وهي ،أربعة

يكــــــون اجلنــــــاس ¸قصــــــا إذا اختلــــــف فيــــــه اللفظــــــان يف : ¸قــــــص -ب
  .أحد األمور األربعة املذكورة مع اجلناس التام
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أن اجلنــــــاس مــــــن احملســــــناب اللفظيــــــة الــــــيت  ،عتبــــــارومــــــن اجلــــــدير &ال
وشـــــــــرط فصـــــــــاحته أن يكـــــــــون بعيـــــــــدا عـــــــــن . متيـــــــــل اآلذان إىل مساعهـــــــــا

  ١٦.التكلف والتصنع
قـــــول الشـــــيخ أيب " نشـــــر طيـــــب اآلس" ومـــــن أمثلـــــة ورود اجلنـــــاس يف

عوه إىل بكـــــر عتيـــــق وهـــــو يف معـــــرض احلـــــديث عـــــن اجلماعـــــة الـــــذين شـــــيّ 
أثنـــــاء رحلتـــــه األوىل إىل فـــــاس لـــــز(رة الشـــــيخ أمحـــــد  ،مطـــــار كنـــــو الـــــدويل

 ،والفقيـــــــه املخلـــــــف ألســـــــتاذ¸ احلـــــــاج عبـــــــد هللا يف التـــــــدريس: "التجـــــــاين
ــــــد ــــــه  .١٧"العــــــامل اBيــــــد احلــــــاج عبــــــد اBي ــــــداB(ففــــــي قول بضــــــم املــــــيم ) ي

: مبعــــىن ،بضــــم املــــيم يــــدBوالعــــامل ا. بكســــر الــــالم) العــــامل(نعــــت للكلمــــة 
بفـــــــتح املـــــــيم اســـــــم معـــــــرف مـــــــن أمســـــــاء هللا ) اBيـــــــد(و. املـــــــدرس البـــــــارع

لتوافــــــق اللفظــــــني يف األمــــــور  ،�م غــــــري ففــــــي اللفظــــــني جنــــــاس. احلســــــىن
  .واختالفهما يف املعىن ،األربعة السالفة الذكر

معـــــــرض احلـــــــديث عـــــــن إقامـــــــة املولـــــــد النبـــــــوي بزاويـــــــة  ومنـــــــه قولـــــــه يف
مشائـــــــــل  ... ذكـــــــــر الســـــــــيد املـــــــــذكور: "الشـــــــــيخ أمحـــــــــد التجـــــــــاين بفـــــــــاس

بفـــــــتح اخلـــــــاء ) خلقـــــــه(فلفـــــــظ  .١٨"الرســـــــول ملسو هيلع هللا ىلص &عتبـــــــار خلقـــــــه وخلقـــــــه
بضــــم اخلــــاء، مجعــــه أخــــالق، وهــــي ) خلقــــه(أمــــا . يــــراد بــــه اخللقــــة البشــــرية

  .التام غري للفظني على منط اجلناسوقد أورد ا. الشيم اخللقية
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وأحيـــــــا¸ يوظـــــــف جناســـــــا غـــــــري التـــــــام كمـــــــا يف قولـــــــه حيـــــــدث عـــــــن 
فــــــذكر أن تلميـــــذه دمحم بــــــن أيب النصــــــر  ،مناقـــــب الشــــــيخ أمحـــــد التجــــــاين

 ،مـــــــن مدينـــــــة فـــــــاس"الشـــــــريف العلـــــــوي كـــــــان مـــــــارا حبومـــــــة الشـــــــرابليني 
 ،)&س(و) فــــــــــاس(ففــــــــــي الكلمتــــــــــني  .١٩"صــــــــــاÉا هللا مــــــــــن كــــــــــل &س

واتفاقهمــــــــا يف &قــــــــي  ،�م الختالفهمــــــــا يف فــــــــاء الكلمــــــــة جنــــــــاس غــــــــري
  .السالفة الذكر ،األمور الثالثة

ــــه مــــن  ــــة، ملــــا في ــــاس مــــن احملســــنات اللفظي وغايــــة مــــا يف األمــــر، فــــإن اجلن
  .النطق اخلادع، من حيث تشابه اللفظني شكال، وختالفهما مضم̧و

  :التكرار -٣
الداخليــــــــــة  عتبــــــــــار أن التكـــــــــرار مــــــــــن أمنـــــــــاط املوســــــــــيقىجـــــــــدير &ال

ومل تنحصــــــر فاعليــــــة . املتمثلــــــة يف جــــــرس األلفــــــاظ غــــــري الــــــوزن والقافيــــــة
بــــــل جتــــــاوزت إىل إضــــــفاء  ،التكــــــرار يف إمتــــــاع اآلذان &لنغمــــــات الرائعــــــة

الـــــــنص طاقـــــــات دالليـــــــة مـــــــؤثرة وفقـــــــا لألغـــــــراض الداعيـــــــة إىل توظيـــــــف 
  .األساليب املكررة

ــــــهوقــــــد عــــــرب عنــــــه  الســــــيد الشــــــريف علــــــي بــــــن دمحم اجلرجــــــاين بقو  : ل
وعــــــــن . ٢٠"التكــــــــرار عبــــــــارة عــــــــن اإلتيــــــــان بشــــــــيء مــــــــرة بعــــــــد أخــــــــرى"

وللتكـــــرار مواضـــــع حيســــــن : "التكـــــرار كلـــــون إيقـــــاعي يقـــــول ابــــــن رشـــــيق
فـــــأكثر مـــــا يقـــــع التكـــــرار يف األلفـــــاظ دون  ،ومواضـــــع يقـــــبح فيهـــــا ،فيهـــــا
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فــــإذا تكــــرر اللفــــظ واملعــــىن  ،وهــــو يف املعــــاين دون األلفــــاظ أقــــل ،املعــــاين
  .٢١"بعينه فذلك اخلذالن ،مجيعا

 ،إمــــــا بتكريــــــر كلمــــــة مفــــــردة ،ومبــــــا أن التكــــــرار يــــــرد يف الــــــنص ،هـــــذا
أو يــــــرد يف مجلــــــة �مــــــة  ،أو بعــــــض مجلــــــة Äن يكــــــون الرتكيــــــب غــــــري �م

أســـــاليب التكـــــرار يف يـــــدرس فـــــإن الباحـــــث  ،أو أكثـــــر مـــــن مجلـــــة �مـــــة
  :وفقا لكيفية ورودها على حنو ما يلي" نشر طيب اآلس"

  :تكرار الكلمة املفردة -أ
يتمثـــــل تكـــــرار الكلمـــــة املفـــــردة يف ترديـــــد كلمـــــة معينـــــة لغـــــرض داليل 

 ،أو التعظـــــيم ،أو التهويـــــل ،و يكـــــون هـــــذا الغـــــرض إمـــــا للتوكيـــــد. معـــــني
أو غـــــري ذلـــــك مـــــن أغـــــراض بالغيـــــة يرمـــــي إليهـــــا  ،هتمـــــام &ملكـــــررأو اال
  ٢٢.املبدع

 ،ومل تنحصــــــر فاعليــــــة التكــــــرار الكلمــــــي &جلانــــــب الــــــداليل فحســــــب
ــــــل جتــــــاوزت إىل  ــــــنص طاقــــــات إيقاعيــــــة رائعــــــةب ــــــل إليهــــــا  ،إضــــــفاء ال متي

  .اآلذان للوقوف عند الرسالة الفنية الواردة من املبدع إىل املتلقي
ومـــــــــن ورود التكـــــــــرار الكلمـــــــــي يف رحلـــــــــة الشـــــــــيخ أيب بكـــــــــر عتيـــــــــق  

لتشـــــــييعه  ،قولــــــه معــــــربا عـــــــن ازدحــــــام اإلخــــــوان و األقـــــــارب و التالميــــــذ
ففــــــــــي تكــــــــــرار . ٢٣"واجــــــــــافصــــــــــاروا ¯تــــــــــونين أفواجــــــــــا أف: "،إىل املطــــــــــار

 ،حـــــال جميـــــئهم االهتمـــــام بـــــذكرداللـــــة علـــــى  ،مـــــرتني) أفواجـــــا(الكلمـــــة 
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ممـــــــــا زاد و  .&إلضـــــــــافة إىل شـــــــــحنات صـــــــــوتيةموازية &حلـــــــــروف املكـــــــــررة
  .جتاور الكلمتني املكررتني أفقياعلى كثافة اجلرس 

ــــــــه مســــــــتمرا يف ذكــــــــر هــــــــؤالء املشــــــــيعني ــــــــك قول وأخــــــــص " ومــــــــن ذل
ــــذكر مــــنهم الســــيد اجلليــــل  ســــيدي الشــــيخ أمحــــد بــــن شــــيخنا الشــــيخ &ل

) الســـــــيد(فـــــــيلمس منـــــــه تكـــــــرار الكلمـــــــات ". احلـــــــاج إبـــــــراهيم الكـــــــوخلي
  .يقصد بذلك التعظيم ،ثالث مرات) الشيخ(و ،مرتني

يف وصــــــف  ،"نشــــــر طيــــــب اآلس"ومــــــن التكــــــرار الكلمــــــي الــــــوارد يف 
وهــــــو مطــــــار كبــــــري  ،فنزلنــــــا يف مطــــــار مدريــــــد. "مطــــــار مدريــــــد Äســــــبانيا

ـــــــة مـــــــن بعـــــــض ـــــــل النصـــــــرانية ملدين يتكلمـــــــون . وهـــــــي عاصـــــــمتهم ،القبائ
قصـــــــدت نصـــــــرانية  ،فلمـــــــا نزلنـــــــا. بلغـــــــة غـــــــري لغـــــــة اإلنكليـــــــز والفرنســـــــية

ـــــــة يف ذلـــــــك املطـــــــار ،Äوراق ســـــــفري ـــــــت عامل فـــــــيلمس منـــــــه ..." و كان
وردت ) نصــــــــرانية(و كلمــــــــة . الث مــــــــرراتثــــــــ ،)املطــــــــار(ترديــــــــد كلمــــــــة 

بغيــــة بعــــث العواطـــــف  هتمــــام &ملكـــــرريـــــراد بــــذلك اال ،يف الــــنص مــــرتني
  .والتأثري الوجداين

  :تكرار اجلملة -ب
 ،ترديـــــــد مـــــــا تركـــــــب مـــــــن كلمتـــــــني فـــــــأكثر: يقصـــــــد بتكـــــــرار اجلملـــــــة

ومـــــن ذلـــــك قـــــول الشـــــيخ أيب . عـــــىن املـــــرادبشـــــرط إفـــــادة الســـــامع مـــــن امل
 فنزلنـــــا يف مطـــــار مدريـــــد" :بكـــــر عتيـــــق معـــــربا عـــــن وصـــــوهلم إىل مدريـــــد
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مجلــــــة مركبــــــة ) زلنـــــان(لرتكيــــــب فا..."  فلمـــــا نزلنــــــا قصـــــدت نصــــــرانية ...
 ،فهـــــــي مكـــــــررة مـــــــر�ن. الدالـــــــة علـــــــى الفاعـــــــل) ¸(و) نـــــــزل(مـــــــن فعـــــــل 

  .وهو نزول الطائرة Äمان اهتماما &ملكرر
ويلمـــــس منـــــه كـــــذلك التكـــــرار علـــــى هـــــذا الـــــنمط عنـــــد قولـــــه معـــــربا 

ـــــــه  حســـــــن االســـــــتقبال عـــــــن ـــــــاء إقامت مـــــــن الشـــــــيخ العـــــــريب امليهـــــــاوي أثن
واعــــــرتف &جلميــــــل داعيــــــا للمضــــــيف  ،فســــــر األديــــــب بــــــذلك ،&ملغــــــرب

ـــــب  ،وســـــقاين كأســـــا مـــــن احلليـــــب: "بقولـــــه ســـــقاين هللا و إ(ه  مـــــن حلي
فــــــــيلمس منــــــــه تكــــــــرار اجلملــــــــة املركبــــــــة مــــــــن ثالثــــــــة أجــــــــزاء . ٢٤"اجلنــــــــة

). مـــــــن حليـــــــب(كمـــــــا يالحـــــــظ منـــــــه تكـــــــرار شـــــــبه اجلملـــــــة   ،)ســـــــقاين(
هللا  ســــــــقاين(الــــــــدعاء  أنــــــــه أفــــــــاد وتتمثــــــــل الثمــــــــرة الدالليــــــــة للتكــــــــرار يف

  ).وإ(ه من حليب اجلنة

  :املستوى الرتكييب) ب(
 ،"نشـــــر طيـــــب اآلس"وفيمـــــا يلـــــي حـــــديث عـــــن اجلمـــــل الشـــــائعة يف 

يــــــــورد الباحــــــــث منــــــــاذج منهــــــــا بغيــــــــة كشــــــــف العالقــــــــات اإلســــــــنادية يف 
  .أسلوب املبدع

  :مسيةاجلمل اال -١
 ،مبتــــــدأ وخــــــرب"جتـــــدر اإلشــــــارة إىل أن اجلملــــــة اإلمسيــــــة تتكــــــون مــــــن 

ـــــــدأ ومرفـــــــوع ســـــــد أو مـــــــا كـــــــان أصـــــــله املبتـــــــدأ أو  ،مســـــــد اخلـــــــرب أو مبت
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ــــــه ٢٥".اخلــــــرب ــــــك. والثــــــاين مســــــند  ،فيكــــــون األول مســــــند إلي : حنــــــو قول
  .مسند) غفور(و ،فلفظ اجلاللة مسند إليه. هللا غفور

مسيــــــــــة متتــــــــــاز عــــــــــن غريهــــــــــا وقــــــــــد الحــــــــــظ النحــــــــــاة أن اجلملــــــــــة اال
 مبعـــــــىن أÉـــــــا تقبـــــــل دخـــــــول النواســـــــخ ككـــــــان أو إنّ  ،بصـــــــالحية النســـــــخ

ويــــــــرجح أبــــــــو . منســــــــوخة وغــــــــري منســــــــوخة: فقســــــــموها إىل ،اوأخواÏــــــــ
للداللـــــــة " &جلملـــــــة املقيـــــــدة"املكـــــــارم أن يصـــــــطلح علـــــــى اجلملـــــــة األوىل 

قيـــــدا قـــــد أحـــــدث ¬ثـــــريا لفظيـــــا ومعنـــــو( يف العالقـــــة  ٢٦علـــــى أن هنـــــاك
 ،"&جلملـــــــة املطلقـــــــة"يف حـــــــني أن الثانيـــــــة يصـــــــطلح عليهـــــــا  ،اإلســـــــنادية

  .لإلشارة إىل أن العملية اإلسنادية فيها جتري بال قيود
مسيــــــــة مــــــــن حيـــــــــث هــــــــذا، وفيمــــــــا يتعلـــــــــق بــــــــورود أمنــــــــاط اجلمـــــــــل اال

اإلطـــــــــالق و التقييـــــــــد يف رحلـــــــــة الشـــــــــيخ أيب بكـــــــــر العتيـــــــــق املعنونـــــــــة ب 
  :فقد الحظ الباحث كيفيتها على النحو التايل" نشر طيب اآلس"

  :مسية املطلقةاجلمل اال -أ
ــــواردة يف الرحلــــةالومــــن اجلمــــل ا ــــة املطلقــــة ال قــــول املؤلــــف خمــــربا  ،مسي

بــــــل مجيــــــع أهــــــل الطيــــــارة كفــــــار : "عــــــن الــــــذين صــــــاحبوه أثنــــــاء الرحلــــــة
 ،مبتــــــــدأ مرفــــــــوع) أهــــــــل الطيــــــــارة(فــــــــاملعرف &إلضــــــــافة  ٢٧".نصــــــــرانيون

 ،مسيـــــة خاليـــــة مـــــن النواســـــخا¸ مجلـــــة كـــــوّ   ،خـــــرب ملبتـــــدأ مرفـــــوع) كفـــــار(و
ــــــع ــــــة ى نســــــق اجلملــــــة  االل ــــــداليل بينهــــــا وبــــــني  .املطلقــــــةمسي والفــــــارق ال
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اجلملـــــــة املقيـــــــدة يتمثـــــــل يف كـــــــون األوىل غـــــــري مفرونـــــــة بداللـــــــة الناســـــــخ  
  .كالتوكيد أو الداللة على الظرفية

 ،ومــــن ذلـــــك قولـــــه خمــــربا عـــــن غيـــــاب مقدمالزاويــــة الـــــذي ســـــأل عنـــــه
 ٢٨."وســــــألنا عــــــن املقــــــدم فقيــــــل هــــــو يف بيتــــــه"  Äنــــــه يف البيــــــتخِرب فــــــأُ 

وشـــــــبه اجلملـــــــة مـــــــع  ،يف حمـــــــل رفـــــــع املبتـــــــدأ) هـــــــو(ل فالضـــــــمري املنفصـــــــ
ويالحــــــــظ أن . يف حمــــــــل رفــــــــع خــــــــرب املبتــــــــدأ) يف بيتــــــــه(املضــــــــاف إليــــــــه 

ومـــــن ذلـــــك قولـــــه خمـــــربا . لتجردهـــــا مـــــن النواســـــخ ،مسيـــــة مطلقـــــةااجلملـــــة 
 ،عـــــــن اجتماعـــــــه مـــــــع رجـــــــل يف زاويـــــــة الشـــــــيخ أمحـــــــد التجـــــــاين بفـــــــاس

يف ) هـــــذا(ارة فاســـــم اإلشـــــ". هـــــذا مقـــــدم زاويـــــة الـــــدار البيضـــــاء: فقيـــــل"
ومـــــــن اجلمـــــــل . واملعـــــــرف &إلضـــــــافة خـــــــرب للمبتـــــــدأ ،حمـــــــل رفـــــــع املبتـــــــدأ

مسيــــــــة املطلقــــــــة قولــــــــه معــــــــربا عــــــــن صــــــــحبته مــــــــع ســــــــائق الســــــــيارة يف اال
ـــــــت : فقـــــــال يل،يب حـــــــىت وقـــــــف ببـــــــاب الرئيس ومـــــــرّ : "الرحلـــــــة هـــــــذا بي
. ٢٩"وبيــــــــد كــــــــل واحــــــــد بندقيــــــــة ،و&لبــــــــاب حــــــــراس وعســــــــاكر. امللــــــــك

خــــــــرب  ،)حــــــــراس( و ،ل رفــــــــع املبتــــــــدأيف حمــــــــ) &لبــــــــاب(فشــــــــبه اجلملــــــــة 
ومــــــن ذلــــــك . واجلملــــــة مطلقــــــة خللوهــــــا مــــــن النواســــــخ. للمبتــــــدأ املرفــــــوع

وهــــــي مدينــــــة قدميــــــة كبــــــرية ، ه يف وصــــــف مدينــــــة مكناســــــة الزيتــــــونقولــــــ
 ،)مدينــــــة(و . يف حمـــــل رفــــــع املبتــــــدأ) هــــــي(فالضــــــمري املنفصــــــل . واســـــعة

  .وما بعدها من النعوت خرب للمبتدأ املرفوع
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  :مسية املقيدةاجلمل اال -ب
ــــــة اال ــــــت ســــــبقت إإلشــــــارة إىل أن اجلمل مسيــــــة تكــــــون مقيــــــدة إذا كان

ـــــة &لنواســـــخ مبختلـــــف أمناطهـــــا وفيمـــــا يلـــــي حـــــديث عـــــن كيفيـــــة  ،مقرون
للشـــــــيخ " نشـــــــر طيـــــــب اآلس"مسيـــــــة املقيـــــــدة يف الرحلــــــة ورود اجلمــــــل اال

ــــــث يقــــــول معــــــربا عــــــن شــــــعوره  ،أيب بكــــــر عتيــــــق ســــــنك الكشــــــناوي حي
ـــــــة عـــــــن عشـــــــريته ". مل يكـــــــن يف الطيـــــــارة مســـــــلم غـــــــريي: "&لغربـــــــة والعزل

) مســـــــلما(و ،يف حمـــــــل رفـــــــع اســـــــم كـــــــان ،)يف الطيـــــــارة(فشـــــــبه اجلملـــــــة  
لتحاقهـــــــا مسيـــــــة مقيـــــــدة الواجلملـــــــة اال. خـــــــرب كـــــــان منصـــــــوب &لفتحـــــــة

ومــــــن ذلــــــك قولــــــه معــــــربا عــــــن املعلومــــــات ). مل يكــــــن(Äحــــــد النواســــــخ 
فــــــأراين دارا كبـــــرية قدميــــــة : " تشــــــفها بواســـــطة الــــــدليل يف الرحلـــــةالـــــيت اك

: ففــــــــــي قولــــــــــه. ٣٠"...ولكنهــــــــــا صــــــــــارت خربــــــــــة ،مــــــــــن بنــــــــــاء األوائــــــــــل
ــــة" ــــة مقيــــدة ،"صــــارت خرب يف حمــــل  ،)هــــي(فضــــمري الغائبــــة . مجلــــة امسي

  .خرب صار منصوب &لفتحة) خربة(و  ،رفع اسم صار
  :اجلمل الفعلية -٢

جلملــــــــة العربيــــــــة متعلــــــــق بتحديــــــــد جتــــــــدر اإلشــــــــارة إىل أن تصــــــــنيف ا
وجـــــدير  ،ســـــواء تقـــــدم علـــــى املســـــند إليـــــه أو ¬خـــــر ،نـــــوع املســـــند فيهـــــا

ـــــة تكـــــون فعليـــــة إذا كـــــان املســـــند فيهـــــا فعـــــال وأÉـــــا  ،&إلعتبـــــار أن اجلمل
وتتســــم اجلملــــة الفعليــــة ÉÄــــا . تكــــون امسيــــة إذا كــــان املســــند فيهــــا امســــا
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ــــــة ال تتجاوزهــــــا يف حــــــني أن اجلملــــــة  ،دائمــــــا مرتبطــــــة بفــــــرتة زمنيــــــة معين
بــــل إÉــــا تفيــــد الداللــــة علــــى  ،اإلمسيــــة ختلــــو عــــن الفــــرتة الزمنيــــة احملــــددة

  ٣١.الثبوت واإلستمرار
وفيمــــا يتعلــــق بــــورد اجلمــــل الفعليــــة يف رحلــــة الشــــيخ أيب بكــــر عتيــــق 

فـــــــإن الباحـــــــث يـــــــدرس اجلمـــــــل مـــــــن حيـــــــث ثنائيـــــــة اإلثبـــــــات  ،الفاســـــــية
بغيــــــــة كشــــــــف أســــــــلوب املبــــــــدع يف توظيــــــــف اجلمــــــــل الفعليــــــــة  ،والنفــــــــي

والوقــــــــوف عنــــــــد مجلــــــــه املنفيــــــــة والتمــــــــاس  ،املثبتــــــــة و بواعــــــــث اإلثبــــــــات
ممــــــــــا يـــــــــــؤدي إيل اكتشـــــــــــاف طريقتـــــــــــه يف  ،األســــــــــباب املؤديـــــــــــة للنفـــــــــــي

  .استخدام اجلمل لنقل الرسالة إىل املتلقي

  :اجلمل الفعلية املثبتة -أ
ــــة إذا خلــــت ــــك حنــــو  ،مــــن أداة نفــــي تكــــون اجلملــــة الفعليــــة مثبت وذل

مــــــن  خاليــــــةوردت  ،فاجلملــــــة الفعليــــــة هنــــــا. ضــــــرب زيــــــد عمــــــرا: قولــــــك
وقــــــد تقــــــدم فيهــــــا الفعــــــل علــــــى املرفــــــوع يليــــــه املكمــــــل علــــــى . أداة نفــــــي

  .ضرب زيد عمرا= املكمل+املرفوع+الفعل -:النحو التايل
  :الكتابوفيما يلي مناذج  من اجلمل الفعلية الواردة يف 

أبـــــــــوبكر عتيـــــــــق معـــــــــربا عـــــــــن ارحتـــــــــاهلم إىل حضـــــــــور يقـــــــــول الشـــــــــيخ 
حتفـــــــــال &ملولــــــــــد النبــــــــــوي الــــــــــذي عقـــــــــده الشــــــــــيخ إبــــــــــراهيم انيــــــــــاس اال

القطـــــب  ،ومـــــر̧ر &لشـــــيخ اجلليـــــل ،فارحتلنـــــا معـــــا: "الكـــــوخلي &لســـــنغال
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 ،حامــــــــل رايــــــــة الرتبيــــــــة &لطريقــــــــة التجانيــــــــة ،اجلــــــــامع احلفيــــــــل ،الفريــــــــد
 ، إنيــــــاس الكــــــوخليشــــــيخنا الشــــــيخ احلــــــاج إبــــــراهيم بــــــن احلــــــاج عبــــــد هللا

فحضـــــ̧ر احتفالــــــه . وأمـــــد¸ مــــــن بركاتـــــه ،أطـــــال هللا عمـــــره لنفــــــع العبـــــاد
فعليــــــــة ) حضــــــــ̧ر(و) مــــــــر̧ر(و) ارحتلنــــــــا(فاجلمــــــــل  ٣٢."&ملولــــــــد النبــــــــوي

وقــــد ســــبق الفعــــل يف كــــل منهــــا علــــى  ،مثبتــــة خللوهــــا مــــن أدوات النفــــي
ـــــــــان ). املرفـــــــــوع+الفعـــــــــل(املرفـــــــــوع  ) أطـــــــــال هللا بقـــــــــاءه(وكـــــــــذلك اجلملت

ــــه(و ــــان) أمــــد¸ مــــن بركات  ،ســــبق الفعــــل علــــى املرفــــوع يف كلتيهمــــا ،فعليت
تليهمــــــا املكمــــــالت املتمثلــــــة يف املفعــــــول بــــــه واملضــــــاف إليــــــه يف اجلملــــــة 

ـــــــــــــــــــــة   ،األوىل ـــــــــــــــــــــة الثاني ويف املفعـــــــــــــــــــــول و شـــــــــــــــــــــبه اجلملـــــــــــــــــــــة يف اجلمل
ـــــــه يف التعبـــــــري عـــــــن . ٣٣)املكمـــــــالت+املرفـــــــوع+الفعـــــــل( ـــــــك قول ومـــــــن ذل

وز̧ر ضــــــريح مــــــوال¸  ،مدينــــــة فــــــاس فــــــدخلنا"وصــــــوله إىل مدينــــــة فــــــاس 
فـــــــــــدخلنا مدينـــــــــــة ( :فـــــــــــاجلملتني ٣٤."الشـــــــــــيخ ñ يف زاويتـــــــــــه املباركـــــــــــة

خللومهـــــا مـــــن  ،ثبتـــــةاملمـــــن اجلمـــــل الفعليـــــة ) ز̧ر ضـــــريح مـــــوال¸(و) فـــــاس
وقـــــد ســـــبق فيهـــــا الفعـــــل علىـــــاملرفوع فـــــاملكمالت علـــــى حنـــــو مـــــا  ،النفـــــي
ـــــــه معـــــــربا عـــــــن ومـــــــن ذلـــــــك ). املكمـــــــالت+املرفـــــــوع+الفعـــــــل: (يلـــــــي قول

مث " ارحتـــــــاهلم مــــــــن مدينـــــــة طنجــــــــة و وصــــــــوهلم مدينـــــــة الــــــــدار البيضــــــــاء 
ارحتلنــــــــا مـــــــــن طنجـــــــــة فقطعنـــــــــا املســـــــــافة يف ســـــــــاعة واحـــــــــدة إال مخـــــــــس 

) ارحتلنــــــا مــــــن طنجـــــــة(فاجلمــــــل  ٣٥."فنزلنــــــا يف الــــــدار البيضـــــــاء ،دقــــــائق



  

  
 

٢٢٨ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

خللوهـــــا  ،فعليـــــة مثبتتـــــة) فنزلنـــــا يف الـــــدار البيضـــــاء(و) فقطعنـــــا املســـــافة(و
وقـــــد ســــبق يف كـــــل منهــــا الفعــــل علـــــى املرفــــوع فـــــاملكمالت  ،فــــيمــــن الن

  ).املكمالت+املرفوع+ الفعل(
  :اجلمل الفعلية املنفية -ب

وقــــــــد يكــــــــون  ،واجلمــــــــل الفعليــــــــة املنفيــــــــة هــــــــي املســــــــبوقة Äداة نفــــــــي
كمــــــا يف   ،الفعـــــل مســــــبوقا Äداة تفيـــــد نفــــــي حصــــــول الفعـــــل يف املاضــــــي

حيـــــث  ،زاويـــــة &ملغــــربقــــول الشــــيخ أيب بكـــــر عتيــــق معـــــربا عــــن ز(رتــــه ل
. يوضــــح أنــــه ملــــا وصــــل إليهــــا مل جيــــد املقــــدم ألنــــه ذهــــب إىل مكــــان مــــا

ومل يتيســــــر لنــــــا " :قــــــدما همبــــــل أمضــــــوا ســــــري  ،فلــــــذلك مل يبيتــــــوا هنالــــــك
ــــــم نبــــــت فيهــــــا ،احلصــــــول إىل أي شــــــيء مــــــن املــــــراد : فــــــاجلملتني ٣٦".فل

) فلــــم نبــــت فيهــــا(و) مل يتيســــر لنــــا احلصــــول علــــى أي شــــيء مــــن املــــراد(
للداللــــــة علــــــى نفــــــي احلصــــــول علــــــى املــــــراد يف  ،يهمــــــا مســــــبوقة بلــــــمتكل

ومـــــــــــن ذلـــــــــــك قولـــــــــــه يف . ونفــــــــــي املبيـــــــــــت &لزاويـــــــــــة يف الثانيـــــــــــة ،األوىل
ملـــــا قصـــــدها  ،احلـــــديث عـــــن نصـــــرانية عاملـــــة مبطـــــار مدريـــــد يف أســـــبانيا

فأخربتـــــه ÉÄـــــا ليســـــت هـــــي مـــــن ضـــــمن املســـــئوليني عـــــن  ،جبـــــواز ســـــفره
". Äن عملهـــــــــا مل يتعلـــــــــق يب فأشـــــــــارت إيلّ " معاجلـــــــــة جـــــــــوازات الســـــــــفر

ــــه معــــربا عــــن نصــــراين لقــــي بــــه وحبســــن  ،وهــــو مــــن ضــــمن الركــــاب ،وقول
ـــــه يتحـــــدث بلغـــــة اهلوســـــا ببســـــاطة ـــــني  ،احلـــــظ أن ـــــه وب فصـــــار ترمجـــــا¸ بين
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فهنـــــاك وقـــــف علينـــــا نصـــــراين كنـــــا معـــــه يف "املســـــئولة عـــــن جـــــواز الســـــفر 
 ،ومل يـــــــتقن اللغـــــــة جيـــــــدا ،وكـــــــان يـــــــتكلم بلغـــــــة حـــــــوس قلـــــــيال. الطـــــــائرة

مل يـــــــتقن اللغـــــــة (و) مل يتعلـــــــق يب(ففـــــــي اجلملتــــــني  ٣٧..."نــــــه أفـــــــادينولك
حيـــــــث ينفـــــــي تعلـــــــق  ،نفـــــــي عـــــــن حصـــــــول الفعـــــــل يف املاضـــــــي) جيـــــــدا

عـــــن كمـــــا ينفـــــي إتقـــــان اللغـــــة اهلوســـــاوية   ،العمـــــل &لنصـــــرانية  يف األوىل
  .لنصراين يف اجلملة الثانيةا

كمـــــا يلمـــــس ذلـــــك مـــــن   ،)مبـــــا(وأحيـــــا¸ تـــــرد اجلملـــــة الفعليـــــة منفيـــــة 
ـــــــــة اجلـــــــــوازاتق ـــــــــه معـــــــــربا عـــــــــن عـــــــــن عامل فمشـــــــــت &ألوراق مـــــــــع : "ول

وقولـــــــه يف الشـــــــعور ". ومـــــــا رجعـــــــت إال بعـــــــد حنـــــــو ســـــــاعتني ،الفســـــــفور
ومل أكلـــــم  ،مـــــا كلمـــــين أحـــــد ،فمـــــن حـــــني ارحتالنـــــا إىل نزولنـــــا: "&لغربـــــة

ــــــــة األوىل ". أحــــــــدا لعــــــــدم اجلنســــــــية نفــــــــي ) ومــــــــا رجعــــــــت(ففــــــــي اجلمل
يف " مــــــا كلمـــــــين أحـــــــد" :ويف قولـــــــه. زمــــــن اخلطـــــــاب يفرجــــــوع الفاعـــــــل 

لعــــدم  ،نفــــي تبــــادل احلــــوار بينــــه وبــــني غــــريه مــــن الركــــاب ،اجلملــــة الثانيــــة
  .اجلنسي االختالفاإلمكانية اللغوية الصادرة عن 

ـــــد تـــــرد اجلمـــــل الفعليـــــة  منفيـــــة  ـــــال(وق كمـــــا يســـــتنتج ذلـــــك مـــــن   ،)ب
: بينيقـــــول الشـــــيخ أيب بكـــــر عتيـــــق معـــــربا عـــــن عـــــدم معرفتـــــه بلغـــــة الغـــــر 

نفــــى املبــــدع ) ال أفهــــم(ففــــي اجلملــــة  ."ا ال أفهــــموصــــارت تكلمــــين مبــــ"
علـــــــى نســـــــق اجلملـــــــة الفعليـــــــة  ،فهـــــــم لغـــــــة املـــــــرأة املخاطبـــــــة عـــــــن نفســـــــه
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إال يف غـــــد بعـــــد  ،و ال توجـــــد طيـــــارة هنـــــا : "ومـــــن ذلـــــك قولـــــه. املنفيـــــة
يســـــــــتنتج مـــــــــن اجلملـــــــــة نفـــــــــي وجـــــــــود ٣٨".الســـــــــاعة األوىل مـــــــــن النهـــــــــار
ســــــتثناء بعــــــد النفــــــي داللــــــة ويف جمــــــيء اال ،الطـــــائرة عــــــن الــــــزمن احلاضــــــر

وهــــذا هــــو  ،ري يف املســــتقبليــــول التغبــــيصــــلح لق ،علــــى أن الفــــي مؤقــــت
ألنــــه ¬خــــر ". إال بعــــد الســــاعة األويل مــــن النهــــار: "املســــتفاد مــــن قولــــه

ــــــة طنجــــــة قــــــد  ،عــــــن احلضــــــور ــــــه إىل مدين فوجــــــد أن الطــــــائرة الــــــيت حتمل
ولــــه ومــــن ذلــــك ق.ٍٍ نتظــــار إىل جمــــيء األخــــرىفلزمــــه بــــذلك اال. ارحتلــــت
املشــــــــي &ألقــــــــدام للوصــــــــول إىل الزاويــــــــة التجانيــــــــة مبدينــــــــة عــــــــن معــــــــربا 
ال : "لكوÉــــــا تقــــــع يف شــــــعب ضــــــيق ال تصــــــل إليــــــه الســــــيارات ،طنجــــــة

ال تصــــــــل  (فالســــــــياق ". تصـــــــل الســــــــيارة إليهــــــــا ألÉــــــــا يف البلـــــــد القــــــــدمي
مث  ،تقـــــدم فيهـــــا الفعـــــل علـــــى املرفـــــوع ،مجلـــــة منفيـــــة بـــــال) الســـــيارة إليهـــــا

  ).املكمالت+املرفوع+الفعل(يف شبه اجلملة  املكمالت املتمثلة

  :املستوى الداليل) ج(
 ،وفيمــــــايتعلق &ملســــــتوى الــــــداليل يف رحلــــــة الشــــــيخ أيب بكــــــر عتيــــــق

ـــــة معينـــــة متـــــت بصـــــلة  ،أراد الباحـــــث دراســـــة منـــــاذج مـــــن وحـــــدات داللي
ـــــرتبط داللتهـــــا حب ـــــة ت ـــــة والتصـــــوفقـــــول إىل حقـــــول معجمي وغـــــري  ،الرحل

نشــــر طيــــب "بنيــــة علــــى الصــــيغ الــــواردة يف العالقات املا يتصــــلبذلــــك ممــــ
  :ستكون الدراسة على النحو التايلو ". اآلس
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  :حقل الرحلة -١
ــــــورود الكلمــــــات املرتبطــــــة حبقــــــل في ــــــق ب ــــــة(مــــــا يتعل نشــــــر "يف ) الرحل

  -:ستنتج منها ما يلييُ  ،"طيب األس
 ،املبيـــــت ،اخلـــــروج ،لتقـــــاءاال ،الصـــــحبة ،رحتـــــالاال ،الســـــفر ،الـــــز(رة(

أوراق  ،النـــــــــــــــزول ،احلقيبـــــــــــــــة ،الطيـــــــــــــــارة ،املطـــــــــــــــار ،اإل(ب ،الــــــــــــــذهاب
 ،الفنـــــــــدق ،الســـــــــيارة ،املســـــــــافة ،الفســـــــــفور ،الرجـــــــــوع ،الدخول،الســـــــــفر

ـــــــــــك ،الســـــــــــائق ـــــــــــع،املرور ،البن ـــــــــــيش ،التودي ـــــــــــوان ،الصـــــــــــرييف ،التفت  ،العن
  ).الرتحيب ،الوصول ،السري ،املشي
  :التصوفحقل  -٢

ـــــــرددت يف   ألفـــــــاظ متعلقـــــــة حبقـــــــل التصـــــــوف املتمثـــــــل يف الكتـــــــابت
ــــــــه أن . يةصــــــــوفصــــــــطلحات الامل توظيــــــــف و مــــــــن اجلــــــــدير &إلشــــــــارة إلي

 ،يــــــام Pــــــاقألن اهلــــــدف األساســــــي مــــــن ال ،هــــــذه الرحلــــــة جتانيــــــة حمضــــــة
مـــــن و . اململكـــــة املغربيـــــة -يرجـــــع إىل ز(رة الشـــــيخ أمحـــــد التجـــــاين بفـــــاس

  :هذه األلفاظ ما يلي
 ،الطريقـــــــــة ،الرتبيـــــــــة ،القطـــــــــب ،أبـــــــــو العبـــــــــاس ،التجـــــــــاين ،الشـــــــــيخ(

 ،الــــــــــويل ،احلــــــــــاج ،الســــــــــيد ،اخلليفــــــــــة ،املقــــــــــدم،الزاوية ،لنبــــــــــوياملولــــــــــد ا
جـــــــــــــــــــوهرة  ،صـــــــــــــــــــالة الفـــــــــــــــــــاتح ،الـــــــــــــــــــدعاء ،الوظيفـــــــــــــــــــة ،الشـــــــــــــــــــريف
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...) التــــــــــربك ،األوراد ،الطريقــــــــــة األمحديــــــــــة ،القطــــــــــب املكتــــــــــوم،الكمال
  .وهكذا
  :الصيغةالعالقات املبنية على  -٣

واردة شــــــتقاقية الــــــومــــــن العالقــــــات املبنيــــــة علــــــي الصــــــيغ الصــــــرفية اال
  :ما يلي" نشر طيب اآلس" يف

ـــــــق معـــــــربا عـــــــن الشـــــــيخ احلـــــــاج عثمـــــــان  ـــــــوبكر عتي يقـــــــول الشـــــــيخ أب
وهـــــــو مـــــــن ضـــــــمن الـــــــذين شـــــــيعوه إىل املطـــــــار عنـــــــدما أراد  ،القلنســـــــوي

 رحتــــــــال إىل فــــــــاس لــــــــز(رة الشــــــــيخ أمحــــــــد التجــــــــاين ñ للمــــــــرة األوىلاال
 صــــــيغتان ،)الــــــنهج(و) النــــــاهج(فالكلمتــــــان ". النــــــاهج الــــــنهج الســــــليم"

اســـــم فاعـــــل مشـــــتق مـــــن الفعـــــل الثالثـــــي  ،فالنـــــاهج. مـــــن جـــــذر واحـــــد
: مبعـــــــــىن ،)Éـــــــــج(مصـــــــــدر ) الـــــــــنهج(و. بفـــــــــتح العـــــــــني والـــــــــالم) Éـــــــــج(

رحتـــــال ومنـــــه قـــــول املبـــــدع معـــــربا عـــــن اال. الســـــالك مســـــلكا حســـــنا طيبـــــا
مـــــن  ،)الطيـــــارة(و) طـــــارت(فالصـــــيغتان ". فطـــــارت بنـــــا الطيـــــارة: " جـــــوا

إذا : وطـــــريا¸ ،ئر وحنـــــوه طـــــرياطـــــار الطـــــا: يقـــــال ،أصـــــل اشـــــتقاقي واحـــــد
&ليــــــاء ) الطيــــــار(مؤنــــــث ) الطيـــــارة(و. اتفــــــع يف اهلــــــواء جبناحيــــــهر حتـــــرك و 

ومــــــن العالقــــــات املبنيــــــة علــــــى الصــــــيغة . وهــــــو قائــــــد الطــــــائرة: املشــــــددة
ــــذي أكــــرم  ــــة الشــــيخ إدريــــس ال ــــه معــــربا عــــن صــــديقه &ململكــــة املغربي قول
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٢٣٣ 

 

نزلـــــــت "مني مثـــــــواه وأعـــــــد لـــــــه يف بيتـــــــه منـــــــزال خاصـــــــا &لضـــــــيوف املكـــــــر 
  ٣٩".فأنزلين يف قعر بيته ،عنده

صـــــــلة اشـــــــتقاقية متحـــــــدة يف ) فـــــــأنزلين(و) نزلـــــــت(ففـــــــي الصـــــــيغتني 
فبمجــــــرد أن نــــــزل األديــــــب ضــــــيفا عنــــــد صــــــديقه  ،)نــــــزل(جــــــذر واحــــــد 

  .حسنا يف داخل بيته) منزال) (أنزله(
تلعـــــب دورا  ،فـــــإن نظريـــــة احلقـــــول الدالليـــــة ،ومهمـــــا يكـــــن مـــــن أمـــــر

إجيابيــــــا ملموســــــا يف تزويـــــــد الــــــدارس &ملعلومـــــــات املســــــاعدة يف كشـــــــف 
  .والوقوف عند معجمه اللغوي ،أسلوب األديب

  :اخلامتة
أن املقومات الفنية يف النص األديب تتمثل يف  ،عتبارجدير &ال

عتماد على األوزان ومبا أن الكالم املنثور خيلو من اال. اإليقاع والعالقات
فإن الباحث أماط اللثام  ،املتمثلة يف النمط اإليقاعي اخلارجي والقوايف

 ،جرس األصوات غري الوزن والقافية املتمثلةيفعن اإليقاعات الداخلية 
حيث عاجل احلديث عن مناذج من سياقات السجع واجلناس والتكرار 

وهذا من . الواردة يف نشر طيب اآلس للشيخ أيب بكر عتيق الكشناوي
  .ن املستوى الصويتحيث احلديث ع

 ،فقد عاجل الباحث حديثا عن ورود اجلمل ،أما من الناحية الرتكيبية
مبا فيها من أمناط اجلمل الفعلية املثبتة واجلمل الفعلية املنفية الواردة يف 



  

  
 

٢٣٤ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

وقد استعان الباحث يف ذلك مبعاجلة العالقات بني . سياقات الكتاب
Ï الفعل واملرفوع وغري ذلك من مكمالت اجلملة ما  ااملتمثلة يف مك̧و

  .عدا الفعل والفاعل
ت اجلمل االاوقد رصد الباحث العالق مسية مبا فيها من ت بني مك̧و

قيدة &لنواسخ، مما يسهم مسية املمسية املطلقة، وغريها من اجلمل االاجلمل اال
  .يف كشف العالقات اإلسنادية بني اجلمل الواردة يف العمل اإلبداعي

فقد رصد الباحث أمناطا من احلقول  ،&ملستوى الداليلوفيما يتعلق 
وتتمثل هذه املفردات يف ألفاظ . معجم املنتج اللغوي املوظفة يفالداللية 

العالقات املبنية على الصيغ (و ،)التصوف(و ،)الرحلة(متعلقة حبقول 
  .املتلقي للوقوف عند معجم األديب اللغوي يساعدمما  ،)شتقاقيةاال

  :منها ما يلي ،ل البحث إىل نتائجوقد توص ،هذا
 ،يسيطر على أسلوبه الطابع الديين ،أن الشيخ أ&بكر عتيق - ١

  .كثر فيه توظيف املصطلحات الصوفيةحيث  
وظف األديب مفردات لغوية تنتمي معظمها إىل حقل  - ٢

  .التصوف املتمثل يف مصطلحات الطريقة التجانية
 :ما يف قولهك  ،رصد الباحث أثر اللغة األم يف بعض التعابري - ٣

  .وحتّريتُ : أي "وطار عقلي"
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حيث يعرب عن التاريخ والزمن  ،يتسم الشيخ بدقة تصوير احلالة - ٤
  .ابتداء وانتهاء ،والكمية ،والكيفية ،واملكان

وأخريا، يوصي الباحث إخوته الدارسني واملتعلمني Äن يشمروا عن 
، النيجريية د اجلد يف البحث والتنقيب عن مؤلفات علماء هذه البالدعسوا

  .عرتاف مبجهودات علمائنا األجالءبغية إحياء تراثنا الثقايف، واال
  :واملراجع اهلوامش

. ك. ، أدب الرحلة عند الوزير جنيد، س)الدكتور ( داود، الطاهر دمحم  -١
  ٢٠ص ،م٢٠٠٦ نيجري(،- أمود، كنو

 ، التصوير اجلمايل يف القرآن الكرمي ،)األستاذ الدكتور ( عيد سعد يونس  -٢
 ١٣ص ،٢٠٠٦ عامل الكتب، القاهرة،

عمر، دمحم األمني، الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب و اخلالن ،  -٣
 ١٠، ص)ب ت ( مطابع الزهراء، كنو، نيجري(،

 ١١ج ،ه١٤١٤ ، دار صادر، بريوت،٣ابن منظور، لسان العرب،ط -٤
 ٢٧٩ص

 ٣٨ :البقرة -٥
لعربية،جملة الداعي الشهرية، القامسي، رضى الرمحن، الرحلة وأدPا يف اللغة ا -٦

 ٣٧، صم٢٠٠٣اهلند،-،دار العلوم، ديوبند ٧- ٦العدد 
 ١١، صم١٩٧٨ حسني دمحم فهيم، أدب احلالت، عامل املعرفة، الكويت، -٧
 ١٣- ١١ص املرجع نفسه -٨
  م٢٠١٠، ه، يناير، ٣منوعات أدبية، موضوع  -٩
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

١٠ -  Oxford Avanced Learner's Dictionary, 7
th

 Edition, Oxford 

University Press, 2005 U.K. p.1255 
  .م٢٠١٦-٣- ١٣إيقاع، ويكيبيد(، املوسوعة احلرة،  - ١١
 ، شرح عقود اجلمان، دار الفكر، بريوت،)احلافظ(السيوطيو عبد الرمحن  - ١٢

  ٦٠- ٤٩، ص)ت.د(
، شركة مصطفى البايب ١، نشر طيب اآلس، ط)اشيخ(عتيق، أبوبكر  - ١٣

  ه، ص م١٩٦٩ احلليب وأوالده، مصر،
  ٧، صاملصدر نفسه - ١٤
  ٣٣، صاملصدر نفسه - ١٥
إبراهيم، دمحم، بالغة الطباق واملقابلة والسجع واجلناس والتورية، غوغل،  - ١٦

  ٢:٣٦=م،٢٠٠٩- ٤- ٢١
 ٧ ص مصدر سابق ، نشر طيب اآلس،)الشيخ(عتيق، أبوبكر  - ١٧
  ١٩ص املصدر نفسه - ١٨
  ٢ص املصدر نفسه - ١٩
ريفات، دار الفضيلة، اجلرجاين، علي بن دمحم السيد الشريف، معجم التع - ٢٠

  ٤٩، صم٢٠٠٤ القاهرة،
  ١٣٤ص ١ج: ابن رشيق، العمدة، املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث - ٢١
  ١٣٤ص ١ج: ابن رشيق، العمدة، املكتبة الشاملة اإلصدار الثالث - ٢٢
    ٧ص ، املصدر السابق)الشيخ(عتيق، أبوبكر  - ٢٣
  ٢٣ص املصدر نفسه - ٢٤
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 مؤسسة املختار، القاهرة، اجلملة اإلمسية، ،)الدكتور(أبو املكارم، علي  - ٢٥
 ١٨، صم٢٠٠٧

 ٢١ص ، املرجع نفسه)الدكتور(أبو املكارم، علي  - ٢٦
 ٧ص ، نشر طيب اآلس، املصدر نفسه)الشيخ(عتيق، أبوبكر  - ٢٧
  ١٠ص املصدر نفسه - ٢٨
  ١٠ص املصدر نفسه - ٢٩
  ١١ص املصدر نفسه - ٣٠
، مؤسسة املختار، ١، اجلملة الفعلية، ط)الدكتور(أبو املكارم، علي  - ٣١

 ٣٤، صم٢٠٠٧القاهرة، 
 ه، ص مصدر سابق ، نشر طيب اآلس،)الشيخ(عتيق، أبوبكر  - ٣٢
مجع املكمل، وهو كل ما عدا املرفوع  مما يكمل معىن اجلملة : املكمالت - ٣٣

 .الفعلية
 ه، ص ، نشر طيب اآلس، املصدر السابق)الشيخ(عتيق، أبوبكر  - ٣٤
  ٩ص املصدر نفسه - ٣٥
 ه، ص الصدر نفسه - ٣٦
 ٨ص املصدر نفسه - ٣٧
 ٨ص املصدر نفسه - ٣٨
  ١٣ص ، نشر طيب اآلس، مصدر سابق)الشيخ(أبوبكر عتيق،  - ٣٩
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

ê‰çéÖ]�íéÖ]��»�“×~jÖ]�àŠuæ�h^–jÎ÷]V�íéÆøe�í‰]…��� �
  :إعداد
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  نيجري( - كشنه،  جامعة عمر موسى يرأدوا ،قسم اللغة العربية

mahmudabu112@gmail.com 

mustapha.yusuf@umyu.edu.ng   

  :مستخلص
هناك شعراء أفارقة من غري العرب برزوا يف قول الشعر اجليد &للغة العربية؛ 
                                                                   ِّ     ألÉم متكنوا يف اللغة العربية وعرفوا أسرار أساليبها، وال يكاد القارئ يفر  ق بني 
أشعارهم وأشعار العرب، من حيث جودة األسلوب ومتانة األلفاظ وسحر 

ي اليوسي، الذي اشتهرت إنتاجاته ومن هؤالء الشعراء غري العرب أبو عل. اخليال
االقتضاب وحسن التخلص يف دالية " :هذه املقالة بعنوانف. &ملتانة اللغوية واجلودة
Ïدف إىل دراسة ظاهريت االقتضاب وحسن التخلص يف  "اليوسي دراسة بالغية

القصيدة الدالية لليوسي دراسة بالغية، وذلك للوقوف على توظيف الشاعر لتلك 
وتقتصر املقالة يف تناول االقتضاب وحسن التخلص يف هذه القصيدة . الظاهرتني

وميكن القول Äن نسبة شيوع ظاهرة االقتضاب . على املنهج االستقرائي الوصفي
أكثر من نسبة يشوع حسن التخلص؛ حيث تصل ظاهرة االقتضاب إىل عشرة  

   .وحسن التخلص إىل سبعة  حسب إحصاء الباحثني
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  :القصيدةشاعر والتعريف zل
م ١٦٣١/ه١٠٤٠ولد أبو علي احلسن بن مسعود اليوسي يف سنة "

الواقعة على  äحدى قرى السفح الشمايل لألطلس الكبري الشرقي،
، أحد روافد Éر م ل و ي ة العليا، غري بعيدة عن جبل العياشي  ْ                َ ْ  ِ َّ                                  وادي و ر ن   َ َ      

  ١".                                 ِّ  وكان يف أسرة فقرية أمية، لكنها متدي  نة) مبغرب(
منذ الصغر، ويف سن التمييز بعث به والده إىل   بدأ طلب العلم

  ّ                                                       كت اب القرية حلفظ القرآن الكرمي، لكن شدة خجله جعلته ينفر من 
  :ويقول يف ذلك.  ٢                   ّ          حىت توفيت والدته، وأث ر ذلك فيه "    ّ  الكت اب"

  ٣والالدار &لدار اليت كنت أعرف* فما الناس &لناس الذين عرفتهم 
ن ذلك سببا للفتح، فألقى هللا ومن هنا، تنكرت عليه األرض، وكا

يف قلبه قبول التعلم، أي أن وفاة أمه، كان سببا يف زوال نفوره من 
واستأذن اليوسي والده يف الرحلة والتغرب يف سبيل الطلب، وهو . التعلم

وبعد أن أذن له، بدأ رحلته،  غادر مسقط رأسه، بصحبة . "٤طفل (فع
ف ل ت    �َ  َِ  ْ مؤدبه متوجها إىل  م القرآن الكرمي، وحضر بعض وهناك خت.                 

الدروس يف مبادئ اللغة والنحو والفقه والتوحيد، قبل أن يرجع إىل 
بلده، يف صحبة معلمه أيب إسحاق احلداد، حيث واصل مشواره 
العلمي، ومتكنت بني املعلم والطفل عالقة الصحبة، فبدأ ميده بكتب 

، فانتقشت املورد العذب البن اجلوزي: التصوف اليت كانت من مجلتها
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وتعلق بسري كبار الزهاد، مثل . مآثره يف عقله، ووقعت حالوته يف قلبه
أويس القرين، وإبراهيم بن أدهم، فكان ذلك سببا يف غرس أول فسيلة 

  .٥"للتصوف يف نفسه، وتعلقه Äهل الطرق، ونزوعه إىل اإلصالح
لو شئت ال أتكلم " :كان اليوسي شاعرا مطبوعا، حىت كان يقول

، وله ديوان شعر، ومنظومة فقهية، جمموع أبياÏا، ٦"&لشعر لفعلتإال 
منظومة اليوسي يف العبادات، والقصيدة "و. ٧مثانية وأربعون ومئتا بيت

الرائية يف رªء الزاوية الدالئية، والقصيدة الدالية يف مدح الشيخ دمحم بن 
  ٨".¸صر وغري هذه

ه، مل تطل ١١٠٢ة من احلج يف شوال سن ة اليوسيبعد عود :وفاته
ه، ١١٠٢من ذي احلجة، ٢٣ففي ليلة اإلثنني . حياته بعد ذلك كثريا

ُ                          تويف ودفن هناك غري بعيد عن قرية ص ف ر و، ونقل بعد عشرين سنة من   َ  َ                               
مدفنه إىل موضع آخر، حيث ال يزال مزارا لقبائل الرببر اليت حتتفل 

  ١٣ .لذكراه كل عام
  :الدالية قصيدتهبالتعريف 

  :الدالية يف مدح الشيخ دمحم بن ¸صر، ومطلعهاهي القصيدة 
  ٩بني اللصاب وبني ذات األرمد*                     َّ  عرج مبنعرج اهلضاب الور د 

  :ومطلعها. عارض Pا دالية البوصريي يف مدح الشاذيل واملرسي
  ١٠بفراق ما بيين وبني اخلرد* كتب املشيب Äبيض يف أسود 
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املعارضة الشعرية، القصيدة الدالية من نتاج : "يقول خالد املداوي
وهي فضاء فين، تستعرض فيه ذات الشاعر طاقتها اإلبداعية، وقدرÏا 
على حماكاة النصوص السابقة، وإعادة إنتاجها بنص شعري جديد، 
ُ ْ ِ                                    يربط احلاضر &ملاضي، وحي  ىي  األصوات القدمية ومينحها حق االستمرارية                     

ايف، ورافدا من روافد وتعد املعارضة آلية فنية لتنشيط الفعل الثق. واخللود
إثراء احلركة الشعرية &النفتاح على التجارب الفنية الناضجة، وإقامة 

ونظم اليوسي هذه . ١١حوار فين بني الشعراء املنتمني لعصور أدبية خمتلفة
القصيدة ليمتدح Pا شيخه الروحي، دمحم بن ¸صر، فقدمها تبجيال 

الئه وصدق انتمائه وتعظيما بني يدي شيخه، ليعرب Pا عن حبه وو 
  .١٢للخط الناصري

  :مفهوم االقتضاب وحسن التخلص
وهو قطع الكالم واستئناف كالم آخر غريه، بال : وأما االقتضاب

وهو نقيض التخليص، وذلك : وبتعريف آخر ١٤.عالقة تكون بينه وبينه
أن يقطع الشاعر كالمه الذى هو بصدده مث يستأنف كالما آخر غريه 
من مديح أو هجاء أو غري ذلك من أفانني الكالم، ال يكون بني األول 
والثاىن مالئمة وال مناسبة، وهذا هو مذهب الشعراء املتقدمني من العرب  

لبيد، ومن تالهم من طبقات الشعراء، كامرىء القيس والنابغة وطرفة و 
فأما احملدثون من الشعراء كأىب متام وأىب الطيب وغريهم ممن ¬خر فإÉم 
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ْ  و اذ ك ر  ﴿  :تصرفوا ىف التخليصات فأبدعوا فيها، ومن مناجه قوله تعاىل  ُ  ْ  َ 
ِ  ع باد ¸ إ ب راه يم  و إ س حاق  و يـ ع ق وب  أ ويل  األ  ي د ي و األ  ب صار      َْ ْ  َ    ِ  َْ ْ   ِ   ُ  َ   ُ  ْ  َ  َ   َ    ْ  َِ   َ   ِ  ِ  َّ إ ̧  ) ٤٥( ِ  َ    ِْ   

ال ص ة  ذ ك ر ى الد ار   ل ص ناه م  خب  ِ  أ خ   َّ      َ  ْ  ِ   ٍ َ  ِ ِ   ْ  ُ    ْ  َ ْ َ و إ نـ ه م  ع ن د ¸ ل م ن  ال م ص ط ف ني   ) ٤٦(َ  ْ  َ  َ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ  َ   َ  ِْ   ْ  ُ َّ  ِ َ 
يار   ِ  األ  خ     ْ َ يار  ) ٤٧(  ْ اع يل  و ال ي س ع  و ذ ا ال ك ف ل  و ك ل  م ن  األ  خ  ِ  و اذ ك ر  إ مس     ْ َ ْ    َ  ِ ٌّ  ُ َ   ِ  ْ  ِ  ْ   َ  َ   َ  َ  َْ  َ   َ  ِ   ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ )٤٨ (

ر  و إ ن  ل ل م ت ق ني  حل  س ن  م آب   ٍ  هذا ذ ك    َ  َ  ْ َُ   َ  َِّ  ُ  ِْ  َّ  َِ   ٌ  ْ  ِ ِ   َ ج ن ات  ع  ) ٤٩(     ن  َ  َّ  ُُ  م ف ت ح ة  هل  م   ْ  ٍ د   َ   ً َ َّ  َ ُ
َْ    ُ األ  ب واب   ، فصدر الكالم أوال بذكر األنبياء والثناء عليهم مث ذكر ﴾)٥٠(   ْ

  ١٥.له &ألول، وهو ذكر اجلنة وأهلهابعده && آخر غري ذلك ال تعلق 
هو أن يستطرد الشاعر املتمكن، من معىن إىل معىن : حسن التخلص

ً                الس ا موفقا يف أداء آخر يتعلق مبمدوحه، بتخلص سهل خيتلس اخت  
املعىن املراد، حبيث ال يشعر السامع &النتقال من املعىن األول إال وقد 
وقع يف الثاين، لشدة املمازجة وااللتئام واالنسجام بينهما، حىت كأÉما 

وال يشرتط أن يتعني املتخلص منه، بل جيري . أفرغا يف قالب واحد
من نسيب أو غزل، أو  ذلك يف أي معىن كان، فإن الشاعر قد يتخلص

فخر أو وصف روض أو وصف طلل &ل أو ربع خال، أو معىن من 
املعاين يؤدي إىل مدح أو هجو أو وصف يف حرب، أو غري ذلك، 

  .١٦ولكن األحسن أن يتخلص الشاعر من الغزل إىل املدح
والفرق بني التخلص واالستطراد، أن االستطراد يشرتط فيه الرجوع 

أو قطع الكالم، فيكون املستطرد به آخر كالمه، إىل الكالم األول، 



»<“×~jÖ]<àŠuæ<h^–jÎ÷]JJJ مصطفى/ محمود ود/ أ  
 

٢٤٣ 

 

واألمران معدومان يف التخلص، فإنه ال يرجع إىل األول وال يقطع 
  .الكالم، بل يستمر على ما يتخلص إليه

وهذا النوع، أعين حسن التخلص، اعتىن به املتأخرون من العرب 
زهري يف ومن جرى جمراهم من املخضرمني، ولكنه مل يفتهم، فإÉم أوردوا ل

  :هذا الباب قوله
  ولكن الكرمي على عالته هرم *إن البخيل ملوم حيث كان 

أحسن التخلص من غري اعتناء،  انظر إىل هذا العريب القدمي، كيف
  ١٧.يف بيت واحد، وهذا هو الغاية  عند املتأخرين الذين اعتنوا به

  :القصيدةمناذج االقتضاب من 
عدة أماكن تصل إىل عشرة ورد االقتضاب يف هذه القصيدة يف 

حسب إحصاء الباحثني، واختارا منها سبعة أماكن منوذجا للدراسة، 
  :وهي كالتايل

  :يقول الشاعر
  م واملرء غري مـــــــــــــــــــخلد ــــما غاهل* درجوا كما درج القرون وغاهلم  
  دميا من املــــــــلك الكرمي األجود* فسقى مرابعهم شآبيب الرضـــى 
  ١٨دــــــل املتغمـــــو العفو املفضـعف* وسرى طخاء اجلرم عن سرواÏم 

الغرض الرئيسي هلذه القصيدة هو املدح، وقد بدأ الشاعر قصيدته 
بوصف د(ر أهله واسرتجاء ذكر(ت األ(م املمتعة اليت قضاها بينهم، 
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 وكيف استبدل الزمان تلك األ(م املمتعة Ä(م صعبة حىت حتولت الد(ر
فانتقل . إىل أطالل بعد القضاء على أصحاPا، مث دعا عليهم &لغفران

مباشرة إىل غرض آخر، وهو ذكر املوت وما يتصل به من أسباب 
  :ل، وذلك يف األبيات اآلتيةووسائ

  أن قد ــــــه فكــــــه برحلـــــــــمل ينتهج* إن املنون هي السبيل فمن يكن 
  ره ردــــــــــــــه إىل أمـــــــــــــــــــد يعمـــــــــمن* ردى إذا ــــوالدهر مضمار الفىت ف

  دـــــــوة ملحــــل هـــــوزه إذ حــــــليح* ــــــحوه ر نــــــــــــــــبينا جواد املرء حيض
  رم من مهج الربا( يقصدـــمن ي* دد ــــــــــسهم ألغراض النفوس مس

  د ــــــن أيــــر &ملطاعـــيصأيف كف * ــــــــــــــرع ط مسهري مشـــــــــــأورمح خ
   ١٩دـــــــــل بعده ال تبعــــــــــقيل احلالئ* من تعتلقه شباته ال يـــــــــــــــــــــــجده 

واألبيات السابقة تشري إىل استخدام الشاعر االقتضاب؛ حيث 
  .من موضوع إىل موضوع آخر مباشرة انتقل

  :ب يف القصيدة قول الشاعرومن االقتضا
  ل عــــدـــــا بطــــــــل مــــر يف كـــــمتشم* ز ـمتكاسل عن كل حق عاج

  ما كان أنشئ &طال أو عـــــــن دد* ه ـــــــــــان ذا لب أليقن أنـــــــلو ك
  ردـــليكون أقصى عيشه العيش ال* ا وال ـكال وال للخلد يف الدني
ُ  ُ ا جبمع  م ل ح ظ  ــــــوسط* وى ـــــاهلوهوى بربة بيته خدع   ْ ِ  ٍ       دـــــــ     َّ وظ حمش  ـــــ    

  داد وحيسدــاد على الســـــــــــــَ ْ ً    حن  ب ا يع* رم ــفتكنف امللك البغاة مىت ي
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  ٢٠دـــبغرار سيف من حجاه مـــــــــــــهن* هم ـه وفلل غربـــــــــــى مجوعــــــــفثن
للهوى يف األبيات السابقة،  إن الشاعر يشرح عن اإلنسان واتباعه

ُ ِ                                                      وأنه خ ل ق من أجل العبادة ال للعبث، لكن هاهو اإلنسان يرتك ما خلق       
فقطع الشاعر هذا الكالم ودخل . من أجله ويهتم حبطام الدنيا الفانية

  :يف كالم آخر، وهو يوم القيامة وأهواله، وذلك يف األبيات اآلتية
ِ             وصحيفة س ط رت وعرض مرصد* ــــــائل وأعد أعدادا ليوم هــــــــــــــــــــ  ُ          

  فيه املسود مـــــــــــــــــــــن الورى مبسود* يوم يشيب به الوليد ويستوي 
  ٢١فيه Äمخص كل ألـــــــــــــــــــكن ألكد* ويداس هادي كل مار مــــــارد 

  :ومن االقتضاب يف القصيدة أيضا قوله
  وتساق عنفا كالسويق املطـــــــــــــــــــــــرد* رى ـــــار الثــــــيوم يهاب له بعم

  &حلق من كثب مسيــــــــــــــــــــــــــــع فد فد* رـــــوجتيب مهطعة نداء مسيط
  نفي الزيوف من النضار الـــــــــــــــجيد * ويذاد من بني الوفود معاشر 
  سنه من مـــــــــــــــــــــعبد رعــــوا فيقـــــــعمل* ويرى املسيئ به جمازاة األوىل 
   ٢٢زن سجددـــــــزن يغشى كل حــــواحل* والرب بغمر كل بر خمبــــــــــــــــــــــت 

ه يتكلم الشاعر يف األببيات السابقة  عن القيامة، ويصف ما يلقى ب
، فيرتك هذا املوضوع مباشرة، وينتقل إىل الكافر من جزائه، وهكذا املؤمن

  :واألبيات القادمة تثبت ذلك.  وما يكون فيه من العذابوصف القرب
  من كل شيء غري سعي معدد* رة يدىل إليها عــــــــــــار( ـــــوحلف
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  ومهاب وأذى وليـــــــــــــــس مبعتد * ومقاوال من ال يقاوم غلظة 
ٍ      وليوم  بـ ني   وانتب ٍ     َ اذ  &لع  ــــــ    ِ   َ  ْ   ٢٣وفجيء مستقض عليه مهكد* َ   ر ى ـــــ 

  :االقتضاب يف القصيدة أيضا قوله ومن
  ي للجليل األقمـــــــــــــــــدــــــــــــأمما وأرم* ا ـــــــوافين حياءك إنين أنف اللغ

ر ومعــــــــــــــر  س     ِّ      ِّ و  ب ومصع  دــــــــي وبني مصــــعنس*            ِّ                    ِّ  وأحث بني مهج  
  Ä٢٤وحدأو أخفقت يوما فلست * ــــة ن اثنت &لغنم فهي حريــــــفإ

يصف الشاعر يف األبيات السابقة موقفه من النفس وكيدها 
ودسائسها، وأنه يتخذ موقفا صارما جتاهها، فرتك هذا املوضوع إىل 

استمع . موضوع آخر مباشرة وهو أمل فراق األحبة من أجل طلب العلم
  :إىل األبيات اآلتية

  ءه  مل يلكدخلصا وليت وفا* ذت وداع إخواين أخـــــــــا ــــولقد خت
  ه مل يــــــــــــــــــــــــأبدــــــ ِ            أب دا علي وليت* ا ــــم فأعرض جافيــــوومقت وصله

  ودعت عن ود صفا وتــــــــودد* دة فارقتها وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة ــــــكم بل
  ا الوخدــــه خلف املطايـــــوحنيب* ال فراقــــــــــــــــــه ــــــــــوأليف صدق مل أب

  ٢٥ل جتلد ــــــه بفضـــأت فورتــــــــففث*  ومضيت قدما واألسى وقد اجلذى
  :ومن االقتضاب يف القصيدة أيضا قوله

  ه إذا مل يــــــــــــــــــــــــــــركدــــــــويروق رونق* فاملاء يكسى &لكدور كدورة 
  والطفل لو مل ينم مل يســــــــــــــــــــرتشد* ر ـــــــل مل يستنـــــــوالبدر لومل ينتق
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  رشفت Äقصى الغرب ثغر مهند* ان ملا ـــــوالسوك لو لبثت بنعم
  ما حل حلما للغزال األجــــــــــــــــــــيد* ه ــــر الدر يف أصدافـــولو استق
  :إىل قوله

  خوص خلري العاملني حمــــــــــــمد * وملا خدت من كل فج ضمر 
بـــــــصلى عليه هللا م ً َّ    ِّ ا من   الص     ببهار مطلول الر(ض مــــــــورد* ا ــــ  

األبيات السابقة تتحدث عن أمهية احتمال الشدائد يف اخلروج من 
وفجأة انتقل إىل ذكر . أجل طلب العلم، وأتى بعدة أمثلة تؤيد ذلك
  :  املطا( ووصف سريها، وذلك يف األبيات اآلتية

  دـويشمن &ليسرات خد األجل*  فدع املطي يشمن ظران الصوى
Pـــــلدــويسمن &لثفنات كل مبــــــــــ* ا ــيشمن &للحظات عيم ضبا  

م للدع* ا قد لواـــويزمن من دين السرى م َ ْ       ه كل و ك    ات مــــــــــــــخلدـــــــــ     
  وختال يف الوعث اختيال الـخرد* اد نعائـــــــــــــــــــــــــم ـــدد ارتقترقد &جل
  ـــــــنا( العمدو كاحلــــــــــــــــــــــــأو�رها أ* ا ــــــــي جماهلـــالقســــا كــــــــحىت تراه

  ٢٦الة معيدـــش يف الفـــــدا لوحــــعي*  اــوترى بنات العيد أضحى نقضه
الشاعر يف األبيات السابقة املطا( وسريها يف الصحراء، يصف 

فينقطع عن ذلك إىل احلديث عن ما القاه من الشدائد ومصائب احلياة 
  :يف سبيل طلب العلم والغربة؛ وذلك يف األبيات اآلتية

  كاخلرق يبلى يف املالء ويرتد* فلكم  لبثت الدهر يف شقق املال 



  

  
 

٢٤٨ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  أرعى كواكبها جبــــــــفن مسهد*  اء إذا سجىــــوسرادقي أفق السم
  ٢٧وزراع بنت الفقر فيه موســــــد* دمس ـــــاه غري مــــــيف مضجع أغش

  :القصيدةمناذج حسن التخلص من 
وظف الشاعر حسن التخلص يف مواطن تصل إىل سبعة حسب 

  :وهي كالتايل. إحصاء الباحثني، واختارا منها ستة أماكن منوذجا
  :يقول الشاعر

  من كل شيء غري سعي معتد * ( ار ـــــــا عــــــــرة يدىل إليهـوحلف
  ٢٨ومهابة وأذى وليس مبـــــــــــــــــعتد* ومقاوال من ال يقاوم غلظة 

قبل هذين البيتني، كان الشاعر يتكلم عن القيامة وأهواهلا والقرب 
يدها مصائبه، فأراد االنتقال إىل موضوع آخر وهو الكالم عن النفس وك

ودسائسها، ومل ينتقل مباشرة وإمنا بدأ بذكر مهوم النفس من أجل الفراق 
املؤقت لألحبة هنا يف الدنيا، وتوصل بعد ذلك إىل  ذكر النفس 

  :                ِ                       وكيدها، ووصفها P ند، وذلك يف األبيات اآلتية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودأبدية للمألف املتـ* ا من فرقــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــ(غمة لنفوسن

  ـــــــــــــعدـيف هذه الدنيا فكيف Äبــــ* ا ويورعـــــــــــــــــــنا ـــــراق يشوقنـــــإن الف
  ذوب اللجني على هليب املوقد*  والنفس آلفة تذوب على النوى 

  دــــــأن نوى األحبة يف غمن قبل * د وكانت غـــــــــرة ـــد رأت هنــــــولق
  دـــت يف املرقـــــا ومتلملـــــــمجر الغض* فتوسدت شوك القتاد وأبطنت 



»<“×~jÖ]<àŠuæ<h^–jÎ÷]JJJ مصطفى/ محمود ود/ أ  
 

٢٤٩ 

 

  ٢٩ف وتــــــــــــــــــــــــــــــوجد ــفاستعلنت بتله* ا ــــوتوسن الوجد العميد شغافه
    :ومن مناذج حسن التخلص يف القصيدة ما ¯يت

  أفق السماء بسلم مل خيلـــــــــــــــــــــــــــــــد *  تقى ما املرء إال ابن التوى ولو ار 
  فاجلسم كون من خسيس احلرمد* شخــــــــــــــــــــص تكنفه الثر( والثرى  

كان يتكلم عن املوت، وكيف يقضي على امللوك وعامة الناس، 
واملرء ميت الحمالة وهو خملوق من الطني احلقري، فأحسن يف التخلص  

الكالم عن املوت إىل الكالم عن الروح؛ حيث مهد بذكر اجلسم يف من 
  :البيت السابق، مث توصل إىل الروح يف البيت القادم

  دــــي األجمــــك املإل العلــــــمن ذل* والروح كان نشوءه منزوعه 
  ائه بتصـــــــــــــــــــــــعدــــــوحين ذا لسم* ل ــفيحن ذاك ألرضه بتسف

  وى قذوف يف املقيم املقعدـــــــون* ة ــــــة فرقـــــا خمافــــبينهمواملرء 
  زودــــــــان غري مــــــو بــــا هــــرا فهـــب*  وىــــ                 َّ     والروح كلف أن يزو د للن

  دــف مقيـــى رسيــــوده فمشـــــــقي*  ؤه ويكف عنهـــومياط عنه عب
  ٣٠حىت يعود إىل السماء كما يد* ه ـــــــ       ُ ة أدران  ــــه بتوبـــــاط عنــومي

  :ومن حسن التخلص يف القصيدة أيضا قوله
  ونفائس وحلول بطن جدجد* وى ـوفراق أوطان وإخوان اهل

  أبدية للمألف املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعود* ا من فرقـــــــــــــــــــة ـــ(غمة لنفوسن
  يف هذه الدنيا فكيف Äبــــــــعد* ويروعــــــــــــنا إن الفراق يشوقنا 
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األبيات السابقة تتحدث عن املوت وتذوق األهل أمل فراق الفقيد، مث 
نزل الشاعر من ذلك املوضوع إىل ذكر النفس وأحواهلا، ووصف النفس 

. &سم امرأة وهي هند، فاستمريف وصف تلك املرأة اليت يريد Pا النفس
  :تية شاهدة على ذلكواألبيات اآل

  ذوب اللجني على هليب املوقد* والنفس آلفة تذوب على النوى 
  من قبل أن نوى األحبة يف غد* رة ـــــــــت غــــــد وكانـــــولقد رأت هن

  ٣١دـــــــمجر الغضا ومتلملت يف املرق*  تـــفتوسدت شوك القتاد وأبطن
  :ومن حسن التخلص أيضا قوله

  نغماÏا فوق القضيب األمـــــــــلد* ا ـــــي موهنــــة شجتنـــــــــــولرب &كي
  تدري الذي جبواحني من موجد* ا ــــــاء كأمنــــــــــــ&تت تطارحين البك

  د نــــــدـــــع قـــــدمعا وحنري &ملدام* رق ـــــــــفبكيت غري بكائها إذ مل ت
  ديث املعهــــدــــــــح أفال أحن إىل* بكت اهلديل على تقادم عهده 
  ز قـــــــــردد ـــــل نشـــــي كــــعين فراخ* وبكت وفرخاها هناك وقد عدا 

  دــد ذاك املشهـــــأن ال تالقي بع* وا ــــما رمت منهم رحلة إال حج
حــــــــفعال عويله   سلكت فؤاد مكاشح يف مـفأد* ة ــــــــوا نوحــــــــم ̧و

  يبكون بعدي كالثكاىل الــــــفقد* ا وهم ـــأسف أبكي عليهم بعدهم
  ي وتـــــــزودـــــا رحلتـــــألقت عصاه* ي ـــــــــــلوكان عبد هللا يسمع نوحت

يبني الشاعر يف األبيات السابقة كيف كان يشارك احلمامة يف هديلها 
مث أحسن . إلظهار مهومه وحزنه، وهذا جيري على ألسنة الشعراء القدامى
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شاعر التخلص من مشاركة احلمامة يف إظهار حزنه، إىل مدح شيخه يف ال
  :األبيات التالية

  منه وأجود من نفيس املتـــلد* دا ــــــدى يــــــــــا أنــــــ  ّ          حال  لقد أمسعته
  منه وأخفى للعويص األمــــرد*  اـــــنبح جاــــــاال وأفصـــــــوأجل أفض
  منه وأرأف &لغريب األمـــــــلد* ى مهــــــــــــــــة ــــــــدارا وأعلـــــــــــوأجل مق

ً       وأعز من ذر ى وأوش   لفىت Äيدي احلادªت ملــهد* رة ــــــك نصـــــــ         
  وأعف عن جاف له ومـــندد * ر ساحــــــــــــــة ــــة وأطهـــــم عارفــــــوأع

  ق &ملـــــــجد الرفيع األجندــوأح* ــــــــــة ى شيمــــــــــــــــــــــاال وأزكـــــوأبر أفع
  ٣٢دــــة أمحـــه به شريعــــنصر اإلل* غيث الورى الشيخ ابن ¸صر الذي 

  :ومن حسن التخلص يف القصيدة قوله
  ن نيلها مبتلدـــإن مل تكن م* ق ـــــــل وختلــــــال بتعمــــــفابغ الع

  حتار فإثر عاملها اختد وإذا* وإذا تبني لك املعامل فاختدم 
يتكلم عن ما حيصل عليه طالب علم عند حضرة املمدوح من أنواع 
العلوم وأصنافها، وملا أراد االنتقال إىل ذكر العلم وأمهيته واملصائب اليت 
تواجه طالب علم وكيف يصرب عليها حىت يصل إىل اهلدف املطلوب، 

لم ومنزلته، فبدأ بذكر طلب العلى واBد حىت وصل إىل ذكر الع
  :واألبيات اآلتية تؤكد ذلك

  لكن جناة احلنظل املتهبد*           ً                والعلم بدء ا ليس أر( صائغا 
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ئـــــــعلق نفيس ال يع   متأبد عن كل فدم أوغــــــد* ر ـــــار ̧و
  ٣٣&ز ومل يصرع برمية مقــــلد* م ومل يبتـــــــــزه  ـــــــــــمل سيمه سه

  :قول الشاعر ومن حسن التخلص يف القصيدة
  ُ                            ي عيا على العود النباطي األجلد* والوجه ذو شحط على من رامه 

ُ          سبل وال فيها د عيميص صدي* اجـــــــــــــــــــــها ـوجماهل ما للقطا بفج               
  أشطان شيطان غوي مفســـــــــــد* ا يعتلـــــــــق ــــومداحض من زل فيه

  اب العبــــــــــــرد ـــــفيها تروى من لع* ه اوف من شذ عن رفقائـــــــــــــــــــوخم
يريد الشاعر أن يتكلم عن مرب ومرشد ملريد سالك، فبدأ &لكالم 
عن املخاطر اليت يواجهها من مل يكن معه دليل يف الدين، وذلك يف 
األبيات السابقة، وتصل Pا إىل ذكر أوصاف هذا الدليل وواجبه جتاه 

  :تية إىل ذلكمريده، كما تشري االبيات اآل
  دـــــة الدليل املرشـــــــفيها مصاحب* ك ــــد سالـــــــفلذاك كان على مري

  شراب أنقع كل خرق صيــــــهد* د بــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وارد ـــــــــــر رائـــــبصي
  بسىن وإن تشك النفاض يزود*  يهديك منت النهج يف ظلم الدجى

    ٣٤ود ممغدـــث أســــــترمى Pا أو نف* حظية مسمومــــــــــــــة ويقيك كيد 
  :اخلامتة

تناولت املقالة موجز �ريخ أيب علي اليوسي، مث التعريف &لقصيدة؛ 
اليت نظمها وقدمها إىل شيخه تربكا، وتناولت أيضا مفهوم االقتضاب 
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. وحسن التخلص مث منوذج االقتضاب وحسن التخلص من القصيدة
من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، إن الشاعر أ& علي اليوسي كان و 

حيسن التخلص من غرض إىل غرض آخر؛ حيث أخذ القارئ من 
وإن االقتضاب أكثر . موضوع إىل موضوع آخر من غري شعور منه

وقوعا من حسن التخلص، ولعله وقع هذا من أجل شدة ¬ثريه Äسلوب 
ظيف االقتضاب، ونسبة وقوعه حسب شعراء العرب القدامى يف تو 

إحصاء الباحثني تصل إىل عشرة، بينما تصل نسبة حسن التخلص إىل 
  .وتوصي الدراسة مبزيد من البحث البالغي يف هذه الدالية. سبعة

  :اهلوامش
معلمة املغرب، مطابع سال، : اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر - ١

  .٧٦٩٢:م، ص١٩٨٣/ه١٤١٠الر&ط، 
  .املرجع نفسه، والصفحة نفسها، بتصرف  -٢
الرتغي، عبد هللا املرابط ، فهارس علماء املغرب، من منشورات كلية اآلداب والعلوم  -٣

  . ٧٦٩٣: ومعلمة املغرب، مرجع سابق، ص. ٦٥٦: ص) ت.د(اإلنسانية بطوان، 
         بتصرف. ٧٦٩٣: معلمة املغرب، مرجع سابق،  ص -  ٤
  . ٧٦٩٣: ية، مرجع سابق،  صاجلمعية املغرب -٥
  .املرجع نفسه، والصفحة نفسها -٦
عبد الكبري، الفقيه أبوعلي اليوسي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  -  ٧

  .بتصرف. ٣٢٨ :ه، ص١٤٠٩/م١٩٨٩ اململكة املغربية،
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القبلي، فاطمة خليل، رسائل أيب علي احلسن بن مسعود اليوسي، اجلزء األول،  -٨
  ٦٠ - ٥١ :م، ص، ص١٩٨١ديدة، الدار البيضاء، املغرب، الشركة اجل

نيل األماين يف شرح التهاين، : اليوسي، اإلمام أيب علي احلسن بن مسعود -٩
  .٢ :ص املكتبة الشعبية، بريوت،
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  .املرجع السابق - ١١
  املرجع نفسه - ١٢
  ٥١:سابق، صالقبلي، مرجع  - ١٣
 :ت ابن األثري، اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور، - ١٤

  .١٢١ص، هـ١٣٧٥: Bمع العلمي، عام النشرمصطفى جواد، مطبعة ا
، املكتبة ٢ج حيىي بن محزة، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، - ١٥

  .١٨١العنصرية، بريوت، ص
خزانة األدب وغاية  تقي الدين أبو بكر بن علي،ابن حجة احلموي،  - ١٦

 م،٢٠٠٤بريوت،  -  دار ومكتبة اهلالل ،١األرب، عصام شقيو، ج
  ٣٢٩ص

  ٢٠ :اليوسي، ص -١٧
  .٢١ :املرجع نفسه، ص - ١٨
  ٣٩: اليوسي، ص - ١٩
  .٤٤ :اليوسي، ص - ٢٠
  .٤٥ :اليوسي، ص - ٢١
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  ٤٧- ٤٦ :اليوسي، ص  - ٢٢
  . ٦٤ :اليوسي، ص - ٢٣
  .٥٢ :ص اليوسي، - ٢٤
  ٥٣ :اليوسي، ص - ٢٥
  .٦٤-٥٩: اليوسي، ص - ٢٦
  ١٦ :اليوسي، ص - ٢٧
  ٤٦ :اليوسي، ص - ٢٨
  .٤٨ :اليوسي، ص- ٢٩
  .٣٢-٣١ :اليوسي، ص - ٣٠
  . ٤٨: اليوسي، ص - ٣١
 .٧٤: اليوسي، ص - ٣٢
  ١١٥ :اليوسي، ص - ٣٣
  ١٣٦ :اليوسي، ص - ٣٤
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 
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  إعداد
D�EF�+����(א��������#��א�� �

  كلية اآلداب واللغات،  قسم اللغة واألدب العريب
  )اجلزائر ( جامعة دمحم بوضياف &ملسيلة ــــــ والية املسيلة 

bouchelalega47@gmail.com   

Résumé: 
Le travail théâtral repose sur plusieurs éléments qui lui donne son 

statut et son âme dont chaque élément a un rôle important dans la 

constitution du texte dramatique, ces éléments sont: les 

personnages, les gestes, dont ils me peuvent pas être séparés car 

leur relation est forte basée sur le chevauchement de tous ces 

elements. Dont les personnages est l’élément actif, créateur des 

conflits. lequel se repose et forme l’action  dramatique. L’acte est 

le cadre qui détermine la nature et la direction de la pièce 

théâtrale, en fin l’idée et celle qui décrit l’objectif de cette pièce et 

celui de l’auteur dans l’écriture de cette derrière. Alors chaque 

élément complet l’autre pour avoir montré des traits d’une pièce 
réussie tous ca  dans une pièce de théâtre nommé ( elmakhfar) par 

(Ahmed boudchicha).       

  :امللخص zلعربية
يعتمد العمل املسرحي على جمموعة من العناصر اليت تربزه، وتشكل  

امي، أبرز فكل عنصر له دور أساسي لقيام النص الدر ، كيانه وجوهره
هذه العناصر هي الشخصيات والفعل، إذ ال ميكن الفصل بينهما 
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هذه  .فعالقتهما وطيدة، أساسها التداخل املنطقي مبختلف حيثياته
الشخصيات هي العنصر الفاعل اخلالق للصراع، والفعل هو اإلطار 
الذي حيدد ماهية واجتاه املسرحية، أما الفكرة فهي اليت توضح موضوع 

، وتربز هدف الكاتب من كتابته للمسرحية، وهذا ما قام به املسرحية
  .أمحد بودشيشة يف مسرحية املخفر

  الفعل الدرامي، العنصر الفعالالدراما، املسرح، الشخصية، : كلمات مفتاحية

    :سرحيـةاململخـص 
 ،كل فصل حيتوي على مشهدين،  هي مسرحية من ثالثة فصول

 ،استمدها الكاتب من احلياة اليومية سياسيةو وهي مسرحية اجتماعية 
ستيقظ ليال &حثا عن ، يهو البطل احملوري الصادقفاجلزائري،  للمجتمع

على اخلروج ليال ) طاطا(رتغمه محاته ف ،زوجته اليت فاجأها أمل الوالدة
إىل مصحة التوليد،  ،عن سيارة تقل زوجته بسمة ، للبحثمن منزله

، وأثناء حبثه يعثر على اعدهيسعن شخص  &حثايذهب إىل املقهى 
حمفظة نقود فيأخذها إىل املخفر ليسلمها إىل رجال الشرطة، لكنه 

  .ويتم استجوابه  ،يتحول إىل مشتبه به
تصل أشخاص برجال ا&ملخفر " الصادق"خالل املدة اليت كان فيها 

 ،الشرطة يطلبون خدمات معينة، امرأة تدعي ÉÄا حباجة إىل يد املساعدة
تطلب من اخلفري  ،&ملخفر تتصلامرأة ªنية ، و تتسلى انتلكنها ك
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لكنه ¬خر يف  ،الذي خرج ملشاهدة عرض مسرحي ،البحث عن زوجها
وتشعر &لوحدة وتطلب من اخلفري أن  ،تبدو قلقة ªلثة امرأةو . العودة

يسرد هلا قصة حىت ختلد إىل النوم وتسليها، الصوت الرابع هو صوت 
فيتعرف عليها  ،بطن كأÉا مشرفة على الوالدةامرأة تبدو منتفخة ال

يطلب من اخلفري أن يسأهلا عن و الصادق من خالل طبيعة أسئلتها، 
 يفويعتربها هي أيضا عضوا  ،لكن اخلفري يتجاهله وال يصدقه ،حاهلا

 ،وهو رجل غريب عن املدينةي صوت رجل يدعى الربعوخامسا . العصابة
طلب من اخلفري مساعدته يف إجياد مكان ي ،مل جيد غرفة يقضي فيها ليلته

أو أن يقضي ليلته &ملخفر حىت يطلع النهار، والصوت السادس   ،للمبيت
تطلب من ابنها رئيس ، اليت اتصلت محاة الصادق) طاطا( كان صوت 

الذي خرج ومل يعد، وكان بني كل  ،املخفر البحث عن زوج أخته بسمة
دق، ويطرح مجلة من األسئلة، اتصال وآخر يعود اخلفري الستجواب الصا

وتتكرر  ،¯يت دور اخلفري الثاين ،لنومإىل اوخيلد  ،مث تنتهي مناوبته الليلية
النهار  لقبو، مث يطلعإىل اجره ه و نقاش بضربال ينتهي. سلسلة األسئلة

من أن يكون صهر رئيس املخفر  ، فيخافانويدور حوار بني اخلفريين
وعندما تعرف عليه رئيس املخفر، حىت ال ي بغهفعال، يتفقان على ص

مث خيربه  ،يقوم هو اآلخر &ستجوابهف خيربه اخلفري Äمر الصادق، حيضر
الصادق Äنه صهره، لكن رئيس املخفر ال يصدق الصادق، إىل حني 
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تطلب منه البحث عن زوج أخته  ،بنها رئيس املخفر&تتصل محاته طاطا 
من خالل اهلاتف  على صوت الصادق الذي خرج ومل يعد، وتتعرف

وتنتهي املسرحية خبروج الصادق وطاطا ورئيس  ،فتأيت إىل املخفر لتتأكد
  .حيث توجد بسمة اليت ولدت أخريا ،املخفر &جتاه املستشفى

  :متهيد
لكل الفكرة أساسية يف العمل الدرامي، فهي تربط أجزاء العمل، 

. املوضوع املعاجلفيما يريد الكاتب قوله، وهي رؤية جديرة &الهتمام يف 
هلا نظام مبين على الفعل يف شكل حواري وليس سردي،  يرينا الكاتب 

وهي تتشكل  .جمرى احلوادث، وليس أن يشرح لنا فلسفته شرحا تعسفيا
 ،من خالل كل عناصر العمل الدرامي، حيث تشرتك اللغة والشخصية

ومتثل فيه الشخصية  وترتيب األحداث يف الكشف عن فكرة العمل،
 يعرب عن رؤية املؤلف يف يحيمل &ملضمون الفكري، الذ يلوسيط الذا

يكتبه ، إذ أنه من  يالذ ييتناوهلا من خالل النص املسرح القضية اليت
خالل تصوره ورمسه للشخصيات يقوم بتحميلها &خلطاب العام للنص 

 من خالل كيفية طرح شكل الشخصية وطبيعتها ودورها يف ياملسرح
 النص، ودورها يف بينها وبني الشخصيات األخرى يفشبكة العالقات 

إذ يعرب املؤلف بشكل . وتبعا لنوع الشخصية حتريك احلدث وتطوره،
غري مباشر عن فكرته وخطابه الذي ينسجه داخل احلدث الدرامي 
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تدور بني الشخصيات على خشبة  للمسرحية من خالل احلوارات اليت
  .ياملسرحالنص  املسرح، واملكتوبة على الورق يف

  :فرداللـــــــــة الفعـــل يف مسرحية املخ
 وهو املسرحية، عليها تقوم اليت العناصر أهم من الدرامي الفعل يعد

 بني القائم الصراع بفعل تدرجييا احلدث يتحرك الفنية، العملية حمور
 اليت الفكرة طبيعة حسب على تنازل وتصاعد، يف يكون الشخوص،

 عليه تقوم الذي الفقري العمود جيسدها،وألنه أن املسرحي الكاتب يريد
 يف أرسطو عليها ركز اليت العناصر من الدرامي الفعل وعنصر. بنيتها

 يتميز معني طول له واحدا فعال تعاجل فاملسرحية الشعر، كتابه فن
 األجزاء هذه وكل وÉاية، ووسط بداية إىل وينقسم أجزائه، &تساق

ينمو  فعل مث مبقدمة يبدأ الدرامي فاخلط .الدرامي وأطرافه الصراع تعمل
 النشاطات تلك يعين ال الفين والفعل ،١"احلل مث ذروة إىل ويتصاعد

 هلا اليت األفعال، تلك خلف الكامنة الكوامن وإمنا لإلنسان، احلسية
  . درامي منطق حيكمها واحدة Éاية إال حيتمل ال معني، طول

اعتمد يف مسرحيته على فعل بسيط، استطاع من  قد املؤلفلذا جند 
خالله أن ينسج أحداªً  بسيطة من بداية ووسط وÉاية، و&لتايل حقق 

ت العناصر الدرامية، وقام  äيصال فكرته عرب  االنسجام بني مك̧و
أما وPا أبلغ فكرته،  ،تسلسل جمر(ت األحداث من أوهلا إىل آخرها
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هو تصوير املخفر وما حيدث فه املسرحية احلدث الرئيسي املعاجل يف هذ
والنفاق من قبل  ،فيه من المباالة واستهتار وعدم اإلحساس &ملسؤولية

حيث كان من  .للفئات الضعيفة موتسليط الضوء عن معاملته ،اخلفراء
  .املفروض أن يقوموا حبماية املواطن ومساعدته وتوفري العدل واألمان

شخصيات انقسمت إىل تقمصت أحداث هذه املسرحية عدة 
رئيسية وªنوية، ويبدأ الفعل مبواجهة بني البطل صادق ومحاته طاطا 
حول ضرورة خروجه للبحث عن سيارة  تقل ابنتها إىل املصحة ألÉا  

 .ليجد حمفظة يف املقهى ويسلمها لرجال املخفر ،كانت يف حالة والدة
 تطور على تساعد فرعية أحداث املسرحية كامل يف يكون كما ميكن أن

  .٢"حمدد طولب لوو   املعامل واضح يكون أن جيب الذي الرئيس الفعل
 ةلتنتقل من فعل إىل آخر ممهد ،تتغري األحداث بعد املشهد األول

توجه إليه جمموعة و  إىل املخفر، تبدأ بوادره بذهاب صادق ،حلدث آخر
لك من قال " :وذلك يف قوله  يقدم رشوة،أوهلا أنه يريد أن  ،من التهم

بل أنت تتوفر فيك كل مواصفات " ªنيا أنه جمرمو  ٣"أين مرتشي
يبدو يل " :مث اÏامه Äنه جمرم عصا&ت وذلك يف قوله اخلفري .٤"اBرمني

أن عصابتكم هذه ¸شئة مل متتلك بعد األساليب التقنية احلديثة 
صل الصراع إىل ذروته بتدخل يمث تتطور األحداث بعد ذلك ل ٥"املتطورة
  .تنتهي األحداث &نتصار شخصية الصادقو  ،ة رئيس املخفرشخصي
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ظهرت يف هذه املسرحية بعض األصوات األخرى كصوت املرأة اليت 
صوت الثاين هو صوت الو  ،اتصلت &ملخفر لتطلب خدمة من الشرطة

 ،مل يعدو شاهدة عرض مسرحي امرأة تبحث عن زوجها الذي خرج مل
وتطلب من اخلفري أن يسرد هلا والصوت الثالث المرأة تشعر &لوحدة 

يبحث ، الذي قصة حىت تنام، وصوت الربعي الرجل الغريب عن املدينة
عن مكان للمبيت وغريها من األصوات كصوت شخصية طاطا تبحث 
عن ابنها رئيس املخفر والزوجة (مسني اليت تبحث عن زوجها، وهذه 

لتشويق  ،اإال أن الكاتب استعان P ،األصوات مل تكن حمركة لألحداث
 وال مباالة ،ح فكرته حول اإلمهال احلاصل يف املخفريتوضو املشاهد 

  .ملساعدةإىل امساعدة املواطنني الذين كانوا حباجة يف ن ياخلفري 
 سواء، برمتها املسرحية العملية أساس أمهية تعد املسرحي احلدث أو للفعل

 ويف املسرحي، احلدث يعتمد على التمثيل ففن"، عرضا أو نصا أكانت

  .٦"احلدث خالل من عنه املعرب ذلك فقط اإلقناعو  القوة يكتسب املسرح
ترك الكاتب يعتمد يف نسج أحداث املسرحية نسقا  كل ذلك

أظهر حيث وهذا ما حافظ على وحدة املضمون الرئيسي هلا،  ،دراميا
ومحاته ) الصادق(بني  واالنسجاميف بداية األحداث عدم التوافق 

ومن جهة أخرى قلق الزوجة (مسني على زوجها الذي خرج  ،)طاطا(
وقد استمر الكاتب يف رسم مبادئ الوضعية األساسية لألفعال، . ليال
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تصادم الزوج الصادق مثل  ،حينما حدث حتول يف سري األحداث
ومحاته طاطا حول ضرورة خروجه للبحث عن سيارة تقل زوجته بسمة 

الصادق  ةنقاش االبنة بسمة زوجملصحة الوالدة، ظهر حدث آخر وهو 
وقلق بسمة على زوجها،  ،حول ¬خر الصادق يف العودة ،وأمها طاطا

  .تصل إىل Éايتها خبروج الصادق من املخفرو تتطور األحداث ل
 األساسيو  األول احملرك هو املسرحية يف الفعل نإ: القول ميكن لذلك

 املبدع، الكاتب ميتلكها اليت ،الفذة &ملوهبة إال يتأتى وال ،املسرحي للعمل
لقد أبدع . الدرامي العمل هذا قيام وشروط يتفق  فنياعمال يبتكر فبه

الكاتب يف صياغة األحداث من أول املسرحية إىل آخرها، معتمدا على 
لمواقف جتسيدا ل الفعل ، حيث جعل منخمتلف عناصر البناء الدرامي

لها من شخصيات وصراع الدرامية اليت ختدم املوضوع والفكرة وما ميث
 موقفه نيألنه املصري الطويل الذي يسلكه الكاتب لتبي .وزمان ومكان

ارتباط ذلك مبجر(ت ، و حول خمتلف الظواهر اليت تدور من حوله
وعدم التمتع  ،املسرحية، فيما حيدث يف املخفر من إمهال وظلم والمباالة
يوفروا األمن  &ملسؤولية من قبل اخلفراء الذين كان من املفرتض أن

  .والدعم واملساعدة للناس الضعفاء واملواطنني احملتاجني
الذي كان من  ،ن للصادقيذلك من خالل معاملة اخلفري  لقد بدا

إىل ألنه كان صادقا وأمينا حني أحضر  يشكر ويشجعاملفرتض أن 
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صاحبها، إال أن   البحث عن بغرض ،حمفظة النقود اليت وجدهااملخفر 
وكذلك من خالل معاملتهم مع   ، وعاماله بقسوة،&جلرم هاخلفريين اÏما

، وقابلوا ذلك &الستهزاء أو التجاهل،  من كان يطلب املساعدةكل 
رئيس املخفر السيئة من عاملة املو   كالشخصية املمثلة يف صوت الربعي 

احلفاظ على مركزه والرتقية يف املنصب، دون  ، الذي كان مههللصادق
  .غري شريفة مشريفة أ أكانت ليت يرتقي Pا سواءالطريقة اتفكري يف 

أراد الذي ع و وضاملد يجسبتمحلت الفكرة الصراع الدرامي وبلورته، 
و&لتايل جسدت هذه  ،الكاتب التطرق إليه ووجد املسرح متنفسا له

  .الفكرة ووضحت معاملها
  :يف مسرحية املخفر ياتـصـالشخداللة 

 قيمة يف البناء الفين، ويف توضيح املكانة البارزة املسرح يف للشخصية 
 الكاتب أو للمؤلف البد لذلك ،به النزول أوواالرتقاء  املسرحي العمل

كل ما حييط ب يهتم أن، و جيدا املسرح يف اجلانب هذا يدرس أن املسرحي
 ما وهذا ،Pا، ويساعده يف محل هذه الشخصية للفكرة اليت يعاجلها

والكاتب الناجح هو الذي يهيئ . املسرحيات من كثريال يف بدوره يتجسد
 تنقل من هي ألÉا .وجه أمت على بدورها تقومهلا اجلو املناسب ويرتكها 

 ،األخرى الشخصيات أدوار احرتامو  مراعاة مع الذهين، املتخيل للمشاهد
 ،األدبية التهاجم مبختلف املسرحي للكاتب فين رسم هي بكل بساطةو 
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 ابتكار هي"ألÉا  وحكا(ت، اقصص حياكيا، حي اكائن منها ليجعل
 اليت، الفنية  األدبية األنواع كل يف ما، فعل أو ردو  ه ل يكون الذي اخليال
 األحداث يؤدون الذين الناس من الواحد"، وهي ٧".احملاكاة على تقوم

  ٨."ممثلني صورة يف املسرح على أو املكتوبة، املسرحية يف الدرامية
اختار شخصياته من الطبقة قد  "أمحد بوتشيشة" الكاتبلذا جند 

 ،ر(ت األحداثB احملرك األساسي حيث شكلتالعامة الكادحة، 
وهي شخصية الصادق، بسمة، طاطا، رئيس املخفر، وعدد من 

  :األصوات اليت تتصل &ملخفر، وهي مفصلة كما يلي
 هياملسرحية، و  ميثل الصادق الشخصية احملورية يف: ادقـصـية الـصشخ

، وملاذا االيت جتذب اهتمام املشاهدين فيتتبعوÉا ليعرفوا ما حيدث هل
ذلك من  يظهر، حيدث، والصادق رجل من الطبقة العاملة البسيطة

فلو كان  ،مصلحة التوليدإىل خالل معا¸ته يف إجياد سيارة تقل زوجته 
ميلك املال لكانت له سيارة، ومل يذكر لنا املؤلف مهنته لكن من خالل 
شخصيته يف املسرحية نعرف أنه شخص بسيط يكافح يف جمتمع طبقي 

ويتم التحقيق معه Bرد أنه دخل لتهم مل يرتكبها، يسجن فواستغاليل، 
لذلك ال تستطيع . ليسلم حمفظة نقود وجدها يف املقهى ،ملخفرإىل ا

 تسهم بلا، لوحده حمورية شخصية إىل تتحول "شخصية الصادق أن

  .٩"التحول هذا يف اخلارجية و الداخلية والضرور(ت ف واألحوالالظرو 
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يقدم رشوة أوهلا أنه يريد أن  ،وألجلها يتهم الصادق بعدد من اجلرائم
من  كل ذلكوأنه جمرم خطري،   ،عصابةزعيم مث يتهم Äنه  ،اخلفري إىل

  .جمر(ت األحداث
وما حيدث  ،ها املخافريلإ تأراد الكاتب أن يوصل لنا الصورة اليت آل

 .لمسؤولية من قبل اخلفراءل انعدامو استهتار، المباالة و فساد و  فيها من
 ،ةاملرضي وعوارضها سهاجاو وه وعقدها ومزاجها ميوهلا هلا"إÉا شخصية 

 وقوة األشياء إىل العامة ونظرÏا وعالقتها سلوكها يف يتحكم مث ومن
  .١٠"&آلخرين واحتكاكها صراعها

Äنه الرجل الذي حيب  ،العائليتربز شخصية الصادق ووسطه 
وخروجه من بيته يها، وذلك من خالل قلقه عل ،زوجته واملخلص هلا

 ،وهو يرتدي منامته ،مصلحة التوليدإىل ليال ليبحث عن سيارة تقلها 
 كماألنه كان خائفا عليها ومل يتسن له الوقت ألخذ هويته معه ،  

وإصراره على  يظهر قلقه عليها أيضا من خالل تواجده يف املخفر
زوجيت ... راحي سأطلقوا " : مثل قولهزوجته  ذهاإطالق سراحه لينق

اخلفري  هذه العبارة طوال ليلة كاملة، مما جعل بقي يردد لقد .١١"تلد
لذلك  .كلمة سر لعصابة تتجهز للهجوم على املخفريظن أÉا  

 حتقيق سعي، دون يتمىن أن جمرد ال هدفه إىل الوصول حنو رغبة تدفعه"

   .١٢"الرغبات و األماين هذه
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الزوجة املطيعة  ةمتثل شخصية بسمة يف هذه املسرحي :ية بسمةـصــشخ 
اليت خافت على زوجها ورفضت خروجه ليال  ،الوفية املخلصة احلنون

كما يبدو قلقها عليه . واحتجت ÉÄا لن تلد قبل الصباح ،من البيت
ال تذهب يف هذا ...ال": عندما ¬خر يف العودة إىل املنزلواضحا، 

وكذلك من خالل ، ١٣"ميكنين أن أنتظر حىت الصباح ( أمي. الليل
ما كان لك أن تدفعيه للخروج ( أمي، ها أ¸ :" حوارها مع أمها وقوهلا 

  .١٤"ما سبب ¬خره ( ترى ؟. ذي قلقة عليه
لقد رسم الكاتب صورة الزوجة الوفية اليت ختاف على زوجها حىت يف 

 ملركبات أساسا ويصلح الذهين تطورها على ولذلك ¬ثري" .حاالÏا عبأص
  . ١٥"جالء ...األوصاف أشد فهو وهلذا فيها واالستعالء النقص

متثل طاطا دور األم اخلائفة على ابنتها بسمة، واليت   :ية طاطاــصــشخ
الذي كان  ،كانت أيضا يف بداية املسرحية تكره زوج ابنتها الصادق

به خارج  مما يضطرها أن تدفع، اهلاوغري مبال حب ،مهمال يف نظرها
ليبحث عن سيارة تقل ابنتها إىل مصلحة التوليد، دون أن Ïتم  ،البيت

ا سيحدث له من مبمبالية ، وغري &لوقت الذي خيرج فيه الصادق
قد كانت تنظر إليه &مشئزاز ل خاصة يف هذا الوقت املتأخر،  ،مكروه

الغالية تلد يف البيت؟ جيب أن يشرف  .ابنيت أ¸" :ذلك يف قوهلا يبدوو 
ابنيت حىت  تعليها أكرب األطباء ( هذا، لكن هذا حضها، لقد رخص
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 ،اãرائه الشخصيات سائر عن تنفرد"وجيعلها تتميز مما  ١٦"هانت
، ١٧"الدرامي الفعل مسار يف ¬ثريها وقوة وعاداÏا ، ومواقفها ومشاعرها

تتغري ف ،يف Éاية املسرحيةحيدث االنقالب يف املركب الدرامي لكن 
هي من ختلصه من اخلفريين ورئيس املخفر، و ق، داصمعاملتها لصهرها ال

امسع ( " :ويظهر قلقها عليه أيضا من خالل اتصاهلا &بنها رئيس املخفر
إن زوج أختك خرج ليلة البارحة يبحث عن سيارة لنقل أختك إىل  ،بين

  .١٨"ختطفالبيت، يبدو أنه إىل افلم يعد  ،املصحة

ميثل رئيس املخفر هنا دور الرجل الصلب : ية رئيس املخفرــصــشخ
ومهه الوحيد  ،الذي يهتم &ملنصب أوال مث صلة الرحم ªنيا ،القاسي

، ومثال ذلك أو غري شريفة شريفة ،الرتقية يف منصبه Äي طريقة كانت
لربد لوتركنا .... أنه هشم أنبوب التدفئة املركزية كتب يف التقريرا " :قوله

لذلك كان  ،رئيس املخفر أن يكون التقرير كبريا املهم عندف، ١٩"القارص
  .يضيف أشياء مل حتدث

مبسار ، تعلق البناء الفين بني الفعل والشخصية كل ذلك جعل
وبعالقة الشخصيات  بعضها ببعض، وهذا ما جعلها ترتبط  ،احلدث

ت او  ،يقاارتباطا وث اآلخر، وهو لعنصر الفين و تساهم يف تطور ومنو مك̧و
 ،وذلك من خالل التشويق واإلªرة ،ما يعطي الروح للعمل الدرامي وحمتواه

 وPذا أخضعت املسرحية لتسلسل. شد انتباه املشاهد واملتلقيتاليت 
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و¯مل  ،وصوال إىل عنصر التشويق الذي رمسه الكاتب ،األحداث وترتيبها
صوله إىل املشاهد، وهذا ما طمح إليه املؤلف منذ البداية، حيث  يف و 

 ،وانتهت أين جيب أن تنتهي ،أين جيب أن تبدأ ،بدأت أحداث املسرحية
ووظفت يف إطارها املناسب واحملدد، وذلك ¸تج عن  ،فكانت حمبوكة جيدا

شخوص املسرحية وما امتازت به من حركية أضافت احلس التشويقي 
اليت  ،األحداث وحتريكها جبملة من الصراعات واألفعال سريورة يفواملتعة، 

 .ىل ذهن وعاطفة املتلقيالكاتب إفكرة  نقل وصلت يف النهاية  إىل

اخلفارة، الذي  متثل شخصية اخلفري األول رجل: ية اخلفري األولــصــشخ
، الصق الكاتب من البداية املخفر ليال مع زميله اخلفري الثاين حيرس

معاملة مباالة وغباء وÏور، و الذميمة Pاته الشخصية من الالسمات 
وبعقلية ساذجة، ومل يقدم أي خدمة  �مة ربودة، بنيمع املواطنفضة 

&لرغم من أنه كان يهرول  ،للمواطنني الذين كانوا يتصلون &ملخفر
حينما يرن اجلرس يهرع إىل اجلهاز ويتناول ف" اتصاالÏم نلإلجابة ع

   ٢٠."يف صوت أجش وغاضبالسماعة وجييب 
 ،معاملته للصادقجلية واضحة، من شخصية هذا اخلفري  كما تبدو

 ، فاستقبله استقبال اBرمني،حينما أتى ليسلم احملفظة اليت عثر عليها
من قال لك إين مرتشي " :وأصبح مشتبها به حيث قال للصادق

، لقد كون عنه نظرة سلبية دون مقدمات، ودون حتقيق، بل مل ٢١"هه؟
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ته وهذا دليل على عقلي .كما ينبغي له  يرتك له الفرصة ليشرح وضعيته
 تلد، أطلقوا سراحي  يتإن مجلة زوج" :وأيضا يف قول اخلفري. الساذجة

 ملو  ،حيدث من حوله امل ا، كما أنه مل يكن مبالي٢٢"كلمة سر العصابة
يف  متكاسال، كما بدا وكان مهه هو الرتقية أيضاكاملة، ولية  ملسؤ اتحمل ي

 هو الوحيد مهه .٢٣"يب رغبة شديدة يف العودة إىل النوم" :قولهمثل 
  .وزوجته، فهي يف نظره غري مهمةالصادق ، أما حالة النوم

 خللق....القصة  أحداث فيها ترتابط كل ذلك جيعل عناصر املسرحية
 أحوال فيها تتأزم ،حرجة منطقة إىل &حلكاية يصل الذي هو ألنهق، التشوي

 ماذا :نفسه املتفرج فيها يسأل اليت ،ذروته الصراع يبلغ، و الشخصيات
  .٢٤؟كذل بعد سيحدث

تلف شخصية اخلفري الثاين عن شخصية ختال : شخصية اخلفري الثاين
 المباالة و¬ويل األمورو  من غباءفهو ميلك نفس طباعه  ،اخلفري األول

. ة إىل من هو يف حاجة إليهاساعداملغري جمراها، وكذلك ال يقدم  يف
قد اÏم هو اآلخر الصادق جبرائم مل يرتكبها، حىت وصل به األمر إىل ف

وذلك &الشرتاك  ،صبغ الصادق خوفا من أن يكون صهر رئيسه &لفعل
تني الشخصي نياستخدم الكاتب هات ، حيثمع زميله اخلفري األول

 وليحرك Pماا ومن ورائهما وضعية املخافر العامة، كشف حقيقتهملي
ومن السمات اليت بدت قاسية جدا يف شخصية . جمر(ت املسرحية
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، مثلما يظهر على الصادق &لضرباخلفري الثاين التعصب، حيث اÉال 
. "أجل ألديك مانع ؟ لقد أزعجين كثريا، فلطمته وأودعته فيه" :من قوله

  .يريد أن يطمئن على زوجته احلامل هأن أي القبو، وحصل هذا Bرد
هي  ،سيئة عالقات ينتج عن وجود مثل هذه الشخصيات وتصرفاÏا

 حد إىل األحداث إىل تشابك تصل هذه الشخصيات، بني للصراع نتاج
 بعضها ببعض الشخصيات وبعالقة ،احلدث مبسار تتعلق ة،عقد نشوء
 جمموعة أو وعائق صراع بوجود وثيقا ارتباطا ترتبط"وهي  احلد، هذا ضمن

    .٢٥"العمل يف عوائق من

هناك شخصيات أخرى دخلت يف : ية جمسدة يف أصواتـصـشخ
املسرحية على شكل أصوات فقط واختلفت من صوت امرأة أول كانت 

كان فالصوت الثاين أما  ،مساعدةإىل ومل تكن حباجة  ،تتسلى فقط
الذي خرج  ،زوجهاالمرأة أخرى تطلب مساعدة اخلفري يف البحث عن 

ملشاهدة عرض مسرحي ومل يعد، مث الصوت الثالث صوت امرأة أرادت 
الصوت الرابع صوت رجل يدعى و   أن يسرد هلا قصة ألن النوم جفاها،

 ،ومل جيد مكا¸ للمبيت يف وقت متأخر، ضيفا &ملدينة، نزل الربعي
مث صوت خامس كان  ،فاتصل &ملخفر لعلهم ميدون له يد املساعدة

اليت اتصلت تطلب املساعدة منهم  ،صوت بسمة زوجة الصادق
صوت سادس هو صوت طاطا محاة ، وأخريا للبحث عن زوجها
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ليبحث عن صهره وزوج  ،الصادق اليت اتصلت &بنها رئيس املخفر
  .ابنتها الصادق الذي خرج ليال ومل يعد

إن النص الدرامي مبا حواه من حوار بني الشخصيات وإرشادات 
املؤلف مها بداية النص املسرحي، حيث ميكن حتويل كل ذلك وضعها 

إىل صورة مرئية جمسدة لكل املعاين الظاهرة، يف شكل دالالت متعددة 
جسما لنص متكامل، يتألف من وبذلك يكون  .وشفرات موحية

عناصر بنائية مرتبة ترتيبا خاصا، وفق قواعد خاصة، ورؤية معينة، تعاجل 
اجلمهور، مثلما فعل أمحد  ثريا معينا يففكرة الكاتب كي حيدث ¬

لذلك كان البناء الدرامي متك̧و من  بودشيشة يف مسرحية املخفر،
جمموعة من العناصر، اليت البد من تواجدها إلنتاج الشكل النهائي 

  .للعمل الفين
كما جيب أن يتسق الشكل مع املضمون، قصد إخضاعه حلتميات 

وقد يلح عليه املضمون إحلاحا، االتساق الدرامي والشكل الفين، 
فيجعل مسرحيته  يف بعض جوانبها جمرد أداة عابرة لتوصيل مضمونه، 
فيتشكل طبقا للمعاجلة الدرامية اليت تصهره يف بوتقتها، وتقدمه 

إن التوازن والتفاعل الدرامي بني . للجمهور ىف قالب متماسك جيد
ن ثقافة املؤلف الفكر والفن ضرورة منطقية ومجالية ملحة، تنبين م

  .العالية، وقدرته على رصد القضا( واملشكالت
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  :واملراجع اهلوامش
الدراما، مؤسسة عبد الكرمي بن عبد هللا  فن كتابة إىل مدخل النادي، عادلــــ  ١

    .١٠٠، ص١٩٨٧ ، تونس،١للنشر والتوزيع، ط
   ١٠٠ ص نفسه، الدراما، املرجع فن كتابة اىل النادي، مدخل عادلـــ  ٢
اجلزائر،  أمحد بودشيشة، املخفر، دار اهلدى للنشر والتوزيع، عني مليلة ،ـــ  ٣

   ٢٣ت ص/ط، د/د
  . ٢٦ـــ  املصدر نفسه ، ص ٤
 .٣٧ــــ املصدر نفسه ، ص ٥
 مهدي عقيل: تر فيسكي، ستانسال مدرسة يف املمثل تربية كرسييت، ف، ، جـــ  ٦

  .٥٤ص ،٢٠٠٢ لبنان، بريوت، املتحدة، اجلديد الكتاب دار يوسف،
 ¸شرون، لبنان مكتبة املسرحي، املعجم حسن، قصاب وحنان إلياس ماري ــــ ٧

    .٢٦٩ص ، ٢٠٠٦لبنان،  ،٢ط
 الكندي، دار املعاصر، املسرحي العرض يف الشخصية بناء البشتاوي، ــــ حيي ٨

  .١٥، ص٢٠٠٤ ،١ط األردن،
 ومهاراته احلديث األديب النثر فنون إىل شوارب، املدخل أبو مصطفى دمحم -  ٩

، ٢٠٠٨ ، اإلسكندرية،١والنشر، ط الطباعة لدنيا الوفاء التعبريية، دار
  .  ٥٨ص

 مسرحية يف املسرحية، قراءة الشخصية رسم أساليب زيد، املطلب ـــ عبد ١٠
   .٢٨، ٢٧ص ،٢٠٠٥القاهرة،  ، غريب كيلوبرتا، دار

  . ٤٥ـــ أمحد بودشيشة، املخفر، مصدر سابق، ص ١١
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

، ٢ط الدولية، حورس املسرحي، مؤسسة الوهاب، النص عبد ــــ شكري١٢
  . ٨٣، ص٢٠٠١اإلسكندرية، 

  . ١٦، ص أمحد بودشيشة، املخفر ــــ١٣
  . ٥٢ـــــ املصدر نفسه، ص  ١٤
 مسرحية يف قراءة املسرحية الشخصية رسم أساليب زيد، املطلب عبد ــــــ ١٥

    .٢٧، ص كليو&ترا
 .١٣بودشيشة، املخفر، صــــ أمحد  ١٦
 البيضاء، الدار العريب، املركز الثقايف املسرحي، املتخيل غرابة عواد علي، ـــــ١٧

     .٥٣ص ،١٩٩٧ ،١ط املغرب،
  . ١١١ـــ أمحد بودشيشة، املخفر، ص ١٨
 . ١١٢ـــ املصدر نفسه، ص ١٩
  . ١٨، صاملصدر نفسهـــ  ٢٠
  .  ٢٣ـــ املصدر نفسه، ص ٢١
  . ٩٠ـــ املصدر نفسه، ص ٢٢
  . ٩٢ـــ املصدر نفسه،  ص ٢٣
 الكتاب احتاد منشورات والفعل، الكلمة املسرحي، النص بلبل، ـــ فرحان٢٤

    .٤٥ص ،٢٠٠٣ دمشق، العرب،
  .١٦٦ص املسرحي، املعجم حسن، قصاب وحنان إلياس ـــ ماري  ٢٥
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  إعداد
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��&�I�HH�&��א������و�HH�� �
   قسم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية

  نيجري( - جامعة عمر موسى يرأدوا، كشــنا
said.yusuf@umyu.edu.ng 

  :مستخلص
 لىع وحتثّه تدفع الشاعر البواعث مجع الباعث، وهي الدواعي اليت
 بواعثيتناول البحث . االنفعال Äي موضوع من املوضوعات

بغية التعّرف دم عبد هللا اإللوري، آالشاعر  عندالتجربة الشعرية 
 ا؛ معتمدوالوقوف على دورها ومدى ¬ثريها يف خلق جتربتهعليها، 

  .على املنهج الوصفي والتحليلي يف إجراء البحث
  :املقدمة

احلمد لـله رب العاملني، &عث اخللق يوم الدين، والصالة والسالم على 
يهتم به النقاد فّينّ  التجربة الشعرية مصطلحف وبعد؛. املبعوث رمحة للعاملني

وهذا البحث . املعايري اليت مييز Pا جّيد الشعر عن زائفه ويعّدونه من
يعرض يف إجياز كلمة عن الشاعر، وعن مفهوم التجربة الشعرية، 

  .الشاعر أدم عبد هللا اإللوري عنددرس تلك البواعث ي وبواعثها، مث
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :التعريف zلشاعر
ولد آدم عبد الباقي بن حبيب هللا بن عبد هللا اإللوري يوم اجلمعة 

املعروفة بداهومي سابقا، عام   (Benin)بقرية واسا يف مجهورية بنني
نشأ ببيت العلم واألدب، إذ كان أخوه وإخوانه . م١٩١٧ – ١٣٤٠

وشيخه ومربيه، الذي  األول ، فقد كان أبوه معلمهلذلكوجده علماء، و 
غرس يف قلبه حب العلم وروح املثابرة يف سبيل حتصيله فرتعرع وشب 

 تتلمذوبعد أخذ األساس من أبيه، . لعلم مولًعا بتحصيلهوشاب طالبا ل
اإللوري، والشيخ عمر   (Esin Niyiobiwa)للشيخ صاحل أْيِسْننوبَِيوا

ومل ينته األمر عند هذا . األرجبي اإللوري والشيخ آدم منعجي الكنوي
احلّد بل دفعه شغفه للعلم إىل أن يستزيد عند عدد من علماء العرب، 

حتصيل العلم إىل القاهرة والسودان العريب واململكة  يف سبيل راحال
  .١م١٩٤٢العربية السعودية 

وبعد أن مجع اإللوري ما تيّسر له من العلم، فّكر يف أن ينفع به 
من كتم علما ): "ص(قومه، انطالقا من فهمه الدقيق لقول رسول هللا 

م العريب التعلي: "فأسس مركزه. ٢"أجلمه هللا يوم القيامة بلجام من ¸ر
يف أول األمر، مث   (Abeokuta)م، يف أبيكو�١٩٥٢عام " اإلسالمي

م، وقد خترج ١٩٥٥عام   (Agege, Lagos)انتقل به إىل أغيغي الغوس
  ٣.فيه آالف من أبناء نيجري( خاصة وغرب أفريقيا عامة
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اللغة : أّلف اإللوري ما يناهز مائة كتاب يف فنون خمتلفة، منها
العريب، والدعوة، والتصوف، والسياسة، والرتبية العربية، واألدب 
وكان الشيخ يوجه الناس ويرشدهم حول أمور . اإلسالمية، وغريها

دنياهم وأخراهم من خالل خطبه املنربية يف مسجد مركزه، وجمالس 
ومل يفرت . تفسريه الرمضانية واملناسبات االجتماعية اليت كان حيضرها

  .٤م١٩٩٢اىل إىل انتقاله إىل جوار ربه اإللوري يف الدعوة إىل هللا تع

  :مفهوم التجربة الشعرية، وبواعثها
  :مفهومها

الصورة الكاملة النفسية أو الكونية اليت "تعرف التجربة الشعرية ÉÄا 
ينم عن عميق  مر من األمور تفكرياأيصورها الشاعر حني يفكر يف 

خالص فين، إوفيها يرجع الشاعر إىل اقتناع ذايت، و  .شعوره وإحساسه
ال إىل جمرد مهارته يف صياغة القول ليعبث &حلقائق أو جياري شعور 

ة، لاآلخرين لينال رضاهم، بل إنه ليغذي شاعريته جبميع األفكار النبي
  ٥".ل الطبيعة والنفساودواعي اإليثار اليت تشف عن مج

فصاحب التجربة يفكر يف أمر نفسي أو كوين، ميلك عليه كل 
وأحاسيسه فيصوغه يف صورة شعرية، ترضيه هو أوال Äن تكون مشاعره 

 معرية عما يف نقسه، وترضي غريه بعد ذلك ألÉا تكشف عن حقائق
  .مالواجلواحلياة وتبعث على اإلحساس &ملتعة  النفس
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

عملية اإلبداع يف "وبعارة أخرى ميكن تعريف التجربة الشعرية ÉÄا 
لشاعر وجعله ينفعل، مث ماتال ذلك من من املثري الذي أªر ا النظم بدءً 

فال بد . ٦"رت يف قصيدةعمليات شعورية والشعورية يف حنا(ه حىت صوّ 
من مثري يبعث الشاعر لالنفعال وإال كانت القصيدة جمتلبة وفاترة 

ينشأ إال بعد  والشعر احلقيقي املعرب عما يف نفس صاحبه ال. العاطفة
من حوله، واليت تدفعه إلنشاء هذا تفاعل الشاعر مع املؤثرات النفسية 

الشعر من خالل معا¸ة وجدانية فكرية تتولد منها القصيدة معربة عن 
  ٧.التجربة الشعورية الىت عاشها

صراع : على مستو(ت متعددة معا¸ة.. فالتجربة الشعربة إذن معا¸ة
مع اللغة، وصراع مع نوازع النفس، وصراع مع مجاليات الشعر، وهي 

  ٨.روحي وجداين صراع عقلي
اختيار القوالب الصياغية املناسبة هلا : فصراعها مع اللغة يكون يف

اتساق الثوب الشعري "دون أن تقصر عنها أو تطول، أو مبعىن آخر يف 
مع التجربة، وتفصيله على قدرها، فال يكون طويال فضفاضا وال قصريا 

سرارها يف التعرف على دواخلها وأ: معر(، وصراع مع نوازع النفس
واستبطان املشاعر واألحاسيس اليت جتول Pا، وصراع مع مجاليات 

يف التعبري عن هذه التجربة على أمجل صروة ممكنة &الستعانة : الشعر
   ٩".بوسائل الشعر اجلمالية كاألسلوب املتني والصور البديعة وغري ذلك
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  :بواعـــثها
ألنواعها، وساق يف اهتم النقد القدمي ببواعث الشعر ودواعيه، فعرض 
وذلك عندما سئل . ذلك أخبارا لشعراء عرفوا بباعهم الطويل يف الشعر العريب

وهللا ما أطرب، وال أغضب، : أتقول الشعر اليوم؟ فقال: ١٠أرطأة بن سهبة
: " وقد قيل للحطيئة"وال أشرب، وال أرغب، وإمنا جييء الشعر عند إحداهن 

  ١١.هذا إذا طمع: كأنه لسان حية، فقلأي الناس أشعر؟ فأخرج لسا¸ دقيقا  
وبعض األحكام النقدية تصور استحضارهم للبواعث الشعرية، فقد 

امرؤ الفيس إذا غضب، : " سئل يونس النحوي عن أشعر الشعراء فقل
  ١٢."والنابغة إذا رهب، وزهري إذا رغب، واألعشى إذا طرب

القة وهم بذلك قد وضعوا أيديهم على قضية نقدية هامة، هي الع
. ١٣"الصلة بني األدب ونفسية األديب" بني جودة الشعر وبواعثه، أو 

وللشعر : " لو مثال يق ١٤إال أÉم توسعوا يف مفهوم الباعث، فابن قتيبة
دواع حتث البطيء وتبعث املتكلف منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها 

الغضب و فالطمع والشوق . ١٥"الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضب
شك، ألÉا ملتصقة &لنفس وصادرة عنها، أما الشرب  البواعث بالمن 

  .اإلغراء والتحفيز هلذه البواعث والطرب فهما مبثابة
ثرية، وختتلف من شاعر إىل آخر &ختالف كوحمفزات البواعث  

للبحرتي  متام وقد ورد بعضها يف وصية أيب. النفسيات وطرائق التفكري
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

األوقات وأنت قليل اهلموم، صفر من  ( أ& عبادة ختّري : "حني قال
واعلم أن العادة جرت يف األوقات أن يقصد اإلنسان لتأليف  ،الغموم

ها شيء أو حفظه يف وقت السحر، وذلك أن النفس قد أخذت حظّ 
رضك الضجر فأرح نفسك، اوإذا ع... من الراحة، وقسطها من النوم

ول الشعر تعمل شعرك إال وأنت فارغ القلب، واجعل شهوتك لق وال
  ١٦".الذريعة إىل حسن نظمه، فإن الشهوة نعم املعني

والبواعت نفسها تتعدد وتتباين شأÉا حمفزاÏا، وذلك لتباين نفسيات 
االنفعاالت الحصر هلا، وكل "كما أن . الشعراء، واملؤثرات احمليطة Pم

  ١٧".موقف له انفعاله اخلاص من حيث القوة والضعف، والكثرة والقلة
أخرى جند أن البواعث مهما تضافرت وتوافرت فإÉا لن  ومن جهة

وقد وصف النقد . شعرا ما مل تلق املوهبة الفطرية لدى الشاعر اتنتج لن
علم من علوم العرب يشرتك فيه الطبع والرواية "القدمي الشعر Äنه 

. ١٨"والذكاء، مث تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه
  .اليت تنمي &لدربة والروايةو ثالن املوهبة لدى الشاعر، فالطبع والذكاء مي

فليس بشعر "ويف النقد احلديث جند عناية &لغة &لبواعث و¬ثريها، 
يفىن إال إذا فنيت  ليست له بواعث، والشعر ال يستحق احلياة ما

خواجل النفس وأمانيها، و بواعثه، وما بواعثه إال حماسن الطبيعة وخماوفها، 
  ١٩".&نقضاء هذه البواعث فكأمنا حكمنا &نقضاء اإلنسان فإذا حكمنا
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  .ث التجربة الشعرية آدم عبد هللا اإللوريــبواع
  ؛ا وصقلتهاÏْ توافرت املوهبة الفطرية لإللوري وكذلك روافدها اليت غذَ 

اآلداب احمللية، و كالرحالت، واالطالع على األدب العريب القدمي 
هذه املوهبة  واللغوية، وغري ذلك، مما أمدّ والتنوع يف املعارف التارخيية 

  ٢٠.Äسباب القوة والنماء
وقد تنوعت بواعث الشعر اليت دفعت هذه املوهبة عند اإللوري، 

  : وتتمثل فيما يلي
  : له ووالؤه للوطن حبه -١

  :هلذا الباعث مظاهر يف شعر اإللوري تتمثل فيما ¯يت
 : البعد عن الوطن واحلنني إليه  - أ

يف سفره األول  أنشأه الذي شعره يف الوضوح غاية الباعث هذا يتضح
 وذويه لوطنه يتشوق وهو ،)مصر العربيةمجهورية (إىل بالد العرب 

 ٢١"كم ليلة قد بتها ¸بغية"  بعنوانيقول اإللوري يف قصيدته  .وأحبابه
  :من الطويل

  سالمـــــي إىل أهــــلي بـها متـــــراضــــــــيا *  أ( قاصدا أرض النيجـري( أبلغنْ 
  رى الصبح آتـيا ــإذا عسعس اللـيل ت*  وقل لـهم إنــــــي أعــــود إليـــــــــــــــــــــهم

  ـن ¸ئـــــيا ــدمها أضحى عــــــن الديتقــ*  رهــــــقتأرأيُت بالدي &لتـقاليد 
  وال عالـــــــما إال عــــن الـــحـــق الهــــيا *  ومل تر فيها غري من كان حاسدا
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  ـــــيا ـــبـــتارك فعل اخلــــــري ما دمت &قـ*  ولست إذا ما ضاق صدري مبا به
  ــاديــا ــــان مـــــنــــــــيُــــــــرى غري مبلـــــــوٍّ وك*  ا من نيب أو ويل وصــــــــــــــــــاحلٍ ــــــفم

  إلسـقاط ريـب القلب مـّما بَدا لـيا *  راـــــــهاا قاصـــــــــــــدين أز ــــهلذا خرجن
  ان نــاويـا ــــولكّن قلـيب للعـــــــــــــــــــــــال ك*  ويوم تركت البيت يوم مكــــــــــــــّدرٌ 

  ـيا ــان ªنــــحمــــــمَّد سعد وابــن سلـــــــم*  دةــــحمــــــــــــــــمد راجي آدم ذو قصي
  مــــن لغـــوس وزاريـــــا  "سْ بَ "ا ــورحلتن*  اـــــركبنا قطارا مثل فردوس يف اهلن
  الك الســــــما والضــــواريــــاـــــــأسامر أف*  ةٍ ــــــــوكْم ليلٍة قد بتُّـــــــــــــــــــها ¸بغــــــــــــــيَّ 

إىل األهل واألقارب واألحباء، انفعل الشاعر هنا &حلنني والشوق 
وبظروفه الشخصية الضّيقة يف الغربة، وما يعانيه من حقد احلاقدين عليه 
يف وطنه، ومتّسك الشعب بعادات غري شرعية وتقاليد جاهلية، وجهالة 

رين ضطاألمر الذي جعله هو وبعض أصحابه وأصدقائه م ٢٢العلماء؛
  .عبائهاتسلية النفس وختفيفا من ألإىل السفر طلبا 

ما فإن وعلى الرغم من كون جتربة الشاعر هنا جتربة شخصية ذاتية، 
فيها من انفعال قويٍّ ومعا¸ٍة وجدانيٍة صادقٍة، قد أخرج صدقها من 

ل كلَّ مغرتب يشعر عنطاق الفردية إىل أفق اإلنسانية الرحب الواسع جي
وشوقه &حلنني إىل وطنه أين ما كان، وجيعلنا نشارك الشاعر يف حزنه 

وسخطه على أسباب ودوافع خروجه من وطنه وأكربها متّسك قومه 
  .&لتقاليد اجلاهلية وحقد احلاقدين عليه من علماء معاصريه
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  :وصف تقاليد الشعب السيئة وتصوير حالته واحلث على تطويره - ب
م الشعراء إجالء احلقيقة لشعوPم وإصالح أحواهلم اكان من مه

هم كالشموس ينيــــرون لغريهم بينما حيرتقون من السلبية كلما بدا هلم، ف
الداخل، فكم من شاعر أعدم وسجن ونفي عن الوطن بسبب آرائه 
ومواقفه جتاه أمور وقضا( حساسة يف اBتمع، يقول آدم اإللوري يف 

" التواضع واحلياء" متأثرا Äحوال قومه جتاه موضوع" ويح قومي"قصيدته 
  ٢٣:)من الرمل( همقومه فيهما الف ن أساءياللذ

 وأساءوا فــيه ختـــــما وابتـــــــــداء  ويح قومي جهلوا معىن الـــــحياء

 وبنـــــــــــــوه يف ســــــــجــــود واحنـــــناء  عاهلوا التــــــــواضــــــــــهكذا قد جـــــــ

 لــــــــــهم قبل وصــــــــــــــول للـــــفنـــــاء  ــــــــــباــخلع نـــــعل جعـــــــــــــــــلوه واجــ

 وبــــــروك هلــــــــــــــــــم عــــند اللــــــــــقاء  ــالمـــد الســــــــوانبـــــــطاح لــــــهم عن

 وأ&حوا الكذب والقول اهلـــراء  وتـيف مقام احلق أوجبوا السك

 صــــــّريوها مذهـــــبا للــــــــــــــعلمـــــــاء  ةــــالكـــــــــاذباوي ــوالغرور والــــــدع

 بطعـــــــــــام وشــــــــــــراب وكــــــــــــــساء  اء الســــــوء من قد ابتــــــــــلواــــعلم

 أصبــــــحوا طـوعـــــا عبيد األمراء  د املــــــــلوكـــقطـــــــعت ألسنهم عن

 فانبـــــــروا ميتـــــــــــــــدحون األغــــنياء  كممت أفــــــــواههم &لصدقات

 أفضــــــــل اخللق وريثوا األنبيــــــــــاء    ـــــهمــــــــــمون أنـــــــــــــــــمــع هـــذا يزعــ

 ذي منــــــــــه بــــــــــراءوصـــفوه &لـــــــــــ    كـــل مـن خالفهم يف هــــــــــــــــــــذه



  

  
 

٢٨٤ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

 واســــــتــعدوا لنــضال واعتــــــــــــــداء    ـــــــنـــــــهمـلوه كـافــــــرا لــــــديـــــــــــــــــجعـــ

يبدو أن الشاعر اعترب هذه العادات والتقاليد اليت كان عليها قومه 
 Ùولذلك نراه يتابع علًة وداًء حيتاج إىل دواء، ومشكلًة تستدعي حال ،

  ٢٤:تلك األبيات السابقة مبا يلي
 ماءْ ــمثل ما يف العقل أو شرع الس  تواضــــــــــع الــــــــــــذي نعرفــــــــــــهــــوال

  وب اخلــيالءْ ـــــــاب جـــــــــّر ثـــــــواجتـــن  ـــدــّق من كــــــــــــلِّ أحـــــبقبول احل

  فس ال كاحلمقاءْ ـــــــــــــواحتــــــــقار الن  ىـــــــهـــد النـــري يف حـواحرتام الغ

  ند العــــقــــــالءْ ــــك العار عـــــما يقيــــــ  اء احلّق إن تــــــسألـــــــــــــــــــــينــواحلي

 ــــــــــــّمى &حلـياْء ـــــــــــيســـــ ال غري هذا  ويقي مـــــن كلِّ فحــــــٍش وخــــــنا

ألن موضوعها  ؛قضا( خلقية اجتماعية يف نطاقالقصيدة  تدور
ائل ذأصال يعاجل ما اخنرط يف نفوس الناس من اإلفراط واإلسراف يف ر 

إىل بدائلها من فضائل  الداعي لِنداء ستجباألخالق ومفاسدها، ومل ي
  .وقيم عليا

والواقع أن اBتمع النيجريي " :يقول األستاذ أَغاَك واصفا حالة القوم
قد اختلت موازينه يف املثل اإلسالمية، ) اإللوري(يف عصر الشاعر 

واختلطت بــــــــبَدعها، وتصور الناس حقائق التوقري واإلجالل يف أساليب 
حتا( جاهلية شنيعة ال عالقة هلا &لشريعة احلنفية إذ مل ¯ذن Pا هللا جّل 

جل والكسل حملَّ احلياء والتواضع والصراحة، شأنه من سلطان، فحّل اخل
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وسطا االعتقاد السطحّي الضعيف على الشخصية، وصرف الوهم 
النفسي عن ارتياد معايل األمور، فقعدت العزائم عن العظائم، وخرست 

  ٢٥.الصراحة عن احلق، وفرتت احلرية، ومات الضمري
عري فقام اإللوري يعارض وحيارب هذا املنظر القبيح بسالح ش

واضح إلصالح هذا الوضع أو احلالة اجلاهلية اليت بىن عليه قومه أسس 
  .احلياء واالحرتام والتواضع

مظهرا من مظاهر احلّب اخلالص للوطن، و&عثا على تـمثِّل القصيدة 
االنفعال؛ ألن كل حمّب لوطنه يكره أن يرى ما يدنسه، أو حيّقر شأن 

عنه ذلك، كما يسعى وراء كل شعبه، فيبذل كل ما ميلكه لينفي ويبعد 
  .ما يرفع قيمته ومكانته يف العامل

  :حّبه ملركزه للتعليم وطالبه -٢
م يف ١٩٥٢أّسس اإللوري مركزا للتعليم العريب واإلسالمي عام 

�يف أول األمر، مث انتقل به إىل أغيغي   (Abeokuta)أبيكو
م، وقد خترج فيه آالف من أبناء ١٩٥٥عام   (Agege, Lagos)الغوس

وهلذا كان الشاعر حيب املركز حّبا . نيجري( خاصة وغرب أفريقيا عامة
ومن أشهرها قصيدته بعنوان . مجّا تشهد عليه بعض قصائده وأراجيزه

  ٢٦:من جمزوء الرمل" مركزي أفديك روحي"
 حــــــــــيايت ومــــــــــمــــــــــايتيف   مركزي أفــــــديــــــــــــــــــــك روحي
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

 ـــــــاليتــمنقذي مـــن جــهــــــ  ـــــــــــــــــــييبــــبــــــــمركزي أنت طـــــــ

 كعجيب املـــــــعـــــــــــــــجزات  ــــــعلمـمــــــركـــــــــــزي جاء بــــــــــــــــــــ

 أّدعـــــــــــيه فـــــــــي حــــــيـــــــــايت  ضلـــليس يل يف اجلهل فــــــــ

 ــــــكاتــوزمــــــــــــام املــــــــهــــــــلــ  ـــــــــاللــــــــإمنا الـــــــــجهـــــــــــل ض

 ــــــــــــــــــواتÄحــــــــب الـــــــــدع  أل هللا تـــــــــــــــــعالــــــــــــــــــــــــــىـأســــ

 ـــــــــــــــلم يف كل اجلـــــــــــــــــهات  لرجال خيدمــــــــــــــــــــون العـــــــــــ 

 بنــــــــــبـــــــــــــــي الــــــــــبـــــــر كـــات  أن يـــــــــــــــدمي النـــــصر فيـــــــهم

لعميق ملركزه، فقد جعل نفسه تنبض هذه األبيات حبّب الشاعر ا
  .فداًء له ليعيش هذا املركز يف هناء وسعادة وسالمة يف حياته وبعد مماته

من جمزوء " مركزي"ومما يعّرب عن ذلك أيضا قصيدته بعنوان 
  ٢٧:املتدارك

  ركزيــــــت املىن مــأن تَ ــكن  ركـــزيـــكزي مـــــــــــر مركزي م
  ـمىـــــــــن عـــا مـــنقومَ  أنقـــذنْ   ــناـــــتنا &لـــهدى والسـجـــئ

  مىت كل احلِ ــــــا حتـــــوامحــن  ن ردىـــنا مــقوم نْ خلـــصَ 
  ـــماسّ ـــخذ Äيدي الورى لل  الـــوالــع رقيّ ــــــــــــبــنا لـــل سر

  سماــــــــــسمــــا للــــللســــما لل  يف العلوم والنظام والعمل
ويدخل يف هذا الباب قصيدته اليت ألقاها يوم حفلة التخرّج لفوج 

، وفيها حيّث طالبه على االستعداد "استعّدوا"من طالب املركز بعنوان 
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التام ملواجهة أّي نوع من حتّد(ت احلياة، ويشّجعهم على الثبات 
. والبطولة، وعدم املباالة &ملصاعب، والعمل على نشر علوم الدين

  ٢٨:جمزوء الرملفيقول من 
  ـــــــالـــــضــــــــــــــــاستــــعـــدوا للن    ضـــــــالْ ـــــــــــــدوا للنـــــــــــــــاستــــعـ

  ــــضالـــــــــــــدين قد حان الن  م الــــــلـــــــــــع إيـــه ( أبـــــطالَ 
  بـــــالواـــــــــــــــــــبال وامضوا الت  هبوا يف األرض كاألشـــــذا

  ـــــالـــــــدريـــــها رجــيس يـــــــــــل  وا النــــــاس عــــلومـــــاـــــــــــــعلم
  ـبـــالــــــــطـــاب جـــــــــــأقـ ـلمـعــــ  ـــــــي الــنــكــم فأمـــوهم ــلّ ــع

  :حّسه الديين -٣
 عاطفة وهي .قصائده من كثري يف اإللوري عند الدينية العاطفة تظهر

 ،اإللوري هاطرقاملوضوعات اليت  أجلّ  من ولعل. عنده الديين احلس يبعثها
 بعض حدا مما؛ اإلسالمي الشعر شعره، على هيمنة وأكثرها إليه، وأحبها
  ٢٩.إسالميا شاعرا أو غري( شاعرا اعتباره إىل والدارسني النقاد

  :¯يت فيما ىتتجلّ  الباعث هذا ومظاهر
  :شعر املدائح اإلهلية -أ

. الثناء على هللا عّز وجل ومتجيده وحتميده عن حديثه اإللوري شعر يف يكثر
 يفحاالته وتصرفاته سواء  كل يف صاحبها تشارك فياضة، الباب هذا يف وعاطفته

  ٣٠:من جمزوء الرمل أنت أنت هللا "ومن ذلك قصيدته  .احلزن أو املسرة
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  ـرق يف أفق يقيينــــــــ *ــــ شـأه من ـأنت أنت الل
  ـــحل &لنور جفوين *ـــــ ن كـــــله مـنت الأنت أ

  أنت أنت هللا
  و له حـــر جبييننـُ ـــــ * ـــن يعــــله مـأنت أنت ال
  ـوينـــــــجر &خلري قنـــــ * ـــــــن فــــله مـأنت أنت ال

  يقيينوهو يف الروع  * ـــريــــــــــــــك ذخــويقيين ب
  أنت أنت هللا

  ل اخلري قريينـــــــــواجع  * ــيــــــق رفيقــــاجعل احلف
  روح األمنيـــــمى و&ل  * ـــلته رحـــــــــــــأرس يالذـــب

  أنت أنت هللا
  ٣١:حيث يقول من جمزوء الرجز" ( من يراين"ومنه كذلك قوله يف قصيدته 

  طــــريــــنـــوهو يـجيب الـمض*  يـــــــــــــــــــــــــــــــراين وال أراه( من 
  ري والـجــــنـــــــنيْ ـــــ( رازق الط*  ماءـــــ( خالق األرض والس

  نونْ ـــ( قابـــض الروح &لـمـــــ*  مر &حلــــــــياةــــ( واهـــــب الع
  اخــــــــتارين يف العالـمــــــــــــــــــنيْ *  يـا رازقــــــــــــي( خالـــــــــــــــــــــــقي 

  :ة وشعائر اإلسالمعقيدشعر ال - ب
 عن ¸بًعا تناوال جزئياته إحدى أو الدين يتناول الذي الشعر اP نقصدو 

 ،أداء الزكاة جعا القوم علىمش قاهلا اليت تهأرجوز -مثال- ذلك من ،ديين اعتقاد
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٢٨٩ 

 

مفروضة متّثل الركن الثاين من أركان اإلسالم اخلمسة، وحتّقق &عتبارها 
 :٣٢اإلخاء يف اBتمع، وترضي اخلالق املعطاء، وهي من جمزوء الرجز

ـ   العباده ضرو ـــــــــأسنــــى ف  ةَ ـــزكاــــــــــــــــوا فَــِإنَّ الـــــزَكُّ
  ي عبـــادهــرضـــت ما دمتَ   نـك اإللهَ ـع أرضـــيتَ 

  ـقــراءـــــــــــــــــــــــــــــــــــرعايــــــــة الفـــ  ــنــياءــــعلى األغ ـــقٌّ ح
  اس اإلخــــاءـــــــــــــــعلى أس  ــناءُ ــــــــحىت يــــكـــون الب

  ما حــــبـــــاكـاــــــــــــــــــــله فــــيـل  واجعل زكـاتك شكرا
  ذي أعطـاكـاــــــــــــــــالمثل   لو شاء أعطى الفـقري

وله أيضا يف الصيام حيث يدعو الشعب املسلم إىل أدائه، ويذكر 
  ٣٣):ركض اخليل(بعض فوائده تشجيعا هلم، من جمزوء املتدارك 

  من ضعف النفــس البشرية  ســانــيةــــــــاإلن ءالصَّْوُم دوا
  ـــريةــــــــــــــــــــــــــها للــــحـــــــــيــئــــويهـــــ  ي احلــيويةوّ ــــــــــــــــالصَّْوُم يق
  ــئــــها للــــقــــدسيةـــــــــــــــــــــــويهــــــيّ   ســــــزكي النــفـــــــــــــــالصَّْوُم ي
  يــــريةــــــــــــــــــــــها للــــخــــــويهــــــيــئــــ  اسننــفأبـــــي ــــــــــــــــر الصَّْوُم ي

  ــسميةــــــــــــــــنا اجلــــــــكــــر(ضاتـ  ـساماــــــــــوينشط منا األج
  ـيةسـيعطي األســــباب األن  مة يف النفســـــــــويقوي اهل

  من ذي احلضرات الروحية  قـــل Äنوارـــــــــــــــــــــــي العـوينمِّ 
 إذ ؛"التوكل "من ذلك قصيدته : وعظ واإلرشادشعر الزهد وال - ج

  :٣٤)من حبر املتقارب( يقول



  

  
 

٢٩٠ 
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 لـكي ال تكونوا مع اBرمني*  مع هللا كونوا أ( مسلــــــــــــــمون

 مع هللا يف كــــــــــــّل خري وشرْ *  مع هللا يف كل بؤسى ونـُْعَمى

 ــــمع فيما أمرْ مـع هللا &لســــــــــ*  ا قــد Éـىـــمع هللا يف نــــــــبذ م

 ؤمترْ ــــــــــــمع هللا يف الـفــــــــــرد وامل*  مع هللا يف بيـــــــــــــــعكم والشراء

 مع هللا يف كره من قد فــجرْ *  ـــــتقىمع هللا يف حبِّ أهل الـــ

 دا واستـرتْ ـمـا بـمع هللا فــــــــــــــــي*  دل يف حكمكـممع هللا &لعــــ

 ل العربْ ــــــمع هللا يف نصر أه*  ون كل ضعيفــــمع هللا يف ع

 ــــــــتقرْ ـــمع هللا حقـا إىل املســـ*  فـلواـــــــــــــــــــمع هللا دومـا وال تغــــــــ

 ضا والقدرْ مع هللا رهــــــــن الق*  ـق نوامـــــــــــــــــــــــــــــيسـهــــمع هللا  وف

 ـن وزرْ ـــفما من مالذ وال مــــــ*  وقاـــمع هللا طـــــــــوعا مع هللا س

 ني العربــــــــــــويف قصـــــص األول*  فال ترجعوا عن سلوك اهلدى

  دهرــــــــــا الـــــــوحنيا وحنـــــــــيا وحني*  ه مث نفـــــــــــــــــــىن ونبقىـــــــلنحيا ب
تندرج األبيات السابقة يف الزهد(ت واملواعظ واإلرشادات، وقد أمجل 
الشاعر للمتلقي موعظته وإرشاده يف البيت األول، ¸د( املسلمني أن يكونوا 
مع خالقهم يف كل شيء ويتذكروه دائما قبل القيام Äي شيء يف حتركاÏم 

دعوهم إليه يف ومعامالÏم وتصرفاÏم كلها، مث شرع يفصل هلم القول فيما ي
بقية األبيات، وهو أن يكونوا مع هللا وخيشوه عند نزول النعمة أو املصيبة 

  .، وعند وقوع اخلري أو الشر، فال يتجاوزوا حدود ما أنزل هللا)النقمة(
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  :شعر الدعاء والتضرّع -د
الدعاء إىل هللا سبحانه وتعاىل -بشكل ظاهر- يلور اإل شعر تضّمن

 يف املناجاة والرªء واملدح قصائده أغلب خيتتمكان فوالتضرّع إليه، 
 بعض إىل &إلضافة هذا. أحيا¸ يفتتحها &لدعاء هأن كما &لدعاء،
أو يكون غرضها  كبريا حيزا منها الدعاء ¯خذ اليت وأراجيزه قصائده
   ٣٥:أرجوزته املشهورة من مشطور املديد ذلكمن و . الدعاء

  ا(ــــــــب العــطـــــــواه  ــرا(ــــــــــــــــبـــــــق الــــلاخ
  يــــفاستجب دعائ  ائبـــــع املصـــــــــــداف

  ت ذو الكمالــــنأ  اللــــــــــأنت ذو اجل
  والــــــــت ذو النـــــــأن  ضائلـأنت ذو الف

  الميـــــــــمع كــــــــــتس  راينــــــــــــــــــنت من تأ
  يــــــــــــــــــــسانـــــــــــــــــال تنـــ  ثــــم ـلم مكاينــتعــ
  وبـــــــــــــفر الذنـــــــــــــــاغ  بَ ر العيو ـــــــــــــــــاست

  ــهيــــــــك ( إلـــــــــــــــــمن  التؤاخذين فضال
  سريـــــــــــرب الكــــــــــــــــاج  قريـــــــــــــــــــــــــارحم الف

  داعيـــجيب الـــ( م  أطلق األسري لطفا
  المـــــــــــل الســـــــــــــــأله  المــــــــــــأوصل الس
  ــــالمـــاــــــــة وســـــــــــــــــحتي  المـــــــــــــــــــبدار الس
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 :معايشة معا~ة ا�تمع وآالمه -٤

على  به جثمتو نيجري( صدمة عنيفة، لاحتالل اإلنكليز  سّبب
كونوا   املسلمني يف نيجري( ومرد ذلك أن. صدور املسلمني كارثة رهيبة

Äنفسهم صيتا قو(، ومسعة عالية، وعاشوا على ذري شرف من األجماد 
  ٣٦.طاين الغاشم يف بالدهميواملآثر اخلالدة قبل حلول االستعمار الرب 

) أي نيجري((أعزة أهل البالد جعل ) أي االستعمار( وبعد حلوله 
فأصبحوا عناصر متناحرة ال يكاد بعضهم  ،أذلة، وشتت مشل املسلمني

إحالل الكنائس حمّل  ريتفامهون مع بعض، وPذا حاولت عصابة االستعما
ي موضع الشريعة وضعاملساجد، والقساوسة مكان الفقهاء، والقانون ال

والداهية الكربى أن مظاهر احلياة . اإلسالمية، واإلجنليزية موطن العربية
Pا االستعمار مل تكن حقا إال روافد غربية مستوردة  ىاحلضارية اليت أت

وقد ¸هض علماء البالد هذه األوبئة،  .لتدمري األرض، والشعب، والرتاث
وما اقتضته  ،حسب املستو(ت واألقدار ،وحاربوا األوضاع احلزينة املتدهورة

م من قاوموا الطغيان، ومحلوا السالح، ولقوا فمنه ؛الظروف واملواقف
هم ضجر  ، معومنهم من مالوا إىل الصمت ومل يتكلموا ٣٧.حتفهم شهداء

  ٣٨:نتهجهايلسياسة اخلبيثة اليت ل اهتهموكر  من املستعمر
وأقوى عارضة لتهيـــيج  اجلأ آخرون إىل فن القول &عتباره أخلد أثر و 

، وفعال انطلق األد&ء لتسجيل املشاعر وإªرة عواطف الشعب املنكوب
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ألمراضهم  ءتشفااستنفيسا لكرPم و  ؛هذه احلقيقة يف صورها األليمة
هل "النفسية، وعلى هذه الشاكلة نلقي اإللوري يف قصيدته الالمية 

 -صور ما عايشه هو وما عا¸ه اBتمع اإلسالمي النيجرييي" أجربوك؟
ثقافة العربية والدراسات بؤس حياة حاملي ال من -فرتة االستعمار إ&ن

من ضيق العيش ومذلته، وكراهية النصارى  هاإلسالمية، وما يعانون
يقول الشاعر مناجيا ربه شاكيا إليه مهومه . الكراهية  أشدّ واليهود هلم 

  ٣٩:)من البسيط(أقصى مداه وقد بلغ به السخط  ،ومهوم اآلخرين مثله
  رجـــــــوُت فضــــــــــــلك أصالً مث مل أزلِ   ( رب قد ضقت ذرعا &هلموم وقد
  ما كان يل من حياة البؤس والعطِل    أرجوك واحلال ال خيفى عليك على
  أنزلت فيــــــــــــــــــــها كتاب الذكر واملثِل   لقد تعلمــــــــــــــــُت علم الديـــــــن يف لغة

  إىل أواسطها والنفـــــــــــــــــــــــس يف شغــِل   ــــــتهافيها حياتـــــــي من بدايــــصرّفُت 
  ِل ــــــظلت معـيشـتُنا ضنًكا على الفش  لكن على غري جدوى يف احلياة وقد

  ِل ـــــدين واخلطـــــكأÉم يف ضـــــــــــــالل ال  الم ( صمدـــــكّدرَت عيش بين اإلس
  ¸لوا حظــــــــوظ حياٍة قســـــــــــــمَة األزِل   ــــقدـــــــوهاك قوم النصارى واليهـود لــ

  ـــم الرســـِل ــونقل كــــــّل حديـــــث اخلاتـــ  فما لنا غـــــــــــــــــــــــــــري قرآٍن وحكمـــــــــــــته
  ىت مــــن العمل؟ـــــــــحومْنــــــــــــِعنا حــظّنا   هل أجربوك على توفري حظّـــــــــــــــــــهمُ 

كاشف اهلموم والغموم   ،عز وجلوأخريا استغاث الشاعر ربّه 
راجيا منه الفرج متوسال ببعض Äمسائه وصفاته،  ،والكروب واألحزان
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وعلى . وكشف غمومه ومهوم اآلخرين مثله من األمة اإلسالمية واليسر
  ٤٠:هذه الشاكلة نرى قوله
  امل اجلملِ ــــا خفى ( عــــــ( من يرى م*  قاطــــــبةً  مانــــ( خالق اخللق ( رحـ

  ذي قد شيب &لوجِل ــعلى الرجاء ال*  إين قصدتك &لنجوى اليت ُكتبت
  لِ ـــــفارحم ُعبَـْيدك ذا النجوى وذا الزل*  دعوا أستجب لكمُ ا إن كنت من قال

  ِل ــيف ُزح أعلى مكا¸ت من أعليت*  سـتواه إىلـــــع مأصلح له احلال وارف
ر له العيــــش واألرزاق مسـ   ( خالق اخللق أدرك صاحب األمــلِ *  ـــــرعةـيسِّ

   :الوفاء لقخب اّتصافه -٥
اليت  "سفري أهل الدين"قصيدته  يف شعره، من ذلك عنه عرب وقد

رب العريب عمر Pاء الدين األمري غأنشدها لصديقه وحبيبه السفري للم
ومكافئة ملا أسدى املمدوح إىل الشاعر  ،&جلميلشكرا ومدحا واعرتافا 

  ٤١:)من البسيط(، قائال من املعروف
  ِب ــــــسهاء الدين والنــر بـعمر األميــ  من يل بشكر السفري الشاعر احلليب
  تـهم دوًما على كـــثِب يســــــــــعى لراحــ  هو السفري ألهل الدين ينــــــــــــــــصرهم

  إىل الر&ط وفاس الـمــــغــــرب العربــِــــي   ـــــناــــــدري بـمقـدمـــــــــــــــــيـ دٌ لواله ال أح
  أهل الكــرامة واإلحــســـــــــان واألدبِ   اَر الــمؤمنـــــــــني بـهـــــــــــــاـــــــــبــه عرفنا خي

  وزال ما بـــَي مــــن هـــــٍمّ ومــــــــــــن تعِب   ـــــــــمُ وين بلطــــــفهـــــــــــقابلتُـــــــــــــــهْم فأحاط
  ما كان يسعى لنجح  الغــري فـي األرب  ـلىـزاه ربــــــــَي خيــرًا &لـــــــــوفاق عــــــــــــج
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  الذاـتي ولو ظلَّ يف أقصى ُدجى الكرب   صدهــــــــإذ مل يكْن ساعيا يف جنح مق
  ه حيث ساءت ثــــــــــــم مل تِطبـــــودين  تهـــــــــــــــال أمـــــــــكلُّــــــــــــــــــــــها يف حكروبه  

  ال ريــَـبـــــــصافـي بــــــــــإال إليــــمانك ال  هل صرت ( عمر الفاروق مضطهدا
  رار والنُجِب ـــــــــــــــوالصاحلـــــــــــني من األب  لك اقتـــــــــــــــــداٌء برسل هللا قاطبــــــــــــــــــةً 
  للمحـــــســـــــــــــــــــنني فأمــــــر هللا &لسببِ   &ô ال تيأسْن من رمحـــــــــــــــــٍة قربــــــتْ 
  ــجِب ك ¯تــي منه كالعــــر ربِّــــــــــــــبـــنص  آ(ت وعٍد من القــــــرآن قــــد وردتْ 

أن الشاعر مسرور ومادح  - من خالل هذه األبيات –يتــــبني للقارئ 
أخالقه النبيلة، يشكر سعيه ويعرتف مبا قدم إليه من  علىصديقه السفري 

إحسان وإكرام واهتمام ومساعدة عندما زاره يف املغرب العريب، فشكره ومدحه 
وقد أعجب الشاعر . ودعا له حبسن اجلزاء والنصر والرمحة من هللا عز وجل

  .التجربةنه حينما مّر Pذه اصنيع صديقه هذا فتحرّكت عاطفته و¬ثر وجد
أموالي ذا "يف قصيدة له بعنوان  ألمري إلورن مدائحه يف وفاؤه لوحوي
ه وأحبائه وأساتذته الذين دّرسوه ودرّبوه ملعارف مرثياتهكما يلوح يف ". القرنني
: وزير بدا، والشيخ آدم مناج الكنوي، فقد رªهم اإللوري بقصائده: أمثال

  ٤٢.هلم ؛ وفاءً "بُلــــينا"، و"مهـــومي"، و"( عني ال تبك"
  .اخلامتة

تبّني للقارئ من خالل هذا البحث تلك البواعث اليت أªرت انفعاالت 
األديب الشاعر آدم عبد هللا اإللوري إىل خلق جتاربه الذاتية وغريها يف 

 :أّمهها ما يلي توّصل البحث إىل نتائج. صياغة شعرية واضحة
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: الشعر، أمهّهاآدم عبد الإللوري إىل قول  الشاعر تدفع بواعث هناك - 
  .حّبه الوطن ووالؤه له، حبه ملركزه، معايشته معا¸ة اBتمع وآالمه

 شخصيته، كاحلسّ  يف أساسًيا عنصًرا البواعث يشّكل هذه بعض -
  .الديين، وصفة الوفاء

الشريف جليÙا  النبوي واحلديث الكرمي &لقرآن ¬ثر الشاعر يبدو -
  .شعره معاين خالل من

  :اهلوامش واملراجع
، من هنا نشأت وهكذا تعلمت حىت خترجت: آدم عبد هللا ،اإللوري -١

 .٥: مطبعة الثقافة اإلسالمية، أغيغي، الغوس، نيجري(، ص

، حتقيق املستدرك على الصحيحني: النيسابوري، دمحم عبد هللا احلاكم -٢
 .٨٦: ص. مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بريوت، دت

، األدب اإلسالمي يف ديوان اإللوري): د.أ(باقي شعيب، اك، عبد الغأ -٣
  .٤٥: م، ص٢٠٠٣، ٢مطبعة أليب مجبا، إلورن، ط

  .٤٨: اك، عبد الباقي شعيب، املرجع نفسه، صغأ -٤
رسالة  التجربة الشعرية عند أيب القاسم سعد هللا،: شربو، عبد الكرمي -٥

قسم اللغة العربية  مقدمة لنبل درجة املاجستري يف األدب العريب احلديث،
  . ٢٧: م، ص٢٠٠٦/٢٠٠٧وآداPا جبامعة احلاج اخلضر، &تنة، اجلزائر، 

، املرجع ربة الشعرية عند أيب القاسم سعد هللاجالت: شربو، عبد الكرمي -٦
  .٢٨: نفسه، ص



<Ý�a<‚ßÂ<íè†Ã�Ö]<íe†rjÖ]<oÂ]çeJJJ حسن حمدي/ سعید ود/ أ  
 

٢٩٧ 

 

مقوما�ا الفنية وطاقا�ا : لغة الشعر العريب احلديث: ، السعيديالورق -٧
  .٣٤: ص. ١٩٨٤، ٣دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، طا اعية،داإلب

  .٣٨: ، السعيد، املرجع نفسه، صيالورق -٨
  .٣٩: ، السعيد، املرجع نفسه، صيالورق -٩

. بنت زامل- وهي أمه- هو أرطاة بن زفر بن عبد هللا املري، ابن سهية - ١٠
أدرك اعر من فرسان اجلاهلية، عاش قريبا من نصف عمره يف اإلسالم، و ش

: انظر. هـ٦٥، وأنشده من شعره، مات سنة ١٣٠امللك وعمره  خالفة عبد
، ١٢، دار العلم للماليني، بريوت، طاألعالم: الزركلي، خري الدين

  .٢٨٨: ، ص١ج. م١٩٩٧
، ٢يث، طددار احل: الشعر والشعراءاكر، شابن قتيبة، حتقيق أمحد دمحم  - ١١

  .٥٧: ، ص١ج. هـ١٤١٨
مكتبة   ،التجربة بني أمحد شوقي وأمحد الغزاوي: مهل الرحيلي، ماهر بن - ١٢

  .٤٢: هـ، ص١٤٢٧كنوز املعرفة، املدينة املنورة، 
  .٤٤: املرجع نفسه، ص: الرحيلي، ماهر بن مهل - ١٣
هو عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من أئمة األدب ومن املصنفني  - ١٤

. هـ ٢٧٦تويف ببعداد سنة . ويل قضاء الدينور مدة فنسب إليها. املكثرين
عيون األخبار، والشعر و أدب الكاتب، واملعارف، واملعاين، : من كتبه

 الم،األع: الزركلي، خري الدين: انظر. والشعراء، و¬ويل مشكل القرآن
  .١٢٧: ، ص١مرجع سابق، ج

 .٥٤: ابن قتيبة، مرجع سابق، ص - ١٥
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 .٤٧: الرحيلي، ماهر بن مهل، مرجع سابق، ص - ١٦

 .٤٨: املرجع نفسه، ص - ١٧

  .٦٨: ، السعيد، مرجع سابق، صيالورق - ١٨
  .٧٠:املرجع نفسه، ص - ١٩
  .٥٩:عيب، مرجع سابق، صشأغاك عبد الباقي  - ٢٠
، مطبعة مركز العلوم العربية ديوان العالمة اإللوري: عبد هللا، ثو&ن آدم - ٢١

 – ١٤٣٣، هـ٢واإلسالمية، أوتوبو، أغيغي، الغوس، نيجري(، ط
  .٤٧:م، ص٢٠١٢

اإلسالم والتقاليد اجلاهلية يف : "وهذا من أسباب ¬ليف كتابه املسمى - ٢٢
ومعاتبة أهلها، وذكر ، ففيه ذكر هذه العادات السيئة &لتفصيل، "نيجري(

اإلسالم والتقاليد اجلاهلية : راجع اإللوري، آدم عبد هللا. موقف الشرع منها
  .م١٩٩١، ٢يف نيجري(، مطبعة املدين مبصر، ط

  .١٨:، مرجع سابق، صديوان العالمة اإللوري: عبد هللا، ثو&ن أدم - ٢٣
  .١٩ – ١٨:املرجع نفسه، ص - ٢٤
  .٨٩:جع سابق، صأغاك، عبد الباقي شعيب، مر  - ٢٥
  . ٢٣:، مرجع سابق، صديوان العالمة اإللوري: عبد هللا، ثو&ن آدم - ٢٦
  .٥٤:املرجع نفسه، ص - ٢٧
  .٣٣:املرجع نفسه، ص - ٢٨
  .١٠٩:أغاك، عبد الباقي شعيب، مرجع سابق، ص - ٢٩
  . ٢٦:، مرجع سابق، صوان العالمة اإللورييد: عبد هللا، ثو&ن آدم - ٣٠
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  .٤٤:صاملرجع نفسه،  - ٣١
  .٥٦:املرجع نفسه، ص - ٣٢
  .٥٧:املرجع نفسه، ص - ٣٣
  .٢٥:املرجع نفسه، ص - ٣٤
  .٥٤ – ٥٣:املرجع نفسه، ص - ٣٥
  .٢٠٩:أغاك، عبد الباقي شعيب، مرجع سابق، ص - ٣٦
منهم اخلليفة الطاهر األول، والشيخ عيسى يف صكتو، وآدم كرا وبنوه من  - ٣٧

قي شعيب، املرجع السابق، أغاك، عبد البا: قوات إمارة إلورن، انظر
  .٢١٦:ص

  .٢١٦:أغاك، عبد الباقي شعيب، مرجع سابق، ص - ٣٨
  .٢١٨:أغاك، عبد الباقي شعيب، املرجع نفسه، ص - ٣٩
  .٣٢:، مرجع سابق، صديوان العالمة اإللوري: عبد هللا، ثو&ن آدم - ٤٠
  .٣٢:املرجع نفسه، ص - ٤١
 .٤٤ – ٤٣، ٤٢ – ٤٠، و٣٤ – ٣٣، و١٩:املرجع نفسه، ص - ٤٢
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  إعداد
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  القسم العريب جامعة إبراهيم بدماصي &بنغدا، ليب،
  نيجري( -  والية نيجر

umartijjani40@gmail.com   

  :مقدمة
يُعّد الطباق زخرفة بديعية معنوية، يؤدي دورا كبريا يف كشف 
النصوص العربية وتوضيحها، إىل جانب ¬كيدها  وحتسينها، شعرا ونثرا،  
كما يدور يف تداعي املعاين عن طريق التشابه بني األشياء، أو عن طريق 
التضاد، حيث أن الضد يظهر حسنه الضد كما يقولون، وال سيما يف 

نبوية، اليت هي أقوى النصوص العربية بالغة وفصاحة بعد النصوص ال
القرآن، وقد ¬مل الكاتب أن ظاهرة الطباق يكثر ورودها يف األحاديث 
النبوية، سوى أنه من امللحوظ أن كثريا من القارئني لتلك األحاديث، ال 
يهمهم الوقوف عليه &لتدبر على موقفه يف النصوص، والكشف عن 

لبالغية، وما له من قوة التأثري يف توضيح املعاين حقائقه وأسراره ا
املقصودة، فبموجب هذا، أصبح اهلدف من هذه املقالة تناول ظاهرة 
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الطباق &لدراسة البالغية يف األحاديث النبوية، ومت اختيار كتاب سنن 
الرتمذي منوذجا خيتار منه ما أمكن من األحاديث اليت وردت فيها صور 

ما كمن فيها من األسرار واللطائف البالغية، مركزا من الطباق، إلبراز 
تلك الدراسة على الطباق اإلجيايب والطباق السليب الواقع بني االمسني أو 

  .بني الفعلني أوبني اسم وفعل، لتبيني قيمه اجلمالية، ومغازيه الرفيعة
  ":الطباق" لكلمة عىن اللغويامل

: قال تعاىلكما "املشقة" ترجع كلمة الطباق إىل الطبق، وتعين يف اللغة
أي أهواًال وشدائد من مشقة إىل مشقة، وهي  ١﴾لرتكنب طبقا عن طبق﴿

طبقات يف شدة من العذاب، بعضها أشد من بعض، وذلك أن اجلمع بني 
رًا، فناسب الكالَم الذي مجع فيه  الشيء وضده يف الواقع يكون شاقَّا ومتعذِّ

  .بني الضَّّدين
الذي يستعمل " الطبق"أن أصل الطباق  من وقد أشار ابن منظور إىل 

و يطلق "أطباق"من كل شيء ليكون ما فيه مستوراً، ومجعه " الغطاء"مبعىن 
طابق يطابق مطابقًة وطباقاً، إذا تطابق : على املوافقة والتسوية، يقال

  .٢الشيئان وتساو(
طابقت بني الشيئني إذا : "ويشري احلريب إىل قول أمحد الفراهيدي

: و إىل قول األصمعي ٣.بينهما على حذو واحد، وألصقتهماأمجعت 
إن مطابقة يف الشعر أصلها من وضع الرِجل يف موضع اليد عند مشي "

  : واستشهد ببيت شعر ،"ذوات األربع
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  ٤طباق الكالب يطأن اهلراسا** وخيل يطابقن &لدارعني 
ذكر الشيء "حيث عرّفه Äنه " جماورة األضداد"أما الثعليب فيقصد به 

. ٥﴾الميوت فيها وال حيىي﴿: ، كقوله تعاىل"مع ما ينعدم الوجود
ومن ذلك أيضا قول ". ال حيي"و " ال ميوت"والطباق يف اآلية بني 

والطباق "أتيناك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا ضيق الضمان: "األصمعي
حتت " الطباق"ويضع ابن قتيبة  .٦"الضيق"و " السعة" بني الكلمتني

مندرًجا حديثه يف علم اللغة عن األضداد عندما يعرَّفه " املقلوب"&ب 
سلم، : يوصف الشيء بضد صفته للتطري والتفاؤل يف قوهلم للديغ: "Äنه

  .٧من السقم، وتفاؤالً &لسالمة" تطريا"
  :املعىن االصطالحي للطباق

أو  ،طالح يطلق على اجلمع بني الشيء وضدهالطباق يف االص
وحتسبهم أيقاظاً ﴿: وذلك حنو قوله تعاىل٨اجلمع بني املعنيني املتقابلني 

حيث أÉما يتقابالن " رقود"و" أيقاظاً : "فالطباق وقع بني ٩﴾وهو رقود
  .يف املعىنعلى وجه التضاد 

 )يواالصطالح اللغوي(ما سبق من معنيني للطباق لتأمل يف و&
ألن الذي جيمع بني الضدين يف النثر  ،يظهر أن التناسب بينهما واضح

 لتضاد،إمنا أراد أن يوفق بني معَنيني متقابلني على وجه ا ،أو الشعر
وجيعلهما على حذو واحد، ويلصقهما ليك̧و متساويني يف املقدار، من 



íèçfßÖ]<oè�^uù]<»<Ñ^fŞÖ]<ì†â^¾JJJ تجاني عمر/ د  
 

٣٠٣ 

 

از وفيه إجيتعبري مرتبط بتفكري اإلنسان  نقصان؛  والطباق غري ز(دة وال
وخاصة عند  لبيان املواقف العظيمة، وتوضيح وجوه التضاد ومستو(Ïا،

وما يستوي األعمى والبصري وال ﴿: ما يُقرأ قوله تعاىل من سورة فاطر
وما يستوي األحياء وال  ،الظل وال احلرورال  الظلمات وال النور و

إن اآل(ت تشهد موقفا عظيما، ملخصا بني الكفر . ١٠﴾ألمواتا
وذلك أنه ال يستوي  ،وبني اهلدى والضالل) كاخلري والشر(ان واإلمي

وكلها  ،والظلمة والنور والظل واحلرور واحلياة واملوت ،األعمى والبصري
والظلمة  ،والعمى ،إذ أن طبيعة كل من الكفر. خمتلفة من حيث طبيعتها

 ،والظل ،والنور ،والبصري ،واملوت خيتلف عما يقابله من اإلميان ،واحلرور
" الكفر"ذلك أن مثاال واحدا يكفي أن يتضح املراد  به بني  ،واحلياة

ألن اإلميان نور يقذفه هللا تعاىل يف القلب ويُعّم مجيع جوارح " اإلميان"و
العبد املؤمن يكشف به حقائق األمور من األحداث والقيم األخالقية 

حىت يكون مرتبطا Pذا النور اإلمياين يف مجيع تصرفاته على أنه  ،وغريها
وال خيتلط عليه األمر  ،يتعامل &حلقائق على هدي وبصرية ،نور من ربه

وعمى عن رؤية الدالئل املرشدة إىل  ،فشال بينما الكفر عمي يف القلب
 ،وعمى عن رؤية الدالئل املرشدة إىل احلق ،وعمى يف القلب ،احلق

اليت ترتبط &لقيم األخالقية بني األفراد  ،ن رؤية حقيقة الوجودوعمى ع
  .يف األحداث واحلياة االجتماعية
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :دراسة الطباق يف سنن الرتمذي
إن الطباق ظاهرة بديعية من احملسنات املعنوية، اليت Ïدف إىل حتقيق 
مغزي معّني يف التعبري &لنصوص، ألن اجلمع بني الضدين يف قالب واحد 

الكالم نوعا خاصا من اجلمال، ويزيده Pاًء ورونقا، حيث إن احلسن  يُكسي
دِّ؛ كما قيل، ومل يكن الطباق مقتصرا على الزخرفة اللفظية  يظهر حسنه &لضِّ
والزينة الشكلية فقط، بل تعدْت غا(ته إىل معان سامية ولطيفة ملغزي دقيق 

ومتعذر، إذ  وراء اجلمع بني الشيء وضده يف إطار واحد، ألن ذلك شاق
لوال ذلك لكان اجلمع ضر& من التالعب &لكلمات، وعبثا من غري 

،وقد جاءت يف سنن الرتمذي صور وأقسام من الطباق ما بني ١١فائدة
اإلجياب والسلب، تتمثل بني االمسني أو بني الفعلني أو بني االسم والفعل، 

، وخاصة يف كتاب ولكل من ذلك سرُّه وحكمته؛ يف أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
  )".سنن الرتمذي(اجلامع الصحيح لإلمام الرتمذي 

  :جيايب بني االمسنياإلالطباق 
األحاديث اليت تتمثل فيها صور من الظواهر  و فيما يلي مناذج من

  :كاآليتوهي    اإلجيابية يف الكتاب املذكور سابقا، الطباقية
( ابن آدم إنك إن تبذل ((: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -٢٤٤٦ - ١

وابدأ مبن  ،وال يالم على كفاف ،وإن متسكه شر لك ،الفضل خري لك
  .١٢))واليد العليا خري من اليد السفلى ،تعول
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اليد "وبني االمسني اآلخرين " شر"و" خري"وقع الطباق بني االمسني مها 
اليد "وعليهما مدار التطبيق والتحليل، حيث أن " اليد السفلى"و " العليا
يف اللفظ، وتضادها يف املعىن؛ ومثل هذا " اليد السفلى"تقابل " العليا

األسلوب من الطباق يسمى &لطباق اإلجياب، وهو ما كان املعنيان 
املضادين مثبتني معا، ومثل هذا الطباق الواقع بني االمسني، مفيد للثبوت 

لذا ال والدوام،  إذ أن اجلمل االمسية تدل Äصل وضعها على ذاك، و 
  .يستفاد من هذا التضاد سوى ثبوت األفضلية لليد العليا على السفلى

كشف صورة شيء مرتفع ميد &لنافع ق تتجلى يف  بالغة هذا الطباو 
مع صورة اليد  ،إىل شيء منخفض؛ يف صورة اليد العليا اليت تُعِطي

وذلك من &ب اسناد  ،مع اسناد العمل إىل اليد ،السفلى اليت تُعَطى
" السفلى"وبكلمة  ،عن العطاء" العليا"متكىنَّ بكلمة  ،الفعل إىل سببه

ولذلك جاءت كلمة  ،ليدل ذلك على التفضيل بينهما  ،عن األخذ
إال  ،ليتبني أن كال اليدين اشرتكتا يف صفة اخلريية) اسم تفضيل" (خري"

وبعبارة أدق . دىنمبستواها األعلى؛ والسفلى مبستواها األ" العليا"أن 
  .حيث إن السماء تكون سببا لألرزاق ،صور ما بني السماء واألرض
  :ومن ذلك ما ورد يف اآليت

: إن هللا تعاىل قال: ((عن ابن عمر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال -٢٥١٦ - ٢
 ،لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوPم أمرُّ من الصرب
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

فتنة تدع احلليم منهم حريا¸ فىب يغرتون أو ألتيحنهم  ،فىب حلفت
  .١٣))جيرتئون

" أحلى"مها  ،ن يف املعىنوقد مجع يف احلديث االمسان املتضادا
تثبيتا هلذه  ،حيث ُتطابق الكلمة األوىل الثانية طباق اإلجياب" أمر"و

رب ولسانه أحلى من العسل  ،الصفة املناطة إىل من كان قلبه أمرَّ من الصِّ
وصفت  ،مليزة بني الصفاء والُكدرة من الذين استقام لساÉملتظهري ا

وليست كالذين اختلطوا عمًال صاحلًا وآخر سيئا  ،قلوPم يف آن واحد
  .ونفوسهم أشد عداوة وبُغضا. مظهرين للناس صفاء القلب بلساÉم

ويتبني أن أقوى أسباب الوصول إىل هذه املعاين كلها هو الطباق 
 –ومضموÉا  –اإلجيايب الذي وقع بني االمسني مصّوِرا مظاهر األخالق 

ولذا  ،حبيث يكون الطباق بني االمسني داعيا املعىن إىل الثبوت والدوام
واجلمل بعد  ،نكرة" ُخُلقا"صفة لكلمة " ألسنتهم أحلى"جاءت اجلملة 

مث إن الطباق  ،والصفة ªبتة ملوصوفها ال تنفك عنه ،نكرات صفاتال
ليدل بذلك على ثبوت صفة كل من طريف  –ال سلبيا  –جاء إجيابيا 

إذ املعىن لو كان سلبيا على أحد شقي الطباق ملا  ،الطباق على حاله
 ،استقام املراد من احلديث ؛ ومن أجل ذلك يسعد اإلنسان أو يشقى

من خالل أسلوب  األلسن وال تُعرف بوطن األنفس إالإذ تعرف مظاهر 
  .الطباق اخلاص به



íèçfßÖ]<oè�^uù]<»<Ñ^fŞÖ]<ì†â^¾JJJ تجاني عمر/ د  
 

٣٠٧ 

 

وتظهر بالغة الطباق يف هذا احلديث يف تداعي املعاين عند التعبري 
حيث أن الضد  ،به عن طريق التشابه بني األشياء أو عن طريق التضاد

بني  ،أكثر حضورا يف البال من التشبيه وأوضح داللة على املعىن املراد
والتصوير  ،حيث أن األثر البالغي يف هذا التضاد" أمر"و" أحلى"

 ،ألن ذلك حيرك العاطفة ،التناقضى بني املعنيني ال يزال ¬ثريه ببقائهما
" أحلى"كما يستفز الشعور مبجرد إدراك التضاد بني   ،ويوقظ اإلحساس

 ،بال مطمئنااملتميز &للذة واملتعة النفسية اليت جتعلها يف األخري مر�ح ال
وخاصة الذين مل  ،الذي كان طعمه مرّا ومكروها للناس" أمُّ "وبني 

ألن  ،يتعّودوا &لطعم املّر املشعر Pزة الشعور املتوترة يف النفس واجلسم
الطعم غري لذيذ وغريه مستساغ، كما يصور األخالق والسجا( يف 

وهي (ة واليت &طنها حقد وضغين) وهي اللسان(صورة رائعة وجذابة، 
الذي ظاهره ُحلٌو ولذيذ يف آن ) كاحلالوة(يف صورة شيء ) القلوب
رب  ،واحد ذلك ). وهي شجرة ذات ُمرّ (ولكن &طنها أشد مرارة من الصِّ

 ،إىل اللسان ليس حقيقيا وإمنا هو إسناد جمازي" أحلى"أن إسناد 
إىل قلوPم ليس حقيقيا وإمنا هو إسناد جمازي " أمرّ "وكذلك إسناد 

  .ولعل ذلك لئال يُغتَـّر بلسان مثل هؤالء الناس من خلق هللا ،اأيض
صوت رخو ومهموس " أحلى"يف كلمة " احلاء"وامللحوظ أن صوت 

ومرقق أيضا، واألو�ر الصوتية ال Ïتز معه كالعني والراء، مث كانت احلاء مع 
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لة،  الالم الرقيق؛ وداللة الرقة على السهولة مع طبيعة الناس للميل إىل السهو 
كان مناسبا جلذب إنتباه الناس إىل ما زيَّنوه بلساÉم، كالعسل يف اللسان 

هو " أمر"حالوة، ولكنه كالِصرب يف القلب مرارة، ألن صوت الراء يف كلمة 
صوت تكراريٌّ جمهور، &إلضافة إىل حدوث ذبذبة يف األو�ر الصوتية عند 

يه؛ يُفهم من هذا أن النطق Pا، وإحداث اإلهتزازات السريعة املتكررة ف
قلوPم أشد مرارة مع تكرار هذه املرارة يف استفزاز الشعور الداخلي 
واخلارجي لشرّه، ولذلك جاء اسم التفضيل مع املفّضل عليه،  ألن إخفاء 

وهلذا يكون قد راعى احلديُث معىن السياق . الشر أشد مرارة من إظهاره
  .ما، من حيث أصواÏ"أمر"و " أحلى"عند استخدام 

  :ويتمثل مثل هذا اللون يف احلديث اآليت
حفت اجلنة : ((عن أنس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال -٢٦٨٤ - ٣

  .١٤))&ملكاره وحفت النار &لشهوات
النعمة : "ومها ،يصور احلديث حالتني من حاالت يوم القيامة

تقابل   "اجلنة"ألن كلمة ) النار"اجلنة و(وذلك بني الكلمتني  ،"والعذاب
على نوع الطباق  ،"الشهوات"تقابل " املكاره"كما أن   ،"النار"كلمة 

ألن االمسية  ،فأفاد بذلك الثبوت والّدوام ،اإلجيايب الواقع بني االمسني
على أن )  اليت تفيد احلدوث واالستمرار(تفيد ذلك، خالفا للفعلية 

وكذلك  ،احلصول على الّنعم ليس Äمر هّني فتكون الراحة بعد التعب
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فيكون (الوقوع &لعذاب يكون برتويح النفس &لشهوات واملعاصي 
ويف ذكر املكاره داللة . فخزائن املنن يف قناطر احملن). التعب بعد الراحة

واضحة على وجوب جماهدة النفس، ومحلها على املشقات، بكل 
حيث أُطلق املكاره وأريد Pا  ،أنواعها، من أعمال الرب، أمرا وÉيا

فيه داللة على أن األسباب املؤدية إىل " الشهوات"وذكر . قاتاملش
النار، هي إتباع هوى النفس، ومحلها على ما تشتهيه النفس األّمارة 

  .وإطالقها يف املعاصي شهوة ،&لسوء
  :ومن الطباق اإلجيايب بني االمسني ما يف احلديث التايل

جاء  :مسعت أنس بن مالك يقول: ((عن َزْريبٍّ قال -١٩٨٤- ٤
عوا له فقال النيب صلى هللا  ،شيخ يريد النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأبطأ القوم عنه أن يوسِّ

  .١٥))"ليس مّنا من مل يرحم صغ̧ري ومل يُوّقر كب̧ري"عليه وسلم 
، وهو من الطباق اإلجيايب بني "الكبري" "الصغري"الشاهد الطباق بني 

املختلفني مع التضاد يف  االمسني، حيث أن احلديث طابق بني اللفظني
ومؤكدا مقصود  املعىن؛ وجاء الطباق مفيدا للثبوت والدوام لكل من طرفيه،

احلديث Äن معطيات الصغري، ليست من معطيات الكبري، فالكبري أشد 
  .الصغري أقرب إىل الشفقة والرمحةحاجة إىل التوقري واالحرتام، و 

ّخص صورة شيء قليل احلجم ضعيف وبالغة الطباق هنا أنه ملسو هيلع هللا ىلص ش
مثلما شّخص صورة  ،وذليل يف صورة ولد صغري حيتاج إىل من يرمحه
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 ،شيء كبري، ذي قوة وضخامة، يف صورة رجل كبري، حيتاج إىل من يوّقره
 ،ويف الكرب عزة واحرتاما ،ليدل بذلك على أن يف الصغر مذلة وهوا¸

  .حىت تتوطد العالقة بني الصغري والكبري، من حيث الشفقة والتوقري
  :الطباق اإلجيايب بني الفعلني

إن الطباق اإلجيايب بني الفعلني يتميز عن الطباق اإلجيايب بني 
¯يت دائما بصيغة  –الطباق بني الفعلني  –وذلك أن أسلوبه  ،االمسني

على التوكيد يف  دلوي ،الفعل؛ والفعل مفيد للحدوث واالستمرار
يف استعمال الطباق بني  –حيث تظهر  ،استمرار كل من الطرفني

األصوات واألنغام املثرية للمعاين بني الطرفني حىت يقتنع عقل  –الفعلني 
املخاطب Pذه املعاين، ذات أنغام يف ألفاظ من الطباق بني الفعلني 

  :ديث اآلتيةويرد شيء من هذا الضرب يف األحا ،املضادين يف املعىن
ومن كان يؤمن : ((عن أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال -٢٦١٧ - ٥

  .١٦))&ô واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت
تفيد  –مذكر أو مؤنثا مفردا أو مجعا  –اليت للعاقل " من"وكلمة 

منّكرة وهي " خريا"؛ وكلمة أخرى اليت وردت ١٧العموم &ألمر والنهي
) األمر(كما أن أسلوب . إلفادة مجيع أنواع اخلري قوال وفعالموضوعة 

يفيد التكليف واإللزام على حتصيل ) فليقل أو ليصمت(يف الفعلني 
ألن األسلوب صدر من األعلى  ،١٨شيء مل يكن حاصال وقت الطلب
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فيهما الفعلني مضارعني مقرونني بالم األمر للداللة على قوة  ،إىل األدىن
د واملستمر من غري انقطاع يف قول اخلري والصمت يف التوكيد املتجد

األجر على االمتثال (: غريه؛ ومن ّمث يُوجد أن يف االمتثال فائد�ن
  .)والسالمة من اخلطأ

أن الرسول صلى هي وبالغة الطباق بني الفعلني من هذا احلديث 
هللا عليه وسلم شكل صورة صوت من يتميز ألفاظه &حلسن واجلمال يف 

وصّور صورة أخرى من الصوت من تتميز يف  ،خريا" فليقل"ري بالتعب
  ".ليصمت"ألفاظه &لقبح والسوء يف التعبري ب

  :ومن هذا القبيل ما يف احلديث اآليت
عرض علّي ريب ليجعل يل : ((عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال -٢٣٤٧ - ٦

أو  ،ولكن أشبع يوما و أجوع يوما ،ال ( رب: قلت. بطحاء مكة ذهبا
فإذا  ،فإذا ُجعت تضرعت إليك وذكرتك ،ثالª أو حنو هذا: قال
  .١٩))ت شكرتك ومحدتكعبش

 ،"أشبع"و" أجوع"قع بني الفعلني املضارعني وأسلوب الطباق و 
والطباق بني هذين  ،حيث أن األول يقابل الثاين مع التضاد يف املعىن

إذ أن  ،بينهما الفعلني طباق إجيايب الحتاد املعنيني إجيا& مع التضاد
املوافقة واملخالفة واملضادة بني األشياء طبيعية يف اخللق؛ ولذلك لو حظ 

من املنفعة والضرر " أجوع"ومعىن " أشبع"مدى التخالف بني معىن 



  

  
 

٣١٢ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

حبيث أن املعاين فيهما ترتدد يف أنغام خفيفة مثرية للمتعة النفسية 
ما يف كلمة واجلسمية حىت يبدو فيها الفرح والسرور مع التمايل ك

مث املعاين اليت ترتدد أيضا يف أصوات Ïيِّج احلزن والقلق النفسي ". أشبع"
ليوفق ما بني " اجلوع"حىت تظهر املالمح على اجلسم وهذا يف كلمة 

السرور واحلزن ليتبعم اخللق الشكر والتضرع إىل هللا؛ ومن ذلك يُفهم أن 
فعلني يكسي األلفاظ تداعي املعاين يف التعبري Äسلوب الطباق بني ال

لتكون تلك املعاين مثرية  ،مع مجال املعاين يف  ثوب شّفاف ،رْونقا
للشعور واالنتباه؛ ذلك الذي جعل املعنيني املضادين يف احلديث أوقع 

ليرتاء مدى ما بينهما من  ،يف النفس داللة على املعىن الذي بينهما
حالة حتبها " الشبع"إذ أن  ،مث تظهر فائدة اجلمع بينهما ،الفرق الواضح

مر�حا بينما  ،ألنه جيعل &ل اإلنسان ،النفس البشرية ومتيل إليها
  .حالة ال ترغب فيها اإلنسانية وإمنا ترغب عنها وتفرُّ منها" اجلوع"

داللة واضحة " اجلوع"&لتقدمي على كلمة " الشبع"ويف تقدمي كلمة 
" الشبع"ئن قلبه Äن يف يطم" الشبع"على أن السامع فورما تلقى كلمة 

" اجلوع"فإذا بكلمة  ،حىت ال يكون اخلوف من أول األمر ،أمنا وأما¸
  .وذلك أخف من أن يسمع &جلوع أوال حىت ال ُختّوفه" الشبع"ضّد 

يف تصوير غرفة مفروشة، ومليئة Äنواع من  وتتقوى بالغة الطباق
آخر أصبحت وحيًنا  ،"أشبع يوما"البساط، وذلك يف التعبري بكلمة 
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أجوع "الغرفة خالية من كل هذه األنواع، وهذا مفهوم يف تعبريه بكلمة 
مع ربط ما بينهما ليعلم صاحب الغرفة أن يف الغىن الشكر " يوما

  .ويف الفقر الصرب والتضرع ،واحلمد
  :الطباق السليب بني االسم والفعل

 بني إن الطباق السليب بني االسم والفعل، له عالقة &لطباق السليب
الفعلني يف السلبية، وعلى ذلك خيتلف سياق املعىن حيث اليكون الطرف 

  :الثاين توكيدا للطرف األول يف املعىن، ويوجد ذلك يف احلديث اآليت
إن يف اجلنة : ((قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن علّي قال -٢٥٦٤ - ٧

حنن : مثلها يقلنBتمعا للحور العني يرفعن Äصوات مل يسمع اخلالئق 
وحنن الراضيات فال  ،وحنن الناعمات فال نبأس ،اخلالدات فال نبيد

  .٢٠))طوىب ملن كان لنا وكنا له ،نسخط
فال "والفعل " اخلالدات"ويف احلديث عدد من الطباق بني االسم 

طابق الرسول بني املعنيني طباق السلب حيث أن شق الثاين من " نبيد
وليس مضادا  ،جماز استعاري" بيدن"إال أن  ،الطباق منفيا

" نفد"ولكنه حل حمل " هلك" "نبيد"حقيقة ألن معىن  ،"اخلالدات"ب
ولكن  ،"فال نبيد"فصار " نبيد"مث أُحلق النفي ب ،املضاد &خلالدات

فال نبأس "وكلمة " الناعمات"معنييهما احلقيقني مضادان، بني كلمة 
املضادة " نقمة"مكان " بأسن"وهو من الطباق اBازي ألنه استعري كلمة 
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" فال نبأس،"و" الناعمات"فيكون الطباق بني املعنيني  ،مباشرة" &لنعمة"
" الر(ضيات"كما يوجد الطباق بني   ،الطباق السليب بني االسم والفعل

 ،مع التضاد يف املعىن ،الذي هو الفعل" فال نسخط"الذي هو االسم و
مضادا يف احلقيقة وليس  ،جماز &لالستعارة" نسخط"إال أن 

" اإل&ءة"استعري بدال من الكلمة " فال نسخط"ألن  ،"&لر(ضيات
وهذا النوع من . معنامها يف احلقيقة مضادان" للر(ضيات"املضادة 

  .وهو الطباق املعنوي ال الطباق اللفظي ،الطباق يسمى إيهام التضاد
ويض ويظهر أن الطباق السليب الواقع بني االسم والفعل ¯يت لرت 

مث تتضح صورة الطباق  ،العقل وتنشيطه ألنه ال يُفهم إال بعد جهد وكدّ 
وهذا النوع من الطباق، يؤكد الطرف الثاين  ،أخريا يف املعىن ال يف اللفظ

  .منه ثبوت صفة الطرف األول من حيث املعىن
وفيه تصوير نعمة من نعم اآلخرة الباقية؛ يف التعبري بكلمة 

من نعمة الدنيا اليت من طبيعتها الزوال؛ يف  وصورة أخرى" اخلالدات"
مقرونة &لنفي لتفيد استحالة زوال صفة اخللود " فال نبيد"التعبري بكلمة 

 -ولذلك ورد الشق الثاين من الطباق بصفة الفعل ،"احلور العني"من 
. املنفي ليؤكد ثبوت الطرف األول من حيث املعىن –املفيد للحدوث 

وستكون  ،مل يسمع مثلها قطّ  ،تميزة عن غريهامع أن هذه األصوات امل
  .ما دام أÉن يف قيد احلياة ،صفة خالدة معهن
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تكشف بالغتهما  ،"فال نبأس"و" الناعمات"وإضافة إىل ذلك إّن 
من غري أن تصيبهم  ،معىن اخللود بكل صفة من أوصاف اجلمال والنعمة

فضال أن يتحولن إىل نعمة  ،النقمة وال غريها من أنواع البؤس والشقاوة
أن الرضى عبارة  ،"فال نسخط"و" الراضيات"أخرى، أما يف الطباق بني 

وكان هذا مناسبا . عن السرور والفرح واطمئنان &ملكان ومبن يصاحبهن
ويؤكد ذلك  ،ألÉا منبع لكل من الفرح واحلبور ،&ملكان وهي اجلنة

اضيات &ô ر&Ù من أÉن ال يسخطن ر  ،الطرف الثاين من الطباق
  .راضيات مبن يصاحبهن على الزواج يف اجلنة ،وخالًقا
  :اخلامتة

تناول البحث ظاهرة الطباق &لدراسة البالغية يف أحاديث الرسول 
الواردة يف سنن الرتمذي، مقدما نبذة عن مفهومه وأقسامه عند البالغيني، 

صورا شىت من  وقد كان كتاب الرتمذي حاو لعديد من األحاديث اليت متثل
الطباق، ما بني اإلجياب والسلب، مما يقع على اإلمسني، أو بني الفعلني، أو 

من ما رصده من إن كان ما تناوله الكاتب جد قليل بني فعل واسم، و 
الكتاب، الذي بىن أساسه على اختيار النماذج من األحاديث ذات الطابع 

وتوصل إىل أن  .الطباقع خمتلفة من املختلف من األغراض واملعاين، وأنوا 
ظاهرة الطباق يف سنن الرتمذي تدور يف إجالء قيمة نصوصه اجلمالية، 

  .مع تقريرها وحتقيقها يف األذهانوإبراز خصائصها املعنوية وتوضيحها، 



  

  
 

٣١٦ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :واملراجع اهلوامش
  ١٩: سورة االنشقاق، اآلية -١
دار صادر ابن منظور، لسان العرب، اBلد العاشر، بدون �ريخ الطبع،  -٢

  .٢٠٩:بريوت، ص
البالغة التطبيقية، دراسة حتليلية لعلم ) الربوفيسور(، )د.أ(رمضان احلريب  -٣

  ٤٢: م، مكتبة اآلداب، القاهرة، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١البديع، ط
  املرجع نفسه والصفحة نفسها -٤
  ١٣: سورة األعلى، آية -٦
  ابن قتيبة -٧
  اهلامشي، أمحد، جواهر البالغة، -٨
  ١٨: ة الكهف، آيةسور  -٩

  .٢٢: سورة فاطر، آية - ١٠
  ١١٣: الدكتور بسيوين، علم البديع، ص - ١١
الرتمذي، أبو عيسى دمحم بن عيسى، اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي، اجلزء  - ١٢

  .٤:م، ص١٩٧٨- ه١٣٩٨الرابع، دار الفكر، طبع 
  .٣٠: املرجع نفسه، ص - ١٣
  ٢٧٩: املرجع نفسه، ص - ١٤
  .٢١٥:املرجع نفسه ص - ١٥
  ٧٠:املرجع نفسه، ص - ١٦
  .غالييين، جامع دروس اللغة العربية - ١٧



íèçfßÖ]<oè�^uù]<»<Ñ^fŞÖ]<ì†â^¾JJJ تجاني عمر/ د  
 

٣١٧ 

 

  علي اجلارم، وأمحد األمني، البالغة الواضحة، - ١٨
  ٣٥١:الرتمذي، املرجع السابق، ص - ١٩
  .٥٠: املرجع نفسه ص - ٢٠
  



  

  
 

٣١٨ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

êÖçÛÃÚ�|øŞ‘]>á^Ò�>�íé×Â^ËÖ]æ�íè�¤]æ�íé�÷]�°e
íéÖçÃË¹]æ�E]…�æ�ì^vßÖ]�…çã¶�ð]…û�íé×é× �í‰äèçfé‰D� �

  إعداد�
���"-�א������+�-F������� �

  نيجري( - اجلامعة املفتوحة الوطنية النيجريية، أبوجا
imamjab2014@gmail.com   

Abstract: 

The verb (to be) and its two components as either referred to as its 

Anticedent and Predicate or its Subject and Object: an analytic 

Study of general opinions of the Grammerians as against the 

opinion of Sibaweih. The researcher treated the aforementioned 

topic, pointing out the standing of general grammarians who 

opened that the two components are better refered to as 

Antecedent of the verb (to be) and its Predicate respectively, rather 

than the opinion of Sibaweih which refered to them as the Subject 

of the verb (to be) and its Object. He also pointed out a third party 

that refered to them as Semi-subject and Semi-object. Inorder to 

render a critical analysis of opinions of the three parties involved, 

the researcher had to beging with narration of historical 

relationship between Arabic Syntax and Fundamentals of 

Jurisprudence which resulted to large presence of jurisprudent 

terminologies in Arabic Syntax, with special focus on the word: 

Abrogation, which has direct bearing on the topic of discussion. 

The researcher asserted that the aim of application of jurisprudent 

research method on Syntax studies by the jurist grammarians was 

to ease learning, teaching and understanding of Arabic Syntax, and 

thereby paving way for fluent Arabic speaking. Unfortunately, this 

attempt led to inundation of jurisprudent ideas on fundamentals of 

Syntax, and consiquentely resulted to philosophical arguments in 

the course. Finally, the researcher mentioned and analysed the 

ideas of the parties and reached a conclusion, with concrete 
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proves, that the two components of the verb (to be) are better 

refered to as it's subject and object according to sibaweih, together 

with other findings that are recorded at  the end of the article. The 

researcher applied deductive method and analysis in his work 

which gave it a systematic coloration, scientific results and a 

logical presentation and conclusion. 

  :املقدمة
ومعموليها من املسائل النحوية العويصة الىت شغل Pا ) كان(إن مسألة 

) كان(اسم حىت اتفق مجهورهم على تسميتهما  همدثو حمالنحاة قدماؤهم و 
وقد بدأت املشلكة من تسمية سيبويه ملرفوعها بفاعلها ومنصوPا . وخربها

مبفعوهلا، وأنه ال جيوز فيها االقتصار على الفاعل بل البدَّ من مفعوهلا نصًبا 
قتصار على املفعول األول ألن حالك يف كما مل ُجيز ىف ظَنَـْنُت اال"

والسبب ىف . )١("ج إليه مثهحتيا حتياج إىل اآلخر ههنا كحالك ىف االاال
) َضَربَ ( ذلك أن اسم الفاعل واملفعول فيها لشىء واحد وأÉا فعل مثل

ومل ينكر مجهرة . أيضا) َضَربَ (جيوز فيها التقدمي والتأخري كما جيوز ىف 
هى الىت نصبت منصوPا، لكنَّ االختالف ىف سبب ) كان(النحاة أن 

ى لَ َأعَ . معموهلا الثاين) كان(َصَبْت على أيِّ أساس نَ : احلكم اإلعرايب، أي
وعلى هذا، انقسم النحاة إىل . ى احلاليةلَ أساس املفعولية أم اخلربية، أوعَ 

القائلني &لنَّصب على أساس اخلربية ومرفوعها اسم هلا، ومن قال &لنَّصب 
على احلالية، ومن قال ÉÄا مل ترفع امسها وإمنا َنَصبت َخبَـَرها وبِقي امسها 

وتوَجد . عليها) كان(مرفوًعا كما كان ىف مجلة املبتدأ واخلرب قبل دخول 
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وأثناء استقصاء . ب خربًاأخرى تقول ÉÄا مل ترفع امسًا ومل تنصفكرة 
  : ، تبني للباحث أن أساس اخلالف تعود إىل النقاط التاليةاملسألة
لفاعلها ) كان(أنَّ فكرة التَّعدية ىف الكتاب والىت تظهر ىف رفع  - ١

فهو يرى أن الفعل . ونصبها ملفعوهلا، ال يعتربها النحاة ىف هذه املسألة
القاصر يتعدَّى إىل مصدره وزمانه ومكانه حيث يكون املرفوع واملنصوب 

ومعموليها، ولكن ) كان(ىف مسألة  الفكرة ى طبَّقوقدلعامل واحد، 
   .حدªً تتعدى به إىل اسم آخر) كان(مل يالحظوا ىف  خمالفيه
هو مجلة املبتدأ واخلرب، وأنَّ ) كان(يرى النحاة أن أصل مجلة  - ٢

وخربها بعد دخوهلا علي اجلملة ) كان(سنادية قائمة بني اسم العالقة اإل
هى اليت َنَصبت معموهلا، وهذا لبُّ املشكلة كما ) كان(مع اتقافهم Äنَّ 
  . سيبيِّنها الباحث

و ) كان(مث إن مصطلح النسخ الذى أطلقه النحاة على مسألة  - ٣
ه منع من معموليها، وإن أدَّى دور تنظيم وتيسري فهم املسألة إال أن

، وهو أنَّ  ويهدف . رافعة لفاعلها و ¸صبة ملفعوهلا) كان(ظهور احلقِّ
والىت طبَّقها على  )٢(تعدِّي الالزم  يف الباحث إىل نصرة فكرة سيبويه

  . ومعموليها، واإلشارة إىل أمهيَّتها ىف فهم السلوك اإلعرايب" كان"مسألة 
لفعل ىف النحو العريب، ى اويستفيد قارئ املقالة من توسيع فكرة تعدِّ 

. وز(دة فهم السلوك اإلعرايب و&لتايل اكتساب السليقة ىف الكتابة واخلطابة
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ومعموليها دون أخواÏا األخرى، ألن ) كان(ويركز البحث ىف مسألة 
ومن أجل معاجلة املسألة والوصول إىل  .فهمها سيـَُؤدِّي إىل فهم أخواÏا

نهج اإلستقصاء والتحليل، وقسَّم نتيجة منطقية، فقد استخدم الباحث م
آراء النحاة  - ٢ ،عالقة النحو &لفقه - ١ :يةتالبحث إىل املوضوعات اآل

- ٤، أسباب النصب ىف النحو العريب -  ٣ ،ومعموليها) كان(ىف مسألة 
 .املصادر واملراجعاهلوامش متضمنة  - ٥ ،اخلامتة

  :الفقه¶صول عالقة النحو  -أوال
املكثَّف ىف النحو، والتفرع ىف البحث بدأت حركة التأليف 

حتجاج القوّي، والقياس الدقيق والنظر الثاقب، والتعليل البارع ىف واال
ونشطت بذلك الدراسات اللغوية املبتكرة نشاطا  . القرن الرابع اهلجري

ع علم أصول النحو ا رت كبريا أسَفَر عن تتويج حركة التأليف ىف النحو &خ
ىف كتابه ) هـ٣١٦(السرى السراج املتوىف سنة  على يد أىب بكر دمحم بن

أصول النحو الكبري و الصغري، وأيب القاسم الزجاجي املتوىف سنة 
ذلك على يد أىب علي  ومتّ ، ىف كتابه اإليضاح ىف علل النحو، )هـ٣٣٧(

وتلميذه، أىب فتح بن جين املتوىف سنة ) هـ٣٧٧(الفارسي املتوىف سنة 
وأتى بعد هوالء ابن األنباري املتوىفَّ  )٣(. ، ىف كتابه اخلصائص)هـ٣٨٢(

والذى حتتوي مؤلفاته على التعليل والقياس والتعمق ىف ) هـ٥٧٧(سنة 
ملع األدلة، واإلغراب ىف جدل اإلعراب، واإلنصاف،  مثلاجلدل واألدلة، 
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ىف هذا ) هـ٩١١(وأسرار العربية، وكذلك ساهم السيوطى املتوىف سنة 
وهو العلم الذى ) االقرتاح ىف علم األصول(مؤلفا يسمى اBال، إذ جند له 

. )٤(ستنباط ىف النحو والطرق الىت تعرف Pا علل اإلعرابيبني مناهج اال
أنه ما ألفه إال بقصد أن يسلك ) األشباه والنظائر(وقد ذكر ىف كتابه 

&لعربية مسلك الفقه فيما صنَّفه املتأخرون وألَّفوه  من كتب األشباه 
ئر، وذكر أيضا عدة كتب ألِّفت ىف األشباه والنظائر، وأن كتابه والنظا

فإنه ) األشباه والنظائر(شبيه بكتاب القاضي �ج الدين السبكي وهو 
جامع ألكثر األقسام كما ذكر السيوطي أيضا أن صدر كتابه يشبه صدر  

  .)٥(كتاب الزركشي، حيث إن قواعده مرتبة على املعجم
اإلعراب والفقه ىف اإلطراد، فيذكر أن  ويقارن أبو الزجاجي بني

وهذا اخلروج عن . األصل ىف اإلعراب أن يكون حركة، وقد يكون حرفا
موجود ىف سائر العلوم األخرى حىت علوم الد(¸ت، كما يقال "األصل 

الة واجبة على البالغني من الرجال والنساء، مث جند منهم صال: &إلطالق
من سرق من حرز : وكما يقالمن تلحقه علة تسقط عنه فرضه، 

قطعت يده، وقد جند القطع ساقطا عن بعضهم، وهلذا نظائُر كثريٌة، 
ه   .)٦("فكذلك حكم اإلعراب وحقيقة ماذك̧ر

هكذا ترك هوالء الفقهاء النحاة بسمة فقهية ىف النحو، وعالقة 
وتيدة تنجلى بكلِّ وضوح ىف أخذ وعطاء بني الفقه وأصوله وبني منهج 
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وينكشف أثر منهج أصول الفقه ىف . الدرس ىف اإلعراب النحوي
¸حية القياس ىف اإلعراب الذى يعود إىل أصول : اإلعراب من ¸حيتني

حية املصطلحات اإلعرابية املأخوذة من املصطلحات األصولية  الفقه، ̧و
ؤرة هذا بفمصطلح النسخ ىف النحو العريب، والذى يشكِّل . أيضا

أصول الفقه، ملا رأى األوليون من تطابق معنوي  البحث، مأخوذ من
فهو عند األصوليني، رفع حكم شرعي بدليل . بني مسألة فقهية وحنوية

النسخ ىف اللغة اإلزالة والتغيري، وىف : "شرعي متأخر، ويقول املازندارين
رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، واملتأخر ¸سخ واملتقدم : العرف

أخر بيان تامل: أنه لوال املتأخر لثبت املتقدم، وقيلمنسوخ، ومعىن الرفع 
فقد أطلق النحاة هذا املصطلح ىف القواعد  )٧("النتهاء األول ىف ذاته
وأخواÏا ىف حماولة جادة ) إنَّ (وأخواÏا و) كان(النحواية على مسألة 

حلسم إشكاالت فكرية، وإيقاف جداالت فلسفية تقف حيلولة ىف 
تعلم النحو العريب والتكلم &لعربية اإلعرابية، وسيذكر الطريق املستقيم إىل 

مشريا إىل سبب ) كان ومعموليها(قضية  راء النحاة يفآالباحث 
  .الف مع حماولة إثبات فكرة سيبويه تخاال

   :ومعموليها" كان"آراء النحاة ىف مسألة  - ¢نيا
إن العرب األقحاح تكلموا العربية الفصحى سجية وسليقة، وعرفوا 

من دون معرفة  امواقع الرفع والنصب واجلر وأسباPا املعنوية تلقائي
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مث إن هذه اللغة اجلملية أصبحت دراستها حاجة لدى . العوامل النحوية
األجانب املشغوفني Pا لتعلم ما تنطوي عليه من ثقافة حديثة ومعان 
انسانية صحيحة ُحتِييهم، فانتدب اإلمام علي رضى هللا عنه للمهمة 

سا ومرشدا إىل خطة أولية شكلت مسَلكا إىل تقومي ألسنة مؤسِّ 
األعاجم، فسلك أبو أسود الدؤيل ذلك املسلك äذن املؤسس واضعا ما 
حيتاج إليه األعاجم من القواعد لتعلم العربية الفصيحة، و&لتايل، فهم 
القرآن والتعايش ىف اBتمع اجلديد، فكانت والدة النحو العريب جنيًبا 

أصحابه من غري العرب ىف ذلك الوقت، فهرعوا إليه &سطي  سعيًدا
األيدي والوجوه، فانكبُّوا على تعلم العربية حسب قواعد هذا العلم 

وكان يف حداثته بسيطا وافيا للغرض واحلاجة، وقد أخذ ىف . اجلديد
النمو على أيدي علمائه، مثل سيبويه الذى مجع ما أنتجته عقول النحاة 

واصفا اللغة و حملًِّال القواعد النحوية Äسلوب ) الكتاب( العرب ىف كتابه
عريب بسيط تشمُّ منه أرحيية عربية إعرابية، مثَّ إنَّ قوما تذوَّقوا الفقه 

ومصالحاته األخَّاذة، فرأوا أن  األصويلوأصوله وأُعِجُبوا مبناهج البحث 
، وخاصة )٨(هيسكلوا &لنحو مسلك الفقه فيما صنَّفه املتأخرون فيه وألَُّفو 

الضوابط الىت جتمع مجوًعا، والقواعد "ذلك النوع من الفقه الذى فيه 
، ألن النحو معقول من منقول )٩("الىت َترد أكثرها إليها أصوال ووفروعا

  .)١٠(كما أن الفقه معقول من منقول
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وما جتدر اإلشارة إليه هو أنَّ النحو ولو كان معقوال كالفقه و أصوله 
ه يتمتَّع مبستوى من الثقافة رفيع، وطبقة من املعاىن الدينية إالَّ أّن الفق

عالية اقتضت تلك املقاييس واملوازين العلمية لتنظيمها، وتلك األوعية 
أما النحو فإنَّ . غوية الكبرية لبياÉا وقد خصَّها هللا &لراسخني ىف العلملال

الفقهاء على  معانيه ليست كالفقه حىتَّ يوزن مبوازينه، ولكن عزم النحاة
أن يفعلوا ىف النحو ما فعلوا ىف الفقه، فكثرت فيه جداالت واختالفات 

. نفَّرت أصحاب اللغة من تطبيق القواعد على كالمهم، ¸هيك األعاجم
ومعموليها، وإليك ) كان(ختالفات ما كانت ىف مسألة ومن تلك اال

  :ا يثبت الباحث ما يراه أصح عندهآراء النحاة فيها ومن بعده
هى الىت نصبت ) كان(اتفق مجهور النحاة كوفة وبصرة على أن  - ١

هى الىت رفعت ) كان(خربها واختلفوا ىف رفع امسها، وقال البصريون Äن 
امسها أيضا، وقال الكوفيون ÉÄا مل ترفع امسها ولكنها &ٍق على ما كان عليه 

البصريني أن  عليها، وحجة)كان(من الرفع ىف مجلة املبتدأ واخلرب قبل دخول 
يكون ضمري رفع &رز متصل أحيا¸، وهو ال يتصل إالَّ بعامل ) كان(اسم 
ىف حملِّ الرفع، وحجَّة الكوفيِّني أنَّ ) كان(ُكْنَت، فالضمري معمول : مثل

ا تدخل على اجلملة ) كان( وأخواÏا ليست أفعاال صحيحة قياسيا، وإمنَّ
فيه وأÉا رفعت امسها ونصبت  للداللة على تغري اخلرب &لزمان الذى يثبت

  .)١١()ضرب(خربها تشبيها هلا مبا يطلب امسني من األفعال الصحيحة مثل 
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امسًا هلا ومنصوPا ) كان(واتفق اجلمهور على تسمية مرفوع  - ٢
ا رفع َّÉا تشبه تخربا، ولكن الكوفيِّني يرون أÉامسها تشبيًها &لفاعل أل 

أÉا منا عملت : خربها تشيبًها &ملفعول، أى توكذلك نصب) ضرب(ـ
ا هي اليت نسخت املبتدأ  ).َضَربَ (بتضمينها معىن  َّÉويرى البصريون أ

  .)١٢(ورفعتها امسًا هلا، ونسخت خربه ونصبها خربًا هلا
اتفق اجلمهور أيضا على جواز بقاء املبتدأ واخلرب مرفوعني بعد  - ٣

ضمري الشأن هو امسها ) كان( عليهما وحّجُتهم أنَّ يف) كان(دخول 
دليلهم و . نصب خربها لّ ىف حمّل رفع، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حم

  : قول العجري السلويل
  )١٣(وآخُر ُمْثٍن ِ&لذَّى ُكنُت ُأْصَنعُ  * اِن َشاِمتٌ فإذا ُمتُّ َكاَن النَّاَس ِصنْ 

هنا ) كان(الكسائي مل يرَض Pذا التحليل من اجلمهور، إذ يرى أن و 
  )١٤(.ملغاة وال عمل هلا ووافقه ابن الطراوة

األمر أو احلال، وهذا املعىن مطلق مثل  هوويرى الباحث أن الشأن 
ألنه يشبها والشىء ال ) كان( الناقصة، فال يكون مضمرا يف) كان(

يضمر نفسه، والذى محل اجلمهور على هذا التحليل هو قوهلم بعدم 
حذف الفاعل، وإذا َوَرَد ما قيل فيه حبذف الفاعل أوَّلوه äضمار الفاعل 

  : الشاعر قالعلى املفهوم من السياق وعلى ما دلَّ عليه الفعل، 
  )١٥(ِإىل ُقْطري ال إَخاُلَك رَاِضًيا * ِين الَ يـُْرِضيَك َحىتَّ تَردَّ  فَِإْن َكانَ 
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ما حنن عليه من "فإن كان هو، أي : أوله اجلمهور على أن التقدير
فالسالمة فاعل مستفاد من سياق اجلملة، وهلذا يوجد . )١٦(السالمة

اتقطاع معنوي بني ضمري الشأن وخربه، ألنَّ الشأن شىء واجلمل شىء 
ىف البيت الذي استشهد به ) كان( آخر، هذا ما جنده عند تقدير اسم

إذا متُّ كان الشأُن الناُس صفان، بال رابطة معنوية : هور هكذاماجل
. بينهما، ألنَّ الشأن ال يستحق أن ُتسَند إليه تلك اجلملة خربا له

فاجلمهور يوجبون إضمار فاعل مستفاد من سياق اجلملة ىف فعل مل يوجد 
الفاعل مما دلَّ عليه الفعل، مثل قوله له فاعل بدل القول حبذفه، أو يكون 

ني   ُمثَّ بََدا َهلُم﴿ :تعاىل ِ  ٍ م  ن بـ ع د  م ا ر أ و ا  اآل( ت  ل ي س ج نـ ن ه  ح ىت  ح   َّ  َ   َُّ ُ   ُ  ْ  ََ   ِ  َ     ُْ  ََ    َ  ِ  ْ ، فإن )١٧(﴾ ِّ   َ 
اجلمهور يقولون Äنَّ الفاعل فيه ضمري مقدَّر راجع إىل ما دّل عليه الفعل 

الكالم قاعدة يقاس عليها فقد أصبح هذا ) بََدا(وهو البداُء يف اآلية لداللة 
، والدليل اآلخر على عدم لياقة ضمري الشأن امسًا )١٨(ما أشبهه من الكالم

أن يك̧و لشىء ) كان(فيما ذُِكر أنَّ سيبويه اشرتط يف معمويل ) كان(لـ
فزيد هو القائم والقائم هو زيد، ويكون . كان زيد قائما: مثل. )١٩(واحد 

خمصوص ) زيد(و. رابطا بني اإلسم واخلربالضمري املسترت ىف شبه الفعل 
  .تصَّت &إلسناد إمتاًما للفائدةنكرة قد اخ) قائما(لشخص &لداللة و

أما الشأن ىف تقدير اجلمهور، فغري خمصوص لشىء معنيَّ من حيث 
الداللة، فهو مطلق أو عام، والعام داللة النكرة، والّنكرة جباحة إىل 
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عنها، أما اجلملة بعد الشأن فإÉا التخصيص ليفيد الكالم إذا أخرب 
معينة &لداللة وحمّددة، وهلذه املفارفة بني الشأن واجلملة مل يوجد 

كان شأن الناس : أال ترى أنه لو قيل. اإلنسجام املعنوى بينهما
فهذه الصعوبة ىف فهم . صنفان، لو وضحت العالقة بني الشأن واجلملة

، وروى غريه البيت )كان(الكالم محل الكسائي على القول äلغاء 
) كان(امسا لـ) الناس(كان الناُس صنفني، فيكون : حنو) كان(äعمال 

  .)٢٠(خربها) صنفني(و
ىف بيت العجري ) كان(ويقول الباحث بعد التوضيح السابق أنَّ 

ويؤيّد هذا املوقف أّن . السلويل �مَّة، واجلملة بعدها ىف حملِّ الرفع فاعلها
عراب خٌري من املضمر، واملذكور امللفوظ خٌري من األخذ &لظاهر يف اإل

فإذا أمكن للجملة أن حتتّل موقع املفرد وتُعَرب إعرابه . احملذوف املقّدر
خربا ملضمر غري مستفاد من السياق وال دلَّ عليه الفعل حسب حتليل 
اجلمهور، فإن أمكن لتلك اجلملة أن تكون فاعال مع استقامة املعىن 

وأن "حيث ذََكَر ) كان(يقال لألنبارى ىف أقسام فهو أفضل، كذلك 
كان : (ُجيَعل فيها ضمري الشأن واحلديث، فتكون اجلملة خربها، حنو

فهو سالك مسلك . )٢١(كان الشأن واحلديث زيد قائم: أى): زيد قائم
واجلملة خربا هلا، ويقول الباحث ) كان(اجلمهور ىف إضمار الشأن امسا لـ

  ).كان(بفاعلية اجلملة ومتام 
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انتصب على ) كان(قول آخر إىل أّن خرب  وذهب الكوفّيون يف - ٤
ُكنُته، : أحيا¸ يكون مضمرا، مثل) كان(احلال، وُردَّ عليهم Äّن خرب 

كان الرجل أسدا، وأّن : كان الرجل زيد، وجامدا، مثل: ومعرفة، مثل
الكالم، ام ال تستغين عن خربها مذكورا أو حمذوفا مقّدرا ىف إمت) كان(

  .وليس هذا شأن احلال
احلال، كسم ارتفع لشبهه &لفاعل واخلرب انتصب  الفرَّاء اال عندو  - ٥

  .زيد ضاحًكا) َجاءَ ( هوزيد ضاحًكا، ) كان(فـ
ويستنتج الباحث مما بني الكوفيِّني ومن واالهم من خالف وبني من 

أنه ال يكون دائما خربها فقد يكون متييزا، ) كان(عارضهم يف املنصوب بعد 
إن كان مدٌّ أرزًا فهو لك، وقد يكون حاًال كما سبق، وىف هذه احلالة : مثل

، مثل قوله �مة و¯يت املنصوب بعدها فضلة بعد متام اجلملة) كان(تكون 
ِ  ق ال وا ك ي ف  ن ك ل  م  م ن ك ان  يف  ال م ه د  ﴿: تعاىل  ْ  َ  ْ  ِ   َ   َ    َ  ُ ِّ  َ  ُ  َ  ْ َ فاملنصوب هنا حال،  )٢٢(﴾َصِبيÙا َ ُ    

�مة تدّل على الزمان واحلدث كغريها من األفعال احلقيقية، وال ) كان(و
: والدليل على كونه حاال على رأى الباحث أن اجلملة. )٢٣(تفتخر إىل خرب

ُ هيئة فاعل من كان يف املهد، يفهم  منها أنه صيبٌّ، وأّن املنصوب هنا ال يبنيِّ
  . وال يوجد ىف اجلملة مفعول، فعلم أنه حال مفردة مؤكدة ملضمون مجلة قبلها

، فمنعه قوم وهم )َحَدث(على ) كان(اختلف النحاة ىف داللة  - ٦
تدّل وال . ")٢٤(املربِّد والفارسي وابن جينِّ واجلرجاين وابن برهان والسلوبني

كان قياس "وعلى هذا  )٢٥("على حدث اتفاقًا على ما أفاده البعض
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هذه األفعال أالَّ تعمل شيًئا، ألÉا ليست Äفعال صحيحة، إذ دخلت 
وذهب ابن خروف " )٢٦("للداللة على تغري اخلرب &لزمان الذى يثبت فيه

وابن عصفور إىل أÉا مشتّقة من أحداث مل ينطق Pا، وقد تقّرر من  
قال "، و)٢٧("م العرب أÉم يستعملون الفروع، وال تكون من األصولكال

إÉا ال تدّل على املصدر، ولو كانت أفعاًال لدلَّت : وأمَّا قوهلم: األنباري
هذا إمنا يكون ىف األفعال احلقيقية وهذه األفعال غري : على املصدر، قلنا

شهور واملتصور أÉا ، وامل)٢٨("حقيقية، وهلذا املعىن يسمَّى أفعال العبارة
  : دليل ما ورد مساعابتدّل عليه كالزمان وكسائر األفعال، و 
ه عليك يسري * ببذٍل وحلٍم ساد ىف قومه الفىت   )٢٩(وكونك إ(َّ

َكوُنك ُمِطيًعا مع الَفَقِر خٌري من َكوِنَك َعاِصًيا : "ومن كالم العرب
رع واسم الفاعل، فعل األمر واملضا) كان(ويشتقُّ من . ")٣٠("َمع الِغَىن 

وال يكون هذا مع الزمان، وأÉا تعمل ىف شبه اجلملة عند من قال 
يـ ن ا  َأَكانَ ﴿: بداللتها على احلدث، مثل قوله تعاىل َ  ْ  َ  ل لن اس  ع ج ب ا أ ن  أ و ح   ْ  َ  ْ  َ  ً  َ  َ   ِ  َّ  ِ 

ُ  ْ إ ىل  ر ج ل  م  نـ ه م    ْ ِّ   ٍ  ُ  َ ألنه مصدر مؤخر وال ) َعَجًبا(فإّن الالم ال تتعّلق بـ )٣١(﴾ِ  َ 
وذهب قوم إىل أÉا تدّل . )٣٢()"أن(املعىن أو ألنه صلة لفساد ) َأوَحيَنا(بـ

ا مسِّيت ¸قصة : "على احلدث منهم الرضى قال َّÉوما قال بعضهم من أ
: ىف حنو) كان(ألÉا تدّل على الزمان دون املصدر، ليس بشىء ألنَّ 

كان زيد قائما، يدّل على الكون الذى هو احلصول املطلق، وخربه يدلُّ 
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املخصوص، وهو كون القيام، أى حصوله، فجيء أوال على الكون 
َ &خلرب ذلك احلاصل، فكأنَّك قلت : بلفظ داّل على حصول ما، مث ُعنيِّ

تدلُّ على حصول حدث ) كان... (حصل القيام: حصل شيء مث قلت
مطلق تقييده ىف خربها، وخربها يدلُّ على حدث معّني واقع يف زمان 

أى : على احلدث املطلق) كان(لة لكن دال) كان(مطلق تقِييده ىف 
  .)٣٣("الكون وضعية، وداللة اخلرب على الزمان املطلق عقلية

هلا مرفوع ُيسمَّى امسها أو ) كان(ومجهور النحاة متَّفقون على أّن 
ال تدّل على حدث بعد رفع مرفوعها ُمشِكٌل عند  كوÉاو  ،فاعلها

ا، بل صرحيه داللتها ألّن مقتضى القول السابق أن هلا مرفوع"األمشوىن 
على احلدث، إذ ال ُيسَند ىف احلقيقة من األفعال إال األحدات، فالوجه 

ا ال فاعل هلا فقط َّÉÄ ٣٤(أّن عدم داللتها على احلدث عند من يقول(.  
) ¸قصة(ونفهم من بيان عباس حسن أنّه ليس السبب ىف تسميتها 

كما يقول ) معىن( أÉا تتجّرد للزمان وحده، وال تدلُّ معه على حدث
كان الطفل جارً(، فهذه : بعض النحاة وأّنّنا نفهم معناها من مثل

) اجلري(اجلملة يراد منها إفادة السامع أن الطفل منسوب له شىء، هو 
  )٣٥()كان(وأّن اجلري حتّقق ىف زمن ماٍض بدليل 

فاعلها وخربها مفعوهلا، ) كان(واختلف النحاة يف تسمية اسم  - ٧
قالوا أنَّ امسها يشبه الفاعل من حيث أنّه ينطبق عليه حكم واجلمهور 
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الفاعل، كما أّن خربها يُنَصب تشبيًها &ملفعول، ولكنَّهم مل يقولوا أّن 
: وقال الرضي. امسها فاعلها وخربها مفعوهلا، بل مها شبيهان Pما

"،  تسمية مرفوعها امسًا هلا أوىل من تسميته فاعًال هلا، إذ الفاعل، ذك̧ر
يف احلقيقة مصدر اخلرب مضافا إىل االسم، كما ال يسمَّى منصوPا املشبَّه 
&ملفعول مفعوال، فالقياس أالَّ يسمَّى مرفوعها املشبَّه &لفاعل فاعًال، 
لكنَّهم مسَّوه فاعًال على القّلة، ومل يسمُّوا املنصوب مفعوًال، ِلَما مهَّدوا 

، وقال )٣٦("قد ُيسَتغَىن عن املفعولمن أنَّ كلَّ فعل البدَّ له من فاعل، و 
: رفعوا Pا ما كان مبتدأ تشبيًها &ملفهول، فقالوا" ابن السراج أّن النحاة 

َضَرَب عبد هللا أخاك، إالَّ أنَّ املفعول يف : كان عبد هللا أخاك، كما قالوا
  .)٣٧("البدَّ من أن يكون هو الفاعل، ألنَّ أصله املبتدأ وخربه) كان(

تدخل على املبتدأ وخربه، فرتفع املبتدأ تشبيًها " :ريريوقال احل
&لفاعل ويصري امسها، وتنصب اخلرب تشبيها &ملفعول ويصري 

تشبيًها : فلم رفعت االسم ونصبت اخلرب؟ قيل: فإن قيل"، )٣٨("خربها
&ألفعال احلقيقية، فرفعت االسم تشبيًها له &لفاعل، ونصبت اخلرب 

وكلُّ ما تقدَّم من أحكام الفاعل وأقسامه، "، )٣٩("تشبيها له &ملفعول
وأخواÏا ألنه له حكمه، وكلُّ ما سبق خلرب املبتدأ ) كان(يُعطى السم 

وأخواÏا، ألّن له حكمه، غري ) كان(من األحكام واألقسام، يُعطى خلرب
ها عليها للسبب نفسه غري جاز تقدمي "وهلذا . )٤٠("أنّه شبيه &ملفعول به
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، وال جيوز تقدمي امسها عليها ألنَّ الفاعل ال )ما(متصًال بـ إالَّ ما كان
  ).٤١"(يُقدَّم على فعله

  :يةتوتعود أسباب اختالفهم إىل النقاط اآل
على َحَدث، فإنَّ الذين قالوا إّن ) كان(عدم اتفاقهم على داللة  - ١

تنسخ حكم اخلرب فتجعله َمنصوً& بعد ... كان خالية من معىن احلدث"
رفضوا  )٤٢"(املسقبل مرفوعا، تفيد جمرَّد التوقيت يف املاضي أو يفأن كان 

أن ُيسمَّى امسها فاعًال هلا خربها مفعوًال هلا ألÉم مل يدركوا معىن احلدث 
، ومل يتذوَّقوه، ذلك أÉّم تعوَّدوا على إدراك معىن حدث مقيَّد يف )كان(يف

تعوَّدوا على استشعار قوة معظم األفعال العربية الالزمة واملتعدية، كما 
اإلقتضاء ىف كل فعل متعدٍّ ميكِّنه من جماوزة فعله إىل اسم آخر يتمِّم به 

قتضاء عام مطلق، ومل يستشعروا فيها ذلك اال) كان(معناه، بينما َحَدُث 
الذى ميتّد من الفاعل حىت ينتهي إىل املفعول فيتم به ) َضَربَ (املوجود ىف 

قتضاء ىف األكوان اخلاصة مرّكزة مقّيدة وسهلة املعىن، ذلك أن قوة اإل
  .اإلدراك، بينما هى يف األكوان العامة موّسعة مطلقة، وخفية اإلدراك

هو أن ) كان(والسبب اآلخر لضعف إدراك قوة اإلقتضاء ىف 
التعدي وقع يف جزئني لشىء واحد، فبينما يكون تعدِّى الفعل بني 

ن بني امسني أو شيئني من أصل يكو ) كان(امسني خمتلفني، فإن تعدِّي 
) كان(هذه الغرابة ىف . ففاعلها ومفعوهلا وجهان لعملة واحدة. واحد
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جعلت بعض النحاة ال يعدُّوÉا فعال حقيقيÙا متعدًِّ( يرفع فاعلها 
على حدث مل ) كان(وبعض الذين اعرتفوا بداللة . وينصب مفعوهلا

ا يعرتفوا، &لصراحة، أÉا رفعت فاعلها ونصبت  َّÉمفعوهلا بل قالوا إ
عملت تشبيًها هلا &لفعل احلقيقي، فرفعت مرفوعا مشبـًَّها &لفاعل 
ونصبت منصو& مشبـًَّها &ملفعول كما قال الذين رفضوا داللتها على 

تسمية املرفوع امسها واملنصوب : "فمثال، قيل يف حاشية صبَّان. َحَدث
كان زيد : يف) زيدٌ (نَّ خربها تسمية اصطالحية خالية عن املناسبة، أل

: ، واألفعال ال ُخيرب عنها إالَّ أن يُقال)كان(قائما، اسم للذات ال لـ
اخلرب : اسم مدلول مدخوهلا وخربها، أي: اإلضافة ألدىن مالبسة، واملعىن

إذا ! ( تُرى. )٤٣("عنه، وقد يسمَّى املرفوع فاعًال واملنصوب مفعوال جمازًا
ها، رب ورفض تسمية معموليها &مسها وخ) كان(اعرتف القائل بفعلية 

ألÉا تسمية غري مناسبة، وهل بقي إال أن يقال أن مرفوعها فاعلها و 
  .منصوPا مفعوهلا من حيث هى ¸صبة له

الناقصة ترجع إىل مجلة ) كان(إن النحاة قالوا إنَّ أصل مجلة  - ٢
زيد قائم، مث : كان زيد قائما، أصلها عند النحاة: املبتدأ واخلرب، فاجلملة

فنسخت املبتدأ، ورفعته امسا هلا، ونسخت اخلرب ) كان(دخلت عليها 
ونصبته خربا هلا، وأن العالقة اإلسنادية مازالت قائمة بني املبتدأ واخلرب 

  .على اجلملة) كان(بعد دخول 
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خالية من معىن احلدث، ولذلك ) كان(هذه الفكرة امتداد من قوهلم أن 
حىت يكون له فاعل، فإّن  حممود عبد السالم فهى ليست فعال حقيقيا 

فهى . هلا خصائص الشكلية واملعنوية املتميزة) كان(شرف الدين يرى أّن 
تدخل على طريف النسبة اإلسنادية والعالقة بينهما هي تلك الىت بني املبتدأ 

من نوع خاصٍّ ألنَّ مجهور النحاة اعرتفوا ) فعلي(فاجلملة هنا إطارها . واخلرب
فعل، فصرَّفوها تصريف الفعل احلقيقي وأعَطوا امسها أحكام ) كان(Äن 

الفاعل، لكن العالقة بني العناصر داخل هذا اإلطار هي ما كانت بني 
املبتدأ واخلرب، وأنَّ التغري ىف إعراب اخلرب حصل مراعاة لإلطار الفعلي بينما 

) كان(، فجملة العالقة اإلسنادية بني امسها وخربها تشري إىل اإلطار اإلمسي
  .)٤٤(ومعموليها على هذا التصوُّر مجلة فعلية وامسية ىف آٍن واحدٍ 

 ويقول الباحث إّن هذا التصور من أهّم األسباب الىت جعلت النحاة
وهلذا  ،)كان(ال يدركون معىن احلدث والتعدي ىف  املخالفني لسيبويه

فيها مذاهَب، عها ونصبها ملنصوPا وذهبوا و اختلفوا ىف أساس رفعها ملرف
فالعالقة اإلسنادية ليست بني امسها وخربها كما قالوا، وليس أصل مجلة 

) كان(الناقصة هو املبتدأ واخلرب، إمنا العالقة اإلسنادية قائمة بني ) كان(
وحدثها كون  ،ومرفوعها ومجلتها فعلية لكوÉا فعال يدّل على حدث

النحاة، الفعل هو وحسب القواعد اليت وضعها . مطلق كما أشار الرضي
املسؤول عن رفع االسم، ألنه جزء منه لكونه يتكامل به يف إفادة معناه، 
فإذا اكتفى الفعل &لفاعل متَّت اجلملة، وإال طلب امسا آخر ونصبه على 
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والدليل على . مفعولية حاصلة فيه، ىف مقابل فاعلية حاصلة ىف الفاعل
ى فاعلية حاصلة فيه قول وامسها عل) كان(أّن العالقة اإلسنادية بني 

واعَلم أنَّ اإلسم أول أحواله اإلبتداء، وإمنا يدخل الناصُب : "سيبويه
والرافُع، سوى اإلبتداء، واجلاُر على املبتدأ، أال ترى أنَّ ما كان مبتدًأ قد 
تدخل عليه هذه األشياء حىت يكون غري مبتدأ، وال تصل إىل اإلبتداء 

عبدهللا : دعه، وذلك أنك إذا قلتمادام مع ما ذكرت لك إال أن ت
رأيُت عبَدهللا منطلقا، : عليه فقلتَ ) رأيتُ (منطلق، إن شئت أدخلت 

  .)٤٥("أو كان عبُدهللا منطلقا، أو مررُت ِبعبِدهللا منطلقا
قد زال عنه  ةىف اجلمل السابق) عبدهللا(فكالم سيبويه واضح أن 

اإلسنادية بينه وبني عليه ولزوال العالقة ) رأيت(حكم اإلبتداء بدخول 
خربه، فصار مفعوال به لوقوعه موقع املفعول وكذلك خربه، ألجل هذا 

فإن بدخوهلا على مجلة املبتدأ واخلرب ) كان(انتصبا وكذلك األمر مع 
كما ) عبدهللا(زالت صفة اإلبتداء وحكمه عن ) كان عبدهللا منطلقا(

ع الفاعل كما وقع زالت العالقة اإلسنادية بينه وبني خربه لوقوعه موق
  .خربه موقع املفعول فُنصَب أيضا

ع اإلعرابية هلا أمهية عند العرب يف وضع احلركات قإن املوا - ٣
فالعالقة اإلسنادية هي أساس اإلفادة املعنوية، فهي رابطة بني . اإلعرابية

الكلمات الُعمدية، ومتحّكمة على معانيها يف تكوين كالم مفيد، وبعد 
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حتّدد لكل كلمة دورها ىف اجلملة والذى أصبح موقعا ذلك، فهي اليت 
مث إنَّ العرب  قد ألفت هذه املواقع . صطالح النحويهلا على اال

واقع أعربوها وعالماÏا اإلعرابية، فكانوا كلَّما دخلت كلمة على هذه امل
إعراب ذلك املوقع عن سليقة، مع احلفاظ على العالقة اإلسنادية 

َضَرَب عليٌّ زيداً، : صحيحة، ومثال ذلك قوهلمواإلفادة املعنوية ال
وإذا ُحذف   ،ىف النسبة املفعولية) زيدا(يف النسبة الفاعلية و) علي(فـ

إىل موقع الفاعل حفاظا ) زيدا(الفاعل وُبين الفعل للمجهول، انتَـَقَل 
على العالقة اإلسنادية العمدية واإلفادة الصحيحة ألّن الفعل حباجة 

مفعوًال منصوً& أصبح ) زيًدا(ِرَب زيٌد، فبعد أن كان ضُ : إليه، فيقال
  .مفعوالً مروفًعا من أجل ¬ثري املوقع

أعطيُت زيًدا درمهًا، فإذا ُحذف الفاعل وُبين : ومثال آخر قوُهلم
الفعُل للمجهول، انتقل املفعول األول إىل موقع الفاعل، فُأعِرَب إعرابه، 

هكذا . املفعول، وهلذا ال يتغريَّ إعرابه أمَّا املفعول الثاين، فإنه يقع موقع
منطق العرب ىف كالمهم، فإنه مع احملافظة على العالقة اإلسنادية ىف 
اجلملة إلفادة املعىن الصحيح، فإÉم يتمسَّكون &ملواقع اإلعرابية مما جعل 
كالمهم جيرى جمرى سهولة ويسر عن سجية، فهذا الذى حصل ىف 

ن كانت اجلملة من مبتدأ وخرب مرفوعني، الناقصة، فبعد أ) كان(مجلة 
أصبحت من فعل وفاعل وُنِصَب معموهلا الثاين ألنه وقع موقع املفعول، 
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تعدَّت من الكون املطلق مع فاعلها إىل ) كان(فما حصل هو أن الفعل 
  .الكون املقيَّد مع مفعوهلا ومها لشىء واحد

له يف مسألة  إذا وضح مفهوم التعدية بني سيويه والنحاة املعارضني
ومعموليها، ندرك أنَّ هذا االختالف من أسباب معارضتهم له ) كان(

ومفعولية خربها، وهو أدَرى &لسلوك اإلعرايب يف  ) كان(ىف فاعلية اسم 
كالم العرب األقحاح، وُوُجوه النصب وأسبابه &لعلم والسليقة، ومل خيلط 

ى بعض أسباب بعد هذا، سنتعرَّف عل. علم العربية &لعلوم األخرى
) كان(النصب عند العرب لندرك سبب تسمية سيبويه منصوب 

  .مبفعوهلا
  :ىف النحو العريب النصبأسباب  - ¢لثا

  :أسباب النصب ىف النحو العرىب من
  :طرآن املعىن -١

تميز بني ما حيتاج إىل ال"ذهب ابن احلاجب ىف الكافية إىل القول Äنَّ 
كلمة معنيان أو أكثر الأن يكون ىف : أحدها :معاين الكلم على ضربني

يف ) القرء(غري طارئ أحدمها على اآلخر، كمعاين الكلم املشرتكة، حنو 
ىف التأثري املعروف والسَّري، وكذا مجيع األفعال ) َضَربَ (الطُّهر واحليض، و 

بتداء والتبيني والتبعيض، لال) ِمنْ (املضارعة عند من قال &شرتاكها و 
 يلزمه العالمة املميِّزة ألحد املعنيني، أو املعاين عن اآلخر، ا الذفمثل ه
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كان أو مستعمًال، مل يراِع فيه املعىن  ألنَّ جاعله ألحد املعنَيني، وضعًا 
أن يكون يف : والثاين. العالمة ألحدمها عبس، فيضلاآلخر، حىت خياف ال

ُألَخر، فال الكلمة معنيان أو أكثر يطرأ أحدمها أو أحدها على اآلخر أو ا
بدَّ للطارئ، إن مل يلَزم، من عالمة مميزة له من املطروء عليه ومن َمثَّ احتاج  
كلُّ جماز إىل قرينة، دون احلقيقة، وهذا الطارئ الالزم للكلمة ال يلَزم أن 
يُطَلب له أخفُّ العالمة، بل قد تُغريَّ له صيغة الكلمة، كما يف التصغري 

ند إىل املفعول، كُرَجيل، ورَِجال، وُضِرَب، واجلمع املكسر، والفعل املس
وقد ُجيتَلب له حرٌف دالٌّ عليه صائٌر كأحد حروف تلك الكلمة، كما يف 

مسلمان، : املثىنَّ واجلمع السامل واملسنوب واملؤنث واملعرف، حنو
مسلمان، : ومسلمون، ومسلمات واملنسوب واملؤنَّث واملعرَّف حنو

وقد تكون قرينة املعىن . ومسلمة واملسلمومسلمون، ومسلمات، وزيديٌّ 
الطارئ على الكلمة كلمة أخرى مستقلة، كالوصف الداّل على معىن 

وإن كان طرآن . موصوفه، واملضاف إليه الداّل على معىن ىف املضاف
املعىن الزًما للكلمة، فإن كان الطارئ معىن واحدا ال غري، ككون الفعل 

ا ُتطَلب عمدًة فيما ركِّب منه ومن غريه،  َّÉفال حاجة إىل العالمة، أل
وإن كان الطارئ الالزم أحد الشيئني أو األشياء، فالالئق . للمتلبِّس بغريه

 - للتمييز-&حلكمة أن يُطَلب له أخفَّ عالمة متكُّن الزمة، وال يُقَتَصر
  .)٤٦("على الكلمة األخرى اليت Pا طرأ ذلك املعىن
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العرب تُعِرب األمساء إذا طرأ فقد اتَّضح من كالم ابن حاجب أن 
عليها معىن تركييب الزم لإلفادة وزائد على معانيها الذاتّية، وأÉا ال تُعِرب 
املعاين الذاتية طارئًة كانت أو غَري طارئٍة، ألÉا غري مقصودة يف اجلملة، 
وكذلك إذا وقعت اجلملة موقع املفرد أُعرَِبت أيضا، وأنَّ القصد من 

لبس، وهلذا إذا كان الطارئ معىن تركيبيÙا واحًدا، وهو اإلعراب إزالة ال
املعىن العمدي، لزمه الرفع، أمَّا إذا زاد على املعىن الُعَمدي معىن آخر 

  .الزم وجب نصبه أو جرُّه
ويستنتج الباحث من خالل هذه الشواهد أنَّ العرب تشري إىل املعاين 

درَكة العمدية &لرفع، وهي املعاين األساسية للجملة، ا
ُ
لواضحة امل

لة هلا  &لبداهة، بينما تشري إىل معان جديدة زائدة على العمدية مكمِّ
واعَلْم أنَّ كلَّ فعٍل ال خيلو من أن "ويقول ابن السراج، . &لنَّصب أو اجلرِّ 

يكون عامًال، وأوَّل عمله أن يرفع الفاعل أو املفعول الذى هو ّحَدٌث 
َعمٌرو، وُكلُّ اسٍم تذكره ليزيد يف الفائدة بعد قَاَم َزيٌد، وَضَرَب : عنه، حنو

أن َيسَتغِينَ الفعل &إلسم املرفوع الذي يكون ذلك الفعُل حديثًا عنه 
  .)٤٧("منصوٌب، ونصُبه ألنَّ الكالم قد متَّ قبل جميئه، وفيه دليل عليه

وعلى هذا، فكلُّ اسم خرج عن العمدة منصوب على املفعولية، 
الُت كلُّها تـََقُع موقع املفعولية ألنه ُمَعبـَُّر املعاين والفضالُت أو املكمِّ 

على املفعولية كما أشار سيبويه إىل ) كان(اجلديدة، وهلذا ُنِصَب معموُل 
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هو مفعوهلا، كما أنَّ ما يسمَّى امسها هو ) كان(ذلك، أنَّ ما ُيسمَّى خَرب 
ال إالَّ أنَّ فعل كسائر األفع) كان(وقد اعرتف مجيع النحاة Äنَّ . فاعلها

بعضهم يروÉا فعًال غري حقيقيٍّ يدلُّ على جمرَّد الزمن، فنَـَقُضوا أنفَسهم 
Äَِنُفِسهم، ألنَّ داللة الفعل على الزمن يعين داللته على احلدث، وكلُّ 

) كان(حدث حيتاج إىل ُحمِْدٍث وهو فاعله َما َداَم فعال وهذا احلدث يف 
الزم للمتعدِّي ما مل يستوف مفعوله، ¸قص حىت يستويف مفعوله، والنقص 

تتعدَّى ) كان(وPذا، يُثِبُت الباحث أنَّ . فإذا استوىف مفعوله زال النقص
انتقال من الكينونة العامة إىل : حبدث الكينونة من املطلق إىل املقيَّد، أي

الكينونة اخلاصَّة أو من الكينونة الكلية إىل الكينونة اجلزئية، وإن شئَت 
َصَل التعدى من الكينونة الكربى إىل الكينونة الصغرى، ألنَّ حَ : ُقلْ 

هو الذى خصَّص عموم الكينونة فيها كغريه من ) كان(منصوب 
كّل املنصو&ت تندرج حتت عنوان التخصيص، "املنصو&ت، ذلك أنَّ 

وكّل املنصو&ت خمصِّصاٌت لعموم الداللة يف اإلسناد أو يف نطاق 
جهة معيَّنة يف فهم عالقة اإلسناد، ومن هنا اإلسناد، فهي دالة على 

ا تعبرياٌت عن اجلهة، واجلهة ختصيٌص  َّÉيصدق على األمساء املنصوبة أ
  .)٤٨("لداللة الفعل وحنوه، إمَّا من حيث الزمن، وإمَّا من حيث احلدث

فالتخصيص والتعدِّي مها معنيان جديدان طرآ على تركيب املبتدأ 
ليه، خاصًَّة اخلرب الذى هو حمط الفائدة، ع) كان(واخلرب بعد دخول 
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فُنِصَب اخلرب لذلك، و بَِقَي املبتدأ  مرفوًعا ألنه ما زال حيتفظ &لطارئ 
الُعمدّي، ولكنَّه اآلن فاعل إلسناده إىل الفعل، واخلرب مفعوٌل لتأثره 

فوجود عالقة اقتضائية بني فعٍل واسٍم بعد فاعٍل يكفي لنصب . &لفعل
ى املفعولية، فاذا كان معىن ذلك الفعل ال يَِتمُّ إال &إلسم ذلك اإلسم عل

وسيشرح الباحث مفهوم . فذلك اإلسم إذن مفعول به، والفعل متعدٍّ 
  ).كان(التعدية عند سيبويه، وكيف طبَّقه على منصوب 

  :تعدي املعىن -٢
جماوزة أثر الفعل إىل ما بعده من املفاعيل،  هي عند سيبويهالتعدية 

اسم مفعول ألنَّ أثر الفعل جاوز ) كان(وهلذا أطلق على منصوب 
الفاعل إليه، أمَّا عند النحاة، فالتعدية هي جماوزة أثر الفعل إىل املفعول 

جاوزه، : التجاوز، يقال َعدَّ طوَره، أي: التعدي لغة: به، قال أبو حيَّان
هو جتاوز الفعل فاعله إىل مفعول به، فإن جتاوزه إىل  :ويف اإلصطالح

غري مفعول من مصدر أو ظرف أو حال أو غري ذلك، فال يسمى 
أمَّا عند سيبويه فإنَّ الفعل القاصر قد ُيسمَّى متعدًِّ( . )٤٩("متعدِّ(ً 

َهيك الفعل املتعدي بنفسه، فهو يقول واعَلْم أنَّ الفعل الذي ال : َ̧
ا يُذَكر يتعدَّى الفاع ل يتعدَّى إىل اسم احلدªن الذي ُأِخَذ منه، ألنَّه إمنَّ

َذَهَب َعبُدهللا : وذلك قوُلك"ذلك، ل مثَّلُمثَّ . )٥٠("ليدلَّ على احلدث
الذََّهاَب الشَّديَد، وقـََعَد ِقْعدَة ُسوٍء، وقـََعَد ِقْعَدَتِني، َلمَّا َعِمَل ِيف اَحلَدِث 
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َرَّة 
َرََّتني، وما يكون ضرً& منه، َفِمن ذلكوا} منه{َعِمَل ِيف امل

قـََعَد : مل
الُقْرَفَصاَء، واْشَتَمَل الصَّمَّاَء، وَرَجَع الَقْهَقرِيَّ، ألَنَّه َضْرٌب من فعِله الذي 

  .)٥١("ُأِخَذ منه
فقد ُنِصَبت أمساُء احلدªن ُهَنا من ¬ثري األفعال اليت ُأِخَذت هي 

واملكان الذين يقع فيهما، ألÉما له منها، واحلدث يتطلَّب إىل الزمان 
وعاءان الزمان، ولكن سيبويه يُعربِّ عن العالقة بني احلدث و الزمان 

: ويتعدَّى إىل الزمان حنو قولك: "واملكان &لتعدي أيضا، فإنه يقول
َذَهَب، فهو دليٌل : َذَهَب، ألنَّه ُبِينَ ِلَما َمَضى منه وما مل َميِْض، فإذا قال

دَث فيما َمَضى ِمَن الزََّمان، ففيه بـََياُن ما َمَضى وما مل َميِْض على أنَّ احل
قـََعَد : منه، كما أنَّ فيه استدالًال على وقوِع احلََدث، وذلك قوُلك

َذَهْبُت أمِس، وَسَأْذَهُب َغًدا، فإن : َشْهَرين، وَسيَـْقُعُد َشهَرين، وتقول
ىٍء من أمساء الزمان، كما ِشْئَت مل َجتَعْلهما ظرفًا، فهو جيوز يف كلِّ ش

ويـَتَـَعدَّى إىل ما اْشُتقَّ من َلْفِظه . َجاَز يف كلِّ شىٍء من أمساِء احلََدثِ 
َذَهَب أو قـََعَد، فقد ُعِلَم أنَّ : امسًا للَمَكاِن وإىل املكان، ألنّه إذا قال

، وإن مل يذكره، كما ُعِلَم أنَّه قد َكاَن َذَهاٌب، وذلك  ً̧ للحدِث مكا
ْذَهَب الَبِعيَد، وَجَلْسُت َجمِْلًسا َحَسًنا،  :قوُلك

َ
وقـََعْدُت َمْقَعًدا  {َذَهْبُت امل

َكاَن الَِّذي رَأَيَت، وَذَهْبُت َوْجًها ِمَن الُوُجوهِ  ،}َكرِميًا
َ
 .)٥٢("وقـََعْدُت امل

والشاهد ُهَنا أنَّ سيبويه يطلق لفظة التعدِّي على العالقة بني الفعل 
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نه ومكانه، والنحاة مسَّوا املصدر املنصوب مبفعول الالزم ومصدره أو زما
مطلق واسم الزمان أو املكان املنصوب بعد الفعل مبفعول فيه، فكيف ال 

ي فيها مفعوال به حقيقيÙا مع أنَّ دليل التعدِّ ) كان(يكون املنصوب بعد 
أوَضُح من الفعل الالزم، وهو نقصان داللتها حىت تستوِيفَ منصوPا، 

دليٍل على املتعدِّي، فإنه ال يَِتمُّ معناه حىت يُذَكر مفعوٌل به أو وهذا أبرز 
  .وPذا، أَثـَْبَت الَباِحُث َأنَّ خَري الكالِم ما قَاَلت ُحزَامِ . يـَُقدَّرُ 

  : اخلامتة
لقد ذكر الباحث أن علم أصول الفقه له ¬ثري واضح ىف النحو 

. من أصول الفقه ُوِجَدت املصطلحاُت النحويُة املأخوذة فقد العريب،
ومعموليها، ُمبَـيًِّنا ما ) كان(وذكر الباحث أيًضا آراء النحاة حول مسألة 

اتَّفق عليه مجهور النحاة وما انَفَرَد به كلُّ املذهب، كما ذكر اآلراء 
  .Bتهدين مع التحليل واإلستنتاجاخلاصة املنسوبة إىل النحاة ا

َاُت  املعاين اجلاِئشة خبلد اإلنسان العريب، إنَّ احلركات اإلعرابيَّة ُمَعربِّ
ات  ولذلك كانت احلركات خمتلفًة الختالف املعاين، وكانت هذه التغريُّ
املعنوية حتصل ىف موقع الفضالت بعد الُعَمد يف اجلملة، وهلذا، رأى 
الباحث أمهية توضيح مسألة طرآن املعىن وعالقته &لسلوك اإلعرايب عند 

كرة التعدية عند سيبويه، واستعان Pما يف العرب، كما زاد شرًحا لف
  .الناقصة) كان(صفة التعدِّي  لـ إثبات



<êÖçÛÃÚ<|øŞ‘]>á^ÒJJJ<<> دمحم أماشي بن علي/ د  
 

٣٤٥ 

 

وأثناء البحث والتنقيب وحتليل آراء النحويني، حتصَّل الباحث على 
 :، منهابعص النتائج القيِّمة

فعل متعدٍّ Äَدلَّة ُمقِنعة مَتوفِّرة ىف البحث، وأنَّ األلفاظ ) كان(أنَّ  - ١
، ما هي إال مصطالحات )كان(وخُرب ) كان(واسُم  النَّْسخُ : مثل

ا احلقيقة  حنوية ُقِصَد Pا تقريب الفهم، وتيسري التعلم والتعليم، ، إمنَّ
  .ومفعوهلا) كان(هي فاعل 

�مٌَّة يف بيت العجري السلوى الذى استشهد به ) كان(أنَّ  - ٢
، وخربها يقعان مرفوعني) كان(النحويُّون للداللة على أنَّ اسم 

  . التامَّة) كان(ويقول الباحث أن هذه اجلملة يف حملِّ رفٍع فاعُل 
ال يكون دائما خربها كما يزعم البصريُّون، ) كان(أنَّ املنصوب بعد  - ٣

إذا كان مدٌّ أززًا فهو لك، أو حاال، مثل : بل قد يكون متييزا مثل
ْهِد َصِبيÙا(قوله تعاىل 

َ
  ).َكيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِيف امل

الناقصة على اَحلَدث ومن َمثَّ ) كان(أنَّ السََّبَب يف عدم إدراك داللة  - ٤
التعدِّي إىل املفعول، هو أنَّ قوة اإلقتضاء فيها موسَّعة مطلقة، وخفيَُّة 
اإلدراك، بينما هي يف األكوان اخلاصَّة مركَّزٌة مقيَّدة، وسهلُة اإلدراك، 

واحٍد، َفَخِفَي إدراُك اإلقتضاء تتعدَّى إىل امسني لشيٍء ) كان(وأنَّ 
فيها، بينما يكون تعدِّي األفعال األخرى بني امسني خمتلفني، حيث 

هذا، أيًضا، ِممَّا زاد على عدم إدراك معىن . يتَّضح اإلقتضاء واBاوزة
   .)كان(احلدث يف 



  

  
 

٣٤٦ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

عدم اتِّفاقهم على  -أ:يعود إىل) كان(أنَّ اختالف النحاة ىف قضية  - ٥
) كان(قول النحاة أنَّ أصل مجلة  - ، بحدثإىل  ) كان(داللة 

ومعموليها هو املبتدأ واخلرب، وأنَّ العالقة اإلسنادية ما زالت قائمة 
عليهما مع كوÉا فعًال ) كان(بني املبتدأ واخلرب حىت بعد دخول 

عند النحاة، ونسِخها هلما، وتغريُّ إعراPما، ِممَّا جيعل املفكِّر حائرًا 
ىن النسخ يف حقيقته عند النحاة إذا مل يؤثر يف العالقة يف إدراك مع

  . اإلسناديَّة
وليست بني امسها ومرفوعها،) كان(أنَّ العالقة اإلسنادية قائمة بني  - ٦

   .ومجلتها فعلية وخربها
أنَّ معىن التعدية عند سيبويه خيتلف منها عند النحاة، وخاصة يف  - ٧

زة أثر الفعِل فاعَله إىل فهي، عنده، جمرَّد جماو ). كان(مسألة 
منصوب، قد يكون مفعوال به أو غريه من املفاعيل، بينما التعدية 
عند النحاة هي جماوزة الفعل فاعله و وقوعه على مفعول به وال 

إذن، التعدية عندهم هي اBاوزة مع الوقوع وعند سيبويه هى . غريه
يضا، Bاوزة أثره اBاوزة ، وهلذا يكون الفعل الالزم عنده متعدًِّ( أ

  .الفاعل إىل اسم احلدªن الذي اشُتقَّ هو منه
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  :اهلوامش
عبدالسالم دمحم : ، سيبويه، تح، الكتابأبوبشر، عمرو بن عثمان بن قنرب )١(

، ١٩٩٨- هـ١٤٠٨، ١، ج٣مصر، ط - هارون، مكتبة اخلاجنى القاهرة
  .٤٥:ص

هذا &ب الفعل الذى يتعدَّى اسم الفاعل إىل : "قال سيبويه يف الكتاب )٢(
وقد صرَّح بلفظة " اسم املفعول واسم الفاعل واملفعول فيه لشىء واحد

وال جيوز فيه اإلقتصار : "التعدِّي يف كالمه، مث أخذ يشرح التعدِّي بقوله
ل األول، ألنَّ اإلقتصار على املفعو ) ظَنَـْنتُ (على الفاعل كما مل ُجيْز يف 

راجع " حالك يف اإلحتياج إىل اآلخر ههنا كحالك يف اإلحتياج إليه َمثَّة
  .٤٥:، ص١ج لسيبويه،الكتاب 

دمحم على النجار، املكتبة : ، تحاخلصائضابن جىن، أبو الفتح عثمان،  )٣(
  ٦:م، ص١،١٩٣، ج٢العلمية، دار املكتبة املصرية، مصر، ط 

راب ىف النحو العرىب وتطبيقا�ا ىف ظاهرة اإلع(قوت، أمحد سليمان،  )٤(
. ١٥٧: م، ص١٩٩٤، دار املعرفة اجلامعية، إسكندرية، القرآن الكرمي

  بتصرف 
: ، تحاألشباه والنظائر ىف النحو، )هـ٩١١(السيوطي،جالل الدين  )٥(

م، ١٩٨٥- هـ١٤٠٦، ١ج/ ١عبدالعال املكرم، موسسة الرسالة ط
  بتصرف. ٦:ص

: ، تحاإليضاح ىف علل النحو، )هـ٣٣٧(الزجاجى، أبو القاسم : انظر )٦(
  ٧٣: م،ص١٩٧٩- هـ١٣٩٩، ٣مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، ط
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: ، تحشرح أصول الكايف، )هـ١٠٨١(ملازندراين،املوىل دمحم صاحل، :انظر )٧(
السيد علي عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، 

 .    ١٣٣:م، ص٢٠٠٨-هـ١٤٣٩ ٢، ج٢لبنان، ط-بريوت
 ٦: ، ص١جاألشباه والنظائريف النحو، السيوطى، : انظر )٨(
 ٧: املصدر نفسه، ص )٩(
طاهرة االعراب ىف النحو العرىب وتطبيقها ىف (قوت، أمحد سليمان ،  )١٠(

  ١٥٧: ، صالقرآن الكرمي
مهع ، ) هـ٩١١(السيوطى، جالل الدين عبدالرمحن بن أىب بكر : انظر )١١(

د مشس الدين، دار الكتب أمح: ، تحاهلوامع ىف شرح مجع اجلوامع
  .٣٥١:م، ص١٩٩٨- هـ١٤١٨، ١، ج١لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .٣٥٣:املصدر نفسه،ص: انظر )١٢(
خزانة األداب ، )هـ١٠٩٣-١٠٣٠(البغدادي، عبد القادر بن عمر، )١٣(

عبد السالم دمحم هارون، مكتبة اخلاجني، :، تحولّب لباب لسان العرب
  .٧٢- ٧٣:م، ص١٩٩٦- هـ ١٤١٦، ٣مصر، ط–القاهرة 

   ٣٥٤:، ص١، جمهع اهلوامعالسيوطي،  )١٤(
  ٣٥٢:،ص١، جمهع اهلوامعالسيوطي،  )١٥(
شرح األمشوىن على ألفية ابن ،  )هـ٩٢٩(أبواحلسن على بن دمحم : انظر )١٦(

، ١، ج١لبنان، ط- ، دار الكتاب العرىب، بريوتمالك، األمشوىن
  ٤٥: م،ص١٩٥٦هـ ١٣٧٥

  .٣٥/يوسف )١٧(
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، كلية الدعوة األساليب العربية احلذف ىفرفيدة، ابراهيم عبدهللا،  : انظر )١٨(
  ١٠٣:م، ص٢٠٠٢- هـ١٣٦٩، ١لييل،ط- اإلسالمية، طرابلس

     ٤٦:م، ص١٩٨٨-هـ٣،١٤٠٨، ط، الكتابسيبويه: انظر )١٩(
 ٣٠٤: ، ص١، جمهع اهلوامعالسيوطي، : انظر )٢٠(
أسرار ، )هـ٧٧هـ١٣(األنبارى، أبو الربكات عبدالرمحن بن دمحم أىب سعيد  )٢١(

 ه١٣٧٧، ٢يطار، اBمع العلمى العرىب، جدمحم Pجة الب: ، تحالعربية
  ١٤٠: م، ص١٩٠٧

  .٢٩: مرمي )٢٢(
  .املصدر نفسه والصفحة )٢٣(
ابن هشام، أبو دمحم عبدهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد ابن : انظر )٢٤(

عبدالطيف دمحم : ، تحمغىن اللبيب عن كتب األعاريبهللا،  عبد
  ٢٨٨م، ٢٠٠-هـ١٤٢١، ٥، ج١اخلطيب، السلسلة الرتاثية، ط

    ٣٦٢: ص: ١، ج، مهع اهلوامعالسيوطي )٢٥(
  ٣٦٢: املصدر نفسه ص )٢٦(
  ١٣٥، ٢، جأسرار العربيةاألنباري،  )٢٧(
  ٣٦٢: ، ص١، جمههع اهلوامعالسيوطي،  )٢٨(
  .٢٨٨: ص مغىن اللبيب عن كتب األعاريب،ابن هشام،  )٢٩(
حاشية صبان، شرح األمشوىن على مشوين، على بن دمحم بن عيسى، األ )٣٠(

طه عبد الرؤوف سعد، : ، تحالشواهد للعيينألفية ابن مالك ومعه شرح 
  .٣٧٨:  ، ص١ج: املكتبة التوفيقية أمام الباب األخضر، سيد¸ احلسني
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  ٢/يونس )٣١(
  ٣٥٢: ، ص١، جمهع اهلوامعالسيوطي،  )٣٢(
شرح الرضي ،  )هـ٦٨٨( رضي الدين، دمحم بن احلسن األسرتا&ذي )٣٣(

ىل، جامعة حيي بشري مصري، وزارة التعليم العا: ، تحلكافية ابن احلاجب
، ٢، ج١اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السودية، ط

  ١٠٢٣-١٢٢٤١: م، ص١٩٩٦هـ ١٤١٧
  .٣٧٨: ، ص١ج حاشية صبان،مشوين، على بن دمحم بن عيسى، األ )٣٤(
، ١، ج٣، دار املعارف، مصر، طالنحو الوايفعباس حسن، : انظر )٣٥(

  ٥٤٥ -٥٤٨:م، ص١٩٧٥
  .١٠٣٢:، ص٢ج ية ابن احلاجب،شرح الرضي لكافرضي الدين،  )٣٦(
عبد : ، ، تحاألصول يف النحوابن السراج، أبوبكر بن سهل النحوي،  )٣٧(

- هـ١٤١٧، ١، ج٣لبنان، ط - احلسني الفتلى، مؤسسة الرسالة، بريوت
  .٨٢:م،ص١٩٩٦

فائز  :، تح)هـ٥١٢(  القاسم بن علي بن عثمان البصريأبو دمحم احلريري، )٣٨(
هـ ١٤١٦ ١األمل للنشر والتوزيع، ط، دار شرح ملحة اإلعرابفارس، 

  .١٤٦:م، ص١٩٩١- 
  .١٤٠:، ص٢، جأسرار العربيةاألنباري،  )٣٩(
–، املكتبة املصرية، صيدا جامع الدروس العربيةالغالييين، مصطفى،  )٤٠(

  .٢٧٧:م، ص١٩٩٢-هـ ٢٨،١٤١٤بريوت، ط
  .١٤٠:، ص٢، جأسرار العربيةاألنباري،  )٤١(
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ملعجم الوايف يف أدوات ااحلمد، علي التوفيق، والزعيب، يوسف مجيل،   )٤٢(
  .٢٤٠:م، ص١٩٩٣- هـ ١٤١٤، ٢، دار األمل، األردن، طالنحو العريب

  ٣٥٦: ، ص١ج حاشية صبان،مشوين، على بن دمحم بن عيسى، األ )٤٣(
اإلعراب بني الشكل والنسبة شرف الدين، حممود عبدالسالم،  :انظر )٤٤(

 = هـ١٤٠٤ ،١ط اهرة،قباعة، الط، دار مرجان للدارسة تفسريية
 ٣٧٣: م، ص١٩٨٤

 ٢٤: ، ص١، ج، الكتابسيبويه )٤٥(
م، ١٩٩٦،  شرح الرضي على الكافيةرضى الدين، دمحم بن احلسن،  )٤٦(

  ٦١- ٦٢: ص
 ٥٤: ، ص١، ج٣، طاألصول ىف النحوابن سراج،  )٤٧(
دراسة تطبيقية ىف عالقة : األسلوب والنحوحرب، دمحم عبدهللا،  )٤٨(

اإلسكندرية،  ، دار الوعوةاألسلوبية بعض الظاهرات النحوية اخلصائص
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Abstract:  
Research in the field syntactic terms with the aim of dating its 

appearance and crystallize its artistic concept or its swing between 

more than one concept collide with the same difficulties that 

confronted the researcher in the formation of syntax and the 

composition of its material and development before the emergence 

of the book Sibawayh. It is perfectly known that the syntactic 

material that the book reached of a degree of maturity and 

completeness. The richness and inclusiveness that the book 

reached confirms that it was the result of long labor and efforts for 

successive generations in which Sibawayh represents the most 

important episode. The question rooting the term of syntax is 

attributed to the issues related to the concepts of general 

linguistics, “phonological, syntactic, morphological, rhetorical, 

and stylistic” 

  :امللخص
إّن البحث يف املصطلح الّنحوي للسعي إىل ¬ريخ ظهوره وتبلـور 

بنفس املصاعب  مفهـومه الفّين أو ¬رجحه بني أكثر من مفهوم يصطدم
اليت تعرتض سبيل الباحث يف نشأة الّنحو وتكّون مادته وتطورها قبل 
ظهور كتاب سيبويه، ومن املعلوم أن املادة الّنحوية اليت يتكون منها 
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الكتاب بلغت درجة من الّنضج واالكتمال ومن الغزارة والشمول، ما 
اقبة ميثل يؤكد على أÉا كانت نتيجة خماض طويل وجمهودات أجيال متع

، فمسألة التأصيل مصطلح النحو تعود إىل مسائل ١سيبويه أهم حلقاته
صوتية، حنوية، صرفية، داللية وبالغية "املصطلحات اللسانية العامة 

  .٢"وأسلوبية
  :الكلمات املفتاحية

  املصطلح –اجلر  –النصب  –الرفع  –االعراب  -النحو

  :متهيد
الكتاب يعين احلديث عن احلديث عن املصطلحات الّنحوية يف 

الّنحو الفعلي واحلقيقي الذي بني أيدينا اليوم، واضعني يف االعتبار 
وتالميذه يف إرساء الّلبنات األوىل واليت " األسود الدؤيل"جمهودات أيب 

أيب عمر "، و"عيسى بن عمر"، و"ابن أيب إسحاق"سلمت فجة إىل 
ّنحوي والّلغوي خطوات  وا القياس وتقّدموا &لّدرس ال، فمدّ "بن العالء

كبرية، فشهد على أيديهم تطورًا عظيمًا بذكر مسائله وبعض أبوابه 
وفروعه حىت أصبح فيهم من غلبت شهرة الّنحو عليه، وارتفع صرح 

 ١٦٠" (اخلليل بن أمحد"الّنحو مقرتً& من االنتهاء واالستقرار على يد 
أويت من ذكاء الذي Éج مسالك جديدة يف علم العربية مبا ) هـ١٧٥ -

خارق، ومن بعده سيبويه يف الكتاب الذي يعدُّ أقدم مصنف مجع 
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مسائل الّنحو العريب كافة وما كان للمتأخرين من فضل سوى حتديد 
مقاصده، وتبيني حدوده، فإنه مل يكادوا يضيفون إليه شيئًا ذا &ل من 

إىل املالحظات اهلامة واألنظار اجلديدة، وهو كتاب ال حيتاج من فهمه 
ملا قرأه واطلع على كنوزه " املازين"، بل إّن ٤غريه كما قال بذلك املربّد

من أردا أن : "أيقن أنه أحاط &لّنحو العريب إحاطة السوار &ملعصم فقال
، وقد استحى ٥"يعمل كتاً& كبريًا يف الّنحو بعد كتاب سيبويه فليستحي

سيبويه دون تطوير  الّنحاة من أنفسهم واستخذوا فاستكانوا إىل ما خلفه
إّال أن يكون تفسريًا وشرحًا ملبهمه، واختصارًا لبعض مسائله أو وضع 
حدود ملصطلحاته أو ترتيباً ألبوابه وقواعده وصياغة ملصطلحات سكت 

، قانعني به إمامًا يف الّنحو &لرغم من تطور ألفاظ الّلغة ٦عن التمثيل هلا
 أحيط Pا والشهرة اليت كان وتراكيبها، ولكن عظمة الكتاب واهلالة اليت

يتمتع Pا صاحبه يف حياته وبعد مماته هي املسؤولة أوًال وأخريًا عن 
  .استكانت هؤالء العلماء وقناعتهم مبا خلفه هلم إمام الّنحو

والّنحو يف الكتاب ميثل أول خطوة صحيحة يف دراسة الّلغة &عتباره 
علمًا يقوم على قواعد وأصول معينة، مستضيئا مبناهج القياس 
واالستقراء دون الوقوف عند املفهوم اجلزئي احملدود لبعض مسائل النحو 

ومما ال شك فيه أن "هذا ما يؤكده الدكتور عبد اجلليل مر�ض يف قوله 
النحو وما نسب إليه انضوى حتته من أبواب لسانية شىت كان مصطلح 
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قد شاع يف عهد سيبويه شيوعا عاد( ألنه كان كثريا ما يرد يف كتابه 
، مثلما كان احلال عليه عن ٧"تراكيب ومجل دالة على شيوع النحو

السابقني كما مل يقف عند حد الكلمة ليعرف إعراPا وبناءها فحسب  
عند املتأخرين، وإمنا تناول سيبويه يف الكتاب بنية  كما آل إليه الّنحو

الكلمة واشتقاقها وحركتها مفردة مركبة، دون إغفال الداللة املعنوية هلا 
  .٨يف مجيع أحواهلا على ضوء القياس على لغة العرب املوثوق Pم

  .الّنحوي عند سيبويه املصطلح
يث عن إّن احلديث عن املصطلح الّنحوي عند سيبويه يعين احلد

مصطلحات علوم العربية اليت ضمها واليت مل تستقر يف بعض األحيان، 
واملالحظ أّن سيبويه بذل جهدًا ال يقدره إّال من تعرض &لّنظرة 
الفاحصة لكتابه إذ حشد فيه مادة الّنحو األوىل يف منهج وصفي 

  .وطريقة عرض هداه إليها طبعه وفطرته اليت جبل عليهما
ق إىل أشهر املصطلحات الّنحوية اليت وسوف حناول أن نتطر 

استقّرت ونضجت عند سيبويه يف الكتاب واليت شكلت املاّدة 
  .تية اخلام لعلم الّنحو عند العرباملصطلحا

  :الّنحـو – ١
علم بقوانني يعرف Pا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء 

": ابن السكيت"قال  ١٠وهو يف أصل منبته يعين القصَد والطريقَ ٩وغريمها



  

  
 

٣٥٦ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

َحنَا َحنوه إذا قصده، ومن منطلق التشابه بني املعنيني اللغوي 
واالصطالحي الذي يتمثل &لقصد كان املّسوغ الستعارة هذا الّلفظ 
والذي يرجح ذلك ما ُروي عن أيب األسود الدؤيل من أنه وضع وجوه 

  .١١العربية وقال للناس اْنُح حنوه فسمي َحنْواً 
  :اباإلعـر  – ٢

هو أحد االصطالحات اليت كانت شائعة يف القرن األول للهجرة 
رواية عن عمر بن اخلطاب ñ أنه استعمل كلمة " السيوطي"فقد ذكر 

وليعلم أبو األسود أهل البصرة : "اإلعراب مبعىن الّنحو عندما قال
، أي فليعلمهم انتحاء سبيل العرب يف الكالم واإل&نة قال "اإلعراب

، "اإلعراب حلي الّلسان فال متنعوا ألسنتكم حليها: "الك بن أنسم
 ١٢"تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه: "وقال عمر ñ أيضا

ويتضح لنا من هذا أن عمر كان يعين &إلعراب هو طريقة اإل&نة يف 
نه اإلعراب عن احلاجة وهو تغيري أواخر الكلم وأفرد فيه سيبويه && عنو 

بل مصطلح ، وهو ما يقا١٣&ب جماري أواخر الكلم من العربية: بـ
  .اإلعراب عند املتأخرين

  :الكلـم – ٣
فهو ما تكونت منه العربية، اسم وفعل وحرف، حيث أفرد سيبويه  

، "هذا &ب علم ما الكلم من العربية: "&ً& يف الكتاب حتت عنوان
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: وّضحه سيبويه بقولهوالكلم اسم جنس جامع وهو اسم للّذات كما 
: اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس &سم وال فعل، فاالسم: فالكلم"

رجل وفرس وحائط، أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء 
وأما ما ... وبنيت ملا مضى، وملا يكون ومل يقع وما هو كائن ومل ينقطع

والم مث وسوف وواو القسم : جاء مبعىن وليس &سم وال فعل حنو
  .١٤"اإلضافة وحنوها

  :الّنصـب – ٤
ويعدُّ أول املصطلحات الّلغوية النّاضجة عند علماء الّنحو، 
ا بّني للحجاج مواطن حلنه يف 

ّ
ونستأنس Pذه القصة عن حيي ابن يعمر مل

ُقْل ِإْن َكاَن َآَ&ؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم ﴿ :قوله تعاىل
ُتُموَها َوِجتَاَرٌة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها  َوَعِشريَُتُكمْ  تَـَرفـْ َوأَْمَواٌل اقـْ

ُ Äَِْمرِِه  َّǖَِْيتَ ا َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اüَِّ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ 
وهو ) أحب(أترفع ": ، قائال١٥ ﴾ْلَفاِسِقنيَ َواüَُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم ا

فتقرؤها أحبُّ &لرفع، والوجه أن تقرأ &لنصب على : منصوب، وقال له
أما إذا : "، ويف رواية القفطي يقول حيي ابن يعمر للحجاج١٦"خرب كان

، وهو ١٧"سألتين أيها األمري فإنك ترفع ما يوضع، وتضع ما يرفع
فالّنصب والفتح يف : "ه حيث يقولمصطلح النصب موجود عند سيبوي

  .١٨"الّلفظ ضرٌب واحد
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  :اجلــرّ  – ٥
ومن الصفة قولك ما حيسن &لرجل مثلك : "فعن اجلر يقول سيبويه

أن يفعل كذا وما حيسن &لرجل خٍري منك أن يفعل كذا، وزعم اخلليل 
أنه إمنا جر هذا على نية األلف والالم ولكنه موضع ال تدخله األلف 

فهذا  .٢٠..."واجلر والكسر فيه ضرب واحد : "، وقوله أيضا١٩"والالم 
املصطلح ¸ضج عند صاحب الكتاب ودقيق كما أقرّه الّدرس الّلغوي 

  .احلديث فاجلر يقابله الكسر عنده
  :الـّرفـع – ٦

ً̧ حنو قولك زيد ويفرق بينه وبني  وهو ما وقع يف أعجاز الكلم منو
الرفع : "أو اإلعراب حيث يقول الّضم ال من حيث االختصاص &لبناء

، فهذا يدل على أن سيبويه ركز على حركات ٢١"والضم ضرب واحد
أواخر الكلم من حيث اإلعراب والبناء موحدا بني األمساء واألفعال يف 
ألقاب احلركات اكتفاء مبا تتضح به املعاين يف اإلعـراب فمصطلح الّرفع 

  .الضمُّ لإلعرابيقابله الضم عند سيبويه فالرّفع للبناء و 
  :اجلــزم –٧

: عالمة من عالمات اإلعراب ختّص الوقف،كما يف مل َخيْرُْج، وهو
انقطاع احلركة اجلَْزُم القطع َجَزْمُت الشيء َأْجزُِمُه َجْزمًا قطعته وَجَزْمُت 
اليمني َجْزمًا أَمضيتها وحلف ميينًا َحْتمًا َجْزمًا وكل أمر قطعته قطعًا ال 
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قد َجَزْمَته وَجَزْمُت ما بيين وبينه أي قطعته ومنه َجْزُم احلَْرِف َعْوَدَة فيه ف
وهو يف اإلعراب كالسكون يف البناء تقول َجَزْمُت احلرف فاْجنَزم الليث 
ْجُزوُم آخرُه ال إعراب له ومن 

َ
اجلَْزُم َعزِميٌة يف النحو يف الفعل فاحلرُف امل

، ٢٢روف مواضعها يف بياٍن وَمَهلٍ القراءة َأن َجتْزَِم الكالم َجْزمًا بوضع احل
  .٢٣وهو عند سيبويه مع الوقف ضرب واحد

  :االشتغـال – ٨
هذا املصطلح مل يصرّح به سيبويه مع أنه هو الذي مهد لظهور هذا 
املصطلح بتوجيهه لبعض القراءات، ولكنه وصفه وصوره حىت أن املتأمل 

&ب ما  هذا: "يف الكتاب ال يشك أنه سيصرح به فهو يقول مثال
يكون فيه االسم مبنياً على الفعل قدم أو أخر وما يكون فيه الفعل مبنياً 

، من هذا العنوان ندرك أن سيبويه يدير الكالم على ٢٤"على االسم
اإلسناد ولكنه يريد نوعا معينا منه، ولكي يصل إىل ما يريد قدم 

نا فزيد ه" ضرب زيد عمرا"للوصف مبا هو معلوم من أمر اإلسناد حنو 
مسند إليه وهو أول ما شغل به الفعل، ولكن إذا اختلف اإلسناد أو  

" زيد ضربته"بنيت الفعل على االسم وقلت مثال : "كما يقول سيبويه
َوأَّما َمثُوٌد ﴿ ورفعت زيد &البتداء موا̧ز ذلك بقوله عّزوجل

، وإمنا حسن أن يبىن الفعل على االسم حيث كان معمال ٢٥﴾فـََهَديـَْناُهمْ 
  .٢٦"املضمر وشغلته به ولو ذلك مل حيسن ألنك مل تشغله بشيء يف
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  :التقـريب – ٩
إّن معرفة أصالة هذا املصطلح عند سيبويه يقتضي معرفتنا مبذهب 
الكوفيني يف إعراب االسم املنصوب بعد كان وأخواÏا وأن يكون 
النصب على احلال أو شبه احلال وما دامت أمساء اإلشارة تعمل عمل  

وإمنا : "عندهم فاإلعراب إذا ال خيتلف، فسيبويه يقول يف التقريبكان 
صار املبهم مبنزلة املضاف ألن املبهم يقرب به شيء أو تباعده وتشري 

واملبهم مفارق : "، وهذا ما يؤكد السريايف يف شرحه للكتاب بقوله٢٧"إلـيه
للعلم ألن املبهم لفظ يوجب التقريب ولفظ يوجب التبعيد حنو ذلك 

  .٢٨"لك وأولئكوت

  :اإلضمـار – ١٠
هو نّية الشيء وتصور وجوده، وهو التقدير أيضا وكثريًا ما يستعمل 
يف املواطن اليت يقع فيها احلذف أو اليت حتتاج فيها الكلمات إىل ما 

، وقد مّثل سيبويه على هذه املعادلة بني األلفاظ ٢٩يكمل معانيها
ل املستعمل إظهاره يف غري األمر واملعاين بقوله شارحًا ما يضمُر فيه الفع

 : إذا مسعت َوْقَع السَّْهم يف الِقرطاس قلت: "والنهي يف كالم العرب، قال
َبْل ِملََّة ﴿ومن ذلك قوله تعاىل  ، ٣٠"القرطاَس واüَِّ أي أصاب القرطاس

  . ٣١﴾ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
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  :املبــين – ١١
الشيء على صورة واحدة، وهو لزوم آخر الكلمة حركة أو هو ثبوت 

ً̧ والبناء فرع يف األمساء أصل يف األفعال واحلروف ، وهو يف ٣٢سكو
أصل وضعه يدّل على البناء الذي يلزم موضعًا ال يزول من مكان إىل 

وقد نقل .. غريه وليس كذلك سائر اآلالت املنقولة كاخليمة واملظّلة
تشبيهًا &لبناء لثباته، وقد أدرك ابن منظور هذه  اللفظ إىل االصطالح

وكأÉم إمنا مسوه بناء ألنه ملا لزم ضرً& واحدًا فلم يتغري : " العالقة، قال
، ٣٣"تغري اإلعراب مسي بناء من حيث كان البناء الزمًا موضعًا ال يزول

: أما البناء عند سيبويه فهو عدم التمّكن وهذا من خالل قول سيبويه
فهذا  ٣٤"ا الفتح والكسر والضم والوقف فلألمساء غري املتمّكنةوأمّ "

املصطلح قد استقّر على يد سيبويه من خالل حديثه عن جماري أواخر 
  .الكلم يف الباب األول من الكتاب

  :الّصـريح – ١٢
ائتين بعدما تـَْفرُُغ، فــَما وتـَْفرُُغ مبنزلة : "وهو وصف يقابل املؤول، ومثله

وهي مبنزلتها يف الذي إذا قلت بعد الذي  مبتدأهصلة وهي  الفراغ، وتفرغ
، وملا ظهر الكالم بعد هذا التأويل، مسي صرحياً، كأنّه استمدَّ ٣٥"تفرغ

وبناء عليه  ٣٦الّلنب الصَّريُح الذي احنسرت عنه رغوته: معناه من قوهلم
  ):من املتقارب: (صرَّحت اخلمُر إذا ذهب عنها الزَّبد، قال األعشى: قالوا
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  ٣٧ِإَذا َصرََّحْت بـَْعَد ِإْزَ&ِدَهـا    ُكَمْيٌت تكشَُّف َعْن ُمحَْرةٍ 
  .واإلظهار بعد الكالم فمصطلح الصريح عند سيبويه مبعىن املؤول،

  :املضـارع – ١٣
ئد األربع، حنو أَفـَْعُل، نـَْفَعُل، تـَْفَعُل، نوع من األفعال دخلته الزوا

يـَْفّعُل وهو يصلح للحال واالستقبال، تقول يـَْفَعُل وهو يف الفعل، ويفعل 
، وهذا النوع من األفعال معرب، ولذلك أطلقوا عليه اسم ٣٨غداً 

ملضارعته األمساء أي مشاPته إ(ها، ومعىن املضارع املشابه " املضارع"
Pوهو عند ٣٩ته وشاكلته وحاكيته إذا صرت مثلهيقال ضارعته وشا ،

وأّما : "حيث يقول" ما يكون ومل يقـع وكائن مل ينقطع"سيبويه مبصطلح 
يذهب : اذهب واقتل واضرب وخمربا: بناء ما مل يقع كقولك آمرا

  .٤٠"ويضرب وكذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت
  :املضعَّــف - ١٤

لفعل حرفني من موضع واحد، وقد أفرد والتضعيف أن يكون آخر ا
، ومثل "&ب مضاعف الفعل واختالف العـرب فيه"له سيبويه &ً& مساه 

َرَدْدت وَوِدْدُت واْجتَـَرْرُت وانـَْقَدْدُت واْستَـْعَدْدُت : له يف قوله
، وفيه تكـرر حرف من أصول الكلمة واألصـل ٤١واْطَمأنـَْنتُ ... وَضاَرْرتُ 

َضاَعَفُة الَّتـي ُنِسَجـْت حلقتـني : ـن قوهلميف الّلفظ مأخـوذ م
ُ
رُْع امل الدِّ

  .٤٣ ) َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ  (، حنو قوله تعاىل ٤٢حلقتـني
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  :املاضــي - ١٥
هو لقب للفعل الذي يدل على حدث مضى وانتهى، جاء يف 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ األمساء، وبُنيت ِلما : "الكتاب
، وداللة ٤٤..."فأّما بناء ما مضى فذهَب ومسََِع وَمُكَث ومحُِدَ مضى، 

املاضي حتمل يف طياÏا النفاذ واملرور، يشبهها يف دالالÏا ما عرفوه من 
مضى السيف يف الضريبة، وله مضـاء : "استعماهلم يف السيف، قالوا

وهذا االستعمال كان هاديهم يف اختيارهم  ٤٥..."وأمضى من السيف 
  .ح املاضيملصطل
  :أفعـال املـدح والـّذم – ١٦

مباشرة فعقد هلا " نعم وبئس"مل يشر سيبويه إىل أفعال املدح والذم 
ولكنه " &ب ما ال يعمل من املعروف إّال مضمرا: "&& موسوما بـ

نعم "استطاع &لطريقة الوصفية اليت اتبعها أن يبني Äن املقصود هو 
وما انتصب يف هذا الباب : "قال حىت إذا جاء إىل معموهلما" وبئس

فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب يف &ب حسبك به وذلك قوهلم نعم 
  .٤٦"رجال عبد هللا كأنك قلت حسبك به رجال عبد هللا

  :أسـماء اإلشـارة – ١٧
وحّدد سيبويه مصطلح اسم اإلشارة حينما كان يتكلم عن املعارف يف 

، مث رجع "ومنها األمساء املبهمة": &ب جمرى نعت املعرفة عليها حيث قال
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

وأما األمساء املبهمة فنحو هذا وهذه، وهذان : "ليفصل ويشرح ذلك بقوله
وها�ن، وهؤالء وذلك وتلك وذانك و�نك وأولئك وما أشبه ذلك وإمنا 

  .٤٧"صارت معرفة ألÉا صارت أمساء إشارة إىل شيء دون سائر أمته
  :ـهاملفعـول ألجل – ١٨

هذا &ب ما ينتصب من املصادر ألنه : "عنه مرة ومساه &ب قال
، وبعد أن وضح ما يريد الوصول إليه يف الباب &ألمثلة والشواهد "عذر

وفعلت ذاك أجل كذا وكذا، فهذا كله ينتصب ألنه : "اهتدى إىل القول
لكذا، ولكنه ملا طرح : مل فعلت كذا وكذا؟ فقال: مفعول له، كأنه قيل

  .٤٨"الالم عمل فيه ما قبله
  :احلشـو – ١٩

فهذا املصطلح استعمله سيبويه للّداللة على ما يدخل وال يكون له 
اثر يف اللفظ وال يف املعىن ، أي أنه ال يزيد معىن على الكالم وال يغري 

ال جيوز أن تفصل بينها وبني الفعل حبشو  … : "من إعرابه ،فيقول 
 ٤٩".ّال يف الشعركما ال جيوز لك أن تفصل بني اجلار واBرور حبشو إ

  .وهو أيضا عنده مبعىن صلة املوصول
  :التـوكيد – ٢٠

َأكَّد العهَد والعقَد لغة يف وكَّده : وهو عند صاحب الّلسان مبعىن
وقيل هو بدل والتْأكيد لغة يف التوكيد وقد َأكَّْدت الشيء ووَكْدته ابن 
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ُبوعِه اَألعرايب دسُت احلنطة ودرستها وَأَكْدÏا، هو َ�بٌع  يُْذَكُر تـَْقريرًا ملتـْ
َتوكيٌد َلْفِظيٌّ وتـَوِْكيد : لرفِع اْحِتماِل التََّجوُِّز أو السَّْهو، وهو ِقْسمان

معنوي، ويسميه سيبويه ختصيصا وصفة وجعل ضمري الفصل من التوكيد 
واستعمل . ٥٠والتوكيد منه، ويسمي التوكيد بدًال كما يسميه &لتكرير

التثنية، والتثبيت، والتسجية  : للداللة عليه منها سيبويه عّدة مصطلحات
  .، وكلها تؤدي معىن التوكيد أو ما يناظره ٥١والتوكيد العام

  : الظـرف – ٢١
قسمه سيبويه إىل متمّكن وغري متمّكن، ومساه غاية ومسى ظروف 
الّزمان بظروف الظهر واحلني كما مسى ظروف املكان &ملواضع �رة، 

، حيث يقول دمحم عوض القوزي ٥٢األماكن واألرضنيو�رة أخرى أمساء 
هذا املصطلح واسع الرحاب اختاره البصريون ملتابعة سيبويه يف : "معلقا

فالظرف . ٥٣"اصطالحاته الظرف والغـاية، ثـم الدهر أو احلني أو املوضع 
  .ورد عند صاحب الكتاب مبعىن الغاية

  :الَعـلَـم – ٢٢
خالد، دمشـق، : ج لقرينة مثـلاسم موضع ملعني من غري احتيـا 

ويسميه سيبويه العالمة الّالزمة كما  ٥٤اجلاحــظ أبو بكر، أم حبيبة،
  .يطلق عليه اصطالح العلم اخلاص
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :الفاعــل – ٢٣
، أو َما ِيف َ¬ويلِه، )صريح ظاهر، أو مضمر &رز أو مسترت(هو اسم 

ويلِه، ُمقدٌَّم عليه ، أو ما يف ¬َ )متصرف أو جامد(ُأسِنَد إليه ِفعٌل َ�ٌم 
فإن املسند " فاهم علي"ليخرج (، أصِلّي اَحمللّ ")دمحم قام"ليخرج حنو (

  ) .ليخرج الفعل املبين للمجهول(، و الصيَغة )وهو فاهم أصله التأخري
إالَّ َأنَّ " ُقم"و" أَُقوم"ومثله " تـََبارَكَت ( اüّ "و" تـََباَرَك اüُّ "فاالسم حنو

ُؤوَّل به حنو قوله تعاىلاالسَم ضمٌري مسترتٌ 
ّ̧ ﴿ :، وامل ًأَوملَْ َيْكِفهْم أ

َِْ̄ن لِلَِّذيَن َآَمُنوا أَْن ﴿أي أو ملَْ َيكِفِهم ِإنزَالَُنا، وقوله أيضا  ٥٥،﴾أَنـْزَْلَنا أَملَْ 
 َِّü٥٦،﴾َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر ا  ِPِن ُخُشوُع قُلو َ̄ م والفعل كما ُمثِّل، أي أََمل 

َتَصرِِّف و اجلَاِمد كـ وال 
ُ
واملؤوَّل " نِعـم الفىت"زيٌد و " أَتى"فـَْرَق بني امل

، "ُخمَتِلٌف أَلوانُه"&لفعل، وهو ما يعمل عمَله وَيشمل اسَم الفاعل، حنو
َفة املشبهة حنو  وهكذا املصدر واسُم الفعل " زيٌد َحَسٌن وجُههُ "والصِّ

يل، وأم باَلَغة، واسُم املصدروالظْرُف وِشبُهُه واسُم التَّفضِّ
ُ
كلُّ هؤالء،   ِثَلُة امل

  .حمَتاٌج إىل فاعلِ 
  :نـائب الفاعـل – ٢٤

ُهه  َمُه ِفعٌل َمبينٌّ للَمْجُهوِل أو ِشبـْ وهو اسم املفعول (هو اسٌم تـََقدَّ
أْكرَِم الرجُل "وحلَّ حملَّ الفاِعِل بعد حذِفِه حنو ) واالسم املنسوب

حُموُد ِفْعُله
َ
بويه املفعول الذي مل يتعّدى عليه فعل فاعل، ، ويسميه سي"امل
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و&لرغم Äنه أشار إىل فعله &لبناء على اBهول إّال أنه مل يسمى ¸ئب 
  .٥٧الفاعل بغري املفعول وما هو يف احلقيقة إالّ مفعول

  :املفعـول لـه - ٢٥
استعمل سيبويه عّدة مصطلحات للتعبري عن هذا الباب الّنحوي 

ومصدر  ،املوقوع له، والعذر، والتفسري وألجله، املفعول له: "منها 
  ".٥٨جواب ملــه

 فإمنا ُمسّي املفعول له، أو ألجله، أو املوقوع له، Pذه التسمية؛… "
به، وألجله، ، و عليه: ، إذ يقعلفعـل يقع يف مفعوله على غري جهةألّن ا

من فعل هذا الفعل Pذا املفعول : ، ومثال اجلميع كقولكومعه، وفيه
جل فالن مع دمحم يف هذا الوقـت ويف هذا املوضع، وقد يكون بعض أل

هذه املفعوالت غري الزم يف الكالم، إّال املفعـول له إذ البد لكل فعل 
وPذا يعلم أّن املفعول له …  ٥٩"من مفعول له سواء ذكرته أو مل تذكره

  .إمنا مسي كذلك؛ ألنه أ&ن عن عّلة وقوع الفعل
  :املقصـور - ٢٦

، ٦٠الفىت واملستشفى: اسم معرب منتٍه Äلف الزمة مثل هو كل
ويصطلح عليه سيبويه املنقوص، ويكثر من تسمية املقصور منقوصا وهو 
يف نظره كل اسم آخره (ء تلي حرفًا مكسوراً، فاملقصور يقابله املنقوص 

  .لغة سيبويهب
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :املضـاف واملضـاف إلـيه - ٢٧
ِل الثانية منزلَة التنوين من األوىل، هو َضمُّ كلمٍة إىل ُأْخَرى بتَـْنزِي

تعريُف السَّاِبِق &لالَِّحِق، أو َختِْصيُصه به، أو ختفيفه حنو : والَقْصُد منها
، أي الدرس "هو ُمَدرُِّس الدَّْرسِ "و" ضوُء َمشْعةٍ "و" كتاُب األستاذ"

ر كما هو ُمَدرٌِّس الدَّْرَس، ومساه سيبويه &جلار واBرو : املعهود، وَأْصُلَها
هذا &ب اإلضافة وهو &ب : "يطلق اإلضافة مبعىن النسبة حيث يقول

النسبة واعلم أنك إذا أضفت رجال إىل رجال فجعلته من آل ذلك الرجل 
أحلقت (ء اإلضافة فإن أضفته إىل بلد فجعلته على من أهله أحلقت (ء 

  .٦١"اإلضافة وكذلك أضفت سائر األمساء إىل البالد أو إىل حي أو قبيلة
  :الشـبيه zملضـاف - ٢٨

ويسميه سيبويه &ملمطول وهو هنا ال يتكلف يف العبارة وال حياول 
تعقيد األلفاظ وإمنا يريد اللفظ ليحقق به الغرض الداليل والفين عن 
طريق املعىن اللغوي، فاصطالح املمطول هنا يقصد به سيبويه الضارب 

ن وسيبويه يشبه إشباع يف الطول تشبيها مبّد املطال فرتة سداد الدي
احلركات وما يرتتب عليه من نتيجة &لشبيه &ملضاف ومسي ذلك مطال 

  .٦٢ومسي حرف املد ممطوالً 
  :التحـذيـر –٢٩

خاَطِب على أمٍر َمْكر 
ُ
  :وٍه لَِيْجَتِنَبه وهو قسمانُهَو تـَْنِبيُه امل
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كَ "ما َيُكوُن بَِلْفظ  - ُوُجوً& َسواءٌ  وَفروِعِه وهذا عاِمُله َحمُْذوفٌ " ِإ(َّ
َك والتَّواين"أو ُمَتكّرِرًا حنو " ِمنْ "َأكاَن َمْعطوفًا َعليه أْم َمْوصوًال بـ  " ِإ(َّ

احذر تالقي نفسك والتواين فحذف الفعل وفاعله، مث املضاف : أصله
، مث حذف املضاف الثاين، "نفسك"وأنيب عنه " تالقي"األول، وهو 

َك ِمَن التواين"وحنو . انفصلوهو نفس وأنيب عنه الكاف فانتصب و  " إ(َّ
&عد نفسك من التواين، حذف الفعل والفاعل واملضاف، : "أصله

ما جرى :"، أّما سيبويه فقد فصل فيه يف &ب"فانتصب الضمري وانفصل
  .٦٣"منه على األمر والتحذير
  ):الطويل(ابن عبد الرمحن القرشي وأمَّا حنو قول الفضل

  ٦٤إىل الشَّرِّ َدعَّاٌء وللشَّرِّ جاِلبُ     اَك املِرَاَء فإنَّهُ ـــــــــــــــاَك إيَّ ـــــــــفَإيَّ 
َحذَّرُ "أن يُْذَكر  -

ُ
حذَِّر "أو يَقَتِصَر على ذِْكر " إ(َّ "بغِري َلْفظ " امل

ُ
امل

ُب احلَْذُف إْن َكرَّْرَت َأْو َعَطْفَت، فاألول حنو " منه ا جيَِ نـَْفَسَك "وإمنَّ
فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اüَِّ ﴿: والثاين حنو قوله تعاىل" ألَسَد اَألَسدَ ا"و " نـَْفَسكَ 

َقَة اüَِّ َوُسْقَياَها َ̧﴾٦٥.  
ه يتضح لنا Äن مجهرة املصطلحات النحوية اليت  من خالل ما ذك̧ر
بني أيدينا اليوم قد تضمنها كتاب سيبويه وأّن الّنحاة مجيعًا عاشوا عالة 
على سيبويه ومصطلحاته يف الكتاب إن صّح القول، بل اكتفوا بشرحه 
وتوضيحه والعمل على اختصار ما أطال فيه فاملصطلحات اليت نعرفها 
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إّما أن يكون سيبويه أشار إليها إشارة عابرة ومل يقف عندها ظناً  اآلن
منه أÉا واضحة وسهلة وإّما أن يكون قد أوردها مع مرادفها وفسرها 
بنقيضها، أو يكون قد نقلها إىل &ب نعتقد أنه غري &Pا، فضال عن 
ذلك الزخم اهلائل من املصطلحات الّنحوية الدقيقة اليت ال تزال تستعمل 

  :عند احملدثني كما استخدمها سيبويه، ونذكر من ذلك ما يلي
الفاعل  –ما ينصرف وما ال ينصرف  –املعرفة والنكرة  –املعارف 

أمساء الفاعلني  –العطف على املوضع  –املفعول معه  –املفعول به  –
 –االختصاص  –الفعل املعتل  –الشرط واجلزاء  –والصفة املشبهة  –

، وغريها من املصطلحات اليت تزخر Pا  ٦٦واملنعوت الّنعت –االستثناء 
  . كتب الّنحو العريب قدميها وحديثها

  :هوامش البحث
عبد القادر املهريي، نظرات يف الرتاث اللغوي العريب، دار الغرب :ينظر -١

  . ١٦٥، بريوت، ص ١٩٩٣، ١اإلسالمي، ط
اجلامعية، مر�ض عبد اجلليل، يف رحاب اللغة العربية، ديوان املطبوعات  -٢

  .٨، ص ٢٠٠٧، ٢ط
  . ٢٩٠، ص ٢، ج١٩٣٣، بريوت ١٠أمحد أمني، ضحى اإلسالم، ط -٣
  .  ١٧٩، ص١، بريوت، ج١البغدادي، خزانة األدب ولب لباب العرب، ط -٤
، نزهة ٥٢، والفهرست، ص ٥٠الزبيدي، طبقات النحويني، ص : ينظر -٥

  .٦٣األلباء، ص 
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حىت أواخر القرن  عوض دمحم القوزي، املصطلح النحوي نشأته وتطوره -٦
  . ٨٢، ص ١٩٨٣الثالث هجري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

  . ١١مر�ض عبد اجلليل، يف رحاب اللغة العربية، ص  -٧
عوض دمحم القوزي، املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن  -٨

  . ٨٤الثالث هجري، ص 
  ).حنو(، مادة ٢٥٩اجلرجاين، التعريفات، ص  -٩

  ).حنا(مادة  ٣١١-٣٠٩، ص ١٥لسان العرب، ج ابن منظور، - ١٠
  ).حنا(، مادة ٣١٠ص  ١٥املصدر نفسه، ج - ١١
ابن األثري، إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل، حتقيق، حمي  - ١٢

  . ٣٥، ص ١، ج١٩٧١الدين رمضان، دمشق، 
  . ١٣، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ١٣
  . ١٢، ص ١املصدر السابق، ج - ١٤
  . ٢٤سورة التوبة، اآلية  - ١٥
  .٢٤لزبيدي، طبقات النحويني، ص ا - ١٦
  . ٢٢٧، ص ٢ابن خلكان، وفيات األعيان، ج - ١٧
  .١٣، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ١٨
  .  ٢٢٤، ص ١املصدر السابق، ج - ١٩
  . ١٣، ص ١املصدر نفسه، ج - ٢٠
  .١٣،ص١املصدر نفسه،ج: ينظر - ٢١
  ).جزم(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - ٢٢
  .١٣، ص ١سيبويه، الكتاب، ج: ينظر - ٢٣
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، ١شرح كتاب سيبويه للسريايف، ج: ، وينظر٨٠، ص ١املصدر نفسه، ج - ٢٤
  . ١٧١ص 

  . ١٧سورة فصلت، اآلية  - ٢٥
  . ٨١، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٢٦
  . ١٢، ص ١املصدر السابق، ج - ٢٧
  . ٩١، ص ٢السريايف، شرح الكتاب، ج - ٢٨
دمحم مسري جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية ، مؤسسة  - ٢٩

  . ١٨٢م ، ص  ١٩٨٨، ٣قان، بريوت وعمان، طالرسالة ودار الفر 
  .٢٥٧، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٣٠
  . ١٣٥سورة البقرة، اآلية  - ٣١
فائز فارس، دار األمل . ابن الدهان، كتاب الفصول يف العربية، حتقيق د - ٣٢

  . ٣م ، ص ١٩٨٨، ١ومؤسسة الرسالة، إربد وبريوت، ط
  ).بين(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - ٣٣
  .١٥، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٣٤
  . ١١، ص ٣املصدر نفسه، ج - ٣٥
  ).ح ر ص(، مادة ١٣٥، ص ٢ابن دريد، مجهرة اللغة ن ج - ٣٦
" بدل " كميتاً " ، وفيه ٥٩ديوان األعشى، دار صادر، بريوت، ال، � ، ص  - ٣٧

  )صرح(، مادة  ٣٤٧ص  ٣مقاييس اللغة، ج: ابن فارس: ، وينظر"كميٌت 
سري عبد اüّ، دار الكتب عبد القاهر اجلرجاين، اجلمل يف النحو، حتقيق ي - ٣٨

  . ٤١ – ٤٠م، ص ١٩٩٠العلمية ، بريوت، ط، 
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  .٦ص  ٧ابن يعيش، شرح املفّصل، ج - ٣٩
  .١٢، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٤٠
  . ٥٣٠ -  ٥٢٩ص  ٣املصدر نفسه، ج - ٤١
الزخمشري، أساس البالغة، شرح دمحم أمحد قاسم، املكتبة العصرية، بريوت،  - ٤٢

  ). ضعف(، مادة ٥٠٣، ص٢٠٠٥
  .٣٩اآلية سورة الروم،  - ٤٣
  .١٢، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٤٤
  ).مضي(، مادة ٨٠٢الزخمشري، أساس البالغة، ص  - ٤٥
  . ٢٠٠، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٤٦
  . ٢٢٠، ص ١املصدر نفسه، ج - ٤٧
  . ١٨٦ – ١٨٥، ص ١املصدر نفسه، ج - ٤٨
  .١١١،ص٣املصدر السابق، ج - ٤٩
عوض القوزي، : ، وينظر٣١٥ – ٣٠٦، ص ١املصدر نفسه، ج - ٥٠

  . ١٤٠املصطلح النحوي نشأته وتطوره، ص 
كلية الرتبية  كتاب سيبويه ، رسالة ماجستري،  التوكيد يف ،رضا جميد صاحل - ٥١

   .٦١م ،ص١٩٩٨للبنات، جامعة بغداد، 
 – ٤٤، ص ٢و ج ،١١٦ – ٢٠٨ – ٢٠٧، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٥٢

٣١١ – ٢٤٧  .  
  .١٤٠دمحم عوض القوزي، املصطلح النحوي نشأته وتطوره، ص : رينظ - ٥٣
  ٩٩، ص١٩٧١سعيد األفغاين، املوجز يف قواعد اللغة العربية، دار الفكر  - ٥٤
  . ٥١سورة العنكبوت، اآلية  - ٥٥



  

  
 

٣٧٤ 
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  .١٦سورة احلديد، اآلية  - ٥٦
دمحم القوزي، املصطلح : ، وينظر٢٠ – ١٩، ص ١سيبويه، الكتاب، ج - ٥٧

  . ١٤٣النحوي نشأته وتطوره، ص 
   .٣٩٠-٣٦٧- ٣٦٩،ص١املصدر نفسه،ج - ٥٨
  -دراسة حتليلية - صباح عبد اهلادي، املصطلح النحوي يف كتاب سيبويه - ٥٩

  .  ٢١٤العراق،ص/٢٠٠٢كلية الرتبية، اجلامعة املستنصرية
  .١١٦سعيد األفغاين، املوجز يف قواعد اللغة العربية، ص  - ٦٠
  . ٣٣٥، ص ٣سيبويه ، الكتاب، ج - ٦١
  .١٠، ص ١املصدر السابق، ج - ٦٢
   .٢٧٣،ص١ملصدر نفسه،جا - ٦٣
   .٢٧٩،ص١املصدر نفسه،ج - ٦٤
  .١٣سورة الشمس، اآلية  - ٦٥
  .١٥٠ – ١٤٩دمحم عوض القوزي، املصطلح النحوي نشأته وتطوره، ص  - ٦٦
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  نيجري( -  جامعة &يرو كنو ،قسم اللغة العربية

  :قدمةم
نيجري( : توظيف املصطلح العريب يف اBال االقتصادي: املقال بعنوان

ويتناول اللغة العربية من حيث كوÉا لغة عاملية، ووعاء للمعارف . منوذجا
وقد استوظف العلماء . اإلنسانية، وسلما للوصول إىل احلضارة اإلسالمية

وأدى  .املسلمون هذه اللغة يف القضا( االقتصادية بكل دقة وإسهاب
ذلك إىل هبوب ر(ح الصحوة االقتصادية اإلسالمية يف نيجري(، نتيجة 
ذلك استوظف البنك املركزي النيجريي املصطلحات الفقهية العربية يف 

والبحث يعاجل . التعامالت املالية يف املصارف غري الربوية يف نيجري(
صرون مشكلة ضيق مدارك كثري من دارسي اللغة العربية وغريهم حيث يق

  . العربية يف دائرة املباحث اللغوية من حنو وصرف وبالغة وغريها
  :ويدور البحث حول ثالث نقاط رئيسية وخامتة وهي

 .عاملية اللغة العربية −

 . الرتاث الفقهي العريب والصحوة االقتصادية اإلسالمية −
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 .منوذج من توظيف املصطلح العريب يف اBال االقتصادي النيجريي −

 .خامتة −

البحث إىل أن اللغة العربية وعاء للمعارف اإلنسانية وصاحلة  ووصل
  .لكل تقدم إنساين يف كل عصر

  :عاملية اللغة العربية -أوال
اللغة هي الوسيلة اخلاصة &لتواصل اإلنساين والتفاهم الوجداين، 

  )١(.حيث يتم التعبري بواسطتها عن املقاصد واألغراض عند الناس
ن هذه اخلاصية إال أن رهبان اللغة قسموها واللغة العربية الحتيد ع

والعربية الباقية، وهذه األخرية  -وهي عربية النقوش –إىل العربية البائدة 
هي املستخدمة إىل اآلن، غري أن عوامل عدة أثرت فيها وساعدت على 

  :ومن هذه العوامل ما يلي. تكوينها اللغة العربية الفصحى
تلف هلجاÏا أن قريشا كانت أغزرها اعرتاف من مجيع القبائل من خم -

مادة، وأرقها أسلو&، وأغناها ثروة وأقدرها على التعبري اجلميل الدقيق 
  )٢(.األنيق يف أفانني القول املختلفة

 .استفادة قريش من فصاحة القبائل األخرى -

خلو لغة قريش من مستبشع اللغات ومستقبح األلفاظ، وارتفاعها  -
عن كشكشة ربيعة ومضر، وهو حعل الشني بعد كاف اخلطاب يف 

بكش وعليكش، ومن فحفحة هذيل وهو جعل احلاء : املؤنث حنو
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عىت يف حىت، ومن طمطمانية محري وهي إبدال الم : عينا،حنو
 )٣(.وطاب امهواء وصفا اجم: التعريف ميما، حنو

وPذه العوامل صقلت اللغة العربية وتوحدت وصارت لغة مثالية 
مصطفاة، وصادف اإلسالم حني ظهوره هذه اللغة املثالية املصطفاة 
املوحدة، وزاد نزول القرآن Pا من مشول تلك الوحدة وقوى من أثرها 
وحتولت إىل مرجعية رمسية، ونقلها القرآن من حالتها اإلقليمية احملصورة 

 شبه جزيرة العرب إىل حالة عاملية حيث مل تكن جمرد لغة أدبية لقوم يف
بعينهم هم العرب، بل صارت لغة علمية قادرة على مواكبة العلوم 

  )٤(.املختلفة والتعبري عنها
وقد علق الباحثون على ذلك حيث ذهبوا إىل أن العرب مل يكن هلم علم 

ايف والفكري عند العرب غري الشعر، وجاء اإلسالم فبعث اإلهتمام الثق
وساعد على تكوين خنبة عربية علمية مهتمة مبسائل الفكر والثقافة فأخذت 
تظهر علوم متمحورة حول القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، كالتفسري 

وتطور األمر بعد االحتكاك بثقافات الشعوب اليت . والفقه وعلوم احلديث
ªرها الفكرية، فأخذت اللغة العربية تلج اعتنقت اإلسالم، واالطالع على أ

حقوال معرفية جديدة مل يكن هلا عهد Pا من قبل، وظهرت مؤلفات Pذه 
اللغة يف هذه احلقول من فلك ور(ضيات، وطبيعة، وكيمياء، ومنطق، 

  )٥(.وفلسفة، وعقائد دينية، وقضاء، ومعامالت، وتشريع وغري ذلك
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طور اليت بلغتها ترتبع قمة الت ويرى الباحث أن العربية لغة حية مرنة
  .اللغات البشرية

  :اإلسالمية والصحوة االقتصاديةالرتاث الفقهي العريب  - ¢نيا
إن الرتاث الفقهي العريب لعب دورا خطريا يف ميدان التطور 
االقتصادي اإلسالمي يف العامل عامة ويف نيجري( خاصة، وإلثبات ذلك 

تناولت مسائل االقتصاد ومشاكله، يورد الباحث الكتب والبحوث اليت 
وذلك حسب الرتتيب الزمين، مستعينا &ألضواء اليت ألقاها الباحثون 

  .حول املوضوع
يف القرن الثاين اهلجري ظهرت كتب الفقه اإلسالمي مليئة &ألحكام 
التفصيلية يف تنظيم أوجه النشاط اإلقتصادي مما يتعلق بتحرمي الر& 

. سعار، وحكم شركات األموال وتنظيم السوقواالحتكار أو بتحديد األ
وظلت هذه األحكام اإلقتصادية متناثرة بني فصول الفقه وغريها من 
الكتب اليت تبحث يف األحكام دون أن تدرس دراسة مستقلة يف 

  .اإلقتصاد
  :وأهم الكتب القدمية اليت تناولت مسائل اإلقتصاد ما يلي

  :يف الفقه املالكي
ه رواية ١٧٩: ام مالك بن أنس املتوىف عاماملدونة الكربى، إلم  - أ

 .اإلمام سحنون
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بداية اBتهد وÉاية املقتصد، لإلمام أيب الوليد دمحم بن رشد   -  ب
 .ه٥٩٥: املتوىف عام

  :يف الفقه احلنفي
 ه٣٧٠: أحكام القرآن، لإلمام أيب بكر الرازي اجلصاص املتوىف عام  -  أ

 .ه٣٨٣:عاماملبسوط، لإلمام مشس الدين السرخسي املتوىف   -  ب

  :يف الفقه الشافعي
 ه٢٠٤: األم، لإلمام دمحم بن إدريس الشافعي املتوىف عام  - أ

: األحكام السلطانية، للقاضي أيب احلسن املاوردي املتوىف عام  -  ب
 ه٤٥٠

  :يف الفقه احلنبلي
 .ه٤٥٨: األحكام السلطانية، للقاضي أيب يعلى احلنبلي املتوىف عام  -  أ

 .ه٦٢٠: املتوىف عاماملغين، لإلمام دمحم بن قدامه   -  ب

  :فقه املقارناليف 
  .ه٤٥٦احمللى، لإلمام أيب دمحم بن حزم الظاهري األندلسي املتوىف عام 

وهناك أهم املؤلفات القدمية اليت تناولت اإلقتصاد اإلسالمي بدراسة 
  :مستقلة منها

 .ه١٨٩: كتاب اخلراج، أليب يوسف املتوىف عام •

 .ه٢٠٣املتوىف عام كتاب اخلراج، ليحىي بن آدم القرشي  •



  

  
 

٣٨٠ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

 .ه٢٢٤: كتاب األموال، أليب عبيد بن سالم املتوىف عام •

 .ه٣٣٤: كتاب اإلكتساب يف الرزق، لإلمام دمحم الشيباين املتوىف عام •

ويف أواخر القرن الرابع عشر واخلامس عشر امليالدي ظهر كتا&ت 
اد ابن خلدون واملقريزي؛ واعترب نقطة البدء للمدرسة العلمية يف اإلقتص

  )٦(.احلديث
وقد أصيب العامل اإلسالمي &لركود من كل النواحي بقفل &ب 
اإلجتهاد، والدراسة اإلقتصادية واحدة من تلك النواحي، ونتج عن 
ذلك انقطاع صلة اBتمعات اإلسالمية &لتطبيقات اإلسالمية 
الصحيحة، واحنسر اإلسالم إىل دائرة حمدودة وهي دائرة العبادات 

ويف Éاية القرن العشرين بدأت األصوات تعلوا بني . الشخصيةواألحوال 
الدول والشعوب بضرورة العودة إىل تعاليم اإلسالم وتطبيق الشريعة 

: والسيما اإلقتصاد، وجراء ذلك ظهرت حماوالت جديرة &إلعتبار منها
  :املؤمترات العاملية ألسبوع الفقه اإلسالمي، ومن األسابيع ما يلي

م، ١٩٥١: ول، املنعقد يف &ريس سنةه اإلسالمي األاألسبوع الفق
وهكذا تتبعت هذه . م١٩٩١: األسبوع الثاين املنعقد بدمشق سنةو 

األسابيع وهي تبحث األحكام اجلزئية لإلقتصاد، إىل أن ظهرت حماوالت 
لدراسة اإلقتصاد اإلسالمي ككل، والكشف عن أصوله وسياسته 

  )٧(.مية للدكتور حسن إبراهيم حسنالنظم اإلسال: اإلقتصادية، وذلك مثل
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وتعترب هذه احملاولة مبثابة الصحوة اإلقتصادية يف العامل اإلسالمي، 
وهبت ر(ح هذه الصحوة حىت وصلت إىل نيجري( وانتشرت فيها، 
دى بعض العلماء وبعض السادة السياسيني بضرورة تطبيق اإلقتصاد  ̧و

ل هذا النداء  اإلسالمي يف املصارف واملؤسسات املالية يف نيجري(، ̧و
قبوال من قبل اجلمهور، ولذلك أصغت احلكومة الفدرالية إىل هذا النداء 
Äذن واعية وصدر قرار من البنك املركزي النيجريي حيمل يف ثنا(ه 
تصرحيا إلنشاء املصرف اإلسالمي خال من الر&، وذلك يف احلادي 

  .م٢٠١١عشر من نوفمرب عام 
مبالغة إذا قيل إن هذا الرتاث يدل على ثراء  ويرى الباحث أنه ال

اللغة العربية من ¸حية املفردات واألساليب والطاقة التعبريية، وعلى أÉا 
  .قادرة على مواكبة الركب يف التقدم البشري

  :النيجريي االقتصاديالعريب يف ا�ال  املصطلحمنوذج من توظيف  - ¢لثا
على علميتها هو ظهور املؤلفات  العربية لغة عاملية علمية وما يربهن

والبحوث العلمية القيمة اليت تناولت فنون االقتصادـ، وآتت أكلها يف 
الصحوة االقتصادية اإلسالمية يف العامل عامة ويف نيجري( خاصة، حيث 
مت توظيف املصطلحات الفقهية العربية يف التعامالت املالية يف 

وذلك إثر صدور قرار من . (املؤسسات واملصارف غري الربوية يف نيجري 
البنك املركزي النيجريي &لسماح بتوظيف املصطلحات الفقهية العربية 
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يف التداوالت املالية غري الربوية، وأنشىء جزاء ذلك مصرف إسالمي 
م وبدأ ٢٠١٢وافتتح هذا البنك يف فرباير عام " جائز بنك"وأطلق عليه 

واملوارد . رع كدون، وفرع كنوفرع أبوجا، وف: تصرفاته بثالثة فروع، وهي
الدشي، وبعض الؤسسات البنك اإلسالمي البنغ: يلية له هيالتمو 

. وبعض األفراد املودعني لألموال" َطْن ُغوتِــي"احلكومية وجمموعة مصانع 
ل هذا البنك قبوال من قبل اجلمهور وراج سوقه وتطور حىت أنشأ  ̧و

مي الدعم التعليمي، م، وذلك لتقد٢٠١٢مؤسسات جائز اخلريية عام 
  .وماله صلة برتقية البىن التحية والدعم لتنمية املهارات

وحصل البنك على تصريح لتأسيس التأمني التكافلي يف أغسطس 
وهذا التأمني ساري املفعول اآلن، وهذا البنك الذي . م٢٠١٦عام 

¬سس مببلغ قوامه مخسة عشر بليون نريا، ازدهر وتطور حىت بلغ قوام 
  .م٢٠١٧ه مخسة وعشرون بليون نريا وذلك يف فرباير عام رأس مال

وقد استوظفت هذه املصارف واملؤسسات املالية غري الربوية 
  :املصطلحات الفقهية العربية اآلتية

 .املضاربة - ١

 .املشاركة - ٢

 .املراحبة - ٣

 .اإلجارة - ٤
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 .السلم - ٥

 .اإلستصناع - ٦

 .الوديعة - ٧

 .الوكالة - ٨

 .الصكوك - ٩

ويريد الباحث تناول مخسة منها &لتعريف بغية الوصول إىل مناذج 
  من تطبيقها يف االقتصاد النيجريي 

املقارضة والقراض : املضاربة من ¸حية اللغة :املضاربة -١
مصطلحان فقهيان ملسمى واحد، وهو املضاربة، فاملضاربة لغة أهل 

لغة من القرض  العراق، فيما يسميها أهل احلجاز قراضا، وأصل القراض
  .وهو القطع، يقال قرض الشيء أي قطعه، وقرض املكان أي تركه

الفعال واملفاعلة اللتان تفيدان اإلشرتاك : ومبين القراض واملقارضة مها
ومن معىن القراض اللغوي . واملشاركة وتستلزمان وجود أكثر من طرف

اشتق املعىن اإلصطالحي، فكأن رب املال اقتطع من ماله قطعة 
أسلمها للعامل، واقتطع له قطعة من الربح أو املساواة لتساويها يف و 

وكذا املضاربة، ألن . الربح، أو ألن املال من املالك والعمل من العامل
كال منهما يضرب له بسهم من الربح، وملا فيه غالبا من السفر، وهو 

  )٨(.يسمى ضر&، أو من القرض يف األرض وهو قطعها سريا
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بتقسيم " جائز بنك"قام املصرف " املضاربة"صطلح توظيف هذا امل
املضاربة إىل عامة وخاصة، فاملضاربة العامة هي توظيف األموال املودعة 
لدى املصرف يف مجيع أوجه االستثمار الشرعي بدون إستثناء، واملضاربة 
اخلاصة هي توظيف األموال املودعة لدى املصرف يف أوجه خاصة يعينها 

ملصرف مسؤولية التحقق عن كفاءة العامل املساهم، رب املال، وعلى ا
وتزويد التداوالت مبهارة فنية من قبل موظفي املصرف وضمان سالمة 
التداوالت من اخلسارة أو اإلفالس، ويقوم املصرف بتوزيع املنافع اليت حصل 

  .مواهلم بنسبة متفق عليها بعينهمعليها بني املسامهني واملودعني فيها أ
خسارة فاملصرف ينظر إىل ذلك؛ فإن كانت بدون وعند حدوث 

تعد أو تساهل من قبل العامل فعبء اخلسارة على رب املال، وأما إن 
كانت بتعد أو تساهل من قبل العامل فالعبء على كاهله فهو 

ويقوم املصرف äخراج زكاة األموال املودعة لديه وتوزيعها يف . الضامن
  .إىل املستحقني الكنيالوقت املناسب وذلك äذن امل

هو أن يسلم عوضا حاضرا يف عوض موصوف يف : السلم -٢
الذمة إىل أجل، ويسمى سلما وسلفا، والسلف لغة أهل العراق، والسلم 

أسلم وأسلف وسلف، وهو نوع من البيع ينعقد : لغة أهل احلجاز، يقال
 مبا ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف ويعترب فيه من الشرط ما يعترب

  )٩(.يف البيع
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يف السلم يقوم املصرف بدور الوسيط " السلم"توظيف املصطلح 
حيث يسلم عوضا حاضرا يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجل نيابة 
عن البائع، وإذا مت األجل ¯خذ املصرف هذا العوض املوصوف 

  .ويسلمها إىل البائع

صنعه " صنع"جاء يف لسان العرب حتت مادة : ستصناعاال -٣
اختذه، واصطنع فالن خامتا إذا سأل : ه صنعة، عمله، اصطنعهيصنع

أمر أن يكتب له، : اكتتب، أي: كما تقول. رجال أن يصنع له خامتا
دعا إىل : والطاء بدل من �ء اإلفتعال ألجل الصاد، واستصنع الشيء

اصنع يل الشيء الفالين : إذا قال رجل لواحد من أهل الصنائع. صنعه
  )١٠(.لصانع ذلك انعقد البيع استصناعابكذا قرشا، وقبل ا

دور الوسيط بني الزبني واملصانع حيث يدفع املصرف املبلغ للصانع 
يف احلال نيابة عن الزبني ليصنع املصنوعات ومبواصفات من الزبني 
وبسعر معني، ويسلمها إليه حيث يدفع الزبني املبلغ للمصرف يف 

  .املستقبل إما &جلملة أو &لتقسيط
جاء زبني طالبا بضاعة معينة وبسعر حمدد يقوم املصرف بعد إذا 

اإلجراءات الالزمة بدفع املبلغ للجهة الصانعة نيابة عن الزبني وبعد 
يدفع الزبني املبلغ للمصرف يف املستقبل إما . الصنع وتسليمها للزبني
  .&جلملة وإما &لتقسيط
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وهي لغة مشتقة من الفعل رّبح بتشديد الباء مبعىن  :املراحبة -٤
أعطيته رحبا، تقول بعته املتاع واشرتيته منه مراحبة إذا مسيت لكل قدر 

  )١١(.من الثمن رحبا
ويف اإلصطالح هي أن جييء العميل إىل املصرف طالبا شراء سلعة 
معينة يريد هذه السلعة &لفعل وحيدد مواصفات السلعة، وحيدد مصادر 

نعها أو بيعها، واملصرف يشرتيها &لفعل ويساوم عليها مث يبيعها ص
  )١٢(.هب للعميل الذي طلب الشراء ووعد

لت رو  جا هائال بني الناس، حيث اواملراحبة سارية املفعول اآلن ̧و
يقبل عليها العمالء ويطلبون من املصارف شراء سلع متعددة يريدوÉا 

واملصارف . عها أو بيعها&لفعل وحيددون مواصفاÏا ومصادر صن
تشرتيها &لفعل وتساوم عليها وتبيعها للعميل الذي طلب الشراء ووعد 

  .به، تفاد( للوقوع يف التعامالت الربوية
وهو لغة صك الصكك اصطكاك الركبتني، رجل  :الصكوك -٥

تقاربت ركبتاه فأصاب بعضها : مصكك، وظليم أصك ومصك، أي
   )١٣(.العريض والصك ضرب الشيء &لشيء. بعضا

صكوك املقارضة وهي أداة استثمارية تقوم : ويف اإلصطالح يقال هلا
على جتزئة رأس مال القراض äصدار صكوك ملكية برأس مال املضاربة 
على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة Äمساء أصحاPا، 
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&عتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه 
  )١٤(.سبة ملكية كل منهم فيهالن

لتوظيف هذا املصطلح خصصت احلكومة الفدرالية بليوين نريا يف 
م لتداوالت الصكوك يف مشروع انشاء الطرق ٢٠١٧الربع األخري لعام 

وترميمها بني الوالت والعاصمة أبوجا، وبناء بوا&ت دفع الرسوم حسب 
عليها املواطنون مسافات معينة، واملشروع اآلن ساري املفعول، أقبل 

ء جيد ميتلكون حصصا طائلة يف رأس مال الصكوك حىت مل يكد املر 
  .حصة واحدة منها المتالكها

وخالصة القول إن توظيف املصطلح الفقهي العريب يف اBال 
االقتصادي النيجريي &رز حيث ¬سست املصارف واملؤسسات املالية 

وطبقت هذه  األهلية على هذه املصطلحات الفقهية العربية،
املصطلحات يف تداوالÏا املالية، وPذا التطبيق خرجت من حيز النظرية 

  .إىل جمال التطبيق

  :اخلامتة
دار البحث حول توظيف املصطلح الفقهي العريب يف اBال 
االقتصادي النيجريي، تناول عاملية العربية والعوامل اليت لعبت دورا يف 

ما تناول أثر الرتاث العريب يف الصحوة توحيدها وأثر نزول القرآن فيها، ك
االقتصادية اإلسالمية العاملية، وانتهى بنماذج تطبيق املصطلح العريب يف 
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 .التداوالت املالية يف املصارف واملؤسسات املالية غري الربوية يف نيجري(
ووصل إىل أن العربية وعاء للمعارف اإلنسانية وصاحلة لكل تقدم 

  . إنساين يف كل عصر

  :اهلوامش واملراجع
أمهية اللغة العربية : حماضرة جامعية، لطالب السنة األوىل ليسانس، بعنوان )١(

  .عمر ªين فغي. د: يف فهم العلوم اإلسالمية، إعداد
احلادية عشرة، يناير : طدراسة يف فقه اللغة، ) الدكتور(صبحى الصاحل،  )٢(

   ٦٧: دار العلم للماليني، ص: م، الناشر١٩٨٦
  ٦٨: ص: نفسهاملرجع  )٣(
= م ٢٠٠٨فقه اللغة مناهله ومسائله، ) الدكتور(دمحم أسعد النادري،  )٤(

  ١٤٤: املكتبة العصرية، بريوت، ص: ه، الناشر١٤٢٩
  ١٤٥: املرجع نفسه، ص )٥(
موسوعة الطيبات للعلوم واملعرفة، عبد الرؤوف حسن خليل،  )٦(

 :مدينة الطيبات العاملية للعلوم واملعرفة، جدة، ص: ه، الناشر١٤٢٢
١٤٥٨- ١٤٥٠.  

  .٤٥٣: ص: املرجع نفسه )٧(
سندات املقارضة وأحكامها يف الفقه عمر مصطفى جرب امساعيل،  )٨(

دار النفائس، : م، الناشر٢٠٠٦= ه ١٤٢٦الطبعة األوىل، اإلسالمي، 
  .٥٨- ٥٧: ص
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فقه البيع واإلستيثاق والتطبيق ) الدكتور. أ(علي أمحد السالوس،  )٩(
مؤسسة الر(ن، : م، الناشر٢٠٠٤= ه ١٤٢٥الطبعة األوىل، املعاصر، 

  .٤١٤: ص
  ٤٨٤: املرجع نفسه، ص )١٠(
يوسف الشيخ : حتقيقاملصباح املنري، أمحد بن دمحم بن علي الفيومي،  )١١(

  .١١٣: ص ١:املكتبة العصرية، ج: دمحم، الناشر
بيع املراحبة لآلمري zلشراء كما جتريه ) الدكتور(يوسف القرضاوي،  )١٢(

: م، الناشر١٩٩٥= ه ١٤١٥، الطبعة الثالثةاإلسالمية،  املصارف
  .٤٦: مكتبة وهبة، القاهرة، ص

الطبعة األوىل، يف اللغة،  احمليطالقاسم إمساعيل بن عباد، الطالقاين،  )١٣(
  .١٢٤: ص ٦:عامل الكتب، بريوت، ج: م، الناشر١٩٩٤= ه ١٤١٤

ستيثاق والتطبيق فقه البيع واال) الدكتور. أ(علي أمحد السالوس،  )١٤(
مؤسسة الر(ن، : م، الناشر٢٠٠٤= ه ١٤٢٥األوىل، الطبعة املعاصر، 

  ٨٣: ص
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  اجلزائر -  جامعة أدرار
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Abstract: 

The Pragmatic is concerned with rhetorical text within its 

context, and it plays its communicative role combining 

between the poles of the communication process: Creator 

and Recipient. In this paper, we chose Surat Maryam which 

is Qur'anic discourse, to apply the pragmatic approach and 

to clarify its dimensions. 

  :امللخص

تعىن التداولية &لنص اخلطايب ضمن سياقه وهو يؤدي دوره 
وقد  .املبدع واملتلقي :التواصليةالتواصلي جامعا بني قطيب العملية 

اخ̧رت سورة مرمي اليت هي خطاب قرآين تداويل حجاجي لنطبق 
  .توضيح أبعادهابغية  عليه املقاربة التداولية

تداولية، قصدية، تواصل، أفعال كالمية، : الكلمات املفتاحية
  .حجاج، استلزام حواري
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  :متهيد
  Pragmaticsألجنيبتعددت التسميات العربية املقابلة للمصطلح ا

من براغماتيك، نفعية، ذرائعية، ومصطلح تداولية الذي استخدمه أول 
، وآخرون كأمحد املتوكل واجلياليل دالش ١مرة الدكتور طه عبد الرمحن

  ....وغريهم
ماذا : حماولة اإلجابة عن أسئلة" :ومن بني تعريفات التداولية أÉا

تكلم؟ ملاذا نطلب من نصنع حني نتكلم؟ ماذا نقول &لضبط حني ن
جا̧ر حول املائدة أن ميد¸ بكذا؟ بينما يظهر واضحا أن يف إمكانه 
ذلك، فمن يتكلم إذن؟ وإىل من يتكلم؟ من يتكلم مع من؟ من يتكلم 

  ٢"وألجل من؟ كيف ميكننا قول شيء آخر غري ما كنا نريد قوله؟
¸ه من وقد اخ̧رت هذا التعريف بعينه ألننا رأينا أنه يوضح ما قصد

، إذ تلك التساؤالت )األبعاد التداولية(عنواننا يف املركب الوصفي 
: املطروحة يف التعريف إجا&Ïا جتمل أهم تلك األبعاد اليت تتجسد يف

أفعال الكالم، االستلزام احلواري، واحلجاج إضافة إىل كون اخلطاب 
  .عموما رسالة تواصلية حتمل مقصدية

ني االعتبار كل العوامل اليت ميكن أن بع" :واملنهج التداويل ¯خذ
يكون هلا دور يف أثناء استعمال اللغة، مبا يف ذلك العوامل النفسية 

  .٣"واالجتماعية والثقافية وغريها
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اخلطاب القرآين خطاب حجاجي إقناعي إذ يستحيل فهم دالالته 
  .الصرحية والضمنية ما مل نفهم املقاصد اليت حيملها

  :املقصدية/ التواصل -١
التداولية تدرس اللغة يف إطار االستعمال وليس خارجه، و&لتايل 

  .٤"التواصل والتفاعل: جامعا بني جانبني اثنني مها" :تكون
هذا التفاعل ينتج من استعمال اللغة يف سياق معني والذي إن 

  ٥:يتجسد من خالل ما يلي
معتقدات املتكلم ومقاصده وشخصيته وتكوينه الثقايف ومن  −

  .عيل احلدث اللغوييشارك تف
الظروف الزمكانية، والظواهر االجتماعية ( الوقائع اخلارجية −

  ).املرتبطة &للغة
  .املعرفة املشرتكة بني املتخاطبني وأثر النص الكالمي فيهم −

التواصل اللغوي داخل " :ومن حيث التواصل، فالتداولية Ïتم بدراسة
خلطابية واألفعال اخلطا&ت والبحث يف طبيعة العالقة بني األقوال ا

االجتماعية ومن مث التعامل مع اخلطاب اإلبداعي بوصفه تعبري عن 
تواصل معريف اجتماعي يف سياق ثقايف، فهي علم يدرس الظواهر 
اللغوية يف جمال االستعمال وهي تعترب جماال جديدا يف حقل الدراسات 

  .٦"اإلنسانية وليس جمال اللسانيات فقط
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 وله مقصد من وراء كالمه مريدا بذلك إن املتكلم مىت تكلم إال
القصدية ترتبط &ملخاطب أو الطرف املستمع ال " :توضيحه، فإن

بوصفه طرفا منتجا أساسيا بل لكونه معتربا يف العملية التواصلية ألننا 
عندما نتكلم ال ننظر إىل اآلخرين &عتبارهم طرفا مستهلكا سلبيا بل 

  .٧"فإمنا نتكلم عربهم ومن خالهلم طرفا فاعال، كما إننا إذ نفعل ذلك
منتج " :أولت البالغة العربية القدمية املتكلم دورا &رزا بوصفه

اخلطاب و&عثه وألنه وحده الذي يستطيع حتديد الدالالت ومقاصدها، 
  .٨..."بل أن املعىن يف كثري من احلاالت مرتبط مبا ينويه وما يقصده

يقول عبد القاهر  .رينالبد من ضرورة فهم مقاصد اآلخومن هنا 
وقد أمجع العقالء على أن العلم مبقاصد الناس يف حماوراÏم " :اجلرجاين

  .٩..."علم ضرورة
اعلم أن اللغة يف املتعارف " :ويوضح ابن خلدون يف السياق نفسه

هي عبارة املتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساين ¸شئة عن 
  .١٠"القصد إلفادة الكالم

املتكلم ملقصديته البد له من مراعاة املعاين وكيفية نقلها ولتحقيق 
ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار " :ومراعاة مستو(ت املستمعني، إذ

املعاين ويوازن بينها وبني أقدار السامعني وبني أقدار احلاالت، فيجعل 
لكل طبقة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما، حىت يقسم 
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قدار املعاين، ويقسم أقدار املعاين على أقدار أقدار الكالم على أ
  .١١"املقامات وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت

فتبليغ السامع القصد ومترير الرسالة هي وظيفة املتكلم الساعي إىل 
إظهار اخلفي وتوضيحه بكل ما أويت من فصاحة وبالغة لتحقيق الفهم، 

مبعىن أن اخلطاب حيمل داللة . ١٢"مهأÉا تنتهي إىل قلب السامع فيفه" :إذ
  .ومقصدية البد من أن يستوعبها املتلقي حىت حتصل الفائدة املتداولة

  :الفعل الكالمي -٢
كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل " :الفعل الكالمي

إجنازي ¬ثريي، وفضال عن ذلك يعد نشاطا ماد( حنو(، يتوسل أفعاال 
  actes illocutoiresلتحقيق أغراض إجنازية   actes locutoiresقولية

ختص  perlocutoiresكالطلب واألمر والوعد والوعيد وغا(ت ¬ثريية 
ومن مث فهو فعل يطمح إىل أن ) كالرفض والقبول(ردود فعل املتلقي 

يكون فعال ¬ثري( أي يطمح إىل أن يكون ذا ¬ثري يف املخاطب 
  .١٣"شيء مااجتماعيا أو مؤسساتيا ومن مث إجناز 

) أو العمل(التصرف : يعين: الفعل الكالمي: "ويف تعريف آخر
  .١٤"االجتماعي أو املؤسسايت الذي ينجزه اإلنسان &لكالم

فربط الفعل &لسياق االجتماعي ما هو إال كون هذا الفعل حمقق 
  .&الستعمال
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أداء أعمال " :يف موضوع األفعال الكالمية ينظر إىل اللغة على أÉا
خمتلفة يف آن واحد، وما القول إال واحد منها، فعندما يتحدث املتكلم 
فإنه يف الواقع خيرب عن شيء أو يصرح تصرحيا ما أو ¯مر أو ينهى أو 

  .١٥"يلتمس أو يعد أو يشكر
ليست أداة أو وسيلة للتخاطب والتفاهم والتواصل " :فاللغة

ري السلوك اإلنساين من فحسب، وإمنا اللغة وسيلتنا للتأثري يف العامل وتغي
  .١٦"خالل مواقف

و&لتايل فإن اللغة قبل كل شيء ال تتجلى إال أثناء الكالم، وال سبيل 
إىل معرفة طبيعتها إال &لتحول Pا إىل دراستها، وتشكل مادة اإلبداع قناة 
توصيلها للجمهور منطوقة كانت أو مكتوبة ولكل منهما وسائلها اإلغرائية 

  .وجيه العملية اإلبداعيةوالتأثريية يف ت
وما نعنيه بقولنا إننا نفعل شيئا ما مىت صنعنا عبارة " :يقول فان ديك

معينة هو أننا نقوم äجناز فعل إجتماعي، كأن نعد وعدا ما، ونطلب 
  .١٧)"أفعال الكالم(وننصح، وغري ذلك مما شاع وذاع أنه يطلق عليه 

  :أنواع األفعال الكالمية -٣
ويطلق عليها سورل األفعال التقريرية وهي  :اإلخباريةاألفعال  -أ

كما أن  ،١٨األفعال اليت يلتزم فيها املتكلم بصدق القضية املعرب عنها
أوستني أيضا يفضل تسمية اإلخبارية &لتقريرية واليت ميكن أن حتلل يف 
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كيف ال وحنن بصدد دراسة سور من كتاب هللا . ١٩شكل أفعال كالمية
، والذي هو نفسه ﴾لكتاب ال ريب فيه هدى للمتقنيذلك ا﴿ :احلكيم

نبه أوال على أنه الكالم "... حيمل إخبارا أو تقريرا والذي يتمثل يف أنه 
ذلك (املتحدى به، مث أشري إليه Äنه الكتاب املنعوت بغاية الكمال 

، فكان تقريرا جلهة التحدي، وشدا من أعضاده، مث نفى عنه )الكتاب
ن الريب، فكان شهادة وتسجيال بكماله، ألنه ال  أن يتشبت به طرف م

مث أخرب عنه Äنه هدى للمتقني فقرر  ... كمال أكمل مما للحق واليقني
بذلك كونه يقينا ال حيوم الشك حوله وحقا ال ¯تيه الباطل من بني يديه 

  .٢٠"وال من خلفه
أو الطلبيات وتتمثل يف الصيغ الطلبية،  :األفعال التوجيهية - ب
هو الذي يستدعي مطلو& غري حاصل يف اعتقاد املتكلم " :يبفالطل

األمر، والنهي، واالستفهام، التمين، : ، وذلك يشمل٢١"وقت الطلب
ولكل نوع من أنواع الطلب معىن أصليا متواضع عليه ابتداء . ٢٢والنداء

  .٢٣وقد يعدل به عن هذا األصل إىل معان أخرى لغرض يريده املتكلم
واالستفهام لطلب حصول يف " :ل السكاكييقو : االستفهام -

الذهن، واملطلوب حصوله يف الذهن، إما أن يكون حبكم شيء على 
والفرق بني الطلب يف االستفهام وبني الطلب يف  ... شيء أو ال يكون

األمر والنهي والنداء واضح، فإنك يف االستفهام تطلب ما هو يف اخلارج 
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اه تنقش يف ذهنك مث تطلب ليحصل يف ذهنك نقش مطابق له، ويف سو 
أن حيصل له يف اخلارج مطابق، فنقش الذهن يف األول �بع ويف الثاين 

  .٢٤"متبوع
فأفعال األمر والنهي هي أفعال حتمل قوة إجنازية حتددها : األمر -

إرادة املتكلم وقصده، وهي إرادة متعلقة بطلب إيقاع املأمور به وعدم 
مر عن داللته األصلية إىل دالالت وقد خيرج األ. ٢٥إيقاع املنهي عنه

، التهديد، النصح ٢٦الدعاء، االلتماس، التعجيز والتحدي: أخرى
  .واالرشاد، اإل&حة

وهو طلب الكف عن الشيء، ذلك كثريا ما يقرتن النهي : النهي -
وقد خيرج النهي عن داللته األصلية إىل  .&ألمر يف السياق القرآين

  .٢٧، التهديد)اإلذن(االلتماس، اإل&حة الدعاء، : دالالت أخرى
دون غريه ) ( أيها(وقد كثر النداء يف القرآن الكرمي ب : النداء -

من التأكيد ) ((ألن فيها أوجها من التأكيد وأسبا& من املبالغة منها يف 
إىل ) أي(من التنبيه وما يف التدرج من اإلPام يف ) ها(والتنبيه وما يف 
الدعاء، : ، ومن معاين النداء٢٨يناسب املبالغة والتأكيدالتوضيح واملقام 

  .التنبيه واإلرشاد، التكرمي والتشريف، النصح واإلرشاد

هي األفعال الغرضية اليت Ïدف إىل إلزام  :األفعال اإللتزامية - ج
املتكلم &لقيام بعمل ما ويكون اجتاه املطابقة فيها من العامل إىل القول 
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و القصد، واحملتوى القضوي فيها هو دائما فعل وشرط اإلخالص فيها ه
تتمثل يف أفعال الوعد والوعيد، وأفعال و . ٢٩املتكلم شيئا يف املستقبل

  .، وأفعال العقاب والعذاب)اجلزاء والنعيم(البشارة 

وهي األفعال اليت تعرب عن مواقف انفعالية  :األفعال التعبريية -د
كفي عنه شرط اه للمطابقة، إذ يليس هلذا النوع اجت( وحاالت نفسية إذ 

التذمر، اإلعراض،  ٣٠)جنز الفعل إجنازا ¸جحااإلخالص فإذا حتقق أُ 
الرفض، الطاعة، اخلضوع، االمتثال، ومنها األفعال اإلعالنية 

أفعال كالمية Ïدف إىل إحداث تغيري يف الوضع القائم ): التصرحيية(
  ...احلرب إعالن العفو، إعالن: مثال. ٣١مبجرد التلفظ Pا

ومما  .وردت األفعال الكالمية Äنواعها) سورة مرمي(ويف السورة الكرمية 
الحظناه أن اإللزامية والتعبريية منها ما هو خربي ومنها ما هو طليب، لذا 

  .األفعال اخلربية واألفعال الطلبية: اقتص̧ر يف الدراسة äضافتهما إىل اجلانبني
  :أفعال إجنازية تعددت أغراضهااألفعال اخلربية طبعا هي  -أ

ٌ  قالَ قاَل َكذِلَك ﴿  َوَمل َتكُ ِمن قَبُل  َوَقد َخَلقُتكَ َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ
أفعال إجنازية  غرضها التحقري، فاإلنسان مل يكن شيئا قبل  ﴾)٩( َشيًئا
 شيء، غري سو( بشرا فأنشأه مماته، قبل من خلقه" :ألن هللا تعاىل. خلقه

 مماته بعد إحيائه عن يعجز ال كذلك أنشأه من أنّ  وليعلم بذلك فليعترب
٣٢"بعد فنائه جيادهإو 

.  
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غرضه : نفي ﴾)١٠( النّاَس َثالَث لَياٍل َسِو(Ù  َأّال ُتَكلِّمَ قاَل آيـَُتَك ﴿
  .النصح واإلرشاد

ٌ َولَِنجَعَلُه آيًَة لِلّناِس ﴿ َوَرمحًَة ِمنّا قاَل َكذِلِك قاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ
  .فعل إجنازي الغرض منه ¬كيد قدرة هللا ﴾)٢١( وَكاَن أَمرًا َمقِضيÙا

ً̧ َقِصيÙا﴿ خاُض ِإىل ِجذِع  )٢٢( َفَحَمَلتُه فَانتَـَبَذت بِِه َمكا
َ
َفَأجاَءَها امل

  .الة مرميح وصف ﴾)٢٣( النَّخَلةِ 
َوَجَعَلين ُمبارًَكا  )٣٠( نَِبيÙاقاَل ِإّين َعبُد اللَّـِه آ�ِينَ الِكتاَب َوَجَعَلين ﴿

َوبـَرÙا ِبواِلَديت َوَمل  )٣١( أَيَن ما ُكنُت َوَأوصاين ِ&لصَّالِة َوالزَّكاِة ما ُدمُت َحيÙا
َوالسَّالُم َعَليَّ َيوَم ُوِلدُت َوَيوَم أَموُت َوَيوَم أُبَعُث  )٣٢( َجيَعلين َجّبارًا َشِقيÙا

ما كاَن  )٣٤( َمرَميَ َقوَل اَحلقِّ الَّذي فيِه َميَرتونَ  ذِلَك عيَسى ابنُ  )٣٣( َحيÙا
ا يَقوُل َلُه ُكن فـََيكونُ   لِلَّـِه َأن يـَتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسبحانَُه ِإذا َقضى أَمرًا فَِإمنَّ

  .ال إجنازية غرضها الوصف والتقريرهي أفع ﴾)٣٥(
﴿ ّ̧ فعل إجنازي  ﴾)٤٠( عونَ َحنُن نَِرُث اَألرَض َوَمن َعَليها َوإِلَينا يُرجَ ِإ

  .غرضه ¬كيد قدرة هللا

  :وهي بدورها أدت أغراضا متعددة: األفعال الكالمية الطلبية - ب
  :النداء
فعل إجنازي أدى غرض الوصف،  ﴾)٣( َربَُّه ِنداًء َخِفيÙا ~دىإذ ﴿

  .وصف سيد¸ زكر( وهو يتعبد ويدعو هللا بصوت خافت
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 َوَمل َأُكنالرَّأُس َشيًبا  َواشتَـَعلَ الَعظُم ِمّين َوَهَن  َربِّ ِإينّ قاَل ﴿
  .التضرع هالغرض من ﴾)٤( ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقيÙا

  .الغرض منه الدعاء ﴾)١٠( يل آيَةً  َربِّ اجَعلقاَل ﴿
  .الغرض منه التكرمي ﴾)١٢( َصبِيÙا ( َحيىي ُخِذ الِكتاَب بُِقوٍَّة َوآتَيناهُ احلُكمَ ﴿
(  )٢٧( وَمها َحتِمُلُه قالوا ( َمرَميُ َلَقد ِجئِت َشيًئا َفرِ(Ù فَأََتت بِِه قَ ﴿

طبعا  ﴾)٢٨( ُأخَت هاروَن ما كاَن أَبوِك امرََأ َسوٍء َوما كاَنت أُمُِّك بَِغيÙا
  .واالستغراب لألمر الغرض منه التعجب) ما(هنا جاء مع النفي أيضا ب 

  :واألمر أيضا فعل إجنازي أدى أغراضا عديدة :األمر
واِيلَ ِمن َورائي وَكاَنِت امرََأيت عاِقًرا ﴿ 

َ
ِمن  فـََهب يلَوِإّين ِخفُت امل

  . غرضه الدعاء ﴾)٥( َلُدنَك َولِيÙا
  .غرضه الدعاء ﴾)٦( َربِّ َرِضيÙاَواجَعلُه يَرُِثين َويَِرُث ِمن آِل يَعقوَب ﴿
ُبكرًَة  فََأوحى ِإلَيِهم َأن َسبِّحواَفَخرََج َعلى َقوِمِه ِمَن املِحراِب ﴿
  .الغرض منه الوعظ ﴾)١١( َوَعِشيÙا
ً̧ َشرِقيÙا﴿  ﴾)١٦( َواذُكر ِيف الِكتاِب َمرَميَ ِإِذ انتَـَبَذت ِمن َأهِلها َمكا

  .غرضه التذكري للعربة
َفُكلي  )٢٥( َعَليِك ُرطًَبا َجِنيÙاَوُهّزي إِلَيِك ِجبِذِع النَّخَلِة ُتساِقط ﴿

َواشَريب َوقَـّري َعيًنا فَِإّما تـََرِينَّ ِمَن الَبَشِر َأَحًدا َفقويل ِإّين َنَذرُت لِلرَّمحـِن 
  .غرضه التصرب والنصح ﴾)٢٦( يÙاَصوًما فـََلن ُأَكلَِّم الَيوَم ِإنسِ 
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الغرض  ﴾)٣٦( ِصراٌط ُمسَتقيمٌ َوِإنَّ اللَّـَه َرّيب َوَربُُّكم فَاعُبدوُه هـذا ﴿
  .منه النصح

ِتَك فَاتَِّبعين َأهِدَك ِصراطًا ﴿ َ̄ ( أََبِت ِإّين َقد جاَءين ِمَن الِعلِم ما َمل 
 Ù)غرضه النصح ﴾)٤٣( َسِو.  

 )٥١( َواذُكر ِيف الِكتاِب موسى ِإنَُّه كاَن ُخمَلًصا وَكاَن َرسوًال نَِبيÙا﴿
يÙاالّطوِر اَألميَِن َوقـَرَّبناَو¸َديناُه ِمن جاِنِب  َوَوَهبنا َلُه ِمن َرمحَِتنا  )٥٢( ُه جنَِ

َواذُكر ِيف الِكتاِب ِإمساعيَل ِإنَُّه كاَن صاِدَق الَوعِد  )٥٣( َأخاُه هاروَن نَِبيÙا
ُمُر َأهَلُه ِ&لصَّ  )٥٤( وَكاَن َرسوًال نَِبيÙا َ̄  الِة َوالزَّكاِة وَكاَن ِعنَد رَبِّهِ وَكاَن 

َوَرَفعناُه  )٥٦( َواذُكر ِيف الِكتاِب ِإدريَس ِإنَُّه كاَن ِصّديًقا نَِبيÙا )٥٥( َمرِضيÙا
ً̧ َعِليÙا أفعال إجنازية الغرض منها التذكري، وهو تذكري  ﴾)٥٧( َمكا

  .&ألنبياء والرسل
فعل إجنازي غرضه  ﴾كن فيكونوإذا قضى أمرا فإمنا يقول له ﴿

  .هللاإظهار إرادة وقدرة 

  :االستفهام
ُغالٌم وَكاَنِت امَرَأيت عاِقًرا َوَقد بـََلغُت ِمَن  َأّىن َيكوُن يلقاَل َربِّ ﴿

  .االستفهام ههنا خرج عن معناه ليؤدي معىن التعجب ﴾)٨( الِكَربِ ِعِتيÙا
خرج  ﴾)٢٠( قاَلت َأّىن َيكوُن يل ُغالٌم َوَمل َميَسسين َبَشٌر َوَمل َأُك بَِغيÙا﴿

  .االستفهام إىل غرض التعجب
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ِإذ قاَل ِألَبيِه ( أََبِت ِملَ َتعُبُد ما ال َيسَمُع َوال يُبِصُر َوال يُغين َعنَك ﴿
  .خرج االستفهام إىل غرض التعجب ﴾)٤٢( َشيًئا

ّ̧ َخَلقناُه ِمن قَبُل َوَمل َيُك َشيًئا﴿ الغرض  ﴾)٦٧( َأَوال َيذُكُر اِإلنساُن َأ
  .منه التوبيخ

َوِإذا تُتلى َعَليِهم آ(تُنا بَيِّناٍت قاَل الَّذيَن َكَفروا لِلَّذيَن آَمنوا َأيُّ ﴿
 Ù)والغرض من الفعل اإلجنازي  ﴾)٧٣( الَفريَقِني َخٌري َمقاًما َوَأحَسُن َنِد

  .اإلنكار والسخرية
غرضه  ﴾)٧٤( وََكم َأهَلكنا قَبَلُهم ِمن َقرٍن ُهم َأحَسُن َأªًª َورِئًيا﴿

  .تقريرال
خرج  ﴾)٧٧( أَفـَرَأَيَت الَّذي َكَفَر ãِ(تِنا َوقاَل َألوتـََنيَّ ماًال َوَوَلًدا﴿

  .االستفهام إىل غرض التعجب
  .الغرض منه اإلنكار ﴾)٧٨( َأطََّلَع الَغيَب أَِم اختَََّذ ِعنَد الرَّمحـِن َعهًدا﴿
ّ̧ أَرَسلَنا الشَّياطَني َعَلى الكاِفريَن ﴿ خرج  ﴾)٨٣( تـَُؤزُُّهم أَزÙاأََمل تـََر َأ

  .االستفهام إىل غرض التعجب
  :النهي

﴿ Ù)ِي  ﴾)٢٣( فَناداها ِمن َحتِتها َأّال َحتَزين َقد َجَعَل َربُِّك َحتَتِك َسرÉ
والغرض منه التصرب، وداللة على لطف الرب الرحيم Pا، داللة على كرم 

  .من هللا الذي ينسيها حزÉا
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 ﴾)٤٤( الشَّيطاَن ِإنَّ الشَّيطاَن كاَن لِلرَّمحـِن َعِصيÙا ( أََبِت ال َتعُبدِ ﴿
Éي والغرض منه النصح، ألن أب سيد¸ إبراهيم كان يعبد األصنام، 

  .وسببها الشيطان، ويف هذا ترهيب أيضا
ا نـَُعدُّ َهلُم َعدÙا﴿ تسلية وÏوين على  ﴾)٨٤( َفال َتعَجل َعَليِهم ِإمنَّ

 على لألمر وÏوين وسلم عليه هللا صّلى رسوللل تسلية" ،الرسول الكرمي
ليس بينك وبني ( فاخلطاب موجه له، وكأن هللا يقول للنيب ،٣٣" نفسه

هالكهم إال أ(ما حمصورة وأنفاسا معدودة، كأÉا يف سرعة تقضيها 
  .٣٤)الساعة اليت تعد فيها لو عدت

  :األفعال اإللتزامية - ج
فـََويٌل لِلَّذيَن َكَفروا ِمن َمشَهِد َيوٍم فَاختَـَلَف اَألحزاُب ِمن بَيِنِهم ﴿
  .فعل إجنازي غرضه تذكري ووعيد ﴾)٣٧( َعظيمٍ 
 )٤٧( قاَل َسالٌم َعَليَك َسَأسَتغِفُر َلَك َرّيب ِإنَُّه كاَن يب َحِفيÙا﴿

َوَأعَتزُِلُكم َوما َتدعوَن ِمن دوِن اللَّـِه َوأَدعو َرّيب َعسى َأّال َأكوَن ِبُدعاِء 
  .أفعال إجنازية غرضها تقرير äبالغ رسالته ﴾)٤٨( َشِقيÙاَرّيب 

﴿ Ùفَـَلمَّا اعتَـَزَهلُم َوما يَعُبدوَن ِمن دوِن اللـَِّه َوَهبنا لَُه ِإسحاَق َويَعقوَب وَُكال
 ﴾)٥٠( َوَوَهبنا َهلُم ِمن َرمحَتِنا َوَجَعلنا َهلُم ِلساَن ِصدٍق َعلِيÙا )٤٩( َجَعلنا نَبِيÙا

الولد، الرمحة، : إجنازية غرضها إظهار اجلزاء، فاô كرم إبراهيم &لكثريأفعال 
  .....الصدق، علو املكانة
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أُوـلِئَك الَّذيَن أَنَعَم اللـَّهُ َعلَيِهم ِمَن النَّبِّيَني ِمن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّن َمحَلنا َمَع نوٍح ﴿
َدينا َواجتَـبَينا إِذا تُتلى َعلَيِهم آ(ُت الرَّمحـِن َوِمن ُذرِّيَِّة إِبراهيَم َوِإسرائيَل َوِممَّن هَ 

َفَخَلَف ِمن بَعِدِهم َخلٌف َأضاُعوا الصَّالَة َواتـَّبَـُعوا  )٥٨( َخّروا ُسجًَّدا َوبُِكيÙا
ِإّال َمن �َب َوآَمَن َوَعِمَل صاِحلًا فَأُولـِئَك  )٥٩( الشََّهواِت َفَسوَف يَلَقوَن َغيÙا

َجنّاِت َعدٍن الَّيت َوَعَد الرَّمحـُن ِعباَدهُ  )٦٠( َة َوال يُظَلموَن َشيئًايَدُخلوَن اجلَنَّ 
ال َيسَمعوَن فيها لَغوًا ِإّال َسالًما َوَهلُم رِزقـُُهم  )٦١( ِ&لغَيِب إِنَُّه كاَن َوعُدُه َمأتِيÙا

 )٦٣( كاَن تَِقيÙا  تِلَك اجلَنَُّة الَّيت نورُِث ِمن ِعباِد¸ َمن )٦٢( فيها بُكرًَة َوَعِشيÙا
َوما نـَتَـنَـزَُّل ِإّال Äَِمِر رَبَِّك لَُه ما َبَني أَيدينا َوما َخلَفنا َوما َبَني ذِلَك َوما كاَن 

  .أفعال إجنازية غرضها وصف وتذكري وترغيب للمتقني ،﴾)٦٤( رَبَُّك نَِسيÙا
 )٦٨( لََنحُشرَنـَُّهم َوالشَّياطَني ُمثَّ لَُنحِضرَنـَُّهم َحوَل َجَهنََّم ِجِثيÙا فـََوَربِّكَ ﴿

ُمثَّ لََنحُن َأعَلُم  )٦٩( ـِن ِعِتيÙاُمثَّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكلِّ شيَعٍة أَيـُُّهم َأَشدُّ َعَلى الرَّمح
كاَن َعلى رَبَِّك َحتًما   َوِإن ِمنُكم ِإّال وارُِدها )٧٠( ِ&لَّذيَن ُهم أَوىل Pِا ِصِليÙا

 ،﴾)٧٢( ُمثَّ نـَُنجِّي الَّذيَن اتـََّقوا َونََذُر الظّاِلمَني فيها ِجِثيÙا )٧١( َمقِضيÙا
  .أفعال إجنازية غرضها التذكري والوعيد للكفار

اَسَنكُتُب ما يَقوُل َوَمنُدُّ َلُه ِمَن العَ  َكّال ﴿ Ùَونَرِثُُه ما يَقوُل  )٧٩( ذاِب َمد
تي َ̄ َكّال  )٨١( َواختََّذوا ِمن دوِن اللَّـِه آِهلًَة لَِيكونوا َهلُم ِعزÙا )٨٠( نا َفرًداَو

أفعال إجنازية غرضها  ،﴾)٨٢( َسَيكُفروَن ِبِعباَدÏِِم َوَيكونوَن َعَليِهم ِضدÙا
  .تقرير و¬كيد عاقبة الكفار
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تَّقَني ِإَىل الرَّمحـِن َوفًدا َحنُشرُ يَوَم ﴿
ُ
جرِمَني ِإىل َجَهنََّم  َوَنسوقُ  )٨٥( امل

ُ
امل

، ﴾)٨٧( الشَّفاَعَة ِإّال َمِن اختَََّذ ِعنَد الرَّمحـِن َعهًدا ال َميِلكونَ  )٨٦( ِورًدا
أفعال إجنازية غرضها Ïديد ووعيد، واستخفاف وإهانة الكفار بتشبيههم 

  .&ألنعام
َلَقد  )٩٣( الرَّمحـِن َعبًدا ِإّال آِيت ِإن ُكلُّ َمن ِيف السَّماواِت َواَألرِض ﴿

ِإنَّ الَّذيَن  )٩٥( َيوَم الِقياَمِة َفرًدا آتيهِ وَُكلُُّهم  )٩٤( َعدÙا َوَعدَُّهم َأحصاُهم
ا  )٩٦( َهلُُم الرَّمحـُن ُودÙا َسَيجَعلُ الّصاِحلاِت  آَمنوا َوَعِمُلوا  َيسَّر~هُ فَِإمنَّ

َر بِِلساِنَك  تَّقَني لِتـَُبشِّ
ُ
وََكم َأهَلكنا قَبَلُهم ِمن  )٩٧( بِِه َقوًما ُلدÙا َوتُنِذرَ ِبِه امل

أفعال إجنازية  ،﴾)٩٨( َقرٍن َهل حتُِسُّ ِمنُهم ِمن َأَحٍد َأو َتسَمُع َهلُم رِكزًا
  .الغرض منها ¬كيد قدرة هللا تعاىل، ووعيد بيوم احلشر

يÙاِبُغالٍم امسُُه َحيىي َمل جنَ  ِإّ~ نـَُبشُِّركَ ( زََكرِّ( ﴿  ﴾)٧( َعل َلُه ِمن َقبُل مسَِ
  .الغرض منه التبشري

( أََبِت ِإّين َأخاُف َأن َميَسََّك َعذاٌب ِمَن الرَّمحـِن فـََتكوَن لِلشَّيطاِن ﴿
  .الغرض منه التحذير والوعيد ﴾)٤٥( َولِيÙا

تونَنا لـِكِن الظّاِلموَن الَيوَم يف َضالٍل ﴿ َ̄  ُمبنيٍ َأِمسع Pِِم َوأَبِصر َيوَم 
 ونَ َوأَنِذرُهم َيوَم اَحلسَرِة ِإذ ُقِضَي اَألمُر َوُهم يف َغفَلٍة َوُهم ال يُؤِمن )٣٨(
  .، وفيه وعيدغرضه السخرية من الكفار ﴾)٣٩(
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :األفعال التعبريية -د
وإمنا تدل على  ﴾)١٨( قاَلت ِإّين َأعوُذ ِ&لرَّمحـِن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيÙا﴿

خياف اقرتاف احملرمات، ويف السياق القرآين مل تذكر املؤمن التقي الذي 
وإمنا هذا يكشف عن  .األمور اليت تدل على احملرمات أو سيء القول

  .طاعة هللا تعاىل
ا أَ̧ َرسوُل َربِِّك ِألََهَب َلِك ُغالًما زَِكيÙا﴿ وإمنا اهلبة  ﴾)١٩( قاَل ِإمنَّ

، فقد ٣٥"&لنفخ يف الدرعألكون سببا يف هبة الغالم " :من هللا، ومعناه
  .بني مهمته، وإمنا هذا خضوع ألمر هللا تعاىل

َذَ َوقالُوا ﴿ َتكاُد السَّماواُت  )٨٩( َشيئًا ِإدÙا لََقد ِجئُتم )٨٨( الرَّمحـُن َوَلًدا اختَّ
 )٩١( ًدالِلرَّمحـِن َولَ  َأن َدَعوا )٩٠( يـَتَـَفطَّرَن ِمنُه َوتَنَشقُّ األَرُض َوختَِرُّ اجلِباُل َهدÙا

  .تذمر من الكفار ﴾)٩٢( َوَلًدا َأن يـَتَِّخذَ لِلرَّمحـِن  َوما يَنَبغي
خرج  ﴾)٢٩( هِد َصِبيÙايَف نَُكلُِّم َمن كاَن ِيف املَفَأشاَرت إِلَيِه قالوا كَ ﴿

  . الرفض ألن يكلموا من هو يف املهداإلنكار، و  االستفهام إىل غرض
إِبراهيُم لَِئن َمل تَنَتِه َألَرُمجَنََّك َواهُجرين  قاَل أَراِغٌب أَنَت َعن آِهلَيت (﴿

ال يعبد ابنه ن اإلنكار والرفض ألخرج االستفهام إىل غرض  ﴾)٤٦( َملِيÙا
  .اآلهلة

خرج  ﴾)٦٦( اِإلنساُن أَِإذا ما ِمتُّ َلَسوَف ُأخرَُج َحيÙا َويَقولُ ﴿
  .اإلنكار والرفض ليوم احلشراالستفهام إىل غرض 



Üè†Ú<ì…ç‰<»<íéÖæ]‚jÖ]<�^Ãeù] سعاد شابي/ د  
 

٤٠٧ 

 

  :احلجاج -٤
جنس خاص من اخلطاب يبىن على قضية أو فرضية " :احلجاج

خالفية، يعرض فيها املتكلم دعواه مدعومة &لتربيرات، عرب سلسلة من 
األقوال املرتابطة ترابطا منطقيا قاصدا إقناع اآلخر بصدق دعواه والتأثري 

  .٣٦"يف موقفه أو سلوكه جتاه تلك القضية
وقفه ري يف املتلقي إما لتدعيم مالتأث"... :وPذا فإن هدف احلجاج يف

جديد سواء كان هذا املوقف يقتصر على  فقتبين مو  وإما لتغيري رأيه يف
  .٣٧"اإلقناع الذايت أو يقتضي فعال ما

وهو يف القرآن . و&لتايل فإن اهلدف من احلجاج هو إقناع املتلقي
  :يتنوع بني

 .اآل(ت القرآنية: ذكر احلجة والنتيجة -

 ...&الستفهام، النفي، احلصر، النداء،احلجاج  -

 ...االستعارة احلجاجية، التشبيه: احلجاج &لصورة البيانية -

  :ويف السورة الكرمية متثل احلجاج يف اآليت
﴿ Ù)ِطلب  ،﴾)٢٤( فَناداها ِمن َحتِتها َأّال َحتَزين َقد َجَعَل رَبُِّك َحتَتِك َسر

  .سر(، وهذا إمنا لتطمئن منها عدم احلزن واحلجة أن هللا جعل حتتها
(  )٢٧( وَمها َحتِمُلُه قالوا ( َمرَميُ َلَقد ِجئِت َشيًئا َفرِ(Ù َفأََتت بِِه قَ ﴿

، ﴾)٢٨( ُأخَت هاروَن ما كاَن أَبوِك امرََأ َسوٍء َوما كاَنت أُمُِّك بَِغيÙا
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

استغراب القوم مما حصل ملرمي واÏموها، وحجتهم يف ذلك أن ال أ&ها 
  .ها كا¸ سيئنيوال أم
يَرُِثين َويَِرُث ِمن آِل يَعقوَب َواجَعلُه  )٥( فـََهب يل ِمن َلُدنَك َولِيÙا﴿

هللا ليهبه الولد وحجته يف ذلك حىت إىل زكر(  ء﴾، دعا)٦( َربِّ َرِضيÙا
  .حيافظ على الدين

َصوًما فـََلن فَِإّما تـََرِينَّ ِمَن الَبَشِر َأَحًدا َفقويل ِإّين َنَذرُت لِلرَّمحـِن ﴿
، عدم تكلم مرمي مع القوم وحجتها على ذلك ﴾)٢٦( يÙاُأَكلَِّم الَيوَم ِإنسِ 

  .أÉا نذرت للرمحن صوما
ِتَك فَاتَِّبعين َأهِدَك ِصراطًا ﴿ َ̄ ( أََبِت ِإّين َقد جاَءين ِمَن الِعلِم ما َمل 
 Ù)يف ، طلب إبراهيم من أبيه أن يعبد هللا ويتبعه، وحجته ﴾)٤٣( َسِو

  .ذلك أن هللا وهبه العلم الذي ال ميلكه هو 
قاَل َربِّ َأّىن َيكوُن يل ُغالٌم وَكاَنِت امرََأيت عاِقرًا َوَقد بـََلغُت ِمَن ﴿

أنه   ﴾، استغراب سيد¸ زكر( من إجنابه الولد، وحجته)٨( الِكَربِ ِعِتيÙا
  .كبري يف السن وامرأته عاقر

، استغراب ﴾)٢٠(  َميَسسين بََشٌر َوَمل أَُك بَغِيÙاقاَلت أَّىن يَكوُن يل ُغالٌم َوملَ ﴿
إال أن استغراب  .مرمي من إجناPا ولد، وحجتها أÉا ليست متزوجة وال بغي

وتعجب زكر( خيتلف عنه عند مرمي، ألن األول كان يريد الولد، بينما مرمي مل 
  .امرأة سوءيكن ليخطر على &هلا ذلك، ألÉا كما قلنا ال هي متزوجة وال هي 
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، ﴾)٤٤( ( أََبِت ال َتعُبِد الشَّيطاَن ِإنَّ الشَّيطاَن كاَن لِلرَّمحـِن َعِصيÙا﴿
صنام سببها دعاء إبراهيم أ&ه بعبادة هللا وترك األصنام، وحجته أن األ

  .الشيطان عدو هللا
   :االستلزام احلواري -٥

التواصل هو من أهم قضا( التداولية يكشف عن جانب من جوانب 
غري املباشر، وهو من مفاهيم الدرس التداويل الغريب احلديث، وتعود 
بداية هذه الظاهرة إىل األحباث اليت قام Pا الفيلسوف اللغوي بول 

أن املتخاطبني عندما " :، حيث الحظ)م١٩٨٨-١٩١٣(غرايس 
 ،٣٨"معينا من القواعد الضمنية الالزمة للتواصل ايتحاورون يتبعون عدد

يتناول احلديث " نوع من احلديث بني شخصني، وهو أنار هو واحلو 
طرفان أو أكثر عن طريق السؤال واجلواب بشرط وحدة املوضوع أو 
اهلدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معني، وقد يصالن إىل نتيجة وقد 
ال يقنع أحدمها اآلخر ولكن السامع ¯خذ العربة ويكون لنفسه 

يف عرض األحداث، وفيه حتقيق من ر�بة  واحلوار أيضا يسهم. ٣٩"وقفا
  .٤٠السرد وإبعاد امللل عن القارئ

الحظ غرايس أن مجل اللغات الطبيعية ميكن يف بعض "وقد 
أو (املقامات أن تدل على معىن غري املعىن الذي يؤديه حمتواها القضوي 

وظيفة اللغة ال تقتصر على جمرد تقرير "إذ أن  ٤١).."معناها احلريف
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

أو وصفها، بل تتجاوزها إىل وظائف أخرى عديدة، كاإلستفهام  الوقائع
ليست .. واألمر والتمين والشكر والتهنئة والتحذير وغريها، واللغة 

حسا& منطقيا دقيقا وجمردا، لكل كلمة فيها معىن حمدد، ولكل مجلة 
منها معىن ªبت، بل إن الكلمة الواحدة تتعدد وتتنوع معانيها بتعدد 

ام ما، كما تتعدد معاين اجلمل حبسب السياقات اليت ترد وتنوع استخد
حيث أن . ٤٢)"meaning is use(فيها، فاملعىن عنده هو االستعمال 

األلفاظ تتغري مقاصدها بتغري املقام والظروف، فما يقال شيء وما 
األلفاظ حتوي معان متعارف عليها ولكن :(يقصد شيء آخر ذلك ألن 

أخرى هلذا جند غرايس يركز يف التواصل قد يقصد من ورائها مقاصد 
  .٤٣)اللغوي على نوا( القائل وعلى فهم املخاطب هلذه النوا(

فإن االستلزام احلواري بين على أساس التفرقة بني املعىن املباشر 
مبعىن أن التداولية من خالل . ٤٤املنطوق واملعىن غري املباشر املقصود

املعىن السياقي وليس املعىن احلريف موضوع االستلزام احلواري ترتكز على 
  .لأللفاظ

معناه املتعارف " :فأن حيمل اللفظ معىن حمتمال غري معناه احلريف هو
يف اصطالح األصوليني، وهو صرف اللفظ عن ظاهره املتبادر منه إىل 

، وهو ما يصطلح عليه ب ٤٥"حمتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك
  .٤٦املؤول
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لزوم شيء عن طريق شيء آخر، أو قل إنه :" الستلزام احلواري هواو 
شيء يعنيه املتكلم ويوحي به ويقرتحه، وال يكون جزءا مما تعنيه اجلملة 

مبعىن أن هناك مجال تدل على معنيني اثنني يف الوقت . ٤٧"بصورة حرفية
  .٤٨أحدمها حريف واآلخر مستلزم: نفسه

وينويه املتكلمون ما يكنه " إن الداللة تتعلق بقصدية التواصل وترجع إىل
من مقاصد معقدة موجهة حنو مستمعيهم، فالداللة اخلاصة &أللفاظ 
والعبارات تتعلق من دون شك &لقواعد والتوافقات املتواضع عليها تعلقا  
كبريا، غري أن الطبيعة العامة ملثل هذه القواعد والتوافقات ال ميكن أن تفهم 

فالقصد مشروط . ٤٩"لتواصلآخر األمر إال &لرجوع إىل مصطلح قصدية ا
إذ التداولية تستحضر لفهم املعىن  .يف الداللة، فالداللة هي فهم املقصود

مع ما  user of language   أو مستعمل اللغة speakerعنصر املتكلم 
 .و&لتايل فإن هناك فرق بني ما يقال وما يٌقصد، ٥٠يقصده من مقاصد

وظائف بني املرسل واملتلقي ذلك ألن التواصل يقوم على أساس تبادل ال
عرب نفس الوضع فيتحول املتلقي نفسه إىل مرسل واملرسل إىل متلق 

أهم مميزات االستلزام "، و&لتايل فإن من ٥١خالل عملية اإلرسال والتلقي
من حيث كونه آلية من آليات إنتاج اخلطاب أنه يقدم تفسريا صرحيا 

لفعل، أي أكثر مما تؤديه لقدرة املتكلم على أن يعين أكثر مما يقول &
  .٥٢"العبارات املستعملة
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  :ومن مواضع االستلزام احلواري يف السورة نذكر
استعارة، فقد أراد &الشتعال ظهور  ﴾اشتعل الرأس شيبا... ﴿

شيب الرأس، فيعرب به على سبيل االستعارة، وأسند االشتعال إىل الرأس 
يستفاد منه عموم الشيب لب للمبالغة، ألنه قُ "ـ وهو مكان االشتعال ف

  .٥٣"جلميع الرأس، ولو جاء الكالم على وجهه مل يفد ذلك العموم
مستعار للتفهم " نا مبعىنخذ ه، ٥٤﴾( حيي خذ الكتاب بقوة﴿

أخذت العلم عن فالن، ألن املعتين &لشيء يشبه : والتدبر كما يقال
  .، واملعىن افهمه وتدبر فيه٥٥"األخذ
شرف النبوة والزلفى عند هللا "وإمنا القصد  ،٥٦﴾ورفعناه مكا¸ عليا﴿
  .٥٧"تعاىل
، هو استفهام واملعىن املفهوم أن ﴾أراغب أنت عن آهليت ( إبراهيم﴿

إبراهيم على  إبراهيم يسأل ابنه، إال أن املعىن املقصود هو إنكار أيب أ&
التعجب واإلنكار لرغبته (إبراهيم أن يرغب عن اآلهلة، ففيه ضرب من 

  .٥٨)ة، وأن اآلهلة ما ينبغي أن يرغب عنها أحدعن اآلهل
املعىن االستلزامي هو التهديد الشديد، ، ﴾لئن مل تنته ألرمجنك﴿

هو كناية مشهورة يف معىن القتل بذلك "و :لزاميةستاوالرجم حيمل معاين 
الرمي، وإسناد أب إبراهيم ذلك إىل نفسه حيتمل احلقيقة، ألنه كان 
حاكما يف قومه، وحيتمل اBاز العقلي إذ لعله كان كبريا يف دينهم فريجم 
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، ألن ٥٩"قومه إبراهيم عليه السالم استنادا حلكمه مبروقته عن دينهم
  .٦٠"Ïديد وتقريع: ألرمجنك"

االعتزال واضح ومعناه االبتعاد عن القوم، ، ﴾أعتزلكم وأدعو ريب﴿
أما قوله وأدعو ريب اليت قرÉا &العتزال مباشرة فاملعىن املستلزم هو 

احرتاسا من أن حيسبوا أنه نوى جمرد اعتزال عبادة " :االحرتاس مبعىن
 أصنامهم، فرمبا اقتنعوا äمساكه عنهم، ولذا بني هلم أنه بعكس ذلك

  .٦١"يدعو هللا الذي ال يعبدونه

فإننا من خالل هذه الدراسة حصلنا على النتائج  وخامتة القول
  :التالية
تعددت األفعال الكالمية يف السورة الكرمية بني إخبارية وطلبية  -

 .والتزامية وتعبريية

تعددت أغراض األفعال الكالمية اخلربية، فمنها ما أدى غرض  -
 ...يرالوصف أو النصح، أو التقر 

خرج االستفهام أحيا¸ عن معانيه احلقيقية ليؤدي أغراضا أخرى  -
 ...االنكار، التعجب: استدعاها السياق، مثل

 ...تنوعت األفعال االلتزامية بني أفعال الوعد والوعيد، والبشارة -

 .األفعال التعبريية منها ما أدى معىن الرفض والطاعة -
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الكالمية الطلبية، إذ كانت الغلبة من حيث احلضور لألفعال  -
: غلب عليها أسلوب احلوار الذي يستدعي مثل هذه األساليب

 ... النداء، األمر، االستفهام

اخلطاب القرآين خطاب حجاجي، فقد وجدت أفعال حجاجية  -
مناسبة ملا وضعت له، خاصة وأن السورة احتوت على معجزات 

 .عدة، ولغة احلوار أيضا، لذلك استلزم احلجاج

االستلزام احلواري وجد فيما وضع له، ويف مواضع عديدة من  -
السورة، ألن السياقات استدعت مثل هذه املعاين املستلزمة، 

  .وكلها ¸جتة عن القصدية
  :اهلوامش

األسس اإلبستمولوجيا والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، إدريس  -١
  .٢٦٢م، ص٢٠٠٦، ١مقبول، عامل الكتب احلديث، األردن، ط

سعيد علوش، مركز االمناء القومي، : فرانسوا أرمينكو، تر: ملقاربة التداوليةا -٢
   .٧، ص)دت(

  .٩٢املرجع نفسه، ص -٣
طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب، بريوت : جديد املنهج يف تقومي الرتاث -٤

  .٢٤٤م ، ص٢٠١٢، ٤، ط)املغرب –الدار البيضاء (لبنان  –
الرتاكيب النحوية والتداولية  - :بنية اجلملة العربية(دراسات يف اللسانيات العربية  - ٥

  .١١٩م، ص٢٠٠٤عبد  احلميد السيد، دار احلامد، ): علم النحو وعلم املعاين
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اجلاليل دالش، ترمجة دمحم حيياتن، ديوان : مدخل إىل اللسانيات التداولية -٦
  .١م ، ص١٩٩٢املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزيةـ بن عكنون ـ اجلزائر 

نواري سعودي أبو زيد، بيت احلكمة، : يف تداولية اخلطاب األديب واإلجراء -٧
  .٣٣م، ص٢٠٠٩، ١سطيف، اجلزائر، ط

خليفة : يف اللسانيات التداولية مع حماولة ¬صيلية يف الدرس العريب القدمي -٨
  .١٣٣م، ص٢٠١٢، ٢بوجادي، بيت احلكمة، ط

 شاكر، مكتبة حممود دمحم: عبد القاهر اجلرجاين، تح: دالئل اإلعجاز -٩
  .٥٣٠م، ص ٢٠٠٤، ٥اخلاجني، القاهرة، ط

  .٣٦٧م، ص ٢٠١٣ابن خلدون، املكتبة العصرية، لبنان، : املقدمة - ١٠
اجلاحظ، قدمه علي بوملحم، دار مكتبة اهلالل، : البيان والتبيني - ١١

  .١/٨١م، بريوت، لبنان، ٢٠٠٠ط
البجاوي علي دمحم : أبو هالل العسكري، تح): الكتابة والشعر(الصناعتني  - ١٢

  .١٥، ص)دت(، ٢ودمحم أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، ط
التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف  - ١٣

، ١مسعود صحراوي، دار الطليعة بريوت، لبنان، ط: الرتاث اللساين العريب
  .٤٠م، ص ٢٠٠٥

  ٠٩املرجع نفسه، ص  - ١٤
دمحم دمحم ويونس علي، دار الكتاب : التخاطبمقدمة يف علمي الداللة و  - ١٥

  .٣٤اجلديد، بريوت، ص
عبد القادر قنيين، إفريقيا الشرق، : أوستني، تر: نظرية أفعال الكالم العامة - ١٦

  .م١٩٩١ط
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فان ديك، : النص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل - ١٧
م، ٢٠٠٠، املغرب، طعبد القادر قنيين، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء: تر

  .٢٦٣ص 
صابر احلباشة، دار : فليب بالنشيه، تر: التداولية من أوستني إىل غوفمان - ١٨

  .٦٦م، ص ٢٠٠٧، ١احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سور(، ط
عبد : أوستني، تر: نظرية األفعال العامة كيف ننجز األشياء &لكلمات - ١٩

م، ص ١٩٩١، املغرب، طالقادر قنيين، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء
١٧- ١٦.  

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي : الزخمشري، تح: الكشاف - ٢٠
  . ١٥٠- ١/١٤٩م، ١٩٩٨، ١دمحم عوض، مكتبة العبيكان، الر(ض، ط

: السيد أمحد اهلامشي، إشراف: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع - ٢١
  .٦٤م، ص ٢٠٠٦، ١طصدقي دمحم مجيل، دار الفكر للطباعة والنشر، 

  .املصدر نفسه - ٢٢
اخلطيب القزويين، : اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع: ينظر - ٢٣

، ١مراجعة وتصحيح وختريج Pيج غزاوي، دار إحياء العلوم، بريوت، ط
  .  ١٤٤م، ١٩٨٨

دار الكتب : عبد احلميد اهلنداوى الطبعة : تح السكاكي، : مفتاح العلوم - ٢٤
  .٤١٦-٤١٥، ص  م،٢٠٠٠،  ٢طالعلمية، 

  .١٥٠مسعود صحراوي، ص : التداولية عند العلماء العرب: ينظر - ٢٥
  .٤١٧السكاكي، ص : مفتاح العلوم - ٢٦
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  .٤٢٩مفتاح العلوم، ص  - ٢٧
  .٥٨١السيوطي، ص : اإلتقان يف علوم القرآن - ٢٨
صالح إمساعيل عبد احلق، : التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: ينظر - ٢٩

  .٢٣٤ص 
حممود أمحد حنلة، دار املعرفة : البحث اللغوي املعاصرآفاق جديدة يف  - ٣٠

  .١٠٤م، ص ٢٠٠٢اجلامعية، مصر، ط
  .٥٠املرجع نفسه، ص  - ٣١
أمحد مصطفى املراغي، مصطفى البايب احلليب للنشر، مصر، : تفسري املراغي - ٣٢

  .١٦/٧٣م، ١٩٤٦، ١ط
  ١٦/٨٣ املصدر نفسه، - ٣٣
: األلوسي، تح: اينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املث: ينظر - ٣٤

،  هـ ١٤١٥، ١ط، دار الكتب العلمية ، بريوت، علي عبد الباري عطية
١٥/١٣٥.  

: يوسف علي بديوي،  مراجعة وتقدمي: تحالنسفي، : تفسري القرآن اجلليل - ٣٥
 - هـ  ١٤١٩، ١لطيب، بريوت، طحميي الدين ديب، دار الكلم ا

 .٣/١٥٧، م١٩٩٨
دمحم العبد، جملة فصول، : اإلقناع النص احلجاجي العريب، دراسة يف وسائل - ٣٦

  .٤٤، ص ٦٠م، العدد ٢٠٠٢اهليئة العامة للكتاب، مصر، 
صكومي، منشورات كلية  - كورنيال فون راد: احلجاج يف املقام املدرسي - ٣٧

  .١٣م، ص ٢٠٠٣اآلداب، منوبة، 
  .٨٤فليب بالتشيه، ص : التداولية من أوستني إىل غوفمان - ٣٨
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عبد الرمحان النحالوي، دار الفكر، : هاأصول الرتبية اإلسالمية وأساليب - ٣٩
  .٢٠٦م، ص ١٩٩٥، ٢دمشق، ط

حسني القباين، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، : فن كتابة القصة: ينظر - ٤٠
 .٩٤م، ص ١٩٧٩، ٣ط

أمحد املتوكل، دار الكتاب اجلديد : اللسانيات الوظيفية مدخل نظري - ٤١
  .٢٦م، ص ٢٠١٠، ٢املتحدة، بريوت، لبنان، ط

مرجع (حممود أمحد حنلة، : يدة يف البحث اللغوي املعاصرآفاق جد - ٤٢
  .٤٢-٤١، ص )سابق

: آن روبول وجاك موشالر، تر: التداولية اليوم علم جديد يف التواصل - ٤٣
لطيف زيتوين، املنظمة العربية : سيف الدين دغفوس ودمحم الشيباين، مراجعة

م، ٢٠٠٣، ١للرتمجة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط
  .٥٣ص

  .٧٠خالد سهر، ص : جونك آدمز، تر: التداولية والسرد: ينظر - ٤٤
دمحم األمني بن دمحم املختار اجلكين : أضواء البيان يف إيضاح القرآن &لقرآن - ٤٥

  . ٢٦٧/ ١الشنقيطي، عامل الكتب، بريوت، 
فخر الدين الرازي، دار إحياء الرتاث العريب، : التفسري الكبري: ينظر - ٤٦

   .٧/١٦٨بريوت، 
صالح إمساعيل، الدار املصرية : نظرية املعىن يف فلسفة بول غرايس - ٤٧

  .٧٨م، ص ٢٠٠٥السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف (التداولية عند العلماء العرب  - ٤٨
ن، مسعود صحراوي، دار الطليعة، بريوت، لبنا): الرتاث اللساين العريب

  .٣٣م، ص ٢٠٠٥، ١ط
٤٩ - Strawson.p.f (1969) Meaning and truth (proceedings of the british 

academy; oxford; oxford university press,Arabic translation in 

Abdelkader, k, almarji, wa dalala fi al fika lisani al hadith, al dar al 

bayda: ifrikya chark, p79.  

٥٠ - G.leech (1983) principals of pragmatics, oxford univ, p 06.  

عمر بلخري، : حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية: ينظر - ٥١
  .٤٠م، ص ٢٠٠٣، ١منشورات االختالف، ط

االستلزام احلواري يف التداويل اللساين من الوعي &خلصوصية النوعية  - ٥٢
لعياشي أدراوي، دار األمان، ا: للظاهرة إىل وضع القوانني الضابطة هلا

  .١٩م، ص ٢٠١١، ١الر&ط، املغرب، ط
 .٣/٤٣٥الزركشي، : الربهان يف علوم القرآن - ٥٣
  .من سورة مرمي ١٢اآلية  - ٥٤
ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، : تفسري التحرير والتنوير - ٥٥

 .١٦/٧٥م ، ١٩٨٤
  .من سورة مرمي ٥٧اآلية  - ٥٦
 .١٥/١٠٥األلوسي، : يم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظ - ٥٧
عبد اBيد جحفة، دار توبقال، الدار : مدخل إىل الداللة احلديثة: ينظر - ٥٨

  .٣١م، ص ٢٠٠٠، ١البيضاء، املغرب، ط
  .١٦/١٢٠، )مصدر  سابق(الطاهر بن عاشور، : تفسري التحرير والتنوير - ٥٩
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الزخمشري، : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل - ٦٠
م، ص ٢٠٠٣خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: تح

٦٣٨.  
  .١٦/١٢٣، ) مصدر سابق(تفسري التحرير والتنوير،  - ٦١
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  :إعداد
�����I)B(%� �

Ä فريقياخمرب املخطوطات اجلزائرية،  
  اجلزائر - جامعة أمحد دراية أدرار

djaafri1979@gmail.com   

Résumé: 

Tidikelt est l’une des trois régions de l’état d’Adrar en y comptant 

Touat et Gourara, Elle se caractérise par l’originalité de son 

histoire, sa richesse culturelle et sa diversité sociale sans oublier sa 

prospérité économique et son statut commercial. Nombreux sont 

les chercheurs qui ont touché à l’histoire de la région à l’exemple 

de louis Fanon: auteur du livre « le Tidikelt » que l’ on en ferait 

une lecture par la suite, L’œuvre se divise en 3 parties principales: 

la première partie étudie les spécificités géographiques et le 

positionnement spatial, le climat, l’agriculture et la poussée 

démographique. la 2
ème

 partie aborde  le volet  historique et la 

naissance des communautés résidentielles de  Tidikelt comme Ain 

Salah, Aoulef et Akably. Pour la 3 partie. Elle concerne les 

traditions et les coutumes comme l’hospitalité, les mariages et les 

occasions religieuses. L’œuvre se divise en 3 parties principales: 

la première partie étudie les spécificités géographiques et le 

positionnement spatial, le climat, l’agriculture et la poussée 

démographique. la 2
ème

 partie aborde  le volet  historique et la 

naissance des communautés résidentielles de  Tidikelt comme .Ain 

Salah, Aoulef, Akably, Pour la 3 partie. Elle concerne les 

traditions et les coutumes comme l’hospitalité, les mariages et les 

occasions religieuses, Il conclue son œuvre par plusieurs annexes. 
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  :مقدمة
تـَُعد تيديكلت إحدى املناطق الثالثة لوالية أدرار إىل جانب توات 
وقورارة، وتتميز هذه املنطقة بَعراقِة �رخيها وثرائها الثقايف وتنوعها 
االجتماعي، فضال عن ازدهارها االقتصادي ومكانتها التجارية، لكن 

، وخاصة هلاسَيطدُم بقلة وندرة املصادر اليت تطرقت  هاالدارس لتارخي
وأغلب �ريخ  الثالث عشر اهلجري، قبل القرن التاسع عشر امليالدي،

املنطقة عبارة عن روا(ت شفهية خمَتلطة &ألساطري واخلرافات تتداوهلا 
يل تيدكلت ( مؤلف كتاب لويس فانوالساكنة، وهذا ما أكده الفرنسي 

Le Tidiklet( اية القرن التاسع عشر ي زار املنطقةالذÉ حيث  امليالدي
كلت، وهذا للنقص يإنه من املستحيل إعادة كتابة �ريخ تيد" :قال

جنبية، وحىت محزة بن و األأالفادح يف املصادر واملراجع سواء احمللية 
&عتباره املتعلم الوحيد يف املنطقة خالل القرن  ١احلاج أمحد القبالوي

 ميكن ان يعطي معلومات دقيقة عن موطنه أقبلي، فما التاسع عشر، ال
وهلذا سنسعى من  .٢"...&لك ببقية التجمعات السكانية األخرى

خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هذا الكتاب وإعداد قراءة 
حوله، ُمسامهًة منا يف التعريف &ملنطقة من خالل الكتا&ت األجنبية، 

ما هي اخلصائص اجلغرافية ملنطقة : التالية جمُيبا على التساؤالت
وما هي البنية القبلية للمجتمع التيديكليت خالل القرن  تيديكلت؟
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التاسع عشر؟ وما هي أوضاع املنطقة قبل وبعد خضوعها للسيطرة 
  الفرنسية؟

 :جغرافية وبشرية محةـل: تيدكلت

  :أصل التسمية والنشأة
وتعين اليد،  تيديىل قسمني إكلمة أمازيغية تنقسم :تيديكلت

وتعين األرض املْنَخِفضة، ومنه فان مصطلح تيدكلت عند الرببر  دوكلتو
يعين كف اليد، وهذا تشبيهاً للوضِع اجلغرايف هلذه املنطقة املنخفضة املرتامية 
األطرف، وهو ما يفسر لنا قرب املياه اجلوفية من السطح، وقد يطلق اسم 

 يوجد Pا ماء كالَكف، وقيل مسُيت كذلك تيدكلت على السهول اليت ال
كلم شرق مشال أولف، وميتد   ٣٠نسبة للجبل الذي حييط Pا ابتداء من 

حىت ليبيا، مع العلم أن هناك منطقة بصحراء أرض النيجر ،مشال وجنوب 
وتتشكل من العديد من املقاطعات الُكربى  ٣.بن أغريت تسمى تيدكلت

لي، أولف، الزوى، إينغر، تيط ، أقب عني صاحل، إيقسطن، فقارة:أمهها
كلت يتيد وتنقسمُ  ٤وأزيد من مخسة وأربعني قصراً  ...تيمقطن، عني بلبال

وعاصمتها عني صاحل، وتنتمي حاليا لوالية متنراست، شرقية : إىل قسمني
وعاصمتها أولف،  غربية، و٥وتضم بلد(ت عني صاحل، اينغر، فقارة الزوى

 ولف،أوتضم كل من بلد(ت تيط، أقبلي،  ٦وتنتمي حاليا لوالية أدرار،
  .وكالمها كا¸ ينتميان لوالية الواحات ورقلة ٧تيمقطن،
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :املوقع الفلكي واجلغرايف
مشاال وبني  ٣٠و ٢٥تنحصر تيديكلت فلكيا بني دائريت عرض 

  .م فوق سطح البحر٢٩٠بعلو  ،٨شرقاً  ٦و غر&ً  ٠١خطي طول 
، َحيُدها من ٩&جلنوب اجلزائري أما ُجغرافيًا فتقُع  يف وسط الصحراء

الشرق هضبة تينغرت بوالية إيليزي، ومن الشمال الشرقي العرق الشرقي 
الكبري، ودائرة حاسي مسعود ،ومشاال دائرة املنيعة، ومن الشمال الغريب 
العرق الغريب الكبري ودائرة تيميمون، وغر&ً منطقة توات ومن اجلنوب جبال 

كلم   ١٢٧٨وتبعد عن اجلزائر العاصمة حوايل  ،١٠أهنت ومرتفعات مويدير
ومبساحة إمجالية تقدر ب ١١م من سطح البحر ٢٨٣،على ارتفاع 

  .كلم٢٥٠كلم، كما تتكون من رق كبري ميتد على طول ١٠١٧٦٣
بني  إذ شكلت حلقة الربط. وPذا املوقع حتتل تيديكلت أمهية &لغة

بني جهات اجلزائر كما أنه حلقة وصل  ،فريقيةاجلزائر والبلدان األ
املختلفة من الشمال يف اجتاه توات أو اهلقار ومن بالد الساورة وقورارة 

ألجل ذلك إمتدت عربه طرق القوافل التجارية فراجت  .إىل بالد األزقر
ىل تيمبكتو ببالد السودان الغريب إعربه جتارة املقايضة، فمن تلمسان 

أما  .١٢رض تيديكلتىل غدامس وغات تسلك القوافل أإ ةومن �فيالل
ط رحاهلا بعني صاحل وخاصة الركب السجلماسي ركاب احلجيج فإÉا حتَُ 

  ١٣.والركب املراكشي
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   Louis Voinotلويس فانو : التعريف zملؤلف
م ١٨٨٨م، تطوع يف اجليش الفرنسي عام ١٨٦٩من مواليد ليون عام 

مبنطقة ، وأدى خدمته كلها ١٩٩٨ىل اجلزائر عام إبطلب منه، أُرسل 
وقع اصطدام بني جنود املهمة  .م١٨٩٩ديسمرب ٢٩ تيديكلت، بتاريخ
، فتصدى هلا وبني مدافعي الواحات بعني صاحل  Flamandالعسكرية فالمند

فوانو بطريقة ديبلوماسية أجربت القوات الفرنسية على التقدم حنو توات 
م، ١٩٠٠بدل التوغل حنو عني صاحل، أصيب خالل معركة دامية عام 

سنة خدمة، ثالث  ١٣القائد فوانون : وتلقى وسام الشرف ُكتَب عليه
  .حتت هجمات العرب ، إصابة واحدة، كان المعا وشجاعا محالت

ىل القاعدة الصحراوية بتيديكلت، إم مت نقُلُه ١٩٠٢ام يف ع −
  .فصال وجال يف خمتلف املناطق الصحراوية

ىل املكتب العريب مبغنية ويشارك إم انتقل ١٩٠٦سيبتمرب  −
 .م١٩٠٧ىل ديسمرب إكتوبر من أبين سناسن &لعمليات ضد 

ىل إىل لواء املكتب العريب بوجدة، وبعدها عاد إمر من قائد  −
ىل مراكش وبقي إم عاد ١٩٢٥لزاس مث اللورين، ويف عام اإل

 .م وحصوله على التقاعد١٩٣٠هناك حىت

كرس العديد من سنوات حياته لدراسة الصحراء واملغرب، بدقة  −
 .معلوماته وعلمية كتا&ته
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

دب م، خملفا عدة كتا&ت يف األ١٩٦٠جويلية  ٢٠تويف يوم  −
  .الصحراوي واخلربة العسكرية

  :حمتوى الكتاب
تنقسم هذه الدراسة إىل ثالثة اقسام رئيسة القسم األول يتناول  
اخلصائص اجلغرافية للمنطقة، اما الثاين فتطرق فيه إىل اجلانب  التارخيي، 

اول إعطاء حملة ُموجزة أما الثالث فخصه لعادات وتقاليد املنطقة،وسنح
  .عن كل قسم
  :مالحظات جغرافية: القسم األول

إذ حدد موقعها بني منحدر : فلكي لتيديكلتاملوقع اجلغرايف وال
ا فتنحصر بني خط عرض �دمايت جنو&، وواد قاريت مشاال، أما فلكي

 ٣٠،  ٠١شرقا، و ٣٠، ٠مشاال، وخط طول  ٣٠، و٢٧و  ٣٠، ٢٦
  .كلم٥٠كلم، وعرض ٢٥٠غر& ، ومتتد على طول حوايل 

ما مناخ تيديكلت فهو حار صيفا و&رد شتاء، ومتوسط أ :املناخ
درجة، والر(ح كثريا ما Ïب على املنطقة  ٤٥و ٢٥احلرارة برتاوح بني 

بصورة قوية وعنيفة وحمملة &لرمال وتشكل خطرا ُحمدقًا على االنسان 
واحليوان والنبات، وتَتميُز املنطقة بوفرة املياه اجلوفية خاصة &لغابة وال 

م، وهذا على الرغم من ندرة تساقط ١٢عدل عمق اآل&ر عن يزيد م
األمطار، وتعد املنطقة الواقعة بني اقبلي وتيط واينغر وكدية الربقة وبني 



<íéfßqù]<…�^’¹]<»<k×Ò‚éiJJJ جعفري أدمحم  
 

٤٢٧ 

 

اينغر ذات النوعية اجليدة، اما املنطقة الواقعة بني عني صاحل واينغر فهي 
  .فر على الكمية األوفر من املياهتتو 

ل مبختلف يف املنطقة فتتمثل يف النخي أما الزراعة األساسية :الزراعة
ذات النوعية اجليدة واملتوسطة،  ،اخل ... ، تزرزايأنواعها كتينقور، تقازى
حصائيات عدد النخيل بكل مناطق تيديكلت، إويقدم لنا لويس فانو 

خنلة، وأولف ) ٩٠٠٠٠(فعني صاحل مثال تتوفر على تسعني الف 
خنلة، أما تيمقطن )٨٠١٦٦(العرب على مثانني ألف ومائة وستة وستني

أما الفقاقري فيؤكد . خلإ ... خنلة١٣٠٦٠فبها ثالثة عشر الف وستون 
) ١٢٥(نطقة تيديكلت تضم مائة ومخسة وعشرين منألويس فانو على 

فقارة ميتة، إضافة إىل تـََوفر املنطقة ) ٥١(فقارة، منها واحد ومخسون 
  .ايلعلى العديد من اآل&ر املنفصلة ذات التدفق الع

ما عدد سكان تيديكلت فقدره لويس فانو Éاية أ :التعداد السكاين
) ٨٨٣٠(لف نسمةأالف ومثامنئة وثالثني آالقرن التاسع عشر ب مثانية 

من احلراطني، أما عدد الرجال  ٣٦٣٠من البيض، و  ٥٢٠٠منهم 
  .٢٠٨١القادرين على محل السالح فهو 

ثين اىل إيرى لويس فانو أن منطقة تيديكلت تنقسم : والقصورالواحات 
فقارة الزوى، : ىل الغربإعشر إقليما أو جمموعة سكنية وهي من الشرق 

يقسطن، حاسي حلجر، الساهلة الفوقانية، الساهلة التحتانية، أفقارة العرب، 
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

مليانة، عني صاحل، اينغر، تيط، أقبلي، ويعطينا حملة موجزة عن كل إقليم 
كثر أولف مها األوالواحات املشكلة له، وحسبه فإن عني صاحل و وأمهيته 

  .ما إقليم مليانة فهو األكثر فقراً أمهية &ملنطقة، خبالف حاسي احلجر، أ

 .حول �ريخ املنطقة محةـل: القسم الثاين

ن يعطي حملة موجزة حول �ريخ ونشأة أهم حياول لويس فانو أ
Pا،  مث يتكلم  وىل املستقرةاألات السكنية لتيدكلت، والقبائل التجمع

وىل الكتشاف تيديكلت، وهلذا سنتطرق  عن احملاوالت األوروبية األ
  .للمحة موجزة عن كل منهما

  :نشأة و�ريخ بعض  بلدان تيدكلت -١
عني صاحل نشأت خالل القرن الثالث عشر من قبل أحد العبيد 

ت، قدم بتيديكلوحسب روا(ت سكاÉا هي األ ١٤املسمى صاحل،
قدم &ملنطقة، أوالد &محو حول األهل عزي و أوهناك جدل متواصل بني 

  .١٥هل عزي للكثري من املعطيات التارخييةأويرجح لويس فانو كفة 
قبلي وقبل تيط من طرف أهل عزي، وأول اقليم أولف نشأ بعد وإ

ولف الشرفة أما أقصر بين به هو الشارف من قبل مرابطني تيمقطن، 
، يف حني أن أوالد امساعيل القادمني من املغرببيلة فأسسه فرع من ق

محد بن موالي عبد هللا بن هيبة أأخنوس ¬سست على يد موالي 
  .القادم من املغرب والذي عاش خالل القرن السادس عشر
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، لكن من الصعب أما أينغر وحسب لويس فانو فإن له �ريخ طويل
املهتمني &لتاريخ  ىل معلومات دقيقة بسبب مقتل العديد منإالوصول 

إن الروا(ت املتداولة حمليا م، ومع ذلك ف١٩٠٠احمللي يف معركة الفقرية 
ول  من استوطن أ  والد خليفة القادمني من املغرب همأن حتكي أ

محد بن جلول أوالد دمحم بِيْض، وأوالد أىل فرعني إاإلقليم، وينقسمون 
  ١٦.ىل حد التناحرإُسود، وكثريا ما وقعت فنت وخالفات بينهما وصلت 

  ١٧:وروبية االوىل الكتشاف تيديكلتاأل محاوالتـال -٢
يـَُعد أول  )قوردن(  Gordonنكليزي حسب لويس فانو فان املاجور اإل

من دخل تيديكلت و&لضبط عني صاحل قادما من غدامس الليبية يف 
م، ُمتِجهاً ١٨٢٦جانفي  ١٠م، وخرج منها يف ١٨٢٥منتصف ديسمرب 

ليأيت بعده األملاين الرايس، حنو تيمبكتو، مارا Äقبلي، وكان معروفا &سم 
Rholfs  فيال١٨٦٤ سبتمرب ١٢الذي وصل تيمقطن يوم�لة م قادما من 

&ملغرب، مارا بوادي الساورة وتوات ُمدِعيا Äنه طبيب ترُكي، لينتقل يف اليوم 
ن، ويف يوم يد Äولف العرب حيث استقبله شيخ أاملوايل لقصر اجلد والد ̧ز

سبتمرب وصل تيط، ليخرج منها قبل طلوع مشس اليوم املوايل حنو عني  ١٥
قبيل صالة الفجر عني سبتمرب  ١٧الشيخ وقصر الكحول äينغر، ليصل يوم 

وَميُكُث هناك  ،&جودة  من قبل احلاج عبد القادرصاحل ويستقبل بقصر 
مدة شهر ونصف، راغبا يف مواصلة الطريق حنو تيمبكتو لكن ظروف 

سواليليت حيث  Soleilleitمتعددة حالت دون ذلك، مث جاء من بعده 
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 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

مارس  ٠٧ اىل ٠٦قام Pا من أوصل مليانة &ينغر قادما من املنيعة و 
دراجه بعدما شعر بعدم االرتياح والعداوة اليت كان ُيِكنها له أم ليعود ١٨٧٤

احلاج عبد القادر &جودة، بعدما رفض استقباله، وقد سجل هؤالء الرحالة 
العديد من املعلومات واملعطيات اهلامة حول جغرافية و�ريخ وعادات 

  .وتقاليد تيديكلت
  :تعمارية الفرنسيةتيديكلت حتت السيطرة االس -٣

وضاع تيديكلت قبيل أتناول لويس فانو يف اجلزء الثالث من القسم الثاين 
م، ١٨٩٩نه يف Éاية سنة إخضوعها للسيطرة االستعمارية الفرنسية، حيث 

Ä ن هناك بعثة فرنسية تتجول بتيدكلت بقيادة مسع سكان عني صاحل
&جودة التصدي للفرنسيني، ، فقررت قبائل عني صاحل بقيادة أوالد فالمون

  .مما اضطر Pم للتوقف مبنطقة حاسي منقر
عن أهم املعارك واملالحم اليت خاضها السكان ضد لويس  تكلم مث

بعد الكر مشريا إىل أنه  معركة إيقسطن، والدغامشة، واينغر،الفرنسيني ك
والفر مع الفرنسيني وسيطرÏم على املنطقة عرض الطوارق على السكان 

  .ذا¸ً صاغيةترك البالد ، لكن مل تلق دعوÏم آليهم و إر الفرا
  اته وتقاليدهتنظيم ا�تمع وعاد :القسم الثالث

تكلم لويس فانو يف هذا القسم عن التنظيم االجتماعي لسكان 
وُمَناسباته تيديكلت وعاداته وتقاليده، وكذا طريقة إحيائه الحتفاالته 

  .ىل بعض من هذه العناصرإ، وسنحاول التطرق االجتماعية والدينية
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ينقسمون حسب لويس فانو إىل قسمني   :سكان تيديكلت
ىل عرب وبربر، ومن بني إالذين ينقسمون بدورهم  الِبيضرئيسيني ومها 

حفاد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من ابنته رفة الذين قدموا من املغرب، وهم أالعرب الش
ىل الطبقة الذين ينتمون إ والسود .ب &لتجارةفاطمة ويشتغُل أغلب العر 

  .السفلى &Bتمع ويشتغُل ُمعظُمُهم يف الزراعة والرعي
حسب لويس فانون، فإن املرأة بتيدكلت تَتميُز ببعض : وضعية املرأة

¬ثريها على زوجها رغم انه يبقى هو السيد يف البيت، كما أÉا غري ُملزمة 
و خيتلف من طبقة إىل أُخرى، فاملرأة عند &رتداء احلجاب، أما عملها فه

الطبقة الفقرية تقوم مبختلف األعمال اليدوية سواًء ما تعلق منها &لبيت أو 
 أما نساء األغنياء فلُهن خدم وخادمات يسهرون على خدمتهن، .البستان

ويبدو أن أوضاع املرأة بتيديكلت مل تكن ختتلف كثريا عن بقية املناطق 
  .الصحراوية

من أهم العادات احلسنة املتأصلة لدى سكان  :إكرام الضيف
كرام مجيع الوافدين على املنطقة &لرغم من إذ يتم ضيافة وإتيديكلت، 

مكوثهم مدة طويلة Pا تتجاوز الشهر أو الشهرين يف املتوسط، كما ينتشُر 
خمزن الضيافة، وهو عبارة عن مستودع لتخزين املواد الغذائية  ١٨عند الزوى

  .اخلضر والفواكهو 
متام عقد إسالمية يف عاليم اإلالت عُ كان اBتمع التيدكليت يتبِ  :الزواج

 علىىل تيسري وتسهيل شروطه، فالصداق كان يقتصر إ الزواج، كما مييلُ 
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حويل صوف، أي الثوب الذي تسرت به املرأة عند خروجها من البيت، 
أي احللي  ،فضةأد&ليز و فراش مصنوع من صوف الغنم يشبه احلنبل، و 

معصميها، وحذاء مطروز  املصنوعة من الفضة، أو األساور اليت تضعها يف
ىل إىل أخرى ومن طبقة إأما مبلغ املهر فهو خيتلف من مقاطعة  .&حلرير

فرنك  )٥٠٠( ئةاىل مخسمإ )٥٠( أخرى، ويرتاوح عموما مابني مخسني
ىل مخسة إ )٠٥( &لنسبة للبيض، أما السود فمهرهم يرتاوح من مخسة

 العروس من قبل النساء، نيوبعد تزي .فرنك نقدا أو بضاعة )١٥( عشر
صدقاء العائلة، على وقع طلقات أينطلق املوِكب يف السري ويف مقدمته 

هل العرس أغنياء فاÉم يرددون نوع أذا كان إالبارود، وزغاريد النساء، أما 
  ١٩.zلنوبةمن املوسيقى تُعرف 
من العادة عند املرأة التيديكلتية أنه عندما ¯تيها  :ازد0د املولود
 وبعد ذلك ، ملساعدÏا يف عملية الوضع،٢٠ىل الَوالَّدةإاملخاض تذهب 

وبعد سبعة أ(م ) مربوك(يتهافت السكان على مباركة الوالدين، بقوهلم 
ع من يفيستدعى مج) السبوع(تقام له العقيقة، أو ما يعرف حمليا ب 

ن حلضورها واليت عادة ما تكون &لكسكس ، ويف هذه األقارب واجلريا
كماء على اختيار امسا مناسبا هل &لتشاور مع بعض احلقوم األاملناسبة ي

، ومن أكثر األمساء تداوال إذا كان املولود ذكرا دمحم، أمحد، عبد له
القادر، عبد هللا، أما إذا املولود أنثى فتسّمى غالبا فاطمة أو عائشة أو 
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بعض  ويف .ىل هللا سبحانه وتعاىلإعتقادا أÉم من أحب األمساء خدجية ا
، فمثال الذي يولد يوم هومكانِ  املولد ُمالئما لزمانِ  حيان يكون االسماأل

ا، مث اجلمعة يسمى بومجعة، ومن يولد يوم العيد يسمى العيد  وهكذ
بعيون وحاجبني  حاجبيه لكي يتمتعو  يُوضُع له الكحل على عينيه

، مع إشعال بعض أنواع البخور، ووضع متائم أو ما دما يكربسوداء عن
من العني، ويقدم  على يديه ورقبته وقاية له) احلجاب( يُعرُف ب 

 .عشاب الطبيعية املفيدة لصحته، كالشْيح مثالللمولود بعض األ
مه على طحني ىل جانب حليب أإوىل شهر األطعامه خالل األ ويقتصرُ 

الطفل ويصبح يتغذى  مُ وبعد مرور حولني، يُفطَ  .التمر، وحليب املاعز
  ٢١.على فرينة التمر املطبوخة يف الزبدة

  :خامتة
 )Le Tidikletيل تيدكلت ( ن كتابإمن خالل الدراسة السابقة نستنتج 

جنبية اهلامة اليت ُكتبت حول �ريخ منطقة األحدى املصادر يعد إ
جغرافية و�ريخ  حول بلمحة شاملةلويس فانو تيديكلت، إذ حييط بنا 

ا االقتصادية ومكانتها برز علمائها وأحواهلأاملنطقة وعاداÏا وتقاليدها و 
  .التجارية

ويتميز الكاتب بثراء أفكاره وتنوعها ودقة معلوماته وجناعة حتليالته، 
وهذا بفضل مكوثه سنني طويلة &ملنطقة Éاية القرن التاسع عشر وبداية 
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وحله وترحاله بني قصورها وواحاÏا  سكاÉاالقرن العشرين، واحتكاكه ب
قة &عتبارها بداية وهي فرتة هامة جدا يف �ريخ املنط ،السكنية

وىل للسيطرة الفرنسية، وهلذا فال غرابة أن يُعد هذا االرهاصات األ
الكتاب املصدر األول حول �ريخ وأحوال املنطقة Éاية القرن التاسع 

  .ىل قراءات حتليلية ونقدية أخرىإاسة وما يزال حباجة م  ،عشر ميالدي
  :اهلوامش

هو محزة بن احلاج أمحد بن دمحم بن مالك القبالوي الفالين ولد عام  -١
م بقرية ساهل أقبلي Äولف، يعد من أجل وأبرز علماء 1843 -هــــ ١٢٥٩

توات والصحراء يف عصره، كان عاملا جليال، ُمتبحرًا يف شىت أنواِع العلوم  
توى والنحو والفقه واحلديث وغريهم، َتوىل التدريس والقضاء والفكالتفسِري 

الرحلة العلية إىل منطقة  ،دمحم &ي بلعامل :بناحية توات، وتيديكلت، ينظر
توات لذكر بعض األعالم واآلªر واملخطوطات والعادات وما يربط توات 

 ٢٥٥ص  .م٢٠٠٥ ،اجلزائر ،دار هومه ،اجلزء األول ،من اجلهات

٢- Louis Voinot, le Tidikelt étude sur la géographie l’histoire, les 

mdeurs du pays, éditions jacques gandini, p56 

 ٧٢ص  املرجع السابق، :دمحم &ي بلعامل -٣

دار  ،١٩٤٧- ١٨٣٧االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية  ابراهيم، مياسي -٤
  ٤٥٣ص ، ٢٠٠٩مهومة اجلزائر 

رشيف مديرية أكلم مربع، ينظر،   ١٣٤.٢١٨تبلغ مساحة تيدكلت الشرقية  -٥
ثرها يف توجيه العمارة أدمحم مرزاق، البيئة و : حصاء لوالية متنراست، ينظراإل



<íéfßqù]<…�^’¹]<»<k×Ò‚éiJJJ جعفري أدمحم  
 

٤٣٥ 

 

ثرية، اشراف، أدراسة ) اقليم تيدكلت الشرقية بوالية متنراست منوذجا( احمللية
 ٠٤ص  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عبد الكرمي عزوق، معهد اآلªر جامعة اجلزائر،

 م١٩٧٤أدرار أصبحت والية، مبوجب التقسيم اإلداري لعام  -٦

قدي عبد  :كلم مربع، ينظر٢٤٥٣٦ )أولف(غربية تبلغ مساحة تيدكلت ال -٧
 ،دون دار نشر ،رقة من �ريخ مدينة أولف العريقةصفحات مش ،اBيد

  ٢٢، ص ٢٠٠٦
  ٤٥٣املرجع السابق ص براهيم،إمياسي  -٨
% ٩٠كلم، وحتل بذلك نسبة   ١٩٨٧٦٠٠ ائريةتبلغ مساحة الصحراء اجلز  -٩

، جغرافية اجلزائرعبد القادر حلمي،  :مجالية للجزائر، ينظرمن املساحة اإل
 ٥٩ص ،١٩٦٨، اجلزائر١ط )مرازقة بوداود وشركاؤمها( مكتبة الشركة اجلزائرية

املؤسسة الوطنية للفنون  ،تيديكلت و¢ئق وخمطوطات ،بويهعبد القادر  - ١٠
 ٢٣ص  ،٢٠١٥ الرغاية اجلزائر،وحدة  اجلميلة،

١١ - étude sur la géographie l’hisoire,  le Tidikelt, Louis oinotV

les mdeurs du pays, éditions jacques gandini.P 05  

 .٨٤ص  ،٢٠٠٥سنة  ،٥العدد  ،حولية املؤرخ لطيفة بن عمرية، - ١٢

  ٢٥عبد القادر بويه، املرجع السابق،  - ١٣
 صل التسميةأهناك اختالف بني الباحثني حول  - ١٤

١٥ - Voinot Louis, p50  
١٦ - Voinot Louis, p51  
١٧ - Voinot Louis, p 60 

ىل إبيض سيد الشيخ والية &لبيض، وأول من جاء منهم أصلهم من األ - ١٨
ىل إتيدكلت سيد احلاج بوحفص ولد سيد الشيخ، وعندما كان يف طريقه 
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 ،نشأ زاويةأ&لساهلة الفوقانية، و والد هدي أمكة اشرتى بساتني من 
تويف هناك، وقد انتشر الزوى بتيدكلت، يف فمث عاد لبلده  ،اختفت اليوم

ي هيبة، سيالفن، فقارة مجيع قصور فقارة الزوى ك الفقارة الكبرية، موال
يضا بقصور الساهلة الفوقانية والتحتانية، كبريهم خالل هذه أحينون، و 

 ، ينظر ه عبد احلاكمو خأياليل، وخلفه بعد ذلك املرحلة عبد القادر بن اجل
Voinot Louis, p66   

١٩ - Voinot Louis, p111  
  .ابلةالقَ  لفظُ  هلُ ختصة يف التوليد، ويقابِ ُمصطلح يُْطلُق حمليا على املرأة امل - ٢٠
٢١ - Louis Voinot, p111 
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  إعداد
�א�������Pدم��+(אP�7,8دم �

  نيجري( -ي كلية الرتبية، ُتوُرو والية بوتش

adamibraheem@gmail.com   

ذ�و��Gد�����"-��+(א7,8א�� �
  نيجري( -  قرية اللغة العربية انغاال

  :املقدمة
إبراز جمهودات الشاعر دمحم إنوا علي، : اهلدف من هذا املقال هو
الروائع : "كتاب  ة منلو نقامل الشاعر، وانحيث تناول الباحثان فيها دي

فهي يف نظرمها من النصوص الشعرية . ١"تـُرَاِكْن جوسالذهبية يف ديوان 
، اُ مشهور  يوانالد كنيمل . تطور الشعر العريب النيجريياليت أسهمت يف 

بعضها  ،قصائد مبثوثة يف كراسي الشاعر وصيت، بل إمنا ه اوال ذ
مكتوبة &خلط املغريب الواضح، وبعضها اآلخر &خلط املشرقي أو املصري 
يف أوراق متوسطة احلجم، بعضها مضبوطة &لشكل تسهيًال للقراءة، 

  :تاليةوتناول املقال النقاط ال .٢وبعضها اآلخر خالية من الشكل
 املقدمة -

 سرية احلاج دمحم إنو علي جوس -



  

  
 

٤٣٨ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

 األغراض الشعرية يف الديوان -

 القصائد مضمون -

 السمات البارزة يف الديوان -

 :اخلامتة -

  .املصادر واملراجع -
  :السرية الذاتية من حياة الشاعر

احلاج علي إليا بن َمْيأَنـُْغَو َسابُو بن إبراهيم، امللقب بـ  دمحم ِإنـَُوا بن هو
م، وترعرع يف  ١٩٢٥=  هـ١٣٤٦ُولد مبدينة كنو عام ". تـُرَاِكْن جوس"

كنف أبويه مبدينة جوس، حيث كان أبوه �جرًا كبريًا من الطبقة العليا 
وم ي) رمحه هللا(تويف . ٣املثقفة يف مدينة جوس ما أ�ح له احلياة الرغيد

ديسمرب  ٣هـ، املوافق ١٤٣٠من ذي احلجة عام  ١٦اخلميس 
  .٤م، قبيل صالة العصر، ودفن مبقربة شارع زار( مبدينة جوس٢٠٠٩

وا مبادئ القرآن الكرمي يف مدرسٍة قرآنية نُ إِ تعلم دمحم : حياته العمية
َطْن  ) عبدهللا(تقليدية مبستهل حياته يف مدينة جوس، عند املعلم َعْبد 

وتعّلم بعد . مث الشيخ احلافظ هارون َطْن ُشَوا، يف جهد عادي ُكوفَا،
ذلك مبادئ الفقه واحلديث النبوي الشريف، وعلوماللغة العربية للمرحلة 

َمَدابُو جوس، والشيخ ) برّاء(االبتدائية واملتوسطة عند الشيخ دمحم بـََرْو 
لعلماء، مث انطلق حنو كتاتيب ودهاليز ا. أمحد العريب النَّاَفِطّي جوس
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حيث سافر إىل زار(، وتعلم عند العاِمل العالَّمة الفقيه األديب الشيخ 
اإلسالمية  الزكزكي، حيث توسعْت مداركه &لعلوم ٥يهوذا بن سعد
  .وتوطدْت عالقته &لشيخ الذي أكرمه، وقرَّبه إليه. واللغوية واألدبية

مية دخل دمحم إنوا بعد هذه اجلوالت العلمية مدرسة نظامية حكو 
م، حيث تعلم ١٩٤٨-١٩٤٤لتعليم الكبار بعد عودته من زار( سنة 

فيها اللغة اإلجنليزية واحلساب والعلوم، وساعده على ذلك، أصدقاؤه 
املعلم َمسْبو مدرِّس اللغة اإلجنليزية : وزمالؤه يف جوس وزار(، أمثال

  .٦مبدرسة حكومية بكنو
ً̧ من  :شاعريته أساطني األُد&ء، وفحالً كان الشاعر دمحم إنوا ُأسطو

من فحول الشعراء مبدينة جوس، يتجّلى ذلك يف إبداعه الشعري، وروائع 
فقد كانت الرحلة اليت قام Pا إىل زار( وكنو، ال تّقل . ابتكارات فنية

أمهيتها عن امداده &لنبع األصيل من الشعر العريب عامة والشعر 
قال الشعر يف كثري من أغراضه، إال أن ميله إىل املدح . خاصة ٧التقليدي

كما استهدف يف بعض قصائده . أكثر، وبراعته يف الوصف والغزل أجود
  .الدعاء، والوعظ واإلرشاد، والرتحيب، والتصوف والسياسة وغري ذلك

مل يتوقف دمحم إنوا يف نظم القصائد فحسب، بل إمنا أسدى  :مؤلفاته
ذي يعد خدمة من خدماته اجلليلة اليت قام Pا، نتيجة إىل النثر، ال

رحالته العلمية احليوية، واليت تعّد خطوة جيدة لنهوض الثقافات العربية 
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ومن ضمن جهده . بوجه خاص والدراسات اإلسالمية بوجه عام
إذا  -مع ندرÏا- املبذول، وإسهاماته الواسعة تلك املؤلفات اليت قام Pا 

ها مبؤلفات ع لمائنا الذين تركوا لنا تراªً ضخمًا يف اللغة العربية قا̧ر
 :٨ومن مؤلفاته ما ¯يت. والدراسات اإلسالمية

طريقة النثر، تناول الشاعر فيه قواعد وأوراد . التجانيةالطريقة  - ١
  .التجانية، وذكر فيه شروط قبوهلا وقبول أذكارها

٢ - )Bulaliyarkanhanya 1&2 .(وهو شعر قاله بلغة هوسا، حبيث 
ّ   انتهاز فرصة الز م ان قبل تعذ ر يذكِّر الساهي، وينبِّه الغافل إىل            ََّ               

َ   َ اإلمكان، وقبل أن ينقل من اس م م ا ز ال  إىل خرب ك ان           َ  َ    َ   ْ                          . 

٣ - )BegenMadinana 1&2(حاول الشاعر أن . ، شعر بلغة هوسا
يربز فيه للمتلقي شوقه الشديد الذي يزداد، وحنينه الذي ينمو، 

مدينة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فهو بذلك دائماً وأبداً بقربه وجبانبه، مهما  ةلز(ر 
فأطلق فيها أمجل العبارات اليت تعرب عن الشوق . بـَُعد املكان

 .الذي بداخله

٤ - )Musulunci a Takaice(تناول فيه بعض األحكام املتعلقة . ، نثر
مة وذلك ألن مواضيعه ها&لطهارة وفرائض الصالة والصوم، 

وخمتصرة، تـهم كل مسلم ومسلمة، كما أن أسلوبه فيه سهل 
  .يفهمه اجلميع
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  :األغراض الشعرية يف الديوان
، غراض الشعرية التقليدية املعروفةاألخمتلف تناول الشاعر يف الديوان 

  :٩األغراض اليت تناوهلا فيه ما يلي ومن
كان امتدادًا من وهذا اللون من الشعر  : -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب مديح -١

الشاعر  أجاد .إىل يومنا هذا الشعر املديح منذ عصر صدر اإلسالم
 هإجادة &رعة، حيث يعرب Pا عن عواطف حب هذا اجلانب يف تـُرَاِكي

 قصيدتني الشاعر قد خصف. -ملسو هيلع هللا ىلص-لشخصية الرسول  هوإجالل هوتعظيم
 ،"سيد األ¸م ا الغرام يف حبّ يّ محَُ " :قصيدة :، ومها- ملسو هيلع هللا ىلص- همدحيف 

مسلك الشعراء الصوفيني الذين اختذوا شخصية  الشاعر فيهاسلك حيث 
الثانية  قصيدةالو . وشوقهم العميق ،شديدالموضًعا حلبهم  - ملسو هيلع هللا ىلص- الرسول 

صلى هللا - ، وهي أيضا يف مدح خري الورى دمحم "شتياق الـمحبنيا: "هي
ها عاطفته اجلياشة يف ذكره معارك وابتالءات في، حيث عربَّ -عليه وسلم

  .املشركني يف فجر اإلسالمو اليت حدثت بني املسلمني  ،عظيمة
 هشيوخَ  الشاعر يف بعض قصائده حمد : مدح الشيوخ -٢

 تصف Pا كان شعراء الصوفيني  حيث يصفهم بصفات وعلماَءه،
 أحد ال يعرفها شيوخهم؛ الستعماهلم مصطلحات و رموز وإشارات قد

ويتمثل هذا اللون من املدح يف  .١٠همو أو مريد ةصوفتأو يعقلها إال امل
" شفاء القلوب"، و"كاشف األلباس عن فيوضات التجانية": قصائده
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يف مدح صديقه " أسرار الصداقة"يف مدح الشيخ إبراهيم انياس، و
  .احلميم الشيخ سليمان بن عبد القادر

وإسناد صفات الكرم واBد  يت،وهو ذكر حماسن امل: "الر¢ء -٣
التقليدي السائد  ءرªوفًقا لل ١١"إليه والشجاعة واحللم والعدالة والتقوى

رªء الشيخ إبراهيم انياس فقد كان ل. يف األمم العربية واإلسالمية
ّرتّحم ف. مكانة عظيمة يواندال يف الكوخلي واحلاج علي إلياس جوس

قصيدتيه يف نظم ف، ماد حماسنهوعدّ  ى لفقدمها،، وبكماوتّرّقق هل هماعلي
  ".أمور مفزعات: "وقصيدة "سالم علي شيخي" :ذلك املسمى

. ١٢فهو غرض رفيع من أغراض الشعر الصويف :االستغاثة -٤
 نقذ منليُ وطلب املعونة؛ الدعاء استوظفه الشاعر تـُرَاَكْي يف قصائده 

، كآبةالكروب، و له يف كشف ال ستغاثتقصريه يف العبادة، ويُ 
هللا  ىصل- ىيف قصائدهباملصطف تـُرَاِكي عراشاللقد استغاث و  .واألحزان

ليتخلص و&لشيوخ خاصة الشيخ إبراهيم انياس الكوخلي؛  ،- عليه وسلم
  .مما وقع فيه

، بواسطة أعمال - لعز وج-هللا  وهو التقرب إىل :التوسل -٥
أو هو التماس ". ١٣يقوم Pا العبد خالصًا لوجه هللا سبحانه وتعاىل

 ، وبغريه من األنبياء والصاحلني، لعلوِّ ملسو هيلع هللا ىلص-حلاجة ما بواسطة النيب 
لقد استوظف الشاعر  ١٤."، وحمبتهم لهقدرهم عند هللا سبحانه وتعاىل
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ث توسل إىل هللا جبناب الرسول حبي. تُراِكي هذا اجلانب يف قصائده
  .ملسو هيلع هللا ىلص، وبكرامة أهل هللا من الشيوخ العارفني &ô ودرجاÏم

تدبري أمر الرعية مبا يصب يف مصلحتهم وتدبري : "وهي: السياسة -٦
شئوÉم والتمسك &ألمور اليت تتعلق مبصاحلهم، والرتؤس عليهم، وتنفيذ 

ُفو""سياسة يف مدح حزب . ١٥األمر فيهم الذي أسسه املرحوم احلاج "و"نـَيـْ
" أنصتو ô قومي" :نظم الشاعر يف هذا اجلانب قصيدتني مها .أمني كنو

äنصات سامعيه  لقصيدة األوىلاستهل الشاعر ."سيٌف قاطعٌ "و
لينصحهم ويوجههم، ويقنعهم &حلجج والرباهني القاطعة لينتخبوا نوَّاPم 

سيٌف "وأما القصيدة . و"و"ونـَيـْفُ ""حتت إشراف حزب سياسة 
لكنها مبثابة . اأيضً " و"نـَيـُْفو""يف مدح حزب سياسة ،فهي "قاطعٌ 

، املرحوم احلاج أمني كنو، "و"نـَيـُْفو""لرئيس العام حلزب سياسة لترحيب 
&لصالة والسالم  هامث اختتم، م١٩٥٤: حني زار مدينة جوس سنة

  .ملسو هيلع هللا ىلص سيد¸ دمحم ىعل
اإلشارة الوافية ملن : "وتتمثل هذا اجلانب قصيدة :رشادواإل النصح -٧

زار ،و يرِ غْ دُ يْ مدينة مَ  حني سافر إىل شاعرال اقاهل". أراد سعادة الدارين
يف  ، وهي"كاشف الظلمات": ، وقصيدةيرِ غْ دُ يْ مدرسة إسالمية مبدينة مَ 

بوالية ، اليت أسستها اجلمعية اإلسالمية ١٦مدح املدرسة اإلسالمية جبوس
، أنصح الناس املرحوم الشيخ أمحد العريب النافطي ةسآر بو آنذاك تُ الَ وبِ  يْ وَ نُـ بِ 

  .بلزام العلم وأهله
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  :القصائدمضمون 
بيتا، موزعة على ) ٦٥٥(ينضم يف الديوان ستمائة ومخسة وستني 

مدح ورªء وغزل، : مخسة عشر قصيدة، يف خمتلف األغراض الشعرية من
 .وابتهاالت، وترحيب، وتصوف، وسياسةونصح وإرشاد، ودعاء 

  :ةيتضمن الديوان القصائد اآلتيو 
، وهي رائية، من "ُمحيَّا الغرام يف حبِّ سيد األ¸م": األوىل القصيدة

بيتًا يف مدح ) ١٣٤(وثالثون  ةالبحر الكامل، وعدد أبياÏا مائة وأربع
  .- ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 

صلى هللا -ثرها أوصافًا للنيب وهي من أطول قصائد الديوان، وأك
ولقد استهل الشاعر هذه القصيدة &لوقوف على دار . - عليه وسلم

حيث دعا كل حبيب إىل ز(رة . &ملدينة املنورة -ملسو هيلع هللا ىلص-احلبيب دمحم 
، ليفوز بنصيب وافر يف الدنيا -ملسو هيلع هللا ىلص- مدينة أحب خلق هللا دمحم 

. تتاحيته منحى شعراء العرب، خاصة اجلاهليني منهموحنا يف اف. واآلخرة
-مث ساق احلديث يف بقية األبيات إىل وصف ومدح شخصية النيب 

، من مولده، ورضاعته، واإلسراء واملعراج به، ولـمح أخريًا على -ملسو هيلع هللا ىلص
صلي هللا عليه - مث اختتمها &لصالة والسالم على النيب. بعض معجزاته
من البحر "استهل الشــــــاعر هذه القصيدة  .به وسلموآله وأصحا

  ":الكامل
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  َكْيـــــــــــــَما تَــــُفـــــــــوُز Äَِْكــَمِل الــــــظَُّفـرِ *  ـْحـَو َمِديَنَة الـْــُمــــــــَضـرِ ـــــــُعــــــْج صـَــاَح نَ 
  ِفيَهـــــــا ُمـــــــَحــــمَُّد َأْحــَمُد الْــــبَـَشــــــــــرِ *  اَحـــــــَياتِنَـــــــُروِح  ـوتِ ــــــــــِيف َداِر طَيَبِة قُــــ

  ُمــْختَــــــاُر َوطََّن َمـــا ِحـــَي الْـــــُكْفــــــــرِ *  اً ــــــــعـــَيْســـــــــِقْي اْلُمَهيِمُن ِ&ْلُمُزوِن ُمــرَابِـــ
ــــَرتْ ـــــــــــــاَء َوِميْ بَــــــــَرٌق َأَضــ  لـِي بِـاْلَعـــــِقـــــــــــيِق َوَأْســــــَوِد الْـَحــَجـــرِ *  ـــــــُضُه فَــــــتَــذَكَّ

  ":من البحر الطويل"مث اختتمها بقوله 
  ـــــرُ ــــــْد أَتَـــــــاَك َفِقيــــــــــــقَــ دمحمِإنُـــــــــــــــَوا*  فٌ ــــــَقَصْدُتَك َ( َحمُْموُد ِيف اْلَباِب َواقِ 
  َوُحـْســُن ِخـتـَاٍم ربِّ أَْنَت َغُفـــورُ *  ـاً ــــــــــــَفِقــــــــــــــــٌري ِإَىل َمــــــــوَالُه ِ&ْلَعْفِو رَاِجي
  َعَلى ِديْـِن طَِه الْـَهاِشــِميِّ َبِشـــــريُ *  ـاــــــــــــَغُفـــــــــــــــــوٌر أَيَــــا َموَالَي ثـَبِّْت قـُُلوبِنَ 

  ــِشريُ ـــَني بَـــــــــَرُؤٌف َرِحـــيــُم الْـُمـْؤِمنِــ*  َصَالٌة َوَتْسِليٌم َعَلى ُمْصَطَفى اْلَوَرى
  ُدورُ ــوُر تَ َىت َالَح َمشْـٌس َوالدُّهُ ــــــمَ *  ةً ـــــــــــَعَلْيِه َمِع اْألَْصَحــــاِب َواْآلِل ُمجْــلَ 

، وهي رائية "اشتياق احملبني إىل لقاء احلبيب" :الثانية القصيدة
بيتاً، كلها ) ٦٤(وستون  ةأيضا، وهي من حبر الطويل، وعدد أبياÏا أربع

  .- ملسو هيلع هللا ىلص-يف مدح النيب 
أيضاً، افتتحها بذكر ُهيامه وشوقه  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهي يف مدح الرسول 

فاشتياق الشاعر هو ذلك الشعور الذي . -ملسو هيلع هللا ىلص- خري األنبياء لز(رة 
حبيث هو شعور ال . أصابه عند رغبته &لتحدث أو لقاء أحب خلق هللا

عارك املمث ساق احلديث إىل وصف  .ميلك الشاعر السيطرة عليه
وأصحابه رضوان هللا عليهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص- والغزوات اليت حدثت &لرسول 
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اختتم الشاعر قصيدته &لصالة . مقتبسًا من اآلªر التارخيية اإلسالمية
  :استهلها الشاعر بقوله .- ملسو هيلع هللا ىلص-والسالم على احملبوب دمحم 
  َسـَما َلَك َشوٌق َواْلُفـَؤاُد يَــِطريُ *  ـــَني بَـــِشريُ أَِمْن ذِْكِر َخِري اْلَعــــالَـِمـــــ

  لِـَمـْن َكاَن َمطُيوٌر لَـــُه َوَمــِطــــــريُ *  َيِطُري إِلَيِه َحيُث َما َكاَن فَاْعَجـُبوا
َبِة اْلُمْختَـاِر أَزَْكى تَـِحـيَّــــتِـي   َوأَزَْكـى َسَالِمي ثَـمَّ َذاَك َجِديـرُ *  ِإَىل طَيـْ
َهـــــــا ِإَىل َخـــــــــَضـــــرَاِء قُــبَِّتِه الـَّـِيت   تَــُفـوُح ِشــذاً ِمـْن ُروِضــِه َوَعبِــريُ *  َوِمنـْ

  :واختتمها بقوله
  َوُحـْســُن ِخـتـَاٍم ربِّ أَْنَت َغُفـــورُ *  َفِقــــــــــــــــٌري ِإَىل َمــــــــوَالُه ِ&ْلَعْفِو رَاِجيـاً 

  َعَلى ِديْـِن طَِه الْـَهاِشــِميِّ َبِشـــــريُ *  ـــــــــــــــــوٌر أَيَــــا َموَالَي ثـَبِّْت قـُُلوبِنَـاَغفُ 
  ـِشريُ ـــــَرُؤٌف َرِحـــيــُم الْـُمـْؤِمنِــَني بَـــ*  َصالٌَة َوَتْسلِيٌم َعَلى ُمْصطََفى اْلَوَرى

  َىت َالَح َمشْـٌس َوالدُُّهوُر َتُدورُ ــــــمَ *  ُمجْــَلةً َعَلْيِه َمِع اْألَْصَحــــاِب َواْآلِل 
، وهي "كاشف األلباس عن فيوضات التجانية: "الثالثة القصيدة

بيتاً، يف مدح ) ٤٩(الرمل، وعدد أبياÏا تسعة وأربعون  مزوءنونية من 
  .الشيخ إبراهيم انياس الكوخلي

إبراهيم انياس لقد اشتاق الشاعر يف مستهلها إىل رؤية الشيخ 
ومالزمة حمبته يف السّر والعالنية، مث فاض احلديث إىل مدح الشيخ 
إبراهيم انياس مع ذكر حماسن أخالقه وخصوصياته، مث دعا ربنا تبارك 

- وتعاىل أن يغفر له ولسائر املسلمني، متوسًال يف دعائه &لـمصطفى 
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ي، مث صلى وسلم على النيب ، وبربكة الشيخ إبراهيم انياس الكوخل-ملسو هيلع هللا ىلص
  .، وعلى آله وأصحابه أمجعني- ملسو هيلع هللا ىلص-الكرمي 

  َأْو لِـــــــــــــــــَوْصٍل لِـــــــــــْألََمــــــانـــِـي*  َهــــــــــــــْل إِلَـى َدْرِك الِــــــــــــــــــــــَمرَامِ 
ـــــــــــــــــؤْ    لِلَّــــــــــــِذي َســـــــــــْعُد الزََّمــــــانِـــي*  ُل َوْصــلٌ َأْو لِــــــــَذاَك السُّ

  َوُمـــــــــــــــــــــــــَربِّ اْألََكــــــــــــــــــــوانِـــي*  َشْيُخــــــــــنَــا قُـــــــطْــــــــُب اْألََوانِـــي
  :واختتمها بقوله

  َوبِــــــــــــَخـــــــــــْتـــــــِم الــــــــــــــــتَِّجـانِـــي*  َربـَّـــــــــــــــــــــنَـــــــا بِــــــــــــالْـُمْصطَـــــــــَفاكَ 
  ـــــــْنَك نَـــْرُجو اْلُغْفــَرانِ ِمــــــــــــــــــــــ*  َوبِنَـــــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــِج الْــــَواِصـــــــــــِلنيَ 
  لِـــــــــــــَنبِــيِّ اْلــــــــــــــــــــــــــــــَعــــــَدنَـــــانِـي*  َصــــــــــــــــلِّ يَـــــــــــــــا ربِّ َصــــــــــــالةً 
  ــــــــا َمــــــــــَضـى َمـــــرَّ اْألََواِين َمـــــ*  َوَعــــــــــــــــــــــَلى آٍل َوَصــــــــــــــــــْحبٍ 
  َأْولِـــــــــــــــــــــــيَــــــــــاِء الــــــــــــــــــتِّـَجانِـــي* ـــــ َوِرَضى َعْن ُقْطِب َخـــــــْتِم الْـ

، "بغية املريدين يف مدح صاحب الفيضة التجانية: "الرابعة القصيدة
  .بيتاً ) ٢٠(، وعدد أبياÏا عشرون يففوهي مهزية من حبر اخل

استهلها الشاعر . يف مدح الشيخ إبراهيم انياس الكوخلي أيضاً 
مث ذكر فيها حماسن أخالق ، &حلمد ô والثناء عليه سبحانه وتعاىل

شيخه، وأبرز فضائله وسيادته العامة للفيضة التجانية، مث اختتمها 
وهي الوحيدة يف نوعها وشكلها . - ملسو هيلع هللا ىلص-&لصالة والسالم على النيب 

: من مجيع قصائد الديوان، حيث ابتدأ كل بيت حبرف من حروف اسم



  

  
 

٤٤٨ 
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فالبيت . على ترتيب حروف األمساء املذكورة" احلاج إبراهيم الكوخلي"
األول بدأ &أللف، والثاين &لالم، والثالث &حلاء، والرابع &أللف، 

زة، والسابع &لباء، والثامن &لراء، واخلامس &جليم، والسادس &هلم
والتاسع &أللف، والعاشر &هلاء، واحلادي عشر &لياء، والثاين عشر 
&مليم، والثالث عشرة &أللف، والرابع عشرة &لالم، واخلامس عشرة 
&لكاف، والسادس عشرة &لواو، والسابع عشرة &لالم، والثامن عشرة 

 اختتمها &لدعاء للتجاين مؤسس &خلاء، والتاسع عشرة &لياء، مث
  :استهلها الشاعر بقوله .الطريقة التجانية

  لَــــــــــــــــُه اْلعِـــــزُّ َواْلُعــــــــــَال َواْلبَــــــــــقـاءُ *  ْلكُ َهللا َذا الْـَجَالِل لَُه املْمحَـُد أَ 
ْهــــــــتَـــــــــــــداءُ *  ـُهــَو اْلبَـــاِعُث الرَُّسوَل لَــــــَديْـــنَــالَ  ـــَياِء َواْإلِ َ̧ ِ&لضِّ   َجاَء

  َســـــــوََّد اْألَْولِيَــــاَء ُهــــُم َأْصِفيـَــــاءُ *  ْسبـَنا ُشْكـٌر ِمْن إَِلِه الَِّذي َقدْ حَ 
  :مث اختتمها بقوله

  َوُهــــــــْم بـَُعـــَداءُ لَـْم يَــَناُلوا ِرَضى *  َخاَب َمْن َكاَن ُمْنِكراً َأْو بَِغيًضا
  َوَصــــــــــــَالًة َوَمــــــــا لَــُهنَّ  إنتهاءُ *  يَــا إِلَـــِهي َسلِّْم َعَلى َخْريِ َخـــــْلقٍ 
  ولَــــــُه الْـُمْلُك َواْلُعـَلى َواْلبَـَقـــــــاء*  ِرَضــى َعـْن تِــــَجاِين َما قَاَل َعْبدٌ 

، وهي رائية، من حبر الطويل، "شفاء القلوب: "اخلامسة القصيدة
مدح Pا العامل العارف &ô . بيتاً ) ٣٦(وعدد أبياÏا، ستة وثالثون 

. جتاين َزنـُْغوْن بَرِيـَْربِي بكنو: السيد الشيخ التجاين بن عثمان املعروف بـ
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. عادة عربية قدمية اخرتعها شعراء اجلاهلية علىافتتحها الشاعر &لتغزل، 
حناهم شعراء بعدهم، وقد ساق احلديث بعدها إىل املدح الذي هو مث 

وأما اخلامتة، فلم . ١٧حسن الثناء والوصف &جلميل، وعدِّ املآثر املمدوح
ضياع : تكن خمتتمة مبا اختتم به سائر القصائد، ولعل السر يف ذلك هو

، بقية األبيات كما صرَّح بذلك الشاعر عند مقابلُته يف بيته يوم األحد
  :استهلها بقوله .م٢٠٠٩الثاين عشر من شهر إبريل 

  ـريُ ــــــــــــــَني يـطــــــوُب اْلعاِشقَ َتُكـوُن قـُلُ *  أَِمْن ذِْكِر لَْيـَلى َأْو بِِتْذَكـاِر زَيَنبٍ 
  َوْهَي َعِسريُ  َوُسْعَدا ُشِفْيُت اْلَقْلبَ *  بِتِــــــــــــــْذَكاِر ِهـــــــْنٍد َوَربــاٍب َوفَــْرتَــــَنا

  ِديــرُ ـــــــبÙـــا َوَذاَك َجــــــــــــقَــــــــــِتيلُـــــُهـــــُم ُحـ*  ـــــقÙـــــا َعـــَليَّ فَِإنـَّنِـيــــَوذِْكــــــــــــُرُهـــُم ح
  ريُ ـــُهْم َدومــــــــاً َتُكــــوُن نَـضِ ـــرَاِبَعــــــــــــمـ*  اَء ُمـــــــــْزنَةً ــــَأالَ يَــا سَقى هللاُ اْألَِحـبَّ 

  :واختتمها
ـانِـي الَئِ  حمــمد إنــــــــــوا   ــانُــــــُه بَــــــــْرَهـــــــاَم َمتَّ ُسـُرورُ ـــَــــ َو تِْيــج*  ذٌ ــَمـْن بِـــتِـجَّ

  ايَــاتِــي َعَلْيــَك يَــِســـــيـرُ ــــــــفَـِإنَّ ِســقَ *  Äَِْن َتْسِقِين ِمْن َكْأِس ِعْلِمَك َقطْـرةً 
  َوِإْمَدادُِكـــْم ُيْسـرِي الثـَّـَريَّ يَـــُدورُ *  َحاِجبٍ ـَوبـُْعـِد ِبَالِدي الَ َيكـوُن بِ 

ةً    َو َمـْن أَنَـــا ِمــــْثلِـــي َعاِجـٌز َوَحِقريُ *  َوَأْطُلُب َصْفحاً َقْد َجتَاَوْزُت ِحدَّ

، وهي (ئية، من حبر الطويل وعدد "عريليت ش" :السادسة القصيدة
الشيخ : وهي يف مدح شيخه ومعلمه ومربيه .أبيات) ٩(أبياÏا تسعة 

اشتاق الشاعر إىل رؤية شيخه يف مدينة زَارَِ(، واليت . يهوذا بن سعد زَارِ(َ 
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ساق الشاعر . يسر قلبه ويطيب روحه بز(رÏا، وحيزن عند مفارقه إ(ها
وصف حماسن شيخه الشيخ يهوذا زَارَِ(، بصفات بعد هذه املقدمات 

  :اسهتلها بقوله .مث اختتمها &حلمد ô والشكر له. تليق به
  ِإَىل قَــرِيَـــــــٍة تُـــــــــْسَمـــى ِبَقَريَـــــِة زَارِ(َ *  َأالَ لَْيَت ِشْعرِي َهْل ِجلِْسِمَي ُوْصَلةٌ 

  ِبَغِري ُوُصوِل اجلِْْسِم َمْن ِيل ِبزَارِ(َ *  ِضِعيَفةً َوَلِكْن َسـَرْت قـَْلِيب َفَصاَرْت 
ْر َأِخي ِإْن ُرْمـَت نَــْيَل َســـــَعاَدةٍ    َونَــــــــــــيَل ُعــُلوٍم َوالْــــــــــــَمَقاِم اْلَعَوالَِيا*  َتَشمِّ

  :واختتمها بقوله
  فَــــَخــــْرتُـْم بِــِه ِعـــــزÙا َوِ&ْلَمْجِد َ�لِـَيا*  ـمْ ـــــــزَارَِ( ِإنَّكُ فـَبُــــــــْشرَاُكـــــــــُم َأْهــــــــالً لِـــــــــ

  َوَشــــوِقي ِوِإْكـرَاِمــــي َوُحبِّــــــَي َ&ِقَيا*  َعَلْيـــــَك تَــِحــيَّاتِـي َوَأْسـَمى َسَالَمتِـي
  َعَلى َعَدِد َهَذا اْلبْيِت َمرِّ اْلَعَواَمَيا*  ـــــْرتُــهُ فَـــــــــِإنِّـــي َحــــــِمْدُت َهللا ثُـمَّ َشكَ 

هي رائية، من حبر املتقارب " املرشد الكامل" :السابعة القصيدة
وهي يف مدح الشيخ السيد  .بيتا) ٢٤(وعدد أبياÏا أربعة وعشرون 

افتتحها . عريب أحد أحفاد الشيخ أمحد التجاين مؤسس الطريقة التجانية
&حلمد ô والشكر عليه، مث صلى وسلم على أشرف خلق هللا الشاعر 

مث وصف الشيخ السيد . سيد¸ وحبيبنا دمحم صلوات هللا وسالمه عليه
فصيح اللسان، لذيذ الكالم، مليح الوجه، : نهأعريب Äوصاف مجيلة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وآله وأزواجه وصحابته أمجعني-فاختتمها &لصالة على النيب 
  :استهلها بقوله
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  َصـــــــــــَالٌة َســـــــَالٌم لِـَخْريِ اْلبَـــــَشرْ *  َحـــــــْمـــــــًدا َوُشــــْكــرًا َعَلى َخالِِقي
  ـَحرْ ُمــــــــــزِيِّــــُن َدارِْي بِــــــــــــَشــــْيٍخ بَ *  َكـــــــَماُل ثَــــــــــــــنَـاٍء َوَحـــــــْمـــًدا لِـَمنْ 
  َذلِيـــــــٌق ِإَذا الْـُمـــــــــْشِكَالِت َحتُرْ *  َفِصيُح اللَِّساِن لَـــــــِذيُذ اْلَكــــــــَالمِ 

  :واختتمها بقوله
  ِبَضيٍف َشرِيـٍف نـََزْل ِيف َصـــَفـرْ *  إِلَــِهي َســــــــأَْلُتَك فَــــــــــــاْغِفـــــْر لَــــــنَـا

ـُد َهــــــاِدي َبِشٌري نَــــــِذيـرْ *  َســـــــــــَالٌم َعـــــــــــَلى َأْحـَمـدِ َصـــــــَالٌة    ُمـَحـــــمَّ
  َوآٍل ُمـــــِحـــــــبٍّ َوَمـــــــــــْن يـَْفــــــَتِقرْ *  َوأَْزَواُجــــــــــــــُه ُكــــــــــــــــــــــــلُّـــــــُهْم َهــَكـَذا

، وهي رائية من حبر الطويل، "أسرار الصداقة" :امنةالث القصيدة
قاهلا الشاعر استجابة ألبيات مدحه .اً بيت) ١٧(وعدد أبياÏا سبعة عشر 

Pا صديقه احلميم الشيخ عبدالقادر بن سليمان بعد رجوعه من احلج 
  :م، وهو يدعو له يف قوله١٩٦٨: عام

  ـــــــــــــــــــــــريك عن إدراك شأواك قاصرُ فغ* أ( ابن عـــــــــــليٍّ إن حظـَّــك وافـُر 
  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــجُّك مربوٌر فإنك شـاكـرٌ * أتيَت بــــخٍري مـــــــــــرحباً ثـم مرحـباً 
  سواٌء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديه خــاضٌع ومكابـرُ * حليٌم صبوٌر ال يبايل بــمن جفـا 
  سواٌء لديــه طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائٌع ومشاجـرُ * عفوٌّ عن الــــجاين وحــــــــــــىت كأنــه 
  ويـــــدري حلال الناس مع ذاك صابرُ * تقـيٌّ نقيٌّ مــــــــوقٌظ ذو فِـــــــــــــطَانــٍة 
  ـــــك مـن األســـــــــو العيـبك ســاترُ يقي* ُأَخيَّ إذا مــــــــا رأتـــــــه رْأَت كامـل 
  يالقــــــــيك &لرتحيـب &لــجــــود بــادرُ * تـــــــــــــــــــــــــــراه إذا مـا جئته متبسمــاً 
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  أ�ك حــــــــــبوٌر والكـــــروب تــــــــــــــــســـايرُ * وأنت إذا شافــــــــــــــــــــــهـته متمكنـاً 
  فغمض فــــــــابن علي فـــــــــيك مكــاثـرُ * ذا ما قالك احلبُّ أو ذو قرابـٍة إ

  وَصفَّْح حلال من غـــــــشاه الـجــرائـرُ * نعم عادة الكرماء كــــــــــــرٌم ملـادٍح 
  ئـــرُ ُدعاٌء جزيٌل والعطايـــــا الغـــــــــــــــــزا* أال إن فعل الفاضـــــــلني لــــــمادٍح 
  بدنيا وأخري أنت &لـــــعرف آمــرُ * فأسأل ريبِّ أن يدمي ســـــــــــــــــرورنــا 
  بيمن أيب إسحاق والديــــن نـــــــاصـرُ * تكون رئيساً يف جــــميع أمـــــــــورنـا 
  علي من له األعلي العال واملفاخرُ * صالٌة وتســـــــــــــــــليٌم ببـدٍإ ومـــخــتـم 
  ا ابن عليٍّ إن حـــظـَّــك وافـــــــــــــــرُ ـــــــــــأي* وآٍل وأصحاٍب مدي قول طالٍب 
  جُّك مــــــربوٌر فـــــــــــــــــإنــك شاكــرٌ ـــوح* ميت قال ذا اجلاين عبيٌد لقـــــــــــــادٍر 

  :فأجابه تـُرَاِكْي قائالً 
  أَيَـــا َمْن بِـــــُرْؤَ(ُه َتِطــــــْيُب َســــرَائِرِي*  اْلَقاِدرِ  أََ( اْبَن ُسَلْيَماَن اْلَفَىت َعْبدُ 

َفاِخرِ *  َنَظْمَت Äَِبْـــــــَياٍت تـَُقدُِّم َمــــــــــــْرَحـــبـاً 
َ
  َوأَْهالً َوْسَهًال ِمْنَك َ( َذا امل

  تَـلَــــــَّبــــيُت َدْعَواُكْم ِبُدوِن تَـــَشاُجرِ *  هُ إِلَــــــــيَّ َأٌخ ِيف ِهللا ِ&ôِ َوْحـــــــــــــــــــــــدَ 
  ُســــُرورًا َولَـــْم تـُْلَقى لَـَدى ُكـلِّ زَائِرِ *  بِتَـْلِبيَّـــــٍة لَـْم يُـْدرِِك اْلَمْرءُ َشـــــــــْأَوَهـــــا
  ــــــبَِّة اخلََْضرَاِء َرونَـــُق نَـــــاِظرِ لَـَدى قُـ*  أُبـَلُِّغُكـــــم أَنِّــي بـََلْغُت َسَالَمـــــــُكــــمْ 
  يـَُقرُِّب َعْنَك اْلبُـْعَد َ( َعْبَد اْلَقاِدرِ *  ُهَناَك َدَعـوُت هللاَ َجلَّ َجـــــــــالَلُــــــــــهُ 
  اْلَعِسُري بِــَقاَدرِ بَِتْسِهـــيِل َما َعــْنَك *  َوَيْسَهـُل َما َعْنَك اْلَعِســـــــُري فَــــِإنـَّـــــــهُ 

تواضع الشاعر تـُرَاِكْي يف قصيدته تواضع اخلاشعني، حيث يرى أن 
الشيخ عبدالقادر هو الذي استحق مجيع الصفات اليت وردت يف أبياته، 
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وهذا من دأب الكرماء، يفضلون غريهم على أنفسهم، إذ أن من تواضع 
صالة والسالم على مث اختتمها &ل. إىل درجة مل ختطر بباله ô١٨ رفعه

 .خري خلق هللا، وماحي الضاللة والكفر والشرك والطغيان على اإلطالق
  :مث اختتمها بقوله

  َفُسْبَحاَن َمْن يـَْهِدي َوَخيْزَِل َجائِر*  فَـُتْصِبُح فـَْيُض الشَّْيِخ َعَمْت َبِسيطَةً 
  اَلْـَماِحي الضَّـالََلِة نَـاِصرُ ُمـَحمَُّد *  َصَالٌة َوَتْسِليٌم َعَلى َخْريِ ُمــــْرَســــــلٍ 
  َأَ( اْبَن ُسَلْيَماَن اْلَفَىت َعْبُد اْلَقاِدرِ *  َعَليـــــِه َمَىت َمــــــا قَـــــــاَل ِإنُـــــــَو ِبَقــولِهِ 

، كامل، وهي ميمية، من حبر ال"كاشف الظلمات" :التاسعة القصيدة
وهي يف مدح املدرسة اإلسالمية  .بيتاً ) ٤٣(وعدد أبياÏا، ثالثة وأربعون 

، اليت أسستها اجلمعية اإلسالمية بوالية بِنـَُوْي وِبالَتُو آنذاك برآسة ١٩جبوس
فاستهلها Äداة االستفهام، حينما . املرحوم الشيخ أمحد العريب النافطي

استبصر ضوءًا أضاء كل جوانب مدينة جوس يف الدُّجى، مث ساق كالمه 
ة مع ذكر حماسن علماءها، ¸صحًا اإلخوان بعد ذلك إىل وصف املدرس

مث اختتمها &لدعاء . واألصدقاء äدخال أبنائهم فيها، التماًسا للعلم واملعرفة
على سعادة الدارين، وبكلمة التوحيد عند املمات، مث صلى وسلم على 
احلبيب مصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وصحابته الغّر امليامني وسلم 

  :ستهل الشاعر هذه القصيدة بقولها .تسليما كثريًا
َر اْألُْفَق ِيف َغبَــــِش الدَُّجى َ̧   َوَأَضــاَء ُكـــلَّ َجـــــــــَوانِـــــٍب َوظَـَالمِ *  َماَذا َأ
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  أَْم َزْهـُر َروٍض َأْو َسـَمـاُء نُـُجومِ *  َهْل َذاَك بَــْدٌر أَْم َغـــــــــزَاَلُة َأْطلَـــَعتْ 
ْسَالمِ *  اَدْت ِبِه َشْرقـاًَ نُوبْ ِهَي َمْدَرٌس غَ    َغْر&ً َتُســـوُق النَّاَس ِيف اْإلِ

  :واختتمها
  غـوُث اْلُوُجـوِد َوُقْطِبَنا اْلمْكُتومِ *  ثُــــمَّ الرََّضاَك َعَلى التِّــــَجانِــِي َأْمحَـدٍ 

  ِجــــــــــــيــٌم َوِمــيٌم َعــــــــــدَّها بَِتَمــــامِ *  ِإْن ُرْمَت َعـــــــدَّ اْلبَـْيِت َرْمزًا َ( َأِخي
  يَــا َربِّ فَاْرزُْقـَنا بِـُحـْسِن ِخــتَــامِ *  َوُهَو السَّالََلُة َحاِج َعاِل الْـَجْسِوي

وهي ". اإلشارة الوافية ملن أراد سعادة الدارين" :العاشرة القصيدة
قاهلا  .بيتاً ) ٣٤(ربعة وثالثون المية، من حبر الوافر، وعدد أبياÏا أ

الشاعر حني سافر إىل مدينة َمْيُدْغرِي، وزار املدرسة اإلسالمية مبدينة 
َمْيُدْغرِي، فرأى ما بتالميذها من جهد يف طلب العلم، حيث قام 

مث نظر جبانبها أ¸ساً . املعلمون جادين على نشر اإلسالم وتعليمه
اللعب والرتفُّه &ملال والنسب ، يشتغلون &للهو و ةجالسني على كراس

ورأى جبانبهم تالمذة صغار يشتغلون بتعليم القرآن الكرمي . واألصالة
واألحاديث النبوية الشريفة، والفقه، والتاريخ، واللغة العربية وما إىل ذلك 

واملدرسون قائمون جادون على تعليمهم، ال . من العلوم الدينية والدنيوية
مث اختتمها &لصالة . م، وال حسد حاسدينقصهم من ذلك لومة الئ

  :اسهلها .ملسو هيلع هللا ىلص- والسالم على سيد األولني واآلخرين، دمحم 
  ـوُل؟ـــــــَأالَ تَـْصـــــــــِغي إِلَـى َمـــــــــــــاَذا أَقُ *  َأالَ أَيـُّـــــــــــــــــــــَهـا الــــِخــــــــلُّ الـــــَجــــليـلُ 



<<çÞc<‚Û¦<t^£]<ï‚Ö<íè†Ã�Ö]<l^q^jÞ÷]JJJ إدریس/ آدم و أ/ د  
 

٤٥٥ 

 

  ـؤالُ ــــــــَولَـْم َيطْــــــــــــــرَْأ بـــــــجانـبك الســ*  ــــَك قَـــــْد َمـــــَكثْــَت بِــغَـِري ِعـــْلمٍ ِألَنَّ 
  ـُزولُ ـــــــــلِـَمــــــــــْدَرَسـٍة بِــــــــَها َجــــــــــــْهٌل يَ *  َولَــــْم تُــــــــــــْرِسْل بِــــــــــَناُتَك َوالْــــــَبنِـنيَ 

  :واختتمها
  َعَلى التَِّجـــــــــــاِن لَــــْيَس لَـــــَها َزَوالُ *  َضى الــرَّْحـَمُن َدوًمــا الَ اْنِقطَاعُ ر 

  ُمِفْيــُض اْلَفْيـــــــــِض بَــــْرهاََم فَــِضيلُ *  َكــــــــــَذاَك َعــــــَلى َخِليَفــــــِتِه تَـــــُدومُ 
  ِإَذا َحــِسبَـْت تَـِجْدَها الَ تَـــــــطُولُ *  َوأَبْــــــــيَــــــاُت اْلَقـِصــــــــيَدِة تَــــــــمَّ َدالٌ 

، وهي &ئية، وهي من حبر "الرتحيبية": احلادية عشرة القصيدة
فقاهلا الشاعر ترحيباً  .بيتاً ) ٢٥(، وعدد أبياÏا مخسة وعشرون رملال

القادمون من نواحي شّىت من أقطار العامل  -ملسو هيلع هللا ىلص-طفىبوفود احلبيب مص
إىل مدينة جوس، عاصمة والية ِبالَُتو، حلضورهم حفلة عيد املولد 

من ) ٢٦(النبوي الشريف، املنعقد يوم األربعاء، السادس والعشرين 
من ) ١٩(التاسع عشرة : ه، املوافق١٤٠٥: شهر الربيع األول، سنة

يف شارع بوتشي، أمام  م، اليت تقام سنو(ً ١٩٨٤: نةشهر ديسمرب س
استهلها الشاعر &لرتحيب على الضيوف، . بيت احلاج علي && جبوس

، اختتم الشاعر القصيدة &لصالة والسالم "مرحًبا: "مكررًا قوله فيها
على احلبيب املصطفى وعلىآله وأصحابه الذين نصروه يف ساعة العسر 

  :استهلها بقوله .ن قوةواليسر بكل ما لديهم م
  ْرَحـــبــاً ـــــــــــــَــــ َمْرَحــــبا َ( َمــْرَحـــــًبا َ( م*  َمْرَحًبا َأْهالً َوَســـْهالً َمْرَحــــبــاً 



  

  
 

٤٥٦ 
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  بَـــاــــــــــــَمـــــــْرَحَبا َ( َأْهــــَل قَــــْوٍم نـُجَ *  َمْرَحــــًبا ِمـــــــنَّا إِلَيــــُكْم َمْرَحبَــــــــا
تُـــــــُموَ̧ ِمْن ِبَالٍد َشـــاِســعٍ    ــاـــــــــيـَن َرَغــــــبَــــــــــــــــزَائِـــرِيَن َعـــــــاِشِقــــ*  جئـْ

  :واختتمها بقوله
  ـْنِسَباـــــــُمـْحـتَـِدي اَْلَكـَنِويِّ الْـمَ *  ِإنـَُو ِمْن ُصْلِب َعَليِّ الْـَجَسِويْ 

  ذِّبَــاـــــــــــــلِــَرُســوِل ِهللا َمْن قَـْد ُهـــ*  ـاً ــــا َربِّ َوَسلِّْم َدائِــمـــــــــــــــــلِّ يَـَصــ
  ْرتـََباـــــــــــــَنَصــُروا الدِّيـَن َوَحاُزوا مَ *  هُ ـــــــَوَعــــــــــــَلى آٍل َوَأْصــــــــــَحـاٍب لَ 

، وهي �ئية، من حبر "سالم علي شيخي" :الثانية عشرة القصيدة
فهي تشطريه لقصيدة  .أبيات) ١٠٦(الطويل، وعدد أبياÏا مائة وستة 

الشيخ عبدالقادر بن سليمان يف مرثيته اليت رثى Pا املرحوم الشيخ 
افتتح القصيدة بقراءة السالم على شيخه الشيخ . إبراهيم انياس الكوخلي

صفه &جلود والكرم، وشّبهه كذلك و إبراهيم انياس، مث أثىن عليه و 
مث . &لضياء الساقط الذي أ¸ر الطرقات والشوارع، فعمَّ ضوُءه كل البالد

فاض بعد هذه املقدمات إىل ذكر حماسن شيخه الشيخ إبراهيم انياس، 
وترحم عليه ودعا له &لفوز والنجاة يف دار القرار، ومبجاورة خري اخللق 

مث اختتما . وعلى آله وسلم تسليما سيد¸ دمحم صلوات هللا عليه
قصيدÏما &لصالة والسالم على احلبيب املصطفى وعلى آله وصحبه 

  :استهلها بقوله .أمجعني
  َسَالٌم َعَلى مْعِطي اجلَِْدى َوِهَباتِ *  اتِ ـَسـَالٌم َعَلى َشْيِخي أَبِــي الْـبَـــرََكـ
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٤٥٧ 

 

  ْلِم َواحلَََسنَـاتِ ـــــأَبُـو اْلَفْيِض َحبُْر اْلعِ *  اتِ أَبُـو الْـُكلِّ بَـْحـُر الْـُجـوِد َوالْـَخْيـرَ 
ــــــَالُم يَ    ـاَء ِ&لنـََّفَحــاتِ ــــــــــَمَىت َهبَّ رِيْــٌح جَ *  ــُؤمُّـهُ ـــَســـــــــــــَالٌم َعــــــــــَلْيـــــِه َوالسَّ

  :واختتمها بقوله
  اَرَك َمـْن َســـــــوَّى بِِه الذِّْكرَاتِ ـــــــــــــــتَــبَـ*  ـــــَالتِ ـــــاْألَنَــــــــاُم ِصــــــــبِــتِــْذَكـارِِه نَـــــاَل 

ِدبٍ  َ̧   َسَالٌم َعَلى ُمْعِطــي اجلَِْدى َوِهَباتِ *  َوآٍل َوَأْصَحــاٍب َمــَدى قَـــوُل 
  اَل ُذو اْألَْشـَواِق َوالرََّغَباتِ ـــــــــــَمَىت قَ *  َسـَالٌم َعَلى َشـــْيِخي أَبِــــــي اْلبَـرََكاتِ 

، وهي �ئية، من حبر "أمور مفزعات" :الثالثة عشرة القصيدة
والقصيدة مرثية أيضاً، ً. بيتا) ٣٩(الوافر، وعدد أبياÏا تسعة وثالثون 

شطر عليها الشاعر تـُرَاِكْي على مرثية قاهلا الشيخ عبدالقادر رثى Pا 
يتضح لنا جبالء أن الشاعرين، افتتحا . املقدم احلاج علّي إِْلَيا والد تـُرَاِكيْ 

اشرة بدون تقدمي، ليظهرَا بذلك حزÉما بفقد أليفهما، ورأ( أن املرثية مب
فقد احلاج املقدم علي إليا وأمثاله من احلوادث اليت تزحزح القلوب، 

مث تضرعا وردَّا األمور إىل الذي قهر العباد &ملوت، . وتزلزهلا زلزاًال شديداً 
را يف ذكر مث استم. وذكرا وعده الويف على عباده ورمحته الواسعة عليهم

. حماسنه بعد أن عداه من زمرة تالمذة الشيخ إبراهيم انياس ومريديه
فوصفاه &لسخاء واجلود والكرم وقراء الضيوف، وتوقري العلماء وبساطة 
الوجه، فذاع صيته بني الناس، مث دعيا له &ملغفرة والرمحة عندهللا سبحانه 

  :استهلها .ةمث اختتما &لصالة والسالم على خري الربي. وتعاىل



  

  
 

٤٥٨ 
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  َمِضـيُّ اْألَئِـــــَمِة قَـــــــوِم النُّــــــَهــاتِ *  وََكـــــــــاَن ِمــــــَن األُُمــــــوِر الْـــــُمْفزَِعاتِ 
  ِمَن الْـــَمــولَـى أُُمـــــــوُر ُمْزِعَجــاتِ *  ُدُروُج الْـــــــــَقْوِم َســــــــاَداٍت ُهــــــــَداتِ 

رًاَوَلِكــ   َوالَ َعــــيـــبًــا يُــــــنَــــاُل َوالَ ُشـــنَــاتِ *  ـــــــْن ِإنَّ َهــــــــــــــــذاَ لَْيـــــــــَس َضـيـْ
  :واختتمها بقوله

ْعِجزَاتِ 
ُ
ــُد َمْن َســَمى ِ&لْ *  َعَلى َهاِدي اْلَوَرى ُذو امل   ُمْكرَِماتِ ــــــــــُحمَمَّ

  ــَداتِ ــــــَوأَتْـــــــــــَباٍع أَِئَمتُــــــــــــــــــــــــنَـا الْـُهـ*  ـــــــــــــــــــَحاٍب ِكـــــــــــــــــــــــرَامٍ َوآٍل ثُـــمَّ َأْصـــ
ـــــــالِِفَني ِمــــــَن التـَُّقـ   ـــَداتِ َمَع الْـُخَلَفـاِء َعـــــــــــنَّــا رَاِشـــــ*  اتِ ـِخــــــــــــَياُر السَّ

 جمزوء، وهي نونية، من "أنصتوا ô قومي" :الرابعة عشرة القصيدة
وهي يف مدح حزب  .بيتاً ) ٢٨(الرمل، وعدد أبياÏا مثانية وعشرون 

انضم الشاعر . الذي أسسه املرحوم احلاج أمني كنو" و"نـَيـُْفو""سياسة 
äنصات استهلها الشاعر . إليه منذ &كورة اجلمهورية األوىل يف نيجري(

سامعيه لينصحهم ويوجههم، ويقنعهم &حلجج والرباهني القاطعة لينتخبوا 
، مث اختتمها &لدعاء "و"نـَيـُْفو""ت إشراف حزب سياسة نوَّاPم حت

والنصر على مقابليهم من املرشحني لبقية األحزاب السياسة، مث صلى 
ى آله وسلم على خري خلق هللا سيد¸ دمحم صلوات هللا وسالمه عليه وعل

  :اسهلها بقوله .وصحبه أمجعني
  فَاْسـَمــــــــــُعوا َحــــــــــقÙا ُمبِــيــنَ *  أَْنِصـــــــــــــــــــــــتُــوا ôِ قَـــــــــــــوِمـيْ 
  النَّائِبِــــــيــــنَ ِلالنْــــــــــتِـــــــَخـاب *  نَـْحــــــــــــــــُن ِيف أَْمــــــــــــٍر ُمِهـــمٍّ 
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٤٥٩ 

 

  نَـْحـــــــَو َالُغـوْس َذاَهبِـــــــيــنَ *  فَانْـِخبُــــــــــــــوا نُــــــــوَّاَب َخــــريٍ 
  :واختتمها بقوله

ْلــــــــــنَــا بِـَخٍري الْـ   َخْلـــــــــــــــِق طُـــــــــرÙا َأْجـَمعِــــنيَ ـ*  قَــــــــــــــْد تـََوسَّ
  نَـْحـَو َخـــْيـِر اْلَعـــــــالَـِمــــــــــــنيَ *  َوالصَّــــــــــــــــــــــــَالةُ و الســَّــَالمُ 

ِصـِحـنيَ *  مْ ـــــَهــــــــاُكـُم ِإْسـِمــــي لَـَدْيكُ  َّ̧   ِإنـَُو ُجوْس ِمـن 

، وهي نونية أيضاً، من حبر "سيٌف قاطعٌ " :اخلامسة عشرة القصيدة
يف مدح حزب  .بيتاً ) ٢٧(قارب، وعدد أبياÏا سبعة وعشرون املت

لكنها مبثابة ترحيب الرئيس العام حلزب سياسة . أيضا" و"نـَيـُْفو"سياسة 
: ، املرحوم احلاج أمني كنو، حني زار مدينة جوس، سنة"نـَيـُْفو"

م، مث اختتمها &لصالة والسالم على سيد¸ دمحم صلوات هللا ١٩٥٤
  :استهلها بقوله .آله وصحبه وسلموسالمه عليه وعلى

  ونْ "و"نـَيـُْفو""فَـأَْهالً بِــُكْم زُْمـرََة ال * فَــــــــــــَأْهــــالً َوَســــــْهالً ِبُكْم َمْرَحباً 
ا ِبَشـــ*  فـَْرَحـــــــَنا لِـــــــَقاُكـــــْم بِـَهَذا اْلَمـــَسا Ùاْألِمــــــــنيْ ــيِخ ــــــُمــِسرِّيَن ِجد  
َتِظرِينْ ــــــــإِلَـــْيُكـْم فَــــَكْم نَـْحـ*  فـََقـــــْد طَــــــــــاَل َأْشــــــــَواقـَُنا لِلِّـــــَقى   ـــُن ُمنـْ

  :واختتمها بقوله
يِع الْـ ُبُكـــــْم نَــــــائِباً َعْن مجَِ   ُسوينْ َهـَذا جُ " و"نـَيـُْفو""جَماِهـُري ـ*  يُـــــــــَرحِّ
ْصطََفى

ُ
َ̧ خـاتِـُم  اْلُمــــــــمُ *  َصــــــَالٌة َســــَالٌم َعَلى امل   ـــــْرَسلَــنيْ ــــــَحمَُّد 

  ـــرَايَـا َصَوابَــــــــــا اْألَِمــنيْ ــــواَ& اْلبَــــــصَ *  َواَ&، َصَواَ&، َصَوا&َصَواَ&، َصـ
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قصيدته األوىل يف مدح وأطول هذه القصائد وأكثرها حجًما، هي 
فبائيته يف مدحه الشيخ يهوذا بن سعد زَارَِ(، هي أقل . -ملسو هيلع هللا ىلص- الرسول 

ومهما يكن األمر، فإن مجيع .األبيات من قصائد الديوان عددًا وحجماً 
، تعترب قصائد طويلة، -على الرغم من اختالفها طوًال وقصراً - القصائد 

أما من حيث النوع والغرض، فإن هذا من حيث الكيف والكم، و 
  .الشاعر استعمل فيها سبعة حبور من حبر الشعر العريب القدمي

ال شك أن القارئ للديوان، يستنتج من القصائد، أن تراكن جوس 
  .املدح والوصف، والنصح، والرªء، والتصوف: قد تطرق يف أكثرها

جيدة   وعلى أية حال، فإن الديوان يشمل يف طياته أشعارًا ممتازة
حساس زًا إلابر إألغراض واملوضاعات اليت مجعُتها كانت يف خمتلف ا

  .الشاعر، وخياله، وملكاته الشعرية
  :السمات البارزة يف الديوان

تتجلى يف إنتاجات الشاعر تـُرَاِكْن جوس الشعرية مسات &رزة رفعت 
  :من قدره، وأعلت من شأنه، حبيث ميكن إجيازها يف النقاط التالية

حسن األسلوب ووضوح العبارة وسالسة األلفاظ، مع جودة  :أوالً 
وهذه الصفات ُصِبَغ Pا . التقسيم، وحسن التفصيل وتسلسل األفكار

فإذا أراد الشاعر أن ميدح، . الشاعر من مستهل ديوانه إىل خمتتمها
تكون ألفاظه بني اجلزالة والسهولة حيناً، ويلجأ إىل استخدام ألفاظ 
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آخر، ويتناول قضا( جدِّية اليت حتتاج إىل نوع من  وتراكيب قوية حيًنا
الشدة والفخامة، كوصف أحوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه يف اجلهاد، وإن  
كان رªءاً جتد ألفاظه رقيقة لينة مثرية للعواطف والوجدان، كما أنه &رع 

  .ىف تصوير عواطفه وأحاسيسه الصادقة حنو ممدوحه
لديوان على كثري من آراء علماء الصوفية وأخالقهم، اشتمال ا :¢نياً 

ومل يكتف يف إنتاجاته بسرد تلك اآلراء وتسليمها دون متحيص، بل 
وقف منها موقف املريد املدقق والطالب احملقق، فقام &ستعراضها 
ومناقشتها مناقشة علمية، مستنريًا يف ذلك مبا حباه هللا به من سعة 

فأيَّد آرائه راجحًا &لدليل الساطع، واحلجة  العلم، والتوقد يف الذهن،
  .القوية، وفند ما ضعف دليله أو غابت حجته

شعرية، متيل إىل مدح العالوة على ذلك فقد كانت أكثر إنتاجاته  :¢لثًا
، كما عربَّ عن - ملسو هيلع هللا ىلص- ملسو هيلع هللا ىلص، حيث ذكر ُهيامه وشوقه إىل رؤيته - الرسول 

وتناول الشاعر يف الديوان قصيدتني . والغرام لشيوخه رمحهم هللاعاطفة احلب 
مبناسبة الشعر السياسي خالل &كورة حركاÏا جبمهورية نيجري(، وذلك ما 

 اأن تُعدَّ  ان تستحقانيف نظر الباحث مافه. م١٩٦٥م إىل ١٩٥٤بني عام 
من النصوص األدبية اليت اسهمت يف جتديد قالٍب من قوالب الشعر 

اسي املكتوب &للغة العربية، خالل عصر Éضة األحزاب السياسية يف السي
Éا، إن مل يقل مانيجري(، لكوÏسابقة من سابقا :Éا فاحتة من فاحتيتها مإ

  .األوىل يف نيجري(
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افتتاح قصائد الديوان حبيث افتتح  ىنـَوَعَّ تـُرَاِكْن جوس عل: رابعاً 
األطالل كعادة  ىمحيا الغرام يف مدح سيد األ¸م، &لوقوف عل: القصيدة

ليلي وزينب وهند  ىشفاء القلوب، &لتغزل عل: شعراء اجلاهلية، وقصيدة
ور&ب وفرتنا، وافتتح قصيدته الرائية اليت مدح Pا الشيخ عريب السيد 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كما افتتح قصيدته الرائية اليت  ىالكامل &حلمدلة والصالة عل
وأما . الشيخ عبد القادر بن سليمان بنداء احملبوب يقهاستجاب Pا صد

 ىاألسلوب اخلتامي للقصائد، فإنه خيتتم يف مجيعها &لصالة والسالم عل
  .شفاء القلوب: النيب ملسو هيلع هللا ىلص، غري قصيدة

  :اخلامتة
قد ساهم بنصيب وافر يف تطور  الديوانفإن  ،من أمر ومهما يكن

ل ذلك أن الديوان قد سجَّ  وإضافة إىل. اللغة واألدب العريب النيجريي
ن لنا كذلك األمور السياسية لنا احلقائق التارخيية والعلمية اهلامة، كما دوّ 

  .نيجري( يف
فيها التجارب األدبية اليت  انويف معرض قصائد الديوان اكتشف الباحث

¸قشها الشاعر من املواقف واآلراء اليت يستجلي Pا الشاعر أسرار احلياة 
  .السعيدة، حيث افتتحت أمامه نوافذ سعادة الدارين عرب رؤية إسالمية

 يفديوان هذاالبدراسة وحتليل  وامو قيأن  لباحثني& لذلك وجيدر
ظاهرة  ةوية أو حنوية، أو دراسلغته من جوانبال، كدراسلفةتخجوانبه امل
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ة الشاعر من خالل ئيب، أو البالغية، أو النقدية، أو ظواهر األسلوبية
قصائد الديوان، أوما ُيكتشف من مدارات جديدة لإلبداع يف آفاق 

  .األدب اإلسالمي وتصوراته، أو غري ذلك مما أمكن
  :هوامش

، وهو ن تـُرَاِكْن جوسالروائع الذهبية يف ديوا): الدكتور(آدم إبراهيم آدم  -١
. م٢٠٠٨: ، سنة٢جمموعة من قصائد احلاج دمحم إنوا علي إليا جوس، ط 

  ١٢: ص. جوس نيجري( - مكتبة دجيرتل شارع بوتشي 
 .بتصرف. ٢: ، صاملرجع السابقآدم إبراهيم،  -٢
  .٤: ، صاملرجع السابقآدم إبراهيم،  -٣
  ١٠: ، صاملصدر السابقآدم إبراهيم،  -٤
 –ولد يف قرية وسونو مبملكة زكزك . دمحم بن عبدهللا هو يهوذا بن سعد بن - ٥

تعلم على أبناء العالمة شئث بن عبدالرؤوف، وعلى . نيجري(، وتويف يف زار(
أسس جملًسا علمًيا يف داره . أعالم عصره ودرس القرآن الكرمي على والده

شهورة  ومن مؤلفاته امل. أخذ الطريقة التجانية عن إبراهيم إنياس .مبدينة زار(
¸صر مرتضى : أنظر". فتح اجلواد يف الفقه على مذهب اإلمام مالك: "كتاب
، رسالة ماجستري، قدم إىل املدائح النبوية عند بعض علماء مدينة زار(: إبراهيم

  .٢٠٠٠: نيجري(، سنة ،كنو  عربية، كلية اآلداب، جامعة &يروقسم اللغة ال
  .١٣-١٢: ، صاملرجع السابقآدم إبراهيم آدم،  -٦
. مؤلفات الشاعر: أشعار قاهلا بلغة هوسا، ذكرها الباحثان حتت عنوان -٧

يتحدثها . Äحرف عربيةمن العائلة األفروآسيوية، تكتب  لغة تشاديةوهي 
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اهلوسا . مليون شخص آخر كلغة ªنية ٣٠مليون شخص كلغة أوىل و ٥٠
  .هي اللغة القومية يف النيجر كما تعترب لغة رمسية يف مشال نيجري(

  .١٥ -١٢: ، صاملرجع السابقآدم إبراهيم آدم،  -٨
  .٣٤ -١٨: ، صاملرجع السابقآدم إبراهيم آدم،  -٩

: الطبعة األويل ،التصوف بني الغزايل وابن تيمية: عبد الفتاح دمحم سيد أمحد - ١٠
. املنصورة القاهرة -هـ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع١٤٢٠/م٢٠٠٠

  .، بتصرف١٦٣: ص
: القاهرة، سنة ، دار الشعباملدائح النبوية يف األدب العريب: زكي مبارك - ١١

  . بتصرف. ١٥ـ  ١٤: م، ص١٩٧١
، دار املعارف مبصر كرونيشن األدب الصويف يف مصر: علي صايف حسني - ١٢

 ١٠٣: القاهرة، ص –النيل
   ٢١٠: ، صاملرجع السابق: علي صايف حسني - ١٣
، األحباب واخلالنالشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية : دمحم األمني عمر - ١٤

  ١٨٢:، ص.زاوية أهل الفيضة التجانية كنو نيجري(، دون التاريخ
السياسة بني الدين والدميقراطية يف الشعر ): الدكتور(ªلث عبد الكرمي  - ١٥

، عرض ودراسة، مقالة مقدمة يف املؤمتر الوطين العريب السياسي النيجريي
الثالثني من ) نتائس(( جلمعية معلمي الدراسات العربية واإلسالمية بنيجري 

من شهر  ٩- ٥نوعه املنعقد جبامعة أَُدو ِإْكِيت والية ِإْكِيت نيجري( ما بني 
  .بتصرف. ٧: ص. ٢٠١٢مارس 

 . وهي مدرسة ابتدائية، جبوس، وهي واقعة اآلن بشارع بوتشي مبدينة جوس - ١٦
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، مؤسسة املختار للنشر دراسات يف األدب اجلاهلي: عبد العزيز النبوي - ١٧
 ،القاهرة -هـ، مصر اجلديدة١٤٢٥ -م٢٠٠٤: وزيع، الطبعة الثالثةوالت
 ١٣٥: ص

، كما )٤٦٨٩(الرب والصلة واآلداب، رقم احلديث : رواه مسلم يف كتاب - ١٨
 .رواه الرتمذي وأمحد ومالك والدارمي

وهي مدرسة ابتدائية، جبوس، وهي واقعة اآلن بشارع بوتشي جوس،  - ١٩
عضو حكومة ) م١٩٧١:ت(الشيخ أمحد العريب النافطي أسسها 

  .األحاجي بشمال نيجري( يف جوس
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  ،و للدراسات املتقدمة واإلصالحيةوسُ كُ نْ وَ موسى كُ كلية رابع 
  نيجري( - ُتُدْن َوَدا، َكنو

yahyakabara57@gmail.com   

  :ملخص
من األساليب  هختذ الشيخ دمحم الناصر أساليب النهي مع غري ا

&لقول السديد، واملوعظة احلسنة اليت تؤثر يف للدعوة إىل دين هللا 
وحثÙا على اخلري وترغيًبا فيه، قلب السامع برفق ولني وحسن خطاب، 

إىل التعريف بشخصية  دف الدراسةÏ .وزجرًا عن الشر وتنفريًا منه
الشيخ دمحم الناصر األدبية من خالل قصائده، وإىل إبراز اجلهود 
والدور الذي قدمه يف رفع مستوى الثقافة العربية واإلسالمية يف 

  .املنهج الوصفي التحليلي والتارخيي اتبعت الدراسة .نيجري(

  :املقدمة
ب النهي يهدف الباحث يف هذه املقالة، إىل دراسة موجزة ألسالي

نغمات الطار يف حلقات الذكر &لصباح "ومعانيها البالغية يف ديوان 
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، ذلكم العامل اجلهبذ )ñ ( للشيخ دمحم الناصر كرب  "واملساء واألسحار
النحرير، الذي كان من أفذاذ العلماء، الذين تفتخر Pم نيجري( يف 

أساليب النهي ومعانيها  ميدان العلم، فهذه املقالة ترمي إىل الوقوف على
  :البالغية، وذلك من خالل احملاور اآلتية

 .نبذة عن الشاعر وديوانه  - ١

 . دراسة نظرية يف أساليب النهي وأسراره البالغية  - ٢

 .دراسة تطبيقية على صور النهي البالغية يف الديوان  - ٣

 .اخلامتة  - ٤

  .اهلوامش واملراجع  - ٥

 .نبذة عن الشاعر وديوانه: أوال

  :املوجز &لشاعرالتعريف  -أ
هو الشيخ دمحم الناصر بن دمحم املختار بن دمحم ¸صر الدين بن دمحم 

 Malam) مامل كرب(بن الشيخ عمر املعروف بـ  Mai azureَميـَْزوري 

Kabara  بن دمحم املختار بن اخلليفة بن صاحل بن علي بن داود بن كرب
، )كيا دمحم توريق أمري التكرور أسشقي( Kabara Farma aluفـَْرَم َعُلو 

  :قال يف هذا اهلدف .وهو من صنهاجة
  ١الشاذيلُّ اBتيب القاِدريُّ *  الناصرِ  قال الفقُري الناصُر بنُ 

  :وقال يف نسبه
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  ٢اجلابريِّ نسبا*  الناصُر بن اِحلْمرييِّ 
؛ من ضواحي Guringawa ولد الشيخ دمحم الناصر كرب بقرية غرنغاوا

  .)م١٩٢١( عام الشهر شوّ ، يوم اخلميس يف ٣مدينة كنو
 هختمبدأ الشيخ دمحم الناصر ñ حياته العلمية بقراءة القرآن الكرمي ف

وقبل هذا فقد شرع يف طلب العلم  التاسعة من عمره، مل يتجاوز وهو
للدراسات  حيث تفرَّغعند كفيله الشيخ إبراهيم نظغين، ) غري القرآن(

جمالس العلماء، وتتلمذ على طائفة من  فغشااإلسالمية والعلوم العربية، 
كتا& يف كل ) ٣٠(أعالم عصره، ومشاهري دهره، وكان يدرس ثالثني 

يوم لدى أولئك الفطاحل يف معاهد متفرقة، ومل يهجر مسقط رأسه 
  :ومن املعاهد اليت طاف Pا .٤طلبا للعلم

يف حارة ) ¸ئب إمام اجلامع الكبري بكنو(معهد الشيخ دمحم الثاين  - ١
تتلمذ الشيخ على يد صاحب هذا املعهد ملدة تبلغ  :Daneji نيجِ دَ 

النحو، والبالغة، والتجويد، : سبع سنوات، وتلقى منه علوما يف
 .والتوحيد، واملنطق

) قاضي قضاة كنو(معهد القاضي إبراهيم بن األستاذ عثمان  - ٢
قرأ الشيخ عند صاحب هذا : Yakasaiاملتقاعد، يف حارة َ(َكاَسْي 

النحو والبالغة، والعروض، وفقه اللغة، واألدب، والتفسري،  :املعهد
 .والفقه، وأصوله، والتصوف، وعلم الطبيعة، واملنطق
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: Kurawaاحلاج مصطفى يف حارة ُكوراوا  Bichiمعهد قاضي بث  - ٣
النحو والصرف والعروض : درس الشيخ على يد صاحب هذا املعهد

 .واملنطق والتوحيد وعلم األوفاق

 ،Chiromawa يف حارة ثروماوا Saboبد الكرمي امللقب بَسابُو معهد مامل ع - ٤
 .وقد تلقى الشيخ يف هذا املعهد علم احلديث ومصطلحه

درس : Mayanka يف حارة َميَـْنَكا Inuwaمعهد إمام الزاوية مامل ِإنـَُوا  - ٥
  .٥الشيخ يف هذا املعهد كتاب خمتصر اخلليل يف الفقه املالكي

 ٢٠هللا يف منتصف الليل، يوم اجلمعة الشيخ الناصر رمحه تويف 
، بداره املعروفة )م١٩٩٦(أكتوبر  ٤ه املوافق ١٤١٦ األوىل ىمجاد

خّلف آªرا علمية جليلة يف ميادين متعددة،  و . بدار القادرية يف كنو
  .كاملدارس والتالميذ واملؤلفات

  :ديوانالتعريف املوجز &ل - ب
الذكر &لصباح  نغمات الطار يف حلقات"الباحث ديوان  تتبع

: الديوان األول ،&لبحث فوجده عبارة عن ديوانني "واملساء واألسحار
حيتوي هذا و ) سبحات األنوار من سحبات األسرار(هو املسمى ب

فيه الشاعر تناول . بيتا) ٢٠٩٥(يوان يف ألفني ومخس وتسعني الد
واخلمر(ت  موضوعات شعرية متعددة كاملدح والرªء وشعر املناسبات

لشيخ دمحم الناصر كرب أشعار ل والديوان الثاين .صوفية، والنظم التعليميال
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على هذا الديوان الشعري، ويشتمل  ارتبه حسب موضوعهمو  ةمعجم
حول موضوعات . بيتا) ٣٦٢٦(آالف وستمائة وستة وعشرين  ثالثة

شعرية متنوعة، كاملدح والرªء، والوصف، وشعر املناسبات، وشعر 
وكان الشعر الصويف مبا فيه من املديح النبوي،  .الرحلة، وغري ذلك

ومدح األولياء، والتوسل واحلب اإللـهي، واملناجات هو الذي أخذ احلظ 
  .الشاعر تناوهلااألوفر على املوضوعات الشعرية اليت 

  :النهي وأسراره البالغيةدراسة نظرية يف أساليب : ¢نيا
  :لغة واصطالحا النهى -أ

يا  فانـ ت هى وتناهى ك ف  : يف اللغة النـَّْهيُ  اه يـ ن هاه نـ ه   É خالف األ مر َّ  َ            َ ْ     ً  ْ  َ      َْ      َ     َ      ، 
اة  منتهية   É  ي ته ونـ ف س  É وقال يف املعتل &أل لف نـ ه و ته عن األ مر مبعىن         ٌ  َ   ٌ  ْ  َ     ْ  َ         َ         ْ  َ  َ    َ               

فهو طلب الكف عن الفعل أو االمتناع : أما اصطالحا .٦عن الشيء
عنه على وجه االستعالء واإللزام، وللنهي صيغة واحدة وهي املضارع 

 َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها (َ { :حنو قوله تعاىل ٧.الناهية اجلازمة) ال(ملقرون با
  ٨.} َأْهِلَها َعَلى َوُتَسلُِّموا َتْسَتْأِنُسوا َحىتَّ  بـُُيوِتُكمْ  َغيـْرَ  بـُُيو�ً  َتْدُخُلوا
  :املعاين اBازية اليت خيرج إليها النهي - ب

االنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل خيرج النهي عن معناه احلقيقي، ليثري 
العقل، و¯خذ املتلقي إىل ما وراء الظاهر، وميتع النفس &ملشاركة 

 ٩.الوجدانية بني املتكلم والسامع، أو املتلقي ليفيد الفوائد البالغية
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ويهتم علماء البالغة &ملعاين اليت  .تستفاد من السياق وقرائن األحوال
ه إيل املعاين األخرى اليت تستفاد من خيرج منها معىن النهي على حقيقت

  ١٠.سياق الكالم وقرائن األحوال
  :ةمن معاين النهي اBازي - ج
وقد يستعمل طلب الكف أو الرتك لكن ال على سبيل : الدعاء - ١

حنو  ،ويكون من خملوق إىل خالق االستعالء بل إما على سبيل التضرع
. ١٢}َربـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا{فقول املؤمن  ١١اللهم ال تشمت يب اعدائي

مبعىن ( ربنا ال َتْصِرف قلوبنا عن اإلميان بك بعد أن مننت علينا 
: &هلداية لدينك، وامنحنا من فضلك رمحة واسعة، إنك أنت الوهاب

ليس Éيا ô تعاىل . كثري الفضل والعطاء، تعطي َمن تشاء بغري حساب
ان، ولكنه دعاء جاّدة اهلدى واإلمي أن يزيغ قلب املؤمن بعد أن أبلغهم

  .حيمل معىن التوسل
د  الي أ س  : (     ِّ ؛ &ملد    لغة الرَّجاءُ : الرجاء - ٢ ِ   يـ ق تض ي       ٌّ وهو ظن  . )ِ  ُّ    َْ  ِ ض    ْ  َ 

َ  َّ ح ص ول ما فيه م س ر ة  َ           ُ َ َ    َّ أو هو تـ ر ق ب  االن ت فاع  مبا تقد م  له س ب ب م ا. ُ       َ َّ        ِ    ِْ     ُ وهو .        َ  َّ 
َ ُ    َ  ِ ل غ ة  األم ل   ْ  ً   َ  َّ     َ ْ   ، وع ر فا  تـ ع ل ق الق ل ب ُ  ِ  حب ص ول     ُ    ُ تـ ق بال ، كذا ع رب  ابن  ُ  ُ  حم  ب وب  م س     َّ  َ        ً   ْ  َ  ْ  ُ  ٍ   ُْ َ

َ    ِ الك مال   ُ   ِ الط م ع  يف مم  ك ن  احل ص ول  أو هو .     ُ    ِ  ِ ُْ     ُ  َ ِ     َّ  ِّ    َّ   ، أ ي خبالف  الت مين   فإن ه ي   َّ ُ  كون    َ        
يل ت ح   س 

 م ك ن وامل
ِ   يف امل  َ ْ

ُ
      ِ  ْ

ُ
عاين      

 
   ِ ، ويـ ت عار ضان وال يـ تـ ع ل قان إال  &مل
َ
   َّ      َّ َ  َ َ          َ وذلك إذا  ١٣.     ََ   
، ومن ضعيف إىل جاء النهي من أدىن إىل أعلى، ومن صغري إىل كبري
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ال . ال ُتْسرِْع يف الشرح ــ ال تغضب ( أيب: قوي، مثل قولك للمعلم
 الدىنكل منها Éٌي يفيد الرجاء، إذ جاء النهي من ا: تسرع ـــ ال تغضب

  .إىل األعلى، وهو املعلم ــ األب
  :ومثله قول النابغة الذبياين للنعمان بن املنذر

ِ    َ فال تـ تـ ر ك ين   &لو ع يد  كأ    ِ  َ    ِّ  َ ُ ِ  َ  ِْ  ٌّ    إىل الناس  م ط ل ي  به     َّ ن ين     َ ْ    ١٤القاُر َأْجَرب       
فالشاعر ال ينهى امللك عن تركه بدائرة الوعيد والتهديد ليبقى بني 
الناس طريدا شريدا منبوذا، كأنه البعري األجرب، وقد دهن &لقار 

ومل ال يكون أسلوبه . الكريهة املنظر والرائحة، ولكنه يدعوه ويتوسل إليه
  وهو الصغري ُجتاه املخاطب القوَى الكبري؟ دعاًء أو رجاءً 

وقد يستعمل طلب الكف أو الرتك على سبيل : االلتماس - ٣
. ١٥التلطف فيكون التماسا كقولك ملن يساويك ال تفعل كذا أيها األخ

. فهنا جاء النهي من شخص إىل شخص مساٍو له يف املكانة واملستوى
  :فقول ابن ربيعة لفتاته .أو بني شخصني متساويني يف الدرجة واملنزلة

  ١٦ليتْ لكم قَـ  فإين ال حيلُّ  إليكِ    صبابيت ليين إن رأيتِ تُ قْ تَـ  الَ فَ 
ال يدخل يف &ب النهي مبعناه األصيل، وال يف &ب الدعاء، ألن الفتاة 
احلبيبة ليست أعلى منه وال أكرب، وإمنا هي حبيبٌة قبل كل شيء، هلا 

ذلك مل حيبها، ومل ميحضها خالص ماله، وعليها ما عليه، ولو مل تكن ك
   ١٧.هواه، إًذا فحديثه إلتماٌس يف حقيقته وغايته
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ذكره الصعيدي وهو طلب جاء على صورة : النصح واإلرشاد - ٤
مثل قول األب  ،النهي ظاهرًا، ومحل معىن النصيحة واإلرشاد &طًنا

أسلوُب Éي يفيد النصح : ال تـُْهِملْ . ال تـُْهِمْل دراستك ( ولدي: البنه
   ١٨.واإلرشاد، إذ جاء حيمل النصيحة

 .ذكره أمحد اهلامشي وذلك إذا جاء النهي موجًها لغري العاقل: التمين - ٥
: ال تتحركيو ال متطري . ( منضدةال تتحركي ال متطري ( مساء : مثل قولك

 وحنو قولك .١٩إذ جاء األمر موجًها لغري العاقل، منهما Éي يفيد التمين كل
تمىن من الليل تالناهي  كأنه Äسلوب السامع أدرك ،َ( لَيـَْلَة اْألُنِس َال تـَنـَْقِضي
ومثل قولك (  .بقضاء حوائجك حظى زما¸ أطولتأن يتوقف عن املسري، ل

  .دهر ال تنقضي، وقولك (ليلة األنس عودى لنا
وهو طلب حيمل يف ثنا(ه معىن اإلنذار : التهديد والوعيد - ٦

. والوعيد والتخويف، ويكون هذا األسلوب مبخاطبة األدىن قدرًا ومنزلة
ال تقلع  ،ال تقلع عن عنادك، وال تدرس درسك: كقول أب لولٍد عاق

منهما Éي يفيد التهديد والوعيد، إذ جاء مبا خيالف  ـــ وال تدرس ــ كل
  ٢٠.الواقع، ويتضمن ما ُخييفُ 

وذلك إذا جاء النهي مشتمال على استهزاء : الذم والتحقري - ٧
: ال تصعد. ال تصعد إىل اBد فلست أهال له: مثل قولك. وسخرية

  :بدر كما قال احلطيئة للزبرقان بن ٢١،أسلوب Éي يفيد التحقري والذَّمِّ 



  

  
 

٤٧٤ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  ٢٢واقـُْعْد فِإنََّك أنَت الطَّاِعُم الكاسي   دَِع املكارَم ال تـَْرَحْل لُبغَيِتها
  .وهذا أسلوب هجائي، طاملا استخدمه الشعراء ليذلوا مهجّويهم

 ويكون يف حال املخاطب الذي يهم Äمر ال يقوى عليه،: اليأس - ٨
 ٢٣}ِإميَاِنُكمْ  بـَْعدَ  َكَفْرمتُ  َقدْ  تـَْعَتِذُرواْ  الَ {: ه تعاىلوليس من أهله مثله قول

َا اْليَـْومَ  تـَْعَتِذُروا َال {وحنو قوله تعاىل    ٢٤.}تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  َما ُجتَْزْونَ  ِإمنَّ
حال، : التعجيز - ٩

ُ
وذلك إذا جاء النهي مشتمال على املستحيل وامل

ال تشرب ماًء و  ،ال تتنفس يومني :مثل. مما يصعب على املخاطب عمله
  ٢٥.اين يومً عشر 

ِإالَّ تَنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اüُّ ِإْذ {حنو قوله تعاىل  :اإلئتناس -١٠
َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا ªَِينَ اثـْنَـْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتَْزْن 

 تـََرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة ِإنَّ اüَّ َمَعَنا َفأَنَزَل اüُّ َسِكينَـَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِجبُُنوٍد ملَّْ 
ال حتزن ( ٢٦.}ْلَيا َواüُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ الَِّذيَن َكَفُرواْ السُّْفَلى وََكِلَمُة اüِّ ِهَي اْلعُ 

املراد &لنهي عن احلزن جماهدة النفس وتوطينها على عدم ) إن هللا معنا
  ٢٧.إن هللا معنا بنصره و¬ييده. االستسالم له

  ٢٨.ال تلتفت وأنت يف الصالة: حنو : هةالكرا -١١
َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِيف َسِبيِل {: حنو قوله تعاىل: بيان العاقبة -١٢

خيرب هللا تعاىل عن الشهداء ÉÄم  ٢٩}اüِّ أَْمَوا�ً َبْل َأْحَياء ِعنَد َرPِِّْم يـُْرزَُقونَ 
  ٣٠.رزوقة يف الدار اآلخرةوإن قتلوا يف الدنيا، فإن أرواحهم حية م
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وتتضح األغراُض البالغية للنهي من خالل معرفة اجلَوِّ النفسي 
ال يقتصر و  .املسيطر على املشاعر ومن السياق والقرائن اليت حتيط به

النهي على هذه األغراض؛ بل إن هناك أغراضا أخرى تُفهم من سياق 
  ٣١.الكالم

  البالغية يف الديواني دراسة تطبيقية على صور النه: ¢لثا
ه مناذج خمتارة املشتملة على خروج النهي عن معناوهذا حيتوي على 

بالغية متنوعة تستفاد من السياق مبعونة القرائن  األصلي إىل معان
  :ومنها .وأحوال الرتكيب

  :حنو قول الشيخ الناصر: واإلرشاد النصح
  ٣٢ذِْكُر َأْمسَائِهِ ُصَنا قِّ يُر    َرْقَص أَْبَدانَِناَفَال تُنِكُروا 

يقول الشيخ الناصر على سبيل النصح واإلرشاد للمنكرين أحوال 
الصوفية منها حتريك األعضاء عند ذكر هللا فأجاب Äن ذكر هللا تعاىل 

َكاَن (وقد روي عن ابن عمر ñ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . هو الذي حيركنا
  ٣٣).الطََّواَف اَألوََّل َخبَّ َثَالªً َوَمَشى أَْربـًَعاِإَذا طَاَف ِ&ْلبَـْيِت 

فاملسلم إذا استخدم أعضاءه خالصا لربه وطلبا ملرضاة ربه وأجره  
كان له ذلك والعكس &لعكس جعلين هللا وإ(كم من الذين إذا ذكر 
هللا وجلت قلوPم وإذا تليت عليهم آ(ته زادÏم إميا¸ وعلى رPم 

ه نصححوال الصوفية ويألشيخ الناصر ينصح املنكر وال ٣٤.يتوكلون،
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النصوص القرآنية والسنة النبوية حيث Éى  على بنصيحة جامعة تشتمل
املنكر أال ينكر شيئا من غري علم، فقال وما جاء عن النيب أخذ¸ به، 

  :أنظر قوله
ئِهِ   َحتَرََّك َجْعَفُر اِْلُمْرَتَضى َ̧ ْرَضاِء طََه äِِْد   ِإلِ

ياق عن حرص الشيخ الناصر يف هذه القصيدة على يفصح الس
وإرشاده على اخلري  نصحههداية املنكر وإصالح أمره حيث استمر يف 

حتريك األعضاء عند الذكر، وذكر األنفاس، ولبس  &إلقالع عن إنكار
صلى  الكرابة ورقاع الثياب، وأعالم القادرية اليت تشبه أعالم املصطفى

  :حتدª بنعمة هللا قالمث  .&لطريق املستقيمزام اإللت إىل هللا عليه وسلم
ْعطَائِهِ  َفَحْمًدا َوُشْكرًا   َوملَْ نـَْعُد ِشبـْرًا طَرِيَق اْهلَُدى   ٣٥ِإلِ

خروج النهي عن معناه األصلي إىل معىن  لباحثضح لو فهنا ي
اإلشفاق  ةالنصح واإلرشاد حيث صدر هذه النصيحة مبا ينبئ عن شد

  :الشيخ الناصر قولي نظر مطلع القصيد حيث ا، والرتفق واالستعطاف
نَـَنا َهِج بـَيـْ   ٣٦َسَواٍء أُِمْرَ̧ äِِْعَالئِهِ    تـََعاَلْوا ِإَىل َمنـْ
ّ                 أقبلوا وهلم وا إىل منهج عادل  ّ    ت فق ملا ) املؤيد واملنكر( بيننا مستقيم          

  .الذي أم̧ر äعالئه على الكتاب والسنة
  :وقال أيضا يف قصيدة أخرى

ِعِبَني َوَخْوِضِهمْ َال    ٣٧ِإْن ُكْنَت ُمْرَ�ًدا بـُُلوَغ َكَمالِ    تـَْلَتِفْت ِلالَّ
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يقول الشيخ إن كنت طالب طريق احلق ال تنظر وال تصغ إىل ما 
يقوله الناس من أن أذكار الصوفيني بدعة، دعهم يقولون ما يقولون، 

فقد  ،حىت خيوضوا يف حديث غريه واتركهم يف جهلهم وضالهلم يلعبون
 احلي إن كنت تريد هللا ورسوله ذرهم واطلب قدمت إليهم النصيحة،

  .القيوم حىت تصل بلوغ الكمال
  :وقال يف قصيدة أخرى

َ̧    فـََعاِشْر أُوِيل التـَُّقوى ِبِصْدٍق َوِحْرَمةٍ    ٣٨َوَال تـَْعَرتِْض ِفيِهْم َتِعيُش ُمَها
  :وكذلك قوله يف قصيدة أخرى

  ٣٩تـَرَْكْن َما ِعْشَت ِلَمْن َفَجرَا   اْلُمْخَتاِر َوَال َواْلَزْم نـََهَج 
 للنصح واإلرشاد واملوعظة) ال تركن(و ) عرتضال ت(فالنهي يف قوله 

  .هبداللة السياق وخصائص احلسنة
  :وقال أيضا

  ٤٠َوِنْسَياٌن َعِن هللاِ    َوَال َحيِْجْبَك ِعْصَيانٌ 
هللا تعاىل تعليما وإرشادا الشيخ الناصر هنا أيت Äسلوب الدعوة إىل 

للمريد، فنهاه عن عصيان هللا، مبعىن ال تعص هللا ( مريد، وال تنس ذكر 
ك الوصول إيل هللا، لكن ما قال ال نك ومينعانهللا ( مريد، فهما يبعدا

ثر يف القلوب ؤ تعص هللا وال تنس ذكر هللا فأتى بنهي بليغ حمكم ي
مبعىن العصيان ) وال حيجبك(ال ليحذره ويبعده عن هاتني احلالتني فق
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والنسيان جيعال بينك وبني هللا حجاب فلذلك إبتعد عنهما كي ال 
كما يبتعد عن العصيان كذلك يبتعد . يكون بينك وبني هللا حجاب

  .عن النسيان فسوى بينهما يف النهي
حنو قول الشيخ  يالنه هافيديلون من األلوان البالغية اليت : الرجاء

  :الناصر
  ٤١َعَلى ُكلِّ َحاٍل َال َتدَْع ذِْكَر َميَّةِ    َعَلْيَك ِبذِْكِر ِهللا ِسرÙا َوَجْهرَةً 
وعالنية الرجاء منه أن ال يرتك ذكر هللا   ¯مر املريد äلزام الذكر سراً 

ألنه هو العمدة يف الطرق  يف السراء والضراء على كل حال من األحوال
  :انظر قوله .الصوفية

َباِب اْلُعَذْيبَوذِْكَرى أُ    َوذِْكــَرى لَُويـْلَــى اْلبَــاِن رَاِحي َورَاَحِيت    انتَّـَعاَشِيت  َحيـْ
  َوِ&ْسِم ُلَوْيَالَها اْسَتِعْن فِــي السَّرَايَةِ    اِمَهاــــــــارِفًا ِخبِيَ ـــــــــــــًال عَ ـــــــــيــــدِّْم َدلِ ــــــــــفـَقَ 

  َوتـَْلَقى َعَصى التِّْسَياِر ِعْنَد أَُمْيـــَمةِ    ِخيَـاِمَها وحِ ِبسُ َعَسى َأْن تـَُرى يـَْوًما 
  ٤٢َفَأْحِبْب ِبِكيَسـاِن اْلَعــَشاَ( اللَِّذيَذةِ    َذةً ـــــــَلِذي َوَتْسِقيـــَك ِكيَسـاَن اْلِوَصالِ 

أن التعبري &لفعل  لباحثاتضح ل) عسى أن ترى يوما(ويف سياقه ب
من  وي عن معناه احلقيقي إىل معىن الرجاء أي يرجخروج النه) ال تدع(

  .املريد خامتة السعادة والفوز يف الدارين إذا مل يدع ذكر هللا سرا وجهرا
  :قال الشيخ الناصر: الدعاء

  قـَْبَل اْلُوُصوِل لِْلُمنَا   نَاـــــــــــــْرُدْدَن ِحزْبَ ــــــَال تَ 
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  اــَت َريبِّ َحْسبـُنَ ــــوَأَن   اــــَـ اَك َوُهنـــــــا ُهنَ ـــفِيمَ 
  َعنَاـــــــــــَك الْ ـــــــأَوِلْهُ ِمنْ ــــــــــفَ    نَاـــَ( َربِّ ذَاَك َسبَّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــِإالَّ َهنَ    اــــَرى َما َذمَّنَ ــــــَفَال يَ  ـــ   ٤٣اــــــــــــــــاًة َوُهنَ ــــ
  :&لنيب ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الفطنا فقالوال أفالشيخ الناصر توسل 

  نَاــــــــــــــــــــــــــــطَ ـــــــاِحبَـْيِه الْفُ ــــــــــــــــــــّوصَ    نَاـــــــــِحبِّ  هَ ـــــــــاِه طَ ـــــــــــــِجبَ 
َ̧    نَاـــــــِسيَّ أَِمُني اْألُمَ    ٤٤َمْن َحلَّ فِيَك اْألُْرُد

أمني األمة فخر  ةعبيد أ& بصحابته الكرام، وخص &لذكر مث توسل
  :حيث يقولالكرام وكذلك توسل بكل صاحل 

  َفْخُر اْلِكرَاِم اْألَُمنَا   نَاـــــــــثَّ ـــــــــَدَة الــــــــــــو عُبَـيْ ــــــــــأَبُ 
 َ̧   ٤٥نَاــــــــــــــا رَبَّ ــــــــــــــــــا يَ ــــنَ ـــــــــا رَبَّ ـــــــــــــــــــيَ    وَُكلُّ َمْن ِمنَك َد

بعد أن مت توسالته طلب من هللا تعاىل أن اليرّد هللا أهل هذه 
فهذه اجلملة . الطريقة القادرية الناصرية حىت يرضى هللا Äعماهلم الصاحلة

خرجت عن داللتها األصلية وهي النهي إىل معان بالغية أخرى وهي 
) ال ترددن( السياق مبعونة القرائن وخصائص الرتاكيبالدعاء تفهم من 

مل ال يكون أسلوبه هذا دعاًء وهو طلب املخلوق جتاه ). ال يرى(و
  .اخلالق فلذلك دعا وتوسل &لكرام إلجابة دعائه

  :وقال أيضا يف قصيدة أخرى
  اْلُمْخَتارِ  أَرُجوَك ربِّ ُسنَّةَ    َ&رِي َوَال َحتُْل ِمْن بـَْيِنَنا (َ 
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  ٤٦لَّى وسلَّم َعليه البارِيصَ 
  :وقال أيضا

  ٤٨وَُكلُّ ُمْلٍك بَِيِميِنَك اْستَـَقر   ٤٧َال تـَرِْكبَـنـَُّهْم َبطَرًا َوَال َأِشرَ 
خيرج النهي عن معناه األصلي إىل معىن التسوية، وذلك : التسوية

  :قال الشيخ الناصر كرب .حينما يتوهم فيه املخاطب رجحان أحد الطرفني
  ٤٩لوم الطغاِم وطغوة  اللّوامِ    ضجٌر وال يلوي بكمال يثنكم 

ال يثّبطكم حزن وضيق النفس وال متّلوا وال تسئموا من لوم الذي ¯يت 
من أرذال الناس ومحاقهم وأوغادهم وأغبيائهم، مبعىن ال حيزُنكم وال 
يثبطكم اللوم القليل أو اللوم الكثري، وسواء أتى اللوم من أغبياء الناس 

َضِجَر منه وبه َضَجراً وَتَضجَّر  ،الضََّجر القلق من الغمو  .الئهمأو من عق
تـَبَـرَّم ورجل َضِجٌر وفيه ُضْجَرٌة قال أَبو بكر فالن َضِجٌر معناه ضّيق 
النفس من قول العرب مكان َضِجر َأي ضّيق وقال دريد فِإمَّا ُمتِْس يف 

يَبيُس : الثِّنُّ ، &لكْسرِ : (َجَدٍث ُمقيمًا ِمبَْسَهَكٍة من اَألْرواِح َضْجرثنن
حاِح وقاَل ابُن ُدَرْيٍد )اَحلِشيِش    .و ُحطاُم الَيِبيسِ ه: ؛ كما يف الصِّ

أن االلتماس هو طلب النِّد من النِّد،  إىلاإلشارة  تسبق: االلتماس
  .والصديق من الصديق

  :قال الشيخ الناصر التماسا لصديقه
يِعِهمْ ُأَخيَّ اْعَتِقْد ِيف اْألَْولَِياِء  ْر ِخلِْدَمةِ    مجَِ َتِقْد تـَْنِدْم َومشَِّ   ٥٠َوَالتـَنـْ
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فجزاء منتقد األولياء الندامة،  ألولياء مجيعهم،سلم لأخي ال تنتقد 
لتكون من الفائزين يف  ساعد اجلد خلدمتهم عنمشر بدال من هذا 

َمْن َعاَدى ( يف حيديث قدسي عليه الصالة والسالم فقد قال .الدارين
فلذلك سلك يف خطابه مسلك  ٥١)يÙا فـََقْد آَذنـُْتُه ِ&ْحلَْربِ ِيل َولِ 

ال (ذلك فالنهي يف قوله  عن االستعطاف والتحنن والرتفيق ليجنبه
ال يدخل يف &ب النهي و  .لاللتماس كما هو واضح من السياق) تنتقد

اَألُخ من النَسب ( مبعناه األصيل، ألن األخ ليس أعلى منه وال أكرب،
فإن كان األمر كذلك فريى  ٥٢)يكون الصديَق والصاِحبَ  معروف وقد

الباحث أن معناه هنا الصديق والصاحب، فطلب الصديق للصديق 
  .إلتماس يف حقيقته وغايته

  :وقال أيضا
َخا   ِإَذْن َحنُْن ِإْخَواٌن أَبُوَ̧ أَبُوُكمُ    ٥٣َواْألَبُوةِ  ءَفَال تـَْقطَُعوا َحَبَل اْإلِ

  :وقال أيضا
  ٥٤َحْسُبَك ُصْحَبِة َفِقٌري َوَوِيلٌ    قِّ َوالصَّْربِ َأِخي َال َ¬ْتَِليَيف احلَْ 
  :قال الشيخ الناصر: اإلكرام

  ٥٥َوَال ُجتَاِلْس أُوِيل التَـَباُغضِ    َجاِنْب َهَداَك هللاُ َال تـَُباِغضْ 
ترك التباغض  املخاطب طلب من، )ال تباغض والجتالس( ففي قوله

  .وعدم جمالسة أويل التباغض لفقدان اخلري فيهم اللهم أج̧ر من البغض
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  :قال الشيخ الناصر :الذم
  ٥٧لَْيَس ِحمَْجا&َ  ٥٦َوَال َتُكوَن َديُوªً    َيْدُعوَك َربَُّك َأْن َختَُلو بِِه أَبًَدا

يرغب ربُّك (طالب طريق احلق أن تفرغ كل ما سواه، وال يرى يف 
أحدًا وال شيئًا أثناء عبادتك، فاعبده كأنك تراه فإن عجزت عن  قلبك

ذلك فاعبده على الرتبة اليت هو يراك، فلذلك كن حّجا& قو( على طرد  
  .كل ما يوسوسك يف عبادتك

  :الشيخ الناصر قال: التحقري
  ٥٨اْستَـَهلَّتِ  أَرَاِجيُف ِمْن ُسوِء الظُُّنونِ    احلَُْسوِد فَِإنَّهُ  َوَال تـَْعَتِربْ قـَْولَ 

هللا  قول من يتمىن زوال نعمة )وال تعترب(قال الشيخ الناصر يف هذا البيت
إليك يف طلبك طريق احلق، فاعلم أيها املريد أن ما ¯تيك به من األخبار 
السيئة ليس له يقني على ما يدعي، بل يولد األخبار الكاذبة وينشرها بني 

 Äخباره الكاذبة، اال تراه مضطر&الناس، بسوء ظنه أنه يطفئ نور التصوف 
، املختلقة السيئة الكاذبة األخباردع  أقواله فيما خاض فيه، ال تلتفت إيل

فهذا Éي خرج عن معناه األصيل إىل معىن التحقري حينما شبه الشيخ 
  .الناصر قول احلسود &ألراجيف أي األخبار السيئة الكاذبة املولدة

  :قال الشيخ الناصر: خويفالت
يــــــــــَم العـــا وأعلــــَن مليÙ    اــــو كَ ـــــواِل اجلَهّنِميَّ ولــــــَال ت

َ
  ٥٩ناـــــــامل

  ٦٠مثل ما َكالَه على احملسنيَنا   َسوَف يـَْلَقى من اإللِه جزاءً 
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استخدم الشيخ الناصر أسلوب الرتهيب والتهديد لتأثريه يف نفس 
مهما ) ال توال اجلهنمي(فقوله . طرعد عما يعرض له من اخلتاإلنسان ليب

ñ قال رسول هللا إن ) أيب موسى(ترى منه من مدة العيش وروي عن 
وكذلك أخذ ربك إذا {هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته قال مث قرأ 

مث استمر بقوله  ٦٢.}٦١أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد
فصار هذا النهي . ال تواله سوف جيد من هللا جزاءه) وأعلم العاملني(

  .التهديد ألنه طلب محل يف ثنا(ه معىن اإلنذار والوعيد والتخويف
  :قال الشيخ الناصر يف حديثه عن آداب املريد مع الشيخ: التأديب

  ٦٤ِ&ْألََدبِ  َباِسْطُه ِسَوىَوَال تُـ    ٦٣َتْستَـْغِربِ  َال تـَْرَفِع الصَّْوَت َوَال 
فالشيخ الناصر هنا يؤدب املريد Äن ال يرفع صوته أمام شيخه ملا فيه 
 من ترك االحرتام فأدبه خبفض الصوت ألن اعتدال الصوت أوقر،

مث استمر فأدبه بعدم .وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقري
  .األدبالضحك أمامه وإن كان البد فعليه &لتبسم مع 

  :اخلامتة
تطرقت املقالة إىل احلديث عن نبذة عن الشاعر وديوانه، ودراسة 
تطبقية يف أساليب النهي ومعانيها البالغية، يف ديوان نغمات الطار يف 

رضي (حلقات الذكر &لصباح واملساء واألسحار للشيخ دمحم الناصر كرب 
  :فتوصل الباحث إىل نتائج منها) هللا عنه



  

  
 

٤٨٤ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

َ   خالف األ مر النـَّْهيُ  - ١ وهو عبارة عن قول يـُْنِىبءُ عن املنع من الفعل على       
جهة االستعالء، ويهتم علماء البالغة &ملعاين اليت خيرج منها معىن النهي على 

  .حقيقته إيل املعاين األخرى اليت تستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال
األساليب ختذ الشيخ دمحم الناصر أساليب النهي مع غريه من وا - ٢

&لقول احملكم، واملوعظة احلسنة اليت تؤثر يف قلب للدعوة إىل دين هللا 
حثÙا على السامع، برفق ولني وحسن خطاب، ولنشر الطريقة القادرية 

  .اخلري وترغيًبا فيه، وزجرًا عن الشر وتنفريًا منه
  .وقد ¸ل النصح واإلرشاد والدعاء والرجاء احلظ األوفر يف الديوان - ٣
 تأبيات كثرية يف معان أخرى يتحملها لفظ النهي وإن كانوتوجد  - ٤

 اإلنذار مثل .االستعمال عند البالغيني وهي كذلك قليلة جدÙا يف الديوان ةقليل
  .واالعتبار واإلكرام واإلمتنان والتأديب والتحقري والتخيري والثبات والوعيد

 :اهلوامش واملراجع

الناصر كرب، الطبعة الثانية مطبعة اإلتصال  ديوان نغمات الطار، الشيخ دمحم -١
  ٣٦١م، ص٢٠١٣للطباعة العربية وغريها كنو نيجري( 

  ٣٨٥ديوان نغمات الطار ص -٢
كانت هذه القرية يف املاضي تبتعد عن مدينة كنو حبوايل مخسة أميال تقريبا،  -٣

ولكن عمران املدينة اآلن يكاد أن يتصل Pا مزارع أسرة كرب، ويطلق عليها 
 .دار الذكر: اسم
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٤٨٥ 

 

الشعر الصويف يف نيجري( دراسة موضوعية حتليلية لنماذج خمتارة من إنتاج  -٤
العلماء القادريني خالل القرنني التاسع عشر والعشرين امليالديني ، الدكتور 

: النهار للطبع والنشر القاهرة؛ سنة النشر: شيخ عثمان كرب، الناشر
  .٢٣٠م،  ص٢٠٠٤

  .٢٣٠ ، صالشعر الصويف يف نيجري( -٥
لسان العرب، دمحم بن مكرم بن منظوراألفريقي املصري، الطبعة األوىل، دار  -٦

  . ٣٤٣ص ١٥الباب Éى ج ٤بريوت، ج –صادر 
علم املعاين، الدكتور عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية : يف البالغة العربية -٧

ـ ه١٤٠٥املكتبة شارع البستاين، سنة الطباعة : للطباعة والنشر الناشر
  ٨٤م، ص ١٩٨٥

  ٢٧سورة النور، اآلية  -٨
  ٣٣٦الغين الكايف يف البالغة ص  -٩

البالغة العربية يف ثوPا اجلديد، دار العلم للماليني بريوت ـ لبنان الطبعة  - ١٠
  ١٠٣ص  ١م،  ج٢٠٠٣الثامنة 

 ٢٤٢مطول على التلخيص ص  - ١١
 ٨سورة آل عمران ، اآلية  - ١٢
بن عبد الرزّاق احلسيين، �ج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد  - ١٣

حتقيق جمموعة من احملققني الناشر دار أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي 
  ١٢٨ـــ  ١٢٧ص  ٣٨ج  اهلداية،

ديوان النابغة الذبياين، شرح وتقدمي عباس عبد الساتر، دار الكتب  - ١٤
  ٢٨ص م،١٩٩٦ه ١٤١٦العلمية، الطبعة الثالثة بريوت  



  

  
 

٤٨٦ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

 ٢٤٢مطول على التلخيص ص  - ١٥
ديوان عمر بن أيب ربيعة، قدم ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور فايز دمحم،  - ١٦

 ٢٩٧م، ص١٩٩٦ه ١٤١٦دار الكتاب العريب، الطبعة الثالثة : الناشر
 ١٠٤ص  ١البالغة  العربية يف ثوPا اجلديد  ــ ج - ١٧
علم املعاين، الطبعة الثامنة مكتبة ومطبعة  - بغية االيضاح لتلخيص املفتاح  - ١٨

. ١٠٤ص ١والبالغة العربية يف ثوPا اجلديد  ج. ٥٦وأوالده صدمحم علي 
  ٣٣٨والكايف يف البالغة ص

جواهر البالغة يف املعاين والبيان البديع، السيد أمحد اهلامشي، صبط وتدقيق  - ١٩
املكتبة العصرية األوىل �ريخ الطبعة : وتوثيق د يوسف الصميلي الناشر

 ١بية يف ثوPا اجلديد  ــ جوالبالغة العر . ٧٦م صيدا ــ بريوت ص١٩٩٩
 ١٠٥ص

   ١٠٥ص ١البالغة العربية يف ثوPا اجلديد  ــ ج - ٢٠
الكايف يف البالغة، أمين أمني عبد الغين، دار التوفيقية للرتاث ــ القاهرة ــ رقم  - ٢١

 ٣٣٩، ص٩١٩٧/٢٠١١اإلبداع 
، دار املعرفة اعتىن به محُدو طّماس، الطبعة الثانية، سنة النشر ديوان احلطيئة - ٢٢

  ٨٦م، بريوت لبنان، ص٢٠٠٥ه ١٤٦٢
   ٦٦سورة التوبة اآلية  - ٢٣
  ٧سورة التحرمي، اآلية  - ٢٤
   ٣٣٨الكايف يف البالغة ص  - ٢٥
  ٤٠سورة التوبة، اآلية - ٢٦
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٤٨٧ 

 

التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، الدكتور وهبة بن مصطفى  - ٢٧
بريوت، دمشق  - هـ، دار الفكر املعاصر  ١٤١٨الزحيلي، الطبعة الثانية 

 ٢١٣ص، ١٠ج
جواهر البالغة يف املعاين والبيان البديع، السيد أمحد اهلامشي، ضبط وتدقيق  - ٢٨

املكتبة العصرية األوىل، صيدا ــ بريوت : وتوثيق د يوسف الصميلي، الناشر
 ٧٠م، ص١٩٩٩

  ١٦٩سورة آل عمران آلية  - ٢٩
وهبة بن مصطفى الزحيلي، . التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، د - ٣٠

 ٤بريوت، دمشق، ج -هـ، دار الفكر املعاصر ١٤١٨الثانية ، : ة الطبع
 ١٦٤ص 

دار التوفيقية للرتاث ــ  ٣٣٩الكايف يف البالغة، أمين أمني عبد الغين، ص - ٣١
 م٢٠١١القاهرة 

  ٦١ديوان نغمات الطار، ص  - ٣٢
: اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، دمحم بن فتوح احلميدي، حتقيق   - ٣٣

/ الثانية لبنان: الطبعة -دار ابن حزم : لناشرعلي حسني البواب ا. د
  ١١٢ص  ٢بريوت،  ج

املرآة الصافية يف بيان حقيقة التصوف وبعض رجاله ذوي املقامات العالية،  - ٣٤
مكتبة مامل كرب، الطبعة : الدكتور قريب هللا الشيخ دمحم الناصر، الناشر

: ، سنة النشرالثالثة، مطبعة اإلتصال للطباعة العربية وغريها كنو نيجري(
  ٥٧م، ص٢٠١٣

  ٦١املصدر نفسه،  ص  - ٣٥



  

  
 

٤٨٨ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  ٦٠ديوان نغمات الطار، املصدر السابق ص  - ٣٦
  ٣٤٠نفسه ص  - ٣٧
  ٣٦٨نفسه ص  - ٣٨
  ٣٧٠نفسه ص  - ٣٩
  ١٥٣نفسه ص  - ٤٠
 ٧٤نفسه ص  - ٤١
  ٧٤ديوان نغمات الطار يف خلقات األذكار &لصباح واملساء واألسحار ص  - ٤٢
  ١٥١نفسه ص  - ٤٣
  ١٥١نفسه ص  - ٤٤
  ١٥١نفسه ص  - ٤٥
  ٢٩٣نفسه ص  - ٤٦
الَفرَُح َبَطراً : َأَشدُّ الَبَطِر، وقيل؛ اَألَشرُ : ، وقيلكَفرِح اَألَشُر الَبَطرُ ِشَر،  أَ  - ٤٧

ْنِهيُّ عنه، ال ُمْطَلُق الَفرَِح وقيل
َ
ْذُموُم امل

َ
: اَألَشرُ : وُكْفرًا &لنِّعمة ، وهو امل

�ج العروس من جواهر القاموس .الَفرَُح والُغُرور ١٠/٥٣.  
الديوان ولكن ªبت يف املخطوط  لو وجد ما وجدت هذا البيت يف هذا  - ٤٨

 ٣٦٥أو يف ص   ٣٦٤يف املطبوع لكان مكانه يف ص 
الضََّجر القلق من الغم َضِجَر منه وبه . ٣٧٣ديوان نغمات الطار ص  - ٤٩

َضَجرًا وَتَضجَّر تـَبَـرَّم ورجل َضِجٌر وفيه ُضْجرٌَة قال أَبو بكر فالن َضِجٌر 
َضِجر َأي ضّيق وقال دريد فِإمَّا  معناه ضّيق النفس من قول العرب مكان

: الثِّنُّ، &لكْسرِ : (ُمتِْس يف َجَدٍث ُمقيمًا ِمبَْسَهَكٍة من اَألْرواِح َضْجرثنن
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حاحِ   ؛)يَبيُس اَحلِشيشِ  هو ُحطاُم الَيِبيِس؛ : وقاَل ابُن ُدَرْيدٍ . كما يف الصِّ
ّ يِم الرَّْوَضِة بـَْعَد َعمِ * فظَْلَن َخيِْبْطَن َهِشيم الثِّنّ ِ ( :وأَْنَشدَ  ِغينِّ

ُ
 :وقال ثعلب )امل

  الكألُ  :الثن
  ٦٢ديوان نغمات الطار ص  - ٥٠
اجلامع الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وسننه وأ(مه، دمحم بن  - ٥١

مصطفى ديب البغا، دار . د: إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، حتقيق
، ٨ ج، ١٩٨٧ – ١٤٠٧بريوت، الطبعة الثالثة،  –ابن كثري، اليمامة 

  ١٠٥ص
 ١٩ص  ١٤لسان العرب ج  - ٥٢
  ٦٢ ديوان نغمات الطار ص - ٥٣
   ٢٨٠ديوان نغمات الطار، املصدر السابق ص  - ٥٤
  ٣٦٧نفسه ص  - ٥٥
االْلِتواء يف اللسان ولعله من التَّْذلِيل والتـَّْليني : لَيـََّنه الدِّ(ثُة : َديََّث اَألمَر  - ٥٦

 ٣٩٨ص  ١٥لسان العرب ج 
  ٧٤ديوان نغمات الطار ص  - ٥٧
  ٦٢نفسه ص  - ٥٨
ِليُّ كله َمدَّة العيش وقد َمتَلَّى الَعْيَش وُملَِّيه  - ٥٩

َ
ال وامل

َ
الوُة وامل

َ
الوُة وامل

ُ
املِالوُة وامل

�ج العروس(وأَْماله هللا ِإ(ه وَمالَُّه وأَْملى هللاُ له أَْمهَله وطوََّل له  (  
الكْأُل َأن تشرتي أَو تبيع َديْنًا لك على رجل بَديٍن له على آخر وكذلك  - ٦٠

  ٣٥٢ص ) �ج العروس  ( لة والُكؤولة كله عن اللحياين الكأْ 
  ١٠٢سورة هود اآلية  - ٦١



  

  
 

٤٩٠ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

  ٣٥٨ص  ٢٧عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ج - ٦٢
ويف احلديث أَنه َضِحَك حىت استَـْغَرَب َأي &َلَغ فيه يُقال أَْغَرَب يف َضِحكه  - ٦٣

ويف  وقيل هو الَقْهقهة]  ٦٤٢ص [ واْستَـْغَرَب وكأَنه من الَغْرِب البـُْعِد 
حديث احلسن ِإذا اْستَـْغَرب الرجُل َضِحكًا يف الصالة أَعاَد الصالَة قال 
رَة أَُعوُذ  وهو مذهب َأيب حنيفة ويزيد عليه ِإعادَة الوضوء ويف ُدعاِء ابِن ُهبَـيـْ

 ١لسان العرب ج . بك من كل شيطاٍن ُمْستَـْغِرٍب وُكلِّ نـََبِطيٍّ ُمْستَـْعِرب
  ٦٤٢ص 

  ١١٧ديوان نغمات الطار ص  - ٦٤
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  إعداد
��S��-��@��,Rذאא������� �
  نيجري( - كنو  ،جامعة &يرو قسم اللغة العربية،

yahyagwani1@yahoo.com  

  :مقدمة
احلمد ô الذي أحيا وأمات، وإليه النشور، والصالة والسالم على 
خامت األنبياء واملرسلني سيد¸ وحبيبنا وشفيعنا دمحم صلى هللا عليه وآله 

  .وصحبه ومن تبعهم äحسان إىل يوم الدين
يعرب الشاعر عن حزنه "فنون الشعر الغنائي الرªء هو فن من 
تعداد مناقب امليت : "وبعبارة أخرى هو. ١"وتفجعه لفقدان احلبيب

  .٢"وإظهار التفجع والتلفه عليه واستعظام املصيبة فيه
وإذا الحظ القارئ هذين التعريفني يشري إىل أن الرªء يتنوع إىل ثالثة 

  :عناصر
امليت &لعبارات املشجية واأللفاظ  النواح والبكاء على: "الندب، وهو -١

 .٣"احملزنة اليت تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون اجلامدة

يف األصل الثناء على الشخص حيا أو ميتا، مث : "التأبني، وهو - ٢
 ٤".اقتصر استخدامه على املوتى فقط



  

  
 

٤٩٢ 

 

 م٢٠١٨من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر  ١٣مجلة دراسات عربیة، العدد 

يف األصل الصرب، مث اقتصر استعماله يف الصرب على  : "العزاء، وهو - ٣
 ٥".وأن يرضى من فقد عزيزا مبا فاجأه به القدركارثة املوت، 

فهذا املقال عبارة عن دراسة قصيدة الرªء اليت قرضها األمري دمحم بّلو 
والسبب الذي أدى . يرثي إخوانه الذين سبقوه إىل دار احلق دراسة أدبية

. الباحث إىل دراستها قرأ القصيدة فأعجبته ورأى فيها اجلودة والرباعة
والتساؤالت اآلتية . إبراز ما فيها من القيم الفنية الكامنةفاستهدف إىل 

كيف كان  هل يف القصيدة وحدة العضوية؟: متثل إشكالية الدراسة
أسلوب الشاعر فيها؟ هل االستخدم األساليب البالغية فيها؟ ما عاطفة 

املقدمة، نص القصيدة، : وحيتوى املقال على النقاط التالية الشاعر فيها؟
، ترمجة صاحبها، مضموÉا، القيم القصيدة جوت النص، شرح مفردا

  .قائمة اهلوامش واملراجعالفنية، اخلامتة، 
  :صيدةقالنص 

١ -  
٢ -  
٣ -  
٤ -  
٥ -  
٦ -  

  أ( دهـــــــــــر لنـــــــــــا عـــــــــــات
  فرفقـــــــــــــــــــــــا &لقـــــــــــــــــــــــوارير
  وهــــــــت أعشــــــــارها طــــــــرÙا

  ليالينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوال دّرت 
  وقـــــــــــــــــد ذهبـــــــــــــــــت ã&ء
  وأعمـــــــــــــــــــام وعّمـــــــــــــــــــات

  تـــــــــــــــــــــــــــــوىل &لـــــــــــــــــــــــــــــرزّ(ت  
  قلــــــــــــــــــــــــوب كالبليــــــــــــــــــــــــات
  بوقـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ملمـــــــــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــربات   تبكين
  وإخــــــــــــــــــــــوان وأخــــــــــــــــــــــوات
  وأخـــــــــــــــــــــوال وخـــــــــــــــــــــاالت
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٤٩٣ 

 

٧ -  
٨ -  
٩ -  

١٠-  
١١-  
١٢-  
١٣-  
١٤-  
١٥-  
١٦-  
١٧-  
١٨-  
١٩-  
٢٠-  
٢١-  
٢٢-  
٢٣-  
٢٤-  

  وذي قــــــــرىب وذي رحــــــــم
  فــــــــــإن املـــــــــــوت أفنـــــــــــاهم
  فأمســـــت دارهـــــم وحًشـــــا
  ولـــــــــــــــــوال خـــــــــــــــــوف آªم
  ومطلــــــــع مــــــــا وراء املــــــــو
  هلـــــان علـــــي شـــــوقا فيهــــــ
ــــــدنيا   لعمــــــرك مــــــا لنــــــا ال
  ولكــــــــــــــــن دار أكــــــــــــــــدار
  ومــــــا أحــــــد مــــــن النــــــاس
  فطـــــــــــــــوىب المـــــــــــــــرئ وىل
  وأعمـــــــال لـــــــه صـــــــلحت
  أعنّــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــا يف كـــــــــــــــــ

  ارويقصــــــــــينا مــــــــــن النــــــــــ
¸�  وجيمعنــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــو
  فـــــــــــــــراديس عريضـــــــــــــــات
  وحيظينـــــــــــــــــــا بنظـــــــــــــــــــرات
  فحمـــــدا للـــــذي يقضـــــي

  دائمـــــــــــا أبـــــــــــًدا وصـــــــــــلى

  وجــــــــــــــــــــــــريان وجــــــــــــــــــــــــريات
  فأضــــــــــحوا بــــــــــني أمــــــــــوات
ـــــــــــــــــــــــــات   مبـــــــــــــــــــــــــو�ت خلي

  وحـــــــــــــــــــــــو&تقرفناهـــــــــــــــــــــــا 
  ت مـــــن هـــــول العظيمـــــات
  ـــــــــــــــــم صــــــــــــــعب املنيــــــــــــــات
  بــــــــــــــــــــــــــدار للمســــــــــــــــــــــــــرات
  وأقـــــــــــــــــــــــدار مصـــــــــــــــــــــــيبات
  مــــــــــــن املــــــــــــوت مبنجــــــــــــات
  إىل األخـــــــــــــــــرى بنيــــــــــــــــــات
  وأخــــــــــــــــــــــــالق نقيــــــــــــــــــــــــات
  ــــــــل مـــــــا يفضـــــــي جلنـــــــات
  وأنكــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــديدات
  جبنــــــــــــــــــــــــــات رفيعــــــــــــــــــــــــــات
  وكثبـــــــــــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــــــــــــات
  إليــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــز(دات
  ويعــــــــــــــدل يف القضــــــــــــــيات
  علـــــــــــــى خـــــــــــــري الـــــــــــــرب(ت
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  ٦اداتـــادات وقـــــــــــل س  ه واآلـــــــاب لـــــــــــوأصح  -٢٥
  :مفردات النصشرح 

وليل عات شديد  ،عتاة وعيت :عهمج ،اجلبار :العايت :عات - ١
وأصلها اهلمز ، َرزَا(َ  :واجلمع ،الرَّزِيَُّة املصيبة: الرز(ت ٧.الظلمة
  .والشاعر مجعها على الرز(ت ٨.َرزَْأَتهُ  :يقال

املرأة ألن تطلق على إ¸ء من زجاج، و : ، مبعىنالَقاُرورَةُ مجع : القوارير - ٢
يف رمحها كما يقر الشيء يف اإل¸ء أو ) يَِقرُّ ( الولد أو املين 

قال األزهري والعرب تكين عن املرأة  ،تشبيها ãنية الزجاج لضعفها
" بِلىً "من &ب تعب " يـَبـَْلى"الثوب  بَِليَ : البليات ٩.&لَقاُروَرةِ 

  ١٠.أفنته األرض :امليت وبَِليَ . &لكسر والقصر
ِإذا : وَوَهَتُه َوْهتاً . َداَسُه َدْوسًا َشِديداً : َوْهتاً  َوَهَتُه، َكَوَعَدهُ : وهت - ٣

اهلَْبطَُة من اَألْرِض، وَأْوَهَت اللَّْحُم : والَوْهَتُة . َضَغطَُه، فهو َمْوُهوتٌ 
أَنـَْنتَ، وِإمنا صاَرت الياُء يف يُوِهُت واواً لَضّم : لَُغٌة يف أَيـَْهتَ : يُوِهتُ 

َلها أعشار هو الريش الكبري الذي يكون يف : أعشارها ١١.ما قـَبـْ
طَرََأ على القوم َيْطَرأُ : ويقال. فجأة: طراً  ١٢.مقدم جناح الطائر

طَْرءاً وطُُروءاً َأ�هم ِمن َمكاٍن أَو طََلَع عليهم من بـََلٍد آَخر أَو خرج 
َخرج عليهم ِمن مكاٍن بَعيٍد ُفجاءة َأو َأ�هم من غري َأن يـَْعَلُموا َأو 

  ١٣.عليهم من َفْجوةٍ 
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قرفا كذب وخلط ولعياله كسب من هنا ومن هنا  :قرف: قرفناها -١٠
 :حو&ت. ويعىن خمالطة ما ُيستكره ١٤.والشيء خلطه مبا هو أد�

وال ¬كلوا أمواهلم إىل أموالكم : "ويف التنزيل العزيز ،اإلمث :احلوب
  ١٥.)٢:سورة النساء، األية" (إنه كان حو& كبريا

ْ ِ  ُ الرمل املستطيل احمل د و د ب   :كثيبكثبان مجع   -٢١  َ  ْ                .١٦   

  :القصيدةجو 
  .قرض الشاعر قصيدته يرثي Pا إخوانه الذين سبقوه إىل دار القرار

 :قصيدةالترمجة صاحب 

هو دمحم بيلو بن عثمان بن دمحم فودي بن عثمان بن صاحل بن "
أيوب بن هارون بن دمحم غورط بن جب بن دمحم ثنب بن ماسران بن 

  .١٧"&َب بن بكر بن موسى جكولو، وهذا ما ذكره والد الشيخ عثمان
ويلقب . وجده دمحم هو امللقب بفودي، معناه يف اللغة الفوالنية الفقيه"
  .١٨"معناه املعني واملساعد لقبه به أبوه ويكين Äيب دمحم وأيب علي) بّلو(بـ 

لقعدة سنة مخس ولد الشيخ دمحم بّلو يوم األربعاء يف شهر ذي ا"
  .١٩)"م١٧٧٩(املوافق لسنة  )هـ١١٩٥(وتسعني ومائة بعد األلف 

نشأ على سرية حسنة وحالة محيدة يف طلب العلم والفطنة واحلفظ "
صحب  .واإلدراك التام وقوة احلفظ، وفصاحة القول، وسعة البالغة

شيخه الوالد وخدمه وآزره، وجاهد األعداء وجنح وفتح فتوحات 
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للمسلمني يف الدنيا فتحا ونصرا، وهلم يف اآلخرة ثوا&  عديدة، كانت
  ٢٠".وذخرا

و شاعرا جميدا، وتناول يف شعره أغراض كثرية، كان األمري دمحم بلّ 
املدح، والرªء، واجلهاد، والوعظ واإلرشاد، والتوسل، والتخميس : هي

 حينما مخس قصيدة &نت سعاد لكعب بن زهري ñ، والربدة لإلمام
إحدى قصائده اليت  دراسةومنها عزم الباحث على . البوصري، وغريها

  .دمحم بن السيد املختار الكّين فيها رثى
  :القصيدةشرح 

من هذه القصيدة يبني الشاعر للقارئ كيف ) ٩ – ١(فمن البيت 
كان الدهر قاسيا عليه حيث كثرت املصائب &نتقال أخواته وبقية أقاربه 
وغريهم إىل رمحة رPم، وهم أخالؤه تعّود احلياة معهم، وله معهم مواقف 

. مجيلة شاركوه األنس والفرح، وبعد فقدهم أصبحت احلياة &ئسة له
شد الشاعر املوت أ ن يكون لطيفا Äخواته لضعفهن ورقة قلوPن ̧و
مث استمر بعتاب لياليهم اليت ال ¬تيهم &خلري . ويرتكهن على قيد احلياة

الكثري وإمنا عّودت على أن تبكيهم مبوت أعزائه فيها من آ&ء وأمهات 
وإخوان وأخواتوأعمام وعّمات وأخوال وخاالتوذي قرىب وذي رحم 

أفىن كل من عاش يف بلد الشاعر فأصبحت وجريان وجريات كأن املوتى 
الد(ر أطالل يتأمل الشاعر من رؤيتها خالية من أحّبائه ففكر بشيء 
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خيلصه من عذاب هذا األمل فوجد اهلالك، لكن خوف هللا سبحانه 
  .وتعاىل منعه أن يلقي نفسه إىل التهلكة

ولوال خوف ما وراء املوت ) ١٥ – ١٠(واستمر يقول من البيت 
وما يدركه امليت يف القرب لرجى اللحاق Pم ألن هذه الدنيا ما  من هول 

كلٌّ فومهما يكن . كمنت يف نفسها إال املصائب واحلزن واألكدار
  .سريجع إىل هللا، واخلوف ليس يف الرجوع وإمنا يف عدم التوفيق

من أدرك ربه مؤمنا صاحا تقيا ) ٢٥ – ١٦( وهنأ الشاعر من البيت 
فسأل هللا أن يوفقنا بكل ما يرضيه ويكون ع̧و لنا . واهعابدا ألنه اجلنة مأ

يف طريقنا إىل اجلنة، وجي̧ري من النار، وجيمعنا مبو�¸ يف جنة عرضها 
السماوات األرض ويسكننا الفردوس األعلى، ويزيد¸ نعمة النظر إليه يف 

وختم الشاعر القصيدة حبمد هللا األحد الصمد الذي وسع ملكه . اجلنة
واآلخرة فقضى &لعدل وصلى على خري خلق هللا خامت النبّيني  الدنيا

  .واملرسلني وأصحابه الكرام وآله األجالء الذين ساعدوه يف إبالغ رسالة هللا
  :القيم الفنية

  :يتناول الكاتب املوسقى والوحدة العضوية واألسلوب والعاطفة يف القصيدة
وإيقاع وتوزيع وهو نوع من الفنون اليت Ïتم بتأليف : املوسقى

األحلان على الفنون اخلاصة &ملعازف على اآلالت املوسيقية، وتعرب عما 
  .داخلية وخارجية: وهي قسمان ٢١.تشعر به النفس من مظاهر احلياة
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قرض الشاعر البحر والقافية، حيث  اخلارجية هي عبار عنف
  :أصل تفاعيله"و. القصيدة على البحر اهلزج

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن   مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
وله . ولكنه ال يستعمل إال جمزوءًا فيصري على أربع تفاعيل فقط

وهذا  .٢٢"ويالحظ أن اهلزج يدخله الكف كثريا .عروض واحدة وضر&ن
  :تقطيع البيت األول من القصيدة كنموذج

  .أ( دهر لنا عات     توىل &لرز(ت:   البيت
  رزييايت| تولال بر| لنا عاتن | أ( دهرن  :تقطيعه

  مفاعيلن| مفاعيلن| مفاعيلن| مفاعيلن     :وزنه
وهو ما كانت عروض "الداخلية فجاء الشاعر &لتصريع املوسيقى أما 

  :يف البيت األول ٢٣"البيت فيه �بعة لضربه تنقص بنقصه وتزيد بز(دته
  رزّ(تــــــــــــــأ( دهر لنا عات  توىل &ل

  :والسادس
  االتــــوال وخــــات  وأخـــمّ وأعمام وع

  :واحلادي والعشرين
  فراديس عريضات  وكثبان عليات

  :والثاين والعشرين
  إليه من الز(دات   وحيظينا بنظرات
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، ويف )ليالينا وتبكينا: (وهناك سجع يف البيت الرابع بني كلميت
، ويف البيت التاسع بني  )عمات وخاالت: (البيت السادس بني كلميت

جنات : (ويف البيت العشرين بني كلميت ،)مو�ت وخليات(: كلميت
عريضات : (، ويف البيت احلادي والعشرين بني كلميت)ورفيعات
  ).نظرات وز(دات: (، ويف البيت الثاين والعشرين بني كلميت)وعليات

واستعمل الشاعر كلمات موسيقية يف القصيدة زادت من مجاهلا 
مرتني وزادت حسن ) ذي(بكلمة واستمع إىل البيت السابع كيف جاء 

واستعمل يف نفس البيت ). ذي قرىب وذي رحم: (موسقى البيت يف قوله
ويف البيت الرابع عشر ). جريان وجريات: (جناس غري �م يف كلميت

  ).أكدار وأقدار: (جناس آخر غري �م بني كلميت
أن تكون القصيدة بنية حية �مة : "يقصد Pافوأما الوحدة العضوية 

لق والتكوين، فليست القصيدة ضر& من املهارة يف صياغة أبيات من اخل
وإمنا هي بناء بكل ما حتمله بناء من معىن، إÉا عمل �م كامل . الشعر

  .٢٤"ينقسم إىل وحدات تسمى أبيات، ولكن كل بيت خاضع ملا قبله
فهذه القصيدة تتمتع &لوحدة العضوية ألن أبياÏا منّسقة وكل بيت 

إذا الحظ القارئ البيت األول يذكر الشاعر املصائب . قبله خاضع ملا
اليت أملت به لفقد إخوانه مث يف البيت الثاين والثالث طالب املوت أن ال 

مث شرع يذكر نوع األشخاص الذين فقدهم والعالقة اليت . يضرب أخواته
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فيعين أن الشاعر من البيت األول إىل األخري تناول فكرة . بينه وبينهم
دة وهي رªء إخوانه، ومل ينتقل إىل فكرة أخرى، هو مل يبدأ بذكر واح

  .األطالل، وال حمبوبته، وال الصيد
أن يعرب الشاعر Äلفاظه عن املعاين العاطفية اليت : "وأسلوب الشعر هو

الطابع اخلاص الذي يطبع "وهو  .٢٥"ختتلج يف نفسه وما حيسه وما يشعر به
، والقاص قصته، فتعرف به شخصيته به الكاتب كتابه، والشاعر شعره

وبعبارة . ويتميز &ختياره املفردات وانتقاء الرتاكيب ألداء أفكاره حق أدائها
أخرى هو طريقة الكاتب يف التعبري عن موقٍف ما، واإل&نة عن شخصيته 

وأسلوب الشاعر يف هذه القصيدة واضح . ٢٦"األدبية املتميزة عن سواها
خيرج للقراء ما جيول خباطره Äسلوب مرن جيد وبني، استطاع الشاعر أن 
  :التعقيد واقرأ مثال هذه األبياتوعبارات كاشفة خالية من 
  عرباتـــــــــــــــــنا بــــــــــتبكي   اليناـــــــــــــــــــــــــــوال دّرت لي

  وان وأخواتـــــــــــــــوإخ   آ&ءــــــت بـــــــــد ذهبــــــوق
  االتــــــوال وخـــــــــوأخ   اتـــــــــــام وعمّ ـــــــــــــــوأعم

  رياتـــــــــريان وجـــــــــــوج   رىب وذي رحمــوذي ق
  فأضحوا بني أموات   مــــــــــإن املوت أفناهـــــــــف

  اتـــــــــــات خليــــــــمبوت   فأمست دارهم وحًشا
  و&تـــــــاها وحــــــــقرفن   امــــــــوف آثــــــوال خـــــــــول
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يستطيع القارئ أن يفهم معناه بعد قراءته بدون عناء أو تفكري 
واستخدم الشاعر أساليب بالغية ساعدت يف فهم رسالته، . طويل

  :منها االستعارة يف هذا البيت. وكشف معانيه
  فقا &لقوارير   قلوب كالبلياتفر 

ن يكون لطيفا بنسائهم وال ينزل هنا طلب الشاعر من املوت أ
  .فجسد الشاعر الدهر وجعله إنسان يتحرك. مصائبه عليهن

  :ويف قوله
  بوقع من ملمات   وهت أعشارها طرÙا

  .جعل للنساء جناح كالطائر
  :ويف قوله

  دّرت ليالينا   تبكينا بعربات وال
  .جسد الشاعر الليل فوصفه äنسان يسبب للشاعر البكاء

  :ويف قوله
  قلوب كالبليات   فرفقا &لقوارير

حيث شبه الشاعر قلوب نسائهم &لبليات ليبني للقارء مدى  ،تشبيه
  .ضعف النساء

  :قولهويف 
  وإخوان وأخوات   وقد ذهبت ã&ء
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إخوان وأخوات، حينما اتفق يف شكل احلروف : جناس يف كلميت
ر  وعددها وترتيبها، واختلفا يف نوعها حيث ورد حرف النون يف آخ

وهو الذي يسمى جناس . كلمة األوىل وحرف التاء يف آخر كلمة الثانية
  .غري �م
  :قولهويف 

  دهر لنا عات   توىل &لرزّ(ت أ(
  .املوت &لرز(ت جبامع الفزع واخلوف واحلزن يف كلعن كّىن الشاعر 

فهي حالة شعورية تندفع من النفس البشرية إثر : "أما العاطفة
وهي مرتبطة &لشعور . أو تسمعه، أو مبشهد يؤثر فيهانفعاهلا حبدث تراه 

فالعاطفة يف الشعر قد تكون صادقة أو  . ٢٧"اإلنساين وال تنفصل عنه
والشاعر يف القصيدة عاطفته قوية صادقة وهي عاطفة حزن . كاذبة

يشوPا نوع من اخلوف لرهبة املوت ألÉبدأ القصيدة متأسفا بفقد إخوانه 
ملؤملة فأداه ذلك إىل إبراز حزنه العميق بدون أي ومتأثرا Pذه احلالة ا

ا، و¯كد صدق عاطفته هذا مقدمة من ذكر األطالل أو احملبوبة وغريمه
  :البيت

  قرفناها وحو&ت   ولوال خوف آªم
فكر الشاعر يف هذا البيت أن يقتل نفسه لشدة حزنه بفقد اإلخوان 

  .لوال خوفه ô عز وجل
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ة فكرة الشاعر إسالمية حيث منعته الحظ الباحث يف هذه القصيد
ومما يدل على . تربيته اإلسالمبة من قتل نفسه ألن اإلسالم حّرم ذلك

  :¬ثري الشاعر &إلسالم دعاؤه لنفسه وإلخوانه يف هذه األبيات
  ـل ما يفضي جلناتـــ   ا يف كــــــــــــا ربنـــــأعنّ 

  داتـــــــــــوأنكال شدي   ا من النارـــويقصين
  اتــــــــــــــات رفيعـــــــــــجبن   ا¸ــــــــا وموتـــوجيمعن

  اتــــــــــــان عليــــــــــــــــوكثب   فراديس عريضات
  اداتــــــــــه من الزيـــــــإلي   ا بنظراتــــــــوحيظين

واستخدم الشاعر يف القصيدة نوعني من عناصر الرªء الثالثة، ومها 
طلب و  .األبيات الثانية عشرة األوىل، والعزاء يف بقية األبياتالندب يف 

حسن اخلامتة حيث ختمها &لدعاء للموتى ولنفسه مث الصالة على النيب 
  .فىطاملص

  :اخلامتة
احلمد ô الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت 

قال، وتناول فيها األنبياء واملرسلني، بعون هللا توصل الباحث إىل Éاية امل
املقدمة، مث جاء &ألبيات، وذكر مناسبة القصيدة، مث ذكر التعريف 
&لشاعر، مث قام بشرح بعض الكلمات ليسهل فهمها للقارئ املبتدئ، 
مث أتى مبضمون ما فيها، مث تناول القيم الفنية الواردة فيها حيث حتدث 
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 اخلامتة عن حبرها ووحدÏا العضوية وأسلوب الشاعر وعاطفته، مث
  .وتشمل على النتائج، وقائمة اهلوامش واملراجع

  :وقد توصل الباحث إىل النتائج منها
 .وحدة العضوية يف القصيدة -

 .أسلوب الشاعر واضح وبني ال غموض فيه -

 .استخدم بعض األساليب البالغية اليت ساعدت يف ظهور املعىن -

 .صدق عاطفة الشاعر يف القصيدة -

  .من عناصر الرªء ومها الندب والعزاءاستخدام الشاعر عنصرين  -
  :اهلوامش واملراجع

  .١١٦: بريوت، ص –، دار اجليل األدب العريبفواز الشعار،  -١
، دار جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العربالسيد أمحد اهلامشي،  -٢

 .٤٠٩: بريوت، ص –اجليل 
ثالثة، القاهرة، الطبعة ال –، دار املعارف الر¢ء، )الدكتور( شوقي ضيف  -٣

 .١٢: ص
 .٥٤: نفس املرجع، ص -٤
 .٨٦: نفس املرجع، ص -٥
حركة اللغة العربية وآداÖا يف نيجري0 من شيخو أمحد سعيد غالدنثي،  -٦

 –ه ١٤١٤، املكتبة اإلفريقية، الطبعة الثانية، م١٩٦٦إىل  ١٨٠٤
 .٢٥٧ – ٢٥٥٦:م، ص١٩٩٣
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العربية، جممع اللغة : ، حتقيقاملعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  -٧
  .٢/٥٨٣دار الدعوة، : دار النشر 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  أمحد بن دمحم بن علي املقري الفيومي، -٨
  .١/٢٢٦بريوت،  –املكتبة العلمية : للرافعي، الناشر 

  .١/٤٩٧املرجع نفسه،  -٩
: ، دراسة وحتقيق املصباح املنريأمحد بن دمحم بن علي الفيومي املقري،  - ١٠

  .١/٣٧املكتبة العصرية، : الشيخ دمحم، الناشريوسف 
الزَّبيدي،  حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض امللّقب مبرتضى - ١١

، حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر دار �ج العروس من جواهر القاموس
  .٥/١٣٦اهلداية، 

١٢ -  www.almaany.com ،ظ ٢:٠٠ م،٢٠/١٢/٢٠١٧، يوم األربعاء.  
دار : ، الناشر لسان العربدمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،  - ١٣

  .١/١١٤بريوت، الطبعة األوىل،  –صادر 
  .٢/٧٢٩إبراهيم مصطفى وآخرون، املرجع السابق،  - ١٤
  .١/٢٠٤إبراهيم مصطفى وآخرون، املرجع السابق،  - ١٥
  .١/٧٠٢دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، املرجع السابق،  - ١٦
ضبط امللتقطات من األخبار املتفرقة جنيد بن وزير دمحم البخاري، الوزير  - ١٧

 .١١:، خمطوط، صيف املؤلفات
نظم العوامل النحوية لإلمام حمي الدين حتقيق عبد هللا دمحم آدم أبو نظيفة،  - ١٨

سكتو، بدون  –اإلسالمية  األكادميية: ، الناشر ليف أمري املؤمنني دمحم بيلو
�ريخ، ص :٣٣. 
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عابدين،  –، شارع مجهوريةالشعر الصويف يف نيجري0شيخ عثمان كرب،  - ١٩
 .٢٠٠:بدون التاريخ، ص

 ،إنفاق امليسور يف �ريخ بالد التكروردمحم بّلو بن عثمان بن فودي،  - ٢٠
 .٢١:م ص١٩٦٤ –ه ١٣٨٣بدون مطبعة، 

، mawdoo3.com، موقع بعنوان تعريف املوسيقىهبة الطباع،  - ٢١
  .لثة و مخس وعشرون دقيقة مساءً م، الساعة الثا٣٠/٨/٢٠١٨

أهدى ، )الدكتور( ، حتقيق دمحم أمحد قاسم )األستاذ( حممود مصطفى  - ٢٢
بريوت،  –، املكتبة العصرية )العروض والقافية( سبيل إىل علمي اخلليل 

 .٥٦- ٥٥: ه، ص١٤٢٨ –م ٢٠٠٧
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، علي احلسن بن رشيق القريواين،  - ٢٣

 –م ٢٠١٢بريوت،  - عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية .حتقيق د
  .١/١٥٦ه، ١٤٣٣

القاهرة،  –، دار املعارف يف النقد األديب، )الدكتور( شوقي ضيف  - ٢٤
 .١٥٣: الطبعة التاسعة، ص

 .٤٨القاهرة، ص  –، دار املعارف األدب والنقد، )الدكتور( شوقي ضيف  - ٢٥
٢٦ - www.arabiconweb.com ، ،م ١:١٧م، ٢٣/١١/٢٠١٧يوم اخلميس. 
  .املرجع نفسه - ٢٧

  


